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ق�ضية هامل وعائلته

النطق باحلكم يف يف الفاحت اأفريل القادم
عطار ب

مبحكمة  اجلنح  ق�سم  رئي�سة  اأعلنت 
اأن  الأول  اأم�س  ليلة  احممد  �سيدي 
املدير  ق�سية  يف  باحلكم  النطق 
الغني  عبد  الوطني  للأمن  ال�سابق 
هامل وزوجته واأبنائه، �سيكون يوم 1 

اأفريل املقبل.
اجلنح  جل�سات  توقيف  من  وبالرغم 

بداية  احممد  �سيدي  مبحكمة 
اإل  العدل،  وزارة  لقرارات  تطبيقا 
اأن ق�سية عبد الغني هامل ومن معه 
لأنها  وذلك  اخلام�س  لليوم  توا�سلت 
تتعلق مبوقوفني ق�ساياهم جمدولة، 
به  �سمحت  الذي  ال�ستثناء  وهو 
هذه  جتري  اأن  وا�سرتطت  الوزارة 
املعنيني  بح�سور  فقط  املحاكمات 
هيئة  وا�سلت  وقد  اجلمهور  دون 

اليوم  جل�سة  خلل  املحكمة 
اإىل  ال�ستماع  والأخري،  اخلام�س 
مرافعات دفاع املتهمني، وذلك قبل 
اأن متنح الكلمة لكل املتهمني الذين 
اأعربوا عن ثقتهم يف العدالة وطالبوا 
هذه  وخلل  بالرباءة.  باإفادتهم 
اجلل�سة التي دامت قرابة 12 �ساعة، 
ل�سالح  واحدة  دفاع  هيئة  تاأ�س�ست 
عناين  وزوجته  هامل  الغني  عبد 

�سليمة واأبنائه الأربعة )اأميار، �سفيق، 
مراد و �سهيناز( والتم�س الدفاع من 
الرحمة  النظر بعني  هيئة املحكمة، 
نظرا  الرئي�سي  للمتهم  والب�سرية 
باإفادة  وطالب  الوظيفي،  لتاريخه 
بحكم  املتابعني،  اأفراد عائلة هامل 
اأن  الدفاع  فريق  واعترب  الرباءة، 
يف  �سابقة  باأكملها  عائلة  حماكمة 

تاريخ العدالة اجلزائرية.

املنظمة الوطنية  حلماية امل�ضتهلك 

ت�سويق كمامات ومواد مطهرة 
منتهية ال�سالحية 

حذرت املنظمة الوطنية  حلماية امل�ستهلك يف بيان لها نهار اأم�س الثلثاء 
املواطنني من اقتناء كمامات  ومواد مطهرة منتهية ال�سلحية التي تت�سبب  

يف متاعب �سحية ملواطنني عو�س حمايتهم من وباء كرونا .
بيع  كمامات منتهية   انتباهها  انه قد لفت  بيانها  واأ�سارت املنظمة يف  هذا 
ال�سلحية  تعود ل�سنة 2017  ببلديات العا�سمة وعلى راأ�سها بلدية احلميز، 
ومطهرات فاقدة لل�سلحية مبختلف اأنحاء الوطن ناهيك  على امل�ساربة بها 
ورفع اأ�سعارها باأكرث من الن�سف ، هذا وحذرت املنظمة  من �سبكات  ت�ستغل 
لل�سلحية   وفاقدة  الب�رشية  ال�سحة  على  خطرية  منتجات  لت�سويق  الو�سع  
�سلحية   تاريخ  وعليها  علبها   داخل  الكمامات  اقتناء  �رشورة  على  موؤكدة 
 ، ال�سلحية  انتهاء   وتاريخ  الإنتاج  تاريخ  عليها  م�سجل   ومطهرات  وا�سح 
التجار  وتفادي  وال�سيدليات  الر�سمية  الوكالت  من  املعدات  هذه  و�رشاء 
املتنقلني والباعة الفو�سويني الذين لتهمهم  م�سلحة املواطن بقدر الربح 

ال�رشيع وا�ستغلل الظرف  للرثاء  اللم�رشوع  .
حممد بن ترار

النائب فرخي تتنازل عن راتبها 
ملواجهة كورونا
                                                                              

اأقدمت النائبة يف املجل�س ال�سعبي الوطني بدرة فرخي عن ولية جيجل اإىل 
امل�ساعدة  على  منها  �سعيا  النيابي  من�سبها  من  ال�سهري  راتبها  عن  التنازل 
يف عملية التطهري من وباء كورونا على م�ستوى وليتها، حيث ن�رشت النائبة 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  على  ال�سخ�سي  ح�سابها  من�سورا عرب  للربملانية 
ا�ستعماله يف �رشاء  اأجل  من  ال�سهري  راتبها  منح  اأعلنت خلله  »فاي�سبوك« 
على  التطهري  قاعدة  ن�رش  موا�سلة  اإىل  ال�سعي  اأجل  من  ال�رشورية  اللوازم 

م�ستوى الولية �سعيا منها اإىل دعم املجتمع املدين بطريقتها اخلا�سة.

و  للمعار�س  اجلزائرية  ال�رشكة  اأعلنت 
و  معار�سها  كافة  تاأجيل  عن  الت�سدير 
ل�سهري  املربجمة  التظاهرات  جميع 
مار�س و اأبريل و هذا كاإجراء وقائي للحد 

من تف�سي فريو�س كورونا )كوفيد 19(. 
موقع  على  لل�رشكة  من�سور  يف  جاء  و 
+فاي�سبوك+  الجتماعي  التوا�سل 
للمعار�س  اجلزائرية  ال�رشكة  اإن  »نعلمكم 

تف�سي  يثريه  الذي  القلق  اأمام  الت�سدير،  و 
فريو�س كورونا عرب العامل، اأ�سحت جمربة 
املربجمة  التظاهرات  جميع  تاأجيل  على 
املعار�س  بق�رش  اأفريل  و  مار�س  ل�سهري 

)ال�سنوبر البحري( اإىل اأجل لحق«.  
التظاهرات  برنامج  ح�سب  الأمر  يتعلق  و 
لل�رشكة  الإلكرتوين  املوقع  على  املن�سور 
الطاقات  و  للبيئة  الدويل  ال�سالون  ب: 

مار�س(،   11 اإىل   9 من  )مربمج  املتجددة 
الزيتون  و زيت  للزيتون  الدويل  ال�سالون  و 
و م�ستقاته )11 اإىل 14 مار�س( و املعر�س 
ال�سلمل  و  امل�ساعد  لتكنولوجيات  الدويل 
 18 اإىل   16( ايك�سبو«  »ليفت  املتحركة 
مار�س(، و ال�سالون الدويل لأمن الطرقات 

)23 اإىل 25 مار�س( و تظاهرة خا�سة 
بالألعاب و الكوميك�س )26 اإىل 28 مار�س( 

 25( للجزائر  لل�سياحة  الدويل  ال�سالون  و 
اإىل 28 مار�س(. 

و يخ�س هذا التاأجيل اأي�سا ال�سالون الدويل 
للإعلم الآيل و املكتبية و الت�سال )5 اإىل 
لل�سناعات  الدويل  ال�سالون  و  اأفريل(   9
و  افريل(   9 اإىل   6( »جازاقرو«  الغذائية 
كذا ال�سالون الدويل للبناء و مواد البناء و 

الأ�سغال العمومية )19 اإىل23 افريل(. 

ال�ضركة اجلزائرية للمعار�س و الت�ضدير

تاأجيل جميع تظاهرات �سهري مار�س و اأفريل 

خبر في 
صورة

يف ظل احلجر املنزيل

اأمني الزاوي يدعو اجلزائريني 
للمطالعة 

بوجناح ال ي�سّيع الوقت  
بغداد  اجلزائري  الدويل  اللعب  ا�ستغّل 
الكروية  الن�ساطات  توقف  بوجناح 
وباء  انت�سار  ب�سبب  اجلماعية  والتدريبات 
العامل،  دول  الذي ي�رشب خمتلف  كورونا 
ب�سفة  تدريباته  خو�س  على  اقدم  حيث 
لياقتهخ  على  احلفاظ  اأجل  من  انفرادية 
ا�ستئناف  عند  خا�سة  ب�سورة  البدنية 

ب�سورة طبيعية،  املناف�سة  اإىل خو�س  العودة  وبالتايل  التدريبات جمددا 
حيث اأقدم مهاجم اخل�رش على ن�رش فيديو له عرب ح�سابه ال�سخ�سي عرب 

»اأن�ستغرام« وهو يتدرب داخل قاعة ريا�سية.

تيبازة

تاأجيل اأ�سغال اإزالة الوحل من 
�سد بورومي  

قررت م�سالح ولية تيبازة تاأجيل اأ�سغال �سيانة �سد بورومي التي كانت 
مقررة اليوم 17 مار�س و تدوم نحو ا�سبوعني، لتفادي تذبذب توزيع املياه 
يف هذا »الظرف ال�سحي احل�سا�س« الذي متر به البلد، ح�سب ما اأفاد 

به وايل الولية.
واأو�سح الوايل، حاج عمر مو�سى، اأنه تقرر بعد اجتماعه  يوم ام�س مع 
اإزالة  اأ�سغال  تاأجيل  »�سيال«،  �رشكة  م�سوؤويل  و  املائية  املوارد  مدير 
الوحل من �سد بورومي التي كانت مقررة من قبل الديوان الوطني لل�سقي 
و ال�رشف ال�سحي ل�سمان توفري املياه ل�سالح بلديتي بوركيكة و احمر 
حيوية  كمادة  للمياه  املواطن  فيه  يحتاج  الذي  الظرف  هذا  يف  العني، 

اأ�سا�سية للنظافة.

عن تهمة تبديد اأموال عمومية

الرباءة لرئي�سي بلدية امل�سيلة احلايل وال�سابق 
امل�سيلة،قرارا  ق�ساء  جمل�س  اأ�سدر 
برباءة رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي 
لبلدية امل�سيلة احلايل وال�سابق،رفقة 
،واملراقب  بالنيابة  الدائرة  رئي�س 
املايل ورئي�س جمعية حملية ومديرة 
،من  ال�سابقة  الجتماعي  الن�ساط 

و�سوء  عمومية،  اأموال  تبديد  تهمة 
يف  والتزوير  الوظيفة  ا�ستغلل 
الوثائق ،التي مت اإبرامها بني البلدية 
واملقاولني اأ�سحاب ور�سات اجلزائر 
احلق  ممثل  كان  وقت  البي�ساء،يف 
قد  الق�سائية  الهيئة  لذات  العام 

جميع  �سد  القانون  تطبيق  األتم�س 
جل�سة  دار يف  ما  وح�سب  املتهمني، 
ملب�سات  فاإن  �سابقا  املحاكمة 
،وقد   2015 �سنة  اإىل  ترجع  الق�سية 
املن�سوبة  الأفعال  جميعهم  اأنكر 
باأن  الدفاع  هيئة  ،ومت�سكت  اإليهم 

لوجود  ت�سخيمه  ومت  فارغ  امللف 
اأن  البلدية،قبل  داخلية يف  �رشاعات 
احلكم  تاأجيل  بعد  املجل�س  يقرر 
رئي�سي  �ساحة  تربئة  واحدة  ملرة 

املجل�س البلدي ال�سابق واحلايل.
 عبدالبا�ضط بديار

م�ضاريع تنموية لرفع الغنب عنها

اإح�ساء 500 منطقة ظل بوالية البويرة
يقارب  ما  البويرة  ولية  اأح�ست م�سالح 
بلدية   45 عرب  موزعة  ظل  منطقة   500
تنموية يف عديد  �ست�ستفيد من م�ساريع 
فك  �ساأنها  من  التي  احليوية  املجالت 
 ، معاناة طويلة  بعد  عنها  والعزلة  الغنب 

لكحل عياط   « الولية  وايل  ك�سف  حيث 
بهذه املناطق  التكفل  اأن   « ال�سلم  عبد 
�سيتم عرب مراحل اأولها تخ�سي�س مبالغ 
مالية من ميزانية الولية ت�سمح بتغطية 
 4 مبعدل  تنموية  عملية   300 حوايل 

النقائ�س  ت�سمل  بلدية  كل  يف  عمليات 
يف  منطقة  كل  ح�سب  الأولوية  ذات 
احلكومة  �سرت�سده  الذي  املبلغ  انتظار 
واأكد   ، املتبقية  املناطق  كافة  لتغطية 
�سحفية  ت�رشيحات  يف  امل�سوؤول  ذات 

اأهل  لبلديتي  اأم�س  زيارته  هام�س  على 
خرجاته  موا�سلة  والها�سمية  الق�رش 
امليدانية املكثفة لكل مناطق الظل من 
عن  وال�ستماع  النقائ�س  حتديد  اجل 

قرب لن�سغالت �سكانها .

النانة لبات الر�ضيد/مواطنة 
�ضحراوية و مديرة ن�ضر دار 

الرماتان ر�ضد

خميمات  بني  الربيان  املنفذان 
ومدينة  ال�سحراويني  اللجئني 
حدودية؛  عبور  نقطتي  تندوف 
اجلزائرية  الدولة  تتعامل  �سيا�سيا 
ح�سب  ال�سحراوية  الدولة  مع 
بني  للعلقات  املنظمة  املعاملت 
كانت  واإن  حتى  والأنظمة،  الدول 
للدولة  وال�سيا�سية  الإدارية  ال�سلطة 
معظم  يف  متواجدة  ال�سحراوية 
اأ�سلكها باملخيمات الواقعة جغرافيا 

مبدينة تندوف .
يوما  اجلزائرية  ال�سلطات  تتعد  مل 
�سنة  والأربعني  اخلم�س  طوال 
على  ال�سحراوي  اللجوء  عمر  من 
ال�سحراوية  ال�سلطة  �سلحيات 
تفر�س  اأنها  بل  املخيمات،  داخل 
مقننة  عبور  رخ�سة  مواطنيها  على 
لهذا  املخيمات.  لولوج  ومدرو�سة 
الإجراءات  تفهم  ك�سحراويني  علينا 
التي ت�سنها  القارية والطارئة  والنظم 
دولة اجلزائر ال�سقيقة، ومنح �سلطات 
واإخراج  الأزمة  تدبري  فر�س  البلدين 
اأف�سل الإجراءات امل�سرتكة مبا يخدم 
م�سالح املواطنني وي�سمن �سلمتهم. 
كافحته  عاملية،  جائحة  كورونا  وباء 
ال�سحي  باحلجر  العظمى  ال�سني 

اأن  قبل  والتجمعات  النقل  وحظر 
تكافحه بالعقاقري، لهذا حتذوا الدول 
املر�س.  انت�سار  ملحاربة  حذوها 
باجلزائر  ظهرت  التي  واحلالت 
اإذا  اأن تعم عدواها ل قدر اهلل  ميكن 
وكافة  ال�سحي  احلجر  نظام  يتبع  مل 
الإجراءات الوقائية الأخرى ب�رشامة 
الربيني  املنفذين  غلق  هوادة.  ودون 
وخميمات  تندوف  مدينة  بني  اليوم 
اللجئني ال�سحراويني اإجراء تطبيقي 
الوارد  اجلزائري  الرئي�س  لقرار 
بغلق  والقا�سي  اأم�س،  ليلة  بخطابه 
ودول  اجلزائر  بني  الربية  احلدود 
دول  من  الغربية  وال�سحراء  اجلوار، 
وتف�سي خميماتنا  اجلوار اجلزائري، 
ترابنا.  من  املحررة  املناطق  اإىل 
بحل  معنية  ال�سحراوية  احلكومة 
اأن  كما  العالقة،  مواطنيها  اإ�سكالت 
عن  غافلة  غري  اجلزائرية  ال�سلطات 
حاجة ال�سحراويني للتب�سع من مدينة 
احلالت  بع�س  علج  وكذا  تندوف 
هذا  وغري  امل�ستع�سية،  املر�سية 
كثري، لكن علينا كمواطنني �سحراويني 
التي فر�سها هذا  الإجراءات  احرتام 
الظرف ال�سحي العاملي، والتعاون مع 
القائمني  ودعم  الوطنية،  موؤ�س�ساتنا 
الن�سائح  بتطبيق  الأزمة،  على خليا 
عند  واللني  واملرونة  والإر�سادات 
والتحلي  ال�رشورية،  احلاجات  طرق 

وهذا الأهم بال�سرب واجللد.

بني خميمات الالجئني ال�سحراويني 
ومدينة تندوف

اأح�ضن مرزوق

وجه الكاتب والروائي الكبري » اأمني الزاوي » دعوة جلميع املواطنني من اأجل 
ا�ستغلل اأوقاتهم يف ظل بقائهم يف البيوت مع هذا الظرف اخلا�س يف الت�سدي 
لوباء كورونا ملجال�سة الكتب والتكثيف من املطالعة نا�سحا اجلميع يف من�سور 
على �سفحته الفاي�سبوكية بالبقاء مع متعة القراءة وعدم ت�سييع الفر�سة الثمينة، 
وقد لقي هذا النداء تفاعل وا�سعا من طرف القراء الذين ثمنوا هذه املبادرة 
يف ظل هجرة الكثريين ملجال�سة الكتب وا�ستبدالها بو�سائط التوا�سل احلديثة 

اح�ضن مرزوقالتي طغت على اجلميع يف هذا الع�رش .



فاعل�ن و نا�سط�ن »لل��سط » ي�ؤكدون : 

ميكن حتويل حمنة كورونا �إىل منحة
.    حممد ب��سياف : خطاب وزير ال�سحة الذي هّز معن�يات ال�سعب 

.     اأحمد �سادوق: القرارات املتخذة هي يف االجتاه ال�سحيح 
.     اأحمد الدان: القرارات متقدمة 

ثمن نا�سط�ن و فاعل�ن يف ت�سريح خ�س�ا به جريدة » ال��سط » مات�سمنه خطاب رئي�س اجلمه�رية 
عبد املجيد تب�ن للأمة ح�ل ال��سع الراهن الذي متر بها اجلزائر، اأين اأجمع�ا باأن القرارات املتخذة 

هي يف االجتاه ال�سحيح ووجب على اجلميع التجاوب معها .

 من اإعداد: اإميان ل�ا�س 

حممد ب��سياف 
خطاب الرئي�س جتاوز خطاب 

وزير ال�سحة 
	

حممد	 ال�سيا�سي	 املحلل	 ثمن	
رئي�س	 خطاب	 مات�سمنه	 بو�سياف	
اجلمهورية	عبد	املجيد	تبون	للأمة	
متر	 الذي	 الراهن	 الو�سع	 حول	
رئي�س	 باأن	 م�سددا	 اجلزائر،	 بها	
اكت�ساب	 على	 حر�س	 اجلمهورية	
ا�ستعرا�س	 املواطن	من	خلل	 ثقة	
التي	بدت	حمرتمة	 الدولة	 اإمكانات	
وزير	 خطاب	 وجتاوزت	 	، جدا	
القطاع	ال�سحي	الذي	هّز	معنويات	

ال�سعب	.
ت�رصيح	 يف	 بو�سياف	 حممد	 اعترب	
رئي�س	 باأن	 الو�سط	 به	 خ�س	
اال�ستجابة	 حاول	 اجلمهورية	

�سحة	 عن	 الدفاع	 متطلبات	 لكل	
يف	حمنته	 معه	 والتخندق	 املواطن	
وحمايته،	�سواء	بغلق	احلدود	،	وفرة	
و�سبط	 تدفقها	 وا�ستمرار	 الب�سائع	
يف	 امل�ساهمة	 �سانه	 من	 �سلوك	 كل	
امل�سريات	 وقف	 	، العدوى	 انت�سار	
واحلراك	،	غلق	دور	العبادة	،	مربزا	
باأن	خطاب	رئي�س	اجلمهورية	ت�سمن	
واحلزم	 وامل�سوؤولية	 الت�سامن	 قيم	
باأن	 الفتا	 	، الظرف	 هذا	 يف	 معا	
حا�رصة	 املتدرج	 التعامل	 منهجية	
للتحكم	 املواطن	 م�ساهمة	 وحتتاج	

يف	م�ستويات	اخلطر	.
املتحدث	 قال	 مت�سل،	 �سياق	 	ويف	
خطاب	 حمله	 ما	 قيمة	 �سننتظر	 	»:
رئي�س	اجلمهورية	من	خلل	ا�ستجابة	
امل�سالح	املختلفة	وتنفيذ	تعليماته	
يف	ظل	ثقافة	مواطنة	غري	را�سخة	،	
ف�سلوكات	املواطنني	املتناق�سة	بني	
االحتكار	واال�ستغلل	واجل�سع	والتي	

يقابلها	هلع	ولهف	وعدم	امل�سوؤولية	
التي	 الطريق	 خارطة	 تربك	 قد	
اجلمهورية	 رئي�س	 عنها	 اأعلن	
التنفيذي	 طاقمه	 معها	 وي�سطدم	
الوقت	 اخذ	 الرئي�س	 خطاب	 	،
وحت�سري	 الو�سع	 ال�ستيعاب	 الكايف	
الن�سغاالت	 الكافية	 االإجابات	
و�سلوك	 تبقة	خمرجات	 	، املواطن	
احلكومة	من	حيث	ال�رصامة	وثقافة	
عنا�رص	 توفري	 حيث	 من	 املجتمع	
اخلروج	من	هذه	االأزمة	دون	خ�سائر	

م�رصة«.
حممد	 ال�سيا�سي	 املحلل	 ثمن	
بو�سياف	القرارات	التي	ثم	اتخاذها	
معتربا	 كورونا،	 فريو�س	 ملجابهة	
االأدنى	 باحلد	 ولو	 بانها	ا�ستجابت	
ملا	يتوجب	اأخذه	من	تدابري	كتقدمي	
واإطلق	 املدر�سية	 العطلة	 موعد	
جلان	 وت�سكيل	 توعوية	 حملت	
الواليات	 كل	 م�ستوى	 على	 اليقظة	

للرحلت	 النهائي	 الغلق	 انتظار	 يف	
يتنا�سب	 مبا	 والبحرية	 اجلوية	
ا�ستغاثة	 وتلبية	 البلد	 احتياجات	

املواطنني	خارج	البلد.
ت�رصيح	 يف	 بو�سياف	 حممد	 لفت	
فريو�س	 به«الو�سط«		باأن	 خ�س	
كورونا	وباء	عاملي	اأ�سقط	منظومات	
اإمكانيات	 ذات	 كبرية	 �سحية	
وكثري	 وفرن�سا	 كايطاليا	 جبارة	
جزء	 واجلزائر	 الغربية	 الدول	 من	
املواجهة	 وحتاول	 العامل	 هذا	 من	
و�سفت	 وان	 حتى	 االإمكان	 قدر	
ن	 واملرتاخية	 بالبطيئة	 �سلوكاتها	
على	 كان	 اأكرث	مما	 باالإمكان	 فلي�س	
حد	قوله	.	و	بخ�سو�س	االإمكانيات	
ملجابهة	 	اجلزائر	 خ�س�ستها	
�رصحت	 ما	 		ح�سب	 الفريو�س	
ع�رصون	 حوايل	 ال�سحة	 وزارة	 به	
والية	 لكل	 ا�سطناعي	 تنف�س	 جهاز	
املتحدث	 قال	 	، الو�سع	 ملواجهة	

و�سع	 يف	 كاف	 غري	 انه	 	�سحيح	 	»:
ينتظر	 قد	 وهنا	 	، ماليا	 ماأزوم	
اأرباب	االأموال	 املجتمع	اإىل	حترك	
واأ�سحاب	االإمكانيات	ل�سد	بع�س	ما	

يحتاجه	الوطن	».

ثلثة  �سيناري�هات
حممد	 وتوقع	
	، 	�سيناريوهات	 	ثلثة	 بو�سياف	
كارثي	 االأول	 ال�سيناريو	 	»: قائل	
	ا�ستمرار	 الو�سع	ب�سبب	 وهو	تفاقم	
الدول	 مع	 اجلوية	 احلدود	 فتح	
اأ�سا�سية	 الغربية	التي	اأ�سبحت	بوؤرة	
ال�سني	 يف	 تراجعه	 بعد	 للفريو�س	
اللقاح	 وتاأخر	 االإمكانيات	 وقلة	
للذي	 و�سن�سهد	رمبا	و�سعا	م�سابها	
اأثار	 اأن	 كما	 اأ�سواأ،	 اأو	 اإيران	 عرفته	
الوباء	 ي�سببه	 الذي	 الركود	 هذا	
خ�سائر	 االقت�سادي	 القطاع	 �سيكبد	
جراد	 حكومة	 تعوي�سها	 عن	 تعجز	

مزيد	 يف	 الوباء	 يت�سبب	 قد	 وقد	 	،
من	البطالة	وتدين	م�ستوى	املعي�سة	
وارتفاع	يف	فاتورة	اال�سترياد	ب�سبب	
اإىل	 ال�سينية	 االأ�سواق	 من	 التحول	
ال�سيناريو	 	، االأوروبية	 االأ�سواق	
يعتمد	 والذي	 القائم	 	الو�سع	 الثاين	
على	الوعي	الذي	ت�ساهم	فيه	ب�سكل	
كبري	و�سائل	التوا�سل	االجتماعي	من	
حيث	اتخاذ	االإجراءات	ملواجهة	هذا	
الوباء	وطرق	جتنبه	قبل	اأن	ي�ستفحل	
على	 ويبنى	 االيجابي	 ال�سيناريو	 	،
و�سائل	 تتناقلها	 التي	 االأخبار	 بع�س	
يف	 لقاح	 اكت�ساف	 قرب	 يف	 االإعلم	
وال�سيطرة	 االأملانية	 املختربات	
على	الفريو�س	،	يف	النهاية	البد	من	
يف	 وقعت	 اجلزائر	 اأن	 اإىل	 االإ�سارة	
حبائل	تق�سريها	فيما	يخ�س	جودة	
تعليمها	ومتانة	برامج	التكوين	وهي	
اليوم	ب�سكل	متطفل	على	ما	 تنتظر	

�ستنتجه	عقول	البلدان	االأخرى«.
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هارون عمر	

نحن �أمام حتمية �قر�ر حالة �حل�سار �أو حالة �لطو�رئ
االقت�سادي	 اخلبري	 انتقد	
الدولة	 �سيا�سة	 عمر	 هارون	
كورونا،	 فريو�س	 جمابهة	 يف	
على	 امللحظ	 باأن	 معتربا	
يف	 البطء	 هو	 جراد	 حكومة	
هذا	 ملواجهة	 القرار	 اتخاذ	
اأملت	 التي	 ال�سحية	 االأزمة	
	الرتكيز	 	»: قائل	 بالعامل،	
احلدود	 غلق	 ق�سية	 حول	
ال�سلطات	 متاطلت	 التي	
غلق	 يف	 كثريا	 اجلزائرية	
احلدود،	الأن	احلاالت	الواردة	
خارج	 من	 كلها	 للجزائر	
ومغرتبني	 �سياح	 اجلزائر	من	
للجزائر	 يكن	 ومل	 عادوا	
اجلراأة	على	ممار�سة	احلجر	
ال�سحي	الوقائي	لهم	وهو	ما	
يكلفنا	اليوم	ارتفاع	م�سطرد	

للحاالت	داخل	اجلزائر.«
يف	 عمر	 هارون	 وحذر	
»الو�سط«	 به	 خ�س	 ت�رصيح	
من	تداعيات	انت�سار	فريو�س	
مربزا	 االقت�ساد،	 على	 كورنا	
مهلهة	 خرجت	 باأن	اجلزائر	

من	احلكم	ال�سابق	.
االقت�سادي	 اخلبري	 واعترب	
ثلث	 باأن	 عمر	 هارون	

حمتملة	تنتظر	 �سيناريوهات	
ال�سيناريو	 	»: قائل	 اجلزائر،	
اجلزائر	 قدرت	 وهو	 االأول	
فريو�س	 على	 ت�سيطر	 اأن	
خلل	 من	 وتتمكن	 كورونا	
غلق	املجال	الربي	والبحري	
احلاالت	 تبقى	 واأن	 واجلوي،	
من	 مناطق	 يف	 منح�رصة	
املواطنني	 وعي	 ومع	 الوطن	
خلل	 من	 وجتندهم	
التجمعات	 على	 ابتعادهم	
واالماكن	العامة	اإال	لل�رصورة	
حالة	 يف	 �ستكون	 فاإنها	
املتحكم	يف	الو�سع،	وهو	ما	
يتطلب	جهود	من	كل	اأطياف	
املجتمع،	لكن	هذا	ال�سيناريو	
حما�رصة	 اجلزائر	 �سيجعل	
الدول	 كون	 اخلارج	 من	
والعامل	 خ�سو�سا	 االأوروبية	
حالة	 يعي�س	 عام	 ب�سكل	
انت�سار	مرعبة	للفريو�س	وهو	
بحاجة	 اأننا	 نقول	 يجعلنا	 ما	
واإن	 احل�سار	 حالة	 لتطبيق	
اإىل	 اللجوء	 االأو�ساع	 تطورت	
الطوارئ،		ال�سيناريو	 حالة	
بوجود	 متعلق	 الثاين	
اأو	 للفريو�س	 عاملي	 لقاح	

مدة	 يف	 الفريو�س	 انح�سار	
حدث	 كما	 �سغرية،	 زمنية	
	sras(	سار�س� فريو�س	 مع	
والذي	 	2002 cov1(يف	
فيه	 الوفيات	 ن�سبة	 كانت	
احلاالت	 من	 باملئة	 	10
	mers(	مار�س وفريو�س	
cov2(	والذي	�رصب	ك�سلفه	
حيث	 االآ�سيوية	 املنطقة	
	34 فيه	 الوفيات	 ن�سبة	 كانت	
كثريا	 اأثر	 الذي	 وهو	 باملئة	
باململكة	 املرحلة	 تلك	 يف	
العربية	ال�سعودية،	خا�سة	اأن	
الفريو�س	الذي	ي�رصب	العامل	
بالكورونا	 واملعروف	 االآن	
	c o r o n a v i r u s 	 و اأ
مل	 COVID(-19(والذي	
به	 الوفيات	 ن�سبة	 تتعدى	
	3.5 االإح�سائيات	 ح�سب	
فاإح�سائيات	 ومنه	 باملائة،	
واخلطر	 خطريا	 لي�س	 الوباء	
االنت�سار،	 م�ستوى	 يف	
املتعلق	 الثالث	 ال�سيناريو	
للفريو�س	 كبري	 بانت�سار	
كبري	 عدد	 �سيجعل	 والذي	
به	 ي�سابون	 اجلزائريني	 من	
واالأمر	يتعلق	هنا	بحالة	وبائية	

والعامل،	 البلد	 داخل	 كبرية	
توقعه	 الذي	 ال�سيناريو	 وهو	
هذا	 بريطانيا،	 وزراء	 رئي�س	
بريطانيا	 قدرت	 ال�سيناريو	
مليون	 وفاة	 اإىل	 �سيوؤدي	 اأنه	
يقارب	 ما	 اأي	 لديها	 �سخ�س	
1.5	باملائة	من	�سكانها،	يف	
الربيطانيني	 بقية	 اأن	 حني	
من	 مناعة	 �سيمتلكون	
اأن	 يعني	 ما	 وهو	 الفريو�س،	
الفريو�س	يف	اجلزائر	ونظرا	
واملعدات	 االإمكانيات	 لقلة	
يقلل	 ما	 وهو	 متلكها	 التي	
التكفل	 على	 قدرتنا	 من	
مما	 واملر�سى	 ال�سن	 بكبار	
اإىل	 الوفيات	 حجم	 يرفع	 قد	
ال�سعفني	 اأو	 ال�سعف	 حدود	
باملائة	 	4.5 حدود	 يف	 اأي	
مما	قد	يق�سي	على	2	مليون	
جزائري،	يف	املقابل	�سيخلق	
حادة	 وندرة	 كبري	 هلع	 االأمر	
مع	 واخلدمات	 ال�سلع	 يف	
النظام	 �سقوط	 احتمال	
ما	 وهو	 اجلزائري	 ال�سحي	
خيار	 اأمام	 اجلزائر	 �سيجعل	
حالة	احل�سار	اأو	الطوارئ	من	

اأجل	اإعادة	�سبط	االأمور«.

اأحمد �سادوق

�لقر�ر�ت �ملتخذة هي يف �الجتاه �ل�سحيح 
عن	 الربملاين	 النائب	 اأ�ساد	
�سادوق	 اأحمد	 حم�س	 حركة	
التي	 القرارات	 بخ�سو�س	
اأعلن	الرئي�س	،	معتربا	باأنها	يف	
على	 ووجب	 ال�سحيح	 االجتاه	
فاالأمر	 معها	 التجاوب	 اجلميع	
حد	 على	 هزال	 لي�س	 و	 جد	

قوله	.	اعترب	اأحمد	�سادوق	يف	
ت�رصيح	خ�س	به	جريدة	الو�سط	
الوعي	 هو	 االآن	 الرهان	 باأن	
املجتمع	 موؤ�س�سات	 و	 ال�سعبي	
مبهمة	 اال�سطلع	 يف	 املدين	
التح�سي�س	و	الوقاية	ال�ستدراك	
و	اإنقاذ	ما	ميكن	اإنقاذه	ب�سبب	

وباء	كورونا،	يف	حني	حذر	من	
	»: قائل	 الكورونا		 وباء	 تفاقم	
ف�ستكون	 االأمر	 تفاقم	 ما	 واإذا	
اإىل	 بالنظر	 حقيقية	 كارثة	
اجلزائر	 يف	 ال�سحي	 القطاع	
اأ�سواأ	 يقدم	 و	 وو�سعيف	 ه�س	
عوامل	 عدو	 ب�سبب	 اخلدمات	

االإمكانيات	 قلة	 اأهمها	 من	
اال�ستيعابية	 القدرة	 �سعف	 و	
يبذلون	 القطاع	 اأهل	 اأن	 رغم	
هم	 و	 بحق	 يجاهدون	 و	
على	 للخطر	 عر�سة	 االأكرث	
مع	 املبا�رص	 التما�س	 اعتبار	

امل�سابني«.

اأحمد الدان

�لكرة يف مرمى �لطو�قم �لتنفيذية 
عن	 الربملاين	 النائب	 بدوره	
اأحمد	 الوطني	 البناء	 حركة	
االإجراءات	 باأن	 اعترب	 الدان	
رئي�س	 عنها	 اأعلن	 التي	
اجلمهورية	عبد	املجيد	تبون	
هي	اإجراءات	متقدمة	ونتمنى	
من	كل	الطواقم	التنفيذية	اأن	
تكون	يف	م�ستوى	تطبيق	هذه	
اأن	 الميكن	 التي	 االإجراءات	
تنجز	اإال	ب�رصامة	امل�سوؤولني	
التنفيذيني	من	حكومة	ووالة	

واإدارة.
يف	 الدان	 اأحمد	 اعترب	
الو�سط«	 	« به	 خ�س	 ت�رصيح	
كان	 الرئي�س	 خطاب	 باأن	
روؤ�ساء	 خطابات	 من	 اأف�سل	
دول	اأخرى	بكثري	الأنه	�سارك	

االحتياط	 مبكرا	 ال�سعب	
االأزمة	ولولة	تاأخرنا	يف	غلق	
اأمتنا،	 اأكرث	 لكنا	 احلدود	

م�سددا	باأن	
تفعيل	 االإجراءات	 اأهم	 	من	
دائرة	 وتو�سيع	 الت�سامن	 روح	
ال�سحي	 احلجر	 ف�ساءات	
التطوع	 وت�سجيع	 وجتهيزها	

للوقاية	والنوعية.

دعمه	 الدان	 اأحمد	 واأكد	
للوقاية	 الدولة	 اإجراءات	 كل	
اأ�سار	 حني	 يف	 	، الوباء	 من	
االأ�سواق	 باأن	 املتحدث	
نقطة	 ت�سمل	 تزال	 ال	
امل�ساربة	 ب�سبب	 �سوداء	
يف	 متاأخرة	 وامل�ست�سفيات	
البد	 باأنه	 م�سددا	 	، التجهيز	
والت�سامن	 التطوع	 طلب	 من	
والدفع	باملجتمع	املدين	اإىل	
املبادرة	للتغلب	على	اخلوف	

واالإرباك	املجتمعي.
قال	 ذاته،	 ال�سياق	 ويف	
اأن	 اعتقد	 	»: املتحدث	
االإمكانيات	 لديها	 اجلزائر	
لزيادة	 م�ستعدة	 غري	 ولكنها	

اخلطر

عبد الرحمان هادف

تبعيات �لكورونا تهدد م�ستقبل �القت�ساد

حذر	اخلبري	االقت�سادي	عبد	
تبعيات	 من	 هادف	 الرحمان	
على	 كورونا	 فريو�س	 انت�سار	
وال�سحة،	 والتعليم	 االقت�ساد	
تبني	 �رصورة	 على	 م�سددا	
وا�سحة	 وا�سرتاتيجية	 روؤية	
وجتاوز	 الو�سع	 يف	 للتحكم	
هذه	املرحلة	باأقل	االأ�رصار.
�سدد	عبد	الرحمان	هادف	يف	
»الو�سط«	 به	 خ�س	 ت�رصيح	

يف	 االإ�رصاع	 �رصورة	 على	
من	 للحد	 االإجراءات	 تطبيق	
داعيا	 كورونا،	 وباء	 انت�سار	
تبني	خمطط	 اإىل	 ال�سلطات	
الو�سع	بالنظر	 يف	 للتحكم	
اله�س	 االقت�سادي	 للو�سع	
البلد	 تعي�سه	 الذي	
الفريو�س	 هذا	 وانعكا�سات	
اقت�ساد	 م�سريا	باأن	 عليه،	
ح�سب	 بالركود	 مهدد	 العامل	
االقت�ساد	 منتدى	 الدرا�سات	

العاملي.
هادف	 الرحمان	 عبد	 واأكد	
اجلزائري	 االقت�ساد	 باأن	
جديدة	 اأزمة	 �سيواجه	
الكورونا،	 تفاقم	 حالة	 يف	
واأثر	على	 له	تبعات	 و�سيكون	

خا�سة	 االقت�سادي	 الو�سع	
البرتولية،	 ال�سدمة	 بعد	
و�سع	 �رصورة	 على	 م�سددا	
نظرة	جديدة	تتلءم	مع	هذه	
حتفيز	 خلل	 من	 الو�سعية	
النظر	 اإعادة	 اال�ستثمار،	
ت�سري	 النقدية،	 ال�سيا�سة	 يف	

املوازنات	العاملية.
اعترب	 اأخرى،	 جهة	 ومن	
ثم	 حالة	 يف	 باأن	 املتحدث	
يف	 الفريو�س	 هذا	 احتواء	
مدة	3	اأو	6	اأ�سهر	لن	تكون	له	
تبعيات	كبرية	و�سيمكن	و�سع	
بعث	 الإعادة	 جديدة	 اأ�س�س	
االقت�ساد	على	اأ�س�س	جديدة	
اأ�سا�س	 على	 بعث	 الإعادة	

اقت�ساد	وطني	منتج.
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تقييم �لو�سع �لوبائي �سيكون يف 2 �أفريل 
الفريو�س 15 يوما الحت�ضان  انق�ضاء  بعد          •

مدير املخرب املرجعي ملعهد با�ضتور، فوزي درار

مرمي خمي�ضة

نزوله  درار خالل  ذكر  من جهته، 
اأن  املجاهد،  فوروم  على  �ضيفا 
املخرب املخ�ض�ص لإجراء اختبار 
 8 ي�ضم   ،19 كوفيد  عن  الك�ضف 
بالفح�ص  القيام  اأن  و  اأ�ضخا�ص، 
يف  الطبيب،  من  بطلب  يكون 
حني اأن مدة اإجراء التحاليل على 
العينة، يكون يف �ضاعتني ون�ضف، 
يتطلب  التحاليل  تلك  من  وتاأكد 
النتائج  وبالتايل  يوم،  ن�ضف 
يوم  نف�ص  يعلن عنها يف  النهائية، 
العينة، م�ضيفا  اأخذ  الذي مت فيه 
حاليا  يعمل  با�ضتور  معهد  اأن 
خمابر   5 مع  والتن�ضيق  بالتعاون 
ال�ضغط  لتخفيف  اأخرى،  بحث 
تزايد  حال  يف  عليه،  املحتمل 
التحاليل  تلك  اإجراء  على  الطلب 

م�ضتقبال.
يجب انتقاء الكفاءة لفتح خمربي 

وهران وق�ضنطينة
اأنه  املتحدث،  ذات  اأعلن  كما 
كل  يف  خمربين  فتح  قريبا  �ضيتم 
لحتواء  وق�ضنطينة،  وهران  من 
البالد،  وغرب  �رشق  يف  الو�ضع 
معهد  على  ال�ضغط  وتخفيف 
اأنه  باملنا�ضبة،  معربا  با�ضتور، 
على الوزارة انتقاء كفاءات علمية، 
التكوين  من  عايل  م�ضتوى  على 
هاذين  يف  لتوظيفهم  والحرتاف، 
املخربين، حيث اأوىل اأهمية كبرية 
هذا  يف  الب�رشي،  العن�رش  لكفاءة 

اخل�ضو�ص.
يف حني، اأورد مدير معهد با�ضتور، 
اأن الو�ضع الوبائي يف اجلزائر بلغ 
م�ضتقر  وهو  باملائة،   3.8 ن�ضبة 
عموما، مقارنة بباقي الدول التي 
�ضهدت تف�ضي فريو�ص كورونا، يف 
الوبائي  منحناها  حيث  مدنها، 
اأن  معتربا  م�ضتمر،  ت�ضاعد  يف 
من  لتمكنها  حمظوظة  اجلزائر 
للت�ضدي  وقائية،  اإجراءات  اتخاذ 
لتف�ضي الوباء، يف الوقت الذي مل 
الوقت  متقدمة  دول  فيه  متتلك 
يف  التي  مثال  كايطاليا  للوقاية، 
مدة ق�ضرية فقط، تطور منحناها 
وخرجت  خطري،  ب�ضكل  الوبائي، 
ومنوها  ال�ضيطرة،  عن  الأمور 

عن  بعيدة  زالت  ل  اجلزائر  اأن 
تفادي  على  وقادرة  اخلطورة، 
والفرن�ضي،  اليطايل  ال�ضيناريو 

املرتب�ص بها.

ميكننا تقييم الو�ضع الوبائي 
بعد 15 يوما

نف�ص  اأو�ضح  مت�ضل،  �ضياق   يف 
فريو�ص  انتقال  اأن  امل�ضوؤول، 
الهواء،  عرب  ممكن  غري  كورونا، 
للفريو�ص،  الكبري  احلجم  ب�ضبب 
على  �ضقوطه  اإىل  يوؤدي  الذي 
الفريو�ص  خطورة  ومنه  الأر�ص، 
اللت�ضاق  �ضديد  اأنه  يف  تكمن، 
 3 بني  يعي�ص  حيث  بالأ�ضطح، 
عليها،  �ضاعة   12 اإىل  �ضاعات 
معينة،  �رشوط  توفر  حال  ويف 
قد تزيد املدة عن ذلك، مطمئنا 
ينتقل  ل  الفريو�ص  اأن  باملنا�ضبة، 

اأو يعي�ص على املاء
كل  غلق  قرار  يخ�ص  وفيما 
املنافذ الربية والبحرية واجلوية، 
املطبق موؤخرا، قال �ضيف فوروم 
اأنه �ضيتم انتظار مرور  املجاهد، 
احت�ضان  فرتة  وهي  يوما،   15
بتقييم  بعدها  للقيام  الفريو�ص، 
من  بداية  العام،  الوبائي  الو�ضع 
قوله،  حد  على  املقبل،  اأفريل   2
العائدون  كان  اإن  ملعرفة  وهذا 
الأخرية،  الآونة  يف  للوطن، 
باعتبار  ل،  اأم  الفريو�ص  يحملون 
اأن اأغلب حالت ال�ضابة املوؤكدة، 

هي حالت م�ضتوردة، حلد الآن.

