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يف ح�صيلة جديدة لوزارة ال�صحة

37 اإ�سابة بالكورونا و3 وفيات

اإىل موعد لحق

كورونا يوؤجل موؤمتر »الأرندي«
الوطني  التجمع  اأعلن 
ت�أجيل  عن  اأم�س،  الدميقراطي، 
املزمع  اال�ستثن�ئي،  موؤمتره 
م�ر�س   19 و   18 يومي  انعق�ده 
اجل�ري، اإىل موعد الحق، مت��سي� 
بخ�سو�س  املتخذة  التدابري  مع 
خطر  ب�سبب  التجمع�ت«،  »منع 

تف�سي الوب�ء الع�ملي »كورون�«.
واأف�د بي�ن اللجنة املركزية للحزب، اأن القرار ج�ء تطبيق� لقرارات 
رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، املتعلقة ب�الإجراءات الوق�ئية 
للحد من فريو�س كورون� يف بالدن�، معربة يف نف�س الوقت، اأنه �سيتم 

الحق� حتديد موعد جديد للموؤمتر.
مرمي خمي�صة

بجاية 

ال�سرطة تعالج 6 جرائم 
اإلكرتونية 

�سّجلت امل�سلحة الوالئية لل�رشطة الق�س�ئية ب�أمن والية بج�ية،خالل 
ب�جلن�ي�ت  تتعلّق  ق�سية  منه�31  ق�س�ي�،   103 املن�رشم  فيفري 
�سدر  اإثره�  على  �سخ�س�،   39 فيه�  توّرط  املمتلك�ت،  �سّد  واجلنح 
ق�سية   50 مع�جلة  متت  كم�  اإيداع،  اأمر  منهم  اأ�سخ��س   6 حق  يف 
يف  �سخ�س�،   59 فيه�  تورط  االأفراد،  �سد  واجلنح  ب�جلن�ي�ت  تتعلّق 
اآخر،  اإيداع.على �سعيد  اأمر  الذي �سدر يف حق ثالثة منهم  الوقت 
ع�جلت نف�س امل�س�لح خالل نف�س الفرتة، 11 ق�سية تتعلّق مبك�فحة 
املخدرات واملوؤّثرات العقلية، توّرط فيه� 18 �سخ�س�، و�سدر يف حق 
ب�لق�س�ي� االقت�س�دية، فقد مّت  يتعلق  اأم� فيم�  اإيداع،  اأمر  12 منهم 
 6 ت�سجيل  اإىل  ب�الإ�س�فة  �سخ�س�،   15 فيه�  توّرط  ق�سية   11 اإح�س�ء 
ق�س�ي� تتعلق ب�جلرائم االإلكرتونية. وبعد ا�ستكم�ل ملف�ت االإجراءات 

اجلزائية، اأحيل امل�ستبه فيهم على اجله�ت الق�س�ئية املخت�سة.
ج.بـــلقا�صم

اأحبطتها جمارك وهران 

حماولة تهريب اأكرث من 
1800 قناع طبي اإىل ا�سبانيا

متكن اأعوان اجلم�رك على م�ستوى كل من املط�ر الدويل »اأحمد بن 
بلة« ومين�ء وهران من حجز 1.844 وحدة من االأقنعة الطبية الواقية 
ب�ملديرية  واالت�س�ل  االآيل  لالإعالم  الفرعي  اأف�د  املدير  ح�سبم�   ،
ب�ملفت�سية  اجلم�رك  اأعوان  وقد متكن  بوهران.  للجم�رك  اجلهوية 
حجز  من  وهران  مين�ء  م�ستوى  على  امل�س�فرين  لفح�س  الرئي�سية 
اأنه� ك�نت  اأن اكت�سف  الواقية بعد  1.300 وحدة من االأقنعة الطبية 
خمب�أة داخل حقيبة الأحد امل�س�فرين املتوجهني اإىل ا�سب�ني�، وفق� 
مل� �رشح نف�س امل�سوؤول وبدورهم متكن اأعوان اجلم�رك ب�ملفت�سية 
الرئي�سية لفح�س امل�س�فرين على م�ستوى املط�ر الدويل »اأحمد بن 
ك�نت  الواقية  الطبية  االأقنعة  لوهران من حجز 544 وحدة من  بلة« 
خمب�أة داخل حقيبة الأحد امل�س�فرين املتوجهني اإىل فرن�س� واأ�س�ف 
نف�س امل�سدر اأنه فور اإمت�م االإجراءات االإدارية مت توجيه هذه الكمية 
اأنه يف اإط�ر التدابري  املحجوزة اإىل القط�ع ال�سحي ب�لوالية. يذكر 
من  ب�جلزائر  الوق�ية  �رشوط  خمتلف  ل�سم�ن  الدولة  اتخذته�  التي 
ت�سدير  منع  اإقرار  مت  الع�مل  يف  املنت�رش  »كورون�«  فريو�س  انت�س�ر 

جميع و�س�ئل الوق�ية ال�سحية منه� االأقنعة الطبية الوق�ئية.
باية ع 

باية ع 

يف  ال�سبت،  ال�سحة،  وزارة  اأف�دت 
بي�ن له�، عن ارتف�ع ح�سيلة �سح�ي� 
 37 اإىل  اجلزائر  كورون� يف  فريو�س 

ثالثة  ت�سجيل  مع  جديدة  ح�لة 
وفي�ت موؤكدة .

ت�سجيل  عن  ال�سحة  وزارة  وك�سفت 
كورون�  بفريو�س  جديدة  وف�ة  ح�لة 
ب�مراأة  االأمر  ويتعلق  البليدة  بوالية 

اأ�س�ف  كم�  �سنة  العمر 51  تبلغ من 
 10 ت�سجيل  مت   انه  الوزارة  بي�ن 
بفريو�س  ب�الإ�س�بة  موؤكدة  ح�الت 
كورون�، منه� 7 ح�الت ب�لبليدة ك�نت 
على ات�س�ل مع احل�الت االأوىل التي 

حملت الفريو�س من فرن�س�  وح�لتني 
واحدة  وح�لة  وزو،  تيزي  بوالية 
بذلك  لريتفع  الع��سمة  ب�جلزائر 
عدد امل�س�بني بفريو�س كورون� اإىل 

37 ح�لة منه� 3 وفي�ت.

احلم�ية  مديرية  اأو�سحت 
اأم�س،  البليدة،  لوالية  املدنية، 
اأن تدخالت فرقه�  له�،  بي�ن  يف 
و  التدخل  يف  املتخ�س�سة، 
الوق�ية من االأخط�ر البيولوجية، 
وق�ئية  و  ع�دية  اإجراءات  تعترب 
حم�ية لالأ�سخ��س و املمتلك�ت.

امل�س�لح،  ذات  بي�ن  واأف�د 
املن�سور عرب �سفحته� الر�سمية، 

على الف�ي�سبوك، اأن تداول الكثري 
املجموع�ت،  و  ال�سفح�ت  من 
التوا�سل  و�س�ئل  عرب 
تدخالت  لبع�س  االجتم�عي، 
فرقه� املتخ�س�سة، يف التدخل و 
الوق�ية من االأخط�ر البيولوجية، 
ال يبعث اإىل الهلع، بقدر م� توحي 

ب�الأمن و ال�سالمة.
تدخل  البي�ن،  ذات  اأكد  كم� 

ح�لة  يف  املدنية،  احلم�ية  فرق 
عن  يبلغ  �سخ�س  ب�أي  اال�ستب�ه، 
ال  عنه،  التبليغ  يتم  اأو  نف�سه، 
عدوى،  وجود  ب�ل�رشورة  يعني 
اأو فريو�س كورون� ب�سفة ج�زمة 
و  النت�ئج  تبقى  حيث  نه�ئية،  و 
تقدمه�  تق�رير  الفحو�س�ت، من 

م�س�لح ال�سحة.
يف  امل�سدر،  نف�س  دع�  حني  يف 

التبليغ،  اإجراء  اأن  اإىل  االأخري، 
املواطنني،  طرف  من  وخ��سة 
يعترب فعال ت�س�مني� و ح�س� مدني�، 
الع�ئالت  و  االأرواح  على  حف�ظ� 
ب�ملق�بل،  م�سريا  خطر،  كل  من 
اأنه يف ح�لة اال�ستب�ه يف اخلطر، 
اأن يت�سلوا ب�لرقمني االأخ�رشين، 
ال�سحة: 3030، احلم�ية املدنية: 

.1021

احلماية املدنية لولية البليدة 

تدخالت فرق الوقاية من الأخطار البيولوجية

خبر في 
صورة

توقيف عامل بعد �سرقة الطعام املخ�س�ص 
للطلبة يف اإحدى الإقامات اجلامعية

غولم يتعاطف مع لعب 
�سامبدوريا

 
ن�دي  العب  مع  غوالم  فوزي  اجلزائري  الدويل  الالعب  تع�طف 
�س�مبدوري� االإيط�يل م�نولو غ�بي�ديني بعد ت�أكد اإ�س�بته بفريو�س 
»كورون�« يف اأعق�ب البي�ن الذي ن�رشته اإدارة الن�دي االإيط�يل، حيث 
ن�رش املدافع االأي�رش للخ�رش تغريدة عرب ح�س�به يف موقع التوا�سل 
اإىل  اإ�س�رة  االجتم�عي »تويرت« كتب فيه� »ت�سّجع ي� �سديقي«، يف 
زميله ال�س�بق مع ن�ديه احل�يل ن�بويل والذي حمل معه األوان ن�دي 

اجلنوب االإيط�يل خالل الفرتة املمتدة م� بني 2015 و2017.

واتفورد ي�ستعيد ذكريات 
قديورة

 
االإجنليزي  واتفورد  ن�دي  ا�ستذكر 
�سجله  الذي  الع�ملي  الهدف 
عدالن  اجلزائري  الدويل  الالعب 
قمي�س  يحمل  ك�ن  عندم�  قديورة 
الفريق، وذلك خالل املق�بلة التي 
جمعت واتفورد اأم�م اأر�سن�ل وق�م 
اخل�رش  ميدان  متو�سط  خالله� 
الذي خ�سع االأ�سبوع املن�رشم اإىل 

اأنهت مو�سمه بت�سجيل هدف  عملية جراحية على م�ستوى الركبة 
الت�سعني  الزك�وية  �سكت  قوية  ت�سديدة  خالل  من  رائعة  بطريقة 
للمرمى، وكتب م�سوؤولو الن�دي االإجنليزي عرب تغريدة يف احل�س�ب 
الر�سمي للن�دي عرب »تويرت«: »يف مثل هذا اليوم من 2016، يوم لن 

ين�س�ه حمبو واتفورد«.

اجلهوية  القي�دة  ب��رشت 
حتقيق�ت  الوطني   للدرك 
�رشك�ت  م�سريي  مع  معمقة 
ب��رشت   ، ب�جلزائر  اأجنبية  
للعم�ل  وطرد  اإه�نة  حملة  
من  حلرم�نهم  اجلزائريني 
ملغ�درة  ا�ستعدادا   حقوقهم 
من  فرارا  الوطني  الرتاب 
التي  والعق�ب  احل�س�ب  حملة 
العدالة اجلزائرية يف  ب��رشته� 
التي  املوؤ�س�س�ت  هذه  ملف�ت  
اغلبه� مت�بعة ب�لتزوير وتهريب 

روؤو�س االأموال ب�جلزائر.

خلفية  على  ج�ءت  التحقيق�ت 
الذين  العم�ل   احتج�ج�ت 
وطنهم  داخل  ب�حلقرة  اح�سو 
وك�نت   ، اأج�نب  قبل  من 
ال�سينية  ال�رشكة  من  البداية 
التي  طردت  �سي  �سي  ار  �سي 
املئ�ت من العم�ل  الذين ك�نوا 
ب�لطريق  بور�س�ته�  يعملون 
ال�سي�ر  الطريق  بني  الرابط 
الغزوات  ومين�ء  غرب  �رشق 
العم�ل برفع دع�وي  حيث ق�م 
بعدم�  الغزوات   حمكمة  اأم�م 
حقوق  بدون  طردهم  مت 

وب��رشت ال�رشكة جمع معداته�  
خلفية  على  اجلزائر  ملغ�درة 
ق�س�ي�  يف  تورطه�  ثبوت 
الطريق  ق�سية  ،اأهمه�  ف�س�د 
ال�سي�ر ، من جهة اأخرى  جند 
ال�رشكة االيط�لية  كوندوث هي 
عم�له�  بطرد  ق�مت  االأخرى 
للفرار  ا�ستعدادا  اجلزائريني 
الع�م  للم�ل  نهبه�  تبني  بعدم� 
و�سوء االأ�سغ�ل يف طريق ال�سكة 
تلم�س�ن  تليالت  احلديدية 
القي��سي  الرقم  حطمت  الذي 
اآخر  ج�نب  من   ، اجن�زه  يف 

مكلفة  تركية  �رشكة  تواجه   ،
ب�جن�ز ال�سطر الث�ين  من طريق 
تلم�س�ن  بني  احلديدية  ال�سكة 
واحلدود الغربية نف�س امل�سري 
كم�   ، عم�له�  طردت  بعدم� 
خمت�سة  اأخرى  �رشكة  طردت 
يف البن�ء بتلم�س�ن عم�له� دون 
يعملون  ك�نوا  من  وهم  ح�س�ب 
، من  بتلم�س�ن  العمل  بور�س�ت 
هندية  �رشكة  تواجه   ، ن�حية 
عقب  امل�س�كل  نف�س  بغليزان 

طرده� للعم�ل اجلزائريني .
حممد بن ترار

الدرك يحقق يف  امللف 

�سركات اأجنبية تطرد العمال اجلزائريني وتهينهم

مرمي خمي�صة



يف مبادرة �سيا�سية حتمل ا�سم الهدنة

بن قرينة يدعو ال�سلطة 
واملعار�سة لتاأجيل اخلالفات 

ك�سف رئي�س حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة ال�سبت  عن مبادرة �سيا�سية 
تدعو  احلركة من خاللها اجلميع �سلطة ومعار�سة اأحزابا وجمتمعا مدنيا ونقابات وحراك 

و�سخ�سيات لتاأجيل خالفاتها واإعالن هدنة عامة �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية ق�سد 
تخفيف الحتقان وجتاوز الأزمة ال�سحية احلالية و تداعيات انهيار اأ�سعار النفط .

باية ع

وقال بن قرينة يف لقاء مع اإطارات 
حزبه اأن املبادرة التي طرحها حزبه 
البحث  يف  ولنخبه  للوطن  ت�سمح 
بكيفيات جتاوز املخاطر املفرو�سة 

اأ�سعار  كـتدهور  اخلارج  من  علينا 
كورونا  فريو�س  وانت�سار  النفط، 
الأمني  التحر�س  اإىل  بالإ�سافة 
وحماولت  متكررة  احلدود  على 
والوحدة  ال�سيادة  و�رضب  لخرتاق 

الوطنية ح�سب قوله .

الأول  الرجل  ا�ستعر�س  اأن  ووبعد 
الوطني الو�سع  البناء  حركة  يف 
و�سفه  للبالد  الذي  القت�سادي 
باملتدهور اأكد اأن ا�ستمراره �سوف 
بالوفاء  الدولة  عجز  اإىل  يودي 
املواطنني،  جتاه  بالتزاماتها 

بال�سحة  كورونا  وباء  واأن  �سيما 
واملعرقل للتنمية والقت�ساد يعجز 
املواطنني  داعيا  مواجهته  عن 
اأدوار  مع  �رضورة  التكامل  اإىل 
التجند  يف  العمومية  ال�سلطات 
من  اجلزائر  حلماية  والوعي 

كما  الوباء، من خالل  اأخطار هذا 
قال حمالت توعية وا�سعة تتنا�سب 
مع تهديدات الوباء الذي م�س دول 
عديدة ول تزال اجلزائر حمفوظة 
ويف نف�س ال�سياق ثمن رئي�س حركة 
بن  القادر  عبد  الوطني  البناء 

قرينة،  اإجراءات الطماأنة والتهدئة 
التي با �رضتها املوؤ�س�سات الر�سمية 
التزاما بتوجيهات رئي�س اجلمهورية 
وكبح  العمومية  ال�سحة  حلماية 
امل�ستجد  كورونا  فريو�س  انت�سار 

يف اجلزائر.
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وذوي  املجاهدين  وزير  اأكد 
اأم�س  زيتوين،  الطيب  احلقوق، 
على  العا�سمة،  باجلزائر  ال�سبت 
قانون  يف  النظر  اإعادة  �رضورة 
يتما�سى  حتى  وال�سهيد  املجاهد 
مع متطلبات اجلزائر اجلديدة التي 

»يعمل اجلميع على جت�سيدها«. 
واأو�سح الوزير يف كلمة له مبنا�سبة 
ال�سنوي  التقييمي  اللقاء  افتتاح 
م�ستوى  على  تقرر  اأنه  للقطاع 
قانون  يف  النظر  »اإعادة  الوزارة 
مواده«،  بكل  وال�سهيد  املجاهد 
املواد  بع�س  هناك  اأن  اإىل  لفتا 
ي�ستدعي  الذي  الأمر  »جمحفة«، 
اإثراء هذا  »اإعادة  قال--  --مثلما 
واإعادة �سياغته  القانون ومناق�سته 
اإن حتتم الأمر، خدمة للمجاهدين 
ل�سالح  الوطني  التاريخ  ولفائدة 

ال�سعب اجلزائري برمته«.
يف  الوزير  تطرق  اأخرى،  جهة  من 
الذي  قطاعه  برنامج  اإىل  كلمته 
اأ�سا�سيني   »حمورين  على  يرتكز 
الجتماعي  باجلانب  يتعلقان 
احلقوق   وذوي  للمجاهدين 
والرتاث  الذاكرة  حفظ  وكذا 

الجتماعي،  اجلانب  الوطني«ففي 
م�ستوى  على  الوزارة  اإطارات  دعا 
جمهودات  »بذل  اإىل  الوليات 
من  الفئة  بهذه  للتكفل  م�ساعفة 
بان�سغالتهم  التكفل  ت�سهيل  خالل 
م�سددا  البريوقراطية«،  عن  بعيدا 
»ت�سوية  �رضورة  على   باملنا�سبة 
امل�ستوى  على  املنح  ملفات  كل 
للقوانني  ووفقا  بنجاعة  املحلي 

وباعتماد التكنولوجيات احلديثة«.
»كل  اأن  ال�سدد  هذا  يف  وقال 
الفئة  هذه  تخ�س  التي  امل�ساكل 
تطرح على م�ستوى اللجنة الولئية 

املخت�سة«.
ك�سف  الذاكرة،  حمور  وبخ�سو�س 
على  �سيعمل  القطاع  اأن  الوزير 
التاريخ »تقوم  تن�سيب جلان لكتابة 
بلديات  كل  عرب  �سامل  مب�سح 
وحتيني  �سبط  »اإعادة  مع  الوطن« 
مت  التي  املتوفرة  املعطيات 
املديرية  اإىل  اإر�سالها  قبل  جمعها 
املركزية للرتاث الثقايف والتاريخي 
املرتبط بثورة التحرير واملقاومة 
اأبرز  اخل�سو�س،  الوطنية«وبهذا 
ال�سيد زيتوين اأن موؤ�س�سات القطاع، 

عليها  »يتعني  املتاحف،  ل�سيما 
الوزارة  اأهداف  مع  تتما�سى  اأن 
والإبقاء  ن�ساطها  تفعيل  خالل  من 
بعد  ما  اإىل  مفتوحة  اأبوابها  على 
ال�ساعات الإدارية حتى ت�سمح لكل 
الفئات من زيارتها وال�ستفادة من 
الطلبة  خ�سو�سا  التاريخية  مادتها 
وبخ�سو�س  والباحثني«   والتالميذ 
دعا  الد�ستور،  تعديل  م�رضوع 
على  الوزارة  اإطارات  زيتوين 
»التن�سيق  اإىل  املحلي  امل�ستوى 
واملنظمات  العلمية  املجال�س  مع 
والطلبة  والأ�ساتذة  واجلمعيات 
املتعلقة  املواد  لإثراء  واملثقفني 
التي   القرتاحات  وتقدمي  بالقطاع 

يرونها«. 
التقييمي  اللقاء  فاإن  لالإ�سارة، 
وزارة  لإطارات  ال�سنوي 
اأن  ينتظر  والذي  املجاهدين، 
يف  يجري  الحد،  اليوم  يختتم 
اجلانب  تخ�س  ور�سات  �ست  اإطار 
احلماية  الرتاث،  املنح،  الإداري، 
اإىل  القوانني،  وحتيني  الجتماعية 
اخلا�س   القانون  مراجعة  جانب 

باملجاهد وال�سهيد.

العزيز  عبد  الأول  الوزير  اأ�رضف 
و  ال�سحة  وزير  رفقة  جراد 
امل�ست�سفيات  اإ�سالح  و  ال�سكان 
اأم�س  بوزيد  بن  الرحمن  عبد 
م�سلحة  تخ�سي�س  على  ال�سبت 
اجلامعي  مب�ست�سفى  جديدة 
حلجر  بالبليدة  فانون  فران�س 
بفريو�س  م�سابني  فيهم  امل�ستبه 
هذه  تتوفر  19و  )كوفيد  كورونا 
كانت  التي  اجلديدة  امل�سلحة 
م�سلحة  تكون  لأن  خم�س�سة 

ال�رضايني  جراحة  و  القلب  لطب 
للوزير  املقدمة  ال�رضوحات  وفق 
عليها  القائمني  طرف  من  الأول 
الأجهزة  و  املعدات  كافة  على 
اأن  �ساأنها  من  التي  الظروف  و 
اإذ  بها  املقيمني  راحة  ت�سمن 
موزعني  �رضيرا   71 على  تتوفر 
منها  الواحدة  تتوفر  غرف  على 
على �رضيرين، 15 منها خم�س�سة 
لالإنعا�س، اإىل جانب اأربع قاعات 
لالأ�سعة  قاعة  و  خمرب  و  جراحة 

التي  امل�سلحة  هذه  وتاأتي 
وفق  اليوم،  اخلدمة  حيز  دخلت 
للوزير  املقدمة  التو�سيحات 
م�سلحة  عن  للتخفيف  الأول، 
املتواجدة  املعدية  المرا�س 
بوفاريك  م�ست�سفى  م�ستوى  على 
اأ�ساد  و  اكتظاظا  ت�سهد  التي 
التي  باملجهودات  الأول  الوزير 
يبذلها الطاقم الطبي للم�ست�سفى 
واأكد دعم احلكومة والوقوف معه 

اأمام هذا الو�سع .

دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد 
اأم�س ال�سبت املواطنني اإىل �رضورة 
اللتزام ببيوتهم وعدم مغادرتها اإل 
يف احلالت الق�سوى لتفادي انت�سار 
كورونا  بفريو�س  الإ�سابة  حالت 
موؤكدا اأن اإغالق املدار�س وتوقيف 
الدرا�سة كان وعيا من الرئي�س عبد 
حلماية  واحلكومة  تبون  املجيد 

املواطنني من هذا الوباء .
خالل  جراد  الأول  الوزير  وقال 
لإيواء  مركز  تد�سني  على  اإ�رضافه 
بالبليدة  بكورونا  ال�ستباه  حالت 
بامل�ست�سفى  النتائج  انتظار  يف 

يتوجب  انه  فانون  فرانتز  اجلامعي 
على املوطنني  التزام بيوتهم وعدم 
ال�رضورة  حالت  يف  اإل  مغادرتها 
الق�سوى م�سيفا يف نف�س ال�سياق اأن 
توقيف التدري�س، واإغالق اجلامعات 
اإىل  الذهاب  يعني  ل  واملعاهد  
التجمعات،  واأماكن  املنتزهات 
اإجراء  وهو  اخل�رضاء،  وامل�ساحات 
رئي�س  من  وعيا  كان  قال   كما 
الدولة عبد املجيد تبون واحلكومة 

بخطورة هذا الفريو�س
العزيز  عبد  الأول  الوزير  قرر  وقد 
زيارته  خالل  الزيارة  خالل  جراد، 

عن  التجميد  رفع  البليدة  لولية 
 120 اجلديد  امل�ست�سفى  م�رضوع 
�رضير ببوفاريك  ، وجاء قرار عبد 
العزيز جراد على اثر عدة تدخالت 
الربملان  نواب  طرف  من  ور�سائل 

و�سيناتورات ولية البليدة.
�سابق  وقت  يف   احلكومة  وكانت 
م�ساريع  بعث  اإعادة  عن  اأعلنت  
عديدة منها التي رفع عنها التجميد 
ب�سعة  م�ست�سفيات  ثالث  بينها  من 
و  البنيان  عني  من  بكل  �رضير   120

رغاية وبراقي.
 عطار ب

رئي�س اجلمهورية يوؤكد 

احلكومة �ستدعم ذوي االحتياجات اخلا�سة 
اأكد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
الحتياجات  ذوي  باأن  تبون، 
ومهمة  فاعلة  قوة  اخلا�سة 
ال�سائب  التغيري  يف  للم�ساهمة 
اأ�س�س  بناء  معامل  تتطلبه  الذي 
اأن  مربزا  اجلديدة  اجلمهورية 
الفئات  هذه  �ستدعم  احلكومة 
هذه  انخراط  تدعم  مببادرات 

الفئات يف م�سار التنمية  
ر�سالة  يف  تبون  الرئي�س  واأو�سح 
الحتياجات  لذوي  وجهها  له 
الت�سامن  اخلا�سة قراأتها وزيرة 
الإرادة  ، باأن  كريكو  كوثر 
ال�رضح  بناء  يف  الأ�سا�س  هي 
وملواطنيها  للدولة،  املوؤ�س�ساتي 
اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  من 
واأ�سار  ذلك  يف  الأ�سمى  املثل 
هذه  الحتفاء  اأن  الرئي�س  اإىل 
لالأ�سخا�س  الوطني  باليوم  ال�سنة 
اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 
موؤ�س�ساتي  م�رضوع  مع  يتزامن 

اجلميع  حمالة  �سي�ساهم  ل  نبيل، 
وهمتكم  »بوطنيتكم  اإجناحه  يف 
تنخرطون  جعلتكم  التي  واإرادتكم 
يف امل�سار التنموي مبوجب م�ساريع 
التي  البناءة  طموحاتكم  تعك�س 
ودعمها  ت�سجيعها  على  �سنعكف 
وتوفري البيئة املالئمة لتج�سيدها 
اىل  اجلمهورية  رئي�س  يقول   «
جانب  ال�سيا�سة الجتماعية الثابتة 
عربمت  قوية  لنداءات  تلبية  للدولة 
عنها من خالل م�ساركتكم الواعية 
يف حراك 22 فرباير املبارك ويف 
باأن ذوي الحتياجات  اأكد  ر�سالته 
اخلا�سة، عنا�رض فعالة ذات اإ�سهام 
اأمل  يف بناء الوطن وتنميته، وكذا 
كما  حيث  اجلديدة  اجلزائر 
اأ�ساف » �سرت�سمون معنى التحدي 
والإ�رضار على النخراط يف دعم 
امل�سار التنموي للبالد » كما �سدد 
على عزم احلكومة على دعم هذا 
ت�سنعها  فعالة  مببادرات  ال�سمود 

بحماية حقوق  الكفيلة  ال�سيا�سات 
على  والعمل  وترقيتها  الفئة  هذه 
التنمية  م�سار  يف  انخراطها  دعم 
دعمهم  خالل  من  امل�ستدامة 
وتكوينهم ومرافقتهم خللق فر�س 
عمل تتالءم وقدراتهم وموؤهالتهم، 
دور  املدين  للمجتمع  و�سيكون 
فعال يف حتقيق م�سعانا اإميانا منا 

بفعاليته يف املجال .
رئي�س  جدد  اخلتام  ويف 
لكل  الكامل  دعمه  اجلمهورية، 
قائال  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 
الكامل  وعيهم  ثقة يف  كلي  فاأنا   «
م�سعى  يف  انخراطكم  ب�رضورة 
التنموي يف املجالت التي  البالد 
لهم  معربا   ،« وموؤهالتهم  تتالءم 
مبهمتهم  واعتزازه  تقديره  عن 
واأرادتهم يف �سنع التغيري يف �سبيل 
بناء اجلزائر اجلديدة التي ي�سبوا 

اإليها اجلميع.
عطارب 

وزير املجاهدين الطيب زيتوين

هناك مواد جمحفة يف قانون املجاهد وال�سهيد 

ملنع انت�سار فريو�س كورونا

جراد يدعو املواطنني االلتزام بيوتهم 

ترتاأ�سها مديرة و�سائل الإعالم بوزارة الت�سال

تن�سيب خلية لليقظة خا�سة بكورونا
الناطق  الت�سال،  وزير  ن�سب 
عمار  احلكومة،  با�سم  الر�سمي 
لليقظة  دائمة  خلية  بلحيمر، 
و  بالوقاية  خا�سة  املتابعة  و 
كورونا  فريو�س  تف�سي  مكافحة 
اجلديد )كوفيد-19(، ح�سبما اأفاد 

به اأم�س ال�سبت بيان للوزارة.
و اأو�سح ذات امل�سدر اأنه »تطبيقا 
باتخاذ  اجلمهورية  رئي�س  لتعليمة 
اأجل  من  الإجراءات  جميع 
فريو�س  تف�سي  خطر  مواجهة 
ت�سخري  و  +كوفيد-19+  كورونا 
من  ال�رضورية  الو�سائل  جميع 
اأجل حماية مواطنينا، و بناء على 

و  للوقاية  الوطني  جت�سيد اجلهاز 
الفريو�س  هذا  انت�سار  مكافحة 
مت  فقد  الأول  الوزير  اأقره  الذي 
املتابعة  و  لليقظة  خلية  تن�سيب 

لدى وزارة الت�سال«.
اأن  اإىل  البيان  ذات  اأ�سار  كما 
مديرة  ترتاأ�سها  التي  اخللية  هذه 
»اجلهة  ب�سفتها  الإعالم  و�سائل 
متعددة  باللجنة  املخت�سة 
�ستكون  )كوفيد -19(،  القطاعات 
ذلك  يف  مبا  دائم  ب�سكل  عملية 
يومي اجلمعة و ال�سبت«و �ستتكفل 
ذات اللجنة خا�سة ب«ر�سد جميع 
املكتوبة  )ال�سحافة  املعلومات 

املواقع  و  الب�رضية  ال�سمعية  و 
املتعلقة  الخ...(  اللكرتونية 
انت�سار  مكافحة  و  بالوقاية 
اإعداد  و  كوفيد-19  فريو�س 
تقرير يومي ي�سلم لالأمانة العامة 
عن  ال�سادرة  بالطلبات  التكفل  و 
حيث  من  الهيئات  و  املوؤ�س�سات 
الت�سال  و  الإعالم  و  التح�سي�س 
اإىل  و اقرتاح كل الأعمال الرامية 
حت�سني التكفل بجانب الت�سال«و 
متت الإ�سارة يف ذات ال�سياق اإىل 
قد  اخللية  هذه  دوام  رزنامة  اأن 
 2020 مار�س   31 غاية  »اىل  حدد 

كمرحلة اأوىل«.

م�ست�سفى فران�س فانون بالبليدة 

م�سلحة جديدة حلجر امل�ستبه فيهم 
م�سابني بالكورونا
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مراجعة قانون الإجراءات 
املدنية والإدارية

.      تعزيز �سالحيات حمافظ الدولة للت�سدي جلرائم الف�ساد

.     اإعادة النظر يف منظومة توظيف وتكوين الق�ساة

.     ع�سرنة العمل الق�سائي يف املحاكم الإدارية

وزير العدل بلقا�سم زغماتي :

 حكيم مالك

قال وزير قطاع العدالة يف اجلزائر، 
ال�رصوري  الع�رصنة  من  اأنه 
الت�سيري  اأين  لأدوات  الوا�سعة 
الق�سائي  امللف  رقمنة  حتتل 
مت  املرموقة،  ولهذا  املكانة 
العمل  ع�رصنة  و�سعية  تقييم 
الإدارية  املحاكم  يف  الق�سائي 
الرقمنة،  هذه  لتعميم  متهيدا 
مو�سحا يف هذا  اجلانب اأن الأمر 
ل يتعلق باإدخال وظائف اأو اآليات 
امللف  لت�سيري  جزئية  جديدة 
مبنظومة  يتعلق  اإمنا  الق�سائي، 
العتبار  بعني  تاأخذ  متكاملة 
القا�سي  احتياجات  جميع 
والإدارة  والدفاع  واملتقا�سي 
وفقا  حدودها   متتد  الق�سائية، 
للت�سور الذي �سيعيد مع امل�سالح 
درجات  اإىل  العدل  لوزارة  التقنية 
اأخذ بعني  التقا�سي املختلفة مع 
يف  املمار�سات  تطور  العتبار 
ت�سمح  التي  احلدود  �سمن  العامل 
بها التكنولوجية املتوفرة وحتفيز 
الإقدام  على  منا  املرتددين 
يف  الوا�سحة  اخلطوة  هذه  على 
م�سعاها،  يف  واجلريئة  اأهدافها 
داعيا يف ذلك اإىل �رصورة التغلب 
على ال�سلوكات املرتددة الراف�سة 
مل�سايرة الع�رص، اإ�سافة لإحداث 
النزاع، الإدارة  التوازن بني طريف 
التغافل  اأبدا  يعني  ل  واملواطن 
امل�سلحة  حلماية  اليقظة  وعدم 
حيث  القانون،  اإطار  يف  العامة 
طالب من القا�سي الإداري، وحتى 
املحافظة  يف  وامل�ساهمة  غريه 
على الدولة الجتماعية ويف ذلك 

مل�سلحة املواطن نف�سه.
نوعية  بتح�سني   وطالب  زغماتي 
ومردوديته،  الق�سائي  العمل 
باإعادة النظر يف منظومة توظيف 
بعني  الأخذ  الق�ساة،مع  وتكوين 
الثقيلة  الرتكة  من   كل  العتبار 
امل�ستقبل  وا�ست�رصاف  ال�سابقة 
لق�ساء  املتجددة  والحتياجات 
وي�سع  احلقوق  يحمي  نوعية  ذي 

حدا لأ�سكال التع�سف.
 

اإعادة النظر يف اخلريطة 
الق�سائية

 
اجلهات  ت�سنيف  يخ�ص  وفيما 
العدل  الق�سائية  ،قال  وزير 
حافظ الأختام اأنه  لبد من اإعادة 

الق�سائية  اخلريطة  يف  النظر 
الهتمامات  اإحدى  باعتبارها 
الرئي�سية ، نظرا ملا تنطوي عليه 
املوارد  ل�ستعمال  تر�سيد  من 
واأ�سالك  ق�ساة  من  الب�رصية 
والأ�سالك  ال�سبط  اأمانة 
امل�سرتكة واحلد من النفقات غري 
امل�ستوجبة ولذلك فقد مت اإدراج 
هذا املحور ب�سقيه �سمن خارطة 
اإطار  يف  العدالة  قطاع  طريق 
تنفيذا  احلكومة  عمل  خمطط 
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  لربنامج 

املجيد تبون.
عن  زغماتي   وك�سف  بلقا�سم 
العدالة  قطاع  طريق  خارطة 
اآليات  ا�ستحداث  يف  واملتمثلة 
حتمي ا�ستقاللية القا�سي ونزاهته 
الجتماعي،  مبركزه  له  وتعرتف 
ا�ستقاللية  كانت  اإذا  اأنه  مو�سحا 
الق�ساء ت�سمن حترر القا�سي من 
العديد من املعوقات متوقفا عند 
الناجتة  الأخرى  املعوقات  هذه 
والتي  الت�رصيعية  الرت�سانة  عن 
دون  حتول  اأنها  املمار�سة  اأثبتت 

عدالة ذات نوعية.
 

 تعزيز �سالحيات حمافظ 
الدولة 

 
املتحدث  ال�سوء  ذات  و�سلط 
الدولة  حماية  اأوجه  على 
الجتماعية   بوا�سطة امل�ساهمة 
اإطار  يف  الف�ساد،  حماربة  يف 
الآليات التي يوفرها القانون،  مع 
التاأكيد  بالقول من غري املجدي 
الإدارات  يف  جار  ماهو  اإنكار 
واملوؤ�س�سات العمومية من تف�سي 
�سوهت  التي  الف�ساد  ظاهرة 
موظفيها  و�سمعت  �سمعتها 

وحطمت  فعاليتها  من  وقل�ست 
اأن  اإىل  م�سريا  املواطن،  ثقة 
بها  متر  كانت  الذي  الظرف 
قائما،  يزال  ل  اجلزائر  ظرف 
الإداري  الق�ساء  على  ويوقع 
للم�ساهمة  عظمى  م�سوؤولية 
الظاهرة  هذه  حماربة  يف  بجد 
القرارات  عن  بالك�سف  املقيتة، 
بطالنها  واإعالن  امل�رصوعة  غري 
وجترد  حياد  بكل  للقانون  وفقا 
جتاوبه  مبديا  وا�ستقاللية، 
من  اقرتاحه  مت  ما  مع  امل�سبق 
�رصورة تعزيز �سالحيات حمافظ 
اإبالغ  �سلطة  باإعطائه  الدولة 
النيابة بجرائم الف�ساد التي يحتمل 
املنازعات  مبنا�سبة  معاينتها 
الإدارية املعرو�سة،مثلما هو جار 
اإمكانية  من  املقارن  الت�رصيع  يف 
ب�ساأن  العمومية  الدعوى  حتريك 
مبنا�سبة  املالحظة  اجلرائم 
والت�سوية  الإفال�ص  اإجراءات 

الق�سائية يف املادة التجارية.
 

وجوبية ترجمة الوثائق 
ال�سادرة بغري اللغة العربية

 
وجوبية  اإىل   ، واأ�سار  زغماتي 
بغري  ال�سادرة  الوثائق  ترجمة 
مع  يتناف�ص  اإجراء  العربية  اللغة 
تزال  ل  الذي  اجلزائري  الواقع 
العمومية  املوؤ�س�سات  فيه  ت�ستمر 
العربية،  اللغة  بغري  اإ�سدارها  يف 
املواطن،  اإلزام  املنطق  من  فهل 
اخل�سم مع الإدارة، ترجمة الوثيقة 
اأ�سدرتها هي والدفع بها يف  التي 

مواجهتها.
 ف�سال عن ذلك فاإن ترجمة عدد 
احلال  هو  كما  الوثائق،  من  كبري 
يقت�سي  الق�سايا،  بع�ص  يف  عليه 

تتناق�ص  متنا�سبة  غري  م�ساريف 
مع مبداأ جمانية التقا�سي.

الجتماع  هذا  عرف   ولقد 
العدل  وزارة  مقر  احت�سنه  الذي 
جملة  تقدمي  العا�سمة،  باجلزائر 
طرف  من  املداخالت   من 
لدى  الدولة  كل  من  حمافظ 
،غاين  ورقلة  الإدارية  املحكمة 
يف  النظر  باإعادة  ،مطالبا  عفيف  
اإدارية  ملحاكم  الق�ساء  حتويل 
النظر  اإعادة  مع  معيار  اأي  بدون 
والتكوين والتوظيف وال�ستثمار يف 
وفق  تكوينا  تابعوا  الذين  الق�ساة 
، فالبد  الإداري وعليه  التخ�س�ص 
الخت�سا�ص  يف  تعيينهم  من 
املالئم، مع ا�ستبدال املحا�رصات 
واإدراج  ميداين  بتكوين  النظرية 
�سمن التطبيقية الق�سائية للمحاكم 
الدولة  ،  ودعت حمافظ  الإدارية 
ق�سنطينة  الإدارية  املحكمة  لدى 
خالل  ،من  عزيزة   اأحالم  قتال 
اإىل  التن�سيقي  الجتماع  تقرير 
وعمل  نوعية  حت�سني  �رصورة 
مع  )الق�ساة(،  الق�سائي  العمل 
ع�رصنة  و�سعية  عند  الوقوف 
العدالة ، وطالبت رئي�سة املحكمة 
كرمية  جريو  بن  وهران  الإدارية 
الإدارية  املحاكم  بني  بامل�ساواة 
ع�رصنة  مع  العادية  واملحاكم 
وحت�سني  الإداري  الق�ساء  قطاع 
العمل الق�سائي والق�ساء الإداري 
املحكمة  وتطرقت  رئي�سة 
�سليماين  اجلزائر،  الإدارية 
فريدة   يف مداخلتها  اإىل �رصورة 
الدولة  حمافظ  �سمانات  تو�سيع 
و�سمان تكوينه مع تنظيم دورات 
مع  ال�سبط   لأمناء  تكوينية 
الأداء  وحت�سني  العدالة  ع�رصنة 

املهني .

اأكد اأم�س  وزير العدل حافظ الأختام بلقا�سم زغماتي اأن العمل جار حاليا لتعديل قوانني الإجراءات 
املدنية و الإدارية وهذا على هام�س لقاء واإطارات الإدارة املركزية مع روؤ�ساء وحمافظي الدولة لدى 

املحاكم الإدارية ،موؤكدا اأن الهدف من هذا اللقاء هو حتقيق اأهداف فرعية متعددة يف اإطار روؤية 
قطاع العدالة ، قوامها حت�سني نوعية العمل الق�سائي وتطوير الرت�سانة القانونية وع�سرنة اأدوات 

الت�سيري، مبا يف ذلك رقمنة اإجراءات التقا�سي.

