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ملواجهة  وباء كورونا

الأطباء اجلزائريون يف اخلارج يقفون مع بلدهم 
بقلم مكاوي علي جنيف

�إىل  �ل�صحية  �لأزمة  �إطار  يف 
و  عامة  ب�صفة  �لعامل  جتتاح 
�أطلق  خا�صة،  ب�صفة  و�جلز�ئر 
�ل�صد�قة  جلمعية  �جلز�ئر  مكتب 
�لفرن�صية  �جلز�ئرية  �ل�صعبية 
�ملدين  �ملجتمع  مع  بالتن�صيق 
تنظيم  �خلارج  ويف  �جلز�ئر  يف 
حملة تط�عية لتدعيم م�ؤ�ص�صاتنا 
لقتناء  �جلز�ئرية  �ل�صحية  
فريو�س  مل��جهة  �صحية  ل��زم 
لهذ�  و   )COVID19( ك�رونا 
ذوي  و  �خلريين  �إىل  �لند�ء   وجه 
�لأعمال  ورجال  و�لإح�صان  �لرب 
و  بالع�ن   �جلمعية  مبد  ليق�م�� 

�مل�صاعد�ت لن �جلز�ئر يف �أم�س  
وخارج  د�خل  لأبنائها  �حلاجة 

�ل�طن.
وجاء تنظيم �ملبادرة على خلفية 
يف  �ملمار�صني  �لأطباء  وق�ف 
�لتي  �لأ�رض�ر  على حجم  �خلارج 
و�رضعة  �لفريو�س  بها  يت�صبب 
كيفية  على  �مليد�ين  وق�فهم 
�جلائحة  هذه  �إىل  �لت�صدي 
�أك�صبهم  �لتي  �ل�رضيعة  و�خلربة 
�إياه �لتعامل مع �ل�باء و يف ظرف 
وجيز يف بلد�ن عملهم و و�إقامتهم 

.
�ل�صعبية  �ل�صد�قة  جمعية  وتعد 
باع  ذ�ت  �جلز�ئرية  �لفرن�صية 
�لعديد  لتاأطريها  �مليد�ن   يف 

�جلز�ئر  يف  �لطبية  �لبعثات  من 
من  �لكثري  �صف�فها  يف  وت�صم 
جعلها  ما  �لطبيني  �ملتخ�ص�صني 
و�ملبادرة   �ملنحى  هذ�  تنح�� 
�مليد�نية  �لدر��صة  على  بناء� 
عليها  حت�صلت  �لتي  و�لتقارير 
هذه  تبني  يف  �صمحت  و�لتي 
�لإ�صرت�تيجية كاحل فعال مل��جهة 
ور�صد  �جلز�ئر  يف  �لفريو�س 
بالتعاون  لذلك  �ملثلى  �لآليات 
مع وز�رة �ل�صحة و�لت�صامن  كما 
�أكد رئي�س �جلمعية ح�صام كريب 
للإ�رض�ع يف  ي�صغط   �ل�قت  »�أن 
و�أجهزة  �لإنعا�س  �أ�رضة  �قتناء 
�ل�رضورية  �ل�صطناعي  �لتنف�س 
�أخرى  �لعملية ول��حق  طبية  يف 

للط��قم  �ملخ�ص�صة  كالكمامات 
يف  يرتفع  �صعرها  لن  �لطبية 
�لت�صليم  و�آجال  �لعاملية   �ل�ص�ق 
تتباعد بينما �رضعة  �لفريو�س ل 

ميكن وقف �نت�صاره »
بها  قام  �لتي  �لدر��صة  وت�صري 
ت�فري  يت�جب  �نه  �لأخ�صائيني  
على �لأقل   1500 �رضير �إنعا�س  
لتك�ن هناك �أريحية للم�صت�صفيات 
للت�صدي لل�باء بغ�س �لن�رض عن 

�مل�صتلزمات �لطبية �جلانبية .
ح�صام   كريب  �لدكت�ر  و�صدد 
�جلز�ئريني  يتحلى  »�أن  على 
بالتد�بري  و�لتز�ما  وعي  باأكرث 
�تخذتها  �لتي  �لحرت�زية 
مبا  �أ�ص�ة  �جلز�ئرية  �ل�صلطات 

تعارفت عليه �لدول  يف مثل هذه 
فر�صها  �لتي  �لطارئة  �لظروف 

وباء ك�رونا �لقاتل » 
جدد  �لظروف  هذه  ظل  ويف 
جلميع  �لدع�ة  ح�صام  �لدكت�ر 
�أينما وجدو�  وعدم  �جلز�ئريني 
وب�رضعة  �ملايل  بالدعم  �لتاأخر 
�لكايف  للمبادرة  وحت�صيل �ملال 

و��صت�صهد  وجيز  وقت  ويف 
بجري�ننا يف ت�ن�س �إذ »�قتطع كل 
�مل�ظفني يف خمتلف �لقطاعات  
 200 لقتناء  رو�تبهم  من  ح�صة 
جهاز تنف�س و�لآلف من �لأقنعة 
بلدها  ور�ء  �جلالية  ف  وق� 
و�جلز�ئريني باإمكانهم فعل �أكرث« 

وكله ثقة يف ذلك

وزارة ال�سياحة  

 تخ�سي�ص 30 فندقا  كمراكز 
للحجر  من فريو�ص كرونا

فندقا  ب�صعة   30 عن  و�صعها  لها  بيان  يف  �ل�صياحة  وز�رة  ك�صفت 
�ل�طن  �لعام و�خلا�س  مبختلف وليات  للقطاعني  تابعة  6900 �رضير 
للحجر  للم�صتبه  ل�صتغللها  كمر�كز  �لعليا  �ل�صلطات  ت�رضف  حتت 

باإ�صابتهم ب�باء ك�فيد 19 .
هذ� و�أ�صارت �ل�ز�رة �أن  �حلملة �لتح�صي�صية �لتي قادتها �إطار�تها  مع 
�لنظام  �لفعلي  يف تنظيم  �لفندقيني للنخر�ط  �ل�رضكاء  و�ملتعاملني 
�نت�صار  من  �ل�قاية  و  �حلد  جمال  يف  �لقطاعات  �لعملياتي  �ملتعدد 
�ملدعمة  بالطاقات  �لثلثني  �لفنادق  بت�فري  كرونا  تعزز  فريوز 
�ل�صحي  لدعم  للحجر  �أن تك�ن مر�كز�  �لتي ميكن  و�لب�رضية  �ملادية 
.وب�صيدي  �لع�صيب  لهذ�  �ل��صع  �لت�صدي  �مل�صت�صفيات  يف 
تخ�صي�س  مركزه  �خلا�س  �ل�صنفرى عن  �لر�قي  �بن  �أعلن  بلعبا�س 
�لتكفل  �أعلن  حيث  للحجر  كمركز  �لعمارنة  بالرقية  و�لكائن  ببلدية 
بتدعيمه ب100 �رضير وبكافة �ل��صائل �ملادية و�لب�رضية ، وذلك  دعما 
ملركز  �ل�لية �ل�حيد �لذي خ�ص�س ل�صتقبال �مل�صابني ب52 بلدية 

تابعة لل�لية 
حممد بن ترار

يف ظل غياب الأ�سواق الأ�سبوعية 
بتي�سم�سيلت 

التهاب اأ�سعار اخل�سر والفواكه 
تعرف �أ�صعار �خل�رض و�لفاكهة �إرتفاعا مذهل هاته �لأيام ب�صب قطع 
�لبعيدة  بلديات وخا�صة  وذلك يف جميع  بال�لية  �لأ�صب�عية  �لأ�ص��ق 
عن مقر �ل�لية وذلك ب�صب فريو�س �لكرونة �لذي يهدد �لب�رضية �أين 
و�صل �صعر كيل�غر�م �ل��حد للبطاط �إىل 100دج يف بعد ماكان 40دج 
،فحني �أن �صعر �لطماطم فاق 140دج بعد ما كان 90دج ،وو�صل �صعر 
�لب�صل �إىل 100دج ،هذ� ما جعل �مل��طنني غري ر��صني بال��صع خا�صة 
ينا�صدون  فهم  �ل�صعيف  �لدخل  �أ�صحاب  من  �مل��طنني  معظم  و�أن 
يف  يتحكم�ن  �لذين  �مل�رضبني  له�ؤلء  حد  ل��صع  �ملحلية  �ل�صلطة 
�لتي  �ل�صعبة  �لظروف  دون مر�عات  �أه��ئهم  ويبع�ن ح�صب  �لأ�صعار 
مير بها �مل��طنني هذ� وقد عرفت �أ�صعار �لف��كه هي �لأخرى �إرتفاع 

حم�ص��س 
.حممد �سبلي

 

كورونا يوؤجل املحاكمة الثانية 
لهامل بالبليدة

�أجلت،حمكمة �لبليدة، �خلمي�س �لفارط ق�صية حماكمة �لل��ء �ل�صبق 
للمن �ل�طني عبد �لغني �لهامل رفقة ن�ر �لدين بر��صدي، رئي�س �أمن 
ملف  تاأجيل  �ملقبل وياأتي  �فريل   9 غاية  �إىل  �ل�صابق  �جلز�ئر  ولية 
�ملحاكمة �لذي كان مقرر� �لي�م �لبث فيه، تبعا لتعليمات وز�رة �لعدل 
بعد �ن �أعلن تاأجيل جميع �جلل�صات عرب �ملحاكم �لبتد�ئية وجمال�س 

ب.ع�لق�صاء ب�صبب تف�صي فريو�س ك�رونا.

�لدرك  قيادة   با�رضت 
بية  لغر � جلهة   با طني   ل� �
حتقيقات معمقة يف وج�د �صبكات 
�للني  تهريب  �لقمح  يف  خمت�صة 
�علف  �ىل  للمطاحن  �مل�جه 
�ل�صهبية  عن  باملناطق  للم���صي 
طريق مزجه  مبادة �لنخالة  بغية 

�خفاء حقيقته  .
خلفية  على  جاءت  �لعملية 
من  هامة  كميات  حجز  تنامي 

�خرها1052  هذه  �ملادة  كان 
�م�س  �ول  م�صاء  بتيارت  قنطار 
م�صالح  من  كل  حجزت  �ين   ،
�حلديد  هذه  وعني  فرندة 
�ىل  �مل��لني  م�جهة  �لكميات 
ب��دي  �لدرك  مل�صالح  و�صبق   ،
معباأة  �صاحنتني  حجزو  �ن  رهي� 
�ملادة  نف�س  من  طن  ب100 
حجز  �صاحنة  من  مت  كما 
بذ�ت  ��صيزي  معباأة  ن�ع 

وح��يل   ، مبع�صكر  �ملادة 
�للني  من  �لقمح  قنطار�   75
�ملادة  ونف�س  بذ�ت  �ملمزوج 
هذ�   ، �صعيدة  مبدينة  �لكمية 
يف  �صبكات  وج�د  وي�صتبه  يف 
�أو  مل�صتغامن  �لتفريغ  مر�كز 
هذه  تهريب  يف  مت�رطة  وهر�ن 
�ملادة   �ملدعمة  خدمة لجندة 
معينة تهدف �ىل رفع ن�صبة ��صرت�د 
�حلب�ب وما ي�صاحبها من حتقيق 

�لدولية  ،  �ل�صبكات  �رباح  لهذه 
�ل�صبكات  هذه  �ن  تبني  كما 
جلاأت �ىل حيل �صيطانية للتهرب 
مزج  خلل  من  �ملر�قبة  من 
م�صالح  ليهام  بالنخالة  �حلب�ب 
فقط  يف  نخالة  �لمن  بانها 
�صملت  �لتي  �لتحقيقات  �نتظار 
وليات  من  م�ق�فني  من10  �كرث 

خمتلفة بالغرب �جلز�ئري
حممد بن ترار

بعد حجز كميات كبرية من القمح اللني ممزوج بالنخالة  

�سبكات خمت�سة يف نهب خمزون احلبوب
  مبراكز التفريغ 

خبر في 
صورة

احلجر املنزيل يف اجلزائر

�سوارع  العا�سمة فارغة !!!

لعبو البطولة الوطنية يف 
حتدي الورق

 
�أقدم عدد من لعبي �لبط�لة �ل�طنية على �ل�صتجابة �إىل دع��ت 
�إىل  منهم  ت�صجيعا  �ل�رق  حتدي  يف  للم�صاركة  �لبع�س  بع�صهم 
�أجل  من  �خلروج  وعدم  �ملنازل  يف  �لبقاء  �أجل  من  �مل��طنني 
�مل�صاعدة على �حلد من �نت�صار وباء »ك�رونا«، �أين عرف �لتحدي 
�لكرة  جنةم  لباها  �لتي  بالدع�ة  �أ�ص�ة  لعبينا  من  عدد  م�صاركة 

�مل�صتديرة يف �لعامل.

خالدي يعزي عائلة تيجاين  
تقدم وزير �ل�صباب و�لريا�صة �صيد علي خالدي بالتعازي �إىل فقيد 
�لعائلة �لريا�صية عثمان تيجاين �لذي ت�يف �أول �أم�س متاأثر� من وباء 
ك�رونا، لي�صبح �أول ريا�صي تفقده �لأ�رضة �لريا�صية ب�صبب �نت�صار 
�ل�باء �لعاملي، �أين ت�جه خالدي �إىل �أ�رضة م�صارع �جليدو �ملغف�ر 
له بتعازيه �لقلبية عرب من�ص�ر ن�رضه عرب ح�صابه �ل�صخ�صي على م�قع 

�لت���صل �لجتماعي »فاي�صب�ك« د�عيا له بالرحمة و�ملغفرة.

اخلطوط اجلوية اجلزائرية:

 اإر�سال ثالث رحالت اجالء نحو باري�ص و الدار البي�ساء 
�جل�ية  �خلط�ط  �رضكة  �أر�صلت 
نح�  طائر�ت   ثلث  �جلز�ئرية 
�جلء  �جل  من  �ملغرب  و  فرن�صا 
�لرعايا �جلز�ئريني، ح�صبما علمته 
و�أج لدى  �لناطق �لر�صمي لل�رضكة، 

�أمني �ندل�صي.
و يتعلق �لمر بطائرتني متجهتني 
و  )باري�س(  »�وريل«  مطار  نح� 
طائرة �خرى متجهة  نح� مدينة 

�لد�ر �لبي�صاء )�ملغرب(.  
مبطار  �لطائر�ت  هذه  �صتهبط  و 
�جلز�ئر �لعا�صمة خلل �ل�صاعات 
�لقادمة. و منذ بد�ية تف�صي وباء 
�جلز�ئرية  �جل�ية  قامت  ك�رونا، 
�لرعايا  لإجلء   رحلت  بعدة 
و  باملهجر  �ملقيمني  �جلز�ئريني 
لأغر��س  �مل�صافرين  �جلز�ئريني 
�لتد�بري  هذه  تندرج  و  �صخ�صية.  

قدمها  �لتي  �لت�جيهات  �طار  يف 
عبد�ملجيد  �جلمه�رية،   رئي�س 
كل  باإجلء  �مر  �لذي  تب�ن، 
باخلارج  �ملت��جدين  �جلز�ئريني 

بعد تف�صي  فريو�س ك�رونا.
ي�م  �علنت  قد  �ل�رضكة  كانت  و   
�لدولية  �م�س ت�قيف كل رحلتها 
�بتد�ء من ي�م  �لربعاء �ىل ��صعار 
قد  �حلك�مة  كانت  و  لحق.  

قررت، ي�م �لثنني �لفارط، تعليق 
كل �لرحلت �جل�ية و 

و  �جلز�ئر  بني  م�ؤقتا  �لبحرية 
�لعديد من �لبلد�ن يف �لعامل �لتي 
تف�صى فيها  فريو�س ك�رونا.  كما 
كانت �جل�ية �جلز�ئرية قد برجمت 
ي�م �لربعاء رحلة �جلء �نطلقا 

من  �لقاهرة نح� �جلز�ئر. 
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تبون ياأمر باإجراءات اإ�ضافية بداية من غد الأحد

وقف و�سائل النقل غلق املطاعم واملقاهي 
.     ت�ضريح 50 باملائة من املوظفني

اتخذ رئي�س اجلمهورية, عبد املجيد تبون,  اأم�س جملة من القرارات ملواجهة فريو�س كورونا )كوفيد 
19-( واحلد من انت�ضاره, اأهمها تطبيق العزل على كل حالت الإ�ضابة ووقف  و�ضائل النقل اجلماعي 

العمومية واخلا�ضة وغلق املقاهي واملطاعم بداية من يوم الغد الأحد القادم وت�ضريح 50 باملائة 
من  املوظفني والحتفاظ فقط مب�ضتخدمي امل�ضالح احليوية ال�ضرورية مع الحتفاظ برواتبهم.

باية ع 

لرئا�سة  بيان  به  �أفاد  ما  وح�سب 
�جلمهورية فقد قرر �لرئي�س يف 
�إطار�ت  مع  �لتكميلي  �جتماعه 
�لنقل  �لدولة وقف جميع و�سائل 
و�خلا�سة  �لعمومية  �جلماعي 
د�خل �ملدن وبني �لواليات وكذلك 
�ىل  باالإ�سافة  �لقطار�ت  حركة 
ت�رسيح 50 باملائة  من �ملوظفني 
مب�ستخدمي  فقط  و�الحتفاظ 
مع  �ل�رسورية  �حليوية  �مل�سالح 

وت�رسيح  برو�تبهم,  �الحتفاظ 
لهن  �للو�تي  �لعامالت  �لن�ساء 
�أطفال �سغار, فيما �سيتم حتديد 
�لفئات �ملعنية بالت�رسيح يف كلتا 
تنفيذي  مر�سوم  يف  �حلالتني 
�الأول ولذ�ت  �لوزير  عن  ي�سدر 
رئي�س �جلمهورية  �تخذ  �لهدف, 
�ملقاهي  »غلق  ب  قر�ر� 
�لكربى  �ملدن  يف  و�ملطاعم 
�سيجري  بحيث  موؤقتة,  ب�سفة 
تطبيق هذه �الإجر�ء�ت �بتد�ء من 
�ل�ساعة  على  �لقادم  �الأحد  يوم 

�لر�بع  �إىل غاية  �لو�حدة �سباحا 
�أو  رفعها  وميكن  �لقادم  �أفريل 
�ل�رسورة  �قت�ست  �إذ�  متديدها 
�ل�سوق ملحاربة  �أمر ب�سبط  كما 
�ملو�د  جميع  بتوفري  �لندرة 
�لغذ�ئية �ل�رسورية« وكلف وز�رة 
�ملحلية  و�جلماعات  �لد�خلية 
بالتن�سيق  �لعمر�نية  و�لتهيئة 
و�لفالحة  �لتجارة  وز�رتي  مع 
بتعقب  �لريفية  و�لتنمية 
�الإجر�ء�ت  و�تخاذ  �مل�ساربني 
�لالزمة �سدهم مبا فيها ت�سميع 

ومتاجرهم,  م�ستودعاتهم 
و�لت�سهري بهم يف و�سائل �الإعالم 
ذ�ت  للعد�لة ويف  وتقدميهم 
�جلمهورية  رئي�س  قرر  �ل�سياق, 
و�ملتابعة  �ليقظة  جلنة  تدعيم 
و�ل�سكان  �ل�سحة  بوز�رة  �حلالية 
بلجنة  �مل�ست�سفيات  و�إ�سالح 
كورونا  فريو�س  ملتابعة  علمية 
�الأطباء  كبار  من  ت�سكل 
�الأخ�سائيني عرب �لرت�ب �لوطني 
�ل�سحة  وزير  �إ�رس�ف  حتت 
و�ل�سكان و�إ�سالح �مل�ست�سفيات, 

تطور  متابعة  مهمتها  وتكون 
�نت�سار �لوباء و�إبالغ �لر�أي �لعام 
عني  وبانتظام كما  يوميا  بذلك 
�الأوبئة,  يف  �الأخ�سائي  �لطبيب 
جمال فور�ر, �ملدير �لعام للوقاية 
بالوز�رة ناطقا ر�سميا با�سم هذه 
�جلديدة �إىل  �لعلمية  �للجنة 
وز�رة  تكليف  �سيتم  ذلك,  جانب 
�ملالية بت�سهيل �إجر�ء�ت جمركة 
مع  �مل�ستوردة,  �لغذ�ئية  �ملو�د 
�مل�رسفية  �الإجر�ء�ت  ت�رسيع 
مع  متا�سيا  بها  �ملرتبطة 

تعي�سها  �لتي  �ال�ستثنائية  �حلالة 
�أكد  �الجتماع,  ختام  �لبالد. ويف 
�أخرى  مرة  �جلمهورية  رئي�س 
يجب  �لتي  �مل�سوؤولية  روح  على 
�أن يتحلى بها �جلميع فرد� فرد�, 
ال �سيما يف و�سائل �الإعالم مربز� 
باإمكانات  �ال�ستعانة  ميكن  �أنه 
�لقادر  �ل�سعبي  �لوطني  �جلي�س 
مب�ست�سفيات  �مل�ساعدة  على 
من  ب�رسية  وطاقات  ميد�نية 
�أطباء و�خت�سا�سيني و�سلك �سبه 

�لطبي و�سيار�ت �الإ�سعاف.
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رئي�س عمادة الأطباء بقاط بركاين يف حوار » للو�ضط« : 

لوط بوناطريو تالعب بالنا�س 
ولن  يفلت من العقاب 

.      اإعالن حالة الطوارئ لي�س اأمرا �ضروريا 
.       املنظومة ال�ضحية مهرتئة و ال�ضرامة لتفادي املاأ�ضاة 

.       لبد من الإ�ضتفادة من التجربة ال�ضينية يف مواجهة هذا الوباء 

ل�ضيا�ضة  تقييمك  بداية,    .
الدولة يف جمابهة فريو�س كورونا؟ 

�لقر�ر�ت  و  �تخاذها  ثم  �لتي  �الإجر�ء�ت 
عبد  �جلمهورية  رئي�س  عنها  �أعلن  �لتي 
�ملجيد تبون هي يف �مل�ستوى, و ��ستجابت 
من  �أخذه  يتوجب  ملا  �الأدنى  باحلد  ولو 
تد�بري ملو�جهة هذ� �لوباء, فهي �إجر�ء�ت 
�الأخرى  �لدول  تتخذها  مل  متقدمة 
�لدولة  رئي�س  �لوباء,  �نت�سار  بد�ية  يف 
تبني  و  �لو�سع  لتقييم  ب�سفة دورية  يجتمع 
�القرت�حات الأن �لقر�ر�ت هي حالية لي�ست 
يجدر  و  �الأو�ساع,,  بتطور  تتطور  و  ثابتة 
باأنها ��ستجابت ولو باحلد �الأدنى  �الإ�سارة 
ملا يتوجب �أخذه من تد�بري كتقدمي موعد 
�لعطلة �ملدر�سية و�إطالق حمالت توعوية 
كل  م�ستوى  على  �ليقظة  جلان  وت�سكيل 
�لواليات و �لغلق �لنهائي للرحالت �جلوية 
�لبلد  �حتياجات  يتنا�سب  مبا  و�لبحرية 
�لبلد,  خارج  �ملو�طنني  ��ستغاثة  وتلبية 
و�سبط  تدفقها  و��ستمر�ر  �لب�سائع  وفرة 
�نت�سار  كل �سلوك من �سانه �مل�ساهمة يف 
�لعدوى , وقف �مل�سري�ت و�حلر�ك , غلق 
�ملتدرج  �لتعامل  منهجية  �لعبادة,  دور 
حا�رسة وحتتاج م�ساهمة �ملو�طن للتحكم 
بكل  �ل�سعب  على   , �خلطر  م�ستويات  يف 
بجميع  يلتزم  و  و�عيا  يكون  �أن  مكوناته 
هذ�  باأن  ي�سعر  �أن  و  �لوقائية,  �الإجر�ء�ت 
ينظر  و  �الأمة  على  خطر�  ي�سكل  �لوباء 
و نحن  �لعامل,  �لتي فعلها يف  �ملاأ�ساة  �إىل 
ن�سدد على دعم موؤ�س�سات �لدولة وت�سامن 
حتدي  رفع  و  �لو�سع  الحتو�ء  �جلز�ئريني 

على وباء كورونا .

حالة  اإعالن  باأن  تظن  األ    .
الطوارئ اأ�ضبح اأمر �ضروري؟ 

�أ�سبح  �لطو�رئ  حالة  �إعالن  باأن  �أظن  ال 
و  �الإجر�ء�ت  �إىل  بالنظر  �ل�رسوري  باالأمر 
عنها,  �الإعالن  ثم  �لتي  �لوقائية  �لقر�رت 
حالة  �إعالن  و  �لو�سع,  يف  متحكمة  �لدولة 
�خلوف  و  �لهلع  حالة  من  �سيزيد  �لطو�رئ 
هي  �ل�سلطة  �أن  �أظن  �ملو�طن,  لدى 
يتحلى  �أن  �ملو�طن  على  و  بدورها  تقوم 
بامل�سوؤولية و يلتزم بالقر�ر�ت و �الإجر�ء�ت 

�لوقائية لتفادي �إ�سابته بهذ� �لوباء .

التي  الوقائية  الإجراءات  هل    .
هذا  ملواجهة  كافية  اإتخاذها  ثم 

الوباء؟ 
و  �إتخاءها  ثم  �لتي  �الإجر�ء�ت  كل  نثمن 
ون�سدد   , متقدمة  �إجر�ء�ت  باأنها  نرى 
عامة  وقائية  حركة  �حد�ث  �رسورة  على 
عالج  غياب  يف  كورونا  فريو�س  ملو�جهة 
�لوقت  حان  قد  �حلايل,  �لوقت  يف  ولقاح 
�أن  يجب  عامة,  وقائية  حركة  الإحد�ث 
يجب  جادة,  �مل�ساألة  باأن  �جلز�ئريون  يعلم 
�إجر�ء�ت  و�إتباع  �حلقيقة  وقول  �لتو��سل 
�لنظافة �لفردية �لتي تعد �رسورية, يجب �أن 
يفهم �ملو�طنون باأنه يتوجب علينا �الإحلاح 
قبل  )�لوقاية(  �الإجر�ء�ت  هذه  على  يوميا 
ن�سدد  نحن  �لق�سوى,  �حللول  �إىل  �للجوء 
هذ�  ملو�جهة  �لوطني  �حل�س  ترقية  على 
�لفريو�س, من خالل �للجوء �إىل �لتو�سيحات 
نوؤكد على دور �جلمعيات  �لتو��سل, و  و�إىل 
�لقر�ر�ت  بع�س  ونقل  �ملو�طنني  لتح�سي�س 
�لتجمعات  مبنع  �ملتعلقة  منها  ال�سيما 

ل�سمان �لنجاعة ميد�نيا.

الإمكانيات  على  ماتعليقك    .
التي ثم �ضخرتها الدولة ملواجهة هذا 

الوباء؟ 

لها  يرثى  حالة  يف  �جلز�ئرية  �مل�ست�سفيات 
يف �حلالة �لعادية, الأن �حلالة �الآن �إ�ستثنائية 
�الإ�سارة  يجدر  �لوباء,  هذ�  مبو�جهة  تتعلق 
باأن �لو�سع حلد �الآن متحكم فيه و مل ن�سل 
�إىل درجة �لتي تتطلب �إىل �ملعد�ت �لطبية 
خ�س�ست  �لدولة  �أن  كما  �الإنعا�س,  وو�سائل 
تفاقم  حالة  ويف  �لعتاد,  وبع�س  �الأ�رسة 
�حتياطي  و  خمزون  ��ستغالل  �سيتم  �لو�سع 

�جلي�س وو�سائل �أخرى,  
 �عتقد �أن �جلز�ئر لديها �الإمكانيات ولكنها 
لزيادة �خلطر, وهنا البد من  غري م�ستعدة 
�لتجهيز�ت  وتوفري  �ال�ستعد�د  من�سوب  رفع 
�لوقاية  �ل�رس�مة يف  هو  �الأف�سل  �ل�سيناريو 
�لوطني  �لت�سامن  تفعيل  يف  و�الإ�رس�ع 

و�لتحرك قبل �لتفاقم .

اكت�ضافه  عن  اأعلن  .   بوناطريو 
الذي  الأمر  كورونا  لفريو�س  لعالج 
ماتعليقك   , ال�ضاحة  يف  جدل  اأثار 

على ذلك؟ 

�لفر�س  يغتنمون  �لنا�س  من  �لنوع  هذ� 
�أن�سحه  �ملو�طن,  ذهن  يف  �ل�سكوك  لزرع 
�إعطاء  عو�س  �ل�سمت  �إلتز�م  و  بال�سكوت 
�أقوى دول �لعامل  �أت�ساءل  �أمل كاذب خائب, 
كاأمريكا  �لعاملية  �أقوى �ملخابر  �لتي متلك 
من  تتمكن  مل  كال�سني  �الأوروبية  �لبلد�ن  و 
ملخت�س  كيف  �لفريو�س,  لهذ�  دو�ء  �إيجاد 
يتابع  �أن  البد  �لدو�ء,  يجد  �أن  �لزالزل  يف 

ق�سائيا جر�ء تالعبه باأذهان �ملو�طنني 

.  لحظنا �ضلوكات موؤ�ضفة عو�س 
الوقائية,  بالإجراءات  الإلتزام 

ماتعليقك على ذلك؟ 
خالل  من  �ملو�طنني  فعل  رد  باأن  نرى 
تخوفا  �لغذ�ئية  �ملو�د  �قتناء  �لت�سابق على 
يف  حتى  يجري  عادي  �أمر  �إنقطاعها  من 

�لدول �ملتقدمة ,
ف�سلوكات   , ر��سخة  غري  مو�طنة   ثقافة 
�الحتكار  بني  �ملتناق�سة  �ملو�طنني 
هلع  يقابلها  و�لتي  و�جل�سع  و�ال�ستغالل 
خارطة  تربك  قد  �مل�سوؤولية  وعدم  ولهف 
�جلمهورية  رئي�س  عنها  �أعلن  �لتي  �لطريق 
خطاب   , �لتنفيذي  طاقمه  معها  وي�سطدم 
�لرئي�س �خذ �لوقت �لكايف ال�ستيعاب �لو�سع 
الن�سغاالت  �لكافية  �الإجابات  وحت�سري 
�ملو�طن , تبقى خمرجات و�سلوك �حلكومة 
من حيث �ل�رس�مة وثقافة �ملجتمع من حيث 
توفري عنا�رس �خلروج من هذه �الأزمة دون 
خ�سائر م�رسة, و يجدر �الإ�سارة باأن �لدولة 
�أعطت �ل�سمانات يف هذ� �الأمر و �أكدت باأن 
يف  هلل  �حلمد  �سنة,  ملدة  يكفي  �ملخزون 
�لوقت �حلايل ثم ت�سجيل 90 حالة موؤكدة و 
11 حالة وفاة, وهذ� يعطينا �الطمئنان, لكن 
�ل�سعب  , على  و �جلدية  �ل�رس�مة  البد من 
�ال�ستماع �إىل �ل�سلطات و�اللتز�م باالإجر�ء�ت 
�لوقائية ملجابهة �لوباء, البد من �لبقاء يف 
�ملنزل قبل �حلجر �ل�سحي �لوطني , �ل�سني 
�أخ�سعت 80 مليون للحجر �ل�سحي يف ظرف 
�سهرين, و�أعطى ذلك نتيجة فمنذ يومني مل 

يتم ت�سجيل �أي حالة .
حاورته : اإميان لوا�س 

اأكد رئي�س عمادة الأطباء بقاط بركاين باأن اإعالن حالة الطوارئ لي�س اأمر �ضروري بالنظر اإىل القرارات املتخذة ملجابهة وباء 
كورونا, م�ضددا باأن الدولة متحكمة يف الو�ضع و على ال�ضعب احتواء الو�ضع و رفع حتدي على هذا الوباء كورونا , داعيا اإىل 

�ضرورة متابعته ق�ضائيا, لفتا اإىل اأن املنظومة ال�ضحية مهرتئة و لبد من ال�ضرامة و اجلدية لتفادي اأي ماأ�ضاة , يف حني فتح النار 
على لوط بوناطريو, اأين اإتهمه باغتنام الفر�س لزرع ال�ضكوك يف ذهن املواطن.

�أمر رئي�س �جلمهورية,  عبد �ملجيد تبون, , 
�لدو�ئر �ملعنية يف مقدمتها و�سائل �الإعالم 
�حلقائق  وقلب  �لت�سويه  بالت�سدي حلمالت 
من خالل ن�رس �ملعطيات �لعلمية كاملة عن 
تطور �نت�سار وباء كورونا )كوفيد19( جمدد� 
دعوة �ملو�طنني �إىل عدم �لفزع الأن » �لو�سع 

متحكم فيه »
خالل  تر�أ�سه  مبقر  تبون  �لرئي�س  و�أو�سح 
تكميليا جلل�سة  �جتماعا  �جلمهورية  رئا�سة 
�لثالثاء  يوم  برئا�سته  �نعقدت  �لتي  �لعمل 
من  وعدد�  �الأول  �لوزير  �لفارط  و�سمت 
�لوزر�ء وروؤ�ساء �مل�سالح �الأمنية على �سلة 
يف  فريو�س  كورونا  وباء  تف�سي  مبو�سوع 
�ملعنية  �لوز�رية  �لدو�ئر  �أمر  �أنه  بالدنا,  
وقلب  �لت�سويه  حلمالت  يوميا  بالت�سدي 
�حلقائق بن�رس �ملعطيات �لعلمية كاملة عن 
�الأخ�سائيني  و�إ�رس�ك  �لوباء  �نت�سار  تطور 
و�خلرب�ء يف حملة �لتوعية لتطمني �ملو�طن 
�لوقاية ويف  �إجر�ء�ت  �حرت�م  على  وحثه 
�جلمهورية  رئي�س  ��ستهجن  �ل�سياق,  نف�س 
�الأ�سو�ت �لناعقة �لتي متتهن باإ�رس�ر غريب 
و�الأخبار  �ملغر�سة  �ل�سائعات  ترويج  فن 
دنيئة حاقدة,  بح�سابات  �ملدفوعة  �لكاذبة 
�النحر�ف  يف  �لتمادي  مغبة  من  حمذر� 

بحرية �لتعبري خارج �إطارها �لقانوين
الأن  و�خلوف  �لفزع  عدم  �إىل  دعا  كما 
ماديا  فيه  متحكم  قال--  --مثلما  �لو�سع 
�لدولة  كافة قطاعات  بف�سل جتند  وب�رسيا 
�ملوؤ�س�سات  يف  �لق�سوى  �ال�ستنفار  وحالة 
�ال�ست�سفائية ومر�كز �حلدود �جلوية و�لربية 
و�لبحرية كما عرب �لرئي�س تبون عن �رتياحه 
و�ملو�طنات  �ملو�طنني  وعي  �زدياد  �أمام 
باحلذر  و�لتو��سي  �لوباء  هذ�  بخطورة 
�أجل �ملزيد من  و�ليقظة جمدد� ند�ءه من 
�لتي  �لوقاية  باإجر�ء�ت  و�لتقيد  �الن�سباط 
يف  �الآن  حتى  �لوحيد  �الأجنع  �لعالج  تظل 

�لعامل

لو�ضع حدا لل�ضائعات حول 
انت�ضار فريو�س كورونا

الرئي�س يدعو ملحاربة 
حمالت الت�سوية 

 باية عطار 
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ثالث ملفات جديدة تخ�ص الف�ساد
  ونهب املال العام  

.     �سالل ، اأويحيى ، بن عي�سى �سليم �سعيدي ووالة بجاية ، م�ستغامن ،و  تيزي وزو

اأمام املحكمة العليا

حممد بن ترار

الأوىل  الق�ضية  هذا  وتعد 
املالك  عبد  من  كل  املتهم  فيها 
ووزير  اأويحيى  �ضالل  واأحمد 
بن  ر�ضيد  الأ�ضبق  الفالحة 
عي�ضى  من اكرب امللفات  لرتباطها 
عمر  بن  عمر  جممع  �ضاحب 
يتابع  حيث   ، ال�ضناعي  لالإنتاج 
ا�ضتغالل  اإ�ضاءة  بتهم  املتهمون 
غري  امتيازات  ،  منح  الوظيفة 
اأموال عمومية  مربرة للغري  وتبديد 
امللف  وهو   ، امل�ضالح  وتعار�ض   ،
العا�ضمة  ق�ضاء  جمل�ض  كان  الذي 
وتوجيه  فيه  با�رش  التحقيق  قد 
التهام قبل التنازل لفائدة املحكمة 
العليا بفعل المتياز  الق�ضائي  الذي 
امللف  اأما   ، املتهمني  به  يتميز 
الوطنية  الثاين  فيتعلق  بالوكالة 
من  كل  فيها  متهم  لل�ضدود  التي 
اإبان  �ضالل  املالك  الوزير  عبد 

املائية  املوارد  حقيبة  توليه 
وولة  �ضعدي  �ضليم  و�ضابقه 
اجلمهورية ال�ضابقني  لكل من بجاية 
وزو   ويتعلق  ،م�ضتغامن   وتيزي 
الأمر بكل من ر�ضيد فاطمي ، ميينة 
نورية زرهوين ، واملتابعون بتهم منح 
امتيازات غري مربرة للغري من خالل 
�ضفقات  خمالفة  لالأحكام  اإبرام 

الت�رشيعية والتنظيمية  وقبول مزايا 
وجهة  بدون  وطلبها  م�ضتحقة  غري 
ومنفعة  مقابل  اأجرة  وقب�ض   ، حق 
اأموال  تبديد   ، ال�ضفقات  اإبرام 
والتخفي�ض   ، وممتلكات  عمومية 
يف ال�رشائب والر�ضوم دون ترخي�ض 
العمومية  اإ�رشارا  باخلزينة  قانوين 
،وهو امللف الذي تخلى عنه جمل�ض 

م�ضت�ضاري  لفائدة  ق�ضاء  العا�ضمة 
لالمتياز  العليا  نظرا  املحكمة 

الق�ضائي الذي يتمتع به املتهمني.
اأما الق�ضية الثالثة التي تخلى عنها 
تخ�ض  تيبازة  والتي  ق�ضاء  جمل�ض 
والعديد  تيبازة ال�ضابق  ولية  وايل 
املتهمني  واملرتبطة  مبركب  من 
و�ضاطئ  لتيبازة  والت�ضلية  الألعاب 
تيبازة  فيها  وايل  الكوايل  واملتهم 
املتهمني  من  الأ�ضبق  وجملة 
الأعمال  ورجال  الإطارات  من 
تهم  منح  لهم  وجهت  الذين 
اإبرام   ، مربرة  للغري  غري  امتيازات 
م�رشوعة  غري  �ضفقات  عمومية 
ا�ضتغالل  �ضوء  تهم  اإىل  بالإ�ضافة 
النفوذ  وتبديد  ا�ضتعمال   ، الوظيفة 
ومن  هذا   ، عمومية  اأموال 
امل�ضت�ضار  يبا�رش  املنتظر  اأن 
املحقق  باملحكمة العليا ال�ضتماع 
اإىل املتهمني يف هذه امللفات  التي 

مت التخلي عنها نهاية الأ�ضبوع .

ك�سفت م�سادر  ق�سائية اأن املحكمة العليا  قد ا�ستقبلت ثالث ملفات جديدة تخ�س الف�ساد  ونهب املال 
العام  ومنح امتيازات غري م�ستحقة و�سوء الت�سيري وتبديد املال العام  و�سوء ا�ستغالل الوظيفة بعد 
تخلي كل من جمل�س العا�سمة وتيبازة  عنها لفائدة املحكمة العليا بفعل االمتياز الق�سائي للمتهمني 

ويتعلق االأمر بكل من الوزير االأول عبد املالك �سالل وخليفته اأحمد اأويحيى  ووزير الفالحة  بني عامي 
2008و2013ر�سيد بن عي�سى، ووزير املوارد املائية بني 1999و2001  �سليم �سعدي ـ ووالة بجاية ، م�ستغامن 

،و  تيزي وزو ، ويتعلق االأمر بكل من ر�سيد فاطمي ميينة نورية زرهوين ، وح�سني  وا�سح ، باالإ�سافة 
اإىل العديد من رجال االأعمال واملال  ويف مقدمته عمر بن عمر والذي ينتظر بداية التحقيق معهم  خالل 

نهاية االأ�سبوع على اكرب تقدير  .

وزارة ال�سوؤون الدينية

اإخ�ساع الفتاوى  اإىل 
ترخي�ص  م�سبق 

الدينية  ال�ضوؤون  وزارة  اأكدت كل من 
يف  الت�ضال،  وزارة  و  والأوقاف 
اأو  م�ضاهمة  كل  اأن  م�ضرتك،  بيان 
اأو ا�ضت�ضارة يف جمال الفتوى  تدخل 
تخ�ضع اإىل ترخي�ض م�ضبق من وزارة 
ال�ضوؤون الدينية والأوقاف و اأنه يتعني 
على م�ضوؤويل و�ضائل الإعالم التقيد 
ال�ضارية  الإجراءات  و  بالقانون 
الن�رش ولذلك  جمال  يف  املفعول 
�ضاحب  التي  للفو�ضى  حد  لو�ضع 
احلكومة  اتخذتها  التي  الإجراءات 

لوقاية املواطنني من وباء كورونا .
�ضدر  الذي  البيان  اأو�ضح  و 
وزارة  بني  تن�ضيقي  اجتماع  عقب 
وزارة  و  والأوقاف  ال�ضوؤون  الدينية 
الت�ضال حول النحرافات امل�ضجلة 
القنوات  موؤخرا يف بع�ض بالتوهات 
غري  بفتاوى  واملتعلقة  التلفزيونية 
مرجعيتنا  اإىل  م�ضتندة  اأو  موؤ�ض�ضة 
الدينية وال�رشعية، اأن وزارة الت�ضال 
الإعالم  و�ضائل  خمتلف  تذكر 

واملكتوبة  واملرئية  امل�ضموعة 
مهما كان نوع الن�رش اأو البث باأن كل 
يف  ا�ضت�ضارة  اأو  تدخل  اأو  م�ضاهمة 
ترخي�ض  اإىل  يخ�ضع  الفتوى  جمال 
الدينية  ال�ضوؤون  وزارة  من  م�ضبق 
األزمت  م�ضوؤويل  والأوقاف  حيث 
بالقانون  والتحرير  بالتقيد  الن�رش 
يف  املفعول  ال�ضارية  والإجراءات 
جمال الن�رش، احرتاما حلرمة الدين 
ل�ضكينة  و�ضونا  املعتقد،  وقدا�ضة 
واجلزائريني  اجلزائريات  وطماأنينة 
اأو  جتهيل  اأو  ت�ضليل  لكل  وجتنبا 
الظرف  هذا  يف  حتريف  اأو  تزييف 
الع�ضيب وال�ضتثنائي املتميز بتف�ضي 
ذلك  يقت�ضيه  وما  الكورونا  فريو�ض 
على  حفاظا  �ضارمة،  اإجراءات  من 
اأرواح اجلزائريات واجلزائريني وكذا 
والتطرف  الفتنة  لفتاوى  حد  لو�ضع 
والفتنة  دخيلة  اأطراف  التي حتركها 

اأ�ضد من القتل
باية ع 

فندق الزيانني بتلم�سان

اإحالة 80 م�سافرا على 
احلجر ال�سحي  

اأم�ض  اأول  اأحالت  منت�ضف  ليلة 
�ضلطات  ولية تلم�ضان  80 م�ضافرا 
جاءوا على منت رحلة جوية  تابعة 
للخطوط اجلوية اجلزائرية  قادمة 
اأوروبا  حطت  من 
احلاج  رحالها  مبطار  م�ضايل 
بزناتة  30 كلم �ضمال تلم�ضان  على 

احلجر ال�ضحي بفندق الزيانني.
م�ضالح  بيان  واأ�ضار  هذا 

ال�ضلطات  الولئية  اأن  الولية 
نقل  اأجل  حافلتني  من  خ�ض�ضت 
امل�ضافرين  وحتويلهم  من املطار 
اىل الفندق  و�ضط احرتازات اأمنية 
م�ضددة حيث مت معاينتهم من قبل 
فريق طبي  خا�ض  وو�ضعهم حتت 
مع  يوما   14 ملدة  احلجر  نظام 

منعهم من اخلروج   .
حممد بن ترار

لالأمن  العامة  املديرية  اأكدت 
الوطني، يف بيان لها اأم�ض اجلمعة، 
امليدانية  م�ضاهمتها  توا�ضل  اأنها 
انت�ضار  خطر  من  التوعية  يف 
فريو�ض  كورونا والتعريف بالتدابري 

الحرتازية لتفادي الإ�ضابة به.
»تبا�رش  اأنها  املديرية  واأو�ضحت 
حمالتها التوعوية لفائدة املواطنني 
فيهم  مبن  عنا�رشها  باإقحام 
العن�رش الن�ضوي عرب كافة الوليات، 
الفاعلني  خمتلف  مع  بالتن�ضيق 
ال�ضحة  جمال  يف  املتدخلني 
لذلك  وت�ضخر  الإعالم،  وو�ضائل 
على  و�ضفحتيها  الر�ضمي  موقعها 

الفاي�ضبوك وتويرت«.

