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بف�شل الإجراءات ال�شتباقية

�جلز�ئر تتفادى �أزمة �أكرث 
�إيالما خالل �لأ�سبوع �لر�بع
تذهب الكثري من القراءات اأن اجلزائر متكنت من تفادي اأزمة اأكرث عمقا و اإيالما خالل الأ�شبوع الرابع 

من ت�شجيل وباء فريو�س كورنا نتيجة اعتماد اإجراءات ا�شتباقية اأهمها اعتماد الربوتوكول العالجي 
بالكلوروكني حيث �شجلت اجلزائر 256 حالة وفاة من اإجمايل 1761 حالة موؤكدة مقارنة باآلف الوفيات 

عند دول اجلوار يف مقدمتها حو�س البحر الأبي�س املتو�شط كفرن�شا ا�شبانيا واإيطاليا .

باية ع

اليومية  للمعطيات  ب�سيطة  قراءة  يف 
واملتابعة  الر�سد  جلنة  تقدمها  التي 
بوزارة ال�سحة حول فريو�س تطورات 
الإ�سابات  حيث  من  كورونا  وباء 
املماثلة  احلالت  وكذا  والوفيات 
الدولة  جهود  اأن  جليا  يتنب  لل�سفاء 
يف  الدولة  موؤ�س�سات  كامل  ووقف 
الهبة  ذلك  على  زيد  واحد  �سف 
الت�سامينة ملختلف فعاليات املجتمع 

تذهب  مل  اخلا�س  والقطاع  املدين 
�سدى بدليل اأن اجلزائر مل تدخل بعد 
ت�سجيل  بدليل  الأحمر  اللون  مرحلة 
اإىل  ت�سجل  مل  موؤكدة  اإ�سابة   1761
حد الآن اإل عرب 38 ولية من  وليات 
الوطن منها 295 حالة وفاة اأي مبعدل 
ح�سب  تقريبا  يوميا  وفاة  حالة   20
مقاربة  الأخري  الأ�سبوع  اإح�سائيات 
دول جوار حو�س  الوفيات يف  باآلف 

البحر الأبي�س املتو�سط
اإيجابية  تربز  التي  املوؤ�رشات  ومن 

عبد  الرئي�س  اأقرها  التي  الإجراءات 
اخلرباء  ا�ست�سارة  بعد  تبون  املجيد 
املعنيني  واملخت�سني   الأطباء  وكبار 
باعتماد  والقا�سية  ال�ساعة  مبلف 
ظل  يف  الكلوركني  عالج  بروتوكول 
غري  الذي  الوباء  لهذا  لقاح  انعدام 
من  حالة   405 �سفاء  العامل  م�سار 
تقريب  ومبعدل  امل�سابني  اإجمايل 
45 حالة يوميا منذ بداية اإعالن عن 

نتائج هذا العالج .
التي  احلكيمة  الإجراءات  ومن 

الوباء  هذا  حما�رشة  يف  �ساهمت 
اأهمية  اثنان  فيه  يختلف  ل  اجلديد 
الرئي�س  اأقره  الذي  ال�سحي  احلجر 
تعليق  اإىل  بالإ�سافة  اأيام  قبل 
والثقافية  الريا�سية  الن�ساطات 
املواعيد  وتاأجيل  والقت�سادية 
ال�سيا�سية وكذا اإقرار احلجر ال�سحي 
الذين  الرعايا اجلزائريني  اإعادة  بعد 
كانوا متواجدين بكافة دول املعمورة

حت�سب  التي  الإجراءات  ومن 
يخ�س  فيما  العمومية  لل�سلطات 

يف  ا�ستباقها  مواطنيها  �سحة  حماية 
هذا  من  احلماية  م�ستلزمات  اقتناء 
�رشاء  تخ�س  لل�سني  بطلبية  الوباء 
األف  و30  جراحي  قناع  مليون   100
من  املئات  جانب  اإىل  اختبار  طقم 
وهي  ال�سطناعي  التنف�س  اأجهزة 
ب�رشعة  اجلزائر  اإىل  و�سلت  التي 
الوطني  اجلي�س  جتند  بف�سل  قوى 
ومايبعث  مهام  هكذا  ملثل  ال�سعبي 
يف  اجلزائر  قدرة  على  التفاوؤل  على 
جتاوز هذه املحنة اإعطاء املوؤ�س�سة 

العليا  القيادة  ل�سان  على  الع�سكرية 
نائب  ت�رشيحات  يف  ممثلة  للجي�س 
رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي 
ال�سوء  �سنقريحة   �سعيد  اللواء 
لإ�سناد  ال�سحية  مل�ساحلها  الأخ�رش 
الذي  القرار  وهو  العمومية  ال�سحة 
العام  الراأي  لدى  كبري  ارتياح  �سكل 
املوؤ�س�سة  هذه  عليه  حتوز  ملا  نظرا 
من اإمكانيات م�سخرة خلدمة ال�سعب 

يف مثل هذه الظروف. 

24 �ساعة

فيما با�شرت اجلامعات  ن�شر الدرو�س عرب النت

�ملنظمات �لطالبية ترف�ض �لإجر�ء 
املنظمات  من  العديد  اأطلقت 
التعليم  وزير  اإىل  نداءا  الطالبية 
ب�سفتهم  العلمي  والبحث  العايل 
ينا�سدونه  اجتماعيني  �رشكاء 
تطبيق  اإىل  الهادف  قراره  مراجعة 
طريق  عن  الثالث  للف�سل  التعليم 
الف�سل  درو�س  لتدارك   ، النرتنت 
نتيجة  الدرا�سة  توقف  بعد  الثاين 

جلائحة الكورونا.
هذا واأ�سار بن خالد عبد القادر ع�سو 
الوطنية  للرابطة  الوطني   املكتب 
للطلبة   الجتماعية  بال�سوؤون  مكلف 
يف ت�رشيح للو�سط اأن اإقدام الوزارة 
راأي  اأخذ  بدون  الإجراء  هذا  على 
للرماد   ذر  هو  الجتماعني  ال�رشكاء 
واأنها مل تتعظ من  التجارب ال�سابقة 
ت�سجيالت  راأ�سها  وعلى   ، الفا�سلة 
النقاط  �سب  وطريقة   ، املا�سرت  
جعلت  »التي  الربوغر�س   « بتقنية 
�سحايا  والأ�ستاذ  الطالب  من  كل 

�سحايا  وخلفت  �سواء   حد  على 
ظل  يف  خا�سة   ، التقنيات  لهذه 
انعدام التكنولوجيا والتكوين ، فعيب 
تقنيات  الطالب  لتعلم  جامعة  على 
�سف   ، عليه  وتفر�سها  املعلوماتية 
وانعدامه  النرتنيت  ذلك �سعف  اإىل 
خا�سة يف املناطق النائية ما يجعل 
الدرو�س  من  حمرومون  طلبتها 
خا�سة يف ظل احلجر ال�سحي ومنع 
التنقل وهو ما �سيكلف الطلبة غاليا  
ا�ستمرار  يف  الوزارة  تعنت   حال  يف 
التي  النرتنيت  طريق  عن  التعليم 
الأ�ساتذة  وحتى  الطلبة   من  كثريا 
نظام  ك�سفه  مثلما  ليجيدونها  
هناك   وان  خ�سو�سا  الربوغر�س 
حم�سة  علنية  ومقايي�س  تخ�س�سات 
 ، والتكنولوجيا  وال�سيدلة  كالطب 
والقت�ساد ، الكيمياء التي ت�ستوجب 
ب�سكل  الدرو�س   لفهم   التطبيقات  
اأن  خالد  بن  واأ�سار  هذا   ، دقيق 

اجلزائريني   للطلبة  الوطنية  الرابطة 
التفكري   اإىل �رشورة   الوزارة   تدعو 
اإىل  اجلامعي   املو�سم  متديد  يف 
يف  حدث  مثلما  جويلية  �سهر 
ل�سنة 1997/1996   املو�سم اجلامعي 
حتاج  بطريقة  املجازفة  عو�س 
لكل  فيها  التكوين   يف  التفكري  اإىل  
من الأ�ساتذة والطلبة  للت�سدي لأي 
اأ�سار  .  من جهته  م�ستقبلية  عوائق 
بو�سنافة �سياء الدين رئي�س املكتب 
الولئي للمنظمة الطالبية اجلزائرية  
العمل  ب�رشورة  يطالب  اأنه  بتلم�سان 
على متديد املو�سم اجلامعي مراعاة  
لظروف الطلبة خا�سة يف ظل غياب 
املعلوماتية  يف جميع املطالب وكذا 
من  املعي�سي  امل�ستوى  اختالف 
الريف  اأن طلبة  موؤكدا  لآخر،  طالب 
يجب  ل  لذا  املدن  طلبة  هم  لي�س 

اأخد طلبة العا�سمة كنموذج  .
اإجراءات  اختلفت   اأخرى   من جهة 

الدرو�س  يف املواقع  العمل  بن�رش  
جامعة  كانت  الذي  الوقت  ففي   ،
اأوائل  اإحدى  بتيارت  خلدون  ابن 
العملية   با�رشت  التي  اجلامعات 
اأو  الاليف  طريقة  وا�ستعملت 
اجتماعات  يف  بعد   عن  الت�سال 
الدرو�س  وتقدمي   العلمي  جمل�سها 
العلوم  كلية  رئي�س  ،اأكد  للطلبة  
اأبي  جلامعة  والإن�سانية  الجتماعية 
ن�رش  داود  بن  الدكتور  بلقايد  بكر 
انطلقت  تلم�سان  جامعة  اأن   الدين 
بالعمل بدرو�س  املوقع التي ي�سبها 
الأ�ساتذة ، راأى اأ�ساتذة من جامعات  
معنيني  غري  اأنهم   و�سعيدة  �سلف 
بها  تطالبهم  مل  م�ساحلهم  وحتى  
الطالب  يبقى  وذاك   هذا  واإمام   ،
ونق�س  الأنرتنت  انعدام  بني  عالقا  
وفريو�س  الوزارة  و�سغط  التكوين 

الكورونا .
حممد بن ترار

للت�شدي ملنتهكي احلجر ال�شحي بوليات الغرب

حو�جز  مبد�خل �ملدن 
وخمارجها و دوريات رجلة ور�كبة 

.  توقيف 1114  خمالف ب13 ولية غربية 
.  حجز 328 �شيارة و120 دراجة نارية

الوليات  با�رشت  م�سالح 
تلم�سان   ، الغربية  وخا�سة  وهران 
اأمني  خمطط  تطبيق  وم�ستغامن  يف 
لإجراءات  للت�سدي  للمخالفني  خا�س 
دائرة  لتو�سع  ال�سحي  تفاديا  احلجر 
19  املعروف  كوفيد  بفريو�س  الإ�سابة 

بوباء الكورونا .
الأمن  بيانات  م�سالح  وح�سب  هذا 
قد  م�ساحلها  فاأن  لهذه  الوليات 
بالوليات  تطبيق املخطط  با�رشت يف 
 ) تلم�سان  وم�ستغامن   ، )وهران  الثالث 
يف حدود ال�ساعة الثالثة بعد الزوال فيما 
تنطلق بباقي الوليات  يف حدود ال�ساعة 
ال�سابعة م�ساءا ، ويعتمد هذا املخطط 
الدرك  اأعوان  مع  بال�رشاكة  يتم  الذي 
اأمنية  حواجز  اإقامة  الوطني  على 

تنظيم  مع  املدن  وخمارجها  مبداخل 
واأخرى راجلة  لتوقيف  راكبة  دوريات 
على  واإحالتهم  املخالفني 
رف�س  ظل  يف  الق�ساء  خا�سة 
ال�سحي  الن�سياع  لقرارات  احلجر 
الإ�سابة  من  تو�سع  وقاية  يعد  الذي 
الأمن  بيان  واأ�سارت  هذا   ، بالفريو�س 
اأنه يتم اإحالة ال�سيارات  املخالفة  على 
يحال  البلديات  يف  حني  حما�رش 
املخالفون  على الق�ساء ، هذا وا�سارت 
اأن  للغرب  اجلهوية  ال�رشطة  بيانات 
اأعوانها متكنوا من توقيف ما يزيد عن 
1114  خمالف للحجر ب13 ولية غربية 
نارية  دراجة  و120  �سيارة   328 وحجز 

حولت اإىل احلجر.
م.ب

ال�شندوق التاأمينات الجتماعية للعمال الأجراء

تقدمي موعد �سب معا�سات ومنح �ملتقاعدين
.    و�شع الهياكل حتت ت�شرف وزارة ال�شحة

ك�سف وزير العمل و الت�سغيل و ال�سمان 
يو�سف  عا�سق  �سوقي  الجتماعي 
اأم�س ال�سبت باجلزائر العا�سمة، اأنه 
ال�سحية  الهياكل  جميع  و�سع  �سيتم 
للتاأمينات  الوطني  لل�سندوق  التابعة 

الجتماعية للعمال الأجراء عرب 
الوطني، حتت ت�رشف قطاع  الرتاب 
العمل  اإطار  يف  ذلك  و  ال�سحة، 
احلكومة،  م�ستوى  على  الت�سامني 
خا�سة يف هذه املرحلة التي تتطلب 
لفريو�س  للت�سدي  اجلهود  تن�سيق 

كورونا.
زيارة  هام�س  على  الوزير  واأو�سح 
وال�سكان  ال�سحة  وزير  رفقة  قادته 
واإ�سالح امل�ست�سفيات، عبد الرحمان 
الت�سخي�س  مركز  اإىل  بوزيد،  بن 
داي،  بح�سني  والعالج  والك�سف 
لل�سندوق  التابعة  الهياكل  هذه  اأن 
الجتماعية  للتاأمينات  الوطني 
للعمال الإجراء، تتمثل يف 31 مركزا 
للت�سخي�س والك�سف و العالج و اأربع 

الطبي  للت�سوير  جهوية  مراكز   )04(
ال�سعاعي.

اأي�سا  اأنه يتم  واأ�ساف عا�سق يو�سف 
و131  طبيب   1000 حوايل  و�سع 
كل  يف  يعملون  اجتماعية  م�ساعدة 
للتاأمينات  الوطني  ال�سندوق  من 
الأجراء)كنا�س(  للعمال  الجتماعية 
للتاأمينات  الوطني  وال�سندوق 
الجتماعية لغري الأجراء )كا�سنو�س(، 
حتت ت�رشف قطاع ال�سحة مل�ساعدة 
واملراكز  امل�ست�سفيات  يف  الأطباء 

ال�سحية.
الأ�رش  اإح�ساء  يف  امل�ساهمة  وق�سد 
الظل  مناطق  يف  خا�سة  املعوزة 
وم�ساعدتها،  املعزولة  والماكن 
ي�سع القطاع حتت ت�رشف ال�سلطات 
اخلا�س  املتنقل  ال�سباك  املحلية 
الجتماعي،  ال�سمان  ب�سناديق 
والتقنية  الب�رشية  بالإمكانيات  مزود 
لتقريب  اتخاذه  مت  الذي  الالزمة، 

اخلدمات من املواطن.

الإجراءات  هذه  اأن  الوزير  واأكد 
اجلهد  اإطار  يف  »تندرج  والتدابري 
فريو�س  وحماربة  للت�سدي  الوطني« 
قام  حيث  )كوفيد-19(،  كورونا 
الإمكانيات  كافة  بت�سخري  القطاع 
امل�ساهمة  اأجل  من  له  التابعة 
�سالمة  و  �سحة  على  احلفاظ  يف 
املرحلة  هذه  اأن  معتربا  املواطنني، 
القدرات وجتند  كافة  تعبئة  »تتطلب 
لتجاوز  واحدة  يد  والعمل  اجلميع 

هذه الفرتة ال�ستثنائية«.
يو�سف  عا�سق  دعا  املنا�سبة  وبهذه 
بيوتهم  يف  للبقاء  املواطنني  جميع 
جميع  على  احل�سول  ميكنهم  حيث 
عرب  بعد  عن  الأداءات  و  اخلدمات 
والتطبيقات  الرقمية  الو�سائل 
اللكرتونية التي يجدونها يف املوقع 
والت�سغيل  العمل  لوزارة  اللكرتوين 
املواقع  اأو  الجتماعي  وال�سمان 

اللكرتونية التابعة للهيئات حتت 
الو�ساية.

رم�سان،  �سهر  لقرتاب  وحت�سبا 
�سيتم  اأنه  يو�سف  عا�سق  ك�سف 
ومنح  معا�سات  �سب  موعد  تقدمي 
موعد  �سيكون  حيث  املتقاعدين، 
�سب هذه املعا�سات واملنح يوم 20 
اأفريل بالن�سبة للذين يتقا�سون  عادة 
معا�ساتهم يوم 22 من كل �سهر، ويوم 
يتقا�سون  للذين  بالن�سبة  اأفريل   22
كل  من   26 و   24 يومي  معا�ساتهم 

�سهر.
هذه  اأن  بوزيد  بن  اأكد  جهته،  ومن 
الإجراءات التي بادر بها قطاع العمل 
لفائدة قطاع ال�سحة »تندرج يف اطار 
لتعليمات  تنفيذا  احلكومي  الت�سامن 
اطار  يف  وذلك  اجلمهورية«  رئي�س 
وعن  احلكومي  الطاقم   ت�سامن 
كل  وجتنيد  اجلهود  تن�سيق  طريق 
قبل  من  واملادية  الب�رشية  الطاقات 
وذلك  والقطاعات  الوزارات  خمتلف 
اأجل  ومن  املواطن  خدمة  بهدف 

الت�سدي لوباء فريو�س كورونا.   

املن�شق اجلهوي للمجتمع املدين باجلنوب ال�شرقي :

دخول �ل�سحة �لع�سكرية على 
�خلط �سروري 

لفعاليات  اجلهوية  التن�سيقية  دعت 
ال�رشقي  باجلنوب  املدين  املجتمع 
ال�سلطات العليا بالبالد بتوجيه الأطقم 
لدعم  للم�ست�سفيات  الع�سكرية  الطبية 
حماربة  يف  العمومية  ال�سحة  جهود 

تف�سي وباء فريو�س كورونا .
قال املن�سق اجلهوي لفعاليات املجتمع 
املدين باجلنوب ال�رشقي علي بن عيوة 
يومية  به  خ�س  �سحفي  ت�رشيح  يف 
املقلق  الرتفاع  ظل  يف  »اأنه  »الو�سط 
ب�سبب  الإ�سابات  و  الوفيات  ملعدلت 
تف�سي وباء كورونا القاتل ، فقد بات من 
العاجل  و  ال�سخ�سي  التدخل  ال�رشوري 
لرئي�س اجلمهورية وزير الدفاع الوطني 
عبد  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  ،القائد 
الأخ�رش  ال�سوء  ملنح  تبون  املجيد 
للموؤ�س�سة  التابعة  الطبية  للطواقم 
الأطقم  دعم جهود  اأجل  من  الع�سكرية 
لوزارة  التابعة  طبية  ال�سبه  و  الطبية 
ال�سحة و ال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات 

بهدف تطويق وباء كورونا القاتل .
يف  عيوة  بن  علي  قال  ثانية  جهة  من 

»اأن  »الو�سط  يومية  مع  حديثه  معر�س 
املجهودات اجلبارة املبذولة من طرف 
الظروف  ظل  يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
ال�سعبة التي متر بها البالد جراء انت�سار 
 ، جاحد  اإل  ينكرها  ل  كورونا  جائحة 
دون ن�سيان الأخذ على عاتقها م�سوؤولية 
تخ�سي�س طائرتني ملرتني على التوايل 
الالزمة  و  املعدات  من  �سحنة  جللب 
من  التنف�س  واأجهزة  كالأقنعة  الطبية 

جمهورية ال�سني ال�سعبي .
املن�سق  وجه  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
املدين  املجتمع  لفعاليات  اجلهوي 
ملختلف  عام  نداء  ال�رشقي  باجلنوب 
�رشقه  من  اجلزائري  املجتمع  �رشائح 
جنوب  اإىل  �سماله  ومن  غربه  اىل 
اجلمهورية  رئي�س  خلف  لاللتفاف 
اجلي�س  وقيادات  احلكومي  وطاقمه 
من  التمكن  غاية  اإىل  ال�سعبي  الوطني 
جتاوز املرحلة الراهنة ال�سعبة ومن ثم 
باأمن  املرتب�سني  على  الفر�سة  تفويت 

وا�ستقرار البالد.
جناة ،ح 
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.    ما �شبب كل هذا الحتقان 
احلا�شل يف �شوق النفط؟

يف  خفية  حرب  يف  كانت  رو�سيا 
جمال تخفي�ض الإنتاج مع ال�سعودية 
اأرامكو  قرارات  بعد  باخل�سو�ض 
بالرغم   ، الإنتاج  برفع  ال�سعودية 
من املكا�سب التي حتققت بالتفاق 
الذي مت يف دي�سمرب املا�سي والذي 
األف   500 بنحو  الإنتاج  عّمق خف�ض 
برميل  مليون   1.7 لي�سبح  برميل 
حتى نهاية الربع الأول من 2020، ما 
رو�سيا  اتفاق بني  لو حدث  اأنه  يعني 
كان  ال�سابق   الجتماع  يف  والأوبك 
 3.2 اإىل  الإنتاج  خف�ض  �سريتفع 
 3.2 ميثل  ما  يومياً،  برميل  مليون 
العاملي  املعرو�ض  من  املائة  يف 
للنفط، بعدما حققت اجنازا ا كبريا 
ملا خّف�ست »اأوبك« الإمدادات مبثل 
عندما  عاماً،   12 قبل  القدر  هذا 
قلّ�ست الإنتاج اإىل 4.2 مليون برميل 
يومياً يف مواجهة تباطوؤ الطلب بفعل 

الأزمة املالية العاملية يف 2008.
يف  عر�ض  الذي  املقرتح  كان  لكن، 
الجتماع ال�سابق قد عار�سته رو�سيا 
اأع�ساء  من  وهما  وكازاخ�ستان، 
»اأوبك +« اأي اأوبك وبع�ض املنتجني 
امل�ستقلني بزعامة رو�سيا ، مما اأدى 

اإىل اإىل انهيار التعاون .

فريو�س  اأثر  كيف      .
يف  النفطية  ال�شوق  يف  كورونا 

ظل جتاذبات املنتجني الكبار؟

وانت�ساره  كورونا  بعد ظهور فريو�ض 
العاملي  القت�ساد  يف  اأثر  العامل  يف 
عليها  فر�ض  حيث  كبرية  بدرجة 
لتقليل  املنتجة  املوؤ�س�سات  غلق 
من  للوقاية  العمالية  التجمعات 
الطلب  خف�ض  مما  الوباء  انت�سار 
العاملي على النفط وهذا ما ت�سبب 
يف فقدان خام برنت نحو ثلث قيمته 
اإىل  هوى  اإذ   ،2020 عام  بداية  منذ 
نزل  ثم  للربميل،  دولراً   47 م�ستوى 
و�سع  مما  للربميل  25دولر  اإىل 
الدول املعتمدة على النفط يف بناء 
على  كبري  �سغط  حتت  اقت�سادها 
�ساكلة اجلزائر ، كما جعل كثرياً من 
و�رشكات  ال�سخري  النفط  �رشكات 
يف  املتحدة  بالوليات  اأخرى  طاقة 
رو�سيا  هدف  وهذا  �سديدة  اأزمة 

ال�سرتاتيجي يف تلك الفرتة .

اتخاذ  اآلية  عن  ماذا      .
و  لتفاق  والتو�شل  القرار 

الدور ال�شعودي ؟
اأرامكو  �رشكة  جعل   الأمر  هذا 
اأ�سعار  اإعالن  ال�سعودية ترجئ قرار 
البيع الر�سمية خلاماتها ل�سهر اأفريل 
)اأوبك(  اجتماع  بعد  ما  اإىل   2020
اأن  املتوّقع  من  كان  اإذ  وحلفائها، 
يف  للخام  الر�سمية  اأ�سعارها  تعلن 

كان  والذي  �سهر  كل  من  اخلام�ض 
اإل  الأ�سعار  تخف�ض  اأن  لها  مقررا 
اململكة  بان  اأظهرت  الأ�سواق  اأن 
بانهيار  حتما  �ستتاأثر  ال�سعودية 
العمرة  موا�سم  غلق  مع  الأ�سعار 
لن  كذلك  احلج  مو�سم  اأن  وتاأكد 
يكون هذا العام مما يوؤثر حتما على 
مع  ال�سعودية  فحاولت  ميزانياتها 
حليفتها الوليات املتحدة الأمريكية 
اأ�سعار  لرفع  اإ�سرتاتيجية  ت�سطري 
كورونا  وباء  انت�سار  ظل  يف  النفط 
القت�ساد  انهيار  واإمكانية  العاملي 
�سلل  يف  يت�سبب  قد  الذي  العاملي 
القت�سادية  للموؤ�س�سات  عاملي 
ووقف متويل العمليات الإ�سرتاتيجية 
املنت�رش  الوباء  مكافحة  فيها  مبا 
ب�رشعة مما قد ي�سبب انهيار الأنظمة 
احلاكمة وموت املاليني جراء الوباء 

والفو�سى املمكنة الوقوع .

�شورة  يف  ت�شعنا  لو      .
على   19 لكوفيد  املبا�شر  الأثر 

القت�شاد العاملي؟

لوباء  الكارثية  النتائج  من  انطالقا 
كورونا الذي اأدى اإىل انهيار اقت�سادي 
وغلق املوؤ�س�سات املنتجة بداية من 
الأوروبي  اىل  ال�سيني  القت�ساد 
يف  القر�سنة  بداية  ثم  والأمريكي 
�رشورة  اأفرز   ، الكمامات  حرب 
بخطوات  العاملي  القت�ساد  اإ�سالح 
 ، النفط  �سعر  رفع  نحو  جبارة 

باأقل  املرحلة  جتاوز  حماولة  وكذا 
انطالقة  يف  اأمل  لإعطاء  الأ�رشار 
ل�سيما  العاملي  لالقت�ساد  جديدة 
واإعادة  الوباء  من  ال�سني  تعايف  بعد 
املنتجة  موؤ�س�ساتها  ن�ساط  بعث 
اأن جانب  كما  الطلب  من  يرفع  مما 
النفط  �سعر  انهيار  ظروف  يف  اآخر 
القت�ساد  اأ�ساب  الذي  وال�رشر 
الدول  راأت   ، الدول  بكل  العاملي 
اأنه  واأمريكا  رو�سيا  ل�سيما  الكربى 
لبد من رفع �سعر النفط عن طريق 
حتى  كبرية  بكمية  الإنتاج  خف�ض 
ترتفع الأ�سعار وتكون م�ساعدة للدول 
املنتجة حتى ل تفكر يف التوجه نحو 
موؤ�س�سات  فتتاأثر  القت�سادي  التنوع 
الدول الكربى بعد تعايف اقت�سادياتها 
الدول  فتجد   ، كورونا  مرحلة  من 
قاعدة  حققت  اأنها  للنفط  املنتجة 
الغذاء  خا�سة  املحلي  الإنتاج 
فتنخف�ض   ، ال�رشورية  واحلاجيات 
ال�سلع  من  النفطية  الدول  واردات 
التي كانت تنتج يف الدول ال�سناعية ، 
ولهذا حاولت هذه الدول تدارك ذلك 
بتخفي�ض الإنتاج النفطي عرب اتفاق 
اأمريكا مع ال�سعودية لإحداث تقارب 
مع رو�سيا لالتفاق بذلك وهذا الذي 
 10 بتخفي�ض  عظيم  كاإجناز  حدث 
ي�رشي  حيث  يوميا  برميل  مليون 
ملدة �سهرين ورمبا �سيمدد م�ستقبال 
القت�ساد  ّتاأثر  تطورات  ح�سب 

العاملي .
ال�رشكات  كانت  بعدما  خا�سة 

قيا�سية  كميات  ت�ستخرج  الأمريكية 
مع  يرتاجع  اإنتاجها  بداأ  النفط،  من 
مليون   12.4 فبلغ  الأ�سعار،  انهيار 
 13 مع  باملقارنة  اليوم  يف  برميل 
مليون برميل قبل اأ�سابيع قليلة. ومن 
مليون   11.8 يتخطى  األ  املتوقع 
اليوم كمعدل �سنوي، وفق  برميل يف 
الوكالة  عن  �سدرت  تقديرات  اآخر 
الطاقة،  حول  للمعلومات  الأمريكية 
التي  اخلام  تخزين  قدرات  وترغم 
الدول  حدها  اأق�سى  اإىل  ت�سل  تكاد 

املنتجة على احلد من اإنتاجها.