احلجر ال�ضحي على املدن يف 
حال ر�ضد 100 حالة 

امل�ضدر،  نف�ص  اأ�ضاف  جهة،  من 
اأنه بالنظر لباقي الأوبئة املهددة 
للب�رش، يف وقتنا احلايل، مل ي�ضهد 
فريو�ص  القرن  هذا  يف  العامل 
والنت�ضار،  العدوى  �رشيع  خطري، 
كفريو�ص  قيا�ضية،  اآجال  يف 
م�ضتوى  على  اأنه  معتربا  كورونا، 
�ضهر  مدة  ويف  فقط،  اجلزائر 
ينت�رش  اأن  الوباء،  ا�ضتطاع  واحد، 
لغاية  �ضجلنا  حيث  مناطق،   5 يف 
مر�ضحة  وهي  حالة   72 اللحظة، 
لالرتفاع، لكنها لن تتجاوز ح�ضبه، 

يف 12 �ضاعة القادمة 80 حالة.
نف�ص  يف   ، درار  فوزي  واأف�ضح 
وباء  تال�ضي  فر�ضية  اأن  ال�ضاق، 
حرارة  درجات  ارتفاع  مع  كورونا 
حمتملة،  فر�ضية  هي  الطق�ص، 
لكنها غري موؤكدة، جاءت بناء على 
واقع �رشعة تف�ضي كوفيد19 ، يف 
ب�ضبب  واأوروبا،  الأ�ضيوية  القارة 
مع  احلرارة،  درجات  انخفا�ص 
ارتفاع درجات احلرارة،  اأن  العلم 
انت�ضار  �رشعة  من  يقلل  قد 
انتقال  مينع  لن  لكن  العدوى، 

املر�ص من �ضخ�ص لآخر.
مدير  ك�ضف  اأخرى،  جهة  من 
املخرب املرجعي، اأن قرار فر�ص 
مدينة  على  ال�ضحي  احلجر 
اأعلنت  ما  حال  يف  �ضيطبق  ما، 
ارتفاع  بفعل  الطوارىء،  حالة 
املوؤكدة  الإ�ضابة  حالت  عدد 
منوها  حالة،   100 فوق  ما  اإىل 
هذه  مثل  اأن  الوقت،  ذات  يف 
هي  الإجراءات  ال�ضتعجالية، 
تفر�ضها  ا�ضتثنائية،  اإجراءات 

الظروف.

با�ضتور  معهد  �ضالحيات  من 
املرافقة والتوجيه ل غري

لقاح  على  حديثه،  خالل  اأما 
بوناطريو  الدكتور  اكت�ضفه  الذي 
اآخرين،  عراقيني  باحثني  رفقة 
ذات  قال  كورونا،  فريو�ص  �ضد 
حاليا،  يخ�ضع  اأنه  امل�ضوؤول، 
مبثابة  تعترب  روتينية،  لجراءات 
عامليا،  عليه  متعارف  بروتوكول 
على  الدواء  جناعة  لت�ضجيل 
اإىل  الذهاب  ثم  ومن  الب�رش، 
املعنية،  اجلهات  من  ترخي�ضه 
با�ضتور  معهد  دور  منه  وانتاجه، 
والتوجيه،  املرافقة  يف  ينح�رش 
حول  نهائي  راأي  لإعطاء  ولي�ص 
اأن  يجب  اللقاح  لأن  اللقاح، 
ا�ضتعماله  و�ضالمة  جناعته  يثبت 
املخترب،  يف  ولي�ص  الب�رش،  على 
وبالتايل فانه لي�ص من �ضالحيات 
راأيه  اإبداء  ح�ضبه،  با�ضتور  معهد 
بخ�ضو�ص جناعة اأي دواء اأو لقاح، 
تعلق  ف�ضواء  طبيعته،  كانت  مهما 
بدواء  اأو  بوناطريو،  بلقاح  الأمر 
الإجراءات  اإتباع  فاإنه يجب  اآخر، 
املعمول بها، يف احلالت العادية، 
لت�ضجيل اأي دواء، ومن ثم عر�ضه 

يف ال�ضوق.

اإ�ضراك العلميني يف جمل�س 
االأمة التفاتة قيمة

واأ�ضاد درار بالإجراءات التي قررها 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص 
كورونا،  لفريو�ص  للت�ضدي  تبون، 
اإر�ضادات  عن  عبارة  اأنها  معربا 
موؤكدا  الوباء،  ملواجهة  كربى، 
اأن معهده �ضيعمل على  باملقابل، 
تطبيق هذه التعليمات على اأر�ص 
ال�ضياق،  ذات  يف  م�ضيفا،  الواقع، 
اأن اتخاذ مثل هذه الإجراءات اأمر 
ايجابي، لكن يبقى منقو�ص، اإذا مل 
ميثل املجتمع املدين، ملثل هذه 
امل�ضريية  الحرتازية،  التدابري 

بالن�ضبة لأمنه ال�ضحي و�ضالمته.
اإعطاء  املتحدث،  ذات  ثمن  كما 
الأمة  جمل�ص  يف  للعلميني  كلمة 
موؤخرا، معتربا اإياها التفاتة قيمة، 
لإ�رشاك اأ�ضحاب الخت�ضا�ص، يف 
اأهم الق�ضايا التي مت�ص املجتمع 

اجلزائري بالدرجة الأوىل.

ك�ضف مدير املخرب املرجعي ملعهد با�ضتور، فوزي درار، اأم�س، اأن 1200 عينة قد حللت يف املعهد يف مدة �ضهر، 
منذ مت ر�ضد اأول حالة اإ�ضابة موؤكدة لفريو�س كورونا يف اجلزائر، معتربا يف ذات الوقت، اأن معهد با�ضتور قادر 
على اإجراء 130 اختبار، يف اليوم، باالإ�ضافة اإىل اأنه يقوم بتحاليل اأخرى، غري اختبارات الك�ضف عن فريو�س 

كورونا، التي يعكف موؤخرا على القيام بها.

علماء اجلزائر باملهجر 

�اللتز�م بتعليمات �حلكومة 
ملنع �نت�سار كورونا 

دعا علماء جزائريون مقيمون 
املواطنني  باخلارج،جميع 
جميع  اتخاذ  �رشورة  اإىل 
الحتياطات والتدابري الالزمة 
احلكومة  بها  اأو�ضت  التي 
العاملية  ال�ضحة  ومنظمة 
بهدف  جتنب انت�ضار فريو�ص 
كورونا  ح�ضبما اأفاد به  اأم�ص 

الأربعاء نداء لهوؤلء العلماء.
الذين  العلماء  هوؤلء  وذكر 
الدول  من  بعدد  يعي�ضون 
املتحدة  الوليات  غرار  على 
فرن�ضا  بريطانيا،  الأمريكية 
فريو�ص  اأن  ،وعمان  كندا 
اأن  ميكن  عاملي  وباء  كورونا 
كبرية  كما  ب�رشعة  ينت�رش 
مر�ضا  اأن  ي�ضبب  ميكن 

غياب  يف  خطريا  و  رئويا 
احلايل،  لعالج  الوقت  ،يف 
اأف�ضل  فعال  لذلك فان  احد 
مع  للتعامل  الإجراءات 
انت�ضاره  اإبطال  كوفيد 19 هو 
العلماء  النا�ص واأو�ضى  بني 
الحتياطات  اإتباع  ب�رشورة 
اليدين  كغ�ضل  الالزمة 
فرك  اأو  واملاء  بال�ضابون 
مع  كحويل  مبطهر  اليدين 
والأنف  الفم  تغطية  �رشورة 
ثني  اأو  منديل  اأو  طبي  بقناع 
الكوع عند العط�ص اأو ال�ضعال 
، بالإ�ضافة اإىل جتنب مالم�ضة 
باأعرا�ص  م�ضاب  �ضخ�ص  اأي 

زكام بدون وقاية
 باية عطار  

مبركب االأندل�ضيات  بعد نزولهم مبيناء وهران

�إحالة   600 م�سافر على
 �حلجر �ل�سحي 

ك�ضف جممع  �ضياحة ، فندقة 
 600 باإخ�ضاع  وحمامات    ،
للحجر  جزائري   م�ضافر  
الأندل�ضيات  مبركب  ال�ضحي 
ظهور  غاية  اإىل  وهران  غرب 
من   الطبية  التحاليل  نتائج 

خمرب با�ضتور .
اإىل  حتويلهم   مت  امل�ضافرين 
مبجرد  الأندل�ضيات  مركب 
الذي  وهران  مبيناء  نزولهم 
مر�ضيليا  من  قادمني  دخلوه 
»اجلزائر  الباخرة  منت  على 
حفيظة  اأثار  الذي   الأمر   »2
امل�ضافرين خا�ضة بعد تداول 
قد  ال�ضحي  احلجر   مدة  اأن 
 ، كامال  يوما    14 اإىل  ت�ضل 

من جانب اآخر اأ�ضارت اخلطو 
قد  م�ضاحلها  اأن  اجلوية  ط 
خ�ض�ضت طائرة لنقل اآخر  فوج  
اجلزائريني  امل�ضافرين  من 
يف  البي�ضاء   بالدار  العالقني 
رحلة قبل منت�ضف نهار اليوم 
اخلمي�ص  والذين يزيد عددهم 
والذين  م�ضافر   ال100  عن 
تخلت عنهم اخلطوط امللكية 
ومت حتويل  التذاكر على منت 
التي  اجلزائرية  اخلطوط 
هواري  مبطار  بهم   �ضتحط 
اإىل   �ضيخ�ضعون  اأين  بومدين  
املعاينة احلرارية قبل اإطالق 

�رشاحهم.
حممد بن ترار

وال�ضكان  ال�ضحة  وزارة  ك�ضفت 
بيان  يف  امل�ضت�ضفيات  واإ�ضالح 
لها عن  12 حالة جديدة موؤكدة 
حالة  منها  كورونا   لفريو�ص 
�ضنة   62 يبلغ  واحدة رجل  وفاة 
من ولية البليدة  حيث يلغ عدد 
والتي   19 بكوفيد  الإ�ضابات 
وفيات   6 منها  حالة   72 بلغت  

اجلزائر  بولية  حالت  واأربعة 
بولية  حالت  و4  العا�ضمة 
بولية  واحدة  وحالة  البليدة 
بولية  واحدة  وحالة  بجاية 
بتيزي  واحدة  وحالة  �ضكيكدة 
وزو وحالة واحدة بولية املدية 

.
واأكد هذا البيان الذي حت�ضلت 

ن�ضخة  »على  »الو�ضط  يومية 
الوبائي مازال  التحقيق  اأن  منه 
كل  هوية  ملعرفة  م�ضتمرا 
الأ�ضخا�ص الذين كانوا بات�ضال 
وزارة  داعية  امل�ضابني  مع 
اليقظة  نظام  اإتباع  اإىل  ال�ضحة 
�ضاري  يبقى  الذي  والتاأهب 
الطبية  الفرق  وتبقى  املفعول 

م�ضتويات  اأق�ضى  ويف  جمندة 
التاأهب حيث اأو�ضت ذات الوزارة 
الإجراءات  تعزيز  �رشورة  على 
باملاء  اليدين  كغ�ضل  الوقائية 
حملول  ا�ضتعمال  اأو  وال�ضابون 
اإىل تدابري  اللجوء  كحويل   مع 

وقائية اأخرى . 
 حكيم مالك 

وزارة ال�ضحة وال�ضكان واإ�ضالح امل�ضت�ضفيات

�رتفاع �الإ�سابات بفريو�س كورونا �إىل 72 

�الأر�سيدي يعلق م�ساركته
 يف �حلر�ك 

اأجل  من  التجمع  حزب  اأعلن 
تعليق  والدميقراطية  الثقافة 
الن�ضاطات  كل  يف  امل�ضاركة 
تكون  اأن  �ضاأنها  من  التي 
كورونا،  لوباء  ونا�رشا  ناقال 
تتح�ضن  اأن  غاية  اإىل  وذلك 
الو�ضعية ال�ضحية التي يتابعها 
العمومية  ال�ضحة  اأخ�ضائيو 
اأمام  للحزب  بيان  يف  وجاء 
للوباء  الق�ضوى  اخلطورة 
اجلزائريني  على  يحوم  الذي 
ت�ضري  الذي  و  اجلزائريات،  و 
العاملية  ال�ضحة  منظمة  اإليه 
يرى  ال�ضحة،  اأخ�ضائيي  كل  و 
لي�ضت  ال�ضاعة  اأن  الأر�ضيدي 

مواتية ل للح�ضابات ال�ضيا�ضية 
الأر�ضيدي  للرتدد ونا�ضد  ل  و 
و  واملواطنات  املواطنني  كل 
اإىل  البالد  القوى احلية يف  كل 
املوؤازرة  اأ�ضكال  كل  تف�ضيل 
الأفقية التي يزخر بها تاريخنا 
منها  تغّذت  التي  و  العريق 
حركة فيفري الثورية  و عملت 
حمل  باملقابل  اإحياءها.  على 
للبالد  العليا  ال�ضلطات  احلزب 
على  نف�ضها  فر�ضت  التي 
الوطن كل النقائ�ص يف تعبئة و 
ت�ضخري كل الإمكانيات الوطنية 

يف ال�ضالح العام.
 باية ع 



كمال  التجارة   وزير  دعا  
رزيق خالل ا�ستقباله ممثلي 
امل�ستهلك  حماية  جمعيات 
اإىل �رضورة  ت�سديد الرقابة 
امل�ساربني  التجار  ومعاقبة 
الظرف  ي�ستغلون  الذين 
بالأ�سعار  للتالعب  احلايل 
كله  وهذا  ال�سلع  وتكدي�س 
على  املحافظة  »بغر�س 
حيث  الأ�سعار،  ا�ستقرار 
�سارمة  تعليمات  اأ�سديت 
ملديريات التجارة اجلهويني 
يف 48  ولية للحد من هذه 

الظاهرة .
املخزون يكفي ملدة �سنة

من  املخزون  باأن  رزيق  اأكد 
يكفي  ال�ستهالكية  املواد 
ملدة �سنة« داعيا املواطنني 
النمط  »تغيري  عدم  اإىل 

والتخزين  ال�ستهالكي 
الغذائية  للمواد  الع�سوائي 
كون خمتلف الدوائر الوزارية 
اأن  معتربا  وفرتها«.  توؤكد 
يوؤدي  قد  ال�سلوك  هذا  مثل 
العر�س  يف  »اختالل«  اإىل 

ومتوين ال�سوق .
ودعا  كمال رزيق اإىل  �رضورة 
وكذا  اجلمعيات  اإ�رضاك 
حماية  اأجل  من  املهنيني 

امل�ستهلك والقدرة ال�رضائية« 
احل�سا�س  الو�سع  مع  خا�سة 
ب�سبب   البالد«  به  متر  الذي 
داعيا    .« »كورونا  فريو�س 
اجلمعيات حماية امل�ستهلك   
املواطنني  حت�سي�س  اإىل 
و«عدم  ال�ستهالك«  »بعقلنة 
اقتناء  على  التهافت« 

املنتجات بكميات كبرية .
ح.م
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اإرهاب الأ�سعار يتحدى
 قرارات الدولة

.     املواطنون حتت مق�سلة »اأثرياء الكورونا«

رغم تعهدات الرئي�س ووعود وزير التجارة

 م.�س

و  ارتفع �سعر البطاطا، التي 
الأطعمة  اأ�سا�سيات  من  تعد 
اأ�سواق  من  بكل  اجلزائرية، 
و  داي  ح�سني  و  املقرية 
با�س جراح و حممد بلوزداد 
بني  ما  ليرتاوح  الكاليتو�س  و 
-35 مقابل  دج   110 و   90
فيما  قليلة  اأيام  قبل  دج   40
بع�س  يف  الب�سل  �سعر  ارتفع 
 100 اإىل  50دج  من  الأ�سواق 

دج.
عامة  ب�سفة  ارتفعت  كما 
الفواكه  و  اخل�رض  كل  اأ�سعار 
�سعر  متو�سط  بلغ  حيث 
الفول  و  دج   150 الربتقال 
و  دج   100 اجلزر  و  دج   120

اجللبانة 170 دج.
اللحوم  اأ�سعار  عن  اأما 
فقد  احلمراء  و  البي�ساء 
يف  الأخرى  هي  ارتفعت 
حيث  العا�سمية  الأ�سواق 
من  الدجاج  �سعر  ارتفع 
اإىل 300  اأ�سبوع  قبل  210 دج 
الأ�سعار  ارتفاع  طال  و  دج  
الغذائية  املواد  خمتلف 
و  ال�ستهالك  الوا�سعة 
غرار  على  البقوليات  خا�سة 

العد�س.
التجزئة  جتار  يرجع  و 

ارتفاع الأ�سعار اإىل ارتفاعها 
اجلملة  باأ�سواق  املفاجئ 
الفالحة،  وزارة  مب�سالح  و  
وجود  الأخرية  هذه  اأكدت 
و  اخل�رض  من  وفري  »اإنتاج 
ل  مما  املو�سم  هذا  الفواكه 

يربر التهاب الأ�سعار«.

غرامات تبلغ 80 باملائة 
من قيمة ال�سلعة 

لولية  التجارة  مدير  اأكد  و 
حالة  بن  اهلل  عبد  اجلزائر 
اأنه مت ت�سخري اأم�س الأربعاء 

على  رقابة  عون   140 قرابة 
حمالت  و  اأ�سواق  م�ستوى 
احرتام  ل�سمان  العا�سمة 
حالة  يف  انه  مربزا  الأ�سعار 
فر�س  �سيتم  احرتامها  عدم 
عقوبات �سارمة على التجار 

املحالفني.
هذه  فاإن  حالة  بن  ح�سب  و 
العقوبات تتمثل يف املتابعات 
فر�س  على  الق�سائية عالوة 
غرامات مالية ل تقل عن 80 
مع  ال�سلعة  قيمة  من  باملائة 
غلق املحل  التجاري و قال 
بخ�سو�س التهاب الأ�سعار اأن 
املواطن قد �ساهم بقدر كبري 
يف ارتفاعها و ذلك عن طريق 
اقتناء كميات كبرية من ال�سلع 
الهو�س  ب�سبب  الآونة  هذه 
من تف�سي وباء »كورونا« مما 
ت�سبب يف الإنقا�س من كمية 
املواد املخزنة حيث ا�ستغل 

امل�ساربون 

الفر�سة لرفع الأ�سعار.
اأم�س  لالأمة  خطاب  يف  و 
رئي�س  دعا  الثالثاء، 
عبد  ال�سيد  اجلمهورية 

اإىل  املواطنني  تبون  املجيد 
تخزين  اإىل  امل�سارعة  »عدم 
املواد الغذائية« و اإىل »عدم 
امل�سِلّلَة  الأخبار  ت�سديق 

وال�سائعات املغر�سة«.
هذا  يف  الرئي�س  ك�سف  و 
»مبالحقة  اأمر  اأنه  ال�سياق 
والّتحري  امل�ساربني 
مرّوجي  عن  والك�سف 
ال�سائعات الباطلة و تقدميهم 
�سوق  من  بتقرب  للعدالة«و 
الفواكه  و  للخ�رض  اجلملة 
الأربعاء  اأم�س  بالكاليتو�س 
اأن �سعر البطاطا  تبني  فعال 
باجلملة بلغ 110 دج  اإ�سافة 
اإىل ارتفاع اأ�سعار بقية اخل�رض 
قلة  ب�سبب  ذلك  و  الفواكه  و 
الكمية التي جلبها املنتجون 

اليوم، ح�سب �رضوح التجار 
و على �سبيل املثال مت اليوم 
بحمولة  ال�سوق  هذه  متوين 
�ساحنة  على  البطاطا  من 
 12 حتمل  فقط  واحدة 
قليلة  جد  كمية  هي  و  طن 
املعتادة  بال�سحنات  مقارنة 
يف هذه ال�سوق، ح�سب نف�س 

امل�سدر. 

عرفت اأ�سعار خمتلف املواد الغذائية وا�سعة ال�ستهالك اأم�س الأربعاء مبختلف اأ�سواق 
العا�سمة ارتفاعا كبريا ب�سبب نق�س متوين اأ�سواق اجلملة و تهافت امل�ستهلكني على 

هذه املواد ب�سبب اخلوف من تداعيات تف�سي فريو�س كورونا مما �سجع امل�ساربة.

وزير التجارة كمال رزيق :

 لبد من معاقبة املتالعبني بالأ�سعار 

الفيدرالية  رئي�س  اأو�سح   
زكي  للم�ستهلكني  اجلزائرية 
ليومية  ت�رضيح  يف  حريز 
يخ�س  فيما   « »الو�سط 
لالأ�سعار  الفاح�س  الغالء 
الأ�سواق  �سهدته  الذي 
اليومني  خالل  اجلزائرية 
جاء  والذي  املن�رضمني   
كورونا  فريو�س  انت�سار  بعد 
منذ  تلقى   اأنه  اجلزائر  يف 
اأم�س  جمموعة  �سباح  يوم 
امل�ستهلكني   �سكاوي  من 
ب�سبب هذا الغالء  الناجت عن  
�رضاء امل�ستهلكني للمنتجات 
الغذائية املخ�س�سة لأ�سبوع 
�سكل  مما   ، واحد  يوم  يف 
املواد  بع�س  يف  ندرة  

الغذائية  .

اقتناء مفرط للمواد 
ال�ستهالكية 

حيثيات  عن  حريز  وك�سف   
حماية  جمعيات  لقاء 
التجارة   بوزير  امل�ستهلك 
لهم  اأكد  الذي   رزيق  كمال 
اأن الأ�سواق اجلزائرية تعمل 
بالن�سبة  �سواء  عادية  ب�سفة 
اأ�سواق  اأم  اجلملة  لأ�سواق 
الإ�سكالية  ولكن  التجزئة 

اأن   التخزين حيث  تتمثل يف 
�سهدت  الأخريين  اليومني 
املواطنني  من  كبريا  تهافتا 
القتناء  على  اجلزائريني  
املفرط للمواد ال�ستهالكية 
خا�سة الغذائية منها ،ب�سبب 
»الكورونا«  من  خماوفهم 
يف  ت�سبب  ما  فهذا  وعليه 
اخل�رض  اأ�سعار  يف   ارتفاع 
والفواكه يف خمتلف الأ�سواق 
اجنر  ما   وهذا  اجلزائرية 

عنه اإفراغ ال�سوق متاما.

طفرة يف وقت قيا�سي

حريز  زكي  طماأن    
باأن  اجلزائري  امل�ستهلك 
واخل�رض  الغذائية  املواد 
والفواكه متوفرة   ،   موؤكدا 
هو  حدث  الذي  الأمر  اأن 
قيا�سي  وقت  يف  طفرة 
ت�ساعف  فيه الطلب واختل 
العر�س ، وبالتايل هناك من 
ا�ستغل الو�سع الذي متر بها 
انت�سار  خالل  من  اجلزائر 
فريو�س كوفيد 19 اإىل زيادة  
الغذائية  املواد  �سعر  يف 
لبد  كان  املختلفة يف حني 
الراهن،   الو�سع  مراعاة  من 
املفرو�س  فمن  وبالتايل 
التجارة  وزارة  تكون  اأن 

باملر�ساد وعليها اأن  ت�رضب 
بيد من حديد  كل من ي�ستغل   
اجلزائري  املواطن   جيب 
�رضورة  اإىل  اإياه   ،داعيا 
جلوء امل�ستهلك  اإىل اأ�سواق 
اجلملة ملعرفة  حقيقة هذا 
لالأ�سعار،  الرهيب  الغالء 
امل�ستهلكني  على  ولبد 
الو�سية  اجلهات  يبلغوا  اأن 
الذين   والتجار  باملحالت 
اأ�سعار   ارتفاع   يف  يد  لهم 
عن  الغذائية  املنتوجات 
طريق ذكر  املكان والعنوان 
اأجل   من  ،وهذا    وال�سم 
مبا�رض  تدخل  �سمان 
التابعة  الرقابة   لأجهزة 
ملعاقبة  التجارة  لوزارة 
الغالء  هذا  يف  املت�سببني 
حمالتهم  غلق  طريق  عن 
قاموا  والذين  التجارية 
على   والتطاول  بتحدي 
التجارة   وزير  قرارات  
كمال رزيق ،معتربا اأن هذا 
الأمر غري مقبول من طرف 
اأنف�سهم  ي�سمون  الذين 
املواطن  اأن  حيث  بالتجار 
يتكبد  من   هو  اجلزائري 
نهاية املطاف  اخل�سارة يف 

ولي�س التاجر .
حكيم.م

احلاج الطاهر بولنوار

توقع ا�ستقرار الأ�سعار بعد 48 �ساعة

زكي حريز  »للو�سط »

 على وزارة التجارة اأن ت�سرب بيد 
من حديد   

اجلمعية  رئي�س  وقال 
احلرفيني  و  للتجار  الوطنية 
الطاهر  احلاج  اجلزائريني 
بولنوار ، اأنه وبعد ات�سالت 
مع ممثلي املزارعني ومموين 
واد  بولية  خا�سة  البطاطا 
اأ�سواق  ال�سوف وكذا ممثلي 
والفواكه  للخ�رض  اجلملة 
خا�سة  اإجراءات  وبعد 
 48 بعد  ا�ستقرار  توقع 

الرتفاع  بعد  وهذا  �ساعة 
اخل�رض  لأ�سعار  مرّبر  غري 
للم�ساربة  نتيجة  الفواكه  و 
  ) البطاطا   ( مادة  اأهّم  يف 
الرقابة  بت�سديد  ،مطالبا 
و  اأّول   ) الو�سطاء   ( على 
 ) املوؤّقت   ( الرّتخي�س 
باإخراج جزئي للمخزون يف 
للعلم   .. ثانيا   %  10 حدود 
خمزون البطاطا يكفي لعّدة 

ا�ستمرار  على  زيادة  اأ�سهر 
مو�سم اجلني ..!.

حكيم مالك 

اأ�سواق  اأم�س  نهار  �سهدت  
هجوما  الغربية  الوليات 
على  لل�سكان   �سارخا 
املواد  لقتناء  الأ�سواق 
واخل�رض  ال�رضورية  الغذائية 
تو�سع  من  خوفا  والفواكه 
فريو�س  كوفيد 19  امل�سكل 
لوباء الكورونا ، حيث �سهدت 
والفواكه  اخل�رض  اأ�سواق  
الذي  الأمر   ، كبريا  اكتظاظا 

خلق ندرة يف اخل�رض والفواكه  
الأ�سا�سية  املواد  خا�سة 
البطاطا  اختفت  حيث   ،
والب�سل  واجلزر  والطماطم 
الأ�سواق    والليمون من  والثوم 
ما اأدى اإىل التهاب الأ�سعار ، 
حيث  بلغ �سعر الكيلوغرام من 
البطاطا 100دج ،  والطماطم 
120دج  اإىل  واجلزر  ب180دج 
الليمون  �سعر  بلغ  فيما   ،

ب350  والثوم  للكلغ  250دج 
من   ، ب100دج  والب�سل  دج  
اأ�سواق  اأغلقت  اأخرى  جهة 
اأبوابها   الأ�سبوعية  اخل�رض  
بع�س  على  الإبقاء  ومت 
اأحدثت   حني    يف  املحالت 
مدينة وهران ال�ستثناء بفتح 
املقاهي والأ�سواق واملطاعم  
جانب  من   ، الغربية  باجلهة 
الب�رضي  الهجوم  اأدى  اآخر  

 ، التجارية  املحالت  على 
الف�ساءات  اأمام غلق كربيات 
خلق  اإىل  بالت�سوق  اخلا�سة 
وهو  و�سميد  �سكر  اأزمة 
الذي جعل امل�ساربني  الأمر 
لرفع  اخلط  على  يدخلون 
تطمينات  رغم   ، الأ�سعار 
وتهديده   اجلمهورية   رئي�س 

مبتابعة امل�ساربني .
حممد بن ترار

فيمابلغت البطاطا 100دج  للكلغ والطماطم ب180دج واجلزر اإىل 120دج

�سقف جنوين لالأ�سعار يفاقم املعاناة
.       ندرة يف ال�سكر وال�سميد
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اح�سن خال�س   

وكان املفكر اجلزائري 
كتب  قد  نبي  بن  مالك 
القرن  �ستينيات  يف 
اأ�سماه  كتابا  املا�سي 
والتيه«  الر�ساد  »بني 
اإ�سكاالت  فيه  يطرح 
بال�سياق  �سلة  ذات 
عا�ش  الذي  التاريخي 
بهذا  اليوم  فيه وها هو 
للنظر  يلهمنا  العنوان 
اإىل الو�سع الذي نعي�سه 
الر�ساد  اأن  ومبا  اليوم. 
يعترب غاية من�سودة لكل 
فرد اأو جمتمع فاإن التيه 
لغياب  حتمية  و�سعية 

الر�ساد.
تعامل  اأظهر  لقد 
كمجتمع  اجلزائريني 

�سلطة  و
مع  ودولة 
كورونا  وباء 
ميكن  كيف 
تطرح  اأن 
ت  ال د معا
نت  كا
يف  حت�سب 
�سي  ملا ا

من قبيل الرتف الفكري 
تو�سع  اأن  ميكن  وكيف 
جتربتنا  املحك  على 
واالجتماعية  التاريخية 
وكيف  امل�سرتكة 
قدرتنا  مدى  نخترب 
اخلطابات  حتويل  على 
اإىل  والرنانة  املثالية 
وموؤدية  فعالة  �سلوكات 
جماعية،  اأهداف  وفق 
كيف  اأخرى  وبعبارة 
من  نخرج  اأن  ن�ستطيع 
حالة  اإىل  التيه  حالة 

الر�ساد.
وبالرغم من اأن التهويل 
الذي  االإعالمي 
كورونا  انت�سار  �ساحب 
االرتباك  حالة  اأن�ساأ 
واأثر  عامليا  املجتمعي 
�سري  على  تاأثري  اأميا 
االجتماعية  العالقات 
�سديدة  هزة  واأحدث 
الدولية  العالقات  يف 
�سري  حني  اإىل  واأجل 
اأنه  اإال  العادية  احلياة 
ج�سد على اأر�ش الواقع 
املثل ال�سعبي املعروف 
عندنا »خلطها ت�سفى«. 
الظرف  اأن  �سك  ال  اإذ 
به  مير  الذي  ال�سعب 
وراءه  �سيرتك  العامل 
واآثارا  وخيمة  عواقب 
ال  باملقابل  لكن  �سلبية 

يجب اأن نغفل عن اآثاره 
راأ�سها  وعلى  االإيجابية 
البناء  يف  النظر  اإعادة 
ومنظومة  االجتماعي 
والعالقات  القيم 
حد  على  الوظيفية 
االجتماع  علماء  تعبري 
حول  ا�ستغلوا  الذين 
حتدثها  التي  التغيريات 
التاريخية  الهزات 
الطارئة  واالجتماعية 
االجتماعية  البنى  على 
اجتاه  يف  واالقت�سادية 

اإحداث طفرات تخت�رص 
ما مل يكن لينجز اإال بعد 

عقود من الزمن. 
اأعادت  لقد 
ب  حلر ا
ملية  لعا ا
النظر  الثانية 
منظومة  يف 
ت  قا لعال ا
لية  و لد ا
كما  متاما 
االأزمة  غريت 
العاملية  االقت�سادية 
املوازين   1929 لعام 
وقلبت راأ�سا على عقب 
االقت�سادية  القيم 
ذاته  وال�سيء  العاملية، 
على  ينطبق  اأن  ميكن 
يف  التحرير  حرب 
من  كان  التي  اجلزائر 
اأنها  املحمودة  اآثارها 
اال�ستقالل  بعد  اأن�ساأت 
االإن�سان  ذلك  مبا�رصة 
اجلزائري الذي ا�ستعاد 
على  قدرته  يف  الثقة 

واإمكانية  االنت�سار 
جماعي  بعمل  القيام 
الت�سامن  ظل  يف 
لتحقيق  واالن�سباط 
املزيد من االنت�سارات 
واجلهل  التخلف  على 
والبوؤ�ش، ولن جند دليال 

الهبة  من  اأف�سل 
الإن�ساء  الت�سامنية 
الت�سامن  �سندوق 
ن�ساء  دفعت  التي 
للتربع  جزائريات 
ميلكن  ما  باأغلى 
جموهرات  من 
دعما ملجهود البناء 

الوطني املن�سود.
يقع  ما  نح�سب  قد 
�رصا  حولنا  اأو  لنا 

ما  اإذا  خري  هو  بل  لنا 
عرفنا كيف جنعل منه 
اخلطى  لن�رصع  فر�سة 
من  اخلروج  م�سار  يف 

مرحلة التيه 
مرحلة  اإىل 
 . د �سا لر ا
فقد انطلق 
ل�سعب  ا
اأكرث  منذ 
عام  من 
م�سار  يف 

�سامل  وطني  تقومي 
املنظومة  مي�ش 
مي�ش  كما  ال�سيا�سية 
العالقات  طبيعة 
اأجل  من  االجتماعية 
حالة  من  اخلروج 
الدوركاميية  »االأنومي« 

الذي  الزيف  وحالة 
اجلماعات  عليه  كانت 
على  واملوؤ�س�سات 
اإىل  امل�ستويات  جميع 
جديد  جمتمع  حالة 
كما  باالأحرى،  اأو 
اجليل  لدى  ذكره  يحلو 

اإىل  العودة  القدمي، 
اجلزائري  املجتمع 

االأ�سيل. 
ن�سغي،  اأن  املهم  من 

هنا اأو هناك، لتدخالت 
املحللني واخلرباء حول 
و�سانعيه  الوباء  اأ�سل 
منه  وامل�ستفيدين 
العاملية  والتحوالت 
املنتظرة منه وت�سارب 
عدد  حول  املعلومات 

اأن  االأهم  لكن  �سحاياه 
نواجهه  كيف  نعرف 
منه،  اأنف�سنا  ونحمي 
ولعل االأهم من كل هذا 
على االإطالق اأن نعرف 
التحوالت  هي  ما 
التي  االجتماعية 

�ستخلفها هذه الظاهرة 
يبدو  فما  رحيلها،  بعد 
الوباء  هذا  اأن  جليا 
اإذ  االأوبئة  ككل  لي�ش 
يح�سل  مل 
اأحدث  واأن 
لة  حا
ر  �ستنفا ا
هذه  مثل 
التي يحدثها 

االآن.
اأظهرت  لقد 
تعليق  اإىل  الدعوات 
احلراك  م�سريات 
والتدابري  ال�سعبي 
وال�سارمة  الراديكالية 
التي اتخذتها ال�سلطة، 
وهي تدابري كانت تالم 
يف  تاأخرت  اأنها  على 

والدعوات  اتخاذها، 
والتطوع  الت�سامن  اإىل 
مثل  فيه  للم�ساركة 
رجل  د�سنها  التي  تلك 
اجلزائري  االأعمال 
املعروف  رزقي  كرمي 
االإغاثة  �ساحة  على 
ودوليا،  جزائريا 
الوطني  الوعي  ثمرات 
احلراك  اأعاده  الذي 
ال�ساحة  اإىل  ال�سعبي 
الذي يجري  الوقت  يف 
�سمن  اليوم  التفكري 
املجتمع  فعاليات 
الهبة  اإرجاء  املدين يف 
النظام  لتغيري  ال�سعبية 
اإىل  القائم  ال�سيا�سي 
اإىل  وحتويلها  حني 
ملغالبة  ت�سامنية  هبة 
الطريق  وقطع  الوباء 
وانت�سار  تف�سيه  اأمام 
ال�سلبية  ال�سلوكات 
ال�سادرة  تلك  ال�سيما 
التجار  عن 
الذين  امل�ساربني 
اأي  من  يغتنون 
يف  تزداد  و�سع 

احلاجة.
جتربة  اإذن  هذه 
جديدة  جزائرية 
ت�ساف اإىل جتارب 
م�سار  يف  �سابقة 
البناء الوطني وهي 
من االأهمية مبكان 
اأنها، من جهة،  اإذ 
جتعل عاملي االن�سباط 
والت�سامن  االجتماعي 
الوطني يجتمعان ل�سقل 
منقحة  جديدة  طبعة 
امل�سرتك  العي�ش  من 
الوطنية.  والوحدة 
واللغة  الدين  كان  فاإذا 
امل�سرتكة  والثقافة 
كبرية  بن�سبة  حقق  قد 
الوحدة فاإن حفظ  هذه 
على  واحلفاظ  النف�ش 
يختلف  ال  �سحتها 
معنى  فال  اإثنان  فيه 
مل  اإذا  لالختالف 
وال  موقعه  يف  يكن 
ال�سدائد  من  مغزى 
ال�سفوف  توحد  مل  اإذا 
االختالفات  وتوؤجل 

واخلالفات.

كورونا يفر�ض الت�ضامن واالن�ضباط
ا�ستكينا منذ اأيام فقط من التيه الذي ظهر به البلد وهو يواجه وباء كورونا والعامل الليربايل قد اآثر الت�سحية مبنظومة 

اقت�سادية واجتماعية �سمن مقد�ساته ليفّعل اأ�سكاال جديدة من االن�سباط االجتماعي والت�سامن مقدما حفظ النف�س 
الب�سرية على جميع االأولويات واملقد�سات. 