لإنقاذ املوؤ�س�سات التي تعاين �سعوبات مالية

احلكومة مطالبة باتخاذ 
تدابري عاجلة

حول  والتفكري  احلركة  نادي  وجه 
املوؤ�س�سة )CARE(، رفقة جمعية 
للموؤ�س�سات  ال�سباب  امل�سريين 
ال�سغرية واملتو�سطة )CJD( ، يف 
ا�ستغاثة  نداءا  اأم�ص،  لهما،  بيان 
لل�سلطات العمومية، لتحرك ب�سكل 
عاجل ودون انتظار، لتدارك الآثار 
القت�سادية  لالأزمة  املحتملة، 
احلالية، التي من املتوقع اأن تكون 

مدمرة لهم.
باتخاذ  البيان،  ذات  طالب  حيث 
نداء   « اإطار  يف  عاجلة،  تدابري 
ا�ستمرارية  و�سمان  للمحافظة 
املوؤ�س�سات اجلزائرية«، مب�ساهمة 
من خمتلف الفاعلني القت�ساديني، 
الوقف  مايلي: تنفيذ  على  ن�ست 
ال�رصيبي و�سبه ال�رصيبي لل�رصكات 
مالية،  �سعوبات  تواجه  التي 
قانون  مراجعة  اإىل  بالإ�سافة 
اإدخال  خالل  من   ،  2020 املالية 
تعديالت خمتلفة ل�سالح املوؤ�س�سة 
النا�سئة، اإىل جانب اإلغاء املادة 23 
من التعليمة رقم 74-94 ، املوؤرخة 
يف 1994/29/11 للبنك اجلزائري، 
على  لل�سحب  الئتمان  حتديد 
حجم  من  يوما   15 اإىل  املك�سوف 
اإعادة  ال�سياق،  ذات  ويف  الأعمال، 
البنوك  قبل  من  الئتمان  جدولة 
مع   ، الفوائد(  دفع  التزام  )مع 
وال�رصكات  الدولة  التزام  �سمان 
ال�رصكات  فواتري  بت�سوية  الكربى، 
فرتة  خالل  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
يف  يوماً  و30  يوماً،   60 تتجاوز  ل 

حالت معينة.
البيان، القيام  نف�ص  اقرتح  كما 
املدى  على  �رصورية،  باإجراءات 
التايل:  يف  متثلت  املتو�سط، 
بيع  لن�ساط  الفعال  التنفيذ 
اأجل  الديون )Factoring(من 
نف�سه،ا  بتمويل  لل�رصكات  ال�سماح 
عن طريق التنازل دون طعون، عن 
املنظمات  اأو  للبنوك  مطالباتها 
اإىل اإن�ساء  بالإ�سافة  املتخ�س�سة، 
التي  املوؤ�س�سات  حماية  »خمطط 
تواجه �سعوبات«، وهو نظام خا�ص 
تواجه  التي  لل�رصكات  و�سعه  يتم 
مع مراجعة  موؤقتة،  �سعوبات 
للتاأمني  الوطني  ال�سندوق  برنامج 
خالل  البطالة، CNAC من  عن 

»للبطالة  موؤطر  برنامج  و�سع 
تكوين  بنظام  مرفوقا  التقنية«، 
وظيفة  جانب اإن�ساء  موؤهل، اإىل 
املوؤ�س�سة  اأو  الذاتي  املقاول 
مرونة  اإدخال  اأجل  من  امل�سغرة، 
وت�سجيع  العمل،  �سوق  يف  اأكرب 

اإن�ساء �رصكات ر�سمية م�سغرة.
اأن  البيان،  اأكد املوقعون على  كما 
جاءت  العاجلة،  القرتاحات  هذه 
املعنية  اجلهات  جمع  اأجل  من 
وهو  واحد  هدف  حول  الفاعلة، 
حماية ال�رصكة اجلزائرية، معتربين 
التو�سيات  تنفيذ  باملنا�سبة،اأن 
املقرتحة، تعد مبثابة خطوة اأوىل، 
نحو احلفاظ على املوؤ�س�سات، التي 
اأن تكون قابلة لال�ستمرار،  يحتمل 
و�سانعة الرثوات، ومنا�سب ال�سغل، 
القت�ساد  وتنويع  دفعها  لإعادة 

اجلزائري.
نادي  تقدم  اأخرى،  جهة  من 
حول  والتفكري  احلركة 
املوؤ�س�سة )CARE(، رفقة جمعية 
للموؤ�س�سات  ال�سباب  امل�سريين 
 ،)CJD( واملتو�سطة ال�سغرية 
فيها  جديدة �ساركت  مببادرة 
املهنية،  املنظمات  من  جمموعة 
الذين  اجلزائريني،  العمل  واأرباب 
ميثلون ن�سيج املوؤ�س�سات ال�سغرية 
الوطني  الرتاب  عرب  واملتو�سطة، 
املوؤ�س�سة  عن  الدفاع  بهدف   ،
باعتبارها  وحمايتها  اجلزائرية، 
وياأتي  القت�ساد،  الدافعة  القوة 
الأعمال  حذر رجال  اأن  بعد  هذا 
وتكراًرا،  مراًرا  وامل�ستثمرون 
نتيجة  الأعمال،  مناخ  تدهور  من 
وغري  البريوقراطية  الإدارة 
العقالنية لالقت�ساد، ما يجعل هذه 
ال�رصكة  ت�سع  املتكررة،  ال�رصبات 
اليوم، يف و�سع خطري للغاية، لي�ص 
بقائها  ل�سمان  بل  لال�ستمرار، 

فقط.
اأن  يف حني، ك�سف نف�ص امل�سدر، 
القت�سادية  الإح�سائيات  غياب 
�ساهم  قد  احلديثة،  الر�سمية 
الو�سع،  تفاقم  يف  باآخر  اأو  ب�سكل 
املتعاملني  لدى  ال�ستقرار  انعدام 
القت�ساديني، وتزايد خماوفهم، يف 

ظل م�ستقبل جمهول.
مرمي خمي�سة

الحتاد الوطني للطلبة  

معار�سة ا�ستثناء المتحانات 
ال�ستدراكية من توقيف الدرا�سة

للطلبة  الوطني  الحتاد  دعا 
له  ال�سبت،  بيان  ، يف  اجلزائريني 
اجلامعات،  يف  العلمية  املجال�ص 
طلبة  ا�ستثناء  قرار  عن  بالعدول 
المتحانات ال�ستدراكية من قرار 
توقيف كل الن�ساطات على م�ستوى 
اجلامعات ب�سبب فريو�ص كورونا.

البيان،  ذات  يف  الحتاد  وحمل 
كاملة  امل�سوؤولية  الو�سية  الوزارة 
من تبعات القرار ال�ستثنائي الذي 
ب�سحة  مربرة  غري  خماطرة  يعد 
هوؤلء الطلبة، موؤكدين اأن �سالمة 
اإجراءات  اأوىل من  الطلبة  و�سحة 
هذا  ال�ستدراكية  المتحانات 
الوطني  الحتاد  ورحب، 
بالقرارات  اجلزائريني،  للطلبة 
املتخذة  والوقائية  الحرتازية 
اجلمهورية  رئي�ص  طرف  من 

بخ�سو�ص  تبون،  املجيد  عبد 
كما  كورونا  انت�سار فريو�ص  تطور 
تبون  الرئي�ص  قرار  الحتاد  ثمن 
بتوقيف الدرا�سة بكل املوؤ�س�سات 
الوطني،  امل�ستوى  على  اجلامعية 
وزارة  عن  ال�سادر  للبيان  تبعا 

التعليم العايل والبحث العلمي.
يف حني اأبدى الإحتاد اإ�ستيائه من 
ا�ستثناء  بخ�سو�ص  اأخرى  جهة 
بالمتحانات  املعنيني  الطلبة 
توقيف  قرار  من  ال�ستدراكية 
يف  الحتاد  وت�ساءل  الدرا�سة. 
الطلبة  اإن كان هوؤلء  البيان،  ذات 
اأو  كورونا  لفريو�ص  معر�سني  غري 
يوفر  ال�ستدراكي  المتحان  اأن 
الطلبة �سد  لهوؤلء  نوعية  ح�سانة 

هذا الوباء ال�رصيع النت�سار.
ع.ب
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اجلزائر �ستواجه و�سعا متاأزما بعد �سهرين
.       اأحمد طرطار: �صيتاأزم الو�صع القت�صادي بعد 20 يوما

.       حاج طاهر بولنوار: اجلزائر متلك خمزونا يكفيها حتى نهاية ال�صنة

خرباء و فاعلون ي�صت�صرفون خملفات كورونا 

 مرمي خمي�صة

من جهته، �أكد طرطار، يف ت�رصيح 
�أننا  »�لو�سط«،  جريدة  به  خ�ص 
و�نتظار،  تاأهب  و�سعية  يف  �ليوم 
على جميع �مل�ستويات، باعتبار �أن 
بالولوج حديثا  بدء  »كورونا«،  وباء 
يف �ل�سمال �لإفريقي، لكن يف حال 
�لدول، مبا  هذه  تتمكن  مل  �إذ�  ما 
يوما   20 غ�سون  يف  نحن،  فيها 
وحما�رصة  تطويق  من  �ملقبلة، 
بال�ستعانة  عليه،  و�لق�ساء  �لوباء 
بالتجربة �ل�سينية، �لتي بد�أت تعطي 
�سينت�رص  �خل�سو�ص،  هذ�  يف  �أكلها 
وباء �لكورونا ب�رصعة، ويزهق �لكثري 
من �لأرو�ح،�لأمر �لذي �سي�ساهم يف 
�لقيام  �سي�ستدعي  ما  �لو�سع،  تاأزم 
باإجر�ء�ت �سارمة حتد من �حلريات 
�لفردية، ومنه من �ملمكن �أن يوؤدي 
يف  عام  وتوقف  كلي  �سلل  �إىل  هذ� 

�لبالد.
�ل�سيناتور  قال  منف�سل،  �سياق  يف 
�لتي  �لإجر�ء�ت  كل  �أن  �ل�سابق، 
حد  �إىل  �حلكومة،  قبل  من  �تخذت 
�أفريل   4 تاريخ  قد حددت  �ل�ساعة، 
�ملقبل، كبد�ية لنفر�ج �لأزمة، نظر� 
لوجود �حتمال علمي، توقع �لق�ساء 
على فريو�ص كورونا، يف تلك �لفرتة، 
ما  �حلر�رة،  درجات  �رتفاع  بفعل 
لبقاء  م�ساعدة  غري  بيئة  �سيخلق 
�لفريو�ص، ومنه �سيختفي تدريجيا.  

ذ�ت  �أف�سح  �أخرى،  جهة  من 
�لأخرية،  �لآونة  يف  �أنه  �ملتحدث، 
على  مكتظة  �لأو�ين،  بيع  دكاكني 
رم�سان  ل�سهر  حت�سري�  �آخرها، 
�لأمر،  تعلق  �إذ�  بالك  فما  �ملقبل، 
وجود  مع  �ليومي،  بال�ستهالك 
من  �خلروج  منع  يف  قوي،  �حتمال 
بالعدوى،  �لإ�سابة  خ�سية  �لبيت، 
ب�رصي  هجوم  هناك  �سيكون  بتاأكيد 
�لأ�سو�ق �ملحلية، خا�سة  كبري على 
ما  �لأ�سعار،  يف  حمتمل  �رتفاع  مع 
�ملو�زية  �لأ�سو�ق  جتار  مينح  قد 
بع�ص  لحتكار  ح�سبه،  �لفر�سة 
�لأوقات  يف  وعر�سها  �ل�سلع، 
�حلرجة، ما �سيخلق �أزمة �قت�سادية 
خانقة، د�خل �لبالد، وجب تد�ركها 

حينا.  

 حاج طاهر بولنوار
اجلزائر متلك خمزونا يكفي 

حتى نهاية ال�صنة 
للتجار  �لوطنية  ك�سف رئي�ص �جلمعية 
و�حلرفيني، �لطاهر بولنو�ر، �أم�ص، �أن 
تقريبا  يكفي  خمزون  متلك  �جلز�ئر 
خا�سة  �جلارية،  �ل�سنة  نهاية  حتى 
و�لأجهزة  و�لأثاث  �للكرتونيات  يف 
�لتنظيف،  ومو�د  �لكهرومنزلية 
�أغلبها  �لتي  و�لعقاقري،  �خلردو�ت 
من �ل�سني، وبالتايل �ل�سوق �جلز�ئرية 
�لوباء  �نت�سار  جر�ء  �سلبا،  �ستتاأثر 
�رتفاع  خالل  من  كورونا،  �لعاملي 
يف  حتمية  ندرة  نتيجة  �لأ�سعار، 
لي�ص  �ل�ستهالكية،  �ملنتوجات  بع�ص 
�ملدى  على  بل  �لر�هن،  �لوقت  يف 
يتاأزم  �أن  �حتمال  هناك  �ملتو�سط، 

حالة  يف  �إل  طبعا  عندنا،  �لو�سع 
على  عامليا،  �لق�ساء  مت  �إن  و�حدة، 
وباء كورونا، هنا �لأمر يكون خمتلف، 

وتختفي �مل�سكلة من �أ�سا�سه.
حيث �أف�سح بولنو�ر، يف ت�رصيح خ�ص 
�جلز�ئر  �أن  »�لو�سط«،  جريدة  به 
�لر�هن، بالتعامل  �لوقت  يف  ملزمة 
�لبحث  و  كبرية،  بجدية  �ملو�سوع  مع 
للبرتول،  د�ئم  بديل  لإيجاد  �حلثيث 
على �ملدى �لبعيد، من خالل ت�سجيع 
على  �جلز�ئريني،  �لأعمال  رجال 
�لإنتاج و�ل�ستثمار يف بلدهم �جلز�ئر، 
بالق�ساء  �إل  ح�سبه،  يكون  لن  و�لذي 
ت�سهيالت  ومنح  �لبريوقر�طية،  على 
�ل�سناعي  �لعقار  على  للح�سول 
�ملناطق  تنظيم  و�إعادة  و�لفالحي، 
دور  تفعيل  مع  وتخ�س�سها،  �ل�سناعية 
�لبنوك، و�ملنظومة �ملالية، يف تقدمي 
لالإنتاج  م�سجعة  م�رصفية،  ت�سهيالت 

و�ل�ستثمار يف �جلز�ئر.
 من جهة �أخرى، طماأن ذ�ت �ملتحدث، 
�ملو�د  خمزون  �أن  �ملو�طنني،  جميع 
�لطلب،  لتلبية  يكفي  �ل�ستهالكية، 
طيلة �لأ�سهر �لقادمة، وبالتايل �سبكات 
تبقى  و�لب�سائع،  بال�سلع  �لتموين، 
�خلدمة،  �سمان  يف  م�ستمرة،  ح�سبه 
وبالتايل ل د�عي للهلع وتكدي�ص �ل�سلع 
بدل  يجب  بل  �ملنازل،  يف  و�لب�سائع، 
ب�رصوط  �ملو�طنون،  يلتزم  �أن  هذ�، 
لأنها  �ملعدية،  �لأمر��ص  من  �لوقاية 

تعترب م�سوؤولية �جلميع.

ك�صف اخلبري القت�صادي، اأحمد طرطار، اأم�س، اأنه يف حال و�صلت الو�صعية الوبائية لفريو�س كورونا، اإىل م�صتوى 
خطري، �صت�صهد اجلزائر فو�صى اقت�صادية عارمة، من جهة املوارد املنعدمة، وعجز يف تلبية احلاجيات املتزايدة لل�صوق 

الوطنية، يف ظل توقف املبادلت التجارية الدولية،  وبالتايل من املتوقع حدوث كارثة باأمت معنى الكلمة، اإذا بقي الو�صع 
على حاله، لأكرث من �صهرين، على اأق�صى تقدير، �صت�صهد اجلزائر كغريها من الدول املت�صررة، من هذا الوباء العاملي، 

تهافتا جنونيا على تكدي�س وتخزين املواد ال�صتهالكية، مع التهاب يف الأ�صعار، وندرة يف بع�س املواد الغذائية.

ببلدية العري�صة  جنوب تلم�صان

م�ساريع وهمية تثري
 غ�سب الوايل 

�صيدي عي�س ببجاية

امل�ستفيدون من �سكنات«ال�سو�سيال« 
يريدون �سققهم ببجاية

طالب  و�يل ولية  تلم�سان �أمومن 
مرموري  بايفاد جلنة حتقيق  �إىل 
جنوب  كلم   80 �لعري�سة  بلدية 
حقيقة  على  للوقوف  تلم�سان 
خالل  قدمت  �لتي  �لر�سالة 
قادته  �لتي  �مليد�نية  �لزيارة 
�لأ�سبوع  ،  �إىل �ملنطقة  نهاية 
�أين و�جهه �سكان  بلدية �لعري�سة 
بقائمة �مل�ساريع �لوهمية �لتي مل 
جت�سد  رغم �أهميتها �لقت�سادية 
قناة  تعترب  �لتي  �ملنطقة  على 

و�سل بني �ل�سمال و�جلنوب .
قد  �لعري�سة  وكان  �سباب  هذ� 
�أ�سارو و بو�در �حل�رصة بادية على 
�أو قدر  �أنهم حمرومون  وجوههم 
عليهم �لعي�ص يف �حلرمان نتيجة 
وقوف ما فيا خا�سة يف وجه �إي 
و�لتي  باملنطقة  يقام  م�رصوع 
�سغرية  نافدة  �ل�سباب  فيه  يرى 
مت  ما  �رصعان  �لأمل  لكن  من 
�ملافيا،ولعل  قبل  �إجها�سها  من 
�مليناء  م�رصوع  م�رصوع  هو  �أهم 
�أر�سية  له  �ختريت  �لذي  �جلاف 
دون  �لربية  �ملحطة  من  بالقرب 
�مل�سبح  �إىل  بالإ�سافة   ، جت�سيد 
�لتي  �مل�ساريع  وهي   ، �لبلدي 
م�ساريع  كربى  مت  �سبقتها 

�إجها�سها ويف مقدمتها
�لذي  �ملائيات  تربية  م�رصوع 
�أكرث  توظيف  منه  ينتظر  كان 
�سكان  من  �ساب   600 من 
حيث   ،  2005 �سنة  �ملنطقة 
�لبحري  �ل�سيد  مديرية  با�رصت 
�لأر�سية  مبنطقة  باختيار 
مريديفة  بالعري�سة وو�فقت وز�رة 
�مل�رصوع  على  �لبحري  �ل�سيد 
�لذي كان ينتظر منه خلق حركية 

باملنطقة  و�إدخال  �سناعية 
�جلنوبية  �ملناطق  �إىل  �ل�سمك 
، هذ�  �ملعروفة برتبية �ملو��سي 
�ملنطقة  �سباب  حلم  كرب  وقد 
يتم  �أن  �لدر��سة  قبل  �إقامة  مع 
�سابق  دون  �ملروع  �إجها�ص 
نفو�ص  يف  �سدمة  خالقة  �إنذ�ر 
كانت  �لتي  �ملنطقة  �سباب 
تربية  جمال  يف  بالعمل  حتلم 
�سناعة  من  ومار�فقها  �ل�سمك 
�ملرتبطة  و�ملن�ساآت  �ل�سناديق 
�لأول  �مل�رصوع  لي�ص  هذ�   ، بها 
منه  حرمت  �لذي  و�لأخري 
�سبقها  �لعري�سة  و�إمنا  منطقة 
�لذي  �لأملنيوم  �سناعة  م�رصوع 
�أقامته  �ل�سناعة  مديرية  ر�أت 
بو�سيف  �سنة  بلحاجي  مبنطقة 
بجو�ر  �لدر��سة  و�أقامت   1994
�لطريق �لوطني رقم 22 وبا�رصت 
يف �لإن�ساء�ت ملدة 05 �سنو�ت ما 
جعل حلم �ل�سباب يكرب  �إىل غاية 
�سدمة �سنة 1999 �أين مت �لإعالن 
�مل�رصوع  وحتويله  �إجها�ص  عن 
�إىل منطقة �أخرى  لتبقى �لقاعدة 
�ملن�ساأة �ساهدة وبوؤرة �سوؤم ير�ها 
كل  فقدو  �لذي  يوميا  �ل�سباب 
توزيع  م�رصوع  �أن  كما  �أمالهم، 
 2008 �سنة  �إىل  يعود  �لذي  �ملياه 
مل يج�سد �سف �إىل ذلك م�رصوع 
و�لذي  �ل�سهيد  مقام  ترميم 
مليار  مل   17 مبلغ  له  خ�س�ص 
�ليوم  لي�ساف  �إىل  يج�سد 
�مل�ساريع  من  �لعديد  �إىل 
و�يل  �سدمت  �لقطاعية  �لتي 
حتقيق  بفتح  طالب  �لذي  �لولية 

يف ملف مدينة �لعري�سة  .
حممد بن ترار

ح�سة  من  �مل�ستفيدون  يت�ساءل 
�جتماعية  �سكنية  وحدة   163
بولية  عي�ص  �سيدي  ببلدية 
بجاية،عن �سكناتهم �لتي مل ت�سلم 
لهم بعد، بالرغم من مرور قر�بة 
�أنهم  �إل  �لقائمة،  �سنة على ن�رص 
ل يز�لون يقطنون و�سط �سكنات 
بجاية،  و�يل  مطالبني  �ل�سيق، 
ت�سليمهم  �أجل  من  بالتدخل 
�جلديدة. �سققهم  مفاتيح 
�لو�يل  تدخل  ب�رصورة  مطالبني 
على  �لأول  �مل�سوؤول  ب�سفته 
عن  و�لإفر�ج  �لولية  م�ستوى 
ل163م�ستفيد�  �لنهائية  �لقائمة 
�ملخ�س�سة  �ل�سكنية  �حل�سة  من 
ب�سعار�ت  منددين  �لبلدية  لهذه 
�ل�سلطات  طرف  من  لتجاهلهم 
وعدم  عي�ص  ب�سيدي  �ملحلية 
ملطالبهم  �ساغية  �آذ�ن  �إيجاد 
وخا�سة �أنهم يقطنون ب�سكنات ل 
تليق لهم وتنعدم بها �أدنى �رصوط 
يقطنون  فهم  �لكرمية  �حلياة 
و�آخرون  فو�سوية  ب�سكنات 
و�آخرون  �سكنات  ��ستاأجرو� 
رفقة  عائلي  �سكن  يف  يعي�سون 

ملفات  باإيد�ع  وقامو�  عائلتهم 
�سنو�ت  منذ  �جتماعي  �سكن 
من  �لنتهاء  مت  �لقائمة  �أن  كما 
�سبطها  ومت  فيها  �لتحقيقات 
و�لإفر�ج عن �لقائمة �لأولية منذ 
و�لن�سف،خا�سة  �ل�سنة  قر�بة 
ويعانون  مهم�سون  �ل�سكان  �أن 
جتاهل  ظل  يف  �سكن  �أزمة  من 
ما  ملطالبهم  �ملعنية  �جلهات 
لل�سارع  �خلروج  �إىل  دفعهم 
�حتجاجية  بحركة  و�لقيام 
بوقفة  قامو�  بعدما  وت�سعيد 
�لقليلة  �لأيام  خالل  �حتجاجية 
�ملا�سية �أمام مقر �لد�ئرة ولكن 
مل يلتقو� وعود� �ساغية ما جعلهم 
وقررو�  لهجتهم  من  ي�سعدون 
غلق �لطريق �لوطني رقم26 عند 
مدخل �ملدينة،وعلى �لفور تنقل 
من  بوفد  و�لتقى  �لولية  و�يل 
بالإعالن  ووعدهم  �ملحتجني 
�لقريب  يف  �لنهائية  �لقائمة  عن 
�جتاه  و�سعيتهم  �لعاجل.بت�سوية 
ح�ستهم  عن  و�لإفر�ج  �ل�سكن 

�ل�سكنية لهذه �لبلدية 
ج.بـــلقا�صم

وزير النقل يك�صف

توقيف الرحالت اجلوية والبحرية ي�ستمر اإىل اأفريل 
.      اإرجاع الرعايا العالقني باملغرب اليوم 

�لعمومية  �لأ�سغال  وزير  ك�سف، 
�ل�سبت  �سيعلي  فاروق  و�لنقل، 
�لرعايا  �جلز�ئريني  �أن  ترحيل 
�لبي�ساء  �لد�ر  مبطار  �لعالقني 
�ليوم �لأحد على  باململكة �سيكون 
لتعليمات  تطبيقا  تقدير  �أق�سى 
�ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�ص 

تبون
هام�ص  على  �سعيلي،  �لوزير  و�أكد 
زيارة �إىل مقر �رصكة �لنقل �حل�رصي 
�جلز�ئر  لولية  �حل�رصي  �سبه  و 
قن�سلية  تكليف  مت  �نه  �إيتوز�، 
قائمة  باإعد�د  باملغرب  �جلز�ئر 
�لرجوع  يف  �لر�غبني  �جلز�ئريني 
�إىل وطنهم ق�سد نقلهم مبا�رصة �إىل 

وحتدث  بتون�ص  مرور�  �أو  �جلز�ئر 
وزير �لقطاع عن �لتن�سيق �لذي مت 
�لنقل  و  عن  �لو�سية  �لوز�رة  بني 
�ملدير  و  �خلارجية  �ل�سوؤون  وز�رة 
�جلوية  �خلطوط  ل�رصكة  �لعام 
�جلز�ئرية لتخاذ جميع �لجر�ء�ت 
�ملتو�جدين  �جلز�ئريني  لإرجاع 
باملغرب �إىل وطنهم تنفيذ� لتعليمة 
رئي�ص �جلمهورية عبد �ملجيد تبون 
�جلز�ئرية  �حلكومتان  قر�ر  �ثر 
وقف  �خلمي�ص  م�ساء  و�ملغربية 
�لرحالت �جلوية بني �لبلدين موؤقتا 
وباء  تف�سي  ملنع  �حرت�زي  كاإجر�ء 

كورونا
وبنف�ص �ملنا�سبة ويف نف�ص �لإطار 

�لعمومية  �ل�سغال  وزير  ك�سف، 
�إجر�ء�ت  �تخاذ  و�لنقل،  عن 
كورونا  وباء  ملجابهة  �حتياطية 
موؤقتة  ب�سفة  تعليق  طريق  عن   ،
بع�ص �لرحالت �جلوية نحو �إ�سبانيا 
و �إيطاليا و تخفي�ص �لرحالت نحو 

فرن�سا بن�سبة 50 باملائة.
�لبحرية  �لرحالت  �أن  وقال �سعيلي 
�لإجر�ء�ت،  نف�ص  �تخاذ  مت 
مع  �ت�سال  يف  قطاعه  �أن  م�سيفا 
لإرجاع  �لبحرية  �ملالحة  �رصكات 
باخلارج  �لعالقني  �جلز�ئريني  كل 
�لإجر�ء�ت  هذه  مو�سحا  �أن 
�جلوية  �لرحالت  بتعليق  �ملتعلقة 
و �لبحرية �ستنتهي مع بد�ية �أفريل 

�لقادم.
وعن �لرحالت �جلوية بني �جلز�ئر 
�أنه ل  �لقطاع  وزير  �أفاد  �ل�سني،  و 
ب�سبب  �لبلدين  بني  رحالت  يوجد 
ذهابا  ل  م�سافرين  وجود  عدم 
�لإجر�ء�ت  �إىل  م�سري�  �إيابا  ل  و 
م�ستوى  على  �ملتخذة  �لحرت�زية 
تف�سي  لتفادي  �جلز�ئر  مطار�ت 
غر�ر  على  بالبالد  �لكورونا  وباء 
بقاعة  زود  �لذي  عنابة  مطار 
جمهزة بجميع �لأجهزة �لطبية �لتي 
�لذين  �مل�سافرين  بو�سع  ت�سمح 
�حلجر  يف  بالد�ء  �إ�سابتهم  يحتمل 

�ل�سحي.
باية ع 

دعت وز�رة �ل�سحة و�ل�سكان و�إ�سالح 
�إىل  �ل�سبت  �أم�ص  �مل�ست�سفيات، 
�ليقظة و�ل�رص�مة من خالل  توخي 
و�لإجر�ء�ت  �لقو�عد  بع�ص  �حرت�م 
�لوقاية  نظام  تعزيز  �إطار  يف  
وتف�سي  �نت�سار  خطر  ومكافحة 

فريو�ص وباء كورونا �مل�ستجد.

يتوجب  باأنه  للوز�رة  بيان  و�أفاد 
على �ملو�طنني �حرت�م  �لإجر�ء�ت 
�ملتمثلة يف غ�سل �ليدين عدة مر�ت 
و�ل�سابون  با�ستعمال �ملاء  �ليوم  يف 
كحويل  حملول  ��ستعمال  �أو  �ل�سائل 
بدون  �لتحيات  تبادل  و  مائي  
م�سافحة ومعانقة �إ�سافة �إىل تفادي 

�لتجمعات و�لتنقالت غري �ملجدية 
وذوي  �مل�سنني  �لأ�سخا�ص  وحماية 
�لأمر��ص �ملزمنة وجعلهم يف مناأى 

عن كل �ت�سال بالآخرين.
ماء  با�ستعمال  �لوز�رة  تن�سح  كما 
»جافيل«  لتنظيف وتطهري �ملحيط 
مو�طن،  بكل  �ملبا�رص  �ملعي�سي 

عليه  تظهر  �سخ�ص  كل  وكذ�  يوميا 
يجب  و�لذي  �لأنفلو�نز�  �أعر��ص 
و�لت�سال  بيته  يف  �ملكوث  عليه 
�أي  مالحظة  حالة  يف  بامل�ست�سفى 
تعقيد�ت �سحية، د�عية �جلميع �إىل 

�للتز�م �ل�سارم بهذه �لقو�عد . 

وباء كورونا

وزارة ال�سحة تدعو اإىل احرتام قواعد الوقاية  
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اح�سن خال�س   

املعادلة  هذه  كانت 
طويل  زمن  منذ  قائمة 
معركة  ميدان  و�شكلت 
ال�شلطة  بني  وتزاحم 
املت�شكلة  واملعار�شة 
اأو  معتمدة  اأحزاب  من 
�شيا�شيني  نا�شطني  من 
وكانت  منظمني.  غري 
الف�شاء  احتالل  معركة 
املعارك  اأحد  العام 
ال�شلطة  بني  ال�شارية 
واملعار�شة وال تزال اإىل 
يومنا هذا وهو ما يف�رس 
انتابت  التي  الهواج�س 
امل�شاركني  من  االآالف 
اجلمعة  م�شريات  يف 
من  خا�شة  والثالثاء 

خطر اأن يحقق 
ما  كورونا 
ب�شاأنه  ترددت 
اأو  ال�شلطة 
عنه  عجزت 
اإىل  بدفعهم 
ب  ن�شحا ال ا
مما يعتربونه 

حلراك  تاريخيا  مك�شبا 
وهو   2019 فرباير   22
القدرة ا�شتغالل ال�شارع 
العمومية  وال�شاحات 
للتعبري عن رف�س الو�شع 
القائم وامل�شتقبل الذي 
ي�شبون اإليه ال�شيما واأن 
ال  االإعالمي  الف�شاء 
يزال غري مفتوح بكامل 
اأمام  املطلوبة  احلرية 
التعبري  اأ�شكال  خمتلف 
ال�شارع  يحتويها  التي 

ب�شدره الرحب، ي�شاف 
اإىل ذلك اأن فتح القاعات 
للتجمعات  العمومية 
والندوات والنقا�شات ال 
يزل مرتبطا بالرتخي�س 
االإدارة  تتواله  الذي 
�شوابط  وفق  املحلية 
بها  ت�شمح  ال  �شارمة 
النادرة  احلاالت  يف  اإال 
وال تفرق االإدارة يف منع 
التجمعات الر�شمية بني 
املعتمدة  التنظيمات 

وغري املعتمدة.
يف  ال�شارع،  ويوفر 
اأرحب  ف�شاء  احلقيقة، 
اال�شتغناء  ميكن  ال 
فتحت  ولو  حتى  عنه 
من  االأخرى  الف�شاءات 
اإعالم وقاعات عمومية 

�شعته  عن  فف�شال 
احتواء  على  وقدرته 
من  ممكن  عدد  اأكرب 
االأفراد فهو يتيح هام�شا 
احلرية  من  وا�شعا 
للتعدد  اأكرب  وف�شحة 
وفر�شة  واالختالف 
لالحتكاك  اأعظم 
والنقا�س الذي قد ي�شل 
اأحيانا اإىل اجلدل الذي 
يلغي امل�شافات وين�شئ 
متميزة  اأفقية  عالقات 

من  امل�شاركني  متكن 
اأن  جند  لذا  التقارب. 
وال�شاحات  ال�شارع 
قناة  تظل  العمومية 
ومف�شلة  متميزة  تعبري 
البلدان  يف  حتى 
املمار�شة  يف  العريقة 
حيث  الدميقراطية 
جميع  للتعبري  تفتح 
االإعالمية  القنوات 
وحتى  وغريها. 
ال�شيا�شيني  امل�شوؤولني 
يف هذه البلدان، بالرغم 
مما ميلكون من اإمكانية 
خماطبة املواطنني من 
برجهم العاجي اإال اأنهم 
من  اأنه  اأحيانا  يجدون 
اأن  ال�شيا�شية  الفعالية 
اجلمهورية  رئي�س  ينزل 

احلكومة  رئي�س  اأو 
ليلتقي  ال�شارع  اإىل 

باملتظاهرين. 
اجلميع  اكت�شف  لقد 
ومعار�شة  �شلطة 
عاديني  ومواطنني 
من  العام  للف�شاء  ما 
التحوالت  يف  اأهمية 
يف  البلد  يعرفها  التي 
وقت تعطلت فيه جميع 
املوؤ�ش�شات و�شدت فيه 
اأمام  حتى  االأبواب  كل 

الراغبني يف التغيري من 
نف�شها  ال�شلطة  داخل 
يف  هوؤالء  وجد  وقد 
احلراك  احتالل 
ال�شعبي ال�شارع عامل 
قب�شة  من  حترير 
ظلت  التي  الع�شبة 
باال�شتمرارية  تتم�شك 
هذه  تفطنت  لذا 
اجلهات اإىل اأن م�شايرة 
ال�شبيل  هي  ال�شارع 
اإىل  يوؤدي  الذي  االأوحد 
بديل  جديد  و�شع  خلق 
احلا�شل  االن�شداد  عن 
العام  من  فرباير  قبل 

وهو  املا�شي 
اأحد  جعل  ما 
من  امل�شتفيدين 
املنعرج  ذلك 
الرئي�س  وهو 
يعتربه  تبون 
مباركا  حراكا 
للدولة  منقذا 

حد  على  االنهيار  من 
تعبريه.  لقد ا�شت�شافت 
وال�شوارع  ال�شاحات 
املاليني من اجلزائريني 
ملا يقرب من 56 اأ�شبوعا 
واإذا ما اعتربنا اأن معدل 
يقل  ال  الف�شاء  احتالل 
موزعة  �شاعات   10 عن 
الثالثاء  يومي  على 
ن�شتطيع  فاإننا  واجلمعة 
اأن  ح�شابية  بعملية 

اأيام  عدد  اأن  ن�شتخل�س 
 24 تتعدى  ال  احلراك 
طول  على  موزعة  يوما 
من  وبالرغم  ال�شنة. 
مواطنني  و�شول  اإعاقة 
اإىل  اأخرى  واليات  من 
مدينة اجلزائر فاإن هذه 
الف�شاء  تعترب  االخرية 
املف�شل الأن يجتمع فيه 
املتظاهرين  من  الكثري 
�شوارع  تاأتي  اأن  قبل 

املدن الكربى االأخرى.
ال  اأخرى  معركة  وثمة 
معركة  عن  اأهمية  تقل 
تكمن  الف�شاء،  احتالل 

اإذ  العدد  معركة  يف 
كثريا من ينظر اإىل تقدم 
تراجعه من  اأو  احلراك 
حيث  املنظور  هذا 
التوا�شل  مواقع  تر�شل 
االجتماعي �شورا معربة 
الهائلة  االأعداد  عن 
خالفا  للمتظاهرين 
االإعالم  يقدمه  ملا 
نزع  الذي  التقليدي 
االأ�شابيع  الكثري منه يف 

مقاطعة  اإىل  االأخرية 
اإىل  عمد  اأو  امل�شريات 
�شخامة  من  التهوين 
عدد امل�شاركني. ويقال 
جنحت  ال�شلطة  اإن 
هذه  اإىل  احلراك  بجر 
اإىل  الهام�شية  املعارك 
تقلي�س  يف  كبري  حد 
اإىل  احلراك  اأهمية 
واأعداد  مواقع  معركة 
حترير  اإىل  و�شعي 
اأن  بدل  املعتقلني 
تطوير  على  ين�شب 
واأفكار  جديدة  تعابري 

بديلة.

الو�شعية  اأن  غري 
ن�شاأت  التي  اجلديدة 
فريو�س  انت�شار  عن 
كورونا قد حتول ما كان 
لالن�شداد  فك  عامل 
وف�شاء  لل�شعب  وحترير 
�شبح  اإىل  احلر  للتعبري 
من  منه  التحذير  بداأ 
املتحم�شني  اأ�شد 
وهو  احلراك  ملوا�شلة 
»احلراكيني«  جعل  ما 

اأمرهم  من  حرية  يف 
هذه  واأن  ال�شيما 
تزامنت مع  التحذيرات 
دعوة ال�شلطة عن طريق 
ووزير  االأول  الوزير 
املتظاهرين  الداخلية 
اإىل اإخالء ال�شوارع لفك 
ال�شيا�شي  االن�شداد 
برنامج  بااللتفاف حول 
وهي  اجلديد،  الرئي�س 
الدعوة التي مل جتددها 
هذه  ر�شميا  ال�شلطة 
اأن  بعد  حتى  املرة 
املوؤ�ش�شات  اأغلقت 
تغلق  وقد  التعليمية 
اأخرى  ف�شاءات 
اأن  تنتظر  فهل 
املبادرة  تاأتي 
املتظاهرين  من 
امتثاال  اأنف�شهم 
احلفاظ  ل�رسورة 
ال�شحة  على 
الذي  العمومية 
يعترب بذاته مق�شدا من 

مقا�شد احلراك؟ 
انت�شار  تطور  اأن  ال�شك 
اأن  �شاأنه  من  الفريو�س 
باأن  املوقف  يح�شم 
املتظاهرون  يتوقف 
يف  للتفكري  نف�س  الأخذ 
اأ�شاليب جديدة لل�شغط 
اأم  التغيري  اجتاه  يف 
يوا�شلوا حتدي ال�شلطة 

والكورونا معا.

احلراك بني مطرقة الكورونا 
و�سندان النظام   

التطورات الأخرية املتعلقة بدخول فريو�س كورونا على خط الأزمة اجلزائرية لت�ساف اإىل مواقف 
ال�سلطة التي عرب عنها اأع�ساء احلكومة موؤخرا، و�سعت امل�سريات ال�سعبية  على حمك اختبار 

حقيقي اإذ تطرح اإ�سكال حيويا ذا �سلة بعالقة مدى احتالل اأكرب حيز من الف�ساء العمومي بتحقيق 
ميزان القوة ال�سروري لدفع القوى املحافظة يف ال�سلطة وخارجها اإىل التغيري املن�سود.

لذا جند اأن ال�سارع وال�ساحات العمومية تظل قناة 
تعبري متميزة ومف�سلة حتى يف البلدان العريقة 

يف املمار�سة الدميقراطية حيث تفتح للتعبري 
جميع القنوات الإعالمية وغريها

كانت هذه املعادلة قائمة منذ زمن طويل 
و�سكلت ميدان معركة وتزاحم بني ال�سلطة 

واملعار�سة املت�سكلة من اأحزاب معتمدة اأو من 
نا�سطني �سيا�سيني غري منظمني

بعد 24 يوما كامال من النت�سار يف الأر�س

24 �ساعة
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يف اآخر اأ�شبوع من �شهر فيفري املن�شرم ، �شادق جمل�س الوزراء ، حتت رئا�شة عبداملجيد تبون رئي�س اجلمهورية ، على امل�شروع 
التمهيدي للقانون املتعلق بالوقاية من التمييز و خطاب الكراهية و مكافحتها ، وكما جاء على ل�شان وزير العدل اأن هذا القانون 

يهدف  اإىل اإعداد اإ�شرتاتيجية وطنية للوقاية من جرائم التمييز و خطاب الكراهية ، ويف هذا ال�شياق اأوردت وكالة الأنباء 
اجلزائرية اأن امل�شروع التمهيدي لهذا القانون جاء حمددا ملجال حماية �شحايا هذه الأفعال الإجرامية ، كاإ�شارة طماأنة على حتديد 

عتبة املنع ، وعدم م�شا�س هذا القانون مبكت�شب حرية التعبري .

مالحظات مفرت�شة عن قانون الوقاية من خطاب الكراهية 

التحول الدميقراطي بني حرية التعبري
 و مثالب خطاب الكراهية 

24 �ساعة

الوليد فرج

امل�صدر  نف�س  عن  ونقال 
م�رشوع  اأحيل  قد  يكون 
االثنني  يوم  القانون 
الفارط على جلنة ال�صوؤون 
و  االإدارية  و  القانونية 
احلريات للمجل�س ال�صعبي 

الوطني . 
الذود  و  املرافعة  لتبقى 
القانون  هذا  اأحكام  على 
 ، احل�صا�س  االأداتي 
من  تربئته  حول  تتمحور 
اأو  التعبري  بحرية  امل�س 
بعد  ال�صيما   ، حظرها 
بال�صماح  م�رشوعه  اقرار 
املنظمات  و  للجمعيات 
النا�صطة يف جمال حقوق 
االإن�صان بتاأ�ص�س كاأطراف 
مدنية  اإىل جانب �صحايا 

ئم  ا جلر ا
�س  ملن�صو ا
 ، فيه  عليها 
االإقرار  مع 
قله  بتحا
اأحكام  مع 
ثيق  ا ملو ا
العهود  و 
لية  و لد ا

امل�صادق عليها من طرف 
ذات  نقل  كما   ، اجلزائر 
وزير  ل�صان  على  امل�صدر 

العدل .
املرتقب  البديهي  اإن 
يف  القانون  هذا  يف 

احرتامه   ، القانون  هذا 
الرتباط   ، التعبري  حلرية 
فعل  بتجرمي  احكامه 
)خطاب(  يف  يتمظهر 
ذهنية  حالة  يج�صد  الذي 
بانفعاالت  تتو�صف   ،
للعقالنية  جمانبة  حادة 
و  املقت  و  بالعداء  تت�صم 
جمموعة  جتاه  االحتقار 
املحر�س  ال�صخ�س  او 
من  ون�صت�صف   ، �صده 
املاأخوذ  التعريف  هذا 
اأن  )كامدن(  مبادئ  من 
تعبري  هو  الكراهية  فعل 
مكفولة  التعبري  وحرية   ،
نتمثلها  وال   ، د�صتوريا 
اأمام  املجال  بفتح  اإال 
فعالة  حية  نقا�صات 
االهتمامات  تتناول   ،

يف  تكون  قد   ، العامة 
خمتلفة  اأطرافها  الغالب 
متغايرة   ، النظر  وجهات 
عامل  تكون   ، االعتقاد 
عملية  اأي  يف  اأ�صا�صي 
حتول دميقراطي حقيقي 

اأي  ا�صتغالل  ، بعيدا عن 
ملفهومي الوحدة الوطنية 
وعنا�رش الهوية الوطنية ، 
اللذين طاملا مت ا�صتغاللها 
ملاآرب  انتهازية  كاأدوات 
م�صالح  و  �صيقة  �صيا�صية 

انتخابية �صمجة .
تبقى  التعبري  حرية  اإن 
الوحيدة  املثلى  الو�صيلة 
املالئم  اجلو  الإيجاد   ،
الإجراء  املنا�صب  و 
حول  بناءة  نقا�صات 
لبناء  االأ�صا�صية  امل�صائل 
ال�صيما  الدميقراطية 
التحول  منعطفات  يف 
الذي  الدميقراطي 
يف  احلايل  الرهان  يعترب 
اإليه  ن�صعى  الذي  اجلزائر 
عرب املناق�صات املفتوحة 
يف  خا�صة 
ت  مللفا ا
و  الرئي�صية 
نراه  الذي 
ال�صبيل االأمثل 

و االأف�صل . 
يثري  مما 
بعد  القلق 
اإيداع امل�رشوع 
ي  لتمهيد ا
خطاب  جترمي  لقانون 
الذي جاء حتت  الكراهية 
الوقاية  )قانون  عنوان 
خطاب  و  التميري  من 
موقع  ح�صب  الكراهية( 
لالأنباء  الوطنية  الوكالة 

ا�صتئنا�صا  و  اجلزائرية 
الكراهية  بالتعريف 
مبادئ  يف  املت�صمن 

)كامدن( :
هو  الكراهية  فعل  فهل  ــ 

املجرم يف ذاته ؟ 
املج�صدة  الدعوة  اأم  ــ 
لرتويج  نية  بوجود 

الكراهية ب�صفة عالنية ؟
ال�صحة  مدى  ما  وعليه 
القانونية ل�صياغة العنوان 
وكالة  موقع  يف  الوارد 

االأنباء ؟
متام  اإن  نقول 
الد�صتورية  ال�صالمة 
القانون  حت�صني  و 
من  �صنه  املزمع 
ي�صتوجب  رقابتها 
امل�رشع  على 
عند  اجلنائي 
هذا  احكام  �صن 
مراعاة  القانون 

خلطاب  )الدعوة(  جترمي 
ذلك  ميكن  وال  الكراهية 
اإال بتحديد معايري القيود 
على حرية التعبري با�صتناد 
عن�رشين  حتديد  على 
اأ�صكال  و  دة  احِلّ هما 
دة وتاأثريها يف  ازدراء احِلّ

النف�س . 
دة يف �صلوك الكراهية  احِلّ
و  ذهنية  حالة  باعتبارها 
يجب  انفعاالت  جمموعة 
مراعاة  تقييمها  عند 
العنا�رش  من  جمموعة 
املكونة النبنائها الوظيفي 

االإجرامي وهي : 
يحدده  الذي  ال�صياق 
االإطار  يف  الكالم  و�صع 
ال�صيا�صي  و  االجتماعي 
ال�صائد عند �صدور الكالم 

و ن�رشه .
مراعاة  ينبغي   : املتكلم 
و�صع اخلطيب اأو املتكلم 
املجتمع  داخل  حالته  و 
اأو  الفردي  مركزه  و 
التنظيمي يف بيئة اجلمهور 

الذي يتلقى اخلطاب . 