املتو�شل  التفاق      .
»روؤية  هناك  اأن  يوحي  اإليه 
اأطرت  الإ�شرتاتيجية« 

املخرجات املتو�شل اإليها؟
 

ملنتجي  تاريخي  التفاق  هذا  اإن 
ب10مليون  الإنتاج  بتخفي�ض  النفط 
اإىل غاية30جوان  برميل بني 01ماي 
�سريتفع ال�سعر بداية من اليوم لي�سل 
اإىل  دولر   40 ثم  38دولر  اإىل  غدا 
اىل45دولر  ماي  بداية  يف  ي�سل  اأن 
جوان  �سهر  منت�سف  دولر   ثم68 
كورونا  وباء  نكون قد جتاوزنا  حيث 
اإىل الأخوة  بتغيري تعامالتنا والعودة 
متما�سك  جمتمع  لبناء  واملحبة 
بنظام  نعمل  نحن  للعلم  والنفط   ،
اأثر  لذلك  �سيكون   ، الآجلة  العقود 
الدولة  ميزانية  على  ايجابي  مايل 
تكوين  على  �سي�ساعد  ما  وهذا    ،

احتياطي للعملة ال�سعبة وكذا اإعادة 
بع�ض امل�ساريع الإ�سرتاتيجية ل�سيما 
يف جمايل ال�سحة والتعليم كما يجب 
توجيه مداخيل النفط نحو امل�ساريع 
 ، م�سافة  قيمة  تخلق  التي  املنتجة 
بطريقة  ت�سيريها  على  والعتماد 
يف  واعدة  ا�ستثمارات  لفتح  �سليمة 
خا�سة  احليوية  الن�ساطات  ا�ستغالل 
الثمينة  واملعادن  املناجم  ا�ستغالل 
ال�سحراوية  الفالحة  تطوير  مع 
�سيا�سة  على  الإبقاء  نتمنى  كما   ،
وتخفي�ض  اجلميع  على  التق�سف 
عدد الوزارات اىل11وزارة ، ومتابعة 
الأموال  وا�سرتجاع  الف�ساد  حماربة 
مع   ، وخارجيا  داخليا  املنهوبة 
انتخابات  اإجراء  و  الد�ستور  تعديل 
ال�سنة،  نهاية  قبل  وت�رشيعية  حملية 
بناءا على  والقانون  دولة احلق  لبناء 
ال�سعب  ومطالب  الو�سع  متطلبات 
وفق الدين الإ�سالمي ووحدة الوطن 
وال�سعب بعيدا عن التنابز والت�ساحن 
�سنة2021�سنة  �ستكون  والفرقة، 
الدولة  بناء  يف  اجلزائري  التفوق 
درجة  من  ال�سعب  ورفع  الع�رشية 
الوعي يف تغيري �سلوكياته للتوجه نحو 
اإقامة احلكم الرا�سد ، لن �سنة2022 
املجتمعات  بتواجد  اإل  تقبل  لن 
املتما�سكة والدول الع�رشية القوية، 
فهي �سنة فا�سلة يف احلياة الب�رشية 
وفيها حرب تنهي التكنولوجيا ، فاأنا 
هي  ولكن  �سيء  على  مطلعا  ل�ست 

روؤية اإ�سرتاتيجية خا�سة

كيف متكنت اجلزائر ودمعها دول اأوبك+ من التو�شل لتفاق يحول دون مزيد من النهيارات 
يف �شعر النفط و الذي مت يف ظل بوادر ك�شاد اقت�شادي غري م�شبوق ب�شبب تف�شي فريو�س كورونا 

ف�شال عن النتائج الوخيمة التي اأ�شفرت �شابقا يف الجتماع ما قبل الأخري هذا حيث انتهى من دون 
ل اإىل اتفاق، بعد رف�س رو�شيا مقرتح تعميق خف�س الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل، ملواجهة  التو�شّ
تاأثري فريو�س كورونا يف انخفا�س الطلب العاملي يف هذا احلوار يف�شل اخلبري القت�شادي و الدكتور 

بجامعة تي�شم�شيلت خمتار عاليل يف هذا احلوار الذي اأجرته معه يومية الو�شط.

مدير جتمع النقد الآيل، جميد م�شعودان

ارتفاع قيا�سي لعمليات الدفع االلكرتوين 
.    اإجراء 274.624 معاملة عام 2019

اللكرتوين  الدفع  عمليات  �سهدت 
منذ  ملحوظا  ارتفاعا  الإنرتنت  عرب 
يف  كوفيد-19  وباء  تف�سي  بداية 
جتمع  مدير  به  اأفاد  ح�سبما  البالد، 

النقد الآيل، جميد م�سعودان.
»لقد لحظنا  قائال   املدير  واو�سح 
الإنرتنت  عرب  املالية  التعامالت  اأن 
الأزمة  بداية  منذ  كبري  ب�سكل  زادت 
ال�سحية، اإذ يف�سل الكثري من النا�ض 
الذهاب  لتجنب  بطاقاتهم  ا�ستخدام 
اأو  �سونلغاز  فروع   اأو  البنوك  اإىل 
التجمع  لأرقام  ووفًقا  الخ«  �سيال، 
الدفع  عمليات  عدد  بلغ  النقدي، 
البطاقة  با�ستخدام  الإنرتنت  عرب 
لربيد  الذهبية  والبطاقة  البينبنكية 
مار�ض،   30 و  جانفي   1 بني  اجلزائر 
441.531 عملية، اأي ما يعادل ن�سف 
عام  يف  امل�سجلة  العمليات  عدد 
باأكمله  )873.679 عملية عرب   2019

البطاقتني(.
�رشع  الآيل  النقد  جتمع  اأن  يذكر 

اأرقام  باإدماج   ،2020 جانفي  يف 
والتي  اإح�سائياتها  يف  اجلزائر  بريد 
الأن�سطة  على  فقط  تقت�رش  كانت 

امل�رشفية فقط.
من  البنوك،  اأن  م�سعودان  واأ�ساف 
للعمل  الظرف  ا�ستغلت  جهتها، 
لتف�سيل  اأكرث  عمالئها  توجيه  على 
الإلكرتونية،  الو�سائل  ا�ستخدام 
الإنرتنت  عرب  الدفع  وبالأخ�ض 
من  اللكرتوين  الدفع  وحمطات 
اأنه  التجار  من  العديد  يرى  جانبهم، 
التنقل  على  املفرو�سة  القيود  مع 
خالل هذه الفرتة، فاإن اأف�سل طريقة 
لبيع �سلعهم هي اإتاحة اإمكانية الدفع 
اللكرتونية،  البطاقة  عرب  بعد  عن 
اأكد باأن  وفًقا لل�سيد م�سعودان الذي 
هذه  خالل  تلقى  الآيل  النقد  جتمع 
الفرتة الأخرية »عدًدا لباأ�ض به« من 
طلبات العتماد من املتعاملني الذين 

يرغبون يف بيع ال�سلع عرب الإنرتنت.
و�سهدت عمليات الدفع عرب الإنرتنت 

 51،5 بن�سبة  م�سبوقة  غري  زيادة 
مدفوعة   ،2019 عام  يف  باملائة 
عمليات  يف  بالزيادة  خا�ض  ب�سكل 
الطريان وبروز مقدمي  تذاكر  �رشاء 

اخلدمات على �سبكة.
وح�سب اأرقام جتمع النقد الآيل، وهو 
هيئة ال�سبط لنظام الدفع الإلكرتوين 
 202.480 اإجراء  مت  اجلزائر،  يف 
عن   2019 عام  خالل  مالية  معاملة 
مببلغ  البينبنكية  البطاقة  طريق 
دج،  مليون   503،87 قدره  اإجمايل 
 2018 يف  معاملة   176.982 مقابل 

بقيمة 332،59 مليون دج.
وو�سل العدد الرتاكمي لعمليات الدفع 
عام  منذ  الإنرتنت  عرب  اللكرتوين 
2016 اإىل 494.672 معاملة يف نهاية 
عام 2019، بزيادة ن�سبتها 69 باملائة 
وبلغت   2018 عام  بنهاية  مقارنة 
القيمة الرتاكمية لهذه العمليات 1،12 
حمققة   ،2019 نهاية  يف  دج  مليار 
بذلك منوا بن�سبة 82 باملائة مقارنة 

بنهاية 2018 وترجع هذه الزيادة اأول 
اجلزائرية  املواقع  عدد  ارتفاع  اإىل 
التي تقدم خدمة الدفع عرب الإنرتنت 
من 31 اإىل 45 موقعا وكان النقل هو 
م�ستويات  اأعلى  �سجل  الذي  القطاع 
عملية   6.292 بـ   2019 يف  الرتفاع 
دفع مقابل 871 يف 2018 )+ 622،39 
باملائة( و«مع عودة �رشكة اخلطوط 
اجلوية الوطنية اجلزائرية )بعد فرتة 
على  الإلكرتوين  الدفع  خدمة  تعليق 
موقعها(، �سهدت عمليات الدفع زيادة 
والقيمة«،  احلجم  حيث   من  كبرية 

ح�سب حتليل ال�سيد م�سعودان.
باأن  املدير  يذكر  ال�سدد،  هذا  ويف 
الواعدة  املجالت  اأكرث  يعد  النقل 
حيث  من  العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف 
موؤكدا  الإلكرتوين،  الدفع  تدفقات 
مبوا�سلة  الآيل  النقد  جتمع  اهتمام 
الإنرتنت يف �سعب  الدفع عرب  تعزيز 
النقل  مثل  القطاع  هذا  من  اأخرى 
احلديدية  بال�سكك  والنقل  احل�رشي 

وكذلك املرتو والطرق ال�رشيعة.
قطاع  بربوز  ا  اأي�سً  2019 ومتيز 
هذا  خالل  �سجل  الذي  اخلدمات، 
الإنرتنت،  على  معامالته  اأول  العام 

مع 5.056 عملية دف الكرتوين.
من  اأ�سا�سا  القطاع  هذا  ويتكون 
اجلزائر،  يف  الفنادق  حجز  خدمات 
م�ساريف  ودفع  ال�سحف،  و�رشاء 
ملف  معاجلة  خدمة  اأو  التكوين 
التاأ�سرية ووا�سلت القطاعات الأخرى 
عملية   38.806 مع  املطرد،  منوها 
 30،56  +( واملياه  الكهرباء  ل�رشكات 
للخدمات  عملية   2.432 باملائة(، 
 8.342 67،15باملائة(،    +( الإدارية 
 29،55+( التاأمني  ل�رشكات  عملية 
ل�رشكات   141.552 و  باملائة( 

الت�سالت  )2،21 باملائة(.
الدفع  مبحطات  يتعلق  وفيما 
الإلكرتونية، فقد مت اإجراء 274.624 
اإجمايل  مببلغ   2019 عام  معاملة 
هذا  وجاء  دج  مليار   1،92 قدره 

باملائة   43،56 ب  املقدر  النمو 
ل�ستخدام  التدريجي  للتعميم  كثمرة 
حمطات الدفع اللكرتوين يف اجلزائر 
خا�سة يف الف�ساءات التجارية. ففي 
املحطات  عدد  ارتفع   ،2019 نهاية 
حمطة   23.762 اإىل  ال�ستغالل  قيد 
)+ 54،33 باملائة مقارنة بنهاية عام 

.)2018
عمليات  عدد  ارتفع  جهتها،  من 
وال�سبابيك  املوزعات  من  ال�سحب 
الآلية يف 2019، حمققة 9.929.652 
معاملة بقيمة اإجمالية بلغت 189،31 
 16،24 قدرها  بزيادة  دج،  مليار 

باملائة مقارنة ب 2018 .
وتعزى هذه الزيادة اإىل تو�سع ال�سبكة 
 12،49 بن�سبة  للموزعات  البنكية 
املوزعات  عدد  ارتفع  حيث  باملائة 
جهاز   1.441 من  الآلية  وال�سبابيك 
العام  1.621 جهاز يف  اإىل   2018 يف 

املا�سي.
ع.غ

هذا ما �ستجنيه اجلزائر من اتفاق 
»اأوبك+« االأخري

.    �شعر النفط �شي�شل �شقف68 دولر يف جوان القادم
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اح�شن خال�ص   

جربوت  عالمات  ومن 
ا�ضطر  اأنه  كورونا 

املتدين  الإن�ضان 
ممار�ضة  لوقف 
الدينية  ال�ضعائر 
اجلماعية واأخلى 
العبادة  اأماكن 
املوؤمنني  من 
حتى اأن املوؤذن 
عندنا ل يدخل 
اإل  امل�ضجد 
النا�س  لينادي 
يقيموا  باأن 
ة  ل�ضال ا
بيوتهم  يف 

ال�ضالة  لأن 
الديانة  يف  تتوقف  ل 
جاء  فقد  الإ�ضالمية 
النبوي  احلديث  يف 
الأر�س  جعل  اهلل  اأن 
للموؤمنني  م�ضجدا  كلها 
املحمدية،  بالر�ضالة 
حتى اأن هناك من فقهاء 
اأفتى  من  الع�رص  هذا 
يف  الفرد  �ضالة  بوجوب 
بل  الظروف  هذه  مثل 
ال�ضالة  اأجر  ملقيمها  اإن 
واأجر امل�ضاهمة يف حفظ 
النف�س الب�رصية التي هي 
مقا�ضد  من  مق�ضد 

ال�رصيعة الإ�ضالمية.
اأنه  لالنتباه  وامللفت 
كورونا  اأتاح  ما  بقدر 
للكرة الأر�ضية اأن تتنف�س 

الب�رص  غلو  من  وترتاح 
بنفاياتهم  ت�ضميمها  يف 
املنزلية وال�ضناعية فاإنه 
يتخل�س  اأن  للدين  اأتاح 

و�رصاعاتهم  لغوهم  من 
واملذهبية،  العقائدية 
فقد اأدى كورونا اإىل غلق 
دور العبادة ومل مييز بني 
وامل�ضلمني  امل�ضيحيني 
يف  يفرق  ومل  واليهود 
امللة الإ�ضالمية بني �ضني 
متطرف  بني  ول  و�ضيعي 
حداثي  بني  ول  ومعتدل 
و�ضلفي فقد اأغلق الكعبة 
على  النبوي  وامل�ضجد 
الطقو�س  واأرجاأ  اجلميع 
واليهودية  امل�ضيحية 
اجلماعية اإىل حني يق�ضي 

اهلل اأمرا كان مفعول. 
ل ندري اإىل اأي حد اأدرك 
ال�رصاعات  اأن  الب�رص 
الدينية والعقائدية ت�ضبح 

تافهة اأمام التهديد الذي 
جمعاء  الب�رصية  تواجهه 
وي�ضطرها لتوقيف عجلة 
الندفاع  ويكبح  احلياة 
ين  ن�ضا لإ ا
بق  لت�ضا ا و
م  ملحمو ا
الت�ضلح  نحو 
واإيجاد  النووي 
و�ضيلة  اأح�ضن 
الب�رصية  تهدد 
وها  بالفتك. 
ي�ضع  كورونا  هو 
اأمام  الب�رصية 
م�ضغرة  �ضورة 
ملا قد يكون عليه 
ال�ضامل  الدمار 
اإليه  ت�ضعى  الذي 

بجنون.
النزعة  طبيعة  هي  هذه 
فر�ضها  التي  ال�ضمولية 
ومل  الب�رص  على  كورونا 
امل�ضلمني  منهم  ي�ضتثن 
يعتربون  زالوا  ل  الذين 
اأمة  خري  اأنف�ضهم 
اأن  دون  للنا�س  اأخرجت 
يكونوا يف م�ضتوى عظمة 
يحملها  التي  امل�ضوؤولية 
هم  وها  الو�ضف.  هذا 
من  ميلكون  ل  اليوم 
وعدة  للمواجهة  و�ضيلة 
للمقاومة اإل المتثال اإىل 
ال�ضحية  الوقاية  تدابري 
خرباء  بها  اأو�ضى  التي 
املنظمة العاملية لل�ضحة 
اإىل  والت�رصع  البكاء  ثم 

البالء  لتخفيف  اهلل 
واإعادتهم  الوباء  وذهاب 
هجروها  التي  بيوته  اإىل 
ول يجدون لذلك تف�ضريا 
من  ومقت  غ�ضب  يف  اإل 
اأن  بعد  عليهم  �ضلط  اهلل 
اليومي  �ضلوكهم  يعد  مل 
مطابقا للتعاليم والدرو�س 

من  ياأخذونها  التي 
امل�ضاجد. 

يف  كورونا  يعد  مل 
غازيا  جمتمعاتنا 
ولعينا  فتاكا 
للب�رصية  ومهددا 
ورزقها  يف �ضحتها 
حتول  بل  فح�ضب 
اجلمعي  وعينا  يف 
ملن  واعظ  اإىل 

�ضهيد  وهو  ال�ضمع  األقى 
اإىل  اهلل  اأر�ضله  جندي  اأو 
اإىل  لعيدها  الب�رصية 
ويهديها  ال�ضواب  جادة 
امل�ضتقيم  ال�رصاط  اإىل 
اآخرون  يراه  حني  يف 
اهلل  اأعداء  من  عدو  اأنه 
اأن  اهلل  م�ضاجد  منع  وقد 
و�ضعى  ا�ضمه  فيها  يذكر 
تذهب  وقد  خرابها،  يف 
اإىل  التف�ضريات  بع�س 
بالآيات  اأر�ضل  اهلل  اأن 
التي  كتلك  تخويفا  ذاتها 
عاد  قوم  اإىل  اأر�ضلها 

بعد  لوط  وقوم  وثمود 
يف  الب�رصية  غرقت  اأن 
ال�ضذوذ  وانت�رص  الف�ضاد 
الربا  وعم  والفواح�س 
وطغى الظاملون وجتربوا 
يف الأر�س بعد اأن اأخذت 
وظنوا  وازينت  زخرفها 

اأنهم قادرون عليها.

ليعيد  كورونا  جاء  لقد 
يف  الأولويات  ترتيب 
الجتماعية  املمار�ضة 
فقد  الإ�ضالمية،  للتعاليم 
اأن  امل�ضلمون  اكت�ضف 
الدين ل يبداأ وينتهي عند 
اأنه  اإذ  امل�ضاجد،  اأبواب 
عقيدة را�ضخة يف القلوب 
ت�ضري مع الإن�ضان اأين ما 
خلق  واأنه  وارحتل  حل 
يتبناه املوؤمن يف حركاته 
روحية  و�ضحنة  و�ضكناته 
تهذب �ضلوكه قول وفعال 
وهو موقن اأن ل ملجاأ من 

اهلل اإىل اإليه. لقد اأظهرت 
مل  امل�ضاجد  اأن  كورونا 
التجار  من  مرتاديها  تنه 
والنهب  الحتكار  من 
والتزاحم  وامل�ضاربة 
يف  ال�ضميد  كي�س  لقتناء 
ب�رصورة  التوجيهات  عز 
الأنف�س،  حلفظ  التباعد 

اليوم  بع�ضهم  اأن  حتى 
ل  اأن  ح�رصة  قلبه  يف 
يكون رم�ضان هذا العام، 
ك�ضابقيه، مو�ضما للتجارة 
تزايد  واغتنام  والربح 
احلاجة لرفع الأ�ضعار ويف 
اإلغاء  على  تاأ�ضف  ل�ضانه 
وجميع  الرتاويح  �ضالة 
امل�ضاجد.  يف  ال�ضلوات 
بعجيب  كورونا  هي  هذه 
�ضنعها وغريب ما تفرزه 
كان  فاإذا  مفارقات  من 
العام  هذا  احلج  اإلغاء 
للتائبني  �ضاعت  فر�ضة 

من  للتقرب  والعابدين 
عبادته  وح�ضن  اهلل 
اخلام�س  الركن  واإمتام 
لالإ�ضالم فهو يعني �ضنة 
بي�ضاء يف ميزانية وزارة 
للمملكة  والعمرة  احلج 
بل  ال�ضعودية،  العربية 
اخل�ضائر  �ضمن  يح�ضب 
يتكبدها  التي 
د  قت�ضا ل ا
وقد  ال�ضعودي 
تنجر  بداأت 
عواقب  عنه 
تتحملها  اأخرى 
املنتجة  الدول 
ة  ر مل�ضد ا و
وقد  للبرتول، 
الدول  تخفي  ل 
مع  املت�ضارعة 
باإلغاء  فرحها  ال�ضعودية 
لقد  العام.  هذا  احلج 
كان كورونا وا�ضحا متام 
التدين  األغى  اإذ  الو�ضوح 
يلغي  اأن  دون  اجلماعي 
الن�ضاطات  واأجل  الدين 
الواقعية  اجلماعية 
على  يق�ضي  اأن  دون 
بل  الإن�ضانية  العالقات 
بعدها  يف  ح�رصها 
ل  الذي  الفرتا�ضي 
ميكن اأن ي�ضمل ال�ضعائر 

الدينية اجلماعية.

احلرب العلمانية لكورونا
ل يزال كورونا يفر�ص نزعته ال�شمولية وال�شتبدادية على الأر�ص وي�شبط �شلوك الب�شرية وفق برناجمه املمتد ليم�ص جميع الن�شاطات 

الإن�شانية ويعيد �شياغة اأ�شاليب احلياة وفق خطة غزو حمكمة متكنه من احتالل العامل وا�شرتاتيجية مبنية على تعميم الأ�شواء 
اخلافتة على كل جمالت الن�شاط اجلماعي، فكورونا مل ياأت لإفناء الب�شرية ول للق�شاء على اأديانها وثقافاتها ول على اقت�شادها غري 

اأنه ركز ال�شخب العاملي حوله دون غريه واأوقف عجلتها وو�شعها يف موقع املقاوم �شد ما ميكن و�شفه بالإرهاب العاملي اجلديد.

اأغلق دور العبادة واألغى موا�شمها

قد اأظهرت كورونا اأن امل�شاجد 
مل تنه مرتاديها من التجار من 

الحتكار والنهب وامل�شاربة 
والتزاحم لقتناء كي�ص 

ال�شميد يف عز التوجيهات 
ب�شرورة التباعد حلفظ 

الأنف�ص، حتى اأن بع�شهم اليوم 
يف قلبه ح�شرة اأن ل يكون 

رم�شان هذا العام.

لقد كان كورونا وا�شحا متام الو�شوح اإذ األغى 
التدين اجلماعي دون اأن يلغي الدين واأجل 

الن�شاطات اجلماعية الواقعية دون اأن يق�شي 
على العالقات الإن�شانية بل ح�شرها يف 

بعدها الفرتا�شي الذي ل ميكن اأن ي�شمل 
ال�شعائر الدينية اجلماعية.
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قبل ولوج للعمران الفكري للجابري ادعوكم للوقوف على تلك الإجابة �شهلة ، عن �شبب و�شع متثال ، اأو ت�شمية مرفق 
عمومي اأو نهج ، خملد لعني اأو �شخ�شية ما، وتتدرج هذه الرمزيات يف الأهمية ح�شب اأهمية ال�شخ�شية .

منافذ اخلروج من الهوان )02(

يف عيوب اخلطاب النه�سوي عند اجلابري
الوليد فرج

�صورة  جتد  عندما 
ورقة  على  �صخ�صية 
من  �أنه  فاأعلم   ، نقدية 
�ملحاور �لتي د�رت عليها 
ذلك  تاأ�صي�س  �أ�صا�صيات 
�ملجتمع ، كما هو �حلال 
ع�رشة  لورقة  بالن�صبة 
دوالر�ت �لتي ر�صم عليها 
هاملتون  �لك�صندر  وجه 
مركزية  تربير  ويكفينا 
فكر هذ� �لرجل يف �لفكر 
�الأمريكي  �ملجتمع  و 
�أوردها  �لتي  مقولته 
فيدر�لية  �أور�ق  كتابه 

جميع  )يف   :
�ملقوالت  �أنو�ع 
حقائق  هناك 
معينة  �أ�صا�صية 
�أولية  مبادئ  �أو 
تعتمد  عليها 
ت  ق�صا ملنا �
مية  لقد �
تلك   ، �لالحقة 
يف  �حلقائق 
هي   ، ذ�تها 
تتحكم  �لتي 
قبول  يف 
الأي  �لعقل 

 ، فكري  تر�بط  �أو  فكرة 
هذه  تتح�صل  ال  وحيث 
، فاإن ذلك ال بد  �لنتيجة 
بع�س  عن  �إما  ين�صاأ  �أن 
�حلو��س  يف  �ال�صطر�ب 
تاأثري  من  �أو  �ملدركة 
�أو  �خلا�صة  �مل�صلحة 

�لهوى �ملتحامل(.
لعل �ملقوالت و م�صامينها 
�لتي   �لثقايف  حممولها  و 

هاملتون  �لك�صندر  يعنيها 
 ، عليه  ن�صطلح  ما  ، هي 
بينة �خلطاب ، و �ملتاأمل 
�جلابري  م�رشوع  يف 
يقف  منجز�ته  بجميع 
�ملرت�وح  رف�صه  على 
بني �لتكنية �أو �لت�رشيح ، 
�خلطاب  ت�صاكل  لطريقة 

�لعربي �ملعا�رش .
يرى �جلابري �ن �خلطاب 
�ملتعلق مب�رشوع �لنه�صة، 
يتاأ�ص�س  مل   ، بد�ياته  يف 
ثفاقي  حممول  على 
وكان   ، �ملعامل  و��صح 
عن  فعل  ردود  جمرد 
متلم�صا   ، �لبائ�س  و�قع 

من   ، منه  �خلال�س 
بعيدة  جتارب  ��صتجالب 
�لثقافية  �أ�صا�صياته  عن 
)�لوعي  تبييئتها  دون   ،
�لعربي بامل�صافة �لو��صعة 
و �لهوة �لعميقـة بني و�قع 
�النحطاط  �و  �ل�صقوط 
�لعربية  �حلياة  يف 
و�قع  و   ، �ملعا�رشة 
�لتقدم و �إطر�ده يف عامل 

�آخر �لعامل �الأوروبي( ، �أن 
تركيز �خلطاب �لنه�صوي 
�لو�قع  ماأ�صاوية  على 
على  �ل�صوء  وت�صليط   ،
�حلياة  مناحي  تقهقر 
و   ، �الأ�صعدة  جميع  على 
�لعامل  بتقدم  مقارنتها 
من  عطل   ، �الأوروبي 
نه�صوي  م�رشوع  بناء 
مما   ، به  �أ�صيل  عربي 
ولّد �رش�ع بني م�رشوعني 
�لعربي  �مل�رشوع 
من  م�صتلهما  �الإ�صالمي 
�لنموذج �لعربي و جتلياته 
 ، �لو�صطى  �لقرون  يف 
�الأوروبي  �لعامل  ومنوذج 
�ىل  �أدى  مما   ،
بناء  يف  �لف�صل 
�لنه�صوي  �حللم 
 . به  �خلا�س 
فوقع يف �لتناق�س 
كل  بدد  �لذي 
ت  � د ملجهو �
رغم   ، �لبناءة 
�لهدف  وحدة 
�إفر�غ  مت  �إذ�   ،
�الأدجلة  �ملنهج من 
بالفكرة  �ل�صري  و   ،
�الأن�صنه  حول حمور 
�مل�رشوع  ميكن  مما 
حتاقل  منطقة  خلق  من 
معادلة  )تطرح  فكرة  بني 
متناق�صني  طرفني  من 
ير�د  متد�فعني  �و 
جتمع  ثالثة  قيمة  �إيجاد 
�لدولة  و  �لدين   : بينهما 
�لعروبة  و  �الإ�صالم   ،
�الإ�صالمية  �جلامعة   ،
 ، �لعربية  �لوحدة  و 
حقوق  و  �الأقليات  حقوق 

�لدميقر�طية  �الأغلبية 
�أن  �لقومية(  �الأهد�ف  و 
عن  �لبحث  يف  �لف�صل 
تخلق  �آليات  ت�صاوق  
ينتهي  وظيفيا  �رتباطا 
يف  �ملتدفعات  باجتماع 
منطقة �لتالزم �ل�رشوري 
 ، �لنه�صوي  للفعل  �ملنتج 
يجب  �لذي  �لتالزم  هذ� 
وقايته من  )قيما متعددة 
و  متتاق�صة  بل  متباينة  و 
ي�صقط  �خلطاب  يجعل 
لها  حل  ال  تناق�صات  يف 
خطاب  �إىل  يتحول  بل 

نقائ�س( .
�لبد�يات  �أن  �لبديهي 
 ، فل�صفية  تكون  �الأوىل 
يت�رشب   ، �لغالب  ويف 
معني  من  �خلطاب 
�ملوؤ�ص�صة  �الأفكار 
، هذ�  �لفل�صفي  للخطاب 
�إ�صكالية  تناول  �الأخري 
�لنه�صة و بقي هو �الآخر 
طموحاته  حتقيق  دون 
كان  لقد   ( بها  �أتى  �لتي 
�أنو�ع  يف  �لعقل  غياب 
غيابا  �ل�صابقة  �خلطاب 
�أنا يف �خلطاب  وظيفيا ، 
ماهوّي  فغيابه  �لفل�صفي 
غائب  هو  ما  �إن   ، �أي�صا 
�ملعقولية  لي�س  هنا 
 ) ذ�ته  �لعقل  بل  وحدها 
�إنتاج  معه  ي�صتع�صى  مما 