و�سلطة ودولة مع وباء كورونا كيف ميكن 
اأن تطرح معادالت كانت حت�سب يف املا�سي 

من قبيل الرتف الفكري وكيف ميكن 
اأن تو�سع على املحك جتربتنا التاريخية 

واالجتماعية امل�سرتكة

لقد اأظهرت الدعوات اإىل تعليق 
م�سريات احلراك ال�سعبي والتدابري 
الراديكالية وال�سارمة التي اتخذتها 
ال�سلطة، وهي تدابري كانت تالم على 

اأنها تاأخرت يف اتخاذها

من التيه اإىل الر�ساد

24 �ضاعة
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باجلوار نباح �شديد لقطيع من الكالب ، كاأن �ُشعارا اأ�شابها ، لي�س هذا ف�شل تزاوجها ! الذي تن�شب فيه معاركها لأجل الظفر بكلبة ، فمازال 
جمتمع الكالب يعاين ندرة الإناث! ، عك�س جمتمعنا بني الب�شر الذي ل نختلف فيه عنهم كثريا ، حاولت تنا�شي نباحها دون جدوى ، وزاد 

�شجري هذا ال�شجن ال�شطراري الذي فر�شته احلكومة علينا ، كمجانني خطرين ، قالوا لنا اأن احلجر ال�شحي لن يتجاوز 15 يوما ، ثم خف�س 
اإىل 07 اأيام فيها يخمل الفريو�س وي�شبح حامله غري ناقل للمر�س ، قلت يف نف�شي هذا العلم الذي يتدارك اأخطاءه بثمانية اأيام لن اأثق فيه ، 

فبني 15و 07 كما بني ال�شموات و الأقاليم ال�شبع ، وفيها ُتباد اأمم وتظهر اخرى ،

�شر ال�شبعة اأيام

 �أيام بعد موت فريو�س كورونا 

الوليد فرج

هذه  يف  قابع  �أنا  ها  و 
منذ  �لبائ�سة،  �لغرفة 
�أخرج  مل   ، �أيام  ت�سعة 
حتت   ، مر�ت  ثالثة  �إال 
ما�سور�ت  تهديد�ت 
�لكال�سينكوف ، فاجلي�ش 
�حلياة  و  �لطرقات  ميالأ 
مكان  كل  يف  منتهية 
��ستظهار  يعني  ،�خلروج 
�لتي  �لتموين  و�سوالت 
علينا  �حلكومة  وزعتها 
�سار  بالنقود  فالتعامل   ،
عدم  و   ، �أي�سا  ممنوعا 
بطاقة  ��ستظهارك 
�لت�سنيف �لطبي حلالتك 
�إىل �قرب  يعني �قتيادك 
مركز حجر �سحي حيث 

تنتظرك �ملوت وهي 
فوق  ترت�ق�ش 
 ، �جلثث   بقايا 
�أ�سدق  �عد  فلم 
�ل�سا�سات  �أخبار 
رو�ية  فاأحد�ث    ،
للفاجر  �لعمى 
)فجل  �سار�ماغو 
�ال�سم  �جلبل( 

ت�سيطر   ، �مل�سمى  على 
ذهني  من  بقي  ما  على 
ياأتي  �لعمى  د�ء  حيث   ،
على مدينة كاملة ولك �أن 
مدينة  يف  �حلياة  تتخيل 

عمياء ..
بقي لدي بع�ش �حلليب و 
بع�ش  و  �جلنب  من  قطع 
�ملربي و من فرط قلقي 
�لتهمت ذخرية �لتمر �لتي 

كنت �عول عليها ، �قرتب 
من  رِنّها  و  �لكالب  نباح 
�أو  �أنينا  كاأن  و  �ل�رشفة 
دفعت   ، يتخللها  تاأوها 
�لفكرة عن ر�أ�سي وقررت 
بالو�سل  �خلروج جمازفا 
�لتمويني ما قبل �الأخري ، 
وبع�ش  قهوة  علبة  �قتني 
�أغر��ش �لتطهري ، و علب 
�أ�سبحت  �لتي  �سجائر 
فقط  للثقاة  و  �رش�  تباع 
تاجر  �أجد  ولعلني   ،
و�سوالت �لتموين �للئيم ، 
�لو�سوالت �لتي ال يتعدى 
ثمن �لو�حد منها 500 دج 
 ، باألف  �رش�  يبيعها  وهو 
فتجار �لوجع يخلقون يف 
�لكالب  تلك  مثل  وطني 
فال  �سعارها  ��ستد  �لتي 
�دري �أي فري�سة تنه�ش ، 

�أقلعت عن �خلروج ، فناح 
�لكالب يف �خلارج غريب 
فريو�ش  يكون  هل   ،
كورونا �نتقل �إىل �لكالب 
��سمع  مل  �لتي    ، �أي�سا 
�جلنود  من  نهرها  �أحد� 
�ملنت�رشين يف �خلارج  ، 
يوحي  �أقد�مها  دبيب  و 
 ، �الأر�ش  تغطي  باأنها 
كلبة  باأن  نف�سي  �أقنعت 

يف  د�رت  �ليوم  جميلة 
�سبقها  فاأ�سعلت  �الأرجاء 
كتاب  ��ستكمل  رحت  و 
 : بعنو�ن  ذ�تية  �سرية 
من�سي  رجل  �عرت�فات 
معاملا  �أكت�سف  و�أنا   .
�ل�سري  كتابة  يف  جديدة 
دق  بهدوء  �لباب  دق   ،
من  نظرت   ، م�ستحي 
�ل�سحرية،  �لعني  خالل 
 ، �لزهرة  �جلدة  �لهي  يا 
�أنها ت�سع كمامة ، وعلى 
يف  طاعنة  هي  حال  كل 
بهذه  �أ�سيبت  لو  �ل�سن 
وجبة  �الآن  لكانت  �للعنة 
�أخرى  لكائنات  �و  للدود 
مهما  لها  �فتح  �سوف   ،

كانت �لعو�قب.
نانا �لزهرة : م�ساء �خلري 

وليد وليدي

�لزهرة  نانا  �خلري  م�ساء 
و��ش غري �لعافية

من  و��ش   : �لزهرة  نانا 
هذ�  مع  وليدي  يا  خري 
�نا   . �لبال يل طاح علينا 
ميمتك ما تعطني�ش زوج 
هاذيك  ڤو�ّرة  ثالثة  وال 
ر�ها  حدة  نتاع  �ملهبولة 

ر�يحة تقتل روحها .
�أتيت   ، �لزهرة  نانا  حاال 
من  �سجائر  بعلبة  لها 
قارب  �لذي  �حتياطيي 
ترجيتها  و   . �لنفاذ  على 
فهي  بحدة  تعتني  �أن 
�لوحيدة �لتي ينظر �إليها 
�هلل ، غادرت نانا �لزهرة 
دعو�تها  تردد  وهي 
�أثقلته  ب�سوت   ، �ملعتادة 
حالة  ز�دت  و  �ل�سنون 
�مل�سكينة  حدة  �بنتها 
فمنذ  �سوء�،  و�سعها 
�أر  �نتقايل لهذ� �حلي مل 
حدة �إال يف �ل�رشفة وهي 

تدندن �أو تطلب �سيجارة 
�لثاين  �لطابق  يف  وهي 
�أخربين   ، �لعمارة  من 
�لذي  م�سعود  �لكهل 
�أ�سميه نايل �سات ، 
باأنها فقدت عقلها 
�بنها  ر�أت  �أن  بعد 
�أمامها  متفحما 
كهربائية  ب�سعقة 
حالتها  وز�دت 
تدهور� بعد طالقها ، 
و يف و�سط جمتمع ال 
ها مبد�م  يرحم �لكل يعرِيّ
هو  �نه  على  في�سكبوك 
 ، طفلها  عن  �سغلها  من 
 . �أ�ساع ذلك طليقها  كما 
وهي  عقلها  عن  لتتنازل 
كما ترى �الآن �سجينة مع 

�أمها �حلاجة �لزهرة . 
حملت �لو�سلني �ملتبقيني 
 ، نقدية  �أور�ق  ثالثة  و 
القتناء  �خلروج  وقررت 
بع�ش �الأغر��ش ، و قد 
يُ�رّشف  �ملرتزق  �أجد 
و�سوالت  ثالثة  يل 
 ، �لعامل  و�أرى   . �أخرى 

فلم �خرج منذ �أربعة �أيام 
. مل �أخطو �أربعة خطو�ت 
�مللعونة  �الأر�ش  على 
�سمعت  حتى  بكورونا 
يقول  خلفي  �أحدهم 
�أج�ش :  قف ..  ب�سوت  
مني  يقرتب  ور�ح  حب�ش 
�أخرجت بطاقتي و و�سل 
ر�أهما   . كالعادة  �لتموين 

ثالثة  بعد  على  وهو 
مطول�ش   : قال  و  �أمتار 
ر�ه  و�لديك  يرحم  بر� 
كورونا  غري  بقات�ش  ما 
ما  للطريق  وتخرج 
كتلو�   ، ور�ك  تخزر�ش 
لقـ...  بني  كامل  �سعب 
و  بذهول  يتحدث  كان 

تعب غربيني 
ماذ�  نف�سي  يف  ت�سالت 
�جلندي  هذ�  كالم  يعني 
؟ ومبجرد �أن و�سلت �إىل 
�لطريق كان هول �لكارثة 
فوق ما يتخيله �و يتحمله 
�أعقل �لعقالء، ال ميكن �أن 
�أكون �أنا ، قد �أكون �أعاين 
�أو  �حلو��ش  تد�خل  من 

با�سطر�ب  ي�سمى  ما 
هذه  �حل�سي  �لتكامل 
حقيقة  لي�ست  �ل�سور 
خميلتي  �إىل  �نتقلت  لقد 
فقط   �لعمى  رو�ية  من 
و  جثث   ، ...جثث 
نه�ستها  جثث  �أن�ساف 
 . �لطريق  متالأ  �لكالب 
�أين �أنا ، تر�جعت للخلف 

و رحت ��سرتجع �أنفا�سي 
يا �هلل هذ� هو �سبب نباح 
هي  و  �لبارحة  �لكالب 
ركبتي  تقو  . مل  ترت�ف�ش 
ر�جع  و�أنا  حملي  على 
�عرت�ش طريقي   ، للبيت 
�إن  وما  �لع�سكري  ذلك 
 . عرفني  منه  �قرتبت 
و��ش.. �سفت وين و�سلت 
�حلالة ؟ �أجبته : مل �خرج 
منذ �أربعة �أيام و عندما 
خرجت و جدتها جمزرة 
. كيف تطور �لو�سع بهذه 

�ل�رشعة ..      
قد  �لنا�ش    : �جلندي   
منذ  �لفريو�ش  حملت 
عند  �لفارطة  �جلمعة 

دون  للحر�ك  خروجها 
�أن ت�سعر فانت�رش �نت�سار 
�لنار يف �له�سيم . �أعلنو� 
طاقم  بقدوم  �لبارحة 
�آخر  و  �ل�سني  من  طبي 

من �يطاليا . 
�ل�سبعة  �رش  ويبقي   
فيها  يخمل  �لتي  �أيام 
عن  فيعجز  �لفريو�ش 

يف  حمفوظ   ، �النتقال 
�ل�سبع  �ل�سنابل  عدد 
�أكلهن  �للو�تي  �خل�رش 
و�سبع  ياب�سات  �سبع 
من  مثلهن  و  �سمو�ت 
�لذرة  وحتى   ، �الأر�ش 
�لوحدة  تعد  �لتي 
�لكوين  للبناء  �الأ�سا�سية 
طبقات  �سبع  من  تتاألف 
�إلكرتونية . و �سبعة �ألو�ن 
هل   . قزح  قو�ش  ت�سكل 
�أدركت �ل�رش �ل�سبعة �أيها 
عرفته  �أن  ؟  �جلندي 
 .. �لدو�ء  تعرف  �سوف 
�نبهر �جلندي  مما �سمع 
يل  ��رشح  يردد  ور�ح 
يظن  كان  و�لديك  يرحم 
�متلك  �أنني 
ق  يا تر
من  ي�سفي 
�لكورونا وقد 
�ل�رش  كان 
�أن  اليعدو 
�ملكوث  يكون 
�لبيت  يف 
كنا  �أيام  �سبعة 
�جلرمية  هذه  نتفادى 
طرف  من  �الإن�سان  �سد 
لل�سلطة  متعط�سا  قطيع 
�سعب  باأرو�ح  تالعب 
يده  غام�سا   ، كامل 
مع  متحالفا  �لدم  يف 
�ل�سيطان م�ستكمال لعبة 
ولو  �حلكم  على  �لوثوب 

على جثث �ل�سعب .

عدم ا�شتظهارك بطاقة الت�شنيف الطبي 
حلالتك يعني اقتيادك اإىل اقرب مركز حجر 

�شحي حيث تنتظرك املوت وهي ترتاق�س 
فوق بقايا اجلثث

قد اأكون اأعاين من تداخل احلوا�س اأو ما 
ي�شمى با�شطراب التكامل احل�شي هذه 

ال�شور لي�شت حقيقة لقد انتقلت اإىل 
خميلتي من رواية العمى فقط
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مبنطقة  نايل  �أوالد  �سكان  يعي�ش 
�سكرة �لتابعة لبلدية �لروي�سات و 
�لتي تبعد حو�يل 05 كلم عن مقر 
�لوالية ورقلة ، ظروف �جتماعية 
قاهرة جعلتهم يتخبطون يف كنف 
�ملعاناة و �لتهمي�ش ، حيث تلقى 
ظلت  �لوعود  من  جملة  هوؤالء 
تعرف  مل  و  �ل�ساعة  حلد  عالقة 
�مل�ساكل  حزمة  من  و    . �لنور 
�ملذكور  �حلي  فيها  يغرق  �لتي 
ال  �لتي  �ل�رشب  مياه  م�سكلة 
�ساعات  يف  �إال  حنفياتهم  تزور 
متاأخرة من �لليل ، مما دفعهم �إىل 
للتزود  طويلة  ل�ساعات  �النتظار 

بهذه �ملادة �حليوية ، ف�سال عن 
�لغائب  م�سكلة  �ل�رشف �ل�سحي 
تربط  مل  �لتي  و  باجلهة  متاما 
 ، �ل�ساعة  حلد  �لقرن  ب�سبكة 
رغم عديد �ل�سكاوي �لتي وجهها 
هوؤالء لل�سلطات �ملعنية ، �لقمامة 
هي �الأخرى �أرقت �ل�سكان يف ظل 

غياب �ساحنات رفع �لقمامة .
�مل�سكل  �حتقان  من  ز�د  ما  و 
�لتي يتم متريرها  �لعمل  عرو�ش 
بالرجوع  �لطاولة   حتت  من 
�لذين  �ل�سباب  تو�سيحات  �إىل  
�أنه   « »�لو�سط  ليومية  �رشحو� 
حتمل  عمل  ك�سوف  تقدمي  يتم 

رموز غام�سة ل�رشكات وهمية ال 
�أ�سا�ش لها من �ل�سحة ، م�سيفني 
�نتخاب  منذ  �لبلدية  م�سالح  �أن 
يف  �ملفا�سلة  ت�ستعمل  �ملجل�ش  
برجمة �مل�ساريع ، و هو ما جعل 
�ل�سكان يخرجون لل�سارع �أكرث من 
مرة ، مطالبني �جلهات �ملعنية 
�إيجاد حلول  بالتدخل �لعاجل و 
الإخر�ج حيهم من د�ئرة �لتخلف 
�أكرب  بني  من  يعد  �أنه  رغم   ،
�الأحياء بالوالية ، و يحتوي على 
ملوحني   ، هائلة  ب�رشية  طاقة 
بتنظيم وقفة �حتجاجية حا�سدة 
�ل�سلطات  تلتفت  مل  حال  يف 

يعي�سونه  �لذي  ملتعفن  للو�سع 
منذ �سنو�ت طويلة .

�جلهة  ذ�ت  �سباب  �أن  يذكر 
حركة  �سابق  وقت  يف  نظمو� 
باالأو�ساع  تنديد�  �حتجاجية 
�ملزرية �لتي يتخبط فيها حيهم 
جاءت  �لتي   و   ، �سنو�ت  منذ 
على خلفية جتاهل �ل�سلطات و 
�إق�ساء و تهمي�ش �لتجمع �ل�سكني 
�مل�ساريع  قائمة  من  �ملذكور  
�لذي  �لوقت  يف   ، �لتنموية 
��ستفادت �الأحياء �ملجاورة من 

عدة م�ساريع تنموية .
�صالح ،ب

ترويج  ظاهرة  مكافحة  �إطار  يف 
بطريقة  �لعقلية  �ملوؤثر�ت 
 ، �ل�سباب  و�سط  �رشعية  غري 
�لتابعني  �ل�رشطة  عنا�رش  جنح 
بوالية  �ل�سابع   �حل�رشي  لالأمن 
لن�ساط  حد  و�سع  ورقلة،  من 
ثالث  من  تتكون  �إجر�مية  �سبكة 

�أفر�د .
وقائعها  تعـود  �لق�سية  حيثيات 

تفيد  معلومات  �إ�ستغالل  عقب 
يف  �ل�سباب  من  جمموعة  بوجود 
باإقليم  �لعمر  من  �لثاين  �لعقد 
بتعاطي  يقومون  �الخت�سا�ش، 
�لعقلية،  و�ملوؤثر�ت  �ملخدر�ت 
لتبا�رش فور ذلك عنا�رش �ل�رشطة 
مت  �أين  �ملكاّن،  عني  �إىل  �لتنقل 
و�سبط  فيهم  �مل�ستبه  توقيف 
بحوزتهم كمية من �ملخدر�ت)كيف 

�ملهلو�سة  �الأقر��ش  و  معالج( 
بـ  يقدر  مايل  مبلغ  �إىل  باالإ�سافة 
�أين مت حتويلهم  41.500.00 دج، 
�لتحقيق  ملو��سلة  �مل�سلحة  �إىل 

معهم.
�الإجر�ء�ت  كافة  �إ�ستيفاء  وعقب 
�لقانونية �لالزمة ، مت �إجناز ملفات 
�لثالثة  �ملوقوفني  �سد  ق�سائية 
وتقدميهم �أمام �جلهات �لق�سائية 

جنحة  يف  لتورطهم   ، �ملخت�سة 
و�ملوؤثر�ت  �ملخدر�ت  حيازة 
�رشعية  غري  بطريقة  �لعقلية 
لغر�ش �لبيع، بعد �إجر�ء�ت �ملثول 
�لفوري �سد �أطر�ف �لق�سية �سدر 
دون  نافذ  حب�ش  عام  حقهم  يف 
�الإيد�ع باالإ�سافة �إىل غر�مة مالية 

تقدر بـ 50.000 دج.
اأحمد،ب 

 
�ل�سكان  و  �ل�سحة  مديرة  �أكدت 
بوالية مترن��ست �إفر�ن �سمرية يف 
يومية  به  خ�ست  �سحفي  ت�رشيح 
م�ساحلها  ت�سجيل  عن  »�لو�سط« 
��سابتها  يف  م�ستبه  و�حدة  حلالة 
جامعي  لطالب  تعود   بالكورونا 
يدر�ش بجامعة �لبليدة كانت عليه 
بع�ش �الأعر��ش �أدخل يوم �ل�سبت 
كاإجر�ء  �مل�ست�سفى  �ملا�سي 

�إحرت�زي.
من جهة ثانية �أكد رئي�ش م�سلحة 
مب�ست�سفى  �ملعدية  �الأمر��ش 
�لوالية  بعا�سمة  بغد�د  م�سباح 
مترن��ست �لدكتور �ليا�ش �أخاموك  
�أن �حلالة �مل�ستبه  يف ت�رشيح  له 
�ل�ساعة  حلد  �لوحيدة   فيها 
يف  برد  نزلة  تبدو�   �أعر��سها 
معهد  من  �لر�سمي  �لرد  �إنتظار 
عنه  قال  �الأخري  هذ�   ، با�ستور 
باإعطاء  �ملخول  �أنه   حمدثنا 
ذ�ت  موؤكد� يف   ، �لر�سمية  �لنتائج 

�ل�سدد تخ�سي�ش  قاعتني20 �رشير 
يف م�سلحة طب �لن�ساء و 45 �رشير 
يف  و  �لوالية  م�ستوى  على  موزعة 
حالة تف�سي �ملر�ش �أو�سح رئي�ش 
�أنه  �ستكون هناك  ذ�ت �مل�سلحة 
كموؤ�س�سة  ��ستغاللها  �سيتم  هياكل 
�جلديدة  �لعقلية  �الأمر��ش 
و�لتي  �جلاهزة  على120  �ملتوفرة 

مل تد�سن بعد و 23 �رشير مبد�ئياً 
جاهزة للتكفل بامل�سابني .

من جهة ثانية �أكد �لدكتور ليزيدي 
باأن  �لوقاية   م�سلحة  رئي�ش  نبيل 
تن�سيب  يف  متثلت  �الإجر�ءت 
�أزمة برئا�سة مديرة �ل�سحة  خلية 
و�ل�سكان وفيها جميع �الأطر�ف مبا 
�ملعدية  �الأمر��ش  م�سلحة  فيها 

و�ملخرب  �لطبية  و�ال�ستعجاالت 
 ، للمعد�ت  بالن�سبة  و�ل�سيدلية 
�إمكانية   �ل�سياق  نف�ش  يف  م�سيفا 
معاجلة حو�يل 200 حالة حمتملة 
لدينا  �ملتوفرة  �لو�سائل  ح�سب 
�ستكون  �لوباء  تف�سي  حالة  ويف 
و�ستتدخل  طو�ريء  حالة  هناك 
عدة جهات وحلد �ل�ساعة �حلاالت 
�مل�سابة يف �جلز�ئر كانت م�ستوردة 
�إحتكاك  لهم  كان  �أومن  ملغرتبني 
بهم كما كما بو�سع فرقة خمت�سة 
يف  بالطائر�ت  �لقادمني  ملر�قبة 
يف  وفرق  �سالح  وعني  مترن��ست 
�ملعابر �لربية يف تني زو�تني وعني 
كما  و�إينغر  �حلجاج  وعقبة  قز�م 
ح�س�ش  بتن�سيط  م�ساحله  قامت 
وتوزيع  �ملو�طنني  لفائدة  �إذ�عية 
�ملطار  م�ستوى  على  مطويات 
مع  بالتن�سيق  �مل�سافرين  وعلى 
يف  مفتوح  ويوم  �لنقل  مديرية 
�جلامعة ودر�ش منودجي ملديرية 
تكوينية  حت�سي�سية  و�أيام  �لرتبية، 

لفائدة �الأطباء.

�لتقليدية  �ل�سناعات  تعي�ش 
وقع  على  مترن��ست  بوالية 
تهدد  �لتي  �مل�ساكل  من  �لعديد 
�ملجهود�ت  رغم  م�ستقبلها 
من  �لدولة  تبذلها  �لتي  �لكبرية 
غري  �لقطاع  بهذ�  �لنهو�ش  �أجل 
�إىل  �حلاجة  �أم�ش  يف  تبقى  �أنها 

�إعادة �العتبار.
من  �قرتبت  »�لو�سط«  يومية   
ك�سفو�  و�لذين  �حلرفيني  بع�ش 
�ل�سياحية  �لغطاء عن �ملوؤهالت 
باملوروث  وثر�ئها  للمنطقة 
�غلب  يعي�ش  بحيث   ، �لثقايف 
هوؤالء �حلرفيني و�قعا غري مريح 
مثل  تقدمها  تعرت�ش  وعقبات 
�سناعة �لن�سيج و�جللود ، غري �ن 
هاته �ل�سناعات �لفنية �لتي تعد 
للرجل  �لعريق  للرت�ث  مر�دفا 
وهي  �الهقار  منطقة  �الأزرق يف 
يف  متثاقلة  بخطى  ت�سري  �ليوم 
ظل وجود عدة عقبات توؤثر على 
حديثنا  خالل  ومن   ، �ملنتجات 
هناك  �أن  �كت�سفنا  هوؤالء  مع 
يف  تقف  �لتي  �لعر�قيل  بع�ش 

بحيث  �حلرفة  هاته  تطور  وجه 
�مل�سافات  تباعد  �أن  يوؤكدون 
�لوالية �سكل عائقا يف  بني مدن 
�إي�سال �ن�سغاالتهم �إىل �مل�سئولني 
�حلرفيني  بع�ش  وجود  وكذ�لك 
يف مناطق �لنائية بعيدة عن �أعني 
�ل�سلطات يتطلب وجود ف�ساء�ت 
للتو��سل  مع هوؤالء كما �أن غياب 
�ملو�د �الأولية وندرتها خلق عديد 
ممار�سة   يف  لهوؤالء  �ل�سعوبات 
ن�ساطاتهم  باالإ�سافة �إىل عزوف 
�ل�سباب عن ممار�سة هذ� �لن�ساط 
�أخرى  ن�ساطات  نحو  و�لتوجه 
�جليل  على  �ملمار�سة  و�قت�سار 
تقدم  فر�ش  من  قل�ش  �ل�سابق 
و�ن  خا�سة  �حلرف  هاته  مثل 
بطرق  و�لن�سيج  �جللود  �سناعة 
يدوية تتطلب جهد� ووقتا كبري� ، 
وهو ما �ساهم يف عزوف �ل�سباب 
و�لتحفيز�ت  �ملجهود�ت  رغم 
يف  �لدولة  هياكل  بها  تقوم  �لتي 
�لوالئية  كالغرفة  �ملجال  هذ� 

لل�سناعات �لتقليدية وغريها .
جناة ،ح 

ك�صفت مديرة ال�صحة و ال�صكان لوالية مترنا�صت �صمرية اإفران ، اأنه مت ت�صجيل حالة واحدة 
م�صتبه يف ا�صابتها بوباء الكورونا ، مو�صحا اأنه مت �صبط كافة االجراءات االحتزارية للوقاية من 

انت�صار هذا الداء الفتاك .

ت�صخري 45 �صريرا كمركز للحجر ال�صحي 

�صنفوا منطقتهم من اجلهات املن�صية و املق�صية 

�صبط بحوزتهم خمدرات وموؤثرات عقلية 

�صيخ مدقن 

م�سوؤولو ال�سحة والوقاية بتمرنا�ست 
جاهزون للت�سدي للكورونا 

.     احلالة امل�صتبه فيها ال ت�صتدعي القلق 

�سكان  اأوالد نايل ب�سكرة يف ورقلة خارج جمال التغطية

اأمن ورقلة يطيح بثالثة �سبان 

رغم املجهودات الكبرية التي يبذلها احلرفيون 

اأمن مترنا�صت 

ال�سناعات التقليدية مهددة 
بالزوال بوالية مترنا�ست 

االإطاحة ب�سارق املنازل 

اأخبار اجلنوب

�جلر�ئم  حماربة  �إطار  يف 
بكل  �الجتماعية  و�الآفات 
�أنو�عها د�خل �الإقليم �حل�رشي 
قامت   ، مترن��ست  لوالية 
م�سالح �الأمن بالوالية ممثلة يف 
�الأمن �حل�رشي �الأول  بتوقيف 
 )19( �لعمر  من  يبلغ  �سخ�ش 
�رشقة  ق�سايا  عدة  يف  متورط 

ملنازل �ملو�طنني.
حيثيات �لق�سية تعود �إىل  عدة 
�سكاوي ر�سمية مت تقييدها من 
م�ستوى  على  �أ�سخا�ش  طرف 
�الأمن �حل�رشي �الأول ، مفادها 
على  لل�رشقة  منازلهم  تعر�ش 
،و  �ملدينة  و�سط  م�ستوى 
كذ�  و  للمعلومات  ��ستغالال 
و  �الإ�ستعالمي  �جلانب  تفعيل 
تكثيف �لتحريات و �الأبحاث �أين 
�مل�ستبه  على  �لقب�ش  �إلقاء  مت 
حتويله  و  ليتم   ، �لرئي�سي   فيه 
�أين  معه  �لتحقيق  و  �ملقر  �ىل 
�إعرتف باجلرم �ملن�سوب �إليه .

�الإجر�ء�ت  �إ�ستكمال  بعد 
تقدمي  مت  �لالزمة  �لقانونية 
�جلهات  �أمام  فيه  �مل�ستبه 
يف  �أ�سدرت  و�لتي  �لق�سائية 
نافذة  حب�ش  �سنو�ت   05 حقه 

مالية  غر�مة  و  �الإيد�ع  مع 
قدرها 200.000 دج .

      ...   و توقيف �سخ�ش �أخر 
�لطريق  يف  �ل�رشقة  ق�سية  يف 

�لعام
بالوالية  �الأمن  م�سالح  قامت 
ممثلة يف �الأمن �حل�رشي �الأول 
بتوقيف �سخ�ش يبلغ من �لعمر 
�رشقة  ق�سية  يف  متورط   )21(

هاتف نقال يف �لطريق �لعام . 
�إىل  تعود  �لق�سية  حيثيات 
من  تقييدها  مت  ر�سمية  �سكوى 
م�ستوى  على  �سخ�ش  طرف 
�الأمن �حل�رشي �الأول ، مفادها 
تعر�سه ل�رشقة هاتفه �لنقال يف 
�لطريق �لعام  على م�ستوى حي 
�ل�سف�ساف من طرف جمهولني 
كذ�  و  للمعلومات  ��ستغالال  و 
�ملو��سفات �لتي قدمها �ل�سحية 
من  �ل�رشطة  م�سالح  متكنت 
حتديد هوية �مل�ستبه فيه ، ليتم 
توقيفه و ��سرتجاع �مل�رشوقات 
بعد  �ملقر.  �إىل  حتويله  و 
�لقانونية  �الإجر�ء�ت  ��ستكمال 
�لالزمة مت تقدمي �مل�ستبه فيه 

�أمام �جلهات �لق�سائية .
�صيخ مدقن 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الأغواط

دائرة �سيدي خملوف 
بلدية �سيدي خملوف  

رقم 001 /2019 

و�سل اإيداع ملف جتديد
   جمعية  بلدية

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

2019/05/05 اإيداع ملف جتديد جمعية ذات �صبغة بلدية 
و  ال�صعبي  للفن  ال�صياحية  الثقافية  : اجلمعية  ت�صمية اجلمعية 

البارود 
�صيدي  فرحات  خمل�يف  ال�صهيد  حي   : االجتماعي  املقر 

خمل�ف 
امل�دع : حدبي م�صطفى

ال�ظيفة يف اجلمعية : رئي�س اجلمعية 
مالحظة : يجب القيام ب�صكليات اال�صهار تطبيقا لن�س املادة 

18 من القان�ن املذك�ر اأعاله 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الأغواط

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 
رقم 17 /2020

و�سل اإ�ستالم التبليغ بتغيري  
الهيئة التنفيذية 

طبقا الأحكام املادة 18 من القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �صفر 1433 
امل�افق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا الي�م : 2020/03/09 
اإ�صتالم مذكرة التعديالت امل�ؤرخة يف 2019/08/12 املتعلقة بتغيري اأمني 

املال و النائب الثالث ) اال�صتقالة ( و ع�ص� )ال�فاة ( للجمعية امل�صماة : 
احلري�س  الطيب  ال�صيخ  مل�صجد  الدينية  اللجنة   : اجلمعية  ت�صمية   -

االأغ�اط 
بتاريخ  املجددة   2005/07/31 بتاريخ   110/05  : رقم  حتت  امل�صجلة 

 2018/05/03
- املقيمة : مب�صجد ال�صيخ الطيب احلري�س االأغ�اط 

يرتاأ�صها ال�صيد : في�صل بن عائ�صة 
مالحظة :هذا ال��صل �صالح اىل غاية : 2021/05/02

 وبالتايل يجب القيام باإجراءات االإ�صهار وفقا الأحكام املادة 18 الفقرة 02 
من القان�ن ال�صالف الذكر 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية  ورقلة

دائرة : انفو�سة
بلدية : انفو�سة 

الرقم : 002 /2020
و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س 

جمعية حملية 
مبقت�صى القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �صفر 1433 امل�افق ل 
12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا الي�م : 2020/03/16 

مت ت�صليم و�صل الت�رصيح بتاأ�صي�س اجلمعية ذات الطابع الثقايف 
- ت�صمية اجلمعية : اللجنة الدينية مل�صجد ال�صيخ الطيب احلري�س 
االأغ�اط امل�صماة : جمعية بابا مرزوق لالأ�صالة و الرتاث اأنق��صة 

الكائن مقرها : مقر م�صكن بحي اال�صتقالل بلدية اأنق��صة 
لرئي�س اجلمعية ال�صيد : دالل عبد الكرمي 

تاريخ و مكان امليالد : 1989/05/14 ب�رقلة 
العن�ان : حي الن�رص بلدية اأنق��صة 

ب�صكليات  االجباري  القيام  بعد  يتم  القان�ين  :التاأ�صي�س  مالحظة 
واحدة  اإعالمية  ي�مية  جريدة  يف  اجلمعية  نفقة  على  اال�صهار 
ذات ت�زيع وطني وفقا الأحكام املادة 18 الفقرة 02 من القان�ن 

ال�صالف الذكر .

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

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

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

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

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

 التالية : 
الطراز : NCP92LBEMRK  رقم الت�صل�صلي يف الطراز : JTDBW923801104703  ، �صنة اول ا�صتعمال يف ال�صري 2008 
، رقم الت�صجيل 48-108-08730 الق�ة 005 ، الطاقة ESS  ، عدد املقاعد 5 ، الهيكل C1  ، و املت�اجدة باملنطقة ال�صناعية 
بخمي�س اخل�صنة على م�صت�ى ال�رصكة ذات امل�ص�ؤولية املحدودة )بي�باك ( ي�م : 2020/03/24 على ال�صاعة العا�رصة �صباحا 
باملنطقة ال�صناعية بخمي�س اخل�صنة على م�صت�ى ال�رصكة ذات امل�ص�ؤولية املحدودة )بي�باك ( ، املعاينة قبل عملية البيع 
خالل �صاعات العمل ، الثمن االفتتاحي 972.925.52 دج ، البيع بدون �صمان ، دفع خم�س املبلغ نقدا يف احلني ، رفع العتاد 

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

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

    حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء 
عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ

نحن املح�رص الق�صائي املعتمد لدى حمكمة ال�رصاقة جمل�س ق�صاء تيبازة، ع�ص� ال�رصكة املدنية املهنية لالأ�صتاذين/ حمدي با�صا اأحمد – حممدي مراد، 
الكائن مقرها برقم 29 حي 60 م�صكنا، عي�صات اإيدير، ال�رصاقة، امل�قع اأدنـــــــــــــاه.

الفهـــــر�س  رقــــم   ،19/2899 اجلـــدول  رقـــم   ،2019/06/12 بتاريــخ  اجلنــح«  »ق�صــم  ال�رصاقــة  حمكمــة  عــن  ال�صـادر  للحكـم  التنفيذيــة  ال�صيغــة  ومب�جــب 
.19/5551

امل�ؤيد مب�جب القرار ال�صادر بتاريخ 2019/12/24، رقم الفهــــــــــــــــر�س 19/10418.
وتنفيذا لالأمـر ال�صـادر عـن رئيـ�س  حمكمـة  ال�رصاقـة بتاريـخ 2020/03/15، حتـت رقــم 20/1366،

املت�صمن االإذن بن�رص م�صم�ن حم�رصي التبليغ الر�صمي للتكليف بال�فاء وال�صند التنفيذي بجريـدة ي�مية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.
ومبقت�صـــى امل�اد 412، 612 و613 مـــن قانــــ�ن االإجـــراءات املدنيــــة واالإداريـــة.

    نكلــــف عــن طريـــق الن�ســــر  
ال�صيــد/ م�صتــــ�ي �صمـــــــــري.

العنـ�ان : حي اللوز طريق امل�سجد، بابا اح�سن، وليـــة اجلزائــــــــــــــــــــــر.
بــاأدائه بـني يدينـا خـالل االأجـل القان�نـي :

لفائـــدة : ال�صيد/ حميداتــن علــــــي.
العنــوان   : حي العمراين رقم 52، بابا اح�صن، اجلزائــــــــــــــــــــــــــر.

املختار م�طنا له يف  دائرة اخت�صا�س حمكمة التنفيذ، مبقر  ال�رصكة املدنية  املهنية للمح�رصين الق�صائيني القائمة بالتنفيذ ال�صالف ذكـره.
-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمم�عها مببلـــــــــــــــغ 9.213.160.00 دج

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�صـة ع�صـر )15( ي�مـا لل�فـاء االإرادي ي�صـري مـن يـ�م الن�صــر، واإال تـــم التنفـــيذ �صـــده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القان�نيــــــــــة.
  حتت جميع التحفظــــــــــــات

واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�صـر لتن�صـر ن�صخـة منـه ب�صحيفـة ي�ميــة وطنيــة طبقــا للقانـ�ن.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
                                                            

حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقد تبليغ اأمر اأداء 
عن طريق الن�سر

نحن املح�رص الق�صائي املعتمد لدى حمكمة ال�رصاقة جمل�س ق�صاء تيبازة، ع�ص� ال�رصكة املدنية املهنية لالأ�صتاذين/ حمدي با�صا اأحمد – حممدي مراد، 
الكائن مقرها الرئي�صي برقم 29 حي 60 م�صكنا، عي�صات اإيدير، ال�رصاقة، امل�قع اأدنــــاه.

لفائـــدة : امل�ؤ�ص�صـة ذات ال�صخــ�س ال�احــد ذات امل�ص�ؤوليــة املحــدودة امل�صمــاة جيبــا طــراد
املمثلــة مــن طــرف م�صريهــا القان�نــي اأيــت عامــــر حممــــــــد.

الكائن مقرها : رقـــم 02 حـــي 20 اأوت تاجنانــــت، واليــــــة ميلــــــــــة.
القائم يف حقها واحلا�رص عنها يف ق�صية  احلال، وكيلها االأ�صتاذ/ بن دح� عثمان املحامي املعتمد  لدى املجلـــــــ�س.

وتنفيذا لالأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رصاقة بتاريخ 2020/03/16، حتت رقم 20/1396، املت�صمن االإذن بن�رص م�صم�ن عقد التبليغ الر�صمي الأمر االأداء 
بجريدة ي�مية وطنية على نفقة الطالــــــــــــــــــب.

ومبقت�صى امل�اد 412/ و308 وما يليها من قان�ن االإجراءات املدنية واالداريــــــــــــــــــة.
نبلــــغ عـــن طريـــق هــــذا الن�ســــر

.GROUPEMENT POLIKON KARAMADEN اإلــــى : م�ؤ�ص�صـة قرومبـ�ن ب�ليكـ�ن كرم�صـــان الرتكيــة
الكائن مقرها : طريــق الثان�يــة فيــال رقـــم 02، زرالـــــدة، اجلزائــــــــــــر.

م�صم�ن اأمر االأداء ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رصاقة تاريخ 2019/11/28، حتت رقـــــــــــم 19/5114،
ونكلفـه بدفعه بني يدينا خالل اجل خم�صة ع�رص )15( ي�ما لفائدة العار�صـــــــــــــــــــة :

مقابــل الديــن املقــدر مببلــغ 108.657.467.50 دج، م�صافــا لــه امل�صاريــف واحلقــ�ق القان�نيــة، اأي مــــا جمم�عــــــــــــــــــــه 110.817.122،17 دج.
- كما اأعلمناه باأن له احلق يف تقدمي اعرتا�صه خالل اأجل خم�صة ع�رص )15( ي�ما يبداأ من تاريخ التبليغ الر�صمي، وذلك بطريق 

اال�صتعجال اأمام القا�صي الذي اأ�صدر االأمر طبقا لن�س املادة 308 من قان�ن االإجراءات املدنية واالإداريـة.
حتــت جميـــع التحفظــــات

واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�صـر لتن�صـر ن�صخـة منـه ب�صحيفـة ي�ميـة وطنيـة طبقـا للقانــــ�ن.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
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خالد عز الدين 

ه�ؤلء الأطفال �شهادات حية 
ال�شهي�نية  ا�شتهداف  على 
وهي  حي.  فل�شطيني  لكل 
يف نف�س ال�قت ا�شرتاتيجية 
يت�اروا خلف  الذين  اجلبناء 
فرح  ويعر�ش�ن  خ�فهم، 
ووهمية  �شغرية  لنت�شارات 
يبلغ  مل  طفل  يعتقل  حينما 
احللم ومل يهجر الفطام منذ 
من  الأ�رسى  الأطفال  زمن، 
كل بقعة وحي وخميم ووادي 
وقرية يف فل�شطني دليل ادانة 
ل�ح�شية  من�ذج  لل�شجان، 
العاملي  العالم  راأ�شمالية 
احليتان  بق�شايا  تعنى  التي 
يف  والأفاعي  البحار.  يف 
والدببة  افريقيا،  �شحاري 

يف القطب ال�شمايل، وتتغافل 
عن ق�شد معاناة الآلف من 
الأطفال الفل�شطينيني الذين 
الرطبة  اجلدران  اأرهقتهم 
واأعياهم  ال�شج�ن،  يف 
التغذية.  و�ش�ء  املر�س 
الأحياء،  عامل  من  من�شي�ن 
ال�شم�س  عن  حمج�ب�ن 
واأح�شان  واله�اء  وال�شماء 
اأجدادهم  وعناق  اأمهاتهم 
الأطفال  اأ�شحابهم.  وله� 
الأ�رسى  الفل�شطيني�ن 
ق�شية �شمري عاملي، ه�ؤلء 
ما  يعان�ن  الذين  الأطفال 
املحروم�ن  الكبار.  يعانيه 
الطامع�ن  زيارة ذويهم،  من 
ل�جبات ت�شد ج�عهم. ومياه 
نظيفة. وحقائب مدار�شهم. 
من  الآخر  ال�جه  انهم 

�ش�رة  املحتل،  وح�شية 
ل�ش�ت العدالة الفارغ لالأمم 
وال�شع�ب املتح�رسة. ه�ؤلء 
يدع�ننا  ال�شغار،  الأطفال 
اآدمي  بكل  ي�شتغيث�ن  الآن، 
نعيد  اأن  الأر�س،  وجه  على 
وان�شانيتهم.  اليهم طف�لتهم 
رئاتنا  انفا�س  لهم  وجنمع 
حرياتهم.  لي�شتعيدوا 
ترتيب  لإعادة  الآن  يدع�ننا 
فرديتنا  باخت�شار  اول�ياتنا. 
احل�ش�ر  ف�شاء  امام 
امل�رسف للعطاء وامل�شاندة 
ن�شتعيد  ان  اجلماعية. 
ونخ�تنا  وكرامتنا  همتنا 
جالد  امام  لهم  فننت�رس 
وممعن  و�شاذ   �شادى  عبثي 
كل  على  امل�ت  جتربة  فى 
ما ه� فل�شطيني. وا�شتمرار 

ده�س احالمنا كامال هانت 
واحلزن  ال�جع  عليها  وهان 
الأطفال ال�رسى  والهزمية. 

هي حكاية لن جندها ال يف 
دولة امنت العقاب فاأ�شاءت 
طهر  وامتطت  الدب 

الباطل وتع�شفت يف ظاللها 
النهار  وا�شحة  يف  و�رسقت 
وال�شالة  العي�س  يف  حقنا 

والغ�شب  واحلب  والعبادة 
من  مئات  واحلياة.  والمل 
�شج�ن  يف  الأ�رسى  اأطفالنا 
 ، الفا�شى  ال�شهي�نى  العدو 
ن�رستهم.  ت�شت�جب  ق�شية 
الأدنى  حده  واجبا  وتفر�س 
ان نبعث اإليهم امال باأنهم يف 
القلب،  و�ش�يداء  العني  ب�ؤب�ؤ 
حدب  كل  يف  نقارع  اأن 
اإ�شنادهم  اأجل  من  و�ش�ب 
نقف  اأن  عزائمهم،  ورفع 
دولية  قان�نية  �شاحة  كل  يف 
ف�شاء  كل  ويف  اإقليمية.  اأو 
حمفل  كل  ويف  اإعالمي، 
منظمة  كل  ويف  �شيا�شي، 
دولية،  اأو  اإقليمية  اأو  حملية 
من  جزء  نخ�ش�س  اأن 
و�شالنا  اإليهم  لنبعث  جهدنا 

وحر�شنا ودعمنا.  
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 االعتقال يف �شجون االحتالل ال�شهيوين لي�س �شلبا للحرية فح�شب، اأنه انتقام ال�شر �شد الفل�شطيني االن�شان.. وال�شالم.. الطفل واملراأة.. الرجل.. وال�شيخ.. العامل.. 
والزاهد، يف م�شرية ال�شجان امللوثة بالعار ثمة حقيقة يرويها القيد القا�شي الذي اأدمى اأعمار رجالنا ون�شائنا، لكن العار االإ�شرائيلي متادى يف جربوته، لي�شل ال�شجان 

ال�شهيوين هذه املرة لي�شتهدف االأطفال دون �شن الر�شد او البلوغ.

حياة يراد لها املوت...

 الأطفال الأ�صرى يف ال�صجون ال�صهيونية

حديث القد�س

ظروف  اأية  الحتالل  دولة  ت�شتغل 
وقمعها  اإجراءاتها  لت�شديد  م�اتية 
للحركة الأ�شرية التي ت�شكل طليعة 
من  بحريتها  �شحت  ل�شعبنا  ث�رية 
اأجل حرية �شعبها الذي ل يزال يئن 
يعمل  الذي  الحتالل  وطاأة  حتت 
احتالله  تاأبيد  اأجل  من  وي�شعى 
المريكية  الدارة  من  بدعم 
�شاربا  ترامب،  دونالد  ورئي�شها 
العراف  بكل  احلائط  بعر�س 
مير  يكاد  فال  الدولية.  والق�انني 
اأي ي�م من اليام، اإل وترى اإدارات 
القمعية  باأجهزتها  ممثلة  ال�شج�ن 
وهي ت�شدد اإجراءاتها �شد احلركة 
اقتحام  عمليات  من  الأ�شرية 
لغرفهم وتفتي�شها بعد اإخراجهم من 
غرفهم و�شط اأج�اء ال�شتاء والربد 
بع�شهم  عزل  جانب  اىل  القار�س، 
يف زنازين اأ�شبه بكه�ف قدمية، بل 
ال��شطى،  الع�ش�ر  ب�شج�ن  �شبيهة 
اىل  تنقلهم  اأثناء  عليهم  والعتداء 
وغريها  وامل�شت�شفيات،  املحاكم 
التي  القمعية  املمار�شات  من 
ال�شلبة  وطنيتهم  من  النيل  هدفها 
وغريه  لالحتالل  ميكن  ل  والتي 
الأ�شرية  احلركة  لأن  منها،  النيل 

م�حدة يف م�اجهة هذه النتهاكات 
القمعية  الحتالل  اأ�شاليب  وجميع 
ب�شلة.  لالن�شانية  متت  ل  والتي 
بحق  الحتالل  ممار�شات  واآخر 
  140 من  حرمانهم  هي  ال�رسى 
ي�شرتونها  التي  ال�شلع  من  �شنفا 
من اإدارات ال�شج�ن مبا فيها م�اد 
تنظيف  وم�اد  �رسورية  غذائية 
ت�شاعد  التي  ال�شلع  من  وغريها 
غرفهم  على  البقاء  يف  الأ�رسى 
نظيفة واحلفاظ على احلد الأدنى 
اإدارات  واأن  خا�شة  �شحتهم  من 
معي�شة  ح�لت  الحتالل  �شج�ن 
الأ�رسى يف ال�شج�ن على ح�شابهم 
وح�شاب اأهاليهم لأنها ل تقدم لهم 
اأية ل�ازم حياتية، يف اإطار �شيا�شتها 

النيل من عزميتهم.
الجراءات  هذه  جاءت  وقد 
العدائية يف ال�قت الذي تنت�رس فيه 
ك�رونا  فريو�س  خا�شة  الأمرا�س 
الذي ينت�رس يف العامل مبا فيه دولة 
الحتالل كالنار يف اله�شيم، والذي 
النظافة  على  مقاومته  تعتمد 
رفع  جانب  اىل  الأوىل  بالدرجة 
الفريو�س،  لهذا  اجل�شم  مقاومة 
معناها  الحتاللية  والجراءات 
الأ�رسى،  الفريو�س  ي�شيب هذا  ان 
خا�شة واأنها اأي�شا مل تقدم على اأية 

خط�ات احرتازية يف �شج�نها ملنع 
هذا الفريو�س من ال��ش�ل لال�رسى، 
بل على العك�س من ذلك متاطل يف 
تنفيذ الجراءات الحرتازية. وقد 
ال�شج�ن  اإدارات  انتهاكات  اأدت 
عزمهم  عن  ال�رسى  اعالن  اىل 
�شد  ت�شعيدية  بخط�ات  البدء 
ي�م  من  ابتداء  الإدارات  هذه 
 2020/03/20 امل�افق  اجلمعة 
هذه  عن  ترتاجع  مل  حال  يف 
حال  ويف  املناه�شة،  الجراءات 
مل�اجهة  خط�ات  اتخاذ  يتم  مل 
ومن  ال�شج�ن.  يف  ك�رونا  فريو�س 
قيادة  جميعا  علينا  الأ�رسى  حق 
منا�رستهم  وم�اطنني  وف�شائل 
ب�شتى الطرق، خا�شة واأن �شلطات 

ال�شج�ن  باإدارات  ممثلة  الحتالل 
�شم�د  من  للنيل  »ك�رونا«  ت�شتغل 
ان  اأ�رسى احلرية. �شحيح  ووطنية 
اجلميع ي�شخر كل جه�ده من اأجل 
ذلك  ان  اإل  للفريو�س،  الت�شدي 
ال�شغ�ط  ممار�شة  دون  يح�ل  لن 
الحتالل  �شج�ن  م�شلحة  على 
قراراتها  عن  الرتاجع  اأجل  من 
اأ�رسانا بالدرجة الوىل  التي مت�س 
ترك  عدم  ويجب  والأ�شا�شية. 
الأ�رسى ل�حدهم يف م�اجهة هذه 
النتهاكات التي لن يك�ن م�شريها 
اإرادة  اأمام  املحت�م  الف�شل  �ش�ى 
الأ�رسى،  و�شم�د  ووحدة  اإا�رسار 
الذي  و�شعبهم  قيادتهم  من  بدعم 

لن ين�شى ن�شالتهم وت�شحياتهم.

