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اجتماع حلكومة جراد ، بتقنية التحا�شر عن بعد

مزايا جبائية مرتبطة با�ستثمارات الـم�ؤ�س�سات
.     تدار�س و�شعية اأ�شعار النفط واالإ�شالح االقت�شادي 

.      تطوير الرعاية ال�شحية لل�شكان املتناثرين والبدو الرحل
.      تعديل قانون العقوبات و تكييفه مع امل�شتجدات

»تراأ�س الوزير االأول، عبد العزيز جراد، اأول اأم�س اخلمي�س 16 اأفريل 2020، اجتماعًا للحكومة، بتقنية 
التحا�شر عن بعد، خ�ش�س لدرا�شة م�شروع متهيدي لقانون يخ�س قطاع العدالة، وكذا م�شروعي 

مر�شومني تنفيذيني يتعلقان بقطاع ال�شحة.

ع.غ

جلدول  وطبقا  ذلك،  عن  ف�ضال 
القيام  مت  االجتماع،  اأعمال 
مبوا�ضلة تقدمي عدد من العرو�ض 
اأ�ضا�ضا،  الـمرتبطة  القطاعية 
بالتكفل باالأ�رس الـمعوزة، وو�ضعية 
للمحروقات،  العـالـمي  ال�ضوق 
للقطاع  االقت�ضادي  واالإ�ضالح 
عر�ض  اإىل  باالإ�ضافة  ال�ضناعي، 
يتعلق بتقييم الو�ضع ال�ضحي على 
ذلك  وال�ضيما  الوطني،  الـم�ضتوى 
فريو�ض  كورونا  بوباء  الـمرتبط 
»كوفيد.19«، واأخريا، عر�ض حول 
جهد ال�ضباب الـمرقني للموؤ�ض�ضات 
يف  مبتكرة  بو�ضائل  النا�ضئة 

مكافحة وباء »كوفيد.19«.
عر�ض  اإىل  احلكومة  وا�ضتمعت 
قدمه وزير العدل، حافظ االأختام 
لقانون  متهيدي  م�رسوع  حول 
ـ   66 رقم  االأمر  ويتمم  يعدل 

 ،1966 جوان   08 يف  الـموؤرخ   156
العقوبات.  قانون  والـمت�ضمن 
ويندرج الـم�رسوع يف اإطار التحيني 

الـمنتظم للجرائم الـمن�ضو�ض 
عليها يف قانون العقوبات من اأجل 
التكفل بالتهديدات اجلديدة التي 
والتما�ضك  العام،  بالنظام  مت�ض 

االجتماعي وا�ضتقرار بالدنا.
احلكومة  ا�ضتمعت  ذلك،  بعد 
ال�ضحة  وزير  قدمه  عر�ض  اإىل 
الـم�ضت�ضفيات  واإ�ضالح  وال�ضكان 
تنفيذي  مر�ضوم  م�رسوع  حول 
يحدد مهام الفريق الطبي الـمتنقل 
الـموؤ�ض�ضات  لدى  الـمحدث 
وتنظيمه  لل�ضحة،  العمومية 
الـم�رسوع  هذا  ويهدف  و�ضريه. 
اأف�ضل  �ضحية  تغطية  �ضمان  اإىل 
اأو الرحل،  لل�ضكان الـمتناثرين و/ 
العليا  اله�ضاب  مناطق  و�ضكان 
بع�ض  �ضكان  وكذا  واجلنوب، 
جنوب  يف  الـمعزولة  البلديات 

هذه  اأن  بالذكر  وجدير  البالد 
التغطية ال�ضحية الـمتنقلة مدعوة 

خ�ضو�ضا، اإىل تغطية 
-اال�ضت�ضارات  االآتية:  االأن�ضطة 
والفح�ض  والعالج  الطبية 
ومتابعتها  التلقيح  برامج  ،تنفيذ 
وبعدها  الوالدة  قبل  ما  ،الفح�ض 
االأمهات  وفيات  بغر�ض احلّد من 
االأ�رسة  ،تنظيم  واالأطفال 

والـمراقبة الغذائية.
على  ذلك  عقب  احلكومة  اطلعت 
يعدل  تنفيذي  مر�ضوم  م�رسوع 

الـمر�ضوم التنفيذي رقم 19 
ـ 379 الـموؤرخ يف 31 دي�ضمرب 2019، 
الـمراقبة  كيفيات  يحدد  الذي 
للمواد  واالأمنية  والتقنية  االإدارية 
واالأدوية ذات اخل�ضائ�ض الـموؤثرة 
الـمر�ضوم  م�رسوع  يهدف  عقليا 
التنفيذي اإىل تعديل اأحكام الـمادة 
رقم  التنفيذي  الـمر�ضوم  من   41
دي�ضمرب   31 يف  الـموؤرخ   379 ـ   19

الـمادة  تعديل هذه  2019. ويرمي 
الـمن�ضو�ض  االأجل  متديد  اإىل 
وموؤ�ض�ضات  لهياكل  بالن�ضبة  عليه 
ال�ضحة العمومية واخلا�ضة، ب�ضتة 
االمتثال  من  لتمكينها  اأ�ضهر،   )6(

الأحكام هذا املر�ضوم التنفيذي.
الـمحدد  االأجل  تعديل  يرمي  كما 
هياكل  متكني  اإىل  اأ�ضال، 
العمومية  ال�ضحة  وموؤ�ض�ضات 
على  التوفر  من  واخلا�ضة 
اأدوات  لتكييف  ال�رسوري  الوقت 
واالأدوية  الـمواد  ت�ضيري  ودعامات 
عقليا  الـموؤثرة  اخل�ضائ�ض  ذات 
من جهة اأخرى، ا�ضتمعت احلكومة 
الداخلية  وزير  قدمه  عر�ض  اإىل 
والتهيئة  الـمحلية  واجلماعات 
و�رسوط  كيفيات  حول  العمرانية، 
التكفل يف اإطار عمليات الت�ضامن، 
بالعائالت الـمعوزة الـمت�رسرة من 
االأزمة ال�ضحية، وكذا تلك الـمعنية 
ل�ضهر  الـمقررة  الت�ضامن  بعمليات 

رم�ضان.
اإىل  احلكومة  ا�ضتمعت  كما 
حول  الطاقة  وزير  قدمه  عر�ض 
و�ضعية ال�ضوق البرتولية العالـمية، 
على  وذلك  وتاأثرياتها،  واآفاقها 
خالل  الـمتخذة  القرارات  �ضوء 
االإ�ضتثنائي  الوزاري  االجتماع 
الـمنتجة  البلدان  لـمنظمة  العا�رس 
للبرتول »اأوبيب« + الـمنعقد بتاريخ 

12 اأبريل 2020.
ف�ضال عن ذلك، ا�ضتمعت احلكومة 
ال�ضناعة  وزير  قدمه  عر�ض  اإىل 
احلوكمة  اإ�ضالح  حول  واملناجم 

االإقت�ضادية لقطاع ال�ضناعة.
اإىل  الوزير  اأ�ضار  الغر�ض،  ولهذا 
التي  االإ�ضالح  حماور  خمتلف 
تتعلق بالـمجاالت االآتية خ�ضو�ضا: 
يحكم  الذي  القانوين  -االإطار 
تنظيم  -اإعادة  اال�ضتثمار،  ترقية 
والـمحلية  الـمركزية  االإدارة 
لوزارة ال�ضناعة وكذا الـموؤ�ض�ضات 

العمومية الـملحقة بها مبا يجعلها 
االإ�ضالحات،  قيادة  على  قادرة 
ال�ضناعات  يحكم  الذي  -النظام 
الرتكيبية -اإعادة النظر يف النظام 
ال�ضناعية  الـمناولة  يحكم  الذي 

واأن�ضطة الت�ضنيع،
،تر�ضيد الت�ضجيعات على الت�ضغيل 
تف�ضيل  خالل  من  ال�ضناعي 
القيمة  ذات  ال�ضغل  منا�ضب 
الـم�ضافة العالية يف حتديد مزايا 
ا�ضتحداث منا�ضب ال�ضغل ،حتيني 
الـمرتبطة  اجلبائية  الـمزايا 

با�ضتثمارات الـموؤ�ض�ضات
اإىل  احلكومة  ا�ضتمعت  واأخريا، 
عر�ض قدمه وزير ال�ضحة وال�ضكان 
واإ�ضالح الـم�ضت�ضفيات حول تطور 
الـم�ضتوى  على  ال�ضحي  الو�ضع 
الوطني الـمرتبط بوباء كوفيد.19، 
قبل  الـمتخذة من  الرتتيبات  وكذا 
ال�ضلطات العمومية لـمواجهة هذا 

الو�ضع«.

24 �ساعة

جراد ياأمر بال�سروع يف اإجالء العالقني
 يف اخلارج  

اأمر الوزير االأول عبد العزيز جراد 
الوزراء املعنيني بال�رسوع يف عملية 
الـم�ضافرين  املواطنني  اإجالء 
العالقني يف اخلارج على اإثر تعليق 
والبحرية خالل  اجلوية  الرحالت 
2020، جراء جائحة  مار�ض  �ضهر 
)كوفيد.19(  فريو�ض  كورونا 
بيان  اجلمعة  اأم�ض  اأفاد  ح�ضبما 

مل�ضالح الوزير االأول. 
تطبيقا   « اأنه  البيان  يف  جاء  و 
اجلمهورية،  رئي�ض  لتوجيهات 
الوزير  جراد،  العزيز  عبد  اأ�ضدر 
ال�ضوؤون  وزير  اإىل  تعليمة  االأول، 
الداخلية  ووزير  اخلارجية، 
والتهيئة  الـمحلية  واجلماعات 
االأ�ضغال  ووزير  العمرانية، 
على  حلملهم  والنقل،  العمومية 
ال�رسوع يف عملية اإجالء مواطنينا 
الـم�ضافرين يف اخلارج، والعالقني 
اجلوية  الرحالت  تعليق  اإثر  على 
مار�ض  �ضهر  خالل  والبحرية 
كورونا  جائحة  جراء   ،2020

فريو�ض )كوفيد-19(«.
ذات  ي�ضيف  االإطار،  هذا  ويف 
الـمواطنون  يدعى  البيان- 
هذه  االإجالء  بعملية  الـمعنيون 
العودة  تذاكر  على  احلائزين 
من  القيام  اإىل  اجلزائر،  اإىل 
على  اأنف�ضهم  بت�ضجيل  االآن 
www. االآتية:  االإنرتنت  مواقع 
pm.gov.dz – www.mae.
gov.dz – www.interieur.
gov.dz« )ق�ضم اإجالء الـمواطنني 
خالل  من  اخلارج(  يف  العالقني 
الـمطلوبة  الـمعلومات  كل  تقدمي 

ق�ضد اإح�ضائهم واالت�ضال بهم.
بخ�ضو�ض  و  اأخرى  جهة  من 
ملو�ضمي  الت�ضجيل  تاريخ  متديد 
بيان  ذكر   2021  -2020 احلج 
تاريخ  باأن  االول  الوزير  م�ضالح 
�ضالفة  الـمواقع  على  الت�ضجيل 
بيوم اخلمي�ض 23  الذكر قد حدد 
االأمر  اأجل،  كاأق�ضى  اأبريل 2020، 
بتعبئة  ذلك،  عقب  �ضي�ضمح  الذي 

االأ�ضطول 
ال�رسوري  والبحري  اجلوي 
الهامة  االإجالء  عملية  لتج�ضيد 
البيان  ذات  اأ�ضار  كما  الـمذكورة 
�ضيتم  الذين  املواطنني  اأن  اىل 
للتدابري  �ضيخ�ضعون  اإجالوؤهم 
على  ال�ضحي  للحجر  الوقائية 
لهذا  اأح�ضيت  هياكل  م�ضتوى 
�ضمان  �ضيتم  حيث  الغر�ض، 

متابعتهم الطبية. 
�شفارة اجلزائر بالقاهرة 

تتحرك

بالقاهرة  اجلزائر  �ضفارة  دعت 
باجلزائر  املقيمني  اجلزائريني 
م�رس  بجمهورية  والعالقني 
اىل  الرتحيل  بعملية  واملعنيني 
موقع  عرب  الت�ضجيل  يف  اال�رساع 
وزارة الداخلية اأو الرابط املبا�رس  
www.services.interieur.

. gov.dz
وجاء يف بيان لل�ضفارة »تنهي �ضفارة 
جميع  علم  اإىل  بالقاهرة  اجلزائر 
املقيمني  اجلزائريني  املواطنني 
بجمهورية  والعالقني  باجلزائر 
اأخرى  )الأغرا�ض  العربية  م�رس 

الوطنية  اللجنة  اأن  االإقامة(  غري 
جائحة  مبتابعة  املكلفة  املوؤقتة 
و�ضعت  قد  امل�ضتجد  كورونا 
لفرتة  الكرتونية  بيانات  قاعدة 
عرب  للت�ضجيل  حمدودة  زمنية 
اجلزائرية  الداخلية  وزارة  موقع 
www. املبا�رس  الرابط  اأو 
services.interieur.gov.

 dz
من  ال�ضفارة  تطلب  وعليه، 
بعملية  املعنيني  املواطنني 
على  الت�ضجيل  �رسعة  الرتحيل 
اأعاله  املذكور  البيانات  قاعدة 

ي�ضيف امل�ضدر ذاته.
و�شول اآخر دفعة من 

العالقني باالإمارات 

اخلمي�ض  اأم�ض  اأول  ظهر  و�ضلت 
اأخر دفعة من الرعايا اجلزائريني 
العربية  باالإمارات  العالقني 
اجلزائر  مطار  اىل  املتحدة 

الدويل على 
الطريان  تابعة ل�رسكة  منت طائرة 
الرئي�ض  اأكده  ح�ضبما  االإماراتية، 
اجلزائر،  ملطار  العام  املدير 

الطاهر عال�ض.
و اأو�ضح امل�ضوؤول ان هذه الدفعة 
اجلزائريني،  الرعايا  من  االخرية 
العربية  باالإمارات  العالقني 
حركة  توقف  ب�ضبب  املتحدة 
الطريان الدولية جراء تف�ضي وباء 
فريو�ض كورونا، ت�ضم 296 مواطنا 
اإىل اجلزائر على  جزائريا و�ضلوا 
الطريان  تابعة ل�رسكة  منت طائرة 

االإماراتية.

العالج بالكلوروكني يعطي نتائج مر�شية 

120 م�سابا �سف�ا وغادروا م�ست�سفى 
ب�فاريك منذ 23 مار�س

بفريو�ض  م�ضابا   120 غادر 
م�ضت�ضفى   )19 )كوفيد  كورونا 
بعد  البليدة  بوالية  بوفاريك 
متاثلهم لل�ضفاء وذلك منذ بداية 

ا�ضتخدام 
العالج بالكلوروكني يف 23 مار�ض 
املا�ضي واإىل غاية، بينما تخ�ضع 
وم�ضبوهة  موؤكدة  بني  حالة   89
بذات  حاليا  بالربوتوكول  للعالج 

امل�ضت�ضفى.
يو�ضفي  حممود  الدكتور  اأكد  و 
رئي�ض م�ضلحة االأمرا�ض املعدية 
 120« اأن  بوفاريك  مب�ضت�ضفى 
)كوفيد  كورونا  بفريو�ض  م�ضابا 
بعد  امل�ضت�ضفى  غادروا   )19
متاثلهم لل�ضفاء وذلك منذ بداية 
بالكلوروكني  العالج  ا�ضتخدام 
الذي بداأ يف 23 مار�ض املا�ضي 
 89 يخ�ضع  فيما  غاية،  واإىل 

مري�ضا اخر للعالج حاليا«.
حالة   62 »هناك  اأن  واأو�ضح 
موؤكدة متواجدة بامل�ضت�ضفى بعد 
االيجابية  التحاليل  نتائج  ظهور 
تخ�ضع للعالج بالربوتوكول بينما 
فيها  م�ضتبه  حالة   29 توجد 
للعالج  تخ�ضع  حالة   27 منها 
اأعرا�ض  عليها  ظهرت  بعدما 
انتظار  يف  خطرية  اأو  متو�ضطة 
�ضدور نتائج التحاليل من معهد 
يو�ضفي  الدكتور  با�ضتور«وك�ضف 

امل�ضت�ضفى  ا�ضتيعاب  طاقة  اأن 
تقدر ب90 حالة بالن�ضبة للحاالت 
املوؤكدة التي اأفردت لها م�ضلحة 
حالة   40 ب  تقدر  بينما  خا�ضة 
فيها  امل�ضتبه  للحاالت  بالن�ضبة 
االأخرى  هي  لها  خ�ض�ضت  التي 
باأن  مطمئنا  خا�ضة،  م�ضلحة 

الو�ضع حاليا 
هناك  اأن  مبا  فيه«  »متحكم 
يتم  وبالتايل  ت�ضفى  حاالت 

تعوي�ضها بحاالت اأخرى.
بوفاريك  م�ضت�ضفى  اأن  اأكد  كما 
الذي ي�ضتقبل امل�ضابني بفريو�ض 
والية  مناطق  كافة  من  كورونا 
البليدة واأحيانا من بع�ض الواليات 
العا�ضمة  كالجزائر  املجاورة 
اجلغرايف،  القرب  بحكم  وتيبازة 
الطبية  االإمكانيات  على  »يحوز 
احلماية  وو�ضائل  كاالدوية 
لتغطية حاجيات مهنيي  الكافية 
م�ضاعدات  تلقى  كما  ال�ضحة 
الأي  املح�ضنني جتنبا  بع�ض  من 

طارئ«.
ا�ضتخدام  نتائج  تقييم  وحول 
امل�ضابني  عالج  يف  الكلوروكني 
رئي�ض  اأو�ضح   ،19 بكوفيد 
املعدية  االأمرا�ض  م�ضلحة 
التقييم  اأن  بوفاريك  مب�ضت�ضفى 
من  الرابع  االأ�ضبوع  يف  و  االأويل 
اإىل  ي�ضري  الربوتوكول  تطبيق 

على  مر�ضية  نتائج  حقق  اأنه 
املر�ضى من جميع الفئات 

اأن  �رسط  ا�ضتثناء،  دون 
االأوىل  ال�ضتة  االأيام  ي�ضتخدم يف 
»اأي  اأن  م�ضيفا  االإ�ضابة،  من 
اأعرا�ض  عليه  تظهر  �ضخ�ض 
ال�ضعور  جانب  اإىل  االنفلونزا 
الأي  يتقدم  التنف�ض  يف  ب�ضيق 
التي  اخلدمات  متعددة  م�ضلحة 
امل�ضلحة  اإىل  توجهه  بدورها 
تقييم  يتم  اأين  املتخ�ض�ضة 
و�ضعه ويخ�ضع الختبار باالأ�ضعة 
اأعرا�ض  بت�ضخي�ض  ت�ضمح  التي 
غريه  دون  بالفريو�ض  خا�ضة 
وحتديد  الرئتني  م�ضتوى  على 
كانت  اإن  االأعرا�ض  م�ضتوى 
تبقى  اأو متو�ضطة، ولكن  خفيفة 
كل احلاالت م�ضتبه فيها اإىل حني 
معهد  من  التحليل  نتائج  �ضدور 
 108 اجلزائر  �ضجلت  با�ضتور«و 
موؤكدة  جديدة  اإ�ضابة  حاالت 
 )19 )كوفيد  كورونا  بفريو�ض 
�ضاعة  ال24  خالل  امل�ضتجد 
املا�ضية لريتفع العدد اإىل 2268 
جديدة  وفاة  حالة  و12  حالة، 
لريتفع العدد اإىل 348 وفاة بينما 
متاثلت 783 حالة لل�ضفاء، ح�ضب 
الر�ضمي  الناطق  عنه  اأعلن  ما 
فريو�ض  ومتابعة  ر�ضد  للجنة 

كورونا، الدكتور جمال فورار.
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وقال �لوزير �أنه »مت تقدمي برنامج 
�شهر  لفعاليات  )حمدد(  م�شطر 
رم�شان تتما�شى مع ظروف �حلجر 

�ل�شحي �لذي تعي�شه �لبالد«.
�إلغاء  »تقرر  �أنه  على   و�شدد 
هذ�  تر�ويح  ل�شالة  �أئمة  �إيفاد 

�لأوروبية  )�لدول  باملهجر  �لعام 
و�أملانيا  وبلجيكا  فرن�شا  وخا�شة 
وز�رة  ود�أبت  وغريها(  و�إ�شبانيا.. 
�ل�شوؤون �لدينية �جلز�ئرية كل عام 
على تنظيم م�شابقة وطنية حلفظة 
كتاب �هلل من معلمي و�أ�شاتذة تعليم 
�لرت�شح  بهدف  و�ملوؤذنني،  �لقر�آن 
لأد�ء �شالة �لرت�ويح لإ�شناد �جلالية 

�مل�شلمة يف دول �أوروبا، بالتن�شيق 
�تفاقيات  �إطار  يف  حكوماتها  مع 
خالل  �جلز�ئر  و�أوفدت  ثنائية 
�إماما   119 �ملا�شي  رم�شان  �شهر 
باملهجر،  �لرت�ويح  �شالة  لأد�ء 
و7  فرن�شا،  �إىل  �إمام   100 منهم 

و�لبقية موزعني  �أملانيا،  �إىل  �أئمة 
ح�شب  �أخرى،  �أوروبية  دول  على 
وز�رة �ل�شوؤون �لدينية وحتى م�شاء 
 2268 �جلز�ئر  �شجلت  �خلمي�س، 
وفاة،  حالة  و348  بكورونا  �إ�شابة 

ح�شب وز�رة �ل�شحة.

األغت اجلزائر عملية اإيفاد اأئمة لإحياء �شالة 
الرتاويح مب�شاجد دول اأوروبية خالل �شهر 

رم�شان هذا العام، وياأتي ذلك �شمن الإجراءات 
الحرتازية من جائحة كورونا وقال بيان 

ن�شرته وزارة ال�شوؤون الدينية عرب �شفحتها 
على »في�شبوك«: اإن »الوزير يو�شف بلمهدي، 

اجتمع الأربعاء باإطارات وزارته، لو�شع اللم�شات 
الأخرية لفعاليات �شهر رم�شان«.

بعد احتجاج املنظمات الطالبية ، عمداء 
اجلامعات ونقابة الكنا�س 

�سيتور يوقف العمل بتعليمة  
انتخاب املجال�س العلمية 

طالب وزير �لتعليمة �لعايل و�لبحث 
�لدين  �شم�س  �لدكتور  �لعلمي  
�إىل  موجهة  مر��شلة   يف  �شيتور 
�لأ�شبوع   نهاية  �جلامعات  مدر�ء 
بالتعليمة  �لعمل  توقيف  ب�رضورة  
 09 يف  �ل�شادرة   491 رقم  �لوز�رية 
على  تن�س  و�لتي  �ملا�شي  �أفريل  
�لعلمي  �ملجل�س  روؤ�شاء  �نتخاب 
للجامعات  و�لتي �أثارت  �رض�عات 
فعل   وردود  �جلامعة  د�خل  كربى 
ر�ف�شة من قبل �لأ�شاتذة و�لنقابات 
هدد  ما  �لطالبية   و�ملنظمات 

بانفجار �لو�شع باجلامعة .
مر��شلته  يف  �شيتور  و�أ�شار  هذ� 
حتت   2020 �أفريل   16 يف  �ملوؤرخ 
رقم 532  �إىل �رضورة تاأجيل �لعمل 

على  �لنا�شة  �لوز�رة  بالتعليمة 
�لعلمي  �ملجل�س  رئي�س  �نتخاب 
�أنه �قرتحها  �أ�شار  �لتي  للجامعات  
ويف  �لنتقالية  �ملرحلة  لت�شيري 
�لتنظيمية  وهذ�  �لن�شو�س  �نتظار 
�جلامعات  مدر�ء  �إعفاء  �جل  من 
و�ملر�قبة   �لبيد�غوجية  �ملهام  من 
 ، �لبيد�غوجية  �لأفعال  وحت�شني 
م�شري� �أن هذه �لتعليمة �لتي تهدف 
رقم  بالتعليمة  �لعمل  جتميد  �إىل 
للتف�شري�ت  لو�شع حد  491  جاءت 
تناغم  على  توؤثر  قد  �لتي  �خلاطئة 
على  م�شدد�   ، �ملوؤ�ش�شة  �شري 
�جليد  �لت�شيري  على  �حلر�س  

للهيئات �لبيد�غوجية .
حممد بن ترار

اجلزائر متتنع عن اإر�سال اأئمة 
لإحياء الرتاويح

ق�شية ال�شجار بحي �شعبي بالأربعاء البليدة

ما بني 3 و10�سنوات حب�سا 
نافذا يف حق املتورطني 

بالبليدة  �لأربعاء  �أ�شدرت حمكمة 
ما  ترت�وح  �أحكاما  �جلنح  ق�شم 
نافذ�  حب�شا  �شنو�ت  و10   3 بني 
�شجار  يف  �ملتورطني  حق  يف 
 12 يومي  وقع  �لبي�شاء  بالأ�شلحة 
�شعبي  بحي  �جلاري  �أفريل  و13 
يف  جاء  ح�شبما  �رضقا،  بالأربعاء 

بيان ملجل�س ق�شاء �لبليدة.
عقب  �أنه  �مل�شدر  ذ�ت  و�أو�شح 
مت  �لتي  �لتحريات  ��شتكمال 
ع�رضة  توقيف  عقب  مبا�رضتها 
يف  �ملتورطني  بني  من  �أ�شخا�س 
فريقني  بني  وقع  �لذي  �ل�شجار 

و�لذي  �جلاري  �أفريل   12 يوم 
��شتمر �إىل غاية �لثانية �شباحا من 
�ليوم �ملو�يل، مت تقدمي �ملعنيني 
�أين  �لأربعاء  �أم�س  �لنيابة  �أمام 
�أ�رض�ر  جمعية  تكوين  بتهم  توبعو� 
�ل�رضب  �جلنح،  لرتكاب  لالإعد�د 
ب�شالح،  �ملتبادل  �لعمدي  و�جلرح 
حمل �أ�شلحة ��شتعملت يف جتمهر 
متت تفرقته بالقوة، �مل�شاركة يف 
�لعمدي مللك  �لتحطيم  م�شاجرة، 
�ل�شنف  من  �أ�شلحة  وحيازة  �لغري 
م�رضوع  �شبب  دون  �ل�شاد�س 
وخمالفة مر�شوم �حلجر �ل�شحي.

م�شاجرة اأثناء فرتات احلجر ال�شحي بتيبازة 

اإيداع 6 اأ�سخا�س احلب�س 
املوؤقت بالقليعة

حتقيقات يف تبديد ماليري طبع الكتب 

تطهري وزارة الرتبية من 
بقايا بن غربيط 

مبحكمة  �جلنح  ق�شم  قا�شي  �أمر 
�حلب�س  باإيد�ع  بتيبازة  �لقليعة 
متورطني يف  �أ�شخا�س   6 �ملوؤقت 
ق�شية �مل�شاجرة يف �لطريق �لعام 
وحتطيم �لعمدي مللك �لغري �أثناء 
فرت�ت �حلجر �ل�شحي، ح�شب ما 
لدى  �جلمهورية  وكيل  عنه  �أعلن 

ذ�ت �ملحكمة.
وكيل  �ل�شعدي،  و�أو�شح عكريميي 
مبحكمة  �لرئي�شي  �جلمهورية 
�أنه  �شحفي،  لقاء  يف  �لقليعة 
من   11 �ملادة  بتد�بري  »عمال 
�جلز�ئية،  �لإجر�ء�ت  قانون 
رهن  �أ�شخا�س  �شت  �إيد�ع  مت 

تتعلق  بتهمة  �ملوؤقت  �حلب�س 
بق�شية م�شاجرة يف �لطريق �لعام 
�لغري  مللك  �لعمدي  و�لتحطيم 
ليلة  وذلك  �لعامة  �ل�شكينة  و�إثارة 
 90 م�شاء بحي  �لإثنني  �إىل  �لأحد 

م�شكنا ببو�إ�شماعيل«.
قامت  �لنيابة  م�شالح  �أن  و�أبرز 
�لفوري  �ملثول  لإجر�ء�ت  وفقا 
باإحالة �لق�شية على �ملحاكمة �أين 
�جلنح  ق�شم  رئي�س  �لقا�شي،  �أمر 
مبحكمة �لقليعة، باإيد�ع �ملتهمني 
تاأجيل  مت  فيما  �ملوؤقت  �حلب�س 
�جلاري  �أفريل   22 ليوم  �جلل�شة 

بطلب من �لدفاع.