التدابري  من  »جملة  لذلك  و�ضطرت 
امليدانية تطبيقا للقرارات التي مت 
الأحد  يوم  تطبيقها  ويبداأ  اتخاذها 
الوقاية  22 مار�ض 2020 ملزيد من 
والرفع  املواطن  ل�ضحة  واحلماية 
من القدرات الوطنية ملكافحة هذا 
م�ضتوى  على  �ضواء  العاملي،  الوباء 
امل�ضتوى  اأو على  النقاط احلدودية 
العامة  املديرية  الوطني«وتعمل 
اجلهات  جانب  اإىل  الوطني،  لالأمن 
تو�ضيات  »جت�ضيد  على  املخت�ضة، 
للبالد مبحاربة كل  العليا  ال�ضلطات 
الكاذبة  والأخبار  ال�ضائعات  اأ�ضكال 
نا�رشوها  يحاول  التي  واملغلوطة 
ومنه  املواطنني  معنويات  اإحباط 

بالأمن  امل�ضا�ض  اإىل  ال�ضعي 
الوطني«.

كما اأن م�ضالح ال�رشطة »تعمل بحزم، 
املخت�ضة،  ال�ضلطات  جانب  اإىل 
التدابري  واتخاذ  امل�ضاربني  بتعقب 
للمواطن  مرافقة  �ضدهم،  الالزمة 
يف جتاوز هذه املرحلة«، م�ضرية اإىل 
الأخرية،، �ضبط  الآونة  اأنه »مت، يف 
و�ضيدلنية  غذائية  مواد  وحجز 
للم�ضاربة  موجهة  التنظيف  ومواد 

بعدة وليات«.
لالأمن  العامة  املديرية  وت�ضجل 
الوطني، من خالل »التفاعل اليومي 
مع املواطنني عرب و�ضائط التوا�ضل 
ومن  اجلواري  والعمل  الجتماعي 

املجهزة  املركبات  ا�ضتعمال  خالل 
مع  بالتن�ضيق  ال�ضوت،  مبكربات 
اأعلى  بالوليات،  املحلية  ال�ضلطات 
لدى  والوعي  امل�ضوؤولية  م�ضتويات 
املواطن الذي ي�ضاهم بقوة يف اتخاذ 
التدابري الحرتازية للحد من تف�ضي 
هذه  من  واخلروج  كورونا  فريو�ض 
العديد  م�ضت  التي  ال�ضحية  الأزمة 
ال�رشطة  قوات  الدول«وتتبنى  من 
»كل  امل�ضدر--  نف�ض  --ي�ضيف 
�ضد  احلازمة  الوقائية  التدابري 
على  خطرا  ت�ضكل  التي  التجمعات 
من  عامال  وتعد  العامة  ال�ضحة 

عوامل انت�ضار وباء كورونا«.

املديرية العامة لالأمن الوطني

ن�ساطات ميدانية مكثفة ملواجهة كورونا

تب�سة

و�سع 137 عائد اإىل اأر�ص 
الوطن حتت احلجر ال�سحي 

و�ضع 137 مواطنا عادوا ليلة اأم�ض 
اأر�ض  اإىل  اجلمعة  اإىل  اخلمي�ض 
الوطن عرب املركزين احلدوديني 
بولية  العيون  وراأ�ض  بو�ضبكة 
ال�ضحي،  احلجر  حتت  تب�ضة، 
ح�ضب ما ك�ضف عنه اأم�ض اجلمعة 
متعددة  الأزمة  خلية  م�ضوؤول 
تب�ضة  بولية  املن�ضبة  القطاعات 
فريو�ض  انت�ضار  و�ضعية  ملتابعة 

كورونا امل�ضتجد.
واأو�ضح حميد راي�ض، خالل ندوة 
املدير  مبعية  ن�ضطها  �ضحفية 
مبقر  وال�ضكان  لل�ضحة  املحلي 
الأربعاء  ليلة  »منذ  باأنه  الولية، 
يقل  ل  ما  اإجالء  مت  املن�رشم 
كانوا  جزائري  مواطن   257 عن 
قرار  اإثر  تون�ض  بدولة  علقوا  قد 
الربية  للحدود  املوؤقت  الغلق 
الإجراءات  �ضمن  الدولتني  بني 
الوقائية للحد من انت�ضار فريو�ض 

»كوفيد 19«.
اإخ�ضاع  مت   « باأنه  واأ�ضاف 
املنحدرين  الوافدين  هوؤلء 
للمعاينة  بالوطن  ولية   22 من 
املركزين  م�ضتوى  على  الطبية 
احلدوديني قبل حتويلهم اإىل عدة 
ومراكز  الولية  بعا�ضمة  فنادق 
ال�ضباب  لقطاعي  تابعة  اإيواء 
والريا�ضة والربيد وو�ضعهم حتت 

احلجر ال�ضحي ملدة 14 يوما«. 
واأ�ضاف ذات املتحدث باأنه »�ضيتم 

من  املنحدرين  املواطنني  نقل 
�ضكناهم  وليات  اإىل  تب�ضة  خارج 
�ضلطاتهم  مع  التن�ضيق  بعد 
تنقالتهم  تاأمني  ب�ضاأن  الولئية 
الوقاية  اإجراءات  وا�ضتكمال 
اإىل  اإ�ضافة  ال�ضحي«،  واحلجر 
موا�ضلة عملية اإجالء كل الرعايا 
بتون�ض  العالقني  اجلزائريني 
الولئي  املدير  اأكد  جهته،  من 
بلعيد،  ال�ضعيد  وال�ضكان،  لل�ضحة 
طبية  فرق  تخ�ضي�ض  »مت  باأنه 
اأطباء عامني وخمت�ضني يف  ت�ضم 
وال�ضدرية  التنف�ضية  الأمرا�ض 
اإ�ضافة اإىل اأطباء نف�ضانيني للقيام 
املواطنني  لهوؤلء  دورية  بزيارات 
لالطمئنان عليهم اإىل غاية انتهاء 
اإىل  اإ�ضافة  ال�ضحي  احلجر  فرتة 
متابعة حالت املر�ضى العائدين 
جراحية  عمليات  اأجروا  الذين  و 

بدولة تون�ض«.
باأنه  ال�ضدد  ذات  يف  وطماأن 
اكت�ضاف  ال�ضاعة  حلد  يتم  مل 
موؤكد  اأو  فيها  م�ضتبه  حالة  اأي 
�ضواء  الفريو�ض  بهذا  اإ�ضابتها 
و�ضط الرعايا املرحلني اأو �ضكان 
اللتزام  اإىل  داعيا  تب�ضة،  ولية 
يعد  والتي  الوقاية  اإجراءات  بكل 
اأهمها تكثيف غ�ضل اليدين وعدم 
لل�رشورة  اإل  املنازل  مغادرة 
الق�ضوى بهدف و�ضع حد لنت�ضار 

هذه اجلائحة. 

الأمنية  ال�ضلطات  خمتلف  با�رشت 
الوليات  م�ضتوى  على  وال�ضحية 
ووقائية  حملة  توعوية  الغربية 
من  فريو�ض كرونا بالوليات الغربية 
�ضملت  خمتلف  وا�ضعة  حملة  يف 
واملوؤ�ض�ضات  وال�ضاحات  ال�ضوارع 

العمومية  املختلفة.
الأمن  م�ضالح  م�ضتوى  فعلى 
بالتعاون  الأمن  مديريات  با�رشت 
املدنية  احلماية  عنا�رش  مع 
الأجانب  خا�ضة  الرعايا  بتجميع 
ترحيلهم  وال�ضوريني  قبل  الأفارقة 

من  الفريو�ض  من  بحكم  حمايتهم 
من  له  جعلهم  ناقال  جهة  وعدم 
ما  جتميع  مت  حيث  اأخرى  ناحية 
اإفريقي  رعية  ال600  يزيد  عن 
ين�ضطون  كانوا  الذين  و�ضوري 
و�ضوارع  بالطرقات  الت�ضول  يف 
خمتلف  قادت  كما  املدن  ، 
الولئي  حمالت  الأمن  مديريات 
الوقاية  بطرق  وا�ضعة  للتعريف 
من   ،  19 كوفيد  من  فريو�ض 
الوليات  جانبها  �ضكلت  م�ضالح 
خاليا  اأزمة  للت�ضدي  والدوائر 

عملية  ر�ض  يف  للظاهرة  وبا�رشت 
ال�ضاحات  وتعقيم  املبيدات 
،يف  والأ�ضواق  واملوؤ�ض�ضات 
النقل  مديريات  اأ�ضدرت  حني 
احلافالت  نقل  رحالت  بتقلي�ض 
وا�ضتعمال  للتعقيم  اإخ�ضاعها  مع 
التعقيم  الكمامات  و�ضوائل 
ما  اأغلقت  اأخرى  ناحية  ،  من 
�ضياقة  مدر�ضة   1000 يزيد  عن 
اجلزائري  بالغرب  اأبوابها 
بعد  النقل  مديريات  باأوامر  من 
امتحانات  اجتياز  رخ�ض  توقيف 

للتجمعات  ونقال  تفاديا  ال�ضياقة 
مديريات  اأقامت  حني  يف   ، للوباء 
بالتعاون  للحجز  مركز  ال�ضحة 
حني  يف   ، ال�ضياحة  مديريات  مع 
ن�ضبت  امل�ضت�ضفيات خيما مبدخل 
ال�ضت�ضفائية  ودعمتها  املوؤ�ض�ضات 
املواطنني  ،  ملعاينة  طبية  بفرق 
من  الع�رشات  جهتها  انخرطت  من 
والولئية  يف  املحلية  اجلمعيات 
من  الوقاية  حملة  توعية  ل�ضمان 

الوباء  التي تو�ضع بقوة .
حممد بن ترار

واليات الغرب اجلزائري

جتميع 600 رعية اإفريقي  و�سوري حلمايتهم من كورونا 



والت�شغيل  العمل  وزارة  دعت 
لها  بيان  يف  االجتماعي,  وال�شمان 
اأم�س اجلمعة, جميع املواطنني اإىل 
ووكاالت  مقرات  اإىل  التنقل  جتنب 
الهيئات التابعة للقطاع عرب الرتاب 
الوقاية  تعزيز  بغر�س  الوطني, 
وباء  تف�شي  خطر  من  واحلماية 

كورونا.
واأو�شحت الوزارة اأنه مت تخ�شي�س 
للمواطنني  ت�شمح  تطبيقات 
باحل�شول على اخلدمات واالأداءات 
مدار  وعلى  االأ�شبوع  اأيام  طيلة 
لهم  املوؤمن  وذكرت  �شاعة  ال24 
اجتماعيا, والذين تنتهي �شالحيات 
 31 بهم يف  اخلا�شة  ال�شفاء  بطاقة 
�شالحيتها  متديد  مت  اأنه  مار�س, 

اإىل غاية نهاية اأفريل 2020.
للعمال  الهناء«  »ف�شاء  يتيح  كما 
اجتماعيا  لهم  املوؤمن  االأجراء 
على  احل�شول  حقوقهم  وذوي 
ال�شندوق  يقدمها  التي  اخلدمات 
االجتماعية  للتاأمينات  الوطني 
للعمال االأجراء عن بعد, واملتمثلة 
على  احل�شو�س  يف  ال�شيما 

تعوي�س  متابعة  االنت�شاب,  �شهادة 
احل�شول  ال�شيدالنية,  املنتجات 
اليومية  التعوي�شات  بيان  على 

اخلا�شة بالتاأمني, 
على  اخل�شو�س  اإىل  باالإ�شافة 
�شهادة االأحقية يف االأداءات اخلا�شة 
وذوي  اجتماعيا  لهم  باملوؤمن 

حقوقهم وكذا اإيداع ال�شكاوى.
واأ�شارت الوزارة اإىل اأنه ميكن الولوج 
اإىل هذا الف�شاء عرب طريقتني: اإما 
حتميل التطبيق االلكرتوين اأندرويد 
 google playمن�شة خالل  من 
 El-Hanaa كتابة  عرب   store
التايل  الرابط  ا�شتعمال  اأو 

https:elhanaa.cnas.dz
والأرباب  االأجراء  لغري  ميكن  كما 
الت�رصيح  خدمات  ا�شتعمال  العمل 
ال�شمان  ا�شرتاكات  ودفع  بعد  عن 
 Télépaiement( االجتماعي 
عرب   )-Télédeclaration
بعد«  عن  »الت�رصيح  بوابات 

املتوفرة عرب الروابط التالة:
للتاأمينات  الوطني  ال�شندوق   -

االجتماعية للعمال االأجراء: 

https://teledeclaration.
/cnas.dz

لل�شمان  الوطني  ال�شندوق   -
االجتماعي لغري االأجراء 

https://eservices.casnos.
 /com.dz

- ال�شندوق الوطني للعطل مدفوعة 
�شوء  عن  الناجمة  والبطالة  االأجر 

االأحوال اجلوية 
واالأ�شغال  البناء  لقطاعات 
https:www. والري:  العمومية 

/tasrihatcom.dz

وعار�شي  لطالبي  ميكن  كما 
من�شة  مبا�رصة يف  الت�شجيل  العمل 

الو�شيط: 
https ://wassitonline .

/anem.dz
�شيتم  اأنه  اإىل  الوزارة  وخل�شت 
دورية  ب�شفة  املواطنني  اإعالم 
املعلومات  بكافة  ومنتظمة 
الرقمية  باخلدمات  املتعلقة 
التابعة  االأخرى  للهيئات  بعد  عن 
للقطاع, التي ت�شعها حتت ت�رصفهم 

الأمنهم و�شالمتهم.
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التكفل بـ542 م�سافرا عالقني 
مبطارات اأجنبية 

موؤ�س�سة الت�سيري ال�سياحي لتيبازة

م.�س/وكاالت

اجلزائريني  امل�شافرين  توزيع  ومت 
باملطارات  عالقني  كانوا  الذين 
االأجنبية ومت اإعادتهم باأمر من رئي�س 
اجلمهورية, ال�شيد عبد املجيد تبون, 
على كل من مركب »القرن الذهبي« 
اإىل  )150( و«مركب متاري�س« )272( 
واقعة  اأخرى  فندقية  وحدة  جانب 

ب«البلج« )120(, كما اأفاد به كاولة.
داخل  اإ�شكانهم  عملية  اأن  واأبرز 
 14 يدوم  �شحي  كحجر  الغرف, 
طواقم  مبرافقة  تباعا  تتم  يوما, 
�شحيا  رعايتهم  على  تعمل  طبية 
فيما �شيتم موازاة مع ذلك عزل كل 
واإخ�شاعها  اإ�شابتها  ي�شتبه يف  حالة 
�شدور  حني  اإىل  الطبية  للتحاليل 
م�شاحله  اأن  م�شددا  النتائج, 

بالتن�شيق مع م�شالح الوالية اتخذت 
جميع االحتياطات الوقائية الالزمة.
العملية ت�شري  اأن  اأ�شاف امل�شوؤول  و 
بوترية »جيدة« ماعدا ت�شجيل بع�س 

هو  و  البع�س,  قبل  من  »القلق« 
ناجت  »طبيعيا«  اعتربه  الذي  الو�شع 
االإ�شابة  من  املخاوف  هاج�س  عن 
ورف�س  جهة  من  كورونا  بفريو�س 

ال�شحي  للحجر  االمتثال  البع�س 
حاج  تيبازة,  وايل  ك�شف  جهته,  من 
مو�شى عمر, اأن والية تيبازة حت�شي 

12 موؤ�ش�شة 
م�شتعدة  وخا�شة  عمومية  فندقية 
من  جزائريني  مواطنني  ال�شتقبال 
اأجل احلجر ال�شحي يف حال ت�شجيل 

حاجة لذلك.
املكلفة  الوالئية  اخللية  اأن  اأبرز  و 
تعمل  كورونا  وباء  تطورات  مبتابعة 
على مدار 24 �شاعة ملواجهة انت�شار 
جملة  اتخاذ  خالل  من  املر�س 
واحلمالت  الوقائية  التدابري  من 
امليدانية  واملتابعة  التح�شي�شية 
والتدابري  القرارات  تطبيق  ملدى 
التجمع  اأماكن  غلق  مثل  ال�شادرة, 
املرافق  من  وغريها  كاالأ�شواق 

االأخرى.

ا�ستقبلت اأم�س اجلمعة موؤ�س�سة الت�سيري ال�سياحي لتيبازة 542 م�سافرا كانوا عالقني مبطارات اجنبية 
يف اإطار تدابري احلجر ال�سحي االحرتازي من خطر انت�سار وباء كورونا, ح�سب ما اأكده املدير العام 

للموؤ�س�سة, يا�سني كاولة.

العمومي  االأمن  فرقة  عنا�رص  متكن 
مع  بالتعاون  الوالئي ملع�شكر  لالأمن 
التجارة من حجز 11  اأعوان مديرية 
التنظيف  مواد  من  لرت  و910  األف 
تن�شط  ور�شة  داخل  كانت  والتعقيم 
اأم�س  علم  ح�شبما  رخ�شة,  بدون 

اجلمعة لدى 
خلية االإعالم لهذه الهيئة االأمنية.

وح�شب نف�س امل�شدر وخالل دورية 
»بابا  بحي  ال�رصطة  عنا�رص  بها  قام 
يف  مع�شكر  مبدينة  ال�شعبي  علي« 
م�شاء  من  ال�شاد�شة  ال�شاعة  حوايل 
حمل  اأكت�شف  اخلمي�س,  اأم�س  يوم 
اإىل  �شاحبه  حوله  العقاقري  لبيع 
التنظيف  مواد  وتعبئة  لت�شنيع  ور�شة 

والتعقيم دون اأن يحوز على رخ�شة.

م�شالح  باأعوان  االت�شال  وبعد 
عني  اإىل  ح�رصوا  الذين  التجارة 
 910 و  األف   11 حجز  مت  املكان 
يف  معباأ  بع�شها  املواد  تلك  من  لرت 
اأخرى  وكميات  بال�شتيكية  قارورات 
داخل خزانات علما اأن ذلك جرى يف 
ظل تزايد اإقبال املواطنني على مواد 
فريو�س  مر�س  من  للوقاية  التعقيم 

ومت  العامل  يف  املتف�شي  الكورونا 
كميات  على  العثور  املكان  نف�س  يف 
كان  الذي  االأبي�س  اخلل  من  اأخرى 
ح�شب  مت  و  تعقيم  مواد  منه  ينتج 
خلية االإعالم لالأمن الوالئي مبع�شكر 
االأمن  اإىل مقر  حتويل م�شري املحل 
قبل  التحقيق  ال�شتكمال  الوالئي 

حتويله على العدالة.

مع�سكر 

اكت�ساف ور�سة �سرية تنتج مواد التعقيم والنظافة 

نقا�س

بوناطريو...ظاهرة 
تهويلية اأم ميدانية؟

بقلم:جمال ن�سراهلل

بركاين  بقاط  موؤخرا  قال 
االأطباء  عمادة  رئي�س 
اليوميات  الإحدى  اجلزائريني 
الفلكي  العامل  باأن  الوطنية 
يحاكم  اأن  يجب  بوناطريو 
خرج  التي  ت�رصيحاته  نظري 
باأنه  مفادها  والتي  للعلن  بها 
عراقيني  اأطباء  رفقة  اكت�شف 
الدواء الناجع ملر�س كورونا؟ 
وما  فلكي  عامل  باأنه  م�شيفا 
واالأمور  امل�شائل  يف  دخله 
يتالعب  واأنه  الطبية؟ا 
غاية  واإىل  املاليني,  مب�شاعر 
عميد  مع  احلقيقة  تبدو  هنا 
يثبت  اأن  حني  اإىل  االأطباء 
بوناطريو  لنا  ويطلع  العك�س 
باحلقيقة النا�شعة التي تبناها 
لالأ�شف  لكنها   ـ  عنها  واأعلن 
ظلت �رصا من اأ�رصار املهنة ـ 
ينتظره  الذي  ما  ندري  ول�شنا 
هذا  يحرر  كي  العامل  هذا 
الدواء الذي فتك حلد ال�شاعة 

بـاآالف االأ�شخا�س.
فاإن  ال�شخ�شي  ظني  وح�شب 
كان حمقا فعال  اإن  بوناطريو 
امل�شاد  للقاح  باكت�شافه 
مبا�رصة  تكرميه  يتم  ف�شوف 
بجائزة نوبل للطب والعلوم...
اجلزائر  �شتدخل  ثمة  ومن 
الوا�شع؟ا        بابه  من  التاريخ 
االخرتاع  �شاحب  املعني 
با�شتور  معهد  باأن  قال 
بعدة  هذا  اكت�شافه  يواجه 
عراقيل....لكن باملقابل نقراأ 
باأن  مدير املعهد فوزي درار 
غري  معهده  باأن  وي�رصح  يرد 
�شالحياته  من  ولي�س  معني 
على  املوافقة  يعطي  اأن 
ذاك. اأو  الدواء  هذا  جناعة 
واإمنا يتخذ بع�س االإجراءات 
العلمية للموافقة على تواجده 
بال�شوق فقط , ولرمبا يق�شد 
باأن  توؤكد  املخابر  باأن 
جل�شم  م�رص  غري  دواء  اأي 
حتريره  وبالتايل  االإن�شان 
مبا  يذكرنا  االإجراء  ,وهذا 
زعبيط  توفيق  مع  مع  حدث 
حوله   من  الهالة  �شنع  الذي 
دواء  اكت�شف  باأنه  ادعى  يوم 
ال�شكري  من  الب�رصية  يخل�س 
اإ�شمه )رحمة ربي(ويف االأخري 
مكمل  جمرد  باأنه  ات�شح 
غذائي لي�س اإال.. ولي�س دواء 
,بوناطريو  وخمل�شا  خال�شا 
األ�شق  تهمة العراقيل بجهات 
الرغم  على  هذا  جزائرية 
الدول  وبع�س  العامل  كل  اأن 
بلقاحه)وال�شوؤال  تطالب 
موقف  هو  ما  هنا(  املطروح 
هذا  يف  ال�شحة  وزارة 
املعنية  اجلهة  وهي  ال�شاأن 
نقراأ  فقط  االأوىل؟ا  بالدرجة 
عليها  ا�شتحال  الوزارة  باأن 
ت�شجيل  بعد  الو�شع  احتواء 
حاالت متزايدة ل�شحايا هذا 

الفريو�س القاتل.
يف  نطرحه  الذي  وال�شوؤال 
الوقت  يف  اأي  املقام  هذا 
كربيات  يف  تتناف�س  الذي 
واملخابر  العاملية  املعاهد 
وفرن�شا  واأمريكا  اأملانيا  يف 

...يبدو  وغريها  وال�شني 
كل  جتاوز  بوناطريو  اأن 
التي  والعقول  اجلهود  هذه 
الظفر  بغية  الزمن  ت�شارع 
اأن  االخرتاع,واأراد  برباءة 
االإ�شتثناء...وهذا  يكون 
اإذ  جميعا  ي�رصفنا  �شيء 
علمائنا  باحرتام  االأمر  تعلق 
�رصيطة  ,ولكن  وباحثيها 
جمرد  جهودهم  تكون  اأال 
وتظاهرية  مظهرية  عرو�س 
بفوبيا  مغلفة  تكون  اأن  اأي 
املن�شات  واعتالء  ال�شهرة 
واأن  �شبق  لها...لقد  هدفا 
نف�شه  هذا  بوناطريو  قال 
التقومي  اكت�شف خلال يف  باأن 
الفلكي لدى التقومي الهجري.
رم�شان  �شهر  يق�شد  وكان 
اإىل  مبا�رصة  ,ليعود  الكرمي 
عهد النبي و�شحابته وي�رصح 

باأنهم كانوا ي�شومون 
ما  خطاأ...وهذا  ال�شهر 
لدى  وا�شحا  ا�شتنكارا  خلف 
هذا  اأو�شاط,واعتربوا  عدة 
على  نف�شه  بالدين  م�شا�شا 
والقدامى  االأولني  اأن  اأ�شا�س 
اآية)�شوموا  يتبعون  كانوا 
اأي  لروؤيته(  وافطروا  لروؤيته 
اأنهم كانوا يعتمدون على روؤية 
الهالل,لكن بوناطريوا اأدخلنا 
يف ح�شابات معقدة اليفهمها 
اإال هو؟ا           الأنه مل يكن 
بليغا قدر االإمكان ,ومل يو�شل 
املعنى الدقيق وال�شفاف ,بل 
اأو  يكتب  وهو  تفهمه  ال  اأنت 
يتحدث.)اإىل درجة اأنك ت�شك 
و�شعه  ما  قدراتك(وهذا  يف 
عليه... يح�شد  ال  مو�شع  يف 
الرجل  باأن  جميعا  وفهمنا 
واحل�شابات  الدقة  من  يحمل 
اأكرث منا ونحن هم القا�رصين 
يف التفكري واال�شتنتاج؟ا      ثم 
حلقتنا اخلرجة الثانية واالأكيد 
االأخرية.وهي  تكون  لن  اأنها 
كورونا...وحلد  مر�س  عن 

ال�شاعة 
...من  الرجل  نظلم  ال  وحتى 
ولي�س  باأنه  ن�شت�شف  اأن  حقنا 
توجد  فقط  اجلزائر  يف 
لدى  معقدة  نف�شية  ظاهرة 
وهذا يف  الطاحمني  من  كثري 
جميع املجاالت حتى االأدبية 
اأن  والفنية,حتاول  والفكرية 
اأن  ,وحتاول  الزمن  ت�شابق 
وتوؤكد  ال�شاحة  على  تربز 
على  بال�شري  ولو  ذاتها 
املغالطات...وهذه  دروب 
ميكن  ذاتها  حد  يف  م�شكلة 
ما.بل  دائرة  يف  ح�رصها 
ت�شخي�س... اأميا  ت�شخي�شها 
الأن اأ�شحابها مهو�شون بع�شق 
االأ�شواء  وت�شليط  الريادة 
العلم  فاإن  نحوهم..وعليه 
نف�شه والطبيعة براء من هذه 
تلك..الأنها  اأو  ال�شطحات 
التخدم ال االإن�شانية وال العلوم 
يف  تدخلنا  بل  الدين  والحتى 
اخليال  من  هواأغرب  عامل 
ت�شيء  فهي  نف�شه.وبالتايل 
والتاريخ  االأزمنة  مرور  مع 
لها.... واملروجني  للناطقني 
هاتوا  القول  اإال  لنا  عزاء  وال 

برهانكم اإن كنتم �شادقني ؟ا

وزارة العمل والت�سغيل وال�سمان االجتماعي

جتنب التنقل اإىل مقرات ووكاالت الهيئات التابعة للقطاع
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اح�سن خال�س   

اهلل  جاب  ت�ساءل  فقد 
جلنة  ا�ستدركت  ملاذا 
قرارا  واأ�سدرت  الفتوى 
وتعطيل  امل�ساجد  بغلق 
واجلمعات؟  اجلماعات 
ال�رشعية  الأدلة  هي  وما 
اأم  عليها؟  اعتمدت  التي 
ملا  الأعمى  التقليد  هو 
يف  الأنظمة  بع�ض  فعلته 

العامل؟ 
لي�ض املجال هنا للخو�ض 
الفقهية  الختالفات  يف 
اأهلها  فلها  والعقائدية، 
و�رشوطها  ومقاماتها 
اأن  اإل  و�سياقاتها، 
مقالني  يوقع  وهو  الرجل 
�سفحته  على  متعا�سدين 
التوا�سل  موقع  على 
ب�سفته  الجتماعي 

حلزب  رئي�سا 
العدالة  جبهة 
 ، لتنمية ا و
رف�سه  مبينا 
ت  ا ر ا لقر ا
�سية  ل�سيا ا
ة  ر د ل�سا ا
ال�سلطة  عن 
راأى  التي 
تقليدا  فيها 
ملا  اأعمى 
فعلته بع�ض 

قد  العامل،  يف  الأنظمة 
فتح الباب وا�سعا للنقا�ض 
اأن  من  بالرغم  ال�سيا�سي 
»الربوفي�سور« اأظهر موقفه 
ال�سيا�سي يف ثوب املفتي 
والواعظ الديني اأكرث مما 
ال�سيا�سي  بوجهه  ظهر 
ا�ستدل  فقد  املك�سوف 
واأحاديث  قراآنية  باآيات 
مرجعية  ومناذج  نبوية 
من مواقف ال�سلف ليجعل 
ووقفيتها  قد�سيتها  من 

درعا واقيا من اأجل اإبعاد 
عن  ال�سيا�سية  مواقفه 

النقا�ض ال�سيا�سي.
�سنحاول  فاإننا  ذلك  ومع 
الت�سلل من خالل ال�سقوق 
على  مواقفه  لن�سع 
جاب  راأى  فقد  املحك. 
الأوىل  »الفتوى  اأن  اهلل 
اللجنة  عن  �سدرت  التي 
�رشعية  فتوى  املخت�سة 
�سحيحة ونافعة دلت على 
فهم لقيمة ال�سالة ومكانة 
واجلمعات  اجلماعات 
تعاىل،  اهلل  دين  يف 
امل�ساجد  احرتام  وعلى 
يذكر  اأن  على  واحلر�ض 
كما  تعاىل،  اهلل  ا�سم  فيها 
جيد  تقدير  على  دلت 
املواطنني  مل�سلحة 
داء  مع  الت�رشف  وكيفية 
يف  انت�رش  الذي  كورونا 

املختلفة«  الأر�ض  اأنحاء 
اأن يتهم اللجنة ذاتها  قبل 
فتواها  عن  بالعدول 
امتثال لإيعاز من النظام. 
لإقامة  رحلته  بداأ  بعدها 
احلجة على النظام نف�سه 
نظره  يف  يراع  مل  الذي 
حرمة  الدينية  للن�سو�ض 
وهي التي »جاءت خلدمة 
الدنيا  يف  النا�ض  م�سالح 
خري  كل  واأن  والآخرة، 
لنف�سه  الإن�سان  يتمناه 

ولالإن�سانية  ووطنه  واأهله 
مب�سالح  تعلق  �سواء  كلها 
مب�سالح  تعلق  اأو  الدنيا 
يف  فهو  الآخرة 
تعاىل،  اهلل  دين 
م�سالح  واأن 
مقدمة  الآخرة 
العتبار،  يف 
الأحكام  ومنها 
املتعلقة بال�سالة 
جد  مل�سا ا و
ت  عا جلما ا و

واجلمعات«.
و�سعنا جاب اهلل يف 
ورطة كبرية عندما 
ال�سيا�سي  راأيه  بني  اأخلط 
وراأيه  حزب  كرئي�ض 
كاإمام  والفقهي  الديني 
هو  يبقى  الذي  وداعية، 
للنقا�ض  قابال  راأيا  الآخر 
عالقة  يف  حتى  الفقهي 
بالن�سو�ض  الراأي  هذا 
على  اأدل  ولي�ض  القراآنية، 
�سلطات  اأن  من  ذلك 
اململكة العربية ال�سعودية 
اأ�سدرت اأمرا بتعليق �سالة 
احلرمني  يف  اجلماعة 

زوال  غاية  اإىل  ال�رشيفني 
العاملية.  اجلائحة  هذه 
عن  باحلديث  نكتفي  لذا 
التي  البديلة  التدابري 
على  لالإبقاء  اقرتحها 
واإقامة  اجلماعة  �سالة 
ينجر  اأن  دون  اجلمعة 
عام  �رشر  ذلك  عن 
ويف  للوباء  �رشيع  وتف�سي 
تختلف  ل  املجال  هذا 
اقرتاحات  عن  اقرتاحاته 
ترجيح  اأن  اإذ  النا�ض 
يعود  بطالنها  اأو  �سحتها 
من  الخت�سا�ض  لأهل 
الأوبئة  وعلماء  الأطباء 

والفريو�سات. 
على  اهلل  اقرتح جاب  لقد 
من  والقادرين  النظام 
يف  يرتيثوا  اأن  املواطنني 
الإجراء  هذا  مثل  اتخاذ 
الداء  اأن  من  نتاأكد  حتى 
عامة  م�سيبة  اأ�سحى 
وا�سعة النت�سار فاإذا �سار 
باأنه  الظن  غلب  اأو  كذلك 
عامة  ظاهرة  �سي�سري 
عندئذ مينع املر�سى من 
امل�ساجد،  اإىل  الذهاب 
بالتقليل  غريهم  وين�سح 
من  التقليل  اأو  ذلك  من 
وخا�سة  فيها،  املكوث 
كبار ال�سن ل�سعف املناعة 
الأئمة  ين�سح  عندهم كما 
بالتعجيل يف اإقامة ال�سالة 
الإطالة  الأذان وعدم  بعد 
الأئمة  يحافظ  وباأن  فيها 
واإقامة  الأذان  رفع  على 
ولو  ح�رش  مبن  ال�سلوات 
كان عددا قليال واأن تغلق 
ال�سلوات  بعد  امل�ساجد 
لق�رش  املغرب  بعد  اإل 

الع�ساء  وبني  بينه  الوقت 
تنظيف  على  واحلر�ض 
وتعقيمها  الو�سوء  اأماكن 

مل�ستمر  ا
ا  خري اأ و
�سّنة  اإحياء 
يف  القنوت 
ت  ا ل�سلو ا
تذكري  مع 
�ض  لنا ا
بة  لتو با
ال�سادقة 
ها  غري و

الحرتازية  التدابري  من 
لكون  والدينية  الدنيوية 
قال  وقد  كورونا،  وباء 
عنه جاب اهلل معرتفا، اأنه 
ب�رشعة  العامل  »انت�رش يف 
واأ�سبح  م�سبوقة،  غري 
خالع  هلع  يف  منه  النا�ض 
ووقفت  م�سبوق،  غري 
واحلكومات  الأنظمة 
اليوم  حلد  عاجزة  اأمامه 
الكفر  دول  عليه  ما  رغم 
تكنولوجي  تفوق  من 
عظيم، وتقدم طبي هائل، 

من  ومتكن 
متعددة  اأنواع 
القوة  من 
لة  لفعا ا
�سلحة  لأ ا و
 » ، كة لفتا ا
ية  و نو
ية  و كيما و
وبيولوجية 
وغريها«. 

وما لبث اأن عاد جاب اهلل 
املوقف  بني  اخللط  اإىل 
والتاأويل  ال�سيا�سي 
حتدث  عندما  العقائدي 

التي  الكفر«  »دول  عن 
»اأمام  عاجزة  وقفت 
جند  من  ب�سيط  جندي 
بالعني  يرى  ل  تعاىل  اهلل 
اإىل  فلجوؤوا  املجردة، 
منه  الهرب  حماولت 
حماولة  احلجر،  بتطبيق 
مواطنيهم  حلماية  منهم 
اجلزائر  يف  النظام  وحذا 
حذوهم فلجاأت ال�سلطات 
اإجراءات  من  �سل�سلة  اإىل 
حمدودية  رغم  وقائية 
الفريو�ض  لهذا  النت�سار 
حد  على  اليوم«،  حلد 
بروفي�سور جامعات  تعبري 
 60 ت�سجيل  اأن  اإذ  اليمن. 
وفيات  واأربعة  م�سابا 
)ح�سب اإح�سائيات �سابقة 
ل  مقاله(  مع  متزامنة 
جاب  نظر  يف  ي�ستدعي 
املغلوب  تقليد  اهلل 

�سمنيا  متهما  للغالب 
باخل�سوع  القائم  النظام 
الكربى  الدول  لإمالءات 
يف تطبيق احلجر ال�سحي 
على  وتنفيذه  عام  ب�سكل 
خا�ض  ب�سكل  امل�ساجد 
ا�سمه  فيها  يذكر  ل  لكي 

و�سعيا يف خرابها. 
اإذن  اهلل  جاب  ف�سل 
اأزمة  خط  على  الدخول 
كورونا من الباب اخللفي، 
فلم يكن يهمه من القيامة 
�سغل  وما  قامت  التي 

وطنيا  النا�ض  كورونا  به 
ال�سلطات  قرار  اإل  ودوليا 
اجلماعة  �سالة  بتعليق 
واأداء �سالة  امل�ساجد  يف 

يحيط  ما  وكاأن  اجلمعة 
ل  العاملية  الأزمة  هذه 
�سيء  يف  وحزبه  يعنيه 
جنود  من  جندي  فاأ�سلها 
اهلل ل يرى بالعني املجردة 
ول يهم بالدرجة الأوىل اإل 
واأنه ل ي�سيب  الكفر  دول 
اإل  الإ�سالمية  البالد 
احلدث  هذا  اإن  عر�سا. 
كونية  بحرب  ال�سبيه 
احلكومات  ا�ستنفر  الذي 
يهم  ل  كلها  واملجتمعات 
جاب اهلل ول يرى اأنه حان 
الوقت لي�سارك هو وحزبه 
ق�سوى  تاأهب  عملية  يف 
جماعي  ت�سامني  وجهد 
العقائد  اختالف  ي�سع 
جانبا  ال�سيا�سية  والأفكار 
الفقهي  اجلدل  بدل 
حفظ  كان  اإذا  فيما 
حفظ  على  مقدما  الدين 

النف�ض. 
يقله  مل  ما 
اأكرب  اهلل  جاب 
بكثري  اأهمية 
فقد  قاله،  مما 
اأن  ننتظر  كنا 
يحدثنا املرت�سح 
ت  با نتخا لال
�سية  ئا لر ا
عن  مرتني 
للت�سدي  فعالة  مقرتحات 
لالأزمة  الوخيمة  للعواقب 
�سرنثها  التي  القت�سادية 
جراء الو�سع املرتبك الذي 
يعي�سه النظام العاملي كما 
كنا ننتظر اأن يحدثنا عما 
حزبه  يفعله  اأن  ميكن 
الت�سامني  اجلهد  �سمن 
الأزمة.  ملواجهة  الوطني 
اإىل  عاد  اهلل  اأن جاب  غري 
طبيعته الأوىل منذ تاأ�سي�ض 

تنظيمه »الدعوي«. 
ويبدو اأن املجتمع مل يكن 
من  ينتظر 
اهلل  جاب 
زعماء  ومن 
ب  ا حز لأ ا
�سية  ل�سيا ا
بل  �سيئا 
ينتظر  مل 
ال�سلطة  من 
ال�سهر  اإل 
التنظيم  على 
زمام  اأخذ  فقد  وال�سبط 
وترك اجلدل  بنف�سه  اأمره 
زمن  من  عليه  اعتاد  ملن 

طويل.

ما مل يقله عبد اهلل جاب اهلل
لن تربح كورونا الأر�س حتى ترينا ما خفي من عجائب وتعيد اإىل ال�سطح ما كنا اعتربنا  اأن الزمن قد عفا عنه. ومن هذه 
العجائب املواقف التي اأعلن عنها رئي�س جبهة العدالة والتنمية ال�سيد عبد اهلل جاب اهلل حول تعليق �سالة اجلماعة يف 

امل�ساجد مبا فيها �سالة اجلمعة.

