
الّل�اء ال�شعيد �شنقريحة ي�ؤكد 

قيادة اجلي�ش حري�سة على اال�ستثمار يف التكوين 

الي�م الثالث من حماكمة الل�اء هامل تك�شف

�سالل �سغظ على وايل تيبازة حلماية م�سالح اأبناء هامل
�ص5

اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا www.elwassat.com1 €  االإثنني 16   مار�ش  2020  املوافـق  ل 21 رجب  1441ه العدد:5194   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا

ال�زير الأول حمذرا

هناك من يدفع نحو 
الفو�سى باأي ثمن

.    دع�ة احلراكيني لت�خي احلذر 
على �شحتهم

االأن�سار يتخوفون من 
ت�سييع اللقب

�ص3

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IFI
CA

TI
ON

 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

    RÉVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Vidéoprojecteur,Accès Internet

Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Mises en application des logiciels

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique

EXPERIENCE

EXP
ERI

EN
CE

di
gi

ta
l 

wo
rld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

�ص3

�ص13

�ص2

�ص5 �ص5

وزارة التعليم العايل 

منع امللتقيات الدولية وتنقل االأ�ساتذة للخارج
الحتاد ال�طني للمحامني 

مطالب بتاأجيل الق�سايا غري اال�ستثنائية 
نقابة ال�شيادلة

تاأجيل االإ�سراب املقرر اليوم االثنني 

اإ�شافة اإىل رف�ص الت�شريح بالتجمعات 

التفكري يف غلق امل�ساجد واإلغاء الرحالت الداخلية
�ص3

العميد يف�ز بدون اإقناع 

ISSN
 2761-7771

بهج�م حاد على الإ�شالميني 

�سعيد �سعدي يعود يف  زمن الكورونا
اجلامعة العربية

ه�سا�سة واأخطاء وم�سوؤوليات واأمنيات
�ص6

�ص7

مقالت

A
PP

ل /
ال

: ب
ير 

�ش�
ت

  .          معهد با�ستور : خم�ش و اأربعون حالة اإ�سابة بفريو�ش كورونا 



عني الو�سطالإثنني 16   مار�س  2020  املوافـق  ل 21 رجب  1441ه 2
على خلفية ت�شجيل حالتني م�شبها به بوباء كورونا

غلق عيادتني طبيتني  بوالية وهران 
 .    م�شتو�شف ال�شنوبر بعني الرتك والعيادة  املتعددة اخلدمات  لوادي تليالت

بجاية

هزة اأر�سية بقوة 3,4 درجات 
�سجلت بعد ظهر اأم�س الأحد يف حدود ال�ساعة الثانية و 40 دقيقة 
هزة اأر�سية بقوة 3,4 درجات على �سلم ري�سرت بولية بجاية, ح�سب 
الفلكية  والفيزياء  الفلك  علم  يف  البحث  ملركز  بيان  به  اأفاد  ما 
واجليوفيزياء. واأو�سح ذات امل�سدر اأن موقع الهزة حدد على بعد 6 

كلم جنوب-غرب منطقة �سوق الثنني بنف�س الولية.

الحتاد الوطني للمحامني 

مطالب بتاأجيل الق�سايا غري 
اال�ستثنائية وقاية من الكورونا

وّجه الحتاد الوطني ملنظمات املحامني طلبا اإىل وزير العدل حافظ 
الوقائية  الإجراءات  اتخاذ  �رضورة  اإىل  خاللها  من  يدعوه  الأختام, 
ال�ستعجالية لتجنب انت�سار فريو�س كورونا مبا فيها تاأجيل الق�سايا 
با�ستثناء التي حتمل طابع ا�ستعجايل واأفاد الإحتاد يف ر�سالته لوزير 
املدة  الق�سايا يف  جميع  تاأجيل  يلتم�س   اأنه  الأختام  حافظ  العدل 
الق�سايا  جميع  تاأجيل  وكذا  امل�ستعجلة,  الق�سايا  با�ستثناء  املدنية 
اجلزائرية با�ستثناء املحبو�سني واأكد البيان على �رضورة منع ح�سور 
و�رضورة  املجدولة,  بالق�سايا  معنيني  غري  لالأ�سخا�س  اجلل�سات 

تعقيم قاعات اجلل�سات.
باية ع

حول اإىل مركز احلجر مب�شت�شفى الرم�شي

ت�سجيل حالتني م�ستبه 
باإ�سابتهما  بكورونا بتلم�سان

عن  بتلم�سان  وال�سكان  ال�سحة  مديرية  من  مقربة  م�سادر  اأكدت 
كرونا  بولية  تلم�سان,  بوباء  با�سابتهما  م�ستبه  ت�سجيل  حالتني 
يف  بالرم�سي  ال�سحي  باحلجر  اخلا�س  اىل  مركز  حول  حيث 
انتظارا�ستكمال التحاليل الالزمة , هذا وقد تناقلت مواقع التوا�سل 
الجتماعي  اخلرب ب�رضعة كبرية , مع �سيء من التهويل ما خلق هلعا 
كبريا يف �سفوف املواطنني خا�سة القاطنني بالقرب من مركز احلجر 

بالرم�سي  واأقرباء ال�سحيتني امل�ستبه بهما .
حممد بن ترار

برج بوعريريج

اإح�ساء ما يقارب 440 
منطقة ظل 

مت اإح�ساء ما ل يقل عن 438 منطقة ظل عرب خمتلف بلديات ولية 
برج بوعريريج ح�سب ما علم اأم�س الأحد من م�سالح الولية و اأو�سح 
تعاين  التي  املناطق  هذه  احتياجات  حتديد  مت  باأنه  امل�سدر  ذات 
و حت�سني  ال�رضب  مياه  توفري  تنموية عديدة على غرار  م�ساكل  من 
باأن  اأ�سافت ذات امل�سالح  و  الطرقات.  تهيئة  و  ال�سحية  اخلدمات 
العملية التي ت�رضف عليها جلنة تقنية ل تزال متوا�سلة لإح�ساء جميع 
املناطق املعزولة اإىل جانب حتديد الحتياجات التنموية و من ثمة 
لتطلعات  �ست�ستجيب  بت�سجيل م�ساريع  ت�سمح  تقنية  اإعداد بطاقات 
مواطني تلك املناطق و ذلك وفقا لتعليمات رئي�س اجلمهورية ال�سيد 

عبد املجيد تبون.

حممد بن ترار

لولية  ال�سحة  مديرية  اأعلنت 
الأحد  عن  اأم�س  �سبيحة  وهران 
غلق  عيادتني �سحيتني يف انتظار 
اإخ�ساعهما للتعقيم ال�سحي   على 

بت�سجيل  ال�ستباه  خلفية 
حيث   , بهما  كرونا  حالتني  لوباء 
احلجر  مركز  اإىل  حتويلهما  مت 
وهران  ال�سحي  مب�ست�سفى 
بكل  الأمر  ويتعلق   . اجلامعي 
بالعيادة املتعددة اخلدمات  لوادي 

تليالت 50 كلم �رضق ولية وهران 
يف  ال�ستباه  ت�سجيل  وذلك  بعد 
بوباء  بفرن�سا  مغرتب  اإ�سابة 
احلجر  اإىل  حول  كرونا  والذي 
التحاليل  انتظار  يف  ال�سحي 
من  اإ�سابته  توؤكد  التي  الطبية 

عدمها ,اأما  العيادة الثانية فتتعلق 
مب�ستو�سف  ال�سنوبر  بعني الرتك 
ت�سجيل  حالة  م�ستبه  مت  اأين 
اإىل  نقلها  مت  بها  والتي 
بعني  ثاين  جمرب  م�ست�سفى 
غلق  اأدى  وقد  هذا   , الرتك 

اإىل  حالة  طوارئ  العيادتني 
للقاطنني  ق�سوى 
من  بجوارهما  الذين  خافوا 

مل  لتزال  التي  العدوى  انتقال 
الر�سمية  على  التحاليل  تاأكدها 

ال�سحيتني .

خالل  تداولً  الأكرث  الفيديو 
ين�س  والذي  املا�سية  ال�ساعات 
�رضكة  اأن  اأعلن  »ترامب  اأن  على 
رو�س الطبية الأحد القادم تطرح 
ماليني  منه  جاهز  و�سار  اللقاح 

اجلرعات.
ومل  �سحيح,  غري  اخلرب  هذا 
لقاح  اأيجاد  ب�ساأن  ترامب  ي�رضح 
من قبل �رضكة رو�س ال�سوي�رضية. 

املدير  اإن  الأمر  وحقيقة 
)Matthew Sause( التنفيذي 
باأن  و�سح  الطبية  رو�س  ل�رضكة 
لطرح  جاهزة  �ستكون  �رضكته 
متطورة  جديدة  اختبار  اأجهزة 
فريو�س  عن  الك�سف  ميكنها 
كورونا مبعدل اأ�رضع من املعدات 
احلالية وقد بداأ ا�ستخدامه عملياً 
يف الوليات املتحدة . واأ�سدرت 

 FDA والعقاقري  الأدوية  اإدارة 
الأمريكية قراراً ا�ستثنائياً باعتماد 
اختبار اأ�رضع لفريو�س كورونا من 
اأعاله,  املذكورة  ال�رضكة  اإنتاج 
دعم  اإىل  ترمي  خطوة  يف  وذلك 
يف  للم�ساعدة  الفح�س  قدرات 
احتواء الوباء املتنامي يف العامل.
�رضكة  �رضحت  نف�سه  ال�سياق  يف 
رو�س ال�سوي�رضية اإنها تعمل على 

باأق�سى  الختبار  اأجهزة  اإنتاج 
عدد  اأكرب  لت�سليم  ممكنة,  طاقة 

ممكن منها.
املدير  �سكر  املرفق  الفيديو  يف 
اإدارة  رو�س  ل�رضكة  التنفيذي 
 FDA والعقاقري  الأغذية 
الختبار  طرح  على  ملوافقتها 
الأ�سواق  اللقاح!(يف  )ولي�س 

ب�سورة عاجلة.

الفيديو االأكرث تداواًل خالل ال�ساعات املا�سية

خبر في 
صورة

املوؤ�ش�شة الوطنية للنقل البحري

تعليق كل الرحالت البحرية 
موؤقتا ب�سبب كورونا

اأن�سار احتاد العا�سمة يوجهون 
ر�سالة للمالك اجلديد

                                                
مل يثن اإقدام الرابطة املحرتفة لكرة القدم على برجمة مباريات 
البطولة الوطنية دون جمهور ب�سبب تف�سي وباء »كورونا« اأن�سار 
نادي احتاد العا�سمة من ترك ر�سالة اإىل املالك اجلديد للنادي 
العا�سمي �رضكة »�سريبور«, اأين قام بتعليق راية على مدرجات 
اأم�س  اأول  اأين خا�س  »املنعرج« مللعب عمر حمادي ببولوغني 
من   22 اجلولة  حل�ساب  وهران  مولودية  اأمام  لقاءه  فريقهم 
مركز  »نريد  عبارة:  الراية  يف  الأوىل,وجاء  املحرتفة  الرابطة 

التكوين لالحتاد, اإن ن�سيتم �سوف نذكركم«.

زرقان يواجه كورونا بطريقته
 

اأقدم الالعب الدويل اجلزائري 
�سورة  ن�رض  على  زرقان  اآدم 
مواقع  على  ح�سابه  عرب  له 
وهو  الجتماعي  التوا�سل 
على  الكمامة  بو�سع  يقوم 
وجهه, حت�سبا للوقاية من وباء 
لعب  يقدم  حيث  كورونا,  
جمابهة  على  بارادو  نادي 

التدريبية مع فريقه, يف  الوباء بطريقته خالل خو�سه احل�سة 
خطوة البتعاد قدر امل�ستطاع عن تلقي الإ�سابة بعوار�سه يف 

ظل حالة التنقل ال�رضيع خالل الأيام الأخرية.

ال�سيا�سة  عمليات  جلنة  قررت 
النقدية لبنك اجلزائر تخفي�س 
25ر3  اىل  التوجيهي  معدلها 
معدل  تقلي�س  عن  ف�سال   %
اإىل   الإجبارية  الحتياطيات 
اأم�س  من  ابتداء  ذلك  و   %  8
بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب  الحد, 

لبنك اجلزائر.
و اثر اجتماعها العادي املنعقد 
يوم الثالثاء 10 مار�س برئا�سة, 
بن  اأمين  بنك اجلزائر  حمافظ 

جلنة  »قررت  الرحمان,  عبد 
النقدية  ال�سيا�سة  عمليات 
الحتياطيات  معدل  تخفي�س 
 %  8 اإىل   %  10 من  الجبارية 
التوجيهي  املعدل  تخفي�س  و 
نقطة   25 ب  اجلزائر  لبنك 
عند  لتثبيته   )% 25ر0   ( اأ�سا�س 
 15 من  ابتداء  ذلك  و   % 25ر3 
مار�س 2020«, ح�سب ما جاء به 

ذات البيان.
ان  اجلزائر  بنك  ابرز  و 

هذا  يف  املتخذة  القرارات 
بتحرير  »�ست�سمح  الجتماع 
لل�سيولة  اإ�سافية  هوام�س 
بالن�سبة للنظام البنكي, وبالتايل 
واملوؤ�س�سات  للبنوك  توفري 
اإ�سافية  دعم  و�سائل  املالية 
الوطني  القت�ساد  لتمويل 
بتكلفة معقولة«و قد مت تكري�س 
اأهم  هذا الجتماع ل�ستعرا�س 
القت�سادي  الو�سع  تطورات 
و  الوطني  املايل  و  النقدي  و 

الدويل و كذا اآفاقه على املدى 
املتو�سط, خ�سو�سا  و  الق�سري 
الت�سخم,  بتطور  املتعلقة  تلك 
و  القر�س  البنكية,  ال�سيولة 

النمو القت�سادي.
خف�س  بقرار  يتعلق  فيما  اأما 
املعدل التوجيهي لبنك اجلزائر 
ومعدل الحتياطيات الإجبارية, 
فذكر بنك اجلزائر انه اتخذ يف 
اأفاقها  و  التطورات  هذه  �سوء 

على املدى املتو�سط. 

بنك اجلزائربداية من اأم�س الأحد 

خف�ض معدل التوجيه و ن�سبة االحتياطيات االإجبارية 

اأعلنت املوؤ�ش�شة الوطنية للنقل البحري للم�شافرين، 
اأم�س، توقيف كل رحالتها البحرية ، ب�شبب تو�شع رقعة 
انت�شار فريو�س كورونا. واأفاد بيان املوؤ�ش�شة، اأنه �شيتم 

عند احلاجة، تنظيم رحالت خا�شة، لإجالء امل�شافرين 
م.خاجلزائريني، العالقني ، يف كل من فرن�شا وا�شبانيا.



الوزير الأول حمذرا

هن�ك من يدفع نحو الفو�ضى ب�أي ثمن
.     دعوة احلراكيني لتوخي احلذر على �صحتهم

حذر الوزير الأول عبد العزيز جراد اأم�س الأحد باجلزائر العا�صمة من »املناورات و الأ�صوات 
التي ترغب يف جر البلد نحو الفو�صى« موؤكدا اأن حراك ال22 فرباير الذي و�صع حدا ملحاولت 

عبد العزيز بوتفليقة يف الرت�صح اإىل عهدة خام�صة »يختلف عن حراك اليوم«.
م.�س

الإذاعة  اأمواج  على  له  مداخلة  يف  و 
الوطنية ردا على �سوؤال حول »التهام 
احلراك  منا�سلي  بع�ض  وجهه  الذي 
ل�ستعمال  املفرت�سة  للمحاولة 
من  منعهم  لأجل  كورونا  فريو�ض 
 « جراد  �رصح  التظاهر«  و  اخلروج 
اأظن اأن اجلزائريني واعون جدا حول 
احلذر  توخي  يجب  اأنه  كما  امل�ساألة 
التي  الأ�سوات  و  املناورات  اإزاء 
الفو�سى«و  البالد نحو  ترغب يف جر 
اأن  تريدونني  ماذا   « يقول  ا�سرت�سل 

الأمر+ال�سخيف+.  هذا  اأمام  اأقول 
فيما  عامليا  وباء  اليوم  يواجه  البلد 
هذا.  وراء  تكون  باأن  احلكومة  تتهم 

هناك خطوة بني 
مثري«  هو  ما  و  اأ�سمى  هو  ما 
اأخواتنا  و  اإخواننا   « لل�سخرية« داعيا 
الذين يخرجون يوم اجلمعة اإىل توخي 
و  بحياتهم  يتعلق  الأمر  لأن  احلذر 

�سحتهم«.
اأن  جراد  اأو�سح  اأخرى,  جهة  من 
 22 »حراك  اأن  يدركون  اجلزائريني 
اليوم«  حراك  عن  يختلف  فرباير 
م�سريا اإىل اأن »الأمور تطورت و الأمر 

يعود لهم يف تقديره فرديا و جماعيا. 
جماعية  و  فردية  هي  فامل�سوؤولية 
حما�سهم  خالل  من  ياأمل  �سبابنا  و 
يجب  لكن  املقاطعة  نحو  امل�سي 

امل�سي ب�سكل جدي و ذكي«.
كما اأكد الوزير الأول اأنه على م�ستوى 
احلكومة  اأن  البع�ض  »يعتقد  احلراك 
�سيا�سية  تربيرات  اإيجاد  اإىل  ت�سعى 
اأن الدعاء باأن »ال�سعب هو  ملنعه« و 
�سد قادته هو جمرد كذب«. كما قال 
الوزير الأول :«اليوم و يف الوقت الذي 
اجلمهورية  رئي�ض  فيه,  اأخاطبكم 
تطورات  يتابع  و  مبكتبه  يتواجد 

الو�سع«.    
و اأ�سار جراد يف هذا ال�سياق اإىل انه 
مت فتح ور�سة �سيا�سية ا�ستثنائية و هي 
عنه  �سيفرج  الذي  اجلديد  الد�ستور 
قريبا لتتم مناق�سته من طرف الطبقة 
ال�سيا�سية كما وجه الوزير الول نداء 
للتحلي  البالد  يف  ال�سيا�سية  »للنخب 
اقناع  و  م�سوؤولياتها  و حتمل  بالوعي 
من  للخروج  منا�سبة  انها  املواطنني 
الأزمة  وان يعملوا من اجل ان ي�سبح 
احلرية«و  و  للدميقراطية  بلدا  وطننا 
هذا  اأن  جراد  قال  اآخر,  �سعيد  على 
الوباء العاملي باإمكانه اأن يكون عامال 

اخلروج  و  اخلطر  هذا  �سد  لتوحدنا 
يف  موحدا  كان  طاملا  الذي  ب�سعبنا 
مثل هذه الظروف  من الأزمة و من 
يريدون  الذين  املتالعبني«  »قب�سة 
طريق  نحو  و  املجهول  »نحو  دفعه 

م�سدود«.
اعترب  العدالة,  لقطاع  بالتطرق  و 
رئي�ض  برنامج  ركائز  »اأحد  انه  جراد 
احد  ي�سكل  انه  م�سيفا  اجلمهورية«, 
اأن  ينبغي  و  الدميقراطية  »الأ�س�ض 
ذكر  هدوءه«و  و  ا�ستقالليته  ي�سرتجع 

جراد انه كان »ل بد« من الف�سل بني 
ال�سلطات الثالث يف الد�ستور اجلديد 
قراراتها  باأخذ  للعدالة  ي�سمح  ما 

»ب�سكل م�ستقل«.
و يف هذا الإطار, اأو�سح الوزير الأول 
املتورطني  امل�سوؤولني  متابعة  اإن 
و  بداأت  قد  العام  املال  تبديد  يف 
اإن  »اأظن  بالقول  ليختم  �ستتوا�سل 
من  كل  عزمية  �سيثني  امل�سعى  هذا 
ت�سول له نف�سه امل�سا�ض باأمالك هذا 

ال�سعب«.
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ع�صو جلنة املالية بالبرملان، هواري تيغر�صي

ق�نون امل�لية التكميلي لي�س حال �ض�في�
املالية  جلنة  ع�سو  ك�سف 
ال�سعبي  باملجل�ض  وامليزانية, 
تيغر�سي,  هواري  الوطني, 
املالية  قانون  اأن  اأم�ض, 
يحمل  اأنه  �سحيح  التكميلي, 
اأفكار جيدة وجديدة , لكن من 
ميدانيا,  تطبيقه  امل�ستحيل 
وفق منظومة الف�ساد املوجودة 
لي�ض  امل�سكل  وبالتايل  حاليا, 
يف اإعداد ن�ض القانون, يف حد 
بداية  مبثابة  يعترب  لأنه  ذاته 
يف  تكمن  امل�سكلة  لكن  فقط, 
لي�ض  اأنه  ندرك,  اأن  يجب  اأننا 
حال جذريا للو�سع القت�سادي 
القت�ساد  لأن  الراهن, 
اجلزائري ينتظر اإ�سالح �سامل, 
الإ�سالحات  من  جملة  تواكبه 
ليكون  القطاعات,  باقي  يف 
اأكد  حيث  ومتكامال.  فعال 
خ�ض  ت�رصيح  يف  تيغر�سي 
بناء  اأن  »الو�سط«,  جريدة  به 
اقت�ساد جديد يتطلب ا�ستغالل 
اأفكار ذكية ومبتكرة, ل تت�سمن 
معتربا  �سيا�سية,  غايات  اأي 
باعتماد  مطالبة  اجلزائر  اأن 
نظام اقت�سادي �سفاف, ي�ساهم 
حقيقة يف بناء اجلزائر جديدة 

على  قائمة  تكون  احلقى, 
مباهو  املواطنني  م�سارحة 
املواطن  ثقة  ل�سرتجاع  كائن, 
والذي  والإدارة,  الدولة  يف 
يكون مدعم يف  اأن  طبعا يجب 
برت�سانة  القادمة,  املراحل 
مع  والقوانني,  الت�رصيعات  من 
الرقمنة,  على  كلية  العتماد 
كل  يف  الرقمي  والقت�ساد 
القطاعات , لتحقيق ال�سفافية 
الثقة  بعث  لإعادة  املطلوبة, 
بعيدا  والإدارة,  املواطن  بني 

عن املح�سوبية.  
ذات  من  تعقيبا  هذا  جاء 
يخ�ض  فيما  املتحدث, 
عبد  الأول,  الوزير  ت�رصيحات 
م�رصوع  اأن  جراد,  العزيز 
مهم,  التكميلي  املالية  قانون 
القت�سادية  احلالة  و�سرياعي 
�سيخلق  ما  وهو  للجزائر, 
حقيقي,  وا�ستثمار  اقت�ساد 
 3 على  يحتوي  اأنه  م�سيفا 
يتعلق  اأولها  اأ�سا�سية,  حماور 
بال�ستثمار يف العامل الب�رصي, 
قطاع  بالتطوير  يتعلق  ثانيها 
واجلامعات,  والتعليم  ال�سحة 
من  الثالث  املحور  اأما 

على  العتماد  مت  امل�رصوع, 
وكذا  املتجددة,  الطاقات 
خا�سة  التكنولوجيات  تطوير 
اإىل  م�سريا  الطاقة,  جمال  يف 
بالكفاءات  ال�ستعانة  اأهمية 
الداخل  يف  اجلزائرية, 
خدمه  تريد  والتي  واخلارج, 
اأخرى,  جهة  من  الوطن. 
�رصورة  على  تيغر�سي,  �سدد 
خريطة  احلكومة  ت�سع  اأن 
من  تعطي  للبالد,  ا�ستثمارية 
خاللها فر�سة للقطاع اخلا�ض 
للتموقع, وليكون مبثابة حمرك 
معربا  املحلية,  للتنمية  جديد 
مناخ  اأن  الوقت,  ذات  يف 
مناخ  اجلزائر  يف  ال�ستثمار 
يف  ال�ستثمار  لهذا  فا�سد, 
متدنية  م�ستويات  يف  بالدنا 
جدا, اإذا مل نقل منعدمة, هذا 
اإىل جانب دعوته اإىل الإ�سالح 
ح�سبه  ي�سكل  الذي  اجلبائي, 
املحلي  للم�ستثمر  كبري  عبء 
امل�ستهلك,  وحتى  والأجنبي, 
اإذا علمنا اأن ال�رصيبة متثل 50 
قيمة  وهذه  الربح,  من  باملائة 
باملنا�سبة,  م�سريا  جدا,  كبرية 
املطبق  �رصيبي  النظام  اأن 

طبق  ن�سخة  هو  اجلزائر,  يف 
ال�رصيبي  النظام  عن  الأ�سل 
الفرن�سي, لهذا مل ينجح, لأننا 
املجتمع  عن  خمتلف  جمتمع 

الغربي.
ودعا النائب الربملاين, يف ذات 
املنظومة  اإ�سالح  اإىل  ال�سياق, 
املالية ب�سفة عامة, من خالل 
مهمتها  تكمن  التي  البنوك, 
ا�ستقطاب  يف  الأ�سا�سية, 
والأموال  املحلي,  ال�ستثمار 
املوازية,  ال�سوق  يف  املتداولة 
من  باملائة   47 متثل  والتي 
الكتلة النقدية, اأي مبالغ مالية 

�سخمة.
امل�سدر,  ذات  رحب  كما 
»الو�سط«,  مع  حديثه  مبنا�سبة 
ال�سريفة  اعتماد  فتح  بفكرة 
للبنوك  بالن�سبة  الإ�سالمية, 
العمومية, والتي اعتربها فكرة 
قيمة, يجب جت�سيدها ميدانيا 
لها  ت�سمح  جديدة,  بطرق 
املفقودة,  احللقة  با�ستقطاب 
من الأموال املكتنزة واملتداولة 

يف ال�سوق املوازية.
مرمي خمي�صة

يف بيان لها

حركة البن�ء الوطني تدعو لغلق املج�ل اجلوي 
دعت حركة البناء الوطني, التي 
يرتاأ�سها عبد القادر بن قرينة, 
احلكومة  لها,  بيان  يف  اأم�ض, 
اإىل غلق جمالها اجلوي موؤقتا, 
اأ�سبوعني,  ملدة  الأقل  على 
وباء  بوؤرة  اإىل  حتولت  بعدما 

كورونا الأوىل.
ذات  يف  البناء  حركة  واأهابت 
ال�سحية  ال�سلطات   , البيان 
ال�ستعدادات  ترفع  اأن 
كل  عرب  والحتياطات, 
الوطنية,  امل�ست�سفيات 
فريو�ض  تف�سي  ملحا�رصة 

كورونا يف اأي مكان ظهرت.
البناء,  حركة  طالبت  كما 
ال�سعب اجلزائري, باأخذ الأمور 
بجدية, حلماية ال�سحة العامة, 

واتخاذ الحتياطات ال�رصورية 
الذي  الوباء,  انت�سار  من  للحد 
�سجلت حالته الأوىل يف اأماكن 
اخلارج,  من  قادمة  حمدودة 
على  الوقت,  ذات  يف  م�سريا 
على  القت�سار  عدم  �رصورة 
الآن,  املتخذة  الحتياطات 
لأنها ل ترتقي اىل ما �سجل من 

ت�ساعد الوباء يف دول اأخرى.
على  احلركة  واقرتحت 
املدين,  املجتمع  جمعيات 
الوطنية,  القوى  وخمتلف 
تقوم  اأن  الإعالم,  وو�سائل 
للتوعية  وا�سعة  بحملة 
اإجراءات  لتخاذ  والتوجيه, 
املنا�سبة,  واملكافحة  الوقاية 
التهديدات  من  امل�ستوى  لهذا 

ال�ستعداد  ال�سحية,  مع 
املبا�رصة,  للم�ساهمة  اجلدي 
كل  عرب  املواطن,  حماية  يف 

مناطق البالد.
ذات  اأكد  اأخرى,  جهة  من 
التخفيف  �رصورة  اىل  البيان, 
لل�رصورة,  اإل  التجمعات  من 
واإلغاء كافة الفعاليات الثقافية, 
الحتكاك,  من  والبتعاد 
وجتنب  الكتظاظ,  ومواقع 
العدوى,  نقل  �ساأنه  من  ما  كل 
بالإ�سافة اإىل تفعيل التوا�سالت 
الرقمية, ورفع م�ستوى التدفق 
يف النرتنت, ل�ستمرار �سريورة 
تعطيل  وعدم  الأعمال,  واإدارة 
واملواطن  الدولة  م�سالح 
الر�سمية  املوؤ�س�سات  وخمتلف 

واملجتمعية.
البناء  حركة  ثمنت  حني,  يف 
بيانها,  اآخر  يف  الوطني, 
املتخذة  الر�سمية  الإجراءات 
ال�سحي  الأمن  حلماية 
اأولوية  على  موؤكدة  للبالد, 
للدولة,  بالن�سبة  الأمر  هذا 
واحلكومة,  للمجتمع  وبالن�سبة 
الر�سمية  واملوؤ�س�سات 
ي�ستدعي  مما  املختلفة, 
اإغفال  دون  الر�سمية,  اليقظة 
اأهمية الت�رصع اىل اهلل �سبحانه 
القنوت  من  والإكثار  وتعاىل, 
اجلزائر  ليحفظ  والدعاء 
و�سعبها, ويوؤمنها من الأخطار 

القت�سادية والجتماعية.
مرمي خمي�صة

تخ�س ا�صبانيا وفرن�صيا  ومغرتبا جزائريا

اال�ضتب�ه يف 03 اإ�ض�ب�ت جديدة
 م�ض�ء اأم�س بوهران

بن  م�ست�سفى   اإدارة  ك�سفت  
قد  م�ساحله  اأن  بوهران  زرجب 
يف  م�ستبه  حالت   03 ا�ستقبلت 
م�ساء  كرونا  بفريو�ض  اإ�سابتها 
على  اإحالتهم   مت  حيث   , اأم�ض 
م�سلحة احلجر بق�سم الأمرا�ض 

برعية   يتعلق  الأمر   . املعدية 
�سنة    25 العمر  من  يبلغ  ا�سباين 
ورعية فرن�سي يف ال27 من العمر 
مغرتب   جزائري  اإىل  بالإ�سافة 
العمر هذا   ال78 من  باأوروبا يف 
بفعل  عنه  الإفراج  مت  الأخري  

اإبقائه  مع  حالتهم  ا�ستقرار 
مت  حني  يف  مبنزله  العزل  يف 
الأجنبيتني  بالرعيتني  الحتفاظ 
من  التحاليل   ظهور  غاية  اإىل 

مركز با�ستور املخت�ض .
حممد بن ترار

اإ�صافة اإىل ورف�س الت�صريح بالتجمعات 

التفكري يف غلق امل�ض�جد واإلغ�ء 
الرحالت الداخلية

املخت�سة  ال�سلطات  تفكر 
اللجوء  يف  جدي  ب�سكل 
ح�سا�سية  اأكرث  خيارات  اإىل 
فريو�ض  تف�سي  ملواجهة 
بحث  مقدمتها  يف  كورونا 
خمافة  امل�ساجد  غلق  فتوى 
من  ت�سببها يف انت�سار العدوى 
اأو  اإلغاء  اإمكانية  اأي�سا  ,و 
الداخلية  الرحالت  جتميد 
بالطائرات  اأو  بالقطارات 
احلجم  ذات  الإفالت  اأو 
الأمر  يرتبط هذا  الكبري,لكن 
ترفع  التي  التقارير  بفحوى 
حول  العمومية  لل�سلطات 

تفاقم انت�سار املر�ض.
يف  الأوىل  الوزارة  تفكر 
من  حلزمة  الحتكام 
اأجل  من  كثرية  الإجراءات 
وباء  لنت�سار  الت�سدي 
اجلزائر,وذلك  يف  كورونا 

الجتماعات  خلفيات  على 
الوزير الأول  املاراتونية بني  
واأع�ساء  جراد  العزيز  عبد 

حكومته  طيلة نهار اأم�ض .
والريا�سي  الثقايف  املجال  و 
جمدت كل الن�ساطات الثقافية 
ذلك  اإىل  �سف   , والريا�سية 
الأ�سواق  جميع  اإلغاء  مت  فقد 
والتظاهرات  الأ�سبوعية 
حيث   , املو�سمية  التجارية 
الأوىل   الوزارة  وجهت  
برف�ض  الولة  اإىل  تعليمات 
تظاهرة  اأي  اإىل   الرتخي�ض 
تقام  التي  مو�سمية  جتارية 
الربيع  عطلة  يف  اخليم  داخل 
غلق  عملية  جتري  كما   ,
بعد  اللعب  وقاعات  احلدائق  
باملدار�ض  الدرا�سة  تعليق 
حملت  كما   , واجلامعات 
نف�ض التعليمة بعدم الرتخي�ض 

للجمعيات والأحزاب ال�سيا�سية 
لتفادي انت�سار م�سببات الوباء 
النقل  وزارة  جتري  حني  يف   ,
عملية ا�ستقطاب  امل�سافرين 
با�سبانيا  العالقني  اجلزائريني 
واملغرب عن طريق تخ�سي�ض 
للغر�ض  وباخرتني   طائرتني 
الظروف  ت�سل  وقد  نف�سه 
الداخلية  الرحالت  اإلغاء  اإىل 
وحتى  والطائرات  القطار  يف 
احلافالت  ذات احلجم الكبري  
الإ�سابة   دائرة  تو�سع  لتفادي 
بالوليات  خا�سة  كرونا  بداء 
التي عرفت بوؤرة الإ�سابة , من 
جانب اآخر  اأ�سار الوزير الأول 
 , العا�سمة  مثلث  جعل  اإىل  
البليدة بوفاريك  حتت الرقابة 
ال�سحية الدقيقة ب�سفته مركز 

انت�سار الوباء وتو�سعه
حممد بن ترار

وزارة التعليم العايل 

منع امللتقي�ت الدولية وتنقل 
االأ�ض�تذة للخ�رج

وجه وزير التعليم العايل والبحث 
العلمي, تعليمة عاجلة  اإىل روؤ�ساء 
اجلامعية  اجلهوية  الندوات 
ومدراء موؤ�س�سات التعليم العايل, 
فوري  مبنع  فيها  منهم  يطلب 
نحو  والطلبة  الأ�ساتذة  لتنقل 

فريو�ض  لنتقال  تفاديا  اخلارج 
اجلامعية.  الأو�ساط  اإىل  كورونا 
كما قررت الوزارة اإلغاء اللقاءات 
وتلك  الدويل  الطابع  ذات 
الأ�ساتذة  با�ستقبال  اخلا�سة 
هذا  وياأتي   , الأجانب  والطلبة 

بعد  نوعه  من  الثاين  الإجراء 
عبد  اجلمهورية  رئي�ض  قرار 
الدرا�سات  بوقف  تبون  املجيد 
يف املعاد واجلامعات وكذا كافة 

املوؤ�س�سات الرتبوية
ب.ع
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جراد ينفي اال�ستغالل ال�سيا�سي 
للكورونا اجتاه احلراك 

4 اآلف مليار ملواجهة تفاقم 

عطار باية 

واأ�شار الوزير الأول  عبد العزيز جراد 
برنامج �شيف  نزوله �شيفا على  لدى 
الإذاعية  القناة  تبثه  الذي  حترير 
اإ�شابة  حالة   45 ت�شجيل  عن  الثالثة 
وثالث  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س 
ال�شياق  الآن   ويف  حتى  وفيات 
خا�س  جهاز  و�شع  مت  اأنه  اإىل  لفت  
البليدة  مثل  احل�شا�شة  املناطق  يف 
البالد  لحتواء  بو�شط  وبوفاريك 
انت�شار هذا الفريو�س كما ك�شف جراد 
اإن احلكومة ر�شدت كافة الإمكانيات 
من  الوباء  هذا  ملواجهة  والو�شائل 
األف  ب4  ميزانية  تخ�شي�س  خالل 
واأجهزة  معدات  ا�شترياد  مع  �شنتيم 

طبية للتكفل بالو�شع .
على  الفريو�س  اأثار  يخ�س  وفيما 
جمعة  كل  اجلاري  ال�شعبي  احلراك 

الذين  الأول  املواطنني  الوزير  دعا 
ال�شعبي  احلراك  يف  ي�شاركون 
و  احلذر  توخي  اإىل  الأ�شبوعي 

مربزا  الالزمة  الحتياطات  اتخاذ 
ميكنهم  اخلروج  املواطنني  اإن 
اتخاذ  عليهم  لهم  ولكن  يحلو  كما 

ال�شحة  ت�رض  ل  احتياطات  حتى 
العمومية ، لأنه ح�شب م�شوؤول اجلهاز 
عرب  املر�س  انت�رض  اإذا  التنفيذي 
مرحلة  اإىل  �شننتقل  الوطني  الإقليم 
الإطار  نف�س  يف  نفي  كما  اأخرى 
ت�شعى  لال�شتغالل  ل  احلكومة  اإن 
له  يروج  الو�شع مثلما  لهذا  ال�شيا�شي 
البع�س لكن اليقظة واحلذر مطلوبني

الرحالت اجلوية  بتعليق  يتعلق  وفيما 
ت�شنيفها  مت  والتي   ، اأوروبا  واإىل  من 
 ، للوباء  الثاين  املركز  اأنها  على 
العديد  تعليق  مت  اأنه  جراد  اأو�شح 
�شتتخذ  احلكومة  واأن  الرحالت  من 
اإجراءات م�شوؤولة و ومنا�شبة م�شددا 
على �رضورة ارجاع الرعايا اجلزائريني 
ل  حتى  اخلطر  ببلدان  املتواجدين 

تكون النتائج م�شاعفة.

ك�سف  الوزير الأول عبد العزيز جراد الأحد  اأن احلكومة ر�سدت 4000 مليار �سنتيم 
وا�ستوردت معدات واأجهزة طبية من اأوروبا ملواجهة فريو�س كورونا الذي ي�سرب اجلزائر على غرار 
عدة دول نافيا ا�ستغالل احلكومة لهذا الوباء �سيا�سيا من اجل التحكم يف احلراك كما اأ�سار اإليه جراد

للت�سدي لكورونا

كنا�س تدعو اجلامعات اإىل 
ت�سكيل خاليا اأزمة 

للمجل�س  الوطني،  املن�شق  دعا 
العايل،  التعليم  لأ�شاتذة  الوطني 
ميالط عبد احلفيظ، اأم�س، الأ�رضة 
النقابية،  فروعها  عرب  اجلامعية 
احليطة  درجات  اأق�شى  توخي  اإىل 
يف  اأزمة  خاليا  ت�شكيل  مع  واحلذر، 
كل اجلامعات عرب الوطن، ملواجهة 
بيان  ح�شب  كورونا،  العاملي  الوباء 

له.
ال�شيد  البيان، بقرار  ذات  واأ�شاد 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س 
ملنع  الربيعية  العطلة  بتقدمي  تبون، 
الفريو�س  اخلطري،  الوباء  انت�شار 
التاجي كوبيد 19، الذي اأ�شبح ي�شكل 
ال�شحي  الأمن  على  كبريا  خطرا 

القومي والعاملي.
نقابة كنا�س،  اأن  البيان،  اأو�شح  كما 
اجلامعية، باإتباع  الأ�رضة  طالبت  قد 
متثلت  جديدة،  تعليمات  عدة 
بتحذيرات  اللتزام  فيمايلي: اأول 
والوزارة  لل�شحة،  العاملية  املنظمة 
الوطنية،  ال�شحة  ووزارة  الأوىل، 
اجلزائري  ال�شعب  كافة  وحت�شي�س 
بهذه  ال�رضيح  اللتزام  باأهمية 
وقف  اأما ثانيا  الوقائية،  الإجراءات 
والتظاهرات  التجمعات  كل  وتفادي 
ن�شاط  وكل  والبيداغوجية،  العلمية 

اأي كان طبيعته يت�شمن احتكاك مع 
الأ�شاتذة  اإىل دعوة  بالإ�شافة  الغري، 
وطلبة دكتوراه، اإىل تاأجيل ترب�شاتهم 
اإىل  الأجنبية،  اجلامعات  يف  العلمية 
اجلائحة،  هذه  خطر  انح�شار  غاية 
والأمر نف�شه ينطبق على امللتقيات 
يف  العلمية  والندوات  واملحا�رضات 
التعليم  مطالبة وزارة  مع  اخلارج، 
وم�شوؤويل  العلمي،  والبحث  العايل 
كل  بتوفري  اجلامعية،  املوؤ�ش�شات 
الإمكانيات، التي اأو�شت بها منظمة 
ال�شحة العاملية ملنع انت�شار الوباء، 
يف كل الهياكل اجلامعية عرب الوطن.

البيان،  نف�س  اأ�شاف  حني،  يف 
النقابية  الفروع  جلميع  تقدمي دعوة 
للت�شحية  اجلامعية،  لالأ�رضة 
يف  اأزمة،  خاليا  وت�شكيل  بالعطلة، 
مع  بالتن�شيق  الوطن،  جامعات  كل 
اجلامعية،  الأ�رضة  مكونات  باقي 
حول  حت�شي�شية  حملة  ملبا�رضة 
و�شائل  توزيع  و  الوباء،  خماطر هذا 
اجلهات  وم�شاعدة  منه،  احلماية 
موليا  له،  الت�شدي  يف  املخت�شة 
لتطبيق  كبرية  باملنا�شبة، اأهمية 
التعليمات التي ت�شمنتها هذه الن�رضة 

الإعالمية الأخرية.
مرمي خمي�سة

مطارالدارالبي�ساء باملغرب

فو�سى عارمة اأمام مكتب اخلطوط 
اجلوية اجلزائرية 

اأم�س  مكتب  نهار  عا�س 
اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
البي�شاء  فو�شى  بالدار 
عارمة  للعالقني  باملغرب ، والذين 
الأوىل  �شمان  الطائرة  ت�شتطع  مل 
الذي  نقلهم  جميعا  الأمر 
اجلوية  اخلطوط  ا�شتوجب  على 
وتخ�شي�س  ثانية  اإقامة  رحلة 
طائرة  نهار اأم�س للتكفل  بالعالقني 
بع�س  اأ�شار  و  هذا  هناك. 
الأ�شاتذة  اجلامعيني الذي كانوا يف 
املغرب  بجامعات  علمية  رحالت 
يف ات�شال بالو�شط  اأنهم مل يتمكنوا 
كانوا  التي  اجلامعات  بلوغ  من 
بفعل  غلقها  بها  بالتكوين  معنيني 
ما  املغربية  احلكومة  قبل  من 
الدار  اإىل  اإدراجهم  جعلهم  يعودون 
البي�شاء  وطلب تغيري  موعد الرحلة 
احل�رض  للطريان  اإجراءات  بعد 

املغرب  ليفاجئوا  من  واىل 
اخلطوط  مكتب  اإمام  بطوابري 
اجلزائرية  للبزنا�شة  اجلوية 
الذين  طالبو  اجلزائريني  والرعايا 
احلركة  �شل  بعد  اجلزائر  دخول 
اأرغمهم  واجلامعات  والإدارات  ما 
يف  الوطن  اأر�س  اإىل  العودة  على 
حني كانت طائرة قد غادرت مطار 
حممد اخلام�س بالدار البي�شاء اأول 
اأم�س  يف حني ق�شى  الع�رضات من 
امل�شافرين  ليلتهم باملطار واآخرون 
التي  اجلوية  اخلطوط  اأمام  وكالة 
لإح�شاء  املواطنني  �شجال  فتحت 
تنفيذا  لتعليمات  رئي�س  العالقني 
اجلمهورية عبد املجيد  تبون الذي 
والتكفل  باإح�شائهم  طالب  قد  كان 
مطار  ثانية  من  رحلة  بنقلهم  يف 

حممد اخلام�س نحو وهران .
حممد بن ترار

و  ال�شكان  و  ال�شحة  وزارة  اأطلقت 
مع  بالتن�شيق  امل�شت�شفيات،  اإ�شالح 
وزارة الربيد و املوا�شالت ال�شلكية و 
الال�شلكية، موقعا الكرتونيا للتح�شي�س 
امل�شتجد  كورونا  فريو�س  مبخاطر 
تفادي  كيفية  �رضح  و  )كوفيد-19( 

العدوى.
http://( املوقع  هذا  يت�شمن  و 
 )  sante.gov.dz.covid19
الفرن�شية،  العربية و  باللغتني  املتوفر 
اأق�شام ميكن للمت�شفح الطالع،  عدة 
املعلومات  كل  على  خاللها،  من 
الذي  كورونا  بفريو�س  املتعلقة 
بلغت  الذي  و  عامليا،  وباء  اأ�شحى 
عدد الإ�شابات املوؤكدة به يف اجلزائر 

الإح�شائيات  اآخر  ح�شب  حالة،   45
الر�شمية.

املوجودة  ال�شفحات  اأوىل  توفر  و 
مب�شطا  و  موجزا  تعريفا  باملوقع، 
تاريخ  عن  نبذة  و  كورونا  لفريو�س 
يوهان  مبدينة  كان  الذي  ظهوره 
اأخرى  ب�شفحة  متبوعة  ال�شينية، 
خم�ش�شة لالأ�شئلة ال�شائعة على غرار 
و  انتقاله  كيفيات  و  الفريو�س  م�شدر 
ت�شخي�شه، بالإ�شافة اإىل اأهم اأعرا�شه 
املر�شية و كيفية التعامل مع احلالت 
تعليمات  عن  ف�شال  فيها،  امل�شتبه 
ينوون  الذين  لالأ�شخا�س  موجهة 

ال�شفر.
كما ميكن للمهتمني الطالع، عرب نف�س 

املفاهيم  من  جملة  على  ال�شفحة، 
حول  العامة  لدى  املنت�رضة  اخلاطئة 
اإمكانية وجود  الوباء، على غرار  هذا 
ر�شائل  اأو  حزم  ا�شتالم  لدى  خطر 
و  الغرغرة  مدى جدوى  و  ال�شني  من 
ملحي  مبحلول  بانتظام  الأنف  غ�شل 

يف تفادي الفريو�س املذكور.
�شفحة  خ�ش�شت  ال�شياق،  ذات  يف  و 
تقوم  التي  اليومية  للمتابعة  اأخرى 
لتف�شي  ال�شحة يف ر�شدها  وزارة  بها 
باجلزائر،  كوفيد-19  فريو�س 
الت�رضيحات  اأهم  ن�رض  اإىل  بالإ�شافة 

الر�شمية يف هذا ال�شاأن.
تعليمات  فت�شم  الرابعة  ال�شفحة  اأما 
الفريو�س  التقاط  لتجنب  �شحية 

اأخرى موجهة  و  ال�شفر  خالل فرتات 
حلماية  ال�شحية  الرعاية  ملقدمي 
ال�شفحة  خ�ش�شت  فيما  اأنف�شهم، 
 )3030( الأخ�رض  للرقم  اخلام�شة 
كجزء  ال�شحة  وزارة  و�شعته  الذي 
و  الفريو�س  من  للوقاية  خطتها  من 
وزارة  خ�شت  كما  انت�شاره  من  احلد 
امل�شافرين  فئة  اأي�شا،  ال�شحة، 
مف�شلة  ن�شائح  تت�شمن  ب�شفحة 
لتجنب الإ�شابة بفريو�س كورونا اأثناء 
تنقالتهم، مدعومة ب�شور لل�رضح و يف 
اأخذ  للمت�شفحني  ميكن  اآخر،  ق�شم 
املتخذة  الإجراءات  اأهم  عن  نظرة 
من طرف احلكومة يف هذا ال�شدد، و 

ف�شاء اآخر موجه للمهنيني.