با�رض وزير �لرتبية �لوطنية  حممد 
�جاوت عملية تطهري و��شعة للوز�رة 
قبل  غربيط  بن  نورية  بقايا  من 
وذلك   ، بالقطاع  �لنهو�س  بد�ية 
على  خلفية �لف�شائح �لتي �نفجرت 
يف �لقطاع  و�لتي من �ملفرو�س �أن 
تتم فيها  متابعات ق�شائية ، خا�شة 
�لوقوف على تبديد �ملاليري  بع�س 

يف بر�مج ه�شة.
كانت �لبد�ية نهاية �لأ�شبوع حيث مت 
للبيد�غوجيا   �لعام  �ملفت�س  �إحالة  
يف  �لتقاعد،  على  م�شقم  جنادي 
ظل بروز ق�شايا طبع �لكتب  مببالغ 
�إىل  موؤ�ش�شات  م�شاعفة  و منحها 

مت   �لكتب  نف�س   �أن  ،كما  معينة 
مقابل  �ملوؤلفني  لنف�س  منحها 
�إىل  �شف   ، �شخمة  مالية  مبالغ  
�لرتبوية   بالرب�مج  �مل�شا�س  ذلك  
و�أن  ت�شعيفها  خا�شة  على  و�لعمل 
تو�كب  ل  �أنها  تبني  �لرب�مج   بع�س 
 ، �لعامل  ي�شهدها  �لتي  �لتطور�ت 
فاإنه  �مل�شادر  بع�س  وح�شب  هذ� 
من �ملنتظر �أن يتبع هذ� �لإجر�ء ، 
على  �لإطار�ت  من  �لعديد  باإحالة  
�لوقت  يف  هذ�  يحدث   ، �لتقاعد 
يف  حثيثة  حتقيقات  جتري  �لذي  

�لقطاع من قبل م�شالح خمت�شة.
حممد بن ترار

عبدال�شالم.غ

قال �مل�شت�شار يف قانون �لعمل حبيب 
ت�رضيعات  �إىل  بحاجة  نحن  �شي« 
عاجلة لتو�شيح بع�س �ملفاهيم مثل 
عن  �لعمل  �أو  جزئي  بدو�م  �لعمل 
بعد  عن  ندوة  ذلك خالل  بعد«. مت 
�ملوؤ�ش�شات  روؤ�شاء  منتدى  نظمها 
عقب  �ملوظفني  �شوؤون  ت�شيري  حول 
�تخذتها  �لتي  �لوقائية  �لإجر�ء�ت 
�حلكومة �أن »�أرباب �لعمل يحتاجون 
عالقات  لت�شيري  قانوين  �إطار  �إىل 
وكانت  �لفرتة.  هذه  خالل  �لعمل 
�إجر�ء�ت  �حلكومة قد �تخذت عدة 
للت�شدي لنت�شار فريو�س كورونا من 
بينها تعليق بع�س �لأن�شطة �لتجارية 
موظفي  من   ?50 بت�رضيح  و�للتز�م 
�لعام  �لقطاعني  يف  �ل�رضكات 
و�خلا�س.  و�عترب �شي على �أنه من 
�أجل �لمتثال لهذه �لأحكام وبالنظر 
�إىل �لتاأثري �ل�شلبي للو�شع �لقت�شادي 
على دخل �رضكاتهم حتتم على �أرباب 
�أخذ  على  موظفيهم  �إجبار  �لعمل 
�إجازتهم  �أخذ  �أو  �ملتبقية  �إجاز�تهم 

�ل�شنوية م�شبقا وهو ما يعترب �إجر�ء 
�ل�شاري  �لقانون  يف  به  »م�شموحا 
�ملفعول« و�أ�شار يف �ملقابل �أنه لي�س 
�إجازة  فر�س  قانونيا  �ملمكن  من 
بدون �أجر على �ملوظفني دون �تفاق 
يتعلق  وفيما  �لطرفني  بني  م�شبق 
تغيري  �أن  علي  �شي  �عترب  بالأجور، 
وقت  �أ�شا�س  على  �ملوظفني  �أجور 

�لعمل �لفعلي �إجر�ء »قانوين«.
لي�شو�  �لعمل  »�أ�شحاب  �أن  و�أو�شح 
مت  �لتي  بالأجور  باللتز�م  ملزمني 
�لعمل«  عقد  يف  م�شبقا  حتديدها 
نظام  �إىل  �لعامل  حتويل  مت  �إذ� 
بدو�م جزئي ب�شبب �إجر�ء�ت �حلجر 
�أكد  �جلزئية،  للبطالة  تطرقه  ولدى 
�آلية  لديها  �جلز�ئر  �أن  �مل�شت�شار 
حلماية �لوظائف من خالل �ل�شندوق 
منذ  �لجتماعي  لل�شمان  �لوطني 
عام 1994 لكنها غري مكيفة مع هذ� 

�لنوع من �حلالت.
�ملحامي  �أ�شار  �لنقطة  هذه  وحول 
�مل�شاعد لدى مكتب )دي �ل �آ -بيرب 
�فريكا( منري �آيت بلقا�شم �إن �أمناط 
هذه �لبطالة �لتقنية يجب �أن تعتمد 

�جلماعية  �ملفاو�شات  على  حاليا 
من  �شيمكن  �لعمال، مما  مع ممثلي 
فرتة  �لأجور خالل  من  تغطية جزء 

�لتوقف عن �لن�شاط.
�لإطار  مر�جعة  �أي�شا  �ملهم  ومن 
خا�شة  للتمكن  �جلز�ئري  �لقانوين 
من تغطية �جلزء �ملتبقي من �لجر 

من طرف �لدولة.
�يت  �أبرز  بعد،  عن  للعمل  وبالن�شبة 
يجب حتييني  �أي�شا  هنا  �أنه  بلقا�شم 
حتديد  �أجل  من  �حلايل  �لت�رضيع 
طرف  كل  وو�جبات  حلقوق  �أف�شل 
هذ�  ويف  �لعمل  من  �لنمط  لهذ� 
بالإ�شافة  �نه  �خلبري  �أو�شح  �ل�شياق 
و�لعطل  �لعطل  موؤخر�ت  �إىل 
�مل�شتخدم  على  يتعني  �ل�شنوية، 
�لعمال  ممثلي  مع  مفاو�شات  فتح 
ت�شيري  بخ�شو�س  قر�ر�ت  لتخاذ 
�لعمال )�أجور وعطل و�أوقات �لعمل 

و�لبطالة �جلزئية وغريها(.
يجب  �لتي  �لدرو�س  وحول 
�لأزمة  هذه  من  ��شتخال�شها 
�ل�شحية، �أو�شح �يت بلقا�شم �أنه من 
�ل�رضوري ت�رضيع م�شار �لإ�شالحات 

و�لقانونية ق�شد �شمان  �لقت�شادية 
�لنوع  هذ�  يف  حتى  لل�شغل  دميومة 

من �لأو�شاع.
منذ  �لنفطية  »�لأزمة  �أن  و�عترب 
�ل�شيا�شي  �ل�شتقر�ر  وعدم   2014
ل  �ل�شحية  �لأزمة  ثم   2019 منذ 
عن  ك�شفت  �حلقيقة  يف  هي   2020
�لختاللت �لد�خلية ولي�شت �أ�شبابا 
يف �شعوباتنا �لقت�شادية«ومن جهته 
كوفيد-19  �أزمة  �أن  �شي على  �عترب 
للموؤ�ش�شات  فر�شة  تكون  �أن  يجب 
ت�شيريها  �أمناط  جناعة  ملر�جعة 
�لعقود  وتامني  �لب�رضية  للمو�رد 

وو�شع حد لبع�س �لختاللت.
و�أثناء تدخله يف هذه �لندوة �ملرئية 
روؤ�شاء  منتدى  رئي�س  دعا  بعد،  عن 
�إىل  �غلي  �شامي  �ملوؤ�ش�شات 
و�لعمال«  �مل�شتخدم  بني  »�لت�شامن 
ق�شد �إيجاد حلول ملمو�شة ملو�جهة 
من  بالعديد  »ومقارنة  �لظرف 
قليلة  مناورة  هو�م�س  لدينا  �لبلد�ن 
منا�شب  على  �حلفاظ  جمال  يف 
خالل  من  �لتاأقلم  وعلينا  �لعمل 

�إجر�ء�ت ملمو�شة«. 

امل�شت�شار يف قانون العمل حبيب �شي علي

�سرورة تو�سيح العمل بدوام جزئي اأو عن بعد
.      اإعداد ت�شريعات للطوارئ لت�شيري عالقات العمل 

�رضح �ملكلف بالعالم يف جمعية 
مت  �أنه  طارق  لطر�س  �ليتيم  كافل 
�جلمعيات  خمتلف  مع  وبالتن�شيق 
�إىل  �لبليدة  بولية  �لنا�شطة 
��شتحد�ث قاعدة بيانات من �شاأنها 
�مل�شاعد�ت  توزيع  عملية  تنظيم 
�لأر�مل  �لن�شاء  لفائدة  �ملوجهة 
ظل  يف  �ملحتاجة  �لأ�رض  كذ�  و 
�لذي  �ل�شامل  �ل�شحي  �حلجر 
مار�س   24 منذ  �لولية  له  تخ�شع 

�ملن�رضم للحد من تق�شي فريو�س 
كوفيد-19، ح�شبما �أفاد به �ملكلف 

بالإعالم بهذه �جلمعية.
توزيع  عملية  تنظيم  فبهدف 
�مل�شاعد�ت �ملوجهة لالأر�مل وكذ� 
�لعائالت �ملعوزة وكذ� �لأ�شخا�س 
رزقهم  م�شدر  فقدو�  �لذين 
�حلجر  تد�عيات  ب�شبب  �ليومي 
تخ�شع  �لذي  �ل�شامل  �ل�شحي 
»كافل  جمعية  ،�رتاأت  �لولية  له 

من  عدد  مع  وبالتن�شيق  �ليتيم« 
��شتحد�ث  �إىل  �خلريية  �جلمعيات 
تتوفر على خمتلف  بيانات  قاعدة 
�لفئة  بهذه  �خلا�شة  �ملعلومات 
�ملعنية بهذه �مل�شاعد�ت، ل�شيما 
�لأ�رضة  �أفر�د  بعدد  منها  تعلق  ما 
�ملادية،  و�شعيتها  وكذ�  وعنو�نها 
طارق  �ل�شيد  �أو�شحه  ملا  وفقا 

لطر�س.
�لإجر�ء  هذ�  �أن  لطر�س  و�أ�شاف 

�شيتم �عتماده م�شتقبال عند �شبط 
قائمة �مل�شتفيدين من �مل�شاعد�ت 
خمتلف  وكذ�  �جلمعية  ت�شل  �لتي 
من  �لنا�شطة  �خلريية  �جلمعيات 
طرف �ملح�شنني م�شري� �إىل �أنه مت 
�إىل جانب �جلمعيات �إ�رض�ك �أي�شا 
و  �جلز�ئرية  �لإ�شالمية  �لك�شافة 
كذ� روؤ�شاء جلان �لأحياء يف حتديد 

قائمة �لعائالت �ملعنية.
ع.غ

جمعية كافل اليتيم بالبليدة

طرق جديدة ل�سبط امل�ستفيدين من امل�ساعدات
.     املوجهة لفائدة الن�شاء الأرامل و كذا الأ�شر املحتاجة
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اح�شن خال�ص   

�شهر  به  يخت�ص  وما 
اأفريل اأنه �شهر الذكريات 
من  الثقافية مبا حتتويه 
وتاريخي  �شيا�شي  ثقل 
الهوية  بت�شكل  يتعلق 
والثقافية  احل�شارية 
فبعد  الوليدة.  للجزائر 
بالتحليل عند  اأن توقفنا 
الذي  العلم  يوم  ذكرى 

اأفريل   16 ي�شادف 
1940، تاريخ وفاة 
احلميد  عبد 
بادي�ص  بن 
الإ�شالح  رائد 
الديني والنه�شة 
الثقافية العربية 
يف اجلزائر وبينا 
موقعه  للقارئ 
عي  جتما ل ا
 . يخي ر لتا ا

ذاته  الأمر  على  �شنقدم 
احلديث  نتناول  ونحن 
اأفريل   20 ذكرى  عن 
املنعرج  ذلك   ،1980
م�شار  يف  التاريخي 
البعد  تثبيت  مطلب 
وثقافة  لغة  الأمازيغي 
الوطني  الر�شيد  يف 
ثقافية  لن�شالت  تتويجا 
من  انطلقت  و�شيا�شية 
الع�رشين.  القرن  بداية 
اأربعون  احلدثني  بني 
فيها  عا�شت  عاما 
اجلزائر منعرجا تاريخيا 
رهيبا وانتقال موؤملا نحو 
افتكاك ال�شيادة الوطنية 
ماي  ال8  جمازر  تخللته 

حترير  حرب  وخملفات 
يقرب  ما  اأعقبها  مريرة 
التجربة  من  عقدين  من 
دولة  يف  ال�شيا�شية 
�شيا�شي  بنظام  م�شتقلة 

اأحادي و�شمويل.
اإحياء يوم  واإن كان بروز 
العلم، كما اأ�رشنا، نتيجة 
ثقافية  نخبة  خما�ص 
ت�شكل جلها يف جامعات 
امل�رشق  ومدار�ص 

مبرجعية  وعاد  العربي 
نحو  واإ�شالمية  عربية 
�شمن  وجودها  اإثبات 
الذي  الوطني  الوفاق 
ال�شلطة  ترعاه  كانت 
ذكرى  فاإن  الأحادية، 
القبائل  منطقة  اأحداث 
من  تنطلق   1980 عام 
لل�رشاع  اأخرى  اأبعاد 
ثقايف  ببعد  تتعلق 
لالإق�شاء  تعر�ص  ولغوي 
اأجندة  يف  والتجاهل 
املذكور  الوطني  الوفاق 
الذي  الإق�شاء  وهو 
اإىل  جذوره  متتد 
بداأ  التي  الأوىل  اللحظة 
ال�شيا�شي  الن�شال  فيها 

الوطنية  احلركة  �شمن 
ال�شتقاليل  تيارها  يف 
الذي مثله حزب ال�شعب 
اجلزائري حركة انت�شار 

احلريات الدميقراطية.
خا�ص  فقد  وبالفعل 
احلركة  من  منا�شلون 
الوطنية على غرار ر�شيد 
علي يحيى وعلي العيم�ص 
واعمر  بناي  وواعلي 
واإيدير  حمودة  راأيت 
عمران  اأيت 
ت  عا ا �رش
�شية  �شيا
حركة  داخل 
ر  نت�شا ا
ت  يا حلر ا
طية  ا لدميقر ا
منذ بداية عام 
وبالرغم   1946
الوفاة  من 
لعلي  املبكرة 
العمل  اأن  اإل  العيم�ص 
مبنطقة  انطلق  الذي 
القبائل وتوا�شل اإىل غاية 
1948 انتقل اإىل فيدرالية 
ليحدث  بباري�ص  فرن�شا 
وان�شقاقا  عميقة  اأزمة 
من  امتد  احلركة  داخل 
نهاية عام 1948 اإىل بداية 
يعرف  فيما   1950 عام 
عند  الرببرية  بالأزمة 
التيار املحافظ والأزمة 
عند  للرببر  امل�شادة 
اأ�شحاب النزعة الرببرية 
اإليها  �شنعود  والتي 
فقراتنا  يف  بالتف�شيل 
�شنعود  كما  القادمة 
اأحداث  تفا�شيل  اإىل 

وخلفياتها   1980 اأفريل 
املبا�رشة  ودواعيها 
وكيف  املبا�رشة  وغري 
ال�شلطة  معها  تعاملت 
القائمة اآنذاك وكيف كان 
م�شارات  على  تاأثريها 
احلركية الرببرية الكربى 
على امل�شتوى اجلزائري 

واإفريقيا ال�شمالية. 

اأن  ينبغي  هذا  قبل 
التي  احلدود  عن  نبحث 
الأبعاد  بني  ترى  ل  تكاد 
والثقافية  ال�شيا�شية 
احلركية  يف  واللغوية 
املطلبية املتعلقة باإبراز 
واإن  الأمازيغية.  وترقية 
احل�شاري  البعد  كان 
لالأمازيغية  والثقايف 
من  جغرافيا  ميتد 
وال�شودان  م�رش  حدود 
اإىل  �رشقا  اليمن  ورمبا 
اإىل  غربا  الكناري  جزر 
جنوبا،  ال�شحراء  جنوب 
من  اأكرث  اإىل  وتاريخيا 
فاإن  �شنة  اآلف  ثالثة 
هو  ال�شيا�شي  البعد 

يف  الأ�شا�شي  املتغري 
التي  فالدول  املعادلة 
احليز  هذا  على  قامت 
من  تتخذ  مل  اجلغرايف 
اإدارة  لغة  الأمازيغية 
للدولة حتى عند الأمراء 
تع�شبا  الأكرث  واحلكام 
الأمازيغي  لنتمائهم 
تومرت  بن  املهدي  مثل 

موؤ�ش�ص الدولة املوحدية 
تا�شفني  بن  يو�شف  وكذا 

�شن  ا يغمر و
الدولة  موؤ�ش�شي 
بطية  ا ملر ا
اللذين  والزيانية 
مل  اإنهما  قيل 
يتحدثان  يكونا 
جمال�شهما  يف 
اإل بالأمازيغية. 
هذه  اأن  غري 
ة  خري لأ ا
اأن  لها  كتب 

لتعتاد  ال�شفاه  تغادر  ل 
يف  اإل  الأنامل  عليها 
ا�شتعمالت التيفناغ عند 

التوارق.

فرن�شا  حاجة  كانت 
ال�شتعمارية اإىل التوا�شل 
جعلتها  قد  الأهايل  مع 
اللهجات  على  ت�شتغل 
والعربية  الرببرية 
بداية  منذ  اجلزائرية 
الحتالل وقد قدمت يف 
�شبيل ذلك جهودا اأثمرت 
حفظ  يف  اأولية  مراجع 
�شفوي  تراث  وا�شتيعاب 
مهدد بالزوال. ومن هذه 
النحو  قواعد  املراجع 
اأ�شدره  الذي  الأمازيغي 
 1858 عام  هانوتو 
بلقا�شم  اأعمال  وتبعته 
  1885 عام  �شديرة  بن 
بجزائريني  دفع  ما  وهو 
اآخرين على غرار �شعيد 
على  لال�شتغال  بوليفة، 
تلك  من  ورثه  ما  تطوير 
يكن  مل  التي  اجلهود 
اللغة  بناء  منها  الغر�ص 

الأمازيغية وترقيتها بقدر 
تي�شري  على  ان�شب  ما 
ال�شتعمارية  احلملة 
الجتماعية  اأبعادها  يف 

والثقافية. غري اأن بوليفة 
كان له الف�شل يف ت�شكل 
باللغة  مهمة  اأدبية  ثروة 
اأخرجتها من  الأمازيغية 
م�شتوى الثقافة املعا�شة 
الثقافة  م�شتوى  اإىل 

العاملة.
الوقت  يف  اأنه  غري 
اأن  ينتظر  كان  الذي 
العلمي  اجلهد  يتوا�شل 
اللغة  ترقية  جمال  يف 
النخب  وجهت  وثقافتها 
من  القادمة  اجلديدة 
جهدها  القبائل  منطقة 
ال�شيا�شي  املطلب  اإىل 
النخراط  خالل  من 
والتيارات  الأحزاب  يف 
الندماجية  النا�شئة 
اأن  غري  والراديكالية. 
التيار الإ�شالحي جلمعية 
وتيار  امل�شلمني  العلماء 
البيان اجلزائري لفرحات 
مل  عبا�ص 
يتخللهما جمرد 
حول  النقا�ص 
البعد  اإدراج 
يف  الأمازيغي 
عك�ص  براجمها 
التيار الراديكايل 
ال�شتقاليل الذي 
اأزمة  اعرت�شته 
ب�شبب  داخلية 
الهوية  اإ�شكال 
والثقافية  احل�شارية 
امل�شتقلة  للجزائر 

املن�شودة.
...يتبع

حدود الثقافة وال�سيا�سة
 �شنتحدى كورونا جمددا ونخرج عن طوعه ولو على املنابر الإعالمية بعد اأن فر�ص علينا حظر التجوال واأغلق علينا 
اأبواب التعبري يف امليدان. كنا قد حتدثنا فيما �شبق عن املنا�شبات والذكريات الوطنية وبينا كيف جنح هذا الغازي يف 

اإبعادنا عن طقو�شنا يف الحتفال باأيامنا التي ت�شكل كلها على اختالفها قطعا متناثرة ومبعرثة من ر�شيدنا اجلماعي، 
نلتقي فيها لنتعلم تبادل الحرتام ومبادئ العي�ص الوطني امل�شرتك. وهذه الذكريات، �شواء كانت ر�شمية اأو �شعبية، 

عامة اأو خا�شة وفئوية فاإنها تبقى جزءا من املمتلكات املعنوية والرمزية للمجموعة الوطنية. 

يف ذكرى الربيع الأمازيغي

يف الوقت الذي كان ينتظر اأن 
يتوا�شل اجلهد العلمي يف جمال 

ترقية اللغة وثقافتها وجهت 
النخب اجلديدة القادمة من منطقة 
القبائل جهدها اإىل املطلب ال�شيا�شي 

من خالل النخراط يف الأحزاب 
والتيارات النا�شئة الندماجية 

والراديكالية

كانت حاجة فرن�شا ال�شتعمارية 
اإىل التوا�شل مع الأهايل قد جعلتها 

ت�شتغل على اللهجات الرببرية 
والعربية اجلزائرية منذ بداية 
الحتالل وقد قدمت يف �شبيل 

ذلك جهودا اأثمرت مراجع اأولية 
يف حفظ وا�شتيعاب تراث �شفوي 

مهدد بالزوال

اجلزء01
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�شالح عو�ض

ح�شار طرابل�ض:

املحاوالت  كل  ف�شلت  ان  بعد 
النار  اإطالق  وقف  يف  االأممية 

الطرفني  واإلزام 
املوقعة  باالتفاقيات 
ان  وا�شحا  اأ�شبح 
يف  املتدخلة  القوى 
تريد  ال  امل�شهد 
من  اخلروج  لليبيا 
حل�شابات  املاأزق 
منها،  كل  تخ�ص 
الليبيني  ان  ورغم 

قاب  كانوا  �شابقة  مرحلة  يف 
التفاهم  من  اأدنى  او  قو�شني 
بها  قام  مكوكية  رحالت  بعد 
اىل  الليبية  االأطراف  كل  ممثلو 
الليبيون  يجمع  حيث  اجلزائر 
على تقدير املوقف اجلزائري 
احلري�ص على التحرك مب�شافة 
واحدة من كل االأطراف.. اال ان 
اإقليمية واأخرى دولية  تدخالت 
وحاولت  املناخ  هذا  اأف�شدت 
يف  ملغمة  طاوالت  اىل  جلبهم 
الق�شد  كان  عا�شمة  من  اأكرث 
مع  ح�شابات  ت�شفية  منها 
خللفيات  االأطراف  من  طرف 
اإيديولوجية و�شيا�شية.. وانتهى 
اإ�شنادا  حفرت  وجد  بان  االأمر 
العربية  االإمارات  قويا من قبل 
رو�شية  اأمنية  و�رشكات  وم�رش 
الذي  االأمر  رو�ص  وم�شت�شارين 
عملية  اأي  رف�ص  اىل  دفعه 
ت�رشيحاته  وبدت  �شيا�شية 
الكل  جتاه  الت�شعيد  نحو  تنحو 
حتالفات  حفرت  حقق  ولقد 

العامل  وعرب  االإقليم  يف  عديدة 
االأ�شبوع  هذا  من  �شبق  ولقد 
مقاال يف ال�شحف العربية يفيد 
الليبي  بعالقة املو�شاد بامللف 
االأمنية  اخلدمات  وتقدميه 
لقوات حفرت.. لقد اأح�ص حفرت 

انه يعرب عن اإرادة دولية ور�شي 
على  احلرب  فاأعلن  اإقليمي 
االتفاقيات  متجاوزا  طرابل�ص 

املوقعة مع حكومة الوفاق.
ا�شتنكارا من  الذي القى  االأمر 
اأكرث من جهة اإقليمية ودولية اإال 
اأن وقائع احلرب على طرابل�ص 
لوال  اأهدافها  اإىل  ت�شل  كادت 
بعد  االأر�ص  على  ح�شل  تغري 
�شمود املدينة ودخول حكومة 
الوفاق يف �شل�شلة من االت�شاالت 
رف�شت  التي  اجلزائر  مع 
تون�ص  وكذا  طرابل�ص  �شقوط 
ودخلت تركيا يف عالقة حتالف 
اإ�شرتاتيجية  الوفاق  مع حكومة 
من  و�شواها  احلرب  ب�شاأن 
البحري  املجال  تق�شيم  ق�شايا 
لهذا  وكان  االإقليمية..  وملياه 
تعديل  يف  كبري  دور  املتغري 

موازين القوى على االر�ص.

الهجوم امل�شاد

قوات  ت�شن  ايام  عدة  منذ 

حكومة  ال�رشعية  احلكومة 
عك�شي  هجوم  عملية  الوفاق 
التي حتا�رش  قوات حفرت  على 
تتابع  و  �شنة  اأكرث من  العا�شمة 
قوات  تقدم  امليدانية  التقارير 
مدن  عدة  اىل  الوفاق  حكومة 
مواقع  وا�شرتجاع 
حول  ح�شا�شة 
طرابل�ص  العا�شمة 
ان  االأخبار  وتفيد 
�شعب  حفرت  و�شع 
قواته  دحر  مت  وانه 
واإخراجها من اكنز من 
اأقل من  �شت مدن يف 
ح�شب  �شاعات  ع�رش 
ميدانية  �شوي�رشية  مرا�شلة 
واأفادت االإخبار ان �شباط امن 
م�رشيني وم�شت�شارين ع�شكريني 
مت  اأخرى  جن�شيات  ومن  رو�ص 
وان هناك  القب�ص عليهم  اإلقاء 
واجلنود  ال�شباط  ع�رشات 
مت  واملرتزقة  اجلنجويد  من 

قتلهم. 
 فبعد حت�شريات كبرية وتن�شيق 
يف  املدن  قوات  خمتلف  بني 
قوات  �شنت  الغربية  املنطقة 
حلكومة  التابعة  الغ�شب  بركان 
دوليا  بها  املعرتف  الوفاق 
برئا�شة فائز ال�رشاج حملة كبري 
�شرباطة  املدن  اهم  على  ة 
تابعة  قرات  باغتت  و�شارمان 
الوقت  جتد  فلم  حفرت  خلليفة 

للرد
وبداأت امبدت ت�شاقط الواحدة 
تلو االأخرى �شرباطة �رشمان.. 
من  الغربية  املنطقة  اأن 
اإىل  راأ�ص جدير  طرابل�ص حتى 
بالكامل  واجلبل  اجلبل  باطن 
الليبي  اجلي�ص  �شيطرة  حتت 
التابع حلكومة الوفاق.. وهناك 
تقارير من و�شط امليدان تفيد 
بجي�ص  حل  كبريا  انهيارا  ان 

خليفة حفرت.
هناك  ان  الوا�شح  ومن 
لهذا  توفرت  �رشوط  جملة 
الظروف  اوال   الكبري  الهجوم 
يف  تولدت  التي  امل�شتجدة 
حيث  كورونا  جائحة  مناخ 
االإماراتي  الدعم  تراجع 
الدعم  وكذلك  وال�شالح  املايل 
بان�شغال  والفرن�شي  امل�رشي 
الوباء  مبواجهات  الدول  تلك 

خ�شائر  يف  االإمارات  وان�شغال 
اأ�شعار  هبوط  جراء  فادحة 
يف  احلرب  يف  واإنفاقها  النفط 
اليمن مما اأثر على دفع رواتب 
اجلنود  على   ذلك  وينطبق 
االأفارقة اجلنجويد واملعار�شة 
العديد  وغريهم  ال�شودانية 
فانغر  و�رشكة  املرتزقة  من 
الرو�شية التي كان لها دور كبري 
واالخرتاق  القن�ص  عمليات  يف 
للجبهات القتالية وقد تراجعت 
حفرت  قوات  واأخذت  الرواتب 
ومت  املوؤن  نق�ص  من  تعاين 
التخلي عن الع�رشات بل واملئات 

الذين �رشحوا من اخلدمة.. ثم 
الداخلية  فرن�شا  م�شكالت  ان 
وخ�شارتها  كورونا  جراء 

عطل  الفادحة 
ت  ا عد مل�شا ا
لعينية  ا
ية  لع�شكر ا و

حلفرت 
وحجمها كثريا 
، كما ان مقتل 
الع�رشات  من 

ال�شباط امل�رشيني الكبار اقلق 
وال�شيا�شية  الع�شكرية  القيادة 
ت�شطر  �شارت  التي  امل�رشية 
يف  ع�شكريه  وفيات  جلعل 
اء  جر  متوفني  ا  لي�شبح  ليبيا 
�شيناء  يف  اإرهابية  عمليات 
�شح  ونتيجة  كورونا..  من  او 
عودة  فتمت  املالية  امل�شادر 
فانغر  �رشكة  حماربي  ن�شف 
بع�ص  ان  كما  الرو�شية.. 
اجلبهات  عن  تخلوا  االأفارقة 
الليبي  وعادوا ملنطقة اجلنوب 
والهجرة  التهريب  عائدات  الن 
اأكرث  اأموال  تدر  ال�رشعية  غري 

من القتال مع حفرت

بكل  تركيا   اإنزال  ظل  يف  هذا 
والع�شكري  اللوج�شتي  ثقلها 
الليبية  ال�شاحة  يف  قوتها  وبكل 
ليكون  بالرجال  ومددا  �شالحا 
امل�شهد على غري ما توقع حفرت 
الوفاق  تزويد حكومة  حيث مت 
واالأجهزة  امل�شرية  بالطائرات 
�شواريخ  املتطورة  احلربية 
وم�شت�شارين  ورادارات  حرارية 
ع�شكريني اتراك فرجحت كفة 
مع�شكر حكومة الوفاق.و�شهدت 
قبل  ال�شابقة  املواجهات  ايام 
قامت  �شامتة  حربا  الهجوم 

بها الطائرات امل�شرية من قبل 
وجهت  حيث  الوفاق  حكومة 
�رشبات عنيفة خلطوط االمداد 

تعاين  والتي  بحفرت  اخلا�شة 
اأ�شال من هو تباعد االإمدادات 
ال�رشق  بعيدة  مناطق  من  تاأتي 
جعلها  الذي  االأمر  واجلنوب، 
الرتكية  للطائرات  �شهال  �شيدا 
اميا  بها  فتكت  التي  امل�شرية 
امل�شاد  الهجوم  فقبل  فتك.. 
تكاثرت االأنباء يوميا عن تدمري 
اأ�شلحة  و�شحنات  مواد متوينية 
الع�شكرية  للمواقع  طريقها  يف 

املتقدمة لقوات حفرت.