لي�س املجال هنا للخو�س يف الختالفات 
الفقهية والعقائدية، فلها اأهلها ومقاماتها 

و�سروطها و�سياقاتها، اإل اأن الرجل وهو 
يوقع مقالني متعا�سدين على �سفحته 
على موقع التوا�سل الجتماعي ب�سفته 

رئي�سا حلزب جبهة العدالة والتنمية

و�سعنا جاب اهلل يف ورطة كبرية عندما 
اأخلط بني راأيه ال�سيا�سي كرئي�س حزب 

وراأيه الديني والفقهي كاإمام وداعية، 
الذي يبقى هو الآخر راأيا قابال للنقا�س 

الفقهي حتى يف عالقة هذا الراأي 
بالن�سو�س القراآنية

ما مل يقله جاب اهلل اأكرب اأهمية بكثري 
مما قاله، فقد كنا ننتظر اأن يحدثنا 
املرت�سح لالنتخابات الرئا�سية مرتني 

عن مقرتحات فعالة للت�سدي للعواقب 
الوخيمة لالأزمة القت�سادية التي 
�سرنثها جراء الو�سع املرتبك الذي 

يعي�سه النظام العاملي

دخل على خط كورونا من الباب اخللفي

24 �ساعة
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يف الوقت الذي ت�سارع فيه دول العامل ببذل جهود حثيثة م�سنية ملكافحة تف�سي وباء كورونا بو�سع خطط طوارئ على جميع 
الأ�سعدة الجتماعية و القت�سادية و املالية و الطبية للت�سدي لآثار هذا الوباء ، فمن ر�سد اأغلفة مالية �سخمة مل�ساعدة 
القطاعات و الن�ساطات املت�سررة ، اإىل فر�س حالت الطوارئ ، اإىل دخول جيو�س بع�س الدول على خط الأزمة، ا�ستعدادا 

مل�ساندة و دعم اجلهود املبذولة من طرف املوؤ�س�سات املدنية ل �سيما املرافق ال�سحية منها التي تتاأهب ل�سغوط قد تفوق طاقتها 
يف التعامل مع تف�سي الفريو�س 

اخلنف�ساريون اجلدد 

فريو�س كورونا بني الطفل نوح 
اأدالر و جاب اهلل و اأبو جرة 

الوليد فرج

ا�ستخدام  ا�ستغلت  والتي 
ملواجهة  الو�سائل  كل 
هذا  كورونا  فريو�س 
العاملي  امل�ستجد 
الأنظمة  ا�ستنزف  الذي 
ال�سحية و يف هذا ال�سدد 
ما  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
يف   CNN قناة  نقلته 
لقاء مع نيكول�س مارك، 
يف  املتخ�س�س  الطبيب 
الأمرا�س التنف�سية الذي 
�رشكة  ال�سابق  يف  اأ�س�س 

جمال  يف  تن�سط 
الرقمية  ال�سحة 
و ذلك من خالل 
برامج  توفري 
تطبيقات  و 
ة  معتمد
لأجل  �رشيرا 
ة  عد مل�سا ا
الت�سدي  و 
ت  ما ز لال

املر�سية .
املطلع  لعل 

املعلن  الكبرية  لالأرقام 
عنها من طرف املنظمة 
و  لل�سحة  العاملية 
يف  ال�سامت  الفريو�س 
يتبني   ، الأوىل  مرحلته 
اإىل  �سائرة  الأو�ساع  اأن 
الأ�سابيع  خالل  التعقيد 
اأمل  على  القادمة 
الكابو�س  هذا  تال�سى 
قيا�سا   ، ال�سيف  مبقدم 
التي   1918 جائحة  على 
ما  اأو  العامل  �سهدها 

ا�سبانيا  باأنفلونزا  ت�سمى 
اأجنع  حاليا  ليبقى   ،
احلجر  هو  وقائي  تدبري 
املنزيل و اتخاذ م�سافات 
و  الهلع  ولي�س  اجتماعية 
الغذائية  املواد  تكدي�س 

 .
الأعظم  ال�سواد  درج 
انتقاد  و  التربم  على 
�سيا�سة  من  الغ�سب  و 
اآخر  كان  و  احلكومات 
هو  الغ�سب  هذا  وجوه 
الذي  ال�سعبي  احلراك 
باحلريات  مطالبا  خرج 

مناه�سا للف�ساد ، بيد اأن 
الأزمة احلالية يتوجه فيها 
النتقاد  من  كبري  جزء 
الذين  املواطنني  لبع�س 
باإجراءات  ا�ستهتارا 
 ، الحرتاز  و  الوقاية 
وعلى راأ�سهم من يدعون 
احلراك  هذا  تاأطري 
من  �سيا�سوية  نخب  من 
حر�سهم  عدم  خالل 
جتنب  على  ب�سدق 
 ، العدوى  نقل  اأ�سباب 

البع�س  اأ�سوات  فعلت 
�سدور  مبنا�سبة  منهم 
امل�ساجد  غلق  قرار 
علمائنا  لفتوى  امل�ستند 
حماية  وقائي  كاإجراء 
لأرواح النا�س و العامل يف 
موتاه  يعد  اجلائحة  هذه 
بع�س  علينا  ليخرج   ،
 ، املتفيقهني  املتعاملني 
ل  القرار.  هذا  �ساجبني 
غر�س لهم األ العرتا�س 
نرج�سيتهم  �سغط  حتت 
خارج  للتغريد  حبهم  و 
النظر  للفت   ، ال�رشب 

حولهم . 
هوؤلء  اأن 
 ، املتعاملني 
هذا  والو�سع 
ي�ستوجب  الذي 
على  الرتكيز 
و  الهمم  ح�سد 
من  الت�سامن 
الت�سدي  اجل 
ل   ، الأزمة  لهذه 
للرد  نت�سدى  اأن 
متطفل  كل  على 
يف  متدرب  اأو  مبتدئ  اأو 
القول و الكالم . ففي كل 
ع�رش يظهر هوؤلء ، اإتباع 
منهجه  و  )اخلنف�سار( 

باقي اإىل اآخر الزمن .
الرجل  ذلك  اخلنف�سار 
الذي يت�سدى لأي م�ساألة 
هوادة  دون  فيها  ي�ساأل 
اأو  مو�سوع  يوجد  فال 
فهو   ، عنه  تخفى  ق�سية 
يف  و  �سيء  بكل  العامل 
�ساق  اأن  اإىل   ، �سيء  كل 

 ، ذرعا  اأقرانه  به 
ميتحنوه  ان  فقرروا 
ل  كلمة  باخرتاع 
وجود  ول  اأ�سل 
عنها  ي�ساألوه  و  لها 
)اخلنف�سار  وهي 
عليه  فقدموا   .)
 : عنها  و�ساألوه 

�سيخنا ما. اخلنف�سار 
؟ 

الإجابة  كان  فاأجابهم 
 : ل�سانهم  طرف  على 
اخلنف�سار ع�سبة تنبت يف 

اأكلته  اإذا  اليمن  �سواحي 
الإبل خرث لبنها . 

باخرتاع  دليل  وزادهم 
ل�سان  على  �سعري  بيت 

�ساعر ميني :
حمبتُكم  َعَقَدت  لقد 
عقد  كما   .. فوؤادي 

احلليَب اخلنف�ساُر
الوباء  هذا  مع  و 
احلا�سد  الفريو�سي 
 ، باجلملة  لالأرواح 
الأمم  ا�ستنه�ست 
احلية ذكائها ، ف�رشكة 
الأملانية  كورفاك 

اأعلن   ، الأدوية  ل�سناعة 
قريبا  للتو�سل  مديرها 
م�ساد  لقاح  لإنتاج 
امل�ستجد  للفريو�س 
تبداأ  قريبا  حيث   ،
قبل  الختبارات  مرحلة 

ال�رشيرية . 

ويف خ�سلة الت�سامن هذه 
التي  الإن�سانية  اجلبلة 
جمتمعنا  عليها  اأ�س�س 
و  ال�سابق يف من�سطه  يف 

مكرهه اأح�س�سنا مع هذه 
الأزمة بكل مرارة بتنازله 
راح  من  هناك  بل  عنها 
ي�ستغلها ماديا و �سيا�سويا 
حني  يف   . ب�ساعة  بكل 

الت�سامن  روح  تفجرت 
املجتمعات  فواعل  لدى 
هذا  ويف  املتح�رشة 
 DW ال�سدد نقلت قناة
يف  ادلر(  )نوح  جناح 
�سماها  �سفحة  تطوير 
و   coronaoart.net

الدافع  عن  �سئل  عندما 
قال : بات الأمر وا�سحا 
بالن�سبة يل النا�س بحاجة 
اإىل م�ساعدة ، فنوح هذا 

كومبيوتر  مهند�س  لي�س 
هو  برجميات  خبري  ل  و 
 15 العمر  من  يبلغ  �ساب 
ثانويات  باإحدى  عام 

برلني . 

ال�سيخ  لنا  ليخرتع 
�سالة  �سلطاين  اأبوجرة 
بال�سالة  جديدة  جمعة 
تلفزيوين  نقل  اأي  وراء 
و  قد�سيتها  على  حفاظا 
على  يرد  كاأنه   ، حرمتها 
زميله جاب  خنف�ساريات 
رفع  الذي  اهلل 
عقريته معار�سا 
لغلق امل�ساجد . 
�سدى  ليبقى 
اأبو  قهقهات  
الأ�سفهاين  الفرج 
يرد  هو  و  يدوي 
على )جهني( الذي 
املهلبي  ندماء  من  كان 
خوارق  �ساحب  وكان 
اأنه  قوله  ومنها  كالمية 
نعناع  البلدان  اإحدى  يف 

يكرب حتى ي�سري �سجرا و 
يعمل من خ�سبه �سالمل.

و  الأ�سفهاين  عليه  رد 
اأغرب  اأنا عندي ما هو 
تبي�س  حمام  زوج  يل   .
 . بي�ستني 
عهما  نز ا
حتتهما  من 
�سعا  ا و
نهما  مكا
ميزان  كفتني 
اأمتت  فاإذا   ،
زمن  احلمامة 
نها  حت�سا ا
الكفتني  انفق�ست   ،
ف�سج   . واإبريقا  طاأ�سا 
 ، بال�سحك  املجل�س 
ملا  اجلهني  عرف  و 
من  الأ�سفهاين  ق�سده 

ال�سخرية و التهكم .
اإن الأزمات هي املحك 
احلقيقي لالأمم و اختبار 
جميع  على   ، عقلها 
امليادين  و  الأ�سعدة 
و  حلمتها  جم�س  و   ،
خمترب  و  ت�سامنها 
ووعيها و ر�سدها و فيها 
تن�سط القوى احلية بكل 
اأ�سنافها و اخت�سا�ساتها 
كدرع يقي الأمة النهيار 
اأولوياتها  ترتيب  يعيد  و 
مع  تكيفا  موجباتها  و 

ظروف الأزمة .

اخلنف�سار ذلك الرجل الذي يت�سدى لأي 
م�ساألة ي�ساأل فيها دون هوادة فال يوجد 
مو�سوع اأو ق�سية تخفى عنه ، فهو العامل 

بكل �سيء و يف كل �سيء

لعل املطلع لالأرقام الكبرية املعلن عنها من 
طرف املنظمة العاملية لل�سحة و الفريو�س 

ال�سامت يف مرحلته الأوىل ، يتبني اأن الأو�ساع 
�سائرة اإىل التعقيد خالل الأ�سابيع القادمة على 

اأمل تال�سى هذا الكابو�س مبقدم ال�سيف

 نقلت قناة DW  جناح )نوح 
ادلر( يف تطوير �سفحة �سماها 

عندما  و   coronaoart.net
�سئل عن الدافع قال : بات 

الأمر وا�سحا بالن�سبة يل النا�س 
بحاجة اإىل م�ساعدة
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�سالح عو�س

هيمنة  من  اإيران  تفلت  وهل 
املنطقة  يف  الأمريكي  التوجه 
من  لال�ستفادة  مبحاولتها 
فتتجه  الإقليمية  ال�سطرابات 
وتدخل  اإقليمي  حمور  لت�سكيل 
يف  عاملية  حتالفات  يف  به 
الأمريكية يف  امل�سالح  مواجهة 
النظام  يظل  متى  واإيل  العامل؟ 
الرثوة  ميتلك  اله�ش  العربي 
اأمريكا هي احلار�ش  تظل  فيما 
من  فالبد  لذا  لها؟  املرتزق 
الدولية ح�سب  العالقات  ترتيب 

الأمريكي  الت�سيد  قاعدة 
عملية  اإىل  يحتاج  وهذا 
كبرية ل�سياغة اإ�سرتاتيجية 

كونية جديدة. 

تعديالت  اإن  اأجل 
على  اأجريت  جوهرية 
الأمريكية  الإ�سرتاتيجية 
انهيار  مع  العامل  جتاه 
ال�سرتاكية  الكتلة 
بالتدخل  انطلقت 

الع�سكري املبا�رش يف اأفغان�ستان 
خطة  باإطالق  و  والعراق 
امل�رشق  يف  اخلالقة  الفو�سى 
مرورا  ليبيا  اإىل  و�سول  العربي 
منظمات  من  اأمريكا  بان�سحاب 
من  لبد  وكان  دولية..  وهيئات 
اإجراءات ا�ستثنائية تهيئ املناخ 
للرتتيبات  لال�ست�سالم  العاملي 
اجلديدة مع بداية حقبة تاريخية 
جديدة فما هو حجم اخل�سارات 
تنجح  مدى  اأي  واإيل  العاملية؟ 
خطة املقررين يف اأمريكا؟ ذلك 
ما نحاول القرتاب من فهمه يف 

هذا احليز املخت�رش.
هل �سنعت اأمريكا كرونا:

اأعلن ت�ساو يل جيان، املتحدث 
اخلارجية  وزارة  با�سم  الر�سمي 
اإثباتات  وجود  عن  ال�سينية، 
املخابرات  وكالة  اأن  على  توؤكد 
ن�رشت  التي  هي  املركزية 
ال�سني..  يف  كورونا  فريو�ش 
�سيني  اإتهام  اأو�سح  هذا  ولعل 
كورونا  الفريو�ش  بن�رش  لأمريكا 
الإدارة  �سارعت  وقد  ال�سني  يف 
ال�سني  حمذرة  بنفيه  الأمريكية 
وبعيدا  الإ�ساعات..  ن�رش  من 

والتي  املتبادلة  الإتهامات  عن 
من  وحتقيقات  اأدلة  اإىل  حتتاج 
ال�سعب الو�سول منها اإىل نتيجة 
قطعية ف�سال عن الإقرار بها.. 
التوجه  ال�رشورة  من  ي�سبح  لذا 
احلدث  اأهمية  لفهم  فورا 
لل�سيا�سة  العام  ال�سياق  يف 
الت�سيد  ملنطق  و  الأمريكية 
لي�ش  حمدد  مبعنى  الأمريكي.. 
لي  التهام  لكيل  جمال  هنا 
طرف باأنه �سنع فريو�ش كورونا 
ولكن ملعرفة من �سي�ستفيد من 
لتحقيق  �سي�ستغله  من  و  كورونا 
وبالتاأكيد  اإ�سرتاتيجية؟  اأهداف 

وله  اإمرباطوري  طموح  له  من 
الإعالم  اأدوات  وميتلك  القدرة 

والتوا�سل �سيحقق اأهدافه.
الإمرباطورية الأمريكية: 

»انهيار  جملة  و�سعت  اذا 
الأمريكية«  الإمرباطورية 
مئات  ف�سيعطيك  قوقل  على 
واأبحاث  كتب  من  ال�سياقات 
وبكل  وتعليقات،  ودرا�سات 
كلها  بلد  من  اأكرث  ومن  اللغات 
الإمرباطورية  بانهيار  يتنباأ 
املجمل  يف  وهي  الأمريكية، 
درا�سات علمية بحثية اقت�سادية 
اأطار  ويف  واأمنية  واجتماعية 
روؤية كلية ملواقع الفعل العاملية 
وتبدلت  منوا  ت�سهد  التي 
والدخل  الإنتاج  موازين  يف 
ومن  واملديونية..  املحلي 
وما  الدرا�سات  هذه  ان  املوؤكد 
لي�ست  اإحاطة  منها  اأكرث  هو 
الت�سيد  حالة  �سانع  على  خافية 
ي�ست�سلم  لن  الذي  الأمريكية 
املنطقية  ال�ستنتاجات  اإىل 
لهذه التقييمات منتظرا ان يرى 
انهيار الإمرباطورية، فكان لبد 
خمتلف  فعل  اإىل  التوجه  من 

التقليدي  ال�رشاع  �سياق  عن 
والأ�سباب املنطقية له يف مناخ 
مترير  خالله  ميكن  منا�سب 
موازين  يف  عميقة  انقالبات 
على  حتافظ  العاملية  القوى 
يف  وحتدث  الأمريكي  الت�سيد 
جوهريا  خلال  املناف�سة  القوى 
الأمريكية  الإدارة  فتحركت 
من  اأكرث  على  ذلك  انتظار  يف 

�سعيد:

 القت�ساد ال�سيني:

الوليات  اإعالن  خلفية  على 
ر�سوم  فر�ش  عزمها  املتحدة 

جمركية على الواردات ال�سينية 
 60« اإىل  قيمتها  ت�سل  قد 
ال�سني  توعدت  دولر«،  مليار 
هذه  على  بالرد  جانبها  من 
واأ�سارت  املحتملة.  الإجراءات 
اأبدا  اأنها »ل تخ�سى  اإىل  ال�سني 
من حرب جتارية واأنها �ستدافع 
بكل  ال�رشعية  م�ساحلها  عن 
هكذا  ال�رشورية«..  ال�سبل 
بني  التجارية  احلرب  انطلقت 
ومل  وال�سني  املتحدة  الوليات 
اكت�سف  حيث  كثريا  ت�ستمر 
اخلا�رشون  هم  اأنهم  الأمريكان 
يف هذه احلرب وال�رشر �سيعود 
ب�سكل  الأمريكي  املواطن  على 
مبا�رش.. هنا اجته الطرفان يف 
�سفقة  اىل   2019 نوفمرب  نهاية 
يلغيان مبوجبهما كثريا من اأنواع 
وبالفعل  املرتفعة..  ال�رشائب 
 28 من  ابتداء  ال�سني  قامت 
فرباير املا�سي باإعفاء 65 �سلعة 
جمركية  ر�سوم  من  اأمريكية 
نزاع  خ�سم  يف  طبقت  عقابية 

جتاري مع الوليات املتحدة.
تولد  بو�سوح  يعني  هذا  ان 
ميزان الردع العقابي مما ي�سكل 
القت�ساد  على  حقيقا  خطرا 

الأمريكي الذي يعاين من ارتفاع 
املديونية.. ان ا�ستمرار الو�سع 
يعني  اجلديدة  التعامل  بقوانني 
عجلة  يف  متوا�سال  انهيارا 
وتو�سعا  الأمريكي  القت�ساد 
ال�سيني  لالقت�ساد  مذهال 
عن  اخلروج  من  لبد  فكان 
املعتادة  الدولية  العالقات  ن�ش 
بغري املتوقع لإحداث  والتعامل 
اأو  ال�سيني  بالقت�ساد  الهزمية 

تعطيله على الأقل..
اخل�سارة التي حلقت بالقت�ساد 
ح�رشها  ميكن  ل  ال�سيني 
الدولرات  مليارات  مئات  يف 
املعلن عنها.. ان �رشبة 
بالقت�ساد  عنيفة حلقت 
واملجتمع  ال�سيني 
الدولة  وطموح  ال�سيني 
وقد  كورونا  عملية  جراء 
عزلة  يف  ال�سني  اأ�سبحت 
طوعي  وح�سار  عاملية 
العامل  من قبل جميع دول 
القت�ساد  يتعافى  لن 
ال�سيني منه قبل فرتة غري 

ق�سرية..

تفكيك الحتاد الأوربي:

ال�سرتاكية  الكتلة  �سقوط  بعد 
الإ�سرتاجتية  الأهمية  تعد  مل 
التي  اأوربا  بها  تتمتع  التي  ذاتها 
حتركت لإعادة العتبار لنف�سها 
الأوربي  الحتاد  خالل  من 
وتطوير موؤ�س�ساته وبداأت مالمح 
عديد  اإزاء  املواقف  يف  التميز 
ل�سيما  الدولية  الق�سايا  من 
واإيران..  والعراق  فل�سطني 
عن  احلديث  اأمريكا  بداأت  هنا 
التزاماتها  من  التحرر  �رشورة 
بل  الأطل�سي  نحو  املالية 
مع  اتفاقيات  من  وحتللت 
لفر�ش  واجتهت  الأوربيني 
�سل�سلة من الر�سوم اجلمركية 
على بع�ش ال�سلع الأوربية ويف 
اأ�سوات  ارتفعت  ذلك  مقابل 
النفكاك  ل�رشورة  اأوربيني 

من احللف مع الأمريكان.. 
الناتو«  »حلف  يتعر�ش   

ال�سيا�سة  ب�سبب  داخلي  لت�سدع 
اخلالف  يف  ظهرت  الأمريكية، 
يف  الأوربية  الدول  بع�ش  مع 
ال�سناعية  الدول  جمموعة  قّمة 
الفرن�سي  الرئي�ش  وكان  ال�سبع، 
دي�سمرب  يف  قال  قد  ماكرون 
ميت  »الناتو  باأّن  املا�سي 
بومبيو  عليه  رد  وقد  دماغياً«! 
اأن  اأمريكا:»فكرة  وزير خارجية 
الأطل�سي  �سفتي  بني  التحالف 
حٍد  اإىل  فيها  مبالغ  مات،  قد 

كبرٍي«. 
فرن�سا  ت�سعي  املقابل  يف 
لتعزيز  حتديداً  واأملانيا 
عن  الأوربي  الحتاد  ا�ستقاللية 
ومواجهة  الأمريكية،  ال�سيا�سة 
�سيا�ستها التي ت�ستهدف تفكيك 
مع  بالتعامل  الأوروبي  الحّتاد 
دوله ب�سكٍل ثنائي.. وحذر اأمني 
عام حلف الناتو باأّن »ل �سمانة 
التوّتر  ل�ستمرار احللف يف ظّل 
واأوروبا«..  اأمريكا  بني  احلا�سل 

وقد يدفع هذا اأوربا اإىل ال�رشق 
»رو�سيا  والأق�سى  الأقرب 
بع�ش  لحت  وقد  وال�سني« 

الإ�سارات لهذه التوجه..
يرى �سانع الت�سيد الأمريكي اأن 
حاولت  عّما  الآن  يختلف  الأمر 
مطلع  منذ  تكري�سه  وا�سنطن 
حرب  رفعت  حيث  الت�سعينات، 
اخلليج الثانية الوليات املتحدة 
الأر�ش  كوكب  قائدة  موقع  اإىل 
الحتاد  تاأثري  انح�سار  بعد 
وفر�ست  وتفككه،  ال�سوفييتي 
وا�سنطن روؤيتها اخلا�سة لالأمور 
تعّددية  تولد  فلقد  املنطقة  يف 
قطبية يف العامل من جديد، وبدا 
حتالفها  من  تتفلت  اأوربا  كاأن 
اإ�سعافها  اإىل  فلجاأت  معها.. 
بعدة طرق ولعل خروج بريطانيا 
اأحدها..  الأوربي  الإحتاد  من 
تخلل  قوية  �رشبة  توجيه  انها 
وتفقده  الأوربي  الحتاد  كيان 

القدرة على املناورة.
اأمريكا والعرب:

املتحدة  الوليات  طبقت 
امل�رشق  على  الأمريكية 
املعايري  والإ�سالمي  العربي 
وطبقتها  فر�ستها  التي  نف�سها 
اجلنوبية..  اأمريكا  دول  على 

امل�رشوع  هذا  اإعداد  مت  وقد 
 1944 عام  منذ  له  والتخطيط 
مواقعهم  الجنليز  �سلم  حيث 
رعاية  تولت  كما  لالأمريكان، 
وجود الكيان ال�سهيوين وحتقيق 
على  ال�سرتاتيجي  تفوقه 
يف  املبا�رش  والتدخل  املنطقة 
اأنظمته  ربط  من خالل  الإقليم 
كتب  وقد  الأمنية،  باأجهزتها 
الوليات  »اأن  �سوم�سكي:  نعوم 
نفط  حتتاج  تكن  مل  املتحدة 
ـاآنذاكـ  لنف�سها  الأو�سط  ال�رشق 
انتقال  تاأمني  هو  الغر�ش  بل 
اأمريكا  اىل  املادة  هذه  اأرباح 
ومن ثم اإىل بريطانيا ولل�رشكات 
الأمريكية النفطية ولي�ش ل�سعوب 
هو  الهدف  كان  اإذن  املنطقة« 
نظام  على  والهيمنة  ال�سيطرة 
بعد  فيما  ولكن  العاملي  الطاقة 
نحو  الأمريكي  التوجه  اأ�سبح 
والقيام  ع�سكرية  قواعد  بناء 
مقابل  للمنطقة  اأمنية  بحماية 

الأموال واإغراق بلدان املنطقة 
باه�سة  الع�سكرية  باملنتجات 
الدول  على  تفر�ش  وان  الثمن، 
املتمردة يف املنطقة العقوبات 
والركود  والعزلة  واحلظر 
كالعراق واإيران وليبيا وال�سودان 

و�سوريا.
الأمريكي  التدخل  ذروة  كانت 
الكيان  قوة  بتعزيز  املنطقة  يف 
موقع  يف  وجعله  ال�سهيوين 
للمنطقة  امل�ستمر  البتزاز 
وتزويده مبا يلزم حلروب اأحلقت 
بالعرب خ�سائر فادحة يف م�رش 
و�سورية ولبنان والأردن، ثم جاء  
الأمريكي  الع�سكري  التدخل 
اأكرب  حيث  العراق  يف  املبا�رش 
العامل  يف  نفطي  احتياطي 
حقول  حيث  �سورية  يف  وكذلك 
وكان  الفرات..  النفط يف �رشق 
منا�سبا  مناخا  العربي  الربيع 
لإرباك  الأمريكي  لالخرتاق 
الفو�سى  �سيناريو  يف  املنطقة 
اخلالقة الذي ليزال يلقي بثقله 
على ا�ستقرار املنطقة واأمنها..  

اأمريكا واإيران:
بعد اإ�سقاط نظام ال�ساه حاولت 
اأمريكا ب�ستى ال�سبل اإرجاع اإيران 
العميقة  التفاهمات  دائرة  اىل 

معها.. وو�سل الأمر اإىل ح�سار 
�سامل وعقوبات متتالية اأحلقت 
واملجتمع  الإيراين  بالقت�ساد 
الإيراين اأ�رشارا بالغة.. وبعد 35 
تو�سلت  وعقوبات  ح�سار  �سنة 
اأوربا  مع  النووي  لالتفاق  اإيران 
واأمريكا ومبوجبه مت الإفراج عن 
لإيران  م�ستحقة  معتربة  مبالغ 
اإيران  مع  العالقات  دخلت  و 
امللفني  يف  التفاهمات  دائرة 
وال�سكوت  والأفغاين  العراقي 
الإيراين  التدخل  عن  الأمريكي 
األغى  ترمب  اأن  اإل  �سورية..  يف 
و�سدد  واحد  من طرف  التفاق 
ودخل  واحل�سار،  العقوبات 
يف  اإيران  مع  ال�ستباك  دائرة 
امللف العراقي وو�سل الحتدام 
اإيران  تقبل  مل  ال�ستباك،  اإىل 
اأمريكا،  مع  املفتوح  التفاو�ش 
و�سعا  ليفر�ش  كرونا  وجاء 
وح�سارا  اإيران  على  قا�سيا 
مل  التي  الدول  قبل  من  طوعيا 

الأمريكية  بالعقوبات  تلتزم 
�سابقا.

اأمريكا اإىل اأين؟
اأغ�سط�ش/اآب2018  �سهر  يف     
بو�سطن  ب�سحيفة  له  مقال  ويف 
الأمريكي   الكاتب  قال  جلوب 
بني  مقارنا  كنزر«  »ا�ستيقن 
الرومانية  الإمرباطورية 
كانوا  الرومان  اإن  والأمريكية: 
الطموح  يقاوم  َمن  كل  مون  ي�سِ
متاما  بـ«الربابرة«،  الروماين 
َمن  اليوم  الأمريكيون  ي�سم  كما 
بـ«الإرهابيني«  طموحهم  يقاوم 
الإ�سالمي  التطرف  »اأن�سار  اأو 
ينحته  ٍف  و�سْ اأي  اأو  العنيف« 
بّث  �ساأنه  من  الدعاية  اأرباب 

اخلوف يف النفو�ش.
كنزر  الأمريكي  الكاتب  ولحظ 
قادة  »رف�ش  فقال:  ذلك  نتائج 
باحلقائق  الإقرار  الرومان 
رمبا  اأو  دولتهم؛  ف�سقطت 
اإىل  النت�سارات  كرثة  قادتهم 
فْر�ش  باإمكانهم  اأن  العتقاد 
حقيقة..  اأية  رغم  �سيادتهم 
التقدير الذي  واليوم نف�ش �سوء 
قتل روما ير�سم النهج الأمريكي 

اإزاء العامل«.
يف  اليوم  اأمريكا  اأ�سبحت  لقد 
كل  مع  ا�ستباك  حالة 
اأوربا  يف  العامل  دول 
واأمريكا  اآ�سيا  ويف 
او  بال�سالح  الالتينية 
بالإعالم..  اأو  باملال 
الآن  تقوم  وهي 
النماذج  بتحطيم 
املتزامنة لها ول تقبل 
على  ال�سيادة  تقا�سم 
مهما  واإنها  الكون.. 
النهيار  اإيقاف  حاولت 
اإ�سقاطها  خالل  من 
اإل  املتزامنة  للنماذج 
اأنها لن تكون بدعا من التاريخ.. 
فهل تدرك اأوربا اأهمية التفاهم 
اجلنوب  دول  مع  و�رشورته 
اأر�سية  على  عالقات  وتقيم 
احلقيقية؟  امل�سرتكة  امل�سالح 
نهايات  نحو  �ست�سري  اأنها  اأم 
اإمرباطورية  عليها  تفر�سها 
البديل  �سيكون  حينها  اأمريكا؟ 
كما  اإن�سانية  ر�سالة  حتمل  اأمة 
اأعقاب  يف  بال�سبط  حدث 
الإمرباطورية الرومانية عندما 

انبثقت اأمة ال�سالح والرحمة.
الإمرباطوريات  �سقوط  اإن 
حتمية،  هذا  وقدر..  �سريورة 
يف  الإمرباطوريات  ولكن 
تكون  انهيارها  حلظات 
كالوح�ش اجلريح فالأمر يحتاج 
الأمة  تدفع  ل  لكي  انتباها 
يف  الالزم  من  اأكرث  ت�سحيات 
فلكل  الأخري..  ال�ساعة  ربع 
اأجل كتاب وتلك الأيام نداولها 

بني النا�ش.

  مع كل الأمل ل�سقوط ال�سحايا ومعاناة امل�سابني اإل اأن الهلع واخلوف على م�ستوى العامل اأكرب 
بكثري من حجم امل�سيبة فهل هناك هدف اآخر اأكرب لكارونا؟.. ل يخفى على اأحد دللة التخويف 

عندما يبلغ مداه باإنذار رئي�س وزراء بريطانيا مواطنيه بفقدان اأحبتهم.. انه التخويف الذي 
يفقد النا�س مطالبهم وطموحاتهم فيما تكون اخلطط الإ�سرتاتيجية قيد التنفيذ فهل اآن الأوان 

ل�سياغة جديدة للخريطة ال�سيا�سية للدول والتحالفات والقوى يف العامل لفر�س الت�سيد والتفرد 
الأمريكي؟ وهنا تطرح الأ�سئلة الكبرية: هل ميكن اأن يظل الأوربيون وقارتهم العجوز التي 

تعاين النمطية والنكفاء على الذات �سركاء يتمتعون بحق  التعي�س على قوة اأمريكا و ميتلكون 
حق الفيتو ومناكفتها اأحيانا؟ هل كان من املمكن اأن ت�سمح اأمريكا لت�ساعد منو القت�ساد ال�سيني 

ليكت�سح القارات فيما ي�سجل اقت�ساد اأمريكا تراجعات كبرية تهدده بالنهيار؟ 

كورونا

ال�صحايا: ال�صني واأوربا والعرب واإيران 

بعد اإ�سقاط نظام ال�ساه حاولت اأمريكا ب�ستى 
ال�سبل اإرجاع اإيران اىل دائرة التفاهمات 

العميقة معها.. وو�سل الأمر اإىل ح�سار �سامل 
وعقوبات متتالية اأحلقت بالقت�ساد الإيراين 

واملجتمع الإيراين اأ�سرارا بالغة.. 

اأجل اإن تعديالت جوهرية اأجريت على 
الإ�سرتاتيجية الأمريكية جتاه العامل مع انهيار 
الكتلة ال�سرتاكية انطلقت بالتدخل الع�سكري 

املبا�سر يف اأفغان�ستان والعراق و باإطالق خطة 
الفو�سى اخلالقة يف امل�سرق العربي و�سول 

اإىل ليبيا مرورا بان�سحاب اأمريكا من منظمات 
وهيئات دولية..

24 �صاعة
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الو�سط:2020/03/21

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الأغواط

دائرة :اأفلو
بلدية : اأفلو 
رقم 28 /19

و�سل اإيداع ملف جتديد
 جمعية بلدية 

مبقت�صى  القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �صفر 1433 
امل�افق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا 
ذات  جمعية  جتديد  ملف  اإيداع   2019/12/11  : الي�م 

�صبغة بلدية 
- ت�صمية اجلمعية : جمعية الرحمة لكفالة الأيتام 
املقر الجتماعي : �صارع الث�رة الزراعية – اأفل� 

امل�دع : �رشيفي حممد 
ال�ظيفة يف اجلمعية 

باإجراءات الإ�صهار وفقا لأحكام  القيام  مالحظة: يجب 
املادة 18 من القان�ن ال�صالف الذكر 
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   Le plan comptable en général
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 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
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INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

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

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019



ق.ن 

الأ�سري املحرر ناجي 
القيق �سرية وم�سرية 

ر�شيد  ناجي  املحرر  الأ�شري 
احلادي  مواليد  القيق  �شالح 
 1970 عام  ني�شان  من  ع�رش 
جتربته  يروي  غزة،  مدينة  يف 
جهاد  اأبو  ملركز  الن�شالية 

عن  اعتقلت   .
مداهمة  طريق 
جي�ش  من  قوة 
ل  حتال ل ا
ئيلي  ا �رش لإ ا
لعتقايل  ملنزيل 
يو�شف  واأخي  اأنا 
نكن  مل  حيث 
فيه،  متواجدين 
اعتقلوا  وبينما 
منزل  من  يو�شف 

بيته،  مداهمة  عند  اآخر  رفيق 
دون  اأ�شبوع  ملدة  بقيت  فقد 
الذي  املكان  من  اأحترك  اأن 
رفيقني  مع  فيه  تواجدت 
، �شار جي�ش الحتالل  اآخرين 
اإىل بيتنا وي�شغط على  يح�رش 
يومي  ب�شكل  ويرهبهم  اأهلي 
لذلك  نف�شي،  ت�شليم  اأجل  من 
جي�ش  مركز  يف  نف�شي  �شلّمت 
اأعتقد  كنت  برفح.  الحتالل 
اأنه �شيتم ا�شتجوابي ثم اخلروج 
و�شدر  فعلياً  اعتقايل  مت  لكن 
قرار باحلب�ش حيث نقلوين اإىل 
�شجن  اإىل  ثم   2 اأن�شار  معتقل 
ال�رشايا بغزة وكان ذلك بتاريخ 
الأ�رشى  ك�شائر   .  1989/8/8
تعر�شت  التحقيق  فرتة  يف 
وال�شتائم  وال�رشب  للتعذيب 

اأ�شناف  اأهم  ولعل  وال�شبح، 
هو  له  تعر�شت  الذي  التعذيب 
اإلقائي على الأر�ش على ظهري 
والقدمني  اليدين  مربوط 
ثم  اأنفي  يف  املاء  و�شكب   ،
الكي�ش  با�شتخدام  خنقي 
تغطية  يف  ي�شتخدمونه  الذي 
املحقق  كان  حيث   ، روؤو�شنا 
اأنفي  يغلق  ثم  املاء  ي�شكب 
جاثم  وهو   ، بالكي�ش  وفمي 

دفعت  اأن  وبعد  �شدري  على 
قام   ، اأر�شاً  األقيته  و  املحقق 
بو�شع كلب�شة جديدة تربط بني 
يداي  تقيدان  اللتان  الكلب�شتني 
املحقق  كان  حيث  قدماي،  و 
يجثم بركبتيه على �شدري يقوم 
ب�شكب املاء على الكي�ش ليغلق 
م�شاماته وي�شكب مبا�رشة على 
يديه  باإحدى  ي�شغط  ثم  اأنفي 
على الكي�ش ليمنع دخول الهواء 
بال�شغط  الأخرى  بيده  ويقوم 

على اخل�شيتني بقوة. 

�سنوف من التعذيب
لقلب  مني  ال�شغط  نتيجة 
كان  �شدري  عن  املحقق 
يدخل  والقدمني  اليدين  حلم 
فتحات  بني  جروح(  )دومنا 

الكلب�شات، حيث بقيت  حلقات 
ويداي  اأقدامي  على  الآثار 
وكاأنها طبعة عن الكلب�شة ملدة 
عن  الأثر  زال  حتى  �شنوات 
يداي واأقدامي. ومن الق�ش�ش 
التي ع�شتها يف �شجن  املميزة 
الأ�رشى  توزين  هي  نفحة 
يف  ممر  كعامل  عملي  فاأثناء 
بني  نفحة  �شجن  )ب( يف  ق�شم 
لزميلي  اأقول  واأخرى  فرتة 
احلبيب  واأخي 
عكا�شة  رجاء 
-خا�شة يف ف�شل 
هل   :  - ال�شيف 
تالحظ اأن الق�شم 
اأنظر  ؟  نائم 
�شاأجعلهم  كيف 
من  ي�شحون 
لتدب  نومهم 
يف  احلركة 
وبعد   . الق�شم 
اأتوجه   ، �شاأفعله  اأخربه مبا  اأن 
جلب  منه  طالباً  لل�رشطي 
ال�شجن،  عيادة  من  امليزان 
ورمبا هذا الطلب الوحيد الذي 
اأحفظه باللغة العربية من كرثة 
تكراري له بني الفينة والأخرى 
، واأبداأ باإدخال امليزان اإىل كل 
بتوزين  الأ�رشى  ليقوم  غرفة 
يف  للميزان  حيث   ، اأنف�شهم 
 ، خا�شة  طقو�ش  ال�شجن 
يعني  للغرفة  امليزان  فدخول 
نومهم  من  اجلميع  ي�شحى  اأن 
ويبداأون امليزان، والوزن عادة 
يكرر  ولهذا   ، اأحد  يعجب  ل 
عن  بحثاً  نف�شه  توزين  الأ�شري 
، فمن يجد  يريده  الذي  الوزن 
اأن وزنه زائداً يقول : "امليزان 
دوره  يحجز  اأن  قبل  خربان" 
ثانية  مرة  للتوزين  اأخرى  مرة 
من  جمهرة  بني  ورابعة  وثالثة 
�شيعيدوا توزين اأنف�شهم والذين 
يكونوا من جميع قاطني  عادة 
ذلك  ويتخلل   ، الغرفة  هذه 
زمالئه  على  منهم  كل  مناداة 
يف الغرف الأخرى لي�شاألهم عن 
اأوزانهم واأخبارهم عن وزنه اإذا 
زميل  بوزن  الو�شاية  اأو  اأعجبه 
الوزن  كان  اإذا  الغرفة  يف  له 
النقا�ش  وي�شتمر  له.  �شادماً 
، فبعد  اأيام  الأوزان عدة  حول 

زميله  على  ال�شجني  يُ�شلم  اأن 
يف الفورة اأو يف زيارات الغرف 
ي�شاأله عن وزنه ويخربه باأوزان 
كاأ�شدقاء  يعرفهم  من  جميع 
هم  عادة  الذين  م�شرتكني 
الغالبية من �رشكائه يف الغرفة 
. ول يقف الأمر عن هذا احلد 
امليزان  ليقرر  يتعداه  بل   ،
رغبات جديدة لدى اأ�رشى جدد 
باخلروج للريا�شة ال�شباحية اأو 
التقرير باأن اأ�شرياً �شيمتنع عن 
تناول اخلبز اأو الرز اأو املربى 
اأو حتى النوم بدون ع�شاء وذلك 
على  التعليقات  حلجم  وفقاً 
ويف  الأ�رشى.  باقي  من  وزنه 
انتهى  وبعد  املرات  اإحدى 
علّي  كان  امليزان  من  ق�شم ب 
الذي  )اأ(  لق�شم  اأر�شله  اأن 
الفورة  �شاحة  عنه  تف�شلني 
الأ�رشى  اأحد  مع  اأر�شلته   ،
لي�شلمه  الفورة  املتواجدين يف 
تزامن   ، اأ  ق�شم  يف  للعامل 
انتهاء  مع  للميزان  ا�شتالمه 
دوام عمال املطبخ وخروجهم 
الأ�رشى  اأحد  فاأ�رشع   ، للفورة 
ا�شمه  لالأ�شف  ن�شيت  الذي 
الأول ولهذا �شاأعتربه "اأحمد" ، 

اأم�شك امليزان وو�شعه 
اأر�شاً ، وقال 72 كيلو !! 
م�ش معقول !! وو�شط 
 ، زمالئه  تعليقات 
نف�شه:  موا�شياً  قال 
وزين  لأنه   ، كيلو    62
  10 وزنه  والب�شطار   72
 62 وزين  يعني  كيلو 
كيلو ، قالوا له : معقول 

الب�شطار 10 كيلو ؟!!حكيك غري 
�شحيح 

حكاية الوزن

الب�شطار  وزن  على  واختلفوا 
الب�شطار  خللع  ا�شطره  مما 
ملعرفة  امليزان  على  وو�شعه 
يحدث  ما  اأُراقب  كنت  وزنه، 
 ، اأ�شحك  واأنا  النقا�ش  واأ�شمع 
احلبيب  واأخي  �شديقي  فانتبه 
و�شاألني  عبيد  املنعم  عبد 
فاأخربته  �شحكي  �شبب  عن 
ممر  داخل  الدائر  بالنقا�ش 
يف  لي�شارك  فذهب  اأ،  ق�شم 

كيلو   72 وزنك  كم   : النقا�ش 
بالب�شطار . وكم وزن الب�شطار ؟ 
عامليزان كيلو ون�ش، فريد عبد 
لنتاأكد  الب�شطار  اإلب�ش  املنعم: 
وبعدين  بالب�شطار  الوزن  من 
اخلع الب�شطار وقم بوزنه ثاين. 
عبد  يطلبه  ما  يفعل  واحمد 
بال�شعود  يفكر  اأن  دون  املنعم 
حايف  وهو  امليزان  على 
النقا�ش  هذا  وطبعاً  القدمني. 
ي�شارك فيه املارون يف الفورة 
بجوار الباب الذي اأ�شبح مكاناً 
واحل�شاب  والنقا�ش  للتجمهر 
بب�شطار وبدون ب�شطار. وطبعاً 
 ، مرات  عدة  الوزن  اإعادة  مع 
وحتت �شغط باقي الغرف على 
امليزان  يعطيهم  باأن  العامل 
احمد  بتوعد  اجلدال  انتهى 
تنتهي  ان  بعد  التوزين  باعادة 
يف  جتاربي  من  منه.  الغرف 
الإ�رشابات اأتذكر م�شاركتي يف 
يف  اأتذكر    1992 عام  اإ�رشاب 
لالإ�رشاب  ع�رش  الثالث  اليوم 
عيادة  من  ال�شباح  يف  عدت 
ليلتي  بها  ق�شيت  التي  ال�شجن 
الغرفة  يف  علّي  اأُغمي  اأن  بعد 
بعتبة احلمام  راأ�شي  وارتطمت 

منه.  بالقرب  اأقف  كنت  الذي 
�شجن  لق�شم ب يف  حني عدت 
قد  ال�شجن  اإدارة  كانت  نفحة 
بداأت للمرة الأوىل يف الإ�رشاب 
وبناء على قرار حمكمة العدل 
العليا بتوزيع كاأ�ش من احلليب 
عن  امل�رشبني  الأ�رشى  على 
من  طلب  تقدمي  بعد  الطعام 
الفل�شطينيني  املحامني  نقابة 
دخويل  وبعد  ال�شاأن.  بهذا 
للغرفة �رشبت الكاأ�ش ثم ناداين 
الأ�شري ماهر يون�ش والذي كان 
ممر  عامل  الق�شم  يف  يعمل 
، فظننت  ثانية  كاأ�ش  واأعطاين 
اأنه يعتقد اأنني قد عدت للق�شم 

عملية  يف  غرفتي  جتاوز  بعد 
التوزيع ، فاأخربته انني ا�شتلمت 
ن�شيبي ، فقال يل : اعرف ذلك 
جلبته  اأنا  ن�شيبي  هذا  ولكن   ،
لك. رددت عليه بال�شكر واأنني 
�رشبت ح�شتي ، فقال يل اأنه:" 
جلب  ولهذا  احلليب  ي�رشب  ل 
يل ن�شيبه، فقبلت ذلك وطلبت 
له  اأجلب  حتى  النتظار  منه 
بي  اخلا�ش  الفيتامني  كا�ش 
نف�ش  يف  الإدارة  وزعته  الذي 
له  وقلت  احلليب،  مع  الوقت 
واأنا ل اأ�رشب الفيتامني، رف�ش 
ل  اأنا   : يل  وقال  الكاأ�ش  اأخذ 
اأقبله  ولن  بذاك  هذا  اأبادلك 
فعال  اأنني  له  اأق�شمت  منك. 
واأن املمر�ش خالل  اأتناوله  ل 
وجودي يف العيادة حاول كثرياً 
الفيتامني  ب�رشب  يقنعني  اأن 
تقبل  تقبله ول  اأ�شتطع  واأنا مل 
رائحته. لكنه �شمم على رف�ش 
لأي  اأعطه  وقال  ن�شيبي  اأخذ 
اأ�شري يف الغرفة لقد كان الأ�شري 
من  كرمي  و�شقيه  يون�ش  ماهر 
مناذج الأ�رشى املميزين الذين 
يوؤثرون على اأنف�شهم ويخدمون 
يف  كثري  مواقف  ولهم  الأ�رشى 
املجال.  هذا 
جتارب  ومن 
ت  با ا �رش لإ ا
عام  يف  اأتذكر 
اأعلن   1995
يف  الأ�رشى 
جنيد  �شجن 
باً  ا �رش اإ
عن  مفتوحاً 
مفتوحاً  اإ�رشاباً  رافقه  الطعام 
نفحة  �شجن  يف  الطعام  عن 
جنيد.  معتقل  مع  ت�شامنا 
قبل  من  روتيني  وكاإجراء 
الطاقم الطبي يف املعتقل يتم 
منذ اليوم الثالث لالإ�رشاب يف 
الأغلب القيام بفح�ش الوزن و 
لكل  احلرارة  ودرجة  ال�شغط 

اأ�شري ... 