اأطلقته وزارة ال�سحة 

موقع اإلكرتوين للتح�سي�س مبخاطر فريو�س كورونا 

جراد  العزيز  عبد  الأول  الوزير  اأكد 
الكلي  التعليق  اأن  الأحد  اأم�س 
للرحالت »من و اإىل اأوروبا« يف اإطار 
فريو�س  تف�شي  �شد  احرتازي  اجراء 
دقيقة  »درا�شة  بعد  �شيتخذ  كورونا 
م�شوؤولية  على  موؤكدا  مو�شوعية«،  و 
احلكومة يف اإعادة املواطنني العالقني 
على  له  مداخلة  يف  و  اخلارج.  يف 
اأمواج الإذاعة الوطنية، اأكد جراد اأن 
و  الرحالت اجلوية من  تعليق  » قرار 
و  دقيقة  درا�شة  ي�شتلزم  اأوروبا  اإىل 
اأن  مطمئنا   « واقعية  و  مو�شوعية 
اتخاذ  »الت�رضع يف  تريد  ال�شلطات ل 

اإجراءات ل تتما�شى و الواقع«.
يف نف�س ال�شياق، اأو�شح الوزير الأول 

يقول » نتحمل م�شوؤولية جتاه مواطنينا 
اجلزائريني  اإعادة  واجبنا  من  و 
يهمنا  ما  هذا  و  اخلارج  يف  العالقني 
اأن خيار التعليق الكلي  اأكرث«، م�شيفا 
تطور  اأ�شا�س  على  وارد  للرحالت 

و�شعية هذا الوباء.
حتليل  علينا  يجب   « ا�شرت�شل  كما 
اإجراءات  اتخاذ  توقع  و  الو�شع 
م�شيفا  م�شوؤوليتنا«  لتحمل  تدريجيا 
كليا«  تعليقه  مت   « البحري  النقل  اأن 
بهدف  املتخذة  الإجراءات  اإطار  يف 
كورونا  فريو�س  لتطور  الت�شدي 
الوزير  اأخرى �رضح  اجلديد من جهة 
معهد  اأن  جراد  العزيز  عبد  الأول 
با�شتور اجلزائري اأكد 48 حالة اإ�شابة 

منها ثالث )03( وفيات. 
و ذكر جراد اأن فريو�س كورونا ت�شبب 
بلد،   151 يف  �شخ�س   5803 وفاة  يف 
اأعلنت  التي  اأوروبا  اأن  اإىل  م�شريا 
امل�شتجد   للفريو�س  اجلديدة  البوؤرة 
اأ�شحت ت�شكل تهديدا حقيقيا لبلدنا. 
و يف اإطار التدابري الوقائية ، ل �شيما 
اجلوية  اخلطوط  فان  اأوروبا،  يف 
بتعليق  القيام  اأعلنت  قد  اجلزائرية 
)ايطاليا(  روما  اإىل  و  »من  رحالتها 
مار�س   15 الأحد  اليوم  من  ابتداء 
اجلاري و »من و اإىل« فرن�شا انطالقا 
و  باتنة  و  �شطيف  مدن  مطارات  من 
ال�شلف  و  ب�شكرة  و  الوادي  و  تلم�شان 

و بجاية و عنابة. 

كذلك  اجلزائرية  اجلوية  قامت  و 
اأم�س  من  ابتداء  رحالتها  بتقلي�س 
اأبريل   4 غاية  اإىل  مار�س   14 ال�شبت 
هذا  و  فرن�شا«  اإىل  و  »من  املقبل، 
اجلزائر  مطارات  من  انطالقا 

ووهران و ق�شنطينة.
جميع  تعليق  عن  ال�رضكة  اأعلنت  كما 
ابتداء  ا�شبانيا«  واىل  »من  رحالتها 
من 16 مار�س اإىل غاية 4 اأبريل 2020 
الوطنية  من جهتها، قررت املوؤ�ش�شة 
توقيف  للم�شافرين  البحري  للنقل 
تو�شع  ب�شبب  البحرية  رحالتها  كل 
اجلديد  كورونا  فريو�س  انت�شار  رقعة 
التجميد  اأن هذا  )كوفيد19(، م�شيفة 

�شيمتد اإىل غاية حت�شن الو�شع.  

 تعليق جميع الرحالت اجلوية من و اإىل اأوروبا 
فيما مت ح�سر الن�ساطات  التجارية املو�سمية 

تنظيم ن�ساط اأ�سواق اخل�سر 
واملحالت الكربى  

اأم�س  التجارة  نهار  وزارة  با�رضت 
لإطاراتها  من  طارئة  اجتماعات 
اأجل تنظيم الأطر التجارية يف اأطار 
كورونا  فريو�س  وباء  تو�شع  انت�شار 
والذي و�شل عدد �شحاياه اإىل الأربعة 
م�شاب  باجلزائر   48 بالإ�شافة 
ال�شحة  وزارة  اإح�شائيات  ح�شب 
اإىل  العديد  بالإ�شافة  اأم�س  نهار 
من احلالت امل�شتبه  فيها  والتي ل 
تزال قيد التاأكيد من خالل التحاليل 

.
اإن  الأولية  املعطيات  واأ�شارت  هذا 
وزارة التجارة تعتزم  اإ�شدار تعليمات 
التجارية  الن�شاطات  كافة  بح�رض 
املو�شمية التي تنظم يف العطل  وغلق 
الأ�شبوعية  وح�رض  الأ�شواق 
اأ�شواق  اإىل  بالإ�شافة  اإجرائها 

ال�شيارات  بيع  املوا�شي  واأ�شواق 
من اأجل تقليل  عوامل تنقل العدوى 
�شاعات  تقلي�س  بحت  �شيتم  كما   ،
التجارية  التي  كبار  املحالت  فتح 
بقوة  ،  ت�شتقطب  املواطنني 
حمال   30 عن  عددها  تزيد  والتي 
تنظيم  اأ�شواق  اإىل  ،  بالإ�شافة 
واإقامة  والفواكه  اخل�رض 
داخلها  على  اإجراءات  تنظيمية 
الأنف  على  الواقيات  فر�س  راأ�شها 
للفريو�س  تنقل  اأي  لتفادي  والفم 
تخرج  اأن  املنتظر  ومن  ،هذا 
التجارة  وزارة  اجتماعات  اإطارات 
�شاعة  ح�شب   48 قبل  بقراراتها 
يف  �شامي  م�شوؤول  اإليه  اأ�شار  ما 

القطاع    .
حممد بن ترار

معهد با�ستور يوؤكد 

خم�س و اأربعون حالة اإ�سابة بفريو�س كورونا 
�رضح الوزير الأول عبد العزيز جراد 
اإن  العا�شمة  باجلزائر  الأحد  اأم�س 
معهد با�شتور قد اأكد خم�س و اأربعون 
و  كورونا  بفريو�س  اإ�شابة  )45( حالة 
اأمواج  على  الأول  الوزير  اأو�شح 

الإذاعة اجلزائرية اإن »معهد با�شتور 
منها  اإ�شابة  حالة   45 اأكد  اجلزائري 
عليهم  ظهرت  وفيات   )03( ثالث 
انه  م�شيفا  م�شرتك«  اعتالل  حالت 
�شيما  ل  الالزمة  التدابري  و�شع  مت 

احل�شا�شة  املناطق  م�شتوى  على 
انت�شار  لتطويق  بوفاريك(  و  )البليدة 
منظمة  �شنفته  الذي  الفريو�س  هذا 

ال�شحة العاملية وباء )جائحة(.
كورونا  فريو�س  اأن  ال�شيد  ذكر  و 

ت�شبب يف وفاة 5803 �شخ�س يف 151 
بلد، م�شريا اإىل ان اأوروبا التي اعلنت 
امل�شتجد   للفريو�س  اجلديدة  البوؤرة 
حقيقيا  تهديدا  ت�شكل  اأ�شحت 

لبلدنا. 
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قيادة اجلي�ش حري�سة على اال�ستثمار يف التكوين 
الّلواء ال�سعيد �سنقريحة يوؤكد يف الجتماع ال�سنوي باإطارات منظومة التكوين

عطار .ب

هذا   وح�رض 
الوطنية  االجتماع  باملدر�سة 
لدرا�سات  التح�سريية 
الناحية  قائد  من  مهند�س  كل 
دائرة  رئي�س  االأوىل،  الع�سكرية 
الأركان  والتح�سري  اال�ستعمال 
اجلي�س الوطني ال�سعبي، روؤ�ساء 
موؤ�س�سات  قادة  القوات،  اأركان 
واملكلفني  الع�سكرية  التكوين 
القوات  م�ستوى  على  بالتكوين 
واملديريات وامل�سالح املركزية 
كلمته  اللواء  األقى  وباملنا�سبة، 
التوجيهية اأكد من خاللها على 
ال�سنوي  االجتماع  هذا  اأهمية 
باالأهمية  مذكرا  التقييمي 
القيادة  توليها  التي  الق�سوى 
العليا للجي�س الوطني ال�سعبي، 
رئي�س  توجيهات  ظل  يف 
االأعلى  القائد  اجلمهورية 
الدفاع  وزير  للقوات امل�سلحة، 
املربح  لال�ستثمار  الوطني، 
ول�رضورة  التكوين  منظومة  يف 
والتقومي  التقييم  نهج  موا�سلة 
للربامج  امل�ستمر  والتكييف 

التكوينية  كما �سدد اللواء على 
التقييم  نهج  موا�سلة  �رضورة 
امل�ستمر  والتكييف  والتقومي 
امل�سطرة  التكوينية  للربامج 
البيداغوجية  واملناهج 
نف�س  يف  موؤكدا  املعتمدة 
مطالبون  اأن  اجلميع  ال�سياق 
يكونوا  باأن  املطالبة،  �سديد 
اأهمية  مبدى  تام  وعي  على 
هذا  يف  يوؤدونها  التي  الر�سالة 
ميثل  ال  الذي  احليوي  احلقل 

لتلقني املعارف والعلوم  و�سيلة 
واإمنا  فح�سب،  فروعها  ب�ستى 
اأ�سا�سية  وب�سفة  اأي�سا  يج�سد 
ذلك الرتابط بل التما�سك، بني 
التكوينية  املنظومة  م�ساعي 
القتايل،  التح�سري  وم�ساعي 
فالتكامل بني اجلهدين وا�سح، 
بل هو حتمي و�رضوري للغاية، 
فتكييف االأفراد الع�سكريني مع 
الع�سكري  املهني  حميطهم 
الدرا�سي  حميطهم  من  يبداأ 

بالتاأكيد  وي�ستمر  والتكويني، 
ملهنتهم،  ممار�ستهم  اأثناء 
الربامج  مع  وتوا�سلهم 
التح�سريية، فتح�سري االأفراد ال 
يتم بالدرجة الالزمة واملقبولة 
القاعدي  تعليمه  ات�سم  اإذا  اإال 

والتكويني االأويل بالنجاح .
يف  اأمله  عن  اللواء  وعرب 
املنظومة  توظف  ا�ستمرار 
جتاربها  ال�سيما  التكوينية، 
ال�سنني،  عرب  املكت�سبة  الرثية 
من  تكفل  ب�سورة  وتوظفها 
اإجناح  يف  امل�ساهمة  جهة، 
املجال  هذا  م�ساعي  يف 
الهام، وت�سمح من جهة اأخرى، 
بالرفع الدائم والفعال جلاهزية 
والتح�سني  امل�سلحة،  قواتنا 
قدراتها  مل�ستوى  املتوا�سل 
وجعلها،  والعملياتية  القتالية 
التيقظ  غاية  يف  الدوام،  على 
واال�ستعداد  بل  والتحفز، 
م�سوؤولياتها  لتحمل  الدائم 
املهام  واإجناز  واجبها  واأداء 
يف  اإليها  املوكلة  الد�ستورية 

جميع الظروف واالأحوال.

تراأ�س الأحد، الّلواء ال�سعيد �سنقريحة، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي 
بالنيابة، الجتماع ال�سنوي لإطـارات منظومـة التكويـن باجلي�س الوطنـي ال�سـعبـي 

بهدف تقييم منظومة التكوين والتعليم، اأكد خاللها اأن القيادة العليا للجي�س 
حري�سة على ال�ستثمار املربح يف منظومة التعليم والتكوين للجي�س .

اليوم الثالث من حماكمة اللواء هامل تك�سف

�سالل �سغظ على الوايل حلماية 
م�سالح اأبناء هامل

جممع تونيك �سناعة بتيبازة

العمال يقررون موا�سلة االإ�سراب

الدولة  اأمالك  مدير  ف�سح 
اليوم  يف  بوهران  ال�سابق 
حماكمة  اأطوار   من  الثالث 
لالأمن  ال�سابق  العام  املدير 
هامل  الغني  عبد  الوطني 
اأبنائه  من  وعدد  وزوجته 
عن  احممد  �سيدي  مبحكمة 
ال�سغوطات التي كان ميار�سها 
االأمن  مدير  عن طريق  هامل 
اأبنائه  م�سالح  الوالئي خلدمة 
ك�سفت  كما   ، ال�ساحلية  بهذه 
وهران  والة  ت�رضيحات 
النهب  ال�سابقني  وتلم�سان 
اأبناءه  لفائدة  للعقار  العلني 
فيما ك�سف وايل تيبازة ال�سابق 
الداخلية  وزير  تدخل  كيف 
عبد  االأول  الوزير  من  باأمر 
عقد  الإعادة  �سالل  املالك 
اأبناء  �رضكة  لفائدة  االمتياز 

هامل بتيبازة  
�سيدي  حمكمة  ا�ستهلت  وقد 
الثالث  يومها   يف  اأحممد  
هذه  موا�سلة  التوايل  على 
الق�سية التي بينت ف�سيحة من 
ف�سائح النظام ال�سابق وتورط 
كبار م�سوؤوليه يف ق�سايا ف�ساد  
وهم   متهمني  عدة  با�ستجواب 
ال�سابق   الدولة  اأمالك  مدير 
ال�سابقني  الوالة  وكذا  بتيبازة 
وتل�سمان  وهران  لتيبازة 
بوعمريان  املتهم  ف�سح  حيث 
الأمالك  �سابق  مدير  علي 
ممار�سات  بتيبازة  الدولة 
مبمار�ساته  الرئي�سي  املتهم 

بني  واكراهات   �سغوظات 
�سنتي 2016 و2017 من طرف 
بع�س  اأ�سحاب النفوذ واملال 
االأمن  مدير  ح�سبه   منهم 
كما  الفرتة  تلك  يف  الوالئي  
قدم  انه   املتهم  نف�س  اأبرز 
تيبازة  وايل  �سد  �سكاوي    10
وكذا  التنظيم  ومدير  قا�سي  

مدير ال�سناعة لتلك الفرتة .
حمريات  املتهم  اأنكر  بدوره 
م�سلحة  رئي�س  وهو  جلول 
العقارية  بالوكالة  تقنية 
التهم  العا�سمة  للجزائر 
وايل  اأن  مربزا  اإليه  املوجهة 
القادر  عبد  ال�سابق  العا�سمة 
زوخ منعه من مبا�رضة اإجراءات 
اأبناء  جتاوزات  �سد  ق�سائية 
هامل  فيما يخ�س  عدم دفع 
املالية  واالأتعاب  االإتاوات 
نف�س  ويف   ، بالتهيئة  اخلا�سة 
�سنني  املتهم  اأنكر  ال�سياق 
اأمالك  مبديرية  اإطار  نا�رض 
 ، اإليه  املوجهة  التهم  الدولة 
فيما اعرتف املرقي العقاري 
بايل علي اإ�سداره �سهادة عمل 
ال�سابق  العام  املدير  البنة 

لالأمن الوطني ، �سيهباز.
كما مت ا�ستجواب وايل وهران 
بو�سياف  املالك  عبد  �سابقا 
والذي �رضح اأنه  منح عقارين 
الأبناء هامل  ببلديتي طفراوي 
م�سريا  القانون  وفق  والكرمة 
باملتهم  عالقاته  اأن  اإىل 
هامل  الغني  عبد  الرئي�سي 

وايل  بني  مهنية  كانت  عالقة 
واملدير العام لل�رضطة  .

اأقوال  اإىل  اال�ستماع  مت  كما 
عبد  لوهران  ال�سابق  الوايل 
�رضح  الذي  زغالن  الغني 
عقار  منح  مت  اأنه   االأخر  هو 
تن�سيبه  قبل  اأميار  لهامل 
الغرب  عا�سمة  راأ�س  على 
اجلزائري  م�سريا اإىل انه جلا 
فيما بعد اإىل  تقلي�س م�ساحة 
بطريق  يتعلق  الأن  العقار  هذا 
زعالن  املتهم  ونفى  عمومي 
تربطه  خا�سة  عالقة  اأي  

بهامل وعائلته
اعرتف  االإطار  نف�س  ويف 
وايل  �سبان  بن  زوبري  املتهم 
لعقار  منحه  ال�سابق  تل�سمان 
اجناز  اأجل  من  هامل  البن 
م�رضوع ملع�رضة زيت الزيتون 

.
�سابقا  تيبازة  وايل  اعرتف  كما 
غالي مو�سى باإعادة منح عقد 
اأبناء هامل رغم   امتياز ل�رضكة 
يف  االإدارية  املحكمة   رف�س 
قرارر�سمي �سادر قبل منح عقد 
االمتياز بناء على  مرا�سلة من 
لتعليمة  تطبيقا  الداخلية  وزير 
عبد  ال�سابق  االأول  الوزير  من 
اأنه  اإىل  املالك �سالل   م�سريا 
باملتهم  عالقة   اأي  التربطه 
الرئي�سي اأو اأبنائه رغم كما قال 
ينحذر من نف�س منطقة هامل 

وهي والية تلم�سان  .
عطار .ب

تونيك  جممع  عمال  يوا�سل 
والتعليب  الورق  ل�سناعة 
بتيبازة  �سناعة«  »تونيك 
الذي  املفتوح  االإ�رضاب 
فرباير   17 منذ  يخو�سونه 
التدابري  رغم  املا�سي 
جمل�س  قبل  من  املتخذة 
ال�ستئناف  املجمع  اإدارة 
لوحظ  ما  ح�سب  العمل، 
عددهم  البالغ  العمال  ويبقى 
ي�رضون  عامال   2400 قرابة 
اإىل  االإ�رضاب  موا�سلة  على 
»نهائية  حلول  اإيجاد  غاية 
التي  لالأزمة  وجدية« 
رائد  املجمع،  فيها  يتخبط 
باجلزائر  الورقية  ال�سناعة 
اإنتاج،  وحدة   11 ي�سم  والذي 
املتخذة  التدابري  وا�سفني 
من قبل جمل�س اإدارة املجمع 
ما  ح�سب  ب«الرتقيعية«، 
النقابي  الفرع  رئي�س  به  اأفاد 
للعمال  العام  لالحتاد 

اجلزائريني، فريد زيرارقي.
--ح�سب   االأمر  ويتعلق 
العمال  بـرف�س   -- زيرارقي 
ال�ستئناف العمل رغم م�ساعي 
بالعودة  الإقناعهم  النقابة 
بـ«التخبط  و�سفوه  ما  ب�سبب 
االأجور  �سب  يف  والفو�سى 
يت�سلم  املتاأخرة« يف حني مل 
العمال ك�سف الراتب ما يجعل 
اأن  واأ�ساف  تزداد  املخاوف 
عملية �سب االأجور املتاأخرة 
جمل�س  اإدارة  قبل  من  متت 
االإدارة اأي املجمع ولي�س من 
لالإدارة  االأجور  م�سلحة  قبل 

تتواجد  التي  للم�سنع  العامة 
وت�سهد  »�سلل«  حالة  يف 

فو�سى يف احل�سابات.
واأبرز اأن العمال يت�ساءلون عن 
اإيجاد  مدى جدية االإدارة يف 
�سهر  وم�سري  ناجعة  حلول 
اأجور فرباير املا�سي وال�سهر 
غمو�س  عن  ناهيك  اجلاري 
اأم�س  وبادر  العمال  م�ستقبل 
لقاء  باإجراء  النقابي  الفرع 
االإنتاج  وحدات  مدراء  مع 
بالتن�سيق مع العمال للنظر يف 
الواجب  واحللول  التطورات 
املجمع  وكان  اتخاذها. 
العمومي »تونيك �سناعة« قد 
االأ�سبوع املا�سي  نهاية  اأعلن 
عن جملة من التدابري لت�سوية 
حد  وو�سع  املتاأخرة  االأجور 
الذي  املفتوح  لالإ�رضاب 
على  الرابع  اأ�سبوعه  يدخل 

التوايل.
ويتعلق االأمر -- ح�سبما ذكرته 
نبيلة  االت�سال،  �سابقا مديرة 
اإدارة  جمل�س  باتخاذ  او�سار 
التدابري  من  جملة  املجمع 
املتاأخرة  االأجور  لت�سوية 
املا�سي  اأكتوبر  �سهر  منذ 
اأهم  بني  من  تعترب  والتي 
املفتوح،  االإ�رضاب  اأ�سباب 
من  باملائة   30 �سب  مت  اإذ 
لكل  ال�سهري  االأجر  موؤخرا 
ونوفمرب  اأكتوبر  �سهري  من 
اإىل جانب دفع االأجور كاملة 
وبخ�سو�س  دي�سمرب  ل�سهر 
اأكدت   ،2020 جانفي  �سهر 
ت�سويته  �سيتم  اأنه  امل�سوؤولة 

يوم 15 مار�س كاأق�سى تقدير 
احت�ساب  حاليا  يجري  حيث 
الراتب »الكامل« ل�سهر جانفي 
اأي  بفح�س و �سبط البيانات 
االإجراء  على  الرتاجع  مت 
تدفع  كانت  اأين  القدمي 
ال  ت�سبيق  �سكل  على  االأجور 

يتعد ال70 باملائة.
فرباير،  �سهر  راتب  عن  اأما 
دفعه  عن  اأو�سار  ك�سفت 
ك�سوف  اإ�سدار  مبجرد 
من  والتحقق  االأجور 
مهلة  اإعطاء  دون  مطابقتها 
حمددة لعملية احت�ساب اأجور 
باملحور  يتعلق  العمال وفيما 
العمال،  ان�سغاالت  من  الثاين 
اأن  التذكري  امل�سوؤولة  جددت 
مع  لال�ستغالل  القر�س  ملف 
الفالحة  بنك  »بدر«  م�رضف 
املرحلة  الريفية يف  والتنمية 
املوافقة  مربزة  النهائية، 
تونيك  ملرافقة  املبدئية 
مبعاجلة  �سي�سمح  ما  �سناعة 
ملفات ا�سترياد املواد االأولية 
مديرية  من  الغيار  وقطع 
فتح  اإجراءات  لتبداأ  التموين 
ذات  وكانت  االئتمان  طلبات 
كافة  دعت  قد  امل�سوؤولة 
العمل  ا�ستئناف  اإىل  العمال 
بالنظر لالأ�رضار املادية التي 
حلقت املجمع خا�سة يف هذا 
فيه  ا�ستدت  الذي  الظرف 
التي  املالية  املتاعب  حدة 
مليار  يقدر ب10  بلغت عجز 
راأ�سمال  اأن  حني  يف  دينار 

ال�رضكة ال يتعد 30 مليار.

نقابة ال�سيادلة

تاأجيل االإ�سراب املقرر اليوم االثنني 
للنقابة  وزو  تيزي  مكتب  قرر 
لل�سيادلة  اجلزائرية  الوطنية 
كان  الذي  االإ�رضاب  تاأجيل 
وذلك  االثنني  اليوم  مقررا 
ح�سبما  كورونا،  وباء  ب�سبب 
رئي�سه،  من  االأحد  اأم�س  علم 

مولود �سماعيلي.
»اإثر  اأنه  �سماعيلي  و�رضح 
ب�سبب  امل�سجلة  التطورات 

مكتب  اجتمع  كورونا،  فريو�س 
النقابة لتيزي وزو اأم�س ال�سبت 
واأ�سدر  ا�ستثنائية  دورة  يف 
قرارا نابعا من ح�س م�سوؤولية 
لتجميد  ال�سحة  مهنيي 
مقررا  كان  الذي  االإ�رضاب 
الحق.  لوقت  وتاأجيله  غد  يوم 
و�سعنا مطالبنا على جنب اإىل 
االأزمة«كما  هذه  مرور  غاية 

النقابة  لنف�س  بيان  يف  جاء 
التي  ال�سحية  االأزمة  »هذه  اأن 
متر بها البالد على غرار باقي 
اأن  علينا  تفر�س  العامل،  دول 
كمهنيي  مب�سوؤولية  نت�رضف 
دورنا  ولعب  وحتمل  ال�سحة 
يف حت�سي�س ووقاية املواطنني 

�سد انت�سار هذا الوباء«.
واأطلقت نقابة ال�سيادلة لتيزي 

ال�سيادلة  جلميع  نداء  وزو 
يف  فعال«  »ب�سكل  للم�ساركة 
اأطلقتها  التي  الوقائية  احلملة 
لل�سحة  العاملية  املنظمة 
للبالد  ال�سحية  وال�سلطات 
الن�سائح واملعلومات  و«تقدمي 
الحتواء  للمر�سى  الالزمة 
لذات  وفقا  العدوى«،  خطر 

البيان .)

املجل�س  رئي�س  اعترب 
اأم�س  فني�س،  كمال  الد�ستوري، 
اأن  العا�سمة  باجلزائر  االأحد 
الد�ستور  تعديل  عر�س م�رضوع 
يعرب  ال�سعبي  اال�ستفتاء  على 
وفقا  ال�سعب  اإرادة  عن  فعليا 
الد�ستور«و  من  و8   7 للمادتني 
�سيفا  نزوله  لدى  فني�س  اأو�سح 
ال�سباح«  »�سيف  برنامج  على 
االأوىل  القناة  تبثه  الذي 
»اأف�سل«  فان  الوطنية   لالإذاعة 
الد�ستور  تعديل  لعر�س  طريق 
ال�سعبي،  اال�ستفتاء  عرب  يكون 
على  امل�رضوع  تقدمي  بعد 
وامل�سادقة  بغرفتيه  الربملان 
�سفافية  »اأكرث  باعتباره  عليه، 
اإرادة  عن  فعليا  ويعرب  وجناعة 
ال�سعب وفقا للمادتني 7 و8 من 

الد�ستور« .
كما اأ�سار اإىل اأن الد�ستور اجلديد 
جلمهورية  »التاأ�سي�س  �ساأنه  من 
ملطالب  تكري�سا  جديدة  
وتطلعات  ال�سعبي  احلراك 
�سمن  العي�س  يف  املواطنني 
والدميقراطية  العدالة  مبادئ 
رئي�س  جدد  وامل�ساواة«و 

باملنا�سبة  الد�ستوري  املجل�س 
اجلديد  الد�ستور  باأن  تاأكيده 
مزيدا  �سيوفر  الذي  املرتقب 
من  واحلريات،  ال�سمانات  من 
�ساأنه »تغطية كل النقائ�س التي 
ال�سابقة«  الد�ساتري  عرفتها 
ال�سياغة  حيث  من  كانت  �سواء 
اأو الغمو�س يف بع�س االأحكام اأو 
امل�سطلحات اأو حتى من حيث 
املطابقة بني الن�سختني العربية 

والفرن�سية. 
م�سعى  االإطار  هذا  يف  وثمن 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
تبون بتعديل الد�ستور ومراجعة 
--كما  منطلق  من  اأحكامه 
قال-- ما يحمله هذا الد�ستور 
عديدة  وثغرات  »نقائ�س  من 
واملحتوى  ال�سياغة  حيث  من 
االأحكام  بع�س  يف  والغمو�س 
وكذا  امل�سطلحات  دقة  وعدم 
عدم مطابقة الن�سختني العربية 

والفرن�سية«.
يتعلق  �سوؤال  على  رده  ويف 
ي�ستوجب  التي  القوانني  مباهية 
�سوء  على  وتغيريها  مراجعتها 
 ، اجلديدة  الد�ستورية  الوثيقة 

يتعلق  االأمر  اأن  فني�س  اأو�سح 
اأ�سا�سا ب�رضورة مواكبة اجلزائر 
واالأحداث  التغريات  ملختلف 
التي عا�ستها وتلك التي يعرفها 
العامل من خالل تعديل االأحكام 
بطبيعة  ال�سلة  ذات  القانونية 
الفردي  احلكم  )اإنهاء  احلكم 
الف�سل  و  �سالحياته(  وتقلي�س 
املرن فيما بني مهام ال�سلطات 
لدوره  الربملان  ولعب  الثالث 
جمل�س  مب�ساعدة  فعال  ب�سكل 

املحا�سبة.
اأن  امل�سوؤول  ذات  واأ�ساف 
قوامها  التي  الد�ستور  مراجعة 
اأمناط  جتديد  على  احلر�س 
م�ستويات  كافة  على  احلوكمة 
امل�سوؤولية و �سمان الف�سل بني 
ال�سلطات وتوازنها ، متر حتما 
املواد  بع�س  اإدراج  عرب  اأي�سا 
بحقوق  مبا�رضة   مت�س  التي 

وحريات املواطنني و 
ومكافحة  العامة  احلياة  اأخلقة 
الرقابة  �سلطة  وتعزيز  الف�ساد 
الربملانية و ا�ستقاللية ال�سلطة 
بني  امل�ساواة  و  الق�سائية 
اىل  القانون  اأمام  املواطنني 

الد�ستوري  التكري�س  جانب 
من  االنتخابات  تنظيم  الآليات 
وتعديل  جديد  قانون  خالل 
الوطنية  ال�سلطة  �سالحيات 

امل�ستقلة لالنتخابات.
وا�سرت�سل الفتا اإىل اأن املجل�س 
من  ن�سخة  �سيت�سلم  الد�ستوري 
اجلديد عقب  الد�ستور  م�سودة 
عليها  الدولة  رئي�س  اطالع 
واآرائه  عقبها مقرتحاته  ليبدي 
معتربا  امل�سودة،  هذه  ب�سان 
باأنه من ال�رضوري وبعد تعديل 
م�سار  يف  اخلو�س  الد�ستور 
القوانني  من  عدد  مراجعة 

الع�سوية.
ودعا رئي�س املجل�س الد�ستوري 
ا�ستقاللية  اإىل  اآخر  �سياق  يف 
للق�ساء،  االأعلى  املجل�س 
املعقول  غري  »من  باأنه  موؤكدا 
حافظ  العدل  وزير  يراأ�س  اأن 
ما  اإذا  املجل�س  هذا  االأختام 
ملبداأ  حقيقيا  جت�سيدا  اأردنا 
يف  دعا  ال�سلطات«كما  ف�سل 
نف�س الوقت اإىل اإعداد خارطة 
الق�سائية  للمجال�س  جديدة 

عرب الوطن. 

رئي�س املجل�س الد�ستوري، كمال فني�س

ال يجب اإغفال راأي ال�سعب يف التعديل الد�ستوري
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اح�سن خال�س   

ب  لين�صّ كورونا  جاء  لقد 
الرباغماتية  التوجهات 
تويل  �رشعيات  راأ�س  على 
جميع  يف  امل�صوؤوليات 
التفكري  وقدم  البلدان 
على  الوباء  من  الوقائي 
بحيث  التفكري  اأنواع  جميع 
االختالفات  حني  اإىل  علق 

ال�صيا�صية واالإيديولوجية. 
جميع  يف  كما  اجلزائر  يف 
البلدان مل يعد يرتقب النا�س 
عن  حديثا  احلكومات  من 
واقت�صادية  �صيا�صية  برامج 
حيث  وغريها  وتربوية 
احلكومي  االت�صال  تقل�س 
انت�صار  تطور  متابعة  اإىل 
�صحاياه  وعدد  الفريو�س 
االأول  الوزير  اأعلن  وقد 

ارتفاعه  عن 
 45 من  اأكرث  اإىل 
وت�صجيل  م�صابا 
وفاة  حالة 
وان�صب  رابعة، 
على  االهتمام 
الوقاية  طرق 
مل  التي  منه 

اأح�صن  العامل  منها  يجد 
عن  الب�رش  انعزال  من 
اأمكن  ما  البع�س  بع�صهم 
وجتنب التجمع يف االأماكن 
الدرا�صة  وتعليق  العامة 
وال�صلوات  واالجتماعات 
واحلفالت  اجلماعية 
الثقافية  والن�صاطات 

وغريها.
تتحدث  ال�صلطة  تعد  مل 
التعديالت  عن  اليوم 
وعدت  التي  الد�صتورية 
العام  الراأي  اأمام  بو�صعها 

وال عن اإ�صالحات �صيا�صية 
وال يقوم النقا�س اليوم حول 
التي  املختلفة  الور�صات 
اأطلقتها احلكومة، الإ�صالح 
ومل  واالقت�صاد  االإعالم 
يهتم  التجارة  وزير  يعد 
احلليب  مافيا  على  بحربه 
فقد  ال�صحة  وزير  وحتى 
اإىل  لينتقل  االأمر  جتاوزه 
االأول  بالدرجة  يتعلق  �صاأن 
الذي  الوطني  باالأمن 
مبا�رشا  تدخال  ي�صتدعي 
الأعلى ال�صلطات يف البالد. 
ومل تعد االأحزاب والتيارات 
يف  تخو�س  ال�صيا�صية 
معاركها ومناو�صاتها وحتى 
يعد  مل  احلراك  موقويف 
مقدمة  يف  عنهم  احلديث 

ال�صفحات. 
قول  كورونا  قطع  لقد 

على  واأجهز  خطيب  كل 
وال�صيما  النقا�صات  كل 
يبق  ومل  منها  ال�صيا�صية 
منها اإال تلك املتعلقة بقرار 
احلراك  م�صريات  تعليق 
فر�صه  قد  مبا  ال�صعبي 
الوباء ومن ح�صار قد ميتد 
باملكوث  النا�س  اإلزام  اإىل 
ظهر  ما  وهو  البيوت  يف 
�صعارات  انت�صار  يف  جليا 
من هذا القبيل على مواقع 
االجتماعي  التوا�صل 
تنطلق  �صعارات  وهي 

م�رشوعة  هواج�س  من 
بعدما  واقعية  ومنطلقات 
ما  املواطنون  يجد  مل 
يطمئنهم باأن جهاز ال�صحة 
قادر  واخلا�صة  العمومية 
اأمام  بهم  التكفل  على 
الوترية املت�صارعة النت�صار 

الوباء.
يف هذا الزمن الكوروين اأطل 
مبقال  �صعدي  �صعيد  علينا 
الفاي�صبوكية  �صفحته  على 
على  فر�صه  �صمت  بعد 
كتابه  �صدور  منذ  نف�صه 
معجزة  فرباير   22 »ثورة 
املرة  هذه  عاد  جزائرية«. 
اإىل  انتقاداته  �صهام  ليوجه 
ما  مثل  االإ�صالمي  التيار 
الهجمة  بعد  متوقعا  كان 
حركة  رئي�س  د�صنها  التي 
الرزاق  عبد  ال�صلم  جمتمع 

يف  العلمانيني  على  مقري 
تدور  اإيديولوجية  حرب 
رحاها على هام�س احلراك 
هجوم  كان  واإن  ال�صعبي. 
�صعدي من�صبا مبا�رشة على 
ين�صط  التي  ر�صاد  حركة 
اأوروبا،  يف  اأع�صائها  جل 
امتداد  باأنها  والتي و�صفها 
لالإنقاذ  االإ�صالمية  للجبهة 
املحظورة بثوب اأكرث نعومة 
واأكرث  دهاء  اأكرث  وبطرق 
الفاعلني  و�صع  مع  تكيفا 
بلدان  يف  كمقيمني  فيها 

اأوروبية مما ال ميكنهم من 
اجلهر بالدعوة اإىل العنف 
ي�صتنكرون  ال  اأنهم  اإال 
يقوم  معزولة  حتر�صات 
بها منت�صبون اإىل احلركة 
اأمثلة  �صاق  وقد  كاأفراد، 
تعر�س  مما  ذلك  عن 
يد  على  مار�صيليا  يف  له 
احلركة  هذه  خطباء  اأحد 
وما  املا�صي  نوفمرب  يف 
كمال  الكاتبان  له  تعر�س 
ومنع  الزاوي  واأمني  داود 
باالأمازيغية  جريدة  طبع 
ب�صبب  القبائل  منطقة  يف 
الالتيني  باحلرف  كتابتها 
التي قال اإن ر�صاد مل يندد 

من  وغريها  به، 
تدل  التي  االأمثلة 
على  حتليله،  يف 
هذه  �صلوك  تطور 
اجتاه  يف  احلركة 
اإ�صدار طبعة ثانية 
ال�صمولية  للنزعة 
االإ�صالمي  للتيار 

يهدف  ال  الذي  الراديكايل 
النظام  تغيري  اإىل  نظره  يف 
بقدر ما يهدف اإىل احتوائه 
بالتحالف  لفائدته  وحتويله 
على  ع�صكرية،  قيادات  مع 
غرار القائد ال�صابق للجي�س 
كما  �صالح،  قايد  الراحل 
باأن  يذكرها  اأن  قبل  قال، 
اجلي�س واالإ�صالميني لي�صوا 
بل  امليدان  يف  وحدهم 
ا�صمه  ثالث  فاعل  هناك 
اإىل  اإ�صارة  يف  ال�صعب 

التي  ال�صامتة  »االأغلبية 
خرجت اإىل ال�صارع«.  

�صعدي  �صعيد  اأحيا  هكذا 

خالل  قائما  كان  جدال 
املا�صي  القرن  ت�صعينيات 
اأطرافه  اأحد  هو  وكان 
جيل  جانب  اإىل  بامتياز، 
مدين  عبا�صي  اأمثال  من 
ونحناح والها�صمي ال�رشيف 
وجاب اهلل، وقد عاد بنا اإىل 
بني  املتبادلة  االتهامات 
التيار االإ�صالمي الراديكايل 
الدميقراطي  والتيار 
العنف  بتغذية  العلماين 

رهيبة  دموية  ع�رشية  يف 
ال�صعب  ويالتها  من  عانى 
الوحيد  ولي�س  اجلزائري. 

اإىل  اللجوء  اآثر  الذي  اليوم 
التي  النقا�صات  هذه  مثل 
احلراك  اأن  الظن  �صاد 
يتجاوز  اأن  قبل  جتاوزها 
النقا�صات،  كل  كورونا 
قبله  من  حاول  فقد 
�رشعيات  اإحياء  مقري 
احلياة  ن�صطت  �صيا�صية 
الع�رشية  خالل  ال�صيا�صية 
�صعدي  هو  وها  الدموية. 
»الدميقراطيني«  يلوم 

لتعليمة  خ�صوعهم  على 
عن  احلديث  عن  الكف 
اإثبات  اأو  االإيديولوجيا 
ماأ�صاة  حول  احلقيقة 
من  الت�صعني  �صنوات 
يف  املا�صي  القرن 
»يفر�س  الذي  الوقت 
اجلدد  �رشاوؤهم 
وتلفيقاتهم«  معتقداتهم 
م�صوؤوليتهم  انتفاء  حول 
اجلماعية  املجازر  عن 
الع�رشية  خالل  املرتكبة 

ال�صوداء
القدمية  الثنائيات  وبعودة 
التقليدية  التيارات  تكون 
جتتمع  اأن  دون  اتفقت  قد 
احليز  احتالل  �رشورة  على 
ال�صيا�صي قبل اأن يحتله اجليل 
اجلديد الذي ينزع اإىل البحث 
براغماتية  م�صارات  عن 
الدوغمائية  عن  بعيدا 
االإيديولوجية. اإنه احلنني اإىل 

املا�صي يف زمن كورونا. 

�سعيد �سعدي يعود يف
 زمن الكورونا

ل �سوت يعلو اليوم على �سوت كورونا بعد اأن حتول اإىل وباء عاملي �سريع النت�سار وقد جاء 
من ووهان ال�سينية غازيا فتاكا ومدمرا مهددا بانهيار النظام العاملي القائم كما جاء ليقلب 

راأ�سا على عقب نظرة الأفراد وال�سعوب واحلكومات اإىل اأولوياتها ومعايري تقييمها لالأ�سياء. 

هكذا اأحيا �سعيد �سعدي جدل كان قائما خالل 
ت�سعينيات القرن املا�سي وكان هو اأحد اأطرافه 
بامتياز، اإىل جانب جيل من اأمثال عبا�سي مدين 

ونحناح والها�سمي ال�سريف وجاب اهلل

يف هذا الزمن الكوروين اأطل علينا �سعيد 
�سعدي مبقال على �سفحته الفاي�سبوكية بعد 

�سمت فر�سه على نف�سه منذ �سدور كتابه 
»ثورة 22 فرباير معجزة جزائرية«.

بهجوم حاد على الإ�سالميني 

24 �ساعة
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�صالح عو�س

ت�ضع  التي  تلك  جمرمة  اأياد  اأي 
و  وحدتهم؟  دوالب  يف  الع�ضى 
ب�ضمائرهم  اال�ضتفزاز  ي�ضل  متى 
القيود  يك�رسوا  فينتف�ضون  مداه، 
ذات  فعلوا  كما  االأ�ضنام  ويركلوا 
يوم، ويفر�ضوا اأنف�ضهم يف امل�ضهد 
قوة فاعلة يف م�ضتوى ما يحملهم 
وما  والر�ضالة  واجلغرافيا  التاريخ 
مهمات؟  من  اإمكاناتهم  متنحهم 
يوم  ذات  ك�رسى  حاول  عندما 

توحد  باأعرا�ضهم  يلهوا  اأن 
عليه  وحملوا  �ضتاتهم 
و  عينه  فقلعوا  حملتهم 
وهاهو  اأنفه..  جذعوا 
ي�ضتنخيهم،  االأق�ضى 
التاريخية  اللحظة  فلعلها 
يقودون  العرب،  النتفا�ضة 
العزة  موا�ضع  نحو  اأمتهم 

والكرامة وال�ضيادة.