من  اجلرمية:  النية 
التجرمي  اأركان  بديهيات 
و  االنت�صار  يكفي  فال 
بل  للخطاب  التداول 
العالقة  تفعيل  ي�صتوجب 
عر�س  بني  املثلثة 
و  مو�صوعه  و  اخلطاب 
 ، له  املتلقي  اجلمهور 
احد  املحتوى  ييقى  كما 
واأهم  االأ�صا�صية  النقاط 
و  التحري�س  يف  عن�رش 
تبقى احلجج امل�صتعملة و 

املوازنة بينها هي اأ�صا�س 
يكون  وقد   ، التجرمي 
تاأثريه  و  اخلطاب  مدى 
على  الوقوف  خالل  من 

و�صائله قرينة اأخرى . 
التاأويل  جمال  ولغلق 
للوقائع  الوا�صع  والتف�صري 

الواقعة  حتتمله  ال  الذي 
على  يجب  اجلنائية 
اأ�صكال  حتديد  امل�رشع 
االزدراء احلدة و تاأثرياتها 

يف النف�س . 
وكنا نطمح اإىل �صن قانون 
الو�صول  و  التعبري  حرية 
مع  يتحايث  للمعلومة 
يف  القانون  هذا  اأحكام 
التي  القيم  منظومة  اإطار 
االتفاقيات  ت�صمنتها 
عليها  امل�صادق  الدولية 

من طرف اجلزائر .
مزال  االآن  حتى 
احلركات  اأمام 
حتدي  االحتجاجية 
تنجح  لكي  و  كبري 
فيما ت�صبو اإليه عليها 
التفاوؤل  بني  التوفيق 
احلراك  ن�رشه  الذي 
بوجدان  ال�صعبي 
اال�صتقطاب  و  ال�صعب 

ال�صيا�صي .
لتبقى حرية التعبري واحدة 
احلا�صمة  املرتكزات  من 
مع  الدميقراطي  للتحول 
التما�س  مناطق  مراعاة 
خطاب  وبني  بينها 

الكراهية .

ولغلق جمال التاأويل والتف�شري 
الوا�شع للوقائع الذي ل حتتمله 

الواقعة اجلنائية يجب على 
امل�شرع حتديد اأ�شكال الزدراء 
احلدة و تاأثرياتها يف النف�س . 

اإن حرية التعبري تبقى الو�شيلة املثلى 
الوحيدة ، لإيجاد اجلو املالئم و املنا�شب 

لإجراء نقا�شات بناءة حول امل�شائل 
الأ�شا�شية لبناء الدميقراطية ل�شيما يف 

منعطفات التحول الدميقراطي
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 ندد �سكان حي املجاهدين مبدينة 
اأقدم  بني  من  يعد  الذي  الأغواط 
التجزئات ال�سكنية باجلهة ال�سمالية 
بالغواط،  الولية  عا�سمة  من 
يعي�سونها  التي  املعي�سية  بالأو�ساع 
الو�سية  اجلهات  تقاع�س  ظل  يف 
املزري  الواقع  من  انت�سالهم  عن 
طويلة  �سنوات  منذ  يالزمهم  الذي 
املرافق  ونق�س  ،جراء  انعدام 
ال�سحية و الرتبوية وحتى اخلدماتية 
بريدي  مكتب  من  حرمانهم  اأخرها 
اإكمالية  اإىل  بالإ�سافة  عالج  وقاعة 

و ثانوية.
 وهي املعاناة التي كبدت املواطنني 
على غرار تالميذ املدار�س معاناة 
نق�س  ظل  يف  ل�سيما  حقيقية 
يرافقها  وما  املوا�سالت  و�سائل 
الأحوال  يف  حا�سلة  تذبذبات  من 

اجلوية .
واأكد بع�س ممثلي احلي املذكور يف 
»الو�سط«اأن  يومية  مع  لهم  ت�رصيح 
مل  التي  امل�سجلة  النقائ�س  هذه 
ال�سلطات  لدى  ا�ستجابة  تلقى 
يف  نق�س  اإليها  ،ي�ساف  املحلية 
التي  والبالوعات  التطهري  �سبكات 
جراء  من  ال�سوارع  بع�س  يف  تن�سد 
ال�سيول اجلارفة من مرتفعات جبل 
حجارته  تتحول  الذي  ال�سادقية، 
احلياة  يهدد  كابو�س  اإىل  املتناثرة 
اليومية لل�سكان ،كلما اإزداد ت�ساقط 
،عالوة  عن  الأر�س  وهوة  الأمطار 
معاناتهم الدائمة ،مع ظاهرة الكالب 
اأ�سبحت تفر�س ح�رص  ال�سالة التي 
التجول خالل الم�سية وباخل�سو�س 
�سالة  لأداء  امل�سليني  قيام  �ساعة 
الهاج�س  عن  احلديث  بدون  ال�سبح 

املقلق الذي يالحق اأطفال الكتاتيب 
يف كل مرة .

احل�رصية  التهيئة  غياب  عن  اأما   
هوؤلء  اأ�ساف  احلي  واأزقة  ب�سوراع 
اأ�سحاب  جعل  املمرات  اهرتاء  ،ان 
الدخول  يتفادون  احل�رصي  النقل 
اإزدادت  ،وبذلك  ال�سوارع  اإىل 
لق�ساء  اليومي  التنقل  يف  معاناتهم 
واأمام   ، اليومية  م�ساحلهم  خمتلف 
هوؤلء  يبقى  املزري  الواقع  هذا 
املعنيني  امل�سوؤولني  من  يلتم�سون 
التح�سني  برامج  �سمن  حيهم  اإدراج 
واإنارة  تهيئة عمرانية  من  احل�رصي 
اإىل  بالإ�سافة  وطرقات،  عمومية 
بناء جدار واقي مل�سب الوادي لردع 
اجلارفة  وال�سيول  احلجارة  تدفق 
وتدعيم  تعزيز  مع  ،باملوازاة 
وقنوات  ال�رصوب  املياه  �سبكات 

ال�رصف ال�سحي و�سيانة البالوعات 
وجماري املياه، ف�سال عن تزويدهم 
مب�ساريع تنموية تنف�س عليهم الغبار 
اخل�سو�س  وجه  على  ذلك  ،ومن 
و  بريدي  ،مبكتب  حيهم  تدعيم 
ال�سمان  ملركز  عالج،وفرع  قاعة 
اإكمالية  غرار  ،على  الجتماعي 
املتزايد  بالعدد  ،مقارنة  وثانوية 
م�سافة  يقطعون  ،الذين  للتالميذ 
اإىل حتقيقه  ، وهو ما يطمح  طويلة 
اأملهم  يبقى  الذين  ال�سكان  هوؤلء 
الولية  وايل  مبادرات  على  من�سبا 
الوعود  من  �سماع  ياأ�سوا  ،بعدما 
املع�سولة التي كانت تطلق عليهم يف 
يلتقون فيها باملنتخبني  كل منا�سبة 
املمحليني الذين تعاقبوا على ت�سيري 

�سوؤون بلدية عا�سمة الولية  .
�صالح ،ب

 
اأكد علي بن عيوة املن�سق اجلهوي 
لفعاليات املجتمع املدين باجلنوب 
ال�رصقي يف ت�رصيح �سحفي خ�سنا 
اجلمهورية  رئي�س  قرار  اأن   ، به 
الرامي  بالبالد  الأول  القا�سي 
الدرا�سية  بالأطوار  املدار�س  لغلق 
املعاهد   ، اجلامعات   ، الثالثة 
من  بداية  املهني  التكوين  ومراكز 
اأفريل من  12 مار�س واىل غاية 05 
�سيادي  قرار  جاء   ، الداخل  ال�سهر 
بالبالد  القرار  �سناع  طرف  من 
املتحدث  نف�س  به  اأفاد  وح�سبما 
منه  الغاية  املذكور  الإجراء  فاإن 
للت�سدي  م�سبق  ب�سكل  الوقاية 
الإ�سابة  املخيف ملعدلت  للتزايد 
اإذا  خا�سة   ، القاتل  الكورونا  بوباء 
حلد  �سجلت  اجلزائر  اأن  علمنا 
كتابة هاته الأ�سطر ما يزيد عن 37 
حالة اإ�سابة بداء الكورونا من بينهم 
حالتي  وفاة واحدة وهو ما �ساهم 

يف خماوف ال�ساكنة .
اتخذت  قد  اجلزائر  اأن  ومعلوم 

من  جملة  الأ�سبوع  نهاية 
ال�ستعجالية  والتدابري  القرارات 
الداء  انت�سار  من  للوقاية  الهادفة 
ل  املثل  �سبيل  املذكور وعلى 
و  ال�سباب  وزير  قرارات  احل�رص 
القا�سية  الريا�سة �سيدعلي خالدي 
التظاهرات  من  كبري  عدد  بتاأجيل 
اإقرار  مع  الريا�سية  التجمعات  و 
بلعب عدد كبري من مقابالت بطولة 

بدون  الثاين  و  الأول  املحرتفة 
ثانية فقد �سدد  . من جهة  جمهور 
نف�س املتحدث على �رصورة التزام 
بتعليمة  امل�ست�سفيات  خمتلف 
واإ�سالح  ال�سكان  و  ال�سحة  وزارة 
�رصورة  اإىل  الهادفة  امل�ست�سفيات 
املادية  الإمكانيات  كافة  ت�سخري 
حملة  من  التو�سيع  مع  الب�رصية  و 
حد  لو�سع  والتوعية  التح�سي�س 

حلالت الرتفاع املقلق لهذا الوباء 
. ومما ل يختلف عليه اثنان يف نظر 
بن عيوة علي فان الدولة ا�ستنفرت 
و  العمومية  موؤ�س�ساتها  جميع 
القت�سادية للحفاظ �سحة املواطن 
وعلى �سبيل املثال ل احل�رص تعليق 
فرن�سا  اإىل  و  من  اجلوية  الرحالت 
امل�سابني  حالت  اأول  اأن  باعتبار 

قدمت من هذه الدولة .

يف اإطار حماربة اجلرائم املا�سة 
الوطني ،متكنت  بالقت�ساد 
لأمن  ال�رصطة  م�سالح 
يف  ممثلة  مترنا�ست  ولية 
الفرقة القت�سادية واملالية من 
املواد  من  معتربة  كمية  حجز 
الغذائية املدعمة كانت موجهة 
فواتري  وجود  بدون  للتهريب 
 ، جمركية  مرور  رخ�س  اأو 
�ساحنتني  حجز  اإىل  بالإ�سافة 
ونقل  لتهريب  ت�ستعمالن  كانتا 
هذه املواد الغذائية  مع توقيف 
اأفاد   . الق�سية  يف  �سخ�سني 
الت�سال  و  العالم  خللية  بيان 
مبديرية  العامة  والعالقات 
قد  كانت  مترنا�ست  ولية  اأمن 
ن�سخة  »الو�سط«  يومية  ت�سلمت 
وقائع الق�سية تعود اإىل  اأن  منه 
ال�رصطة  لعنا�رص  راكبة  دوريات 
لفت  اأين   ، الإخت�سا�س  بقطاع 
يف  ت�سريان  ل�ساحنتني  اإنتباههم 
كانتا  قزام  عني  مدينة  اإجتاه 
حمملتني باملواد الغذائية  عليه 
مت توقيفها ومراقبتهما مراقبة 
اإدارية واأمنية ، حيث مت العثور 
الغذائية  املواد  من  كمية  على 

فواتري  وجود  بدون  املدعمة 
رخ�س  اأو  املواد  بهذه  خا�سة 
حتويل  ليتم   ، جمركية  مرور 
واملحجوزات  ال�ساحنتني 
يف  حتقيق  وفتح  املقر  اإىل 
به  اأفاد  وح�سبما   . الق�سية 
كمية  متثلت  فقد   البيان  نف�س 
املحجوزات  الغذائية  املواد 
يف  71760 كي�س من املعكرونة 
الكي�س  �سعة  وال�سباغيتي 
لـ   اإ�سافة   ، غرام   500 الواحد 
الك�سك�س  مادة  من  كي�س   2870
�سعة الكي�س الواحد 01 كلغ، اأما 
بخ�سو�س  مادة الفرينة فقد مت 
كي�س   1310 وا�سرتجاع   �سبط 
الكي�س  �سعة  الفرينة  مادة  من 
الواحد 25 كلغ ، مع حجز 1192 
علبة ، �سعة العلبة الواحدة 500 
فاإن  ثانية  جهة  من  غرام .  
العملية الأمنية املذكورة تندرج 
ال�سارم  التج�سيد  اإطار  يف 
لتعليمات املديرية العامة لالأمن 
خمطط  بتج�سيد  القا�سية 
احتالل امليدان لتجفيف منابع 

التهريب.
�صيخ مدقن 

ثمن املن�صق اجلهوي لفعاليات املجتمع املدين باجلنوب ال�صرقي علي بن عيوة قرارا رئي�س اجلمهورية 
عبد املجيد تبون القا�صي بغلق خمتلف هياكل التعليم و التكوين كاإجراء وقائي لتطويق بوؤر انت�صار 

وباء الكورونا القاتل .

املن�صق اجلهوي للمجتمع املدين باجلنوب ال�صرقي يوؤكد:

يف وقت تلعب فيه ال�صلطات املحلية دور املتفرج 

بتهمة الإقامة غري ال�صرعية بالرتاب الوطني 

جناة ،ح

تعطيل الدرا�سة  قرار �سيادي 
للوقاية من الكورونا 

عائالت املجاهدين باالغواط تطالب بحقها يف التنمية املحلية 

توقيف 17 رعية اإفريقي باجلنوب خالل مار�س 

يف اإطار حماربة اجلرائم املا�صة 
بالإقت�صاد الوطني 

الو�صعية املزرية اأثارت خماوف ال�صكان  

اأمن مترنا�ست ي�سع يده على 
مواد غذائية موجهة للتهريب  

الكالب املت�سّردة تغزو قرية 
ان�سيغة بالوادي 

اأخبار اجلنوب

�سكان  عديدة  ل�سنوات  و  يعاين 
قرية ان�سيغة باملقاطعة الإدارية 
املغري بالوادي  من انت�سار كثيف 
على  املت�رصدة  ال�سالة  للكالب 
اأزقة  و  �سوارع  جميع  م�ستوى 

القرية و �سواحيها. 
حيث اأ�سبحت ت�سكل خطرا على 
اأبنائهم و خا�سة  حياتهم و حياة 
يذهبون  الذين  الفالحني  فئة 
الليلية  الفرتة  يف  مزارعهم  اإىل 
و  نخيلهم،   �سقي  بعملية  للقيام 
يذهبون  عندما  فئة  امل�سلني 
اإىل م�سجد القرية لتاأدية �سالتي 
يجدون  الع�ساء  حيث  و  الفجر 
جتوب  كبري  بعدد  الكالب  هذه 
القرية خا�سة يف جهة حي العلب 

تت�سبب  النخيل  و  واحات  قرب 
يف اأذى لهم و لأبنائهم. من تعٍدّ  و 
مهاجمة العديد منهم و التعر�س 
الرعب  بعد  اخلطرية،  لع�ساتها 
مهاجمتها  اأثناء  ت�سببه  الذي 
و  يطالب  الأطفال  فئة  خا�سة 
ال�سلطات  من  القرية  مواطنو 
املحلية  القيام بحمالت تطهري 
احليوانات  هذه  على  للق�ساء 
املفرت�سةاملت�رصدة،  و التي هي 
يف تزايد م�ستمر. قبل اأن يتزايد 
خطرها. ويف اإنتظار تدخل جاد 
من ال�سلطات املعنية يبقى لزاما 
الو�سع  معاي�سة  املواطنني  على 

املزري لأجل غري م�سمى .
�صالح ،ب 

متكنت م�سالح الأمن املتخ�س�سة 
والهجرة  اجلرمية  مكافحة  يف 
الدرك  مب�سالح  ال�رصعية  غري 
البالد  جنوب  بوليات  الوطني 
من  اجلاري   مار�س  �سهر  خالل 
توقيف واعتقال 17 رعية افريقي 
لدول  خمتلفة  جن�سيات  يحملون 
الكامريون  ت�ساد،   ، النيجر   ، مايل 

ليتم  العاج  و�ساحل  ال�سينغال   ،
الخت�سا�س  لدوائر  حتويلهم 
املعنية ،وبعد ا�ستكمال الإجراءات 
ملفات  اإجناز  و  معهم  القانونية 
مبوجبها  مت  �سدهم  ق�سائية 
احالتهم على وكالء اجلمهورية كل 
مت  اأين   ، اخت�سا�سه  اقليم  ح�سب 
اإدانة اجلميع ب�سنة �سجنا موقوفة 

منهم  واحد  كل  تغرمي  مع  النفاذ 
قبل  جزائري  دينار  األف   48 بـ 
من  ترحيلهم  اإجراءات  ا�ستكمال 
الرتاب الوطني بتهمة الإقامة غري 

ال�رصعية .
يومية  علمت  فقد  ثانية  جهة  من 
اأن  مطلعة  م�سادر  »الو�سط«من 
الأفارقة  الرعايا  اعتقال  حملة 

تتوا�سل وذلك على  ال�رصعية  غري 
التورط  يف  بع�سهم  �سلة  خلفية 
و  كال�رصقة  اإجرامية  اأعمال  يف 
الآفات  وترويج  واحليازة  القتل 
و  اأ�سكالها  مبختلف  الجتماعية 

اأنواعها .
جناة ،ح 
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
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Les salaires et charges sociales

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

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

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

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

الو�سط:2020/03/15 الو�سط:2020/03/15

الو�سط:2020/03/15

الو�سط:2020/03/15

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام

الرقم :17 /2020

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س 
جمعية حملية

 1433 �صفر   18 يف  امل�ؤرخ   06-12 رقم  القان�ن  مبقت�صى 
الي�م  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 لـ  امل�افق 
09-02-2020 ت�صليم و�صل الت�رصيح بتاأ�صي�س اجلمعية املحلية 

ذات الطابع الريا�صي امل�صماة :
النادي الريا�سي للهواة وفاق قوق

الكائن مقرها ب: مت��صطة ال�صهيد بركة عبد الرزاق ق�ق ببلدة 
اعمر –متا�صني –تقرت

لرئي�س اجلمعية ال�سيد : تقي الدين ب�طبيلة
تاريخ ومكان امليالد :10-12-1985 متا�صني –تقرت
العنوان ال�سخ�سي :كتلة 402 رقم 03 حي الك�دية –

متا�سني –تقرت 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الأ�ستاذ / بختي �سليمان

حم�سر ق�سائي
بدائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة و حماكمه

�سارع عيونة حممد �سرق مقر الدرك الوطني
تيبازة

حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
طبقا للمادتني 412/4 و 612 من ق ا م ا

لفائدة ال�سيد)ة( : حميدي عمر
الكائن موطنه )ها( ب : حي 769 م�صكن عدل ع و 09 رقم 01 عني البنيان والية اجلزائر

بناء على امل�اد 404 اإىل 416 و 612 من ق ا م ا ، و بناء على عقد وديعة حمررة مبكتب االأ�صتاذ : فاحت بريكات م�ثق بربج البحري بتاريخ : 2019/12/31 
حتت رقم الفهر�س : 2019/1688 و املمه�رة بال�صيغة التنفيذية امل�ؤرخة يف : 2020/01/20 حتت رقم :2020/02

 RR 003 518 960 77   بناء على اإر�صال حما�رص )تبليغ ال�صند التنفيذ+ تكليف بال�فاء+تبليغ التكليف بال�فاء( عن طريق الربيد بر�صالة م�صمنة حتت رقم
٬بناء على تبليغ املحا�رص عن طريق التعليق مبحكمة االخت�صا�س )ال�رصاقة( بتاريخ : 2020/02/13 ٬بناء على حم�رص تبليغ املحا�رص عن طريق التعليق 
ببلدية املطل�ب )عني البنيان (  بتاريخ : 2020/02/12 ٬و بناء على اأمر بن�رص التكليف بال�فاء بجريدة ي�مية وطنية ال�صادر عن ال�صيدة: �صالم حمزة 

رئي�س حمكمة ال�رصاقة بتاريخ : 2020/03/02 حتت رقم الرتتيب : 2020/1128
اأول/نبلغ ال�صيد/ �صامل �رصيف وليد  ، الكائن م�طنه/: حي 780 م�سكن B23  رقم 11 عني البنيان ولية اجلزائر  ، بال�صند التنفيذي املذك�ر 

اأعاله 
ثانيا/نكلف ال�صيد/ �سامل �سريف وليد، الكائن م�طنه/: حي 780 م�سكن B23  رقم 11 عني البنيان ولية اجلزائر ٬ و نلزمه بال�فاء باأن 
يدفع للطالب ب�ا�صطتنا و بني اأيدينا املبلغ املحك�م به و املقدر ب : )1٬950٬000٬00دج( مليون و ت�سعمائة و خم�سون الف دينار جزائري٬ 

باالإ�صافة اإىل م�صاريف التنفيذ و الر�ص�م --------------------------------
ثالثا / اأخطرناه باأن له اأجل )15 ي�ما( لل�فاء ابتداء من تاريخ الن�رص و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القان�نية .

اإثباتا ملا ذكر اأعاله حررنا هذا املح�رص للعمل مب�جبه قان�نا

الأ�ستاذ / حمريط كمال حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�س حمكمة خمي�س اخل�سنة
الكائن مكتبه ب / مقابل حمكمة خمي�س اخل�سنة ، الهاتف ى/0771.620.306

اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني 
) طبقا للمادة 706-707 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية (

لفائدة ال�رصكة ذات امل�ص�ؤولية املحدودة )بي�باك ( املمثلة من طرف ال�صيد / زغال�س اإ�صماعيل نبيل ال�صاكن دومان 
وا�صح �صندوق بريد 08 بئرخادم رقم 161005 اجلزائر العا�صمة 

�صد ال�صيد : بركات ن�ر ابن حممد ال�صاكن ب : �صارع ه�اري ب�مدين رقم 07 �س م بن ع�دة بلدية املطمر غليزان 
ال�صيد)ة( رئي�س حمكمة خمي�س  التنفيذي على املنق�الت املدين املحرر من طرف  بت�قيع احلجز  االأمر  - مبقت�صى 

اخل�صنة بتاريخ : 2020/01/29 حتت رقم 20/00213 
نعلن عن بيع �صيارة من ن�ع VP  ، ال�صنف TOYOTA  الل�ن ا�ص�د ، و حتمل بطاقة ت�صجيل ال�صيارات املعل�مات 

التالية : 
الطراز : NCP92LBEMRK  رقم الت�صل�صلي يف الطراز : JTDBW923801104703  ، �صنة اول ا�صتعمال يف ال�صري 
2008 ، رقم الت�صجيل 48-108-08730 الق�ة 005 ، الطاقة ESS  ، عدد املقاعد 5 ، الهيكل C1  ، و املت�اجدة باملنطقة 
ال�صناعية بخمي�س اخل�صنة على م�صت�ى ال�رصكة ذات امل�ص�ؤولية املحدودة )بي�باك ( ي�م : 2020/03/17 على ال�صاعة 
العا�رصة �صباحا باملنطقة ال�صناعية بخمي�س اخل�صنة على م�صت�ى ال�رصكة ذات امل�ص�ؤولية املحدودة )بي�باك ( ، املعاينة 
قبل عملية البيع خالل �صاعات العمل ، الثمن االفتتاحي 972٬925٬52 دج ، البيع بدون �صمان ، دفع خم�س املبلغ نقدا يف 

احلني ، رفع العتاد خالل 08 اأيام من تاريخ البيع ، �رصيطة اإمتام باقي املبلغ + امل�صاريف و االتعاب امل�صتحقة .

املح�سر الق�سائي 

ANEP N°:  2025001309الو�سط:2020/03/15



بقلم: الأ�سري املحرر 
الأديب – وليد الهودىل

خميم  يف  مقامها  ا�ستقّر 
تطهري  عملية  بعد  اجللزون 
عرقي وتهجري ق�رسي ل�سعب 
قام بها اأعتى اأعداء الب�رسية، 
ريعان  �رسبت  جرمية  كانت 
ابنة  بالغة،  بق�سوة  حياتها 
مدينة اللد الوادعة يف ح�سن 
والتي  الفل�سطيني  ال�ساحل 
كّل  من  رغدا  رزقها  ياأتيها 
هانئة  طفولة  عا�ست  مكان، 
ال  مدينة  ربوع  يف  طيبة 
وتلعب  ترتع  �سيء،  ينق�سها 
ومدينة  ورغد،  بدالل  وتنعم 
بالذات متتاز �سغرياتها  اللد 
بداللها اخلا�ص، حياة مرفهة 
تختلف كثريا عن حياة القرى 
االر�ص  فالحة  و�سظف 

يف  البنت  وترتعرع  فتن�ساأ 
و�سعادة  و�سط حفاوة جميلة 

ال يناف�سهن فيها اأحد.
فجاأة وجدت نف�سها على مهب 
وال�سقاء،  البوؤ�ص  حياة  ريح 
من  مطرودة  نف�سها  وجدت 
حيث  اىل  اجلميلة  مدينتها 
بها  تلعب  التي  اخليام  حياة 
ويذيقها  ال�ستاء  عوا�سف 
ال�سيف لهيبه احلاّر، حياة بال 
ماأوى وال مطعم وال رعاية اال 
احلياة  قيد  على  يبقيهم  ما 
وفوق كل هذا ع�سا االحتالل 
حتى  تطاردهم  راحت  التي 
ال  ومن  املخيمات.  هذه  يف 
تدّبر  اأن  ا�ستطاعت  �سيء 
�سيء  كّل  وت�سنع  االأمر 
احلياة  ا�ستمرارية  ل�سمان 
والتحدي  ال�سمود  واثبات 
من  االأر�ص  هذه  على  واأن 

يف  املحتّل  من  اأحق  هو 
العي�ص عليها.  ا�ستحقاقه يف 
بيت  تعمري  يف  جنحت 
واال�ستمرار يف تزويد احلياة 
الفل�سطينية بابناء نوعيني يف 
لر�سالة  وحفظهم  عطائهم 
ا�ستثمرت يف  الذبيح،  الوطن 
التعليم وثابرت حتى اأخرجت 
الكفاءات  معاناتها  رحم  من 
املميزة:  والن�سالية  العلمية 

حافظ وخالد وعبد الرازق.
الكفاءات  اأهم هذه  وكان من 
حلركة  وقودا  منه  جعلت  ما 
ابنها  الفل�سطينية،  الن�سال 
اأ�سري  كان  الذي  الرازق  عبد 
فل�سطني الذي اأغاظ املحتل 
باهظا  الثمن  ودفع  مرارا 
اأخذت  حيث  عمره  من 
�سطره،  من  اأكرث  ال�سجون 
عمره  على  االحتالل  انق�ص 

واآخر،  �سجن  بني  ما  فقّطعه 
من  االإدارية  اعتقاالته  كانت 
حيث  حب�سا  ال�سنني  اأطول 
بلغت التجديدات االإدارية يف 
اإحداها خم�ص �سنوات، وهو 
فيها  تناو�سته  االآن يف حب�سة 
ال�سادية  تعذيبهم  اأ�ساليب 
يف حتقيق ع�سكري مريع مل 
مر�سه  وال  �سنه  فيه  يراعوا 
وال اأي حق من حقوق االإن�سان 
التي ما فتئوا يت�سدقون بها. 
دائما  كانت  اهلل  رحمها  اأمه 
التي  العالية  والروح  ال�سند 
�سمائها،  يف  روحه  ترفرف 
جتّرع  عن  حلظة  تتوانى  مل 
�سجونهم  اإىل  ال�سفر  ويالت 
البعيدة، نذرت نف�سها خليار 
ولدها املقاوم، تبادلت معه 
بحياة  واالعتزاز  الفخر 
هذا  يف  و�سارت  الن�سال 

ملل،  اأو  كلل  دون  الدرب 
كانت تاأتيه منهكة قد اأعياها 
وحواجزهم  الطويل  ال�سفر 
املذلة  وتفتي�ساتهم  اللعينة 
ترفع  املقيتة،  واإجراءاتهم 
راأ�سها به �ساخمة فال تبدي 
و�سموخ  روحها  قوة  اإال  له 
عزميها ، تتعاىل على اجلراح 
فوق  اجلميلة  ب�سمتها  وتعلو 
كل االآالم. لقد ق�ست نحبها 
�سهيدة للحرية و�ساهدة على 
الفا�سية  االحتالل  جرمية 
منا�سلة،  منافحة  �سابرة   ،
وتعلن  احلرية  ن�سيد  تن�سد 
حيث  اإىل  قادمة  العودة  اأن 
اللد املدينة املحررة وعودة 
احلقوق الأ�سحابها، تعلن اأن 
فل�سطني هي فل�سطني واللد 
وعكا وحيفا ويافا وع�سقالن 
وبئر ال�سبع متاما مع رام اهلل 

نابل�ص،  وجنني  واخلليل 
فل�سطينية  مدنا  �سواء  هي 
هذا  من  خمل�سة  خال�سة 

العدو املارق الذي ال جذور 
بالدنا  يف  له  م�ستقبل  وال 

اأبدا.
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قبل يومني كانت اآخر نب�ساتها يف هذه احلياة، دارت عيناها على اأبنائها يف نظرة وداع اأخرية وملا مل جتد عبد الرازق ذرفت دمعة �ساخنة، راأته وقد ر�سم �سبك الزيارة 
مربعاته على وجهه، ثم راأته وقد غّيب اأنفا�سه عنها لوحا زجاجيا باردا ل يفقه لغة القلوب، ومّر �سريط الذكريات عندما كانت حت�سنه بني حب�سة واأخرى، ُيغّيبونه يف 
غياهب �سجونهم ال�سنة تلو الأخرى وقد اعتادت اأن تقتات من اأمل اإفراج ولقاء قادم، اليوم تغيب هي دون اأن تكّحل عينيها بروؤيته ويتال�سى اأمل اللقاء يف هذه احلياة، 

عندما يخرج عبد الرازق هذه املرة لن يجد روحه الكبرية، يعود الغ�سن فال يجد ال�سجرة التي اعتاد اأن ياأتي اىل ح�سنها بعد �سفره ال�ساق الطويل.

اأم حافظ فراج

 ت�شافر من املدينة اإىل املخيم و�شتات 
ال�شجون اإىل لقاء ربها؟

اإىل ال�سمري العاملى 
اإىل: ال�سحافة املحلية 

والأجنبية 
اإىل : موؤ�س�سات حقوق الإن�سان 

يف الأمم املتحدة

قدم   3.3.2020 تاريخ  يف 
اإىل  حلبي  حممد  املهند�ص 
تختلف  مل   .135 رقم  املحاكة 
�سابقاتها  عن  املحكمة  هذه 
من حيث عجز النيابة تقدمي اأي 
ولدنا،  اإدانة  على  اإثبات  اأو  بينة 
مدير  حلبي،  حممد  املهند�ص 
موؤ�س�سة الروؤية يف غزة، باأي من 
املن�سوبة  الواهية  االإرهاب  تهم 
حلبي  املهند�ص  وبح�سب  اإليه. 
باأنه  يزعم  ما  تعتمد  الدولة  فان 
اإفادة عميل لها يف ال�سجن، باأنه 
املهند�ص  من  اعرتافا  �سمع 
اإليه،  املن�سوبة  بالتهم  حلبي 

املهند�ص  ينفيه  الذي  االأمر 
ويوؤكد  بل  وتف�سيال  جملة  حلبي 
العميل  هذا  معلومات  كل  بان 
الدقيقة  بالتفا�سيل  دح�سها  مت 
املحاكم  جل�سات  خالل  من 
مو�سوعية  اأدلة  خالل  ومن 
و�سهادة �سهود قد دعاهم لالإدالء 
من  املحكمة.  يف  ب�سهادتهم 
االدعاء  اأجهزة  ت�ستمر  ناحيتها 
املذكورة،  بينتها  عن  بالت�سرت 
وعدم االإقرار بها، وعدم ك�سفها 
الراأي العام، ملا يف ك�سفها  اأمام 
لها - ملدى �سطحية  اإحراج  من 
احلقيقة  عن  وابتعادها  البينة 
ال�سم�ص  و�سوح  مثل  الوا�سحة 
�سهادات  خالل  من  واملثبتة 
من  �سواء  واأجانب  عرب  �سهود 
غزة اأو من اإ�رسائيل ومن القد�ص 
خارج  ومن  الغربية  ال�سفة  ومن 

ومن  املوؤ�س�سة  داخل  من  البالد 
ي  بدون  ال�سهود  كل  خارجها. 
ا�ستقامة  على  اجمعوا  ا�ستثناء 
للعمل  وتفانيه  حلبي  املهند�ص 
اأي�سا  واجمعوا  فقط.  االإن�ساين 
املن�سوبة  التهم  نفي  على 
للمهند�ص حممد، جملة وتف�سيال 
مو�سع  التهم  بع�ص  وباتت  بل 
املحكمة،  يف  و�سخرية  تهكم 
وعدم  اجلامح  خليالها  نظرا 
اإمكانية حدوثها اأبدا لي�ص فقط 
الأنها تناق�ص الواقع، بل اأي�سا الن 
متنع  ذاتها  االإ�رسائيلية  التدابري 
اأن  بعد  حلدوثها.  اإمكانية  اأي 
باإحراج  حلبي  حممد  ولدنا  قام 
جهاز االدعاء االإ�رسائيلي بالبينة 
تلو االأخرى، وتفنيد بينته اليتيمة 
منطق،  اأي  من  اخلالية  الوحيدة 
مدان  �سخ�ص  قبل  من  املعطاة 

فقد  واملبهمة،  تزوير،  بجرائم 
العام  االدعاء  بان  ولدنا  الحظ 
التهديد  هو  جديد  منحى  يتخذ 
عدم  حال  ويف  باأنه  والوعيد 
تهمة  باأي  املهند�ص  اعرتاف 
خدمتها  التي  املوؤ�س�سة  تخ�ص 
اأي خمالفة  كانت  )ولو  ويخدمها 
اأمام  االدعاء  واإحراج  ب�سيطة(، 
املحكمة  فان  العام،  الراأي 
اأدلة  بدون  حتى  قطعا  �ستدينه 
حكمة  بفرتة  عليه  احلكم  ويتم 
وباأنه  له،  عقابا  وعالية  كبرية 
ت�سمح  لن  االأحوال  جميع  ويف 
�سبق  كانت  ن  ا  وبعد  الدولة، 
بتورط  اأدلة  باأنها حتمل  واأعلنت 
موؤ�س�سة الروؤية باأعمال االإرهاب، 
اأمام  حمرج  مبظهر  تظهر  بان 
ما  جل  العاملي.  العام  الراأي 
املحاكم  تخ�سع  اأن  منه  نخاف 

االإ�رسائيلية لهذه االمالءات وان 
يكون احلكم �سيا�سيا �رسيا قطعا 
ت�رسيحات  "الدفاع عن  مبوجب 
امل�سئولني"، بدل عن "الدفاع عن 
اإ�سارات  ابننا عدة  احلق".يلم�ص 
بان املحكمة تتعامل مع الق�سية 
مبحاباة كاملة وغري من�سفة بتاتا 
ل�سالح االدعاء العام، بل واأحيانا 
من  اأبدا،  قانونية  غري  بطريقة 
وخمتلفة  كثري  قرارات  خالل 
ناهيك  هنا  بحثنا  حمل  لي�ست 
مالئمة  تدابري  اتخاذ  عدم  عن 
املحكمة  عدالة  على  للحفاظ 
املهنية  الرتجمة  انعدام  مثل 
نخ�سى  ولكن  وغريها.  وغريها 
املوؤ�س�سات  ونحذر  نخ�ساه  ما 
ال  قد  ابننا  بان  العام  وال�سمري 
نزيهة،  عادلة  مبحكمة  يحظى 
�سيا�سية  اأجندة  مو�سوع  هو  بل 

بالعدل  وال  باحلق  ال  تكرتث  ال 
اأرجو  االإن�سان.  بحقوق  وال 
ل�سمان  اقله  الفوري  تدخلكم 
وان  عادلة  املحكمة  تكون  بان 
يتيقن  دليله لكي  يك�سف االدعاء 
التهم  هذه  ب�سخف  اجمع  العامل 
وانعدامها اأي منطق ولو الب�سيط. 
يف جميع االأحوال واقل االإميان، 
بان نطلب تدخلكم ل�سمان العدل 
بقليل  ولو  وال�سفافية  والنزاهة 
تقدمي  حممد  ي�سمم  القليل. 
�سبيل  يف  االأخرى  تلو  الت�سحية 
اإحقاق احلق وعدم االنك�سار اأمام 
الباطل من اجل العدل، من اجل 
�سمعة  جل  من  االإن�ساين،  العمل 
القيم  مف�سال  الغالية،  موؤ�س�سته 
االإن�سانية والعدل واالإن�ساف عن 
فرجاء  كاذبة".  م�سبوه  "�سفقة 

اأن ال ترتكوه وحيدا.

ر�سالة من عائلة الأ�سري املهند�س حممد حلبي 

طلبا لإحقاق احلق وحتكيم العدل
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عبدالنا�صر فروانة

قلق فل�سطيني من مداهمة »كورونا« لالأ�سرى يف �سجون االحتالل
قال عبدالنا�صر فروانة رئي�س وحدة الدرا�صات والتوثيق يف هيئة �صوؤون الأ�صرى واملحررين الفل�صطينية ، اإن طبيبا اإ�صرائيليا م�صابا بفايرو�س كورونا التقى باأ�صرى فل�صطينيني يف 

�صجن ع�صقالن، م�صيفا اأن “احتمالية تف�صي الفريو�س بني �صفوف ال�صرى اأمر ممكن وحمتمل”. 

بقلم/عبد النا�صر عوين 
فروانة

واأكد فروانة يف مقابلة مع موقع 
املوقف  خطورة  على  الغد: 
ال�سجن  يف  الأو�ساع  و�سوء 
حقيقي  اإجراء  اأي  وغياب 
الأ�رسى و�سمان عدم  حلماية 
“كورونا”.  بفريو�س  اإ�سابتهم 
“م�سادرنا  اإن  فروانة  وقال 
الأ�رسى  من  عدد  بعزل  تفيد 
وال�سجانني يف �سجن ع�سقالن 
ولإجراء  احرتازي  اإجراء 
اكت�ساف  بعد  لهم  فحو�سات 
النف�سيني  الأطباء  اأحد  اإ�سابة 
اأيام  قبل  بهم  التقى  الذي 
واأ�ساف  “كورونا”.  بفريو�س 
يعرف  مل  اللحظة  “حتى 
اأ�سمائهم وم�سريهم ومل تعلن 

ر�سمي  ب�سكل  ال�سجون  اإدارة 
عن ذلك، الأمر الذي يثري قلقنا 
والتكتم”.  التعتيم  هذا  جراء 
عن  اأعلن  اأن  “منذ  وتابع 
املنطقة  يف  الفريو�س  تف�سي 
واكت�ساف اإ�سابة الع�رسات من 
والإ�رسائيليني  الفل�سطينيني 
تتخذ  مل  ال�سجون  اإدارة  فاإن 
حلماية  فعلي  اإجراء  اأي 
�سبل  لهم  توفر  ومل  الأ�رسى 
املر�س  والوقاية من  احلماية 
ومواد  التنظيف  اأدوات  مثل: 
لهم  جتري  ومل  كما  التعقيم، 
كانوا  اإن  ملعرفة  فحو�سات 
اأن  اأو  املر�س  من  معافني 
بالفايرو�س  م�ساب   اأحدهم  
واأردف  له”.  العالج  وتقدمي 
�سدر  وما  �سمعناه  ما  “كل 
الأمنية  املوؤ�س�سة  عن 

الإ�رسائيلية يتحدث عن وقف 
انتقال  خ�سية  الأهل  زيارات 
اأو  ن�سمع  مل  فيما  الفريو�س، 
تهدف  اأخرى  خطوات  نرى 
من  الأ�رسى  و�سالمة  حلماية 
يدفعنا  الذي  الأمر  املر�س 
الإ�رسائيلية  بالنوايا  للت�سكيك 
الزيارات”.  منع  وراء  من 
من  “بالرغم  قائال  وا�ستطرد 
الزيارات  وقف  نتفهم  اأننا 
الفرتة  هذه  خالل  موؤقتا 
“بقرار اإ�رسائيلي اأو طواعية” 
اإل  وذويهم،  الأ�رسى  قبل  من 
�سمن  يكون  اأن  يجب  ذلك  اأن 
الإجراءات  من  جمموعة 
بهدف �سمان �سالمة الأ�رسى 
الأحمر  ال�سليب  وباإ�رساف 
العاملية”.  ال�سحة  ومنظمة 
املوؤقت  الوقف  “خالل  وقال 

للزيارات يجب اأن تتوفر و�سيلة 
الت�سال الهاتفي كاإجراء بديل 
للتوا�سل ما بني الأ�سري وذويه 
على  طرف  كل  لطمئنان 

الآخر يف ظل القلق املت�ساعد 
من تف�سي فريو�س كرونا”. 

حالة  وجود  فروانة  واأكد 
ت�سود  ال�سديد  القلق  من 

يف  الأ�رسى  اأهايل  اأو�ساط 
وارتفاع  املر�س  تف�سي  ظل 
بالفريو�س  امل�سابني  اأعداد 
ظل  ويف  الإ�رسائيليني  بني 
الدائم  التوا�سل  اآليات  انعدام 
من  الطرفني.  بني  فيما 
�سوؤون  هيئة  اأفادت  جهتها، 
اأن  واملحررين  الأ�رسى 
عزلت  ع�سقالن  �سجن  اإدارة 
بعد  �سجانا،  و15  اأ�سريا   19
نف�سي  طبيب  اإ�سابة  اكت�ساف 
كورونا  بفايرو�س  اإ�رسائيلي 
كان يف ال�سجن قبل عدة ايام، 
من  ملجموعة  بفح�س  وقام 
اأو�ساعهم  ملعرفة  الأ�رسى 
الهيئة  واأو�سحت  النف�سية. 
الطبيب  اإ�سابة  ثبوت  بعد  اأنه 
الإ�رسائيلي بالفايرو�س، قامت 
الأ�رسى  بعزل  ال�سجن  اإدارة 

دون  فوري  ب�سكل  وال�سجانني 
خطوات  اأي  باتخاذ  تقوم  اأن 
وقائية، علما اأنه حتى اللحظة 
اإن  الأ�رسى  طبيعة  تعرف  مل 
كانوا مدنيني اأو اأمنيني. ونقلت 
الهيئة عن حمامييها اأن عملية 
العزل تاأتي يف �سياق احرتازي، 
واأنه مل ت�سجل اأي اإ�سابات يف 
�سفوف الأ�رسى حتى اللحظة. 
ال�سجون  اإدارة  الهيئة  وطالب 
بتحمل  الحتالل  وحكومة 
يف  الأ�رسى  جتاه  م�سوؤولياتها 
ال�سحية  الظروف  هذه  ظل 
ال�سعبة، والقيام بكل اإجراءات 
الوقاية، وتوفري مواد التنظيف 
م�ستمر  ب�سكل  واملعقمات 
يتمكن  حتى  كافية،  وبكميات 

الأ�رسى من حماية ذاتهم.

