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ملواجهة كورونا

ال�سيناتور بن زعيم يقرتح فتح �سندوق
 وطني للتربعات

 مرمي خمي�سة

الأمة،  مبجل�س  ال�سيناتور  اقرتح 
عن حزب جبهة التحرير الوطني، 
اأم�س،  زعيم،  بن  الوهاب  عبد 
للتربعات  وطني  �سندوق  فتح 
رعاية  حتت  كورونا  ملواجهة 

وباإ�رشاف  اجلمهورية،  رئي�س 
الوطني،  الت�سامن  لوزارة  مبا�رش 
العائالت  مل�ساعدة  يخ�س�س 
وتوفري  واملعوزة،  املت�رشرة 
ال�رشورية،  الطبية  التجهيزات 
املحدق  العاملي  للوباء  للت�سدي 
خالل  زعيم  بن  وقال  بالبالد. 

»قد  انه  »الو�سط«،  مع  حديثه 
الوطني،  الت�سامن  وقت  حان 
الأعمال،  رجال  جميع  من طرف 
مديرين  ال�سيناتورات،  والنواب، 

منظمات بكل فئاتها«.
كما اأو�سح ذات املتحدث، اأن اأول 
تبذل يف هذا  اأن  م�ساهمة، يجب 

التربع ب�سهرين من  امل�سعى، هي 
بغرفتيه،  الربملان  اأع�ساء  رواتب 
للتربعات  وطني  لل�سندوق 

ملواجهة كورونا.
ال�سيناتور  اأف�سح  حني،  يف 
جبهة  حزب  عن  الأمة،  مبجل�س 
التحرير الوطني، اأن »هذا واجبنا 

و�رشوري اأن ين�ساأ ال�سندوق اليوم 
قبل غد، م�سيفا يف ذات ال�سياق، 
»اأنا �سخ�سًيا اأعطي رخ�سة لإدارة 

اأجرتني،  لقتطاع  الأمة،  جمل�س 
الت�سامن  �سندوق  يف  وو�سعها 

املقرتح.

وحدة احلبوب والبقول اجلافة  بالرم�سي  

اختفاء 80 قنطارا من 
البقول اجلافة 

.   التحقيق مع رئي�س فرع واأعوان الأمن

اأمر وكيل اجلمهورية وكيل اجلمهورية لدى حمكمة  الرم�سي بفتح 
حتقيق معمق يف ق�سية  نهب ما يزيد عن 80 قنطار من  احلم�س من 
رئي�س  اجلافة  بالرم�سي  واملتهم  والبقول  احلبوب  وحدة 
باملركز  والذين  احلرا�سة  اأعوان  فجرها  التي  الق�سية  الوحدة  . 
بني  ال50  ما  تراوحت  احلم�س  من  هامة  اختفاء  كميات  اأكدوا 
�سنتيم  مليون  حدود  ال100  يف  ثمنها  ي�سل  والتي  و80  قنطار 
الذين  الأمن  الوحدة  واأعوان  رئي�س  اإىل  ال�ستماع  مت  وقد  هذا   ،
تقدمي  يف  انتظار  الرم�سي  دائرة  امن  قدموا  وثائق  مل�سالح 

الأطراف اأمام وكيل اجلمهورية 
حممد بن ترار

عرب كل البلديات

وايل امل�سيلة ياأمر بغلق كل 
املقاهي وقاعات ال�ساي

اإ�سدار وايل ولية امل�سيلة، ال�سيخ العرجا،يوم اأم�س اأمرا بالإغالق 
الفوري جلميع املقاهي وقاعات ال�ساي،يف اإطار التدابري والإجراءات 
الحرتازية والوقاية �سد انت�سار فريو�س كورونا ،ح�سب ما اأفاد به 
بيان م�سالح الولية، القرار يق�سي بغلق كل حمالت بيع امل�رشوبات 
كل  عرب  املتواجدة  ال�ساي  وقاعات  املقاهي  الأول  ال�سنف  من 
بلديات الولية ،حيث كلف وايل امل�سيلة كل ال�سلطات الولئية باأن 
ينفذوا ما جاء يف القرار الذي يندرج �سمن القرارات الإدارية للولية 

وذلك كاإجراء وقائي لتفادي انت�سار وباء كورونا القاتل .
عبدالبا�سط ب

اعتبارا من اليوم

ا�ستئناف عملية متوين البليدة
 و بوعرفة باملاء ال�سروب 

ا�ستاأِنفت اأم�س ال�سبت عملية التموين باملاء ال�رشوب على م�ستوى 
الأحياء الواقعة باجلهة الغربية لبلدية البليدة و كذا بلدية بوعرفة 
العطب  ب�سبب  تذبذبا  الأخرية  اأيام  الثالثة  خالل  �سهدت  اأن  بعد 
الهام الذي اأ�ساب قناة ال�سخ الرئي�سية مبرمان، وفقا ملا جاء يف 

بيان ملوؤ�س�سة اجلزائرية للمياه وحدة البليدة.
م�س  الذي  العطب  ا�سالح  اأ�سغال  من  النتهاء  عقب  مبا�رشة  و 
برنامج  للمياه  اجلزائرية  م�سالح  �سطرت  مبرمان،  ال�سخ  حمطة 
الأحياء  م�ست  التي  الأزمة  حدة  من  للتخفيف  ا�ستثنائي  توزيع 
التي  البليدة و كذا بلدية بوعرفة و  لبلدية  الغربية  الواقعة باجلهة 
تزامنت مع الأزمة ال�سحية التي تعي�سها البالد يف ظل تف�سي وباء 
القاطنني  املواطنني  املوؤ�س�سة  ذات  طماأنت  و  كورونا.  فريو�س 
�ست�سهد  ال�رشوب  باملاء  التموين  عملية  اأن  املت�رشرة  بالأحياء 
ا�ستقرار ابتداء من اليوم مقدمة اعتذاراها لكافة زبائنها  ب�سبب 

الإزعاج الذي ت�سبب جراء هذا اخللل. 

البويرة  ولية  مواطنو  ي�سكو 
خالل الآونة الخرية مع الظرف 
البالد  تعي�سه  الذي  اخلا�س 
ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا من 
الغالء الفاح�س ملختلف اخل�رش 
واملواد الغذائية الأ�سا�سية التي 
ي�ستهلكها يوميا على غرار مادة 
اأ�سعارها  قفزت  التي  البطاطا 
والطماطم ب 200  دج  اىل 120 
اأمره  من  ما جعله يف حرية  دج 

ت�سبب  الذي  الو�سع  هذا  اإزاء 
خلقوا  الذين  امل�ساربون  فيه 
والتي  ال�سميد  مادة  يف  ندرة 
ب  املحالت  بع�س  يف  بيعت 
1600 دج ب�سبب التهافت الكبري 
املعطيات  هذه  واأمام   ، عليها 
امل�سالح  مدير  طماأن  اجلديدة 
املواطنني  بالبويرة  الفالحية 
ال�ساعات  خالل  اخل�رش  بوفرة 
كمية  اإخراج  القادمة من خالل 

البطاطا  خمزون  من  هائلة 
رم�سان  ل�سهر  تكفي  والتي 
 50 بوجود  العام  نهاية  وحتى 
ما  املادة  هذه  من  قنطار  األف 
يف  �ست�ستقر  اأ�سعارها  يجعل 
حدود 45 دج على الأكرث ونف�س 
التي  لل�سميد  بالن�سبة  الأمر 
كبرية  كميات  املطاحن  تنتج 
لكن الطلب الكبري يف املحالت 
جعلها تنفذ ب�رشعة الربق ، اأما 

مبتابعة  توعد  التجارة  مدير 
الذين  التجار  وكافة  امل�ساربني 
من  الظرف  هذا  ي�ستغلون 
لكن  ال�سعار  يف  الزيادة  اجل 
باملر�ساد  لهم  �سيكون  القانون 
بتكثيف حمالت املراقبة طالبا 
عنهم  التبليغ  املواطنني  من 
الإجراءات  لتخاذ  وف�سحهم 

الالزمة يف حقهم .
اأح�سن مرزوق

البطاطا ب 120 دج وندرة يف ال�سميد

م�سالح التجارة والفالحة تطمئن مواطني البويرة

خبر في 
صورة

فار�س يتجاوز احلجر ال�سحي بايطاليا
                                                  

ال�سحي  احلجر  فار�س  حممد  اجلزائري  الدويل  الالعب  جتاوز 
الذي األزمته ايطاليا ب�ساأن عدم اخلروح من املنازل ب�سبب انت�سار 
ق�سري  فيديو  للخ�رش  الأي�رش  املدافع  ن�رش  اأين  »كورونا«،  وباء 
التوا�سل  موقع  ال�سخ�سي يف  »�ستوري« على ح�سابه  عرب خا�سية 
الجتماعي »اأن�ستغرام« وهو بقود �سيارته يف مدينة فريارا دون اأن 

يقوم بالتو�سيح حول اأ�سباب خروجه اإىل ال�سارع.

حمرز �سمن التوب 10 بالربميرليغ
 

الدويل  الالعب  ت�سنيف  مت 
عا�رش  حمرز  ريا�س  اجلزائري 
اأف�سل لعب يف الدوري الجنليزي 
املمتاز هذا املو�سم يف قائمة ت�سم 
و�سعتها  لعب  اف�سل   50 اف�سل 
الربيطانية،  »تيليغراف«  جريدة 
الوطنية  الت�سكيلة  قائد  حيث جنح 

منذ  »الربميرليغ«  لعبي  لأف�سل   10 التوب  �سمن  التواجد  يف 
انطالق املو�سم الكروي اجلاري رغم اأنه مل يخ�س �سوى 23 مباراة 
فقط منذ انطالق املو�سم، جنح خاللها يف لفت النتباره والتاألق 
اأهداف ومنح 8 متريرات حا�سمة،  ب�سكل لفت بعدجما �سجل 7 
اأين جاء ثالثا بني لعبي املان �سيتي �سمن هذه القائمة خلف كل 
من البلجيكي دي بروين والأرجنتيني اأغويرو، متفوقا على زمالئه 

خي�سو�س، �سرتلينغ ورودريغو.

املديرية العامة للجمارك

متديد اآجال �سالحية �سندات العبور ب�سفة ا�ستثنائية
العامة  املديرية  اأعلنت 
لها،  بالغ  يف  اأم�س،  للجمارك، 
�سالحية  اآجال  متديد  عن 
�سندات العبور ب�سفة ا�ستثنائية، 
التي  القاهرة  للقوة  نظرا 
كورونا  فريو�س  تف�سي  فر�سها، 

عرب خمتلف دول العامل.
العامة  املديرية  واأفادت 
اأن  بالغها،  يف  للجمارك، 
واملواطنات  املواطنني  كل 

املقيمني خارج الوطن، واجلالية 
وكذا  باملهجر،  اجلزائرية 
اكتتبوا  الذين  امل�سافرين،  كل 
مبختلف  العبور  �سند  اإجراءات 
اأو  دخولهم  لدى  م�ساحلها، 
اأنه  الوطني،  الرتاب  مغادرتهم 
اآجال  متديد  اإمكانية  تقرر  قد 
ب�سفة  العبور  �سندات  �سالحية 

ا�ستثنائية.
 كما دعت اجلمارك، املواطنني 

للتوا�سل  بالبالغ،  املعنيني 
الربيد  عرب  معها،  مبا�رشة 
 HYPERLINK الإلكرتوين  
»mailto:dinf@douane.

 gov.dz« \t »_blank«
 ،dinf@douane.gov.dz
بالرقم  الت�سال  طريق  عن  اأو 
اخلط  اأو   ،1023 الأخ�رش 

املبا�رش: 023.55.12.12
ذات  اأعلنت  اأخرى،  جهة  من 

عن  �سابق،  وقت  يف  امل�سالح، 
للوقاية  وطنية  جلنة  اإن�ساء 
هذا  انت�سار  ومكافحة  ومتابعة 
 24 املداومة  �سمان  مع  الوباء، 
�ساعة على 24 �ساعة، طوال اأيام 
املجهودات  اإطار  يف  الأ�سبوع، 
والإجراءات الوطنية التي تهدف 
وباء  انت�سار  من  واحلد  للوقاية 

كورونا، فريو�س كوفيد 19.
مرمي خمي�سة
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على طاولة الرئي�س اليوم

 اإجراءات تطويق كورونا وتداعيات 
اأ�سعار النفط

يرتاأ�س رئي�س اجلمهورية, عبد املجيد تبون, اليوم الأحد اجتماعا ملجل�س الوزراء, �صيخ�ص�س لعديد 
امللفات اأهمها التوقيع على قانون املالية التكميلي ل�صنة 2020 ودرا�صة و�صعية �صوق النفط وتداعياتها 

على القت�صاد اجلزائر بالإ�صافة اإىل نظر يف ملف اإجراءات تطويق وباء فريو�س كورونا .

باية ع 

لرئا�سة  بيان  ما جاء يف  وح�سب 
�جلمهورية يت�سمن جدول �أعمال 
�لوزر�ء  عدد�  جمل�س  �جتماع 
�لهامة  و�مللفات  �لنقاط  من 
على  �مل�سادقة  بينها  من 

لقانون  �لتمهيدي  �مل�رشوع 
�جلارية  لل�سنة  �لتكميلي  �ملالية 
جلاأت  �لذي  �لقانون  وهو   2020
جر�د  �لعزيز  عبد  حكومة  �ليه 
مالية  قانون  �ختالالت  لت�سحيح 
2020 ودعم �ال�سثتمار�ت وتنفيذ 
�القت�سادية  �الإجر�ء�ت  كامل 

�لعمومية  �ل�سلطات  �أقرتها  �لتي 
ملجل�س  �أخرية  �جتماعات  يف 

�لوزر�ء
�حلكومة  �جتماع  يت�سمن  كما 
تبون  �ملجيد  عبد  بالرئي�س 
�لبرتولية  �ل�سوق  و�آفاق  و�سعية 
�أخرى  هي  تعي�س  �لتي  �لدولية 

تدهور  جر�ء  �سعبة  �أو�ساع 
�لدولية  �ل�سوق  يف  �لنفط  �أ�سعار 
حتت  مرة  الأول  و�سلت  حيث 
ب�سبب  للربميل  دوالر   30 �سقف 
كورونا  فريو�س  وباء  تد�عيات 
�أثر  ما  وهو  �لعامل  �رشب  �لذي 
�خلزينة  مد�خيل  على  �سلبا 

دوالر  مليار  مببلغ  �لعمومية 
�لفارط  فيفري  �سهر  خالل 
�ملجل�س  يدر�س  كما   , فقط 
�أي�سا خطة �لعمل لرقمنة �الإد�رة 
بهدف �لق�ساء على �لبريوقر�طية 
و�لعر�قيل �لتي ظل ي�ستكي منها 
�ملو�طن يوميا يف كافة �مل�سالح 

و�ملوؤ�س�سات خا�سة تلك �لتي لها 
عالقة بحياته �ليومية .

�سي�ستمع  �ل�ساعة  مو�سوع  ويف 
حول  عر�س  �إىل  �لوزر�ء  جمل�س 
يف  كورونا  فريو�س  وباء  تطور 
�ملتخذة  �لتد�بري  وتقييم  �لبالد 

للحد من �نت�ساره.
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اإجراءات ا�صتثنائية ملواجهة كورونا

ملخ�ص بيان الوزارةالأوىل:
- �بتد�ء من �ليوم �الأحد , لن تكون �أي و�سيلة نقل جماعية 
يف �خلدمة(حافالت, �سيار�ت �أجرة للنقل �جلماعي, قطار, 

ميرتو, تر�مو�ي ...(
لها هذ� �ملر�سوم على  �لتي يخ�سع  �الإجر�ء�ت  -  ت�رشي 

كامل �لرت�ب �لوطني ملدة �أربعة ع�رش )14( يوماً.
و�لبلديات  و�ل�سو�حي  �ملدن  بن   , �لركاب  نقل  تعليق   -

و�لواليات
- نقل �الأفر�د م�ستبعد من هذ� �لتدبري

- �خلدمات �مل�ستثناة من �أحكام هذ� �لقر�ر
- �ملوؤ�س�سات و�الإد�ر�ت �لعامة ؛

- �لكيانات �القت�سادية و�خلدمات �ملالية.
للرتفيه  و�مل�ساحات  و�ملن�ساآت  �ل�رشب  �أماكن  غلق    -
ت�سمن  �لتي  تلك  با�ستثناء  و�ملطاعم  و�لرتفيه  و�لت�سلية 

تو�سيل �لطلبات للمنازل.
للفرتة   , �الأجر  مدفوعة  ��ستثنائية  �إجازة  على  يح�سل   *
�ملن�سو�س عليها يف �ملادة 02 �أعاله , على �الأقل 50٪ من 

موظفي كل موؤ�س�سة و�إد�رة عامة.