الفكرة واملن�صاأ:
يف 29 مايو/اأيار 1941اأ�ضدر وزير 
اخلارجية الربيطاين »اأنتوين اإيدن« 
مفكري  من  »كثري  فيه:  جاء  بيانا 
العربية  لل�ضعوب  يرجون  العرب 
هي  مما  اأكرب  الوحدة  من  درجة 
�ضاحب  وحكومة  االآن،  عليه 
كل  �ضتوؤيد  ناحيتها  من  اجلاللة 
العرب  تلقى من  اأية خطة  التاأييد 
خالل  ذلك  كان  عامة«..  موافقة 
احلرب العاملية الثانية وقبل نكبة 
وبالنظر  �ضنوات  ب�ضبع  فل�ضطني 
ال�ضيا�ضية  العربي  النظام  لطبيعة 
ي�ضبح  يومذاك  واالأيديولوجية 
من  مطلوب  دور  اأي  وا�ضحا 
جاءت  العربية..  الدول  جامعة 
دعا  حيث  م�رس  من  االإجابة 
النحا�س  م�ضطفى  وزرائها  رئي�س 
وال�ضعودية  م�رس  �ضم  موؤمتر  اىل 
االأردن  و�رسق  و�ضورية  ولبنان 
و�ضارع  والفل�ضطينيني..  واليمن 
االجنليز للتاأكيد يف فرباير/�ضباط 
1943 على م�ضاعدة بريطانيا لقيام 
اجلامعة_العربية و يف ال�ضابع من 
مت   1944 االأول  اأكتوبر/ت�رسين 
االإ�ضكندرية  وثيقة  على  التوقيع 
م�رس  حكومات  روؤ�ضاء  قبل  من 
و�ضوريا  االأردن  و�رسق  ولبنان 

والعراق ثم اليمن وال�ضعودية وكان 
مار�س/  22 يف  عمليا  االنطالق 
االأثناء  تلك  ويف   ..1945 اآذار 
حتت  يرزح  العربي  املغرب  كان 
حتت  وليبيا  الفرن�ضي،  اال�ضتعمار 

اأطراف ا�ضتعمارية متنوعة.
اجلامعة وفل�صطني:

العربية  الدول  جامعة  واجهت 
اأعلنت  عندما  االأول  التحدي 
االن�ضحاب  عزمها   عن  بريطانيا 
ثورات  بعد  فل�ضطني  من 

يف  فقامت  متتالية  فل�ضطينية 
1947/4/2 باإحالة ق�ضية فل�ضطني 
على االأمم املتحدة للبت فيها يف 
على  اجلديدة  التطورات  �ضوء 
يوم  هو  مايو/اأيار   15 يكون  اأن 
الربيطانية  اجليو�س  ان�ضحاب 
االأوربيني  مباحثات  فانتهت 
قرار  اإىل  وال�ضوفيت  واالأمريكان 
تق�ضيم فل�ضطني.. حتركت القيادة 
اأمني  باحلاج  ممثلة  الفل�ضطينية 
عربي  قرار  النتزاع  احل�ضيني 
العربية  باللجنة  باالعرتاف 
الفل�ضطيني  لل�ضعب  ممثال  العليا 
فل�ضطني  اأر�س  على  وبالوالية 
واالعرتاف بدولة فل�ضطني حلظة 
والطلب  الربيطاين،  االن�ضحاب 
تطهري  يف  م�ضاعدتها  الدول  من 
اال�ضتعمار  خملفات  من  البالد 
الدول  جامعة  اأن  اإال  الربيطاين 
العربية رف�ضت ذلك بعد احتجاج 
الفل�ضطيني..  الطلب  على  م�رس 
الربيطانية  القوات  ان�ضحبت 
للع�ضابات  البالد  مفاتيح  و�ضلمت 
ال�ضهيونية يف 15 مايو/اأيار 1948 
ح�ضب وعد بلفور، فوا�ضل ال�ضعب 
خالل  من  كفاحه  الفل�ضطيني 
يف  املقد�س«  »اجلهاد  ف�ضائل 

تكافوؤ  عدم  ظل  يف  وقراه  مدنه 
زود  حيث  وتقني  ع�ضكري  مادي 
الع�ضابات  ال�ضوفيتي  االحتاد 
احلرب  نهاية  يف  ال�ضهيونية 
ال�ضباط  بخرية  الثانية  العاملية 

اليهود الرو�س.. 
-املن�ضوية  العربية  الدول  اأعلنت 
لقيام  رف�ضها  عن  اجلامعة-  يف 
الكيان ال�ضهيوين فتحركت جيو�س 
دول اجلامعة بعدد هزيل ال يزيد 
عن 20 األف مقاتل باأ�ضلحة �ضدئة 
ويف غياب روؤية وخطة مكونة من 

جندي،   10.000 م�رسية  قوات 
الها�ضمية  االأردنية  اململكة  تليها 
باإجمايل 4.500 جندي وبطاريتي 
�ضابط  خم�ضني  بقيادة  مدفعية 
اجلرنال  راأ�ضهم  وعلى  بريطاين 
و�ضاركت  الربيطاين،  با�ضا  قلوب 
ت�ضم  بقوة  العراقية  اململكة 
2.500 فرد، و�ضاركت �ضوريا بقوة 
لبنان  و�ضارك  فردا،   1.876 ت�ضم 
و�ضاركت  جندي،   900 ت�ضم  بقوة 
بقوة  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
ومائتي  اآالف  ثالثة  قاربت 
منظمة  اأعداد  بلغت  فيما  رجل.. 
الع�ضكرية  ال�ضهيونية  »الهاجاناه« 
يف االأ�ضبوع االأول من يونيو 1948 
مدربني  مقاتل   107.300 نحو 
وجمهزين باأحدث االأ�ضلحة وقتها 
لها  ع�ضكرية  قيادات  وتقودهم 
احلرب  يف  �ضاركت  وقد  اخلربة 

العاملية الثانية.
بهدنة  احلرب  انتهت    
انت�ضار  كر�ضها  حدود  على 
الإعالن  ال�ضهيونية  امللي�ضيات 

اأر�س  من  باملائة   80 على  الدولة 
 90 برتحيل  وانتهت  فل�ضطني، 
منها..  الفل�ضطينيني  من  باملائة 
تتخذ  مل  التاريخ  ذلك  ومنذ 

العربية  الدول  جامعة  موؤمترات 
لتحرير  حقيقي  عملي  موقف  اأي 
فل�ضطني.. فلقد ا�ضتقر يف وجدان 
النظام العربي مبكرا اأن فل�ضطني 
العربي  النظام  وحترك  �ضاعت 
على  التقييد  و  التوطني  على 
الفل�ضطينيني ويف خامتة املطاف 
جامعة  عام  اأمني  ب�ضياعها  �رسح 

الدول العربية اأبوالغيط. 
ظلت  ال�ضيا�ضي  امل�ضار  وعلى   
مت�ضاوقة  العربية  الدول  جامعة 
ومقرتبة  الدولية  القرارات  مع 
الدولة  �ضيا�ضة  من  متاما 
املعرتفة  امل�رسية 
املتحدة  االأمم  بقرارات 
اإ�رسائيل  بوجود  املقرة 
اعرتاف  مبعاهدة  ملتزمة 
الكيان  مع  و�ضلح  و�ضالم 
ال�ضهيوين.. وظلت اجلامعة 
متوا�ضلة  تراجعات  يف 
يف  االأدنى  احلد  حتقق  مل 
بل  الفل�ضطيني  ال�ضعب  دعم 
لتمرير  ناديا  اأ�ضبحت  اأنها 

�ضفقات تنازل عن حقوقه. 
اجلامعة والعراق:

كانت الطامة الكربى عندما تخلت 
عن دورها يف اإ�ضالح ذات البني يف 
الكويتية وت�ضدت  العراقية  االأزمة 
�ضلمي،  عربي  حلل  حماولة  الأي 
املنعقد  العربية  القمة  فقدمت 
غطاء   1990 �ضنة  نهاية  بالقاهرة 
العراق  على  الثالثيني  للعدوان 
حتت  العربية  اجليو�س  وان�ضوت 

القتال  جبهات  يف  اأمريكية  قيادة 
�ضد اجلي�س العراقي و�ضاركت يف 
ح�ضار العراق ملدة زادت عن 12 
االأمريكية  لالإرادة  ا�ضتجابة  �ضنة 
اأبنيته  تعر�س فيها العراق لتدمري 
ن�ضف  من  اأكرث  وموت  التحتية 
وقتل  ومر�ضا،  جوعا  طفل  مليون 
اأكرث من مليوين عراقي ثم امتنعت 
االنعقاد  عن  العربية  اجلامعة 
االأمريكي  العدوان  �ضد  والوقوف 
على العراق الذي انتهى باحتالله 
ونهب  رئي�ضه وحل جي�ضه  واإعدام 
االإقليم  دول  على  وتبعرثه  ثرواته 
كيانه..  ومتزق  حلمه  تنه�س 
الهدف  لال�ضتعماريني  وحتقق 
عربي  بلد  بتدمري  اال�ضرتاتيجي 
مركزي، االأمر الذي عر�س االأمن 
عنيفة  هزات  اإىل  العربي  القومي 
عربي  بلد  اأي  منها  ي�ضلم  ال  يكاد 
هو  الفاتورة  دفع  من  اأول  وكان 

على  جي�ضها  اأقدم  التي  �ضورية 
على  احلرب  يف  احللفاء  م�ضاركة 

العراق.
اجلامعة و�صورية: 

ه�ضا�ضة  ال�ضورية  االأزمة  تظهر 
بنيان اجلامعة العربية وخ�ضوعها 
وعدم  اأع�ضائها  بع�س  لتوجهات 
التحرر  يف  الزمن  من  ا�ضتفادتها 
لها  اأرادها  التي  وظيفتها  من 
انبعاث  فبعيد  بايدن«..  »اأنتوين 
الفو�ضى  جتلت  ال�ضورية   االأزمة 
يف املوقف الر�ضمي العربي حيث 
يف  العربي  النظام  بع�س  �ضارك 
امل�ضلحة  املجموعات  تزويد 
مبئات مليارات الدوالرات الإ�ضعال 
طردت  كما  �ضوية  يف  احلرب 
اجلامعة العربية املندوب ال�ضوري 
وحاولت   2011 نوفمرب   12 يف 
عالقات  لهم  مبندوبني  ا�ضتبداله 
عرب  الذي  االأمر  بالغربيني  وثيقة 
قبل  من  اجلامعة  اختطاف  عن 
اأمام  البرتودوالر كما و�ضعها  دول 
ان  رغم  احل�ضا�س..  م�ضريها 
مندوبي �ضورية يف االأمم املتحدة 
يف  ظلوا  املتعددة  ومنظماتها 

مواقعهم. 
االهتمام  بعني  ينظر  هنا  من 

يف  القادم  العربية  القمة  ملوؤمتر 
احلكام  ي�ضحح  فهل  اجلزائر، 
العرب خطاأهم في�ضمحوا جلامعة 
�ضورية  بدعوة  العربية  الدول 
كبرية  امل�ضئولية  اإن  للموؤمتر؟.. 
عن  لالإقالع  مواتية  والفر�ضة 
اإىل  خطوة  والتحرك  اخلطيئة 
العربية  املنظمة  لتعزيز  االأمام 
لزاما  ي�ضبح  وهنا  االأدنى  بحدها 
يدعو  اأن  القادم  املوؤمتر  على 
وحماولة  القمة  حل�ضور  �ضورية 
م�ضاحلات  واإجراء  ال�ضدع  راأب 
ر�ضائل  اإر�ضال  �ضاأنها  من  عربية 
اإعادة  ب�رسورة  للجميع  وا�ضحة 
ق�ضايا  مع  التعامل  يف  احل�ضابات 

العرب.
اجلامعة واليمن:

اأكرث من خم�س  اليمن منذ  تواجه 
تهدد  وجودية  كارثة  �ضنوات 

بالدولة  ع�ضفت  ان  بعد  املجتمع 
ولقد وقفت جامعة الدول العربية 
اليمن  ملف  مناق�ضة  عن  عاجزة 
وو�ضع حل عربي يخرج البالد من 
البع�س  انفرد  و  الطاحنة  اأزمته 
االإيراين  اخلطر  مواجهة  بحجة 
لتكوين حلف خارج اإطار اجلامعة 
واملاأزق  املاأ�ضاة  ليعمق  العربية 
الدولة  ت�ضتت  اأنتج  الذي  االأمر 
طائفية  ملي�ضيات  وبروز  اليمنية 
وجهوية زادت من تعقيد امل�ضهد 
اإقليمية  لدول  جاذبا  اأ�ضبح  الذي 

ودولية.
احلوثيون  ارتكبه  ما  اأن  �ضحيح 
يف  اليمن  ادخل  خطاأ  بانقالبهم 
والدويل  االإقليمي  ال�رساع  دوامة 
من  خطيئة..  اليمن  تدمري  ولكن 
حال  اليمن  اأزمة  جتد  لن  املوؤكد 
عربي  بتدخل  اإال  لها  حقيقيا 
العرب  فيه  ي�ضرتك  وحازم  جاد 
واأجنداتهم  متحوراتهم  عن  بعيدا 
القطرية املحدودة.. تدخل عربي 
وتفهمهم..  اليمنيني  بثقة  يحظى 
اأزمة  يعاين  اليمن  اأ�ضبح  وكما 
اأ�ضبح  فانه  وا�ضتقراره،  اأمنه  يف 
م�ضدرا للتمزق يف املنطقة كلها، و 
�ضيخ�رس العرب موقعا ا�ضرتاتيجيا 
ح�ضا�ضا بالقرب من املمر املائي 
باب  اخلطري 
الذي  املندب 
اأمنهم  يهدد 

القومي.
اجلامعة وليبيا:

لقد كان امراأ معيبا 
جامعة  تتابع  اأن 
العربية  الدول 
العربي  والنظام 
تدخل الناتو يف ليبيا 
عربي  موقف  دون 
اإن  بل  وحازم  وا�ضح 
العربية  الدول  بع�س 
�ضارك الناتو يف ق�ضف ليبيا.. لقد 
دمر الغربيون ليبيا ومزقوها على 
ثرواتها  لينهبوا  وملي�ضيات  قبائل 
م�ضدر  فا�ضل  بلد  اإىل  ويحولوها 

لالإرهاب يف االإقليم.
يقف  طويلة  �ضنوات  وبعد  ثم 
املجهول  دائرة  يف  الليبيون 
العربية  الدول  تناو�ضتهم  وقد 
ومتزيقا  ت�ضتيتا  واالإ�ضالمية 
جمال  الليبية  ال�ضاحة  واأ�ضبحت 
عربية  دول  اأطماع  بني  �رساع 

واإ�ضالمية واأجنداتها ورغباتها.
لي�س  الليبية  لالزمة  الت�ضدي  اإن 
اأي�ضا  بل  اأخالقي  بدافع  فقط 
بدافع ا�ضرتاتيجي له عالقة بامن 
لذا  احليوية  وم�ضاحله  االإقليم 
حل  يف  اجلزائرية  املقاربة  فان 
االأزمة تبدو هي االأقرب لنيل ثقة 
اأن حقق اجلزائريون  بعد  الليبيني 

على  يظلوا  باأن  موقفهم  يف  ثباتا 
م�ضافة واحدة من اجلميع ويعززوا 
احلوار  اإىل  ويدعوا  ال�رسعية 
االأزمة  اأن  اإال  الليبي-الليبي.. 
الليبية -والقابلة للتفاقم- تفر�س 
وموؤ�ض�ضته  العربي  النظام  على 
الوحيدة اهتماما مب�ضتوى االأزمة.

حتديات جيوا�صرتاتيجية:

اإ�ضالمي  حميط  يف  العرب  يقع 
ذلك  يف  وميثلون  واإفريقي 
املغناطي�س املركزي فاجلغرافيا 
الهائلة متنح  والتاريخ واالإمكانات 
العامل  يف  املركز  موقع  العرب 
و  االإفريقية  والقارة  االإ�ضالمي 
االأثر  لها  اجلوار  بدول  عالقاتهم 
املبا�رس على اأمنهم القومي وعلى 
لديهم..  التحرر  و  النمو  عجلة 
العالقات  عناوين  تطرح  وهنا 
واالقت�ضادية  واالأمنية  ال�ضيا�ضية 
وتركيا  اإيران  مع  واالإ�ضرتاتيجية 
احليوي  فاملحيط  واإفريقيا.. 
طنجة  حمور  فقط  لي�س  للعرب 
انه  كثريا  اأو�ضع  هو  بل  جاكرتا 
اإىل  ميتد  وقد  اإفريقيا  اأي�ضا 
الالتينية..  كاأمريكا  اأخرى  قارات 
للعالقات  تفعيلهم  ومبقدار 
قوة  تبدو  مبحيطهم  ال�ضحية 
اخلريطة  يف  وتاأثريها  العرب 

ال�ضيا�ضية العاملية.
عربية  اإ�ضرتاتيجية  غياب  اإن 
جامعة للنظام العربي جعل العرب 
حمل  او  اجلوار  على  موزعني 
الذي  االأمر  طمع من دول اجلوار 
اأدى اإىل ما نعي�ضه االآن يف �ضورية 
من  ينتظرنا  وما  واليمن  والعراق 
ال  فالطبيعة  م�رس..  جتاه  اإثيوبيا 

تعرف الفراغ..
م�ضرتكة  عمل  م�ضاريع  غياب  اإن   
االأ�ضعدة  على  العربية  الدول  بني 
والعلمية  االقت�ضادية  ال�ضيما  كلها 
للتطور..  الفر�ضة  اجلامعة  اأفقد 
العربي  النظام  طبيعة  اإن  �ضحيح 
الدميقراطية  وغري  الت�ضلطية 
تطور  اأمام  عرثة  حجر  تقف 
االلتفات  املهم  من  لكن  اجلامعة 
لكل  احلقيقية  امل�ضلحة  اأن  اإىل 
التعاون  مزيد  يف  تكمن  دولة 
ذلك  الن  وتطوره  البيني  العربي 
هو بديل ابتزاز االإدارة االأمريكية 
وبديال  اال�ضتعمارية  واالإدارات 
االإرهاب  �ضغط  حتت  الوقوع  عن 
والعنف.. وعلى هذا االعتبار فانه 
التكامل  تدعيم  اأن  وا�ضحا  ي�ضبح 
لتوجهات  الفاح�س  هو  العربي 
اال�ضتقرار  تعزيز  نحو  النظام 
عليه  واحلكم  بلده  يف  والتنمية 
باجلدية او عدمها؟ كما ان تدعيم 
التكامل العربي وتقويته هو ال�ضبيل 

احلقيقي نحو القد�س.

على اأر�صهم تدور رحى املعارك اخلطرية منذ عدة قرون، وعلى اأر�صهم نزلت ر�صالت 
التوحيد ومنها كان العروج اإىل ال�صماء؟ بالقيم عجنت جبلتهم.. فحملوا للب�صرية م�صعل 

الهداية والنه�صة والكرامة الإن�صانية.. ل ير�صى العرب بال�صفح، فاإما على القمة ال�صامقة 
اأو العي�س يف احلفر.. اإنهم اليوم يتعر�صون لأعنف حملة �صيطنة وتيئي�س من م�صتقبلهم 

لتمزيقهم ونهبهم كاأنهم خلقوا للتخلف والتبعية وان�صاق بع�صنا يف الزفة.. مل تكن جامعة 
دولهم قادرة على حمل م�صاعرهم وطموحاتهم، ومل تتحمل يوما م�صئولية ر�صالتهم فهي 
مل تخلق لذلك، لذا كانت ترتنح بني مهمات م�صبوهة �صارة حينا، و مائعة مرتددة اأحيانا 

كثرية.. فهل يهدمون اآخر بيوتهم اأم يغريون �صروطها؟.. 

اجلامعة العربية

ه�سا�سة و�أخطاء وم�س�ؤوليات و�أمنيات

يقع العرب يف حميط اإ�صالمي واإفريقي وميثلون 
يف ذلك املغناطي�س املركزي فاجلغرافيا والتاريخ 

والإمكانات الهائلة متنح العرب موقع املركز يف 
العامل الإ�صالمي والقارة الإفريقية و عالقاتهم 
بدول اجلوار لها الأثر املبا�صر على اأمنهم القومي 

وعلى عجلة النمو و التحرر لديهم..

ان�صحبت القوات الربيطانية و�صلمت مفاتيح البالد 
للع�صابات ال�صهيونية يف 15 مايو/اأيار 1948 ح�صب 
وعد بلفور، فوا�صل ال�صعب الفل�صطيني كفاحه من 

خالل ف�صائل »اجلهاد املقد�س« يف مدنه وقراه يف ظل 
عدم تكافوؤ مادي ع�صكري وتقني حيث زود الحتاد 

ال�صوفيتي الع�صابات ال�صهيونية يف نهاية احلرب 
العاملية الثانية بخرية ال�صباط اليهود الرو�س..

24 �ساعة
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بلدية  �أحياء  من  �لعديد  تعرف 
للتهيئة �حل�رضية  كليا  �أدر�ر غيابا 
، وكذ� �ملر�فق �لأخرى �ملرتبطة 
من  �لعديد  ت�سجيل  رغم  بها  
وتخ�سي�ص  بها  �مل�ساريع �خلا�سة 
مثلما  لذلك  �سخمة  مالية  �أغلفة 
�أدر�ر  �ل�ساأن  يف و�سط مدينة  هو 
كقبالة �لربيد �ملركزي �لذي �أ�سبح 

�ملكان يعرقل حركة �لر�جلني .
لأحياء  بالن�سبة  �ل�سيء  ونف�ص 
�دعاء  و  �نقال  و�أولد  �علي  �أولد 
وحي  �سارع �ل�ستقالل وحي عبد 
�لقادر بن �سليمان ، وكانت مديرية 
�أجرت  قد  باأدر�ر  و�لبناء  �لتعمري 
�أحياء  من  للعديد  دقيقة  در��سة 
تهيئتها  �إعادة  ق�سد  �أدر�ر  بلدية 

هام    مايل  مبلغ  ر�سدت  وبالتايل   ،
لتهيئة بع�ص هذه �لأحياء و �إعادة 
حت�سني  حيث  من  لها  �لعتبار 

�لوجه �لالئق بها .
و�سط  �أحياء   �لعملية   وتخ�ص   
حلي  تخ�سي�ص  مت  �أين   ، �ملدينة 
�أولد علي ثالثة عمليات  خ�س�ص 
لها مبلغ مايل قدره 12مليار �سنتم 
وتخ�س�ص لجناز �لأر�سفة وتهيئة 
وتزيني  �لعمومية  �لإنارة  و  �لطرق 

�ملحيط .
يف حني تبقى �لعديد  من �لأحياء  
�لكبري  �لتاأخر  تو�جه  �أدر�ر  ببلدية 
�حليوية  �مل�ساريع  جت�سيد  يف 
 ، كبري  ب�سكل  �ملو�طن  تهم  �لتي 
لقنو�ت  بالن�سبة   �ل�ساأن  هو  مثلما 

�لعديد  بها  ت�سل  �لتي مل  �ل�رضف 
مثلما    ، �أدر�ر  مدينة  �أحياء  من 
�دغاء  حلي  بالن�سبة  �ل�ساأن  هو 
كثري�  بها  �مل�رضوع  تعطل  �لذي 
�ملدينة  و�سط  من  قربه  رغم 
على  �سلبا  �ثر  �لذي  �ل�سيء  وهو 
�لأخرى،   �لتنموية  �مل�ساريع  باقي 

و�لتهيئة  �لعمومية  كالإنارة 
وغريها  �لطرق  وتزفيت  �لعمومية 
ما جعل هذه �لأخرية متاأخرة جد� 
تنمويا يف غياب مر�قبة �مل�ساريع 
على  �مل�رضفة  �جلهات  من طرف 

�مل�ساريع �لتنموية .
�صالح ،ب 

 
�لعمل  طالبي  من  �لع�رض�ت  �أكد 
�جلامعات  خريجي  فيهم  مبا 
�ملد�ر�ص  و  �لكربى  �ملعاهد 
�لتكوين  مر�كز  ومرتب�سي  �لعليا 
�ملهني و �لتمهني  بوليات جنوب 
لهم  ت�رضيح  يف  �لكبري    �لبالد 
توفر  على  »�لو�سط«  يومية  مع 
 ، بتمرن��ست  �لوليات  م�سالح 
�يليزي   ، ورقلة  �لغو�ط،   ، �أدر�ر 
وب�سار  على معلومات و�أدلة توؤكد 
حق  يف  خطرية  جتاوز�ت  ت�سجيل 
�لبلديات  من  بع�ص  �ملو�طنني يف 
�لأميار  بع�ص  ��ستغالل  جر�ء 
بهم  دفع  ما  وهو  ملنا�سبهم، 
بالوليات  �لقر�ر  �سناع  ملطالبة 
�ملذكورة   �إىل �إن�ساء جلان حتقيق 
�لبلديات  كامل  عرب  وتفتي�ص 
للوقوف عند �لتجاوز�ت �حلا�سلة 
 ، �ل�سغل   مللف  ت�سيريها   يف 
ت�سنف �سمن  �لتي  �لبلديات  وهي 
�لذي  �لوقت  يف  �لغنية  �لبلديات 
�أدنى  توفري  على  روؤ�سائها  عجز 
مما  ملو�طنيها  �حلياة  �رضوط 
�لذي  �ل�سعبي  �لغليان  يف  �ساهم 

�سهدته مناطق من �لولية.
 وفيما يتعلق مبلف �لت�سغيل �لذي 
جاء يف مقدمة مطالب �ملحتجني 
بال�سبابية  و�سفوه  ما  خالل  من 
هوؤلء  بان  ك�سف  ت�سوبه،  �لتي 
هي  للت�سغيل  �لولئية  �لوكالت  
�جلهة �لوحيدة �ملخول لها جتميع 
�ملقرتحة  �ملنا�سب  وتوزيع 
�ملوؤ�س�سات  مبختلف  للتوظيف 

ومنها  �مل�ستخدمة  و�لهيئات 
موؤكدين  �لبرتولية،  �ل�رضكات 
توزيع  يف  �سفافية  �عتماد 
�لوليات  م�ستوى  على  �ملنا�سب 
ت�سجيل  من  ذلك ل مينع  �ن  �إل   ،
م�ستوى  على  �لتجاوز�ت  بع�ص 
ببلدية  حدث  كما  �لبلديات  بع�ص 
�مل�رضفني  قبل  من  �سالح   عني 
بال�رضكات  �لت�سغيل  ملف  على 

�لبرتولية .
من جهة ثانية فقد �سجلت م�سالح 
�لأمن �ملخت�سة بالوليات �ل�سالف 
ما  �جلارية  �ل�سنة  خالل  ذكرها 
�حتجاجية  420حركة  عن  يزيد 
بخيار  �ملتم�سكني  �لعمل  لطالبي 
�لنفطية دون  بال�رضكات  �لتوظيف 

�سو�ها .
�إىل جانب ذلك فقد �أكد  عدد من 

�لإطار�ت بال�رضكات �لنفطية على 
�ملوؤ�س�سة  �لآبار،  خدمات  غر�ر 
�لوطنية للتنقيب و �رضكة �لأ�سغال 
�سالح  لعني  �إ�سافة  �لآبار  يف 
�أن    ، غاز  تو�ت  جممع  وكذ�  غاز 
م�ستوى  على  �لتوظيف  م�سكل 
يلقى  و�ل�رضكات  �ملوؤ�س�سات 
�إهمال  ب�سبب  كبرية  �حتجاجات 
�إطار�ت  �لتوظيف �ملحلي وجلب 
يف  تتكرر  و�سعية  يف  �خلارج  من 
كل �سنة مما �أثار غ�سب �لبطالني 
�أمام  عديدة  لالأيام  و�حتجو� 
�ملوؤ�س�سات �لعمومية و �ل�رضكات 
يف  �لت�سغيل  ملف  وبقي  �ملعنية  
�ملناطق �جلنوبية يثري فتنة كربى 
وح�سا�سا  �سيا�سيا  ملفا  كونه 
�لبع�ص  لدى  �عتقاد  ي�سود  حيث 
حظا  �أقل  �جلنوب  �سكان  باأن 

�ملناطق  �سكان  من  �لت�سغيل  يف 
�ل�سمالية و لدى �قرت�بنا من بع�ص 
�ل�سباب يف �ملنطقة و�ساألناهم عن 
م�ساكل �لت�سغيل �لتي يعانون منها 
و�نطباعاتهم حول ملف �لتوظيف 
لنا  فقال  متباينة  �لإجابات  كانت 
�لبع�ص �أن �ل�رضكات ت�سع �رضوطا 
غري منطقية وت�سعب علينا �لعمل 
�ب�سط  يف  �ل�سهاد�ت  بفر�ص 
جحيم  من  نعاين  نحن  �لوظائف 
يف  �حلياة  لأن  و�لفقر  �لبطالة 
غالية  و�ملعي�سة  �سعبة  �ملنطقة 
نعمل  نحن  �لأخر  �لبع�ص  وقال 
�سنو�ت  وننتظر  �أ�سهر  ثالثة 
فيما  �لعمل  عقد  لتجديد  طويلة 
عرب �لبع�ص وهم قلة عن تذمرهم 
عن  �ل�سمال  عمال  تف�سيل  من 

عمال �جلنوب . 

�لريا�سي  م�ستقبل  و�سع 
حد  �سالح  بعني  للمجاهدين 
�ليجابية  �لنتائج  ل�سل�سلة 
بعدما  �لفقارة  وفاق  للمت�سدر 
�ل�سلبي  �لتعادل  عليه  فر�ص 
حل�ساب �جلولة �لثالثة من بطولة 
�للقاء  جمريات  ب.  �ل�رضيف 
لالعبي  مطلقة  �سيطرة  عرفت 
للمجاهدين  �لريا�سي  �مل�ستقبل 
�لذين فر�سو� �سغط رهيب على 
مرمى وفاق �لفقارة لكن �لت�رضع 
وغياب �لفعالية حال دون حتويل 
لينتهي  لأهد�ف  �لفر�ص  تلك 
�ل�سلبي  بالتعادل  �لأول  �ل�سوط 
دخل  �لثانية  �ملرحلة  يف  و 
للمجاهدين  �لريا�سي  �مل�ستقبل 
بحثا  �لعزمية  و  �لإر�دة  بنف�ص 
باب  لفتتاح  حقيقة  فر�ص  عن 
فبعد  حتقق  ما  وهو  �لت�سجيل 
�ملالك  عبد  �ملهاجم  عرقلة 
مل  �لعمليات  منطقة  يف  زقري 
�رضبة  �إعالن  يف  �حلكم  يتو�نى 
�ملهاجم  و  �لبديل  ف�سل  جز�ء 
 ، خمد�ين  �ل�سعيد  �خلطري 
�لأر�ص  �أ�سحاب  ليو��سل 
ن�سجوهم  تقدمي  و�جلمهور 
�لقوية �لتي �أربكت �ملناف�ص �لذي 
ظل متجمع يف �خللف للمحافظة 

�لعتماد  مع  �سباكه  على عذرية 
�لهجمات  على  قليلة  مر�ت  يف 
�ملعاك�سة بحثا عن هدف �ل�سبق 
وبني كر وفر بني �لفريقني �نتهاء 
مما  �ل�سلبي  بالتعادل  �للقاء 
�لنفر�د  يو��سل  �مل�ستقبل  جعل 
 05 وبفارق  �لر�بعة  باملرتبة 
نقاط عن �ملت�سدر وثالث نقاط 
و  �لفقارة  �أمال  �ملطاردين  عن 
تعرث  �سجل  �لذي  �ل�سويطر  �أمل 
بعدما  قو�عده  د�خل  مفاجئ 
ما  �ملرتبة  �ساحب  عليه  فر�ص 
قبل �لأخرية حتت لق�رض �لتعادل 

هدف مقابل هدف .
�لنتيجة  وبهذه  ثانية  جهة  من 
�لريا�سي  �مل�ستقبل  يكون 
بالفوز  مطالب  للمجاهدين 
�ملتبقية  �لأربعة  �ملباريات  يف 
للق�سم  �ل�سعود  �أر�د  ما  �إذ� 
تعرث  ذلك  مقابل  �لثاين  �جلهوي 
�جلولت  �إحدى  يف  �ملناف�سني 
و  �ملت�سدر  �ن  باعتبار  �لقادمة 
�لو�سيف و �ساحب �ملرتبة �لثالثة 
�لبع�ص فيما  �سيو�جهون بع�سهم 
تنتظر �مل�ستقبل مو�جهة و�حدة 
ما  �جلولة  يف  �لفقارة  �أمال  مع 

قبل �لأخرية .
اأحمد ،ب 

 يتميز واقع الت�صغيل بوليات جنوب البالد الكبريبالإن�صداد عرب خمتلف الهياكل والهيئات التنفيذية التي 
منح لها �صرف ت�صيري امللف فكثريا ما كان امللف يوؤرق مل�صئولني املحلني ويحرك ال�صارع املحلي يف حركات 

احتجاجية ، حيث قدم املحتجون عري�صة مثقلة بامل�صاكل مطالبني وب�صفة ا�صتعجالية اإيجاد حلول لها ويف 
مقدمتها فتح حتقيق يف الكيفية التي تتم بها عملية التوظيف بال�صركات البرتولية من قبل اأجهزة الت�صغيل  
امل�صار اإليها بارتكاب جتاوزات يف حق ال�صباب البطال حمملني اياها م�صوؤولية ما حدث للغياب ال�صبه تام للحوار 
فيما بني املواطنني واملنتخبني خا�صة على م�صتوى املجال�س ال�صعبية البلدية التي و�صفها بالعاجزة حتى على 

ا�صتقبال مواطنيها وال�صتماع لن�صغالتهم.

طالبو العمل باجلنوب يطالبون بت�صيري �صفاف مللف الت�صغيل

يف وقت تلعب فيه ال�صلطات املحلية دور املتفرج 

اأحمد، ب

240 حركة احتجاجية خالل 
ال�سنة اجلارية

�سوارع بلدية  اأدرار تفتقر للتهيئة العمرانية 

اأ�صبال حيلو قدموا ن�صجوا كروية و�صيعوا 
�صربة جزاء 

مهاجم م�صتقبل املجاهدين ال�صعيد
 خمداين لـ«الو�صط«

وفاق الفقارة ينجو من هزمية 
موؤكدة اأمام م�ستقبل املجاهدين 

قدمنا اأداء قويا اأمام
 وفاق الفقارة 

اأخبار اجلنوب

قال مهاجم م�ستقبل �ملجاهدين 
 ، خمد�ين  �ل�سعيد  �سالح  بعني 
وعرو�ص  �أد�ء  قدم  فريقه  �إن 
كروية قوية �أمام مناف�ص مت�سدر 
خارج  �لتفاو�ص  ويجيد  �لبطولة 
قو�عده  كما قدم �ل�سعيد �عتذ�ر 
ر�سمي ملحبي وع�ساق �مل�ستقبل 
كانت  ل�رضبة جز�ء  ت�سييعه  بعد 

منعرج �للقاء .
�ملهاجم  خمد�ين  �ل�سعيد  �أكد 
فريق  �سفوف  يف  �خلطري 
م�ستقبل �ملجاهدين بعني �سالح 
�ل�رضيف  �لق�سم  ببطولة  �لنا�سط 
ب ، يف ت�رضيح �سحفي خ�ص به 
يومية »�لو�سط«، �أن فريقهم قدم 
كروية  وعرو�ص  بطولية  مقابلة 
�ل�سياق  نف�ص  يف  موؤكد�   ، قوية 
تربح  �مل�سريية  �ملقابالت  �أن 
مهاجم  تطرق  كما   ، تلعب  ول 
�مل�ستقبل لق�سية ت�سييعه ل�رضبة 
�للقاء  منعرج  كانت  �لتي  �جلز�ء 

قائال »�سحيح �سيعت جز�ء  رغم 
�أن  �جلميل  لكن  لها  ت�سديد  قوة 
تركيزهم  على  حافظو�  رفقائي 
»�لأمر �لذي حرم �لوفاق �لفقاري 
�ل�سعيد  �غتنم  كما   ، �لكرة  من 
�لت�رضيح  هذ�  فر�سة  خمد�ين 
�لفني  للطاقمني  �عتذ�ره  ليقدم 
وحمبي  �لالعبني  و  �لإد�ري  و 
ت�سييعه  على  �لفريق  وع�ساق 
 ، للت�سجيل  حقيقية  لفر�سة 
لطي  �ملتحدث  نف�ص  دعا  كما 
ون�سيان مقابلة فريق وفاق ورقلة 
و �لتح�سري للمقابلة �لقادمة من 
�ل�سعي  و  بنقاطها  �لظفر  �جل 
�ملقابالت  بجميع  للفوز  خلف 
�ملتبقية من �أجل حتقيق �ل�سعود 
ما  وهو  �لثاين  �جلهوي  للق�سم 
يتما�سى مع ��سرت�تيجة و �أهد�ف 
�سالح  برئا�سة  �لنادي  �إد�رة 

زقري .
اأحمد ،ب 
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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  
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            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation
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12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019
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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:2020/03/16

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
مكتب الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة 

حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق الأر�سي 
خلف املحكمة – القليعة ولية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

حم�سر التكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
املواد 412/4 و 612 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بتاريخ اخلام�س ع�رش من �سهر مار�س �سنة الفني و ع�رشون:2020/03/15
نحن الأ�ستاذ / ن�رش الدين تيغزة حم�رش ق�سائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�سفله .

بطلب من : البنك الوطني اجلزائري ، �رشكة ذات اأ�سهم ، املمثل من طرف مديره ، وكالة القليعة رمز 441
العنوان : �سارع ارن�ستو �سي غيفارا اجلزائر ، مقره ب�سارع �سويداين بوجمعة القليعة

�سد ال�سيدة )ة( : جنيدي �سوقي
ال�ساكن )ة( ب : حي الكتيبة العمارية بو�سماعيل ، تيبازة 

بعد الإطالع على املواد 613.612 و 625  من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال باأحكامها 
بناء على احلكم ال�سادر عن حمكمة القليعة ، ق�سم التجاري / البحري ، بتاريخ 18/02/0827، حتت رقم الفهر�س 18/01234، رقم اجلدول 17/06958، و املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة 

من طرف حمكمة القليعة ، بتاريخ 2019/10/128، حتت رقم 2019/1780 19
بناءا على حما�رش تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم التكليف بالوفاء بوا�سطة ر�سالة م�سمنة حتت رقم    RR00162823924 مبكتب بريد مدينة القليعة بتاريخ 2020/01/23

بناءا على حما�رش تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم والتكليف بالوفاء  املبلغة عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 2020/01/23
بناءا على حما�رش تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم التكليف بالوفاء   املبلغة عن طريق التعليق ببلدية بو�سماعيل   بتاريخ 2020/01/23

و مبوجب الأمر ال�سادر عن ال�سيدة رئي�سة حمكمة القليعة بتاريخ 2020/02/19 ، حتت رقم الرتتيب : 20/00302 و الذي يرخ�س للمح�رش الق�سائي بن�رش م�سمون حم�رش تكليف بالوفاء  على 
اإحدى اجلرائد اليومية  الوطنية طبقا  لن�س املادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ

كلفنا ال�سيد )ة( : جنيدي �سوقي ، ال�ساكن )ة( ب : حي الكتيبة العمارية بو�سماعيل ، تيبازة ،  بان ي�سدد بني اأيدينا مبلغ مليونني و مائة و ثالثة ع�رش الف و �سبعة مائة و ثالثة و ثالثون دينار 
جزائري و ثمانية و �سبعون �سنتيم )2.113.733.78 دج (  و الذي ميثل مبلغ مقابل التعوي�س  م�ساف اإليه اأتعاب التنفيذ و احلق التنا�سبي .

و نبهنا ال�سيد )ة( : جنيدي �سوقي ، باأن له اأجل خم�سة ع�رشة )15( يوما للوفاء ي�رشي ابتداءا من تاريخ ن�رش م�سمون التكليف بالوفاء باجلريدة و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

الو�سط:2020/03/16

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

حم�سر معاينة
)) جمعية عامة جتديدية ((

بتاريخ العا�رش من �سهر مار�س �سنة األفني و ع�رشون 2020/03/10
بناء على طلب ال�سيد)ة( : جمعية رعاية الطفولة امل�سعفة الوفاء

الكائن مقرها : حي املقدر – الأغواط – 
الرامي اإىل ح�سور اجلمعية العامة التجديدية التي �ستنعقد اليوم و حترير حم�رش بذلك 

نحن الأ�ستاذ بلخ�رش يحي املح�رش الق�سائي التابع لدائرة اخت�سا�س حمكمة الأغواط و الكائن 
مكتبه بحي الوئام بالأغواط املوقع اأدناه .

جدول الأعمال :
جتديد مكتب اجلمعية 

قائمة احلا�رشين : 
النوعي نوال ، النوعي نعيمة ، النوعي عبري ، لياقوت خرية حميدة ، النوعي م�سعودة ، قوقة رقية 

، حمبو�سي اأ�سيا ، زاوي كرمي 
القائمة املرفقة باملح�رش 

و  املقدر  اإىل حي  اأعاله  الق�سائي  نحن املح�رش  تنقلنا  �سا   10:00 ال�ساعة  و على  اليوم  بتاريخ 
بعقد  الفور  على  قمنا  القانونية  الن�ساب  اكتمال  بعد  و  املكان  اإىل عني  الو�سول  عند  و  هنالك 
اجلمعية جتديدية حيث افتتحت اجلل�سة بكلمة من ال�سيدة : النوعي نوال رئي�سة اجلمعية الذي 
و هي جتديد مكتب  الأعمال  النقطة املدرجة يف جدول  اىل  ثم تطرق  باحلا�رشين  فيها  رحب 
اجلمعية و متت املوافقة عليه بالإجماع و هذا عن طريق رفع الأيادي و مت تعني ال�سيد : زاوي 

كرمي كاأمني املال بدل من النوعي م�سعودة و قام بتعيني املكتب و هو مف�سل كمايلي : 

النوعي نوال :                         رئي�سة اجلمعية 
النوعي نعيمة:                      نائب رئي�س اجلمعية

النوعي عبري :                       كاتب عام 
لياقوت خرية حميدة :     نائب كاتب عام 

زاوي كرمي :                             اأمنب املايل 
قوقة رقية :                           نائب اأمني املال 

حمبو�سي اأ�سيا :                        ع�سو 

واختتمت اجلل�سة بكلمة �سكر فيها الرئي�س احلا�رشين و رفعت على ال�ساعة 14:00 �سا يف نف�س 
اليوم و ال�سهر و ال�سنة املذكورين اأعاله 

و لكي ل يجهل ذلك
و اإثباتا للواقع و بيانا ملا �سبق حررنا هذا املح�رش الذي �سلمنا الطالب)ة( ن�سخة منه مع الإحتفاظ 

بالأ�سل باأ�سول املكتب للرجوع اإليه عند احلاجة يف اليوم و ال�سهر و ال�سنة املذكورين اأعاله 

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
الأ�ستاذ بلخ�سر يحي 

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة الأغواط 
اخت�سا�س جمل�س ق�ساء الأغواط 

حي الوئام



عبدالغني ال�شامي - غزة 

– الر�ؤية 

االحتالل  �سجون  يف  ويقبع 
فل�سطيني،  اأ�سري  اآالف   5
 22 قرابة  على  موزعني 
ومركز  ومعتقاًل  �سجناً 
 180 بينهم  من  توقيف، 
و�سيدة،  فتاة  و43  طفاًل، 
)بدون  اإدارياً  معتقاًل  و430 
حماكمة(. وهناك قرابة 700 
اأمرا�ض  من  يعانون  اأ�سري 
تدخل  اإىل  وبحاجة  خمتلفة، 
من  بينهم  عاجل،  عالجي 
خطرية  اأمرا�ض  من  يعانون 
والف�سل  والقلب  كال�رسطان 
رئي�ض  وي�سيف  الكلوي. 
الفل�سطيني  االأ�سري  نادي 
لـ»الروؤية«: »�سجون االحتالل 
من  خالية  االآن،  حتى  كلها، 
هناك  ولكن  كورونا،  فريو�ض 

جمموعة كبرية من ال�سجانني 
توا�سلوا  الذين  االإ�رسائيليني 
 120 وعددهم  م�سابني،  مع 
العزل،  يف  االآن  هم  �سجاناً، 
�سجن  عزل  اإىل  اإ�سافة 
القد�ض  يف  امل�سكوبية 
املحتلة، وذلك بعد اكت�ساف 
م�سابة  واحدة  �سجانة 
»اأما  باملر�ض«.واأ�ساف: 
م�سابني  حرا�ساً  هناك  واأن 
قلقنا  يثري  فهذا  العزل،  ويف 
على حياة االأ�رسى يف �سجون 
االحتالل، وما يقلقنا اأكرث اأنه 
كافية  تنظيف  مواد  يوجد  ال 
يف ال�سجون«، وتابع: »ال�سجن 
مكان مغلق وال ميكن لالأ�سري 
التنقل فيه، وال ميكن الهروب 
من  اأخطر  يعد  ولذلك  منه، 
واإمكانية  اآخر،  مكان  اأي 
اأ�رسع  نقل العدوى فيه تكون 
اأن  فار�ض  واأخطر«.واأو�سح 
االحتالل  �سجون  يف  الو�سع 

باتخاذ  مطالباً  ا�ستثنائي، 
اإجراءات ا�ستثنائية ملواجهة 
على  موؤكداً  الفريو�ض،  هذا 
اأي  يتخذ  مل  االحتالل  اأن 
ال�سجون  داخل  اإجراءات 
كورونا.  من  االأ�رسى  حلماية 
اأكرث  خاطبنا  »نحن  وقال: 
كل  لتوفري  دولية،  جهة  من 
لالأ�رسى  الوقاية  عوامل 
زلنا  وما  الفريو�ض،  هذا  من 
منهم«.وحذر  الردود  ننتظر 
وقف  يكون  اأن  من  فار�ض 
االأ�رسى،  لزيارات  االحتالل 
من  اأكرث  قمعياً  طابعاً  يحمل 
واأنه  �سيما  ال  وقائياً،  كونه 
اإجراءات  اأي  ذلك  يرافق  مل 
كميات  توفري  مثل:  اأخرى، 
النظافة،  مواد  من  كبرية 
وتوزيع اإر�سادات على االأ�رسى 
واتخاذ  الت�رسف،  لكيفية 
اإجراءات ا�ستثنائية ملواجهة 
االأ�سري  والد  الفريو�ض.  هذا 

من  عاماً(   38( عريف  با�سل 
�سنة   19 واملعتقل منذ  غزة، 
اأكد  االحتالل،  �سجون  يف 
اأنهم يف حالة خوف كبري على 
انت�سار  ظل  يف  اأبنائهم  حياة 
دون  من  الفريو�ض،  هذا 
توفري اأدنى مقومات النظافة 
والد  وقال  ال�سجن.  يف  لهم 
االأ�سري عريف لـ»الروؤية«: »مل 
يتم التوا�سل معنا من قبل اأي 
جهة كانت، �سواء حكومية اأو 
اأجل  من  االأحمر،  ال�سليب 
طماأنتنا على حياة اأبنائنا يف 
�سجون االحتالل، يف ظل ما 
كبري  عدد  اإ�سابة  من  ن�سمع 
من ال�سجانني االإ�رسائيليني«.
عميدة  اأكدت  جهتها،  ومن 
�سياء  اأم  االأ�رسى  اأهايل 
االأ�رسى  اأن  على  الفالوجي، 
اأكرث  االحتالل،  �سجون  يف 
يف  لالإ�سابة،  عر�سة  الفئات 
الفريو�ض  هذا  و�سول  حال 

االأ�سري  والدة  وقالت  اإليهم. 
عاماً(   47( الفالوجي 
غزة،  من  اأ�سري  اأقدم  وهو 
يف  �سنة   28 منذ  واملعتقل 
لـ»الروؤية«:  االحتالل  �سجون 
عن  احلديث  بدء  »منذ 
انت�سار املر�ض، قبل �سهرين، 
ونحن يف قلق وخوف كبريين 
وجود  لعدم  اأبنائنا،  على 
لديهم،  الكافية  النظافة 
زنازين  يف  لعي�سهم  ونظراً 
�سغرية جداً، تفتقر اإىل اأدنى 
االآدمية«. احلياة  مقومات 
فروانة،  عبدالنا�رس  وقال 
االأ�رسى  �سوؤون  يف  اخلبري 
كورونا  »خطر  لـ»الروؤية«: 
االحتالل  �سجون  يداهم 
يوجد  حيث  االإ�رسائيلي، 
مئات االأ�رسى املر�سى وكبار 
املوجود  واالكتظاظ  ال�سن، 
اإجراءات  وغياب  الغرف،  يف 
اأدوات  توفر  وعدم  الوقاية، 

من  التعقيم  ومواد  التنظيف 
ال�سجون«.وطالب  اإدارة  قبل 
االأحمر  ال�سليب  فروانة، 
على  وال�سغط  بالتدخل 
ال�سماح  اأجل  من  االحتالل، 

لالأ�رسى الفل�سطينيني باإجراء 
ذويهم،  مع  هاتفية  مكاملات 
على  طرف  كل  يطمئن  كي 
توقف  ظل  يف  وذلك  االآخر، 

الزيارات ب�سبب كورونا.
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فوجئ اأحد الأ�شرى الفل�شطينيني يف �شجون الحتلل باإجابة اأحد م�شريف ال�شجون الإ�شرائيلية، حينما طلب منه توفري كمامات للأ�شرى ملواجهة فري��س كور�نا، حيث 
اأجابه بقوله: »ا�شتخدموا اجلوارب«.ك�شفت الإجابة عن نية الحتلل ترك الأ�شرى �حدهم يواجهون الفري��س القاتل الذي انت�شر يف اأغلب بقاع العامل، من د�ن 

توفري اأي �قاية لهم، ��شط قلق كبري ي�شا�ر ذ�يهم �موؤ�ش�شات حقوق الإن�شان �املخت�شني، بح�شب قد�رة فار�س، رئي�س نادي الأ�شري الفل�شطيني. 