اجلرنال العجوز

يحتفل بعيد ميالده )80( يف �سجون االحتالل
بقلم/عبد النا�صر عوين فروانة

عام  من  مار�س  من  ع�رس  الثاين  يف 
هذا  مثل  ويف  مولده،  كان   1940
ال�سهر من عام 2006 كان موعده مع 
ع�رس  اأربعة  وبعد  واليوم  العتقال، 
"اجلرنال  يحتفل  العتقال  من  �سنة 
وهو  الثمانني  ميالده  بعيد  العجوز" 
اإ�رسائيلي  �سجن  داخل  اليدين  مقيد 
واأ�سالك  �ساهقة  بجدران  حماط 
بال�سالح  مدججني  وحرا�س  �سائكة 
�ساهرة  الليل  تبقى  مراقبة  وعيون 
"�سيخ  اأو  العجوز"  "اجلرنال  تنام.  ل 
الأ�رسى" كما يحلو لالأ�رسى مناداته، 
مل األتقيه يوما، ومل اأجال�سه ولو ملرة 
اأن تبادلنا  واحدة. كما ومل ي�سبق لنا 
احلديث حتى ولو عرب الهاتف. لكنني 
لنا،  جارا  كان  اأن  منذ  جيدا  اأعرفه 
بني  حي  يف  وتربيت  ن�ساأت  حيث 
عامر مبحلة الدرج وكان "ابا حازم" 
ي�سكن على اأطراف حي التفاح وعلى 
بُعد اأمتار من بيتنا، و�سدح ا�سمه يف 
اأذناي مرارا وتكرارا، و�سورته املعلقة 
هنا وهناك ل تكاد تغيب عن عيناي، 
قبلهم  ومن  عنه  الأ�رسى  وحديث 
الفل�سطينية  ال�سلطة  وجنود  �سباط 
يدفعني دوما نحو البحث عن و�سيلة 
العجوز  اجلرنال  انه  معه.  للتوا�سل 
حازم"،  "اأبو  ال�سوبكي  فوؤاد حجازي 

اأحد قادة حركة التحرير الفل�سطيني 
الأجهزة  موؤ�س�سي  من  وواحد  "فتح" 
فوؤاد  الفل�سطينية.  لل�سلطة  الأمنية 
حازم"..  "اأبو  وكنيته  ال�سوبكي 
الإدارة  وم�سوؤول  فل�سطيني  جرنال 
وواحد  �سابقا  الع�سكرية  املالية 
هرم  را�س  على  طويال  وقفوا  ممن 
ال�سلطة، واأ�سري حايل يقبع يف �سجون 
اربعة  منذ  الإ�رسائيلي  الحتالل 
قوات  اقتحمت  بعدما  �سنة  ع�رس 
�سجن  بال�سالح  املدججة  الحتالل 
البندقية  بقوة  الفل�سطيني  اأريحا 
يف  واختطفته  الحتالل  وعنجهية 
الرابع ع�رس من مار�س عام 2006 مع 
ال�سعبية  اجلبهة  رفاق  من  جمموعة 
جميعا  ونقلتهم  فل�سطني  لتحرير 
اىل �سجونها �سيئة ال�سيت وال�سمعة، 
ومن ثم حكمت عليه احدى املحاكم 
الع�سكرية بال�سجن الفعلي ملدة )20( 
�سنة بتهمة تهريب باخرة "كارين ايه" 
للمقاومة  والعتاد  بال�سالح  املحملة 
قررت حمكمة  ثم  ومن  الفل�سطينية، 
ال�ستئناف يف �سجن عوفر تخفي�س 

3 �سنوات من مدة احلكم.
راأ�سه  �سعر  �ساب  حازم"،  "اأبا 
قبل  وهرم  الأبي�س،  اللون  واكت�ساه 
التي  التاريخية  اللحظة  يرى  اأن 
وهموم  ي�سهدها،  باأن  حلم  لطاملا 
زنزانته،  داخل  حركته  اأثقلت  الدهر 

العقد  بعد  ملا  ال�سن  يف  وتقدمه 
ال�سابع من العمر، جعل من الأمرا�س 
فتزيد  ج�سده،  ت�ستوطن  املتعددة 
اأملا.  اأمله  ومن  معاناة  معاناته  من 
اأورثته  الطويلة  ال�سجن  و�سنوات 
ظل  يف  ومزمنة  خطرية  اأمرا�س 
ا�ستمرار الإهمال الطبي وعدم توفري 
حازم"..  "اأبا  له.  الطبية  الرعاية 
�سيخ الأ�رسى كما يحلو لرفاق الأ�رس 
�سناً،  اأكربهم  فهو  عليه،  يطلقوا  اأن 
العمر  من  متقدمة  مرحلة  بلغ  اإذ 
زال  وما  عاما،  الثمانني  وجتاوز 
عمره  باقي  وق�ساء  بالنعتاق  يحلم 
العمر  يف  كان  ان  احلرية،  رحاب  يف 
بقية. لقد تعر�س "اجلرنال العجوز" 
انتهاكات  اىل  اعتقاله  حلظة  منذ 
ج�سيمة ومعاملة ل اإن�سانية، واأُخ�سع 
خمتلفة  ول�سنوف  قا�سي،  لتحقيق 
والنف�سي،  اجل�سدي  التعذيب  من 
ومعتمة  �سيقة  زنازين  يف  واأودع 
مع�سوب  وتنقل  طويلة،  ل�سهور 
العينني ومكبل اليدين ما بني �سجون 
وع�سقالن  امل�سكوبية  اأبرزها  عدة 
احلال  به  ا�ستقر  اأن  اإىل  وهدارمي 
موؤخرا يف معتقل النقب ال�سحراوي. 
ال�سجون  يف  الأ�رسى"  "�سيخ  وعا�س 
اآلف  حياة  الإ�رسائيلية  واملعتقالت 
يف  يحتجز  ومازال  الفل�سطينيني، 
ظروف قا�سية دون مراعاة لكرب �سنه، 

ودون  املتدهورة،  ال�سحية  حالته  اأو 
احتياجاته  من  الأدنى  احلد  توفري 
مما  ال�رسورية،  والأدوية  الطبية 
فاقم من معاناته واأدى اإىل ا�ستفحال 
الأمرا�س يف ج�سده املنهك واملثقل 
بالهموم والأوجاع. ومع مرور الوقت 
يت�سع اجلرح ويتفاقم الوجع، فحالته 
ال�سحية تزداد �سوءاً، وحالته النف�سية 
تتاأثر بوفاة زوجته ورحيل رفيقة عمره 
"اأم حازم" يف العا�رس من جانفي عام 
2011. تلك املراأة الفا�سلة واملنا�سلة 
اأكرث من مرة قبل  التي حتدثت معي 
وهموم  همومها  يل  لت�سكي  وفاتها 
زوجها. "فوؤاد ال�سوبكي" اأو "اجلرنال 
العجوز" اأو "�سيخ الأ�رسى" كما يُطلق 
عليه الأ�رسى، رجل تعرفه فل�سطني، 
املختلفة  ال�ساحات  له  ت�سهد  وقائد 
الفل�سطينية،  الثورة  اأعالم  من  وعلم 
فل�سطني  �سماء  يف  ملع  وا�سم 
فحفظته الأجيال املتعاقبة، وجرنال 
ال�سباط  �سمائر  ي�ست�رسخ  عجوز 
ال�سنني  اأنهكته  كهل  واأ�سري  واجلنود، 
املاأ�ساة.  واأبكته  الأمرا�س  واأثقلته 
جميعاً،  جهدنا  اىل  بحاجة  وهو 
القوية، ون�رستنا اجلادة،  وم�ساندتنا 
انتزاع  و�سمان  ملعاناته،  حد  لو�سع 
اإىل  ليعود  ال�سجان  اأنياب  من  حريته 
يخطفه  اأن  قبل  و�سعبه  واأحبته  اأهله 

املوت.

نادي  مدير  النجار  اجمد  اأفاد 
الأ�سري الفل�سطيني يف حمافظة 
اإدارة  ا�ستخبارات  ان   اخلليل 
بعزل  قامت  الحتالل  �سجون 
التنظيمية  الهيئة  من  اأربعة  
رميون  �سجن  يف  فتح  حلركة 
�سجن  اإدارة  النجار   واأو�سح   ..
حممد  الأ�رسى  نقلت  رميون 
الدين  نا�رس  خرواط  عمر 
واملحكوم  اخلليل  مدينة  من 
بال�سجن املوؤبد ومعتقل منذ 18 
ا�سعيد  حممد  واأ�سامة  عاما   
املوؤبد  بال�سجن  واملحكوم 
وحامت   عام    19 منذ  ومعتقل 
املحكوم  القوا�سمة  �سادق 
منذ  ومعتقل  املوؤبد  بال�سجن 
عبد  اإبراهيم  وال�سري  عام   18
احلي املحكوم بال�سجن املوؤبد 
متفّرقة،  �سجون  اإىل  مرة    11

وعزلتهم انفرادياً".
واكد النجار اإن ا�ستهداف اإدارة 
الإ�رسائيلي  الحتالل  �سجون 
�سجن  يف  فتح  اأ�رسى  لقيادات 
تنقالت  حملة  عرب   ،" "رميون 
العزل  يف  وو�سعهم  تع�سفية  
�سياق  يف  ياأتي  النفرادي 
اإدارة  تنفذها  انتقامية  عملية 
و  الأ�رسى  قيادة  بحق  ال�سجون 
التنقالت  هذه  وراء  من  تهدف 

الأ�رسى..  وحدة  �سق  اإىل 
الإجراءات  هذه  ان  واأ�ساف 
تثني  لن  والنتقامية  القمعية 
الأ�رسى عن موا�سلة الدفاع عن 
الإجراءات  واتخاذ  حقوقهم، 
التي يرونها منا�سبة كرد على ما 
تقوم به اإدارة �سجون الحتالل. 
"اأنهم  ال�سجن  واأكد الأ�رسى يف 
هذه  ويواجهون  �سيت�سدون 
يف  قياداتهم  على  الهجمة 
اأهدافها  و�سيف�سلون  ال�سجون 
النجار  واأكد   .. وخمططاتها 
�سعدت  الحتالل  �سلطات  باأن 
خالل العام اجلاري من عمليات 
بالأ�رسى  والتنكيل  القتحام 
اقتحام  عملية   11 ر�سد  حيث 
بداية  منذ  رميون   ل�سجن 
اإدارة  باأن  النجار  واأكد    . العام 
ال�سجون بداأت منذ مطلع العام 
احلايل، بت�سديد عقوباتها بحق 
الأ�رسى وخا�سة  بحق الهيئات 
وت�سري   ، فتح  التنظيمية حلركة 
جلنة  تو�سيات  تطبيق  باجتاه 
التفاق  خالف  على  اأردان، 
العام  جرى  الذى  الأ�رسى،  مع 
اإىل  يوؤدى  قد  وهذا  املا�سي، 
ال�سجون،  يف  الأو�ساع  انفجار 
نتيجة ال�سغط الذى يتعر�س له 

الأ�رسى.

مدير نادي الأ�صري الفل�صطيني يف 
حمافظة اخلليل

عزل اأربعة من الهيئة القيادية 
حلركة فتح يف �سجن رميون
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خا�صة وان �صاحب املركز الثالث 
تفادي  �صوى  خيارا  ميلك  ال 
بحظوظه  للتم�صك  الهزمية 
التتويج  على  التناف�س  يف  كاملة 
باعتبار  الوطنية،  البطولة  بلقب 
ت�صكيلة  تبعد  �صوف  اخل�صارة  ان 

»الكناري« عن ال�صباق.
يف املقبل، ي�صتقبل �صبيبة ال�صاورة 
يف  بوعريريج  برج  اأهلي  ال�صيف 
مواجهة �صعبة للفريقني، خا�صة يف 

ظل حاجة ت�صكيلة »ن�صور اجلنوب« 
جدول  ت�صلق  اجل  من  الفوز  اإىل 
كوكبة  من  واالقرتاب  الرتتيب 
اللعب  �صباب  ملراقبة  املقدمة، 
املو�صم،  هذا  االأوىل  االأدوار  على 
على  الربايجي  النادي  يعول  بينما 
اال�صتفاقة  توؤكد  اإيجابية  نتيجة 
واالبتعاد  الوطنية  البطولة  يف 
وجتاوز  اخلطر،  منطقة  عن 
اجلمهورية  كاأ�س  يف  التعرث  خيبة 
اله�صاب  ديربي  يف  التعادل  بعد 
اأمام وفاق �صيف واالأحداث  العليا 

املوؤ�صفة التي �صهدها اللقاء.
ق�صنطينة  �صباب  يدخل  بينما 
ب�صكرة  احتاد  ال�صيف  اأمام  لقاءه 
االنت�صارات  نغمة  ا�صتعادة  بهدف 
جولتني  اآخر  يف  عنه  تغيب  التي 
اأي  وترقب  الوطنية،  البطولة  من 
تعرث الأ�صحاب املراكز االأوىل من 
اأجل تقلي�س الفارق عن »البوديوم« 
يعول  بينما  االأوىل،  االأدوار  ولعب 
اإيجابية  نتيجة  ب�صكرة على  احتاد 
البقاء  لعب  يف  بحظوظه  للتم�صك 

هذا املو�صم.

برنامج املباريات

�شباب ق�شنطينة   16:00
/ احتاد ب�شكرة 

 / وفاق �شطيف   17:00
�شبيبة القبائل 

ال�شاورة  �شبيبة   18:30
/ اأهلي برج بوعريريج

تتوا�شل اليوم مباريات اجلولة 22 من الرابطة املحرتفة الأوىل، والتي يتقد«مها القمة املقررة على 
ملعب الثامن ماي ب�شطيف وجتمع فريقي وفاق �شطيف و�شبيبة القبائل، ي�شعى خاللها اأ�شحاب الأر�س 
اإىل موا�شلة �شل�شلة النتائج الإيجابية من خالل اإحراز الزاد كامال وحت�شني الو�شافة وت�شييق اخلناق 

عن الرائد �شباب بلوزداد عرب تقلي�س الفارق عن ال�شدارة اإىل نقطة واحد فح�شب، ويدرك النادي 
القبائلي املهمة ال�شعبة التي تنتظره اأمام الو�شيف

قمة البوديوم بعني الفوارة ال�ضيا�ضي اجلولة 22 من الرابطة املحرتفة الأوىل
دان كوكبة املقدمة وال�ضاورة يرت�ضّ

اأر�صية  �صطيف  وفاق  نادي  يدخل 
اإىل  منه  �صعيا  ماي  الثامن  ملعبه 
القبائل  �صبيبة  بال�صيف  االإطاحة 
جدول  يف  املبا�رش  مالحقه 
املدرب  اأ�صبال  يدرك  الرتتيب، حيث 
مقابلة  اأهمية  الكوكي  نبيل  التون�صي 
مناف�صيه  اأحد  يالقي  عندما  اليوم 
اإحراز  على  بقوة  اللعبة  يف  الطامعني 
العبو  ويدخل  الوطنية،  البطولة  لقب 
اأر�صية  االأ�صود«  »الن�رش  ت�صكيلة 
املباراة  ت�صجيل  عن  بحثا  امللعب 
دون خ�صارة يف  التوايل  على  العا�رشة 
البطولة الوطنية والفوز التا�صع يف اآخر 
ع�رش مواجهات، حيث يتواجد الوفاق 
يف اأف�صل احلاالت وفر�صته ثمينة من 
اأجل اإ�صافة انت�صار جديد اإىل ر�صيده 
وبالتايل ت�صييق اخلناق على املت�صدر 
عنه  الفارق  وتقلي�س  بلوزداد  �صباب 
اإ�صعال  وبالتايل  وحيدة،ة  نقطة  اإىل 
الوطنية،  البطولة  لقب  على  التناف�س 
ي�صجلها  التي  القوية  العودة  ظل  يف 
النادي ال�صطايفي خالل الن�صف الثاين 
من املو�صم الكروي احلايل، اأين يدخل 
العبوه امللعب مبعنويات مرتفعة بعد 
التعادل الذي عادوا به من ملعب برج 
نهائي  ربع  ذهاب  حل�صب  بوعريريج 

يف  حظوظه  ورفع  اجلمهورية  كاأ�س 
من  الذهبي  املربع  اإىل  التاأهل  ك�صب 
املقابلة  تعرف  و�صوف  املناف�صة، 
امري  امليدان  و�صط  العب  غياب 
العقوبة  ب�صبب  اللقاء  عن  قراوي 
غاية  اإىل  املعاقب  الكوكي  واملدرب 
غدا  االن�صباط  جلنة  اأمام  االمتثال 
ال�صيدة  اأحداث مقابلة مناف�صة  عقب 
الكاأ�س. من جهة اأخرى، يدخل �صبيبة 
البحث  اإىل  منه  �صعيا  اللقاء  القبائل 
تيزي  اإىل  اإيجابية  بنتيجة  العودة  عن 
من  بحظوظه  التم�صك  وبالتايل  وزو، 
البطولة  يف  االأوىل  االأدوار  لعب  اجل 
الوطنية والتناف�س اإىل غاية اآخر جولة 
التتويج باللقب، حيث يدرك  اأجل  من 
معني  االآخر  التون�صي  املدرب  اأ�صبال 
الو�صيف  اأمام  الهزمية  اأن  الزلفاين 
عن  نهائي  ب�صكل  تبعدهم  �صوف 
حّفز  وبالتايل  اللقب،  على  التناف�س 
اأ�صباله بكافة الطرق من اجل الدخول 
على امل�صتطيل االأخ�رش بذهنية الفوز 
ال غري، رغم اإدراكه �صعوبة املاأمورية 
يتواجد  التي  الو�صعية اجليدة  يف ظل 
مل  والذين  االأر�س  اأ�صحاب  عليها 
على  مواجهة   13 ينهزموا يف جمموع 

التوايل.

وفاق �شطيف / �شبيبة القبائل

الن�ضر الأ�ضود للت�ضييق على املت�ضدر 
والكناري للعب اآخر حظوظ اللقب

البطولة الوطنية للكيك بوك�شينغ

توا�ضل املناف�ضات يف ظل م�ضتوى 
فني متقارب

البطولة  مناف�صات  توا�صلت 
رجال  بوك�صينغ  للكيك  الوطنية 
متيزت  والتي  واأوا�صط  اأكابر 
مب�صتوى فني متقارب خالل اإجراء 
الدورين ثمن و ربع النهائيني اأم�صية 
»حر�صة  ال�صهيد  بقاعة  اأم�س  اأول 
العا�صمة،  باجلزائر  ح�صان« 
اليوم  ملنازالت  تقييمه  ويف 
اأفاد  الوطنية،  البطولة  من  الثاين 
لالحتادية  الوطني  الفني  املدير 
بوك�صينغ حممد  للكيك  اجلزائرية 
امل�صتوى  اأن  اأوتايدلت  �رشيف 
م�صارعي  بني  متقارب  جد  الفني 
خمتلف االأندية الوطنية، واأو�صح: 
»حلد االآن ال توجد �صيطرة مطلقة 
الأي نادي، فكل عنا�رش الفرق التي 
بلغت الدورين ربع ون�صف النهائي 
متقارب،  فني  م�صتوى  عن  اأبانت 
على غرار اأندية رابطات اجلزائر 
وبجاية،  وهران  تيبازة،  العا�صمة، 
عملية  علينا  ي�صعب  ما  هذا 
املوؤهلني حلمل  الريا�صيني  انتقاء 
البطولة  خالل  الوطنية  االألوان 
اأبريل  �صهر  منت�صف  االإفريقية 

بالكامريون«.واأ�صاف  املقبل 
التقني يف خ�صم حتليله للمناف�صة 
منازالت  اإجراء  اأثناء  »الحظنا 
اأن  النهائي  وثمن  ربع  الدورين 
حافزا  كانت  االإفريقية  البطولة 
اأح�صن  لتقدمي  الريا�صيني  جلميع 
�صمن  مكانة  خلطف  م�صتوياتهم 
�صمح  ما  وهذا  الوطني  املنتخب 
بارتفاع امل�صتوى العام  والتي قد 
العاملية.  للبطولة  حمطة  تكون 
الفني  امل�صتوى  اأن  اأقول  ولهذا 
امل�صتوى  وي�صاهي  جيد  العام 
املدير  اأ�صار  االأخري  الدويل«.ويف 
البطولة  هذه  اأن  الوطني  الفني 
ح�صور  دون  »جتري  الوطنية 
وزير  لتعليمة  تطبيقا  اجلمهور 
تف�صي  ب�صبب  والريا�صة«  ال�صباب 
وباء كورونا فريو�س.«حت�صلنا على 
ناهيك  الوزارة،  من  مكتوب  اإذن 
للمكتب  جماعي  قرار  اتخاذ  عن 
مو�صحا  لالحتادية.  الفيدرايل 
هذه  لتنظيم  الرئي�صي  ال�صبب  اأن 
للبطولة  التح�صري  هو   البطولة 
�صيعنا هذه  ففي حال  االإفريقية. 

لدينا  يكون  فلن  الوطنية  البطولة 
العر�س  ي�صارك يف  منتخب وطني 
القاري .. �صحيح اأنه اتخذنا قرارا 
ارجتاليا بحيث حاولنا تقليل ن�صبة 
ممكن«. حد  اأكرب  اإىل  اخلطورة 
وتختتم مناف�صات البطولة الوطنية 
ال�صبت، فقد  للكيك بوك�صينغ غدا 
الثامنة  على  النهائي  ن�صف  برمج 
النهائيات  تنتهي  بينما  �صباحا، 
00ر14.وجتري  ال�صاعة  حدود  يف 

 13 يف  االأكابر   فئة  يف  منازالت 
خ�ص�س  الذي  الوقت  يف  وزنا، 
االأوا�صطوعرفت  لدى  وزنا   14
الوطنية  للبطولة  االأخرية  الطبعة 
احت�صنتها  التي  بوك�صينغ،  للكيك 
مدينة ق�صنطينة يف 2019، �صيطرة 
رابطات  من  لكل  التابعة  االأندية 
لدى  ووهران  العا�صمة  ق�صنطينة، 

االأكابر واالأوا�صط.
ق.ر.

املجمع  نادي  دراجو  �صيطر 
الثانية  املرحلة  ب�صباق  البرتويل 
للدراجات  الزيبان  دورة  من 
الذي  االأكابر  �صنف  لدى  الهوائية 
جرى يوم اجلمعة مبدينة القنطرة 
وقد  ب�صكرة،  والية  �صمال  كم   60
و  �صا�صان  اخل�صيب  من  كل  متكن 
ال�صديق بن قانيف وجنيب ع�صايل 
املراتب  احتالل  من  التوايل  على 
الثالث االأوىل �صمن هذا ال�صباق، 
اأما لدى �صنف االأوا�صط فقد اأحرز 
الدراج حمزة عماري من املجمع 
متبوعا  االأول  املركز  البرتويل 
جمد  نادي  من  فر�صادو  بيو�صف 
نادي  من  عناين  حمزة  و  البليدة 
�صباقا  �صهد  البليدة.و  اأكفيك�س 
الدورة  هذه  من  الثانية  املرحلة 

دراجني   105 م�صاركة  الوطنية 
خمتلف  من  ناديا   20 ميثلون 
واليات الوطن تناف�صوا عرب م�صلك 
مبدينة  ال�صياحي  بالطريق  مغلق 
القنطرة يف اأجواء مناخية مالئمة 
تخللها م�صتوى عال من التناف�س.و 
ال�صبت  غد  يوم  الدورة  �صتختتم 
واالأخرية  الثالثة  املرحلة  باإجراء 
على الطريق انطالقا من عا�صمة 
الوالية باجتاه مدينة عني زعطوط 
ولوطاية  احلاجب  ببلديات  مرورا 
تنظيم  فاإن  وبراني�س.«لالإ�صارة 
الهوائية  للدراجات  الزيبان  دورة 
التي انطلقت اأم�س اخلمي�س ياأتي 
اجلزائرية  االحتادية  من  مببادرة 
ب�صكرة  رابطة  و  للدراجات 

للدراجات.

دورة الزيبان للدراجات الهوائية
�ضيطرة دراجي املجمع البرتويل على 

املرحلة الثانية

اأكد اأحمد اآيت عبد ال�صالم مدافع 
اأهمية  على  القبائل  �صبيبة  نادي 
وفاق  �صد  مباراتهم  بنقاط  الفوز 
اليوم  موعدها  املحدد  �صطيف، 
البطولة  من   22 اجلولة  اإطار  يف 
ال�صالم  عبد  اآيت  وقال  الوطنية، 
يف ت�رشيحات �صحفية اأول اأم�س: 
»املباراة �صتكون �صعبة جدا على 
الفريقني، حيث اأن الفوز بها ميثل 
خطوة مهمة للمناف�صة على مراكز 

املقدمة«.
خلو�س  جاهزون  »نحن  وتابع: 
اأف�صل  يف  الالعبون  املباراة، 
حتقيق  عن  يبحث  والكل  و�صعية 
بالزاد  واخلروج  االنت�صار، 
على  للحفاظ  املباراة  من  كامال 

على  املناف�صة  يف  حظوظنا 
اللقب«، واأ�صاف: »ندرك جيدا اأن 
الفوز باملباراة �صيحتاج اإىل تركيز 
اأي�صا،  وان�صباط  والتزام  منا  عاٍل 
تقدمي  علينا  ال�صدارة  اأردنا  واإذا 
امليدان،  فوق  كبرية  ت�صحيات 
الوفاق«،  لنادي  احرتامنا  كل  مع 
من  املباراة  »خو�س  وا�صرت�صل: 
الأن  علينا،  يوؤثر  لن  جماهري  دون 
داخل  �صيكون  االأ�صا�صي  تركيزنا 
االأخ�رش«.وا�صتدرك:  امل�صتطيل 
مطالبة  من  مينعنا  ال  هذا  »لكن 
اأن�صارنا بدعمنا من خارج اأر�صية 
التاألق  على  مل�صاعدتنا  امليدان، 

وموا�صلة اإ�صعادهم«.
ق.ر.

اآيت عبد ال�ضالم: ال�ضدارة حتتاج 
ت�ضحيات كبرية

ق.ر.

عي�شة ق.



الدويل  الالعب  ت�أهل 
بوجن�ح  بغداد  اجلزائري 
الدور  اإىل  ال�سد  ن�ديه  رفقة 
اأمري  بك�أ�س  النه�ئي  ن�سف 
فوزه  بعد  وذلك  قطر، 
بركالت   1-4 الوكرة  على 
2ـ2  التع�دل  بعد  الرتجيح 
اأقيمت  التي  املب�راة  يف 
يف  ام�س  اأول  م�س�ء  بينهم� 
النه�ئي.�سجل  ربع  الدور 
املب�راة  خالل  ال�سد  هديف 
وه��سم علي  ف�بي�ن  كل من 
 ،55 و   43 الدقيقتني  يف 
خ�لد  من  كل  اأحرز  بينم� 

حممود  واإ�سم�عيل  منري 
الدقيقتني  يف  الوكرة  هديف 
املب�راة  ج�ءت  و83،   65
تب�دل  امل�ستوى  متو�سطة 
ال�سيطرة  الفريق�ن  خالله� 
على جمري�ت الأمور، وجنح 
ال�سد يف ت�سجيل هدف قبل 
وعززه  الأول  ال�سوط  نه�ية 
ال�سوط  بداية  مع  ب�آخر 
اجلميع  ذلك  ودفع  الث�ين، 
ح�سم  ال�سد  اأن  من  للت�أكد 
الوكرة  لكن  املواجهة، 
يف  وجنح  اآخر  راأي  له  ك�ن 
خالل  يف  هدفني  ت�سجيل 

قبل  بهم�  تع�دل  دقيقة   18
الرتجيح،  لركالت  اللجوء 
غي�ب  املق�بلة  وعرفت 
مل  الذي  اخل�رض  مه�جم 
الأ�س��سية  الت�سكيلة  يكن يف 
ت�س�يف  ال�سب�ين  للمدرب 
مع�ن�ته  ب�سبب  هرن�نديز 
رف�س  خفيفة،  اإ�س�بة  من 
املخ�طرة  اإثره�  على 
اإقح�مه  وف�سل  ب�سحته، 
من  دق�ئق  ع�رض  اآخر  يف 
املواجهة اأين ق�د ن�ديه اإىل 
النه�ئي  ن�سف  الدور  بلوغ 
من املن�ف�سة والتحق بركب 

واملرخية  العربي  فريقي 
اآخر  هوية  انتظ�ر ح�سم  يف 
الذي  اللق�ء  من  املت�أهلني 
فريقي  وجمع  اأم�س  جرى 

الدحيل وال�سيلية.
ع.ق.
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عي�شة ق.

ويف هذا ال�سدد �س�رت هيئة 
اأحمد  امللغ��سي  الرئي�س 
املنوال  نف�س  على  اأحمد 
الذي اأخذته خمتلف الهيئ�ت 

الع�مل يف �سورة  الق�رية عرب 
الأوروبي  الآ�سيوي،  الحت�د 
التي  اجلنوبي  والأمريكي 
املق�بالت  جميع  علقت 
الدولية الر�سمية منه� والودية 
ب�لت�سفي�ت  تعلق  م�  خ��سة 

املوؤهلة اإىل ك�أ�س الع�مل 2022 
هذا  ي�أتي  و�سوف  قطر،  يف 
املنتخب  م�سلحة  يف  القرار 
اأغلب  يتواجد  الذي  الوطني 
عطلة  يف  املحرتفني  لعبيه 
تعلق خمتلف  ب�سبب  اإجب�رية 

الدوري�ت الأوروبية والتواجد 
خالل  ال�سحي  احلجر  يف 
حني  اإىل  املقبلة  الفرتة 
حت�سن الأمور وجت�وز مرحلة 
خلطر من الوب�ء الذي ينت�رض 
من  بعدد  ويطيح  ب�رضعة 

التخوف  ك�ن  اأين  ال�سح�ي�، 
جم�ل  الوطني  الن�خب  على 
ر�ّسمت  ح�ل  يف  بلم��سي 
يف  الت�سفي�ت  اإجراء  الك�ف 
ال�س�لف حتديده يف  ت�ريخه� 
اإلغ�ء  مت  حيث  �س�بق،  وقت 

ترب�س الت�سكيلة الوطنية الذي 
ك�ن مربجم� اأن ينطلق ابتداء 
املقبل  م�ر�س   23 ت�ريخ  من 
يف مركز حت�سري املنتخب�ت 
مو�سى،  �سيدي  يف  الوطنية 
وذلك يف ظل تعليق الرحالت 

متنع  والتي  اأي�س�  اجلوية 
اأر�س  اإىل  الالعبني  و�سول 
الوطن، حيث يتف�دي اخل�رض 
اأي�س� خطر و�سول الوب�ء اإىل 
�سفوفه من خالل اتخ�ذ هذا 

القرار الحرتازي.

الكاف تر�ّشم تاأجيل اجلولتني الثالثة والرابعة من ت�شفيات كان 2021

اإلغاء املباريات الدولية 
يريح بلما�ضي

اأعلن الحتاد الإفريقي لكرة القدم تاأجيل جميع املباريات املتعلقة بالت�شفيات املوؤهلة 
اإىل كاأ�س اإفريقيا للأمم املقررة مطلع العام 2021 بالكامريون والتي تندرج حل�شاب 

اجلولتني الثالثة والرابعة من الت�شفيات، وذلك ب�شبب انت�شار وباء كورونا الذي يتف�شى 
ب�شكل مرعب عرب خمتلف دول العامل، وو�شوله اإىل القارة الإفريقية، والتي متلك اأغلب 
منتخباتها لعبني يحرتفون يف خمتلف الدوريات الأوربية التي تعاين من الوباء ب�شكل 

خا�س يف اإيطاليا، ا�شبانيا، فرن�شا، اإجنلرتا واأملانيا

اإدارة املان �شيتي توقيف التدريبات لفريقي الرجال وال�شيدات

حمرز مر�ضح للعودة اإىل الليغ1 
من بوابة البي اأ�س جي

الع�ملية  التق�رير  ر�سحت 
الالعب  رحيل  الري��سية 
ري��س  اجلزائري  الدويل 
ن�ديه  �سفوف  عن  حمرز 
�سيتي  م�ن�س�سرت  احل�يل 
الكروي  املو�سم  بنه�ية 
تر�سيحه  ظل  يف  اجل�ري 
املرك�تو  يف  املغ�درة  اإىل 
اأخرى  وجهة  نحو  ال�سيفي 
ال�سي�ق  هذا  ويف  ح�سبه�، 
»ك�لت�سيو  موقع  ك�سف 
مريك�تو« الإيط�يل اأن اإدارة 
جرم�ن  �س�ن  ب�ري�س  ن�دي 
على  حمرز  ت�سع  الفرن�سي 
راأ�س ق�ئمة الالعبني الذين 
معهم  التع�قد  ت�ستهدف 
ال�سيفي  املرك�تو  خالل 
ق�ئد  ت�ألق  ظل  يف  املقبل 
لعب  واعتب�ره  اخل�رض 
ح��سم �سمن كتيبة املدرب 
غوارديول،  بيب  ال�سب�ين 
اين ل ي�ستبعد ح�سب نف�س 
حمرز  ي�سجل  اأن  امل�سدر 
اللعب  على  جمددا  عودته 

يف الدوري الفرن�سي وطرق 
اأبواب »الليغ1« جمددا بوابة 
ويف  الفرن�سي،  العمالق 
جدي  عر�س  و�سول  ح�ل 
اإىل اإدارة امل�ن �سيتي ب�س�أن 
اجلزائري،  لعبه�  ت�رضيح 
على  توافق  اأن  ي�ستبعد  ل 
العقوبة  ظل  يف  العر�س 
من  الفريق  على  امل�سلطة 
الأوروبي  الحت�د  طرف 
من  والق�س�ء  القدم  لكرة 
املن�ف�س�ت  جميع  خو�س 
مدار  على  الأوروبية 
اأين  التوايل،  على  ع�مني 
�سوق  قيمة حمرز يف  تبلغ 
 60 قيمته  م�  التحويالت 

مليون ىورو.
يف مو�سوع منف�سل، اأعلنت 
عن  �سيتي  امل�ن  اإدارة 
التدريب�ت لفريقي  توقيف 
للن�دي  وال�سيدات  الرج�ل 
وذلك تطبيق� للقرار الذي 
اأ�سدره الحت�د الإجنليزي 
لكرة القدم الذي قرر اأول 

اأم�س ب�سفة ر�سمية تعليق 
الكرة  من�ف�س�ت  جميع 
تف�سي  ب�سبب  امل�ستديرة 
وتف�دي�  كورون�،  وب�ء 
اأكرث،  الوب�ء  لنت�س�ر 
اأو�سح  ال�سدد  هذا  ويف 
حل�مل  الر�سمي  احل�س�ب 
الإجنليزي  الدويل  لقب 
املو�سمني  خالل  املمت�ز 
موقع  عرب  الف�رطني 
الجتم�عي  التوا�سل 
»تويرت« اأنه مت��سي� مع قرار 
الهيئة الإجنليزية للعبة ف�إن 
بتعليق  الن�دي بدوره يقوم 
كرة  لعبة  ن�س�ط�ت  جميع 
لت�سكيلتي  ب�لن�سبة  القدم 
وذلك  وال�سيدات  الرج�ل 
و�سوف  اآخر،  اإ�سع�ر  اإىل 
�سيتي  امل�ن  قرار  ي�سع 
يف  ورفق�ءه  حمرز  ري��س 
عطلة اإجب�رية قبل العودة 
الوقت  يف  املن�ف�سة  اإىل 

املن��سب.
عي�شة ق.

ا�شتغل عودته اإىل ال�شعودية من اجل اإنهاء الإ�شاعات التي طاردت علقته بناديه

بن العمري: ال خالفات مع 
ال�ضباب ومل اأطلب زيادة يف راتبي

الدويل  الالعب  ح�سم 
اجلزائري جم�ل بن العمري 
امل�س�كل  حول  احلديث 
ن�ديه  اإدارة  مع  جتمعه  التي 
بعدم�  ال�سعودي،  ال�سب�ب 
اإىل  جمددا  عودته  �سجل 
التدريب�ت  وا�ست�أنف  الفريق 
ع�دية  ب�سورة  الالعبني  مع 
بعدم� مت�ثل اإىل ال�سف�ء من 
الإ�س�بة التي ك�ن يع�ين منه� 
ب�ري�س  مدينة  يف  وع�جله� 
ين�ل  اأن  قبل  الفرن�سية، 
يف  ع�ئلته  بني  راحة  فرتة 
جمددا  ويعود  الوطن  اأر�س 

اجل  من  ال�سعودية  اإىل 
التدريب�ت  جو  على  العودة 
ال�سدد  هذا  ويف  جمددا، 
املحوري  املدافع  نفى 
الأخب�ر  الوطني  للمنتخب 
حول  موؤخرا  انت�رضت  التي 
وبني  بينه  خالف�ت  وجود 
اأن  واأو�سح  ال�سب�ب  اإدارة 
ترويجه�  مت  التي  الأخب�ر 
ال�سحة  من  له�  اأ�س��س  ل 
يرام  م�ر  على  الأمور  وكل 
الن�دي  م�سوؤويل  وبني  بينه 
ال�سعودي. اإىل ج�نب ذلك، 
ا�ستطرد ابن حي احلرا�س 

يف ت�رضيح�ت اأدىل به� اإىل 
كل  اأن  ال�سعودي  الإعالم 
اأخب�ر  ن�رض  حول  تردد  م� 
راتبه  زي�دة  يف  رغبته  عن 
على  والإ�رضار  ال�سهري 
ذلك اأو الرحيل نحو وجهة 
اأخرى غري �سحيحة ح�سبه، 
رفع  يطلب  مل  اأنه  وق�ل 
الأمور  اأن  ب�عتب�ر  راتبه 
اإدارة  وبني  بينه  وا�سحة 
البنود  خالل  من  ال�سب�ب 
الذي  العقد  يت�سمنه�  التي 

مت توقيعه بني الطرفني.
عي�شة ق.

مهاجم اخل�شر يتاأهل اإىل ن�شف نهائي كاأ�س اأمري قطر

ال�ضد ينجو من مفاجاأة الوكرة وبلحاج احتياطي

الكاف يعلن عن ملعبي نهائي دوري االأبطال 
والكونفدرالية

اأعلن الحت�د الأفريقي لكرة 
نه�ئي  ملعبي  عن  القدم، 
دوري اأبط�ل اأفريقي� وك�أ�س 
الع�م،  هذا  الكونفدرالية 
وح�سب بي�ن ر�سمي للك�ف، 
بني اأن ملعب ج�بوم� يف دوال 
�سي�ست�سيف  ب�لك�مريون 
نه�ئي دوري الأبط�ل، فيم� 
مولي  ملعب  ي�ست�سيف 
الرب�ط  مدينة  يف  اهلل  عبد 
البطولة  نه�ئي  املغربية 
ك�ف  واأعلن  الكونفدرالية، 
النه�ئي  الدور  اإق�مة  عن 
واحدة  مب�راة  من  لبطولتيه 
مرة  لأول  حم�يد  ملعب  يف 
وفتح  البطولتني،  ت�ريخ  يف 

ل�ست�س�فتهم�  التقدم  ب�ب 
الفرتة من 11 وحتى 20  يف 

فيفري امل��سي.
دوال  ملعب  وتفوق 
ملعبي  على  الك�مريوين 
وحممد  تون�س  يف  راد�س 
فيم�  املغرب،  يف  اخل�م�س 
نه�ئي  يتقدم ل�ست�س�فة  مل 
ملعب  �سوى  الكونفدرالية 
ب�لرب�ط،  اهلل  عبد  مولي 
اأن  البي�ن،  يف  ت�ك�ف  وق�ل 
اجتمعت  الطوارئ  جلنة 
الأول  الن�ئب  برئ��سة 
كون�ست�نت  الك�ف  لرئي�س 
وق�مت  �سليم�ين،  عمري 
امللف�ت  جميع  بفح�س 

والبنية  الإق�مة  ودرا�سة 
قبل  ملعب  كل  يف  التحتية 
النه�ئي،  قرارهم  اإعالن 
ويلعب الزم�لك امل�رضي مع 
ن�سف  يف  املغربي  الرج�ء 
نه�ئي دوري الأبط�ل، فيم� 
يجمع ن�سف النه�ئي الآخر 
بني الأهلي امل�رضي والوداد 

الكونفدرالية  ويف  املغربي، 
�سيجمع ن�سف النه�ئي الأول 
فريقني مغربيني هم� نه�سة 
برك�ن وح�سنية اأك�دير، فيم� 
امل�رضي  برياميدز  �سيلعب 
مع حوري� الغيني يف الن�سف 

الث�ين.
ق.ر.

خطر كورونا يهدد م�ضوؤويل الريال وبر�ضلونة
اإ�سب�ين  �سحفي  تقرير  اأكد 
الإ�س�بة  خطر  اأن  اأم�س 
ب�ت  كورون�،  بفريو�س 
مدريد  ري�ل  م�سوؤويل  يهدد 
ل�سحيفة  ووفًق�  وبر�سلونة، 
ف�إن  الإ�سب�نية،  »م�رك�« 
م�وري�سيو غوميز دي م�تو�س 

اأ�سيب  فالمنغو  رئي�س  ن�ئب 
واأ�س�رت  كورون�،  بفريو�س 
يف  تواجد  م�تو�س  دي  اإىل 
وعقد  ال�سهر،  هذا  اإ�سب�ني� 
اجتم�ع�ت مع م�سوؤويل ري�ل 
وب�لت�يل  وبر�سلونة،  مدريد 
نقل  يكون  اأن  املحتمل  من 

اأحدهم. اإىل  الفريو�س 
م�تو�س  دي  اأن  واأو�سحت 
التقى فلورنتينو برييز رئي�س 
اآنخيل  وخو�سيه  املرينغي، 
الري��سي  املدير  �س�ن�سيز 
م�سوؤول  ك�لف�ت  وجوين 
خالل  الدولية  التع�قدات 

مدريد،  ري�ل  متحف  زي�رة 
اإن دي م�تو�س  وق�لت م�رك� 
اأبيدال  اإيريك   � اأي�سً التقى 
ورامون بالنيز وفرانك ك�ربو 
الإدارة  من  مورا  وجوردي 

الري��سية لرب�سلونة.
ق.ر.



وكيل  عبا�س  رامي  رّد 
امل�رصي  النجم  اأعمال 
ب�شكل  �شالح  حممد 
اإ�شابة  �شائعة  على  حا�شم 
بفريو�س  ليفربول  مهاجم 
يف  عبا�س  وغّرد  كوروناـ 
موقع  على  الر�شمي  ح�شابه 
تويرت  االجتماعي  التوا�شل 
ام�س:  اأول  االإنرتنت  عرب 
�شيء  ن�رص  خمجل  هو  »كم 
معرفة  بدون  للغاية  ح�شا�س 
عبا�س  واأ�شاف  م�شدر«،  اأو 
اأّن مثل هذه االأخبار الزائفة 

على  احل�شول  فقط  هدفها 
النقرات، معترباً هذا ال�شيء 
ذات  يف  ومرعب  مقزز  اأمر 
يف  �شالح  و�شارك  الوقت، 
واأتلتيكو  ليفربول  مباراة 
االأربعاء  االإ�شباين  مدريد 
دوري  نهائي  ثمن  اإياب  يف 
اأبطال اأوروبا والتي خ�رصها 
فريقه 3-2 ووّدع من خاللها 
امل�شابقة التي حمل لقبها يف 
وانت�رصت  الفائت،  املو�شم 
ال�شائعات  من  الكثري 
بع�س  باإ�شابة  املرتبطة 

بفريو�س  القدم  كرة  جنوم 
خرب  تداول  واأبرزها  كورونا 
ديباال  االأرجنتيني  اإ�شابة 
اأن ينفي  بهذا الفريو�س قبل 
جوفنتو�س  وناديه  الالعب 

االإيطايل هذه االأنباء.