�الأفر�د �مل�ستبعدون من �لتدبري �ملن�سو�س عليه يف �ملادة 
06 �أعاله:

- �لعاملني �ل�سحيني بغ�س �لنظر عن �ساحب �لعمل
- �ملوظفون يف �ملديرية �لعامة لالأمن �لوطني.

- �ملوظفون يف �ملديرية �لعامة للحماية �ملدنية.
- موظفو �ملديرية �لعامة للجمارك ؛

- �لعاملون يف �ملديرية �لعامة الإد�رة �ل�سجون.
- �لعاملون يف �ملديرية �لعامة للبث �لوطني.

- موظفو مر�قبة �جلودة ومنع �الحتيال ؛
- �لعاملني حتت �ل�سلطة �لبيطرية ؛

- �لعاملني حتت �سلطة �ل�سحة �لنباتية ؛
- �ملوظفون �ملكلفون مبهام �لنظافة و�لتنظيف ؛

- �ملوظفون �ملكلفون مبهام �ملر�قبة و�حلر��سة ؛
تعترب �لن�ساء �حلو�مل و�لن�ساء �للو�تي يربني �أطفااًل وكذلك 
�الأ�سخا�س �لذين يعانون من �أمر��س مزمنة و�لذين يعانون 

من نقاط �سعف طبية �أولوية الإجازة ��ستثنائية.

العربي �صريف لـ"الو�صط" :

كورونا" ملواجهة  تبون  اإ�سارة  رهن  "اجلي�ص 
�لتحالف  حزب  رئي�س  ك�سف 
�لعقيد  �لنوفمربي,  �ل�سعبي 
�حلميد  عبد  �ملتقاعد, 
�أن  �رشيف,�أم�س,  �لعربي 
�جلي�س �لوطني يبقى جمابه, 
الأي  �ال�ستعد�د  �أهبة  وعلى 
من  توجيهات,  �أو  تعليمات 
�جلمهورية,عبد  رئي�س 
�الأعلى  �لقائد  تبون,  �ملجيد 
للتدخل  �مل�سلحة,  للقو�ت 
معترب�  �لدعم,  وتقدمي 
باملنا�سبة, �أنه يف حال �إعالن 
حالة �لطو�رئ, �سيتم ت�سخري 
�ل�سحية,  �جلي�س  �إمكانيات 
وز�رة  ت�رشف  حتت  وو�سعها 
لعب  جانب  �إىل  �ل�سحة, 
�إذ�  �ملدن,  يف  �ل�رشطي  دور 
�قت�ست �ل�رشورة �أن ال يخرج 
�إىل  بيوتهم,  من  �ملو�طنون 
وت�سهيل  جانب طبعا مر�فقة 
و�ملر�كز  �ملوؤ�س�سات  مهمة 
�لت�سدي  يف  �ال�ست�سفائية, 

لفريو�س كورونا.
�خلبري  نفى  جهته,  من 
به  خ�س  ت�رشيح  يف  �الأمني 
�ل�سائعات  »�لو�سط«,  جريدة 
ت�سجيل  حول  �ملتد�ولة, 
بوباء  كثرية,  �إ�سابة  حاالت 
�سفوف  يف  كوفيد-19, 

عنها,  معلن  غري  �جلي�س, 
قائال: �أنها �سائعات ال �أ�سا�س 
لها من �سحة, الأن �ملوؤ�س�سة 
�لع�سكرية معروفة ب�رش�متها, 
�لوقائي,  �ل�سحي  يف �ملجال 
�ملمكن  غري  من  وبالتايل 
يف  مهولة,  �أرقام  ت�سجيل 
�أن  هذ� �خل�سو�س, مع �لعلم 
فريو�س كورونا, يعترب خطري 
ومن  �ل�سن,  كبار  فئة  على 
يعانون �أمر��س مزمنة, موؤكد� 
�أمر  �أنه  �ل�سياق,  ذ�ت  يف 
وجدت  و�ن  وحتى  م�ستبعد, 
نادرة,  فهي  �إ�سابة  حاالت 
�ل�سعبي,  �لوطني  الأن �جلي�س 
وكلهم  �ل�سباب,  من  �أغلبيتهم 
يتمتعون ب�سحة جيدة, ولياقة 
مثل  ومنه  جد�,  عالية  بدنية 
عبارة  تبقى  �ل�سائعات  هذه 
عن دعايات مغر�سة, ال غري.

و�أف�سح ذ�ت �ملتحدث, خالل 
�أنه  »�لو�سط«,  مع  حديثه 
�جلز�ئر,  �أزمة  طالت  مهما 
كورونا,  تف�سي فريو�س  جر�ء 
لن  �لوطني,  �جلي�س  فان 
مبهامه  �لقيام  عن  يحيد 
�العتيادية, ولن يرت�جع عنها, 
يتعلق بحماية  خ�سو�سا فيما 
�الإرهاب,  وحماربة  �حلدود, 
�أو  بـكورونا  �الأمر  تعلق  �سو�ء 

غريها.
�ملتقاعد,  �لعقيد  دعا  كما 
�لعربي �رشيف, كل �ملو�طنني 
منا�سلني  كانو�  �سو�ء 
�أو  �إد�ريني  �أو  �سيا�سيني, 
يد�  يتجندو�  �أن  مدنيني, 
�لوقوف  �أجل  من  يد,  يف 
�جلائحة,  هذه  ومو�جهة 
�لعاملي  �لوباء  يف  �ملتمثلة 
كورونا, م�سري� باملقابل, �إىل 
�رشورة �اللتز�م بحماية �أرو�ح 
منلكه  ما  بكل  �جلز�ئريني, 
�إىل  باالإ�سافة  و�سائل,  من 
�الإميان و�لتوعية و�لتح�سي�س, 
�أما جائحة خطرية  باعتبارنا 
وعلى  بالوطن,  تع�سف 
توخي  مع  يتحد,  �أن  �جلميع 

�حليطة و�حلذر.
مرمي خمي�صة

تعليمة عاجلة تلقاها ولة اجلمهورية

رفع  اإجراءات احلجر  ال�سحي املنزيل  
اإىل الدرجة الثانية 

�جلمهورية  والة  تلقى 
�إجر�ء�ت   بدخول  تعليمات  
�ملنزيل   �ل�سحي  �حلجر  
حيث  �لثانية   �لدرجة  �إىل 
�حلماية  م�سالح  با�رشت 
مب�سالح  �ملرفقة  �ملدنية  
�الأمن و�لدرك دوريات تدعو 
�ملو�طن يف �ملدن �إىل �لتز�م 
منازلهم ,  يف حني مت �إ�سد�ر 
ما  �لنقل  بتوقيف  قر�ر�ت 
م�ستوى  على  �لواليات  بني 
و�لقطار�ت   �حلافالت 
�لرحالت  �إىل  باالإ�سافة 
قطار�ت  و  �لد�خلية  �جلوية 
على  و�الإبقاء  �لرت�مو�ي 

�سيار�ت �الأجرة فقط  ,.

و�سعت   �أخرى  جهة  من 
�إقامة  يف  �لوالئية  �ل�سلطات 
مع  بالتعاون  �لك�سف  مر�كز 
�ل�سحة عن طريق  مديريات 
بطاقم  مدعم  خيم  ن�سب 
�لك�سف   وجتهيز�ت   طبي 
�لكا�سف  طريق  عن  خا�سة 
�أخرى  جهة  من   , �حلر�ري 
بح�رش  تعليمات  �إ�سد�ر  مت 
و�الإبقاء  �ل�سعبية  �الأ�سو�ق 
�لتجارية    �ملحالت  على  
�الإد�ر�ت   غلق  �سيتم  كما 
��ستقبال  ت�ستوجب  �لتي 
عمليات  وقف  مع  �جلمهور 
و�لهاتف  �لكهرباء  قطع 
للمتاأخرين  و�النرتنيت  

كل  وتاأجيل    , �لدفع  عن 
و�مل�سابقات  �لن�ساطات  
�ملقابالت  �ملهنية  وكل ما 
له عالقة بتجمع �أكرث من 10 
غلق  مو��سلة  مع  مو�طنني 
�ملقاهي و�ملطاعم وقاعات 
حظر  �مل�ساجد  و  �حلفالت 
منافذ  وغلف  �لتجمعات  
�ملناطق �ملوبوءة  مع تو�سيع 
�ل�سحي  �حلجر  مر�كز 
للم�ستبه بهم   �لذي ي�ستوجب  
حتويلهم �إليها  ولو با�ستعمال 
�لقوة �لعمومية لتفادي تو�سع 
�لوباء  وحما�رشة  �الإ�سابات 

ومنع تو�سعه ب�رشعة .

بومردا�س

و�سع 352 م�سافر يف احلجر ال�سحي بزموري
م�سافر�   352 و�سع  مت 
��سطنبول  من  قدمو� 
بعد  تركيا  دولة  عا�سمة 
�ملطار  عرب  �جلمعة  ظهر 
بومدين«  »هو�ري  �لدويل 
على  �ل�سحي  �حلجر  يف 
�سياحي  منتجع  م�ستوى 

�رشق  زموري  ببلدية 
من  للوقاية  بومرد��س 
فريو�س  عدوى  �نتقال 
)كوفيد-19(,  مورونا 
�أم�س  به  �أفادت  ح�سبما 
و  �ل�سحة  مديرة  �ل�سبت 

�ل�سكان بالوالية .

يف  فتيحة  الليام  وقالت 
�لرعايا  باأن«  ت�رشيح 
نهار  قدمو�  �جلز�ئريني 
�جلمعة من مطار �إ�سطنبول 
�إ�ستقبالهم  مت  حيث  برتكيا 
ونقلهم عن طريق حافالت 
هو�ري  مطار  من  عمومية 

بومدين نحو مركب �سياحي 
على  �خلو��س  الأحد  تابع 
�أين  زموري  بلدية  م�ستوى 
�حلجر  حتت  و�سعهم  مت 
ملدة  �الإحرت�زي  �ل�سحي 
14 يوما للوقاية من �نتقال 

عدوى فريو�س كورونا.

�أم�س  �جلز�ئر  والية  �أعلنت 
�لفوري  �لغلق  عن  �ل�سبت 
و�ملطاعم  �ملقاهي  لكافة 
ما  �لتنقل  حركة  منع  وكذ� 
�لواليات  بني  وما  بني �ملدن 
�لنقل  و�سائل  بو��سطة 
�جلماعية �لعمومية و�خلا�سة 
يف  �لقطار�ت  تنقل  وحركة 

من  �لوقاية  �إجر�ء�ت  �إطار 
كورونا  تف�سي فريو�س  خطر 

)كوفيد-19(.
و�أو�سحت م�سالح �لوالية يف 
يف  يندرج  ذلك  �أن  لها  بيان 
و�لتد�بري  �الإجر�ء�ت  �إطار 
�سحة  حماية  �إىل  �لر�مية 
و�سالمة �ملو�طنني من خطر 

من  وللحد  كورونا  فريو�س 
�الأو�ساط  يف  �لعدوى  �نت�سار 
لتعليمات  وتنفيذ�  �لعامة 
و�جلماعات  �لد�خلية  وز�رة 
�لعمر�نية  و�لهيئة  �ملحلية 
�أن  �مل�سدر  ذ�ت  و�أ�سار 
تهيب  �جلز�ئر  والية  م�سالح 
بكافة مو�طني والية �جلز�ئر 

�الإجر�ء�ت  هذه  بتفهم 
تندرج  �لتي  بها  و�لتقيد 
�ل�سديد  �حلر�س  �إطار  يف 
�ل�سحة  على  للحفاظ 
باأية  ميكن  ال  �لتي  �لعمومية 
�لتهاون  �الأحو�ل  من  حال 

ب�ساأنها.

العا�صمة

الغلق الفوري للمقاهي واملطاعم وتوقف حركة النقل 

حممد بن ترار

فريو�س كورونا يف اجلزائر

ت�سجيل 15 وفاة و 139 حالة موؤكدة
مت ت�سجيل 15 وفاة  ب�سبب 
�مل�ستجد  كورونا  فريو�س 
�رتفعت  فيما  باجلز�ئر, 
 139 �إىل  �ملوؤكدة  �حلاالت 
حالة, ح�سب ما ك�سف عنه 

باجلز�ئر  �ل�سبت  �أم�س 
�لعا�سمة, �لناطق �لر�سمي 
ومتابعة  ر�سد  للجنة 
جمال  كورونا,  فريو�س 
فور�ر,  �أو�سح  و  فور�ر 

�إعالمي,  لقاء  خالل 
حالة   15 ت�سجيل  مت  �أنه 
وفيات   8 بينها  من  وفاة 
يرت�وح  حيث  بالبليدة, 
متو�سط �عمارهم 64 �سنة 

باأمر��س  م�سابون  كلهم 
مزمنة, م�سري� �إىل �أن عدد 
�حلاالت �ملوؤكدة �رتفع �ىل 
حالة   78 منها  حالة   139

بالبليدة
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احلراك انخرط يف مواجهة فريو�س كورونا
.    النظام ال�صابق اأورثنا منظومة �صحية معتلة

.     الدولة وحدها ل ميكنها مواجهة وباء كورونا 

املحلل ال�صيا�صي حممد بو�صياف يف حوار للو�صط :

حاورته: اإميان لوا�س 

.     بداية، تقييمك ل�صيا�صة 
الدولة يف جمابهة اأزمة كورونا؟

وال  كانت  اجلزائرية  الدولة  �سيا�سة 
�سيا�سة  على  وتعتمد  وقائية  تزال 
التلقيح االإجباري  اال�ستباق من خالل 
واإعداد الربامج التي تكافح االأمرا�ض 
الكثري  واجهت  وقد   ، تف�سيها  قبل 
منهجية  املنهجية  بهذه  االأوبئة  من 
فريو�ض  ال�سحية،  والرتبية  التح�سي�ض 
الدولة   ، كله  العامل  فاجئ  كورونا 
يف  املنهجية  بنف�ض  التكيف  حتاول 
مادية  واإمكانيات  مالية  ظروف  ظل 
وهي   ، متتلكها  متوا�سعة  وب�رشية 
التجارب  باعتبار  اأكلها  اأتت  منهجية 
االأملانية  اأو  ال�سينية  �سواء  الدولية 
ميكنه  لقاح  اأو  دواء  غياب  يف  خا�سة 
ال�سيا�سة  اأن  كما   ، املت�رشرين  اإغاثة 
ال�سحية التي تتبناها الدولة اإىل غاية 
فاالإجراءات  بالتدرج  تتميز  ال�ساعة 
و�رشعته  الوباء  انت�سار  تراعي  التي 
يخلفها حتى ال مت�ض  التي  واالأ�رشار 
على  كذلك  وحتافظ  التنقل  بحرية 
م�سالح النا�ض االقت�سادية والتجارية ، 
وهي باملوازاة حري�سة على توفري ما 
ارتفعت  متى  املواطنني  لنجدة  يكفي 
م�ستويات اخلطر ، وقد حددت خلية 
االأزمة حتى تنتقل اإىل اإجراءات جديدة 
الواليات  بني  التنقل  فيها  متنع  قد 
ورمبا فر�ض احلجر املنزيل االإجباري 
على ال�ساكنة ، ويبدوا اأن الدولة تبذل 
الوباء  ملحا�رشة  جهدها  ق�سارى 
الطوعية  اال�ستجابة  بع�ض  راأينا  وقد 
نف�سا  يعطي  قد  مما  املواطنني  من 
عباأ  تتحمل  التي  ال�سحية  لالأطقم 

االأزمة وثقل م�سوؤولية العالج.