ا�شتخدموا اجلوارب

ر�سالة الحتلل الإ�سرائيلي للأ�سرى 
للوقاية من كورونا

بقلم الإعلمية: �فاء بهاين

رحلوا  قد  ال�سهداء  كان  اإذا 
باأج�سادهم عنا ودفنوا يف باطن 
الدرجات  اأعظم  ونالوا  االأر�ض، 
فاإن  ب�سهادتهم،  املنا�سب  واأنبل 
االأ�رسى الذين غيبوا يف ال�سجون 
واملعتقالت، ونالوا اأ�سد العذاب 
اأر�سهم  اغت�سب  واحلرمان ممن 
يف  اأ�سحوا  حريتهم،  و�سلب 
ال  التي  الزاهرة  كالنجوم  حياتنا 
تغيب عن حياتنا ليل نهار. تعترب 
الفل�سطينيني من  االأ�رسى  ق�سية 
مقومات  دعائم  واأر�سخ  اأقوى 
الق�سية الفل�سطينية، فهم ال�سعلة 
ال�سعب  وجدان  يف  املتقدة 
الوطن  يف  كله  الفل�سطيني 
ينري  الذي  وامل�سباح  وال�ستات، 
فلهم  دربهم،  ويعبد  طريقهم 
كل  وحمررين  اأ�رسى  جميعاً  منا 
وللمعتقلني  والتقدير،  التحية 

الذين ال زالوا يقبعون يف زنازينهم 
اأ�سمى معاين الت�سامن وال�سمود 
والعودة  احلرية،  نيل  يف  واالأمل 
اآبائهم  اإىل بيوتهم واأ�رسهم واإىل 
االحتالل  يكتف  مل  واأبنائهم. 
االأرا�سي  �سلبه  منذ  ال�سهيوين 
دم  و�سفك  بالقتل  الفل�سطينية 
ال�سعب الفل�سطيني احلر، بل قام 
على  واملعتقالت  ال�سجون  بفتح 
واأخذ ميلوؤها  كله،  الوطن  ات�ساع 
واالأطفال  والرجال  بالن�ساء 
بيتاً  ترى  تكاد  فال  وال�سيوخ، 
اأحد  جترع  وقد  اإال  فل�سطينياً 
االعتقال  مرارة  اأكرث  اأو  اأبنائه 
عدد  جتاوز  حتى  واالأ�رس، 
الفل�سطينيني الذين اعتقلوا منذ 
النكبة اأكرث من مليون، منهم من 
اأعتقل اأكرث من مرة. اإن االو�ساع 
ال�سحية اال�ستثنائية التي يعي�سها 
الفل�سطينيون  املر�سى  االأ�رسى 
ب�سبب  ومعاناتهم  �سيئة،  جداً 

�سيا�سة االإهمال الطبي املتعمدة 
من قبل �سلطات �سجون االحتالل 
تتفاقم يوماً بعد اآخر، والتعر�ض 
اجل�سدي  التعذيب  الأ�ساليب 
ال  واملمنهج  الوح�سي  والنف�سي 
ال�سجون  م�سلحة  وقيام  يتوقف، 
الطبية  الرعاية  من  بحرمانهم 
متعمدة،  �سيا�سة  املطلوبة 
واالإذالل  القهر  وممار�سة 
طواقم  قبل  من  والتعذيب 
االعتقال والتحقيق اأمٌر اعتيادي 
بتقدمي  واملماطلة  ويومي، 
مما  هو  لهم  املنا�سب  العالج 
املر�سى،  االأ�رسى  عليه  اعتاد 
ل�سهور  انتظارهم  عن  ف�ساًل 
الطبيب  على  عر�سهم  قبل  عدٍة 
�سجون  م�سلحة  املخت�ض. تتبع 
بحق  االإ�رسائيلي  االحتالل 
االأ�رسى واملعتقلني الفل�سطينيني 
تنفيذاً  اإن�سانية،  ال  اإجراءاٍت 
اليمني  حكومات  لقرارات 

الكني�ست  وقوانني  املتطرف، 
ولن  العن�رسية،  اال�رسائيلي 
االإفراج  اآخرها قانون منع  يكون 
بعينهم،  فل�سطينيني  اأ�رسى  عن 
االأ�رسى  اإعدام  قانون  وم�رسوع 
�سد  عمليات  نفذوا  الذين 
كلها  وهي  ا�رسائيلية،  اأهداف 
للنيل  تهدف  وقوانني  اإجراءات 
واإ�سعاف  االأ�رسى  اإرادة  من 
م�ساعي  ولكن  عزميتهم، 
اإذ  بالف�سل،  دوماً  تبوء  االحتالل 
وتت�سامخ  االأ�رسى  روؤو�ض  ترتفع 
املعنوية  روحهم  وت�سمو  قامتهم 
االإح�سائيات  وتقوى. تك�سف 
موؤ�س�ساٌت  ن�رستها  التي 
فل�سطينية معنية بحقوق االأ�رسى 
اأن االحتالل ال يفرق بني ال�سليم 
من الفل�سطينيني وال�سقيم، اأو بني 
الرجال والن�ساء واالأطفال، حيث 
يقبع يف �سجون االحتالل ما يزيد 
على  يتوزعون  اأ�سرٍي،   5000 عن 

23 �سجناً ومعتقاًل ومركز توقيف 
اأ�سرياً   300 بينهم  ومن  وحتقيق، 
من  اأ�سرياً  من قطاع غزة، و350 
اأهلنا  من  اأ�سرياً  و70  القد�ض، 
 ،48 عام  املحتلة  االأرا�سي  يف 
و4200 اأ�سرياً من ال�سفة الغربية 
املحتلة، و 22 اأ�سرياً من العرب، 
اجلن�سية  يحملون  اأ�سرياً  و21 
ومن  �سوري،  وواحد  االأردنية، 
بينهم 700 اأ�سري مري�ض، ومنهم   
بال�رسطان،  م�ساباً  اأ�سرياً   23
ونحو 200 طفاًل من بني اإجمايل 
ومل  املعتقلني . هذا  اأعداد 
الفل�سطينيون  ال�سحفيون  ي�سلم 
ال�سهيوين،  العدو  بط�ض  من 
فل�سطينياً  �سحفًيا   22 فهناك 
يف �سجونه، بينهم 3 �سيدات وفق 
بيان للجنة دعم ال�سحفيني، وقد 
الفعلي  بال�سجن  اأحكاٌم  �سدرت 
على نحو 7 �سحفيني منهم، فيما 
اعتقل 4 �سحفيني بال حماكمة، 

و�سحفياً  اإعالمياً   11 وتوقيف 
اإىل حني اإ�سدار احلكم . بالرغم 
مما يعانيه االأ�رسى من انتهاكاٍت 
متم�سكني  مازالوا  اأنهم  اإال 
باحلرية  اليقني  ولديهم  باالأمل، 
واالنت�سار، فهم اأ�سحاب ظاهرة 
�سفراء احلرية، والنطف املهربة 
الذي هو يف حقيقة االأمر ابتكار 
جديد ل�سناعة احلياة من داخل 
ياأتي  اأن  بد  وال  املوت،  زنازين 
فيه  �سيك�رسون  الذي  اليوم 
اأبواب  فيه  ويحطمون  قيودهم، 
باإذن  مبنٍي  ن�رس  بعد  زنازينهم، 
االأغالل  وينزعون  وجل،  عز  اهلل 
وال�سال�سل التي تكبلهم وت�سلبهم 
اأو  اليوم  و�سي�ستن�سقون  حريتهم، 
غداً احلرية بكل عز وفخٍر واإباء، 
واأهلهم  بيوتهم  اإىل  و�سيعودون 
وروؤو�سهم  واآبائهم،  واأطفالهم 
موفورة،  وكرامتهم  مرفوعة، 

وحقهم كرمٌي حٌر م�ساٌن.

عهد الوفاء للأ�سرى الأحرار
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رئي�س هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين،

ل اإ�سابات بفريو�س كورونا يف �سفوف الأ�سرى 
.      الأ�سريات يتعر�سن لأ�ساليب تعذيب وح�سية

 اأكد اللواء قدري اأبو بكر رئي�س هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين، اأنه ل اإ�سابات بفريو�س "كورونا" امل�ستجد بني الأ�سرى يف �سجون 
الحتالل، م�سريا اإىل ان الأ�سرى يف امل�سكوبية مت و�سعهم يف احلجر، لال�ستباه باإ�سابة �سرطية بفايرو�س "كورونا"، ومت حجر 

ال�سجانني والأ�سرى، ومينع الدخول اليهم او اخلروج. 
تقرير : وكالة وطن 

لإدارة  بعثنا  بكر،  اأبو  وقال   
عندما  الحتالل  �سجون  
يف  "كورونا"  فايرو�س  ظهر 
فل�سطني وطالبناهم ب�رضورة 
املر�س،  من  الأ�رضى  وقاية 
اأ�سري  األف   5 ان  وخا�سة 
اكتظاظ،  حالة  يف  يعي�سون 
ت�ستجب  مل  الآن  حتى  ولكن 
ملطالب  ال�سجون  اإدارة 
مواد  لهم  تقدم  ومل  الأ�رضى 
انها  حتى  والتعقيم  التنظيف 

فالأ�رضى  الغرف،  تر�س  مل 
التنظيف  مواد  ي�سرتون 
اأموالهم  من  "الكنتينا"  من 
بكر  اأبو  واأكد  ال�سخ�سية. 
"وطن وحرية"  خالل برنامج 
الذي يقدمه عبد الفتاح دولة 
الإعالمية،  وطن  �سبكة  عرب 
ان�سغال  ي�ستغل  الحتالل  اأن 
"كورونا"  باأزمة  العامل 
ال�رضى  على  ينق�ّس  حتى 
وخا�سة الأ�سبال يف "عوفر".
الأ�سريات  معاناة  وحول 
املحامية  قالت  امل�ستمرة، 

ملف  م�سوؤولة  بدوان،  عرين 
والأ�سريات يف هيئة  الأطفال 
واملحررين،  الأ�رضى  �سوؤون 
التحقيق  يتم  اأ�سرية   44 اأن 
خمالفة  بطريقة  معهن 
 4 منهن  الدولية،  للقوانني 
اإداريا،  معتقالت  اأ�سريات 
كهيئة  ونحن  تهم،  بدون 
النتهاكات  بتوثيق  نقوم 
الدويل  املجتمع  ونخاطب 
اخلارجية.  وزارة  خالل  من 
الأ�سريات  ان  اىل  واأ�سارت 
نتيجة  بالإ�رضاب  هددن 

"الدامون"  �سجن  ظروف 
باحلياة  لتليق  والتي  ال�سيئة 
ان  اىل  اإ�سافة  الكرمية، 
تفتقر  الأ�سريات  حمكمة 
قبلها  ومن  للخ�سو�سية، 
مرورا  العتقال  ظروف 
بالتحقيق وو�سول للمحاكمة. 
الهيئة،  يف  عملهم  وعن 
العامل  نخاطب  نحن  قالت: 
الإن�سانية  باللغة  اخلارجي 
والنتهاكات  الإفادات  ونوثق 
ونرتجمها بعدة لغات لنو�سلها 
دولة  امام  ونحن  للعامل، 

القوانني  تعرف  ل  احتالل 
والتفاقيات. واأ�سافت ان 16 
قيود،  عليهن  اأمهات،  اأ�سرية 
عائلتهن  حرمان  لدرجة 
مايوؤثر  وهو  الزيارة،  من 
لعدم  الأ�سريات  نف�سية  على 
روؤيتها اأطفالها، لفتة اىل ان 
جرمية  من  تعانني  الأ�سريات 
املتعمد،  الطبي  الإهمال 
وخا�سة ان بع�سهن م�سابات 
الأطباء  اأن  كما  الأ�سا�س،  يف 
املهنة.  لخالق  يفتقرون 
ل�سن  الأ�سريات  ان  وقالت 

التعذيب  اأ�ساليب  عن  مبناأى 
الحتالل،  قبل  من  الوح�سية 
خالل  و�رضاخ  �ستائم 
باأفراد  التهديد  التحقيق، 
معلومات  لنتزاع  العائلة 
اإفادات  على  التوقيع  او 
وا�سطحاب  العربية،  باللغة 
امل�ستوطنات  اىل  الأ�سريات 
رقابة  دون  تعذيبهن  ويجري 
وتثبيتهن  الأحمر،  ال�سليب 
هيئة  على  والتقييد  بكر�سي 
التحقيق  فرتة  طوال  "موزة" 

كما جرى مع مي�س ابو غو�س 
و�سبحهن  جردات،  و�سماح 
طويلة  لفرتات  املطر  حتت 
ال�ستفراد  يجري  حتى 
على  والعرتاف  بالأ�سرية 
على  وطالبت  بالإكراه.  افادة 
يكون  اأن  الأ�سريات  ل�سان 
يقف  وان  م�سموع  �سوتهن 
طالبت  كما  معهن،  اجلميع 
عن  يدافع  الذي  املجتمع 
بامل�ساواة  املراأة  حقوق 

والنظر للمراأة الفل�سطينية.

نادي الأ�سري الفل�سطينى 

الأ�سريان �سعدات وال�سوبكي ورفاقهم 
يدخلون عامهم الـ)15( يف �سجون الحتالل

الأمني  ال�سبت  اليوم  يدخل 
اأحمد  ال�سعبية  للجبهة  العام 
فوؤاد  واللواء  �سعدات، 
ال�سوبكي، اإ�سافة اإىل رفاقهم 
وحمدي  غلمي،  اأبو  عاهد 
اأ�سمر،  وبا�سل  قرعان، 
ويا�رض  الرمياوي،  وجمدي 
�سالح  وراأفت  تركي،  اأبو 
همّيل،  وعمرو  معروف، 
�سجون  يف  الـ)15(  عامهم 
الإ�رضائيلي.  الحتالل 
قوات  اإن  الأ�سري  نادي  وقال 
الحتالل ويف مثل هذا اليوم 
اختطفت   ،2006 عام  من 
ورفاقهم  وال�سوبكي  �سعدات 
اأريحا. وبني نادي  من �سجن 
�سعدات  الأ�سري  اأن  الأ�سري 
يق�سي  والذي  عاماً(،   67(
 )30( ملدة  بال�ّسجن  ُحكماً 
�سجن  يف  اليوم  يقبع  عاماً، 
"رميون"، وخالل فرتة �سنوات 
اعتقاله تعر�س �سعدات وهو 
حرمان  من  اأبناء  لأربعة  اأب 
من  عائلته  اأفراد  غالبية 
حتى  ذلك  وا�ستمر  زيارته، 
العام املن�رضم 2019، ومتكن 
اإنتاج  �سعدات عام 2018 من 
القيد"  "�سدى  بعنوان  كتاب 
يف  العزل  �سيا�سة  يتناول 
اأن  علماً  الحتالل،  �سجون 
لالعتقال  تعر�س  �سعدات 

منذ  الأقل  على  مرات  �سبع 
بداية ال�سبعينيات حتى تاريخ 
وهو   ،2006 عام  اعتقاله 
اليوم جد لثالثة اأحفاد. فيما 
يق�سي "�سيخ الأ�رضى" اللواء 
عاماً(   81( ال�سوبكي  فوؤاد 
 )17( ملدة  بال�ّسجن  ُحكماً 
الأ�رضى  اأكرب  وهو  عاماً، 
الحتالل،  �سجون  يف  �سّناً 
ال�سوبكي  الأ�سري  ويُعاين 
جّراء  �سعبة  �سحية  اأو�ساعاً 
واأ�سبح  بال�رضطان،  اإ�سابته 
اإدارة  على  يعتمد  موؤخراً 
على  املعتقل  داخل  حياته 
وخالل  الأ�رضى،  من  رفاقه 
اأ�سدرت  املن�رضم  العام 
قراراً  الحتالل  حمكمة 
اإعادة  طلب  برف�س  يتمثل 
�رضاحه،  اإطالق  يف  النظر 
اأنه فقَد زوجته خالل  علماً 
بالإ�سافة  اعتقاله،  فرتة 
اأنه  اإىل  يُ�سار  �سقيقه.  اإىل 
ت�سعة  وله  اأبناء،  ل�ستة  اأب 
يف  اليوم  ويقبع  اأحفاد، 
�سجن "النقب ال�سحراوي".
كما وتعر�ست عائلة الأ�سري 
عاهد اأبو غلمي )51 عاماً(، 
املوؤبد  بال�ّسجن  واملحكوم 
للحرمان  �سنوات،  وخم�س 
مدار  على  الزيارة  من 
وذلك  اعتقاله،  �سنوات 

اإىل   2019 عام  نهاية  حتى 
اأن متكنت زوجته من زيارته 
العام،  هذا  منتظم  ب�سكل 
اأبو  الأ�سري  اأن  اإىل  ويُ�سار 
من  اثنان  وله  متزوج  غلمي 
ويقبع  وقي�س(،  )ريتا  الأبناء 
"رميون"،  �سجن  يف  اليوم 
لالعتقال  تعر�س  اأنه  علماً 
اعتقاله  قبل  مرات  عدة 
يق�سي  فيما   .2006 عام 
الأ�سري حمدي قرعان ُحكماً 
بالإ�سافة  املوؤبد  بال�ّسجن 
اإىل )100( عام وخالل فرتة 
اعتقاله فقَد الأ�سري قرعان 
والدته اإ�سافة اإىل اثنني من 
اأ�سقائه  اأن  كما  اأقربائه، 
ب�سكل  زيارته  من  حمرمون 
ما  لهم عرب  ويُ�سمح  منتظم 
الأمني  بالت�رضيح  ي�سمى 
بزيارته مرة واحدة كل عام. 
الأ�سري  اأن  اإىل  ويُ�سار  هذا 
ُحكماً  يق�سي  اأ�سمر  با�سل 
بال�سجن املوؤبد و)20( عاماً، 
الرمياوي  جمدي  والأ�سري 
والأ�سري  عاماً،  و)80(  موؤبد 
موؤبدين  تركي  اأبو  يا�رض 
و)20( عاماً، والأ�سري عمرو 
اإ�سافة  همّيل ملدى احلياة، 
معروف  راأفت  الأ�سري  اإىل 
لـ)14(  بال�ّسجن  املحكوم 

عاماً.

الدكتور اأبو احلاج  يحمل دولة الحتالل كامل امل�سوؤولية عن حياة الأ�سرى

ويدعو لإطالق �سراحهم وجتنيبهم تف�سي فايرو�س كورونا
احلاج  اأبو  فهد  الدكتور  طالب 
مدير عام مركز اأبو جهاد ل�سوؤون 
جامعة  يف  الأ�سرية  احلركة 
القد�س دولة الحتالل ب�رضورة 
الإ�رضاع باطالق �رضاح الأ�رضى   
وذلك كون حياتهم مهددة ب�سبب 
احتمالية تف�سي فايرو�س كورونا   
اإىل  م�سريا  املعتقالت،  داخل 
الفايرو�س  تف�سي  حال  يف  اأنه 
امل�ستحيل  �سبه  من  �سيكون 
اإنقا�س حياتهم يف ظل الظروف 

بها  يقبعون  التي  غريالإن�سانية 
واأ�ساف  املعتقالت.  داخل 
متيقنة  الفل�سطينية  القيادة  باأن 
رئي�س  دولة  واأن  الأمر  خلطورة 
ا�ستيه  حممد  الدكتور  الوزراء 
طالب املجتمع الدويل ب�رضورة 
الأ�رضى  لنقا�س  التحرك 
وكبار  منهم  املر�سى  وبالذات 
ال�سن واأن ال�سكوت على و�سعهم 
الن�سانية  بحق  جرمية  �سيكون 
املجتمع  اأمام  على  ترتكب 

الدويل، معربا عن ا�ستغرابه من 
وعدم  الدولية  اجلهات  �سكوت 
ولفت   . الأمر  هذا  يف  حتركها 
�سارعت  الحتالل  دولة  اأن  اإىل 
لإطالق  تقود  اإجراءات  لتخاذ 
من  اجلنائيني  ال�سجناء  �رضاح 
من  م�ستثنية  الإ�رضائيليني 
الفل�سطينيني  الأ�رضى  ذلك 
ينم عن  وذلك ك�سلوك عن�رضي 
منهم  للتخل�س  وق�سد  حقد 
تف�سي  عرب  للموت  وتعري�سهم 

الوباء بينهم . ودعى اأبناء �سعبنا  
للتحرك لدى املنظمات الدولية 
وبالذات ال�سليب الأحمر الدويل 
مبا�رضة  م�سوؤولية  م�سوؤول  كونه 
اآلف  بحق  �سيجري  ما  عن 
لن  �سعبنا  اأبناء  واأن  الأ�رضى  
�سائغة  لقمة  الأ�رضى  يرتكوا 
برنامج  لإقرار  لالحتالل،داعيا 
دولة  على  لل�سغط  وطني 
العام  الراأي  وحتريك  الحتالل 

العاملي . 

جمعية نادى الأ�سري الفل�سطينى

مذكرة اإىل مديرة البعثة الفرعية لل�سليب الأحمر 
الدويل يف  اخلليل

نادي  مدير  النجار  اجمد  �سلم 
الأ�سري الفل�سطيني يف حمافظة 
خا�سة  مذكرة  اليوم  اخلليل 
الفرعية  البعثة  مديرة  اىل  اىل 
يف  الدويل   الأحمر  لل�سليب 
حول  اأ�ستيفانا  نتاليا  اخلليل 
من  الوقائية  التدابري  اتخاذ 
لالأ�رضى  كورونا  فريو�س 
 . الحتالل  �سجون  داخل 
يف  هاما  اجتماعا  عقد  وكان 
ال�سيدة  �سم  الأحمر  ال�سليب 
مكتب  مديرة  اجلعربى  دينا 
حمافظة  يف  الأحمر  ال�سليب 
رئي�س  ح�سان  و�سمري  اخلليل 
جلنة اأهايل الأ�رضى . وت�سمنت 
املذكرة مطالبة ال�سليب الأحمر 
الدويل التدخل العاجل من اجل 

ال�سجون  اإدارة  على  ال�سغط 
الوقائية  التدابري  لتخاذ 
والأ�سريات  الأ�رضى  حلماية 
يف  حيث  كورونا  فريو�س  من 
حول  املعلومات  ت�ساعد  ظل 
عزل اأ�رضى يف �سجون الحتالل 
باإ�سابة  لال�ستباه  الإ�رضائيلي، 
بالفريو�س  ال�سجانني  بع�س 
اإدارة  ان  حيث  "كورونا" 
اأي من  بتوفري  تقم  ال�سجون مل 
التي  التنظيف  اأو  التعقيم  مواد 
اإجراءات  يف  تُ�ساهم  اأن  ميكن 
من  النجار  وحذر  الوقاية. 
تنفذه  الذي  ال�ستهتار  خطورة 
بحق  الحتالل  �سجون  اإدارة 
ال�سجون  اأن  خا�سة  الأ�رضى، 
عدا  ومكتظة،  مغلقة  اأماكن 

عن اأن بع�س ال�سجون ل تتوفر 
ال�سحية  ال�رضوط  اأدنى  فيها 
والتي  منها،  القدمية  حتديداً 
ال�سنوات  مدار  على  �ساهمت 
املا�سية ويف الأوقات الطبيعية 
اإىل  اأدت  باأمرا�س  الت�سبب  يف 
واأبدت  العديد منهم.  ا�ست�سهاد 
كبريا  اهتماما  نتاليا  ال�سيدة 
الر�سالة اىل  بنقل هذه  ووعدت 
الدولية  اللجنة  يف  امل�سوؤولني 
ان  حيث  الأحمر  لل�سليب 
ن�رضت  التي  املعلومات  جميع 
كانت من  ال�سجون  حول و�سع 
فيما   ... اإ�رضائيلية  م�سادر 
عرب رئي�س جلنة اأهايل الأ�رضى 
عن قلق الأهايل وتخوفهم من 
اق�سام  اىل  الفريو�س  و�سول 

اتخاذ  عدم  ظل  يف  الأ�رضى 
وكانت    ... وقائية  تدابري  اأي 
لل�سليب  الدولية  اللجنة 
اخلمي�س،اأكدت  اليوم  الأحمر، 
اأبلغتهم  الحتالل  �سلطات  اإّن 
ر�سمًيا باإيقاف برنامج زيارات 
يف  الفل�سطينيني  الأ�رضى 
غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة 
وبح�سب  املقبل.  لالأ�سبوع 
"هذا  فاإن  الأحمر،  ال�سليب 
انت�سار  ب�سبب  جاء  القرار 
حني  يف  كورونا"،  فايرو�س 
عربية  اإعالٍم  و�سائل  اأفادت 
امل�سابني  عدد  بارتفاع 
بفريو�س كورونا يف الكيان اإىل 
ت�سخي�س  بعد   100 من  اأكرث 

حالت جديدة.
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عي�شة ق.

�أهمية  �ل�شباب  العبو  يدرك  �أين 
�إ�شافة  �أجل  من  �ليوم  �النت�شار 
�أقرب  عن  تبعدهم  نقاط  ثالث 
نادي  يلعب  بينما  �ملالحقني، 
�خلروج  عن  بحثا  �ملقابلة  بار�دو 
بنتيجة �إيجابية وهو �لذي يخو�ض 
العبوه �ملو�جهة مبعنويات مرتفعة 

نهائي  ن�شف  يف  قدم  و�شع  بعد 
كاأ�ض �جلمهورية، و�لفر�شة مو�تية 
وتعقيد  �لهزمية  تفادي  �أجل  من 

�لو�شعية مع �أندية �ملوؤخرة.
يف �ملقابل، لن يقل ديربي �لغرب 
�شيجمع  و�أنه  خا�شة  �أهمية 
بلعبا�ض  �حتاد  �جلارين  �لفريقني 
وجمعية �ل�شلف، يف مو�جهة تلعب 
يتو�جدن  ناديني  بني  نقاط  ب�شت 

�خلطر،  منطقة  من  مقربة  على 
�لنقاط  على  طرف  كل  ويبحث 
عن  �البتعاد  �أجل  من  �لثالث 
�أندية  مع  �لغرق  وتفادي  �خلطر 
ت�شكيلتي  و�أن  خا�شة  �ملوؤخرة، 
�لون�رشي�ض«  و«��شود  »�ملكرة« 
ثالث  �آخر  يف  �لفوز  عن  عاجز�ن 

جوالت من �لبطولة �لوطنية.

برنامج املباريات 

بلوزداد  �شباب   15:00
/ نادي بارادو

 / بلعبا�س  16:00 احتاد 
جمعية ال�شلف

تختتم اأم�شية اليوم مباريات اجلولة 22 من الرابطة املحرتفة الأوىل بعد اإجراء اآخر مواجهتني منها، 
اأين يتقدمها الديربي العا�شمي الذي يجمع املت�شدر �شباب بلوزداد واجلار نادي بارادو يف مقابلة ينتظر 
ان تعرف اإثارة كبرية بني الناديني، يف ظل الرغبة القوية للنادي البلوزدادي ال�شعي على حتقيق الفوز 

على ملعب 20 اأوت، وتدعيم الر�شيد بثالث نقاط ثمينة يف �شباق التتويج باللقب 

اجلولة 22 من الرابطة املحرتفة الأوىل

ديربي الغرب اأمام اأ�ضود الون�ضري�سالرائد ي�ضطدم ببارادو واملكرة يف 

لكرة  �ملحرتفة  �لر�بطة  ح�شمت 
مت  �لتي  و�الأخبار  �الأقاويل  �لقدم 
�الأخرية  �لفرتة  خالل  ترويجها 
مناف�شات  �إيقاف  �حتمال  حول 
خمتلف  وجتميد  �لوطنية  �لبطولة 
تاريخ  �إىل  �لكروية  �ملناف�شات 
فريو�ض  تف�شي  ب�شبب  الحق 
�أم�ض  �أول  �أعلنت  �أين  كورونا، 
مدو�ر  �لكرمي  عبد  �لرئي�ض  هيئة 
�لذي  �ملتاأخر  �للقاء  ت�شوية  عن 
�جلز�ئر  مولودية  فريقي  يجمع 
حل�شاب  ويندرج  بار�دو  ونادي 
�لر�بطة �ملحرتفة  17 من  �جلولة 
بتاريخ  برجمته  مت  و�لذي  �الأوىل 
�إىل  باالإ�شافة  �ملقبل،  مار�ض   26
ذلك فقد �شطرت �لر�بطة تو�ريخ 
�ملقبلة  �الأربع  �جلوالت  برجمة 
�الإعالن  �ملناف�شة، من خالل  من 
بتاريخ   24 �جلولة  برجمة  عن 
�ملقبل،  و�لثاين  �أفريل  �لفاحت 
 24 �جلولة  مو�جهات  تلعب  بينما 
�أما مقابالت  �أفريل،  يومي 9 و11 
�جلولة 25 �شوف تلعب على مد�ر 
و19   18  ،16 �أيام  جوالت  ثالث 
�شتكون  فيما  �ل�شهر،  نف�ض  من 

لقاء�ت �جلولة 26 يف يوم رم�شاين 
وذلك بعد حتديد تاريخ 25 �أفريل 

الإقامتها.
�لهيئة  ح�شمت  �أخرى،  جهة  من 
مباريات  تاأجيل  عدم  �لكروية 
�لر�بطة �ملحرتفة  �جلولة 24 من 
تاريخ  يف  برجمتها  بعدما  �لثانية 
�شوف  و�لتي  �ملقبل  مار�ض   28
بعد  �أ�شبوعا  عادية  ب�شورة  تلعب 
�جلمهورية  كاأ�ض  مقابالت  موعد 
و�لتي  �لنهائي  ربع  �لدور  �إياب  يف 
تعرف م�شاركة ناديني من �لر�بطة 
من  بكل  �الأمر  ويتعلق  �لثانية 

جمعية وهر�ن و�أمل بو�شعادة.
عي�شة ق.

الرابطة املحرتفة لكرة القدم تعلن عن 
اجلولت الأربع املقبلة

ك بعدم  هيئة مدوار تتم�ضّ
اإيقاف البطولة

برجمة ديربي العميد وبارادو يف 26 مار�س واجلولة 
24 للرابطة الثانية يف 28 مار�س

�شباب بلوزداد / نادي بارادو

اأبناء العقيبة لتعميق الفارق وبارادو للتاأكيد
يدخل �شباب بلوزد�د مبار�ته �أمام 
�للعب  بهدف  بار�دو  نادي  �جلار 
يف  غري  ال  �لثالث  �لنقاط  على 
يف  �لفوز  حتقيق  �إىل  حاجته  ظل 
مو�جهة �ليوم، �لتي �شيكون �لتعرث 
ممنوع �أمام �لر�ئد يف ظل ت�شييق 
�خلناق عليه من طرف �ملالحقني 
فوز  حال  يف  –خا�شة  �ملبا�رشين 
�لقبائل  �شبيبة  �أو  �شطيف  وفاق 
يف  عنه  �لفارق  وتقلي�ض  �أم�ض 
نقطتني  �و  نقطة  �إىل  �لو�شافة 
جتعل  �ملعطيات  هذه  فح�شب- 
فر�نك  �لفرن�شي  �ملدرب  �أ�شبال 
�للقاء  دخول  على  ي�شعون  دوما 
بقوة منذ �لبد�ية من �أجل �لتحكم 

و�لعمل  �أطو�رها  يف  و�ل�شيطرة 
�حلار�ض  �شبك  مباغتة  على 
ت�شجيل  �أجل  من  مو�شاوي 
�لز�د  على  و�حلفاظ  �الأهد�ف 
 ،1956 �أوت   20 ملعبهم  يف  كامال 
وبالتايل مو��شلة طريق �للعب على 
�لتتويج بلقب �لبطولة �لوطنية هذ� 
�أجماد مو�شمي  �ملو�شم و��شتعادة 
�أين  و2001/2000   2000/1999
تّوجت ت�شكيلة �أبناء �لعقيبة �آنذ�ك 

باللقب ملو�شمني على �لتو�يل.
�أر�شية  �ل�شباب  العبو  و�شيدخل 
تد�رك  �إىل  منهم  �شعيا  �مللعب 
�مام  �ملن�رشمة  �جلولة  لقاء  تعرث 
جمعية �ل�شلف، �أين �شيعو� نقطتني 

و�لفر�شة  �لقو�عد،  خارج  ثمينتني 
�لتعوي�ض  �أجل  من  �ليوم  �أمامهم 
نقاط  بثالث  �لر�شيد  وتدعيم 
ت�شاعدهم على مو��شلة ما  ثمينة 
مبعنويات  �ملو�شم  هذ�  من  تبقى 
�مل�شطر  �لهدف  لتحقيق  عالية 

و�إفر�ح �جلماهري �لبلوزد�دية.
بار�دو  نادي  ي�شعى  �ملقابل،  يف 
�إيجابية  نتيجة  �إحر�ز  على 
ت�شلق  مو��شلة  على  ت�شاعدهم 
عن  و�البتعاد  �لرتتيب  جدول 
�نهم  ظل  يف  �خلطر،  منطقة 
يف�شلهم  وال  عنها  يبتعدون  ال 
فقط،  نقاط  خم�ض  فارق  �شوى 
�ملدرب  �أ�شبال  ي�شع  �الأمر  هذ� 

فر�ن�شي�شكو  برتغايل  �لفر�نكو 
�أمام  �للعب  و�شعية  �أمام  �شالو 
�مل�شيف من �أجل تفادي �ل�شقوط 
يف فخ �لهزمية، باعتبار �أن �لتعد�د 
يتو�جد يف �أف�شل �ملعنويات عقب 
�النت�شار �لعري�ض �لذي �شجله يف 
ذهاب ربع نهائي كاأ�ض �جلمهورية 
�أمام جمعية وهر�ن وو�شع �لنادي 
�لعا�شمي قدما يف �ملربع �لذهبي 
�شيكون  وبالتايل  �ملناف�شة  من 
غر�ب  �لقادر  عبد  �لالعب  رفقاء 
�أمام فر�شة ثمينة من �أجل �لتاأكيد 
درب  يف  �ملو��شلة  على  و�ل�شعي 

�لنتائج �الإيجابية.
عي�شة ق.

�لقمة  غليز�ن  �رشيع  نادي  ح�شم 
�لتي جمعته بالر�ئد �أوملبي �ملدية 
�لفوز  بعد  �لديار  د�خل  به  و�أطاح 
كافية  كانت  نظيفة  بثنائية  �أمامه 
لت�شكيلة »�لر�بيد« من �أجل تدعيم 
�لر�شيد بثالث نقاط ثمينة �أعادته 
�إحدى  على  �لتناف�ض  �إىل  بقوة 
�لتاأ�شري�ت �ملوؤهلة �إىل �ل�شعود �إىل 
بطولة �لنخبة، حيث �أ�شحى العبو 
وحيدة  نقطة  بعد  على  �ل�رشيع 
عن »�ليوديوم« وتو��شل تر�شد �أي 
تعرث للحاق بركب كوكبة �ملقدمة، 
�أبناء  ت�شكيلة  العبو  �شقط  بينما 
يف  �لر�بعة  هزميتهم  »�لتيطري« 
�لبطولة  يف  مو�جهات  ع�رش  �آخر 
�شبيبة  �لو�شيف  ��شتغلها  �لوطنية، 
�لفارق  تقلي�ض  �أجل  من  �شكيكدة 
عن �ل�شد�رة �إىل نقطتني فح�شب، 
بعد �لتعادل �لثمني �لذي عاد بهر 
مولودية  �أمام  �لديار  خارج  من 
�شعيدة، �لتي مل تعرف كيف تعرف 
كيف تخرج بالز�د كامال �أمام �أبناء 
يف  بقوة  �لعائدين  »رو�شيكاد�« 
مباريات  باأربع  �الأخرية  �جلوالت 
منها  هزمية  دون  �لتو�يل  على 
�شعيدة  وبقيت  �نت�شار�ت،  ثالثة 
عن  فح�شب  نقاط  �أربع  بعد  على 
ود�د  متكن  بينما  �خلطر،  منطقة 
مكانته  على  �حلفاظ  من  تلم�شان 
�لذي  �لفوز  وعانق  �لبوديوم  يف 

مباريات  ثالث  �آخر  يف  عنه  غاب 
�أمل  ح�شاب  على  �ملناف�شة  من 
بنتيجة  �شعبا  وجاء  �الأربعاء 
�لثالث  باملركز  يقبع  جعله   ،2-3
العبو  تر�جع  بينما  �لرتتيب  يف 

»�لزرقا« �إىل �ملركز �خلام�ض.
يف �ملقابل، حقق جمعية �خلروب 
هذ�  �لديار  خارج  فوز  �أول 
�ملو�شم، �أين عاد بالز�د كامال من 
�لتنقل �لذي قاده �إىل غرب �لبالد 
على  رفع  �أرزيو،  �أوملبي  ملالقاة 
�ل�شعود،  ورقة  لعب  �أطماع  �إثره 
�خلام�ض  �ملركز  على  �شعد  بعد 
على بعد �أربع نقاط عن �لبوديوم، 
�ل�شاعد  و�شعية  تعقدت  فيما 
�شوى  تف�شله  ال  �لذي  �جلديد 
و�شار  �خلطر،  منطقة  عن  نقطة 
منو�ل  نف�ض  على  تاجنانت  دفاع 
»الي�شكا« عندما عاد بالز�د كامال 
بدوره من تنقله ملو�جهة مولودية 
ت�شكيلة  �إثرها  على  فوتت  �لعلمة 
�لفارق  تقلي�ض  فر�شة  »�لبابية« 

عن �أ�شحاب �ملقدمة.
بينما ح�شم مولودية بجاية ديربي 
�ل�شومام �أمام �جلار �شبيبة بجاية 
نظيفة،  بثنائية  به  باالإطاحة 
�لرتتيب  �شاهمت يف مغادرته ذيل 
�أوك�شجني  جرعة  من  و�ال�شتفادة 

يف �شباق حتقيق �لبقاء.
عي�شة ق.

املوب حترز نقاط الديربي البجاوي وتتم�شك 
باآمال البقاء

الرائد ي�ضقط الزيانيون و�ضكيكدة 
يوا�ضالن املطاردة والي�ضكا 

تقرتب من البوديوم

رف�س تدخل الرئي�س بنا�شر يف اخليارات التكتيكية

مرين ي�ضتقيل من تدريب جنم مقرة
�أعلن �حلاج مرين مدرب جنم مقرة 
متذيل �لبطولة �لوطنية ��شتقالته 
�أمام  فريقه  خ�شارة  بعد  مبا�رشة 
بنتيجة  �جلز�ئر  مولودية  م�شيفه 
�لتي جمعت  �ملقابلة  3-2 خالل 
حل�شاب  �أم�ض  �أول  �لفريقني 
�لوطنية،  �لبطولة  من   22 �جلولة 
وقال �حلاج مرين، يف ت�رشيحات 
�أن  يقبل  ال  �إنه  �لوطنية  لالإذ�عة 
�أو  عمله  يف  م�شوؤول  �أي  يتدخل 

يف خيار�ته �لفنية، موؤكد� �أن عمل 
توفري  يف  يكمن  �مل�شوؤول  هذ� 
ظروف �لعمل �ملنا�شبة لالعبني، 
وقتها،  يف  رو�تبهم  و�رشف 
النتقاد�ت  مرين  �حلاج  وتعر�ض 
�لدين  عز  طرف  من  مبا�رشة 
�لذي  مقرة،  جنم  رئي�ض  بنا�رش 
مل تعجبه �لتغيري�ت �لتي �أجر�ها 
مولودية  �أمام  �ملبار�ة  خالل 
�أن  مرين،  �حلاج  و�أكد  �جلز�ئر، 

حتكيمي  لظلم  تعر�ض  فريقه 
على  �لفوز  من  حرمه  فا�شح 
�أنها  �إىل  الفتا  �جلز�ئر،  مولودية 
يتعر�ض  �لتي  �الأوىل  لي�شت �ملرة 
حتكيمية.  الأخطاء  �لفريق  لها 
يذكر �أن �حلاج مرين توىل تدريب 
�شهر جانفي  منت�شف  جنم مقرة 
�ملا�شي خلفا للهادي خز�ر �لذي 

قرر ترك �لفريق.
ق.ر.



عاد نادي �إحتاد �لعا�صمة �إىل 
�النت�صار�ت من جديد  �صكة 
بعد �ل�صقوط يف فخ �لتعرث�ت 
على  مباريات   10 مد�ر  على 
خاللها  ي�صهد  مل  �لتو�يل 
�أن  قبل  �نت�صار،  �أي  �لفريق 
�لعا�صمي  �لنادب  ي�صتفيق 
على ح�صاب �ل�صيف مولودية 
�لعري�ض  �لفوز  عقب  وهر�ن 
ح�صابه  على  �صجله  �لذي 
حل�صاب  لهدف  برباعية 
�لبطولة  من   22 �جلولة 
و�لتي عرفت عودة  �لوطنية، 
لعبه  طريقة  على  �الحتاد 
تطبيق  خالل  من  �ملعهودة 
يف  تعتمد  جميلة  قدم  كرة 
و�لرتكيز  �الأر�ض  على  �للعب 
بني  �لكر�ت  مترير  على 
�لكر�ت  وتفادي  �لرجل 
�أين  �لع�صو�ئية،  �لهو�ئية 
زغدود  منري  �ملدرب  �أظهر 

و�لتي  �لت�صكيلة  مع  ب�صمته 
من  بنف�صها  ثقتها  عادت 
�لب�صيكولوجية  �لوثبة  خالل 
و�أن  خا�صة  �صجلتها،  �لتي 
�لعودة  يتاأثر عند  �لتعد�د مل 
�لثاين  �ل�صوط  يف  �للعب  �إىل 
تلقيه  متعادل عقب  و�لفريق 
�لوقت  يف  �لتعادل  هدف 
�الأول،  �ل�صوط  من  �ل�صائع 
من  �النتفا�صة  �صجلو�  �أين 
كاملة  ثالثية  ت�صجيل  خالل 
ليتيم،  �حلار�ض  مرمى  يف 
باملقابلة  �لتاألق  يف  وجنح 
حمودة  بن  بالل  �لثنائي 
�للذ�ن  زو�ري  �لكرمي  وعبد 
�إىل  ثنائية لكل منهما  �صجال 
�لذي  حميو�ض  �أمين  جانب 
يف  حا�صمتني  متريرتني  منح 
�إىل  زو�ري  و�رتقى  �للقاء، 
جدول  يف  �لثالث  �ملركز 
�لوطنية  بالبطولة  �لهد�فني 

�أهد�ف  �صبعة  مبجموع 
وعلى بعد ثالثة �أهد�ف عن 
�لهد�ف عبد �لنور بلحو�صيني 

من �حتاد بلعبا�ض.
بتاألق  �ملو�جهة  متّيزت 
�أبناء  ت�صكيلة  ل�صبان  الفت 
مقدمتهم  يف  »�صو�صطارة« 
�أثبت  �لذي  حمودة  بن  بالل 
جمدد� �أنه ي�صتحق مكانة يف 
و�لطاقم  �الأ�صا�صية  �لت�صكيلة 
منحه  �صوى  عليه  ما  �لفني 
�لثقة من �أجل �لتاألق و�لتحول 
�إىل خليفة زين �لدين فرحات 
�صفوف  يف  حاليا  �ملحرتف 
�إىل  �لفرن�صي،  نيم  نادي 
�لذي  بوم�رشة  ر�صا  جانب 
�لالعبني  �أف�صل  �أحد  كان 
�الأخ�رش  �مل�صتطيل  على 
قاتال  �صما  �صكل  �لذي  وهو 
يف تهديد مرمى »�حلمر�وة« 
�لتمريرة  منح  و�أنه  خا�صة 

بن  زميله  لهدف  �حلا�صمة 
جانب  �إىل  �لثاين،  حمودة 
�حلار�ض �ل�صاب عبد �ملوؤمن 
يومه  يف  كان  و�لذي  �صيفور 
وبرهن على قدرته يف �للعب 
نق�ض  مركب  دون  �أ�صا�صيا 
�لفر�صة  ي�صتغل  كيق  وعرف 
مدرب  �إىل  �لدين  ويرد 
�حلر��ض فريد بلمالط �لذي 
�لثقة على ح�صاب  فيه  و�صع 

�حلار�ض من�صوري.
عي�شة ق.
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�لتفتي�ض  جلنة  و�صّمت 
تاريخ  منذ  ح�رشت  �لتي 
�إىل  �ملن�رشم  مار�ض   12
�مل�رشي  من  كل  بالدنا 
مازن �أحمد مرزوق حممد 
وهو مفت�ض و�لنجم �لدويل 

خليلو  �ل�صابق  �ل�صنغايل 
قاما  و�للذين  فاديغا، 
مبعاينة خمتلف �ملالعب 
و�مل�صت�صفيات  و�لفنادق 
�لتي ر�صدتها هيئة �لرئي�ض 
خري �لدين زط�صي من �أجل 
�حت�صان مقابالت �خل�رش 
�ملونديال  ت�صفيات  يف 

كانا  �للذ�ن  وهما  �ملقبل، 
�لعام  باالأمني  مر�فقني 
ر�صا  �لفاف  يف  �مل�صاعد 
غز�ل، حيث قاما مبعاينة 
�لريا�صية،  �لهياكل  كافة 
بثالثة  يتعلق  فيما  وذلك 
و�صعت ال�صتقبال  مالعب 
�لناخب  ��صبال  مقابالت 

بلما�صي  جمال  �لوطني 
من  بكل  �الأمر  ويتعلق 
�مللعب �الأوملبي 5 جويلية، 
بالبليدة  ت�صاكر  م�صطفى 
و�مللعب �الأوملبي �جلديد 
بوهر�ن و�لذي يتم ت�صييده 
مناف�صة  الحت�صان  حت�صبا 
�ملتو�صطية  �الألعاب 

�لعام  �صائفة  �ملقررة 
�أين  وهر�ن،  يف   2021
عا�صمة  قاطنو  �ملر  �أر�ح 
و�لذين  �جلز�ئري  �لغرب 
خالل  يتمكنون  �صوف 
من  �ملا�صية  �الأ�صهر 
م�صاهدة مباريات �خل�رش 
�ملدرجات  من  قرب  عن 

�ملدرب  وعد  بعدما 
بلما�صي �جلماهري باللعب 
�أر�ض  من  ملعب  �أي  يف 
�أر�صية  فيه  تتوفر  �لوطن 
يف  ومر�فق  جيدة  ميد�ن 

�مل�صتوى،
�لتفتي�ض  جلنة  و��صرتطت 
ملعب  كل  توفر  �رشورة 

�ملر�صحة  �ملالعب  من 
رفقاء  مباريات  الحت�صان 
على  ريا�ض حمرز  �لقائد 
لتوفر  �ملطابقة  �صهاد�ت 
�الإ�صاءة  �ختبار  �الأمن، 
�لنار  �إطفاء  و�أدو�ت 
�أعمال  حدوث  حال  يف 

�ل�صغب.