�أي فل�صفة معا�رشة .
�ملحمول  توظيف  لعل 
�لعربي  للرت�ث  �لفكري 
توظيفا  �الإ�صالمي 

 ، معرفيا  �إيديوجلي 
�أ�صا�صية  الأطر  موؤ�ص�صا 
كاثف  عقلية  عملية  الأي 
�صنع  مما  �أدجلتها  من 
حقيقا  كابحا  �لرت�ث  من 
)�أن  �لنه�صوي  للم�رشوع 
�لرت�ث  يف  �الإيديولوجي 
يف  و  �الإ�صالمي  �لعربي 
�حلديث  �الأوروبي  �لفكر 
و �ملعا�رش يقوم بالن�صبة 
�لعربية  �الأيديولوجيا  �إىل 
�ملادة  مقام  �ملعا�رشة 
�ملعرفية مما جعلها ذ�ت 

طابع �إيديولوجي م�صاعف 
�إيديولوجي  توظيف   :
 .  ) لالأيديولوجيات 
�إىل  يجرنا  ما  وهذ� 
لفكرة  �جلابري  �إثارة 
 ، �ل�صلف  منوذج  هيمنة 
تعتمد  مرجعية  ك�صلطة 
على توظيف �لذ�كرة ، ال 
�لعقل )ذلك �ن �ملفاهيم 
ترتبط ال  يف هذه �حلالة 
بالو�قع �لذي يتحدث عنه 
�خلطاب بل بو�قع �آخر هو 
�لوعي  يف  يوؤ�ص�س  �لذي 
�لنموذج   ، �لوجد�ن  و 
�ل�صلطة  �صاحب  �ل�صلف 

�ملرجعية �ملوجهة (
�أن  �جلابري  يرى  كما 
نقد  م�صاألة  عن  �البتعاد 
�لذ�ت �ملعرفية و �لت�صرت 
عيوبها  و  مثالبها  عن 
�ملنهجية  و  �ملنطقية 
عن  �ملعريف  و�لنق�س 
مبعاين  �لتجلبب  طريق 
م�صتن�صخة  �إيديولوجية 
�ملحيط  خر�ج  من 
على  ي�صفي   ، �لفكري 
�خلطاب  يف  �لعيب  هذ� 
حتميها  �لنقد  عن  منعة 

و  �لتع�صب  �أ�صاليب 
�لو�قع  عن  �لق�صي 
�لعامل  يف  هنا  .)فاإننا 
�حلد  �إىل  نفتقد  �لعربي 
�ملعرفة  من  �الأدنى 
�ملو�صوعية  �لعلمية 
�الأدنى  �خلد  بالو�قع 
�لقاعدة  ي�صكل  �لذي 
كل  عليها  تقوم  �لتي 
مطابقة  �إيديولوجيات 
�ل�رش�ع  يجعل  �لذي  و 
�إيديولوجيا  �رش�عا 
يف  كالما  ولي�س  فعال 
�اليدولوجيا �لتي تعر�س 

نف�صها على �ل�صاحة (

مير �جلابري �إىل م�صاألة 
�لقيا�س �لفقهي ، قيا�س  
�لفرع �ملتولد من )�الآن( و 
�الأ�صل �لكامن يف �لرت�ث 
مرجعياتنا  تكون  وهنا   ،
�لو�قع  عن  خارجة 
بامل�صتجد�ت  �ملتز�حم 
قيمة  عن  �لبحث  )يف 
�الأ�صل  بني  جتمع  ثالثة 
عامة  بكيفية  و  �لفرع  و 
بني �أي طرفني ميكن �أن 
يقوم بينهما تر�بط ما ، 
�لطابع  يطغى  هنا  ومن 
�ملهيمن  �لتوفيقي 
قيا�صي  فكر  كل  على 
مع  �لتعامل  يتم   ،
�أي  مع  �أو  �الأ�صد�د 
بينهما  يقوم  عن�رشين 
تعار�س ما على �أ�صا�س 
جديدة  �صيغة  �إيجاد 

تتحقق بينهما (
مهاون  ح�رش  ميكن 
�لعربي  �خلطاب 
�الإ�صالمي عند �جلابري 
�أعاله  �ير�ده  فيما مت    ،
�خلطاب  تهافت  ولعل   ،
�أ�صباب  له  �صعفه  و 
خارجية  مو�صوعية 
ر�أ�صها  على  �أخرى 
�لنيوليبري�لية  مفاعيل 
�ملوؤ�ص�صة  تفاهاتها  و 
�ملمركزة  �لعوملة  و 
تثبيت  لعر�س  �ملمنهجة 
د�خل  �لهيمنة  �أدو�ت 
جمتمعات �الأطر�ف ، قد 
تتاح لنا �لفر�صة ملحاولة 

�لتحقيق فيها .

 يرى اجلابري اأن البتعاد عن م�شاألة 
نقد الذات املعرفية و الت�شرت عن 

مثالبها و عيوبها املنطقية و املنهجية 
والنق�ص املعريف عن طريق التجلبب 
مبعاين اإيديولوجية م�شتن�شخة من 

خراج املحيط الفكري

ميكن ح�شر مهاون اخلطاب 
العربي الإ�شالمي عند اجلابري 

،  فيما مت ايراده اأعاله ، ولعل 
تهافت اخلطاب و �شعفه له اأ�شباب 

مو�شوعية خارجية اأخرى على 
راأ�شها مفاعيل النيوليبريالية 
و تفاهاتها املوؤ�ش�شة و العوملة 

املمركزة املمنهجة لعر�ص تثبيت 
اأدوات الهيمنة داخل جمتمعات 
الأطراف ، قد تتاح لنا الفر�شة 

ملحاولة التحقيق فيها .
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�سكان  من  الع�رشات  نا�سد 
 ، ورقلة  واليات  بلديات 
 ، اأدرار   ، غرداية   ، مترنا�ست 
 ، ايليزي   ، ب�سكرة   ، االأغواط 
يف  احلدودية  وتيندوف  ب�سار 
ت�رشيح لهم مع يومية "الو�سط" 
، الوزير االأول عبد العزيز جراد  
بالتدخل  التجارة  وزارة  وكذا   ،
املواد  اأ�سعار  ل�سبط  العاجل 
اخل�رش  وكذا  اال�ستهالكية  
ارتفاعا  ت�سهد  التي  والفواكه 
ليجد   ، االأيام  هذه  جنونيا 
املواطن الب�سيط نف�سه �سحية 
امل�ساربة يف االأ�سعار التي مت�س 
عديد املواد اال�ستهالكية وكذا 
ت�سهد  التي  والفواكه  اخل�رش 

املحلية  االأ�سواق  يف  ارتفاعا 
واملحالت التجارية .

من  عدد  ت�رشيح  ح�سب  و 
املذكورة   بالواليات  ال�سكان 
و  اخل�رش  اأ�سعار  ارتفاع  فاإن 

الفواكه ب�سكل �ساروخي ، اأنهك 
جيوبهم خا�سة اأ�سحاب الدخل 
عائلة  لديهم  الذين  و  الب�سيط 
كبرية ، منا�سدين وزارة التجارة 
على  والعمل  العاجل  بالتدخل 

وقمع  املراقبة  اأعوان  تثبيت 
الغ�س مبختلف االأ�سواق ل�سبط 
االأ�سعار والتقليل من امل�ساربة 

التي اأثرت عليهم ب�سكل كبري .
و  االأمن  م�سالح  اأن  ومعلوم 
�سبطت  قد  الوطنيني  الدرك 
لردع  ا�ستثنائيا  اأمنيا  خمططا 
املحتكرين وامل�ساربني باأ�سعار 
املواد اال�ستهالكية الوا�سعة يف 
متر  التي  ال�سحية  االأزمة  عز 
بها البالد جراء تف�سي فريو�س  
كمية  �سبط  مت  حيث   ، كورونا 
كبرية من اال�ستهالكية ال�رشيعة 
للم�ساربة  موجهة  التلف 
نف�س  من  علم  وح�سبما 
امل�سادر فان العمليات االأمنية 
النوعية تندرج يف اطار حماية 

القدرة ال�رشائية للم�ستهلك .

املن�رشم  االأ�سبوع  نهاية  فارق 
مدير ال�سباب والريا�سة �سابقا 
�ستحونة   بوبكر  ورقلة  بوالية 
طويل  �رشاع  بعد  احلياة  
بثنه  مل  ع�سال  مر�س  مع 
بناء  يف  العمل  يف  التفاين  من 
الريا�سية  و  ال�سبانية  احلركة 

بالوالية .
�سيع اأول  اأم�س اجلمعة جثمان 
مدير ال�سباب و الريا�سة بوالية 
�ستحونة  بوبكر  �سابقا  ورقلة 
اىل مثواه االأخري مبقربة تقرت 
، بعد �رشاع مع مر�س ع�سال 
طويلة  ملدة  الفرا�س  األزمه 
ال�سباب  وزير  بعث  جهته  ،من 
خالدي  �سيدعلي  الريا�سة  و 
الفقيد  لعائلة  تعزية  بر�سالة 
احلميدة  خ�ساله  على   مثني 
راجني من املوىل عز وجل اأن 
يتغمد الفقيد برحمته الوا�سعة 
ذويه  اهلل  يلهم  اأن  وداعني 
يف  موؤكدا   ، ال�سلوان  و  ال�سرب 
اأنه برحيل ال�سيخ  ذات ال�سدد 
القطاع  يكون  �ستحونة  بوبكر 

قد فقد اأحد اإطاراته .
مدير  الفقيد  يعترب  جهته  من 

بوالية   الريا�سة  و  ال�سباب 
ورقلة �سابقا من بني االإطارات 
يف  اجلميع  لها  ي�سهد  التي 
النهو�س بواقع و اأفاق الريا�سة 
باجلنوب  املركزية  بالعا�سمة 
املثال  �سبيل  وعلى  ال�رشقي 
املتكررة  املرافعة  احل�رش  ال 
لرفع  ال�سلطات املركزية  لدى 
مقاعد  من  الوالية  ح�سة  من 
اإ�سافة   ، ال�سيفية  املخيمات 
وامل�ستمر  الدائم  لوقوفه 
طيلة فرتة ت�سيريه للقطاع على 
الثانوية  اجناز  اأ�سغال  وترية 
الريا�سي  القطب  و  الريا�سية 
على  حر�سه  وكذا  اجلديد 
دعم جميع االأحياء والتجمعات 
بلديات  جميع  عرب  ال�سكنية 
باملالعب  ورقلة  والية 
دون   ، ا�سطناعيا  املع�سو�سبة 
املتكررة  مبادراته  ن�سيان 
خمتلف  دعم  يف  الكثرية  و 
و  الريا�سية  التظاهرات 
الفكرية  و  ال�سبانية  و  الثقافية 
يف خمتلف املنا�سبات الوطنية 

و الدينية .
اأحمد ،ب 

يعي�ش �شكان وليات اجلنوب الكبري على وقع �شفيح �شاخن جراء الرتفاع الرهيب لأ�شعار 
املواد ال�شتهالكية ال�شريعة التلف و اخل�شر و الفواكه وذلك يف ظل الظروف ال�شعبة التي 

متر بها البالد جراء تف�شي فريو�ش كورونا الفتاك 

يف عز الأزمة ال�شحية التي متر بها البالد 

اأمن ولية مترنا�شت 

اأحمد ،ب 

توقيف �سخ�سني متورطان يف عدة �سرقات 

بعد �شنوات طويلة من العمل 

مدير ال�سباب �سابقا بورقلة 
بوبكر �ستحونة يف ذمة اهلل

اأخبار اجلنوب

ارتفاع رهيب للأ�سعار باجلنوب 

ب�شبب اإق�شائهم من م�شاريع التنمية 

قاطني �سيدي مهدي بتقرت يعانون 
ال�سكان  من  جمموعة  ا�ستكى 
مهدي  �سيدي  بقرية  القاطنني 
املنتدبة  تقرت  لوالية  التابعة 
االجتماعية  الظروف  من   ،
منذ  منها  يعانون  التي  املزرية 
 ، الزمن  من  قرن  ربع  حوايل 
امل�ساريع  من  اإق�ساءهم  جراء 
احلكومة  اأقرتها  التي  التنموية 
عبد  االأول  الوزير  عليها  وحث 
�سابق  وقت  يف  جراد   العزيز 
للتقليل من معاناة �سكان مناطق 

الظل   .
املذكورة  املنطقة  قاطني  قال 
التنموي  التخلف  براثن  اأن 
وا�ستياءهم  امتعا�سهم  اأثار 
ال�سديدين جراء جملة النقائ�س 
حياتهم  نغ�ست  التي  املرتاكمة 
اجلهات  متاطل  منها  واأرقتهم 
اأحياءهم  ربط  يف  املعنية 
ب�سبكة  قنوات ال�رشف ال�سحي 
، و هو امل�رشوع التي خ�س�ست 
له احلكومة مبالغ مالية �سخمة 
، ف�سال عن عدم تخ�سي�س �سور 

للمقربة املتواجدة بذات القرية 
ياأتي   ، النقائ�س  من  وغريها 
هذا يف الوقت الذي ا�ستفاد من 

العملية املناطق املجاورة .
ويف مو�سوع مت�سل اأعرب هوؤالء 
يف حديثهم مع يومية "الو�سط"  
وتذمرهم  ا�ستياءهم  عن 
الو�سعية  نتيجة  ال�سديدين  
منذ  يعي�سونها  التي  املزرية 
يعانون  جعلتهم  والتي  �سنوات 
الرتاكمات  ب�سبب  �سمت  يف 
االأف�سلية  واإتباع مبداأ  احلا�سلة 
التنمية من  يف مترير امل�ساريع 
 ، املحليني  املنتخبني  طرف 
من  ال�سكان  هوؤالء  يعاين  حيث 
جتمعاتهم  ربط  تاأخر  م�سكلة 
ال�سكنية  ب�سبكة قنوات ال�رشف 
القرن  م�رشوع  وهو   ، ال�سحي 
مبالغ  الدولة  له  الذي خ�س�ست 
من  للتقليل  �سخمة  مالية 
دفعت  وقد   ، ال�سكان  معاناة 
املع�سلة القائمة املواطنني اإىل 
اال�ستعانة بحفر االآبار لت�رشيف 

الذي  االأمر   ، املياه امل�ستعملة 
اأدى اإىل تكاثر احل�رشات ال�سامة 
والعقارب  البعو�س  غرار  على 
يف  كبري  ب�سكل  تتكاثر  التي 
االأمر   ، احلار   ال�سيف  ف�سل 
الذي ت�سبب يف وفاة عدد منهم 
بالل�سع العقربي ،  باالإ�سافة اإىل 
مبختلف  باالإ�سابة  تهديدهم 
تكون  التي  االأوبئة  و  االأمرا�س 
يف  ال�سبب  ال�سامة  احل�رشات 
نقلها عن طريق لل�سع على غرار 

داء املالريا  .
وتذمر  امتعا�س  من  زاد  وما 
املذكورة  بالقرية  املواطنني 
تخ�سي�س  عدم   ، الوالية  بذات 
منح  بعملية  للقيام  مالية  مبالغ 
باجلهة  الوحيدة  للمقربة  �سور 
الكالب  جعل  الذي  االأمر   ،
مواتهم  من  تنه�س  ال�سالة 
نتيجة  املوتى  حرمة  ودن�س 
املنحرفني  من  عدد  اإقبال 
وتعاطي  اخلمر  احت�ساء  على 
املخدرات بهذه املكان ، ف�سال 

االأفعال  مبختلف  القيام  عن 
املخلة باحلياء التي دن�ست ذات 
ي�ستوجب  بات  و�سعا   ، املكان 
على ال�سلطات املحلية التدخل 
الو�سع  على  للوقوف  العاجل 
الكارثي و العمل على بناء �سور 

للمقربة .
املواطنني  هوؤالء  نا�سد  وعليه 
ال�سلطات املحلية وعلى راأ�سها 
العاجل  بالتدخل  الوالية  وايل 
املعاناة  دائرة  من  واإخراجهم 
املفرو�سة عليهم منذ ربع قرن 
ر�سيدهم  منحهم  خالل  من   ،
لتح�سني  التنموية  من امل�ساريع 
ظروفهم املعي�سية ، وكذا العمل 
لتجمعهم  اأهمية  اإعطاء  على 
بعيدا  بقى  الذي  ال�سكني 
الذين  امل�سوؤولني  اأعني  عن 
اإق�ساءه من امل�ساريع  يتعمدون 
االإمنائية التي حث الوزير االأول 
عبد املالك �سالل على �رشورة 
منحها لكافة اأنحاء املعمورة . 

 جناة ،ح 

والية  اأمن  م�سالح  قامت 
االأمن  يف  ممثلة  مترنا�ست 
توقيف  من  الثاين  احل�رشي 
العمر    من  يبلغان  �سخ�سني  
متورطان    ) �سنة   22  –  17(
ال�رشقات من  تعدد  يف ق�سية 

داخل منازل باأحياء خمتلفة.

اإىل  تعود  الق�سية  حيثيات 
�سكوى ر�سمية مت تقييدها من 
م�ستوى  على  �سخ�س  طرف 
 ، الثاين  احل�رشي  االأمن 
من  ل�رشقة  تعر�سه  مفادها 
�سخ�سني   �سد  منزل،  داخل 
على  وهذا  احلي  نف�س  يف 

م�ستوى حي �سورو مترنا�ست 
عنا�رش  با�رشت  عليه   و   ،
و  البحث  عملية  ال�رشطة 
التحري من اأجل الو�سول اإىل 
توقيف  مت  حيث  الفاعلني، 
امل�ستبه فيهما، ليتم حتويلهما  
فتح  و  ال�رشطة  مقر  اإىل 

اأقرا  اأين  الق�سية  يف  حتقيق 
و  �رشقات  لعدة  باقرتافهما 
باأحياء خمتلفة ، بعد ا�ستكمال 
اإجناز  التحقيق،مت   اإجراءات 
امل�ستبه  �سد  ق�سائي   ملف 

فيهما. 
�شيخ مدقن 

والية  اأمن  م�سالح  قامت 
االأمن  يف  ممثلة  مترنا�ست 
توقيف  من  الثاين  احل�رشي 
ترتاوح  اأ�سخا�س  اأربعة   04
اأعمارهم ما بني  )27 – 32 �سنة 
تكوين  ق�سية  يف  متورطون   )
ارتكاب  لغر�س  اأ�رشار  جمعية 
با�ستعمال  ال�رشقة  جنحة 

مركبة يف حالة تلب�س.
و  االإعالم  خللية  بيان  اأفاد   
العامة  والعالقات  االت�سال 
مترنا�ست  والية  اأمن  مبديرية 
"الو�سط"على  يومية  حت�سلت 
الق�سية  حيثيات  منه    ن�سخة 
لعنا�رش  دوريات  اإىل  تعود 
حي  م�ستوى  على  ال�رشطة 
اأين  مترنا�ست،  تاف�سيت 
هذا  ل�سخ�س  اإنتباههم  لفت 
النجدة  منهم  يطلب  االأخري 
بالعنف  لل�رشقة  تعر�سه  بعد 

من  جمموعة  طرف  من 
مركبة  منت  على  االأ�سخا�س 
عنا�رش  با�رشت  عليه   و   ،
و  البحث  عمليات  ال�رشطة 
اإىل  الو�سول  اأجل  من  التحري 
�سيارة  توقيف  ليتم   ، الفاعلني 
 ، تاف�سيت  بحي  البحث   حمل 
و بعد عملية املراقبة االإدارية 
�سبط   ، للمركبة  االأمنية  و 
و  مايل   مبلغ  على  بداخلها 
حتويلهم   ليتم   ، نقال   هاتف 
اإىل مقر ال�رشطة و فتح حتقيق 
ال�سحية  اأكد  اأين  الق�سية  يف 
الذين اعتدوا  اأنهم االأ�سخا�س 
عليه و �سلبوه ممتلكاته  ، بعد 
اإ�ستكمال اإجراءات التحقيق،مت  
اإجناز ملف ق�سائي  مت تقدمي 
اجلهات  اأمام  فيهم  امل�ستبه 

الق�سائية املخت�سة. 
�شيخ مدقن 

لغر�ش اإرتكاب  جنحة ال�شرقة با�شتعمال 
مركبة يف حالة تلب�ش

�سرطة مترنا�ست تفكك 
خيوط جمعية اأ�سرار  
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مركز وطني لت�ضال الأزمات ..�ضرورة ملحة
اأ�شحى من ال�شروري واأمام حالة عجز رهيب يف الإدارة التعجيل يف تر�شيم توجه للدولة 
يف "ات�شال الأزمات " وذالك ميكن اأن يكون حقيقة وممار�شة على اأر�ض الواقع من خالل 

اجناز "مركز وطني لت�شال الأزمات " يتبع لرئا�شة اجلمهورية ول ميكن اأن يختزل 
ن�شاطه الذي يقنن بطبيعة احلال وي�شتند اإىل مقاربات يف املجال والتخ�ش�ض يف خانة 
حمدودة بل اإنه مركز ين�شط حتى يف الظروف العادية وذالك من خالل اعتماد اأدوات 
قيا�ض ملا يقع من م�شاكل واأزمات كانت حملية اأو وطنية وحتى دولية تتاأثر بها اجلزائر 

وقد �شبق وان تناولنا عرب "الو�شط " يف م�شاهمات عديدة الأزمات التي ف�شل ولة يف 
اإدارتها وكانت حملية واأ�شرت دون تعميم اإىل اأن هناك نقائ�ض عديدة يف اأداء امل�شوؤولني 

على امل�شتوى الت�شايل يف التعامل مع "الأزمة " .

بقلم د.حممد مرواين 
/اأ�شتاذ جامعي يف 
الإعالم والت�شال

ال�ضعف  هذا  خلق  قد 
على  م�ضاكل  ظاهر  وهو 
م�ضتوى  على  القيادة 
اأن  التي ال ميكن  مركزي 

على  ت�ضطلع 
�ضيل  تفا
قف  ملو ا
 " "االأزمة 
خالل  من  اإال 
حال  "عرو�ض 
"تقارير  اأو   "
جلهات  ر�ضمية 
وهذا   " عديدة 
هاما  كان  وان 
ملعرفة ما يجري 

"االأزمة  كرونولوجيا  يف 
على  االعتماد  اأن  اإىل   "
اإدارة  مهارة امل�ضوؤول يف 
يبقى  واليته  يف  يقع  ما 
االأزمات  حل  يف  االأهم 
ينطبق  وهذا  تقع  التي 
اأما  حملي  هو  ما  على 
على ال�ضعيد الوطني فان 
اأن  ما نحتاجة االآن وبعد 
ك�ضف "فريو�ض الكورونا " 
�رضورة مواجهة "االإ�ضاعة 
"خاليا  ب  واالهتمام   "
 " املوؤ�ض�ضات  ات�ضال 

باملواجهة  املعنية 
نحتاجه  ما  املبا�رضة 
امل�ضتجد  لهذا  تبعا  االآن 
وطني  مركز  اجناز  هو 
ترتكز  االأزمات  الت�ضال 
تاأ�ضي�ض  يف  الدولة  عليه 
فعال  ات�ضايل  خطاب 
من  هامة  جوانب  يدير 

كان طابعها  االأزمة مهما 
و�ضائل  يف  فيه  وت�ضتثمر 
معاجلة  �ضمن  االإعالم 
الر�ضمي  دور  تزن  ملزمة 
خمتلف  وم�ضاهمة 
اأداء  يف  االأخرى  الفواعل 

هذا املركز ون�ضاطه.

املركز الوطني 
اأهدافه اإ�شرتاجتية

الذي  املقرتح  اإن 
هذه  عرب  به  اأتقدم 
ال�ضحفية  امل�ضاهمة 

"عبد  اجلمهورية  لرئي�ض 
اأكد  وقد   " تبون  املجيد 
لقائه  يف  الرئي�ض  ال�ضيد 
الذي  االأخري  ال�ضحفي 
جمعه مع عدد من ممثلي 
الوطنية  االإعالم  و�ضائل 
ت�ضكله  ما  خطورة  على 
واالأغرا�ض   " "االإ�ضاعة 

تكون  التي  املبيتة 
االإ�ضاعات  ن�رض  وراء 
الأطراف  �ضفحات  من 
ما  خطورة  معادية 
موؤ�ض�ضات  ل�رضب  يحاك 
تلفيق  طريق  عن  الدولة 
واالأخبار  االأكاذيب 
الكاذبة وهذا يتطلب من 
ا�ضتحداث  الدولة  قبل 
ات�ضالية  منظومة 
موؤ�ض�ضاتية   واإعالمية 
عند  تتوقف  ال  فعالة 
اإذ  االإعالم  و�ضائل 

امل�ضهد  يف  تغيب 
اأي  االت�ضايل  الر�ضمي 
االت�ضال  تدير  موؤ�ض�ضات 
الذي  املوؤ�ض�ضاتي 
تكليفا  يكون  اأن  الميكن 
يقع على عاتق موظف يف 
هو  بل  موؤ�ض�ضة  او  وزارة 
يف  للدولة  �ضيا�ضية  اإرادة 
بهذا  االهتمام 
واإنتاج  امل�ضار 
اإيقاع فعال فيه 
خطابها  يزن 
ويقوي  للعامة 
نها  كيا
يجعلها  و
على  قادرة 
طري  لتاأ ا
اأهم  ومن 
ف  ا هد الأ ا
يف  للدولة  االإ�ضرتاجتية 
اجناز هذا املركز الوطني 
ل"ات�ضال االأزمات " هو اأن 
هذا املركز ميكن الدولة 
عرب القيادة ال�ضيا�ضية من 
االأزمات  حجم  معرفة 
يف  تقع  التي  وامل�ضاكل 
اأي جهة من جهات الوطن 
"حجم االأزمة , طبيعتها , 
فيها  املوؤثرة  االأطراف 

م�ضوؤويل  اأداء   ,
يف  الدولة 
 , معها  التعاطي 
املواطنني  نظرة 
حدة   ’ لالزمة 
وتبعاتها  االأزمة 
على الدولة ...الخ 
م�ضائل  وهناك   "
هامة  عديدة 

ا�ضرتاجتيا ميكن اأن 
املركز  هذا  فيها  ين�ضط 
االأزمات  الوطني الت�ضال 
اأداء  معرفة  تخ�ض 
على  القادرة  الفعاليات 
على  والتاأثري  الراأي  بناء 
اجلماهري عرب اإيقاع غري 
ر�ضمي وكل هذه امل�ضائل 
وهي مهنية قد ال ت�ضطر 

ميدان  يف  املخت�ضني  اإال 
تكون  اأن  ميكن  اال�ضتغال 
�ضمن دفرت االأعباء ملركز 
االأزمات  الت�ضال  وطني 
عليه  ت�رضف  اأن  نقرتح 
كما  اجلمهورية  رئا�ضة 
الوطني  للمركز  ميكن 
الت�ضال االأزمات اأن ينظم 
التظاهرات  من  العديد 
الهامة التي تخ�ض تطوير 
االت�ضال  ا�ضرتاجتيات 
وقيا�ض  املوؤ�ض�ضات  لدى 
�ضغط  من  توجهه  ما 
ذالك  بعد  يفر�ض  قد 
حدوث احتجاجات مهما 
اجتماعي  طبعها  كان 
ميكن  كما  �ضيا�ضي  اأو 
املركز  هذا  خالل  من 
االأزمات  الوطني الت�ضال 
اإعالمي  خمطط  اإعداد 
اأ�ضا�ضه  على  يتم  فعال 
احلوار  خطاب  تثبيت 
احلياة  يف  واالت�ضال 
االجتماعية واملوؤ�ض�ضاتية 
اأن  للمركز  ميكن  كما 
كفاءات  على  يعتمد 
مهنية وعلمية قادرة على 
واأفكار  حمتويات  اقرتاح 
هامة تقوي من ن�ضاطاته 

وفعالياته يف ال�ضاأن العام 
دور  له  يكون  اأن  وميكن 
اإدارة  يف  اأي�ضا  فعال 
امل�ضتوى  على  اأزمات 
حتى  ترتبط  االت�ضايل 
مبا هو دويل وهو موجود 
وي�ضتدعي خطابا واإيقاعا 
خارج التحرك ال�ضيا�ضي.