الحتالل وهجمته اجلديدة على اأ�صرى احلرية
اأمين  املقد�شي  الأ�شري  يدخل 
ال�شيخ ربحي ال�رسباتي )53 عام( 
عامه الإعتقايل الثالث و الع�رسين 
�شج�ن  داخل  الت�ايل  على 
الحتالل. وكان اأمين قد اأعتقل 
تعر�س  و  1998/3/17م  بتاريخ 
�شباط  قبل  من  قا�س  لتحقيق 
امل�شك�بية،  معتقل  يف  ال�شاباك 
عمليات  بعدة  بالقيام  اإتهم  فقد 
امل�شت�طنني  ا�شتهدفت  فدائية 
القد�س،  يف  القدمية  البلدة  يف 
و  م�شت�طن  اأثرها  على  قتل 
حلركة  النتماء  ،و  اآخر،  اأ�شيب 
فتح، وقد حكمت عليه املحكمة 
مدى  بال�شجن  الإحتاللية 
و  بلطفه  اأمين  وعرف  احلياة. 
كل  اأحبه  فقد  الرائعة،  روحه 
مدافع  وه�  معه،  عا�س  من 
و   ، ال�طنية  ال�حدة  عن  �رس�س 
الأ�رسى ب)امل�اطن( فه�  يلقبه 
معروف بهذا ال�شم على م�شت�ى 
يف  تنقل  قد  و  ال�شج�ن،  كافة 
اعتقاله  ي�م  الأ�رس  قالع  كافة 
حامل  �شابرة  زوجة  خلفه  ترك 

يف �شهرها الأول و ثالثة اأطفال، 
اأما  و   ،، حنني   ، حممد  عالء، 
تتمكن  اأن  دون  ولدت  فقد  يارا 
من احت�شان والدها، فقد ولدت 
بثمانية  والدها  اعتقال  بعد 
القد�س  اأمين  ع�شق  اأ�شهر. 
اإىل  و�شلت   ،، ت��شف  ل  لدرجة 
مدافعا  كان  قد  و  اجلن�ن،  حد 
وكان  حق�قهم،  و  الأ�رسى  عن 
يبذل جهدا كبريا من اأجل تاأمني 
ال�شج�ن.  داخل  اإحتياجاتهم 
وقد اإعتقل اأمين اأكرث من مرة و 
اأم�شى عدة �شن�ات داخل الأ�رس 

قبل اعتقاله الأخري

الأ�صري املقد�صي اأمين ال�صرباتي 
يدخل عامه الإعتقايل األ 23
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والد الأ�سرية نورهان اإبراهيم : 

�شمودها وثباتها ر�شالة حتدي لالحتالل وك�شر �شوكته 
.      ال�سعب الفل�سطيني لن يركع  مهما كلفنا الثمن

قبل اأن تكمل عالجها اإثر اإ�سابتها بر�سا�سه ، اقتاد الأحتالل الطالبة الطفلة نورهان اإبراهيم خ�سر عواد ، لأقبية التحقيق يف �سجن "امل�سكوبية "، فلم يراعي طفولتها و�سدمتها 
با�ست�سهاد ابنه عمها هديل عواد اأمامها ، ومعاناتها من ر�سا�ساته التي توزعت بني يدها وبطنها وقدمها ، فق�ست 24 يومًا و�سط العزل وال�سغوط والتحقيق ، وبعد رحلة عذاب بني 
املحاكم ، حوكمت بال�سجن الفعلي 13 عاما ون�سف وغرامة مالية 30 األف �سيكل ، ورغم ذلك ، يقول والدها " ما زالت �سابرة وقوية ، تتحدى الحتالل و�سجونه بعزمية وبطولة 
مع اخواتها الأ�سريات اللواتي حولن ال�سجون ملراكز للتثقيف ومدار�س وجامعات "، وي�سيف " ن�سعر بامل كبري لفراقها ، لكننا نفخر بها ، ونت�سرع لرب العاملني اأن يفرج كربها مع 

باقي الأ�سريات وال�سرى لنفرح بحريتهم وخال�سهم من الحتالل و�سجونه ".

تقرير:  علي �سمودي 

من حياتها ..
عن  نورهان  وا�سم  ذكر  يغيب  ال 
ا�رستها ومنزلها يف خميم قلنديا 
والدها  يعرب  كما  فاجلميع   ،
  ،" حممد  اأبا   " اخلم�سيني 
يفتقد االبنة اخللوقة وامللتزمة 
دينياً ، �ساحبة ال�سخ�سية القوية 
"  قبل  ، ويقول  والروح اجلميلة 
20 عاماً ، ولدت نورهان الثانية 
يف عائلتنا املكونة من 10 اأنفار 
، تربت ون�سات يف املخيم على 
الوالدين  بر   ، العالية  االخالق 
وال�سالة وال�سوم والقران الكرمي 
، �ساحبة طموح و حمبة لعائلتها 
، وقد كان لها دور كبري يف تعليم 
اخوانها ال�سغار ومتابعة امورهم 
 ،" والدتها  بعد  ثانية  كمربية 
مدار�س  يف  تعلمت    " وي�سيف 
ال�سف  لغاية  وانهت  عقب  كفر 
العا�رس ، فاالحتالل حرم طفلنت 
الدرا�سي  م�سوارها  اكمال  من 
كونها    رغم  اعتقالها  ب�سبب 

قا�رس" .

ال�سهيدة والعتقال ..

نباأ  ، و�سلنا  و�سائل االعالم  عرب 
ابنة  وا�ست�سهاد   نورهان  اعتقال 
 ، عاماً   15 عواد  هديل  عمها 
 2015/11/23 بتاريخ   " ويقول 
وهديل  نورهان  زيارة  وبعد   ،
عودتهما  وخالل   ، للقد�س 
يافا  �سارع  ويف  املنزل  اىل 
قوات  اطلقت  القد�س،  يف 
عليهما  النار  خا�سة  ا�رسائيلية 
وا�سيبت  هديل  فا�ست�سهدت   ،
اليد  ابنتي بثالثة ر�سا�سات  يف 
اليمنى و البطن وقدمها الي�رسى 
"، وي�سيف " ع�سنا �سدمة كبرية 
الفاجعة واخلرب املوؤمل  من هول 
بني  رهيبة  حالة  يف  وا�سبحنا   ،
اخبار  وانقطاع  هديل  ا�ست�سهاد 
االحتالل  تكتم  التي  نورهان 
على و�سع ا�سابتها وم�سريها "، 
ويكمل "  يف عر�س وطني حا�سد 
ورغم احلزن وال�سدمة  ، �سيعت 
قلنديا  خميم  يف  هديل  ال�سهيدة 
العائلة  مع  للت�سامن  هب  الذي 
بقيت  بينما   ، معنوياتها  ورفع 

م�سري  على  خوفاً  تنزف  قلوبنا 
ابنتنا الثانية نورهان ".

خلف الق�سبان ..

االحتالل  وا�سل   ، اأيام  لعدة 
التكتم على او�ساع نورهان وتاثري 
حتى   ، حياتها  على  اال�سابة 
مل�سفى  بنقلها  عائلتها  علمت 
 " والدها  ويقول   ، ا�رسائيلي 
ظل  يف  اللحظات  ا�سعب  ع�سنا 
انقطاع اخبار ابنتي التي عزلوها 
يف امل�سفى ومل ي�سمحوا بزيارتها 
حتى علمنا من املحامي انه رغم 
حالتها ال�سحية واال�سابة ، بقيت 
�سامدة وثايتة و�سابرة رغم انف 
االحتالل "، وي�سيف " مل يراعي 
 ، وا�سابتها  طفولتها  االحتالل 
فاحتجزت و�سط حرا�سة م�سددة 
ملدة ا�سبوع كامل ، مقيدة اليدين 
احلديدية  بال�سال�سل  والقدمني 
واخ�سعوها  بل   ، �رسيرها  يف 
ويكمل   ،" العالج  للتحقيق خالل 
" ال�سدمة اجلديدة التي تلقيناها 
طفلتي  بنقل  االحتالل  قيام   ،
يف  التحقيق  لزنازين  اجلريحة 

�سجن امل�سكوبية الذي احتجزت 
و�سط  يوماً   24 مدار  على  فيه 

ظروف �سعبة وقا�سية ".
احلكم التع�سفي ..

االحتالل  نقل   ، التحقيق  بعد 
ه�سارون   " �سجن  اىل  نورهان 
رحلة  لتبداأ   ،" الدامون   " ثم   "
 ، املعاناة اجلديدة بني املحاكم 
ويقول والدها " رف�س االحتالل 
االفراج عنها ليت�سنى لنا عالجها 

لفرتات  متديدها  وا�ستمر   ،
ومعاناتها  ا�سابتها  رغم  خمتلفة 
كبري  بامل  ن�سعر  ونحن  الكبرية  
كلما �ساهدناها مقيدة وحما�رسة 
بال�سجانني "، وي�سيف " بعد  17 
جل�سة حمكمة ، ق�ست املحكمة 
 13 نورهان   ب�سجن  املركزية 
مالية  وغرامة  ون�سف  عاما 
فكرمنا   ، �سيكل  الف   30 بقيمة 
رب العاملني واياها بال�سرب امام 
هذه املحنة والظلم الكبري الذي 

مل  الذي  علينا  االحتالل  فر�سه 
يكتفي بجرمية ا�سابتها بل �رسق 
خلف  بزجها  وايامها  عمرها 

الق�سبان ".
خلف الق�سبان ..

اهمية   ، حممد  اأبو  الوالد  يوؤكد 
دعم االأ�سريات وتعزيز �سمودهن 
التي  البط�س  �سيا�سات  وجه  يف 
، ويقول  ال�سجون  متار�سها ادارة 
االحتالل  عاقب   ، فرتة  قبل   "
بحرمانهن  واال�سريات  ابنتي 
وفر�س  والكانتني  الزيارات  من 
الحتجاجهن  مالية  غرامات 
وازالة  بحقوقهن  ومطالبتهم 
الفورة  يف  املراقبة  كامريات 
امل�سايقات  هذه   " وي�سيف   ،"
 ، ببطولة  اال�سريات  تتحداها 
الوقوف جلانبهن  املطلوب  لكن 
والزام  بهن  اال�ستفراد  ومنع 
ن�ست  كما  مبعاملتهن  االحتالل 

القوانني واالعراف الدولية ".
التحدي بالتعليم ..

والد  يقول   ، واعتزاز  بفخر 

باميانها   ، نورهان   " االأ�سرية 
برب العاملني و�سمودها وثباتها 
ال�سجن  واقع  مع  تاقلمت   ،
اال�سريات  ت�سارك  وا�سبحت 
وت�سثمر   ، احلرية  معركة 
والعبادة  ال�سالة  يف  اوقاتها 
والدرا�سة واملطالعة "، وي�سيف 
" ا�ستطاعت بحمد اهلل ،  اكمال 
�سهادة  على  واحل�سول  درا�ستها 
وهذا  بنجاح  العامة  الثانوية 
لالحتالل  الكبري   التحدي  هو 
ملراكز  بتحويلها  و�سجونه 
فاال�سريات   ، والدرا�سة  للتعليم 
دورات  وينظمن  اللغات  يتعلمن 
ثقافية واكادميية ، وامنية ابنتي 
اجلامعية خالل  درا�ستها  اكمال 
اعتقالها  �سنوات  من  تبقى  ما 
ال  ان  العاملني  لرب  ن�سلي  التي 
تطول "، ويكمل " ر�سالتي البنتي 
قوتها  على  واحلفاظ  ال�سمود 
وعزميتها ، فالفرج قريب وهذه 
�سوف  والقيد  تطول  لن  ال�سدة 
العاملني   لرب  واحلكم  ينك�رس 
اأ�سري  على  �سجن  يغلق  ولن 

واأ�سرية ".

الناطق الإعالمي لنادي الأ�سري الفل�سطيني عبد اهلل الزغاري

و�شع الأ�شرى خطري يف ظل �شبح كورونا 
تقرير: جنيب فراج 

اأعرب الناطق االإعالمي لنادي االأ�سري 
الفل�سطيني عبد اهلل الزغاري عن قلقه 
�سفوف  يف  كورونا  وباء  انت�سار  من 
اال�ستهتار  جراء  من  وذلك  اال�رسى 
يف  ال�سجون  م�سلحة  به  تتعامل  التي 
يتعلق  مبا  الوباء  مكافحة  مو�سوع 
يف  �سديد  اإهمال  فهناك  باالأ�رسى 
من  ال�سعوبة  يف  غاية  ظروف  ظل 
يقل  ال  الذي  االحتالل  ووباء  االأ�سل 
واأو�سح  الكورونا.  وباء  عن  خطورة 
عن  احلديث  وقبل  انه  الزغاري 
اأ�سري  الكورونا فان نحو خم�سة اأالف 
�سعبة  ظروف  يف  ميرون  واأ�سرية 
االحتالل  �سيا�سيات  جراء  وخطرية 
االأمن  لوزير  �سبق  فقد  االإ�رسائيلية 
الداخلي االإ�رسائيلي جلعاد اردان قد 
اال�رسى  بحق  ظاملة  قرارات  ا�سدر 
من بينها منع زيارات اال�رسى من قبل 
بدواعي  االأوىل  الدرجة  من  اأهاليهم 
بحق  باهظة  غرامات  وفر�س  اأمنية 
املئات منهم و�سيا�سة االإهمال الطبي 
واأ�سرية من املر�سى  اأ�سري  بحق 700 
ومائتي  اجلرحى  اال�رسى  وع�رسات 

يف  يقبعون  الذين  االأطفال  من  اأ�سري 
داخل  اإن�سانية  وغري  �سعبة  ظروف 
ولذلك  االأ�سريات،  وكذلك  ال�سجون، 
هو  كورونا  قبل  اال�رسى  و�سع  فان 
ال  كورونا  بعد  ما  بالك  فما  كارثي 
داخل  واخليام  فالغرف  اهلل  �سمح 
ب�سكل  مكتظة  االحتاللية  ال�سجون 
من  تاريخيا  مطالبات  وهناك  كبري 
ولكن  االكتظاظ  م�سكلة  حل  اجل 
الحياه ملن تنادي الن االكتظاظ �سكل 
من اإ�سكال حماربة اال�رسى وقمعهم. 
االإحداث  من  عدد  الزغاري  و�رسد 
لدى  باالنت�سار  كورونا  بداأت  ان  منذ 
اثارا  تركت  وكلها  االإ�رسائيلي  الكيان 
اأ�سري  عزل  بينها  ومن  اال�رسى  على 
زنازين  اىل  النقب  �سجن  من  نقل 
�سجن ع�سقالن بعد ان قالت م�سلحة 
حرا�س  من  �سابطا  ان  ال�سجون 
انه  وتبني  االأ�سري  مع  تعامل  ال�سجن 
اإدارة  اأيام نفت  م�ساب بكورونا وبعد 
الفح�س  بان  وقالت  ذلك  ال�سجون 
النهائي تبني ان احلار�س غري م�ساب 
فاعبد االأ�سري اىل �سجن النقب وهذا 
على  يدل  فاإمنا  �سيء  على  دل  ان 
م�سلحة  ارتباك  ثمن  يدفع  من  ان 

ال�سجون هم اال�رسى اأنف�سهم. اإ�سافة 
املعي�سة  الظروف  فان  ذلك  اىل 
للحياة  مالئمة  لي�ست  ال�سجون  داخل 
االآدمية فكيف حينما نتحدث عن وباء 
اتخذتها  التي  االإجراءات  وان  فتاك، 
الكورونا  ملواجهة  ال�سجون  م�سلحة 
حرا�س  حماية  منها  الهدف  كان 
بني  ومن  العاملني،  وبقية  ال�سجون 
هذه االإجراءات اإلغاء املحاكم حلماية 
 ، اال�رسى  ولي�س  واملوظفني  الق�ساة 
اال�رسى  زيارات  من  املحامني  ومنع 
االأهايل  زيارات  منع  وكذلك  بالكامل 
ال�سجون  مديرية  توفر  ومل  لذويهم 
اأهاليهم  مع  اال�رسى  لتوا�سل  بديال 
ات�ساالت  توفري  عرب  هنا  واملق�سود 
بع�سهم  يطماأنوا  كي  اأمنية  هاتفية 
اىل  اإ�سافة  اأحوالهم،  على  البع�س 
انه ال �سمح اهلل وان تف�سى الفايرو�س 
الرعاية  بتوفري  ثقة  هناك  فلي�س 
 ، كورونا  ملواجهة  الالزمة  الطبية 
التعقيم  ملواد  تام  انعدام  وكذلك 
الغرف واخليام  وعدم توفريها داخل 
ولذلك فاننا نحمل امل�سوؤولية اجلانب 
االإ�رسائيلي على حياة اال�رسى يف ظل 

“�سبح الكورونا”.

الأ�سري اأبو نا�سر 

اأول اأ�شري يح�شل على ع�شوية نقابة املدربني الفل�شطينيني
للدرا�سات  االأ�رسى  مركز  مدير  اأفاد 
 " االأ�سري  اأن  حمدونة  راأفت  الدكتور 
�سكان  من   ،  " نا�رس  اأبو  ر�سدى  اإياد 
مواليد  من   ، البلح  دير  مبدينة  غزة 
بتاريخ  واملعتقل   ، 1983/8/7م 
 ، عام   18 واملحكوم   ،  2003/6/10
يف  فل�سطينى  اأ�سري  كاأول  ح�سل  قد 
ع�سوية  على  اال�رسائيلية  ال�سجون 
 pta الفل�سطينيني  املدربني  نقابة 
وفق ال�رسوط واملعايري التى و�سعتها 
بعد  النقابة  يف  الع�سويات  جلنة 
تنمية  يف  متعددة  م�ساقات  اإكمال 
املوارد الب�رسية . و�سكر د. حمدونة 
 pta الفل�سطينيني  املدربني  نقابة 
�سبري  ماهر  االأ�ستاذ  راأ�سها  وعلى 
باب  بفتح  الكرمية  اللفتة  هذه  على 
الفل�سطينيني  لالأ�رسى  الع�سويات 
وفق  اال�رسائيلية  ال�سجون  يف 
، واأكد  النقابة  ال�رسوط واملعايري يف 
االبداعية  اجلوانب  على  د.حمدونة 
خالل  من  الفل�سطينيني  لالأ�رسى 
ال�سيا�سات  بر�سم  التدريبية  الدورات 
القادة  لتخريج  والربامج  واخلطط 
وملء  العقل،  واإعمال  والكوادر، 
وممار�سة  يفيد،  مبا  واإدارته  الوقت 

الع�سف الذهني من خالل النقا�سات 
واإدارة  امل�ستمرة،  واجلل�سات 
روح  وزرع  االأفكار،  ومعاجلة  العقل 
والنقد  االآخرين،  مع  واحلوار  القبول 
ومراقبة  الذات  ومعرفة  الذاتي، 
وحل  التفكري،  ومهارات  النف�س، 
منهجية  بطرق  واالأزمات  امل�سكالت 
وتنوع  والتكتيكات،  البدائل  عرب 
واالبتكارية،  االإبداعية  املجاالت 
واإيجاد ا�سرتاتيجيات لتطوير االأ�رسى 
ناحيته  من   . والقدرات  واالأ�سريات 
�سدد االأ�ستاذ �سبري على دعم االأ�رسى 
من خالل نقابة املدربني الفل�سطينيني 
pta ، والتى انطلقت وفق روؤية وطنية 
الوطن،  اأبناء  من  املدربني  اجتاه 
هو  لها  �سعار  و�سعت  اأنها  حيث 
االإ�ستثمار يف االإن�سان، وح�سلت على 
الرتاخي�س القانونية لها وفق القانون 
لتحقق  وانطلقت  الفل�سطيني، 
واملعرفية،  التطويرية  اأهدافها 
التي  ا�سرتاتيجيتها  و�سعت  حيث 
تهتم يف تطوير املدرب الفل�سطيني، 
التدريبية  قدراته  بناء  خالل  من 
يف  مهاراته  وثقل  واال�ست�سارية، 
جماالت التدريب املختلفة، وتدريبه 

التدريبية  احلقائب  �سناعة  على 
خارج  ت�سويقها  وكيفية  املحرتفة، 
الوطن، كما اأنها تهتم يف و�سعه على 
وتطوير  العاملية  االأعمال  من�سات 
والأعماله،  لذاته  الت�سويقية  اأدواته 
احرتافية.  اأعمال  �سابقة  و�سناعة 
نا�رس  اأبو  االأ�سري  اأن  بالذكر  جدير 
با�ستهداف  اتهام  الئحة  له  موجهة 
مرات  ل�سبع  غزة  يف  امل�ستوطنني 
فى  عدة  دورات  على  وح�سل   ،
ال�سجون  داخل  الب�رسية  التنمية 
منظمات  دبلوم  �سهادة  ويحمل   ،
جمتمع مدنى ، ودبلوم تاأهيل " دعاة 
التطبيقية  الكلية  من   " وحمفظني 
 ، بغزة  اال�سالمية  للجمعة  التابعة 
التاريخ من  البكالوريو�س يف  و�سهادة 
وبكالوريو�س   ، بغزة  االأق�سى  جامعة 
جامعة  من  ال�سيا�سية  العلوم  يف 
وبكالوريو�س   ، دي�س  اأبو   - القد�س 
القد�س  جامعة  من  اجتماعيات 
االعتقال  اأثناء  وجميعها  ملفتوحة 
 ( فى  ال�سجون  غالبية  يف  وتنقل   ،
ورامون   ، والرملة   ، ع�سقالن  �سجن 
، وهدارمي ، واي�سل ، واأوهليكيدار ، 

وجلبوع ومعتقل النقب ( . 
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عي�شة ق.

مفاو�ضات  جل�ضة  له  كانت  �أنه 
خالل  �لزمالك  م�ض�ؤويل  مع 
�جل  ت�ن�س من  �لفريق يف  ت��جد 
م�ضابقة  �ضمن  �لرتجي  م��جهة 
له  عربو�  �إفريقيا،  �أبطال  ر�بطة 
خاللها عن �هتمام باال�ضتفادة من 
�مكانياته، لكنه �ضدد �أن �مل�ض�ؤولني 
يف نادي �لقلعة �لبي�ضاء مل يقدم�� 
عر�ضا ر�ضميا من �أجل �لتعاقد مع 
بن عيادة وذلك عن طريق مر��ضلة 
ال  �لذي  ق�ضنطينة  �ضباب  ناديه 

يز�ل متعاقد� معه �إىل غاية نهاية 
هذ� �مل��ضم.

�إىل  �أنه حتدث  �أ�ضاف في�ضل عبيد 
�مل�رشف  من�ض�ر  مرت�ضى  �أمري 
�لزمالك  نادي  يف  �لكرة  على 
يف  �لنادي  من  رغبة  عن  و�أو�ضح 
قمي�س  يحمل  عيادة  بن  روؤية 
العبيه  تع�ي�س  �أجل  من  �لزمالك 
�لنقاز  حمدي  �لت�ن�ضي  �ل�ضابق 
�لعقد  ف�ضخ  �أن  لهة  �ضبق  �لذي 
ب�ضبب  بالزمالك  يربطه  كان  �لذي 
�ملالية،  �مل�ضتحقات  تلقيه  عدم 
وك�ضف يف نف�س �ل�ضدد �أن �لالعب 

�ل�ضابق لنادي �حتاد �لعا�ضمة ميلك 
�ل�طن  وخارج  د�خل  من  عرو�ضا 
�مل��ضم  نهاية  بعد  يدر�ضها  و�ض�ف 
م�ضتقبله  بحث  يف  �لتاأين  �أجل  من 
�لكروي و�لعمل على �إختيار �لعر�س 
�الأمر  ي�ضتغل  حتى  له،  �الأن�ضب 
لتط�ير �مكانياته م���ضلة لفت �نتبا 
�لناخب �ل�طني جمال بلما�ضي، �أين 
�أو�ضح �ملتحدث �أن بن عيادة تلقى 
�لتح�ضريي  �لرتب�س  �إىل  ��ضتدعاء 
�لذي كان مربجما للمنتخب �ل�طني 
تاأجيل  عقب  �إلغاوؤه  يتم  �أن  قبل 
�لقدم  لكرة  �الإفريقي  �الحتاد 

�ملباريات �لت�ضف�ية لكاأ�س �إفريقيا 
لالأمم 2021 �ملقررة يف �لكامريون 

ب�ضبب �نت�ضار وباء »ك�رونا«.
»لزمالك  قناة  نفت  �ملقابل،  يف 
�نت�رشت  �لتي  �الأخبار  يف«  تي 
ح�ل تعاقد �إد�رة �لرئي�س مرت�ضى 
وهر�ن،  مدينة  �بن  مع  من�ض�ر 
له من  �أ�ضا�س  �الأمر ال  �أن  و�أكدت 
�أخبار  �نت�رشت  حيث  �ل�ضحة، 
�إبر�م  ح�ل  �أم�س  �أول  منذ  كثرية 
نهائي  ن�ضف  �إىل  �ملتاأهل  �لنادي 
�مل�ضابقة �لقارية �الأوىل يف �لقارة 

�ل�ضمر�ء تعاقد� مع بن عيادة.

اأّكد في�شل عبيد مناجري الالعب عبد القادر بن عيادة �شحة االت�شاالت التي با�شرتها اإدارة نادي 
الزمالك امل�شري بخ�شو�س اإمكانية التفاو�س وج�س النب�س �شعيا منها على التعاقد مع العب نادي 

�شباب ق�شنطينة نهاية هذا املو�شم، ويف هذا ال�شياق اأو�شح املتحدث يف ت�شريحات اإعالمية عن اهتمام 
زملكاوي من اأجل �شم املدافع االأمين لت�شكيلة »ال�شيا�شي« اإىل �شفوف تعدادهم حت�شبا للمو�شم الكروي 

املقبل، اأين ا�شتطرد يف هذا اخل�شو�س 

مناجري بن عيادة ي�ؤكد مفاو�ضاته  مع الزمالكتلفزيون الزمالك تي يف ينفي التعاقد معه

بط�لة  نهائيات  تاأجيل  ي�يفا  منح 
�أمم �أوروبا 2020 �إىل �لعام �ملقبل 
�مل�ضتجد،  ك�رونا  فريو�س  ب�ضبب 
لتقرير  �ل�قت  بع�س  �لقارة  �أندية 
قر�ر�ت  لكن  �ملقبلة،  خط��تها 
�ضعبة تنتظر �جلميع ب�ضاأن م�ضري 
فريو�س  و�أدى  �حلايل،  �مل��ضم 
بحياة  �أودى  �لذي  »ك�فيد-19« 
�لعامل  ح�ل  �ضخ�س   7900 نح� 
�ضبه  �ضلل  �إىل  �أم�س  �ضباح  حتى 
�لريا�ضية،  �ملناف�ضات  يف  كامل 
�لقدم  كرة  م��عيد  غالبية  وتعليق 
�ل�طني  �الأوروبية على �مل�ضت�يني 
�الأ�ضا�ضي  �ل�ض�ؤ�ل  لكن  و�لقاري، 
�لذي يطرح �الآن ه� ب�ضاأن �ملدى 
و�إىل  �ل�باء،  ملفاعيل  �لزمني 
�أي  يف  �حلا�ضم  �لعامل  يبقى  متى 
و�أ�ضبحت  �تخاذه،  �ضيتم  قر�ر 
للفريو�س،  �أ�ضا�ضية  ب�ؤرة  �أوروبا 
بعدما �ن�ضمت فرن�ضا �إىل �إيطاليا 
�إغالق  تد�بري  تطبيق  و�إ�ضبانيا يف 
حركة  على  قي�د  وفر�س  �ضارمة 

�لتنقل و�ل�ضفر ومنع �لتجمعات.
ويف حني مل يتم بعد حتديد م�عد 
�أو  �مل�ضابقة،  هذه  ال�ضتئناف 
ي�روبا  لالأندية  �لثانية  �مل�ضابقة 
على  حاليا  �لرتكيز  ين�ضب  ليغ« 
با�ضتكمال  �لكفيلة  �ل�ضبل  �إيجاد 

�مل��ضم، وه� ما يفر�س تعقيد�ت 
�جلدولة  �ضعيد  على  و��ضعة 
�ملزدحمة �أ�ضال حتى قبل �لت�قف 
�الإيطايل  وقال  �حلايل،  �لق�رشي 
�أندريا �أنييللي رئي�س ر�بطة �الأندية 
�الأوروبية ورئي�س نادي ج�فنت��س: 
�بتكار  على  �الآن  �لرتكيز  »�ضيك�ن 
�لبط�الت  م��ضم  الختتام  حل�ل 
بطريقة   2020-2019 �ملحلية 
�ضمان  ذلك  من  و�أبعد  عملية، 
ككل  و�ملجتمع  �لقدم  كرة  ع�دة 
�حلياة  �ىل  ممكن  وقت  �أ�رشع  يف 
�لطبيعية، وقد يتطلب �ل��ض�ل �ىل 
مناف�ضات  تقلي�س  عملية،  نتيجة 
ليغ«.  و«ي�روبا  �الأبطال  دوري 
ومن �حلل�ل �ملتد�ولة، �إقامة ربع 
)بدال  و�حدة  مبار�ة  وفق  �لنهائي 
على  و�إياب(،  ذهاب  مبار�تي  من 
و�لنهائي  �لنهائي  ن�ضف  يقام  �أن 
�لذهبي �ملتعمدة  بطريقة �ملربع 

غالبا يف مناف�ضات كرة �ل�ضلة.

قرارات �ضعبة بعد تاأجيل 
دوري اأمم اأوروبا

خطة عاجلة ال�ضتكمال مناف�ضات الربميريليغ
�لدوري  �أندية  روؤ�ضاء  و�ضع 
عاجلة  خطة  �ملمتاز  �الإجنليزي 
�إثر  �حلايل  �مل��ضم  ال�ضتكمال 
وقررت  حاليا،  �ملناف�ضات  ت�قف 
�ملمتاز  �الإجنليزي  �لدوري  ر�بطة 
 4 حتى  �لدوري  مناف�ضات  �إيقاف 
�أفريل �ملقبل، ب�ضبب تف�ضي فريو�س 
ك�رونا �مل�ضتجد، و�ضتعقد �لر�بطة 
�جتماعا مهما �لي�م ملناق�ضة طرق 
خ�ض��ضا  �ملناف�ضات،  ��ضتئناف 
بعد قر�ر �الحتاد �الأوروبي بتاأجيل 
 2020 �أوروبا  �أمم  كاأ�س  مناف�ضات 

حتى �ضيف 2021. وتخ�ضى �الأندية 
�أن تك�ن �إجنلرت� �لبلد �ل�حيد �لذي 
ولهذ�  م��ضمه،  �إكمال  ي�ضتطيع  لن 
يف  �ل�ق�ع  لتجنب  خطة  و�ضعت 
عليه  ترتتب  �لذي  �ملطب  هذ� 
وتن�س  مه�لة،  �قت�ضادية  �آثار 
»ذ�  ل�ضحيفة  على  وفقا  �خلطة 
 92 �ملباريات  �إقامة  على  �ضن«، 
�أب��ب  خلف  بالدوري  �ملتبقية 
حمايدة،  �أر�س  وعلى  م��ضدة 
بت�قيت  مبار�ة  كل  و�ضتقام 
مع  غريها،  عن  متاما  خمتلف 

تلفزي�نيا،  �مل��جهات  كل  بث 
جميع  �ضتقام  �القرت�ح،  و�ضمن 
ثالثة،  �أو  ملعبني  على  �ملباريات 
�إقليم  يف  تك�ن  �أن  �ملت�قع  ومن 
�نت�ضار�  ي�ضهد  �لذي ال  ميدالندز 
كثيفا لفريو�س ك�رونا. وقد ي�ضهد 
مبار�تني  �إقامة  و�حد�  ملعبا 
تخ��س  �أن  على  ذ�ته،  �لي�م  يف 
�لفرق �للقاء�ت كل 3 �أيام من �أجل 
�إنهاء �مل��ضم يف �ل�قت �ملحدد، 
�مل��فقات  على  �حل�ض�ل  �رشط 
�إقامة  من  و�لهدف  �لر�ضمية، 

ثالثة،  �أو  ملعبني  يف  �ملناف�ضات 
تخفي�س عدد �الأطباء و�ملعاجلني 
يف  �مل�ضاهمني  �الأمن  ورجال 
وتاأمل  �ملباريات،  هذه  تاأمني 
�إقامة  خالل  من  �لدوري  ر�بطة 
حمايدة،  �أر�س  يف  �ملباريات 
خارج  �مل�ضجعني  جتمهر  عدم 
باري�س  مع  حدث  كما  �ملالعب، 
د�خل  مبار�ته  يف  جريمان  �ضان 
دورمت�ند  ب�رو�ضيا  �أمام  �لديار 

مب�ضابقة دوري �أبطال �أوروبا.
ق.ر.

�لدولية  �الأوملبية  �للجنة  �أكدت 
�تخاذ  تعتزم  ال  �أنها  �لثالثاء، 
هذه  يف  جذرية  قر�ر�ت  �أي 
ط�كي�  �ألعاب  ب�ضاأن  �ملرحلة 
تز�ل  ال  �أنها  م�ضيفة   ،2020
ملتزمة متاما بتنظيم �الأوملبياد 
تف�ضي  رغم  �أ�ضهر  �أربعة  خالل 
عامليا.وذكرت  ك�رونا  فريو�س 
حمادثات  عقب  بيان  يف  �للجنة 
مع �الحتاد�ت �لريا�ضية �لدولية 
على  تغيري�ت  جتري  قد  �إنها 

لالأوملبياد  �مل�ؤهلة  �لبط�الت 
باإقامة  قدما  �ضتم�ضي  لكنها 
 24 بني  م�عدها  يف  �الألعاب 
ي�لي� و9 �أغ�ضط�س �ملقبلني.من 
�ل�ضحة  منظمة  �أكدت  جهتها، 
�لعاملية �أن عدد حاالت �الإ�ضابة 
بلغ  ب«ك�فيد-19«  �مل�ؤكدة 
 13 �ملا�ضية  �ضاعة  �لـ24  خالل 
بذلك  لريتفع  حالة   و903  �ألفا 
�مل�ضت�ى  على  �حلاالت  جمم�ع 

�لعاملي �إىل 167511.

اللجنة االأوملبية الدولية ت�ؤكد 
اإقامة اأوملبياد ط�كي� يف م�عده

ك�ضف �الأوكر�ين �أندريه �ضيفت�ضينك� 
يز�ل  ال  �أنه  �ل�ضابق  ميالن  جنم 
�ل�ضابقني  زمالئه  مع  �ت�ضال  على 
»ميالن  م�ؤكًد�:  �لرو�ض�نريي  يف 
�ضيفا  ولعب  قلبي«،  يف  د�ئًما 
منا�ضبتني،  يف  ميالن  بقمي�س 
و�لثانية   2006-1999 من  �الأوىل 
�ضبيل  على   2009-2008 م��ضم 
�الإعارة من ت�ضيل�ضي، و�رتبط ��ضم 
�ضيفت�ضينك� 43 �ضنة بتدريب ميالن 
خالل فرتة ت�يل مارك� جيامباول�، 
قبل �ال�ضتقر�ر على �ضيتفان� بي�يل 
يف  �ضيفت�ضينك�  وقال  �لنهاية،  يف 
الغازيتا  ل�ضحيفة  ت�رشيحات 

باول�  �إىل  »�أحتدث  �ضب�رت:  ديل� 
�ألي�ضاندرو  �أندريا بريل�،  مالديني، 
�إنه  فيريي،  وب�ب�  ك��ضتاك�رتا، 
على  �أتابعه  للغاية،  م�ضحك 
�إن�ضتغر�م«، و�أ�ضاف: »ميالن د�ئًما 
وعن  �أ�ضدقائي«.  مثل  قلبي،  يف 
تف�ضي فريو�س ك�رونا يف  ر�أيه يف 
قلب  لديها  »ميالن�  قال:  �إيطاليا، 
ا«،  �أي�ضً كبرية  وم�ضت�ضفيات  كبري 
وتابع: »�أعرف من �لتجربة، �الأطباء 
كفاءة  وذوي  ر�ئع�ن  و�ملمر�ضات 
»�ض�ف  بجد«.و�أكمل:  ويعمل�ن 
ل�  حتى  �لفريو�س  من  يتخل�ض�ن 
�ضتنجح  ي��جه�ن �ضع�بات،  كان�� 

�إيطاليا، هي بيتي �لثاين و�ضتنجح«، 
و��ضرت�سل: »ال �أق�ضم بني جماهري 
متاًما  وج�فنت��س،  وميالن  �إنرت 
�أن�ضار  �أق�ضم ميالن� بني  مثلما ال 
و�لنري�تزوري«،  �لرو�ض�نريي 

جيد،  ب�ضكل  عامل�ين  »لقد  و�أمت: 
�الأزمة  �أن  يف  �ضك  لدي  لي�س 
فقط  �إيطاليا  دفعت  لقد  �ضتمر، 
ثمن ك�نها �أول دولة �أوروبية ت��جه 

هذه �حلالة �لطارئة«.

�شيفتي�شنكو:

 اأزمة اإيطاليا �ضتمر وميالن دائًما يف قلبي

ناديه  ميكيل  �أوبي  ج�ن  ترك 
�أنه  طر�بزون �ضب�ر �لرتكي م�ؤكد�ً 
��ضتمر�ر  جتاه  بالر�حة  ي�ضعر  ال 
�لرتكي  �لدوري  مباريات  �إقامة 
فريو�س  تف�ضي  رغم  �ملمتاز 
�ضب�ر  طر�بزون  و�أكد  ك�رونا، 
�لنيجريي  �لالعب  �أن  بيان  يف 
�لعام �ملا�ضي  للنادي  �ن�ضم  �لذي 
رحل   2021 ماي  حتى  بعقد 
عاماً   32 ميكيل  وكان  بالرت��ضي، 
�ن�ضتغر�م:  على  ح�ضابه  يف  قال 
من  �حلياة  يف  �أهم  �أ�ضياء  »هناك 
�أ�ضعر  »ال  و�أ�ضاف:  �لقدم«،  كرة 
كرة  لعب  يف  �أرغب  وال  بالر�حة 
�لكل  �مل�قف،  هذ�  يف  �لقدم 
يجب �أن يظل يف منزله مع �أ�رشته 
�حلرج«،  �ل�قت  هذ�  يف  و�أحبائه 
�أن يلغى الأن  وتابع »�مل��ضم يجب 

�لعامل ي��جه �أوقاتاً م�ضطربة«. 
بط�الت  مناف�ضات  تعليق  ومت 
�لدوري �خلم�س �لكربى يف �أوروبا 
�إنكلرت� و�إ�ضبانيا و�أملانيا و�إيطاليا 

وفرن�ضا - باالإ�ضافة لدوري �أبطال 
لكن  �الأوروبي  و�لدوري  �أوروبا 
وتقام  م�ضتمر  �لرتكي  �لدوري 
كما  جماهري،  بدون  �ملباريات 
ي�ضبه  �لذي  �لفريو�س،  ت�ضبب 
من  يقرب  ما  و�أ�ضاب  �الإنفل�نز� 
200 �ألف �ضخ�س و�أودى بحياة ما 
يف  �لعامل،  ح�ل   7500 على  يزيد 
ك�با  وكاأ�س  �أوروبا  بط�لة  تاأجيل 
على  �لفريو�س  �أثر  كما  �أمريكا، 
�لريا�ضية  �الأحد�ث  من  �لعديد 

�لدولية.   

اأوبي ميكيل يرتك طرابزون 
�ضب�ر ب�ضبب ك�رونا



عبرّ الالعب الدويل اجلزائري 
عن  الالوي  عبد  اأيوب 
افتخاره واالعتزاز بتلقي اأول 
دعوة يف م�شواره الكروي من 
الوطنية،  االألوان  حمل  اأجل 
الذي  اليوم  اأن  اأو�شح  حيث 
ا�شتدعاء  اأول  خالله  تلقى 
املنتخب  برتب�ص  لاللتحاق 
االأجمل  كان  االأول  الوطني 
النجاحات  واأكب  حياته  يف 
م�شواره  عب  حققها  التي 
ا�شتطرد خالل  اأين  الكروي، 
العب  بها  اأدىل  ت�رصيحات 
اإىل  ال�شوي�رصي  �شيون  نادي 
ال�شوي�رصية  االإعالم  و�شائل 
يعتب  اخل�رص  مع  اللعب  اأن 

يف  العب  الأي  كبريا  �رصفا 
�شمن  والتواجد  اجلزائر، 
معنيا  العبا   23 قائمة 
بالدفاع على االألوان الوطنية 
كان ال�شعادة التي قدمها اإىل 
تنتظر  كانت  التي  عائلته 
وتاألقه  جناحاته  جت�شيد 
اإىل  م�شتحقة  لدعوة  بتلقيه 

�شفوف الت�شكيلة الوطنية.
اأنه  الالوي  عبد  اأو�شح 
احلال  متوا�شعة  عائلة  من 
الأول  توقيعه  فاإن  وبالتايل 
م�شواره  يف  احرتايف  عقد 
نافذة  يعتب  كان  الكروي 
اإنقاذ لعائلته وحت�شنب حالتها 
االجتماعية، وتطرق املدافع 

احتاد  لنادي  ال�شابق  االأمين 
التي  امليزات  اإىل  العا�شمة 
التي  وال�شفات  بها  يتمتع 
ميلكها عندما اأ�شار اأنه العب 
مييل اإىل حب املزاح والرتكيز 
على اجلوانب االإيجابية على 
او حميطه  العائلي  امل�شتوى 

اأن من  اأو�شح  الكروي، بينما 
�شخ�شيته  متيز  التي  العيوب 
الرنفزة  اإىل �رصعة  انه مييل 
اإىل  ي�شعى  الذي  االأمر  وهو 
العادية  حياته  يف  حت�شينه 

ومبيادين كرة القدم.
 عي�شة ق.
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عي�شة ق.