.     األ تظن باأن اإعالن حالة 
الطوارئ اأ�صبح �صروريا؟

اجلي�ض  اىل  االأزمة  هذه  ت�سيري  اإحالة 
االأو�ساع  هذه  مثل  يف  عادية  م�ساألة 
اأمن  على  الوباء  ميثله  الذي  واخلطر 
غاية  يف  لكنه   ، املواطنني  وا�ستقرار 
من  هناك  باأن  نقر  ملا  احل�سا�سية 
اأن  ويحاول  اجلي�ض  دور  على  ي�سو�ض 
يكيل له التهم ، واأنه ي�سعى للتدخل يف 

�سوؤون املدنيني ، اأكرر متى بلغ الوباء 
اإىل  االأمر  ت�سليم  من  البد  معينا  حدا 
فر�ض  اأمر  وت�سليمه  اجلي�ض  �رشامة 
النظام العام للتخفيف من الثقل الذي 
يقع على عاتق االأطقم ال�سحية وعلى 
االقت�ساد الوطني ملا يطول اأمد هذا 

البالء.

.     ما هو دور الذي ميكن اأن 
تلعب التنظيمات ؟

منظمات  الدولة جهودها  ت�سارك  قد 
املجتمع املدين بكل اأطيافها ، خا�سة 
مع توقف احلراك وامل�سريات والذي 
وانخرط  اإ�سطف  قد  يبدوا  ما  على 
، من خالل  الوباء  يف معركة مواجهة 
عموما  امليداين  التح�سي�ض  حمالت 
 ، القطاعية  النداءات  خالل  من  اأو 
ل�رشائح  املوجهة  النقابات  نداءات 
بعينها، اأو كما يفعل بع�ض الفاعلني يف 
فعل  ميكنهم  والذين  اخلا�ض  القطاع 
الكثري ملا يتوفرون عليه من اإمكانيات 
خطوط  تعزز  قد  ومالية  مادية 
املواطنني  �سحة  عن  الوطني  الدفاع 
وا�ستمرار متا�سك الدولة يف حمنتها، 
على اجلمعيات والنا�سطني اخذ زمام 
ومبا�رشة  امليداين  والنزول  املبادرة 
مواقع  طريق  عن  او  الفعلي  التوا�سل 
البالء  تبلي  التي  التوا�سل االجتماعي 
احل�سن ، ويجب على ال�سلطات ت�سهيل 
ذلك من خالل اإبداء �سيئ من املرونة 
التنظيمات  هذه  امام  املجال  وفتح 
للتوا�سل مع خاليا االزمة على م�ستوى 
وتنظيم  باالقرتاح  لدعمها  الواليات 
يف  املواطن  وم�ساركة  املبادرات 
هذا التحدي الذي ال ا�سك اأن ال�سعب 

اجلزائر ي�سينت�رش عنه ال حمالة.

اإىل  زمالئه  دعا  برملاين       .
التربع باأجرة 3 اأ�صهر للم�صاعدة 
من  الوقاية  منظومة  دعم  يف 
التنف�س  اأجهزة  �صيما   ، الكورونا 
على  تعليقكم  ما  ال�صطناعي 

هكذا مبادرات ؟

هذه هي املبادرات التي يجب االإ�سادة 
ميكنها  ال  فالدولة   ، بها  والتنويه  بها 
يف مثل هذه الظروف مواجهة املحنة 
حتمل  املجتمع  على  بل  وحدها 
م�سوؤولياته واالندفاع الأداء الواجب ن 
خ�سو�سا من ممثلي ال�سعب والربهنة 
على اأنهم يف م�ستوى احلدث ، مبادرة 
الأنها  تثمينها  يجب  الربملانيني 
لالقتداء  احلية  القوى  كل  �ست�سجع 
البالد  وبذل بع�ض ما ميكن يف �سبيل 

والعباد.

.     لحظنا �صلوكات موؤ�صفة 
بالإجراءات  اللتزام  عو�س 

الوقائية، ماتعليقك على ذلك؟

اإىل  باالأ�سا�ض  اللهف  هذا  يعود  قد 
يف  واهتزازه  املواطن  ثقة  اإنعدام 
التي  الدولة  وموؤ�س�سات  خطاب 
بع�ض  و�سلوكات  تاريخ  عرب  تر�سخت 
ال�سلوك  هذا  وتغذي  امل�سوؤولني، 
ثقافة االأنانية التي مل ت�ستطع اإىل اليوم 
موؤ�س�سات التن�سئة الوطنية اإبتداءا من 
االأ�رشة اإىل االأحزاب ال�سيا�سية مرورا 
حني  ففي   ، واجلامعة  باملدر�سة 
اأعداد  تزايد  عن  كله  العامل  يتحدث 
مواطنونا  يت�سابق  واملر�ض  املوتى 

دون  وال�سلع  الب�سائع  تكدي�ض  على 
تقتات  التي  اله�سة  الطبقة  مراعاة 
يوما ليوم من خالل اجر زهيد يومي 
لكننا  اإن�ساين  طبع  الهلع  ان  �سحيح   ،
يجب اأن رتقي اإىل اأن نهذبه ونطوعه 

بح�سب ح�سا�سية املوقف والو�سع

.     تعليقك على الإمكانيات 
التي ثم ت�صخريها ؟

حني نتكلم عن الدولة �سنتجاوز حتما 
اإمكانيات   ، القطاع  عن  احلديث 
االإعتبار  بعني  اأخذنا  اذا  الدولة كبرية 
واإمكانيات  اجلي�ض  اإمكانيات 
الر�سمية  غري  املدنية  املوؤ�س�سات 
والعمل التطوعي واملبادرات اخلا�سة 
هذه  يف  االإمكانيات  تت�ساعف  وقد   ،
قطاع   ، كبرية  اأ�سعاف  اىل  احلالة 
يعرف  القطاعات  كباقي  ال�سحة 
�سعوبات على م�ستوى املوارد الب�رشية 
الف�ساد  حالة  اىل  ذلك  يعود  واملادية 
عهدات  منذ  البالد  عا�ستها  التي 
النهب املنظم  وب�سبب  بالقليلة  لي�ست 
الذي مور�ض على املال العام ، ي�ساف 
املتاحة  املوارد  ت�سيري  �سوء  اإليها 
واإنعدام املحا�سبة، قد يحتاج القطاع 
ما  مرحلة  يف  عميقة  مراجعات  اىل 
التكوين  النظر يف  واإعادة  كورونا  بعد 
وت�سجيع  الت�سيري  طبيعة  و  والبحث 

القطاع اخلا�ض.

.     غياب كلي لل�صيا�صيني يف 
الأمر  يطرح  األ  ح�صا�س  ظرف 

اأكرث من عالمة ا�صتفهام؟

ثقافة  ر�سخت  ال�سابقة  املرحلة 
ال�سلطة  مبادرات  وانتظار  الوظيفية 
وعطلت كل مبادرة اجتماعية ، وعليه 
ب�سكل  ال�سيا�سية  الطبقة  نلوم  فال 
ال�سلطة  على  يقع  واللوم  ح�رشي 
اأن  االأحداث  اأظهرت  وقد  اأي�سا، 
القوى االجتماعية يجب اأن ت�رشك يف 
�سناعة احلياة على كل امل�ستويات الن 
اإمكانيات القطاعات واالإدارة حمدودة 
االجتماعي  العمل  واأن   ، كربت  مهما 
الدولة  ا�ستمرار  يع�سدان  وال�سيا�سي 

وامل�ساهمة يف اإدارة االأزمات

ثمن املحلل ال�صيا�صي حممد بو�صياف يف حوار خ�س به » الو�صط« �صيا�صة الدولة يف جمابهة وباء كورونا، 
يف حني اأكد باأن الدولة وحدها ل ميكنها مواجهة هذا الوباء، اأين طالب املجتمع املدين بالنزول للميدان 
و القيام بدوره، مربزا العمل الجتماعي وال�صيا�صي ي�صمن ا�صتمرار الدولة وي�صاهم يف اإدارة الأزمات، 
من جهة اأخرى اعترب املتحدث باأن توجه امل�صتهلك اإىل تكدي�س الب�صائع راجع اإىل انعدام ثقة املواطن 

واهتزازه يف خطاب وموؤ�ص�صات .

اإمكانيات ل�صتقبال 400 مري�صا بالكورونا

انتظار نتائج حتاليل ل 3 
اأ�سخا�س بالبويرة 

يف  ال�سحية  امل�سالح  ا�ستقبلت 
اليومني االأخريين 3 حاالت جديدة 
اأعرا�ض  من  يعانون  الأ�سخا�ض 
يف  و�سعهم  مت  كورونا  فريو�ض 
بامل�سلحة  ال�سحي  احلجر 
»حممد  مل�ست�سفى  املرجعية 
اإىل  البويرة  مبدينة   « بو�سياف 
جانب احلالة املوؤكدة ملري�ض من 
العمر 62  البالغ من  االأ�سنام  بلدية 
نتائج  اجلميع  ينتظر  حيث   ، �سنة 
ملعهد  اأر�سلت  التي  التحاليل 
�ستظهر  والتي  بالعا�سمة  با�ستور 
وتعود   ، القادمة  ال�ساعات  خالل 
من  ل�سخ�سني  اجلديدة  احلاالت 
من  موؤخرا  عادا  البويرة  مدينة 

ل�سخ�ض  الثالثة  واحلالة  ال�سعودية 
تعترب  التي  البليدة  بوالية  كان 
ال�سكوك  ماجعل  للفريو�ض  بوؤرة 
اإ�سابته بالعدوى ، ويف  حتوم حول 
ال�سحة  مدير  ك�سف  مت�سل  �سياق 
بالوالية »حممد العايب » عن وجود 
اإمكانيات كبرية ال�ستقبال ما يقارب 
ال�رشورة  اقت�ست  اإذا  مري�سا   400
عرب خمتلف امل�سالح االإ�ست�سفائية 
منها م�ست�سفى »حممد بو�سياف » 
القادر على ا�ستيعاب اأزيد من 100 
بع�ض  ا�ستغالل  اإمكانية  مع  حالة 
حال  يف  الو�سع  الحتواء  املرافق 

اأي طارئ .
اأح�صن مرزوق

قدموا من ا�صطنبول واأليكانت  

و�سع 563 م�سافرا يف 
احلجر ال�سحي بوهران

قدموا  م�سافرا   563 و�سع  مت 
واأليكانت  )تركيا(  ا�سطنبول  من 
اأم�ض اجلمعة  )اإ�سبانيا( بعد ظهر 
بن  »اأحمد  الدويل  املطار  عرب 
ال�سحي  احلجر  يف  لوهران،  بلة« 
الفنادق،  العديد من  على م�ستوى 
املكلف  لدى  ا�ستفيد  ح�سبما 

باالإعالم بالوالية.
االأوىل  الرحلة  كان على منت  وقد 
القادمة من ا�سطنبول حوايل 294 
امل�سوؤول،  اأبرزه  ح�سبما  راكبا، 
يف  و�سعهم  مت  اأنه  اىل  الفتا 
يوما   14 ملدة  ال�سحي  احلجر 

»املغرب  فنادق  م�ستوى  على 
و«زينت«كما  و«الرئي�ض«  العربي« 
قدموا  م�سافرا   269 و�سع  مت 
احلجر  يف  األيكانت  رحلة  عرب 
ال�سحي لنف�ض املدة باملوؤ�س�سات 
و«ليك�سرب�ض«  ليربتي«   « الفندقية 
ا�ستقبال  جرى  و«اليا�سمني«وقد 
ظروف  يف  الركاب  هوؤالء  ونقل 
ذات  اأكده  ح�سبما  ح�سنة، 
مت  الفنادق  اأن  مذكرا  امل�سدر، 
يف  الدولة  طرف  من  ت�سخريها 
ال�سحي  احلجر  اإجراءات  اإطار 

للوقاية من تف�سي كوفيد19.

الربفي�صور ا�صماعيل  م�صباح يوؤكد

الوقاية هي ال�سالح الوحيد 
املتوفر للوقاية من كورونا

اجلزائرية  اجلمعية  رئي�ض  اأكد 
الربوف�سور،  املعدية  لالأمرا�ض 
الوقاية  اأن  م�سباح،  ا�سماعيل 
الوحيد  الناجع  ال�سالح  هي 
املتوفر حتى االآن للجزائر وبقية 
فريو�ض  ملواجهة  العامل  اأنحاء 
الربوف�سور  واأو�سح  كوفيد19. 
االأمرا�ض  يف  خمت�ض  م�سباح 
املعدية باملوؤ�س�سة االإ�ست�سفائية 
فلي�سي  الهادي  املتخ�س�سة 
بالقطار اأنه مل يبقى يف مثل هذه 
الظروف اإال الوقاية التي و�سفها 
والناجع  ال�سهل  الوحيد  بال�سالح 
الذي  كورونا  فريو�ض  ملواجهة 
اأ�سبح وا�سع االإنت�سار بالعامل ومل 
عن  الك�سف  من  العلماء  يتمكن 
ودعا  االن.  حلد  لقاح  اأو  عالج 
اخلبري يف هذا ال�سدد اإىل العمل 
بها  اأو�ست  التي  باالإجراءات 
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة 
امل�ست�سفيات واملتمثلة يف غ�سل 
عدة  وال�سابون  باملاء  اليدين 
ع�رشين  وملدة  اليوم  يف  مرات 
باملحلول  اأو  االأقل  على  ثانية 
ال�سخ�ض  وحلماية   . الكحويل 
اخلبري  ذات  �سدد  وحميطه 
امل�سافة  احرتام  �رشورة  على 
االأ�سخا�ض  بني  تف�سل  التي 
املنزل  من  اخلروج  حالة  يف 
وبالعمل  احلاجات  بع�ض  لق�ساء 
واحد  مبرت  احليوية  بالقطاعات 

ب�سلوك  التحلي  مع  االأقل  على 
ملواجهة  وم�سوؤول  ح�ساري 
العامل  يهدد  الذي  اخلطر  هذا 
التطبيق  على  اأكد  كما  اأجمع  
ويف  النظافة  جلوانب  ال�سارم 
غ�سل  اإىل  داعيا  احلاالت  جميع 
يتم  التي  امل�ساحات  وتنظيف 
خمتلف  وكذا  باالأيدي  مل�سها 
االأ�سياء التي يتم ا�ستعمالها يوميا 
واللوحات  الهاتف  غرار  على 
ومقب�ض  واحلا�سوب  االإلكرتونية 
اأو  ال�سعال  حالة  ويف  االأبواب. 
الربوف�سور م�سباح  العط�ض حث 
ورقي  منديل  يف  بذلك  بالقيام 
رميه  ويتم  واحدة  مرة  ي�ستعمل 
يف مكان ال ميكن اإعادة ا�ستعماله 
املنديل  هذا  غياب  حالة  ويف 
يقوم ال�سخ�ض بالعط�ض وال�سعال 
يف مرفقه لتفادي نقل العدى يف 
من  واأكد  للفريو�ض.  حمله  حالة 
اجلهود  تظافر  اأن  اآخر  جانب 
ي�ساهم ب�سكل وا�سع يف احلد من 
انتقال خطر الفريو�ض من خالل 
التخفي�ض من االت�ساالت ما بني 
الت�سافح  وتفادي  االأ�سخا�ض 
حماية  مع  والقبالت  باالأيدي 
العمومية  ال�سحة  م�ستخدمي 
بعناء  هوؤالء  اأ�سيب  اإذا  الأنه 
موا�سلة  ي�ستطيع  ال  فانه  �سديد 

التكفل باملواطنني 
باية ع

م�صتغامن :

 و�سع 273 م�سافرا قدموا من لندن يف احلجر ال�سحي
قدموا  م�سافرا   273 و�سع  مت 
لندن  الربيطانية  العا�سمة  من 
»اأحمد  الدويل  املطار  عرب 
احلجر  قيد  لوهران  بلة«  بن 
ال�سحي مبنطقة �سابالت بوالية 
اأم�ض  به  اأفاد  م�ستغامن، ح�سبما 
لل�سحة  الوالئي  املدير  ال�سبت 

وال�سكان، توفيق حممد خليل.
ندوة  خالل  خليل،  واأو�سح 
�سحفية عقدت مبقر الوالية، اأن 
اجلزائريني،  امل�سافرين  هوؤالء 

اجلمعة  ليلة  ا�ستقبالهم  مت 
بلة«  بن  »اأحمد  الدويل  باملطار 
لندن  رحلة  و�سول  بعد  لوهران 
ونقلهم اإىل مكان احلجر ال�سحي 
مبنطقة  »الزهور«(  )فندق 
ل�سابالت  ال�سياحي  التو�سع 
بهوؤالء  التكفل  عملية  ومتت 
عالقني  كانوا  الذين  املواطنني 
تعليمات  على  بناء  بريطانيا  يف 
ويف  للبالد  العليا  ال�سلطات 
اأ�رشف  عملياتي  خمطط  اإطار 

عبد  م�ستغامن  وايل  تنفيذه  على 
ذات  ي�سيف  �سعيدون،  ال�سميع 

املتحدث.
وي�ساف هذا الفوج اإىل الفوجني 
ي�سمان  اللذين  والثاين  االأول 
قادمني  جزائريني  م�سافرين 
رحلتي  منت  على  فرن�سا  من 
�سخ�ض(   278( وليون  مر�سيليا 
مت  والذين  وهران  مطار  عرب 
من  مبكر  وقت  يف  بهم  التكفل 
يوم اجلمعة وو�سعهم يف احلجر 

ال�سحي بفندقي »اأ-زاد« و«ق�رش 
املن�سور« )م�ستغامن(.