جتارب هامة لدول 
يف املجال

العديد  خطت  بعيد  غري 
من الدول ال�ضقيقة القريبة 
عميقة  العتبارات  اإلينا 
هيئات  ا�ضتحدثا  توجه 
تابعة  وات�ضالية  اإعالمية 
لرئا�ضة اجلمهورية متار�ض 
هاما  ا�ضرتاجتيا  دورا 
بالن�ضبة  وعميقا  وفعاال 
لعالقة  وتوؤ�ض�ض  للدولة 
الرئا�ضة  بني  فعالية  ذات 
واملواطنني وباقي فواعل 
فجمهورية  املجتمع 
حتتفظ  العربية  م�رض 
اجلمهورية  رئا�ضة  لديها 
كل  ين�رض  اإعالمي  مبركز 
ن�ضاطات الرئي�ض وميار�ض 
ات�ضاليا  دورا  املركز  هذا 
ما  يف  اأكرث  يت�ضح  هاما 
كما  م�ضامني  من  ين�رض 
باململكة  اأي�ضا  احلال  هو 
التي  االأردنية  الها�ضمية 
اأي�ضا هيئة تابعة  جند بها 
تتكفل  امللكي  للديوان 
امللك  ن�ضاطات  كل  بن�رض 
كان  وان  الهيئات  وهذه 
بالدرجة  اإعالمي  دورها 
االأوىل لكنها تتبع للرئا�ضة 

وهذا  امللكي  والديوان 
يكون  اأن  يجب  هام  توجه 
ب�ضعبها  الدولة  ات�ضال  يف 
االأزمات  ويف  املعتاد  يف 
تبني  اإىل  نتجه  لو  وميكن 
لرئا�ضة  ر�ضمية  هيئة 
االت�ضال  يف  اجلمهورية 
اأن  العلم  مع  واالإعالم 

لالإعالم  مديرية  هناك 
رئا�ضة  م�ضتوى  على 
تت�ضع  اأن  اجلمهورية 
الدولة  تخدم  هامة  اآفاقا 
وتطرح  االأوىل  بالدرجة 
ت�ضتقطب  هامة  واجهة 
يف  يدخل  وهذا  النا�ض 
عليه  ت�ضا�ض  اأن  يجب  ما 
اأمور ال�ضاأن العام وما يقع 
خطابها  يف  الدولة  على 

االت�ضايل واالإعالمي .

خطاب الدولة 
ل ينقل فقط يف 

املنابر...
يف  اأ�ضا�ضي  هو  ومما 
ات�ضايل  مركز  اجناز 
وطني للرئا�ضة اأن التاأكيد 
الدولة  خطاب  اأن  على 
"حمتوى  يحمل  الذي 
 , "توجهات  عن  يعرب   "
�ضيا�ضات , تدابري , تعامل 
 , الوطني   , املحلي  مع 
الدويل " ال ميكن فقد اأن 
ينقل يف ن�رضات التلفزيون 
واالإذاعات وعلى ال�ضحف 
ووكاالت  املكتوبة 
االأنباء  ومن�ضات التوا�ضل 
احلديثة بل يجب اأن حتيل 
يف  كيانها  الدولة 
اخلطاب  مترير 
االت�ضال  عرب 
موؤ�ض�ضات  اإىل 
بهذه  مكلفة 
وحتيل  املهمة 
اإىل  اجلمهور 
التقليد  هذا 
يل  ت�ضا ال ا
االأكرث  الر�ضمي 
اأدوات  متلك  لكي  فعالية 
توجه  حتديد  يف  هامة 
الذي  االت�ضايل  اخلطاب 
اأن ي�ضل اإىل النا�ض  يجب 
وال تكون يف موقع من "ال 
يفهم خطابه وتدبريه ..." 
عن  الدولة  نقل  وطاملا 

ما مل تقل ..

ومما هو اأ�شا�شي يف اجناز مركز ات�شايل وطني للرئا�شة 
اأن التاأكيد على اأن خطاب الدولة الذي يحمل "حمتوى " 
يعرب عن "توجهات , �شيا�شات , تدابري , تعامل مع املحلي 

, الوطني , الدويل " ل ميكن فقد اأن ينقل يف ن�شرات 
التلفزيون والإذاعات وعلى ال�شحف املكتوبة ووكالت 
الأنباء  ومن�شات التوا�شل احلديثة بل يجب اأن حتيل 

الدولة كيانها يف مترير اخلطاب عرب الت�شال اإىل 
موؤ�ش�شات مكلفة بهذه املهمة

خطت العديد من الدول ال�شقيقة القريبة 
اإلينا لعتبارات عميقة توجه ا�شتحدثا هيئات 
اإعالمية وات�شالية تابعة لرئا�شة اجلمهورية 
متار�ض دورا ا�شرتاجتيا هاما وفعال وعميقا 

بالن�شبة للدولة وتوؤ�ش�ض لعالقة ذات فعالية 
بني الرئا�شة واملواطنني وباقي فواعل املجتمع

م�ضاهمة
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ُنقل رئي�ض الوزراء الربيطاين »بوري�ض جون�شون« اإىل ق�شم العناية الفائقة يف م�شت�شفى �شان توما�ض بعد اأن »�شاءت« اأعرا�ض اإ�شابته 
بفري��ض كور�نا امل�شتجد يف 6 اأبريل 2020، لين�شم بذلك اإىل قائمة طويلة من كبار امل�شوؤ�لني الذين اأُ�شيبوا باملر�ض، �هو ما يثري الت�شا�ؤل 

حول اأ�شباب النت�شار ال�شريع للفري��ض بني كبار امل�شوؤ�لني يف بع�ض هذه الد�ل، �تداعياته، �كذلك الإجراءات التي بداأت بع�ض الد�ل يف 
اتباعها للحد من التداعيات املرتتبة على انت�شاره.

تداعيات �شيا�شية:

اأ�سباب انت�سار "ك�رونا" بني امل�س�ؤولني 
والقادة يف دول العامل

 د. �شادي عبدالوهاب/
مركز امل�شتقبل للدرا�شات 

�الأبحاث املتقدمة

اإ�شابة قيادات عليا �كبار 
امل�شوؤ�لني:

حول  الدول  من  العديد  �شهدت 
كورونا  لوباء  انت�شاًرا  العامل 
امل�شتجد بني كبار م�شوؤوليها، فقد 
زوجة  ترودو«،  »�شويف  اأُ�شيبت 
»جا�شنت  الكندي  الوزراء  رئي�س 
من  عودتها  عقب  وذلك  ترودو«، 
زيارة اإىل لندن، الأمر الذي ترتب 
عليه و�شعها هي وزوجها يف احلجر 
ال�شحي، كما اأُ�شيبت وزيرة الدولة 
»نادين  الربيطانية  ال�شحة  ل�شوؤون 

دوري�س«.
نواب  خم�شة  اأ�شيب  فرن�شا،  ويف 
اجلمعية  موظفي  من  واثنان 
بالوباء، وكذلك  الفرن�شية  الوطنية 

احلزب  زعيم 
طي  ا ميقر لد ا
يف  امل�شارك 
»نيكول  احلكومة 
 . » يتي ر ينغا ز
وزير  اأُ�شيب  كما 
الربازيلي  الت�شالت 
واجنجارتن«  »فابيو 
وكذلك  بالفريو�س، 
الداخلية  ال�شوؤون  وزير 
كريج  »بيرت  الأ�شرتايل 

الوزراء  رئي�س  وزوجة  داتون«، 
الإ�شباين »بيغونا غوميز«. 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  ويف 
فريو�س  انت�شار  من  خماوف  تثار 
الأمريكي،  الكوجنر�س  يف  كورونا 
اأع�شاء  ن�شف  من  اأكرث  لأن  نظًرا 
ال�شتني  جتاوزوا  ال�شيوخ  جمل�س 
نحو  تخطى  بينما  اأعمارهم،  من 
الفئة  وهي  ال�شبعني،  منهم  الربع 
بالفريو�س،  تاأثًرا  الأكرث  العمرية 
بينما يبلغ معدل متو�شط الأعمار 
النواب  جمل�س  يف  الأع�شاء  بني 

حوايل 57 عاًما.
اأما يف اإيران، فقد كانت تداعيات 
املر�س على كبار امل�شوؤولني اأ�شد 
ت�شجيل  يتم  مل  حني  ففي  وطاأة، 
امل�شوؤولني  كبار  بني  وفيات 
الآن،  حتى  الغربية،  الدول  يف 
بع�س  وفاة  �شهدت  طهران  فاإن 
فقد  املر�س.  جراء  م�شوؤوليها 
كبار  من  عدد  باملر�س  اأ�شيب 
واأع�شاء  الدين  ورجال  امل�شوؤولني 
احلر�س الثوري يف اإيران، ومن اأبرز 
امل�شابني: »علي اأكرب وليتي« كبري 
م�شت�شاري املر�شد الإيراين »علي 
خامنئي« ووزير اخلارجية �شابًقا، 

م�شوؤول  اإيرواين«  جواد  و«حممد 
يف  احل�شابي  والتدقيق  الرقابة 
»علي  الأعلى  املر�شد  مكتب 
خامنئي«، وع�شو جممع ت�شخي�س 
اإىل  بالإ�شافة  النظام.  م�شلحة 
»اإ�شحاق  الإيراين  الرئي�س  نائب 

ال�شناعة  ووزير  جهانغريي«، 
»علي  وال�شياحة  رحماين«،  »ر�شا 
اأ�شغر من�شان«، وم�شاعدة الرئي�س 
ابتكار«،  »مع�شومة  املراأة  ل�شوؤون 
 20 من  اأكرث  اإ�شابة  اإىل  بالإ�شافة 

نائبًا يف الربملان الإيراين.
واإىل جانب امل�شابني، تويف عدد 
»حممود  اأبرزهم:  امل�شوؤولني  من 
والدعم  الإمداد  م�شوؤول  بالرك« 
التابع  القد�س  مبقر  اللوجي�شتي 
احلر�س  مبيلي�شيا  الربية  للقوة 
مبحافظات  الإيراين،  الثوري 
عن  ف�شاًل  اإيران،  �رشق  جنوب 
كونه ع�شًوا يف قيادة فيلق القد�س 
مليلي�شيا  اخلارجية  )الذراع 
احلر�س الثوري الإيراين(. وكذلك 
م�شت�شار املر�شد الإيراين »حممد 
عن  مار�س   2 يف  حممدي«،  مري 

عمر يناهز 71 عاًما.

�شعوبات حماية كبار 
امل�شوؤ�لني:

امل�شوؤولني  من  كبري  عدد  اأُ�شيب 
بع�س  اإن  بل  كورونا،  مبر�س 
معدلت  اأن  اإىل  ت�شري  التحليالت 
اإ�شابة  معدلت  تفوق  اإ�شابتهم 

وميكن   ،. للخرباء  وفًقا  ال�شكان، 
الفريو�س  انت�شار  اأ�شباب  اإرجاع 
بني م�شتوى القيادات وامل�شوؤولني 
اإىل ثالثة اأ�شباب تتمثل يف التايل: 
الفريو�س:  انت�شار  �شهولة   -1
املتتالية  الدرا�شات  تك�شف 

اجلديد  كورونا  فريو�س  انت�شار 
املراكز  اأن  غري  �رشيعة،  ب�شورة 
الطبية اأكدت -بناء على درا�شات 
كورونا  فريو�س  اأن  اأجرتها- 
تظهر  اأن  قبل  ينت�رش  امل�شتجد 
به،  امل�شابني  على  الأعرا�س 
ال�شهل  من  يجعل  الذي  الأمر 
تف�شي املر�س بني عدد كبري من 
درا�شات  ك�شفت  كما  الأفراد. 
اأخرى اأن الفريو�س ي�شتطيع العي�س 

الأ�شطح  على 
�شتيكية  لبال ا
املقاوم  والفولذ 
ت�شل  ملدة  لل�شداأ، 
بل  اأيام،   3 اإىل 
الهواء  يف  والعي�س 
ملدة ت�شل اإىل ثالث 
كلها  وهي  �شاعات، 
من  جتعل  عوامل 
ال�شهولة مبكان انت�شار 

كبري  عدد  بني  الوباء 
الأماكن  يف  ا  خ�شو�شً النا�س،  من 

العامة واملكتظة.
املناطق  الأمر  هذا  ويجعل 
للجماهري،  املفتوحة  العامة 
كالكوجنر�س  الربملانات  مثل 

الحتاد  مقر  اأو  الأمريكي، 
لنت�شار  مكاًنا حمتماًل  الأوروبي، 
املر�س لأع�شاء الربملانات، ومن 
ثم انت�شاره اإىل اأع�شاء احلكومات 
م�شوؤويل  مع  النواب  تفاعل  عند 

احلكومات.
انت�شار  �شهولة  �شوء  ويف 
الدكتورة  تتوقع  الفريو�س، 
وهي  مونهان«،  »بريان 
يف  �شابق  بحري  اأدمريال 
وطبيب  الأمريكي،  اجلي�س 
الكوجنر�س  لأع�شاء  مقيم 
اأن  العليا،  املحكمة  وق�شاة 
قد  الذين  الأ�شخا�س  عدد 
كورونا  بفريو�س  ي�شابون 
اإىل   70 حوايل  امل�شتجد 
150 مليون مواطن اأمريكي، 
وذلك يف اجتماع مغلق يف جمل�س 
ال�شيوخ الأمريكي. كما راأى »مارك 
اأ�شتاذ علم الأوبئة يف  ليب�شيت�س«، 
�شابق  وقت  يف  هارفارد،  جامعة 
اأن  يعتقد  اأنه  ال�شهر،  هذا  من 
�شكان  من   ٪70 اإىل   ٪40 حوايل 
العامل ميكن اأن ي�شابوا بالفريو�س، 

واأن 1٪ منهم �شيموتون .
2- اختالط ال�شيا�شيني بناخبيهم: 
ات�شال  على  ال�شيا�شيون  يكون 

خا�شة  الأ�شخا�س،  من  بالعديد 
اإنه  اإذ  النتخابات،  اأوقات  يف 
يقوم  النتخابية  احلمالت  خالل 
و�شط  باحل�شور  املر�شحون 
يعزز  ما  وهو  كبرية،  جتمعات 

فر�س انت�شار املر�س بني جمهور 
مر�شحيهم  وكذلك  الناخبني 
اإىل  بالإ�شافة  ال�شيا�شيني،  من 
كبار  اإىل  العدوى  نقل  اإمكانية 
اإذا  خا�شة  الدولة،  يف  امل�شوؤولني 
ينتمون  ما كان هوؤلء املر�شحون 
ما  وهو  ال�شيا�شي،  تيارهم  لنف�س 
اأمًرا  انت�شار املر�س بينهم  يجعل 
ثانية،  جهة  ومن  للغاية.  مرجًحا 
ما  دائًما  ال�شيا�شيني  اأعمار  فاإن 
تكون كبرية، وبالتايل يكونون اأكرث 
عر�شة لالإ�شابة بالفريو�س مقارنة 
بال�شباب. وياُلحظ اأن النتخابات 
اأحد  كانت  الإيرانية  الربملانية 
العوامل التي �شاعدت على تف�شي 
فقد  اإيران،  داخل  كورونا  وباء 
على  الإيرانية  احلكومة  حر�شت 
املر�س،  انت�شار  على  التعتيم 
يف  امل�شاركة  ن�شبة  رفع  اأجل  من 
يف  �شاهم  ما  وهو  النتخابات، 
تف�شي الفريو�س نتيجة املخالطة 
ولذلك  وناخبيهم،  بني املر�شحني 
بني  باملر�س  الإ�شابة  ارتفعت 
بلغ  اإذ  اجلديد،  الربملان  نواب 
ع�شًوا   23 حوايل  امل�شابني  عدد 
وكان  بل  الإيراين،  الربملان  يف 
لريجاين«  »علي  الربملان  رئي�س 

من �شمن امل�شابني .
امل�شوؤولني  بني  التوا�شل   -3
م�شاعد  كان  ا:  بع�شً وبع�شهم 
للرئي�س الربازيلي م�شاًبا بفريو�س 
اإىل  الأخري  زيارة  اأثناء  كورونا، 
الرئي�س  الوليات املتحدة ولقائه 
ترامب«،  »دونالد  الأمريكي 
انتقال  اأمام  الباب  يفتح  ما  وهو 
الإدارة  اأع�شاء  اإىل  الفريو�س 
الأمريكية. وقد اأُ�شيب يف اأعقاب 
هذا اللقاء عمدة ميامي »فران�شيز 
�شواريز«. وياُلَحظ اأن كل الدول ل 
تلتزم بنف�س اإجراءات الوقاية من 
بع�شهم  يجعل  ما  وهو  الفريو�س، 
باملر�س  لالإ�شابة  عر�شة  اأكرث 

اإىل  نقلها  ثم  ومن  غريهم،  من 
نظرائهم من الدول الأخرى. 

الداخلية  ال�شوؤون  وزير  واأعلن 
اأنه  دوتون«  »بيرت  الأ�شرتايل 
بعد  وذلك  بالفريو�س،  اأ�شيب 

مع  لقائه  من  فقط  واحد  اأ�شبوع 
النائب العام »وليام بار«، و«اإيفانكا 
الأمريكي،  الرئي�س  ابنة  ترامب« 
من  الأمنيني  امل�شوؤولني  وكبار 
»العيون  حتالف  ي�شمى  ما  دول 
الوليات  ي�شم:  الذي  اخلم�شة«، 
املتحدة،  واململكة  املتحدة، 
يجعل  ما  وهو  ونيوزيلندا،  وكندا، 

انتقال العدوى اإليهم اأمًرا وارًدا.
ال�شيا�شيني  بني  الختالط   -4
يكون  املجتمع:  فئات  وباقي 
الأفراد الذين يتمكنون من احلفاظ 
هم  الجتماعي«  »التباعد  على 
على  قدرة  الأكرث  الأ�شخا�س 
ول  املر�س،  من  اأنف�شهم  حماية 
ميثل ال�شيا�شيون ا�شتثناًء من هذه 
الذي  ال�شيا�شيني  اإن  اإذ  القاعدة؛ 
ب�شورة  مهامهم  اأداء  يُوا�شلون 
طبيعية، ويلتقون باأفراد عديدين، 
اأو  حكومتهم،  اأع�شاء  من  �شواء 
اأو  اخلرباء،  اأو  الربملان،  نواب 
الأكرث  هم  الأفراد؛  من  غريهم 

عر�شة لالإ�شابة 
الوزراء  رئي�س  اأ�شيب  فقد 
الربيطاين باملر�س، وقبل اإ�شابته 
تعر�س لالإ�شابة »نيل فريج�شون«، 
يف  الريا�شية  البيولوجيا  اأ�شتاذ 
والذي  لندن،  يف  كوليدج  اإمربيال 
كان يقدم راأًيا ا�شت�شارًيّا للحكومة 
الوزراء  ورئي�س  الربيطانية 
الربيطاين حول كيفية التعامل مع 
املر�س، كما اأنه اأكد عند اإ�شابته 
الذين  زمالئه  من  العديد  اأن 
قد  للحكومة  ا�شت�شارات  يقدمون 
املر�س.  اأعرا�س  عليهم  ظهرت 
امل�شت�شارين  هوؤلء  اأن  ويالحظ 
ويلتقون  جامعات  يف  يعملون 
اأفراد  ويخالطون  بالطلبة 
املجتمع، وهو ما ي�شهل من عملية 

العدوى 

فر�ض حد�ث فراغ 
د�شتوري:

التداعيات  اأحد  يتمثل 
انت�شار  على  املرتتبة 
املر�س بني كبار امل�شوؤولني 
التهديد  يف  بالدولة 
حكم،  اأزمة  بحدوث 
خا�شة اإذا ما اأ�شيب كبار 
روؤ�شاء  مثل  امل�شوؤولني، 
ومل  التنفيذية،  ال�شلطة 
وا�شح  خط  هناك  يكن 
�شيخلفهم،  من  حول 
اأ�شيب  املحتمل  خليفتهم  اأن  اأو 
كبار  واأن  خا�شة  الآخر،  هو 
غالبًا  الدول  وقيادات  امل�شوؤولني 
الأكرث  العمرية  الفئة  يف  تقع  ما 

عر�شة للخطر.

ق�سية

�شهدت العديد من الد�ل حول العامل انت�شاًرا لوباء كور�نا 
امل�شتجد بني كبار م�شوؤ�ليها، فقد اأُ�شيبت »�شويف تر�د�«، ز�جة 

رئي�ض الوزراء الكندي »جا�شنت تر�د�«، �ذلك عقب عودتها 
من زيارة اإىل لندن، الأمر الذي ترتب عليه ��شعها هي �ز�جها 
يف احلجر ال�شحي، كما اأُ�شيبت �زيرة الد�لة ل�شوؤ�ن ال�شحة 

الربيطانية »نادين د�ري�ض«.

يتمثل اأحد التداعيات املرتتبة على انت�شار املر�ض بني كبار 
امل�شوؤ�لني بالد�لة يف التهديد بحد�ث اأزمة حكم، خا�شة 

اإذا ما اأ�شيب كبار امل�شوؤ�لني، مثل ر�ؤ�شاء ال�شلطة التنفيذية، 
�مل يكن هناك خط �ا�شح حول من �شيخلفهم، اأ� اأن خليفتهم 
املحتمل اأ�شيب هو الآخر، خا�شة �اأن كبار امل�شوؤ�لني �قيادات 
الد�ل غالًبا ما تقع يف الفئة العمرية الأكرث عر�شة للخطر.

اجلزء01
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية تلم�شان                                               تلم�شان يف : 18 مار�س 2020

مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة
م�شلحة التنظيم العام

مكتب املوؤ�ش�شات امل�شنفة
و الن�شاطات املنظمة

 
اعالن عن حتقيق علني من اجل اإن�شاء حمل لبيع 

امل�شروبات  غري الكحولية  من ال�شنف الول
 )مقهى( ببلدية تلم�شان

تطبيقا ل :
ـ املر�س�م رقم 36/76 امل�ؤرخ يف 20 افريل 1976 املتعلق بحماية امل�ؤ�س�سة 

امل�ستقبلة للجمه�ر من اخطار احلريق و الفزع
ال�ايل  ال�سيد  عن  ال�سادر    2020 15مار�س  يف  امل�ؤرخ    951 رقم  القرار  ـ 
امل�رشوبات  لبيع  حمل  الن�ساء  علني   حتقيق  بفتح  املتعلق  تلم�سان  والية 
الغري الكح�لية من ال�سنف االول )مقهى( الكائن بحي اله�اء اجلميل رقم 38  
واجهة �سارع حممد اخلام�س م�ج�د بالطابق االر�سي  يحمل رقم 07  ق�ق 

خمطط الق�سمة  الق�سائية  بلدية تلم�سان
ـ يعلن عن فتح حتقيق علني مبقر  بلدية تلم�سان  املتعلق بان�ساء حمل لبيع 
امل�رشوبات غري الكح�لية من ال�سنف االول )مقهى ( ببلدية تلم�سان  تبعا 

لطلب ال�سيد زايدي �سيخ  
غاية  اىل   2020 ابريل   05 من  ابتداء  التحقيق  مدة  خالل  للم�اطنني  مكنه 
ال�سجل  على  مالحظاتهم  ت�سجيل  و  امللف  على  االطالع   2020 19افريل 

املفت�ح مبقر البلدية املرقم و امل�ؤ�رش عليه
 يل�سق هذا االعالن يف مقر بلدية تلم�سان  و ين�رش يف جريدة وطنية على 

ح�ساب املعني

  INVESTPLUS

اإلدارة و املوارد البشرية

 

invest@investplusalger
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

INVESTPLUS

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

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

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019



بقلم �لأ�سري: كميل �أبو حني�ش

قبل عام، انطلق الأ�ستاذ املحامي ح�سن عبادي 
الحتالل  �سجون  زيارة  يف  الذاتية  مببادرته 
املثقفني  �سيما  ل  الأ�رسى  من  بعدد  واللتقاء 
داأب  حيث  الأدبي،  الثقايف  الإنتاج  وذوي  منهم 
على زيارة هوؤلء الأ�رسى تطوعا اأكرث من مرة 
ومن بينهم كاتب هذه ال�سطور. والأ�ستاذ ح�سن 
عبادي ابن مدينة حيفا املثقف الذي ل يعرف 
الكلل وامللل، كان ين�سط قبل هذه املبادرة يف 

الكتابة عن الأ�رسى واإنتاجاتهم الأدبية، واإجراء 
والإذاعية  ال�سحافية  واملقابالت  اللقاءات 
والتلفزيونية، ف�ساًل عن امل�ساركة يف الفعاليات 
الثقافية يف خمتلف �ساحات الوطن ويف اخلارج، 
احلياة  واإغناء  خدمة  يف  جهوده  جل  مكر�سا 
ال�سجون،  اأدب  �سيما  ل  الفل�سطينية  الثقافية 
الذي  الأ�رسى  ذوي  زيارة  على  اأنه حر�ص  كما 
لقاء  كل  والكتابة عن  ال�سجون  يزورهم يف  كان 
رحم  من  ولد  وقد  ذويه.  اأو  لالأ�سري  زيارة  اأو 
اأهمية  تقل  ل  اأخرى  مبادرة  املبادرة،  هذه 

حملة  ياإطالق  ح�سن  الأ�ستاذ  قيام  وهي  عنها، 
) لكل اأ�سري كتاب( حيث حتمل وحده اأعباء هذه 
باملئات  والإ�سدارات  الكتب  جمع  يف  احلملة، 
واإي�سالها اإىل بيوت الأ�رسى، ليتمكن ذويهم من 
اإدخالها لأبنائهم يف ال�سجون. ومع اأن ال�سجون 
اأن  اإل  والإ�سدارات،  الكتب  من  بالآلف  تعج 
مببادرة  جاءت  اأولً  اأنها  احلملة  هذه  مييز  ما 
اأتاحت لنا كاأ�رسى  ومبجهود فردي، واأنها ثانياً 
ومثقفني  لأدباء  اإ�سدارات  على  الإطالع 
يكن  مل  بع�سهم  فل�سطينيني،  و�سعراء  وروائيني 

ي�سلنا  مل  الآخر  والبع�ص  قبل،  من  لنا  معروفاً 
اإ�سداراتهم التي كنا ن�سمع عنها. اأما ثالثاً فاإن 
بع�ص  عن  بالكتابة  لنا  �سمحت  املبادرة  هذه 
اإثراء  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  الإ�سدارات  هذه 
الن�ساط الثقايف، وتفاعل ال�ساحة العتقالية مع 
خمتلف الأن�سطة والفعاليات الأدبية والثقافية. 
واإذا كان لبد من كلمة، فيتعني علينا يف البداية 
املبادرة  هذه  على  ح�سن  الأ�ستاذ  ن�سكر  اأن 
مثقفي  لكافة  مو�سول  اأي�ساً  وال�سكر  الأ�سيلة، 
لهذه  ا�ستجابوا  الذين  فل�سطني  و�سعراء  واأدباء 

احلملة واأمدونا باملئات من هذه الإ�سدارات. 
يف  �سغرية  ولو  ثغرة  يفتح  املبادرة  هذه  فمثل 
القليل  بت�رسب  وي�سمح  ال�سميك،  الأ�رس  جدار 
الثقيلة،  الزنازين  من نور احلرية لي�سيء عتمة 
ول ي�سعنا اإل اأن نبارك مثل هذه الأن�سطة ون�سد 
على اأيدي الكثريين من اأبناء �سعبنا على �ساكلة 
الأ�ستاذ ح�سن، ممن يكر�سون الكثري من وقتهم 
هذا  عن  ويعربون  الأ�رسى،  ق�سايا  خدمة  يف 
النتماء باملزيد من العطاء والفعل املثابر من 

دون اأن يلتفتوا اإىل نيل اأي مقابل.

