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جلنة الفتوى 

تعليق �سالة اجلمعة واجلماعة موؤقتا
خرباء اقت�ساديون للو�سط:

 جناح البنوك االإ�سالمية ممكن يف حالة واحدة
با�سم رئي�س اجلمهورية القائد االأعلى للقوات امل�سلحة

�سنقريحة ين�سب القائد اجلديد للقوات الربية

تبون يتوعد امل�ساربني ونا�سري االأخبار الكاذبة 

غلق احلدود وتعليق الرحالت اجلوية 
�س3

يف انتظار احلكم دفاع هامل يركز 
على م�ساره الع�سكري

ISSN
 2761-7771

اأنهت 132 �سنة من االحتالل 

اأي مكا�سب التفاقيات اإيفيان؟ 
كلما دخلت اأمة لعنت اأختها

منظومة تربوية ترتاوح بني البناء و الهدم
�س6

�س7

مقاالت

  .           توفري 2500 �سرير خا�س باالنعا�س

  .           ال انت�سار على الفريو�س بدون م�ساهمة املواطن
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بعد فتوى من املجل�س الإ�سالمي الأعلى

حماوالت للدخول للم�ساجد بالقوة
حممد بن ترار

�سلت   ظهر اأم�س جميع امل�ساجد 
التي  التعليمة  خلفية  على  ن�ساطها 
الدينية  ال�س�ؤون  وزارة  اأ�سدرتها 
يف  والأوقاف  والتي  اأكدت 
ال�س�ؤون  مديريات  اإىل  مرا�سلتها 

باملديريات  والأوقاف  الدينية 
ال�سل�ات  تعليق  اإىل  �رضورة 
�سالة  فيها  مبا  بامل�ساجد 
على  امل�ساجد  على  تبقى  اجلمعة 
الأوقات  مع  جميع  الأذان  يف 
يف  ال�سالة   « اإ�سافة  عبارة 

بي�تكم«  مرتني بعد كل �سالة .

وجاءت  عملية  غلق  هذا 
فت�ى  على  امل�ساجد  بناء 
�رضعية  ملجل�س الفت�ى  باملجل�س 
الأعلى  ون�سائح  من  الإ�سالمي 
بعد  القاتل  فريو�س  كرونا  انت�سار 
مبختلف  وليات  دائرته  ت��سع 
ال�طن ، هذا وقد �سهدت  م�ساجد 

اأم�س  ظهر  �سلال  منذ  اجلمه�رية 
بعد حماولت  ت�سجيل  يف حني مت 
امل�ساجد  من  اإىل  بق�ة  للدخ�ل 
بقيت  ال�سلفيني  لكنها  بع�س  قبل 
متفرقة حيث عانى الأئمة  ال�يالت 
التي  املت�سددة  الفرق  بع�س  مع 

حاولت اجتياح امل�ساجد بالق�ة  .

مت بباتنة حجز �سالح ناري تقليدي 
بي�ساء  واأ�سلحة  وذخرية  ال�سنع 
من  »درون«  م�سريتني  وطائرتني 
احلجم ال�سغري مزودتني بكامريات 
اأ�سخا�س  وت�قيف  الدقة  عالية 
متفرقة،  عمليات  ثالثة  يف  وذلك 
الثالثاء  اأم�س  به  اأفادت  ما  ح�سب 
العامة  والعالقات  الت�سال  خلية 
اأن  امل�سدر  واأكد  ال�لية  باأمن 
الفرقة اجلنائية بامل�سلحة ال�لئية 
يف  متكنت  قد  الق�سائية  لل�رضطة 

مركبة  ت�قيف  من  الأوىل  العملية 
ال�سعبي  الدي�س«  »دوار  بحي 
 4 متنها  على  كان  باتنة  مبدينة 
ما  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�سخا�س 
فتاة  بينهم  من  �سنة،  و26   15 بني 
عيارات  باإطالق  يق�م�ن  قا�رض، 

نارية بالطريق العام.
العث�ر  مت  املركبة،  تفتي�س  واأثناء 
على �سالح ناري تقليدي عبارة عن 
 16 )عيار  احلجم  �سغري  م�سد�س 
ملم(   16 )عيار  وخرط��ستني  ملم( 

بالإ�سافة اإىل 4 �سكاكني من احلجم 
الكبري و�سكني )3 جن�م( و�سل�سلتني 

حديديتني.
بها  قامت  التي  الثانية  العملية  اأما 
فرقة مكافحة اجلرمية املعل�ماتي، 
فقد مت خاللها ت�قيف �سخ�س يبلغ 
مدينة  ب��سط  �سنة   27 العمر  من 
م�سريتني  طائرتني  وبح�زته  باتنة 
من احلجم ال�سغري »درون« مزودتني 
بكامريات عالية الدقة، وفقا لنف�س 

امل�سدر .

باتنة 

حجز �سالح ناري وذخرية وطائرتني م�سريتني

خبر في 
صورة

مرور 30 �سنة على تتويج اجلزائر باأول 
                                                  كاأ�س اإفريقية

رفع اجلزائر  �سهدت  �سنة خلت،   30 بالذاكرة على  ليعيد  اأم�س  اأول  حّل 
اإفريقيا لالأمم  اأول لقب قاري من خالل تت�يج املنتخب ال�طني بكاأ�س 
رفقاء  اأحرز  حيث  القارية،  املناف�سة  يف  م�ساركاته  تاريخ  يف  مرة  لأول 
الالعب ال�سابق م��سى �سايب اللقب القاري بتاريخ 16 مار�س 1990 على 
بهدف  نيجرييا  اأمام  النهائي  مباراة  يف  ف�زهم  بف�سل  ج�يلية   5 ملعب 
الالعب املغرتب �رضيف وجاين، �سمحت للجزائر بدخ�ل �سجل البلدان 
املت�جة باللقب القاري قبال اأن يعيد زمالء الالعب �سفيان فيغ�يل نف�س 
الإجناز العام املن�رضم ويحرزوا ثاين الألقاب القارية يف �سجل اجلزائر.

الكوكي يت�سابك لفظيا مع منا�سر بلوزدادي
 

احد  رفقة  لفظيا  الك�كي  نبيل  �سطيف  وفاق  نادي  مدرب  ت�سابك 
اأن�سار نادي �سباب بل�زداد، بغعدما اأقدم اخلري على ا�ستفزاز املدرب 
الت�ن�سي بالق�ل له اأن لقب البط�لة ال�طنية هذا امل��سم �س�ف يع�د 
على النادي البل�زدادي الذي يعترب الأحق به ح�سبه، م��سحا اأنهم هم 
اأي�سا عان�ا من عق�بات جلنة الن�سباط وعلى النادي ال�سطايفي تقبل 
العق�بات، وا�ستطرد اأن ال�سباب ميلك الأم�ال من اأجل امل�ا�سلة بق�ة 
ول  الأم�ال  بدوره  ميلك  ال�فاق  اأن  الك�كي  عليه  لريد  املناف�سة،  يف 

خ�ف عليه هذا امل��سم.

 92 تخ�سي�س  ب�سكرة  ب�لية  مت 
حالت  اأي  ل�ستقبال  �رضيرا 
ك�رونا،  بفريو�س  اإ�سابتها  م�ستبه 
من  الثالثاء  اأم�س  علم  ما  ح�سب 
باملديرية  ال�قاية  م�سلحة  رئي�س 
ال�سكان، جمال  و  لل�سحة  ال�لئية 
امل�س�ؤول  ذات  اأو�سح  و  ناجي 
تخ�سي�س  »احتياطيا«  مت  باأنه 

هياكل  عرب  م�زعني  �رضيرا   32
�سحية مت�اجدة بكل من عا�سمة 
و  جالل  اأولد  و  ط�لقة  و  ال�لية 
�سيدي عقبة اإىل جانب 60 �رضيرا 
العقلية  الأمرا�س  مب�ست�سفى 
مب�س�ن�س ل�ستقبال هذه احلالت 
هذه  باأن  امل�س�ؤول  ذات  واأ�ساف 
املتخذة  الحتياطية  التدابري 

تندرج يف اإطار امل�ساعي التي يتم 
جت�سيدها ملحا�رضة هذه اجلائحة 
احلالت  »عزل  بينها  من  التي  و 
وفقا  بهم  والتكفل  فيها  امل�ستبه 
للق�اعد ال�سحية ال�اجب اللتزام 
ال�سحي  احلجر  من  بداية  بها 
بها  امل�ستبه  احلالت  من  والتاأكد 

وتقدمي العالج الالزم.«

ب�سكرة 

92 �سريرا ال�ستقبال اأي حاالت م�ستبه
 اإ�سابتها بالكورونا 

مديرية الرتبية بالبويرة

اإر�سال ك�سوف النقاط عن 
طريق الربيد

»مراد  بالب�يرة  الرتبية  مدير  ك�سف 
ك�س�ف  اإر�سال  اإىل  اللج�ء  عن   « ب�زيان 
الثالثة  التعليمية  لالأط�ار  التالميذ  نقاط 
اخلا�سة بالف�سل الدرا�سي الثاين عن طريق 
الربيد اإىل عناوين الأولياء وهذا تزامنا مع 
ال�قائية  والإجراءات  احل�سا�س  الظرف 
تف�سي  لتفادي  ال�سلطات  اأخذتها  التي 
فريو�س ك�رونا منها منع التجمعات مهما 
الطريقة  هذه  اإن  املتحدث  واأكد  كانت 
امل�ؤ�س�سات  يف  الأولياء  جتمع  �ستجنب 
اأبنائهم  نقاط  ك�س�ف  ل�ستالم  الرتب�ية 

الإمكانيات  ت�فرت  اإذا  الرقمية  الأر�سية  اإىل  اللج�ء  ي�ستبعد  مل  كما 
الأول على قطاع  اأ�سار امل�س�ؤول  ، ويف �سياق مت�سل  يف هذا اجلانب 
الرتبية بال�لية اإىل ت�سكيل خلية يقظة على م�ست�ى املديرية ملتابعة 
ال��سع وامل�ساهمة يف ن�رض الت�عية وت�زيع املط�يات على امل�ؤ�س�سات 

الرتب�ية يف حال ا�ستمرار الدرا�سة بعد العطلة الربيعية .
اأح�سن مرزوق

لتقييم اإجراءات الوقاية من كورونا

الرئي�س تبون يجتمع بكبار م�سوؤويل الدولة 
عبد  اجلمهروية،  رئي�س  تراأ�س 
املجيد تب�ن، �سباح الثالثاء  مبقر 
عمل  جل�سة  اجلمه�رية  رئا�سة 

العزيز  عبد  الأول  ال�زير  �سمت 
ال�زراء  من  جراد  وعددا 
الدولة  يف  الأمن  م�س�ؤويل  وكبار 

لدرا�سة  العمل  جل�سة  وخ�س�ست 
املتخذة  الإجراءات  وتقييم 

للت�سدي بفاعلية ل�باء ك�رونا

الو�سط:2020/03/18



تبون يتوعد امل�شاربني ونا�شري الأخبار الكاذبة 

غلق احلدود الربية وتعليق الرحالت 
اجلوية ومنع التجمعات

وجه رئي�س اجلمهورية,  عبد املجيد تبون, م�شاء اأم�س الثلثاء, خطابا للأمة حول الو�شع الراهن الذي متر بها اجلزائر 
ية مع  موؤكدا اأن املواطن يلعب فيه الدور الأ�شا�شي للعلج عن اتخاذه لعدة قرارات اأهمها التالية  غْلق جميع احُلدود البرَ
حلت اجلوية  عليق الفْوري لكل الررَّ ماح بانتقال الأ�شخا�س يف احلالت ال�شِتثنائية, و الترَّ اورة مع اإمكانية ال�شرَّ الدول املُجرَ

ما كان �شكُلها وحتت اأي عنوان كانت وتعليق �شلة اجلمعة  ْيفرَ ريات كرَ جمعات واملرَ�شِ اإل طائرات نقل الب�شائع وكذا منع الترَّ
ووعد الرئي�س بو�شع حدا لنا�شري الأخبار الكاذبة وامل�شللة فيما يخ�س انت�شار هذا الوباء

باية ع 

للأمة  خطابه  يف  تبون  الرئي�س  وقال 
هذه  اجلزائر  ر  تمَ اأن  الأقدار  ت�شاء 
»وباء  يحملها  اأُخرى  حنة  بمِ الأيام 
العاملي  امل�شتجد  كورونا«  فريو�س 
عن  الإْعلن  ُمنذ  اأن  الدولة  مربزا 
الآ�شيمَويمَة  القاّرة  يف  الومَباء  هذا  ُظهور 
اإْجراءات ا�شتعجاليه احرتازية للتمَّ�شّدي 
عند  ّز  اأعمَ �شيء  ل  لأنه  الية،  فعمَّ بكّل  له 
مو�شحا  امُلواطن  ّحة  �شمِ من  الدولة 
على  دمَ  �شاعمَ امُلبّكر  التمَّحّرك  هذا  اأن 
من  مة  قادمِ اأجنبية  ّية  رعمِ على  �ْشف  الكمَ
ا جعل  حالةمَ طوارئ  ّ ابة ممِ ُم�شمَ اأوروبا 
امُلوؤ�ش�شات  ال�ْشت�شفائية  جميع  يف 
بُلداٍن  يف  ث  حدمَ كما  النت�شار  لتمَجنُّبمِ 
على  وُقدرة  بًة  جترمِ اأْكثمَ  اأوروبية، 

هة امُلواجمَ
قاية  الومِ تركيز  على  الرئي�س  واأو�شح 
اأُي  احلايل  الوْقت  يف  ُهناك  لي�س  لأنه 
قايُة  ال لهذا الومَبمَاء ما عدا الومِ علٍج فعمَّ
ف يلعُب فيه املواطن  منه، وهذا املوقمِ
اأنه  وك�شف  لمِلعمِلج  ا�شي  الأ�شمَ الدور 
تراأ�س اأم�س اجتماع مع  م�شوؤويلمِ الدولة 

الجتماع  ى  واأْف�شمَ باملو�شوع  املعنيني  
جميع  منها  غلْق  قرارات  عدة  اإىل 
اورة مع  امُلجمَ الدول  ية مع  الربمَ احُلدود 
ماح بانتقال الأ�شخا�س يف  اإمكانية ال�شمَّ
مع  التمِفاق  بعد  ال�شتمِثنائية،  احلالت 
حكومات البلدان املعنية وكذا  التمَّعليق 
القادمة  اجلوية  الرمَّحلت  لكل  الفْوري 
اأمام  اأو املنطلقة من اجلزائر ما عدا 
طائرات نقل الب�شائع، التي ل حتمل اأي 
ُم�شافر معها. كما تقرر ح�شب الرئي�س 
البحرية  املمِلحة  اأمام  الفوري  الغلُْق 
البمَواخر  با�شتثناء  البحري،  والنقل 
مع  التمَّعقيم  وال�شلع  للب�شائع  النمَّاقلة 
العمومي  النقل  و�شائل  جلميع  الفوري 
وكذا  منع  امل�شافرين  نقل  وحمطات 
كان  يْفمَما  كمَ ريات  واملمَ�شمِ التمَّجمعات 
�شكلُها وحتت اأي عنوان كانت، وغلْق اأي 
للومَباءو منع  بُوؤرة  باأّنه  فيه  يُ�شتبه  مكان 
�شومَاء  اتمِيجي  ا�ْشرتمَ منتوجمِ  اأي  ت�شدير 
ج  رمِ تنْفمَ اأن  اإىل  غذائًيا  اأو  طبًيا  كان 
املخزون  على  حفاًظا  وذلك  الأزمة، 
ال�شرتاتيجي الوطني. كما تقرر تعليق 
ة يف امل�شاجد،  ماعمَ لة اجُلمعة واجلمَ �شمَ
وغلق املمَ�شاجد، والْكتمِفاء بمِرْفع الآذان 

بعد  الإفتاء  جلنة  لطلب  ا�شتجابة 
ُم�شادقة كبار �شيوخ وعلماء الأمة .

تعهد مبحاربة امل�شاربني ونا�شري 
الأخبار الكاذبة

ح  وف�شْ ُبحاربة  الرئي�س  وتعهد 
ل  الذين  مائمِر  ال�شمَّ ميي  دمِ عمَ امُل�شاربني 
املواطن  فزع  ا�شتغللمِ  من  ي�شتمَحون 
د  ق�شْ الأ�شا�شيمَّة  املمَواد  لإخفاء 
البحث  اأ�شعارها  ورْفع  رة،  النُّدمِ اإْحداثمِ 
الأخبار  نا�رشي  وّية  همَ عن  والك�ْشف 
نون  ميتمَهمِ الذين  وامُل�شلمِّلة،  الكاذبة 
والإبْقاء  البمَلبمَلة  زْرع  ف  بمِهدمَ التمَّ�ْشويد 
قلٍق  حالةمِ  يف  دائما  املواطن  على 
ُقدرة  يف  يادة  الزمِّ تقرر  وُرعب. كما 
من  عدٍد  ويل  ْ حتمَ على  امل�شت�شفيات 
ورة  ّة اإنْعا�س عند ال�رشمَّ ّة اإىل اأ�رشمِ الأ�رشمِ
للْحتياط  د  الأممَ طويلة  ُخّطة  ع  و�شْ
هذا  يعود  ل  حتى  للُم�شتقبل،  الآن  من 
من  للظهورو مزيد  الوباء  من  النوع 
ي�س والتمَّْوعية يف و�شائل الإعلم،  التْح�شمِ
�شني وُعلماء  يُ�شارك فيها كباُر امُلتخ�شّ
القرارات  اأن  هذه  اىل  ينم�شريا  الدمِّ
بكّل  الدولة  جّندته  ما  اإىل  تُ�شاف 

طاقاتها من الو�شائلمِ املادية والب�رشية 
العاملي  الوباء  هذا  ي  تف�شمِّ من  للحّد 
الأخري  الوزراء  ان  جمل�س  مذكرا 
اإ�شافيٍة  مالية  اعتماداٍت  �س  �شّ خمَ قد 
والك�شف  قاية  الومِ اأْجهزة  اأْحدث  ل�رشاءمِ 
واأْدوية  لنمِية  يْدمَ �شمَ وموادمَ  والعمِلج، 
ت�شديد  عن  ل  ف�شْ قاية،  الومِ وو�شائلمِ 
يف  اُعدي  تمَ�شمَ ب�شْكل  قابة  الرمَّ اإجراءات 
ّية،  الربمَ واحُلدود  واملمَوانمِئ  املطارات 
للرمَّحلت  ت  امُلوؤقمَّ التعلْيق  اإىل  ُو�شول 
اخلارج،  مع  البحري  والنقل  اجلوية 
يا�س  ورمِ واجلامعات،  املدار�س  وغلْقمِ 
وجتميد  احل�شانة،  ودور  الأْطفال، 
املغلقة،  القاعات  يف  الن�شاطات 
وقاعات  الت�شلية،  واأماكن  واملفتوحة، 
الكتظاظ من  اأماكن  و�شائر  احلفلت، 

الأ�شواق الأ�شبوعية وغريها

الدولة قوية وواعية بح�شا�شية 
الظرف

الدولة  اجلمهورية اأّن  رئي�س  اأكد  كما 
قوية، واعية بح�شا�شية الظرف، م�شغية 
بهمومهم،  من�شغلة  و  املواطنني  لقلق 
على  حري�شة  هي  ما  وبقدر  اإّنها،  بل 

ما  بقدر  واحلقوق،  احلريات  احرتام 
الأ�شخا�س  حماية  عن  م�شوؤولة  هي 
احلماية  توفري  فيها  با  واملمتلكات، 
للمواطنني  الطبية  والرعاية  ال�شحية 
املتف�ّشي  الوباء  واعتبار  واملواطنات، 
تهّم  �شحي  واأمن  وطني،  اأمن  م�شاألة 
تقييد  اإىل  الأمر  اأّدى  لو  حّتى  اجلميع 
بع�س احلريات موؤقتا فحياة املواطن، 
موؤكدا  �شيء  كّل  وقبل  اعتبار،  كّل  فوق 
الحتياطات  اأخذت  جميع  الدولة  اأن 
وليدها  قدرات جاهزة مل ت�شتغل بعد، 
الوطني  اجلي�س  م�شتوى  على  �شواء 
وحتى  الوطني،  الأمن  اأو  ال�شعبي، 
كاملعار�س  القت�شادية  الف�شاءات 
على  ال�شحي  للحجر  جتهيزها  ميكن 
واملن�شاآت  املباين  اإىل  بالإ�شافة  عجل 
العمومي م�شريا اىل اأن الدولة حتوز على 
األف  من  وخم�شني  وخم�شمائة  مليون 
 54 اقتناء  ويجري  الأقنعة،  اأنواع  كل 
كيماوية  اإ�شايف 6000و اأداة  قناع  مليون 
القتناء  ب�شدد  للفح�س وكذا  و15000 
واأكث من 2500 �رشير خا�س بالإنعا�س، 
اإىل  القت�شاء  عند  العدد  رفع  وميكن 
6000 �رشير وتوفري 5000 اأجهزة تنف�س 

الدولة مهما  اإن  ذلك،  ا�شطناعية، ومع 
الو�شائل  من  جندت  ومهما  فعلت، 
ت�شتطيع  الرئي�س فلن  يقول  والطاقات، 
وحدها الق�شاء على هذا الوباء العاملي 
ما مل يقم املواطن بواجبه يف احلفاظ 
ب�رشوط  ال�شارم  واللتزام  نف�شه،  على 
التي  الوقاية،  وباإجراءات  النظافة 
اللجنة  بعية  ال�شحة  وزارة  اتخذتها 
الوطنية التي يراأ�شها الوزير الأول التي 
ت�شم كل الوزارات موؤكدا يف نف�س ال�شياق 
اأن جهود الدولة �شتظل  حمدودة ما مل 
الت�شامن  من  املواطنون  املزيد  بيد 
للتبليغ  وخا�شة  والتفهم،  والن�شباط، 
عن حالت الإ�شابة حتى ليت�شبب عدم 
التبليغ يف اإيذاء اأقاربه وذويه اأو عابري 

ال�شبيل يف ال�شارع
عدم  اإىل  اخلتام  يف  الرئي�س  ودعا 
لأن  واخلوف،  الفزع  يف  املبالغة 
وكل  ال�شيطرة،  حتت  الراهن  الو�شع 
ق�شوى  يقظة  حالة  يف  الدولة  اأجهزة 
طارئ،  اأي  ملواجهة  عال  وا�شتنفار 
مطالبا اىل عدم  امل�شارعة اإىل تخزين 
املواد الغذائية، وعدم ت�شديق الأخبار 

امل�شللة وال�شائعات املغر�شة
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خباء اقت�شاديون للو�شط:

جناح البنوك الإ�سالمية ممكن يف حالة واحدة
 

كاأداة متويلية  الإ�شلمية  ال�شكوك  اإدخال  يجب  القادر بري�س:  •       عبد 
خدماتها« بجودة ونوعية  »النجاح مرهون  القادر م�شدال:  •       عبد 

اقت�شاديني،  خرباء  عدة   ك�شف 
اأن قرار رئي�س اجلمهورية، عبد 
املجيد تبون، فيما يخ�س ت�رشيع 
اعتماد البنوك الإ�شلمية، قرار 
جناحه  لكن  و�شليم،  منطقي 
معينة،  �رشوط  بتوفري  مرتبط 
اأن  باملنا�شبة،  معتربين   ،
الإ�شلمية  ال�شريفة  اإطلق 
بنجاح، يف املنظومة امل�رشفية 
يكون  اأن  يحب  اجلزائرية، 
الناحية  من  �شليمة  اأ�ش�س  على 
اأ�شاليب  ناحية  من  ال�رشعية، 
نعزز  حتى  احلديثة،  الت�شيري 
امل�رشفية  ال�شناعة   يف  الثقة 
ونح�شنها  اجلزائر،  يف  النا�شئة 

من اأي تعث م�شتقبل.

 عبد القادر م�شدال
»النجاح مرهون بجودة 

ونوعية اخلدمات«  
القت�شادي،  اخلبري  ك�شف 
فتح  القادر،اأم�س،  عبد  م�شدال 
املجال لتاأ�شي�س بنوك اإ�شلمية 
جديدة، ل يجب اأن يكون مقت�رش 
على البنوك العمومية، بل يجب 
عامة  ب�شفة  مفتوح  يكون  اأن 
الإقليمية  البنوك  لكل  و�شاملة، 
لها  فروع  لفتح  والعاملية، 
اإ�شلمية  كانت  �شواء  باجلزائر، 
اأو عادية، على الرغم من اأهمية 
هذا الأمر ح�شبه، اإل اأن العديد 
البنوك  هوؤلء  الطلبات  من 
اإىل  جممدة  لزالت  الأجنبية، 
وقتنا احلا�رش، م�شريا باملوازاة 
يف  �شي�شاهم  هذا  اأن  ذلك،  مع 
حت�شني جودة اخلدمات البنكية، 
ما يحدث يف جمال  لتتاأقلم مع 

العاملية،  البنكية  التعاملت 
اإىل  حتما  �شيوؤدي  الذي  الأمر 
يف  القت�شادي  الن�شاط  اإنعا�س 

البلد.
من جهته، اأكد م�شدال يف ت�رشيح 
اأن  »الو�شط«،  جريدة  به  خ�س 
عبد  اجلمهورية،  رئي�س  قرار 
يخ�س  فيما  تبون،  املجيد 
الإ�رشاع يف فتح بنوك اإ�شلمية، 
وا�شتقطاب  جذب  بهدف  جاء 
ال�شعب،  لدى  املكتنزة  الأموال 
بالإ�شافة اإىل الأموال املتداولة 
طريق  عن  املوازية،  ال�شوق  يف 
خلدمات  ح�شبه،  املجال  فتح 
طابع  ذات  جديدة،  بنكية 
اإ�شلمي، تتما�شى مع القناعات 

الدينية لهاته الفئة.
اأعرب  ال�شياق،  نف�س  يف 
ال�شريفة  اأن  املتحدث،  ذات 
اإمكانية  �شتعطي  الإ�شلمية، 
من  جديدة  باأنواع  للتعامل، 
تكن  لو  البنكية،  اخلدمات 
اطار  يف  قبل،  من  موجودة 
الأعباء  لتقا�شم  ت�شاركي، 

واملخاطر البنكية.
املتدحث  قال  اأخرى،  من جهة 
اأن اجلزائر  القت�شادي،  اخلبري 
البنوك  تتلك جتربة يف جمال 
لكن  الت�شعينات،  منذ  ال�شلمية 
حمدودة،  بقيت  البنوك  هاته 
ت�شتطع  ومل  تـاأثريها،  حيث  من 
الأموال  روؤو�س  ت�شتقطب  اأن 
من  الرغم  على  ر�شمية،  الغري 
اإ�شلمية،  حلول  تقرتح  اأنها 
القرو�س  ب�شيط،  ل�شبب  لأنها 
مع  تتكيف  مل  الإ�شلمية، 
املختلفة  التمويل  حاجيات 

وبالتايل  اجلزائرية،  ال�شوق  يف 
اأن  اجلديدة،  البنوك  على 
حتاول ب�شتى الطرق، فتح �شهية 
على  معها،  للتعامل  املواطنني 
اخلدمات  ونوعية  جودة  اأ�شا�س 

املقدمة، بتكاليف مغرية.
عبد القادر بري�س

يجب اإدخال ال�شكوك 
الإ�شلمية كاأداة متويلية   

اأكد رئي�س املجل�س ال�شت�شاري، 
القت�شادي  املنتدى  يف 
بري�س،  القادر  عبد  اجلزائري، 
تراهن على  اأن احلكومة  اأم�س، 
الإ�شلمية،  واملالية  ال�شريفة 
القت�شادي  الو�شع  ملواجهة 
احلالية،  املالية  وال�شعوبات 
وترية  ت�رشيع  خلل  من 
امل�رشفية  املعاملت   طرح 
الإ�شلمية، وتعميمها يف البنوك 

التقليدية.
من جهته، قال بري�س يف ت�رشيح 
اأنه  »الو�شط«،  جريدة  به  خ�س 
بالرغم من �شدور النظام  02-
تراوح  بقيت  الأمور  اأن  اإل   ،18
اجلدية يف  عدم  نتيجة  مكانها، 
تبني خيار ال�شريفة الإ�شلمية، 
تعهد  اأن  باملنا�شبة،  معربا 
رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد 
تبون، يف  برناجمه  النتخابي،  
اأغلبية  لطلب  بال�شتجابة 
باإدخال  اجلزائري،  ال�شعب 
ال�شريفة الإ�شلمية، يبعث اأمل 
جديدا يف املنظومة  امل�رشفية 
ت�شمينه  ما مت  وهو  اجلزائرية، 

يف خمطط عمل احلكومة.
متداولة  دينار  مليار   5000

اأف�شح  حيث  البنوك  خارج 
نف�س  يف  املتحدث،  ذات 
يف  اليوم  اجلزائر  اأن  ال�شياق، 
اأجل  من  والعمل،  اجلد  مرحلة  
اخلدمات  طرح  وترية  ت�رشيع 
وذلك  الإ�شلمية،  امل�رشفية 
للبنوك،  تعليمات  باإ�شدار  
الت�شيريية،  بتح�شري  اجلوانب  
والإطار الب�رشي  و املحا�شباتي 
املالية  املنتجات  لطرح 
هذا  ظل  يف  خا�شة  الإ�شلمية، 
الظرف املايل ال�شعب، الذي مير 
واحلاجة  الوطني،  القت�شاد   به 
ا�شتقطاب  تعبئة الدخار، و  اإىل 
ال�شيولة املتداولة خارج الدائرة 
تقدر  والتي  احلالية،  امل�رشفية 
باأكث من  5000 مليار دينار، كما 
ت�شري التقديرات ح�شبه، اإىل اأن  
األف ح�شاب بنكي  اأكث من 200 
التقليدية،   البنوك   يف   مفتوح 
الفوائد  اأخذ  اأ�شحابها  يرف�س  
الربوية عنها، وهو ما يعترب على 
لت�رشيع  كافيا  مربرا  قوله،  حد 
املالية    املنتجات  واإدماج 
يف  املجتمع،  رغبات  لتحقيق 
معاملت مالية خالية من �شبهة 

الربا.

هيئة الفتوى والرقابة 
ال�شرعية العليا على 
البنوك الإ�شلمية  ؟

اخلبري  ك�شف  وبالتايل، 
اإطلق  جناح  اأن  القت�شادي،  
يف  الإ�شلمية،  ال�شريفة 
املنظومة امل�رشفية اجلزائرية، 
يحب اأن يكون على اأ�ش�س �شليمة 
من الناحية ال�رشعية، من ناحية 

احلديثة،  الت�شيري  اأ�شاليب 
ال�شناعة   يف  الثقة  نعزز  حتى 
اجلزائر،  النا�شئة يف  امل�رشفية 

ونح�شنها من اأي تعث.
بري�س،  الدكتور  تطرق  ومنه، 
»الو�شط«،  مع  حديثه،  خلل 
التي  املعايري  من  جملة  اإىل 
تلك  لتحقيق  اإتباعها،  يجب 
اإدخال  اأبرزها  الغاية، والتي من 
-03 الأمر  على  تعديلت 
11،«قانون النقد والقر�س«، با 
لل�شناعة  اأكث  با�شتيعاب  ي�شمح 
جميع  حلل  الإ�شلمية،  املالية  
زالت  ما  التي  الإ�شكالت 
تعيني  م�شاألة  خا�شة،  عالقة 
هيئة الفتوى والرقابة ال�رشعية  
العليا، هل  �شتكون على م�شتوى 
البنك  املركزي اأم  �شتكون هيئة 

م�شتقلة.؟
رئي�س  اعترب  اأخرى،  جهة  من 
يف  ال�شت�شاري،  املجل�س 
اجلزائري،  القت�شادي  املنتدى 
احلايل،  الوقت  يف  اجلزائر  اأن 
ال�شكوك  اإدخال  اإىل  حتتاج 
ال�شاحة  املالية   الإ�شلمية  يف 
خلل  من  وهذا  اجلزائرية، 
تعديل القانون التجاري احلايل،  
واإدخال ال�شكوك �شمن الأدوات 
ميكن  التي  املتداولة،  املالية 
املوؤ�ش�شات  طرف   من  طرحها 
طرف  من  وحتى  القت�شادية، 
اأجل  من  تويلية  كاأداة  الدولة،  
تغطية العجز يف ميزانية الدولة، 
�شيادية،  �شكوك  طريق  عن 
كماهو متعارف عليه   ومار�س 

لدى الكثري من الدول.
مرمي خمي�شة

با�شم رئي�س اجلمهورية القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة

اللواء �سنقريحة ين�سب القائد 
اجلديد للقوات الربية

اجلي�س  اأركان  رئي�س  اأ�رشف 
اللواء  بالنيابة،  ال�شعبي  الوطني 
�شنقريحة،  الثلثاء،  ال�شعيد 
للقائد  الر�شمي  التن�شيب  على 
اللواء  الربية،  للقوات  اجلديد 
رئي�س  اعثامنية  با�شم  عمار 
الأعلى  القائد  اجلمهورية 
الدفاع  وزير  امل�شلحة،  للقوات 

الوطني.
التن�شيب،  اأثناء  له  كلمة  ويف 
اإىل  �شنقريحة  اللواء  توجه 
امرهم  حيث  الربية  القوات 
وطاعة  �شلطته  حتت  بالعمل 
با  تعليماته  وتنفيذ  اأوامره 
جت�شيدا  اخلدمة،  �شالح  ميليه 
الع�شكرية  والنظم  للقواعد 
اجلمهورية  وقوانني  ال�شارية 
�شهدائنا  لت�شحيات  ووفاء 
ثورتنا  لقيم  وتخليدا  الأبرار 
على  بعدها  املجيدة  لي�رشف 
الوطني  العلم  ت�شليم  مرا�شم 
حم�رش  على  الت�شديق  وبعد 
اللواء  التقى  ال�شلطة،  ت�شليم 
واإطارات  بقيادة  �شنقريحة 
واأفراد مقر قيادة القوات الربية، 

اأين األقى كلمة توجيهية بثت اإىل 
عرب  ال�شت،  الع�شكرية  النواحي 
تقنية التحا�رش عن بعد هناأ يف 
للقوات  اجلديد  القائد  بدايتها 
كلها  حياته   كر�س  الذي  الربية 
خلدمة اجلي�س الوطني ال�شعبي 
تنمية  اأن  على  واأكد  واجلزائر، 
وتر�شيخ  القتالية،  اخلربة 
وغر�س  والقدرات،  املعارف 
اجلماعي  العمل  �شلوكيات 
لدى  واملتكامل،  املن�شجم 
الوطني  للجي�س  املعركة  قوام 
عملياتية  غايات  هي  ال�شعبي، 
من  اإل  حتقيقها،  اإىل  �شبيل  ل 
والفعال  الوايف  التطبيق  خلل 
برامج  ملحتوى  وامليداين، 
التح�شري القتايل واعترب رئي�س 
ال�شعبي  الوطني  اجلي�س  اأركان 
الذكر  العنا�رش �شابقة  بالنيابة، 
>مفاتيح العمل الناجح م�شددا 
على اأن ذلك يعد الدرب املهني 
انتهاجه،  يتعني  الذي  ال�شليم، 
على  املن�شود،  التطور  لتحقيق 

كافة الأ�شعدة واملجالت
باية ع

بني اجلزائر وتون�س 

غلق موؤقت للحدود الربية 
اتخذ الوزير الأول، عبد العزيز 
احلكومة  رئي�س  و  جراد، 
الفخفاخ،  اإليا�س  التون�شية، 
يق�شي  م�شرتك  باتفاق  قرارا 
الربية  للحدود  املوؤقت  بالغلق 
بداية من  بني اجلزائر وتون�س، 

اإطار  يف  وذلك  الثلثاء،  اليوم 
طرف  من  املتخذة  الرتتيبات 
مكافحة  اأجل  من  البلدين 
)كوفيد  كورونا  فريو�س  انت�شار 
بيان  اأورده  ما  ح�شب   ،)19 ـ 

مل�شالح الوزير الأول.
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�أتوقع �سرف  20 مليار دوالر ب�سبب كورونا
.     الإ�سراع  يف �سن  قانون املالية التكميلي ملعاجلة الختاللت

.        حتويل  تهديد الوباء  اإىل فر�سة بالعتماد على منتجاتنا املحلية

.     ال�ستعجال يف اإ�سالح املنظومة ال�سريبة و تر�سيد النفقات اأمر م�ستعجل

.        تر�سيد و عقلنة ال�ستهالك جتنبا لالحتكار و امل�ساربة   

اخلبري القت�سادي �سواهلية اأحمد يف حوار »للو�سط«:

حاورته: اإميان لوا�س

تداعيات  ماهي  بداية، 
القت�ساد  على  كورونا  فريو�س 

اجلزائري؟
ت�شهد  كانت  كورونا  وباء  قبل  اجلزائر 
ميزان  يف  عجز  من  مرتهل  اقت�شاد 
مليار   10 اإىل  و�شل  الذي  جتاري 
دوالر، عجز ميزان املدفوعات عموما 
ب  الدولة  موازنات  عجز  اإ�شافة  اإىل 
الداخلي  ،  الدين  دينار  مليار   1500
الن�شبة   ، باملائة   47 اإىل  و�شل  الذي 
الدولة  للموازنات  يف  املوجهة  الكبرية 
املخ�ش�شة اإىل التحويالت االجتماعية 
 ، باملائة   10 و   8 بني  ما  قدرت  التي 
العامل  اقت�شاد  جميع  م�س  الوباء  هذا 
كنا  الذي  ال�شيني  االقت�شاد  فيه  مبا 
االقت�شاد  م�س  قوي،  ارتباط  يف  معه 
الفرن�شي و االإيطايل الذي عالقاتنا به 
اخلارج،  من  خالل   وارداتنا  من  قوية 
يعترب  الذي  االأمريكي  االقت�شادي  م�س 
اأكيد   ، العامل  اقت�شاد و عملة يف  اأقوى 
ب�شبب  احتياجاتنا  �شيت�رضر  اقت�شادنا 
الأن  االآلة  �شينق�س  و   ، اخلارجية 
االإنتاجية التي كنت ن�شتورد منها تنق�س 
، نت�رضر من ناحية الت�شدير بحكم قلة 
 ، التنقل  حركة  قلة  و  التجارية  احلركة 
و  نف�شها  على  انح�رضت  دولة  كل  الأن 
بالتايل كل اقت�شاد دولة  اأ�شبح منح�رض 
اإيراداتنا  باأن  اأتوقع  نف�شه،  كما  على 
ب20  �شترتاجع  ال�رضف  من  احتياطي 
ال�شحية  االأزمة  ب�شبب  دوالر  مليار 
وتغطية العجز،  لذلك البد من  حتويل 
التهديد اإىل فر�شة من خالل االعتماد 

على منتجاتنا املحلية..

الإجراءات  على  تعليقك  ما 
ملجابهة  احلكومة  اتخذتها  التي 

فريو�س كورونا؟
اتخذتها  التي  االإجراءات   جمموعة 
نرى  كورونا  احلكومة ملجابهة فريو�س 
باأن بع�شها واقعي ومنطقي ، و البع�س 
النتيجة  الأن  وقت  ياأخذ  قد  االأخر 
يف  اال�شتعجال  باأن  نرى  وقت،  تتطلب 
تر�شيد  و  ال�رضيبة  املنظومة  اإ�شالح 
ظل  يف  م�شتعجل  اأمر  هو  النفاقات 
بخ�شو�س  اأما  املحلي،  املورد  ال�شح 
ق�شية ال�شريفة االإ�شالمية لي�شت باالأمر 
 ، نعم  كاإ�شرتاتيجية  هي  اأال�شتعجايل 
حينما نتكلم على اجلهاز امل�رضيف لديه 
دورين ا�شتقطاب االأموال خارج الدورة 
اإيداع  على  النا�س  بت�شجيع  املالية 
لي�س  االإيداع  لكن  البنوك،  يف  اأموالهم 

جعلت  املا�شية  احلقبة  الأن  بال�شهل 
املوؤ�ش�شات،  يف  الثقة  يفقدون  النا�س 
�شعيفة  امل�رضفية  املنظومة  اأن  كما 
جدا البنوك غري متخ�ش�شة لذلك البد 
من تعميم االإجراء االإ�شالمي يف جميع 
البنوك  و امل�شارف ملن �شاء اأن يتخذ 
باأن  االإ�شارة  االإجراء،  وجتدر  هذا  له 
وهي  ميزة  فيها  االإ�شالمية  امل�شارف 
اأنها  تدعم امل�رضوع بعد درا�شة جدوله 
ل�شمان جناحه ،  خالفا على امل�شارف 
العادية  الذي يتوقف دوره على تقدمي 
القر�س للح�شول على الفائدة فقطك .

 
يف نظركم، ماهي الإجراءات 
احلكومة  تتخذها  اأن  يجب  التي 
تداعيات  من  القت�ساد  حلماية 

تفاقم الكورونا؟
اإ�شالح  يف  اال�شتعجال  من  البد 
املنظومة ال�رضيبية واجلبائية العمومية 
ال�شح  ظل  يف  اليوم  الأن  العجز  لتغطية 
املايل واملوارد املالية، مواردنا املالية 
التي  البرتولية  اجلباية  من  عموما 
ال�رضيبية  امل�شاحة  بتو�شيع  �شعفت، 
ومع  جتارة  له  من  كل  ت�شمل  واأن 
التهرب  من  للتخل�س  ال�رضيبة  تب�شيط 
ال�رضيبي، فاإ�شالح املنظومة ال�رضيبية 
اأكرب  للتح�شيل  ق�شوى  حتمية  اأ�شبح 
لتغطية بع�س العجز، كما يجب تر�شيد 
النفقات يف ميزانية التجهيز و الت�شيري 
وخا�شة يف ميزانية الت�شيري خا�شة فيما 
االإقتناءات  املتعلق  الثاين  باجلزء  تعلق 
احلد  تقلي�شها  اإىل  احلاجات  و 
امل�شاريع  تاأجيل  املطلوب،  االأدنى 
الو�شع  يتح�شن  حتى  ا�شتعجالية  الغري 
كالربامج الكبرية ميكن تاأجيلها، اإ�شالح 
دور  له  يكون  اأن  امل�رضيف  اجلهاز 
حقيقي يف متويل امل�شاريع و مرافقتها 
و ال يتوقف على الدعم املادي فقط ، 
التوجه اإىل التنوع االقت�شادي باالعتماد 
على قطاعني مهمني بالقطاع الفالحي 

املتو�شطة  ال�شناعات  به  يرتبط  و 
و  الغذائية  ال�شناعات  ة  ال�شغرية  و 
اخلروج  من  البد  الب�شيطة،  ال�شناعات 
لتنويع  التوجه  و  الريع  اقت�شاد  من 
االقت�شاد املحلي،  االقت�شاد اجلزائري 
فيه  يتحكم  ريعي  اقت�شاد  على  يعتمد 
�شعر البرتول ومن م�شاوئ ال�شدف �شعر 

الربميل يتحكم فيه و�شع �شحي.   

والو�سائل  الآليات  ماهي 
القطاعات  يف  لال�ستثمار 
الإ�سرتاتيجية حلماية القت�ساد 

الوطني ؟
يف  مئة  �شحيحة  احلكومة   مقاربة 
املوؤ�ش�شات  على  االعتماد  يف  املائة 
القانون  يف   ، املتو�شطة  و  ال�شغرية 
هناك  اجلزائر  العرف  و  اجلزائري 
�شغرية  وموؤ�ش�شات  م�شغرة  موؤ�ش�شات 
املوؤ�ش�شات  متو�شطة،  موؤ�ش�شات  و 
ال  املوؤ�ش�شات  حا�شنات  و  النا�شئة 
نا�شئة  موؤ�ش�شات  القانون  يف  يوجد 
املوؤ�ش�شة  الأن  حا�شنة  موؤ�ش�شات  اأو 
النا�شئة هي فرتة من فرتات املوؤ�ش�شات 
ال�شغرية و املتو�شطة، احلا�شنات اإجراء 
املوؤ�ش�شات،  االعتماد  اإجناح  اأجل  من 
الأنه  �شحيحة  املقاربة  هذه  على 
على  اعتمد  اإذا  عامليا  االقت�شاد 
يف  االقت�شاد  هذا  كبرية  موؤ�ش�شات 
خطر، كل اقت�شاد املوؤ�ش�شات ال�شغرية 
و امل�شغرة و املتو�شطة ،متتاز ب�شهولة 
على  االعتماد  التمويل،  �شهولة  الن�شاأة، 
من  البد  لذلك  الفردية،  الكفاءات 
واخلدمات  االإنتاج  قطاع  اإىل  توجيهها 

للم�شاهمة يف ن�شبة النمو االقت�شادي .
يف  املطروحة   ماهي   ال�شيناريوهات 

ظل ا�شتمرار انت�شار وباء كورونا؟
اإقبال  هو  متوقع  كان  الذي  ال�شيناريو 
النا�س على التخزين و الع ال�رضورية و 
هذا م�رض لالقت�شاد، �شلوك امل�شتهلك 
اأن  من  البد  ال�شلع،  قيمة  دور يف  يلعب 

يكون �شلوك امل�شتهلك اأن يكون عقالين، 
اإقبال كبري على ال�شلع يوؤدي اإىل ارتفاع 
االأمر  امل�شاربة،  و  اجل�شع  و  االأ�شعار 
باعتبارها و�شيط  الدولة  يتطلب تدخل 
بني  امل�شتهلك و املنتج وعلى م�شالح 
التجارة تدخل مراقبة االأ�شعار ت�شقيفها 
، الذي ت�شبب يف ارتفاع االأ�شعار و الندرة 
و  اإىل   تر�شيد  ،  ندعوا  هو امل�شتهلك 
اال�شتهالك  اأي�شا   ، اال�شتهالك  عقلنة 
امل�شاربة    كما  و  االحتكار  اىل  يوؤدي 
اأن يكفي ملدة  اأكدت  التجارة  وزارة  اأن 

كبرية .
يت�سبب   اأن  يف  تتوقعون  هل 

وباء كورونا يف كارثة اقت�سادية 
عاملية؟

اقت�شاد  م�س جميع  ت�شبب  كورونا  وباء 
اأتوقع  لكن  و  بالركود  ،  املهدد  العامل  
بعد  االقت�شادي  الن�شاط  بعث  اإعادة 
اأ�شعار  بانتعا�س  العاملي،  الوباء  تراجع 
لديا  الطلب  ،  على  �شيزيد  مما  نفط 
االأزمة  من  النهو�س  بعد  كبرية  قناعة 
اإىل  الربميل  �شعر  �شينتقل  ال�شحية 
الن�شاط  اإعادة  امل�شاعفة  و  اأ�شعاف 
�شيزداد  النا�س  ومتطلبات  االقت�شادي 
املحروقان  على  و  النفط  على  الطلب 
ذلك  تعوي�س  ميكن  و  بقوة  �شريتفع  و 
العجوزات  تغطية  وميكن  الفارق، 

املختلفة التي ثم ت�شجلها .