نتائج املعركة:

ان  جتمع كل هذه العوامل �شاهم 
حكومة  قوات  كفة  ترجيح  يف 

حكومة  لقوات  واأذن  الوفاق 
دوليا  بها  املعرتف  الوفاق 
بافتكاك املدن الغربية الواحدة 
تلوى االأخرى وبات الغرب حتت 
اإىل  طرابل�ص  من  �شيطرتهم 
و�رشمان  �شرباطة  اإىل  الزاوية 
وبوكما�ص اإىل املعرب احلدودي 
وحاليا  جدير  راأ�ص  تون�ص  مع 
حلكومة  تابعة  م�شرتكة  قوات 
على  ح�شار  ت�رشب  الوفاق 
بن  عقبة  الع�شكرية  القاعدة 
هي  وهذه  بالوطية..  نافع 
�شيكون  التي  الفا�شلة  املعركة 
االأهمية  بالغة  اإ�شارة  لنتيجتها 
االأمني  ليبيا  م�شتقبل  على 
قيام  ظل  يف  هذا  وال�شيا�شي.  
حتا�رش  التي  حفرت  قوات 
بعمليات  طرابل�ص  العا�شمة 
االول  اليوم  منذ  انتقامية 
التي  والقذائف  بال�شواريخ 
تت�شاقط على طرابل�ص كاملطر 

وبدون رحمة وبدون انقطاع
واإحياء  االأ�شطر  كتابة هذه  اإىل 
العا�شمة التي تعاين من احل�شار 
والعط�ص  ال�شحي  احلجر  ثم 
م�شلحة  عنا�رش  قامت  حيث 
بقطع  حفرت  على  حم�شوبة 
تزود  التي  املياه  �شمامات 
واملنطقة  طرابل�ص  العا�شمة 
من  باملاء  الغربية 
ا�شطناعي  النهر 
العظيم. بعد ان اأ�شبح 
رهائن  وجود  موؤكدا 
كبار  ع�شكريني  من 
بداأ  جهات  عدة  من 
الرئي�ص  على  ال�شغط 
واإقليميا  دوليا  التون�شي 
للتو�شط لدى الوفاق الإخراجهم 
ان  ويبدو  تون�ص..  عرب  خل�شة 
الرئي�ص التون�شي مل يتجاوب مع 

الطلبات املتكررة منذ اأم�ص.
ان نتائج ما يحدث يف ليبيا يهم 
ال�شميم  يف  وتون�ص  اجلزائر 
ليبيا  يف  املتفجر  فالعنف 
بال  وهو  النهايات  ماأمون  غري 
اخللفية  القاعدة  ميثل  �شك 
ان  ثم  املنطقة،  يف  لالإرهاب 
اأي حل غري ليبي يعر�ص االأمن 
االإقليمي اىل اختالالت خطرية 
فلي�ص من ملقبول ان تكون ليبيا 
للمو�شاد  متقدمة  اأمنية  قواعد 

واالأجهزة االأمنية احلليفة له.

لي�ض لها ذنب اإال ثرواتها ال�شخمة، فعندما تركها العرب كانت �شيدا ثمينا للوحو�ض، مزقوها ومل ت�شبع غرائزهم من حلمها و الدم ين�شاح على اأنيابهم.. �شتتوا 
اأبناءها ومزقوها، طمع فيها القريب والبعيد وتنمر عليها ال�شغار.. بلد اأجنبت عمر املختار الذي مل يركع اإال هلل و اأذل الطليان.. بلد ال�شنو�شية املجيدة وهي 
تت�شدى لال�شتعمار.. بلد كانت للثورة اجلزائرية �شريان حياة.. واأدى لها زعيم اجلزائر بومدين الدين فت�شدى ملحاوالت البع�ض عندما ا�شتاأ�شدوا عليها.. 
ليبيا ال�شعب الطيب الذي جهلوه وحا�شروه يف الغيتو اأربعني عاما وكان عليه مغادرة البالد اأن اأراد العلم واحلرية فكان منه طالئع االأطباء واملتخ�ش�شني يف 

بريطانيا.. وعندما حترك ال�شعب لنيل كرامته دخل الناتو ليف�شد كل �شيء وي�شع ال�شم يف الع�شل.. فحرق ودمر وخرب وكل هذا لتبقى اأموال ليبيا املودعة 
يف العامل قيد الن�شيان.. ما الذي يح�شل االن هل هي نهاية الكابو�ض؟ ام هي جولة اأخرى حلمام الدم؟

ليبيا يف لهيب النار ..

 متى ينتهي الكابو�س؟

ان نتائج ما يحدث يف ليبيا يهم 
اجلزائر وتون�ض يف ال�شميم فالعنف 
املتفجر يف ليبيا غري ماأمون النهايات 
وهو بال �شك ميثل القاعدة اخللفية 

لالإرهاب يف املنطقة

بعد ان ف�شلت كل املحاوالت االأممية يف وقف 
اإطالق النار واإلزام الطرفني باالتفاقيات 
املوقعة اأ�شبح وا�شحا ان القوى املتدخلة 

يف امل�شهد ال تريد لليبيا اخلروج من املاأزق 
حل�شابات تخ�ض كل منها
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ومكونات  فعاليات  طالبت 
بوالية  املدين  املجتمع 
مرا�سلة  يف  مترنا�ست 
اجلمهورية  لرئي�س  موجهة 
قد  كانت  تبون  املجيد  عبد 
على  »الو�سط«  يومية  حت�سلت 
التدخل  ب�رضورة  منها  ن�سخة 
والية  وايل  لتقدمي  العاجل 
امل�ساءالت  اأمام  مترنا�ست 
ت�رضفاته  عقب  القانونية 
من  الكثري  تثري  اأ�سبحت  التي 
مكونات  بني  الالا�ستقرار 
 ، املدين  املجتمع  وفعاليات 
الت�رضفات  هاته  اأ�سحت  بل 
ح�سب نف�س البيان مت�س باأحد 
بني  الثقة  اأعمدة  و  ركائز  اأهم 
ما  وهو   ، الدولة  موؤ�س�سات 
ويف  خطري  منعرج  يف  ي�سعهم 
اخباركم  عليهم  ميلي  و�سع 
بحجم امل�سوؤولية امللقاة على 
عاتقكم ، كونهم وجدوا اأنف�سهم 
لبناء  املكونات  اإحدى  بني  من 

وقالت   . جديدة  جمهورية 
املرا�سلة املذكورة ان تعليمات 
القا�سية  اجلمهورية  رئي�س 
هذا  يف  املواطن  مبرافقة 
به  الذي متر  الع�سيب  الظرف 
معظم دول العامل جراء تف�سي 
اأين  امل�ستجد  كورونا  فريو�س 
وتوجيهات  اليات  عدة  و�سعتم 
ومنها  حماربته  اجل  من 
جل  غلق   ، املنازل  يف  البقاء 
اأن  غري  العمومية،  االأماكن 

ت�سيف  مترنا�ست  والية  وايل 
الو�سع  ا�ستغل  اجلمعيات  ذات 
الراهن وقام يف االآونة االأخرية 
ادارية خارجة عن  مبمار�سات 
تعليماتكم ومن بني اخطر هذه 
الت�رضفات والتي جاءت يف زمن 
تف�سي كوفيد 19 و املتمثلة يف 
اإعطاء الوايل لتعليمات بتفعيل 
على  الهدم  ت�سخريات  خمتلف 
م�ستوى الوالية بحجة التطبيق 
وهو   ، الدولة  لقوانني  ال�سارم 

ح�سبهم  �ساهم  الذي  الو�سع 
 ، املحلي  االحتقان  تاأجيج  يف 
باإ�رضافه على عملية هدم �سد 
الوحيد  همها  التي  ال�ساكنة 
ومما   ، اليومي  قوتها  ك�سب 
طرح اأكرث من عالمة ا�ستفهام 
التي  الظرف  هو  ح�سبهم 
بحيث  العملية  هذه  فيه  متت 
بوالية  االأول  الرجل  على  كان 
النزول  احلدودية  مترنا�ست 
املواطن  ومرافقة  للميدان 
االكتفاء  بل  املرحلة  هذه  يف 

باالجراءات الردعية . 
اجلمهورية  رئي�س  اأن  ومعلوم 
وجه  قد  تبون  املجيد  عبد 
خالل  للوالة  �سارمة  تعليمات 
تق�سي  باحلكومة  لقائهم 
احلوار  قنوات  فتح  باإلزامية 
البناء مع املواطن و اال�ستماع 
خلف  ال�سعي  و  الن�سغاالتهم 
التكفل بها بتطبيق مبداأ ح�سب 
االأولويات و االإمكانات املتاحة 
بهدف تعزيز الثقة بني املواطن 

و االإدارة .

التي  املجهودات  اإطار  يف 
للحد  ال�رضطة  قوات  تبدلها 
كورونا،  فريو�س  انت�سار  من 
باأمن  ال�رضطة  قوات  توا�سل 
التدابري  تطبيق  اأدرار يف  والية 
لفريو�س  للت�سدي  الوقائية 
مع  بالتن�سيق  وهدا  كورونا 
الفاعلة  اجلمعيات  من  العديد 
خالل  من  املدين  املجتمع  يف 
املواطنني  وتوعية  حت�سي�س 
م�ستوى  على  املتواجدين 
العمومية  واالأماكن  ال�ساحات 
باالإجراءات  للتحلي  دعوتهم  و 

الوقائية .
و  االإعالم  خللية  بيان  اأفاد 
العامة  والعالقات  االت�سال 
مبديرية اأمن والية اأدرار كانت 
 « »الو�سط  يومية  ت�سلمت  قد 
ال�رضطة  قوات  اأن  منه  ن�سخة 
الوطني  االإحتاد  مع  وبالتن�سيق 
واالإطارات » املكتب  للكفاءات 
اأدرار« نظم  لوالية  التنفيدي 
حملة  االأ�سبوع  نهاية  بتاريخ 
حت�سي�سية توعوية على م�ستوى 
احلاجز االأمني طريق ب�سار مت 
وتوعية  حت�سي�س  خاللها  من 

ب�رضورة  املركبات  �سواق 
واالإر�سادات  بالن�سائح  االإلتزام 
من  لهم  املقدمة  الطبية 
مع  ال�رضطة  قوات  طرف 
ال�سحي  بالتقيد باحلجر  حثهم 
مدينة  يف  ميتد  الدي  اجلزئي 
ال�سابعة  ال�ساعة  من  اأدرار 
م�ساءا اىل غاية ال�ساعة ال�سابعة 
�سباحا من اليوم املوايل وهدا 
و�سالمتهم  اأمنهم  على  حفاظا 
يف  للوقوع  وجتنبا  ال�سحية 
عنها  تنجر  التي  املخالفات 
و�سع  وكدا  مالية  غرامة  دفع 
هده  املح�رض،  يف  املركبة 
التح�سي�سية مت خاللها  احلملة 
حت�سي�سية  مطويات  توزيع 
لهدا  املبدئية  االأعرا�س  حول 

الفريو�س .
و اأو�سح نف�س البيان اأن العملية 
كان لها االأثر البالغ لدى املوا
طنني الذين اأعربوا عن اإرتياح
هم وتقديرهم للجهود املبذولة 
من طرف قوات ال�رضطة باأمن 
اأدرار الرامية اإىل احلد  والية 

من اإنت�سار هدا الفريو�س.
اأحمد ،ب 

تعالت اأ�شوات اجلمعيات املحلية بتمرنا�شت املطالبة بتقدمي وايل الوالية اأمام امل�شاءلة 
القانونية بعدما حملوه م�شوؤولية تاأجيج االحتقان املحلي بهدم املحالت الفو�شوية يف 

عز االأزمة ال�شحية جراء تف�شي فريو�س كورونا القاتل .

احتقان حملي يف عز االأزمة ال�شحية

جناة ،ح 

 للت�شدي لوباء كورونا 

اأمن والية اأدرار يوا�صل تنفيد 
التدابري الوقائية 

اأخبار اجلنوب

 جمعيات تطالب مبحا�صبة 
وايل مترنا�صت

بلدية طلمني باأدرار  

منطقة بحاجة النتفا�صة تنموية 
الواقعة  طلمني  بلدية  تزال  ال 
اأدرار  الوالية  عا�سمة  �سمال 
والتابعة اقليميا لدائرة �رضوين 
اإىل  بحاجة  220كلم  حوايل 
التفاتة امل�سوؤولني واىل انتفا�سة 
كبرية يف املجال التنموي خا�سة 
الفقرية  البلدية  تزال  ال  اأنها  و 
والبلدية النائية الوحيدة التي ال 
تراوح مكانها يف املجال  تزال 
جت�سيد  من  بالرغم  التنموي 
التي  التنموية  امل�ساريع  بع�س 
لها عالقة وطيدة مع املواطن 
اىل  حاجة  يف  تزال  ال  اأنها  اإال 
ت�سجيل م�ساريع تنموية متكنها 

من االلتحاق بالركب التنموي.
بحاجة  اأنها  اإىل  باالإ�سافة   
اال�ستثمار  جمال  فتح  اإىل 
يف  اخلوا�س  امل�ستثمرين  اأمام 
املجال الفالحي كونها منطقة 
اأن  باإمكانها  و  بامتياز  فالحية 
ال�سغل  منا�سب  اأالف  توفر 
ي�سجل  الذي  املنطقة  ل�سباب 
م�ستوى  على  بطالة  ن�سبة  اكرب 
الوالية ادرار، كما �سدد قاطنوا 
اجلهة يف ت�رضيح لهم مع يومية 
»الو�سط »على �رضورة  ت�سجيل 
عديد م�ساريع ال�سكنية للق�ساء 
على البناء اله�س البدائي الذي 

ال يزال يطبع جل ق�سور البلدية 
كل هذه امل�ساكل من �سانها ان 
متخلفة  البلدية  هذه  ترتك 
باقي  على  وح�ساريا   تنمويا 

مناطق الوطن.
 وبالتايل بات من ال�رضوري اأخذ 
االعتبار  بعني  املنطقة  هذه 
املرتبة  حتتل  اأنها  و  خ�سو�سا 
ذات  التمور  اإنتاج  يف  االأوىل 
امل�ستوى  على  اجليدة  اجلودة 
الوطني  وبالتايل بقيت متخلفا 
على  وحتى  واقت�ساديا   تنمويا 
امل�ستوى التعليمي بقيت ت�سجل 
االأمية ب�سبب  ن�سبة  ارتفاعا يف 

لعدة  الأبنائها  الكبري  التخلف 
وحرمان  الدرا�سة  عن  عوامل 
واإكمال  الدرا�سة  من  الفتاة 
م�سوارها الدرا�سي كل هذا اثر 
املنطقة   بهذه  بالنهو�س  �سلبا 

يف املجال التنموي .
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
اأدرار  بالوالية  القرار  �سناع 
بلدية  قاطني  على  لزاما  يبقى 
الو�سع  معاي�سة  باأدرار  طلمني 
يف  تخبطهم  جراء  املتاأزم 
الأجل  التنموي  التخلف  براثن 

غري م�سمى .
�شالح ،ب 

 يف اإطار تعزيز االإجراءات االأمنية 
اأي  اإحباط  اىل  الرامية  الوقائية 
اأمن  على  حفاظا  اإجرامي  عمل 
 ، ممتلكاته  وحماية  املوطن 
اجلنائية   الفرقة  عنا�رض  متكنت 
لل�رضطة  الوالئية  بامل�سلحة 
�سبعة  توقيف  من  الق�سائية 
اأ�سخا�س ترتاوح اأعمارهم مابني 
)21 �سنة اىل  59 �سنة(، متورطون 
اأ�رضار  جمعية  تكوين  ق�سية  يف 
�رضقة  جرمية  ارتكاب  لغر�س 
املنازل بتوافر ظريف ا�ستح�سار 
اأ�سياء  واإخفاء  والتعدد  مركبة 
الطال�سم  با�ستعمال  م�رضوقة 
اأ�سلحة  على  احليازة  وال�سعوذة، 
على  واحليازة  حمظورة،  بي�ساء 
اال�ستهالك  لغر�س  املخدرات 

ال�سخ�سي.
الوطني  االأمن  مديرية  ك�سفت    
يف  احلدودية  مترنا�ست  بوالية 
مرا�سلة موجهة لو�سائل االإعالم 
كانت قد ت�سلمت جريدة »الو�سط« 
ن�سخة منها حيثيات الق�سية تعود 
عنا�رض  اإىل  واردة  معلومات  اإىل 
ال�رضطة مفادها وجود جمموعة 
ال�سعوذة  متتهن  االأ�سخا�س  من 
املنازل  �رضقة  يف  ت�ستخدمها  و 
و  مترنا�ست،   املدينة   بو�سط 
ال�رضطة   عنا�رض  با�رضت  عليه 
،و  حمكمة  اأمنية  خطة  باإعداد 
و  االإ�ستعالمي  اجلانب  بتفعيل 
للفاعلني مت  الرت�سد  عملية  بعد 
حتديد امل�سكن  الذي  يتم حتزين 

امل�رضوقات فيه،  وبالتن�سيق مع   
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
اإذن  ا�ست�سدار  مت  مترنا�ست، 
نتائجه  كانت  والتي  بالتفتي�س 
العملية  اأ�سفرت  حيث  اإيجابية 
 ، اأ�سخا�س  �سبعة  توقيف  عن 
والعثور بحوزتهم على جتهيزات 
)  : يف  متمثلة  اإلكرتومنزلية 
هاتف   18 طباخة-   – ثالجة 
 (03)- كمبيوتر  جهازي  نقال- 
اأجهزة  تلفاز-)03(   اأجهزة 
اأ�سلحة   08  - مودام(   ( اأنرتنت 
 )03(  – االأحجام  بي�ساء خمتلفة 
خمتلفة  واإ�ستقبال  بث  اأجهزة 
الراديو  اأجهزة   )02(  – االأنواع 
األة   02  - بال�سيارات  اخلا�سة 
األة  الكبري،  احلجم  من  الثقب 
كمية  وباالإ�سافة  احلديد)  ق�س 
وزنها  قدر  )البانقو(  خمدر  من 
حجز  مت   كما   ، غرام   2.70
عملية  يف  امل�ستعملة  املركبة 
حتويل  وليتم  املنازل،  �رضقة 
امل�ستبه فيهم و املحجوزات اإىل 

املقر وفتح حتقيق يف الق�سية.
 وح�سبما اأفاد به نف�س البيان فاإن 
ال�سالف  النوعية  االأمنية  العملية 
التطبيق  اإطار  يف  تندرج  ذكرها 
املديرية  ملخطط  ال�سارم 
لتج�سيد  الوطني  لالأمن  العامة 
تعليمة احتالل امليدان وتطويق 
بوؤر االجرام ب�ستى اأنواعها بهدف 

اعادة حفظ النظام العام .
�شيخ ،مدقن

اأمن والية مترنا�شت

و�صع حد لن�صاط جمموعة  
اأ�صرار خمت�صة  يف �صرقة املنازل 

اأم�س،  اأول  اأم�سية  متكنت 
يف  املتخ�س�سة  االأمن  م�سالح 
املنظمة  اجلرمية  مكافحة 
للدرك  االإقليمية  بالكتيبة 
م�سعود  حا�سي  بدائرة  الوطني 
من  �ساحنة  توقيف  ،من  بورقلة 
هذه  تفتي�س  وبعد  »رونو«  نوع 

ما  بداخلها  �سبط  االأخرية  
يزيد عن 1700 قارورة خمر من 
ليتم  االأنواع  و  االأ�سكال  خمتلف 
وت�سليمها  املحجوزات  م�سادرة 
اإعداد  ،وبعد  املخت�سة  للجهات 
يف  املعني  �سد  ق�سائي  ملف 
مت  العمر  من  اخلم�سينيات 

اجلمهورية   وكيل  اأمام  تقدميه 
م�سعود  حا�سي  حمكمة  لدى 
احلب�س  رهن  بايداعه  اأمر  اأين 
حماكمته  انتظار  يف  املوؤقت 
واملتاجرة  احليازة  بتهمة 
بطريقة  الكحولية  بامل�رضوبات 
غري �رضعية  . وت�سري املعطيات 

االأولية املتوفرة اأن هذه العملية 
تندرج يف اطار جت�سيد تعليمات 
ال�سلطات العليا بالبالد بخ�سو�س 
ترويج  منابع  وجتفيف  تطويق 
ح�سب  الكحولية  امل�رضوبات 

املعلومات املتاحة .
جناة ،ح 

درك حا�شي م�شعود بورقلة 

حجز 1700  قارورة خمر غري مرخ�صة 
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بقلم / اأ . خل�شر . بن يو�شف 

 كما اأن انتقاله اإىل عدد من الدول 
الغنية مما ا�شطرها ل�شن قرارات 
ال  كورونا  �شد  حملتها  اإطار  يف 
املتتبع  خالله  من  يدرك  واأن  بد 
اأمرا  اأن  املت�شارعة  لالأحداث 
االقت�شادي  النظام  ينتظر  جلال 
العاملي ، واأن اأ�ش�س النظام املايل 
الدويل قد تزعزعت ب�شكل كبري ، 
لل�شني  املجاورة  الدول  من  بداية 
وهوجن  اجلنوبية  وكوريا  كاليابان   ،
ودول  اأوروبية  بدول  مروًرا   ، كوجن 
اإفريقية ، و�شواًل اإىل اأق�شى غرب 
العامل ، يف الواليات املتحدة وكندا 
وبع�س دول اأمريكا اجلنوبية ؛ هذا 
يف  الب�رشية  واجهت  الذي  الوباء 
اأوبئة بع�شها  مفا�شل من تاريخها 
نهاية  يف  ومتكنت  منه  فتكا  اأكرث 
اأن  املطاف من �شدها ، ومبجرد 
يتمكن العامل من حما�رشة فريو�س 
)كوفيد-19(  امل�شتجدة  كورونا 
ا�شتعرا�س  وبعد   ، عليه  والق�شاء 
�شيفتح  الباهظ  الب�رشي  الثمن 
التكلفة  جرد  اأمام  وا�شعا  الطريق 
اإىل  اأعاد  الذي  الوباء  لهذا  املالية 
العامل ذكرياته املريرة عن االأوبئة 
التاريخ  عرب  املاليني  قتلت  التي 
ويف حال عدم انح�شار وباء كورونا 
بني  انت�شاره  وا�شتمرار   ، اجلديد 
اال�شتقرار  �شيهز  فاإنه   ، الدول 
خ�شائر  العامل  ويكبد   ، العاملي 
االقت�شاد  ل  ويحِمّ  ، كبرية  ب�رشية 
العاملي اأعباء ثقيلة قد يحتاج اإىل 

�شنوات لتعوي�شها.

م�شارات واختالالت

فريو�س »كورونا« امل�شتجد والذي 
كان لظهوره وانت�شاره وقع كبري يف 
اإحداث  يف  ت�شبب  حيث   ، العامل 
وا�شحة  وتذبذبات  ا�شطرابات 
وكان  العاملية  النفطية  ال�شوق  يف 
اأثر  النفطي  االإنتاج  النخفا�س 
على اال�شتهالك العاملي ، مما زاد 
حالة من القلق واخلوف العاملي ، 
التي  ال�شناعية  الدول  عباأت  فلقد 
انتقل اإليها الفريو�س و�شائل مالية 

�شخمة يف اإطار جهودها ملحا�رشة 
انت�شار فريو�س كورونا والت�شدي له 
، وهي و�شائل تعددت بتعدد اآليات 
�رشف  واأوجه  بلد  كل  يف  التدخل 
ال�شحية  املنظومة  )دعم  املبالغ 
ع�شاها  االأبحاث  دعم خمتربات   ،
عالجا  اأو  وقائيا  لقاحا  تطور 
لالإ�شابة بالفريو�س ، توفري و�شائل 
الوقاية ، التكفل بعالج امل�شابني ، 
التكفل مب�شاريف احلجر ال�شحي 
وال�رشكات  امل�شانع  تعوي�س   ،
جراء  خ�شائرها  عن  واملوؤ�ش�شات 
تعوي�س   ، واالنتاج  العمل  وقف 
والفاعلني  اخلدمات  �رشكات 
بخ�شائر  والتكفل  ال�شياحيني 
حني  يف   ، االإنتاجية(.  ال�شال�شل 
ت�شجل  مل  التي  الدول  اتخذت 
اإجراءات  بالفريو�س  اإ�شابات 
ملنع  ووقائية   ا�شتباقية  وتدابري 
ال�شفر  فمنعت   ، اإليها  ت�رشبه 
ورحالت الطريان من واإىل ال�شني 
، وحذرت دول اأخرى رعاياها من 
على  وعملت   ، هناك  اإىل  ال�شفر 
الر�شد واملراقبة  اإجراءات  تعزيز 
القادمني  وح�رش  الدخول  ملنافذ 

من ال�شني وفح�شهم.