عامل نظافة يف الق�سم

يف  نظافة  عامل  كوين  ولأن 
طيلة  البقاء  يل  يتيح  الق�شم 
الوقت بني الغرف وهو املكان 
لإجراء  م�رشحاً  يكون  الذي 

هذه القيا�شات لالأ�رشى فقد 
يف  نف�شي  تلقاء  من  بادرت 
م�شاعدة املمر�ش يف ت�شجيل 
على  تتم  والتي  القيا�شات 
بطاقة خا�شة لكل اأ�شري وذلك 
نف�شي  ت�شلية  الأول  لهدفني 
والثاين  تخفي�ش الوقت الذي 
كان يتطلب على كل اأ�شري اأن 
و  العملية  لإمتام  ي�شتغرقه 
من  وقتاً  ت�شتغرق  كانت  التي 
ا�شمه  عن  ل�شوؤاله  املمر�ش 
و من ثم النتظار على الدور 
لإجراء القيا�شات و الت�شجيل 
عملي  من  اأحر�ش  فكنت 
التخفيف  يف  امل�شاعدة  هذا 
الإمكان.  قدر  الأ�رشى  عن 
الأ�رشى  فح�ش  حقيقة 
امل�رشبني عن الطعام ق�شية 
روتيني  اإجراء  وهي  خطرية 
يغني  ول  ي�شمن  ول  بامتياز 
من جوع بل على العك�ش فهو 
اأن  الذي عليه  مرهق لالأ�شري 
واخلروج  نومه  من  ي�شتيقظ 
من غرفته و الوقوف طوياًل. 
املمر�ش  اأن  اأُلحظ  كنت 
اأحد  اأن  ياُلحظ  كان  حينما 
الأ�رشى قد نق�ش وزنه كثرياً 
حينما  اأو  ال�شابق  اليوم  عن 
قبا�ش  يف  اختالفاً  يجد 
ال�شغط يقول لالأ�شري : ا�رشب 
�شكر ... ولأن هناك تعليمات 
داخلية اأحياناً لالأ�رشى �شادرة 
عن اللجنة الن�شالية لالأ�رشى 
ال�شكر  �رشب  بجواز  تق�شي 
الإ�رشاب  خالل  احلليب  اأو 
املمر�ش  يكون  اأن  ب�رشط 
و  لالأ�شري  قدمها  من  هو 
اأن  الأ�شري  على  حمظور  اأنه 
نف�شه،  تلقاء  من  ذلك  يطلب 
الأ�شري  كان  ال�شبب  لهذا 
بنوع  املمر�ش  حديث  يقابل 
ل  ناحية  فمن  ال�شتهتار  من 
ميكنه اأن يقول اأعطيني �شكر 
كل  فاإن  اأخرى  ناحية  ومن 
�شئ ممكن اأكله اأو �رشبه نقوم 
لإعالن  الأوىل  اللحظة  من 
جردل  يف  بو�شعه  الإ�رشاب 
الغرفة  خارج  نخرجه  و  كبري 
يف  لل�شكر  وجود  ل  بالتايل  و 

الغرف. 
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يوا�سل مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�س ن�سر جتارب الأ�سرى ، حيث ين�سر بحلقة هذا 
الأ�سبوع جتربة الأ�سري املحرر ناجي القيق من مدينة غزة. 

الأ�سري املحرر ناجي القيق يروي 
جتربته الن�سالية

ولأن كوين عامل نظافة يف الق�سم يتيح 
يل البقاء طيلة الوقت بني الغرف وهو 
املكان الذي يكون م�سرحًا لإجراء هذه 
القيا�سات للأ�سرى فقد بادرت من تلقاء 
نف�سي يف م�ساعدة املمر�س يف ت�سجيل 

القيا�سات والتي تتم على بطاقة خا�سة 
لكل اأ�سري

يف فرتة التحقيق تعر�ست للتعذيب 
وال�سرب وال�ستائم وال�سبح، ولعل اأهم 

اأ�سناف التعذيب الذي تعر�ست له 
هو اإلقائي على الأر�س على ظهري 

مربوط اليدين والقدمني
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هيئة الأ�سرى ووزارة ال�سحة وال�سليب الأحمر

ل اإ�سابات بالكورونا بني الأ�سرى
اجتمع رئي�س هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين اللواء قدري اأبو بكرووزيرة ال�سحة الفل�سطينية د. مي كيلة وممثلني 
عن موؤ�س�سة ال�سليب الأحمر الدويل من بينهم الطبيب املخت�س مبتابعة الأ�سرى املر�سى يف ال�سجون، ظهر اخلمي�س، 
للوقوف على اآخر امل�ستجدات وتطورات الأو�ساع التي مير بها الأ�سرى يف �سجون الحتالل الإ�سرائيلية يف ظل تف�سي 

وانت�سار فريو�س كورونا يف جميع اأنحاء العامل.

ق.ف

خالل  املجتمعون،  واأكد 
املتابعات  وبعد  اللقاء، 
مدار  على  احلثيثة 
املا�ضية،  ال�ضاعات 
الر�ضمية  واالت�ضاالت 
ال�ضليب  اأجراها  التي 
االأحمر الدويل مع اجلانب 
االإ�رسائيلي، اأن ال اإ�ضابات 
بني  كورونا  بفريو�س 
يف  االأ�ضرية  احلركة  اأبناء 
واأن  االحتالل،  معتقالت 
تدوالها  مت  التي  االأخبار 
 4 باإ�ضابة  اليوم  �ضباح 
اأ�رسى بالفريو�س يف �ضجن 
واأن  دقيقه،  غري  جميدو 
االأ�رسى االأربعة مت عزلهم 
باملعتقل   4 رقم  ق�ضم  يف 

للتحقق.  وقائي  كاإجراء 
واأو�ضحت الهيئة، اأنه ومنذ 
تداول  مت  ال�ضباح  �ضاعات 
اأربعة  اإ�ضابة  مفاده،  خرب 
 19 كوفيد  بفريو�س  اأ�رسى 
)كورونا( يف �ضجن )جميدو( 
واأن الفريو�س نقل لهم عن 
يخ�ضع  كان  اأ�ضري  طريق 
حتقيق  مركز  يف  للتحقيق 
وو�ضلته  تكفا"  "بيتح 
اأحد  طريق  عن  العدوى 
املحققني. وطالبت الهيئة 
احلقوقية  املوؤ�ض�ضات 
وو�ضائل  واالإن�ضانية 
وال�ضحافة،  االإعالم 
الدقة  توخي  ب�رسورة 
على  احل�ضول  والرتوي يف 
م�ضادرها  من  املعلومة 
خلطورة  الر�ضمية، 

الظروف  وح�ضا�ضية 
ولكي  الراهنة،  واالأو�ضاع 
يف  والذعر  الرعب  يثار  ال 
االأ�ضرية  احلركة  �ضفوف 
والتاأكيد  وعائالتهم، 

االحتالل  حتميل  على 
عن  الكاملة  امل�ضوؤولية 
االأ�رسى  كل  و�ضحة  حياة 
يف  القابعني  واالأ�ضريات 
�ضجونها، كونها تتباطئ يف 

ال�ضحة  اإجراءات  تقدمي 
يف  للمعتقلني  وال�ضالمة 
ومراكز  املعتقالت  كافة 

التوقيف.

احلكم على والد ال�سهيد اأ�سرف نعالوة 
بال�سجن الفعلي لـ 18 �سهرًا 

�ضوؤون  هيئة  اأفادت 
اأن  واملحررين  االأ�رسى 
الع�ضكرية  �ضامل  حمكمة 
بحق  حكماً  اأ�ضدرت 
نعالوة  وليد  االأ�ضري 
اأ�رسف  ال�ضهيد  )والد 
�ضاحية  نعالوة(  من 
�ضمال طولكرم،  ال�ضويكة 
 18 لـ  الفعلي  بال�ضجن 

مع  �ضهراً   12 �ضهراً  و 
ملدة  التنفيذ  وقف 
خم�س �ضنوات، باال�ضافة 
بقيمة  مالية  غرامة  اإىل 
مايعادل  اى  �ضيكل   3000
امريكى.  دوالر   800
كان  اأنه  الهيئة  ولفتت 
االفراج  املفرت�س  من 
وليد  االأ�ضري  زوجة  عن 

ال�ضهيد  ووالدة  نعالوة 
وفاء  االأ�ضرية  اأ�رسف 
اخلمي�س،  اليوم  مهداوي 
االحتالل  حمكمة  لكن 
االفراج  قرار  اأجلت 
احت�ضاب  عدم  بدعوى 
فرتة  ال�ضجون  اإدارة 
كانت  التي  “املنهلي” 

تطبقها �ضابقاً.

يجب وقف معاناة الأ�سرى
حديث القد�س

اأعلن االأ�رسى يف �ضجون االحتالل 
عن  اأالف  خم�ضة   نحو  وعددهم 
غدا  احتجاجية  خطوات  اتخاذ 
اإدارة  الإجراءات  رف�ضا  غد،  وبعد 
من  �ضنفا   140 �ضحب  ال�ضجون 
التنظيف  مواد  وبينها  الكانتينا 
ملواجهة  اأ�ضا�ضا  ت�ضكل  التي 
انعدام  مع  خا�ضة  الكورونا  وباء 
االأق�ضام  داخل  التعقيم  مواد 
املغلقة واملكتظة باالأ�رسى، كما 
بينهم  اأ�ضري    400 نحو  هناك  ان 
من  يعانون  م�ضتع�ضية  حالة    18
ال�رسطان  مثل  خمتلفة  اأمرا�س 
لنادي  بيان  ويف  الكلوي.  والف�ضل 
الكيان  )دويلة  ان  جاء  االأ�ضري 
وقف  كذلك  قررت  العربى( 
واإلغاء  الطبية  الفحو�س  اإجراء 
باملر�ضى  املتعلقة  املراجعات 
واجلرحى مما يزيد من امل�ضاكل 
حوايل  اال�رسى  وبني   ، ال�ضحية 
وقد  امراأة.  و42  �ضغري   200
اأمني �رس  عقد اجتماع يف مكتب 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 

اإبالغ  خالله  مت  عريقات  �ضائب 
واملنظمات  االأحمر  ال�ضليب 
باالأو�ضاع  الدولية  احلقوقية 
ومت  االأ�رسى  الأبنائنا  املاأ�ضاوية 
باملطالب  وا�ضحة  قائمة  ت�ضليم 
الوطنية ملواجهة ما يعانون منه. 
عن  اأفرجت  الدول  من  كثريا  ان 
انت�ضار  مع  وال�ضجناء  اال�رسى 
الكثرية  واملخاوف  الكولريا  وباء 
كما  االزدحام  لدى  خا�ضة  منه 
�ضلطات  ولكن  بال�ضجون.  يحدث 
االحتالل ال تكتفي بعدم االإفراج 
االأمور  تزيد  واإمنا  اأحد  عن 
التي  باالإجراءات  وتعقيدا  �ضوءا 
االأحمر  ال�ضليب  ان  تتخذها. 
الدولية  املوؤ�ض�ضات  من  وغريه 
لوقف،  عمليا  يتحركوا  ان  يجب 
هذه  تخفيف،  االأقل  على  او 
ما  يف�ضحوا  وان  املمار�ضات 
يعرفونه لدى الراأي العام الدويل 
ال�رسانا  امل�ضتويات.  كل  وعلى 
التقدير  كل  البوا�ضل  واأ�ضرياتنا 
واأقربائهم  والإهاليهم  واالحرتام 
والتمنيات  بال�ضرب  الدعوات  كل 

بالتحرير ال�رسيع.

علي �سك�سك

مّرت �ضنواٌت كثرية كانت فيها دولة 
اأب�ضع  ال�ضهيونية متار�س  االحتالل 
وتنتهك  والقهر،  التعذيب  اأنواع 
وترتكب  االإن�ضان،  حقوق  كَلّ 
دون  �ضلم  وجرائَم  حرٍب  جرائم 
يعرت�س  اأن  ودون  اأحد  ي�ضمَع  اأن 
فقط  يحدُث  هذا  يكن  ومل  اأحد، 
ال�ضجون،  داخل  املعتقلني  مع 
من  فكم  الفل�ضطينيني،  كّل  مع  بل 
بيته  من  يُختطُف  كان  فل�ضطينٍيّ 
املذابح  من  وكم  ويُقتل،  ب  ويُعَذّ
ي�ضتدعي  مما  ارتُِكبَْت  اجلماعية 
وما  بع�ضها،  ل�رسد  كبرياً  اأر�ضيفاً 
هذه  كّل  ُيار�س  الكيان  هذا  زال 
اأن يكون ذلك  املمار�ضات، حماوالً 
االإعالم،  و�ضائل  عيون  عن  بعيداً 
االإدانة،  من  ماأمٍن  يف  يبقى  لكي 
يف  "نظيفة"  �ضورته  يُبقَي  ولكي 
التي �ضلّلها وما  عيون املجتمعات 
اإىل  جلاأ  كما  طويلة،  لعقوٍد  زال 
املقاوم،  املنا�ضل  �ضورة  ت�ضويه 
االأ�ضاليب  بكاّفة  الت�ضويه  يف  واألّح 
خّطٍة  يف  واالإعالمية  النف�ضّية 
الوعي  واأ�رِس  العقل  لت�ضويه  مثابرٍة 
الأهدافه  رهينًة  وجعله  العاملي، 
ما  عليها  ليكتَب  قابلًة  و�ضفحًة 
مع  اأدواته  العدُوّ  طّور  وقد  ي�ضاء، 
�ضطوة االإعالم وانت�ضار و�ضائله، بل 
�ُس  ويُكِرّ جرائمه،  يُقّنُ  اأ�ضبح  لقد 
�ضلوكه  يربر  عاماً  اإن�ضانّياً  وعياً 
اأ�ضبحت املقاومة  وجرائمه، حتى 
ُب  املغت�ضِ املجرُم  واأ�ضبح  اإرهاباً 

حماًل وديعا، لقد مّت احتالل الوعي 
حتريُر  مطلوباً  واأ�ضبح  االإن�ضايّن، 
هذا الوعي من ت�ضليل هذا الكيان 
جهٍد  من  بّد  وال  االإعالمية،  واآلته 
كبري وعمٍل دوؤوب مثابٍر وعقٍل يقٍظ 
وفطنة ر�ضيقة و�ضرٍب وا�ضٍع الإجناِز 
ال�ضياق  هذا  ويف  املهّمة،  هذه 
ِلن�رسة  الدويل  امللتقى  فهم  يجب 
االحتالل،  �ضجون  يف  املعتقلني 
كخطوٍة لف�ضح ممار�ضات االحتالل، 
مدرو�ضٍة  خلّطٍة  انطالق  ونقطة 
ومنهٍج جاٍدّ لنزع ال�رسعية عن هذا 
املرهون  الكيان  اخلطاأ،  الكيان 
عن  توقفه  باأّن  علماً  باخلطيئة، 
بنهايته  اإال  يتحقق  ال  خطيئته 
الكاملة، ولن يكون هذا �ضهاًل، الأّن 
العدّو يدرك جيداً اأّن مطلَق وجوِده 
االإن�ضاين،  الوعي  اأ�رِس  على  قائٌم 
وم�ضنية،  �ضاّقة  املنازلة  و�ضتكون 
حا�ضمة،  اأنها  اأي�ضاً  يعرُف  لكّنه 
االأوىل  اخلطوات  اأجنزنا  اإن  واأننا 
ف�ضوف تكون الحقاتُها اأي�رس بكثري، 
احلقيقة،  جالء  هو  �ضالحنا  الأّن 
ويكفي  طم�ضها،  هو  �ضالُحه  بينما 
اأّول احلقيقة حتى ي�ضعى  اأن جُنلي 
منها،  تبّقى  ما  ملعرفة  العامل 
م�ضّجعة  كثرية  �ضواهد  وهناك 
العامل  يف  فالكثريون  وواِعدة، 
وي�ضتدركون  وحدهم  ي�ضتيقظون 
متحم�ضني  اأن�ضاٍر  اإىل  ويتحولون 
واأال  للحظة  نركن  ال  اأن  يبقى  لنا، 
نغفل، فال يكفي لكي ننال حقوقنا 
اأن نكون على حق، ال بد من العمل 

على فّك اأ�رِس الوعي.

ُر الوعي اأ�سْ

هيئة ال�سرى تطالب جمددا بالإفراج الفوري عن 
كافة الأ�سرى املر�سى

وكبار ال�سن والأ�سرى الأطفال 
والأ�سريات

االأ�رسى  �ضوؤون  هيئة  طالبت 
عنها،  �ضادر  بيان  يف  واملحررين 
كافة  عن  الفوري  االإفراج  ب�رسورة 
ال�ضن  وكبار  املر�ضى  االأ�رسى 
واالأ�ضريات،  االأطفال  واالأ�رسى 
نظراً لكون تلك الفئات االأكرث �ضعفاً 
الفريو�س،  وعر�ضًة مل�ضاعفات هذا 
ال  املعتقالت  داخل  و�ضل  حال  "يف 

قدر اهلل".واأو�ضحت الهيئة اأن االأ�رسى 
والقلق  التوتر  من  بحالة  يعي�ضون 
الأن  وذلك  وم�ضريهم،  حياتهم  على 
االأق�ضام التي يقبعون بداخلها تفتقر 
اأدنى ال�رسوط ال�ضحية، فمعظم  اإىل 
ومكتظة  قدية  ال�ضجون  اأق�ضام 
ومغلقة. واأ�ضافت اأن اإدارة معتقالت 
االأ�رسى  بانتهاك  متعن  االحتالل 
ب�ضكل �ضارخ،  فهي ال تكتفي بزجهم 
قا�ضية  اعتقالية  واأو�ضاع  بظروف 
اأي�ضاً من و�ضائل  بل حترمهم  للغاية، 

الوقاية وال�ضالمة العامة كاملطهرات 
ومواد التنظيف والتعقيم، كما اأنها مل 
اإر�ضادات متكنهم  اأية  لالأ�رسى  تقدم 
الوقاية  اإجراءات  يف  امل�ضاهمة  من 
من هذا الفريو�س، وخا�ضة لالأ�رسى 
�ضنهم.  ل�ضغر  نظراً  القا�رسين 
جمدداً  االأ�رسى  هيئة  ونا�ضدت 
منظمة ال�ضحة العاملية واملوؤ�ض�ضات 
احلقوقية والقانونية ب�رسورة التدخل 
حكومة  على  وال�ضغط  الفوري 
االحتالل التخاذ االإجراءات والتدابري 

الالزمة وال�ضحيحة  التي من �ضاأنها 
اأن متنع انت�ضار الفريو�س بني �ضفوف 
حياتهم.  اإنقاذ  وبالتايل  املعتقلني 
املحتجزين  االأ�رسى  عدد  باأن  علماً 
اإىل  حالياً يف �ضجون االحتالل ي�ضل 
من  واأ�ضرية،  اأ�ضري   )5000( قرابة 
اأ�ضري  و)700(  طفاًل،   )180( بينهم 
ومنهم  خمتلفة،  اأمرا�س  من  يعانون 
اأمرا�س  من  يعانون   )200( من  اأكرث 
ال�ضحية  املناعة  ذوي  ومن  مزمنة 

املتهالكة.
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عي�سة ق.

غري  من  �أنه  �ملتحدث  و�أ�ضح 
حاليا  �لأمر  يف  �لتفكري  �ملعقول 
مبا  �لتنبوؤ  ممكن  غري  �أنه  باعتبار 
فاإن  وبالتايل  �مل�ضتقبل،  يخبوؤه 
�لأمر  يف  تفكر  مل  �لكروية  �لهيئة 
بتاتا ومل تطرحه على طاولة �لنقا�ش 
رئي�ش  و��ضتغرب  �ملعني.  ي�ضيف 
�حلديث  بالدنا  يف  �لكروية  �لهيئة 
يطلقها  ��ضحى  �لتي  و�لت�رصيحات 
�لبطولة  يف  �لأندية  روؤ�ضاء  بع�ش 
�أن  �ل�ضان  هذ�  يف  وقال  �لوطنية، 
مو��ضلة  يف  ترغب  �ملقدمة  �أندية 
�للعب ب�ضورة عادية يف ظل مناف�ضتها 
على لعب �لأدو�ر �لأوىل عك�ش �لأمر 
�لرتتيب  جدول  ذيل  لأندية  بالن�ضبة 

عرب  �أبي�ش  مو�ضم  يف  ترغب  و�لتي 
�لوطنية  �لبطولة  مناف�ضة  جتميد 
نف�ش  يف  وو��ضل  �ملو�ضم،  لهذ� 
للعبة  �ملحرتفة  �لر�بطة  �ن  �ل�ضياق 
قر�ر  �إ�ضد�ر  �أجل  من  موؤهلة  غري 
يف هذ� �ل�ضاأن خالل �لوقت �لر�هن 
و�ضوف تنتظر للوقوف على �لأحو�ل 
�لتف�ضي  ب�ضبب  بالدنا  بها  �لتي متر 
�ل�رصيع لهذ� �لوباء يف بالدنا و�إلغاء 
من  �ملو�ضم  هذ�  �لوطنية  �لبطولة 
�أجل  عدمه لي�ش �لوقت منا�ضبا من 

�لف�ضل فيه حاليا.
�لت�رصيحات  نف�ش  مدو�ر يف  �أردف 
رزنامة  و�ضع  فّكرت يف  �لر�بطة  �أن 
للمباريات  بالن�ضبة  جديدة  مباريات 
�لر�بطتني  لأندية  �ملتاأخرة 
و�لثانية،  �لأوىل  �ملحرتفتني 

مبو�جهات  تعلق  ملا  بالإ�ضافة 
ملناف�ضة  �لنهائي  ربع  �لدور  �إياب 
ل  �نه  �أكد  �أين  �جلمهورية،  كاأ�ش 
�ملقابالت  تلك  تقام  �أن  ي�ضتبعد 
باإمكانية  يتعلق  وفيما  دون جمهور، 
خمتلف  توقيف  فرتة  متديد 
بعد  ما  �إىل  �لريا�ضية  �لن�ضاطات 
�أ�ضار  �ملقبل  �فريل  تاريخ �خلام�ش 
�لتفكري يف �لأمر حاليا  �أنه مل يتم 
�لكروية  �لهيئة  يف  يحدث  ما  وكل 
�حلالية،  �ملعطيات  وفق  �لعمل 
�لعودة  حال  يف  �نه  �أ�ضاف  حيث 
فاإن  طبيعية  ب�ضورة  �للعب  غلى 
�إىل  تتاأخر  �ضوف  �لوطنية  �لبطولة 

غاية نهاية �ضهر جو�ن �لقادم.
مدو�ر  دعا  منف�ضل،  �ضياق  يف 
�إىل  �جلز�ئرية  �لكروية  �لعائلة 

روح  على  و�لربهنة  �حلذر  توخي 
�لو�ضع  �إز�ء  و�مل�ضوؤولية  �ليقظة 
عليه  تتو�جد  �لذي  �لر�هن  �ل�ضحي 
بالدنا، �أين �أ�رص و�ضدد على �جلميع 
�رصورة �لأخذ بالوقاية �لتي �عتربها 
حماربة  �أجل  من  �لوحيد  �ل�ضالح 
وجه  بينما  لفتاك،  �لفريو�ش  هذ� 
�تباع  ب�رصورة  �لالعبني  �إىل  ند�ء� 
�لذي مت  �لفردي  �لتدريبات  برنامج 
�لطو�قم  طرف  من  لهم  تخ�ضي�ضه 
�لتوقف  ظل  يف  لأنديتهم  �لفنية 
جلميع  للتدريبات  �ل�ضطر�ري 
�حلفاظ  �جل  من  وذلك  �لأندية 
على �للياقة �لبدنية، و�ختتم حديثه 
و�لعامل  �جلز�ئر  جتاوز  يف  بالتمني 
�ملتعلقة  �حلرجة  �لفرتة  هذه 

بالنت�ضار �ل�رصيع لوباء »كورونا«.

ا�ستبعد رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم عبد الكرمي مدوار امكانية اللجوء اإىل اإعالن مو�سم اأبي�س للبطولة 
الوطنية، وذلك ب�سبب االنت�سار ال�سريع لوباء »كورونا«، والذي ي�سرب بالدنا اأ�سوة مبا هو يف املعمورة، وا�ستطرد مدوار 

خالل االإدالء بت�سريحات اإعالمية لوكالة االأنباء اجلزائرية اأن فكرة توقيف البطولة واالإعالن عن مو�سم اأبي�س يف 
الدوري اجلزائري فكرة م�ستبعدة ولي�ست مطروحة بتاتا حتى لو تطلب االأمر تاأجيل عودة املناف�سات واملباريات اإىل ما 

بعد تاريخ اخلام�س اأفريل الداخل ومتديد التوقف عن املناف�سة 

مدو�ر: من �لباكر �حلديث حول مو�ضم �أبي�ض اأكد امكانية تاأخر انتهاء البطولة الوطنية اإىل نهاية جوان املقبل
ومل نطرح �لأمر للنقا�ض

على  �لعا�ضمة  �حتاد  نادي  �ضار 
نهج �لأندية �لكبرية وقام بحملة 
توعية �ضد خماطر وباء  كورونا، 
فيديو  بن�رص  �لقيام  خالل  من 
�لفريق  يف  �مل�ضوؤولني  من  لعدد 
�جلز�ئريني  ين�ضحون  و�لالعبني 
و�حلذر  �حلبطة  توخي  ب�رصورة 
من �أجل �لق�ضاء بيد و�حدة على 
منه،  و�لتخل�ش  �لفريو�ش  هذ� 
�إد�رة  قامت  �ل�ضدد  هذ�  ويف 
�لنادي �لعا�ضمي بن�رص فيديو عرب 
�ل�ضخ�ضية  �حل�ضابات  خمتلف 
�لجتماعي  �لتو��ضل  ملو�قع 
و«تويرت«  »فاي�ضبوك«  غر�ر  على 
بوغاليل  �لطبيب  خالله  قدم 
لالحتاد  �لطبي  �لطاقم  ع�ضو 
�لوباء  حول  لة  مف�ضّ �رصوحات 
�لأعر��ش  عن  مطول  وحتدث 
ج�ضم  يف  كورونا  يعرفها  �لتي 
يتطلبها  �لتي  و�لوقاية  �لن�ضان 

لتفادي �لنت�ضار �ل�رصيع له.
�ضارك  بوغاليل،  جانب  �إىل 
�لالعب  زغدود،  منري  �ملدرب 
و�لناطق  خليفة  بن  طاهر 
يف  غول  كارق  لالحتاد  �لر�ضمي 
تقدمي  خالل  من  �لتوعية  حمل 
�لبطولة  لعبي  �إىل  �لن�ضائح 
�جلز�ئري  و�ل�ضعب  �لوطنية 
بالوقاية  �للتز�م  �أجل  من 

�لعتبار  بعني  و�لأخذ  �لالزمة 
هذه  تتطلبها  �لتي  لالحتياطات 
بها  متر  �لتي  �ل�ضعبة  �لفرتة 

بالدنا �أ�ضوة بالعامل.
يف �ضياق منف�ضل، نفى �مل�ضوؤول 
�لفنية  �لعار�ضة  على  �لأول 
»�ضو�ضطارة«  �أبناء  لت�ضكيلة 
خالل  ترويجها  مت  �لتي  �لأخبار 
وجود  حول  �ل�ضابقة  �لفرتة 
�حلار�ش  وبني  بينه  خالفات 
و�ضدد  من�ضوري،  ��ضماعيل 
حول  قيل  ما  كل  �أن  �ملتحدث 
نحو  ومغادرته  من�ضوري  غ�ضب 
�أ�ضا�ش  ل  �ملالب�ش  تغيري  غرف 
�لذي  و�ل�ضحايف  �ل�ضحة،  له من 
ن�رص �خلرب مل يتحر �ضحة �خلرب، 
من�ضوري  �ن  �ملتحدث  و�أو�ضح 
عادية  ب�ضورة  بالحماء  قام 
�ضيفور  �حلار�ش  زميله  رفقة 
�نطالق  قبل  بت�ضجيعه  وقام 
�لتي فاز  مقابلة مولودية وهر�ن 
بها �أ�ضباله برباعية لهدف �ضمن 
�جلولة 22 من �لر�بطة �ملحرتفة 
مدينة  �بن  �ن  و�أ�ضاف  �لأوىل، 
رفقة  بالفوز  �حتفل  �لبليدة 
تكن  ومل  عادية  ب�ضورة  زمالئه 
�ن�ضباطية  جتاوز�ت  �أي  هناك 

من طرف �ملعني.
عي�سة ق.

زغدود ينفي وجود خالفات مع من�سوري

�إد�رة �حتاد �لعا�ضمة ت�ضارك يف 
حمل �لتوعية حول وباء كورونا

�إد�رة �لكابا تخ�ض�ض �ملقر ل�ضتقبال مر�ضى كورونا
برج  �أهلي  نادي  �إد�رة  جمل�ش  قرر 
بوعريريج برئا�ضة �أني�ش بن حمادي، 
ت�رصف  حتت  �لفريق  مقر  و�ضع 
وز�رة �ل�ضحة �جلز�ئرية، للم�ضاعدة 
كورونا  فريو�ش  مكافحة  جهود  يف 

�لأهلي،  �إد�رة  وكانت  �مل�ضتجد، 
�لن�ضاطات  جميع  تعليق  قررت  قد 
�لالعبني  و�ألزمت  �لريا�ضية، 
و�لعاملني باملكوث يف منازلهم، بعد 
حالة  �جلز�ئرية  �حلكومة  �إعالن 

فريو�ش  �نت�ضار  ب�ضبب  �لطو�رئ؛ 
كورونا، ومن �ملقرر تخ�ضي�ش مقر 
�لنادي �لرب�يجي ل�ضتقبال �ملر�ضى 
�ل�ضحي،  �حلجر  على  �ملحالني 
�مل�ضت�ضفيات  قدرة  عدم  ظل  يف 

كافة  ��ضتيعاب  على  �جلز�ئرية 
�لأهلي  �إد�رة  ووعدت  �مل�ضابني، 
�لإمكانات  من  �ملزيد  بتوفري 
�حلد  على  �ل�ضحة،  وز�رة  مل�ضاعدة 

من �نت�ضار �لفريو�ش.

ريا�ضييها  �أول  �جلز�ئر  فقدت 
ب�ضبب �لنت�ضار لوباء »كورونا« يف 
�م�ش  �أول  �علنت  بعدما  بالدنا، 
�لحتادية �جلز�ئرية للجيدو عن 
وفاة �مل�ضارع �جلز�ئري �ل�ضابق 
�إ�ضابته  ب�ضبب  تيجاين  عثمان 
حياته  على  ق�ضى  �لذي  بالوباء 
جو�ر  �إىل  ذلك  �إثر  على  و�نتقل 
�لرئي�ش  هيئة  نعت  حيث  ربه، 
�لدويل  �مل�ضارع  عائلة  لعر��ش 
عرب  �جليدو  ريا�ضة  يف  �ل�ضابق 
بيان ن�رصته على ح�ضابها يف موقع 
�لتو��ضل �لجتماعي »فاي�ضبوك« 
عائلته  �إىل  بالتعازي  وتقدمت 
و�أع�ضاء  �لحتادية  رئي�ش  با�ضم 
و�لأ�رصة  �لفدر�يل  �ملكتب 
�إثر  على  �جلز�ئرية  �لريا�ضية 
فقد�ن �أحد �لريا�ضيني �ل�ضابقني 

�إىل  �ملرحوم  وينتمي  بالنا.  يف 
�أين  باملدية،  �لربو�قية  منطقة 
�ملقاولت،  جمال  يف  يعمل  كان 
قبل  �ل�ضحي  �حلجر  وتو�جد يف 
بالوباء  �إ�ضابته  ثبوت  بعد  �أيان 
�لإيجابية  �لتحاليل  خالل  من 
�أن  �لتي و�جهته، قبل  لالأعر��ش 
عمر  عن  ربه  جو�ر  �إىل  ينتقل 
حالة  تا�ضع  وهو  عاما   47 ناهز 

وفاة يف �جلز�ئر بهذ� �لوباء.
عي�سة ق.

امل�سارع الدويل ال�سابق يف اجليدو تا�سع 
حالة وفاة

تيجاين �أول �ضحايا وباء كورونا 
يف �لأ�ضرة �لريا�ضية �جلز�ئرية

�جلز�ئرية  �لحتادية  �أعلنت 
�جلمعية  �إنعقاد  تاأجيل  لل�ضباحة، 
لحق،  تاريخ  �إىل  �لعادية،  �لعامة 
�ل�ضباب  وز�رة  لتعليمات  تطبيقا 
حماربة  �إىل  �لر�مية  و�لريا�ضة 
فريو�ش  كورونا  وباء  تف�ضي 
عن  �ضادر  بيان  وفق  �مل�ضتجد، 
�لبيان  �لفيدر�لية، وجاء يف  �لهيئة 
�ل�ضباب  وزير  لتعليمات  »تطبيقا 
بالوقاية  �خلا�ضة  و�لريا�ضة 
كورونا  وباء  �نت�ضار  وحماربة 
بتاأجيل  فريو�ش\ن نحيطكم علما 
ملو�ضم  �لعادية  �لعامة  �جلمعية 
2019، بعدما كانت مقررة �ل�ضبت 
لحق  تاريخ  �إىل   2020 مار�ش   21
وبعد  �أفريل   5 تاريخ  -عقب 

مو�فقة �لوز�رة �لو�ضية«، لالإ�ضارة 
لالحتادية  �لفيدر�يل  �ملكتب  �أن 
وقت  يف  قرر  لل�ضباحة  �جلز�ئرية 
�لبطولتني  موعد  تاأجيل  �ضابق، 
»�ملنطقة  و�لإفريقية  �ملغاربية 
مربجما  كان  �لذي  لل�ضباب،   »1
تخوفا  �أفريل   4 �إىل   1 باجلز�ئر 
تقرر  كما  كورونا.  وباء  تف�ضي  من 
لل�ضباحة  �جلز�ئر  كاأ�ش  تاأجيل 
 14 و   13 يومي  مقررة  كانت  �لتي 
مار�ش �جلاري بولية عنابة لنف�ش 

�لأ�ضباب.
رئي�ش  وجه  �أخرى،  جهة  من 
لل�ضباحة  �جلز�ئرية  �لحتادية 
حممد حكيم بوغادو، ر�ضالة دعم 
�لوطنية،  �ل�ضباحة  لعائلة  توعية  و 

�لت�ضامن  عبار�ت  عديد  حملت 
بوغادو  و��ضتهل  و�لتكافل، 
�جلز�ئري  �لحتاد  »توىل  ر�ضالته: 
مبجرد  م�ضوؤولياته  لل�ضباحة 
ظهور �حلالت �لأوىل على �لرت�ب 
�لأن�ضطة  جميع  بتعليق  �لوطني 
ت�ضدر  �أن  �إىل  و�لدولية  �لوطنية 
بالعودة  قر�ر�ت  �لبالد  �ضلطات 
وتابع  �لطبيعي«،  �لو�ضع  �إىل 
دعمنا  عن  نعرب  »كما  �مل�ضوؤول 
�ل�ضباحة  عائلة  �أفر�د  جلميع 
ع�رص�ت  مقدمتهم  ويف  �لوطنية 
ومئات  �ملنخرطني  من  �لآلف 
�إىل  �ملنت�ضبة  و�لأندية  �ملدربني 
لالأولياء  و�أي�ضا  �لولئية  �لر�بطات 
م�ضار�ت  يوميا  ي�ضاركوننا  �لذين 

ب�ضكل  موجه  دعمنا  �أبنائهم، 
�جلز�ئرية  �لنخبة  �إىل  خا�ش 
�ملنتخب  و�ضباحي  �ضباحات  من 
�لوطني �ملتو�جدين هنا باجلز�ئر 
و�أمريكا  �أوروبا  يف  خارجها  �أو 

�ل�ضمالية«.
ويف �لأخري توجه رئي�ش �لحتادية 
جز�ئري  �ضباح  و  �ضباحة  كل  �إىل 
�أهمية  كانت  »مهما   : قائال 
�ملو�عيد �لريا�ضية ل بد �أن تبقى 
حتى  �أولوياتكم  �أوىل  �ضحتكم 
نلقاكم يف قادم �ملنا�ضبات �لدولية 
وموؤهالتكم  طاقاتكم  كامل  يف 
بلدكم  ر�ية  ورفع  �لتاألق  لتو��ضلو� 

�جلز�ئر عاليا«.
ق.ر.

االحتادية اجلزائرية لل�سباحة

تاأجيل موعد �جلمعية �لعامة �لعادية ب�ضبب كورونا

ق.ر.



�رشيفة  بن  وليد  �أكد 
�أن  �لقبائل  �شبيبة  قائد 
�جلز�ئرية  �ل�شلطات 
�تخذت قر�ًر� �شائبًا بتعليق 
ب�شبب  �لكروي  �لن�شاط 
فريو�س  تف�شي  خماوف 
�رشيفة  بن  وقال  كورونا، 
�إعالمية:  ت�رشيحات  يف 
قر�ًر�  �تخذت  »�ل�شلطات 
�لدوري  باإيقاف  حكيًما 
و�شالمة  �شحة  �ملحلي، 
�ملو�طن �جلز�ئري �أهم من 
»�أعتقد  �شيء«.و�أ�شاف  �أي 
�شتوؤثر  �لتوقف  فرتة  �أن 
�لأندية  على  �ل�شيء  بع�س 
نتقبل  مل  نحن  و�لالعبني، 
�لبتعاد  فكرة  �لآن  حتى 
وتابع  �لبع�س«،  بع�شنا  عن 

»ما باليد حيلة، يجب علينا 
�لر�هن،  �لو�شع  مع  �لتكيف 
�لإمكان  قدر  وحماولة 
وحميطنا«،  �أنف�شنا  حماية 
من  ��شتفدنا  »لقد  ونوه 
عطلة �شغرية، من �ملرتقب 
على  تدريباتنا  نبا�رش  �أن 
�لربنامج  وفق  �نفر�د 
�ملعد  قبل  من  �ملو�شوع 
�لبدين«، و�أمت »�أدعو �ل�شعب 
�جلز�ئري �إىل �لتقيد بكافة 

�لتعر�س  لتفادي  �لتعليمات 
لهم  نتمنى  �لفريو�س،  لهذ� 
من  و�لعافية«.  �ل�شالمة 
جهته، طالب �لتون�شي يامن 
�لزلفاين مدرب نادي �شبيبة 
�لقبائل جماهري كرة �لقدم، 
�ل�شالمة  قو�عد  باحرت�م 
�لتعليمات  كافة  وتطبيق 
تف�شي  ملو�جهة  �لوقائية 
�مل�شتجد،  كورونا  فريو�س 
وقال �لزلفاين يف ت�رشيحات 
بر�شالتي  »�أتوجه  �شحفية: 
هذه �إىل جماهري كرة �لقدم، 
�ملدربني  زمالئي  وكذ� 
حد  و�شع  يف  للم�شاهمة 
يف  كورونا  فريو�س  لنت�شار 
فالعامل  ممكن،  وقت  �أ�رشع 
ب�شببه،  مير مبرحلة حرجة 

ويجب علينا جميعا �لت�شامن 
من �أجل حماربة هذ� �لوباء 
»كرة  و�أ�شاف:  �خلطري«، 
كانت م�رشحا  �لقدم طاملا 
�لأمر  وهذ�  للتحديات، 
يدفعنا �ليوم للمو��شلة على 
�إطالق  يجب  �لن�شق،  نف�س 
و�إقناع  للتوعية،  حمالت 
�جلماهري بالتحلي باحلذر، 
�لتعليمات  كافة  و�تباع 
�شالمتهم  على  للحفاظ 
وختم:  �أقربائهم«،  و�شالمة 
�لأزمة  �أن متر هذه  »نتمنى 
ممكن،  وقت  �أقرب  يف 
�لعاجل  بال�شفاء  وندعو 
و�أن  �مل�شابني،  لكافة 

يحفظ �هلل �جلميع«.
ق.ر.
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عي�سة ق.

