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بني اجلزائر واأوربا

تعليق  الرحالت اجلوية والبحرية بداية من اخلمي�س
وزارة العمل 

توقيف ا�ستدعاء املر�سى  يف اإطار املراقبة الطبية
وزير الرتبية يك�سف

معاجلة 69 ان�سغاال من بني 87 رفعتها النقابات 

رئي�ص م�سلحة الأمرا�ص املعدية مب�ست�سفى ب�فاريك، حممد ي��سفي

فر�س احلجر ال�سحي على بوفاريك والبليدة ممكن
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  .          خرباء اقت�ساديون :اجلزائر غري م�ستعدة لتفاقم اأزمة كورونا
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فيما مت اإجالء اأكرث من 700 م�سافر يف رحلتني  متتاليتني 

اأكرث من 100 م�سافر عالق مبطار الدار  البي�ساء  
.    اخلطوط امللكية املغربية تتخلى عن زبائنها

املديرية العامة للجمارك 

تكذيب خرب فتح م�سابقة 
للتوظيف

ما  �أم�س،   ، لها  بالغ  يف  �جلز�ئرية،  للجمارك  �لعامة  �ملديرية  نفت 
م�سابقة  فتح  بخ�سو�س  �الجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع  عرب  تد�وله  مت 

للتوظيف باإد�رتها.
بهذ�  تد�ولها،  �لتي مت  �الأخبار  �أن  للجمارك،  �لعامة  �ملديرية  و�أفادت 
�خل�سو�س غري �سحيحة، موؤكدة �أن �أي �إعالن عن م�سابقة يخ�سها، �سيتم 
dz   HYPERLINK «http://:ن�رشه عرب موقعها �اللكرتوين �لر�سمي
 ،.www.douane.gov/» \t «_blank» www.douane.gov
�أو عرب ح�ساباتها �لر�سمية، على مو�قع �لتو��سل �الجتماعي، فاي�سبوك 

.algeriedouanedz :تويرت ،douane.dgd :
مرمي خمي�سة

نتائج حتاليل  خمرب با�ستور  

نفي اإ�سابة 03 رعايا اأجانب 
بكورونا يف وهران

ك�سفت   �لنتائج  �لتي �عنها خمرب با�ستور  على  عينات  �حلاالت  �لتي  ت
ما   ، �سلبية  �أم�س  �أنها  ر  بوهر�ن  نها  زرجب  مب�ست�سفى  بن  عزلها  م 
�لفرن�سي  �سنة  و�لرعية   25 �لعمر  �لبالغ  من  �لرعية  �ال�سباين  �أن  يوؤكد 
يف �ل27 من �لعمر باالإ�سافة �إىل �جلز�ئري �ملغرتب  باأوروبا يف �ل78 
�سبيحة  عنهم  �الإفر�ج  مت  حيث   ، كرونا  بد�ء  م�سابني  غري  �لعمر  من 

�أم�س  �الثنني بعدما كانو�  باحلجر �ل�سحي مب�ست�سفى بن زرجب .

البويرة

حتاليل �سلبية حلالة ال�سيخ 
املغرتب

ك�سفت �مل�سالح �ل�سحية بالبويرة عن �سلبية نتائج حتاليل �لدم �لو�ردة 
باحلالة  �خلا�سة  �لعا�سمة  باجلز�ئر  با�ستور  معهد  من  �أم�س  �سبيحة 
�سنة   72 �لبالغ  �ملغرتب  لل�سيخ  كورونا  بفريو�س  �إ�سابتها  فيها  �مل�ستبه 
و�لقابع منذ �أزيد من �أ�سبوع باحلجر �ل�سحي مب�ست�سفى «حممد بو�سياف 
« مبدينة �لبويرة ، حيث مت و�سعه بامل�سلحة �ملرجعية �خلا�سة بامل�ستبه 
�أعر��س كورونا عليه خا�سة و�أنه عاد من فرن�سا قبل  فيهم بعد ظهور 
�أ�سبوعني ما ز�د من �سكوك �إ�سابته بعدوى فريو�س كورونا ، وقد �سنعت 
هذه �حلالة جو� من �لذعر و�لهلع لدى �سكان منطقة �أوالد ر��سد �لتي 

ينحدر منها ليتنف�س �جلميع �أم�س �ل�سعد�ء .
اأح�سن مرزوق

اجللفة و �سطيف

ك�سف وتدمري �سبع قنابل 
يديوية

�لوطني  للجي�س  مفارز  ودمرت  ك�سفت  �الإرهاب،  مكافحة  �إطار  يف 
�إثر عمليات بحث ومت�سيط متفرقة  �ل�سعبي، يوم 15 مار�س 2020، 
و�سطيف/�لناحية  �الأوىل  �لع�سكرية  �جللفة/�لناحية  من  بكل 
�أوقفت  فيما  �ل�سنع،  تقليدية  قنابل   )07( �سبع  �خلام�سة،  �لع�سكرية 
مفرزة م�سرتكة للجي�س �لوطني �ل�سعبي بالتن�سيق مع م�سالح �الأمن 
بتب�سة/�لناحية  �الإرهابية  للجماعات  دعم   )01( عن�رش  �لوطني، 

�لع�سكرية �خلام�سة.

حممد بن ترار

ال يز�ل  ما يزيد عن 100 م�سافر 
حممد  مبطار  عالق   جز�ئري 
�خلام�س للد�ر �لبي�ساء  بعدما مت 
�خلطوط  قبل  من  عنهم  �لتخلي 
�مللكية �ملغربية  �لتي �سجلو� على 

�لعا�سمة  بني  ما  متنها رحالتهم  
و�لد�ر �لبي�ساء   يف حني  جنحت  
يف  �جلز�ئرية  �جلوية  �خلطوط 
م�سافر   700 عن  يزيد  ما  �إجالء 
م�سافر   360 بحو�يل  فوج  �أخرهم 
و�سل  مطار �أحمد بن بلة �لدويل 

بوهر�ن منت�سف ليلة �أم�س .

�الأولية  �ملعطيات  و�أ�سارت  هذ� 
�إجالء  يتم  �إن  �ملمكن  من  �نه 
و�لذين  �ليوم    نهار  �لعالقني  
�مللكية  �خلطوط  زبائن  من  هم 
باإعادتهم  بوعودها  تفي   مل  �لتي 
عن  تعوي�سهم  �أو  ديارهم   �إىل 
تذ�كرهم  �لتي ي�ستوجب تغيريها 

�جلز�ئرية  �جلوية  �خلطوط  عرب 
ل�سمان  نقلهم  من مطار حممد 
�خلام�س بالد�ر �لبي�ساء �إىل مطار 
هو�ري  بومدين  بالعا�سمة ، هذ� 
�لد�ر  مطار  من  عائدون  و�أ�سار 
ت�سود  عارمة  فو�سى  �أن  �لبي�ساء 
�خلطوط  مكتب  وخا�سة  �ملطار 

�لعر�قيل  بفعل  �جلز�ئرية  �جلوية 
�ملجال  غلق  بعد  و�جهوها  �لتي 
�الأذهان   �إىل  �أعاد  و�لذي  �جلوي 

حينما   1994 �أوت   26 �أحد�ث 
�جلز�ئر  بني  �حلدود  �أغلقت 

و�ملغرب .

عنا�رش  �ل�رشطة  متكنت 
لل�رشطة  �ملتنقلة  للفرقة 
الأمن  �لتابع  �سربة  �لق�سائية 
توقيف  �سبكة  من  تلم�سان  والية 
من  كمية  لرتويج  �ملخدر�ت  وحجز 
و100  بـ 01 كلغ  قدرت  �ملخدر�ت 
 25 �سربة  مبدينة  هندي  قنب  غر�م 

كلم غرب تلم�سان .
�لعملية متت على �إثر حاجز مر�قبة 
توقيف  مت  حيث  �ملدينة  مبدخل 
حيث  ظهرية  حقيبة  يحمل  �سخ�س 
كمية  على  بحوزته  عرث  تفتي�سه  بعد 
بـ 01 كلغ  وزنها  قدر  �ملخدر�ت  من 
م  �الأمر باملدعو»  غر�م يتعلق  و100 

�س «  33 �سنة و بعد �لتحقيق معه  مت 
توقيف �رشكائه يتعلق �الأمر ب�سخ�سني 
�الإجر�ء�ت  ��ستكمال  وبعد  �آخرين 
�إجناز  مت  �لق�سية  �ساأن  يف  �لقانونية 
ق�سية تكوين  �ساأن  جز�ئي يف  �إجر�ء 
�لنقل   – �حليازة   – �أ�رش�ر  جمعية 
و�الجتار يف �ملخدر�ت )قنب هندي ( 

بطريقة غري م�رشوعة، قدم �مل�ستبه 
مبوجبه  فيهم 03 �لثالثة �أمام 
لدى  �جلمهورية  وكيل  �ل�سيد  �أمام 
باإيد�عهم  �أمر  مغنية �لذي  حمكمة 
�حلب�س �ملوؤقت يف �نتظار ��ستكمال 

�لتحقيقات .
حممد بن ترار 

تفكيك �سبكة لرتويج املخدرات  بتلم�سان

حجز 1.1 كلغ من الكيف  املعالج 

خبر في 
صورة

بني اجلزائر واأوربا

تعليق  الرحالت اجلوية 
والبحرية بداية من اخلمي�س

بلما�سي يعّزي عائلة املتوفاة يف 
البليدة بكورونا

                                                                       
جمال  �لوطني  �لناخب  �أقدم 
�لتعازي  تقدمي  على  بلما�سي 
�ملتوفاة  �ل�سيدة  عائلة  �إىل 
كورونا  فريو�س  ب�سبب  موؤخر� 
�لبليدة،  و�لتي تقطن يف مدينة 
�لتعازي  توجيه  على  �أقدم  �أين 
ر�سالة  عرب  �ملتوفاة  عائلة  �إىل 
�جلز�ئري  �ل�سعب  على  وجهها 
�لقدم،  لكرة  �لر�سمي لالحتادية �جلز�ئرية  �ملوقع  و�لالعبني من 
و�لذين طالبهم ب�رشورة توخي �حلذر و�حليطة وتفادي �الحتكاك 

�لذي يوؤدي �إىل �نت�سار �لوباء.

فيغويل ين�سم حلملة التوعية 
�سد كورونا

 
�ن�سم �لالعب �لدويل �جلز�ئري �سفيان فيغويل على قائمة �لالعبني 
�لذين يقومون بتوعية �الأ�سخا�س �إىل �رشورة توخي �حلذر و�الأخذ 
بالتد�بري �ل�رشورية تفاديا النت�سار وباء كورونا، حيث ن�رش متو�سط 
ميد�ن �خل�رش من�سور� عرب ح�سابه �ل�سخ�سي على موقع �لتو��سل 
�الجتماعي «تويرت» �أقدم خالله على و�سع �لتعليمات �لتي و�سعتها 
مل�سق  خالل  من  �مل�ست�سفيات  و�إ�سالح  و�ل�سكان  �ل�سحة  وز�رة 

توعوي.

و�ل�سكان  �ل�سحة  مديرية  �أكدت 
لوالية �مل�سيلة، �أن �لتحاليل �أثبتت 
�ال�ستباه  مت  �لتي  �حلاالت  �أن 
بفريو�س  �أم�س  �أول  �إ�سابتها  يف 
�حلالتني  �أن  موؤكد�  �سلبية،  كورونا 
مب�ست�سفى  فيهما  �مل�سكوك 

فيها  �مل�سكوك  �لزهر�وي،و�حلالة 
حالتا  هما   ، بو�سعادة  مب�ست�سفى 
فقط،  حادة  مو�سمية  �أنفلونز� 
كورونا  بفريو�س  لهما  عالقة  وال 
نتائج  ظهور  بعد  وهذ�  �إطالقا، 
ومت  لهما  �أجريت  �لتي  �لتحاليل 

�إر�سالها �إىل معهد با�ستور باجلز�ئر 
�لعا�سمة، و�لتي كانت نتائج �سلبية 
و �أكدت �أنهم غري م�سابني بفريو�س 
�ل�سحة،  مديرية  دعت  و  كورونا، 
ب�رشورة  �لوالية  مو�طني  كافة 
،وعدم  و�حلذر  باحليطة  �لتحلي 

�الإن�سياغ ور�ء �الإ�ساعات و�الأخبار 
خمتلف  عرب  �ملتد�ولة  �لكاذبة 
�الجتماعي،  �لتو��سل  من�سات 
�خلوف  وزرع  �الأمور  تهويل  وعدم 

و�سط �ل�سكان.
عبدالبا�سط بديار

مديرية ال�سحة بامل�سيلة

ل وجود لأي اإ�سابة بفريو�س كورونا

اأ�سدر الوزير االأول، عبد العزيز جراد، االثنني، تعليمات اإىل وزير 
موؤقتا،  اأوروبا،  واىل  من  والبحرية،  اجلوية  الرحالت  لتعليق  النقل، 
هذا  ياأتي  االأوىل،  الوزارة  بيان  وح�سب  القادم  اخلمي�س  من  ابتداء 
من  للحد  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  لتعليمات  تطبيقا 
الوزارة  بيان  واأ�سار  الوطني  الرتاب  عرب  كورونا،  فريو�س  انت�سار 
االأوىل، اأن التعليق اال�س�ستثنائي �سيكون م�سحوبا برتتيبات،ـ الإجالء 
مواطنينا من البلدان املعنية، ح�سب ال�سروط والكيفيات التي �ستحدد 

من قبل �سركات النقل البحرية واجلوية.

�لقائد  �جلمهورية،  رئي�س  با�سم 
وزير  �مل�سلحة،  للقو�ت  �الأعلى 
للمر�سوم  �لوطني، ووفقا  �لدفاع 
مار�س   07 يف  �ملوؤرخ  �لرئا�سي 

�للّو�ء  �ل�سيد  �سي�رشف   ،2020
�ل�سعيد �سنڨريحة، رئي�س �أركان 
�جلي�س �لوطني �ل�سعبي بالنيابة، 
يوم غد �لثالثاء 17 مار�س 2020، 

للّو�ء  �لر�سمي  �لتن�سيب  على 
للقو�ت  قائد�  �عثامنية،  عمار 

�لربية.
�سانحة  �سي�سكل  �لتن�سيب  هذ� 

�أركان  رئي�س  �للّو�ء،  لل�سيد 
�جلي�س �لوطني �ل�سعبي بالنيابة، 
�إطار�ت  مع  توجيهي  لقاء  لعقد 

و�أفر�د قيادة �لقو�ت �لربية.

الّلواء رئي�س اأركان اجلـي�س الوطني ال�سعبي بالنيابة

تن�سيب القائد اجلديد للقوات الربية

باية .ع



رئي�ض م�سلحة الأمرا�ض املعدية مب�ست�سفى بوفاريك، حممد يو�سفي

فر�ض احلجر ال�صحي على بوفاريك 
والبليدة ممكن

ك�سف رئي�ض م�سلحة الأمرا�ض املعدية مب�ست�سفى بوفاريك، حممد يو�سفي، اأم�ض، اأن قرار فر�ض احلجر ال�سحي 
على بع�ض املناطق وارد، لكنه يتوقف على ارتفاع املنحنى الوبائي، وتو�سع بوؤرة تف�سي فريو�ض كورونا يف اجلزائر، 

من خالل جملة من املوؤ�سرات، وهي: ر�سد ارتفاع يف عدد حالت الإ�سابة والوفيات، بالإ�سافة اإىل تو�سع رقعة 
تف�سي الوباء، مع عدم قدرة املوؤ�س�سات ال�سحية، على ا�ستيعاب الكم الهائل من امل�سابني، معتربا اأن هذه موؤ�سرات 
جمتمعة ت�سرع ح�سبه، من اتخاذ ال�سلطات املعنية لهذا القرار، خ�سية انتقال العدوى، اإىل مناطق اأخرى �سليمة.

مرمي خمي�سة

ت�رصيح  يف  يو�سفي  �أكد  جهته،  من 
كل  �أن  »�لو�سط«،  جريدة  به  خ�ص 
�حلجر  قر�ر  تتخذ  مل  �لعامل،  بلد�ن 
�ل�سحي، لبع�ص من مناطقها عبثا، �إال 
بعد تطور �لو�سع �لوبائي �إىل �الأ�سو�أ، 
قر�ر  على  �أقدمت  مثال،  فال�سني 
�حلجر �ل�سحي تدريجيا، بد�ية مبدينة 
تابعة  �ملقاطعة  ثم   ، �ل�سينية  ووهان 

لها، فباقي مقاطعات �جلمهورية.
�أن  �ملتحدث،  ذ�ت  �أف�سح  حني،  يف 
فر�ص �حلجر �ل�سحي على �أي مدينة 
الأي  �الإجباري  �ملنع  يف  ميثل  كانت، 
منها  �خلروج  �أو  �لدخول،  من  مو�طن 
تخ�سع  ��ستثنائية،  حاالت  يف  �إال   ،

�ملعنية،  �جلهات  من  خا�ص  لت�رصيح 
�ملمكنة  �الحتياطات  كل  �أخذ  مع 

للتعقيم، على حدودها.
�الأمر��ص  م�سلحة  رئي�ص  ذكر  كما 
�أنه  بوفاريك،  مب�ست�سفى  �ملعدية 
حلد �الآن مل يتخذ قر�ر فر�ص �حلجر 
�ل�سحي، على بوفاريك و�لبليدة، لكنه 
�ملقبلة،  �الأيام  يف  م�ستبعد�،  لي�ص 
�لوطن،  عرب  �حلاالت  عدد  الأن  نظر� 
حالة   33 موؤكدة،  �إ�سابة  حالة   54 بلغ 

منها موجودة يف �لبليدة.

اعمر لعروم
» نقاط حت�سي�سية عرب 

الطرق يف 48 ولية »  
�الأمنية،  �حلو�جز  يخ�ص  فيما  �أما 

�لتي و�سعت يف حدود �ملناطق تف�سي 
تنقالت  تقييد  ق�سد  كورونا،  وباء 
�الأ�سخا�ص، قال �لعميد �الأول لل�رصطة، 
و�ل�سحافة،  �الت�سال  خلية  ورئي�ص 
�لوطني،  لالأمن  �لعامة  �ملديرية  يف 
�حلو�جز  تلك  �أن  �أم�ص  لعروم،  �أعمر 
�الأمنية هي حو�جز غري مادية، تدخل 
وهذ� يف  �الحرت�زية،  تد�بري  �إطار  يف 
حالة  بت�سجيل  معلومات  وجود  حال 
�إ�سابة، �أو �ال�ستباه ببع�ص �الأ�سخا�ص، 
من  و��سحة  �أعر��ص  ميلكون  �لذين 
باملنا�سبة،  م�سري�  كورونا،  فريو�ص 
عرب  حت�سي�ص  نقاط  و�سع  مت  �أنه  �إىل 
هذ�  يف  �ملو�طنني  للتوعية  والية،   48
مع  و�لتعاون  بالتن�سيق  �خل�سو�ص، 
خمتلف �لفاعلني �ملتدخلني يف جمال 

�ل�سحة وو�سائل �الإعالم.
يف حني �أف�سح لعروم، يف ت�رصيح خ�ص 
�ملديرية  فان  »�لو�سط«،  جريدة  به 
با�رصت  قد  �لوطني،  لالأمن  �لعامة 
بتاريخ 27 فيفري 2020، عرب موقعها 
�لفاي�سبوك   )2( و�سفحتي  �لر�سمي، 
حمالتها  بها،  �خلا�سة  و�لتويرت 
من  الأكرث  �سمحت  و�لتي  �لتح�سي�سية، 
على  �الإطالع  من  مت�سفح،   172000
�نت�سار  من  للحد  �الحرت�زية  �لتد�بري 
�ل�سحة  وحماية  كورونا،  فريو�ص 

�لفردية و�جلماعية يف �ملجتمع.
ذ�ت  �أكد  �لعملياتي،  �ل�سعيد  �أما على 
�ملتحدث، �أنه منذ ظهور �أوىل حاالت 
بادرت  للفريو�ص،  �لدويل  �النت�سار 
�ملديرية �لعامة لالأمن �لوطني، باأخذ 

�لتد�بري �لالزمة على م�ستوى، م�سالح 
و�لبحرية  �جلوية  �حلدود  �رصطة 
يف  �ملتدخلني  مع  بالتن�سيق  و�لربية، 
جمال �ل�سحة ملر�فقتها، يف �ملر�قبة 
�ل�سحية عرب نقاط �لدخول �إىل �أر�ص 
�لعمومية،  �ل�سحة  �لوطن، مبا يحفظ 
لكون  �أنه  �ل�سياق،  ذ�ت  يف  م�سري� 
مهام  �سمن  تدخل  �لعامة  �ل�سحة 
�الأمن �لعمومي مل�سالح �ل�رصطة، فقد 
�مل�ساهمة  على  م�ساحلها،  حر�ست 
�لوقاية  تد�بري  �تخاذ  يف  �لفعلية 
مربز�  �الأ�سخا�ص،  �سحة  وحماية 
�ملرحلة،  هذه  يف  �أولوياته  من  �أنه 
�الت�سالية،  �لن�ساطات  كل  تكثيف  هي 
و�إيقاف  �ملر�ص  حدوث  لتفادي 
�أن  خا�سة  �أثاره،  من  و�حلد  �نت�ساره 

�الأوبئة  من  كورونا  بفريو�ص  �الإ�سابة 
يفر�ص  ما  �لدويل،  �النت�سار  ذ�ت 
ملر�فقة  �جلهود  من  �ملزيد  ح�سبه 
بنقاط  �ملتو�جدة  �ل�سحية  �ملر�كز 

�لدخول �حلدودية.
�الأول  �لعميد  ذكر  �أخرى،  جهة  من 
�أي�سا،  �ستقوم  م�ساحله  �أن  لل�رصطة، 
�ملخت�سة  �ل�سحية  �ملر�كز  مبر�فقة 
�إقليم  عرب  �ملعدية،  �الأمر��ص  يف 
�لتكفل  عملية  لت�سهيل  �خت�سا�سها، 
�مل�سابني  �أو  �إ�سابتهم  بامل�ستبه 
�لتد�بري  كل  �أن  م�سيفا  بالفريو�ص، 
�لوقائية �ملتخذة يف هذ� �خل�سو�ص، 
حر�سا  �ملو�طنني،  �سالح  يف  تظل 
وتفاديا  ذويهم،  و�سحة  �سحتهم  على 

مل�سبّبات هذ� �لفريو�ص.
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وزير الرتبية يك�سف

معاجلة 69 ان�صغاال من بني 87 رفعتها النقابات 
�لوطنية،  �لرتبية  وزير  �أكد 
حممد و�جعوط ، �أم�ص �الثنني، 
يف  �ستن�سب  قطاعه  جهود  �أن 
مت  �لتي  �لطريق  خارطة  �سياق 
�إعد�دها حتت �سعار »�ملدر�سة، 
على  �مل�ستقبل«،  �إىل  �لوجهة 
�أكرث  �لتعليمية  �ملناهج  جعل 
حت�سني  �أجل  من  �ن�سجاما 
�لتعلمات  ونوعية  وجهاتها 
وتخفيف ثقل �ملحفظة وحتيني 

طرق �لتعليم و�لتعلم.
�أمو�ج  على  �لوزير  و�أو�سح 
وز�رة  �أن  �لوطنية  �الإذ�عية 
خا�سة«   »عناية  تويل  �لرتبية 
للجو�نب �ملتعلقة بالبيد�غوجيا 
�ملدر�سي  و�لف�ساء  و�حلكامة 
م�سري�  �الجتماعية،  و�ل�رص�كة 
�إىل �أن �جلهود �ستن�سب خا�سة، 
على  �لبيد�غوجي،  �ملجال  يف 
�أكرث  �لتعليمية  �ملناهج  جعل 
حت�سني  �جل  من  �ن�سجاما 
�لتعلمات  ونوعية  وجهاتها 
وكذ�  �ملحفظة  ثقل  وتخفيف 
و�لتعلم  �لتعليم  طرق  حتبني 

ب�سفة م�ستمرة.
--كما  �مل�سعى  هذ�  ويتاأتى 
»�إمكانية  �لتلميذ  مبنح  قال-- 
ومهار�ت  كفاء�ت  �كت�ساب 
يف  للتحويل  قابلة  فعلية 
و�سعيات حياتية وترقية �سعبتي 
ريا�سي  و�لتقني  �لريا�سيات 
�الآيل  �الإعالم  تعليم  جانب  �إىل 
�لتنمية  ملتطلبات  مر�عاة 

�القت�سادية و�لتكنولوجية«.
تنظيم  عن  باملنا�سبة  و�علن 
و�فاق  و�قع  حول  جل�سات 
تطور �ملنظومة �لرتبوية خالل 
فيها  ي�سارك  �لقادمة  �الأ�سابيع 
�ن  �ىل  الفتا  �لفاعلني،  جميع 
ما  لديها  »لي�ص  �لرتبية  وز�رة 
�لرتبية  الن  متليه  وما  تخفيه 
ق�سية  وهي  �جلميع  تعني 

�جلميع«.
»�مل�ستعجلة«  �الأمور  بني  ومن 
�أ�سار  �لقطاع،  عمل  برنامج  يف 
خمططات  �إعد�د  �إىل  �لوزير 
الأ�ساتذة  بيد�غوجية  ومذكر�ت 
�لتعليم �البتد�ئي و�جناز لوحات 

�الن�سجام  وحتقيق  �إلكرتونية 
�ملناهج  يف  و�لعمودي  �الأفقي 
حتبني  خالل  من  �لتعليمية 
�لوثائق �ملرجعية لهذه �ملناهج 
على �أن يتم هذ� �الأمر يف جو�ن 

. 2020
�ل�سياق  نف�ص  يف  حتدث  كما 
�لكتاب  جتزئة  م�رصوع  عن 
�ملدر�سي �إىل 3 �أجز�ء، مو�سحا 
بكتاب  تتعلق  �الأوىل  �لعينة  �أن 
�لذي  �بتد�ئي  �الأوىل  �ل�سنة 
كتيبات،  �أربعة  �إىل  تق�سيمه  مت 
من  �نه  �لوقت  نف�ص  يف  موؤكد� 
غري �ملمكن �ل�رصوع يف جت�سيد 
هذ� �مل�رصوع �بتد�ء من �ل�سنة 
�إىل  بالنظر  �لقادمة  �لدر��سية 
�أن �لكتب �لو�جب توفريها لهذه 

�ل�سنة قد �رصع فيه بالفعل.
و�جعوط  �أعلن  �آخر،  �سياق  يف 
و�للقاء�ت  �مل�ساور�ت  �أن 
نقابة   15 مبمثلي  جمعته  �لتي 
قطاعية مبعدل 8 �ساعات يوميا 
�إىل  فرب�ير   20 من  �لفرتة  يف 
من  مكنت  �جلاري  مار�ص   12

معاجلة 69 �ن�سغاال )بيد�غوجية 
ومهنية و�جتماعية( تقدمت بها 
على  م�سدد�  �لنقابات،  خمتلف 
�أن هذه �للقاء�ت �سادتها �أجو�ء 
�مل�سوؤولية  وروح  »�لهدوء  من 
وجود  �إىل  و�حلكمة«و�أ�سار 
�لنقابات  بني  »م�سرتكة«  ملفات 
وهي �لقانون �الأ�سا�سي �خلا�ص 
وكذ�  �لرتبية  �أ�سالك  مبوظفي 
�خلدمات �الجتماعية ومر�جعة 
�أن  مربز�  �لرتبوية،  �ملنظومة 
ردود  باإر�سال  قامت  وز�رته 
ب�سفة  �رصيك  كل  �إىل  خا�سة 
لالن�سغاالت  طبقا  ر�سمية 
�ملعرب عنها يف �للقاء�ت �لثنائية 
يف  ت�ساركية  »مقاربة  �سياق  يف 
عالج كل �مللفات �ملطروحة«.

   وذكر يف ذ�ت �لوقت بتن�سيب 
جلنة متابعة على م�ستوى ديو�ن 
هناك  �أن  �إىل  الفتا  �لوز�رة، 
�ىل  حلها  يف  »حتتاج  ملفات 
تفكري وت�ساور وبحث«، يف �إ�سارة 
منه �إىل ملفي �لقانون �الأ�سا�سي 

و�خلدمات �الجتماعية.

وزير التجارة يزور مركز اردي�ض ويوؤكد 

ال وجود الأزمة  متوين باملواد الغذائية  بفعل كورونا
�لتجارة  وزير  طماأن 
�لزيارة  كمال  رزيق  خالل 
�لتفقدية �لتي قادته �إىل �ملركز 
�أردي�ص �ملو�طنني  �لتجاري 
كل  متلك  �لدولة  �أن 
�ل�سوق  �الإمكانيات  لتمويل 
ال  �نه  �لغذ�ئية  موؤكد�  باملو�د 
وقوع  للهلع و�خلوف من  د�عي 
�أزمة غذ�ء مهما ��ستدت  درجة 

�لوباء .
�إن  م�ساحله  و�أ�سار رزيق  هذ� 
�لتد�بري  كافة  �تخذت  قد 
�لوقائية و�لعملية لدعم �الأ�سو�ق 
ما  نافيا   ، �لغذ�ئية  باملو�د 
يف  �الأطر�ف  بع�ص  تتد�وله 
ندرة يف  �ملو�د  �إمكانية وجود 
يف  �أزمة  وبعدها   ، �الأ�سا�سية 
لالأ�سو�ق  �لتموين  �لغذ�ئي 

نتيجة تو�سع  وباء كرونا ، �لذي 
خطره  بعيدة  موؤ�رص�ت  تبقى 
كل  �أننا  ن�سع  �إال   ،
 ، �الحتياطات  بغية حما�رصته 
هذ� ودعا  �لوزير �لقائمني على 
�ملركز �لتجاري �ردي�ص  بالغلق 
�لرتفيه  �لفوري  لف�ساء�ت 
م�ستوى  على  �ملوجودة 
�لعمال  �إىل  دعا  كما   ، �ملركز 

كافة  �تخاذ  �رصورة 
لتفادي  �الإجر�ء�ت  �لوقائية 
من  وذلك  �ملر�ص  �نت�سار 
�ال�ستعمال  للمطهر�ت  خالل 
م�سافة  و�لقفاز�ت  و�حرت�م 
وتفادي  �ملو�طنني  مع  �الأمان 
�الحتكاك  �لذي قد يكون �سببا 

مبا�رص� لنقل �لعدوى .
حممد بن ترار

�سالل يوؤكد اطالعه على ملف نهب عائلة هامل يف تقرير اأمني  

التما�ض عقوبة 20 �صنة �صجنا يف حق 
عبد الغاين هامل وابنه 

.       بني  15 و10 �سنوات يف حق باقي اأفراد عائلته
.      ممثل اخلزينة العمومية يرافع لعقوبات جد رادعة 

جراء نهب 60 عقارا
�لتم�ص وكيل جمهورية  حمكمة 
باجلز�ئر  �حممد  �سيدي 
عقوبة   ، �لعا�سمة،  �الثنني 
حق  يف  نافذة  �سجنا  �سنة   20
�ل�سابق  �لعام  �ملدير  من   كل 
�لغاين  عبد  �لوطني  لالأمن 
�لتم�ص  فيما  و�بنه �أميار  هامل 
عقوبة 15 �سنة �سجنا نافذة يف 
�سفيق   ، مر�د  �أبنائه  باقي  حق 
لزوجته  �سنو�ت  و10  و�سهيناز  
مع  غر�مة  �سليمة   عناين 
و�حد  لكل  دينار  ماليني  ب8 
عقارتهم  كافة  وم�سادرة  منهما 
�ملحجوزة  �ملالية  مبالغهم 
، ومت خالل  �لبنكية  و�أر�سدتهم 
�أقو�ل  �إىل  �ال�ستماع  �ليوم  هذ� 
�لوزير �الأول �ل�سابق عبد �ملالك 
�سالل ك�ساهد� يف �لق�سية حيث 
�طلع  �نه  �ملحكمة  لهيئة  �أكد 
نهب عائلة هامل  تفا�سيل  على 
طريق  عن  تيبازة  والية  للعقار 
ليكلف  �إليه  ورد  �مني  تقرير 
باتخاذ  �ملالية  وزير  بعدها 
حلماية  �ل�رصورية  �الإجر�ء�ت 
من  و�ل�سناعي  �لفالحي  �لعقار 
�لتما�ص  مت  وقد   . �لنهب  هذ� 
حق  �ملدير  يف  �الأحكام  هذه 
�لوطني  لالأمن  �ل�سابق  �لعام 
بعد  عائلته  �أفر�د  وباقي 
ذ�ت  بتهم  �أيام  الأربعة  حماكمته 
�أبرزها  �لف�ساد  بق�سايا  �ل�سلة 
غري  و�لرث�ء  �الأمو�ل  تبيي�ص 
�مل�رصوع و��ستغالل �لنفوذ وكذ� 
عقارية  �أوعية  على  �حل�سول 

بطرق غري م�رصوعة
يف  �ملتهمني  لبقية  وبالن�سبة 
وكيل  ،�لتم�ص  �لق�سية،  ذ�ت 
�جلمهورية عقوبة 15 �سنة �سجنا 
مع غر�مة ب8 ماليني دينار يف 
مو�سى  �ل�سابق  تيبازة  و�يل  حق 
�سنة   12 عقوبة  وكذ�  غالي 
و�يل  حق  يف  �لغر�مة  نف�ص  مع 
تل�سمان �ل�سابق بن �سبان زوبري 

باالإ�سافة �ىل عقوبة 10 �سنو�ت 
�سجنا وغر�مة ب8 ماليني دينار 
�ل�سابقني  وهر�ن  و�ليا  حق  يف 
عبد �لغني زعالن وعبد �ملالك 
�لتما�ص  مت  كما   ، بو�سياف 
عقوبة 10 �سنو�ت حب�ص وغر�مة 
كل  حق  يف  دينار  مليون  بو�حد 
من �ملدير �لعام �ل�سابق لديو�ن 
�لعقاري  و�لت�سيري  �لرتقية 
 ، حممد  د�ي  رحاميية  حل�سني 
�ل�سابق الأمالك �لدولة  و�ملدير 

بتيبازة بوعمري�ن علي .
ومت �لتما�ص  عقوبة ب8 �سنو�ت 
دينار  نافذة  ومليون  حب�ص 
غر�مة كغر�مة مالية يف حق كل 
من مدير �لت�سيري �لعقاري بوالية 
�جلز�ئر معا�ص في�سل و خلدون 
�ل�سناعة  مدير  �لرحيم  عبد 
�سابقا وكذ� �ملتهم  معلم �سليم 
لوهر�ن  �لدولة  �أمالك  مدير 
حق  يف  �اللتما�ص  نف�ص  وكذ� 
رئي�ص  جلول  حمر�ت  �ملتهم 
�لت�سيري  لوكالة  تابعة  م�سلحة 
وكذ�  �جلز�ئر  بوالية  �لعقاري 
حق  �ملتهم  يف  �لعقوبة  نف�ص 
م�سلحة  رئي�ص  نا�رص  �سنيني 
مبفت�سية �أمالك �لدولة و�لتم�ص 
عقوبة  �أي�سا  �لعام  �حلق  ممثل 
مع  نافذة  حب�سا  �سنتني  عقوبة 
حق  يف  دينار  مبليون  غر�مة 
مرقي  وهو  علي  بايل  �ملتهم 
�الأطر�ف  وبخ�سو�ص  عقاري. 
�ل�رصكات  يف  �ملمثلة  �ملعنوية 
فقد  �لق�سية  هذه  يف  �ملتابعة 
غر�مة  حقها  يف  �لتما�ص  مت 
دينار  مليون  ب32  تقدر  مالية 
ممتلكاتها  جميع  م�سادرة  مع 
منعها  مع  �ملنقولة  و�الأمالك 
من ممار�سة �لن�ساط �القت�سادي 

ملدة 5 �سنو�ت .
قبل  �لعام  �حلق  ممثل  وكان 
�لتم�ص  �لعقوبات  لهذه  �لتما�سه 
رف�ص �لدفوع �ل�سكلية �لتي تقدم 

لبطالن  �ملتهمني  بها  حمامي 
�لعمومية  �لدعوى  �إجر�ء�ت 
بدعوى �لتقادم حيث �أبرز وكيل 
هذه  �جلر�ئم  �جلمهورية  �ن 

م�ستمرة والت�سقط بالتقادم  .
�سالل 

اأطلعت على نهب عائلة 
هامل لعقار تيبازة يف 

تقرير اأمني

�لر�بع  �ليوم  ��ستهل  وقد 
�ملحاكمة  هذه  �أطو�ر  من 
�لوزير  �إيفاد�ت  �إىل  باال�ستماع 
�ملالك  عبد  �ل�سابق  �الأول 
مثل  ك�ساهد  �لذي  �سالل 
لتعليمات  حيث  نفى  �إعطائه 
الأبناء  �متياز�ت  ملنح 
لالأمن  �ل�سابق  �لعام  �ملدير 
على  �طلع  �نه  �لوطني  موؤكد� 
الأبناء  �ملمنوح  �لعقار  ق�سية 
�إطار  تيبازة  يف  بوالية  هامل 
وز�ري  �جتماع  خالل  �أمني 
بعد  �أبلغ  �أنه  �إىل  م�سغر م�سري� 
كلف  �لذي  �ملالية  ذلك  وزير 
�لدولة  �أمالك  مدير  بدوره 
�الإجر�ء�ت  التخاذ  بتيبازة 
مر�فعة  وخالل  �ل�رصورية 
ك�سف  �لعمومية  �خلزينة  ممثل 
�لق�سية  �لتحقيقات يف هذه  �ن 
ل60  هامل  �أ  نهب  عن  ك�سفت 
 25 25عقار�  منها   عقار� 
بوهر�ن ، 24 باجلز�ئر �لعا�سمة 
ب�سطيف  وو�حد  بتل�سمان   5،
و�لتم�ص  متو�سنت  بعني  و�آخر 
من  �لعمومية  �حلزينة  ممثل 
تطبيق  عقوبة  �ملحكمة  هيئة 
ر�دعة مع غر�مة ب 500 مليون 
و500  �ملمتلكات  عن  دينار 
كتعوي�ص  �أخرى  دينار  مليون 
عن �ل�رصكات و100 مليون دينار 
كتعوي�ص عن �ل�رصر مع م�سادرة 

�أمالك جميع �ملتهمني .
باية ع 

حم�ض توؤيد فكرة تعليق احلراك 
�ل�سلم  جمتمع  حركة  دعت 
�نت�سار  �لتعامل مع م�ساألة  �إىل 
وم�سوؤولية  بجدية  كورونا  وباء 
�لالمباالة  حالة  وجتنب 

هذ�  يف  وعربت  و�لغفلة 
لفكرة  م�ساندتها  عن  �ل�سياق 
لل�سحة  حماية  �حلر�ك  تعليق 

�لعمومية

�جتماع  توج  للحركة  بيان  ويف 
حم�ص  �لوطني  طلبت  مكتبها 
من  �البتعاد  �ملو�طنني  من 
و�الكتظاظ  �لتجمعات  �أماكن 

فكرة  و�عتبار  و�الحتكاك 
يتد�ولها  �لتي  �حلر�ك  تعليق 
ينبغي  م�سوؤولة  فكرة  �لن�سطاء 

باية ع �عتمادها 



24 �ساعةالثالثاء 17 مار�س  2020  املوافـق  ل 22 رجب  1441ه 4

احلجر ال�سحي على املدن املوبوءة وارد
اإمكانية تقييد تنقالت الأ�شخا�س موؤقتا

مرمي خمي�شة

واأكد بن بوزيد، يف ت�رصيح له للإذاعة 
احلالية  الو�ضعية  اأن  الثالثة،  الوطنية 
باجلزائر،  كورونا  فريو�س  النت�ضار 
داعيا  ال�ضاعة،  حلد  م�ضتقرة 
خا�ضة  املواطنني  جميع  باملنا�ضبة، 
يف  للبقاء  وامل�ضنني  االأطفال  منهم 
للت�ضدي  احرتازي  كاإجراء  منازلهم 

لفريو�س كورونا.

الأرقام امل�شجلة منخف�شة 
ولكنها مقلقة

اأن  نتوقع  »ال  الوزير:  اأ�ضاف  كما 
ن�ضجل اأعدادا مثل امل�ضجلة يف الدول 
االإ�ضابات  عدد  بخ�ضو�س  االأوروبية 
 54 اإ�ضابة  ت�ضجيل  لكن  والوفيات، 
واليات،  ثمانية  عرب  وفيات،  اأربع  مع 
منخف�ضا  ح�ضبه،  يبقى،  »عدد  وهو 
باملنا�ضبة،  منوها  مقلق«،  ولكنه 
اأ�ضحاب  اإ�رصاك  املمكن  من  اأنه 
الوباء  العيادات اخلا�ضة، يف مواجهة 
اإذا تطلب االأمر ذلك، حيث اأن  بع�س 
اأ�ضحاب العيادات اخلا�ضة ح�ضبه، قد 
ات�ضلوا بالوزارة، لو�ضع جتهيزاتهم يف 

خدمتها للت�ضدي للفريو�س.
وذكر ذات املتحدث، يف نف�س ال�ضياق، 
الكمامات،  من  كافية  كمية  هناك  اأن 
للكمية  دقيق  باإح�ضاء  طالب  بعدما 
اإىل  امل�ضت�ضفيات،  كل  يف  املوجودة 
االأقنعة،  مبنتجي  اجتمع  اأنه  جانب 

الكمامات  ت�ضدير  من  منعهم  مت  و 
للخارج، باالإ�ضافة اإىل ذلك مت تقدمي 
اأولية  املادة  الإخراج  لهم،  ت�ضهيلت 
ال�ضتعمالها  املوانئ،  يف  املحجوزة 

يف االإنتاج.
احلجر ال�شحي على املدن 

املوبوءة اأمر وارد

يف �ضياق منف�ضل، ك�ضف وزير ال�ضحة 
اأن  امل�ضت�ضفيات،  واإ�ضلح  وال�ضكان 
على  ال�ضحي  احلجر  اإجراء  فر�س 
املناطق، التي انت�رص فيها الوباء، اأمر 
وارد اإذا تطلبت ال�رصورة ذلك، متمنيا 
عدم بلوغ هذه املرحلة من االإجراءات، 
اتخذت  اجلزائر  باملقابل، اأن  موؤكدا 
من  للت�ضدي  اللزمة  االإجراءات  كل 
اتخاذ  اإمكانية  مع  الفريو�س،  انت�ضار 
تطور  ح�ضب  اأخرى،  فورية  تدابري 

املتوقعة  الثانية  االأزمة  لكن  الو�ضع، 
فريو�س  تف�ضي  بعد  اأي�ضا،  واخلطرية 
مطالبا  الهلع،  هي  ح�ضبه  كورونا 

اجلميع باأخذ احليطة واحلذر.
احتمالية عزل مناطق  بخ�ضو�س  اأما 
التي  بوفاريك،  و  كالبليدة  معينة 
لفريو�س  االأوىل  احلاالت  بها  ظهرت 
اإىل  اللجوء  اأنه  الوزير  اأو�ضح  كورونا، 
بقوله  م�ضريا  وارد،  اأمر  التدبري  هذا 
اإنه »تدبري نحتفظ به لوقت ال�رصورة، 
ناأمل  الأننا  تنفيذه  يف  نرغب  ال  لكننا 
يف اأال يتدهور الو�ضع«، قبل اأن يذكر 
يف نف�س ال�ضياق، بتخ�ضي�س »اأزيد من 
اإنعا�س«، حاثا باملنا�ضبة،  400 �رصير 
للقطاعني  التابعة  ال�ضحة  موؤ�ض�ضات 
»مواجهة  على  واخلا�س  العمومي 

املر�س وتقليل خطر انت�ضاره«.

احلراكيون مدعوون لتعليق 
احلراك موؤقتا خدمة للم�شلحة 

العامة

ال�ضحة،  وزير  دعا  اأخرى،  جهة  من 
باحلكمة  التحلي  اإىل  احلراكيني 
موؤقتا،  تعليق احلراك  وامل�ضوؤولية  و 
ال�ضعبي  احلراك  يف  اال�ضتمرار  الأن 
يعد اأمرا خطريا من الناحية العلمية، 
الأنه متعلق بتجمع ي�ضهل انت�ضار هذا 
بغ�س  اأنه  م�ضيفا  اجلديد،  الفريو�س 
التي  ال�ضعبية  املطالب  عن  النظر 
اأحرتمها، يبقى احلراك قبل كل �ضيء 
يف  يتواجد  قد  الأ�ضخا�س،  جتمعا 
اأو�ضاطهم من يحمل فريو�س كورونا، 

مما قد ينقل العدوى للبقية.
عن  الك�ضف  حتاليل  وبخ�ضو�س 
باأن االأطباء  االإ�ضابة، �ضدد بن بوزيد 
االأ�ضخا�س  بتحديد  املعنيون  هم 
الذين يجب اأن يخ�ضعوا للفحو�ضات، 
التحاليل  اأن  ال�ضياق  هذا  يف  وك�ضف 
االإعلن  ليتم  با�ضتور،  ملعهد  توجه 
واأنه  �ضاعات،   3 مرور  بعد  عنها 
على  للإطلع  به،  دائم  ات�ضال  على 
باالإ�ضابات  اخلا�ضة  التفا�ضيل  جميع 
م�ضريا  عامة،  ب�ضفة  الفريو�س  و 
اأن  الفي�ضبوك،  عرب  ن�رصه  فيديو  يف 
علقة  لديه  تكون  ال  الذي  ال�ضخ�س 
اأو  بالفريو�س  بامل�ضابني  مبا�رصة 
بها  ينت�رص  التي  باملنقطة  يتواجد 

الفريو�س ال يحتاج الإجراء التحاليل.