حالة قلق عام

حالة القلق هذه انعك�شت على اأداء 
فتكبدت   ، العاملية  املال  اأ�شواق 
ت�شمى  كانت  التي  الدول  بع�س 
كبرية  خ�شائر  والكربى   بالعظمى 
م�شتويات  اإىل  تراجعت  عندما   ،
مثلما  �شهور،  منذ  االأدنى  هي 
االأ�شهم  موؤ�رشات  يف  حدث 
ب�شكل  تراجعت  التي  االأمريكية 
تراجعت موؤ�رشات  ، وكذلك  حاد  
ا   اأي�شً اآ�شيا  ويف  االأوروبية  االأ�شهم 
عن  النفط  اأ�شواق  تتخلف  ومل   ،
ب�شكل  فانخف�شت  ا  اأي�شً ْكب  الَرّ
ملحوظ ب�شبب القلق الذي �شيطر 
من  لقلقهم   ، بها  املتعاملني  على 
تراجع  يف  الفريو�س  يت�شبب  اأن 
�شيما  وال   ، النفط  على  الطلب 
امل�شتهلك  تُعد  التي  ال�شني  يف 
الأن  ذلك  العامل  يف  للطاقة  االأكرب 
من  باملائة   13 ي�شتهلك  ال�شني 

النفط العاملي ولذلك ملا ترتاجع 
يف  النفط  خام  تكرير  حمطات 
من  باملائة   50 من  باأزيد  ال�شني 
�شيقل�س  بالتاأكيد  فهذا   ، قدراتها 
هذا  نحو  النفطية  االإمدادات  من 
البلد ، كذلك ملا تتوقف ال�شناعة 
البال�شتيكية والعديد من �شناعات 
الن�شيج والتعدين، وتراجع �شناعة 

ال�شيارات ...
ال�شني  عن  فقط  نتحدث  فلما 
مبا�رش  ب�شكل  يوؤثر  كله  هذا 
واأي�شا   ، النفط  م�شرتيات  على 
املالحة  م�شتويات  ترتاجع  ملا 
 ، ال�شني  نحو  والبحرية  اجلوية 
مثال اإيقاف عديد الدول رحالتها 
على  يوؤثر  النائم  العمالق  نحو 
العديد  يف  »الكريوزان«  ا�شتهالك 
ال�شيء  ونف�س  العامل  دول  من 
بالن�شبة لل�شحن البحري ، حيث اأن 
العديد من املوردين على م�شتوى 
العامل ، اأوقفوا ا�شترياد ال�شلع من 
ال�شني خوفا من الوباء ، باالإ�شافة 
بغلق  الدول  من  العديد  قيام  اإىل 
حدودها مع هذا البلد االأ�شيوي كل 
هذه االإجراءات ، اأثرت حتى على 
م�شتوى الت�شّوق ، مبا جعل م�شتوى 
اال�شتهالك العاملي يرتاجع وحالة 
م�شتويات  اإىل  و�شلت  االرتباك 
ذلك  اأحدث  وبالتايل  الذعر"،   "
تراجعا يف م�شتويات منو االقت�شاد 
ال�شناعية  ال�شال�شل  ويف  العاملي 
على  وحتى  التجارة  وبحركة 
م�شتوى الت�شّوق ، مبا جعل م�شتوى 
اال�شتهالك العاملي يف حالة تراجع 
زيادة على ذلك دفع املت�شوقني يف 
العديد من جهات العامل اإىل عدم 
التجارية  امل�شاحات  على  االإقبال 
الكربى وهذا كله ت�شبب يف تعطل 
االآلة االإنتاجية لالقت�شاد العاملي ، 
وبذلك "  تقل�س يف الطلب العاملي 

توقعاتعلى النفط  "

الكبرية  اخل�شائر  هذه  برغم  لكن 
 ، النفط  واأ�شواق  اأ�شواق املال  يف 
التي متثل موؤ�رًشا على ما يتحمله 
االقت�شاد العاملي ككل من �شغوط 
فريو�س  انت�شار  تهديدات  ب�شبب 

كورونا اجلديد ؛ ال بد من االإ�شارة 
اإىل اأن مثل هذه الظروف عادًة ما 
تكون متوقعًة ومربرًة ، ال �شيما يف 
ملعنويات  املفاجئ  الرتاجع  ظل 
يف  واملتعاملني  امل�شتثمرين 
ما  �رشعان  لكن   ، االأ�شواق 
مبرور  ال�شغوط  هذه  تنح�رش 
الوقت ، وال �شيما لدى ظهور اأول 
انت�شار  خماطر  النح�شار  بوادر 

الفريو�س
ما فعلته اأغلب دول العامل ملعاجلة 
اقت�شاد  اأقوى  فيها  مبا  االقت�شاد 
يف العامل  وهي الواليات املتحدة 
االجراءات  حزمة  من  االأمريكية 
دوالر  ثريليون   2 اإىل  و�شلت  التي 
يدفع  ما  ترامب منها  اأقرها  التي 
للبطالني وكذا املوظفني الذين هم 
بيوتهم  داخل  ال�شحي  احلجر  يف 
بعملية �رشاء  اأ�شبه  يف نظري هي 
اأ�شوات قبيل االنتخابات اأكرث منها 
اأعتقد  ما  على  لالقت�شاد  تن�شيط 
من  نطلب  اأن  املمكن  غري  فمن 
املواطنني البقاء يف بيوتهم ون�شخ 
�شيزيد  الذي  االأمر   ، اأمواال  لهم 
تباطوؤ  هناك  وقت  يف  الطلب  من 
يف االنتاج اأي انخفا�س يف العر�س 
واإذا كانت االدارة االأمريكية ومعها 
باإجراءات  قامت  التي  الدول  كل 
حتفيز  تريد  بهذا  هي  حتفيزية 
وتوفري  االنتاج  على  ال�رشكات 
وزيادة  االنفاق  وت�شجيع  ال�شيولة 
خروج  يعني  فهذا  اال�شتهالك 
لل�رشاء مبا  بيوتهم  املواطنني من 
اأموال وبالتايل  اأنهم حت�شلوا على 
اختالطهم وانت�شار الفريو�س اأكرث 
االأ�شواأ  ترقب  وبالتايل  وانتقاله 
اأمة  اأمام  ونكون  كارثة  وحدوث 

مري�شة ودولة منهارة ...

دعم وحتفيز
والعك�س كذلك يف حالة عدم دعم 
ف�شيتوقف  وحتفيزه  االقت�شاد 
تنهار  ال�رشكات  نرتك  و  االنتاج 
على  النا�س  قدرة  عدم  ظل  يف 
حتى  �شياع  و  احتياجاتهم  تغطية 
�شينخف�س  وبالتايل  مدخراتهم 
ال�رشكات  اأغلب  و�شتنهار  الطلب 

وتوقيف  العمال  ت�رشيح  ويتم 
رواتب البع�س ونكون اأمام اقت�شاد 

منهار ...
نحن  عنا  وماذا  البع�س  يقول  قد 
، ال خالف على اأن هناك ما قبل 
الغد  كورونا وما بعدها ، فجزائر 
عن  مغايرة  تاأكيد  بكل  �شتكون 
قبل  فيها  نعي�س  كنا  كما  اجلزائر 
اأن  جدا  الطبيعي  ومن   ، اأ�شابيع 
يكون التحول تدريجيا ح�شب وترية 
التعايف من وباء كورونا واأمام �شناع 
ال�شيا�شية  القيادة  �شدة  يف  القرار 
اجلديدة حلظات حا�شمة النت�شال 
املجتمع واالقت�شاد من تداعيات 
من  منا�س  فال   ، كورونا  اأزمة 
امل�رشفية  املنظومة  اإ�شالح 
م�رشفية  ملوؤ�ش�شات  تف�شي 
يف  ريادي  دور  لعب  على  قادرة 
وتنويع  املحلي  االقت�شاد  متويل 
القاعدة االإنتاجية ق�شد احلد من 
التبعية للعامل اخلارجي يف متوين 
اأثر  لذلك من  ال�شوق املحلي وما 
�شلبي على ا�شتنزاف االحتياط من 
عليه  يرتتب  وما   ، ال�شعبة  العملة 
على  االطمئنان  عدم  من  اأي�شا 
االأهمية  ايالء  و  التموين  م�شالك 
بالقطاع  لالعتناء  الق�شوى 
االإنتاج  و�شائل  وع�رشنة  الزراعي 
املعتمدة به ق�شد حتقيق االكتفاء 
الذاتي يف مرحلة اأولية ، واالندماج 
يف املنظومة االقت�شادية العاملية 
مبا ي�شمن احلد من التبعية للعامل 
اخلارجي ومن التبعية ملورد وحيد 
لتغذية املوازنة مع الزامية تكثيف 
االأ�شغال  قطاعات  يف  ال�رشكات 
التحويلية  وال�شناعات  العامة 
 ، اخلدمات  لقطاع  اإهمال  دون 
مثلما جنونا  ننجو  قد  اأننا  اأعتقد 
قليال من تداعيات االأزمة املالية 
انهارت  عندما   2008 العاملية 
اقت�شاد  اقت�شادنا  الأن  البنوك 
منلك  ال   ، بالنفط  مرتبط  ريعي 
�رشكات وال م�شانع كربى والطلب 

هو  زاد  واإن  حتى  اال�شتهالكي 
مما  اأكرث  ن�شتورده  مبا  مرتبط 
ال�رشر  بنا  �شيلحق  نعم  اأي  ننتجه 
اأ�شعار  بانخفا�س  �شواء  جزئيا 
انخفا�س  جراء  كذلك  و  النفط 
تداعيات  بفعل  امل�شتوردة  املواد 
الفريو�س وتباطوؤ االنتاج يف الدول 

.. التي ن�شتورد منها
يف االأخري

يلوح  اأي حل  هناك  اأن  اأعتقد  ال   
العامل  دول  كل  اأمام  االأفق  يف 
بزيادة  �شواء  اقت�شادها  ملعاجلة 
حالة  اأمام  تخفي�شه  اأو  االنتاج 
العر�س والطلب احلايل ، اإن احلد 
انت�شاره  ومنع  كورونا  فريو�س  من 
داخل املدن من �شاأنه اأن يحد من 
االقت�شاد  على  ال�شلبية  تاأثرياته 
�شيئا  االأثر  �شيكون  ذلك  وبخالف 
ملعاجلة  دواء  وجند  نتعافى  مامل 

فريو�س كورونا  .. 
ختاما ميكننا اأن نخل�س من خالل 
هذا  كورونا  اأن  �شلفا  ماذكر  كل 
الذي  احلجم  جمهري  الفريو�س 
ر�شم هذه التوقعات ال�شوداوية على 
يفر�س   ، العاملي  االقت�شاد  اأداء 
اإىل  والتعاون  املطلقة  ال�شفافية 
العامل  دول  بني  الدرجات  اأق�شى 
املوؤ�ش�شات  وكربيات  املختلفة 
االآثار  لتقليل  االقت�شادية 
الدول ب�شفة عامة  املتوقعة على 
الفقرية  الطبقات  على  وخا�شة   ،
واملتو�شطة والتي غالباً ما تتحّمل 
التقلبات  اأحوال  يف  االأعباء  اأكرب 
 ، الكربى  االقت�شادية  واالأزمات 
الدولية  املنظمات  تكتفي  واأال 
للحكومات  م�شاعدات  بتوفري 
ملواجهة انت�شار الفريو�س وتوفري 
ميتد  واأن   ، الطبية  االإمدادات 
انفاق  على  الرقابة  اإىل  عملها 
اإىل  و�شولها  ل�شمان  االأموال  تلك 

امل�شتحقني احلقيقني.

ُيعد فريو�س كورونا اجلديد ، املكت�شف حديًثا يف ال�شني وحتديدا مدينة ووهان ، مبقاطعة هوبي 
الو�شطى والذي انت�شر يف حوايل 100 دولة حتى االآن ، ومل يفلت منها اإال الدول النامية احلاّرة ، والتي 

ال ميكن اجلزم بخلوها من الفريو�س ، ل�شعف االإمكانات من حيث الك�شف والت�شخي�س واملتابعة ، عالوة 
على قلة االهتمام االإعالمي الدويل باأحوالها ، اأحد االأوبئة التي ميكن اأن تتحول اإىل كارثة عاملية يف 

غ�شون وقت قليل ، فريو�س كورونا الذي اأ�شبح ميثل حالة طوارئ �شحية عاملية .

يف ظل االأزمة احلالية وتداعيات فريو�س كورونا

كورونا .... الوباء اأم االقت�ساد من نعالج  ؟

املواطن يحت�سن م�سروع اجلزائر اجلديدة 
بقلم قرار امل�شعود

وثبة  رحم  من  املنبثقة  ال�شلطة  اإن 
ت�شعة  و  األفني  دي�شمرب  ع�رش  اأثنى 
رهان  عاتقها  على  ع�رش،و�شعت 
وقت  اجلديدة.  يف  اجلزائر  م�رشوع 
ت�شمح  نف�شية  يف  املواطن  يكن  مل 
اجلديد  باملنهاج  ب�شهولة  االقتناع  له 
ال�شلطة  املزعوم جت�شيده من طرف 
لبناء   54 الـ  التزاماتي   " �شعار  حتت 

جمهورية جديدة" ،  نتيجة  ما عا�شه 
من قبل، من هبوط و منكر و مواالة 
و حماباة  و ت�شليل و قهر  مل�شريته 
الت�شيري  و  الفخامة  كمواطن يف عهد 
ما  القريب.فهذا  باالأم�س  املنفرد 

جعله مرتدد و م�شكك و غري موؤمن. 
وعود  املواطن  اأغرت  ما  �رشعان   
من  املنتخب  الرئي�س  والتزامات  
انت�رشت   و  الفتية  احلكومة  طرف  
يتعود  بدء  و  املعمورة   يف  منت  و 

العدالة  )اإ�شالح  بها  ويعمل  عليها 
تعزيز  حر-  مدين  جمتمع  -بناء 
تثمني   - الت�شاورية  الدميقراطية  
عميق   اإ�شالح   - الوطني  االإنتاج 
لن�شام ال�رشيبي - رفع القدر ال�رشائية 
اإطار  اجلامعة  جعل    - للمواطن 
�شمان   - االإبداع  و  التنمية  و  للتعليم 
ح�شول جميع املواطنني على ال�شحة 
الوطنية  اجلالية  حماية   - النوعية 
الدفاع  �شناعة  ترقية   – اخلارج  يف 

التي  الرهانات  من  اإلخ   – الوطني 
تزداد بحكمة و تبيان. فرغم جائحة 
نظر  يف  الذي   19 فريو�س  كورونا 
البع�س اأنه ت�شبب يف نق�س من الوترية 
الواعدة.  اإال اإنني راأيته يف �شكل تنبيه 
املدين  املجتمع  تالحم  و  نهو�س  و 
باأ�رشه  يف كل املجاالت ) بالت�شامن 
واالإبداع العلمي و االأمني  و التوعوي( 
واملرافقة يف بناء الدولة التي يراهن 
عليها كل وطني و هذا هو املهم  قبل 

واحلرية  التفاهم  و  الوعي  االأهم.الأن 
التالحم  و  اخلري  وفعل  املجتمع  يف 
الركائز  من  االأمر  باأويل  االإميان  و 
التي تبنى  بها كل دولة، و  االأ�شا�شية 
قد ن�رش يل مو�شوع بعنوان "وهل وباء 

كورونا نقمة ؟ يف هذا املنوال.
اإخال�شه  و             فهبة املواطن 
حمالة  ال  يزيده   لبلده،   تفانيه   و 
ويدفع  تقديرا  و  واحرتاما  فخرا 
و  والكفاح  للثبات  اجلديدة  اجلزائر 

نف�شه  له  ت�شول  من  كل  �شد  ال�شمود 
منا�رشة  و  لها.فموؤازرة  �شوء  فعل 
ما  علينا  عني  فر�س  احلاكم،اأ�شبح 
من  املنهاج.  و  االجتاه  هذا  يف  دام 
اجل الدفع بها اإىل التقدم و االزدهار 
فبهذا  االأمم،  بني  مكانتها  فر�س  و 
يرقى  احلقيقة  يف  املفرو�س  الدعم 
املرموقة  الدول  م�شف  اإىل  الوطن 
القوى  توازنات  كل  يف  امل�شموعة  و 

العاملية.
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�شبغة اهلل الهدوي/باحث 
اأزهري

نقلت  �أن  بعد  �حلديث  ويبد�أ   
كورونا  فريو�س  بتف�شي  �لأخبار 
لعدة �مل�شاركني يف جل�شات تقام 
يف مركز جماعة �لتبليغ و�لدعوة 
وكان  �لهند،  عا�شمة  بدهلي 
وليات  من  جاءو�  �مل�شاركون 
ومن  و�شمال،  جنوبا  خمتلفة 
�أن  بعد  تورطو�  دول عدة، حيث 
باحلجر  فجاأة  �حلكومة  �أعلنت 
�ملطلق  و�لإغالق  �ل�شحي 
�إىل  �لذي ميتد  �ل�شامل  و�لتعليق 
عادت  حتى  �لعامة  �ملو��شالت 
حديثهم  م�شدر  �جلل�شات  هذه 
بو�شلة  لتتغري  وم�شامر�تهم 
وجهت  �لتي  �لتهم  من  �لإعالم 
�أتربريدي�س  ولية  حكومة  نحو 
هجرة  �إد�رة  يف  تغفلت  �لتي 
تلك  عادت  �أن  لدرجة  �لعمال 
�لتجمعات �لهجرية  م�شدر قلق 
و�ختطلفت  �جلميع،  بني  وخوف 
من  �ملندفعة  �لهجر�ت  تلك 
�إىل وليات  �لهند  دهلي عا�شمة 
�لعاملي  �لإعالم  �أ�شو�ء  خمتلفة 
مر�شلة  هجر�ت  كانت  حيث 
�إجر�ء�ت   �أي  بدون  عنانهاـ 
وقائية، ل كمامات ول تعقيمات 
ول �أقنعة ول �أي �إر�شاد�ت طبية، 
جتمعت يف حمطات �لقطار ويف 
حمور  لتكون  �لبا�شات  مو�قف 
�لفريو�س،  تف�شي  يف  �لأ�شباب 
وف�شال عن ذلك �أن �لوزير �لأعلى 
مل  كجرو�ل  �أروند  دهلي  لولية 
�حلقيقة  �شماع  على  ي�شرب  يعد 
مع  �لتبليغ  جماعة  يندد  هب  بل 
�لفنت  يف  �حلقيقي  �ملجرم  �أنه 
�لتي  دهلى  يف  نارها  �شبت  �لتي 
ر�ح �شحيتها مئات �مل�شلمني ما 

بني قتيل وجريح و�رشيد.
كل  تت�شافر  �لذي  �لوقت  يف 
�لفريو�س  �رشب  يف  �جلهود 
روحا  لتكون  �لأيدي  وتتكاتف 
ت�شعى  كورونا  وجه  يف  و�حدة 

��شتهد�ف  �إىل  �لهندية  �حلكومة 
كحاملي  ور�شمهم  �مل�شلمني 
غرد  حتى  وتاجريه،  �لفريو�س 
 « ب  ج  بي  قياد�ت  من  غرد  من 
حملة  �أنف�شهم  هم  �مل�شلمني  �أن 
»لينفى  �أ�شاف  و�آخر  �لفريو�س« 
باك�شتان  �إىل  �مل�شلمني  جميع 
حتى ل تعود �لهند بوؤرة كورونا«، 
ما  مر�  و�لأدهى  ب�شاعة  و�لأكرث 
�لقيادية  �ملن�شات  يف  لوحظ 
�لهندية حيث نقلت هذه �لأخبار 
ب�شكل بارد وركزت على جل�شات 
جماعة �لتبليغ و��شفة عرب �لبث 
ب«كوفيد تبليغ« �إ�شارة �إىل �لذين 
�مل�شاركني  من  �لعدوى  �أ�شابهم 
نقل  وفور  �جلل�شات،  تلك  يف 
هذه �لأخبار ب�شكل مزور �شحت 
�لهندوكية  �لأنظمة  �أذرع  جميع 
�لهيئات  من  وبع�س  �ملتطرفة 
جماعة  تنكر  �لتي  �لإ�شالمية  
�أحمد  �أ�شد �لإنكار كهيئة  �لتبليغ 
ر�شا خان تطالب �حلكومة بحظر 
عن  �لنظر  بغ�س  �لتبليغ  جماعة 

قاع �مل�شكلة وجهال بالو�قع.

بحث عن امل�شلمني حتت كل 
حجر و�شجر

 فحكومة مودي �لتي حتفر حتت 
كل حجر و�شجر بحثا عن �أي �أثر 
ي�شبغ �مل�شلمني ب�شبغة �لإرهاب 
رحبت كل هذه �جلهود �ملبذولة 
خمتلفة  منظمات  قبل  من 
�لهيئات  لالأ�شف  طليعتها  ويف 
فجاءت  نف�شها،  �لإ�شالمية 
�لتبليغ  مكاتب  �إغالق  باأمر 
�إعالمية  بغارة  و�شنت  و�لدعوة 
�رش�شة تالحق من ور�ءها جميع 
�شعائر  من  وت�شخر  �مل�شلمني 
ولية  �أن  غر�بة  و�لأكرث  �لدين، 
من  �لعايل  �مل�شتوى  ذ�ت  كري�ل 
و�لرقي  و�لثقافة  �لرتبية  حيث 
�لقت�شادي  و�لنمو  �حل�شاري 
لتنقل  �لو�شمات  تلك  ن�شخت 
وقناة  مانور�ما«  مليال  »قناة 
لديهما  �لتي  وع�رشين«  »�أربعة 

بنف�س  كبرية  جماهريية 
�ل�شطالح ب«كوفيد تبليغ«، مما 
�أثار �شجة و��شعة يف ربوع كري�ل 
حتى هبت قياد�ت �مل�شلمني من 
�مل�شلمني  ر�بطة  حزب  بينها 
�حلملة  هذه  تندد  �لهند  لعموم 
�مل�شتهدفة،  �لو�شمة  وهذه 
�لهندي  �لربملان  ع�شو  و�رشح 
�أبرز  من  ب�شري  حممد  ت  �إي 
»باأن  �مل�شلمني  ر�بطة  رجالت 
بعيد  مبعزل  �لهندية  �حلكومة 
وطالبان،  �لتبليغ  حركة  عن 
هي  ول  �مل�شئلة  تدري  ل  وهي 
�شك  ول  �مل�شكلة«،  حلل  تليق 
وليد  هي  لي�شت  �حلملة  هذه  �أن 
خطة  نتيجة  هي  بل  حلظة 
�أ�س  �آر  دهاليز  يف  مر�شومة 
�شد  حركة  �أي  تدع  ل  �لتي  �أ�س 
�مل�شلمني �إل �حتلتها و��شتغلتها، 
�لتي  �لعبار�ت  ببع�س  ونتفاجاأ 
�ملجهولة  �مل�شادر  تلك  روجها 
كوفيد«  »جهاد  �أمثال  �إعالميا 
�لذي  �لغر�م  جهاد  خطى  على 
كان هو �ل�شالح �لأعتى يف حوزة 
كل من �آر �أ�س �أ�س وبي ج ب يف 
وجه �شباب �مل�شلمني، وبدل من 
بوؤر  تبديد  �شد  مت�شافرة  جهود 
كوفيد خ�شعت �ل�شلطات �لهندية 
و�مل�شالح  �لأجند�ت  لبع�س 

فنت  فتائل  �شت�شعل  �لتي  �لتافهة 
ويف  �لأيام،  مقبالت  يف  كبرية 
�لوقت نف�شه تفاعل عدد كبري من 
�ملثقفني يف �ملو�قع �لجتماعية 
عميقة  �أبعاد  ذ�ت  غريبة  بعبارة 

�لتي تختزل لك �لهند باأكملها
يف  كورونا  يتن�رش  مل  »بينما   
ومل  و�إ�شبانيا  و�أمريكا  �إيطاليا 
يلحد  ومل  �إ�رش�ئيل  يف  يتهود 
لدى  �لإ�شالم  �عتنق  �ل�شني  يف 

و�شوله �إىل �لهند«

القنوات الهندية وخطة 
اإ�شالموفوبيا امل�شوؤومة

يعود تاريخ �لعد�ء بني لغتي �أردو 
��شتقاللية  قبل  ما  �إىل  وهندي 
�لربيطاين،  �لحتالل  من  �لهند 
�لر�شمية  �للغة  �ختيار  يف  وذلك 
جلمهورية �لهند �مل�شتقلة، حيث 
متميز�ن،  بعد�ن  هناك  كانت 
لها  �لتي  �أردو  بعد  كان  �لأول 
�شمال  م�شلمي  بني  كبري  تاأثري 
هندي  وبعد  باخل�شو�س  �لهنهد 
لدى  �ملف�شلة  �للغة  كانت  �لتي 
�لهندو�شية  �مللكلية  �لعائالت 
�إل  وكثري من �لهندو�س �لآخرين 
�آنذ�ك  �لوزر�ء  رئي�س  �ختيار  �أن 
نهرو كان مع هندي،  جوهر لل 
بعد ذلك غار�ت �رش�شة  تلت  ثم 

من قبل �لقنو�ت �لهندية تالحق 
�أن  بعد  وتبثها  �مل�شلمني  �أخبار 
ب�شكل  وموهت  و�شوهت  فربكت 
ما  �شوء�تهم  تبدي  فمما  كامل، 
عرب �ملذيع �لإعالمي �ل�شهري يف 
هندي نا�شن ديباك �شوري�شا عن 
طالبان،  بجماعة  �لتبليغ  جماعة 
قائمة  يف  �إياه  وم�شنفا  و��شفا 
�ل�شود�ء،  �لإرهابية  �جلماعات 
�لفعاليات  تلك  على  وعطفا 
�ل�شنيعة ما حدثت يف �شاهني باغ 
�لتحرير،  ميد�ن  �أ�شبحت  �لتي 
و�ل�شابات  �ل�شباب  �آلف  جمعت 
�لتجني�س  قانو  �شد  و�ل�شيوخ 
�نطلقت  حيث  �جلديد  �لهندي 
بع�س �لقنو�ت �لهندية �ملدعومة 
باأنها  ت�شفها  �حلكومة  قبل  من 
و«حمور  �لفريو�س«  »بوؤرة 
�إىل جانب ما �شمحت  �لإرهاب« 
�لهندو�شية  للمعابد  �حلكومة 
ملمار�شة �شعائرهم �لدينية �لتي 
حت�شد �لآلف بال �أي مو�د وقائية 
على  �ملر�قبة  �شددت  بينما 
م�شاجد �مل�شلمني و��شتمرت يف 
حتت  ع�شو�ئية  �عتقالت  حملة 
يخفى  ول  �لتجول،  حظر  غطاء 
�لهند  �شيناريوهات  قر�ء  على 
طائفي  عنف  موجة  �أن  �حلديثة 
لدرجة  �لهند  �شيا�شة  جتتاج 

�لهندية  �ل�شلطات  تتقاع�س  �أن 
وتهمل  �مل�شلمني  �شكاية  لتلبية 
يف حقهم �إهمال ل يربر، وتوجد 
مناطق  عدة  �لهند  �شمال  يف 
ذ�ت �أغلبية م�شلمة ل ت�شل �إليها 
�لإمد�د�ت �لطبية �لالزمة بينما 
ت�شمح �حلكومة �ملركزية لإقامة 
تعد  �لتي  ميال«  »كمبا  �حتفالية 
بحيث  �لعامل  يف  �حتفالية  �أكرب 
بني  ما  فيها  �مل�شاركني  تعد�د 
رجال ون�شاء، وتدعمها �حلكومة 
�شاعة  يف  حتى  �لروبية  مباليني 
�لتوقعات  وو�شط  كورونا  قيامة 
و�لإ�شابات على  �لوفيات  بتز�يد 

طول �لهند.
كل  ت�شعى  �لذي  �لوقت  يف 
يف  �شيما  ل  �حلكومية  �جلهات 
ج  بي  يحكمها  ل  �لتي  �لوليات 
�جلهود  لتكثيف  حلفاءه  ول  ب 
ملو�جهة  �مل�شاعي  وتعزيز 
خطتها  ب  ج  بي  ير�شم  كورونا 
وهي  �لقادمة،  لالنتخابات 
�لكر�هية  وبث  �لعنف  خطة 
و�إثارة �ل�رش�عات و�إ�شاعة �لتهم 
�أمام  �مل�شلمني  وجه  ماء  ليتعكر 
�ملجتمع �لعام، ولالأ�شف �ل�شديد 
و�لقياد�ت  تنطلق بع�س �جلهات 
يف  �مل�شلمني  مع  وقفت  �لتي 
�لركب  ذلك  �حلا�شمة  �ل�شاعات 
�لهندوكية  �لأنظمة  �شنعه  �لذي 
ممجدين  �لإعالم  يف  ليظهرو� 
فعاليات بي ج ب رغم �شخافتها 
كما بدت موؤخر� يف حملة نريندر� 
مع  ت�شامنا  �لنور  لإطفاء  مودي 
كورونا  من  و�ملتوفني  �مل�شالني 
�لقاتل  �لفريو�س  على  وحربا 
�لآوىل  �ملرة  يف  جرب  �أن  بعد 
وقد  �حلديدية،  �لأو�ين  ب�رشب 
�لتافهة  �حلمالت  هذه  ح�شلت 
�لتي  �لقنو�ت  يف  كبري�  رو�جا 
ببث  و�نطلقت  للحكومة،  تطبل 
حي لتلك �لتجمعات �لتي ت�رشب 
�لأو�ين و�ل�شحون �حلديدية، وكم 
ولكنه  م�شحكات  من  بهند  ذ� 

�شحك كالبكا

رغم اأن الهند تتخبط يف �شتى اأزمات حارقة، ومتلمل يف م�شتنقعات الطائفية والعرقية وتقع على حافة االن�شطارات الداخلية تنطلق بكل وقاحة 
لت�شرت �شوءتها با�شتهداف امل�شلمني واإ�شاءتهم وتعكري �شفوهم عرب القنوات واملنابر االإعالمية الرائدة جتاهال مبا ي�شطادها فريو�س كورونا الذي بداأ 

يغزو االأج�شاد ويح�شد االأرواح ويكبد خ�شائر فادحة يف كافة االأ�شعدة اإال اأن حكومة الهند املركزية عادت اإىل عادتها القدمية، وهي �شيا�شة الطائفية 
والعن�شرية و�شناعة اإ�شالموفويا حتى يف زمن الفنت، فن�شيت �شميم امل�شكلة واجتهت نحو امل�شلمني ت�شبهم وت�شفهم بحملة فريو�س كورونا تهربا من عباأ 

امل�شوؤولية وفرارا من ت�شاوؤالت ال�شعب الغا�شب.