بقلم: عي�سى قر�قع

 هذه النتفا�سة التي تو�سعت وا�ستمدت 
الذي  الد�ستور  من   الثورية  روحها 
و�سعه ابو جهاد يف ر�سالته اىل ال�سعب 
يف  لن�ستمر  عنوان  حتت  الفل�سطيني 
الهجوم حتى تهدم كل ما توهم العدو 
انه بناه و�سيده يف �سنوات الغت�ساب 
ول  تهاون  ول  تراجع  فال  والحتالل، 
يعلو  �سوت  فال  الحتالل  مع  تعاي�ص 
ابو  ال�سهيد  النتفا�سة.  �سوت  فوق 
باخلارج،  الداخل  يربط  كان  جهاد 
اأعطى  انه  العبقرية  �سماته  واإحدى 
اهتماماً لالأرا�سي املحتلة وركز على 
للعمل  الثقل  مركز  واعتربها  ذلك 
بناء  خالل  من  الفل�سطيني  الوطني 
وبناء  واجلماهريية  التنظيمية  الأطر  
للمجتمع  التحتية  والبنية  املوؤ�س�سات 
الفل�سطيني وخلق حالة نهو�ص وطني 
ال�ساحة  اىل  املحتلة  الأرا�سي  حولت 
وكانت  الحتالل،  مواجهة  يف  الأهم 
ر�سالته الأخرية التي مل تكتمل ع�سية 
الوطنية  القيادة  اىل  موجهة  الغتيال 
املوحد لالنتفا�سة. ال�سهيد اأبو جهاد 
بر�سائله  اطل  فل�سطيني  قائد  اأول 
يف  القابعني  ال�رسى  على  واهتمامه 
هاماً  دوراً  له  وكان  الحتالل،  �سجون 
يف بناء املوؤ�س�سة العتقالية وتنظيمها 
وحتويل ال�سجون اىل مدار�ص وخنادق 
للرتبية ال�سيا�سية والتنظيمية وتخريج 
الدور  لعبت  التي  الوطنية  الطاقات 
الأهم يف النتفا�سة عام 1987، حيث 
املوحدة  القيادة  اأع�ساء  معظم  كان 
ابو  اخرتق  املحررين.  الأ�رسى  من 
مع  وتوا�سل  ال�سجون  جدران  جهاد 

من  اأول  وهو  وعائالتهم  ال�رسى 
الإن�سان  اأهمية  البدايات  منذ  اأدرك 
الأ�سري املنا�سل و�رسورة الهتمام به 
و�سكلت  ورعايتها،  اأ�رسته  واحت�سان 
روؤية ابو جهاد لالأ�رسى عقيدة وفل�سفة 
بعد  اليوم  حتى  وثابتة  را�سخة  ظلت 
وموؤ�س�سي  وطني  نهج  اىل  حتولت  ان 
وقد  الفل�سطينية،  التحرير  ملنظمة 
اأ�سري  اأول  اعتقل  عندما  ذلك  برز 
وهو   1965/1/8 بتاريخ  فل�سطيني 
ابو  قال  وحينها  بكر حجازي  حممود 
جهاد: من حق املنا�سلني علينا وعلى 
اأنواع  ثالثة  لهم  توفر  ان  حركتهم 

اأ�سا�سية من احلماية وهي:
1 - حماية ع�سويتهم يف حركة فتح

2 - حق احلماية ال�سيا�سة التي تفر�ص 
اأ�سري  على احلركة تبني كل معتقل او 
الدفاع  على  وتعمل  اأع�سائها  بني  من 

عنه وتلتزم بال�سعي لإطالق �رساحه.
التي  الجتماعية  احلماية  حق   -  3
لئق  م�ستوى  واأ�رسته  لالأ�سري  توفر 
والوفاء  اأبنائه  وتعليم  احلياة  من 

باللتزامات املادية لأ�رسته.
جهاد  ابو  روؤية  حتولت  املدى  وعلى 
الثورة  �سمات  من  م�رسفة  �سمة  اىل 
العظيمة  عناوينها  من  بارزاً  وعنواناً 
رعاية  موؤ�س�سة  تاأ�س�ست  عندما 
ومن  واجلرحى  وال�سهداء  ال�رسى 
ال�رسى،  وهيئة  الأ�رسى  وزارة  ثم 
من  جزء  املوؤ�س�سات  هذه  واأ�سبحت 
املعركة مع الحتالل يف ظل العدوان 
ال�سعب  اأموال  وقر�سنة  ال�رسى  على 
عوائلهم  اإعانة  ب�سبب  الفل�سطيني 
جترمي  الحتالل  حكومة  وحماولت 
م�رسوعية  ونزع  ال�رسى  ن�سال 

ال�سهيد  ر�سمها  التي  الوطني  ن�سالهم 
ابو جهاد، فروح ابو جهاد بعد 32عاماً 
عن  دفاعاً  تقاتل  لزالت  اغتياله  من 
امل�رسوع  وحقه  املنا�سل  الإن�سان 
اأعطى  الإن�سانية.  والكرامة  باحلرية 
ال�سهيد ابو جهاد منذ انطالقة الثورة 
وتابع  لالأ�رسى  اهتمامه   1965 عام 
�سخ�سياً اأو�ساعهم وظروفهم، فعندما 
وقع الأ�سري الأول حممود بكر حجازي 
حركنا  لقد  جهاد:  ابو  قال  بالأ�رس 
�ستة  وخالل  ق�سيته  خلف  كله  العامل 
اأ�سهر كنا قد رفعنا مذكرات اىل هيئة 
الدولية  الهيئات  وكل  املتحدة  الأمم 
الأ�رسى،  حقوق  ترعى  التي  الأجنبية 
املحامني  نقابات  من  بعدد  وات�سلنا 
الذي  حممود  عن  للدفاع  الأجانب 
ورف�ست  بالإعدام  حكماً  بحقه  �سدر 
يتوىل املحامي  ان  �سلطات الحتالل 
فريج�ص(  )جاك  ال�سهري  الفرن�سي 
الدفاع عنه والذي كلفناه بذلك. وقال 
القيادة  بالغ  ان  جهاد  ابو  ال�سهيد 
الذي   34 رقم  العا�سفة  لقوات  العامة 
�سدر يف 1965/11/22 قد خ�س�سناه 
بكر  الأ�سري حممود  بالكامل ملو�سوع 
�رسورة  على  خالله  واأكدنا  حجازي 
حتويل حماكمته اىل حماكمة ل�سلطات 
الحتالل ال�رسائيلي نف�سه، وقد اأطلق 
�رساح حجازي عام 1971 خالل اإجراء 
عملية تبادل بني م ت ف و"اإ�رسائيل" 
ال�رسائيلي  �رساح  اإطالق  مقابل 
)�سموئيل روزنفر( الذي اأ�رسته حركة 
ان  جهاد.  ابي  من  بتعليمات  فتح 
ابو  ال�سهيد  للقائد  الدائم  الهاج�ص 
من  ال�رسى  �رساح  اإطالق  كان  جهاد 
تعليماته  وكانت  الحتالل،  �سجون 

عام  لبنان  على  العدوان  خالل  دائماً 
الع�سكرية  العمليات  وخالل   1982
املت�سللة  الدوريات  خا�سة  للفدائيني 
عرب احلدود بخطف جنود اإ�رسائيليني 
فل�سطينيني،  باأ�رسى  مبادلتهم  لأجل 
وتنفيذاً لهذه التعليمات مت ا�رس ثمانية 
 1982  /9/4 يوم  اإ�رسائيليني  جنود 
خالل الغزو ال�رسائيلي للبنان، وعلى 
اأثرها قاد ابو جهاد مفاو�سات عملية 
اإطالق  مبوجبها  مت  الأ�رسى  تبادل 
الأوىل  مرحلتني:  على  ال�رسى  �رساح 
اإطالق  ت�سمنت   1983/11/27 يف 
مقابل  اإ�رسائيليني  ا�رسي   6 �رساح 
اإطالق �رساح 4800 معتقل فل�سطيني 
اأ�سريا  و65  مع�سكران�سار  من  ولبناين 
الأرا�سي  يف  الحتالل  �سجون  من 
فل�سطني  من  ا�رسي   8 منهم  املحتلة 
كان  معتقاًل  و35   ،1948 عام  املحتلة 
القر�سنة  علمية  يف  اأ�رسهم  مت  قد 
اللبنانية،  الإقليمية  املياه  البحرية يف 
الوثائق  عن  الإفراج  اىل  اإ�سافة 
والدرا�سات  واملراجع  والتقارير 
الأبحاث  مركز  من  �سودرت  التي 
املرحلة  ثم  بريوت،  يف  الفل�سطيني 
الثانية وهي عملية التبادل التي جرت 
ال�سعبية  اجلبهة  بني   1985/5/20 يف 
كانت  واإ�رسائيل، حيث  العامة  القيادة 
باأ�سريين  احتفظت  قد  العامة  القيادة 
اإطالق  جرى  ومبوجبها  الثمانية،  من 
ولبناين.  فل�سطيني  اأ�سري   1150 �رساح 
حول  املفاو�سات  لعملية  املتابع 
اأ�رسف  التي  ال�رسى  �رساح  اإطالق 
عليها ال�سهيد ابو جهاد يكت�سف مدى 
و�سع  وعلى  التفا�سيل   على  حر�سه 
التعامل  يف  اإن�سانية  قانونية  روؤية 

يوم  اأعلن  فقد  املعتقلني،  ملف  مع 
1983/3/19 ان م ت ف على ا�ستعداد 
الإ�رسائيليني  ال�رسى  �رساح  لإطالق 
الثمانية اإذا وافقت �سلطات الحتالل 
على معاملة كافة ال�رسى يف لبنان ويف 
حرب  كاأ�رسى  الإ�رسائيلية  ال�سجون 
الدولية،  والأنظمة  القوانني  ح�سب 
بعدم  ب�سمانات  جهاد  ابو  وطالب 
تعر�ص ال�رسى بعد الإفراج عنهم اىل 
املالحقة والعتقال مرة اأخرى، وقد 
حينها  الإ�رسائيلية  ال�سحف  اعتربت 
تعني  جرت  التي  التبادل  عملية  ان 
باملعتقلني  واقعياً  �سمنياً  اعرتافاً 
ابا  وان  حرب،  كاأ�رسى  الفل�سطينيني 
جهاد قائد املفاو�سات احدث تغيرياً 
ال�سائدة  الإ�رسائيلية  الذهنية  يف 
باجتاه العرتاف بوجود ق�سية عادلة 
يقاتل الفل�سطيني من اجلها واعتباره 
وان  الب�رس،  بني  ك�سائر  اأن�سانا 
من  التزاماً  اأكرث  ظهروا  الفل�سطينيني 
الدويل  القانون  بقواعد  الإ�رسائيليني 
يف معاملة ال�رسى املعاملة الإن�سانية 
الفدائية  العمليات  كافة  ان  الالزمة. 
جهاد  ابو  ال�سهيد  عليها  ا�رسف  التي 
احتجاز  اأهدافها  ت�سمن  كانت  والتي 
لإطالق  مبادلة  واإجراء  اإ�رسائيليني 
ومنها:  فل�سطينيني  ا�رسي  �رساح 
عملية فندق �سافوي يف تل اأبيب التي 
دلل  وعملية   ،1975/3/5 يوم  وقعت 
التي وقعت يف 1971/3/11،  املغربي 
العملية البحرية يف 1985/4/21 والتي 
انطلقت من اجلزائر ت�سم 20 فدائياً 
وزارة  اىل  التوجه  هدفها  كان  والتي 

الدفاع الإ�رسائيلية يف تل اأبيب والعمل 
على ا�رس اكرب عدد من كبار ال�سباط 
يوم  دميونا  وعلمية  الإ�رسائيليني، 
والتي  النقب  �سحراء  يف   1988/3/7
ال�رسائيلي   النووي  املفاعل  هدفها 
�رساح  لإطالق  رهائن  واحتجاز 
الدفاع  وزير  �رسح  حيث  ال�رسى، 
ال�رسائيلي ا�سحق رابني ان الفدائيني 
حركة  من  اأنهم  اأنف�سهم  على  عرفوا 
هدفهم  وان  جهاد  لبي  وتابعون  فتح 
وكان  عليهم،  وامل�ساومة  رهائن  اخذ 
حمتجزين  فل�سطيني  اأ�سري  9الف 
عملية  ان  الإ�رسائيلية.  ال�سجون  يف 
الع�سكرية  العمليات  اآخر  هي  دميونا 
التي ا�رسف عليها ابو جهاد التي قتل 
عاملني  وتقنيني  خرباء  ثالثة  فيها 
على  وكانت  النووي،  املفاعل  يف 
ال�سحراوي،  نفحة  �سجن  من  مقربة 
فالر�سا�سة الأخرية لأبي جهاد كانت 
التحية وال�سالم على ا�رسي نفحة وكل 
فقد  الحتالل،  �سجون  يف  املعتقلني 
و�سل ابو جهاد اىل بوابة ال�سجن، اجتاز 
الأبواب  من  واقرتب  امل�سافات  كل  
ان  "اإ�رسائيل"  واعتربت  املو�سدة، 
الأخطر يف دللتها  العميلة هي  هذه 
جتاوزت  وانها  والع�سكرية  ال�سيا�سية 
جهاد  ابا  وان  احلمراء  اخلطوط  كل 
لالغتيال،  ا�سرتاتيجياً  هدفاً  اأ�سبح 
باأنه  العربية  ال�سحافة  و�سفته  وقد 
"لإ�رسائيل"  الأوىل  الدرجة  من  عدو 
املناطق  يحول  ان  كاد  جهاد  ابا  وان 
حكمها  ميكن  ل  مناطق  اىل  املحتلة 

من قبل "اإ�رسائيل".
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بتاريخ 1988/4/16 �غتالت "دولة �لحتالل �لإ�سر�ئيلي" �لقائد �ل�سهيد خليل �لوزير �بو جهاد، 
ومل تكن عملية �غتيال عادية، بل هي حرب �ساملة خطط لها جرن�لت �حلرب يف "�إ�سر�ئيل" 

بكافة م�ستوياتهم �لع�سكرية و�لأمنية و�لتي �عتربت �حلرب �لثالثة بالن�سبة للكيان �لإ�سر�ئيلى 
باغتيال �لر�أ�ش �ملدبر و�ملخطط للعمل �لع�سكري و�لنتفا�سة يف �لأر��سي �ملحتلة، وكما و�سفته 

�ل�سحافة �لإ�سر�ئيلية و�لأمريكية باأن �أبا جهاد خمطط بارع ل يهزم وكان من �أخطر �أعد�ء 
"�إ�سر�ئيل" على مدى ثالثة عقود، و�أن بقاء �بو جهاد حيًا �أ�سبح �أمر�ً ل يطاق بالن�سبة لإ�سر�ئيل، 

و�أن غياب �بو جهاد هو �سربة قا�سمة لالنتفا�سة .

�سالٌم على �أ�سرى نفحة..

�شوت الر�شا�شة الأخرية لل�شهيد 
خليل الوزير "اأبو جهاد"

كتاٌب" اأ�شري  "لكل 
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عميد اأ�شرى قطاع غزة �شياء زكريا �شاكر الأغا

الحتالل اإىل زوال و اإرادة الأ�سرى اأقوى من القيد واملر�ض
 كتب ن�شاأت الوحيدي الناطق با�شم مفو�شية ال�شهداء والأ�شرى واجلرحى بالهيئة القيادية العليا حلركة 

فتح يف قطاع غزة وممثل حركة فتح يف جلنة الأ�شرى للقوى الوطنية والإ�شالمية اأن الثائر ل�شهداء 
الفردان القادة كمال نا�شر وكمال عدوان واأبو يو�شف النجار عميد اأ�شرى قطاع غزة �شياء زكريا �شاكر 

الأغا املعتقل يف �شجون الحتالل الإ�شرائيلي منذ ما قبل اتفاقية اأو�شلو يف 10 اأكتوبر 1992 عرب يف ر�شالته 
مبنا�شبة اليوم الوطني لالأ�شري الفل�شطيني الذي ي�شادف 17 ني�شان 2020 عن حق الأ�شرى الفل�شطينيني 

وعموم ال�شعب الفل�شطيني يف احلرية والتخل�ص من الحتالل الإ�شرائيلي اإىل الأبد واإقامة الدولة 
الفل�شطينية امل�شتقلة وعا�شمتها القد�ص ال�شريف بقيادة الرئي�ص حممود عبا�ص اأبو مازن .

ق.ف

تي�سري  املحرر  الأ�سري  اأن  واأو�سح 
الثوري  املجل�س  ع�سو  الربديني 
ال�سهداء  ومفو�س  فتح  حلركة 
والأ�رسى واجلرحى بالهيئة القيادية 
العليا حلركة فتح يف قطاع غزة ت�سلم 
ر�سالة مبنا�سبة اليوم الوطني للأ�سري 
�سهر  حلول  وقرب  الفل�سطيني 
اأ�رسى  عميد  من  املبارك  رم�سان 
قطاع غزة �سياء الأغا - �سكان خان 
وينتمي  غزة  قطاع  بجنوب  يون�س 
حلركة فتح - معتقل على يد قوات 
اأكتوبر  الإ�رسائيلي يف 10  الحتلل 
بتنفيذ  قيامه  خلفية  على   -  1992
عملية فدائية يف مغت�سبة جاين تال 
مبجمع غو�س قطيف الإ�رسائيلي يف 
حينها ما اأ�سفر عن مقتل �سابط من 
التي  جمموعة املو�ساد الإ�رسائيلي 
 10 يف  جبانة  اغتيال  عملية  نفذت 
/ 4 / 1973 بحي الفردان يف لبنان 
اللجنة  اأع�ساء  القادة  فيها  ارتقى 
املركزية حلركة فتح ال�سهداء كمال 
يو�سف  واأبو  نا�رس  وكمال  عدوان 
حرية  اأن  الربديني  . واأ�سار  النجار 
اأ�رسى  عميد  الأغا  �سياء  الأ�سري 
يوم  يف  مقررة  كانت  غزة  قطاع 
 2013  /  12  /  29 املوافق  الأحد 
يف اإطار التفاق ال�سيا�سي بني دولة 
وال�سلطة  الإ�رسائيلي  الحتلل 
عن  للإفراج  الفل�سطينية  الوطنية 
قبل  ما  املعتقلني  الأ�رسى  كافة 
الإ�رسائيلي  الحتلل  اأن  اإل  اأو�سلو 
�رسب عر�س احلائط بكل التفاقات 
ول  والإن�سانية  الدولية  وال�رسائع 
وال�سغط  الت�سويف  ميار�س  يزال 
الأ�رسى  حلق  والتنكر  وامل�ساومة 
ويرف�س  احلرية  يف  القدامى 
متت  التي  بالتفاقيات  اللتزام 
الإفراج  يف  ودولية  عربية  برعاية 
لأ�رسى  الرابعة  الدفعة  اأ�رسى  عن 
اأ�سريا   26 وعددهم  اأو�سلو  قبل  ما 
املحرر  الأ�سري  واأفاد   . فل�سطينيا 
املجل�س  ع�سو  الربديني  تي�سري 
الثوري حلركة فتح ومفو�س ال�سهداء 
والأ�رسى واجلرحى بالهيئة القيادية 
اأن  العليا حلركة فتح يف قطاع غزة 
عميد اأ�رسى قطاع غزة �سياء الأغا 
يق�سي   1975 ني�سان   19 مواليد  من 
وكان  احلياة  مدى  بال�سجن  حكما 
من  حممد  املحرر  الأ�سري  �سقيقه 

على  اعتقل   1980 يناير   25 مواليد 
يد قوات الحتلل الإ�رسائيلي يف 5 
/ 5 / 2003 ليق�سى حكما بال�سجن 
بقيمة  غرامة  دفع   + عاما   13 مدة 
6000 �سيكل وقد حترر من ال�سجون 
الإ�رسائيلية يف 4 / 5 / 2015 وقد 
فقدا والدهما الذي كان قد اأ�سيب 
بنوبة قلبية حادة يف 11 / 11 / 2005 
مل متهله طويل ليفارق احلياة وهو 
كبده  وفلذة  ولديه  لحت�سان  يتطلع 
. وذكر اأن الأ�سري �سياء الأغا هو من 
ق�سم   ( البكالوريو�س  خريجي  اأبرز 
لهذا  الأق�سى  جامعة  من   ) التاريخ 
العام 2018 وجاء يف ر�سالته املوؤثرة 
املوؤثرة  الكلمات  في�س  من  غي�س 
لأمه املنا�سلة ال�سابرة : يا اأماه ل 
حتزين ول تخايف فاإن اهلل معي ومع 
قيود  واإن  الأ�رسى  ورفاقي  اإخواين 
القا�سي مل  الزنزانة  ال�سجن وظلم 
يهزمنا يف �سنني طويلة من اأعمارنا 
كورونا  وباء  ي�ستطيع  فلن  وكذلك 
واحلياة  اإرادتنا يف احلرية  يهزم  اأن 
عميد  الأغا  �سياء  الأ�سري  . وثمن 
اأ�رسى قطاع غزة يف ر�سالته مبنا�سبة 
يوم الأ�سري الفل�سطيني يف 17 ني�سان 
�سهر  حلول  قرب  ومبنا�سبة   2020
مفو�سية  جهود  املبارك  رم�سان 
ال�سهداء والأ�رسى واجلرحى بالهيئة 
القيادية العليا حلركة فتح يف قطاع 
الوطنية  للقوى  الأ�رسى  وجلنة  غزة 
والإ�سلمية واملوؤ�س�سات العاملة يف 
�سوؤون الأ�رسى م�سددا على �رسورة 
توحيد اجلهود من اأجل الو�سول اإىل 
خطاب فل�سطيني وحدوي ملواجهة 
الإ�رسائيلي  الحتلل  �سيا�سات 
الأمرا�س  الظامل ووباء كورونا وكل 

اخلطرية مبختلف األوانها واأ�سكالها 
تي�سري  املحرر  الأ�سري  . وقال 
الثوري  املجل�س  ع�سو  الربديني 
ال�سهداء  ومفو�س  فتح  حلركة 
والأ�رسى واجلرحى بالهيئة القيادية 
اأن  العليا حلركة فتح يف قطاع غزة 
ر�سالة عميد اأ�رسى قطاع غزة القائد 
الأ�رسى  اأن  فيها  جاء  الأغا  �سياء 
يواجهون ظلم الحتلل الإ�رسائيلي 
ظل  يف  كورونا  لهجمة  ويتعر�سون 
الإهمال الطبي الإ�رسائيلي املتعمد 
ويف  ال�سن  وكبار  املر�سى  للأ�رسى 
اأب�سط  من  الأ�رسى  حرمان  ظل 
كفلتها  التي  الإن�سانية  احلقوق 
والتفاقيات  واملواثيق  الأعراف 
الغذائية  امل�ستلزمات  يف  الدولية 
التعقيم  مواد  بينها  من  والوقائية 
من  تزيد  التي  والأغذية  والتنظيف 
مناعة الأ�رسى حيث �رسخات الأمل 
الغول  اأنياب  بني  تولد  التي  والوجع 
ويف  كورونا  وفريو�س  الإ�رسائيلي 
الهاتفي  التوا�سل  من  املنع  ظل 
م�سلحة  اإدارة  ا�ستمرار  ظل  ويف 
با�ستخدام  الإ�رسائيلية  ال�سجون 
التي  احلديدية  البو�سطة  �سيارة 
الأ�رسى  بني  احتكاكا  تخلق 
الإ�رسائيليني  اجلنائيني  وال�سجناء 
كورونا  بوباء  باإ�سابتهم  امل�ستبه 
اإرادة  من  النيل  حماولت  ظل  ويف 
الأ�رسى واأج�سادهم باإيقاع الأ�رسى 
امل�سابني  للمحققني  فري�سة 
فاإن  هذا  ومع  كورنا  بفريو�س 
اأمهات  اأمي  ودعوات  يا  دعواتك 
واأهايل الأ�رسى �ستبقى هي ال�رساع 
والفجر  احلرية  نحو  يقودنا  الذي 
اأمي  يا  �ساأعود   . اهلل  باإذن  اجلديد 

واإن امتدت ال�سنوات لأحت�سي معك 
فنجان القهوة التي تعدينها على نار 
فل�سطينية هادئة من حطب جففت 
عروقه دموع ال�سنني وحروف احلنني 
. �ساأعود يا اأمي للأر�س التي م�ست 
لأتزود  الطفولة  يف  اأقدامي  عليها 
معا  لنقراأ  العربية  اللغة  رحيق  من 
و�سقيقتي  اأبي  لروح  الفاحتة  �سورة 
اأم جهاد التي فارقت احلياة  زينات 
الثلثاء 7 / 6 / 2016 عن  يف يوم 
�رساع  بعد  عاما   50 يناهز  عمر 
وعلى  ال�رسطان  مر�س  مع  طويل 
. ووجه  فل�سطني  �سهداء  كل  اأرواح 
ر�سالته  يف  الأغا  �سياء  الأ�سري 
اأبناء  عموم  اإىل  والتهنئة  التحية 
الوطن  يف  الفل�سطيني  ال�سعب 
وال�ستات مبنا�سبة قرب حلول �سهر 
رم�سان املبارك موؤكدا اأن الأ�رسى 
الحتلل  �سجون  يف  الفل�سطينيني 
اإحياء  اإىل  يتطلعون  الإ�رسائيلي 
الفل�سطيني  للأ�سري  الوطني  اليوم 
يف 17 ني�سان بروح الوحدة الوطنية 
العظماء  مظلتها  حتت  ق�سى  التي 
ال�سعب  واأبناء  ورموز  قادة  من 
ي�سمن  الذي  وبال�سكل  الفل�سطيني 
الوقائية  الإجراءات  بكافة  اللتزام 
من وباء كورونا حفاظا على �سلمة 
الكل الفل�سطيني وموؤكدا اأن الأ�رسى 
يف  اهلل  باإذن  حريتهم  اإىل  يتطلعون 
قريبة  �سفقة  عن  احلديث  ظل 
تكثيف  اإىل  داعيا  الأ�رسى  لتبادل 
الفل�سطينية  الوطنية  احلملت 
والعربية والدولية اللكرتونية لإبراز 
واملعتقلني  الأ�رسى  ق�سية  وتدويل  
ال�سجون  يف  الفل�سطينيني 
الأ�رسى  راأ�سهم  وعلى  الإ�رسائيلية 
القدامى الذين اأفنوا زهرات �سبابهم 
الحتلل  �سجون  يف  واأعمارهم 
الإ�رسائيلي من اأجل حرية فل�سطني 
موؤمتر  عقد  �رسورة  على  وم�سددا 
وطني فل�سطيني �سامل قادر اإجناز 
الفل�سطينية  الوطنية  امل�ساحلة 
الذي  البغي�س  النق�سام  واإنهاء 
اأنهك اجل�سد الفل�سطيني والنهو�س 
بق�سية الأ�رسى مبا ي�سمن اخلروج 
ك�رس  على  قادر  اإعلمي  بخطاب 
الإ�رسائيلية  الإعلمية  املاكينة 
ق�سية  اإىل  الأ�رسى  ق�سية  وحتويل 

راأي عام دويل .
الأ�سري �سياء زكريا �ساكر الأغا

�سجن نفحة ال�سحراوي

ق.ف

الأهلية  املنظمات  �سبكة  جددت 
الفل�سطينية اإدانتها ال�سديدة للتعامل 
الأ�سريات  ق�سية  مع  الإ�رسائيلي 
وات�ساع  ا�ستمرار،  ظل  يف  والأ�رسى 
 19 كوفيد  بفريو�س  الإ�سابة  نطاق 
الإ�سابات  عدد  وو�سول  كورونا، 
يقارب  ملا   ال�سهيوين  الكيان  داخل 
الوقت  ذات  ويف  اإ�سابة،  األف   10
اإهمال  الحتلل  �سلطات  توا�سل 
بالإجراءات  القيام  وعدم  ال�رسى، 
ح�سب  جتاههم  وال�سحية  الطبية 
ال�سبكة  ونظرت   . الدولية  القوانني 
التي  الظروف  هذه  يف  �سديد  بقلق 
هذا  ملواجهة  الب�رسية  فيها  تتوحد 
العامل  يهدد  الذي  الفتاك  الوباء 
متعمدة  �سيا�سة  من  يتم  ملا  اجمع 
جتاه  الحتلل  �سلطات  قبل  من 
يف  والإمعان  والأ�رسى،  الأ�سريات 
على  القائمة  العقلية  بذات  التعامل 
العن�رسية، وال�ستهتار بحياة الب�رس، 
يجري  مما  العرب  ا�ستخل�س  وعدم 
الجتاه  يف  واحدة  بخطوة  للقيام 
ال�سحيح كما تعمل معظم دول العامل 
عن  العفو  قرارات  اأ�سدرت  التي 
املعتقلني يف بلدانها، بل على العك�س 
ما زالت  ت�رس على موا�سلة حربها 
التي  حربها  �سمن  ال�رسى  بحق 
 . الفل�سطيني  ال�سعب  بحق  توا�سلها 
انعقاد جمل�س حقوق  مع  وبالتزامن 
خا�سة  جل�سة  جنيف  يف  الإن�سان 
�سبكة  فان  اخلمي�س  اليوم  املقررة 
بال�سغط  طالبت  الأهلية  املنظمات 
على دولة الحتلل واإدارات �سجونها 
لوقف �سيا�سة القمع املتوا�سلة بحق 
على  والعمل  والأ�رسى،  الأ�سريات 
وال�سحية  الطبية  الرعاية  تقدمي كل 
الطبية،  املعاينة  فيها  مبا  لهم 
والعلج  اللزمة،  والفحو�سات 
ال�سلمة،  �رسوط  جميع  وتوفري 
مبقت�سى  حياتهم  على  واحلفاظ 
دولة  طالبت  كما   . الدويل  القانون 
تخفيف  على  فورا  بالعمل  الحتلل 
غرف،  يف  احلا�سل  الكتظاظ 
واملعتقلت،  ال�سجون،  واأق�سام 
وف�سل ال�رسى عن بع�سهم، واتخاذ 
بخطوات  التام  للتوقف  اإجراءات 
مع  ال�سجانني  احتكاك  عن  وا�سحة 
عدد  اإ�سابة  اثبت  حيث  ال�رسى 
غري  ومن  بالفريو�س،  ال�سجانني  من 
للأ�رسى  انتقاله  اإمكانية  املعروف 
ام ل وهو؟ ما ي�ستوجب التحقق من 
التباطوؤ ان يفاقم  ذلك لن من �ساأن 
وجددت   . وذويهم  ال�رسى  معاناة 
املنظمات الأهلية مطالبتها للجهات 
احلقوقية  واملوؤ�س�سات  الدولية 
دولية  الية  اإيجاد  على  فورا  للعمل 
الأمم  تتوىل  ووا�سحة  حمددة 
الإن�سان  حقوق  وجمل�س  املتحدة، 
ومنظمة  الأحمر،  ال�سليب  ومنظمة 

اأخرى  وجهات  العاملية  ال�سحة 
ال�رسى  عن  الإفراج  يف  امل�سوؤولية 
ومبا  الدولية،  القوانني  مع  ان�سجاما 
ي�سمل ال�رسى الأطفال والأ�سريات، 
اإعمال  ال�سن  وكبار  واملر�سى، 
حمدد  وقت  و�سمن  الدويل  للقانون 
على ان يتلو ذلك تامني الإفراج عن 
زمني  جدول  وفق  ال�رسى  جميع 
اإحياء  قرب  "مع  واأ�سافت   . حمدد 
ال�سابع  يف  الفل�سطيني  الأ�سري  يوم 
ولأهمية  اجلاري  ني�سان  من  ع�رس 
اإحياء هذه املنا�سبة هذا العام �سمن 
القيام  و�سعوبة  احلالية،  الظروف 
كما  م�سريات  او  �سعبية  بان�سطة 
لتوحيد  ال�سبكة  تدعو  العادة  جرت 
اجلهود على كل امل�ستويات الر�سمية 
وال�سعبية والأهلية، واإطلق تغريدات 
�سمن حملة الكرتونية وا�سعة متعددة 
الو�سائط، وبعدة لغات لت�سليط ال�سوء 
ال�سجون  ال�رسى يف  يعانيه  ما  على 
وتعذيب  متعمد،  طبي  اإهمال  من 
العتقال  و�سيا�سة  وعزل،  متوا�سل، 
اأ�سكال  وكل  الظاملة  الإداري 
تتوجه  وهنا  بحقهم،  النتهاكات 
حقوق  ملوؤ�س�سات  بالتحية  ال�سبكة 
�رسعت  التي  الفل�سطينية  الإن�سان 
ق�سية  جتاه  وا�سعة  بحملة  موؤخرا 
للتوقيع  عري�سة  واأطلقت  ال�رسى، 
الدولية  اجلهات  لعلى  لإي�سالها 
واملوؤ�س�سات  املتحدة،  الأمم  يف 
رف�سها  ال�سبكة  احلقوقية".واأكدت 
والتلعب  البتزاز،  حماولت  لكل 
ما  ظل  يف  وذيهم  ال�رسى  مب�ساعر 
ل�سفقة  الو�سول  اإمكانية  عن  ي�ساع 
تبادل خلل الفرتة القريبة القادمة، 
احياء  عن  الإعلمية  والت�رسيبات 
ال�سفقة،  لإمتام  الو�ساطة  جهود 
باحلرية  ال�رسى  حق  على  وت�سدد 
وعدم �رسعية اعتقالهم واحتجازهم 
للقانون  خطرية  خمالفة  متثل  التي 
على  بال�سغط  وطالبت    . الدويل 
طبية  جلان  لإدخال  الحتلل  دولة 
تتوىل  ال�رسى  ملعاينة  واأطباء 
وال�سحة  الأحمر  ال�سليب  منظمة 
يخولها  مبا  امل�سالة  هذه  الدولية 
حالة  حول  تقاريرها  اإ�سدار  من 
مبوجب  ال�سجون  يف  ال�رسى 
وفح�س  ون�رسها،  الدويل  القانون 
من  املتخذة  الإجراءات  مطابقة 
القانون  ن�سو�س  مع  الحتلل  دولة 
ودعت   . الإن�ساين  والدويل  الدويل 
الإ�سناد  حالة  ل�ستمرار  ال�سبكة 
اأهايل  مع  ال�سعبي  والت�سامن 
اإ�سكال  كل  لوقف  وتدعو  ال�رسى، 
�رساح  باإطلق  للحتفاء  التجمع 
بعد  عنهم  يفرج  الذين  ال�رسى 
�سجون  يف  حمكوميتهم  مدة  انتهاء 
ال�سلمة،  �رسوط  واأتباع  الحتلل، 
عن  والمتناع  ال�سحي،  واحلجر 
احل�سود حر�سا على �سلمة الأ�سري، 

واأهله، وحمبيه.