اإ�شباين  �شحفي  تقرير  ذكر 
اإدارة  بني  املفاو�شات  اأن 
مرمى  وحار�س  بر�شلونة 
مارك  االأملاين  الفريق 
لتجديد  �شتيغن  تري  اأندريه 
يف  بقوة  عادت  عقده 
املا�شية،  القليلة  ال�شاعات 
موندو  �شحيفة  وقالت 
اأعمال  وكيل  اإن  ديبورتيفو 
تري �شتيغن، جريد فوم بروخ 
التقى اإريك اأبيدال ال�شكرتري 
للتفاو�س  للبار�شا  الفني 
احلار�س  عقد  متديد  حول 
الذي ينتهي يف �شيف 2022، 
تقدًما  املفاو�شات  و�شهدت 

ملمو�ًشا، بجانب وجود رغبة 
من الطرفني لتوقيع العقود يف 
اأقرب وقت ممكن، واأ�شافت 
االآن  »النقا�س  ال�شحيفة: 
حول مدة العقد اجلديد بني 
4 اأو 5 موا�شم، نظًرا لوجود 
امل�شتوى  على  دقيقة  فروق 
املدة  كانت  فكلما  املادي، 
اأق�رص زادت احتمالية ارتفاع 
لراتبه  �شتيغن  تري  مطالب 
ال�شنوي«. واأ�شار التقرير اأنه 
النهائي  االتفاق  كان  مهما 
الزيادة  فاإن  املدة  على 
كبرية،  �شتكون  الراتب  يف 
لقمة  �شتيغن  تري  و�شي�شعد 

حلرا�س  الرواتب  جدول 
اأن  يذكر  العامل.  املرمى يف 
كان  الطرفني  بني  اخلالف 
املادية  املطالب  ب�شبب 
يرى  الذي  االأملاين  للحار�س 
يف  العامل  يف  االأف�شل  اأنه 
مركزه وي�شتحق اأعلى راتب، 
نية  اأي  لديه  يوجد  ال  لكن 

للرحيل حتى االآن.

يف  ا�شتئناف  حمكمة  اأيدت 
باراغواي  عا�شمة  اأ�شون�شيون 
ا�شتمرار حب�س رونالدينيو جنم 
ال�شابق،  الربازيلي  املنتخب 
ق�شية  ذمة  على  و�شقيقه 

مزورة،  �شفر  وثائق  ا�شتخدام 
وغرد االدعاء العام يف باراغواي 
باأن  تويرت  التوا�شل  موقع  على 
الدفاع  طلب  رف�شت  املحكمة 
بتحويل احلب�س االحتياطي اإىل 
اإقامة جربية باملنزل، وعر�س 
املحامون ترك مزرعة مملوكة 
للمتهم ك�شمان، وكتبت �شحيفة 
اأن حمكمة  كولور،  �شي  بي  ايه 
�شيء  اأي  يتغري  مل  اال�شتئناف 
بالن�شبة لها، فيما يتعلق بخطر 
اإعاقة  وخماطر  املتهم  هروب 

العامالن  وهما  التحقيق، 
قرار  اإليهما  ي�شتند  اللذان 
االحتياطي.وبذلك  احلب�س 
يكون دفاع رونالدينيو قد ف�شل 
جمدًدا يف اإخراج ال�شقيقني من 
العام  االدعاء  وكان  احلب�س، 
باراغواي، قد حرك دعوى  يف 
مونديال  بطل  �شد  ق�شائية 
2002 و�شقيقه بعد وقت ق�شري 
القب�س  ال�شلطات،  اإلقاء  من 
وثائق  ال�شتخدامهما  عليهما 

�شفر مزورة.

قررت رابطة الدوري االأملاين 
لكرة القدم تعليق مناف�شات 
املرحلة  يف  البوند�شليغا 
انطالقها  كان  التي   26
مقرراً اأم�س، اإ�شافة لدوري 
يف  وجاء  الثانية،  الدرجة 
وفقاً  اأّنه  الر�شمي  املوقع 
التي  االأخرية  للتطورات 
اأحدثها فريو�س كورونا فاإن 
القرار اتخذ ل�شمان �شالمة 

خا�شة  امل�شاركني  جميع 
العبي  اأحد  اإ�شابة  بعد 
الفريو�س،  بهذا  هانوفر 
الدوري  رابطة  وان�شمت 
بذلك  القدم  لكرة  االأملاين 
اإىل �شائر البطوالت الوطنية 
�شبق  التي  الكربى  االأوروبية 
مماثل،  اإجراء  اتخاذ  لها 
تقام  اأن  املقرر  من  وكان 
املرحلة 26 من البوند�شليغا 

اأم�س  م�شاء  من  بدءاً 
دو�شلدورف  فورتونا  بلقاء 
وبادربورن، على اأن تقام كل 
جمهور،  دون  من  مبارياتها 
لكن الرابطة االأملانية حذت 
اإيطاليا  يف  نظرياتها  حذو 
واإجنلرتا،  وفرن�شا  واإ�شبانيا 
كامل  تعليق  اإىل  باللجوء 

للمباريات لفرتة موؤقتة.

كبري  تنفيذي  م�شوؤول  رد 
احتمالية  على  ليفربول  يف 
ح�شد  من  الريدز  حرمان 
االإجنليزي  الدوري  لقب 
املو�شم  خالل  املمتاز 
بع�س  وزعمت  احلايل، 
على  ناديني  اأن  التقارير 
املو�شم،  اإلغاء  يريدان  االأقل 
االأمر الذي �شيحرم ليفربول 
لقب  على  احل�شول  من 
وجود  عدم  مع  الربميريليغ 
ما  حتدد  تنظيمية  لوائح 
اإلغاء  حال  يحدث  اأن  ميكن 
م�شوؤول  وقال  البطولةـ 

ت�رصيحات  يف  ليفربول 
تيليغراف:  �شحيفة  اأبرزتها 
»حرمان الفريق من التتويج، 
كبري  اعرتا�س  يوجد  ال 
بغ�س  للقب،  ح�شدنا  على 
املو�شم  هذا  كان  اإذا  النظر 
�شي�شتمر اأم �شينتهي مبكًرا«.

من  الكثري  »هناك  واأ�شاف: 
ب�شاأن  املحك  على  االأمور 
لكن  الربميريليغ،  م�شري 
على  الرتكيز  بع�س  هناك 
ليفربول  اإعالن  احتمالية 
كبطل حال اإلغاء امل�شابقة«، 
واأمت: »هذا االأمر �شيكون غري 

مهم يف خمطط الربميريليغ، 
با�شتئناف  نية  هناك  الأن 
هل  لكن  البطولة،  مناف�شات 
و�شدر  ذلك ممكًنا«،  �شيكون 
يف  املناف�شات  بتعليق  قرار 

خو�س  وعدم  الربميريليغ 
اأفريل   3 حتى  مباريات  اأي 
تقدير،  اأقل  على  املقبل 
فريو�س  تف�شي  خطر  ب�شبب 

كورونا.

�شحفية  تقارير  ك�شفت 
باري�س  خطة  اأن  اإيطالية 
وجوفنتو�س  جريمان  �شان 
املتعلقة مباورو اإيكاردي قد 
اإىل  اإيكاردي  وان�شم  تف�شل، 

مو�شم  ملدة  جريمان  �شان 
قادًما  االإعارة،  �شبيل  على 
وجود  مع  ميالن  اإنرت  من 
الفرن�شي  للنادي  ي�شمح  بند 
مقابل  الالعب  عقد  ب�رصاء 

يف�شل  وال  يورو،  مليون   70
اإيكاردي اال�شتمرار مع �شان 
ي�شعر  ال  حيث  جريمان، 
وبالتايل  باري�س  يف  بالراحة 
الإيطاليا  العودة  يف  يرغب 
من  قوي  اهتمام  و�شط 

جوفنتو�س.
»توتو  �شحيفة  وبح�شب 
فاإن  االإيطالية،  �شبورت« 
كان  جريمان  �شان  باري�س 
ومن  اإيكاردي  �رصاء  ينوي 
ثم نقله اإىل جوفنتو�س �شمن 
تبادلية ت�شمل العبني  �شفقة 
مثل مرياليم بيانيت�س وماتيو 
اأن  واأو�شحت  ت�شيليو،  دي 
بيبي ماروتا املدير التنفيذي 

عقد  يف  �رصًطا  و�شع  الإنرت 
�شان  مع  اإيكاردي  اإعارة 
بدفع  االأخري  يلزم  جريمان 
اإذا  اإ�شافية،  يورو  مليون   15
الالعب  بيع عقد  على  اأقدم 
ناد  اأي  اإىل  االأرجنتيني 
املو�شم،  نف�س  يف  اإيطايل 
واأ�شارت اأن ماروتا كان على 
يف  جوفنتو�س  برغبة  علم 
الفرن�شي  النادي  ا�شتخدام 
اإيكاردي،  خلطف  كج�رص 
ال�رصط  لهذا  جلاأ  ولذلك 
الذي قد ي�شع م�شوؤويل �شان 
جريمان يف ماأزق، خا�شة يف 
ظل رغبتهم يف احل�شول على 

بع�س العبي جوفنتو�س.

الدويل  االحتاد  اأعلن 
اأم�س  اأول  القدم  لكرة 
بعدم  جديدة  تو�شية  عن 
دولية  مباريات  اإجراء 
مار�س  �شهري  خالل 
واأو�شح   ،2020 واأفريل 
موقعه  يف  الدويل  االحتاد 
اأّن  االإنرتنت  الر�شمي على 
االأندية غري ملزمة بتحرير 
العبيها للواجب الدويل يف 
�شهري مار�س واأبريل نظراً 
فر�شها  التي  لالإجراءات 
كورونا،  فريو�س  انت�شار 
اإجراء  بعدم  فيفا  واأو�شى 
مباريات دولية يف ال�شهرين 
قد  ما  ب�شبب  املذكورين 
ي�شكله ذلك من خطر على 
بتلك  واملعنيني  الالعبني 
املباريات اإ�شافة الإمكانية 
تكافوؤ  مبداأ  وجود  عدم 
املنتخبات  بني  الفر�س 

املتبارية.

واأعلن فيفا يف وقت �شابق 
املباريات  تاأجيل  عن 
الر�شمية املقررة يف ال�شهر 
احلايل وهو ما �شّجع العديد 
املحلية  االحتادات  من 
املزيد  لفر�س  والقارية 
اإجراء  على  القيود  من 
مع  بالتزامن  املباريات 
لفريو�س  الوا�شع  االنت�شار 

االحتاد  وك�شف  كورونا، 
الدويل اأي�شاً اأنه يعمل على 
املباريات  جدولة  اإعادة 
 2022 ملونديال  املوؤهلة 
من  كّل  يف  اأرجئت  والتي 
اجلنوبية،  واأمريكا  اآ�شيا 
اجلمعة:  بيانه  يف  وقال 
الدولية  املباريات  »جميع 
التي كانت مقررة يف مار�س 

تاأجيلها  يجب  واأفريل 
ي�شمح  الذي  الوقت  اإىل 
اآمنة  بيئة  يف  تقام  باأن  لها 
و�شليمة«، م�شيفاً اأّن القرار 
النهائي ب�شاأن اأّي تاأجيالت 
منظمي  عاتق  على  يقع 
االحتادات  اأو  امل�شابقات 
يف  ال�شلة  ذات  االأع�شاء 

حالة املباريات الودية.
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�لفيفا يلغي �ملباريات �لدولية يف مار�س و�أفريل

ليفربول يرد على �حتمالية �حلرمان من �لربميريليغ

ماروتا يفخخ �ضفقة �إيكاردي لقهر جوفنتو�س

تعليق مناف�ضات �لبوند�ضليغا ب�ضبب كورونا

وكيل �ضالح ينفي �إ�ضابته بفريو�س كورونا

خطوة تف�ضل �ضتيغن عن �لتجديد لرب�ضلونة

حكم ق�ضائي با�ضتمر�ر حب�س رونالدينيو
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نهاية العامل بر�ؤى اأدبية خمتلفة..

�سارة عابدين
 

»ديكامري�ن« جليوفاين 
بوكات�سيو، 1353

الأيام  وتعني  »ديكامريون«،   
هي  اليونانية،  باللغة  الع�رشة 
كتبها  الق�ص�ص  من  جمموعة 
جيوفاين  الإيطايل  املوؤلف 
بوكات�صيو يف القرن الرابع ع�رش، 
وهي عبارة عن 100 حكاية يرويها 
فيلال  يف  يحتمون  �صباب   10
فلورن�صا هربا من  منعزلة خارج 
الذي  »الطاعون«  الأ�صود  املوت 

كان ي�صيب املدينة.
 يف الوقت الذي كتب فيه بوكات�صيو 
»ديكامريون« كانت اإيطاليا تعاين 
انت�صار  ب�صبب  هائلة  اأزمة  من 
الطاعون. �صهد بوكات�صيو تف�صي 
الوباء وتاأثر �صخ�صيا ب�صبب موت 
منه  وا�صتغرق  وزوجته،  والده 
الق�ص�ص  لكتابة  �صنوات   6 الأمر 
التي تنوعت بني احلب واملاأ�صاة 
ودرو�ص  اجلن�صية  والإثارة 

احلياة.
يف  يوما   14 ال�صباب  يق�صي   
ويروي  املنعزلة،  الفيلال  تلك 
قدمت  ليلة.  كل  ق�صة  منهم  كل 
اإذاعية  دراما  �صكل  يف  الق�ص�ص 
عام  دقيقة   30 مدتها  مكثفة 
الفيلم  اإىل  بالإ�صافة   ،1945
الطاعون«  »عام  املك�صيكي 
الذي عر�ص عام 1980، واأخرجه 
فيليب  املك�صيكي  املخرج 
ال�صيناريو اخلا�ص  كازالز، وكتب 
غابرييل  الكولومبي  الروائي  به 
 2016 عام  ويف  ماركيز.  غار�صيا 
دراما  �صكل  على  الرواية  قدمت 
دقيقة.   60 مدتها  م�رشحية 
عربية  بطبعة  متوفرة  الق�ص�ص 
�صالح  الراحل  املرتجم  برتجمة 

علماين.

»جملة الطاعون« لدانيال ديفو
للكاتب  رواية  الطاعون«   »جملة 
»روبن�صون  �صاحب  الإنكليزي 
توثق  وهي  ديفو،  دانيال  كروزو« 
عام  واحد  رجل  جتارب  وت�رشد 
الطاعون  هاجم  عندما   ،1665
اآخر  الطاعون  هذا  يعترب  لندن. 
�صل�صلة  بعد  لندن  طاعون هاجم 
املتقطعة  الأوبئة  من  طويلة 
التي ن�صاأت يف ال�صني عام 1331، 
يف  الطاعون  لظهور  الأول  العام 

العامل.
�صاهد  جتارب  الرواية  عر�صت   
الوقت،  ذلك  يف  لالأحداث  عيان 
كبريا  جهدا  ديفو  بذل  وقد 
وحتديد  املعلومات،  لتدقيق 
الأحياء وال�صوارع واملنازل، التي 
بالإ�صافة  الأحداث،  فيها  وقعت 
اأرقام اخل�صائر  اإىل ن�رش جداول 
احلكايات  م�صداقية  ومناق�صة 
التي تلقاها الراوي من اأ�صحابها. 
حوله  كبريا  جدل  العمل  اأثار 
كعمل  البداية  يف  قراءته  ب�صبب 
غري روائي، واعتبار ديفو جمرد 
ولي�ص  التوثيقي  للعمل  حمرر 
ثمانينيات  بحلول  لكن  موؤلفه، 
قبول  مت  ع�رش  الثامن  القرن 
الرواية  ت�صنيف  �صمن  الرواية 

التاريخية.
مرعبة  ق�ص�صا  الرواية  حتكي   
عن اأ�صخا�ص �صجنوا يف منازلهم 
اأ�صيب  اأ�رشتهم  اأفراد  اأحد  لأن 
الأبواب  تغلق  حيث  باملر�ص، 
اخلارج  من  عليها  وير�صم  متاما 
هذه  كانت  اأحمر.  �صليب 
املر�صى،  عزل  يف  الطريقة 
جتعل الأ�صحاء حما�رشين حتى 
اأ�صخا�ص  مع  لوجودهم  املوت، 

حمملني باملر�ص.
بو�صع  وقتها  اللوائح  ق�صت   
موبوء  منزل  كل  اأمام  حار�ص 

لكن  اأ�صحابه،  يغادر  ل  حتى 
بع�ص  متكن  ذلك  من  بالرغم 
الأ�صخا�ص من الفرار عرب اأبواب 
خمتلفة يف املنازل اأو عن طريق 
ر�صوة احلار�ص ليرتكهم يهربون.

 
»قناع املوت الأحمر« 

لإدغار اآلن بو

 يف هذه الق�صة التي كتبها الكاتب 
الأمريكي اإدغار اآلن بو عام 1845 
با�صم  املعروف  املر�ص  ي�صيب 
املتخيل  البلد  الأحمر  املوت 
�صحاياه  موت  يف  ويت�صبب 
يقررالأمري  وب�صاعة.  ب�رشعة 
ق�رشه  بوابات  اإغالق  برو�صبريو 
ما  متجاهال  املر�ص  ل�صد 
ق�رشه.  خارج  بالأر�ص  يع�صف 
يف  ي�صت�صيف  اأ�صهر  عدة  بعد 
ال�صيوف يف غرف  ق�رشه بع�ص 
فردية.  باألوان  امللونة  الق�رش 
ملونة  ال�رشق  اأق�صى  يف  الغرفة 
الغرفة  تليها  بالأزرق،  باللون 
الأرجوانية، ثم الغرفة اخل�رشاء 
والغرفة  الربتقالية  والغرفة 
البنف�صجية  والغرفة  البي�صاء 
والأخرية  ال�صابعة  والغرفة 
من  �صاعة  فيها  توجد  �صوداء، 
ترن  عندما  الأبنو�ص.  خ�صب 
عاليا  �صوتها  يكون  ال�صاعة 
وم�صتتا بحيث يتوقف اجلميع عن 
الأورك�صرتا  وتتوقف  احلديث، 
الليل  منت�صف  يف  العزف.  عن 
زيا  يرتدي  جديد  �صيف  يظهر 
ي�صبه الكفن، وقناعا ي�صبه اجلثة 
ليهاجم ال�صيوف ويقتلهم واحدا 

تلو الآخر.
الأحمر«  املوت  »قناع  تعترب   
على  تنطوي  رمزية  ق�صة 
مفاهيم فل�صفية عن عجز الب�رش 
املوت،  قب�صة  من  الهروب  عن 
مهما بلغ ثراوؤهم اأو �رشية اأماكن 
احتمائهم، وتوؤكد على ذلك عرب 
معاقبة الأمري برو�صبريو باملوت 
قادرة  ثروته  اأن  اعتقاده  ب�صبب 
اإنقاذه. متثل غرف الق�رش  على 
امل�صطفة �صل�صلة مراحل احلياة 
التي متتد من الولدة اإىل املوت 
النهاية  متثل  ال�صوداء  والغرفة 
امل�صوؤومة وال�صاعة تذكر الأحياء 
باملوت دائما حتى ميوت اجلميع 

يف نهاية الأمر
»الطاعون« لألبري كامو 

 حتكي حتفة األبري كامو الروائية 
والرعب  الطاعون  انت�صار  عن 
اأثناء  رافقته  التي  واملعاناة 
اأربعينيات  يف  للجزائر  اجتياحه 

الرواية  ن�رشت  املا�صي.  القرن 
متخيلة  ق�صة  وهي   1947 عام 
اجلزائرية،  وهران  مدينة  عن 
التي ي�صل الطاعون اإىل �صواحلها 
دون �صبب وا�صح، وتبداأ الفئران 
بطريقة  املوت  يف  املدينة  يف 
كل  متوت  اأن  بعد  مروعة. 
باملر�ص  النا�ص  يبداأ  الفئران 
اجتاح  الذي  الأ�صود  بالطاعون 
اأوروبا يف الع�صور الو�صطى، لكن 
العرتاف  يرف�صون  امل�صوؤولني 
يف  النا�ص  وي�صتمر  بذلك، 
عن  املدينة  عزل  ويتم  املوت، 

بقية العامل.
اإىل  املدينة  يف  النا�ص  يتحول   
الكاهن  ويخربهم  اجلنون، 
عقابهم  هو  الطاعون  اأن 
النا�ص  يتح�صن  اآثامهم.  على 
ببيوتهم، وتعلن الأحكام العرفية 
يف  الأحوال  تدهور  ب�صبب 
بجثث  املقابر  متتلئ  املدينة. 
املباين  كل  تتحول  املوتى. 
اإىل  بوهران  والفنادق  الكبرية 
املر�ص  ويتحور  م�صت�صفيات، 
العدوى.  على  قدرته  وتزداد 
اعرتافه  بعد  الكاهن  ميوت 
م�صاهدته  بعد  اإميانه  باهتزاز 

مل�صاهد موت الأطفال.
 يف نهاية الرواية يرتاجع الوباء 
الحتفال.  يف  ال�صكان  ويبداأ 
جلمع  املدينة  اأبواب  تفتح 
حتمل  بعائالتهم.  النا�ص  �صمع 
العديد  �صطورها  بني  الرواية 
احلكاية  بداخل  التاأويالت  من 
متمثلة يف اأفكار الكرم والبطولة 
بني  املتبادل  والت�صال  واحلب 
عرب  قراءتها  وميكن  الب�رش، 
تفقد  اأن  دون  خمتلفة  اأزمنة 

جمالياتها.

»املن�سة« ل�ستيفن كينغ

 ،1978 عام  الرواية  ن�رشت   
وال�رش  اخلري  �رشاع  تقدم  وهي 
مع  الع�صور،  كل  يف  امل�صتمر 
ميكن  العامل،  لنهاية  حية  �صورة 
وقت،  لكل  �صاحلة  تكون  اأن 
البيولوجية  وتر�صخ فكرة احلرب 
املوؤامرة،  نظرية  تعززها  التي 

للق�صاء على الب�رش.
نائية  قاعدة  يف  الرواية  تبداأ   
يتم  حيث  الأمريكي،  للجي�ص 
مر�ص  �صاللت  اأحد  اإطالق 
بطريق  املختلق  الإنفلونزا 
ت�صارلز  املر�ص  ي�صيب  اخلطاأ. 
كامبيون فيهرب مع زوجته وابنته 
اإىل تك�صا�ص، لكن اجلي�ص يتمكن 
من العثور عليه، وين�رش املر�ص 
بالفعل قبل القب�ص عليه وو�صعه 
املجتمع  يبداأ  ال�صحي.  باحلجر 
القانون  ويتوقف  النهيار  يف 
العنف  ب�صبب  النا�ص  وميوت 

ولي�ص فقط املر�ص.
الأم  اإىل  الناجني  بع�ص  يتوجه   
م�صيحية  �صيدة  وهي  اأبيغيل، 
 108 العمر  من  تبلغ  قدي�صة 
الرب  عن  تتحدث  اأعوام، 
جمتمع  يت�صكل  اخلري،  وقوى 
اخلري  ملواجهة  مهياأ  جديد 
خا�صة  توراتية،  باأبعاد  وال�رش 
اآخر  مواز  جمتمع  �صعود  مع 
يحكمه »فالج« الذي ميتلك قوة 
التعذيب  وي�صتخدم  ع�صكرية، 
يف  �صيطرته.  لفر�ص  والإعدام 
الأحداث  تت�صاعد  الرواية  نهاية 
اأبيغيل وجمتمع  الأم  بني جمتمع 
فالج الذي اأ�صبح يهدد املجتمع 

الروحاين لالأم.
حول  بت�صاوؤل  الرواية  تنتهي   

الب�رشي  اجلن�ص  كان  اإذا  ما 
مع  اأخطائه،  من  التعلم  ميكنه 
جواب غام�ص ومقت�صب هو »ل 

اأعرف«.
»العمى« خلو�سيه �ساراماغو

للكاتب  »العمى«  رواية  ن�رشت   
الربتغايل خو�صيه �صاراماغو عام 
1995، وتدور حول مر�ص غام�ص 
ينت�رش ب�رشعة بني الب�رش، ي�صفه 
الأبي�ص،  بالعمى  �صاراماغو 
ال�صفحات  يف  الأعرا�ص  وي�صف 
تقوم  الرواية.  من  الأوىل 
احلكومة بعد ذلك برتتيب احلجر 
ال�صحي داخل م�صت�صفى مهجور 
الكاتب  يتتبع  العقلية.  لالأمرا�ص 
الأحداث املروعة ملجموعة من 
الطبيب  زوجة  بقيادة  امل�صابني 
وهي  باملر�ص،  الأول  امل�صاب 
احتفظ  الذي  الوحيد  ال�صخ�ص 
مبجرد  الإب�صار.  على  بقدرته 
احلجر  داخل  الأعداد  تزداد  اأن 
والنظم  الأخالق  تنهار  ال�صحي، 
الجتماعية، ومع ذلك يظل هناك 
بع�ص الأ�صخا�ص الذين يحاربون 

من اأجل م�صلحة اجلميع.
مرادفاً  الرواية  العمى يف  يعترب   
للجهل وعائقا اأمام الفهم، خا�صة 
باحلرية  الأطباء  ي�صعر  عندما 
انت�صاره.  و�صبب  املر�ص  جتاه 
لكنها  كئيبة  الرواية  تكون  رمبا 
تتخللها  مثرية  ذلك  من  بالرغم 
ق�صة حب وق�صة اأمل، مع ح�صور 
طريقة  يف  الدعابة  لروح  كبري 
ذلك  �صاراماغو  ليحقق  ال�رشد، 
املزيج النادر من ال�صحر واخليال 
نهاية  اإىل  بالإ�صافة  والواقع، 
القارئ  اإىل  الأمل  تعيد  �صعيدة 

بعد كل تلك الأحداث املرهقة.

 من بوكات�سيو حتى �ساراماغو
يف الوقت الذي ينت�سر فيه فري��س كور�نا حول العامل �يهدد العديد من الأر�اح، نعود اإىل ما اأنتجه الأدب من اأعمال تتحدث عن اجتياح 

الأ�بئة للعامل، �توقعات الر�ائيني اخليالية التي رمبا تتطابق ب�سكل ما مع ما يحدث يف العامل يف �قتنا احلا�سر، اإذ تعترب فكرة انت�سار 
الوباء اأ� قرب نهاية العامل من الثيمات املمتعة التي جتذب القراء مع قدر كبري من الإثارة.
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وكالت

الأزمة  اأن  اإىل  املوقع  واأ�شار 
ال�شعودية  باتخاذ  انطلقت 
من  النفط  �شعر  تخفي�ض  قرار 
معار�شة  على  ردا  واحد  جانب 
للتعامل  الإنتاج  خف�ض  رو�شيا 
يف  العمودي  النخفا�ض  مع 
ال�شتهالك ب�شبب انت�شار فريو�ض 
اأدى اإىل تباطوؤ كبري  كورونا، الذي 
يف القت�شاد ال�شيني، اأكرب م�شتورد 
هذه  اأدت  وقد  العامل.  يف  للنفط 
اخلطوة اإىل تك�رس التحالف القائم 
بني الدولتني الذي كان الهدف منه 
يفر�شه  الذي  التحدي  مواجهة 

النفط ال�شخري الأمريكي.
الو�شع  هذا  مثل  مواجهة  يف 
بني  النفط  حرب  فاإن  اخلطري، 
اأن  �شاأنها  من  ورو�شيا  ال�شعودية 
تلحق �رسرا كبريا باأطراف اأخرى. 
لفهم هذا الأمر، لبد من النظر يف 
اأرقام نقطة التعادل لإنتاج النفط 
الأول  امل�شتوى  م�شتويني:  على 
ال�شناعية  العالقة  متثله  الذي 
ال�شتخراج  تكاليف  بني  البحتة 
الثاين بني �شعر  والبيع، وامل�شتوى 

النفط وميزانية الدولة املنتجة.
برميل  �شعر  اأن  املوقع  واأو�شح 

دولًرا.   33 حدود  يف  النفط 
الوليات  مثل  لدولة  وبالن�شبة 
دولة  اأ�شبحت  التي  املتحدة، 
مكتفية ذاتيا، فاإن تكلفة ا�شتخراج 
ع�رسين  بني  ما  ترتاوح  الربميل 
و25 دولرا، بينما يف ال�شعودية اأو 
تكلفة  تتجاوز  ل  العراق  اأو  اإيران 

ال�شتخراج ع�رسة دولرات.
احل�شة  اأن  املوقع  واأورد 
كل  لقطاع  الإجمالية  القت�شادية 
اأن  يجب  التي  النقاط  من  دولة 
توؤخذ بعني العتبار. ومن املتوقع 
الأمريكية  النفط  �شناعات  اأن 
حلرب  الأوىل  ال�شحية  �شتكون 
اأن العديد  اأ�شعار النفط، ل �شيما 
اأن  �شاأنه  من  ما  مالًيا  ه�شة  منها 
يلحق ال�رسر بوا�شنطن. لكن نقطة 
لي�شت  القطاع  هذا  يف  التعادل 
املركزي  الرقم  اأن  ذلك  كافية، 
يكت�شيها  التي  الأهمية  يف  يتمثل 
ومدى  بلد  كل  اقت�شاد  يف  النفط 
النفط؛  �شادرات  على  اعتماده 

وهنا العواقب معقدة.
نقطة التعادل

التعادل  نقطة  باأن  املوقع  واأفاد 
تبلغ  رو�شيا  يف  النفط  اإنتاج  يف 
يف  ت�شل  حني  يف  دولًرا،  اأربعني 
دولرا.  ثمانني  اإىل  ال�شعودية 

اأ�شعفتها  التي  مو�شكو،  اأن  كما 
وجعلتها  القت�شادية  العقوبات 
على  الواردات،  على  اعتماًدا  اأقل 
�شباق  على  للحفاظ  ا�شتعداد 
خف�ض الأ�شعار ملدة �شت اأو ع�رس 
�شنوات حتى اإفراغ �شندوق الرثوة 
احتياطياته  تبلغ  الذي  ال�شيادية 

150 مليار دولر.
الريا�ض،  الو�شع يف  يختلف  ولكن 
برتولية  دولة  ال�شعودية  اأن  ذلك 
من  النفط  عائدات  على  تعي�ض 
فائقة  احتياطيات  ولديها  ناحية، 
من  الإنتاج  تعديل  على  وقادرة 
ناحية اأخرى.  يف املقابل، يعتمد 
الرثوة  على  الجتماعي  ميثاقها 
عليها  اعتمدت  التي  النفطية، 
طموحة  خطة  لبناء  ال�شعودية 
 ،"2030 "روؤية  اإطار  يف  لالإ�شالح 

التي تهدف لتنويع القت�شاد.
اأ�شعار  حرب  باأن  املوقع  ونوه 
ال�شعودية  على  تقت�رس  ل  النفط 
ورو�شيا والوليات املتحدة فقط، 
العامل،  دول  بقية  اأي�شا  ت�شمل  بل 
املنتجة  الدول  راأ�شها  وعلى 
بالن�شبة  للنفط.  وامل�شتهلكة 
فاإن  للنفط،  املنتجة  للبلدان 
خا�شة  غمو�شا،  اأكرث  امل�شتقبل 
ميلك  ل  الذي  للعراق  بالن�شبة 

من  رهيبا  و�شعا  ويعي�ض  حكومة 
اإيران  اأن  كما  النواحي.  جميع 
الدولية  العقوبات  من  املنهكة 
ميكنها  ل  الجتماعي  وال�شتياء 

حتمل انهيار الأ�شعار.
اخلليج  دول  اأن  املوقع  واأ�شاف 
لأنها  اأف�شل،  و�شع  يف  لي�شت 
لتلبية  ال�شتدانة  اإىل  �شت�شطر 
نفقاتها  اأن  ذلك  احتياجاتها، 
النفط. فعلى �شبيل  تفوق مبيعات 

الإنتاج  تعادل  نقطة  تبلغ  املثال، 
دولًرا  �شتني  لقطر  بالن�شبة 
بكثري  اأبعد  وهو  الواحد،  للربميل 

من امل�شتوى احلايل.
اإىل تداعيات هذه  وتطرق املوقع 
من  العديد  اأن  خا�شة  احلرب، 
اأو�شطية  وال�رسق  العربية  الدول 
الهائلة  امل�شاعدة  من  ت�شتفيد 
بدًءا  اخلليج  دول  تقدمها  التي 
الأزمات  تعي�ض  التي  الدول  من 

بلبنان  مرورا  واليمن،  �شوريا  مثل 
ال�شفة  يف  والفل�شطينيني  املفل�ض 
اإىل  و�شول  غزة،  وقطاع  الغربية 
مثل  للعمالة  امل�شدرة  البلدان 
الوحيد  امل�شتفيد  ولعل  باك�شتان. 
من هذا ال�رساع هي ال�شني، التي 
ت�شرتي 72 باملئة من احتياجاتها 
وال�شعودية،  رو�شيا  من  النفطية، 
هذه  ت�شتغل  اأن  املحتمل  ومن 

احلرب لزيادة خمزونها.

هذه عواقب حرب النفط بني الريا�ش ومو�سكو 
ن�صر موقع "اإيل �صو�صيداريو" الإيطايل تقريرا �صلط من خالله ال�صوء على تداعيات حرب النفط بني الريا�س ومو�صكو على ال�صعيدين الإقليمي والدويل.

وقال املوقع، يف تقريره الذي ترجمته "عربي21"، اإن ال�صراع بني ال�صعودية ورو�صيا حول النفط �صيكون له اآثار على العديد من البلدان، وخا�صة دول 
ال�صرق الأو�صط التي يكت�صي النفط اأهمية بالغة بالن�صبة لقت�صادها.

املجتمع املدين واحلراك ال�سعبي ...مراجعة للم�سار   
بقلم د.حممد مرواين /اأ�صتاذ 

جامعي وكاتب �صحفي .

على  ال�شحفية  امل�شاهمة  تركز 
الأدوار والأعباء اجلديدة التي تقع 
تبعا للظرف الوطني احلايل الهام 
فعاليات  على  البالد  تعي�شه  الذي 
بعد  خا�شة  املدين  املجتمع 
ال�شعبي  احلراك  على  �شنة  مرور 
املبارك الذي مازال حلد الآن يف 
حركيته �شلميا وح�رسيا و"ال�شلمية 
واأخالقية  اإن�شانية  قيمة  هي   "
العالية  امل�شوؤولية  عن  فعال  تعرب 
الذي  املتميز  الوطنية  وح�ض 
منذ  اجلزائري  ال�شعب  له  اأ�ش�ض 
اأجل  من  راق  ن�شال  يف  �رسوعه 
واإحداث قطيعة  ال�شيا�شي  التغيري 
الدولة  كيان  ميعت  ممار�شات  مع 
النظام  �شخو�ض  ثقافة  وكر�شت 
�شنة  مرور  وبعد  بالدولة  واأ�رست 
الذي  ال�شعبي  احلراك  هذا  على 
خارج  حادا  خطابا  اأي�شا  ك�شف 
التقليدية   ال�شعبي  التمثيل  منابر 
خطاب �شعبي ناقد للنظام ال�شابق 
التفاف  على  التاأكيد  يجب  فانه 
اجلي�ض  موؤ�ش�شة  حول  ال�شعب 
البداية  منذ  ال�شعبي  الوطني 
بالظرف  نوعي  وعي  حالة  �شكل 
بداأت  الذي  اخلطري  ال�شيا�شي 
ال�شهر  هذا  يف   البالد  ت�شهده 

بالذات من العام املا�شي .
واملتابع لكل املراحل التي مر بها 
جيدا  يدرك   " ال�شعبي  "احلراك 
الن�شايل  ال�شعبي  امل�شار  هذا  ان 
املعطيات  من  العديد  ك�شف 

اأكرث من �شعيد فعلى  الهامة على 
هذا  ك�شف  ال�شيا�شي  ال�شعيد 
غياب  الراقي  الن�شايل  امل�شار 
على  قدرتها  وعدم   " "الأحزاب 
وهذا   " و"التاأطري   " "التعبئة 
قيم  بناء  �رسورة  الآن  ي�شتدعي 
جديدة يف احلياة ال�شيا�شية واإعادة 
بعث ثقافة الن�شال ال�شيا�شي الذي 
وتطلعات  هموم  عن  فعال  يعرب 
يجب  هامة  م�شالة  وهذه  ال�شعب 
والدولة  خا�شة  اإليها  النتباه 
اجلديدة  ال�شيا�شية  القيادة  عرب 
�شتنبثق  توافقي  لد�شتور  حت�رس 
لالنتخابات  منظمة  قوانني  عنه 

واجلمعيات وحتى الإعالم .

منابر الن�صال ال�صعبي

اأما بالن�شبة للمجتمع املدين الذي 
ال�شطالح  م�شتوى  على  يبقى 
اأحد املفاهيم املعربة عن الدولة 
فاإن  املوؤ�ش�شات  دولة  احلديثة 
ك�شف  ال�شعبي  الن�شال  م�شار 
اجلمعوية  املنابر  �شعف  اأي�شا 
وقطاعات  الجتاه  ا�شتقطاب  يف 
خاطبت  املجتمع  من  وا�شعة 
معطى  وهذا  ال�شارع  يف  النظام 
اإليه خا�شة وانه من  يجب النتباه 
القادم من م�شارات  ال�رسوري يف 
بناء  الرتكيز على  واإ�شالح  جتديد 
يف  فعالة  وطنيا  جمعوية  حركة 
والدولة  للمجتمع  تقدم  امليدان 
تربوية  اجتماعية  هادفة  م�شاريع 
واعتقد  وتنموية  واقت�شادية 
على  اأكد  اجلمهورية  رئي�ض  ان 

�رسورة دعم هذا النموذج اجلديد 
ي�شاهم  الذي  املدين  املجتمع  يف 
الدولة  بناء  يف  اقرتاح  كقوة 
املمار�شات  عن  بعيدا  اجلديدة 
تختفي  اأن  يجب  والتي  املوجودة 
املنا�شباتي  العمل  مثال  منها 
للجمعيات  ال�شيا�شي  وال�شتغالل 

وغياب الخت�شا�ض اجلمعوي ...
ال�شعبي  احلراك  ك�شف  كما 
ال�شباب باختالف  ال�شلمي ح�شور 
لغة  يف  واجتاهاته  م�شتوياته 
اجلديدة  اجلزائر  وان  املطالب 
الآن  ال�شباب  اأن ت�شع  يجب عليها 
الثقة  له  تعيد  موؤثرة  مواقع  يف 
ال�شيا�شي  وخطابها  الدولة  يف 
وطاقته  موؤهالته  يف  وت�شتثمر 
التي  اجلديدة  القيم  نحو  وتوؤطره 
"العدالة  قيم  وهي  الدولة  تبني 
،الدميقراطية ، الوحدة الوطنية ، 

جمتمع احلريات ، "  .
وانطالقا من هذه املعطيات واأنا 
اأنتجها  فقط  بع�شها  اإىل  اأ�رست 
اأن  البارز  فاإن  احلراك  م�شار 
ك�شفت  التاريخية  املحطة  هذه 
بني  الوطني  التالحم  اأهمية  اأي�شا 
والقناعات  ال�شعب  فئات  خمتلف 
اأي  من  البالد  حماية  يف  الوطنية 
ال�شعب  والتفاف  اأجنبي  تدخل 
اجلي�ض  اختارها  خيارات  حول 
مع  تعاطيه  يف  ال�شعبي  الوطني 
الذي  اخلطري  ال�شيا�شي  الو�شع 

كانت ت�شهده البالد .
نحتفل  الوطني  التالحم  هذا 
ك�شف  الأوىل  ذكراه  يف  اليوم  به 
موؤ�ش�شة  مع  ال�شعب  التفاف  اأي�شا 

الذي  ال�شعبي  الوطني  اجلي�ض 
الأزمة  لإدارة  مقاربة  اختار 
احرتام  على  ترتكز  ال�شيا�شية 
الد�شتور كما �شكل �شعار " ال�شعب 
للداخل  ر�شالة   " خاوة  واجلي�ض 
ال�شعب  �شيادة  اأن  واأكد  واخلارج 
على موؤ�ش�شات الدولة هي ال�شامن 
الأ�شا�شي للجمهورية  ولال�شتقرار 
الوطني الذي ي�شون الدولة ويقوي 

من موؤ�ش�شاتها الد�شتورية .
التفاف ال�صعب مع خيارات 

املوؤ�ص�صة الع�صكرية

التي  الوطني  التالحم  مظاهر  اإن 
مع  ال�شعب  التفاف  يف  ظهرت 
الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  خيارات 
وطني  توافق  حتقيق  يف  �شاهمت 
لو ن�شبي بني مكونات ال�شعب وقطع 
هذا التالحم الوطني الطريق على 
واخلارج  الداخل  من  املرتب�شني 
كما  وا�شتقرارها  البالد  باأمن 
�شاهم هذا التالحم الوطني يف بناء 
وطيدة  قوية  لعالقة  جديد  م�شهد 
عالقة  وهي  وجي�شه  ال�شعب  بني 
اإىل  احلراك  بداية  منذ  تر�شخت 
بان  الثقة  على  ترتكز  اليوم  غاية 
جامع  وطني  جي�ض  اجلي�ض  هذا 
الدولة  وي�شون  اجلمهورية  يحمي 
ويعرب عن �شيادة ال�شعب وهي قيم 
هامة حت�رس اليوم يف هذا الحتفال 
ان  ندعو  الذي  املبارك  الوطني 
يكون مبثابة انطالقة حقيقية لبناء 
العدل  قوامها  جديدة  جمهورية 

والقانون والدميقراطية .
اأمام التحولت التي افرزها الن�شال 

ال�شعبي الراقي والتي توجت مب�شار 
التح�شري  يف  وال�رسوع  انتخابي 
لد�شتور توافقي فانه تقع الآن على 
املجتمع املدين الذي يجب اأن نقر 
رغم  مغيب  الواقع  يف  كمفهوم  انه 
على  تقع  والعناوين  املنابر  وجود 
حتديات  املدين  املجتمع  هذا 
جديدة  وادوار  قيم  �شلم  ت�شتدعي 
املا�شية  املمار�شات  جتاوز  منها 
التي قزمت العمل اجلمعوي واألغت 
من  الن�شال  منها  الأ�شا�شية  قيمه 
وامل�شاهمة  املجتمع  خدمة  اأجل 
ومن  املدنية  الدولة  بناء  يف 
تختفي  اأن  جب  التي  املظاهر 
العمل  ثقافة  اجلمعوي  الأداء  عن 
ال�شيا�شي  وال�شتغالل  املنا�شباتي 
ح�شاب  على  والتموقع  للجمعيات 
اأجلها  من  اأن�شئت  التي  القيم 
اجلمعيات مع �رسورة الجتاه نحو 
التي  اجلمعوي  التخ�ش�ض  ثقافة 
امل�شتوى  املمار�شة على  تغيب يف 
تعميم  دون  الوطني  املحلي وحتى 
املوؤ�ش�شون  يدرك  اأن  يجب  اإذ 
يف  متطوعون  اأنهم  للجمعيات 
جمال عمومي ميلكون فيه موؤهالت 
واخت�شا�شا وهذه الثقافة يجب اأن 
تتج�شد يف اجلمعيات �شمن م�شار 
قيم  وغر�ض  للدولة  اجلديد  البناء 
ال�شالح  وخدمة  والتطوع  الن�شال 
بعيدا  اجلمعوي  العمل  يف  العام 
وتوظيفه  للعمل  ت�شيي�ض  اأي  عن 
اأن  يجب  ما  وهذا  ال�شياق  خارج 
يكون يف منابر العمل اجلمعوي مع 
امل�شاهمة يف بناء جمتمع واع وراأي 
والدولة  املجتمع  ق�شايا  اإزاء  عام 

تكون  اأن  اإىل  اجلمعيات  يوؤهل 
القرار  منظومة  يف  فعال  �رسيكا 
عرب  وامل�شاركة  الوطني  ال�شيا�شي 
تنموية  هادفة  جمعوية  م�شاريع 
بناء  يف  واقت�شادية  اجتماعية 
تعتمد  التي  اجلديدة  اجلمهورية 
الت�شاركية  الدميقراطية  على 
يف  الب�رسية  املوارد  تكوين  مع 
مبفهوم  والهتمام  اجلمعيات 
ترثي  التي  اجلمعوية  القيادة 
وامل�شاريع  بالأفكار  العام  امل�شهد 
هذه  للدولة   اقرتاح  قوة  وت�شكل 
تقع  التي  والأدوار  الأعباء  بع�ض 
خا�شة  املدين  املجتمع  على 
يفر�شها  التي  التحديات  ظل  يف 
يقت�شيه  وما  ال�شعبي  احلراك 
ال�شعب  بني  الوطني  التالحم  اأي�شا 
"اجلي�ض  هي  د�شتورية  وموؤ�ش�شة 
اإعادة  يجب  اذ   " ال�شعبي  الوطني 
ب�شكل  ال�شعبي  التمثيل  منابر  بناء 
كامال واعتماد ثقافة ت�شيري لل�شاأن 
العمومي تختلف متاما عن ال�شورة 
املا�شي  يف  �شادت  التي  النمطية 
كثريا  بالدولة  اأ�رست  والتي 
ثقة  اأزمة ل�شرتجاع  اأمام  وجعلتها 
حاولت  خمت�رس  ب�شكل  اإذ  ال�شعب 
يف هذه املداخلة ا�شتعر�ض بع�ض 
افرزها  التي  الهامة  املعطيات 
الراقي  اجلزائري  ال�شعب  حراك 
التحول  وال�شلمي وما يفر�شه هذا 
من  العميق  ال�شيا�شي  الوطني 
حتديات على املجتمع املدين وكل 
ال�شعب  متثيل  تن�شد  التي  املنابر 
املحلية  امل�شتويات  خمتلف  عرب 

والوطنية
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انت�شار الفريو�س:
بفريو�س  ملري�س  حالة  �أول  �ُسجلت 
�ملتحدة  �لواليات  د�خل  كورونا 
ومنذ   ،2020 يناير   21 يوم  �الأمريكية 
�نت�سار  معدل  فاإن  �لتاريخ  ذلك 
�لفريو�س يت�سارع ب�سكل الفت، فحتى 
�سباح يوم �جلمعة 13 مار�س و�سل عدد 
�لواليات  د�خل  بالفريو�س  �الإ�سابات 
�ملتحدة �الأمريكية �إىل 1.663 م�ساب 
�إىل  باالإ�سافة  �أمريكية  والية   46 يف 
�لعا�سمة و��سنطن، ووفاة 41 حالة من 
تلك �حلاالت، و�سجلت والية و��سنطن 
تليها  بـ420 حالة،  �إ�سابة  �أعلى معدل 
والية نيويورك يف �ملرتبة �لثانية بـ328 
�لثالثة  �ملرتبة  يف  وكاليفورنيا  حالة، 
بـ252 حالة، ووالية ما�سات�سو�ست�س يف 
�ملرتبة �لر�بعة بـ108 حاالت، و�سجلت 
بقية �لواليات معدل �إ�سابات �أقل من 

100 حالة.
�حلالة  يف  �الأرقام  �أن  و��سًحا  ويبدو 
ملحوظ،  ب�سكل  تتز�يد  �الأمريكية 
»مركز  قام  �لتي  �لر�سمية  فاالأرقام 
و�لوقاية  �الأمر��س  على  �ل�سيطرة 
 12 �خلمي�س  يوم  بن�رشها  منها«، 
و�الأرقام  حالة،   1.215 كانت  مار�س، 
�لتي مت حتديثها ون�رشها يف �مل�سادر 
�ل�سحفية �سباح يوم �جلمعة 13 مار�س 

بلغت 1.663 حالة �أمريكية.
�إىل  �أمريكية  �سحفية  تقارير  وت�سري 
�الأمر��س  على  �ل�سيطرة  »مركز  �أن 
�سيناريوهات  و�سع  منها«،  و�لوقاية 
لتقدير  �لفريو�س،  �نت�سار  حول 
ووفًقا  �ل�سيناريوهات.  هذه  �أ�سو�أ 
�حل�سابية،  و�لنماذج  للإح�سائيات 
هناك عدةُ �سيناريوهات �سيئة النت�سار 
�سيناريو  منها  �أمريكًيّا،  �ملر�س 
بني  ما  ي�ساب  �أن  فيه  �ملحتمل  من 
وهذ�  �أمريكي،  مليون   214 �إىل   160
�ل�سيناريو قد ي�ستغرق �أ�سهًر� �أو عاًما، 
معدل  فاإن  �ل�سيناريو،  لهذ�  ووفًقا 
�لوفيات قد يكون ما بني 200.000 �إىل 
وهناك  �أمريكي.  �سخ�س  مليون   1.7
�سيناريو �آخر يُحتمل يف �سوئه �إ�سابة 
�أمريكي،  مليون   21 �إىل   2.4 بني  ما 
و�لو�سول �إىل هذ� �ل�سيناريو قد ميثل 
�لنظام  �نهيار  �إىل  و�سيوؤدي  كارثة، 

�ل�سحي �الأمريكي.