»امل�شلمون حملة كورونا«

 موجة عنف جتتاح الهند من جديد

اأزمة اأمومة يف زمن كورونا !
تعرب عن  كافية  كلمات  توجد  ل 
�لتي  �لت�شحيات  تلك  وعن  �لأم 
كل  يف  عائلتها  لكل  تقدمها 
�ل�شديق  فهي  حياتهم  مر�حل 
�أحيانا  و�لأب  و�لطبيب  و�ل�شند 
�جلنة  �أقد�مها  حتت  من  فهي 
ومن تقا�س بتقدمها �ملجتمعات 
كورونا  �أزمة  �ألقت  و�ل�شعوب. 
و�ل�شغري  �لكبري  على  ظاللها 

من  �لكرب  �لن�شيب  لالأم  وكان 
ذلك فاأ�شحت حتمل على عاتقها 
�أمومة  م�شاعفة،  م�شوؤولية 
بني  م�شاعر خمتلطة  م�شاعفة، 
�حلب و�خلوف و�لقوة و�ل�شعف 
مت�شاد�ت  و�للني،  �حلزم 
ذلك  لنا  لتعطي  جاءت  جمتمعة 
يف  حياتنا  ب�شيء  �لذي  �لنور 

هاته �لأيام �لع�شيبة .

كانت �لأم ولتز�ل �لبطل �خلارق 
يف كل �لأزمان، ولكن �شنة 2020 
كان لها طعم خمتلف عما �شبق 
هو عام بطعم �حلرب، ل تعرف 
متى يكون �لهجوم ول متى حتني 
�شاعة �ل�شفر، ورغم كل �جلهود 
�ملبذولة على جميع �مل�شتويات 
�لتي  �لق�شور  �ل�شتنفار  وحالة 
تقريبا،  �لأر�شية  �لكرة  تعرفها 

�مل�شكل  �حلنان  ذلك  ياأتي 
خملوق  �شوى  لي�س  �إن�شان  يف 
رقيق ي�شع �شالمة �جلميع فوق 
�شالمته حماولة خلق جو �أ�رشي 
من  �خلارج  يحمله  عما  بعيد 

ماآ�شي و�أوبئة.
و�جلميع  م�شوؤول  �جلميع 
�حلد  حالة  يف  م�شاهمون 
�لذي  �لوباء  هذ�  من  و�حلماية 

ومنح�رش�  �أحيانا  منت�رش�  بات 
ماتقوم  ولكن  �أخرى  �أحيانا 
�أ�شو�ر  د�خل  �خلفاء  جنود  به 
�لبيوت ترفع له �لقبعة وي�شتحق 

كل تقدير و�إجالل .
�لأب  دور  ننكر  �أن  كما ل ميكن 
�لذي مافتاإ يعي�س ليعي�س �بناوؤه 
�شاأ�شكر  �ليوم  ولكني  وعائلته 
�للو�تي  �لعامل  �أمهات  وكل  �أمي 

هن �أمهات �لبناء و�شند �لأزو�ج 
هي  �أ�شا�شه  بيت  وم�شابيح 

وعو�ميده وحيطانه هو.
حفظ �هلل جميع �لأمهات ورحم 
بالرفيق  �حلتقن  من  كل  �هلل 
�لأعلى ورفع �هلل عنا هذ� �لبالء 
ول  فاقدين  ل  رم�شان  وبلغنا 

مفقودين ودمتم �شاملني.
فاطمة الزهراء �شنتوف 

ق�ضية
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عبد النا�صر فروانة، املخت�ص يف 
�ص�ؤون الأ�صرى واملحررين،

ال�صري  ي�م   ... 17اأفريل 
الفل�صطيني..

القانونية  مكانتهم  من  يعزز  وما   
االحتالل  �ضد  ن�ضاالتهم  وم�رشوعية 
اأجل  من  حماربون  باعتبارهم 
اليوم  هذا  من  جعل  احلرية. مما 
لن�رشة  وعامليا  وعربيا  وطنيا  يوما 
لقد  الفل�ضطيني، واأ�ضاف:   االأ�ضري 
مدار  على  الفل�ضطيني  ال�ضعب  قدم 
كبرية  اأرقاماً  الطويلة  االحتالل  �ضني 
من االأ�رشى واالأ�ضريات الذين زج بهم  
ونالوا  االإ�رشائيلية،  ال�ضجون  داخل 
اأ�ضد العذاب واحلرمان، فما من بيت 
االعتقال،  مرارة  وذاق  اإال  فل�ضطيني 
قوات  اعتقلتهم  من  عدد  يقدر  حيث 
بنحو  الفل�ضطينيني  من  االحتالل 
 )17.000( فل�ضطيني،   )1.000.000(
منهم من الن�ضاء، واأكرث من )50.000( 
من االأطفال، مما منح ق�ضية االأ�رشى 
ون�ضالية  معنوية  قيمة  واملعتقلني 
اأ�ضري  وهو  فروانة،  و�ضيا�ضية. واأ�ضار 
�ضابق الأربع مرات ول�ضنوات عدة،، باأن 
واإناثا، �ضغارا  االأ�رشى جميعا، ذكورا 
من  متعددة  اأ�ضكاال  عانوا  وكبارا، 
اب�ضط  االإذالل واالإهانة، وحرموا من 
التي  واالأ�ضا�ضية  االإن�ضانية  احلقوق 
واالتفاقيات  املواثيق  عليها  ن�ضت 
خمتلفة  ل�ضنوف  وتعر�ضوا  الدولية، 
والنف�ضي،  اجل�ضدي  التعذيب  من 
حيث ميكن القول: اأن جميع من مروا 
الفل�ضطينيني،  من  االعتقال،  بتجربة 
وبن�ضبة  والن�ضاء،  االأطفال  فيهم  مبن 
االأقل  على   - تعر�ضوا  قد   ،)%100(
اأ�ضكال  من  اأكرث  اأو  واحد  اإىل   -
التعذيب اجل�ضدي اأو النف�ضي واالإيذاء 
املعنوي، وظلت ال�ضجون االإ�رشائيلية 
و�ضائل  اإن�ضائها-  -ومنذ حلظة  دوماً 

للقمع  و�ضاحات  لالأ�رشى  عقابية 
ومكاناً  بهم،  املتعمد  االأذى  واإحلاق 
التدريجية  اجل�ضدية  والت�ضفية  للقتل 
ال�ضجن  من  جعل  مما  والبطيئة، 
فيه  تتجلى  منوذجا  االإ�رشائيلي 
على  االحتالل،  يف  االأ�ضواأ  احلالة 
اأن  على  فروانة  اأكد  التاريخ. و  مدار 
مل  اليومية   االإ�رشائيلية  االعتقاالت 
اجل  من  يكافح  �ضعب  م�ضربة  توقف 
انتزاع حقوقه والعي�ش بحرية وكرامه 
فل�ضطينية  دولة  ظل  ويف  اأر�ضه  فوق 
م�ضتقلة وعا�ضمتها القد�ش ال�رشيف. 
وما  امل�ضتمرة  االعتقاالت  تلك  وان 
بحق  االحتالل  �ضلطات  متار�ضه 
ج�ضيمة  انتهاكات  من  املعتقلني 
نظرة  من  تغري  مل  عديدة  وجرائم 
العامل  واأحرار  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
واإمنا عزز  جتاه اال�رشى واملعتقلني، 
من مكانة ق�ضيتهم وجعل منها  ق�ضية 
الق�ضايا  من  وجزء  وطني  اإجماع 
جزءاً  باعتبارها  والدولية،  العربية 
التحرير  حركة  ن�ضال  من  اأ�ضا�ضياً 
منح  ما  وهذا  الفل�ضطيني،  الوطني 
من  كثري  الفل�ضطيني  االأ�ضري  يوم 
لدى  لي�ش  والقيم،  والدالالت  املعاين 
العرب  واإمنا لدى  الفل�ضطينيني فقط 

وكل االأحرار يف العامل.
 

معطيات اح�صائية:
وك�ضف عبد النا�رش فروانة، املخت�ش 
ب�ضوؤون االأ�رشى، اأن �ضلطات االحتالل 
يف  حتتجز  زالت  ما  االإ�رشائيلي 
موزعني  اأ�ضري   )5000( نحو  �ضجونها 
ومعتقال  �ضجنا   23 قرابة  على 
 )180( بينهم  من  وان  توقيف،  ومركز 
و)6(  و�ضيدة،  فتاة  و)41(  طفاًل، 
الربغوثي  مروان  القادة  بينهم:  نواب 
واأحمد �ضعدات وح�ضن يو�ضف، و)13( 
�ضحافيا، و)430( معتقال اإداريا، دون 
تهمة اأو حماكمة، وع�رشات كبار ال�ضن 
ال�ضوبكي"  "فوؤاد  االأ�ضري  واأكربهم 

الذي يبلغ من العمر )81( عاما.
 

املر�صى:
 )700( نحو  وجود  اإىل  فروانة  واأ�ضار 
اأ�ضري يعانون من اأمرا�ش خمتلفة ومن 
من  يعانون  اأ�ضري   )300( قرابة  بينهم 
كال�رشطان  ومزمنة  خطرية  اأمرا�ش 
وال�ضغط  الكلوي  والف�ضل  والقلب 

وال�ضكري وال�ضلل.
 

امل�ؤبدات:
اأ�ضريا   )541( باأن  فروانة  واأو�ضح 
املوؤبد  بال�ضجن  اأحكاما  يق�ضون 
لعدة  اأو  واحدة  ملرة  احلياة(  )مدى 
مرات، واأعالها حكم االأ�ضري عبد اهلل 

الربغوثي ومدته )67( موؤبداً.
 

الأ�صرى القدامى:
اأ�ضريا   )51( وجود  اإىل  فروانة  وبني 
 20 من  اأكرث  اعتقالهم  على  م�ضى 
�ضنة،  ومن بينهم )26( اأ�ضريا معتقلني 
وقيام  "اأو�ضلو"  اتفاقية  قبل  ما  منذ 
اأ�ضريا   )14( وان  الفل�ضطينية  ال�ضلطة 
اأكرث  اعتقالهم  على  م�ضى  قد  منهم 
يُعترب  التوايل، فيما  �ضنة على  من 30 
منذ  املعتقل  يون�ش"  كرمي  االأ�ضري 
38 �ضنة هو اأقدمهم وعميد اال�رشى. 
هذا باالإ�ضافة اإىل وجود ع�رشات من 
االأ�رشى ممن حترروا يف �ضفقة وفاء 
اعتقالهم  واأعيد  "�ضاليط"  االأحرار 
واأبرزهم االأ�ضري نائل الربغوثي الذي 
يف  40 �ضنة  عن  جمموعه  ما  اأم�ضى 

ال�ضجن على فرتتني.
 

الت�زيع اجلغرايف للأ�صرى 
واملعتقلني:

العظمى  الغالبية  اأن  اإىل  فروانة  وبني 
القابعني  واملعتقلني  االأ�رشى  من 
حاليا يف �ضجون االحتالل وما ن�ضبته 
ال�ضفة  حمافظات  من  هم   %84
من  هم    )10%( قرابة  واأن  الغربية، 

الباقي  فيما  ومناطق48،  القد�ش 
قطاع  من  هم   )%6( قرابة  وي�ضكلون 
غري  االأرقام  اأن  على  موؤكدا  غزة.  
وتغري  م�ضتمر  حراك  يف  وهي  ثابتة 
ظل  يف  حمدودة،  م�ضاحات  يف  دائم 
حتى  اليومية  االعتقاالت  ا�ضتمرار 
يف زمن "كورونا"، واأنه وبرغم اأهمية 
معرفته  يجب  ما  اأن  اإال  االإح�ضاء، 
من  كثري  رقم  كل  خلف  اأن  واإدراكه 

احلكايات والق�ض�ش.
 

�صهداء احلركة ال�طنية 
الأ�صرية:

ذكر  االأ�ضرية  احلركة  �ضهداء  وحول 
اأ�ضريا   )222( تقريره اأن  يف  فروانة 
االحتالل  �ضجون  يف  �ضهداء  �ضقطوا 
منذ العام 1967، واأن )73( ا�ضت�ضهدوا 
ب�ضبب  و)67(  التعذيب،  نتيجة  منهم 
القتل  نتيجة  و)75(  الطبي  االإهمال 
العمد بعد االعتقال، و)7( اآخرين بعد 
اإ�ضابتهم بر�ضا�ضات قاتلة وهم داخل 
ال�ضجن. اأمثال: قا�ضم اأبو عكر وعبد 
مراغة  وا�ضحاق  الفحم  اأبو  القادر 
الراعي  واإبراهيم  القا�ضم  وعمر 
ال�ضيخ  وخالد  العكاوي  وم�ضطفى 
ال�ضمد  وعبد  الزعانني  وعطية  علي 
اأبو هدوان ويو�ضف  حريزات وحممد 
اأبو  و�ضامي  �ضاهني  وف�ضل  العرعري 
باالإ�ضافة  والقافلة تطول. هذا  دياك 
توفوا  الذين  االإ�رشى  من  املئات  اإىل 
بفرتات  ال�ضجن  من  حتررهم  بعد 
ق�ضرية متاأثرين باأمرا�ش ورثوها عن  
واالإهمال  التعذيب  جراء   ال�ضجون 

الطبي.
 

ذوي الإعاقات:
 ويف ال�ضياق ذاته ذكر فروانة اأن مئات 
ت�ضبب  اإح�ضاوؤهم-  يتم  -مل  اآخرين 
ال  من  ومنهم  باإعاقات  ال�ضجن  لهم 
ويعاين  ج�ضده  على  اآثارها  يعاين  زال 
ال�ضجون  يف  يوجد  نف�ضيا. فيما  منها 

يعانون  الذين  االأ�رشى  من  الع�رشات 
من اإعاقات ج�ضدية ونف�ضية اأو ح�ضية 

)�ضمعية وب�رشية(.
 

ال�ضجن �ضاحة لال�ضتباك مع املحتل
وبالرغم  اأنه  على  فروانة  واأكد 
االأ�رشى  حافظ  فلقد  ذلك  كل  من 
انتماءهم  على  الفل�ضطينيون 
الوطني  و�ضطروا �ضفحات م�ضيئة من 
ال�ضمود واالنت�ضار وجنحوا يف انتزاع 
الن�ضاالت  بفعل  احلقوق  من  بع�ش 
وقدموا  ال�ضهداء،  ودماء  والت�ضحيات 
خلف  املواجهة  يف  عديدة  مناذج 
الق�ضبان ومقاومة ال�ضجان. ولعل اأبرز 
اأدوات املواجهة التي خا�ضها اال�رشى 
يف �ضجون االحتالل هي االإ�رشاب عن 
الطعام، حينما جعلوا من اجلوع ثائرا 
يف وجه ال�ضجان. وهكذا غدا ال�ضجن 
اال�ضتباك  �ضاحات  من  اأخرى  �ضاحة 
وهكذا  املحتل.  مع  واملواجهة 
على  االإ�رشائيلي-  ال�ضجن  حتول 
موؤ�ض�ضة  من   - االأبطال  هوؤالء  اأيدي 
مقاومة،  وطنية  موؤ�ض�ضة  اإىل  هيمنة، 
االإن�ضان،  اإن�ضانية  على  حتافظ 
والقومي،  الوطني  انتمائه  من  وتعزز 
التعليمية  وقدراته  مب�ضتواه  وترتقي 
وما  الثقافية.  واالأكادميية  ومعارفه 
دون خو�ش هذه  يتاأتى  اأن  لذلك  كان 
الت�ضحيات  من  الطويلة  امل�ضرية 
وتقدمي  املختلفة  واملواجهات 

ال�ضهداء خلف ق�ضبان ال�ضجون.
 

الأ�صرى الفل�صطيني�ن يتحدون 
ال�صجان ويخ�ص�ن الإ�صابة 

بفايرو�ص "ك�رونا"
منا�ضبة  حتل  باأنه  فروانة:  وقال 
هذا  الفل�ضطيني"  االأ�ضري  "يوم 
االحتالل  �ضجون  يف  واالأ�رشى  العام 
ال�ضجان  ق�ضوة  يعانون  اال�رشائيلي 
جانب،  من  جربوته  ويتحدون 
بفريو�ش  االإ�ضابة  خطر  ويخ�ضون 

انت�ضاره  يت�ضع  الذي  القاتل،  "كورونا" 
ويتف�ضى يف املنطقة وقد اأ�ضاب عدد 
من ال�ضجانني وال�ضجانات واملحققني 
تتخذ  اأن  دون  ال�ضجون  يف  العاملني 
اإجراءات  اأية  االحتالل  �ضلطات 
�ضالمتهم،  و�ضمان  اال�رشى  حلماية 
ومل تقدم لهم اأدوات الوقاية والتعقيم 
معاناتهم  من  يفاقم  مما  والتنظيف، 
عليهم  والقلق  اخل�ضية  درجة  ويرفع 
االأهل  زيارات  توقف  ا�ضتمرار  ومع 
ا�ضتمرار  ظل  ويف  واملحامني، 
بحياتهم  االإ�رشائيلي  اال�ضتهتار 

واأو�ضاعهم ال�ضحية.
 

اىل  الفعاليات  كافة  فروانة  طالب 
ذكرى  يف  و�ضعارها  خطابها  توحيد 
اإىل  ي�ضتند  اأن  على  االأ�ضري"  "يوم 

املطالبة بـ:
 1 -  حماية اال�رشى من خطر كورونا 
لهم.  والوقاية  احلماية  �ضبل  وتوفري 
مع ت�ضليط ال�ضوء على �ضوء االأو�ضاع 
ال�ضحية يف �ضجون االحتالل واأ�ضكال 
اال�ضتهتار اال�رشائيلي وعدم االكرتاث 

بحياتهم.
املر�ضى  اال�رشى  عن  االإفراج   -  2 
وال�ضيدات.  واالأطفال  ال�ضن  وكبار 
عر�ضة  االأكرث  الفئات  باعتبارهم 
"كورونا" ويف  بخطر  لالإ�ضابة 
الدويل  املجتمع  فروانة،  دعا  اخلتام 
�رشورة  اإىل  املختلفة  مبوؤ�ض�ضاته 
واملحا�ضبة  امل�ضائلة  اأدوات  تفعيل 
وفاًء  االنتهاكات  مقرتيف  جتاه 
واالأخالقية  القانونية  اللتزاماته 
الفل�ضطينية  االأرا�ضي  �ضكان  جتاه 
والفوري  اجلاد  والتحرك  املحتلة. 
خطر  من  لالأ�رشى  احلماية  لتوفري 
"كورونا" والعمل على �ضمان االإفراج 
واالأطفال  ال�ضن  وكبار  املر�ضى  عن 
االأكرث  الفئات  باعتبارهم  وال�ضيدات 
"كورونا"  بوباء  لالإ�ضابة  عر�ضة 

القاتل.
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قال عبد النا�صر فروانة، املخت�ص يف �ص�ؤون الأ�صرى واملحررين، اأن املجل�ص ال�طني الفل�صطيني اأقر 
عام 1974 باعتباره ال�صلطة العليا ملنظمة التحرير الفل�صطينية، ي�م 17 اأفريل، ي�ما لن�صرة الأ�صرى 
واملعتقلني يف �صج�ن الحتلل الإ�صرائيلي، ووفاء لت�صحياتهم. وتابع: انه ومنذ اأن مت اإقراره قبل 46 

عاما، وال�صعب الفل�صطيني يحييه يف فل�صطني وال�صتات ومب�صاركة جامعة الدول العربية واأحرار العامل 
يف كثري من الدول واملدن العربية والعاملية، ب��صائل واأ�صكال متعددة مبا ي�صاهم يف ت�صليط ال�ص�ء على 

معاناتهم واإبراز اأ�صكال �صم�دهم وحتديهم لل�صجان.

 حقائق واأرقام

 )5000( فل�سطيني يف �سجون االحتالل، 
يعانون ق�سوة ال�سجان ويخ�سون خطر "كورونا"

اأبو احلاج مدير  الدكتور فهد  قال 
عام مركز اأبو جهاد ل�ضوؤون احلركة 
االأ�ضرية يف جامعة القد�ش اإن 180 
قيد  يزالوا  ال  فل�ضطينيا  طفال 
ظروف  االآن  ويواجهوا  االعتقال 

ا�ضتثنائية م�ضاعفة يف ظل انت�ضار 
واأن  كورونا"،   " العاملي  الوباء 
دولة االحتالل تتنكر لكل ال�رشائع 
الدولية وت�ضتمر بتجاهل النداءات 
�رشاح  باإطالق  املطالبة  العديدة 

االأطفال  وبالذات  االأ�رشى  كل 
الدكتور  اأقوال  جاءت   . منهم 
الطفل  يوم  مبنا�ضبة  احلاج  اأبو 
هناك  اأن  م�ضيفا  الفل�ضطيني، 
طفلني قيد احلجر ال�ضحي نتيجة 

وذلك  بال�ضجانني،  احتكاكهم 
على  االلتفاف  اإىل  يهدف  باإجراء 
ب�رشورة  والقا�ضي  املطلق  احلق 
اإطالق �رشاحهم جميعا،م�ضريا اإىل 
اأن االحتالل ينتهج �ضيا�ضة اعتقال 

الو�ضائل  بكل  ويحاول  االأطفال 
وجعل  الفل�ضطينية  الطفولة  قتل 
حياة كل الفل�ضطينيني على اأر�ضهم 
املنظمات  وطالب  م�ضتحيلة. 
"اليون�ضف  وحتديدا  كافة  الدولية 

ورفع  وال�رشيع  العاجل  بالتدخل   "
تقرير اأمام اجلهات الدولية يف�ضح 
ويطالب  االإ�رشائيلية  اجلرائم 
مطالبة وا�ضحة و�رشيحة باإطالق 

�رشاحهم وكافة االأ�رشى .

الدكت�ر فهد اأب� احلاج

�سعبنا ينتظر من "اليون�سيف" �سرعة اإنقاذ اأطفالنا من �سجون االحتالل
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رغم مرور ثمانية ع�شر عامًا على اختطافه...

�سيبقى مروان الربغوثي قنديلاً لن 
ينطفئ نوره .. رغم ال�سجن وال�سجان
تفي�ص املاآقي منت�شيًة بحماة  ال�شرية..وترتاق�ص ال�شفاه بعظمة امل�شرية..وتت�شابك ال�شواعد مزهوًة 
بقد�شيِة الر�شالة..فتتلألأُ العيون، ماأخوذًة بهاتيك املن�شرمات العابقات، وطنيًة، ومواقف، وعدالًة، 

و�شمرياً، واإن�شانية. ومع كل ن�شمة هواء تداعب هذا الوطن، وحترك فينا روح الوفاء والنتماء، و مع كل 
زهرة تنمو يف ثرى الوطن الفل�شطيني املحتل، ينمو الرجال الأوفياء هاماتهم تعانق ال�شماء، واأرجلهم 
متجذرة يف الأر�ص. فمن هوؤلء الأخ القائد مروان الربغوثي " اأبا الق�شام الذي اأم�شى حتى يومنا هذا 

ثمانية ع�شرة عاما خلف الق�شبان التي �شداأت ومل ت�شداأ اإرادته ، �شلحه ال�شرب، ومبداأه التحدي. 
بقلم : فرا�ص الطرياوي 

ع�شو الأمانة العامة لل�شبكة 
العربية للثقافة والراأي 

والإعلم/ �شيكاغو 

ال�سجن  ق�ساوة  من  وبالرغم 
احلياتية  وال�رشوط  وال�سجان، 
الالاإن�سانية  واملعاملة  القا�سية، 
لألف  النفرادي  العزل  يف  ومكوثه 
اإل  زنزانة �سيقة،  يوم متوا�سلة يف 
اأنه مل ي�ست�سلم للواقع املرير فكان 
�سلباً خمل�ساً عنيدا ، مل ي�ساوم على 
القائد  الأخ  عن  فاحلديث  مبداأ، 
مروان الربغوثي هو مبثابة احلديث 
حديث  ثورة،  وجتربة  تاريخ،  عن 
و�سموخ  عز  ووقفات  حتديات  عن 
واإرادة. نعم لقد عرفناه رجاًل يتقدم 
الرجال يف اأ�سد املواقف واأ�سعبها، 
بتاراً يف احلق، وراية  عرفناه �سيفاً 
عرفناه  الرايات،  كل  فوق  تخفق 
املنا�سلني  لإخوانه  ن�سوحاً  اأخاً  
ي�سع  وهو  وقيادة،عرفناه  قاعدة 
ويفديه  عيونه،  حدقات  يف  وطنه 
�سادقا  عرفناه  وج�سده،  بروحه 
وعرفنا  الآخرين،  ومع  نف�سه  مع 

حياته،  جنبات  ي�سئ  وهو  احلق 
ال�سيف  كان  ولو  احلق  كلمة  يقول 
من  اأميناً  قائدا  رقبته،عرفناه  على 
ول  حدود  تبعده  ل  الوطن،  قادة 
هو  ما  كل  تقدمي  من  الأيام  متنعه 
العادلة،  وق�سيتها  لفل�سطني  جليل 
منبعاً  عرفناه  كانوا،  اأينما  واأبنائها 
الكرم،  وا�سع  القلب،  طيب  للعطاء، 
ال�سغري  له  ي�سهد  للتوا�سع  ومثال 

منا�سال  عرفناه  بذلك.  الكبري  قبل 
على  حمافظاً  �سبورا  �سامداً  وفياً 
املبداأ  ثابت على  يتغري،  ل  طبيعته 
فيه  توؤثر  ومل  يتبدل  ومل  يتلون  مل 
رجل  عرفناه  الأو�ساع،  تقلبات 
م�سوؤولية يقدر الأمور حق قدرها، 
الوطن  م�سلحة  يف�سل  عرفناه 
وي�سعه  ال�سخ�سية،  م�ساحله  على 
كيف  وعرفناه  عيونه،  حدقات  يف 

بني  �رشورية  وحدة  يج�سد  كان 
الأخالق  وبني  والأخالق  ال�سيا�سة 
ان�ساناً  عرفناه  التنظيمي،  والعمل 
الفل�سطيني   احلال  تفا�سيل  يعي�ش 
ول  انق�سام  بال  فيه  وينا�سل 
انف�سام، مل يدخر جهداً كي ي�سل 
لكل  الأحرار  كل  و�سوت  �سوته 
�سعبه  هم  حاماًل  دوما   ، العامل 
لل�سهداء  اميناً  واآلمه،  وجراحه 
والأ�رشى واملقاومة. نعم هذا هو 
يعرفه،  ل  ملن  الربغوثي  مروان 
بل يعجز القلم عن و�سف خ�ساله، 
ت�رشد  حينما  الكلمات  وجتف 
حينما  القامات  وتنحني  �سريته، 
ومواقفه.  بطولته  عن  نتحدث 
القائد  الأخ  �سيبقى   : اخلتام  ويف 
مروان الربغوثي قندياًل لن ينطفئ 
ال�سجن  عتمة  رغم  اهلل،  باإذن  نوره 
اأن  لل�سم�ش  بد  فال  وال�سجان، 
ول  ينجلي  ان  لليل  ولبد  ت�رشق، 
طال  فمها   ، ينك�رش  اأن  للقيد  بد 
ظلم ال�سجان، ومهما طال الزمان، 
والظلم  املعاناة،  ا�ستمرت  ومهما 
والقهر وال�ستبداد، فال بد اأن تفتح 

الأبواب وتنك�رش اإرادة اجلالد.