ومت -وفقا خليل- و�سع خمطط 
اأماكن  م�ستوى  على  وقائي 
عيادة  واإن�ساء  ال�سحي  احلجر 
متقدمة بها طبيبني و4 ممر�سني 
اإداري  ومن�سق  نف�سي  واأخ�سائي 
اإ�سعاف  �سيارات   3 ت�سخري  مع 
الالزم  والعتاد  الو�سائل  وكل 
طيلة  باملواطنني  اجليد  للتكفل 

فرتة العزلة )14 يوم(.



وطنية  جلنة  ت�شكيل  عن  الإعالن  �شيتم 
فريو�س  انت�شار  تطور  ومتابعة  لر�شد 
مو�شعة  اجلزائر  يف  )كوفيد-19(  كورونا 
و  كال�شحة  قطاعات  عدة  ممثلي  اىل 
والإعالم  ال�شيدلنية  وال�شناعة  ال�شكان 
وزارة  لدى  علم   ما  ح�شب   , وغريها  

الت�شال.
وتعمل هذه اللجنة التي ت�شم اي�شا خرباء 
يف ال�شحة  وكبار الأخ�شائيني ل�شيما يف 
تن�شيط  على  املعدية  الأمرا�س  جمال 
ندوات �شحفية يومية وا�شبوعبة لطالع 
الراأي العام عن الو�شع الراهن يف البالد 
ف�شال  بالعدوى  املتعلقة  والح�شائيات 
يتم  التي  والحتياطات  الإجراءات  عن 

اتخاذها للت�شدي لهذا الوباء .
للتذكري فقد مت اإن�شاء هذه اللجنة تطبيقا 
املجيد  عبد  اجلمهورية,  رئي�س  لقرار 
الذي دعا من خالله تدعيم جلنة  تبون, 

اليقظة واملتابعة احلالية بوزارة ال�شحة 
وال�شكان واإ�شالح امل�شت�شفيات ب«جلنة 
علمية ملتابعة فريو�س كورونا ت�شكل من 
الرتاب  عرب  الأخ�شائيني  الأطباء  كبار 
ال�شحة  وزير  اإ�رشاف  حتت  الوطني 
وتكون  امل�شت�شفيات,  واإ�شالح  وال�شكان 
مهمتها متابعة تطور انت�شار الوباء واإبالغ 

الراأي العام بذلك  يوميا وبانتظام«.
اجتماع  خالل  اجلمهورية  رئي�س  واتخذ 
انعقدت  التي  العمل  جلل�شة  تكميلي 
جملة  اجلاري,  مار�س   17 يوم  برئا�شته 
كورونا  فريو�س  ملواجهة  القرارات  من 
التي  انت�شاره,  من  واحلد   )19- )كوفيد 
�شيتم تطبيقها ابتداء من يوم غد الأحد 
غاية  اإىل  �شباحا  الواحدة  ال�شاعة  على 
اإمكانية  اإىل  القادم, م�شريا  اأبريل  الرابع 
رفعها اأو متديدها اإذا اقت�شت ال�رشورة. 
و�شائل  ال�شدد وقف جميع  وقرريف هذا 

واخلا�شة  العمومية  اجلماعي  النقل 
وكذلك  الوليات  وبني  املدن  داخل 
حركة القطارات«, بالإ�شافة اإىل »ت�رشيح 
فقط  والحتفاظ  املوظفني  من   %50
مب�شتخدمي امل�شالح احليوية ال�رشورية 
الن�شاء  مع الحتفاظ برواتبهم, وت�رشيح 
العامالت اللواتي لهن اأطفال �شغار, فيما 
�شيتم حتديد الفئات املعنية بالت�رشيح يف 
ي�شدر  تنفيذي  مر�شوم  احلالتني يف  كلتا 

عن الوزير الأول«.
كما قرر رئي�س اجلمهورية غلق املقاهي 
ب�شفة  الكربى  املدن  يف  واملطاعم 
ملحاربة  ال�شوق  ب«�شبط  واأمر  موؤقتة 
الغذائية  املواد  جميع  بتوفري  الندرة 
وزارة  تكليفه  عن  ف�شال  ال�رشورية«, 
والتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية 
التجارة  وزارتي  مع  بالتن�شيق  العمرانية 
ب«تعقب  الريفية  والتنمية  والفالحة 

الالزمة  الإجراءات  واتخاذ  امل�شاربني 
م�شتودعاتهم  ت�شميع  فيها  مبا  �شدهم 

ومتاجرهم, والت�شهري بهم يف و�شائل 
الإعالم وتقدميهم للعدالة«.

املالية  وزارة  اجلمهورية  رئي�س  وكلف 
بت�شهيل اإجراءات جمركة املواد الغذائية 
الإجراءات  ت�رشيع  مع  امل�شتوردة, 
مع  متا�شيا  بها  املرتبطة  امل�رشفية 

احلالة ال�شتثنائية التي تعي�شها البالد«.
هذا  خالل  اجلمهورية  رئي�س  واأكد 
التي  امل�شوؤولية  »روح  على  الجتماع, 
فردا,  فردا  اجلميع  بها  يتحلى  اأن  يجب 
اأنه  مربزا  الإعالم«,  و�شائل  يف  �شيما  ل 
اجلي�س  باإمكانات  ال�شتعانة  »ميكن 
امل�شاعدة  على  القادر  ال�شعبي  الوطني 
مب�شت�شفيات ميدانية وطاقات ب�رشية من 
الطبي  �شبه  و�شلك  واخت�شا�شيني  اأطباء 

و�شيارات  الإ�شعاف«.

الأحد 22   مار�س  2020  املوافـق  ل 28 رجب  1441ه 24 �ساعة5

50 مليون قناع طبي �ستكون 
متاحة »ب�سكل �سريع« 

فريو�س كورونا

م.�س/وكالت

الإنتاج  اأن  املنتدب  الوزير  واأو�شح 
يرتفع  اأن  ميكن  الأقنعة  لهذه  الوطني 
الطلب  لتلبية  يوميا  األف وحدة  اإىل 500 
بني  »من  و  املنتجات  هذه  على  الكبري 
توزيع  يتم  انتاجها,  وحدة مت  مليون   11
و  امل�شت�شفيات  على   ماليني   8 اإىل   7
ال�شيدلية  م�شتوى  على  مليون   2 حوايل 
ا�شليد  ي�شيف  للم�شت�شفيات«,  املركزية 

بن باحمد.
و اعترب الوزير املنتدب  »اأننا حمظوظون 
الأخرى  بالدول  مقارنة  اجلزائر  يف 
لالأقنعة  منتجني  بوجود  املنطقة,  يف 
ومنتجي  الكحويل  املطهر  منتجي  و 

الأدوية املرتبطة بهذا الوباء«.
الوزير  –ح�شب  اجلزائر  يف  يوجد  و 
املنتدب- اأربعة منتجني لالأقنعة الطبية 
بالإ�شافة اإىل حوايل 12 �رشكة امل�شنعة 

للمحلولت املطهرة من القطاعني العام 
واخلا�س.

قال  الطبية,  بالأقنعة  يتعلق  فيما  و 
املتعاملني  بع�س  اأن  باحمد  بن  ال�شيد 

�رشعوا يف ت�شديرها ب�شكل غري قانوين 
ال�شني,  يف  كورونا  فريو�س  ظهور  لدى 
ال�شلطات  تدخل  تطلب  الذي  الأمر 
العامة لو�شع حد ل�شبكات الت�شدير غري 

القانونية يف هذا املجال.
»عندما  باأنه  اأو�شح  ال�شياق  هذا  يف  و 
بني  منتج  على  الطلب  زيادة  ن�شهد 
ع�شية و�شحاها مبئات الأ�شعاف, تن�شاأ 
ظواهر امل�شاربة من خالل الت�شدير اأو 
حتى  اأو  التخزين  اأو  املوازية  ال�شبكات 
الدولة  »قامت  وعليه,  الأ�شعار«.  زيادة 
و  الأقنعة  منتجي  بجمع  كبرية  ب�رشعة 
اإنتاجهم«,  جميع  و  خمزوناتهم  ت�شخري 

ح�شب ت�رشيحات الوزير املنتدب.
يواجه  ذلك,  مع  وباملوازاة  اأنه,  غري 
توفر  يف  م�شكلة  الطبية  الأقنعة  منتجو 
الأقنعة  هذه  تتكون  و  الأولية.  املواد 
من �شفائح من الورق يوجد يف و�شطها 
باحمد  بن  بالون«و�رشح  »ميلت  مر�شح 
املتعاملني  هوؤلء  ن�شاعد  »نحن  بالقول 
للجزائر  ال�شديقة  الدول  مع  حاليا 
ق�شد احل�شول على هذه املواد الولية 

ب�رشعة«.

ينتظر اأن يبلغ عدد الأقنعة الطبية املتوفر يف اجلزائر اإىل 50 مليون وحدة »ب�سكل �سريع«, وذلك 
بف�سل انتاج 11 مليون وحدة حمليا و ا�سترياد 15 مليون وحدة ف�سال عن املخزونات املتوفرة من قبل, 
و املقدرة ب45 مليون وحدة �سرع يف توزيع جزء منها منذ بداية تف�سي فريو�س كورونا, ح�سبما اأفاد 

به اأم�س ال�سبت الوزير املنتدب املكلف بال�سناعة ال�سيدلنية, لطفي بن باحمد.

�شتدخل جملة الإجراءات التي اأقرها 
رئي�س اجلمهورية, عبد املجيد تبون 
كورونا  فريو�س  انت�شار  من  للحد 
اليوم  التنفيذ  حيز   )19- )كوفيد 
الأحد على ال�شاعة الواحدة �شباحا.

الإجراءات,  هذه  تطبيق  و�شيجري 
حالت  كل  على  العزل  بينها  ومن 
اأو  م�شبوهة  كانت  �شواء  الإ�شابة, 
على  الأحد  يوم  من  ابتداء  موؤكدة, 
غاية  اإىل  �شباحا  الواحدة  ال�شاعة 
الرابع اأبريل القادم, وميكن رفعها اأو 

متديدها اإذا اقت�شت ال�رشورة.
ومن اأجل التحكم الأف�شل يف الو�شع, 
جميع  »وقف  اجلمهورية  رئي�س  قرر 
العمومية  اجلماعي  النقل  و�شائل 
واخلا�شة داخل املدن وبني الوليات 
بالإ�شافة  القطارات«,  وكذلك حركة 
املوظفني  من   %50 »ت�رشيح  اإىل 

مب�شتخدمي  فقط  والحتفاظ 
مع  ال�رشورية  احليوية  امل�شالح 
وت�رشيح  برواتبهم,  الحتفاظ 
اأطفال  اللواتي لهن  الن�شاء العامالت 

�شغار«.
مر�شوًما  الأول  الوزير  عن  و�شي�شدر 
يف  بالت�رشيح  املعنية  الفئات  يُحّدد 
تبون  الرئي�س  اأمر  كما  احلالتني  كلتا 
»بغلق املقاهي واملطاعم يف املدن 
و«�شبط  موؤقتة«,  ب�شفة  الكربى 
ال�شوق ملحاربة الندرة بتوفري جميع 

املواد الغذائية ال�رشورية«.
بالذات,  النقطة  هذه  وبخ�شو�س 
الداخلية  وزارة  تبون  الرئي�س  كلف 
والتهيئة  املحلية  واجلماعات 
وزارتي  مع  بالتن�شيق  العمرانية, 
الريفية,  والتنمية  والفالحة  التجارة 
واتخاذ  امل�شاربني  »بتعقب 

الجراءات الالزمة �شدهم مبا فيها 
ومتاجرهم,  م�شتودعاتهم  ت�شميع 
الإعالم  و�شائل  يف  بهم  والت�شهري 

وتقدميهم للعدالة«.
وبهدف وقف انت�شار هذا الفريو�س, 
ل�شيما يف مدن اأخرى من البالد, قرر 
اليقظة  جلنة  »تدعيم  اأي�شا  الرئي�س 
ال�شحة  بوزارة  احلالية  واملتابعة 
وال�شكان واإ�شالح امل�شت�شفيات بلجنة 

علمية ملتابعة فريو�س كورونا«.
ال�شيد  اجلمهورية,  رئي�س  عنّي  وقد 
العام  املدير  تبون,  املجيد  عبد 
للوقاية بوزارة ال�شحة واملخت�س يف 
فورار,  جمال  الدكتور  الأوبئة,  طب 
ناطقا ر�شميا للجنة التي تت�شكل من 
كبار الأطباء الأخ�شائيني عرب الرتاب 
ال�شحة  وزير  اإ�رشاف  الوطني, حتت 
امل�شت�شفيات,  واإ�شالح  وال�شكان 

انت�شار  تطور  متابعة  مهمتها  وتكون 
الوباء واإبالغ الراأي العام بذلك يوميا 

وبانتظام«.
من  املالية,  وزارة  تكليف  مت  كما 
جمركة  اإجراءات  »بت�شهيل  جهتها, 
املواد الغذائية امل�شتوردة, مع ت�رشيع 
بها  املرتبطة  امل�رشفية  الإجراءات 
التي  ال�شتثنائية  احلالة  مع  متا�شيا 

تعي�شها البالد«.
»روح  على  اجلمهورية  رئي�س  واأكد 
بها  يتحلى  اأن  يجب  التي  امل�شوؤولية 
اجلميع فردا فردا, ل �شيما يف و�شائل 
الإعالم«, مربزا اأنه »ميكن ال�شتعانة 
ال�شعبي  الوطني  اجلي�س  باإمكانات 
مب�شت�شفيات  امل�شاعدة  على  القادر 
اأطباء  من  ب�رشية  وطاقات  ميدانية 
الطبي  �شبه  و�شلك  واخت�شا�شيني 

و�شيارات الإ�شعاف«. 