خالل  زط�شي  و��شتطرد 
�لإذ�عة  عرب  �أم�س  تدخله 
�لوطنية �أن �جلزء �لأكرب من 
�لبطولة �لوطنية قد ��شتنفذ، 
ومل يتبق منها مباريات كثرية 
ممكن  �لأمر  يكون  و�شوف 
�ملقابالت  برجمة  �أجل  من 
�ملتبقية منها و�إنهاء �ملو�شم 
ويف  عادية،  ب�شورة  �لكروي 
زط�شي  �شدد  �ل�شياق  ذ�ت 
�إىل  �لأولوية  منح  على 
وخمتلف  �لالعبني  �شحة 
و�لإد�رية،  �لفنية  �لأجهزة 

توخي  �إىل  �جلميع  د�عيا 
كافة �للتز�مات �لحتياطية 

للوقاية من �لفريو�س.
عربرّ زط�شي عن رف�شه فكرة 
�أبي�س،  مو�شم  �إىل  �لذهاب 
يو�فق  ل  �نه  �و�شح  عندما 
و�أو�شح  �لطرح،  هذ�  على 
�أنهم �شوف يعملون ما عليهم 
حتى ل ي�شلو� �إىل �تخاذ هذ� 
�لقر�ر، ويكثفون �جلهود حتى 
لقاء�ت  من  تبقى  ما  تنتهي 
خمتلف  يف  �ملو�شم  هذ� 
و�ملناف�شات،  �لأق�شام 
�إىل  �لذهاب  �أن  �أ�شار  حيث 
ي�شعهم  �شوف  �خلطوة  هذه 

لعدم  �شعيف  موقف  يف 
مثل  مو�كبة  على  قدرتهم 
و�لعر�قيل،  �مل�شاكل  هذه 
�جلز�ئر  �شورة  �أن  و�أ�شاف 
�شوف تهتز �مام �لفيفا ودول 
مثل  �تخاذ  حال  يف  �لعامل 

هذ� �ملوقف ح�شبه.
روح  عن  �ملتحدث  عربرّ 
بها  يتحلى  �لتي  �مل�شوؤولية 
يف  �ملحرتفون  �لالعبون 
خمتلف �لدوريات �لعاملية يف 
�لوباء، وطماأن  مو�جهة هذ� 
من  �ل�شحية،  حالتهم  حول 
�لفاف  �أن  �لتاأكيد  خالل 
مع  متو��شل  �ت�شال  على 

�لناخب  عرب  حمرتفينا 
بلما�شي  جمال  �لوطني 
�أجل  من  �لكروية  و�لهيئة 
�لبقاء على معرفة متو��شلة 
�ملحرتفني،  لعبينا  باأخبار 
بخري  �جلميع  �أن  و�و�شح 
تطبيق  على  ويعلمون 
�لرب�مج �لتدريبية �لنفر�دية 
�أنديتهم  �إياهم  منحتها  �لتي 
حتى يحافظون على لياقتهم 
و�لتو�جد  و�لفنية  �لبدنية 
متى  جاهزية  �ف�شل  يف 
يف  �ملناف�شة  ��شتئناف  مت 
بالعامل،  �لدوريات  خمتلف 
رفقاء  زط�شي  وطالب 

بر�هيمي  يا�شني  �لالعب 
تهدد  خماطر  �ي  تفادي 

�شحتهم.
جديدة  لعهدة  �أتر�شح  لن 
�له�شاب  ديربي  و�أحد�ث 
�شورة  �شوهت  �لعليا 

�جلز�ئر
جدد  منف�شل،  مو�شوع  يف 
�لهيئة  على  �لأول  �مل�شوؤول 
�لكروية ببالدنا �أنه ل ميلك 
عهدة  �لرت�شح  يف  رغبة  �ي 
�لفاف،  ر�أ�س  على  جديدة 
�جلز�ئر  �أن  �أو�شح  حيث 
يف  �لكروية  و�ملنظومة 
م�شريين  متلك  بالدنا 

على  قادرة  �أكفاء  و�إطار�ت 
�ن  و�و�شح   ، �لإ�شافة  منح 
�لأوملبي  جويلية   5 ملعب 
ل�شتقبال  جاهز�  ��شحى 
عادية  ي�شورة  �ملناف�شني 
�شوف  �لوطني  و�ملنتخب 
عليه  مبارياته  ي�شتقبل 
ذلك  جانب  �إىل  م�شتقبال، 
طالب زط�شي �لأندية �إيجاد 
م�شاألة  ت�شوية  باأن  حلول 
�لأجور �ل�شهرية مع لعبيها 
عن  �لتوقف  فرتة  خالل 
فريو�س  بب�شبب  �ملناف�شة 
�أحد�ث  �إىل  وتطرق  كورونا، 
ديربي  �شهدها  �لتي  �لعنف 

جمع  �لذي  �لعليا  �له�شاب 
فريقي �أهلي برج بوعريريج 
ووفاق �شطيف �شمن طهاب 
ربع نهائي كاأ�س �جلمهورية، 
تلك  رف�شه  عن  عرب  �أين 
و�لتي  بتاتا  �لعنيفة  �ل�شور 
�لكرة  �شورة  ت�رشف  ل 
�لوطن،  خارح  �جلز�ئرية 
و�أو�شح �نه �شوف يتم در��شة 
على  �مل�شلطة  �لعقوبات 
�لجتماع  خالل  �لفريقني 
�لفدر�يل،  للمكتب  �ملقبل 
�لفاف ل تتدخل  �ن  م�شيفا 
�لن�شباط  قر�ر�ت جلنة  يف 

ول �شلطة لديها عليها.

رف�س فكرة التحول اإىل مو�سم اأبي�س

زط�ضي: اجتماع املكتب الفدرايل 
�ضيدر�س م�ضري البطولة الوطنية

.      نحن على ات�سال مبحرتفينا وطالبناهم توخي احلذر

ك�سف رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم زط�سي اأن م�ستقبل البطولة الوطنية 
وح�سم م�سريها �سوف يظهر خالل انعقاد اجتماع املكتب الفدرايل املقبل واملقرر بتاريخ 

اأين �سيقوم اأع�ساوؤه بدرا�سة االأو�ساع ومدى تطور الو�سعية ال�سحية يف  31 مار�س القادم، 
البالد نظري انت�سار وباء كورونا من اأجل احل�سم يف االأمر واتخاذ القرار بناء على االأو�ساع 

يف بالدنا، حيث اكد اأن اجلزائر متر بظروف ا�ستثنائية مثلما هو عليه احلال يف العامل 
والذي يعاين من االنت�سار الرهيب للفريو�س

�سباب بلوزداد

الالعبون والإدارة يتربعون بجزء من 
اأجورهم للوقاية من كورونا

�لإد�رة  �أعلن رئي�س جمل�س 
بلوزد�د  �شباب  لنادي 
�أن  عمارة  �لدن  �رشف 
�لنادي  يف  �لفاعلني  جميع 
من  بجزء  �لتربع  قررو� 
�أجل  من  �ل�شهرية  رو�تبهم 

�لوقاية  دعم  يف  �مل�شاهم 
من وباء كورونا �لذي ينت�رش 
عمارة  و�شدد  بالدنا،  يف 
�أن  �إذ�عي  تدخل  يف  �أم�س 
�لأطقم  وخمتلف  �لالعبني 
و�لطبية  �لإد�رية  �لفنية 
ن�شبة  عن  �لتنازل  قررو� 
�أجل  من  �أجورهم  من   %25
�لوطني  �ل�شندوق  دعم 
للوباء،  للت�شدي  للت�شامن 
لبرّى  �أن �جلميع  �عترب  حيث 
�لنخر�ط  �أجل  من  �لند�ء 
�لتي  �خلريية  �ملبادرة  يف 
و�لبالد  �لدولة  ت�شاعد 

�ملرحلة  هذ�  جتاوز  على 
�ل�شعبة و�خلروج منها نحو 
�ملعني  و�أ�شاف  �لأمان،  بر 
للم�شاعدة  م�شتعد  �نه 
ب�شفته م�شوؤول على �رشكة 
ماد�ر  –�رشكة  عمومية 
�شباب  ��شهم  �أغلبية  مالكة 
نف�س  يف  مطالبا  بلوزد�د-، 
�رشورة  �جلز�ئريني  �ل�شدد 
�إجر�ء�ت  بقو�د  �للتز�م 
�لعمل  حتتم  �لتي  �لوقاية 
لتفادي ما هو  بها ب�رش�مة 

�أكرب.
ع.ق.

الزفاين يطالب باالحتاد ملكافحة وباء كورونا

بن �ضريفة: فرتة التوقف �ضتوؤثر على الأندية والالعبني

رفقاء بن �ضبعيني يتنازلون عن اأجورهم مل�ضاعدة 
بوري�ضيا مون�ضغالدباخ

بورو�شيا  لعبو  ر  قررّ
�لأملاين  مون�شنغالدباخ 
�لالعب  �شفوفه  يف  يحرتف 
ر�مي  �جلز�ئري  �لدويل 
عن  �لتخلي  �شبعيني  بن 
م�شاعدة  �أجل  من  رو�تبهم 
من  يعاين  �لذي  �لنادي 
توقف  نتيجة  مالية  �أزمة 
�لدوري �ملحلي على خلفية 
�مل�شتجد،  كورونا  فريو�س 
�أول  �أعلن  ما  بح�شب  وذلك 
�لريا�شي،  �ملدير  �أم�س 
»�قرتح  �إبريل  ماك�س  وقال 
�لرو�تب  عن  �لتنازل  �لفريق 

ي�شاعد  �لأمر  هذ�  كان  �إذ� 
من  فيه«،  و�لعاملني  �لنادي 
تفا�شيل  �أي  يعطي  �أن  دون 
�شيتخلى  �لذي  �ملبلغ  عن 
مدة  �أو  �لالعبون،  عنه 
وهذه  �لرو�تب،  عن  �لتنازل 
�خلطوة �لأوىل من نوعها يف 
تف�شي  منذ  �لأملاين  �لدوري 
�مل�شتجد  كورونا  فريو�س 
عارمة  فو�شى  �أحدث  �لذي 
�إن  �لريا�شية،  �لروزنامة  يف 
�ملحلي،  �ل�شعيد  على  كان 
وبف�شل  �لعاملي،  �أو  �لقاري 
�شيتمكن  �خلطوة،  هذه 

حاليا  يحتل  �لذي  �لنادي 
�لدوري  يف  �لر�بع  �ملركز 
مليون  توفري  من  �لأملاين، 
يورو بح�شب و�شائل �لإعالم 

�ملحلية.
مون�شنغالدباخ  وخا�س 
�لأربعاء �ملا�شي �أول مبار�ة 
مو�شدة  �أبو�ب  خلف  تقام 
�لأملاين  �لدوري  تاريخ  يف 
 1-2 كولن  �أمام  �أر�شه  على 
قر�بة  بخ�شارته  ت�شبب  مما 
�لعائد�ت،  من  يورو  مليوين 
وك�شف �إبريل »مل �أكن بحاجة 
لالعبني.  �لكثري  �رشح  �إىل 

�لالعبون يعرفون ما يجري، 
�إنها وظيفتهم وهم مطلعون 
�حلايل«،  �لو�شع  يف  وفكرو� 
�لطاقم  �أن  �إىل  �إبريل  و�أ�شار 
ماركو  و�ملدرب  �لريا�شي 
�لتخلي  �أي�شا  عر�شا  روزه 
�لر�تب،  من  �أو جزء  كل  عن 
�لالعبني  �إىل  وبالإ�شافة 
�أمو�ل  يتقا�شون  �لذين 
�لدوري  يوظف  طائلة، 
�لأملاين 18 ناديا من �لدرجة 
�لأوىل و18 من �لدرجة �لثانية 

قر�بة 56000 �شخ�س.
ع.ق./وكاالت

فريوي ينفي اأخبار رحيله عن مولودية اجلزائر

جابو ميتثل اأمام املجل�س التاأديبي ونحو 
معاقبته ماليا

لعب  �م�س  �أول  �متثل 
مولودية �جلز�ئر عبج �ملوؤمن 
جابو �أمام �ملجل�س �لتاديبي 
��شتدعائه على  بعد  للفريق 
عن  �ملتكررة  �لغيابات  �إثر 
�شبقت  �لتي  �لتدريبات 
حل�شاب  مقرة  جنم  مقابلة 
�لر�بطة  من   22 �جلولة 
�ملحرتفة �لأوىل �لتي جرت 
كان  �أين  �لأ�شبوع �ملن�رشم، 
عبج  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س 
�لنا�رش �أملا�س قد فتح �لنار 
�لنادي  �ألعاب  �شانع  على 
ت�رشيحات  ف  �لعا�شمي 
و�أكد  �للقاء،  نهاية  عقب 
�لتدريبات  عن  غياباته  �أن 

فاإن  وبالتايل  مرخ�شة  غري 
وبالتايل  غياباته غري مربرة 
مير  �شوف  �أنه  حينها  �أعلن 
�لتاأديبي  �ملجل�س  على 
وكان  �لغيابات،  تلك  لتربير 
حيث  �أم�س  �أول  �ملوعد 
�مل�شتقدم  �لالعب  �متثل 
من  �ملن�رشم  �لعام  �شائفة 
�أع�شاء  �أمام  �شطيف  وفاق 
و�شوف  �لتاأديبي  �ملجلي 
فر�س  �إىل  هوؤلء  يتوجه 

غر�مة مالية على �لالعب.
يف �شياق �آخر، نف�س هد�ف 
�شامي  »�لعميد«  ت�شكيلة 
�لتي  ��لأخبار  فريوي 
عن  مغادرته  حول  �نت�رشت 

�شفوف �ملولودية نهاية هذ� 
�ملو�شم نحو وجهة جديدة، 
�لأخبار  تلك  �أن  و�أو�شح 
�ل�شحة  من  لها  �أ�شا�س  ل 
و�شوف يو��شل حمل قمي�س 
�لنادي �لعا�شمي �لذي يتاألق 
�ملو�شم  هذ�  �شفوفه  يف 

ب�شورة لفتة.
عي�سة ق.



اأكد الأملاين يورغن كلوب نادي 
الجنليزي  ليفربول  مدرب 
بالعبيه،  ال�شديد  اهتمامه 
حتى  بهم  بتفكريه  معرتًفا 
كلوب  ويتوا�شل  نومه،  اأثناء 
م�شتمر  ب�شكل  الالعبني  مع 
خا�شة  جمموعة  عرب  حاليا، 
وقبل  »وات�شاب«،  تطبيق  على 
متديد فرتة توقف الربميريليغ 
املقبل،  اأفريل   30 يوم  حتى 
ب�شبب تف�شي فريو�س كورونا، 
ت�رصيحات  خالل  كلوب  قال 
نقلتها �شبكة �شكاي �شبورت�س: 
»اأفكر طوال اليوم، ورمبا اأثناء 
الالعبني«،  يف  اأي�شا  النوم 
اأهم �شيء  وتابع: »بالن�شبة يل 
على  يحافظ  اأن  لالعب 
خالل  من  له،  �شكل  اأف�شل 
واخلطط  والتدريب  التغذية 

»بعدها  واأ�شاف:  التكتيكية«، 
فيه  يذهب  وقت  هناك 
الالعب اإىل املنزل، هذه هي 
اأتظاهر  ل  الطبيعية،  احلياة 
مهتم  لكني  بالهتمام، 
»اأحتاج  واأردف:  بالفعل«. 
ما  هذا  الالعبني،  ملعرفة 
يخلق العالقات، ميكنهم دائًما 
التحدث اإىل، هذا مهم للغاية، 
اأو   0-4 مبباراة  الفوز  فبعد 
اخل�شارة بنف�س النتيجة، تاأتي 
بحاجة  واأنت  التايل  اليوم  يف 
اإىل حمادثة خا�شة«، وا�شتكمل 
كلوب: »اأنا اأمني بن�شبة %100، 
اأقول احلقيقة دائًما،  لكني ل 
اأحتدث،  ل  اأنني  يعني  هذا 
اأميًنا  �شاأكون  �شاألتني  اإذا  لكن 
الأمر   ،%100 بن�شبة  معك 
يتعلق مباذا تقول ومتى تقول، 

على  كذبت  اأن  يل  ي�شبق  مل 
لديه  باأن  اأخربته  فاإذا  لعب، 
فر�شة اإذا قام ب�شيء ما يكون 
بقوله:  وختم  حقيقًيا«،  ذلك 
باأن  دائًما،  نف�شي  »اأذكر 
هناك حلظات من املمكن اأن 
الفريق،  اأو  فيها لعبا  تخ�رص 
بكلمتك  تتم�شك  مل  اإذا 
تخ�رص  اأن  املمكن  من  بل 
غرف  على  ال�شيطرة  حينها 
اأن  ي�شبق  مل  وهذا  املالب�س، 

حدث معي«.

فيليب  الربازيلي  يوافق 
املعار  بر�شلونة  جنم  كوتينيو 
اللعب  على  ميونخ  بايرن  اإىل 
املو�شم  الربميريليغ  يف 
مع  كوتينيو  يلعب  املقبل، 
الإعارة  �شبيل  على  بايرن 
اجلاري،  املو�شم  نهاية  حتى 

من  لكن  ال�رصاء  اأحقية  مع 
النادي  يفعل  األ  املرجح 
يف  ال�رصط  هذا  البافاري 
�شحيفة  وبح�شب  النهاية، 
فاإن  الربيطانية،  »مريور« 
على  موافقته  اأبدى  كوتينيو 
اللعب لأحد فرق الربميريليغ 
على �شبيل الإعارة يف املو�شم 
اأن  التقرير  اجلديد.واأ�شار 
كوتينيو، على الأرجح �شيقاتل 
يف  ال�شتمرار  اأجل  من 
حلم  طاملا  الذي  بر�شلونة، 
التفكري  قبل  بقمي�شه  باللعب 

الإجنليزي  للدوري  العودة  يف 
كوتينيو  وارتبط  املمتاز، 
بالنتقال اإىل توتنهام ال�شيف 
املا�شي، لكن التفاق مل يتم، 
التقارير  بع�س  ربطته  بينما 
ال�شابق  ناديه  اإىل  بالعودة 
النجم  ا�شم  وتردد  ليفربول، 
الربازيلي كذلك يف �شتامفورد 
بريدج خالل الأ�شهر الأخرية، 
لكن البلوز ح�شلوا على توقيع 
الدويل حكيم زيا�س  املغربي 
الثنائي  ب�شم  اهتمامهم  مع 

تيمو فرينر وجادون �شان�شو.

اإيطايل  �شحفي  تقرير  اأفاد 
بهروب ثنائي نادي جوفنتو�س 
ورودريجو  هيغواين  غونزالو 
احلجر  من  بينتانكور، 
�شحيفة  وبح�شب  ال�شحي، 
»لغازيتا ديلو �شبورت«، غادر 
اإ�شابة  بعد  اإيطاليا  الالعبان 
روجاين  دانييلي  زميليهما 
بفريو�س  ماتويدي  وبليز 
كورونا، واأ�شارت ال�شحيفة اإىل 
هيغواين  اأوقفت  ال�رصطة  اأن 
بتورينو،  »كا�شيل«  مطار  يف 

اإىل  ال�شعود  يحاول  وهو 
طائرة خا�شة، حيث اأظهر لهم 
اختباًرا �شلبًيا للفريو�س، وبعد 
يف  زمالئه  من  اثنني  اإ�شابة 
جوفنتو�س، ومبا اأن املر�س له 
فرتة ح�شانة طويلة، ُطلب من 
هيغواين البقاء يف عزلة ذاتية 
الأقل،  على  اآخر  اأ�شبوع  ملدة 
مع  ال�شفر  قرر  هيغواين  لكن 
رودريغو  الأوروغواياين  زميله 
الأرجنتني  اإىل  بينتانكور، 
برفقة عائلتيهما، حيث اأظهر 

�شلبًيا  اختباًرا  اأي�شا  الأخري 
لفريو�س كورونا، وبعد توا�شل 
ال�رصطة الإيطالية مع م�شوؤويل 
جوفنتو�س مت ال�شماح لالعبني 

بال�شفر.

بركب  ر�شمياً  تركيا  التحقت 
تعطيل  من  املت�رصرين 
فريو�س  ب�شبب  الن�شاط 
كورونا حيث اأعلنت عرب وزير 
ر�شمياً  وال�شباب  الريا�شة 
املناف�شات  جميع  اإيقاف 
اأول  تركيا  اأعلنت  الريا�شية، 
حملية  بطولت  تعليق  اأم�س 
كرة  دوري  اأبرزها  ريا�شية 
اآخر  اإ�شعار  حتى  القدم 
ب�شبب تف�شي فريو�س كورونا 
امل�شتجد، وذلك بعد �شل�شلة 
انتقادات على خلفية موا�شلة 
دون  من  واإن  املناف�شات، 
الريا�شة  وزير  وقال  جمهور، 
حممد ق�شاب اأوغلو: »قررنا 
الدوري«، وذلك  جميعا وقف 
بعد اجتماع �شارك فيه روؤ�شاء 
وال�شلة  القدم  كرة  احتاد 
جانبه،  من  الطائرة،  والكرة 

املحلي  الحتاد  رئي�س  لفت 
لكرة القدم نهاد اأوزدمري اإىل 
اأن مدة الإيقاف �شتتحدد يف 
تطور  بح�شب  لحق،  وقت 
واأ�شارت  ال�شحية،  الأو�شاع 
تقارير �شحافية اإىل اأن احتاد 
القدم طلب تعليق املناف�شات 

�شهرا.
من  واحدة  تركيا  وكانت 
مناف�شتها  اأبقت  قليلة  دول 
على  قائمة،  الريا�شية 
»كوفيد- فريو�س  اأن  رغم 
يف  وا�شع  ب�شلل  ت�شبب   »19
ومنذ  الن�شاطات،  خمتلف 
مباريات  تقام  اأ�شبوع، 
املحلي  القدم  كرة  دوري 
بوجه  مو�شدة  اأبواب  خلف 
الأيام  و�شهدت  امل�شجعني، 
النتقادات  تزايد  املا�شية 
املوجهة اإىل الهيئات املعنية 

املواعيد  اإقامة  ملوا�شلتها 
القيود  رغم  على  الريا�شية، 
عامليا  املفرو�شة  الوا�شعة 
وباء  تف�شي  من  للحد 
»كوفيد-19«، واختار الالعب 
ال�شابق  النيجريي  الدويل 
الرحيل  ميكيل  اأوبي  جون 
�شبور  طرابزون  نادي  عن 
رغبته  عدم  موؤكدا  التركي، 
مبوا�شلة لعب كرة القدم يف 
تف�شي  من  املخاوف  ظل 

امل�شتجد،  كورونا  فريو�س 
ومدربون  لعبون  دعا  كما 
اآخرون منهم املدرب الرتكي 
الحتاد  تريمي،  فاحت  ال�شهري 
البطولة،  تعليق  اإىل  املحلي 
البلدان  مبعظم  متاثال 
فريو�س  واأدى  الأخرى، 
ثالثة  وفاة  اإىل  »كوفيد-19« 
حني  يف  تركيا  يف  اأ�شخا�س 
مت ت�شجيل 191 حالة ر�شميا 

وفقا لوزارة ال�شحة.

احلايل  املو�شم  تاأجل 
املمتاز  الإجنليزي  للدوري 
م�شابقات  وكافة  القدم  لكرة 
اأفريل   30 حتى  املحرتفني 
اأزمة  ب�شبب  الأقل  على 
اجتماع  بعد  كورونا  فريو�س 
اأم�س،  اأول  الفيديو  عرب 
وياأتي هذا القرار بعد اإرجاء 
من  للمنتخبات  اأوروبا  كاأ�س 
�شيف  اإىل  املقبل  ال�شيف 
متديد  باب  فتح  ما   ،2021
بحال  الدوري  نهاية  موعد 
تف�شي  ظروف  �شمحت 
اأرهق  الذي  الفريو�س 

بطولت القارة العجوز.
اأعلن  م�شرتك،  بيان  ويف 
لكرة  الإجنليزي  الحتاد 
القدم ورابطة الدوري املمتاز 
املحرتفني  دوري  ورابطة 
ال�شيدات  دوري  ورابطة 
بالإ�شافة لحتادات الالعبني 
على  موافقتهم  واملدربني 
الر�شمي  املوعد  متديد 
 2020-2019 مو�شم  لنهاية 

لأجل غري م�شمى يف حماولة 
ا�شتكمال  يف  للم�شاعدة 
البيان:  واأ�شاف  املو�شم، 
التزامنا  يف  متحدون  »نحن 
ل�شتئناف  طرق  لإيجاد 
لكرة   2020-2019 مو�شم 
خو�س  و�شمان  القدم 
املحلية  املباريات  جميع 
ت�شبح  اأن  بعد  والأوروبية 
وممكنة«،  اآمنة  الأمور 
املحلية  املناف�شات  وكانت 
الأمر  بادئ  يف  اأرجئت  قد 
اجلمعة املا�شي حتى الرابع 

اإ�شابة  بعد  املقبل،  اأفريل 
الإ�شباين  اأر�شنال  مدرب 
ميكيل اأرتيتا وجناح ت�شيل�شي 
هود�شون  كالوم  ال�شاب 
اأودوي من بني حالت اأخرى 
»كوفيد-19«،  بفريو�س 
ويت�شدر ليفربول بطل اأوروبا 
بفارق  الدوري  ترتيب   2019
عن  نقطة   25 يبلغ  �شا�شع 
مان�ش�شرت  مناف�شيه  اأقرب 
اأي  من  اأقرب  وهو  �شيتي، 
لقبه  لإحراز  م�شى  وقت 

الأول منذ 1990.

التعليق  قرارات  و�شملت 
الأخرية،  الآونة  يف  املتخذة 
منتخب  مباراتي  اإلغاء 
اإيطاليا  مع  الوديتني  اإجنلرتا 
والدمنارك يف 27 و31 مار�س 
نادي  اأعلن  كما  اجلاري، 
اإيفرتون فر�س حجر �شحي 
وقام  فريقه،  لعبي  على 
اأحد  بعزل  �شيتي  مان�ش�شرت 
اأحد  اأجرى  بعدما  لعبيه 
اأفراد عائلته فحو�شاً للك�شف 
عن فريو�س كورونا، كما اأعلن 
ناديا واتفورد وبورمنوث عن 
لعبيهم  لبع�س  فردي  عزل 
ب�شبب عوار�س وخماوف من 
الفريو�س، وك�شف اليرلندي 
رودجرز  براندن  ال�شمايل 
�شيتي  لي�شرت  فريق  مدرب 
فريقه  لعبي  من  عدداً  اأن 
ظهرت عليهم اأعرا�س اإ�شابة 
اأبعادهم  فريو�س كورونا ومت 

عن زمالئهم.
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��ضتمر�ر تعليق كافة �لربميرليغ �إىل 30 �أفريل

تركيا تعلن �إيقاف �لأن�ضطة �لريا�ضية

هروب هيغو�ين وبينتاكور من �حلجر �ل�ضحي

�أرتيتا يعلن �ضفاءه من وباء كورونا

كلوب: �أفكر يف �لالعبني حتى �أثناء �لنوم

كوتينيو يو�فق على �لعودة �إىل �لربميريليغ

�شحفية  تقارير  ك�شفت 
من  حماولت  عن  اأملانية 
مدريد  وريال  بر�شلونة 
الأملاين  الدويل  مع  للتعاقد 
مان�ش�شرت  جنم  �شاين  لريوي 
�شيتي، وكان �شاين قريبًا من 
ميونخ  بايرن  اإىل  النتقال 
اأن  اإل  املا�شي  ال�شيف  يف 
بعد  توقفت  املفاو�شات 
الرباط  يف  بقطع  اإ�شابته 

مواجهة  خالل  ال�شليبي، 
الدرع  كاأ�س  على  ليفربول 
املو�شم،  مطلع  اخلريية 
»بيلد«  �شحيفة  وبح�شب 
بر�شلونة  فاإن  الأملانية، 
بالفعل  دخال  مدريد  وريال 
يف حماولة ل�شم �شاين، الذي 
يرتبط بعقد مع ال�شيتي حتى 
املنتظر  ومن   ،2021 �شيف 
ال�شتئناف  نتيجة  توؤثر  اأن 

�شيتي  مان�ش�شرت  من  املقدم 
م�شاركته  عدم  قرار  على 
الأوروبية  امل�شابقات  يف 
قرار  على  مو�شمني،  ملدة 
الأملاين،  الدويل  النجم 
زين  اأن  اإىل  التقرير  واأ�شار 
الفني  املدير  زيدان  الدين 
طلب  قد  مدريد،  لريال 
رئي�س  برييز  فلورنتينو  من 
ملتابعة  جهد  بذل  النادي، 

واأكدت  �شاين،  لريوي  و�شع 
�شالح  ح�شن  اأن  ال�شحيفة 
الريا�شي  املدير  حميديت�س 
اجتماًعا  عقد  قد  لبايرن، 
التي  ال�رصكة  م�شوؤويل  مع 
ميونخ  يف  �شاين  متثل 
وعر�س  املا�شي،  الأ�شبوع 
مدته  عقًدا  الالعب  على 
ما  يتجاوز  بدخل  موا�شم   5

يتقا�شاه من ال�شيتي.

�ضباق بني بر�ضلونة وريال مدريد خلطف �ضانيه

اأرتيتا  ميكل  الإ�شباين  اأعلن 
اأر�شنال  نادي  مدرب 
�شار  خرب  يف  الإجنليزي، 
كورونا  وباء  من  �شفاءه 
اأ�شيب  الذي  امل�شتجد 
اأرتيتا  وذكر  اأيام،  قبل  به 
موقع  على  له  من�شور  يف 

الجتماعي  التوا�شل 
خ�شعت  »لقد  في�شبوك: 
�شلبية  وجاءت  لتحاليل 
تعافيت  اأنني  واأثبتت 
اهلل  اأ�شكر  الفريو�س،  من 
والالعبني وكل من �شاندين«، 
مدرب  اأول  اأرتيتا  وبات 

بعد  كورونا  وباء  ي�شفى من 
به،  امل�شابني  اأول  كان  اأن 
وهو ما دفع رابطة الدوري 
اآنذاك  املمتاز  الإجنيزي 
ومن  طارئ  اجتماع  لعقد 
اإيقاف  خطوة  اإقرار  ثم 

الدوري.



التجارية  املمار�سة  انتقلت 
داخل  من  ورقلة   مبدينة 
بطريقة  خارجها  اإىل  املحالت 
الفو�سى  منطق  كر�ست 
والالمباالة ، حيث يتعمد التجار 
عر�ض �سلعهم يف االأر�سفة وحتى 
يف الطرقات ، مما خلف فو�سى 

يف حركة الراجلني واملرور.
اأن  وتتاأكد  تتجول  اأن  ويكفي 
التجارة الفو�سوية بوالية ورقلة 
املركزية  بالعا�سمة  املعروفة 
ا�ستفحلت  ال�رشقي  باجلنوب 
ب�سكل يدعو للقلق، الأنها احتلت 
املارة  حق  و�سلبت  االأر�سفة 
الذين اأ�سبحوا ال يجدون مكانا 
عربات  تغلق  بينما  للعبور، 
يف  الطريق  والفواكه  اخل�رش 
نتيجة  املرور  حركة  وجه 
على  عدة طرقات  متركزها يف 
�سوق  �ساحة  اأمام  املثال  �سبيل 
احلجر   ، و تتعاىل االأ�سوات يف 

تنظيم  ب�رشورة  منادية  مرة  كل 
بالن�سبة  احلال  هو  كما  التجارة 
ل�سكان حي �سوق بلعبا�ض  الذين 
املحلية  لل�سلطات  ا�ستكوا 
للباعة  الفو�سوي  االإنت�سار 
نغ�سوا  الذين  ال�رشعيني  غري 
يجدون  حيث   ، حياتهم  عليهم 
�سعوبة يف الدخول واخلروج من 

يف  الو�سعية  لتتاأزم  م�ساكنهم، 
اأو  ماأمت  اأو  مري�ض  وجود  حال 
عر�ض اإذ ي�ستحيل دخول �سيارة، 
تقع  مرة  كل  اأنه يف  عن  ناهيك 
مناو�سات بني اأ�سحاب امل�ساكن 
واإذا   ، �رشعيني  غري  والتجار 
يعمدون  ال�سكان  غالبية  كان 
لرواج  نظرا  حمالتهم  لكراء 

يطالب  املواطن  فاإن  التجارة، 
الطرق  احتالل  بعدم  فقط 
ب�سكل  ال�سري  له  يت�سنى  حتى 
عادي وكذلك بالن�سبة الأ�سحاب 
البلدية  قيام  ورغم  ال�سيارات. 
بتفريق  املرات  من  العديد  يف 
لكنهم �رشعان   ، االأر�سفة  جتار 
املناطق  الحتالل  يعودون  ما 
ل�سلعهم،  البيع  على  تعدو  التي 
كل  احلائط  عر�ض  �ساربني 
يف  لتنظيمهم  املحاوالت 
اإعادة  ق�سد  جتارية،  مراكز 
الوجه احل�سن ملدينة ورقلة   .  
الفو�سوية  التجارة  ان  ومعلوم 
التي  الرتاكمات  بني  من  تعترب 
عن  احلاليني  امل�سوؤولني  ورثها 
املنظر  �سوه  ما  وهو  �سابقيهم 
الوالية  بعا�سمة  �سواء  اجلمايل 
اأو املقاطعة االدارية تقرت واد 

ريغ .
جناة ،ح 

 
 اأفاد بيان خللية االعالم واالت�سال 
مبديرية  اخلارجية   العالقات  و 
اأمن والية ورقلة كانت قد ت�سلمت 
اأن  منه  ن�سخة  »الو�سط«  يومية 
قد  الق�سائية  ال�رشطة  م�سالح 
املا�سي  ال�سهر  خالل  عاجلت 
باجلنايات  تتعلق  ، 09 ق�سايا 
العمومي  ال�سيء  �سد  اجلنح  و 
 14 وتقدمي  توقيف  عن  اأ�سفرت 
�سخ�سا ، منها ق�سية واحدة  تتعلق 
اأ�رشار  جمعية  تكوين  بجرمية 
قدموا  فيها 03 اأ�سخا�ض  تورط 
اأين �سدر  الق�سائية  اأمام اجلهات 
فيما  اإيداع،  اأمر  �سخ�سني  �سد  
الرقابة  تدابري  البقية  حتت  و�سع 
الق�سائية و ق�سيتني تتعلق بعرقلة 
للمرفق  احل�سن  ال�سري  حركة 
05اأ�سخا�ض  فيها  تورط  العمومي 
ق�سية  احكام  من  ا�ستفادوا 
خمتلفة ،اإ�سافة لـ 06 ق�سايا تتعلق 
فيها  تورط  حمظور  �سالح  بحمل 
اجلهات  اأمام  قدما  اأ�سخا�ض   06
الق�سائية اأين �سدر �سد �سخ�سني  
اأمر اإيداع، فيما و�سع البقية حتت 
جهة  من  الق�سائية.    الرقابة 
ال�رشطة  م�سالح  عاجلت  ثانية 
فيفري  �سهر  خالل  الق�سائية 
متعلقة  ،59 ق�سية  املن�رشم 
االأموال  �سد  اجلنح  و  باجلنايات 
و املمتلكات  ، حيث مت توقيف و 
تقدمي 65 �سخ�سا، منها 50 ق�سية 

فيها  تورط  بال�رشقة  تتعلق 
�سخ�سا   30 �سد  53 �سخ�سا �سدر 
اأمر اإيداع، فيما اإ�ستفاد البقية من 
ق�سايا   03 خمتلفة  ،وكذا  اأحكام 
املزور  وا�ستعمال  بالتزوير  تتعلق 
تورط فيها ثالثة  اأ�سخا�ض قدموا 
اأمام اجلهات الق�سائية  اأين �سدر 
ن�سيان  ،دون  اإيداع  اأمر  حقهم  يف 
معاجلة 05  ق�سايا تتعلق بتحطيم 
ملك الغري تورط فيها 06 اأ�سخا�ض 
اإيداع  اأمر  �سخ�سني  �سد  �سدر 
اأحكام  من  البقية  ا�ستفاد  فيما 
ق�سية  ت�سجيل  مت  فيما   ، خمتلفة 
واالحتيال  بالن�سب  تتعلق  واحدة 
من  اإ�ستفاد  �سخ�ض  فيها  تورط   ،

واحدة  وق�سية  مبا�رش   اإ�ستدعاء 
تورط  االأمانة،  بخيانة  تتعلق 
من  اإ�ستفاد  واحد  �سخ�ض   فيها 
اإ�ستدعاء مبا�رش.  اإىل جانب ذلك 
ال�رشطة  م�سالح  عاجلت  فقد 
الق�سائية باأمن والية ورقلة خالل 
تتعلق  26 ق�سية   فيفري  �سهر 
االأفراد   �سد  اجلنح  و  باجلنايات 
منها 03  فيها 47 �سخ�سا،  تورط 
ق�سايا تتعلق مبحاولة القتل العمد 
قدموا  فيها )04( اأ�سخا�ض  تورط 
اأمام اجلهات الق�سائية �سدر �سد 
فيما  اإيداع،   اأمر  اأ�سخا�ض    03
الرقابة  واحد حتت  و�سع �سخ�ض 
22 ق�سية  لـ  الق�سائية ،اإ�سافة  

تورط  واجلرح  بال�رشب  تتعلق 
�سد   �سدر  اأين  �سخ�سا،   30 فيها 
�سخ�سني اأمر اإيداع ، فيما ا�ستفاد 
و  مبا�رش،  ا�ستدعاء  من  البقية 
ق�سية واحدة تتعلق بانتهاك حرمة 
اأ�سخا�ض   04 فيها  تورط  منزل 
و�سعوا  اأين  العدالة  اأمام  قدموا 

حتت الرقابة الق�سائية.
عاجلت  اأخر  �سعيد    وعلى 
خالل  الق�سائية  ال�رشطة  م�سالح 
18 ق�سية  فيفري  2020،  �سهر 
تورط  تتعلق مبكافحة املخدرات 
اأمام  قدموا  �سخ�سا،  فيها 21 
اجلهات الق�سائية �سدر يف حقهم 

اأحكام ق�سائية خمتلفة.