بقلم: ح�شن عبادى

اأبو  كميل  الأ�سري  اإىل  تعّرفُت 
وتناولت  رواياته  عرب  حني�ش 
�سجنه،  من  هاتفني  بع�سها، 
املّرة  والتقيته  وتعارفنا  حتادثنا 
 03.06.2019 الثنني  يوم  الأوىل 
ال�سحراوي،  رميون  �سجن  يف 
ع�سّية عيد الفطر، اأعّدت زوجتي 
�سمرية علبة كعك وطلبت تو�سيلها 
له لكّنها بقيت يتيمة على بواّبته. 
فيها:  جاء  بر�سالة  كميل  بعث 
"اأعّدي الكعك وهّيئيه يف كل عيد، 
فرمبا تتحّقق معجزة حرّيتنا من 
وقد  الكثيف،  ال�سباب  هذا  بعد 
يف  خمّباأة  لأقدار  ر�سوة  تكون 
نبوءتك  وتتحّقق  الزمن،  �سدمي 
نتاأّمل  ونحن  الكعك  ناأكل  باأن 
هذا  خّبئي  حيفا.  بحر  اأمواج 
الوعد، واتركيه مدفوناً يف ب�ستان 
قلبك، فرمبا ينمو وياأتي مثل هذا 
اليوم، واإن مل ياأِت اأو يتاأّخر قلياًل 
�رشف  يكفينا  عندها  كثرياً  اأو 
و�سناعة  احللم  يف  املحاولة 
اإىل  الطريق  يكون  فقد  الفرح، 
احللم وهو ينطوي على هذا القدر 
العالقة  توّطدت  املتاعب."  من 
�سار  مّرات،  عّدة  بعدها  وزرته 

�سنحت  كلّما  هاتفًيا  بي  ل  يت�سّ
ميالده  عيد  واليوم  الفر�سة،  له 
ال�سابع ع�رش خلف الق�سبان ويبداأ 
فعاًل  اأهو  ع�رش.  الثامن  عامه 
الكعك  اأعددنا  نعم،  "عيد"?!? 
لن�سيء �سمعة اأخرى من �سمعات 
ال�سعور  دحر  والأمل،  العزمية 
يحلم  احلياة.  وانت�سار  بالهزمية 
الغور،  مزرعة  يف  بجّنته  كميل 
كّنا هناك والتقينا والديه: ربحّية 
عابًرا  لقاًء  حني�ش،  اأبو  و�سعيد 
ا�ستمّر �ساعات طويلة بني مزارع 
البندورة والفلفل، بّيارات الربتقال 
والليمون والكلمنتينا، وروح كميل، 
احلا�رش/الغائب، يف �سماء الغور. 
باحلرّية  واأماًل  انبعاًثا  كميل  ي�سّع 
القادمة ل حمالة رغم حمكومّيته 
نهاية  موؤّبدات...هاتفني  بت�سعة 
مًعا  ورفعنا  الفائت  الأ�سبوع 
اليوم  نطفئ  علّنا  احلرّية  كاأ�ش 
الظالم!  �سمعات  من  �سمعة  اآخر 
تواعدنا اأن نحتفل بعناقه �سم�ش 
ال�سوؤال  وبقي  حيفا  يف  احلرّية 
�سيكون ع�ساء احلرّية  عالًقا: هل 
وّل م�سّخن؟!؟لك عزيزي  من�سف 
التحّيات، احلرّية لك  اأحلى  كميل 
اأمل  اأ�رشى احلرّية، على  وجلميع 

اأن يكون ع�ساء احلرّية قريبًا.

بقلم الأ�شري الفل�شطيني/  
اأ�شامة الأ�شقر

وتبجيل  باحرتام  نظرنا  لطاملا 
واأحببناه  اأحبنا  ل�سعٍب  وتقدير 
اأنه  لو  كما  ترابها  ع�سقنا  ولأر�ٍش 
تراب فل�سطني التي ُرخ�ست دمائنا 
اجلزائر  كانت  لأجلها  واأعمارنا 
بو�سلتنا الأوىل عندما كانت ثورتها 
التثقيف  حلقات  فكانت  لنا  قدوة 
الفل�سطينيني  لالأ�رشى  الداخلية 
اأول ما تبداأ به هو درا�سة التجربة 
والثورة  املقاومة  يف  اجلزائرية 
اأطلقنا  فلطاملا  الحتالل،  على 
يف  الأوىل  ال�سهداء  ثورة  عليها 
فاجلزائر  املعا�رش  التاريخ 
ثورتنا  ا�ستقبلت  التي  احلبيبة  
مرحبة بها مبا�رشة بعد انت�سارها 
يف  نا�سعًة  ب�سماتها  و�سعت  قد 
قلوبنا ومل تخيب يف يوم من الأيام 
ظننا بها فكانت برغم املنعطفات 
هذه  عرب  بها  مرت  التي  احلادة 
ال�سنوات حتافظ على ثباتها الذي 
مل يتغري وهو وقوفها بجانب �سعب 
داخل  من  الآن  نكتب  فل�سطني. 

�سجون الحتالل ب�سعورنا ال�سادق 
الذي  احلبيب  الوطن  هذا  اجتاه 
زال  ول  وكان  وعطفاً  حباً  يغمرنا 
الأهل  دوماً  فكنتم  اأفئدتنا  حمط 
الأثر  لها  وقفاتكم  وكانت  وال�سند 
جراحنا  من  التخفيف  يف  البالغ 
�سادقاً  به  ن�سعر  الذي  وحبكم 
الذي  البلد  هذا  بحب  ياأ�رشنا 
ُخ�سب  الذي  ترابه  تقبيل  نتمنى 
بدماء الطهارة وال�سهادة والكرامة 
يف  للجزائر  فل�سطني  اأ�رشى  فمن 
مير  التي  الع�سيبة  الظروف  هذه 
مليون  كورونا  جائحة  ب�سبب  بها 
قبلة وحتية نطبعها على جبني كل 
اأم �سهيد وتراب �سهيد وقرب �سهيد 
هذا  لتحرير  فداء  عمره  دفع 
العربية  الأر�ش  من  العزيز  اجلزء 
هذه  ويف  ونقد�ش،  نحب  التي 
الأوقات التي هي م�سريية بالن�سبة 
مع  اأننا  نقول  احلبيب  للجزائر 
واأننا  مظلومة  اأو  ظاملة  اجلزائر 
مواجهة  يف  خلفكم  بحب  نقف 
هذا الوباء متمنني ال�سالمة لوطن 
ونبادله  حباً  الذي غمرنا  اجلزائر 

احلب اأ�سعافاً م�ساعفة.

الأ�سري كميل اأبو حني�ش احلرّية 
لك وجلميع اأ�سرى احلرّية

من الأ�سرى الفل�سطينيني للجزائر 
مليون قبلة وحتية

بقلم الأ�شري اأ�شامة الأ�شقر

واأحرار  الفل�سطيني  ال�سعب  يحيي 
الفل�سطيني  الأ�سري  يوم  اأجمع  العامل 
هذا اليوم الذي جاء تعبرياً عن مدى 
لت�سحيات  العامل  احرتام  تقدير  
الأ�رشى  من  الآلف  مئات  ون�سالت 
مقاومة  خلفية  على  اعتقلوا  الذين 
اإن  حيث  الإ�رشائيلي  الحتالل 
الوحيد  يكن  الفل�سطيني  مل  ال�سعب 
الذي عانى الحتالل والأ�رش فهناك 
ع�رشات اإن مل نقل املئات من �سعوب 
احتالل  حتت  وقعت  التي  العامل 
اأجنبي حاول لفرتات اغت�ساب اأر�سها 
ال�سجون  كانت  وقد  وق�سم حقوقها، 
اأكرث اأدوات الحتالل عنفاً بعد القتل 
لأن يف معنى العتقال ما يفوق قدرة 
الإن�سان العادي على الفهم والإدراك 
كانت  مهما  اإن�سان  اأي  ي�ستطيع  فلن 
يالم�ش  اأن  التخيل  على  قدرته 
اأ�سرياً  اإل  زنزانة  داخل  اأ�سري  �سعور 
ال�سعوبة  من  الإح�سا�ش  فهذا  مثله 

اأكرث النا�ش  مبكان �رشحه حتى عند 
فلمعنى  والو�سف  التعبري  على  قدرًة 
وحياتية  اإن�سانية  مركبات  العتقال 
اآخر  �سيء  اأي  عن  خمتلفة  ونف�سية 
حيث اأن هذا اأقرب ملخالفة الفطرة 
حٍب  من  الإن�سان  عليها  جبل  التي 
واللعب  والتطور  وال�سفر  للحياة 
يف  ما  وكل  وال�ستقرار  والرتباط 
تعترب  ق�سايا  من  الإن�سانية  احلياة 
وهذا  اإن�سان  لكونه  هاماً  اأ�سا�ساً 
الذي  ال�سجان  اأدركه  ما  بال�سبط 
اإ�رشار  �سابق  وعن  باإمعان  يحاول 
اأب�سط  من  الأ�سري  الإن�سان  حرمان 
باإن�سانيته  ت�سعره  التي  الق�سايا 
الإن�سان  هذا  لإخ�ساع  حماولة  يف 
التوا�سل  من  فاحلرمان  الأ�سري 
اأو  الأهل  مع  اجل�سدي  اأو  اللفظي 
اأ�سري يحقق هذه  مع كل ما هو غري 
الأ�سري  منع  على  والإ�رشار  الغاية 
مع  بدائية  بطرق  ولو  الحتكاك  من 
احلياة خارج الأ�سوار اأي�ساً له تبعات 
الأ�سري  الإن�سان  هذا  نف�سية   على 

واملتابعة  العالج  من  احلرمان  اأما 
الإن�سان  على  الإبقاء  مع  الطبية 
الأ�سري على قيد احلياة فهو حماولة 
وحده  ال�سجان  باأن  لالإثبات  اأخرى 
وم�سري  بقدر  التحكم  على  القادر 
به  ما مير  اإن  الأ�سري.  الإن�سان  هذا 
الأ�سري الفل�سطيني وما يعانيه  داخل 
يكون  يكاد  الحتالل  �سجون   اأقبية 
يف  العاملية  النماذج  بني  من  الأ�سواأ 
الأ�سري  لي�ش  فهو  املعا�رش  التاريخ 
يعني  الذي  التقليدي  باملفهوم 
احلركة  حرية  من  الأ�سري  حرمان 
من  عمقاً  اأكرث  اأبعاد  له  بل  والتنقل، 
هو  لالحتالل  الأ�سمى  فالغاية  ذلك 
حلالة  الأ�سري  الإن�سان  هذا  حتويل 
خاملة خا�سعة غري موؤثرة اأو متاأثرة 
وغري قادرة للتطور الإن�ساين والآدمي 
واحد  وجوده  وعدم  وجوده  اأن  اأي 
الأ�سري  اأدركه  ما  بال�سبط  وهذا 
من  طويلة  �سنوات  عرب  الفل�سطيني 
خمتلفة  بطرق  ال�سجان  مقارعة 
ومنها  منظم   جماعي  هو  ما  منها 

ما هو فطري اإن�ساين فردي يقوم به 
الأ�سري من ذاته لإدراكه لأهمية بقائه 
اأقد�ش  عن  مدافع  منا�سل  كاإن�سان 
الق�سايا يف التاريخ احلديث فما اإرادة 
والتوا�سل  والتعليم  والتطور  احلياة 
يقدمها  حية  مناذج  اإل  اخلارج  مع 
وا�سح  بتعبري  الفل�سطينيون  الأ�رشى 
الحتالل  اإليه  ي�سبو  ما  اإدراك  عن 
الإ�رشائيلي من اإجراءاته بحقهم، فما 
اأفواج الدار�سني واملتعلمني  نراه من 
واملثقفني من داخل �سفوف الأ�رشى 
الحتالل عليهم مبئات  الذين يحكم 
الظروف  لأق�سى  ويخ�سعهم  ال�سنني 
ال�سمود  على  تاأكيداً  اإل  الإن�سانية 
والإميان بحتمية الن�رش واأن ارتباطنا 
هو  الأر�ش  هذه  يف  وحقنا  مببادئنا 
ال�سبيل الوحيد ل�ستمرار م�سرية هذا 
ال�سعب املطالب باأب�سط احلقوق التي 
وال�رشائع  املواثيق  كل  عليها  ن�ست 
امل�سري  تقرير  حق  وهو  الدولية 
ل�سعٍب ينا�سل لأكرث من مئة عام يف 

�سبيل حتقيق هذا الهدف النبيل.

الأ�سرى الفل�سطينيون �سمود واإميان بحتمية الن�سر
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درجة احلرارة التي تق�صي 
على الفريو�س التاجي كورونا

يف  فرن�سيون  علماء  حّدد 
احلرارة  درجة  املخترب، 
الفريو�س  على  تق�سي  التي 
تام  ب�سكل  )كورونا(  التاجي 
جمموعة  ووجدت  ونهائي 
من  الفرن�سيني  العلماء  من 
فريو�س  اأن  بروفان�س  جامعة 
متاًما  ميوت  التاجي  كورونا 
حرارة  لدرجة  تعر�سه  عند 
 15 ملدة  درجة   92 مقدارها 

دقيقة.
اأن   »bioRxiv« موقع  وذكر 
هذه  خالل  قاموا  الباحثني 
الفريو�س  بت�سخني  التجربة 
ملدة  درجة   60 اإىل  التاجي 
بعد  اأنه  والحظوا  �ساعة، 
بع�س  تزال  ال  التعر�س  هذا 
التكاثر  على  قادرة  �سالالته 
ويعد الت�سخني حتى 60 درجة 
معتمدا  قيا�سا  �ساعة،  ملدة 
العلمية،  املختربات  اأغلب  يف 
ذلك،  ومع  الفريو�سات  لفناء 
كورونا  الفريو�س  على  الق�ساء 
بعد  اإال  يحدث  مل  تام  ب�سكل 
 92 قدرها  حلرارة  تعري�سه 

درجة ملدة 15 دقيقة.
الفرن�سيون  العلماء  وا�ستخدم 
الكلي  خاليا  التجربة،  يف 

االإفريقية  اخل�رضاء  للقردة 
للفريو�س  ب�ساللة  امل�سابة 
اخلاليا  ُو�سعت  التاجي 
اأنبوبني لالختبار،  امل�سابة يف 
واالآخر  نظيف،  بو�سط  االأول 
حيواين،  اأ�سل  من  بربوتينات 
حتاكي ظروفا حقيقية ولي�ست 

معقمة.
الت�سخني  عملية  اإجراء  وبعد 
مت  درجة(،   60( القيا�سي 

ال�سالالت  على  متاما  الق�ساء 
النظيفة  البيئة  يف  الفريو�سية 
االأخرى  العينة  يف  لكن  متاما، 
غري املعقمة بقي بع�سها حيا 
ا�ستنتاج  اإىل  الباحثون  وتو�سل 
مفاده، اأن الربوتوكول القيا�سي 
يكون  قد  درجة(،   60( للتعقيم 
ذات  العينات  لتعقيم  كافيا 
املنخف�س،  الفريو�سي  الثقل 
اأي من عدد الفريو�سات. ولكن 

ال  قد  القيا�سية  احلرارة  هذه 
تكون كافية للعينات التي حتمل 

عددا كبريا من الفريو�سات.
واأكد اأ�سحاب التجربة اأن نتائج 
اختيار  يف  �ست�سهم  اأبحاثهم 
املعتمدة  القيا�سات  اأن�سب 
للتعقيم من الفريو�سات، وذلك 
الطواقم  اإ�سابة  خطر  لتفادي 
مبا�رضة  تتعامل  التي  الطبية 

مع العينات.

الإفراط بتناول الليمون 
والزجنبيل يخف�س مناعة اجل�صم

علم  علماء  كبار  اأحد  ت�سريي�سيف،  فالريي  االأكادميي  اأعلن 
يعتربهما  اللذين  والزجنبيل  الليمون  اأن  رو�سيا،  يف  املناعة 
اأن يلحقا ال�رضر  الكثريون دواء لعالج فريو�س كورونا، ميكن 
باملناعة وقال اخلبري يف حديث ل�سحيفة »رو�سي�سكايا غازيتا« 
اإن الليمون والزجنبيل من جمموعة املواد التي حتفز ن�ساط 
منظومة املناعة يف اجل�سم. واالعتماد على تاأثريها ال�سحري، 

لي�س �سوى نتيجة اأوهامنا اليومية ب�ساأن انتظار املعجزة.
اأمر  املحفزة  املواد  مب�ساعدة  املناعة  »تعزيز«  واأ�ساف، 
�سيتبعه  االإثارة  نتيجة رد فعل هذه  الأنه  حمفوف باملخاطر، 
ا�ستنفاد اأو نق�س املناعة الثانوي وقال، »اإذا اأثر حمفز ما يف 
هذا الوقت يف اجل�سم، فاإن منظومة املناعة قد ت�سبح غري  
ال�سخ�س«وجتدر  وبالتايل مير�س  قادرة على حماية اجل�سم، 
االإ�سارة، اإىل اأن اأ�سعار الليمون والزجنبيل ارتفعت اإىل م�ستويات 
اأن ن�رض البع�س يف �سبكات التوا�سل االجتماعي،  عالية، بعد 

معلومات كاذبة عن فعاليتهما يف ال�سفاء من فريو�س كورونا.

�صلبية الفح�س الأول..
 بداية تعايف 

�سبب االإبقاء على م�سابي فريو�س كورونا امل�ستجد، رغم ظهور 
غري  فريو�س  مع  »نتعامل  بقولها:  اآر«  �سي  الـ«بي  �سلبية حتليل 
ب�ساأنه، وبالتايل  االأبحاث والدرا�سات جترى  معروف وما زالت 
ال اأحد يعلم بعد ما اإذا كان قادراً على االختباء والظهور جمدداً 

اأم ال«.
وت�سيف: »جنري حتليل )بي �سي اآر( مرة اأخرى بعد 48 �ساعة 
الأي م�ساب بفريو�س كورونا، وهو ما يتما�سى مع تو�سية منظمة 
ال�سحة العاملية، حتى يكون اجلميع يف ماأمن، خا�سة اأننا نعزل 
له بعد 48  التحليل  اإعادة  اأي م�ساب تظهر نتيجة �سلبية حلني 

�ساعة«.
ال�سخ�س م�ساب  اأن  يعني  العينة  النووي يف  اإن ظهور احلم�س 
الفريو�سات  بقية  �ساأن  �ساأنه  الفريو�س  والأن  كورونا،  بفريو�س 
التنف�سية وياأخذ دورته داخل ج�سم االإن�سان حلني تغلب املناعة 

عليه، نقوم بعزل احلالة حلني اإجراء حتليل الـ«بي �سي اآر«.
تعايف  بداية  يعني  فهذا  �سلبية  التحليل  نتيجة  جاءت  »اإذا 
املري�س ولي�س اكتمال �سفائه، لهذا جنريه مرتني، ونبقي على 
احلاالت مبا فيها من ثبتت �سلبية نتائجهم ملدة 14 يوماً كاإجراء 
احتياطي للمتابعة والتاأكد من ال�سفاء متاماً«.  وحول االإجراءات 
يف  هو  كورونا  »فريو�س  الطبيب:  يو�سح  العزل،  داخل  الطبية 
االأ�سل عدوى تنف�سية مثل بقية الفريو�سات، وكل حالة تختلف 
عن غريها، لهذا فاإن الطبيب املعالج هو من يحدد هل امل�ساب 
يحتاج اإىل م�ساد حيوي اأم اأدوية لرفع كفاءة املناعة اأو م�سكنات 
الـ)بي  اإجراء حتليل  وتتم متابعة احلالة قبل  لتخفي�س احلرارة 

�سي اآر(«.

التي  الدرا�سة  نتائج  ك�سفت 
اأورليانز  نيو  مركز  علماء  اأجراها 
لويزيانا،  بجامعة  ال�سحية  للعلوم 

الدماغ  بنية  االإجهاد  يغري  كيف 
 Journal of جملة  وتفيد 
نتائج  باأن   ،Neuroscience

الدرا�سة التي اأجراها فريق علمي 
برئا�سة الدكتور �سي وانغ جون ليو 
اخللية  بيولوجيا  ق�سم  يف  االأ�ستاذ 
بينت  املركز،  يف  الت�رضيح  وعلم 
الدماغ.  بنية  االإجهاد  يغري  كيف 
ميكن  النتائج  هذه  على  واعتمادا 

حتديد طرق الوقاية والعالج.
العلمي  وفريقه  ليو  اكت�سف  وقد 
اأجروها  التي  التجارب  خالل 
على الفئران املخربية، اأن حادث 
اإجهاد واحد ي�سبب تغريات �رضيعة 
ودائمة يف اخلاليا النجمية للدماغ، 

حيث تنظفه من »النفايات«.

وقد اأجرب ت نوبة االإجهاد نهايات 
االنف�سال  على  النجمية  اخلاليا 
عن م�سبك االت�سال الع�سبي، الذي 
من  املعلومات  تنتقل  خالله  من 
الفريق  واكت�سف  اأخرى  اإىل  خلية 
امل�سببة  االآلية  اأي�سا،  العلمي 
ووجدوا  االت�ساالت.  النقطاع 
يكبح  االإجهاد  فرتة  خالل  اأنه 
امل�سار  النوراإبينفرين  هرمون 
بروتني  عادة  ينتج  الذي  اجلزيئي 
GluA1، الذي من دونه ال ميكن 
للخاليا الع�سبية واخلاليا النجمية 

التوا�سل مع بع�سها البع�س.

اأكرث مادة غذائية �صررا على الإن�صان!
واأخ�سائي  الطبيب  و�سف 
كوفالكوف،  األيك�سي   ، التغذية 
املنتج  باأنها  ال�سكر  مادة 
الغذائي االأكرث �رضرا يف العامل 
واأ�سار كوفالكوف، اإىل اأنه يجب 
الفركتوز  مركبات  ا�ستبعاد 
االأ�سكال  بكافة  واجللوكوز 
التي يتم احل�سول عليها ب�سكل 
الغذائي  النظام  من  م�سطنع، 
االإطالق  على  النا�س  جلميع 
مقابلة  يف  كوفالكوف  وقالت 
ت�سبب  »ال�سكر  تلفزيونية: 
بالكثري من الوفيات اإ�سافة لعدد 
االأكرث  وهو  االأمرا�س  من  كبري 
خطرا على االإطالق«ووفقا له، 

ي�ستطيع  ال  االإن�سان  ج�سم  فاإن 
والكميات  ال�سكر  مع  التكيف 

املتزايدة من الكربوهيدرات.
»�سكان  اأن  اإىل  الطبيب  واأ�سار 
 70 ي�ستهلكون  مو�سكو 

�سنويا  ال�سكر  من  كيلوجراما 
مل  وهذا  الواحد،  لل�سخ�س 
الطبيعة،  يف  قبل  من  يحدث 
البنكريا�س  ي�ستطيع  ماال  وهو 
حتمله«، م�سيفا اأن اأطباء الغدد 

مبراقبة  ين�سحون  ال�سماء 
يف  م�ستواه  زيادة  وعدم  ال�سكر 

الدم.
يف  احلالية  ظروفنا  يف  وحتى 
كورونا،  فريو�س  وباء  زمن 
اأن  اإىل  ت�سري  االإح�سائيات  فاإن 
االأ�سعف  هم  ال�سكري  مر�سى 
م�ساعفات  مواجهة  يف 
القاتل،  بالفريو�س  االإ�سابة 
 %60 عن  تزيد  ن�سبة  وي�سكلون 
الذين  املر�سى  وفيات  من 
عند  مرافقة  اأمرا�سا  يحملون 
اإىل  وذلك  بالفريو�س  االإ�سابة 
جانب مر�سى االأوعية الدموية 

وارتفاع ال�سغط ال�رضياين.

كيف يوؤثر الإجهاد يف الدماغ؟



بلعمري  جمال  اجلزائري  نا�شد 
�شلطات  ال�شباب،  نادي  مدافع 
ت�شهيل  اأجل  من  بالتدخل  بالده، 
وح�شوله  ال�شعودية،  عن  رحيله 
على فر�شة التواجد رفقة عائلته، 

يف ظل اأزمة فريو�س كورونا.
ت�رصيحات  يف  بلعمري  وقال 
�شوت  اإىل  �شوتي  »اأ�شم  �شحفية 
املدرب خري الدين م�شوي، اأنا�شد 
بالتدخل  اجلزائرية  ال�شلطات 

اأر�س  اإىل  العودة  من  نتمكن  حتى 
نتلقى  اأن  »اأمتنى  الوطن«وتابع 
اأخباًرا �شارة يف اأقرب وقت ممكن، 
لأر�س  العودة  اإىل  بحاجة  نحن 
بجانب  الوقوف  اأجل  من  الوطن 
الظرف  اأن  »اأعتقد  عائالتنا«واأمت 
احلايل ل ي�شمح لنا باحلديث عن 
ال�شباب،  مع  وو�شعيتي  القدم  كرة 
املهم جتاوز اأزمة فريو�س كورونا 

واخلروج منها باأقل الأ�رصار«.

بن  نبيل  اجلزائري  النجم  تلقى 
طالب، املعار من �شالكه الأملاين 
الإجنليزي،  يونايتد  نيوكا�شل  اإىل 
فرتة  خالل  ل�شمه  عرو�س  عدة 
ومن  املقبلة  ال�شيفية  النتقالت 
الدويل  لبيع  �شالكه  املتوقع جلوء 
�شيما  ل  ال�شيف،  هذا  اجلزائري 
اإدارة  مع  املتكررة  اأزماته  بعد 
ون�شف  عام  مدار  على  النادي 

بيلد«  »�شبورت  �شحيفة  وذكرت 
اأن هناك عدة عرو�س  الأملانية، 
و�شلت بن طالب، يف ظل التقارير 
التي اأفادت باقرتاب نيوكا�شل من 
وميلك  ال�شيف  هذا  نهائًيا  �شمه 
خيار  بند  الإجنليزي،  النادي 
�شاحب  اإعارة  عقد  يف  ال�رصاء 
ماليني   10 مقابل  عاًما،  الـ25 
باأن  ال�شحيفة،  واأفادت  يورو. 

هناك اأندية من ال�شني وال�شعودية 
طالب،  بن  ب�شم  مهتمة  ورو�شيا، 
�شوق  يف  بينها  ال�رصاع  ي�شعل  ما 

النتقالت. 
ل�شخ  �شالكه  م�شوؤولو  ويطمح 
خلزائن  الأموال  من  املزيد 
الراهنة؛  الأزمة  ظل  يف  النادي، 
يزيد  كورونا، مما  ب�شبب فريو�س 

من ن�شب رحيل بن طالب.
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الإجنليزي  ت�شيل�شي  نادي  اأعلن 
جمانية  وجبة  األف   78 �شيقدم  اأنه 
ال�شحية  اخلدمات  لدائرة 
واجلمعيات  الربيطانية  الوطنية 
ال�شن  كبار  تدعم  التي  اخلريية 
وامل�شت�شعفني خالل اأزمة فريو�س 
كورونا امل�شتجد وقال برو�س باك 
»البلوز«: »كنا ول زلنا دائما  رئي�س 
ملتزمني بدعم جمتمعاتنا، وخا�شة 
امل�شت�شعفني جدا، وندرك يف هذا 
اأهمية  اأكرث  الأمر  هذا  اأن  الوقت 
واأ�شاف:  م�شى«.  وقت  اأي  من 

رومان  )الرو�شي  النادي  »مالك 
حتدي  اأمام  و�شعنا  اأبراموفيت�س(، 
املحتاجني«من  دعم  �شبل  لإيجاد 
»اأولد  ملعب  �شي�شاء  اأخرى،  جهة 
ترافورد« اخلا�س بفريق مان�ش�شرت 
اللون  عادة  يغطيه  والذي  يونايتد 
النادي  مباريات  خالل  الأحمر 
لإظهار  الأزرق  باللون  ال�شمايل، 
اخلدمات  يف  للعاملني  الدعم 
ومن  الوباء  فرتة  خالل  ال�شحية 
»اأولد  ملعب  يتحول  اأن  املقرر 
وجاره  مناف�شه  لون  اإىل  ترافورد« 

مان�ش�شرت �شيتي بالتزامن مع حملة 
الأ�شبوعية  اجلماهريية  ال�شادة 
»الت�شفيق  الطبية  بالفرق 
متام  يف  اخلمي�س  للمعاجلني« 
غرينت�س  بتوقيت   19:00 ال�شاعة 
بيان:  يف  يونايتد  مان�ش�شرت  وقال 
ترافورد  اأولد  تلوين  يتم  ل  »عادة 
احلال  ذلك  لكن  الأزرق،  باللون 
باجلهود  لالعرتاف  كذلك  �شتكون 
ال�شتثنائية التي يبذلها العاملون يف 
وباء  ملكافحة  الأمامية  اخلطوط 

فريو�س كورونا امل�شتجد«

ت�شم  قائمة  الفرن�شية،  فيغارو«  »لو  ن�رصت �شحيفة 
اخلم�شة  الدوريات  يف  قدم  كرة  لعبي   10 اأ�رصع 
الكربى يف »القارة العجوز«، واحتل امل�رصي حممد 
ال�شابع  املركز  الإجنليزي  ليفربول  جنم  �شالح 
عن  نقال  الإ�شبانية  »ماركا«  �شحيفة  وح�شب  فيها 
ال�شحيفة الفرن�شية، ت�شدر الدويل الفرن�شي كيليان 
مبابي جنم باري�س �شان جريمان القائمة ب�رصعة 36 

كم يف ال�شاعة.