ابتداء من  ال�ساعة الواحدة �سباحا 

الإجراءات التي اأقرها رئي�س اجلمهورية ملواجهة كورونا

حول ا�سابة مغرتبة بداء كرونا مبغنية

�سراع بيانات  بني �سيناتور 
ومديرة ال�سحة بتلم�سان  

.    ال�ستباه بحالة  يف باب الع�سة 
و05 حالت مب�ستغامن 

.     تاأكيد حالة ببلعبا�س

�سحايا كورونا يف امل�ست�سفيات

هكذا يتم التعامل مع
 جثث املتوفني

.    اإجراءات احرتازية »م�سددة« لوقاية العمال

اندلعت  نهار اأم�س حرب بيانات 
بني �شيناتور مدينة مغنية بلهربي 
�شياء  الدين املنتخب عن جبهة 
ية  ومدير لوطني   ا ير   لتحر ا
تلم�شان  حول  لولية  ال�شحة 
امراأة  بوباء  تاأكيد  اإ�شابة 
واإحالتها  مبدينة  مغنية  كرونا 
على احلجر ال�شحي مب�شت�شفى 

الرم�شي .
اأعلن  الذي  الوقت  ففي 
على  بلهربي  بيان  ال�شيناتور 
التوا�شل  مواقع  على  ح�شابه 
»فاي�شبوك«  يوؤكد  الجتماعي 
مغنية  من  مدينة  امراأة  اإ�شابة 
التحاليل  كرونا  وان  بفريو�س 
اأثار  الذي  ذلك  المر  اأكدت 
املدينة  �شكان  هلعا  لدى 
ومعارف ال�شيدة التي ا�شتبه يف 
اإ�شابتها ومت نقلها على احلجر 
من  دمها  حتاليل  وحتويل 
اأكد  الذي  با�شتور  خمرب  على 
الوقت  يف   , التحاليل  �شلبية 
ال�شحة  مديرية  اأ�شدرت  الذي 
بيانا  تلم�شان  لولية  ال�شكان 

م   /1130 حتت  رقم  اأم�س  لها 
/2020  توؤكد  اأ  خ  /م  �س  �س 
اإ�شابة  اأية  عدم  ت�شجيل  فيها 
لها  التي  الوحيدة  القناة  واأنها 
م�شكال  خلق  ما  الت�رشيح  حق 
انه  يبدو  لل�شيناتور  الذي 
هذا  يعنيه  ,  ل  فيما  تدخل 
ال�شتباه  مت  اآخر  جانب  من 
مغرتب  �شخ�س  اإ�شابة  يف 
منذ  حل  الع�شة  باب  من 
باملنطقة  بفريو�س  اأ�شبوع 
اإرادته  مبح�س  كرونا  فتنقل 
بالرم�شي  احلجر  مركز  اإىل 
يف  التحاليل  اأخذ  مت  حيث 
جانب  من   , النتائج  انتظار 
ال�شحة  مديرية  اأ�شارت  لآخر 
حالت   05 ت�شجيل  مب�شتغامن 
م�شتبه فيها يف انتظار التحاليل 
, يف حني مت تاأكيد اإ�شابة �شاب 
مغرتب من �شيدي بلعبا�س  وهو 
احلجر  مبركز  للعالج  يخ�شع 

ال�شحي
 حممد بن ترار

املوؤ�ش�شات  اتخذت 
العمومية  ال�شت�شفائية 
»م�شددة«  احرتازية  اإجراءات 
التعر�س  من  العمال  لوقاية 
كورونا   بفريو�س  الإ�شابة  اإىل 
للمواطن  اخلدمة  ل�شمان 
اأخرى  اإجراءات  اتخذت  كما 
بجثث  للتكفل  »�شارمة 
احلفظ  م�شالح  يف  ال�شحايا 
م�شريو  واأكد  الدفن«.  كذا  و 
على  الإ�شت�شفائية  املوؤ�ش�شات 
العا�شمة  اجلزائر  م�شتوى 
»مت  اأنه  ا�شتجوبتهم  الذين 
تزويد هذه املوؤ�ش�شات مبختلف 
واملواد  الطبية  امل�شتلزمات 
املعقمة« اىل جانب ال�شتعداد 
ملواجهة  مل�شتخدميها  التام 
واأو�شح  الطارئ  الو�شع  هذا 
مدير اكرب موؤ�ش�شة ا�شت�شفائية 
الوطني  جامعية على امل�شتوى 

م�شطفى با�شا, 
اأن  بنانة,  ال�شالم  عبد 
اأزمة  خلية  ن�شبت  املوؤ�ش�شة 
جميع  جمندة  الو�شع  لت�شيري 
طاقاتها على غرار املوؤ�ش�شات 
الأخرى  الوطنية  الإ�شت�شفائية 
و�شمان  للفريو�س  للت�شدي 
�شتى  يف  اخلدمة  موا�شلة 

الخت�شا�شات.
يوما  املوؤ�ش�شة  نظمت  وقد 
عمالها  لفائدة  حت�شي�شيا 

الإ�شابة  حالت  ت�شجيل  منذ 
من  لوقايتهم  وذلك  الأوىل 
وتقدمي  جهة  من  الفريو�س 
ل�شمان  ال�رشورية  التوجيهات 
للمواطن,  اخلدمة  موا�شلة 
التحاليل  اإجراء  جانب  اإىل 
داخل  فيها  امل�شكوك  للحالت 
ال�شغط  لتخفيف  امل�شت�شفى 

على معهد با�شتور.
التكفل  كيفية  وبخ�شو�س 
احلالت  �شيما  باجلثث 
تلك  اأو  فيها  امل�شكوك 
اإ�شابة  التحاليل  اأثبتت  التي 
اأ�شحابها بالفريو�س قال رئي�س 
لنف�س  ال�رشعي  الطب  م�شلحة 
ر�شيد  الربوف�شور  املوؤ�ش�شة 
م�شطفى  »م�شت�شفى  اأن  بلحاج 
�شارمة  اإجراءات  اتخذ  با�شا 
قبل ت�شليم اجلثث اإىل العائالت 
تتمثل على اخل�شو�س يف ت�شميع 
مبا�رشة  ومرافقتها  ال�شناديق 
املقربة  اإىل  امل�شت�شفى  من 
من  فقط  لفردين  والرتخي�س 

العائلة للقيام بالدفن«.
مت  اأنه  اخلبري  ذات  واأو�شح 
اإىل  �شارمة  توجيهات  اإعطاء 
يف  الطبي  و�شبه  الطبي  ال�شلك 
تعامله مع اجلثث كما مينع منعا 
باتا على اأفراد عائلة ال�شخ�س 
اجلثة  بغ�شل  القيام  املتويف 

باأنف�شهم.

كورونا فريو�س 

ت�سكيل جلنة ر�سد ومتابعة مو�سعة 
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اح�سن خال�س   

على  جتمع  ت�أمالت  وهي 
اليوم  نعي�شه  م�  نتيجة  اأن 
�شتكون حتم� نظ�م� ع�ملي� 
للنظ�م  مغ�يرا  جديدا 
�شيع�د  اإذ  اليوم،  الق�ئم 
واملع�يري  القيم  يف  النظر 
املجتمع�ت  حتكم  التي 
واحلكم  ال�شلطة  واأنظمة 
وال�رشعي�ت التي ق�مت وال 
اإىل  املفعول  �ش�رية  تزال 
اليوم كم� �شيع�د النظر يف 
العوملة الذي دخلت  نظ�م 
ابتداء  االأر�شية  الكرة  فيه 

من نه�ية القرن امل��شي.
واإن ظلت هذه امل�شتوي�ت 
عن  غريبة  التفكري  من 
حميطن� الغ�رق يف يومي�ت 
نخبة  ف�إن  االأزمة  مواجهة 
الغرب  يف  املفكرين  من 
من�ق�شة  يف  بداأت  قد 
هذا  وتف�شي  تطور  م�آالت 
وتفعيل  الع�ملي  الوب�ء 
ال�شيم�  امل�شتقبلي�ت  علم 
اإىل  الوب�ء  هذا  و�شل  اإذا 
مرحلة متقدمة من تدمري 
االقت�ش�دية  االأنظمة 

ن�شجة  الأ ا و
عية  جتم� ال ا
ب�شكل  الق�ئمة 
اإىل  يحوله� 
اأنظمة جديدة 
متر  اأن  بعد 
حلة  مبر
لية  نتق� ا
مرتبكة يكون 

حتمله� 
على  �شعب� 

الب�رشية. 
املجتمع�ت  اأن  كيف  راأين� 
لليربالية  تقدي�ش�  االأكرث 
وال�شي��شية  االقت�ش�دية 
ا�شطره�  قد  والفكرية 

الوب�ء لالنحن�ء ولو اإىل حني 
مقد�ش�ته�  عن  والتخلي 
اآدم  �شع�ر  راأ�شه�  وعلى 
دعه  يعمل  »دعه  �شميث 
تقف  لكي  اأنه  اإذ  مير« 
الفريو�س  عمل  وجه  يف 
التب�عد  ا�شطره�  ومروره 
واحلجر  االجتم�عي 
ال�شحي وغلق احلدود اأم�م 
حترك االأفراد واملمتلك�ت 
بحركية  الت�شحية  اإىل 
حتتمل  ال  اقت�ش�دية 
واحدة فم�  التوقف حلظة 
ب�لك اأن تتوقف الأ�ش�بيع اأو 

رمب� اأ�شهرا عدة. 
على  له  م�ش�همة  ويف 
»م�روك  �شحيفة 
يغفل  مل  ديبلوم�تيك« 
واالقت�ش�دي  املفكر 
الفرن�شي املولود ب�جلزائر 
هذه  اأهمية  اأت�يل  ج�ك 
التحوالت والتي بنينّ الت�ريخ 
الفت�كة  االأوبئة  انت�ش�ر  اأن 
الندث�ر  متهيدا  دائم�  ك�ن 
وقي�م  قدمية  �رشعي�ت 
مق�مه�  جديدة  �رشعي�ت 
على  القدرة  اأ�ش��س  على 
املوت،  من  الب�رش  حم�ية 

على  الب�قون  يقوم  اإذ 
للموتى  ب�لث�أر  احلي�ة  قيد 
القوى  عجزت  الذين  من 
املهيمنة عن حم�يتهم من 

يف  تفلح  ومل  عبث�  املوت 
ملغ�درتهم  معنى  متنح  اأن 

احلي�ة.
عدة  اأمثلة  اأت�يل  و�رشب 
يف  حدثت  حتوالت  عن 
خلفه  م�  منه�  اأوروب� 
ط�عون القرن الرابع ع�رش 
من �شح�ي� حيث فتك بثلث 
تغيري  من  اأوروب�  �شك�ن 
ال�شي��شة  جذري يف مك�نة 
يف  والدين 
الع�مة  احلي�ة 

للمجتمع 
االأوروبي وكيف 
املخلف�ت  اأدت 
لهذا  الرهيبة 
اإىل  الط�عون 
ال�رشطة  والدة 
اأنق��س  على 
الكني�شة  نظ�م 
حيث اعتربت منذ 
ذلك الوقت ال�شكل 
الوحيد حلم�ية حي�ة الن��س 
اأم�م عجز ال�شلطة الدينية 
عن  للكني�شة  وال�شي��شية 
فعل �شيء، فال هي اأنقذت 

حي�ة الب�رش وال هي اأعطت 
معنى ملوتهم. 

هذه  تدعيم  �شي�ق  ويف 
ة  لنظر ا
لية  لتحو ا
ملنطلقة  ا
ت�أثري  من 
فتك  قوة 
بئة  و الأ ا
ملة  ل�ش� ا

على 
ر  تطو
ط  من� اأ

والهيمنة  ال�شلطة  عالق�ت 
اأت�يل  �ش�ق  االجتم�عية 
التحول  عن  اآخر  مث�ال 
اأواخر  يف  حدث  الذي 
القرن الث�من ع�رش عندم� 
حل الطبيب حمل ال�رشطي 
فقد  املوت  اأم�م  كح�شن 
حتولت اأوروب� يف منظوره، 
من  قرون،  ب�شعة  خالل 
االإمي�ن  على  مبنية  �شلطة 
على  موؤ�ش�شة  �شلطة  اإىل 
اأن  قبل  القوة  احرتام 
فع�لية  اأكرث  ب�شلطة  تنتهي 
الق�نون.  دولة  على  مبنية 
يتوان  مل  اأت�يل  اأن  غري 
ال�شلط�ت  حتذير  عن 
اليوم  الغرب  يف  الق�ئمة 
التحكم  يف  ف�شله�  اأن  من 
التي  امل�أ�ش�ة  هذه  يف 
تف�شي  به�  ويق�شد  بداأت، 
وانعك��ش�ته  كورون�  وب�ء 
االقت�ش�دية، �شيعيد النظر 
واأ�ش�شه�  احلكم  نظم  يف 
بعد  لتعو�س  االإيديولوجية 
فرتة مظلمة بنموذج جديد 
اأخرى  �شلطة  على  مبني 
نظ�م  اإىل  الثقة  وتتحول 

اآخر للقيم مم� يجعل نظ�م 
املبني على حم�ية  احلكم 
عر�شة  الفردية  احلري�ت 

معه  فتنه�ر  لالنهي�ر 
وهي  و�شعته  التي  االآلي�ت 

ال�شوق والدميقراطية.
ح�ل  يف  اأت�يل،  وتوقع 
الليربالية  النظم  ف�شل 
الغربية يف دراأ خم�طر م� 
ال�شحي  الت�شون�مي  اأ�شم�ه 
واالقت�ش�دي، اأن تربز نظم 
على  ق�ئمة  جديدة  �شلطة 
الرق�بة وب�شكل اأكرث فع�لية 
تكنولوجي�ت  ب��شتعم�ل 
بل  اال�شطن�عي  الذك�ء 

اإىل  تف�شي  قد 
ت�شلطية  نظم 
ا�شتبدادية يف 
توزيع املوارد 
مثل م� ظهر 
ا  خر موؤ
مدينة  يف 
تن  نه� م�
يف  الغ�رقة 
لية  ا لليرب ا
حيث اأن ال 
ك�ن  اأحد 
يتوقع اأن ال 

اإلكرتوين،  ب�شبط  له،  حق 
اأن ي�شرتي اأكرث من علبتي 

اأرز. وهن� ت�ش�ءل اأت�يل عن 
�رشعية  ظهور  احتم�ل 
تتج�وز  لل�شلطة  جديدة 
والعقل  والقوة  االإمي�ن 
�رشعية  حمله�  لتحل 
التع�طف مع االآخرين من 
قط�ع�ت  هيمنة  خالل 
واال�شت�شف�ء  ال�شحة 
والبيئة  والرتبية  والتغذية 
وبرتاجع اللهفة على �رشاء 
املجدية  غري  االأ�شي�ء 
اأهم  هو  م�  اإىل  والعودة 
الق�شوى  اال�شتف�دة  وهو 
هذا  على  الوقت  من 
�شندرك  الذي  الكوكب 
وثمني.  ن�در  اأنه  حتم� 
غري اأن دورن�، يقول اأت�يل، 
االنتق�ل  على  العمل  هو 
واإذا  اأمكن،  م�  اله�دئ 
اال�شرتاتيجية  هذه  لن�  فعنّ
ب�رشعة  �شنخرج  ف�إنن� 
الوب�ء  هذا  من 
االأزمة  ومن 
ية  د قت�ش� ال ا

التي �شتليه�.
ق�ل  ج�نبه  ومن 
املفكر  مواطنه 
موران  اإيدغ�ر 
االأزمة  هذه  اإن 
العوملة  اأن  بينت 
جمرد  هي  اإمن� 
ترابط دون ت�ش�من فبقدر 
احلركة  تلك  اأحدثت  م� 
تقني�  توحيدا  ال�شمولية 
م�شتوى  على  واقت�ش�دي� 
م�  بقدر  االأر�شية  الكرة 
التف�هم  ترقية  يف  ف�شلت 
مل  التي  ال�شعوب  بني 
اأن  موران،  نظر  يف  تع، 
احلروب واالأزم�ت امل�لية 
وكذا  بقوة  �رشبت  التي 
البيئية  الع�ملية  املخ�طر 
وتلك التي غذته� االأ�شلحة 

النووية واالقت�ش�د املختل 
م�شرتك�  م�شريا  اأن�ش�أت 

اإىل  دع�ه�  التي  للب�رشية 
الوب�ء.  بهذا  اال�شتن�رة 
لغي�ب  ت�أ�شف  لكنه 
الت�ش�من الدويل والهيئ�ت 
امل�شرتكة التخ�ذ التدابري 
املتن��شبة مع حجم الوب�ء 
على  وا�شتدل  وع�مليته 
لالأمم  اأن�ين  ب�نغالق  ذلك 

على نف�شه�.  
من  اآخر  مفكرا  اأن  غري 
وهو  الفرن�شية  البيئة 
ديبوي  مي�ش�ل  الفيل�شوف 
االأخالقي�ت  يف  املخت�س 
يرى  ببلجيك�  البيوطبية 
اأنن�  ذكرن�  كورون�  وب�ء  اأن 
اجتم�عي�  ج�شم�  ن�شكل 
اأن  اإذ  ومرتابط�  حميمي� 
حميط انتق�ل العدوى بداأ 
متثالتن�  يف  النظر  يعيد 
جمرد  اأنه  على  للمجتمع 
م�شتقلة  اأج�ش�م  جت�ور 
ومنف�شلة، وهو ال يختلف 
التي  املن�خ  م�ش�ألة  عن 
تذكرن� اأنن� كلن� يف خندق 
منه  نخرج  ولن  واحد 
اآخر  ج�نب  ومن  مع�  اإال 
وب�ء  اأن  ديبوي  يالحظ 
حتطيم  ب�شدد  كورون� 
هيمنة الرقمية التي بداأت 
وتبعدن�  نف�شه�  تن�شب 
على  الع�مل  ت�شور  عن 
اأن  اإذ  حم�شو�س  كي�ن  اأنه 
للطبيعة  اأع�د  كورون�  وب�ء 
لالهتم�م  كمركز  مك�نه� 
املتع�لية  اأذه�نن�  ر  وذكنّ
منوت  اأن  ميكن  اأنن�  
»عبث�« جراء انت�ش�ر ج�شم 

طبيعي.
�شواء  كورون�،  اأن  املوؤكد 
طبيعي  توالد  منتوج  ك�ن 
تلق�ئي اأو �شن�عة خمربية 
ف�إنه قد مالأ الدني� و�شغل 
اجلميع  ك�ن  واإن  الن��س 
االآن  يعلم 
متى من اأين 
اإال  انطلق 
اأحد  ال  اأن 
ميكنه  اليوم 
اإىل  اجلزم 
ينتهي  م�ذا 
ينتهي.  ومتى 
املوعد  وبني 
م  ملعلو ا
عد  ملو ا و
جتد  املجهول 
نف�شه�  الب�رشية 
يف حتدي �ش�رخ لعبقريته� 

اجلم�عية.