نا�سد عدد من املواطنني القاطنني 
حا�سي  بدائرة  االأحياء  ببع�ض 
م�سعود النفطي و الذي يبعد حوايل 
 ، ورقلة  الوالية  مقر  عن  كلم   80
ال�سلطات املعنية بالتدخل العاجل 
اإخراجهم من دائرة  العمل على  و 
يتخبطون  الذي  الدام�ض  الظالم 
فيه منذ �سنوات ب�سبب عدم ربط 
االإنارة  ب�سبكة  ال�سكنية  جتمعاتهم 
العمومية ، االأمر الذي بات ي�سكل 
خطرا على �سالمتهم جراء تكاثر 
عن  ف�سال   ، ال�سامة  احل�رشات 
الفرتة  يف  املنحرفني  انت�سار 
اأفعال  مبختلف  للقيام  الليلية 
تخوف  اأثار  ما  هو  و   ، الرذيلة 
يف  اخلروج  من  وحرمهم  ال�سكان 
و  م�ساحلهم  لق�ساء  الفرتة  ذات 

اقتناء م�ستلزماتهم .
ا�ستكى عدد من ال�سكان القاطنني 
مع  حديثهم  يف  الدائرة  بذات 
مع�سلة  من    ، »الو�سط«  يومية 
ال�سكنية  جتمعاتهم  ربط  عدم 
االأمر   ، العمومية   االإنارة  ب�سبكة 
ا�ستياءهم  و  امتعا�سهم  اأثار  الذي 
املعنية  ال�سلطات  التزام  نتيجة  
املتعفن  املو�سوع  حيال  ال�سمت 
وجتاهلها ملطالبهم التي و�سفوها 
بامل�رشوعة ، رغم عديد ال�سكاوي 
املحلية   لل�سلطات  وجهوها  التي 
يف وقت �سابق ، و ما اأثار حفيظتهم 
و ا�ستياءهم عدم التقيد بتعليمات 
بربط  القا�سية  الو�سية  الوزارة 
 ، العمومية  باالإنارة  االأحياء  جميع 
ياأتي هذا يف الوقت الذي خ�س�ست 
فيه احلكومة  مبالغ مالية �سخمة 

الإعادة  ت�سليح  امل�سابيح و تثبيت 
ا�ستفاد  الذي  الوقت  يف   ، اأخرى 
االأحياء  و  املناطق  العملية  من 

املجاورة .
و ح�سب ت�رشيح عدد من ال�سكان 
املت�رشرين من امل�سكل القائم   لـ  
» الو�سط«  فاإن املع�سلة اأ�سبحت 
و  �سحتهم  على  خطرا  ت�سكل 
احل�رشات  تكاثر  جراء  �سالمتهم 
املنحرفني  ا�ستغالل  و  ال�سامة 
اأفعال  مبختلف  للقيام  الفر�سة 
الدورات  انعدام  ظل  يف  الرذيلة 
هو  و   ، الليلية  الفرتة  يف  االأمنية 
ما زرع الرعب و اخلوف يف نفو�ض 
من  حرموا  الذين  املواطنني 
، و  اقتناء م�ستلزماتهم ال�رشورية 
ال�سلطات  من  هوؤالء  طالب  عليه 
املحلية  بالتدخل العاجل و العمل 
االإنارة  �سبكة  ت�سليح  اإعادة  على 
بعدد  اأخرى  تثبيت  و   العمومية  
دائرة  من  الإخراجهم  االأحياء  من 
الظالم الدام�ض املفرو�ض عليهم 
و  الزمن  من  قرن  ربع  قرابة  منذ 
امل�ساريع  من  ر�سيدهم  منحهم 
احلكومة  اأقرتها  التي  التنموية 
و  املواطنني  معاناة  من  للتقليل 
يف  التخبط  �سبح  من  انقا�سهم  
القاهرة   االجتماعية  الظروف 

التي بات تتجدد يف كل مرة .
من  جاد  تدخل  اإنتظار  ويف   
ال�سلطات املعنية يبقى لزاما على 
مواطني االأحياء ال�سعبية و القرى 
املزري  الو�سع  معاي�سة  النائية 

الأجل غري م�سمى .
�صالح ،ب 

 يف اإطار جهود قوات ال�صرطة باأمن والية ورقلة الرامية اإىل احلفاظ على اأمن و�صالمة املواطنني 
وممتلكاتهم والت�صدي لكافة اأ�صكال االإجرام،  عاجلت م�صالح ال�صرطة الق�صائية  عديد الق�صايا 

خالل �صهر فيفري املن�صرم 

تتعلق باجلنايات و اجلنح �صد ال�صيء العمومي ، االفراد و املمتلكات 

احتلوا االر�صفة  و �صايقوا الراجلني و املركبات

اأحمد ،ب 

ال�ضرطة الق�ضائية بورقلة تعالج 
100ق�ضية خالل فيفري املن�ضرم 

.       21 ق�صية تتعلق باملخدرات تورط فيها 18 �صخ�صا 

التجار   بورقلة يحدثون فو�ضــى فـــي حركــة املـرور

املع�صلة زرعت الرعب و اخلوف يف نفو�صهم

فيما طالب الزبائن ب�صرورة حت�صني
 اخلدمة العمومية 

قاطني حا�ضي م�ضعود بورقلة 
يعي�ضون الظالم الدام�س

الربيد املركزي بدائرة 
املغري ي�ضتغيث 

اأخبار اجلنوب

  ي�سهد مركز الربيد بو�سط مدينة 
كبرية  فو�سى  بالوادي  املغري 
خا�ض  وجود  نظام  عدم  جراء 
بالن�سبة للمواطنني حيث  اأثر هدا 
االأمر  على ال�سري احل�سن للخدمة 
�ساحة  اإىل  العمومية،  الذي حتول 
ملال�سنات الكالمية بني املواطنني 
واملوظفني  ب�سبب تدين اخلدمات 
ب�سكل كبري. حيت ال يوجد �سباك 
و�سباك  لوحده  بالن�ساء  خا�ض 
و�سباك  الر�سيد  ملعرفة  خا�ض 
هذه  االأموال  ب�سحب  خا�ض 
يف  ت�سحب  جمتمعة  العمليات 
�سباك واحد ،اإ�سافة اىل االنقطاع 
ل�سبكة  االأحيان  بع�ض  يف  املتكرر 
املالية  ال�سيولة  وجود  رغم 
ووقوع  موؤخرا   ح�سل  ما  وهو 

املواطنني  بني  كالمية  مال�سنة 
واملوظفني  ب�سبب مغادرة موظف 
االأموال.   ب�سحب  اخلا�ض  ال�سباك 
ما  ينتظر وهو  املواطنني   وجعل 
من  م�ساحلهم   الأكرث  من  عطل 
ا�ستاء  االآمر  هذا  �ساعة  ن�سف 
يف  وطالبو  املواطنني  كثريا  منه 
لهم مع يومية  ت�رشيحات متفرقة 
»الو�سط« ب�رشورة تدخل اجلهات 
الوالئية  الوحدة  الو�سية ممثلة يف 
العمومية  للربيد  حت�سني اخلدمة 
و  الربيد  مكتب  م�ستوى  على 
لتخفيف  اأخرى  �سبابيك  اإ�سافة 
االكتظاظ  واملعاناة  عمليات  من 
اليومية للمواطن والتي حت�سل يف 

كل مرة .
�صالح ،ب 
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 د. رادومري كومبل/
مركز امل�ستقبل 

للدرا�سات والأبحاث 
املتقدمة

انتقاد »�سيا�سات 
ال�ستجابة«:

فريو�س  حاالت  �أوىل  ظهرت 
 16 يف  �ليابان  يف  »كورونا« 
يناير 2020، وذلك بعد عودة 
يف  يدر�س  كان  ياباين  طالب 
�ل�صينية، ومل مي�ِس  »ووهان« 
عودته  على  �أ�صبوع  �صوى 
�إ�صابته  من  �لتاأكد  مت  حتى 
هي  هذه  وكانت  بالفريو�س، 
�مل�صخ�صة  �لثانية  �حلالة 
�ل�صني  خارج  بالفريو�س 
ولذلك  �لوقت،  ذلك  يف 
يناير   24 يف  �ليابان  �أعلنت 
رحالت  �إر�صال  نيتها   2020

ووهان  �إىل  جوية 
مو�طنيها.  الإجالء 
�أول  و�نطلقت 
�أربعة  بعد  طائرة 
وبالتحديد  �أيام، 
يف 28 يناير 2020، 
�حلكومة  وقررت 
�إِ�رش�ك  �رشيًعا 
�لدفاع  قو�ت 

عمليات  يف  �ليابانية  �لذ�تي 
�ملو�طنني  الإجالء  �لتخطيط 
وز�رة  قامت  كما  �ليابانيني، 
لكي  عّبار�ت  بتوفري  �لدفاع 
�صحي  حجر  مبثابة  تكون 
لالأ�صخا�س  �أ�صبوعني  ملدة 

�لذين مت �إجالوؤهم.
فريو�س  تف�صي  ومع 
باخرة  منت  على  »كورونا« 
�الأملا�س«  »�أمرية  �لرحالت 
 )Diamond Princess(
�صمت  و�لتي  �لربيطانية، 
�جلن�صيات  من  �لعديد 
وو�صلت �إىل �ملو�نئ �ليابانية، 
يف  �ليابانية  �حلكومة  �أعلنت 
�لفريو�س  �أن   2020 فرب�ير   5
هذه  منت  على  منت�رش 
طوكيو  ومت�ّصكت  �ل�صفينة، 
�ل�صحي«  »�حلجر  بقانون 
ا  �صخ�صً  3711 �إنز�ل  ملنع 
و�أفر�د  �لركاب  يت�صمنون 
�لطاقم من على منت �لباخرة. 
ويف هذ� �ل�صياق، �صكل رئي�س 
فريق  �آبي«  »�صينزو  �لوزر�ء 
بالتعاون  للكو�رث  ��صتجابة 
و�لعمل  �ل�صحة  وز�رة  مع 
وبدعم من قو�ت  و�لرفاهية، 
قامت  �لتي  �لذ�تي  �لدفاع 
�لعمالة  بتوفري عدد كبري من 
لتنفيذ  ودعم لوج�صتي �صخم 

عملية �حلجر �ل�صحي.
منذ  �لفريق  هذ�  وعمل 
على  �ل�صفينة  و�صول  بد�ية 
فتم  �لوقاية،  �إجر�ء�ت  دعم 
 10 عن  �لك�صف  �لبد�ية  يف 
بالفريو�س على منت  م�صابني 
�إدخالهم  ومت  �ل�صفينة،  هذه 
�إال  �لفور؛  على  �مل�صت�صفى 
يُلَِبّ  مل  �ل�صحي  �حلجر  �أن 
�لتوقعات و��صتمرت �حلاالت 
لترت�وح  �لظهور  يف  �جلديدة 
حالة   99 �إىل   80 بني  ما 
من  �الأخرية  �الأيام  يف  يومًيّا 
�لتي  �ل�صحي  �حلجر  فرتة 
 20 ويف  �أ�صبوعني.  ��صتمرت 
�الإعالن  مت   ،2020 فرب�ير 
عن �أول حالتي وفاة على منت 
�ل�صفينة، وو�صل عدد �حلاالت 

�ملوؤكدة �إىل 634 حالة.
النتقاد�ت  �ليابان  وتعر�صت 

�الإعالم  و�صائل  من  متعددة 
�إخفاق  ب�صبب  �لدولية 
مع  �لتعامل  يف  �إجر�ء�تها 
�للوم  وُوّجه  �ل�صفينة،  �أزمة 
لهم ب�صبب ما و�صفه �الإعالم 
�الإن�صان«  حقوق  بــ«تقييد 
وخلق  للركاب،  �لطبيعية 
�نت�صار  تتيح  خ�صبة  بيئة 
وت�صاعدت  �رشيًعا.  �ملر�س 
�أن  �صيما  ال  �النتقاد�ت،  هذه 
مثل  �ملتقدمة  �لدول  بع�س 
�أعادت  �ملتحدة  �لواليات 
منت  على  مو�طنيها  جميع 
 ،2020 فرب�ير   16 يف  طائرة 
�لدول  بع�س  تتمكن  مل  فيما 
�إال  �الأمر،  بهذ�  �لقيام  من 
على  �زد�دت  �ل�صغوط  �أن 
�حلكومة �ليابانية و�ملطالبات 
من جانب بع�س �لدول باإعادة 
�إىل  باالإ�صافة  مو�طنيها، 
�لياباين  �لد�خل  مطالبات 
�ليابانيني  �ملو�طنني  باإعادة 

�لعالقني على منت �ل�صفينة.
�لنهائي  �لنزول  مع  وتز�من 
منت  على  من  �لركاب  جلميع 
وتف�صي  �نت�صار  �ل�صفينة 
�أنحاء  جميع  يف  �ملر�س 
�ليابان من خالل �حلاالت �لتي 
باالإ�صافة  �كت�صافها،  يتم  مل 
�إىل �نتقال �لفريو�س بو��صطة 

ذلك،  ومع  �أخرى.  م�صادر 
�ل�صحي  �لنظام  قوة  �صاهمت 
�ل�صعبي  و�لت�صامن  �لوطني 
�لو�صع  على  �ل�صيطرة  يف 
حملة  ونتيجة  �ليابان.  د�خل 
تعر�صت  �لتي  �النتقاد�ت 
�ل�صفينة،  �أزمة  �ليابان يف  لها 
�إىل  �ليابانية  �حلكومة  �صعت 
�لتقليل من دور قو�ت �لدفاع 
مكافحة  �أعمال  يف  �لذ�تي 

�لفريو�س لبع�س �لوقت.
اأمننة »اإدارة الأزمة«:

على �لرغم من �أن قو�ت �لدفاع 
و�صع  لها  �ليابانية  �لذ�تي 
وهناك  �لد�صتور،  يف  خا�س 
ح�صا�صية د�ئمة ب�صاأن تو�صيع 
�حلكومة  �أن  �إال  �أدو�رها؛ 
�ليابانية قامت باإ�رش�كها هذه 
فريو�س  مو�جهة  يف  �ملرة 
 . » نا و ر كو «
�لرغم  وعلى 
من �النتقاد�ت 
�ملحتملة �لتي 
قد تتعر�س لها 
جر�ء ذلك، �إال 
�حلكومة  �أن 
هذ�  تبنت 
�خليار، خا�صة 
مع �لو�صع �لد�صتوري �ل�صعيف 
حيث  �لذ�تي،  �لدفاع  لقو�ت 
�ملحاِفظة  �حلكومة  �صعت 
�إ�صالح  �إىل  عاًما   73 ملدة 
وتنظيم  �لوطني،  �لد�صتور 
وفًقا  �مل�صلحة  قو�تها  و�صع 

لقو�عد قانونية �صارمة.
�لتا�صعة  �ملادة  تن�س  حيث 
�أنه  على  �لد�صتور  من 
�لياباين  �ل�صعب  »يتطلع 
�ل�صالم  �إىل  و�إخال�س  ب�صدق 
�أ�ص�س  على  �لقائم  �لعاملي 
ويتخلى  و�لنظام،  �لعدل  من 
كحق  �حلرب  عن  �الأبد  �إىل 
�لقيام  وعن  للدولة،  �صيادي 
تهديد  �أو  �أعمال عدو�ن  باأية 
حلل  كو�صيلة  �لعنف  بو��صطة 
ومن  �لدولية.  �لنز�عات 
�لبند  من  �لغاية  حتقيق  �أجل 
�ل�صابق، ال يتم �متالك قو�ت 
�أو  جوية  �أو  بحرية  �أو  برية 
غريها من �لقو�ت �لع�صكرية، 
بحقها  �لدولة  تعرتف  وال 
�أي  �حلروب«،  خو�س  يف 
يتخلى  �لياباين  �لد�صتور  �إن 
�حلروب،  خو�س  حق  عن 
�أنو�ع  من  نوع  �أي  ويحظر 
هذ�  وجاء  �لع�صكرية.  �لقوة 
�الإ�صالحات  بعد  �لد�صتور 
بعد  �أُجريت  �لتي  �لقانونية 

ومت  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب 
�لذ�تي  �لدفاع  قو�ت  �إن�صاء 
ثغرة  خالل  من  �ليابانية 
»�لقوة  بني  تُفّرق  قانونية 
�لدفاع  و«قدرة  �لع�صكرية« 

عن �لنف�س«.
�لذ�تي -وفًقا  �لدفاع  فقو�ت 
للمادة �ل�صابقة من �لد�صتور- 
باملعنى  »جي�ًصا«  تُعترب  ال 
من  �لرغم  على  �لتقليدي، 
على  �لو�قع  يف  تظهر  �أنها 
وقد  ذلك.  من  �لعك�س 
�حلكومة  و�جهت  و�أن  �صبق 
�ليابانية �صغوًطا من �لواليات 
�حللفاء  وبع�س  �ملتحدة 
هذه  دور  لتو�صيع  �الآخرين 
تعر�صت  ثم  ومن  �لقو�ت، 
لهم  ت�رشح  ع�صيب  لوقت 
�لد�صتورية �ملفرو�صة  �لقيود 

على قو�تها �مل�صلحة.
وبالرغم من جهود �حلكومة 
قو�ت  �إن�صاء  يف  �ليابانية 
�لدفاع �لذ�تي وتدريبها؛ �إال 
يتم�صك  �لياباين  �لد�خل  �أن 
مييل  وال  �لر�هن،  بالو�صع 
قوة  تعزيز  �جتاه  دعم  �إىل 
��صطرت  ولهذ�  �جلي�س، 

�إىل  �حلكومة 
بع�س  �إ�صناد 
ن�صطة  الأ �
�لقو�ت،  لهذه 
يت�صمن  �لتي 
�أبعاًد�  بع�صها 
مثل:  مدنية، 
�ل�صالم  حفظ 
 ، يل و لد �
و�مل�صاعد�ت 
 ، نية ن�صا الإ �
ذ  نقا الإ � و

و�ال�صتجابة  �لزالزل،  من 
من  �لعامة  �ل�صحة  لق�صايا 
�ل�صعب  ثقة  زيادة  �أجل 
ثم  ومن  �لقو�ت،  هذه  يف 
بع�س  باإجر�ء  لهم  �ل�صماح 
دورها  على  �لتعديالت 

تو�صيع  تت�صمن  قد  �لتي 
هناك  الحًقا.  �صالحياتها 
�حلكومة  من  د�ئم  حر�س 
�ليابانية على حت�صني �صورة 
هذه �لقو�ت، ولهذ� يف حالة 
�الأملا�س(  )�أمرية  �لباخرة 
م�صتعدة  �حلكومة  كانت 
متاًما لتوظيف هذه �لقو�ت 
حلل �الأزمة، ولكن بعد موجة 
�النتقاد�ت �لتي تعر�صت لها 

جتنبت �الإ�صارة �إىل دورها.
�ليابان  �صعي  ويرتبط 
�لدفاع  قو�ت  الإ�رش�ك 
�الأزمة  هذه  يف  �لذ�تي 
عام  ب�صكل  دورها  وتو�صيع 
باالجتاه  يتعلق  �آخر  ب�صبب 
�لعاملي لتو�صيع �الأدو�ر غري 
�مل�صلحة  للقو�ت  �لتقليدية 
�ملدنية«  �لق�صايا  و«�أمننة 
 S e c u r i t i z a t i o n (
 )of civilian issues
�ل�رشطة«  قو�ت  و«ع�صكرة 
 Militarization of(
حيث   ،)Police Forces
�ملا�صيان  �لقرنان  �صهد 
»�حتكار  من  �لدول  متكن 
�أ�صا�صي،  ب�صكل  �لقوة« 

وتوزيع �ملهمات لي�صبح دور 
�جلي�س مق�صوًر� على �لدفاع 
دور  وليقت�رش  �خلارجي، 
�ل�رشطة على �حلفاظ على 
�أن  على  �لد�خلي،  �ل�صالم 
يعمل كل منهما وفًقا الإطار 

ومبهام  منف�صل  قانوين 
ومعد�ت متمايزة مع �لقيام 
لكليهما.  خا�صة  بتدريبات 
�ل�صبعينيات  بد�ية  مع  ولكن 
»�ملنظور  هذ�  و�جه 
 )Paradigm( �لتقليدي« 
�زد�دت  عديدة  حتديات 
ب�صبب  �لباردة  �حلرب  بعد 
غري  �لتحديات  من  �لعديد 
ترتبط  �لتي  �لتقليدية 
بني  �حلدود  بتماهي 
�ملخدر�ت،  وجتارة  �لدول، 
�ل�رشعية،  غري  و�لهجرة 
�الإلكرتونية،  و�لهجمات 
وتدهور  �الأمو�ل،  وغ�صيل 
باالإ�صافة  �لبيئية،  �الأو�صاع 
�إىل �نت�صار �الأوبئة كظاهرة 
لالإقليمية  عابرة  دولية 

.)trans-regional(
ومع تز�يد تد�عيات »�لعوملة 
 negative( �ل�صلبية« 
يعد  مل   )globalization
مهام  بني  �لتقليدي  �لف�صل 
ممكًنا.  و�ل�رشطة  �جلي�س 
ففي �إطار �لعمليات �خلا�صة 
�ل�رشطة  قو�ت  قامت 
�ملعد�ت  با�صتخد�م 
 ، ية لع�صكر �
و�لتدريب �صبيه 
ت  يبا ر لتد با
�لتي  �لع�صكرية 
تتلقاها �لقو�ت 
يف  �مل�صلحة. 
مل  �ملقابل، 
تقت�رش  تعد 
�جلي�س  مهام 
�لقتال  على 
مناطق  يف 
بل  �حلروب، 
�حلروب  لت�صمل  �متدت 
ومو�جهة  �ملخدر�ت،  على 
�لتمرد و�الإرهاب، و�لكو�رث، 
و�الأزمات �لبيئية و�لطبيعية، 
مثل  مو�جهة  �إىل  باالإ�صافة 
باعتباره  �لفريو�س  هذ� 

ولهذ�  بيولوجًيّا،  تهديًد� 
�لعامل  دول  معظم  جلاأت 
-مبا فيها �ل�صني و�لواليات 
لال�صتعانة  �ملتحدة- 
�جلي�س  ومعد�ت  بخرب�ت 
يف مو�جهة �لطو�رئ، حيث 
�لعديد  يف  �جلي�س  قام 
على  بال�صيطرة  �لدول  من 
وحدود  �لوطنية  �حلدود 
و��صتُخدمت  �ملدن، 
لتطبيق  �لع�صكرية  �ملر�فق 

�أنظمة �حلجر �ل�صحي.
درو�س »ما بعد 

كورونا«:

باالعتماد  �ليابان  قامت 
�لتد�بري  من  �صل�صلة  على 
�نت�صار  ملو�جهة  �لوقائية 
و�عتمدت  كورونا،  فريو�س 
�لدفاع  قو�ت  على  خاللها 
ب�صبب  �ليابانية  �لذ�تي 
وجاهزيتها  تدريبها 
�لفريو�س،  هذ�  ملو�جهة 
كما جاء هذ� �العتماد على 
مبا  �صبيه  كاإجر�ء  �جلي�س 
�لدول  من  �لعديد  فعلته 
�الأخرى، ومتا�صًيا مع �أجندة 
�لتي  �لد�خلية  �الإ�صالحات 
�ليابانية  �حلكومة  ت�صعى 
ذلك  ومع  الحًقا.  لتطبيقها 
�ل�صيا�صية  �الأنظمة  فاإن 
�لياباين  بالنظام  �ل�صبيهة 
�الإجر�ء�ت  كل  تعترب 
تدخاًل يف �حلقوق  �لطارئة 
�الأ�صا�صية للناخبني، وبالتايل 
خماطر  على  تنطوي 

�صيا�صية عالية.

خال�سة القول
�ملو�طنون  �عترب  �إذ�  �إنه 
�الإجر�ء�ت  هذه  مثل 
فاإنها  وفعالة  مالئمة 
�صيا�صي«  مال  »ر�أ�س  توفر 
 ،)Political Capital(
�نتقاد�ت  و�جهت  �إذ�  �أما 
�ملو�طنني  من  متعددة 
مالئمة  غري  �عتبارها  ومت 
توؤدي  فقد  فعالة  غري  �أو 
�صعبية  من  �النتقا�س  �إىل 
�لدول  بع�س  يف  �حلكومات 
�أن  غري  و�الآ�صيوية.  �لغربية 
�ليابانية  �حلكومة  فعل  رد 
�حلالة،  هذه  يف  �ملرن 
�إ�رش�ك  على  وحر�صها 
تدريجي؛  ب�صكل  �جلي�س 
باأهمية  وعيها  مدى  يرُبز 
�ل�صيا�صي،  �ملال  ر�أ�س 
ينطوي  �لتي قد  و�ملخاطر 

عليها عدم �الهتمام به.

مل تعد املوؤ�س�سات املدنية يف الدول الغربية والآ�سيوية قادرًة  مبفردها على مواجهة النت�سار وا�سع النطاق لفريو�س كورونا، اإذ تزايد العتماد على 
اجليو�س نتيجًة لأمننة التهديدات الوبائية، واحلاجة لفر�س اإجراءات احلجر ال�سحي وحظر التجوال يف مناطق تف�سي الأوبئة، واإلزام املواطنني 
مة للحركة، بالإ�سافة لتعزيز ودعم قدرات قطاع الرعاية ال�سحية املدين، وت�سييد م�ست�سفيات ومن�ساآت �سحية  بتطبيق القوانني والقواعد املنِظّ

جديدة ب�سورة �سريعة وغريها من املهام غري التقليدية للجيو�س يف مواجهة الأزمات ال�سحية. وُتعد اليابان من اأبرز الدول التي �سارعت اإىل 
ال�ستعانة بقوات الدفاع الذاتي يف مواجهة »اأزمة كورونا«، وهو ما يت�سل بالتغري التدريجي يف وظيفة قوات الدفاع الذاتي اليابانية، والتو�سع يف 

اخت�سا�ساتها، وتعزيز ت�سليحها، وذلك �سمن حتولت فارقة ت�سهدها العالقات املدنية الع�سكرية يف طوكيو. 

اليابان منوذجًا:

ملاذات�صاعداالعتمادعلىاجليو�شيفمواجهة»كورونا«؟

على الرغم من اأن قوات الدفاع الذاتي 
اليابانية لها و�سع خا�س يف الد�ستور، 
وهناك ح�سا�سية دائمة ب�ساأن تو�سيع 

اأدوارها؛ اإل اأن احلكومة اليابانية قامت 
باإ�سراكها هذه املرة يف مواجهة فريو�س 

»كورونا«.

مع تف�سي فريو�س »كورونا« على منت باخرة 
 Diamond( »الرحالت »اأمرية الأملا�س

العديد  �سمت  الربيطانية، والتي   )Princess
من اجلن�سيات وو�سلت اإىل املوانئ اليابانية، 
اأعلنت احلكومة اليابانية يف 5 فرباير 2020 
اأن الفريو�س منت�سر على منت هذه ال�سفينة، 

ومت�ّسكت طوكيو بقانون »احلجر ال�سحي« ملنع 
ا يت�سمنون الركاب واأفراد  اإنزال 3711 �سخ�سً

الطاقم من على منت الباخرة.



كورونا  فريو�س  عودة  عن 
لأ�شخا�س تعافوا، ي�رشح »عطية« 

الطبية  الفريو�شات  خمت�س 
ال�شلوك  هذا  بال�شني،  واملناعة 

الإ�شابة  »عودة  بقوله:  للفريو�س 
فقط  حدث  �شعيفة،  بن�شب  وارد 
مع نحو 10 حالت يف العامل، منها 
فريو�س  اأمام  نحن  ال�شني،  يف   3
العدوى  تكنيك  جنهل  غام�س 
ج�شم  داخل  حياته  ودورة  به 

الإن�شان«.
بفريو�س  الإ�شابة  �شبب  وعن 
»هناك  يو�شح:  جمدداً،  كورونا 
ف�شل  اجل�شم  اأن  الأول  احتمالن؛ 
خالل  م�شادة  اأج�شام  تكوين  يف 
وبالتايل  بالفريو�س  الإ�شابة 

اأن  احلالت  تلك  على  �شهاًل  كان 
ت�شاب جمدداً لعدم وجود ح�شانة 
قيد  زال  ما  اأمر  وهو  متنعها، 
البحث لأنه غريب يف علم املناعة 

والهند�شة الوراثية والأمرا�س«.
الحتمال الآخر، بح�شب »عطية«، 
اأحد  داخل  اختباأ  الفريو�س  اأن 
اأع�شاء اجل�شم كالرئة اأو غريه من 
يوماً،  نكت�شفها  قد  التي  الأع�شاء 
جمدداً  عدوى  عمل  يف  ويت�شبب 
جل�شم الإن�شان، رغم ظهور �شلبية 

احلالة يف الفحو�شات.
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�سلبية نتائج فريو�س كورونا.. 
ملاذا ال تعني �سفاء امل�ساب متاما؟

�سلبية الفح�س االأول.. بداية تعايف 

جاءت  حتاليلهم  نتائج  اأن  رغم 
اجلديد  كورونا  لفريو�س  �شلبية 
يزالون  ل  لكنهم   ،)19 )كوفيد- 
للعزل،  املخ�ش�س  بامل�شت�شفى 
غريباً  يبدو  قد  الذي  الأمر 
للوهلة الأوىل، تك�شفه معلومة اأن 
اإعادة  اإىل  م�شاب كورونا يحتاج 
حتليل مرة ثانية، بعد 48 �شاعة، 

قبل التاأكد من �شفائه متاماً.
اأن  طبيان،  م�شدران  واأو�شح 
�شلبية نتائج حتليل »بي �شي اآر« 
تعايف  بداية  تعني  الأوىل  للمرة 
ولي�س  كورونا،  فريو�س  م�شاب 

امتثاله التام لل�شفاء.
يف  خمت�س  ف�رشه  نف�شه  الأمر 
واملناعة  الطبية  الفريو�شات 
هناك  اإن  بقوله  بال�شني، 
الوراثية  للمادة  بقاء  احتمالية 
للفريو�س يف العينة، ولكن برتكيز 
اآر«  �شي  »بي  يظهره  ل  �شعيف 
يف الفح�س الأويل، ما ي�شتدعي 
�شاعة،   48 بعد  التحليل  اإعادة 
الفريو�س  كان  اإذا  ما  للتاأكد 

ن�شطاً اأم ل.
اآر«،  �شي  الـ«بي  حتليل  ويك�شف 
وجود احلم�س النووي للفريو�س 

داخل ج�شم الإن�شان من عدمه، 
للفريو�س،  الفعالة  املادة  وهو 
وي�شبب  يتكاثر  خاللها  من  التي 

العدوى.
امل�رشية،  ال�شحة  واأعلنت 
حالت   7 �شفاء  الأربعاء، 
كورونا  فريو�س  م�شابي  من 
من  وخروجهم  امل�شتجد 
اإجمايل  من  العزل،  م�شت�شفى 

حتاليلها  نتائج  حتولت  حالة   27
لفريو�س  �شلبية  اإىل  اإيجابية  من 
تلقيها  بعد  )كوفيد-19(،  كورونا 
اإىل  بالإ�شافة  الطبية،  الرعاية 
املكت�شفة  الأوىل  احلالة  تعايف 
كان  اأجنبي  ل�شخ�س  م�رش  يف 
حاماًل للفريو�س، لي�شبح اإجمايل 

املتعافني 8 حالت حتى الآن. 
ت�شاوؤلت  اأثار  الإعالن  هذه 

التي  احلالت  بقاء  �شبب  حول 
اإيجابية  من  نتائجها  حتولت 
العزل،  م�شت�شفى  داخل  ل�شلبية 
وجود  احتمالية  يعني  هذا  وهل 
داخل  امل�شتجد  كورونا  فريو�س 
اأج�شامهم ومل يظهر يف التحليل 
الأول، اأم اأن الأمر ل يعدو �شوى 
مزيد من الطمئنان عليهم قبل 

مغادرتهم.

م�شابي  على  الإبقاء  �شبب 
رغم  امل�شتجد،  كورونا  فريو�س 
�شي  الـ«بي  حتليل  �شلبية  ظهور 
اآر« بقولها: »نتعامل مع فريو�س 
غري معروف وما زالت الأبحاث 
ب�شاأنه،  جترى  والدرا�شات 
وبالتايل ل اأحد يعلم بعد ما اإذا 
كان قادراً على الختباء والظهور 

جمدداً اأم ل«.
وت�شيف: »جنري حتليل )بي �شي 
اآر( مرة اأخرى بعد 48 �شاعة لأي 
وهو  كورونا،  بفريو�س  م�شاب 
منظمة  تو�شية  مع  يتما�شى  ما 
يكون  حتى  العاملية،  ال�شحة 
اأننا  خا�شة  ماأمن،  يف  اجلميع 
نتيجة  تظهر  م�شاب  اأي  نعزل 
له  التحليل  اإعادة  حلني  �شلبية 

بعد 48 �شاعة«.
يف  النووي  احلم�س  ظهور  اإن 
العينة يعني اأن ال�شخ�س م�شاب 
بفريو�س كورونا، ولأن الفريو�س 
الفريو�شات  بقية  �شاأن  �شاأنه 
داخل  دورته  وياأخذ  التنف�شية 

تغلب  حلني  الإن�شان  ج�شم 
املناعة عليه، نقوم بعزل احلالة 
�شي  الـ«بي  حتليل  اإجراء  حلني 

اآر«.
»اإذا جاءت نتيجة التحليل �شلبية 
فهذا يعني بداية تعايف املري�س 

ولي�س اكتمال �شفائه، لهذا جنريه 
مرتني، ونبقي على احلالت مبا 
نتائجهم  �شلبية  ثبتت  من  فيها 
كاإجراء احتياطي  ملدة 14 يوماً 
ال�شفاء  من  والتاأكد  للمتابعة 
الإجراءات  وحول  متاماً«.  
يو�شح  العزل،  داخل  الطبية 
الطبيب: »فريو�س كورونا هو يف 
الأ�شل عدوى تنف�شية مثل بقية 
تختلف  حالة  وكل  الفريو�شات، 
الطبيب  فاإن  لهذا  غريها،  عن 
هل  يحدد  من  هو  املعالج 
امل�شاب يحتاج اإىل م�شاد حيوي 
اأو  املناعة  كفاءة  لرفع  اأدوية  اأم 
م�شكنات لتخفي�س احلرارة وتتم 
متابعة احلالة قبل اإجراء حتليل 

الـ)بي �شي اآر(«.

ملف كورونا 
هل حتليل »بي �سي اآر« كاٍف؟

بال�شني،  �شاتنو  بجامعة  الطبية  الفريو�شات  اأ�شتاذ  عطية  فايد 
اآر( ملرة  �شي  )بي  نتيجة حتليل  على  العتماد  »ل ميكن  يقول 
متتالية  مرات   3 التحليل  جنري  احلالت  بع�س  ففي  واحدة، 
بنف�س الظروف التي اأجرى فيها اأول مرة، حتى نعتمد النتيجة 
واإيجابية  �شلبية  مع  ون�شاطه  الفريو�س  ن�شبة  لنا  حتدد  التي 

احلالة«.
م�شابة  عينات  فح�س  يف  حالياً  ي�شارك  الذي  عطية،  ويف�رش 
بقوله:  التحليل  اإعادة  يف  ال�شبب  ال�شني،  يف  كورونا  بفريو�س 
»حتليل )بي �شي اآر( كتقنية قد تكون م�شحوبة ببع�س امل�شاكل؛ 
اأبرزها ما هو متعارف بيننا كمتخ�ش�شني يف جمال الفريو�شات 
واملناحة، وهي حالة املوجب ال�شعيف وتعني اأن العينة ل تزال 
بها املادة الوراثية للفريو�س ولكن تركيزها �شعيف، وحينها ل 
يظهر رقم )بي �شي اآر( الدال على اإيجابية احلالة، وعليه نعيد 
اأخرى بعد 48 �شاعة، لنكون تركنا املجال  التحليل مرة  اإجراء 
للفريو�س لين�شط، يف حال كان ما زال موجوداً، وبالتايل ميكن 

قراءته«.
ويك�شف املخت�س بقوله: »حالياً عندما تر�شل لنا عينات من بوؤر 
 ،ct scan الإ�شابة مل�شت�شفى اجلامعة بال�شني، نتعامل بتقنية
وهي الأ�شعة املقطعية على الرئة بحيث نرى بو�شوح الفريو�س، 
نرى  لأننا  عدمها،  من  احلالة،  �شلبية  يف  تف�شل  تقنية  وهي 

الفريو�س بجميع تفا�شيله �شواء اأهداب اأو عناقيد اأو كا�شات«.

كيف تتجنب مل�س وجهك حتى ال 
ت�ساب بالفريو�س؟

يجعلنا  �شبب  ثمة 
لالإ�شابة  عر�شة  اأكرث 
بالعدوى، ول �شيما يف 
الأوبئة،  تف�شي  حالة 
فريو�س  وباء  مثل 
امل�شتجد،  كورونا 
من  نكرث  اأننا  وهو 
فما  وجوهنا.  مل�س 
الأ�شباب التي تدعونا 
وكيف  للم�س وجوهنا 

نتالفى هذه العادة؟
اأكرث  جتعلهم  الأ�شف  ومع  الب�رش  عليها  درج  غريبة  عادة  ثمة 
وهي  الأوبئة،  تف�شي  عند  خا�شة  بالأمرا�س،  لالإ�شابة  عر�شة 

عادة مل�س الوجه.
وهناك اأنواع قليلة من احليوانات ت�شاركنا هذه العادة، لكننا كثريا 
ما نلم�س وجوهنا دون اأن ن�شعر. ولحظ باحثون اأنه من ال�شائع 
والأنف  بالفم  املحيطة  واملناطق  ذقونهم  النا�س  يلم�س  اأن 
فعالة  و�شيلة  ت�شبح  قد  العادة  هذه  اأن  امل�شكلة  لكن  والعينني. 

لنقل العدوى بالفريو�شات، مثل فريو�س كورونا امل�شتجد.
بجامعة  العدوى  مراقبة  خبرية  ماكلوز،  لو�س  ماري  واأجرت 
راقبت   ،2015 عام  يف  درا�شة  �شيدين،  يف  ويلز  �شاوث  نورث 
اأن  اأ�شرتاليا، ولحظت  الطب يف  كلية  �شلوكيات طالب  خاللها 
الطالب مل�شوا وجوههم مبعدل 23 مرة يف ال�شاعة، رغم اأنهم 

من املفرت�س اأن يكونوا اأكرث وعيا مبخاطر مل�س الوجه.
لأنه  بالأمرا�س،  لالإ�شابة  عر�شة  اأكرث  الوجه  مل�س  يجعلنا  اإذ 
ي�شاعد يف ن�رش الفريو�شات والبكترييا التي تلت�شق باأيدينا بعد 
ولهذا  الأ�شخا�س.  حتى  اأو  املحيطة  البيئة  يف  الأ�شطح  مل�س 
فر�س  من  للحد  الوجه  مل�س  من  ال�شحية  املنظمات  حذرت 

انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد.
لكن ملاذا نلم�س وجوهنا وكيف نقلل من هذه 

العادة؟
لإبعاد  اأو  نف�شها  لتنظيف  العادة  لهذه  احليوانات  تلجاأ  وبينما 
وجوههم  يلم�شون  الب�رش  فاإن  نف�شها،  عن  والآفات  احل�رشات 

لأ�شباب ل ح�رش لها.
باأملانيا،  ليبزيغ  بجامعة  نف�س  عامل  غرانوولد،  مارتن  ويقول 
وتنظيم  النف�س  ل�شبط  تنظيمية  حركات  هو  الذات  مل�س  اإن 
الآخرين،  مع  التوا�شل  دائما  منها  الغر�س  ولي�س  النفعالت، 
وكثريا ما تكون ل �شعورية اأو �شبه �شعورية. وتلعب �شلوكيات مل�س 
الذات دورا اأ�شا�شيا يف جميع العمليات املعرفية والنفعالية لدى 

جميع النا�س.

عودة االإ�سابة بكورونا واردة الحتمالني



التزاحم اجلنوين على املحالت 
الغذائية وال�صيدليات هذه الأيام 
بحثا عن كل ما يوؤكل اأو ي�رشب 
والوقاية  للتخزين  ي�صلح  اأو 
عليها  الأويل، معطوف  والعالج 
والإجراءات  الحتياطات 
ال�صخ�صية واملجتمعية "التي ل 
مثيل لها" يف مواجهة فايرو�س 
مظاهر  كلها  كورونا..هي 
اأن  وهو  واحد،  �صيء  على  تدل 
الإن�صان يتجنب املر�س، خ�صية 

من املوت.

اخلوف من املوت
ي�صتوي يف ذلك من يوؤمن بوجود 
يوؤمن بذلك.  جنة ونار، ومن ل 
يكفي  ما  عمل  باأنه  يعتقد  من 
يعتقد  ومن  اجلنة  كفة  لرتجيح 
لتجنب  املزيد  عمل  عليه  باأن 
بهذه  يكرتث  ل  ومن  النار. 

امل�صاألة اأ�صال.
طبيعة  هو  املوت  من  فاخلوف 
ب�رشية، ل عالقة لها مبا �صوف 
اإن�صان  يوجد  بعده. فال  يحدث 
ب�صيناريو  يقينه  مدى  بلغ  مهما 
يقدم  اأن  ميكن  املوت،  بعد 

طوعا على تعري�س نف�صه لهذه 
التجربة.

اإىل ا�صتنتاج،  هذا الأمر يقودنا 
احلياة  على  احلر�س  اأن  وهو 
اإىل  بالن�صبة  عظيم  �صاأن  هو 
الإن�صان، وبالتايل من املفرت�س 
احلر�س  هذا  مظاهر  نرى  اأن 
واملجتمعات  الدول  يف  تتجلى 
وحتت  الأوقات  خمتلف  يف 

جميع الظروف.

اخلوف من املوت هو 
طبيعة ب�شرية، ال عالقة 
لها مبا �شوف يحدث بعده

اأن احلر�س  الأمر املوؤ�صف هو 
من  يخرج  ل  احلياة  على 
احليز  اإىل  ال�صخ�صي،  الإطار 
العام املتمثل يف احلر�س على 
ي�صاطروننا  الذين  الآخرين 
نف�صه.  والزمان  املكان 
"الفزعة"  مظاهر  رغم  واأنه 
فاإنها  اأحيانا،  و"النخوة" 
مفردات  اإىل  ترتد  ما  �رشعان 
وم�صوغات تغلب ال�صاأن اخلا�س 
الدينية  اأو  العقائدية  "الأنا"  اأو 

اأو القومية.

االأمرا�ض تهزاأ باختالفاتنا

ل  الأمرا�س  اأن  البديهيات  من 
واآخر، وهي ل  اإن�صان  تفرق بني 
تكرتث بدين اأو جن�صية اأو لون اأو 
فالتعامل  ثم  ومن  الب�رش.  عرق 
ياأخذ  اأن  اأي�صا  ينبغي  ل  معها 
التي  الفروق،  هذه  اعتباره  يف 
مادة  حال،  اأية  على  ت�صلح  ل 
ال�صتهداف،  اأو  والغلبة  للتمايز 

اأيا كان الدافع وراء ذلك.
ومن باب اأوىل اأن يتذكر الإن�صان 
احلياة  على  احلر�س  اأن  نف�صه، 
واأنه  الب�رش،  جميع  لدى  غريزة 
لي�س فريدا يف ذلك. بل عليه اأن 
اأو  اأثمن  اأن حياته لي�صت  يت�صور 
الآخرين، حينما  اأغلى من حياة 
مقايي�س  �صمن  ذلك  يو�صع 
احلياة يف معناها العام وال�صامل 
والذي يتجاوز العقائد والق�صايا 

الإميانية اأو ما �صابه ذلك.
هذا احلديث مهم لأن كثريا من 
النا�س ين�صى احلقيقية البديهية، 
فريو�س  عليها  اأيقظنا  التي 
اجلن�س  وحدة  وهي  كورونا، 
الت�رشف  على  وي�رش  الب�رشي، 

درجة  ب�رش  هناك  اأن  لو  كما 
تبعا  عا�رشة،  درجة  وب�رش  اأوىل 

لنتماءاتهم.

الذكرى تنفع االإن�شان

والرغبة  املوت  من  اخلوف  اإن 
جميع  تقريبا  توحد  احلياة  يف 
النقطة  هذه  وعند  الب�رش. 
تت�صاءل الفروقات والختالفات 
والقومية  واملذهبية  الدينية 
والعرقية، بل تت�صاءل اخلالفات 
ويعجب  الأخرى.  والنزاعات 
كنا  هل  ويت�صاءل:  الإن�صان، 
اإىل فريو�س كورونا  بحاجة حقا 

لكي ينبهنا اإىل هذه احلقيقة؟
هل نحن بحاجة اإىل وباء عاملي 
يعي�س  اإن�صان  اأي  اأن  ندرك  لكي 
الأر�س  بقاع  من  بقعة  اأية  يف 
الأ�صكال  من  ب�صكل  بنا  يت�صل 
ل  ب�صورة  ي�صلنا  ي�صيبه  ما  واأن 

نتخيلها اأحيانا؟

واإدراك حقيقة وحدة 
اجلن�ض الب�شري عقليا 
ووجدانيا، تختلفا عن 

اإدراكها عمليا

على  ذلك  ينطبق  ل  بالطبع 
النبات  اأن  احلقيقة  فقط.  الب�رش 
واحليوان وكل ما هو موجود على 
وجه الأر�س ي�صرتك معنا يف دورة 
�رشر  اأي  واأن  الطبيعية،  احلياة 
اأو  ب�صورة  ينعك�س  عليها،  يقع 
باأخرى على منط حياتنا، عاجال 
اأو اآجال. وهذا هو املنطق الذي 
النا�صطني  من  العديد  يحرك 
للدفاع  العامل  حول  والنا�صطات 
ينقر�س  يكاد  نوع  حماية  عن/اأو 
ذلك  قول  طبعا  هناك.  اأو  هنا 
اأ�صهل بكثري من تطبيقه. واإدراك 

الب�رشي  اجلن�س  وحدة  حقيقة 
عن  تختلفا  ووجدانيا،  عقليا 
اإدراكها عمليا. لأن الإن�صان وبعد 
ما  �رشعان  الأزمات،  انق�صاء 
وين�صى  الأولية  حالته  اإىل  يعود 
تلك  من  امل�صتخل�صة  الدرو�س 
التذكري  املهم  من  لكن  الأزمات. 
مبا اأن احلياة كلها هي عبارة عن 
عملية تذكر وتذكري. ولعل الأزمة 
هي  كورونا،  مع  احلالية  العاملية 
من هذه الزاوية، حماولة لتذكرينا 
احلياة  بديهيات  ببع�س  جميعا 

التي ن�صيناها اأو تنا�صيناها.
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وحلمهُخلقهعظمة
اهللصلى�وعفوه

عليهو�صلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها 

كانت خلق ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �صهادة رب 

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

، ويف ذلك قول عائ�صة اأم املوؤمنني ر�صي اهلل عنها 
حني �صئلت: كيف كان خلق ر�صول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�صلة خري يف القرءان هي 

يف ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.
وقالت عائ�صة ر�صي اهلل عنها يف و�صف خلقه 

اأي�صاً:«مل يكن ر�صول اهلل فاح�صاً ول متفح�صاً ول 
يجزي ال�صيئة ال�صيئة ولكن يعفو وي�صفح وقالت: ما 
انتقم ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم لنف�صه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �صعيد اخلدري ر�صي اهلل عنه: 
كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأ�صد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �صيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�صافه �صلى 

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

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

عليه ال�صالة وال�صالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �صرباً، ومع اإ�رشاف اجلاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�صالة وال�صالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�صحابه 

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

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

وروى اأن�س بن مالك ر�صي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وعليه برد غليظ 
احلا�صية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �صديدة 

حتى اأثرت حا�صية الربد يف �صفحة 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�صكت عليه ال�صالة وال�صالم ثم قال: املال مال اهلل 

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

اهللرحمةهياهللعطاء
العطاء اجلامع، املانع، ال�صامل، الوا�صع، 
اهلل  عطاء  مطلق،  نقول:  اأن  الأ�صح  اأو 
هي رحمة اهلل . من معاين الرحمة :  من 
النَّا�َس  اأََذْقنَا  الرحمة قال: ﴿َواإَِذا  معاين 
]�صورة  تُْهْم﴿  َم�َصّ اَء  �رَشَّ بَْعِد  ِمْن  َرْحَمًة 

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

ال�صديد �رشاء، الكفاية رحمة، اخلالفات 
الزوجية �رشاء، ال�صعادة الزوجية رحمة، 
الأولد  �رشاء،  امل�صاك�صون  الأولد 

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

َتُْكُروَن﴿

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

الآية:9[
 معنى ذلك: كل �صيء مريح، رحمة اهلل 
كل �صيء م�صعد، رحمة اهلل كل �صيء ي�رش 

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

لكلاإن�صانفطرةتتفقمعمنهجاهللعزوجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�صان اإىل بع�س امل�صطلحات �صمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�صجم مع 

الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�صليمة يف اأ�صل خلقها تعرفها، الق�صاء الربيطاين ياأخذون ع�رشة من 
الطريق يعر�صون عليهم جرمية بح�صب الفطر ال�صليمة قد يك�صفون احلقيقة، الإن�صان له فطرة �صليمة 

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

نهاك عن �صيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �صميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�صان معروفاً، و�صمي ال�صيء الذي تاأباه 
الفطر ال�صليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�صيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴿  ) �صورة 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�صن لكن يف الأمراء اأح�صن، واحلياء ح�صن لكن يف الن�صاء اأح�صن، وال�صخاء ح�صن 

لكن يف الأغنياء اأح�صن، وال�صرب ح�صن لكن يف الفقراء اأح�صن، والتوبة ح�صن لكن يف ال�صباب اأح�صن. 
يعني ال�صاب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�صخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�صرب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�صد، اأحب الطائعني، وحبي لل�صاب الطائع اأ�صد، اأحب املتوا�صعني، وحبي 
للغني املتوا�صع اأ�صد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�صد، واأبغ�س ثالثاً، وبغ�صي لثالث اأ�صد، 
اأبغ�س الع�صاة، وبغ�صي لل�صيخ العا�صي اأ�صد، اأبغ�س املتكربين، وبغ�صي للفقري املتكرب اأ�صد، اأبغ�س 

البخالء، وبغ�صي للغني البخيل اأ�صد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�صتِح فا�صنع ما �صئت على معنيني: اإن مل ت�صتِح فال خري فيك، واإن مل 

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

�صورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�صالم 
و�صطي.