واإليكم القائمة كاملة:
 36 جريمان  �شان  باري�س  مهاجم  مبابي  كيليان   -1

كيلومرتا يف ال�شاعة.
بيلباو  اأتلتيك  مهاجم  ويليامز  اإيناكي  الإ�شباين   -2

35.7 كيلومرتا يف ال�شاعة.
3- الغابوين بيري اإميرييك اأوباميانغ مهاجم اأر�شنال 

35.5 كيلومرتا يف ال�شاعة.
4- الأملاين كرمي بلعربي )�شاحب الأ�شول املغربية( 

لعب باير ليفركوزن 35.27 كيلومرتا يف ال�شاعة.
�شيتي  مان�ش�شرت  مدافع  والكر  كايل  الإجنليزي   -5

35.21 كيلومرتا يف ال�شاعة.
�شيتي  مان�ش�شرت  لعب  �شاين  لريوي  الأملاين   -6

35.04 كيلو مرتا يف ال�شاعة.
7- امل�رصي حممد �شالح جنم ليفربول 35 كيلومرتا 

يف ال�شاعة.
8- الفرن�شي كينغ�شلي كومان لعب بايرن ميونخ 35 

كيلومرتا يف ال�شاعة.
ميونخ  بايرن  لعب  اأودريوزول  األفارو  الإ�شباين   -9

34.99 كيلومرتا يف ال�شاعة.
مدريد  ريال  لعب  فرنانديز  نات�شو  الإ�شباين   -10

34.62 كيلومرتا يف ال�شاعة.

ريا�ضة

ق.ر

لوكالة  حوار  يف  مر�شلي  وقال 
اأم�س  اأول  الر�شمية،  الأنباء 
النخبة  »ريا�شيو  اخلمي�س: 
العايل(  )امل�شتوى  الوطنية 
مرحلة  يف  حاليا  يتواجدون 

من  منهم  ال�شحي،  احلجر 
املنزل  يف  التدرب  ي�شتطيع 
البدنية،  لياقته  على  للحفاظ 
تعوي�س  ميكنه  ل  ذلك  لكن 
املراكز  م�شتوى  على  التح�شري 

الريا�شية«.
املن�شاآت  فتح  »يتعني  واأ�شاف: 
ال�شماح  اأجل  من  الريا�شية 

مبوا�شلة  النخبة  لريا�شي 
التح�شري يف ظل احلجر ال�شحي 
اإجراء  �رصيطة  ولكن  احلايل، 
طاقم  وح�شور  الطبية  التحاليل 
يف  به  معمول  هو  كما  طبي، 
بع�س الدول على غرار الوليات 

املتحدة الأمريكية«.
وتابع: »ريا�شي النخبة ل ميكنه 

التوقف عن التدريب والإعداد«.
لقب  نال  الذي  مر�شلي،  واأكد 
�شباق  يف  مرات   3 العامل  بطل 
1500 مرت وذهبية اأوملبياد دورة 
املواطن  �شحة  اأن  اأطلنطا، 
كل  اأ�شا�س  هي  والريا�شي 
»ال�شلطات  اأن  اإىل  �شيء، م�شريا 
اجلزائرية �شتتخذ كل القرارات 

من اأجل �شالمة اجلميع«.
تاأجيل  على  مر�شلي  وعلق 
وهران  ودورة  طوكيو،  اأوملبياد 
قائال:  املتو�شطية:  لالألعاب 
ي�شمح  ل  احلايل  »الوقت 
العامل  اأنحاء  كل  يف  للريا�شيني 
جيدة.  ظروف  يف  بالتح�شري 
التظاهرتني  هاتني  تاأجيل  قرار 

�شالح  يف  ي�شب  وهو  منطقي 
مر�شلي،  واأو�شى  الريا�شيني«. 
بالتحلي  اجلزائريني  الريا�شيني 
ظل  يف  والعزمية  بال�شرب 
تعي�شها  التي  احلالية  الظروف 
ملوا�شلة  اإياهم  داعيا  البالد، 
ن�شاطهم الريا�شي للحفاظ على 
لياقتهم البدنية ولو بن�شبة %20.

كاتب الدولة املكلف بريا�شة النخبة نور الدين مر�شلي

فتح �ملن�ضاآت �لريا�ضية �أمام 
ريا�ضيي �مل�ضتوى �لعايل

.      ا�شرتاط التحاليل الطبية وح�شور طاقم طبي

املدير الفني احلايل لنانت الفرن�شي

غوركوف يتربع ملحاربة كورونا يف �جلز�ئر
كري�شتيان  الفرن�شي  ان�شم 
الأ�شبق  الفني  املدير  غوركوف، 
القدم،  لكرة  اجلزائري  للمنتخب 
لقائمة  الفرن�شي،  لنانت  واحلايل 
دعم  قرروا  الذين  الريا�شيني 
كورونا،  جائحة  مكافحة  جهود 
غوركوف،  وتوجه  اجلزائر.  يف 
ق�شري  فيديو  مقطع  خالل 
بال�شكر  باجلزائر،  تداوله  جرى 
لالأطباء وامل�رصفني على الرعاية 

القريبة  البليدة  بولية  ال�شحية، 
والتي  اجلزائرية،  العا�شمة  من 
تعترب بوؤرة وباء كورونا يف البالد، 
بتفانيهم  الوقت  نف�س  م�شيدا يف 

يف خدمة ال�شكان.
الفرن�شي  املدرب  يعتزم  كما 
بح�شب م�شدر مقرب منه، التربع 
مببلغ مايل لدعم جهود مكافحة 
الوباء باجلزائر يذكر اأن غوركوف 
تدريب  على  اأ�رصف  عاما(   65(

حماربي ال�شحراء، يف الفرتة من 
2014 اإىل 2016. �شوؤال طرحته »لو فيغارو« الفرن�شية

ت�ضيل�ضي يقدم 78 �ألف وجبة للعاملني يف من هو �أ�ضرع العب بني كبار �أوروبا؟
�خلدمات �ل�ضحية

طالب نور الدين مر�شلي، كاتب الدولة املكلف بريا�شة النخبة يف احلكومة اجلزائرية، بفتح املن�شاآت الريا�شية اأمام ريا�شيي امل�شتوى العايل؛ 
لتمكينهم من موا�شلة التدريب، يف ظل احلجر ال�شحي الذي فر�شه وباء كورونا وتوقف الن�شاط الريا�شي يف اجلزائر منذ ال�شهر املا�شي، �شمن 

اإجراءات احلد من انت�شار الفريو�س.

خالل فرتة االنتقاالت ال�شيفية بلعمري يطالب برتحيله من �ل�ضعودية

نو�دي �أملانية و �جنليزية تتناف�س ل�ضم بن طالب

اإدارة �شباب ق�شنطينة

 متديد عقود ثمانية ركائز �أ�ضا�ضية
نادي  اإدارة  جمل�س  ي�شابق 
ر�شيد  بقيادة  ق�شنطينة  �شباب 
الريا�شي  واملدير  رجراج، 
اأجل  من  الزمن  جموج،  نا�رص 
الفريق  ركائز  من   8 حت�شني 
نهاية  قبل  عقودهم  بتمديد 
املو�شم وعلم  اأن رئي�س جمل�س 
مع  مفاو�شاته  با�رص  الإدارة 
اأجل  من  الالعبني  من  العديد 

متديد عقودهم فور ا�شتئناف 
لتفادي  الدوري،  ن�شاط 
املهتمة  الأندية  اإغراءات 
خدماتهم  على  باحل�شول 

خالل املريكاتو املقبل.
لتمديد  رجراج  وي�شعى 
عبد  عيادة،  بن  ح�شني  عقود 
بلقا�شمي،  اإ�شماعيل  الفتاح 
حداد،  فوؤاد  �شاحلي،  يا�شني 

الدين  ن�رص  �شحرور،  اإ�شالم 
واأني�س  ليمان  ح�شام  زعالين، 
ع�شماين ويُ�رص م�شريو �شباب 
حلل  التجديد  على  ق�شنطينة، 
على  للحفاظ  الفريق  ركائز 
داخل  والتوازن  ال�شتقرار 
العودة  اأجل  من  املجموعة، 
ملن�شات التتويج خالل املو�شم 

املقبل.
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رهانات التعايف:

هل يدعم اتفاق »اأوبك+« اأ�سعار النفط العاملية؟
متكن حتالف »اأوبك+«، بعد مفاو�شات حثيثة بني اأع�شاء منظمة اأوبك واملنتجني امل�شتقلني بقيادة رو�شيا، من اإبرام اتفاق خلف�ض اإنتاج النفط اخلام 

يف 12 اأبريل اجلاري، وذلك يف حماولٍة لو�شع حٍدّ خل�شائر اأ�شعار اخلام الناجمة عن االنخفا�ض الكبري يف الطلب على اخلام نتيجة توقف الن�شاط 
االقت�شادى العاملي، وتعطيل حركة الطريان الدولية مع تف�شي فريو�ض كورونا منذ بداية العام. ومن املنتظر اأن ُت�شهم تخفي�شات االإنتاج املعلنة من 

قبل التحالف يف احلّد من ُتخمة املعرو�ض، وتراكمات املخزون العاملي من النفط. ورغم ذلك ي�شكك بع�ض املراقبني يف جدوى االتفاق يف رفع االأ�شعار، 
نظًرا حلالة عدم اليقني االقت�شادي يف ظل تف�شي كورونا. ولكن مع تخفي�شات االإنتاج، تتلقى اأ�شواق النفط بع�ض االإ�شارات االإيجابية عن اإمكانية 

حدوث تعاٍف يف الطلب على اخلام، مع اعتزام بع�ض كبار م�شتهلكي النفط يف العامل ا�شتئناف الن�شاط ال�شناعي والنقل، بدًءا من مايو املقبل، مبا �شيكون 
له مردود اإيجابي على م�شتويات االأ�شعار بدايًة من الربع الثالث.

 اإبراهيم الغيطاين/مركز 
امل�شتقبل للدرا�شات 
واالأبحاث املتقدمة

ظروف ا�شتثنائية:

»�أوبك+«  حتالف  �إبر�م  ياأتي 
 12 يف  �لإنتاج  خف�ض  �تفاق 
ظروف  ظل  يف  �جلاري  �أبريل 
�لقت�صاد  يعي�صها  ��صتثنائية 
�لعديد  تو�جه  حيث  �لعاملي، 
يف  تعطلاً  �لعامل  دول  من 
وعرقلة  �لقت�صادي،  �لن�صاط 
نتيجة  و�لنقل  �لطري�ن  حركة 
تف�صي فريو�ض كورونا منذ يناير 
للتطور�ت  كان  مما  �ملا�صي، 
على  �صلبية  تد�عيات  هذه 

�لنفط،  �صوق 
حيث �أدت �إىل 
هبوط  حدوث 
كبري يف �لطلب 
على  �لعاملي 
ومبقد�ر  �خلام 
�إىل  ت�صاعف 
 10 من  �أكرث 

مار�ض  يف  برميل  مليني 
�ملا�صي.

حتالف  ��صتجابة  تكن  ومل 
�لطلب  ل�صدمة  »�أوبك+« 
على  �لنفط  ب�صوق  �ملتوقعة 
حيث  �لأحد�ث،  تطور�ت  قدر 
و�ملنتجون  �أوبك  �أع�صاء  تعرثرّ 
مار�ض   6 يف  �مل�صتقلون 
خلفات  -نتيجة  �ملا�صي 
�لتو�صل  يف  و�صيا�صية-  فنية 
�إىل �تفاٍق خلف�ض �لإنتاج، تبعه 
قيام �ملنتجني باإغر�ق �لأ�صو�ق 
ُعرفت  �صيا�صٍة  يف  باخلام 
بـ«حرب �حل�ص�ض �ل�صوقية« بني 

 ، ملنتجني وجنم عن �

�أ�صعار  يف  حاد  تدهور  ذلك 
�أكرث  برنت  خام  وفقد  �لنفط، 
من ثلث قيمته لي�صل �إىل قر�بة 
جل�صة  حتى  للربميل   � دولراً  31
9 مار�ض �ل�صابقة لإبر�م �لتفاق 

�جلديد.
�صوف  �لتوقعات،  وبح�صب 
�ملتدنية  �مل�صتويات  تزيد 
خ�صائر  من  �خلام  لأ�صعار 
وباء  ظل  يف  �لعاملي  �لقت�صاد 
�أن  �ملحتمل  من  حيث  كورونا، 
ت�صعف �قت�صاد�ت بع�ض �لدول 
وتهدد  ب�صدة،  للنفط  �ملنتجة 
و�لنقدي، ل  ��صتقر�رها �ملايل 
لي�صت  �لتي  �لدول  تلك  �صيما 
كافية.  مالية  �أر�صدة  لديها 

�لدويل،  �لتمويل  ملعهد  ا  وطبقاً
مبنطقة  �لنفط  ري  ُم�صدرّ فاإن 
و�صمال  �لأو�صط  �ل�رشق 
�ملثال-  �صبيل  -على  �إفريقيا 
تُقدر  عائد�ت  لفقد�ن  عر�صة 
بقيمة 192 مليار دولر حتى لو 
نحو  �لنفط  �صعر  متو�صط  بلغ 
 ،2020 يف  للربميل   � دولراً  40
 %11 تعادل  كبرية  خ�صائر  وهي 
�لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من 

لقت�صاد�ت �ملنطقة.
من  �صبق،  ما  على  وعلوةاً 
منتجو  يعاين  �أن  �ملحتمل 
�لنفط مرتفع �لتكلفة -و�أبرزهم 
�لأمريكية-  �ملتحدة  �لوليات 
من  ب�صدة 

لأ�صعار  �ملتدنية  �مل�صتويات 
�لنفط  �رشكات  وتعمل  �خلام، 
بربحية  �لأمريكية  �ل�صخري 
عند م�صتوى يرت�وح بني 50-40 
� للربميل، �أي �أقل بع�رشين  دولراً
�حلالية  �لأ�صعار  عن   � دولراً
�ض معظم  للخام، وهذ� ما �صيعررّ

�ل�رشكات لأزمة مالية حادة.

توافق جماعي:

حلجم  �جلميع  �إدر�ك  ومع 
�لتي  �لكبرية  �خل�صائر 
�صيتحملونها، بد�أ منتجو �لنفط 
يف  جديدة  مباحثات  �إجر�ء  يف 
�أو�خر مار�ض من �أجل �لتو�صل 
�إىل �تفاق جديد لدعم م�صتويات 
دور  برز  وهنا  �لأ�صعار. 
للوليات  جوهري 
�ملتحدة -�لتي ترغب 
�صناعة  م�صاندة  يف 
�لنفط �ل�صخري- يف 
تقريب وجهات �لنظر 
منتجي  كبار  بني 
�لنفط، وعلى ر�أ�صهم 
ورو�صيا،  �ل�صعودية 
�ل�صبل �ملمكنة ل�صتعادة  ب�صاأن 

تو�زن �ل�صوق.
تعهدت  لل�صابق،  و�إ�صافة 
بخف�ض  �ملتحدة  �لوليات 
-فوق  �إنتاجها  يف  �إ�صايف 
من  �ملقرتحة  �مل�صتويات 
برميل  �ألف   250 بنحو  �أوبك- 
�ملك�صيك،  عن  نيابة  يومياًرّا 
�لرئي�ض  لت�رشيح  ا  طبقاً وذلك 
مانويل«،  »�أندري�ض  �ملك�صيكي 
خف�ض  ��صرت�طها  بعد  وذلك 
برميل  �ألف   100 بنحو  �إنتاجها 
للتفاق  للن�صمام  فقط  يومياًرّا 
 � عدداً �أن  يُذكر  كما  �جلديد. 
�أيدو�  �لآخرين  �ملنتجني  من 
�لرنويج  ر�أ�صهم  وعلى  �لتفاق، 
�لتي �أبدت ��صتعد�دها للم�صاركة 
ا للتفاق،  يف خف�ض �لإنتاج دعماً
نوعها  من  �أوىل  مبادرٍة  يف 
مع  للتعاون 

�أوبك.
كما 

حظي 
ق  تفا ل �
عم  بد

غري 
ق  م�صبو

من 
ت  لهيئا �

م�صتهلكي  لكبار  �ملمثلة 
�لدولية  �لوكالة  مثل:  �لنفط، 
�لع�رشين،  وجمموعة  للطاقة، 
بزيادة  �أع�صائها  بع�ض  وتعهد 
�ملخزونات  من  م�صرتياتهم 
�ل�صرت�تيجية، وهذ� ما يك�صف 
�لنظر  وجهات  يف  تو�فق  عن 
منتجي  بني  عاملياًرّا  مرة  لأول 
وم�صتهلكي �لنفط على �رشورة 
�أ�صو�ق  مل�صاندة  �لأ�صعار  رفع 
�لقت�صاد  ركود  ظل  يف  �لنفط 
�لعاملي ب�صبب فريو�ض كورونا.

تبديد التخمة:

�أقر حتالف »�أوبك+« تخفي�صات 
 9.7 بنحو  �لنفط  �إنتاج  يف 
مليني برميل يومياًرّا يف �صهري 

جو�ن  و  ماي 
2020، وهو ما 
حو�يل  يعادل 
�أ�صعاف  ثلثة 
ى  مل�صتو �
 6 يف  �ملقرتح 
�ملا�صي  مار�ض 
عند 3.6 مليني 

ذلك،  وبعد  يومياًرّا.  برميل 
حت�صن  مع  »�أوبك+«  �صتتوخى 
�لعاملي خف�ض  �لطلب  م�صتوى 
مليوين  بنحو  تدريجياًرّا  �لإنتاج 
برميل  مليني   7.7 �إىل  برميل 
�إىل  ثم  �لعام،  نهاية  يومياًرّا حتى 
من  يومياًرّا  برميل  مليني   5.8
جانفي 2021 �إىل �أفريل 2022. 
كبار  يتحمل  �أن  �ملقرر  ومن 
�لأكرب  �حل�صة  �لنفط  منتجي 
من �لتخفي�صات، حيث �صتُجري 
ا  معاً ورو�صيا  �ل�صعودية  من  كل 
�لنفط  �إنتاج  يف  تخفي�صات 
مبقد�ر 5 مليني برميل يومياًرّا، 
وبو�قع 2.5 مليون برميل يومياًرّا 

لكٍلرّ منهما، �أي ما يو�زي %51.5 
من �إجمايل �لتخفي�صات، وذلك 
للإنتاج  مرجعي  م�صتوى  من 

يقدر بنحو 11 مليون برميل.
مليني  خم�صة  �إ�صافة  ومع 
منتجو  يقوم  قد  �أخرى،  برميل 
كند�،  -مثل:  �لآخرون  �لنفط 
و�لوليات �ملتحدة، و�لرب�زيل- 
مقرتح  بح�صب  بخف�صها 
تخفي�صات  و�صت�صل  »�أوبك+«، 
�لإنتاج �لكلية لتحالف »�أوبك+« 
و�ملنتجني �لآخرين لنحو 14.7 
مليون برميل يومياًرّا، وما يتخطى 
�ملتوقع  �لنخفا�ض  مقد�ر 
و�لبالغ  �خلام  على  �لطلب  يف 
نحو 14 مليون برميل يومياًرّا يف 
�صيمهد  ما  وهذ�  ومايو،  �أبريل 

�ل�صوق  تو�زن  ل�صتعادة  ن�صبياًرّا 
�ملعرو�ض  تخمة  تقلي�ض  مع 
وتر�كمات �ملخزونات �لتجارية 
وبالتايل  �خلام،  من  �لعاملي 

وقف نزيف �لأ�صعار.
ومع ذلك، �صكك بع�ض مر�قبي 
جدوى  يف  �لنفط  �صناعة 
�لأ�صعار يف  �إنعا�ض  �لتفاق يف 
�لرغم  فعلى  �لعاجل.  �لقريب 
ل  �لهائلة،  �لتخفي�صات  من 
-بح�صب  �ملتوقع  من  يز�ل 
وجود  �لتقدير�ت-  بع�ض 
�لعاملي  �ملعرو�ض  يف  فائ�ض 
من �خلام مبا يرت�وح بني 5 �إىل 
حتى  يومياًرّا  برميل  مليني   10

�لعام  من  �لثالث  �لربع  نهاية 
�جلاري.

معظم  تذهب  عليه،  وبناء 
�أ�صعار  �أن  �إىل  حالياًرّا  �لتوقعات 
على  �صت�صتقر  برنت  خام 
يبلغ  متو�صط  عند  �لأرجح 
يف  للربميل   � دولراً  30 حو�يل 
�لربعني �لثاين و�لثالث من عام 
 � جمدداً ترتفع  �أن  قبل   ،2020
�لعام  من  �لر�بع  �لربع  بحلول 
 35 من  يقرتب  م�صتوى  �إىل 
� للربميل مع تعايف �لطلب  دولراً

�لعاملي على �خلام.
�ل�صابقة، فمن  ورغم �لتوقعات 
�لإيجابي ل�صوق �لنفط �أن �أعلن 
�لنفط  م�صتهلكي  كبار  بع�ض 
بجانب  �لهند،  -مثل:  �آ�صيا  يف 
وتايلند-  باك�صتان، 
�لن�صاط  ��صتئناف 
مايو  يف  �ل�صناعي 
�تخاذ  مع  �ملقبل، 
�لوقائية  �لإجر�ء�ت 
من  للحد  �لكافية 
كورونا.  فريو�ض 
ا،  �أي�صاً وباملثل 
�ملتحدة  �لوليات  تدر�ض 
�لأوروبية  �لدول  وبع�ض 
للن�صاط  تدريجياًرّا  ا  ��صتئنافاً
�لن�صف  نهاية  قبل  �لقت�صادي 

�لثاين من �لعام.
�لن�صاط  عودة  �صاأن  ومن 
يف  تدريجياًرّا  �لقت�صادي 
�لتز�م  مع  �ملقبلة،  �لأ�صهر 
بالمتثال  »�أوبك+«  �أطر�ف 
�لإنتاج؛  خلف�ض  كامل  ب�صكل 
�لعاملي  �لطلب  ينع�ض  �أن 
ويدعم م�صتويات  �لنفط،  على 
دولر�ت  بع�رشة  �لأ�صعار 
من  يقرتب  مب�صتوى  �إ�صافية، 

� للربميل. �أربعني دولراً

مع اإدراك اجلميع حلجم اخل�شائر الكبرية 
التي �شيتحملونها، بداأ منتجو النفط يف 

اإجراء مباحثات جديدة يف اأواخر مار�ض 
من اأجل التو�شل اإىل اتفاق جديد لدعم 

م�شتويات االأ�شعار

ومن �شاأن عودة الن�شاط االقت�شادي 
ا يف االأ�شهر املقبلة، مع التزام  تدريجًيّ

اأطراف »اأوبك+« باالمتثال ب�شكل كامل 
خلف�ض االإنتاج؛ اأن ينع�ض الطلب العاملي 

على النفط

ق�سية
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رحلٌة رفقَة الأديب جرباَن خليل جربان 
كثريون هم الروائيون الذين قراأت اأعمالهم الأدبية واإنتاجهم الفكري، لكن قليلون من اأثروا يّف من خالل كلماتهم، لهذا اأجدين اأت�شاءل عن 

جدوى قراءة موؤلف دون اأن يحرك �شيئا يف م�شاعرك؟ وما الفائدة منه –اأق�شد املوؤلف- اإن اأنت اأنفقت وقتك يف ت�شفحه ورقة ورقة، ويف النهاية 
مل ي�شتطع اقتحام عاطفتك قبل فكرك؟ 

حممد الوردا�شي -املغرب- 

يف جتربتي القرائية ال�ضئيلة مل 
ينبغي،  كما  الروايات  اأقراأ  اأكن 
على  كوين  عن  النظر  بغ�ض 
حياتنا،  يف  باأهميتها  معرفة 
وعن كونها املراآة التي مبوجبها 
وننهل من  الآخرين،  نقراأ حياة 

جتاربهم الإيجابية وال�ضلبية.
الهتمام  عن  عزويف  ا�ضتمر 
كنت  فيما  غريه،  دون  بكاتب 
كالنحلة اأقتات من رحيق كتاب 
عديدين، يف هذه الأثناء، وقعت 
عيناي على رواية جلربان خليل 
كبري  �ضوق  فانتابني  جربان، 
جذب  عنوانها  لأن  لقراءتها؛ 
فارتاأيت  عقلي،  قبل  قلبي 
اأجد  لعلي  برتيث،  اأقراأها  اأن 
والفكرية  الإبداعية  �ضالتي 
والتي  لها،  ت�ضّوقي  طال  التي 
مل اأجدها عند من قراأت بع�ض 
مع  بدايتي  فكانت  اأعمالهم. 
»الأجنحة املتك�رسة« من خالل 
ما اختلج نف�ضي من حرية حول 
الأجنحة املتك�رسة، لذلك فقد 
بداأت رحلتي احلقيقية مع هذه 
فتاة  حياة  ر�ضدت  اإذ  الرواية؛ 
�ضمت،  يف  فتًى  اأحبت  طاهرة 
�ضمت،  يف  الآخر  هو  واأحبها 
الأوىل  ال�ضفحات  منذ  اأين  بيد 
اأفَق  عيني  اأمام  وا�ضعا  كنت 

انتظار؛ وهو اأن الأجنحة 
تكن  مل  املتك�رسة 
يدّب  اأن  قبل  متك�رسة 
كيانها،  يف  احلب  ن�ضيم 
بفعل  انك�رست  واإمنا 
العا�ضقني  انتظار  اأفق 
احلياة  ك�رّسته  الذي 
بل  العاتية،  برياحها 
بت�رسيعاتها املتجربة، 
وب�ضوء �رسيرة اأنا�ضها 
الأقوياء الذين ينهبون 

الطيبني  قلوب  حتى  �ضيء،  كّل 
اأن  قبل  يقطفونها  الطاهرين 
ال�ضم�ض  اأ�ضعة  تتفتح ل�ضتقبال 
العاتية  الرياح  لتاأتي  ال�ضاطعة، 
حمياها.  من  الفرح  وتقطف 
لقد كانت رحلتي »مع الأجنحة 
اإذ  ما؛  نوعا  غريبة  املتك�رسة« 

العا�ضقني،  اأحزن حلزن  اأجدين 
النهاية  لتاأتي  لفرحهما،  واأفرح 
املوُت  يكون  التي  احلزينة 
ها كالعادة، فيقطف رحيق  �ضيَدّ
الزهرة احلزينة يف البداية، وما 
لقطف  يعود  حتى  يرحل  ينفك 
الرحلة  بداية  بعد  رحيقها. 
املتك�رسة«  »الأجنحة  رفقة 
لأكت�ضف  جربان  رفقة  مررت 
اأرى  وحتى  البت�ضامة،  عوامل 
نف�َضُه  ال�ضعوَر  �ضاأح�ض  كنت  اإن 
وابت�ضامة«،  »دمعة  رحاب  يف 
مع  متعالية  الرحلة  كانت  حيث 
عن  تنم  التي  املوؤلف  خواطر 
اأحا�ضي�ضه  وعن  نف�ضه،  غياهب 
للجمال  ع�ضقه  وعن  املرهفة، 
ولل�ضعر بل للحياة اجلميلة التي 

تبداأ من اجلمال وتنتهي عنده.