كورونا  فريو�س  تداعيات 
والقت�ساد  الأ�سواق  على 

العاملي ؟

غري م�شتبعد باأن وباء كورونا خمتلق  و 
هو نتيجة حرب جتارية بني دولة ال�شني 
والواليات املتحدة االأمريكية،االقت�شاد 
ال�شيني تاأثر بفعل هذا الوباء، كثري من 
عن  توقفت  ال�شينية  االأموال  روؤو�س 
لل�رضكات  لالأ�شهم  حاد  تراجع   ، العمل 
الن�شاط  توقف  ال�شينية،  الكربى 
ال�شينية، توقف  االقت�شادي ملوؤ�ش�شات 
عن حركة النقل و التنقل ، تراجع حاد 
اقت�شاد  باأن  نعلم  نحن  و  ن�شاطه،  يف 
االقت�شاد  من  باملئة   19 ميثل  ال�شني 
العاملي ، و االأكيد اأنه حينما يتوقف األيا 
يتوقف 19  باملئة من االقت�شاد العاملي 
اأخرى  دولة  من  بتفاوت  �شيرتاجع  و 
ح�شب نوعية اال�شترياد، الدولة الكربى 
التي كانت لها  اأملانيا و  اأمريكيا و  مثل 
مادية  و  املحروقات  من  احتياطات 
الدولة  لكن   ، ينجوا  اقت�شادها  مالية  

النامية اأكرث تهديدا من هذا الوباء

حذر اخلبري القت�سادي �سواهلية اأحمد  يف حوار خ�س به »الو�سط« من تداعيات فريو�س كورونا على 
القت�ساد، اأين  اأكد باأنه  اأثر مبا�سرة و�سرب  موازنة الدولة و امليزان التجاري والواردات من العملة ال�سعبة، 

بالإ�سافة اإىل الأثار اجلانبية على غرار  الطلب  الكبري على بع�س املنتوجات و ال�ستهالك غري الر�سيد 
الذي  �سيوؤدي اإىل ارتفاع الأ�سعار و الحتكار ، داعيا احلكومة  اإىل الإ�سراع  يف �سن  القانون التكميلي 

ملعاجلة خمتلف الختاللت يف الإيرادات و زيادة النفقات الفردية و حتركات م�سالح التجارة، خا�سة فيما 
تعلق  مبراقبة الأ�سعار و حماربة الحتكار و امل�ساربة و اجل�سع ، و مراقبة اقتناء امل�ستهلك.

من اأجل تفاذي التنقالت والكتظاظ  وتقلي�س 
انت�سار الوباء

توقيف �لقطار�ت و�حلافالت 
و�لرت�موي و�مليرتو و�لتليفرييك  

وزارة  من  ر�شمية  م�شادر  ك�شفت 
با�رضت  قد  م�شاحلها  النقل اأن 
العمل  اأجل  من  مارطونية  اجتماعات 
على تو�شيع دائرة احلماية بوباء كورونا 
ذات  النقل  و�شائل  توقيف  طريق  عن 
ويف  الوا�شع  للمواطنني  اال�شتيعاب 
النقل  مقدمتها  القطارات  وحافالت 
الرتامواي  بكل  اإىل  باالإ�شافة  العمومي 
من واليات وهران ، العا�شمة ، �شيدي 
بلعبا�س .. باالإ�شافة اإىل ميرتو اجلزائر 
والتليفرييك بكل من تلم�شان ، البليدة ، 

العا�شمة  وق�شنطينة .
يدخل  اأن  القرار  �شاأن  ومن  هذا 
غد  يوم  من  بداية  التنفيذ  حيز 
والوباء  حما�رضة  اخلمي�س  ل�شمان 

ومنع انت�شار ه خا�شة يف ظل التنقالت 
الكبرية  على م�شتوى املحطات ، والتي 
النقل  مرا�شلة  وزارة  مبوجبها  وجهت 
منع  بغية   « »�شوقرال  �رضكة  اإىل 
املحطات  داخل  الكبرية  التجمعات 
املطهرة  املواد  ا�شتعمال  �رضورة  مع 
اأخرى  الوباء ، من جهة  انت�شار  لتفادي 
�شيتم االإبقاء  على �شيارات االأجرة مع 
فر�س الكمامة على ال�شائق  والقفازات 
وكانت  ، هذا  الفريو�س  انت�شار  لتفادي 
الواليات  من  بالعديد  النقل  مديرية 
األزمت �شائقي احلافالت بني الواليات 
اإىل ا�شتعمال املطهرات ومواد التعقيم 

لتفادي تو�شع  دائرة االإ�شابة  بالوباء
حممد بن ترار

املديرية العامة لل�سرائب

تاأجيل �جال �إيد�ع �لت�سريحات و 
دفع �حلقوق و �لر�سوم 

جلنة الفتوى 

تعليق �سالة �جلمعة و�جلماعة 

بلدية بومردا�س

غلق »�حرت�زي« لل�سوق �الأ�سبوعي

اأعلنت املديرية العامة لل�رضائب، اأنه 
ا�شتثنائية  ب�شفة  تقرر  انه  الثالثاء، 
ودفع  الت�رضيحات  اإيداع  تاأجيل 
احلقوق والر�شوم وفقا لرزنامة جديدة 
وذلك تنفيذا لالإجراء الوطني للوقاية 
فريو�س  انت�شار  خطر  من  احلد  و 
كورونا )كوفيد-19(، ح�شب ما افاد به 

بيان املديرية.
»املديرية  ان  البيان  ذات  يف  جاء  و 
علم  اإىل  تنهي  لل�رضائب  العامة 
ب�شفة  تقرر  اأنه  بال�رضيبة  املكلفني 
الت�رضيحات  اإيداع  تاأجيل  ا�شتثنائية 
ودفع احلقوق والر�شوم من دون تطبيق 

غرامات التاأخري«.
التابعني  بال�رضيبة  للمكلفني  فبالن�شبة 
تاأجيل  مت  احلقيقي،  الربح  لنظام 
ج  )�شل�شلة  ال�شهري  الت�رضيح  اكتتاب 
احلقوق  دفع  وكذا  فيفري  ل�شهر   )50
 20 غاية  اإىل  به  املتعلقة  والر�شوم 

اأفريل 2020.

كما مت تاأجيل ت�شديد االأق�شاط الوقتية 
لل�رضيبة على الدخل االإجمايل و كذا 
اإىل  ال�رضكات  اأرباح  على  لل�رضيبة 
غاية 20 اأفريل 2020 اأما فيما يخ�س 
ملديرية  التابعني  بال�رضيبة  املكلفني 
اخلا�شعني  املوؤ�ش�شات،  كربيات 
بعد  عن  والدفع  الت�رضيح  الإلزامية 

فهم غري معنيني بهذه االإجراءات.
للمكلفني  بالن�شبة  اخرى،  جهة  من  و 
الت�رضيح  لنظام  التابعني  بال�رضيبة 
مت  فقد  احلرة(  )املهن  املراقب 
ال�شهري  الت�رضيح  اكتتاب  تاأجيل 
)فيما  فيفري  ل�شهر   )50 ج  )�شل�شلة 
يخ�س ال�رضيبة على الدخل االإجمايل 

/ االأجور( اإىل غاية 20 اأفريل 2020. 
ال�شيارات  ملالكي  بالن�شبة  اما 
ال�شياحية واملركبات النفعية ومركبات 
اأجل  اآخر  تاأجيل  نقل امل�شافرين فتم 
 2020 ل�شنة  ال�شيارات  ق�شيمة  القتناء 

اإىل غاية 31  ماي 2020. 

�شددت جلنة الفتوى على اأنه »�شار من 
الالزم �رضعا« اللجوء اإىل تعليق �شالة 
العبادة  ودور  امل�شاجد  وغلق  اجلمعة 
النت�شار  تفاديا  الوطن،  ربوع  كل  يف 
للجنة  بيان  يف  و  كورونا.  فريو�س 
الوزارية للفتوى، �شددت هذه االأخرية 

على اأنه »�شار من الالزم �رضعا اللجوء 
واجلماعات  اجلمعة  �شالة  تعليق  اإىل 
كل  يف  العبادة  ودور  امل�شاجد  وغلق 
ربوع الوطن، مع املحافظة على رفع 
عنا  اهلل  يرفع  اأن  اإىل  االأذان،  �شعرية 

هذا البالء والوباء بف�شله وكرمه«.

بومردا�س  بلدية  م�شالح  قررت 
الغلق االإحرتازي و  الوالية  بعا�شمة 
للمدينة  االأ�شبوعي  لل�شوق  املوؤقت 
االأ�شواق  اأكرب  و  اأقدم  اأحد  هو  و 
االإثنني  اأم�س  من  ابتداء  بالوالية، 

اإطار  يف  اآخر  اإ�شعار  غاية  اإىل  و 
الت�شدي  و  املكافحة  اإجراءات  
 ،)19 )كوفيد  كورونا  وباء  لتف�شي 
ح�شبما اأفاد به اليوم الثالثاء رئي�س 
املجل�س ال�شعبي لبلدية بومردا�س.

و  ال�شكان  و  ال�شحة  وزارة  �شجلت 
الثالثاء،  اأم�س  امل�شت�شفيات،  اإ�شالح 
)كوفيد- كورونا  بفريو�س  وفاة جديدة 
االإجمايل  العدد  بذلك  ليبلغ   ،)19
 60 للوفيات خم�س حاالت من جمموع 
حالة اإ�شابة موؤكدة وتتعلق حالة الوفاة 

اجلديدة برجل يبلغ من العمر 50 �شنة 
م�شاب مبر�س مزمن من والية البليدة، 

كان يف ات�شال باحلاالت االأوىل.
اليقظة  »نظام  اأن  على  الوزارة  وتوؤكد 
�شاري  يبقى  اأقرته،  الذي  التاأهب  و 
الطبية  الفرق  تبقى  كما  املفعول، 

جمندة و على اأق�شى درجات التاأهب«و 
الو�شع، تو�شي وزارة ال�شحة  اإزاء هذا 
الوقائية  االإجراءات  تعزيز  بـ«�رضورة 
التالية املتمثلة يف غ�شل اليدين باملاء 
و ال�شابون اأو ا�شتعمال حملول كحويل، 
مع  احلر�س، عند ال�شعال اأو العط�س، 

باملرفقني  الفم  و  االأنف  تغطية  على 
اأحادي  ا�شتعمال  ذو  ورقي  مبنديل  اأو 
اال�شتعمال  بعد  فورا  منه  التخل�س  و 
من  للمزيد  بعدها«و  اليدين  غ�شل  و 
ت�شفح  اإىل  الوزارة  تدعو  املعلومات، 

.www.sante.gov.dz موقعها

فريو�س كورونا 

ت�سجيل خام�س وفاة  باجلز�ئر 

ب�سبب كورونا

�إغالق موؤقت للمركز �لثقايف 
�الأمريكي باجلز�ئر 

املتحدة   الواليات  �شفارة  اأعلنت 
االأمريكية باجلزائر عن اإغالق املركز 
الثقايف االأمريكي يف اجلزائر كاإجراء 
 ،   19 كوفيد  فريو�س  �شد  وقائي 
ابتداء من 15 مار�س واإىل غاية اإ�شعار 
اآخر، وياأتي هذا القرار ح�شب البيان 
»على  »الو�شط  يومية  حت�شلت  الذي 

احرتازي  موؤقت  كاإجراء  منه   ن�شخة 
اتخذتها  التي  القرارات  مع  يتما�شى 
ب�شفة  الإيقاف  اجلزائرية  احلكومة 
بحيث  الثقافية.  الن�شاطات  موؤقتة 
والف�شاءات  املراكز  من  العديد  اأن 
باتخاذ  قامت  العامل  حول  الثقافية 

ح.مقرارات مماثلة.
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الإمكانيات متوفرة لكن التعقل مطلوب
 

.    مقني قوال: مل يتم ت�سجيل اأي حالة اإ�سابة موؤكدة بكورونا يف تلم�سان

.     �سابني نفي�سة: »الإمكانيات متوفرة لكن التعقل مطلوب«

.     بن بختي �سمرية: ن�سبنا خلية اأزمة وو�سعنا خمططا وقائيا 

خمت�سون يف علم الأوبئة والوقاية يوؤكدون لـ"الو�سط":

 مرمي خمي�سة

الأوبئة  م�صلحة  رئي�س  ك�صف  بداية، 
اجلامعي  امل�صت�صفى  يف  والوقاية، 
مقني  بتلم�صان،  تيجاين،  دمرجي 
بلدان  ككل  اجلزائر  اأن  اأم�س،  قوال، 
هذا  ملواجهة  تاأهبت  قد  العامل، 
القارات،  كل  اجتاح  الذي  الوباء 
هذا  يف  اتخذتها  التي  والإجراءات 
ملنع  به،  يقتدى  مثال  اخل�صو�س، 
حما�رصته  خالل  من  الوباء،  تف�صي 
اأن  املتوفرة، خ�صو�صا  الو�صائل  بكل 
تكمن يف  الوباء ح�صبه،  هذا  خطورة 
اأكرب  اإيطاليا  ولعل  العدوى،  �رصعة 

مثال موؤمل على ذلك.

خ�س�سنا خيمة ل�ستقبال 
امل�سابني املحتملني

من جهة اأخرى، قال مقني يف ت�رصيح 
خ�س به جريدة »الو�صط« اأن الكورونا 
هذا  ي�صتحق  عاملي،  وباء  باعتباره 
ي�صاعد  لأنه  التهويل،  من  احلجم 
املو�صوع  مع  اجلميع  التعامل  على 
ال�صحي  اجلانب  من  اأكرب،  بجدية 
الوقائي، رغم اأن له انعكا�صات اأخرى 
�صلبية، م�صريا باملنا�صبة، اأن الهياكل 
قد  بالولية،  اجلوارية  ال�صحية 
تعاونت مع الإذاعة املحلية لتلم�صان، 
وحت�صي�صية  اإ�صهارية  مقاطع  لإخراج 

حول املر�س، تذاع يوميا.
ذات  اأف�صح  ال�صياق،  ذات  ويف 
اجلامعي  امل�صت�صفى  اأن  املتحدث، 
بتلم�صان، قد �صيد يف الآونة الأخرية 
خيمة، خ�ص�صت ل�صتقبال امل�صابني 
على  كورونا،  بفريو�س  املحتملني، 
على  منها  حر�صا  ال�صاعة،  مدار 
مع  امل�صابني،  هوؤلء  احتكاك  عدم 
انت�صار  ملنع  الأ�صحاء،  الأ�صخا�س 

العدوى.
مل يتم ت�سجيل اأي حالة 
اإ�سابة موؤكدة بكورونا يف 

تلم�سان

كما ذكر الدكتور مقني، خالل حديثه 
قد  تلم�صان،  ولية  اأن  »الو�صط«،  مع 
لعزل  الرم�صي،  م�صت�صفى  خ�ص�صت 
املر�صى املحتملني، لفريو�س كورونا، 
بطاقة ا�صتيعاب قدرت بـ100 �رصير، 
على  تاأهب  هناك  اأن  اىل  بالإ�صافة، 
ال�صتعجالت،  م�صالح  كل  م�صتوى 
اجلوارية  ال�صت�صفائية  باملراكز 
بالولية، يف كل: من الغزوات، مغنية، 
ندرومة، �صبدو وغريها، وحلد الآن مل 
يتم ت�صجيل اأي حالة موؤكدة لالإ�صابة، 
لكن  حالت،   7 يف  ا�صتبهنا  اأننا  رغم 
اأظهرت نتائج  الك�صف،  نتائج حتاليل 

�صلبية.
امل�صدر،  ذات  ثمن  اأخرى،  جهة  من 
احلكومة  بها  قامت  التي  الإجراءات 
كورونا،  فريو�س  تف�صي  من  للحد 
حما�رصة  يف  �صت�صاهم  اأنها  واعترب 
لأن  تدريجيا،  عليه  والق�صاء  الوباء، 
اأغلب احلالت  املر�صودة م�صتوردة، 
املنحنى  اأن  الوقت،  ذات  يف  معربا 
ت�صاعدا  ي�صهد  اجلزائر،  يف  الوبائي 
تتو�صع  الوباء،  تف�صي  والبوؤر  خميفا، 
املعنية،  اجلهات  لذا  يوم،  بعد  يوما 
اأكرث  اإجراءات  باتخاذ  مطالبة 
املر�س،  ملواجهة  وجراأة  �رصامة، 
مثلما  بوفاريك،  و  بليدة  يف  خا�صة 

قامت به باقي الدول املوبوءة.

هذا هو اأ�سعف الإميان 
ملواجهة كورونا

الأوبئة  م�صلحة  ن�صح  الأخري،  يف 
اجلامعي  امل�صت�صفى  يف  والوقاية، 
دمرجي تيجاين، بتلم�صان، املواطنني 
يف حال نفاذ وغياب الو�صائل الوقائية، 
اإىل ا�صتعمال املواد الكحولية لتعقيم 
وماء  الأبي�س،  كاخلل  املنازل، 
الإميان،  اأ�صعف  باعتباره  كالونيا، 
اأهمية  اإغفال  دون  قوله،  حد  على 
اأو املحلول  بال�صابون،  الأيدي  غ�صل 
ا�صتعمال  اإىل  بالإ�صافة  الكحويل، 
يف  خا�صة  الوجه،  وقناع  القفازات، 
الأماكن، التي ت�صهد احتكاك وات�صال 
نقل  لتفادي  املواطنني،  بني  م�صتمر 
ت�صديق  و  الن�صياق  وعدم  العدوى، 
التوا�صل  و�صائل  عرب  تداوله  يتم  ما 
وو�صفات  خلطات  من  الجتماعي، 
والزعرت  الثوم  من  معدة  طبيعية، 
الإ�صابة  لعدم  ك�صمان  وغريها، 

بالفريو�س.
�سابني نفي�سة 

»الإمكانيات متوفرة لكن 
التعقل مطلوب«

جمال  يف  املخت�صة  الطبيبة  اأكدت 

م�صت�صفى  يف  والوقاية،  الأوبئة  علم 
نفي�صة،  �صابني  لتلم�صان،  اجلامعي 
يف  ال�صحية  املنظومة  اأن  اأم�س، 
اأكمل  عل  بدورها،  قائمة  اجلزائر، 
كوفيد- مواجهة  يخ�س  فيما  وجه، 
املواطنون  يعي  اأن  يجب  لكن   ،19
عاملي،  م�صكل  امل�صكل  اأن  ح�صبها، 
ت�صتطع  مل  املتقدمة،  الدول  فحتى 
ال�رصيع  التف�صي  مواجهة  ما  اإىل حد 
للوباء، رغم ما متتلكه من اإمكانيات، 
والأخرية،  الأوىل  املهمة  اأن  معتربة 
هي  ال�صحة،  جمال  يف  للمخت�صني 
التكفل بجميع احلالت، ومنع انت�صار 
املتوفرة  الطرق  ب�صتى  الفريو�س، 

لدينا.
يف  �صابني  اأ�صارت  ال�صياق،  ذات  يف 
»الو�صط«،  به جريدة  ت�رصيح خ�صت 
بتكثيف  مطالبة  املعنية  اجلهات  اأن 
والتوعوية،  التح�صي�صة  احلمالت 
�صاأنها،  من  التي  الوحيدة  وهي 
خالل  من  الوباء،  انت�صار  من  احلد 
بخطورة  املواطنني،  حت�صي�س 
الوباء، والأعرا�س املحتملة يف حالة 
الإ�صابة، اإىل جانب تعليم املواطنني، 
الوقائية  بالتدابري  القيام  كيفية 

اليومية، ب�صورة �صليمة.
املتحدثة،  ذات  �صددت  حني،  يف 
امل�صابني  ال�صباب  فئة  على  اأن 
بالأنفلونزا الب�صيطة، اأن يعيوا خطورة 
امل�صنني،  لالأ�صخا�س  العدوى،  نقل 
مزمنة،  اأمرا�س  من  يعانون  والذين 
ح�صبها،  الو�صع  �صياأزم  الذي  الأمر 
�صي�صاعد  ما  الوباء،  انت�صار  حال  يف 
كورونا،  فريو�س  تف�صي  �رصعة  على 

بني هوؤلء، ل قدر اهلل.
علم  جمال  يف  املخت�صة  دعت  كما 
م�صت�صفى  يف  والوقاية،  الأوبئة 
املواطنني  اأن  اإىل  لتلم�صان  اجلامعي 
باحلكمة  بالتحلي  مطالبني 
الأمور  اإعطاء  وعدم  وامل�صوؤولية، 
ما  خالل  من  حجمها،  من  اأكرب 
يعرف بـ »الو�صوا�س املر�صي«، الذي 
ما  الإ�صابة،  من  نتيجة اخلوف  ياأتي 

الو�صائل  �صياع  اإىل  ح�صبها،  �صيوؤدي 
التكفل  يف  املر�صودة،  الطبية 
مبر�صى غري حقيقيني، رغم اأنه حلد 
متوفرة،  الإمكانيات  كل  ال�صاعة، 
تف�صي  حال  يف  بامل�صابني،  للتكفل 
فريو�س كورونا، وبالتايل يجب التعقل 
ا�صتعمال  وح�صن  قولها،  حد  على 
الإمكانيات املوفرة، من قبل الأطباء 

واملر�صى، على حد �صواء.
بن بختي �سمرية 

ن�سبنا خلية اأزمة مع و�سع 
خمطط وقائي ملواجهة كورونا

 
الطبيبة  اأف�صحت  منف�صل،  �صياق  يف 
الأوبئة  علم  جمال  يف  املخت�صة 
اجلامعي  م�صت�صفى  يف  والوقاية، 
اأم�س،  �صمرية،  بختي  بن  لتلم�صان، 
الأيام  يف  مل�صوا  قد  الأطباء  اأن 
بجدية  املواطنني  تعامل  الأخرية، 
اأ�صبحوا  كورونا، حيث  مو�صوع  حول 
الوباء،  بخطورة  وا�صحة  دراية  على 
وما  الوقاية؟،  وكيفية  ينت�رص؟،  كيف 
وو�صائل  الإعالم  بف�صل  ذلك،  اإىل 
اأمر  وهذا  الجتماعي،  الت�صال 
م�صرية  التفاوؤل،  اإىل  يدعو  اإيجابي، 
لتجاوز  التحدي،  رفع  يخ�س  فيما 
هذا المتحان ال�صعب، باأقل خ�صائر 
هذا  مواجهة  م�صوؤولية  اأن  ممكنة، 
دون  اجلميع،  على  تقع  الفريو�س، 

ا�صتثناء، لأخذ احليطة واحلذر.
يف  بختي،  بن  ك�صفت  جهتها،  من 
»الو�صط«،  به جريدة  ت�رصيح خ�صت 
اأن امل�صت�صفى اجلامعي، يف تلم�صان، 
قد و�صعت خمطط وقائي، ملواجهة 
جتنيد  خالل  من  كورونا،  فريو�س 
الإمكانيات  مع  خمت�صني،  اأطباء 
اإن�صاء  جانب  اىل  ال�رصورية،  الطبية 
الإجراءات  لتخاذ  اأزمة«،  »خلية 
تطور  حال  يف  ال�رصورية،  الفورية 
الو�صع نحو الأ�صواأ، للتكفل بامل�صابني 
املحتملني على اأكمل وجه، وتوظيف 
الإمكانيات املتوفرة بحكمة، للخروج 

باأقل خ�صائر ممكنة 
املخت�صة  الطبيبة  ن�صحت  حني،  يف 
والوقاية،  الأوبئة  علم  جمال  يف 
لتلم�صان،  اجلامعي  م�صت�صفى  يف 
من  كيلة  بخلط  البيوت،  ربات  كافة 
من  كيالت  �صتة  مع  اجلافيل،  ماء 
البيت،  كل  لتعقيم  اناء  يف  املاء، 
اأحد  اإ�صابة  طبعا،  حال  يف  وهذا 
ملنع  باملر�س،  الأ�رصة  اأفراد 
باقي  اىل  العدوى،بال�صافة  انتقال 
كغ�صل  الحتياطات  بباقي  القيام 
الورقية،  املناديل  وا�صتعمال  اليدين 

وغريها.

اأكد خمت�سون يف جمال علم الأوبئة والوقاية، اأن الإجراءات املتخذة حلد ال�ساعة، من قبل احلكومة، هي اإجراءات 
�سليمة ومنطقية، تتما�سى مع تطور الو�سع الوبائي للفريو�س يف اجلزائر، معتربين، اأن رفع التحدي، والوقوف يف 

وجه كورونا، من اليوم و�ساعدا، م�سوؤولية اجلميع.

كورونا يجمعنا !

عالء الدين مقورة

رئي�س اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني

رفع الإنتاج اإىل 20 باملائة ملواجهة 
الطلب املتزايد

بعد اأن جمعنا احلراك ووحدنا �صد 
يف  عاثت  �صيا�صية   « »طغمة  اأكرب 
الأر�س ف�صادا واإف�صادا وجعلنا ندرك 
اأن م�صرينا م�صرتك واأن هاته البطانة 
وال�صعب  اهلل  وبف�صل  التي  الفا�صدة 
،نف�س  نهائيا  ا�صتئ�صالها  مت  وجي�صه 
كورونا«  »فريو�س  لـ  بالن�صبة  ال�صيء 
رغم اأنه وباء فّتاك جعل العامل ترتعد 
 اأمامها كل اجلبابرة . فرائ�صه وتخُرّ
جعل اجلزائريني وبعد ا�صتهزاء طويل 
من فريو�س »كورونا« يتحدون ويعلنون 
حتمل  وت�صامن  توعية  حمالت  عن 
دارك«  »�صد  منها  خمتلفة  �صعارات 
و ل توؤذي الآخرين وهاته امل�صائب 
وخطورتها  اختالفها  على  والنكبات 
يتيقنون  وجتعلهم  اجلزائريني  توحد 
اأن امل�صري واحد والنهاية واحدة واأن 

مايجمعنا اأكرث مما يفرقنا .
اجلزائريني  تخدم  دائما  فالأزمات 
روح   جديد  من  فيهم  وتخلق 
التوا�صل  فمواقع   ، والتكافل  التاآخي 
حمالت  ت�صهد  حاليا  الجتماعي 
و�صحفيني  مواطنني  من  ت�صامن 

واأطباء وخمت�صني يف حال ما حدث 
اإ�صافة  اهلل-  �صمح  ل   – طارئ  اأي 
بع�س  اأعلنها  التي  الدعوات  اإل 
اخلا�صة  املواقف  لتنظيف  ال�صباب 
الأجرة  و�صّيارات  باحلافالت 

والقطارات .
الوطن  اأبناء  بني  الوحدة  وجتديد 
الواحد من فرتة لفرتة �رصورية جدا 
رغم بع�س النقائ�س و التاأخرات من 
كالتوقيف  الر�صمية  اجلهات  طرف 
التي  والبحري  اجلوي  للنقل  الفوري 
من  وا�صعة  مطالبة  حملة  بعد  اأتت 
حلد  نفهم  فلم  اجلزائريني  طرف 
التقاع�س حتى يف  اإن كان هذا  الآن 
طرف  من  الر�صمية  املعلومة  نقل 
مق�صود  واملخولة  الو�صية  اجلهات 
حقيقي  اإدراك  عدم  عن  ناجت  اأم 
بخطورة هذا الوباء وعن ماميكن اأن 

يفعل لو انت�رص .
ال�صعب  من  احللول  تاأتي  ما  دائما 
اجلهات  مرة  كل  وتثبت  اجلزائري 
الر�صمية اأنها مل ت�صل ومل ترقى باأن 

ت�صري دولة بحجم اجلزائر .

للتجار  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  ك�صف 
اأن  اأم�س،  بولنوار،  طاهر  واحلرفيني، 
بع�س  يف  للجزائر،  ذاتي  اكتفاء  هناك 
الإنتاج  حيث  من  الغذائية،  املواد 
فيما  باملائة،   90 اإىل  ت�صل  الوطني، 
م�صتقات  ،الع�صائر،  امل�صربات  يخ�س 
العجائن، خ�رص وفواكه، معتربا اأن منع 
الإنتاج  ت�صجيع  مع  للت�صدير،  احلكومة 
الو�صع  جتاوز  يف  ي�صاعد  املحلي، 

احلايل.
اأما فيما يخ�س �صناعة املواد الغذائية، 
م�صنعي  اإىل  نداء   ، بولنوار  وجه  فقد 
ال�صتعمال  وا�صعة  الغذائية  املواد 
يقدر  بـما  موؤقتا  الإنتاج  لزيادة  حمليا، 
زيادة  ليعو�صوا  باملائة،   20 اإىل  بـ10 
الأخرية،  الآونة  يف  احلا�صلة،  الطلب 
العجائن  من  كل  يف  كورونا،  ب�صبب 
واملعلبات،  امل�صربات  وم�صتقاتها، 

الزيت، القهوة، ال�صكر، الزيت، احلليب 
يف  املرتقب،  العجز  ل�صد  وم�صتقاته، 
عند  خا�صة  ال�صتهالكية،  املواد  هذه 
من ميتلكون خمزون من املواد الأولية، 
وهذا ق�صد غلق الباب اأمام امل�صاربني 
لرفع  الفر�صة،  لنتهاز  واملحتكرين، 

الأ�صعار، يف الأوقات احلرجة.
املتحدث،  ذات  اأكد  ال�صياق،  نف�س  يف 
اأن ظاهرة الهلع و�رصاء وتكدي�س املواد 
الغذائية، �صاهمت ب�صكل كبري، يف تاأثر 
الأ�صعار، وفتح الباب للم�صاربة، ولي�س 
هذا فقط، بل من اجلانب ال�صحي، هذا 
الأمر، اأي�صا خطري، لأنه ي�صاهم ل قدر 
تف�صي  على  م�صاعدة  بيئة  خلق  اهلل يف 
املر�س، م�صريا اأن كل املعطيات توؤكد 
الأقل  اأن املخزون احلايل، يكفي على 
يوجد  ل  وبالتايل  املقبلة،  اأ�صهر  ل�صتة 

مربر ملا يحدث حاليا.

الغربية  الوليات  اأم�س  نهار  عا�صت 
ح�رصا  الكربى  وخا�صة  املدن 
الزائد  اخلوف  بفعل  للتجول 
قلت  حيث  من  فريو�س  الكورونا، 
واملقاهي  الأ�صواق  واأغلقت  احلركة 
كربيات  اإىل  بالإ�صافة  اأبوابها 
القليل  العدد  كان  حني  يف  املحالت 
الذين  اأرغمتهم  املواطنني  من 
الظروف على  ي�صري بحذر مع ارتداء 
حني  يف   ، القفازات  والكمامات 
عرف  حني  يف  النقل  و�صائل  تقل�صت 
الغذائية  تهافتا  املواد  على  الإقبال 
اأدى  ما  نفاذها  من  خوفا  كبريا 
اإىل  نذرة يف  املواد الأولية ، وقلة يف 
الأ�صواق  حظر  بعد  والفواكه  اخل�رص 
من   ، اجلملة  الأ�صبوعية  واأ�صواق 
الأمن  مديريات  با�رصت  اأخر  جانب 
النا�صطة  اجلمعيات  مع  بالتعاون 
وتوزيع  توعية  بحمالت  القيام  على 
واملطهرات  والقفازات  الكمامات 

على املواطنني وال�صائقني .
املقاهي  اأغلقت  وهران  ففي 
املحالت  كبار  اأبوابها  بالإ�صافة  اإىل 
املركز  راأ�صها  على  التجارية 
الكائن  بحي   « »اأردي�س  التجاري 
العديد  اإىل  اأي�صطو  بالإ�صافة 
بو�صط  التجارية  املحالت  من 
اجلديدة  يف  واملدينة  املدينة 
واخلوف  الهلع  ارتفعت  حالة  حني 

املواد  اأزمة  يف  خلق  والت�صوق  ما 
وال�صكر  الزيت  الغذائية  خا�صة 
واملواد  والعجائن  وال�صميد 
من  عليها  تهافتا  عرفت  الأولية  التي 
قبل املواطنني اخلائفني من الندرة،اأما 
املدينة  �صبيحة  بتلم�صان  فعا�صت 
اأم�س �صلال  تاما حيث توقفت احلركة 
فاأغلقت كل املحالت التجارية  الكربى 
ـ، واملقاهي  واملطاعم ، كما �صهدت 
وا�صعا  للكمامات  انت�صارا  املدينة 
و�صط  �صائقي  خا�صة  القفازات  و 
�صيارات الأجرة واحلافالت  واأ�صحاب 
حني  يف  املفتوحة  املحالت  بع�س 
هجوما  التجارية  عرفت  املحالت 
نفذت  املواد  ال�صكان  حيث  قبل  من 
حني   تتم  يف  املحالت  من  الأولية 
من  الأ�صبوعية  بكل  الأ�صواق  حظر 
تعليمات  واإعطاء  ومغنية  الرم�صي 
املجمعات  الأ�صواق  اإقامة  مبنع 
التجارية  ما خلق حالة من التخوف  ، 
املدينة  وب�صيدي  بلعبا�س  �صهدت 
�صلال كبري وقلة احلركية بهذه املدينة 
بعد غلق املقاهي واملطاعم وكربيات 
املحالت  والتي �صهدت اأول اأم�س غزوا 
الغذائية  لطلب  املواد  ال�صكان  من 
الوا�صع  خا�صة  ال�صتهالك  ذات 

ال�صميد ، ال�صكر،العجائن ... .
حممد بن ترار

فريو�س كورونا

منظمات طالبية تعلق م�ساركتها يف امل�سريات 

وباء الكرونا  

حظر التجول  بالوليات الغربية  

نا�صطة،    طالبية  فعاليات 
تعليق  لها  بيان  يف  الثالثاء  اأم�س 
الثالثاء  م�صريات  يف  م�صاركتها 
امل�صلحة  من  »انطالقا  واجلمعة 
للم�صوؤولية  وتقديرنا  للوطن    العليا 
هذ  خالل  والتاريخية  الخالقية« 

الظرف الع�صيب 
تف�صي  ظل  البالد يف  فيه  التي متر 

فريو�س كورونا )كوفيد-19 ( وجاء يف 
ت�صم  التي  الطالبية  الفعاليات  بيان 
»من  انطالقا    اأنه  تنظيمات  ثماين 
وتقديرنا  للوطن    العليا  امل�صلحة 
والتاريخية«  الخالقية  للم�صوؤولية 
التي ت�صاحب هذا الظرف الع�صيب 
ال�صادر  البيان  بتو�صيات  وعمال 
الأطباء)...(  من  جمموعة  عن 

يف  مل�صاركتنا  تعليقنا  »نعلن   ،
حتى  واجلمعة  الثالثاء  م�صريات 
م�صتجدات  وح�صب  الأزمة  مرور 
الو�صع« داعية اإىل »تغليب امل�صلحة 
الوطنية وتعليق خروج الطلبة حماية 

لأنف�صهم ولوطنهم«.
وكانت جمموعة من اأطباء و�صيادلة 
دعت،  قد  ال�صحة  يف  وممار�صني 

الثنني،  اأم�س  لهم  اجتماع  خالل 
التجمعات  جتنب  اىل  املواطنني 
امل�صريات  وتعليق  واملظاهرات 
ال�صعبية وتفادي كل اأماكن الكتظاظ 
احلفالت،  قاعات  كالأ�صواق، 
النقل  وو�صائل  امل�صاجد  املقاهي، 
النظافة  �رصوط  والتزام  العمومية 

والمن ال�صحي.
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اح�سن خال�س   

اإحراز  يف  الطمع  دفع  لقد 
انت�صار على الثورة التحريرية 
اال�صتعمارية  ال�صلطات 
�صبع  من  اأكرث  االنتظار  اإىل 
�صنوات بعد نداء اأول نوفمرب 
اأول  من  نادى  الذي   1954
مع  ات�صاالت  فتح  اإىل  يوم 
جاء  فقد  الفرن�صي  اجلانب 
»وحتا�صيا  اأنه  النداء  يف 
وللتدليل  اخلاطئة  للتاأويالت 
يف  احلقيقة  رغبتنا  على 
للخ�صائر  وحتديدا  ال�صلم، 
الب�رشية واإراقة الدماء، فقد 
الفرن�صية  لل�صلطات  اأعددنا 
اإذا  وثيقة م�رشفة للمناق�صة، 
كانت هذه ال�صلطات حتدوها 
نهائيا  وتعرتف  الطيبة،  النية 
ت�صتعمرها  التي  لل�صعوب 
م�صريها   تقرير  يف  بحقها 
النداء  ذهب  بل  بنف�صها.« 
لفتح  املبا�رشة  الدعوة  اإىل 

مبنية  مفاو�صات 
»االعرتاف  على 
جلن�صية  با
ية  ئر ا جلز ا
علنية  بطريقة 
 ، �صمية ر و
بذلك   ملغية 
االأقاويل  كل 
ت  ا ر ا لقر ا و
نني  ا لقو ا و
جتعل  التي 

اجلزائر  من 
التاريخ  رغم  فرن�صية  اأر�صا 
والدين  واللغة  واجلغرافيا 
والعادات لل�صعب اجلزائري.

اأكدتها  التي  املبادئ  وهي 
وخمتلف  ال�صومام  وثيقة 
وثائق جبهة التحرير الوطني 
وبالرغم  اأنه  غري  التاريخية، 

منحتها  التي  ال�رشعية  من 
ات�صال  الأي  الن�صو�ص  هذه 
اإال  الفرن�صي  الطرف  مع 
منذ  متت  التي  االت�صاالت 
عام 1955 اإىل غاية عام 1960  
كانت حمت�صمة هدفها ج�ص 
النب�ص مثل تلك التي قام بها 
اأطراف  مع  فرحات  عبا�ص 
من احلكومة الفرن�صية بطلب 
التي  من رم�صان عبان وتلك 
بله  بن  احمد  عنها  ك�صف 
احلكومة  مع  اال�صتقالل  بعد 
اعرت�ص  والتي  الفرن�صية 
اجلي�ص  جرناالت  عليها 
تو�صلت  اأن  بعد  الفرن�صي 
اأ�صهر  اإىل »�صيغة« بع ثمانية 
اختطاف  اإىل  ذلك  واأدى 
الطائرة التي كانت تقل القادة 
 ،1956 اأكتوبر  يف  اخلم�صة 
ت�صاف اإليها االت�صاالت التي 
بقيادة  االإليزي  وفد  بها  قام 
�صي  املدعو  زعموم  حممد 
�صالح رفقة جياليل بونعامة 

و�صل  الذي  بو�صامة  وخل�رش 
اإىل مكتب ديغول �صمن خطة 
االأخري  هذا  اأعدها  فا�صلة 
التحرير  جي�ص  لتق�صيم 
الوطني يف حماولة للتفاو�ص 
التي  الرابعة  الوالية  مع قادة 
يوجد يف اإقليمها مقر احلاكم 

وفد  لكن  الفرن�صي  العام 
ديغول  اأبلغ  الرابعة  الوالية 
للتفاو�ص  موؤهل  غري  اأنه 
مع  للتفاو�ص  اأياه  داعيا 
احمد  وهم  لونوا  �صجناء 
بو�صياف  وحممد  بله  بن 
وحممد  احمد  ايت  وح�صني 
خي�رش. ومن بني االت�صاالت 
يقال  التي  تلك  تذكر  التي 
بها  قام  �صعدي  يا�صف  اإن 
و�صبتمرب1957  جويلية  يف 
اأنه  غري  تليون  جرمني  مع 
اإىل  مل يك�صف عن تفا�صيلها 
ات�صاالت  يجعلها  مما  اليوم 

معزولة. 
على  االت�صاالت  هذه  وتدل 
للثورة  االأ�صا�صي  الهدف  اأن 
الو�صول  هو  التحريرية 
بني  ال�صلم  حتقيق  اإىل 
والنظام  املكافحة  اجلزائر 
اأ�صا�ص  على  اال�صتعماري 
باال�صتقالل  االعرتاف 
وال�صيادة اجلزائرية لكن ثمة 

عوامل تتعلق بتغري احلكومات 
التي  والتحوالت  فرن�صا  يف 
الثورة  قيادات  عرفتها 
االت�صاالت  اأبقى  التحريرية 
عن  بعيدة  النزاع  طريف  بني 
بالنظر  الق�صوى  االأولويات 
كانت  وما  ح�صا�صيتها  اإىل 

واتهامات  تاأويالت  جتره من 
باخليانة بني اأطراف قيادات 

الثورة يف الداخل واخلارج.
طابو  جتاوز  ممكنا  يكن  ومل 
فرن�صا  مع  االت�صاالت 
احلكومة  ت�صكيل  بعد  اإال 
�صبتمرب  يف  املوؤقتة 
وتاأكيد   1958 عام  من 
ذلك  بعد  عاما  ديغول 
تقرير  يف  اجلزائريني  حق 
يعر�ص  اأن  قبل  م�صريهم 
قادة  على   1959 نوفمرب  يف 
الثورة الدخول يف مفاو�صات 
لبحث �رشوط اإيقاف القتال 
ويوؤكد  املعارك  واإنهاء 
عندما   1960 جوان  يف  ذلك 
اأعلن، بعد و�صاطة �صوي�رشية 

الديبلوما�صي  قادها 
اأوليفي  ال�صوي�رشي 
ا�صتعداده  عن  النغ، 
من  وفد  ال�صتقبال 
يف  الثورة  قادة 
ما  وهو  باري�ص 
اأمام  الطريق  مهد 
املوؤقتة  احلكومة 

على  اجللو�ص  مببداأ  للقبول 
وفد  مع  املفاو�صات  طاولة 
يف  الفرن�صية  احلكومة  من 
الفرن�صية  ميالن  مدينة 
اأيام  اأربعة  بعد  ف�صلت  التي 
اأن  قبل  انطالقها  من  فقط 
عاما  اإيفيان  يف  ت�صتاأنف 
جزائري  بوفد  ذلك  بعد 
وكان  بلقا�صم  كرمي  قاده 
ي�صم كال من احمد بومنجل 
وحممد  دحلب  و�صعد 
والطيب  يحيى  بن  ال�صديق 

بوحلروف ور�صا مالك وعلي 
اإال  اأحمد  وقايد  منجلي 
الفرن�صي  الوفد  اإ�رشار  اأن 

كاتب  جوك�ص  لوي�ص  بقيادة 
املكلف  الفرن�صي  الدولة 
على  اجلزائرية  بالق�صايا 
واحلفاظ  ال�صحراء  ف�صل 
امل�صتوطنني  امتيازات  على 
وجتريد  االأوروبيني 
الوطني  التحرير  جي�ص 
الوفد  جعل  ال�صالح  من 
اجلزائري ين�صحب لت�صتاأنف 
 1962 ربيع  يف  املفاو�صات 
بعد جهود و�صاطة �صوي�رشية 
اأفعال  ردود  كلفتها  جديدة 

املتطرفني  من  عنيفة 
يف  وال�صوي�رشيني  الفرن�صيني 
اإىل  اأدت  و�صوي�رشا  اجلزائر 

اإيفيان  بلدية  رئي�ص  اغتيال 
على يد متطرفني من اأن�صار 
واإىل  فرن�صية  اجلزائر  بقاء 
املدينة  �رشطة  رئي�ص  تلقي 
الوفد  بحماية  املكلف 
تهديد  ر�صالة  اجلزائري 
بلد  الإيواء  »القلق   عن  تعرب 
معروف ب�صيا�صته االإن�صانية، 
القتلة  من  ملجموعة 
وحتذير  واالإرهابيني...« 
الرتاجع  يتم  مل  »اإذا  اأنه  من 
ي�صمى  ما  اأع�صاء  اإيواء  عن 

باحلكومة املوؤقتة اجلزائرية، 
لتفجري  �صنلجاأ  فاإننا 
واملقرات  العمومية  املباين 

احلكومية...«.
تلك  من  وبالرغم 
وفد  على  ال�صغوط 
على  املوؤقتة  احلكومة 
وقع خالفاتها مع قيادة 
التحرير  جي�ص  اأركان 
هواري  بقيادة  الوطني 
ال�صغوط  وتلك  بومدين 
ال�صلطات  تلقتها  التي 
ا�صطرت  التي  ال�صوي�رشية 
التامة  ال�رشية  التزام  اإىل 
يوم  اآخر  اإىل  للمفاو�صات 
ولدت  قد  اإيفيان  وثيقة  فاإن 
الطرفان  عليها  وقع  ان  بعد 
الوطني  املجل�ص  ثقة  ونالت 
باأغلبية  اجلزائرية  للثورة 
اأ�صواب  ب�صعة  اإال  �صاحقة 
بومدين  هواري  �صوت  منها 
للجزائر  رئي�صا  �صار  الذي 
من  �صنوات فقط  ثالث  بعد 

التوقيع عليها.  