اأو�شح وزير ال�شحة وال�شكان واإ�شالح امل�شت�شفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اأن قرار رئي�س 
اجلمهورية، عبد املجيد تبون، بـ«منع التجمعات«، يعني و�شع قوانني تعاقب املخالفني لذلك، م�شريا 

اإىل اإمكانية تقييد تنقالت الأ�شخا�س، ب�شفة موؤقتة، م�شتقبال.     

باأمر من ال�شلطات العليا للبالد  

خاليا اأزمة مبقرات الواليات 
با�رصت ال�ضلطات الوالئية بواليات 
الوطن على تن�ضيب  خليا  اأزمة 
خا�ضة مبقر الواليات  للعمل على  
وتو�ضعه  كرونا  لوباء  الت�ضدي 
لتنفيذ  بالواليات  وا�ضتعدادا 
ملحا�رصة  ا�ضتعجاليه  اإجراءات 

الوباء  وتفادي انت�ضاره .
تنفيذا  جاءت   التن�ضيب  عملية 
فيها  مبا  للبلد  العليا  لل�ضلطات 
تت�ضكل   حيث   ، الداخلية  وزارة 
خمتلف  ممثلي  من  اخلليا 
احلماية  غرار  على  القطاعات 
 ، ال�ضحة   ، االأمن   ، املدنية 
 ، التجارة  املحلية  االإدارة 
العايل،  الدينية،التعليم  ال�ضوؤون 
وال�ضوؤون  والتنظيم  الثقافة، 
ال�ضناعة   ، اجلمارك   ، العامة 
يقع  حيث   ، واملناجم  والطاقة 
متابعة  اللجان  هذه  عاتق  على 
تو�ضع دائرة االإ�ضابة بوباء كرونا 
�ضبل   عن  والبحث  بالواليات  
للت�ضدي لتو�ضعه ، مبا فيها القيام 
التجمهر  ملنع  ردعية  باإجراءات 
 ، املقاهي  م�ضتوى  على  خا�ضة 

والقاعات  امللعب    ، املطاعم 
امل�ضاجد  وحتى  الريا�ضية 
اللجان   هذه  �ضاأن  من  كما   ،
املحلت  غلق  قرارات   تنفيذ 
التجارية  واملراكز  واملقاهي 
بغية  امل�ضاجد  وحتى  الكربى 
ي�ضتوجب  الوباء  الذي  حما�رصة 
عملية جماعية للت�ضدي مل�ضبباته 
�ضن  يف  اللجان  با�رصت  حيث    ،
حملت وا�ضعة من اأجل حت�ضي�س 
االحتياطات  باأخد  املواطنني 
الوباء   لهذا  للت�ضدي  اللزمة  
واحليطة  اليقظة   درجة  ورفع 
العمل  قدرات  تعزيز   مع   ، منه 
انت�ضار  من  للحد  اال�ضتباقي  
الفريو�س  ، كما تكون هذه اخلليا 
مراكز اإعلمية حول  تو�ضع دائرة 
الوباء يف الوطن ، ومراكز توجيه 
للمواطنني ، والعمل  على مراقبة 
وخطوط  باملوؤ�ض�ضات  العمل 
املواقع  من  وغريها  النقل  
اأثار  الذي   ، للفريو�س  الناقلة 

الهلع يف ال�ضارع اجلزائري .
حممد بن ترار

املدين   املجتمع  جمعيات  قررت 
غرداية  يف  املحلي   امل�ضتوى  على  
اأجل  من  التدابري  جميع  اتخاذ  من 
الذي  القاتل  الفريو�س  هذا  مواجهة  
اأ�ضبح يهدد �ضلمة االأفراد ، حتدثت 
يومية »الو�ضط »  مع  �ضوفغامل عمر 
املزابيني  االأعيان  جمل�س  رئي�س 
منطقة   غرداية  لق�رص  االإبا�ضّية 
مزاب والدكتور قا�ضم حجاج و االأمني 
عام لـ »موؤ�ض�ضة فو�س دفو�س« ق�ضبي 
ح�ضني الذين اأعطوا جملة من احللول 
والتي   19 كوفيد  فريو�س  من  للوقاية 
ت�ضمح باحلد من انت�ضاره على م�ضتوى 
اجلميع  توعية  عرب  والوالئي  املحلي 

بخطره  .

�شوفغامل عمر
املجتمع املدين لغرداية 

ا�شتجاب  لنداء  الهيئات 
العرفية    

رئي�س  عمر  �ضوفغامل  اأو�ضح 
االإبا�ضّية  املزابيني  االأعيان  جمل�س 
فيها  مزاب  منطقة   غرداية  لق�رص 
املجتمع  يف  تتحكم  عرفية  هيئات 
االجتماعية  النواحي  خمتلف  يف 
حيث  ال�رصعية  وخا�ضة  والثقافية 
توجد جلنة طبية على م�ضتوى اأعيان 
خرب   بداأ  ما  اأول  املنطقة ،حيث 
فريو�س »كورونا«  قامت بحملة توعية 
يف اأو�ضاط املجتمع عن طريق اتخاذ 
 ، اليدين  غ�ضل  من  ال�ضحية  التدابري 
الربيعية    الفرتة  هذه  اأن  خ�ضو�ضا 
عائلية  لقاءات  فيها  و  االأفراح  تقام 
وجتمعات كبرية  ولقد قامت الهيئات 
عمي  للمنطقة  وجمل�س   العرفية 
يف  النظر  بعد  بيان  باإ�ضدار  �ضعيد  
الو�ضع الراهن وبالت�ضاور مع الغيورين 

من  و�ضلمتها،  االأمة  م�ضلحة  على 
الذين   ، واالأعيان  واملفكرين  االأطباء 
يف  االإ�رصاع  على  كلمتهم  اأجمعت 
كل  اتخاذ  قرر  ،حيث  االأمر  ح�ضم 
انتقال  لتقليل  الوقائية  االإجراءات 
العدوى وتتمثل يف اإلغاء كل التجمعات 
االأعرا�س  من  املنا�ضبات  مبختلف 
والوالئم واخلتان واملاآمت وغريها مبا 
فيها التجمعات الن�ضوية مع  اإلغاء  كل 
ودورات  وال�ضبانية  الثقافية  االأن�ضطة 
وغريها  ال�ضلة  وتعليم  التكوين 
اإىل  املربجمة  االأعرا�س  كل  وتاأجيل 
الوباء  اهلل  ويك�ضف  الو�ضع،  ينفرج  اأن 
البلدة  ع�ضائر  ديار  برحمته  وغلق 
وكذلك  العامة  التجمعات  اأمام  
املنا�ضبات  لعدة  االأفراح  ديار  كل 
اأوالن�ضاء مع  للرجال  �ضواء  املختلفة 
اإتباع  قواعد النظافة ال�ضارمة واإلغاء 
كل الربامج امل�ضجدية واالأيام الدعوية  
والدورات التكوينية املختلفة  وتفادي 
ال�رصورية  غري  والزيارات  التجمعات 
كما   ، امل�ضتطاع   قدر  النا�س  بني 
تفر�ضه تعليمات االأطباء وعلى جميع 
الأي  لل�ضتجابة  اال�ضتعداد  اخلريين 
حمتمل  طارئ  اأي  ملواجهة  تعينة 
اإال  املدن  بني  التنقل   عدم  مع 
النت�ضار  تفاديا  ن  الق�ضوى  لل�رصورة 
اال�ضتجابة  كانت  العدوى ، فلقد 
يف  املدين  املجتمع  من طرف  كبرية 

غرداية .

الدكتور قا�شم حجاج
»لبد من  التحلي باليقظة 

الإ�شرتاتيجية »  
ليومية  حجاج  قا�ضم  الدكتور  ك�ضف 
فريو�س«  حول  روؤيته   « »الو�ضط 
�ضلمة  يهدد   اأ�ضبح   الذي  كورونا«  

الكبرية  االأزمة  لهذه  اأن  ،حيث  العامل 
اأبعادا خمتلفة  والتي عليها اأن ال تغيب  
املجتمع  اأنظار  �ضواء   اأنظارنا  عن 
املدين اأو ال�ضلطة اأو املعار�ضة حيث 
االأ�ضا�ضني  الفاعلني  تدخل  من  البد 
فيها ،وهذا لكي ال تتحول هذه االأزمة  
 ، اجتماعية  اإىل  �ضحية  اأزمة  من 
فيما  م�ضريا    ، اأمنية  اقت�ضادية   اإىل 
طرف  من  املتخذة   التدابري  يخ�س 
حتتاج  ولكنها  متدرجة  هي  ال�ضلطة  
لعملية تن�ضيق بني  ال�ضلطات العمومية 
وعلى  املركزي  امل�ضتوى  على 
امل�ضتويات املحلية واملجتمع املدين 
امللحظ  فمن   ، الفاعلني  وخمتلف 
اأن  خلية  االإعلمي  امل�ضتوى  على 
املعامل  وا�ضحة  االأزمة  لي�ضت 
واملفرو�س اأن  ي�ضدر بيان اأو توجيه 
االأزمة  تطور  مدى  تربز  تعليمة  اأو 
اأجل  من  وهذا  �ضاعة  ن�ضف  يف   كل 
مواجهة االإ�ضاعات املتكاثرة   موؤكدا 
فجر   « كتاب  �ضاحب  كتاب  �ضاحب 
اجلزائر    يف  اأن   « اجلديدة  العوملة 
مرحلة ال�ضدمة االإعلمية ومل ندخل 
بعد يف ال�ضدمة الوبائية  يف حد ذاتها 
اأين  اأين تتدخل ال�ضلطات العمومية   ،
�ضيتم احلجر على التنقل داخل املدن 
�رصورة  مع  الفعاليات  كل  واإيقاف 
التزام املجتمع اجلزائري بالتعليمات 
التحلي بدرجة كبرية من  ، والبد من 
ما  وهذا   ، االأزمة  بخطورة  الوعي 
طريق  عن  االإيقاع  �ضبط  ي�ضتدعي 
امل�ضتوى  على  االأزمة  خلية  اإن�ضاء 
املركزي مبختلف  جوانبها االإعلمية 
وال�ضحية واالأمنية واالقت�ضادية تكون 
ونف�س  املكان  عني  يف  متواجدة 
الوالئية  امل�ضتويات  على  الرتتيبات 
فيها ميكننا مواجهة  »الكورونا »  عن 

تداعيات  معاجلة  يف  التحكم  طريق 
نتائج هذا الوباء التي نعي�س مراحلها 
من  ن�ضتفيد  اأن  وعلينا  االأوىل  
مواجهة  يف  االأجنبية  الدول  جتارب 
باليقظة  التحلي  الكورونا عن  طريق 

االإ�ضرتاتيجية  .
الأمني العام »ملوؤ�ش�شة فو�س  

دفو�س« ق�شبي ح�شني:   مت اإلغاء 
كل التظاهرات  بغرداية  

فو�س  »موؤ�ض�ضة  لـ  عام  االأمني   اأكد 
اإلغاء  مت  اأنه  ح�ضني،  ق�ضبي  دفو�س« 
الإر�ضادات  تبعا  التظاهرات  جميع 
ب�ضبب  واملخت�ضني  االأطباء  ون�ضائح 
العامل  اجتاح  الذي  كورونا«  فريو�س« 
وهذا من اأجل احلد من هذا امل�ضكل 
عن  وهذا  اجلزائر  منه  تعاين  الذي  
طريق اتخاذ جميع التدابري  الوقائية  
ح�ضب ما اتخذته احلكومة اجلزائرية 
فريو�س«  ينت�رص  لكي  قرارات  من 
كوفيد19 »  يف خمتلف واليات الوطن 
املواطن  ل�ضالح  احرتازية  كاإجراءات 
قال   اجلزائري.  وعن  موؤ�ض�ضته 
ق�ضبي اأنها موؤ�ض�ضة  خريية  اجتماعية 
االأعمال  من  العديد  لديها  ت�ضامنية 
اخلريية يف  املجتمع بغرداية ولديها 
ن�ضاطات �ضنوية تقام يف �ضهر مار�س 
يقبل  اأين  الربيعية  العطلة  مبنا�ضبة 
عليها  اأبناء الوالية الذين يعي�ضون  يف 
االأعرا�س  ليح�رصوا  ال�ضمالية  املدن 
التي تقام يف منطقة غرداية ، اإ�ضافة 
وتوعوية  ثقافية  منا�ضبات  الإقامة 
كالقانونية  املوا�ضيع  خمتلف  يف 
برامج  برجمنا  العام  وهذا  واخلريية 
من هذا النوع  يف امل�ضاجد والع�ضائر 

وغريها. 
حكيم مالك    

منطقة وادي ميزاب والوباء امل�شتجد

الهيئات العرفية و املجتمع املدين يف مواجهة كورونا

وزارة العمل 

توقيف ا�ستدعاء املر�سى  
يف اإطار املراقبة الطبية

والت�ضغيل  العمل  وزارة  اأمرت 
يف  االجتماعي   وال�ضمان 
واخلوف  للهلع  مثريا  لها   بيان 
امل�ضالح  كل  اأم�س  م�ضاء  �ضدر 
االلتزام  لها  التابعة  والهيئات 
الوقائية  التدابري  من   بجملة 
كرونا  انت�ضار فريو�س  تو�ضع  من 
من  وذلك  البلد  يجتاح  الذي 
خلل القيام ببع�س التدابري التي 
ال�ضلطات  م�ضاعدة  �ضاأنها  من 
ويف   ، الفريو�س  حما�رصة  على 
على  خلية   و�ضع  مقدمتها  
امل�ضتوى املركزي و اللمركزية  
والتوقف  عن ا�ضتدعاء املر�ضى  
خا�ضة يف اإطار املراقبة الطبية 
 ، بعد  عن  باملراقبة  واالكتفاء  
التوقيف  عن  البيان  �ضدد  كما 
املدار�س   ا�ضتقبال  الفوري  
التابعة  والرو�ضات   املتخ�ض�ضة 
للقطاع  للتلميذ واالأطفال  مع 
املرتفقني   ا�ضتدعاء  توقيف 
،كما  الق�ضوى  لل�رصورة   اإال 
البيان  ذات  غفي  الوزارة  دعت 
التكوينية    الدرو�س  توقيف  اإىل 
والندوات   التكوينية  والدورات 
للهيئات  بالن�ضبة  احل�ضورية 
هذه  كل  تاأجيل  مع  لها   التابعة 
 ، الحقة  مواعيد  اىل  الن�ضاطات 

من جانب اآخر �ضدد البيان على 
التابعة  للقطاعات  امل�ضريين 
توفري  �رصورة   على  للوزارة 
التنظيف   وو�ضائل  املطهرات  
يف  وجعلها   العمل  اأماكن  يف 
وامل�ضتخدمني  العمال  متناول 
وموزعات  ال�ضائل   ال�ضابون  من 
االأقنعة  وكذا  الكحويل   املطهر 
املكلفني  للم�ضتخدمني  الطبية 
ذلك   اإىل  �ضف   ، باال�ضتقبال 
احلماية  م�ضتلزمات   توفري 
للعاملني  يف املراقبة وامل�ضالح 
والعلج  الطبية   وال�ضبه  الطبية 
باالإ�ضافة   ، املر�ضى  ومرافقة 
مع  االأمان  م�ضافة  احرتام  اإىل 
مبرت  واملقدرة  املرتفقني  
والتقليل  االأقل   على  واحد 
وامل�ضافحة  االحتكاك   من 
اأو�ضت  كما   ، االإمكان  قدر 
االكتظاظ  بتفادي خلق  الوزارة  
عدد   حمددة  االنتظار  بقاعات 
قاعة  يف  املنتظرين  االأ�ضخا�س 
مع  االأكرث   على   االنتظار ب05 
املحيط  تنظيف  على  العمل 
اخلا�ضة  باملواد  وتطهريه  
يوميا  واجلافيل   الكحولية 

لتفادي انت�ضار الوباء .
حممد بن ترار
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�جلز�ئر غري م�ستعدة لتفاقم �أزمة كورونا
.     حتمية اإقرار حالة احل�صار اأو الطوارئ

.    هارون عمر: النظام ال�صابق دمر كل ما ميكن االعتماد عليه ملجابهة الفريو�س

.    عبد الرحمان هادف: تبعات الكورونا تهدد م�صتقبل االقت�صاد

.    حممد بو�صياف: اجلزائر ا�صتجابت  باحلد االأدنى ملجابهة الكورونا

.    خمتار عالل: الكارثة �صتكون يف االأ�صابيع املقبلة

خرباء اقت�صاديون للو�صط »يجمعون«:

اإميان لوا�س 

هارون عمر
املنظومة ال�صحية 

مري�صة قبل الكورونا

االقت�صادي  اخلبري  انتقد 
الدولة  �صيا�صة  عمر  هارون 
كورونا،  فريو�س  جمابهة  يف 
على  املالحظ  باأن  معتربا 
يف  البطء  هو  جراد  حكومة 
هذا  ملواجهة  القرار  اتخاذ 
املت  التي  ال�صحية  االأزمة 
الرتكيز    »: قائال  بالعامل، 
حول ق�صية غلق احلدود التي 
اجلزائرية  ال�صلطات  متاطلت 
الأن  احلدود،  غلق  يف  كثريا 
احلاالت الواردة للجزائر كلها 
�صياح  من  اجلزائر  خارج  من 
يكن  ومل  عادوا  ومغرتبني 
للجزائر اجلراأة على ممار�صة 
لهم  الوقائي  ال�صحي  احلجر 
ارتفاع  اليوم  يكلفنا  ما  وهو 
داخل  للحاالت  م�صطرد 

اجلزائر.«
يف  عمر  هارون  وحذر 
»الو�صط«  به  خ�س  ت�رصيح 
فريو�س  انت�صار  تداعيات  من 
مربزا  االقت�صاد،  على  كورنا 
مهلهة  خرجت  اجلزائر  باأن 
دمر  الذي  ال�صابق  احلكم  من 
كل ما ميكن للجزائر االعتماد 
عليه يف هذه املرحلة خا�صة 
يف  يبقى  املحلي  االإنتاج  واأن 
من  والكثري  م�صتوياته  اأدنى 
تعمل  اأن  يجب  التي  امل�صانع 
هي  االإنتاجية  طاقتها  بكافة 
هم  االأعمال  لرجال  ملك 
اجلزائري،   الق�صاء  اأمام  االآن 
م�صيفا :« هذه الظروف ي�صاف 
اإليها غياب اإ�صرتاتيجية وطنية 
الكوارث  مواجهة  يف  وا�صحة 
�صنوات  من  نادية  قد  وكنت 
خا�صة  وزارة  خلق  ب�رصورة 
احلاالت  هذه  مبثل  للتكفل 
فما ع�صناه ونعي�صه من طوارئ 
ا�صتحداث  يجعل  وكوارث 
وزارة للطوارئ والكوارث اأمر 
حتمي، وزارة مهمتها الرئي�صية 
اإعداد اخلطط و�صيناريوهات 
اأن  ميكن  ما  كل  ملواجهة 
مي�س بلدنا احلبيب من كوارث 
املوجودة  فاآلياتنا  وطوارئ، 
اأثبتت عجزها، فما جاء  االآن 
واملتعلق   20-04 القانون  يف 
الكربى  االأخطار  من  بالوقاية 
اإطار  يف  الكوارث  وت�صيري 

التنمية امل�صتدامة الذي ين�س 
وطنية  مندوبية  اإن�صاء  على 
كافية  غري  الكربى  لالأخطار 
وبرامج  خمططات  ملتابعة 
قارة  بحجم  بلد  يف  وخطط 

كاجلزائر«.
االقت�صادي  اخلبري  واعترب 
ثالث  باأن  عمر  هارون 
تنتظر  حمتملة  �صيناريوهات 
ال�صيناريو   »: قائال  اجلزائر، 
اجلزائر  قدرت  وهو  االأول 
فريو�س  على  ت�صيطر  اأن 
خالل  من  وتتمكن  كورونا 
والبحري  الربي  املجال  غلق 
احلاالت  تبقى  واأن  واجلوي، 
من  مناطق  يف  منح�رصة 
املواطنني  وعي  ومع  الوطن 
وجتندهم من خالل ابتعادهم 
واالأماكن  التجمعات  على 
فاإنها  لل�رصورة  اإال  العامة 
يف  املتحكم  حالة  يف  �صتكون 
الو�صع، وهو ما يتطلب جهود 
املجتمع،  اأطياف  كل  من 
�صيجعل  ال�صيناريو  هذا  لكن 
اجلزائر حما�رصة من اخلارج 
كون الدول االأوروبية خ�صو�صا 
والعامل ب�صكل عام يعي�س حالة 
وهو  للفريو�س  مرعبة  انت�صار 
بحاجة  اأننا  نقول  يجعلنا  ما 
واإن  احل�صار  حالة  لتطبيق 
اإىل  اللجوء  االأو�صاع  تطورت 
ال�صيناريو  الطوارئ،   حالة 
لقاح  بوجود  متعلق  الثاين 
انح�صار  اأو  للفريو�س  عاملي 
زمنية  مدة  يف  الفريو�س 
�صغرية، كما حدث مع فريو�س 
�صار�س يف 2002 والذي كانت 
ن�صبة الوفيات فيه 10 باملائة 
مار�س  وفريو�س  احلاالت  من 
والذي �رصب ك�صلفه املنطقة 
ن�صبة  كانت  حيث  االآ�صيوية 
باملائة   34 فيه  الوفيات 
تلك  يف  كثريا  اأثر  الذي  وهو 
العربية  باململكة  املرحلة 
ال�صعودية، خا�صة اأن الفريو�س 
االآن  العامل  ي�رصب  الذي 
والذي  بالكورونا  واملعروف 
به  الوفيات  ن�صبة  تتعدى  مل 
 3.5 االإح�صائيات  ح�صب 
فاإح�صائيات  ومنه  باملائة، 
الوباء لي�س خطريا واخلطر يف 
ال�صيناريو  االنت�صار،  م�صتوى 
كبري  بانت�صار  املتعلق  الثالث 
�صيجعل  والذي  للفريو�س 
اجلزائريني  من  كبري  عدد 
هنا  يتعلق  واالأمر  به  ي�صابون 
داخل  كبرية  وبائية  بحالة 

ال�صيناريو  وهو  والعامل،  البلد 
وزراء  رئي�س  توقعه  الذي 
ال�صيناريو  هذا  بريطانيا، 
�صيوؤدي  اأنه  بريطانيا  قدرت 
اإىل وفاة مليون �صخ�س لديها 
باملائة   1.5 يقارب  ما  اأي 
بقية  اأن  من �صكانها، يف حني 
الربيطانيني �صيمتلكون مناعة 
من الفريو�س، وهو ما يعني اأن 
ونظرا  اجلزائر  يف  الفريو�س 
واملعدات  االإمكانيات  لقلة 
التي متلكها وهو ما يقلل من 
قدرتنا على التكفل بكبار ال�صن 
واملر�صى مما قد يرفع حجم 
الوفيات اإىل حدود ال�صعف اأو 
 4.5 حدود  يف  اأي  ال�صعفني 
على  يق�صي  قد  مما  باملائة 
2 مليون جزائري، يف املقابل 
�صيخلق االأمر هلع كبري وندرة 
واخلدمات  ال�صلع  يف  حادة 
النظام  �صقوط  احتمال  مع 
ما  وهو  اجلزائري  ال�صحي 
خيار  اأمام  اجلزائر  �صيجعل 
حالة احل�صار اأو الطوارئ من 

اأجل اإعادة �صبط االأمور«.
من جهة اأخرى، اأكد املتحدث 
حتمية  اأمام  اجلزائر   باأن 
حالة  اأو  احل�صار  حالة  اإقرار 
ملا  نظرا  وهذا  الطوارئ، 
غري  حالة  من  البلد  تعي�صه 
نعي�س  :«اليوم  قائال  طبيعية، 
تاريخ  يف  معهودة  غري  حالة 
حال  باأي  ميكن  وال  العامل، 
من االأحوال التنبوؤ مبا �صيكون 
كنا  واإن  القادمة  االأيام  خالل 
الوباء  حدة  تقل  اأن  نتمنى 
ت�صمح  و�صعية  وهي  العاملي، 
لرئي�س اجلمهورية التعامل مع 
الو�صع ب�صهولة وان�صيابية اأكرب 
مالية  قانون  �صن  انتظار  من 
تكميلي اأو قانون مالية معدل، 
ميلك  ال  اجلزائر  ال�صوق  الأن 
اآليات عمل خا�صة متكنه من 
التعامل مع اأو�صاع الهلع كالتي 

بداأنا نعي�صها االآن.

عبد الرحمان هادف
تبعيات الكورونا تهدد 

م�صتقبل االقت�صاد

عبد  االقت�صادي  اخلبري  حذر 
تبعيات  من  هادف  الرحمان 
على  كورونا  فريو�س  انت�صار 
وال�صحة،  والتعليم  االقت�صاد 
تبني  �رصورة  على  م�صددا 
وا�صحة  واإ�صرتاتيجية  روؤية 
وجتاوز  الو�صع  يف  للتحكم 

هذه املرحلة باأقل االأ�رصار.
�صدد عبد الرحمان هادف يف 
»الو�صط«  به  خ�س  ت�رصيح 
يف  االإ�رصاع  �رصورة  على 
من  للحد  االإجراءات  تطبيق 
داعيا  كورونا،  وباء  انت�صار 
خمطط  تبني  اإىل  ال�صلطات 
بالنظر  الو�صع  يف  للتحكم 
للو�صع االقت�صادي اله�س الذي 
تعي�صه البالد وانعكا�صات هذا 
باأن  م�صريا  عليه،  الفريو�س 
بالركود  مهدد  العامل  اقت�صاد 
منتدى  الدرا�صات  ح�صب 

االقت�صاد العاملي.
واأكد عبد الرحمان هادف باأن 
�صيواجه  اجلزائري  االقت�صاد 
تفاقم  حالة  يف  جديدة  اأزمة 
تبعيات  له  و�صيكون  الكورونا، 
االقت�صادي  الو�صع  على  واأثر 
خا�صة بعد ال�صدمة البرتولية، 
و�صع  �رصورة  على  م�صددا 
مع هذه  تتالءم  نظرة جديدة 
حتفيز  خالل  من  الو�صعية 
النظر  اإعادة  اال�صتثمار، 
ت�صري  النقدية،  ال�صيا�صة  يف 

املوازنات العاملية.
هادف  الرحمان  عبد  واأ�صار 
ت�صاوؤما  االأكرث  ال�صيناريو  باأن 
هو ا�صتمرار انت�صار الفريو�س 
من  حمذرا  طويل،  وقت  اإىل 
الو�صع  على  ذلك  انعكا�صات 
على  �صدد  اأين  االقت�صادي، 
على  االقت�صاد  بعث  �رصورة 
اأ�صا�س اقت�صاد منتج بعيدا عن 
باأن  م�صريا  فقط،  اال�صترياد 
ذلك ي�صكل فر�صة للموؤ�ص�صات 
خللق  املبادرة  زمام  الأخذ 
بتلبية  ي�صمح  منتج  ن�صيج 
خا�صة  املواطن  حاجيات 
و  الغذائي  االأمن  اجلانب  يف 

الطاقوي.
اعترب  اأخرى،  جهة  ومن 
ثم  حالة  يف  باأن  املتحدث 
يف  الفريو�س  هذا  احتواء 
مدة 3 اأو 6 اأ�صهر لن تكون له 
و�صع  و�صيمكن  كبرية  تبعيات 
بعث  الإعادة  جديدة  اأ�ص�س 
جديدة  اأ�ص�س  على  االقت�صاد 
اأ�صا�س  على  بعث  الإعادة 

اقت�صاد وطني منتج.
التي  االإجراءات  وبخ�صو�س 
من  للحد  احلكومة  با�رصتها 
قال  الفريو�س،  هذا  انت�صار 
الفريو�س  هذا  املتحدث:« 
 ، العامل  جميع  م�صت  ظاهرة 
اأكرب دول العامل حتاول جمابهة 
انت�صاره، اجلزائر  و احلد من 

ال�صلطات  الو�صعية،  نف�س  يف 
بكل  بدورها  تقوم  اجلزائرية 
اخلروج  من  البد  م�صوؤولية، 
هناك  التهويل،  مناخ  عن 
احلقائق،  �رصد  يف  مبالغة 
يف  الثقة  و�صع  يجب  اليوم 
يف  خا�صة  املعنية  ال�صلطات 

اجلانب ال�صحي .

حممد بو�صياف
اجلزائر ا�صتجابت ولو 
باحلد االأدنى ملجابهة 

فريو�س كورونا

ال�صيا�صي  املحلل  ثمن 
القرارات  بو�صياف  حممد 
ملجابهة  اتخاذها  ثم  التي 
معتربا  كورونا،  فريو�س 
باحلد  ولو  ا�صتجابت  بانها 
من  اأخذه  يتوجب  ملا  االأدنى 
العطلة  موعد  كتقدمي  تدابري 
حمالت  واإطالق  املدر�صية 
توعوية وت�صكيل جلان اليقظة 
الواليات  كل  م�صتوى  على 
النهائي  الغلق  انتظار  يف 
والبحرية  اجلوية  للرحالت 
البلد  احتياجات  يتنا�صب  مبا 
املواطنني  ا�صتغاثة  وتلبية 

خارج البلد.
يف  بو�صياف  حممد  لفت 
»الو�صط«   به  خ�س  ت�رصيح 
وباء  كورونا  فريو�س  باأن 
منظومات  اأ�صقط  عاملي 
اإمكانيات  ذات  كبرية  �صحية 
جبارة كايطاليا وفرن�صا وكثري 
واجلزائر  الغربية  الدول  من 
وحتاول  العامل  هذا  من  جزء 
االإمكان  قدر  املواجهة 
�صلوكياتها  و�صفت  وان  حتى 
بالبطيئة واملرتاخية ن فلي�س 
على  كان  مما  اأكرث  باالإمكان 

حد قوله .
االإمكانيات  بخ�صو�س  و 
ملجابهة  اجلزائر  خ�ص�صتها  
ما  ح�صب  الفريو�س   
ال�صحة  وزارة  به  �رصحت 
تنف�س  جهاز  ع�رصون  حوايل 
ا�صطناعي لكل والية ملواجهة 
  »: املتحدث  قال   ، الو�صع 
�صحيح انه غري كاف يف و�صع 
ماأزوم ماليا ، وهنا قد ينتظر 
اأرباب  حترك  اإىل  املجتمع 
االأموال واأ�صحاب االإمكانيات 
ل�صد بع�س ما يحتاجه الوطن 

.«
وتوقع حممد بو�صياف  ثالثة  
 »: قائال   ، �صيناريوهات 

وهو  كارثي  االأول  ال�صيناريو 
تفاقم الو�صع ب�صبب  ا�صتمرار 
مع  اجلوية  احلدود  فتح 
اأ�صبحت  التي  الغربية  الدول 
بعد  للفريو�س  اأ�صا�صية  بوؤرة 
وقلة  ال�صني  يف  تراجعه 
اللقاح  وتاأخر  االإمكانيات 
م�صابها  و�صعا  رمبا  و�صن�صهد 
اأ�صوء،  اأو  اإيران  عرفته  للذي 
كما اأن اأثار هذا الركود الذي 
القطاع  �صيكبد  الوباء  ي�صببه 
االقت�صادي خ�صائر تعجز عن 
تعوي�صها حكومة جراد ، وقد 
مزيد  يف  الوباء  يت�صبب  قد 
م�صتوى  وتدين  البطالة  من 
فاتورة  يف  وارتفاع  املعي�صة 
من  التحول  ب�صبب  اال�صترياد 
االأ�صواق ال�صينية اإىل االأ�صواق 
الثاين   ال�صيناريو   ، االأوروبية 
يعتمد  والذي  القائم  الو�صع 
الذي ت�صاهم فيه  الوعي  على 
التوا�صل  و�صائل  كبري  ب�صكل 
اتخاذ  حيث  من  االجتماعي 
هذا  ملواجهة  االإجراءات 
قبل  جتنبه  وطرق  الوباء 
ال�صيناريو   ، ي�صتفحل  اأن 
بع�س  على  ويبنى  االيجابي 
و�صائل  تتناقلها  التي  االأخبار 
اكت�صاف  قرب  يف  االإعالم 
االأملانية  املختربات  يف  لقاح 

وال�صيطرة على الفريو�س .
 

خمتار عالل
نحن اأمام و�صع بالغ 

احل�صا�صية و اخلطورة

االقت�صادي  اخلبري  حذر 
تداعيات  من  عالل  خمتار 
كورونا،  فريو�س  انت�صار 
مطالبة  احلكومة  بان  م�صددا 
بتكثيف االإعالم واإبراز  مناذج 
الفريو�س،  هذا  ملجابهة 
�صتكون  الكارثة  بان  مربزا 
خا�صة  املقبلة  االأ�صابيع  يف 
يف  مالين   4 من  اأكرث  اأن 
ب�صبب  مهددين  اجلزائريني 

قلة التغذية.
وانتقد خمتار عالل يف ت�رصيح 
�صيا�صة  »الو�صط«  به  خ�س 
الفريو�س،  جمابهة  يف  الدولة 
باأن اجلزائر مل مت  اعترب  اأين 
ملواجهة  ال�صحيحة  بالطرق 
خا�صة  الفريو�س  هذا 
الرحاالت  وقف  بخ�صو�س 
تفاديا  التجمعات  منع  و 
 »: قائال   ، الفريو�س  النت�صار 
اتخاذها  ثم  التي  االإجراءات 

و  الواقع  يف  جمدية  غري 
الناحية  من  غام�صة  هي 
االقت�صادية ، البد من النزول 
اإىل ال�صارع و اإعطاء �صمانات 
على  موؤكدا  االأمور«،  لتهدئة 
حلد  بانه  مربزا   ، التوعية 
االآن ال�صعب مل يدرك خطورة 
الو�صع،  م�صددا على �رصورة 

رفع درجة الوعي .
خمتار  لفت  اأخرى،  جهة  من 
عالل اإىل االقت�صاد اجلزائري 
 »: قائال  بالركود،  مهدد 
مرتبط  اجلزائري  االقت�صاد 
اخلارجية،  العاملية  بالتجارة 
املحروقات  من  باملئة    97
اإىل موؤ�ص�صات  عاملية  ت�صدر 
�صعر  اقت�صاديا،  انهارت 
يتوقع  و  ؟اأكرث  �صينهار  النفط 
اأي�صا  دوالر،   25 اإىل  ي�صل  اأن 
اإيطاليا  من  اأغلبها  الواردات 
الدول  هذه  و  ،فرن�صا،ال�صني 
اإنهارت  و  الفريو�س  م�صها 
�صينعك�س  مما  موؤ�ص�صاتها 

�صلبا على توفر ال�صلع ».
 »: املتحدث  اأ�صاف  و 
املنظومة ال�صحية يف اجلزائر 
�رصفت  اجلزائر   ، ه�صة 
قطاع  على  دوالر  مليار   83
�صنة،   15 ظرف  يف  ال�صحة 
اإن�صاء م�صت�صفى  ت�صتطيع  ومل 
الدولية،  للم�صت�صفيات  يرتقي 
فقد  التعليم  بخ�صو�س  اأما 
يف  دوالر  مليار   150 اأنفقت 
ولالأ�صف   ، �صنة   15 ظرف 
ب�صبب  ه�س  التعليم  قطاع 
بع�س  و  املوؤامرات  و  تواطئ 
على  �صاعدت  التي  النقابات 

الرداءة ».
تر�صيد  �رصورة  على  و�صدد 
تفاقم  ظل  يف  النفقات 
االأزمة بالنظر اإىل اأن امليزان 
بالعجز  مهدد  التجاري 
االأزمة،  تفاقم  ظل  يف  املايل 
البحث  �رصورة  اإىل  داعيا 
و  لتمويل  اأخرى  م�صادر  عن 
االإ�صالمية  امل�صارف  فتح 

ال�صتقطاب االأموال
 « باأن  عالل   خمتار  وقال 
االإ�صكال املطروح من الناحية 
ال  اجلزائر  اأن  يف  هو  التقنية 
املمكنة  التجهيزات  متلك 
كورونا  فريو�س  ملواجهة 
خا�صة ، اأي�صا وجود االأجانب 
اإىل  باالإ�صافة  املغرتبني  و 
غياب املراقبة يف املطارات 
من  �صيزيد  التوعية  ونق�س 

انت�صار الفريو�س«.

حذر خرباء اقت�صاديون يف ت�صريح خ�صوا به جريدة الو�صط من تداعيات انت�صار 
فريو�س كورنا على االقت�صاد، اأين اعتربوا باأن ذلك ي�صكل تهديدا �صريحا 
وانعكا�س �صلبي خالل الفرتة املقبلة بالنظر للو�صع االقت�صادي اله�س الذي 

تعي�صه البالد، منتقدين �صيا�صة احلكومة يف جمابهة هذا الفريو�س، داعني اإىل 
�صرورة تبني اإجراءات �صريعة وفعلية للتحكم يف الو�صع بالنظر اإىل ه�صا�صة 

قطاع ال�صحة والتعليم يف اجلزائر.
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اح�سن خال�س   

مل  اجلزائريني  واأن  ال�سيما 
عن  اإعالميا  مبعزل  يكونوا 
يف  الفريو�س  انت�سار  تطور 
وما  االأر�س  اأرجاء  كافة 
اأحدثه من هلع وارتباك ب�ساأن 
الت�سدي له وبقوا عالقني اأمام 
و�سائل  تنقله  وما  ال�سا�سات 
التوا�سل  و�سبكات  االإعالم 
اتخذتها  التي  االإجراءات  عن 
اأن  منذ  كانت،  كربى  دول 
من  الفريو�س  بقدوم  �سمعت 
هويته  تعرف  اأن  دون  ووهان 
وكيفية انت�ساره وهجومه على 
رحالت  األغت  قد  اجل�سم، 
جوية وبرية واأغلقت املالعب 
والقاعات وف�ساءات البور�سة 
ريا�سة  تظاهرات  وعلقت 
تاأبه  اأن  دون  كبري  حجم  ذات 
باخل�سائر املادية التي ترتتب 
ليربالية  بلدان  عنها يف  حتما 
�سيء  كل  يح�سب  راأ�سمالية 
والطلب  العر�س  فيها مبيزان 

الربح  ومبعيار 
�سمن  واخل�سارة 
�سميث  اآدم  �سعار 
دعه  يعمل  »دعه 

مير«.
دول  قررت  لقد 
كربى  ليربالية 
ت�سحي  اأن  اإذن 
املبداأ  بهذا 
واأن  املقد�س 
هذا  تدع  ال 
�س  و لفري ا

ومير  بحرية  يعمل  الفتاك 
االأوروبية  احلدود  عرب 
االتفاقات  با�سم  املفتوحة 
القواعد  با�سم  اأو  الدولية 
املنظمة  اأر�ستها  التي  الثابتة 
اأنها  اإذ  للتجارة،  العاملية 
ملثلها  االمتثال  مبقابل 
اختارت  املقد�سة  ومبادئها 

الب�سيطة  للقواعد  االمتثال 
وهي  الواقع  يفر�سها  التي 
من  تنطلق  التي  القواعد 
الب�رشية  النف�س  حفظ  اأن 
احلر�س  من  باالهتمام  اأوىل 
املثل  على  احلفاظ  على 
واملعايري  الدينية  والتعاليم 
التي  احليوية  االقت�سادية 
الليربايل  النظام  اأر�ساها 
الفريو�س  واأن  ال�سيما  نف�سه، 
اأحدا  ي�ستثني  ال  اأن  قرر 
فمذهب كورونا يعلو على كل 
املذاهب فقد حقق امل�ساواة 
بني الطبقات والطوائف وبني 
جعل  مما  واملحكوم  احلاكم 
قوتها  وتفر�س  تتدخل  الدول 
نفوذها  وت�سرتجع  و�سيادتها 
اأن  اإىل حني  ولو  اجلميع  على 
تنتهي احلرب مع هذا الغازي 

اجلديد.
فوجد  باجلزائر  كورونا  حل 
يطمح  �سعبيا  حراكا  فيها 
فتح  وقد  �سيا�سي  تغيري  اإىل 
قوية  دولة  لبناء  كربى  ور�سة 

ب�سلطات �رشعية وقدرة على 
املنا�سبة  القرارات  اتخاذ 
اأمن  على  وحر�س  والفعالية 
وكرامتهم  مواطنيها  و�سالمة 
وحكومة م�سوؤولة اأمام برملان 
ال�سعبية  االإرادة  حقيقة  ميثل 
تطور  خطورة  ومقدرة 
وقادرة  قدرها،  حق  االأو�ساع 

بلغة  �سعبها  تخاطب  اأن  على 
وتتخذ  و�سفافة  وا�سحة 
ب�رشعة  اجلريئة  القرارات 
وعقالنية با�سم ال�سعب بعيدا 
يثريه  قد  الذي  اجلدل  عن 
والقطيعة  ال�سيا�سي  �سعفها 
مع املجتمع التي قد يرتجمها 
القرارات  اأن�ساف  اتخاذها 
الوزير  دعوة  يف�رش  ما  وهو 
اإىل  جراد  العزيز  عبد  االأول 
توحيد  عامل  كورونا  جعل 
اأن  منطلق  من  اجلزائريني 
الوباء  هذا  مواجهة  م�سوؤولية 
منوطة  ولي�ست  جماعية 

بال�سلطة وحدها.
القليلة  اخلطابات  اأن  غري 
طماأنة  اإىل  ترق  مل  للحكومة 
خربوا  الذين  اجلزائريني 
�سلطة  االأخرية  ال�سنوات  يف 
فقدت جميع اأركان الثقة لدى 
يكفي  ال  الذين  املواطنني 
القول  روعهم  من  يهدئ  اأن 
مواد  ا�ستوردت  الدولة  باأن 
االإمارات  من  ومعدات  طبية 

و�سعت  واأنها  فرن�سا  اأومن 
اأجل  من  التدابري  جميع 
التحكم يف املطارات وهياأت 
ملواجهة  امل�ست�سفيات 
من  يزيد  وما  الطوارئ. 
العام �سعور  الراأي  لدى  القلق 
من  بالرغم  اأنه  املواطنني 
هذه املجهودات يف اخلطاب 

الراأي  لدى  يبدو  ال  احلكومي 
احلكومة  اأن  الوطني  العام 
ينبغي  اأو  يكفي  مبا  اكرتثت 
ا�سطر  الذي  الداهم  للخطر 
اإىل  الدعوة  اإىل  احلراك 
تعليق م�سرياته االأ�سبوعية 
القائم  اجلل  من  بالرغم 
بني  الدعوة  هذه  حول 
والراف�سني  املرحبني 
والداعني اإىل اإيجاد اأ�ساليب 
جدل  وهو  بديلة  احتجاج 
نقا�س  ف�ساء  يف  طبيعي 

دميقراطي بامتياز.
ال�رشخ  هذا  على  اأدل  ولي�س 
واملواطنني  احلكومة  بني 
اأمر  اأوكلت  ال�سلطة  اأن  من 
لوزارة  لل�سالة  فتح امل�ساجد 

وفتح  الدينية  ال�سوؤون 
لوزارة  االأ�سواق 
دور  وفتح  التجارة 
لوزارة  ال�سباب 
والريا�سة  ال�سباب 
املطارات  وغلق 
لوزارة  واملوانئ 
جرا،  وهلم  النقل 
جمال  وكاأن 

اجلمهورية  رئا�سة  اخت�سا�س 
غلق  جمرد  يتعدى  ال 
املوؤ�س�سات التعليمية الرتبوية 
والزوايا  واجلامعية  واملهنية 
ينادي  الذي  الوقت  يف 
االأطباء واأهل االخت�سا�س اإىل 
�رشورة اتخاذ اأق�سى التدابري 
كله  العامل  جعل  وباء  اأمام 

ي�ستغيث.
ال�سوؤون  وزارة  قرار  اأن  غري 
من  ا�ست�سدرته  الذي  الدينية 
و�سايتها  حتت  للفتوى  جلنة 
ال�سلوات  باإقامة  والقا�سي 

وقت  وحتديد  ق�سري  لوقت 
دقائق  بع�رش  اجلمعة  �سالة 
ال�سالة  بعد  امل�ساجد  وغلق 

من  وامل�سنني  االأطفال  ومنع 
ارتيادها، قد اأثار جدال وا�سعا 
ديني  بع�سها  عدة  وت�ساوؤالت 
الدينية  الفتوى  يتعلق بجدوى 
يف مثل هذه احلاالت اأ�سال اإذ 
اأن اال�ست�سارة بالدرجة االأوىل 
وبع�سها  االخت�سا�س  الأهل 
مب�سوؤولية  يتعلق  �سيا�سي 
ا�ست�سارة  يف  الدولة  رئي�س 
االأعلى  االإ�سالمي  املجل�س 
امل�ساجد  غلق  جواز  حول 
لظروف طارئة واإ�سدار القرار 

الدولة  يف  �سلطة  اأعلى  من 
موا�سلة  اأو  بغلقها  يق�سي 
اجتماعي  وبع�سها  فتحها، 

العبادة  اأماكن  اأن  من  ينطلق 
للتعبد  بقدر ما هي ف�ساءات 
اإليها  اأماكن عامة يرتدد  فهي 
بينهم  فيما  ويحتكون  النا�س 
العدوى  انتقال  يي�رش  مما 
عنها  االبتعاد  فيجب  ب�رشعة 
اأن  من  انطالقا  حني  اإىل 
جلب  من  اأوىل  املفا�سد  دراأ 
القاعدة  تقول  كما  امل�سالح 

الفقهية.
لقد وجدت ال�سلطة نف�سها يف 
ميكنه  اأحد  ال  مرتبك،  و�سع 

حتمل امل�سوؤولية كاملة فيتخذ 
القرارات بدل اأن�ساف احللول 
ال�سلطة  اأن  نف�رش  كيف  واإال 
املجال  غلق  يف  تباطاأت 
الطائرات  اأمام  اجلوي 
من  القادمة  وال�سفن 
فرن�سا،  وال�سيما  اأوروبا 
جر  الذي  التباطوؤ  هذا 
معه ت�ساوؤالت حول قدرة 
اتخاذ  على  احلكومة 
القرارات ال�سارمة كما هو 

احلال يف اأغلب الدول. 
كورونا  اأعطى  لقد 
و�سعبا  �سلطة  للجزائريني 
القرارات  حدود  حول  در�سا 
هيبة  اأن  اإذ  وامل�سوؤوليات 
تكمن يف قدرتها على  الدولة 
الداخل  يف  مواطنيها  حماية 
ورعيتها يف اخلارج ويف قدرة 
اأر�سد  اتخاذ  على  موؤ�س�ساتها 
�رشامة  واأ�سدها  القرارات 
يف االأو�ساع االأ�سد تاأزما اأكرث 
على  قدرتها  يف  تكمن  مما 
الفردية  احلريات  يف  التحكم 

واجلماعية.   