اللجنة التابعة للكاف تنهي الزيارة اليوم حت�شبا لت�شفيات مونديال 2022

فاديغا يقود جلنة الكاف 
لتفتي�ش املالعب باجلزائر
تواجدت جلنة التفتي�س التابعة لالحتاد الإفريقي لكرة القدم ببالدنا على مدار 

خم�شة اأيام تختتم اليوم زيارتها، وذلك يف اإطار الوقوف على جاهزية املالعب واملرافق 
الريا�شية التي حّددتها الحتادية اجلزائرية لكرة القدم من اأجل ا�شتقبال مباريات 

الت�شفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س العامل 2022 بقطر والتي تنطلق فعالياتها �شهر اأكتوبر املقبل، 
حيث �شيخو�س على اإثرها املنتخب الوطني اللقاءات املعنية باللعب على التناف�س على 
اإحدى التاأ�شريات اخلم�س املوؤهلة اإىل خو�س العر�س الكروي العاملي املقرر لأول مرة يف 

تاريخ املناف�شة ببلد عربي

الدفاع و�شعال حمل الت�شاوؤل

العميد يفوز بدون اإقناع والأن�ضار 
يتخوفون من ت�ضييع اللقب

مولودية  فريق  ��صتعاد 
�جلز�ئر �لثقة يف �لتناف�ض 
على لعب �الأدو�ر �الأوىل يف 
و�لتتويج  �لوطنية  �لبطولة 
بلقب هذ� �ملو�صم، وذلك 
�ل�صعب  �النت�صار  رغم 
�لذي حققوه �أمام �ل�صاعد 
مقرة  جنم  �جلديد 
دّعم  �أين  لهدفني،  بثالثية 
بثالث  �لر�صيد  �ملولودية 
يف  وبقي  �إ�صافية  نقاط 
�صباب  �ملت�صدر  مطاردة 
لعب  �أجل  من  بلوزد�د 
على  �لتناف�ض  يف  �أور�قه 
جولة،  �آخر  �إىل  �للقب 
ورغم �ن �لنادي �لعا�صمي 
بعد  ثانيا  �نت�صار�  �صجل 
على  جولتني  يف  �لتعرث 
يح�صب  �أنه  �إال  �لتو�يل، 
�لوقوف  �لتعد�د  على 
�لدفاعية  �الأخطاء  يف 
تطرح  و�لتي  �ل�صاذجة 
وتثري  �ال�صتفهام  عالمة 
�أن�صار  بني  �لتخوف 
�لنادي حول قدرة �لتعد�د 
على  �للعب  يف  �حلايل 
�لغائب  باللقب  �لتتويج 
مد�ر  على  خز�ئنه  عن 
10 �أعو�م، باعتبار �ن �آخر 
بلقب  للمولودية  تتويج 
مو�صم  على  يعود  �لبطولة 
تعترب  �أين   ،2010/2009
منها  جاء  �لتي  �الأخطاء 
باأخطاء  �ملناف�ض  هديف 
م�صرتكة بني العبي �لدفاع 
�صعال  فريد  و�حلار�ض 
خارج  يغّرد  كان  �لذي 
م�صتوياته  ب�صبب  �ل�رشب 
�ل�صيئ  و�الأد�ء  �ملتدنية 
�أطو�ر  طيلة  قدمه  �لذي 

�إىل  �لعائج  وهو  �للقاء، 
بعد  �الأ�صا�صية  �لت�صكيلة 
�للقاء�ت  عن  �لغياب 
زميله  مكان  �الأخرية 
عثمان طو�ل، لكنه مل يكن 
�ملطلوب،  �مل�صتوى  عند 
ويتحمل م�صوؤولية �لهدفني 

�مل�صجلني يف مرماه.

اأملا�س: كازوين قّلل 
احرتام امل�شوؤولني 

وجابو �شيعاقب

رئي�ض  ك�صف  �ملقابل،  يف 
ملولودية  �الإد�رة  جمل�ض 
�لنا�رش  عبد  �جلز�ئر 
�أملا�ض �أن �ملدرب �ل�صابق 
برنارد  �لفرن�صي  للت�صكيلة 
كازوين مل يكن حمرتفا يف 
ف�صخ  ق�صية  مع  �لتعامل 
وبينه،  �الإد�رة  بني  �لعقد 
معه  تعاملو�  �أنهم  رغم 
�أنه  �إال  حمرتمة،  ب�صفة 
لالإد�رة  كبري  حرج  ـحدث 
جلنة  طلب  رف�ض  بعدما 
�أمام  �متثاله  �ملنازعات 
�صكوى  عقب  �أع�صاءها 
لرف�صه  �ملولودية  �إد�رة 
�لبنود  وفق  �لعقد  ف�صخ 
�لو�ردة يف �لعقد �ملربم بني 

�لطرفني وهو �لذي �عتربه 
للم�صوؤولني يف  قلة �حرت�م 
�لفاف، و�أو�صح �أملا�ض يف 
�أن  تلفزيونية  ت�رشيحات 
كازوين  ملف  �إد�رته طوت 
ورف�ض  متادى  بعدما 
من  ومتكنو�  �لودي،  �حلل 
تقدمي �الأدلة حول �حرت�م 
و��صتخرجو�  �لقانون 
�إجازة للمدرب نبيل نغيز.

و�أ�صار �ملتحدث �إىل ق�صية 
�لالعب عبد �ملوؤمن جابو 
يف  �الأخري  �ن  �كد  عندما 
بالقانون  خملّة  و�صعية 
�ملن�صب  عن  وتخلي 
�لتدريبات  عن  وغيابه 
تكن  ومل  �رشعية  غري 
�أو  �الإد�رة  من  برتخي�ض 
و��صتطرد  �لفني،  �لطاقم 
�أن  �خل�صو�ض  هذ�  يف 
�صغط  �إىل  تعر�ض  جابو 
�إثره  على  منحته  �الأن�صار 
لكنه  ر�حة  يومني  �الإد�رة 
مل يعد من يومها، م�صيفا 
�أن �الإد�رة لن ت�صكت على 
تطبق  و�صوف  �لت�رشف 
كباقي  �لقانون  عليه 

�لالعبني.
عي�شة ق.

احتاد العا�شمة يعود اإىل جو النت�شارات بعد 10 مباريات على التوايل

�ضيفور بوم�ضرة وبن حمودة يتاألقون يف 
الإطاحة باحلمراوة

اليويفا يلجاأ لل�ضوبر الإ�ضباين ل�ضتكمال دوري الأبطال
يف  �مل�صوؤولون  يخطط 
�الحتاد �الأوروبي لكرة �لقدم 
جممعة  بطوالت  الإقامة 
�صغرية حل�صم هوية �لفائزين 
�أوروبا  �أبطال  بدوري 
هذ�  �الأوروبي  و�لدوري 
�مل�صوؤولون  ويعقد  �ملو�صم، 
�الأوروبية  �لقدم  كرة  عن 
�الجتماعات  من  �لعديد 
غد� للو�صول �إىل حلول، بعد 
تف�صي فريو�ض كورونا وت�صببه 
ومن  �مل�صابقات،  �إيقاف  يف 
»يويفا«  يتخذ  �أن  �ملتوقع 
 2020 يورو  بتاأجيل  قر�ًر� 
ملدة 12 �صهًر�، وهو ما مينح 
فر�صة  �ملحلية  �مل�صابقات 

�صهري  بني  مبارياتها  �إنهاء 
�ملقبلني،  وجويلية  جو�ن 
حال مت �ل�صيطرة على تف�صي 

�لفريو�ض.
يف  »يويفا«  يرغب  بدوره، 
�ملو�صم  م�صابقات  خو�ض 
�أقرب  ب�صورة  �ملقبل 
ي�صعى  ولذلك  للطبيعية، 
�جلاري  �ملو�صم  الإنهاء 
م�صابقتي  بطلي  وحتديد 
دوري �أبطال �أوروبا و�لدوري 
»يويفا«  ويخطط  �الأوروبي، 
�لنهائي يف  ثمن  دور  الإكمال 
طبيعية  ب�صورة  �مل�صابقتني 
عند ��صتئناف �ملباريات مرة 
ربع  خو�ض  وبعدها  �أخرى، 

و�حدة  مبار�ة  من  �لنهائي 
�أو  �أر�ض حمايدة  �صو�ء على 

�أر�ض �أحد �لفريقني.
�لنهائي،  ن�صف  من  وبد�ية 
دوري  يف  �لرباعي  ينتقل 
�إ�صطنبول  �إىل  �أوروبا  �أبطال 
�لنهائي  ن�صف  خلو�ض 
ثم  ومن  و�حدة  مبار�ة  من 
�أيام،   4 غ�صون  يف  �لنهائي 
�لدوري  يف  �حلال  وكذلك 
تقام  �أن  على  �الأوروبي، 
�لنهائي  ن�صف  مباريات 
جد�ن�صك،  يف  و�لنهائي 
�لتي كان مقرر لها �حت�صان 
ونظام  �لنهائية،  �ملبار�ة 
طبقه  �ملجمعة،  �لبطولة 

بطولة  يف  �الإ�صباين  �الحتاد 
�لعام،  �الإ�صباين هذ�  �ل�صوبر 
حيث �صاركت 4 فرق يف دورة 
�لعربية  باململكة  جممعة 
�أن  »يويفا«  ويرى  �ل�صعودية، 
�الأقرب  هو  �ملقرتح  هذ� 
يف  �صي�صاعد  حيث  للمثالية، 
�مل�صابقتني  بطل  حتديد 
�لبث،  حمطات  و�صري�صي 
و�صيوفر مو�عيد للم�صابقات 
�ملحلية كي تنهي مبارياتها، 
ق�صية  ح�صم  يتم  �أن  على 
لتلك  �جلماهري  دخول 
�الأ�صابيع  يف  �ملباريات 

�ملقبلة.
ق.ر.
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جاء الق�سم الأهم من الر�سالة 
التي بعثها الأرجنتيني ليونيل 
اأولئك  اإىل  اأم�س  اأول  مي�سي 
الذين وقعوا �سحية لفريو�س 
جنم  يتاأخر  ومل  كورونا، 
يف  لعب  واأف�سل  بر�سلونة 
بالعديد  اللحاق  يف  العامل 
قاموا  الذي  الكرة  من جنوم 
بتوعية النا�س ب�ساأن فريو�س 
كورونا اأو م�ساندة امل�سابني 
فيه، اإذ خرج بر�سالة مطولة 
على  الر�سمي  ح�سابه  يف 
فيها  حتدث  الإن�ستغرام 
الأخرية  الأحداث  عن 

الفريو�س،  بهذا  اخلا�سة 
معقدة،  »اأيام  مي�سي:  وكتب 
ب�سبب  قلق  حالة  يف  نعي�س 
ن�ساعد  اأن  ونريد  يجري  ما 
يف و�سع اأنف�سنا مكان اأولئك 
الأمر«،  من  يعانون  الذين 
من  عانوا  الذين  اإىل  م�سرياً 
فريو�س كورونا اأو املحيطني 
اإليهم  »اأر�سل  وتابع:  بهم، 
والدعم،  القوة  من  املزيد 
اأولً«،  اأن تاأتي ال�سحة  يجب 
اللحظات  هذه  اأّن  معترباً 
هي ا�ستثنائية ويجب خاللها 
اإتباع تعليمات املخت�سني يف 

التعامل مع كورونا، ومل ترّكز 
التحذير  على  مي�سي  ر�سالة 
بع�س  حملت  اإذ  باملجمل 
للنا�س  مبخاطبته  الإيجابية 
مع  باأوقاتهم  بال�ستمتاع 
خالل  واأقاربهم  عائالتهم 

هذه الفرتة.

اإجنليزي  اأكد تقرير �سحفي 
زين  الفرن�سي  اأن  اأم�س 
ريال  مدرب  زيدان  الدين 
بالتعاقد  يتم�سك  مدريد، 
ماين  �ساديو  ال�سنغايل  مع 

ال�سيف  خالل  ليفربول  جنم 
املقبل، فقد ذكرت �سحيفة 
»مريور« الربيطانية، اأن تاألق 
مع  مو�سمني  اآخر  يف  ماين 
وجعله  زيدان،  اأبهر  الريدز 
يف  للمريينغي  الأول  الهدف 
املقبل،  ال�سيفي  املريكاتو 
ريال  م�سوؤويل  اأن  واأ�سارت 
مع  بالفعل  توا�سلوا  مدريد 
ممثلي ماين، واأبلغوهم برغبة 
واأ�سافت  �سمه،  يف  النادي 
امللكي  النادي  اأن  ال�سحيفة 

اإغراء  على  قدرته  يف  يثق 
بالنتقال  ال�سنغايل  النجم 
برينابيو«  »�سانتياغو  اإىل 
وخو�س حتٍد جديد، ويعتقد 
اأن  مدريد  ريال  م�سوؤولو 
�سترتاوح  ماين  �سفقة  قيمة 
مليون  و140   130 بني 
تقارير  وكانت  اإ�سرتليني، 
ربطت  قد  عديدة  �سحفية 
اإىل  بالنتقال  ليفربول  جناح 
خالل  املريينغي  �سفوف 

اآخر مو�سمني.

ترتقب جماهري اأندية الدوري 
النهائي  القرار  الأملاين 
امل�سابقة  ا�ستئناف  ب�ساأن 
عقب  وذلك  عدمه،  من 
املن�رصم  اجلمعة  تاأجيلها 
املقبل،  اأفريل  الثاين  حتى 
الغمو�س  من  حالة  وت�سود 
البوند�سلغجا،  موقف  حول 
ب�سبب تزايد انت�سار فريو�س 
مثلما  اأملانيا،  داخل  كورونا 
البلدان  باقي  يف  احلال  هو 
�سبكة  وك�سفت  الأوروبية، 
»�سكاي �سبورت اأملانيا« عن 
3 �سيناريوهات متوقعة، من 
اأحدها  اعتماد  املفرت�س 
خالل الفرتة املقبلة، ويرتكز 
ال�سيناريو الأول على اإمكانية 
اأ�سهر، حال  التوقف ملدة 3 
الفريو�س  تزايد  ا�ستمرار 
لت�ستاأنف  اأملانيا،  داخل 
يوم  املحلية  امل�سابقات 
اللجوء  وحال  جوان،   13
فاإن اجلولة  ال�سيناريو،  لهذا 
�ستقام  للبوند�سليغا  الأخرية 

املقبل،  اأوت   8 يوم  حينها 
اأملانيا  كاأ�س  نهائي  اأما 
�سيحدد له يوم 22 من ال�سهر 
ذاته، كما اأن هذا احلل �سيتم 
بطولة  تاأجيل  حال  اعتماده 
يف  اإقامتها  املقرر  اليورو 
ال�سيف، لكن الأزمة احلالية 
يف  اإقامتها  يف  تت�سبب  قد 

موعد لحق.
وهو  الثاين،  ال�سيناريو  اأما 
�سدمة  يف  يت�سبب  قد  ما 
قرار  اتخاذ  اجلماهي 
العودة  باإلغاء املو�سم وعدم 
امل�سابقات  ل�ستئناف 
من  اأملانيا  يف  املحلية 
هذا  يكون  وقد  جديد، 
عن  الأبعد  هو  ال�سيناريو 
حمتماًل  يبقى  لكنه  الواقع، 
اأزمة  ت�ساعد  ا�ستمرار  حال 
القارة  يف  كورونا  انت�سار 
ال�سبكة  واأ�سارت  العجوز، 
اإىل اإمكانية حدوث �سيناريو 
املو�سم  اإنهاء  هو  ثالث 
باعتماد  احلايل،  بو�سعه 

و�سع الفرق يف جدول ترتيب 
البوند�سليغا مع نهاية اجلولة 
ال�سيناريو  هذا  وميثل   ،25
لأغلب  ممكن  حل  اأ�سواأ 
تطمح  التي  خا�سة  الأندية، 
ليبزيج  مثل  اللقب  لقن�س 
اأو  دورمتوند،  وبورو�سيا 
اإنهاء  يف  يرغبون  الذين 
موؤهلة  مراكز  يف  املو�سم 
كما  الأوروبية،  للبطولت 
�سيوؤدي هذا احلل اإىل هبوط 
اآخر فريقني يحتالن موؤخرة 
جدول الرتتيب، دون منحهما 
فر�سة حت�سني نتائجهما يف 

اجلولت املتبقية.

يف  جوفنتو�س  نادي  يفكر 
املريكاتو  خالل  جنمه  بيع 
ما  وهو  املقبل،  ال�سيفي 
بني  �رصاًعا  ي�سعل  اأن  يُتوقع 
وفًقا  وبر�سلونة  مدريد  ريال 
اإيطايل،  �سحفي  لتقرير 
»لغازيتا  �سحيفة  وكانت 
ديللو �سبورت«، قد ذكرت اأن 
جديا  يفكر  بات  جوفنتو�س 

للمرة  ميالن  اإنرت  لقاء  بعد 
و�سطه  بيع لعب  الأوىل، يف 
بيانيت�س،  مرياليم  البو�سني 
امل�ستجدات  اأحدث  ويف 
»�سبورت  �سبكة  قالت 
اإن  الإيطالية  ميديا�ست« 
عن  بالفعل  يبحث  بيانيت�س 
له  لالن�سمام  جديد،  ناٍد 
بعدما  املقبل  ال�سيف  يف 

قيادة  حتت  التدريب  �سئم 
واأ�سارت  �ساري،  ماوري�سيو 
ال�سبكة اأن ريال مدريد ياأتي 
يف مقدمة الأندية الراغبة يف 
�سمه، لكنه �سيواجه مناف�سة 
قوية على ال�سفقة من جانب 
وباري�س  ت�سيل�سي  بر�سلونة، 
واأو�سحت  جريمان،  �سان 
عن  يبحث  املريينغي  اأن 

وامللف  مميز،  و�سط  لعب 
يعد  لبيانيت�س  ال�سخ�سي 
اجلودة  حيث  من  مثالًيا 
»�سبورت  وذكرت  واخلربات، 
والتقى  �سبق  اأنه  ميديا�ست« 
زين الدين زيدان مدرب ريال 
على  بيانيت�س  مع  مدريد 

�ساطئ يف دبي عام 2019.

اأكد رئي�س وزراء الياباين �سينزو 
اأن دورة الألعاب الأوملبية  اآبي 
التي من املقرر اأن ت�ست�سيفها 
اإىل  جويلية   24 من  طوكيو 
�ستبقى  املقبلني  اأوت  التا�سع 
على  املقرر،  موعدها  يف 
فريو�س  تف�سي  من  القلق  رغم 
على  وتاأثريه  امل�ستجد  كورونا 
حول  الريا�سية  الأحداث 
نية  ل  اأن  اآبي  واأ�سار  العامل، 
حلكومته لإعالن حال الطوارئ 
»كوفيد-19«  فريو�س  ب�سبب 
األف   140 من  اأكرث  طال  الذي 
�سخ�س واأدى اإىل وفاة اأكرث من 
كالم  وجاء  العامل،  حول   5400
اقرتاح  على  يومني  بعد  اآبي 

دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
ملدة  الألعاب  بتاأجيل  ترامب 
الذي  الكبري  الإرباك  بعد  عام 
رزنامة  يف  الفريو�س  �سببه 
الأحداث الريا�سية يف خمتلف 
رئي�س  وقال  العامل،  اأنحاء 
ت�رصيحات  يف  الياباين  الوزراء 
بتعاون  »�سنقوم  اأم�س:  اأول 
وثيق مع امل�سوؤولني ومن بينهم 
مل  الدولية،  الأوملبية  اللجنة 
واأ�ساف:  �سيء«،  اأي  يتغري 
كما  الألعاب  ا�ست�سافة  »نريد 
متاعب  اأي  دون  من  مقرر  هو 
انت�سار  على  التغلب  خالل  من 
للمنظمني  و�سبق  الفريو�س«. 
اأ�رصوا  اأن  اليابانية  واحلكومة 

مت�سي  ال�ستعدادات  ان  على 
على قدم و�ساق، واأن املعنيني 
اإلغاء  اأو  تاأجيل  يطرحوا  مل 
على  عاملياً  الأكرب  احلدث 
ال�سعيد الريا�سي، والذي يقام 
مرة كل اأربعة اأعوام، ور�سدت 
بنحو  تقدر  ميزانية  اليابان 
األعاب  لإقامة  دولر  مليار   12
طوكيو، و�سدد اآبي على التعاون 
والوليات  اليابان  بني  الوثيق 
اإجناح  اأجل  من  املتحدة 
الألعاب، م�سرياً اأن الطرفني مل 
لتاأجيلها،  احتمال  اأي  يناق�سا 
وكان الربملان الياباين قد منح 
اإعالن  تخوله  �سالحيات  اآبي 
حال الطوارئ يف البالد ب�سبب 

لكن  »كوفيد-19«،  فريو�س 
رئي�س احلكومة اعترب اأن الأمر 
غري �رصوري يف الوقت احلايل، 
ومن �ساأن قرار مماثل يف حال 
ال�سعب  من  الطلب  اتخذ 
املنازل  مالزمة  الياباين 
والأماكن  املدار�س  واإقفال 
اللجنة  رئي�س  وكان  العامة، 
باخ  توما�س  الأملاين  الأوملبية 
ار  »اي  ل�سبكة  حديث  يف  اأكد 
دي« الأملانية هذا الأ�سبوع، اأن 
منظمة  تو�سية  �ستتبع  اللجنة 
�سنفت  التي  العاملية  ال�سحة 
عاملياً،  وباء  »كوفيد-19« 
دورة  تاأجيل  اأو  اإلغاء  ب�ساأن 

الألعاب الأوملبية.

اليطايل  الدوري  اأطباء  حّذر 
لكرة القدم بالإجماع من عودة 
بعد  التدريبات،  اإىل  الأندية 
باتريك  فيورنتينا  لعبي  رفع 
بي�سيال  وجرمان  كوتروين 
ولعب �سمبدوريا فابيو ديباويل 
عدد امل�سابني بفريو�س كورونا 
امل�ستجد اإىل ع�رصة يف »�سريي 
الأطباء:  بيان  يف  وجاء  اأ«، 
الإيطايل  الدوري  اأطباء  »يعرّب 
ب�ساأن  العميقة  خماوفهم  عن 
بحال  الأندية  موظفي  �سحة 
التمارين والتجمعات  ا�ستئناف 
»لذلك  واأ�ساف:  قريباً«، 
بعدم  بالإجماع  الأطباء  ين�سح 
حتى  التمارين،  ا�ستئناف 
بحال  وا�سح  حت�سن  حدوث 
اأربعة  واأ�سيب  الطوارئ«، 
اأع�ساء من فيورنتينا بالفريو�س 
ال�رصبي  املهاجم  اإىل  اأ�سيفوا 
ومعالج  فالهوفيت�س  دو�سان 
وجاءت  النادي،  يف  فيزيائي 
جوفنتو�س  مدافع  فحو�س 
ايجابية مطلع  روغاين  دانييلي 
لعبني  �ستة  وكذلك  الأ�سبوع، 
فابيو  اآخرهم  �سمبدوريا  من 
املن�رصم،  ال�سبت  ديباويل 
 22 البالغ  الو�سط  وكتب لعب 
»مرحبا  ان�ستغرام  على  عاماً 
لالأ�سف  الأ�سدقاء،  اأيها 

كوفيد-19،  بفريو�س  اأ�سبت 
بخري،  اأين  لكم  اأوؤكد  اأن  اأريد 
ي�رصبنا  اخلفي  الوح�س  هذا 
تعليق  ومت  ع�سوائي«.  ب�سكل 
الإيطايل  الدوري  مناف�سات 
البالد  يف  الريا�سات  وكل 
رابطة  لكن  اأفريل،    3 حتى 
الالعبني انتقدت ب�سدة الو�سع 
�سغط  خالل  من  املتناق�س 
الالعبني  على  الأندية  بع�س 
يف  وجاء  التمارين،  اإىل  للعودة 
باحلزن  »ن�سعر  الرابطة  بيان 
الأندية  بع�س  لروؤية  وال�سخط 
ب�سكل متهور وخالفاً  تت�رصف 
دولية،  او  حملية  ن�سيحة  لأية 
الالعبني  ا�ستدعاء  متابعني 
جمموعات  يف  التمارين  اإىل 
ذلك،  من  اأ�سواأ  اأو  �سغرية، 
بدرجات  اليومي  للتحكم 
ي�سيء  »كما  وتابع:  احلرارة«، 

هذا الأمر اإىل املتواجدين يف 
الأطباء،  الأمامية،  ال�سفوف 
املمر�سني والعاملني ال�سحيني 
للبقاء يف  اإلينا  يتو�سلون  الذين 
»يتعني  واأ�ساف:  منازلهم«، 
هي  ما  اإي�ساح  الأندية  على 
اإبقاء  يف  الوطنية  امل�سلحة 
فيما  جيدة،  بلياقة  الريا�سيني 
اإىل  عودتهم  عدم  املتوقع  من 
اللعب قبل منت�سف اأفريل، هذا 
يعني اأنهم يعي�سون على كوكب 
ال�سلطات  واأعلنت  خمتلف«. 
ام�س  اأول  م�ساء  الإيطالية 
ت�سجيل 3497 اإ�سابة بالفريو�س 
ما  املا�سية   24 ال�ساعات  يف 
فيما   ،21157 اإىل  العدد  رفع 
 1266 من  الوفيات  ارتفع عدد 
وجلاأ   ،1441 اإىل  اجلمعة 
من  املعار  عاماً   22 كوتروين 
اإىل  الإجنليزي  ولفرهامبتون 

ان�ستغرام  موقع  اإىل  فيورنتينا، 
لكم  »�سكراً  م�سجعيه:  لطماأنة 
ور�سائل  دعمكم  على  جميعاً 
ميالن  لعب  تابع  التعاطف«، 
ال�سابق: »اأنا بخري، وحالياً التزم 
منزيل بح�سب الربتوكول الذي 
تلقيته، اأن�سحكم ب�سدة مبراقبة 
التو�سيات العامة«، بدوره، قال 
وقت  يف  بي�سيال  الأرجنتيني 
�سابق على ان�ستغرام: »اختفت 
اتبع  منزيل  يف  واأنا  الأعرا�س 
يف  الطلب  الطاقم  تو�سيات 
هذه  »�ستكون  تابع  النادي«، 
اأخرى،  ق�سة  جمرد  بالتاأكيد 
ول�سحة  ل�سحتكم  انتبهوا 
اأعانقكم«.  منكم،  القريبني 
اأ�سارت  الوقت،  هذا  ويف 
�ست�ستاأنف  البطولة  اأن  تقارير 
اأبواب مو�سدة  يف 2 ماي وراء 
لكن  جوان،  بنهاية  وتختتم 
تاأجيل  يتوقف على  الأمر  هذا 
املقبل،  ال�سيف  اأوروبا  كاأ�س 
حامل  جوفنتو�س  ويت�سدر 
الثمانية  املوا�سم  يف  اللقب 
 63 مع  الرتتيب  املا�سية، 
لزيو  عن  نقطة  بفارق  نقطة 
نقاط  وت�سع  املو�سم،  مفاجاأة 
خ�رص  الذي  الثالث  انرت  عن 
مباراة  وميلك  مباراتني  اآخر 

موؤجلة.
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الأطباء يحذرون من عودة باكرة للتدريبات بايطاليا

بيانيت�ش يثري لعاب ريال مدريد وبر�ضلونة

رئي�ش وزراء اليابان: األعاب طوكيو �ضتقام يف املوعد

3 �ضيناريوهات حمتملة ب�ضاأن 
م�ضري البوند�ضليغا

مي�ضي يدعم امل�ضابني ويطالب اإتباع التعليمات

ريال مدريد ي�ضرع يف الت�ضال مع ماين
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كتبها الفيل�سوف والطبيب العربي ابن طفيل الأندل�سي

وكالت 

الكاتب  قدم  التمهيد،  هذا  مبثل 
داود  كمال  اجلزائري  والفيل�سوف 
والفيل�سوف  املوؤلف  �سديقه  كتاب 
برينيت  بابتي�ست  جان  الفرن�سي 
الذي  غاديك�س«  دو  »روبن�سون 
يقظان«  بن  »حي  ق�سة  ي�ستلهم 
املولود  الفتى  ذلك  عن  اخليالية 
وحيدا على جزيرة �سحراوية ربته 
فيها غزالة، وا�ستطاع بعقله وحده 

اأن يكت�سف »حقيقة الكون«.
العربي  والطبيب  الفيل�سوف  وكتب 
ابن طفيل الأندل�سي )1100- 1185 
ذات  اخليالية  روايته  للميالد( 
يقظان،  بن  حي  الفل�سفي  الطابع 
لبطل  عالية  رمزية  فيها  وا�ستخدم 
الرواية ا�ستنادا ل�سل�سلة من الُكتاب 
للق�سة نف�سها، بينهم الفيل�سوف ابن 
الدين  و�سهاب  1037م(  )ت:  �سينا 
ال�سهروردي املقتول )ت: 1191م(.

عن  عبرّ  ال�سهرية  ق�سته  ويف 
اأفكاره يف نفي التعار�س بني العقل 
والدين  الفل�سفة  بني  اأو  وال�رشيعة 

بطريقة ق�س�سية وروائية فل�سفية.
والكاتب  والتاجر  الأديب  اأن  ورغم 
-1660( ديفو،  دانيال  الإجنليزي 
1731م( اقتب�س فكرة الرواية من ابن 
طفيل املتوفى يف نهاية القرن 12، 
الفيل�سوف العربي مالك  فقد عقد 
الأفكار  »م�سكلة  كتابه  يف  نبي  بن 
بني  مقارنة  الإ�سالمي«  العامل  يف 
ق�ستي »حي بن يقظان« و«روبن�سون 

كروزو« للروائي الإجنليزي.
واأ�سار بن نبي اإىل اأن رواية الروائي 
العوامل  حول  تدور  الإجنليزي 
اإ�سارة  ول  فقط  واملادية  احل�سية 
واأن  املادي،  العامل  وراء  ملا  فيها 
ان�سغلت  كروزو«  »روبن�سون  ق�سة 
واملواد  والنوم  الأكل  مبتطلبات 
بن  حي  ان�سغل  بينما  امل�سنوعة، 
يقظان يف رواية ابن طفيل بالبحث 
حول  والتاأمل  الوجود  حقيقة  عن 

وجود  اإىل  و�سول  واحلياة  املوت 
اخلالق.

لنوفيل  ملجلة  تقرير  وجمع 
اأوب�رشفاتور بني الق�ستني يف حوار 
اأغوار  فيه  �سب  عميق،  فل�سفي 
كانت  التي  يقظان  بن  حي  ق�سة 
الُكترّاب  من  لكثري  اإلهام  م�سدر 
وعرف  الغرب،  يف  والفال�سفة 
الأندل�سي  الفيل�سوف  بكاتبها 
يف  ولد  الذي  طفيل  ابن  الع�سامي 
الثاين ع�رش امليالدي  القرن  بداية 

قرب غرناطة.

حي بن يقظان والغرب

ويقول برينيت اإن الق�سة التي كتبت 
ترتجم  مل  امليالدي   12 القرن  يف 
اإىل الالتينية يف زمنها، وبالتايل مل 
اآنذاك،  التعليمية  تدرج يف البامج 
اإنها ظلت جمهولة طوال القرن  بل 
تعليق  يف  وردت  اإ�سارة  اأن  اإل   ،13
-1300( دوناربون  مويز  لليهودي 
1362( لفتت اإليها اأنظار الغربيني.

من  يقظان  بن  حي  ترجمة  ورغم 
بيك  يد  على  الالتينية  اإىل  العبية 
فاإن   ،)1494-1463( مرياندول  دل 
تبداأ  مل  الغرب  يف  �ساحبها  �سهرة 
اإل يف القرن 17 على يد امل�ست�رشق 
الذي  بوكوب  اإدوارد  الإجنليزي 
اإىل  منها  خمطوطة  ن�سخة  جلب 
عام  ون�رشها  جنله  ترجمها  بالده 
اأ�سبحت هذه الرتجمة  1671، وقد 
لها امل�ست�رشق امل�سهور  التي قدم 
مبيعا  الكتب  اأكرث  من  بها،  وعرف 

يف اأوروبا.
ثالث  الق�سة  هذه  ترجمت  وقد 
�سنوات  يف  الإجنليزية  اإىل  مرات 
اأوىل الرتجمات  قليلة، نزعت عنها 
وا�ستغل  الإ�سالمي  طابعها 
وكانت  ال�سويف،  بعدها  بحما�س 
الثانية تركز على جانبها العقالين، 
الديني،  الغلو  مكافحة  يف  خا�سة 
الإيرلندية  اللغة  اإىل  ترجمت  كما 

بينهم  من  م�ساهري  عليها  فاطلع 
الفيل�سوف الهولندي باروخ �سبينوزا 
جوتفريد  الأملاين  والفيل�سوف 

فيلهلم ليبنتز.

حي بن يقظان وروبن�سون 
كروزو

ويف بداية القرن 18 حتول الهتمام 
عن ق�سة حي بن يقظان اإىل ق�سة 
كتبها  التي  كروزو«  »روبن�سون 
املوؤلف،  والكاتب  التاجر،  البحار 
الإجنليزي دانيال ديفو نحو 1719، 
الق�سة  اأكرث من  واأ�سبحت معروفة 
ا�ستلهمت  التي  العربية  الأ�سلية 

منها.
ديفو  اأن  تردد  دون  برينيت  ويوؤكد 
طفيل،  ابن  ن�س  على  مطلعا  كان 
املوؤلفني  من  العديد  اأن  خا�سة 
ربطوا   18 القرن  يف  املجهولني 
وق�سة  كروزو  روبن�سون  ق�سة  بني 
طفيل،  ابن  العربي  الفيل�سوف 
وعك�س كروزو م�سار الق�سة خدمة 
زمنه  يف  ال�سائدة  لالأيديولوجيا 
الأوروبي  الرجل  فكرة  ترويج  من 
الذي يحمل احل�سارة اإىل الآخرين 

ويعلمهم.
يف  يقظان  بن  حي  ولد  فبينما 
جزيرة وتعلم من النا�س اللغة، فاإن 
روبن�سون ولد مع النا�س وتعلم بينهم 
ليذهب اإىل اجلزيرة حيث يبداأ تعليم 
الآخرين هناك، ويقوم بتلقني اأحد 
و�سل  ما  له  وينقل  »املتوح�سني« 
ويجعله  املتح�رش  الإن�سان  اإليه 

خادما له يجلبه معه لأوروبا.

حي بن يقظان والعرب

يقول الكاتب اجلزائري كامل داود 
اإن هذه الق�سة التي طارت �سهرتها 
يف الغرب مل تكد تعرف يف ال�رشق 
الأعمال  كاأحد  بال�سم،  اإل  العربي 
ت�ستدعى  ولكنها  تدررّ�س  ل  التي 

العربية،  للهوية  كدعاية  دائما 
لتذكر باأننا »نحن اأي�سا« كانت لدينا 
وابن ر�سد  �سينا  كابن  اأ�سماء كبرية 
�سهلة  و�سيلة  وهي  طفيل،  وابن 
يجحد  الغرب  اأن  لإظهار  وجذابة 
اأن  ا�ستنتاج  مع  الآخرين،  ف�سل 

ديفو �رشقها منا.
وي�سري داود اإىل اأن »حي بن يقظان« 
عينة من هذا الرتاث الذي نتفاخر 
كنا  ما  خالله  من  ون�ستك�سف  به 
فعل  كرد  ا�ستدعاوؤها  ويتم  عليه، 
ا�ستدعائها  من  بدل  الغرب،  على 
بالنف�س،  جديدة  ثقة  بناء  لإعادة 

بح�سب تعبريه.
داود،  يقول  للكتاب  مقدمته  ويف 
اإن »هذه الرواية تلهمني بعد اإعادة 
باملرارة،  ال�سعور  نف�س  قراءتها 
لأنني مل اأقم بعد بت�سحيح امل�سافة 
وفل�سفة  جامح  ديني  اعتقاد  بني 
يتم  لكي  التمرد،  تقارب  حرية 

التعبري عنها مبنطق هادئ«.
واأو�سح داود اأن رف�سه لهذا الو�سع 
»ياأتي من حقيقة اأن هذه الن�سو�س 
وفقا  مقنعة  م�سوهة،  اإلينا  تاأتي 
ا�ستولوا  الذين  اأولئك  لقناعات 
قول  على  جنبهم  كرهائن  عليها 
ما نريد، ولذلك يجب حترير الن�س 
حتى  الأيديولوجي  ا�ستخدامه  من 
�سحيحة،  قراءة  قراءته  تت�سنى 
عامله  من  انطالقا  واأناق�سه 

اخلا�س«.

حي بن يقظان وتاريخ الأفكار

تعب  الق�سة  هذه  اإن  بينيت  يقول 
عن جميع ال�سمات املميزة لفل�سفة 
الأندل�س يف القرن 12 التي تاأ�س�ست 
�سرتثها  التي  اأر�سطو  فل�سفة  على 
الفكر  تطور  مثل  لحقا،  احلداثة 
والعقالنية، مرورا برتتيب املعرفة 
وانتهاء  احلقيقة،  اإىل  والو�سول 
والت�سوف  التاأمل  بني  بالعالقة 
الفل�سفة  بني  التوفيق  وحتى 

والدين.
ويرى بينيت اأن ق�سة حي بن يقظان 
للفل�سفة،  تقييم  لأنها  للغاية  مفيدة 
والفارابي  ر�سد  ابن  فيها  نرى 
ولكن  بالطبع،  واأر�سطو  باجة  وابن 
والالهوتيني  ال�سوفيني  نرى  اأي�سا 
كالغزايل الذي ي�ستدعيه ابن طفيل 

ب�سكل خمتلف يف اإطار فل�سفي.
وقد حاول ابن طفيل »الأفالطوين« 
من  جمموعة  بني  التوفيق 
التعبري  خالل  من  املفارقات، 
والتاأمل  والت�سوف  العقالنية  عن 
يجعل  توفيقي  نهج  يف  واحلد�س، 
قراءة ن�سه معقدا يف بع�س الأحيان، 

حيث يبدو كل �سيء جدليا.
الق�سة املثرية

قال بينيت اإن اأكرث �سيء ا�ستهواه يف 
الق�سة هو اجلزء الأول الكبري، وكيف 
ي�سف فيه ابن طفيل مراحل اإ�سفاء 
ال�سخ�سية،  على  الإن�ساين  الطابع 
با�ستك�ساف  املتعلق  اجلزء  وذلك 
وما  العقالنية،  وتطور  احل�س 
واحد  اإن�سان  يفعله  اأن  الذي ميكن 
اأبوين ودون لغة،  منفرد، عاٍر، دون 
ل ي�سانده وحي ول جمتمع، ولي�ست 

لديه كتب ول �سيد له.

مرحلة  اإن  يقول  فاإنه  داود  اأما 
تبداأ  حيث  ا�ستثارته،  الت�رشيح 
جثة  يقظان  بن  حي  باكت�ساف 
ت�سعره  لاأنها  ربته،  التي  الغزالة 
غري  اأمر  �سهود  و�سك  على  باأنه 
عادي، حيث يكت�سف عند ياأ�سه يف 
اجلامد،  »والدته«  ج�سد  مواجهة 
باطن  اإىل  ويلتفت  املوت،  ق�سية 
نف�سه وهو يبحث يف اأح�ساء اجلثة 

ليجعل منها مراآة لنف�سه.
من  يهمه  ما  اأن  اإىل  داود  ويخل�س 
اأنها  هو  يقظان  بن  حي  مغامرات 
اأجل  من  مغامرة  �سيء  كل  قبل 
احلرية، يختار فيها ال�سخ�س بحرية 
بناء املعتقد وامليتافيزيقيا  اإعادة 
وفهم العامل، وهي تعب عن اأ�سبقية 

احلرية على الإميان.
دائما  هناك  باأن  بينيت  وختم 
ن�س،  لكل  القراءات  من  العديد 
ع�رش،  كل  مل�سالح  وفقا  تختلف 
كانت  رمبا  اأوروبا  اأن  م�ستنتجا 
عن  عبقريتها  عن  للتعبري  بحاجة 
التي  اخليوط  بع�س  قطع  طريق 
اأن  اإل  اأخرى،  بق�س�س  ربطتها 
اأن  العك�س، وهو  الن�س يظهر  هذا 
اأوروبا لي�ست جزيرة، واأن لها ن�سبا، 

واأبا واأما.

جدل فرن�سي جديد حول "حي بن يقظان" 
التي  األهمت فال�سفة الغرب

لقرون طويلة اعتربت ق�سة »حي بن يقظان« مبثابة ن�س فل�سفي وق�س�سي ا�ستثنائي، ورمبا مل يكن يتوقع موؤلفها اأنه �سيكون موؤثرا يف 
الفكر الإن�ساين قرونا بعد ذلك، وتطري �سهرتها منذ زمن النه�سة الأوروبية وحتى الآن.

ل ي�سعر النا�رشون وبائعو الكتب يف 
من  �سديد  بقلق  العراقية  العا�سمة 
كورونا  فريو�س  يت�سبب  اأن  احتمال 
بعد  ن�ساطهم،  وقف  يف  امل�ستجد 
اأعمالهم  يف  كبرية  خبة  اكت�سابهم 
اأعني  حتت  ا�ستمرارها  وراء  كانت 
الرقابة ال�سارمة خالل عهد �سدام 
ح�سني ويف �سنوات العنف التي تلت 

الإطاحة به.
العراقية  ال�سلطات  ون�سحت 
املواطنني بتفادي التجمعات العامة 
واأمرت باإغالق املقاهي، مع ارتفاع 
بفريو�س  الإ�سابة  حالت  عدد 
 67 اإىل  البالد  يف  امل�ستجد  كورونا 
م�سافرون قدموا من  يتحمل  حالة، 

اإيران امل�سوؤولية عن معظمها.
يف  الكتب  بائعو  يزال  ل  ذلك  ومع 

نهر  �سفاف  على  املتنبي  �سارع 
القادمني  زبائنهم  ي�ستقبلون  دجلة، 
الو�سع  ومناق�سة  كتب  ل�رشاء 

ال�سيا�سي كما هو معتاد.
الأحداث  بع�س  بالفعل  واأُلغيت 
واملو�سيقيني  الُكتاب  لكن  الثقافية 
على  يتدفقون  زالوا  ما  والر�سامني 
املنطقة يوم اجلمعة من كل اأ�سبوع، 
ال�ساعر  متثال  ُقرب  ويجتمعون 
املتنبي، الذي يحمل ال�سارع الثقايف 

ا�سمه.
على  املرتددين  اأعداد  وخفتت 
�سارع املتنبي ب�سبب فريو�س كورونا 
امل�ستمرة  العنيفة  والحتجاجات 
منذ �سهور �سد احلكومة، لكن البقاء 
الُكتب  لُع�ساق  لي�س خيارا  البيت  يف 
ا�ستخدام  الأمر  تطلب  لو  حتى 

كمامة طبية.
اأ�ستاذ  وهو  البي�ساين،  جواد  وقال 
جامعي ا�سرتى اأربعة كتب اأكادميية، 
منذ  جمعة  يوم  كل  هنا  اإىل  »اأجيء 

كنت طالبا يف الثمانينيات«.
خطري  كورونا،  »فريو�س  واأ�ساف 
اأو  ذلك،  يغني  ل  ولكن  وفتاك، 
�سارع  يف  اجللو�س  من  مينعنا  ل 
املتنبي، لأن هذه الف�سحة الزمنية، 
جنل�س  اللي  ال�ساعتني  اأو  ال�ساعة 
على  نقدر  اأ�سدقاء  نرى  هنا،  بها 

حماورتهم بلغة الثقافة«.
ويعتب �سوق الُكتب يف �سارع املتنبي 
العراق،  يف  الفكرية  للحياة  مقيا�ساً 
عربات  يف  الُكتب  خالله  وُتلب 
املباين  يف  مكتبات  من  باليد  تدفع 
طاولت  على  لتُعر�س  القريبة 

بال�سارع.
ال�ساحة  يف  بغداد  و�سع  ويتلخ�س 
»القاهرة  مقولة  يف  العربية  الأدبية 
وبغداد  تطبع،  وبريوت  تكتب، 

تقراأ«.
املتاحة  الُكتب  خيارات  وكانت 
كان  الذي  �سدام  عهد  يف  حمدودة 
وعقب  ح�سا�ساً،  �سيء  اأي  يحظر 
�سقوطه انتع�ست الأدبيات ال�سيا�سية 
الأذواق  لكن  البالد،  يف  والدينية 
تتغري حيث يفقد العراقيون الثقة يف 

نظام �سيا�سي يراه كثريون فا�سداً.
خملف  حممد  الكتب  بائع  وقال 
»فيما م�سى، كنا نقراأ املوجود، كان 
احل�سار مينعنا من ال�سترياد وكذا، 
الآن  لكن  حمدودة،  كانت  فالكتب 
الكتب موجودة، دار الكتب مبعر�س 

بغداد الدويل كل �سنة تنفتح مرتني، 
فتزيد«.