كورونا ت�ستفز الفال�سفة
مل متنع احلرية والعجالة التي اأن�ساأها يف عامل اليوم الغزو الرهيب لفريو�س كورونا ومتاعب الت�سدي اليومي لتزايد اأرقام 

�سحاياه وحالت احل�سار التي وجد فيها الب�سر اأنف�سهم �سفوة من الفال�سفة واملفكرين يف ال�سيا�سة والقت�ساد والجتماع من 
التاأمل العميق يف ما يجري من حتولت تبدو بطيئة يف �سريها العام ومت�سارعة يف وتريتها اليومية اخلا�سة وجتلياتها املحلية.

اإذ �سيعاد النظر يف القيم 
واملعايري التي حتكم املجتمعات 

واأنظمة ال�سلطة واحلكم 
وال�سرعيات التي قامت ول تزال 

�سارية املفعول اإىل اليوم كما 
�سيعاد النظر يف نظام العوملة 

الذي دخلت فيه الكرة الأر�سية 
ابتداء من نهاية القرن املا�سي

اإذا و�سل هذا الوباء اإىل مرحلة 
متقدمة من تدمري الأنظمة 

القت�سادية والأن�سجة 
الجتماعية القائمة ب�سكل يحولها 

اإىل اأنظمة جديدة بعد اأن متر 
مبرحلة انتقالية مرتبكة يكون 

حتملها �سعبا على الب�سرية. 
املوؤكد اأن كورونا، �سواء كان منتوج 

توالد طبيعي تلقائي اأو �سناعة 
خمربية فاإنه قد مالأ الدنيا و�سغل 
النا�س واإن كان اجلميع يعلم الآن 
متى من اأين انطلق اإل اأن ل اأحد 

اليوم ميكنه اجلزم اإىل ماذا ينتهي 
ومتى ينتهي

تاأمالت يف م�ستقبل الجتماع الب�سري 

24 �ساعة
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اإذا اأزمت الأزمة ، وا�شتدت احلال ، تتخلخل الكثري من الأو�شاع املادية ، و ُتغرِيّ الكثري من الأ�شياء اأماكنها ، و قد تهّتز جل 
القواعد الأ�شا�شية ، التي كانت حتكم بنيان العمران الب�شري ، من اأخالقيات و اجتماعيات ،كانت تربط جتمعاته ، و عليها بنيت 
دة و النقبا�س ، هما �شيدا امل�شهد ،ومعهما تطفو لل�شطح ظواهر و �شلوكات  ّ روابطه و عالقاته الإن�شانية ، ففي الغالب تكون ال�شِ

كانت خاملة �شاكنة ، يف اأذهان �شوافل املجتمع ، يف زمن الّدعة و العي�س املتاآلف ، فمن امل�شاربة باملواد املعي�شية الأ�شا�شية ، 
ا�شتغالل للو�شع .

ات اجلدد .. الِدحَيّ

ة  فريو�س كورونا من نزق ِدحَيّ
اإىل َرهق عقل مراهق  

الوليد فرج

وزير  عليه  �شن  الذي  و 
فيها  ن�شد   ، التجارة حربا 
امل�شاربة  اإىل  ؛  يده  على 
اأحيانا  الفارغ  بالكالم 
امل�شموم  وباحلديث    ،
الطافح مبحمول �شيا�شوي 
قذر، امُلجانب ملا تفر�شه 
الأزمة من تعاون و ت�شامن 
و اإر�شاد و توعية ؛ فتنك�شف 
حيات(    )الِدّ زمرة  حقيقة 
و  ال�شاقطة  ب�شفاقتها 
غري   ، الدنيئة  مغامرتها 

عن  خمتلفة 
�شما�رسة  �شغار 
من   ، التجار 
يف  ن�شاأوا  الذين 
الأ�شواق  �شخب 
و  بوائقها  و   ،
ف�رس   ، �شفالتها 
الأماكن اإىل اهلل 
ع  التب�شّ اأ�شواق 
التجارة  و 
ية  د ملا ا
واأخبث   ،

بث  اأ�شواق  اليوم  الأ�شواق 
و  التافهة  الأفكار  ن�رس  و 
امل�شتعر�شة  و  املغر�شة 
التافه  الفكر  لع�شالت 

املرتهل .
تفاعل  بر�شد  م  اأُهّ واأنا 
املنخورة  النخب  بع�ض 
من   ، الأزمة  هذه  مع   ،
اأولئك الذين َدَرجت واألفت 
الّت�شدق  و  اللغو  األ�شنتهم 
يف كل �شيء ، ح�رس دحية 
اإىل ذهني ففي البدء كنت 
اأظنه )دحية الكلبي( الذي 
ب�شببه اأنزلت �شورة اجلمعة 
، لكنني وجدته دحية اآخر ، 
تقاطبت اأفكاره و جتاذبت 
مع زمرته اليوم، يف وطني 

العزيز .
�شمعته  اإذ  كان  هذا  دحية 
اأو رايته ترى العلم يت�شكل 
ب�رسي  هيئة  يف  يظهر  و 
�شائل  اأي  منقذ  فهو   ،
فال   ، البحر  العارف  وهو 
عنه  تخفى  م�شاألة  توجد 
مرديه  ي�شت�شغ  فلم   .

ان  لب�رس  ميكن  فال  هذا 
كلها  العلوم  نا�شية  يجمع 
اإىل  جزئياته  تفا�شيل  من 
فقرروا  ؛  كلياتها  كربى 
بينما  ب�شوؤال  يفاجئوه  اأن 
 ، م�شرت�شل يف حديث  هو 

ف�شاأله اأحدهم : 
اأكل  الذي  الذئب  ا�شم  ما 

�شيدنا يو�شف ؟ 
قال : ا�شمه )جمجائيل(!

�شيدنا  لكن   : له  فقالوا 
يو�شف مل ياأكله الذئب !

فقال : اإذا هو ا�شم الذئب 
�شيدنا  ياأكل  مل  الذي 

يو�شف! 
هذه  مع  اليوم  دحيات 
متفقهني  من   ، الأزمة 
علينا  خرجوا   ، جدد 
دون  كالعادة  بتفاهاتهم 
الذي  للظرف  مراعاة 
ناعقني   ، اجلزائر  به  متر 
متت  ل  باأفكار  كعادتهم 
ال�شلة بالواقع الذي نعي�شه 
مبعلومات  متنافخني   ،
وهناك  هنا  من  يتلقفونها 
مو�شوعي  متحي�ض  دون 

لها ، وكل الأ�شف اأن هوؤلء 
يت�شدرون  كانوا  ممن 

امل�شهد الإعالمي . 
اليوم  جتد  اأن  غريبا  لي�ض 
)خنف�شارا(  او  )دحّية( 
العامل  يف  ي�رسخ  جديدا 
باإعالن  الفرتا�شي 
هذا  العام(  )احلجر  حالة 
اأتى  الذي  امل�شطلح 
خمزون  من  دحيتنا  به 
فلم   ، اجلليلة  اخرتاعاته 
يف  ل  املفهوم  هذا  اأجد 
القوانني  يف  ل  و  الد�شتور 
املوؤكد  فمن   ، الأخرى 
�شاألته  لو  انك 
معنى  عن 
احلجر  )اإعالن 
�شوف   ، العام( 
اأنه  لك  يقول 
ا�شتعرته  اإجراء 
د�شتور  من 
اأن  و   ، �شرييالنكا 
هذا  على  اطلعت 
الد�شتور فلن جتده 
لأنه مل ين�رس بعد ! 
يرفع  الدحّية  نف�ض 
خي�شومه خائفا على و�شع 
القطاع اخلا�ض و عماله و 
و حتمل  اليوميني  الأجراء 
اخل�شائر  لتبعات  الدولة 
باملتعاملني  تلحق  التي 

القت�شاديني ! 
التي  الإجراءات  اإن 
كربيات  اإليها  ت�شابقت 
حماية  اأجل  من  الدولة 
اآثار  من  اقت�شاداتها 
اأحلقها  التي  الأ�رسار 
تعترب   ، كورونا  فريو�ض 

وفقا   ، طبيعية  اإجراءات 
امل�شتويات  و  لالأو�شاع 
بلغتها  التي  القت�شادية 
ميكن  ول   ، الدولة  تلك 
يف  عقليا  ول  منطقيا 
امل�شحون  الظرف  هذا 
ي�شمح  اأن  باخلوف 
لنف�شه  للدحّيات  لفيف  
 ، مغلوطة  اأفكار  تداول   ،
عندما  املتحدة  فاململكة 

مليار   14،5 �شخت 
ال�شحة  خلدمات 
اأورو  مليار   400 و 
 15 تعترب  والتي 
ناجت  من  فقط   %
املحلي  دخلها 
وهذا  الإجمايل 
ال�شناعة  لدعم 
التي  الفندقية 

جراء  املت�رسر  اأول  كانت 
العزل ال�شحي .  اإجراءات 
احلكومة  خ�ش�شت  وحني 
اأورو لدعم  الأملانية مليار 
خمتلف  من  ال�رسكات 
الأحجام كقرو�ض يقدمها 
الإعمار  اإعادة  بنك 
البنك  هذا   ،  )KFW(
يكتنز على 500 مليار اأورو 
جاهزة للم�شاعدة يف دعم 
و   . اجلرمان  بلد  اقت�شاد 
من  بلد  ا�شبانيا  ان  رغم 
ال�شف الثاين يف  اقت�شادات 
�شخت  الأوروبي  الحتاد 

مل�شاعدة  يورو  مليار   200
ال�رسكات و حماية العمال 
، كقرو�ض ت�شمنها الدولة 
و  قرو�ض  و  لل�رسكات 
الأ�شعف  للمواطنني  منح 
نحت  اإثرها  وعلى   ، ماليا 
 9،2 بتخ�شي�ض  الربتغال 
مليار التي ت�شكل 04% من 
الإجمايل  املحلي  ناجتها 
حتفيزات  و  كقرو�ض 

التاأمني  دفوعات  لت�شهيل 
بينما   ، ال�رسائب  �شداد  و 
 45 فرن�شا  خ�ش�شت 
ال�شغرية  لالأن�شطة  مليار 

املت�رسرة كقرو�ض . 
 اكتفي هنا بهذه الدول التي 
كقرو�ض  مبالغ  خ�ش�شت 
مع التنبيه اإىل الرتكيز على 
الإجمايل(  املحلي  )الناجت 
عطلنا  التي  الدول  لهذه 
وتدين  بتفاهتهم  الدحيات 
اللحاق  على  عقولهم 
يقارنون  فراحوا   ، بركبها 

مال يقارن. 

ويتمدد  باقي  دحية  و 
معلنا  رعونته  و  بتفاهاته 
م�شلحا  نف�شه  طورا 
اجتماعيا و طورا مفتيا و 
هاتفه يف  رقم  ي�شع  طورا 
من�شور متخفيا وراء �شتار 
لأجل  املتطوع  الطبيب 
و  الدنيئة  نزواته  اإ�شباع 
فقط  البارحة  زمالءه 
�رسف  يحملون  الذين  من 

على  حملوا   ، املهنة 
التعقيم  دلء  ظهورهم 
يف  وهران  اأزقة  وجابوا 
ت�شامنية  اإن�شانية  مبادرة 
ن�رس  خبث  عن  بعيدة   .
فعلها  كما  الهاتف  اأرقام 
دحية املعار�ض ، متنا�شيا 
اإجبارية  العامة  التعبئة  اإن 
الد�شتور  لالأحكام  طبقا 
ل�شيما  املفعول  ال�شارية 

املادة 108 منه
واتذكر هنا �شنيع الرئي�ض 
عندما  لينكولن  الأمريكي 
�شنة  من  يوم  ذات  �شئل 

قراأها  كتب  اآخر  1862عن 
 . يقراأه  مل  كتابا  فذكر  
لن  لقراءته  �شارع  لكنه 
فما   . عار  و  عيب  الكذب 
الفائدة اأن اأُري النا�ض اأين 
احلقيقة  يف  واأنا  ممتلئ 

دحية فارغ .
لقوة  العالية ت�شعى  الهمم   
عقولها فتجد اأدنى حمفزا 
 ، للتاريخ  رجال  اأدخل 
كلمة  من  فالبخاري 
 : رهوية  ابن  قالها 
جلمع  ين�شط  )من 
لنا  اخرج  ال�شحيح( 
 . البخاري  �شحيح 
مولعا  كان  وال�شافعي 
له  عالقة  ول  بال�شعر 
بيت  فقال   ، بالفقه 
م�شعب  اأمام  �شعر 
الزبريي فرد عليه : اأوتيت 
حظا من ال�شعر يا �شافعي 
 . الفقه  من  حظك  فاين 
ال�شافعي .  فكان املذهب 
مني  طلب  يقول  والذهبي 
الربز اإيل اأن اأكتب له �شيئا 
فاأعجبه خطي فقال : لك 
فحبب   . املحدثني  خط 
فاأ�شبح   . احلديث  له 
احلفاظ  كبار  من  الذهبي 

و اأ�شحاب ال�شري . 
من  بفيلق  ابتلينا  اليوم  و 
الدحيات  من  املتعاملني 

متهتكي الأخالق.