ال�شتجابة الأمريكية:

متيزت �لتجربة �الأمريكية يف �لتعامل 
من  مب�ستويني  كورونا  فريو�س  مع 
�ال�ستجابة �حلكومية، �سملت ��ستجابة 
ممثلة  �الأمريكية  �لفيدر�لية  �حلكومة 
يف �إد�رة �لرئي�س »تر�مب« و�لكوجنر�س 
الإد�رة  �تخاذها  مت  �لتي  و�خلطو�ت 
م�ستوى  هو  �لثاين  و�مل�ستوى  �الأزمة، 
�ملحلي  �مل�ستوى  على  معها  �لتعامل 
�ملختلفة.  �الأمريكية  �لواليات  د�خل 
�الإجر�ء�ت  �أبرز  يلي ملحة عن  وفيما 
�ملتحدة  �لواليات  يف  �تخاذها  �لتي 
�الأمريكية للتعامل مع فريو�س كورونا: 

الرئا�شية  العمل  جمموعة   1-
 :Task Force

 29 يوم  »تر�مب«  �لرئي�س  قام 
رئا�سي  عمل  فريق  بت�سكيل  جانفي 

وهذ�  كورونا.  فريو�س  �أزمة  الإد�رة 
جمموعة  عليه  �أُطلق  �لذي  �لفريق 
و�حتو�ء  مر�قبة  �إىل  يهدف  �لعمل 
و�سمان  �لفريو�س،  �نت�سار  وتخفيف 
معلومات  على  �الأمريكيني  ح�سول 
ب�ساأن  �ملوقف  حول  حديثة  دقيقة 
�أع�ساء  �لفريق  وي�سم  �لفريو�س. 
�لقومي،  �الأمن  وكاالت  يف  يعملون 
ومركز  و�مليز�نية،  �لد�خلي،  و�الأمن 
و�لوقاية  �الأمر��س  على  �ل�سيطرة 
�ملجموعة  ت�سكيل  بد�ية  ويف  منها. 
والحًقا  �ل�سحة،  وزير  برئا�سة  كانت 
�الإد�رة،  الأد�ء  �النتقاد�ت  ت�ساعد  مع 
باالأزمة،  �لعام  �لر�أي  �هتمام  وتز�يد 
بن�س«  »مايك  بتعيني  �لرئي�س  قام 
�ملجموعة.  لري�أ�س  �لرئي�س(  )نائب 
د�ئم،  �نعقاد  حالة  يف  و�ملجموعة 
�لرئي�س  مع  �جتماعات  وتعقد 
موؤمتر�ت  باإقامة  وتقوم  »تر�مب«، 
�سحفية ب�سكل م�ستمر الإطلع �ل�سعب 

�الأمريكي على تطور�ت �ملوقف.
ويلعب »مركز �ل�سيطرة على �الأمر��س 
 The Centers منها«  و�لوقاية 
 for Disease Control and
�خت�ساًر�  �ملعروف   Prevention
مكونات  �أحد  يُعد  �لذي   ،CDCبـ
يف  رئي�سًيّا  دوًر�  �لعمل؛  جمموعة 
وو�سع  �ل�سحية،  �ملوؤ�س�سات  توجيه 
�لفرق  ون�رش  �الإر�سادية،  �لدالئل 
�الأمن  وز�رة  ودعم  و�ل�سحية،  �لطبية 
باملطار�ت  �لرقابة  يف  �لد�خلي 
عن  �ملعلومات  وحتديث  و�ملو�نئ، 
�ملر�س، و�لتاأكد من كفاءة �ملوؤ�س�سات 

�ل�سحية و��ستعد�د�تها. 
امل�شتويني  على  التن�شيق   2-

الفيدرايل واملحلي: 
على  كورونا  فريو�س  �نت�سار  فر�س 
�الأمريكية،  �حلكومة  ووكاالت  �أجهزة 
فجهود  �مل�سرتك،  �لتن�سيق  �رشورة 
مو�جهة �الأزمة جتري على م�ستويني، 
�مل�ستوى �لفيدر�يل �لذي تقوده �الإد�رة 
جمموعة  خا�س  وب�سكل  �الأمريكية، 
�مل�ستوى  وعلى  �لرئا�سية،  �لعمل 
�لواليات �الأمريكية، حيث  �ملحلي يف 
بجهودها  �لواليات  حكومات  تقوم 
ملو�جهة �الأزمة، وتعمل على �لتن�سيق 
�لفيدر�لية.  �حلكومة  مع  �مل�سرتك 
ا  �أي�سً �مل�سرتك  �لتن�سيق  �إطار  ويف 
بني �ملوؤ�س�سات �حلكومية، تقوم �إد�رة 
ب�سكل  بالتن�سيق  »تر�مب«  �لرئي�س 
م�ستمر مع �لكوجنر�س لتوفري �لتمويل 
�خلا�س ملو�جهة فريو�س كورونا، ففي 
ا  خا�سًّ متويًل  �الإد�رة  طلبت  �لبد�ية 
عاجل  كتمويل  دوالر  مليار  بـ2.5 
�نت�سار  ملو�جهة  �لكوجنر�س،  من 
�لفريو�س، �الأمر �لذي دفع �لكوجنر�س 
�إىل �إقر�ر متويل �إ�سايف بقيمة ما بني 
7.5 �إىل 8 مليار�ت دوالر لدعم جهود 

�الإد�رة. 
الأمن:  اأجهزة  دور   3-

�الأمن  وموؤ�س�سات  �أجهزة  تلعب 
فريو�س  مو�جهة  يف  دوًر�  �الأمريكية 
تقليدي  غري  تهديًد�  باعتباره  كورونا 
�الأمريكي.  �لقومي  �الأمن  يو�جه 
�الأمن  �أجهزة  لعبت  �الإطار،  هذ�  ويف 
�نت�سار  من  �الإنذ�ر  يف  مبكًر�  دوًر� 
ملكتب  �ل�سنوية  فالتقارير  �الأوبئة، 
 National �لوطنية  �ال�ستخبار�ت 
لتقييم   Intelligence Bureau

 World Threat لتهديد�ت �لعاملية�
Assessment  الأعو�م 2017 و2018 
�الأوبئة  �نت�سار  من  حذرت  و2019 
�ل�سحية. ويف تقرير عام 2019 ب�سكل 
خا�س حذر �ملكتب من »�أن �لواليات 
�ملتحدة و�لعامل �سيظلون عر�سة لوباء 
�الأنفلونز� �لقادم �أو تف�سي مر�س معٍد 
�إىل  يوؤدي  �أن  ميكن  و��سع  نطاق  على 
و�لعجز،  �لوفيات  من  هائلة  معدالت 
�لعاملي«. من  �القت�ساد  و�سيوؤثر على 
�سحفية  تقارير  �أ�سارت  �أخرى،  جهة 
�لوطنية،  �ال�ستخبار�ت  مكتب  �أن  �إىل 
�ملركزية  �ال�ستخبار�ت  ووكالة 
�ملعلومات  بجمع  يقومان  �الأمريكية، 
�ملر�س  �نت�سار  عن  �ال�ستخبار�تية 
و�جلو�نب �ملختلفة ذ�ت �ل�سلة به حول 
�أنحاء �لعامل، خا�سة يف �ل�سني و�إير�ن 
�الإنذ�ر  �أدو�ر  �إىل  وباالإ�سافة  و�لهند. 
�ملبكر، وجمع �ملعلومات، يرتكز جزء 
على  �ال�ستخبار�ت  �أجهزة  جهود  من 
م�ستجد�ت  على  �لكوجنر�س  �إطلع 
يف  �مل�سوؤولون  قام  فقد  �ملوقف، 
�إحاطة  بتقدمي  �ال�ستخبار�ت  �أجهزة 
للجنة �ال�ستخبار�ت يف جمل�س �لنو�ب 
بتطور�ت �لو�سع، و�سيقوم �مل�سوؤولون 
على  �للجنة  �إطلع  يف  باال�ستمر�ر 

تطور�ت �ملوقف. 
العام:  الراأي  اإبالغ   4-

�لتجربة  يف  �لبارزة  �جلو�نب  �أحد 
�إبلغ  يف  �ال�ستمر�ر  هو  �الأمريكية 
�ملوقف،  بتطور�ت  �لعام  �لر�أي 
�لعمل  جمموعة  به  تقوم  �لدور  وهذ� 
�ل�سحفية  موؤمتر�تها  يف  �لرئا�سية 
�لواليات  وحكومات  �مل�ستمرة، 
�ل�سحفية  �ملوؤمتر�ت  يف  �ملختلفة 
�لتي تعقدها الإطلع �ل�سكان �ملحليني 
ويُ�ساف  �ملوقف.  تطور�ت  على 
تخ�سي�س  �ل�سحية،  �ملوؤمتر�ت  �إىل 
خا�سة  �سفحة  �الأمريكية  �حلكومة 
على  �ل�سيطرة  »مركز  موقع  على 
لتحديث  منها«  و�لوقاية  �الأمر��س 
م�ستمر  ب�سكل  و�ملعلومات  �لبيانات 

عن �ملوقف. 
5- اإعالن حالة الطوارئ الطبية 

 :  Health Emergency
مت  �لتي  �لرئي�سية  �الإجر�ء�ت  �أحد 
�ملحلي  �مل�ستوى  على  �تخاذها 
�لطو�رئ  حالة  �إعلن  و�لفيدر�ليهو 
فقد  �لفريو�س.  ملو�جهة  �لطبية 
ونيويورك،  و��سنطن،  واليات:  �أعلنت 
�أعلى  �سجلت  -�لتي  وكاليفورنيا 
�لطو�رئ،  حالة  �إ�سابة-  معدالت 
�أريزونا،  مثل:  �أخرى  واليات  ا  و�أي�سً
من  وغريها  وفلوريد�،  وديلوير، 

�لواليات. 
الحرتازية:  الإجراءات   6-

تعددت �الإجر�ء�ت �الحرت�زية �لتي مت 
�سو�ء  �ملتحدة،  �لواليات  يف  �تخاذها 
�ملحلي،  �أو  �لفيدر�يل  �مل�ستوى  على 
�ملرتبطة  �الإجر�ء�ت  تلك  و�سملت 
بو�سع قيود على �ل�سفر. فقد و�سعت 
على  �سفر  حظر  �الأمريكية  �الإد�رة 
منع  و�أعلنت  �ل�سني،  من  �لقادمني 
�ل�سفر من �أوروبا �إىل �لواليات �ملتحدة 
�لذي  �الإجر�ء  وهذ�  يومًيّا،   30 ملدة 
�أعلنه �لرئي�س »تر�مب«، دفع �سلطات 
�الأمن �لد�خلي �إىل �إعلن �أنه ال ي�سمل 
يحملون  �لذين  �الأمريكيني  �ملو�طنني 
وي�ساف  �لد�ئمة،  �الإقامة  بطاقات 

�لعزل  �إجر�ء�ت  �الإجر�ء�ت  تلك  �إىل 
من  �إ�سابتهم  يف  للم�ستبه  �ل�سحي 
وو�سع  �خلارج،  من  �لقادمني  �ملر�س 
منت  على  �ل�سفر  على  م�سددة  قيود 

 .Cruiseلبو�خر �ل�سياحية �لـ�
و�إلغاء  �ملد�ر�س  �إغلق  ا  و�أي�سً
حيث  و�لريا�سية،  �لثقافية  �الأن�سطة 
�الأمريكية  �لواليات  من  �لعديد  �تخذ 
يف  �لدر��سة  وتعليق  باإغلق  قر�ر�ت 
و�النتقال  و�جلامعات،  �ملد�ر�س 
�إغلق  ا  و�أي�سً بعد،  عن  �لتعليم  �إىل 
�لتي  و�لتجمعات  �لعامة  �الأن�سطة 
ترتبط باالأن�سطة �لثقافية و�لريا�سية. 
و�سمل جزءٌ من �الإجر�ء�ت �الحرت�زية 
بحملت  �ملتعلقة  �الأن�سطة 
فقد   ،2020 �لرئا�سية  �النتخابات 
�النتخابية  �جلوالت  بع�س  �إلغاء  مت 
�لدميقر�طيني  �ملر�سحني  من  لكل 
قبل  �ساندرز«،  و«بريين  بايدن«  »جون 
بع�س  �لتمهيدية يف  �النتخابات  جولة 
مار�س.   10 �لثلثاء  يوم  �لواليات 
�ملوقف  مر�جعة  �الآن  جتري  ا  و�أي�سً
�لعامة  �الأن�سطة  من  للكثري  بالن�سبة 

و�لتجمعات �ملرتبطة باالنتخابات. 
التداعيات  مع  التعامل   -7

القت�شادية: 
جُتري  �لفيدر�يل  �مل�ستوى  على 
م�ساور�ت  حالًيّا  �الأمريكية  �الإد�رة 
حتفيز  حزمة  لو�سع  �لكوجنر�س  مع 
�لتد�عيات  ملو�جهة  �قت�سادية 
�لفريو�س  النت�سار  �القت�سادية 
�الأمريكيني،  �ملو�طنني  على  خا�سة 
�ل�رش�ئب  �إلغاء  �خلطة  هذه  وتت�سمن 
دعًما  وتقدم  �لعام،  نهاية  حتى 
كما  و�ل�سغرى،  �ملتو�سطة  لل�رشكات 
�لتد�عيات  مع  �لتعامل  جهوُد  �سملت 
�القت�سادية �للقاء �لذي �أجر�ه �لرئي�س 
�لرئا�سية  �لعمل  وجمموعة  »تر�مب« 
للتعامل مع فريو�س كورونا مع �رشكات 
كيفية  �سبل  لبحث  �لطبية،  �لتاأمني 
�لطبية  �لتكاليف  مع  �ل�رشكات  تعامل 
ذ�ت  و�جلو�نب  �لفريو�س،  من  للعلج 
�ل�سلة بدورها يف مو�جهة �لفريو�س. 

لقاح:  اكت�شاف  جهود  ت�شريع   8-
�الأمريكية  �لتجربة  يف  �جلو�نب  �أحد 
يتعلق  كورونا،  فريو�س  ملو�جهة 
لقاح،  الكت�ساف  تتم  �لتي  باجلهود 
�ل�رشكات �خلا�سة  �سو�ء على م�ستوى 
�الأمريكية.  �الأكادميية  �ملوؤ�س�سات  �أو 
�رشكات  تقوم  �ل�سدد  هذ�  ففي 
 ،Gilead Sciences مثل  �أمريكية 
و  ،Moderna Therapeuticsو
 Inovio Pharmaceuticals،
 R e g e n e r o n
 Virو  ،Pharmaceuticals
Biotechnology، بجهود مت�سارعة 
عن  ف�سًل  للفريو�س،  لقاح  الإنتاج 
�ملوؤ�س�سات  بها  تقوم  �لتي  �جلهود 
�لتابعة  و�ملخترب�ت  �الأكادميية، 

ملوؤ�س�سات �جلي�س �الأمريكي. 

اأزمة �شيا�شية:
 2020 عام  يف  كورونا  فريو�س  �نت�سار 
�الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  د�خل 
به،  �ملرتبطة  �جلو�نب  كل  يجعل 
�سو�ء م�ستوى �نت�سار �ملر�س، وكيفية 
خا�سة،  طبيعة  ذ�ت  له،  �ال�ستجابة 
�حلياة  يف  مهم  عام  هو   2020 فعام 

عام  الأنه  لي�س  �الأمريكية،  �ل�سيا�سية 
و�نتخابات  �لرئا�سية،  �النتخابات 
ولكنه  للكوجنر�س،  �لن�سفي  �لتجديد 
يريد  جهة  فمن  �لتحدي،  عام  ا  �أي�سً
�نتخابه، ويف  �إعادة  »تر�مب«  �لرئي�س 
و�لكثري  �لدميقر�طيون  يريد  �ملقابل 
�إز�حته  له  �ملعار�سني  �الأمريكيني  من 

من �لبيت �الأبي�س.
�لرئي�س  تعامل  كيفية  مثلت  ثّم  ومن 
�لفريو�س  �نت�سار  مع  و�إد�رته  »تر�مب« 
�الإد�رة  �أد�ء  تقييم  يف  رئي�سًيّا  جزًء� 
النت�سار  ينظر  ولهذ�  عام،  ب�سكل 
فريو�س كورونا د�خل �لواليات �ملتحدة 
�الأمريكية لي�س باعتبارها �أزمة �سحية 
�أزمة  ولكن  فريو�س،  بانت�سار  تتعلق 
مع  �لتعامل  بكيفية  تتعلق  �سيا�سية 
فربغم  �لقومي.  �الأمن  يو�جه  تهديد 
�إد�رة  بها  تقوم  �لتي  �ملختلفة  �جلهود 
�الأزمة،  الإد�رة  »تر�مب«  �لرئي�س 
للإد�رة  �سيا�سية  �أزمة  لت�سبح  حتولت 
ولي�ست �سحية، وذلك للأ�سباب �لتالية:

الرئي�س:  موقف   1-
ب�سكل  »تر�مب«  �لرئي�س  يحاول 
فريو�س  تاأثري  من  �لتقليل  م�ستمر 
�ل�سيا�سي  خطابه  يف  ويركز  كورونا، 
تويرت  على  �مل�ستمرة  تغريد�ته  ويف 
كورونا  فريو�س  خطورة  من  �لتقليل 
يكرر  �لتي  للدرجة  �نت�ساره،  وم�ستوى 
للقيام  يحتاج  ال  �سخ�سًيّا  �أنه  فيها 
بفح�س فريو�س كورونا رغم خمالطته 
�أ�سخا�س  بينهم  �أجانب  م�سوؤولني 

م�سابون بالفريو�س.

فح�س  اإمكانيات  نق�س   2-
-Coronavirus Te سالفريو�

 :ting Capacity
ز جزءٌ رئي�سي من �لهجوم على �أد�ء  تََرَكّ
�الإد�رة يف �لتعامل مع فريو�س كورونا، 
�مل�ستلزمات  نق�س  �إ�سكالية  على 
 Test kit باإجر�ء فحو�سات  �خلا�سة 
على �الأمريكيني ملعرفة مدى �إ�سابتهم 
باملر�س. فبع�س �لتقدير�ت ت�سري �إىل 
مت  �لذين  �الأمريكيني  عدد  �إجمايل  �أن 
�إجر�ء فحو�سات عليهم ما بني 8.000 
�الأرقام  وهذه  �سخ�س،   10.000 �إىل 
�لتي  �لفحو�سات  �أقل بكثري من معدل 
فكوريا  �أخرى.  دول  يف  �إجر�وؤها  يتم 
�أجرت  �ملثال-  �سبيل  -على  �جلنوبية 
�سخ�س،   210.000 على  فحو�سات 
يومًيّا.  فح�س   20.000 يقارب  مبعدل 
ويف بريطانيا مت �إجر�ء فحو�سات على 
29.700 �سخ�س، مبعدل يقارب 1.000 
فح�س يومي. وهذ� �لق�سور �لذي يعد 
جزًء� رئي�سًيّا من �الإ�سكالية �لتي تو�جه 
مع  �لتعامل  يف  �الأمريكية  �حلكومة 

للقيام  �الإد�رة  دفع  �لفريو�س،  �نت�سار 
باإجر�ء�ت عديدة ملو�جهته، �سو�ء من 
خلل �لعمل باأق�سى �رشعة على زيادة 
�لفح�س،  باإجر�ء  �خلا�سة  �الإمكانيات 
�حلكومة  بني  �لتعاون  ت�رشيع  �أو 

و�ل�رشكات و�ملعامل �خلا�سة. 

للكونغر�س  الرقابي  الدور   3-
وو�شائل الإعالم: 

�ملوؤ�س�سة  باعتباره  �لكوجنر�س  يلعب 
�لرقابة على  ا يف  مهًمّ دوًر�  �لت�رشيعية 
�الآن  فحتى  �الأزمة.  يف  �الإد�رة  �أد�ء 
و�الإ�سلح«  »�لرقابة  جلنة  عقدت 
مبجل�س �لنو�ب يوم �الأربعاء 11 مار�س 
��ستعد�د  مدى  لتقييم  ��ستماع  جل�سة 
كورونا  لفريو�س  و��ستجابتها  �الإد�رة 
�أدىل  ووجود ق�سور يف نظام �لفح�س، 
من  رئي�سية  جمموعة  بال�سهادة  فيها 
�ل�سخ�سيات �ملن�سمة ملجموعة �لعمل 
�لرئا�سية، بينهم د. �أنتوين فو�سي، مدير 
�لوطني للح�سا�سية و�الأمر��س  �ملعهد 
�ملعدية، �لذي �أقر يف جل�سة �ال�ستماع 
قدر�ت  يف  �لتحديات  بع�س  بوجود 
�لنظام �ل�سحي �لعام ملو�جهة فريو�س 
كورونا، منها �إ�سكالية نق�س م�ستلزمات 
دور  مع  وبالتو�زي  �لفح�س.  �إجر�ء�ت 
ا  �لكوجنر�س تلعب و�سائل �الإعلم �أي�سً
تغطيتها  خلل  من  �لرقابة  يف  دوًر� 
�الإد�رة  لتعامل  و�لناقدة  �مل�ستمرة 
و��سًحا  وبد�  �لفريو�س،  �نت�سار  مع 
�لو�سائل يرى  �لعام يف تلك  �أن �الجتاه 
حياة  غرّي  كورونا  فريو�س  �نت�سار  �أن 
�لطبيعي  �لو�سع  و�أن  �الأمريكيني، 
�حلياة  �أن   ،New Normal �الآن 
�الأمريكية تغريت ومل ت�سبح كما كانت 

قبل �لفريو�س.

ختامًا 
تقوم  �لتي  �الإجر�ء�ت  كل  �لرغم  على 
ملو�جهة  »تر�مب«  �لرئي�س  �إد�رة  بها 
فريو�س كورونا، �إال �أن �النت�سار �ل�رشيع 
�حلياة  على  وتد�عياته  للفريو�س، 
للمو�طنني  �لعامة  و�حلياة  �القت�سادية 
على  يوؤثر  �أن  يحتمل  �الأمريكيني، 
�لرئي�س »تر�مب«. فقد تز�يد �النتقاد 
الأد�ء �الإد�رة، وكذلك �حلديث عن وجود 
�حتماالت  ومع  �الأد�ء.  هذ�  يف  ق�سور 
�سيزد�د  �ملر�س،  �نت�سار  تز�يد 
�ملوقف تعقيًد� �أمام �الإد�رة و�لرئي�س، 
خا�سة و�أن تز�يد �نت�سار �لفريو�س قد 
يطيح بالنجاحات �لتي حققها �لرئي�س 
�القت�سادي  �مل�ستوى  على  »تر�مب« 
�لذي  �الأمر  �ل�سابقة،  �ل�سنو�ت  خلل 
تاأثر فر�س  �أمام  �الحتماالت  يفتح  قد 
�نت�سار  وطاأة  زيادة  مع  �نتخابه  �إعادة 

�لفريو�س.

هواج�س انتخابية:

مالمح ا�ستجابة اإدارة ترامب لأزمة "كورونا"
ّثل انت�شار فريو�س كورونا اأزمة عاملية، تختلف جتارب الدول يف التعامل معها وفًقا لعدة اعتبارات تتعلق مب�شتوى انت�شار الفريو�س،  يمُ

وطريقة اإدارة احلكومات املختلفة للموقف، وم�شتوى قدرة النظام ال�شحي العام يف كل دولة، وم�شتوى ال�شتجابة والتحدي من دولة لأخرى. 
ومع اختالف جتارب الدول يف التعامل مع اأزمة انت�شار الفريو�س، متثل احلالة الأمريكية جتربة خا�شة يف اإدارة الأزمة، فرغم كل الإجراءات 

التي مت اتخاذها على امل�شتويني الفيدرايل واملحلي، وجهود الإدارة وموؤ�ش�شاتها املختلفة، حتولت اأزمة انت�شار الفريو�س من اأزمة �شحية اإىل 
�شيا�شية، و�شفها البع�س باأنها اأخطر اأزمة تواجه الرئي�س »ترامب«، وتتجاوز يف حدتها اإجراءات العزل التي واجهها الرئي�س �شابًقا. 
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درا�سة »متفائلة« حول فريو�س كورونا اجلديد 

احلد من ال�سفر يبطئ انت�سار فريو�س كورونا

حول  حديثة  �أملانية  در��سة  ك�سفت 
عن  �لناجم   ،»19 »كوفيد  مر�ض 
�لذين  �أن  �جلديد،  كورونا  فريو�ض 
و«ينفثون«  »يبثون«  باملر�ض  �أ�سيبو� 
�لأيام  يف  �لفريو�ض  من  كبرية  كميات 
�ملتوقع  ومن  به  �إ�سابتهم  من  �لأوىل 
تف�سري  على  �لدر��سة  ت�ساعد  �أن 
�لطريقة �ل�رشيعة و�لفعالة �لتي �نت�رش 
�جلديد يف جميع  كورونا  فريو�ض  بها 

�أنحاء �لعامل.
نف�سه،  �لوقت  يف  �لدر��سة،  وت�سري 
�لفحو�سات  نتائج  تظل  فيما  �أنه  �إىل 
ذوي  من  �ملر�سى  على  �ملخربية 
�إيجابية من خالل  �ملعتدلة،  �لإ�سابة 
»م�سحات« من �حللق لعدة �أيام وحتى 
فاإن  بالفريو�ض،  �إ�سابتهم  بعد  �أ�سابيع 
�ملرجح �أن �ملر�سى باأعر��ض معتدلة 
لن  متو�سطة  �ملر�سية  حالتهم  �أو 
يت�سببو� بالعدوى لالآخرين بعد 10 �أيام 
ظهور  وبدء  باملر�ض  �إ�سابتهم  على 
�لأعر��ض عليهم. وتعد هذه �لدر��سة، 
�لتي قام بها علماء من مدينتي برلني 
�لأوىل من نوعها  �أملانيا،  وميونيخ يف 
�لفريو�ض  تف�سى  حيث  �ل�سني،  خارج 
�أول مرة و�نت�رش يف �أكرث من 100 دولة 
 120 نحو  باإ�سابة  مت�سببا  �لعامل  يف 
�ألف �سخ�ض يف �لعامل ووفاة ما يزيد 

على 4000 �آخرين.
�أو�ئل  من  �أي�سا  �لدر��سة  تعد  كذلك 
خريطة  ر�سم  حتاول  �لتي  �لدر��سات 
�ملر�سى  يت�سبب  �أن  ميكن  ملتى 
بالعدوى لالآخرين، ون�رشت يوم �لثنني 
�أن  بانتظار  مبدئي،  ب�سكل  �ملا�سي 
من  �آخرون  وعلماء  خرب�ء  يتمكن 
مر�جعتها وتدقيقها علميا قبل ن�رشها 

يف دورية متخ�س�سة.
وبح�سب مدير مركز �أبحاث �لأمر��ض 
مايكل  ميني�سوتا،  جامعة  يف  �ملعدية 
�لدر��سة  هذه  فاإن  �أو�سرتهومل، 

فهم  يف  للغاية  مهمة  م�ساهمة  تعد 
 »19 »كوفيد  ملر�ض  �لطبيعي  �لتاأريخ 
�نت�سار  وم�سامني  لنعكا�سات  وكذلك 

�لفريو�ض على �ل�سحة �لعامة.
�نت�سار  �لباحثون  ر�قب  �لدر��سة،  ويف 
م�سابني  �أ�سخا�ض   9 عند  �لفريو�ض 
�لختبار�ت  عليهم  و�أجرو�  باملر�ض، 
�لنووي  �حلم�ض  بقايا  عن  بحثا 
�أي�سا  وحاولو�  للفريو�ض،  �لر�يبوزي 
�لبلغم  عينات  من  فريو�سات  �إنتاج 
من  �ملاأخوذة  و�لرب�ز  و�لبول  و�لدم 
وهي  �لزر�عة،  بو��سطة  �ملر�سى، 
�ل�سعي  يف  �لأهمية  بالغة  م�ساألة 
بع�سهم  �لنا�ض  �إ�سابة  كيفية  لتحديد 
�لبع�ض وفرتة ت�سكيل �ملري�ض للخطر 

على �لآخرين.
�لأهم من ذلك هو �أن �لعلماء مل يتمكنو� 
م�سحات  من  فريو�سات  �إنتاج  من 
�ليوم  بعد  �لبلغم  عينات  �أو  �حللق 

�ملعتدلة  �ملري�ض  �إ�سابة  من  �لثامن 
�أولئك  من  �أو  بالعدوى  �ملتو�سطة  �أو 
عليهم  �لإ�سابة  �أعر��ض  تبدو  �لذين 
خفيفة و�أ�سار �لعلماء �إىل �أنه بناء على 
�ملري�ض  خروج  فاإن  �إليه،  تو�سلو�  ما 
�لختياري  �ل�سحي  �لعزل  حالة  من 
يف �ملنزل ميكن �أن ي�سبح ممكنا بعد 
حيث  �لأعر��ض،  ظهور  على  �أيام   10
جد�  �سئيال  �لعدوى  خطر  ي�سبح 
من  �لنمط  هذ�  فاإن  �لدر��سة،  ووفق 
يعد  �جلديد،  كورونا  فريو�ض  �نت�سار 
خروجا عن �ملاألوف بالن�سبة لفريو�ض 
كورونا �سار�ض، �لذي تف�سى بني عامي 
2002 و2003 ووجد �لعلماء �أن مر�سى 
من  كبرية  كميات  ينفثون   »19 »كوفيد 
�لأيام  يف  �حلنجرة  عرب  �لفريو�ض 
�لأوىل لإ�سابتهم به، وهي �لفرتة �لتي 
يظل فيها �ملر�سى ميار�سون �أعمالهم 

�ليومية و�لعتيادية.

م�ستوى  يرت�جع  �خلام�ض،  �ليوم  وبعد 
عينة  �أفر�د  معظم  عند  �لعدوى 
�أي  فقط،  حالتني  با�ستثناء  �لدر��سة 
�ليوم  يف  تر�جع  �لعدوى  م�ستوى  �أن 

�خلام�ض عند 7 حالت من �أ�سل 9.
فظل  �لآخر�ن،  �ملري�سان  �أما 
ببث  لالآخرين  �لعدوى  نقل  باإمكانهم 
حتى  و�حللق  �حلنجرة  من  �لفريو�ض 
�ليوم �لعا�رش و�أو�سح �لعلماء �أنه خالل 
فاإن  باملر�ض،  لالإ�سابة  �لأوىل  �لأيام 
يبثو�  �أن  بالفريو�ض ميكنهم  �مل�سابني 
 1000 من  باأكرث  �لفريو�سات  وينفثون 
مرة مما كان باإمكان مر�سى �ل�سار�ض 
لإ�سابتهم  �لأوىل  �لأيام  يف  يفعلوه  �أن 
به وهذه �حلقيقة تف�رش �سبب �لنت�سار 
�ل�رشيع لفريو�ض كورونا �جلديد، �لذي 
جميع  يف  حالة  �ألف   120 نحو  �أ�ساب 
�أنحاء �لعامل، مقابل 8000 حالة فقط 

من فريو�ض كورونا �ل�سار�ض.

�حلد  �أن  حديثة  در��سة  ك�سفت 
من �ل�سفر �لذي مت تطبيقه عقب 
�مل�ستجد  كورونا  فريو�ض  �نت�سار 
يف �ل�سني قلل من ت�سدير حالت 
�لإ�سابة �إىل �خلارج بن�سبة نحو 70 
فرب�ير  منت�سف  حتى  �ملائة  يف 
�لأنباء  لوكالة  وفقاً  �ملا�سي، 

�لأملانية.
حتت  �لدر��سة،  معدو  وكتب 
من  جالفاين  �ألي�سون  �إ�رش�ف 
دورية  يف  �لأمريكية،  ييل  جامعة 
»برو�سيدينجز« �لتابعة لالأكادميية 
�إ�ض(  �إيه  �إن  )بي  للعلوم  �لأمريكية 
يف عددها �ل�سادر �أم�ض )�جلمعة(، 
�ل�سفر،  من  �حلد  هذ�  بدون  �أنه 

كان �سيتم ت�سدير 779 حالة �إ�سابة 
حتى  �خلارج  �إىل  كورونا  بفريو�ض 
15 فرب�ير �ملا�سي  يُذكر �أن �أوىل 
كورونا  بفريو�ض  �لإ�سابة  حالت 
يف  عنها  �لإعالن  مت  �مل�ستجد 

عام  نهاية  �ل�سينية  ووهان  مدينة 
�أ�سابيع  بثالثة  ذلك  وعقب   ،2019
تقييد�  �ل�سينية  �حلكومة  فر�ست 

مو�سعا على �ل�سفر.
�أن  �لدر��سة  يف  �لباحثون  و�أكد 

هذ� �لتقييد يف حركة �ل�سفر �لذي 
طبقته �ل�سني ثم دول �أخرى �ساهم 

يف �إبطاء �نت�سار �لفريو�ض.
�أن  �لباحثون  �أو�سح  �ملقابل،  ويف 
تقييد �ل�سفر وحده لي�ض مبقدوره 
�لفريو�ض؛ حيث  �نت�سار  من  �حلد 
�مل�سابة  �حلالت  من  �لكثري  �إن 
خالل  �أعر��ض  عليها  تظهر  مل 
و��ستند  �أخرى  بلد�ن  �إىل  دخولها 
بيانات  �إىل  در��ستهم  �لباحثون يف 
متعلقة  و�أخرى  جوية  رحالت 

بانت�سار �لفريو�ض.

�سحة
كورونا يراوغ ويتخفى..

 اأعرا�س جديدة للإ�سابة
يبدو �أن فريو�ض كورونا يحاول �ملر�وغة يف وجه �لإجر�ء�ت �لعاملية 
يتغول، حيث وجد علماء �سينيون تغري�ت  ملكافحته، ويتخفى حتى 
تف�سيه  بد�ية  باملر�ض يف  �أ�سيبو�  من  �أول  بني  �لإ�سابة  �أعر��ض  يف 

و�لآن.
 Social Science بو�بة  على  ن�رشت  در��سة  نتائج  وبح�سب 
يظهر  ل  حديثا  �مل�سابني  مر�ض  فاإن   ،Research Network

ب�سكل و��سح.
ومت  ووهان،  يف  مري�سا   89 �ملتخ�س�سون  فح�ض  �لتفا�سيل،  ويف 
�أ�سيبو�  ا  �لبد�ية كان هناك 31 �سخ�سً �إىل جمموعتني. يف  تق�سيمهم 
مت  �لثانية:  �ملجموعة  يف  جانفي،   22 �إىل  جانفي   16 من  بالعدوى 
 29 �إىل   23 من  كورونا  باأعر��ض  �مل�ست�سفى  �إىل  ا  �سخ�سً  58 �إدخال 

جانفي.
و�أ�سفرت �لنتائج عن �أن �أعر��ض �ملر�ض لدى �ملجموعة �لأوىل من 
و�آلم يف  �رتفاع درجة �حلر�رة،  �لتايل:  �لنحو  �ملر�سى ظهرت على 
�لليمفاوية، يف  �لع�سالت، و�سعف، و�لبلغم، و�نخفا�ض عدد �خلاليا 
حني ظهرت نف�ض �لأعر��ض يف �ملجموعة �لثانية، لكنها كانت �سعيفة 
�أو غري موجودة بينما ظهرت �أعر��ض مثل �ل�سعال و�لإ�سهال و�لغثيان 

وثقل يف �ل�سدر لدى جميع �ملر�سى.

فريو�س �سبيه بالأنفلونزا
خل�ض �لباحثون �إىل �أن »�ملالحظات �لو�ردة يف هذه �لدر��سة ت�سري 
و�أن  �أكرث خفاء،  للمر�سى �مل�سابني حديًثا  �لأولية  �لأعر��ض  �أن  �إىل 
�إىل  تدريجًيا  يتحول  �أن  ميكن  �لتاجية  �لفريو�سات  من  جديًد�  نوًعا 

فريو�ض �سبيه لالأنفلونز�«.
�لفريو�ض  �إىل طفرة يف  �لتغيري�ت قد ت�سري  �أن هذه  ويعتقد �خلرب�ء 
ظهور  عدم  �سبب  هو  هذ�  �أن  من  �سينيون  علماء  حذر  لذ�  وتغريه. 
كورونا  بفريو�ض  �مل�سابني  عدد  �أن  �إىل  ي�سار  طويلة  لفرتة  �ملر�ض 
�ألف �سخ�ض بينهم نحو 3400  �أكرث من 100  بلغ  �لعامل  �مل�ستجد يف 
حالة وفاة يف 91 دولة ومنطقة وتعد �ل�سني حيث ظهر �لوباء للمرة 
مت  حيث  بالفريو�ض  تاأثر�  �لبلد�ن  �أكرث  دي�سمرب،  �أو�خر  يف  �لأوىل 

ت�سجيل 80552 �إ�سابة بينهم 3042 حالة وفاة.
بعد �ل�سني هي كوريا �جلنوبية مبعدل  كما تعترب �لدول �لأكرث تاأثر�ً 
6284 �إ�سابة و42 وفاة، تليها �إير�ن بـ4747 �إ�سابة و 124 وفاة، و�إيطاليا 

4636 �إ�سابة و197 وفاة.

علماء اأمريكيون

 لقاح فريو�س كورونا اجلديد قد 
يكون جاهزا خلل 3 اأ�سهر

قال علماء �سحة �أمريكيون �إن لقاحا مر�سحا لفريو�ض كورونا �جلديد 
خالل  �لب�رشية  �لختبار�ت  من  �لأوىل  للمرحلة  جاهز�  يكون  قد 
قال  )جاما(،  �لأمريكية  �لطبية  �لدورية  يف  نُ�رش  مقال  ويف  �أ�سهر   3
�أنطوين فاو�سي، مدير �ملعهد �لوطني �لأمريكي لأمر��ض �حل�سا�سية 
يف  �مل�ساعدة  �لأ�ستاذة  باولي�ض،  وكاثرين  �ملعدية،  و�لأمر��ض 
�أم�ض  مقال  بن�سلفانيا، يف  ولية  �ملعدية يف جامعة  �لأمر��ض  ق�سم 
�خلمي�ض، �إن �لتقدم �ملحرز يف �لتكنولوجيا منذ وباء �سار�ض يف عام 

2003 �سغط ب�سكل كبري على �جلدول �لزمني لتطوير �للقاح.
و�نتقل �لباحثون من �حل�سول على �ملتو�لية �جلينية لفريو�ض �ل�سار�ض 
�إىل �ملرحلة �لأوىل من �لتجربة �ل�رشيرية للقاح �حلم�ض �لنووي خالل 
غط �جلدول �لزمني �إىل 3.25 �سهر�  20 �سهر�، ومنذ ذلك �حلني �سُ

لالأمر��ض �لفريو�سية �لأخرى.
وتعمل �ملوؤ�س�سات �لطبية �لأمريكية و�ل�سينية معا لتطوير لقاح �سد 
فريو�ض كورونا �جلديد �لذي ت�سبب بالفعل يف 830 حالة موؤكدة من 
حالت �للتهاب �لرئوي يف �ل�سني حتى يوم �خلمي�ض وقالت منظمة 
تف�سي  �إعالن  �ملبكر جد�”  “من  �إنه  �خلمي�ض  يوم  �لعاملية  �ل�سحة 
تثري  �لعامة  لل�سحة  �ل�سني حالة طو�رئ  �جلديد يف  كورونا  فريو�ض 
قلقا دوليا، يف حني حذرت من �أن عدد �حلالت قد يرتفع لأن �لعديد 

من حالت �لإ�سابة بالفريو�ض ما ز�لت جمهولة.