هذا حال كورونا يف
 بلد تائه

كان القرار بتقدمي العطلة الربيعية لأطوار التعليم، وهو القرار الأول والأخري الذي �سدر 
عن رئا�سة اجلمهورية يف مواجهة انت�سار فريو�س كورونا، مبثابة اإ�سارة اأوىل دقت الناقو�س 
لبدء حالة تاأهب وطنية ملواجهة هذا اخلطر الذي كان قد بداأ ي�سجل حالت موؤكدة وجادة 

ت�ستدعي ب�سرعة وعيا جمتمعيا ب�سرورة احتوائه،

قرار وزارة ال�سوؤون الدينية الذي ا�ست�سدرته من 
جلنة للفتوى حتت و�سايتها والقا�سي باإقامة ال�سلوات 
لوقت ق�سري وحتديد وقت �سالة اجلمعة بع�سر دقائق 
وغلق امل�ساجد بعد ال�سالة ومنع الأطفال وامل�سنني من 
ارتيادها، قد اأثار جدل وا�سعا وت�ساوؤلت عدة بع�سها 

ديني يتعلق بجدوى الفتوى الدينية

اجلزائريني مل يكونوا مبعزل اإعالميا عن تطور 
انت�سار الفريو�س يف كافة اأرجاء الأر�س وما اأحدثه 
من هلع وارتباك ب�ساأن الت�سدي له وبقوا عالقني اأمام 

ال�سا�سات وما تنقله و�سائل الإعالم و�سبكات التوا�سل

اأمام كرثة اجلدل وقلة العمل

24 �ساعة
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بعيدا عن ت�سنيع احلدث ، واإعادة اإنتاج الوقائع ، وَمَديات اللغط االإعالمي التاأويلي ، الذي طاف حول )وباء كورونا( ، حماوال جت�سيد 
ا�سطراع القوى العاملية االقت�سادية الكربى  ، الذي و�سل اإىل ا�ستغالل بع�س القرائن، �سانعا من فريو�س كورونا جرافة حتفر 

خنادقا ، العرتا�س م�سروع طريق احلرير  ال�سيني ، الذي �سغل العامل .

يف الدولة املدنية ..

فريو�س كورونا بني الأجروفوبيا 
و مقوم الت�سامح

الوليد فرج

امل�سكوت  تعرية  اإىل  نذهب 
اأمام  زيفه  وف�سح   ، عنه 
خالل  من  العام  الراأي 
�سبكات  بع�ض  عن  الك�سف 
بعد   ، خلفياتها  و  معانيه 
الآخرين  ال�سلف  و  التعنت 
الكثري  عنهما  اأعرب  الذي 
املتمظهرين  املتهورين  من 
منهم  اأكرب   ، ثوار  اأثواب  يف 
ال�سدد  هذا  ويف  مقا�سا. 
�سابقا  طرحناه  مبا  نُّذكر 
الفكرية  املغالطة  حول 
الأم  �سعارهم  ت�سمنها  التي 
)دولة مدنية مي�ض ع�سكرية(
الذي فر�سه لفيف من بع�ض 
الذين  من   ، العقول  م�ستلبي 
ورف�ض  برد  اليوم  يجازفون 
بانكفاء  التعقل  دعوات 
و  اخلروج  عن  والتوقف 
التجمع وقايًة للمواطنني من 
الفتاك  املر�ض  هذا  خطر 

وان  �سبق  وقد   ،
عقول  �سمموا 
ال�سعب ب�سعارات 
غريبة   ، مزيفة 
املجتمع  عن 
ي  ئر ا جلز ا
و  �سكال 
 ، م�سمونا 
بّينا  حيث 

الذي  اجلدل  اأن   ، مرارا 
ت�سمنه مفهوم الدولة املدنية 
منذ حالته اجلنينية اإىل غاية 
جاء   ، الأحرف  هذه  كتابة 
الدينية  للحالة  خما�سما 
و  ال�سيا�سي  ال�ساأن  داخل 
الثورة  خ�سم  يف  هذا   تّولد 

التي  املزعومة  الفرن�سية 
يف  النورانيون  هند�سها 
لل�رشق  املا�سوين  املحفل 
الكبري )انظر يف تف�سيل هذا 
مقالتنا الثالثة املو�سومة بـ 
: الإن�سات اإىل جنوى الغرفة 
دور  كان  و  للتاريخ(  اخللفية 
الدموي  الإرهابي  املحامي 
روبي�سبري  دو  ماك�سيميليانو 
املفهوم   هذا  بلورة  يف 
اإفراغ  يف  يتمثل  مركزيا 
العامة  ال�سيا�سية  احلياة 
جرائم  بوا�سطة   ، الدين  من 
 ، ارتكبها  دموية  جمازر  و 
انتهاء  بعد  النهاية  يف  قادته 

دوره اىل املق�سلة .
الوطن العربي

و تتبعا لدخول هذا املفهوم 
يد  على  العربي  الوطن  اإىل 
الطهطاوي،  رفاعة  املفكر 
حيث   ، باري�ض  رحلة  بعد 
مل�رش  رجوعه  بعد  حاول 
ملنهج  وفقا  الفكرة  تّبيئة 

التح�سني و التقبيح املعتزيل 
جمموعة  خلق  فا�ستطاع   ،
راأ�سها  على  الأدوات  من 
الأل�سن  ملدر�سة  تاأ�سي�سه 
اأ�سبحت  التي  للرتجمة 
حقيقية  تنويرية  منارة 
اإىل  الفكري  نتاجها  و�سلت 

فكان  الدولة،  مفا�سل  كل 
وفقا  املدنية  الدولة  فكر 
لكل  ي�سل  رفاعة  ملنهج 
دون  امل�رشي،   املجتمع 
لي�ستكمل   ، ما�سونية  �سموم 
عبده  حممد  بعده  امل�سرية 

رائد  التجديد النه�سوي .
 تخرج من املدر�سة الفكرية 
الفكر  رواد  جل   العبدويه 
اأمثال  من  الكبار  التنوير  و 
املربية نبوية مو�سى و قا�سم 
طه  ال�سعراوي   وهدى  اأمني 
ح�سني  و اأحمد لطفي ال�سيد 
الليربالية  اأبو  اجليل  اأ�ستاذ 
امل�رشية ، اأو كما نعته العقاد 
و  العربي  الأدب  باأفالطون 
القت�ساد  اأبو  حرب  طلعت 
ورائهم  خملفني   ، امل�رشي 
يف  جنحت  فكرية  منظومة 
كثري من املحطات التاريخية 
من اجتثاث ار�ض الكنانة من 

براثني الظالمية .  
لفيف موتور  مغامر

عندنا  ليخرج 
موتور   لفيف 
من  مغامر 
اجلدد  الثوار 
عي  ملد ا
للوطنية الزائدة 
املتجلبب    ،
باأفكار  زورا 
التي  املدينة 
يعترب الت�سامح اأُ�سها الأ�سا�ض 
جمازفا باأرواح النا�ض �ساما 
العقل  اآذانه يف وجه نداءات 
عينيه  مراأى  اأمام  العامل  و   ،
يقب�ض اأنفا�سه وهو يف �رشاع 
حثيث  مع عدو جمهري فتاك 
يح�سد الأرواح ب�رشاهة ففي 

مر�ض  قتل  وحدها  اإيطاليا 
كورونا 1441 من بني 21157 
بلغ  ا�سبانيا  ويف  اإ�سابة 
 190 الوفيات  عدد  اإجمايل 
بالفريو�ض  امل�سابني  عدد  و 
�سجلت  و    ، م�ساب   5753
من  وفاة  حالة   21 بريطانيا 
املقدر  امل�سابني  جممل 
اإيران  ويف    ، حالة   1140
 700 يتجاوز  الوفيات  عدد 
 14 من  تقرتب  والإ�سابات 
ال�سني  لتبقى   ، اإ�سابة  األف 
هذا  لتف�سي  الأوىل  البوؤرة 
م�ستميت  �رشاع  يف  الوباء 
ح�سب  خلف  حيث  معه 
 3189 الإح�سائيات  اآخر 
عدد  اإجمايل  بني  من  وفاة 
الإ�سابات املوؤكدة واملقدرة 
بـ 80824 حالة ، ويف ال�سياق 
و  �سلوفاكيا  فر�ست  ذاته 

الطوارئ  حالة  املجر 
هذه  معتربين   .
املعلن  الإح�سائيات 
جمرد  ر�سميا  عنها 
النظام  يحاول  اأرقام 
�سناعة  خاللها  من 
امليادين  رهاب 
 ) بيا فو و جر ا (
بقي  من  لرتهيب 

يخرج لل�سارع يف العا�سمة .
قبل �سقوط ورقة التوت

لعل قبل �سقوط ورقة التوت 
املدنية  الدولة  ُمّدعي  عن 

عن  البعيدة  اأفكارها  و 
�سلوكاتهم الرعناء التي بلغت 
النا�ض  باأرواح  املقامرة  حد 
الت�سامح  مفهوم  مراجعة   ،
الفكرية  الأر�ض  يعترب  الذي 

فيها  تنغر�ض  التي  الوحيدة 
 ، املواطنة  و  املدنية  اأفكار 
وحل الإ�سكالت الناجتة عن 
التعددية ، ل ميكن اأن يكون 

يعترب  الذي  بالت�سامح  اإل 
مقوما من مقومات احلداثة 
اأخالقية  قيمة  و  ال�سيا�سية 
�سيا�سية مقرتنة بقيمة العدل 
، فغياب الت�سامح دوما يكون 

الظلم  و  بال�ستبداد  مقرتنا 
هوؤلء  فيه  �سقط  الذي   ،
جمازفني  اجلدد  الثور 
العمومية  ال�سالمة  ب�رشورة 

�ساربني العقل عر�ض حائط 
اهوائهم و ماآربهم امل�سبوهة 
حمتكرين احلقيقة و متثيلها 
التعاي�ض  ان  ، متغافلني على 
مكونات  كل  بني  املمكن 
املجتمع يجب اأن يكون 
بعيدا عن املجازفات 

.
التعاي�ض  تاأ�سي�ض   
العي�ض  و  املمكن 
الذكي ، بني كل مكونات 
مدينة  يف  املجتمع 
الذي  الو�سي  ثوب  ”مثل 
فيه األوان التماثيل واألوان 
حمبوبة  وتكون  الأ�سباغ، 
واحد  كل  عند  بها  ال�سكنى 
وجتتمع فيه الأهواء و ال�سري 
كلها . على حد قول الفارابي 

. يف زمن الرّتهل املمنهج

لعل قبل �سقوط ورقة التوت عن 
ُمّدعي الدولة املدنية و اأفكارها 
البعيدة عن �سلوكاتهم الرعناء 
التي بلغت حد املقامرة باأرواح 

النا�س

ليخرج عندنا لفيف موتور  مغامر من الثوار 
اجلدد املدعي للوطنية الزائدة ،  املتجلبب 

زورا باأفكار املدينة التي يعترب الت�سامح 
اأُ�سها االأ�سا�س جمازفا باأرواح النا�س �ساما 

اآذانه يف وجه نداءات العقل
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قوات  جهود  اإطار   يف 
ال�رشطة  باأمن والية ورقلة الرامية 
و�سالمة  اأمن  على  احلفاظ   اإىل 
والت�سدي  وممتلكاتهم  املواطنني 
متكنت  االإجرام،  اأ�سكال  لكافة 
دائرة  الأمن  الق�سائية  ال�سبطية 
حد  و�سع  م�سعود   من  حا�سي 
من  تتكون  اأ�رشار  جمعية  لن�ساط 
الإرتكابهم جلناية  اأ�سخا�ص  اأربعة 
بظروف  املقرتنة  ال�رشقة 
والك�رش  والت�سلق  والتعدد  الليل 
حمرك  ذات  مركبة  وا�ستح�سار 
وتي�سري  فعلهم  ت�سهيل  اجل  من 

هروبهم.
اأفاد بيان خللية االإعالم و االت�سال 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 

ت�سلمت  قد  كانت  ورقلة  والية 
فاإن  منه  ن�سخة  »الو�سط«  يومية 
تلقي  عقب  تعود  الق�سية  وقائع 
اأمن دائرة حا�سي م�سعود بورقلة، 
املواطنني  اأحد  من طرف  �سكوى 
تعر�ص  مفادها  ز(  )ج  املدعو 
)مبلغ  طالت  ال�رشقة  اإىل  م�سكنه 
�ساعة   + مليون    400 مقدر  مايل 
 AUDMARS نوع من  ثمينة 
نقالني  هاتفني   + PIGUT
 3 ايفون +  نوع  من  اإحداهما 
 +NOKIA هواتف نقالة من نوع
العالمة  حتمل  يدوية  �ساعة 
طرف  التجارية ROLEX( من 
لتبا�رش  هويتهم،  يجهل  اأ�سخا�ص 
ال�رشطة  عنا�رش  ذلك  فور 

الالزمة  القانونية  االإجراءات 
اإىل  التنقل  مت  اأين  للتحقيق، 
املعاينة  اإجراء  و  ال�سحية  منزل 
من  االأدلة  جمع  مع  امليدانية 
ومبا�رشة  اجلرمية،  م�رشح 
عن  والتحري  البحث  اإجراءات 
كامريا  اإ�ستغالل  وبعد  املجرمني، 
من  بالقرب  املتواجدة  املراقبة 
وقوع اجلرمية التي بينت حتركات 
م�رشح  من  بالقرب  فيهم  امل�ستبه 
هوية  حتديد  ليتم  اجلرمية 
من  كل  االأمر  ويتعلق  الفاعلني 
امل�ستبه فيه  )ك �ص(، )�ص ن(،)ب 
عنا�رش  كثفت  الفور  على   ) م 
حا�سي  دائرة  باأمن  ال�رشطة 
والتحري  البحث  عمليات  م�سعود 

فيهم   و  امل�ستبه  توقيف  مت  اأين 
امل�رشوقات، ليتم  بع�ص  ا�سرتجاع 
اأمن  مقر  اإىل  مبا�رشة  حتويلهم 
ق�سائية  ملفات  واإجناز  الدائرة 
اأمام  وتقدميهم  �سدهم،  جزائية 
التي  املخت�سة  الق�سائية  اجلهات 

اأ�سدرت يف حقهم اأمر اإيداع .
 وح�سبما اأفاد به نف�ص البيان فاإن 
يف  تندرج  النوعية  االأمنية  العملية 
ملخطط  ال�سارم  التطبيق  اإطار 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
عنا�رش  جهود  مل�ساعفة  الرامي 
االأمن على م�ستوى احتالل امليدان 
لتطويق بوؤر االإجرام ب�ستى اأنواعها 

و اأ�سكالها .
اأحمد ، ب

 
اجلمعيات  عديد  ممثلي  طالب 
ورقلة  بواليات  الفاعلة  املحلية 
الوادي   ، اأدرار   ، مترنا�ست   ،
غرداية   ، االأغواط   ، ب�سكرة   ،
يومية  مع  لهم  ت�رشيح   وب�سار يف 
اجلمهورية  رئي�ص   ، »الو�سط«    ،
االأول  والوزير  تبون  املجيد  عبد 
بالتدخل  جراد  العزيز  عبد 
و  الداخلية  وزير  لدى  العاجل 
اأجل  بلجود  من  اجلماعات كمال 
بالواليات  اجلمهورية  والة  تقدمي 
امل�ساءالت  اأمام  املذكورة 
تو�سيحات  لتقدمي  القانونية 
بالوالة  دفعت  التي  االأ�سباب  حول 
امللقاة  امل�سوؤولية  من  لتمل�ص 
اأ�سا�سا  املتمثلة  و  عاتقهم  على 
جمال�ص  ت�سكيل  يف  االإ�رشاع  يف  
على  ف  لالإ�رشا  م�سغرة  تنفيذية 
هدم  قرار   6000 تنفيذ  عمليات 
�سيدت  التي  الفو�سوية  البنايات 

اأوعية عقارية حم�سوبة على  فوق 
ممتلكات الدولة، وهو ما حال دون 
التنموية  امل�ساريع  عديد  جت�سيد 
املواطن  بيوميات  �سلة  لها  التي 
 ، امل�ست�سفيات  اجناز  غرار  على 
ال�سكنات   ، الرتبوية  املوؤ�س�سات 
للمرافق  اإ�سافة  مبختلف �سييغها 

اأن  حيث   ، ال�سبانية  و  الرتفيهية 
�ساهمت  املعقدة  الو�سعية  هذه 
اجلبهة  قالقل  يف  كبري  ب�سكل 
وجدت  التي  املحلية  االجتماعية 
لل�سارع  للخروج  م�سطرة  نف�سها 
و الت�سعيد من لهجة احتجاجاتها 
الو�سية  بال�سلطات  الدفع  بهدف 

للتكفل  املنتخبة  املجال�ص  و 
ح�سب  مبداأ  بتطبيق  بان�سغاالتهم 

االأولويات و االإمكانات املتاحة .
ن�سطاء  اتهم  فقد  ثانية  جهة  من 
بالواليات  وجمعويون  حقوقيون 
و  منتخبني  ذكرها   ال�سالف 
على   بالتنازل  نافذين  م�سوؤولني 
يف  هي  التي  العمومية  العقارات 
بالدينار  للدولة  ملك  يف  االأ�سل 
و  مال  رجال  لفائدة  الرمزي 
وذلك  النفوذ  اأ�سحاب  و  اأعمال 
االحتياطات  حتويل  فرتة  خالل 
ملديريات  البلديات  من  العقارية 
نف�ص  حمل  كما   ، الدولة  اأمالك 
املجال�ص  روؤ�ساء  املتحدثني 
ال�سعبية الوالئية م�سوؤولية التماطل 
العقار  اأدراج ملف نهب  الكبري يف 
العادية  الدورات  اأ�سغال  �سمن 
للمجال�ص ال�سعبية الوالئية الفارطة 
بان  اأع�ساء  و  نواب  اعرتاف  رغم 
امللف �سائك ي�ستدعي توفر اإرادة 

حقيقية لتفكيك طال�سمه .

و50  الطا�رشون  حيا  �سكان  اأبدى 
باملقاطعة  ان�سيغة  بقرية  م�سكن 
 ، بالوادي  )املغري(  االإدارية 
انعدام  جراء  ال�سديد  تذمرهم 
حييهم،  يف  العمومية  االإنارة 
ا�ستياءهم،  اأثار  الذي  االأمر  وهو 
خ�سو�سا  ونحن يف   ف�سل ال�ستاء، 
حيث ي�ستد عليهم الظالم وت�سعب 
التنقل  وبالتايل  الروؤية،  عليهم 
الذهاب  اأو   ، االإحياء  اأرجاء  بني 
التي  املختلفة  الوجهات  اإىل 
يق�سدونها يوميا، يف ظل االهرتاء 
الذي تعاين منه اأغلب الطرقات يف 
االأمر  �سابقا،  االأحياء  املذكورة 
ال�سكان،  معاناة  من  عمق  الذي 
امل�ساة  على  خلطورتها  نظرا 
الباكر،  ال�سباح  يف  اأو  بالليل  �سواء 
اأو  الفجر  �سالة  اإىل  الذهاب  عند 
الع�ساء  اإذ  �سالة  وقت  الليل  يف 
ت�سببت يف كثري من االأحيان يف تعرث 
و�سقوط العديد من املارة، خا�سة 

كبار ال�سن واالأطفال·
  عرب بع�ص املواطنني  املت�رشرين 
التقتهم   ممن  القائم  امل�سكل  من 

�سخطهم  عن  »الو�سط«   يومية 
التي  امل�ساكل  حجم  من  ال�سديد 
الطني  زاد  وما   ، فيها  يتخبطون 
العمومية  االإنارة  غياب  هو  بلة 
يحتاجه  ما  اأهم  من  تعد  التي 
املواطن،ونتيجة هده االأو�ساع .     
الطا�رشون  حيا  �سكان  و  يطالب 
املعنية  م�سكن  ال�سلطات  و50 
وعلى  مب�ساكلهم  االهتمام  ببع�ص 
راأ�سها انعدام االإنارة العمومية،حتى 
ب�سالم  التنقل  للمواطنني  يت�سنى 
ثانية  جهة  من   . احياءهم  و�سط 
�رشورة  على  هوؤالء  اأجمع  فقد 
التزام ال�سلطات املحلية بتعليمات 
رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون 
خالل  اجلمهورية  لوالة  املوجهة 
لفتح  الرامية  و  باحلكومة  لقائهم 
باال�ستماع  البناء  احلوار  قنوات 
خلف  وال�سعي  الإن�سغاالتهم 
ح�سب  مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل 
املتاحة  االإمكانات  و  االأولويات 
منذ  امل�سجلة  النقائ�ص  لتدارك 

فجراالإ�ستقالل مبناطق الظل .
�صالح ،ب 

 يت�صاءل الراأي العام بوليات جنوب البالد الكبري عن �صر �صمت الأدوات الرقابية على ما يزيد عن 6000 
حالت تعد على الأوعية العقارية العمومية املوجهة يف اإطار املنفعة العامة .

متل�س الولة ، عجز الأميار وراء ال�صتيالء على 400 هكتار 

عقب تعر�س م�صكن ل�صرقة 400 مليون و اأ�صياء ثمينة 

مترنا�صت

اأحمد، ب

غمو�ض يكتنف 6000 قرار لهدم 
البنايات الفو�ضوية باجلنوب

اأمن حا�ضي م�ضعود  بورقلة ي�ضع حدا لن�ضاط 
جمعية اأ�ضرار 

�ضائقو �ضيارات الأجرة يهددون باإ�ضراب  مفتوح 

حملوا ال�صلطات املحلية م�صوؤولية تبعات
 تاأزم الو�صع 

حت�صبا للمواجهة القوية اأمام اأمل تاغرم 

 مواطنو الطا�ضرون و50 
م�ضكن  بان�ضيغة  يتخبطون يف الظالم 

م�ضتقبل املجاهدين ي�ضتانف 
حت�ضرياته بح�ضور اجلميع

اأخبار اجلنوب

م�ستقبل  فريق  اأم�ص  با�رش 
النا�سط  �سالح  بعني  املجاهدين 
ببطولة الق�سم ال�رشيف ب حت�سرياته 
مبعنويات جيدة حت�سبا ملواجهة اأمل 
من  الرابعة  اجلولة  حل�ساب  تاغرم 
اال�ستئناف  ح�سة  االإياب.  مرحلة 
لال�سرتجاع  الفني  الطاقم  اأ�ستغلها 
يف  املبذول  الكبري  اجلهد  بعد 
املت�سدر  اأمام  الفارطة  املواجهة 
وفاق الفقارة ، قبل جتريب عدد من 
القاطرة  لتفعيل  الهجومية  اخلطط 
م�ستعجلة  حلول  عن  بحثا  االأمامية 

لفك العقم الهجومي.
وح�سب االأ�سداء الواردة اإلينا من بيت 
امل�ستقبل الريا�سي للمجاهدين فاإن 
الهجومي  امليدان  متو�سط  رفقاء 
اإرادة  حتذوهم  هداوي  احلليم  عبد 
يف  لال�ستثمار  كبريتني  وعزمية 
النتائج ال�سلبية الأمل تاغرم لالإطاحة 
نحو  الزحف  موا�سلة  ثم  ومن  به 

كوكبة املقدمة .
املعطيات  ت�سري  ذلك  جانب  اإىل 
االأولوية املتوفرة اأن ق�سية ماي�سرتو 
رقاين  حمو  املجاهدين  م�ستقبل 
لتبقى  النهائي  احلل  نحو  تتجه 
القادمة  املواجهة  يف  م�ساركته 
اإمكانية واردة ب�سكل كبري خا�سة اإذا 
الت�سكيلة االأ�سا�سية عرفت  اأن  علمنا 
ويتعلق  اأ�سا�سية  عنا�رش  ثالثة  عودة 
االأمر بكل من متو�سط امليدان �سابر 
املالك  عبد  املهاجمان  و  بوخ�سبة 
ال�سعيد  القنا�ص  واخلطري  زقري  
مطالبا  بات  االأخري  هذا  خمداين 
اأكرث من اأي وقت م�سى بقيادة فريقه 
مرحلة  يف  له  فوز  ثاين  حتقيق  نحو 
االياب بعد ت�سيعه لهدف الفوز اأمام 
اثر  الفارطة  اجلولة  يف  املت�سدر 
لهدف  ف�سله يف حتويل �رشبة جزاء 

حمقق .
اأحمد ، ب

�سائقي  من  الع�رشات  اأعرب 
ببلدية  ال�رشعيني  االأجرة  �سيارات 
مع  حديثهم  معر�ص  يف   ، اأدرار  
ا�ستيائهم  عن   ،« »الو�سط  يومية 
وتذمرهم ال�سديدين نتيجة تفاوت 
م�سالح  م�ستوى  على  االأدوات 
االأمن  ومديرية  النقل  مديرية 
�سائقي  تف�سي  ظل  يف   ، الوطني 

�سيارات »الفرود« .

�سائقي  من  الع�رشات  هدد   
بوالية  ال�رشعية  االأجرة  �سيارات 
توات   وبال�سبط يف عا�سمة  اأدرار 
النقل  ب�سل قطاع  الوقت  يف نف�ص 
 ، العاجل   القريب  يف  احل�رشي 
يف  اال  م�ستقبال  ممار�سته  وعدم 
للو�سعية  حل  ايجاد  مت  ما  حالة 
–ح�سبهم  �سوهت  التي  املزرية 
الذي  للقطاع  اجلمايل  -املنظر 

بات يئن حتت الفو�سى واالحتقان 
املروري ،من جهته انق�سم  ال�سارع 
املحلي بني موؤيد ومعار�ص لفكرة 
يف  لن�ساطهم   « »الفرود  موا�سلة 
طرف  من  فيه  الف�سل  انتظار 

�سلطة القرار املعنية .
ويف اإنتظار تدخل الو�سايا للتكفل 
بامل�سكل القائم يبقى قطاع 
النقل احل�رشي بواليات جنوب 

البالد الكبري عموما ووالية اأدرار 
على وجه اخل�سو�ص حتوم حوله 
العديد من ال�سوائب التي اأثقلت 
كاهل �سائقي �سيارات االأجرة 
هذه االأخرية وب�سهادة اجلميع 
اأ�سبحت مهددة بالزوال يف حالة 
ا�رشار ال�سلطات املعنية على 
لعب دور املتفرج عو�ص احتواء 
الو�صط:2020/03/17الرتاكمات .جناة ،ح 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
جمل�س ق�صاء اجللفة

حمكمة اجللفة
ق�صم: �صوؤون الأ�صرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 19/04017 رقم الفهر�ص: 20/00450 تاريخ احلكم: 2020/01/23

ق�ست املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�رشة علنيا ح�سوريا ابتدائيا يف ال�سكل: 
املو�سوع  الف�سل يف  قبل  اإفراغ احلكم  املو�سوع:  الدعوى. يف  ال�سري يف  اعادة  قبول 
واعتماد   .19/1580 فهر�ص:  رقم   2019/04/11 بتاريخ:  احلال  حمكمة  عن  ال�سادر 
اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الطبي حممود خليفي املودعة بتاريخ: 2019/10/15 
فهر�ص 19/366. وبالنتيجة الق�ساء باحلجر على املدعى عليها بقة اأمال �سربينة من 
املدعي  وتعيني   . هاين  اأم  وط�ص  علية  بن  ابنة  اجللفة  ببلدية   2000/09/13 مواليد 
والدها بقة بن علية من مواليد 1959/10/24 باجللفة ابن خليف وبقة فاطمة مقدما 
عليها مع االأمر بالتاأ�سري بذلك ب�سهادة ميالد املحجور عليها ب�سجالت للحالة املدنية. 
بذا �سدر هذا احلكم واأف�سح به يف اجلل�سة العلنية املنعقدة يف اليوم وال�سهر وال�سنة 

املذكورين اأعاله، ول�سحته اأم�سيناه نحن القا�سي واأمني ال�سبط. 

اإ�ضهار
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الو�سط:2020/03/17

الو�سط:2020/03/17

الو�سط:2020/03/17

الو�سط:2020/03/17الو�سط:2020/03/17

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية 

الأ�ستاذة كنجوة ن�سرية
املعتمدة لدى دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

ادرارية خل�سر  خني�س  �سارع   17

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف يومية وطنية
)املادة 412 /04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية(

نحن الأ�ضتاذة كنجوة ن�ضرية املح�رشة الق�ضائية املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة و دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبي بالعنوان 
املذكور اأعاله و املوقعة اأدناه 

لفائدة : ورثة املرحوم لعريف اأحمد و هم : زوجته زيباين فطيمة اأولده منها : لعريف مليكة ،حممد،ليلة ،عقيلة ، عبد املالك ، زوبيدة ، �ضمري ، حممود اليا�س 
العنوان : �ضارع ر�ضوان عبد العزيز العا�ضور ، اجلزائر 

�سد ال�سيد)ة( : لعريف نا�رش الدين 
ال�ساكن )ة( : جتزئة 210 رقم 22 وادي الطرفة 02 العا�ضور اجلزائر 

مبقت�ضى املواد 412 ،612 ، 613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
، الذي يرخ�س  مبوجبه للمح�رش الق�ضائي بن�رش م�ضمون عقد  بناءا على الإذن ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/03/12 ، رقم 1341 
التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رشي التبليغ الر�ضمي و التكليف بالوفاء لل�ضند التنفيذي باإحدى اجلرائد اليومية الوطنية طبقا لأحكام املادة 04/412 من 

قانون الإجراءات املدنية و الإدارية.
كلفنا املدعو لعريف نا�رش الدين بتنفيذ احلكم ال�ضادر عن حمكمة ال�رشاقة ، الق�ضم العقاري ، بتاريخ 2019/09/29 ، رقم اجلدول 19/01770 ، رقم 
الفهر�س 19/05746 ،املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2020/01/21 ، رقم 2020/73 و بالنتيجة دفع مبلغ 552.292.00 دج الذي ميثل اأ�ضل 

مبلغ الدين و لواحقه من م�ضاريف و حقوق قانونية .
و اأخطرناه )ها( باأن له اجل 15 يوم للوفاء الإداري ت�رشي من تاريخ الن�رش و اإل ننفد عليه جربا بكافة الطرق القانونية طبقا لن�س املادة 612 ق.ا.م.ا  و 

حتت �ضائر التحفظات و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش كما ي�ضمح القانون 
املح�سرة الق�سائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية 

الأ�ستاذة كنجوة ن�سرية
املعتمدة لدى دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

ادرارية خل�سر  خني�س  �سارع   17
حم�سر تبليغ �سند تنفيذي  عن طريق الن�سر يف يومية وطنية

)املادة 412 /04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية(

نحن الأ�ضتاذة كنجوة ن�ضرية املح�رشة الق�ضائية املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة و دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبي 
بالعنوان املذكور اأعاله و املوقعة اأدناه 

لفائدة : ورثة املرحوم لعريف اأحمد و هم : زوجته زيباين فطيمة اأولده منها : لعريف مليكة ،حممد،ليلة ،عقيلة ، عبد املالك ، زوبيدة ، �ضمري ، 
حممود اليا�س 

العنوان : �ضارع ر�ضوان عبد العزيز العا�ضور ، اجلزائر 
�سد ال�سيد)ة( : لعريف نا�رش الدين 

ال�ساكن )ة( : جتزئة 210 رقم 22 وادي الطرفة 02 العا�ضور اجلزائر 
مبقت�ضى املواد 412 ،612 ، 613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بناءا على الإذن ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/03/12 ، رقم 1341 ، الذي يرخ�س  مبوجبه للمح�رش الق�ضائي بن�رش م�ضمون 
عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رشي التبليغ الر�ضمي و التكليف بالوفاء لل�ضند التنفيذي باإحدى اجلرائد اليومية الوطنية طبقا لأحكام املادة 

04/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية.
بلغنا املدعو لعريف نا�رش الدين بال�ضند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�ضادر عن حمكمة ال�رشاقة ، الق�ضم العقاري بتاريخ 2019/09/29 ، رقم 

اجلدول 19/01770 ، رقم الفهر�س 19/05746 ، املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2020/01/21 ، رقم 2020/73 .
و حتت �ضائر التحفظات و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش كما ي�ضمح به القانون 

املح�سرة الق�سائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

الأ�ستاذة /حا�سور الزهراء
حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ح�سني داي

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر
الكائن مكتبها ب 10 �سارع احمد �ساملي

الهاتف/94 -82 -77 021

حم�سر تبليغ احتجاج لعدم الوفاء مع �سهادة عدم الدفع  عن طريق الن�سر يف جريدة يومية
املادة 613-614 و  412 فقرة 03من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

املادة 536 من القانون التجاري
نحن الأ�ضتاذة / حا�ضور الزهراء حم�رشة ق�ضائية لدى حمكمة ح�ضني داي جمل�س ق�ضاء اجلزائر املوقعة اأدناه 

SARL FOMDIE : لفائدة
بوا�سطة الأ�ضتاذ اإ�ضعون نوال حمامي 

بناء على ال�ضيك ال�ضادر عن بنك الوطني اجلزائري بتاريخ 2018/10/09 رقم 2027925 و امل�ضحوب ب�ضهادة عدم الدفع املحررة من طرف بنك الإ�ضكان بتاريخ 2018/10/15 حتت رقم 
 2018/2580

بناءا على حم�رش تبليغ احتجاج لعدم الوفاء و �ضهادة عدم الدفع املر�ضلة عن طريق الربيد حتت رقم 003108 
بناءا على حم�رش تبليغ احتجاج لعدم الوفاء و �ضهادة عدم الدفع عن طريق التعليق لدى حمكمة بئرمراد راي�س بتاريخ 2020/01/07 

بناءا على حم�رش تبليغ احتجاج لعدم الوفاء و �ضهادة عدم الدفع عن طريق التعليق لدى بلدية بوزريعة بتاريخ 2020/01/07
بناءا على اأمر باإذن من اأجل ن�رش حم�رش تبليغ ر�ضمي يف جريدة يومية وطنية ال�ضادر عن رئي�س حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ 2020/02/09 حتت رقم 20/1000 

LAADJEL MOURAD ALU DESIGNE : بلغنا
 26 ROUTE NEUVE BOUZAREAH 16000 ALGER : العنوان

بن�ضخة من حم�رش تبليغ احتجاج لعدم الوفاء مع �ضهادة عدم الدفع املنوه عنها اأعاله ، و األزمناها باأن تدفع بني اأيدينا املبالغ التالية : 
01(-مبلغ 992.341.79 دج الذي ميثل قيمة ال�ضيك 

02(-مبلغ 3750 دج م�ضاريف التنفيذ 
03(-مبلغ 61.540.51 دج حقوق تنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي 

املبلغ الإجمايل : 1.057.632.3 دج ) مليون و خم�ضون الف و �ضتمائة و اثنان و ثالثون دينار و 03 �ضنتيم 
نبهناها باأن لها مهلة ع�رشين )20( يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ تبليغها و ال �ضيتم حجز و بيع اأمالكها املنقولة طبقا للمادة 536 من القانون التجاري و كما �ضتلزم بكافة الو�ضائل القانونية 

و اثباتا لذلك  بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �ضلمنا ن�ضخة من هذا املح�رش للمخاطب الكل طبقا للقانون 
املح�سرة الق�سائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

الأ�ستاذة /ق�سطويل نعيمة
حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة
الكائن مكتبها ب حي 100 م�سكن عمارة .. رقم 02 ال�سراقة 

ن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي 
املادة 412 من ق ا م و ا 

نحن الأ�ضتاذة/ق�ضطويل نعيمة حم�رشة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة القائمة بالتبيلغ و التنفيذ املذكور اأعاله و املوقعة 
ادناه 

لفائدة:ال�ضندوق الوطني للعطل املدفوعة الجر و البطالة الناجمة عن �ضوء الأحوال اجلوية لقطاعات البناء و ال�ضغال العمومية و الري 
العنوان:رقم 29 مركز العمال الورود -البليدة

 Building commissionning services SARL:سد�
العنوان :طريق الثانوية فيال رقم 01 الدرارية اجلزائر16000 

تنفيذا لل�ضند التنفيذي املتمثل يف مالحقة لتح�ضيل املبالغ امل�ضتحقة لل�ضندوق موقعة من طرف ال�ضيد حممد مكيوي املدير اجلهوي و املوؤ�رش عليها من 
طرف رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ:2019/12/17 حتت رقم :19/5513 

واملمهورة بال�ضيغة التنفيذية 
بناءا على الذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة وطنية يومية ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ :2020/03/11 حتت رقم :2020/1311 
للعطل  الوطني  لفائدة:ال�سندوق  اأعاله  املذكور  التنفيذي  ال�ضند  مبوجب  بالوفاء  التكليف  يف  املتمثل  الر�ضمي  التبليغ  عقد  م�ضمون  بن�رش  نقوم  وعليه 

املدفوعة الجر و البطالة الناجمة عن �سوء الأحوال اجلوية لقطاعات البناء و ال�سغال العمومية والري
Building commissionning services SARL:سد�

والزاما بدفع مبلغ اجمايل قدره:3.854.645.61 دج 
الذي ميثل جمموع املبالغ امل�ضتحقة لل�ضندوق-م�ضاريف التنفيذ و احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي 

ونبهناه بان له مهلة 15 يوما ت�رشي من تاريخ  الن�رش و ال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 
اثباتا ملا تقدم .حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني
الأ�ستاذة / اإحدان ح�سيبة و الأ�ستاذة /با�سا حبيبة 

حم�سرتني ق�سائيتني لدى حمكمة الرويبة اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 
حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف جريدة يومية وطنية

طبقا لن�س املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
نحن الأ�ستاذة / احدان ح�ضيبة حم�رشة ق�ضائية معتمدة لدى حمكمة الرويبة اإخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر �رشيكة يف ال�رشكة املدنية املهنية املذكورة اأعاله ، الكائن مقر مكتبها 

ب : 79 �ضارع اأول نوفمرب الرويبة اجلزائر 
الوا�ضعة ختمها و املوقعة اأدناه 

بناءا على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
بناء على طلب ال�سيد)ة( : ال�ضندوق الوطني للتاأمينات الجتماعية هيئة ال�ضمان الجتماعي للعمال الأجراء وكالة بومردا�س 

الكائن مقرها ب : 97 واد طاطاريق بومردا�س 
بعد الإطالع على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

* بناء على ال�ضند التنفيذي )مالحقة لتح�ضيل املبالغ امل�ضتحقة لهيئات ال�ضمان الجتماعي املحرر و املوقع من طرف ال�سيد م.دريدي املدير ، بتاريخ : 2019/05/19 ، املرجع : 
2019/1559 و املوؤ�رش عليها من طرف رئي�س حمكمة الرويبة 2019/06/18   املمهور بال�ضيغة التنفيذية املوؤ�رشة من طرف اأمناء ال�ضبط

* بناء على الأمر ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة الرويبة يف : 2020/03/10 رقم الرتتيب : 20/00761
كلفنا / �س ذ م م SARL ENVIBAC  املمثلة يف م�ضريها ثابت �ضعاد -ا�ضترياد و ت�ضدير 

الكائن مقره )ها( ب : فيال NJ 14 حي الثانوية الرويبة 
باأن ينفذ حمتوى ال�سند التنفيذي املذكور اأعاله و القا�سي يف منطوقه ب : 

دفع املبالغ امل�ضتحقة بعنوان ال�ضرتاكات الأ�ضا�ضية و الزيادات و /اأو الغرامات على التاأخري املرتبطة بها و كذا م�ضاريف التبليغ و حدد مبلغ لهذه املالحقة 1.020.008.85 دج 
) باحلروف و الأرقام ( مليون و ع�سرون الف و ثمانية دينار جزائري و خم�سة و ثمانون �سنتيم 

بالإ�ضافة اىل م�ضاريف التنفيذ و احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي ) حت�ضب عند الدفع (  
و نبهناه )ها( و اأعلمناه)ها(  باأن له )ها( مهلة )15( خم�ضة ع�رش يوما للوفاء ت�رشي اإبتداء من تاريخ ن�رش هذا املح�رش يف جريدة يومية وطنية و اإل �ضيلزم بجميع الطرق القانونية للتنفيذ 

اجلربي 
و لكي ل يجهل ما تقدم

وبيانا ملا تقدم بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �ضلمنا ن�ضخة اأ�ضلية من هذا املح�رش للمخاطب وفقا ملا ن�س عليه القانون  

الو�سط:2020/03/17الو�سط:2020/03/17

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية : اجللفة

دائرة : �سيدي لعجال
بلدية : اخلمي�س

الرقم : 
01/2020

و�سل اإ�سعار بتجديد
 مكتب جمعية حملية

املتعلق   2012/03/21  : يف  املوؤرخ   06/12  : رقم  القانون  لأحكام  طبقا 
 2014/09/08  : بتاريخ  املنعقد  اجلمعية  حم�رش  على  بناء  و   ، باجلمعيات 
 2020/02/25  : اليوم  هذا  مت  للجمعيات  التنفيذي  مكتب  بتجديد  املتعلقة 
امل�ضادقة على جتديد مكتب اجلمعية املحلية امل�ضماة : احلاج علي بن يحي 

امل�سادقة على جتديد مكتب اجلمعية املحلية امل�سماة 
اجلمعية الدينية لزاوية احلاج علي بن يحي باملويلح 

اخلمي�س امل�سجلة حتت رقم : 43 بتاريخ : 20 /04 /2004

يراأ�ضها ال�ضيد : داودي عبد احلميد 
الكائن مقرها ب : منطقة املويلح اخلمي�س 

مالحظة : 
01-ارفاق القائمة ال�ضمية لأع�ضاء الهيئة القيادية اجلديدة

بالإجراءات  الجباري  القيام  بعد  يتم  للجمعية  القانوين  02-التجديد 
وفقا  وطني  توزيع  ذات  و  واحدة  اإعالمية  يومية  جريدة  يف  ال�ضهارية 

لأحكام املادة : 17 الفقرة 02 من القانون �ضالف الذكر .