دحيات اليوم مع هذه الأزمة ، من متفقهني 
جدد ، خرجوا علينا بتفاهاتهم كالعادة 

دون مراعاة للظرف الذي متر به اجلزائر 
، ناعقني كعادتهم باأفكار ل متت ال�شلة 

بالواقع الذي نعي�شه

الهمم العالية ت�شعى لقوة 
عقولها فتجد اأدنى حمفزا 

اأدخل رجال للتاريخ ، 
فالبخاري من كلمة قالها 
ابن رهوية : )من ين�شط 
جلمع ال�شحيح( اخرج لنا 

�شحيح البخاري 
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تبعا للأحداث الأخرية  ب�شبب وباء لكورونا ، الذي اأ�شبح وباءا عامليا واثر على القت�شاد  يف كل العامل  ، نظرا ل�شرعة انت�شاره 
بالتجمعات الب�شرية وللوقاية من هذا الوباء  األزم على الدول التي انت�شر فيها بتو�شية �شعوبها عن البتعاد عن التجمعات 

ومنها املوؤ�ش�شات القت�شادية التي اأغلقت خا�شة يف ال�شني التي و�شلت عدد موؤ�ش�شاتها التي توقفت عن العمل 800موؤ�ش�شة يف 
الأ�شبوع الأول من �شهر فرباير 2020 وهذا  ما اأدى اإىل انخفا�س الطلب على النفط يف ال�شوق العاملي

قرارات ا�شتثنائية ملرحلة ا�شتثنائية

اجلزائر يف قلب الأزمة
 العاملية احلادة

بقلم الدكتور عليل 
خمتار / اأ�شتاذ حما�شر 

اأ بجامعة تي�شم�شيلت

  و�صادف ذلك عدم اتفاق 
رو�صيا مع دول الأوبك على 
النفطي  الإنتاج  تخفي�ض 
املنظمة  اقرتحت  والذي 
اىل1.5مليون  ي�صل  اأن 
اأثار  مما  يوميا   برميل 
حفيظة  ال�صعودية  املوؤيدة 
لأمريكا بعدما تاأكدت عرب  
اأن  الأمريكية  املخابرات 
تنخف�ض  اأن  يريد  بوتني  
عقابا  النفط  اأ�صعار 
تكاليف  تعد  التي   لأمريكا 
مرتفعة  النفط  ا�صتخراج 
اإىل جانب تكاليف ا�صتخراج 
النفط ال�صخري التي كانت 
للنفط  كبديل  عليه  تعول 
العادي رغم ارتفاع تكاليف 
وت�صويقه  ا�صتخراجه 
40دولر    من  اأكرث  اإىل 
�رشكة  اأعلنت  وبذلك  
بقرارها  ال�صعودية  اأرامكو 
يف  النفط  �صعر  لتخفي�ض 
اأفريل  وهذا  لإبراز دورها 
النفطية  ال�صوق  يف  الفعال 
املنتجني   اأقوياء  من  واأنها 
وموقفا �صد رو�صيا ، الأمر 
اإىل  بالإمارات  دفع  الذي 
الإنتاج  لرفع  م�صاندتها 
اأكرث  اإىل  ال�صعودية  مع 
من04ماليني برميل اإ�صايف  
ما  وهذا  اأفريل   �صهر  يف 
يف  تعقيدا  الأمر  يزيد 
خا�صة  النفطية  ال�صوق 
على املنتجني بانهيار حاد 
اأفريل  �صهر  اأ�صعاره  يف 
موؤثرات  اإىل  اإ�صافة   2020
يفتك  الذي  كورونا   وباء 

بالقت�صاد العاملي .

�شبح الركود احلاد

املعطيات  من  انطالقا 
القت�صاد  اأن   نقول  هاته  
ركودا  �صي�صهد  العاملي 
حادا  رغم تعايف القت�صاد 
بالرغم  موؤقتا  ال�صيني 
الأرقام  �صفافية  عدم  من 
ال�صلطة  من  املقدمة 
ذلك  �صيحدد  لكن  ال�صينية 

طلبها على النفط يف ال�صوق 
املوؤ�ص�صات  وغلق  الدولية  
يف ايطاليا وفرن�صا واأملانيا 
�صيوؤثر حتما على �صادرات 
ومنها  الأوربي  الحتاد 
منتجاته  اأ�صعار  ارتفاع 
يف  الأورو  قيمة  وانهيار 
وارتفاع  الدولية   ال�صوق 
اإىل  بالنظر  الدولر  
النفط  اأ�صعار  انخفا�ض 
هذه  تكون  وبذلك   ،
�صلبية  اآثار  لها  التفاعالت 
اجلزائري    القت�صاد  على 
ناحية  من  ايجابياته  رغم 
التفكري احلتمي يف التوجه  
القت�صادي  التنوع  نحو 
وارداتها  لن  ب�رشعة  
تكلفة  ارتفاع  �صت�صهد 
رغم  املنتجات   بع�ض 
انعدام بع�صها ، وانخفا�ض 

ب�صبب  مداخيلها 
اأ�صعار  انهيار  
النفط يف ال�صوق 
 ، العاملية  
�صرنى  وبذلك 
كبري  خلل 
ميزانها  يف 
كما  التجاري  

ان  امليزانية التي حدد لها 
ال�صعر املرجعي ب50دولر  
للربميل يف حني �صعر النفط 
للربميل   انهار اىل26دولر  
الذي  ال�رشف  واحتياطي 
 ، 63ملياردولر  اإىل  و�صل 
ب�صبب  كذلك  هو  �صينهار 

العجز  لتغطية  ا�صتعماله 
املايل وتغطية النفقات  يف 
الإيرادات   انخفا�ض  ظل 
اإعالن  بعد  وخا�صة 
لل�رشائب  العامة  املديرية 
الت�رشيحات  تاأجيل  عن 
�صيوؤثر  مما  اجلبائية 
املداخيل  على  حتما 
وباخل�صو�ض  ال�رشيبية 
املوؤ�ص�صات  تتوقف  بعدما 
�صيا�صة  اإىل  الدولة  وتلجاأ 
كثري  بتجميد  التق�صف  
وامل�صاريع  العمليات  من 
بع�ض  غلق  اإىل  يوؤدي  مما 
بقطاعات  املوؤ�ص�صات 
والري  العمومية  الأ�صغال 
والبناء  وهذا ما يوؤدي غاىل 
ومنه  مداخيلها  انخفا�ض 
التي  ال�رشائب  انخفا�ض 
املوؤ�ص�صات  هاته  تدفعها 

القت�صادي  ن�صاطها  جراء 
هو  العمل  عن  وتوقفها   ،
تكاليفها  تخفي�ض  حتمية 
منطلقه  يكون  والذي 
العمال  ت�رشيح  عمليات 
ن�صبة  رفع  اإىل  �صتجر  التي 

البطالة  ، 

قرارات ا�شتثنائية 
ملرحلة ا�شتثنائية

وانطالقا مما �صبق يفر�ض 
رئي�ض  على  الواقع 
التعجيل  اجلمهورية  
اأهم  تكون  بحلول  

قراراته كما يلي : 
الإعالن عن حكومة 
من13اىل  اأزمة 
مع  فقط،  15وزير 
اأجور  تخفي�ض 
والولة  النواب 

اإطارات  وكل  والوزراء 
معا�صات  ووقف  الدولة 
بفرن�صا  املاكثني  الوزراء 
 ، الأجنبية  والدول 
تقاعد  �صندوق  ودمج 
�صندوق  مع  الإطارات 

وتقلي�ض   ، التقاعد 
الدبلوما�صية  البعثات 
منا�صب  واإلغاء   ، باخلارج 
وفتح  الدولة،  يف  �صامية 
امل�صارف  �صبابيك 
بالبنوك  الإ�صالمية 
وا�صتقطاب   ، العمومية 

املهربة  الأموال  روؤو�ض 
وا�صرتجاع  واملنهوبة 
تغيري  باإ�صافة  املكتنزة 
وا�صتقطاب    ، العملة 
رجال  واأموال  ا�صتثمارات 

الأعمال العرب وامل�صلمني 
تعي�ض  التي  واملناطق 
بلدانها  يف  ا�صطرابات 
اإن�صاء  يف  والإ�رشاع   ،
اجلنوب  يف  حرة  مناطق 
ال�رشكات  وا�صتقطاب 
املخت�صة  العاملية 
املعادن  ل�صتغالل 
الثمينة  والرثوات 
املتجددة،  والطاقات 
قرارات  اأهم  هذه 
كقرارات  اأتوقعها 
�صيحددها  م�صريية  

الرئي�ض  
ياأمر  اأن  اقرتح  كما 
يف  بالتعجيل  احلكومة 
ال�صفقات  قانون  تعديل 
�صفقات  واإلغاء  العمومية 
�صببت  التي  الطلبات 
العديد. يف  الحتكار 
ل�صيما  القطاعات  من 

قطاعات اخلدمات  والتي 
هاته  مثل  لوجود  مربر  ل 
�رشورة  وكذلك  ال�صفقات 
بع�ض  بخو�ص�صة  التعجيل 
قطاع  اأهمها  القطاعات 
الذي  اجلامعية  اخلدمات 
يف  الف�صاد  بوؤرة  يعترب 
ملرور  نظرا   اجلزائر  
عربه  الدولة  اإطارات  كل 
 ، طلبة  كانوا  عندما 
بع�صهم   اإتباع  وبالتايل 
فيه  الف�صاد  تقاليد  لبع�ض 
موؤ�ص�صات  على  وتاأثريهم 

الدولة  . 
النظر  اإعادة  يجب  كما 
امل�صغرة  موؤ�ص�صات  يف 
مبحاولة  واملتو�صطة 
�صواء  لل�صباب  الثقة  اإعادة 
اأ�صا�ض  على  بجمعهم 
اأو  الكارتل  منوذجي 
البنك  برعاية  الرتو�صت 
الداعمة،    واملوؤ�ص�صات 
املتابعة  من  واإعفائهم 

بعث  لإعادة   ، الق�صائية 
روح املقاولتية احلقيقية 
بال�رشورة  يجب  كما   ،
اجلهود  جميع  تن�صيق 
الأموال  ل�صرتجاع 
واملكتنزة  املنهوبة 
عرب  واخلارج  بالداخل 
ا�صتقطابها بفتح امل�صارف 
وتفعيلها   ، الإ�صالمية 
روؤو�ض  ا�صتقطاب  مع 
وامل�صلمني  العرب  اأموال 
تعي�ض  الذين  خا�صة 
ال�صتقرار  عدم  بلدانهم 
وال�صيا�صي  الأمني 
والأعمال  املال  كرجال 
�رشكة غرار  على  الليبيني 

 ،U N I V P R E V
واليمنيني  وال�صوريني 
والعراقيني ، وحتى من دول 
افريقية ، كما يجب اإعادة 
املحلية  العملة  يف  النظر 

النقدية  الأوراق  بتغيري 
الأموال  كل  ل�صتقطاب 
عن  واملهربة  املخزنة 
منح  مع  القانونية  الطرق 
املتابعة  عدم  �صمانات 
ملعرفة م�صادرها وفر�ض 
كم�صتحقات  ت�صبة%10  
الأموال  من  الدولة 

امل�صتقطبة ،
يجب  الإطار   هذا  ويف 
الت�رشيع يف حتقيق م�رشوع 
باإقامة  التجارة  وزارة 
بالوليات  حرة  مناطق 
ل�صتقطاب  اجلنوبية 
الإفريقية  املنتجات 
م�صتثمريها  واأموال 
�رشورة   جانب  اإىل   ،
وتعيني  ال�صفراء  تغيري 
جمالت  يف  خمت�صني 
نظرة  لتو�صيع  اقت�صادية 
ةالديبلوما�صية القت�صادية 
والتعريف برثوات اجلزائر 
ل�صتقطاب  واإمكانياتها 
ت  ا ر �صتثما ل ا
ل�صخمة  ا
ت  كا ل�رش ا و
العاملية والرفع من 
التعريف مبنتجاتها 
اإعادة  يجب  كما   ،
بعث م�رشوع الطاقة 
ال�صم�صية بربج باجي 
خمتار لت�صدير الطاقة 
وتقليل  اأوروبا  اإىل  النظيفة 
يف  املواطن  على  التكلفة 

ال�صتهالك الداخلي
اأن  ت�صتطيع اجلزائر  وبهذا 
ال�صوق  ترتبع على منتجات 
املعادن  خا�صة  العاملية 
وحتويل  الثمينة  والرثوات 
القت�صاد  من�صة  اجلنوب 
اأ�صواق  لغزو  الوطني 
هاته  ولنجاح  اإفريقيا. 
على  وجب  حاليا  العمليات 
فر�ض  اجلمهورية    رئي�ض 
ح�رش التجوال  حفاظا على 
وحتمل  املواطنني  اأرواح 
املادية  اخل�صائر  عبئ 
والتجاري   املايل  والعجز 
، ا�صتعينوا بالدعاء وال�صرب  
فالأزمة  اهلل  اإىل  والت�رشع 
جهود  تظافر  تتطلب 
وطننا  واجلزائر   اجلميع 

جميعا .

ولنجاح هاته العمليات حاليا وجب على رئي�س 
اجلمهورية   فر�س ح�شر التجوال  حفاظا على 

اأرواح املواطنني وحتمل عبئ اخل�شائر املادية 
والعجز املايل والتجاري

و�شادف ذلك عدم اتفاق رو�شيا مع دول الأوبك على 
تخفي�س الإنتاج النفطي والذي اقرتحت املنظمة 

اأن ي�شل اىل1.5مليون برميل يوميا  مما اأثار حفيظة  
ال�شعودية  املوؤيدة لأمريكا بعدما تاأكدت عرب  

املخابرات الأمريكية اأن بوتني  يريد اأن تنخف�س اأ�شعار 
النفط
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          اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركة املدنية للمح�سرين الق�سائيني اأ/ �سيف اهلل ر�سيـد ، اأ/ بو�سماحة حممد 

حم�سرين ق�سائيني معتمدين لـدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 
الكائن مكتبها بـ: 10 �سارع اأحمد معزوز الأبيار اجلزائر 

الهاتف 023.37.76.23/023.37.76.32 
 Scp_boudif@yahoo.fr

ن�سر م�سمون حم�سـر تبليغ حكم جزائي غيابي يف �سقه املدين بجريدة 
يومية وطنية

         املادة 412 من ق ا م ا
نحن الأ�ستاذ / �صيف اهلل ر�صيد -  حم�رض ق�صائي -  لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�صا�س جمل�س 
ق�صـاء اجلزائر، �رضيك يف ال�رضكة املدنية املهنية املذكورة اأعاله و الوا�صع ختمـه و توقيعه اأدناه  لفائدة 
بـ :  مقرها  الكائن  �صالح  �صالقية  القانوين  املمثل  مديرها  �صخ�س  ارزيو ممثلة يف  اجلمارك  مديرية   :

القاب�صة الرئي�صية للجمارك ارزيو .
رقم  2020 حتت   /03/12: بتاريخ  راي�س  مراد  بئر  رئي�س حمكمة  ال�صيد  عن   ال�صادر  الأمر  على  بناء   

2020/1892 املت�صمن اإذن بن�رض م�صمون حكم يف جريدة يومية وطنية.
بنــــاء علـى املـواد /  412-411-418 -مــن قــــانـون الإجـراءات الـجـزائيــة

رقم اجلدول    2018/04/10: بتاريخ   ، اجلنح   : الق�صم   ، ارزيو  مـحكمة  ال�صادر عن  بناءا على/ احلكم   
:18/00221  رقم الفهر�س :18/00959  املت�صمن : اإلزام املدعى عليها باأدائها للمدعية : 

- اأول /  مبلغ الغرامة املقدة بـ : 1.980.614.913.00 دج )مليار و ت�صعمائة و ثمانون مليون و �صتمائة و 
اربعة ع�رض الف و ت�صعمائة و ثالثة ع�رض دينار جزائري( .

- ثانيا / مبلغ 800.00 دج )ثمامنائة دينار جزائري( 
و بناء على/1 - حم�رض تبليغ احلكم بتاريـخ 2020/01/02  و املر�صل عن طريق الربيد املو�صي عليه 
مع العلــم بالو�صـول بتاريـخ : 2020/01/19 حتت رقم RR 688 708 001 16 من طرف الأ�صتاذ �صيف اهلل 

ر�صيد - حم�رض ق�صائي لدى حمكمة بئرمرادراي�س .
2- حم�رض تبليغ احلكم عن طريق التعليق بلوحة اعــالنات البلديـة بتاريخ 2020/01/30. 

3- حم�رض تبليـغ احلكم عن طريق التعليق بلوحة اعالنات املحكمة بتاريخ 2020/01/29 . 
�سد / ال�رضكة ذات ال�صهم بانتيني املمثلة بوا�صطة ممثلها البريتو مينقاريني .

 الكائن مقرها بـ : 49 تعاونية الطباء بن عكنون اجلزائر العا�صمة .
 اأعلمناه)ها( باأن له مهلة ع�رضة 10 اأيـام اإبتداءا من تاريخ هذا التبليغ للقيام بالطعن عن  طريـق املعار�صـة 

وانه بعد انق�صاء هذا الأجل �صي�صـقط حقه يف ذلك طبــقا للمادة 411 قـانـون الإجراءات اجلزائيـة.
كما اأخربناه باأن له مهلة ع�رضة 10 اأيام  ابتداء من تاريخ انق�صاء مـهلة املعار�صة للقـيام بال�صتئناف اأمام  

املجلـ�س الق�صائـي طبقا للمـادة 418 من قانون الجراءات اجلزائيـة.