�سارة  اأبو  حمزة  الكتب  بائع  ويقول 
قليل  الإقبال  ال�سيا�سية  »الكتب 
عليها، �سوؤال: ما ال�سبب؟، لي�س مثل 
قبل، حيث مل يتواجد وقتئذ الإعالم 
القوي مثاًل اإنرتنت واأقمار �سناعية، 
معلومة  تبحث  النا�س  جعل  مما 
الأخبار  الآن  ال�سيا�سي،  الكتاب  من 
منت�رشة ب�سهولة، فتح�سل معلومات 
�سيا�سية، ل حاجة يف ذلك ال�سق اإىل 

الكتاب«.
ويو�سح اأبو �سارة اأن النا�س ي�سرتون 
يرون  التي  الكتب،  من  مزيداً  الآن 
اإيجابيني،  ليكونوا  ت�ساعدهم  اأنها 

والروايات.
وعلى الرغم من ال�سعف ال�سديد يف 

املبيعات ب�سبب الأزمة القت�سادية 
الأنثى  النا�رشة  البياتي،  �سارة  فاإن 
ببغداد، ل  الكتب  �سوق  الوحيدة يف 

تفكر يف اإغالق مكتبتها.
وقالت �سارة يف املكتبة التي تعر�س 
مرتجمة  واأعمالً  اإ�سداراتها  فيها 

اإن الأمور ت�سري ب�سكل مقبول.
التي  الن�رش  دار  اأن  �سارة  وتو�سح 
متلكها حتقق حلمها لأن اأُ�رشتها مل 
ال�سحافة يف  تدر�س  باأن  لها  ت�سمح 
اجلامعة معتبة اأنها مهنة حمفوفة 
امل�سطرب،  العراق  يف  باملخاطر 
درجة  على  ح�سلت  اأنها  ورغم 
�سارة  فاإن  الهند�سة،  يف  جامعية 
مو�سحة  ن�رش  دار  تاأ�سي�س  قررت 

اأنها »بب�ساطة« حتب الكتب.
 وكالت 

بائعو الكتب يف بغداد يتحدون كورونا
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بقلم / اأ. خل�سر. بن يو�سف

بداياتك  عن  حدثينا 
تكوين  يف  املوؤثرات  هي  وما 

جتربتك البداعية؟

يف احلقيقة. بداياتي الأوىل كانت 
اأكتبها  مع حماولت ب�سيطة كنت 
املتو�سط  التعليم  مرحلة  يف 
التعليم  مرحلة  حتى  وا�ستمرت 
بداأت  ف�سيئا  �سيئا  ثم  الثانوي. 
اأكت�سف نف�سي اأكرث فاأكرث. كل يوم 
اأ�سبحت  اأن  اإىل  واأكرث  اأكرث  اأكتب 
مولعة بالكتابة.. ومن ثمة �رصت 
واأكتب  الكتب  من  العديد  اأطالع 
عن  اأما  طالقة..  وبكل  بدقة 
موؤثرات تكوين جتربتي الإبداعية 
اأدر�س  كوين  الدرا�سي  فمحيطي 
اأكرث  نف�سي  يف  اأثر  عربي  اأدب 
فاأنا الذي اخرتته مبح�س اإرادتي 
اأ�سعر  ول  الأدب  اأع�سق  لأنني 

بامللل منه.

قلمك  ينطلق  اأين  من 
اأين ت�ستوحي ن�سو�سك  ومن 

ولغتك؟

اأحا�سي�سي  من  ينطلق  قلمي 
الدفينة  اجليا�سة  وم�ساعري 
كبرية يف  برغبة  فاأ�سعر  بعمقي.. 
واأترجمها  قريحتي  فحوى  اإفراغ 
يف كلمات فجمل فن�سو�س فكتب، 
تارة  اأ�ستوحيها  ن�سو�سي  اأما عن 
من �سنع اخليال وتارة من �سميم 
اأكتب ب�سال�سة  واقعي ولغتي تارة 
بنوع  اأكتب  اأخرى  وتارة  وو�سوح 
من الغمو�س   و�سيئا من الفل�سفة 
يف  حلاجة  الأمر  هذا  واأحبذ 

نف�سي.

املركزية  الق�سية  هي  ما 
حولها  وتدور  توؤرقك  التي 

ن�سو�سك النرثية؟

اإطالة  بدون  املركزية  الق�سية 
النرثية هي  لن�سو�سي  وباخت�سار 

�سعوري بالغربة والغرتاب.

جمموعة  لك  �سدرت   
اأدراُج   " عنوان   بـ  ن�سو�س 
عن  اأكرث  " " حدثينا  غريْب 
هذا املنجز ، ما �سبب اختيارك 

لهذا العنوان لإ�سدارك ؟ 

غريْب"  اأدراُج   " كتابي  عنوان 
من  ن�سو�س  عن جمموعة  عبارة 
تندرج  ق�سيدة  كل  النرث  ق�سيدة 
بالعواطف  مت�سبعة  عنوان.  حتت 
اأمل  فرحة  حزن  املختلفة...اأمل 
ح�س  جانب  غربة...اإىل  �سوق 
توهجه  يغيب  ل  الذي  الأنوثة 
هذه  ن�سو�سي  كتبت..  ما  اأي  يف 
�سواء  غريب"  كل"  اإىل  موجهة 
عن  غريب  وطنه،  عن  الغريب 
حتى  اأو  نف�سه  عن  غريب  حوله، 
واإىل  ذاتي،  بحد  اأنا  علّي  غريب 
كل من عرفتهم غرباء اأو حتى اإىل 
نف�سي الغريبة بع�س ال�سيء، واإىل 
الغرتاب..  من  يعانون  من  كل 
ال�ساأن  هذا  يف  كتبت  والغربة 
باإيقاع  الن�سو�س  من  العديد 
كتبت  منّظم،  من�سق  متميز،. 
وق�سايا  موا�سيع  اإىل  وتطرقت 
من �ساأنها اأن تخفف على الغريب 
اأن  وع�ساها  لعلّها  اأو  غربته.. 
غرابته  من  البع�س  عليه  تزيل 
اأنها  اأو حتى  اأدراجه  يعود  وكاأنه 
وكل  غريب  عني  من  كل  ت�سف 
اأما  غريب،  بنف�سه  ي�سعر  من 
العنوان  لهذا  اختياري  �سبب  عن 
لأنني    " غريب   فم�سطلح"  
الغرتاب  و  بالغربة  تاأثرت 
الأدبي احلديث    الفن  من   وهما 
مكنوناتي  عن  اأعرب  اأن  فوددت 
اأحببتها  التي  الطريقة  بهذه 
والرجوع  العودة  من   واأدراج 

ا�ستعملتها لزوال الغربة.  

مبنهجيه  تتقيدين  هل 
يف كتاباتك؟

ب�رصاحة ل اأحب اأن اأقيد نف�سي 
املناهج  تعدد  مبنهج معني رغم 
الأدبية، اأحب اأن اأكتب بكل حرية 
لكي  اأرغب  وكما  قيد  اأي  ودون 
اأو�سله  اأن  اأود  ما  للغريب  اأو�سل 

كما اأريد اأنا.

الكتابة  جعل  الذي  ما 
جمرد  من  تتحول  لديك 
من�سور  كتاب  اإىل  هواية 
احرتايف  ملجال  وبداية 

جديد؟

كتاباتي  جعل  الذي  الأمر 
اإىل  تتحول  اأولها  يف  الب�سيطة 
كتابات راقية من ال�سعر املعا�رص 
وحتتل الأّوج لتكون وحتمل عنوان 
لكتاب اأذن له فجر امليالد وخرج 
للعلن وبداية نحو درب �سيق هو 
باملبدعني  ال�سديد  اهتمامي 
اأ�سري  اأن  يف  امللحة  ورغبتي 
ح�ّسا�سة  و�ساعرة  عظيمة  كاتبة 
تنقل ب�سدق ما تراه عيناها وما 

ي�سعر به فوؤادها ال�سغري.

فكرة  لك  اأتت  كيف 
الكتاب ب�سكل عام ؟

فدوما  حدود  لكتاباتي  لي�س  اأنا 
منذ  جمة  كتابات  اأملك  اأكتب، 
حلد  واأكتب  اأكتب  ،واأنا  طفولتي 
اأن  قررت  ال�سنة  ،وهذه  الآن 
العلن  اأمام  �سميمي  من  اأخرج 
اأدراج  كتابي  مع  البداية  وكانت 
غريب كاأول مولود يل مل اأ�ستغرق 
متعودة  لأنني  كتابته  يف  طويال 
 ، خلت  اأزمنة  منذ  ذلك  على 

وانهيته موؤخرا فقط.

من �سمم لك غالف الكتاب   
فكرة  يف  �ساركت  وهل   ..
اخلا�س  امل�سمم  مع  الت�سميم 

بـ الغالف ؟

حبيب  كتابي  غالف  م�سمم 
معه  توا�سلت  اأنا  نعم  حموتي،. 
اللون  واخرتت  اأفكاري  واأعطيته 
ليزيد  اإرادتي  مبح�س  الأ�سود 
الكتاب بحد ذاته غربة ويتنا�سب 

مع العنوان وفحوى الكتاب.

هل تعتقدين اأن �سخ�سية 
اأن  للقارئ  ميكن  الكاتب 
�سطور  بني  فيما  يكت�سفها 

الكتابة؟

اأنه  مبا  حتما  فالقارئ  اأكيد 
�سيكت�سف  اأكيد  للقراءة  حمب 
�سخ�سيته  ويقراأ  الكاتب  خبايا 
وي�سعر بخواجله من خالل اأ�سطر 

الكتاب.

الكتاب،  ن�سر  مت  كيف 
التي  التحديات  وماهي 
اإىل  للو�سول  واجهتها 

النا�سر؟

كبري  جهد  بعد  الكتاب  ن�رص  مت 
وحتديات، يف البدء عار�س اأهلي 
امللّحة  برغبتي  لكني  الفكرة، 
واأنه  �ساأبدع  اأنني  لهم  برهنت 
�سي�سبح يل �ساأن فال عرثات اأمام 
اأنك  تعلم  واأنت  احللم  حتقيق 
�ستدخل عاملا جديدا ين�سيك كل 
عليك حياتك  وينغ�س  يوؤرقك  ما 
ل  ال�سعوبات  بع�س  جانب  اإىل 
اهلل  احلمد  لكن  بذكرها  اأجدر 
حتقق احللم ومل يكن جمرد حلم 
غزيرة  كثرية  لأحالم  بداية  بل 
اإن �ساء اهلل يوفقني يف كل  وفرية 

ما اأحلم به.

نعود يف �سياق الكتاب مره 
اأخرى .. كتاب  " اأدراج غريب 
"  هل اأجهدك اأم كنت مرتبة 
يف  ت�سرعي  ان  قبل  اأفكاره 

البدء يف ت�سطريه ؟

رتبت  لأنني  البتة  يجهدين  مل  ل، 
بل  قبل،  من  و�سطرتها  اأفكاري 
ورتبت كتب كثرية واخرتت اأفكار 
كبداية  ن�رصته  الذي  الكتاب  هذا 

يل.

 
للذين  ن�سيحتك  ماهي 
موهبة  تنمية  يريدون 

الكتابة لديهم؟

ل  اأن  الفئة،  لهذه  ن�سيحتي 
ي�ستهينوا بالكتابة، بالعك�س فر�سة 
ومزايا  خبايا  لتكت�سف  جميلة 
بكل  الحتفاظ  من  لبد  النف�س 
الفر�سة  حتني  اأن  اإىل  يكتبون  ما 

يكون كل �سيء مرتبا وم�سطر.

من  للقراء  كلمة  ختاما 
ف�سلك وللجريدة ....

كلمتي الأخرية، اأود اأن اأوجه كلمة 
اأحدهم  وخا�سة  للقّراء  عطرة 
كنز  القراءة  اأن    اأقول  اأن  اأود 
اأدمن  من  اإل  ي�ستوعبه  ل  مكتنز 
وتقليب  الأوراق  تفح�س  على 
خ�س�ست  من  واأدعو  ال�سفحات، 
كتابي  لقراءة  اأحدهم"  بقويل" 
فعل  بتاأثري  كان  اأكتبه  ما  فكل 
هذه  يل  �سنح  من  وكل  فاعل 
اللتفاتة العطرة ، و�سكرا جزيال 
الفر�سة  هذه  على  جلريدتكم 

الرائعة. 

الكاتبة �سيماء خفيف لـ " الو�سط"

اأدراج غريب ... ترجمة ل�شعوري بالغربة واالغرتاب 
الكاتبة �سيماء خفيف من مواليد 29 اأفريل 1999 باحلرو�س ولية �سكيكدة.. طالبة �سنة ثالثة درا�سات اأدبية بجامعة الولية.

راأي

الثقافة يجب تثقيفها
 بقلم: قرار امل�سعود

مل�سار  متتبع  و  عاقل  كل  جزم 
منذ  اجلزائر  يف  الثقافة  قطاع 
اأنه مل يكن  له منهاج  ال�ستقالل، 
اإل  املواطن  طبيعة  مع  متالئم 
من بع�س الطفرات هنا و هناك. 
والإبداعات  للمبادرات  فالت�سجيع 
يف الربنامج جميل، لكن ما اأجمل 
تفتح  و  تثقيف  هو  اأحق،  و  منه 
تاريخ  و  مكونات  على  املواطن 
و�سائل  ت�سخري  و  بيئته  حميط  و 
لتمكينه  طريقة  و�سع  و  التوعية 
كمرحلة  ان�سغالته  عن  يعرب  كيف 
ملعرفة  الو�سائل  وتوفري  اأوىل 

من  فيكون  ثانية  اخلارجي  العامل 
يف  الأولويات  من  و  ال�رصوري 
القطاع.  لهذا  امل�سطر  الربنامج 
"�سعب  ي�ستعمر  ل  مثقف  "�سعب 

مثقف ل يغفل" .
اأي�سا  يجزم  نف�سه  العاقل  هذا    
مواطن  نزود  اأن  الأوان  حان  اأنه 
باحلقيقة  اجلديدة  اجلزائر 
الثقافية ولو مرة يف كل املجالت 
ما  بني  التمييز  ي�ستطيع  حتى 
يرى  و  الآن  له  يقال  ما  و  له  قيل 
بعينيه اخليط الأبي�س من الأ�سود. 
الثقافة يف بالدنا كانت و ما زالت 
حلد الآن حكر على الفئة الراقية 
كاأنها  العادي  املواطن  ويراها 

اجلدار  اخرتق  من  اإل  تعنيه  ل 
لها  يتخذ  مل   اأنه  اإذ  العازل، 
تهبط  جتعلها   مدرو�سة  �سيا�سة 
كل  نغطي  اأن  و  املجتمع  اإىل 
و  املحرومة  و  املعزولة  املناطق 
نزودها باملعرفة و الطالع  على 
املواطن  هذا  يوعي  اأن  ينبغي  ما 
اإظهار  و  امل�ساركة  يف  يقحمه  و 
ما  "يا  قيل  اإبداعاته،  و  مواهبه 

حتت ال�سواهي  دواهي". 
احلالية  ال�سلطة  �سعت  فاإذا   
ما  ب�سيا�ستها  ت�سمل  اأن  جاهدة 
على  فيجب  الظل  ي�سمى مبناطق 
ال�سباق  هو  يكون  اأن  القطاع  هذا 
للقطاعات  الطريق  ميهد  حتى 

ولكن  �سمكة  تعطني  )ل  الأخرى 
ما  فهذا  اأ�سطاد(.   كيف  علمني 
ينبغي على كل ع�سو يف احلكومة 
�سبيل  نف�سه جماهدا يف  يعترب  اأن 

بناء الدولة ل ال�سلطة. 
متنقلة  مكاتب  اأرى  اأن  اأملي    
جمندة   فرق  مبعية  القرى  عرب 
ملحاربة  الخت�سا�سات  متعددة 
حترك  و  التقليدية  الذهنيات 
املواهب اجلامدة و  تدغدغها و 
مت�سح الغبار عليها )بتعميم الكتب 
مبادئ  تعليم   – اأطفال  –ق�س�س 
املو�سيقى   – امل�رصح   – الكتابة 
ال�سياحة    - التجويد   – الغناء   –
عرب  اإلخ...(  الريا�سة   ال�سفر-  و 

الرت�سيد  و  املعزولة  املدار�س 
املدر�سي  النقل  حافالت  داخل 
يف  التجمعات  و  العملية  اأثناء 
باإمكانيات ب�سيطة جتعل  القرى و 
و تقطف  الريفي  الو�سط  ثورة يف 
و  مب�سابقات  بيئته   من  الثمار 
عني  يف  رمزي  ت�سجيع  و  تكرمي 
العمق  يف  العمل  هو  هذا  املكان 
املواهب  تربز  خالله  من  الذي 
ثقايف  توازن  جنعل  و  املخفية 
�سلف  ما  لأن  الأطياف  كل  مي�س 
و  فئة  على  منح�رصا  تقريبا  كان 
مكان جتمعات معينة  زد على ذلك   
الوزارية  القطاعات  بني  التن�سيق 
حربا  اإل  رمبا  يوما  يكن  مل  الذي 

على ورق. 
اإن اأهمية وزارة الثورة الثقافية كما 
اأريد اأن اأ�سميها، يف هذا الظرف و 
ما عليها من تثقيف الفرد، لهو اأهم 
من الإطعام و كذا دورها الريادي 
لالأمة قبل كل القطاعات الأخرى 
الطالع  و  الوعي  بن�سبة  مقارنة 
الذي  و  املعزول  املواطن  لدى 
حمتاج اإل ولو اإ�سارة مقنعة ت�سفي 
لي�ساهم  ال�سبيل  له  تنري  و  غليله 
مبا ميلك من قدرات تزيد يف بناء 
جزائره اجلديدة وبدوره ي�ستوجب 
عليه يف املقام الأول اأن يتجاوب و 
يح�س باملرحلة ال�سعبة و يفهم و 

يتابع باإمتام جمريات الأحداث. 

ثقافة
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حكيم مالك 

عبد الرحمان حراث لـ 
»الو�صط« : هدفنا اإي�صال 
�صوت »جميلة« لل�صعب 

وال�صلطات من اأجل دعمها

عبد  ال�سينمائي  املخرج  وك�سف 
الرحمان  حراث ليومية »الو�سط«  
يف  »جميلة  الوثائقي  الفيلم  اأن 
زمن احلراك » مدته 7 دقائق ومت 
اإنتاجه يف  15 فيفري 2020 ويروي  
االمراأة  جلميلة  حقيقية  ق�سة 
معاناتها   وحقيقة  املت�رشدة 
احلياة   األقتها  اأن  بعد  وماأ�ساتها 
يف ال�سارع لتجد يف احلراك اأمال 
ت�سمع به �سوتها وروحا تطارد لها 
يوميات  الفيلم  ويحاكي  اأحالمها 
يف  تعي�ش  التي  »جميلة«  خالتي 
دون  و  ماأوى  بدون  الطرقات، 
اأين اأحيا لها احلراك اأمل  رقيب، 
فالهدف  جديد..    من  العي�ش 
العمل  هذا  خالل  من  االأ�سا�سي 
اأ�سغر خمرج يف اجلزائر  ح�سب  
هو اإي�سال  �سوت »جميلة« لل�سعب 
و  دعمها  اأجل  من  ال�سلطات  و 
ذلك   يف  داعيا  ر�سالتها،  اإي�سال 
على  بقوة  الت�سويت  اجلميع  
يف  حاليا  املتواجد  الفيلم  هذا 
الوثائقية للفيلم  م�سابقة اجلزيرة 
الق�سري ودعمه من خالل الدخول  
اليوتيوب   موقع  على  مل�ساهدته 
الفيلم   هذا  وم�ساركة  الن�رش  مع  
زر  على  بالنقر  نطاق  اأو�سع  على 

   . »j’aime« االإعجاب

 ت�صليط ال�صوء على حياة 
الت�صرد القا�صية 

 واأكدت  بطلة هذا الفيلم الوثائقي 
»جميلة«     املدعوة  مربوكة  ديدي 
اأنها  تعاين من الت�رشد يف ال�سارع  
اأنها  ملدة 15 �سنة كاملة وك�سفت 
من  متزوجة   املا�سي  يف  كانت 
رجل  ولكن �ساءت االأقدار وتويف 
زوجها ليرتكها وحدها  ولقد �ساء 
اأب  زوجة  قامت   ولقد   الو�سع  
زوجها املتويف بطردها من البيت 
،  لينتهي بها املطاف بالتنقل من 
مكان اإىل اآخر ،فلقد اأ�سبح بيتها 
والقذارة  االأو�ساخ  اأمام  ال�سارع 
اأين  مكان    كل  يف  املنت�رشة 
تق�سي ليالها  يف ال�سارع  بجانب  

املقاهي واأمام مراكز ال�رشطة  

�صراع مع املوت يف ظلمات 
ال�صارع

 وك�سفت خالتي« جميلة »يف هذا 
فرتة  يف  اأنها   الوثائقي  الفيلم 
الت�سعينات كانت مغنية  ولكن بعد 
اغتيال �سديقاتها عذراء وفريدة 
طرف  من  الهربة   وعمر  وليلى 
االإرهاب  لتعلن بعدها عن توقفها 
وقالت   ، لكي ال متوت  الغناء  عن 
اأي  متلك  ال  اأنها  العبارة  ب�رشيح 
اإال   « حبيب  وال  �ساحب  ال  اأحد« 
وجدت  فلقد  والكالب  القطط 
اأحيانا  قائلة  ال�سارع   يف  نف�سها 
اأموت   لو  نف�سي  يف  اأت�ساءل  
وحدي من �سيكفنني؟  من �سيبكي 
على فراقي ؟« ، وبالتايل فبعدما 
واأخذو  الق�سديري  بيتها  مت هدم 
ومالب�ش  مال  من  فيه  ما  كامل 
ما  وهذا  �سيء    وكل  ووثائقها 
واأبكي   واأ�رشخ  اأحتج    جعلني  
لها  وعليه  باإعادتهم  قاموا  حيث 

واأف�سل  حياة  اأية  اأملك  ال  فاأنا  
املوت على هذه احلياة  القا�سية. 

جميلة: احلراك ال�صعبي 
اأعطاين ال�صجاعة والثقة 

بالنف�س

 وعن احلراك ال�سعبي اخلا�ش بـ 
22 فيفري 2019 ،  قالت »جميلة« 
والثقة  ال�سجاعة  اأعطاها  اأنه 
امراأة   نف�سها  ترى   فاأ�سبحت 
ولدت  من جديد لكونها �ساهمت 
لل�سعب  �سوتها   اإ�سماع  يف 
ال�سلطة  اأن  لهم  لتو�سح  والدولة  
يف يد ال�سعب ولي�ش يف يد احلكام 
  ، لنا  وال�سلطة  بيدنا  فاجلزائر 
فلقد مر عام كامل على احلراك 
اإال اأنها  مازالت مت�رشدة ومت�سكعة  
فهذه  وبالتايل  ال�سوارع،  اأزقة  يف 
منزال   لها  يكون  اأن  حتلم  املراأة  
اآمنا لها ،م�سيفة اأن  املتظاهرين 
احلراك  يف  بهم  تلتقي  الذين 
حقيقتها   يعلمون  ال  ال�سعبي  
واحد  فكل   ، مت�رشدة  امراأة  اأنها 
فهناك  بحقوقه   ليطالب  خرج 
فئة  توجد  و  مظلومني  اأ�سخا�سا 
من  وهناك  النظام،  �سد  اأخرى 
جامعية  �سهادات   على  حت�سل 
ولكنه مل يجد عمال ، حيث توجد 
األف حالة وحالة ،  مربزة يف ذلك  
اأنها خرجت   للتظاهر  يف ال�سارع  
اأجل اجلزائر و �سد التع�سف   من 
واملعاناة  والظلم   « احلقرة  و« 
ومن اأجل من هم مثلها ال ميلكون 
حالة  يف  ويعي�سون   ، ليلة  ع�ساء 

يرثى لها.  

عبد الرحمان حراث... 

م�صرية اإبداعية ل حدود لها 

هذا  اإخراج  على  اأ�رشف  ولقد    
ال�ساب  املخرج   الوثائقي  الفيلم 
الذي يعد   الرحمان حراث،   عبد 
وهو  اجلزائر    يف  خمرج  اأ�سغر 
علوم  ثانية  �سنية  جامعي   طالب 
االعالم واالت�سال  بجامعة باجي 
باالت�سال  ومكلف  بعنابة  خمتار 
باملركز  الب�رشي  وال�سمعي 
اال�ست�سفائي اجلامعي بوالية عنابة  
وله عدة اأفالم  ق�سرية واملتمثلة 
يف«  دم االأبرياء »�سنة2013  فيلم 
ال�سيطان  حب   « طويل   روائي 
  2016  « ،و«اآ�سف   2015 �سنة   «
احلا�سل على عدة جوائز الأح�سن 
واأح�سن  فيلم    واأف�سل  اإخراج  
الر�سمية  املناف�سات  يف  �سيناريو 
داخل  �سينمائية  ملهرجانات 

و�سطيف   وعنابة  بوهران  الوطن  
و نال جوائز دولية  باالإ�سكندرية 
يف م�رش والدار البي�ساء باملغرب 
باري�ش    الفرن�سية  العا�سمة  و 
حت�سي�سية  حمالت   « اأي�سا  وله  
وفيلم   2020/2019 اإخبارية«  و 
زمن  يف  »جميلة  بعنوان  وثائقي  

احلراك »2020.  

الإعالن عن نتائج امل�صابقة 
يف نهاية �صهر مار�س اجلاري

اجلزيرة  قناة  اأن  العلم  مع 
 13 الذكرى  حتيي  الوثائقية  
اجلديد  العام  مطلع  النطالقتها 
الق�سري  الفيلم  مب�سابقة   2020
تتوخى  فريدة   مبادرة  يعد  الذي 
اأ�سحاب  واحت�سان  اكت�ساف 
والنا�سئني   الطلبة  من  املواهب 

باعتبارهم  العربي   العامل  يف 
اللبنة االأ�سا�سية  مل�ستقبل �سناعة 
امل�ستوى  على  الوثائقي  الفيلم 
م�سابقة  جوائز   وتتمثل  العربي 
الق�سري  للفيلم  الوثائقية  اجلزيرة 
موقعها  على  تقام   التي    2020
دوالر/  االأوىل3000  اجلائزة   :
 / دوالر   2000 الثانية   اجلائزة 
اجلائزة الثالثة 1000 دوالر ،  كما 
املتقدمني  االأفراد  يف  ي�سرتط 
لهذه امل�سابقة اأن ترتاوح اأعمالهم  
و�سيتم   ، عاما   26 اإىل   16 بني  
النهائية   النتائج  عن  االإعالن 
م�سابقة  يف  الفائزة  لالأفالم 
الق�سري  للفيلم  الوثائقية  اجلزيرة 
اجلاري  مار�ش   �سهر  نهاية  يف 
اختياره  يتم  فيلم  الأي  ،كما ميكن 
يعر�ش  اأن  االأوائل  الع�رشة  �سمن 

على �سا�سة اجلزيرة الوثائقية  . 

للمخرج ال�صينمائي املبدع عبد الرحمان حراث 

م�سابقة  يف  اجلزائر  احلراك" ميثل  زمن  يف  "جميلة 
اجلزيرة الوثائقية للفيلم الق�سري 2020

 تر�صح الفيلم الوثائقي » جميلة يف احلراك »  للمخرج ال�صينمائي اجلزائري  ال�صاب  عبد الرحمان  حراث يف م�صابقة اجلزيرة الوثائقية للفيلم 
الق�صري  ل�صنة 2020  حيث �صيمثل ابن مدينة  عنابة اجلزائر يف هذه امل�صابقة الدولية  عرب هذا العمل الوثائقي الذي يت�صم بال�صدق يف 

قراءة الواقع   عرب ق�صة حقيقية  اأراد من خاللها اأن يدعم ق�صية جزائرية لإن�صانة »مرمدتها« احلياة .

اأن ت�ستورد فهي  ال�سعادة ال ميكن 
تنبع اأ�سا�ساً من دواخلنا، احل�سول 
الذي  بالر�سا،  اإال  يكون  ال  عليها 
ميكن اأن ي�سكل حافزاً الإطالق ما 
من  متكننا  طاقات،  من  بداخلنا 
عنها  يبحث  التي  ال�سعادة  �سنع 
»املاديات«،  ثنايا  بني  اجلميع، 
يف  الغري«،  مع  »املقارنة  وعرب 
يكون  ال�سعادة«،  »تعريف  اأن  حني 
ذلك  الآخر.  �سخ�ش  من  خمتلفاً 
خالل  من  به  اخلروج  ميكن  ما 
قراءة كتاب »لل�سعادة وجوه اأخرى« 
ال�سبكي،  هدى  امل�رشية  للكاتبة 
التي ت�ستعد حالياً الإطالق الن�سخة 

العربية منه، والتي تاأتي بعد مرور 
اأقل من عام على �سدور نظريتها 

االإجنليزية.
مو�سوع  يف  البحث  يكن  مل 
على  هيناً  اأمراً  »ال�سعادة« 
لقب  البع�ش  منحها  التي  هدى، 
فتنوا  اأن  بعد  ال�سعادة«،  »�سانعة 
يف  و�سعتها  التي  باال�سرتاتيجيات 
كتابها، حيث تعاملت مع ال�سعادة، 
وفل�سفي،  علمي،  اأ�سا�ش  على 
التعا�سة  حالة  من  القارئ  لتقود، 
اأخرى، عرب اال�ستعانة  اإىل مرحلة 
متكنه  التي  الذاتية،  بقدراته 
احلقيقية  لل�سعادة  الو�سول  من 

اأن  اإىل  م�سرية  امل�ستدامة«،  اأو 
وم�سدرها  ن�سبية،  تظل  »ال�سعادة 
وهي  الداخلي..  الر�سا  االأ�سا�سي 
ت�سبه اإىل حد كبري احلياة يف عملية 

�سعودها وهبوطها«.

مظلة متكاملة
بتقدمي  كتابها  يف  تكتف  مل  هدى 
تعريف خا�ش لل�سعادة، واإمنا �سعت 
متكاملة،  كمظلة  معها  للتعامل 
قامت  عديدة  بتجارب  م�ست�سهدة 
الكبرية، مثل غوغل  ال�رشكات  بها 
وغريها.  اليكرتيك  وجرنال 
الدرا�سات  اأثبتت  »لقد  وقالت: 

بن�سبة  اإنتاجية املوظف تزيد  باأن 
م�سرية  العام«،  املعدل  عن   %  12
تقيم  باتت  واالإمارات  دبي  اأن  اإىل 
ا�سرتاتيجيتها بالكامل على موؤ�رش 
الأهمية  اإدراكاً  وتابعت:  ال�سعادة. 
حت�سني  يف  وفاعليتها  ال�سعادة 
االإمارات  يف  اأ�سبح  احلياة،  جودة 
اأ�سبحنا  وكذلك  لل�سعادة،  وزارة 
ا�سم  حتمل  الأق�سام  وجوداً  نرى 
و«اإ�سعاد  املوظفني«  »اإ�سعاد 
املتعاملني«، وبال �سك اأن ذلك من 
يف  ال�سعادة  تاأثري  يثبت  اأن  �ساأنه 

حياة االإن�سان.
اأ�سباب كثرية دفعت هدى للم�سي 

يف تاأليف هذا الكتاب، وعلى راأ�سها 
ال�سعادة،  عن  يبحث  اجلميع  »اأن 
اأحالمهم  يف  اختالفهم  رغم 
وطموحاتهم واأهدافهم«. وبح�سب 
اإىل  ت�سعى من خالله  قولها، فهي 
»تغيري املفاهيم، والتاأكيد على اأن 
املال فقط،  تكمن يف  ال�سعادة ال 
كثرية«،  اأخرى  اأ�سياء  يف  واإمنا 
االأ�سا�ش  يف  »ال�سعادة  اأن  موؤكدة 
وقالت:  االإن�سانية...«.  يف  تكمن 
اأن نتخلى عن االأهداف  »ال ميكن 
يف  تاأتي  اأن  ميكن  ولكن  املادية، 
املاديات  الأن  الثانية،  املرتبة 
اأحياناً تقودنا اإىل م�ستوى اأقل مما 

العديد  واأن  خا�سة  اإليه،  نطمح 
االآخرين،  مع  املقارنة  يعتمد  منا 
خطاأ  فيه  هذا  اأن  وبتقديري 

كبري«.
على  هدى  اأكدت  حديثها،  يف 
ال�سلبية  النقاط  ا�ستبدال  �رشورة 
باالإيجابية. وقالت: »علينا االقتناع 
قادرة  حياة،  اأ�سلوب  ال�سعادة  باأن 
اأن  م�سيفة  النجاح«،  حتقيق  على 
يكون هناك »عالقة مثمرة مع اهلل، 
قادرة على حتقيق الر�سا الداخلي، 
والذي ميكننا من حتقيق ال�سعادة 

يف حياتنا«.
 وكالت 

الكاتبة امل�صرية هدى ال�صبكي:

 الر�سا الداخلي طريق اأمثل لتحقيق ال�سعادة

ثقافة
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كبري اأخ�شائيي اأمرا�ض الرئة يف رو�شيا يك�شف 
مراحل الإ�شابة بكورونا وطرق العالج

درا�شة مفاجئة تقدم اكت�شافا هاما حول كورونا!

اأمرا�ض  اأخ�صائيي  كبري  حتدث 
األك�صندر  رو�صيا  يف  الرئة 
العالجي  النظام  عن  بريوغوف، 
لل�صفاء  اتباعه  الدقيق الذي يجب 
عن  الناجم  الرئوي  االلتهاب  من 
عدوى الفريو�ض التاجي كورونا اأو 

.19-COVID
الذي  الربوفي�صور  هذا  وقال 
يراأ�ض ق�صم العالج يف امل�صت�صفى 
الطبية  الوطنية  للبحوث  اجلامعي 
الرئوي  »االلتهاب  الرو�صية: 
�صيء  الفريو�صي  اجلرثومي 
خمتلف جوهريا عن حالة االإ�صابة 
جدا  املهم  من  وهنا  برد.  بنزلة 
امل�صادات  اأن  على  التاأكيد 
هذا  �صد  ت�صاعد  فقط  احليوية 
يف  تكمن  امل�صكلة  لكن  املر�ض 
لعالج  اأن  بدقة«واأ�صاف  اختيارها 
العالج  ا�صتخدام  يجب  الفريو�ض 
بال�رضورة  يت�صمن  الذي  املركب، 
و�صائل وم�صتح�رضات طبية حتفز 
اأن  اإىل  واأ�صار  املناعي  اجلهاز 
اجليل  من  ال�صيفالو�صبورينات 
الرابع يتم و�صفها عادة باال�صرتاك 

مع لينكومي�صني
اجلهاز  اأن  نفهم  »نحن  وقال   
حاد،  ب�صكل  �صيعاين  املناعي 
ونحن نتفهم مدى تعر�ض ومعاناة 
التي  بالعدوى  امل�صاب  ال�صخ�ض 
ال�صعب  يف  اال�صتعمار  يف  تبداأ 
لدينا  لي�ض  لالأ�صف،  الهوائية. 
مثل هذا اخلط الوا�صح. ولكن ما 
املر�صى  هوؤالء  ي�صاعد  اأن  ميكن 
يف مثل هذه احلالة هو الغلوبولني 

البديل«واأكد  العالج   ... املناعي 
ي�صاعد يف  الغلوبولني املناعي  اأن 
الرئوي  االإنتان  مرحلة  منع ظهور 
لدى املر�صى، اأي ظهور القيح يف 

الرئتني وا�صتيطانه فيهما.
اأربع  نف�صه  »للمر�ض  اأن  واأو�صح 
االأقل:  على  حمددة  مراحل 
وهي  موؤقتة  االأوىل  املرحلة 
وال  موؤذية،  غري  برد  »نزلة  ت�صبه 
وت�صتمر  يتخللها،  خا�ض  �صيء 
تقريبا،  اأيام  ت�صعة  اإىل  �صبعة  من 
اأعرا�ض  الفرتة ال تظهر  ويف هذه 
اإىل  التا�صع  اليوم  خطرية«ومن 
»يتغري  املر�ض،  من  ع�رض  الرابع 

هذه  خالل  الأنه  نوعيا«  الو�صع 
الرئوي  االلتهاب  يت�صكل  الفرتة 
وتابع:  الفريو�صي  اجلرثومي 
الظهارية  اخلاليا  تتلف  اأن  »بعد 
احلية  الكائنات  تقوم  اجل�صم،  يف 
الدقيقة والبكترييا با�صتعمار هذه 
وت�صتوطن  الت�رضيحية  امل�صاحة 
على  ويجب  الهوائية«  املمرات 
للتعرف  مهارته«  »اإظهار  الطبيب 
على املر�ض يف املراحل االأولية. 
ال�صيطرة  تتم  مل  »اإذا  واأ�صاف: 
الو�صع وتطور املر�ض،  على هذا 
اأكرث  م�صاعفات  حت�صل  فعندئذ 
خطورة، ن�صميها متالزمة ال�صائقة 

ال  اإذ  ال�صدمة،  احلادة،  التنف�صية 
من  التنف�ض  ال�صخ�ض  ي�صتطيع 
الدقة،  وجه  وعلى  نف�صه.  تلقاء 
ن�صمي هذا الوذمة الت�صخم الرئوي 
وميكن  القلب،  ت�صخم  غري  وهو 
با�صتخدام  الرئوية  الوذمة  عالج 

جهاز تهوية ميكانيكية.
وقال: »اإذا كان ال�صخ�ض يعاين من 
املناعة  كبت  فاإن  املرحلة،  هذه 
الناجت عن هزمية املناعة املكت�صبة 
وتن�صم  قاتال،  ي�صبح  والفطرية 
م�صببات  اإىل  املعدية  االأمرا�ض 
الع�صيات  مثل  املري�ض  قتل 

امل�صببة للقيح، والفطريات«.

اأن  اإىل  حديثة  درا�صة  تو�صلت 
كورونا  بفريو�ض  امل�صابني  املر�صى 
اإىل  ت�صل  ملدة  معديني  يكونون  قد 
الأول  مير�صوا  اأن  بعد  اأ�صابيع   5
ال�صني  من  باحثون  واكت�صف  مرة. 
مع  يعي�صوا  اأن  ميكن  االأ�صخا�ض  اأن 
بقاء الفريو�ض يف امل�صالك التنف�صية، 
طول  مرة   2.5 وهو  يوما،   37 ملدة 
فرتة العزل االإلزامية ملدة اأ�صبوعني، 
الرعاية  خرباء  معظم  يطلبها  التي 

ال�صحية.
جملة  يف  نُ�رضت  التي  الدرا�صة،  ويف 
 191 حالة  الفريق  حلل   ،Lancet
ووهان،  يف  م�صت�صفيني  من  مري�صا 
كورونا  فريو�ض  تف�صي  مركز 
ال�صجالت  الفريق  اجلديد وا�صتخدم 

البيانات  جلمع  االإلكرتونية  الطبية 
البيانات  وكذلك  الدميوغرافية، 
احلم�ض  الباحثون  وحدد  املختربية 
النووي الريبي للفريو�ض، الذي يحمل 
املعلومات الوراثية، يف عينات اجلهاز 
التنف�صي املاأخوذة من املر�صى ملدة 

20 يوما بعد اإ�صابتهم باملر�ض الأول 
مرة وتبني اأن اأق�رض فرتة زمنية كان 
اأما  اأيام،   8 معديا،  ال�صخ�ض  فيه 

اأطول فرتة زمنية فهي 37 يوما.
له  االكت�صاف  »هذا  املعدون:  وكتب 
اآثار مهمة على كل من اتخاذ قرارات 

طول  حول  والتوجيه  املري�ض  عزل 
العالج امل�صاد للفريو�صات«.

�صمن  االأحدث  هي  الدرا�صة  وهذه 
التي  الدرا�صات،  من  كبري  عدد 
اأظهرت اأن الفريو�ض ميكن اأن يعي�ض 
ت�صوره  مما  بكثري،  اأطول  لفرتة 
البع�ض �صابقا ووجدت درا�صة اأجرتها 
الواليات املتحدة وعلماء اآخرون، اأن 
الهواء  يف  يظل  اأن  ميكن  الفريو�ض 
يعي�ض  اأن  وميكن  �صاعات،   3 ملدة 
اأيام   3 اإىل  ت�صل  االأ�صطح ملدة  على 
الفريو�ض  اأن  االختبارات  واأظهرت 
ملدة  النحا�ض  على  يعي�ض  اأن  ميكن 
يوم  ملدة  الكرتون  وعلى  �صاعات،   4
على  �صاعة   72 اإىل  ي�صل  وما  كامل، 

البال�صتيك والفوالذ.

�شحة
الأعرا�س الأوىل لفريو�س كورونا 

كيف منيزه عن 
الإنفلونزا العادية؟

اأن  من  خرباء  حذر 
والذين  ال�صن  كبار 
م�صاكل  من  يعانون 
اأ�صا�صية، هم  �صحية 
االأكرث عر�صة خلطر 
القاتل،  كورونا 
على  يتوجب  ولكن 
اجلميع توخي احلذر 
الأعرا�ض  واالنتباه 

املر�ض ال�صائعة.
االأعرا�ض  وت�صمل 
لـ  �صيوعا  االأكرث 
�صعال   :19-Covid
جديد  م�صتمر 
وارتفاع درجة حرارة 

اجل�صم.
وبالن�صبة ملعظم النا�ض، ي�صبب الفريو�ض عدوى خفيفة، وميكن اأن 

يعاين بع�ض املر�صى اأي�صا من �صيق يف التنف�ض.
العلماء  يزال  ما  لذلك  ونتيجة  جديدا،  مر�صا   19-Covid ويعد 
ينت�رض عرب  اأنه  بالكامل. ويعتقد اخلرباء  اأجل فهمه  يكافحون من 
اللم�ض  طريق  عن  وكذلك  العطا�ض،  اأو  ال�صعال  عن  الناجت  الرذاذ 

وامل�صافحة.
من  وايتي،  كري�ض  الربوفي�صور  اإجنلرتا،  يف  االأطباء  رئي�ض  وحذر 
اأو على درابزين و�صائل  تعي�ض يف احلافلة  اأن  القطريات ميكن  اأن 

املوا�صالت ملدة ت�صل اإىل 3 اأيام.
ويقول ال�صوؤال املقلق للكثريين حاليا: كيف يختلف Covid-19 عن 

االإنفلونزا اأو نزالت الربد؟.
اأمرا�ض  مع  كورونا  ال�صاللة اجلديدة من فريو�ض  اأعرا�ض  تت�صابه 
اجلهاز التنف�صي االأخرى. ومع ذلك، من املرجح اأن تظهر اأعرا�ض 

االإنفلونزا ب�صكل اأ�رضع.

الربيطانية،  الوطنية  ال�صحة  اإدارة  وتو�صح 
ت�صمل: الإنفلونزا  عالمات  اأن   ،NHS

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

• ال�صعور بالتعب اأو االإرهاق.
• �صعال جاف.

• التهاب احللق.
• �صداع.

• �صعوبة النوم.
• فقدان ال�صهية.

• االإ�صهال اأو اآالم البطن.
• ال�صعور بالغثيان اأو املر�ض.

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

اإ�صابة ال�صخ�ض.
ووجد بحث جديد، اأجري من قبل علماء يف جامعة جونز هوبكنز، 

اأن متو�صط   فرتة احل�صانة 5.1 اأيام.
عليهم  ظهرت  الذين  االأ�صخا�ض  من   %97.5 اأن  االأدلة  واأظهرت 

اأعرا�ض، �صهدوا ذلك يف غ�صون 11.5 يوما من االإ�صابة.
ويقول اخلرباء اإن هناك القليل من االأدلة التي ت�صري اإىل اأن النا�ض 

ميكن اأن ين�رضوا الفريو�ض دون ظهور اأعرا�ض.

حتى بعد ال�صفاء منه!