تطورات  ح�شب  دوما  وذلك 
بالدنا  يف  ال�شحي  الو�شع 
يف  ال�شعبة  املرحلة  وجتاوز 

من  والتاأكد  الوباء  انت�شار  ظل 
التي  احلرجة  احلالة  تخطي 

تعرفها اأرجاء املعمورة.
د رئي�ص الفاف  يف املقابل، �شدرّ
خري الدين زط�شي على �رصورة 

اأخذ االأمور مبحمل اجلدية فيما 
يح�شل من انت�شار لوباء كورونا 
الذي ي�رصب بالدنا على غرار 
خمتلف دول العامل، وهو الذي 
اأم�ص  ظهرية  غاية  اإىل  ح�شد 

جمموع  من  وفيات   6 جمموع 
طالب  حيث  موؤكدة،  حالة   72
موقع  على  ن�رصها  ر�شالة  يف 
�رصورة  اجلميع  من  الفاف 
اإىل  واال�شتماع  احلذر  توخي 

التعليمات من اأجل االإ�رصاع يف 
تنفيذها والتعامل معها بجدية 
يحمد  ال  اأمور  وقوع  لتفادي 
د املتحدث على  عقباها، و�شدرّ
الهيئات الكروية والريا�شية اإىل 

االإجراءات  تنفيذ  على  العمل 
االحرتازية واحرتامها من اأجل 
الو�شع احلايل ب�شالمة،  جتاوز 
الفر�شة  زط�شي  وا�شتغلرّ 
اإىل  الدعوة  توجيه  اأجل  من 

كبار  منهم  وخا�شة  املواطنني 
منازلهم  التزام  اأجل  من  ال�شن 
من  احلماية  حتت  والبقاء 
املر�ص الذي يعتب �شعبا على 

اأ�شحاب املناعة ال�شعيفة.

نا�شد االأ�شرة الكروية واملواطنني اإىل احرتام االإجراءات االحرتازية 
لوباء كورونا

زط�ضي ي�ؤجل اجتماع املكتب 
الفدرايل اإىل 31 مار�س

اأّجل رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�شي تاريخ انعقاد اجتماع 
املكتب الفدرايل ال�شهري الذي  كان مربجما بتاريخ 23 مار�س املقبل، وذلك ب�شبب انت�شار 

وباء كورونا، تفاديا اإىل انت�شار الوباء يف ظل اتخاذ االإجراءات االحرتازية لتفادي التنقل 
واخلروج اإال لل�شرورة، واأعلنت الفاف يف بيان على موقعها االلكرتوين ان االجتماع املقبل 

للمكتب الفدرايل مربمج بتاريخ جديد وهو 31 مار�س القادم 

غ�الم وناب�يل ي�ضتاأنف�ن التدريبات يف 
23 مار�س القادم

االإيطايل  نابويل  نادي  �شيكون 
�شفوفه  يف  ين�شط  الذي 
اجلزائري  الدويل  الالعب 
يف  االأندية  اأول  غوالم  فوزي 
عودتها  اأعلنت  التي  العامل 
جديد،  من  التدريبات  جو  اإىل 
وباء  وانت�شار  تف�شي  ظل  يف 
ال�شدد  هذا  ويف  كورونا، 
االإيطايل  اجلنوب  نادي  اأعلن 
املوقع  على  ن�رصه  بيان  يف 
التدريبات  اأن  للفريق  الر�شمي 

 23 بتاريخ  ت�شتاأنف  �شوف 
جتري  و�شوف  املقبل  مار�ص 
خالل  اجلماعية  التدريبات 
املر  وهو  ال�شباحية،  الفرتة 
الظروف  ظل  يف  ياأتي  الذي 
العامل  يعرفها  التي  املرتدية 
ب�شفة  واإيطاليا  عامة  ب�شفة 
يف  الدول  اأكب  واأنها  خا�شة 
من  تعاين  التي  اأوروبا  قارة 
الوباء، بعد تف�شيه عب جمموع 
وفاة  اإىل  اأدى  �شخ�ص  األف   28

اإىل  �شخ�ص   2000 من  اأكرث 
اأن  املقرر  من  وكان  اأم�ص. 
االأي�رص  الظهري  رفقاء  يلعب 
للمنتخب الوطني مباراة غياب 
لدوري  النهائي  ثمن  الدور 
بر�شلونة  اأمام  اأوروبا  اأبطال 
يقرر االحتاد  اأن  قبل  اال�شباين 
تاأجيل  القدم  لكرة  االأوروبي 
االأوروبية  املناف�شات  جميع 

ب�شبب وباء كورونا.
ع.ق.

ك�شف عن جانبه املرح و�شرعة الرنفزة يف �شخ�شيته اليومية

عبد الالوي: دع�تي للخ�ضر اأكرب اجنازاتي واللعب للخ�ضر 
�ضرف لكل جزائري

ال�شلطات الكامريونية را�شلت الكاف ال�شتحالة برجمتها يف موعدها االأ�شلي

تاأجيل بط�لة اإفريقيا للمحليني ر�ضميا
لكرة  االإفريقي  االحتاد  قرر 
تاأجيل  اأم�ص  اأول  القدم 
االإفريقية  االأمم  كاأ�ص  بطولة 
من  كان  التي  للمحليني، 
و25   4 بني  اإقامتها  املقرر 
الكامريون،  يف  املقبل  اأفريل 
خطابا  »الكاف«  واأر�شلت 
االحتادات  جلميع  ر�شميا 
القارية،  بالبطولة  امل�شاركة 
اأكد خالله اأنه يف ظل انت�شار 
املتزايد  كورونا  فريو�ص 
جلنة  وتو�شية  بالكامريون، 

تاأجيل  تقرر  الطوارئ 
»كاف«  وا�شتند  امل�شابقة، 
ال�شحة  منظمة  تقارير  اإىل 
توقف  بجانب  العاملية، 
دول  عدة  يف  ال�شفر  رحالت 
يعلن  ومل  ال�شمراء،  بالقارة 
املوعد  االإفريقي  االحتاد 
البطولة،  الإقامة  اجلديد 
مو�شحا اأنه �شيحدده يف وقت 
املوقف  درا�شة  بعد  الحق 

بالكامل.
يف  اأعلن  قد  »كاف«  وكان 

مباريات  تاأجيل  �شابق،  وقت 
االأمم  كاأ�ص  ت�شفيات 
غري  الأجل   2021 االإفريقية 
م�شمى، وكانت وزارة الريا�شة 
من  طلبت  قد  الكامريونية 
ر�شمي  خطاب  يف  »كاف«، 
بعد  املحليني،  بطولة  تاأجيل 
الطبية  التقارير  مراجعة 
فريو�ص  بانت�شار  اخلا�شة 
وناق�شت  البالد،  يف  كورونا 
كامريونية،  حكومية  جهات 
كل االأمور اخلا�شة با�شت�شافة 

تو�شية  وقدمت  امل�شابقة، 
لوزارة الريا�شة برف�ص اإقامة 
املحدد  موعدها  البطولة يف 
م�شبقا، وكانت جلنة الطوارئ 
باالحتاد االإفريقي لكرة القدم 
قد ا�شتقرت اأي�شا على تاأجيل 
الن�شخة  و�شت�شهد  البطولة، 
اأمم  بطولة  من  املقبلة 
م�شاركة  للمحليني  اإفريقيا 
بينهم منتخبان  فريقا من   16

عربيان هما املغرب وليبيا.
ق.ر.

اإمكانية رحيله هذا ال�شيف واردة والنادي اال�شباين يريد متديد العقد

تعطل املفاو�ضات بني ماندي وريال بيتي�س 
ب�ضبب ك�رونا

لت املفاو�شات التي جتمع  تعطرّ
الدويل اجلزائري  الالعب  بني 
ناديه  واإدارة  ماندي  عي�شى 
اال�شباين  بيتي�ص  ريال 
معه  العقد  متديد  بخ�شو�ص 
»كورونا«،  وباء  تف�شي  ب�شبب 
بني  املفاو�شات  توقفت  اأين 
الو�شعية  ظل  يف  الطرفني 
ا�شبانيا  ت�رصب  التي  ال�شحية 
اأوروبي  بلد  ثاين  تعتب  والتي 
ولهذا  الوباء،  انت�شار  يعرف 
»اآ�ص«  جريدة  اأكد  الغر�ص، 
مفاو�شات  اأن  اأم�ص  اال�شبانية 
للخ�رص  املحوري  املدافع 
حني  اإىل  لت  تاأجرّ ناديه  واإدارة 
الذي  وهو  االأو�شاع،  ن  حت�شرّ
الذي  العقد  على  يتبق  مل 

بيتي�ص  ريال  ناديه  مع  يربطه 
باعتبار  واحدا  مو�شما  �شوى 
 2021 جوان   30 يف  ينتهي  اأنه 
قادما  ب�شفوفه  التحق  بعدما 
ال�شباق  ناديه  �شفوف  من 

ملعب رمي�ص الفرن�شي.
اأكد امل�شدر اأن اإمكاينة رحيل 
نهاية  بيتي�ص  ريال  ماندي عن 
ظل  يف  قائمة  املو�شم  هذا 
تلقاها  التي  الكثرية  العرو�ص 
م�شاركته  منذ  خا�شة  الالعب 
مع املنتخب الوطني يف كاأ�ص 
اإفريقيا �شائفة العام املن�رصم 
وتتويجه  الفتة  ب�شورة  وتاألقه 
اإال  م�رص  يف  القاري  باللقب 
املطاف  نهاية  يف  ف�شل  اأنه 
اإ�شايف مع  البقاء ولعب مو�شم 

اندي  امن  رغم  بيتي�ص،  ريال 
يبقى اأي�شا حمل اهتمام اإدارة 
بر�شلونة  اال�شباين  العمالق 
الذي يبحث عن تدعيم كتيبته 
الدفاع  قوي يف حمور  بالعب 
الذي  الرهيب  يف ظل الرتاجع 
يعرفه هذا املن�شب مع ت�شكيلة 
مقدمتهم  يف  »البلوغرانا« 
الذي  بيكيه  جريارد  الكالوين 
رهيب،  ب�شكل  م�شتواه  تراجع 
االأندل�شي  النادي  اإدارة  اأن  اإال 
متلك رغبة قوية يف االحتفاظ 
بخدمات العبها اجلزائري يف 
عليه  ت�شفر  �شوف  ما  انتظار 
خالل  املفاو�شات  عملية 

الفرتة املقبلة.
عي�شة ق.

اوكيدجا اأف�ضل العب مليتز �ضهر فيفري
الدويل  احلار�ص  اختري 
اجلزائري األك�شندر اأوكيدجا 
�شفوف  يف  ال�شهر  العب 
ناديه نيم خالل �شهر فيفري 
خالل  وذلك  املنق�شي، 
عملية اال�شتفتاء التي اأطلقها 
الدرجة  يف  النا�شط  النادي 
و�شارك  الفرن�شية  االأوىل 
النادي، وجاء  فيها جماهري 
اختيار جماهري نيم حلار�ص 
زميله  ح�شاب  على  اخل�رص 

بناء  ديالو  حبيب  ال�شنغايل 
اإىل امل�شتويات الرائعة التي 
يحققها خالل الن�شف االأول 
من املو�شم الكروي اجلاري 
وهو الذي مت ت�شنيفه �شمن 

احلرا�ص  اأف�شل  اأحد  قائمة 
انطالق  منذ  »الليغ«  يف 
بالنظر  اجلاري،  املو�شم 
فورمة  اأف�شل  يف  لتواجده 
تاأتي  الذي  وهو  وا�شتعداد 
يف  واالأرقام  االإح�شاءات 
اأف�شل  واأنه  خا�شة  �شاحله 
حار�ص يف الدوري الفرن�شي 
لكرات  الت�شدي  حيث  من 

املناف�شني مبجموع 153.
ع.ق.

الي�يفا ينفي تت�يج ليفرب�ل وبر�ضل�نة
ت�شيفرين  األك�شندر  نفى 
االأوروبي  االحتاد  رئي�ص 
املزاعم  اأم�ص  القدم  لكرة 
مت�شدري  باأن  تفيد  التي 
املحلية،  امل�شابقات 
وبر�شلونة  ليفربول  مثل 
يف  الدوري  بلقب  �شيتوجون 
ب�شبب  املو�شم،  اإلغاء  حال 

تف�شي فريو�ص كورونا، وقال 
ت�رصيحات  خالل  ت�شيفرين، 
�شن«  »ذا  �شحيفة  نقلتها 
»�شاهدت  البيطانية: 
من  العديد  اإىل  وا�شتمعت 
تفيد  التي  الزائفة،  االأخبار 
باإنهاء  ن�شح  يويفا  باأن 
وحتديد  االآن،  الدوريات 

من  اأ�شا�ص  على  بطلها 
حاليا«،  ال�شدارة  يف  يتواجد 
اإن  القول  »ميكنني  واأ�شاف: 
�شحيحة،  غري  االأخبار  هذه 
م�شابقات  اإنهاء  هو  هدفنا 
الدوري، ومل نن�شح باأي �شيء 
منها«.  الأي  القبيل  هذا  من 
على  حاليا  ليفربول  ويرتبع 

االإجنليزي  الدوري  �شدارة 
يحتل  بينما  املمتاز، 
الكالت�شيو،  قمة  جوفنتو�ص 
ب�شدارة  بر�شلونة  وينفرد 
ميونخ  بايرن  الليغا، ومي�شك 
ويبتعد  البوند�شليغا،  بزمام 
باري�ص �شان جريمان مبقدمة 

ق.ر.الليغ 1.



رئي�س  تيبا�س  خافيري  �أكد   
�أن  �ال�سباين  �لدوري  ر�بطة 
�ملو�سم  �إنهاء  هو  �لهدف 
رغم  �مللعب  يف  �حلايل 
كورونا  فريو�س  تف�سي 
خالل  �أنه  ُم�سرًي�  موؤخًر�، 
�ملقبلة  �لقليلة  �الأيام 
جلدولة  خطة  و�سع  �سيتم 
تيبا�س،  وقال  �ملباريات، 
نقلتها  ت�رصيحات  خالل 
�الإ�سبانية:  »ماركا«  �سحيفة 
توؤكد  �الأخرية  »�الجتماعات 
حتى  �ملو�سم  �سنلعب  �أننا 

هناك  و�ستكون  �لنهاية، 
و�أ�ساف:  ُمعلنة«،  مو�عيد 
�لر�بطة  من  جلنة  »�ست�سكل 
لدر��سة  �الإ�سباين  و�الحتاد 
مباريات  مالئمة  كيفية 
مع  �الأوروبية  �مل�سابقات 
لقاء�ت �لليغا، والز�لت هناك 
نهاية  على  متبقية  جولة   11
»بالفعل  وتابع:  �لدوري«، 
�الأ�سبوع،  نهاية  عطلة  يف 
مقرتحات  خم�سة  �أر�سلنا 
�لزمنية،  للجد�ول  خمتلفة 
خمتلفة«،  بد�ية  تو�ريخ  مع 

�إعادة  هو  »هدفنا  و�ختتم: 
�جلد�ول  جميع  تنظيم 
�مل�سابقات  جلميع  �لزمنية 
يف �أوروبا، يف غ�سون 10 �أيام 

كحد �أق�سى«.

يو�جه بر�سلونة �أزمة حمتملة 
بطلها �لثنائي نيمار د� �سيلفا 
العبا  مارتينيز  والوتارو 
و�إنرت  جريمان  �سان  باري�س 
ي�ستهدف  �للذ�ن  ميالن، 
�سمهما  �لكتالوين  �لنادي 
وبح�سب  �ملقبل،  �ل�سيف 
ديبورتيفو«  »موندو  �سحيفة 
�لكتالونية ميثل عدم �متالك 
�سفر  جلو�ز  والوتارو  نيمار 

�أمام  كبرية  عقبة  �أوروبي 
لو�ئح  وتن�س  �لبلوغر�نا، 
�الحتاد �الإ�سباين لكرة �لقدم 
قيد  ناٍد، يف  كل  �أحقية  على 
خارج  من  فقط  العبني   3

�الحتاد �الأوروبي.
حاليا  بر�سلونة  وميتلك 
فيد�ل  و�أرتورو  ميلو  �آرثر 
�لعجوز،  �لقارة  خارج  من 
عليه  �سيكون  وبالتايل 
�إذ�  �أحدهما  عن  �لتخلي 
والوتارو  نيمار  �سم  �أر�د 
�أن  �ل�سحيفة  و�أ�سافت  مًعا، 
للرحيل،  �الأقرب  هو  فيد�ل 
ميالن  �إنرت  �هتمام  ظل  يف 
خدماته،  على  باحل�سول 

وبالتايل �إذ� �قت�رصت �الأمور 
فال  والوتارو  نيمار  على 
�الأزمة  لكن  م�سكلة،  توجد 
حال  يف  �ستظهر  �حلقيقية 
�أي  �سم  يف  بر�سلونة  رغب 
العب �آخر من خارج �الحتاد 
�سيوؤثر  حيث  �الأوروبي، 
��ستعادة  �إمكانية  على  ذلك 
�لرب�زيلي  لالعبه  �لنادي 
ريال  �إىل  �ملعار  �إمير�سون 
بيتي�س حاليا، هذ� باالإ�سافة 
�لذي  ويليان،  �سم  ملحاولة 
بالبار�سا  ��سمه  �رتبط 
عقده  �سينتهي  حيث  كثري�، 
�ملو�سم  بنهاية  ت�سيل�سي  مع 

�جلاري.

�أعلن نادي جوفنتو�س �الإيطايل 
يف بيان ر�سمي ن�رص يف موقعه 
عن  �أم�س  �أول  �الإنرتنت  على 
�أّن نتائج �لفحو�سات �خلا�سة 
العبه  ب�ساأن  كورونا  بفريو�س 
جاءت  ماتويدي  �لفرن�سي 
�لثاين  �إيجابية، وهذ� �لالعب 
ي�ساب  �لذي  جوفنتو�س  من 
زميله  بعد  كورونا  بفريو�س 
�ليويف  وذكر  روغاين،  د�نييلي 
�أّن ماتويدي يف عزلة باملنزل 
كما  جيدة  �ل�سحية  وحالته 
و�أ�ساف  �أعر��س،  بدون  �أّنه 
جوفنتو�س: »�لالعب يف عزلة 
�الأربعاء  منذ  طوعية  منزلية 
مار�س«،   11 �ملو�فق  �لفائت 
�سي�ستمر  �أّنه  �إىل  م�سري�ً 
للنظام  و�سيخ�سع  مبر�قبته 
ويحتفل  �ملتبع،  �ل�سحي 
�ملقبل  �ل�سهر  ماتويدي 
مبيالده 33، وقد مّدد موؤخر�ً 
حتى  جوفنتو�س  مع  عقده 

�سارك  بعدما   2021 جومان 
هذ� �ملو�سم يف 31 مبار�ة.

وحلق ماتويدي بزميله روغاين 
�لذي �أ�سبح �الأربعاء �ملن�رصم 
�لدرجة  دوري  من  �أول العب 
�إ�سابته  عن  يعلن  �الأوىل 
�مل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
�سحاياه  عدد  و�سل  �لذي 
 7500 نحو  �إىل  �لعامل  يف 
�سخ�س حتى �لثالثاء، ما �أدى 
وطو�قمه  �لفريق  و�سع  �إىل 
رئي�س  وحتى  و�لطبية  �لفنية 
يف  �أنييلي  �أندريا  �لنادي 
�لطوعي،  �ل�سحي  �حلجر 
�لدول  �أكرث  �إيطاليا  وتعد 
بفريو�س »كوفيد-19«  ت�رصر�ً 
�أعلنت  �لتي  وهي  �أوروبا،  يف 
وقف �لن�ساط �لريا�سي كاماًل 
�سمن  �أفريل،  �لثالث  حتى 
قا�سية  �إجر�ء�ت  �سل�سلة 
�ملتاجر  كّل  �إغالق  �سملت 
وتلك  �ل�سيدليات  با�ستثناء 

�لتي تبيع �ملنتجات �لغذ�ئية، 
وحتى م�ساء �ول �م�س �أعلنت 
وفيات   2503 ت�سجيل  �إيطاليا 
�إ�سابات بالفريو�س،  و31،506 
كورونا  فريو�س  وعبث 
باالأحد�ث �لريا�سية يف �لعامل 
جنوم  من  �لعديد  منه  وعانى 
�إيطاليا  يف  خا�سة  �لقدم  كرة 

و�إ�سبانيا.

�لدويل  �الحتاد  رئي�س  دعا 
�إنفانتينو  جاين  �لقدم  لكرة 
يناق�س  طارئ  �جتماع  �إىل 
�لعامل  كاأ�س  تاأجيل  �قرت�ح 
 2021 �ل�سني  يف  لالأندية 
 2020 يورو  تاأجيل  وتبعات 
جدول  على  �أمريكا  وكوبا 
وقال  �لدولية،  �مل�سابقات 
جاين �إنفانتينو رئي�س »فيفا« 
كاأ�س  موعد  تغيري  يتعني  �إنه 
بعد   2021 لالأندية  �لعامل 
وكوبا  �أوروبا  بطولتي  تاأجيل 
�أمريكا �إىل �لعام �ملقبل، وقال 
�لفيفا  �إن  بيان  يف  �إنفانتينو 
�لفيديو  موؤمتر� عرب  �سيعقد 
على  �لت�سديق  خالله  �سيتم 
�الأوروبي  �الحتاد  قر�ري 
�جلنوبية  �أمريكا  و�حتاد 
�إقامة  �إمكانية  مدى  وبحث 
�لتي  لالأندية،  �لعامل  كاأ�س 
يف  فريقا   24 فيها  �سيناف�س 
�أو   2021 �أعو�م  الحق  وقت 

2022 �أو 2023.
�لدويل  �الحتاد  رئي�س  �أعلن 
�نفانتينو  جاين  �لقدم  لكرة 
�حتمال  �ستدر�س  �لهيئة  �أن 

لالأندية  �لعامل  كاأ�س  تاأجيل 
�جلديدة  ب�سيغتها  �ملقررة 
يف �سيف 2021، بعد قر�ري 
وكوبا  �أوروبا  كاأ�س  تاأجيل 
�ملقبل،  �لعام  �ىل  �أمريكا 
�الأوروبي  �الحتاد  وقرر 
�جلنوبي  �الأمريكي  ونظريه 
�إرجاء بطولتيهما للمنتخبات 
يف  مقررتني  كانتا  �للتني 
�إىل   ،2020 وجويلية  جو�ن 
من  ذ�تها  �لزمنية  �لفرتة 
خلفية  على  �ملقبل  �لعام 
�ملخاوف من تف�سي فريو�س 
ويتعار�س  �مل�ستجد،  كورونا 
�لن�سخة  مع  �جلديد  �ملوعد 
�الأندية  مونديال  من  �الأوىل 
ب�سيغتها �جلديدة، و�لتي كان 
ت�ست�سيفها  �أن  �ملقرر  من 
فريقا،   24 مب�ساركة  �ل�سني 
قر�ر  على  تعليق  ويف 
�إنفانتينو  �أكد  �الحتادين، 
تو��سل  على  كان  �لفيفا  �أن 
�لقارية،  �الحتاد�ت  مع  د�ئم 
�الحتاد�ت �الأع�ساء وغريهم 
�لعامل،  حول  �ل�رصكاء  من 
�ل�سالمة  �أهمية  مربز� 

�ل�سحية و�لت�سامن �لريا�سي 
يف �للعبة، و�أ�ساف: »يف هذ� 
�الإطار، تلقى فيفا طلبني من 
كومنيبول ويويفا الإرجاء كوبا 
�أوروبا  وكاأ�س   2020 �أمريكا 
2020 �إىل فرتة جو�ن وجويلية 
�لزمنية  �لفرتة  وهي   ،2021
م�سبقا  حمجوزة  كانت  �لتي 
ينظمها  �لتي  �لقار�ت  لكاأ�س 
�لفيفا، و�الآن حمجوزة لكاأ�س 
ب�سيغتها  لالأندية  �لعامل 

�جلديدة«.
فيفا  �أن  �إىل  �إنفانتينو  و�أ�سار 
�سيقرتح  �جتماعا  �سيعقد 
على  �ملو�فقة  رئي�سه  خالله 
وكاأ�س  �أمريكا  كوبا  �إرجاء 
جو�ن  �إىل   2020 �أوروبا 

يف  و�لتقرير   ،2021 وجويلية 
مرحلة الحقة، عندما ت�سبح 
ب�ساأن  و�سوحا  �أكرث  �الأمور 
تعاد  متى  �إىل  �لو�سع،  هذ� 
لالأندية  �لعامل  كاأ�س  جدولة 
فرتة  يف  �جلديدة،  ب�سيغتها 
�أو   2022 �أو   2021 الحقة يف 
2023«، و�أ�سار �الحتاد �لدويل 
مع  �أي�سا  �سيناق�س  �أنه  �إىل 
و�حتادها  �ل�سينية  �حلكومة 
»�إرجاء  �لقدم  لكرة  �ملحلي 
كاأ�س �لعامل لالأندية ب�سيغتها 
من  �حلد  �أجل  من  �جلديدة 
يف  �آمال  �سلبي،  تاأثري  �أي 
حلول  �إىل  �لتو�سل  يتم  �أن 
للمو�عيد  جديدة  وجدولة 
�أفريل  نهاية  بحلول  �ملقررة 

�أبرز  رونالدو  كري�ستيانو 
بالغياب  �ملهددين  �لنجوم 
تاأجيلها  بعد   2021 يورو  عن 
مودريت�س  �لكرو�تي  لكن 
و�الإيطايل كيليني وغريهم يف 
ذ�ت �لد�ئرة �أي�ساً، و��ستقبل 
�لقدم  كرة  ع�ساق  معظم 
�لقر�ر  �سدور  �لعامل  حول 
بطولة  بتاأجيل  �ملنتظر 
�سيف  حتى   2020 �أوروبا 
بالغة  ب�سعادة  �ملقبل  �لعام 
�لفر�سة  باإتاحة  �سي�سهم  �إذ 
للبطوالت �ملحلية يف �أوروبا 
عبث  �أن  بعد  ت�ستكمل  كي 
كورونا،  فريو�س  بجد�ولها 
�أوروبا  بطولة  تاأجيل  ولكن 
م�سرية  �سيهدد  كامل  لعام 
�ل�سف  جنوم  من  �لعديد 
�لعجوز،  �لقارة  يف  �الأول 
�ل�سن  ب�سبب تقدمهم يف  �إما 
بخطط  �ملبا�رص  وتاأثرهم 
ملنتخباتهم،  �لفنية  �الأجهزة 
تر�جع  باإمكانية  رمبا  �أو 
قدرتهم  وعدم  م�ستوياتهم 
�إ�سايف  �ل�سمود ملو�سم  على 
ل�سمان �لتو�جد بيورو 2021/ 
�لالعبني  قائمة  هنا  ونورد 
قد  �لذين  �أولئك  من  �الأبرز 
�أوروبا  بطولة  يف  نفتقدهم 

�أّن  علماً  �ال�ستثنائية،   2021
�إمكانية ح�سور �لعديد منهم 
تبقى و�ردة بح�سب �لظروف 
�لتي �ستحيط بكل  �لريا�سية 

منهم.
�أ�سهر قليلة فقط كانت ف�سلت 
بيبي 37 عاما وخو�سيه فونتي 
 35 رونالدو  وكري�ستيانو   36
عن �لبطولة �لتي �سيد�فعون 
�لتاريخي،  لقبهم  عن  بها 
حالياً،  تغرّيت  �الأمور  �أّن  �إال 
مدرب  �سانتو�س  فريناندو 
�لربتغال جمرب بالتفكري ملياً 
على  جمدد�ً  �العتماد  قبل 
يف  �الأقل،  على  �لدفاع  قلبي 
�ملقابل، رئة منتخب كرو�تيا 
وريال مدريد لوكا مودريت�س 
�سبتمرب  يف  عاما   35 �سيبلغ 
�ملقبل، وفوزه بجائزة �أف�سل 
مل   2018 �لعامل  يف  العب 

�أ�سا�سياً  مكاناً  له  ي�سمن 
تذبذب  ب�سبب  �مللكي  مع 
ي�سعب  ولذلك  م�ستو�ه، 
يف  �لدويل  مب�ستقبله  �لتكهن 
�نتقال  �سّعب  بينما   ،2021
كوبي  في�سيل  �إىل  فريمايلني 
دعوته  عملية  من  �لياباين 
�أّن  ومع  بلجيكا  منتخب  �إىل 
موؤمناً  ظّل  مارتينز  �الإ�سباين 
عاماً   34 �ساحب  بقدر�ت 
بات  �ليورو  لكن م�ستقبله يف 

�أكرث تعقيد�ً.
رّدت  �إيطاليا  باأّن  �سك  ال 
غيابها  على  طريقة  باأف�سل 
وذلك   ،2018 مونديال  عن 
من خالل نتائجها �مللفتة يف 
ت�سفيات بطولة �أوروبا 2020، 
�عتزل  كيليني  �الأزوري  قائد 
بالتاأهل  �لف�سل  عند  دولياً 
لكنه  �ملا�سية  �لعامل  لكاأ�س 

دعوته  بعد  قر�ره  عن  عاد 
ركيزة  ليكون  للمنتخب 
�أوروبا،  بطولة  يف  �أ�سا�سية 
فر�ست  �جلديدة  و�لتغري�ت 
على م�ساركة �ساحب 35 عاماً 
يف يورو 2021 �لتاأجيل، و�أثار 
 35 كازورال  �سانتي  ��ستدعاء 
بريقاً  �إ�سبانيا  عاماً ملنتخب 
لالعٍب  �الأمل  من  جديد�ً 
كانت �ستنتهي م�سريته ب�سبب 
و�أعاد  �ملتالحقة  �الإ�سابات 
فياريال،  مع  نف�سه  �كت�ساف 
حلمه  �سينهي  �لتاأجيل  ولعل 
قبل �أن يولد يف بطولة �أوروبا 

�لقادمة
تبقى �أ�سماء �أخرى �أقل بريقاً 
علماً  �لغياب،  خطر  حتت 
�أننا ال ن�ستطيع جتاهل مدى 
تاأثريها على منتخباتها �سو�ًء 
تركيا  نف�سياً.ففي  �أو  فنياً 
 39 بيلزوغولو  �إميري  يظهر 
عاماً العب فرنبات�سي �لرتكي 
�آ�سلي  �ملد�فع  ويلز  ومع 
�سوي�رص�  وقائد   35 ويليامز 
�ستفيان لي�ست�ستايرن 36 عاماً 
بولند�  مع  �حلال  وكذلك 
بيت�سيك  لوكا�س  وجنمها 
دورمتوند  بورو�سيا  العب 

و�ساحب 34 عاماً.
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�س�ؤال طرحه الكاتب بيري ها�سكي 
ل�ن�فل  مبجلة  له  مقال  يف 
اأن  بدايته  يف  اأكد  اأوب�رسفات�ر، 
يغري  اأن  بالفعل  ميكنه  فريو�سا 
جمرى التاريخ اإذا اأدى اإىل الق�ساء 
على ن�سبة كبرية من �سكان العامل 
"الطاع�ن  مع  احلال  كانت  كما 
الأ�س�د" يف منت�سف القرن الرابع 
لكن حل�سن حظ  امليالدي،  ع�رس 
واإن  ك�فيد-19،  فاإن  الي�م،  العامل 
اإل  العامل،  قارات  كل  يف  انت�رس 
التدمريية  الق�ة  تلك  ل ميلك  اأنه 
غري  الأ�س�د  للطاع�ن  الهائلة 
ك�فيد- اأن  اإىل  لفت  ها�سكي  اأن 
اأثار  مفاجئا  عن�رسا  �سكل   19

الديناميات  يف  "ا�سطرابا" 
اأو  واجلي��سيا�سية،  القت�سادية 
كما و�سفه وزير القت�ساد واملالية 
مثل  ماير،  ل�  برون�  الفرن�سي 
متاما  اللعبة"  ق�اعد  "غري  حدثا 
كما غريها الهاتف الذكي والذكاء 

ال�سطناعي وما �سابه ذلك.
هذا  كان  اإن  الكاتب  وت�ساءل 
تغيري  من  فعال  متكن  الفريو�س 
يف  اأنه  لي�ؤكد  اللعبة"،  "ق�اعد 
غ�س�ن اأ�سابيع قليلة، وعلى الرغم 
اأن هذا املر�س مل ي�سل بعد  من 
تاأثريه  راأينا  فقد  "ذروته"،  اإىل 
الق�ي على ال�سني واإيران وتهديده 
تاأثريه  حتى  ورمبا  العاملي  للنم� 
الأمريكية،  النتخابية  احلملة  يف 
حيث غدت ق�سية الرعاية الطبية 

م��س�عا مركزيا فيها.
مل  الأحداث  بع�س  كانت  ولئن 
�سيء يف جمراها رغم هذا  يتغري 
�س�ريا،  يف  احلرب  مثل  الفريو�س 
لهذا  اجلانبية  الآثار  بع�س  فاإن 
ب�سماتها،  ترتك  �س�ف  الفريو�س 
ففي ال�سني، مثال، ذلك البلد الذي 
فريو�س  ك�سف  �سيء،  كل  فيه  بداأ 
الثقة  انعدام  احتمال  عن  ك�رونا 
ذلك  عن  والتعبري  ال�سلطة  يف 
تقنيات  من  الرغم  على  �رساحة، 
املراقبة ال�سيا�سية، وه� ما ك�سفه 
الإنرتنت  عرب  ال�سينيني  غ�سب 
وين  الدكت�ر يل  وفاة  اأعقب  الذي 
اأجرب  الذي  ووهان  طبيب  ليانغ، 
"حتذيره"  بعد  كالمه  ابتالع  على 
املا�سي  الأول  دي�سمرب/كان�ن  يف 

�سبب  ما  وه�  الفريو�س،  هذا  من 
يف  م�ست�ى  اأعلى  على  �سدمة 
الرئي�س  وو�سع  ال�سي�عي  احلزب 
حتد  اأمام  بينغ  جني  �سي  ال�سيني 

غري مت�قع، وفقا للكاتب.

واأ�ساف ها�سكي اأن التغيري الآخر 
بالن�سبة  اللعبة  ق�اعد  يف  الكبري 
ال�رسكات  وعي  يف  جتلى  لل�سني 
ت�ستغني  اأن  ميكن  باأنها  العاملية 
عن العتماد ال�سديد على "م�سنع 

نقل  ظاهرة  فت�سارعت  العامل"، 
ت�سنيع بع�س املنتجات من ال�سني 

اإىل وجهات اأخرى.
لكن الكاتب اأقر باأن تلك الظاهرة 
الفريو�س،  هذا  تف�سي  قبل  بداأت 
اأ�سبحت تكلفة الإنتاج  اأن  اأي بعد 
يف ال�سني اأعلى يف الفرتة الأخرية، 

لكن ك�فيد-19 عزز ذلك الت�جه.
اأن  على  بالتاأكيد  الكاتب  وختم 
ال�قت ل يزال مبكرا جدا لتحديد 
اجلديد،  ك�رونا  فريو�س  تاأثري 
اأ�سئلة ح�ل ما يجب  وحتى لطرح 
يك�ن  قد  ولكن  وحت�سينه.  تغيريه 
اأن ناأمل يف حلظة  من امل�ستغرب 
ذلك عن  يتمخ�س  اأن  اخل�ف  من 
وفقا  لنا،  بالن�سبة  اأف�سل  م�ستقبل 

للكاتب.

لونوفال اأوب�سرفاتور

هل يغري فريو�س كورونا اجلديد م�سار التاريخ؟
تتعر�س جمتمعاتنا لهزة كبرية منذ اأن بداأ فريو�س كوفيد19- يف االنت�سار قبل اأ�سابيع، فهل �سيعود العامل مبجرد اإغالق هذا القو�س 

املوؤمل واملثري للقلق،اإىل الدوران بالطريقة نف�سها اأو �سيوؤدي هذا الفريو�س لتغيري جمرى التاريخ؟

منذ كان الب�سر يعي�سون يف جماعات بدائية �سغرية، تعاملوا مع بع�سهم البع�س ب�سورة عدوانية �سر�سة، 
وبكراهية خميفة، و�سيطرت عليهم الرغبة يف القهر واالإبادة. حينذاك جتلى مفهوم "نحن واالآخرون" يف 

�سيادة اجلماعات الكبرية والقوية، وتر�سيخ هيمنتها لفر�س احرتامها و�سلطتها على االآخرين.

ملف كورونا 

ح�سن العا�سي/ باحث 
فل�سطيني مقيم يف الدامنارك

التحكم يف ال�ساللة الب�سرية

الدول  يف  الأبحاث  مراكز  قطعت 
يف  م�سب�ق  غري  تط�راً  املتقدمة، 
الهند�سة ال�راثية، خا�سة املتعلقة 
الب�رسي  "اجلين�م"  علم  يف  منها 
بجميع  يتعلق  علم  وه�  واحلي�اين، 
الكائنات  عند  ال�راثية  املعل�مات 
يف  اجلينات  درا�سة  اأي  احلية، 
الأبحاث  هذه  بداأت  اخللية. 
يف  اجلينات  ت�سل�سل  �سفرة  لفك 
�سبعينيات القرن الع�رسين، وكان اأول 
ه�  ت�سل�سله  �سفرة  فك  يتم  جين�م 
 Mitochondria "مايت�كندريا" 
وه� جزء من اخللية يق�م بت�سنيع 
ت�ستخدمها  كي  الغذاء  من  الطاقة 
اخللية. وقد قام بهذا الإجناز عامل 
�ساجنر"  "فريد  الربيطاين  الأحياء 
على  احلائز   Fred Sanger

جائزة ن�بل.
عدد  يف  الكت�سافات  ت�الت  ثم   
يف  مت  حيث  الغربية،  الدول  من 
ت�سل�سل  �سفرة  فك   1995 العام 
املنزلية"  "امل�ستدمية  فريو�س 
 .Haemophilus household
من  النتهاء  مت   2001 العام  ويف 
م�رسوع  من  الأولية  الن�سخة 
 2007 العام  يف  الب�رسي.  اجلين�م 
ظهر م�سطلح "امليكروبي�م" الذي 
امليكروبات  جمم�عة  اإىل  ي�سري 
اأمعاء  داخل  املتعاي�سة  املفيدة 
ج�سم الإن�سان، والذي ي�ؤدي غيابها 

اأو اأي خلل يف تركيبها اإىل الإ�رسار 
هناك  اأ�سبح  لذلك  بال�سحة، 
بدرا�سة  الباحثني  من  كبري  اهتمام 
الدقيق لأطعمة معينة على  التاأثري 

هذا املجتمع امليكروبي.
الأحياء  علم  الأبحاث يف  تط�رت   
وانتقلت لدرا�سة "جين�م العاثيات" 
البكرتيا،  تهاجم  فريو�سات  وهي 
كل  ويرتبط  بقائها،  على  وتعي�س 
من  حمدد  بن�ع  العاثيات  من  ن�ع 
الأغذية  اأن  يعني  هذا  البكرتيا. 
العاثيات ت�ؤثر على  التي ت�ؤثر على 
�سحيح.  والعك�س  الأمعاء  بكرتيا 
فاإن زاد عدد ال�سكان من ن�ع واحد 
التي  البكرتيا  فاإن  العاثيات،  من 
ت�ستهلكها العاثيات �س�ف تت�ساءل، 
لتكاثر  املجال  يف�سح  وهذا 
بهذه  البكرتيا.  من  اأخرى  اأن�اع 
الطريقة يحدث اخللل يف املجتمع 
يف  املتعلقة  الدرا�سة  امليكروبي. 
هذا امل��س�ع هي لعلماء الكيمياء 
دييغ�"  "�سان  جامعة  يف  احلي�ية 
 University of San الأمريكية
الأخري  العدد  من�س�رة يف   Diego
 Gut Microbes جملة  من 
ال�سادر  الأخري  عددها  يف  العلمية 

يف بداية العام 2020.
عامل لالأذكياء فقط

الطبيعي  التط�ر  مبداأ  بني  الفرق 
ونظرية الي�جينيا، اأن الأول يعتمد 
الإجناب الطبيعي، والثاين ي�ستبدله 
حتديد  �سيا�سة  يعتمد  باإجناب 
الن�سل لتح�سني العرق وفقاً ل�سفات 
الي�جينيا  تق�ل  حمددة.  جينية 

جينات  ميتلك�ن  اأفراداً  هناك  اأن 
الذين  وهم  الآخرين،  من  اأف�سل 
ي�ستحق�ن الإجناب والتكاثر، لأنهم 
منع  يجب  فيما  واق�ياء،  اأذكياء 
الآخرون ـ املنحطني بي�ل�جياً ـ من 

الإجناب.
 Alwyn ي�نغ"  "األ�ين  الربيطاين 
القت�ساد  عل�م  اأ�ستاذ   Young
والعل�م  لالقت�ساد  لندن  كلية  يف 
 London School of ال�سيا�سية
 Economics and Political
Science كتب مقالً بعن�ان "هبة 
ورفاهية  الإيدز  ماأ�ساة  امل�ت. 
امل�ستقبلية"  الأفريقية  الأجيال 
 The Gift of the Dying:
 The Tragedy of AIDS and
 the Welfare of Future
 African Generations
للبح�ث  ال�طني  "املكتب  ن�رسه 
 National القت�سادية" 
 Bureau of Economic
العام  بريطانيا  يف   Research
انت�سار  "اأن  املقال  2004. جاء يف 
على  ق�سى  الذي  كالإيدز  مر�س 
جعل  قد  ال�سكان،  من  كبري  عدد 
يف   5 بن�سبة  اأغنى  اأفريقيا  جن�ب 
يعني  ال�سكان  فنق�س عدد  املائة. 
ت�زيع امل�ارد على عدد اأقل". هذا 
الأفكار  عديد  من  من�ذج  جمرد 
ت�سعى  التي  والأبحاث  والنظريات 
ال�سكانية  الف�رة  جماح  كبح  نح� 

على ك�كب الأر�س.
اإن منظري النظريات العرقية، بدًءا 
من الفيل�س�ف الي�ناين "افالط�ن" 
ق�سمت  التي  وجمه�ريته   Plato

يتمتع  اأحدهما  اإىل ق�سمني،  الب�رس 
يحق  من  وهم  والذكاء،  بال�سحة 
الأقل  والأخرين  الإجناب،  لهم 
ذكاًءا يق�م�ن على خدمة الأ�سياد، 
مروراً بنظريات الي�جينيا والنازية 
اأفكار  بتح�يل  قام�ا  والفا�سية، 
ت�ليد  ـاأي  لالأ�سلح"  "البقاء  نظرية 
الن�ع،  على  للمحافظة  اأكرث  ذرية 
نظرية  اإىل  ـ  داروين  اأراد  كما 
ت�س�يق نظرية  يف  لالأق�ى"  "البقاء 
الأبي�س  والرجل  الآري"  "العرق 
الذكي الق�ي احل�ساري، يف مقابل 
ال�سعفاء  الأخرى،  الدنيا  الأعراق 

والأقل ذكاء.