املنظمات الأهلية 

نطالب بالإفراج عن الأ�سرى وفق 
جدول زمني حمدد لإنقاذ حياتهم
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بعيدا عن الطرق اخلاطئة وباأب�شط اخلطوات 

 كيف حتمي نف�صك من عدوى كورونا؟

طريقة جدلية لعالج كورونا »مثل ال�صرطان«!

كيفية  معرفة  تكون  �أن  ميكن 
فريو�س  من  �لنف�س  حماية 
»بف�ضل«  قليال  مربكة  كورونا، 
و�لأ�ضاطري  �ملزيفة  �لق�ض�س 
�لإنرتنت  عرب  �ملتد�ولة 
�لطرق  من  �لعديد  و�ضوركت 
للبقاء  �ل�ضحيحة  وغري  �لغريبة 
�لتو��ضل  و�ضائل  عرب  �آمنا، 
ُف�ضح  ولكن  �لجتماعي، 
طبيني  خرب�ء  قبل  من  زيفها 
�مل�رشوبات  باأن  كثريون  وزعم 
�أو  �لفم  غ�ضول  �أو  �ل�ضاخنة 
�لإ�ضابة  �ضيوقف  �لثوم،  تناول 
بالفريو�س- وكلها �دعاء�ت غري 
ن�رش  �ل�ضدد،  وبهذ�  �ضحيحة 
�لربيطاين،  �ضن«  »ذي  موقع 
تقرير� عن بع�س �أف�ضل �لطرق 
لتقليل  �لأطباء  بها  ين�ضح  �لتي 
خطر �لإ�ضابة بفريو�س كورونا 

�لفتاك.

- غ�شل اليدين

و�ضوحا  �لأكرث  �لطريقة  تعد 
�لإ�ضابة  لتجنب  و�لأ�ضهل 
وي�ضمل  كورونا،  بفريو�س 
دخول  بعد  �ليدين  غ�ضل  ذلك 
�ملرحا�س وقبل �إعد�د �لطعام 
�ملنزل  �إىل  �لعودة  ومبجرد 
�لتقنيات  �أهم  وهذه و�حدة من 
قبل  من  حاليا  بها  وين�ضح 
منظمة �ل�ضحة �لعاملية و �إد�رة 
�لربيطانية  �لوطنية  �ل�ضحة 

�أي�ضا.
�مل�ضتمر  �ليدين  لغ�ضل  وميكن 
يوقف  �أن  ثانية،   20 وملدة 
مع  كورونا،  فريو�س  �نت�ضار 
�جلزء  �إىل  �لنتباه  من  �لتاأكد 
و�لأ�ضابع  �ليدين  من  �خللفي 
ويعد ��ضتخد�م �ملاء و�ل�ضابون 
�أف�ضل طريقة للقيام بذلك، كما 
�أن �لهالم �مل�ضاد للبكترييا هو 

بديل منا�ضب.

- تناول املكمالت الغذائية

�لفيتامينات  �أن  حني  يف 
�لغذ�ئية  و�ملكمالت  �ملتعددة 

لفريو�س  عالجات  لي�ضت 
�أن  ميكن  �أنها  �إل  كورونا، 
نظام  حت�ضني  يف  ت�ضاعد 
�ملناعة �لذي ميكن �أن ي�ضاعد 
�أي�ضا ج�ضمك على �لدفاع �ضد 
�لفريو�س ويجب تناول فيتامني 
�أ�ضهر �ل�ضتاء  D، خا�ضة خالل 
�ل�ضم�س،  �أ�ضعة  نق�س  ب�ضبب 
حيث ي�ضاعد على حتفيز �إنتاج 
�لببتيد - وهي مو�د يف �جل�ضم 
�لبكترييا  حماربة  على  قادرة 

و�لفطريات و�لفريو�ضات.
مت�ضاربة  �آر�ء  �أي�ضا  وهناك 
بعد   ،C فيتامني  فو�ئد  حول 
�ل�ضني  يف  �أجريت  در��ضة 
ونيويورك، و�لتي �ضهدت حت�ضنا 
فريو�س  مر�ضى  لدى  و��ضحا 
�إعطاوؤه عن  كورونا، عندما مت 
عالية  وبجرعات  �لوريد  طريق 
�جلرعة  تناول  فاإن  ذلك،  ومع 
 ،C فيتامني  من  بها  �ملو�ضى 
�أي�ضا حت�ضني  وميكنه  يوؤذي  لن 

جهاز �ملناعة.

- ممار�شة التمرين 
الريا�شي 3 مرات يف 

الأ�شبوع

كبري  بروغان،  فر�نكي  قال 

 Pharma يف  �لتغذية  خرب�ء 
Nord باململكة �ملتحدة: »مبا 
�أن �لتمرينات �لريا�ضية ميكن �أن 
ت�ضاعد يف دعم �لدورة �لدموية 
�جليدة، فاإن ذلك ي�ضمح خلاليا 
عرب  بالنتقال  لدينا  �ملناعة 
فعالية«.  �أكرث  ب�ضكل  �جل�ضم 
�ملناعية  �خلاليا  �أن  و�أ�ضاف 
من  حتى  »حتفيزها«  ميكن 

خالل �لتمارين �خلفيفة.
يف  �لإفر�ط  فاإن  ذلك،  ومع 
�أن  ميكن  �لريا�ضة،  ممار�ضة 
�أن  حيث  �ضلبي،  تاأثري  له  يكون 
�لتمارين  من  �لكثري  ممار�ضة 
�جل�ضم  جتعل  �لكثافة  عالية 
لل�ضغط،  كيميائية  مو�د  يطلق 
لهذه  وميكن  �لكورتيزول.  مثل 
ت�ضعف  �أن  �لكيميائية  �ملو�د 
�لإجهاد  مثل  �ملناعة،  جهاز 
ويو�ضي �خلرب�ء  �لنف�ضي متاما 
�إىل  خفيفة  بتمارين  بالقيام 
معتدلة ملدة 20 �إىل 45 دقيقة، 
للبقاء  �لأ�ضبوع  يف  مر�ت   3

ب�ضحة جيدة.

- التاأمل

تقليل  على  �لتاأمل  ي�ضاعد 
�جل�ضم،  يف  �لتوتر  م�ضتويات 
�أي  مقاومة  حتفيز  وبالتايل 

عدوى وميكن لل�ضغط و�لإجهاد 
�ملناعي  �جلهاز  يثبط  �أن 
ويجعلك �أكرث عر�ضة لالإ�ضابة، 
وفقا للخرب�ء، من خالل �لتاأثري 
تكوين  على  �جل�ضم  قدرة  على 

خاليا �لدم �لبي�ضاء.

- ممار�شة متارين التنف�س

�لتنف�س  تقنيات  ��ضتخد�م 
م�ضكن  جمرد  لي�س  �جلديدة 
يح�ضن  �أن  ميكن  ولكن  للتوتر، 

�ضحة رئتك.
وميكن لفريو�س كورونا �أن يقلل 
من قدرة رئتيك، وكذلك ي�ضبب 
�ل�رشوري  من  لذ�  �للتهاب. 
�ل�ضليم،  �لتنف�س  طرق  �تباع 
لتخفيف �ل�ضغط على �لرئتني.

- التوقف عن التدخني

كورونا،  بفريو�س  �لرئتان  تتاأثر 
�أكرث  �لتدخني  يجعلك  وقد 
بالفريو�س،  لالإ�ضابة  عر�ضة 
و�أي �رشر �ضابق يف �لرئة يزيد 

من هذ� �خلطر.
عن  �لإقالع  يقلل  �أن  وميكن 
و�لأ�رش�ر  �لتاأثري  من  �ل�ضجائر 

�لتي تلحق برئتيك.

�لعامل  حول  �لعلماء  يت�ضابق 
لفريو�س  عالج  على  للعثور 
و��ضع   2-SARS-CoV
�لنت�ضار، مع در��ضة �لعديد من 
�ملتاحة  �ملختلفة  �خليار�ت 
حاليا و�لآن، يزعم �أحد �لعلماء 
يحتاج  قد  كورونا  فريو�س  �أن 
�إىل »عالج مثل �ل�رشطان«، مع 

تدمري �خلاليا �مل�ضابة.
�ضوكت،  كيفان  �لدكتور  و�أ�ضار 
جامعة  يف  �ل�ضيدلة  عامل 
فر�ن�ضي�ضكو،  �ضان  كاليفورنيا، 

على  تركز  �لتي  �لدر��ضة  �إىل 
ت�ضتهدف  �لتي  �لعقاقري  �إيجاد 
من  بدل  �مل�ضيفة،  �خلاليا 
وتعتمد  نف�ضه  �لفريو�س 
�خلاليا  على  �لفريو�ضات 
وتخدع  للتكاثر،  �مل�ضيفة 
خاليا �جل�ضم يف ن�ضخ �جلينوم 
بروتيناتها  وت�ضنيع  �لفريو�ضي 
�لدكتور  ويقرتح  �لفريو�ضية 
�خلاليا  هذه  قتل  �أن  �ضوكت 
�مل�ضيفة ب�ضكل �نتقائي، ميكن 
�أن يكون �أ�ضلوبا �أكرث فاعلية يف 

معاجلة �لفريو�س وقال متحدثا 
»�أعتقد   :The Atlantic �إىل 
من  بالعالج  بكثري  �أ�ضبه  �أنه 
�ل�رشطان«. ومع ذلك، فاإن هذ� 

�لتكتيك لي�س و��ضحا متاما.
�أن تطوير عقار  وك�ضف �ضوكت 
�خلاليا  بني  مييز  �أن  ميكن 
مت  �لتي  و�خلاليا  �ل�ضليمة 
معقد  �أمر  هو  �خرت�قها، 
ت�ضري  �حلظ،  للغايةوحل�ضن 
هذ�  �أن  �إىل  �لأولية  �لدر��ضات 
فريو�س كورونا ل يتحور ب�رشعة 

نف�ضها  �لأخرى  �لفريو�ضات 
»�خلرب   :Atlantic و�أو�ضح 
 ،2-SARS-CoV عن  �ل�ضار 
�أنه  �أنه ل يبدو  على �لأقل، هو 
بالن�ضبة  خا�ضة  ب�رشعة  يتحور 
لفريو�س. وميكن �أن يكون عدد 
يف  �ملختلفة  �خلطو�ت  من 
د�ئمة  �أهد�فا  �ملر�س،  دورة 

للعالج«.

ال�شحة العاملية

حرارة اجلو املرتفعة ال 
حتمي من كورونا

لأ�ضعة  نف�ضك  تعري�س  �أن  �لعاملية من  �ل�ضحة  حذرت منظمة 
�ل�ضم�س �أو لدرجات حر�رة �أعلى من 25 درجة مئوية، ل ي�ضاعد 

يف �لوقاية من �لإ�ضابة بعدوى كورونا.
�ليوم  »تويرت«  من�ضور عرب  للمنظمة يف  �لإقليمى  �ملكتب  و�أكد 
مهما   ،19-COVID مبر�س  ي�ضاب  قد  �لإن�ضان  �أن  �جلمعة 
ذ�ت  بلد�ن  »�أبلغت  و�أ�ضاف:  حار�  �أو  م�ضم�ضا  �لطق�س  كان 
وحلماية   ،19 ـ  كوفيد  مبر�س  �إ�ضابة  حالت  عن  حار  طق�س 
وجتنب  جيد�  يديك  غ�ضل  على  �حر�س  �ملر�س،  من  نف�ضك 
مالم�ضة �لعينني و�لأنف و�لفم«ويف من�ضور ثان، �أكدت �ملنظمة 
على �إمكانية �لتعايف من مر�س  COVID-19، م�ضرية �إىل �أن 
»�إ�ضابتك بفريو�س كورونا �مل�ضتجد ل تعني �أنك �ضتظل مري�ضا 

�إىل �لأبد«.

اأف�صل الطرق حلماية نف�صك 
وكبح انت�صار الفريو�س هي:

غري  على  يبدون  �لذين  بالأ�ضخا�س  قرب  عن  �لت�ضال  •جتنب  	
ما ير�م.

غري  يد�ك  تكون  حني  وفمك،  و�أنفك  عينيك  مل�س  •جتنب  	
مغ�ضولتني.

�ضلة  يف  �ألقه  ثم  �ل�ضعال،  �أو  �لعط�س  عند  منديال  •��ضتخدم  	
�ملهمالت و�غ�ضل يديك.

•�غ�ضل يديك كثري� باملاء و�ل�ضابون. 	

�صائعات طبية عليك 
جتاهلها

ي�ضتمر فريو�س كورونا يف �لنت�ضار يف جميع �أنحاء �لعامل، ول يوجد 
�نت�ضار  �لآن. ول�ضوء �حلظ، مل يحد ذلك من  له عالج معروف حتى 
ي�ضكل  �لآخر  و�لبع�س  ن�ضبيا  �ضار  غري  بع�ضها  و�إر�ضاد�ت،  ن�ضائح 

خطر� على �ل�ضحة.
قمنا بالنظر يف �أكرث �ملز�عم �نت�ضار� عرب �لإنرتنت، وبحثنا عن ر�أي 

�لعلم فيها.
الثوم

�لثوم ملنع  بتناول  تو�ضي  في�ضبوك  كثرية عرب موقع  ر�ضائل  �نت�رشت 
�لإ�ضابة بفريو�س كورونا.

»طعام  �لثوم  �أّن  من  �لرغم  على  �إنه  �لعاملية  �ل�ضحة  منظمة  وتقول 
�أّن  �ضحي وقد ي�ضاعد يف مو�جهة �مليكروبات«، ل يوجد دليل على 

تناول �لثوم قد يحمي من �لإ�ضابة بفريو�س كورونا �مل�ضتجد.
ويف �لكثري من �حلالت - طاملا �أن �لعالجات �لبديلة ل متنعك من 
ل  قد  �لعالجات  فهذه   - مثبتة  �أدلة  على  مبنية  طبية  ن�ضيحة  �تباع 

ت�رش يف حّد ذ�تها.
لكن، رمبا ت�ضبح �ضارة يف بع�س �لأحيان. فقد ن�رشت �ضحيفة »�ضاوث 
��ضطرت  �مر�أة  ق�ضة  �ملثال،  �ضبيل  على  بو�ضت«،  مورنينغ  ت�ضاينا 
لتلقي �لعالج يف �مل�ضت�ضفى ب�ضبب تعر�ضها للتهاب �ضديد يف �حللق 

بعد تناولها 1.5 كيلوغر�م من �لثوم.
ومن �ملعروف �أّن تناول �لفاكهة و�خل�رشو�ت و�رشب �ملياه، جميعها 
دليل على  �أي  يوجد  لكن، ل  ب�ضحة جيدة.  �لبقاء  ت�ضاعدنا يف  �أمور 

فائدة �أي نوع من هذه �لأطعمة يف مكافحة فريو�س كورونا.
احلل »املعجزة«

يزعم جنم موقع يوتيوب جورد�ن �ضاثر، 
عرب  �ملتابعني  �آلف  لديه  �لذي 
من�ضات خمتلفة على مو�قع �لتو��ضل 
�لكلور  �أك�ضيد  ثاين  �أّن  �لجتماعي، 
وهو عامل تبيي�س ي�ضتخدم يف مو�د 
و�لبقع،  �لأقم�ضة  وتبيي�س  �لتنظيف 

فريو�س  من  »�لتخل�س«  على  ي�ضاعد 
كورونا.

�لعام  �لأمريكية  و�لدو�ء  �لغذ�ء  �إد�رة  من وحذرت  �ملا�ضي، 
خماطر �رشب ثاين �أك�ضيد �لكلور على �ل�ضحة. كما �أ�ضدرت �ل�ضلطات 

�ل�ضحية يف بلد�ن �أخرى تنبيهات حول هذ� �ملو�ضوع.
وتقول �إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء �لأمريكية �إّنها »لي�ضت على علم باأي بحث 
يثبت �أن هذه �ملنتجات �آمنة �أو فعالة لعالج �أي مر�س«. وحذرت من 
�أّن �رشب »منتجات ثاين �أك�ضيد �لكلور ميكن �أن ي�ضبب �لغثيان و�لقيء 

و�لإ�ضهال و�أعر��س �جلفاف �ل�ضديد«.
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املالكة  الت�سويق  �رشكة  اأعلنت 
لكاأ�س الأبطال الدولية لكرة القدم 
اإلغاء ن�سخة هذا العام من البطولة 
الودية، ب�سبب فريو�س كورونا وقال 
التنفيذي  املدير  �سيلمان  دانييل 
يف  �سبورت�س  ريليفانت  ل�رشكة 
بيان: »غياب الو�سوح ب�ساأن موعد 
رفع القيود على اإجراءات التباعد 
الجتماعي والغمو�س حول جدول 

املمكن  من غري  القدم جعل  كرة 
العديد  البطولة«وتاأمل  اإقامة 
اأوروبا  يف  الدوري  بطولت  من 
دوري  بجانب  حاليا  املتوقفة 
هذا  املو�سم  اإكمال  يف  الأبطال 
الأبطال يف  كاأ�س  وانطلقت  العام 
2013 وتلعب املباريات بني جويلية 
و اأوت يف الوليات املتحدة ودول 
اأخرى وت�سم البطولة اأبرز الأندية 

املباريات  وجتذب  الأوروبية، 
حيث  اجلماهري  من  هائال  عددا 
مباراة  م�سجع  اآلف   109 �ساهد 
يونايتد  ومان�س�سرت  مدريد  ريال 
لكن   2014 عام  مي�سيغان  يف 
ذكرت  تاميز«  »نيويورك  �سحيفة 
مطلع هذا العام اأن كاأ�س الأبطال 
مل تعد مربحة للمالك مما يهدد 

بعدم ا�ستمرارها.

اأفادت تقارير �سحفية  باأن الق�ساء 
حتقيق  وقف  قرر  ال�سوي�رشي 
الرئي�س  بحق  فتحهما  اثنني  من 
لكرة  الدويل  لالحتاد  ال�سابق 
بالتر  جوزيف  ال�سوي�رشي  القدم 
و�سوء  ف�ساد  ب�سبهات  املوقوف 
�سحيفتا  وك�سفت  مايل  ا�ستغالل 
و«زودويت�سه  الفرن�سية  موند«  »لو 
مكتب  اأن  الأملانية،  �سايتونغ« 
قرر  ال�سوي�رشي  العام  املدعي 
يف مار�س املا�سي اإنهاء التحقيق 
واملالحقات بحق بالتر البالغ 84 
بث  حقوق  بيع  ق�سية  يف  عاما، 
لكرة  الكاريبي  لالحتاد  تلفزيوين 
هذه  موند«  »لو  القدم«وو�سفت 
اخلطوة بـ »ن�سف انت�سار ق�سائي 

لبالتر«.
وكان الدعاء ال�سوي�رشي قد فتح 
التحقيق  هذا   ،2015 العام  منذ 
»�سبهات  خلفية  على  بالتر  بحق 

اإدارة غري عادلة وخرق للثقة«.
واأ�سارت »لو موند« اإىل اأن �سبهات 
الق�ساء كانت تتمحور حول توقيع 
الدويل  لالحتاد  ال�سابق  الرئي�س 
يف العام 2005، »عقدا ل ي�سب يف 
�سالح الفيفا« مع الحتاد الكاريبي 
الرتينيدادي  يراأ�سه  كان  الذي 
مدى  املوقوف  وورنر،  جاك 
الدويل  الحتاد  من  احلياة 
الأمريكي  الق�ساء  من  واملتهم 

وت�سري التقارير اإىل اأن بالتر منح 
البث  حقوق  الكاريبي  الحتاد 
 2010 اإفريقيا  جنوب  ملونديايل 
األف   600 مببلغ   ،2014 والربازيل 
بكثري  اأدنى  اأي  اأمريكي،  دولر 
ذلك  واأتاح  ال�سوقية  قيمتها  من 
لوورنر حتقيق اأرباح �سخ�سية من 
بني  ما  تقدر  احلقوق،  بيع  اإعادة 
واأفاد بالتر  15 و20 مليون دولر 
»�سخ�سيا  يتلق  مل  باأنه  اجلمعة 
املدعي  مكتب  من  م�ستند  اأي 
من  �ساأطلب  ال�سوي�رشي،  العام 
اأكد  اأن يحوله اإيل«، لكنه  حمامي 
حقوق  »بعقد  ترتبط  الق�سية  اأن 

البث«.
الأملانية  ال�سحيفتان  واأ�سارت 
الق�ساء  اأن  اإىل  والفرن�سية 
التحقيق  يوا�سل  ال�سوي�رشي 

بالتر،  بحق  الثانية  الق�سية  يف 
الأكرب  القدر  نالت  التي  وهي 
والدولية،  الإعالمية  ال�سجة  من 
القانونية  غري  بالدفعة  واملتعلقة 
بقيمة مليوين فرنك �سوي�رشي يف 
العام 2011، اإىل الفرن�سي مي�سال 
بالتيني، الرئي�س ال�سابق لالحتاد 
الأوروبي لكرة القدم )ويفا( واأدت 
الرجلني  اإيقاف  اإىل  الق�سية  هذه 
اأي  مزاولة  عن   2015 العام  يف 
ول  القدم  بكرة  مرتبط  ن�ساط 
الإيقاف  بالتر مي�سي فرتة  يزال 
املمتدة �ستة اأعوام، بينما انتهت 
اأكتوبر  يف  بالتيني  اإيقاف  عقوبة 
اأعوام  ثمانية  )كانت  املا�سي 
بداية وخف�ستها حمكمة التحكيم 

الريا�سي اإىل اأربعة(.

ريا�ضة

ق.ر

الكبرية  اجلماهريية  ورغم 
بها  يتمتع  التي  والنجومية 
بالأهلي  �سبحي  رم�سان 
الأحمر  اإدارة  وترحيب 
با�ستمراره اإل اأن الفرتة الأخرية 
ووكيله  الالعب  تاأكيد  �سهدت 
البقاء جمددا  على عزمه عدم 
عقب انتهاء اإعارته يف املقابل 
اأعلن رينيه فايلر املدير الفني 
ا�ستمرار  يف  رغبته  لالأهلي 
اإيجاد بديل  اأو  رم�سان �سبحي 
له خا�سة واأنه يرى عدم وجود 
يف  ير�سد   حاليا  يعو�سه  من 
البدائل  اأبرز  التايل  التقرير 
لتعوي�س  الأهلي  اأمام  املتاحة 
املتوقع  �سبحي  رم�سان  رحيل 

بنهاية املو�سم.

طاهر

طاهر  حممد  طاهر  يبقى 
اأبرز  العرب  املقاولون  لعب 
املحلي  امل�ستوى  على  البدائل 
رم�سان  لتعوي�س  الأهلي  اأمام 
اإمكانيات  ميلك  حيث  �سبحي 
فنية عالية رغم �سغر �سنه »23 
عاما«، ف�سال عن اإجادته اللعب 
يف مركزي راأ�س احلربة واجلناح 
ويعد طاهر من العنا�رش الدولية 
الأوملبي  باملنتخب  الأ�سا�سية 
اأمم  عن  غاب  لكنه  امل�رشي 
الأخرية  �سنة   23 اإفريقيا حتت 
جانب  اإىل  الإ�سابة،  ب�سبب 
خو�سه جتربة احرتاف خارجية 
على  الفرن�سي  هافر  لو  بنادي 
مو�سم  ملدة  الإعارة  �سبيل 
مع  طاهر  �سارك   2016 عام 
املو�سم  هذا  العرب  املقاولون 
خاللها  �سجل  مباريات   6 يف 

 451 مبجموع  واحدا  هدفا 
�سارك  واإجمال  لعب،  دقيقة 
هدفا   11 �سجل  مباراة،   86 يف 

و�سنع 9 اأهداف.
كينو 

يوجد  اخلارجي  امل�ستوى  على 
مقدمتهم  يف  البدائل  من  عدد 
برياميدز  لعب  كينو  الربازيلي 

الإماراتي  للجزيرة  املعار 
الدوري  اأجواء  يعرف  والذي 
 30( كينو  لدى  جيدا  امل�رشي 
وترك  كبرية،  خربات  عاما( 
برياميدز  مع  مميزة  ب�سمة 
رحيله  قبل  املا�سي  املو�سم 
للجزيرة الإماراتي ولفت اأنظار 
اجلماهري خا�سة اأن�سار الأحمر 
امل�ستوى  على  لتميزه  ب�سدة 

�سارك  والتهديفي  املهاري 
اجلزيرة  مع  املو�سم  هذا  كينو 
خاللها  �سجل  مباراة   12 يف 
هدفني و�سنع 5، فيما لعب مع 
برياميدز قبل رحيله 33 مباراة 
�سجل خاللها 10 اأهداف و�سنع 

.11
باليلي 

الباليلي  يو�سف  يعد اجلزائري 
جدة  اأهلي  لعب  »28عاما«، 
ال�سعودي اأحد العنا�رش املميزة 
رحيل  تعوي�س  ت�ستطيع  التي 
الأحمر  عن  �سبحي  رم�سان 
كبرية  خربات  من  ميلكه  ملا 
بالده  منتخب  مع  مل�ساركته 

ف�سال عن الرتجي التون�سي.
بالأهلي  الباليلي  ا�سم  وارتبط 
يف اأوقات �سابقة لكن الأمور مل 
ت�سل للجدية بني الطرفني حيث 
رحل مطلع املو�سم من الرتجي 

الآن  حتى  و�سجل  جدة  لأهلي 
اأهداف   5 اجلديد  فريقه  مع 

و�سنع 3 يف 18 مباراة.