الآثار الوخيمة التي يخلفها فريو�ض كورونا يف ج�شم الإن�شان 
كونغ  اأطباء من هونغ  و�صف 
لاللتهاب  الوخيمة  العواقب 
كورونا  بفريو�ض  الرئوي 
ومنها  منه.  للمتعافني  حتى 
مت  الذين  املر�صى  معاناة 
وظائف  �صعف  من  �صفاوؤهم 
الرئة واالختناق عند امل�صي 
�صحيفة  ونقلت  ب�رضعة 
مورنينغ  ت�صاينا  »�صاوث 

بو�صت« اليوم عن اأوين زينغ، 
االأمرا�ض  مركز  مديرة 
م�صت�صفى  يف  املعدية 
قولها  مارغريت،  االأمرية 
عواقب  حول  »اال�صتنتاج  اإن 
التاجي  بالفريو�ض  االإ�صابة 
حلالة  درا�صة  على  يعتمد 
تعافوا.  مري�صا   12 حوايل 
اأو  اثنني  مبقدور  يعد  فلم 

كانوا  مبا  القيام  منهم  ثالثة 
يفعلونه من قبل، وعلى �صبيل 
�صيق  بدون  امل�صي  املثال، 
 9 اأظهر  فيما  التنف�ض،  يف 
يف  تلف  عالمات  مر�صى 

االأع�صاء الداخلية.
واأ�صافت: »�صيخ�صع املر�صى 
للتاأكد  الفح�ض،  من  ملزيد 
من النتائج التي مت اكت�صافها 

�صعف  مدى  لتحديد 
باالإ�صافة  الرئوية.  وظائفهم 
اإىل ذلك، يبقى اأن نرى كيف 
تاأثريات  تنعك�ض  اأن  ميكن 
املدى  على   19-COVID

الطويل على الرئتني«.
اإىل  ال�صحيفة  واأ�صارت 
الت�صوير  نتائج  »حتليل  اأن 
لرئتي  املحو�صب  املقطعي 

يخ�صعون  مر�صى  ت�صعة 
االأمرية  م�صت�صفى  للعالج يف 
بع�ض  عن  ك�صف  مارغريت 
التغريات لالأع�صاء الداخلية، 
تلفها«كما  اإىل  ي�صري  ما 
اأولئك  االأخ�صائية  ن�صحت 
الذين يتعافون من الفريو�ض 
التاجي باأداء متارين لتحفيز 
واالأوعية  القلب  نظام 

املثال،  �صبيل  على  الدموية، 
ووفقا  ال�صباحة.  ممار�صة 
لها، فاإن هذا �صي�صاعد على 

تعايف الرئتني.
اأ�صافت  نف�صه،  الوقت  يف 
اأوين زينغ اأنه يبقى اأن نرى ما 
هو التاأثري طويل املدى على 
الرئتني التي ميكن اأن يحدثها 
املثال،  �صبيل  على  املر�ض 

معرفة  املتخ�ص�صون  ينوي 
 19-COVID كان  اإذا  ما 
تطوير  يف  ي�صاهم  اأن  ميكن 
حالة  وهي  الرئوي،  التليف 
من  �رضائط  فيها  تت�صكل 
على  ال�صامة  االأن�صجة 
مع  تتعار�ض  والتي  الرئتني، 

عملها الطبيعي.
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انت�شار  اأن  الطبية  املراجع  تذكر 
ال�شارية  الأمرا�ض  وا�شتمرار 
عاملني  على  تعتمد  النا�ض  بني 
احلاوية  املخازن  اأ�شا�شيني: 
ت�شبب  التي  الدقيقة  للكائنات 
يف  امل�ؤثرة  والطرق  الأمرا�ض، 
للإن�شان،  الكائنات  هذه  نقل 
اخلا�شة  الع�امل  اإىل  بالإ�شافة 
التي  والع�امل  نف�شها،  بالكائنات 
تتعلق بالإن�شان والتي اأهمها حالة 

اأجهزة الدفاع واملقاومة لديه.
التي  الكائنات  هذه  من  ولل�قاية 
باأ�رضار  الإن�شان  اأن ت�شيب  ميكن 
بالغة لبد من مراعاة اأم�ر ثلثة:
هذه  خمازن  من  التخل�ض   -1
بقدر  تنظيفها  اأو  الكائنات 
الإمكان، والتي تت�زع بني الإن�شان 
واحلي�ان والبيئة متمثلة يف الرتبة 

واملاء.
لهذه  امل��شلة  الطرق  قطع   -2

الكائنات اإىل ج�شم الإن�شان.
3- تق�ية اأجهزة املناعة والدفاع 

لدى الإن�شان.
ال�رضيعة  ن�ش��ض  اأن  ذكرت  وقد 
هذه  ت�شتاأ�شل  اأن  على  حر�شت 
لدى  خمازنها  من  الكائنات 
الإن�شان، وحت�ل بينها وبني اإحلاق 
ال�رضر به من خلل نظم وو�شائل 
جعلتها عبادة يتقرب بها امل�شلم 
لربه ويفعلها حمبا طائعاً فاأر�شت 
قاعدة النظافة ال�شخ�شية لأفراد 
الطهارة  و�شمتها  املجتمع 
ور�شخت  الدين،  �شطر  وجعلتها 
عملياً و�شائل حتقيق هذه القاعدة 
والتزام  والغ�شل  ال��ش�ء  بت�رضيع 
ال�ش�اك  من  الفطرة  �شنن  تطبيق 

وامل�شم�شة وال�شتن�شاق واخلتان 
العانة  وحلق  الأظافر  وتقليم 
ونظافة  الأ�شابع  عقد  وغ�شل 
النجا�شات  واجتناب  ال�شبيلني 
الثياب  نظافة  على  واحلفاظ 
واملظهر العام، فهذه الت�رضيعات 
املرتابطة بدقة والتي ل مثيل لها 
معتقد  اأو  دين  اأو  ت�رضيع  اأي  يف 
وخمازن  ب�ؤر  تنظيف  اإىل  تف�شي 
على  للإن�شان  الدقيقة  الكائنات 
واحللق  والفم  الأنف  ويف  اجللد 

وقناة اله�شم.
ال�رضيعة  ن�ش��ض  حمت  لقد 
ووقته  الإن�شان،  هذا  الإ�شلمية 
من �رضور واأخطار هذه الكائنات، 
التالية  التدابري  ف�رضعت 
املمر�شة  الكائنات  بني  للحيل�لة 

والإن�شان:

اإعجاز القراآن وال�سنة يف الطب الوقائي والكائنات الدقيقة 

�لوقاية من �نت�سار �لأمر��ض و�لأوبئة

�ملاء �لر�كد بيئة خ�سبة 
للكائنات �لدقيقة
1- نظافة البيئة املحيطة بالإن�شان:

التي  البيئة  نظافة  ال�شارع على  لقد حر�ض 
�شتنعك�ض حتماً على �شحة الفرد واملجتمع 

والتي تتمثل يف:
اأ- نظافة امل�شاكن والأفنية:

قال ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم«
يحب  نظيف  الطيب،  يحب  طيب  اهلل  اإن 
يحب  ج�اد  الكرم،  يحب  كرمي  النظافة، 
ول  اأفنيتكم  قال-:  اأراه  فنظف�ا-  اجل�د، 

ت�شبه�ا باليه�د
» رواه الرتمذي.

ب- نظافة الطرقات واأماكن التجمع:
حث النبي �شلى اهلل عليه و�شلم على اإماطة 
طريق  يف  التخلي  وعدم  الطرق  عن  الأذى 

النا�ض وظلهم فقال:)
و�شيئها  ح�شنها  اأمتي  اأعمال  علّي  عر�شت 
مياط  الأذى  اأعمالها  حما�شن  يف  ف�جدت 
اأعمالها  م�شاوئ  يف  ووجد  الطريق  عن 

النخامة تك�ن يف امل�شجد ل تدفن
(. رواه م�شلم.

وقال �شلى اهلل عليه و�شلم اأي�شاً:)
الب�شاق يف امل�شجد خطيئة وكفارتها دفنها

( رواه البخاري.
وقال �شلى اهلل عليه و�شلم:)

ر�ش�ل  يا  اللعانان  وما  قال�ا  اللعانني،  اتق�ا 
اهلل! قال الذي يتخلى يف طريق النا�ض ويف 

ظلهم
( رواه م�شلم.

الظل  وذات  الرطبة  الباردة  املناطق  اإن 
تعترب ج�اً ملئماً لنم� اأغلب اأن�اع البكرتيا 
تاأثري  من  خلل�ها  وذلك  الديدان  وب�ي�شات 
للجراثيم  القاتلة  البنف�شجية  ف�ق  الأ�شعة 
يعتربان  والرباز  الب�ل  اأن  ومبا  والب�ي�شات، 
من م�شادر هذه اجلراثيم والديدان- حيث 
اأكرث  يحت�ي اجلرام ال�احد من الرباز على 
ن�شح  لذلك  ملي�ن جرث�مة-  األف  مائة  من 
ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم بعدم التب�ل 

والتربز يف الظل.

حفظ �لطعام من �لتلوث:
اأهم  من  املل�ثة  الأطعمة  تناول  يعترب 
كالتيف�د  الأمرا�ض  انتقال  و�شائل 
الكبد  والتهاب  الأطفال  و�شلل  والزحار 
الفريو�شي حيث تنتقل جراثيم املر�ض 
من براز املري�ض اأو حامل املر�ض اإىل 
الإن�شان وذلك عن طريق اليد اأو الآنية 
اعتماداً  تعتمد  ذلك  حدوث  ون�شبة 
كبرياً على م�شت�ى نظافة الفرد والبيئة 

اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  ه�  فها  وتط�رها، 
بني  ال�شحية  الثقافة  يبث  و�شلم  عليه 
الكائنات  تكت�شف  اأن  قبل  امل�شلمني 
اأخطارها،  ليقيهم  املمر�شة  الدقيقة 
للأكل  يد  بتخ�شي�ض  امل�شلمني  فاأمر 
الأذى  ملبا�رضة  ويد  وامل�شافحة، 
عنها  اهلل  ر�شي  عائ�شة  عن  واخللء، 

قالت:)

عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  يد  كانت 
و�شلم اليمنى لطه�رة وطعامه والي�رضى 

خللئه وما كان من اأذى
( رواه اأب� داود.

وقال �شلى اهلل عليه و�شلم )
يا غلم ! �شم اهلل وكل بيمينك وكل مما 

يليك
( رواه البخاري وم�شلم.

حفظ �ملاء من �لتلوث:
وال�شيجل وغري ذلك، كما حتتاج بع�ض  وال�شامل�نيل  البكرتيا كالك�لريا  الكثري من  لنم�  الراكد ج�اً ملئماً  يعترب املاء 
الطفيليات الأولية والديدان كالزحام الأميبي والديدان امل�شتديرة والبلهار�شيا اإىل املاء لإكمال دورة حياتها خارج ج�شم 
الإن�شان، وي�شاعد التب�ل والتربز على من� هذه الطفيليات والديدان و�رضعة تكاثرها وانت�شارها، لذلك نهى ر�ش�ل اهلل �شلى 

اهلل عليه و�شلم عن التب�ل يف املاء الراكد- الذي ل يجري- لكي يبقى املاء يف وقاية من التل�ث.
عن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه قال �شمعت ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يق�ل:) ل يب�لن اأحدكم يف املاء الدائم الذي ل 

يجري ثم يغت�شل فيه( متفق عليه.
كما اأو�شى ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم بتغطية الآنية وربط قرب املاء منعاً من تل�ثها من اجلراثيم ال�افدة والتي ت�ؤدي 
اإىل ظه�ر الأوبئة وانت�شارها فقال �شلى اهلل عليه و�شلم )غط�ا الإناء واأوك�ا ال�شقاء فاإن يف ال�شنة ليلة ينزل فيها وباء ل 

مير باإناء لي�ض عليه غطاء اأو �شقاء لي�ض عليه وكائ اإل نزل فيه من ذلك ال�باء( رواه م�شلم.
ول�قاية املاء من التل�ث اأي�شاً نهى النبي �شلى اهلل عليه و�شلم عن اإدخال امل�شتيقظ من ن�م يده يف الإناء قبل اأن يغ�شلها 
ويطهرها فلعله م�ض اأو حك بها �ش�ءته اأو ع�ش�اً مري�شاً متقرحاً من ج�شمه وه� نائم، قال ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم:) 

اإذا ا�شتيقظ اأحدكم من ن�مه فل يغم�ض يده يف الإناء حتى يغ�شلها ثلثاً، فاإنه ل يدري اأين باتت يده ( رواه م�شلم.
وحلفظ املاء من التل�ث اأي�شاً نهى �شلى اهلل عليه و�شلم عن ال�رضب مبا�رضة من فم ال�شقاء روى البخاري عن ابن عبا�ض 

ر�شي اهلل عنهما:)  نهى النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اأن ي�رضب من يف ال�شقاء
(. اإن املليلرت من اللعاب يح�ي بليني اجلراثيم فعندما تخرج هذه البليني يف لعاب ال�شارب اأثناء �رضبه من اإناء كبري، 
لهذه املاء وي�شري  تل�ثاً  وت�شبب  البليني  لتكاثر هذه  الفر�شة  تتهياأ  النا�ض،  ميكث فرتة ط�يلة كم�شدر ل�رضب كثري من 

م�شدر خطر ملن ي�رضب من هذا املاء بعد ذلك.

عزل �ملر�سى و�حلجر �ل�سحي:
ومنعاً لنت�شار الأمرا�ض والأوبئة و�شع ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قاعدتني اأ�شا�شيتني تعتربان من اأ�شا�شيات الطب 
ال�قائي احلديث بعد اكت�شاف م�شببات الأمرا�ض والأوبئة وهما قاعدتي العزل واحلجر ال�شحي، ففي الأوىل قال ر�ش�ل 
اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم:)  ل ي�ردن ممر�ض على م�شح ( رواه ال�شيخان، ويف الثانية قال ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم:)  

اإذا �شمعتم بالطاع�ن يف اأر�ض فل تدخل�ها، واإذا وقع باأر�ض واأنتم فيها فل تخرج�ا منها ( رواه ال�شيخان.
لقد كانت الأوبئة الفاتكة والأمرا�ض املعدية يف العامل الإ�شلمي اأقل بكثري منها يف اأوربا، يف نف�ض املرحلة بل اإن م�جات 

الطاع�ن التي كانت تق�شي على ربع �شكان اأوربا كانت تنك�رض حدتها عند حدود العامل الإ�شلمي.

حفظ �لهو�ء من �لتلوث:
اإن نفخ الرزاز وزفره ي�ؤدي اإىل انتقال كثري من الأمرا�ض املعدية كالأنفل�نزا و�شلل الأطفال والنكاف واحل�شبة الأملانية 
والر�شح والتهاب احللق واجلدري وال�شل وغريها من الأمرا�ض وخا�شة الفريو�شية، لذلك وجه ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شلم اأتباعه عدم النفخ والتنف�ض يف اآنية الأكل وال�رضب، كما اأمرهم بتغطية ال�جه اأثناء العطا�ض والتثاوؤب، فعن عبد اهلل 

بن عبا�ض ر�شي اهلل عنهما قال:) نهى ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اأن يتنف�ض يف الإناء اأو ينفخ فيه ( رواه اأب� داود.
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حممد الوردا�شي

فاأن جتد من�شورات كوميدية 
منت�رش  فريو�ش  حول  ونكتا 
اأقام الدنيا يف بلدان اقت�شادية 
دليل  يقعدها،  ومل  عظمى 
وقلة  تخلفنا،  مدى  على 
الدرجة  اإىل  وعينا  من�شوب 
بنا  االأمر  بلغ  حتى  ال�شفر، 
باخلطورة،  ن�شتخف  اأن 
ونرتجمها اإىل نكت تبكي اأكرث 
مما ت�شحك، ويف الفرتة التي 
العربي اجلمعي  العقل  يتفنن 
يف نحت النكت، ون�شج خيوط 
للت�شلية  ال�شوداء  الكوميديا 
حتى  النف�ش  عن  والرتويح 
موؤكدا، ظل  كان جميئه  حني 
ك�رشيان  بيننا  ي�رشي  الوباء 
لتاأتي  اله�شيم،  يف  النار 
بعدما  املتاأخرة  ال�شحوة 
بكاء  ال  املرء  ينفع  يعد  مل 
اأمام  وجوده  �شوى  عتاب  وال 
التحدي الواقع وجها لوجه. 

ال�شخرية  هذه  اأن  على 
واال�شتخفاف بالوباء من قبل 
وقفا  تكن  مل  اجلمعي  العقل 
على العوام من ال�شعب الذين 
يعانون اأوبئة من نوع اآخر طاب 
لها املقام بينهم فاأقامت، بل 
االأمر ي�رشب بجذوره يف  اإن 
على  القائمني  لدى  العمق 
وال�شحي،  ال�شيا�شي  ال�شاأن 
اإىل  جلاأ  الذي  اجلانب  هذا 
ت�شكيني  مهدئ  ن�شج خطاب 
يدعو  فتئ  وما  حني،  حتى 

اإىل  واجلماعات  االأفراد 
تنا�شي الوباء، وتقدمي الوعود 
اأن لنا من التجارب واخلربات 
نتعامل  يجعلنا  ما  الطبية 
بب�شاطة؛  اجللل  االأمر  مع 
طارئ  الأي  جمندون  اأننا  اأي 
اللحظة  يف  طبية...  باأ�شلحة 
جمهودات  فيها  نر�شد  التي 
ال�شينيني، جماعات واأفرادا، 
تبذل  وحمكومني،  وحاكمني 
امل�شلحة  �شبيل  يف  الكثري 

العامة. 
العقل  جانب  عن  هذا 
اجلمعي. اأما اجلانب النف�شي 
�شاأركز  والذي  واالجتماعي، 
قد  فاإنه  املغرب،  على  فيه 
املجتمع  انق�شام  عن  ك�شف 
يرجع  ق�شم  ق�شمني:  اإىل 
بيولوجية  حروب  اإىل  االأمر 
الدول  بني  ومناعات 
وق�شم  العظمى،  االقت�شادية 
تف�شريا  ثمة  اأن  يرى  اآخر 
واحدا للوباء، وهو بعدنا عن 
كونه  يعدو  ال  هذا  واأن  اهلل، 
ونذيرا  لعباده،  اإلهيا  اختبارا 
غا�شبا عن اأنهم عاثوا الف�شاد 
يف االأر�ش. لكننا نرى اأن هذا 
الوباء مل ي�شمل الدول العربية 
بدين  تدين  التي  واالإ�شالمية 
حتى  �شمل  واإمنا  االإ�شالم، 
باهلل  توؤمن  ال  التي  الدول 

الواحد املتعايل...
لدى  الديني  التف�شري  وهذا 
عن  لنا  اأعرب  الثاين،  الق�شم 
»قل  برتديدها:  حتتمي  فئة 

اهلل  كتب  ما  اإال  ي�شيبنا  لن 
لنا«، كما اأننا نتو�شاأ يف اليوم 
يدل  مما  و...  مرات  خم�ش 

على جهلها بخطورة االأمر.
اأم�ش،  يوم  حدث  ما  لكن 
على  والتطاحن  الت�شابق  يف 
املواد الغذائية بغية تخزينها 
قرار  الأي  ترقبا  واحتكارها 
املنازل،  من  اخلروج  يحظر 
مل  غريزة  ثمة  اأن  على  دليل 
يدبرها  اأن  االإن�شان  ي�شتطع 
اأنه اأعلن انف�شامه  بعد علما 
وهي  الغاب،  قانون  عن 
حياته  موؤثرا  اأنانيا  كونه 
االآخرين،  ح�شاب  على 
من  �شيئا  ي�شتفد  مل  واأنه 
احلديثة  الفكرية  املوجات 
يكون  اأن  �شوى  واملعا�رشة 
ومفرطا  م�شتهلكا«  »حيوانا 
اأننا  كما  اال�شتهالك.  يف 
و�شتظل  كانت  حقيقة  نفيد 
اأن يرث اهلل االأر�ش ومن  اإىل 
عليها: وهي اأن الغني ال يفكر 
على  فعالوة  اأبدا.  للفقري 
اأكرب قْدر  ت�شابقهم يف اقتناء 
الغذائية،  املواد  من  ممكن 
من  منهم  ال�شباح  هذا  جند 
يت�شابق معك على امل�رشف 
ما  كل  ي�شحب  حتى  البنكي 
فقد  الفراغ.  لك  تاركا  فيه، 
انتهى  حتى  كثريا  انتظرت 
اآخر  ليخاطبني  اجلميع 
»حاول  قائال:  منهم  �شخ�ش 
ديال  ملاك�شيمون  تريي 
الوقت  متعرف�ش  الفلو�ش 

�شنو جتيب ». قال هذا الكالم 
وهو ي�شحك يف وجهي، لكني 
اأوالهما  مرتني:  �شحكت 
املتلهفة  حاله  وعلى  عليه 
مبداأ  تتبنى  التي  االأنانية 
الطوفان«  بعدي  ومن  »اأنا 
وال  وحممدا  ارحمني  واللهم 
وثانيهما  اأحدا«.  معنا  ترحم 
�شحكت فيها على حايل؛ الأن 
تعد  درهم  مائة  ح�شابي  يف 

م�رشوف اليوم.
هنا  تقف  مل  االأنانية  وهذه 
يف  جندها  واإمنا  فح�شب، 
ابتداء  الدرا�شة  توقيف  قرار 
املقبل،  االإثنني  يوم  من 
مذكرات  القرار  هذا  ليعقب 
توقيف  اإن  تقول  واأخبار 
بالتالميذ  خا�ش  الدرا�شة 
التدري�ش  اأطر  ال  وحدهم 
مبعنى  واالإدارة،  الرتبوية 
اإىل  باحل�شور  معنيون  اأنهم 
مل  واإن  حتى  املوؤ�ش�شات 
اأجد  وال  تالميذ.  ثمة  يكن 
اإال  االرجتايل  االأمر  لهذا 
هو  االأول  اثنني:  تف�شريين 
باالأمر  املعنيني  م�شلحة  اأن 
وال  احلائط،  عر�ش  �رشبت 
يعلم بها اإال اهلل وحده، واأنهم 
م�شنوعون من احلجر ال من 
حلم ودم، والثاين اأن اأجورهم 
وعملهم  بح�شورهم  مرتبطة 
على  االأمر  كان  واإن  حتى 

اأن  علما  حياتهم،  ح�شاب 
قابله  الدرا�شة  توقيف  قرار 
االأطر الرتبويون با�شتعدادهم 
خلدمة اأبنائهم التالميذ بكل 
�رشوطهم  لهم  توفره  ما 

الذاتية واملو�شوعية.
اإن املرحلة احلرجة التي متر 
تعاونا  تتطلب  البالد  منها 
وتاآزرا، وتفكريا يف امل�شلحة 
ويف  ال�شخ�شية،  ال  العامة 
حياة  قبل  االإن�شان  حياة 
كما  وال�شيا�شة،  االقت�شاد 
اأنها تتطلب و�شوحا و�شفافية 
ال�شاأن  على  القائمني  بني 
ال�شيا�شي وال�شحي، وال�شعب، 
حتى يتجند اجلميع ملواجهة 
اخلطر يف خط واحد ثابت، 

ويف خمتلف امل�شتويات...
كان  اإذا  نت�شاءل:  ختاما 

من  وابتالء  بالء  الوباء  هذا 
يف  التجمع  يكفينا  فهل  اهلل، 
اإىل  االأكف  ورفع  امل�شاجد، 
اهلل ليزيل عنا البالء؟ اأال يعد 
الأداء  التعبدي  التجمع  هذا 
�شعرية مهمة، �شبيال للعدوى 
بني املتجمعني؟ هذا ال�شوؤال 
يخ�ش الفئة الثانية التي ترى 
غ�شبا  »كورونا«  الوباء  اأن 
نت�شاءملع  اأننا  كما  اإلهيا. 
ترى  التي  االأوىل،  الفئة 
االأمر حربا بيولوجية وحرب 
مناعات: هل �شينتج عن هذا 
الوباء قلب موازين القوى بني 
ال�شناعية  الدول االقت�شادية 
ال  االأمر  اأن  اأم  العظمى؟ 
يعدو كونه ت�شفيات ح�شابات 
عدواها  �شتنتقل  اقت�شادية 

اإىل االأجيال القادمة؟ 

ك�شف الأوهام واأماط اللثام عن العقل العربي اأكرث من غريه
ففي هذه املدة الوجيزة التي �شرع فيها هذا الوباء ينت�شر يف بلدان عربية )اجلزائر، تون�س، املغرب، م�شر...( حدثت هزة كبرية 
يف العقل اجلمعي العربي، كما يف اجلانب الب�شيكولوجي وال�شو�شيولوجي. اأما يف جانب العقل اجلمعي، فاإنه بدا وا�شحا اأن الأفراد 

واجلماعات، يف املجتمعات العربية، متتلك و�شيلة مثلى للتعامل مع الأخطار التي تهدد اجل�شد الجتماعي وكيانه.
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العدد يف ارتفاع..

العزل  ا  مري�ضً  35 ويخ�ضع 
ال�ضبت  وم�ضاء  املنزيل 
نتنياهو  بنيامني  اأعلن 
االحتالل  حكومة  رئي�س 
�ضل�ضلة  عن  االإ�رسائيلي، 
انت�ضار  ملواجهة  قرارات 
وقرر  كورونا  فريو�س 
املطاعم  اإغالق  نتنياهو 
و�ضاالت  واملقاهي 
الوقت  موؤكًدا يف  ال�ضينما. 
العمل  ا�ضتمرار  على  ذاته 
ماركت  ال�ضوبر  حمال  يف 
لتقدمي  وال�ضيدليات 
اإغالق  وتقرر  اخلدمات. 
املدار�س اخلا�ضة وريا�س 
اإىل جانب حظر  االأطفال، 
جتمع اأكرث من 10 اأ�ضخا�س 

يف مكان واحد.
يكون  لن  اأنه  نتنياهو  واأكد 
توفر  يف  نق�س  اأي  هناك 
جمدًدا  الغذائية.  املواد 
لالإ�رسائيليني  دعوته 

الدخول  عن  باالمتناع 
ال�ضوبر  ملحال  باملئات 
املواد  لتخزين  ماركات 

الغذائية.
حكومة  رئي�س  وبني 
�ضيعر�س  اأنه  االحتالل، 
احلكومة  على  اليوم 

مكافحة  و�ضائل  ا�ضتخدام 
تعتمد  التي  »االإرهاب« 
لر�ضد  التكنولوجيا  على 
مواجهة  بهدف  املدنيني 
وخا�ضًة  املر�س،  هذا 
املر�ضى  اأماكن  حتديد 
ال  الذين  املعزولني 

العزل  بقرار  يلتزمون 
منازلهم  من  ويخرجون 
يجب  »اإ�رسائيل«  اإن  وقال 
روتني  الأ�ضابيع  متر  اأن 
جديد من اأجل التغلب على 
هذا الفريو�س الذي و�ضفه 

باأنه »عدو غري مرئي«.

200 م�صاب بكورونا 
يف "اإ�صرائيل"

ارتفع عدد امل�صابني بفايرو�س كورونا يف »اإ�صرائيل« اإىل 200 وفق تقرير وزارة ال�صحة 
الإ�صرائيلية �صباح اأم�س الأحد وبح�صب الوزارة فاإن 178 من امل�صابني بو�صع �صحي طفيف، 
و11 بحالة متو�صطة، 2 بحالة خطرية وميكث 157 م�صاًبا يف امل�صت�صفيات، فيما �صيتم اإدخال 

5 مر�صى للم�صت�صفيات.
وكالت 

ع�صرات امل�صتوطنني يقتحمونه..
االحتالل يغلق عددا من اأبواب 

االأق�صى بحجة »كورونا«
ق.ف

اقتحم ع�رسات امل�ضتوطنني 
االأحد،  اأم�س  �ضباح 
املبارك  االأق�ضى  امل�ضجد 
و�ضط  املحتلة،  القد�س  يف 
االحتالل  قوات  اإغالق 
اأبواب  معظم  االإ�رسائيلي 

قوات  واأغلقت  امل�ضجد 
امل�ضجد  اأبواب  االحتالل 
ثالثة  با�ضتثناء  االأق�ضى 
اأبواب وهي حطة واملجل�س 
»الوقائية  وال�ضل�ضلة، بحجة 
كورونا«،  فريو�س  من 
للم�ضتوطنني  ي�ضمح  فيما 
املبارك  امل�ضجد  باقتحام 

حتت  املغاربة  باب  من 
حماية �رسطة االحتالل.

 ويتعر�س امل�ضجد االأق�ضى 
اإ�رسائيلية  النتهاكات 
يومية  واقتحامات  متكررة 
يف  امل�ضتوطنني،  قبل  من 
خمطط ا�ضتيطاين لتق�ضيمه 

زمانًيا ومكانًيا.

من للحد  "املو�صاد" يتدخل 
 "كورونا" بـ "اإ�صرائيل"

   ت�ضارك جهات اأمنية تتبع 
مبا  االإ�رسائيلي،  لالحتالل 
العمليات  جهاز  ذلك  يف 
يف  »املو�ضاد«،  اخلا�ضة 
اجلهود التي تبذلها حكومة 
على  للح�ضول  االحتالل، 
لفريو�س  طبية  معدات 
بح�ضب  امل�ضتجد،  كورونا 
يف   12 قناة  اأفادت  ما 

التلفزيون االإ�رسائيلي.
الرقابة  اأن  القناة  واأ�ضافت 
االإ�رسائيلية،  الع�ضكرية 
هذا  بن�رس  لها  �ضمحت 
هذه  وجاءت  التقرير 
نق�س  بعد  اخلطوة، 
يف  الطبية  املعدات  اآالف 
لتف�ضي  نتيجة  »اإ�رسائيل«، 

»اإ�رسائيل«  وتفتقر  كورونا 
حاليا الآالف املعدات حاليا، 
ويعمل »املو�ضاد« اإىل جانب 
احلد  على  اأخرى،  جهات 
جلب  و�ضيتيح  النق�س  من 
»اإ�رسائيل«،  اإىل  املعدات 
الفح�س،  دائرة  تو�ضيع 
الذين  االإ�رسائيليني  لت�ضمل 
لو  حتى  بخري،  ي�ضعرن  ال 
اأو  اخلارج،  من  يعودوا  مل 
م�ضاب  مبري�س  توا�ضلوا 

بالكورونا.
عربية  تقارير  وذكرت 
اأن  املا�ضي،  االأ�ضبوع 
االإ�رسائيلية،  ال�ضحة  وزارة 
عدد  م�ضاعفة  تتوقع 
مرات  اأربع  كورونا  حتاليل 

اإىل   400 من  اأي  يوميا، 
وتخ�ضي�س  فح�س،   1600
املزيد من املختربات لهذا 
الغر�س. ويبذل حاليا معهد 
البيولوجي  ت�ضيونا«  »ن�س 
كبريا  »اإ�رسائيل«، جهدا  يف 
�ضد  لقاح  على  للعثور 

كورونا.
ويحاول املعهد اأي�ضا العثور 
امل�ضادة،  االأج�ضام  على 
ا�ضتخدامها  �ضيتم  التي 
لعالج امل�ضابني بالفريو�س، 
والعمل على تطوير معدات 
اأ�رسع  تكون  فحو�ضات 
توزيعها  وميكن  دقة،  واأكرث 

على نطاق وا�ضع.

 حتليل

»زلزال« يف الق�صر ال�صعودي؟
االعتقاالت  حملة  اىل  النظر  ميكن 
و�ضيلة  بانها  اململكة  يف  االأخرية 
املعار�ضة  ال�ضخ�ضيات  لقمع 
ل�ضيا�ضات ويل العهد، وقد ينجح يف 
ا�ضكاتها، لكن هذا لي�س موؤكدا على 
بات�ضاع  توقعات  مع  البعيد،  املدى 
تطال  التي  احلمالت  هذه  مثل 
احلاكمة  اال�رسة  من  �ضخ�ضيات 
االأمنية  االأجهزة  يف  كبار  و�ضباط 
مواجهتها  واحتماالت  واجلي�س، 
مثل  االمراء  بع�س  موؤيدي  قبل  من 
الذي  العزيز  عبد  بن  احمد  االأمري 
اال�رسة  داخل  وا�ضع  بقبول  يتمتع 
احلاكمة، وكذلك يف االأجهزة االأمنية 
للداخلية  وزيرا  ب�ضفته  قادها  التي 
الذي  التاأييد  وكذلك  �ضنوات،  لعدة 
املجتمع  اأو�ضاط  يف  به  يحظى 

ال�ضعودي اي�ضا..
تعليقات  اأي  الريا�س  بعد  ت�ضدر  مل 
اإعالم  و�ضائل  تناقلتها  اأنباء  على 
مل�ضادر  ا�ضتنادا  غربية،  و�ضحف 
الديوان  من  مقربة  باأنها  و�ضفتها 
ملحاولة  التخطيط  عن  امللكي، 
اأع�ضاء  من  عدد  واعتقال  انقالب 
يف  كبار  و�ضباط  احلاكمة  االأ�رسة 

اأجهزة االأمن واجلي�س.
تتحدث  مار�س/   7 ال�ضبت  ومنذ 
اأمراء �ضعوديني،  تقارير عن اعتقال 
عبد  بن  اأحمد  االأمري  بينهم  من 

للعاهل  االأ�ضغر  ال�ضقيق  العزيز 
بن  حممد  �ضقيقه  وابن  ال�ضعودي، 
العهد  ويل  العزيز  عبد  بن  نايف 
ملحاولة  التخطيط  بتهمة  ال�ضابق، 
بويل  االإطاحة  ت�ضتهدف  انقالبية 

العهد حممد بن �ضلمان.
االأخرية  االعتقاالت  حملة  تندرج 
اأنها  غربية  �ضحف  ن�رست  التي 
العهد  ويل  من  بتوجيهات  جاءت 
يف  �ضلمان،  امللك  والده  وموافقة 
الإحكام  العهد  ويل  �ضعي  �ضياق 
جميع  واإزاحة  ال�ضلطة  على  قب�ضته 
العراقيل التي حتول دون و�ضوله اإىل 

العر�س امللكي.
الغربية  ال�ضحف  معظم  ترجح  وال 
على  االعتقاالت  تكون  اأن  احتمال 
انقالبية  ملحاولة  التدبري  خلفية 
اأنها  االإعالم  و�ضائل  بع�س  ذكرت 
وجهات  االأمريكيني  مع  بالتعاون 
اأخرى، لكن هناك ثمة تقارير اأخرى 
ت�ضري اإىل اأن ويل العهد ت�ضلم املزيد 
بانتقادات  تفيد  التي  التقارير  من 
يوجهها االأمراء املعتقلون ل�ضيا�ضاته 

يف جمال�ضهم اخلا�ضة.
الكثري  هناك  اأن  مراقبون،  ويعتقد 
التي  والقرارات  االإجراءات  من 
توليه  منذ  العهد  ويل  اتخذها 
 2017 يونيو/حزيران  يف  من�ضبه 
االأ�رسة  داخل  وا�ضعا  غ�ضبا  اأثارت 

توؤدي  اأن  من  تخ�ضى  التي  احلاكمة 
خلق  اإىل  �ضلمان  بن  قرارات حممد 
حالة �ضعبية راف�ضة حلكم االأ�رسة يف 
جمتمع معروف عنه االلتزام الديني 
واالأخالقي. واأوردت وكالة اأ�ضو�ضيتد 
بر�س االأمريكية، اأن االأمري اأحمد بن 
قرار  من  ا�ضتياء  اأبدى  العزيز  عبد 
اإغالق احلرم املكي قالت ال�ضلطات 
كورونا  فريو�س  انت�ضار  لتفادي  اإنه 

امل�ضتجد.
بن  اأحمد  االأمري  اأحقية  اىل  ويُنظر 
بتويل احلكم العتبارات  العزيز  عبد 
داخل  احلكم  توارث  باآليات  تتعلق 
االإخوة  بني  احلاكمة  االأ�رسة 
»ح�ضة  اأبناء  ال�ضبعة«،  »ال�ضديريني 
زوجات  اأقوى  اإحدى  ال�ضديري« 
موؤ�ض�س الدولة ال�ضعودية عبد العزيز 
بن عبد الرحمن اآل �ضعود )1876 ـــــــ 
1953(. واالأمري اأحمد بن عبد العزيز 
)77 عاما( هو ال�ضقيق االأ�ضغر للملك 
عاما(،   84( العزيز  عبد  بن  �ضلمان 
للملك  والثالثون  احلادي  االبن  وهو 
�ضعود  اآل  العزيز  عبد  املوؤ�ض�س 
وهو  ال�ضديري،  ح�ضة  زوجته  من 
اأفراد  بدعم  يحظى  حمتمل  خيار 
االأجهزة  ومن  احلاكمة  االأ�رسة  من 

االأمنية وبع�س القوى الغربية.
ويتمتع االأمري اأحمد بن عبد العزيز 
يف  ع�ضوا  ب�ضفته  ر�ضمي  بنفوذ 

اأمريا من  التي ت�ضم 34  البيعة  هيئة 
واأحفاده،  العزيز  عبد  امللك  اأبناء 
ومهمتهم تاأمني انتقال احلكم �ضمن 

اأ�رسة اآل �ضعود.
توليه  ومنذ  �ضلمان،  امللك  لكن 
اهلل  عبد  امللك  وفاة  بعد  ال�ضلطة 
 ،2015 جانفي  يف  العزيز  عبد  بن 
بع�س  واأجرى  قرارات  عدة  اتخذ 
االأ�ضا�ضي  النظام  على  التعديالت 
العهد  وويل  بامللك  يتعلق  فيما 
جنله  و�ضول  ي�ضمن  مبا  م�ضتقبال 
احلكم  �ضدة  اإىل  �ضلمان  بن  حممد 
 ،2015 اأبريل   29 ففي  م�ضتقبال. 
من  عددا  �ضلمان،  امللك  اأ�ضدر 
اإعفاء  ت�ضمنت  امللكية  االأوامر 
من  العزيز،  عبد  بن  مقرن  االأمري 
والية العهد »بناء على طلبه«، وتعيني 
عبد  بن  نايف  بن  حممد  االأمري 
حممد  واالأمري  للعهد،  وليا  العزيز، 
بن �ضلمان بن عبد العزيز، وليا لويل 
اأ�ضدر   ،2017 يونيو   21 ويف  العهد. 
باإعفاء  ملكيا  اأمرا  �ضلمان،  امللك 
نايف، من من�ضبه  بن  االأمري حممد 
كويل للعهد وجميع منا�ضبه االأخرى، 
»انقالب  باأنه  كثريون  اعتربه  مبا 
بن  حممد  االأمري  الختيار  اأبي�س« 
 31 موافقة  بعد  للعهد،  وليا  �ضلمان 
منهم  تت�ضكل   ،34 اأ�ضل  من  ع�ضوا 
هيئة البيعة، كما ذكر البيان الر�ضمي 

االأمري  اإق�ضاء  اإىل  ويُنظر  وقتها. 
حممد بن نايف عن والية العهد على 
االأهم يف و�ضول االأمري  اأنه اخلطوة 
احلكم،  �ضدة  اإىل  �ضلمان  بن  حممد 
خا�ضة بعد عدم ت�ضمية االأمري اأحمد 
امللك  لعهد  وليا  العزيز  عبد  بن 

�ضلمان بن عبد العزيز.
من  واحدا  اأحمد،  االأمري  وكان 
ثالثة اأمراء يف هيئة البيعة عار�ضوا 
العهد  �ضلمان والية  بن  تولية حممد 
اململكة،  عر�س  لتوليه  متهد  التي 
اإىل   2017 نوفمرب  يف  بعدها  غادر 
اململكة املتحدة قبل اأيام من حملة 
نفذها  التي  الوا�ضعة  االعتقاالت 
لت�ضمل  �ضلمان  بن  حممد  االأمري 
االعمال  رجال  وكبار  االأمراء  بع�س 
تتعلق  بتهم  احلكوميني  وامل�ضوؤولني 
بالف�ضاد. لكن االأمري اأحمد عاد ثانية 
يف  ال�ضعودية  العربية  اململكة  اإىل 
اأكتوبر/ من عام 2018 بعد تاأكيدات 
بعدم  واأمريكية  بريطانية  اإنها  قيل 
التي  االنتقادات  اإثر  على  احتجازه 
كان يوجهها �ضد �ضيا�ضات ويل العهد 
يف اليمن وما يتعلق مبقتل ال�ضحفي 
القن�ضلية  يف  خا�ضقجي  جمال 
ال�ضعودية يف اإ�ضطنبول يف 2 اأكتوبر/ 

من العام نف�ضه.
نايف  بن  حممد  االأمري  اأن  ويعتقد 
 6 املا�ضية،  اجلمعة  اعتقل  الذي 

بن  نواف  االأمري  �ضقيقه  مع  مار�س 
يعي�س  غربية،  لتقارير  وفقا  نايف، 
حتت املراقبة الدقيقة منذ اإق�ضائه 
ووزير  للعهد  كويل  من�ضبه  عن 

للداخلية يف 2017.
اأفرادا  اأي�ضا،  االعتقاالت  وطالت 
مقربني من حممد بن نايف حتدثت 
�ضملت  اأنها  الغربية  ال�ضحف  بع�س 
احلاكمة  االأ�رسة  من  اأمريا   20 نحو 
وعددا من كبار ال�ضباط وامل�ضوؤولني 
من  اأقل  قدر  على  احلكوميني 
عبد  بن  اأحمد  لالأمريين  االأهمية 

العزيز وحممد بن نايف.
من  املعتقلني  االأمراء  بني  ومن 
حممد  االأمري  من  املقربة  الدائرة 
بن  �ضعود  االأمري  �ضقيق  نايف،  بن 
نايف بن عبد العزيز، اأمري املنطقة 
عبد  وجنله   ،2014 منذ  ال�رسقية 
وزير  نايف  بن  �ضعود  بن  العزيز 
�ضحيفة  ذكرت  الذيْن  الداخلية 
»وول �ضرتيت جورنال« االأمريكية اأن 
عنهما  اأفرجت  ال�ضعودية  ال�ضلطات 
بعد يوم واحد مع عدد من املعتقلني 
من اأمراء االأ�رسة احلاكمة وم�ضوؤولني 
اآخرين بعد التحقيق معهم. واأوردت 
اليوم الثالثاء �ضحيفة »ميدل اإي�ضت 
اأي�ضا  اعتقلت  ال�ضلطات  اأن  اأي« 
�ضعود،  اآل  �ضعد  بن  حممد  االأمري 

ع�ضو اآخر مبجل�س البيعة.
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 كارن اأبواخلري
مركز امل�ستقبل للدرا�سات 

والأبحاث املتقدمة

ال�صني  يف  الفريو�س  انت�صار  قوبل 
ا�صتنفار  حالة  اأكرب  باأنه  ُو�صف  مبا 
دولة  م�صتوى  على  التاريخ  يف  طبي 
اإجراءات  ذلك  ت�صّمن  وقد  واحدة. 
�صكان  و�صع  منها  م�صبوقة،  غري 
الوباء(  انت�صار  )بوؤرة  ووهان  مدينة 
حتت  مليوًنا،   11 عددهم  البالغ 
وحظر  العزل،  من  �صارمة  اإجراءات 
ا  التنقل. وُطّبقت تلك الإجراءات اأي�صً
بدرجات خمتلفة يف مناطق متعددة 
يف  النجاح  اإىل  اأدى  ما  ال�صني،  من 
ح�رص اأ�صواأ مظاهر الوباء يف منطقة 
ب�صكل  النت�صار  من  ومنعه  البوؤرة، 
وا�صع يف جتمعات اأكرب واأكرث مركزية 

مثل العا�صمة بكني.
وقد تعاملت الدوُل الأخرى التي امتّد 
اإليها الفريو�س، والدول املجاورة لها 
مع  اإليها،  امتداده  منع  حتاول  التي 
م�صابهة،  باإجراءات  الأزمة  هذه 
ووقف  احلدود،  غلق  ت�صمنت  والتي 
ال�صحي،  والعزل  الطريان،  رحالت 
العامة،  والفعاليات  التجمعات  واإلغاء 

وحتى ال�صعائر الدينية.