جنوب يفي�س بفقرائه

لقد اقرتب عدد �سكان الأر�س الآن 
من 8 مليار اإن�سانـ  7.771.300.000 
احلقيقة.  يف  مرعب  رقم  وهذا  ـ 
�سكان  عدد  يبلغ  اأن  املت�قع  ومن 
العام  يف  ن�سمة  مليار   9،3 العامل 
.2050 معظم هذه الزيارة ال�سكانية 
تقدما  الأقل  املناطق  يف  �ستك�ن 
الأمم  �سندوق  اأعده  لتقرير  وفقا 
التقرير  وذكر  لل�سكان.  املتحدة 
مليارات  ثماين  من  يقارب  ما  اأن 
منهم من م�اطني الدول النامية اأي 
ون�سف  ملياران  مقدارها  بزيادة 
احلايل  التعداد  عن  ن�سمة  املليار 
ال�سمال  دول  اأما  الأر�س،  ل�سكان 
عدد  اأن  التقرير  ذكر  فقد  الغنية 
عتبة  عند  مكانه  �سرياوح  �سكانها 
ترفد  مل  ما  ملي�ن  ومائتي  املليار 
من  باملهاجرين  املجتمعات  هذه 

الدول النامية.
دول  يف  ال�سكانية  الزيادة  هذه  اإن 
اجلن�ب �س�ف تنتج م�سكالت كربى 
اقت�ساديات  قدرة  مبدى  مرتبطة 
هذا  م�اكبة  على  الدول  هذه 
املرعب.  ال�سكاين  النفجار 
غري  الدول  يف  الي�م  احلال  واقع 
العربية  الدول  ومنها  املتط�رة 
اأخرى  واأماكن  الأفريقية  والقارة 
غياب  اإىل  ي�سري  العامل،  يف  كثرية 
ال�سرتاتيجيات اجلادة والتخطيط 
النافع امل�ستدام، واإىل ف�سل برامج 
التط�ر والنه��س اخلج�لة يف هذه 
حتت  ترزح  زالت  ما  التي  الدول، 
والفقر  والأمرا�س  اجل�ع  عبء 
البطالة  ن�سب  وارتفاع  املدقع، 
الف�ساد  منظ�مة  وت�سخم  والأمية، 

ال�سيا�سي والإداري فيها.
منذ  ت�اجه  ال�سمال  دول  كذلك 
هي  تقليدي،  غري  تهديداً  �سن�ات 
معدل  ارتفاع  نتيجة  ال�سيخ�خة 
اخل�س�بة  ن�سبة  وتراجع  الأعمار 
هكذا  احلال  ت�ا�سل  وان  فيها، 
�س�ف  املجتمعات  هذه  بنية  فاإن 
ت�ساب باخللل الدميغرايف، والتغري 
�سيا�سة  ت�ا�سل  ظل  يف  والتح�ل 
واملهارات  الكفاءات  ا�ستقطاب 

اجلن�بية لالنتقال نح� ال�سمال.
النقد  �سندوق  تقارير  ح�سب 
املحلي  الناجت  حجم  يبلغ  الدويل، 
 84،835،462 احلايل  العاملي 
والناجت  �سن�ياً.  دولر  تريلي�ن 
املحلي الأمريكي يبلغ 20،513،000 
ربع  اأن  اأي  �سن�يا،  دولر  تريلي�ن 
عليه  ت�سيطر  العاملي  القت�ساد 

ال�ليات املتحدة الأمريكية. فيما 
ال�سيني  املحلي  الناجت  حجم  بلغ 
13،457،267 تريلي�ن دولر �سن�ياً. 
ت�ستح�ذان  وال�سني  اأمريكا  اإن  اأي 
دولر  تريلي�ن   33.970267 على 
�سن�ياً، ما يعادل 40 يف املائة من 
القت�ساد العاملي. فيما يبلغ حجم 
العامل  يف  اقت�ساديات  ع�رسة  اأكرب 
تريلي�ن   52.593.623 قيمته  ما 
يف   60 يعادل  ما  �سن�ياً،  دولر 
املائة من القت�ساد العاملي. وهي 
املتحدة،  "ال�ليات  بالت�سل�سل 
بريطانيا،  اأملانيا،  اليابان،  ال�سني، 
الربازيل،  اإيطاليا،  الهند،  فرن�سا، 

كندا".
لثاين  املحلي  الناجت  حجم  ويبلغ 
قيمته  ما  اقت�ساديات  ع�رس  اأكرب 
10.694.720 تريلي�ن دولر �سن�ياً. 
ما يعادل 12 يف املائة من القت�ساد 
"ك�ريا  الت�ايل  العاملي. وهي على 
اجلن�بية، رو�سيا، اإ�سبانيا، ا�سرتاليا، 
ه�لندا،  اإندوني�سيا،  املك�سيك، 
اإذن  �س�ي�رسا"  تركيا،  ال�سع�دية، 
ال�سن�ي  املحلي  الناجت  حجم  يبلغ 
قيمته  ما  دولة  ع�رسين  لأكرب 
دولر.  تريلي�ن   63.2888.343
هذا يعني اأن ع�رسين دولة ت�سيطر 
القت�ساد  من  املائة  يف   75 على 

العاملي.

باحث وكاتب فل�سطيني مقيم يف الدمنارك

الكوروجينيا.. من االنتخاب الطبيعي اإىل االنتقاء املوجه
اجلزء 2

وكاالت
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 هالة احلفناوي

بني  الوا�ضح  التناق�ض  اأثار  وقد 
على  عديدة  ت�ضاوؤالت  امل�ضارين 
امل�ضتوى العاملي، ال �ضيما واأن فريو�ض 
كورونا هو املو�ضوع الذي ي�ضغل اأذهان 
اأنه مل يظهر بعد ما  اجلميع االآن، كما 
على  قاطع  كدليل  ا�ضتخدامه  كن  يمُ
من  متبع  نهج  اأو  اآليات  وفاعلية  �ضحة 
الدول  من  جمموعة  اأو  ما  دولة  قبل 
مقارنة باأدوات ت�ضتخدمها دول اأخرى.

ت�سطيح املنحنى:

معظم  اول  تمُ التي  ال�ضيا�ضة  وهي 
فريو�ض  ملواجهة  تطبيقها  الدول 
ما  بعد  خا�ضة  امل�ضتجد،  كورونا 
ت�ضاعفت  التي  اإيطاليا  يف  حدث 
فرتة  ويف  كبرية  ب�ضورة  االأعداد  فيها 
ا هائلاً على  اأحدث �ضغطاً وجيزة، مما 
ا�ضطر  مما  ال�ضحية،  الرعاية  نظام 
وامل�ضت�ضفيات  الطبية  املراكز  بع�ض 
فقط.  احلرجة  احلاالت  ا�ضتقبال  اإىل 
اإبطاء  على  اال�ضرتاتيجية  وتقوم 
االإ�ضابات على  توزيع  االنت�ضار، مبعنى 
هذه  ت�ضتهدف  وال  اأطول،  زمنية  مدة 
االإجمايل  العدد  تخفي�ض  ال�ضيا�ضة 
تاول  ما  بقدر  بالفريو�ض،  للم�ضابني 
الوباء  تف�ضي  مراحل  بني  املوازنة 
ويتم  ال�ضحية.  الرعاية  قطاع  وقدرات 
اإىل  الو�ضول  تاأجيل  خلل  من  ذلك 
نقطة الذروة مبنحنى انت�ضار الفريو�ض، 
لتوزيع امل�ضابني بالفريو�ض على فرتات 
زمنية اأطول، مبا ي�ضمح للنظم ال�ضحية 
با�ضتيعاب االأزمة. ويو�ضح ال�ضكل التايل 

�ضكل املنحنى امل�ضتهدف.
امل�ضاد  امل�ضل  غياب  اإطار  ويف 
اإىل  الو�ضول  يكن  اجلديد،  للفريو�ض 
اأداتني  خلل  من  الوباء  تف�ضي  اإبطاء 

اأ�ضا�ضيتني، هما:
 Social( االجتماعي  التباعد   1-

 :)Distance

كثرياًا  تداوله  مت  الذي  امل�ضطلح  وهو 
منع  يعني  وهو  املا�ضية،  االأيام  خلل 
وتخفيف  اأ�ضكالها،  بكافة  التجمعات 
التواجد باأماكن العمل واالأماكن العامة 
واملوا�ضلت العامة، واإلغاء الفاعليات، 
ومنع  واجلامعات،  املدار�ض  واإيقاف 
التوا�ضل  اأ�ضكال  وكافة  امل�ضافحة 
ت�ضل  م�ضافة  على  واملحافظة  البدين، 
اإىل مرت اأو مرت ون�ضف بني كل �ضخ�ض 
ال�رضورية.  اللقاءات  حاالت  يف  واآخر 
الدول  بع�ض  اتخذت  االإطار،  هذا  ويف 
اأفراد  التزام  لتاأكيد  �ضارمة  اإجراءات 
ت�ضل  االجتماعي،  بالتباعد  املجتمع 
بع�ض  يف  والعقوبات  الغرامات  اإىل 

االأحيان.

 Shelter in( باملنزل  االحتماء   2-
 :)place

باملكوث  االأفراد  التزام  يعني  ما  وهو 
االأماكن  اأكرث  باعتبارها  منازلهم  داخل 
انت�ضار الفريو�ض،  االآمنة حلمايتهم من 
االأفراد  اأحد  اإ�ضابة  حالة  يف  حتى 
العزل  معايري  تطبيق  يجب  بالفريو�ض، 
اأي  عليه  تظهر  مل  طاملا  الذاتي 

ي�ضمن  وبالتايل  خطرية،  م�ضاعفات 
االنت�ضار،  واإبطاء  التف�ضي  احتواء 
اللزمة  ال�ضحية  الرعاية  وتقدمي 
للحاالت امل�ضتحقة، واإ�ضعاف اأكرب قدر 

من احلاالت اخلطرية.
ا�ضرتاتيجية  بفاعلية  يتعلق  وفيما 
للخربات  ا  فوفقاً املنحنى،  ت�ضطيح 
التاريخية يبدو اأنها ا�ضرتاتيجية ناجحة 
امل�ضابة،  احلاالت  احتواء  حيث  من 
ثم  ومن  الفريو�ض  تف�ضي  دورة  اأن  غري 
ولعل  اأطول،  وقتاًا  تاأخذ  قد  انح�ضاره 
ترتبط  ال�ضهرية  التاريخية  اخلربة 
فيلدلفيا  والية  ا�ضرتاتيجية  مبقارنة 
مع  التعامل  يف  لوي�ض  �ضانت  بوالية 
 ،1918 عام  يف  االإ�ضبانية  االأنفلونزا 
ت�ضطيح  �ضيا�ضات  الثانية  اتبعت  حيث 
بنف�ض  االأوىل  تاأخذ  مل  بينما  املنحى، 
امل�ضار، فكانت النتيجة ت�ضاعد اأعداد 
 16 اإىل  لي�ضل  فيلدلفيا  يف  الوفيات 
األف حالة يف غ�ضون �ضتة اأ�ضهر، بينما 
حالة  األفي  لوي�ض  �ضانت  والية  �ضجلت 
ن العدد يف  وفاة فقط، اأي ما يعادل ثمُممُ

فيلدلفيا.

مناعة القطيع:

ا يف  �ضهدت االأيام املا�ضية حديثاًا مو�ضعاً
جديدة  نظرية  حول  املتحدة  اململكة 
امل�ضتجد،  كورونا  فريو�ض  مع  للتعامل 
اأو  القطيع«،  »مناعة  بنظرية  ت�ضمى 
تعتمد على  »املناعة اجلماعية«، وهي 
اإىل  ال�ضكان،  بني  ينتقل  الفريو�ض  ترك 
اأن تكت�ضب اأج�ضامهم مناعة �ضده، على 
القدرة  لديها  الب�رض  اأج�ضاد  اأن  اعتبار 
ثم  جديد،  فريو�ض  الأي  الت�ضدي  على 
داخل  املواجهة  طريقة  بحفظ  تقوم 
 . م�ضتقبلاً للفريو�ض  للت�ضدي  اجل�ضم، 
ال�ضحي  امل�ضت�ضار  تقديرات  ووفق 
تلك  تكوين  فاإن  الربيطانية  للحكومة 
�ضيتحقق  الربيطانيني  لدى  املناعة 
من   %60 نحو  الفريو�ض  ي�ضيب  عندما 
اإجمايل  اأن  يعني  مبا  ال�ضكان،  اإجمايل 
مليون   40.7 عددهم  �ضيبلغ  امل�ضابني 

م�ضاب.
عن  النظرية  هذه  موؤيدو  ويدافع 
من  العديد  با�ضتخدام  نظرهم  وجهة 
مت  النظرية  هذه  اأن  اأولها  االأ�ضانيد، 
االأوبئة  بع�ض  مواجهة  يف  ا�ضتخدامها 
يف املا�ضي واأثبتت فاعليتها، كما حدث 
عندما طبقتها بع�ض الدول كاأملانيا، يف 
مواجهة احل�ضبة االإ�ضبانية، التي قتلت 
العامل  حول  �ضخ�ض  مليون   25 نحو 
اأنهم  كما  الع�رضين.  القرن  بدايات  يف 

ال  النظرية  هذه  ظل  يف  باأنه  يقولون 
احلجر  اأو  العزل  اإجراءات  تطبيق  يتم 
حركة  ب�ضريورة  ي�ضمح  ما  ال�ضحي، 
وا�ضتمرار  لل�ضكان،  اليومية  احلياة 
االأمر  وغريها،  امل�ضانع،  يف  العمل 
االقت�ضادية  االآثار  من  يقل�ض  الذي 

للأزمة على البلد. 
بالن�ضبة  اأنه  ا  اأي�ضاً املوؤيدون  يرى  كما 
بالفريو�ض،  امل�ضابني  عدد  ل�ضخامة 
لرعاية  �ضيحتاجون  جميعهم  فلي�ض 
اإىل  ت�ضري  التقديرات  اإن  بل  طبية، 
�ضيتماثلون  اأخما�ضهم  اأربعة  نحو  اأن 
لل�ضفاء من دون تدخل طبي، ما �ضيمنح 
على  جهودها  تركيز  فر�ضة  لل�ضلطات 
تقدمي الرعاية الطبية للخم�ض املتبقي، 
وفيما  م�ضاب.  مليني   8 نحو  البالغ 
بارتفاع  املتعلقة  بالتهديدات  يتعلق 
امل�ضابني،  هوؤالء  بني  الوفيات  عدد 
فاإنهم يقولون اإن مرحلة ترك الفريو�ض 
ت�ضبقها  ال�ضكان،  بني  بحرية  للتف�ضي 
فيها  يتم  االأوىل  اأخريان،  مرحلتان 
ي�ضل  ال  لكي  الفريو�ض  تف�ضي  اإبطاء 
عدد امل�ضابني املحتاجني لرعاية طبية 
اإىل م�ضتوى يتخطى الطاقة اال�ضتيعابية 
عزل  فيها  يتم  والثانية  للم�ضت�ضفيات، 
للفريو�ض،  مقاومة  االأقل  املواطنني 
املناعة  وذوي  واملر�ضى  ال�ضن  ككبار 
ال�ضعيفة ب�ضكل عام، وهذا التدرج ينع 

حدوث وفيات كبرية بني ال�ضكان.
كما يدافع موؤيدو نظرية »مناعة القطيع« 
كذلك باأن الدول التي ا�ضتطاعت احلد 
امل�ضتجد  كورونا  فريو�ض  انت�ضار  من 
ال�ضني،  كحالة  االآن،  حتى  �ضكانها  بني 
الطبي  والعزل  احلجر  اآليات  اعتمدت 
وجمموعات  وا�ضعة  ملناطق  اجلماعي 
كبرية من �ضكانها، وبرغم تباطوؤ انت�ضار 
الفريو�ض بها لكن تظل املخاوف قائمة 
اإىل  به  امل�ضابني  اأعداد  تعود  اأن  من 
مرحلة  انتهاء  بعد  كبري  ب�ضكل  الزيادة 
املناطق  بني  بالتنقل  وال�ضماح  العزل، 
ال  امل�ضابة،  غري  واملناطق  امل�ضابة 
�ضيما واأن �ضكان املناطق خارج حدود 
قبل،  من  الفريو�ض  يواجهوا  مل  العزل 

ِ اأج�ضامهم مناعة �ضده بعد. ومل تَبنْ
»مناعة  نظرية  تواِجه  املقابل،  ويف 
القطيع« انتقادات �ضديدة يف بريطانيا، 
العامل.  حول  �ضكوك  حولها  تثار  كما 
ويرى راف�ضو هذه النظرية يف بريطانيا 
الب�رض  بني  للتنقل  الفريو�ض  ترك  اأن 
بحرية ومن دون قيود، �ضيكون �ضبباًا يف 
وفاة جميع اأو معظم ال�ضكان من الفئات 
ال�ضن  ال�ضعيفة، ككبار  �ضاحبة املناعة 

ال�ضن  كبار  لفئة  فبالن�ضبة  واملر�ضى. 
فاإن  ا  عاماً  65 عمرهم  يتخطى  الذين 
ن�ضمة.  مليون   11.6 نحو  يبلغ  عددهم 
ا  اأمرا�ضاً يعانون  من  اإليهم  اأمُ�ضيف  واإذا 
مزمنة، فاإن العدد االإجمايل يرتفع اإىل 
14.5 مليون ن�ضمة، بن�ضبة تبلغ %21.6 
من اإجمايل ال�ضكان، وهي فئة كبرية ال 

يكن تركها فري�ضة للفريو�ض.
»مناعة  نظرية  منتقدو  يرى  كما 
الكثري  يعلمون  ال  العلماء  اأن  القطيع« 
عن كورونا امل�ضتجد حتى االآن، وهناك 
خماوف من اأن هذا الفريو�ض قد يكون 
ا على تبديل طبيعته مبرور الوقت،  قادراً
كما يفعل فريو�ض االإنفلونزا املو�ضمية، 
اإ�ضابة  وي�ضتطيع  هيئته  يغري  الذي 
-اإن  االأمر  وهذا  متكرر،  ب�ضكل  الب�رض 
الب�رض  اأج�ضاد  بناء  يجعل  فاإنه  �ضح- 

ا فيه. ا م�ضكوكاً مناعة �ضده اأمراً
ويف نظرة �ضاملة لهذه النظرية، وبرغم 
تخليها  اأعلنت  ذاتها  بريطانيا  اأن 
عن  ا  وبعيداً الفكرة،  هذه  تطبيق  عن 
تديد  فاإن  و�ضلبياتها،  اإيجابياتها 
ملواجهة  املثلى  الطريقة  ماهية 
باالأمر  لي�ض  امل�ضتجد  كورونا  فريو�ض 
ال�ضهل، كما اأنه ال يوجد دليل حتى االآن 
اأخرى، فل  وف�ضل  على جناعة طريقة 
القطيع«  »مناعة  ا�ضتبعاد نظرية  يكن 
مع  للتعامل  املطروحة  اخليارات  من 
ت�ضبح  قد  واأنها  �ضيما  ال  الفريو�ض، 
التي  للدول  بالن�ضبة  االأوحد  اخليار 
ا يف البنية التحتية لقطاعها  تمُعاين تراجعاً
ال�ضحي، ويف حال انت�ضار الفريو�ض بها 
وبالتايل،  ال�ضيطرة.  عن  خارج  ب�ضكل 
ا  اأمراً النظرية  تلك  اختبار  يكون  فقد 
االأ�ضواأ،  لل�ضيناريو  كا�ضتعداد  �رضورياًّا، 
يف  اأنه  اأهمية  االعتبار  يف  االأخذ  مع 
ذلك  يكون  اأن  فيجب  تطبيقها  حال 
كل  اتخاذ  يتم  واأن  تدريجي،  ب�ضكل 
تت  االأمور  تمُبقي  التي  االحتياطيات 
يف  ال�ضلطات  تبقى  واأن  ال�ضيطرة، 
حالة مراقبة دائمة للموقف، واأن تكون 
اللزمة  باالإجراءات  للتدخل  م�ضتعدة 

يف حاالت ال�رضورة.

ختامًا 
ا�ضرتاتيجيات  فاإن  االأحوال  كل  يف 
امل�ضتجد  كورونا  فريو�ض  مواجهة 
دولة  من  تختلف  عديدة  باأبعاد  ترتبط 
الأخرى، من اأهمها البعد الديوغرايف، 
فقد تكون نظرية مناعة القطيع ناجحة 
يف بع�ض الدول ذات الرتكيبة ال�ضكانية 
كذلك يف  تكون  ال  بينما  ال�ضن،  �ضغرية 
كبار  ن�ضبة  يف  زيادةاً  تمُعاين  التي  الدول 
ال�ضن. كما اأن نظرية ت�ضطيح املنحنى، 
الناحية  من  قبوالاً  اأكرث  بدت  واإن 
لكنها  العامل،  بلدان  النظرية يف معظم 
البلدان،  بع�ض  يف  مثمرة  تكون  ال  قد 
ال �ضيما عندما ال يهل الفريو�ض تلك 
بل  الكايف،  الوقت  ينحها  وال  الدول 
�ضكانها، ويف  قيود بني  دون  ينت�رض من 
خارج حدود ال�ضيطرة. وبالتايل، فلي�ض 
ا�ضتبعاد  املجمل-  -يف  املنطقي  من 
اأي خيار يف التعامل مع فريو�ض كورونا، 
كما اأنه من املمكن للدول االنتقال من 
ا  ووفقاً االأمر،  لزم  اإذا  اآخر  اإىل  خيار 

لل�رضورة.

 د. �سدفة حممد حممود/مركز 
امل�ستقبل للدرا�سات و االأبحاث 

املتقدمة

توظيف االإجراءات القانونية: 
 اأ�ضدرت البلدان الثلثة جمموعة من 
ّرم ن�رض  التي تمُ القوانني والت�رضيعات 
ال�ضائعات وتت�ضدى جل�ضع التجار، مما 
�ضاهم يف التخفيف من حدة التوترات 
�ضعوبة،  االأكرث  االأوقات  هذه  خلل 

وذلك كما يت�ضح فيما يلي:

اأ- �سنغافورة: 

ال�ضفر  قيود  انتهاك  بتجرمي  قامت 
ون�رض املعلومات امل�ضللة اأو ال�ضائعات 
الكاذبة. حيث يتم تغرمي كل من تثبت 
اإدانته بانتهاك قانون االأخبار اجلديد 
مبا ي�ضل اإىل 60 األف دوالر �ضنغافوري، 
اأو يواجه عقوبة ال�ضجن ملدة ت�ضل اإىل 

10 �ضنوات.

ب- تايوان: 

رئي�ض  بها  تقدم  ملقرتحات  ا  وفقاً
قريباًا  يواجه  اأن  املتوقع  من  الوزراء، 
لفريو�ض  ال�ضحي  احلجر  منتهكو 
كورونا ما ي�ضل اإىل عامني يف ال�ضجن 
اأو غرامة قدرها مليوين دوالر تايواين 
العدوى.  خطر  يف  اآخرين  و�ضعوا  اإذا 
معلومات  ين�رض  من  �ضيواجه  كما 
عقوبة  املر�ض  تف�ضي  حول  كاذبة 
ال�ضجن ملدة ت�ضل اإىل ثلث �ضنوات اأو 

غرامات اأق�ضاها 3 مليني دوالر.

ج- فيتنام: 

ا  هددت ال�ضلطات كل من ين�رض اأخباراً
وكذلك  �ضخمة  بغرامات  مزيفة 
بفر�ض  وقامت  لل�ضجن،  التعر�ض 
ال�ضيدليات  على  مماثلة  عقوبات 
الوجه  اأقنعة  اأ�ضعار  برفع  قامت  التي 

وغريها من امل�ضتلزمات الطبية.
والقطاعات  بالفئات  االهتمام   -4
يف  امل�ضوؤولون  اتخذ  ا:  ت�رضراً االأكرث 
لتقليل  اإجراءات  عدة  الثلثة  البلدان 
املرتتبة  ال�ضلبية  االقت�ضادية  االآثار 
وذلك  كورونا،  فريو�ض  انت�ضار  على 

على النحو التايل:

اأ- �سنغافورة: 
دوالر  مليارات   4 احلكومة  خ�ض�ضت 
اأمريكي(  �ضنغافوري )2،8 مليار دوالر 
لعام  الوطنية  �ضنغافورة  ميزانية  يف 
القومي.  االقت�ضاد  لدعم   2020
ون�ضحت احلكومة املوؤ�ض�ضات املالية 
واحتياطات  تدابري  باتخاذ  البلد  يف 
اإ�ضافية، ومنها: اإدارة الطلب املتزايد 
مثل  املالية  اخلدمات  على  املحتمل 
عرب  واملعاملت  النقدية  ال�ضحوبات 

االإنرتنت.
واأن�ضاأت احلكومة و�رضكات اال�ضتئجار 
مليون   55 بقيمة  ا  �ضندوقاً اخلا�ضة 
االآثار  من  للتخفيف  اأمريكي،  دوالر 
الفريو�ض،  النت�ضار  االقت�ضادية 
�ضيارات  �ضائقو  خلله  من  ويح�ضل 
من  امل�ضتاأجرون  وال�ضائقون  االأجرة 
القطاع اخلا�ض على اإغاثة قدرها 14 
ا اأمريكياًّا يومياًّا ملدة ثلثة اأ�ضهر  دوالراً
مما  املا�ضي.  فرباير   14 من  ا  اعتباراً
يعك�ض التعاون وال�رضاكة بني احلكومة 

والقطاع اخلا�ض يف �ضنغافورة.

ب- تايوان: 
ت�ضينج  »�ضو  تايوان  وزراء  رئي�ض  قدم 
ت�ضاجن«، يف 3 مار�ض اجلاري، م�رضوع 
دوالر  مليار   60 بقيمة  خا�ضة  موازنة 
اإىل  اأمريكي(،  دوالر  )مليارا  تايواين 
م�ضاعدة  بهدف  وذلك  الربملان 
والنقل  وال�ضياحة  الت�ضنيع  قطاعات 
االأخرى  وامل�رضوعات  والتجارة 

املت�رضرة من فريو�ض كورونا.
احلكومة  قامت  ذاته،  ال�ضياق  ويف 
املعزولني  االأفراد  بتعوي�ض  التايوانية 
مادياًّا، كما اأدخلت نظام »اإجازة الرعاية 
على  باحل�ضول  ي�ضمح  الذي  الوبائية« 
حال  ويف  املر�ضى،  لرعاية  اإجازة 
رف�ضت �رضكة ما منح املوظف اإجازة 

مدفوعة االأجر يتم معاقبتها.
ج- فيتنام:

واال�ضتثمار  التخطيط  وزارة  اأعلنت   
حزمة  اإعداد  ب�ضدد  احلكومة  اأن 
مل�ضاعدة  االقت�ضادية  احلوافز  من 
ال�رضكات على مواجهة اآثار الفريو�ض.

جناحات ملحوظة:

�ضاهمت االإجراءات التي نّفذتها كل من 
�ضنغافورة وتايوان وفيتنام يف احلد من 
انت�ضار الفريو�ض بني مواطنيها بدرجة 
كبرية، وهو ما كان له انعكا�ضات مهمة 
النحو  على  وذلك  الدول،  تلك  على 

التايل:

االإ�سابة  حاالت  حمدودية   1-
املوؤكدة: 

حاالت  من  عدد  اأكرب  كان  حني  يف 
االإ�ضابة والوفاة ب�ضبب فريو�ض كورونا 
على م�ضتوى العامل، يف كل من ال�ضني، 
اليابان  احتلت  بينما  اجلنوبية،  وكوريا 
املركز الثالث على م�ضتوى قارة اآ�ضيا، 
واخلام�ض عاملياًّا، وذلك حتى 4 مار�ض 
�ضنغافورة  كٌلّ من  �ضجلت  2020؛ فقد 
وتايوان وفيتنام -على اجلانب االآخر- 
عدد حاالت اإ�ضابة اأقل بكثري بفريو�ض 
على  حالة   16  ،42  ،110( كورونا 

التوايل(.

الوفاة:  حاالت  -2قلة 
وفيتنام  �ضنغافورة  من  كل  ت�ضجل  مل 
بفريو�ض  االإ�ضابة  جراء  وفيات  اأي 
حالة  تايوان  �ضجلت  حني  يف  كورونا، 
 4 حتى  وذلك  فقط،  واحدة  وفاة 
على  االأمر  يقت�رض  وال   .2020 مار�ض 
ذلك، فقد اأعلنت فيتنام يف 25 فرباير 
امل�ضابني  كافة  تعايف  عن  املا�ضي، 
ومل  م�ضاباًا،   16 عددهم  البالغ  لديها 
اإ�ضابة  حاالت  ا  اأي�ضاً البلد  ت�ضجل 

جديدة خلل االأ�ضبوعني املا�ضيني.

طبية:  جناحات   3-
تايوان  يف  الوطنية  املوؤ�ض�ضات  تبذل 
علج  عن  للبحث  حثيثة  ا  جهوداً
امل�ضوؤولون  وي�ضري  كورونا،  لفريو�ض 
يف البلد اإىل اإحراز تقدم ملحوظ يف 
اإنتاج عقار م�ضاد للفريو�ضات.  جدير 
متطور  نظام  لديها  تايوان  اأن  بالذكر 
املوؤ�رض  وبح�ضب  ال�ضحية،  للرعاية 
العاملي للرعاية ال�ضحية الذي اأ�ضدره 
ا موقع »Numbeo« لعام 2019  موؤخراً
االأول  املركز  يف  جاءت  تايوان  فاإن 
دولة،   89 ت�ضمن  الذي  املوؤ�رض  يف 
من  عوامل،  عدة  اإىل  بالنظر  وذلك 
طبيبة  ب�رضية  كفاءات  امتلكها  بينها: 
والطرق  التجهيزات  وتوافر  متطورة، 
الت�ضخي�ض  يف  احلديثة  التكنولوجية 
املرافق  قرب  اإىل  باالإ�ضافة  والعلج، 

ال�ضحية وتوافرها.
ا  ويف ال�ضياق ذاته، حققت فيتنام تقدماً
وقامت  املر�ض،  مكافحة  يف  علمياًّا 
متقدمة  اختبار  جمموعات  بتطوير 
لفريو�ض كورونا اأ�رضع بثلثة اأ�ضعاف، 
االختبار  جمموعات  من  واأرخ�ض 
وتوفر جمموعة  امل�ضتخدمة.  احلالية 
االختبار اجلديدة النتائج يف 70 دقيقة 
بتكلفة  وذلك  �ضاعات،  اأربع  من  بدالاً 
دوجن  األف   350 بنحو  تقدر  منخف�ضة 
فيتنامي. اإ�ضافة اإىل ذلك، فاإن فيتنام 
اإن�ضاء  على  الراهن  الوقت  يف  تعكف 

نظام عاملي للإنذار املبكر.

النموذج ال�سنغافوري:

جتارب �آ�سيوية ناجحة للحد 
من �نت�سار "كورونا"

يف اإطار انتقال فريو�س كورونا امل�ستجد COVID-19 اإىل حالة اجلائحة، وتخطيه مرحلة منع االنت�سار اأو احتوائه، 
حتى اأ�سبح انت�ساره على نطاق وا�سع، بل وخروجه عن ال�سيطرة، اأمًرا مطروًحا؛ فقد ظهر م�ساران متناق�سان للتعامل 

مع الفريو�س. فبينما عملت معظم الدول يف اجتاه ال�سيطرة على الفريو�س، واحلد من انت�ساره، وح�سره يف مناطق 
بعينها داخل اأقاليمها اجلغرافية، من خالل نهج العزل ال�سحي، وعرب ما ُي�سمى ب�سيا�سة »ت�سطيح املنحنى«؛ فاإن دواًل 
اأخرى طرحت م�ساًرا معاك�ًسا، كربيطانيا ومن خلفها هولندا، عرب تطبيق نظرية ُيطلق عليها ا�سم »مناعة القطيع«، 

الذي يف ظله ال تقوم الدول باإجراءات العزل اأو تعطيل حركة احلياة.

ملف كورونا 
تف�س حاد اأم �سل�س؟

جدل مو�جهة كورونا بني "ت�سطيح 
�ملنحني" و"مناعة �لقطيع"

اجلزء 2
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كيف كان متعافون من املر�ض 
يق�صون داخل احلجر ال�صحي

ملاذا يعد غ�صل الأيدي اأمرا �صعبا على املاليني يف اأنحاء العامل

كورونا  فريو�س  عن  الكالم  بات 
ال�شاغل  وال�شغل  ال�شاعة  حديث 
،وال  جلل  فاخلطب  للكثريين. 
الهلع  نوبة  ينكر  اأن  ميكن  اأحد 

التي اأ�شابت العامل.
تاآزر عاملي

اتخذتها  التي  التدابري  ورغم 
ومنع  الدرا�شة  كتعليق  دول  عدة 
الكثريين  اأن  اإال  التجمعات، 
واملتاجر  االأ�شواق  على  تهافتوا 
االأ�شا�شية  ال�شلع  القتناء  الكربى 
غري  ب�شكل  التكميلية،  وحتى 

م�شبوق.
عرب  وا�شحة  الذعر  حالة  تتجلى 
االجتماعي  التوا�شل  من�شات 
تدوينات  روادها  يتناقل  التي 
درجة  مت�شابهة، حتى يف  و�شورا 
ال�شلطات  تعامل  من  �شخريتها 
االأيام  مدى  وعلى  الوباء.  مع 
اأن  املاألوف  من  بات  االأخرية 
و�شما  يوميا  تويرت  رواد  يطالع 
 # مثل:  بكورونا  مرتبطا  جديدا 
 CoronaVirusUpdates
اأو  كورونا(  تطورات  )اآخر 
تظل  التي  الو�شوم  من  غريها 
قائمة  ت�شدرها  على  حمافظة 
املوا�شيعاالأكرث تفاعال حتى يتم 

اللجوء لو�شم جديد.

ت�شابهت  العربية،  الدول  ويف 
ب�رضورة  والدعوات  الن�شائح 
البقاء يف املنازل وعدم مغادرتها 
فظهر  الق�شوى.  لل�رضورة  اإال 
يف  "#ريح_يف_داركم"  و�شم 
ا�شتخدام  �شاع  بينما  اجلزائر 
و"انثربوا  "الزمبيتك"  مثل  و�شوم 
عدد  يف  بيوتكم"  يف  )اجل�شوا( 
من دول اخلليج باالإ�شافة لالأردن 

وم�رض.
و  الت�شامن  فيديوهات  وتظهر 
عرب  املواطنني  بني  ما  التاآزر 
هب  كما  الوباء.  ملحاربة  العامل 
العون  يد  لتقدمي  العامل  م�شاهري 

كل ح�شب قدرته.
كرة  جنم  قرر  االإطار،  هذا  ويف 
كري�شتيانو  الربتغايل  القدم 
اإىل  ر�شالة  بعث  الدويل  رونالدو 

الفريو�س  بعدوى  امل�شابني 
ب�رضورة  وطالبهم  امل�شتجد، 
بالتعليمات  وااللتزام  االنتباه 

ال�شحية لتجاوز االأزمة.
رئي�س  اأطلق  ذلك،  على  عالوة 
القدم  لكرة  الدويل  االحتاد 
حتد  انفانتيني،  جياين  "فيفا"، 
اإطار  يف  االآمنة"  "اليد  بعنوان 
حملة توعية للوقاية من املر�س.

االأوروبية  الدول  تغلق  بينما 
املتقدمة  الدول  من  وغريها 
ملواجهة  العامة  مرافقها 
فريو�س كورونا، لي�س للماليني 
يف الدول النامية والفقرية اأي 
اأمل يف اتباع تعليمات منظمة 
يتعلق  ما  العاملية يف  ال�شحة 
عن  واالبتعاد  االأيدي  بغ�شل 

االآخرين مب�شافة معينة.
يعي�س نحو مليار �شخ�س – اأي 
حوايل 30 يف املئة من �شكان 
املدن يف العامل - يف م�شاكن 
حيث  بالع�شوائيات،  �شبيهة 
وال�رضف  التهوية  اإىل  تفتقر 
ال�شحي، وهو ما ي�شهل انت�شار 

االأمرا�س واالأوبئة.

من  البالغة  اأديامبو،  �شل�شتني 
�شبيل  على  عاما،   43 العمر 
املثال تعي�س يف حي موكورو 
الكينية  العا�شمة  يف  الفقري 
واأطفالها  زوجها  مع  نريوبي 

ال�شتة. م�شكن االأ�رضة املكون 
اإىل  يفتقر  واحدة  غرفة  من 
وتقول  والكهرباء.  املاء 
على  يتعذر  اإنه  �شل�شتني 
امل�شكن  التحرك يف  اأطفالها 

دون اأن ي�شطدموا ببع�شهم.
وقالت لبي بي �شي "لي�س من 
نعزل  اأن  لنا  بالن�شبة  املمكن 
يف  اأخوته  عن  االأطفال  اأحد 
لي�س  مبر�س.  اإ�شابته  حال 
لي�شت  لذلك.  املجال  لدينا 
احلكومة  على  غرف.  لدينا 
اىل  امل�شابني  اإدخال 

امل�شت�شفيات".
جنارا،  �شل�شتني  زوج  يعمل 
فيها  يجد  التي  االأيام  ويف 
 400 حوايل  يتقا�شى  عمال 
تنفق  )4 دوالرات(  �شلن كيني 
�شلنا   50 حوايل  االأ�رضة  منها 

يف �رضاء 10 دالء من املاء.

ملف كورونا 
التغذية ال�صليمة

الطعام  ل من  ُمف�شَّ اأي �شنف  تعني احلرمان من  ال�شليمة ال  التغذية 
هي  بل  �شارم،  غذائي  نظام  اتباع  اأو  ف  بتق�ُشّ االأخري  هذا  تناول  اأو 
من  ال�شليمة  التغذية  ق  تتحَقّ و�شليم.  ي  �شِحّ حياة  نظام  ت�شتهدف 
خالل عدم االإغفال عن تناول وجبة الفطور كل �شباح، على اأن ت�شَمّ 
( والربوتني )االأجبان واالألبان( والدهون  الن�شويات )اخلبز االأ�شمر، مثالاً
ع  ال�شحيَّة )الزيتون اأو زت الزيتون( بكٍمّ معتدل. كما اختيار طعام منَوّ
ومعقول للوجبات، مع االلتزام مبواعيدها، والتخفيف من ا�شتهالك 
امللح واالأطعمة الغنيَّة به، مثل: املعلَّبات واملخلاَّلت. ومن ال�رضوي 
ا يف حياتنا، كما  حتديد وقت يومّي للريا�شة، مع جعل هذا املوعد هاماًّ
اخلروج يف نزهات واتباع ن�شاطات ريا�شيَّة خالل العطالت، ولكن مع 

ر من الليل واال�شتيقاظ يف منت�شف النهار. جتنُّب ال�شهر لوقت متاأِخّ

 �صرطان املعدة... هذه 
هي البكترييا امل�صوؤولة عنه

يعرف عن �رضطان املعدة �شعوبة ت�شخي�شه يف املراحل االأوىل من 
املر�س. ويف 90 باملائة منه يعود ال�شبب اإىل البكترييا امللوية البوابية 
�شخ�شااً  فاإن  االإح�شائي  ال�شعيد  وعلى   .Helicobacter pylori
واحدااً من كل 100 �شخ�س ناقل لهذه اجلرثومة �شوف ينتهي به االأمر 

اإىل االإ�شابة ب�رضطان املعدة.
باأمرا�س  �شنويااً  �شخ�س  اآالف   7 اإىل  اآالف   6 بني  ما  ت�شخي�س  ويتم 
ويتوفى  املثال،  �شبيل  على  وحدها  فرن�شا  يف  املعدة،،  �رضطان 
مبكرااً.  املر�س  هذا  ت�شخي�س  �شعوبة  ب�شبب  �شخ�س   4500 حوايل 
ا�شتعمار  �شببها  ال�رضطان  اأنواع  من  املائة  يف   90 حوايل  اأن  كما 
بطانة املعدة من قبل جرثومة املعدة هذه – بكترييا امللوية البوابية 
Helicobacter Pylori. وي�شاب بهذه اجلرثومة حوايل 3 اأ�شخا�س 
من اأ�شل 10 والتي من املرجح اأن ت�شبب قرحة املعدة، ولكن هناك 
حالة واحدة من اأ�شل 100 حالة م�شابة بهذه اجلرثومة قد تتحول اإىل 

مر�س �رضطان املعدة.
املعدة  جرثومة  ت�شببه  الذي  االلتهاب  بني  املوؤكدة  العالقة  »اإن 
التدخني  بني  العالقة  مثل  متامااً  قوية  ال�رضطان  مبر�س  واالإ�شابة 
الربوف�شور متارا ماتي�شياك  الرئة«، قالت  واالإ�شابة مبر�س �رضطان 
– بودنيك ، اأخ�شائية اأمرا�س اجلهاز اله�شمي واأمرا�س ال�رضطان يف 

م�شت�شفى جامعة نانتي�س، لـ«توب �شانتيه«.

امل�صادات احليوية  تق�صي على 
اجلرثومة

طريق  عن  البكترييا  هذه  من  التخل�س  املمكن  من  احلظ،  حل�شن 
عمل تنظري للجهاز اله�شمي، وحاملا يتُمّ التحقق من وجودها ميكن 
التخل�س منها مب�شاعدة العالج بامل�شادات احليوية. وبعد ذلك، يتحقق 
الطبيب من فعالية امل�شادات احليوية يف الق�شاء على البكترييا عن 
طريق اختبار ب�شيط للتنف�س. وت�شيف الربوف�شور متارا: »اإن الق�شاء 
بوا�شطة  البوابية  ت�شببه جرثومة املعدة امللوية  الذي  االلتهاب  على 
للمعدة  ال�شطحي  االلتهاب  على  اأي�شااً  يق�شي  احليوية  امل�شادات 
ومعظم التهابات املعدة، االأمر الذي مينع االإ�شابة ب�رضطان املعدة«. 
اله�شم  وع�رض  االثني ع�رض،  اأو  بالقرحة  االإ�شابة  وين�شح يف حاالت 
املزمن دون �شبب وا�شح اأو يف حاالت االأنيميا ب�شبب فقر احلديد اأو 

نق�س فيتامني بي B12 دون �شبب ظاهر بالتوجه اإىل التنظري. 

متدد الأوعية الدموية يف الدماغ
متدد االأوعية الدموية يف الدماغ هو انتفاخ اأو تورم يف االأوعية الدموية يف 
الدماغ. قد تتمزق ومتدد االأوعية الدموية القفوية، مما ي�شبب النزيف يف 
الدماغ )ال�شكتة النزفية(، يف كثري من االأحيان يحدث متزق متدد االأوعية 
الدموية يف الدماغ بني الدماغ واالأن�شجة الرقيقة التي تغطي الدماغ. هذا 
اإن  العنكبوتية،  حتت  نزيف  ي�شمى:  النزفية  الدماغية  ال�شكتات  من  النوع 
ا  متزق متدد االأوعية الدموية يهدد حياة الفرد ب�شكل مبا�رض ويتطلب عالجاً

طبياًا عاجالاً.
اأعرا�س متدد االأوعية الدموية يف الدماغ

العر�س  هو  )ال�شداع(  واحلاد  املفاجئ  وال�شداع  الدموية  االأوعية  متزق 
الرئي�شي لتمزق متدد االأوعية الدموية. غالبااً ما ي�شف العديد من املر�شى 

هذا ال�شداع باأنه “اأ�شواأ �شداع لديهم على االإطالق”. 

فريو�ض كورونا: ملاذا ينجو الأطفال من الإ�صابة؟
هناك العديد من النظريات التي 
الظاهرة،  هذه  تف�شري  حتاول 
ال�شحة  ولكن اخلرباء يف جمال 
عن  االآن،  اإىل  عاجزون،  العامة 
يف  االإ�شابات  قلة  �شبب  تف�شري 

�شفوف االأطفال.
ويقول اأ�شتاذ علم الفريو�شات يف 
اإيان  االإجنليزية،  جامعة ريدينغ 
»الأ�شباب  �شي  بي  لبي  جونز، 
يبدو  بدقة،  لنا  وا�شحة  لي�شت 
اإما تفادوا االإ�شابة  اأن االأطفال 
لي�شت  اإ�شاباتهم  اأن  اأو  متاما، 

حادة«.
االأطفال  اأن  ذلك  يعني  قد 
من  اأخف  بنموذج  ي�شابون 
تظهر  ال  بحيث  املر�س، 
يوؤدي،  مما  اأعرا�س،  اأي  عليهم 
جتنب  اإىل  املطاف،  نهاية  يف 
اأهاليهم التوجه بهم اإىل االأطباء 
اإىل  وبالتايل  امل�شت�شفيات،  اأو 
عدم ت�شجيل حاالت اإ�شاباتهم.