»كورونا« قد يعي�س يف اجلهاز التنف�سي ملدة 5 اأ�سابيع
�أن  �إىل  جديدة  در��سة  خل�ست 
يبقى  �أن  ميكن  كورونا  فريو�ض 
به  للم�سابني  �لتنف�سي  �جلهاز  يف 
�أن  �إىل  ي�سري  مما  يوما،   37 نحو 
�أن  ميكن  بالفريو�ض  �مل�سابني 
ميثلو� م�سدر عدوى لعدة �أ�سابيع، 

وفقاً لوكالة �لأنباء �لأملانية.
لالأنباء  »بلومربغ«  وكالة  وذكرت 
�كت�سفو�  �ل�سني  يف  �أطباء  �أن 
�لريبوزي  �لنووي  �حلم�ض  وجود 
�جلهاز  من  عينات  يف  للفريو�ض 

من  تعافو�  لأ�سخا�ض  �لتنف�سي 
�لفريو�ض بعد 20 يوما من �إ�سابتهم 
بالعدوى، وكان فريو�ض كورونا قد 
نحو  و�أ�ساب  دولة   118 يف  �نت�رش 
يف  ظهوره  منذ  �سخ�ض  �ألف   125
نهاية  يف  �ل�سينية  ووهان  مدينة 

�لعام �ملا�سي.
قامو�  �لذين  �لأطباء  وقال 
دورية  يف  نُ�رشت  �لتي  بالدر��سة، 
»لن�سيت« �لطبية �إن �لنتائج »�سوف 
تكون لها تد�عيات مهمة على كل 

من عملية �تخاذ �لقر�ر ب�ساأن عزل 
�ملتعلقة  و�لإر�ساد�ت  �ملر�سى 
بطول فرتة �لعالج«،وي�سار �إىل �أنه 
مل  من  عزل  بفرتة  حاليا  يو�سى 
تثبت �إ�سابته ملدة 14 يوما لتجنب 
��ستمرت  �إذ�  لكن  �لفريو�ض.  ن�رش 
�لعدوى  نقل  قدرة �مل�سابني على 
�إ�سابتهم  �أعر��ض  �ختفت  بعدما 
�لعدوى  ينقلون  فقد  بالفريو�ض، 
بعد خروجهم من �حلجر �ل�سحي. 
و�سملت �لدر��سة فح�ض �ل�سجالت 

�ملختربية  و�لبيانات  �لطبية 
ملر�سى م�سابني بفريو�ض كورونا، 

بينهم 54 حالة وفاة بالفريو�ض.
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)1( كان �أبو بكر ر�ضي �هلل عنه يحلب للحي �أغنامهم، فلما 
يحلب  ال  �الآن  �حلي:  من  جارية  قالت  باخلالفة  له  بُويَع 
لكم،  الأحلبنَّها  بلى  فقال:  بكر،  �أبو  ف�ضِمعها  �أغنامنا،  لنا 
عليه،  كنُت  خلق  عن  فيه  دخلت  ما  ين  يُغِيّ �أاَلّ  الأرجو  و�إين 
3، �ضـ  �لكربى؛ البن �ضعد، جـ  )�لطبقات  لهم؛  فكان يحلب 

.)138:139
د �مر�أًة عمياء يف   )2( قال �أبو �ضالح �لغفاري: كان عمر يتعَهّ
�ملدينة بالليل، فيقوم باأمرها، فكان �إذ� جاءها وجد غيه 
قد �ضبقه �إليها، ففعل ما �أر�دت، فر�ضده عمر، فاإذ� هو �أبو 
بكر، كان ياأتيها ويق�ضي �أ�ضغالها �رًسّ� وهو خليفة؛ )�لكامل 

يف �لتاريخ؛ البن �الأثي، جـ2، �ضـ 265(.
 )3( قال �أبو بكر �ل�ضديق ر�ضي �هلل عنه: وددت �أين �ضعرة 
�ضـ90،  حنبل،  بن  الأحمد  )�لزهد؛  موؤمن؛  عبد  جنب  يف 

رقم560(.
ع جي�ش �أ�ضامة بن زيد، �لذي   )4( خرج �أبو بكر �ل�ضديق ليُوِدّ
خرج جماهًد� �إىل �ل�ضام، وهو ما�ٍش، و�أ�ضامة ر�كب، فقال 
له �أ�ضامة: يا خليفة ر�ضول �هلل، لرتكنب �أو الأنزلن! فقال: و�هلل 
ال نزلت وال �أركب، وما علَيّ �أن �أُغرِبّ قدمي �ضاعًة يف �ضبيل 

�هلل! )�لكامل يف �لتاريخ؛ البن �الأثي، جـ2، �ضـ195(.

من تو��سع �أبي بكر �ل�سديق

�حلج:
قد يح�ضب �الإن�ضان �أن �ل�ضفر �إىل �لبقاع 

�ملقد�ضة �لذي كلف بها �مل�ضتطيع و�عترب 
من فر�ئ�ش �الإ�ضالم على بع�ش �أتباعه 

يح�ضبه �الإن�ضان رحلة جمردة
عن �ملعاين �خللقية، ومثال ملا قد حتتويه 

�الأديان �أحيانا من تعبد�ت غيبية. وهذ� 
ْعلُوَماٌت َفَمن َفَر�َش  ُجّ �أَ�ْضُهٌر َمّ خطاأ }�حْلَ

َجّ َفاَل َرَفَث َوالَ ُف�ُضوَق َوالَ ِجَد�َل  ِفيِهَنّ �حْلَ
ِجّ َوَما تَْفَعلُو�ْ ِمْن َخْيٍ يَْعلَْمُه �هلّلُ  يِف �حْلَ

�ِد �لتَّْقَوى َو�تَُّقوِن يَا  ُدو�ْ َفاإَِنّ َخْيَ �لَزّ َوتََزَوّ
�أُْوِل �الأَلْبَاِب{

هذ� �لعر�ش �ملجمل لبع�ش �لعباد�ت �لتي 
هي �أركان �الإ�ضالم، ن�ضتبني منه متانة 
�الأو��رس �لتي تربط �لدين باملقا�ضد 

و�حِلَكم. �إنها عباد�ت متباينة يف جوهرها 
ومظهرها، ولكنها تلتقي عند �لغاية و�لهدف 
و�ملق�ضد. فال�ضالة و�ل�ضيام و�لزكاة و�حلج، 
وما �ضابه هذه �لطاعات من تعاليم �الإ�ضالم، 
هي مد�رج �لكمال �ملن�ضود، ورو�فد �لتطهر 

�لذي ي�ضون �حلياة ويعلى �ضاأنها، ولهذه 
�ل�ضجايا �لكرمية -�لتي ترتبط بها �أو تن�ضاأ 

عنها- �أعطيت منزلة كبية يف دين �هلل. فاإذ� 
ى  مل ي�ضتفد �ملرء منها ما يزِكّى قلبه، وينِقّ
لبه! ويهذب باهلل وبالنا�ش �ضلته فقد هوى.

ورمبا قدر �لطفل على حماكاة �أفعال 
�ل�ضالة وترديد كلماتها.. رمبا متكن �ملمثل 
من �إظهار �خل�ضوع وت�ضنع �أهم �ملنا�ضك.. 
لكن هذ� وذ�ك ال يغنيان �ضيئا عن �ضالمة 

�ليقني، ونبالة �ملق�ضد.
و�حلكم على مقد�ر �لف�ضل وروعة �ل�ضلوك 

يرجع �إىل م�ضار ال يخطئ، وهو �خللق 
�لعاىل!

�ل�سالة �لو�جبة:
عندما �أمر �هلل بها �أَبَان �حلكمة من �إقامتها 

فقال تعال: }�تُْل َما �أُوِحَي �إِلَيَْك ِمَن 
اَلَة تَنَْهى َعِن  اَلَة �إَِنّ �ل�ضَّ �لِْكتَاِب َو�أَِقِم �ل�ضَّ

ُ يَْعلَُم َما  ِ �أَْكرَبُ َو�هلَلّ �لَْفْح�َضاء َو�مْلُنَكِر َولَِذْكُر �هلَلّ
نَُعوَن{)2( فاالإبعاد عن �لرذ�ئل، و�لتطهي  تَ�ضْ

من �ضوء �لقول و�ضوء �لعمل هو حقيقة 
�ل�ضالة.

�لعالقة بني �ل�سيام و�لدعاء
�آيات �ل�ضيام جاء عقبها ذكُر �لدعاء 
َفاإِيِنّ  َعِنّي  ِعبَاِدي  �َضاأَلََك  َو�إَِذ�   {
َدَعاِن  �إَِذ�  �ِع  �لَدّ َدْعَوَة  �أُِجيُب  َقِريٌب 
لََعلَُّهْم  ِبي  َولْيُوؤِْمنُو�ْ  ِل  َفلْيَ�ْضتَِجيبُو�ْ 
قال   ]186  : �لبقرة  يَْر�ُضُدوَن{] 

بع�ش �ملف�رسين : )) ويف هذه �الآية 
�إمياءٌ �إىل �أن �ل�ضائم مرجو �الإجابة ، 
و�إىل �أن �ضهر رم�ضان مرجوة دعو�ته 
، و�إىل م�رسوعية �لدعاء عند �نتهاء 
�لتحرير   [  )) رم�ضان  من  يوم  كل 

تعاىل  و�هلل   ]179/2 و�لتنوير 
يغ�ضب �إذ� مل ي�ضاأل قال �لنبي عليه 
�ل�ضالة و�ل�ضالم )) من مل ي�ضاأل �هلل 
يغ�ضب عليه (( ] رو�ه �أحمد 442/2 

و�لرتمذي 3373 [ .

�لعفو عن �خلطاأ و�لن�سيان يف �لفروع
َب  ْو �رَسِ اِئٌم َفاأََكَل �أَ ولقد عفي �هلل يف �لفروع عن �خلطاأ و�لن�ضيان فال حرج علي من ن�ضي �أو �أخطاأ فيه »َمْن نَ�ِضَى َوُهَو �ضَ

َطاأَ َو�لِنّ�ْضيَاَن َوَما ��ْضتُْكِرُهو� َعلَيِْه« ِتى �خْلَ اَوَز َعْن �أَُمّ َ َتَ ُ َو�َضَقاهُ«)10( و�ضيامه �ضحيح »�إَِنّ �هلَلّ ا �أَْطَعَمُه �هلَلّ َ َنّ ْوَمُه َفاإِ َفلْيُِتَمّ �ضَ

�لإميان �ملزور
فلي�ضت �لعربة يف �جلوع و�لعط�ش �إنا �لعربة يف �ملقا�ضد و�ملعاين و�أ�ضول �ل�رسيعة ومل يعف �الإ�ضالم عن �خلطاأ فيها �أو 
ن�ضيانها الأنها يجب �أن تختلط بلحمه وت�ضيل مع دمه يف عروقه ينب�ش بها قلبه. ويف هذ� يقول ربنا تبارك ��ضمه:}�أََر�أَيَْت 

اَلِتِهْم  ِلنَّي* �لَِّذيَن ُهْم َعْن �ضَ �ْضِكنِي* َفَويٌْل ِللُْم�ضَ يِن* َفَذِلَك �لَِّذي يَُدُعّ �لْيَِتيَم* َواَل يَُح�ُشّ َعلَى َطَعاِم �مْلِ ُب ِبالِدّ �لَِّذي يَُكِذّ
�َضاُهوَن* �لَِّذيَن ُهْم يَُر�ءُوَن* َومَيْنَُعوَن �مْلَاُعوَن{ عالمة �ملكذبني بيوم �لدين �ضوء خلقهم مع �هلل بد�ية باالإهمال يف حقه 

�ل�ضالة ومل يتوجهو� �إليه باالإخال�ش يف �لعبادة فر�حو� ير�وؤون �لنا�ش، و�ضوء خلقهم مع �لنا�ش نهاية فينهر �ليتيم وال 
يتمثل �أخالق �لدين �لتي دعت �إل �لتكافل و�ملحبة و�لر�أفة، فمنع خيه عن �لنا�ش )َومَيْنَُعوَن �مْلَاُعوَن(

ح�سول �لتقوى
و�لتقوى غاية �الأمر، وجماع �خلي، وو�ضية �هلل لالأولني و�الآخرين، و�ل�ضوم فر�ضة عظمى للتزود من �لتقوى، قال تعاىل 

}...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�ضور مري�ضا مل يذهب �إل طبيب �أو ذهب ولكن مل يتناول �لدو�ء �أو تناوله علي غي ما �أو�ضي به �لطبيب؟! فهذ� يعد 
من �ل�ضفهاء. فعندما ي�ضبح هُمّ �مل�ضلم �أن يوؤدي �لعباد�ت بطريقة �ضكلية دون �اللتفات �إل مقا�ضدها ودون �إحد�ث 

تغيي يف �أخالقه فال يجد للعبادة ثمرة، وال يجد حالوة �الإميان، وتد �نف�ضاما يف �ضخ�ضية بع�ش �مل�ضلمني، فقد تده 
ى �ل�ضدق، ويُ�ضيء معاملة  ا كثي �ل�ضالة و�ل�ضيام و�حلج و�العتمار، ويف �لوقت نف�ضه ال يُوؤمَتَن علي �ضيء، وال يتَحَرّ �ضخ�ضً

�الآخرين، وتده قليل �ل�ضرب عند �لبالء؛ فهو �إذ� مل يتغي بعبادته ومل ي�ضتفد من �أد�ئها.

حمفز�ت خارجية
�أوالً : �جتماع كافة �مل�ضلمني على �ضيام هذ� �ل�ضهر و�لعبادة فيه، وهو ما يحفز �مل�ضلم لال�ضتمر�ر يف �لعبادة ويدفعه 
نحو تغيي �ضلوكه وعادته. ثانياً : تغي �ل�ضلوك من حيث �لطعام و�ل�رس�ب و�لعبادة، و�ضبط �لنف�ش و�لتحكم بها، ليكون 
�مل�ضلم هو من يتحكم بنف�ضه ال �ضهو�ته. ثالثاً : تالزم �أد�ء �لعباد�ت و��ضتمر�رها ما بني �ضحور و�ضيام و�ضالة وفطور 
وقيام وتهجد طو�ل �ل�ضهر دون �نقطاع، فامل�ضلم طو�ل هذه �ملدة يف تكامل الأنو�ع خمتلفة من �لعباد�ت مما ي�ضاعد 

على �ال�ضتمر�ر يف �لطاعة. ر�بعاً : �ل�ضلوك �الإيجابي �جلماعي من خالل �لتز�م �مل�ضلمني بحفظ �أل�ضنتهم وجو�رحهم 
مما يحفز على روح �الألفة و�ملحبة وي�ضاعد على �لتغيي. �إن كل ما يف �لكون يتغي يف رم�ضان، وهذه �ملحفز�ت ينبغي 
للم�ضلم �أن ي�ضت�ضعرها ويتعاي�ش يف �أجو�ئها لكي يبد�أ معها �لتغيي، �لتغيي �الإيجابي �لذي ي�ضتمر مع �مل�ضلم وال ينقطع 

حتى بعد رم�ضان.
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نقا�س 
ارتدادات »كورونا«:

 مركز امل�ستقبل للأبحاث 
والدرا�سات املتقدمة

قلق متوا�سل:

دون  من  االأرقام،  هذه  تدعو 
مما  والتوج�ش  احلرية  اإىل  �شك، 
يحدث، كما اأنها تثري القلق ب�شاأن 
هذا  جراء  يحدث  اأن  ميكن  ما 
ال�شيما  امل�شتقبل،  يف  الفريو�ش 
لقوا  ملن  االإجمايل  العدد  واأن 
حتفهم جراء هذا الفريو�ش حتى 
االآن تخطى عدد الذين توفوا يف 
 2002 عامى  كوجن  وهوجن  ال�شني 
»�شار�ش«  فريو�ش  ب�شبب  و2003 
والذين  احلاد(،  الرئوي  )االلتهاب 

بلغ عددهم 349 حالة وفاة. 
وقد �شبب ذلك الفريو�ش يف حينه 
ال�شديد  العاملي  القلق  من  حالة 
كبد  ما  العاملية،  االأ�شواق  يف 
الفرتة  العاملي يف هذه  االقت�شاد 
مليار   40 بنحو  تقدر  خ�شائر 
دوالر، يف الوقت الذي ت�شري بع�ش 
وكالة  اإىل  تعود  التي  التقديرات، 
االقت�شادية،  لالأنباء  »بلومبريج« 
االقت�شادية  اخل�شائر  اأن  اإىل 
فريو�ش  ب�شبب  املتوقعة  العاملية 
تبلغ  اأن  يتوقع  اجلديد  »كورونا« 
نحو  اأى  دوالر،  مليار   160 نحو 
فريو�ش  خ�شائر  اأمثال  اأربعة 

»�شار�ش« املذكور. 

ويُنبئ ما بدا على االأ�شواق العاملية 
من اأداء، وحالة التخبط ال�شديدة 
هذه  جميع  فيها  دخلت  التي 
املال  اأ�شواق  وخا�شة  االأ�شواق، 
والنفط، باأن االقت�شاد العاملي يف 
انتظار املزيد من اخل�شائر. لكن 
اأو  املنطقي،  من  لي�ش  اأنه  برغم 
التهوين  اجليد،  باالأمر  لي�ش  اأنه 
اأمر الفريو�ش وخطورته على  من 
االقت�شاد  وعلى  وحياتهم،  الب�رش 
فمن  ككل،  العاملي  واال�شتقرار 
اأن  على  التاأكيد  ال�رشوري مبكان 
ما ي�شهده العامل االآن من خ�شائر 
واأداء غري مطمئن يف  اقت�شادية، 
جراء  هو  االأ�شواق،  من  العديد 
يف  واملبالغة  التهويل  من  حالة 
الفريو�ش،  ب�شاأن  الفعل  ردود 
واخلوف الزائد عن احلد اإزاء ما 
ميكن اأن يرتتب عليه من تبعات يف 

امل�شتقبل.

موؤ�سرات مطمئنة:

ميكن  موؤ�رشات  هناك  كانت  اإذا 
ا�شتخدامها كدليل على اأن فريو�ش 
كارثة  يف  يت�شبب  قد  »كورونا« 
�شحية يف مدنية ووهان ال�شينية، 
بالتوازي مع توقعات بارتفاع عدد 
األف   500 نحو  اإىل  به  االإ�شابات 
ملدر�شة  تقديرات  وفق  حالة، 
اال�شتوائي«  والطب  »النظافة 

وهو  لندن،  الربيطانية  بالعا�شمة 
حال  )يف  ومقلق  للغاية  كبري  رقم 
حتققه(، اإال اأنه يف املقابل هناك 
وتتعلق  التفاوؤل،  اإىل  تدعو  بادرة 
انت�شار  اأن  اإىل  ت�شري  بتوقعات 
يف  مداه  اإىل  �شي�شل  الفريو�ش 
ومن  اجلاري،  فرباير  �شهر  نهاية 
�شيئاً  االنح�شار  اإىل  يتجه  ثم 

ف�شيئاً. 
ميكن  موؤ�رشات  هناك  اأن  كما 
العامل  اأن  على  كدليل  ا�شتخدامها 
اله�شترييا  من  حالة  يف  وقع  قد 
فيه  املبالغ  واخلوف  ال�شديدة 
اأهمها  »كورونا«،  فريو�ش  من 
مازال  االآن  حتى  الفريو�ش  اأن 
حم�شوراً يف ال�شني، واأنه مل يتحول 
جميع  واأن  بعد،  عاملي  لوباء 
التي مت  والوفيات  االإ�شابة  حاالت 
االآن  حتى  ال�شني  خارج  اكت�شافها 
وم�شافرين  منتقلني  ل�شينيني  هى 

اإىل دول اأخرى. 
مهمة  بادرة  هناك  ذلك،  بجانب 
فريو�ش  انت�شار  معدل  باأن  تتعلق 
»كورونا« يف ال�شني بداأ يف التباطوؤ، 
من  املعلنة  البيانات  ت�شري  حيث 
قبل جلنة ال�شحة الوطنية ال�شينية 
�شهد  فرباير(   16( االأحد  يوم  اأن 
جديدة،  اإ�شابة  حالة   2009 ر�شد 
بينما كان عدد االإ�شابات اجلديدة 
ال�شابق  اليوم  يف  ر�شدها  مت  التي 
بلغ 2،641  )ال�شبت 15 فرباير( قد 

فقط،  هذا  لي�ش  اإ�شابة،  حالة 
التي  اجلديدة  الوفيات  فحاالت 
�شهدها يوم االأحد اأي�شاً بلغت 142 
حالة وفاة، انخفا�شاً من 143 حالة 

وفاة يف اليوم ال�شابق.
جميع  فاإن  اأخرى،  زاوية  ومن   
ذلك  �شهدها  التي  الوفاة  حاالت 
ما  هوبي،  اإقليم  يف  حدثت  اليوم 
وقعت  فقط  حاالت  اأربع  عدا 
يف  املوؤ�رشات  وهذه  خارجه. 
فريو�ش  اأن  على  تدل  جمملها 
يف  دخل  قد  يكون  رمبا  »كورونا« 
واأن  االآن،  االنح�شار  اإىل  طريقه 
االأ�شابيع القليلة املقبلة قد ت�شهد 
وانتهائه  لانح�شاره  بوادر حقيقية 
تراجع  ثم  ومن  تدريجي،  ب�شكل 

خماطره على االقت�شاد العاملي.
موؤ�رشات  ذلك  بجانب  وهناك 
»كورونا«  اأن  على  تدلل  عديدة 
العديد  بني  من  فريو�شاً  اإال  لي�ش 
ر�شدها  يتم  التي  الفريو�شات  من 
حول العامل كل عام، والتي يتوفى 
ب�شببها ع�رشات االآالف، ففريو�ش 
املعتاد  املو�شمية  االأنفلونزا 
بني  يرتاوح  ما  وفاة  يف  يت�شبب 
�شخ�ش  األف   500 اإىل  األفاً   250
�شنوياً حول العامل، وفق تقديرات 
اأن  كما  العاملية.  ال�شحة  منظمة 

يرتاوح  ما  ي�شيب  الكولريا  وباء 
بني 1٫3 مليون �شخ�ش و4 مليون 
يرتاوح  ما  ويقتل  �شنوياً،  �شخ�ش 
األف  و143  �شخ�ش  األف   21 بني 
عام.  كل  العامل  حول  �شخ�ش 
التي  االقت�شادية  التكلفة  اأن  كما 
كل  االأوبئة  ب�شبب  العامل  يتحملها 
دوالر  مليار   500 بني  ترتاوح  عام 
تقديرات  وفق  دوالر،  مليار  و570 
وهذه  الدويل،  النقد  �شندوق 
من   %0٫7 نحو  ت�شاوي  القيمة 
العاملي.   االإجمايل  املحلي  الناجت 
هذه  جميع  فاإن  اخلتام،  يف 
اأن  تعني  واملعطيات  املوؤ�رشات 
كل ما �شهده العامل خالل االأ�شابيع 

اقت�شادي  ا�شطراب  من  املا�شية 
تربيره  ميكن  الذي  باالأمر  لي�ش 
اقت�شادية حقيقية، بل هو  بحجج 
فيه يف  ومبالغ  �رشيع  تدهور  نتاج 
االأ�شواق  يف  املتعاملني  معنويات 
االأمر  هذا  كان  واإذا  العاملية، 
للم�شتثمرين،  بالن�شبة  مقبوالً 
روؤو�ش  على  يخافون  الذين 
ذلك  مواجهة  يف  فاإنه  اأموالهم، 
تن�شاق  اأال  الدول  حكومات  على 
ت�شبط  واأن  املبالغات،  هذه  وراء 
لتكون  و�شيا�شاتها  فعلها  ردود 
لالقت�شاد  ا�شتقرار  عامل  مبثابة 
مواجهة  يف  له  وحماية  العاملي، 

املخاطر املحتملة للفريو�ش. 

هل ردود الفعل القت�شادية العاملية مبالغ فيها؟
يرى املتابع للأخبار وو�سائل الإعلم العاملية الآن اأن فريو�س »كورونا«، والوباء التاجي املرتتب عليه، اأحد اأكرب التهديدات التي تواجه 

العامل يف الوقت الراهن، اإن مل يكن اأكربها بالفعل، وذلك من جميع الأوجه، اقت�ساديًا واجتماعيًا واأمنيًا و�سيا�سيًا. فالوباء الذي اأُعِلن 
عن اكت�سافه منذ قرابة ال�سهرين يف مدينة ووهان ال�سينية، و�سلت ح�سيلة �سحاياه يف ال�سني وحدها حتى الآن اإىل 1،770 حالة وفاة، 
و70،548 اإ�سابة موؤكدة. كما اأن متو�سط عدد الوفيات اليومية يف ال�سني حاليًا يدور حول 140 حالة، ومتو�سط حالت الإ�سابة اليومية 

اجلديدة املوؤكدة هناك اأي�سًا بات يدور حول 2،500 حالة. اأما خارج ال�سني، فقد ظهرت نحو 500 حالة اإ�سابة به، يف حوايل 24 دولة، كما 
اأنه ت�سبب يف وفاة 4 اأ�سخا�س يف اليابان وهونغ كوجن والفلبني وفرن�سا.
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جنني �ضمال ال�ضفة الغربية املحتلة

الربيق  م�صنع  مبادرة  وعك�صت 
اأبناء  ت�صود  التي  العونة  روح 
للأزمات  الت�صدي  يف  �صعبنا 
اجلهد  اأهمية  على  وتاأكيدا 
القطاعات  كافة  من  اجلماعي 
واأنه  �صيما  ال�صمود،  تعزيز  يف 
البحتة  االقت�صادية  الناحية  من 
ت�صكل  الراهنة  الظروف  فاإن 
للم�صنع  ا�صتثمارية  فر�صة 
امل�صنع  لكن  اأرباحه،  لزيادة 
على  االجتماعية  امل�صئولية  اآثر 
حنفر  حكم  وقال  الوفري  الربح 
ملرا�صلنا  الربيق  م�صنع  �صاحب 
هو  الربيق  م�صنع  فعله  ما  اإن 
االجتماعية  امل�صئولية  من  جزء 
االأزمة،  هذه  يف  �صعبنا  جتاه 
الأبعد  للذهاب  م�صتعدون  واأنهم 
من ذلك للقيام بواجبهم يف هذا 
االإن�صان  �صحة  وتقدمي  الظرف 

وحمايته على اأي �صيء اآخر.
وما فعله وبادر اإليه م�صنع الربيق 
تعمل  اأخرى  �صارت عليه معامل 
بادر  حيث  املعقمات،  اإنتاج  يف 
للمنظفات  العرت  الدكتور  م�صنع 
لتوزيع مماثل وهي عادات لي�صت 

غريبة على �صعبنا.
العونة اأ�ضيلة يف �ضعبنا

اأبو  عاطف  ال�صحفي  واأكد 
»يف  ذلك  على  تعقيبا  الرب 
املواد  ينتجان  م�صنعني  جنني 
وجودة  مبوا�صفات  املعقمة 
عالية، عمل بجهد ا�صتثنائي مل 

يرفعا االأ�صعار رغم ارتفاع اأ�صعار 
كبرية  كميات  قدما  املدخلت، 
تربع لعدد من املوؤ�ص�صات العامة 
واخلريية وامل�صاجد، هما م�صنع 
الربيق وم�صنع دكتور العرت، وهذا 

ي�صتحق التقدير«.
ويف ظل اإجراءات الطوارئ التي 
اأعقبت قرارات احلد من انت�صار 
الفريو�ص بادر القطاع اخلا�ص يف 
متطلبات  لتبني  جنني  حمافظة 
املطلوبة  ال�صحية  االإجراءات 
قبيل  من  الطوارئ  خطة  وفق 
ال�صحي،  احلجر  مقر  جتهيز 
ومقر علج ومتابعة احلاالت يف 
من  ذلك  وغري  الكوري،  املركز 

تبعات.
التجارية  الغرفة  وتعهدت 
اأكرث  بتقدمي  بجنني  ال�صناعية 

ت�صكل  �صيكل  األف   150 من 
ن�صف املوازنة التقديرية االأولية 
اأجل  من  بجنني  ال�صحة  لوزارة 
الطوارئ  متطلبات  مع  التعامل 
يف املرحلة االأوىل وب�صخاء كبري 
التجاري  الك�صاد  حالة  ورغم 
اإجراءات  �صاحبت  التي  الكبري 
كبري  ب�صكل  وانعك�صت  الطوارئ 
التجار  بادر  فقد  التجار  على 
الغرفة  رئي�ص  واأكد  للتربع 
بكر  اأبو  عمار  بجنني  التجارية 
على وقوف القطاع اخلا�ص بكل 
�صعبنا  حماية  اأجل  من  اإمكاناته 
وهو قدم و�صيقدم كل ما بو�صعه 

للخروج من هذه االأزمة.
التعا�صد والتعاون  اأن  اإىل  واأ�صار 
اأ�صكال  واأحد  �صعبنا  �صمات  من 
وقت  تقوينا  التي  ال�صمود 

كان  اخلا�ص  والقطاع  االأزمات 
بدوره  القيام  يف  �صباقا  دائما 
تتاأخر كافة  اأكمل وجه ومل  على 
مبادرات  تقدمي  عن  القطاعات 
و�صع  اأعلنوا  فاالأطباء  اإيجابية، 
خطة  خدمة  يف  جهودهم  كافة 
منهم  عدد  بادر  فيما  الطوارئ 
لقيادة خطبة ودر�ص اجلمعة يف 
حلقات  اإىل  لتحويلها  امل�صاجد 

توعية �صد فريو�ص كورونا.
جمتمع  منظمات  بادرت  كما 
مدين لو�صع كوادرها وعنا�رصها 
حملت  اإطار  يف  متطوعني 
التوعية اجلماهريية، وهكذا فعل 
وموؤ�ص�صات  مبادرون  معلمون 
التعليم  قطاع  يف  عاملة  اأهلية 
الإطلق مبادرات تعليمية يف ظل 

تعطيل املدار�ص.

مبادرة تطوعية للتعقيم من كورونا
مببادرة طوعية لقت ا�ضتح�ضان وتقدير اجلمهور بادر م�ضنع الربيق للمنظفات يف جنني �ضمال ال�ضفة 

الغربية املحتلة اإىل توزيع مواد تعقيم جماًنا على كافة املوؤ�ض�ضات احلكومية والأهلية وامل�ضاجد والكنائ�س 
والأماكن العامة من اأجل امل�ضاعدة يف احلد من انت�ضار الفريو�س.

وكالت 

لهذا ال�ضبب ..
الحتالل يفكر بالإفراج عن الأ�سرى الأطفال

ق.ف

الليلة  معاريف،  �صحيفة  ذكرت 
االحتلل  حكومة  اأن  املا�صية، 
تفكر باالإفراج عن االأ�رصى الق�رص، 

يف ظل انت�صار فريو�ص »كورونا«.
ال�صجون  يف  االحتلل  ويعتقل 
بينهم  واأ�صرية،  اأ�صري   5000 نحو 
قرابة 200 طفل واأكد مركز اأ�رصى 
فل�صطني للدرا�صات يف وقت �صابق، 

اأنه مل يتم ت�صجيل اأي حالة اإ�صابة 
يف  االأ�رصى  بني  كورونا  بفريو�ص 
اإدارة  لكن  االحتلل،  معتقلت 
ال�صجون ال تزال متاطل يف توفري 
واحلماية،  ال�صلمة  اإجراءات 

والتعقيم  التنظيف  مواد  وتوفري 
داخل ال�صجون.

حكومة  يف  ال�صحة  وزارة  واأعلنت 
اإ�صابة  اجلمعة،  اأم�ص  االحتلل، 

143 بفريو�ص كورونا امل�صتجد.

وا�سنطن ترد على ت�سريحات 
ال�سني ب�ساأن كورونا

تقدير موقف
فريو�س كورونا واملجتمع 

الفل�سطيني يف لبنان

اخلارجية  وزارة  ا�صتدعت 
لدى  ال�صيني  ال�صفري  االأمريكية 
وا�صنطن للحتجاج على تعليقات 
اجلي�ص  اأن  اإىل  ت�صري  التي  بكني 
فريو�ص  جلب  رمبا  االأمريكي 
كورونا اإىل ووهان، و�صط ت�صاعد 
حول  البلدين  بني  التوترات  حدة 
وقال  الفريو�ص  تف�صي  م�صدر 
االأمريكية  اخلارجية  يف  م�صوؤول 
كبري  �صتيلويل،  ديفيد  اإن 
ل�صوؤون  االأمريكيني  الدبلوما�صيني 
اآ�صيا، وجه »خطابا  منطقة �رصق 
ال�صيني  لل�صفري  اللهجة«  �صديد 
الذي  تيانكاي  كيو  وا�صنطن  لدى 
وا�صحا«،  »دفاعيا  موقفا  اتخذ 

بح�صب »رويرتز«.
اإىل  ت�صعى  ال�صني  اأن  واأ�صاف 
االنتقادات  وطاأة  من  التخفيف 
الدولية املوجهة اإليها لدورها يف 
االأمر  واإخفاء  الفريو�ص  »انت�صار 

عن العامل«.
املوؤامرة  نظريات  »ن�رص  وتابع: 
ونحذر  لل�صخرية.  ومثري  خطري 
لن  اأننا  من  )ال�صينية(  احلكومة 
على  حلر�صنا  ذلك  مع  نت�صامح 
والعامل  ال�صيني  ال�صعب  �صالح 

اأجمع«.
من جانبها، مل تعلق �صفارة ال�صني 
ت�رصيحات  على  وا�صنطن  يف 
امل�صوؤول االأمريكي، وعلى الرغم 
البلدين،  بني  التوتر  علمات  من 
دونالد  االأمريكي  الرئي�ص  اأ�صاد 
اجلمعة  يوم  بكني  بجهود  ترامب 

حول »تبادل املعلومات«.
احلكومة  با�صم  املتحدث  وكان 
االأمريكي  اجلي�ص  قاالإن  ال�صينية 

اإىل  كورونا  فريو�ص  جلب  رمبا 
التي  ال�صينية،  ووهان  مدينة 
كانت االأكرث ت�رصرا ب�صبب تف�صي 
ال�صني  وجهت  كما  الفريو�ص 
للواليات املتحدة اتهامات بتعمد 
ن�رص الذعر ب�صبب كورونا، م�صرية 
ذلك  يف  تبالغ  وا�صنطن  اأن  اإىل 
حول  اجلماعي  الهلع  وت�صجيع 
با�صم  املتحدثة  قالت  اإذا  العامل 
موؤمتر  يف  ال�صينية  اخلارجية 
�صحفي: »بع�ص الدول وباالأخ�ص 
االأمريكية،  املتحدة  الواليات 
تتعامل مع فريو�ص كورونا بطريقة 
تتلق  م�صيفة:«مل  جدا«،  عجيبة 
اأية م�صاعدة جوهرية من  ال�صني 
تلقته  ما  وكل  املتحدة،  الواليات 
رد  فقط،  الذعر  ن�رص  هو  بكني 
حماولة  املتحدة  الواليات  فعل 
منها خللق حالة من اخلوف ون�رص 

الذعر يف كل العامل«.
العاملية  االإ�صابات  وجتاوزت 
الذي  اجلديد  كورونا  بفريو�ص 
ال�صني  و�صط  يف  مرة  الأول  ظهر 
األف   135 املا�صي،  العام  نهاية 
 4981 الوفيات  وبلغت  م�صاب، 
عدد  قارب  فيما  وفاة،  حالة 
توا�صل  ومع  األفا   70 املتعافني 
تف�صي فريو�ص كورونا يف خمتلف 
من  العديد  كثفت  العامل،  اأنحاء 
االحرتازية  االإجراءات  الدول 
واأعلنت  الفريو�ص،  انت�صار  ملنع 
العاملية،  ال�صحة  منظمة 
مار�ص،   11 لـ  املوافق  اخلمي�ص 
»وباء  امل�صتجد  كورونا  فريو�ص 
اأنه ال يزال  اأكدت  لكنها  عامليا«، 

من املمكن »ال�صيطرة عليه«.�ص

راأفت مرة 

لي�ص  االأمر  جدا،  خطر  الو�صع 
يف  ينت�رص  كورونا  وباء  لعبة، 
على  للدول  قدرة  ال  العامل، 
العامل  نتائجه  حتمل  اأو  مكافحته 
قادر  اأحد  ال  وي�صتنجد،  ي�رصخ 
الأن  فاعلة؛  م�صاعدة  تقدمي  على 
االأزمة  نف�ص  من  يعاين  اجلميع 
الفل�صطينيني  اللجئني  جمتمع 
يفتقد  �صعيف،  جمتمع  لبنان  يف 
للبنية ال�صحية القوية، املوؤ�ص�صات 
املخيمات  يف  املوجودة  ال�صحية 
موؤ�ص�صات  لبنان  يف  الفل�صطينية 
فيها  تتوفر  ال  ا�صت�صفائية 
التجهيزات والتقنيات القادرة على 
التعامل مع وباء خطر منت�رص مثل 

كورونا.
هذه املوؤ�ص�صات تقوم بدور لكنها 

لوحدها غري قادرة.
ويتمدد،  العامل  يف  ينت�رص  الوباء 
احلكومة اللبنانية �صعيفة، االأونروا 
كالعادة،  م�صوؤولياتها  من  تتهرب 
املخيمات  يف  الفاعلة  واجلهات 
تقدم ما ت�صتطيع �صمن اإمكانيات 

حمدودة.
ما  على  العمل  من  بد  ال  لذلك 

يلي:

الفل�صطيني  املوقف  توحيد  اأوال: 
واالإن�صاين  واملوؤ�ص�صاتي  ال�صيا�صي 

يف التعامل مع هذا الوباء.
من  ما ميكن  اأق�صى  تقدمي  ثانيا: 
للمخيمات  ورعاية  وم�صاندة  دعم 
جتهيزات  من  والتجمعات 

وم�صتلزمات.
اللبنانية  احلكومة  حتمل  ثالثا: 
الدول  كل  كما  م�صوؤولياتها 
عن  م�صوؤولة  فهي  العامل،  يف 
اأي وباء واأي م�صاب على  معاجلة 

اأرا�صيها.
االأونروا  وكالة  حتمل  رابعا: 
م�صوؤولياتها ب�صفتها موؤ�ص�صة دولية 
وعليها اأن تبادر اإىل جتهيز اأماكن 
املحافظات  جميع  يف  للعلج 
التجهيزات  وتوفري  اللبنانية 

اللزمة.
بحملت  القيام  �رصورة  خام�صا: 
املخيمات  جميع  يف  توعية 
بالعزل  وااللتزام  والتجمعات 
مينع  ما  وكل  والتعقيم  والنظافة 

االنت�صار.
التوعية  بعد  واالنعزال  الوقاية  اإّن 

هي اأهم عوامل مكافحة الوباء.
�صيا�صية  قوى  جميعا  علينا 
نعمل  اأن  واأفراد  وموؤ�ص�صات 

ملكافحة هذا الوباء.

»القطاع خاٍل من الفريو�س«ال�ضحة بغزة
 خمترب يعمل على مدار ال�ساعة لفح�س حالت ال�ستباه بكورونا

غزة:  يف  ال�صحة  وزارة  قالت 
يف  املركزي  خمتربها  اإن 
يعمل  الرمال«  �صهداء  »مركز 
الإجراء  ال�صاعة  مدار  على 
الفحو�صات املخربية حلاالت 
بفايرو�ص  باالإ�صابة  اال�صتباه 

كورونا اجلديد )كوفيد19(.
ت�رصيٍح  يف  الوزارة،  واأكدت 
اأن املخترب املركزي  اجلمعة، 
جمهز باالأجهزة وامل�صتلزمات 
لفح�ص  اللزمة  املخربية 

اجلديد،  كورونا  فايرو�ص 
املخترب  يف  الفنية  »والكوادر 
متاماً  موؤهلة  املركزي 
املخربية  الفحو�صات  الإجراء 

للفريو�صات«.
يف  ال�صحة  وزارة  اأعلنت  كما   
اأن 2667  قطاع غزة، اجلمعة، 
للحجر  يخ�صعون  �صخ�صا 
يف  منازلهم،  يف  ال�صحي 
اإ�صابتهم  من  احرتازي  اإجراء 
امل�صتجد  »كورونا«  بفريو�ص 

املخترب  يف  »تتوفر  وتابعت 
اإجراءات  كافة  املركزي 
والتعقيم  والوقاية  ال�صلمة 
العدوى،  انتقال  ملنع  اجليد 
حاالت  من  العينات  و�صحب 
بفايرو�ص  باالإ�صابة  اال�صتباه 
كورونا يتم يف اأماكن تواجدها 
ومن خلل فرق فنية خم�ص�صة 

لذلك«.
اأن  اإىل  ال�صحة  واأ�صارت 
جترى  املخربية  الفحو�صات 

املركزي  املخترب  يف  للعينات 
االإجراءات  �صلمة  يحقق  مبا 
»كافة  اإن  وقالت:  والنتائج 
الفحو�صات التي اأجريت خلل 
اإىل  لعائدين  ال�صابقة  االأيام 
قطاع غزة وعددها 19 فح�صاً 

كانت �صلبية بحمد اهلل«.
خلو  تاأكيدها  الوزارة  وجددت 
كورونا  مر�ص  من  غزة  قطاع 
حتى  )كوفيد19(  اجلديد 

اللحظة.
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�سباق عاملي:

 رغدة البهي/مركز امل�ستقبل 
للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

جهود دولية:

لإيجاد  الدولية  اجلهود  ت�سارعت 
ن�رش  عقب  »كورونا«  لفريو�س  لقاح 
الت�سل�سل  ال�سينيني  الأكادمييني 
اجليني للفريو�س يف قاعدة بياناٍت 
ا�ستعرا�س  ميكن  وعليه،  مفتوحٍة. 
الدولية  والنماذج  اجلهود  بع�س 
اللقاح،  ذلك  لإيجاد  الرامية 
بالإ�سافة اإىل بحث اإمكانية تطوير 
به،  امل�سابني  اآلم  لتخفيف  اأدوية 

وذلك على النحو التايل:
جتارب  بالفعل  بداأت  -1ال�سني: 
�رشيرية على عدٍد من الأدوية التي 
ياأتي يف مقدمتها تلك امل�ستخدمة 
املناعة  ونق�س  الإيبول،  عالج  يف 
واملالريا،  و«ال�سار�س«،  املكت�سبة، 
عالج  يف  فعاليتها  مدى  لختبار 
تُدرج  اأن  على  »كورونا«،  م�سابي 
�سينيٍة  بياناٍت  قاعدة  يف  النتائج 
وقد  احليوية.  الطبية  للدرا�سات 
اأتى ذلك بعد اأن قامت جمموعٌة من 
الأدوية  من  عدٍد  باختبار  الباحثني 
املخترب  يف  للفريو�سات  امل�سادة 
للتاأكد من فعاليتها �سد الفريو�س. 
تعافى  من  كافة  ال�سني  دعت  كما 
بالدم،  للتربع  »كورونا«  من فريو�س 
اأج�ساٍم م�سادٍة  يحتويه من  ملا قد 
وبروتيناٍت قيمٍة ميكن ا�ستخدامها 

لعالج املر�سى.
ت�سعى  املتحدة:  الوليات   2-
لتجنيد  الأمريكية  »مودرنا«  �رشكة 
بني  اأعمارهم  ترتاوح  متطوًعا   45
جتارب  لإطالق  عاًما  و55   18
�رشيرية بحلول نهاية اأبريل. وتبحث 
يف  املتخ�س�سة  ال�رشكات  بع�س 
العقاقري  يف  احليوية  التكنولوجيا 
املناعة  نق�س  لفريو�س  امل�سادة 
تبحث  كما  والإيبول.  الب�رشية 
»معاهد ال�سحة الوطنية الأمريكية« 
�سبل  بولية ماريالند عن   )NIH(
اإنتاج  على  الب�رشي  اجل�سم  ت�سجيع 

اأج�ساٍم م�سادة. 
وقد اأعلن »حتالف ابتكارات التاأهب 
�سيخ�س�س  اأنه   )CEPI( للوباء« 
مبلغ 11 مليون دولر لثالثة برامج 
لالأدوية  »اأنوفيو«  �رشكتا  تقودها 
جامعة  مع  بالتعاون  و«مودرنا« 
احل�سول  اأمل  على  كوينزلند، 
 16 خالل  لالإنتاج  قابل  لقاٍح  على 
اأ�سبوًعا. كما اأ�سدرت »اإدارة الغذاء 
 )FDA( والأمريكية«  والدواء 
»الطوارئ  بند  حتت  ا  ترخي�سً
مبتكرٍة  تقنيٍة  لعتماد  العاجلة« 
ملواجهة انت�سار فريو�س »كورونا«.