تاأثر العوملة

للفريو�س  الوا�صع  النت�صار  �صلط 
تُواكب  التي  املخاطر  على  ال�صوَء 
خمتلف  بني  احلركة  وترية  ارتفاع 
ب�رصعة  الأر�صية  الكرة  اأركان 
و�صهولة، والتي ارتبطت بتنامي حجم 
بني  والقت�صادية  التجارية  العالقات 
لكّن  العامل.  ودول  مناطق  خمتلف 
ملواجهة  اتُّخذت  التي  الإجراءات 
التداعيات  ا  اأي�صً اأظهرت  الأزمة 
عن  العوملة  عجلة  لتوقف  ال�صلبية 
وو�صع  احلدود،  واإغالق  الدوران، 
فيما  الأ�صخا�س.  حركة  على  القيود 
ا اأّولًيّا اأو  اعتربه بع�س املحللني عر�صً
»بروفة« ملا قد يواجه العامل م�صتقباًل 
اإذا ما �صاد التيار املناه�س للعوملة، 
ال�صاعد بقوة يف عدد من الدول، ول 
ب�صكل  الأمريكية  ال�صاحة  �صيما على 

خا�س.
»وفاة«  اإعالن  املبكر  من  اأنه  ورغم 
العوملة، فال �صك اأن تفاعالت اأزمة 
فريو�س كورونا �صتعزز من التناق�صات 
والتوترات التي ت�صغط عليها اأ�صاًل، 
الأزمات  من  املزيد  يف  وتت�صبب 
الإن�صانية وال�صيا�صية والقت�صادية يف 

امل�صتقبل املنظور.
اقرتنت  العوملة  عملية  اأن  ورغم 
العابرة  الأخطار  وترية  بت�صاعد 
والتي  اأ�صكالها،  مبختلف  للحدود، 
ظل  ككل؛  العاملي  النظام  تهدد 
�صديد  وق�صور  وا�صح  �صعف  هناك 
ملواجهتها.  الدويل  التعاون  يف 
�صعف  يف  بو�صوح  ذلك  ويتجلى 
متعددة  الدولية  املوؤ�ص�صات  اأداء 
على  ح�صولها  و�صعوبة  الأطراف، 
ال�صنوات  يف  خا�صة  الالزم،  التمويل 
حجم  تراجع  مع  بالتوازي  الأخرية، 
الدول  تقدمه  الذي  التنموي  الدعم 
ال�صعيفة  الدول  مل�صاعدة  املتقدمة 

على جتاوز اأزماتها. 
منها:  متعددة،  لأ�صباب  ذلك  ويعود 
اأن�صطة  يف  ترى  الدول  بع�س  اأن 
اأمور  يف  تدخاًل  الدولية  املنظمات 
تعتربها �صيادية. يف حني ترى اأخرى 
لي�صت  اقت�صادية  اأعباء  حُتّملها  اأنها 
م�صتعدة لها. بينما ل يقتنع عدٌد من 
متعدد  الدويل  بالعمل  اأ�صاًل  الدول 
الوليات  موقف  هو  كما  الأطراف، 
املتحدة حتت اإدارة الرئي�س »دونالد 

ترامب«.
لة  املمِوّ الدول  لإقناع  حماولة  ويف 
�صتواجه  التي  ال�صحية  باملخاطر 
القادمة،  الفرتة  يف  الدويل  املجتمع 
العاملية  ال�صحة  منظمة  اأ�صدرت 
اأخطر  عن  تقريًرا   2018 عام  يف 
الأوبئة التي واجهها العامل يف الع�رص 
القائمة  اإىل  واأ�صافت  احلديث. 
يُكت�صف  مل  فريو�س  ظهور  توّقعها 
م�صتوى  على  انت�صاًرا  يحقق  بعد، 
العامل كله، وميثل تهديًدا لال�صتقرار 
وهو  املجتمعي،  امل�صتوى  على 
املخت�صون  يعتربه  الذي  الو�صف 

منا�صبًا للوباء احلايل. 
متعدد  الدويل  التعاون  اأن  بيد 
الأطراف ظل قا�رًصا يف هذه الأزمة 
الت�صدي  عن  �صابقاتها  يف  كما 
منظمة  انتقدت  حيث  الفعال، 
ال�صحة العاملية املقرتح الذي قدمه 
للدول  التمويل  لتوفري  الدويل  البنك 
لأن  الفريو�س،  ملواجهة  املت�رصرة 
الدعم  بتوفري  ت�صمح  لن  تعقيداته 
وقت احلاجة اإليه، واأنه ي�صيع الوقت 
معّقدة  بريوقراطية  اإجراءات  يف 

بينما الأرواح تُزهق. 
الت�صابك  من  العالية  الدرجة  وبرغم 
يج�صده  الذي  املتبادل  والتاأثري 
تظل  اجلديد،  العاملي  الواقع 
اأمام  الأول  الدفاع  خط  هي  الدولة 
وترتبط  للحدود،  العابرة  املخاطر 
مثل  مواجهة  يف  جهودها  كفاءة 
التحتية،  البنية  بقوة  الأزمات  هذه 
والقدرات  العلمية،  واخلربات 
احلكومية املتاحة لها. وقد اأظهرت 
مدى  الفريو�س  مع  ال�صني  جتربة 
ال�صغط الذي ي�صعه هذا الوباء على 
خا�س  وب�صكل  ال�صحية،  اخلدمات 
وقت  يف  واملمر�صني،  الأطباء  على 
معدلت  مقلق  ب�صكل  فيه  ارتفعت 

الإ�صابة والوفيات بينهم.

ماأزق املواجهة 

اأن  الوباء  مع  ال�صيني  التعامل  يُظهر 
ن�صبًيّا،  متطورة  �صحية  بنية  لديها 
وجود  الأطباء يف حتديد  حيث جنح 
له،  امل�صِبّب  الفريو�س  وعزل  الوباء 
ب�صكل  املعلومات  هذه  وم�صاركة 
املنظومة  مع  ن�صبًيّا،  و�رصيع  منظم 
والدوائر  البالد،  داخل  الطبية 
وبح�صب  ا.  اأي�صً خارجها  العلمية 
ح�صد  فرغم  تقارير،  من  ت�رصب  ما 
الإمكانيات من خمتلف اأنحاء الدولة 
بوؤرة  منطقة  يف  الأزمة  مع  للتعامل 
مع  التعامل  عبء  فاإن  الفريو�س؛ 
اأو�صل  املر�صى  من  كبرية  اأعداد 
حالة  اإىل  الطبية  اخلدمات  مقدمي 

من الإنهاك ال�صديد.

ب�صكل  ت�صل  مل  العوملة  ثمار  ولأن 
فال  النامية،  الدول  كل  اإىل  مت�صاٍو 
ومع  كبرية.  اإمكانيات  لأغلبها  يتوفر 
املتوقع  الدعم اخلارجي، من  غياب 
اإن  العديد منها �صعوبات،  تواجه  اأن 
بوقف  يتعلق  فيما  عجًزا،  نقل  مل 
امل�صابني  ورعاية  الفريو�س،  متدد 

بها. 
وقد حّذرت منظمة ال�صحة العاملية 
الو�صع يف  ب�صكل خا�س من خطورة 
اإفريقيا، حيث ك�صفت جتربة مواجهة 
�صنوات  منذ  هناك  الإيبول  وباء 
التحتية،  البنية  يف  ال�صديد  الق�صور 
والإمكانيات الطبية الالزمة ملواجهة 
هذه الأزمات. و�رصح امل�صئولون باأن 
انت�صار الفريو�س يف القارة الإفريقية 
عن  »اخلروج  مرحلة  اإىل  ي�صل  قد 

ال�صيطرة«.
الفريو�س  و�صول  خطر  يقت�رص  ول 
اإىل دول تُعد ه�صة اأو منهارة، بل اإنه 
ي�صمل دوًل اأخرى قطعت �صوًطا كبرًيا 
العاملي،  بالقت�صاد  الندماج  يف 
املالمح  بع�س  بها  ظهرت  والتي 
املطارات  مثل:  بذلك،  املرتبطة 
واحلركة  املليونية،  واملدن  الكبرية، 
ل  حني  خا�صة  للم�صافرين،  الكبرية 
يقرتن ذلك بوجود بنية خدمية قوية. 
وقد نقلت تقارير لوكالة »رويرتز« اأن 
اأجهزة ال�صتخبارات الأمريكية تتابع 
متثل  حيث  الهند،  يف  الو�صع  بقلق 
ومعدلت  العالية،  ال�صكانية  الكثافة 
وتباين  املرتفعة،  الداخلية  الهجرة 
بني  ال�صحية  اخلدمات  م�صتوى 
ت�صاعد  عوامل  املناطق؛  خمتلف 
تفوق  بدرجة  الفريو�س  انت�صار  على 

القدرة على التعامل معها. 
الإن�صانية  التداعيات  اأن  وكما 
وقد  كبرية،  �صتكون  لذلك  املحتملة 
احلالت  اأ�صواأ  يف  العامل  يواَجه 
بكوارث اإن�صانية جديدة؛ فمن املتوقع 
اأن يكون لأزمة الفريو�س تاأثري �صلبي 
ا.  اأي�صً القت�صادي  امل�صتوى  على 
مدة  على  التكلفة  حجم  و�صيتوقف 
توقف  وا�صتمرار  الأزمة،  ا�صتمرار 
وال�صياحة عرب احلدود،  النقل  حركة 
التجمعات.  ومنع  امل�صانع،  وغلق 
التاأثري  ميتد  اأن  املتوقع  من  لكن 
املجتمع،  قطاعات  جميع  لي�صمل 
ب�صكل  الفقرية  القطاعات  تتاأثر  واأن 
التي تعتمد على عائد يومي،  خا�س 
واأن توؤدي الأزمة اإىل تراجع معدلت 
النمو، وتباطوؤ القت�صاد يف كل الدول 

املت�رصرة.

تداعيات عاملية

حالة  كورونا  فريو�س  اأزمة  حّفزت 
كقوة  لل�صني  والعداء  الرتب�س  من 
�صاعدة، حيث دللت تداعيات الأزمة 
قلب  يف  املحوري  موقعها  على 
اأثار  ما  العاملي،  القت�صاد  منظومة 
»العتماد  تداعيات  من  املخاوف 
لالقت�صاد  كمحرك  عليها  املفرط« 

العاملي.
وا�صعة  ال�صينية  الإجراءات  واأدت 
املدى ملواجهة انت�صار الفريو�س اإىل 
والب�رص،  الإنتاج  حلركة  توقف  �صبه 
ومنع  ال�صحي  العزل  من  ظروف  يف 

التنقل. ويف اخلارج، األغت العديد من 
�رصكات الطريان رحالتها اإىل ال�صني 
خوًفا من انتقال العدوى. وكان التاأثري 
لتزامن هذه الإجراءات على خمتلف 

قطاعات القت�صاد العاملي كبرًيا.
تعتمد  التي  ال�رصكات  ت�رصرت  كما 
على م�صانع �صينية يف ت�صنيع اأجزاء 
يف  �رصكات  ومنها  منتجاتها،  من 
وفيتنام،  املتحدة  والوليات  اأملانيا 
القدرة  بعدم  مهددة  اأ�صبحت  حيث 
توا�صل  مل  اإن  العمل  موا�صلة  على 
واإمدادها  ن�صاطها  ال�صينية  املاكينة 
مبكونات الإنتاج. كما ُمنيت �رصكات 
الطريان بخ�صائر فادحة ب�صبب وقف 
ارتفعت  ثم  ال�صني،  اإىل  الرحالت 
اإىل  الرحالت  مبنع  اخل�صائر  هذه 
الفريو�س.  فيها  ظهر  اأخرى  دول 
ال�صياحي  القطاع  ت�رصر  عن  ف�صاًل 
وخارج  داخل  الدول  من  العديد  يف 
ال�صياحية  احلركة  تراجع  مع  اآ�صيا 
من ال�صني، والتي متثل ن�صبة معتربة 
من موارده. ناهيك عن تراجع الطلب 
لنخفا�س  اأدى  ما  البرتول،  على 
الب�صائع  نقل  حركة  وتراجع  اأ�صعاره، 

من خالل ال�صفن واملوانئ.
وقد ت�صاعدت اأ�صوات التيار املناه�س 
الفر�صة  اأتاحت  بو�صفها  للعوملة، 
املخاوف  لإثارة  ال�صيني،  لل�صعود 
على  املفرطة  العتمادية  هذه  من 
ال�رصكات  بكني، موؤكدة �رصورة عودة 
الدولة  اأر�س  على  للت�صنيع  الكربى 
الأم، اإما باإقامة م�صانع، اأو با�صتغالل 
نات،  املكِوّ اإنتاج هذه  التكنولوجيا يف 
الأبعاد  ثالثية  الطابعات  خالل  من 
ذلك  باأن  التيار  هذا  دفع  وقد  مثاًل. 
للتاأثر  عر�صة  اأقل  ال�رصكات  �صيجعل 
ولل�صغوط  حدودها،  خارج  مبتغريات 
على  ال�رصكات  هذه  لإجبار  ال�صينية 
بل  اإليها.  التكنولوجية  خرباتها  نقل 
كل  جتاهلوا  اأمريكيني  م�صئولني  اإن 
تتعر�س  التي  الإن�صانية  الأزمة  اأبعاد 
بفر�صة  علًنا  ورحبوا  ال�صني،  لها 
اإعادة ال�رصكات الأمريكية اإىل اأرا�صي 

الوليات املتحدة.

انتقادات غربية

لل�صني  الغربية  النتقادات  ت�صاعدت 
يف  الأزمة  مع  تعاملها  حول  ا  اأي�صً
ال�صلطات  وحماولت  بداياتها، 
ن�رص  منع  ووهان  مدينة  يف  املحلية 
ب�صكل  بالفريو�س  املتعلقة  الأخبار 
الفريو�س.  انت�صار  اإىل  اأدى  ما  علني، 
الكتابات  من  العديُد  اعتربت  وقد 
»الطبيعة  خا�س  ب�صكل  الأمريكية 
ال�صلطوية« للنظام ال�صيني، و�صيا�صاته 
يف قمع حرية التعبري، تهديًدا ل�صالمة 
قمع  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  العامل. 
من  الأطباء  بع�س  حتذيرات  ن�رص 
التوا�صل  و�صائل  على  الفريو�س 
ا بغ�صب �صديد  الجتماعي قوبل اأي�صً

داخل ال�صني.
ال�صني  بني  التوترات  دوائر  ات�صعت 
خلفية  على  املتحدة  والوليات 
باأنها  وا�صنطن  بكني  واتهمت  الأزمة، 
تتعمد اإثارة الذعر عاملًيّا ب�صكل غري 
مربر. وقد اأدى اعرتا�س ال�صني على 
الأمريكيني  الأطباء  من  عدد  وجود 

ال�صحة  منظمة  وفد  قائمة  على 
العاملية الذي اأراد زيارة بوؤرة انت�صار 
وتقدير  الو�صع  لتقييم  الفريو�س 
اإىل  الإجراءات الالزم اتباعها عاملًيّا 
ما  ال�صني،  اإىل  الوفد  و�صول  تاأجيل 
اإليها  املوجهة  التهامات  من  �صّعد 
مع  التعاون  وعدم  احلقائق  باإخفاء 

املجتمع الدويل.
انت�رصت يف خمتلف  اآخر،  جانب  من 
املقرب  احلليف  بينها  ومن  الدول، 
�صد  متييزية  اإجراءات  رو�صيا، 
ال�صينيني، اأو من هم من اأ�صل �صيني 
اآ�صيوي، بو�صفهم م�صدًرا حمتماًل  اأو 
من  كانوا  لو  حتى  الفريو�س،  لنت�صار 
ذلك  واقرتن  ال�صني.  خارج  املقيمني 
مغلوطة  ملعلومات  وا�صع  بانت�صار 
الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  على 
ال�صينية،  والعادات  الثقافة  عن 
بو�صف اأن »�صذوذها« هو الذي ي�صبب 
ال�صني.  يف  اأ�صاًل  الفريو�صات  ظهور 
رحالت  اإلغاء  عن  اأنباء  تواترت  كما 
بع�س  واأغلقت  بكني،  اإىل  الطريان 
البالد املجاورة احلدود معها، ومنها 
ا مو�صكو، ومنعت دول اأخرى منح  اأي�صً

تاأ�صريات ملواطني ال�صني.

فك الرتباط 

مرحلة  يف  الفريو�س  اأزمة  اقرتنت 
يف  بت�صاعٍد  اإذن  ال�صيني«  »النت�صار 
الدول  بني  الثقة  يف  وتراجٍع  التوتر 
الدولية،  ال�صاحة  على  وال�صعوب 
ال�صيني  اجلانب  على  قوبل  ما  وهو 
جاز  اإن  »ان�صحابي«  فعل  برد  ا  اأي�صً
ما  وترية  ت�رصيع  يف  وتفكري  التعبري، 
بني  الرتباط«  »فك  ب�صيا�صة  يُعرف 

القت�صادين الأمريكي وال�صيني.
ال�صني  فاإن  العوملة،  لقواعد  فوفًقا 
مكونات  ا�صترياد  على  تعتمد  ا  اأي�صً
خا�صة  املتحدة،  الوليات  من  معينة 
التكنولوجية.  منتجاتها  جمال  يف 
ب�صكل  تلوح  اأ�صبحت  وا�صنطن  لكن 
املكونات  هذه  ت�صدير  مبنع  متكرر 
حتى  تقلي�س  اإىل  وت�صعى  بكني،  اإىل 
درا�صة الطلبة ال�صينيني يف جامعاتها، 
حتت زعم اأنهم كلهم جوا�صي�س للنظام 

هدفهم �رصقة اأ�رصار التكنولوجيا.
عليها  باأن  قناعة  اإىل  ال�صني  وو�صلت 
تطوير  الأ�صكال  من  �صكل  باأي 
امل�صتقلة،  التكنولوجية  قواعدها 
من  ا�صتريادها  على  العتماد  وعدم 
العتماد  وعدم  املتحدة،  الوليات 
اإليها.  منتجاتها  ت�صدير  على  ا  اأي�صً
وهو التوّجه الذي ُعرف ب�صيا�صة »فك 

موجة  تاأثري  ميتد  ورمبا  الرتباط«. 
اأثناء  التي ت�صاعدت  لل�صينيني  العداء 
زيارات  تراجع  اإىل  الفريو�س  اأزمة 
ال�صائحني من ال�صني اإىل بع�س الدول 
الغربية. كما اأن اأعداد الطلبة ال�صينيني 
يف الوليات املتحدة من املنتظر اأن 
اإدارة  �صيا�صة  ا�صتمرت  اإذا  ترتاجع 
وجتاه  جتاههم،  احلالية  »ترامب« 
ال�صينيني  الأكادمييني  بني  تعاون  اأي 
يف  مبا  الأمريكية،  واجلامعات 
منًحا  اجلامعات  هذه  تلقي  ذلك 
امل�صادر  من  اأ�صبحت  والتي  �صينية، 
الأ�صا�صية لتمويل املوؤ�ص�صات العلمية 

والأكادميية.

نظام عاملي منق�سم

فريو�س  اأزمة  تاأثري  يرتبط  بينما 
كورونا على النظام الدويل وتفاعالته 
مدى  وات�صاع  الزمني  مبداها 
انت�صارها، فاإن التوترات التي اندلعت 
عمقت  املا�صية  القليلة  ال�صهور  يف 
بالفعل من انق�صامات وتوترات كانت 
اآخر، فقد  اأ�صاًل. من جانب  موجودة 
عن  الرتاجع  اأن  الأزمة  اأو�صحت 
لن  املتبادل  القت�صادي  العتماد 
يكون �صهاًل ول بدون تكلفة، على كل 
املنظومة  هذه  يف  املنخرطة  الدول 

العاملية. 
ومل يت�صح بعد ما اإذا كانت ال�رصكات 
للت�صحية  ا�صتعداد  على  الأمريكية 
ناهيك  ال�صخمة،  ال�صينية  بال�صوق 
بديلة  اأماكن  اإيجاد  على  قدرتها  عن 
ال�رصكات  اأن  كما  منتجاتها.  لت�صنيع 
ا لها م�صالح يف الأ�صواق  ال�صينية اأي�صً
الوقت  يف  اأوروبا  تبدو  ول  الأوروبية، 
بالعالقات  للت�صحية  م�صتعدة  احلايل 

القت�صادية مع ال�صني.
تكون  اأن  امل�صتبعد  من  اأنه  ورغم   
جذرية  تغيريات  يف  �صببًا  الأزمة 
»فك  �صيناريو  فاإن  الدويل؛  بالنظام 
يف  الأكرب  القت�صادين  بني  الرتباط« 
وال�صني(  املتحدة،  )الوليات  العامل 
احلالة،  هذه  ويف  الأفق.  يف  يلوح 
النظام  انق�صام  عن  اخلرباء  يتحدث 
العاملي اإىل »جمالت نفوذ اقت�صادي«، 
القوى  اإحدى  منها  كل  على  يهيمن 
العالقات  بكثافة  وتتميز  الكربى، 
بداخلها،  والتجارية  القت�صادية 
بني  الأوا�رص  تنقطع  اأو  تقل  بينما 
وبع�صها،  احليوية«  »املجالت  هذه 
حيث ت�صود بينها عالقات قائمة على 
عدم الثقة والتناف�س، وهو ما ي�صكل 

نهاية املرحلة احلالية من العوملة.

هل ينذر انت�ضار »كورونا« برتاجع روابط العوملة؟
ّثل النت�سار الوا�سع لفريو�س »كورونا« اأخطر اأزمة وبائية عاملية يف الألفية الثالثة. فمنذ بدايات اكت�سافه يف مدينة ووهان ال�سينية اأواخر دي�سمرب  يمُ
2019 حتى اأواخر فرباير 2020، امتد الفريو�س من ال�سني، حيث مت ر�سد ما يقرب من 80 األف حالة، اإىل 48 دولة اأخرى، تقع يف اآ�سيا واأوروبا وال�سرق 

�سد فيها حوايل 4500 حالة. ويرتقب العامل دخول الفريو�س يف مرحلة جديدة وخطرية من النت�سار، بو�سوله اإىل اإفريقيا جنوب ال�سحراء،  الأو�سط، رمُ
�سدت اأول حالة يف نيجرييا. كما اأعلنت الوليات املتحدة موؤخًرا ال�ستنفار ملواجهة احتمال تف�سي الفريو�س على اأرا�سيها. بعد اأن رمُ



م.ن 

ووفقاً ملقال كتبه »ديفيد �إغناتيو�س« 
بو�ست”  “و��سنطن  �سحيفة  يف 
�لتقى  »�جلربي«  فاإن  �لأمريكية، 
�ملخابر�ت  مدير   2015 �سبتمرب  يف 
برينان«،  »جون  �ل�سابق  �لأمريكية 
يكن  مل  و��سنطن  �إىل  زيارة  �أثناء 
بها،  معرفة  على  �سلمان«  بن  »حممد 
وبعد عودته �سدر مر�سوم ملكي بعزله 

من من�سبه.
غادر  »�جلربي«  �أن  �لتقرير  ويو�سح 
عزل  من  ق�سرية  مدة  قبل  �ل�سعودية 
ولية  من  نايف«  بن  »حممد  �لأمري 
�لعهد ب�سكل مريب عام 2017، وتعيني 
بد�أ  �لذي  �سلمان  �بن �مللك  »حممد« 
جنمه يف �ل�سعود ب�رسعة خالل �لفرتة 
�عتمد  �لتي  للم�سادر  طبقاً  �لأخرية 
مغادرة  �سبب  فاإن  �لتقرير،  عليها 
�أن  من  خوفه  هو  لل�سعودية  �جلربي 

بن  ملحمد  ولئه  ب�سبب  هدفاً  ي�سبح 
بوز�رة  ونفوذه  حديثاً،  �ملعتقل  نايف 
�لكبرية  �لرثوة  �إىل  �إ�سافة  �لد�خلية 
�أن  �آخر  م�سدر  ونقل  ميلكها  �لتي 
ويل  من  تهديد  ر�سائل  تلقى  �جلربي 
ويو�جه  �سلمان،  بن  حممد  �لعهد 
�إىل  بالقوة  نقله  �إمكانية  خماوف 

�ل�سعودية.

و«عبد  »�جلربي«  باأن  �لتقرير  و�أفاد 
منا�سب  تقلدو�  �لهويريني«  �لعزيز 
�إبان  �ل�ستخبار�ت  جهاز  يف  مهمة 
فرتة تويل »�بن نايف« وز�رة �لد�خلية 
�إل �أن »�جلربي« كان مقرباً من »حممد 
بن نايف« �لذي كان وقتها ولياً للعهد، 
بينما ف�سل »�لهويريني« �لأمري حممد 
بن �سلمان �لذي كان �ساعد� وب�رسعة 

يف تلك �لفرتة ويف عام 2017، مت عزل 
�لعهد،  ولية  »من  نايف  بن  »حممد 
وبعدها  �لإقامة �جلربية  وو�سع حتت 
�أي�ساً وو�سع هو  مت عزل »�لهويريني« 
�لآخر حتت �لإقامة �جلربية يف منزله 
ولكن بعد مدة ق�سرية، �أجريت �إعادة 
تاأ�سي�س  ومت  �لد�خلية،  لوز�رة  هيكلة 
»�لهويريني«  وُعني  �لدولة  �أمن  جهاز 

لرئا�سته.
وطبقاً لتقرير “ميدل �إي�ست �آي”، فقد 
�إىل  �ل�سعودية  من  »�جلربي«  �سافر 
�ملتحدة  �لوليات  �إىل  ومنها  �أملانيا 
تاأ�سي�سه  من  وبالرغم  �لأمريكية 
�ل�ستخبار�ت  مع  قوية  عالقات 
�لأمريكية، كونه م�ست�سار�ً ��ستخبار�تياً 
ي�سعر  مل  نايف،  بن  حممد  لالأمري 
�لوليات  يف  بالأمان  »�جلربي« 
دونالد  �لرئي�س  �إد�رة  حتت  �ملتحدة 
 2017 عائلته عام  فهاجر مع  تر�مب، 

�إىل كند� و��ستقر هناك.
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املديرية العامة للأمن الوطني

 تكثيف الن�شاطات 
الت�شالية ملواجهة 

فريو�س كورونا
�أنها  �لوطني  لالأمن  �لعامة  �ملديرية  �أكدت 
تكثيف  على  �حلالية  �ملرحلة  يف  تعمل 
فريو�س  ملو�جهة  �لت�سالية  �لن�ساطات 

كورونا وتفادي
»�حلل  هي  �لتوعية  �أن  معتربة  �نت�ساره، 

�لأمثل« ملو�جهة هذ� �لفريو�س.
�أم�س  لها  بيان  يف  �ملديرية  و�أو�سحت 
�لأحد �أنها حتر�س على »�مل�ساهمة �لفعلية 
�سحة  وحماية  �لوقاية  تد�بري  �تخاذ  يف 
هذه  يف  �أولوياتها  من  تبقى  �إذ  �لأ�سخا�س، 
�لت�سالية  �لن�ساطات  كل  تكثيف  �ملرحلة 
�نت�ساره  و�إيقاف  �ملر�س  حدوث  لتفادي 
من  �ملزيد  يفر�س  ما  �آثاره،  من  و�حلد 
�جلهود ملر�فقة �ملر�كز �ل�سحية �ملتو�جدة 

بنقاط �لدخول �حلدودية«.

كورونا يف اإيران

اإ�شابات يف �شفوف 
اجلي�س واحلر�س الثوري

حمافظة  حاكم  �رسيعتي  ر�سا  غالم  �أعلن 
يف  جنود   5 �إ�سابة  �لإير�نية،  خوز�ستان 
قاعدتني  يف  و�جلي�س  �لثوري  �حلر�س 
قيادة  نفت  فيما  باملحافظة،  ع�سكريتني 
�أي  وجود  �إير�ن  غرب  بجنوب  �جلي�س 

�إ�سابات.
وقال �رسيعتي �إن ثالثة يف قاعدة »دوكوهة« 
�لتابعة للحر�س �لثوري يف مدينة �أندمي�سك، 
و�ثنني يف قاعدة  �لأهو�ز،  �لعا�سمة  �سمايل 
دزفول  �جلوية يف مدينة  �سكاري«  »ت�سهارم 
�رسيعتي  ودعا  كورونا  بفريو�س  �أ�سيبو� 
�مل�سوؤولني عن �لقاعديني �إىل تقلي�س �أعد�د 
وعدم  �لأدنى  �حلد  حتى  فيهما  �لعاملني 
��ستدعاء �جلنود من دون �سبب، م�سيفا �أنه 
ن�رس  منع  يف  يت�ساهلون  من  معاقبة  �ستتم 

�لفريو�س.
يف  �جلي�س  وحد�ت  قائد  قال  جهته،  من 
منطقة جنوب غرب �إير�ن �إنه مل يتم ت�سجيل 
�أي �إ�سابة بفريو�س كورونا يف �سفوف �جلي�س 
�أعلن عن  �لثوري قد  �لإير�ين وكان �حلر�س 
وفاة عدد من كو�دره �لطبية من �مل�ساركني 
يف حملة �لتعامل مع تف�سي فريو�س كورونا 

يف �لبالد.

اأول لعب اإ�شباين ي�شاب 
بفريو�س كورونا

بات �لأرجنتيني �إزيكييل غار�ي �لذي يد�فع 
دوري  من  لعب  �أول  فالن�سيا،  �ألو�ن  عن 
�لدرجة �لأوىل �لإ�سباين لكرة �لقدم يعلن عن 

�إ�سابته بفريو�س كورونا �مل�ستجد.
»�إن�ستغر�م«:  يف  ح�سابه  على  غار�ي  وكتب 
ب�سكل   2020 عام  بد�أت  �أنني  �لو��سح  »من 
�سيء... لقد �أثبتت �لختبار�ت �أنها �إيجابية 
جيدة  بحالة  �أنني  �أ�سعر  للفريو�س،  بالن�سبة 
للغاية، و�لآن يتبقى فقط �لهتمام بتعليمات 

�ل�سلطات �ل�سحية و�ملكوث يف عزلة«.

فرن�سا

فريو�س كورونا يدخل 
�شجنا مكتظا

�أول  ت�سجيلها  �لفرن�سية عن  �ل�سلطات  �أعلنت 
�إ�سابة بفريو�س كورونا �مل�ستجد »كوفيد-19« 
لدى �أحد نزلء �سجن مكتظ يف �لبالد، ما يثري 
عدة  د�خل  �لوباء  تف�سي  خطر  من  خماوف 
مر�كز �حتجاز. و�أكدت �ملتحدثة با�سم وزيرة 
�ل�سبت  �أم�س  بيلوبيه  نيكول  �لفرن�سية  �لعدل 
يف  عاما(   74( م�سن  رجل  �إ�سابة  لل�سحفيني 
م�سرية  باري�س،  �لعا�سمة  �رسق  فرين  �سجن 
�نفر�دية يف  زنز�نة  �أن �ملري�س و�سع يف  �إىل 
�لثامن من مار�س �جلاري ونقل �إىل �مل�ست�سفى 
�لطبي  �لفح�س  �أكد  حيث  �ملا�سي  �جلمعة 
�ل�سجن  يف  �مل�سوؤول  ولفت  بكورونا  �إ�سابته 
كري�ستوف بوتي ح�سب وكالة »فر�ن�س بر�س«، 
�إىل �أن �لرجل كان يعاين من م�ساكل تنف�سية عند 
ت�سخي�س  بعد  ذلك  وجاء  �ل�سجن  �إىل  و�سوله 
بالفريو�س  نف�سه  �ل�سجن  يف  ممر�سة  �إ�سابة 
�مل�ستجد، لكن �ل�سلطات نفت وجود �أي �سلة 
بني �حلالتني. و�أ�سارت »فر�ن�س بر�س« �إىل �أن 
�لرغم  على  معتقال،   2159 ياأوي  فرين  �سجن 
 1320 تتجاوز  ل  �ل�ستيعابية  طاقته  �أن  من 
خطر  ب�ساأن  �ملخاوف  من  يزيد  ما  �سجينا، 
�أخرى  �سجون  وعدة  فيه  �لفريو�س  �نت�سار 
فرن�سا  وحتل  �سديد�  �كتظاظا  �أي�سا  ت�سهد 
يف �ملرتبة �ل�سابعة بقائمة �أكرث �لدول ت�رسر� 
جر�ء فريو�س كورونا �مل�ستجد، و�سجلت فيها 

91 حالة وفاة و4481 �إ�سابة موؤكدة.

قلم جاف

القتل بالفريو�س ..
الوليد فرج

و�سائل  و  �أدو�ت  �سالمة  تو�زن  يفر�س  و  يحتم    
�أ�سا�سي  فعل  �أي  ��ستمر�رية  عنا�رس  مع   ، �لتغيري 
�إلز�م  يلزم  ؛  �لثوري(  )�حلدث  بـ:  يت�سم  جذري 
وجود بالعقالنية يف �لأد�ء و )�لأن�سنة(  يف �ملر�مي 
و�لأهد�ف ، بجعل �لإن�سان مركز �لهتمام و �سالمته 
�أ�سمى حماور �لطموح بكل �أبعاده ،  فلطاملا هتفت 
حناجر �لثو�ر �لبي�س بال�سلمية ، هذ� �مل�سطلح �لذي 
تتفاعل  �لذي  �لو��سع  لُْم مبفهومه  �ل�َسّ يرجع جذره 
�لتي  . وبرمزيته  �لإن�سانية  فيه كربى معاين �حلياة 
لٌْم  لَُم( ، فحر�كنا كان �َسّ تعني �ل�سعود و�لرتقاء )�ل�ُسّ
لٌَم يرتقي مبطالبنا �إىل �فتكاك �حلياة �لكرمية  و �ُسّ

يف كنف �لعدل و �حلرية .
بقدوم هذ� �لو�ثب �ملجهري �لفّتاك على �لإن�سانية 
، �لذي تركها يف ذهول جتتهد يف منازعته بكل ما 
من  �حلد  ،  حماولة  ذكاء  و  �إمكانيات  من  �أوتيت 
 ، �لب�رس  من  �لآلف  حياة  �لتهمت  �لتي  �رس�هته 
ليبقى �لذهول عنو�ن �مل�سهد مع و�سايا  �لوقاية 
من  �حّلد   ، ر�أ�سها  وعلى  فعله  ميكن  ما  كاأق�سى 
 ، �لتجمعات  �تقاء  و  �لعامة  �لأماكن  على  �لرتدد 
و جامعات  فاأغلقت مر�فق عمومية من مد�ر�س 
�إعالن مدن  �إىل  �لأمر  بلغ  بل  ن�ساطات  توقفت  و 

مليونية مدن حتت �حلجر �ل�سحي .
من  �جلدد  غيفاريون  �ل�سي  �لقادة  علينا  ليخرج 
�لذين ر�سعو� �لفكر �لثوري من مدر�سة �ل�ستيالب 
)مدنية   : �سعار  مغالطة  من  �تخذت  �لتي  �لعقلي 
�أ�س�سها  �لتي  �ملدنية  تلك   ، ع�سكرية(  مي�س 
�لإرهابي )روب�سبري( ، يخرجو� بتعنهم �لنتحاري 
، ر�ف�سني �لتوقف عن �خلروج لل�سارع يف ��ستهتار 
ثورة  نبل  ، طاعنني  كامل  �سعب  بحياة  و جمازفة 
�سعبية �سلمية �سليمة .  يبقى �لفعل �لثوري �لوطني 
يف  يتغدى  عقل  ينفذه   �أن  من  �أ�سمى  �ل�سلمي 
باري�س وج�سد يطوف يف �ساحة �أود�ن ،  و�إل كيف 
نف�رس هذه �ملجازفة �لقاتلة . وما �لفرق بني �لقتل 

بر�سا�سة �أو فريو�س ؟

موقع “ميدل اإي�ست اآي”

ملاذا هرب م�شوؤول ا�شتخباراتي �شعودي �شابق اإىل كندا؟
ك�سف موقع “ميدل اإي�ست اآي”، �سبب فرار امل�سوؤول اال�ستخباراتي ال�سعودي ال�سابق »�سعد اجلربي« من 

بلده اإىل كندا وقال املوقع اإن ال�سبب يعود لل�سغوطات والتهديدات التي تلقاها من ويل العهد ال�سعودي 
»حممد بن �سلمان«  و«اجلربي« كان من امل�ست�سارين املوثوقني ملناف�س حممد بن �سلمان، االأمري »حممد بن 

نايف«، ويل العهد ال�سابق الذي اأُلقي القب�س عليه االأ�سبوع املا�سي.

وز�رة  ونقابيون  باحثون  ��ستعجل 
�سيا�سة  تفعيل  و�لريا�سة  �ل�سباب 
وطنية لل�سباب يف ظل �مل�ستجد�ت 
�ل�ساحة  ت�سهدها  �لتي  �لر�هنة 
عرب  �ل�سباب  فيها  ويحتل  �لوطنية 
�لفاعل  �ملوقع  ر�سمي  غري  �إيقاع 
و�سمن جل�سات وطنية نظمت حول 
مب�ستغامن   « �ل�سبانية  »�ل�سيا�سة 
مدر�ء  من  �لع�رس�ت  فيها  �سارك 
�ل�سباب و�لريا�سة و�إطار�ت �لقطاع 
�أطرتها  �لوطن  وليات  من خمتلف 
قطاع  لعمال  �لنقابية  �لحتادية 
حتت  �ملن�سوية  و�لريا�سة  �ل�سباب 
�أكادمييون  دعا   « »�سناباب  نقابة 
ونقابيون �إىل �رسورة �عتماد �سيا�سة 
من  يتم  لل�سباب  للدولة  جديدة 
�إعالمية  �سبكة  ��ستحد�ث  خاللها 
قنو�ت  يف  تتمثل  �ل�سباب  لفائدة 

�إعالمية منها قناة �ل�سباب �لتي دعا 
رئي�س �جلمهورية عبد �ملجيد تبون 
�ملجل�س  تفعيل  مع  �ن�سائها  �إىل 
�لأعلى لل�سباب كما دعا �مل�ساركون 
بظروف  �لهتمام  �رسورة  �إىل 
�لطو�قم  �أمام  �ملتاحة  �لعمل 
�لبيذ�غوجية وع�رسنة دور �ل�سباب 
و�عتماد منط ت�سيري جديد يقرتب 
وميولتهم  �ل�سباب  �هتمامات  من 
�ملو�رد  مدير  وبح�سور  هذ� 
و�لريا�سة  �ل�سباب  بوز�رة  �لب�رسية 
رفعت تو�سيات �جلل�سات �إىل وزير 
على  �مل�ساركون  ير�هن  �إذ  �لقطاع 
�لأفكار  من  �لعديد  جت�سيد  �أهمية 
�ل�سباب  جل�سات  يف  طرحت  �لتي 
مد�ر  على  ��ستمرت  �لتي  �لوطنية 

ثالث �أيام كاملة 
م.اأمني

م�ستغامن حتت�سن الطبعة االوىل

ال�شيا�شة ال�شبانية على 
طاولة جل�شات وطنية

�لأيدي  تعقيم  مو�د  �أ�سعار  ت�سهد 
هذه  خالل  �أحجامها  مبختلف 
م�ستوى  على  جنونيا  �رتفاعا  �لفرتة 
�ملنتجات  وباعة  �ل�سيدليات  كثري 
مبدينة  �لطبية  و�سبه  �ل�سيدلنية 
تز�منا  �لبلديات  وخمتلف  �لبويرة 
عليها  و�لو��سع  �لكبري  �لإقبال  مع 
�لظرف  بفعل  �ملو�طنني  طرف  من 
على  بالدنا  تعي�سه  �لذي  �حل�سا�س 
�نت�سار  ب�سبب  �لعامل  دول  غر�ر 
�لذي  �لأمر  وهو  كورونا  فريو�س 
يف   « »�لو�سط  يومية  عليه  وقفت 
�ملدينة  �أرجاء  عرب  قادتنا  جولة 
�لذين  �ملو�طنني  بع�س  عرب  حيث 
�ل�سديد  �سخطهم  عن  منهم  تقربنا 

�ملنتظرة من  من هذه �خلطوة غري 
�لذين  �لباعة  هوؤلء  بع�س  طرف 
بالإ�ستغالليني  حمدثونا  و�سفهم 
�لذين ي�سعون لتحقيق �لربح �ل�رسيع 
�لزو�يل  �ملو�طن  ح�ساب  على 
�قتناء  �لظروف  عليه  حتمت  �لذي 
هذ�  من  نف�سه  حلماية  �ملو�د  هذه 
باأ�رسه  �لعامل  �أرعب  �لذي  �لفريو�س 
�ملنظمة  ��ستنكرت  جهتها  ومن   ،
�مل�ستهلك  و�إر�ساد  حلماية  �لوطنية 
هذه  لها  بيان  عرب  �لبويرة  مكتب 
�لزياد�ت غري مربرة يف �لأ�سعار �لتي 
�لذين  لدى �ملنتجني  بقيت م�ستقرة 

�ت�سلت بهم للتحري يف �لق�سية .
اأح�سن مرزوق

اإقبال وا�سع عليها بالبويرة

ارتفاع جنوين يف اأ�شعار مواد 
التعقيم بال�شيدليات

ي�سني بوغازي   

بات �حلر�ك لعبة خطرية ! �إذ �أنتقل من  ف�ساء  ن�سايل 
�إىل   ، ر�ئعني  وطني  غ�سب  و  ثوري  عنفو�ن  باأهازيج 
ف�ساء  قد يغدو  بوؤرة  مالئمة  جد� لتف�سي  وباء قاتل 

مل ياأخذه  �أغلب �حلر�كيني على حمامل �جلّد !
فال يعقل �أن تغلق جميع �لف�ساء�ت �لأهلية  تلك �لتي 
�لنا�س يف مدن  �أيام فقط عامرة  بحيوية  كانت منذ 
عرو�سها  على  خاوية  فجاأة  فتغدو    ، �لأ�سهر  �لعامل 
بعٌد  تتك�سف  مل   ، مدمرة  ماآلت   من  وحت�سبا  خوفا 
�لأقل  �جلز�ئر  �سو�رع  فيما   ! �حلقيقة  معاملها 
�إمكانيات  �سحية  مقارنة ببقية تلك �لبلد�ن  ما تز�ل  
حتت في�س م�سري�ت  هوجاء ، بل �إن �حلر�ك نف�سه 

و�لف�سل  �لإمكانيات  ل�سعف  لطاملا رفع  م�سارعاته  
�إىل  �لأ�سبوعي  خروجه  مو��سلة  �إىل  يتنادى  لكنه   ؟ 
�ل�سالمة  �حتياطات  لأدين  كامل  غياب  يف  �سو�رع  
�ل�سحية ، و�إن كانت ل تعني �سيئا يف �سو�رع مفتوحة 
�سالمته  عن  �لآخر  �حدهم  يعرف  ل  �أ�سخا�س  بني 
�ل�سحية ؟�سوى �أن حر�كا ز�خر� بالوطنية قد جمعهم 
! مما  قد يجعل  ل �سمح �هلل  تف�سي �لعدوى �أعظم 

مما يت�سور �حلر�كيون �أنف�سهم .
�لأفكار  هذه  �أن   جهالة  عن  يفكرون  رمبا  �لذين  �إن 
ما  �إىل  �حلر�كي  �لتظاهر  �إيقاف  ب�رسورة   �مٌلنادية 
باأنها   ، �لقاتل  بالفريو�س  �لعدوى  بعد جتلي حقائق  

جمرد موؤ�مرة �سد �حلر�ك ، فهم و�همون ! بل هي 
قمة جهل  مركب جعل من كل �سيء موؤ�مرة ، وهوؤلء 
�أنف�سهم  ي�سقطون بهذه �ملعاين يف  بوتقة و�حدة كانو�  
منذ عام تقريبا  يتهمون نظاما  بوتفليقيا  �إنه يختلق 
�أفكار�  وهمية عن  موؤ�مرة غري موجودة ؟ فاإذ  بهم 

ي�سقطون فيما كانو� ي�ستنكرون !
بات �حلر�ك عندي، لعبة خطرية جد� ! بل رمبا  قد 
ي�سري   عندما  �لوطنية  باللحمِة  �لإ�رس�ر  يف  ت�ستغل 
على  قاتال   فريو�سا  مطية  و�حلر�كيون   �حلر�ك 
�لنت�سار عموديا و�أفقيا !لآن  من يخرجون هم جميع  
�لطبقات �لجتماعية من �لفقري �إىل �لغني ،�إىل ما دون 

ر�ئعا  حر�كا   رفع  �لذي  جمتمعنا  طبقات  من   ذلك 
عاليا وما يز�ل �سريفعه د�ئما 

�حلر�ك  �إيقاف  تريد  ع�سابة  من  فرد  �إين   يقال  قد 
�لذي  ذ�ك  هو   �لعاقل  ،لكن  �لأب�سع  يقال  ؟وقد 
ي�ستوقفه �خلطر �لد�هم حني يعلم به ،ولأن  م�سلحة 
عليا مبنطق �لثورية و�حلر�كيني ت�سبق جميع �مل�سالح 
�لأخرى ،ورمبا �حلر�ك يف �سهور �لكورونا هذه  يبدو 
�إنه  �أ�سحى م�سلحة �أخرى  خارج �مل�سلحة �لعليا �لتي 
تريد �سالمة  �سحية  للجز�ئريني جميعا حر�كيني وما 
منلك  �أننا  �لعامل  �أمام  نظهر  كي  �لأقل  ،على  دونهم 

عقول تفكر كبقية �لنا�س .

احلراك لعبة خطرية  !روؤى 

Yacine-bougha@hotmail.fr

ينتظر فتح مركز جديد لت�سفية �لدم 
مبدينة تيارت فيما �رسع موؤخر� يف 
�إجناز مركز �آخر ببلدية عني �لذهب 
مبر�سى  �لتكفل  حت�سني  �أجل  من 
�لق�سور �لكلوي ح�سبما �أفاد به �أم�س 
�لحد مدير �ل�سحة و�ل�سكان للولية 
و�أو�سح خمتار مقر�ن �أنه »�سيتم فتح 
ببلدية  �لدم  لت�سفية  جديد  مركز 
خالل  ت�سفية  14جهاز  ي�سم  تيارت 

ن�سبة  بلغت  حيث  �ملقبلة  �ل�سائفة 
�لأ�سغال به 85باملئة وميكنه �لتكفل 

بحو�يل 60مري�سا« .
و�أبرز �أنه » �سيتم يف �لقريب �لعاجل 
تيارت  ببلدية  تدعيم �ملركز �حلايل 
 32 �إىل  �إ�سافة  ت�سفية  جهاز�  ب15 
على  قدرته  لرتتفع  �ملتوفرة  جهاز 
 260 حو�يل  �إىل  باملر�سى  �لتكفل 

مري�سا«.

تيارت

فتح مركزين جديدين 
لت�شفية الدم

خمتلف  من  �إمر�أة   701 ��ستفادت 
وكالة  ت�سمنها  �لتي  �لتكفل  �آليات 
�ل�سنة  خالل  �لجتماعية  �لتنمية 
بهدف  ورقلة  بولية  �ملنق�سية 
�إدماج فعال  م�ساعدتها على حتقيق 
�لتنمية  يف  �مل�ساهمة  من  ميكنها 
ح�سبما   ، �لإجتماعية-�لإقت�سادية 
م�سوؤويل  من  �لأحد  �أم�س  علم 
فقد  �لإطار  هذ�  ويف  �لهيئة.  ذ�ت 
برنامج  و�سمن  �إمر�أة   26 ��ستفادت 
و  �لريفية  �ملر�أة  ن�ساطات  ترقية 

دعم  من  �ملنتجة  �لأ�رس  تدعيم 
ومنا�سج  خياطة  )�آلت  بالعتاد 
�سمان  بغر�س   ، �لطبخ(  وجتهيز�ت 
حتقيق  و  للدخل  مدرة  �أن�سطة  لهن 
�لتكفل  كما مت  �لذ�تية.  �ل�ستقاللية 
�أر�مل  و  مبطلقات  �لنف�سي  �لطبي 
لفائدة  �سعب  و�سع  يف  مر�هقات  و 
حت�سني  من  مكنهن  مما  حالة،   321
و�لنف�سية،  �ل�سحية  �أو�ساعهن 
وبالتايل �إعادة �إدماجهن يف �ملجتمع، 

مثلما �رسح مدير �لوكالة.

وكالة التنمية االجتماعية بورقلة

تكفل باأكرث من 700 اإمراأة 
يف 2019 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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