�أي مكا�سب التفاقيات �إيفيان؟ 
ل باأ�س اأن ن�ستاأذن كورونا لنعود بالزمن 58 عاما اإىل الوراء لنقف على ذكرى وقف اإطالق النار التي مل 

تنل حقها من العرتاف الر�سمي للدولة اجلزائرية امل�ستقلة اإىل بعد مرور عقود من الزمن ب�سبب خالفات 
�سيا�سية وال�سراعات املريرة حول ال�سلطة بعد ال�ستقالل، و�سميت باملنا�سبة عيد الن�سر. لقد تو�سل 

الوفد اجلزائري املفاو�س املمثل للحكومة املوؤقتة للجمهورية اجلزائرية مع ممثلي احلكومة الفرن�سية يف 
18 مار�س 1962 بعد مفاو�سات �ساقة واأعلن عنه الطرفان ر�سميا يف اليوم املوايل، لكن بعد اأكرث من �سبع 
�سنوات ون�سف من ال�سراع بني جبهة وجي�س التحرير الوطني كقوة حتررية ونظام ا�ستعماري مت�سابك 

امل�سالح وخمتلف الروؤى حول م�سريه يف اجلزائر.

وبالرغم من تلك ال�سغوط على وفد احلكومة 
املوؤقتة على وقع خالفاتها مع قيادة اأركان 

جي�س التحرير الوطني بقيادة هواري 
بومدين وتلك ال�سغوط التي تلقتها ال�سلطات 
ال�سوي�سرية التي ا�سطرت اإىل التزام ال�سرية 

التامة للمفاو�سات اإىل اآخر يوم

وتدل هذه الت�سالت على اأن الهدف الأ�سا�سي 
للثورة التحريرية هو الو�سول اإىل حتقيق ال�سلم بني 

اجلزائر املكافحة والنظام ال�ستعماري على اأ�سا�س 
العرتاف بال�ستقالل وال�سيادة اجلزائرية لكن ثمة 

عوامل تتعلق بتغري احلكومات يف فرن�سا

اأنهت 132 �سنة من الحتالل 

24 �ساعة
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لن يفرق امل�ستمع لوزير الرتبية و التعليم ، عرب اأثري الإذاعة الوطنية و هو يتحدث عن امل�سروع الإ�سالحي لقطاعه ، كاأنه و�سط اأطالل ورثها عن 
�سابقته ، اأم هي جمرد الالزمة ال�سيا�سية التي األفناها على األ�سن ال�سا�سة وهم يتعاورون ال�سلطة والتي تخل�سها : كلما دخلت اأمة لعنت اأختها .

كلما دخلت امة لعنت اأختها

منظومة تربوية ترتاوح بني 
البناء و الهدم

الوليد فرج

�أي  تدخر  مل  غربيط  فابن 
مرحلة  و�صف  يف  جهامة 
على  له  نعت  و�أرحم  �صابقها 
�ملتخلف  �لقطاع  هو  ل�صانها 
من  خرب�ء  له  فا�صتوردت   ،
بر�جمه  لهند�صة   ، �لكيدور�صي 
و مناهجه، لياأتي �لوزير �حلايل 
رف  على  خملفاتها  كل  بو�صع 
�لغلط ، بدء� من كثافة �لرب�مج 
ناجعة  �لغري  �ملناهج  �صعف  و 
ناهيك عن �ختالالتها، و �صعف 
�جلانب �لبيد�غوجي كما و�صفه 
�لوزير ، ذ�هبا �إىل وجوب حتديد 
مما   . وو�مل�صوؤوليات  �ملهام 
يعي�ش  كان  �لقطاع  باأن  يوحي 
فو�صى ت�صارب �ل�صالحيات �أو 
�أن �لقطاع كان ي�صري بالت�صارك 
�أن  يفرت�ش  �أال   ، �لتناوب  و 
و  �ملهام  تنظم  قو�نني  هناك 

�أي  د�خل  �ل�صالحيات  حتدد 
هو  �حرت�مها  �أن  �أم  ؟  قطاع 
�لغائب ؟ يف ظل �لفو�صى �لتي 
بن  عهد  منذ  �لقطاع  عمت 
بوزيد . يف ذ�ت �ل�صياق رجع بنا 
�لوزير �إىل حمتويات بطون كتب 
�جليل �لثاين ، هذه �ملحتويات 
�لتي خرج علينا حمرروها باأنه 
�صوف  �لذي  و  �ملعريف  �لفتح 
باجلز�ئر  ينه�ش  جيال  يخرج 
�لوزير  ح�صب  �ليوم  لت�صبح   ،
لتبقى   ، باالأخطاء  باملليئة 
هذه  �صخ�صت  �لتي  �جلهة 
جلنة  فاأي   ! جمهولة  �الأخطاء 
هذه  تقييم  على  عملت  خرب�ء 
كانو�  فاإن  �لرب�مج؟  و  �لكتب 
�صكتو�  فلماذ�  �لوز�رة  �إطار�ت 
وكيف  ؟  غربيط  �بن  عهد  يف 
يكيف �صمتهم ؟ و�ن كانت جلنة 
حريا  �ألي�ش  م�صتقلة  خرب�ء 
 ، لل�صعب  تقدمها  �أن  بالوز�رة 

فاملو�صوع يتعلق بعقول فلذ�ت 
تتو�نى  مل  ف�صابقته   ! �أكباده 
�خلرب�ء  باأ�صماء  �جلهر  يف 
لن�صج  �نتدبو�  �لفرن�صي�ش �لذي 
�لفكري  �ال�صتيالب  بر�مج 

ل�صغارنا . 
�لتكنولوجيا  �إدماج  يبقى  و 
�صوؤون  ت�صيري  يف  �الت�صال  و 
�لفاعلية  ل�صمان  �لرتبية  مرفق 
حد  على  �لتتبع  و  و�ل�صفافية 
 ، �ليد  نيل  يف  �أمر  �لوزير  قول 
�لكتاب  تعميم  مو�صوع  عك�ش 
�لرقمي ، �لذي كان على �لوزير 
�ملحفظة  لثقل  يوعزه  �أن  قبل 
�لتي ق�صمت جيوب �الأولياء قبل 
عليهم  كان   ، �طفالهم  ظهور 
�لتالميذ  ن�صبة  على  �الطالع 
منحة  من  ي�صتفيدون  �لذي 

�لتمدر�ش .
و يثري بعدها �آلية تعميم �لكتاب 
�لرقمي ، �لتي القت ردود فعل 

تطور�  �أكرث  دول  يف  تناق�صية 
منا من طرف �أع�صاء �ملجتمع 
مز�لو�  �لذين   ، �لرتبوي 
�إ�رض�باتهم  عرب  ينا�صلون 
حت�صني  �أجل  من  �ل�صنوية 
، حماولني  و�صعهم �الجتماعي 
�إتباع  بل  للتغيري  كرو�د  �لظهور 

عامل ي�صري نحو �لرقمنة . 
��صتخد�م  �إن  �لتذكري  ويجدر 

�لتكنولوجيات �لرقمية يف 
يرَتجم  ال  �لرتبوية  �ملوؤ�ص�صات 
�أف�صل  تعلم  �إىل  بال�رضورة 
�لدعم  �صمان  وجوب  مع   ،
يجب  �لذي  للمعلمني  �ملنا�صب 
 . �لرقمي  �لتعليم  ير�فق  �ن 
�لفعلي  �لتاأطري  ي�صتوجب  وهنا 
مادية  �إمكانيات  يتطلب  و�لذي 

و ب�رضية كبرية .
�لو�صول  الأجل  �حلل  ليبقى 
دمج  عن  بعيد�  �لتعليم  جلودة 
بل   . �لرقمية  �لتكنولوجيات 

جمرد  �الأخرية  هذه  تبقى 
باأ�صا�ش  لتعليم هو جيد  معززة 
ويقت�رض دورها يف جلب حتارب 
تعليم جديدة ، ليبقى �ملعلم هو 
ثالثة �الأثايف و�أ�صا�ش �أي عملية 
و من دونه ال ميكن �ملرور �إىل 
و  للتعليم  �ل�صامية  �الأهد�ف 
�ملتعلم  جناح  يف  تتج�صد  �لتي 
�ملعرفية  حم�صالته  بتطبيق 

خالل  من  �ليومية  حياته  يف 
مهارته  تطبيق  و  م�صاكله  حل 
تفكري�  تفكريه  و  �لتو��صلية 

نقديا .
يف ظل �لو�صع �ملادي �ملرتدي 
�صعف  و  �جلز�ئرية  لالأ�رضة 
ميكن  هل  �ل�رض�ئية:  قدر�تها 
�لعامل  �إىل  �لو�صول  تلميذ  لكل 
�إذ�  �إال   . �أدو�ته  و  �لرقمي 

هنا  و  ذلك  �لدولة  �صمنت 
�لتمدر�ش  حمنة  برفع  نطالبها 
 . �له�صة  للطبقة  �ملوجهة 
ناهيك عن �إثارة حفيظة �ملعلم 
مل  �لذي  �الأطو�ر  جميع  يف 
بتح�صني  �ملطالبة  عن  يتوقف 
�ملتدنية  �الجتماعية  ظروفه 
�جلارتني  يف  بزمالئه  مقارنة 

كما تعود عقد هذه �ملقارنة .
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 ت�سكو بلدية حا�سي م�سعود 80كلم 
عن والية ورقلة من االرتفاع املذهل 
 ، مربرة  البطالة  الغري  لظاهرة 
على  املنطقة  يتواجد  اأن  بحكم 
عن  1400  �رشكة  يزيد  ما  ترابها 
وطنية و اأجنبية تعمل يف ال�سناعة 

البرتولية  .
املواطنني  من  الع�رشات   توعد 
م�سكن   1850 باأحياء  القاطنني 
 ، ،الهاي�سة  اخلويلدات   ،

حا�سي  ببلدية  اإيدير  عي�سات 
بعا�سمة  م�سعود  املعروفة 
مع  لهم  ت�رشيحات  يف  النفط  ، 
يومية »الو�سط« بالت�سعيد من لهجة 
مظاهر  بتف�سي  للتنديد  خطابهم 
واملحاباة  واملح�سوبية  احلقرة 
ال�سغل ، مما حال  والر�سوة ب�سوق 
من  البطالني  ملئات  ال�سماح  دون 
مبنا�سب  �سغل  بال�رشكات  الظفر 
البرتولية وال�سناعية ، وهو ما زاد 

من حدة االحتقان املحلي يف ظل 
مت�سك  القائمني على �سوق ال�سغل 

ب�سيا�سة الت�سويف  .
ومن جانبهم  اتهم هوؤالء م�سوؤولني 
احلكومة   تعليمة  ب�رشب  حمليني 
اولوية  مبنحهم  والقا�سية 
االأمر   ، احلائط  عر�ض  التوظيف 
الذي �ساهم وب�سكل كبري يف تف�سي 
التوظيف  بال�رشكات  مظاهر 
هوؤالء  بعدها  ليذهب  الوطنية  ، 

طالبوا  عندما  ذلك  من  اأبعد  اإىل 
ال�سديق  اأبوبكر  ورقلة  والية  وايل 
االأول  امل�سوؤول  ب�سفته  بو�ستة 
على الهيئة التنفيذية  بربجمة لهم 
زيارة ميدانية للوقوف على اأمهات 
ظل  يكابدونها  ،يف  التي  امل�ساكل 
غياب ارادة حقيقية من ال�سلطات 
املحلية للتكفل بجملة االن�سغاالت 
القائمة  ، وهو ما اأثقل كاهلهم   .

�صالح،ب 

 
لفعاليات  اجلهوي  املن�سق  نا�سد 
املجتمع املدين باجلنوب ال�رشقي 
علي بن عيوة يف ت�رشيح خ�سنا ، 
املحلي  املجتمع  �رشائح  جميع 
باجلزائر للتحلي باحليطة واليقظة 
و احلذر مع �سبط النف�ض و التحكم 
خلف  االلتفاف  ثم  من  و  للعقل 
القيادات العليا للبالد لتمكينها من 
التي متر  ال�سعبة  الظروف  جتاوز 
اأكرث من عالمة  بها ، ومما يطرح 
ا�ستفهام لدى حمدثنا هو ت�سجيل 
مطالب  ملعظم  جادة  ا�ستجابة 
اال   ، باجلزائر  ال�سلمي  احلراك 
اأن جمموعة منه ال تزال متم�سكة 
حتذيرات  رغم  لل�سارع  باخلروج 
مغبة  من  بالبالد  القرار  �سناع 

تنجر  قد  التي  الوخيمة  العواقب 
وقت  يف  ال�سعبية  التجمعات  عن 
جلاأ العامل باأثره الإلغاء التجمعات و 

التظاهرات الثقافية ، االقت�سادية 
و الريا�سية كاإجراء وقائي للحماية 
ومما   ، الفتاك  الكورونا  وباء  من 

يثري قالقل علي بن عيوة املن�سق 
اجلهوي لفعاليات املجتمع املدين 
كتابة  حلد  اجلزائر  ت�سجيل  هو 
و  اإ�سابة  حالة  االأ�سطر60  هاته 
الكورونا  انت�سار  منذ  وفيات   04
فقد  ثانية  جهة  من   . العامل  يف 
�سدد نف�ض املتحدث على اإلزامية 
ملختلف  التعقيم  عمليات  اإجراء 
اجلنوب  بواليات  ال�سحية  الهياكل 
الكبري مبا يف ذلك البلديات النائية 
االآهلة  احلدودية  املناطق  و 
بال�سكان اإ�سافة ملقرات ال�رشكات 
يف  العاملة  االأجنبية  و  الوطنية 
توقيف  مع  النفطية،  ال�سناعة 
موؤقت لتجارة املقاي�سة بني جتار 
االإفريقي  ال�ساحل  ودول  احلدود 
كاإجراء  النيجر  و  على غرار مايل 

احرتازي وقائي .

م�سكن   200 حي  �سكان  يعي�ض 
بعد  على  الواقعة  باملنيعة    ،
مقر  عن  كلم    270 حوايل 
 ، غرادية  الوالية  عا�سمة 
الذي  الو�سع  من  مزرية  حالة 
اكتمال  لعدم  ذلك  يعي�سونه 
الرئي�سي  الطريق  م�رشوع 
الذي مير باملحاذاة من  بيوت 
ال�سكان بينما كان من املفرت�ض 
على �ساحب امل�رشوع اأن ي�رشع 
اأن  غري  الطريق  بتعبيد  اأوال 
امل�رشوع  من  االأخرية  املرحلة 
و    ، نهائيا  ليتوقف  تكتمل  مل 
ال�سكان  معاناة  من  زاد  ما 
ما  بعد  املت�ساعد  الغبار  هو 
جراء  من  ذلك  و  العمل  توقف 
بالقرب  متر  التي  ال�سيارات 

من املنازل و ما خلفه ذلك من 
ال�سيوخ  و  االأطفال  على  �رشر 
من  متفرقة  ت�رشيحات  و يف   ،
ال�سكان ليومية »الو�سط« اأفادوا 
را�سلوا  اأن  و  لهم  �سبق  باأنه 
جدوى  دون  املحلية  ال�سلطات 
حاله  على  الو�سع  ليبقى    ،
منذ عدة �سهور ، ال يزال فيها 
م�سلوال  الذكر  ال�سالف  الطريق 
انتظار  يف  به  احلجارة  بفعل 
تعبيد  م�رشوع  من  ا�ستفادته 
تدخل  انتظار  ويف   . الطرقات 
املعنية  ال�سلطات  من  جاد 
املواطنني  على  لزاما  يبقى 
املت�رشرين من امل�سكل القائم 

الأجل غري م�سمى .
جناة ،ح 

دعت التن�صيقية اجلهوية  لفعاليات املجتمع املدين باجلنوب ال�صرقي، جميع اجلزائريني من ال�صرق اإىل  
الغرب ومن ال�صمال اإىل اجلنوب ، اإىل اللتفاف حول ال�صلطات املدنية و الع�صكرية العليا بالبالد لتجاوز 

املرحلة الراهنة ومن ثم �صيانة الوحدة الوطنية و �صالمة الرتاب الوطني لقطع الطريق اأمام اأعداء 
اجلزائر بالداخل واخلارج .

التن�صيقية اجلهوية  لفعاليات املجتمع املدين باجلنوب ال�صرقي

للتنديد بتف�صي  ظاهرة البطالة 

نتيجة الفتقار خلندق رئي�صي من اأجل ت�صريفها 

احلدود املالية –اجلزائرية 

جناة ،ح 

احلل الأن�صب للت�صدي للكورونا هو الوقاية 

�صكان  حا�صي م�صعود �صاخطون 

مياه النز تهدد املزارع الفالحية بقرية ن�صيغة بالوادي 

حجز 2517  كلغ من ال�صمة التقليدية 

املنيعة

حفر ل حت�صى يف كل مكان

القيادة اجلهوية الرابعة للدرك الوطني 

�صكان حي 200 م�صكن يطالبون 
بتعبيد الطرقات 

اأحياء مترنا�صت  تغرق يف 
ظالم حالك 

 توقيف 21  افريقي بتهمة 
الهجرة غري ال�صرعية 

اأخبار اجلنوب

�سكان  من  العديد  يعاين  
احليوية  و  ال�سعبية  االأحياء 
غرار  على  مترنا�ست  بدائرة 
و  ال�رشقية  تهقارت   ، مالطا 
الغربية ، ال�سموع ، قطع الواد ، 
اأنكوف و اأدريان   ، ب�سبب تردي 
من  املعا�سي  املحيط  اأو�ساع 
انعدام لالإنارة العمومية ب�سبب 

االإتالف وغياب ال�سيانة .
مدينة  ت�سبه  اأ�سبحت  حيث   
اأوكار  اإىل  وتتحول  ليال  اأ�سباح 
والل�سو�ض  للع�سابات  ومالجئ 
ي�ستهدفون  من خاللها املنازل 
على  واالعتداء  واملمتلكات 
الظالم  جنح  م�ستغلني  املارة، 
احلالك ، كما مل ي�سلم الطريق 
بلدية  و  مترنا�ست  بني  الرابط 
اال�سكال  هذا  من  امقل   عني 
من  العديد  يف  ت�سبب  حيث   ،
قبل  خا�سة  املرور  حوادث 

بلة  الطني  زاد  ما  و    . الفجر 
احلالة  من  ال�سكان  معاناة  هو 
املزرية التي األت اإليها االأر�سفة 
كرثة  من  املهرتئة  والطرق 
احلفر ومن ت�رشب مياه ال�رشب 
ومياه ال�رشف ال�سحي وانبعاث 
بقايا  ومن  الكريهة،  الروائح 
وح�سى  رمال  من  البناء  مواد 
 ، االأو�ساخ  وانت�سار  واأتربة، 
هذه  املواطنون  حّمل  قد  و 
امل�سوؤولية مل�سالح البلدية  التي 
ال تبايل باإ�سالح االعطاب ، كما 
اأرجعت ال�سلطات االأمنية تنامي 
خمتلف اجلرائم يف بع�ض اأحياء 
الظالم  اإ�ستغالل  اإىل  الدائرة 
االأحياء  يعم  الذي  الدام�ض 
ال�سعبية و حتى املنعزلة مثلما 
قطع  حيي  �سكان  منه  اإ�ستكى 

الواد و مثنى ثالث  .
جناة ،ح 

املجموعات  موؤخرا  عاجلت 
الوطني   للدرك  االإقليمية 
  05  ، واإليزي  ب�سكرة  بغرداية، 
غري  بالهجرة  متعلقة  ق�سايا 
اأ�سفرت  قد  كانت   ، ال�رشعية 
عن توقيف واعتقال 21 �سخ�سا 
على  خمتلفة   جن�سيات  من 
و  وت�ساد  والنيجر  مايل  غرار 
تقدميهم  مت  اأين   ، الكامريون 
اأين   ، الق�سائية  اجلهات  اأمام 
�سجنا  ب�سنة  اجلميع  اإدانة  مت 

كل  تغرمي  مع  النفاذ   موقوفة 
دينار  األف  بـ48 ّ منهم  واحد 
جزائري  وت�سليمهم اإىل م�سالح 
االأمن املتخ�س�سة يف مكافحة 
والهجرة  املنظمة  اجلرمية 
اأجل  من    ، �رشعية  الغري 
من  الطرد  اإجراءات  ا�ستكمال 
االإقامة  بتهمة  الوطني  الرتاب 
الوطني  بالرتاب  ال�رشعية  غري 

ح�سب املعلومات املتاحة .
�صالح ،ب 

مبدينة  الفالحي  القطاع  يعرف 
يف  ملحوظ  وحت�سن  تطور  املغري 
اإنتاج التمور واملحا�سيل الزراعية 
االأخرى ، وتعترب قرية ان�سيغة على 
م�سافة 7 كم �سمال مدينة املغري 
املحلية  الفالحية  املناطق  من 
الفالحية ومن  باملزارع  املعروفة 
الوا�سعة  التي  الفالحية  املناطق 
،  اإال  �سا�سعة  مب�ساحات  تزخر 
خطر  حتت  االأمور  هذه  كل  اأن 
.  ففي املحيطات  الزائدة  املياه 

مهري�ض  من  كل  يف  الفالحية 
على  حتوي  والتي  املراخي  و 
نخلة  مثمرة  10االف  من  اأكرث 
مهددة  فالحية  وا�ست�سالحات 
الزائدة  املياه  ب�سبب  بالزوال 
ب�سبب   ، بالنز  بالعامية  املعروفة 
عدم وجود خندق رئي�سي لت�رشيف 
النداءات  رغم  الزائدة  املياه 
املنطقة  لفالحوا  املتكررة 
من  اأكرث  منذ  املخت�سة  للجهات 
7 �سنوات ولكن ال حياة ملن تنادي 

اإىل  يوم  من  تتفاقم  االأو�ساع  و 
»الو�سط  يومية  ، ويف حديث  اأخر 
املزارع  فالحي  مع  بع�ض   «
ان  �رشحوا  الفالحية  املذكورة 
 ، طويلة  �سنوات  مند  املعاناة 
الزائدة  املياه  تراكم  �سبب  وان 
يرجع اىل �سقي الفالحني للمزارع 
املجاورة  والبعيدة   الفالحية 
م�ستنقعات  ال�سقي  بعد  ترتك 
مائية على النخيل و ت�سل يف بع�ض 
و  الفالحية  اإىل امل�سالك  االأحيان 

كذلك ح�سب ت�رشيحهم  مل تكلف 
اجلهات املعنية اأي عناء يف اإجراء 
على  الوقوف  اأو  ميدانية  درا�سة 
الفالحية  خا�سة  املزارع  هذه 
كرثة  بالنز  معروفة  املنطقة  وان 
املياه الزائدة ونتيجة لهدا الو�سع 
املزارع جعل  يطالب فالحو هده 
لت�رشيف  رئي�سي  كبري  خندق 
مهدد  ا�سبح  النخيل  الن  املياه 

بهده املياه الزائدة  .
�صالح ،ب 

اجلاري   االأ�سبوع  بحر  متكنت 
بني  ما  امل�سرتكة  االأمن  م�سالح 
احلدود  وحر�ض  الوطني  الدرك 
�ساحنة  توقيف  من  اأم�ض  فجر   ،
املالية  باحلدود  نوع جيبيا�ض  من 

�سبط  حيث   ، –اجلزائرية  
 2517 عن  يزيد  ما  بداخلها 
كانت  التقليدية  ال�سمة  من  كلغ 
 ، رخ�سة  بدون  لرتويج  موجهة 
ليتم م�سادرتها وت�سليمها مبا�رشة 

 ، اجلزائرية  اجلمارك  لقاب�ض 
وحتويل �ساحب ال�ساحنة املذكورة 
والتحري  البحث  مل�سلحة 
قبل  معه  للتحقيق  الوطني  للدرك 
ب�سبهة  العدالة  مل�سالح  ت�سليمه 

باالقت�ساد  واال�رشار  التهريب 
ق�سائية  اأحكام  الإ�سدار  الوطني 
�سدهم بتهمة التهريب و االإ�رشار 

باالقت�ساد الوطني  .
�صالح ،ب 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الأغواط
دائرة الأغواط 

بلدية الأغواط 
رقم 05 /2020 

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

�صفر   18 يف  امل�ؤرخ    06/12 رقم  القان�ن  مبقت�صى   -
1433 امل�افق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت 
هذا الي�م : 2020/03/03 ت�صليم و�صل ت�صجيل الت�رصيح 

بتاأ�صي�س جمعية البلدية امل�صماة : 
النادي الريا�سي الأمل لتطوير الريا�سة 

الن�سوية » الأغواط » 
املقر ا: دار ال�سباب املنار« بلدية الأغواط 

رئي�س اجلمعية : �رصير عامر 
تاريخ و مكان امليالد : 1969/08/17 الأغ�اط 

مالحظة : هذا ال��صل �صالح اىل غاية 2023/03/03

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الأغواط
دائرة الأغواط 

بلدية الأغواط 
رقم 18/2020 

و�سل اإيداع ملف
 جتديد جمعية بلدية

�صفر   18 يف  امل�ؤرخ    06/12 رقم  القان�ن  مبقت�صى   -
1433 امل�افق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت 
جمعية  جتديد  ملف  الإيداع   2020/03/08  : الي�م  هذا 

ذات �صبغة بلدية : 
و  ال�صاب  لتبادل  ال�صداقة  جمعية   : اجلمعية  ت�صمية   -

الرتفيه » بلدية الأغ�اط 
املقر الجتماعي : �صارع احلاج ق�قة » بلدية الأغ�اط 

امل�دع : اأميم� بلقا�صم 
ال�ظيفة يف اجلمعية : الرئي�س 

مالحظة : وبالتايل يجب القيام باإجراءات الإ�صهار وفقا 
لأحكام املادة 18 الفقرة 02 من القان�ن ال�صالف الذكر 

و لهذه الأ�سباب
الأ�رصة  �ص�ؤون  ق�صايا  يف  ف�صلها  حال  املحكمة  حكمت 

علنيا ابتدائيا ح�ص�ريا ب : 
- يف ال�صكل : قب�ل الدع�ى 

يف امل��ص�ع : اإفراغ احلكم ال�صادر عن حمكمة الأغ�اط 
ق�صم �ص�ؤون الأ�رصة ال�صادر بتاريخ 14-03-2019 فهر�س 
على  احلجر  بت�قيع  احلكم  بالنتيجة  و   19/01020 رقم 
املرجع �صد �صاليل مروان امل�ل�د بتاريخ : 2000-01-01 
بالأغ�اط ابن حممد و ج�دي فايزة ، و تعيني املرجعة 
ج�دي فايزة مقدما عليه لرعايته و اإدارة �ص�ؤونه مع الأمر 
بن�رص احلكم باحلجر لالإعالم و التاأ�صري به على هام�س 
العامة . و  النيابة  عقد ميالد املحج�ر عليه ب�صعي من 

حتميل املرجعة و امل�صاريف الق�صائية .
بذا �صدر احلكم باجلل�صة و التاريخ املذك�رين اأعاله ، و 

ل�صحته اأم�صى اأ�صله كل من الرئي�س و اأمني �صبط  

ANEP N°:  2016005926الو�سط:2020/03/18

تعـــــــــــزية
تلقت  وقدره  اهلل  بق�صاء  را�صية  بقل�ب 
املغف�ر  وفاة  نباأ  ب��صليماين عي�صى  عائلة 
لها باإذن اهلل تعاىل ابنتها العزيزة »  �صعيدة 
»  التي انتقلت اإىل ج�ار ربه عن عمر ناهز  
15  �صنة  ، وبهذا امل�صاب اجللل يتقدم ابن 
خالها  » عبد الن�ر �صالل� »  اإىل كافة اأ�رصة 
م�صاعر  واأ�صدق  التعازي  باأحر  الفقيدة 
امل�ا�صاة والتعاطف ’ �صائال امل�ىل العلي 
ويتغمدها  ال�ص�ؤال  عند  يثبتها  اأن  القدير 
 ، جناته  ف�صيح  وي�صكنها  رحمته  ب�ا�صع 
يلهم  واأن   ، ور�ص�انه  بعف�ه  عليها  وينعم 
ذويها جميل ال�صرب وال�صل�ان ، واإنا هلل واإنا 

اإليه راجع�ن .



تقرير: علي �سمودي

تقول اأم ح�سني، "فور اعتقال 
زنازين  اإىل  نقلها  مت  ابنتي، 
التحقيق يف مركز امل�سكوبية، 
يوًما،   33 هناك  واحتجزت 
لتحقيق  تعر�ست  حيث 
االحتالل". قوات  من  قا�س 

وت�سيف، "مار�ست خمابرات 
اأ�سكال  كل  االحتالل، 
وتناوبت  التحقيق مع مي�س، 
�رضبها  على  ال�سجانات 
ومتزيق  الراأ�س  على  خا�سًة 
�سعرها، كما كانت املحققة 
االأر�س  على  متددها 
والقدمني  اليدين  مقيدة 
بطنها". عى  وجتل�س 

اللحظات  اأ�سعب  وكانت 
مي�س،  والدة  على  واأق�ساها 
االحتالل  ا�ستدعاها  عندما 
يف  للتحقيق  ووالدها  هي 
�ساهدت  حيث  امل�سكوبية، 
اآثار ال�رضب على وجه مي�س، 
باالعتقال  تهديدهما  ومت 
لل�سغط عليها بتهمة ن�ساطها 

يف جامعة بريزيت، واحلديث 
عن �سقيقها ال�سهيد ح�سني، 
الذي اعتربوه عمل حتري�سي 
اأمن االحتالل، لذلك  ومي�س 
اعتربوا مي�س خمربة، وهذه 
اأ�سا�س  لها  ولي�س  باطلة  مت 
قانوين، وفق والدة مي�س اأبو 

غو�س.

حياة مي�س
يف  مي�س  االأ�سرية  تعي�س 
خميم قلنديا، واأب�رضت النور 
االأردن،  يف  عاًما   22 قبل 
عائلتها  اأبناء  باكورة  لتكون 
اأفراد.  خم�سة  من  املكونة 
"ن�ساأت مي�س  تقول والدتها، 
وتتميز  املخيم،  يف  وتربت 
وروحها  العالية  باأخالقها 
الوالدين، طيبة  وبر  اجلميلة 
و�ساحبة  ومعطاءة،  القلب 
كانت  كما  كبري،  اإح�سا�س 
ال�سلة  كرة  والعبة  ريا�سية 
مي�س  متتعت   " "،وت�سيف 
والكتابة  املطالعة  بحب 
موهبتها  وبرزت  والر�سم، 

كثرًيا، خا�سة  الر�سم  يف فن 
والوطن  فل�سطني  عن 
يف  و�ساركت  واالأ�رضى 
متخ�س�سة  عدة  معار�س 
اأن  باالأ�رضى"،واأو�سحت 
يف  تعليمها  تلقت  مي�س 
الغوث  وكالة  مدار�س 
حتى  املخيم  يف  الدولية 
العامة  الثانوية  اأنهت 
بنجاح، وحققت حلم عمرها 
واالإعالم  ال�سحافة  بدرا�سة 
لكن  بريزيت،  جامعة  يف 
احللم  هذا  اأوقف  االحتالل 
عامها  خالل  باعتقالها 

الدرا�سي الثالث.

االعتقال
اأن  ح�سني،  اأم  الوالدة  تروي 
حا�رضت  االحتالل  قوات 
منزل العائلة يف خميم قلنديا 
 2019/8/29 تاريخ  فجر 
بني  من  مي�س  وانتزعت   ،
نتنبه  "مل  وتقول،  اأ�رضتها. 
وح�ساره  االحتالل  لوجود 
بعد  داهموه  حتى  ملنزلنا 

الرئي�سية،  البوابة  تك�سري 
اجلنود  من  الع�رضات  وتوزع 
ترافقهم املجندات والكالب 
البولي�سية يف كل ركن وزاوية 
يف  وعزلونا  جمعونا  بعدما 
".وت�سيف،  واحدة  غرفة 
"عاث اجلنود ف�ساًدا وخراًبا 
يف اأرجاء املنزل، ثم داهموا 
كتبها  ومزقوا  مي�س،  غرفة 
التي  ولوحاتها  ورواياتها 
كما  االأ�رضى،  عن  ر�سمتها 
توب  الب  اأجهزة  �سادرو 
اخللوية  والهواتف  واأيباد 

اليوم". حتى  يعيدوها  ومل 
اجلنود  يكتفي  "مل  وتكمل، 
بتك�سري  فقاموا  بذلك، 
ح�سني  ال�سهيد  ابني  �سور 
والذي  )17عاًما(  غو�س  اأبو 
ال�سهيد  زميلة  مع  ا�ست�سهد 
عملية  يف  عالم  ابراهيم 
 2016/1/25 بتاريخ  فدائية 
حورون"  "بيت  مب�ستوطنة 
ثم  عور،  بيت  من  القريبة 

اعتقلوها".

هدم املنزل

تعي�س  م�ستاأجر  منزل  يف 
قيام  بعد  غو�س،  اأبو  عائلة 
االحتالل بهدم منزلها عقب 
�سهرين على ا�ست�سهاد ابنها 
الوالدة،  وتقول  ح�سني. 
مل  ابني  ا�ست�سهاد  "منذ 
يتوقف االحتالل عن عقابنا 
وبتاريخ  منا،  واالنتقام 
حا�رضوا   ،2016/4/21
طابق  من  املكون  منزلنا 
مرًتا   120 وم�ساحته  واحد 
"�سربنا  ودمروه".وت�سيف، 
وحتملنا واحلمد هلل على كل 
يف  ن�سكن  زلنا  وما   ، �سيء 
ب�سور  جدرانه  تتزين  منزل 
وا�سريتنا  ح�سني  �سهيدنا 
لها  نتمنى  التي  مي�س 
احلرية قريبًا وخال�سها من 

االحتالل و�سجونه".
خلف الق�سبان

والعزل،  التحقيق  رحلة  بعد 
االحتالل  حمكمة  مددت 
التي  مي�س  الطالبة  توقيف 
االأ�سريات  لق�سم  نقلت 
�سجن  يف  االمنيات 

اأم  "الدامون".واأو�سحت 
ال�سهيد ح�سني اأبو غو�س، اأن 
اآالم  تعاين من  تزال  مي�س ال 
وترف�س  التحقيق،  واأوجاع 
عالجها،  ال�سجون  اإدارة 
وعزمية  باإرادة  تتمتع  لكنها 
حياتها  وتعي�س  قوية، 
الق�سبان  خلف  الطبيعية 
من  االحتالل  �سوكة  لك�رض 
و�سمودها". ثباتها  خالل 
"عر�سها  وت�سيف، 
املحاكم  على  االحتالل 
وما  عدة،  مرات  الع�سكرية 
توقيفها،  ميددون  زالوا 
جل�سة  عقد  املقرر  ومن 
 ،2020/3/22 يف  جديدة 
االأخرية.  تكون  اأن  ونتمنى 
حتر�س  "مي�س،  وتكمل، 
حلظة  كل  ا�ستثمار  على 
يف  وامل�ساركة  الدرا�سة  يف 
والفكرية  الثقافية  الدورات 
فرغم  وغريها،  وال�سيا�سية 
كل ما تعر�ست له اإال اأنها ال 
تزال مثابرة ومبادرة وتتم�سك 

بطموحها واحالمها".
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ال تفارق م�ساهد اعتقال مي�س اأبو غو�س خميلة اأمها جنوى )اأم ح�سني( وكذلك اأثار ال�سرب على وجهها عندما ا�ستدعاها االحتالل وزوجها للتحقيق وال�سغط على 
مي�س، لالإدالء باعرتافات مفربكة، بهدف انتزاع حريتها وزجها خلف الق�سبان.

والدة مي�س اأبو غو�س

رغم كل ما تعر�ضت له ابنتي ال تزال قوية

ربعي  ثائر  املحرر  اال�سري  اأكد 
اال�سبوعى  الربنامج  ومقدم  معد 
مع  موعد  باال�رضى  واملخت�س 
احلرية ب�سوت ال�سباب  من اخلليل 
ان  للربامج االإذاعية  امل�سموعة 
تهتم  التى  وال�سحف  واملرئية  
باأخبار االأ�رضى   اثر فعلي كبري يف 
نفو�س اال�رضى وذويهم النها حلقة 
و�سل بينهم وبني العامل اخلارجى 
وهذا ما اكده الكثري من اال�رضى 
يف  ا�ست�سافتهم  اثناء  املحررين 
مع  موعد  اال�سبوعى   الربنامج 
باالإعالم  االرتقاء  واأن  احلرية  
العاملية  ايل  ي�سل  الفل�سطينى 
تقدمي  يف  االبتكاري  والنمط 
و  الهادفة  والربامج  التقارير 
عنجهية  علي  �سهود  خالل  من 
االحتالل وممار�ساتهم يف �سجون 

كل  برغم  ا�رضانا  وان  االحتالل  
اال  والهيمنة  الرتهيب  �سيا�سات 
من   ، احلرية  �سي�سهدون  انهم 
الفل�سطينية  القيادة  ارادة  خالل 
عوامل  ليتجدد  امل�ساندين   وكل 
املعايري.  كل  وك�رض  ال�سمود 
االأ�رضى  حرية  اأن  ربعى  و�سدد 
اقدمنا  وقد  ثورّية،  غاية  هي 
مع  موعد  برنامج  جعل  علي 
احلرية ب�سوت ال�سباب من اخلليل 
دائمة   ور�سالة  ثابتة  ركيزة  هو 
االمل  وبعث  الروح  غذاء  ليكون 
طواقم  فكل  وذويهم  ال�رضانا 
ما  بكل  تعمل  و  جتتهد  االإذاعة 
وت�سخرها  طاقات  من  متلك 
وانت�ساراً  لالإ�رضى  ن�رضة 
وت�سكل   ، املحررين  لال�رضى 
النب�س االذاعى  البارز  وحماولة 

الو�سول لكافة حمافظات الوطن 
ومن�سقني  املرا�سلني  خالل   من 
ليتم  بكافة املحافظات   االذاعة 
بث اخبارهم ب�سكل مهنى . واأكد 
عاي�س  حمرر  اأ�سري  وهو  ربعى 
داخل  والتجربة  االإعتقال  فرتة 
االأ�رض  اننا ننتظر كل يوم لنجدد 
بانت�سارات  الفرح  �سعبنا  مع 
جميدة  حميدة  وعودة  قادمة 
كرامتهم    وا�ستعادة  ال�رضانا 
تكون  دائما  احلرية   اأن  برغم 
ممهورة بالدم، وال كرامة من غري 
واأردف  للجبناء.  ت�سحية، وال حياة 
العاملى   امل�سهد  هذا  ان  ربعى 
املنظومة  ويجعل  باحلرّية  يب�رّض 
لالأمام  لن�سري   ، ا�ستنادا  االعالمية 
اأن  اإىل  واأ�سار  للوراء.  نرجع  وال 
الذي  هو   واالأ�سري  االأ�رض  حياة 

مدافعا  االنت�سارات،  اأثمان  يدفع 
عن كرامته وكرامة وطنه ، وحتر�س 
واحلرية  واحلياة  الوجود  يف  حقه 
ت�ستند  ما  مباركا  واال�ستقالل. 
عليه االإذاعة من االعالم اجلزائرى  
و  دورية  بطريقة  يعمل  والذى 
االهتمام اأكرث من اى  اعالم عربي 
االإذاعة  ان  ربعى  اأكد  وحملي. كما 
من  االأف�سل  لتقدمي  دائما  عازمة 
وطرح   الرباجمى  التخطيط  خالل 
ق�سية االأ�رضى  ب�سورة اأكرث منهجية 
بعيدا عن االرجتالية والع�سوائية مبا 
وكل  وذويهم  االبطال  باأ�رضنا  يليق 
االذاعات  اأثري  واأن  امل�ساندين 
الفل�سطينية ون�رض اخبار االأ�رضى 
والعربية   اجلزائرية  بال�سحف 
ينري على اال�رضى عتمة ال�سجون 

ويجدد �سمودهم. 

االأ�سري املحرر ثائر ربعي

االإعالم الفل�ضطينى ي�ضل ايل العاملية والنمط االبتكاري 
مدير يف طرح ق�ضية االأ�ضرى احلاج  اأبو  فهد  الدكتور  دعا 

احلركة  ل�سوؤون  جهاد  اأبو  مركز  عام 
منظمة  القد�س  جامعة  يف  االأ�سرية 
املوؤ�س�سات  وممثلي  العاملية  ال�سحة 
ال�سليب  ومنظمة  الدولية  احلقوقية 
ال�رضيع  التدخل  اإىل  الدويل  االأحمر 
اتخاذ  على  االحتالل  دولة  الإجبار 
اإجراءات كفيلة بعدم تف�سي فايرو�س 
حياة  وتهديد  املعتقالت  يف  كورونا 
اإال  الفتا  واالأ�رضى،  االأ�سريات  اآالف 
االأ�رضى  بها  التي ميكث  الظروف  اأن 
للفايرو�س.  ال�رضيع  للتف�سي  مدعاة 
غرفة  رئي�س  لقاءه  خالل  ذلك  جاء 
ها�سم  عمر  نابل�س  و�سناعة  جتارة 
ع�سو  اهلل  ن�رض  تي�سري  بح�سور 
ورجل  فتح  حلركة  الثوري  املجل�س 
االأعمال غالب عودة واالأخ اأبو ح�سني 
الكعابنة، وقد هدف اللقاء اإىل اإطالع 
رئي�س الغرفة التجارية على منجزات 
املركز، ويف هذا ال�سياق قام الدكتور 
التقرير  من  ن�سخة  بت�سليم  احلاج  اأبو 
والذي  جهاد  اأبو  ملركز  ال�سنوي 

املجاالت.  �ستى  يف  منجزاته  يحوي 
من  جملة  اإىل  احلاج  اأبو  تطرق  كما 
يف  اأجنزها  التي  املركز  اأن�سطة 
االآونة االأخرية ال �سيما اإ�سدار اجلزء 
االأ�سرية   احلركة  مو�سوعة  من  الثاين 
الكل  على  تعميمها  على  والعمل 
الفل�سطيني، معربا عن اأمله يف تعميق 
التجارية  الغرفة  مع  التعاون  �سبل 
عمر  عرب  وقد   . نابل�س  حمافظة  يف 
اأبو  مركز  الهتمام  �سكره  عن  ها�سم 
املوؤ�س�سات  كافة  مع  بالتوا�سل  جهاد 
اخلا�س  القطاع  وموؤ�س�سات  الوطنية 
املركز  بربامج  راأيها  اىل  واال�ستماع 
من  التجارية  الغرفة  اأن  اإىل  م�سريا 
وتقدم  املركز  مع  تتعاون  اأن  املمكن 
م�سريا  براجمه،  لدعم  امل�ستطاع  كل 
على  الفل�سطينية  القيادة  حر�س  اإىل 
اأولوية ق�سية االأ�رضى والعمل الدوؤوب 
عنهم  واالإفراج  معاناتهم  اإنهاء  على 
درب  على  ال�سري  �سمن  ياأتي  والذي 
الدولة  واإقامة  واال�ستقالل  احلرية 

امل�ستقلة وعا�سمتها القد�س . 

الدكتور فهد اأبو احلاج

دعوة املنظمات الدولية للحيلولة 
دون تف�ضي "كورونا" باملعتقالت 
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يف حماية الأ�سرى من كورونا

�صلطات االحتالل متار�س متييزًا عن�صريًا 
ميكنكم ا�ستخدام اجلوارب بدل عن الكمامات الطبية" بهذه العبارة رد �سجان اإ�سرائيلي على الأ�سرى عندما طالبه ممثلهم 

بتوفري كمامات داخل ال�سجن للوقاية من انتقال فريو�س كورونا اإليهم. 