كورونايهزاأباختالفاتناالدينيةوالقومية!



بقلم: ح�سان عمر ملكاوي
كاتب �أردين – مقيم يف 

�سلطنة عمان

�أن  وجل  عز  �ملوىل  ندعو  بد�ية 
يجنب �لأمتني �لعربية و�لإ�سالمية 
�لوباء  ي�ستبدل  و�ن  مكروه  كل 
فرد،ومما  لكل  و�لعافية  بال�سحة 
وباء كورونا خطر  �إن  فيه  ل �سك 
وبغ�ض  و�ل�سعوب،  �لمم  د�هم 
بيولوجية  حربا  كان  �ن  �لنظر 
�قت�سادية  �أهد�ف  ذ�ت  حربا  �و 
عاملية  قوى  ت�سكيل  �إعادة  �أو 
�لقت�سادية،  �لناحية  من  وخا�سة 
ولكنه �ي�سا ي�سكل فح�سا لنتماء 
وي�سكل  ووعيه،  وتعاونه  �ملو�طن 
وقدرتها  �لدول  �متحانا جلاهزية 
ومتيز  �لزمات  مع  �لتعامل  يف 
�لقدر�ت  و�ختالف  �لكفاء�ت 

�أخرى  �إىل  دولة  من  و�لمكانيات 
ومن  �آخر  لإىل  �سخ�ض  ومن 
ولكن  �آخر،  م�سوؤول  �إىل  م�سوؤول 
�ن  �ل�ساأن  هذ�  يف  �حلتمية  من 
كل دولة وكل م�سوؤول وكل مو�طن 
يقدم  �أن  جاهد�  يحاول  �سالح 
�و  �مكانيات  من  عنده  ما  �أف�سل 
�و قدر�ت فكرية  �و ت�سحية  فكر 
باأقل  �لأزمة  لإنهاء هذه  �أو مادية 
بالقر�ر�ت  ��سيد  و�نني  �لأ�رض�ر، 
�سعوبتها،  كانت  مهما  �حلكومية 
وما علينا �إل �لمتثال لها و�لتعاون 
مع �جهزتنا �حلكومية و�لجر�ء�ت 
�لوقائية و�تباع �لتعليمات �ل�سحية 
�ل�سو�ق  على  �لتهافت  وعدم 
�لفو�سى  وعدم �ملبادرة �ىل ن�رض 
حالة  �ي  وت�سخيم  و�لإ�ساعات 
و�لن�رض  �لتعظيم  يجب  بل  �سلبية، 
تاليف  وحماولة  لاليجابيات، 

بالت�سخيم  يكون  ل  �ل�سلبية 
ول  �لهادم  �لنتقاد  بن�رض  ول 
ملو�قع  �ل�سلبي  بال�ستخد�م 
بت�سفية  ول  �لجتماعي  �لتو��سل 
�حل�ساب مع �أي م�سوؤول فالأوطان 
�ل�سخ�سية  �حل�سابات  من  �أهم 
�جلميع  فوق  و  للجميع  و�لوطن 
�دعو  و�نني  �جلميع،  من  و�هم 
�لقطاع �خلا�ض و�لندية و�لفر�د 

�إىل  �ملجتمعي  �لعمل  ومنظمات 
�لمتثال �أول للقر�ر�ت �حلكومية، 
�لدعم  بتقدمي  �ملبادرة  وثانيا 
منظم  ب�سكل  ولكن  و�لفكار 
�حلكومية  �لأجهزة  مع  وبالتعاون 
و�سمن �لقنو�ت �لر�سمية وحتقيق 
جمتمعية  م�سوؤولية  منظومة 

م�سرتكة مع �لجهزة �حلكومية.
�مل�سلحة  تغليب  جميعا  وعلينا 

�لوطنية  �إىل  و�لحتكام  �لعامة 
و�لبتعاد  و�ل�سادقة  �خلال�سة 
تهدم  �لتي  �لفتاكة  �ل�ساعات  عن 
ومن  �لفو�سى،  وتن�رض  �لدول 
�ل�رضوري بل من �لو�جب يف مثل 
مع  فقط  �لتعامل  �حلالت  هذه 
و�خذ  للدولة  �لر�سمي  �لعالم 
�ل�سحيح  م�سدرها  من  �ملعلومة 
�أو  بلغت  مهما  �لإجر�ء�ت  وتقبل 
�حيانا  فالعالج  بق�سوتها،  �سعرنا 
لي�ض  �لدو�ء  وطعم  بالكي  يكون 
وممتعا،  حلو�  يكون  �ن  �رضطا 
ورف�ض  �لبتعاد  �جلميع  وعلى 
من  وهناك  هنا  ويقال  يكتب  ما 

��سحاب �لنفو�ض �ل�سعيفة.
من  �أكرب  و�آثاره  كبري  �حلدث  نعم 
و�خل�سارة  �سعبه  ونتائجه  �لتوقع 
علينا  قدر،  هذ�  ولكن  عظيمة، 
وعلى  به  و�لميان  معه  �لتعامل 

�لتوحد،و�لتكاثف  �جلميع 
و�لوقوف �سفا و�حد� يف مو�جهة 
�لتي  و�لتغلب على �ملحنة  �لأزمة 

�أ�سابت �جلميع دون ��ستثناء
مبا  يقا�ض  ل  �لنتماء  �إن  و�أخري� 
بل  �لفرد،  عليه  ويح�سل  ياأخذ 
مبا يقدم ويعطي لوطنه وجمتمعه 

و�أمته ولالإن�سانية جمعاء،
و�هلل �أ�سال �أن تنجلي �لغيمة ويزول 
�لوباء ويعم �لأمن و�لأمان و�أن ينعم 
�ملوىل عز وجل بال�سحة و�ل�سعادة 
على �أمتنا �لعربية و�لإ�سالمية،�إنه 
نعم �ملوىل ونعم �لن�سريوحمى �هلل 
و�سدد  وقياد�ت  �سعوبا  �لأوطان 
�حلكومات  كل  �خلري  طريق  على 
و�مل�سوؤولني ووفق �هلل �جلميع ملا 
هو خري و�سالح �أنه على كل �سيء 
يكون  بقية  بالعمر  كان  و�أن  قدير 

حلديثنا بقية
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فالعامل  جلل،  �لأمر  �سحيح   
مرتبك  منه  جزء  و�جلز�ئر 
و�لهيئات  و�ملد�ر�ض  �جلامعات 
)با�ستثناء  و�خلدماتية،  �لعمومية 
�ل�سحي  بالأمن  �ملتعلقة  تلك 
وت�رضيح  غلقها  مت  و�لقومي( 
�إىل  �إ�سافة  ؟،  و�لطلبة  �لتالميذ 
�إلغاوؤها،  يتم  �لتظاهر�ت  كل 
وبائية  �أزمة  �أخطر  كارونا  �إنها 
فهل  �لثالثة،  �لألفية  يف  عاملية 
�لعمرة  تاأجيل  من  �أكرث  هناك 
هناك  وهل  ..؟،  �هلل  بيت  وزيارة 
�جلمعة  �سالة  تعليق  من  �أكرث 
من  �أكرث  هناك  وهل  و�جلماعة 
�إلغاء رحالت جوية وبحرية وغلق 
هناك  هل  �لربية..؟،  �حلدود 
�أكرث من �إلغاء �جتماعات ر�سمية 
هناك  وهل  حكومية..؟  ولقاء�ت 
�أكرث من �لدعوة �إىل �لتز�م �لبيوت 
لل�رضورة  �إّل  مغادرتها  وعدم 
�لطو�رئ  حالة  �إنها  ..؟  �لق�سوى 
و�سفها  �لتي  �لطو�رئ  �سبه  �أو 
لالأمة  خطابه  يف  تبون  �لرئي�ض 

تز�منت  و�لتي  �لثالثاء،  �سهرة 
�لرعية  �إ�سابة  �كت�ساف  مع 
من  ع�رض  �لتا�سع  يف  �لإيطايل 
�سهر فيفري �ملن�رضم، و�أما هذ� 
�ملوقف �جللل من �ملفرو�ض �أن 
وحكومتنا  دولتنا  مع  كلنّا  نتكتل 
وبرملاننا  ومعار�ستنا  و�أحز�بنا 
وجمعياتنا  �لر�سمية  وهيئاتنا 
ومنظماتنا �جلماهريية، �إىل غاية 
و�مل�ساركة  �ملحنة،  هذه  جتاوز 
على  �لقادرة  �حللول  �بتكار  يف 
تقلي�ض فاتورة �خل�سائر وحماية 
�أعزها �هلل وكّرمها،  �لتي  �لأرو�ح 
وبزن�سة  جتارة  كل  عن  و�لبتعاد 
ينفع  لن  و��ستغالل،  و�سم�رضة 
�ساحبه ل يف �لدنيا ول �لآخرة... 
مع  �لبع�ض  تطفل  �أمام  طبعا 
ي�سطادون  فتجدهم  �آ�سف  كل 
�أن  باب  من  �لعكرة،  �ملياه  يف 
فو�ئد،  قوم  عند  قوم  م�سائب 
جتدهم يرفعون �أ�سعار �لكمامات 
و�لأدوية، و�ل�سابون و�ملطهر�ت، 
هناك  بل  �ل�ستهالكية،  و�ملو�د 
ر�بحة  كعملة  تهريبها  ي�سهل  من 
مع  وقع  كما  �جلو�ر،  لدول 
رجال  فطنة  فلول  تون�سي  رعية 

ولية  معرب  يف  و�جلمارك  �لأمن 
يومني  منذ  تون�ض  مع  �لو�دي 
عدد  تهريب  من  �لرعية  لتمكن 
وفعال  �لكمامات...  من  خيايل 
بذ�ت  يومها  يف  �أزمة  �أحدث 
هذه  و�هلل  �حلدودية..؟،  �لولية 
تختلف  ل  �أخالقية  جائحة 
فعدميي  �لوباء،  جائحة  عن 
�لرئي�ض  و�سفهم  كما  �ل�سمائر 
يف  للتحكم  �لندرة،  يفتعلون 
على  منطقهم  وفر�ض  �ل�سوق 
�لظروف  هذه  مثل  يف  �ل�سحايا 
حمذر�  و�لطارئة،  �ل�ستثنائية 
�لتهويل  يف  و�ملتمادين  �إياهم 
بعدم  �ملغلوطة  �ملعلومة  ون�رض 
�لت�سامح معهم، باعتبارهم خطر� 
�لد�خلية  �جلبهة  متا�سك  على 
وب�سلوكهم  �لوطني،  و�ل�ستقر�ر 
هذ� يعاك�سون ما ي�سبو �إليه نظام 
�أي  ملو�جهة  و�لتاأهب  �ليقظة 

طارئ .
�لذي  �لرئي�ض  خلطاب  بالعودة 
بالتد�بري  �ملو�طنني  طماأن 
�سد  �ملتخذة،  �لحرت�زية 
يف  �ملتمادي  كورونا  فريو�ض 
�خرت�ق �حلدود و�لأوطان، فار�سا 

�ملعمورة،  �أنحاء  كل  يف  طو�رئ 
فيه  بد�  �لذي  مذكر� يف خطابه 
مبخطط  ومرتاح،  مطمئن  جد 
�عتُِمَد  �لذي  �لوقائي  �لعمل 
�لوبائي  �لفريو�ض  ظهور  منذ 
باأن  �ل�سينية،  ووهان  منطقة  يف 
على  ُو�سعت  �لتي  �لإجر�ء�ت 
�ملو�طنني  حماية  غايتها  عجل، 
من هذ� �خلطر �لذي مل ت�سهد له 

��ستغله  �إن  حتى  مثيال،  �لب�رضية 
�لبع�ض لت�سوية م�سلحة �أو مترير 
خمطط، يف كل بلد�ن �لعامل، و�إن 
كان �سنيعة خمابر �أو نتاج حرب 
بيولوجية �سامتة و�رضية، وبالتايل 
�ل�سرت�تيجي  �خلبري  يذكر  وكما 
مقبل  فالعامل  عطية،  �إدري�ض 
بعد  ..فاإننا  كبرية  تغري�ت  على 
كورونا ب�سدد �لدخول يف مرحلة 

جديدة، لكنها هذه �ملرة لن تكون 
بطريقة  لكن  و�لدمار  باحلروب 
�لأ�سا�سي  وعنو�نها  جديدة 
و�سوننة  �ل�سيني  �لعمالق 
هذ�  كل  ومع  �لعاملية،  �ل�سيا�سة 
�خل�سائر  فاإن  �لعاملي  �خلبث 
�لهلع  و�نت�سار  �ل�سحايا  و�سقوط 
ل  وحقيقة  و�قع  هو  و�لقلق، 

ميكن تكذيبهما.

ر�أي

كورونا...حرب بيولوجية وعبث بالإن�شانية...؟
مما ل �سك فيه �أن �مل�سائب عفانا �هلل و�إياكم، جتمع وتلّم �ل�سمل ول تفرق، كما �إنها تطفئ نري�ن �لأحقاد و�ل�سغائن و�لفنت، ما ظهر منها 
وما بطن، ف�سال عن كونها )حتى و�إن كانت م�سيبة يف �سكلها وم�سمونها( فهي تعّزز روح �لت�سامن و�لتعاون، وتقّوي �لأخوة و�ملحّبة بني 

بني �لب�سر، ومن ثم فتن�سيهم عد�و�تهم وح�ساباتهم �لدنيوية و�ل�سخ�سية، وها هي جائحة كارونا تخلق حالة �لطو�رئ، وجتعل من 
كربيات �ملخابر يف �سباقا �سد �ل�ساعة، للك�سف عن دو�ء ممكن يوقف �لرت�جيديا ويعيد �لأمل يف �حلياة.

ملف كورونا 

الإجراءات احلكومية وتعاون ال�شعوب للوقاية من وباء كورونا



اجلمعة 20 - ال�سبت 21  مار�س  2020  املوافـق  ل 27 رجب  1441ه 21كوروناملف

 هالة احلفناوي

�أ�شارت  �حلالية،  �لأزمة  �إطار  ويف 
 %80 �أن  �إىل  �شينية  �إعالمية  تقارير 
تلقو�  �ل�شني  يف  كورونا  مر�شى  من 
نائب  ذلك  �أكد  وقد  تقليدًيّا،  عالًجا 
�ل�شيني  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  وزير 
من   %85 �إن  بقوله  نانبينغ"،  "�شو 
مر�شى كورونا تلقو� مزيًجا من �لعالج 
�لدو�ئي و�لتقليدي. وبغ�ض �لنظر عن 
عدمه  من  �لتقليدي  �لعالج  فاعلية 
على مو�جهة �لوباء، �إل �أنه يوؤثر على 
حالة �لفرد، وقد يعطيه بع�ض �لتو�زن 
�لد�خلي �ملرتبط باعتقاده يف فاعلية 

�لو�شفة �ل�شعبية.
ممار�شات  ظهرت  �آخر،  جانب  وعلى 
�ل�شعبية،  باملعتقد�ت  مرتبطة  �أخرى 
�لهند  يف  �لبقر"  "بول  �رشب  مثل 
ترتبط  �شعبية  و�شفة  باعتبارها 
��شت�شافت  وقد  دينية،  مبعتقد�ت 
بول  ل�رشب  حفاًل  هندو�شية  جماعة 
�لهندية  �لعا�شمة  يف  �ل�شبت  �لأبقار 
من  يقي  �أنه  لعتقادها  نيودلهي، 
لأن  �مل�شتجد،  كورونا  فريو�ض 
كثريين من �لهندو�ض يعتربون �لأبقار 
لبولها  باأن  بع�شهم  ويوؤمن  مقد�شة، 
عن  �لنظر  بغ�ض  عالجية،  خ�شائ�ض 

�شحة هذه �ملعتقد�ت.
�لرت�ث  خ�شو�شية  من  �لرغم  وعلى 
�لتو��شل  ظل  يف  �أنه  �إل  �ل�شعبي، 
�ل�شعوب  تت�شارك  �لتكنولوجيا  بف�شل 
من  حلول  جتريب  ويتم  �لفولكلور 
�لطرق  فنجد  �آخر،  �شعبي  تر�ث 
�ملرتبطة  وغريها  و�لهندية  �ل�شينية 
�لأكرث  من  �لقدمية  باحل�شار�ت 

�نت�شاًر� عاملًيّا.

االجنراف نحو ال�سائعات وتبني 
نظرية املوؤامرة:

كتابه  يف  �شنودين"  "فر�نك  �أ�شار 
حينما  �أنه  �إىل  و�ملجتمع"،  "�لأوبئة 
يف  ظهرت  �لكولري�  وباء  �نت�رش 
�لوباء  باأن  موؤ�مرة  نظرية  فرن�شا 
معٌدّ من �شنع �لن�شان. وقد �نت�رشت 
حكومة  باأن  تفيد  �شائعة  ا  خ�شو�شً
مادة  ت�شع  فيليب"  "لوي�ض  �مللك 
�نت�شار  ومع  �ملياه،  �آبار  يف  �لزرنيخ 
فرن�شي  �ألف   19 حو�يل  وموت  �لوباء 
�حلكومة  �شد  عنف  موجة  �ندلعت 
��شتطاعت  وبالكاد  �ل�شعب،  قبل  من 
�ل�رشطة �لت�شدي لها؛ �إل �أن �حلر�ك 
وظلت  ينق�ِض،  مل  �ل�شعبي  و�لغ�شب 
�حلكومة متوج�شة مما �أ�شمتها حينها 
�لطبقات  وهي  �خلطرة"،  "�لطبقات 
�لفقرية �لتي تاأثرت ب�شورة كبرية مبا 
حدث، وثارت �شد �حلكومة، وهو ما 
ل�شنودين-  -وفًقا  جزئًيّا  يف�رش  قد 
�أحد�ث "�لقمع �لطبقي" �لتي �شهدتها 
�لوباء  هذ�  بعد  �لفرن�شية  �لعا�شمة 
معاك�ًشا  جاء  ما  وهو  قليلة،  ب�شنو�ت 

حلر�ك �لثورة �لفرن�شية.
وقلة  �لأوبئة  ي�شاحب  ما  فعادًة 
�ملعلومات عنها، موجة من �ل�شائعات 
وينجرف خلفها  �لبع�ض  يطلقها  �لتي 
ماليني على ��شتعد�د لتلقي �أي �شائعة 
هذه  وتعد  حولها.  يحدث  ما  لتف�شري 
�لفرت�ت �لبيئة �خل�شبة ل�شعود نظرية 
�ل�شعوب  بني  فقط  لي�ض  �ملوؤ�مرة، 
ولعل  �لدول.  بني  ا  �أي�شً بل  وبع�شها، 
�ل�شني  بني  �ملتبادلة  �لتهامات 
دليل  �لأمريكية  �ملتحدة  و�لوليات 

على ذلك. 
ويزد�د �لأمر �شوًء� مع مو�قع �لتو��شل 
�لجتماعي، فمن ناحية يتم ��شتغاللها 
�ملتطرفة  �لتيار�ت  بع�ض  من 
�لفزع  لإثارة  �لأزمة  هذه  ل�شتغالل 
حماولة  يف  �ملجتمع  يف  و�خلوف 
حتميل  عرب  �لأفر�د  لإثارة  يائ�شة 
مو�جهة  يف  بالتق�شري  �حلكومات 
تنت�رش  �أخرى،  ناحية  ومن  �لأوبئة. 

عربها معلومات مغلوطة عن �أ�شاليب 
تد�ولها  ويتم  �لفريو�ض،  مو�جهة 
ت�رش هذه  و�أحياًنا  و��شع،  نطاق  على 
�لذين  �لعاديني  بالأفر�د  �ملعلومات 
ين�شاقون ور�ءها، ومن ذلك ما ن�رشته 
مورنينغ  ت�شاينا  "�شاوث  �شحيفة 
��شطرت  �مر�أة  ق�شة  حول  بو�شت" 
ب�شبب  �مل�شت�شفى  يف  �لعالج  لتلقي 
تعر�شها للتهاب �شديد يف �حللق بعد 

تناولها 1.5 كلجم من �لثوم.

الو�سم االإثني:
�لإثنيات  ببع�ض  �لأوبئة  بع�ض  ترتبط 
تنت�رش  ثم  مرة  لأول  فيها  تظهر  �لتي 
هذه  تتعر�ض  و�أحياًنا  ذلك،  بعد 
�لإثنيات �إىل ��شتبعاد �أو متييز �أو و�شم. 
ومن �لأمثلة على ذلك ظهور م�شطلح 
"�لكورونوفوبيا" �لذي �بتدعه �لبع�ض 
ذوي  كل  من  �خلوف  حالة  لتج�شيد 
�ل�شينيني  ولي�ض  �لآ�شيوية  �ملالمح 
ف�شاد  من  �لرغم  على  وذلك  فقط، 
�لأوبئة،  و�نت�شار  �لعرق  بني  �لربط 
�ملنطقة  وبرزت يف  منطقيته.  وعدم 
هذ�  �نت�شار  على  موؤ�رش�ت  �لعربية 
"�ل�شلبية"  �ل�شلوك، كما يف �لتعليقات 
يف  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  عرب 
�أحياًنا  و�ن�رشفت  بل  �لعربي،  �لعامل 

�إىل �لو�قع �لعملي.
يف  يدر�ض  �شيني  طالب  ن�رش  كما   
يتحدث  فيديو  �للبنانية  �جلامعة 
من  معاناته  عن  ف�شحى  بعربية  فيه 
�ل�شارع  يف  �لعن�رشية  �ملمار�شات 
كورونا  فريو�ض  �نت�شار  بعد  �للبناين 
له،  �لنا�ض  جتنب  وكيفية  �مل�شتجد، 

و�أحياًنا تعر�شه لالإ�شاء�ت �للفظية.

ت�ساعد ال�سعور اجلمعي وظهور 
املبادرات االجتماعية:

بني  �لفجوة  تقل  �لأزمات،  حالة  يف   
�لفرد و�ملجتمع، حيث يرتبط م�شري 
ويَظهر  ككل،  �ملجتمع  مب�شري  �لفرد 
و�لت�شامن  �جلمعي  �ل�شعور  من  نوٌع 
من  يعاين  �لذي  �ملجتمع  �أع�شاء  بني 
وقد  �لوقت،  نف�ض  يف  و�حد  تهديد 
ظهرت م�شاهد يف دول �نت�شار فريو�ض 
كورونا �مل�شتجد �حلايل ل�شكان بع�ض 
�أو  بالغناء  يتو��شلون  �لذين  �لأحياء 
�لت�شفيق �أو �لدعاء يف �للحظة ذ�تها، 
بع�شهم  لدعم  �لنو�فذ  و�لتو��شل عرب 
�أنف�شهم على مو��شلة  ا، وحتفيز  بع�شً
�لتو�زن  على  و�حلفاظ  �ملو�جهة 
وبث م�شاعر �لأمل و�لت�شامن. وعلى 
�لأوقات  هذه  حتفز  �لآخر،  �جلانب 
ومبادر�ت  �أفكار  خلق  على  �ملجتمع 
ومن  �حلايل،  �لو�شع  يف  للم�شاعدة 
�إيطايل  مهند�ض  به  قام  ما  ذلك 
تقنية  با�شتخد�م  للطباعة  ب�رشكة 
وطباعة  بت�شميم  �لأبعاد  ثالثية 
م�شت�شفى  ل�شالح  تنف�ض  �شمامات 
هذه  من  خمزونها  نفد  �إيطاليا  يف 

�لأدو�ت �لطبية.
اأخرًيا

�لأوبئة من �خلرب�ت �لجتماعية  تُعد 
�ملدى،  طويلة  تاأثري�ت  ترتك  �لتي 
وقد  ل�شنو�ت،  �نعكا�شاتها  وتظل 
�ملالمح  تغيري  �أو  تطوير  يف  ت�شاهم 
زخم  مع  خا�شة  للدول،  �لجتماعية 
وجود  فرتة  ت�شاحب  �لتي  �لتفاعالت 
�لأزمة  �أن  من  �لرغم  وعلى  �لوباء. 
تاأتي  �لعامل  بها  مير  �لتي  �حلالية 
لالأزمات  متاًما  مغاير  �شياق  يف 
تلعب  حيث  �لتاريخية،  �مل�شابهة 
ظهور  يف  عاماًل  �لتكنولوجية  �حللول 
حلول مبتكرة، وتلعب و�شائل �لتو��شل 
بني  �آخر  مركبًا  عاماًل  �لجتماعي 
ن�رش �لوعي و�ل�شائعات وتخفيف حدة 
يطبق  �لذي  �لجتماعي"  "�لتباعد 
�شوف  �لقادمة  �لفرتة  فاإن  حالًيّا؛ 
وتوجهات  �شلوكيات  ظهور  ت�شهد 

جديدة ��شتجابة للو�شع �حلايل.

االأوبئة": "�سيكولوجيا 

عندللمجتمعاتيحدثماذا
تعّر�ضهالوباءمفاجئ؟

اجلزء 2

بقلم: لينا اأبو بكر

• كورونا لي�شت فريو�شا لقيطا ، بل هي 
�شجرة  �إىل  متتد   ، �شهرية  �شاللة  �بنة 
�كت�شفت  �لتي   ، �لإكليلية  �لفريو�شات 
�ملا�شي  �لقرن  �شتينات  يف  مرة  �أول 
تهاجم   ، ميكروبية  �ُشَعبا  و�أخ�شبْت   ،
�لهو�ء  لي�شبح  حتى   ، �لتنف�شي  �جلهاز 
 ، �لإن�شان  حياة  يهدد  مبا�رش�  عدو� 
�لتي ل ميكن لها �أن تكون بدونه ، وهي 
�لتحدي �حلقيقي  ، لأن  مفارقة عجيبة 
لي�ض بنظافة �لرئتني ، بل بنظافة �لهو�ء 
�أن  �لع�رش  هذ�  جبابرة  ي�شتطيع  هل   ..

يعتقلو� �لهو�ء ؟
• ��شتناد� �إىل " �ملورفولوجي " �أو علم 
�لتكور  ي�شبة  �لفريو�ض  فاإن   ، �لت�شكل 
�أزو�ج  �شكل  يظهر على  �لذي   ، �لب�شلي 
بني  تفرق   ، و�لكرتونية  كثيفة  �شدفية 
�لفريو�ض  �حتد  فكلما   ، وزوجه  �ملرء 
وتاآلف ، تف�شخت �حلميمية يف �لعالقات 
�أقرُب  �أ�شحى  حتى   ، �لجتماعية 
لعبة  �إنها  و   ، عليك  �إليك خطًر�  �لنا�ض 

�لفريو�شات يا َخْي !
• �عتاد �لفقر�ء و�لأبرياء �أن يدفعو� ثمن 
�لل�شو�ض،  و  �لوحو�ض  بني  �ملناطحة 
 ، �لطاولة  قلب   ، �لفريو�ض  جاء  حتى 
 ، �ل�رش  وجبابرة  �لع�رش،  عتاة  ور�شق 
 " �لقنفذي  تاجه   " و   ، �لب�شلية  ِبُكرِ�ته 
�لذي يخرج من بول �خلنازير ، و خماط 
بالعني  روؤيته  ميكنهم  ل  و   ، �خلفافي�ض 
�ملجردة ، �إذ يبلغ قطر جزيئاته حو�يل 
120 نانومرت ، مبا هو �أحقر من بعو�شة 
�أن  �لعتبار  بعني  �أخذت  �إن   ، منرود 
، هو جزء من مليار جزء من  �لنانومرت 
 ، بالُعتاة  يليق  ما  ... وهذ� متاما  �ملرت 
تافها  عقابا  ��شتحقو�   ، جترّبو�  فكلما 
 ، �لفتك  وهذ�   ، �ل�شاآلة  بهذه  وهزيال 
�ألي�شت هذه هي عد�لة �ل�شماء يا �شاح !
لها قوى  ، تخطط  �ملوؤ�مرة جماعية   •
 ، �ل�شعوب  فيها  ت�شرتك  و   ، عظمى 

�أثبت  �مليكروب -�ملجهري-  �أن  طاملا 
ويف�شح   ، �لإن�شان  �حتمال  يفوق  ذكاء 
�جليو�ض  عتاد  تخرتق  بفعالية   ، �شعفه 
و خميلة �لعلماء ، فالأمم �لتي مل تعزلها 
 ، �لطغاة  عزمها  يوهن  ومل   ، �حلروب 
، ومل حتظر  �لغز�ة  يدمر عزميتها  ومل 
-على  �لوحو�ض  ول   ، �لفيلة  �شلو�تها 
�ختالف �أحجامها ، ترجتف ، من جمرد 

فريو�ض !
من  �لفر�ر  �أو  �ملر�ض  من  �لهروب   •
من  لالختباء  بائ�شة  حماولة   ، �ملوت 
�لغيب، فهل هذ� جهل �أم هو ��شتخفاف 
بها  مينح  �لتي  �لدرجة  �إىل  بالقدر، 
بًا  �خلوُف �إجازة مر�شية لعزر�ئيل ، ُمنَ�شِّ

�مليكروب مالكا للموت !
• جاللة �لفريو�ض كورونا ، يرتدي تاجا 
 ، باأ�رشه  كوكبا  يحكم   ، �شوجلان  بال   ،
�مليكروب  �مللك   ، قادر  بقدرة  في�شبح 
 : بحجرين  �لتيجان  ي�رشب  �لذي   ،
�ملورفولوجي و�لتكتيكي ) �ل�شكل و �لفعل 
( ، ي�شدر فرمانا بال�شجن ، و�حل�شار ، 
يقفل   ، و�مل�شافحات   ، �لقبالت  مينع 
دور �لتعليم ، ودور �لعبادة ، يحظر على 
�ملر�شى �رتياد �مل�شت�شفيات ، و يحول 
 ، طوعية  زنازين  �إىل  و�لبيوت  �لق�شور 
بال �شجانني ول كالب حر��شة ، �خلوف 
وحده ، هو �لكلب �لوحيد �لذي ��شتوطن 
 ، �لزجاجية  �أبو�بها  يحر�ض   ، �لعقول 
هو  �خلوف   ، �لغريرة  حكمتها  يقيد  و 
 : �جلاللة  ل�شاحب  �لع�شكري  �ملخرب 

كوفيد – 19 !
• يا ملكة .... وحيدة ، مهجورة ، كعذر�ء 
بال م�شيح ، يحدها �لوباء من كل �جلهات 
 ، �ل�شلو�ت  �لتي حتر�شها  �لقبلة  وهي   ،
و تذود عن حيا�شها �ل�شماو�ت ، وطيور 
عام  من   ، �ل�شجيل  وحجارة  �لأبابيل 
�لفيل �إىل ع�رش �لذرة و�لأ�شاطيل ، كيف 

تُخ�شعها َحْملَة ميكروبات ؟
�أكرث   ، بيتك  يف  عزلتك  تغدو  هل   •
 ..... بيت ربك  ح�شانة من �شالتك يف 

يقهر  حني  �خلوف  �أخ�ض  ما  وياله 
�خل�شوع ، وياله !

عن  يد�فعون   ، �ملنافقون  يزل  مل   •
�أكرث مما   ، و�أ�شنام غز�تهم   ، �أ�شنامهم 
يحدثونك  ثم   ... �شلو�تهم  عليهم  تعز 
عن �لر�ية �ملحمدية ! �أمل يك�شف كوفيد 
بني �لأ�شفر ، زيفهم ؟ من �أخطر �إذن : 

فريو�ض �لنفاق ، �أم فريو�ض كورونا ؟
�لقيم ، يف  • �نقلبت �ملعايري وت�شوهت 
زمن �لوباء ، �لذي يُعّظم �ل�ّشفيه ، ويُ�َشّفه 
�لّنبيه ، يحر�ض �لعامل �ل�شفلي �لل�شو�ض 
، و ينه�ض حلم �لفقر�ء ، يقد�ض �للقطاء 
حق  يحرتم   ، بال�شهد�ء  ي�شتهزئ  و   ،
بذريعة �حلرية   ، بالنحالل  �ملنحرفني 
، و يعاقب �أ�شحاب �حلق على ن�شالهم ، 
لالنعتاق من �أر�ض �لظالم ... هذ� زمن 
�أمور ، ومقلوب ، و�جهته قفاه ، زمن بال 
زمن   ، �أبطال  ول   ، �رشفاء  ول   ، رجال 
يحتاج لتاأديب ، و�لفريو�ض يقوم باملهمة 

على �أكمل وجه ، فلم ل ت�شكر �لوباء ؟
 ، �ل�شجون  �أبطال  يا   ، غزة  �أهل  يا   •
جثامني  يا   ، �لأرقام  مقابر  �شكان  يا 
 ، �لثلج  �شليب  فوق  �ملحتجزة  �ل�شهد�ء 
هذ� زمان �حل�شار ، �أنتم وحدكم خارج 
�لزمن ، �أنتم فقط �لأحر�ر ، و�لعامل كله 
ُمعتقٌل يف زنز�نة �نفر�دية خانقة ، ��شمها 
 ، ف�شحات  ل  و   ، زيار�ت  فال   ، كورونا 

ول   ، �أح�شان  ول   ، قبالت  تهريب  ول 
، ول حرمي ول ن�شو�ن  مالء�ت حُمرمة 
، ول حمارم ورقية ، ول معقمات ، ول 
و�قيات �إحم �إحم ، ول رحالت و غزو�ت 
حيادي  وجود  هنا   ، حياة  ول  موت  ول 
فر�شان  هناك،  �أنتم  ...�أما  كالعدم 
�جلنات ، �نت�رشْت لكم �ل�شماو�ت ، وقد 
طوبى  ثم  لكم  طوبى   ، �لأر�ض  خذلتكم 
...مل تخ�رشو� حروبكم  �ل�شماء  �أبناء  يا 

وقد هزمتُم �لزمْن !
• ما �أجمل �لعد�لة ، حني تاأتي يف وقتها 
، فال ت�شتقدم �شاعة ول توؤخر ، لقد عم 
�لف�شاد و �نت�رشت �لقذ�رة ، حتى غدت 
عقيدة ، �أ�شبح �لن�شال يف �شبيلها بطولة 
يقاتل   ، ورخي�ض  خ�شي�ض  زمن  يف   ،

ليُجاِمل ، و ي�شامل ليُخاِذل !
 ، عليكم  زمن  �أتى   ، كورونا  �أولد  يا   •
من  �أحط  هو  ملا  �شجد�  فيه  تخرون 
ذبابة ، و �أهوج من جائحة ، وقد تعاليتم 
على رب �لأعايل ، فعّم تت�شاءلون : عن 

�لثمن �أم عن �ل�شبب ؟
• ل تبك �أيتها �ملاآذن �حلزينة ، ول يحزن 
قلبك �أيتها �ل�شلو�ت ، �إنه عام �لعقاب ، 
�لنفو�ض  ..... وفريو�شات  �لوباء  ل عام 
 ، �لتاجية  �لفريو�شات  من  فتكا  �أ�شد 
، يربئك  �ل�شفاء  �لعلم عن  عندما يعجز 

هاتف عاجل مع �هلل ، هو �لدعاء !

راأي

جاللةامليكروبوَناِرَدٌةالع�ضراخلوف
منَمِلِكاملوتاأمَمالكه؟

 ، الطبيعة  حكمة  هذه   ، ُخطورًة  اأ�سّد  و  اأ�سغَر  الفريو�ُس  كان  كلما   ، وحقريًة  دنيئًة  الكبائُر  كانْت  • كلما 
وقوانني الفيزياء ، وفل�سفة ال�سماء ....فمن اأين نبداأ : من اخلطاأ اأم من العقاب ؟

 مركز امل�ستقبل للأبحاث 
والدرا�سات املتقدمة

 يبدو �أن حرب �لأ�شعار �لتي �ندلعت يف 
�لأ�شبوع  خالل  �لعاملية  �لنفط  �أ�شو�ق 
�ملا�شي، و�لتي بد�أتها رو�شيا بخروجها 
من �تفاق تخفي�ض �لإنتاج، �شمن حتالف 
لن  عديدة  لتغري�ت  �شتف�شي  "�أوبك+"، 
تقت�رش فقط على تر�جع �أ�شعار �لنفط 
�لعاملية يف �لأجلني �لق�شري و�ملتو�شط، 
لكنها �شتوؤدي كذلك �إىل حتولت جوهرية 
ما  وهو  �لبعيد،  �ملدى  على  بالأ�شو�ق 
�لتعامل  �لنفط  منتجي  من  يقت�شي 
عرب  �لأ�شو�ق،  يف  �جلديد  �لو�قع  مع 
و�شائل و�أدو�ت غري تقليدية، متكنهم من 
�شبط حركة �ل�شوق، وجتنب �ملزيد من 
�لأ�رش�ر، وتقع �مل�شئولية �لأكرب يف ذلك 
على رو�شيا، �شاحبة �ل�رش�رة �لأوىل يف 

حرب �لأ�شعار تلك.

 اأهمية حتالف "اأوبك+":
ت�شكيله  منذ  "�أوبك+"  حتالف   مار�ض 
�أ�شو�ق  ��شتقر�ر  تعزيز  يف  مهماً  دور�ً 
�لذي  فالتحالف،  �لعاملية،  �لنفط 
�مل�شدرة  �لدول  منظمة  �أع�شاء  ي�شم 
نفط  منتجي  بجانب  "�أوبك"،  للنفط 
ر�أ�شهم  وعلى  �آخرين،  رئي�شيني  تقليدي 

��شتعد�د  رو�شيا، كان ب�شفة د�ئمة على 
للتدخل بقر�ر�ت تتعلق بتقلي�ض �أو زيادة 
�حتياجات  وفق  �لنفطية،  �لإمد�د�ت 
لدى  �ل�رشورة،  �أوقات  ويف  �ل�شوق، 
ب�شكل  �رتفاعها  �أو  �لأ�شعار  �نخفا�ض 
��شتعادة  على  ي�شاعد  ومبا  مربر،  غري 
عند  و��شتقر�رها  لتو�زنها  �لأ�شعار 
�ملنتجني  جانب  من  مقبولة  م�شتويات 

و�مل�شتهلكني.
 لكن حتالف "�أوبك+" و�جه حتدياً كبري�ً 
�أن رو�شيا،  �لأيام �ملا�شية، حيث  خالل 
وهى �أكرب منتجي �لنفط من غري �أع�شاء 
قررت  �لتحالف،  د�خل  "�أوبك"  منظمة 
�لتخلي عن �ملزيد من �لتعاون مع باقي 
ت�شبب  �أن  بعد  ل�شيما  �لتحالف،  دول 
"كورونا"  لفريو�ض  �ل�رشيع  �لنت�شار 
تر�جع  يف   ،"19-COVID" �مل�شتجد 
�ل�شغط  نتيجة  �لنفط،  لأ�شعار  مقلق 
غري �مل�شبوق �لذي وجهه �إىل �لأن�شطة 
�لقت�شادية �لعاملية، حيث توقفت ب�شببه 
�آلف �مل�شانع يف �ل�شني، و�أُلغيت �آلف 
وو�شعت  �لعامل،  حول  �لطري�ن  رحالت 
مناطق عديدة حول �لعامل، مبا يف ذلك 
يف بع�ض �لدول �لأوروبية، حتت �حلجر 
�ل�شكان،  حركة  تقييد  ومت  �ل�شحي، 
�لأن�شطة �لقت�شادية  �لذي قل�ض  �لأمر 

بها �إىل �حلدود �لدنيا.
�إىل  �ل�شلبية  �لتطور�ت  هذه  �أدت   وقد 

�لطلب  م�شتقبل  ب�شاأن  �ملخاوف  تنامي 
�لعديد  وتوقعت  �لنفط،  على  �لعاملي 
من �ملوؤ�ش�شات و�ملر�كز �لبحثية تر�جع 
ودفعت  �شنو�ت،  منذ  مرة  لأول  �لطلب 
�شبل  بحث  �إىل  "�أوبك"  مبنظمة  كذلك 
�لنفط، من  �أ�شو�ق  تعزيز �ل�شتقر�ر يف 
�لقائم،  �لإنتاج  خف�ض  متديد  خالل 
من  بد�يًة  له  جديٍد  خف�ٍض  و�إ�شافة 
مطلع �شهر �أفريل �ملقبل، �إل �أن رو�شيا 
وق�رشت  �جلديد،  �خلف�ض  توؤيد  مل 
�خلف�ض  متديد  على  فقط  مو�فقتها 

�لقائم.
 لكن ذلك مل يكن ليكفي من �أجل ��شتعادة 
�نت�شال  �أو  �لنفط،  �أ�شوق  يف  �ل�شتقر�ر 
و�شلت  �لذي  �لقاع  من  �لنفط  �أ�شعار 
�مل�شتجد.  "كورونا"  فريو�ض  بفعل  �إليه 
�لتطور�ت  على  رو�شيا  فعل  رد  �أن  كما 
�أي�شاً، وهو ما  �إيجابياً  يكن  �لالحقة مل 
ودفع  لل�شوق،  �أخرى  �أ�رش�ر  يف  ت�شبب 
م�شتويات  �إىل  �لعاملية  �لنفط  �أ�شعار 
هى �لأدنى منذ �شنو�ت، حيث �نحدرت 
للربميل،  دولر   30 دون  ما  �إىل  �لأ�شعار 
بد�ية  من  و�حد  �أ�شبوع  غ�شون  يف 
رو�شيا،  �أ�شعلتها  �لتي  �لأ�شعار  حرب 
لتخ�رش بذلك �لأ�شعار �أكرث من 50% من 

م�شتوياتها قبل �لتطور�ت �لأخرية.
�ل�شبب  هى  تكن  مل  �لأ�شعار   لكن حرب 
�لوحيد �لذي �أدى �إىل هذ� �لرت�جع �لكبري 

�أ�شعار �لنفط، حيث �شاهم  و�ل�رشيع يف 
�لنت�شار �ل�رشيع لفريو�ض "كورونا" حول 
�أثارها  �لتي  �ل�شديدة  و�ملخاوف  �لعامل 
على  �لعاملي  �لطلب  م�شتقبل  ب�شاأن 
�ملخاوف  تلك  �أن  �إل  ذلك،  يف  �لنفط 
يف  �لرت�جع  ذلك  يف  �إ�شهامها  برغم 
بعد  ثانية  مرتبة  يف  ظلت  �لأ�شعار، 
�لآثار �لدر�ماتيكية �لتي نتجت عن تلك 
�حلرب، ودفعت �لأ�شعار �إىل �لنزول �إىل 
ظل  يف  �إليه  لت�شل  تكن  مل  جديد  قاع 

فريو�ض "كورونا" مبفرده.
�لتفاهم  "�أوبك"  منظمة  حاولت   وقد 
مع رو�شيا من �أجل �إيجاد �شبيل للخروج 
من �لأزمة �لر�هنة، عرب ت�شجيعها على 
رو�شيا  �أن  �إل  �جلديد،  �خلف�ض  تاأييد 
�ل�شابقة  �لتز�ماتها  جميع  عن  تخلت 
يف  �ملنظمة،  مع  �تفاقها  مبقت�شى 
يف  ودخلت  "�أوبك+"،  حتالف  �إطار 
حرب �أ�شعار مفتوحة مع منتجي �لنفط 
�لآخرين، بدعوى �أنها ل تقلق من �أ�شعار 
نفط منخف�شة، مربرة ذلك باأنها تتمتع 
حتمل  من  متكنها  كبرية  مالية  بقدر�ت 
�لنفط  �شعر  �أن  وباعتبار  �لأ�شعار،  تلك 
يف  �لتعادل  حتقيق  لها  ي�شمن  �لذي 
للربميل،  دولر   42 هو  �لعامة  مو�زنتها 
مع  حتى  �أنه  روؤيتها،  يف  يعني،  مبا 
�ملو�زنة  تعاين  لن  �ملنخف�شة  �لأ�شعار 

عجز�ً كبري�ً.