ANEP N°:  2016005798الو�سط:2020/03/17



بقلم: عي�سى قراقع
*ع�سو املجل�س الت�سريعي، 

رئي�س هيئة �سوؤون الأ�سرى 
واملحررين ال�سابق

ثالثني  بعد  بول�س  جواد  املحامي 
اأروقة  يف  العمل  يف  واأكرث  عاما 
الإ�رسائيلية  الع�سكرية  املحاكم 
قرر اأن يقف على راأ�سه يف مواجهة 
املقلوبة  املحاكم  هذه  قرارات 
اأن  وبعد  ومهنيا،  واأخالقيا  قانونيا 
املحاكم  هذه  اأن  قناعة  اإىل  و�سل 
متثل ال�ساحة اخللفية لدولة اإ�رسائيل 
وتعترب العمود الفقري جلهاز �سلطة 
الأرا�سي  يف  امل�ستمر  الحتالل 

املحتلة.
تلك  اإىل  يدخل  بول�س  املحامي 
املحاطة  الع�سكرية  املحاكم 
والتي  الع�سكرية  القواعد  باأ�سوار 
حتت  الحتالل  بداية  ومنذ  تعمل 
يتواجد  ل  دام�س،  ظالم  جنح  
يف  ال�سحف  ومرا�سلو  الإعالميون 
حول  تقارير  يقدمون  ول  قاعاتها، 
الأحكام  تثري  ول  هناك،  يحدث  ما 
اأو  نقا�سا  املحاكم  ال�سادرة يف هذا 
اإ�رسائيل.  داخل  جماهرييا  جدل 
الإ�رسائيلي  املجتمع  بول�س:  يقول 
ا�سمع  فلم  ع�سكرتاري،  جمتمع 
والأكادميي  الق�سائي  املجتمع 
داخل  يحدث  فيما  يتدخل  واملدين 
�سمت  هناك  الع�سكرية،  املحاكم 
الإ�رسائيليني  القانونيني  من  خميف 
على �سل�سلة من الت�رسيعات والأوامر 
قواعد  لأب�سط  املخالفة  الع�سكرية 
�سمت خمجل  هذا  الدويل.  القانون 
التي  اإ�رسائيل  القانون يف  رجال  من 
يتواجد فيها 50 األف حمامي ف�سلوا 
يف حماية �سورة القانون، وجزء كبري 
باآخر  اأو  ب�سكل  من�ساعون  منهم 
لتعليمات املوؤ�س�سة الع�سكرية، وكاأن 
جمند  اإ�رسائيل  يف  القانون  جهاز 
ال�سلطة  ف�ساد  يف  و�رسيك  ومطوع 
بول�س  جواد  اإ�رسائيل.  يف  الق�سائية 
يحاكم  الفل�سطيني  ال�سعب  ربع  راأى 
الإ�رسائيلية،  الع�سكرية  املحاكم  يف 
ال�سعب  فئات  جميع  عنها  مر  وقد 
فال  وامراأة،  رجال  و�سغريا،  كبريا 
اأ�رسة  اأو  فل�سطيني  بيت  يوجد 
املحاكم.  هذه  اأجواء  عن  بعيدة 
اأ�سماء  يعرف  الفل�سطيني  ال�سعب 
كل ال�سجون واملع�سكرات ابتداء من 
رقم)  ال�رسي  ال�سجن  حتى  �رسفند 
املحققني  اأ�سماء  ويعرف   ،)1391
واأحابيلهم  وعاداتهم  وال�سجانني 
ويعرف  والغرف،  الزنازين  واأرقام 
عكر  ابو  قا�سم  ا�ست�سهد  كيف 
وعلي   ،1969 عام  امل�سكوبية  يف 

عام  نفحة  اإ�رساب  يف  اجلعفري 
1980، ذاكرته ت�سج باملوت واحلياة 
وعندما  القمع،  وحفالت  والقيود 
يحاول الن�سيان يحرتق الأ�سري حممد 
الأ�سقر يف خيام النقب، وعندما ميد 
ابو  الأ�سري مي�رسة  يعود  لل�سالم  يده 
وعندما  بال�رسطان،  م�سمما  حمدية 
الدبابات  يجد  لل�سالة  فجرا  يخرج 
واإحدى  الآذان  حتا�رس  الإ�رسائيلية 
ثمني  تبحث عن �سيد  املنازل وهي 
بول�س  جواد  ال�سم�س.  �رسوق  قبل 
يقف على راأ�سه لأنه مل ي�سمع �سوت 
املحاكم  قاعات  يف  كثريا  الرباءة 
تكون  عندما  الإ�رسائيلية  الع�سكرية 
الأ�سا�سية  ال�رسوط  احد  الرباءة 
ت�سل  الإدانات  اأن  بل  عادل،  لق�ساء 
الذين ميثلون  للمعتقلني   %99.7 اإىل 
ذلك  من  واأكرث  املحاكم،  هذه  اأمام 
تتحول املحاكم اإىل جباية اأموال من 
الأ�رسى وعائالتهم من خالل فر�س 
اأ�سري  كل  على  الباهظة  الغرامات 

ي�سل قاعة املحكمة.
طفل  حماكمة  لأن  راأ�سي  على  اأقف 
قا�رس ل ت�ستغرق �سوى ثالث دقائق 
واأربع ثوان فقط، والقا�سي لي�س من 
جهاز  رئي�س  واإمنا  باحلكم  ينطق 
ال�سيا�سي،  امل�ستوى  اأو  ال�ساباك 
نظام  على  بالحتجاج  اأقوم  وعندما 
القا�سي  ي�ساب  عادل  غري  ق�سائي 
الع�سكرية  بدلته  يرتدي  الذي 
بال�ستفزاز ويكاد ي�سهر م�سد�سه يف 
وجهي. مل ي�ستطع بول�س تربئة الطفل 
حممد كوازبة 15 عاما الذي تعر�س 
خالل  وال�رسب  ال�سديد  للتعذيب 
وبطحوه  الربد  يف  �سبحوه  اعتقاله، 
واأخذ  راأ�سه  على  ودع�سوا  اأر�سا 
اجلنود مي�سون على بطنه وهو ي�رسخ 
ويتاأمل دون مغيث، ومل ي�ستطع بول�س 
حممود  الطفل  اأن  القا�سي  اإقناع 
�سباح 16 عاما تعر�س لنه�س الكالب 
البولي�سية خالل العتقال  وانتزعت 
والرعب.  بالقوة  منه  اعرتافات 
�سنة   16 جردات  عاطف  القا�رس 
ال�سعقات  بوا�سطة  للتعذيب  تعر�س 
ينتف�س  ، ومع كل �سعقة  الكهربائية 
ج�سمه ويقع على الأر�س، وا�ستمرت 
ولكن  الوعي،  اأن فقد  اإىل  ال�سعقات 
ال�سهادة  هذه  اإىل  امل�ستمع  القا�سي 
حكما  ي�سدر  وهو  وعيه  ا�ستعل 
ليلة  يف  تكهرب  طفل  على  قا�سيا 
يف  بالغون  هم  القا�رسون  معتمة. 
مفاهيم حماكم الحتالل ول ح�سانة 
الداخلي  الأمن  وزير  قال  كما  لهم 
فل�سطيني  طفل  فكل  الإ�رسائيلي، 
بول�س  اأغلق  لهذا  حمتمل،  اإرهابي 
الطفل  حقوق  اتفاقية  ن�سو�س 
الدولية بعد اأن راأى موادها تتبخر يف 

�سدى القرارات الع�سكرية باملحكمة 
تقيد  اأغالل  اإىل  حتولت  وقد  
ويكره  باملدر�سة  يحلم  طفل  اأيدي 
اإ�رسائيل  وامل�ستوطنني.  اجلدار 
لتربير  ال�سحية  حالة  ا�ستخدمت 
ينتابها  لالآخرين،  بالظلم  الت�سبب 
حرب،  بوقوع  باخلطر،  �سعور  دائما 
وال�سجر  والولد  احلجر  يزعجها 
الفل�سطينيني،  واأحالم  والن�سيد 
وجاءت املحاكم ل�رسعنة ممار�سات 
الحتالل  هذا  وتكري�س  الحتالل 
�سعور  اأي  على  الق�ساء  درجة  اإىل 
بول�س  ال�سحايا. جواد  بالذنب جتاه 
حماكمات  خالل  راأ�سه  على  يقف 
ال�رسى الإداريني، ل تهمة ول لئحة 
ملفا  الع�سكري  القا�سي  يربز  اتهام، 
للدفاع  لحق  ال�ساباك،  اأعده  �رسيا 
هذا  اأمام  لالأ�سري  ول  للمحامي 
اأدلة للفح�س ول  امللف املكتوم، ل 
بينات ول فائدة من اللتما�سات اإىل 
تعد  مل  التي  العليا  العدل  حمكمة 
على  ي�سادق  مطاطي  ختم  من  اأكرث 
ولي�س  الع�سكرية  املحاكم  قرارات 
رقيبا عليها. جدد العتقال الإداري 
املرات،  فراج ع�رسات  الرازق  لعبد 
عن  وبديل  و�سهل  روتيني  جتديد 
موؤبد  حكم  كاأنه  اجلنائي،  الإجراء 
املحامي  يعرف  ول  بالتق�سيط، 
الأ�سري  هذا  فيه  ا�ستقر  يوما  جواد 
ت�سبه  هيئته  لأن  رمبا  اأ�رسته  مع 
حنني  خطواته  ويف  اجللزون،  خميم 
قلق  يوجع  ما  قلمه  ويف  للعودة، 
الإ�رسائيلي.  املجتمع  يف  الهوية 
التي  الوحيدة  الدولة  )اإ�رسائيل( 
اإدارية  ت�سميها  باعتقالت  تقوم 
بحقهم  وجتري  الفل�سطينيني  �سد 
حماكمات �سورية، ومن بني كل 100 
يرتاوح  ما  هناك  فل�سطيني  معتقل 
يتم  اإداريني  اأ�رسى   7-5 بني  ما 
احتجازهم دون اأن يحظوا مبحاكمة 
عادلة. قراأ بول�س ن�سا من مذكرات 
ديان"  "مو�سى  الإ�رسائيلي  اجلرنال 
النتداب  �سلطات  اعتقلته  عندما 
ذلك  اأبواب  واأغلقت  الربيطاين، 
الرطوبة،  حيث  وراءه،  ال�سجن 
�سوت  وارتفاع  والتعذيب  وال�رسب، 
الوقت  ذلك  يف  اليهودي  الن�سال 
�سد العتقال الإداري غري القانوين، 
قرر  الدماغ،  مغ�سول  القا�سي  ولأن 
للمرة  الإداري  العتقال  جتديد 
الثالثة لالأ�سري اأمين طبي�س ردا على 
املو�سوم  القريب  التاريخ  ا�ستدعاء 
يقف  بول�س  جواد  وال�سهود.  بالنكبة 
اإثبات  عن  عجز  لأنه  راأ�سه  على 
منه  ا�ستكى  �سديد  تعذيب  وجود 
امل�سكوبية:  معتقل  يف  الأ�سري  ذلك 
وهددوه  وع�رسوه  و�رسبوه  �سبحوه 

به  وحتر�سوا  عليه  ودع�سوا  و�ستموه 
قذرة،  زنازين  يف  وح�رسوه  جن�سيا 
واأجربوه  عينيه  يف  ال�سم�س  اأطفاأوا 
والعرتاف،  البول  �رسب  على 
العدل  حمكمة  اأن  القا�سي  مدعيا 
 6 يوم  رف�ست  الإ�رسائيلية  العليا 
ملوؤ�س�سات  طلبا   2013 عام  �سباط 
يلزم  قرار  اإ�سدار  الإن�سان  حقوق 
الأمنية  التحقيقات  بتوثيق  ال�ساباك 
توثيقا  املعتقلني  مع  يجريها  التي 
اأن  حجة  حتت  م�سورا  و  �سوتيا 
املخالفات  على  ي�رسي  ل  التوثيق 
يدعون  ال�ساباك  م�سوؤولو  الأمنية. 
مبا  ذلك  لهم  اأجاز  الكني�ست  اأن 
يعفيهم  الذي  ال�ساعة(  )اأمر  ي�سميه 
 700 ف�سقطت  التعذيب،  توثيق  من 
قدمتها  تعذيب  اأعمال  �سد  �سكوى 
للمحكمة  احلقوقية   املوؤ�س�سات 
يف  يحقق  مل   ،1992 عام  منذ  العليا 
اأي واحدة منها، ومل يقدم اأي حمقق 
بح�سانة  يحظى  لأنه  للمحاكمة 
ابرز  وعندما  اإ�رسائيل.  يف  القانون 
بول�س نتائج  الت�رسيح الطبي لل�سهيد 
قتل  الذي  جرادات  عرفات  الأ�سري 
خالل التحقيق معه يف معتقل جمدو 
القا�سي  عليه  رد   2013/2/23 يوم  
بت�رسيح لوزير القت�ساد الإ�رسائيلي 
العمل  علينا  )يجب  بنيت"  نفتايل   "
الفل�سطينيني  ال�رسى  قتل  على 
على  يقف  بول�س  ال�سجن(.  داخل 
راأ�سه اأمام جرائم احلرب يف الق�ساء 
جرائم  يعتربها  والتي  الإ�رسائيلي 
بذريعة  وم�رسوعة  وب�سيطة  عادية 
اإ�رسائيل،  دولة  على  الأمني  اخلطر 
واأنه ل مكانة لقرارات الأمم املتحدة 
واتفاقيات جنيف واتفاقية مناه�سة 
يكرهون  املحاكم،  التعذيب يف هذه 
العام لالأمم املتحدة ورئي�س  الأمني 
ويكرهون  الدويل،  الأحمر  ال�سليب 
ي�سمعون  ول  والمن�ستي،  بيت�سيلم 
�سوى هاج�س اخلوف وفتاوي ملوك 
احلاخاميني الذين يدعون اإىل اإقامة 
اأو  للفل�سطينيني  اإبادة  مع�سكرات 
خنقهم بالغاز. يدخل بول�س مناورات 
الحتالل،  قاعات حماكم  حربية يف 
الغرامات،  امل�ساومات،  ال�سفقات، 
اأو  الإبعاد  بني  ال�سعبة  اخليارات 
على  الأمنية  املحظورات  ال�سجن، 
ورمبا  ال�رسى،  مع  املحامني  لقاء 
يف  واقية  �سرتة  يرتدي  اأن  عليه 
اأوامر  و  قوانني  منظومة  مواجهة 
حربا  ت�سعل  اأن  كفيلة  ع�سكرية 
عاملية. ت�ساءل جواد بول�س هل يعرف 
بني  التناق�س  الإ�رسائيلي  املجتمع 
حماولته العي�س يف دولة ذات �سيادة 
وبني  وم�ساواة  ودميقراطية  وقانون 
وجود اأيديولوجية تقف وراء �سيا�سة 

الحتالل امل�ستمرة تربز بو�سوح يف 
حكمت  الع�سكرية.  املحاكم  قاعات 
الإ�رسائيلية  الع�سكرية  املحكمة 
على الأ�سري املري�س ريا�س العمور 
قتل  بتهمة  مرة   11 املوؤبد  بال�سجن 
حكمت  بينما  اإ�رسائيليني  جنود 
الإ�رسائيليني  على  املحكمة  ذات 
وفايل  هليل  وميخائيل  ايزمن  داين 
فوك�س الذين قتلوا عام 1985 ال�سائق 
باحلكم  تيتنجي  خمي�س  الفل�سطيني 
�سنوات   7 بعد  عنهم  واأفرج  املوؤبد 
ريا�س  ظل  بينما  رئا�سي،  بعفو 
موؤبده ومر�سه يف  يتقلب يف  العمور 
م�ست�سفى الرملة ينتظر موتا بال وجع 
يقف  بول�س  القلب.  يوقف �رسخات 
العن�رسي  التمييز  اأمام  راأ�سه  على 
فرق  هناك  الإ�رسائيلي،  الق�ساء  يف 
اآخر،  وحكم  حكم  بني  ودم،  دم  بني 
هنا �سعب اهلل املختار وهناك �سعب 
"اأيالن  �رساح  اأطلقوا  لهذا  الغيار، 
يف  امل�سلني  قتل  الذي  غودمان" 
 15 بعد  الع�رسات  وجرح  الأق�سى 
يون�س  كرمي  وبقي  حكمه،  من  �سنة 
وثالثني  اثنني  منذ  الإعدام  ثوب  يف 
املنظومة  بول�س  يتفح�س  عاما. 
الحتالل  جلي�س  وال�سلوكية  القيمية 
خميم  من  طفل  عن  يرافع  وهو 
جنني ا�ستخدمه اجلنود درعا ب�رسيا 
خالل اقتحام املخيم، فيكت�سف اأنها 
ال�سكان  با�ستخدام  للجنود  ت�سمح 
املدنيني دروعا ب�رسية، واأن اجلي�س 
املنظومة  تلك  ح�سب  الإ�رسائيلي 
الذي  العامل  يف  الوحيد  اجلي�س  هو 
قيمة  الأخالقية  �سيفرته  يف  تظهر 
اأ�سيب  لهذا  كان،  اأيا  الإن�سان  حياة 
خميم  واحرتق  بالغة  بجروح  الطفل 
جنني بالقنابل، وعندها �سدق بول�س 
الإ�رسائيليني  ال�سباط  اأحد  قاله  ما 
اإ�رسائيل  يف  ال�سلوك  منظومة  اأن 
اأ�رسى  بول�س  ي�ستقبل  وح�سا.  ت�سنع 

قاعات  اإىل  ال�سجون  من  قادمني 
حديدية  بو�سطات  عرب  املحاكم 
وم�رسوبني  منهكني  ي�سلون  مغلقة، 
 8 الرحلة  ت�ستغرق  حيث  ومتعبني، 
�ساعات متوا�سلة وحتت رحمة قوات 
ما ي�سمى النح�سون، �سقطت ال�سرية 
يف  ومنهارة  مري�سة  كويك  ابو  رنا 
الكلب�سات يف يديها  قاعة املحكمة، 
وقدميها، مال ب�سها ممزقة، عيناها 
يرتع�س،  بالفزع،ج�سدها  تفي�سان 
الأ�سالك  وراء  من  يبكون  اأولدها 
البعيدة. يقف بول�س على راأ�سه بعد 
امل�سوؤولية  عدم  القا�سي  قرر  اأن 
واجلريح  املقعد  الأ�سري  بعالج 
برا�س  حممد  والأطر�س  والأعمى 
لقدمه  �سناعية  طرف  وتركيب 
اأن  اأن العالج يجب  املبتورة، مدعيا 
يكون على نفقة الأ�سري نف�سه، وظلت 
ت�سيل  املبتورة  برا�س  حممد  قدم 
حني  يف  املحكمة،  قاعة  يف  دما 
الأقرع  ناه�س  الأ�سري  قدم  برتت 
مدينة  مقربة  تراب  اإىل  واأر�سلت 
يدعو  بول�س  يتيمة.  وحيدة  البرية 
م�رسحيات  يف  امل�ساركة  وقف  اإىل 
الع�سكرية  املحاكم  ت�سمى  هزيلة 
رف�س  اجلميع  ويدعو  الإ�رسائيلية، 
العربة  واأخذ  روؤو�سهم  على  الوقوف 
الإ�رسائيلية  املحامية  فعلته  مما 
القديرة فيليت�سيا لنغر عندما اأعلنت 
ال�سورية  الع�سكرية  املحاكم  اأن 
تتجاوز  و  الحتالل  تكري�س  مهمتها 
كل قانون، مما يحول عمل املحامي 
لنغر  وقررت  العذاب،  من  نوع  اإىل 

مغادرة قاعات املحاكم ومل تعد.
املحكمة  يف  القا�سي  اأيها 

الع�سكرية:
ل عدالة يف زمن الحتالل

هنا جالد ... وهناك �سحية
كلما حترر املقتول من دمه

راآك حت�سو بندقية
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يف قاعة حمكمة عوفر الع�سكرية ا�ستمع اإىل القا�سي الذي اأعاد ما تبقى من الأحكام ال�سابقة على حمرري �سفقة �ساليط بعد اأن مت اإعادة اعتقالهم، وعندما �ساأل 
القا�سي عن امل�سوغات القانونية لذلك اأجابه باأنه قرار �سيا�سي، فرد عليه : باأننا موجودون يف قاعة حمكمة ولي�س يف الكني�ست الإ�سرائيلي، فقال القا�سي: هناك قرار 

من جلنة ع�سكرية �سكلت بهذا اخل�سو�س، فرد عليه : اأذكرك اأننا يف قاعة حمكمة ولي�س يف غرفة عمليات ع�سكرية.

ذلك �ملحامي �لذي يقف على ر�أ�سه
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طا�سني الأ�سر
 هو لي�س جمرد ملف, لكنه اأحد مفردات الأبجدية الفل�صطينية احلديثة, وف�صٌل من القامو�س 

الذي ي�صكل دليل التاريخ الكنعاين القادم والطريق اإىل فهم اجلغرافية ال�صيا�صية اجلارية, ذلك هو 
طا�صني الأ�صر, وهو اأحد التجليات للوجه ال�صهيوين واإجنازاته املعا�صرة, وهو الذي ينتقم باأثٍر رجعٍي 

من كل طقو�س الأ�صر يف التاريخ, حمتكراً للمحرقة ودور ال�صحية وفن الإبادة, ومرتبعًا على  قمة 
الهرم يف التكنولوجيًا وروائع ال�صْبح والغت�صاب يف ال�صجون, ومتجاِوزاً للمتخَيّل يف اإنتاج اأ�صكال 

العن�صرية وابتكار امل�صطلح, فهذا �صجني ملطخة يداه,
بقلم: علي �صك�صك

�أيديهم  تقطر  �لذين  وهم   
بال�سوء  ونو�ياهم  و�أرو�حهم 
�رسقو�  وقد  ودمنا,  و�جلرمية 
يف  �إن�سان  ي�رسقه  مل  ما 
و�نتماءنا  تاريخنا  منا؛  �لتاريخ 
وقر�رنا  ور�حتنا  و�أع�ساءنا 
وعاد�تنا  ون�سيجنا  وم�ستقبلنا 
�لذين  وهم  ولبا�سنا,  ومياهنا 
بحرماننا  �أوقاتهم  كل  تتلطخ 
عبادتنا  وطقو�س  �أوقاتنا  من 
وحقولنا,  هو�ءنا  ويتنف�سون 
ن�سف  ي�سجنون  �لذين  وهم 
�ملنايف  �أ�سو�ر  �أمام  �سعبنا 
وهم  ور�ءها,  �لآخر  و�لن�سف 

�لإن�سان  يف  يعربدون  �لذين 
بعيد�ً عن ب�سرية �حلق ورقابة 
�جلّثة  ويبتّزون  �ل�سمري, 
يف  �لب�رسية  معنى  وميحقون 
�سورة  ويُنتجون  �ملعاجم, 
بعد�ً  ت�سيف  للإن�سان  كئيبًة 
جديد�ً �إىل تف�سري "كونو� قردًة 
على  حتايلو�  وقد  خا�سئني", 
وحقوق  �لدولية  �ملنظمات 
كما  �لعام  و�لر�أي  �لإن�سان 
و�لتفو�  �ل�سبت,  على  حتايلو� 
و�لقو�نني  �ل�رس�ئع  على 
�لكلمات  وتف�سري  و�لقر�ر�ت 
عن  �لكلم  دوما  حرفو�  كما 
مو��سعه, و�ّدعو� ما ل ميلكون 
وو�سفو�  �لعهد,  �ّدعو�  كما 

�لأ�رسى بالإرهابيني كما "قالو� 
�إّن �هلل فقرٌي, وهو �أحد �لو�سايا 
فالذين  �مللك",  "عقيدة  يف 
لأنهم  �لأطفال  قتل  ي�رسعون 
خطر�ً  و�سي�سكلون  �سيكربون 
كتاب  يف  ورد  كما  �ليهود  على 
�سابري�  �إيت�سيك  �حلاخام 
يو�سي  �حلاخام  مع  بالتعاون 
�أليت�سور, ل يرون يف �سحاياهم 
بينما  �إرهابيني,  �إل  �لأ�رسى 
قادمون,  �إرهابيون  �لأطفال 
ومن هنا عقيدة �لقتل �ملعنوي 
�إحكام  هنا  ومن  للأ�سري 
�أ�سكاله,  كافة  و�إطباق  �لأ�رس 
لتخفيف  قناة  كل  و�عرت��س 
�سعباً  ت�سجن  وهي  �آثاره, 

جتُد  خمتلفة,  بطرق  باأكمله, 
�ل�سجون  يف  �لكامل  جتليها 
باقي  تتنوع  بينما  �لتقليدية, 
يف  و�حل�سار,  �ل�سجن  فنون 
وعلى  �لأخ�رس  �خلط  د�خل 
ح�سار  وما  �ل�سفة,  حو�جز 
�لتجليات  هذه  �أحد  �إل  غزة 
عليها  حتّر�ُس  �لتي  �ملحكمة 
و�أحلفاً  دولً  وجتند  �لعامل 
ع�سكرية لت�سديد �خلناق عليه 
حتى  وتتعر�س  �لوثاق,  و�سد 
تلب�س  وتظّل  و�لدو�ء,  للغد�ء 
دور �ل�سحية, وهي تعتقل �لعامل 
ومفاهيم  ت�رسيعات  يف  كله 
ي�سعب �لفكاك منها �أو �لتحرر 
من �أ�رسها, حتى على م�ستوى 

�لفكاك  ميلك  فمن  �لفكرة, 
�ملحرقة,  مفهوم  �أ�رس  من 
نف�سه  �لغربي  �لعامل  يف  ومن 
�لعد�ء  تهمة  يتحمل  �أن  ميلك 
يف  دفينة  رغبة  وهو  لل�سامية, 
�أ�رس �لعامل كله و�لهيمنة عليه, 
و�لتحكم  و�قت�ساديا,  �إعلمياً 
وحتريك  �لأغيار  مبز�ج 
حترك  كما  �لأر�س  مفا�سل 
�ساهٌد  و�ملعتقلون  �لدمى, 
يقف  من  ينتظر  ما  على  حي 
�لطريق, فهم عامٌل ردعي  يف 
لفكرة �ملقاومة, وتثبيت فكرة 
ركيزة  ت�سكل  �لتي  �لعقاب 
�ل�سهيوين,  �لنهج  يف  �أ�سا�سية 
وهي نف�سها �لفكرة �لتي ت�رُسّ 

يف  �ملنا�سلني  ملحقة  على 
و�غتيالهم,  �لأر�س  ف�ساء�ت 
وهي نف�س �لفكرة �لتي جتعلهم 
ي�سنفون �ملعتقلني �إىل �أ�سناف, 
وجاهد  �ل�سلح  حمَل  فَمن 
�أهله  قتلو�  �لذين  ِمن  و�أ�ساب 
و�سعبه و�أخرجوهم من ديارهم 
لي�س كالآخرين, حتى �إذ� �دلهّم 
�حلناجر  �لقلوب  وبلغت  �لأمر 
و�ختلطت �ملعايري وكاد ينقلب 
وكادت  �لليل,  من  قطعاً  �لنوُر 
�لأ�رسى  يكون  �لنجوم,  تاأفل 
هم  �ملتجاِوزة  باأبعادهم 
و�لدليل,  �لعلمة  وهم  �ل�سوء 
حتققت  منهم  كٍلّ  قلب  ففي 
�لوطن,  وتكاَمَل  كاملًة  �حلريُة 

�سبق  ما  �إىل  بالإ�سافة  فغدو� 
و�لبو�سلة  و�ل�سحية  �ل�ساهَد 
�لر�ية,  و�أ�سبحو�  و�لر�فعة, 
و�جلرحى  و�ل�سهد�ء  هم 
و�لولد�ن  و�لن�ساء  و�لرجال 
�ل�ساهد  هم  �ملحا�رَسون, 
على ظلم وظلم �جلاين, وهم 
وم�ساره,  مبدئه  على  �لدليل 
و�سوء  وجوده,  ول�رسعية 
�لآِخر  �لوعد  وهم  وجِهه, 
�سيك�سفون  �لذين  بنهايته وهم 
وجوَههم  ويَ�سووؤون  �سوء�تهم 
يف �لعاملني, علمة على حتقق 
"وِليدخلو�  ِل  مقدمًة  �لوعد, 
مّرٍة  �أّول  دخلوه  كما  �مل�سجد 

وليُترّبو� ما َعلو� تتبري�".

اأ�سريها
علي �صك�صك

وغر�بة  �لأ�سياء  طبيعة  هي 
تو�كب  �لتي  تلك  �حلياة, 
�أقد�ر �لب�رس وت�سبغ حياتهم, 
نفو�سهم  م�سارب  وفق 
جميعاً  وتقودنا  و�أ�سو�قهم, 
منا  فيكون  م�سائرنا  �إىل 
ومنا  �لأ�سري  ومنا  �ل�سهيد 
�جلريح, ويكون منا غري ذلك 
ما يكون مما نعرف مما ل عّد 
له من مناذج وم�سار�ت تكاد 
جتعلنا متعددين ومت�سابهني 
كالب�سمات,  وخمتلفني 
تعقيد�ً  �أكرث  �لروح  فب�سمة 
خيال,  كل  من  وغمو�ساً 
�حلياة  دهاليز  يف  لنكت�سف 
مفارقاٍت  �لتاريخ  وم�سارب 
وغر�ئَب تت�سع �ت�ساع �ل�سرية 
�لذ�تية للب�رسية, وتفتح على 
م�ساعر للر�سا و�أخرى للندم 
عمر  من  لحقة  �أطو�ٍر  يف 
ندعمه  �لق�سري,  �لإن�سان 
م�سائر  من  معرفتا  بقليل 
�لغابرين ونتكئ على �أرو�حنا 
�ملبتد�أ  من  �لعرب  وقر�ءة 
�إر�د�تنا  لن�سند  و�خلرب 
مبا  نفرح  ول  و�ختيار�تنا 
ما  على  ناأ�سى  ول  �آتانا 
كل  �ل�سماء  خرب  ويف  فاتنا, 
بكاٍف  �هلل  "�ألي�س  �لعز�ء, 
�أمنا  ح�سبتم  "�أم  عبَده", 
�إلينا  و�أنكم  عبثاً  خلقناكم 

كان  منا  فكم  ترجعون",  ل 
لو مل  �أن يكون �سهيد�ً  ميكن 
تخطئه �لر�سا�سة �لتي مرت 
خميم,  ذ�ت  �أذنه  جانب  من 
�سنتيمرت�ً  �نحرفت  لو  �أو 
وكم  �لأبهر,  باجتاه  و�حد� 
و�ملقادير  �لتقدير�ت  هي 
تعمدت  وقد  ر�أيناها  �لتي 
�أن تنقذنا من ذلك �لحتمال 
�إليه,  �أحَدنا  تقود  كانت  �أو 
وهي  �أقد�رنا  هكذ�  هي 
م�سار�تنا ننال فيها من قيمة 
وت�سيف  �أيامنا,  �إىل  م�سافة 
كٌلّ  ر�سيدنا,  من  حت�سم  �أو 
دون  وير�سى,  يظن  ح�سبما 
ت�سويٍب  من  ذلك  مينع  �أن 
حكمة  مبقت�سى  لروؤ�نا 
وزخم  �لروؤية  و�ت�ساع  �لوقت 
حممود  قال  كما  �لتجربة, 
ر��سد  ل�سان  على  دروي�س 
�ملنايف  تعب  بعد  ح�سني 
مر�جعة  �إىل  به  �سار  �لذي 
و�لغرت�ب:  �لوطن  حكمة 
دقيقة  ثلثني  بعد  يل  "قال 
�لقاهرة,ليتني  مطار  يف 
�سجون  يف  طليقاً  كنت 
دياليكتيك  �لنا�رسة"وهي 
�مل�سار �لإن�ساين �أن �ملنتمني 
ما  لها  و�لطاحمني  للحرية 
كان لهم �أن ي�سلكو� طريقهم 
�لبتد�ئي  حتررهم  لول 
يف  لها  �لأويل  و�جنازهم 
كيف  �إذ  كينونتهم,  من  �لبدء 

يف  لفتكاكها  ي�سعى  �أن  له 
حاديته  تكن  مل  �إن  �ملحيط 
ككل  وبو�سلته, وهي  و�سوقه 
تتكامل  �لإن�سان  يف  خ�سلة 
من  �ملمتنع  �لعميق  يف  �أولً 
�لذي  �حلب  وهي  جوهِره, 
فيه  �أولً  وي�سيء  ي�رسق 
مع  للتوحد  �أ�سري�ً  ويقوده 
�حلبيب, ليتكامل �لنور وتقر 
�لقطب  ويتكئ  �ل�سوء  د�ئرة 
فطرة  فهي  �لقطب,  على 
�لإن�سان  م�سار  �أّن  �لإن�سان 
�لعامل على  لر�سم  �سوقه  هو 
يقر  هكذ�  روحه,  �ساكلة 
ذ�ته يف  يثبت  كاأنه  وي�ستقر, 
على  با�سمها  ويوقع  �لأر�س 
�حلياة, وهو �لفاين ذو �حلياة 
�لق�سرية و�لطامح �إىل �خللود 
يفرد روحه على جل �لوجود, 
ليت�سع بها بالقدر �لذي تهفو 
�لمتد�د  من  �لروح  �إليه 
يتحقق,  هكذ�  و�خللود, 
�حلرية  كامل  ت�سعى  وهكذ� 
�لروح  كامل  �إىل  �لروح  يف 
يف �حلرية وكامل �حلرية يف 
�لوجود, كاأنه �أ�سريها, تقوده 
كبلته  لو  حتى  و�إليها,  بها 
بقيودها,  و�أرهقته  باأغللها 
هي  ذ�تها  �لقيود  هذه  فهي 
له  �أ�رسها  �لدليل على كامل 
وعلى  لها  �متثاله  و�كتمال 
�لروح مبنتهى  �كتمال حتقق 

حريتها.

هيئة الأ�صرى 

ر�سد ظروف العزل القا�سية للأ�سري عمر خرواط داخل معتقل "جمدو"
ر�سدت هيئة �سوؤون �لأ�رسى 
�سادر  تقرير  يف  و�ملحررين 
�لأ�سري  عزل  تفا�سيل  عنها, 
 49( خرو�ط  فهمي  عمر 
�خلليل  مدينة  من  عاماً( 
 4 لـ  بال�سجن  و�ملحكوم 
يقبع  و�لذي  موؤبد�ت,  
"جمدو"  معتقل  د�خل  حالياً 

باأو�ساع �عتقالية قا�سية.
بيانها  يف  �لهيئة  و�أو�سحت 

ع�رسة  حو�يل  قبل  �أنه 
�سجون  �إد�رة  �أقدمت  �أيام 
�أربعة  عزل  على  �لحتلل 
�لتنظيمية  �لهيئة  من  �أ�رسى 
معتقل  يف  فتح  حلركة 
"رميون" ب�سكل تع�سفي,  وهم 
�لقو��سمة,  حامت  من:   كل 
و�بر�هيم  ��سعيد,  و�أ�سامة 
�إىل  بال�سافة  �حلي,  عبد 
و�أ�سافت  خرو�ط.  �لأ�سري 

خرو�ط  �لأ�سري  و�سول  فور 
زجه  جرى  "جمدو"  ملعتقل 
ت�سلح  ل  قذرة  زنز�نة  د�خل 
للعي�س �لآدمي, وفيما بعد مت 
بق�سم  �نفر�دية  لزنز�نة  نقله 
�ملعتقل.  بذ�ت  �ملعبار 
�ملعتقل  �إد�رة  �أن  و�أ�سارت 
تتعمد �نتهاك �لأ�سري و�إ�ساءة 
معاملته بتقييد يديه ورجليه 
كلما مت نقله من و�إىل غرفة 

�أي�ساً  �إخر�جه  وعند  �لعزل, 
لعيادة �ملعتقل و�إىل ما ي�سمى 
"�ساحة �لفورة".ولفتت �لهيئة 
باأن �إد�رة معتقلت �لحتلل 
من  كل  حتتجز  ز�لت  ل 
و��سعيد  قو��سمة  �لأ�سريين 
د�خل عزل "معتقل "جلبوع", 
�حلي  عبد  �لأ�سري  عن  �أما 
�لأق�سام  �إىل  نقله  فقد جرى 

�لعامة مبعتقل "هد�رمي".  

منذ اثني ع�صر يوما 

الحتلل يوا�سل عزل اأربعة اأ�سرى من الهيئة التنظيمية لفتح
تو��سل �إد�رة �سجون �لحتلل 
�لهيئة  من  �أ�رسى  �أربعة  عزل 
�سجن  يف  لفتح  �لتنظيمية 
�ثني  منذ  وذلك  "رميون", 
ع�رس يوما. وبني نادي �لأ�سري 
�ل�سجون  �إد�رة  �أن  �ليوم, 
�سجون  عدة  �إىل  نقلتهم 
حيث  عزلهم,  قررت  �أن  بعد 

�لأ�سريين حامت  نقل  جرى 
بال�سجن  �لقو��سمة و�ملحكوم 
موؤبد�ت, و�أ�سامة   )4(
بال�ّسجن  �سعيد و�ملحكوم 
�سجن  �إىل عزل  موؤبد�ت  لـ)5( 
و�لأ�سري عمر  "جلبوع", 
بال�ّسجن  خرو�ط �ملحكوم 
�سجن  �إىل عزل  موؤبد�ت  لـ)4( 

عزل  جرى  فيما  "جميدو", 
�حلي يف  عبد  �لأ�سري �إبر�هيم 
نادي  "هد�رمي".ولفت  �سجن 
�ل�سجون  �إد�رة  �أن  �إىل  �لأ�سري 
�لعام  مطلع  منذ  �سّعدت 
�لعزل  عمليات  من  �جلاري, 
و��ستهدفت عدد�ً من �لأ�رسى 
كما  �لتنظيمية,  �لهيئات  يف 

وتعر�س عدد�ً منهم للتحقيق. 
يُ�سار �إىل �أن �لأ�سري �لقو��سمة 
 ,2003 عام  منذ  معتقل 
وخرو�ط   ,2001 منذ  و�سعيد 
حمافظة  من  وهم   2002 منذ 
�خلليل, و�لأ�سري �إبر�هيم عبد 
�حلي منذ 2002, وهو من بلدة 

بورين ق�ساء نابل�س. 

موجز اأخبار الأ�سرى عرب �سوت اأذاعة الأ�سرى
قو�ت �لحتلل تعتقل مقد�سية 
وجنلها  �لعي�سوية  قرية  من 
�لعتد�ء  بعد  �آخرين,  و�سابني 
�مام  �ملربح  بال�رسب  عليهم 
�لدين  �سلح  �رسطة  مركز 
�سجن  �إد�رة  �ملحتلة.  بالقد�س 
و15  �أ�سري�   19 تعزل  ع�سقلن 

�إ�سابة  �كت�ساف  بعد  �سجانا 
طبيب نف�سي �إ�رس�ئيلي بفريو�س 
قبل  �ل�سجن  يف  كان  "كورونا" 
عدة �أيام. هيئة �سوؤون �لأ�رسى 
�إد�رة  حتمل  و�ملحررين 
�مل�سوؤولية  �لحتلل  معتقلت 
و�سلمة  �سحة  عن  �لكاملة 

يف  و�لأ�سري�ت  �لأ�رسى  كافة 
حال و�سل فريو�س "كورونا" �إىل 
�لحتلل  �سلطات  �ملعتقلت. 
تقرر �ل�سماح بزيارة �ثنني فقط 
من �أقارب �لأ�رسى يف �سجونها 
من �لدرجة �لأوىل بعد قر�رها 
حت�سباً  �لزيار�ت  مبنع  �لقا�سي 

كورونا.  فريو�س  �نت�سار  من 
�ل�سحر�وي  نفحة  �سجن  �إد�رة 
�لظروف  �إهمال  تو��سل 
�ل�سحية للأ�سري يو�سف �سكايف 
من �خلليل, و�ملحكوم بال�سجن 
�لعام  منذ  مر�ت  �أربع  �ملوؤبد 

.2004
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�أين يتم�سكون باآمالهم من �أجل 
نحو  �ل�سباق  ترقب  مو��سلة 
�لتتويج بلقب �لبطولة �لوطنية، 
�أن �ملهمة لن تكون �سهلة  رغم 
ظل  يف  �لقبائلي  �لنادي  �أمام 
�سبع  طرف  من  �لقوي  �ل�رص�ع 
�لأوىل  �لأدو�ر  لعب  على  فريق 
فاإن  وبالتايل  �ملو�سم،  هذ� 
رفقاء �ملد�فع �آيت عبد �ل�سالم 
تنتظرهم  �لتي  �ملهمة  يدركون 

خالل �لفرتة �ملقبلة.
�ملدرب  �أثنى  �أخرى،  جهة  من 
على  �لزلفاين  يامن  �لتون�سي 
�لأد�ء �لذي قدمه �أ�سباله طيلة 
�أكد يف  �أطو�ر �ملقابلة، عندما 
ت�رصيحات �إعالمية عقب نهاية 
�ملقابلة  دخلو�  �أنهم  �ملو�جهة 
من �جل �لفوز بنقاطها �لثالث 
�لتعادل،  على  للعب  ولي�س 
و�أ�ساف �أن لعبيه بذلو� جهود� 
كبرية على �مل�ستطيل �لأخ�رص 
�لهدف  حتقيق  �أجل  من 

�لفر�س  �أن  �إل  �سطروه  �لذي 
لهم  �سنحت  �لتي  �لتهديفية 
�ملرمى  �إىل  ف�سلو� يف حتويلها 
�لذي لحق  �لطالع  ب�سبب �سوء 
لعبيه �أمام �ملرمى، و�لذين مل 
ح�سبه،  �لت�سجيل  من  يتمكنو� 
�لتعادل  �أن  �لزلفاين  و��ستطرد 
بالنظر  للفريقني  منطقيا  كان 
لالأد�ء �ملتقارب �لذي كان عليه 
لز�ل  فريقه  �أن  و�سّدد  �للقاء، 
قادر� على لعب �للقب و�لتناف�س 
تتو�جد  �لتي  �لأندية  بقية  مع 

يف �ل�سباق، باعتبار �أنه ل يز�ل 
�ل�سد�رة  رباعي  رفقة  يتو�جد 
و�سوف  �لرتتيب  جدول  يف 
يعمل �لتعد�د للدفاع بقوة على 
حظوظه يف �لتتويج باللقب هذ� 
�لالعبني  و�ن  خا�سة  �ملو�سم، 
�أمام  قوية  فعل  ردة  عن  �أبانو� 
�ملناف�سة  يف  بقوة  عاد  فريق 
�أر�سية  على  �للعب  ويجيد 
�لأن�سار  �لزلفاين  ووعد  ملعبه، 
خالل  �لأف�سل  �لتعد�د  بتقدمي 

�ملقابالت �لقادمة.

جنح فريق �شبيبة القبائل يف العودة بنتيجة اإيجابية من التنقل الذي قاده على مدينة �شطيف اأين 
واجه الوفاق املحلي �شمنا جلولة 22 من الرابطة املحرتفة الأوىل، حيث وا�شل تاأكيد ال�شبح الأ�شود 

على النادي ال�شطايفي وهو الذي مل ينهزم للمو�شم الرابع على التوايل، و�شمح له التعادل بالبقاء 
على مقربة من كوكبة املقدمة وتقلي�س الفارق اإىل اأربع نقاط عن املت�شدر �شباب بلوزداد الذي ميلك 

مقابلة موؤّجلة

ك بلعب ورقة اللقبفر�س التعادل واأكد ال�شبح الأ�شود اأمام وفاق �شطيف الكناري يتم�ضّ

�أثنى عبد �لكرمي خوذة مدرب 
على  ق�سنطينة  �سباب  نادي 
�أمام  فوزهم  عقب  لعبيه 
 0/3 ب�سكرة  �حتاد  �ل�سيف 
�أول �م�س �سمن لقاء�ت �جلولة 
22 من �لبطولة �لوطنية، وقال 
لو�سائل  ت�رصيح  يف  خوذة 
�لإعالم عقب نهاية �ملو�جهة: 
�أمام  قدمناه  مبا  جد�  »�سعيد 
»هذ�  وتابع:  ب�سكرة«،  �حتاد 
من  �ملزيد  �سيمنحنا  �لفوز 
�سابقا  عانينا  �أن  بعد  �لثقة 
د�خل  رهيبة  �هتز�ز  فرتة  من 
�لديار، �أمتنى �أن نو��سل ح�سد 
�لأن�سار«،  لإ�سعاد  �لنت�سار�ت 
�نتف�س  »�لفريق  وو��سل: 
خا�سة يف �خلط �لأمامي وهذ� 
من  عانينا  فقد  باخلري،  يب�رص 
مبارياتنا  يف  �لفعالية  نق�س 
عبيد  �أن  و�جلميل  �ملا�سية، 
�لتهديفي  ح�سه  ��ستعاد 
و�أكمل:  طويل«،  غياب  بعد 
�أن�سارنا،  و�سط  �لفوز  »متنينا 

�أدرى  �لعليا  �ل�سلطات  لكن 
يهمنا  وما  �جلميع،  مب�سلحة 
�سالمة  هو  �ملوقف  هذ�  يف 
يف  �سيء«.  كل  قبل  �ملو�طنني 
�سباب  نادي  ��ستعاد  �ملقابل، 
�لنت�سار�ت  نغمة  ق�سنطينة 
فوزه  بعد  �لوطنية  �لبطولة  يف 
�أول  ب�سكرة  �حتاد  �سيفه  �أمام 
عبد  بن  ملعب  على  �م�س، 
 ،22 باجلولة  رم�سان  �ملالك 
من  قوية  كانت  �ملبار�ة  بد�ية 
كثفو�  �لذين  �ملحليني،  جانب 
هجماتهم على مرمى �لحتاد، 
بغية ت�سجيل هدف �ل�سبق، وهو 
ما كان لهم يف �لدقيقة 38، عرب 
بت�سديدة قوية من  ن�سيم يطو، 
على خط 18 مرت�، ويف �ل�سوط 
عبد  �ملدرب  �أعطى  �لثاين، 
�لكرمي خودة، تعليمات لالعبيه 
�أهد�ف  باإ�سافة  ب�رصورة 
للخلف،  �لعودة  وعدم  �أخرى، 
وبعد مرور7 دقائق فقط جنح 
�لهد�ف مهدي عبيد يف �إ�سافة 

كرة  تلقيه  بعد  �لثاين،  �لهدف 
عو�ج. زميله  من  طبق  على 
فتح  �لثاين،  �لهدف  ت�سجيل 
�لذين  �ل�سباب،  لعبي  �سهية 
عرب  �لثالث  �إ�سافة  يف  جنحو� 
بالغ،  �سفيان  �أبو  �ملهاجم، 
عر�سية  �إثر   ،72 �لدقيقة  يف 
عو�ج.وبهذ�  زميله  من  دقيقة 
�سباب  ر�سيد  يرتفع  �لنت�سار 
يف   34 �لنقطة  �إىل  ق�سنطينة، 
جتمد  فيما  �خلام�س،  �ملركز 
 21 عند  ب�سكرة  �حتاد  ر�سيد 

نقطة يف �ملركز 14.