 كتب ح�سن جرب: 
جريدة الأيام 

اغ�ضب  الإ�رسائيلي  الرد 
ال�ضجون  داخل  الأ�رسى 
ل�ضيا�ضة  ا�ضتمرارا  واعتربوه 
املمار�س  الطبي  الإهمال 
طويلة  �ضنوات  منذ  بحقهم 
لق�ضية  املتابعون  اأكد  كما 
اأ�ضاروا  والذين  الأ�رسى 
العن�رسي  التمييز  اإىل  اأي�ضا 
منذ  �ضدهم  املمار�س 
فريو�س  تف�ضي  عن  الإعالن 
كورونا يف العامل ومن �ضمنها 
موفق  ويوؤكد  الحتالل.  دولة 
العالقات  م�ضوؤول  حميد 
الأ�رسى  جمعية  يف  العامة 
اأن  "ح�ضام"  واملحررين 

مار�ضت  الحتالل  �ضلطات 
الآونة  خالل  وا�ضحا  متييزا 
عقمت  عندما  الأخرية 
بها  يتواجد  التي  ال�ضجون 
الإ�رسائيليون  اجلنائيون 
ال�ضجون  تعقيم  عن  وامتنعت 
الأ�رسى،  بها  يحتجز  التي 
�ضجون  غالبية  اأن  اإىل  منوها 
الأ�رسى قدمية جدا ل ت�ضلح 
انعدام  ب�ضبب  الآدمية  للحياة 
الرطوبة  وانت�ضار  التهوية 
حميد  وقال  واحل�رسات. 
انتقال  لـ"الأيام"، اخلوف من 
عن  لالأ�رسى  كورونا  فريو�س 
ورجال  ال�ضجانني  طريق 
ما  جدا،  كبري  ال�رسطة 
ي�ضتوجب حمايتهم والهتمام 
املمار�ضات  ان  موؤكدا  بهم، 

الإ�رسائيلية ت�ضتوجب تدخال 
ال�ضحة  منظمة  من  عاجال 
ال�ضغط  اجل  من  العاملية 
وتعقيم  لر�س  اإ�رسائيل  على 
بها  يقبع  التي  ال�ضجون  كل 
الأ�رسى، واإدخال جميع مواد 
وزيادة  واملعقمات  التنظيف 
فرتة الفورة من اأجل تعري�س 
ال�ضم�س.  لأ�ضعة  الأ�رسى 
وطالب باإدخال جميع الأطعمة 
املناعة  جهاز  تقوي  التي 
جميع  على  فح�س  واإجراء 
قبل  الإ�رسائيليني  ال�ضجانني 
دخولهم اإىل ال�ضجون حتى ل 
تنتقل عدوى كورونا لالأ�رسى 
على  م�ضددا  الفل�ضطينيني، 
موؤ�ض�ضات  تتحرك  ان  اأهمية 
لزيارة  الإن�ضان  حقوق 

عليهم  والطمئنان  الأ�رسى 
وتقدمي العالج لهم. ودعا اإىل 
برنامج  عن  الأ�رسى  تعوي�س 
من  اإيقافه  مت  الذي  الزيارة 
الت�ضال  خدمة  توفري  خالل 
ليتوا�ضلوا  لالأ�رسى  الهاتفي 
بدوره،  باخلارج.  ذويهم  مع 
فروانة،  النا�رس  عبد  يوؤكد 
بق�ضايا  املخت�س  الباحث 
عدم  واملحررين  الأ�رسى 
ملمو�ضة  اإجراءات  وجود 
ال�ضجون  م�ضلحة  لإدارة 
الإ�رسائيلية حلماية الأ�رسى، 
لفتا اإىل اأن اإدارة ال�ضجون مل 
تقم حتى الآن بتعقيم ال�ضجون 
الطبية  الكمامات  توفري  او 
وزيادة مواد التنظيف. واأ�ضار 
لـ"الأيام"  حديث  يف  فروانة 

اإىل اأن اإدارة ال�ضجون اتخذت 
وهي  فقط  واحدة  خطوة 
التي  العائلية  الزيارات  منع 
تهدف  اأنها  لحقا  ات�ضح 
الإ�رسائيلي،  ال�ضجان  حلماية 
حقيقي  تخوف  وجود  موؤكدا 
ال�ضن  كبار  من  الأ�رسى  على 
واملر�ضى وامل�ضابني. وقال، 
اأي  ت�ضجيل  عدم  من  بالرغم 
حتى  الأ�رسى  بني  اإ�ضابة 
زال  ما  اخلطر  اأن  اإل  الآن 
الكتظاظ  ب�ضبب  قائما 
وغياب  بال�ضجون  ال�ضديد 
واحلماية.  التعقيم  اأدوات 
واعد  جمعية  قالت  بدورها، 
اإن  واملحررين،  لالأ�رسى 
يقم  الإ�رسائيلي مل  الحتالل 
اإجراءات  باتخاذ  الآن  حتى 

لالأ�رسى  وال�ضالمة  الوقاية 
اىل  منوهة  ال�ضجون،  داخل 
اأن الرتكيبة الداخلية لل�ضجون 
ومكاناً  خ�ضبة  بيئة  تعترب 
الأمرا�س  لنت�ضار  مثالياً 
التهوية  لقلة  نظرا  والأوبئة، 
للغرف  ال�ضغرية  وامل�ضاحة 
والأق�ضام ن�ضبة لعدد الأ�رسى 
وعدم  بداخلها،  املتواجدين 
�ضماح الحتالل حتى اللحظة 
واملواد  الأدوات  باإدخال 
الالزمة لتعقيم غرف واأق�ضام 
الأ�رسى".وطالبت "واعد" يف 
بوقف  اأم�س،  اأ�ضدرته،  بيان 
نقل الأ�رسى عرب البو�ضطة اإىل 

الأخرى،  وال�ضجون  املحاكم 
وف�ضل الأ�رسى اجلنائيني عن 
لالأ�رسى  وال�ضماح  الأمنيني، 
بالتوا�ضل امل�ضتمر مع اأهلهم 
ان  اأهمية  موؤكدة  وذويهم، 
تقوم منظمة ال�ضحة العاملية 
واملوؤ�ض�ضات الدولية اأن تقوم 
بواجبها الإن�ضاين والأخالقي 
�ضبيل  يف  وجه  اأكمل  على 
اإجراءات  كل  تنفيذ  �ضمان 
لالأ�رسى  والوقاية  ال�ضالمة 
الحتالل  على  وال�ضغط 
الأ�رسى  الفوري عن  لالإفراج 
ال�ضن حفاظا  وكبار  املر�ضى 

على حياتهم. 

التحالف الأوروبي ملنا�سرة اأ�سرى فل�سطني

حكومة االحتالل لكي تعطي حياة االأ�صرى و�صالمتهم 
اهتماما فوق اأية اعتبارات اأخرى .

نداء عاجل اإىل األ�ضيد اأنتونيو غيتوري�س 
األأمني العام لالأمم املتحدة

رئي�ضة  ليون  دير  فن  اأور�ضيال  األ�ضيدة 
املفو�ضة الأوروبية

األ�ضيد جوزيب بوريل م�ضوؤول ال�ضيا�ضة 
اخلارجية والأمن يف الإحتاد الأوروبي
يعي�س العامل منذ اأ�ضابيع اإنت�ضار وا�ضع 
ويف  الكورونا.  لوباء  ومقلق  وخطري 
ال�ضجون  داخل  يقبع  الظروف  هذه 
اآلف  �ضتة  من  يقرب  ما  الإ�رسائيلية 
يف  وفل�ضطينية  فل�ضطيني  اأ�ضري 
�ضحية  وغري  اإن�ضانية  غري  ظروف 
والن�ضاء  الطفال  من  اأملئات  ومنهم 
�ضنوات  منذ  واملر�ضى  ال�ضن  وكبار 
ماأ�ضاوية  اعتقال  ظروف  يف  و  طويلة 
ا�ضلطات  امل�ضتمر  الرتاجع  ظل  ويف 
بالتفاقات  التزامها  عن  الحتالل 
بتحركاتهم  ال�رسى  انتزعها  التي 
وا�رسابهم داخل ال�ضجون يف ال�ضنوات 

الأخرية املا�ضية . يف هذه الأيام ومع 
كورونا  لفايرو�س  ال�رسيع  الإنت�ضار 
اكتظاظ  ظل  ويف  وا�ضع  نطاق  على 
ال�ضجون الإ�رسائيلية باآلف املعتقلني 
هذا  انتقال  خطر  يزداد  الفل�ضطينني 
وخا�ضة  ال�ضجون.  داخل  املر�س 
امل�ضابني  من  كبرية  اعداد  بوجود 
اجلهاز  كمر�ضى  املزمنة  بالأمرا�س 
وغريها  ال�ضكري  ومر�س  التنف�ضي 
وب�ضكل  معر�ضة  ال�رسى  حياة  فان 
تلبي  ال�ضجون ل  فاإدارة  كبري للخطر. 
الأدنى  احلد  ومقت�ضيات  �رسوط 
داخل  الوباء  تف�ضي  خماطر  ملواجهة 
التحالف  يف  اننا   . املعتقالت  هذه 
فل�ضطني  اأ�رسى  ملنا�رسة  الوروبي 
وانطالقا من معرفتنا لالخطار التي 
نطالب  فل�ضطني  با�رسى  تلحق  قد 
�رساح  باطالق  ال�رسائيلية  ال�ضلطات 
ال�ضن  كبار  مقدمتهم  ويف  ال�رسى 

والن�ضاء  املزمنة  المرا�س  وذوي 
حماية  من  يتمكنوا  حتى  والطفال 
عائالتهم  ومع  بيوتهم  يف  انف�ضهم 
ونحمل  �ضعبهم  ابناء  �ضفوف  ويف 
الكاملة  �ضلطات الحتالل امل�ضوؤولية 
عن حياتهم ، لن عدم الفراج عنهم 
ننا�ضد  لهم.  املتعمد  القتل  �ضي�ضاوي 
ومنظمات  الدولية  املوؤ�ض�ضات 
املحبة  القوى  وكل  الن�ضان  حقوق 
على حكومة  ال�ضغط  وال�ضالم  للعدل 
ال�رسى  حياة  تعطي  لكي  الحتالل 
و�ضالمتهم اإهتماما فوق اأية اإعتبارات 
اأخرى . ليكن يوم ال�ضري الفل�ضطيني 
منا�ضبة   2020  /  4  /  17 يف  القادم 
ق�ضايا  مع  الدويل  الت�ضامن  لت�ضعيد 
دويل  لت�ضامن  نعم  العادلة!  ال�رسى 
نعم  فل�ضطني!  اأ�رسى  مع  وا�ضع 
لالإفراج الفوري عن ال�رسى الأطفال 

وكبار ال�ضن وكافة الأ�رسى املر�ضى!

الأ�ضري  نادي  مدير  النجار  اجمد  اأفاد 
ان  اخلليل  حمافظة  يف  الفل�ضطيني 
الأ�ضري يا�رس اأيوب عبد الفتاح ع�ضفور 
)يا�رس اأبو تركي ( من مدينة اخلليل قد 
�ضجون  يف  ع�رس  اخلام�س  عامه  دخل 
الحتالل ... واأو�ضح النجار ان الأ�ضري 
كتائب  قادة  من  يعترب  تركي  اأبو  يا�رس 

ملطاردة  وتعر�س  الأق�ضى  �ضهداء 
اعتقاله  ان مت  ال  طويله من الحتالل 
�ضجن  من  2006م  عام  اأذار   14 بتاريخ 
اريحا مع الأمني العام للجبهة ال�ضعبية 
فوؤاد  واللواء  ورفاقه  �ضعدات  احمد 
املحكمة  عليه  حكمت  حيث  ال�ضوبكي 
املوؤبد  بال�ضجن  عوفر  يف  الع�ضكريه 

مرتني وليزال قابعا يف �ضجون الحتالل 
تركي قد خا�س عدة  اأبو  الأ�ضري  وكان 
كان  الطعام  عن  مفتوحة  اإ�رسابات 
خا�ضه  الذي  الكرامة  ا�رساب  اطولها 
والذي  الربغوثي  مروان  القائد  مع 
ا�ضتمر 45 يوما .. وخالل اعتقاله تويف 

والده وثالثه من اعمامه.

نادى الأ�سري الفل�سطينى

اإدارة �صجون االحتالل 
�سحب )140( �سنفًا من "كنتينا" 

الأ�سرى منها مواد التنظيف

�ضحب  الحتالل  �ضجون  اإدارة  قررت 
الأ�رسى،  "كنتينا"  من  �ضنفاً   )140(
تُ�ضكل  التي  التنظيف  مواد  منها 
اليوم اأ�ضا�ضاً ملواجهة عدوى فريو�س 
مواد  انعدام  مع  خا�ضة  )كورونا(، 
نادي  وبني  الأق�ضام.  داخل  التعقيم 
الأ�ضناف  �ضحب  قرار  اأن  الأ�ضري، 
وحتى  اخل�ضار،  اأنواع  معظم  �ضمل 
املجمدة منها، بالإ�ضافة اإىل اللحوم، 
التي  والأع�ضاب  والزيت،  وال�ضمك، 
تُ�ضكل بدياًل يف كثري من الأحيان عن 
اإدارة  اأن  الأ�ضري  نادي  واأكد  الأدوية. 
الظرف  ا�ضتغالل  حتاول  ال�ضجون 

فريو�س  انت�ضار  ظل  يف  الراهن 
املزيد  والإمعان يف فر�س  )كورونا(، 
من الإجراءات التنكيلية بحق الأ�رسى، 
مبواد  الأ�رسى  تزود  اأن  من  وبدلً 
الأق�ضام  داخل  والتعقيم  التنظيف 
الوقائية،  الإجراءات  من  اأدنى  كحد 
تعلن اإجراءاتها التنكيلية. وتابع نادي 
الأكرب تكمن يف  اأن اخلطورة  الأ�ضري، 
اإدارة ال�ضجون يف ظل الظرف  اإجراء 
الراهن، والذي اأعلنت على اإثره اإلغاء 
ووقف  الأ�رسى،  عائالت  زيارات 
الذي  الأمر  لهم،  املحامني  زيارات 
اإ�ضايف. ولفت  الأ�رسى يف عزل  ي�ضع 
اخلطوات  هذه  اأن  اإىل  الأ�ضري  نادي 
جلنة  لتو�ضيات  ا�ضتكمالً  اإل  هي  ما 
بعد  بتنفيذها  بداأت  التي  "اأردان" 

على  لت�ضييق   ،2018 عام  منت�ضف 
التي  ُمنجزاتهم  و�ضلبهم  الأ�رسى، 
ن�ضالهم.  �ضنوات  حققوها على مدار 
يف  البدء  الأ�رسى  اأعلن  ذلك  وعلى 
على قرار  رداً  ن�ضالية  بلورة خطوات 
الأ�ضري  نادي  وجدد  ال�ضجون.  اإدارة 
الدولية  املنظمات  لكافة  مطالبته 
وعلى راأ�ضها ال�ضليب الأحمر، بتكثيف 
متابعة لالأ�رسى، وال�ضغط الفعلي من 
مع  لهم  الوقائية  التدابري  توفري  اأجل 
وكذلك  )كورونا(،  فريو�س  انت�ضار 
التوا�ضل مع عائالتهم خا�ضة  تكثيف 
املر�ضى منهم، ومن يعانون من اأو�ضاع 
خا�ضة. يُ�ضار اإىل اأن عدد الأ�رسى يف 
منهم  اأ�ضري   )5000( الحتالل  �ضجون 

)43( اأ�ضرية، و)180( طفاًل.

فروانة يطالب باإر�صال وفد دويل لزيارة االأ�صرى 
وحمايتهم من »كورونا«

طالب رئي�س وحدة الدرا�ضات والتوثيق 
واملحررين  الأ�رسى  �ضوؤون  هيئة  يف 
فروانة،  النا�رس  عبد  الفل�ضطينيني 
ال�ضحة  ومنظمة  الأحمر  ال�ضليب 
العاملية ب�رسورة اإر�ضال وفد طبي دويل 
لزيارة الأ�رسى يف ال�ضجون الإ�رسائيلية، 
حلمايتهم من خطر  فريو�س”كورونا”. 
�ضحفي  ت�رسيح  يف  فروانةـ  واأكد 
لالطالع  اخلطوة  هذه  اأهمية  الإثنني، 
على اأو�ضاع الأ�رسى ال�ضعبة، ولل�ضغط 
على �ضلطات الحتالل لتخاذ التدابري 
لهم.  ال�رسورية  املواد  وتوفري  الالزمة 
وقال: “اإن ات�ضالتنا مع منظمة ال�ضليب 
الأحمر م�ضتمرة دون انقطاع ومطالبتنا 

م�ضوؤولياتها  حتمل  ب�رسورة  لها  دائمة 
والقانونية  والإن�ضانية  الأخالقية 
اإىل  فروانة  واأ�ضار  الأ�رسى”.  جتاه 
مقر  يف  ال�رسى  اأهايل  اعت�ضام  تعليق 
“لأول  وقال  غزة  يف  الأحمر  ال�ضليب 
ال�ضليب  مقر  باحة  �ضنة،   25 منذ  مرة 
بغزة فارغة والأبواب مغلقة ول ح�ضور 
قلقا  قلوبنا  يعت�رس  والأمل  للمعت�ضمني 
عن  “غيابنا  واأ�ضاف:  اأ�رسانا”.  على 
العت�ضام الأ�ضبوعي ل يعني تخلينا عن 
وتغيبنا  الأ�رسى  جتاه  التاريخي  دورنا 
خلف  املغيبني  ودعم  م�ضاندة  عن 
الإ�رسائيلي”.  ال�ضجان  بفعل  الق�ضبان 
ولفت اإىل اأن تعليق العت�ضام الأ�ضبوعي 

يف مقر ال�ضليب الأحمر ب�ضبب فريو�س 
“كورونا” جاء طواعية وبتوافق ف�ضائلي 
يعني  ل  “وهذا  وتابع:  وموؤ�ض�ضاتي. 
اأو  الأحمر  ال�ضليب  مع  العالقة  تعليق 
املوؤ�ض�ضة  هذه  مع  التوا�ضل  جتميد 
دورها جتاه  باأهمية  نوؤمن  التي  الدولية 
“ن�ضعر  وقال:  وق�ضاياهم”.  ال�رسى 
الذي  العت�ضام  لتعليق  والأمل  باحلزن 
التعليق  هذا  ولأن  طارئة،  لأ�ضباب  جاء 
حرمنا من روؤية اأمهات الأ�رسى واأحبتهم 
والطمئنان  روؤيتهم  اعتدنا  والذين 
عليهم كل يوم اإثنني، فهم اأهلنا واأحبتنا، 
ون�ضاركهم  والهموم  الآلم  معهم  نعي�س 

الأمل”.

االأ�صري يا�صر اأبو تركي يدخل عامه اخلام�س ع�صر 
يف �صجون االحتالل
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عي�شة ق.

البطل  اإىل  يعود  �سوف  اللقب  ف�إن 
املركز  على  اأحرز  الذي  ال�ستوي 
خالل  الرتتيب  جدول  يف  الأول 
البطولة  من  الذه�ب  مرحلة  اختت�م 
الوطنية، وب�لت�يل ح�سم مدوار هوية 
املو�سم  هذا  خالل  اجلزائر  بطل 
عدم  مرحلة  اإىل  النتق�ل  ح�ل  يف 
تبقى من املب�ري�ت من  موا�سلة م� 
خالل الت�أكيد اأن التتويج �سوف يعود 
بلوزداد  �سب�ب  ن�دي  م�سلحة  على 
الذي اأنهى ال�سطر الأول من البطولة 

الوطنية يف ال�سف الأول ب�لرتتيب.
واأنهى مدوار يف ت�رصيح�ت اإعالمية 
بخ�سو�ص  اجلدل  اأم�ص  اول  اأم�سية 
تتوا�سل  مل  ح�ل  يف  البطل  هوية 
البطولة الوطنية ومت جتميده�، وهو 
الأمر الذي يريح اجلم�هري الري��سية 
تواجهه�  التي  امل�س�كل  ظل  يف 
اأوروب�  الكربى يف  الدوري�ت  خمتلف 
من  احتم�لت  عدة  تدر�ص  والتي 
اأجل ح�سم اجلدل حول هوية املتوج 
خمتلف  يف  ت�س�رك  التي  والأندية 
تتمثل  التي  الأوروبية  املن�ف�س�ت 
اأوروب�  اأبط�ل  دوري  م�س�بقتي  يف 

اأن مدوار  الأوروبي، ورغم  والدوري 
املتوج  هوية  حول  اجلدل  ح�سم 
ب�للقب هذا املو�سم، اإل اأن الإ�سك�ل 
�سوف يتوا�سل حول حتديد ال�سيغة 
التي حتدد هوية الن�زلني وال�س�عدين 
من الأق�س�م الدني�، من خالل اإمك�نية 
الرتتيب  جدول  على  اأي�س�  العتم�د 
الذه�ب  مرحلة  عليه  انتهت  الذي 
مدوار  ع�د  املق�بل،  من عدمه. يف 
ب�لرابطة  دفعت  التي  الأ�سب�ب  على 
خمتلف  تعليق  اإىل  للعبة  املحرتفة 
املن�ف�س�ت الكروية يف بالدن�، منه� 
البطولة  عن  اللق�ءات  بقية  ت�أجيل 

املحرتفتني  برابطتيه�  الوطنية 
ذات  يف  واأو�سح  والث�نية،  الأوىل 
والري��سة  ال�سب�ب  وزارة  اأن  ال�سي�ق 
ووق�ئية  احرتازية  اإجراءات  اأخذت 
لوب�ء  املتف�سي  النت�س�ر  ب�سبب 
و�سالمة  �سحة  يهدد  لذي  كورون� 
الأمر  ف�إن  وب�لت�يل  املواطنني، 
التظ�هرات  خمتلف  اإرج�ء  تطلب 
 5 ت�ريخ  اإىل  الري��سية  واملن�ف�س�ت 
هذا  اأن  املتحدث  واأ�س�ف  اأفريل، 
القرار ك�ن نتيجة اأمور ق�هرة خ�رجة 
عن نط�ق امل�سريين يف بالدن� ويجب 

المتث�ل له.

ك�شف رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم عبد الكرمي مدوار اأن التعرف على هوية بطل املو�شم 
الكروي احلايل لن ي�شكل عبئا على هيئته الكروية، باعتبار اأن القوانني وا�شحة يف مثل هذه 

املعطيات، اأين ا�شتطرد انه يف حال تلقت هيئته الكروية اأمرا من ال�شلطات العليا يف البالد اأوامر باإيقاف 
مناف�شة البطولة الوطنية وعدم ا�شتكمال ما تبقى منها ب�شبب انت�شار وباء »كورونا« املتف�شي يف بالدنا 

على غرار اأرجاء املعمورة 

مدوار: اللقب يحرزه البطل ال�ضتوي اأكد اأن القوة القاهرة اأّدت اإىل تعليق املناف�شة
يف حال اإيقاف البطولة الوطنية

خ�وية  من�س�آت  موؤجلة،  من�ف�س�ت 
على عرو�سه�، برن�مج غري م�ستقر 
كو  كورون�  وب�ء  ب�سبب  كله  هذا 
العديد  ي�رصب  الذي  فيد-9( 
من  الأي�م،  هذه  الع�مل  دول  من 
اأرغم  الذي  الأمر  اجلزائر،  بينه� 
الري��سة  ع�مل  على  امل�رصفني 
الن�س�ط�ت  جميع  جتميد  على 
تف�دي� لتف�سي هذا الفريو�ص.اأعلى 
هيئة م�سرية للري��سة يف اجلزائر، 
قررت  والري��سة  ال�سب�ب  وزارة 
جميع  اإجراء  الف�رط  الثالث�ء 
الوطنية  الري��سية  املن�ف�س�ت 
دون ح�سور اجلمهور اىل غ�ية 31 
الدورات  وت�أجيل  اجل�ري،  م�ر�ص 
هذا  من  وق�ئي  ك�إجراء  الدولية 
تف�قم  اىل  وب�لنظر  لكن،  املر�ص، 
الأ�سخ��ص  عدد  وارتف�ع  الأو�س�ع 
اتخذت  الوب�ء،  بهذا  امل�س�بني 
املن�رصم  الأحد  الو�سية،  الوزارة 
قرارا اأكرث �رصامة من خالل اإلغ�ء 
جميع املن�ف�س�ت بطولت وكوؤو�ص 
غلق  مع  الري��س�ت  خمتلف  يف 
جميع املرافق الري��سية وال�سب�نية 
والرتفيهية، وذلك ابتداء من ت�ريخ 
املقبل،  اأفريل   5 حتى  م�ر�ص   16
الري��سيني املت�أهلني اىل  ب��ستثن�ء 
اأو   2020 طوكيو  الأوملبية  الألع�ب 
ذات  اإىل  موؤهلة  بدورات  املعنيني 

املن�ف�س�ت،  اإلغ�ء  وقبل  املوعد، 
الأكرث  الري��سة  القدم  كرة  �سهدت 
اإجراءات  اجلزائر  يف  �سهرة 
مب�ري�ت  من  العديد  وق�ئية خالل 
التي  والث�نية  الأوىل  الرابطتني 
جرت يوم ال�سبت، ب�لتغيريات التي 
قبل  م�  بروتوكولت  على  طراأت 
اللق�ءات، وك�نت الوزارة قد اأعطت 
اتب�ع  اجل  من  �س�رمة  تعليم�ت 
الخري  يف  لكن  الوق�ئية،  التدابري 
جل�أت اىل الغ�ء جميع املن�ف�س�ت.

البلد  اإيط�لي�  تعد  اأوروب�،  يف  اأم� 
الأكرث ت�رصرا بهذا الوب�ء، وح�سب 
ارتفع  فقد  ال�سبت  م�س�ء  ح�سيلة 
عدد الوفي�ت اىل 1441 �سخ�ص من 
وكم�  موؤكدة،  ح�لة  األف   21 �سمن 
اإيط�لي�  بطولة  ف�إن  متوقع�،  ك�ن 
لكرة القدم، قد ت�أجلت اىل ت�ريخ 3 
الالعبني  واأن عدد  اأفريل، ل�سيم� 
ن�دي  يف  ح�لت   5 بلغ  امل�س�بني 
فيورونتين�  يف  وثالثة  �س�مبدوري� 
مت  كم�  بجوفنتو�ص،  اآخر  وواحد 
الأكرث  ال�سب�نية،  البطولة  توقيف 
اإ�سب�ني�  كون  الع�مل،  يف  م�س�هدة 
تعد ث�ين دولة تع�ين من هذا الوب�ء، 
ح�لة  اآلف   5 من  لأكرث  بت�سجيله� 
عدد  ج�نب  من  بلد  ورابع  موؤكدة 
اأقدم  كم�   ،183 مبجموع  الوفي�ت 
امل�رصفون على البطولت الأمل�نية 

نف�ص  على  والفرن�سية  والجنليزية 
ت�أجيل وجتميد  اخلطوة من خالل 
تف�سي  ب�سبب  الكروية  الن�س�ط�ت 
خمتلف  يف  كوفيد-19  فريو�ص 
بلدان الق�رة العجوز. ويف الولي�ت 
املتحدة الأمريكية، مل ت�سلم بطولة 
كرة ال�سلة »اأن بي اأي« من التجميد، 
ملدة  اأي�س�  هي  توقيفه�  مت  حيث 
التح�ليل  اأكدت  حيث  يوم�   30
ويف  لعبني،  ثالثة  اإ�س�بة  الطبية 
الكنفيدرالية  قررت  افريقي�، 
ت�أجيل جولتني  القدم  لكرة  الق�رية 
املوؤهلة  الت�سفي�ت  �سمن  اإثنتني 
لالأمم-2021  افريقي�  ك�أ�ص  اىل 
 25 بني  م�  مقررتني  ك�نت�  واللتني 
من  وك�ن  احل�يل،  م�ر�ص   31 و 
الوطني  الفريق  يالقي  اأن  املقرر 
م�ر�ص   26 يوم  الزميب�بوي  نظريه 
جنوب  اىل  التنقل  قبل  ب�لبليدة 
يوم  »الواريورز«  ملالق�ة  افريقي� 
كون  �سويتو  مبدينة  م�ر�ص   29
معتمدة  غري  زميب�بوي  مالعب 
لحت�س�ن مثل هذه اللق�ءات، وبعد 
اأن  الع�ملية  ال�سحة  تقرير منظمة 
الك�ف  اأكدت  ع�ملي  وب�ء  كورون� 
اأنه� �ست�سع برن�جم� مل� تبقى من 
»ك�ن-2021«  ت�سفي�ت  مب�ري�ت 

والتي تنتظره� اأربع جولت.
ق.ر.

فريو�س كورونا .....

 الريا�ضة يف العامل تتوقف
الإق�شاء 6 مواجهات اإلزام اإدارة الوفاق تعوي�س الأ�شرار واقرتاح 

لعب الإياب دون جمهور

اأهلي برج بوعريريج ووفاق 
�ضطيف ينهي املو�ضم دون جمهور

الت�بعة  الن�سب�ط  جلنة  �رصبت 
بيد  القدم  لكرة  للرابطة املحرتفة 
من حديد بعد ت�سليط عقوبة ثقيلة 
بوعريريج  برج  اأهلي  فريقي  على 
اإق�س�ء  خالل  من  �سطيف  ووف�ق 
اجلم�هري يف جمموع �ست مب�ري�ت 
خلفية  على  مع�،  للن�ديني  ك�ملة 
�سهده�  التي  اخلطرية  الأحداث 
ديربي اله�س�ب العلي� �سمن مق�بلة 
ذه�ب ربع نه�ئي ك�أ�ص اجلمهورية، 
در�ست  اأين  املب�راة،  وبعد  اأثن�ء 
م�سب�ح  كم�ل  يراأ�سه�  التي  اللجنة 
ملف املق�بلة بعد ا�ستكم�ل و�سول 
وم�سوؤول  املب�راة  حم�فظ  تق�رير 
ت�سمنت  والتي  امللعب  على  الأمن 
 1955 اأوت   20 ملعب  اأر�سية  ر�سق 
واملقذوف�ت،  الن�رية  ب�لألع�ب 
الن�ديني  جم�هري  بني  والرتا�سق 
داخل وخ�رج امللعب اأدت اإىل تلقي 
الأهلي  جم�هري  بني  الإ�س�ب�ت 
واأعوان  �سطيف  ووف�ق  الربايجي 
اإىل  ب�لإ�س�فة  امللعب،  يف  الأمن 
�سطيف  وف�ق  اأن�س�ر  اإقدام  تدوين 
امليدان  اأر�سية  تخريب  على 
اللجنة  وع�قبت  ب�لك�مل.  واإتالفه� 

اأم�ص  اأول  �سب�ح  اجتمعت  التي 
من  ب�حلرم�ن  الفريقني  اأن�س�ر 
على  الفريقني  لق�ءات  م�س�هدة 
وب�لت�يل  ك�ملة  مب�ري�ت  �ست  مدار 
و«الن�رص  »الك�ب�«  ت�سكيلتي  اإنه�ء 
جمهور  بدون  املو�سم  الأ�سود« 
قبل الأوان، وفر�ست الهيئة ت�سديد 
مليون   40 قيمته�  م�لية  غرامة 
�سنتيم لكل فريق، وحرم�ن الن�ديني 
من حقوق البث التلفزيوين اخل��سة 
ب�للق�ء، اإىل ج�نب تعيني جلنة خ��سة 
امل�دية  اخل�س�ئر  ب�إح�س�ء  تقوم 
اأوت   20 ملعب  له�  تعر�ص  التي 
وفر�ص التعوي�ص بك�فة امل�س�ريف 
اإىل  �سطيف،  وف�ق  اإدارة  على 
املكتب  على  اللجنة  اقرتاح  ج�نب 

الفدرايل برجمة مب�راة الإي�ب من 
ربع نه�ئي الك�أ�ص بني الن�ديني دون 
من  ا�ستنف�ذه�  يتم  والتي  جمهور 
الفريقني.  على  امل�سلطة  العقوبة 
جلنة  اأق�ست  ذلك  ج�نب  اإىل 
نبيل  التون�سي  املدرب  الن�سب�ط 
تدوين  ب�سبب  مب�راتني  الكوكي 
ب�ستم  الكوكي  قي�م  املواجهة  حكم 
التي  العقوبة  نف�ص  وهي  الأخري، 
مولودية  مدرب  على  ت�سليطه�  مت 
�سعيدة اأحمد غميدي، بينم� عوقب 
كل من مدرب �رصيع غليزان يو�سف 
وداد  بوزيدي، عزيز عب��ص مدرب 
تلم�س�ن ونبيل نغيز مدرب مولودية 

اجلزائر ب�لإيق�ف مق�بلة واحدة.
عي�شة ق.

واإدارة  �سطيف  وف�ق  فريق  يعي�ص 
بعد  ال�سدمة  واقع  حتت  واأن�س�ر 
�سلطته�  التي  الثقيلة  العقوبة 
من  الن�دي  على  الن�سب�ط  جلنة 
يف  اجلمهور  من  اإق�س�ءه  خالل 
خلفية  على  ك�ملة  مب�ري�ت  �ست 
مق�بلة  �سهدته�  التي  الأحداث 
اجل�ر اأهلي برج بوعريريج حل�س�ب 
ربع نه�ئي ك�أ�ص اجلمهورية، حيث 
الدين  عز  الرئي�ص  اإدارة  تتقّبل  مل 
على  املفرو�سة  العقوبة  اأعراب 
الن�دي والتي راأته� ب�لق��سية وغري 
عري  ال�سدد  هذا  ويف  ق�نونية، 
الدين  عز  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
اأعراب عن ال�ستغراب من العقوبة 
الن�سب�ط  جلنة  فر�سته�  التي 
على ن�ديه، واأو�سح يف ت�رصيح�ت 
غعالمية ان اجلميع يف الفريق حتت 
اأحد منهم  اأنه ل  ب�عتب�ر  ال�سدمة 
ك�ن يت�سور اأن تكون العقوبة ق��سية 
واأ�س�ف  ح�سبه،  الدرجة  هذه  اإىل 
ب�عتب�ر  ك�نوا �سحية  اأن�س�رهم  اأن 
ت�رصف  اأي  على  يقدموا  مل  اأنهم 
يقومون  و�سوف  للقوانني،  خم�لف 
اأنه ل  ب�عتب�ر  العقوبة  ب�لطعن يف 
توجد اأي م�دة متلك عقوب�ت ب�ست 

يقومون  و�سوف  ن�فذة  مق�بالت 
ا�ستع�دة  اأجل  بك�فة م� عليهم من 
يختتم  امله�سوم  الن�دي  حق 
اليوم  ت�سع  املق�بل،  يف  املعني. 
الطعن  ال�سط�يفي  الن�دي  اإدارة 
الن�سب�ط  جلنة  عقوب�ت  �سد 
الت�بعة  الطعون  جلنة  ط�ولة  على 
القدم  لكرة  اجلزائرية  لالحت�دية 
من اأجل اإع�دة النظر فيه� والعمل 
اأن  ب�عتب�ر  منه�  التخفيف  على 
العقوب�ت  تلك  ي�ستحق  ل  الوف�ق 
الرئي�ص  اإدارة  ت�رص  حيث  الثقيلة، 
حق  ا�ستع�دة  على  حلف�ية  فهد 
الن�دي من خالل و�سع ملف طعن 
املواد  على  ال�ستن�د  عرب  ثقيل 
الواقعة  تالئم  ل  التي  الق�نونية 
ويف  الوف�ق،  عليه�  عوقب  التي 
القوانني  من   73 امل�دة  مقدمته� 
اأحداث  حدوث  على  تن�ص  والتي 
خطرية يتم تدوينه� يف ورقة اللق�ء 
اإق�مة املب�راة، يع�قب على  ومتنع 
ب�حلرم�ن  املت�سبب  الفريق  اإثره� 
امل�دة  وب�لت�يل  مب�ري�ت  �ست  من 
اإىل ج�نب عدم  الواقعة  تن��سب  ل 

وجود اجتي�ح للملعب.
عي�شة ق.

الفريق حتت ال�شدمة والإ�شرار على 
املقاطعة اأو التا�س

اإدارة وفاق �ضطيف تطعن يف 
عقوبة جلنة االن�ضباط اليوم



مل تبدي اإدارة نادي مان�س�سرت 
اعرتا�سها  الإجنليزي  �سيتي 
الدويل  لعبها  ت�رسيح  على 
اجلزائري ريا�ض حمرز نهاية 
اجلاري  الكروي  املو�سم 
ينتظر  التي  للعرو�ض  حت�سبا 
التعاقد  اأجل  من  ت�سلها  اأن 
التحويالت  فرتة  خالل  معه 
هذا  ويف  املقبلة،  ال�سيفية 
»ذا  جريدة  ك�سفت  ال�سدد، 
اإدارة  اأن  الربيطانية  �سن« 
املان �سيتي حددت �رسوطها 
املالية مقابل ال�سماح برحيل 
قائد املنتخب الوطني نهاية 
حدث  حال  يف  املو�سم  هذا 
قيمة  حددت  اأين  الأمر، 
اأورو  مليون   80 تريحه مببلغ 
وهو  امل�سدر،  نف�ض  ح�سب 

ما يقارب 180 مليار �سنتيم، 
اأين ت�سرتط اإدارة حامل لقب 
خالل  الإجنليزي  الدوري 
على  املن�رسمني  املو�سمني 
التعاقد  يف  الراغب  الفريق 
لوهافر  نادي  خريج  مع 
الفرن�سي احل�سول على تلك 
القيمة املالية مقابل ال�سماح 
ملعب  قلعة  عن  بالرحيل  له 
»الحتاد«، خا�سة واأنه يعترب 
يف  الالعبني  اأف�سل  اأحد 
كتيبة املدرب ال�سباين بيب 

غوراديول.
ا�سم  فاإن  الغر�ض  ولهذا 
خالل  كثريا  ارتبط  حمرز 
الأيام الأخرية بنادي باري�ض 
�سان جرمان الفرن�سي الذي 
اإعالمية  تقارير  حتدثت 

جلوء  اإمكانية  عن  عاملية 
النادي الباري�سي اإىل التعاقد 
اأجل  من  اخل�رس  جنم  مع 
تعوي�ض اإمكانية رحيل جنمها 
كيليان  الفرن�سي  الدويل 
املو�سم  هذا  نهاية  مبابي 
وهو الذي ارتبط ا�سمه كثريا 
بنادي ريال مدريد ال�سباين 

منذ املو�سم الفارط خا�سة 
بعد عودة مواطنه زين الدين 
الفنية  العار�سة  اإىل  زيدان 
للعب  ا�ستقدامه  يف  ورغبته 
كرمي  مواطنه  جانب  اإىل 
الأمامي  اخلط  زمية يف  بن 

لت�سكيلة »املرينغي«.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

ويف هذا ال�سدد ظهر جنوم 
�سواء  بالدنا  يف  الريا�سة 
خمتلف  اأو  القدم  كرة  يف 
الريا�سية  الخت�سا�سات 
األعاب  �سورة  يف  الأخرى 
واجليدوبالإ�سافة  القوى 

اإىل �سلك التحكيم والإعالم 
الريا�سي عرب مقاطع فيديو 
املواطنني  يخاطبون  وهم 
اأجل حثهم  اجلزائريني من 
املداومة  احلفاظ يف  على 
الأيادي  غ�سل  على 
النظافة،  على  واحلفاظ 
املاء  ا�ستعمال  عرب  وذلك 

على  العمل  اأو  وال�سابون 
باملواد  اليدين  تطهري 
كافية  تعترب  التي  الكحولية 
يف هذا اخل�سو�ض، وعرفت 
التي  الفيديو  مقاطع 
عرب  كبري  بعدد  انت�رست 
التوا�سل  مواقع  خمتلف 
مقدمتها  يف  الجتماعي 

و«اأّن�ستغرام«  »الفاي�سبوك« 
حاليني  لعبني  تظهر  وهي 
نادي  لعب  �سورة  يف 
بارادو اآدم زرقان و�سابقني 
على غرار جنمي املنتخب 
ورفيق  يحي  عنرت  الوطني 
�سايفي على جانب الالعب 
العا�سمة  لحتاد  الأ�سبق 

نا�رس زكري واحلكم الدويل 
ال�سابق حممد زكريني وهم 

ي�ساركون يف فعالياته. 
بالإ�سافة اإىل ظهور اأ�سماء 
يف  �سابقة  اأخرى  ريا�سية 
�سواكري،  �سليمة  �سورة 
اأمينة  غرار  على  وحالية 
عبد  والعداء  بلقا�سي 

والذين  بلحولو،  املالك 
ال�سعب  دعوة  على  اأ�رسوا 
اتخاذ  ل�رسورة  اجلزائري 
والأخذ  واحلذر  احليطة 
الوباء  هذا  خطورة  بجدية 
بالأ�سخا�ض  يفتك  الذي 
اأ�سحاب  بحياة  ويودي 
الأمرا�ض املزمنة واملناعة 

الغر�ض  ولهذا  ال�سعيفة، 
وزارة  م�سالح  �سجلت  فقد 
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة 
غاية  اإىل  امل�ست�سفيات 
جمموع  اأم�ض  ظهرية 
موؤكدة  اإ�سابة  حالة   60
حالت  وخم�ض  بالفريو�ض 

وفاة.

�شعيا منها على توعية املواطنني وحت�شي�شهم بجدية وباء »كورونا«

جنوم الريا�ضة اجلزائرية ي�ضاركون 
يف حملة "الأيادي النظيفة"

اأطلق جنوم الريا�شة يف اجلزائرية �شواء احلاليون منهم او ال�شابقون حملة لتوعية 
املواطنني والتي مت الإطالق عليها حملة »الأيادي النظيفة«، وهي نف�س احلملة التي 

�شبق اأن با�شرتها منظمة ال�شحة العاملية بنف�س ال�شم يف ظل النت�شار غري امل�شبوق 
لوباء »كورونا« من اأجل توعية العامل ب�شرورة البقاء على ات�شال بالنظافة واحلفاظ 

على املداومة عليها من اأجل حماية �شحتهم وحماية �شحة عائالتهم واأ�شدقائهم 
واملقربني منهم 

الفرق متنح الالعبني برنامج تدريبات انفرادية

الفاف تلزم الأندية بالتوقف عن التدريبات
اجلزائرية  الحتادية  اأقّرت 
لكرة القدم على الأندية اإيقاف 
وتاأجيلها  لالعبني  التدريبات 
على تاريخ لحق ب�سبب انت�سار 
لأي  وتفاديا  »كورونا«  وباء 
لالعبني  �سحية  م�ساعفات 
اإليهم  العدوى  انتقال  واإمكانية 
وتهديد �سحتهم وعائالتهم اإىل 
الفاف  ن�رست  حيث  اخلطر، 
موقعها  على  اأم�ض  اأول  بيانا 
خالله  طالبت  اللكرتوين 

الفنية  املديرية  مع  بالتن�سيق 
تخ�سي�ض  �رسورة  الوطنية 
لالعبني  فردية  تدريب  برنامج 
من اجل احلفاظ على لياقتهم 
اأف�سل  يف  والبقاء  البدنية 
ا�ستئناف  غاية  اإىل  حت�سري 
العمل ب�سورة عادية بعد جتاوز 
تهز  التي  ال�سعبة  املرحلة 
وهو  بالدنا،  غرار  على  العامل 
الأمر الذي ان�ساعت اإليه اأندية 
غرار  على  الأق�سام  حمتلف 

دوري النخبة بعدما قرر مدرب 
نبيل  اجلزائر  مولودية  نادي 
ال�ستئناف  ح�سة  تاأجيل  نغيز 
اإىل  اليوم  مقررة  كانت  التي 
تاريخ لحق واأقدم على منح كل 
لعب على حدى برنامج عمل 
العتماد  اجل  من  به  خا�ض 
للتواجد  يوميا  وتطبيقه  عليه 
يف جاهزية متى مت العودة اإىل 

خو�ض املناف�سة جمددا.
عي�شة ق.

يتواجد حمل اهتمام اإدارة باري�س �شان جرمان

اإدارة املان �ضيتي ت�ضرتط 80 مليون اأورو لت�ضريح حمرز

كونتي يفت�ش عن احللول و�ضط كورونا
يف  القدم  كرة  توقف  مع 
اإيطاليا ب�سبب تف�سي فريو�ض 
اأنطونيو  كورونا، قد ي�ستفيد 
لإنرت  الفني  املدير  كونتي 
الأمر،  هذا  من  ميالن، 
الفريق موؤخرا،  تراجع  فبعد 
�سيكون كونتي مطالبًا باإعادة 
النرياتزوري،  اأمور  النظر يف 
املركز  يحتل  بات  الذي 
بر�سيد  الكالت�سيو  يف  الثالث 
54 نقطة، مع مباراة موؤجلة 
بفارق 9 نقاط عن املت�سدر 
نقطة،   63 جوفنتو�ض 
الفريق  �سخ�سية  و�ستكون 

من  الكثري  يف  غابت  التي 
على  الكربى،  املباريات 
كونتي،  اهتمامات  راأ�ض 
الدفاعية. املعاناة  بجانب 
ففي العديد من املواجهات، 
كان اإنرت متقدًما يف النتيجة، 
ملنت�سف  يرتاجع  كان  لكنه 
الأمرين  ويعاين  ملعبه 
وخالل  املباراة.  ويخ�رس 
اأمام  النرياتزوري  �سقوط 
الهزمية  جاءت  جوفنتو�ض، 
الدفاعية،  الأخطاء  ب�سبب 
الثنائي  تركيز  غياب  ظل  يف 
قلبي  و�سكرينيار،  فري  دي 

اأمام  الإنرت.و�سيكون  دفاع 
ا�ستعادة  فر�سة  الالعبني 
فرتة  بعد  جمدًدا،  الثقة 
بجانب  التوقف،  من  كبرية 
لديه  �سيكون  كونتي  اأن 
الوقت لتهيئة املدافع ال�ساب 
ظل  يف  اأكرث  للعب  با�ستوين، 
لقرتاب  ت�سري  التي  الأنباء 
الرحيل. من  جودين  دييجو 
املدرب  باإمكان  �سيكون  كما 
من  ال�ستفادة  املخ�رسم، 
الغائبني  امل�سابني  ا�ستعادة 
الفريق.ويعد  عن  فرتة  منذ 
�ستيفانو �سين�سي، جنم و�سط 

الفريق  لعبي  اأبرز  الإنرت، 
بعدما  العودة،  من  القريبني 
منت�سف  يف  لإ�سابة  تعر�ض 
اأمام  املا�سي  فرباير/�سباط 
غيابه  مدة  وحتددت  نابويل، 
يوًما.و�سي�ستعيد   20 بحوايل 
ا فيكتور مو�سي�ض،  كونتي اأي�سً
اأ�سامواه  كوادو  جانب  اإىل 
�سيتماثل  بينما  وجاليارديني، 
احلار�ض �سمري هاندانوفيت�ض 
الذي عاد يف املباراة الأخرية، 
م�ستفيًدا  تام  ب�سكل  لل�سفاء 

من فرتة التوقف.
ق.ر.

الحتادية اجلزائرية للكونغ فو وو�شو

تاأجيل اجلمعية العامة العادية وكل 
الن�ضاطات الريا�ضية

اجلزائرية  الحتادية  اأعلنت 
للكونغ فو وو�سو اأول اأم�ض عن 
تاأجيل اجلمعية العامة العادية 
الريا�سية  الن�ساطات  وكل 
كاإجراء   ، والدولية  الوطنية 
انت�سار  من  للحد  وقائي 
فريو�ض كورونا، واأفادت الهيئة 
الر�سمي  موقعها  الفدرالية يف 
على النرتنت انه تقرر تاأجيل 
العادية  العامة  اجلمعية 
احل�سيلتني  على  للم�سادقة 

الأدبية واملالية وكل الن�ساطات 
والدولية  الوطنية  الريا�سية 
كاإجراء وقائي للحد من انت�سار 
واأ�سافت:  كورونا،  فريو�ض 
الحتياطية  التدابري  »هذه 
وزارة  لتعليمة  تطبيقا  جاءت 
القا�سي  والريا�سة  ال�سباب 
يف  املناف�سات  جميع  باإلغاء 
غلق  مع  الريا�سات  خمتلف 
الريا�سية  املرافق  جميع 
وذلك  والرتفيهية،  وال�سبانية 

 16 الثنني  تاريخ  من  ابتداء 
مار�ض حتى 5 اأفريل املقبل«، 
روؤ�ساء  من  الحتادية  وطلبت 
والأندية   الولئية  الرابطات 
الن�ساطات  بتوقيف  الريا�سية 
املحلية حتى 5 افريل املقبل 
الالزمة  التدابري  اأخد  مع 
عن  الوباء  بهذا  للتح�سي�ض 
التوا�سل  �سفحات  طريق  

الجتماعي للمنخرطني.
ق.ر.