�سبابية �سديدة:

كيفيتعاملاملنتجونمعالواقعاجلديدباأ�ضواقالنفط؟
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  حكيم مالك 

كوفيد 19  و�سع الب�سرية 
جمعاء يف مركب واحد

معاوية  الدكتور  الكاتب  واأكد 
ن�رش  باأنه  متاًما  اأعرف  العليوي 
كتاب يتناول فريو�س »كورونا« يف 
فر�صة  هو  بالذات  التوقيت  هذا 
واأرباح  مبيعات  لتحقيق  ذهبية 
هو  الكتاب  واأن  ا  خ�صو�صً كبرية 
اأول كتاب عربي يقدم الكثري من 
الفريو�س  هذا  عن  املعلومات 
وي�صحح  منه  الوقاية  وتدابري 
االدعاءات واملفاهيم  الكثري من 
كما  حوله  تدور  التي  اخلاطئة 
التي  االأ�صئلة  اأ�صيع  عن  يجيب 
ولكن  النا�س،  من  الكثري  حتري 
هذا  يف  يهمني  ما  �رشاحة  بكل 
نعي�صه  الذي  احلرج  التوقيت 
اأن ي�صل كتابي اإىل جميع  جميًعا 
العامل  بلدان  خمتلف  يف  النا�س 
ليكون دليًل لهم يف مواجهة هذا 
الب�رشية  و�صع  الذي  الفريو�س 
.اختيار  واحد  مركب  يف  جمعاء 
كتاب  لطرح  ح�صا�س  وقت 
فلقد  19وحقيقة  كوفيد  عن 
يف  الكتاب  طرح  العليوي  هذا 
يف  يقول  ح�صا�س  كما  وقت 
اختار  املوؤلف  اأين  هذا  مقدمة 
املرحلة املهمة من انت�صار هذا 
�صغل  الذي  الكورونا  وباء  الوباء 
النا�س  واأرعب  قاطبة  الدنيا 

ب�صفات  معرفتنا  لعدم  جميعا 
من  الفريو�س  هذا  وخ�صائ�س 
كافية  معلومات  وجود  اأو  قبل 
دواء  اأو  لقاح  وجود  ولتعذر  عنه 
اللحظة  حتى  عليه  يق�صي  فعال 
�رشه.انت�صار  العامل  يكفي  اأو 
امل�صللة  مع  وباء  املعلومات 

الكورونا.

انت�سار الكورونا رافقه وباء 
املعلومات امل�سللة واخلرافات

االأيام  منذ  اأنه  الكاتب   واأ�صاف 
الكورونا  وباء  النت�صار  االأوىل 
ال  اآخر  وباء  انت�صار  رافقه 
اأخطر  ورمبا  عنه  خطورة  يقل 
امل�صللة  املعلومات  وباء  وهو 
التي �صوقها مروجي  واخلرافات 
لعبت  والتي  املوؤامرة  نظرية 
املرئية  االإعلم  و�صائل  بع�س 
هذا  حول  عنه  �صاألتها  �صوؤال 
اأن�رش  اأن  وجدت  لذا  املو�صوع، 
هذا الكتاب حتى نخرج املتلقي 
املعلومات  دوامة  من  العربي 
مراجع  من  وترجمتها  وترتيبها 
 100 ودقيقة  معتمدة  ومواقع 
باملائة كمنظمة ال�صحة العاملية 
اأو  خطاأ  اأي  الي�صوبها  وغريها، 
اأن  املوؤلف  لل�صك، متمنيا  جمال 
القادم  »الكورونا...  لكتاب  يكون 
على  الكبري  االأثر  ال�رشق«  من 
امل�صار  على  وي�صعه  يقراأه  من 
معلومة  كل  مبعرفة  ال�صحيح 
الوقاية  وطرق  الفريو�س  عن 

معركة  نواجه  اليوم  فنحن  منه، 
جميعا  الب�رش  و�صعت  حقيقية 
القرن  معركة  واحد  قارب  يف 
نكون  ال  اأو  نكون  معركة  اأو 
تاأكيد. بكل  فيها  �صننت�رش  والتي 
الكت�صاف  التاريخي  الت�صل�صل 

الفريو�صات التاجية الب�رشية.

الت�سل�سل التاريخي الكت�ساف 
الفريو�سات التاجية الب�سرية

اأنور  معاوية  الدكتور  وتناول 
الكتاب  هذا  خلل  العليوي  من 
)فريو�صات  التاجية  الفريو�صات 
التاريخي  /الت�صل�صل  كورونا( 
التاجية  الفريو�صات  الكت�صاف 
الب�رشية / بنية الفريو�س التاجي 
و�صكله وت�صميته /االآلية املر�صية 
الفريو�صات  ت�صنيف   / /التكاثر 
التاجية /االنت�صار الوبائي /طرق 
انتقال عدوى الفريو�صات التاجية 
لعدوى  ال�رشيرية  والتظاهرات 
التطرق  مع  الفريو�صات  هذه 
واله�صمية  التنف�صية  للتظاهرات 
العدوى  /تظاهرات  والع�صبية 
املرتبط  التاجي  بالفريو�س 
الرئوي  االلتهاب  مبتلزمة 
االأو�صط  ال�رشق  الوخيم،  احلاد 
املخربي،  الت�صخي�س  التنف�صية، 
العلج، اللقاح، الفريو�س التاجي 
مبتلزمة  املرتبط   2 كورونا 
الوخيم »  احلاد  الرئوي  االلتهاب 
،مر�س   2  SARS- CoV
فريو�س  التاجي«  الفريو�س 

 19 كوفيد  اأو   2019  « كورونا 
 SARS - فريو�س    ت�صمية 
هذا  واكت�صاف  وبنيته   2  CoV
املري�س  طرف  من  الفريو�س 
الفريو�س،  م�صدر  واحد،  رقم 
/ ال�صني  يف  الوباء  تف�صي  ق�صة 
معهد علم الفريو�صات يف ووهان 
ح�صانة  وفرتة  املوؤامرة  ونظرية 
خطورته  ومدى  الفريو�س  هذا 
و�رشعة  العدوى  انتقال  وطرق 
انت�صاره مع اإبراز اأعرا�س مر�س 
االأطفال  وعدوى   19 كوفيد 
SARS- واحلوامل  بفريو�س 
CoV-2، ولكن هل ميكن للمراأة 
الفريو�س  بهذا  امل�صابة  احلامل 
عدوى  جنينها؟  اإىل  تنقله  اأن 
مع  الفريو�س  بهذا  املر�صعات 
مع   19 كوفيد  مر�س  ت�صخي�س 
وهي  مهمة  تعاريف  ثلثة  تناول 
باإ�صابتها  امل�صكوك  احلالة 
املوؤكدة  واحلالة  بالكورونا 
التطرق  مع  املحتملة  واحلالة 
ملعايري البدء بالتحاليل املخربية 
امل�صابة  احلاالت  الكت�صاف 
طريق  عن   19 كوفيد  مبر�س 
املخربية  الدرا�صة  عينات  اأنواع 
وعلج  املخربي  والت�صخي�س 
فريو�س  ولقاح  املر�س  هذا 
ذكر  مع   2  -  SARS- CoV
تدابري الوقاية العامة واالأ�صخا�س 
نوعا  املنخف�صة  اخلطورة  ذوي 
كورونا  لفريو�س  للتعر�س  ما 
ذوي  واالأ�صخا�س  امل�صتجد 

للتعر�س  املتو�صطة  اخلطورة 
امل�صتجد  كورونا  لفريو�س 
اخلطورة  ذوي  االأ�صخا�س 
العالية نوعا ما للتعر�س لفريو�س 
االأ�صخا�س  امل�صتجد،  كورونا 
للتعر�س  العالية  اخلطورة  ذوي 
لفريو�س كوفيد 19 ،طريقة و�صع 
ونزعها  وا�صتخدامها  الكمامة 
تو�صيات  ح�صب  منها  والتخل�س 
 ،WHO منظمة ال�صحة العاملية
مل�س  جتنب  االأمان،  م�صافة 
تطهري  وفمك،  واأنفك  عينيك 
املعلومات،  م�صدر  االأ�صطح، 
الل�صيقة،  املخالطة  جتنب 
تدابري الوقاية يف االأماكن العامة 
ويف امل�صاجد واأماكن العمل ودور 
احل�صانة واملدار�س واجلامعات 
م�صاب  وجود  بدون  املنزل  ويف 
م�صتبه يف اإ�صابته مبر�س كوفيد 
رعاية  عند  الوقاية  تدابري   ،19
اأو  امل�صابني  االأ�رشة  اأفراد  اأحد 
بالكورونا  اإ�صابتهم  يف  امل�صتبه 
التدابري  ذكر  مع  املنزل،  يف 
اأو  امل�صابة  للحالة  الوقائية 
 19 بكوفيد  باإ�صابته  امل�صتبه 
والتدابري الوقائية الأفراد االأ�رشة 
اأو  م�صابة  حالة  وجود  حال  يف 
كوفيد  مبر�س  باإ�صابتها  م�صتبه 
وتدابري  املنزل،  يف  معهم   19
امل�صت�صفيات  زيارة  عند  الوقاية 
ال�صفر  وعند  ال�صحية  واملراكز 
وداخل  النقل  وو�صائل  بالطائرة 
وحقائق،  ادعاءات  الطائرة، 

االأ�صئلة واالأجوبة ال�صائعة.
الكاتب والدكتور معاوية 

اأنور العليوي

العليوي  اأنور  الدكتور معاوية  هو 
حمافظة  اإىل  ينتمي  الظفريي 
على  حا�صل  ال�صورية،  احل�صكة 
�صهادة الطب العام من كلية الطب 
حا�صل  م،   2006 جامعة حلب   -
على ماج�صتري بطب االأطفال من 
م،   2011 ال�صورية  ال�صحة  وزارة 
حا�صل على البورد العربي بطب 
طبيب  يعمل  م،   2016 االأطفال 
�صلمات  جمموعة  يف  اأطفال 
الطبية يف حائل باململكة العربية 
جمال  يف  نا�صط  ال�صعودية، 
مواقع  على  ال�صحية  التوعية 
االجتماعي.  ولقد  التوا�صل 
خ�ص�س هذا الدكتور �صفحة على 
باملوا�صيع  الفاي�صبوك  تخت�س 
االأطفال  بطب  اخلا�صة  الطبية 
واال�صت�صارات  االأ�صئلة  وت�صتقبل 
الطبية  حيث يهدف  من خللها 
والرعاية  اال�صت�صارات  لتقدمي 
لتحقيق  النا�س  جلميع  الطبية 
االأف�صل للأطفال ، موؤكدا بالقول 
اأعناقنا  يف  اأمانة  اأطفالنا  اأن   «
فلنعمل معا لنحافظ عليها«. من 
 / طبية  خرافة   1001: موؤلفاته 
معني االأم يف م�صاكل النوم /كما 
ربياين �صغريا. وي�صدر قريبا كل 
/اأمهات  االأمهات  خرافات  من 

حائرات.

�سدر حديثا عن  دار منارة العلم كتاب جديد بعنوان » كورونا ... القادم من ال�سرق« كيف 
اأحمي نف�سي واأ�سرتي  من الكورونا ، للدكتور معاوية اأنور العليوي.

للدكتور ال�سوري  معاوية اأنور العليوي

�صدور �أول كتاب عربي حول
�ل�صرق" من  �لقادم   ... " كورونا 

ملف كورونا 

للحكومة  االأخرية  القرارات  �صاهمت 
فريو�س  حما�رشة  بغر�س  امل�رشية 
كورونا اجلديد “كوفيد 19″، خ�صو�صاً 
فرتة احلجر ال�صحي املنزيل والبقاء يف 
البيت، يف زيادة معدالت مبيعات الكتب 

يف عدد من كربيات مكتبات القاهرة.
مبيعات  مدير  رجب،  راندة  تقول 
توزيع  يف  املتخ�ص�صة  تنمية”  “مكتبة 
زيادة  املكتبة  “ت�صهد  العربية:  الكتب 
بعد  الكتب  على  الطلب  يف  وا�صحة 
ا�صطرار الكثري من املواطنني للإقامة 
الفتة  للتجمعات”،  تفاديا  البيوت  يف 
اإىل اأن الطلب على روايات التي ت�صمى 
“الدي�صتوبيا”  اأو  العامل”  نهاية  “اأدب 

متزايد.
كبريا  عددا  املكتبة  “باعت  وت�صيف: 
تف�صي  مو�صوعات  تعالج  روايات  من 
كامو،  الألبري  )الطاعون(  مثل  االأوبئة 
من  عام   100( ل�صاراماجو،  )العمى( 
العزلة( ملاركيز، )1984( جلورج اأورويل، 
لكن املفاجاأة يف وجود طلب على رواية 

�صو�صاكو  الياباين  للكاتب  )ال�صمت( 
اإندو، التي ت�صف ال�رشاع النف�صي احلاد 

خلل رحلة االإن�صان وقرب نهايتها”.

يف  “تنمية”  مبيعات  مدير  وت�صري 
الروايات  اأن  اإىل  �صحافية،  ت�رشيحات 
طلبا  ت�صهد  اأجزاء  عدة  من  املكونة 
الق�صرية  القائمة  وروايات  هي  وا�صعا 
وهو  العربية،  البوكر  املر�صحة جلائزة 
ب�صبب  و�صفها،  ح�صب  طبيعي،  اأمر 
توافر الكثري من الوقت و�صعوبة خروج 
ما  واملطاعم،  املقاهي  اإىل  النا�س 
اأكرث  االأفلم  وم�صاهدة  القراءة  يجعل 

املتع املتاحة.
ويرى حممد خ�رش، م�صوؤول املعار�س 
معدالت  اأن  امل�رشية،  ال�رشوق  بدار 
يف  املعتاد  امل�صتوى  يف  تزال  ال  البيع 
“نحتاج  وي�صيف:  االأوقات،  هذه  مثل 
زيادة  فكرة  لنخترب  الوقت  من  مزيدا 
النا�س  نتيجة ال�صتقرار  الكتب  مبيعات 
يف البيوت ا�صتجابة لتوجيهات الدولة”، 

البيع  ن�صب  حت�صن  يف  خ�رش  ويعرب 
اإلغاء  �صببها  التي  اخل�صائر  لتعوي�س 

معار�س الكتب يف معظم دول العامل.
بيع  ن�صب  تتزايد  اأن  خ�رش  ويتوقع 
املقبلة  االأيام  خلل  االأطفال  كتب 
التعليم  وتلقي  املنازل  يف  بقائهم  بعد 

االإلكرتوين.

علي عبد املنعم : زيادة وا�سحة يف 
متابعة الكتب ال�سوتية خالل اأيام 

العزل االإرادي

اال�صتماع  معدالت  يخ�س  وفيما 
املن�صات  على  ال�صوتية  الكتب  خلدمة 
عبداملنعم،  علي  يوؤكد  االإلكرتونية، 
للكتب  تل”  “�صتوري  �رشكة  ممثل 
املوؤ�رشات  اأن  م�رش،  يف  امل�صموعة 
اال�صتماع  ن�صب  يف  زيادة  وجود  توؤكد 
للكتب خلل االأيام االأخرية مبا يقارب 
ن�صبة 100%، الفتا اإىل اأن خيارات جمهور 
الكتب ال�صوتية تكاد تكون حم�صورة يف 

واأدب  والروايات  الب�رشية  التنمية  كتب 
“دي�صتوبيا”  روايات  وبع�س  الت�صويق 
حني  يف  الأورويل،   ”1984“ خ�صو�صاً 
اأو  كل�صيكية  لروايات  اآخرون  ينحاز 
جمل�س  ع�صو  بكر،  �رشيف  رومان�صية. 
يتوقع  الدويل،  النا�رشين  احتاد  اإدارة 
اأن توؤدي االأزمة العاملية لزيادة طلبات 
البيع االإلكرتوين، م�صريا اإىل اأنه يف بلد 
كلها  البيع  اأ�صبحت حملت  الهند  مثل 
والتوا�صل  االحتكاك  لتجنب  اإلكرتونية 
اأن الدار التي يديرها  املبا�رش، موؤكدا 
ترفع  اإلكرتونية  بيع  حملت  با�رشت 
لراأيه  ووفقا  بالبيت”،  “خليك  �صعار 
�صيكون اأول اختبار جدي للحملة خلل 

عيد االأم.
وبالن�صبة ملتابعات القنوات املخ�ص�صة 
اأبرز  اأحد  �صادي،  يقول حممد  للكتب، 
اأن  يوتيوب،  على  الكتب”  “مراجعي 
هناك زيادة وا�صحة يف متابعة القنوات 
التي تقدم خدمة عر�س الكتب ونقدها، 
العامل وتلك  اأدب نهاية  اأن روايات  كما 

يف  االإن�صان  رحلة  ت�صتعر�س  التي 
التعامل مع االأمرا�س واالأوبئة من اأكرث 
طبيعي،  اأمر  وهذا  متابعة،  احللقات 
فاالإن�صان “بحاجة خلربة تاريخية تنقل 

له ر�صائل اطمئنان، باأن ذلك �صيمر”.
“العمى”  رواية  اأن  �صادي  ويرى 
طلبا  الروايات  اأكرث  من  ل�صاراماجو 
ومتابعة الأنها تتحدث عن وباء “العمى” 
املدن،  اإحدى  ي�صيب  الذي  الغام�س 
والفو�صى  الذعر  من  موجة  يخلق  مما 
فجاأة  يندثر  املر�س  اأن  اإال  العارمة 
كما ظهر. وت�صتعر�س الرواية كيف يتم 
وتك�صف  بالوباء  امل�صابني  مع  التعامل 
القلق  وزيادة  االأخلقية  املعايري  تدين 
“الطاعون”  واخلوف. كما حتتل رواية 
للفرن�صي األبري كامو، املركز الثاين من 
االأ�صواق،  االأكرث طلبا يف  الروايات  بني 
وتروي ق�صة عاملني يف املجال الطبي 
مبدينة  الطاعون  زمن  عملهما  خلل 

وهران اجلزائرية.
وكالة اأنباء ال�سعر 

ب�سبب انت�سار كوفيد19

�لعزل �ملنزيل ينع�ش �لقر�ءة مب�صر
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م.�س /وكاالت

ت�شبه  هياكل  مع  الرئتني  وت�شطف 
وهي  الأهداب،  ت�شمى  ال�شعر 
ال�شموم  اإخراج  عن  امل�شوؤولة 
الهوائية  ال�شعب  من  واملخاط 
وتنظيف الرئتني عند ال�شعال، ويف 
بفريو�س  اأ�شبت  اإذا  الأثناء،  هذه 
هناك  يكون  ما  فعادة  كورونا، 
تدفق خلاليا الدم البي�شاء، متبوعا 
باللمفاويات، ما ي�شاعد على حماية 

الرئتني من العدوى.
عامل  بيكلز،  راي  الدكتور  واأو�شح 
نورث  جامعة  يف  الدقيقة  الأحياء 
من  �شل�شلة  »هناك  كارولينا: 
حتدث  للغاية  املن�شقة  الأحداث 
معني،  بفريو�س  ت�شاب  عندما 

الأحداث  هي  هذه  تكون  رمبا 
العظمى  الغالبية  يف  حتدث  التي 
م�شابني  كنا  �شواء  كاأفراد،  منا 
SARS- اأو م�شابني بـ بالأنفلونزا 
CoV-2. اأعتقد اأنه مبجرد البدء 
الت�شل�شل  بهذا  الفو�شى  اإعاثة  يف 

من الأحداث، باأي طريقة اأو اجتاه، 
فهذا هو الوقت الذي ميكن اأن ت�شوء 
هذه  اإىل  وا�شتنادا  الأمور«.  فيه 
املعرفة، يحث اخلرباء الأ�شخا�س 
عن  التخلي  على  يدخنون  الذين 
فريو�س  تف�شي  و�شط  العادة  هذه 

غالنت�س،  �شتانتون  وقال  كورونا. 
مدير مركز اأبحاث وتعليم مكافحة 
�شان  كاليفورنيا،  بجامعة  التبغ 
ال�شيء  اأن  »اأعتقد  فران�شي�شكو: 
هو  به  القيام  يجب  الذي  املعقول 
والتوقف عن  التدخني  التوقف عن 
الإلكرتونية  ال�شجائر  ا�شتخدام 
لي�س  ال�شلبي.  التعر�س  وجتنب   -
حول  ال�شغرية  التفا�شيل  كل  لدينا 
ما  اإىل  ا�شتنادا  ولكن  الأمر.  هذا 
التدخني  عن  عام  ب�شكل  نعرفه 
�شيما  ول   - الإلكرتونية  وال�شجائر 
 19-COVIDو التدخني  عن 
درا�شة  من  بالفعل  املر�شى  لدى 
واحدة يف ال�شني - فمن املنطقي 
اإذا  �شتقلل من خطرها عليك  اأنك 

توقفت عن هذه العادة«.
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ال�شركة الوطنية للتاأمني

 ت�سكيل خلية اأزمة 
ملواجهة تداعيات كورونا

اأعلنت ال�رشكة الوطنية للتاأمني عن ت�شكيل 
جلنة داخلية لإدارة الأزمة يف اإطار التدابري 
وال�شتجابة  اآمنة  بيئة  ل�شمان  الوقائية 
�شد  احرتازي  كاإجراء  املقدمة  لل�شكاوي 
به  اأفاد  ما  كورونا، ح�شب  فريو�س  تف�شي 

بيان لل�رشكة.
لتدابري  وفقا  اأنه  امل�شدر  ذات  اأ�شاف  و 
املنظمة  اإليها  اأ�شارت  التي  الوقاية 
العاملية لل�شحة وكذلك ال�شلطات ال�شحية 
اجلزائرية  ال�رشكة  قامت   ، باجلزائر 
الأزمة  اإدارة  جلنة  بت�شكيل  للتاأمينات 
هذه  تهدف  الداخلي و   امل�شتوى  على 
اللجنة اإىل التاأكد من توفر جميع ال�رشوط 
اآمنة  بيئة  �شمان  اأجل  من  الو�شائل  و 
ح�شب  املقدمة و  لل�شكاوى  وال�شتجابة 
ذات البيان  تقرر جتنيد جميع فرقها على 
ل�شمان  والالمركزي  املركزي  امل�شتويني 
حيث  من  وال�شتجابة  اخلدمة  و  اجلودة 
اخلدمات لكل العمالء و الزبائن واحلفاظ 
على عالقة  الو�شائل  بكل  و  من�شق  ب�شكل 

تعاون مبا�رشة.
اإىل  ال�رشكة  اأ�شارت  الإطار،  هذا  يف 
الت�شال  جهات  مع  التوا�شل  اإمكانية 
املعتادة خلدمة الزبائن عن طريق الهاتف 
لت�شفح  دعوتهم  مع  الإلكرتوين  والربيد 
املوقع الر�شمي ملتابعة اأحدث الإجراءات 

ب.عاملفرو�شة ح�شب تطور الو�شع.

بعد حت�شنهما من فريو�س كورونا 

توم هانك�س وزوجته 
يغادران امل�ست�سفى

غادر كل من املمثل الأمريكي توم هانك�س 
وزوجته ريتا ويل�شون امل�شت�شفى الأ�شرتايل، 
الذاتي،  احلجر  قيد  يزالن  ما  ولكنهما 
ون�رش  كورونا  فريو�س  من  يتعافيان  كونهما 
م�شورة  ر�شالة  هانك�س،  �شيت  جنلهما، 
من  والديه  خروج  حول  »اإن�شتغرام«  على 
اإيجابية  نتائج  اأظهرا  اأن  بعد  امل�شت�شفى 
وقال  كورونا،  لفريو�س  املا�شي  الأ�شبوع 
اإىل  بحاجة  واإنهما  حت�شنت  �شحتهما  اإن 

الراحة.
يزالن  »ما  الفيديو:  مقطع  ت�شيت يف  وقال 
وا�شح،  ب�شكل  الذاتي  للحجر  يخ�شعان 
لكنهما ي�شعران بتح�شن كبري وذا بحد ذاته 
اأقول،  اأن  فقط  »اأريد  مطمئن«واأ�شاف: 
كنت  اإذا  اأو  اأحباء،  لديه  اآخر  �شخ�س  لأي 
اأنت نف�شك م�شابا بالفريو�س، فاإن دعواتي 
يعانون  النا�س  الكثري من  اإليك، لأن  موجهة 
اأمتنى  احلايل.  الوقت  يف  والدّي  بخالف 

للجميع ال�شفاء العاجل وال�رشيع«.
هانك�س،  توم  الأمريكي  املمثل  واأعلن 
اأ�شيب  اأنه  »اإن�شتغرام«،  على  �شفحته  عرب 
بفريو�س  ويل�شون  ريتا  املمثلة  وزوجته 
وكتب  اأ�شرتاليا  اإىل  �شفرهما  اأثناء  كورونا، 
حاليا،  اأ�شرتاليا  يف  وزوجتي  »اأنا  هانك�س: 
اإ�شابتنا  اأظهرت  طبية  لختبارات  وخ�شعنا 

بالفريو�س«.

علماء يحذرون 

عالقة بني ال�سجائر الإلكرتونية 
والتقاط عدوى كورونا

حذر علماء لكن من م�شار العالقة التي تربط بني ال�شجائر االلكرتونية و نقل عدوى كورونا  حني اأنه ال 
يوجد اأي درا�شات حمددة تبحث يف هذا الرابط، ثبت �شابقا اأن ال�شجائر االإلكرتونية تثبط وظيفة املناعة يف 

الرئتني وت�شبب االلتهاب ويف حديثه مع جملة Scientific American، قال الدكتور ميلودي بريزادا، اأخ�شائي 
اأمرا�س الرئة يف م�شت�شفى جامعة NYU Winthrop: »كل هذه االأمور جتعلني اأعتقد اأننا �شنواجه حاالت 
اأكرث خطورة، خا�شة لدى االأفراد الذين يدخنون منذ وقت طويل، ومن املنطقي بالتاأكيد التفكري يف اأنه 
مبجرد اأن يكون لديك تاريخ من التدخني، فاإن جماري التنف�س باأكملها واآلية الدفاع يف رئتيك، تتغري«.

تعيني  املا�شي  الأ�شبوع  بحر  مت 
من  نورالدين  كرو�س  الدكتور 
العايل  التعليم  وزارة  طرف 
خبريا  ب�شفته  العلمي  والبحث 
اخلرباء  قائمة  يف  دائم  كع�شو 
ب�شهادات  العرتاف  جمال  يف 
لعهدة  الأجنبية  العايل  التعليم 
مدتها اأربع �شنوات قابلة للتجديد 

العلوم  يف  وهذا  واحدة،  مرة 
وعلوم  والتجارية  القت�شادية 
فالدكتور  للتذكري،  الت�شيري. 
مواليد  من  نورالدين  كرو�س 
بعني   1987 �شنة  من  جانفي   24
اجلامعية  درا�شته  زاول  الدفلى، 
باملدر�شة العليا للتجارة باجلزائر 
يف مرحلة اللي�شان�س واملاج�شتري 
ب�شفته  حاليا  ويعمل  والدكتوراه، 
باملركز  اأ  �شنف  حما�رش  اأ�شتاذ 
اجلامعي تي�شم�شيلت، اأين ي�رشف 
املقاولتية  دار  اأعمال  على 
عن  ناهيك  لها،  مديرا  ب�شفته 
اجلودة  �شمان  خلية  يف  ع�شويته 

باملركز.
حممد �شبلي 

خبريا يف االعرتاف بال�شهادات االأجنبية

تعيني الدكتور كرو�س نورالدين
 من تي�سم�سيلت 

الأمن  عنا�رش  الأ�شبوع  نهاية  متكنت 
ال�شاد�س بعني متو�شنت من  احل�رشي 
توقيف �شاب يف الأربعينات من  العمر 
لق�شم  الإداري  ب�رشقة  اخلتم  قام 
باملوؤ�ش�شة  الطبية  ال�شتعجالت 
بعني  مدغري  اأحمد  الإ�شت�شفائية 
اإثر  على  جاءت  متو�شنت.  العملية 
للموؤ�ش�شة  القانوين  املمثل  تقدم 
الأمن  لدى  ب�شكوى  ال�شت�شفائية 
ال�شاد�س حول �رشقة اخلتم  احل�رشي 
الطبية ،  ال�شتعجالت  لق�شم  الإداري 
بال�شتعانة  و  التحقيق  ليتم مبا�رشة 
لق�شم  الداخلية  املراقبة  بكامريا 
ا�شتقراء  و  الطبية،  ال�شتعجالت 
من  مكنت  ،  التي  الفيديو  �رشيط 

فيه  امل�شتبه  ال�شخ�س  هوية  حتديد 
بامل�شمى )�س.م.ع(  الأمر  يتعلق  و 
39 �شنة حيث مت توقيفه ،و بناءا على 
وكيل  ال�شيد  عن  �شادر  بالتفتي�س  اذن 
اجلمهورية لدى حمكمة عني متو�شنت 
، مت تفتي�س م�شكنه العائلي اأين كانت 
العثور على  مت  حيث  ايجابية  النتيجة 
كان  الذي  امل�رشوق  الإداري  اخلتم 
هذا   ، م�شكنه  مطبخ  داخل  يخبئه 
املن�شوبة  بالأفعال  اعرتف  الأخري 
مت  حيث  ر�شمي ،  حم�رش  على  اإليه 
وكيل  ال�شيد  اأمام  فيه  امل�شتبه  تقدمي 
اجلمهورية لدى حمكمة عني متو�شنت 

اأين �شدر يف حقه اأمر اإيداع .
حممد بن ترار

ق�شم اال�شتعجاالت مل�شت�شفى عني متو�شنت

توقيف �ساب قام ب�سرقة اخلتم الإداري 

جزائري  مواطن   278 و�شع  مت 
احلجر  يف  فرن�شا  من  قدموا 
ح�شبما  م�شتغامن،  بولية  ال�شحي 
املديرية  من  اجلمعة  اأم�س  علم 
واأو�شح  وال�شكان  لل�شحة  الولئية 
»امل�شافرين  اأن  امل�شدر  نف�س 
اأم�س  الذين قدموا يف وقت مبكر 

اجلمعة على منت طائرتني من ليون 
وهران  مطار  باجتاه  ومر�شيليا 
الدويل و�شعوا يف احلجر ال�شحي 
فندقيتني  موؤ�ش�شتني  م�شتوى  على 
التو�شع  مبنطقة  للخوا�س  تابعتني 
)بلدية  �شابالت  ال�شياحي 

مزغران( غرب م�شتغامن«.

�رشكة  اأكرب  اأويل«،  »لوك  ك�شفت 
نفط خا�شة يف رو�شيا، عن توقعاتها 
القادمة،  للمرحلة  النفط  لأ�شعار 
الذهب  و�شط خماوف من موا�شلة 
ليونيد  ي�شتبعد  ومل  انهياره  الأ�شود 
اأويل«،  »لوك  رئي�س  نائب  فيدون، 
حتى  النفط  اأ�شعار  هبوط  م�شاألة 
للربميل،  دولرا   20-15 م�شتوى 
تليفزيونية:  فيدون يف مقابلة  وقال 

تقنيا، وبالطبع  اأجرينا حتليال  »لقد 
مثل اأي حتليل تقني فاإنه يعد تقييما 
�شخ�شيا، ووفقا للتحليل فاإن اأ�شعار 
النفط قد تهبط اإىل نطاق 15 - 20 
دولرا«وانهارت اأ�شعار النفط موؤخرا 
يف  والريا�س  مو�شكو  ف�شل  بعد 
التو�شل اإىل اتفاق ب�شاأن تخفي�شات 
الإنتاج اإىل ما بعد مار�س 2020 يف 

اإطار حتالف »اأوبك+«.

م�شتغامن 

و�سع 278 م�سافرا يف احلجر ال�سحي
اأكرب �شركة نفط خا�شة رو�شية تك�شف 

هذه توقعات اأ�سعار النفط

قلم جاف24

خنف�سار اجلزائر
الوليد فرج

خرج علينا اأبوجرة �شلطاين بفتوى مفادها 
: )ومن تعذر عليه ذلك لبعده عن امل�شاجد 
وي�شليها  اإعالمية  و�شيلة  اأي  يف  يتابعها 
ي�شلي  ثم  بيته حمافظة على حرمتها،  يف 
عار�س  اأي  من  حتوطا  بعدها  الظهر 
فقهي. فيكون بهذا قد جمع بني احل�شنيني: 
يومها  يف  باملتاح  باأدائها  ال�شعرية  اإحياء 
يف  املكتوبة  ال�شالة  على  واملحافظة 
وقتها. على قاعدة: “ما ل يتم الواجب اإل 
به فهو واجب”. وقاعدة: “ال�رشورة تقدر 

بقدرها”.
نقل هذه الفتوى لل�شالة الفرتا�شية موقع 

اأورا�س.
ف�شيلة ال�شيخ : ي�شاأل ال�شائل عن املاأموم 
بالتلفاز هل عند ال�شالة خلف يقطع ابني 
اأمامي امنعه اآم اأن التلفاز اأمام افرتا�شي ل 

ينق�س مرور ابني من اأجري ؟
لو  ماذا  اجلليل  عاملنا   : اآخر  ي�شاأل  و 
طويل  اآخر  يقول  و  ؟  الكهرباء  انقطعت 
واأنا يف  الو�شوء  انق�شت  لو  ماذا   : الل�شان 
ال�شالة مع ف�شيلة التلفاز ؟ و ي�شاأل متفيقها 
اآخر ماذا لو انتهزت الفر�شة يا عامل اجلليل 
و �شليت ثالث اأو اأربعة جمعات مع قنوات 

اأخرى فهل اأنال احل�شنات الكثريات ؟ .
الرازي  العطاء  اأبي  قولك يف  ما  و  �شيخنا 
الذي كان من اأعوان تيمور لنك عندما �شئل 
عن �شالة املغرب يف ال�شفر هل تق�رش ؟ 
فقال بتق�شريها كما جاء يف كتاب يف كتاب 

)الفردو�س(  لأبي الليث ال�شمرقندي .
فذهب جال�شه ليتاأكدوا من املعلومة و مل 
يجدوها عند اأبي الليث . وعندما واجهوه 
 : لهم  بزيفه وكذبه و تعامله وت�شدقه قال 
عند اأبي الليث ثالثة ن�شخ من هذا الكتاب 
التي  املعلومة  و  و�شغرى  و�شطى  و  كربى 
الن�شخة  و  الكربى  يف  توجد  بها  اأفتيتكم 

الكربى مل تدخل هذه البالد .
فكم من ن�شخة من كتاب مل تدخل بالدنا 
وكم من �شم�س ابن عطاء الرازي بيننا و كم 

من خنف�شار .
يف  مقالنا  انظر  اخلنف�شار  معنى  ملعرفة 

ال�شفحة 6

نال موافقة ال�شني

دواء �سوي�سري 
لعالج م�ساعفات 

فريو�س »كورونا«  
وافقت ال�شلطات ال�شينية قبل اأيام على �شم 
التهاب  بعالج  اخلا�س   ،  Actemra عقار 
التي من املمكن  املفا�شل، لقائمة الأدوية 
ا�شتخدامها يف معاجلة م�شاعفات فريو�س 

»كورونا« امل�شتجد.
»رو�س«  �رشكة  تنتجه  الذي   Actemraو
لـ التجاري  ال�شم  هو  ال�شوي�رشية 
اللجنة  قالت  الذي   ،Tocilizumab
ميكن  اإنه  ال�شني  يف  ال�شحية  الوطنية 
كورونا  فريو�س  مر�شى  لعالج  ا�شتخدامه 
الرئتني  تلف  من  يعانون  الذين  امل�شتجد 
ب�شبب زيادة بروتني الإنرتلوكني وعلى الرغم 
ال�رشكة  قبل  من   Actemra تزكية  من 
اأي  تثبت  مل  الآن  وحتى  اأنه  اإل  امل�شنعة، 
مر�شى  عالج  يف  فعاليته  �رشيرية  جتارب 
العقار  يتلق  مل  كما  امل�شتجد،  الفريو�س 
الوطنية  الإدارة  قبل  من  ر�شمية  موافقة 
يف  ل�شتخدامه  ال�شينية  الطبية  للمنتجات 
باحثون  ويعكف  بكورونا.  امل�شابني  عالج 
�شينيون على اختبار الدواء يف اإطار جتربة 
جرى  كما  اأ�شهر،   3 مدى  على  �رشيرية 
لإخ�شاعهم  بالفريو�س  م�شابا   188 جتنيد 
والتي  العالجية  التجارب  من  �شل�شلة  اإىل 
حتى  و�شت�شتمر  فرباير   10 يف  فعال  بداأت 

10 مايو 2020.

متكنت ال�شلطات الكورية اجلنوبية من 
كورونا  فريو�س  انت�شار  وترية  اإبطاء 
اختبار  برنامج  بف�شل  حادة،  ب�شورة 
 ،Science جملة  وتفيد  ا�شتثنائي 
يف  يعي�شون  �شخ�س  مليون   50 باأن 
كوريا اجلنوبية، فاإذا كانت ال�شلطات 
املا�شي  فرباير   29 يف  �شجلت  قد 
 17 يف  �شجلت  فاإنها  اإ�شابات،   909

مار�س اجلاري 74 فقط.
يف  النخفا�س  هذا  للمجلة،  ووفقا 

عدد امل�شابني هو ناجت عن ا�شتخدام 
ا�شتثنائي،  اختبار  لربنامج  ال�شلطات 
اأكرث من  دم من  اأخذت عينات  حيث 
اأكرث  يعني  وهذا  �شخ�س،  األف   270

من 5200 حتليل لكل مليون �شخ�س.
وتعمل يف كوريا اجلنوبية اخلوارزمية 
التالية- يتم اإدخال جميع من يعانون 
من اأمرا�س مزمنة قبل غريهم، بعد 
ذلك ير�شل الأ�شخا�س الذين يعانون 
املعاهد  اإىل  معتدلة  اأعرا�س  من 

خ�ش�شتها  التي  واملواقع  الطبية 
الطبية  الرعاية  لتقدمي  احلكومة 
الذين  والأ�شخا�س  الأ�شا�شية. 
مرتني  �شالبة  التحليل  نتيجة  تكون 
يغادرون هذه الأماكن اإىل بيوتهم، اأما 
بامل�شابني  ات�شال  على  كانوا  الذين 
خفيفة  اأعرا�س  من  يعانون  اأو 
املنزل  يف  �شحي  حلجر  فيخ�شعون 
الطبيب  ويزورهم  اأ�شبوعني  ملدة 

مرتني يف اليوم.

دفع نادي بر�شلونة الإ�شباين لكرة 
القدم، مليون يورو كعربون للتعاقد 
مع غو�شتافو مايا، مهاجم �شاوباولو 
الربازيلي، وذلك متهيدا جللبه اإىل 
الفريق الكتالوين خالل النتقالت 
و�شي�شطر  املقبلة  ال�شيفية 
يورو  مليون   3.5 لدفع  »البار�شا«، 
اأخرى للفريق الربازيلي، قبل الـ30 
�شفقة  لإنهاء  املقبل،  يونيو  من 
التفاق  وين�س  مايا  مع  التعاقد 
مايا  توقيع  على  الفريقني  بني 

األوان  عن  مبوجبه  يدافع  عقدا 
العام 2022،  بر�شلونة حتى �شيف 
بن�شبة  �شاوباولو  يحتفظ  اأن  على 
الالعب  حقوق  من  املائة  يف   30
انتباه  مايا،  ولفت  عاما   19 البالغ 
م�شاركته  خالل  بر�شلونة،  ك�شايف 
يف يناير املا�شي، يف بطولة كاأ�س 
 3 �شجل  حيث  لل�شباب،  �شاوباولو 
جتدر  مباريات   �شبع  يف  اأهداف 
الإ�شارة اإىل اأن مايا لعب مع جميع 

فئات املنتخب الربازيلي.

اأ�سباب جناح كوريا اجلنوبية يف مكافحة كورونا؟

بر�سلونة يح�سم �سفقة جديدة
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