�شباب ق�شنطينة ي�شتعيد نغمة النت�شارات جمددا

خوذة: الفريق انتف�ض هجوميا 
والفوز مينحنا الثقة

التعداد يقدم مردودا �شيئا اأمام �شبيبة القبائل

وفاق �ضطيف ي�ضيع فر�ضة ت�ضييق 
اخلناق على املت�ضدر

�سّيع فريق وفاق �سطيف نقطتني 
على  �للعب  �سباق  يف  ثمينتني 
�لوطنية  �لبطولة  بلقب  �لتتويج 
�لتعادل  فخ  يف  �سقطت  بعدما 
يف  �لقبائل  �سبيبة  �ل�سيف  �أمام 
لعبو  خاللها  ظهر  مو�جهة 
وف�سلو�  �سعيف  باأد�ء  �لوفاق 
جمريات  على  �ل�سيطرة  يف 
�سباك  على  و�لو�سول  �للقاء 
�أين  بوط،  بن  �ل�سبيبة  حار�س 
ظهر �لت�رصع وعدم �لرتكيز على 
�لالعبني فوق �أر�سية �مليد�ن يف 
للمقابالت  �لكبري  �ل�سغط  ظل 
�لتي خا�سوها يف �لفرتة �لأخرية 
�لوطنية  �لبطولة  مناف�ستي  بني 
وتو�جد  �جلمهورية،  وكاأ�س 
نف�سي  �سغط  حتت  �لالعبني 
�أن�سار  مطالبة  خالل  من  كبري 
�أحالمهم  �سقف  ورفع  �لفريق 
هذ�  بالثنائية  �لتتويج  �جل  من 
�لت�سكيلة  و�ن  خا�سة  �ملو�سم، 
�لنهائي  ربع  �لدور  تخو�س 
�لكاأ�س،  �ل�سيدة  مناف�سة  من 

وبالتايل مل يجد �أ�سبال �ملدرب 
معاملهم  �لكوكي  نبيل  �لتون�سي 
�لأخ�رص،  �مل�ستطيل  فوق 
وجنح �لنادي �لقبائلي يف فر�س 
�ل�سغط عل�سيهم وخطف نقطة 
�ل�سبيبة  و�أن  خا�سة  م�ستحقة، 
مبارياتها  يف  �ل�سيطرة  تو��سل 
�سبحها  وتعترب  �لوفاق  �أمام 
�لأ�سود وهي �لتي مل تفز عليها 

منذ �أربع �سنو�ت �لأخرية.
�لأ�سود«  »�لن�رص  وفّوتت ت�سكيلة 
على  �خلناق  ت�سييق  فر�سة 
ن  متكنت  بعدما  �ل�سد�رة، 

��ستعادة �لو�سافة منا�سفة رفقة 
خ�رصت  لكنها  �جلز�ر،  مولودية 
لها  ت�سمحان  كانت  نقطتني 
وحيدة  نقطة  بعد  على  بالبقاء 
عن �لر�ئد �سباب بلوزد�د، ورغم 
رفقاء  �أن  �إل  �أم�س  �أول  �لتعرث 
يتم�ّسكون  غ�ّسة  ح�سام  �لالعب 
يف  �ملو��سلة  �أجل  من  باآمالهم 
�لبطولة  لقب  على  �لتناف�س 
و�ثقون  و�لأن�سار  �لوطنية، 
حتقيق  على  لعبيهم  قدرة  من 

�لهدف �ملطلوب.
عي�شة ق.

بلقب  وزو  تيزي  ولية  �ندية  تُوجت 
بوك�سينغ  للكيك  �لوطنية  �لبطولة 
رجال �أكابر �لتي �ختتمت م�ساء �أول 
�أم�س بقاعة حر�سة ح�سان بح�سدهم  
ذهبية  منها  ميد�ليات،4   8 جمموع 
�أحرزت  نهائيا،   12 جمموع  .فمن 
�أندية ولية تيزي وزو لقب 4 منها يف 
و86  كغ   75  ، كغ   67  ، كغ   60 �أوز�ن 
وثالث  و�حدة   ف�سية  بالإ�سافة  كغ 
ولية  بفرق  متبوعة  برونزيات، 
ق�سنطينة بثالث ذهبيات 54 كغ، 63 
كغ و81 كغ، ف�سيتان وثالث برونزيات 
ثم ممثلو ولية �لبليدة  بذهبية 57 كغ 
�لتتويج  هذ�  وعن  وبرونزية،  ف�سية 
ولية  لر�بطة  �لتقني  �ملدير  �رصح 
�ليا�س  بوك�سينغ  للكيك  وزو  تيزي 
قائال:  �إعالمي،  ت�رصيح  يف  مقر�ين 
هي  عليها  حت�سلنا  �لتي  »�لألقاب 
�لتي  و�لإر�دة  �لدوؤوب  �لعمل  ثمار 
ت�سلح بها �لريا�سيون، دخلنا بعنا�رص 
لدينا  �نه  عليكم  يخفى  ل  قوية، 
�جلز�ئري  �ملنتخب  يف  م�سارعني 
بع�س  »هناك  و�أ�ساف:  �لأول«، 
خ�سنا  �لتي  �ملجموعة  يف  �لعنا�رص 
ولديها  جديدة  �لوطنية  �لبطولة  بها 
م�ستوى جيد وقد �أبانت عن م�ستوى 
على  �حللبة  فوق  وبرهنت  مرموق 
�أحقيتها بالتتويج »، م�سري� �ن ر�بطة 
�فريقيا  بطل  بها  ين�سط  وزو  تيزي 
2018 بالكامريون وبطل �لعرب 2018 
باجلز�ئ وهو �مل�سارع ر�بح بلميلود. 
�لفني   �ملدير  �و�سح  جهته  من 
�أوطايدلت  �رصيف  حممد  �لوطني 
�لبطولة  لهذه  �لفني  �مل�ستوى  �أن 
�لثالثة  �ن مردود   كما  كان عامليا، 
�لتتويج«متقارب  من�سة  يف  �لأو�ئل 

�سيما عند �لأكابر وهو ما يدل على 
�ن �مل�ستوى عرف حت�سنا ملحوظا«، 
بالت�سيري  �ملنا�سبة  بهذه  ونوه 
�لحرت�يف للحكام يف هذه �مل�سابقة 
و�لذين بلغ عددهم 40 حكما، ولدى 
فئة �لأو��سط ، �أحرزت �للقب �أندية 
ر�بطة ولية �جلز�ئر باأربع ذهبيات، 
متبوعة   وبرونزيتني  ف�سيات  ثالث 
ويف  وبرونزيتان  ذهبيتان  بوهر�ن 
تلم�سان  ولية  �لثالثة  �ملرتبة 
�مل�ستوى  وعن  فقط،  بذهبيتنب 
مدرب  �أو�سح  �لفئة  لهذه  �لفني 
�ن  زغر�بة  ر�بح  �لوطني  �ملنتخب 
عرفت  �لوطنية  �لبطولة  مناف�سات 
بروز وجوه جديدة  بامكانها تقدمي 
�لوطني  للمنتخب  �لفنية  �ل�سافة 
�سيدي  من  قناز  �حمد  �مثال:   ،
بلعبا�س 45 كغ، عبد �ملنعم ب�سطا 54 
كغ، حممد قاريطا 63 كغ وم�سطفة 
وينا 67 كغ من و هر�ن، وقال يف هذه 
�ل�ساأن: »ما لحظناه �أن �مل�سارعني 
�لأخرية يف فئة  �ل�سنة  �لذين هم يف 
�لأو��سط �سيكون لها م�ستقبل و�عد 
�لأكابر، نظر� ل�سغر �سنهم، كما  مع 
فوق  عالية  فنيات  هوؤلء  قدم  �أظهر 
�لنهائي   ن�سف  �لدورين  يف  �حللبة  
 .»16 �لدور  يف  نر�ها  مل  و�لنهائي 
للكيك  �لوطنية  �لبطولة  يف  و�سارك 
 33 ميثلون  م�سارعا   380 بوك�سينغ 
�لأخرية  �لطبعة  وعرفت  ولية، 
بوك�سينغ،  للكيك  �لوطنية  للبطولة 
ق�سنطينة يف  مدينة  �حت�سنتها  �لتي 
لكل  �لتابعة  �لأندية  �سيطرة   ،2019
�لعا�سمة  ق�سنطينة،  ر�بطات  من 

ووهر�ن لدى �لأكابر و�لأو��سط.
ق.ر.

البطولة الوطنية للكيك بوك�شينغ اأكابر 
واأوا�شط اأكابر

تتويج اأندية والية
 تيزي وزو باالألقاب

ق.ر.



لكرة  الإفريقي  الحتاد  اأعلن 
النهائي  اللقاء  اإقامة  القدم 
اإفريقيا  اأبطال  دوري  لبطولة 
يف ن�سخته احلالية يوم 29 ماي 
جابوما  ملعب  على  املقبل 
الكامريونية،  دوال  مبدينة 
الأبطال  دوري  نهائي  ويقام 
الن�سخة  يف  واحد  لقاء  من 
احلالية بناء على قرار املكتب 
الإفريقي  لالحتاد  التنفيذي 
اأحداث  بعد  القدم  لكرة 
التون�سي  الرتجي  مباراة 
نهائي  يف  املغربي  والوداد 
الن�سخة املا�سية، وت�ست�سيف 
الكامريون مرا�سم تتويج دوري 
الأبطال وت�سليم كاأ�س البطولة 
ن�سخة  بعد  اخلام�سة  للمرة 
فريق  بها  توج  التي   1971
كانون ياوندي الكامريوين على 
بعد  كوتوكو  اأ�سانتي  ح�ساب 
لقاء  رد يف  دون  بثنائية  الفوز 

الإياب الذي اأقيم على امللعب 
ياوندي،  بالعا�سمة  الع�سكري 
وا�ست�سافت الكامريون مباراة 
الأبطال  دوري  لنهائي  الإياب 
ن�سخة 1978 بني كانون ياوندي 
و�سيفه هافيا كوناكري الغيني 
ياوندي  كانون  بفوز  وانتهت 
اأي�سا  والتتويج  نظيفة  بثنائية 
اإياب  مباراة  واأقيمت  باللقب، 
يف  الأبطال  دوري  نهائي 
الكامريون  يف   1979 ن�سخة 
بني فريق يونيون دوال و�سيفه 
هارت�س اأوف اأوك الغاين وتوج 
بعد  الكامريون  بطل  اأي�سا 
فوزه بهدف دون رد ثم التغلب 

بركالت الرتجيح.
وكانت املرة الرابعة والأخرية 
بني  كاملة  عاما   12 قبل 
وم�سيفه  امل�رصي  الأهلي 
وانتهت  الكامريوين  القطن 
جاروا  مبدينة   2-2 بالتعادل 

 2008 عام  نهائي  اإياب  يف 
الذي  الوحيد  اللقب  وهو 
على  الكامريون  فرق  تخ�رصه 
الأبطال،  دوري  يف  اأر�سها 
الأول   2020 نهائي  و�سيكون 
الكامريونية  الكرة  تاريخ  يف 
ول  البالد  ت�ست�سيفها  الذي 
كامريونية  فرق  ي�سهد ح�سور 
اأبطال  دوري  �سعيد  على 
دوري  لقب  ويحمل  اإفريقيا، 
الن�سخة  يف  اإفريقيا  اأبطال 
الرتجي  فريق  املا�سية 

البطولة  ودع  والذي  التون�سي، 
امل�رصي  الزمالك  يد  على 
من الدور ربع النهائي، وتاأهل 
بالن�سخة  الأربعة  دور  اإىل 
الأهلي  هي  اأندية   4 احلالية 
والرجاء  م�رص  والزمالك 
ويلتقي  املغرب،  والوداد 
يف  الوداد  مناف�سه  الأهلي 
ن�سف النهائي بنظام الذهاب 
مع  الزمالك  واأي�سا  والإياب 

الرجاء.
ق.ر.
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عي�شة ق.

و�سبتمرب  جوان  �سهري  يف 
من  النتهاء  اأجل  من 
املتبقية  الت�سفيات  خو�س 
الكان  مناف�سة  اإىل  للتاأهل 
ظل  يف  وذلك  املقبلة 
القارية  املناف�سة  برجمة 
�سعيا   ،2021 جانفي  �سهر 
للمنتخبات  لل�سماح  منها 

الإفريقية ال�رصوع يف خو�س 
الت�سفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س 
والتي  قطر  يف   2022 العامل 
�سهر  انطالقها  املنتظر  من 
اأكتوبر القادم، ولهذا الغر�س 
امل�سدر  نف�س  وح�سب  فاإنه 
�سيكون  ذكره  ال�سالف 
على  الوطني  املنتخب 
موعد مع لعب مباراتيه اأمام 
تندرجان  اللتان  زميبابوي 

الثالثة  اجلولتني  �سمن 
الت�سفيات  من  والرابعة 
جوان  �سهر  اإفريقيا  لكاأ�س 
اآخر  تلعب  بينما  املقبل، 
اأمام  الت�سفيات  يف  جولتني 
وزامبيا  بوت�سوانا  منتخبي 
الذي  املقبل  �سبتمرب  �سهر 
الفيفا  تاريخ  بدوره  ي�سادف 
املباريات  لعب  اأجل  من 
وودية،  ر�سمية  الدولية 

الرئي�س  هيئة  ت�سعى  حيث 
اإنهاء  اإىل  امللغا�سي 
التاريخني  خالل  الت�سفيات 

املقبلني من تواريخ الفيفا.
�سيكون  ال�سياق،  هذا  ويف 
اخلا�رصين  اأكرب  اخل�رص 
لأجندة  التغيري  هذا  من 
املوؤهلة  الت�سفيات  تواريخ 
القاري،  الكروي  العر�س  اإىل 
الناخب  اأ�سبال  اأن  باعتبار 

بلما�سي  جمال  الوطني 
فر�سة  ي�سّيعون  �سوف 
منتخب  اأمام  مباراة  خو�س 
عاملي مثلما كان خمططا له 
وذلك  املن�رصم،  العالم  منذ 
يف م�ستجدات الوباء اخلطري 
بقوة  ي�رصب  اأ�سحى  الذي 
ويهدد  املعمورة،  اأرجاء 
الوفيات  ظل  يف  الب�رص 
عددا  م�ست  التي  بالآلف 

اأن  حيث  العامل،  دول  من 
لكرة  اجلزائرية  الحتادية 
يف  دخلت  كانت  القدم 
ات�سالت هاتفية مع عدد من 
الكبرية  الكروية  الحتادات 
من اأجل برجمة مباراة ودية 
لرفقاء الالعب يو�سف باليلي 
اأمام منتخب عاملي حت�سريا 
للدخول يف املناف�سة الكبرية 
حت�سبا للعب على التاأهل اإىل 

ان  اإل  املقبل،  املونديال 
علمنا  اإذا  يحدث  لن  الأمر 
للفيفا  املقبلة  التواريخ  ان 
�سوف تكون مقررة لت�سفيات 
�سهري   2021 اإفريقيا  كاأ�س 
جوان و�سبتمرب، بينما �سوف 
يكون �سهري اأكتوبر ونوفمرب 
يف  لالنطالق  موجهني 

ت�سفيات مونديال قطر.  

الكاف يدر�س برجمة ت�شفيات »الكان« املقبلة �شهري جوان و�شبتمرب

اخل�ضر ي�ضّيعون مواجهة 
منتخب عاملي

يتوّجه الحتاد الإفريقي لكرة القدم نحو برجمة ما تبقى من الت�شفيات املوؤهلة اإىل 
كاأ�س اإفريقيا لالأمم املقررة مطلع العام 2021 بالكامريون خالل تواريخ الفيفا املقبلة، 
بعدما قام بتاأجيل جولتني من الت�شفيات التي كانت مقررة خالل الأ�شبوع الأخري من 

�شهر مار�س احلايل اإىل تاريخ لحق ب�شبب اتخاذ الإجراءات الوقائية التي ت�شمح بتفادي 
التعر�س اإىل خطر انت�شار وباء كورونا العاملي، ولهذا الغر�س ك�شفت يومية »اليوم 

ال�شابع« امل�شرية اأن الكاف �شوف يقوم با�شتغالل تاريخ الفيفا املقبل 

دعا الالعبني واجلزائريني اإىل توخي احلذر يف ر�شالة على موقع الفاف

بلما�ضي: �ضعب احلديث عن كرة 
القدم يف هذه الظروف اال�ضتثنائية

الوطني  الناخب  دعا 
اجلماهري  بلما�سي  جمال 
اتخاذ  اإىل  اجلزائرية 
الوقائية  الإجراءات 
اجل  من  والحرتازية 
كورونا  وباء  تف�سي  تفادي 
الذي ي�رصب بالدنا ويهدد 

�سالمة اجلميع، حيث طالب 
واجلزائريني  الالعبني 
واأخذ  احلذر  توخي 
للجميع  ال�سالمة  اإجراءات 
باأنف�سهم  اأجل العتناء  من 
نقل  وتفادي  وعائالتهم 
املقربني  اإىل  الفريو�س 
اأو�سح  حيث  منهم، 
ت�رصيحات  يف  بلما�سي 
الر�سمي  املوقع  نقلها 
اجلزائرية  لالحتادية 
موقعه  من  اأنه  القدم  لكرة 
كمدرب ومواطن يطلب من 
التدابري  اأخذ  اجلزائريني 

من  للوقاية  ال�رصورية 
من  اأنه  وا�ستطرد  الوباء، 
كرة  عن  احلديث  ال�سعب 
القدم خالل الفرتة احلالية 
ومدرب  كم�سوؤول  لكنه 
ويوا�سل  املر  يهمل  ل 
رغم  العمل  على  الرتكيز 
التي  ال�ستثنائية  الظروف 
واأ�ساف  العامل،  بها  مير 
هم  مدعوون  الالعبني  اأن 
اأي�سا اإىل العتناء باأنف�سهم 
املوىل  داعيا  وعائالتهم، 

عز وجل اإىل اإبعاد البالء.
ع.ق.

الكامريون ت�ضت�ضيف نهائي دوري االأبطال

كورونا واجلماهري منحت الكامريون 
ا�ضت�ضافة نهائي االأبطال

لكرة  الأفريقي  الحتاد  اأعلن 
جابوما  ملعب  اختيار  القدم 
الكامريونية  دوال  مبدينة 
دوري  نهائي  ل�ست�سافة 
اأبطال اأفريقيا، وتفوق امللعب 
الكامريوين على ملعب راد�س 
حممد  ومركب  تون�س  يف 
حيث  املغرب،  يف  اخلام�س 
الثالثة  املالعب  تقدمت 
املباراة،  ل�ست�سافة  بطلب 
قادت  اأ�سباب  عدة  واجتمعت 
الكاف لختيار ملعب جابوما 
ل�ست�سافة املباراة، ير�سدها  

يف النقاط التالية:
قدمتها  التي  التقارير  لعبت 
يف  مهًما  دوًرا  الطبية  اللجنة 
ل�ست�سافة  الكامريون  اختيار 
انت�سار  اأن  خا�سة  النهائي، 

فري�س كورونا يف دول جنوب 
دول  من  اأقل  القارة  وغرب 
جلنة  وتوجهت  ال�سمال، 
الأيام  خالل  للكامريون  طبية 
الأو�ساع  لدرا�سة  املا�سية 
لإ�سدار  متهيًدا  هناك، 
اأمم  بطولة  بخ�سو�س  قرار 
»ال�سان«  للمحليني  اأفريقيا 
ت�ست�سيفها  اأن  مقرًرا  والتي 
املقبل،  ال�سهر  الكامريون 
تقارير  اللجنة  تلك  وقدمت 
ال�سحي  الو�سع  عن  اإيجابية 

يف البلد.
الأفريقي  الحتاد  يرغب  اأين 
املباراة  ملعب  يكون  اأن  يف 
اأنها  خا�سة  النهائية حمايًدا، 
التجربة الأوىل لإقامة النهائي 
وبو�سول  واحدةـ  مباراة  من 

الرجاء  املغرب  من  فريقني 
ال�رصوري  من  كان  والوداد 
حممد  مركب  ملعب  ا�ستبعاد 
لتبقى  ال�سباق،  من  اخلام�س 
راد�س  ملعبي  بني  املناف�سة 
ح�سمها  والتي  وجابوما 
الأخري ل�ساحله، ويعترب ملعب 
املالعب  اأف�سل  من  جابوما 
املوجودة داخل القارة حالًيا، 
حديًثا  اأن�سئ  ملعب  كونه 
نوفمرب  يف  افتتاحه  مت  حيث 
وي�سم  املا�سي،  العام  من 
اأوملبي  �سباحة  امللعب حمام 
ومركز  موؤمترات،  وقاعة 
جتاري وفندق فاخر وموقف 
�سبت  اأمور  وكلها  لل�سيارات، 

يف �ساحله.
اأمم  الكامريون  �ستنظم 

اأفريقيا العام املقبل واعتادت 
منح  على  القارية  الحتادات 
للبطولت  الدولة امل�ست�سيفة 
اأكرث  تنظيم  حقوق  الكربى 
ليكون  ريا�سي  حدث  من 
مالعب  جلاهزية  اختباًرا 
هي  والكامريون  وفنادقها، 
الدول  بني  الوحيدة  الدولة 
بطلب  تقدمت  التي  الثالث 
ومل  النهائي،  ل�ست�سافة 
يف  اجلماهري  ح�سور  متنع 
املباريات، وهو موؤ�رص اإيجابي 
ومنعت  �ساحلها،  يف  �سب 
يف  اجلماهري  ح�سور  تون�س 
ما  نف�س  وهو  املباريات، 
قامت به املغرب قبل اأن تعلن 

جتميد الن�ساط ب�سكل عام.
ق.ر.

التا�س تعلق ن�ضاطاتها ب�ضبب كورونا
اجلزائرية  املحكمة  ك�سفت 
جتميد  عن  الريا�سية 
وخمتلف  ن�ساطاتها  كافة 
ت�سوية  بخ�سو�س  اجلل�سات 
املتعلقة مبختلف  النزاعات 
الق�سايا الريا�سية املرفوعة 
الفرتة  خالل  م�ستواها  على 
يف  جاء  حيث  املقبلة، 
اأم�س  اأ�سدرته  ر�سمي  بيان 

»التا�س« اأن توقف هيئتها عن 
الكروية  الن�ساطات  خمتلف 
انطلقت منذ اأم�س وتتوا�سل 
مو�سحة  لحق،  تاريخ  اإىل 
هذا  اأن  البيان  نف�س  يف 
الإجراء جاء وقائي يف اإطار 
من  الحرتازية  الإجراءات 
انت�سار وباء كورونا يف بالدنا 
لنت�ساره  تف�سيا  وبالتايل 

واأو�سحت  لفت،  ب�سكل 
با�سي  حممد  الرئي�س  هيئة 
الق�سايا،  درا�سة  تعليق  اأن 
ل يوقف يف املقابل ا�ستالم 
النزاعات  وتدوين  امللفات 
ال�سبط،  كتابة  م�ستوى  على 
مع  برجمتها  انتظار  يف 
الفرتة  خالل  العمل  انطالق 

املقبلة.

االحتادية اجلزائرية الألعاب القوى 
تلغي ن�ضاطاتها

الحتادية  قررت 
القوى  لألعاب  اجلزائرية 
»اىل  ن�ساطاتها  كل  اإلغاء 
ما  ح�سب  اآخر«  ا�سعار 
الهيئة  من  الأحد  يوم  علم 
او�سحت  التي  الفدرالية 
جاء  القرار  هذا  اأن 
تطبيقا للتو�سيات الخرية 
العمومية  لل�سلطات 

وباء  مكافحة  اىل  الرامية 
كورونا.واغتنمت  فريو�س 
الحتادية املنا�سبة لتوجيه 
والرابطات  لالأندية  نداء 
»توحيد  اجل  من  الولئية 
ال�سلطات  مع  جهودها 
بكل   للت�سدي  العمومية« 
الوباء. هذا  �سد  جناعة 
وح�سب نف�س امل�سدر، فاإن 

الوطنية  املنظمة  منتدى 
الريا�سيني  لل�سحافيني 
كان  الذي  اجلزائريني، 
بالعا�سمة  اأم�س  مربجما 
الحتادية  رئي�س  بح�سور 
القوى  لألعاب  اجلزائرية 
عبد احلكيم ديب، قد اأُلغي 

هو الآخر.
ق.ر.

ع.ق.



اأعلن الدويل الفرن�سي ال�سابق 
ومدافع  مانغاال  اإيلياكيم 
نتائج  باأّن  االإ�سباين  فالن�سيا 
له  اأجريت  التي  الفحو�سات 
جاءت  كورونا  فريو�س  ب�ساأن 
ون�رش مانغاال العب  اإيجابية، 
االإجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت 
الر�سمي  ح�سابه  يف  ال�سابق 
االإنرتنت  عرب  تويرت  على 
اليوم  »عرفت  اأم�س:  اأول 
كورونا  فريو�س  فحو�س  اأّن 

اإيجابية«، وتابع: »اأ�سعر باأنني 
اأعرا�س  بخري وال يوجد لدي 
م�سرياً  للفريو�س«،  م�ساحبة 
بالتعليمات  �سيلتزم  اأّنه  اإىل 
ممكن  �سيء  كل  باأّن  وحمذراً 
مع هذا الفريو�س حتى يف حال 
باأنك بحالة جيدة  كنت ت�سعر 
التوا�سل  عدم  يجب  ولذلك 
مانغاال  وان�سّم  االإمكان،  قدر 
غاراي  االأرجنتيني  زميله  اإىل 
�سابق  وقت  يف  اأعلن  الذي 

تعر�سه لهذا الفريو�س وكذلك 
لديه خم�س  اأّن  فالن�سيا  اأعلن 
دون  غاراي  بينها  من  حاالت 

اأن ي�سري اإىل مانغاال باال�سم.

يناور اأ�سطورة بر�سلونة ليونيل 
مي�سي لتحقيق مطالبه قبل اأن 
ي�سع توقيعه على عقد جديد 
اإدارة  ب�سدة،  الإمتامه  تتطلع 
النادي الكتالوين، وينتهي عقد 
�سيف  يف  بر�سلونة  مع  مي�سي 
2021، كما ميلك �رشًطا مينحه 
مقابل  دون  من  الرحيل  حرية 

اجلاري،  املو�سم  نهاية  يف 
 ،»le10sport« وبح�سب موقع
لتجديد  ا�سرتط  مي�سي  فاإن 
ال�سيف  يف  نيمار  عودة  عقده 
املوقع  واأ�سار  املقبل، 
الفرن�سي اإىل اأن غرف مالب�س 
بر�سلونة ال تنتظر �سوى عودة 
من  املو�سم،  نهاية  يف  نيمار 

اأجل اإحداث الفارق مثلما كان 
 ،2017 يف  رحيله  قبل  احلال 
اإىل  اأ�سارت  قد  تقارير  وكانت 
فتح  جريمان  �سان  باري�س  اأن 
الباب بالفعل اأمام رحيل نيمار 
ب�رشط  املقبل  ال�سيف  يف 
مليون   150 على  احل�سول 

يورو.

يونايتد  مان�س�سرت  ي�ستعد 
ريال  مع  مناف�سة  يف  للدخول 
الهولندي  �سم  على  مدريد 
دوين فان دي بيك، العب و�سط 
الهولندي  اأم�سرتدام  اأجاك�س 
ال�سيفية  االنتقاالت  فرتة  يف 
�سحيفة  وبح�سب  املقبلة، 

»ماركا« االإ�سبانية، فعلى الرغم 
من و�سول ريال مدريد اإىل اتفاق 
مع فان دي بيك منذ اأ�سهر، اإال 
يحاول  يونايتد  مان�س�سرت  اأن 
�سانتياغو  عن  الهولندي  اإبعاد 
من  وكان  اأخري،  بعر�س  برنابيو 
بيك  ينتقل فان دي  اأن  املتوقع 
يف  الريال  اإىل  عاما   23 البالغ 
نظرا  لكن  املا�سي،  ال�سيف 
بيع  من  املرينغي  متكن  لعدم 
خامي�س رودريغيز وغاريث بيل، 
البقاء  اإىل  �سي�سطر  اإنه  له  قيل 

يف اأم�سرتدام ملو�سم اآخر.
اإذا  اأنه  اإىل  التقرير  واأ�سار 

يف  جادا  يونايتد  املان  كان 
دي  فان  توقيع  على  احل�سول 
اإال  ذلك  من  يتمكنوا  فلن  بيك، 
اإذا قرر ريال مدريد التخلي عن 
ويدرك  الالعب،  مع  اتفاقهم 
�سيكون  اأنه  يونايتد  مان�س�سرت 
من ال�سعب التوقيع مع دي بيك 
مدريد،  ريال  مع  اتفاقه  ب�سبب 
ذلك،  رغم  �سيحاولون  لكنهم 
و�سجل فان دي بيك  10 اأهداف 
هذا  حا�سمة  متريرة   11 وقدم 
م�ستواه  اأن  يثبت  مما  املو�سم، 
يكن  مل  املا�سي  املو�سم 

�سدفة.

اإجنلرتا  منتخب  قائد  قال 
ومهاجم  روين  واين  ال�سابق 
الالعبني  اإّن  كاونتي  ديربي 
جتارب  كحقول  ا�ستخدموا 
املناف�سات  اإيقاف  قبل 
فريو�س  ب�سبب  اإجنلرتا  يف 
يف  روين  وا�ستغرب  كورونا، 
على  ن�رش  �سحفي  مقال 
�سنداي تاميز م�ساألة التاأخر 
كرة  مناف�سات  اإيقاف  يف 
موجهاً  اإجنلرتا  يف  القدم 
ل�سلطات  الذعة  انتقادات 
اأول  روين  وقال  القدم،  كرة 
الريا�سات،  »بقية  ام�س: 
وان،  الفورموال  التن�س، 

الرغبي، الغولف، كرة القدم 
يف دول اأخرى كانت موقفة، 
ن�ستمر«،  باأن  اأخربونا  بينما 
الكثريين  اأّن  »اأعتقد  وتابع: 
كانوا  القدم  كرة  العبي  من 
يت�ساءلون، هل االأمر يرتبط 
حتى  ننتظر  ملاذا  باملال، 
احتاج  ملاذا  اجلمعة،  يوم 
اإىل  اأر�سنال  مدرب  اأرتيتا 
نفعل  اأن  اأجل  من  املر�س 

ال�سيء ال�سحيح«.
وتقرر اإيقاف املناف�سات يف 
اأفريل  الرابع  حتى  اإجنلرتا 
اأن  املنتظر  ومن  املقبل 
م�سرية  م�ساألة  ح�سم  يتم 

يوم  املمتاز  الدوري 
واأ�ساف  املقبل،  اخلمي�س 
لالعبني،  »بالن�سبة  روين: 
كان  وعائالتهم  املوظفني 
موؤكداً  للقلق«،  مثرياً  اأ�سبوع 
ما  نق�س  بوجود  �سعوره 
احلكومة  قبل  من  بالقيادة 
واالحتاد االإجنليزي والدوري 

االإجنليزي.

رئي�س  غرافينا  غابرييلي  ذكر 
القدم  لكرة  االإيطايل  االحتاد 
�سيطلب  االحتاد  اأّن  اأم�س  اأول 
تاأجيل بطولة اأوروبا 2020 ب�سبب 
اأمل  انت�سار فريو�س كورونا على 
الدرجة  دوري  مو�سم  اإكمال 
�سبكة  غرافينا  واأبلغ  االأوىل، 
التلفزيونية:  ميديا�ست  �سبورت 
االأوروبي  االحتاد  من  »�سنطلب 

�سنحاول  اأوروبا،  بطولة  تاأجيل 
اإكمال املو�سم الأنه العدل واالأمر 
الكبرية  الت�سحيات  بعد  ال�سائب 
اأنديتنا«،  قدمتها  التي  واملالية 
وتوقفت بطوالت الدوري الكربى 
انت�سار فريو�س  نتيجة  اأوروبا  يف 
بطوالت  تاأجلت  كما  كورونا 

االأندية واملنتخبات.
و�سين�سم ممثلو االأندية وبطوالت 

الدوري والالعبني اإىل االحتادات 
عرب  طارئ  موؤمتر  يف  الوطنية 
اليوم،  اليويفا  ينظمه  الهاتف 
بطولة  املناق�سات  و�ست�سم 
 12 يف  تقام  التي   2020 اأوروبا 
اإيطاليا  بينها  من  اأوروبية  دولة 
يف الفرتة من 12 جوان وحتى 12 
جويلية، وقال غرافينا اإنه يتمنى 
اإنهاء دوري الدرجة االأوىل بحلول 

مد  ي�ستبعد  مل  لكنه  جوان   30
اقرتح  كما  اآخر،  ل�سهر  البطولة 
االإيطالية  االأندية  تدرب  عدم 
هذا  يف  قائاًل  احلايل  الوقت  يف 
بداية  يف  ا�ستوؤنف  »لو  ال�سياق: 
ب�ساأن  الت�ساوؤالت  �ساأترك  ماي 
الراهن،  الوقت  يف  التدريبات 
دعونا نرتك الالعبني يف املنازل 

فعليهم التعايف بدنيا ونف�سيا«.  

�سان  باري�س  نادي  ي�سعى 
جريمان الفرن�سي لربط جنمه 
جديد  بعقد  مبابي  كيليان 
ي�سمن ا�ستمراره �سمن �سفوف 
الفريق الباري�سي لفرتة طويلة، 
»�سبورت«  �سحيفة  وبح�سب 
يريد  باري�س  فاإن  االإ�سبانية، 
ثمن  باأي  مبابي  عقد  جتديد 
لعامني اإ�سافيني، خ�سو�سا واأن 

�سيف  ينتهي يف  احلايل  عقده 
النادي  اأن  واأ�سافت   ،2022
مبابي  على  يعر�س  الباري�سي 
اأجًرا  االأعلى  اأن يكون الالعب 
يف العامل، متفوًقا على الثنائي 
وكري�ستيانو  مي�سي  ليونيل 

رونالدو ونيمار نف�سه.
قد  باري�س  اأن  اإىل  واأ�سارت 
راتب  مبابي  على  يعر�س 

�سايف  يورو  مليون   60 بقيمة 
باالإ�سافة اإىل مكافاآت الإقناعه 
الالعب  اأن  اإال  عقده،  بتمديد 
اتخاذ  يف  مياطالن  ووكيله 
القرار مع وجود رغبة من ريال 
ونّوهت  معه،  للتعاقد  مدريد 
التوقيع  اأن مبابي ال يرغب يف 
وي�ستمع  حالًيا،  �سيء  اأي  على 
يود  الأنه  لالقرتاحات  فقط 

جتربة حظه بعيًدا عن الدوري 
الفرن�سي، حيث يريد م�رشوعا 
باأن  وختمت  جديدا،  ريا�سيا 
رئي�س  برييز  فلورنتينو  نظرية 
باري�س  اإن  تقول  مدريد،  ريال 
�سي�سطر لبيع مبابي يف �سيف 
جتديد  يتم  مل  اإذا  الأنه   2021
العقد االآن فمن غري املحتمل 

اأن يفعل ذلك يف امل�ستقبل.

اللجنة  من  مقرب  م�سدر  اأكد 
اأن  االأحد،  الدولية  االأوملبية 
باخ  توما�س  االأملاين  رئي�سها 
�سيعقد الثالثاء اجتماعاً تقييمياً 
االحتادات  مع  الهاتف  عرب 
الإبالغهم  الدولية  الريا�سية 
انت�سار  عقب  احلايل  بالو�سع 
فريو�س كورونا امل�ستجد، وذلك 
انطالق  من  اأ�سهر  خم�سة  قبل 
طوكيو. يف  االأوملبية  االألعاب 
فران�س  لوكالة  امل�سدر  وقال 
الهاتفي  االجتماع  اإن  بر�س 
 12 ال�ساعة  عند  اليوم  �سيعقد 
ظهراً بتوقيت غريتنت�س ويهدف 
الدولية  االحتادات  اإطالع  اإىل 

اللجان  وكذلك  الو�سع  على 
والريا�سيني،  الوطنية  االأوملبية 
االأوملبية  اللجنة  اأن  واأ�ساف 
االإجراءات  �ستقّيم  الدولية 
لعواقب  لال�ستجابة  املتخذة 
امل�ستجد  كورونا  فريو�س  اأزمة 
و�ستتاح لالحتادات فر�سة طرح 
قال  اأخرى  جهة  من  االأ�سئلة، 
االأوملبية  اللجنة  با�سم  متحدث 
بر�س  فران�س  لوكالة  الدولية 
الدولية  االأوملبية  اللجنة  اإن 
جتري حواراً منتظماً مع جميع 
وتطلعهم  االأوملبيني  ال�رشكاء 

بانتظام على الو�سع«.
ويف الوقت الذي مت فيه تاأجيل 

االأحداث  من  العديد  اإلغاء  اأو 
رئي�س  وعد  الدولية،  الريا�سية 
اآبي  �سينزو  الياباين  الوزراء 
الدورة  باأن  الفارط  اجلمعة 
املحدد  موعدها  يف  �ستقام 
من  القلق  رغم  على  طوكيو  يف 
تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد 
وتاأثريه على االأحداث الريا�سية 
حول العامل، وقال باخ اخلمي�س 
االأوملبية  اللجنة  اإن  املا�سي 
الدولية �ستتبع تو�سيات منظمة 
اأو  اإلغاء  حول  العاملية  ال�سحة 
غري  املحتمل.  الدورة  تاأجيل 
جدية  م�ساكل  بوجود  اأقر  اأنه 
يف  التاأهلية  امل�سابقات  يف 

ظل  يف  منها  العديد  اإلغاء  ظل 
من  للحد  املفرو�سة  القيود 
»كوفيد-19«،  فريو�س  تف�سي 
م�ساألة  تكون  اأن  املتوقع  ومن 
لالألعاب  املوؤهلة  الت�سفيات 
الهاتفي  االجتماع  �سلب  يف 
من  العديد  تنظيم  اأن  حني  يف 
يزال  ال  التاأهيلية  امل�سابقات 
مطلع  اأعلن  باخ  وكان  معلقاً، 
اللجنة  اأن  مار�س احلايل،  �سهر 
االأوملبية الدولية �ستبدي مرونة 
طوكيو  اأوملبياد  اإىل  التاأهل  يف 
الريا�سيني  جميع  و�سجع   2020
ا�ستعداداتهم  موا�سلة  على 

للدورة.

اأكد روبرتو مان�سيني املدير 
اأن  اإيطاليا  ملنتخب  الفني 
بكاأ�س  الفوز  باإمكانه  فريقه 
اأجلت  اإذا  االأوروبية،  االأمم 
و�سدد  املقبل،  العام  لتلعب 
اأن  على  االإيطايل  املدرب 
اأهمية من  اأكرث  اأ�سياء  هناك 
التوقيت  يف  اأوروبا  بطولة 
وباء  اإىل  اإ�سارة  يف  احلايل، 
يحا�رش  بات  الذي  كورونا 
جميع اأنحاء اأوروبا، وتوقفت 
االأوروبية  الدوريات  معظم 
خالل االأيام القليلة املا�سية 
حالة  ويف  كورونا،  ب�سبب 
ا�ستئنافها �ستوؤثر على موعد 
انطالق نهائيات كاأ�س االأمم 
قال  ذلك  وعن  االأوروبية، 
مان�سيني يف ت�رشيحات لقناة 

راي �سبورت: »يجب اأن نرتك 
اإنهم  املنزل،  يف  الالعبني 
ماذا  ويعرفون  حمرتفون 
عاد  »لو  واأ�ساف:  يفعلون«، 
الدوري مرة اأخرى، ف�سيكون 
اأ�سبوعني  اأو  اأيام   10 اأمامهم 

للتدريب بانتظام«.
يعقد  اأن  املنتظر  ومن 
االحتاد االأوروبي لكرة القدم 

لتحديد  اليوم  حا�سمة  قمة 
م�سري البطولة االأوروبية، لكن 
مان�سيني يرى اأن احلياة اأكرث 
اأهمية من بطولة كرة القدم، 
اأن ننتظر حتى  واأكد: »علينا 
يوم الثالثاء لنفهم ما اإذا كان 
يورو  تاأجيل  �سيقرر  يويفا 
2020 اأم ال«، وتابع: »�ستظهر 
يف  وجهناها  التي  امل�ساكل 

يف  يوًما   15 اآخر  يف  اإيطاليا 
»اأنا  ووا�سل:  اأخرى«،  بلدان 
�ستنتهي،  كيف  اأعرف  ال 
لكن هناك اأ�سياء اأكرث اأهمية 
�سك«،  دون   ،2020 يورو  من 
البطولة،  اأجلوا  »اإذا  واأردف: 
يف  حتى  بها  الفوز  ميكننا 
املهم  ال�سيء  عام،  غ�سون 
هو �سحة اجلميع، واأن نتمكن 
جميًعا من العودة اإىل امللعب 
القدم«،  بكرة  واال�ستمتاع 
النا�س  »روؤية  وا�ستطرد: 
القليلة  االأيام  خالل  ميوتون 
كثرًيا«،  يوؤملنا  املا�سية 
البطولة  تعليق  »اإذا مت  واأمت: 
هناك  �ستكون  عام،  ملدة 
�سفوف  يف  التغيريات  بع�س 

املنتخب االإيطايل«.
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مان�ضيني: روؤية املوت موؤملة وميكننا الفوز باليورو

رئي�س الحتاد الإيطايل يطلب تاأجيل اليورو

البي اأ�س جي ميّيز مبابي عن مي�ضي ورونالدو

اجتماع عن بعد بخ�ضو�س اأوملبياد طوكيو

روين غا�ضب ويوجه ر�ضالة 
�ضديدة اللهجة للم�ضوؤولني

مانغال ين�ضم لقائمة امل�ضابني بفريو�س كورونا

مي�ضي يقوم بامل�ضاومة مع اإدارة بر�ضلونة

املان يونايتد ي�ضتعد لالنق�ضا�س على دي بيك
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.     ما هو فريو�س كورونا 
aNovel coron  امل�ستج د

virus 2019anCoV؟

لهذا  امل�سبب  الفريو�س  ينتمي 
فريو�سات  عائلة  اإىل  الوباء 
كورونا Coronaviruse التي 
مت التعرف عليها لأول مرة عام 
1960، والتي �سميت بهذا ال�سم 
والذي  الفريو�سات  هذه  ل�سكل 

ي�سبه التاج.
املنتمية  الفريو�سات  وت�سبب 
لعائلة فريو�سات كورونا اأمرا�سا 
بني  ترتاوح  للإن�سان،  متعددة 
نزلت الربد الب�سيطة واأمرا�س 
احلال  هو  كما  خطورة،  اأكرث 
)متلزمة  ال�سار�س  مر�س  يف 
احلادة(  التنف�سية  ال�سائقة 
انت�رش بني عامي 2002- الذي 

 744 وفاة  عن  واأ�سفر   ،2003
�سخ�سا حول العامل )349 حالة 
القارية  ال�سني  وفاة �سجلت يف 
هونغ  يف  حالة  و299  وحدها 
للهتمام  املثري  ومن  كونغ(. 
ي�سل  وراثيا  ت�سابها  هناك  اأن 
اإىل 80%، بني الفريو�س امل�سبب 
لوباء ال�سار�س وفريو�س كورونا 
اجلديد امل�سبب للوباء احلايل.

 
.      طرق انتقال الع دوى

كورونا  فريو�سات  ت�سم 
جمموعة كبرية من الفريو�سات 
اإىل  احليوانات  من  تنتقل  التي 
الإن�سان، ومثال تلك احليونات، 
تنتقل منها هذه  اأن  التي ميكن 
واملا�سية  الإبل  الفريو�سات، 
واخلفافي�س والقطط؛ اإذ انتقل 
ملتلزمة  امل�سبب  الفريو�س 
من  التنف�سية  الأو�سط  ال�رشق 
وكذلك  الإن�سان،  اإىل  الإبل 
حدث انتقال الفريو�س امل�سبب 
قطط  من  ال�سار�س  ملر�س 

الزباد اإىل الإن�سان.
ويعتقد اأن الأمر نف�سه ح�سل مع 
فريو�س كورونا اجلديد، والذي 
اأن م�سدره هو جتارة غري  ثبت 
الربية  باحليوانات  م�رشوعة 
مبدينة  للحيوانات  �سوق  يف 
ووهان ال�سينية، ول يعرف حلد 
اأو  انتقاله  �سهولة  مدى  الآن 

ا�ستمرارية انتقاله بني الب�رش.

الب�رش  بني  انتقاله  وي�سمل 
الطرق التالية:

ال�سخ�س  ل�سعال  التعر�س   -
امل�ساب وعطا�سه.

- عن طريق مل�س يدي ال�سخ�س 
امل�ساب اأو وجهه.

- اأو عن طريق مل�س اأ�سياء مثل 

مل�سها  التي  الأبواب  مقاب�س 
الأ�سخا�س امل�سابون.