الرتتيب املوؤقت لالأندية لألعاب القوى

مركز جتمع وحت�ضري الفرق 
الع�ضكرية يف ال�ضدارة

وحت�سري  جتمع  مركز  يت�سدر 
عكنون  بنب  الع�سكرية  الفرق 
املوؤقت  الرتتيب  �سدارة  
اجلزائرية  الأندية  لأح�سن 
العا�سمة  من  ناديني  اأمام  
واجلمعية  نونو  ن�سرية 
املدنية  للحماية  الريا�سة 
ك�سفت  الذي  الرتتيب  ح�سب 
وا�ستند  الفدرالية،  الهيئة  عنه 
الرتتيب على املناف�سات  هذا 
خالل  الكبرية  الأوىل  الثالثة 
البطولة  وهي  العام  هذا 

كا�ض  الريفي،  للعدو  الوطنية 
والبطولة  للم�سي  اجلزائر 
ماراطون،  لن�سف  الوطنية 
بوعريريج  برج  اوملبي  ويحتل 
الرتتيب  يف  الرابع  املركز 
ملحوظ  حت�سن  مع   ، املوؤقت 
لنادي  بجاية الثامن، فيالوقت 
الأمن  فيه جمعية  الذي حتتل 
واأ�سارت   ،12 ال�سف  الوطني 
املو�سم  اأن  اإىل  الحتادية 
طويال  مازال  الريا�سي 
اإن  الأندية  هذه  وباإمكان 

نتائج  بتحقيق  ترتيبها  حت�سن 
ال�ستحقاقات  خالل  جيدة 
البطولة  ل�سيما،  املقبلة، 
الوطنية  البطولة   ال�ستوية، 
ل�سباق 10 اآلف مرت و البطولة 
الوطنية مابني الأندية، ويعترب 
الهدف الأ�سا�سي لهذه الأندية، 
اإنهاء املو�سم من �سمن  الفرق 
الأوائل اإذ اأن اأ�سحاب املقدمة 
فقط من لهم احلق  يف ح�سور 

اجلمعية العامة املقبلة.
ق.ر.

احتاد اأمريكا اجلنوبية لكرة القدم يوؤجل كوبا اأمريكا

تاأجيل يورو 2020 اإىل العام املقبل
لكرة  الأوروبي  الحتاد  قرر 
اأم�ض  ر�سمًيا  »يويفا«  القدم 
الأمم  كاأ�ض  انطالق  تاأجيل 
ب�سبب   2020 يورو  الأوروبية 
كورونا  فريو�ض  تف�سي 

»يويفا«  وعقد  اأوروبا،  يف 
الذين  ممثليه،  بني  اجتماًعا 
تاأجيل  بالإجماع  قرروا 
 ،2021 �سيف  اإىل  البطولة 
من  وكان   ،2020 من  بدًل 

البطولة  تنطلق  اأن  املقرر 
اأن  اإل  املقبل،  جوان  يف 
الأوروبية  الدوريات  توقف 
اإىل  لتاأجيلها،  اأدى  حاليا 
اأمريكا  احتاد  اأعلن  جانبها، 

اجلنوبية تاأجيل مناف�سة كوبا 
ب�سبب  الأخرى  هي  اأمريكا 
والذي  كورونا  وباء  تف�سي 
اأ�سحى يهدد �سحة و�سالمة 

ق.ر.اجلميع.



عن  �صحفي  تقرير  ك�صف 
الدويل  االحتاد  مراجعة 
تاأجيل  لتاأثري  القدم  لكرة 
فريو�س  ب�صبب  املباريات 
كورونا على عقود الالعبني، 
»�صكاي  �صبكة  وبح�صب 
فاإن  العاملية  �صبورت�س« 
حول  حمادثات  يجري  فيفا 
يف  مبا  االأخرية،  التداعيات 
قد  الذين  الالعبني  ذلك 
املو�صم  اإكمال  منهم  يُطلب 
امُلربم  العقد  خارج  املحلي 
تف�صي  وت�صبب  التاأجيل،  بعد 
تعليق  يف  كورونا  فريو�س 
عرب  الدوري  م�صابقات 

متفرقة  مناطق  ويف  اأوروبا 
بتكد�س  ينذر  ما  العامل،  من 
ا�صتئناف  حال  املباريات 
الحق  وقت  يف  املناف�صات 
من  فالكثري  العام،  هذا 
الالعبني يرتبطون بعقود مع 
ما  جوان،   30 حتى  اأنديتهم 
التي  الكيفية  اأ�صئلة عن  اأثار 
�صت�صتكمل بها الفرق املو�صم 
وقال  احلالية،  بالت�صكيالت 
لل�صبكة:  با�صم فيفا  متحدث 
»نحلل الو�صع احلايل والتاأثري 
املحتمل على جميع جماالت 
كرة القدم مبا يف ذلك عقود 
املزيد  و�صتظهر  الالعبني، 

الوقت  يف  املعلومات  من 
فرق  تتاأثر  وقد  املنا�صب«، 
ي�صعى  الذي  ت�صيل�صي،  مثل 
دوري  يف  للعب  للتاأهل 
املقبل،  املو�صم  االأبطال 
العبني  عقود  تنتهي  حيث 
جريو  اأوليفيه  مثل  بارزين 

وويليان يف 30 جوان.

�صحفية  تقارير  اأفادت 
بر�صلونة  باأن  اأم�س  اإ�صبانية 
الربازيلي  اإعادة  خطة  و�صع 
باري�س  �صيلفا جنم  دا  نيمار 
�صفوفه  اإىل  جريمان،  �صان 
املقبل،  املو�صم  من  بدًءا 
خالل  بر�صلونة  وحاول 
نيمار  ا�صتعادة   2019 �صيف 
ينجح  مل  اأنه  اإال  جديد،  من 
يف التو�صل التفاق مع باري�س 
وبح�صب  جريمان،  �صان 
ديبورتيفو«  »موندو  �صحيفة 
لن  بر�صلونة  فاإن  االإ�صبانية، 
ي�صم نيمار با�صتخدام لوائح 
الفيفا التي كان ينوي اإتباعها 

حيث  املقبل،  ال�صيف  يف 
باري�س  مع  التفاو�س  يف�صل 
�صان جريمان مبا�رشة حل�صم 
الفيفا  ومينح  ال�صفقة، 
عمره  يتجاوز  الذي  الالعب 
موا�صم   3 ومرت  عاًما،   28
دون  ناديه  مع  عقده  على 
ف�صخ  على  القدرة  جتديد 
تعاقده واالنتقال اإىل اأي ناٍد 
تعوي�س  دفع  مقابل  اآخر، 
مادي يحدد االحتاد الدويل، 
بناء على راتبه وقيمة �صمه.

بر�صلونة،  نظر  وجهة  ومن 
فاإن اإتباع هذا االأ�صلوب يعد 
فنيمار  باملخاطر،  حمفوًفا 
و�صي�صارك  للفريق  �صين�صم 
مبا�رشة دون اأي م�صاكل، لكن 
دون معرفة متى اأو كم يجب 
الكتالوين  الفريق  يدفع  اأن 
اإىل  باالإ�صافة  ذلك،  مقابل 
الفيفا  اإىل  اللجوء  فاإن  ذلك، 

ذمة  على  العب  مع  للتعاقد 
بني  �صابقة  �صيكون  ناديه 
االأندية الكبرية، ورمبا يتكرر 
�صد  ولكن  املوقف  نف�س 
يدرك  جانبه،  بر�صلونة.من 
رغبة  جريمان  �صان  باري�س 
مع  التعاقد  يف  بر�صلونة 
تطلع  يقابلها  والتي  نيمار، 
للبار�صا،  للعودة  الالعب  من 
العا�صمة  نادي  جعل  ما 
االأمر  يف  يفكر  الفرن�صية 
الربازيلي  واأن  خا�صة  مليا، 
مو�صمني  عقده  يف  يتبقي 
�صان  يتجه  فقط.لذلك 
جريمان للموافقة على رحيل 
اال�صتفادة  مقابل  نيمار، 
البار�صا،  من  العبني  ب�صم 
فيليب  الثالثي  يثري  حيث 
راكيتيت�س  واإيفان  كوتينيو 
اهتمام  �صيميدو  ونيل�صون 

نادي العا�صمة الفرن�صية.

عن  االإ�صباين  فالن�صيا  اأعلن 
اإ�صابة 35% بفريو�س كورونا 
اإىل  �صافرت  التي  البعثة  من 
اأتاالنتا يف  اإيطاليا ملواجهة 
وذكر  اأوروبا،  اأبطال  دوري 
فالن�صيا يف بيان ن�رشه فجر 
الر�صمي  موقعه  يف  اأم�س 
»نعلن  االإنرتنت:  على 
اإ�صابة  حاالت  وجود  عن 
�صمن  كورونا  بفريو�س 
الفني،  والطاقم  الفريق 
اإحدى  خو�س  بعد  وذلك 
فيفري   19 يوم  املباريات 
ميالنو  مدينة  يف  املا�صي 
املناطق  من  اأ�صبحت  التي 

واأ�صاف:  خطورة«،  االأكرث 
النادي  اأّن  من  الرغم  »على 
اتخذ كافة االحتياطات بعزل 
العمل  حميط  عن  الفريق 
وعن اجلماهري، اآخر االأرقام 
ت�صري اإىل اأّن 35% من البعثة 
-COVID اأ�صيبوا بعدوى
اأعرا�س  دون  وجميعهم   19
م�صتقرة«،  حالة  يف  وهم 
الذعر  فالن�صيا  بيان  واأثار 
يف  القدم  كرة  ع�صاق  لدى 
نظراً  اأجمع  والعامل  اإ�صبانيا 
االإ�صباين  الفريق  خلو�س 
التاريخ  بعد  مباريات  عدة 
اأمام  اإحداها  املذكور 

ثمن  اإياب  يف  نف�صه  اأتاالنتا 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  نهائي 
االأرجنتيني  من  كل  وكان 
مانغاال  والفرن�صي  غاراي 
اأن  �صابق  وقت  اأعلنا يف  قد 
اخلا�صة  الفحو�س  نتائج 
جاءت  كورونا  بفريو�س 

اإيجابية.

ك�صفت تقارير �صحفية اإ�صبانية 
املحتمل  امل�صري  عن  اأم�س 
االأوروبية،  كاأ�س االأمم  لبطولة 
يف ظل تف�صي فريو�س كورونا 
يف جميع اأنحاء القارة، وتوقفت 
الدوريات االأوروبية بعد تف�صي 
الذي  االأمر  كورونا،  فريو�س 
اليورو  انطالق  على  يوؤثر  قد 

وبح�صب  املقبل،  جوان  يف 
ديبورتيفو«  »موندو  �صحيفة 
االإ�صبانية، فاإن كل �صيء ي�صري 
اإىل �رشورة تاأجيل كاأ�س االأمم 
 2021 �صيف  اإىل  االأوروبية 
الإنهاء الدوريات قبل 30 جوان 

املقبل.
االأوروبي  االحتاد  وعقد 

ويف  اأم�س،  حا�صما  اجتماًعا 
عن  االإعالن  ميكن  ختامه 
البطولة  انطالق  تاريخ  تغيري 
التقرير  واأ�صار  االأرجح،  على 
لالإعالن  االأ�صا�صي  العائق  اأن 
عن تاأجيل البطولة اإىل ال�صيف 
املقبل، هو اإقامة كاأ�س العامل 
يف  اجلديدة  بن�صخته  لالأندية 

جياين  يريد  وال   ،2021 �صيف 
اإنفانتينو رئي�س االحتاد الدويل 
لكرة القدم الدخول يف حروب 
وذلك  االأوروبي،  االحتاد  مع 
يفكر بالفعل يف عدم بدء تلك 
املحدد،  التاريخ  يف  الن�صخة 
يف ظل االأو�صاع التي متر بها 

كرة القدم يف اأوروبا.

الدوري  رابطة  مدير  اأعلن 
كري�صتيان  القدم  لكرة  االأملاين 
الدرجتني  اأندية  اأن  �صيفرت 
على  وافقت  والثانية  االأوىل 
تاأجيل  اللعبة  احتاد  اقرتاح 
اأفريل  الثاين  حتى  املباريات 
املقبل على االأقل، وهي املرة 
تعليق  فيها  يتم  التي  االأوىل 
منذ  البوند�صليغا  مناف�صات 
احلرب العاملية الثانية، وتبنت 
االأندية 36 منها 18 فريقاً يف كل 
اجلمعية  خالل  اخلطوة  درجة 
العمومية التي عقدت اأول اأم�س 
يف مدينة فرانكفورت، واأو�صح 
قررت  االأندية  اأن  �صيفرت 

باالإجماع تعليق البطولتني حتى 
الثاين اأفريل، حمذراً يف الوقت 
عينه/ »ال يعني اأننا �صن�صتاأنف 

املباريات يف هذا التاريخ«. 
اأن جتتمع االأندية  ومن املقرر 
اأفريل  من  االأول  االأ�صبوع 
ا�صتئناف  ب�صاأن  قرار  التخاذ 
فرتة  متديد  اأو  املناف�صات 
�صفرت:  و�صدد  االإرجاء، 
فريو�س  هو  االأكرب  »عدونا 
كورونا امل�صتجد، ولكن عدونا 
اليقني«،  هو عدم  االأكرب  الثاين 
ال  احلايل  الوقت  »يف  معترباً: 
بح�صن  يقول  اأن  الأحد  ميكن 
نية متى �صت�صتاأنف كرة القدم«، 

الظروف  �صمحت  حال  ويف 
فريو�س  وانح�رش  ال�صحية 
حتى  اأودى  الذي  »كوفيد-19« 
حول  اآالف  بحياة  اأكرث  االآن 
الدوري  رابطة  ل  تُف�صّ العامل، 
بدون  واإن  املباريات  ا�صتئناف 
النقل  عائدات  الإنقاذ  جمهور، 
م�صدر  ت�صّكل  التي  التلفزيوين 
من  للعديد  اأ�صا�صي  دخل 

االأندية.
االحتاد  يعقد  اأن  املقرر  ومن 
اجتماعاً  اأم�س  للعبة  االأوروبي 
م�صابقتيه  م�صري  لبحث  طارئاً 
لالأندية دوري االأبطال ويوروبا 
اأوروبا  كاأ�س  ونهائيات  ليغ 

تعليق  بعد  للمنتخبات،   2020
مناف�صات اللعبة ب�صبب كورونا، 
الذي  االجتماع  يف  و�صي�صارك 
االت�صال  تقنية  عرب  يقام 
االحتاد  ممثلو  بالفيديو، 
والالعبني،  واالأندية  الوطنية 
احتمال  عن  تقارير  و�صط 
العام  اىل  اأوروبا  كاأ�س  اإرجاء 
املقبل، واإف�صاح املجال بالتايل 
ال�صتكمال  املحلية  للرابطات 
وال�صماح  الوطنية،  بطوالتها 
با�صتكمال  القاري  لالحتاد 
م�صابقتيه.ومن املقرر اأن تقام 
كاأ�س اأوروبا بني 12 جوان و12 

جويلية.

الدوري  بطولة  تعليق  اأدى 
اأفريل  الثالث  حتى  االإيطايل 
ب�صبب  االأقل،  على  املقبل 
ُفر�صت  التي  الطوارئ  حالة 
ب�صبب انت�صار فريو�س كورونا، 
اإىل غرق البطولة يف بحر من 
االحتاد  ويدر�س  ال�صكوك، 
االإيطايل لكرة القدم 4 خيارات 

ب�صاأن م�صري الدوري.

اأوال: انتهاء الدوري يف 
جوان مع تاأجيل اليورو

لرئي�س  املف�صل  احلل  هو 
غابرييل  االإيطايل  االحتاد 
جرافينا، الأنه �صيتجنب حينها 
اأ�رشارا اقت�صادية تفوق املليار 
حقوق  بني  ما  �صتهدر  يورو 
تليفزيونية ورعاة و�صبابيك بيع 
املزيد  �صيعطي  كما  التذاكر، 
قدر  البطولة  يف  االنتظام  من 
فرتة  اإىل  بالنظر  االإمكان، 
ب�صبب  الطويل  انقطاعها 
ولتحقيق هذا  الطوارئ،  حالة 
االأمر، اأبدى االحتاد االإيطايل 
املباريات  لتنظيم  ا�صتعداده 
واإنهاء  املقبل  جوان  �صهر  يف 
البطولة قبل يوم 30 من نف�س 
انتهاء  م�صاكل  لتجنب  ال�صهر، 
عقود العبي الكرة واملدربني، 
هذا  يف  العقبة  و�صتكون 
االأمم  بطولة  هي  التوقيت 
اإقامتها  املتوقع  االأوروبية، 

يف الفرتة من 12 جوان اإىل 12 
�صتمد  بدورها  والتي  جويلية 
من موعد البطوالت املحلية.

ثانيا: جتميد الرتتيب 
احلايل للفرق

 38 اإقامة  �صعوبة  ظل  يف 
االحتاد  اأقر  بالبطولة،  جولة 
باإمكانية تتويج البطل واختيار 
الفرق املتاأهلة لبطولتي دوري 
االأوروبي  والدوري  االأبطال 
�صتهبط  التي  الفرق  واأي�صا 
وكل  الثانية،  الدرجة  لدوري 
الرتتيب  طريق  عن  ذلك 
للو�صع  ووفقا  للفرق،  احلايل 
جولة   26 انق�صاء  بعد  احلايل 
نادي  �صيُتوج  البطولة،  من 
للم�صابقة  بطال  جوفنتو�س 
االأبطال  لدوري  و�صيتاأهل 
روما  الزيو  من  كل  برفقة 
واإنرت ميالن واأتاالنتا، ويذهب 
للدوري  ونابويل  روما  من  كل 

فرق  �صتهبط  بينما  االأوروبي، 
بري�صيا و�صبال وليت�صي لدوري 
الق�صم الثاين، وهذا اخليار من 
من  حالة  �صيخلق  اأنه  الوا�صح 
مل  الفرق  جميع  الأن  اجلدل 
لتحقيق  خ�صومها  كل  تواجه 

اأهدافها.

ثالثا: اإلغاء البطولة

يرغب  حل  اأكرث  هذا  يعد 
يف  والفرق  االإيطايل  االحتاد 
يف  �صيت�صبب  فاالإلغاء  جتنبه، 
مليار  من  باأكرث  مالية  خ�صارة 
يورو هذا املو�صم مق�صمة ما 
ورعاة  تليفزيونية  حقوق  بني 
ومن  التذاكر،  بيع  و�صبابيك 
احلل  لهذا  يكون  اأن  املمكن 
منتج  بيع  على  ال�صلبي  تاأثريه 
ال�صنوات  خالل  القدم  كرة 
مثل  اأزمة  ظل  ويف  املقبلة، 
بيع  ال�صعب  من  �صيكون  هذه، 
حقوق البث التليفزيونية مببلغ 

مليون  و400  املليار  يفوق 
يف  بالفعل  مت  ما  وهو  يورو، 
العام االأخري، كما �صيمثل هذا 
للفرق  بالن�صبة  اأزمة  االأمر 
اآ«  »لل�صريي  �صت�صعد  التي 
الدرجة  والتي �صتهبط لدوري 
املثال  �صبيل  وعلى  الثانية، 
يهيمن  الذي  بينيفينتو  فريق 
الثاين،  الق�صم  دوري  على 
من  يتمكن  لن  بذلك  والذي 
من  كامل  عام  بعد  ال�صعود 
العمل واجلهد من اأجل حتقيق 

هذا الهدف.

رابعا: ت�صفيات لتحديد 
الفرق املتاأهلة والنازلة

له  رّوج  م�صبوق  غري  حّل 
موؤخرا،  جرافينا  غابرييل 
مدة  تقلي�س  اأن  اإىل  واأ�صار 
لت�صفيات  �صي�صمن  الدوري 
اهتماما  والهبوط  التاأهل 
بارزا،  واإعالميا  ريا�صيا 
الفرق  حتديد  فقط  وينق�س 
النظام،  هذا  يف  امل�صاركة 
مب�صاركة  اقرتاح  هناك  حيث 
االأربعة فرق االأوىل جوفنتو�س 
من  واأتاالنتا  واالإنرت  والزيو 
وهناك  البطل،  حتديد  اأجل 
لتمديد  ي�صعى  اآخر  اختيار 
ليت�صمن  امل�صاركة  الفرق 
على  االأوىل  فرق  الثماين 

االأقل.
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مفرتق طرق رباعي اأمام الكالت�ضيو

اليورو على اأعتاب التاأجيل

تعليق مباريات البوند�ضليغا اإىل 2 اأفريل

اإ�ضابة 35% من بعثة  فالن�ضيا 
بفريو�س كورونا

الفيفا يبحث عن حل ماأزق عقود الالعبني

بر�ضلونة ي�ضع خطة ل�ضم نيمار
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 ح�صن العا�صي/ باحث 
فل�صطيني مقيم يف 

الدامنارك

لإدراك  كثرياً  الب�رش  ت�أخر  ثم 
بوا�سطة  واحد،  نوع  من  اأنهم 
الفطرة ال�س�ئبة لبع�ض املفكرين 
ال�سم�وية  الأدي�ن  بداية، ثم عرب 
من  واأخرياً  الإن�س�نية،  والعق�ئد 
خالل العلوم احلديثة التي اأكدت 
اأن جميع الب�رش ينتمون اإىل ف�سيلة 
حظ  �سوء  من  ولكن  واحدة. 
الإن�س�ن اأن هذا مل يوؤد اإىل تغري 
الب�رش،  لدى  ال�سلوكي�ت  اأمن�ط 
من  الإن�س�ن  مكن  الذي  ب�لقدر 
املتعلقة  املزمنة  اأزمته  مع�جلة 
الفكر  بني  م�  الزدواجية  يف 
بني  ال�س�رخ  والتن�ق�ض  والعقل، 
وال�سلوكي�ت  الأخالقي  اخلط�ب 

واملواقف الأخالقية.
يف غمرة انت�س�ر فريو�ض "كورون� 
 Corona Virus امل�ستجد" 
مق�طعة  يف  اكت�سف  الذي 
الع�م  اأواخر  ال�سينية  "ووه�ن" 
موج�ت  الع�مل  ي�سهد   2019
واللغظ  الرعب  من  متالحقة 
وال�ستنت�ج�ت،  واجلدال 
غري  واملواقف  وال�سلوكي�ت 
ورغم  الب�رشية.  من  املعت�دة 
قدمته�  التي  التطمين�ت  ك�فة 
اإل  الع�ملية،  ال�سحة  منظمة 
اأنه� مل ت�ستطع من تهدئة الذعر 
هذا  من  الن��ض  اأ�س�ب  الذي 

الق�تل املجهول.
يف امل�سهد "الكوروين"، ظهر قبح 
الكراهية  هجم�ت  يف  الإن�س�ن 
الأ�سفر،  العرق  اأبن�ء  على 
وحتميلهم م�سوؤولية ت�سنيع ون�رش 
حيث  املرعب.  الفريو�ض  هذا 
املدن  من  كثري  �سوارع  �سهدت 
يف الع�مل تعر�ض اأن��ض من اأ�سل 
العن�رشي  العتداء  اإىل  اآ�سيوي 

على خلفية انت�س�ر الفريو�ض.
لالآن  اأحدثه�  التي  التداعي�ت 
ك�سفت  كورون�،  فريو�ض  انت�س�ر 
عن ه�س��سة الإن�س�ن وحريته رغم 
كل م� ميلكه من تقني�ت واأ�سلحة 
مقداراً  واأظهرت  �س�مل،  دم�ر 
واجل�سع  الأن�نية  من  مفزع�ً 
ومنحت  الب�رشية.  النف�ض  يف 
املتطرفة  اليمينية  اجلم�ع�ت 
الكراهية  �سموم  لبث  الذريعة 
والتخندق، ودفعت �سعوب الع�مل 

لالنكف�ء والتقوقع.
امل��سية  الأ�س�بيع  بينت  كم� 
بكل  املع��رشة  احل�س�رة  عجز 
ك�سيحة  غدت  حيث  اإجن�زاته�، 
اأم�م ق�تل ل يرى ب�لعني. وت�سبب 
خوفه  اإىل  الإن�س�ن  اإع�دة  يف 
املراآة  اأم�م  وو�سعه  البدائي، 

على  تكربه  لريى  م�س�حيق،  دون 
الطبيعة، وغروره العلمي.

فهل يكون انت�س�ر هذا الفريو�ض 
فر�سة لتغيري منط حي�ة وتفكري 
اأخرى  مرة  ودفعهم  العرب، 
العلم،  ت�ريخ  درا�سة  لإع�دة 
العلمية  الإجن�زات  اأهم  وم�هي 
ال�س�بقة،  قرون  الثالثة  خالل 
م� جزًءا  يوم  ي�سبحوا يف  فرمب� 
من هذا الع�مل واإجن�زاته وتطوره 
يكونوا  اأن  ل  واقت�س�ده،  وعلومه 

خ�رج هذا كله.
احلدثان البارزان

قرون  اأربعة  من  اأكرث  قبل 
والفلكي  الفيزي�ئي  ا�ستخدم 
ج�ليلي"  "ج�ليلو  الإيط�يل 
تل�سكوبه   Galileo Galilei
الف�س�ء  اكت�س�ف  يف  ال�سهري 
واأكد  والكواكب،  النجوم  ور�سد 
ال�سم�ض ودوران الأر�ض  مركزية 
اآي�ت  مع  يتع�ر�ض  مب�  حوله�، 
املزمور  يف  املقد�ض  الكت�ب 
104 الآية 5 "املوؤ�س�سني الأر�ض 
اإىل  تتزعزع  فال  قواعده�  على 
ُفر�ض  وحني  والأبد".  الدهر 
رج�ل  اأم�م  التوبة  اإعالن  عليه 
الدين يف الكني�سة، هم�ض بعده� 

"لكنه� تدور".
 Aristole فبعد نظرية اأر�سطو
اأن  يعترب  ك�ن  الذي  الفلكية 
الكواكب تدور وفق مدارات ث�بتة 
ونظرية  الأر�ض،  حول  وحمددة 
"كلوديو�ض  اليون�ين  الع�مل 
 Claudius بطليمو�ض" 
Ptolemy الذي ق�ل اإن الأر�ض 
واأن  يتحرك،  ل  ث�بت  كوكب 
به  التي حتيط  الأخرى  الكواكب 
ج�ء  ثم  وتدور.  يتحرك  من  هي 
"نيكول�ض  البولندي  الفلك  ع�مل 
 N i c o l a u s " �ض نيكو بر كو
نق�ض  الذي    Copernicus
و�س�غ  الأر�ض،  مركزية  نظرية 
واأن  ال�سم�ض،  مركزية  نظرية 
فلكه�،  يف  يدور  جرم�ً  الأر�ض 
الإن�س�ن  نظرة  يف  ثورة  واأحدث 
"ج�ليلو"  ظهر  ثم  للكون، 
ون�رش  املتدين  الك�ثوليكي 
ودافع  "كوبرنيكو�ض"  نظرية 
عنه� على اأ�س�ض فيزي�ئية. تكمن 
عظمة هذا الكت�س�ف اأنه حطم 
واأن�س�أ  الث�بتة،  ال�س�ئدة  الأفك�ر 
علم�ً متحرراً من الأيديولوجي�ت 

والعق�ئد الدينية.
ع�م�ً  و�ستون  م�ئة  حوايل  وقبل 
 The  "سدر كت�ب "اأ�سل الأنواع�
Origin of Speciesلع�مل 
"ت�س�رلز  الإجنليزي  الطبيعة 
 Charles Darwin داروين" 
الذي اعترب واحد من اأهم الكتب 

التي اأنتجته� الب�رشية.
روؤية  احلدث�ن  هذان  بّدل  لقد 
الإن�س�ن  ومك�نة  للكون،  الب�رشية 
فيه. لأن الب�رش اعتقدوا لفرتات 
طويلة اأن كوكب الأر�ض هو مركز 
الف�سيح.  م�سكنهم  واأنه  الكون، 
ليقو�ض  "كوبرنيكو�ض"  فج�ء 
اأثبت  ثم  ومن  الأر�ض،  مركزية 
"ج�ليلو" اأن الأر�ض م� هي �سوى 
كوكب �سغري يدور حول ال�سم�ض.  
ثم ظهر "داروين" ليقوم بتف�سري 
الك�ئن�ت  تربط  التي  العالقة 
عدم  ويوؤكد  بينه�،  فيم�  احلية 
تتطور  ه�ض  بل  الأنواع،  ثب�ت 
ب�سورة م�ستمرة، ومن ثم تتكيف 
الطبيعي،  وحميطه�  بيئته�  مع 
اأنواع  ظهور  اإىل  يوؤدي  وهذا 

جديدة مل تكن معروفة �س�بق�ً.
اأ�صل الأنواع

"اأ�سل  كت�ب  �سدور  �سكل 
نظرية  ل�س�حب  الأنواع" 
الإجنليزي  الأحي�ء  ع�مل  التطور 
 Charles داروين"  "ت�س�رلز 
Darwin يف الع�م 1859 �سدمة 
و�سجة  العلمية،  الأو�س�ط  يف 
علمي�ً  جدلً  اأث�ر  كم�  مركبة. 
ق�ئم�ً  زال  ل  وفل�سفي�ً،  وديني�ً 
اأن  من  ب�لرغم  ال�س�عة.  حتى 
اأحد  �سدوره  بعد  اأ�سبح  الكت�ب 
اأهم رك�ئز علم الأحي�ء التطوري، 
اثراً  تركت  التي  الكتب  واأحد 
�سبب  احلديثة.  العلوم  يف  لفت�ً 
ت�سمن  اأنه  للكت�ب،  ال�سهرة  هذه 
نظرية املوؤلف البيولوجية "مبداأ 
كيفية  حول  الطبيعي"  الإنتخ�ب 
وبق�ء  الأنواع،  وارتق�ء  ن�سوء 
ال�رشاع  اأثن�ء  املف�سلة  الأعراق 

من اأجل احلي�ة والبق�ء.
اأنه  لقد ذكر داروين يف نظريته، 
كلم� ولد عدد اأكرب من الك�ئن�ت 
جن�ته�  احتم�ل  ك�نت  احلية 
بني  ين�س�أ �رشاع  ذلك  ومع  اأكرب، 
البق�ء على قيد  الك�ئن�ت بهدف 
ي�سمل  ال�رشاع  وهذا  احلي�ة، 
هذا  ك�ن  واإن  املوجودات،  ك�فة 
ب�سورة  ولو  مفيد  لكنه  خمتلف�ً 
الأنواع. وحتت هذا  لك�فة  قليلة 
ظروف  يف  والختالف  التعقيد 
يكون  �سوف  للك�ئن،  املعي�سة 
هن�ك فر�سة اأف�سل للعي�ض فقط 
من قبل اأولئك امُلنتقون من قبل 
القوي  املبداأ  ومن  الطبيعة. 
خُمت�ر  نوع  اأي  ف�إن  للوراثة، 
�سوف مييل اإىل التطور والرتق�ء 

يف �سكل جيد.
لقد اأنتجت بع�ض الأفك�ر الواردة 
يف النظرية، م� �ُسمي "الداروينية 
من  تاله�  وم�  الجتم�عية" 
نظري�ت عرقية واأفك�ر عن�رشية 

وت�رشف�ت ن�زية وف��سية لحق�ً. 
واأظهرت كم�ً مرعب�ً من العدوانية 
وال�رشاع�ت  وال�ستعالء 
ووفرت  وال�ستغالل،  واحلروب 
من  لكل  النظري  الأ�س��ض 
والتمييز  والكراهية  الط�ئفية 
الأفك�ر  وبررت  العن�رشي، 
الآري  اجلن�ض  مثل  امل�رقة 
و�سي�دة  املخت�ر،  اهلل  و�سعب 
وكذلك  الأبي�ض،  الإن�س�ن 
و�سمحت  وال�سرتق�ق.  العبودية 
من  العديد  ارتك�ب  لالإن�س�ن 

الآث�م دون ندم.
نظرية اليوجينيا

ع�مل  ق�م   1869 الع�م  يف 
البيولوجي� الربيط�ين "فران�سي�ض 
ـ  داروين  اأقرب�ء  اأحد  ـ  غ�لتون" 
بو�سع قواعد نظرية "اليوجيني�" 
ال�سف�ت  بتح�سني  املخت�ض 
الوراثية للعرق الب�رشي، والتحكم 
يف ال�ساللة الب�رشية عرب مراقبة 
التف�وت العرقي للحد من تك�ثر 
مثل  البق�ء،  ي�ستحقون  ل  من 
ذهني�ً  واملتخلفني  املع�قني 
نزعته  عن  وك�سف  وال�سود. 
اعترب  حني  البغي�سة  العن�رشية 
اأن الب�رش لي�سوا �سوا�سية. وتقوم 
التطور  اأن  اأ�س��ض  على  النظرية 
قد  الب�رشي  للجن�ض  ال�سحيح 
الطبيعي،  م�س�ره  عن  انحرف 
اخلري  بنزعة  تتعلق  لأ�سب�ب 
الأثري�ء  اأبداه�  التي  والإن�س�نية 
ال�س�حلني  غري  الفقراء  جت�ه 
وهو  الإجن�ب،  على  وت�سجيعهم 
م� اأف�سد اآلية النتخ�ب الطبيعي، 
لذلك ل بد من التدخل واإحداث 
لإع�دة اجلن�ض  انتخ�ب �سن�عي 
الطبيعي.  م�س�ره  اإىل  الب�رشي 
وبعك�ض نظرية "ت�س�رلز داروين" 
الذي  الأ�سلح هو  اأن  تعترب  التي 
نظرية  ترى  اأكرث،  ن�ساًل  يرتك 
اليوجيني� اأن الأ�سلح هو املتميز 

يف الذك�ء وال�سحة والأخالق.

مترير  يف  ت�سببت  النظرية  هذه 
الولي�ت  يف  التعقيم  ق�نون 
وق�دت   ،1927 ع�م  املتحدة 
التعقيم  بحمالت  للقي�م  الن�زية 
الق�رشي لغري ال�س�حلني واملوت 
الرحيم الع�م 1933 التي ا�ستمرت 
واألهمت   .1939 الع�م  لغ�ية 
ب�أفك�ره  هتلر  النظرية  هذه 
احلروب  خو�ض  اأهمية  حول 
املتخلفني،  الب�رش  من  للتخل�ض 
البق�ء  على  يعتمد  التقدم  لأن 
اأمر  ولذلك  الأف�سل.  لل�ساللة 
مليون  ن�سف  حوايل  ب�إخ�س�ء 
ومن  املزمنني  املر�سى  من 
ل  كي  واملعتوهني،  املع�قني 

يتمكنوا من الإجن�ب.
النظرية  هذه  اأن  الالفت 
بداية  يف  ح�لة  �سكلت  الكريهة 
له�  ان�سم  الع�رشين،  القرن 
كب�ر  من  كثري  معه�  وتع�طف 
والعلم�ء  واملثقفني  املفكرين 
ورج�ل  والفال�سفة  وال�س��سة 
هوؤلء  اأبرز  والأعم�ل.  الدين 
الربيط�ين  واملفكر  الفيل�سوف 
 Bertrand را�سل"  "برتراند 
م�  اأ�سدر  الذي   Russell
يزيد عن مئة كت�ب وتويف الع�م 
1970. وكذلك الك�تب الإيرلندي 
 George "سو� برن�رد  "جورج 
والأديب   ،Bernard Shaw
جورج  "هربرت  الإجنليزي 
 Herbert George ويلز"، 
الروائي  والك�تب   Wells
هيك�سلي"  "الدو�ض  الإجنليزي 
ورئي�ض   ،Aldous Huxley
ال�س�بق  الربيط�ين  الوزراء 
 Winston ون�ستون ت�رش�سل"
والرئي�ض   ،Churchil
"فرانكلني  ال�س�بق  الأمريكي 
 Franklin روزفلت" 
 ،Delano Roosevelt
والفيل�سوف الأمل�ين "فريدريك 
 Friedrich نيت�سه" 

Nietzsche و�سواهم.

العب�ءة  اليوجيني�  �سكلت  لقد 
ك�فة  حتته�  من  خرجت  التي 
احلرك�ت واجلم�ع�ت والأفك�ر 
العن�رشية اليمينية املت�سددة يف 
اأثر انته�ء احلرب  اأوروب�. على 
الع�ملية الث�نية، مت الك�سف عن 
ارتكبت  التي  الفظ�ئع  كثري من 
ومت  اليوجينية،  الأفك�ر  ب�سبب 

اعتب�ره� نظرية عن�رشية.
اأ�سدرت ال�سني  يف الع�م 1988 
زواج  يحظر  "يوجيني�ً"  ق�نون�ً 
املع�قني ذهني�ً اإل بعد تعقيمهم 
وظهرت  يتن��سلوا.  ل  حتى 
يف  اأخرى  مرة  النظرية  هذه 
 1993 الع�م  املتحدة  الولي�ت 
الأمريكي  املفكر  ن�رش  عندم� 
 Samuel "س�مويل هنتغتون�"
Phillips Huntington
اخل�رجية  جملة  يف  مق�لة 
يديره�  ك�ن  التي  الأمريكية 
بعنوان "�سدام احل�س�رات، قبل 
اأن ي�سدره يف كت�ب الع�م 1996. 
�سدام  نظرية  تعر�ض  ورغم 
اأنه�  اإل  احل�س�رات لنتق�دات، 
مركزية  مرجعية  اإىل  حتولت 
ال�سي��سة  اأحداث  حتليل  يف 
احل�دي  هجوم  بعد  الدولية 
واأ�سبحت  �سبتمرب.  من  ع�رش 
يف  اجلدد  للمح�فظني  عقيدة 
واأوروب�،  املتحدة  الولي�ت 
احلروب  اأن  اعتربوا  الذين 
مع  انتهت  قد  الأيديولوجية 
واأن احلروب  ال�سيوعية،  انهي�ر 
ثق�فية  حروب  هي  املقبلة 

ح�س�رية.
وب�ت الع�مل ي�سمع عن نظري�ت 
الألفية  بداية  يف  متطرفة 
الث�لثة توؤكد حتمية ال�سدام بني 
ال�سم�ل  وبني  والغرب،  ال�رشق 
الفقري، وجتراأ  واجلنوب  الرثي 
على  الغربيني  املفكرين  بع�ض 
هي  "اليوجيني�"  اإن  القول 
احلل ل�سم�ن بق�ء ونق�ء العرق 

الأبي�ض.

باحث وكاتب فل�صطيني مقيم يف الدمنارك

الكوروجينيا.. من االنتخاب الطبيعي اإىل االنتقاء املوجه
منذ كان الب�صر يعي�صون يف جماعات بدائية �صغرية، تعاملوا مع بع�صهم البع�س ب�صورة عدوانية �صر�صة، وبكراهية خميفة، و�صيطرت 

عليهم الرغبة يف القهر والإبادة. حينذاك جتلى مفهوم "نحن والآخرون" يف �صيادة اجلماعات الكبرية والقوية، وتر�صيخ هيمنتها 
لفر�س احرتامها و�صلطتها على الآخرين.

ملف كورونا 
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ثله تف�شي فريو�س  ويف ظل ما يمُ
 ،)19 )كوفيد-  امل�شتجد  كورونا 
ال�شحة  منظمة  اأعلنته  الذي 
املا�شي  يناير   30 يف  العاملية 
عامة  �شحية  طوارئ  »حالة 
اختبار  من  دولًيّا«،  قلًقا  تمُثري 
القومية  الدول  لقدرات  حقيقي 
فقد  بفاعلية؛  له  الت�شدي  على 
الدول  ا�شتجابة  اأمناط  تباينت 
فيها فريو�س  انت�رش  التي  الـ)77( 
كورونا حتى الآن، وكذلك م�شتوى 
النجاح الذي حققته يف مواجهته، 
الأمر الذي يتطلب التعرف على 
بع�س  جعلت  التي  الأ�شباب 
غريها  من  جناًحا  اأكرث  الدول 
يف التعامل مع انت�شار الفريو�س، 
واأهم ال�شرتاتيجيات التي اتبعتها 

للتقليل من خماطره.

اإجراءات تنفيذية متنوعة:

كان انت�شار فريو�س كورونا مبثابة 
حلظة كا�شفة عن درجة ا�شتعداد 
للت�شدي  العامل  دول  وجاهزية 
وقد  التقليدية،  غري  للتهديدات 
لي�س  العامل،  دول  بع�س  عانت 
ا  اأي�شً النامية والفقرية، بل  فقط 
التخبط  من  واملتقدمة،  الغنية 
الأزمة  هذه  اإدارة  عن  والعجز 
ال�شحية اخلطرية ب�شورة �شليمة، 
حالت  من  كبرًيا  عدًدا  و�َشجلت 

الإ�شابة والوفاة.
دولة  وجود  عدم  من  وبالرغم 
كامل  ب�شكل  م�شتعدة  العامل  يف 
لتف�شي  بفاعلية  لال�شتجابة 
نطاق  على  والأوبئة  الأمرا�س 
وا�شع، فاإن هناك فجوات وا�شحة 
هناك  اأن  يعني  مما  الدول،  بني 
الت�شدي  يف  جناًحا  اأكرث  دوًل 
غريها.  من  كورونا  لفريو�س 
القول  يكن  الإطار،  هذا  ويف 
وفيتنام  وتايوان  �شنغافورة  اإن 
العامل  دول  مقدمة  يف  تاأتي 
جناحات  الآن  حتى  حققت  التي 
بجهود  يتعلق  فيما  ملحوظة 
واحليلولة  الفريو�س،  احتواء 
وا�شع  نطاق  على  انت�شاره  دون 
بني مواطنيها، وذلك على الرغم 
داخل  الثالثة  البلدان  وقوع  من 
الإقليم اجلغرايف املبا�رش لل�شني 
الفريو�س  انت�شار  بوؤرة  تمُعد  التي 
اأجمع،  والعامل  اآ�شيا  قارة  يف 
الب�رشية  الروابط  جانب  اإىل 
جتمعها  التي  القوية  والتجارية 

مع ال�شني.
جتذب  املثال،  �شبيل  فعلى 
�شنغافورة التي يبلغ عدد �شكانها 
 3.62 �شخ�س،  ماليني   5.7
كما  �شنوًيّا.  �شيني  زائر  ماليني 
جتاري  �رشيك  اأكرب  ال�شني  تمُعد 
على  تايوان  وتقع  ل�شنغافورة. 
الرب  �شاحل  قبالة  مياًل   81 بعد 

عدد  وبلغ  لل�شني،  الرئي�شي 
ال�شني  يف  التايوانية  العمالة 
عدد  وو�شل  �شخ�س،  اآلف   404
تايوان  اإىل  ال�شينيني  ال�شائحني 
عام  يف  �شائح  مليون   2.71 اإىل 
ا�شتقبلت  فقد  فيتنام  اأما   .2019
�شيني  زائر  ماليني   4 حوايل 
خالل الفرتة ما بني �شهري يناير 

و�شبتمرب 2019 فقط.
ونمُهمُج  اأ�شاليب  تتبع  خالل  ومن 
مع  التعامل  يف  الثالثة  البلدان 
اأنها  يت�شح  كورونا،  فريو�س 
مّكنتها  خ�شائ�س  بعدة  متيزت 
مواجهة  يف  النجاح  حتقيق  من 

الفريو�س، ومنها:
ال�صتجابة: �صرعة   1-

املتبعة من  املمار�شات  ك�شفت   
قبل البلدان الثالثة عن اتخاذها 
جميًعا خطوات ا�شتباقية عديدة 
كما  الفريو�س،  انت�شار  من  للحد 

يت�شح فيما يلي:
اأ- �صنغافورة: 

ال�شحية  ال�شلطات  اتخذت 
املا�شي،  يناير  يف  �رشيًعا  قراًرا 
اللتهاب  مر�شى  جميع  بخ�شوع 
الرئوي، لختبار فريو�س كورونا، 
مما �شّهل من فر�س الك�شف عن 
الأ�شخا�س  بني  الإ�شابة  حالت 
�شفر  تاريخ  لديهم  لي�س  الذين 
وقامت  ال�شني.  اإىل  حديث 
بتقدمي  ال�شنغافورية  احلكومة 
احلالت  جلميع  املجاين  العالج 
اإ�شابتها  واملوؤكدة  فيها  امل�شتبه 

بفريو�س كورونا.
اجلوية  اخلطوط  واأوقفت 
اجلوية  الرحالت  ال�شنغافورية 
و�شانغهاي  وبكني  �شنغافورة  بني 
مار�س   29 حتى  وقوانغت�شو 
بطولة  تاأجيل  مت  كما  اجلاري. 
حتى  للرجبي  �شيفنز  �شنغافورة 

�شهر اأكتوبر القادم. 
تاأهبها  حالة  البالد  ورفعت 
اللون  اإىل  كورونا  لفريو�س 
الربتقايل، وهي ثاين اأعلى درجة 
احلجر  بفر�س  وقامت  تهديد، 
لديه  كان  من  كل  على  ال�شحي 
واأي �شخ�س  لل�شني،  �شجل �شفر 
كان على ات�شال وثيق مع �شخ�س 
على  احلكومة  وفر�شت  مري�س. 
امل�شت�شفيات  يدخل  من  كل 
قيا�س  �رشورة  العمل  واأماكن 
اإلغاء  ومت  اأوًل،  حرارته  درجة 
والفاعليات  اخلارجية  الأن�شطة 
داخل املدار�س حتى �شهر نهاية 

�شهر مار�س اجلاري.
ب- تايوان: 

الأمرا�س  مكافحة  مراكز  بداأت 
يف فح�س جميع ركاب الرحالت 
اجلوية املبا�رشة من مدينة ووهان 
ال�شينية يف 31 دي�شمرب املا�شي، 
اأي قبل وقت طويل من ر�شد اأول 
داخل  بالفريو�س  اإ�شابة  حالة 
بتوظيف  تايوان  وقامت  البالد. 
اأجل  من  املتقدمة  التكنولوجيا 
خالل  فمن  للفريو�س.  الت�شدي 
ال�رشيعة،  ال�شتجابة  رمز  م�شح 

من  ال�شحية  ال�شلطات  متكنت 
�رشيعة  معلومات  على  احل�شول 
ملر�شحي  ال�شفر  عادات  حول 

احلجر ال�شحي املحتملني.
اكت�شاف  من  تايوان  وعززت 
من  بالفريو�س  الإ�شابة  حالت 
ا�شتباقي  ب�شكل  البحث  خالل 
من  يعانون  الذين  املر�شى  عن 
)ا�شتناًدا  حادة  تنف�شية  اأعرا�س 
اإىل معلومات م�شتقاة من قاعدة 
بيانات التاأمني ال�شحي الوطنية(، 
لختبار  خ�شوعهم  اإعادة  ومت 
قامت  كما  كورونا.  فريو�س 
احلكومة بتوفري الأدوية امل�شادة 
للمر�شى  جماًنا  للفريو�شات 
ت�شبه  اأعرا�س  من  يعانون  الذين 
اأعرا�س الأنفلونزا، بغ�س النظر 

عن جن�شياتهم. 
قاعدة  بدمج  قيامها  ومن خالل 
الوطنية  ال�شحي  التاأمني  بيانات 
الهجرة  بيانات  قاعدة  يف 
من  تايوان  متكنت  واجلمارك، 
ببيانات  كاملة  �شجالت  اإيجاد 
اأولئك  خا�شة  الأ�شخا�س،  كافة 
عالية  ملخاطر  املعر�شني 
)ال�شفر موؤخًرا اإىل مناطق التنبيه 
من امل�شتوى 3( يف اآخر 14 يوًما، 
للفح�س  خ�شوعهم  خالل  من 
الطبي الدقيق واحلجر ال�شحي.