تتفق مع هذا الراأي املحا�رضة 
ناتايل  اجلامعية،  لندن  كلية  يف 
تقول  التي  ماكديرموت، 

تتجاوز  الذين  لالأطفال  »اإن 
اأعمارهم 5 �شنوات وللمراهقني 
ملقاومة  حمفزة  مناعة  اأجهزة 
هوؤالء  ي�شاب  فقد  الفريو�شات. 
بالعدوى، ولكن املر�س �شيكون 
لديهم اأخف وطاأة اأو قد ال تظهر 

عليهم اأي اعرا�س البتة«.
بالن�شبة  فريدا  اأمرا  هذا  لي�س 
احلايل  كورونا  فريو�س  النت�شار 
ففي  �شوابق،  فثمة  ال�شني،  يف 
الذي  )�شار�س(  مر�س  انت�شار 
كورونا  نوع  من  فريو�س  �شببه 

 ،2003 عام  ال�شني،  يف  اأي�شا، 
�شخ�س   800 بحياة  واأودى 
تقريبا )10 يف املئة من حاالت 
ن�شبة  كانت   ،)8000 الـ  االإ�شابة 
االأطفال منخف�شة  االإ�شابة بني 

اأي�شا.
مركز  اأعلن   ،2007 عام  ويف 
ال�شيطرة على االأوبئة االأمريكي 
اأ�شيبوا  طفال   135 اأن  عن 
و«لكن  )�شار�س(،  بفريو�س 
بني  وفاة  حالة  اأي  ت�شجل  مل 

االأطفال واليافعني.«
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وحلمهُخلقهعظمة
اهللصلى�وعفوه

عليهو�صلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها 

كانت خلق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �سهادة رب 

العاملني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول النبي عن نف�سه )اأدبني ربي فاأح�سن تاأديبي( 

، ويف ذلك قول عائ�سة اأم املوؤمنني ر�سي اهلل عنها 
حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�سلة خري يف القرءان هي 

يف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها يف و�سف خلقه 

اأي�ساً:«مل يكن ر�سول اهلل فاح�ساً ول متفح�ساً ول 
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما 
انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه: 
كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �سيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�سافه �سلى 

اهلل عليه و�سلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�س فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْس َعِن اْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�سالة وال�سالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �سرباً، ومع اإ�رشاف الاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�سحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�سوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�س بن مالك ر�سي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ 
احلا�سية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �سديدة 

حتى اأثرت حا�سية الربد يف �سفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�سكت عليه ال�سالة وال�سالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �سلى اهلل عليه و�سلم.

اهللرحمةهياهللعطاء
العطاء الامع، املانع، ال�سامل، الوا�سع، 
اهلل  عطاء  مطلق،  نقول:  اأن  الأ�سح  اأو 
هي رحمة اهلل . من معاين الرحمة :  من 
النَّا�َس  اأََذْقنَا  الرحمة قال: ﴿َواإَِذا  معاين 
]�سورة  تُْهْم﴿  َم�َسّ اَء  �رَشَّ بَْعِد  ِمْن  َرْحَمًة 

يون�س الآية:21[
 معناها: املطر رحمة، الفاف �رَشّاء، 
الفقر  رحمة،  ال�سحة  �رشاء،  املر�س 

ال�سديد �رشاء، الكفاية رحمة، اخلالفات 
الزوجية �رشاء، ال�سعادة الزوجية رحمة، 
الأولد  �رشاء،  امل�ساك�سون  الأولد 

ال�ساحلون رحمة، هذا معنى اآخر:
بَْعِد  ِمْن  َرْحَمًة  النَّا�َس  اأََذْقنَا  ﴿َواإَِذا 
اآَيَاِتنَا  يِف  َمْكٌر  لَُهْم  اإَِذا  تُْهْم  َم�َسّ اَء  �رَشَّ
اإَِنّ ُر�ُسلَنَا يَْكتُبُوَن َما  اأَ�رْشَُع َمْكراً   ُ ُقِل اهلَلّ

َتُْكُروَن﴿

]�سورة يون�س الآية:21[ الآن: ﴿َولَِئْن 
نََزْعنَاَها  ثَُمّ  َرْحَمًة  ِمنَّا  نْ�َساَن  اْلإِ اأََذْقنَا 
هود  ]�سورة  َكُفوٌر﴿  لَيَئُو�ٌس  اإِنَُّه  ِمنُْه 

الآية:9[
 معنى ذلك: كل �سيء مريح، رحمة اهلل 
كل �سيء م�سعد، رحمة اهلل كل �سيء ي�رش 

لك اأمرك )رحمة( .
]�سورة هود الآية:28[ 

لكلاإن�صانفطرةتتفقمعمنهجاهللعزوجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�سان اإىل بع�س امل�سطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 

الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة يف اأ�سل خلقها تعرفها، الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�رشة من 
الطريق يعر�سون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سفون احلقيقة، الإن�سان له فطرة �سليمة 

لذلك احلياء اأن تتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.
الرب ما اطماأنت اإليه النف�س والإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �سيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�سان معروفاً، و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴿  ) �سورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َس َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴿

منالي�صتحيالخريفيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن يف الأمراء اأح�سن، واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء اأح�سن، وال�سخاء ح�سن 

لكن يف الأغنياء اأح�سن، وال�سرب ح�سن لكن يف الفقراء اأح�سن، والتوبة ح�سن لكن يف ال�سباب اأح�سن. 
يعني ال�ساب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�سخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�سرب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�سد، اأحب الطائعني، وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد، اأحب املتوا�سعني، وحبي 
للغني املتوا�سع اأ�سد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�سد، واأبغ�س ثالثاً، وبغ�سي لثالث اأ�سد، 
اأبغ�س الع�ساة، وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد، اأبغ�س املتكربين، وبغ�سي للفقري املتكرب اأ�سد، اأبغ�س 

البخالء، وبغ�سي للغني البخيل اأ�سد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت على معنيني: اإن مل ت�ستِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت ول تعباأ بكالم النا�س.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴿  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴿ َواأَنِْفُقوا يِف �َسِبيِل اهلَلّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�سالم 
و�سطي.

حفظاملاءمنالتلوث
يعترب املاء الراكد جواً مالئماً 
البكرتيا  من  الكثري  لنمو 
وال�ساملونيال  كالكولريا 
كما  ذلك،  وغري  وال�سيجال 
الطفيليات  بع�س  حتتاج 
كالزحام  والديدان  الأولية 
امل�ستديرة  والديدان  الأميبي 
املاء  اإىل  والبلهار�سيا 
خارج  حياتها  دورة  لإكمال 
وي�ساعد  الإن�سان،  ج�سم 
هذه  منو  على  والتربز  التبول 
و�رشعة  والديدان  الطفيليات 
لذلك  وانت�سارها،  تكاثرها 
نهى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
املاء  يف  التبول  عن  و�سلم 
يجري-  ل  الذي  الراكد- 
لكي يبقى املاء يف وقاية من 

التلوث.
عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه 
�سلى  اهلل  ر�سول  �سمعت  قال 
ل  يقول:)  و�سلم  عليه  اهلل 
يبولن اأحدكم يف املاء الدائم 
الذي ل يجري ثم يغت�سل فيه( 

متفق عليه.

�سلى  اهلل  ر�سول  اأو�سى  كما 
الآنية  اهلل عليه و�سلم بتغطية 
من  منعاً  املاء  قرب  وربط 
الوافدة  الراثيم  من  تلوثها 
والتي توؤدي اإىل ظهور الأوبئة 
اهلل  �سلى  فقال  وانت�سارها 
الإناء  )غطوا  و�سلم  عليه 
ال�سنة  يف  فاإن  ال�سقاء  واأوكوا 
مير  ل  وباء  فيها  ينزل  ليلة 
اأو  غطاء  عليه  لي�س  باإناء 
اإل  وكائ  عليه  لي�س  �سقاء 
نزل فيه من ذلك الوباء( رواه 

م�سلم.
ولوقاية املاء من التلوث اأي�ساً 
نهى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
عن اإدخال امل�ستيقظ من نوم 
يغ�سلها  اأن  قبل  الإناء  يده يف 
اأو حك  م�س  فلعله  ويطهرها 
مري�ساً  ع�سواً  اأو  �سوءته  بها 
متقرحاً من ج�سمه وهو نائم، 
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
اأحدكم  ا�ستيقظ  اإذا  و�سلم:) 
يف  يده  يغم�س  فال  نومه  من 
ثالثاً،  يغ�سلها  حتى  الإناء 

فاإنه ل يدري اأين باتت يده ( 
رواه م�سلم.

وحلفظ املاء من التلوث اأي�ساً 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  نهى 
فم  من  مبا�رشة  ال�رشب  عن 
ال�سقاء روى البخاري عن ابن 
عبا�س ر�سي اهلل عنهما:)  نهى 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأن 

ي�رشب من يف ال�سقاء
اللعاب  من  املليلرت  اإن   .)
الراثيم  باليني  يحوي 
الباليني  هذه  تخرج  فعندما 
اأثناء �رشبه  ال�سارب  لعاب  يف 
فرتة  ميكث  كبري،  اإناء  من 
طويلة كم�سدر ل�رشب كثري من 
لتكاثر  الفر�سة  تتهياأ  النا�س، 
تلوثاً  وت�سبب  الباليني  هذه 
لهذه املاء وي�سري م�سدر خطر 
ملن ي�رشب من هذا املاء بعد 

ذلك.
عزل املر�ضى واحلجر 

ال�ضحي:

الأمرا�س  لنت�سار  ومنعاً 

اهلل  ر�سول  و�سع  والأوبئة 
قاعدتني  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
اأ�سا�سيتني تعتربان من اأ�سا�سيات 
بعد  احلديث  الوقائي  الطب 
الأمرا�س  م�سببات  اكت�ساف 
والأوبئة وهما قاعدتي العزل 
واحلجر ال�سحي، ففي الأوىل 
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

ممر�س  يوردن  ل  و�سلم:)  
ال�سيخان،  رواه   ) م�سح  على 
اهلل  ر�سول  قال  الثانية  ويف 
اإذا  و�سلم:)   عليه  اهلل  �سلى 
اأر�س  يف  بالطاعون  �سمعتم 
فال تدخلوها، واإذا وقع باأر�س 
واأنتم فيها فال تخرجوا منها 

( رواه ال�سيخان.

الفاتكة  الأوبئة  كانت  لقد 
والأمرا�س املعدية يف العامل 
الإ�سالمي اأقل بكثري منها يف 
اأوربا، يف نف�س املرحلة بل اإن 
كانت  التي  الطاعون  موجات 
اأوربا  �سكان  ربع  على  تق�سي 
عند  حدتها  تنك�رش  كانت 

حدود العامل الإ�سالمي.



امل�ستجد  كورونا  فريو�س  اأودى 
بحياة   2019 نهاية  مع  ظهر  الذي 
يف  اأغلبهم  كان  الأ�سخا�س  اآلف 
ال�سني، اإ�سافة اإىل ع�رشات الآلف 
امل�سابني، وات�سح بعد مرور اأكرث 
املر�س  انت�سار  على  �سهرين  من 
اأن الرجال هم امل�ستهدفون الأبرز 

مقارنة مع الن�ساء.
هذه املقارنة اأكدها علماء �سينيون 
ملكافحة  ال�سيني  املركز  من   -
درا�سة  اأجروا  بعدما   - الأمرا�س 
فر�س  باأن  فيها  انتهوا  حديثة 
كورونا  فريو�س  من  الن�ساء  جناة 
امل�ستجد اأقوى من الرجال، حيث 
 %2.8 الرجال  وفيات  معدل  كان 

والن�ساء %1.7.
درا�ستهم  يف  الباحثون  واعتمد 
يف  مر�سى  بيانات  حتليل  على 
الفريو�س  بوؤرة  ووهان،  مدينة 
البالغني  اأن  لهم  وتبني  امل�ستجد 

وكبار ال�سن من الرجال هم الأكرث 
املناعة  لأن  نظرا  بكورونا،  تاأثرا 
يف  جناحها  اأثبتت  الن�ساء  لدى 
مواجهة الفريو�س القاتل اأكرث مما 

هي عليه لدى الرجال.
اجلديدة  درا�ستهم  ولتاأكيد 
باآخر  بحثهم  العلماء  قارن  فقد 
اأظهر  حيث   ،2003 عام  اأجري 
الوفيات  معدل  اأن  اأي�سا  الأخري 
 %50 من  اأكرث  كان  الرجال  بني 
بني  الن�ساء  عند  عليه  هو  مما 
بعد  ال�سار�س،  مبر�س  امل�سابني 
اأن فارق اأكرث من 32% من الرجال 
ال�رشق  مبتالزمة  امل�سابني 
ت�سبه  والتي  التنف�سية،  الأو�سط 
اأعرا�سها اأعرا�س فريو�س كورونا، 

فيما كانت ن�سبة الن�ساء %25.8.
معدلت  اأن  اأي�سا  واأو�سحوا 
من  اأعلى  الذكور  من  الوفيات 
الإناث ب�سبب وباء الأنفلونزا الذي 

ظهر يف عام 1918، وهذا �سببه اأن 
و�سلوكية  بيولوجية  عوامل  هناك 
اأكرث  الرجال  تاأثر  مبدى  ترتبط 
مبثل هذه الفريو�سات من الن�ساء.

هوبكنز  كلية  يف  الباحثة  وعلقت 
�سربا  العامة،  لل�سحة  بلومربغ 
يف  الختالف  اإن  بقولها  كالين، 
راأيناه  بالفريو�سات  التاأثر  منط 
يف  الإ�سابات  من  العديد  عند 
اجلهاز التنف�سي، حيث تكون لدى 
مع  وحتى  اأ�سواأ،  نتائج  الرجال 
الفريو�سات الأخرى كانت املناعة 
اأف�سل. واأكدت باحثة  لدى الن�ساء 
اأن  كاليتون،  جانني  تدعى  اأخرى 
هناك �سيئا ما يف اجلهاز املناعي 
تكون  اإذ  اأف�سل؛  يجعلهن  لالإناث 
اأقوى  لديهن  املناعية  ال�ستجابة 

بعد التطعيم.
�سيء  لكل  اأن  كاليتون  وت�سيف 
اأحيانا  ذلك  يت�سبب  اإذ  ثمنا؛ 

اإىل  املناعي  اجلهاز  حتول  يف 
ما  احلماية؛  يف  مفرطة  درجة 
اإىل  ويوؤدي  اأن�سجته  يهاجم  يجعله 
من  وغريها  املفا�سل  التهابات 

الأمرا�س.
العوامل  بع�س  هناك  اأن  كما 
البيولوجية لدى الن�ساء؛ اإذ ميتلكن 
يلعب  الذي  الأ�سرتوجني،  هرمون 
خا�سة  املناعة،  يف  هاما  دورا 
 )X( واأنهن ميتلكن كرومو�سومات 
ترتبط  جينات  على  والتي حتتوي 
اأي�سا  الباحثون  وتو�سل  باملناعة 
اإىل اأن التاأثر بالفريو�سات يختلف 
املجتمعات،  يف  اجلن�س  ح�سب 
ال�سلوكيات  فيها  تختلف  والتي 

ال�سحية بني الرجال والن�ساء.
اأكرب  ت�سم  ال�سني  اأن  اإىل  ولفتوا 
عدد من املدخنني يف العامل، ومبا 
�سخ�س،  مليون   316 على  يزيد 
حول  املدخنني  ثلث  ميثلون  وهم 

املئة  يف   40 وي�ستهلكون  العامل، 
الرجال  ن�سف  وحوايل  التبغ،  من 
مقارنة  املدخنني  من  ال�سني  يف 

مع 2 يف املئة من الن�ساء.
من  ال�سني  يف  الرجال  ويعاين 
اأمرا�س  من  عالية  معدلت 
ال�سكري وال�سغط اأكرث من الن�ساء، 
الإ�سابة  وكالهما ي�ساعف فر�س 

بفريو�س كورونا.
وبني الباحثون اأنه رغم اأهمية غ�سل 
اليدين للوقاية من الفريو�س، فاإن 
اأن  وجدت  الأبحاث  من  العديد 
جمال  يف  العاملني  حتى  الرجال 
اهتماما  اأقل  ال�سحية  الرعاية 
بغ�سل الأيدي وا�ستخدام ال�سابون 

من الن�ساء.
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النقال  :0661.41.25.76  

درا�صة �صينية

وكاالت 

�سلطت  التي  الدرا�سة  وك�سفت 
عليها ال�سوء �سبكة “فوك�س نيوز” 
الإخبارية الأمريكية، اأن 70 باملئة 
من  هي  “كورونا”  فريو�سات  من 
من  باملئة   30 مقابل  “اإل”،  النوع 

النوع “اإ�س”.
وكانت ال�ساللة “اإل” الأكرث انت�سارا 
خالل املراحل الأوىل من املر�س 
يف ووهان، املدينة الواقعة و�سط 
لأول  املر�س  ظهر  حيث  ال�سني 
�سهر  “بعد  تراجعت  لكنها  مرة، 

يناير املا�سي”.
يكون  “رمبا  اأنه  الباحثون  ويرى 
�سغطا  و�سع  قد  الب�رشي  التدخل 
انتقائيا كبريا على النوع اإل، الذي 
وينت�رش  عدوانية  اأكرث  يكون  قد 
اأخرى  ناحية  من  اأكرب.  ب�رشعة 
اأكرب  يعد  الذي  اإ�س،  النوع  فاإن   ،
واأقل  التطورية  الناحية  من  �سنا 

عدوانية، رمبا زاد ب�سبب ال�سغط 
النتقائي الأ�سعف ن�سبيا”.

ال�ساللة  اأن  الباحثون  ويرجح 
“ن�سخة  يف  طفرة  وراءها  “اإل” 
“اإ�س”،  ال�ساللة  اأو  الأجداد”، 
الأكرث  هو  اإل  النوع  اأن  و”رغم 
انت�سارا )70 باملائة( فاإن ال�ساللة 

اإ�س هي الن�سخة الأقدم”.
“هذه  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�س 
احلاجة  ب�سدة  تدعم  النتائج 
الدرا�سات  من  ملزيد  امللحة 
جتمع  التي  ال�ساملة  الفورية 
والوبائية  اجلينية  البيانات  بني 
و�سجالت الر�سم البياين لالأعرا�س 
يعانون  الذين  للمر�سى،  ال�رشيرية 
اأن  اإىل  كورونا”، م�سريين  فريو�س 
كانت  للدرا�سة  املتاحة  البيانات 

“حمدودة للغاية”.
“كورونا”  فريو�س  وت�سّبب 
امل�ستجد بحالة ذعر دولية، حيث 
اأ�سيب به اأكرث من 100 األف �سخ�س 
اأغلبهم يف ال�سني، فيما تويف ب�سببه 

عدة اآلف يف دول متفرقة.
اإن  اإيراين،  برملاين  قال  ذلك  اإىل 
قاتال  جمهول  فريو�سا  “هناك 
كورونا  فريو�س  عن  يختلف 

ال�سني،  يف  ظهر  الذي  امل�ستجد، 
املحافظات  اإحدى  يف  ظهر  قد 
وفاة  يف  وت�سبب  الإيرانية 

مواطنة.

القومي  الأمن  جلنة  ع�سو  واأكد 
وال�سيا�سية اخلارجية يف الربملان 
يف  برزكر،  �سهروز  الإيراين 
“اإي�سنا”  وكالة  مع  ت�رشيحات 

اليرانية، تابعها “نا�س”، اليوم )9 
اذار 2020(، بعد اجتماع لأع�ساء 
وزير  مع  الربملان  ورئي�س  اللجنة 
اليوم  �سباح  الإيراين  ال�سحة 
الثنني، “ما فهمناه من كالم وزير 
نوعني  هناك  باأن  اليوم  ال�سحة 
يف  منت�رشين  كورونا  فريو�س  من 
ووهان  فريو�س  اأحدهما  البالد، 
والآخر فريو�س جمهول  ال�سينية، 
امل�سدر، واأن الفريو�س املختلف 
مل يرحم ممر�سة عمرها 25 عاما 

وق�سى عليها فورا”.
اأن  املرجح  “من  اأنه  اإىل  واأ�سار 
من  نوع  الآخر  الفريو�س  يكون 
الأمريكي  البيولوجي  الإرهاب 

الذي بثته وا�سنطن يف البالد”.
الإيرانية  ال�سحة  وزارة  وكانت 
اليوم  �سابق،  وقت  يف  اأعلنت 
الإ�سابة  اإثر  الوفيات  ارتفاع عدد 
يف  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
والإ�سابات  حالة   237 اإىل  البالد 

اإىل 7161 م�سابا.

كورونا حّدث نف�شه.. واإيران تتحدث عن 
فريو�س جديد يف البالد

اأكدت درا�صة �صينينة تطوير فريو�س كورونا لنف�صه، ووالدة �صاللة جديدة “اأكرث �صرا�صة”، فيما حتدثت ايران عن فريو�س جديد يف 
البالد. الدرا�صة التي ا�صرتك فيها باحثون من مدر�صة علوم احلياة يف جامعة بكني ومعهد با�صتري يف �صنغهاي، وتابعها “نا�س” اليوم )9 

اذار 2020(، تو�صلت اإىل وجود �صاللة “اأكرث �صرا�صة” من الفريو�س اأطلق عليها ا�صم “اإل” واأخرى اأقل �صرا�صة يعرف با�صم “اإ�س”.

ملف كورونا 

درا�صات توؤكد

الن�شاء يقاومن "كورونا" اأكرث من الرجال!
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 هالة احلفناوي

يف  عالقة  اخلربة  هذه  وتظل 
للمجتمعات  اجلمعي  ال�ضمري 
لتاريخه،  اأ�ضا�ضًيّا  ًنا  ومكِوّ
الطاعون،  وباء  تر�ضخ  مثلما 
يف  الأ�ضود"  "املوت  اأو 
وعك�ضت  الأوروبي.  التاريخ 
الأدبية  الأعمال  من  العديد 
للمجتمع  الإن�ضانية  اخلربة 
الفرتة،  هذه  خالل  الأوروبي 
يف  قائمة  تزال  ل  والتي 
حتى  الأوروبي  العام  املجال 
ال�ضنوات.  مئات  مرور  بعد 
خربة  مثل  مثلها  فالأوبئة 
احلروب بالن�ضبة للمجتمعات، 
جذرية  تغريات  ت�ضهد  حيث 
اليومية،  حياتها  منط  يف 
احلياة،  مالمح  وتتبدل 
معاٍن  بخلق  التجربة  وتنتهي 
وقيم واأفكار واأمناط خمتلفة 

للحياة الإن�ضانية.
النف�س  علماء  ولحظ 
 Social( الجتماعي 
وعلماء   ،)Psychology
اأمناًطا  ثمة  اأن  الجتماع، 
جماعية  ونف�ضية  �ضلوكية 
الأوبئة،  باأوقات  ارتبطت 
وباء  اأو  الطاعون،  مثل: 

الإنفلونزا الإ�ضبانية، 
ف�ضاًل عن ارتباطها 
اأمرا�س  بانت�ضار 
لأول  الإيدز  مثل 
بع�س  بني  مرة 
 ، ت عا ملجمو ا
اإىل  دفع  ما  وهو 
اأمناط  درا�ضة 
ت  با �ضتجا ا
ت  ملجتمعا ا
اأوقات  خالل 
ر  نت�ضا ا

هذا  يف  وظهر  الأوبئة، 
"�ضيكولوجيا  مفهوم  الإطار 
 Epidemic( الأوبئة" 

.)Psychology
العلوم  ويُعنَى هذا الق�ضم من 
�ضلوك  بدرا�ضة  الجتماعية 
تف�ضي  مع  املجتمعات 
الأوبئة. فتحت تاأثري الأوبئة، 
موجات  املجتمعات  ت�ضهد 
كما  اجلماعي،  اخلوف  من 
التف�ضريات  يف  ثورة  حتدث 
هذه  باأ�ضباب  املرتبطة 
جراء  اجلماعية  املعاناة 
موجة  يف  وتت�ضبب  الوباء، 
القيمية،  التناق�ضات  من 
ال�ضلوكيات  من  وزخم 
وحماولت  وال�ضرتاتيجيات 
بائ�ضة ملواجهة الوباء، خا�ضة 
تعد  بطبيعتها  الأوبئة  واأن 
تتوفر  ل  "جديدة"  ا  اأمرا�ضً
توقعات  اأو  معلومات  ب�ضاأنها 

بكيفية انت�ضارها ومكافحتها، 
بال�رضورة  يوجد  ل  وبالتايل 
الوباء  كان  وكلّما  لها.  عالج 
تداعياته،  حيث  من  خطرًيا 
زادت املدة الزمنية بال عالج 
امل�ضاحة  وكانت  وا�ضح، 
الفردية  لالجتهادات  مرتوكة 
باأي  والتم�ضك  والجتماعية، 
واإن  حتى  اخلال�س،  يف  اأمل 
كان ذلك يتمثل يف ممار�ضات 

غري منطقية باملطلق. 
على  التايل  املقال  ويركز 
ال�ضيكولوجية  املالمح 
يف  ظهرت  التي  الجتماعية 
فرتات  خالل  املجتمعات 
اخلربات  واقع  من  الأوبئة، 
ولي�س  ال�ضابقة،  التاريخية 
هذه  تقع  اأن  بال�رضورة 
بنف�س  اأو  جميعها  الظواهر 

النمط يف الأزمة احلالية. 

�سقوط "العقالنية 
اله�سة" احلاكمة 

للتفاعالت اليومية:

ال�ضائدة  الفكرة  عك�س  على 
التي �ضادت لعقود، خا�ضة يف 
تتاأ�ض�س  التي  القت�ضاد،  علم 
الإن�ضان،  "عقالنية"  على 

قراًرا  اتخاذه  وافرتا�س 
القيام  وبالتايل  منطقًيّا، 
يف  ظهر  ر�ضيدة،  ب�ضلوكيات 
علم  لدى  الأخرية  ال�ضنوات 
يُعرف  جديد  فرع  القت�ضاد 
بعلم القت�ضاد ال�ضلوكي، الذي 
يوؤكد على جانب كبري من الال 
الفرد،  �ضلوكيات  يف  عقالنية 
الأوقات.  بع�س  يف  خا�ضة 
حتيزات  وجود  على  واأكد 
الفرد،  مب�ضاعر  ترتبط 
اأو  اخلوف  اأو  القلق  خا�ضة 

ال�ضعور بال�ضغط.
الأوبئة  �ضيكولوجيا  وتُ�ضري 
مزدوجة  طبيعة  وجود  اإىل 
حيث  الإن�ضاين،  لل�ضلوك 
العقالنية  من  بق�رضة  يغلف 
وحتيزات  اجتاهات  تُخفي 
الأوقات  ويف  منطقية.  ل 
غالبية  يتمكن  الطبيعية، 
الب�رض من احلفاظ على قدر 

اأو  بطريقة  العقالنية  من 
الأزمات  اأنه يف  باأخرى، غري 
بزمام  عقالنية  الال  تاأخذ 
الأمور، ويدفع اخلوف والقلق 
والرتياب الفرد نحو �ضلوكيات 
ت�ضبه  منطقية  غري  متناق�ضة 
مطاردة  الأحيان  بع�س  يف 
الفرد  وي�ضتعيد  ال�ضاحرات، 
البدائية  باحلياة  اأ�ضبه  منًطا 
غري املتح�رضة التي حتركها 
والحتياجات  امل�ضاعر 
على  ت�ضيطر  حتى  البدائية 

الفرد متاًما. 
ويف الإطار نف�ضه، يوؤكد عامل 
 )Schutz( "الجتماع "�ضوتز
اأن هذه "العقالنية 
يف  حتكم  اله�ضة" 
الأوقات الطبيعية 
احلياة  مالمح 
ما  وهو  اليومية، 
اأطلق عليه الروتني، 
اليومية  فاحلياة 
واملجتمع  لالأفراد 
روتني،  عن  عبارة 
ذلك  يت�ضمنه  مبا 
معروفة  اأمناط  من 
التفاعالت  من 
والعالقات والتوقعات وحلول 
اختبارها  مت  بها،  م�ضلم 
احلياة  مواقف  يف  قبل  من 
ي�ضكل  ما  وهو  العادية، 
غري  امل�ضرتكة،  احلياة  واقع 
الأحداث  بع�س  هناك  اأن 
هذا  عن  متاًما  تخرج  التي 
معطياته  وتتحدى  الروتني، 
هذه  ويف  اجلاهزة،  وحلوله 
لهذا  ال�ضتجابة  تكون  احلالة 
موجات  عن  عبارة  التهديد 
ممار�ضات  تُغرّي  الفزع  من 
يزداد  وقد  اليومية،  احلياة 

الأمر �ضوًءا.
احلالة  هذه  تتغذى  حيث 
وتت�ضاعف  نف�ضها  على 
من  بدًل  النهيار  اإىل  وتوؤدي 
الب�ضيطة  الأمثلة  ومن  احلل. 
يف  ن�ضهده  ما  ذلك،  على 
من  احلالية  الأزمة  �ضياق 
يوؤدي  قد  الذي  ال�رضاء،  هلع 

الت�ضبب  اإىل  ذاته-  حد  -يف 
لها  يتح�ضب  التي  الأزمة  يف 
من  الرغم  فعلى  الأفراد. 
قدرة بع�س احلكومات حالًيّا 
على ال�ضيطرة على �ضلوكيات 
الأفراد فيما يخ�س اجتاهات 
يف  الوقت  لبع�س  ال�رضاء 
فاإنه  الأوبئة،  انت�ضار  بداية 
و�ضعور  الأزمة  مدة  طول  مع 
الفرد باقرتابه منها، واإمكانية 
حدوث نق�س يف بع�س ال�ضلع 
غري ال�رضورية، فاإن هذا الأمر 
قد يدفع الأفراد اإىل املبالغة 
�ضلع  تخزين  على  الإقبال  يف 
من  خوًفا  �رضورية،  غري 
وهنا  الأ�ضواق،  من  اختفائها 
وفًقا  الأفراد  يت�رضف  ل 
بل هم  للح�ضابات املنطقية، 
بانفعالتهم  دفًعا  مدفوعون 

وم�ضاعرهم. 

خماوف العي�س يف ظل 
"املجهول":

ل  الأوبئة  انت�ضار  اأثناء 
انعدام  خماطر  الفرد  يواجه 
 )Uncertainty( اليقني 
اإ�ضابته  باحتمالت  املرتبط 
اإنه  بل  عدمه؛  من  باملر�س 
مرتبًطا  اأثقل  عبًئا  يواجه 
املجهول  من  كاملة  بحالة 
 ،)The Unknown(
ت�ضاعد  يف  يت�ضبب  ما  وهو 
والقلق  اخلوف  م�ضاعر 
العادية،  بالأمرا�س  مقارنة 
اأكرث خطورة  تكون  قد  والتي 
مقارنة  الفرد  حياة  على 
الفرد.  اأ�ضاب  اإذا  بالوباء 
ترتبط هذه احلالة  ولذلك ل 
اإنها  بل  فقط،  بامل�ضابني 
بدرجة  كله  املجتمع  ت�ضمل 
اأو باأخرى، فهي حالة مرتبطة 
وعدم  الوباء،  انت�ضار  ب�رضعة 
القدرة على توقع متى  وجود 
وكيف ينتهي الوباء، ول يوجد 
اأو يقني بظهور  �ضقف وا�ضح 

دواء معالج.
اإىل ما �ضبق اخلوف  ويُ�ضاف 

ال�ضخ�س يف دوامة  من وقوع 
اأو  بنف�ضه  اإما  ذاته،  الوباء 
املحيطني  من  اأحد  بفقدان 
تف�ضي  مدة  طالت  وكلما  به، 
على  ال�ضغط  زاد  الوباء، 
اأن  من  الرغم  وعلى  الفرد. 
الو�ضع احلايل يُعد اأف�ضل من 
فاإن  م�ضت،  تاريخية  فرتات 
ت�ضمح  ل  ذاته  الوباء  حداثة 
بوجود كم ونوعية املعلومات 
التي من �ضاأنها بث الطماأنينة، 
املتوفرة  املعلومات  اإن  بل 
انت�ضاره،  و�ضهولة  الوباء،  عن 
بني  اأكرث  املخاوف  تُعزز 
يرتبط  وقد  املجتمعات. 
ال�ضعوب يف  ثقة  عامل  بذلك 
كان  فكلما  دولها،  موؤ�ض�ضات 
لدى ال�ضعوب درجة عالية يف 
وخدماتها  الدولة  موؤ�ض�ضات 
على  قدرة  هناك  كانت 
القلق  حدة  وتقليل  الحتواء 
التحّول  قبل  وحتجيمه  العام 
ل�ضلوكيات غري منطقية بدافع 

اخلوف.

اأكرث  حتى  اأنه  وياُلَحظ 
تتعر�س  قد  املتقدمة  الدول 
احلالة  يف  كما  لنتقادات، 
ظهرت  والتي  الربيطانية، 
تتهمها  �ضعبية  دعاوى 
اتخاذ  وعدم  بالتق�ضري، 
اإجراءات مبكرة لوقف انتقال 
الدولة،  داخل  اإىل  املر�س 

خا�ضة من اإيطاليا.
ا  اأي�ضً احلالة  بهذه  ويرتبط 
من  بال�ضك  ال�ضعور  ت�ضاعد 
كل �ضيء حول الفرد، وال�ضك 
القريب  الآخر  يف  الآخر،  يف 

للوباء،  م�ضدًرا  يكون  اأن  من 
بظهور  املرتبط  ال�ضك  اأو 
وهو  ال�ضائعات،  من  العديد 
اأمام ممار�ضة  ما ميثل عائًقا 
بل  الجتماعية،  التفاعالت 
ما  اإىل حد  نظرًيّا  ي�ضل  وقد 
الكل  بحرب  "هوبز"  و�ضفه 

�ضد الكل. 
كان  احلالية  الأزمة  ظل  ويف 
رئي�س  خطاب  املفاجئ  من 
الوزراء الربيطاين "جون�ضون"، 
انتقاد  حمل  اأ�ضبح  الذي 
يغذي  باعتباره  اجلميع  من 
لدى  واخلوف  القلق  م�ضاعر 
الأفراد، على عك�س اخلطاب 
هذه  مثل  يف  املطلوب 
احلالت، حيث طالب ال�ضعب 
لفراق  بال�ضتعداد  الربيطاين 

بع�س الأ�ضدقاء والأقارب.

�سعود وهبوط اأمناط 
التدين وارتباك القيم:

يف  التاريخية  للخربات  وفًقا 
منظومة  تاأثر  لوحظ  اأوروبا، 
لدى  التدين  واأمناط  القيم 
انت�ضار  بفرتات  الفئات  بع�س 
الأكرث  والأوبئة  الأمرا�س 
الفرد  يظل  حيث  خطورة، 
متم�ضًكا مبنظومة القيم التي 
وتر�ضده  يحدث،  ما  تُف�رض 
مثل  بعينها،  �ضلوكيات  نحو 
اخلريية  اأو  الدينية  الطقو�س 
�ضاأنها  من  والتي  غريها  اأو 
بح�ضب  معاناته  تخفيف 
غري  واإميانه،  معتقداته 
وارتفاع  املدة  طول  مع  اأنه 
وتف�ضي  اخلطورة  م�ضتوى 
الوباء وزيادة ال�ضغط النف�ضي 

ويت�ضكك  الفرد،  يرتبك 
وقد  وقيمه،  معتقداته  يف 
ذات  ممار�ضات  اإىل  يذهب 
لعله  اأخرى  بعقائد  �ضلة 
يعتقد.  فيما  خاطًئا  يكون 
يف  -خا�ضة  البع�س  ويت�ضاءل 
الطبيعية  والأزمات  الأوبئة 
بالقدرات  ترتبط  التي 
لنا الإله  الغيبية- ملاذا يبعث 
ما يوؤملنا ونحن نوؤمن به؟ َمن 
وتظهر  يحدث؟  فيما  املالم 
بني  الأفراد  لدى  تناق�ضات 
بالقيم  الحتماء  يف  الرغبة 

والدين واملعتقدات ال�ضعبية، 
وبني �ضكوكه يف قدراتها على 
�ضبيل  فعلى  الفرد.  جناة 
املثال، اأ�ضارت درا�ضة ميدانية 
اإىل  الأوبئة،  �ضيكولوجيا  عن 
ديني  حتول  حالت  ت�ضجيل 
الإيدز  امل�ضابني مبر�س  بني 

يف الت�ضعينيات.
وعلى النقي�س من ذلك، حتفز 
الأزمات الكربى والأوبئة -يف 
ت�ضاعَد  اأخرى-  �ضياقات 
دور  على  والرتدد  التدين 
ممار�ضة  يف  وزيادة  العبادة، 
ال�ضعائر الدينية، اأو على الأقل 
الدين،  التفكري يف دور  اإعادة 
مل  التي  الفئات  من  خا�ضة 
تكن متار�س هذه الأمناط من 
املثال،  �ضبيل  فعلى  التدين. 
وفًقا جلالوب، منذ ال�ضتينيات 
من  اأقل  ن�ضبة  هناك  كانت 
40% من الأمريكيني يعتقدون 
على  تاأثري  اأي  له  الدين  اأن 
حادث  بعد  اأنه  غري  حياتهم، 
انهيار الربجني، و�ضلت ن�ضبة 
اأنهم  يرون  الذي  الأمريكيني 

بحاجة اإىل الدين اإىل %71.

اإعادة اإنتاج "الرتاث 
ال�سعبي": 

اأو  ال�ضعبي  الرتاث  مُيّثل 
عامة،  ب�ضفة  الفولكلور، 
به  تُ�ضجل  ثقافًيّا  خمزوًنا 
ال�ضالفة يف  الاأجيال  خربات 
وو�ضفات  معتقدات  �ضورة 
وروايات  واأمثال  وحكم 
فرتات  وخالل  وغريها. 
الأزمات ب�ضفة عامة واأوقات 
يعلم  ل  الأوبئة،  انت�ضار 
التعامل  كيفية  الأفراد 
وتبعاته،  الوباء  مع 
اإىل  الفرد  يدفع  مما 
يف  ذاته  على  العتماد 
البحث عن باب للخروج 

من هذه الدوامة.
امل�ضارات  اأهم  ومن 
الأفراد  لها  يلجاأ  التي 
النوعية  هذه  يف  عادة 
يف  البحث  الأزمات  من 
ال�ضعبي،  الرتاث  معطيات 
مع  التعامل  ملحاولة  �ضواء 
يعرف  فيما  ذاته،  املر�س 
الطب  اأو  التقليدي  بالطب 
ال�ضعبي، اأو معطيات الرتاث 
الطماأنينة  على  تبعث  التي 
واملقولت  "احلكم"  تلك  اأو 
بتداولها  الأفراد  يبداأ  التي 
ولكل  الأزمة.  مع  للتكيف 
املرتبط  تراثه  �ضعب 
الإن�ضانية،  خرباته  بجملة 
ومقد�ضاته  الدينية  وهويته 

وتاريخه.

واجهت املجتمعات الإن�سانية -عرب التاريخ- بع�س الأوبئة التي انت�سرت على نطاق وا�سع، واأ�سابت اأعداًدا هائلة من الب�سر، واأودت بحياة 
ت جانًبا من اجتاهاتهم  رت هذه الأزمات على الأفراد الذين عا�سوا هذه اخلربة ال�ستثنائية، اإذ غيرّ املاليني يف فرتة زمنية ق�سية. وقد اأثرّ

الِقيمية، واأثارت لديهم العديد من الأ�سئلة الوجودية التي ل اإجابات لها، بل وتركت يف بع�س احلالت تاأثيات على الرتكيبة النف�سية 
لأجيال كاملة، والتي واإن ا�ستطاعت النجاة البدنية من الوباء، فاإنها مل تتعاَف من اآثاره النف�سية والجتماعية. 

الأوبئة": "�سيكولوجيا 

ماذا يحدث للمجتمعات عند تعّر�ضها لوباء مفاجئ؟

اأثناء انت�سار الأوبئة ل يواجه الفرد خماطر 
انعدام اليقني )Uncertainty( املرتبط 

باحتمالت اإ�سابته باملر�س من عدمه؛ بل اإنه 
يواجه عبًئا اأثقل مرتبًطا بحالة كاملة من 
املجهول )The Unknown(، وهو ما يت�سبب 

يف ت�ساعد م�ساعر اخلوف والقلق مقارنة 
بالأمرا�س العادية

-Social Psych )لحظ علماء النف�س الجتماعي 
�سلوكية  اأمناًطا  اأن ثمة  الجتماع،  وعلماء   ،)logy

ونف�سية جماعية ارتبطت باأوقات الأوبئة، مثل: 
الطاعون، اأو وباء الإنفلونزا الإ�سبانية، ف�ساًل عن 

ارتباطها بانت�سار اأمرا�س مثل الإيدز لأول مرة بني 
بع�س املجموعات ، وهو ما دفع اإىل درا�سة اأمناط 
ا�ستجابات املجتمعات خالل اأوقات انت�سار الأوبئة

ملف كورونا 
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حممد خمتار قنديل - باحث 
يف احلركات الإ�سالمية 

والتطرف العنيف 
مركز امل�سبار للدرا�سات 

والبحوث

اليوم مع كارثة فريو�س كورونا، تعج 
االجتماعي،  التوا�صل  �صفحات 
وبع�س املواقع االإخبارية باتهامات 
ن�رش  الفريو�س  باأن  تفيد  خمتلفة 

فاعل،  بفعل 
النظر  وب�رشف 
عن تعدد الفاعلني 
ما  فاإن  املتهمني، 
الفريو�س  اأحدثه 
ذعر  حالة  من 
وما  عاملي، 
من  عنه  اأ�صفر 

عامة،  واأ�رشار  �صحايا  عدد 
للقاعدة  ال�صابقة  واالتهامات 
-على �صبيل املثال- بن�رش اأنفلونزا 
على  للرتكيز  يدفعنا  اخلنازير، 
ميكن  وما  البيولوجي،  االإرهاب 
التنظيمات  متكنت  لو  يحدث  اأن 
اأ�صلحة  تطوير  من  االإرهابية 

بيولوجية وا�صتخدامها عاملياً.