.      الأعرا�س وامل�ساعفات

اأغلب  يف  احلال  هو  كما 
فاإن  الفريو�سية،  الإ�سابات 
اأعرا�س املر�س تبداأ بعد فرتة 
ح�سانة معينة، ترتاوح يف حالة 
بني  كورونا  بفريو�س  الإ�سابة 
2 - 14 يوما، وت�سمل الأعرا�س 

التالية:
- احلمى.
- ال�سعال.

- �سيق النف�س.
ل  املر�س  بهذا  الإ�سابة  واإن 
ال�سخ�س  وفاة  بال�رشورة  تعني 
�سدة  ترتاوح  حيث  امل�ساب، 
خفيفة  حالت  بني  املر�س 
املر�س،  هذا  من  ت�سفى 
قد  �سديدة  اأخرى  وحالت 
م�ساعفات  ح�سول  ي�ساحبها 
وفاة  اإىل  توؤدي  قد  خطرة 

ال�سخ�س امل�ساب.

.      ماذا تفعل يف حال 
ال�سك يف الإ�سابة؟

الأ�سخا�س  على  يجب 
املوجودين يف املناطق التي مت 
بهذا  الإ�سابة  حالت  ت�سجيل 
اأو  منها  العائدين  اأو  املر�س، 
الأ�سخا�س  باأحد  اختلط  من 
املناطق،  تلك  من  العائدين 
اإ�سابتهم  باحتمال  التفكري 
بهذا الفريو�س عند ظهور اأحد 
اأعرا�س الإ�سابة بهذا الفريو�س 
اأو �سعوبة يف  كاحلمى، ال�سعال 
القيام  يجب  وعندها  التنف�س، 

باخلطوات التالية:
على  الطبية  الرعاية  طلب   -1
الفور، حيث يجب اأول الت�سال 
�ستقدم  التي  الطبية  باجلهة 
واإخبارها  الطبية،  الرعاية 

بهذا  الإ�سابة  باحتمال 
الأعرا�س  ذكر  مع  الفريو�س 
امل�ساب  وكون  ظهرت،  التي 
واحدا من الأ�سخا�س الذين مت 
التوجه  ثم  ومن  اأعله،  ذكرهم 

اإىل تلك اجلهة الطبية.
2- عدم الختلط مع الآخرين 

اأو التنقل من مكان اإىل اآخر.
3- تغطية الفم والأنف مبنديل 
عند ال�سعال، وجتنب تغطيتهما 

باليد.
4- غ�سل اليد باملاء وال�سابون 
تقل  ل  وملدة  متكررة  ب�سورة 
انت�سار  لتجنب  ثانية،   20 عن 

الفريو�س للآخرين.
اليدين  معقم  ا�ستخدام   -5
على   %60 على  يحتوي  الذي 
عدم  عند  الكحول،  من  الأقل 

توفر ال�سابون واملاء.

.      هل يوج د عالج؟

م�ساد  حمدد  علج  يوجد  ل 
للفريو�س مو�سى به حلد الآن. 
احلالية  العلجات  وتتلخ�س 
على  امل�ساعدة  بالعلجات 
املر�س،  اأعرا�س  تخفيف 
ال�رشورية  الطبية  والرعاية 
لدعم وظائف الأع�ساء احليوية 
للإن�سان والتي يتم تقدميها يف 

احلالت ال�سديدة.

.      هل الوقاية ممكنة؟

ملنع  لقاح  توفر  عدم  مع 
تبقى  املر�س،  هذا  حدوث 
الطريقة الوحيدة ملنع الإ�سابة 
لهذا  التعر�س  جتنب  هي  به 
مركز  يو�سي  اإذ  الفريو�س؛ 
وال�سيطرة  الأمرا�س  مكافحة 
وقائية  اإجراءات  باتخاذ  عليها 
منع  يف  للم�ساعدة  يومية 
اجلهاز  فريو�سات  انت�سار 
ومنها  عام،  ب�سكل  التنف�سي 

وتتلخ�س هذه  كورونا،  فريو�س 
الإجراءات مبا يلي:

باملاء  كثرًيا  يديك  اغ�سل   -1
على  ثانية   20 ملدة  وال�سابون 

الأقل.
اليدين  معقم  ا�ستخدم   -2
والذي  الكحول  على  املعتمد 
يحتوي على 60% على الأقل من 
ال�سابون  يتوفر  مل  اإذا  الكحول 

واملاء.
واأنفك  عينيك  مل�س  جتنب   -3

وفمك باأيد غري مغ�سولة.
الوثيق  الت�سال  جتنب   -4
من  يعانون  الذين  النا�س  مع 

املر�س.
5- ابق يف املنزل عندما تكون 

مري�سا.
6- غِطّ البلغم اأو رذاذ العطا�س 
مبنديل، ثم قم برمي الن�سيج يف 

القمامة.
7- قم بتنظيف وتطهري الأ�سياء 

والأ�سطح التي مت�سها كثرًيا.

.     تو�سيات عامة 
للم�سافرين اإىل ال�سني:

من  الوقاية  منظمة  تو�سي 
عليها  وال�سيطرة  الأمرا�س 
ال�رشوري  غري  ال�سفر  بتجنب 
اإىل ال�سني، وعند توجب ال�سفر 
لل�سني ين�سح امل�سافرون باتباع 

الن�سائح التالية:
بالأ�سخا�س  الختلط  عدم   -
تنف�سية  باأمرا�س  امل�سابني 
هذه  اأعرا�س  لديهم  من  اأو 
الأمرا�س كاحلمى، العطا�س اأو 

العطا�س املتكرر.
توفر  التي  اجلهات  اإبلغ   -
يف  لل�سخ�س  ال�سحية  الرعاية 
اإىل  الرحلة  بتفا�سيل  الأم  بلده 
الإ�سابة  خطر  ويزداد  ال�سني. 
املر�س  من  �سديد  مب�ستوى 
املتقدمني  الأ�سخا�س  لدى 
اأمرا�س  لديهم  ممن  اأو  بالعمر 

اأخرى.
)�سواء  احليوانات  جتنب   -
امليتة(  اأو  منها  احلية 
وخا�سة  احليوانية  واملنتجات 

غري املطبوخة منها.
- غ�سل اليدين باملاء وال�سابون 
تقل  ل  وملدة  متكررة  ب�سورة 
انت�سار  لتجنب  ثانية،   20 عن 

الفريو�س للآخرين.
- ا�ستخدام معقم اليدين الذي 
الأقل  على   %60 على  يحتوي 
توفر  عدم  عند  الكحول  من 

ال�سابون واملاء.
غري  املياه  �رشب  عدم   -
املعقمة وخا�سة مياه ال�سنبور، 
املياه  �رشب  على  واحلر�س 
املعباأة يف زجاجات خمتومة اأو 

التي مت تعقيمها ب�سكل جيد.
غري  املاأكولت  تناول  عدم   -
اأو  جيد  ب�سكل  املطبوخة 
الباعة  م�سدرها  يكون  التي 

املتجولني.
- عدم تناول البي�س اأو اللحوم 
وكذلك  النيئة،  والأ�سماك 
غري  والفواكه  اخل�رشوات 
ومباء  جيد  ب�سكل  املغ�سولة 

معقم.
غري  الألبان  منتجات  جتنب   -

املب�سرتة.
- طلب الرعاية الطبية مبا�رشة 
اخلفا�س يف  وجود حيوان  عند 
لأن  فيها،  منت  التي  الغرفة 
ت�سعب  احليوانات  تلك  ع�سات 

روؤيتها اأحيانا.
معرفة  امل�سافر  على  جتب   -
الرعاية  على  احل�سول  كيفية 
يف  اإليها  احلاجة  عند  الطبية 

البلد الذي ينوي ال�سفر اإليه.
باللغة  تعريفية  بطاقة  حمل   -
معلومات  على  حتتوي  ال�سينية 
احلالت  الدم،  ف�سيلة  عن 
اأو  اأدوية  من  التح�س�س  املزمنة، 
اأغذية معينة، وكذلك الأدوية التي 

يتناولها ال�سخ�س ب�سورة مزمنة.

كل ما يهمك معرفته عن فريو�س كورونا اجلديد
تنت�سر معلومات كثرية حول وباء فريو�س كورونا. ولأنه ميثل خطرا على حياة الكثري من النا�س، لذلك بات من ال�سروري التعرف 

اإىل حقائق عن هذا الفريو�س وتاريخه وطرق انت�ساره، وما ميثله من خطر على �سحة الإن�سان وحياته، وذلك يف ظل ا�ستمرار انت�سار 
الفريو�س وارتفاع اأع داد �سحاياه. 

ملف كورونا 
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وهذا الزخم - الإعالمي منه 
حتديداً وما ين�رش على مواقع 
التوا�صل الجتماعي بالأخ�ص 
رهيباً  نف�صياً  �صغطاً  ي�صبب   -
املرهق  النف�صي  جهازنا  على 
يرفع  مما  اأ�صاًل،  واملثقل 
عند  القلق  م�صتويات  من 
على  قلقة  فالأم  منا،  الكثري 
اأطفالها، وقلقة من الوجود يف 
برد  اأعرا�ص  وكل  التجمعات، 
اأن ت�صيبنا بحالة  عادية ميكن 

من الهلع.
ت�صليط  اأن  الأمر   وحقيقة 
ال�صوء على اأمر اأ�صبه باقرتاب 
الكامريا من نقطة �صغرية يف 
القرتاب  هذا  كبرية..  �صورة 
هذه  تفا�صيل  نرى  يجعلنا 
واأحياناً  �صخمة  النقطة 
بعد�صة  البتعاد  ولكن  مرعبة، 
ي�صاعدنا  للخلف  الكامريا 
الكاملة  ال�صورة  نرى  اأن  على 
و�صوحاً، مما ميكننا من  اأكرث 
معرفة حجم النقطة ال�صغرية 
ال�صورة  و�صط  وتفا�صيلها 
جمال  تو�صيع  ولأجل  الكلية، 
النظر �صاأتناول يف مقايل هذا 
حجم  عن  املعلومات  اأهم 
اجلديد،  كورونا  وباء  خطر 
للخطر  املعر�صون  هم  ومن 
بالأوبئة  مقارنة  بالفعل، 
التي  الأخرى  الفريو�صية 
ال�صابقة،  الأعوام  يف  حدثت 
مقارنة  اإىل  �صاأتطرق  كما 
الوباء  من  الوفيات  حجم 
مقارنة  الآن  حتى  اجلديد 
ووباء  املو�صمية،  بالإنفلونزا 
العاملية  والوفيات  التدخني، 

ب�صفة عامة.

.    معلومات مهمة عن 
فريو�س كورونا اجلديد

اجلديد  كورونا  فريو�ص 
يف  ووهان  مقاطعة  يف  ظهر 
التي  الأقوال  ورغم  ال�صني، 
ترجح انتقاله من احليوان اإىل 
ل  الآن  حتى  اأنه  اإل  الإن�صان 
مل�صدر  موؤكدة  حقيقة  توجد 

الفريو�ص.

الفريو�س انت�شر يف 
العديد من دول العامل، 

ولكن حتى الآن:
غري  الإ�صابات  معظم   -

خطرية.
- معظم الإ�صابات حدثت يف 
واإيران،  اإيطاليا  تليها  ال�صني 
ثم كوريا اجلنوبية، كما �صجلت 
معظم  يف  اأخرى  اإ�صابات 
الوفيات ما  لكن، عدد  الدول، 

زال قليل.

- ن�صبة الوفيات حوايل %3.5 
من  بكثري  اأقل  ن�صبة  وهذه   ،
وباء �صار�ص مثاًل، والذي كانت 
به  امل�صابني  يف  الوفاة  ن�صبة 

حوايل %10.
حدثت  الوفيات  معظم   -
يعانون  م�صنني  اأ�صخا�ص  يف 
موجودة  �صحية  م�صاكل  من 
مر�ص  ذلك  يف  مبا  قبل،  من 
القلب  يف  وم�صاكل  ال�صكري 
الهوائية  ال�صعب  والتهاب 
املزمن وغريها من احلالت. 
انخفا�ص  املرجح  من   -
مع  اأكرث  الوفيات  معدلت 
التدابري ال�صحية التي تتخذها 
ال�صلطات ال�صحية للك�صف عن 

احلالت الأقل خطورة.

.     تاريخ الأوبئة يف 
القرن احلايل واملا�شي

الأوبئة،  تف�صيالت  نتناول  لن 
اإىل حجم  �صن�صري  فقط  ولكن 
النت�صار واأعداد الوفيات حتى 
نتمكن من روؤية الوباء اجلديد 

يف حجمه الطبيعي.
- اجلدري - 1901

اأدى وباء اجلدري يف بو�صطن 
�صخ�ص،   1500 اإ�صابة  اإىل 

ووقعت 270 حالة وفاة.

- الطاعون - 1910

تف�صي  حالت  اأكرب  حدثت 
الع�رشين  القرن  يف  الطاعون 
 1910 عامي  بني  من�صوريا  يف 
و1911، ومات حوايل 60.000 

�صخ�ص.

- وباء الإنفلونزا الكبري - 
1918

وباء  اأن  اإىل  التقديرات  ت�صري 
الإنفلونزا الكبري، الذي حدث 
قد  و1919،   1918 عامي  يف 
اإىل  ت�صبب يف وفاة ما بني 30 
جميع  يف  �صخ�ص  مليون   50
بينهم  من  العامل،  اأنحاء 

675،000 اأمريكي.

- �شلل الأطفال - 1952

يف  ذروته  الأطفال  �صلل  بلغ 
الوليات املتحدة؛ حيث اأ�صيب 
طفل   60.000 من  يقرب  ما 

وتويف اأكرث من 3000.

املناعة  نق�س  فريو�س   -
الب�شري - 1984

اأن  العلماء  حدد  العام  هذا  يف 
فريو�ص نق�ص املناعة الب�رشية 
هو �صبب الإيدز، ويف نف�ص العام 
اأكرث  الفتاك  املر�ص  هذا  قتل 
الوليات  يف  �صخ�ص   5500 من 
 35 من  اأكرث  واليوم  املتحدة، 
العامل  حول  �صخ�ص  مليون 
الفريو�ص،  عدوى  مع  يعي�صون 
مليون   25 من  اأكرث  وتويف 
�صخ�ص ب�صببه منذ الإبالغ عن 

احلالت الأوىل.
- مر�ص اللتهاب الرئوي احلاد 

الوخيم )�صار�ص( - 2003
لأول   2003 عام  �صار�ص  ظهر 
اأنه  رغم  اأي�صاً،  ال�صني  يف  مرة 
يف  حدثت  حالة  اأول  اأن  يعتقد 
يوليو  وبحلول   ،2002 نوفمرب 
 8000 من  اأكرث  عن  الإبالغ  مت 
حالة و774 حالة وفاة، واقرتب 
 %10 حلوايل  الوفيات  معدل 
يعانون من  الذين  من املر�صى 
معدل  وكان  املوؤكدة،  العدوى 
لأولئك  بكثري  اأعلى  الوفيات 
 60 عن  اأعمارهم  تزيد  الذين 
 %50 من  اقرتب  حيث  عاًما، 
من  الفرعية  املجموعة  لهذه 

املر�صى.

- اإنفلونزا اخلنازير - 2009

منظمة  اعتربته  الوباء  هذا 
ال�صحة العاملية جائحة عاملية، 

ب�صبب  املوؤكدة  الوفيات  وكانت 
وفاة  حالة   18500 املر�ص 

فقط.

- الكولريا - 2010

مقتل  يف  الكولريا  وباء  ت�صبب 
�صخ�ص   10000 عن  يقل  ل  ما 
بعد   ،2010 عام  يف  هايتي  يف 
اأ�صاب  الذي  املميت  الزلزال 
اأعاق  مما  بال�صلل،  البالد 

اجلهود لإعادة البناء.

 - اأخرى  واأوبئة  احل�شبة   -
2012

حوايل  تويف   ،2012 عام  يف 
122000 �صخ�ص يف جميع اأنحاء 
وهو  احل�صبة،  ب�صبب  العامل 
ي�صببه  العدوى  �صديد  مر�ص 
قتلت  العام  نف�ص  فريو�ص، ويف 
 216000 حوايل  التيفود  حمى 
ما  ال�صل  مر�ص  وقتل  �صخ�ص، 
يقدر بنحو 1.3 مليون �صخ�ص 

يف عام 2012.

- الإيبول - 2014
النزفية  الإيبول  حمى  وباء  كان 
لعام 2014 يف غرب اأفريقيا اأكرب 
تف�صي لالإيبول على الإطالق. قتل 
الفريو�ص اأكرث من 11300 �صخ�ص 

قبل الإعالن عنه يف عام 2016.

- زيكا - 2016
منظمة  اأعلنت  العام  هذا  يف 
حالة  عن  العاملية  ال�صحة 
قلًقا  تثري  عامة  طوارئ �صحية 
دولًيا ب�صاأن فريو�ص زيكا، حيث 
ماليني   4 اإىل   3 اإ�صابة  توقعت 
العام،  خالل  بالعدوى  �صخ�ص 
خلقًيا  عيبًا  املر�ص  وي�صبب 
ا  اأي�صً ويرتبط  الأجنة،  يف 
والعجز  والإمال�ص  بالإجها�ص 

الع�صبي. 

.     الوفيات ب�شبب 
الإنفلونزا املو�شمية

الوليات  اإح�صائيات  ح�صب 
املتحدة فاإنه ميوت ما بني 20 
عام  كل  حالة  األف   37 اإىل  األفا 

ب�صبب الإنفلونزا املو�صمية.

.     حجم الوفيات ب�شبب 
اأمرا�س اأخرى

العاملية  الإح�صائيات  ح�صب 
الوفيات  ن�صف  من  اأكرث  فاإن 
حتدث  ال�صنوية  العاملية 
الأوىل  الع�رشة  الأ�صباب  ب�صبب 
القلب  اأمرا�ص  وهي  للوفيات، 
الدماغية،  وال�صكتة  الإقفارية 
 15 من  اأكرث  يف  تت�صبب  والتي 
مر�ص  ثم  �صنوياً،  وفاة  مليون 
الن�صداد الرئوي املزمن الذي 
ي�صبب وفاة عدة ماليني �صنوياً، 
ويت�صبب �رشطان الرئة يف وفاة 
حوايل مليوين �صخ�ص، ومر�ص 
ال�صكري يت�صبب يف وفاة حوايل 
العام،  يف  �صخ�ص  مليون   1.6
ب�صبب  الوفيات  وت�صاعفت 

اخلرف.
التنف�صي  اجلهاز  والتهابات 
الأمرا�ص  اأكرث  هي  ال�صفلي 
ت�صببت  حيث  فتًكا،  املعدية 
�صخ�ص  ماليني  عدة  وفاة  يف 
كما  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 
ت�صبب اإ�صابات الطرق ما يزيد 

يف  �صخ�ص  مليون   1.5 عن 
اأرباعهم  ثالثة  حوايل  العام، 
وبالطبع  والفتيان.  الرجال  من 
تقريبية،  الإح�صائيات  فهذه 
اإزدياد  يف  مبعظمها  ولكنها 
من  الإح�صائيات  )هذه  مطرد. 

عام 2016(.
 

.      الوفيات ب�شبب وباء 
تدخني التبغ

ت�صري التقارير ال�صحية العاملية 
حتدث  التي  الوفيات  اأن  اإىل 
باأمرا�ص  الإ�صابة  نتيجة 
اإىل  ت�صل  بالتدخني  مرتبطة 
الوفيات  اإجمايل  من   %12
عدة  اأن  يعني  ما  العاملية، 
ب�صبب  �صنويا  ميوتون  ماليني 
عادة �صارة، وميكن، اإذا امتلك 
يتخل�ص  اأن  اإرادته  الإن�صان 

منها.

.     اخلال�شة
يت�صح من الإح�صائيات ال�صابقة 
ميثلها  التي  اخلطورة  اأن 
فريو�ص كورونا اجلديد - حتى 
ت�صتدعي  ل   - الأقل  على  الآن 
كل حالة الهلع واملبالغة، فرغم 
نوعا  ال�رشيع  النت�صار  معدل 
وا�صع،  جغرايف  نطاق  على  ما 
يتجاوز  ل  الوفيات  اأن عدد  اإل 
عدة مئات، واحتمالية اأن ميوت 
الإن�صان نتيجة حادث طريق، اأو 
اأعلى  مو�صمية،  اإنفلونزا  حتى 

من اأن ميوت بكورونا اجلديد.

التوقف  يعني  ل  هذا  وكالمنا 
الحرتازية  التدابري  اتخاذ  عن 
املبكر،  والكت�صاف  للوقاية 
ملنطقة  نعود  اأن  فقط  ولكن 
اإفراط  دون  من  التوازن 
اتباع  دون  ومن  تفريط،  ول 
واللهاث  امل�صللة  ال�صائعات 

وراء الت�صخني الإعالمي.

وباء كورونا اجلديد.. التوازن مطلوب والهلع �ضار
خالل اأيام معدودة اأ�شبح وباء كورونا اجلديد Novel coronavirus 2019-nCoV حمط نظر العامل اأجمع، كل و�شائل الإعالم تن�شر 

حتديثات يومية لتتبع تطورات انت�شار الوباء، والعلماء يدر�شون الفريو�س ليحددوا م�شادره بدقة، وليتعرفوا على تركيبته اجلينية، مما 
يي�شر اإنتاج �شبل للت�شخي�س الدقيق، واأدوية ولقاحات للوقاية والعالج، وت�شتنفر جهود املوؤ�ش�شات ال�شحية يف بلدان العامل املختلفة اإما ملنع 

دخول الفريو�س، اأو للحد من انت�شاره اإن كانت هناك بالفعل اإ�شابات.

ملف كورونا 
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اأهم طرق الوقاية من العدوى 
بفريو�س كورونا اجلديد

ما تاأثري الفريو�س على اجل�سم؟

مل يتم تطوير لقاح �أو عالج حتى 
�أو  �جلديد  كورونا  ملر�ض  �لآن 
�لنجاة من  كوفيد 19، لذلك فاإن 
�لعدوى تعتمد ب�سكل �أ�سا�سي على 
�إجر�ء�ت  �تخاذ  على  �حلر�ض 

�لوقاية و�حلماية �ل�سخ�سية.
ومن �أجل �تخاذ �إجر�ء�ت �لوقاية 
كيف  معرفة  يجب  �سليم  ب�سكل 
�جلديد،  كورونا  فريو�ض  ينتقل 
بطرق  �لنتقال  ميكنه  حيث 

عديدة �أهمها:
1 – �لرذ�ذ �ملتطاير من �مل�ساب 
و�لعطا�ض.  �ل�سعال  طريق  عن 
حو�يل  هي  �لنتقال  م�سافة 

مرتين �أو ثالثة �أمتار و�سطياً.
�أو  مري�ض  مع  �ملالم�سة   –  2
كورونا  بفريو�ض  ملوثة  مادة 
و�لوجه  �ليدين  مثل:  �جلديد 
وقب�سات  �ملحمول  و�لهاتف 
و�ملطابخ  و�حلمامات  �لأبو�ب 
و�لثياب  و�ملكاتب  و�لطاولت 

و�لأطعمة غري �ملطبوخة.
اأهم طرق الوقاية من العدوى 
بفريو�س كورونا اجلديد هي:

1 – غ�سل �ليدين باملاء و�ل�سابون 
ملدة 20 ثانية.

جتنب  �لجتماعي:  �لعزل   –  2

و�لعناق،  و�لتقبيل  �مل�سافحة 
�أ�سياء  تبادل جميع  و�لبتعاد عن 
باأعر��ض  �مل�ساب  �ملري�ض 
جميع  جتنب  و�لزكام،  �ل�سعال 
مثل  �ملغلقة  �ملزدحمة  �لأماكن 
و�أماكن  و�ملطار�ت  �ملد�ر�ض 
�لنقل  وو�سائل  �ملزدحمة  �لعمل 
و�ملقاهي  �ل�سينما  ودور  �لعامة 
و�ملطاعم و�لأ�سو�ق �ملغلقة ... 

�إل لل�رضورة.
3 – ��ستخد�م �لكمامات �لورقية 
�لختالط  عند  �ملنا�سبة 
�لأماكن  يف  خا�سة  بالآخرين 

�ملزدحمة.
4 – تغطية �لفم و�لأنف باملناديل 
و�لعطا�ض  �ل�سعال  عند  �لورقية 

و�لتخل�ض منها مبا�رضة.
�لتي نلم�سها  5 -  تطهري �ملو�د 

كحول  مبحلول  متكرر  ب�سكل 
طبي 60% �إىل 70% مثل �لكولونيا 
حملول  با�ستخد�م  �أو  �لعادية 
كلور�ك�ض ممدد )ملعقة كبرية يف 

ليرت ماء(.
و�لأقم�سة  �لثياب  غ�سل   –  6 
�ملاء  با�ستخد�م  �مللوثة 
�أو  باحلر�رة  وتن�سيفها  و�ل�سابون 
بالتعري�ض �ملبا�رض �إىل �ل�سم�ض.

بالن�سبة لالأغلبية، يكون �ملر�ض 
طفيفا، ولكن �لبع�ض يتوفون.

�ملر�ض  يهاجم  كيف  �إذن، 
�لبع�ض؟  يتوفى  وملاذ�  �جل�سم؟ 

وكيف يٌعالج �ملر�ض؟
فرتة احل�ضانة

هذه �لفرتة �لتي يوطد �لفريو�ض 
فيها وجوده يف �جل�سم.

بدخول  �لفريو�سات  تعمل 
�خلاليا �لتي يتكون منها �جل�سم 

ثم �ل�ستيالء عليها.
كورونا،  لفريو�ض  وميكن 
�سار�ض- با�سم  علميا  �ملعروف 
عندما  �جل�سم  غزو  كوف-2، 
جهازك  د�خل  �إىل  ت�ستن�سقه 
�سخ�ض  ي�سعل  )عندما  �لتنف�سي 
بالقرب منك( �أو هند مالم�ستك 
وجهك  تلم�ض  ثم  ملوث  ل�سطح 

�إثر ذلك.
�خلاليا  �أول  �لفريو�ض  ي�سيب 
و�لق�سبة  للحلق،  �ملبطنة 
لـ  يحولها  ثم  و�لرئة،  �لهو�ئية 
تنتج  كورونا"  لفريو�ض  "م�سانع 
�لفريو�سات  من  �سخمة  كميات 
ت�سيب �ملزيد من  �لتي  �لأخرى 

�خلاليا.
ويف �ملر�حل �لأوىل، لن مير�ض 
�لبع�ض  ي�ساب  ل  وقد  �ل�سخ�ض 

باأي �أعر��ض على �لإطالق.
وهي  �حل�سانة،  فرتة  وتختلف 
بالفريو�ض  �لعدوى  بني  �لفرتة 
�لأعر��ض، ب�سورة كبرية  وظهور 
�آخر، ولكنها يف  �إىل  من �سخ�ض 
مر�ض  �أيام.  خم�سة  �ملتو�سط 

طفيف

معظم  به  �سي�ساب  ما  هذ� 
�لنا�ض.

ي�ساب ثمانية من بني كل ع�رضة 
طفيفة  باأعر��ض  �أ�سخا�ض 
لفريو�ض كوفيد-19، و�لأعر��ض 
درجة  �رتفاع  هي  �لأ�سا�سية 

�حلر�رة و�ل�سعال.
�حللق  �لتهاب  �جل�سد،  �أوجاع 
حمتملة،  �أعر��ض  و�ل�سد�ع 

ولكنها لي�ست �أكيدة.
و�ل�سعور  �حلر�رة  درجة  �رتفاع 
عن  ناجتان  �لعام  بالتوعك 
�ملناعي  �جلهاز  ��ستجابة 
يدرج  حيث  بالفريو�ض،  للعدوى 
�جل�سم �أن �لفريو�ض عدو يغزوه، 
وير�سل �إ�سار�ت للج�سم �أن هناك 
وذلك  �ل�رضر،  يف  له  يت�سبب  ما 
كيماوية  �إطالق مو�د  عن طريق 

تعرف با�سم "�سايتوكين�ض".
�لكيماوية  �ملو�د  هذه  وتدعو 
ل�ستجماع  �ملناعي  �جلهاز 
�لفريو�ض،  ملقاومة  طاقته 
�أوجاع  يف  تت�سبب  �أي�سا  ولكنها 
درجة  و�رتفاع  و�لآلم  �جل�سد 

�حلر�رة.
عن  �لناجم  �ل�سعال  ويكون 

بادئ  يف  جافا  �لفريو�ض 
عن  ناجما  ذلك  وكون  �لأمر، 
�إ�سابتها  �إثر  �خلاليا  تهيج 

بالفريو�ض.
قد يبد�أ �لبع�ض لحقا يف �ل�سعال 
�مل�سحوب بالبلغم، وهو خماط 
�سميك يحتوي على خاليا �لرئة 

�لتي قتلها �لفريو�ض.
�لأعر��ض  تلك  عالج  وميكن 
و�لكثري  �لفر��ض،  يف  بالر�حة 
و�لبار��سيتامول.  �ل�سو�ئل  من 
بحاجة  �ملري�ض  يكون  ولن 

لرعاية �مل�ست�سفى.
ولكن �لبع�ض �سي�سابون ب�سورة 
كوفيد 19  �أكرث خطورة ملر�ض 

�لناجم عن فريو�ض كورونا.
هذه  عن  �لآن  نفهمه  ما  هذ� 
در��سات  بد�أت  ولكن  �ملرحلة، 
يف �لظهور ت�سري �إىل �أن �ملر�ض 
من  �ملزيد  يف  �لت�سبب  ميكنه 
مثل  �لربد  نزلت  �أعر��ض 

�لر�سح.
مر�س حاد

�إذ� تطور �ملر�ض، �سيكون ذلك 
رد  �جل�سد  �تخاذ  عن  ناجما 

فعل ز�ئد �إز�ء �لفريو�ض.

ت�سبب هذه �لإ�سار�ت �لكيميائية 
�للتهاب  �جل�سم  �أع�ساء  ل�سائر 
ولكن يجب �أن يتم ذلك بتو�زن. 
فاللتهاب �لأكرث من �لالزم قد 

يت�سبب يف �أ�رض�ر للج�سم.
نتايل  �لأ�ستاذة  وقالت 
كوليدج  كينغز  من  ماكديرموت 
يف  �لفريو�ض  "يت�سبب  لندن 
وي�ساب  �ملناعي،  �لرد  �ختالل 
�جل�سم بالتهاب �أكرثمن �حلاجة، 

ول نعلم كيف يتم ذلك".
ي�سيب  �لذي  �للتهاب  وي�سمى 

�لرئة باللتهاب �لرئوي.
�لنتقال  �ملمكن  من  كان  و�إذ� 
�لهو�ئية  �لق�سبة  �إىل  �لفم  عرب 
وعرب �لقنو�ت �لدقيقة يف �لرئة، 
�حلوي�سالت  �إىل  �ست�سل  فاإنك 

�لهو�ئية �لدقيقة.
ينتقل  �حلوي�سالت  هذه  يف 
�لأك�سجني �إىل �لدم وثاين �أك�سيد 
يف  ولكن  �خلارح،  �إىل  �لكربون 
حالة �لإ�سابة باللتهاب �لرئوي 
�لهو�ئية  �حلوي�سالت  تبد�أ 
بالمتالء باملاء وقد تت�سبب يف 

�سيق �لتنف�ض و�سعوبته.
جهاز  �إىل  �لبع�ض  يحتاج  قد 
للتنف�ض �ل�سناعي حتى يتمكنو� 

من �لتنف�ض.
�ملرحلة  هذه  �أن  ويعتقد 
من  �ملئة  يف   14 على  توؤثر 
�لأ�سخا�ض، وفقا للبيانات �لتي 

مت �حل�سول عليها من �ل�سني.

كيف ين�سر عدد قليل من 
الأ�سخا�س الفريو�سات؟

يعترب �نت�سار �لفريو�سات على نطاق و��سع، حني ينُقل �مل�سابون 
تف�سي  �سمات  �سمة من  �لنا�ض،  �أعد�د كبرية من  �إىل  �لعدوى 
�لأمر��ض �ملعدية. ورغم �أن ل ذنب للم�سابني يف ذلك، �إل �أن 

ذلك قد يكون عاماًل حا�سماً يف كيفية �نت�سار �ملر�ض.
�لفائق"  بـ"�لتف�سي  ت�سّمى  حالة  عن  تتحدث  تقارير  هناك 
ووهان  مدينة  من  �نطلق  �لذي  كورونا  فريو�ض  �نت�سار  �أثناء 

يف �ل�سني.
�أ�سيب  �لذي  ول�ض  �ستيف  �لربيطاين  �أن هناك �سلة بني  تبني 
يف  حالت  �أربع  وبني  �سنغافورة  يف  وجوده  خالل  بالفريو�ض 
�ململكة �ملتحدة وخم�سة يف فرن�سا ورمبا و�حدة يف جزيرة 

مايوركا يف �إ�سبانيا.
ما هو التف�ضي الفائق؟

له تعريف علمي  �ل�سيء، ولي�ض  �إنه م�سطلح ف�سفا�ض بع�ض 
حمّدد.

�إىل  �لعدوى  �ملر�سى  �أحد  نقل  حالة  لو�سف  يُ�ستخدم  ولكّنه 
عدد كبري من �لأ�سخا�ض.

كورونا �جلديد،  بفريو�ض  ينقل كل �سخ�ض م�ساب  ما  وعادًة 
�لعدوى �إىل �سخ�سني �إىل ثالثة �أ�سخا�ض �آخرين ب�سكل عام.

وقد ل ينقل بع�ض �ملر�سى �لعدوى �إىل �أي �سخ�ض، بينما قد 
ينقلها �آخرون �إىل �أكرث من 3 �أ�سخا�ض بكثري.
ما �حلجم �لذي قد ي�سل �إليه �لتف�سي �لفائق؟

كبري  تاأثري  له  يكون  وقد  جد�ً.  كبري�ً  �لتف�سي  يكون حجم  قد 
على مدى �نت�سار �ملر�ض.

يف عام 2015، �أدت حالة و�حدة من متالزمة �ل�رضق �لأو�سط 
�لتنف�سية، حتمل بع�ض �ل�سبه بفريو�ض كورونا، �إىل �إ�سابة 82 

�سخ�ساً يف �أحد �مل�ست�سفيات.
�لغالبية  جاءت  �إفريقيا،  غرب  يف  �إيبول  وباء  �نت�سار  وخالل 
�لعظمى من حالت �لإ�سابة )61 %( من عدد �سغري جد�ً من 

�ملر�سى )3 %(.
وتقول �لدكتورة ناتايل ماكديرموت من جامعة كينغز كوليدج 
يف لندن: "كانت هناك �أكرث 100 حالة عدوى جديدة م�سدرها 

جنازة و�حدة فقط يف يونيو/حزير�ن 2014".
ملاذ� ينقل بع�ض �لأ�سخا�ض �لعدوى�أكرث من غريهم؟

�إّما  �لنا�ض -  �أكرب بكثري من  يختلط بع�ض �ملر�سى مع عدد 
�أثناء �لعمل �أو يف مكان �إقامتهم - وهذ� يعني �أنه ميكنهم ن�رض 
�ملر�ض على نطاق و��سع، �سو�ء كانت �أعر��ض �ملر�ض ظاهرة 

عليهم �أم ل.
و�لطب  لل�سحة  لندن  كلية  من  �إدموندز  جون  �لدكتور  ويقول 
ولذلك قد  ب�سكل جيد -  يقومون ذلك  "�لأطفال  �ل�ستو�ئي: 

يكون �إغالق �ملد�ر�ض �إجر�ًء منا�سباً".
�إدنربة:  جامعة  من  وولهاو�ض  مارك  �لربوفي�سور  ويقول 
ن�رض  للغاية يف  كبري�أ  دور�ً  لعبو�  �جلن�ض  "�لعاملون يف جتارة 

فريو�ض نق�ض �ملناعة �لب�رضية �ملكت�سب )�لأيدز(".
�إذ ين�رضون  "نا�رضين فائقني" للمر�ض،  �لبع�ض �لآخر  ويُعترب 
كميات كبرية من �لفريو�سات ب�سكل غري عادي عرب �أج�سامهم، 

لذ� هناك �حتمال كبري يف �إ�سابة �أي �سخ�ض يحتك بهم.
�أ�سبحت �مل�ست�سفيات �لتي تعالج متالزمة �للتهاب �لتنف�سي 
�حلاد )�سارز( مر�كز رئي�سية لن�رض �ملر�ض على نطاق و��سع 
لأّن �ملر�سى �لأكرث تاأثر�ً باملر�ض حتولو� �إىل م�سادر عدوى 
�لرعاية  �لعاملني يف جمال  من  بالعديد  و�حتكو�  كبري  ب�سكل 

�ل�سحية.
كيف يغريون تف�ضي املر�س؟

وقال �لدكتور �إدموندز لـ "بي بي �سي": "يلعب ذلك دور�ً كبري�ً 
�لفريو�ض  يحاول  عندما  �أي  فريو�ض،  �نت�سار  �أي  بد�ية  يف 

تر�سيخ وجوده".
كورونا،  فريو�ض  فيها  مبا  �جلديدة،  �ملعدية  �لأمر��ض 

م�سدرها �حليو�نات.
�أن  قبل  يتال�سى  قد  �سخ�ض  �أول  �إىل  �لفريو�ض  ينتقل  عندما 

ينجح يف �إ�سابة �أ�سخا�ض �آخرين.
لكن �إذ� ��ستطاع �ملر�ض �أن يجد طريقه ب�رضعة �إىل �سخ�ض 
لتف�سي  فاإّن ذلك يعطي دفعة قوية  ين�رضه على نطاق و��سع، 
�نتقال  عند  نف�سها  �لقو�عد  وتنطبق  و�نت�ساره.  �ملر�ض 

�حلالت �ملر�سّية من بلد لآخر.
ويقول �لدكتور ماكديرموت: "�إذ� كانت هناك حالت عديدة 
بع�ض،  من  مقربة  على  و��سع  نطاق  على  �ملر�ض  لنا�رضي 

�سيكون من �ل�سعوبة �حتو�ء تف�سي هذ� �ملر�ض".

ملف كورونا 
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الدقيقة  الكائنات  تنتقل  قد  كما 
حلم  اأكل  طريق  عن  للإن�سان 
امل�سابة  اأو  اخلازنة  احليوانات 
لذلك  منتجاتها  تناول  اأو  بها 
اأو  حلومها  اأكل  الإ�سلم  حرم 
و�سماها  معها  التعامل  حتى 
خبائث يف قوله تعاىل:) َويُِحّل لَُهُم 
بَاآِئَث  َ اخلخْ َعلَيخِْهُم  َويَُحّرُم  الّطّيبَاِت 

(.)الأعراف157(.
احليوانات  حلوم  اأكل  فحرم 
اخلنزير،  واأكل حلم  والدم  امليتة 
واأكل  اجلارحة،  والطيور  وال�سباع 
تتغذى  التي  والطيور  احليوانات 
الكلب  واقتناء  القذورات،  على 
وقد  ل�رضورة،  اإل  معها  والتعامل 
احليوانات  هذه  اأن  العلم  اأثبت 
لتجمعات  بوؤراً  ت�سكل  وحلومها 
الكائنات  من  وخطرية  هائلة 
بالإن�سان، فماذا  الفاتكة  الدقيقة 

قال العلم احلديث فيها ؟

اإن حلوم امليتة والدماء امل�سفوحة 

هي اأوىل اخلبائث التي حرمها اهلل 
�سبحانه وتعاىل يف قوله تعاىل: ) 
ُم  َيخْتَُة َوالخّْدُم َوحَلخْ ُحّرَمتخْ َعلَيخُْكُم املخْ

نخِْزيِر ِ اخلخْ
( )املائدة3( ولقد حتقق �رضرها 
حياة  على  خطرها  وظهر  علمياً 
احتبا�س  لأن  وذلك  الإن�سان، 
املت�سعبة  عروقها  يف  امليتة  دم 
للجراثيم  يي�رض  اأن�سجتها  �سمن 
التي تعي�س متطفلة على احليوان، 
والأمعاء  الطبيعية  الفتحات  يف 
تنت�رض ب�رضعة و�سط  اأن  واجللد، 
الزليل  ال�سائل  خلل  من  اللحم 
وتتكاثر  والعروق،  الأوعية  يف 
مركبات  عنها  وينتج  ب�رضعة 
كريهة الرائحة �سامة التاأثري، كما 
مر�س  ب�سبب  احليوان  ميوت  قد 
املر�س  جرثومة  فتنتقل  معني 
تهلكه،  وقد  فتوؤذيه  الإن�سان  اإىل 
واجلمرة  ال�سل  مر�س  يف  كما 
اخلبيثة وجراثيم ال�سلمونيل وداء 

الكلب.

وقد حرم اهلل �سبحانه اأي�ساً امليتة 
الر�س  ب�سبب  اأو  الختناق  ب�سبب 
اأو  بالوقذ  الر�س  ذلك  كان  �سواء 
الرتدي من مكان عال اأو بوا�سطة 
النطح من حيوان اآخر وكذلك ما 

اأكل ال�سبع.
ما  اإىل  اإ�سافة  الأنواع  تلك  لأن 
يف  دمائها  احتبا�س  عن  ينتج 
ال�سابقة  الأخطار  من  اأن�سجتها 
�رضعة  من  يزيد  الختناق  فاإن 
ي�سبب  والر�س  اجلثة،  تعفن 
وداخل  اجللد  حتت  للدم  انت�سار 
الأماكن  يف  والأن�سجة  اللحم 
املر�سو�سة، وقد تكون به جروح 
اإىل  الهواء  جراثيم  عبور  ت�سهل 
بتحللها  فتعجل  الأن�سجة  داخل 
ال�سباع من  وف�سادها، وما حتمله 
فتاكة  دقيقة  وكائنات  جراثيم 
النتيجة  نف�س  توؤدي  اأنيابها  بني 
مما  وحلمه  احليوان  باأن�سجة 
على  داهما  خطراً  ي�سكل  جتعله 

حياة الإن�سان حينما ياأكل حلمه.

جتنب حلوم احليوانات اخلطرية:

اأخطار اأكل الدم
�ستى  لنمو  الأو�ساط  اأخطر  من  الدم  يعترب 
الدم  ي�سفح  وحينما  وانت�سارها  اجلراثيم 
الأوعية  عن  ينعزل  فاإنه  الف�سد  اأو  بالذبح 
الدموية التي حتفظ حيويته وتقيه من التلوث 
حيث تفقد كريات الدم البي�ساء قدرتها على 
التهام اجلراثيم ومتوت خليا جهاز املناعة، 
ب�رضعة  اجلراثيم  فتتكاثر  اآلياته  وتنهدم 
فتاكة   )Toxins( �سموماً  وتفرز  مذهلة، 
من  الطبخ  حلرارة  مقاومة  اأ�سد  تكون  قد 

اجلراثيم ذاتها.

وجه الإعجاز:
اأوجه الإعجاز يف هذه الن�سو�س التي وردت 
يف هذا املقال- ومثلها كثري- فاملتدبر فيها 
يلحظ الإ�سارة اجللية اأحياناً والإ�سارة اخلفية 
اأحياناً اأخرى اإىل عامل الكائنات الدقيقة واإىل 
وحدوث  للأمرا�س  كم�سببات  ال�سارة  املواد 
العلل وانت�سار الأوبئة بينما كان النا�س يف زمن 
بل  زمنه  وقبل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول 
وبعده- حتى اكت�ساف )با�ستري( امليكروبات- 
الأرواح  ت�سببها  الأمرا�س  اأن  يعتقدون  كانوا 
لها  علقة  ول  والنجوم  وال�سياطني  ال�رضيرة 
بنظافة اأو نظام اأو �سلوك وكانوا يطلبون لها 

العلج بال�سعوذة واخلرافات.
كل  اإىل  ووجّهه  للم�سلم  الإ�سلم  �رضع  لقد 
والأخطار  الأمرا�س  من  الوقاية  طرق 
الدفاع  و�سائل  كل  وتقوية  اأ�سبابها  باجتناب 
ملقاومتها والق�ساء عليها، اإن عامل الكائنات 
النبوة وبعده حتى  الدقيقة كان غيبا يف زمن 
القرن املا�سي لكن التوجيهات الإ�سلمية يف 
الطهارة والو�سوء والغ�سل والنظافة يف امللب�س 
وامل�سكن واأماكن التجمعات، والتوجيهات يف 
العام  اخللقي  وال�سلوك  وامل�رضب  املاأكل 
اجلوانب  لتقوية  الك�سبية  والأوامر  واخلا�س 
الإميانية يف نف�س الإن�سان لت�سري كلها بطريق 
التي تعي�س  العوامل اخلفية  اإىل هذه  باآخر  اأو 
وتهاجمنا  وحوله  وفوقه  اأج�سادنا  داخل 
اأو تهلكنا وهي موجودة  وتهددنا وقد تفيدنا 
باأعداد مذهلة وتتكاثر باأعداد فائقة وت�سيب 
مليني الب�رض ب�سمومها واأ�سلحتها بقدرة اهلل 

وم�سيئته.

اأكل حلوم اجلاّللة و�شرب األبانها:
كما نهى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عن 
واأكل  األبانها  و�رضب  اجلللة  حلم  اأكل 

احلمر الأهلية.
هريرة  اأبي  عن  والرباز  البيهقي  روى 

ر�سي اهلل عنه قال: )
نهى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عن 

اجلللة و�رضب األبانها واأكلها وركوبها
.)