�شدفة جميلة

»ال�ضابق«،  يدي �ضدفة  وقع يف 
�ضّمنه  الذي  الأخري  هذا 
اخلواطر  من  جمموعة  جربان 
املليئة  الق�ضرية  والق�ض�ض 
اأبعاد  من  حتمله  ملا  بالألغاز 
املوؤلف،  يق�ضدها  ومرام 
فال�ضابق هو الذي اأجرى جربان، 
على ل�ضانه، املحبة يف النا�ض، 
لينتهي ال�ضابق اإىل القول: » ها 
قد وىل الليل، ونحن اأولد الليل 
ياأتي  عندما  منوت  اأن  يجب 

التالل...  على  متوكئا  الفجر 
و�ضتبعث من رمادنا حمبة اأقوى 

من حمباتنا«.
وما »املجنون« اإل خواطر جربان 
والدين  احلّب  بني:  تتناثر  التي 
واحلكمة،  واجلنون  )ال�ضلب( 
يحن  مل  م�ضتقبل  اإىل  والتطلع 

يقو عود جربان  بعد، ومل  اأوانه 
بعد ليحظى به، لذلك، واأنا اأقراأ 
هذه الق�ض�ض واخلواطر مل اأكن 
املتناثر  مغزاها  فك  موفقا يف 
بني ال�ضطور، املختبئ يف اأعماق 
»العوا�ضف«  اأما  الطّيعة.  اللغة 
فهي عبارة عن خواطر وق�ض�ض 
املوؤلف  فيها  تناول  ق�ضرية، 
املو�ضوعات  من  جمموعة 
عنها؛  حتدث  واأن  �ضبق  التي 
النا�رسي(،  )ي�ضوع  كال�ضلب 
�ضبح  من  التخل�ض  اإىل  والدعوة 
ودينا  ولغة  تقاليد  الأجداد: 
الإهداء  اإىل  بالإ�ضافة  وفكرا. 
»املجنون«  يف  وجدناه  الذي 
»العوا�ضف«  يف  اأي�ضا  ورد  قد 
اإن  ال�ضاحرة.  اجلنية  ق�ضة  يف 

هذا  يف  انتباهنا  لفت  ما 
املوؤلف هو مناق�ضة جربان 
والنتقادات  للماآخذ 
كتاباته  اإىل  وّجهت  التي 
ق�ضة  يف  وذلك  واأفكاره، 
واملبا�ضع«.  »املخدرات 
تكرار  جانب  اإىل  هذا 
يف  ال�ضاعر  عن  الكالم 
ويف  وابت�ضامة  دمعة 
العوا�ضف. ويف »عرائ�ض 
الكاتب  يطلعنا  املروج« 

ثيمات  متثل  ق�ض�ض  ثالث  عن 
الأوىل  ففي  كربى؛  اإن�ضانية 
حدثنا املوؤلف عن احلب اخلالد 
ياأبى  الذي 
حيل  لر ا
وروح  الأبدي 
مل  ال�ضبيبة 
من  ترتو 
بعُد،  نهره 
م  حال لأ فا «
طف  ا لعو ا و
ببقاء  تبقى 
الكلي  الروح 
ولعل  اخلالد«، 
اخليال الأ�ضطوري قد لعب دوره 
والنار  الأجيال  »رماد  ق�ضة  يف 
يحرتق  احلب  اإن  اإذ  اخلالدة«؛ 
ويغدو رمادا، بيد اأنه ينبعث من 
جديد، ومن ثم فاإن جلوء جربان 
اإىل احل�ض الأ�ضطوري الفينيقي 
خلياله  اأعطى  قد  )ع�ضرتوت(، 

وجلعل  للتعبري  ف�ضيحا  مت�ضعا 
اللغة ترق�ض يف عامله الفتي.

ح�شور املكان
العنقاء،  باأ�ضطورة  يذكرنا  ما 
يف حني اأن الق�ضة الثانية »مرتا 
البانية« واقعٌة مغلفٌة بلغة بليغة، 
اأنها  املوؤلف  والظاهر من كالم 
اإحدى  من  م�ضتوحاة  واقعية 
ال�ضفاءُ  حيث  لبنان،  قرى 
املدينة  عك�ض  والنقاءُ  والهدوءُ 
قائال:  جربان  ينتقدها  التي 
مال  القرويني  من  اأكرثُ  »نحن 

وهم اأ�رسُف منا نفو�ضا...«.
هذه  خالل  من  جربان،  اإن 
احلب  عن  يطلعنا  الق�ضة، 
الغباوة  متلوؤه  الذي  الطاهر 

وال�ضذاجة اأحيانا كثرية، غري اأنه 
ال�رسيرة  اأدران  من  �ضفي  نقي 
اخلبيثة وال�رسيرة، واإن �ضئنا قلنا 
�ضفة  يف  �ضياطنَي  نفو�ض  اإنها 
اأج�ضاٍد  وراء  يلهثون  اإذ  اإن�ضان؛ 
والعوز،  الفاقُة  طوتها  طاهرٍة 
الأج�ضاد  ماآل  يكون  الأخري  ويف 
الطاهرة الرجَم والنفَي، وحدث 
على  ال�ضالة  الكهان  رف�ض  اأن« 
بقاياها«. على اأن املوؤلف ينتقد 
»ق�ضة  يف  اللبناين  املجتمع 
مرتا«، لي�ضتمر يف نقده للكني�ضة 
التي متنع العوام من قراءة تعاليم 
وتبيع  اأنف�ضهم،  تلقاء  من  ي�ضوع 
الدين لهم على خالف ما ورد يف 
وهذا  )العهد اجلديد(،  الإجنيل 
الكرمي  القراآن  عنه  حتدث  ما 
الآيات  قبل جربان؛ فكثرية هي 
الذين  اأولئك  عن  تتحدث  التي 
يحرفون كالم اهلل عن موا�ضعه، 
والذين ي�ضرتون ال�ضاللة بالهدى 

خالفا ملا ياأمر به اهلل تعاىل. يف 
خفيٌة  عالقة  املروج  عرائ�ض 
الطبيعة  بني 
كما  الأم، 
ها  �ضما
 ، لف ملوؤ ا
بني  و
 ، ن ن�ضا لإ ا
مَل  لكن 

ي�ضقى 
يف  الإن�ضان 
الطبيعة؟ هل 
اأٌمّ  الطبيعة 
قا�ضيُة القلِب، جتور على اأبنائها 
وتع�ضف عليهم بغ�ضبها؟ مل تنته 
الرحلة هنا، واإمنا ا�ضتُاأنفت مع 
هذه  يف  املتمردة«؛  الأرواح   «
املحطة التي ل تكاد تختلف يف 
)احلب،  الإن�ضانية  املو�ضوعات 
عن  اجلامعة(  �رسائع  الدين، 
»عرائ�ض املروج«، يعود املوؤلف 
واجلور  الظلم  عن  ليطلعنا 
وكيف ي�ضكن الأنف�ض املتجربة 
اأحداث  دارت  اإذ  املتكربة؛ 
الأ�رسة  رحاب  يف  الرحلة 
جمتمع  داخل  من  ودورها 
الدين  يختلط  وكيف  املوؤلف، 
اأن  قبل  الجتماعية،  باحلياة 
و�ضعتها  التي  ال�رسائع  تتدخل 

اجلامعة الب�رسية.
اأ�ض�ض و�رسائع

ومن ثم، ميكن القول اإن املوؤلف 
يرى اأن ال�رسائع الب�رسية ظاملٌة 
ما  وهذا  من�ضفًة،  تكون  وقلّما 

نكت�ضفه حني نر�ضد ما ورد يف 
الأحداث  وبالأخ�ض  الرواية، 
التي  املحكمة  يف  جرت  التي 
تقوم على اأ�ض�ض و�رسائع الب�رس، 
على اأن املوؤلف يرى اأن اهلل مل 
ليجعَل  الأر�ض  يخلف ب�رسا يف 
ال�ضعفاَء �ّضجناَء واأ�رسى بعدما 
لي�ضع  يكن  اأحرارا، ومل  خلقهم 
�ضور  لقد  يقيدوا حريتهم.  من 
املتمردة«  »الأرواح  املوؤلف يف 
ال�رسف  عن  والدفاع  احلّب 
يف  النف�ض،  عن  اجلوع  ودفع 
يح�ّض  القارئ  جتعل  �ضورة 
واملحبني  الفقراء  اأ�ضجان 
اأمام  �رسفهم  عن  واملدافعني 
حمكمة قا�ضية قوامها ال�رسائع 
الب�رسية، كما اأن املوؤلف يدعو 
و�ضاطة،  بغري  دين  اإىل  النا�ض 
تريد  كما  ي�ضلوا  اأن  واإىل 
اأنف�ضهم على اعتبار اأن املوؤلف 
خريا؛  الب�رسية  النف�ض  يف  يرى 
و�ضتنتقل  كذلك،  خلقت  لأنها 
من �ضورة لأخرى دون اأن يتغري 
خالل  من  اخلرّي.  جوهرها 
اأن  جليا  يبدو  املحطة،  هذه 
الكني�ضة  من  موقف  له  املوؤلف 
ومن  وكهنواتها،  برهبانها 
وحكامها،  الب�رسية  املحاكم 
من  حال  لنا  ينقل  جنده  لذلك 
الكني�ضة،  باأوامر  التقيد  رف�ض 
الديَن  –الكني�ضة-  تبيع  وكيف 
ت�ضرتّق  وكيف  املال،  اأجل  من 
على  واملغلوب  ال�ضعفاء  دماَء 

اأمرهم.

 يومية وطنية �ضاملة
ت�ضدر عن �رسكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ض ذ م م  راأ�ضمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 24  �ضارع �ضيلفان فورا�ضييه املرادية اجلزائر
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 �شفيقة العرباوي 
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ومن ثم، ميكن القول اإن املوؤلف يرى 
اأن ال�شرائع الب�شرية ظاملٌة وقّلما تكون 
من�شفًة، وهذا ما نكت�شفه حني نر�شد 
ما ورد يف الرواية، وبالأخ�ش الأحداث 

التي جرت يف املحكمة التي تقوم على 
اأ�ش�ش و�شرائع الب�شر

اإن جربان، من خالل هذه الق�شة، 
يطلعنا عن احلب الطاهر الذي متلوؤه 

الغباوة وال�شذاجة اأحيانا كثرية، 
غري اأنه نقي �شفي من اأدران ال�شريرة 
اخلبيثة وال�شريرة، واإن �شئنا قلنا اإنها 

نفو�ش �شياطنَي يف �شفة اإن�شان

اجلزء01
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رئي�ٌس تافه
الوليد فرج

ال�سيا�سي  للتخبط  البارحة  اأملحت يف عمود 
تعي�سه  الذي  الإعالمي  و  القت�سادي  و 
يف  ماكرون  التلميذ  علينا  ليطل   ، فرن�سا 
�سيا�سات  ركام  و�سط  من   ، الع�سية  نف�س 
اإقليمية مرفو�سة،  داخلية فا�سلة و مبادرات 
يف ظل اأو�ساع تتهدد بنيان الحتاد الأوروبي 
، عجزت فرن�سا التي تقدم نف�سها على اأنها 
بالوقوف   ، الحتاد  لهذا  ال�سيا�سي  ال�سابط 
من  ت�سارع  هي  و  اإيطاليا  جارتها  بجانب 
الطرف  كوبا من  اأر�سلت  بينما   ، البقاء  اأجل 
الأطباء  الأر�سية فريقا من  الكرة  الآخر من 
وال�سني البعيد رمى بكل ثقله يف اأتون احلرب 
برنامج  يف  وطائراته   ، الكورونية  اليطالية 
امل�ساعدات الذي قرره حكماء ال�سني جتوب 

الآفاق بلغت اإىل اأكرث من 100 دولة.
مبادرة  عن  يبحث  ماكرون  ال�ساب  راحت 
دولية يحفظ بها ما تبقى من �سلف فرن�سي 
، الذي ك�سفته فريو�س جمهري ، فخرج اإىل 
لأجل  اأممية  جل�سة  اإىل  بدعوته  العامل  كبار 
للنزاعات  عاملية  هدنة  لو�سع  التباحث 
التي تعترب فرن�سا طرفا مبا�رشا   ، امل�سلحة 
اإنقاذ  على  فرن�سا  تبحث  فهل   . جلها  يف 

العامل اأم اإنقاذ جنودها خارج احلدود .
تاأجيل  اإىل  الدعوة  مبادرته  ت�سمنت  كما 
نهبت  التي  الإفريقية  الدول  ديون  �سداد 
اأن  يكفيها  وكان   ، عقود  مدار  على  خيارتها 
تبادر منفردة يف ذلك خارج هذه ال�سطحات 
الفرن�سي  القراد  غري  يوجد  فال   ، الدولية 

و�سط خيل اإفريقيا . 
حان لفرن�سا اأن تراجع معادلتها ال�ستعمارية 
و  تعي�سة  ب�سيخوخة  املهدد  لداخلها  وتلفت 
ن�سب بطالة يف ارتفاع رهيب و تتاأمل بهدوء 
اإفريقيا من هيمنتها  وت�ستوعب بداية خروج 

و ا�سرتجاعها خلرياتها . 
فريو�س  بان  تذكريك  الالئق   الغري  ومن 
كورونا الذي اتهمتكم به عدة جهات دولية قد 
فتك بـ 17000 فرن�سي و احل�سيلة يف ارتفاع 
اإفريقيا التي �سلبتم خرياتها و  يومي ، بينما 
نهبتم مقدراتها مل يتوف مثال يف الكامريون 

اإل 12 مواطن . 
العامل رائع دونكم .

تب�سة

�شبط122كلغ من 
الكيف املعالج

ال�سعبي،  الوطني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت 
بالتن�سيق مع م�سالح الأمن الوطني بتب�سة 
اأربعة )04(  الع�سكرية اخلام�سة،  بالناحية 
جتار خمدرات و�سبطت كمية من الكيف 
املعالج تقدر بـ )122( كيلوغرام بالإ�سافة 
اإىل بندقية )01( �سيد وثالث )03( مركبات 

ومبلغ مايل يُقدر بـ )305( مليون �سنتيم.

احلجر ال�سحي بال�سلف

160 خمالفة وحجز 
74 مركبة 

خالل  ال�سلف  ولية  اأمن  م�سالح  �سجلت 
احلجر  اإجراءات  تطبيق  من  الأول  الأ�سبوع 
اأزيد من 160 خمالفة كما حجزت  اجلزئي، 
74 مركبة، ح�سبما جاء به اأم�س الأحد بيان 
خللية الت�سال لذات اجلهاز الأمني. واأو�سح 
امل�سدر اأن م�سالح الأمن و منذ تطبيق قرار 
ال�سلف  ولية  على  اجلزئي  ال�سحي  احلجر 
خالل الفرتة ما بني ال�سابعة م�ساءا و ال�سابعة 
�سد  حررت  خمالفة   163 �سجلت  �سباحا 
ق�سائية.  ملفات  واأجنز يف حقهم  اأ�سخا�س 
كما حجزت ذات امل�سالح ا�ستنادا للم�سدر 
و�سعها  مت  نارية  دراجة   21 و  مركبة   74
ق�سية  ت�سجيل  مت  فيما  البلدي  باملح�رش 
لقرار  التجار  احد  مبخالفة  تتعلق  واحدة 

عدم الن�ساط خالل فرتة احلجر اجلزئي.

املهرجان الكندي "ر�ؤى من 
اإفريقيا" 

حممد بن عبد اهلل و �شارة 
نا�شر ميثالن اجلزائر

كل  "�ساأحكي  الق�سري  الفيلم  يعر�س 
حممد  اجلزائري  للمخرج  هلل"  �سيء 
"ليذهبوا  الوثائقي  والفيلم  اهلل  عبد  بن 
نا�رش  �سارة  الكندية  للجزائرية  جميعهم" 
ال�سينمائي  للمهرجان  ال36  الدورة  يف 
�ستنظم  الذي  اإفريقيا"  من  "روؤى  الدويل 
اجلاري  اأفريل   26 اإىل   17 من  افرتا�سيا 
هذا  املنظمون  واعتمد  للمنظمني  وفقا 
رقمية  من�سة  على  الأفالم  عر�س  العام 
وباء  �سد  الوقائية  الإجراءات  اإطار  يف 
عبد  بن  حممد  فيلم  و�سيناف�س  كورونا. 
اهلل -الذي توج يف العديد من التظاهرات 
عدة  من  اأعمال  جانب  اإىل  ال�سينمائية- 
بلدان اإفريقية من بينها "حبيب" للم�رشي 
�سادي فوؤاد و"يف بالد العم �سامل" للتون�سي 
للبوركينابية  "جرياننا"  وكذا  بلهيبة  �سليم 

دلفني كابوري.

امل�سيلة

 توقيف �شخ�شني بتهمة 
ببو�شعادة  الرعب  "بث 
اأوقف عنا�رش اأمن دائرة بو�سعادة التابع 
�ساعة  ال48  خالل  امل�سيلة  ولية  لأمن 
الأخرية �سخ�سني يقومان ب"بث الرعب 
وخلق جو من  انعدام الأمن" وكذا "اإهانة 
التوا�سل  موقع  عرب  نظامية"  هيئات 
علم  ح�سبما  "الفاي�سبوك"،  الجتماعي 
العامة  والعالقات  الت�سال  خلية  من 
بالأمن الولئي واأو�سح ذات امل�سدر باأن 
امل�سالح  ر�سد  اإىل  تعود  الق�سية  وقائع 
املخت�سة مبكافحة اجلرمية الإلكرتونية 
عليها  يقوم امل�رشف  فاي�سبوك  ل�سفحة 
التي  املن�سورات  من  جمموعة  بو�سع 
التجمهر  على  "التحري�س  اإىل  تهدف 
هيئات  واإهانة  الدولة  باأمن  وامل�سا�س 
امل�سدر  لذات  وا�ستنادا  نظامية". 
اأخبار  "ن�رش  ال�سفحة  ذات  فقد مت عرب 
�سامية  اإطارات  اإ�سابة  عن  مغلوطة 
امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  الدولة  يف 
"كوفيد19" الهدف منها خلق حالة انعدام 
ال�سحية  الظروف  الأمن خا�سة يف هذه 
هذا  انت�سار  اإثر  البالد  بها  متر  التي 
التي  التحريات  باأن  الفريو�س"واأ�ساف 
�سخ�سني  تورط  اأثبتت  مبا�رشتها  متت 
يف هذا العمل الإجرامي وبعد ا�ستكمال 
تقدمي  مت  القانونية  الإجراءات  كافة 
ب�سبب  املحلية  النيابة  اأمام  املوقوفني 
"بث الرعب وخلق جو انعدام الأمن من 
خالل العتداء املعنوي و اهانة هيئات 
جل�سة  على  اإحالتهما  ومتت  نظامية" 
املثول الفوري حيث اأمر قا�سي اجلل�سة 

باإيداعهما احلب�س.

م.�س

يف  التون�سية  الداخلية  وقالت 
اخلمي�س  اأم�س  ن�رشته  لها  بيان 
يف  الر�سمية  �سفحتها  على 
"متكنت  "في�سبوك":  موقع 
يف  لالأبحاث  الوطنية  الوحدة 
مكافحة  باإدارة  الإرهاب  جرائم 
من  الوطني  للحر�س  الإرهاب 
لأحد  اإرهابي  خمطط  اإف�سال 
ولية  اأ�سيلة  التكفريية  العنا�رش 
هذا  اأن  اإىل  البالغ  قبلي"واأ�سار 
ت�رشيحه  مت  التكفريي  العن�رش 

من ال�سجن موؤخرا بعد تورطه يف 
ق�سية عدلية ذات �سبغة اإرهابية.

الأخري  هذا  "ا�ستغل  واأ�ساف: 
باقي  على  املعنوية  �سلطته 
باجلهة،  التكفريية  العنا�رش 
لأعرا�س  احلاملني  اأولئك  خا�سة 
واخلا�سعني  كورونا  فريو�س 
ق�سد  الإدارية،  للمراقبة 
العط�س  تعمد  على  حتري�سهم 
والكحة ون�رش الب�ساق يف كل مكان 
الوحدة  داخل  تواجدهم  خالل 
الأمنيني  اإ�سابة  بهدف  الأمنية، 

يوم  من  �سابق  وقت  بالعدوى"ويف 
ال�سحة  وزارة  اأعلنت  اخلمي�س، 
جديدة  حالة   42 ت�سجيل  عن 
م�سابة بفريو�س كورونا يف تون�س، 

لريتفع اإجمايل امل�سابني اإىل 822 
املتوفني  عدد  بلغ  فيما  �سخ�سا، 

37 �سخ�سا.

تون�س

اإف�شال خمطط اإرهابي لنقل كورونا 
اإىل اأفراد الأمن 

اأعلنت �زارة الداخلية التون�سية اأنها متكنت من 
اإف�سال خمطط اإرهابي، كان ي�ستهدف نقل فري��س 

كور�نا امل�ستجد اإىل اأفراد الأمن التون�سي 

ك�سفت وزيرة الثقافة مليكة بن 
العدد  عن  الوزارة  مبقر  دودة 
"انزياحات"  جملة  من  الأول 
وزارتها  اأطلقتها  التي  الثقافية 
التغيري"  "فكرة  �سعار  حتت 
ومثقفني  "كتاب  باإ�رشاف 
مت�سل  �سياق  ويف  جزائريني". 
التح�سري  عن  الوزيرة  حتدثت 
لفرتة اإذاعية تبث على الإذاعة 
الثقافية حتت عنوان "انزياحات 
اف ام" من منت�سف النهار اإىل 
يوميا  اخلام�سة  ال�ساعة  غاية 
بال�رشاكة  الثقايف  بال�ساأن  تعنى 
ومبنا�سبة  الت�سال  وزارة  مع 
اأن  الوزيرة  اأكدت  العلم  يوم 
اليوم  بثقل  ت�سعر  "م�ساحلها 
�سنويا  موعدا  يعترب  الذي 
واملعرفة  العلم  رموز  لتكرمي 
حاليا  "تعكف  وهي  بالدنا"  يف 

الوزارة  يف  الو�سع  ترتيب  على 
الذي  التغيري  م�سار  ملواكبة 
الدول"وبخ�سو�س  تتبناه 
يف  �ست�سارك  التي  القالم 
اأجابت  املجلة  �سفحات 

الوزيرة اأنها "و�سيلة 
لكل  مفتوحة  ثقافية  اإعالمية 
يعني  ما  �سمن  اجلزائريني 
ويرثيها  اجلزائرية  الثقافة 
اأن  على  م�سددة  ويثمنها" 
"انزياحات"  العنوان  اختيار 
وركزت  ومق�سديته  دللته  له 
املجلة  مع  رهانها  اأن  الوزيرة 
"لي�س الإطالق والحتفاء فقط 
والتطور  ال�ستمرارية  ولكن 
والنت�سار"  امل�سمون  يف 
وامل�ساهمة يف مرافقة الثقافة 
"ما  وهو  وتثمينها  اجلزائرية 

يتم و�سع اأ�س�سه حاليا".

القائد  اجلمهورية،  رئي�س  با�سم 
وزير  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى 
الدفاع الوطني، ووفقا للمر�سوم 
اأفريل   15 يف  املوؤرخ  الرئا�سي 
اللّواء  ال�سيد  اأ�رشف   ،2020
ال�سعيد �سنڨريحة، رئي�س اأركان 
اجلي�س الوطني ال�سعبي بالنيابة، 
اأفريل   16 اليوم  هذا  �سباح 
الر�سمي  التن�سيب  على   ،2020
وظائف  بوزيت، يف  للّواء حممد 
والأمن  للوثائق  العام  املدير 
كمال  للعقيد  خلفا  اخلارجي، 

الدين رميلي.
لل�سيد  فر�سة  كانت  املنا�سبة 
على  فيها  حر�س  اللّواء، 
املديرية  هذه  اإطارات  مطالبة 
باللتفاف حول قائدهم اجلديد 
خالل  من  وم�ساندته،  ودعمه 
التزامهم، على جميع امل�ستويات 
بالقيام  �سالحياتهم،  ويف حدود 
بكل  بهم،  املنوطة  باملهام 
واملثابرة  الالزمة  ال�رشامة 
حماية  يكفل  مبا  ال�رشورية، 

امل�سالح العليا للجزائر.

موا�سلة للجهود الوطنية الرامية 
للحد من انت�سار فريو�س كورونا 
اأم�س  �سباح  حطت  كوفيد-19 
2020 مبطار  اأفريل   17 اجلمعة 
الدويل طائرتي  بومدين  هواري 
نوع  من  الع�سكريتني  النقل 
اجلوية  للقوات  التابعة   76-IL
بنقل  قامتا  واللتان  اجلزائرية 
املعدات  من  الثالثة  ال�سحنة 
من  اقتناوؤها  مت  التي  الطبية 

ال�سعبية  ال�سني  جمهورية 
بحمولة تقدر بــ 36 طن.

عمليات  �ستتوا�سل  لالإ�سارة، 
منت  على  الطبية  املعدات  نقل 
طائرات النقل الع�سكرية ، وهذا 
الدائمة  اجلاهزية  على  مايدل 
اجلي�س  لوحدات  وامل�ستمرة 
هاته  تاأدية  يف  ال�سعبي  الوطني 
املهام النبيلة اإ�سافة اإىل املهام 

العملياتية الأخرى.

�زارة الثقافة 

العدد الأول من جملة 
"انزياحات" الثقافية

 باإ�سراف رئي�س الأركان بالنيابة 

تن�شيب املدير العام للوثائق 
والأمن اخلارجي

على منت طائرات اجلي�س الوطني ال�سعبي 

و�شول ال�شحنة الثالثة من 
املعدات الطبية 

توزيع  امتياز  �رشكة  �سجلت 
زيادة  بق�سنطينة  والغاز  الكهرباء 
الإلكرتوين  الدفع  عمليات  يف 
الكهرباء  ا�ستهالك  فواتري  ملبالغ 
والغاز عرب الولية منذ مطلع �سهر 
اأبريل احلايل مقارنة ب�سهر مار�س 
الفارط، ح�سب ما علم من املكلفة 
هذه  لدى  العالم  و  بالت�سال 

ال�رشكة. و اأو�سحت ال�سيدة وهيبة 
الإطار  هذا  اأنه مت يف  تاخري�ست، 
لفواتري  دفع  عملية   350 "اإح�ساء 
ا�ستهالك الطاقة عرب نظام الدفع 
الإلكرتوين على موقع �سونلغاز منذ 
بداية �سهر اأفريل احلايل مقابل 80 
�سهر  خالل  فقط  مماثلة،  عملية 

مار�س املن�رشم".

ذات  اأ�سارت  ال�سياق،  ذات  ويف 
امل�سوؤولة اإىل اأنه مت ت�سجيل زيادة 
عمليات  يف  باملائة   77،14 بن�سبة 
الكهرباء  لفواتري  الإلكرتوين  الدفع 
و الغاز منذ دخول احلجر املنزيل 
بولية  التطبيق  حيز  اجلزئي 
ق�سنطينة و ذلك يف اإطار مكافحة 

فريو�س كورونا امل�ستجد.

ق�سنطينة

زيادة يف عمليات الدفع الإلكرتوين 

الإرهاب،  مكافحة  اإطار  يف 
للجي�س  مفرزة  ودمرت  ك�سفت 
 14 يوم  ال�سعبي،  الوطني 
بحث  عملية  اإثر   ،2020 اأفريل 
�سيدي  جبل  مبنطقة  ومت�سيط 
علي بوناب، بتيزي وزو بالناحية 
 )02( الأوىل، خمباأين  الع�سكرية 
كيلوغرام   )54( على  يحتويان 

بالإ�سافة   ،TNT الـ  مادة  من 
بـ  تقّدر  الذخرية  من  كمية  اإىل 
ات�سال،  واأجهزة  طلقة   )103(
م�سرتكة  مفرزة  اأوقفت  فيما 
ال�سعبي عن�رش  الوطني  للجي�س 
الإرهابية  للجماعات  دعم   )01(
الع�سكرية  بالناحية  ب�سكيكدة 

اخلام�سة.

و  ال�سباب  مديرية  اأن�ساأت 
ف�ساء  �سكيكدة  لولية  الريا�سة 
التوا�سل  �سبكة  عرب  جديدا 
عبارة  "فاي�سبوك"  الجتماعي 
عن دار �سباب افرتا�سية ح�سب 
و  القطاع  م�سالح  من  علم  ما 
الدار  هذه  باأن  امل�سدر  اأو�سح 
ب�سفحة  امل�سماة  و  الفرتا�سية 

" دار ال�سباب الفرتا�سية لولية 
لل�سباب  املجال  تفتح  �سكيكدة" 
وتبادل  امل�ساركة  و  لال�سرتاك 
من  املعارف  و  املعلومات 
ملمار�سة  ال�سباب  موا�سلة  اأجل 
فراغهم  وقت  وق�ساء  هواياتهم 
خالل  ثقافيا  و  فنيا  الرتفيه  يف 

فرتات احلجر املنزيل. 

جبل �سيدي علي بوناب بتيزي �ز�

العثورعلى 54 كلغ من املتفجرات

�سكيكدة

اإن�شاء دار �شباب افرتا�شية



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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