و�شنفت احلكومة فريو�س كورونا 
ْعٍد قانوًنا يف 15  على اأنه مر�ٌس ممُ
يناير املا�شي، مما �شمح باحلجر 
ثبتت  الذين  لالأ�شخا�س  ال�شحي 
�شكان  جميع  ومنع  اإ�شابتهم، 
الرئي�شي ال�شيني من دخول  الرب 
املا�شي.  فرباير   6 يف  البالد 
واّتبع امل�شوؤولون يف تايوان نهًجا 
باأجزاء  مقارنة  ا�شتباقية«  »اأكرث 
اأخرى من اآ�شيا من خالل اإيقاف 
الرحالت اجلوية من ال�شني قبل 
الكثري من اأقرانها يف جميع اأنحاء 
حتذيرات  تايوان  ورفعت  اآ�شيا. 
وكوريا  باليابان  اخلا�شة  ال�شفر 
الثاين،  امل�شتوى  اإىل  اجلنوبية 
اإىل  ال�شفر  بعدم  ن�شحت  كما 

هوجن كوجن وماكاو.
على  ال�شيطرة  مراكز  وو�شعت 
نظاًما  تايوان  يف  الأمرا�س 
على  احل�شول  لتقنني  �شارًما 
وفر�شت  الطبية،  الأقنعة 
�شهر  اأواخر  يف  حظًرا  احلكومة 
اأو  �شحن  على  املا�شي  يناير 
خارج  الطبية  الأقنعة  اإخراج 
اإعادة  عن  النا�س  لثني  تايوان 
خارج  باهظة  باأ�شعار  بيعها 
من  البائعني  حذرت  كما  البالد. 
ت�شل  غرامات  �شيواجهون  اأنهم 
ال�شجن  اأو  دولر  مليون   50 اإىل 
يف  �شنوات  �شبع  اإىل  ت�شل  ملدة 
الأقنعة  بتخزين  قيامهم  حال 
وربطت  اأ�شعارها.  زيادة  اأو 
باأرقام  الأقنعة  مبيعات  احلكومة 
ما  و�رشعان  الوطنية.  الهوية 
متكنت تايوان من اإنتاج حوايل 2 
مليون قناع يومًيّا يف نهاية يناير 
لزيادة  واجلهود جارية  املا�شي، 

ماليني   10 اإىل  اليومي  الإنتاج 
قناع.

ج- فيتنام:
املا�شي،  يناير  �شهر  نهاية  يف   
اأوقفت فيتنام حركة الطريان مع 
واأغلقت جزئًيّا حدودها  ال�شني، 
الربية معها، ومنعت املجموعات 
ال�شياحية القادمة من ال�شني من 
البالد  وفر�شت  اأرا�شيها.  دخول 
خارج  الأول  كان  �شحًيّا  حجًرا 
لوي  �شون  منطقة  على  ال�شني 
هانوي،  العا�شمة  من  القريبة 
�شخ�س،  اآلف   10 وي�شكنها 
كورونا.  فريو�س  تف�شي  خ�شية 
ومنذ اأن اأ�شبحت كوريا اجلنوبية 
كورونا  لفريو�س  مركز  اأكرب 
خارج ال�شني، اأمر رئي�س الوزراء 
فوك«  �شوان  »جنوين  الفيتنامي 
بفر�س حظر على امل�شافرين من 
هناك. ويف الوقت نف�شه، اأعلنت 
الإيرانيني  امل�شافرين  اأن  فيتنام 
للحجر  �شيخ�شعون  والإيطاليني 
عند  يوًما   14 ملدة  ال�شحي 

و�شولهم اإىل البالد.
للمدار�س  الفوري  الإغالق  وقلّل 
واجلامعات يف جميع اأنحاء البالد 
من املخاطر. وبعد اكت�شاف �شتة 
مر�شى م�شابني فقط يف البالد، 
وباء،  الفريو�س  اأن  فيتنام  اأعلنت 
الدول  اأوىل  من  واحدة  لتكون 
التي قامت بذلك. ويف 28 جانفي 
الوزراء  رئي�س  اأمر  املا�شي، 
بحظر  فوك«  �شوان  »جنوين 
اإىل  الربية  احليوانات  ا�شترياد 
الفريو�شات  انت�شار  ملنع  فيتنام، 

عن طريق احليوانات.
مببداأ  -2 اللتزام 

ال�صفافية: 
دول  بع�س  واجهت  حني  يف 
فريو�س  اإيران،  ومنها  العامل 
اأعداء  واتهام  بالإنكار،  كورونا 
؛  تف�شيه  عن  بامل�شوؤولية  البلد 
احلر  والتدفق  ال�شفافية  كانت 
العوامل  بني  من  للمعلومات 
يف  �شاهمت  التي  الرئي�شية 
البلدان  يف  للفريو�س  الت�شدي 
الثالثة، وذلك على النحو التايل:

اأ- �صنغافورة: 
ه�شني  »يل  الوزراء  رئي�س  قام 
لوجن«، باأخذ زمام املبادرة لتهدئة 
الوباء.  انت�شار  من  املخاوف 
ون�رش �رشيط فيديو بثالث لغات 
 Facebook على �شفحته على 
فيه  حث  املا�شي  فرباير   8 يف 
يظلوا  اأن  على  ال�شنغافوريني 
متحدين وحازمني، واأكد اأن الأمة 
اأف�شل ا�شتعداًدا للتعامل مع هذا 
عليه  كانت  مبا  مقارنة  الو�شع 

وقت اندلع فريو�س �شار�س.
�شتغري  احلكومة  اإن  ا  اأي�شً وقال 
الفريو�س  اأ�شبح  اإذا  نهجها 
واأ�شاف  اأكرب،  ب�شورة  منت�رًشا 
علم  »على  اجلمهور  �شيمُبقي  اأنه 
كما  الطريق«.  على  خطوة  بكل 
�شدد رئي�س الوزراء ال�شنغافوري 
ي�رش  اأن  »اخلوف يكن  اأن  على 
وكان  نف�شه«.  الفريو�س  من  اأكرث 
مّثل  حيث  قوي،  تاأثري  للخطاب 
مما  للمواطنني،  طماأنة  ر�شالة 
حد من انت�شار الذعر والرتباك 

بينهم.
ب- تايوان:

اإطالع منظمة  بالرغم من عدم   
ر�شمًيّا  تايوان  العاملية  ال�شحة 
على الإجراءات الالزمة ملواجهة 
احلكومة  اأن  اإل  الفريو�س؛ 
ملنع  تدابري  الفور  على  اتخذت 
بتاأ�شي�س  قامت  حيث  انت�شاره. 
للوباء  املركزية  القيادة  مركز 
املا�شي،  يناير  يف   )CECC(
يومية  �شبه  ب�شورة  يقوم  والذي 

لالإعالن  �شحفي  موؤمتر  بعقد 
ومعلومات  اإجراءات  اأحدث  عن 
تو�شيح  وكذلك  الفريو�س،  عن 
على  تنت�رش  التي  ال�شائعات 

و�شائل التوا�شل الجتماعي.
اأع�شاء  من  العديد  وي�شتخدم 
التايوانيني  احلكومة وال�شيا�شيني 
مع  للتوا�شل  رقمية  اأدوات  ا  اأي�شً
العتماد  خالل  من  اجلمهور، 
و�شائل  على  ح�شاباتهم  على 
الر�شمية  الجتماعي  التوا�شل 
و  LINEو  Facebook مثل 

اجلمهور  لإبقاء   YouTube
جديد  هو  ما  بكل  اّطالع  على 

ب�شاأن الفريو�س.
بالإ�شافة اإىل ذلك، مت تخ�شي�س 
خط  مبثابة  ليكون  جماين  رقم 
عن  لالإبالغ  للمواطنني  �شاخن 
اأو احلالت امل�شبوهة  الأعرا�س 
و�شل  املر�س،  انت�شار  ومع  بها. 
كامل  اإىل  ال�شاخن  اخلط  هذا 
مدينة  كل  من  لب  طمُ لذا  طاقته، 
رئي�شية اإن�شاء خط �شاخن خا�س 

بها.
ج- فيتنام: تمُقدم احلكومة اإحاطًة 
واجلمهور  لل�رشكات  يوميًة 
املتعلقة  امل�شتجدات  بكافة 
بالفريو�س، وقامت وزارة ال�شحة 
باإنتاج فيديو لإبراز كيفية الوقاية 
من الفريو�س، والتاأكيد على دور 
النظافة ال�شخ�شية وغ�شل اليدين 
وجتنب مالم�شة الوجه قبل غ�شل 

اليدين يف الوقاية من الإ�شابة. 

النموذج ال�صنغافوري:

جتارب اآ�شيوية ناجحة للحد من انت�شار "كورونا"
مل تعد قوة الدول القومية ُتقا�س بحجم ما متتلكه من ثراوت طبيعية اأو ب�صرية، اأو قوة اقت�صادية اأو ع�صكرية فح�صب؛ بل اأ�صبحت هذه القوة 
مرهونة -بدرجة كبرية- بقدرة الدول على منع ن�صوء م�صببات الأمرا�س، وكذلك الكت�صاف املبكر والإبالغ عن الأوبئة ذات الطابع العاملي، 

اإ�صافة اإىل ال�صتجابة ال�صريعة والتعامل الناجح معها.

ملف كورونا 
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درا�صة �صينية عن فريو�س كورونا 
تن�صف توجيهات الأطباء

ن�صائح حلماية �صحتك العقلية يف ظل تف�صي الوباء

ك�سفت درا�سة اأجراها فريق من 
للحكومة  التابعني  الأوبئة  علماء 
فريو�س  قدرة  عن  ال�سينية، 
كورونا اجلديد »كوفيد 19« على 
الهواء ملدة 30  البقاء هائًما يف 

دقيقة على الأقل.
الفريو�س  اأن  للعلماء  تبني  كما 
النتقال  مبقدوره  اجلديد 
مرت،   4.5 اإىل  ت�سل  مل�سافة 
امل�سافة  �سعفي  من  اأكرث  اأي 
الآمنة التي تن�سح بها ال�سلطات 
العامل،  اأنحاء  ال�سحية يف جميع 
بح�سب ما نقلت �سحيفة »�ساوث 
عن  بو�ست«  مورنينغ  ت�ساينا 

الباحثني.
اأنه ميكن  ا  اأي�سً الباحثون  ووجد 
التي  الأ�سطح  على  يبقى  اأن 
من  خارج  رذاذ  عليها  ي�سقط 
اأيام، مما  لعدة  التنف�سي  اجلهاز 
العدوى  انتقال  خطر  من  يزيد 
حذر  غري  �سخ�س  قام  اإذا 
فرك  ثم  امللوث  ال�سطح  بلم�س 
الوقت  طول  يعتمد  بيده  وجهه 
على  الفريو�س  ي�ستغرقه  الذي 
درجة  مثل  عوامل  على  ال�سطح 
على  ال�سطح.  ونوع  احلرارة 
درجة   37 عند  املثال  �سبيل 
الفريو�س  يدوم  اأن  مئوية، ميكن 

اأيام على  ثالثة  اإىل  يومني  ملدة 
املعدن  اأو  القما�س  اأو  الزجاج 
هذه  الورق  اأو  البال�ستيك  اأو 
بحث  جمموعة  اأعلنتها  النتائج، 
خونان  ملقاطعة  تابعة  ر�سمية 
الإ�سابة  حالت  يف  وحتقق 
بكورونا. وتخالف النتائج ن�سائح 
جميع  يف  ال�سحية  ال�سلطات 
اأنحاء العامل باأن النا�س يجب اأن 

اآمنة«  »م�سافة  بعد  على  يظلوا 
ترتاوح بني مرت اإىل مرتين.

بحثية  ورقة  يف  العلماء  وكتب 
املا�سي  اجلمعة  يوم  ن�رشت 
بيئة  يف  اأنه  على  التاأكيد  »ميكن 
مغلقة مزودة بتكييف الهواء، فاإن 
كورونا  فريو�س  انتقال  م�سافة 
امل�سافة  �ستتجاوز  اجلديد 

الآمنة املعرتف بها عموًما«.

الفريو�س  اأن  من  العلماء  وحذر 
من  اأكرث  يعي�س  اأن  ميكن 
الب�رشي  الرباز  يف  اأيام  خم�سة 
وقالوا  اجل�سدية.  ال�سوائل  اأو 
غ�سل  اأهمية  تثبت  الدرا�سة  اإن 
الوجه يف  اأقنعة  وارتداء  الأيدي 
الفريو�س  لأن  العامة  الأماكن 
ميكن اأن يظل يف الهواء املرتبط 

بجزيئات القطريات الدقيقة.

اأوقع فريو�س كورونا �سكان العامل 
يف حالة من عدم اليقني، ف�سيل 
الأخبار املتدفق اأ�سابهم بالقلق 
على  �سلباً  يوؤثر  مما  امل�ستمر، 
اأولئك  �سحتهم العقلية، وخا�سة 
حالت  من  يعانومن�سبقاً  الذين 
القلق والو�سوا�س القهري. فكيف 

نحمي �سحتنا العقلية؟
متابعة  من  بالقلق  ال�سعور 
قد  ولكنه  مفهوم  اأمر  الأخبار 
م�ساكل  اأي  تدهور  اإىل  يوؤدي 

نف�سية موجودة بالفعل.
ال�سحة  منظمة  ن�رشت  عندما 
كيفية  حول  تو�سياتها  العاملية 
ظل  يف  العقلية  ال�سحة  حماية 
لقى  كورونا،  فريو�س  تف�سي 
هذا الإجراء ترحيبا وا�سعا على 

و�سائل التوا�سل الجتماعي.
وتقول نيكي ليدبيرت مديرة واحدة 
املعنية  اجلمعيات  اأبرز  من 
بريطانيا،  يف  العقلية  بال�سحة 
ال�سلوك  خروج  من  اخلوف  اإن 
حتت  الوقوع  اأو  ال�سيطرة  عن 
تاأثري حالة ال�سك هي خ�سائ�س 
�سائعة ل�سطربات القلق، لذلك 
ميكن تفهم معاناة الأفراد الذين 
لديهم حالت مر�سية بالفعل من 
يف  و�سعوبات  حتديات  مواجهة 

الوقت احلايل.
ويذرتلي،  روزي  معها  وتتفق 
املتحدثة با�سم اجلمعية اخلريية 
"الكثري  قائلًة:  العقلية  لل�سحة 
اإىل  تعود  القلق  حالت  من 
وانتظار  املجهول  من  اخلوف 
هنا  وال�سبب  ما،  �سيء  حدوث 

هو فريو�س كورونا املنت�رش على 
نطاق وا�سع".

فكيف نحمي �سحتنا العقلية؟
قلل من قراءة الأخبار وكن حذراً 

يف اختياراتك عندما تقراأ.
نيك، وهو اأٌب لطفلني من مقاطعة 
كينت، باململكة املتحدة، يعي�س 
حالة قلق واإرهاق ب�سبب قراءته 
للكثري من الأخبار حول فريو�س 

كورونا.
بالقلق،  اأ�سعر  "عندما  ويقول: 
فقد تخرج اأفكاري عن �سيطرتي 
النتائج  يف  بالتفكري  واأبداأ 

الكارثية".
وي�سعر نيك بالقلق ب�ساأن والديه 
الذين  ال�سن  كبار  من  وغريهم 

يعرفهم.
من  اأعاين  عندما  "عادة،  ويقول 
اخلروج  اأ�ستطيع  ما،  م�سكلة 
التي  احلالة  هذه  لكن  منها، 

اأعي�سها الآن خارج اإرادتي".
املواقع  عن  ابتعاده  واأدى 
التوا�سل  وو�سائل  الإخبارية 
اإىل  طويلة،  لفرتات  الجتماعي 
حل م�ساألة القلق لديه، كما وجد 

اأن:

تديرها  التي  الهاتف  خطوط 
جمعيات خريية لل�سحة النف�سية 

والعقلية مفيدة.
تق�سيه  الذي  الوقت  التقليل من 
الأ�سياء  م�ساهدة  اأو  قراءة  يف 
اأوقات  وحدد  تزعجك،  التي 

معينة لقراءة الأخبار.
املعلومات  من  الكثري  هناك 
حول  املنت�رشة  اخلاطئة 
الفريو�س يف املواقع الإخبارية، 
املوثوقة  بامل�سادر  التزم  لذلك 
للمعلومات مثل مواقع احلكومة 

واخلدمة الوطنية ال�سحية.
�سيل  قراءة  من  نف�سك  اأرح 
التوا�سل  و�سائل  يف  املن�سورات 

الجتماعي.

اغ�سل يديك ولكن 
لي�س ب�سكل مفرط

�سهدت حركة الو�سوا�س القهري 
من  الدعم  طلبات  يف  زيادة 
اأ�سبحت  الذين  الأ�سخا�س 
وباء  على  مركزة  خماوفهم 

كوفيد -19 .
الذين  لالأ�سخا�س  وبالن�سبة 

القهري  الو�سوا�س  من  يعانون 
الأخرى، قد  القلق  اأنواع  وبع�س 
�سماع  جداً  ال�سعب  من  يكون 
ب�سكل  اليدين  غ�سل  حتذيرات 

متوا�سل.
اأما ليلي بيلي، وهي موؤلفة كتاب 
"لأننا �سيئون" الذي ي�رشح كيفية 
القهري،  الو�سوا�س  مع  التعاي�س 
التلوث،  من  اخلوف  اإن  فتقول 
اأحد جوانب ا�سطراب الو�سوا�س 
ب�ساأن  الن�سيحة  واإن  القهري، 
حافزاً  تكون  قد  اليدين  غ�سل 

كبرياً لالأ�سخا�س الذين تعافوا.
"الأمر �سعب جداً  بيلي:  وتقول 
القيام  الآن  علي  يتعني  لأنه 
كنت  التي  ال�سلوكيات  ببع�س 

اأجتنبها يف ال�سابق".
وت�سيف: "اأنا ملتزمة بالتعليمات 
اأمٌر  فعاًل  لكنه  �سارم،  ب�سكل 
العتبار  يف  الأخذ  مع  �سعب، 
ا�ستخدام  كان  يل،  بالن�سبة  اأنه 
اأ�سبه  �سيء  واملعقم  ال�سابون 

بالإدمان".
وتقول حركة "الو�سوا�س القهري" 
اخلريية، اإن امل�سكلة التي يجب 
العملية  اأن  هي  اإليها  النتباه 
اتباع  مثل  كوظيفة،  اأ�سبحت 
املدة املو�سى بها لغ�سل اليدين 
الفريو�س،  انت�سار  خطر  لتقليل 
منظم  كطق�ٍس  بذلك  القيام  اأو 
هو  ما  بكل  تقوم  باأنك  لل�سعور 

�سحيح.

اإر�صادات ون�صائح ال�صحة العاملية
ن�رش موقع منظمة ال�سحة العاملية اجابات للعديد من ال�ستف�سارات 

حول فريو�س كورونا امل�ستجد.
لكنه  اللحظة،  حتى  للفريو�س  لعالج  التو�سل  عدم  املوقع  واأكد 
طالب ب�رشورة اخذ التعليمات والر�سادات التي ت�سدر عن اجلهات 

املخت�سة على حممل اجلد.
ما هو فريو�س كورونا؟

فريو�سات كورونا هي ف�سيلة كبرية من الفريو�سات التي قد ت�سبب 
املر�س للحيوان والإن�سان. ومن املعروف اأن عدداً من فريو�سات 
كورونا ت�سبب لدى الب�رش حالت عدوى اجلهاز التنف�سي التي ترتاوح 
الأ�سد وخامة مثل  الأمرا�س  اإىل  ال�سائعة  الربد  حدتها من نزلت 
احلادة  التنف�سية  واملتالزمة  التنف�سية  الأو�سط  ال�رشق  متالزمة 
موؤخراً  امُلكت�سف  كورونا  فريو�س  وي�سبب  )ال�سار�س(.  الوخيمة 

مر�س فريو�س كورونا كوفيد-19.
ما هو مر�س كوفيد-19؟

مر�س كوفيد-19 هو مر�س معد ي�سببه فريو�س كورونا امُلكت�سف 
موؤخراً. ومل يكن هناك اأي علم بوجود هذا الفريو�س وهذا املر�س 
امل�ستجدين قبل اندلع الفا�سية يف مدينة يوهان ال�سينية يف كانون 

الأول/ دي�سمرب 2019.
ما هي اأعرا�س مر�س كوفيد-19؟

احلمى  يف  كوفيد-19  ملر�س  �سيوعاً  الأكرث  الأعرا�س  تتمثل 
الآلم  من  املر�سى  بع�س  يعاين  وقد  اجلاف.  وال�سعال  والإرهاق 
والأوجاع، اأو احتقان الأنف، اأو الر�سح، اأو اأمل احللق، اأو الإ�سهال. 
وعادة ما تكون هذه الأعرا�س خفيفة وتبداأ تدريجياً. وي�ساب بع�س 
النا�س بالعدوى دون اأن تظهر عليهم اأي اأعرا�س ودون اأن ي�سعروا 

باملر�س.
ويتعافى معظم الأ�سخا�س )نحو 80%( من املر�س دون احلاجة اإىل 
من  تقريباً  واحد  �سخ�س  لدى  املر�س  وت�ستد حدة  عالج خا�س. 
كل 6 اأ�سخا�س ي�سابون بعدوى كوفيد-19 حيث يعانون من �سعوبة 
اإ�سابة امل�سنني والأ�سخا�س امل�سابني  التنف�س. وتزداد احتمالت 
مب�سكالت طبية اأ�سا�سية مثل ارتفاع �سغط الدم اأو اأمرا�س القلب 
اأو داء ال�سكري، باأمرا�س وخيمة. وقد توفى نحو 2% من الأ�سخا�س 
الذين اأُ�سيبوا باملر�س. وينبغي لالأ�سخا�س الذين يعانون من احلمى 

وال�سعال و�سعوبة التنف�س التما�س الرعاية الطبية.

كيف ينت�صر مر�س كوفيد-19؟
طريق  عن  كوفيد-19  مر�س  بعدوى  الأ�سخا�س  ي�ساب  اأن  ميكن 
اأن ينتقل  الأ�سخا�س الآخرين امل�سابني بالفريو�س. وميكن للمر�س 
من �سخ�س اإىل �سخ�س عن طريق الُقطريات ال�سغرية التي تتناثر من 
الأنف اأو الفم عندما ي�سعل ال�سخ�س امل�ساب مبر�س كوفيد-19 اأو 
يعط�س. وتت�ساقط هذه الُقطريات على الأ�سياء والأ�سطح املحيطة 
مبر�س  الآخرون  الأ�سخا�س  ي�ساب  اأن  حينها  وميكن  بال�سخ�س. 
كوفيد-19 عند مالم�ستهم لهذه الأ�سياء اأو الأ�سطح ثم مل�س عينيهم 
اأن ي�ساب الأ�سخا�س مبر�س كوفيد- اأو فمهم. كما ميكن  اأنفهم  اأو 
19 اإذا تنف�سوا الُقطريات التي تخرج من ال�سخ�س امل�ساب باملر�س 
مع �سعاله اأو زفريه. ولذا فمن الأهمية مبكان البتعاد عن ال�سخ�س 

املري�س مب�سافة تزيد على مرت واحد )3 اأقدام(.
انت�سار  طرق  ب�ساأن  اجلارية  البحوث  تقييم  على  املنظمة  وتعكف 

مر�س كوفيد-19 و�ستوا�سل ن�رش اأحدث ما تتو�سل اإليه من نتائج.
هل ميكن للفريو�س امل�سبب ملر�س كوفيد-19 اأن ينتقل عرب الهواء؟

ت�سري الدرا�سات التي اأُجريت حتى يومنا هذا اإىل اأن الفريو�س الذي 
الأول عن طريق مالم�سة  ينتقل يف املقام  ي�سبب مر�س كوفيد-19 

الُقطريات التنف�سية ل عن طريق الهواء.
عدمي  �سخ�س  طريق  عن  باملر�س  املرء  ي�ساب  اأن  ميكن  هل 

الأعرا�س؟
تتمثل الطريقة الرئي�سية لنتقال املر�س يف الُقطريات التنف�سية التي 
يفرزها ال�سخ�س عند ال�سعال. وتت�ساءل احتمالت الإ�سابة مبر�س 
كوفيد-19 عن طريق �سخ�س عدمي الأعرا�س باملرة. ولكن العديد 
من الأ�سخا�س امل�سابني باملر�س ل يعانون اإل من اأعرا�س طفيفة. 
وينطبق ذلك ب�سفة خا�سة على املراحل املبكرة للمر�س. ولذا فمن 
مثاًل  يعاين  �سخ�س  طريق  عن  كوفيد-19  مبر�س  الإ�سابة  املمكن 
تقييم  على  املنظمة  وتعكف  باملر�س.  ي�سعر  ول  �سعال خفيف  من 
البحوث اجلارية ب�ساأن فرتة انتقال مر�س كوفيد-19 و�ستوا�سل ن�رش 

اأحدث النتائج.
هل ميكن اأن اأ�ساب مبر�س كوفيد-19 عن طريق براز �سخ�س م�ساب 

باملر�س؟
ال�سخ�س  براز  طريق  عن  كوفيد-19  مر�س  انتقال  خماطر  تبدو 
ت�سري  املبدئية  التحريات  اأن  حني  ويف  حمدودة.  بالعدوى  امل�ساب 
اإىل اأن الفريو�س قد يتواجد يف الرباز يف بع�س احلالت، فاإن انت�ساره 
عرب هذا امل�سار ل ي�سكل اإحدى ال�سمات الرئي�سية للفا�سية. وتعكف 
املنظمة على تقييم البحوث اجلارية ب�ساأن طرق انت�سار مر�س كوفيد-
19 و�ستوا�سل ن�رش النتائج اجلديدة. ولكن نظراً اإىل ما ينطوي عليه 
بعد  بانتظام  اليدين  لتنظيف  اآخر  �سبباً  يعد  فاإنه  ذلك من خماطر، 

ا�ستخدام دورة املياه وقبل تناول الطعام.

ملف كورونا 
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اأما اخلنزير فاإننا نوجز القول 
�سبحانه  ربنا  يقول  حيث  فيه 
والرج�س  رج�س(  )فاإنه  عنه: 
والأقذار  القذر،  ال�سيء 
الأكرب  ال�سبب  والنجا�سات هي 
بالأمرا�س  الإن�سان  اإ�سابة  يف 
املختلفة ملا فيها من جراثيم 
فاخلنزير  ممر�سة،  وطفيليات 
من  كثرياً  الإن�سان  اإىل  ينقل 
اخلطرة  الدقيقة  الكائنات 
بعدد  اخلنزير  ي�ساب  حيث 
ل  الوبائية  الأمرا�س  من  كبري 
ويقوم  مر�ساً   )450( عن  تقل 
من  اأكرث  لنقل  الو�سيط  بدور 
للإن�سان  وبائياً  مر�ساً   )75(
غري الأمرا�س العادية الأخرى 
مثل  حلمه،  اأكل  ي�سببها  التي 
اله�سم  وع�رس  الكبد  تليف 
وت�سلب  الغذائية  واحل�سا�سية 
�سعر  وت�ساقط  ال�رسايني 

الذاكرة  و�سعف  الراأ�س 
والعقم، وتن�سيطه ملر�س الربو 
الأكيا�س  وكرثة  والروماتيزم 
اآثارة  على  وعلوة  الدهنية 
يف  والغرية  العفة  على  ال�سيئة 

التكوين النف�سي.
 )27( مبفرده  اخلنزير  وينقل 
وت�ساركه  الإن�سان  اإىل  مر�ساً 
بقية  يف  احليوانات  بع�س 
بدور  يقوم  اأنه  على  الأمرا�س 
الأ�سا�سي  وامل�سدر  املخزن 
اإىل  نقلها  يف  الأمرا�س  لهذه 
اإىل  بنقلها  مبا�رسة  الإن�سان 
ثم  للعدوى،  القابلة  احليوانات 

منها اإىل الإن�سان.
وينتقل اأكرث من )16( مر�ساً من 
اخلنزير اإىل الإن�سان عن طريق 

تناول حلمه ومنجاته...
هي  الأمرا�س  هذه  واأهم 
اخلنزيرية  احلوي�سلت 

والدودة  املتموجة  واحلمى 
وداء  وايل،  وداء  الكبدية 
والتهاب  اللحمية،  املك�سيات 
وداء  وامل�سيمة،  ال�سحايا 
اجلوالة،  ال�رسيطية  الريقانات 
امل�سلحة،  الوحيدة  والدودة 
الذيفانية  امل�سورات  وداء 
ال�سعريات  وداء  املقو�سة 
احللزونية، والديدان ال�سوطية، 
املبي�سات  وداء  ال�سل،  وداء 
املعوية  واللتهابات  الفطرية، 
ال�ساملونيلت  بجراثيم 

وال�سايجال وغري ذلك.
كما تنتقل عن طريق املخالطة 
منتجات  والتعامل مع  والرتبية 
عدة  وخملفاته  اخلنزير 
 )32( عن  تقل  ل  اأمرا�س 
مر�ساً، واأكرث النا�س اإ�سابة بها 
واملجازر  الزرائب  عمال  هم 

والأطباء البيطريني.

علوة  الأمرا�س  هذه  واأهم 
على بع�س الأمرا�س ال�سابقة، 
الكلب  اخلبيثة،  اجلمرة 
الكاذب، الزحار الزقي، احلمى 
اخلنزيرية،  اجلمرة  القلعية، 

الأنفلونزا  الدموي،  الت�سمم 
اليابانية  احلمى  اخلنزيرية، 
الرئوية  الديدان  اخلنزيرية، 
الغائر،  اجلرب  اخلنزيرية، 
الديدان  النوم،  داء  ال�سعار، 

القنفدية، وغري ذلك.
ل  اأمرا�س  عدة  تنتقل  كما 
عن  مر�ساً   )28( عن  تقل 
وال�رساب  الطعام  تلوث  طريق 

مبخلفات اخلنزير)3(.

اأخطار اخلنازير:
ملف كورونا 

 الأ�صول النقلية
 عند الإمام مالك

الإمام مع جميع  يلتقي  الكرمي:  القراآن 
اهلل عز  كتاب  كون  امل�سلمني يف  الأئمة 
اأنزع  اأحد  ول  الأ�سول،  اأ�سل  هو  وجل 
منه اإليه، ي�ستدل بن�سه، وبظاهره ويعترب 
ال�سنة تبيانا له. ال�سنة النبوية: اأما ال�سنة 
ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي اأن 
ي�سري يف فهمها على ما �سار عليه ال�سلف 
وعامة املحدثني الذين كان من اأئمتهم 
واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم يف ال�سنة 
احلديث  علماء  عند  يعرف  ما  لت�سمل 
يعطي  املعنى  بهذا  وهو  باملاأثور. 
مكانة  واإجماعهم  املدينة  اأهل  لعمل 
كذلك  ال�سنة  قبيل  من  ويجعل  خا�سة، 
التابعني  كبار  وفتاوى  ال�سحابة،  فتاوى 
امل�سيب،  بن  ك�سعيد  عنهم،  الآخذين 
وحممد بن �سهاب الزهري، ونافع، ومن 
كبقية  العلمية،  ومرتبتهم  طبقتهم  يف 
اأهل املدينة: من  ال�سبعة.عمل  الفقهاء 
الأ�سول التي انفرد بها مالك واعتربها 
والفتاوى.  الأحكام  فقه  م�سادر  من 
املدينة  عمل  الباجي  الإمام  وق�سم 
الذي  النقل  طريقه  ق�سم  ق�سمني:  اإىل 
الأذان،  كم�ساألة  التواتر  معنى  يحمل 
وم�ساألة ال�ساع، وترك اإخراج الزكاة من 
امل�سائل  من  ذلك  وغري  اخل�رسوات، 
التي طريقها النقل وات�سل العمل بها يف 
املدينة على وجه ل يخفى مثله، ونقل 
نقل يحج ويقطع العذر. وق�سم نقل من 
طريق الآحاد، اأو ما اأدركوه بالإ�ستنباط 
والإجتهاد، وهذا ل فرق فيه بني علماء 
املدينة، وعلماء غريهم من اأن امل�سري 
والرتجيح.  الدليل  ع�سده  ما  اإىل  منه 
عدة  م�سائل  يف  مالك  خالف  ولذلك 
لعل  الإجماع:  املدينة.  اأهل  اأقوال 
مالكا اأكرث الأئمة الأربعة ذكرا للإجماع 
واحتجاجا به، واملوطاأ خري �ساهد على 
عنده  الإجماع  كلمة  مدلول  اأما  ذلك. 
فقد قال: »وما كان فيه الأمر املجتمع 
الفقه  اأهل  عليه  اجتمع  ما  فهو  عليه 

والعلم ومل يختلفوا فيه«.

التوبة وال�صتغفار يف القراآن الكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

وال�ستغفار يف اآيات عديدة، و�سور 
خمتلفة، وبيان ف�سل اهلل - �سبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�ستغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رس جميًعا اآدم - عليه 
ال�سلم - فع�سى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�سيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �ساأن كل الب�رس، يذنبون �ساعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�ستغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�سيطان، 

ويرحم الإن�سان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�سمل جموَع التائبني ب�سدق واإخل�س، 
ولولها لفَقَد الإن�سان الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�ستمراأ الذنوب، وظل �سائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه الأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌس من رحمة اهلل، 

ل ير�ساهم اهلل، ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْسَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

وال�ستغفار التي تهُبّ منها ن�سمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

الأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�سنات للتائبني 
ال�سادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإَِلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَمًل �سَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َسِيّئَاِتِهْم َح�َسنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

الل�ص ورابعة العدوية

ح�صن الظن وح�صن العمل
 

دخل ل�س ي�رسق ال�سيدة رابعه 
العدوية ر�سى اهلل عنها فنظر 

فى بيتها ميينا و�سمال فلم يجد 
�سيئا �سوى ) اإبريق (  فلما هم 
باخلروج قالت له : يا هذا اإن 

كنت من ال�سطار فل تخرج اإل 
ب�سئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �سئ 
قالت له : يا م�سكني خذ هذا 

الأبريق .... وتو�ساأ 
وادخل هذه احلجرة و�سل 

ركعتني ملولك عزوجل
لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 

فلما دخل فى ال�سلة رفعت 
ال�سيدة رابعه يدها بالدعاء 
وقالت : �سيدى ومولى هذا 

عبدك قد اأتى اإىل داري
فلم يجد �سيئا واإنى قد اأوقفته 

ببابك فل حترمه من ف�سلك 
وثوابك فلما فرغ من �سلته 

وجد ال�سارق فى قلبه لذه غريبه 
نحو العبادة والقرب من اهلل  
فظل ي�سلى من الع�ساء حتى 

وقت ال�سحر ودخلت عليه ال�سيد 
رابعه فوجدته �ساجدا ... فلما 
اأنهى �سلته  فقالت له : كيف 

كانت ليلتك ؟  قال بخري فقد 
جرب اهلل ك�رسى  وقبل عذرى 

وغفر ذنبى وبلغنى املطلوب ثم 
خرج ما�سيا من دارها �ساكرا 

ل�سنيعها 
فرفعت ال�سيدة رابعه يدها 

تناجى ربها قالت  : اإلهى هذا 
عبد من عبادك وقف ببابك 

�ساعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�سعة 

بني يديك اأترى تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رسها يا رابعة من 

اأجلك قبلناه وب�سببك قربناه

على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�ساحبه ح�سن 
العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�سر موا�سع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل
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»املرت ل يكفي«

م.�س

اأجراها  التي  الدرا�شة  وذكرت 
فريق من علماء االأوبئة احلكوميني 
جملة  يف  ونُ�رشت  ال�شينيني، 
و�شحيفة  العملي  الوقائي  الطب 
 South China Morning
اأن  Post، ونقلتها »رو�شيا اليوم«، 
الفريو�ش التاجي الذي يت�شبب يف 
اأن  ميكنه   19-Covidبـ االإ�شابة 
دقيقة   30 ملدة  الهواء  يف  يبقى 
على االأقل، والتطاير اإىل 4٫5 مرت؛ 
اأي اأبعد من »امل�شافة االآمنة« التي 
تن�شح بها ال�شلطات ال�شحية حول 

العامل.
الباحثني  اأن  ذلك  من  واالأخطر 
لهذا  ميكن  اأنه  ا  اأي�شً وجدوا 
اأيام  عدة  يعي�ش  اأن  الفريو�ش 
قطرات  فيه  تهبط  �شطح  على 
من  يزيد  مما  التنف�شي؛  اجلهاز 
مل�شها  اإذا  العدوى  انتقال  خطر 
فركوا  ثم  االأ�شحاء  االأ�شخا�ش 
الوقت  طول  ويعتمد  وجوههم 
فيه  البقاء  للفريو�ش  ميكن  الذي 
مثل  عوامل  على  ال�شطح،  على 

درجة احلرارة ونوع ال�شطح؛ على 
�شبيل املثال عند حواىل 37 درجة 
فهرنهايت(،  درجة   98( مئوية 
اإىل  يومني  ملدة  ي�شتمر  اأن  ميكن 
اأو  الزجاج  على  �شواء  اأيام  ثالثة 
البال�شتيك  اأو  اأو املعدن  القما�ش 

اأو الورق.
وتخالف هذه النتائج، التي تو�شلت 
الباحثني  من  جمموعة  اإليها 
الر�شميني من مقاطعة هونان التي 
ن�شيحة  عنقودية،  حالة  حتقق يف 
ال�شلطات ال�شحية يف جميع اأنحاء 
يبقوا  اأن  يجب  النا�ش  باأن  العامل 
بعيًدا على م�شافة »اآمنة« من مرت 
اأقدام  �شتة  اإىل  )ثالثة  مرتين  اإىل 

ون�شف القدم(.
تف�شي  حالة  على  عملهم  وا�شتند 
املر�ش املحلي يف 22 يناير خالل 
لالحتفال  ال�شفر  مو�شم  ذروة 
بال�شنة القمرية اجلديدة، وو�شوله 
حافلة  ا�شتقل  »اأ«،  يُدعى  لراكب 
م�شافات طويلة حمجوزة بالكامل 
من  الثاين  ال�شف  يف  وا�شتقر 
ورقة  يف  الباحثون  وكتب  اخللف. 
نُ�رشت يف دورية الطب الوقائي يوم 

اجلمعة املا�شي: »ميكن التاأكد من 
اأنه يف بيئة مغلقة بها مكيف هواء، 
�شتتجاوز م�شافة انتقال الفريو�ش 
االآمنة  امل�شافة  اجلديد  التاجي 
عام«كما  ب�شكل  بها  املعرتف 
على  ال�شوء  ال�شحيفة  �شلطت 
حتى  حًيّا  الفريو�ش  بقاء  خطر 
احلافلة  له  الناقل  مغادرة  بعد 
الفريو�ش  اأن  من  العلماء  وحّذر 
من  اأكرث  يعي�ش  اأن  ميكن  التاجي 
اأو  الب�رشي  الرباز  يف  اأيام  خم�شة 
�شوائل اجل�شم وقال هو �شي�شيونغ، 
الذي  للدرا�شة  الرئي�شي  املوؤلف 
هونان  مقاطعة  مركز  يف  يعمل 
ملكافحة االأمرا�ش والوقاية منها: 
االأمنية  الكامريات  لقطات  اإن 
اأظهرت اأن املري�ش »اأ« مل يتفاعل 
التي  الرحلة  طوال  االآخرين  مع 
يف  ولكن  �شاعات  اأربع  ا�شتغرقت 
احلافلة  فيه  توقفت  الذي  الوقت 
الفريو�ش  التالية، قفز  املدينة  يف 
بالفعل من الناقل اإىل �شبعة ركاب 

اآخرين.
يف  باملر�ش  بالفعل  الراكب  �شعر 
تلك املرحلة، ولكن كان ذلك قبل 

اأن تعلن ال�شني عن تف�شي الفريو�ش 
التاجي اأزمة وطنية؛ لذلك مل يرتد 
»اأ« قناًعا، ومل يَْرتَب باأمره معظم 
على  ال�شائق  اأو  االآخرين  الركاب 

منت احلافلة ذات 48 مقعًدا.
الركاب،  هوؤالء  مغادرة  وبعد 
احلافلة  اأخرى  جمموعة  ا�شتقلت 
فاأ�شيب  دقيقة.   30 حواىل  بعد 

ال�شف  يف  اجلال�شني  الركاب  اأحد 
من  االآخر  اجلانب  على  االأمامي 
املمر بالعدوى كما وجد الباحثون 
اأنه مل ي�شب اأي من الركاب الذين 
احلافلتني  الوجه يف  اأقنعة  ارتدوا 
اإىل  الدرا�شة  وخلُ�شت  االأخريني 
النقل  و�شائل  ركوب  »عند  اأنه 
االأنفاق  مرتو  مثل  املغلقة  العام 

اإىل  وما  والطائرات،  وال�شيارات 
طوال  القناع  ارتداء  يجب  ذلك، 
احتكاك  تقليل  وكذلك،  الوقت، 
وجتنب  العامة،  باالأماكن  يديك 

مل�ش وجهك«.
تكييف  تعديل  الباحثون  واقرتح 
الهواء يف و�شائل النقل العام لزيادة 

حجم الهواء النقي.

درا�شة مرعبة.. "كورونا" يتجاوز "امل�شافة 
الآمنة" ويعي�س طويال

اأظهرت درا�سة علمية �سينية، نتائج مرعبة ت�سري اإىل اأن فريو�س كورونا يتطاير اأبعد من املرت الواحد الذي تن�سح به ال�سلطات 
املواطنني، كما وجد الباحثون اأن هذا الفريو�س القاتل ميكنه البقاء يف الف�ساء حواىل 30 دقيقة لذلك قال الباحثون: اإن حتقيقهم �سّلط 

ا على اأهمية ارتداء اأقنعة الوجه ب�سبب طول املدة الذي يجول فيها الفريو�س يف الهواء. ال�سوء اأي�سً

ملف كورونا 

اإ�سماعيل الهدار، كاتب 
و�ساعر تون�سي 

هنا،م�شاب  ا�شتباه  حالة 
هناك،فريو�ش كورنا اأ�شحى يهدد 
البالد...تو�شيات وتعليمات تطلب 
الهلع،لكن اخلوف  وترف�ش  احلذر 
بدى م�شتحوذا على الكيان، االأخبار 
واملجريات تت�شارع، تتطور ب�شكل 
مل  البال،الرتياق  راحة  اأرهق 
الكل  االآن،  اإىل  اأحد  له  يتو�شل 
الوطنية  املوؤ�رشات  يراقب 
والدولية لتطور انت�شار هذا الوباء، 
اأن  اإىل  يخ�شاها  العامل  �شل  كلمة 
العاملية  ال�شحة  منظمة  اأقرتها 
يف  تبذل  جمهودات  بيان،  يف 
االإبان،اإجراءات تتخذ لقمع خطر 

الفناء ...
�شريورة  العبارات  هذه  مثلت 
خ�شو�شية  ج�شدت  التي  االأحداث 
اإذ اأم�شى احلديث عن  هذه االآونة، 
هذا »الوباء« جماال لتفعيل واإر�شاء 
اأن  اإال  وموحد.  وحيد  تفكري  جمل 
يف ظل اتخاذ القرارات اال�شتثنائية 
تهدف  التي  الوقائية  والتدابري 
من  التون�شي  املجتمع  حلماية 
فريو�ش  انت�شار  جمال  ا�شتفحال 
و�شلوكيات  ت�رشفات  كورونا، 
ورهيبةجتلت  اجتماعيةاعتباطية 

يف هذا ال�شياق. 
الالمباالة،  اأن  اإذ 
وغياب  اال�شتهتار،الالم�شوؤولية 
تلك  اأ�شحت  واال�شتخفاف  الوعي 
انت�رشت  التي  املقيتة  الدالالت 

االآونة  ب�شفة ملحوظة و�شادمة يف 
االجتماعي  الن�شيج  داخل  االأخرية 
�شفة  فالالمبايل،  للمجتمع. 
رف�ش  الذي  ال�شخ�ش  لذلك  ت�شند 
احلجر  قواعد  وتطبيق  االمتثال 
حول  �شكوك  وجود  رغم  ال�شحي، 
حيث  بالفريو�ش.  اإ�شابته  اإمكانية 
من  اأن  ارتاأى  املقابل  يف  اأنه، 
هو  ما  كل  علوية  اإقرار  االأن�شب 
الذاتية وبالتايل اال�شطالع مبهامه 
واأعماله اليومية ب�شفة تلقائية دون 
وما  اخلطر«   « ملفهوم  االكرتاث 

يحمله من متطلبات.
ويتجلى م�شهد الالم�شوؤولية وغياب 
الوعي من خالل تلك الذوات التي 
بطريقة  املالية،  قدراتها  �شخرت 
ادخار  اأجل  من  وتع�شفية،  جمحفة 

االأمر  اال�شتهالكية،  املنتجات 
ا�شتنزاف  تدريجيا يف  �شاهم  الذي 
من  العديد  اأن  حيث  الب�شاعة، 
واملواقع  الوطنية  ال�شحف 
االلكرتونية تناقلت �شورا ك�شفت عن 
االقبال املكثف للمواطن التون�شي. 
الكربى  املنا�شبات  غرار  فعلى 
وفيا  املواطن  هذا  بدى  واالأعياد 
الفريد  وهاج�شه  املعتادة  لعادته 
وجتدر   .« »اال�شتهالك  وهو  اأال 
اإىل  ال�شياق،  هذا  �شمن  االإ�شارة، 
اأن م�شهد« فن التكدي�ش املجحف 
للب�شائع«، كثريا ما رافقته م�شاهد 
حتميل  وهمجية  فظيعة  بدت 
الع�شوائية  مظاهر  جوهرها  يف 
والعبثية، من مناو�شات حادة مرورا 
و�شوال  ال�شتائم  تبادل  مبرحلة 

اعتداءات  من  املادي  للعنف 
وم�شاجرات عنيفة.     