الأقذار  تاأكل  دابة  كل  هي  اجلللة 
بيئة  تعترب  التي  العذرة،  وخ�سو�ساً 
خ�سبة لنمو وتكاثر الديدان والطفيليات 
واجلراثيم ال�سارة، اإذ حتتوي على عدد 
بليون  املائة  على  يزيد  منها،  هائل 
لذلك  الواحد،  اجلرام  يف  جرثومة 
رئي�سياً  فالعذرة ت�سكل خمزناً وم�سدراً 

للخطر.

الأقذار  اأن  العلمية  الأبحاث  اأثبتت  كما 
من  ومتنوعة  عالية  ن�سبة  على  حتتوي 
الإن�سان،  �سحة  على  اخلطرة  ال�سموم 
انت�رضت  طري  اأو  حيوان  تناولها  فاإذا 
هذه اجلراثيم يف دمه وحلمه، وتر�سبت 
الإن�سان  يتناول  وعندما  اأن�سجته،  يف 
حلم هذا احليوان اأو لبنه، ي�ساب بالعلل 

والأمرا�س.

اأخطار الكالب:
النهي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  �سدد  لقد 
من  فيها  مدجنة  �سباع  وهي  الكلب،  خمالطة  عن 
والتي  الكثري،  ال�سيء  الدقيقة  واجلراثيم  الطفيليات 
�سبيل  على  منها  اأخطاراً حمققة  للإن�سان  ت�سبب  قد 
املثال:  1- احتواء اأمعاء الكلب على اأعداد كبرية من 
الديدان ال�رضيطية والتي تنتقل اإىل الإن�سان عن طريق 
امللوث  املاء  اأو  الطعام  يف  املوجود  بي�سها  ابتلع 

برباز الكلب.
داء  اأنواع  وبع�س  املعروف  الَكلَب  داء   -2

اللي�سمانيات.
3- مر�س الكي�سة املائية الكلبية والتي تكون الكلب 
فيها هي ال�سبب الغالب يف اإ�سابة الإن�سان وحيواناته 
الكلب  لأن  ذلك  اجليف،  على  تتغذى  والتي  الأليفة 
ينظف ا�سته بل�سانه فينتقل بيو�س ديدان )ال�رضيطية 
املكورة امل�سوكة( والتي تعي�س يف اأمعائه اإىل الإن�سان 
عن طريق الطعام اأو املاء امللوث بها وت�سبب له )داء 

الكي�سات املائية اخلطري(.
مر�س  واأخطرها  الطفيلية  الأمرا�س  من  كثري   -4
)عداري( والتي ت�سببه الدودة ال�رضيطية )اأكنوكاوكا�س 
جرانيولو�سا�س( والتي توجد يف كل مناطق العامل التي 
تعي�س فيها الكلب على مقربة من احليوانات الداجنة 

اآكلة الع�سب.
من هذا وغريه ندرك ال�رض يف نهي الر�سول �سلى اهلل 

عليه و�سلم عن اقتناء الكلب اإل ل�رضورة.
اأبي طلحة  روى الإمام م�سلم واأبو داود والبيهقي عن 
ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: 

(
امللئكة ل تدخل بيتاً فيه كلب

(. وقال اأي�ساً عليه ال�سلة وال�سلم: )
من اتخذ كلباً اإل كلب ما�سية اأو �سيد اأو زرع انتق�س 

من اأجره كل يوم قرياط
( رواه ال�سيخان واللفظ مل�سلم.

كما ندرك ال�رض يف قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: )

�سبع  يغ�سله  اأن  الكلب  فيه  ولغ  اإذا  اأحدكم  اإناء  طهور 
مرات اأولهن بالرتاب

(. رواه م�سلم.
اهلل  ر�سول  حرم  اجلارحة:  والطيور  ال�سباع  اأخطار 
�سلى اهلل عليه و�سلم اأكل بع�س احليوانات خلطر يحيق 
بالإن�سان اأو �رضر ي�سيبه فحرم كل ذي ناب من ال�سباع 

وكل ذي خملب من الطري.
عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما قال: )

نهى ر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم عن كل ذي ناب من 
ال�سباع وكل ذي خملب من الطري

( رواه م�سلم.
وروى م�سلم اأي�ساً عن اأبي هريرة قال: قال ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم )
كل ذي ناب

من ال�سباع فاأكله حرام(.
احليوانات  بقتل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأمر  كما 
من  كالفاأرة  الإن�سان  �سحة  على  ال�رضر  ال�سديدة 
اجلارحة،  الطيور  من  واحلداأة  والغراب  القوار�س 
من  واحلية  املدجنة،  ال�سباع  من  العقور  والكلب 

الزواحف.
والثعالب  الدببة  بني  ناتيفا(  )ال�سعرنية  طفيل  ينت�رض 
هذه  حلوم  تناول  فور  بها  الإن�سان  وي�ساب  القطبية 
احليوانات اأو احليوانات احلا�سنة لهذا الطفيل ب�سورة 
ثانوية كالقط، كما ينت�رض طفيل )تريخينل نل�سوين( يف 
ال�سباع وبنات اآوي والنمور والأ�سود وبع�س احليوانات 
املفرت�سة الأخرى، وتقع معظم الإ�سابات الب�رضية يف 
اأفريقيا بتناول حلم اخلنزير الداجن والوح�سي، وهما 
على  يتغذيان  لأنهما  الطفيل  لهذا  ثانويان  حا�سنان 
اجليف، كما تنت�رض الطفيليات التي تعرف بال�سعرينات 
يف  و�سيربالي�س(  �سود  )تريخنيليا  احللزونية،  �سبه 
الإن�سان  وي�ساب  املخلب(  )ذات  اجلوارح  الطيور 
كالن�رض  الطيور  من  اجلوارح  حلم  تناول  اإذا  بالعدوى 

والعقبان وال�سقور وغريها.

ملف كورونا 
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كورونا  فريو�س  هل   *
اأ�سلحة  اأحد  اجلديد 

احلرب اجلرثومية؟
اإن الفريو�ش قد  قال بع�شهم 
مت ت�شنيُعه يف خمابر احلرب 
اجلرثومية ونَ�رشه يف ال�شني، 
واتَّهم بع�ُشهم دوالً مثل كندا 
نف�شها  وال�شني  بل  واأمريكا، 
ِعلمي على  اأي دليل  من دون 

اأي من هذه الفر�شيات.
نظريات  اإحدى  يف  وَوَرَد 
عن  املنت�رشة  املوؤامرة 
اأن  اجلديد  كورونا  فريو�ش 
لقائمة  ب�شيطة  »مراجعًة 
االأمريكية  االخرتاع  براءات 
كورونا  فريو�ش  اأن  تُظِهر 
�شنة  اخرتاع  كرباءة  م�َشجل 
الرباءة،  رقم  ِذكر  مع   ،2015
مت  قد  الفريو�ش  هذا  واأن 
بيولوجي،  ك�شالٍح  ت�شنيُعه 
اأن  النظرية  هذه  واعترَبْت 
ذلك دليل على اأن الهدف من 
فريو�ش  حول  والهلع  التهويل 
اإال  هو  ما  اجلديد  كورونا 
بعد  االأرباح،  ني  جِلَ و�شيلة 
امل�شِنَّعة  ال�رشكة  تبيع  اأن 
له  امل�شاد  اللقاَح  للفريو�ش 

يف جميع اأنحاء العامل«.
الدقيق  االطالع  عند  ولكن 
باخلرب،  امُلرفق  امَلوقع  على 
االخرتاع  براءة  اأن  يت�شح 
كانت   2015 �شنة  لة  امل�شَجّ

�شد  لقاٍح  �شنع  لطريقة 
امل�شبب  كورونا  فريو�ش 
الفريو�شي  الق�شبات  اللتهاب 
الديك  مثل  الطيور،  عند 
وطري  غينيا  وطري  الرومي 
هذا  الأهمية  وذلك  الدراج، 
الطيور  حماية  يف  اللقاح 

االقت�شادية مثل الدجاج.
وبالطبع فهذا اللقاح امل�شنع 
للوقاية  ي�شلح  لن  م�شبقاً 
اجلديد  كورونا  فريو�ش  من 

لالأ�شباب التالية:
اأن  ِعلمياً  املعروف  من   -
واأّن  ِجداً،  نوعية  اللقاحات 
معني  نوع  �شد  الفعال  اللقاح 
االإنفلونزا  فريو�شات  من 
من  االإن�شان  يَحمي  ال  مثاًل، 

االإ�شابة باأنواع غريها.
النوعي  الرتكيب  اأن  كما   -
ما  اجلديد  كورونا  لفريو�ش 
االآن،  حتى  د  ُمَدّ غري  زال 
نوعي  لقاح  �شنع  وي�شعب 
�شده من دون معرفة �شفاته 
د. اخلا�شة ب�شكل ِعلمي ُمَدّ

نوعي  لقاح  اإنتاُج  يحتاج   -
�شد فريو�ش معنَيّ اإىل جتارب 
فاعليته  من  للتاأكد  كثرية 
يَ�شتغرق ذلك  و�شالمته، وقد 
اأكرث  يف  حتى  طوياًل  وقتاً 
الفريو�شات  اأبحاث  خمابر 

تقّدماً.
 

نح�س   2020 �سنة  هل   *
على العامل؟

على  انتقائي  فيديو  نُ�رِشَ 
اإحدى املحطات التليفزيونية 
الف�شائية  االإخبارية 
و�شٌف  فيه  َوَرَد  امل�شهورة، 
لظاهرة غريبة ح�شب َزعمهم: 
ففي عام 1720 �رَشََب مدينة 
وباء  الفرن�شية  مار�شيليا 
وبعده  العظيم،  الطاعون 
والكمال  بالتمام  عام  مبئة 
الكولريا  اجتاحْت   1820 يف 
اإندوني�شيا وتايالند والفلبني، 
كارثة  حدثْت   1920 عام  ويف 
ويف  االإ�شبانية،  االإنفلونزا 
كابو�ش  العامَل  يعي�ُش   2020
يت�شاءل:  ثم  كورونا.  فريو�ش 

وباءٌ كل َقرٍن ي�رشب الب�رشية 
ويحمل  الع�رشين،  ال�شنة  يف 
كارثًة  قرن  كل  من   20 رقم 
�شدفة؟  هي  هل  فريو�شية، 
اأم  حقيقياً  وباًء  نعي�ُش  هل 

ُمفتََعاًل؟
يَن�شى هذا الفيديو اأو يتنا�شى 
حدثْت  كثرية  عامَلية  اأوبئًة 
كما  ال�شنوات،  هذه  غري  يف 
الذي  الطاعون  اأن  يَتجاهل 
والكولريا   ،1720 �شنة  َحَدَث 
لي�شا   1820 �شنة  التي حدثت 
بل  الفريو�شية  االأمرا�ش  من 

البكتريية.

هذا  �شاحب  يت�شور  وهل 
الغريب، حتى جمرد  الفيديو 
كانت  الب�رشية  اأّن  احتمال، 
قبل  حتى  االأوبئة  تَفتَعل 
اجلراثيم  وجود  تَعرَف  اأن 
كان  وحني  والفريو�شات، 
يعتقدون  املا�شي  يف  الب�رش 
واملالريا  الطاعون  باأن 
بل  واحلمى..  واالإنفلونزا 
مل  ذاته،  حد  يف  واملر�ش 
لَعنة  وجود  ب�شبب  اإال  تكن 
اأو  اأ�شود  �ِشحر  اأو  اإلهية 
اأن  بعد  واالآن  اجَلان،  ِبِفعل 
اأ�شباَب  االإن�شاُن  اكت�شَف 
اجلراثيم  واكت�شف  االأوبئة 

وامل�شادات  والفريو�شات 
يت�شور  واللقاحات..  احليوية 
اأ�شباباً  الفيديو  هذا  �شاحُب 
�ِشحرية غاِم�شة يف الرقم 20 
غام�شاً  �ِشحراً  اإلينا  ويُ�شيُف 

جديداً.

الإ�سابة  �سائعات   *
)كورونا  بكوفيد19- 

امل�ستجد(
كوفيد-19  عن  االأخبار 
جتذب  امل�شتجد(  )كورونا 
الأي  الت�شفح  وترفع  القراء، 
ثم  ومن  �شفحة،  واأي  موقع 
التي  ال�شائعات  تقت�رش  مل 
على  الفريو�ش  عن  تن�رش 
خاطئة،  وحقائق  معلومات 
اأخبار  لت�شمل  امتدت  ولكنها 

بلدان  يف  انت�شاره  عن  كاذبة 
حتى  الفريو�ش  ي�شلها  مل 
هذه  خطورة  وتكمن  االآن، 
ت�شيب  اأنها  يف  ال�شائعات 
بالرعب،  البلدان  هذه  �شكان 
تدابري  التخاذ  تدفعهم  وقد 
�شحية مكلفة، ومن ال�شائعات 
�شائعة  حديثاً  انت�رشت  التي 
�شوريا  يف  اإ�شابات  وجود 
وقطر، وهو مانفته ال�شلطات 
ومن  البلدين،  يف  ال�شحية 
االأحد  يوم  حتى  اأنه  املعلوم 
االإ�شابات  فاإن  فرباير   23
تقت�رش  العربي  الوطن  يف 
على 11 اإ�شابة يف االإمارات، 
من  كل  يف  واحدة  واإ�شابة 
اأي  توجد  وال  ولبنان،  م�رش 

وفيات يف البلدان العربية.

اإ�شاعات فريو�س كورونا تنت�شر عرب الإنرتنت
، وبداأت يف النت�سار معه اإ�ساعات ومعلومات طبية خاطئة على و�سائل التوا�سل  بداأ انت�سار فريو�س كورونا اجلديد من ال�سني اإىل العاملمَ

الجتماعي، وانطلقت نظريات املوؤامرة يف كل اجتاه.

ملف كورونا 
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خرافات 

م.�س

العدوى  -1اخلرافة: 
تعني  كورونا  بفريو�س 

الوفاة احلتمية

الكثري  هناك  يزال  ال  احلقيقة: 
مر�ض  عن  نعرفه  ال  الذي 
ا�ستناًدا  لكن،  التاجي.  الفريو�ض 
اأنه  يبدو  الواردة،  البيانات  اإىل 
العدوى  نوع خفيف نوعا ما من 

الفريو�سية. 
لدى  العام  الوفاة  ومعدل 
هو  موؤكدة  بحاالت  امل�سابني 
 %10 اإىل  و�سل  وقد   ،%3.5
)اإيطاليا(...  الدول  بع�ض  يف 
حاالت  من   %10 حوايل  اأن  كما 
يعانون  الأ�سخا�ض  كانت  الوفاة 
مثل  اأخرى  مر�سية  حاالت  من 
والداء  والرئتني  القلب  اأمرا�ض 
ال�سغط  وارتفاع  ال�سكري 
وال�رسطان.. وحتى اأولئك الذين 
فر�سة  لديهم  امل�ست�سفى  يف 
فاإن  لذلك  لل�سفاء..   %95 حوايل 
االإ�سابة ال تعني الوفاة احلتمية.

ال�شعب  اخلرافة:   2-
لديه  من  هو  فقط  ال�شيني 

فريو�س كورونا
اأن  من  الرغم  على  احلقيقة: 
من  وانت�رست  بداأت  العدوى 
ممكن  الفريو�ض  لكن  ال�سني، 
مثل  مثله  بلد،  اأي  يف  يوجد  اأن 
اأي  يف  تكون  التي  االإنفلونزا 
انت�سار  له  حدث  وقد  مكان. 
اأخرى  واإ�سابات كثرية يف بلدان 
غري ال�سني، كما حدث يف اإيطاليا 
ال  املعدية  واالأمرا�ض  واإيران. 
ال�سبب،  ولهذا  احلدود،  حترتم 

اجلميع عر�سة للإ�سابة.

فريو�س  اخلرافة:   3-
كورونا هو اأخطر فريو�س

من  عدد  هناك  احلقيقة: 
املوجودة  املختلفة  الفريو�سات 
نقارن  دعونا  لذلك،  العامل.  يف 
الفريو�سات،  من  اآخر  بنوع  ذلك 
لديه  الذي  مثل،  اإيبوال  فريو�ض 

معدل وفيات اأعلى بكثري من تلك 
املرتبطة بفريو�ض كورونا. وقد 
حلاالت  الر�سمي  العدد  و�سل 
كورونا  فريو�ض  من  ال�سفاء 
لكن،  حالة.   64.374 االآن  حتى 
حاالت  عن  التبليغ  يتم  ال  عادًة 
من  �سخ�ض  خروج  عند  ال�سفاء 
هذا  فاإن  لذلك  امل�ست�سفى. 
الرقم لي�ض �سامل لكل احلاالت 
اأن  كما  االإ�سابة،  من  الناجية 

الرقم يف طريقه للزيادة.

القناع  ارتداء  اخلرافة:   4-
يحمي من الإ�شابة

النا�ض  من  الكثري  احلقيقة: 
حيث  بذلك،  التفكري  يحبون 
باالأمان.  �سعورا  القناع  مينحهم 
ولكن امل�سكلة هي اأن االأ�سخا�ض 
ال  االأقنعة  هذه  يرتدون  الذين 
�سحيح.  ب�سكل  عادًة  يرتدونها 
ال  وقد  اأبًدا،  تدريبهم  يتم  ومل 
يعرفون اأي�سا اأي نوع من القناع 

يرتديه.

وهناك نوعان من الأقنعة:
اجلراحي  اأو  الب�سيط  القناع   -

الذي ترتديه عامة النا�ض.
القناع  اآخر من  نوع  ثم هناك   -
الرعاية  عمال  يرتديه  الذي 
 ،N95 ال�سحية. يطلق عليه قناع
وهو قادر على ت�سفية اجلزيئات 

املحمولة جواً بفعالية 95 %.
ال�سحة  عمال  يجتاز  اأن  ويجب 
كونهم  من  للتاأكد  اختبارا 
النوع  هدا  الرتداء  منا�سبني 
مريحة  غري  فهي  االأقنعة،  من 

وي�سعب التنف�ض خللها.
بالن�سبة  القناع  ارتداء  وميكن 
بالعدوى  امل�سابني  للأ�سخا�ض 
امل�سابني.  غري  واالأ�سخا�ض 
التي  االأ�ساليب  اأكرث  من  لكن، 
هي  للوقاية  فاعليتها  اثبتت 
غ�سل اليدين ملدة ع�رسين ثانية 
املر�سى،  وعزل  االأقل  على 
ال�سحة  تدابري  وهناك عدد من 
اأنها  ثبت  التي  االأخرى  العامة 

فعالة للغاية.

فريو�س  جاء  اخلرافة:   5-

ح�شاء  من  كورونا 
اخلفافي�س

احلقيقة: هذا غري �سحيح على 
مر�ض  عن  نعرفه  ما  االإطلق. 
اأنه  هو  احلايل  كورونا  فريو�ض 
يف  ال�سني  يف  ووهان  يف  بداأ 
�سوق رطب حيث يوجد عدد من 
احليوانات املختلفة هناك. اإذن، 
خمتلفة،  تكهنات  ب�سعة  هناك 
ي�ستهلك  �سخ�ض  لي�ض من  ولكن 
ح�ساء اخلفافي�ض ب�سكل وا�سح. 
اأنه  هو  حاليا  الوا�سح  واالأمر 
مبر�ض  بالفعل  اإ�سابتك  مبجرد 
ينتقل  فاإنه  التاجي،  الفريو�ض 
والقطرات  الرذاذ  خلل  من 

التنف�سية.

ميكنك  اخلرافة:   6-
من  بالعدوى  ت�شاب  اأن 
اإر�شالها  يتم  التي  الب�شائع 

من ال�شني
حًقا  امل�ستبعد  من  احلقيقة: 
كانت  لو  حتى  ذلك،  يتم  اأن 
الب�ساعة ملوثة بقطرات تنف�سية 
حاوية على كورونا فريو�ض، الأن 
البقاء  على  قادر  غري  الفريو�ض 
لفرتة  االإن�سان  ج�سم  خارج 
طويلة جًدا. لذلك فاإن االنتقال 
املدة  على  يعتمد  احلالة  بهده 
خارج  الفريو�ض  ق�ساها  التي 
املدة  تلك  زالت  وما  اجل�سم، 

غري معلومة.

-7 اخلرافة: اإغالق احلدود 
�شيوقف انت�شار الفريو�س

من  االأنواع  هذه  احلقيقة: 
ال  التنف�سي  اجلهاز  فريو�سات 
ولي�ض  نعلم.  كما  احلدود  حترتم 
النوع  هذا  اأن  احلكومة  خطاأ 
فهي  ينت�رس  اأو  بداأ  التف�سي  من 
نف�سه.  الفريو�ض  طبيعة  جمرد 
ولقد اأثبت حظر ال�سفر تاريخيا 
ويف  للغاية.  فعال  غري  اأنه 
وغلق  ال�سفر  حظر  فاإن  الواقع، 
احلدود قد ي�سبب حالة من ذعر 
الفو�سى،  من  ومزيد  واخلوف 
وي�سبح النا�ض مرتددين يف اإخبار 

ال�سلطات عن مر�سهم.
ال�سا�سة  بع�ض  يعمد  قد  لكن، 
ال�سفر،  ومنع  احلدود  الإغلق 
الدولة  باأن  مواطنوهم  لي�سعر 
ملنع  كبرية  باإجراءات  تقوم 
اأن  ميكن  اأنه  حني  يف  املر�ض. 
ال�سني  على  ال�سفر  منع  يقت�رس 
املر�ض،  مركز  حيث  القارية، 
التي  الكثرية  النفو�ض  وعدد 
االأمرا�ض  انتقال  معها  ي�سبح 

اأ�سهل.

على  االطلع  للجميع  وميكن 
موقع مراكز مكافحة االأمرا�ض، 
حيث يكون لديهم ق�سم ا�ست�ساري 
وميكنك  ال�سفر،  �سحة  حول 
ا�سم  وو�سع  اإليه  الذهاب  فعًل 
البلد التي ترغب يف ال�سفر اإليها، 
باالحتياطات  يخربك  و�سوف 
باالإ�سافة  هذا  ويكون  اللزمة. 
الرعاية  موفر  اإىل  الذهاب  اإىل 
حيث  بك،  اخلا�ض  ال�سحية 
اإر�سادات  بع�ض  تقدمي  ميكنه 
ال�سفر اإليك اإذا كنت بحاجة اإىل 
قد  خمتلفة  مناطق  اإىل  ال�سفر 
فريو�ض  مر�ض  تف�سي  عن  تبلغ 

كورونا.

-8 اخلرافة: يوؤثر الفريو�س 
فقط على كبار ال�شن

اأن  من  الرغم  على  احلقيقة: 
عر�سة  اأكرث  هم  ال�سن  كبار 
للإ�سابة باملر�ض ال�سديد، لكن، 
اجلميع،  على  يوؤثر  الفريو�ض 
اأن  يبدو  ولكن  االأطفال،  حتى 
اإ�سابة االأطفال تكون خفيفة يف 
اأغلب احلاالت ومل ت�سجل حالة 

وفاة عند االأطفال حتى االآن.

-9اخلرافة: فريو�س كورونا 
هو نف�شه ال�شار�س

كورونا  عائلة  ت�سم  احلقيقة: 
اأبرزها  من  كثرية  فريو�سات 
الفريو�ض الدي ت�سبب بال�سار�ض، 
ال�رسق  مبتلزمة  ت�سبب  ومن 
مر�ض  واالآن  التنف�سية  االأو�سط 
كورونا. وكان ال�سار�ض اأكرث حدة 
الذي  الوفيات  معدل  حيث  من 
 %  10 حوايل  عنه.  االإبلغ  مت 
مقابل 2% لفريو�ض كورونا، ولكن 
ال يزال من ال�سابق الأوانه معرفة 

املعدل النهائي للوفيات.
عن  خمتلف  كورونا  وفريو�ض 
مثل  كورونا  وانت�سار  ال�سار�ض، 
ب�رسعة  ينت�رس  فهو  االإنفلونزا، 
مما  االأ�سخا�ض،  بني  كبرية 

االإ�سابات.  عدد  زيادة  يعني 
تعني  ال  االإ�سابات  عدد  وزيادة 
بال�رسورة اأن الفريو�ض قاتل، بل 
كثرية،  االإ�سابات  عدد  اأن  تعني 

وبع�سهم ل�سوء احلظ ميوت.

-10 اخلرافة: توجد عالقة 
وفريو�س  كورونا  برية  بني 

كورونا
ولن  علقة،  توجد  ال  احلقيقة: 
ا.  اأي�سً االإ�سابة  البرية  متنع 
بب�ساطة  هي   »corona« وكلمة 
كلمة التينية تعني »التاج«، حيث 
التاج.  اأن للفريو�ض مظهر ي�سبه 
لكن برية كورونا هي ا�سم للبرية 
وت�سابه االأ�سماء ما هو اإال حم�ض 

ال�سدفة.

ميكن  اخلرافة:   11-
من  الفريو�س  ينتقل  اأن 

احليوان الأليف
احلقيقة: مع فريو�ض كورونا، ال 
يزال هناك الكثري مل يتم معرفته 
اأي  نر  ومل  احلايل،  الوقت  يف 
احليوانات  فيها  يقوم  حاالت 
اإىل  الفريو�ض  بنقل  االأليفة 
االأرجح  من  بل  اأ�سحابها. 
اإىل  منك  الفريو�ض  ينتقل  اأن 

حيوانك االأليف.

اإن�شاء  مت  اخلرافة:   12-
اإطالقه  اأو  كورونا  فريو�س 

عمداً
اأوبئة  ثلثة  حدثت  احلقيقة: 
عائلة  من  بفريو�سات  كبرية 
ثلثة  خلل  حدثت  كورونا، 
الطبيعة  ت�سبه  وكلها  عقود، 
يتميز  لكن  لل�سار�ض،  املر�سية 
عما  اجلديد  كورونا  فريو�ض 
�سبقه منهم باأنه وا�سع االنت�سار.

امل�شادات  اخلرافة:   13-
الفريو�س  متنع  احليوية 

وتعاجله.

والبكترييا  الفريو�سات  احلقيقة: 
اجلراثيم.  من  خمتلفان  نوعان 
احليوية  امل�سادات  وت�ستخدم 
البكتريية.  العدوى  علج  يف 
ن�ستخدم  للفريو�سات،  وبالن�سبة 
للفريو�سات،  امل�سادة  االأدوية 
على �سبيل املثال، مع االأنفلونزا 
عدوى  وهي  املو�سمية، 
عقار  ا�ستخدام  مت  فريو�سية، 
االأعرا�ض  بع�ض  لعلج  التامفلو 
امل�سادات  تعمل  وال  وتخفيفها، 
مع  ال�سياق  هذا  يف  احليوية 
كان  اإذا  اإال  الفريو�ض  هذا 
ثانوية  التهابات  املري�ض  لدى 
دواءان  االآن  ويوجد  بكتريية. 
مرحلة  يف  لكنهما  جتريبيان، 
باخلري  يب�رسان  وهما  التطوير، 

�سد هذا الفريو�ض بعينه.

اأخريا

املبكرة  املراحل  يف  زلنا  ما 
كورونا.  فريو�ض  مر�ض  من 
ال�سائعات،  من  الكثري  وهناك 
موثوق  م�سادر  اإىل  انتقل  لذا 
بها، مثل، مواقع ال�سحة العامة 
منظمة  موقع  امل�سداقية،  ذات 
الويب  موقع  العاملية،  ال�سحة 
اخلا�ض بوزارة ال�سحة املحلية، 
ليزودك  طبيبك  اإىل  اذهب  اأو 

ببع�ض املعلومات.
واإذا كنت تريد اأن تقراأ عن جميع 
مكان  كل  يف  النا�سئة  االأمرا�ض 
يف العامل ، ميكنك ت�سفح موقع 
ProMED. وهناك الكثري من 
اخلوف حول هذا االأمر، ويعزى 
عن  �سمعنا  اأننا  اإىل  جزئًيا  ذلك 
هذه الفريو�سات التاجية االأخرى 
اأو  الذعر  لكن،  ال�سار�ض.  مثل 
نحتاجه  ما  هو  لي�ض  اخلوف 
حًقا، فهذه الفا�سيات اأمر ال مفر 
اإىل موا�سلة  منه، ونحن بحاجة 
تكون  اأن  وناأمل  لها،  اال�ستعداد 
اأخرى  واأ�سياء  لقاحات  لدينا 

وتعلمنا �سيًئا من التجربة.

13 �إ�شاعة حول فريو�س كورونا
انت�شرت يف الآونة الأخرية �شائعات كثرية حول فريو�س كورونا، الأمر الذي اأثار حالة من الرعب والقلق بني النا�س، خا�شة يف ظل تزايد الإ�شابات 

وانت�شار العدوى لدول اأخرى. لكن، حالة القلق والذعر هذه �شتزيد الأمر �شوءا، فمن املهم اأن يكون ال�شخ�س واعيا بكل التفا�شيل حول الوباء، واأن يتجنب 
ال�شلوكيات اخلاطئة املتداولة ويلتزم بتلك التي من �شاأنها وقايته من املر�س اأوت�شاعده على العالج منه. ويف مقالنا هذا �شنورد اأبرز ال�شائعات التي مت 

تداولها حول الإ�شابة بفريو�س كورونا..

ملف كورونا 
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در�س كورونا:

 اإميان فخري/مركز 
امل�ستقبل للدرا�سات و 

الأبحاث املتقدمة

جتارب ناجحة:
�أهم  �أحد  بعد  عن  �لتعليم  يعد 
�حلديثة  و�لتقنيات  �ملفاهيم 
وقد  م�ستوياته،  بكافة  للتعليم 
�أ�سبح هذ� �لنوع من �لتعليم ركًنا 
ومن  �ملعريف.  لالقت�ساد  ا  مهًمّ
عن  �لتعليم  �أن  بالذكر  �جلدير 
�لتعلم  �أحياًنا  يُ�سمى  ما  �أو  بعد، 
�لتعلم  �أو  �ملحو�سب  �لإلكرتوين 
تدري�س  يعني  ل  �لإنرتنت؛  عرب 
�أقر��س  على  وتخزينها  �ملناهج 
�لتعليم  جوهر  ولكّن  مدجمة، 
�لتفاعلي،  �لنمط  هو  بُعد  عن 
مناق�سات  وجود  يعني  حيث 
وبع�سهم،  �لطلبة  بني  متبادلة 
فهناك  �ملحا�رض.  مع  و�لتفاعل 
د�ئًما معلم يتو��سل مع �لطالب، 

ويحدد مهامهم و�ختبار�تهم.
للتعليم  �آليات  عدة  وهناك 
تقنية  خالل  من  �إما  بعد،  عن 
 video كونفرن�س  �لفيديو 
conference، �أو �ملحا�رض�ت 
قيام  �أو   ،)Live( �ملبا�رضة 
�لأ�ساتذة و�ملتخ�س�سني بت�سجيل 
وو�سعها  �ملحا�رض�ت  من  عدد 
�لإنرتنت.  على موقع معني على 
ويف هذ� �لإطار، ميكن ��ستعر��س 
بع�س �لتجارب �لناجحة يف هذ� 

�ملجال فيما يلي:

املتحدة:  الوليات   1-
تُعد �لوليات �ملتحدة هي �لدولة 
�لر�ئدة بال منازع يف جمال �لتعليم 
عرب �لإنرتنت، حيث تتوفر مئات 
و�آلف  �لإنرتنت  عرب  �لكليات 
�لدور�ت �لتدريبية عرب �لإنرتنت 
در��سة  �أ�سارت  فقد  للطالب. 
جمموعة   2011 عام  �أجرتها 
وهي  كون�سورتيوم«،  »�سلون 
�لأمريكية  �ملوؤ�س�سات  �إحدى 
عن  �لتعليم  جمال  يف  �لر�ئدة 
يف  طالب  ماليني   6 �أن  بعد، 
دورة  يتلقون  �ملتحدة  �لوليات 
على  �لأقل  على  و�حدة  تعليمية 

�لإنرتنت .
على  �لإقبال  تز�يد  ونتيجة 
�لدور�ت �لدر��سية �ملقدمة عرب 
نظام �لتعليم عن بعد، فقد �سجع 
مرموقة  �أمريكية  جامعات  ذلك 
وبريكلي،  ��ستانفورد،  -مثل: 
كاليفورنيا،  وجامعة  وبرين�ستون، 
�لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  من  وعدد 
تقدمي  على  �لأخرى-  �لأمريكية 
�لإنرتنت  عرب  تعليمية  دور�ت 
هذه  يف�سلون  �لذين  لأولئك 
�لطريقة ول ي�ستطيعون �مل�ساركة 

ب�سكلها  �لدر��سية  �ل�سفوف  يف 
بالذكر  �جلدير  ومن  �لتقليدي. 
�ملفتوحة  �لتعليمية  �لرب�مج  �أن 
من  تُعد  �ملتحدة  �لوليات  يف 
يف  بُعد  عن  �لتعليم  بر�مج  �أهم 
�ملقدمة  �لرب�مج  خا�سة  �لعامل، 
ما�سات�سو�ست�س  معهد  يف 
منوذًجا  متثل  �لتي  للتكنولوجيا، 
دولًيّا تعمل �لعديد من دول �لعامل 

على حماكاته.

الهند:   2-
منا �لتعلم عرب �لإنرتنت يف �لهند 
�ملوؤ�س�سات  من  �أ�رضع  ب�سكل 
تعاين  حيث  �لتقليدية،  �لتعليمية 
كبرية  تعليمية  �أزمة  من  �لبالد 
نتيجة �أن �أكرث من ن�سف �ل�سكان 
ويف  حمدوًد�،  تعليًما  تلقو�  قد 
ميتلك  ل  �لأحيان  من  كثري 
�لو�سائل  �لهنود  �ملو�طنون 
تعليمهم،  ل�ستكمال  �لالزمة 
�ملتعلقة  �لعو�مل  ب�سبب  �إما 
�جلغر�فية  �لعو�مل  �أو  بالتكلفة، 
�مل�سافات  طول  يف  تتمثل  �لتي 
و�جلامعات  �ملد�ر�س  بني 
و�لقرى �لنائية يف �لهند، وبالتايل 
�ملجال  �لإلكرتوين  �لتعليم  �أتاح 
�لطالب  من  و��سعة  ل�رضيحة 
تعليمهم  ل�ستكمال  �لهنود 

مبر�حله �ملختلفة.

ال�سني:   3-
�لتي  �لدول  �أهم  من  �ل�سني  تُعد 
عن  �لتعليم  قطاع  فيها  يزدهر 
بعد، حيث يوجد يف �ل�سني �أكرث 
وكلية �فرت��سية  من 70 موؤ�س�سة 
 online institutions and(
للتناف�س  ونتيجة   .)colleges
�لوظائف  للح�سول على  �ل�سديد 
�إىل  �لطالب  ي�سعى  هناك، 
�حل�سول على مزيٍد من �لدرجات 
�لتدريبية  و�لدور�ت  �لعلمية 
من  ليتمكنو�  جمالت،  عدة  يف 
�أف�سل.  وظائف  على  �حل�سول 
قد  �لقت�سادية  فال�رضورة  �إذن 
قطاع  لنمو  كبرية  فر�سة  ولّدت 

�لتعليم عن بُعد يف �ل�سني.

كوريا اجلنوبية:   4-
�أتاحت �لبنية �لتحتية �لتكنولوجية 
�لقوية يف كوريا �جلنوبية �نت�سار 
لديها  �إن  بعد، حيث  عن  �لتعليم 
�لعامل،  يف  �لأقوى  تُعد  بنية 
�أعلى  من  و�حدة  تقدم  فهي 
�لعامل،  يف  �لإنرتنت  �رضعات 
حتى  �لإنرتنت  خدمات  وتتوفر 
جعل  مما  �لريفية،  �ملناطق  يف 
هذ�  لزدهار  مو�تًيا  �لو�سع 
هذ�  ويف  �لتعليم.  من  �لنوع 
�جلنوبية  كوريا  ت�سهد  �ل�سياق، 

كل عام تز�يًد� يف عدد �لطالب 
�لتعليم  دور�ت  يف  �مل�سجلني 
�لطالب  تفوق  بن�سبة  بعد  عن 
�لتعليم  مبوؤ�س�سات  �مللتحقني 

�لتقليدية.

-5 ماليزيا: 
�رضعة  باأق�سى  ماليزيا  تتقدم 
جديدة  فر�س  بفتح  يتعلق  فيما 
تُعد  حيث  �لإنرتنت،  عرب  للتعلم 
 Asia( �لإلكرتونية  �آ�سيا  جامعة 
ومقرها   ،)e- University
كو�لملبور، �إحدى �أهم �جلامعات 
حيث  ماليزيا،  يف  �لتكنولوجية 
دعم  على  �جلامعة  هذه  عملت 
�ملو�طنني يف �ملناطق �لتي تُعاين 
ولكنها  �جلامعات،  تو�فر  عدَم 
�إىل  �لو�سول  باإمكانية  تتمتع 
�لإنرتنت، مما �سّهل �نت�سار نظام 
�ملو�طنني  بني  بعد  عن  �لتعليم 
و�لآ�سيويني  بل  �ملاليزيني 
�جلامعة  تقدم هذه  ا، حيث  �أي�سً
�لإنرتنت  عرب  تعليمية  دور�ت 
لطالب 31 دولة �آ�سيوية خمتلفة، 
يف  بالدخول  �جلامعة  وقامت 
�أخرى  جامعات  مع  �رض�كات 
�حل�سول  تتيح  بر�مج  لتقدمي 
خالل  من  تعليمية  درجات  على 
�سبيل  -على  مت  حيث  �لإنرتنت، 
�ملثال- تطوير برنامج ماج�ستري 
مع  بالتعاون  �لأعمال  �إد�رة  يف 
يف  �لدولية  �لأعمال  �إد�رة  كلية 

�لدمنارك.

اأ�سرتاليا:   6-
خياًر�  بُعد  عن  �لتعليم  �أ�سبح 
�سائًعا على نحو متز�يد بالن�سبة 
يف  يرغبون  �لذين  لالأ�سرت�ليني 
ترك  دون  �لدر��سة  �إىل  �لعودة 
�ل�سنو�ت  مد�ر  فعلى  وظائفهم. 
�سوق  منا  �ملا�سية،  �خلم�س 
�لتعليم عرب �لإنرتنت يف �أ�سرت�ليا 
بن�سبة تقارب 20٪ ، ومن �ملتوقع 
حدوث منو �أكرب يف بر�مج �لتعليم 
�لتي تقدمها �جلامعات  عن بعد 
�إقبال  مع  خا�سة  �لأ�سرت�لية، 
�لآ�سيويني،  �لطالب  من  مزيٍد 
�أبرز  �أحد  �أ�سرت�ليا  يجعل  مما 
مزودي خدمات �لتعليم عن بعد.

مزايا التعليم عن بعد:
يتمتع التعليم عن ُبعد 

بعدٍد من املزايا التي ميكن 
الإ�سارة اإليها فيما يلي: 

1- �سهولة الو�سول للمحتوى 
التعليمي: 

فالتعلم عرب �لإنرتنت هو طريقة 
ميكن  حيث  لالأغلبية،  منا�سبة 
وربات  -بل  و�لطالب  للموظفني 

على  �حل�سول  ا-  �أي�سً �ملنزل 
دور�ت وحما�رض�ت يف �ملجالت 
يف  وذلك  فيها،  يرغبون  �لتي 
فالتعليم  ينا�سبهم.  �لذي  �لوقت 
�لوقت،  مبرونة  يتميز  بعد  عن 
�لتقليدية.  �لف�سول  عك�س  على 
فمن خالل �لتعليم عن بعد مُيكن 
�حل�سول  �لأفر�د  من  للعديد 
على �لدور�ت و�لدرجات �لعلمية 
�ملحا�رض�ت  ح�سور  خالل  من 
نهاية  �لإنرتنت يف عطالت  على 
�لأ�سبوع �أو يف �مل�ساء بعد �نتهاء 

�أوقات �لعمل.
على  بعد  عن  �لتعليم  يعمل  كما 
مل  حيث  �حلدود،  حاجز  ك�رض 
يعد يتعني على �لطالب �لنتقال 
من دولة �إىل دولة �أخرى للح�سول 
على درجة علمية �أو �مل�ساركة يف 
كل  و�أ�سبح  معينة،  تعليمية  دورة 
ما يحتاجون �إليه هو توفر �إنرتنت 

ب�رضعة عالية.

2- دعم عملية ال�ستيعاب: 
�إمكانية ت�سجيل  وذلك من خالل 
�لف�سول �لدر��سية، وقيام �لطالب 
من  �أكرث  �ملحا�رض�ت  مب�ساهدة 
�ملعلومات  ي�ستوعب  حتى  مرة 
يتو�فر  ل  ما  وهذ�  كامل،  ب�سكل 
�لتقليدية،  �لدر��سية  �لف�سول  يف 
وتنتهي  �ملحا�رضة  تبد�أ  حيث 
يتمكن  مل  و�إذ�  معني،  وقت  يف 
فلي�ست  ح�سورها  من  �لطالب 
�إمكانية بالتاأكيد لتكر�رها  هناك 
عن  �لتعليم  بعك�س  �أخرى،  مرة 
من  �ملتعلمني  مُيّكن  �لذي  بُعد 
�لتعليمي  �ملحتوى  �إىل  �لو�سول 
مما  وقت،  �أي  ويف  مكان  �أي  يف 
�أكرب  ب�سكل  �لطالب  ي�ساعد 
خالل فرت�ت �لتح�سري و�لإعد�د 

لالختبار�ت �لدر��سية.
وت�سري �لعديد من �لدر��سات �إىل 
�ملحتوى  يف�سلون  �لطالب  �أن 
�لتفاعل،  على  �لقائم  �لتعليمي 

وكذلك يف�سلون م�ساهدة مقطع 
�سفحات  قر�ءة  من  بدًل  فيديو 
�لتي  فالأدو�ت  �إذن،  كتاب. 
ي�ستخدمها �لتعليم عن بعد تقدم 
�أكرث  ب�سكل  �لتعليمي  �ملحتوى 
جاذبية من �لتعليم �لتقليدي، مما 
�ملعلومات  �لطالب  تلقي  يُ�سّهل 

وتطبيقها ب�سكل �أف�سل.

وانخفا�س  الوقت  توفري   3-
التكلفة:

 �ساهم �لتعليم عن بُعد يف خف�س 
�لوقت �لالزم للتعلم بن�سب كبرية، 
�لوقت  �إلغاء  �إىل  يرجع  ما  وهو 
للمقر  �لنتقال  لعملية  �لالزم 
�لتعليمي و�لعودة منه �إىل �ملنزل، 
تخفي�س  يف  يُ�ساهم  �أنه  كما 
عدم  ب�سبب  �ملالية  �لتكاليف 
وعدم  لالنتقال،  تكلفة  وجود 
و�لنتقال  �لإقامة  نفقات  تكبد 
من دولة �إىل �أخرى، �أو �إىل مدينة 
ويف  نف�سها.  �لدولة  د�خل  �أخرى 
 IBM توؤكد �رضكة  �ل�سياق،  هذ� 
دولر  �ألف   50 بتوفري  تقوم  �أنها 
لكل 1000 يوم تدريب يف �لف�سل 
��ستبد�لها  مت  و�لتي  �لدر��سي، 
لرفع  �لإلكرتوين  �لتعلم  برب�مج 

كفاءة �ملوظفني لديها. 

اإيجابية: بيئية  عوائد   4-
هو  بعد  عن  �لتعليم  لأن  نظًر�   
فاإنه  للتعلم،  ورقية  غري  و�سيلة 
عدم  خالل  من  �لبيئة  يحمي 
كبري  عدد  و��ستهالك  ��ستخد�م 
باأ�سكال  مقارنًة  �لأور�ق  من 
�أنه  ف�ساًل عن  �لتقليدي.  �لتعليم 
-وفًقا للدر��سة �لتي �أُجريت على 
ُوِجَد  �لإلكرتوين-  �لتعليم  دور�ت 
�أن بر�مج �لتعليم عن بُعد ت�ستهلك 
طاقة بن�سبة �أقل مقارنة بالدور�ت 
�لقائمة  �لتقليدية  �لتعليمية 
�أو  �جلامعات  يف  �لتو�جد  على 
وبالتايل   . �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات 

و�سيلة  هو  بعد  عن  �لتعليم  فاإن 
باأمناط  مقارنة  للبيئة  �سديقة 

�لتعليم �لتقليدي.

حتديات للدول النامية:
نظام  �إيجابيات  من  �لرغم  على 
هناك  �أن  �إل  بعد؛  عن  �لتعليم 
�لنظام،  هذ�  تو�جه  حتديات 
بع�س  بتف�سيل  يتعلق  بع�سها 
�لأ�سخا�س �أن تكون جتربة �لتعلم 
خالل  من  ولي�س  لوجه  وجًها 
�ملبا�رض  �لبث  �أو  �لفيديوهات 
تف�سيالت  وهذه  �لإنرتنت،  على 
�سخ�س  من  تختلف  �سخ�سية 
مبدى  عالقة  لها  ولي�ست  لآخر، 

كفاءة هذ� �لنظام.
هناك  تز�ل  ل  �آخر،  جانب  من 
تو�جه  �لتي  �لتحديات  بع�س 
بع�س  يف  �لنظام  هذ�  �نت�سار 
�لدول  خا�سة  �لعامل،  دول 
بنية  وجود  عدم  مثل:  �لنامية، 
نظم  لدعم  لزمة  تكنولوجية 
�لتعلم �لفرت��سي. بالإ�سافة �إىل 
�لإلكرتونية،  �لأمية  �أعد�د  زيادة 
�إىل  بُعد  �لتعليم عن  حيث يحتاج 
وجود معرفة �أ�سا�سية باحلو��سب 
�أن  حني  يف  و�لإنرتنت،  �لآلية 
عدد  لديها  يز�ل  ل  دوًل  هناك 
قادرين  غري  �ملو�طنني  من  كبري 
على ��ستخد�م �حلو��سب �لآلية �أو 

�لإنرتنت ب�سكل كاٍف.