 �شريينو 

كما برز الأوروجوياين جا�ستون 
�سن  لعب  »29عاما«،  �سريينو 
مع  قوية  ب�سمة  وترك  داونز 
بدوري  له  الأنظار  ولفت  ناديه 
املو�سم  هذا  اإفريقيا  اأبطال 
فريقه  جنوم  اأبرز  يعد  حيث 
املو�سم  هذا  �سريينو  و�سارك 
مباراة   32 يف  داونز  �سن  مع 
و�سنع  هدفا   11 خاللها  �سجل 
لعب  دقيقة   2553 مبجموع   7
على  اللعب  �سرينو  ي�ستطيع 
ف�سال  العمق  ويف  الأطراف 
ومهاراته  الكبرية  �رشعاته  عن 
كبرية  اإ�سافة  ميثل  ما  العالية 
تقرر �سمه  الأهلي حال  لفريق 

ب�سكل ر�سمي.

الأهلي امل�شري يدر�س اخليار

باليلي مر�ضح خلالفة النجم 
رم�ضان �ضبحي

�ضدمة جديدة تكبد ريال مدريد وبر�ضلونة 
خ�ضائر �ضخمة

اليوم  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  اأكد 
يف  جديدة  خ�سائر  اأن  ال�سبت، 
وبر�سلونة  مدريد  ريال  انتظار 
واأعلنت  املقبل  ال�سيف  خالل 
لكاأ�س  املالكة  الت�سويق  �رشكة 
الأبطال الدولية لكرة القدم، اإلغاء 
البطولة  من  العام  هذا  ن�سخة 
فريو�س  تف�سي  ب�سبب  الودية؛ 
ل�سحيفة  ووفًقا  امل�ستجد  كورونا 
ريال  فاإن  الإ�سبانية،  »ماركا« 
 18 �سيخ�رشان  وبر�سلونة  مدريد 

مليون يورو؛ ب�سبب قرار الإلغاء.
بات  البطولة  اإقامة  اأن  واأو�سحت 
كورونا  فريو�س  لأن  م�ستحيال؛ 
اأزمة  يف  املتحدة  الوليات  و�سع 
اإىل  احلياة  تعد  مل  بينما  خطرية، 

طبيعتها حتى الآن يف ال�سني، التي 
كانت �ست�ست�سيف بع�س املباريات 
كاأ�س  اأن  اإىل  ال�سحيفة،  ولفتت 
الأبطال هذا العام، كانت �ست�سهد 
مباراة كال�سيكو يف ل�س فيجا�س، 
بني ريال مدريد وبر�سلونة وذكرت 

كاأ�س  تاأجيل  �سيتم  اأنه  ال�سحيفة، 
الأبطال حتى �سيف 2021.

وبر�سلونة،  مدريد  ريال  وكان 
الرواتب  خلف�س  خطة  نفذا  قد 
موؤخًرا، من اأجل جماراة اخل�سائر 

الناجمة عن اجلائحة.

ن�ضف انت�ضار لبالتر يف ق�ضايا ف�ضاد "الفيفا"

ر�شميا
 اإلغاء كاأ�س الأبطال الدولية لكرة القدم

يحيط الغمو�س مب�شتقبل رم�شان �شبحي جنم الأهلي املعار من هيدير�شفيلد الإجنليزي 
يف ظل رغبة الالعب يف العودة جمددا لالحرتاف اخلارجي وتنتهى اإعارة رم�شان �شبحي 
لالأهلي بنهاية املو�شم اجلاري، ويرغب م�شوؤولو الأحمر يف الإبقاء عليه لكن ت�شطدم هذه 

الرغبة باإعالن الالعب اأمنيته العودة لأوروبا جمددا.
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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

عندما  �أنه  �سمور  زينب  وتروي 
�أحد  يف  �سقيقتها  مع  كانت 
مر�كز �لتجمع للأ�رسى، �سمعنا 
�سقيقتها  فطلبت  طفلة  بكاء 
لها  �ل�سماح  �حلر��س  �أحد  من 
�لطفلة  وكانت  بها،  تاأتي  باأن 
للحار�س:  وقالت  خالها  د�ر  يف 
وعندما  و�أربيها«،  �آخذها  »�أنا 
خالها  ر�أت  �لبيت  �إىل  و�سلت 
و�أطفال  �بنه  وزوجة  وزوجته 
�لعائلة جميعاً قتلى ي�سبحون يف 
بركة من �لدماء، ووجدت طفلة 
�أمها  بثدي  مم�سكة  ر�سيعة 
باكية، فما كان من �حلار�س �إالَّ 
�لطفلة  �إىل  ر�سا�سة  �سّوب  �أن 

وقتلها.
�سمور  حممود  و�لدة  وتروي 
ت�سري  كي  �قتيدت  �أن  بعد  �أنها 
لدخول  �ملهاجمني  �أمام 
�ملكان  �إىل  و�أعيدت  �لبيوت 
�ملخ�س�س للأ�سري�ت، �أب�رست 
على �لطريق جريحاً من �أهايل 
منه  �لدماء  تتدفق  �لقرية 
و�إذ  الإ�سعافه  �لتوقف  فحاولت 
ب�رسبة �سديدة على ظهرها من 
ثم  �رسبات،  تعقبها  حار�سها 

ياأمرها مبتابعة �ل�سري.
عطية  مو�سى  زوجة  وتروي 
�أنها عندما �أخرجت من منزلها 
�ساهدت جثة زوجها عند �لباب، 

�إليه  �لنظر  فحاولت 
بحار�سها  و�إذ 
وي�ساألها عن  يلطمها 
فتنكر  �لقتيل  هوية 

معرفتها به.
)�أم  فاطمة  وتروي 
عندما  �أنه  �سفية( 
�ل�سيخ  �أ�رسو� 

عاماً(   70( حميدة  يو�سف 
قبل  و�ستموه  حليته  من  جذبوه 

�إعد�مه.
جميعاً  �الأ�سري�ت  وتعر�ست 
ولديهن  عليهن  ما  كل  ل�سلب 
و�خلو�مت  و�الأ�ساور  �حللي  من 
و�لنقود و�أغطية �لر�أ�س �ملزينة 

بالعملت �لذهبية و�لف�سية.
زيد�ن  فهمي  �لطفل  وروى 
عائلته  من  �لوحيد  �لناجي 
قائًل: »�أمر �ليهود �أفر�د �أ�رستي 
�أد�رو�  وقد  يقفو�  باأن  جميعاً 
وجوههم �إىل �حلائط، ثم ر�حو� 
�أ�سبت يف  �لنار،  علينا  يطلقون 
جنبي، و��ستطاع بع�س �الأطفال 
�لنجاة الأننا �ختباأنا ور�ء �أهلنا، 
�أختي  ر�أ�س  �لر�سا�س  فرق 
من  �سنو�ت  �أربع  �لبالغة  قدرية 
�أختي  وجه  مزق  كما  �لعمر، 
و�سدر  �سنو�ت(،   8( �سمية 
وقتل  �سنو�ت(،   7( �أخي حممد 
�إىل  �أوقفو�  �لذين  �الآخرون 
وجدي  و�أمي  �أبي  �حلائط: 
وعماتي  و�أعمامي  وجدتي 

وعدد من �أوالدهم)3(«.
وتروي حليمة عيد وتقول: ر�أيت 
فاأ�ساب  �لر�سا�س  يطلق  رجًل 
�لتي  خالدية،  �أخي  زوجة  عنق 
ثم  �لو�سع  على  مو�سكة  كانت 
وملا  حلام،  ب�سكني  بطنها  �سق 
�إخر�ج  �لن�ساء  �إحدى  حاولت 
�حلامل  �أح�ساء  من  �لطفل 
و��سمها  �أي�ساً  قتلوها  �مليتة، 

عائ�سة ر�سو�ن.
وحتدث �لرجل �لثاين يف قو�ت 
هاجمت  �لتي  �الأرغون  ع�سابة 
البيدوت  يهود�  يا�سني  دير 

وقال:
»غرينا �لتكتيك وقبل دخولنا �أي 

مبنى كنا نلقي فيه قنبلة يدوية 
وقوع  �سبب  وهذ�  تن�سفه،  �أو 
خ�سائر ج�سيمة يف �الأرو�ح من 

�لرجال و�لن�ساء و�الأطفال«.
يا�سني  دير  جمزرة  وحددت 
�لتي   1948 عام  حرب  �سمات 

ترحل  �أن  »فاإما  �ليهود  �أ�سعلها 
�أو متوت«.

املحرقة اليهودية يف دير 
يا�شني

�ليهودية  �لع�سابات  قادة  قرر 
جثث  من  �لتخل�س  �الإرهابية 
خروج  بعد  �لعرب  �ملدنيني 
�لدويل  �الأحمر  �ل�سليب  ممثل 
عن  ني�سان   11 �الأحد  ع�رس 

طريق حرقها.
ويروي مو�سي برزيلي، �سابط 
�ال�ستخبار�ت يف ع�سابة ليحي 
�جلثث  حرق  حماولة  )�سترين( 

ويقول:
نفط  �أوعية  ثلثة  »�سببنا 
�ل�سارع  يف  جثة  ثلثني  على 
�ساعة  ن�سف  وبعد  �لرئي�سي، 

م�ستحيل،  هذ�  �أن  �أدركنا 
زتللر  يهو�سو�ع  في�سدر 
�لقد�س(  ليحي يف  )قائد 
�جلثث  بنقل  �أمر�ً 
من  قليًل  �ملحرتقة 
�إىل  �لرئي�سي  �ل�سارع 
ما ور�ء جد�ر، وجررنا 
�جلثث  �إحدى  �سوياً 
عن  يد  و�نف�سلت 
�جل�سم وبقيت وتقياأت«.

ويروي �ساهد عيان من ع�سابة 
مونيتا:  �سمعون  ��سمه  ليحي 
�ست�ستعل  �جلثث  �أن  »�عتقدنا 
�إحر�ق جثث يف  ولكن ال ميكن 
�لطلق،  �لهو�ء 
بنى  ولقد 
من  �لنازيون 
موقد�ً  ذلك  �أجل 
بدرجة  ي�ستعل 
عالية  حر�رة 

جد�ً«.
دورون  وي�سف 
قادة  �أحد  ح�سد�ي، 
م�سلحة  )ف�سائل  �جلدناع 
�لهولوكو�ست  �ليهودية(  لل�سبيبة 
قائًل:  يا�سني  دير  يف  �ليهودي 
�الأمتار  ع�رس�ت  �متد�د  »على 
تتوقف  �لنري�ن  من  �سعل  كانت 
ر�ئحة  تز�ل  ال  جثث  وفيها 
�للحم �مل�سعوط تطاردين حتى 
�سيف  ب�سورون  ويت�سل  �الآن، 
له:  ويقول  �سلنيئيل  )برئي�سه( 
�إنهم  )هولوكو�ست(  »حمرقة 

يحرقون ب�رس�ً««.
�أن  �سهادته  يف  �أرئيل  و�أكد 
من  معظمهم  يف  كانو�  �لقتلى 
�ل�سيوخ و�لن�ساء و�الأطفال، و�أنه 
�ل�سن  يف  متقدمني  قادة  كلف 
�لدفن:  مهمة  رجاله  من  ن�سبياً 
»عملنا طو�ل ليلة 12ـ  13 ني�سان 

وكان من �ل�سعب �إخر�ج �جلثث 
على  فح�سلنا  منزلني  من 
مو�فقة على ن�سف �ملنزلني مع 
�سباح  يف  ذلك  ونفذنا  �جلثث 
يف  ودفنا  ني�سان،   13 �لثلثاء 
جثة   )70( نحو  جماعي  قرب 
�جلثث  من  جمموعتني  ون�سفنا 

كل و�حدة منها نحو 20 جثة«.

الإرهابيون يعرتفون 
باإبادة دير يا�شني

�الإرهابيتان  �ملنظمتان  عقدت 
�ل�ساعة  عند  و�سترين  �الأرغون 
�لثامنة من م�ساء يوم �ملذبحة 
م�ستعمر  يف  �سحفياً  موؤمتر�ً 
فيه  حتدث  �ساوؤول  جفعات 

مردخاي رعنان وقال:
قمنا  �إننا  �أعلمكم  �أن  »ي�سووؤين 

دير  قرية  على  تاأديبية  بحملة 
من  �لقريبة  �لعربية  يا�سني 
يقومون  �سبابها  كان  ملا  هنا، 
و��ستفز�ز  حتر�س  من  به 
عن  فاأبدناهم  �ليهود  باالأهلني 
قريتهم  ودمرنا  �أبيهم  بكرة 
وي�سووؤنا  ليكونو� عربة لغريهم، 
بتقتيل  نعرتف  �أننا  نعلمكم  �أن 
و�الأطفال  �لن�ساء  من  عدد 
بنادقنا  لنري�ن  تعر�سو� 
و�أكد  �لر�سا�سة)4(«.  ومدفعيتنا 
مل�ستاين  �الإ�رس�ئيلي  �ملوؤرخ 
�أجاب  رعنان  مردخاي  �أن 
خلل  �ل�سحفيني  �أ�سئلة  على 
عدد  حول  �ل�سحفي  �ملوؤمتر 
�لقتلى  عدد  �إن  بقوله  �لقتلى 
حمطة  و�أن   ،)245( �لعرب 
يف  �أعلنت  �لربيطانية  �الإذ�عة 
قائلة  �لرقم  هذ�  نف�سها  �لليلة 
�الأطفال  من  معظمهم  �إن 

و�لن�ساء.
بيغن،  مناحيم  �ل�سفاح  و�أعلن 
�الأرغون  ع�سابة  رئي�س 
�ملذبحة  ليلة  يف  �الإرهابية 
يا�سني  دير  �حتلل  »�إن  قائًل: 
توجيه  و�أوعز  ر�ئع«،  �إجناز 
نفذو�  �لذين  �لقادة  �إىل  ر�سالة 
و�أبادو�  �جلماعية  �ملجزرة 
�أبيها  بكرة  عن  �لعربية  �لقرية 

جاء فيها ما يلي:
»تقبلو� تهانينا على هذ� �لن�رس 

�جلميع  �إىل  �نقلو�  �ملده�س، 
ن�سافحهم  �أننا  وقادة  �أفر�د�ً 
�لقتالية  بروحهم  فخورين 
�لتاريخ يف  �لتي �سنعت  �لغازية 
�أر�س �إ�رس�ئيل و�إىل �لن�رس كما 
يف دير يا�سني كذلك يف غريها 
ربنا،  �لعدو،  ونبيد  �سنقتحم 
لقد  ربنا 
تنا  خرت �

للفتح)5(«.
يف  وجاء 
�لذي  �لبيان 
ته  ر �سد �أ
منظمة �إت�سل 
يف  �الإرهابية 
9 ني�سان 1948 
»�إن قرية دير يا�سني قد �حتلت 
�إيدينا،  يف  �الآن  وهي  باأكملها، 
 )240( �إح�ساء  �الآن  حتى  ومت 
د�رت  �أن  بعد  عربياً،  قتيًل 
�ملعارك من بيت �إىل �آخر، كما 
بحرب«.  �أ�رسى  �أيدينا  يف  وقع 
وكتبت هاد��سا �أفيغدوري وهي 
�لتي  �لباملاح  قوة  �أفر�د  من 
دير  على  �لهجوم  يف  �ساهمت 
�إن  تقول  يومياتها  يف  يا�سني 
�مل�ساء  عند  جاء  ديان  مو�سي 
فيه  �ملوجودة  �ملع�سكر  �إىل 
»و�نتظرُت حتى �أ�سمع من �أحد 
�لقادة كلمة تعرّب عن �ال�سمئز�ز 
عما  �الأ�سف  �أو  �لغ�سب  �أو 
تدعو  �أو  يا�سني  دير  يف  ح�سل 
�ملبادئ  ببع�س  �لتقيد  �إىل 
يعرب  �أن  �نتظرت  �الأخلقية، 
ديات عن هذه �مل�ساعر �أو على 
�أن يحدد ما يجوز عمله  �الأقل 
ولكن  �لقتال وما ال يجوز  �أثناء 
مل يتكلم �أحد من �لقادة يف هذه 

�الأمور)6(«.
�ليهود  �الإرهابيون  �رتكب 
وجود  �إبان  يا�سني  دير  مذبحة 
�لربيطاين يف  �النتد�ب  حكومة 
�ملندوب  يقر  وكان  فل�سطني 
�لقد�س  يف  �لربيطاين  �ل�سامي 
ال يبعد �إاّل عدة كيلو مرت�ت عن 

م�رسح �ملذبحة.
�لكذب،  يف  �ليهود  وكعادة 

وب�سفتهم �أ�ساتذة كبار يف �لكذب 
و�لت�سليل، وَزّعت ع�سابة �سترين 
بياناً  ني�سان   )10( و�الأرغون يف 
�الأرغون  وحد�ت  »�إن  فيه  جاء 
يا�سني  دير  هاجمت  و�سترين 
كثيفة  جتمعات  و�أن  و�حتلتها، 
من �مل�سلحني �لعرب كانت قد 
وبا�رست  �لقرية  يف  متركزت 
يف  �ليهودية  �ملناطق  �إزعاج 
معلومات  وردت  و�أنه  �لقد�س، 
عن و�سول �إمد�د�ت من �جلنود 
دير  �إىل  و�ل�سوريني  �لعر�قيني 
على  �لهجوم  بهدف  يا�سني 
و�أنه  �ليهودية،  �ملناطق  هذه 
و�الأطفال  �لن�ساء  �إجلء  بعد 
ن�سف  با�رس �جلنود  �لقرية  عن 
من  �لع�رس�ت  على  �ملعامل 
رجال �لعدو �لذين ق�سو� حتت 
لل�سوت  مكرب�ً  و�أن  �أنقا�سها، 
مغادرة  و�الأطفال  �لن�ساء  نا�سد 
�لقرية فور�ً و�للجوء �إىل �لتلل 
من  �لكثري  و�أن  �ملجاورة، 
نتيجة  �أنقذو�  و�لن�ساء  �الأطفال 
ذلك)7(«، وكان �لقا�سي و�لد�ين 
يعلم علم �ليقني باأنه مل تتمركز 
قو�ت ع�سكرية �سورية وعر�قية 
�الإطلق،  على  يا�سني  دير  يف 
ومل ت�سلها جند�ت عربية، ومل 
�الأيام  من  يوم  يف  �لقرية  تهدد 
�لقريبة  �ليهودية  �مل�ستعمر�ت 
م�ستعمرة  مع  وقعت  بل  منها، 
»عدم  معاهدة  �ساوؤول  جفعات 
�لهيئة  ملوقف  خلفاً  �عتد�ء« 
�لقد�س،  يف  �لعليا  �لعربية 
وذبحو� جميع �الأطفال و�لن�ساء 
بكرة  عن  و�لرجال  و�ل�سيوخ 

�أبيهم.
وبلغ �لكذب �ليهودي جو�ً زعمت 
فيه وجود قو�ت ع�سكرية �سورية 
وعر�قية يف �لقرية، و�أن �لقرية 
�ليهودية  �مل�ستعمر�ت  تهدد 
ون�ساء  �أطفال  �أنقذت  و�أنها 
للو�قع  خلفاً  وذلك  �لقرية، 
وقعت  �لقرية  الأن  و�حلقيقة 
�عتد�ء  وعدم  �سد�قة  معاهدة 
�ملذبحة  �سحايا  معظم  والأن 

كانو� من �الأطفال و�لن�ساء.

ذكرى
اجلزء02

ارتكب الإرهابيون اليهود مذبحة دير 
يا�شني اإبان وجود حكومة النتداب 

الربيطاين يف فل�شطني وكان يقر املندوب 
ال�شامي الربيطاين يف القد�س ل يبعد اإّل 

عدة كيلو مرتات عن م�شرح املذبحة.

قرر قادة الع�شابات اليهودية 
الإرهابية التخل�س من جثث املدنيني 

العرب بعد خروج ممثل ال�شليب 
الأحمر الدويل ع�شر الأحد 11 ني�شان 

عن طريق حرقها.
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ماذا قدم امل�سلمون للعلم يف الزمن الكوروين ؟
تقف الب�شرية اليوم على عتبات مرحلة جديدة وامتحان مبّر به العامل يف واحدة من اأقوى حروب الإن�شان على الإن�شان �شراوة با�شتخدام 

الكائنات املجهرية  ، فريو�س كورونا كوفيد 19 اأزاح لثام احل�شارة الزائفة و عّرى احلقائق وك�شف اإفال�س الدول ممن تّدعي التقّدم وال�شالم 
والدميقراطية ، فايرو�س اأربك ح�شابات الذين خططوا ل�شنوات يف هدم الأخالق ، ودّك بقوة ح�شون عوامل العوملة وما فر�شته من منط 

اجتماعي جديد واأظهر لنا زيف القيم التي يرّوجون لها هنا وهناك ،
خل�شر بن يو�شف

العامل  اأن  ال�صادمة  احلقيقة  اإّن   
 ، الأخالقية  بال�صيخوخة  اأ�صيب 
الع�صور  وهرمت احل�صارة فبتنا يف 
اأن  املنطقي  من  وكان   ، البدائية 
اجلميع  عليها  ي�صتفيق  اأزمة  حتدث 
على وقع املوت الذي بات يحا�رص 
لغطر�صة  حدا  وي�صع   ،  ، اجلميع 
تنت�رص  حني  الطبيعة  اإّنها  الإن�صان 
خبيثة  جرثومية  حرب   ، لنف�صها 
البحث  ومراكز  املخابر  تقودها 
ل�صيا�صات  تخ�صع  التي  العاملية 
دول ومل�صالح واأطماع ع�صب املال 
العامل ويف  ، كورونا حّول  والأعمال 
ظرف اأ�صهر فقط اإىل �صمري واحد 
 ، وت�صامنت  الأمم  تعاي�صت  حيث 
حيث   ، للتعاون  ا�صتعدادا  واأبدت 
الت�صامن....املوؤكد  اأ�صوات  تعالت 
ل�صنا  وم�صلمة   عربية  كدول  اأننا 
طرفا يف هذه احلروب ول مناف�صني 
�صحاياها  فقط  نحن   ، فيها 
منا  املطلوب   ، جتاربها  وفئران 
الفظيعة  �صيناريوهاتها  لتجنب 
منظوماتنا  بتطوير  الهتمام 
اأكرث  والعناية  والبحثية  التعليمية 
ثرواتنا  وبحماية  العمومية  بال�صحة 
الطبيعية وعلى راأ�صها الرثوة املائية 
الأول  الدر�س  والنباتية  واحليوانية 
اأن  كورونا  وباء  من  امل�صتخل�س 
النجاة تعتمد على القدرات الذاتية 
الت�صلح  مقدمتها  ويف  لل�صعوب 
بالوعي الثقايف والفكري وال�صيا�صي 
تلك  تالحم  مدى  على  وتعتمد 
يف  �رصخ  فاأي  بحكوماتها  ال�صعوب 
اإىل  �صيوؤدي  الطرفني  بني  العالقة 
حتدي  اأمام  حقيقية...نحن  كوارث 

حقيقي  وجودي 
اإل  معه  ي�صح  ما 

ال�صحيح 

رهانات اأ�شا�شية

العربي  الوطن  يف 
منتلك  وال�صالمي 
العلم  نخبة  النخبة 
ونخبة  واملعرفة 

الرتبية  ونخبة  والإبداع  الفكر 
امل�صالخ  اإىل  جنّر  ولكن  والتعليم 
تارة حتت  يوميا  الوهمية واحلقيقة 
واملذهبي  الطائفي  التناحر  طائلة 
ال�صلطة  طائلة  حتت  اأخري  وتارة 
والأنظمة اجلائرة يف اأوطاننا وتارة 
واجلهل  اجلهل  طائلة  حتت  ثالثة 
ركوب  من  نتمكن  لن  وهنا  املرّكب 

�صيرتكنا  الذي  امل�صتقبل  قطار 
بُعد  منا  يقت�صي  بل  خلفه  اأ�صالًء 
باأّن  والقرار   ، الذات  ونقد  النظر 
املجتمعات  وجامعات  مدار�َس 
مازالت  التي   ، الإ�صالمية  العربية 
التقليدّية  الإيديولوجيا  تاأثري  حتت 
�س اأكرث فاأكرث يف  الأ�صولّية ، تتخ�صّ
م�صرية  عن  والتخلّف  العنف  تفريخ 
اأي  اليوم  الإن�صانّية  احل�صارة  ركب 
اإنها  بل   ، العلمي  التقّدم  ركب  عن 
ميكن  التي  واللغات  العلوم  ُر  تكِفّ
وعينا  حتديث  على  ت�صاعدنا  اأن 

وجمتمعاتنا .
ل  املحن  زمن  ويف  ال�صدائد  عند 
الأحرار  اأبناءها  اإل  اجلزائر  جتد 
ال�رصفاء الذين يدافعون عن ثوابتها 
 ، الأبطال  ورجالها  وقيمها  ودينها 
وي�صربون  ي�صمتون  الأبطال  هكذا 
لتقدمي  يخرجون  ال�صدائد  وعند 
اجلزائري  لل�صعب  امل�صاعدة 
وتطوير  ب�صناعة  امل�صلم  ال�صني 
اأجهزة تنف�س ا�صطناعية وابتكارات 
الكورونا  ملر�صى  فردية  ومبادرات 
ف�صل  اأ�صباب  اأن  املعروف  ومن 
مرتبط  العلمية  ونخبها  الأمم 
يف  وهي   ، ال�صيا�صية  باأنظمتها 
وامل�صلمة   العربية  الدول  اأغلب 
وقمعية  فا�صدة  بحكومات  مبتالة 
 ، واحلديد  بالنار  �صعوبها  ت�صو�س 
جتعل  التي  هي  الأ�صباب  هذه  واأن 
�صديدة  وبع�صها   ، الدول  هذه  من 
هو  كما   ، والنفوذ  وال�صطوة  الرثاء 
حال اجلزائر نف�صها ، ولكن موقعها 
�صئيل  الب�رصية  املعرفة  عامل  يف 
ولهذه الأ�صباب نف�صها ب�صبب هجرة 
الأدمغة والبحث عن اآفاق م�صتقبلية 
اأرقى وطموحات اأو�صع مما ل توفره 

اجلزائر ناهيك عن الت�صييق ال�صديد 
يتخوفون  التي  والنخب  الكوادر  عن 
الثقافية  املرجعّية  اأطرها  من 
احلداثية  والأخالقية   والدينية 
تقليدي  هو  ما  كل  تناه�س  التي 
جمتمعاتنا  متكني  دون  يحول  مما 
والنت�صار  ذاتها  يف  التفكري  من 
عليها والنخراط يف بناء ُم�صتقبلها 

اأّن  كما  الع�رص  روح  ين�صجم مع  مبا 
العربّية  املجتمعات  يف  امل�صوؤولني 
على  اإل  يعتمدون  ل  الإ�صالمّية 
اأي  ملواجهة  وحده  الأمني  احلّل 
خطر ، دون اعتماد احللني الناجعني 
والجتماعّي  الرتبوّي  وهما   ، فعاًل 
ا�صافة اإىل التع�صب ال�صديد وثقافة 
النق�س اجتاه كل مبدع او مبتكر اأو 

غريه ملتح .