اال�شتهتار  ملظاهر  بالن�شبة  اأما 
من  تتجلى  فهي  واال�شتخفاف، 
واملواقف  الت�رشفات  بع�ش  خالل 
الوقائية  االإجراءات  ت�شتنكر  التي 
ال�شلطات  اأقرتها  التي  واال�شتباقية 
احرتامها  الزامية  على  واأكدت 
وتطبيقها، ولعل من اأهمها تلك التي 
ت�شتهدف جتنب املكوث يف االأماكن 
كاالأ�شواق  واملزدحمة  املكتظة 
املطاعم  املالهي،  االأ�شبوعية، 
اأن  حيث  وغريها...  واملقاهي 
الطرق جتاوز  ب�شتى  حاول  البع�ش 
من  وتهمي�شها  احلمائية  التدابري 
اإغالق  الآجال  االمتثال  عدم  خالل 
قواعد  وخرق  واملطاعم  املقاهي 

غري  وال�شحة،  النظافة  مقت�شيات 
اأنه متت جمابهة هاته الت�رشفات، 
املعقولة،  وغري  امل�شوؤولة  غري 
بتطبيق �شارم للقانون. اأما البع�ش 
االآخر اقت�رش دوره على انتقاد تلك 
خالل  من  الذكر  اآنفة  االإجراءات 
باالأحرى  اأو  احلجج  اأ�شباه  اعتماد 
اأحكام م�شبقة كالت�شليم باأن فريو�ش 
كورونا هو جمرد فريو�ش عادي، بل 
لي�ش  اأنفلونزا، واأنه  اأنواع  من  نوع 
اجلمعة  �شالة  اإلغاء  ال�رشوري  من 
تلك  باأن  امل�شاجد،معتربا  يف 
تنم  الدولة  اتخذتها  التي  التدابري 

عن خوف متزايد غري مربر.   
من  بعد  نتمكن  مل  واأننا  يبدو 
اكت�شاف جوهر مفردات »التكاتف«، 

»امل�شوؤولية« و«الوعي«... 

نقا�س

الالمبالة وال�شتخفاف زمن " الكورونا "
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بقلم / اأ . خل�ضر . بن 
يو�ضف 

هني  خل�رض  الدكتور  تناول 
 : ف�صول  ثالثة  عرب  كتابه  يف 
اأمنوذج   ، اخللقي  الأمنوذج 
النتماء  اأمنوذج   ، اخلال�ص 
�صعرية  مدونة   ، والالانتماء 
 ، معا�رض  نقدي  مبنهج  جاهلية 
الباحث بني قدمي وما  زاوج فيه 
من  بكثري  معا�رض  ع�رضي  هو 
 ، العلمية   وال�رضامة   ، اجلدية 
واملنهجية الدقيقة  ، جملة من 
والنقا�ص   ، بالتحليل  الق�صايا 
اجلزائري  الباحث   ، الدقيق 
ق�صايا  اأ�صتاذ    ، هني  الدكتور 
الن�ص ال�صعري  العربي القدمي  ، 
الن�ص  بجهود  املهتمني  من  يعد 
اأ�صدر  وقد   ، القدمي   الأدبي 
عدداً من البحوث العلمية ، وكتب 
مقالت والعديد من  الدرا�صات 
التي تطرقت اإىل   ق�صايا تراثية 

فكرية  واإ�صكاليات   ، قدمية 
اأيقونة   : منها  نذكر  معا�رضة 
الرف�ص يف �صعر دعبل اخلزاعي 
اأيقونة   ، البويرة  معارف  جملة 
اجلاهلي  ال�صعر  يف  الأمنوذج 
جملة معارف البويرة ، الالمنتمي 
املو�صوف  النموذج  واخرتاق 
 ، قطر  جامعة  اأن�صاق  جملة 
ذاكرة  �صعر  يف  الهوية  نقو�ص 
�صالح  املغرتب  لل�صاعر  املكان 
البويرة  جامعة  مرزوقي  الدين 
بالإبداع  الباحث   اهتمام     .
القدمي  العربي  ال�صعري  والن�ص 
كاملدونات  بالرتاث  الزاخر 
منه  واإميانا   ، وغريها  ال�صعرية 
بهذه الأفكار حتًول اإىل ممار�صة 
هو  ما  بكل  فارتباطه  منتظمة 
يقرر  جعله   ، به  وولعه  تراث 
الن�ص  ذاكرة  اأعماق  يف  الغو�ص 
الذي  القدمي   العربي  ال�صعري 
الذاكرة  كون  الن�صيان،  يهدده 

موكلة الغفلة والن�صيان 

الكتاب  لعنوان  اختياره   وعن 
ال�صعر  يف  الأمنوذج  “�صيمياء 
اختارته  اإنه  قال   ،” اجلاهلي 
اإىل  ن�صبة  ال�صم  بهذا  يكون  اأن 
اجلاهلي  ال�ّصعري  الّن�ُص  اأن 
الأن�صاق  لكل  ا  ثـَرّ رافدا  يعد 
وموؤ�ص�ًصا   ، ال�صائدة  الثقافية 
التاريخية  الروا�صب  جلميع 
فكرية  وتركة   ، واحل�صارية 
�صامقا  واأمنوذًجا   ، واإبداعية 
، وِح�صًنا منيًعا  ال�صعرية  للكتابة 
و�صورًة   ، الثقافية  ملنظومتنا 
هو  وباجلملة   ، والبطولة  للمجد 
لالإن�صان  والباطن  الظاهر  العقل 
كذلك،  ذاك  يكن  ومل  العربي. 
اإل لأّن ال�صاعر اجلاهلي كان يف 
ذاته،  يكتنه  ؛  الوجود  مع  �صباق 
ويبعج اأ�رضاره ، ويبحث عن عوامل 
اإن�صانيته  لها  تاأن�ص  م�صتقرة، 
�رضوف  مـن  الوجلة  اخلائفة 
الدهـر وتقلباته ، ذلك اأن ا�صتقرار 
الّنف�ص الب�رضية – فكًرا و�صلوًكا – 

وثابت  قـاِرّ  اإطـاٍر  ر�صَم  ي�صتدعي 
بالإن�صان  دفع  مما  ومنطي، 
العربي اإىل بناء “الأمنوذج” الذي 
يعني “ت�صوًرا مثالًيا” تنتهي عنده 
والّثقافية  الفكرية  الأ�صكال  كل 
ال�صورة  هو  اأو  والإبداعية، 
احلياتية  التجارب  لكل  املثلى 
والفنية التي ينبغي احتذاءُ اأثرها، 
منوالها، بغر�ص جت�صيٍد  وحماكاةُ 
والثقافة  احل�صارة  لوعي  اأ�صمى 
العوامل  اأف�صل  اأن  ذلك  العربية، 
هي  واأ�صماها  واأرقاها  واأجملها 
التي يقدمها “الأمنوذج”. من هنا 
جاء البحث لري�صد فكرة الأمنوذج 
يف ال�ّصعر اجلاهلي من منظور اأّن 
فكر  على  مبني  اجلاهلي  ال�ّصعر 
ن�رضت  قول  حّد  على  اأيقوين 
ال�صورة  كتابه  يف  الرحمن  عبد 
من   ، اجلاهلي  ال�صعر  يف  الفنية 
هنا كانت الأيقونة تعك�ص التجلي 
اجلاهلي،  الالوعي  يف  املختزل 
املعرفية  الرتاكمات  وترتجم 

للح�صارة  والفنية  والثقافية 
بذلك  لت�صبح  اجلاهلية؛  العربية 
على  حمراًبا  “الأيقونة”  تلك 
قبلته، يوؤدي املبدعون �صلواتهم 
ترانيمه  على  ا�ًصا  وُقَدّ ال�صعرية، 
اخلالد  ن�صيدهم  ال�صعراء  يردد 

و�صداهم ال�رضمدي

ومن م�صاريعه امل�صتقبلية
جمموعة  هناك  اأن  قال   
كما  الن�رض  قيد  هي  مقالت 
جديدة  قراءة   يقدم  اأن  ينتظر 
لل�صعر  معا�رضة  مناهج  وفق 
اإىل  بال�صافة  اجلاهلي   العربي 
الثالثة  ال�صنة  لطلبة  مطبوعة 

كتاب  يف  ت�صدر  وتعليقا  �رضحا 
 ، القدمي  ال�صعري  الن�ص  ق�صايا 
هني  ال�صتاذ  اأن  بالذكر  جدير 
 ، امل�صيلة  بجامعة  حما�رض  هو 
البيداغوجية  املرافقة  من�صق 
الآداب  بكلية  املجالت  ومن�صق 

واللغات .

�ضدر للدكتور والباحث خل�ضر هني اأ�ضتاذ بجامعة حممد بو�ضياف بامل�ضبلة  ، عن دار اأفكار للن�ضر والتوزيع  دم�ضق �ضوريا ، كتابه اجلديد 
املو�ضوم بـ “�ضيمياء الأمنوذج يف ال�ضعر اجلاهلي ” ي�ضاف اإىل ر�ضيده البحثي والأكادميي  ، ويعد الكتاب ا�ضافة نوعية  من باحث معا�ضر اأخذ 
اهتمامه بالقدامى ن�ضيب وافر من البحث وال�ضرح والتحليل  و�ضرح ال�ضواهد وغري ذلك من اجلهود ، فالإ�ضدار يعد  عمال اأدبيا مرموقا يفيد 

به الباحثون  والدار�ضون واملهتمون باللغة العربية واآدابها على جميع م�ضاربهم واأعمالهم ومواقعهم 

عن دار اأفكار للن�ضر والتوزيع

ابن عني احلجل الباحث الدكتور خل�صر هني ي�صدر 
" اجلاهلي  ال�صعر  يف  الأمنوذج  " �صيمياء 

ثورة ال�صعوب الأ�صلية يف املك�صيك.. حدود فل�صطني من زاوية الأدب العاملي
»الأزتيكي اجلّيد هو الأزتيكي امليت«، 
هكذا تكلم الكاتب املك�صيكي خوان 
ثالث  قبل  حاورته  حينما  بيورو 
الأ�صليني  ال�صكان  و�صع  عن  �صنوات 
لي�صف  وا�صتخدمها  املك�صيك،  يف 
لل�صكان  بالده  حكومة  تنظر  كيف 
�صعوب  من  املنحدرين  الأ�صليني 

املايا والناواتل والأزتيك.
»تفخر  قال حينها يف حديث خا�ص 
املك�صيك مبوروث تلك ال�صعوب وما 
خلفته من اآثار، لكنها تهم�ص اأبناءهم 

احلاليني«. 
التي  بتلك  تذكرنا  عبارة  وهي 
الإ�رضائيلي  الحتالل  بها  ا�صتبدل 
�صخ�صية »الفل�صطيني« بـ«الأزتيكي«، 
والبحث  املقارنة  من  يجعل  مما 
ال�صعبني  بني  التقارب  ماهية  عن 
الأ�صليني  وال�صكان  الفل�صطيني 
عامة -ويف املك�صيك ب�صكل خا�ص- 

مو�صوعا لفتا.
الباحث  التقارب  اإ�صكالية  تناول 
كتابه  يف  العك�ص  منري  الفل�صطيني 
احلمر«،  للهنود  فل�صطينية  »دولة 
البع�ص  راأى  اإذ  قراءاته،  وتعددت 
عرب  بينما  ال�صعبني،  بني  يقارب  اأنه 
مل  اأنه  حواراته  اأحد  يف  العك�ص 
يعمد اإىل عقد مقاربة بني ال�صعبني، 
التاريخية  ظروفهما  تختلف  اإذ 
يف  ويختلفان  والثقافية  واجلغرافية 
منط احلياة، واأن يف املقاربة بينهما 

ظلم لكليهما.
ق�صيدة  عك�صت  فقد  الأدب  يف  اأما 
الفل�صطيني حممود دروي�ص  ال�صاعر 
من  جزءا  الأحمر«  الهندي  »خطبة 
مثري  تقارب  اأنه  بيد  التقارب،  هذا 
اأنف�صهم.  الفل�صطينيني  بني  للجدل 

فقد ردد الرئي�ص الفل�صطيني الراحل 
هنودا  »ل�صنا  عبارة  عرفات  يا�رض 
يف  ن�صبههم  لن  اأننا  مبعنى  حمر«، 
البع�ص  يرف�ص  بينما  الإبادة،  م�صري 
مقارنة الفل�صطيني بالهندي الأحمر، 

بو�صف الأخري«اأقلّية«.
على ال�صفة الأخرى، ترف�ص الباحثة 
املتحدة  بالوليات  وليامز  كلية  يف 
اأمل اإقعيق اأن ي�صنف »الهنود احلمر« 
اأن هذا  اإىل  وت�صري  اأقلّية،  اأنهم  على 
وا�صتخدمت  ا�صتعماري،  و�صف 
العقلية  لت�رضح  »تاأقيل«  م�صطلح 
هوؤلء  من  جتعل  التي  ال�صتعمارية 

اأقلية يف اأرا�صيهم.
نت-  -للجزيرة  اإقعيق  راأي  وجاء 
نتيجة جتربتها ال�صخ�صية كفل�صطينية 
وتُعامل  اإ�رضائيليا  �صفر  حتمل جواز 
اأقلّية  مثل  الداخل  كفل�صطينيي 
اجلائر  من  اأن  وترى  بالدهم،  يف 
احلمر«  »الهنود  عبارة  ا�صتخدام 
الأ�صليني،  البالد  اأهل  لو�صف 
»الأ�صالنيني«  ت�صميتهم  والأف�صل 
التاأكيد  مع  الأ�صلية«،  »ال�صعوب  اأو 
هو  امل�صطلح  هذا  حتى  اأنه  على 
ال�صتيطاين،  ال�صتعمار  للغزو  نتاج 
باأ�صماء  تعرف  كانت  ال�صعوب  فتلك 
املايا  كقبائل  وقبائلها  ح�صارتها 

والأزتيك.

�ضمود التاريخ

الأدبية  املقاربة  حماولت  جتربك 
على الإطالل على تاريخ ال�صعبني قبل 
عقد املقاربات. ومن املفارقات اأن 
املك�صيكية  الأرا�صي  تق�صيم  قرار 
 100 نحو  قبل  اأي   ،1848 عام  جاء 
الأرا�صي  تق�صيم  قرار  من  عام 

الفل�صطينية عام 1947. 
هيدالغو  غوادالوبي  اتفاقية  اأنهت 
احلرب الأمريكية املك�صيكية، وق�صت 
من  كبري  جزء  عن  املك�صيك  بتنازل 
ونيو  كاليفورنيا  بينها  من  اأرا�صيها، 
مك�صيكو ونيفادا واأريزونا وتك�صا�ص. 
انق�صمت  التق�صيم  هذا  اإثر  على 
العائالت املك�صيكية و�صار لها قومية 
الحتالل  دولتي  اأن  بيد  جديدة، 
مل  واإ�رضائيل(  املتحدة  )الوليات 
العنا�رض  على  الق�صاء  من  تتمكنا 
زال  فما  ال�صعبني،  لكال  الثقافية 
فل�صطينيو الداخل يتحدثون العربية، 
اللغة الأم  بينما تعترب الإ�صبانية هي 
جزءا  يوما  كانت  التي  الأرا�صي  يف 

من املك�صيك. 
تتقاطع  املك�صيكي  ال�صمال  ففي 
الفل�صطيني  ال�صعبني  ظروف 
تق�صيم  ناحية  من  واملك�صيكي 
العازلة  اجلدران  واإن�صاء  الأرا�صي 

وف�صل احلدود.
-وحتديدا  املك�صيكي  اجلنوب  ويف 
ت�صبح  ت�صيابا�ص-  مقاطعة  يف 
زالت  ما  اإذ  و�صوحا،  اأكرث  املقاربة 
�صعوب املايا تتحدث لغاتها الأ�صلية 
يف  وعاداتها  تقاليدها  ومتار�ص 
 500 تنهها  مل  م�صتمرة  مقاومة 
اإن  بل  الإ�صباين،  الحتالل  من  عام 
يتحدث  ل  اليوم-  -حتى  بع�صهم 
عليه  اأطلق  ما  وهو  الإ�صبانية، 
املرتجم حرفيا  »ال�صمود«  م�صطلح 
من  املنحدرة  الت�صوت�صيل  لغة  عن 

لغات املايا.
قبل  ال�صعوب مهم�صة من  تلك  ظلت 
وعوملت  املك�صيكية  احلكومات 
عام  جاء  حتى  �صديدة  بعن�رضية 

حلكومة  مفاجاأة  لي�صكل   ،1994
انتف�ص  فقد  والعامل،  املك�صيك 
جي�ص  م�صكلني  الأ�صليون  ال�صكان 
للثائر  املن�صوب  »ال�صاباتي�صتا« 

املك�صيكي اإمييليانو �صاباتا. 
غريت تلك النتفا�صة نظرة الآخرين 
الأدب  يف  حتى  »الأ�صالين«  لل�صعب 
وثقافتهم  باأدبهم  واعرتف  املقارن، 
و�صمودهم رغم حرق الإ�صبان الكثري 
من كتبهم وخمطوطاتهم، فيما ميكن 

ت�صميته بالنكبة الثقافية.

الفرق بني اأدبهم والأدب الفل�صطيني 
فالأدب  اجلوهر،  ل  التفا�صيل  يف 
ثقافية  جلغرافيا  ينتمي  الفل�صطيني 
من  يفهمها  بعربية  ويُكتب  اأو�صع 
اأدب  اأما  فل�صطني،  هم خارج حدود 

املايا فيكتب بلغات كثرية.
الأدب �ضمال وجنوبا

للدرا�صات  البحثية  ر�صالتها  يف 
رواية  بني  ما  اإقعيق  قاربت  العليا، 
الفل�صطيني  للكاتب  »املت�صائل« 
املك�صيكية  والكاتبة  حبيبي  اإميل 
موؤلفة  اأنزالدوا«  »غلوريا  الأمريكية 

كتاب »املناطق احلدودية«.
الكتاب  اأوائل  من  حبيبي  اإميل 
اإ�صكالية  تناولوا  الذين  الفل�صطينيني 
التي  الإ�رضائيلية  اجلن�صية  حمل 
وجعلتهم  الفل�صطينيني  على  فر�صت 
اأنزالدوا  اأما  بالدهم.  يف  اأغرابا 
مل  التي  الولية  تك�صا�ص،  من  فهي 
ينقطع حبلها ال�رضي عن بلدها الأم، 

املك�صيك. 
لإميل  املت�صائل  مقاطع  اأحد  يف 
التايل:  الن�ص  على  منر  حبيبي 

بعد  فيما  �صور  يف  واأنا  »وبقيت، 
على  الدالية  زيارة  اإىل  اأتوق  لجئا، 
الدكتور  �صمعت  حتى  احلدود، 
اأ�صبح  يقول:  يوما  اأختي،  ع�صيق 
البنات  تنفر  لجئني  الفل�صطينيون 
الالجئات،  نحو  فتحولت  منهم، 
فوجدتهن،  لالجئني.  فالالجئات 
على غري حالتنا، م�صتهيات، فان�صغلن 
واأنا  اإ�رضائيل  دولة  اإىل  فعدت  عنا، 

عط�صان«.
احلدود«،  على  »العي�ص  ق�صيدة  ويف 
تقول غلوريا اأنزالدوا: »على احلدود، 
ين�صهر  حيث  املعركة،  ميدان  اأنِت 
البيت، غريبة،  اأنِت يف  الأعداء معا، 
اإطالق  لكّن  احلدود،  خالفات  ُحلَّت 
الر�صا�ص فجر الهدنة، اأنِت جريحة، 

تائهة، ميتة، تقاومني«.
بني  املقارنة  على  اإقعيق  عملت 
»نظرية  وفق  الأدبيني  الن�صني 
التي  ال�صعوب  فتلك  احلدود«، 
وا�صطرت حلمل  عائالتها  انق�صمت 
ت�صتطع  مل  املحتل،  البلد  جن�صية 

عبور احلدود بل عربتها احلدود.

يظهر ذلك جليا عرب اخرتاق المتداد 
الثقايف والتاريخي واللغوي للحدود، 
-بح�صب  واأنزالدوا  حبيبي  ميز  وقد 
التاريخي،  خطابهما  اإقعيق- 
بل  مهاجرين  لي�صا  اأنهما  مو�صحني 
ما عمق  الأ�صلية، وهو  ال�صعوب  من 
على  التاأكيد  مع  املقاربة،  فكرة 
الختالفات ال�صيا�صية وامل�صائرية.

مقارنة التجربة
جتربة  مع  التجربتان  تلك  تتقاطع 
من  -كنظرائها-  عانت  التي  اإقعيق 
ومن  املحتلة،  الدولة  عن�رضية 

اعتبارها مواطنة من الدرجة الثانية.  
وتعترب اأن نظرية احلدود تنطبق على 
يتعلق  فيما  املقارن  الأدب  درا�صات 
فالأدب  عامة،  الأدبية  بالأجنا�ص 
الن�ص  يف  نف�صه  يح�رض  ل  املقارن 
احلدود«  »يعرب  بل  فقط،  املكتوب 
والفنون  ال�صفوي  الن�ص  لي�صمل 

الب�رضية والرق�ص ال�صعبي وغريها.
الكتفاء  اخلطاأ  من  اأن  وترى 
الأدب  مو�صوع  النظري يف  باجلانب 
-بح�صب  يعتمد  ل  فهو  املقارن، 
نظريات الأدب احلديثة- على ما هو 
مكتوب فقط، بل -والكالم لإقعيق- 
»املطلوب من املتخ�ص�ص يف الأدب 
واأن  لغة  من  اأكرث  يتقن  اأن  املقارن 
الأنرثوبولوجيا  درا�صات  يف  يتعمق 
الأدب  ويقود  الرتجمة،  يتقن  واأن 
عامة  الأدب  لروؤية  الباحث  املقارن 
مع  الت�صبيك  ويتقن  خمتلفة  باأبعاد 

الثقافات الأخرى«. 
التخ�ص�ص  هذا  درا�صة  اأن  وتتابع 
زاوية  من  فل�صطني  ترى  جعلها 
العوملي،  ولي�ص  العاملي  الأدب 
ال�صكان  اأدب  عن  احلديث  وترف�ص 
فرتة  بينهم  اأقامت  الذين  الأ�صليني 
الأ�صلية  لغتهم  ودر�صت م�صاقات يف 
»الت�صوت�صيل«، بو�صفهم ح�صارة ميتة 

حتاول القيام من موتها.
اإمنا هم »ح�صارة تعر�صت لنكبة منذ 
500 عام وما زالت نكبتهم مثل نكبتنا، 
م�صتمرة، فرغم حرق الإ�صبان كتبهم 
وتغيري دينهم وحماولت حمو اللغة، 
بنا  ويجدر  �صامدين،  ظلوا  فقد 
اعتبارهم ح�صارات حية م�صاركة، ل 

ح�صارات منقر�صة«.
  وكالت 

ثقافة
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املكان  ذلك  اإىل  ت�شدين  الزلت  واأنا 
راأ�س  منا�شبة  يف  تن�شى.  ال  ذكريات 
ال�شديق  مع  �شعدت   ،1979 ال�شنة 
اإىل  ـ  اهلل  رحمه  ـ  بو�شنب  حممد 
 404 بيجو  �شيارة  منت  على  تيكجدة، 
من  والده  اأح�رضها  قد  كان  زرقاء، 
تلك  تكن  ومل  العام.  ذلك  يف  فرن�شا 
ال�شيارة متاحة لكل من هب ودب يف 
اأن اأغنية ا�شتهرت  ذلك الوقت. حتى 
تقول:  كلماتها  كانت  االأيام،  تلك  يف 
واأذكر   .»404 ا�رضى  الهواوي  »خويا 
باأجانب  اليوم  ذلك  يف  اختلطنا  اأننا 
وترا�شقنا  متعددة،  جن�شيات  من 
دخلنا  ثم  وتزحلقنا،  بالثلج،  معهم 
اإىل  و�شهرنا  و�رضبنا،  واأكلنا  الفندق 
يف  طلبة  حينها  كنا  الفجر.  غاية 
يف  اأنفقنا  كيف  اأدري  وال  اجلامعة، 
كان  مبلغ  ، وهو  دج  الليلة 1000  تلك 
من  باأكمله  رجال  ينقذ  باأن  كفيال 
اأغالب  واأنا  الوقت.  ذلك  يف  الظالل 
نف�شي االآن كثريا، كي ال اأ�شرت�شل يف 
حديث الذكريات. لكن الدنيا بال �شك 
قد تغريت كثريا، فلم تعد لذة الطعام 
هو  ال�شهر  يعد  ومل  اللذة،  نف�س  هي 
�شارت  واملطاعم  والفنادق  ال�شهر. 
ما  والبوؤ�س،  اجلفاف  من  حالة  على 
وتلتزم  نف�شك،  على  تنكفئ  يجعلك 
البيت وال تربحه اأبدا. وال�شياحة كما 
اإىل  نعلم، قد توكلت منذ مدة طويلة 
�شدر.  ورحابة  تنظيما،  اأكرث  بلدان 
بحثا  االآن  الذين جنري  نحن  و�رضنا 

عنها هناك.
لقد  كثريا.  اختلف  اليوم  لقاء  لكن 
وظريفة.  مفاجئة،  الدعوة  كانت 
غاية  يف  كانتا  وال�شهرة،  والرحلة، 
على  والقائمون  واملتعة.  الفائدة 
و�شعهم  يف  ما  بذلوا  تيكجدة  فندق 

ليوفروا لنا ظروف الراحة.

البويرة، املدينة ـ ال�صوق.
عند  اإذا  كلها  املجموعة  التقت 
قا�شي  علي  االأخ  منزل  يف  املوعد، 
وتناولنا  وجل�شنا، وحتدثنا،  بالبويرة. 
الك�شك�شي  وجبة غداء لذيذة قوامها 
بلحم  ال�شلب  القمح  من  التقليدي 
تيكجدة.  اإىل  انطلقنا  ثم  العجل. 
كان مقررا اأن نتجول قليال يف مدينة 
معاملها،  اأهم  على  للتعرف  البويرة، 
اختفى  التي  القدمية  اأحيائها  وعلى 
العمارة  زحف  اأمام  اليوم،  معظمها 
مدينة  داهمنا.  الوقت  لكن  احلديثة. 
جدا،  قدمية  مدينة  هذه،  البويرة 
و�شوقها  حمزة(،  القدمي  )وا�شمها 
املغاربية.  االأ�شواق  اأقدم  من  يعد 
اأبو  االأندل�شي  اجلغرايف  يقول 
1094م(:  عام  )متوفى  البكري  عبيد  
نزلها  ت�شمى حمزة  »..وهناك مدينة 
ويقول  احل�شن«   بن  حمزة  وبناها 
»..و�شوق حمزة، مدينة عليها  اأي�شا: 
وهي  عذبة  اآبار  وبها   وخندق  �شور 
ل�شنهاجة..« وذكرها ابن خلقان اأي�شا 

با�شم »حائط حمزة«. 
ونحن ال نعرف عن حمزة بن احل�شن 
من  البكري.  ذكره  ما  �شيئا غري  هذا 
ال�شوق،  موؤ�ش�س  هو  وهل  جاء؟  اأين 
اأم  با�شمه؟  كلها  املدينة  �شميت  ثم  

اأطراف  على  الفنادق  تلك  مالك  هو 
اأول  وهي  بالطوب،  املبنية  ال�شوق، 
ما ظهر من عمران يف املدينة فيما 
قائمة  اآثارها  بع�س  ومازالت  يبدو، 
يف  اإ�شطبالت  اإىل  )حتولت  اليوم 
واأحوا�س   الفرن�شي،  االحتالل  زمن 
�شكنية(. والغريب اأن البكري نف�شه مل  
يزر هذه املنطقة، اإمنا كان يعتمد على 
والرحالة  التجار  ينقلها  التي  االأخبار 
اإىل بالد االأندل�س.  العابرون من هنا 
ومنت  ن�شاأت  املدينة  حال،  كل  على 
كانت  هذا  حمزة  ال�شوق. و�شوق  مع 
القرن  منذ  طرق  عدة  عنده  تتقاطع 
11 امليالدي، واأ�شهرها، الطريق من 
امل�شيلة(  )�شواحي  حماد  بني  قلعة 
وطريق  )دل�س(،  الدجاج  مر�شى  اإىل 
اآخر من بجاية مير على املدية، اإىل 
اليوم(.  )العا�شمة  جزائر بني مزغنة 
وكانت البويرة حينها تابعة لقلعة بني 
قد  بولوغني  بن  حماد  وكان  حماد، 
القلعة  لتعمري  نقل عددا من �شكانها 
ما  على  1007م،  يف  تاأ�شي�شها  عند 

ذكره ابن خلدون.
يف  الدواب  �شوق  اأن  املعروف،  ومن 
ثالث  وهو  وطنية،  �شهرة  ذو  البويرة 
�شوق  بعد  االأهمية  حيث  من  �شوق 
احلرا�س و�شوق اخلروب بق�شنطينة. 

عبد العزيز بوباكري: عندما 
اأكتب ل يهمني اأحد..

لقد كان حل�شور عبد العزيز بوباكري 
املتعة  من  كثري  تيكجدة،  يف  معنا 
هذا  يحتاج  ال  طبعا  والفائدة. 
والكاتب  القدير،  اجلامعي  االأ�شتاذ 
لقد  تقدمي.  اإىل  املتميز  ال�شيا�شي 
رئي�شا  كان  حني  طويلة  لفرتة  كان 
من  قريبا  اخلرب،  اأ�شبوعية  لتحرير 
الكثري  على  ومطلعا  القرار  دوائر 
من االأ�رضار فيها. لقد رافق ال�شاذيل 
بعد  �شنوات،  �شتة  لفرتة  جديد  بن 
�شنة  رئا�شة اجلمهورية  ا�شتقالته من 
كما  ال�شحبة  تلك  واأثمرت   ،1992
عن  االأهمية  غاية  يف  كتابا  نعلم، 
وعالقاته،  االأ�شبق،  الرئي�س  �شرية 
حكمه.  بفرتة  املحيطة  والظروف 
جزاأين،  يف  يقع  الذي  الكتاب  لكن 
�شنوات،  منذ  االأول  اجلزء  منه  �شدر 
حبي�س  الثاين  اجلزء  مازال  بينما 

االأدراج الأ�شباب ال نعرفها.
املتخ�ش�شني  من  وبوباكري، 
اجلزائريني القالئل يف اللغة الرو�شية 
وثقافتها. لقد قام مبجهود رائع مكنه 
من جمع الكثري مما كتبه الرو�س عن 
اجلزائر يف التاريخ واالأدب وال�شيا�شة، 
»اجلزائر  بعنوان:  كتاب،  واأ�شدره يف 
مكث  لقد  الرو�شي«.  اال�شت�رضاق  يف 
ملدة �شبع �شنوات كطالب يف جامعة 
االأدب  حمبي  من  وكوين  بطر�شربج. 
يف  ال�شهرة  خالل  اأجل�شته  الرو�شي، 
لنا  احكي  له،  وقلت  الفندق،  �شالون 
يف  و�شاهدته  ع�شته  الذي  كل  عن 
يف  بوباكري  اإقامة  كانت  البالد.  تلك 
بطر�شربج تقع على بعد خطوات من 
د�شتويف�شكي،  الكبري  الكاتب  م�شكن 
اإىل  حتول  قد  البيت  ذلك  اإن  وقال 
متحف منذ ع�رضات ال�شنني، ويزوره 
النا�س من كل بلدان العامل. والقائمون 
على  حري�شون  املتحف  على 
املحافظة على خملفات الكاتب. بل 

اأن حجرة نومه متت املحافظة عليها 
دو�شتويف�شكي  تركها  كما  باأ�شيائها 
حني فاجاأه املوت يف ليلة 28 جانفي 
1881، كاأنه خرج لق�شاء حاجة ويعود. 
فالفرا�س مازال على حاله، وال�شموع، 
ال�شجائر  وعلبة  ال�شاي،  وكوب 
واأعقاب  بجانبها،  اللفائف  وبع�س 
والقبعات  واملظالت  الطفاية،  يف 
واملعاطف معلقة على م�شجب، وورق 
مازال  عليه  الكتابة  قد �رضع يف  كان 
االأقالم  مع  املكتب  على  مكانه  يف 
واملحربة. واأنا قراأت يف مكان ما اأن 
�شباح  كل  يف  حتييه  اأن  تعودت  ابنته 
ودقت  املدر�شة،  اإىل  تذهب  اأن  قبل 
على باب غرفته يف ذلك ال�شباح لكنه 
النوم،  يف  م�شتغرقا  فظنته  يرد،  مل 
»بابا  عليها:  وكتبت  ورقة،  فاأخذت 
حتت  من  بها  ودفعت  اأحبك«،  اإنني 
باب الغرفة وان�رضفت. ومازالت تلك 
الورقة التي مل يقراأها الكاتب الكبري، 
حمفوظة يف الغرفة اأي�شا حتت غطاء 
اأن يف حواري  زجاجي. ونحن نعرف 
جرت  و�شوارعها،  املدينة  تلك 
»اجلرمية  ال�شهرية  روايته  اأحداث 
هذه،  بطر�شربغ  ومدينة  والعقاب«. 
بناها  لقد  اأوروبا.  مدن  اأروع  من 
م�شتعينا  االأكرب  بطر�س  القي�رض 
اإيطاليني، لتناف�س  مبهند�شني وفنيني 
نافذة  وتكون  الغربية،  اأوروبا  مدن 

رو�شيا على احلداثة.
تلك  يف  مطوال  بوباكري  حتدث  لقد 
تعر�س  التي  املتاعب  عن  الليلة، 
باعتباره  ال�شابقة  ال�شلطة  مع  اإليها، 
من  الكثري  انتقد  �شحفي  كاتب 
من  بكثري  يذكر  وهو  ممار�شاتها. 
املثقفني  من  الكثري  وقوف  االمتنان 
اإىل جانبه عندما ن�شب اخلالف بينه 
وبني اجلرنال خالد نزار، وهدد هذا 
يف  جاء  ما  ب�شبب  مبقا�شاته  االأخري 
اإن  بوباكري  قال  ال�شاذيل.  عن  كتابه 
ال�شحافة عندنا مازالت مل تبلغ درجة 
اإن  وقال  نتمناها.  التي  االحرتافية 
»ال�شلطة منذ اال�شتقالل لالأ�شف، مل 
ت�شجع ظهور �شحافة حقيقية، وهي 
لو  حتى  االنتقاد،  تعترب  الغالب،  يف 
كان حمايدا، ويخدم احلقيقة، عمال 
عدوانيا موجها �شدها، وهذه م�شكلة 
واأنا  االإعالم..  تطور  كثريا  عرقلت 
على كل حال، كنت وال زلت اأكتب ما 
اأعرفه واأراه، وال يهمني اأحد..«  لقد 
اأهدى اإلينا باملنا�شبة اآخر ثالثة كتب 
�شدرت له عن دار«ميم للن�رض«، اأولها 
عنوانه:  الرو�شية  عن  مرتجم  كتاب 
»االأنتلجان�شيا اجلزائرية يف الكتابات 
يف  »موري�شكي  والثاين  الرو�شية«، 
اجلزائر« عن زيارة كارل مارك�س اإىل 
الع�رضين،  القرن  بداية  يف  اجلزائر، 
املغالطات،  من  الكثري  فيه  ي�شحح 
اأما  اأ�شلية،  وثائق  على  معتمدا 
فيظم  »تداعيات«  الثالث  الكتاب 
التاريخ،  يف  قيمة  مقاالت  جمموعة 

والفكر، واالأدب، وال�شيا�شة.

احلظرية الوطنية، جرجرة.

يف اليوم الثاين غادرنا الفندق �شباحا، 
وذهبنا نتجول على مرتفعات جرجرة. 
والبد اأن ن�شري اإىل اأن منطقة تيكجدة 
الوطنية  احل�شرية  �شمن  تقع  هذه، 
اجلبلية  الكتلة  ت�شم  التي  جلرجرة، 

الكبرية والغابات، الواقعة بني واليتي 
تيزي وزو والبويرة. وقد بداأ االهتمام 
�شنة  منذ  الطبيعية  املنطقة  بهذه 
1850، وتوالت اإليها زيارات املخت�شني 
اجليولوجية،  طبيعتها  على  للتعرف 
وغطائها النباتي واحليواين، مما اأدى 
اإن�شائها كحظرية طبيعية وطنية،  اإىل 
بقرار ر�شمي يف �شنة 1925. ويف �شنة 
1992 �شنفتها منظمة اليون�شكو �شمن 
كمحمية  واأدرجتها  العاملي،  الرتاث 
من  فيها  يتوفر  ملا  عاملية،  طبيعية 
نبات وطيور وحيوانات نادرة، مهددة 
باالنقرا�س على الكرة االأر�شية. لكن 
لالأ�شف  عندنا  االأماكن  بهذه  العناية 
مازالت ناق�شة جدا. واأنا �شاألت مرة 
عن  احلظرية،  يف  امل�شئولني  اأحد 
�شبب ترك قطعان من القردة النادرة 
الغابة،  يف  الطبيعي  و�شطها  تغادر 
وتخرج اإىل الطريق العام تت�شول خبزا 
ذلك  يوؤدي  األن  املارة،  من  وحلويات 
»اإنها توفر  بع�س  اإىل هالكها؟ قال: 
وتزيد  واالأطفال،  للعائالت  الت�شلية 
يف اإقبال ال�شياح على املكان« ..�شيء 

غريب.
وقمة  اأَ�شَول  منطقة  اإىل  و�شلنا   
االأطل�س  يف  قمة  )اأعلى  الالخديجة 
هناك  من  املنظر  م(،   2308 التلي: 
العقول. من هناك كانت تبدو  ي�شلب 
قرى القبائل الكربى منثورة على قمم 
راحوا  االأ�شدقاء  اأن  حتى  اجلبال، 
منقالت،  اأيت  اأغنية  تلقائيا  يرددون 
ترجمة  قا�شي  علي  حاول  التي 
جبال  »بالدي  يلي:  كما  مطلعها 
دون  معلقة  درر  وقراها  جبال،  على 
عدد  وجود  الحظنا  لقد  حبال..«. 
لنا  فقيل  راع،  بدون  البقر  من  كبري 
العام،  مدار  على  الرب  تعي�س يف  اأنها 
لكن  البيوت،  اإىل  اأبدا  جتتمع  وال 
ليتعرف  بينها،  متيز  عالمات  هناك 
وقد  احلاجة.  عند  اأ�شحابها  عليها 
التي  اجلفاف  حلال  كثريا  تاأ�شفنا 
عليها املنطقة، ففي هذا الوقت من 
بالثلوج،  مك�شوة  جندها  كنا  ال�شنة 
حتى ت�شبح احلركة م�شتحيلة اأحيانا.

العودة اإىل العا�صمة..