ختاًما
بُعد  �لتعليم عن  �إن  �لقول   ميكن 
جلاأت  �لتي  �حللول  �أحد  يُعد 
�نت�سار  ملو�جهة  �لدول  �إليها 
تعطيل  وعدم  »كورونا«،  فريو�س 
كامل  ب�سكل  �لتعليمية  �لعملية 
هناك  �أن  �إل  نف�سه؛  �لوقت  يف 
يف  �لعملية  هذه  تو�جه  حتديات 
عدم  ب�سبب  �لنامية  �لدول  بع�س 
�لالزمة  �لتكنولوجية  �لبنية  توفر 

و�نت�سار �لأمية �لإلكرتونية.

جتارب "التعليم عن بعد" لحتواء الأزمات العاملية
اأ�سبحت ممار�سة الأن�سطة عن ُبعد، مثل التعليم والعمل، �سمن الأ�ساليب الرئي�سية التي جلاأت اإليها الدول ملواجهة تداعيات انت�سار فريو�س »كورونا«. 

فقد اأتاح التقدم التكنولوجي الكبري يف جمال الت�سالت اإمكانية اإدارة دورة تعليمية كاملة دون احلاجة لوجود الطالب واملعلمني يف حيز �سيق من 
امل�ساحة، وال�سماح -يف الوقت ذاته- باتخاذ التدابري الحرتازية ملنع انت�سار »كورونا«. وعلى الرغم من العوائد الإيجابية املتعددة التي يحققها التعليم 

عن بعد؛ اإل اأنها تواجه عدة حتديات ل �سيما يف الدول النامية التي ل تتوفر بها بنية تكنولوجية قوية.

ملف كورونا 
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حاوره حممد اأمني

امل�صاعب  هي  ما   .
التي  والتحديات 
م�صار  يف  واجهتك 

املهني ؟

�أهم  من  �حلقيقة  يف 
و�جهت  �لتي  �مل�صاعب 
كانت  �ملهني  م�صاري 
يف  وح�صور�  وجود�  �أكرث 
�لتي  �ملكتوبة  �ل�صحافة 
يف  جهد  بذل  تتطلب 
�لو�صعية  �إن  ثم  �مليد�ن 
معها  �أتعامل  �لتي  �ل�صحية 
دفعتني  خا�صة  بطريقة 
�لعمل  مو��صلة  هذ�  رغم 
�ل�صحفي بكل ثقة  و�أنا يف 
�حلقيقة مل �لتفت �أبد� لهذه 
�لو�صعية و�أنا �أمار�س �لعمل 
من  �لعديد  عرب  �ل�صحفي 
�إين  بل  �ل�صحفية  �لعناوين 
�ل�صلبة  �لإر�دة  �تخذت من 
عنو�نا  �لنف�س  يف  و�لثقة 
�لتي  حياتي  يف  بارز� 
�لتغلب  يف  فيها  �جتهدت 
على مار�ه عقبات وذهنيات 
للعمل  وبالن�صبة  موجودة 
�ل�صحفي فاين كنت ولز�لت 
�صحفي  كمر��صل  ��صتغل 
�أو  �ملتو��صعة  باإمكانياتي 
�أربط �صبكة عالقات مهنية 
بناء� على هذه �حلركية �لتي 
وتعب  �أمل  �أي  فيها  ن�صيت 
�ملتاعب  رغم  ��صعر  فانا 
و�لن�صغالت بان �ل�صحافة 
مهنة فيها ميزة وذوق وهي 
و��صعا  قطاعا  ت�صتقطب 
من �لر�غبني و�لباحثني عن 
�لنجاح و�لتميز و�إين �أرى �أن 
م�صو�ري �ملهني �صو�ء عرب 
كمر��صل  بالإذ�عة  �لعمل 
�صحفي من م�صتغامن للقناة 
�لعمل  �أو  �لثالثة  �لإذ�عية 
�ل�صحافة  يف  �ل�صحفي 
�ملهني  م�صو�ري  �لورقية 
بالعديد  حافال  كان   هذ� 
و�لذكريات  �لتجارب  من 
يف  تن�صى  ل  �لتي  �جلميلة 
�أرى  لزلت  فانا  �حلقيقة 
�ل�صحفي مهني ميار�س  �أن 
نبيلة  ر�صالة  �مليد�ن  يف 
 « »�لتبليغ   ر�صالة  منها 
و�لتوجيه  و«   « و«�لتثقيف 
يقول  كما  وظائف  وكلها   «
بها  يطلع  �لأكادمييون 

و�لإعالميون  �ل�صحفيون 
فان  لذ�  عام  ب�صكل 
و�جهتني  �لتي  �مل�صاعب 
منها  ومر��صل  ك�صحفي 
ممار�صة  �صعوبة  مثال 
�صعبة  ظروف  يف  �ملهنة 
و�لتحولت �ملت�صارعة �لتي 
�ل�صحافة  قطاع  ي�صهدها 
جديد  نف�صا  تتطلب  و�لتي 
�لعمل  على  قادرة  وطاقة 

ب�رسعة ونوعية

واقع  ترى  كيف   .
ال�صعيد  على  ال�صحفي 

املهني واالجتماعي ؟

�أن  �رس�حة  �أعتقد 
�ليوم  بالدنا  يف  �ل�صحفي 
حقيقة  لاللتفاتة  يحتاج 
�لتي  �لدولة  نوعية من قبل 
هيئات  موؤخر�  ��صتحدث 
�لإعالمي  �لعمل  لتاأطري 
�لإعالم  مكانة  وترقية 
�أد�ء  خالل  من  �لوطني 
فال�صحفي  �ل�صحفيني 
�صحفية  مهنة  ميار�س 
لتاأطري  �حلقيقة  يف  حتتاج 
وملو�ثيق  قانوين  وتنظيم 
�أخالقية يعزز ح�صورها يف 
مهنيون  �ملمار�صة  خارطة 
ينظمون  و�صحفيون 
جمعوية  منابر  يف  �أنف�صهم 
يف  �أثمن  و�أنا  ونقابية 
جريدة  خالل  من  �حلقيقة 
�جلز�ئرية«  »�لو�صط 
�لوطني  �ملجل�س  روؤية 
�أن  �أرى  �لذي  لل�صحفيني 
و  �لنقابية  وروؤيته  ن�صاطه 
�صتات  جمع  يف  و�ملهنية 
�مل�صتوى  على  �ل�صحفيني 
�لوطني وهو و�قع ل نخفيه 
ويجب  وفعال  هام  ن�صاط 
م�صتويات  على  يدعم  �أن 
يجب  فال�صحفيون  عديدة  
�ن يكون ح�صورهم �لنقابي 
�صاحة  ويف  �ملجتمع  يف 
يوؤدي  قويا  �ملهني  �لعمل 
�إىل تنظيم �ملهنة �ل�صحفية 
من  �ل�صحفي  وحماية 
و�لرقابة  �ملهنية  �ل�صغوط 
فاأنا  لذ�  مربرة   �لغري 
هذه  كل  �أن  �صخ�صيا  �أرى 
�أولوية  ت�صكل  �مل�صائل 
وتنظيم  هيئة  لأي  هامة 
�أجل  من  ينا�صل  نقابي 
�ل�صحفي  مكانة  ترقية 

و�حلياة  �ملجتمع  يف 
�ملوؤ�ص�صاتية يف �لبالد

دور  ترون  كيف   .
اجلوارية  ال�صحافة 
املجهود  مرافقة  يف 

التنموي ؟

�أن  �رس�حة  �عتقد 
�لإعالم �جلو�ري قد �أ�ص�س 
لتقاليد �ت�صال يف �ملجتمع 
�ل�صحفي  فمثال  �ملحلي 
�لقول  �صح  �إن  �ملحلي 
و�لتو�صيف �أ�صبح يف �لوقت 
للمعلومات  �لر�هن م�صدر� 
فان  ولهذ�  و�لأخبار 
�صو�ء  �جلو�رية  �ل�صحافة 
م�صموعة  �م  مكتوبة  كانت 
�أهم  من  تعترب  وتلفزيونية 
�لهامة  �لإعالم  و�صائل 
�لقرب  نظرة  تكر�س  �لتي 
�لإعالمي  و�لعمل �جلو�ري 
�ن�صغالت  ينقل  �لذي 
�لتنمية  حول  �ملو�طن 
بقرى  خا�صة  �ملحلية 
�ن  و�عتقد  �لظل  ومناطق 
�لتي  �ل�صحفية  �لتقارير 
و�صعية  حول  �إعد�دها  يتم 
معي�صية للمو�طنني يقطنون 
�لتي  و�ملد��رس  بالقرى 
�أو  لل�رسب  مياة  جند  ل 
م�صاريع  �أو  مهيئة  طرقات 
للمو�طن  حتفظ  تنموية 
�لعي�س و�حلياة �لكرمية لذ� 
يجب يف �عتقادي �لهتمام 
بالدور �لت�صايل و�لإعالمي 
ميكن  �لذي  و�لهام  �لفعال 
�ل�صحف  مثال  جت�صده  �ن 
�لإذ�عات  و�صبكة  �ملحلية 
و�لقنو�ت �جلهوية  �جلهوية 
وحتى  �لعمومي  للتلفزيون 
ومن  �خلا�صة  للقنو�ت 
خالل جتربة عمل متو��صعة 
��صتغلت  ومر��صل  ك�صحفي 
�أن  �أعتقد  بالإذ�عة  �أي�صا 
�لن�صاط �لإعالمي �جلو�ري 
يوفر للموؤ�ص�صات �لإعالمية 
�أو�صع  تو�جد  م�صاحات 
للجمهور  هاما  و��صتقطابا 
كل  متابعة  �إىل  مييل  �لذي 
حميطه  من  قريب  هو  ما 
وبيئته ولهذ� فان �ل�صحافة 
�جلو�رية �أ�صحت �لآن رهانا 
حقيقيا يجب �لعتماد عليه 
و�ل�صتثمار يف �د�ء�ته مهنيا 

و�إعالميا .

تطلعاتك  اأهم  ما   .
كممار�س  املهنية 

لل�صحافة ؟

�صنو�ت  منذ  حقيقة  يف   
ومر��صل  ك�صحفي  �لعمل 
بد�ية  يف  �أتطلع  و�أنا 
م�صو�ري �ملهني �لإعالمي 
�لتجربة  من  �ل�صتفادة 
يف  �أي�صا  للعمل  �ل�صحفية 
قناة تلفزيونية تهتم خا�صة 
با هو �جتماعي و�أن�صاين يف 
�أن  �رس�حة  و�عتقد  �حلياة 
�لهتمام مبا هو �جتماعي 
يف  عاما  هما  ي�صكل  وما 
م�صمونا  ماز�ل  �ملجتمع 
يف  وغائبا  مغيبا  �إعالميا 
يف  �ملر�ت  من  �لعديد 
لزلت  و�أنا  �لإعالم  و�صائل 
هذه  حتقيق  على  �عمل 
�لذي  و�لتطلع  �لأمنية 
�أوؤكد  �أين  كما  مهنيا  يبقى 
وهامة  حيوية  م�صالة  على 
�ل�صحفي  �لعمل  �أن  وهي 
ي�صاهم يف ��صتحد�ث �صبكة 
يل  ت�صمح  و��صعة  عالقات 
بالعمل مع خمتلف �لهيئات 
خلدمة  و�ملوؤ�ص�صات 
�جلمهور  خا�صة  �جلمهور 
�لذي يتعامل مع �ملوؤ�ص�صات 
ملمار�صة  فعال  ويحتاج 
نوعية  حقيقية  �إعالمية 
يطلع بها �لإعالم منها مثال 
�لإد�رية  �لعمومية  �ملر�فق 
تتعامل  �لتي  و�ملوؤ�ص�صات 
مع فئات هامة يف �ملجتمع 
�ملهنية  تطلعاتي  �أهم  ومن 
جت�صيد  على  �لعمل  �أي�صا 
�إعالمي  جمعوي  م�رسوع 
جت�صيد  �جل  من  و�لن�صال 
و�أف�صل  �أح�صن  و�صع 
و�ملر��صل  لل�صحفي 
�لذين  خا�صة  �ل�صحفي 
جمة  م�صاعب  يو�جهون 
يف �ملمار�صة و�صمن �صياق 

بيئة �لعمل �ملتاحة .

.    هل جتدون اقباال 
على  ال�صباب  قبل  من 

ممار�صة االإعالم ؟

�أنا  �لأمر  حقيقة  يف 
�إل  يحركني  مل  ك�صاب 
�لعمل  وحب  �حلما�س 
ملمار�صة  �ل�صحفي 

بد�أت  فقد  �لإعالم 
باكر�  �لإعالمي  م�صو�ري 
�ل�صحفي  بالعمل  و�ت�صلت 
�لع�رسينات  بد�ية  يف  و�أنا 
ميول  �أن  �رس�حة  و�عتقد 
�لإعالم  طلبة  من  �لعديد 
ممار�صة  �إىل  و�ل�صحافة 
له  �ل�صحفي  �لعمل 
�لعمل  يحتويه  مبا  عالقة 
و�لإعالمي  �ل�صحفي 
مز�يا  من  عام   ب�صكل 
مثال  فاعتقد  وخ�صائ�س 
�لإعالمية  �ملمار�صة  �إن 
بها  يت�صل  �أن  ميكن  �لتي 
�لعمر  �أي �صاب يف مقتبل 
جتربة  خالل  من  متكن 
مدى  معرفة  من  مهنية 
�لتي  و�ملو�هب  �لطاقات 
ميتلكها هذ� �ل�صاب و�لتي 
�إل  �كت�صافها  ميكن  ل 
�إذ�عي  برنامج  عن طريق 
حتى  �أو  تلفزيوين  �أو 
وبالتايل  مكتوبة  جريدة 
�لعمل  �أن  �رس�حة  �عتقد 
�أهم  من  يعترب  �لإعالمي 
�لتي  �ملهنية  �لأن�صطة 
من  نكت�صف  �أن  ميكن 
�ل�صباب  مو�هب  خاللها 
يحتاج  �لذي  �جلز�ئري 
كاإعالمي  تقديري  يف 
�إعالمية  ومر�فقة  لدعم 
نوعية تتطلب يف تقديري 
�إعالمية  ف�صاء�ت  توفري 
متخ�ص�صة وخا�صة لل�صباب 
من�صات  يبحث عرب  �لذي 
عن  �لجتماعي  �لتو��صل 
يف  مو�هبه  لتدمي  فر�س 
منها  عديدة  جمالت 
حتى �ملجالت �ملرتبطة 
بالعمل �لإعالمي وخا�صة 
يف  �لتجربة  خالل  من 
�لذي  �لب�رسي  �ل�صمعي 

�لأن�صطة  �أهم  من  يعترب 
ت�صتهوي  �لتي  �لإعالمية 

�ل�صباب .

.    ماذا عن االهتمام 
االأكرث  االإعالمي 

ح�صورا يف ن�صاطكم ؟

هذ�  على  �أ�صكركم 
بالن�صبة  �لهام  �ل�صوؤ�ل 
بها  �هتم  �لتي  للمو��صيع 
�إعالميا خا�صة يف كتاباتي 
تخ�س  فهي  �ل�صحفية 
�لطابع  ذ�ت  �مللفات 
و�لت�صامني  �لجتماعي 
مبا�رسة  �صلة  لها  و�لتي 
�ملحتاجني  �ملو�طنني  مع 
�لجتماعية  و�لفئات 
تت�رسر  �لتي  �ملحتاجة 
�جتماعية  �أو�صاع  من 
قا�صية �صو�ء  يف �ل�صكن �أو 
ب�صبب غياب �أي عائد مايل 
و�صند مادي ود ��صتغلت يف 
من  �لعديد  عرب  �حلقيقة 
�ل�صحف �لوطنية على هذه 
 « يوميات  من  �ملو��صيع 
�ل�صباب , �لأجو�ء . و��صت 
وغريها   « كافور   , �نفو 
�لإعالمية  �ملنابر  من 
جتربة  فيها  خ�صت  �لتي 
�لكتابة �ل�صحفية فاأنا �أرى 
تنقل  �لتي  �ملو��صيع  �أن 
�ملو�طنني  ومعاناة  ما�صي 
مل�صاعدة  �ملحتاجني 
�جتماعية ومر�فقة هي من 
�ملو��صيع �لأكرث ��صتقطابا 
ل�صبكة  وخا�صة  للجمهور 
و�مل�صتمعني  �مل�صاهدين 
و�لقنو�ت  �لإذ�عات  عرب 
�أجد  فاين  لذ�  �لتلفزيونية 
مهنيا  ر�حتي  قوي  ب�صكل 
�ملو��صيع  هذه  ن�رس  يف 

�قرت�با  �لأكرث  �لجتماعية 
�ملجتمع  هموم  من 
يل  �صمح  وقد  و�ن�صغالته 
�ملجال  هذ�  يف  �لعمل 
ر�صيد  تكوين  �لإعالمي 
�أو�صاع  عن  معلوماتي 

�لنا�س .

ر�صالتكم  هي  ما     .
للممار�صني للمهنة ؟

منربكم  من  �أدعو 
�لإعالمي �لهام كل ممار�س 
ملهن �لإعالم عرب خمتلف 
بنبل  �للتز�م  �إىل  و�صائله 
�ل�صعاب  وحتدي  �لر�صالة 
�أي  تو�جه  �أن  ميكن  �لتي 
�لعمل  ميار�س  وهو  مهني 
من  يبقى  �لذي  �لإعالمي 
�ملهنية  �لأن�صطة  �أ�صعب 
�صغطا  تفر�س  �لتي 
يف  م�صتقر  غري  و�إيقاعا 
�حلياة و�أنا �صخ�صيا عانيت 
�لإعالمي  م�صار  يف  منه 
مد�ر  على  ميتد  �لذي 
�لعمل  من  �صنة  ع�رسين 
من  و�أدعو  �ل�صحافة  يف 
�لتي  �جلز�ئرية«  »�لو�صط 
على  خاللها  من  �أ�صكركم 
�لإعالمية  �للتفاتة  هذه 
كل �ل�صحفيني و�ملر��صلني 
�إىل �لحتاد يف منابر نقابية 
فعالة  ومهنية  وجمعوية 
بالعمل  ترتقي  �أن  ميكن 
�لتي  بالدنا  يف  �لإعالمي 
ترون �أنها تعي�س حالة بناء 
و�لقيم  للموؤ�ص�صات  جديد 
�أحد ركائز  و�لإعالم يعترب 
�حلقيقية  �لدميقر�طية 
من  نبني  �أن  ميكن  �لتي 
�ملوؤ�ص�صات  دولة  خاللها 

و�حلريات

بخطوات ثابتة واإرادة �صلبة خطى  »طارق يحياوي » م�صارا اإعالميا حافال بالتحديات وال�صعاب وهو ميار�س العمل ال�صحفي يف م�صوار مهني 
تنوع بني العمل كمرا�صل �صحفي �صابقا »للقناة االإذاعية الثالثة » ثم �صحفيا ومرا�صال لعدد من العناوين ال�صحفية باللغة الفرن�صية قال 

»طارق يحياوي » الذي بذا م�صواره كمرا�صل �صحفي عام »األفني وواحد » قال انه تعلم من العمل ال�صحفي كيف ميكن خدمة املجتمع بتقدمي 
ما هو منتج اإعالمي يعرب عن تطلعات واحتياجات النا�س من و�صائل االإعالم التي يجب اأن حتافظ على رمزيتها ومكانتها ور�صالتها االأخالقية 

واملهنية وقال ال�صحفي ال�صاب »طارق يحياوي«  اأن ال�صحافة املحلية مل يتم اال�صتثمار بعد يف منتجاتها واأن�صطة االأداء املوجود اإعالميا اإذ 
حتتاج الطواقم ال�صحفية الن�صطة على امل�صتوى املحلي لتنظيم يوؤطر ن�صاط ال�صحفي واملرا�صل يف الواليات .

االعالمي "طارق يحياوي " لـ"الو�صط"

متاعب العمل ال�صحفي جزء من ثمار النجاح



م.�س

�إ�سبانية  �إعالمية  وذكرت تقارير 
و�إجنليزية، �أن �لحتاد �لأوروبي، 
�خلا�سة  �لإجر�ء�ت  �سيناق�ش 
�لأبطال  دوري  با�ستكمال 
�أن  م�سيفة  �لأوروبي،  و�لدوري 
��ستكمال  هو  �لأبرز  �ملقرتح 
جديد  بنظام  لكن  �مل�سابقتني 
نظر� ل�سيق �لوقت �ملتبقي على 
نهاية �ملو�سم �حلايل، حيث من 
�لدوري  نهائي  يقام  �أن  �ملقرر 
�ملقبل،  ماي   27 يوم  �لأوروبي 
نف�ش  �لـ30 من  يقام يف  �أن  على 

�ل�سهر نهائي دوري �لأبطال.
�خليار  فاإن  �لتقارير،  وبح�سب 
�إقامة  هو  منطقية  �لأكرث 

دور  من  �ملتبقية  �ملباريات 
�أبطال  دوري  يف  ع�رش  �ل�ستة 
دور  مناف�سات  �إقامة  ثم  �أوروبا، 
�لنهائي من  ون�سف  �لنهائي  ربع 

من  بدل  فقط،  و�حدة  مبار�ة 
مبار�تني )ذهاب و�إياب( كما هو 

معمول به حاليا.
ولكن تبقى �ملع�سلة �حلالية هي 

�ل�ستة  دور  �إياب  مباريات  �إقامة 
�لأطر�ف  ملعرفة  �أول  ع�رش 
�ملتاأهلة �إىل ربع �لنهائي، وذلك 
ب�سكل  �لأن�سطة  توقف  ظل  يف 
�لأوروبية،  �لدوريات  يف  موؤقت 
�ملباريات  تنظيم  �ل�سعب  ومن 
خلف  حتى  �حلايل  �لوقت  يف 

�لأبو�ب �ملو�سدة.
وتاأهلت 4 فرق �إىل ربع �لنهائي، 
و�أتالنتا،  مدريد،  �أتلتيكو  وهي 
وليبزيغ، وباري�ش �سان جريمان، 
ول تز�ل 4 مقاعد �أخرى معلقة 
�إياب ثمن  لعدم خو�ش مباريات 
وريال  �سيتي  مان�س�سرت  �لنهائي، 
و�أوملبيك  ويوفنتو�ش  مدريد، 
ليون، وبر�سلونة ونابويل، وبايرن 

ميونيخ وت�سيل�سي.
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�أمن �سيدي بلعبا�س 

القيام ب75 عملية 
�شرطية 

�سيدي  لولية  �لأمن  مديرية  ك�سفت 
�مل�سلحة  قد  �أح�ست  م�ساحلها  بلعبا�ش �أن 
�لولئية لل�رشطة �لق�سائية باأمن ولية �سيدي 
 255 �ملن�رشم  فيفري  �سهر  خالل  بلعبا�ش 
�لعام، تورط  �لقانون  بجر�ئم  متعلقة  ق�سية 
خالل  �سخ�سا  وذلك   337 �لق�سايا  هذه  يف 
متعلقة  ق�سية  �ملن�رشم  منها  102  �سهر 
فيها  تورط  �لأفر�د  �سد  و�جلنح  باجلنايات 
�أمام  تقدميهم  مت  �لذين  �أ�سخا�ش،   129
�لنيابة �لتي �أمرت باإيد�ع 09 �أ�سخا�ش منهم 
�إجر�ء�ت  من  �لبقية  ��ستفاد  بينما  �حلب�ش 
�إح�ساء 75  �ملبا�رش، يف حني مت  �ل�ستدعاء 
ق�سية متعلقة باجلنايات و�جلنح �سد �لأمو�ل 

و�ملمتلكات و�لتي تورط فيها 112 �سخ�سا.
حممد بن تر�ر

»�لكيان �ل�سهيوين« 

اأ�شاليب ا�شتخباراتية يف 
مكافحة كورونا

م�ساء  �ل�سهيوين  �لكيان  حكومة  �سادقت 
جلهاز  يتيح  طو�رئ  قانون  على  �أم�ش 
�أ�ساليب  ��ستخد�م  )�ل�ساباك(  �لعام  �لأمن 
وو�سائل ��ستخبار�تية وجت�س�سية مع �مل�ستبه 

باإ�سابتهم بفريو�ش كورونا �مل�ستجد.
�أجهزة  �لقانون بتحديد مو�قع  وي�سمح هذ� 
�لهاتف �ملحمولة للم�سابني بفريو�ش كورونا 
�مل�ستجد، ومن مكثو� يف حميطهم قبل �لـ 14 
ي�سمح  ت�سخي�سهم. كذلك  �سبقت  �لتي  يوما 
�أنه  ن�سية،  ر�سائل  بتبليغ �جلميع عن طريق 
�ل�سحي  �حلجر  �إىل  �لدخول  عليهم  يجب 
م�سادقة  �إىل  يحتاج  �لقانون  هذ�  ول�رشيان 
جلنة �لكني�ست ل�سوؤون جهاز �ل�ساباك �لتابعة 

للجنة �خلارجية و�لأمن. 

�أوريدو

تدابري الوقاية من 
فريو�س كورونا 

  )19 - COVID(
�إىل   Ooredoo مل�سرتكي  جماين  دخول 
�ل�سحة  وز�رة  موقع  و�إىل   3030 �لرقم 
حول  �مل�ست�سفيات  و�إ�سالح  و�ل�سكان 
من  .كجزء   19-Covid كورونا   فريو�ش 
فريو�ش  من  و�لوقاية  �لتوعية  �إجر�ء�ت 
عن  �جلز�ئر   Ooredoo �أعلنت  كورونا، 
�إتاحة �لولوج �ملجاين جلميع زبائنها للموقع 
�ل�سحة  وز�رة  �أن�ساأته  �لذي  �لإلكرتوين 
http://مل�ست�سفيات� و�إ�سالح  و�ل�سكان 
بالإ�سافة    /  sante.gov. dz.covid19
�ملخ�س�سان   ،  3030 �لأخ�رش  �لرقم  �إىل 
ميكن  للتذكري،   19-Covid من  للوقاية 
�لتي  �ل�ستعالم  من�سة  �إىل  �لو�سول 
�لرقم  خالل  من  �ل�سحة  وز�رة  خ�س�ستها 
�ملجاين 3030 على مد�ر 24 �ساعة يف �ليوم 
�أيام يف �لأ�سبوع، حيث تقدم �ملعلومات  و7 
و�لن�سائح و�لتوجيهات �ملتعلقة بالوقاية من 

�لفريو�ش.

ات�شاالت اجلزائر تطمئن 
م�شرتكيها 

-COVID« تفاديا خلطر �نت�سار فريو�ش كورونا
19« وتبعا للتد�بري �لتقييدية �لر�مية �إىل تقلي�ش 
بني  �ملبا�رش  �لت�سال  من  و�حلد  �لتنقالت 
�لأ�سخا�ش و�لق�ساء بذلك على �أي خطر لالإ�سابة 
بالفريو�ش، تعلم �ت�سالت �جلز�ئر جمدد� زبائنها 
�لأنرتنت  ح�سابات  تعبئة  ميكنهم  باأنه  �لكر�م 
وت�سديد �لفو�تري �لهاتفية يف �أي وقت وبكل �أمان 
�ل�سدد، ت�سع  �لتنقل. ويف هذ�  �إىل  دون �حلاجة 
خدمات  عدة  ت�رشفكم  حتت  �جلز�ئر  �ت�سالت 

عن بعد، على غر�ر : 
- �لدفع �للكرتوين 

- �لتطبيق �ملحمول 
- خدمة �لزبائن »12« 
- �ملوقع �للكرتوين :

 www.algeritelecom.dz
�سبكات  على  �جلز�ئر  �ت�سالت  �سفحات   -

�لتو��سل �لجتماعي 
- وكافة �خلدمات �لعملياتية عن بعد على غر�ر : 

خدمة IDOOMLY، �لفاتورة �للكرتونية. 
�جلز�ئر  �ت�سالت  توؤكد  �خلدمات،  هذه  بف�سل 
�ل�ستجابة  على  �لد�ئم  حر�سها  �أخرى  مرة 

لحتياجات زبائنها وتلبية تطلعاتهم. 
ملزيد من �ملعلومات، تدعوكم �ت�سالت �جلز�ئر 
�إىل �لت�سال مب�سلحة �لزبائن بت�سكيل �لرقم 12.

قلم جاف

االإعالم وال�شيا�شة… 
التواأم الهجني

�سفيقة �لعرباوي
�أتعبنا  �لذي  �لقطاع  هذ�  يف  �ملفاجاآت  ت�ستمر 
�ملهنة  باأخالقيات  �سلة  باأية  متت  ل  مبمار�سات 
�لتلفزيونية  �لقناة  مدير  �أم�ش  ليقع  بال�رشف  ول 
�لأمو�ل  وتد�ول  �لف�ساد  �سبهة  يف  جد�،  �ملتعرثة 
يف  �لتعجب  من  �لكثري  فيثري  �رشعي،  غري  ب�سكل 
�لإعالمني يف  �مل�سوؤولني  من  �أ�سماء  �أقيلت  وقت  
منا�سبهم،  من  �خلا�سة  �أو  �لعمومية  �ملحطات 
�إ�ستغالل  ب�سوء  متعلقة  حلجج  �أو  �لت�سيري  ل�سوء 
�ملهنة، فقدمت �لكثري من �ل�سخ�سيات �لإعالمية 
�إىل  �لع�سابة  زمن  يف  �لقر�ر  ت�سنع  كانت  �لتي 
�لعد�لة بغية ت�سفية �لقطاع من �خلر�ب، كما �رشح 
يل م�سوؤول كبري يف �لإعالم ليطمئنني �أنه ما يدوم 
يف �لو�د غري �أحجاره، و�أن �لرئي�ش على در�ية وثقة 
�أكيدة باأن �ملحيط ملطخ بج�سع هوؤلء �ملت�سلقني 

�لذين يريدون �إحتكار �ل�ساحة دون وجه حق. 
�ملربرة  �ل�سخمة غري  وديونها  �أكرب جريدة  فبعد   
وتو�طئها  �لعاملية  �أدعت  قناة  �ساحبة  ونظريتها 
مع جهات �أجنبية و�أخرى د�خلية عملت على نخر 
قوى �لدولة، ح�سب �لأخبار �مل�رشبة لالإعالم، تاأتي 
ومببالغ  �لأورو  بطعم  بف�سيحة  ثالثة  قناة   �ليوم  
مالية تفوق �خليال، و�سعت مالكها يف ورطة مل نكن 
نتوقعها، باإعتبار �أن �لقناة تعاين ماليا ول متلك حتى 
و�لأغرب  بل  موظفيها،  مرتبات  لدفع  �لإمكانيات 
يف �لق�سية �أن �لقناة تربطها عالقة ع�سوية �إن مل 
نقل �أ�سا�سية بحزب �سيا�سي جمهري ميتثل يف كل 
�ملر�حل �ل�سيا�سية لدور �مل�سارك و�ملرت�سح �حلر، 
�خلايل من �أية �سبهة �إنحر�ف �أو ف�ساد، و�لذي يريد 
تخدم  ل  باأنها  جيد�  يدرك  �أطر�ف  ير�سي  �أن 
و�حل�سول  �مل�ساركة  �رشف  لنيل  فقط  بل  �ل�سعب 
على �لوديعة �ملالية �أو �لن�سيب �ملايل �لذي و�سعه 
�إكتمل  �لإنتخابات،  يف  م�سارك  لكل  كحق  �لقانون 
�ملو�عيد  يف  لرت�سحه  �ملفرو�ش  �لن�ساب  لديه 
�لنتخابية، فيحوز على �لثمانية ماليري، �لمر �لذي 
جعل كل من هب ودب يقدم ملفه للد�خلية ويقطع 
موؤ�مر�ت  يحيك  ثم  ملفه،  على  للمو�فقة  �أ�سو�طا 
كانت  �ساحة  يف  و�لربوز  �لتو�جد  بغية  �سيا�سيوية، 
�لفا�سد،  �ملال  نخرها  ومتعفنة،  نتنة  طويل  لزمن 
ليجعل منها مطية  للمر�دية �أو �لربملان �أو غريها 
�إهرت�ء  تعي�ش  �ليوم  هي  �لتي  �لنفوذ  منا�سب  من 
م�سوؤولني  قادمة  حمطات  يف  يعري  قد  �سادما 
�آخرين، هم �ليوم يحيكون يف �لظالم �سبل تن�سلهم 
ب�سببهم  و�سل   �لتي  �لو�سعية  ومن  �مل�سوؤولية  من 
ويف  يبدو  �إذ  و�لإعالمي  �ل�سيا�سي  �لو�سع  �إليها 
�لذي  �لهجني  �لتو�أم  و�ل�سيا�سة  �لإعالم  �أن  �لأخري 

ل يريد� �أن ينف�سال… 

�لحتاد �لأوروبي لكرة �لقدم

مقرتح جديد الإنهاء اأزمة دوري اأبطال اأوروبا
ينتظر �أن ي�سدر �لحتاد �لأوروبي لكرة �لقدم، خالل �جتماع �أع�سائه غد� �لثالثاء، قر�ر� ب�ساأن م�سري 

م�سابقتي دوري �أبطال �أوروبا و�لدوري �لأوروبي �للتني مت �إيقافهما ب�سبب تف�سى كورونا.

ديو�ن  م�سالح  �أم�ش  �أ�سدرت 
فيه  �أقرت  بيانا  �لبويرة  ولية 
باتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لوقائية 
�نت�سار  ملنع  و�لحرت�زية 
بغلق  وذلك  كورونا  فريو�ش 
�لطابع  ذ�ت  �لف�ساء�ت  كافة 
قاعات  غر�ر  على  �جلماهريي 
و�لرتفيه  و�لت�سلية  �لأفر�ح 
�لأطفال  وريا�ش  و�حلمامات 
�لن�ساطات  كل  تعليق  �إىل جانب 
و�لريا�سية  و�لعلمية  �لثقافية 
درو�ش  تقدمي  �أق�سام  وكذ� 
�ملتو�جدين  للتالميذ  �لدعم 
يف عطلة م�سبقة ب�سبب �لظرف 
 ، �لبالد  تعي�سه  �لذي  �خلا�ش 
جميع  �جلهات  نف�ش  ودعت 

�ملو�طنني �لتقيد بهذه �لتد�بري 
�إىل �ملحافظة  �لوقائية �لر�مية 
بالدرجة  �ملو�طنني  على �سحة 
�لإجر�ء�ت  وتاأتي هذه   . �لأوىل 
نحوز  �لذي  �لبيان  ذ�ت  ح�سب 
لحظ  �أن  بعد  منه   ن�سخة 
ولية  م�ستوى  على  �جلميع 
كثري  لدى  �لوعي  غياب  �لبويرة 
�لتو�فد  مع  ل�سيما  �ملو�طنني 
�أطفالها  للعائالت برفقة  �لكبري 
على �حلد�ئق �لعامة ود�ر �لبيئة 
لأخذ  �لند�ء�ت  جميع  رغم 
جتنب  من  و�حلذر  �حليطة 
�لتجمعات للوقاية من �لفريو�ش 

�لذي �أرعب �لعامل .
�أح�سن مرزوق

ملنع �نت�سار فريو�س كورونا 

والية البويرة تغلق 
الف�شاءات اجلماهريية

�أ�سدر م�ساء �أول �أم�ش �إىل ولية 
عني متو�سنت �ل�سيدة لبيبة ويناز 
قر�ر�  بتوقيف رئي�ش بلدية بني 
�ساف غرب ولية عني متو�سنت 
على خلفية  متابعته  ق�سائيا يف 
�إيد�عه  ق�سايا ف�ساد ، حيث  مت 
رهن نظام �لرقابة �لق�سائية رفقة  
على  �لبلدية  موظفي  من  جملة 
خلفية متابعتهم  يف ق�سية �أمو�ل 
عمومية تخ�ش قفة رم�سان ل�سنة 
2018  وق�سايا �أخرى على ر�أ�سها 
، هذ� وقد  �لبلدية  ملف حظرية 
يجتمع �ملجل�ش �لبلدي يف  دورة 
بلدية  رئي�ش  لتعني  ��ستثنائية 

بالنيابة .
عملية  جتري  �آخر  جانب  من 
لبلدية عني  رئي�ش جديد  �ختيار 
متو�سنت على خلفية حب�ش رئي�ش 
بلديتها من  قبل قا�سي �لتحقيق 
�لأ�سبوع  �لعامرية  حمكمة  لدى 
كانت  �آخر  جانب  من   ، �ملا�سي 
و�يل  �أ�سدرت   قد  �لولية  و�يل 
�ملجل�ش  بتجميد  قر�ر�   �لولية 
�لبلدي لبلدية عني �لأربعاء �رشق 
�ل�رش�عات  نتيجة  عني متو�سنت 
منذ  �ملجل�ش  هذ�  يعي�سها  �لتي 
مدة ما عطل م�سالح �ملو�طنني  

.

مع حب�س رئي�س بلدية عني متو�سنت وجتميد �ملجل�س 
�لبلدي لعني �لأربعاء

وايل عني متو�شنت توقف  
رئي�س بلدية بني �شاف 

ي�سني بوغازي   

غد�  قد  �لفيفري  �حَلر�ك  �أن  قاطعة   باأدلة  يبدو 
 ! �ل�سيطرة  حتت  باتت  َحر�كية   موجات  �سل�سلة  
للَحر�ك  رمبا   �آمر�  قائد�  بو�سا�سي  يطلع  فهاهو 
نعرفه  بذ�ك �لذي ��ستمر  بعد �لنتخابات �لرئا�سية 

، قائد� مت�سدد� ر�ف�سا لالختيار �لدميقر�طي ؟
�أذرعه �لإعالمية  فقد ��سدر بو�سا�سي  من خالل 
و�أ�سماء ن�سطائه  يف  �لف�ساء �لأزرق ،�نه قد قرر  
تعليق �حَلر�ك �إىل غاية جتلي  ماآلت وباء كورونا 
، وقد فعل هو ، ومن معه ملدى �ل�ستهجان �لكبري 
�إىل   �جلز�ئريني  �إخر�ج  دعو�ت  �ساحب  �لذي 
ح�سور   يف  �سحية  �سمانات  غياب  يف  �سو�رعا  
على  ولي�ش  عامليا  خطر�  بات  فريو�سا  تف�سي 

�حَلر�ك  فقط ! وبهذه �ملقا�سات غد�  بو�سا�سي 
قائد موجة من  بع�ش موجات �حَلر�ك  ، وموجته  
كالذي   دميقر�طي   م�سار  رف�ش  على  ت�ستميت 
�إىل  و�ل�سعي   12-12 منذ   �جلز�ئريون   �ختاره 
فر�ش م�سار �آخر يريده �أن يقيم  �لفكرة �لنتقالية 
وفريقه  بو�سا�سي  يريده   �سيئا  مما   �أو  ؟!  �لأوىل 

�أن يحدث !
�إن قر�ءة ب�سيطة ملا جرى منذ �لنتخابات �لرئا�سية 
�لأخرية على م�ستوى �حَلر�ك و�جتاهاته �لتظاهرية 
�حَلر�ك  باأن  �سك   �أدنى  دون  جتعلك   ، و�سعار�ته 
�لذي ما يز�ل يف �ل�سو�رع  بقيادة بو�سا�سي وفريقه 
�لذي  ذ�ك  �لأول،  �حَلر�ك  �أ�سل  �إىل  ب�سلة  ل ميت 

،حينها  يتكرر  ل  �لذي  �لغ�سب  يوم   22 غد�ة  خرج 
كان م�سطفي بو�سا�سي  �سيئا  من برملان �لع�سابة 
يف  كامال  عاما  ق�سي  بعدما  ��ستقال  قد  كان  و�إن 
�أروقته مناق�سا قو�نينه وم�ستفيد� من ريع �لع�سابة 
؟وبهذه �ملقا�سات كان مبا ميثله  من دو�فع  �لغ�سب 

�لفيفري  19-2-22
�أحيانا وجاهة روؤى  رمبا  �ملحامي بو�سا�سي يبدي 
�إذ   ؟  لكنها  خمادعة يف �سياقات مغلطة   ، �سيا�سية 
يف يوميات ما ينفذه منذ عام تقريبا يك�سف �سياقاته  
بتجلى مبادر�ته وما ي�ستغل عليه  ميد�نيا  يف  �سلوك 
لكنها  دميقر�طي   ،فهو  وجوهر�  مظهر�  متناق�ش 
تلك �لتي يريدها فريقه ؟ وهو مع �ل�سلمية لكنه ي�رش 

�ل�سبت  م�سرية   كفكرة  �ل�ستفز�زي  �خلروج  على 
يثري ق�سايا  ل  ؟!  وهو  و�لأهد�ف  �لتوقيت  غريبة 
تخدم  �حَلر�ك ، لعل زيارة  قادته  وفريقه عند �حد 

�ملتورطني يف ماأ�ساة  وطنية  تثري  �لأ�سئلة ؟
ماآلت  على  حقيقا  خطر�  وي�سكل  يبديه   ما  ولعل 
منحه  ما�سِينا  يوظف  �نه  �عتقد؟  فيما  �حَلر�ك 
��ستظهره  �إذ  �لبوتفليقي  �لنظام  يقول خ�سومه  �إياه 
معار�سا وحقوقيا ل�سيء بنف�ش يعقوب !لن �حَلر�ك 
يف جوهره  كن�ش �أول ما كن�ش  �أ�سماء ووجوها و�سري�ٍ 
 ، و�أيديولوجياتها  م�ساربها  ب�ستى  قدمية  ن�سالية 
فاحتا �لباب �أمام �أجيال جديدة ،رمبا  بو�سا�سي مل 

ي�ستوعب بعد هذ� �لجتاه .

َحراك بو�شا�شي   !روؤى 

Yacine-bougha@hotmail.fr

�لوطنية  �ل�رشكة  �أعلنت 
يف  �سوناطر�ك  للمحروقات 
بيان لها ،�أم�ش �لإثنني،  �لتوقيع 
�ل�رشكة  مع  تفاهم  مذكرة  على 
لبدء  �سيفرون  �لأمريكية 
حمادثات م�سرتكة حول �لفر�ش 
وتطوير  با�ستك�ساف  �ملتعلقة 
يف  �ملحروقات  و��ستغالل 
�ملذكرة،  هذه  توؤكد  و  �جلز�ئر 

مار�ش   12 يف  �م�سيت  �لتي 
�لطرفني  »�إر�دة  على  �جلاري، 
جمال  يف  �ل�رش�كة  لتطوير 
�لتي  �جلز�ئر  يف  �ملحروقات 
�لتكنولوجيات  بنقل  �ست�سمح 
�ستى  يف  �لفنية  و�ملعارف 
و�لغاز  �لنفط  �سناعة  قطاعات 
بعد  قانون �ملحروقات  خا�سة 

�جلز�ئري«، ي�سيف �لبيان. 

حمروقات 

�شوناطراك توقع على 
مذكرة تفاهم مع �شيفرون  خ�س�ست مديرية �ل�سحة و�ل�سكان 

للحجر  مو�قع   7 مع�سكر  لولية 
لو�زم  مبختلف  جمهزة  �ل�سحي 
وتد�بري �لتكفل �ل�سحي باحلالت 
�ملحتمل ��ستباه �إ�سابتها بفريو�ش 
ح�سبما  وقائي،  كاإجر�ء  »كورونا« 
�ملدير  لدى  �لثنني  �أم�ش  علم 
�لدكتور  وذكر  للقطاع  �لولئي 
عامري حممد �أن هذه �لف�ساء�ت 
�ملوجهة للحجز �ل�سحي للحالت 
�أي وقت  �لتي ميكن ت�سجيلها يف 
بينما  �رشير�   65 ي�سم جمموعها 

�إىل  ��ستيعابها  طاقة  رفع  ميكن 
�ل�رشورة  �قت�ست  �إذ�  100 �رشير 
ح�سب  �لقطاع  �إد�رة  وخ�س�ست 
م�سلحة  �لولئي  م�سوؤولها 
مب�ست�سفى  متخ�س�سة  مرجعية 
مع�سكر  مبدينة  خالد«  »ي�سعد 
حيث  �رشير   15 على  تتوفر 
متخ�س�سة  طبيبة  عليها  ت�رشف 
يف  وتتوىل  �لأوبئة  �أمر��ش  يف 
مر�كز  مع  �لتن�سيق  �لوقت  نف�ش 
�حلجر �ل�سحي �لأخرى �ملفتوحة 

مب�ست�سفيات �لولية.

فريو�س كورونا مع�سكر

7 مواقع للحجر ال�شحي

حممد بن تر�ر



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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