موؤ�س�سة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
من  واثنتني  جيت�س  وميلندا  بيل 
الكبرية  اخلريية  املوؤ�س�سات 

 125 بتقدمي  تعهدتا  الأخرى 
تطوير  يف  للم�ساعدة  دولر  مليون 
ويف  »كورونا«.  لفريو�س  عالج 
الرئي�س  نائب  �رشح  مت�سل،  �سياق 
مكافحة  ملف  وم�سئول  الأمريكي 
الفريو�س »مايك بن�س«: »نعمل على 
تو�سيع الختبارات للتو�سل اإىل لقاح 
ملكافحة فريو�س كورونا«. ويف هذا 
الإطار، تبحث الوليات املتحدة مع 
مكافحة  جهود  ال�سحة  قطاعات 
انت�سار الفريو�س، وتُطّور اختباراٍت 
اأنهم  »بن�س«  واأكد  عنه.  للك�سف 
�سيعملون على اإتاحة عالٍج لتخفيف 

اآلم امل�سابني بحلول ال�سيف.
بحوث  معهد  اأعلن  اإ�سرائيل:   3-
عن  الإ�رشائيلي   )MIGAL(
تطوير لقاح فريو�س التهاب ال�سعب 
فريو�س  لعالج  احلاد  الهوائية 
اأثبت اللقاح فعاليته  »كورونا«. وقد 
يف التجارب ال�رشيرية التي اأجراها 
معهد »فولكان« �سابًقا. وي�ستك�سف 
املحتملني  ال�رشكاء  حالًيّا  املعهد 
الثمانية  الأ�سابيع  يف  لإنتاجه 
موافقات  على  واحل�سول  القادمة، 
على  لختباره  الالزمة  ال�سالمة 

الب�رش.

الأدوية  �رشكة  تعمل  اأملانيا:   4-
جي«  اإيه  »كيورفاك  احليوية 
ابتكارات  اأجل  من  و«التحالف 
على  مًعا  للوباء«  ال�ستعداد 
ويف  للفريو�س.  م�ساٍد  لقاٍح  تطوير 
البحث  وزيرة  قالت  الإطار،  هذا 
اإنها  كارليت�سك«  »اأجنيا  الأملانية 
لفريو�س  م�ساٍد  لقاٍح  تطوير  تتوقع 
ونقلت  اأ�سهر.  غ�سون  يف  »كورونا« 
وكالة »رويرتز« عن الوزيرة الأملانية 
اأردنا  »اإذا   :2020 يناير  يف  قولها 
اجليد  فمن  املر�س،  هذا  احتواء 
اأن يكون لدينا لقاٌح يف وقٍت ق�سرٍي 
�سيحدث  هذا  اأن  ونفرت�س  ن�سبًيّا، 

يف غ�سون ب�سعة اأ�سهر«. 
اليابان: يعكف علماء يابانيون   5-
على اإجراء درا�ساٍت مكثفٍة وعاجلٍة 
»كورونا«،  فريو�س  على  للتغلب 
با�ستخدام اأجهزة كمبيوتر عمالقة 
املتوفرة  الأدوية  بع�س  لتحليل 
الإ�سابات  ملعاجلة  وا�ستعمالها 
�رشكة  تعكف  كما  عنه.  الناجمة 
 Takeda(( اليابانية  الأدوية 
 Pharmaceutical al Co
على تطوير دواٍء جديٍد م�ستٍق من 
بالزما دم من تعافوا منه، انطالًقا 
التي  امل�سادة  الأج�سام  قدرة  من 
طورها املر�سى على تقوية اجلهاز 

املناعي للمر�سى اجلدد.
�رشكة  اأعلنت  بريطانيا:   6-
 The Native Antigen(
بدء  الربيطانية عن   )Company
جديدٍة  مل�ساداٍت  التجاري  الإنتاج 
»كورونا«.  فريو�س  معاجلة  ميكنها 

جامعة  من  باحثون  اأعلن  وقد 
بدء  لندن عن  كولدج« يف  »اإمرييال 
يف  اآملني  الفئران،  على  التجارب 
العام.  نهاية  بحلول  هدفهم  بلوغ 
وفور النتهاء من املرحلة التجريبية 
اللقاح  فعالية  اختبار  �سيتم  الأوىل، 
التو�سل  املتوقع  ومن  الب�رش.  على 

للقاٍح نهائٍي بحلول نهاية العام.
معهد  يعكف  اأ�سرتاليا:   7-
اإيجاد  على  ملبورن  يف  »دوهرتي« 
بحث  خالل  من  للفريو�س  عالٍج 
ومن  منه.  حيٍة  عينٍة  ودرا�سة 
خاللها، ميكن للباحثني يف »خمترب 
�سحة احليوان الأ�سرتايل« بجيلوجن 
اأن يبداأوا يف فهم خ�سائ�سه، وهي 
العاملي  اجلهد  يف  حا�سمٌة  خطوةٌ 

لتطوير لقاح.
وت�سعى العديد من �رشكات الأدوية 
عالج  اإيجاد  اإىل  باملثل  العاملية 
لفريو�س »كورونا«، وذلك من خالل: 
وتوظيف  الربوتينات،  اإنتاج  حتفيز 
بالتعاون  التكنولوجية  التقنيات 
احليوية  التكنولوجيا  �رشكات  مع 
امل�ساعدات  وتقدمي  ال�سينية، 
املطلوبة مبا يف ذلك مركبات حقن 
ال�ستجابة  حتفز  التي  الربوتينات 
التجارب  واإجراء  املناعية، 

ال�رشيرية.

حتديات التقدم:

ال�سابقة،  اجلهود  من  الرغم  على 
يواجه تطوير اللقاح حتدياٍت جمة، 
التطورات  من  الرغم  على  وذلك 
وتعدد  الرائدة  التكنولوجية 
الأ�سباب  وهي  الدولية.  امل�ساعي 
النحو  على  اإجمالها  ميكن  التي 

التايل:
ميكن  ل  املالية:  القيود   1-
دون  فعلٍي  لقاٍح  يف  قدًما  امل�سّي 
مكثفٍة،  �رشيريٍة  اختباراٍت  اإجراء 
الأمر الذي يتطلب ت�سنيع اللقاحات 
يكلف  وقد  بدقة.  النتائج  ومراقبة 
ذلك يف نهاية الأمر مئات املاليني 
ل  اأمواٌل  وهي  الدولرات.  من 
لل�سحة  الوطنية  املعاهد  متلكها 
اجلامعات  اأو  النا�سئة  ال�رشكات  اأو 
متلك  ل  اأنها  كما  احلال.  بطبيعة 
مرافق الإنتاج والتكنولوجيا لت�سنيع 

اللقاح وتوزيعه على نطاٍق وا�سع.
ولطاملا كان اإنتاج اللقاحات مرهوًنا 
با�ستثمار حفنٍة من �رشكات الأدوية 
فايزر،  )مثل:  العمالقة  العاملية 
و�سانويف، وجون�سون اآند جون�سون، 
ال�رشكات  وهي  كو(،  اآند  ومريك 
تهافتها  الذهن  اإىل  يتبادر  قد  التي 
لقاٍح لفريو�س »كورونا«،  اإنتاج  على 
منه  املرجوة  الأرباح  ارتفاع  بفعل 

لت�سل اإىل ماليني الدولرات. 
ولكن على النقي�س من هذا الت�سور، 
ل ميكن لأّي من �رشكات الأدوية اأن 
ت�سمن اأرباحها، لأن املنتج اجلديد 

خا�سًة  فادحًة،  خ�سائر  يعني  قد 
هذا  ويف  عليه.  الطلب  تال�سى  اإذا 
�سيا�سة  مديرة  �رشحت  ال�سياق، 
الطبي  الأدوية يف مركز جروننجن 
باأم�سرتدام »اإيلني هوين« يف فرباير 
يف  يعتقد  قد  املرء  »اإن   :2020
مواجهة  على  الدواء  �سناعة  قدرة 
اأًيّا من �رشكات  لكّن  التحدي.  هذا 

الأدوية مل يُبِد اهتماًما كبرًيا«. 
وفًقا  متعددة:  اختبارات   2-
الأمرا�س  على  ال�سيطرة  ملركز 
 ،)CDC( الأمريكي  منها  والوقاية 
من  بعدٍد  اللقاح  تطوير  مير 
فهم  مقدمتها  يف  ياأتي  املراحل، 
يف  و�سلوكه  الفريو�س  خ�سائ�س 
املتعذر  الأمر  )وهو  امل�سيف 
»كورونا«  فريو�س  �سعيد  على 
بني  انت�ساره  منط  معرفة  ل�سعوبة 
اختبارها  ثم  والدول(،  احلالت 
اإجراوؤها  يتم  ثم  احليوانات،  على 
ال�ستجابات  لختبار  الب�رش  على 
من  �سغريٍة  اأعداٍد  يف  املناعية 
املعر�سني خلطر  املتطوعني غري 
اللقاح  اأن  وجد  فاإذا  املر�س. 
اجتياز  من  بد  فال  وفعال،  اآمن 
الالزمة.  التنظيمية  املوافقات 
فعالٍة  طريقٍة  توفري  ا  اأي�سً ويلزم 
جاهًزا  ي�سبح  اأن  قبل  لت�سنيعه 
يتطلب  عام،  وب�سكٍل  للت�سليم. 
تطوير لقاحاٍت جديدٍة اأمًدا طوياًل 
يرتاوح بني عاٍم واحٍد واأعواٍم عدة. 
العاملية،  ال�سحة  ملنظمة  وطبًقا 
يتاح  اأن  قبل  طويلة  مدة  متر  قد 

لقاح لفريو�س »كورونا«.

الربح واخل�سارة:  -3 ح�سابات 
الأدوية  �رشكات  من  عدٌد  يُف�سل 
عقاقري  يف  مواردها  ا�ستثمار 
م�سكنات  مثل  اقت�سادًيّا،  مربحٍة 
عن  بع�سها  عزف  وقد  الأمل. 
فريو�س  لعالج  لقاٍح  عن  البحث 
ياأتي  الأ�سباب  »كورونا« جلملٍة من 
حالة  رفع  احتمال  مقدمتها  يف 
فاإذا  اللقاح؛  تطوير  قبل  الطوارئ 
تال�ست حالة ال�رشورة امللحة، قد 

يتوقف العمل عليه وترتاجع جدواه 
القت�سادية. 

-4 احتمالت تطور الفريو�س: 
فريو�س  حتور  احتمالت  تتزايد 
له،  عالٍج  اكت�ساف  قبل  »كورونا« 
من  الفريو�س  طفرة  تختلف  وقد 
مكاٍن اإىل اآخر، وقد اأ�سارت درا�سة 
اأعدها عدد من الباحثني ال�سينيني 
اإىل اأن الفريو�س تطور اإىل �ساللتني 
اإحداهما اأكرث �رشا�سة. يف املقابل، 
هذه  يف  اخلرباء  بع�س  ي�سكك 
اإجراوؤها  مت  لأنه  نظًرا  الدرا�سة 
بالإ�سافة  حمدود،  نطاق  على 
منظمة  لدى  اأدلة  وجود  عدم  اإىل 
ال�سحة العاملية على هذا التطور.

ال�ستعدادات  غياب   5-
تراجع  اأوقات  يف  امل�سبقة: 
والأوبئة،  الأمرا�س  انت�سار 
لقاحاٍت  تطوير  دوافع  تنعدم 
وتقت�رش  الفريو�سية.  لالأمرا�س 
على  والتطوير  البحث  عمليات 
ذات  الطبية  الأبحاث  مراكز 
مقارنة  املحدودة  املالية  املوارد 
ل�رشكات  ال�سخمة  بامليزانيات 
املخ�س�سات  ترتاجع  كما  الأدوية. 
اللقاحات.  ل�سنع  الالزمة  املالية 
اإن�ساء  اخلرباء  بع�س  اقرتح  ولذا، 
اللقاحات،  �سندوٍق عاملٍي لتطوير 
ال�سلة  ذات  الأبحاث  لتمويل 
اأوقات  غري  و«كورونا« يف  بالإيبول 

انت�سار اأّي منهما.
بع�س  دفعت  ال�سياق،  هذا  ويف 
لفريو�س  الت�سدي  باأن  التحليالت 
»كورونا« كان من املفرت�س اأن يبداأ 
منذ انت�سار »ال�سار�س« خالل العقد 
املا�سي؛ فقد �ساهم توقف برنامج 
انت�سار  »ال�سار�س« يف  لقاح  اأبحاث 
بعيد.  حٍدّ  اإىل  »كورونا«  فريو�س 
فكما هو احلال مع الإيبول، توقف 
التمويل احلكومي وتوقفت �سناعة 
الأدوية مبجرد رفع حالة الطوارئ، 
املتقدمة  الأبحاث  بع�س  لتنتهي 

قبل اأن تبداأ.
-6 �سعف الطاقات الإنتاجية: 
لنقل  الإنتاجية  الطاقات  تتوافر  ل 

الت�سليم  مع  حتى  وتوزيعه  اللقاح 
بعملية  الإ�رشاع  باإمكانية  جًدل 
يتطلب  الأمر  اأن  ذلك  تطويره؛ 
التكنولوجيا  �رشكات  بني  ال�رشاكة 
احلكومية  والوكالت  احليوية 
كميٍة  اإنتاج  بهدف  واجلامعات، 
ملوؤ�س�سٍة  ميكن  فال  منه.  كبريٍة 
قدراتها-  كانت  -مهما  بعينها 
�سك  فال  مبفردها.  اللقاح  تطوير 
اإنتاج  �سيتطلب  اجلديد  اللقاح  اأن 
يف  اجلرعات  مليارات  بل  ماليني 

ال�سنوات القادمة.
اآثاٍر  حدوث  احتمال   7-
الأ�سباب  اأحد  وهو  جانبيٍة: 
ح�سول  دون  حتول  التي  الرئي�سة 
الأحيان-  من  كثرٍي  -يف  اللقاحات 
ل�سنواٍت  التنظيمية  املوافقة  على 
اأنفلونزا  لوباء  فللت�سدي  عدة؛ 
اأُعطي   ،2009 عام  يف  اخلنازير 
لقاح  �سخ�س  ماليني  �ستة 
اللقاح  وهو   .)Pandemrix(
اكت�ساف  بعد  لحًقا  �ُسحب  الذي 
بع�س  خدار  يف  ال�سلبي  اأثره 
اأن  بالذكر  وجدير  الأ�سخا�س. 
ذات  �سناعة  اللقاحات  تطوير 
خماطر متزايدة؛ ففي الثمانينيات، 
يف  الأدوية  �رشكات  بداأت  عندما 
حتمل التكاليف القانونية لالأ�رشار 
التي ت�سببها اللقاحات، اختار كثري 
بب�ساطة،  ال�سناعة  تلك  ترك  منها 
امل�ستح�رشات  والعمل يف �سناعة 

ال�سيدلنية.
ختاًما

التطورات  من  الرغم  على 
والتقدم  املت�سارعة،  التكنولوجية 
ال�ستثمارات  وكثافة  العلمي، 
الطبية؛  التكنولوجيا  يف  العاملية 
القيود  من  العديد  هناك  يزال  ل 
منا�سب،  لقاح  ظهور  تبطئ  التي 
مع تزايد تخوف ال�رشكات الكربى 
من  الطبية  املنتجات  يف  العاملة 
ملواجهة  لقاح  اإنتاج  على  الإنفاق 
كورونا يظهر بعد تراجع الفريو�س 
خل�سائر  هم  �سُ تََعُرّ ثم  ومن  عاملًيّا 

كربى.

ملاذا تاأخرت عملية تطوير لقاح لفريو�س كورونا؟
على الرغم من التقدم العلمي يف جمالت التكنولوجيا احليوية وال�سناعات الدوائية؛ اإل اأن تطوير لقاح لفريو�س »كورونا« مل يتم بال�سرعة 

ذاتها التي ينت�سر بها الفريو�س على امل�ستوى العاملي، اإذ ل تزال ال�سركات الكربى للأدوية وموؤ�س�سات البحوث والتطوير يف املراحل الأولية لعملية 
التطوير، وهو ما يرجع اإىل التكلفة املادية ال�سخمة وح�سابات الربحية لدى بع�س ال�سركات، والحتياج اإىل اإجراء جتارب واختبارات متعددة 

قبل طرحه للتداول، ف�سًل عن احلاجة لبناء �سبكات تعاون بني املوؤ�س�سات الر�سمية والقطاع اخلا�س واملنظمات غري احلكومية يف الداخل، 
وتعزيز التعاون بني الدول بهدف تطوير اللقاح والت�سدي لنت�سار الفريو�س.



�شيخ مدقن 

�ملحتجون �أمام م�شت�شفى مدينة 
مترن��شت رفعو� عديد �ل�شعار�ت 
�لو�قع  بتح�شني  تطالب  �لتي 
غر�ر  على  �ملزري  �ل�شحي 
وحياة  ..�نتماء  كر�مة  »�ل�شحة 
»، »�لرعاية �ل�شحية حق طبيعي 
»، »�ليوم  مر�كز �ل�شحة �أ�شبحت 
 ،  « �لفا�شدين  �شطرجن  لعبة 
»�ملادة 66 من �لد�شتور :�لرعاية 
مو�طن  كل  حق  من  �ل�شحية 
جز�ئري لكن يبقى �لو�قع مغاير� 

للد�شتور ».
يعترب  �ل�شحة  قطاع  �أن  ومعلوم 

�لتي  �ل�شائكة  �مللفات  بني  من 
حقيقية  �إر�دة  توفر  ت�شتدعي 
من طرف �شناع �لقر�ر بالوالية ، 

وهو ما دفع باملحتجني ملنا�شدة 
�ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�س 
تبون من �أجل �إيفاد جلنة حتقيق 

و  �لت�شيب  حالة  على   للوقوف 
�لنق�س  عن  ناهيك   ، �الإهمال 
�لفادح يف �الأخ�شائيني يف خمتلف 
بعديد  دفع  ما  وهو  �ملجاالت 
�حلاالت �ملر�شية �حلرجة لقطع 
للبحث عن �شبل  بعيدة  م�شافات 
�لوطن  واليات  مبختلف  �لعالج  
�أح�شن  ويف  �ل�شمالية  و  �ل�رشقية 
�حلاالت بواليات ورقلة ، غرد�ية 

و �أدر�ر .
من  جاد  تدخل  �نتظار  ويف 
لز�ما  يبقى  �ملعنية  �جلهات 
�لهياكل  خمتلف  قا�شدي  على 
�ل�شحية معاي�شة �لو�شع �ملزري 

الأجل غري م�شمى .
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وزير املالية الرو�شي

كورونا اأخطر من 
انخفا�س اأ�سعار النفط

�أن  �شيلو�نوف،  �أنطون  �لرو�شي  �ملالية  وزير  �أكد 
�أكرب  حتديا  ي�شكل  كورونا  فريو�س  تف�شي  تاأثري 
و�أن  �لنفط،  �أ�شعار  �نخفا�س  من  �لبالد  القت�شاد 
لهذ�  للت�شدي  �قرت�حات  حزمة  تعد  �حلكومة 
�ألقاها  كلمة  يف  �شيلو�نوف،  وقال  �ل�شلبي.  �لعامل 
»م�شاألة  �لرو�شي:  �ل�شبت يف جمل�س �الحتاد  �أم�س 
ب�شكل  �حلال  بطبيعة  توؤثر  كورونا  فريو�س  �نت�شار 
تخ�س جملة  الأنها  �القت�شادي  �لو�شع  على  �أخطر 
و�ل�شياحة  �لنقل  ذلك  يف  مبا  �لقطاعات،  من 
ديناميكية  على  �أقوى  ب�شكل  يوؤثر  وهذ�  و�لتجارة، 
�القت�شاد  �أن  �لوزير  وذكر  �القت�شادي«.  �لنمو 
�لرو�شي يتاأقلم ب�شكل عام مع �لتحديات �جلديدة، 
بالدرجة  تطال  �ملذكورة  �لتد�عيات  �أن  مو�شحا 
�الأوىل �ل�رشكات �لنفطية �لتي ر�كمت يف �ل�شنو�ت 
�الأخرية �ملو�رد �لكافية للتعامل مع �الأزمة و�أعرب 
هيئة  رئي�س  ملوقف  معار�شته  عن  �شيلو�نوف 
حذر  �لذي  كودرين  �أليك�شي  و�لتفتي�س  �لرقابة 
موؤخر� من �أن بقاء �أ�شعار �لنفط عند م�شتوى نحو 
35 دوالر� لربميل قد يوؤدي �إىل ركود يف �القت�شاد 
�لرو�شي، قائال: »لدينا تقييمات خمتلفة عن ذلك«. 
يف  �لت�شخم  معدالت  �أن  �إىل  �ملالية  وزير  ولفت 
 ،%4 نحو  م�شتوى  على  �شتكون   2020 عام  رو�شيا 

ح�شب �خلطط �ملطروحة �شابقا.

و�شت هام 
اقرتاح  باإلغاء الدوري 

الإجنليزي ونتائجه 
�قرتحت كارين بر�دي نائبة رئي�س نادي و�شت هام 
�ملمتاز  �الإجنليزي  �لدوري  نتائج  �عتبار  يونايتد، 
 4 حتى  �لن�شاط  تعليق  بعد  الغية  �ملو�شم  لهذ� 
�مل�شتجد  كورونا  تف�شي فريو�س  ب�شبب  �أفريل  من 
��شتئناف  �إمكانية  �أن  بر�دي  و�عتربت  بالبالد 
مباريات �لدوري �ملمتاز هي �رشب من �خليال يف 
ظل �لو�شع �حلايل، خا�شة بعد �إعالن �إ�شابة مدرب 
بر�دي  وقالت  باملر�س  ت�شيل�شي  وجناح  �أر�شنال 
ل�شحيفة »ذ� �شن« �لربيطانية: »تعليق �ملباريات �أو 
�إلغاء �ملو�شم ب�شكل كبري �أمر ال ريب فيه«وتابعت: 
�مل�شابقات  جميع  �إلغاء  �إمكانية  تفادي  ميكن  »ال 
�أي�شا،  �الإجنليزي  و�لدوري  �الإجنليزية  �لكرة  يف 
يتمكن  مل  حال  يف  باطال  �ملو�شم  هذ�  �شيكون 
�ملتبقية«.   �ملباريات  يف  �مل�شاركة  من  �لالعبون 
�لدوري  ترتيب  يف  �الأول  �ملركز  ليفربول  ويحتل 
 29 لعب  بعد  نقطة   82 بر�شيد  �ملمتاز  �الإجنليزي 
�إىل 6 نقاط فقط ليح�شم  »�لريدز  مبار�ة، ويحتاج 
�للقب، �أما مان�ش�شرت �شيتي فياأتي يف �لو�شافة بـ 57 
نقطة، فيما يقبع و�شت هام يونايتد يف �ملركز �لـ16 

بر�شيد 27 نقطة.

كورونا يتوح�س يف 
اإفريقيا

مل يعد تف�شي فريو�س كورونا �مل�شتجد جمرد تهديد 
�إفريقيا ما حتت �ل�شحر�ء بعد تو�يل تاأكيد  على دول 
و�أعلنت  �لبلد�ن  هذه  من  عدد  يف  �الإ�شابة  حاالت 
ناميبيا، �أم�س �ل�شبت، ت�شجيل �أول �إ�شابتني بالفريو�س 
لدى زوجني �إ�شبانيني دخال �لبالد يوم �الأربعاء �ملا�شي 
، ومت �إخ�شاعهما للحجر �ل�شحي و�أفادت وز�رة �ل�شحة 
�ل�شبت،  �ليوم  �لبالد،  يف  حالة  �أو  بت�شجيل  رو�ند�  يف 
ويتعلق �الأمر مبو�طن هندي دخل �لبالد يف 8 مار�س 
قادما من مومباي و �جلمعة، ك�شفت �ل�شلطات �لكينية 
�أن مو�طنة قدمت من �لواليات �ملتحدة عرب �لعا�شمة 
�شجلت  وقبلها  بالفريو�س  م�شابة  لندن  �لربيطانية 
�لعديد من �لدول �الإفريقية حاالت �إ�شابة يف �ل�شنغال 
وتوغو و�لكامريون، وبوركينا فا�شو، وجمهورية �لكونغو 
وكوت  ونيجرييا،  �إفريقيا،  وجنوب  �لدميقر�طية، 

ديفو�ر، و�لغابون، وغانا، وغينيا، و�إثيوبيا.

اإقامة اأوالد فار�س 3 ب�شلف  

47  ق�سية مرفوعة اأمام  
العدالة �سد الطلبة

ح�شيبة  بجامعة  �لطالبية  �ملنظمات  ممثلو  طالب 
بن بوعلي من  وزير �لتعليم  �لعايل و�لبحث �لعلمي 
و�ملدير �لعام  للديو�ن �لوطني  للخدمات �جلامعية 
مدير  لت�رشفات   حد  لو�شع  �لعاجل   بالتدخل 
�لذي  للذكور    03 فار�س  �أود  �جلامعية   �الإقامة 
�أ�شبح  يدفع �لطلبة �إىل �لعد�لة م�شتغال نفوذه  حتى 
�لطلبة  ممثلي  �شد   ق�شية   47 ت�شجيل  �إىل  و�شل 
�إن  بيانها  يف  �أ�شارت  �لتي  �لطالبية  و�ملنظمات 
هذ� �ملدير �لذي ال يتعدى  م�شتو�ه �ل�شنة �ل�شاد�شة 
على  �لطلبة  يحيل  باملطبخ  يعمل  وكان   �بتد�ئي  
�لقو�نني  وجود  رغم  �الأ�شباب  الأتفه  �لق�شاء 
�ملجال�س  على  �الإحالة  مقدمتها   ويف  �لتنظيمية 
الإيفاد  �لعاجل  بالتدخل  �لوزير  مطالبني  �لتاأديبية 
مدير  �أ�شار   جهته  من  �لق�شية.  يف  حتقيق  جلنة 
بالو�شط  هاتفي  �ت�شال  نغال يف  بوحف�س  �الإقامة 
�لطالبية  للمنظمات  وكر  �إىل  حتولت  �الإقامة  �أن 
منها  والئي  مكتب  كل  منظمة    12 عددها  �لبالغ 
�ملال   �أجل منحه  �ل�شغط على �ملدير من  يحاول 
�لق�شائية  �ملتابعات  �أما  قبوله  الميكن   ما  وهو 
 ، كال�رشقة  �لعام  �لقانون  بجر�ئم  مرتبطة  فهي 
�أمالك  �أو تخريب   ، �آخرها �رشقة تلفاز �ملوؤ�ش�شة 
�لدولة �أو عرقلة �ل�شري �حل�شن لالإقامة ، موؤكد� �نه 
�ملدير �لوحيد �لذي بقي �شنة كاملة بهذه �الإقامة 
�لتي يهابها كل �مل�شوؤولني ، �شف �إىل ذلك �أنه متكن 
�أ�شهر ،  من جتديد هياكلها و�أثاثها يف �قل من 08 
ولي�س  �لطلبة  جعلها يف خدمة  �إىل  ي�شعى  �أنه  كما 
يف خدمة قادة �ملنظمات �لطالبية �لذين يحاولون  
�حل�شول �إىل  �متياز�ت خا�شة موؤكد� �أنه ميلك �أدلة 
باأي جلنة وز�رية  لتقي �حلقائق  قوية وهو يرحب 

يف هذ� �مللف

قلم جاف

احلكومة و عفاريت �سليمان
الوليد فرج

�إىل  �أروم  بلكنة ممازح   ، ��شتفز�زه  بد�أت يف  �أن  بعد   
�إخر�ج بع�س �لدرر من مكنوناته قلت له باأن جيله هو 
من ورطنا فيما نحن فيه ، و ال منة له علينا باحلرية 
�ل�شنني  ثناياه حكمة  ، كانت جتاعيد وجه تخفي بني 
ز�دتها ح�رشة بديهته و دهائه قوة . فقال يل : �أ�شيدي 
ما  و  عام  ربع  عندها  وينها  برك  �حلكومة  ورونا 

�شوفناها�س! �أين جيلك ؟
�أفحمني فندمت على جتا�رشي �لبارد عليه و تذكرت 
�أن �ل�شورة �حلقيقية ل�شفات �مل�شوؤول و�رشوط تويل 
ن�شال  وال  �أكادميية  �شهادة  تت�شمن  ال  �مل�شوؤولية 
�شيا�شي و ال خربة و ال �نت�شاب جلهة �أو هيئة �أو تنظيم 
�أكرث من ذلك وال  �أور�ق وال  وال �شرية ذ�تية يف ثالثة 
�لقوة   : �ثنتني  تخرج عن  ال  �مل�شوؤول  �شفات   . �أدنى 
ما  تنفيذ  على  �لقدرة  تتج�شد يف  فالقوة   ، �الأمانة  و 
�أوكل لك و�الأمانة تعك�شها ح�شن رعاية ما بني يديك 
و حتت �شلطتك . فاهلل عز وجل بد�أ بذ�ته �ملقد�شة 
وهو يحمل �أعظم م�شوؤولية يف �لوجود وهي م�شوؤولية 
�لنزول بالوحي فو�شف �لقائم بها وهو جربيل )بالقوي 
ثََمّ  ُمَطاٍع  َمِكنٍي   �لَْعْر�ِس  ِذي  ِعنَْد  ٍة  ُقَوّ ِذي   ( �الأمني( 
�أمني(. ومل كنا �أ�شحاب رهق و جدل ز�دنا �هلل مثاال عن  
�مل�شوؤول  فو�شف  �لغنم  رعي  وهي  ب�شيطة  م�شوؤولية 
عن  رعييها بالقوي �الأمني يف قوله : ) َقالَْت �إِْحَد�ُهَما 
ِمنُي(  يَا �أَبَِت ��ْشتَاأِْجْرهُ ، �إَِنّ َخرْيَ َمِن ��ْشتَاأَْجْرَت �لَْقِوُيّ �اْلأَ
ل على �شوء هذ� �لو�شف �شيدنا مو�شى م�شوؤولية  َفحِمّ
رعي �لغنم ل�شعيب . وثُبتت جمدد� هاتني �ل�شفتني يف 
عزيز  تعيني  �ال�شتوز�ر مبنا�شبة  وهي  م�شوؤولية  �أعلى 
م�رش ل�شيدنا يو�شف كوزير يف قوله عز وجل : )َوَقاَل 
َقاَل  َكلََّمُه  ا  َفلََمّ  ، ِلنَْف�ِشي  ُه  �أَ�ْشتَْخِل�شْ ِبِه  �ئْتُوِن  �مْلَِلُك 
�و  �جلن  من  كنتم  �إن   . �أَِمنٌي(  َمِكنٌي  لََديْنَا  �لْيَْوَم  �إِنََّك 
�لعفاريت فحتى هوؤالء ال يتحمل �مل�شوؤولية منهم �إال 
َن  �الأقوياء و �الأمناء وها هو دليلي لكم: )َقاَل ِعْفِريٌت ِمّ
َقاِمَك ، َو�إِِنّ َعلَيِْه  ِنّ �أَنَا �آِتيَك ِبِه َقبَْل �أَن تَُقوَم ِمن َمّ �جْلِ
لََقِوٌيّ �أَِمنٌي( . �خرجو� �إلينا و�قتحمو� �ل�شاأن �لعام فال 
نريد م�شوؤوال ر�ب�شا يف مكتبه يف مثل هذه �لظروف 
�حل�شا�شة ، �آم �أنها بو�در ف�شل وجب ��شتباقها بتعديل 
حكومي  بوزر�ء ال ينزلون عن عفاريت �شليمان ، و�ن 

الأجد ريحه لوال �أن تفندون ..

للمطالبة باإخراج قطاع ال�شحة من غرفة االنعا�س

مواطنو مترنا�ست يف وقفتهم الحتجاجية ال�ساد�سة
نظم يوم اأم�س مواطنو مترنا�شت وقفتهم االحتجاجية ال�شاد�شة على التوايل ، اأمام امل�شت�شفى 

املركزي م�شباح بغداد للمطالبة باخراج قطاع ال�شحة بالوالية من غرفة االنعا�س .

�أن  وهر�ن  ميناء  مديرية  ك�شفت 
�أول  م�شاحلها قد �شمحت م�شاء 
�أم�س  لل�شفينة �ال�شبانية« كارينا 
» بتفريغ حمولتها  مبيناء وهر�ن 
على  �ملنع  من  كامل  �أ�شبوع  بعد 
خلفية �ال�شتباه يف �إ�شابة 04  من 
جعل  ما   ، كرونا  بوباء  طاقمها 
�إد�رة �مليناء ترف�س نزول طاقم 
�لتحاليل  على   وعر�شه  �ل�شفينة 
�إ�شابة  يف  �ال�شتباه  بعد  �لطبية 
�أربعة عنا�رش  من �لطاقم بالوباء 
�إىل   �لتحاليل  حتويل  بعد  لكن    ،
تبني  بالعا�شمة  با�شتور  مركز 
وباء   �أي  من  �لطاقم  �شالمة  
ت�شمح  �مليناء  م�شالح  جعل   ما 
كانت  �لتي  �ل�شحنة   باإفر�غ 

حتملها .
م�شالح  رف�شت  �آخر  جانب  من   
دخول  �حلدود  يف  �ملر�قبة 
�ملربى  من  طًنا   14 حمولة 

�ل�شكري قادمة  �خلا�س مبر�شى 
من �إ�شبانيا �لتي تبلغ قيمتها 6ر2 
، كما مت رف�س دخول  مليون دج 
حمولة 8 طن من نكهات �لطعام 
5ر2  بقيمة  �شوي�رش�  من  قادمة 
مليون دج �إىل ميناء باالإ�شافة �إىل 
حمولة 14 طن من �جلنب �ملوجه 
للتحويل قادمة من �أملانيا بقيمة 
�ال�شم  ب�شبب  وذلك  دج  مليون   7

�ملزدوج على �لو�شم.
ومبيناء �لغزو�ت مت رف�س دخول 
�لقطط  �أغذية  من  طناً   24
�إ�شبانيا  من  قادمة  و�لكالب 
بقيمة 33 مليون دج لغياب �لو�شم 
ومبيناء  �لعربية  باللغة  �الإجباري 
دخول  رف�س  مت  م�شتغامن  
حمولة 174 طن من �لفطر بقيمة 
�زدو�جية  ب�شبب  7ر16 مليون دج 

معلومات �ملوؤ�ش�شة يف �لو�شم.
حممد بن ترار

بعد اال�شتباه باإ�شابة طاقمها بوباء كرونا

احتجاز �سفينة ا�سبانية ملدة 
ا�سبوع مبيناء وهران  
.      منع دخول 234 طنا من املواد الغذائية 

�الإجنليزي  ت�شيل�شي  نادي  �أعلن 
�لالعبني  فح�س  نتائج  ظهور 
لال�شتباه بفريو�س كورونا، وتاأكد 
هود�شون  كولوم  �لالعب  �إ�شابة 
�أودوي باملر�س وقال �لنادي يف 
�لفح�س  نتائج  �إن  ر�شمي  بيان 
مما  �إيجابية  جاءت  الأودوي 
�لالعبني  جميع  عزل  �إىل  يوؤدي 
و�الإد�ري  �لفني  و�لطاقم 
يف  �حلكومة  تعليمات  و�إتباع 
منعا  �مل�شابني  مع  �لتعامل 
�إ�شابة  وتاأتي  �ملر�س.  لتف�شي 
لتحيط  عاما   19 �لبالغ  �لالعب 

�أ�شتون  مبو�جهة  �ل�شكوك 
�ل�شبت،  غد�  �لدوري  يف  فيال 
�لدوري  ر�بطة  �أعلنت  فيما 
مبار�ة  تاأجيل  عن  �الإجنليزي 
�أر�شنال �شد بر�يتون بعد �إ�شابة 
�الإ�شبان  »�ملدفعجية«  مدرب 
ميكيل �أرتيتا بالفريو�س يذكر �أن 
�لقدم  لكرة  �الإجنليزي  �الحتاد 
��شتمر�ر  موقف  يناق�س  �شوف 
�شباح  »�لربميريليغ«  مناف�شات 
طارئ،  �جتماع  خالل  �جلمعة 
مدرب  �إ�شابة  خرب  �نت�شار  بعد 

�أر�شنال.

�أن  جديدة  در��شة  �أظهرت 
بفريو�س  �مل�شابني  �ملر�شى 
ين�رشون  �مل�شتجد  كورونا 
�لفريو�س  من  كبرية  كميات 
�ل�شديدة  �الأعر��س  ظهور  قبل 

عليهم.
من  �لباحثون  ولفت 
 Bundeswehr معهد 
ميونيخ  يف  للميكروبيولوجيا 
ينقلون  �لنا�س  �أن  �إىل  �أي�شاً 
�لعدوى �إىل غريهم حتى بعد �أن 
ي�شعرو� بتح�شن و�أكدت �لدر��شة 
�الأملانية، وهي و�حدة من �أوىل 

�لدر��شات حول فريو�س كورونا 
�لتي  �لنظرية  �ل�شني،  خارج 
تقول �إن �لنا�س ميكن �أن ين�رشو� 
�أنهم  يعرفو�  �أن  قبل  �لفريو�س 
�لدر��شة  هذه  ولكن  م�شابون. 
�لنا�س  �أن  �إىل  �أي�شاً  �أ�شارت 
�شفائهم  بعد  �لفريو�س  ين�رشون 

من �لعدوى.
�لتي  �لدر��شة،  هذه  وجاءت 
تف�شيلية  مر�قبة  على  قامت 
لت�شعة مر�شى يف ميونيخ، بعد �أن 
�لعاملية  �ل�شحة  منظمة  �أعلنت 

�لفريو�س كوباء عاملي.

هجوم كورونا على
 لعب ت�سيل�سي

تو�شلت اإليها درا�شة اأملانية 

نتائج مفاجئة عن 
فريو�س كورونا!

املدر�شة الوطنية التح�شريية لدرا�شات مهند�س 
بالرويبة

زيارة عمل لقائد الأركان 
بالنيابة  

�شنقريحة،  �ل�شعيد  �للو�ء  يقوم 
�لوطني  �جلي�س  �أركان  رئي�س 
 15 �الأحد  يوم  بالنيابة،  �ل�شعبي 
�إىل  عمل  بزيارة   ،2020 مار�س 
�لتح�شريية  �لوطنية  �ملدر�شة 
بالناحية  مهند�س  لدر��شات 

�لع�شكرية �الأوىل �شيرت�أ�س �للو�ء، 
�الجتماع  �لزيارة،  هذه  خالل 
وم�شوؤويل  الإطار�ت  �ل�شنوي 
�لوطني  باجلي�س  �لتكوين  هياكل 
توجيهيا مع  لقاء  ويعقد  �ل�شعبي، 

طلبة �ملد�ر�س �لع�شكرية.

ي�شني بوغازي   

�إذ  كربى،  دول  يف  �شحية  منظومات  �لوباء  يرحم  مل 
ما يز�ل ي�رشب عميقا بال رحمة يف ظل تهاون و�شوء 

تقدير باعرت�ف �لعامل !
يوزع  ر�ح  لكنه   ، ذ�ك  بازدر�ئه   ياأبه   مل  وكورونا 
�نتقائية  يف  بال  معمورة   �شكان  على  �لقاتلة  عدو�ه 
عرق  ومعتقد ، ف�رشب  باآ�شيا  �شيوعيني  وفى �أوروبا  
علمانيني و�رشب �أمريكا  على غرة  بعدما ظن رئي�شها 

�نه بعيد  من يطاله �لوباء �لقاتل 
حالة  طو�رئ  يف  �أعلنت  فقد  �أمريكا    ذكر   وعلى 
�رشعة  يف  �أمنلة   قيد  يرت�جع   مل  وباء   مو�جهة  
�نت�شاره  وبط�شه ،رمبا �لطو�رئ �الأمريكية  �شده  هي 

جوهر ما �شيحدث  للوباء ؟ فهي لي�شت  �شوى �إجر�ء 
رئا�شي �شيمكن تر�مب من  جلب �أمو�ل  �شخمة �إىل  
�شندوق برنامج �لت�شدي لكورونا ،على ما تتناقله �أنباء  
�إلز�مية من �لرئي�س  و�شفت  ما يجري جمرد خطة  
�لكونغر�س  ي�شتعجل  لكي   �الأمريكية   و�حلكومة  
لتمرير �الأمو�ل  �ملطلوبة،لتغدو خطة �لطو�رئ تلك  
مالية  �إ�شكاالت  �أجل  فك   �أخرى  من  جمرد خطوة 

عند �لرئي�س �أوال �أو �أخري�!
�أعلن  ،�إذ  وباء قاتل  �الأطو�رحتى مع   وتر�مب غريب 
عند بد�يات تف�شيه �نه ال يخافه ! لكنه عاد  وتر�جع 
موؤخر� �إىل �عتباره خطر يهدد �لعامل ، كما �نه رف�س 

م�شالح   من  عليه   �قرتحت  كورنا  ك�شوفات  �إجر�ء 
كي   ��شتعد�ده   ويعلن  ليعود   ، �الأبي�س  للبيت  �شحية 
للكورونا  �لكا�شف   �لوبائي  لالختبار  نف�شه  ي�شلم  
!�لذي رمبا  يكون قد  طال ج�شد �لرئي�س ال �شمح �هلل 
، بعد لقاء�ت وروؤ�شاء  ودبلوما�شيني  �أثبتت حتاليل لهم 

الحقا �أنهم م�شابون بالوباء ؟
بل �إن طو�قم �لبيت �الأبي�س برمته باتت  حتت طائل 
من  �أطباء  تر�ود  �شكوك  نتيجة   ، ك�شفية  فحو�س 
�حتمالية  �إ�شابة عائلة �لرئي�س وفرق عمله �لرئا�شي 
؟! هذ� �لت�شاعد �لبيان يك�شف �إن �أمريكا �لتي كانت 
يف مناأى عن �لعدوى باتت على ر�أ�س �لقائمة ،و�أن ما 

�لعدوى  �أزمة  ت�شري  ب�شوء  �أخرى  دوال  به  تتهم  كانت  
�لرئي�س   ت�شري طال   ب�شوء  ر�أ�شا  ،�أ�شحت هي متهمة 

نف�شه !
ما يحٌز يف نف�شِي، �أن كورنا   ك�شف عن عامل ال تربطه 
عالقات ح�شن تعاي�س وتعاون يف وجه �ل�شد�ئد ؟ بل 
هي عالقات مكايدة  و�أنانية مدمرة ، فقد رفع  كورونا 
�أحجام  من  نفاِق  عامٍل  بامتياز  �شتار�  ثقيال عن  
يف  �جلميع  بل  �لتن�شيق  حتت  �شيء  فال   ! �الرتكاب 
مو�جهه وباء قاتال فر�دى فر�دى ! وباء للعلم �كت�شف 
منذ  مطالِع ثالثينيات �لقرن �لع�رشين وعاد متجدد� 

يف �الألفية �جلديدة  ب�رش�هتِه على  �إفّناء �لعامل .

كورونا ونفاق العامل !روؤى 

Yacine-bougha@hotmail.fr

حممد بن ترار



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 
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