مناذج حية

لطفي  حممد  اجلزائري   ال�صاب   
للفرجة  يقعد  مل  امل�صلم  مكنا�س 
والدعاء على الكفار كما اأ�صيع يف اأول 
اأزمة كورونا ، ومل ينتظر اأن يكت�صف 
العلمانيون  كان  كما  لنا  الكفار 
وي�صخرون–  ويلمزون  يغمزون 

لطاملا   – بوحلية 
هذا  ترّدد 
على  امل�صطلح 
كما  م�صامعنا، 
يحلو لنا ت�صميته 
ي  ئر ا جلز با
اأكفاأ  من  واحد 
اجلزائر  اأبناء 
امل�صلمني  من 
يقفون  الذين 
يف  الآن 
ط  خلطو ا

الوباء  هذا  ملكافحة  الأمامية 
ركيزة  يُعُدّ  غريهم(  مثل  )مثلهم 
املجتمع ، �صواء يف الأّيام العادية اأو 
اأّيام ال�صدائد ، لي�س يف حالت الوباء 
والكوارث  احلروب  يف  بل   ، فقط 
مل  وحني،  وقت  كّل  ويف  الطبيعية 
الت�صدي  و�صع  يف  بدوره  يتاأخر 
من   ، اأولوياته  �صلّم  على  للفريو�س 
ومبادرة  ابتكار  خالل 
اجلزائريني   اأدخلت 
م�صاربهم  مبختلف 
احلرب  خط  على 
�صلطات  تخو�صها  التي 
فريو�س  �صد  بالدهم 
اأمل  على   ، كورونا 
احلا�صل  النق�س  راأب 
املعدات  م�صتوى  على 
الوقت  يف  والأجهزة 
دولنا  بتخلّف  ُمقّر  الكل  جند  الذي 
وعمرانيا  تكنولوجيا  الغرب  عن 
واقت�صاديا وطبيا و�صيا�صيا ، ال�صاب 
حيز  و�صع  من  متكن  امللتحي 
اخلدمة يف ظرف 72 �صاعة النظام 
ي�صمح  الذي  املوؤ�رص  املعلوماتي 
بانت�صار  املتعلقة  البيانات  بتحليل 
  48 عرب  امل�صتجد  كورونا  فريو�س 

النظام  هذا  اآنية  بطريقة  ولية 
ال�صلطات  �صيمكن  املعلوماتي، 
املخت�صة من اتخاذ القرار ال�صائب 
القول  ميكن   ، املنا�صب  الوقت  يف 
يف  ملحوظ  ب�صكل  �صاهم  اأنه 
للوطن  والبحثي  العلمي  املجهود 
بقائمة  ال�صم  هذا  رفد  وميكن   ،
والأطباء  العلماء  من  اأخرى  طويلة 

والفال�صفة والباحثني

م�شارات اأ�شا�شية

حا�صم  اأمر  العلم  قوة  ت�صخري  اإن 
لل�صيطرة على هذه الفا�صية لالإجابة 
بع�س  وو�صع  الأ�صئلة  بع�س  على 
من  ممكن  وقت  اأ�رصع  يف  الأدوات 
جمال  يف  الأولويات  حتديد  اأجل 
 ، التقدم   وترية  وت�رصيع  البحث 

الذي  اجلزائري  ال�صباب  بوحلية 
قيادة  �صابقا-  حتاربه-  كانت 
يف  وحجتها   ، ال�صيا�صية  بالده 
للدين  ال�صيا�صي  ال�صتخدام  ذلك 
لطاملا    ، تكفريي-   اإ�صالموي   -
املجتمعات  يف  النا�س  عامة  ت�صيد 
العربية وامل�صلمة ويف اجلزائر خري 
�صك  اللحية  وكاأن  اأخطاءه  مثال  
غفران اأو �صهادة ع�صمة من الوقوع 
حني  فمن  ذلك  اخلطاأ...ومع  يف 
)مو�صوع  البوحلية  يت�صدر  اإىل حني 
اأحيانا  الحتقار  و  غالبا  ال�صتهزاء 
( ، اجناز عظيم ذاك الذي اكت�صفه 
البن البار للجزائر �صاحب املوؤ�ص�صة 
ال�صغرية يتالءم مع طموحات الع�رص 
و امل�صتجدات والكت�صافات العلمّية 
 ، املعرفية  املجالت  خمتلف  يف 
ابتكار عربي م�صلم من عقل حملي 
مل�صتوى  م�صاير  خال�س  جزائري 
عقول املدار�س واجلامعات الراقّية 
يف عامل اليوم مل يقم به العلمانيون - 
بربعه ول ع�رص مع�صاره - الذين بدل 
اأن يقفوا مع الوطن ذهبوا يطم�صون 
اأبطال  يف  وي�صككون  والدين  الهوية 
وي�صتهزوؤون  الأحرار  اجلزائر 
امللحدة  الفئة   ، الأخيار  باأبنائها 

؟!  هم  اأين  بطنها   على  الزاحفة 
راأ�س  الكذابون  اجلهلة  املنافقون 
 .. الإ�صالموفوبيا  حربه يف م�رصوع 
�صجة  دون  �صمت  يف  ذلك  كل   ...
اعالمية  وبتغطية 
احت�صام  على  نادرة 
انهم  منعدمة  اأو 
خائبون  خا�رصون 

فا�صلون
اللحية  م�صاألة  لندع 
وجيزة  ولفرتة  جانبا 
النبي  �صنة  وكونها 
الواجبة  امل�صطفى 
فيه  خالف  ل  وجوبا 
على كل فرد بذاته... ثم 
لنعقد مقارنة ب�صيطة بني 

العلماين املت�صدر وهوؤلء النا�س .

ماهي ح�شيلة قرن من الزمن 
من العلمانية ؟

علماين  ملمح  وهو  اأول...  التطرف 
ت�رصيحات  نن�صى  ل  فنحن  بامتياز 
بوجدرة يف 2012 التي قال فيها باأنه 
اإ�صالميو  حكم  اذا  ال�صالح  �صيحمل 
ال�صالميني  اأن  العلم  مع  اجلزائر 
لي�صوا  عنهم  يتحدث  الذين 
ال�صحابة...بل جمرد حفنة مف�صدة 
مثل النظام ال�صابق  التدخل الأجنبي 
الطائفة  ا�صتنجدت  لطاملا  ثانيا 
العلمانية - مل تقدم للعلم والب�رصية 
اأي �صيء مفيد ، يف حني اأن ما تفعله 
لنا  وتنتج  الأوك�صجني  ت�صتهلك  اأنها 
التغريدات  تكتب  و  الكريهة  روائح 
بالنفوذ   - للم�صلمني  امل�صيئة 
الفرن�صي خ�صو�صا و الأوربي عموما 
كانوا  اأنف�صهم  العلمانيون  هوؤلء   ،
الوروبي  الحتاد  تدخل  ال�صبب يف 
ناهيك عن الف�صاد الخالقي ابتداء 
التعليم  لإف�صاد  زاغو  بن  جلنة  من 
الثقايف  املجال  اإىل  غربيط  بن  و 
الزاوي  لأمني  الداعرة  الروايات  و 

نهارا  جهارا  للعربية  وحماربته 
وو�صفه للمعربني باجلهل و للعربية 
العنف  ن�رص  على  ت�صاعد  لغة  باأنها 
التي  بوجدرة  كتابات  نن�صى  ل  كما 
اأدبي  ملحظ  اأو  ملمح  اأي  ل حتمل 
بل ل ترقى اإىل اأن ت�صمى اأدبا حتى 
مهاترات  �صوى  لي�س  فا�صل  اأدبهم 
حتى  الكبار  الأدباء   ، وهلو�صات 
امل�صيحيون  اأو  منهم  العلمانيون 
ل  دعونا   ، اأدبي  رقي  لهم  كان 
ول  زيدان  جرجي  روايات  نن�صى 
مقالت روز اليو�صف و اح�صان عبد 
اأقالمهم  حملت  الذين  القدو�س 
اأدبيا  ذوقا  ودينيا  فكريا  الهدامة 

على الأقل 

خطاأ ال�شورة النمطية

ر�صالة اإىل كل كالب فرن�صا املتعفنة 
و  اجلزائر  قتل  حاولوا  الذين   ،
الرجال  بف�صل  لكن،   ، ردمها 
املخل�صات،  و  املخل�صني  والن�صاء 
متت بف�صل اهلل تعاىل عملية الإنقاذ 
، و امل�صي يف الطريق امل�صطر ، و 
الرامي اإىل حت�صني الوطن �صد كل 
املناورات و املخططات الفرنكو-

املتنوعة  كالبهم  و  �صهيونية 
اجلديدة  اجلزائر   ، اأ�صكالهم 
بكفاءاتهم  اأبناوؤها  �صريفعها 
اجلرابيع  اأما  واأخالقهم  وعلمهم 
لالإ�صاعات  الراميات  والنائحات 
املغر�صات فقد اآن الأوان لنلجمكم 
تاأخذوا  اأو  فت�صمتون  باحلجة 
خلر�صنا  اخل�صي�صة  ب�صاعتكم 
املجهولة  الهويات  تتبنى  لأنها 
والنزعات  امل�صبوهة  والأفكار 
للنزعات  الثقافّية  والأ�ص�س  ال�صاذة 
الطائفية والَقبَِلية التي تنه�س على 

اجلهل املركب الأعمى
حم�صنة  و  متحدة  اجلزائر  عا�صت 
عزاء  ول  اأبداً  و  دوماً  قوية  و 

للمنهزمني نف�صيا من بني جلدتنا

عند ال�شدائد ويف زمن املحن ل جتد اجلزائر اإل 
اأبناءها الأحرار ال�شرفاء الذين يدافعون عن 
ثوابتها ودينها وقيمها ورجالها الأبطال ، هكذا 

الأبطال ي�شمتون وي�شربون وعند ال�شدائد 
يخرجون لتقدمي امل�شاعدة لل�شعب اجلزائري ال�شني 

امل�شلم ب�شناعة وتطوير اأجهزة تنف�س ا�شطناعية 
وابتكارات ومبادرات فردية ملر�شى الكورونا

ر�شالة اإىل كل كالب فرن�شا املتعفنة ، الذين 
حاولوا قتل اجلزائر و ردمها ، لكن، بف�شل 

الرجال والن�شاء املخل�شني و املخل�شات، متت 
بف�شل اهلل تعاىل عملية الإنقاذ ، و امل�شي يف 
الطريق امل�شطر ، و الرامي اإىل حت�شني الوطن 

�شد كل املناورات و املخططات الفرنكو-�شهيونية
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الردع املالكي يف 
احلجر املنزيل

الوليد فرج

الطالق  ن�سبة  اأن  حديثة  بيانات  ك�سفت 
املنزيل  احلجر  ب�سبب  ال�سني  يف  ارتفعت 
جراء النقا�سات احلامية وتنمر الذكور الغري 
الديلي ميل الربيطانية  ، ونقال عن  طبيعي 
اأن 300 ق�سية طالق �سجلت يف اقل من �سهر 
الطالق  ن�سبة  اأن  ق�سائي  م�سوؤول  وقال   ،

ارتفعت على ما كانت عليه يف ال�سابق .
اإذا مكثت بالبيت ، الرجولة يف احتواء اأهلك 
اأن تكون �سببا يف توفري الأمن و  و املروءة 
ال�سكينة لهم و  الكرم اأن تكرمهم بابت�سامتك 
و مداعبتك ، و الإباء والأبوة اأن ت�سرب على 
اأطفالك ، واأن تتفادى "التنبا�ش" عن �سغائر 

الأمور التي الغالب لي�ست من �ساأنك .
ل�ست اأكرث من عمر ر�سي اهلل عنه رجولة و ل 
قوة ، يحكي احد ال�سحابة انه كان يتعر�ش 
بها  �سدره  ف�ساق   ، زوجته  ل�سان  ل�سالطة 
ر�سي  عمر  اخلليفة  اإىل  ي�ستكيها  اأن  فقرر 
الباب  اأن يدق  اإليه و قبل  اهلل عنه ، فذهب 
يبلغ  املنزل  يف  �رصاخها  عمر  زوجة  وجد 
عنان ال�سماء و عمر �ساكت ل يرد ، فرجع 
اإىل بيته و هو يردد اإذا كان هذا بن اخلطاب 

فمن اأنا .
يداعب  و�سلم   عليه  اهلل  �سلى  النبي  كان 
)اظنه   ، ت�سبقه  فكانت   ، في�سابقها  عائ�سة 
كان يفتعل �سبقها( ، و تقول عائ�سة وملا زاد 
وقال  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  �سبقني  حلمي 

هاته بتلك . كما يف البخاري .
امكث يف بيتك رجال ركنا عمادا ، فما بلغت 
ابن اخلطاب يف نظرة ، ول ي�سيق �سدرك 
بزوجة رعت حياتك جمانا ، فمالك يقول : 
م )تنظف بيتك من  لي�ش على الزوجة اأن تُقّ
القمامة( بيتك و ل اأن تطهو طعامك ، ولها 
خدامة  "مهي�ش  يعني   . اثنتني  اخلدم  من 
عليه  جرت  مبا  ال�رصع  يلزمها  "ول  عندك 

العادة من اأ�سغال ... اقعدوا عاقلني .

عني متو�شنت

علماء ودعاة يدعون 
لل�شوم تطوعا

عني  وعلماء  ولية  �سيوخ  اأم�ش   دعا  نهار 
الولية   اإىل  يف  بيان  لهم  �سكان  متو�سنت 
الثنني  يوم  و�سيام  اهلل  اإىل  الت�رصع 
املقبل  ملن ا�ستطاع  اإليه �سبيال ، بالإ�سافة 
غ�سبه  برفع  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  دعوة  اإىل 
عنا ، ورفع الوباء الذي ا�رص بالبالد والعباد 

واللتزام باحلذر واحليطة من املر�ش  .
البيان  بذات  اأ�سار  العلماء  اآخر  جانب   من 
اأن  اخلروج عن طاعة احلاكم  وعدم التحلي 
اأرواح  حلماية  ال�سحي  املنزيل  باحلجر 
حيث  الكبار،  من  مع�سية  يعد  املواطنني 
بالأ�سباب  الأخذ  املواطنني  على  ي�ستوجب 
والحتياط حلماية الأرواح ، وتقلي�ش الوباء 
بيانهم  بحديث  يف  العلماء  ا�ست�سهد  كما   ،
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يف عدم اخلروج 

من مدينة الوباء وعدم الدخول اإليها .
حممد بن ترار

اأمن والية امل�شيلة

توقيف 96 �شخ�شًا 
وحجز 21 مركبة 

اأول  امل�سيلة،  ولية  اأمن  م�سالح  متكنت 
 21 وحجز  �سخ�ساً   96 توقيف  من  اأم�ش، 
ب�سبب  امل�سيلة،  ولية  اإقليم  عرب  �سيارة، 
ال�سحي  احلجر  لإجراءات  امتثالهم  عدم 
م�ساء،اإىل  ال�سابعة  من  بداية  اجلزئي، 
اإجراءات  تطبيق  اإطار  يف  �سباحاً،  ال�سابعة 
العملية الوقايه من فريو�ش كورونا، وقامت 
الإمكانيات  كافة  بت�سخري  الأمن  م�سالح 
والقيام  واحلواجز  املحاور  خمتلف  عرب 
باحلجر  اللتزام  مدي  ملراقبة  بالدوريات 
مل  96�سخ�سا  توقيف  مت  حيث  اجلزئي، 
يلتزموا بالقوانني املعمول بها حيث اتخذت 
مع  الالزمة،  القانونية  الإجراءات  �سدهم 

و�سع 21 �سيارة باملحا�رص البلدية.
عبد البا�شط بديار

ميناء الغزوات ل�شمان ولتزويد 
املطاحن باحلبوب

ر�شو باخرة حمملة ب20 
األف طن من القمح اللني  

ر�ست نهاية الأ�سبوع اأو �سفينة حمملة ب20 
 ( اللني  القمح  نوع  احلبوب   من  طن   األف 
من  اأوىل  كدفعة  الغزوات  (  مبيناء  الفرينة 
ال�سلطات  قبل  من  املقدمة  ال�رصاء  �سحنة 
طن  األف  ب500  واملقدرة  للبالد  العليا 
لتجاوز  العجز املحتمل يف احلبوب ، حيث 
التفريغ  مبركز  احلمولة  تفريغ  مبا�رصة  مت 
التابع لديون احلبوب البقول اجلافة بامليناء 
على  احلبوب  توزيع   يف  النطالق  قبل 
نق�ش  اأي  وجتاوز  الدقيق  لتوفري  املطاحن 

يف ال�سوق خالل هذه الفرتة الع�سيبة.
حممد بن ترار

خل�شر بن يو�شف

مدى  على  التعرف  وحماولة   
املحا�رصات  من  الطالب  متكن 
خمتلف  عرب  املوجهة  الأعمال  و 
منطلق  من  اللكرتونية  الدعائم 
وربحا  التكوين  ا�ستمرارية  �سمان 
ا�ستكمال  البيداغوجي  للوقت 
يف  اجلاري  اجلامعي  للمو�سم 
املتمثلة  الراهنة  الظروف  ظل 
فريو�ش  اأحدثها  التي  الأزمة  يف 
كورونا امل�ستجد على العامل ب�سفة 
عامة واألقى بظالله على اجلزائر 
حركة  �سل  ا�ستدعى  الذي  الأمر 
خمتلف القطاعات مبا فيها قطاع 
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 
يف  اجلامعة  اإدارة  من  و�سعيا 
تدارك الأو�ساع وحماولة امل�سي 
قدما نحو التعليم عن البعد كبديل 
وقد  احل�سوري،   للتعليم  موؤقت 
اأ�سفرت عملية تفريغ ال�ستبيانات 
يف  متثلت  م�سجعة   نتائج  على 
خالل  من  الأ�ساتذة  ا�ستجابة 
و�سع حما�رصات ال�سدا�سي الثاين 

لتمكني  الو�سائط  العديد من  عرب 
يراقب  حتميلها،  من  الطالب 
وي�سهرون  العملية  هذه  العمداء 
اجتاهات  هناك  متابعتها،  على 
ايجابية من طرف الطالب لعملية 
ومازالت  هذا  بعد،  عن  التعليم 
اإىل  بعد  ت�سل  مل  التفاعل  عملية 
من  العديد  ت�سجيل  مع  اأق�ساها، 
املاآخذ  من خالل تعليقات الطلبة 
جلامعة  الر�سمية  املواقع  على 
امل�سيلة انح�رصت يف نق�ش تدفق 

من  العديد  يف  و�سعفها  النرتنت 
مناطق الولية، �سعوبة الولوج اإىل 
ل�سيما  اللكرتوين  التعليم  من�سة 
ال�ستخدام  ذروة  �ساعات  يف 
عن  البحث  �سعوبة  عن  ناهيك 
ت�سجيل  عدم  ب�سبب  املحا�رصة 

الطالب من طرف الأ�ستاذ.
فكرت  امل�سيلة  جامعة  اأن  يذكر 
التحول  اإىل  النتقال  �رصورة  يف 
اأزيد من عام وحثت  الرقمي منذ 
على  الأ�ساتذة  الإطار  هذا  يف 

التعليم  من�سة  على  ح�سابات  فتح 
وقامت   )Moodle(اللكرتوين
التكوينية  الدورات  من  بالعديد 
التدري�ش  اأع�ساء هيئة  كل  ل�سالح 
من1400  باأزيد  عددهم  املقدر 
بالن�سبة  احلال  وكذلك  اأ�ستاذ، 
اأزيد  لهم  فتحت  حيث  للطالب 
ل�ستخدام  ح�ساب  األف  من37 
من  مزيد  ق�سد  الأر�سية  نف�ش 
مع  والعطاء  والأخذ  التفاعل 
دون  واملطبقني،  املحا�رصين 
املحا�رصات  �سل�سلة  نن�سى  اأن 
وجتدر  هذا   ،)Mooc(املرئية
امل�سيلة  جامعة  اأن  الإ�سارة 
التكنولوجيا يف كثري من  ت�ستخدم 
والبيداغوجية  العلمية  ن�ساطاتها 
فريق  اأعدها  من�سة  خالل  من 
الآيل  الإعالم  يف  املهند�سني  من 
الرقمي  الف�ساء  م�سمى  حتت 
لالأ�ستاذ  ميكن   )DWS(للعمل
اأو اإقامة  من خاللها طلب ترب�ش 
اأو احل�سول على  باخلارج،  علمية 
بكل  العمل  و�سهادة  الراتب  ك�سف 

اأريحية.

جامعة امل�شيلة

 اإقامة الأ�شبوع الأول من التعليم عن بعد
يف خطوة ا�شتباقية اأقدمت جامعة حممد بو�شياف بامل�شيلة على عملية ج�ض نب�ض امل�شئولني 

البيداغوجني و العمداء و االأ�شاتذة  وكذا بع�ض  التمثيالت الطالبية حول  التعليم عن البعد الذي 
انطلق ب�شفة فعلية بداية من اخلام�ض اأفريل اجلاري من خالل جمموعة من اال�شتبيانات اأعدتها خلية 

التقييم الذاتي برئا�شة االأ�شتاذ الدكتور يو�شف جغلويل هدفت من خاللها اإىل قيا�ض م�شتوى اليقظة 
البيداغوجية للتن�شيط االلكرتوين،

ر�سمية  عن  م�سادر  ك�سفت 
العدل  وزير  و�سعية  تدهور 
املحبو�ش  لوح  الطيب  ال�سابق 
ق�سية  يف  احلرا�ش  ب�سجن 
ت�ستدعي  حالته  ، واأن  ف�ساد 
فقا  و حيا   ا جر خال   تد
لإحدى  الوثائق الطبية التي مت 
حماكمة  ملف  اإدراجها �سمن 
الولئي  اللواء  الأمن  مدير 
الهامل عبد الغاين  ومدير اأمن 
 ، برا�سدي  الدين  اجلزائر نور 
هذا وح�سب م�سادر ق�سائية اأن 
الطيب لوح يعاين من م�سكل يف 
القلب وهو املر�ش الذي يالزمه 

حالته  واأن   ، طويلة  مدة  منذ 
اإيداعه  بعد  تدهورت  ال�سحية 
احلرا�ش  وازدادت  �سجن 
الأخرية  يف  املرحلة  �سوءا 
ال�سجن  عيادة  يف  يوجد  حيث 
على  املخت�سني  اإحالته  قبل 
من اأجل تدخل جراحي يخ�ش 
اأن  للتذكري  ال�رصايني  تو�سيع 
ب�سجن  موجود  لوح  الطيب 
اإيداعه  اأمر  منذ  احلرا�ش 
املحقق  القا�سي  قبل  من 
يف  العليا  املحكمة  لدى 
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حممد بن ترار

املقبل  اخلمي�ش  قبل  �سي�رصع 
الك�سف  حتاليل  اإجراء  يف 
باملخرب  كورونا  فريو�ش  عن 
للمركز  التابع  للتحاليل  اجلهوي 
بعنابة  اجلامعي  ال�ست�سفائي 
ح�سب ما علم من املدير الولئي 
النا�رص  عبد  ال�سكان  و  لل�سحة 
اأو�سح  ت�رصيح  يف  و  دعما�ش 
ا�ستالم  مت  باأنه  امل�سوؤول  ذات 
املخربية  واملعدات  التجهيزات 
فريو�ش  عن  للك�سف  ال�رصورية 
ينتظر  باأنه  م�سيفا  كورونا 
با�ستور  معهد  من  حلول خمت�ش 
بداية  مع  العا�سمة  باجلزائر 

لالإ�رصاف  عنابة  بولية  الأ�سبوع 
�سيقوم  الذي  الفريق  تكوين  على 
ا�ستنادا  و  التحاليل  هذه  باإجراء 
اإطالق  مت  فقد  امل�سوؤول  لذات 
بني  بالتعاون  امل�سعى  هذا 
مديرية ال�سحة وال�سكان بالولية 
اأعطت  التي  الو�سية  والوزارة 
للت�سخي�ش  فرع  لفتح  موافقتها 
دعما�ش  ال�سيد  اأ�ساف  و  بعنابة 
يف  يندرج  امل�سعى  هذا  باأن 
للتحكم  املكثفة  اجلهود  اإطار 
يف خمتلف املوؤ�رصات املرتبطة 
منها  خا�سة  كورونا  بجائحة 

املرتبطة باآجال الت�سخي�ش.
ا�ستثنائية  تدابري  اتخذت 
الولئية  ال�سلطات  قبل  من 
ت�سهيل  اإىل  ترمي  بغرداية 
واملربني  الفالحني  تنقالت 
فرتة  خالل  احلليب  ومنتجي 
احلجر ال�سحي اجلزئي، الذي 
تف�سي  ملكافحة  اإقراره  مت 
امل�ستجد  كورونا  فريو�ش 
ا�ستفيد  ح�سبما  )كوفيد-19(، 
امل�سالح  مديرية  من  ال�سبت 

الفالحية.  
التي  الإجراءات  هذه  وتندرج 
الولية،  وايل  قبل  من  اتخذت 
اإطار  يف  عمراين،  بوعالم 
�سمان موا�سلة متوين الأ�سواق 
واحلليب  الفالحة  مبنتجات 
للمزارعني  بذلك  وال�سماح 
املو�سمية  منتجاتهم  بت�سويق 
كما  للتخزين،  قابلة  الغري 

اأو�سح مدير القطاع.

الن�ساط  مديرية  ن�سبت 
لولية  والت�سامن  الجتماعي 
يقظة  جلنة   120 �سعيدة، 
املعوزة  العائالت  لإح�ساء 
لهم  لتقدمي  الظل  مبناطق 
الو�سع  ظل  يف  امل�ساعدة  يد 
املتعلق  الراهن  ال�سحي 
فريو�ش  تف�سي  مبواجهة 

لدى  علم  ح�سبما  كورونا، 
هذه  وت�سمح  الولية  م�سالح 
العملية باإح�ساء وت�سجيل جميع 
املعوزين عرب خمتلف املناطق 
ت�سهل  حتى  بالولية،  النائية 
باملواد  م�ساعدتهم  عملية 
ال�ستهالك،  الوا�سعة  الغذائية 

وفقا لنف�ش امل�سدر.

وثيقة طبية قدمت يف ملف الهامل وبرا�شدي تك�شف 

تدهور الو�شع ال�شحي للوزير الأ�شبق 
الطيب لوح 

عنابة  

اإجراء حتاليل الك�شف عن
 فريو�س كورونا

غرداية 

ت�شهيل تنقل الفالحني خالل فرتة 
احلجر ال�شحي

مناطق الظل ب�شعيدة

 120 جلنة يقظة لإح�شاء املعوزين 

الأ�سخا�ش  ن�سبة  اأن  ال�سني  اأكدت 
من  اجلديد  النوع  من  تعافوا  الذين 
 19-COVID التاجي  الفريو�ش 
ت�سل اإىل 94% حتى يف املنطقة التي 
وكانت  فيها،  الفريو�ش  ظهور  بداأ 

الأكرث ت�رصرا منه.
مركزية  حكومية  جمموعة  وقالت 

الوبائية  ال�ستجابة  على  ت�رصف 
ت�رصرا  الأ�سد  هوبي  مقاطعة  يف 
الذين  هوؤلء  اإن  البالد،  و�سط  يف 
 89 من  اأكرث  ي�سملون  �سفاوؤهم  مت 
امل�سابني  املر�سى  من  املائة  يف 
باأمرا�ش خطرية، واأكرث من 3600 من 
باأمرا�ش مزمنة  املر�سى امل�سابني 

اأو حتى املر�سى الأكرب �سنا.
ويف املركز الإداري ملقاطعة هوبي، 
مركزا  كانت  التي  ووهان،  مدينة 
زال  ما  التاجي،  الفريو�ش  لنت�سار 
اأخرى  حالة   101 اليوم  حتى  هناك 
يف   19-COVID بـ  امل�سابني  من 

حالة خطرية اأو حرجة. 

ال�شني توؤكد 

�شفاء 94% من امل�شابني بكورونا 

اجلي�ض الرو�شي

اختبار قدرات 
النارية" "الأعا�شري 

اأجرت فرق تابعة لقوات املنطقة الغربية 
ع�سكرية  تدريبات  الرو�سي  اجلي�ش  يف 
ال�سواريخ  راجمات  قدرات  فيها  اختربت 
التدريبات  يف  و�سارك  بالإع�سار  امللقبة 
اآلية   500 ونحو  جندي،   1500 من  اأكرث 
�ساروخية  راجمات  �سمنها  من  ع�سكرية 
 Tornado-G نوع  من  مطورة  رو�سية 
حتكم  كمراكز  تعمل  واآليات   ،uragan و 

وتوجيه متنقلة.
الع�سكريون  مترن  التدريبات  وخالل 
طائرات  على  العتماد  على  الرو�ش 
Orlan-10 امل�سرية لتحديد مواقع العدو 
اإحداثياتها  واإر�سال  واآلياته  الفرتا�سي 
بتوجيه  الأخرية  لتقوم  املدفعية،  لقوات 

نريان راجماتها نحو تلك املواقع .

ك�شف عنها فريق علماء 
دويل

اأ�شباب ظهور 
فريو�شات جديدة

ظهور  اأن  دويل  علماء  فريق  اكت�سف 
بالتغريات  مرتبط  جديدة  فريو�سات 
الن�ساط  نتيجة  البيئة  يف  احلا�سلة 
 Royal Society وتفيد جملة  الب�رصي  
بعد  متكنوا  العلماء  باأن   ،Publishing
البيانات املتوفرة عن  درا�ستهم وحتليلهم 
من  الب�رص،  مع  تكيفت  التي  الفريو�سات 
التي  احليوانات  من  فئات  ثالث  حتديد 

تعترب م�سدرا للخطر.
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