تاريخ احلرب البيولوجية:

تعرف احلرب البيولوجية على اأنها 
اأو  البيولوجية  ال�صموم  “ا�صتخدام 
البكترييا  مثل  املعدية  العوامل 
والفطريات،  والفريو�صات 
اأو  الب�رش  تعجيز  اأو  قتل  بق�صد 
كعمل  النباتات  اأو  احليوانات 
بعنوان  بحثية  لورقة  وفقاً  حرب” 
البيولوجية”،  احلرب  “تاريخ 
 Friedrich“ للربوف�صري 
هيئة  ع�صو   ،”Frischknecht
التدري�س بق�صم االأمرا�س املعدية، 
بجامعة هايدلربغ، اأنه خالل القرن 
مليون   )500( قرابة  تويف  املا�صي 
االأمرا�س املعدية،  ب�صبب  �صخ�س 
الوفيات  من  االآالف  ع�رشات  واأن 
عن  املتعمد  االإفراج  اإىل  تعود 
وال�صموم،  االأمرا�س  م�صببات 
يف  اليابانيني  اإىل  معظمها  ويعود 
احلرب  خالل  ال�صني  على  حربهم 

العاملية الثانية.
االأ�صلحة  ا�صتخدام  اأن  احلقيقة 
الن�صاأة،  حديث  لي�س  البيولوجية 
بل يعود اإىل ما قبل امليالد، حيث 

االإن�صاين يف خمتلف  التاريخ  �صهد 
االأوبئة  ن�رش  حماوالت  حمطاته 
فيوثق  احلروب.  يف  والت�صمم 
كب�صا  احليثيون  اإر�صال  تاريخياً 
اأعدائهم  اإىل  بالتوالرمييا  م�صاباً 
امليالد،  قبل  ع�رش  الرابع  بالقرن 
ال�صكيثيون  رماة  ا�صتخدام  وكذلك 
االأ�صهم املغمو�صة يف جثث متحللة 
مع  النبيذ  االإ�صبان  خلط  كما   ،
الإعطائها  اجلذام  مر�صى  دماء 

للفرن�صيني يف القرن اخلام�س ع�رش 
ميالدياً، وغريها من احلوادث. يف 
االأ�صلحة  اليابانيون  طور  القريب 
العاملية  احلرب  خالل  البيولوجية 
غزوهم  يف  وا�صتخدموها  الثانية، 
ال�صينيني فيما بعد، فقاموا بت�صميم 
واأ�صقطوا  مياه،  بئر   )1000( قرابة 
املوبوءة  احل�رشات  بالطائرات 

بالطاعون على املدن ال�صينية
تق�سم العوامل البيولوجية 
امل�سببة لالأمرا�س اإىل ثالث 

فئات

االأكرث  الفئة  تعد   :))A الفئة 
وفيات  معدل  وت�صبب  خطورة، 
فرد  من  تنتقل  حيث  مرتفعاً، 
بينها: اجلمرة  ومن  ب�صهولة،  الآخر 
اجلدري،  الطاعون،  اخلبيثة، 

الت�صمم الغذائي، التوالرمييا.
تن�رش  عوامل  وهى   :)B( الفئة 
ب�صكل معتدل، وتت�صبب يف معدالت 
ومن  ما،  �صيئا  منخف�صة  وفيات 

بينها: الربو�صيالت، ال�صدفية.
م�صببات  ت�صمل   :)C( الفئة 
ميكن  التي  النا�صئة  االأمرا�س 
هند�صتها لن�رشها على نطاق وا�صع 
اإنتاجها  و�صهولة  توافرها  ب�صبب 
ون�رشها، ومن بينها فريو�س نيباه، 

وفريو�س هانتا.

الإرهاب البيولوجي ومناذج 
للعمليات:

اجلرثومي  اأو  البيولوجي  االإرهاب 
م�صطلحات  جميعها  ال�صامت،  اأو 

يتم  االإرهاب،  اأ�صكال  من  ل�صكل 
البيولوجية،  فيه ا�صتخدام العوامل 
�صواء بكرتيا اأو فريو�صات اأو �صموم، 
اأو  ما�صية  اأو  الأفراد  �رشر  الإحلاق 
حما�صيل زراعية، من قبل اأفراد اأو 

جمموعات.
للمجموعات  الدافعة  االأ�صباب 
البيولوجية  العوامل  نحو  االإرهابية 

عدة، من اأهمها
اأنظمة  قبل  من  الك�صف  �صعوبة 
التقليدية  اال�صت�صعار 

ملكافحة االإرهاب.
القب�س  �صعوبة 
وذلك  اجلاين،  على 
زمني  فا�صل  لوجود 
العامل  اإطالق  بني  ما 
وحتقيقه  البيولوجي، 

ال�رشر.
التاأثري امل�صابه للقنبلة النيوترونية، 
فتلحق �رشراً بالكائنات احلية دون 

�رشر مادي يذكر.
نتيجة  منها  �صغرية  لكميات  ميكن 
عدد  اإ�صابة  التكاثر  على  قدرتها 

كبري من الب�رش.
طريق  عن  �صواء  الن�رش،  �صهولة 
الغذائية،  املواد  اأو  املياه  تلوث 
والن�رش يف الهواء يف منطقة مغلقة 
احليوانات  وا�صتخدام  مفتوحة،  اأو 

املوبوءة.
ميكن 

مها  ا �صتخد ا
ق  حلا الإ
كبري  �رشر 
ت  يا د قت�صا با

الدول.
تها  ر قد
على  الهائلة 

اال�صطراب  من  حالة  اإحداث 
املجتمعي.

�صعف تكلفة اإنتاجها ن�صبياً.
ا�صتخدام  على  االأمثلة  اأبرز  ومن 
لالإرهاب  االإرهابية  املجموعات 
 1984 عام  كان  البيولوجي، 
راجني�س  طائفة  با�صتخدام 
ببكرتيا  امللوثة  ال�صلطات  الدينية 
اأحد املطاعم يف  ال�صاملونيال، يف 
مدينة داال�س بوالية اأوريغون، مما 
اأ�صفر عن اإ�صابة )751( حالة. توثق 
اأوم،  بطائفة  مرتبطة  اأي�صا حادثة 
يف  ال�صارين  غاز  ا�صتخدمت  حيث 

مرتو طوكيو عام 1995
اجلمرة  هجمات  منوذج  ياأتي  ثم 
املتحدة  بالواليات   2001 اخلبيثة 
هذه  مناذج  كاأحد  االأمريكية 
�صخ�صاً،   )22( فاأ�صيب  الهجمات، 
تويف من بينهم خم�صة، �صواء ب�صبب 

الفريو�س اأو م�صاعفاته
نائب  �رشح  االأثناء  هذه  ويف 
ت�صيني،  ديك  االأمريكي  الرئي�س 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  باأن 
لديها علم باأن ابن الدن حاول على 
اأ�صلحة  على  احل�صول  ال�صنني  مر 
بيولوجية  اأ�صلحة  �صامل،  دمار 
من  ن�صخ  لديهم  واأنهم  وكيميائية، 
الكتيبات التي ا�صتخدمتها القاعدة 

لتدريب  التدريبية  مع�صكراتها  يف 
االأع�صاء على هذه االأ�صياء

الثاين(  )ت�رشين  نوفمرب  منت�صف 
“نحن  بقوله:  بولتون  جون  �رشح 
قلقون من النية املعلنة الأ�صامة بن 
الدن ومنظمته االإرهابية )القاعدة( 
�صد  بيولوجية  اأ�صلحة  ال�صتخدام 
الواليات املتحدة. على الرغم من 
م�صادر  االآن  حتى  نعرف  ال  اأننا 
االأخرية  اخلبيثة  اجلمرة  هجمات 
بع�س  اأن  نعلم  اأننا  اإال  �صدنا، 
اإرهابيي 11 �صبتمرب )اأيلول( قاموا 
ر�س  طائرات  ا�صتئجار  بتق�صي 
املحا�صيل…  نحن قلقون من اأنه 
اأ�صلحة  على  احل�صول  ميكنه  كان 
من  بدعم  رمبا  بدائية،  بيولوجية 

دولة ما”
اأخبار  ن�رشت   2002 عام  اأوائل 
املتحدة  الواليات  اكت�صاف 
يف  االإن�صاء  قيد  ملعمل  االأمريكية 
بيولوجية،  عوامل  لتطوير  قندهار 
ي�صتبه يف تبعيته لتنظيم القاعدة، يف 
ظل احلديث عن وثائق مت احل�صول 
اأفغان�صتان  من  –اآنذاك-  عليها 
والقاعدة  الدن  ابن  ب�صعي  تفيد 
بيولوجية]12[.  اأ�صلحة  لتطوير 
كذلك تفيد اعرتافات اأحمد ر�صام، 
ال�صفارة  تفجريات  حماكمة  يف 

االأمريكية، باأن ابن الدن كان ي�صعى 
ال�صتخدام  الت�صعينيات  بدايات  يف 
اأن  تقارير  اأظهرت  كما  ال�صيانيد. 
يدعى  القاعدة  تنظيم  اأحد خرباء 
“اأبو خباب”، اأ�رشف على التدريب 
وال�صيانيد  الري�صني  ا�صتخدام  على 
لها  خمطط  متعددة  هجمات  يف 
وبداية   2002 عام  نهاية  اأوروبا  يف 

.2003
مدير  اأي�صا  �رشح 

اال�صتخبارات  وكالة 
ال�صابق  االأمريكية 
يف  تينيت،  جورج 
اأمام  له  �صهادة 
الكوجنر�س االأمريكي 
فرباير )�صباط( 2002 
نعلم  “نحن  بقوله: 
كانت  القاعدة  اأن 
�رشاء  على  تعمل 
بع�س اأخطر العوامل 

وتظهر  وال�صموم.  الكيميائية 
من  ا�صرتدادها  مت  التي  الوثائق 
من�صاآت القاعدة يف اأفغان�صتان، اأن 
ابن الدن كان ي�صعى لربنامج متطور 

الأبحاث االأ�صلحة البيولوجية”
على  القاعدة  ح�صول  حماولة 
بيولوجية، دفعتها ملحاولة  اأ�صلحة 
البيولوجية  االأ�صلحة  علماء  جتنيد 

�صابقاً،  ال�صوفيتي  االحتاد  يف 
للمخابرات  تقارير  فاأ�صارت 
االأمريكية اإىل �صفر علماء رو�س اإىل 
قندهار ولقائهم مب�صوؤويل القاعدة، 
اإال اأن املخابرات الرو�صية اأ�صارت 
اإىل رف�س هوؤالء العلماء العمل مع 

ابن الدن
عليها  ح�صل  التي  الوثائق  �صمن 
الظواهري،  اأمين  حا�صوب  من 
بتاريخ  عاطف،  حممد  اإىل  ر�صالة 
فيها  يتحدث   ،1999 اأفريل   15
االأ�صلحة  حول  لعاطف  الظواهري 
التقارير  اأن  اإىل  البيولوجيةم�صرياً 
امتالك  من  واملخاوف  حولها 
“الواليات  العدو  من  لها  القاعدة 
انتباه  لفتت  من  هي  املتحدة”، 
تنظيم القاعدة لها، معدداً مزاياها 

يف:
عن  تقل  ال  التدمريية  قوتها  اأن 

االأ�صلحة النووية.
يف  يتم  بها  الهجوم  اكت�صاف  اأن 
عدد  يزيد  مما  اأيام  بعد  الغالب 

�صحاياها واأثره.
اإمكانية ردع واإبطال هذه االأ�صلحة 
على  احل�صول  حال  للغاية،  �صعبة 

كميات كبرية.
عاطف،  الظواهري، حممد  طالب 
وا�صعاً  داخلياً،  وبالبحث  بال�رشية 
جمموعة من املراجع يف 

هذا ال�صدد.
ع�صام  ر�صوان  باعتقال 
اأ�صامة  )احلنبلي-  الدين 
�رشق  جنوب  الدن  بن 
 ،1964 مواليد   – اآ�صيا( 
القائد الع�صكري للجماعة 
االإ�صالمية يف جنوب �رشق 
�صجن  يف  معتقل  اآ�صيا، 
غوانتانامو يف اأوت 2003، اعرتف 
اجلمرة  برنامج  يف  دوراً  بلعبه 

اخلبيثة
االأحداث  هذه  بخالف 
مدار  على  انت�رشت  واالعرتافات، 
ال�صنوات والعقود املا�صية تقارير 
المتالك  القاعدة  ب�صعي  تفيد 
يف  بيولوجية  اأ�صلحة  وا�صتخدام 
على  التاأكيدات  اأن  اإال  هجماتها. 

مو�صع  زالت  ما  لها  ا�صتخدامها 
�صك.

متمردون  ح�صل   2014 عام 
حا�صوب  جهاز  على  �صوريون 
اإدلب،  يف  داع�س،  بتنظيم  خا�س 
ملفات  بوجود  حمتوياته  اأفادت 
ا�صتخدام  على  والتدريب  للتعليم 
واإجراءات  البيولوجية،  االأ�صلحة 

العوامل من  اأثناء تطوير  ال�صالمة 
اأجل حماية اأع�صاء التنظيم

حذر   ،2015 باري�س  هجمات  بعد 
ال�صابق،  الفرن�صي  الوزراء  رئي�س 
مانويل فال�س، من اأن داع�س رمبا 
بيولوجية  باأ�صلحة  نف�صها  ت�صلح 
�صد  الهجمات  يف  وكيميائية 
اأوروبا: “يجب اأال ن�صتبعد �صيئاً… 
يف  ون�صع  نعلم  اأن  يجب  اإننا 
االأ�صلحة  اأن هناك خطر  اعتبارنا 

الكيميائية والبكرتيولوجية”
تنظيم  ا�صتخدام  على  ال�صواهد 
�صئيلة  بيولوجية  الأ�صلحة  داع�س 
اإال  منعدمة،  تكون  وتكاد  للغاية، 
 ،2019 اأكتوبر  منت�صف  يف  اأنه 
االإندوني�صية  ال�صلطات  اكت�صفت 
لتنظيم  التابعة  اخلاليا  اإحدى  اأن 
تخطط  كانت  بالبالد،  داع�س 
حتتوي  قنبلة  با�صتخدام  لهجوم 
�صديد  –�صم  اأبرين  �صم  على 
جرامات  لـ)0.7(  ميكن  اخلطورة 
يف  �صخ�س-   )100( قتل  منهم 
بجاوة  ال�صاحلية  �صرييبون  مدينة 
ال�رشطة  ح�صلت  حيث  الغربية. 
حبات  من  جرامات   )310( على 
يعد  الذي  العفريت”  “عني  نبات 

املكون الرئي�س ل�صم اأبرين

خامتة:

االإرهاب يف تطور م�صتمر، فمع كل 
تطور يف خمتلف املجاالت، ت�صعى 
المتالكه،  االإرهابية  التنظيمات 
املجموعات  �صعي  وتطويره. 
اأ�صلحة  المتالك  امل�صتمر 
ما  �صوء  يف  وتطويرها،  بيولوجية 
مميزات  من  االأ�صلحة  هذه  توفره 
تخف�س على االأقل جهود التجنيد 
حتتاج  ال  اإنها  حيث  للتنظيمات، 
الأعداد ب�رشية لن�رشها، اإىل جانب 
املارقة  الدول  بع�س  م�صاعدات 
االنتباه  لفت  �صاأنه  من  لالإرهاب، 
واملراقبة  املتابعة  ل�رشورة 
التنظيمات  لقدرات  كثب  عن 
من  النوعية  هذه  نحو  وحتركاتها 

االأ�صلحة من ناحية.
من  الت�صخيم  اأخرى  ناحية  ومن 
وقت الآخر يف قدرات 
ت  عا ملجمو ا
االإعالمية  والتغطية 
امل�صتمرة التي تفيد 
اأ�صلحة  امتالكها 
�صاأنه  من  بيولوجية، 
هذه  انتباه  لفت 
والدول  املجموعات 
الداعمة لها اأكرث نحو 
البيولوجية،  االأ�صلحة 
عنه  عرب  ما  وهذا 
�صالفة  ر�صالته  يف  الظواهري 
الذكر. كما اأنها ت�صيب املجتمعات 
بحالة من الذعر وحتدث ا�صطراباً 
من  ا�صتغالله  ميكن  جمتمعياً 
الداخلي،  للت�صلل  االإرهابيني 
الن�صاطات  يف  اأفراد  وجتنيد 
التقليدية لهذه املجموعات داخل 

هذا املجتمع.

وقت ظهور مر�س اأنفلونزا اخلنازير عام 2009 ن�سرت تقارير اإعالمية تفيد باأن تنظيم 
القاعدة وع�سابات خمدرات مك�سيكية وراء انت�سار املر�س، اإل اأن التف�سريات العلمية التالية 
اأثبتت عدم �سحة هذه املزاعم، م�سرية اإىل اأن الفريو�س ل ميكن اأن يحدث بطريقة طبيعية، 

واأن ما حدث نتيجة امتزاج اأنفلونزا الب�سر مع نظريتها يف احليوانات والطيور.

اتهامات كورونا

دعوة للرتكيز على الإرهاب البيولوجي

الإرهاب يف تطور م�ستمر، فمع كل تطور 
يف خمتلف املجالت، ت�سعى التنظيمات 

الإرهابية لمتالكه، وتطويره. �سعي 
املجموعات امل�ستمر لمتالك اأ�سلحة 

بيولوجية وتطويرها

تعرف احلرب البيولوجية على اأنها 
العوامل  اأو  البيولوجية  ال�سموم  “ا�ستخدام 

املعدية مثل البكترييا والفريو�سات 
والفطريات، بق�سد قتل اأو تعجيز الب�سر اأو 

احليوانات اأو النباتات

من اأبرز الأمثلة على ا�ستخدام املجموعات 
الإرهابية لالإرهاب البيولوجي، كان عام 1984 

با�ستخدام طائفة راجني�س الدينية ال�سلطات 
امللوثة ببكرتيا ال�ساملونيال، يف اأحد املطاعم يف 
مدينة دال�س بولية اأوريغون، مما اأ�سفر عن 

اإ�سابة )751( حالة

ملف كورونا 
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مكتب الأ�ستاذة   حميدي جناة حنان ،حم�سرة ق�سائية مبحكمة  القليعة
اخت�سا�س   جمل�س ق�ساء تيبازة  الكائن مقرها بطريق فوكة القليعة – ال�سفري- ولية تيبازة

حم�سر تبليغ اإعذار عن طريق الن�سر
املادة 412/3 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بناء على طلب : الأ�صتاذ �صلماين حممد �صفيان املحامي املوكل للدفاع عن م�صالح بنك التنمية املحلية وكالة عني تقورايت رمز 121    
الكائن مقره)ها( ب 143�صارع فل�صطني حي ميما عمارة ب رقم 16 البليدة 

بناءا على ن�ض املواد 404 اىل 416 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و بناءا على اأخر اإعذار قبل املتابعة الق�صائية من اأجل ت�صديد مبلغ القر�ض 
و املقدر حاليا اىل غاية 2019/09/25 ب 8.880.824.87 دج مع �رسيان الفوائد التاأخريية اىل غاية الت�صديد الفعلي و الكلي للدين و ذلك يف اأجل 15 
يوما من تاريخ تبليغكم هذا الإعذار حتت طائلة اللجوء اىل العدالة و املطالبة بالتعوي�صات املحتملة مع الأمر بحجز منقولتكم و عقارتكم و تقدمي 

�صكوى  جزائية  اأمام وكيل اجلمهورية 
بناء على حم�رس تبليغ اإعذار عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 2020/01/06 و ببلدية املعني بتاريخ 2020/01/05

و بناءا على الأمر بن�رس تبليغ اإعذار بجريدة يومية وطنية ال�صادر عن ال�صيد رئي�ض حمكمة القليعة ، بتاريخ 2020/01/21 ، رقم الرتتيب 20/00103
تطبيقا لن�ض املادة 3/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

نحن الأ�صتاذة حميدي جناة حنان ، املح�رسة الق�صائية مبحكمة القليعة الكائن مقرها بالعنوان املذكور اأعاله.
نبلغ �صد : �رسكة ذات ال�صخ�ض الواحد و ذات امل�صوؤولية املحدودة بغداد مغيث حممد لالإيجار م�صخة الإ�صمنت م�صريها و مالكها الوحيد بغداد 

مغيث حممد  
الكائن موطنه )ها( : احلي ال�رسقي بلدية بوهارون ولية تيبازة 

طبقا للفقرة الرابعة من املادة 412 التي تن�ض على اأنه : » اإذا جتاوزت قيمة الإلزام 500.000.00 دج يجب اأن ين�رس م�صمون عقد التبليغ الر�صمي يف 
جريدة يومية وطنية باإذن من رئي�ض املحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ ، و على نفقة الطالب »

حيث اأن مبلغ الدين يقدر ب : 3.880.824.87 دج 
املح�سرة الق�سائية  

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger

Lundi 20 mai 2019 Le Chiffre d’Affaires10
PUB

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

INVESTPLUS
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019



حممد بن ترار

 1200 حتوي  التي  املزرعة  هذه 
الزراعية  الأرا�ضي  من  هكتار 
هكتارا   150 منها  مزروع  اخل�ضبة 
بالكروم املنتجة للعنب و30 هكتارا 
التفاح  من  اأخرى  و20  الزيتون  من 
الربقوق  من  هكتارات  و10  والعنب 
و05 اأخرى من اللوز ، بالإ�ضافة اإىل 
اأن عمالها   اإل  الغنم  راأ�ضا من   350
اأ�ضهر   05 منذ  اأجورهم  يتقا�ضو  مل 
 ، الت�ضيري  �ضوء  بفعل  وذلك  كاملة 
مدانة  لتزال  املزرعة  اأن   حيث 
ب1.5 مليار  لديوان بعني متو�ضنت 
الذي رف�ض دفع ما عليه من ديون 
 ، العنب  منتج  �رشاء  عن   ناجمة 
�ضف اإىل ذلك فاإن امل�ضري يعتمدون  
خالل  من  املوؤ�ض�ضة   هذه  تخريب 

التاأخر يف منحها البذور ، والأ�ضمدة 
املهرتئ  العتاد  جتديد  وعدم 
والعتماد على الكراء  فقط ، حيث 
اأن املوؤ�ض�ضة حتوي حظرية من 07 
و�ضيارتني  �ضاحلة  غري  جرارات 

و�ضاحنة  كلها قدمية جدا لت�ضلح  
انه  العمال   واأ�ضار  هذا   ، للعمل 
اأجورهم  تدفع  ل  الذي   الوقت  يف 
األف  ال20  لتتجاوز  التي  الزهيدة 
يتلقون  اإطارات  املوؤ�ض�ضة  فاإن  دج 

حتى   ، عادية  ب�ضفة  اأجورهم  
ليزور  الذي  احلايل  املدير  اأن 
املوؤ�ض�ضة متكن من ال�ضتيالء على 
03 حمولت من  العنب مببلغ يزيد 
، بالإ�ضافة  عن ال20 مليون �ضنتيم 
اإىل العديد من روؤو�ض الأغنام التي 
مل يدفع ثمنها  اإىل اليوم ، زيادة على 
املوؤ�ض�ضة  �ضيارة  على  ال�ضتيالء 
اإدماج  رف�ض  مت  اآخر   جانب  من   ،
27 عامال ما جعلهم يرفعون  دعوى 
املحكمة  حكم  ورغم  لالإدماج 
احلكم   يطبق  مل  اأنه  اإل  بالإدماج 
مع  م�ضاكل  وجود  ذلك  اإىل  �ضف   ،
اأحد املواطنني الذي ا�ضتوىل  على 
70 هكتارا من اأرا�ضي هذه املزرعة 
التي حتقق اأرباحا كبرية بفعل جهود 
عمالها اإل اأن نهب  املنتجات عطل 

العملية.
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خبري رو�سي يعلن 

»كوفيد-19« فريو�سان 
خمتلفان

اأعلن خبري رو�ضي خمت�ض بالأمرا�ض املعدية، 
امل�ضتجد  كورونا  فريو�ض  اأن  الأربعاء،  اأم�ض 
خمتلف  يف  حاليا  ينت�رش  الذي  »كوفيد-19« 
الواقع،  يف  واحدا  فريو�ضا  لي�ض  العامل  اأنحاء 
الأقل  على  منه  خمتلفان  نوعان  هناك  بل 
البيولوجية  التكنولوجيات  رئي�ض خمترب  واأفاد 
الفريو�ضات  وعلم  وامليكروبيولوجيا  النانوية 
الرو�ضية،  نوفو�ضيبري�ضك  مدينة  جامعة  يف 
اليوم  �ضحفي  ت�رشيح  يف  نيتي�ضوف،  �ضريغي 
للعلماء  بيانات  اإىل  ي�ضتند  ال�ضتنتاج  هذا  باأن 
امل�ضتجد  الفريو�ض  اأن  اإىل  م�ضريا  ال�ضينيني، 
اأكرب  بوترية  اأخرى  ومناطق  اأوروبا  يف  ينت�رش 

مما هو عليه يف ال�ضني وكوريا اجلنوبية.
التي  الإجراءات  اأن  اإىل  نيتي�ضوف  واأ�ضار 
اجلنوبية  وكوريا  ال�ضني  �ضلطات  اتخذتها 
اأتاحت خف�ض و ترية انت�ضار الوباء يف اأرا�ضي 
الدولتني ب�ضكل ملمو�ض، فيما مل حترز التدابري 
التي اتخذتها حكومة اإيطاليا وعدد من الدول 
الأوروبية الأخرى اأي جناح يذكر حلد الآن، ول 
العجوز  القارة  الفريو�ض يف  تف�ضي  اأزمة  تزال 
بعيدة عن نهايتها، لأن النوع من الوباء املوجود 

هناك ينت�رش ب�رشعة اأكرب.
على  يوؤثر  لن  الفارق  هذا  اأن  اخلبري  واأكد 
واختبار  بالفريو�ض  امل�ضابني  معاجلة  طريقة 
اإنتاجه  اأن اأي لقاح �ضيتم  لقاح �ضده، مو�ضحا 
الفريو�ض  نوعي  كال  منا�ضبا ملواجهة  �ضيكون 
يعيق جهود  اإىل وجود عامل  نيتي�ضوف  واأ�ضار 

اإنتاج لقاح �ضد الفريو�ض اجلديد، وهو اأن 
الأطباء مل يحددوا حتى الآن نوعا من احليوان 
»كورونا«  بفريو�ض  اإ�ضابته  اأعرا�ض  �ضتكون 
مماثلة ملا يظهر على الب�رش، بغية ا�ضتخدامه 

كنموذج لختبار اللقاح.

وعد بها ترامب 
اأخبار جديدة مهمة

 حول كورونا
قال الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب اإنه »�ضيعقد 
من  جدا  مهمة  اأخبار  لبحث  �ضحفيا  موؤمترا 
»الفريو�ض  ب�ضاأن  الأمريكية  والدواء  الغذاء  اإدارة 
�ضفحته  عرب  تغريدة  يف  ترامب  وقال  ال�ضيني!« 
لالأ�ضخا�ض  »بالن�ضبة  اإنه  »تويرت«  على  اخلا�ضة 
الذين هم الآن عاطلون عن العمل ب�ضبب �ضيا�ضات 
كورونا(،  )لفريو�ض  وال�رشورية  الهامة  الحتواء 
كاإغالق الفنادق واحلانات واملطاعم، فاإن الأموال 
الأمريكي  الرئي�ض  واأ�رش  قريبا«.  اإليكم  �ضتعود 
كورونا،  فريو�ض  و�ضف  على  ترامب  دونالد 
يف  اأعلنت  ال�ضني  اأن  رغم  ال�ضيني«،  بـ«الفريو�ض 
وقت �ضابق عن غ�ضبها من هذا التو�ضيف، داعية 
الوليات املتحدة اإىل »الهتمام ب�ضوؤونها«وقال اإن 
هجوم »الفريو�ض ال�ضيني« لي�ض خطاأكم! �ضنكون 
اأقوى من اأي وقت م�ضى!« وكان ترامب قال اأم�ض 
الثالثاء، اإن ال�ضني قدمت معلومات خاطئة ب�ضاأن 

م�ضدر فريو�ض كورونا.

روؤى 

الكورونا …اأين 
اختفى �سيا�سيونا؟

�سفيقة العرباوي

فمنذ  الوطنية،  ال�ضاحة  ي�ضيب  �ضيا�ضي  ت�ضحر 
النتخابات  بنتائج  اأفاد  للداخلية  تقرير  اآخر 
رئا�ضة  وتوليه  تبون  املجيد  عبد  ال�ضيد  ل�ضالح 
ال�ضيا�ضية  الفعاليات  جل  اختفت  اجلمهورية، 
اأو  ال�ضيا�ضي  باملجتمع  ي�ضمى  كان  ما  وغاب 
املدين، فال خطابات ول بيانات ول اجتماعات 
خ�ضم  يف  ترى  يا  يحدث  فماذا   … لقاءات  ول 
بالأحداث  املفعم  الإن�ضاين  احلراك  هذا 
هل  والبيولوجية؟  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 
ا�ضتقالت الأحزاب؟ هل انطفاأت �ضعلة جماعات 
هل   ال�ضتار؟  وراء  تن�ضط  كانت  التي  ال�ضغط؟ 
البيولوجي؟  الفعل  اأمام  ال�ضيا�ضي  الفعل  مات 
ظل  يف  والتعجب  ال�ضتفهام  تثري  اأ�ضئلة  كلها 
تتطلب  والتي  البالد  بها  متر  خطرية  مرحلة 
تقاطع وتالحم كل املجهودات من اأجل التوعية 
والتوجيه وخا�ضة التطمني، لأن الو�ضع م�ضتع�ض 
ولكن  الب�ضيط  املواطن  يدركها  ل  قد  لدرجة 
اعتاد  الذي  وامل�ضوؤول  ال�ضيا�ضي  جيدا  يعيها 
ال�ضيا�ضية…  املنا�ضبات  يف  ويخطب  يروج،  اأن 
املوؤ�ض�ضات  ورجالت  الأعمال  رجال  هم  اأين 
الإن�ضاين  الفعل  اأين هو  ال�ضلبة واملتمكنة ماليا؟ 
الذي بف�ضله تتظافر اجلهود وتقدم امل�ضاعدات 
للمواطنني خا�ضة ونحن ندرك جميعا اأن اإمكانات 
ب�ضكل  والدوائية  ال�ضحية  الأدوات  من  الدولة 
خا�ض خمت�رشة يف بع�ض ال�ضيدليات املركزية ؟

فهل يجهل ال�ضيا�ضيون اأن اإجراءات  العزل ال�ضحي 
خطوات  ترافقها  اأن  لبد  ال�ضحي  احلجر  اأو  
اأو الفريو�ض، واأهمها عملية  اأخرى ملحاربة الداء 
الرجال  هم  فاأين  املواطنني،  بني  الوعي  ن�رش 
ال�ضيا�ضية  لرباجمهم  يروجون  كانوا  لطاملا  الذين 
الفريو�ض  اأ�ضابهم  هل  ؟  ال�ضلطوية  وطموحاتهم  
م�ضاركة  عو�ض  الذاتي  ال�ضحي  العزل  فف�ضلو 
املجتمع اأهم اأزماته؟ هنا ندرك جيدا اأن ما م�ضى 
من حياة �ضيا�ضية طيلة الع�رشين �ضنة املن�رشمة، 
الرجل  لأن  احلقيقة،  من  لالفرتا�ض  اأقرب  كان 
ال�ضيا�ضية يف  تن�ض عليه املمار�ضة  كما  ال�ضيا�ضي 
اأجل  من  ال�ضعوب  طموحات  تبني  هي  ذاتها  حد 
الأخرية يف  للمرة  تكون  قد  اأنه  اأف�ضل، غري  حياة 
مبواطنيهم،  وعالقتهم  ال�ضيا�ضيني  هوؤلء  مواقف 
نتاأكد اأن ال�ضعوب قدرها اأن ت�ضطهد لي�ض ب�ضبب 
حكامها واإمنا ب�ضبب ممثليها املدنيني وال�ضيا�ضيني 
فالكورونا اأثبتت جمددا الهوة التي اأ�ضبحت ت�ضكل 

اأهم عالقة بني ال�ضيا�ضي واملواطن.

مداخليها  باملاليري وعمالها دون اأجور منذ 05 �سهور 

عمال مزرعة �سي �سعيد بتلم�سان 
يطالبون بلجنة حتقيق 

طالب  45 عامال باملزرعة الفالحية  �سي ال�سعيد بقرية الرملة   التابعة لبلدية  عني نحالة ال�سلطات 
العليا للبالد وعلى راأ�سهم وايل الوالية ورئي�س امل�سالح الفالحية  بالتدخل العاجل من اجل اإنقاذهم 

رفقة موؤ�س�ستهم من  االإفال�س التي تعتمدها االإدارة العامة  التابعة  ملوؤ�س�سة اإنتاج بذور احلبوب وذلك 
باإيفاد جلنة حتقيق وزراية للوقوف على  التجاوزات التي تعي�سها هذه مزرعتهم   .

امل�ضاربة  ظاهرة  مكافحة  اإطار  يف 
يف اأ�ضعار املواد الغذائية التي تعرف 
يف  املواطنني  لدى  كبريا  ا�ضتهالكا 
تعي�ضها  التي  الراهنة  الظروف  ظل 
كورونا،. فريو�ض  بانت�ضار  البالد 
املدية  ولية  امن  م�ضالح  متكنت 
م�ضالح  مع  بالتن�ضيق  اليوم  �ضبيحة 
 150 بـ  تقدر  كمية  حجز  التجارة، 
املدعمة  الفرينة  مادة  من  قنطار 
من طرف الدولة، و التي مت تخزينها 
اأغذية  لبيع  امل�ضتودعات  باأحد 
فيه  تتوفر  ل  التي  باملدية  الأنعام 
ق�ضد   ، الفرينة  مادة  حفظ  �رشوط 
يف  زيادة  و  بامل�ضاربة  بيعها  اإعادة 

اأ�ضعارها. 
طرف  من  الأويل  التحقيق  بعد  و 

ال�ضخ�ض  اأن  تبني  الأمن  م�ضالح 
جتاري  �ضجل  ميلك  ل  القت�ضادي 
واحلبوب  الفرينة  مادة  ببيع  خا�ض 
جتاري  �ضجل  لديه  بل  اجلافة، 
الأنعام،  اأغذية  مواد  ببيع  خا�ض 
الراهن  الظرف  با�ضتغالل  ليقوم 
املدعمة  الفرينة  مادة  بجلب  ليقوم 
بيعها عن  اإعادة  و  الدولة  من طرف 
طريق امل�ضاربة و الزيادة يف �ضعرها 

الأ�ضلي.
عقوبات  رفع  و  الكمية  حجز  ليتم 
مديرية  م�ضالح  طرف  من  اإدارية 
اجناز  مع  املدية،  لولية  التجارة 
اأمام  تقدميه  و  �ضده  ق�ضائي  ملف 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�ضيد/ 

حمكمة املدية.

كانت مهياأة للبيع بامل�ساربة

�سرطة املدية حتجز 150 
قنطارا من الفرينة 

مدريد  ريال  نادي  رئي�ض  نقل 
�ضانز  لورينزو  الأ�ضبق  الإ�ضباين 
بحالة  مدريد  م�ضت�ضفيات  اأحد  اإىل 
ك�ضفت  �ضديدة،  حمى  اإثر  حرجة 
كورونا  فريو�ض  �ضببها  اأن  الفحو�ض 
وعانى �ضانز )76 عاما( من اأعرا�ض 
ون�ضحه  املا�ضية،  الأيام  يف  احلمى 
لختبار  اخل�ضوع  ب�رشورة  الأطباء 
فريو�ض »كوفيد 19« وذلك وفقا ملا 
اأعلنته �ضحيفة »اإيديال« يف غرناطة 
رئا�ضة  توىل  �ضانز  لورينزو  اأن  يذكر 
بني  �ضنوات   5 ملدة  مدريد  ريال 

الفريق  وعاد  و2000   1995 عامي 
بدوري  التتويج  ملن�ضات  عهده  يف 
 1998 عام  يف  وذلك  اأوروبا،  اأبطال 
على ح�ضاب يوفنتو�ض الإيطايل بعد 
ابتعاد اأكرث من 30 عاما عن التتويج.

يف  �ضانز  عهد  يف  الريال  جنح  كما 
مرة  الأبطال  دوري  بلقب  الفوز 
اأخرى عام 2000 على ح�ضاب فالن�ضيا 
الإ�ضباين، ولكن ذلك مل ي�ضفع له يف 
انتخابات من�ضب رئا�ضة النادي عام 
2000 التي خ�رشها ل�ضالح فلورنتينو 

برييز، الرئي�ض احلايل.

متاأثرا بكورونا

رئي�س ريال مدريد الأ�سبق يف 
حالة حرجة 

الوبائي  املنحى  ذروة  تعترب 
ال�ضعيد  على   ، كورونا  لفريو�ض 
مع   ، م�ضتمر  ارتفاع  يف  العاملي 
الدولية  املخابر  اكرب  ت�ضابق 
يف  والأم�ضال   الأدوية  لت�ضنيع 
ذا  الفريو�ض  هذا  �ضيفرة  فك 
اجلمجمة على اأمل اكت�ضاف دواء 
يدفع عن الن�ضانية هذه اجلائحة 
انهيار  و  مدن  بفناء  تهدد  التي   ،
عزل  يف   جنح  حيث  اقت�ضادات 

العامل بع�ضه عن بع�ض .
ويبقى هذا الفريو�ض جبان كباقي 
من  ال�ضعاف  يهدد  الفريو�ضات 
املر�ضى و كبار ال�ضن من العجائز 
حيث   ، ال�ضن  يف  املتقدمني  و 
الأوربية  املجتمعات  جل  وجدت 
نف�ضها مهددة ، بفناء فئة عري�ضة 
اأ�ضقط  حيث   ، جمتمعاتها  داخل 
ال�ضيا�ضات  كل  الفريو�ض  هذا 
التي  التحفيزات  و  واخلطط 

ماي�ضمى  لفائدة  اأوروبا  اأ�ض�ضتها 
بال�ضيخوخة الن�ضطة حماولة عبثا 
�ضيوخها  يف  ال�ضباب  روح  بعث 

الذين بلغوا من ال�ضن عتيا .
 اأقرت منظمة التعاون القت�ضادي 
�ضيخوخة  مع�ضلة  باأن  والتنمية 
ال�ضاكنة الأوروبية ، هي واحدة من 
اأكرب التحديات الرئي�ضية املرعبة 

التي تواجهها دول اأوروبا. 
باعتبارها   2012 �ضنة  اختيار  مت 

لل�ضيخوخة  الأوروبية  ال�ضنة 
)الن�ضطة( والت�ضامن بني الأجيال، 
الأوروبي.  الحتاد  دول  داخل 
حت�ضي�ض  و  الوعي  رفع  لغر�ض  
الفئة  هذه  بف�ضل  ال�ضباب   فئة 
الذي  والدور  املجتمع  على 
املجتمع  اإىل  ال�ضن  كبار  يقدمه 
ال�ضاأن  واأ�ضحاب  احُلّكام  وحتفيز 
الأ�ضعدة  ال�ضلة على جميع  ذوي 
اإىل  ترمي  اإجراءات  اتخاذ  على 

لل�ضيخوخة  اأف�ضل  فر�ض  خلق 
بني  الت�ضامن  وتعزيز  الن�ضطة 
كورونا  فريو�ض  ليطل   . جيال 
براأ�ضه على عامل ال�ضيخوخة دون 
و  ال�ضيا�ضات  كل  م�ضقطا  رحمة 
 ، الن�ضانية  عجائز  اآمال  معها 

بنهاية جماعية .
وجداتنا  اأجدادنا  احفظ  واللهم 
خري  اأنت  .و  �رش  كل  من 

احلافظني

كورونا يهددقلم جاف
 اأوروبا العجوز

للتجارة  املحلية  املديرية  اأكدت 
اأن  الأربعاء  اأم�ض  البواقي  باأم 
»يكفي  القمح  من  الولية  خمزون 
غاية  اإىل  املطاحن  لتموين 
و   ،»)2020( اجلارية  ال�ضنة  نهاية 
بيان  يف  املديرية  ذات  اأو�ضحت 
ال�ضتثنائي   الو�ضع  ظل  يف  لها 
كورونا  فريو�ض  ظهور  عن  الناجم 

 48 الـ  قد مت خالل  اأنه  امل�ضتجد 
�ضاعة الأخرية »ت�ضجيل نفاذ دقيق 
القمح )ال�ضميد( من ال�ضوق نتيجة 
تهافت املواطنني على �رشائه اإىل 
 3 الواحد منهم ما بني  اقتناء  حد 
اإىل 4 قناطري الأمر الذي اأدى اإىل 
املادة  هذه  اأ�ضعار  يف  امل�ضاربة 

الغذائية الأ�ضا�ضية«.

اأم البواقي

خمزون القمح يكفي 
املطاحن اإىل نهاية 2020 

�ضكولطة  قطعة   16836 حجز   
قارورة   169 و   LINDT نوع  من 
نوع  من  ملل    100 �ضعة  العطور  من 
من   1499 اإىل  بالإ�ضافة    ASSAZ
املالب�ض اخلا�ضة بالأطفال )اأجنبية 
الإقليمية  الفرقة  متكنت  ال�ضنع(   
اإطار  باملحمدية يف  الوطني  للدرك 
حد  و�ضع  من  التهريب  مكافحة 
يف  تخت�ض  اإجرامية  �ضبكة  لن�ضاط 
عملية تهريب ب�ضاعة اأجنبية ال�ضنع ، 
حيازة �ضلعة اأجنبية دون �ضند قانوين.  
العملية مكنت من حجز كمية معتربة 
�ضكولطة  قطعة   16835 يف  متثلت 
،اإ�ضافة  األب�ضة اأطفال  ،1499 قطعة  

اإىل  169 قارورة من العطور الفاخرة 
.  لالإ�ضارة اأن ال�ضلع التي مت حجزها 
القيمة  ، حيث قدرت  ال�ضنع  اأجنبية 
املالية الإجمالية جلميع املحجوزات 
ماليني  ع�رشة  يتجاوز  مايل  مببلغ 
اأ�ضخا�ض   04 توقيف  مت  كما  ج  د 
مع  فرار،  حالة  اثنان يف  يبقى  فيما 
ت�ضتعمالن  نفعيتني  مركبتني  حجز 
يف نقل الب�ضائع  ن�ضاط هذه ال�ضبكة 
الإجرامية ميتد من خارج الوطن اإىل 
البالد  وو�ضط  بغرب  وليات   حدود 
اأمام  تقدميهم  �ضيتم  ال�ضبكة  اأفراد  ـ 
ال�ضيد وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
احلرا�ض فور النتهاء من التحقيق .

درك املحمدية باحلرا�س 

الإطاحة ب�سبكة اإجرامية 
حترتف التهريب

الوليد فرج

ا�ستفيدوا من مزايا متنوعة 
على عر�سي

 Idoom fixe
 Idoom و

با�ستعمال   internet
الدفع اللكرتوين

 حر�ضا منها على �ضمان راحتهم و�ضالمتهم، متكن 
ات�ضالت اجلزائر زبائنها الكرام من ال�ضتفادة من 
 Idoom Internet ي مزايا متنوعة على عر�ضَ
ت�ضديد  عملية  كل  عن  وذلك   Idoom Fixe و 
 Idoom عرب الأنرتنت  بالن�ضبة للعرو�ض الثالثة
Fixe، ي�ضتفيد الزبون، عالوة على مكاملات غري 
اأخرى، من  الهاتف املحلي ومزايا  حمدودة نحو 
30 دقيقة ر�ضيد مكاملات نحو الهاتف املحمول 

الوطني.
تتمثل   ،Idoom Internet لعرو�ض  بالن�ضبة 

املزايا يف :
•اإىل غاية )06( اأيام اأنرتنت اإ�ضافية عن كل عملية 
 Idoom ADSL تعبئة يف اإطار ت�ضكيلة عرو�ض

Idoom Fibre و
تعبئة  اإ�ضافية عن كل عملية  •اإىل غاية 10 جيغا 

4GLTE Idoom يف اإطار عرو�ض
الدفع اللكرتوين لت�ضالت  لالإ�ضارة، فاإن خدمة 
https://  : الزبون  ف�ضاء  متوفرة عرب  اجلزائر 
الدفع  عمليات  واأن   ec.algerietelecom.dz
تتم مبا�رشة وفورا با�ضتعمال بطاقة »الذهبية« اأو 

 .»CIB« البطاقة البنكية



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/