العا�شمة،  اإىل  العودة  طريق  ويف 
ت�شعب احلديث مع بوباكري، ود.هناد، 
ال�شباب  اأيام  واإىل  الذكريات،  اإىل 
خالل  العا�شمة  يف  طلبة  كنا  عندما 
ذكر«البومليت�س«،  وجاء  ال�شبعينيات. 
»البرا�س«،  ومطعم  و«املرحبا« 
حينها  املركزية.  اجلامعة  قبالة 
والفنانني  الكتاب  كبار  نلتقي  كنا 
وجنل�س  واالأجانب،  اجلزائريني 
ال�شمك  اأطباق  حول  اأحيانا  معهم 
كان  كما  الكرمي«  اجلزائري  و«النبيذ 
ي�شميه الطاهر وطار. كنا نتحدث يف 
االأدب، وال�شينما، وامل�رضح، ونح�شل 
كانت  لقد  يدهم.  بخط  اإهداء  على 
وكان  حقيقة،  الثوار  قبلة  اجلزائر 
هاربون  والجئون  مثقفون  يق�شدها 
واأنا  بلدانهم.  يف  املالحقات  من 
خمرجني  على  تعرفنا  اأننا  اأذكر 
يعر�شون  كانوا  كبار  �شينمائيني 
اجلمهور  اأمام  ويناق�شونها  اأفالمهم 
يف قاعة ال�شينماتيك يف �شارع العربي 
بن مهيدي، عندما كان ي�رضف عليها 
اأحمد بجاوي وبوجمعة كار�س. منهم 

غافرا�س،  وكو�شتا  �شاهني،  يو�شف 
فوتيي  وروين  را�شدي،  واأحمد 
واالإيطايل  اجلزائرية،  الثورة  �شديق 
»معركة  فيلم  خمرج  بونتيكورفو 
واأحمد  اإمام  ال�شيخ  وكان  اجلزائر«. 
فوؤاد جنم، ومار�شيل خليفة، يغنون يف 
االأحياء اجلامعية بالقبة وبن عكنون، 
معنا  القهوة  ويتناولون  واحلرا�س، 
وكانت  »اللوت�س«.  مقهى  يف  اأحيانا 
تنتظم اأم�شيات �شعرية مع نزار قباين 
قاعتي  يف  واآخرين  دروي�س  وحممود 
ال�شيارة كنت  املوقار واالأطل�س. ويف 
اأمزح مع بوباكري، وقلت له اإن ال�شحة 
�شهرات،  اليوم  تتحمل  تعد  مل  رمبا 
التي  »الفودكا«  مثل  قويا  وم�رضوبا 
مقيما  كان  عندما  هو  يع�شقها  كان 
بن جبار  فانتف�س حممد  رو�شيا.  يف 
من املقعد اخللفي يف ال�شيارة يقول: 
اأ�شقوين  القيا�رضة،  اأيها  اأهال و�شهال 
»فودكا« وقولوا هي »الفودكا«، وخذوا 
التي  احلمري،  برج  »�شكوة«  عني 
اأهلكت اأح�شائي وجيوبي. وحممد بن 
جبار هذا اأيها القارئ العزيز، كاتب، 
ثالث  له  �شدرت  لقد  كاتب حقيقي. 
»اأربعمائة  بعنوان  االأوىل  روايات. 
عن  �شدرت  الوعي«  �شطح  فوق  مرت 
حتاول  رواية  وهي   ،2015 االأمل  دار 
ـ  اأن تقدم قراءة ذات خلفية تاريخية 
اجتماعية، الأعنف الهزات يف م�شرية 
اإىل  التحريرية  الثورة  من  املجتمع، 
�رضدي  قالب  يف  ال�شوداء،  الع�رضية 
تغلب عليه ال�شرية الذاتية. اأما رواية 
  ،2016 �شنة  ال�شادرة  »احلركي« 
ال�شائكة  الق�شايا  اإحدى  فتخو�س يف 
واملعقدة يف تاريخ الثورة التحريرية، 
مع  اجلزائريني  بع�س  تعاون  وهي 
تعامل  لقد  اال�شتعمارية.  ال�شلطة 
من  بكثري  الرواية،  هذه  يف  جبار  بن 
اجلراأة والتجرد، وحاول ـ واأعتقد اأنه 
جنح يف ذلك اإىل حد بعيد ـ اأن يطرح 
يتجنبها  كان  التي  االأ�شئلة  الكثري من 
التاريخ الر�شمي منذ ا�شتقالل البالد. 
ترجمت  قد  الرواية  اأن  اأعرف  واأنا 
و�شت�شدر قريبا باللغة الفرن�شية. اأما 
امل�شفى«  »هايدغر يف  الثالثة  روايته 
و�شع  اأن  فبعد  حقا.  مده�شة  فهي 
التاريخ  الكاتب �شخ�شياته يف جمرى 
يف روايتيه االأوىل والثانية، ها هو يزج 
ويطلق  عقلية،  م�شحة  يف  باجلميع 
ثم  نوع،  كل  من  ل�رضاعات  ال�رضارة 
العجيب،  االتفاق  من  نوعا  يحدث 
ال  اأن  يقول  كاأنه  القلقة،  وامل�شاحلة 
ويف  باجلنون  اإال  النهاية  يف  خال�س 
الفل�شفة  فيها  متتزج  رواية  اجلنون. 
بالتاريخ وال�شيا�شة، وت�شتدعي اأ�شماء 
مثل  العاملي،  الفكر  حقل  يف  كبرية 
ذلك  بذكاء،  �شور  لقد  هايدغر. 
ال�رضاع الدائم، القائم، بني املت�شبثني 
بن�شيبهم  واملطالبني  بامل�شالح 
التقريرية  يف  ال�شقوط   دون  فيها، 
واملبا�رضة. حقيقة، لقد وجدت متعة 
كبرية يف قراءة هذه الرواية، واأعتقد 
نقلة  ي�شكل  راق،  عمل  اأنه  �شادقا 
بن  ميزة  الكاتب.  اأ�شلوب  يف  نوعية 
لنف�شه  ي�شنع  اأن  اأنه ي�رض على  جبار 
موقفا، واأ�شلوبا خا�شا به يف الكتابة، 
وال يهمه كيف وماذا يكتب االآخرون، 
اإىل  �شيئا  ي�شيف  الذي  بالقدر  اإال 
التقليد،  يكره  الأنه  ككاتب،  جتربته 

وميقت الرتابة والنمطية، كما يقول، 
ومهوو�س اإىل حد املر�س بالتجديد. 
بداية  ولد مع  الذي  اأما حممد زقان 
بالفرن�شية،  ويكتب  التحرير،  ثورة 
الذاتية،  �شريته  على  كثريا  فيعتمد 
من  عائلته  مع  عانى  �شهيد  كابن 
يف  العي�س  ومرارة  اال�شتعمار  ويالت 
اأي�شا مل يجد  اال�شتقالل  وبعد  ظله. 
كما  بالورود  اأمامه  مفرو�شة  االأر�س 
فالطفل  الثورة.  قيادة  به  تعد  كانت 
حممد زقان كان عليه اأن يعتمد على 
اأن يدر�س، ويكافح،  نف�شه. كان عليه 
لنف�شه  يجد  اأن  اأجل  من  ويعمل، 
وملا  املجتمع.  يف  اأقرانه  بني  مكانا 
ترملت  التي  الأمه  الوحيد  الطفل  اأنه 
وعمرها 19 �شنة، بعد اأن �شقط زوجها 
�شهيدا بر�شا�س العدو، فاإن امل�شرية 
ومن  متعرج.  والطريق  �شاقة  البد 
الأنه  زقان  يكتبه  ما  اأهمية  تاأتي  هنا 
ماأ�شاوية  جوانب  على  ال�شوء  ي�شلط 
والنف�شية  االجتماعية  اخللفية  يف 
وهناك  بعدها.  وما  الثورة  ملرحلة 
تخنقنا،  تكاد  دائما غ�شة يف احللق، 
عن  الطفل  ذلك  حديث  نقراأ  عندما 
اأمه التي �شحت بكل �شيء وب�شبابها، 
ت�شنده  جانبه  اإىل  تقف  اأن  اأجل  من 
وترعاه حتى �شار قادرا على الطريان 
لكفاح،  رائعة  �شورة  اإنها  بجناحيه. 
وت�شحية املراأة اجلزائرية يف مرحلة 
تاريخنا  يف  املراحل  اأ�شعب  من 
االأوىل  روايتيه  عن  هذا  املعا�رض. 
اأما  القرن«.  »ربع  والثانية  »القنوع«، 
الثالثة »احللم  اجلزائري«  يف روايته 
يقتحم  بفرن�شا،   2019 يف  ال�شادرة 
كان  التي  واخللفيات  الدهاليز  زقان 
اإىل  ال�شعبي،  الغ�شب  فيها  يعتور 
غاية انفجار حراك 22 فيفري، الذي 
بالرغم مما حققه من مكا�شب يقول 
زقان، اإال اأن النهاية مازالت  مفتوحة 
اإن ال�شعب كان  على كل االحتماالت. 
يحلم بالدميقراطية، والعدل، والعي�س 
الكرمي، لكنه مازال يبحث عن ال�شبيل 

الذي يوؤدي اإىل ذلك.
يف  بالف�شل  نعرتف  اأن  احلق  ومن 
مدبر  الدعوة،  ل�شاحب  النهاية، 
علي  فال�شديق  اجلميل.  اللقاء  هذا 
مرة،  كل  يف  ين�شط  �شار  قا�شي، 
ويبادر باإمكانياته اخلا�شة اإىل تنظيم 
من  تخرجنا  التي  املنا�شبات  هذه 
الرتابة، والنمطية القاتلة. واأنا ن�شيت 
هذا  قا�شي  علي  اأن  لكم،  اأقول  اأن 
للتاريخ،  اأ�شتاذين  وملني عمراين كانا 
وهم  دولة.  مهند�س  عرعار  و�شالح 
منذ  احلكومية  الوظائف  تركوا 
�شنوات، وانخرطوا كلهم يف االأعمال 
احلرة، لكنهم مل يقطعوا اأبدا �شلتهم 

بالثقافة ورجالها.
اإىل  اأي�شا  ال�شكر  اأوجه  اأن  والبد 
اللتفاتته  عمراين  ملني  ال�شديق 
القادمني  ال�شيوف  نحو  الكرمية 
من  اأنه  نعرف  ونحن  العا�شمة.  من 
وزيت  الطبيعي،  الع�شل  �شنع  هواة 
جرجرة.  غابات  و�شط  يف  الزيتون، 
الغالب  يف  باالإنتاج،  يحتفظ  وهو  
كميات  ويهدي  العائلي،  لال�شتهالك 
منه لالأ�شدقاء. لقد كانت هديته يف 

نهاية ذلك اليوم م�شك ختام فعال.

رحلة �أدبية �إىل مرتفعات جرجرة
ات�صل بي ال�صديق علي قا�صي، وقال اإنه �صينظم لقاءا اأدبيا يف فندق تيكجدة، ويريد اأن اأح�صر. 

وحدث اللقاء اإذا يوم ال�صبت 15 فيفري 2020، وح�صره الكاتب عبد العزيز بوباكري، ود.حممد هناد 
اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية بجامعة اجلزائر، والروائيان حممد بن جبار وحممد زقان، وال�صديقان ملني 

عمراين، و�صالح عرعار. اإىل جانب علي قا�صي، �صاحب الدعوة، وكاتب هذه ال�صطور.

روبورتاج 
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حكيم مالك 

ال�سيناريو  وكاتب  الناقد  وك�سف   
جمال  ال�سينمائي  واملخرج 
ليومية  خا�ص  ت�رصيح  يف  حممدي 
"الو�سط " اأن الفن وال�سينما خا�سة 
كثريا ما ا�ستلهمت موا�سيعها، مما 
حدث عرب العامل يف ال�سنني الغابرة 
واإعادة ا�ستك�سافها وتوظيفه خياليا 
تدور  وروايات  اأفالم  طريق  عن 
واجهها  فتاكة  اأوبئة  حول  اأحداثها 
من  ال�سنني.  اآالف  منذ  االإن�سان 
اأو فريو�سات  واأوبئة فتاكة  اأمرا�ص 
من  غفلة  حني  على  تنت�رص 
اأو  اال�ستقراء  ويحدث  املواطن 
التنبوؤ بحدوث هذا الفريو�ص فعال 

يف الواقع يف اأي وقت.
كتاب ال�سيناريو �ساهموا يف 

ت�سكيل التاريخ الإن�ساين

من   البد  اأنه  حممدي  واأكد   
ال�سيناريو  كتاب  باأن  االعرتاف 
دائما ال يتنبوؤون بقدر ما يعيدون 
وما  االإن�ساين  التاريخ  ت�سكيل 
وخرافات  ق�س�ص  من  فيه  حدث 
لكتابة  املخزون  هذا  وحتيني 
الواقع  حتاكي  �سينمائية  اأفالم 
والثقايف،  االجتماعي  �سياقيه  يف 
تدور  وروايات  اأفالم  بت�سوير 

واأمرا�ص  اأوبئة  حول  اأحداثها 
فتاكة مثل فريو�ص" كورونا" الذي 

تعي�سه االإن�سانية اليوم.
اأحداث فيلم "عدوى" 
تتطابق مع كوفيد 19 

اأح�سن  جائزة  �ساحب  وتطرق 
"عائد   االأول  فيلمه  عن  �سيناريو 
اإىل  مهد ال�سينما" ، لفيلم "عدوى"   
�ستيفن  االأمريكي  للمخرج 
�سودربرغ  الذي من ال�سدفة كذلك 
اأن اأحداثه تدور حول عدوى اأ�سبه 
فريو�ص"  مع  تتطابق  نقل  مل  اإن 
وطرق  اأعرا�سه  يف  كورونا" 
احلماية منه ،مثل كيفية انت�ساره ، 
وكيفية الت�سدي واالأبحاث الكثرية 
الإيجاد عالج له ويحكي الفيلم عن 
اإ�سابة زوجني بعدوى ت�سبه متاما 
"كورونا"، وي�سور فيلم"   اأعرا�ص  
Contagion   " حالة الهي�سترييا 
التي ت�سيب املدينة ب�سبب انت�سار 
كل  غلق  اإىل  اأدى  مما  العدوى 
من  ال�سوارع  وخلو  املوؤ�س�سات 

املواطنني مبا يف ذلك الكنائ�ص.

ال�سينما حتاكي الواقع 

ال�سينما  اأن  ال�سيناري�ست  وقال    
الواقع  ت�سكيل  تعيد  دائما  كانت 
التي  االأفالم  ع�رصات  خالل  من 

اإذن  الق�س�ص  هذه  مثل  حتكي 
يتبني  االأفالم  هذه  خالل  من 
تعيد  تزال  وال  كانت  ال�سينما  اأن 
ت�سكيل التاريخ من منطلق اخللفية 
االإن�سانية  واالأ�سطورة  التاريخية 
لتن�سج لنا ق�س�سا واأفالما حتاكي 
الواقع واإقناعنا باأن هذه املاآ�سي 
نهاية  وحتى  الفتاكة  واالأمرا�ص 

العامل ممكنة احلدوث.
امل�ساهمة يف حماربة" 
كورونا" واجب وطني

اإىل  حممدي   جمال  ودعا     
كورونا"  حماربة"  يف  امل�ساهمة 
واجب وطني  وال يعلم املواطنون 
التجمعات  اإىل  يلجوؤون  اللذين 
الكبرية مثل االأ�سواق واملنتزهات، 
هذه  اأن  احلراك  �ساحات  وحتى 
تطرفا  تعترب  االآن  ال�سلوكات 
واجب  عن  وخروجا  اإن�سانيا 
املواطنة احلقة الأن و�سعنا يعتمد 
اأ�سا�سا على مدى وعينا ك�سعب و 
التزامنا بكل االجراءات والن�سائح 
للعمل جنب اىل جنب  االحرتازية 
هذا  ملحا�رصة  احلكومة  مع 
الداء واحليلولة دون انت�ساره كيف 
ونحن  احلكومة  واجبات  ننتقد 
املربمج  االنتحار  هذا  منار�ص 
املتعجرفة  ب�سلوكاتنا  واملعلن 

�سيء  كل  ينتقدون  الذين  فعلى 
يتحلوا  اأن  �سيء،  ال  اأجل  من 
احلكومة  مقابل جهود  باملواطنة 
اجلزائرية التي جتتهد ملحا�رصة 
واالمكانيات  باالإجراءات  الداء 
ثقتنا يف  تكون  ان  املتوفرة يجب 
اهلل اأوال ، ويف حكومتنا التي نرجو 
قد  تكون  باأنها  متفاءل  جد  واأنا 
ومكافحة  مراقبة  جهاز  و�سعت 
تف�سي   من  احتياطا  وناجع  �سارم 
بات  التي   " "الكورونا  فريو�ص 
جدا   �سارما  دوليا  معها  التعامل 
واالإجراءات  املوؤ�رصات  فكل 
باأن  توحي  االآن  حتى  املتخذة 
فعال  حتاول  اجلزائرية  الدولة 

حما�رصة هذا الداء.

ويل �سميث وانت�سار 
الوباء القاتل يف فيلم "اأنا 

الأ�سطورة"

ويل  العاملي  النجم  لعب  لقد  و   
 I فيلم  يف  البطولة  دور  �سميث 
االأ�سطورة  "اأنا    ،Am Legend
فران�سي�ص  االأمريكي   للمخرج    "
يف  طرحه  مت   الذي  لوران�ص  
العمل  فهذا  وعليه   ،2007 عام 
املغامرة  اإىل  ينتمي  ال�سينمائي 
واالإثارة  العلمي  واخليال  والدراما 
من  اأعوام  بعد  اأحداثه  وتدور 
رهيبة  ب�رصعة  قاتل  وباء  انت�سار 
على  للق�ساء  اأدى  مما  العامل،  يف 
ظل  يف  باأكمله  الب�رصى  اجلن�ص 

عالج  على  العثور  عن  العجز 
العمل  ويدور  انت�ساره.  يوقف 
يعي�ص  حيث  نيويورك  مدينة  يف 
مع  وحيدا  نيفيل  روبرت  العامل 
يف  مناعته  ت�سببت  بعدما  كلبه، 
املدينة  يف  الوحيد  الناجي  جعله 
روبرت  باأكمله،  العامل  يف  ورمبا 
الب�رص  فهناك  وحيدا متاما،  لي�ص 
الذين حولهم الفريو�ص اإىل كائنات 
متوح�سة، والذين يرتقبون وقوفهم 
على اأي خطاأ ليتمكنوا منه. ولثالثة 
اأعوام كاملة ي�ستمر روبرت يف بث 
ر�سائل اإذاعية، يوميا، بحثا عن اأي 
ناجني اآخرين، مع اإجرائه لتجارب 
علمية يحاول من خاللها الو�سول 

لعالج للمر�ص املخيف.

ثقافة
 ال�سينمائي وكاتب ال�سيناريو جمال حممدي لـ "الو�سط ":

كيف تنباأت ال�سينما العاملية بفريو�س "كورونا " ؟
انت�سر يف الآونة الأخرية  فريو�س "كورونا "   امل�ستجد  يف خمتلف عوا�سم العامل  ،ولهذا فلقد  قامت  يومية "الو�سط " بت�سليط ال�سوء على الأفالم 
ال�سينمائية العاملية   التي تناولت  الأوبئة والفريو�سات القاتلة املماثلة لهذا الفريو�س القاتل  كوفيد 19  الذي  اأ�سبح يهدد �سالمة  و�سحة الإن�سان 

بالدرجة الأوىل  وهذا ما يربز اأن   ال�سينما  حتاكي الواقع بكل ما حتمله الكلمة من معنى. 

لالأبحاث  العربي  املركز  عن  �سدر 
احلادي  العدد  ال�سيا�سات  ودرا�سة 
ال�سنوية  ن�سف  املجلة  من  ع�رص 

املحّكمة اأ�سطور. 

منهج التاأويل الرمزي لقراءة 
التاريخ

من  جمموعة  العدد   هذا  وت�سّمن 
الرمزي  التاأويل  "منهج  الدرا�سات: 
قارئ  اإ�رصاك  نحو  التاريخ:  لقراءة 
دالالته،  اإنتاج  يف  التاريخي  الن�ص 
وتطبيقي"  نظري  ت�سخي�ص 
بوت�سي�ص(،  القادري  )اإبراهيم 
لدرا�سة  منهج  و"الربو�سبوغرافيا: 
االجتماعية،  والفئات  النخب 
عنقود(،  )رجاء  تعريف"  حماولة 
"�سبتة يف  الثاين من درا�سة  واجلزء 
الغربي  احلو�ص  دول  ا�سرتاتيجية 
)حممد  املتو�سط"  االأبي�ص  للبحر 
’درا�سات  و"حقل  ال�رصيف(، 
االإن�سانية  العلوم  يف  الذاكرة‘ 
واالجتماعية: ح�سور غربي وق�سور 
عربي" )زهري �سوكاح(، و"’جغرافية‘ 
تقاطع  �سوء  يف  التاريخي  احلقل 
اإعادة  يف  حماولة  االخت�سا�سات: 
ال�سالح  )علي  املفهوم"  ت�سكيل 
موىل(، و"املاء واال�ستقرار يف �سمال 

القدمية"  احلقبة  خالل  اأفريقيا 
هذا  واختُتم  اأومغار(.  اأيت  )�سمري 
واإ�سكات:  "اإثبات  بدرا�سة  الباب 
عن اإنهاء املقاتل الفل�سطيني �سعًيا 
لـ ’ال�سم‘ )15 ماي 1948 -  جانفي 
الرمياوي  1949( يف ن�سو�ص قا�سم 
)بالل  املقد�ص‘"  ’اجلهاد  عن 

حممد �سل�ص).
قيمة ال�سردية يف متثيل الواقع

"ترجمات" نُ�رصت درا�سة  باب  ويف 
متثيل  يف  ال�رصدية  "قيمة  بعنوان 
الواقع" )هايدن وايت(، وقد ترجمها 
"مراجعات  باب  اأّما  ديب.  ثائر 
كتب"، فقد �سم مراجعتني اإحداهما 
كتاَب  �سعيدي  الدين  خري  مراجعة 
"البنى ال�سو�سيوثقافية واالقت�سادية 
كوتوك  ملباهات  العثمانية"  للدولة 
بوزيد  مراجعة  واالأخرى  اأوغلو، 
نون  وادي  يف  التجارة  كتاَب  الغلى 
وبداية  ع�رص  التا�سع  القرن  خالل 
الهادي  لعبد  الع�رصين  القرن 
"وثائق ون�سو�ص"،  اأما باب  املدن. 
"مالحظات  بعنوان  درا�سة  فت�سّمن 
املعاهدات  ن�سو�ص  ترجمة  على 
املماليك  ال�سالطني  بني  املعقودة 

يطالية" )بيار مكرزل(. واملدن االإ

املوؤرخ العربي وم�سادره

"ندوة  بـ  اأبوابه  العدد  واختتم   
"املوؤرخ  بعنوان  وهي   - اأ�سطور" 
العربي وم�سادره" – التي نظمتها 
جملة اأ�سطور للدرا�سات التاريخية، 
بالتعاون مع ق�سم التاريخ يف معهد 
الدوحة للدرا�سات العليا، يوَمي 29 
ن هذا  و30 اأفريل 2019، وقد ت�سَمّ

الباب اأربع درا�سات.

تاأ�سي�س "تاريخ عربي جديد"

للدرا�سات  اأ�سطور  جملّة  وت�سدر   
عن  حمّكمة   دورية  التاريخية 
ودرا�سة  لالأبحاث  العربي  املركز 
ال�سيا�سات، �سدر عددها االأول يف 
ن�سف  دورية  وهي  2015؛  جانفي 
واحدًة  مّرًة  ت�سدر  حمّكمة  �سنوية 
كّل �ستة اأ�سهر. وتعتمد املجلة ا�سم 
اال�سطالحي  باملعنى  "اأ�سطور" 
عربي  "تاريخ  لتاأ�سي�ص  احلديث 
االإجنازات  مع  يتوا�سل  جديد" 
معها،  يقطع  وال  االأوىل  العربية 
ويوؤ�ّس�ص  ويطّورها  يجّددها  بل 

اإبداعات جديدة.
وكالت 

عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات

�سدور العدد احلادي ع�سر من املجلة ن�سف 
واخلطاط ال�سنوية املحّكمة اأ�سطور الت�سكيلي  الفنان  تويف 

اأم�ص  علو  بن  اأحمد  وامل�سور، 
"يو�سف  مب�ست�سفى  االأحد 
تعر�سه  بعد  لتيارت  دامرجي" 
ليلي  وادي  مرورببلدية  حلادث 
اأفادت  ح�سبما  الوالية،  بذات 
املوؤ�س�سة  نف�ص  م�سالح  به 

اال�ست�سفائية.
الفقيد  اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
ابن بلدية وادي ليلي لفظ اأنفا�سه 
االأخرية بعد و�سوله اإىل امل�ست�سفى 
الثالثة  امل�سابني  اأحد  كان  حيث 
�ساحنة  بني  ا�سطدام  حادث  يف 
تقلهم  كانت  التي  االأجرة  و�سيارة 

بقرية الطري�ص.

الرتبية  مديرية  م�سالح  اأبرزت  و 
الفنان  االأ�ستاذ  اأن  للوالية 
ق�سى  علو  بن  اأحمد  الت�سكيلي 
عرب  التالميذ  تكوين  يف  �سنة   30
واالأ�ساتذة  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
اإطارات  لتكوين  الوطني  باملعهد 
حيث  بتيارت  ر�سد"  "ابن  الرتبية 
كان فنانا ت�سكيليا متميزا ومتمكنا 
يف الر�سم واخلط العربي وم�سورا 

حمرتفا.
اأن  الفقيد  واأفاد زمالء واأ�سدقاء 
اأحمد بن علو نبغ يف جمال الفن 
الت�سكيلي الواقعي وترك جمموعة 
املعا�ص  واقعه  ت�سور  لوحات 
االأ�سخا�ص  وبورتريهات عدد من 

التي  اله�سة  الفئات  من  خا�سة 
من  كان  اأنه  كما  تلهمه  كانت 
واملطلعني  املثقفني  الفنانني 
واالآداب  الفنون  خمتلف  على 
التي  بالطبيعة  ومولعا  والثقافات 
خالل  من  تفا�سيلها  يربز  كان 
و املحالت  البيوت  زينت  لوحات 

و املعار�ص.
الفنان  اأن  امل�سدر  ذات  واأ�ساف 
و�سع مل�سته عرب م�ساجد الوالية 
رائعة  فنية  لوحات  خالل  من 
�سارك  كما  العربي.  اخلط  لفن 
الفنية  املعار�ص  من  العديد  يف 

بالوالية وخارجها.
 وكالت

بعد تعر�سه حلادث مرور ببلدية وادي ليلي بتيارت 

رحيل الفنان الت�سكيلي واخلطاط وامل�سور اأحمد بن علو 

االأملاين  الثقايف  املجل�ص  اأعلن 
الفعاليات  جميع  اإلغاء  يعترب  اأنه 
كاإجراء  اأملانيا  يف  الثقافية 
انت�سار  من  للوقاية  احرتازي 
)كوفيد  امل�ستجد  كورونا  فريو�ص 

19( اأمراً جمدياً.
وقالت اأوريكه ليدتكه، نائبة رئي�ص 
املجل�ص الذي ي�سم روابط وهيئات 

تقام  اأال  "يجب  اأملانية:  ثقافية 
اأرى  �سغرية..  فعاليات  اأية  اأي�ساً 
اأي تنازالت حالياً اأمراً خاطئاً، اإذا 

اأراد املرء ك�رص �سل�سلة العدوى".
امل�سارح  من  كثرياً  اأن  اإىل  ي�سار 
احلفالت  وقاعات  االأوبرا  ودور 
يف اأملانيا قد اأغلقت اأبوابها حالياً 

ب�سبب فريو�ص كورونا.

واأ�سافت ليدتكه اأن احلياة الثقافية 
االإن�سان  يقراأ  عندما  اأي�ساً  تقام 
على  م�سجاًل  له  ي�ستمع  اأو  كتاباً 
ترى  اأنها  موؤكدة  مدمج،  قر�ص 
خا�سة  مالية،  م�ساعدة  تقدمي  اأن 
الذين يعملون ب�سكل حر،  للفنانني 

اأمر �رصوري.
وكالة اأنباء ال�سعر 

دعوات يف اأملانيا لإلغاء جميع الفعاليات الثقافية 
ب�سبب  الكورونا 



م.�س

لعالج  ممكن  ا�ستخدامهما  ولكن 
من  يعانون  الذين  املر�سى 
قول  حد  على  كورونا،  فريو�س 
ديفيد  الربوفي�سور  وقال  العلماء 
الدرا�سة،  يقود  الذي  باتر�سون، 
العقارين  اأن  بالفعل  ثبت  اإنه 
يق�سيان على الفريو�س يف اأنابيب 
news. اإىل االختبار ويف حديثه 
عالج  »اأنه  اأو�سح:   ،com.au
االأمر  �سينتهي  حمتمل.  فعال 
بانعدام وجود فريو�س كورونا لدى 
املر�سى بعد انتهاء العالج«واالآن، 
درا�سة  اإجراء  يف  العلماء  ياأمل 
الختبار  اأ�سرتاليا،  عرب  �رسيرية 
تاأثريات العقارين على املر�سى.

نريد  »ما  باتر�سون:  واأ�ساف 
احلايل  الوقت  يف  به  القيام 
عرب  كبرية  �رسيرية  جتربة  هو 
اأ�سرتاليا، تبحث يف 50 م�ست�سفى، 
مقابل  واحدا،  عقارا  و�سنقارن 

بني  اجلمع  ومقابل  اآخر، 
العقارين«وميكن اأن تبداأ التجربة 
املر�سى  ت�سجيل  يف  ال�رسيرية 
وفقا  ال�سهر،  هذا  نهاية  بحلول 
قال:  الذي  باتر�سون،  لالأ�ستاذ 

لدى  اختبارها  من  متكنا  »اإذا 
هذه املوجة االأوىل من املر�سى، 
�ستكون  اأنه  متاما  نتوقع  فاإننا 
الأ�سهر  م�ستمرة  اإ�سابات  هناك 
لدينا  �سيكون  وبالتايل  مقبلة، 
اأف�سل املعلومات املمكنة لعالج 
الالحقني«وبالفعل،  املر�سى 
م�سابون  �سينيون  مر�سى  ُمنح 
فريو�س  عقار  كورونا،  بفريو�س 
وكانت  الب�رسية،  املناعة  نق�س 
واأ�ساف  واعدة  االأولية  النتائج 
»كان  باتر�سون:  الربوفي�سور 
من  للغاية  منده�سني  اأطباوؤنا 
املناعة  نق�س  فريو�س  عقار  اأن 
بالفعل  يعمل  اأن  ميكن  الب�رسية 
كورونا اجلديد، مع  �سد فريو�س 

وجود القليل من ال�سك«.
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وايل امل�سيلة

 غلق فوري لف�ضاءات الرتفيه 
والأ�ضواق واحلمامات

اأزمة  امل�سيلة،  خلية  اأم�س والية  اأول  ن�سبت 
لطرق  والت�سدي  ملتابعة  القطاعات  متعددة 
اخللية  هذه  ،وتت�سكل  كورونا  فريو�س  تف�سي 
التي اأ�رسف على تن�سيبها وايل امل�سيلة،ال�سيخ 
يف  تتمثل  واإدارية  اأمنية  جلان  العرجا،من 
املدنية  واحلماية  وال�رسطة  الدرك  م�سالح 
وقطاعات ال�سحة وال�سكان،ملتابعة والت�سدي 
لطرق تف�سي فريو�س كورونا،وخالل االجتماع 
التح�سي�س  عامل  على  امل�سيلة،  وايل  اأكد   ،
والتوعية على جميع امل�ستويات، وت�سخري كل 
االأطقم والو�سائل الطبية الالزمة مع توفري كل 
الغرف ال�سحية للحجر ال�سحي بامل�ست�سفيات 
على  بو�سعادة،موؤكدا  بامل�سيلة  ال�سباب  ودور 
درجة  ورفع   ، اجلميع  جهود  تظافر  �رسورة 
والتدابري  االإجراءات  كافة  وتنفيذ  اليقظة، 
حماية  و�سمان  الوقاية  اإطار  يف  تندرج  التي 
و�سالمة املواطنني،للحد من انت�سار فريو�س 
قرار  عن  ال�ساأن  هذا  يف  معلنا  كورونا، 
واالأ�سواق  الرتفيه،  ف�ساءات  بغلق  يق�سي 
،وقاعات  العمومية  التجارية،واحلمامات 
احلفالت واالألعاب ومقاهي االنرتنت،ورو�سات 
اخلا�سة،املالعب  االأطفال،املدار�س 
التجمعات  كل  اجلوارية،واإلغاء  ،وال�ساحات 
،وذلك  وغريها  التجمهر  واأماكن  ال�سعبية 
فريو�س  تف�سي  مكافحه  اإطار  يف  احرتازيا 

كورونا.
عبدالبا�سط بديار

�سلطات ال�سني ت�سمح به  ر�سميا 

بدء الختبارات 
ال�ضريرية لأول لقاح �ضد 

»19-COVID«
اأم�س  ال�سيني،  املركزي  التلفزيون  وذكر 
الثالثاء، ا�ستنادا اإىل تقرير للحزب ال�سيوعي 
الباحثني  البالد: »ح�سل فريق من  احلاكم يف 
ال�ساعة  يف  واي،  ت�سني  االأكادميية  بقيادة 
ببدء  �سماح  على  املحلي،  بالتوقيت   20:18
اأن  اإىل  التقرير  ال�رسيرية«.واأ�سار  االختبارات 
ركبه  الذي  اللقاح،  اأن  اأكدت  االأولية  التجارب 

فريق ت�سني واي، يعد اآمنا وفعاال.
وو�سل فريق اخلرباء بقيادة ت�سني واي، الع�سو 
ال�سينية،  الطبية  الع�سكرية  االأكادميية  يف 
ال�سيني،  ال�سعبي  التحرير  جي�س  يف  واللواء 
التابع  البيولوجية  الهند�سة  معهد  ومديرة 
مدينة  اإىل  يناير   26 يوم  ال�سيني،  للجي�س 
ووهان يف مقاطعة هوبي والتي تعترب م�سدرا 
الذي  امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  لتف�سي 
انت�ساره وباء  العاملية  ال�سحة  �سنفت منظمة 
عاما، حيث اأطلقت العمل على درا�سة املر�س 
و�سعت الإيجاد و�سائل لردعه وترتاأ�س العاملة 
ال�سينية البارزة يف الوقت الراهن خمتربا يعمل 
يف نظام امل�ستوى االأعلى للحماية البيولوجية 
يقع يف ووهان، ويجري جتارب اللقاح الذي مت 
ال�سينية  االأكادميية  فريق  قبل  من  ت�سميمه 
و�سبق اأن اأكد علماء �سينيون تركيب 8 لقاحات 
خمتلفة �سد فريو�س كورونا امل�ستجد، قائلني 
االختبارات  نتيجة  فعاليته  اأثبت  بع�سها  اإن 

التي اأجريت على احليوانات.

ب�سبب كورونا

»فولك�س واغن« تغلق 
معظم م�ضانعها يف اأوروبا   

عمل  تعليق  عن  واغن«،  »فولك�س  اأعلنت 
التاأثري  ب�سبب  اأوروبا  يف  م�سانعها  معظم 
امل�ستجد  كورونا  فريو�س  النت�سار  ال�سلبي 
حمطة  ونقلت  ال�سيارات  على  الطلب  على 
رئي�س  دي�ّس  هريبرت  عن   ،RFI اإذاعة 
»حتى  قوله:  العمالقة  االأملانية  املجموعة 
يف  االإنتاج  تعليق  �سيتم  االأ�سبوع،  هذا  نهاية 
م�سانعنا يف اإ�سبانيا، والربتغال، وبراتي�سالفا 
و�سلوفاكيا، وم�سانع المبورغيني ودوكاتي يف 
االأملانية  امل�سانع  معظم  و�ستبداأ  اإيطاليا. 
واالأوروبية االأخرى التابعة ل�رسكتنا اال�ستعداد 
اإىل  اأ�سبوعني  ملدة  رمبا  االإنتاج،  لتعليق 
ذلك �سدرت ت�رسيحات  اأ�سابيع«وقبل  ثالثة 
ال�سيارات  �سناعة  �رسكات  عن  م�سابهة 
 PSA جمموعتا  واأوقفت  االأخرى  االأوروبية 
من  عدد  يف  االإنتاج  الفرن�سيتان  و«رينو« 
امل�سانع االأوروبية وتعترب جمموعة »فولك�س 
ال�سيارات  اإنتاج  �رسكات  اأ�سخم  من  واغن«، 
 ،Volkswagen ماركات  وتنتج  اأوروبا،  يف 

  .Seatو ،Skodaو ،Audiو

روؤى 

ترامب…
 جمنون اأمريكا

�سفيقة العرباوي
املتحدة  الواليات  وقعت  واأن  يحدث  مل   
االأمريكية يف و�سع �سيا�سي ومايل واقت�سادي 
فريو�س  ظل  يف  اليوم  تعي�سه  كالذي  خمز 
النظام  خطايا  بكل  اأمل  الذي  الكورونا، 
االأمريكي، فعراها لالإن�سانية جمعاء لتكت�سف 
رئي�سها  اختيار  اأ�ساءت  اأنها  نف�سها  اأمريكا 
الأول مرة، وليكت�سف ال�سعب االأمريكي حمبطا 
ب�سيكوبات،  نف�سي  مري�س  مظلة  حتت  باأنه 
اأكدت  اأن  بعد  خا�سة   باأ�رسه،  العامل  يهدد 
ال�سني  ر�سميا وباالأدلة اأن ال�سيناريو ال يبتعد 
قوة  اأول  اإ�سعاف  تريد  دنيئة  موؤامرة  عن 
اقت�سادية وعلمية مناف�سة للواليات  املتحدة 

االأمريكية.
الرتامب الذي جنح  يف ت�ستيت كل البو�سالت 
التي كانت تعتمدها الدولة العميقة يف اأمريكا، 
مراأى  اأمام  عليه  موقف الحت�سد  فو�سعها يف 
العامل وهو يفاو�س احتكار الدواء ومنع باقي 
جرمية  يف�سح  موؤ�رس  اأول  منه،كان  الدول 
اأملانيا  فانتف�ست  ترامب،  بقيادة  وا�سنطن 
االأ�سيلة �سانعة الدواء راف�سة لهاته املوؤامرة 
وم�رسة على عقيدتها االإن�سانية املعروفة �سد 
قرارات الدولة االأمريكية حتت رعاية ترامب، 
وموؤكدة اأحقية كل الدول يف دواء �سنع باأملانيا، 
عدة  يف  االأخري  هذا  اأثبت  اأن  بعد  خا�سة 
اإر�ساء »االإيغو«  اأن كل ما يهمه هو  منا�سبات، 
اخلا�س به واالأنا الرتامبية التي اأو�سلت �سمعة 
الذي  االأمر  االأ�سفل،  احل�سي�س  اإىل  اأمريكا 
لعزله  يخططون  اليوم  الدميقراطيني  جعل 
االأمن  م�ست�سار  �سهادة  بعد  فر�سة  اأ�رسع  يف 
القومي »جون بلتون« باأن  ترامب يخفي كتابا 
تخدم  ال  خطرية  اأ�سياء  يحمل  با�سمه  وقعه 
اأخبار  بني  تكون من  وقد  تاريخها  وال  اأمريكا 
التي  البيولوجية  احلرب  اخلطرية،  الكتاب 
بداأت بوادرها تظهر اليوم، فهكذا �سلوكات ال 

تليق بدولة تدعي الزعامة والقوة والتفوق .

علماء اأ�سرتاليون 

 وجود عقارين ميكنهما »عالج« كورونا!
على مدى الأ�سهر القليلة املا�سية، انت�سر فريو�س كورونا اجلديد ب�سرعة يف جميع اأنحاء العامل، حيث 

اأ�ساب اأكرث من 140 األف فرد حتى الآن والآن، يزعم علماء من مركز جامعة »كوينزلند« للبحوث 
iLop Chloroquine  و  ال�سريرية، اأن عالج املر�س ممكن بف�سل عقارين حاليني وُي�ستخدم العقاران،

التوايل على  الب�سرية  املناعة  نق�س  املالريا وفريو�س  لعالج  navir، حاليا 

البليدة  والية  م�سالح  اأطلقت 
تعقيم  حملة  الثالثاء  اأم�س  �سباح 
خمتلف  م�ست  وا�سعة  نظافة  و 
ال�سوارع  و  العمومية  ال�ساحات 
االإ�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  كذا  و 
تف�سي  دون  احليلولة  بهدف 
الوالية  تعد  الذي  الكورونا  وباء 
هذه  �ستم�س  و  منه  ت�رسرا  االأكرث 
العملية التي تندرج يف اإطار جملة 
االإجراءات االإحرتازية التي اأقرتها 
هذا  ملحا�رسة  الوالية  م�سالح 
الوباء املعدي كمرحلة اأوىل، وفقا 

و  البليدة  بلديات  عليها،  للقائمني 
اأن  على  يعي�س  اأوالد  و  بوفاريك 
كافة  عرب  تدريجي  ب�سكل  تعمم 

بلديات الوالية.
االأوىل،  ال�سباح  �ساعات  فمنذ 
ال�ساحات  تعقيم  عملية  انطلقت 
احلافالت  مواقف  و  العمومية 
الأعداد  امل�ستقبلة  الف�ساءات  و 
غرار  على  اجلمهور  من  كبرية 
املحطة الربية لنقل امل�سافرين و 
كذا حمطة ال�سكة احلديدية و�سط 

املدينة، مبواد كيميائية معقمة .

للحيلولة دون تف�سي فريو�س كورونا بالبليدة

حملة تعقيم و تنظيف وا�ضعة 
لوالية  ال�سحة  مديرية  �سجلت 
حالة  اأول  ام�س  اأول  م�ساء  البويرة 
ظهور  بعد  كورونا  لفريو�س  موؤكدة 
با�ستور  االإيجابية من معهد  النتائج 
من  يبلغ  �سخ�س  حلالة  بالعا�سمة 
احلجر  حتت  كان  �سنة   62 العمر 
اجلاري  مار�س   11 منذ  ال�سحي 
مب�ست�سفى م�سدالة باجلهة ال�رسقية 
اأ�سارت  حيث   ، الوالية  لعا�سمة 
 « الو�سط   « ليومية  ر�سمية  م�سادر 
بلدية  من  ينحدر  الذي  املعني  اأن 

ال�سعودية  من  موؤخرا  عاد  االأ�سنام 
بعد اأدائه منا�سك العمرة ليتم حتويله 
املرجعية مب�ست�سفى  امل�سلحة  اإىل 
البويرة   » مبدينة  بو�سياف  »حممد 
عن  امل�سادر  ذات  ك�سفت  كما   ،
موا�سلة التحقيق الوبائي من خالل 
يف  كانوا  الذين  االأ�سخا�س  اإخ�ساع 
وخلف  .هذا  للفح�س  معه  ات�سال 
تاأكيد هذه احلالة خوفا وهلعا لدى 

ال�سكان خا�سة مبنطقة االأ�سنام .
اأح�سن مرزوق

عاد موؤخرا من العمرة

ت�ضجيل اأول حالة موؤكدة 
لفريو�س كورونا بالبويرة

ال�سعبية  الثورة  ورطوا  اأن  بعد 
ال�سلمية ، يف عّدمية )يروحو قاع( ، 
التي ال خمرج منها ، وال منفع ، اإال 
تاأزمي الو�سع اأكرث . وتعطيل احلياة 
 ، التنافر  من  بيئة  وخلق  العامة 
ذهبوا  بل   ، املجتمع  مكونات  بني 
جتي�س �سغاره حول مكونات الهوية 
الخرتاق  �سلعة  منها  متخذين 
عنها  عجز  التي  الوطنية  اللحمة 
حتى امل�ستدمر و عمالئة و زادوا  
ب�سعارات  �سمموا �سفوف احلراك 

اتفقت  اأن  بعد  مغلوطة  خبيثة 
خبثائهم  درن  اجتمع  و  نقائ�سهم 
التكفريي  اال�سالموي  نرى  ف�رسنا 
الالئكي  �سبيه  ذراع  يتاأبط  القدمي 
بهتاف  االأجواء  يلوثون  وهما   ،
اأفواههم البخراء ، و نرى ال�سافرة 
غطت  حليته  من  تزاحم  احل�سناء 
ال  من  يخالها  �سورة  يف   ، �رسته 
نعي�س  اأننا  هوؤالء  خلفيات  يعرف 
اأ�سمى اآيات ال�سماح و احلقيقة بعد 
اأن ينف�س جمعهم ، يروح الكل يلعن 

الكل ، واإمنا هو لقاء نفاق �سيا�سي 
�سطا على اإرادة �سعب كامل ، ومن 
ولد  املتناق�سات  هذه  اجتماع 
�سعار )دولة مدنية مي�س ع�سكرية( 
�سيغة  اأن  يدركون  العلمانيون  الأن 
تناه�س  جاءت  املدنية  الدولة 
الدينية ومبا اأن حلفاوؤهم املوؤقتني 
ولن   ، االإ�سالميني  بقايا  هم  االآن 
فاختاروا   ، ال�سعار  بهذا  ير�سون 
ح�سب  التقليدي  عدوهم  لهم 
اعتقادهم وهو الع�سكر و من هذا 

�سيغ ال�سعار .
اأي  دون  برباءة  ال�سعب  خرج   
يطالب  تنظيمي  اأو  �سيا�سي  تاأطري 
بالعدالة و احلرية بطرق  ح�سارية 
االأطر  كل  متحديا   ، العامل  اأبهرت 
على  معتمدا  التقليدية  واالأدوات 
العامل ال�سيرباين و التداول الرقمي 
م�ستحدثة  باأدوات  ملحمته  �سانعا 
عنها  عجز  اأو�ساع  قلب  يف  جنح 
يحاولون  الذين  من  كورونا  اأمراء 
املوت  ع�س  يف  به  الزج  اليوم 

ال�سامت لتاأزمي الو�سع اأكرث بعر�س 
جثث  فوق  ال�سلطة  على  الوثوب 
القريب  التاريخ  ويبقى   ، االأبرياء 
قهر  ل�سعب  التحدي  اآيات  يحفظ 
اأمراء  يقهر  و�سوف  اجليا  اأمراء 

كورونا .
جتارة  من  اطهر  �رسيرته  ونقاء 
املنعقدة  ال�رس  بور�سة  يف  البور 
بني عود االأراك و ال�سيجار و خبث 
ر�سفات  و  امل�سبحة  �سق�سقات 

العقار.

اأمراء كوروناقلم جاف
 )امل�ضبحة و ال�ضيجار(

الوليد فرج

اأحممد  �سيدي  حمكمة  وا�سلت   
املدير  حماكمة  اأطوار  الثالثاء 
عبد  الوطني  لالأمن  ال�سابق  العام 
لليوم  عائلته   واأفراد  هامل  الغني 
مبرافعات  التوايل  على  اخلام�س 
حاول  حيث  املتهمني  دفاع  هيئة 
وتر  على  اللعب  هامل  عائلة  دفاع 
مكافحة االإرهاب فيما طالب دفاع 
اأقوال  ب�سماع  ال�سابق  تيبازة  وايل 
الدين  نور  ال�سابق  الداخلية  وزير 
بدوي على خلفية اإعطائه تعليمات 
ل�سان  على  جاء  ما  ح�سب  للوايل 
وا�ستهل هيئة املحكمة  املحامي. 
هذه  اأطوار  من  اخلام�س  اليوم 
الق�سية مبرافعات  هيئة دفاع وايل 
�سبان  بن  زوبري  ال�سابق  تلم�سان 

الوايل   هذا  اأن  اأو�سحت  حيث 
ا�ستقبل املدير العام ال�سابق لالأمن 
على  �سالحياته  اإطار  يف  الوطني  
املواطنني  لكل  ا�ستقباله  غرار 
ملف  درا�سة  اأن    و  وامل�سوؤولني  
اأبناء هامل مت من طرف  ا�ستثمار 
تطالب  ماجعله  خمت�سة  جلنة 
طالبت  ما   وهو  الرباءة  بحكم 
ال�سابق  تيبازة  وايل  دفاع  به  هيئة 
يف  وحجتها  اأي�سا   مو�سى   غالي 
تعليمات  نفذ   موكلها  اأن  ذلك 
بدوي  الدين  نور  الداخلية  وزير 
املالك  ال�سابق عبد  االأول  والوزير 
من  الهيئة  هذه  طالبت  كما  �سالل 
الوزير  اإح�سار  ب�رسورة  املحكمة 

االأول ال�سابق نور الدين بدوي .

املتهم  دفاع  هيئة  طالبت  كما 
وهران  وايل  الغاين  عبد  زعالن 
يف  وحجتها  الرباءة   بحكم  �سابقا 
اأن املتهم زعالن قام بالعمل  ذلك 
توليه  خالل  االإجراءات  بنف�س 

من�سب وايل يف اأم البواقي وب�سار
وقد خ�س�ست الفرتة امل�سائية من 
هيئة  مبرافعات  اخلام�س  اليوم 
دفاع عبد الغاين هامل وعائلته مبا 
فيهم الزوجة املتهمة عناين �سليمة 
وتر  على  الهيئة  لعبث  اأكدت  حيث 
من  ثورية  الأ�رسة  العائلة  انتماء 
هامل  الغاين  عبد  وم�سار  جهة 
واجلرمية  االإرهاب  مكافحة  يف 
ال�رسطة  �سفوف  وتنظيم  والف�ساد 
عدم  عن  الدفاع  هيئة  وت�ساءلت  

ع�سكرية  هامل يف حمكمة  متابعة 
كونه ع�سكري م�سرية اإىل اأن عائلة 
هامل  ن�سبت لهم عقارات واأر�سدة 
حمامي  دافع  كما   . وهمية  بنكية 
العائلة عن املحامي ال�سابق لالأمن 
مبمتلكاته  ت�رسيحه  لعدم  الوطني 
االإجراء  هذا  اأن  قال  كما  لكون 
اجلمهورية  لرئي�س  القانون  يخوله 
واأع�ساء احلكومة ورئي�س املحكمة 
العموميون  املوظفون  بينما  العليا 
يجربهم  �رسيح  ن�س  يوجد  ال 
الهيئة يف  الت�رسيح و�رسحت  على 
اإال  اأن ق�سية هامل ما هي  االأخري 
ت�سفية ح�سابات و�رساع اأجنحة يف 

النظام
باية ع 

يف انتظار احلكم دفاع هامل يركز على م�ساره الع�سكري

وايل تيبازة يطالب ب�ضهادة نورالدين بدوي



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 

 

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