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger
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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
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
وزارة ال�سحة و ال�سكان و اإ�سالح امل�ست�سفيات

ولية تب�سة
مديرية ال�سحة و ال�سكان

رقم التعريف اجلبائي
0099712019001139

اإعالن عن طلب عرو�س وطني مفتوح مع ا�سرتاط قدرات دنيا
ال�صكان لولية تب�صة عن طلب عرو�س وطني مفتوح مع ا�صرتاط قدرات دنيا متعلق بعملية اقتناء جتهيزات طبية مل�صت�صفى  تعلن مديرية ال�صحة و 

الأمرا�س العقلية – تب�صة – ح�صة رقم 03 اإقتناء جتهيزات طبية مل�صلحة الأمرا�س العقلية .
باإمكان كل املر�صحني اأو املتعهدين املوؤهلني امل�صموح لهم بامل�صاركة يف طلب العرو�س لكل املنتجني ، امل�صتوردين ، جتار اجلملة التوريدات املطلوبة 
، املوؤهلني  تقنيا و ماليا وفقا للقوانني و التنظيمات املعمول بها لتنفيذ ال�صفقة ، املتح�صلني على اعتماد وزارة ال�صحة و ال�صكان ل�صحب دفرت ال�رضوط ابتداء 
من اأول يوم لهذا الإعالن يف )ن.ر.�س.م.ع( اأو اجلرائد الوطنية من مديرية ال�صحة و ال�صكان لولية تب�صة – م�صلحة التخطيط و ال�صكان – مكتب التخطيط ، 

الكائن مقرها ب : حي حبل اجلرف – طريق رقابة – ولية التب�صة 
ملف الرت�سح : 

- ت�رضيح الرت�صح مملوء ، مم�صي و خمتوم 
- اعتماد وزارة ال�صحة و ال�صكان 

- �صهادة ال�صوابق العدلية للمتعهد �صارية املفعول 
- ن�صخة من ال�صجل التجاري م�صادق عليعا من طرف امل�صالح املعنية 

- �صهادات اأداء امل�صتحقات ) CNAS -CASNOS ( �صارية املفعول 
 )NIF( رقم التعريف اجلبائي -

- م�صتخرج اجلدول ال�رضائب م�صفى اأو جمدول 
- احل�صائل املالية لثالث �صنوات الأخرية 

- املراجع املهنية للمتعهد ) �صهادات التوريد ( 
- و�صل اإيداع احل�صابات الجتماعية لل�صنة الأخرية 

- قائمة مف�صلة للو�صائل املادية و الب�رضية املخ�ص�صة لعملية التوريد 
- القانون الأ�صا�صي بالن�صبة لل�رضكات 

- �صهادة مدة ال�صمان مم�صية و خمتومة من طرف املتعهد 
- �صهادة مدة خدمات ما بعد البيع مم�صية و خمتومة من طرف املتعهد 

 catalogues + بطاقات تقنية
العر�س التقني :

- ت�رضيح بالإكتتاب مملوء ، مم�صي و خمتوم 
- دفرت ال�رضوط ) يجب على العار�س تقدمي دفرت ال�رضوط امل�صلم من طرف �صاحب امل�رضوع الذي يحمل ختم جلنة ال�صفقات العمومية و ختم �صاحب 

امل�رضوع ، و يحتوي يف اأخر �صفحة على عبارة »قرىء و قبل » مكتوبة بخط اليد ( 
- رزنامة تنفيذ التوريد بكل مراحله 

العر�س املايل : 
- ر�صالة العر�س مملوءة ، مم�صية و خمتومة 

- جدول الأ�صعار بالوحدة مملوء ، مم�صي و خمتوم 
- التف�صيل الكمي و التقديري مملوء ، مم�صي و خمتوم 

-يجب اأن يو�صع ملف الرت�صح ، العر�س التقني و العر�س املايل يف ثالث ) 03( اأظرفة منف�صلة و مقفلة باإحكام ، مكتوب على كل منها عبارة : » ملف الرت�صح 
»-« العر�س التقني« –«العر�س املايل« ، و ت�صمية املوؤ�ص�صة اأو ال�رضكة و عنوان العملية ، تو�صع هذه الأظرفة يف ظرف واحد مقفل باإحكام و مغفل الهوية 

يحمل عبارة » ل يفتح اإل من طرف جلنة فتح و تقييم العرو�س » 
- » اىل ال�صيد مدير ال�صحة و ال�صكان لولية تب�صة » » اإعالن عن طلب عرو�س وطني مفتوح مع ا�صرتاط قدرات » 

» عملية اقتناء جتهيزات طبية مل�صت�صفى الأمرا�س العقلية -تب�صة - ، ح�صة رقم 03 : اقتناء جتهيزات طبية مل�صلحة الأمرا�س العقلية »
مدة حت�سري العرو�س : حمددة ب : واحد و ع�رضون )21( يوما ، ابتداء من اأول يوم ن�رض لهذا الإعالن يف ) ن.ر.�س.م.ع( اأو اجلرائد الوطنية 

- اإيداع العرو�س : يتم اإيداع العرو�س اأخر يوم من اأجل حت�صري العرو�س من ال�صاعة )08:00 ( اإىل غاية ال�صاعة ) 12:00 ( مبديرية ال�صحة و ال�صكان لولية 
تب�صة – مكتب الربيد – الكائن مقرها بحي جبل اجلرف – طريق رقانة- تب�صة ، اإذا ما �صادف يوم اإيداع العرو�س يوم عطلة اأو يوم راحة قانوين ، فاإن مدة 

حت�صري العرو�س متدد اإىل غاية يوم العمل املوايل .
فتح الأظرفة : يتم فتح الأظرفة يف نف�س يوم اإيداع العرو�س على ال�صاعة ) 14:00 ( زوال يف جل�صة علنية مبقر مديرية ال�صحة و ال�صكان تب�صة .

مدير ال�سحة وال�سكانمدة �سالحية العرو�س : مدة �صالحية العرو�س ت�صاوي مدة حت�صري العرو�س + ت�صعون )90( يوما 



بقلم: لينا �أبو بكر

  ال ميكن للدولة �ملحتلة �أن 
مع   ، �أب  زوجة  حتى  تكون 
�أمومة  على  �لتحفظ  عدم 
�الأوطان  �أمومة  الأن   ، �لبغاء 
تعبري رمزي عن عفة �الأر�ض 
 ، �الأخالقي  �سياقها  يف   -
و  �الأوىل  للبذ�ر  ُمولّدة  كرتبة 
لل�سالالت،  ُمنتهى  ك�سجرٍة  
لالنتماء  �رشعي  كعمق  و 
تغدو  ولذلك   ، �لبيولوجي 
�أر�سا  �ال�ستعمارية  �لدول 

حر�ما ، �أو �أّما حمرمة !
�ل�رش�رة   ،  ) �أمنا  ) �جلز�ئر   
من   ، �لوطني  للن�سيد  �الأم 
جميلة   ، و�أيقونتها  �لثورة  �أم 
بوحريد، �ملحاربة �الأمازونية 
�أندل�سية   ، �الأور��ض  ، عذر�ء 
وهر�ن  جنمة  و   ، �جلنوب 
�ل�سم�ض  و�حة   ، �ملقد�سة 
 ، �ل�سماء  مر�أة   ، �الإفريقية 
حورية  و  �ل�ساحل  �سمر�ء 

ما  �إلهي  يا  و    ، �ل�سحر�ء 
�أعظم �لن�ساء ، ما �أرق قوتهن 
�إنهن   ، رقتهن  �أقوى  وما   ،
 ، و�حلقول   ، �الأر�ض  �أمهات 
�سيد�ت �جلنات و �لفر�دي�ض 
، ربات �خل�سب ، و �سارقات 
�ل�سعلة من فم �لتنني ..... يا 

للن�ساء !
تكن  مل    ) �أمنا  �جلز�ئر   (  
جمرد �حتجاج لغوي ، �أو حتى 
برت�سيخ  تتعلق  �إنها   ، ثوري 
�الأمومة كمظلة وطنية ، تعرب 
ثقايف  و  عرقي  �نتماء  عن 
�عتباره  على   ، �الأم  للجينوم 
�أ�سلية لل�سيفرة �لور�ثية  نو�ة 
، ولي�ست خا�سية منحرفة �أو 

طفرة جينية مد�سو�سة !
بحاجة  بوحريد  تكن  مل 
للمنطق  تبعا  �الأمور  لتف�سري 
 ، و�الأنرثوبولوجي  �لعلمي 
هي  �ملنا�سل  فطرة  الأن 
�أمه ، وبهذ� �ملعنى ال ميكن 
وعاء  تكون  �أن  لالأمومة 

ال  فاالأم   ، م�ستعار�  ع�سويا 
تُ�ستعار ، وال ميكن لالحتالل 
ما  بالتبني،  ا  �أًمّ يكون  �أن 
يخالف �رشيعة و�أعر�ف هذ� 
�لنظام ، �لذي يقوم باالأ�سا�ض 
على �إ�سباغ طابع �الأمومة �أو 
�الأبوة على �أبناء يتامى �أو مت 
�لتخلي عنهم ، �أما �أن تفر�ض 
��ستعمارية  �أمومة  فرن�سا 
تكن  مل  �لتي  �جلز�ئر  على 
وحده  فهذ�   ، �ساحب  بال 
وتعزيز  �لتبني  باإبطال  كفيل 
جرمية �ل�رشقة  ، متاما على 
�الأبناء،  �ختطاف  طريقة 
 ، منظمة  مافيات  عرب 
ت�رشقهم من ذويهم ، وتبيعهم 
ت�ستغلهم  �أو  بهم  تقاي�ض  �أو 
عرب  �أو   ، منحلة  الأغر��ض 
�جتماعية  خدمة  موؤ�س�سات 
�الختطاف  و�ساية  متار�ض 
�سهر�  وتفر�ض   ، بالقانون 
�نتمائيا من خالل نظم و قيم 

تربوية ز�ئفة وم�سوهة .. !

�لفل�سطينية  �الأم  زنز�نة 
 ، �رشنقتها  هي   ، �الأ�سرية 
طاملا �أن م�سكلتها لي�ست يف 
 ، فيزيائي  كمحيط  �ل�سجن 
بل يف �العتقال كفعل تع�سفي 
و��سطهادي ، ميار�ض �سلخا 
�سجرة  عن  لالأم  ق�رشيا 
يغدو  ، ال  ... عموما  �لعائلة 
�أن  مبا   ، فاعال  �ل�سلخ  هذ� 
�ل�سغرى  �البنة  �لزنز�نة هي 
 ، �لوطن   : �الأكرب  للمعتقل 

و�لوطن �أم !
�لفل�سطينية  �الأم  يتم حرمان 
على   .. �أبنائها  �أح�سان  من 
ولك   ، وطن  �حل�سن   ، فكرة 
�الأمومة  جتليات  تتخيل  �أن 
يف تعدد �الأح�سان ، فاالأبناء 
ميار�سون دور �أمهاتهم ، لي�ض 
على �لنطاق �لعائلي �ملحدود 
، بل �سمن تاآزر وطني �سامل 
�الأمومية  مفهوم  يو�سع  ما   ،
�نفر�دية  حالة  من  وينقلها   ،
يتقا�سمها  عامة  بطولة  �إىل 

�جلميع ، من رجال و �أطفال 
و �أ�سجار و جدر�ن و �سبابيك 
، و �سماء ، و �أغنيات وذ�كر�ت 
، و حنني .... وما �أدر�ك ما 

�حلنني !
كم�سكلة  �الحتالل  م�سكلة 
�ال�ستعمار ، يحاول �ختطاف 
الأن   ، �الأبناء  قبل   ، �الأمومة 

�الأمومة هي �النتماء !
�الأم  �الحتالل  يعذب 
عرب   ، باأبنائها  �لفل�سطينية 
من  ليجعل   ، �لنف�سي  �لقهر 
�لعاطفي  �الرتباط  هذ� 
كاهل  ي�سني  عبئا  �حلميم 
و�قع  يف  ولكنه   ، �حلنني 
 ... ذريعا  ف�سال  ف�سل  �الأمر 
من  �سكال  �تخذ  �لعبء  الأن 
�لعاطفي  �الدخار  �أ�سكال 
...ولك �أن تتخيل كيف يرتفع 
وكيف   ، و�ملخزون  �لر�سيد 
ي�سبح �حلنني كنز� خبيئا ، ال 

حمال ثقيال !
يبتكره  قهري  تكتيك  كل 

�الحتالل ، ينقلب �سده ، الأن 
�أمومية  �لوطنية  �ملقاومة 

�لطبع ال �لتطبع !
هي  �لفل�سطينية  �الأمومة 
 ، �مل�ساد  �حليوي  �لعقار 
على  �الحتالل  يحارب  �لذي 

�عتباره فريو�ض �لع�رش !
�أنها  �لفل�سطينية  �الأم  �أثبتت 
تكون  �أن  قبل   ، �الأر�ض  �أم 
كاأنها  حتى   ، �أمها  �الأر�ض 
هي �لتي تنجبها كلما �غتالها 

�للقطاء !
وهي  �ل�سهد�ء  وطن  �جلنة 
تكون  حني   ، ونيالهم   ، �أمهم 
 : �أر�سهم  هي  �سمائهم  �أُمّ 

فل�سطني !
زمان   ، �لكورونا  زمان  هذ� 
وال  �أحبة  بال   ، �أح�سان  بال 
بال  ل�سجون  زمٌن    ، خالن 
�لعامل : مباذ�  �أيها   ، ق�سبان 

حت�ض �الآن ؟ 
زنز�نة  يدخل  �لعامل  هذ� 
�نفر�دية ، �سجانها �لفريو�ض 

، ويعي�ض حربا بيولوجية بال 
بطولة وال �سهد�ء ، فل�سطني 
 ، �لعدم  �أزمنة  يف   ، وحدها 

هي �ال�ستثناء !
�لعامل يتيم ، و�لكوكب �أ�سبح 
فوهة  �أو   ، طائ�سة  طلقة 
�سائطة ، فكلما غد� �لوجود 
تفاقم   ، كالعدم  حياديا 
�ل�سعور بالتيه و�ل�سياع .. من 
يرد هذ� �لعامل الأمه �الأر�ض 
... و�الأر�ض �أ�سبحت يف زمن 

�لكورونا : �أرملة �سود�ء ؟!
يا �أمهات �لعامل ، كل �أم وطن 
، وكل وطن �أم ، و�أم �ل�سهد�ء 

، �سيدة �لن�ساء .
�لذي  ح�سني  يا   ، �أمي  يا 
يا   .. و�أ�سكنه   ي�سكنني 
يرفعني  �لذي  ح�سني 
ين�سم  و  ي�سمني   ، و�أحمله 
تت�سع  ال  حني  ي�سعني   ، �إيل 
يل �لدنيا ، �أمي يا فل�سطيني 
طفلة  �أنا   : �سمائي  ح�سن  و 

�أبنائي و �أم �أمي !
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 ) �جلز�ئر �أمنا ( ، لي�صت جملة �صعرية فح�صب ، �إمنا �صفة ور�ثية للهوية ، بحيث ل ميكن �أن تزرع وطنا متتد 
جذوره �إىل �ل�صماء ،  يف رحم �أجنبي دخيل ، فال فرن�صا هي �أمنا �ملتربعة برحم �لإيو�ء ، ول �جلز�ئر خلية 

�أنثوية لالإيجار،  يف بنك �للقطاء !

�لأمومة يف زمن �لكورونا 

 من اجلزائر اأمنا اإىل فل�سطني اأم ال�سماء !

فريو�س كورونا تقدم:

 بيت حلم حرة وبال كمامة
بقلم: عي�صى قر�قع

رئي�س هيئة �صوؤون �ل�صرى 
�ل�صابق 

ع�صو �ملجل�س �لت�صريعى 
�لفل�صطينى 

بيت  مدينة  تقدم،  كورونا  فريو�ض 
كمامة،  وبال  مبت�سمة  حرة  حلم 
�لت�سلل  يف  جنحت  قد  كنت  �ن 
�لينا عرب �حلدود فقد حا�رشناك 
كنت  و�ن  ديارنا،  من  وطردناك 
يف  يتطاير  رذ�ذ  يف  تختفي  مقنعا 
�الج�سام  فوق  تتمحور  �و  �ملكان 
مقتلك،  فل�سطني  ك�سفناك،  فقد 
و�ل�سرب  و�ل�سمود  �لدو�ء  عندنا 
كورونا  فريو�ض  �جلارفة  و�لقوة 
تقدم، بيت حلم حرة وبال كمامة، 
�لتف�سي  على  قادر�  كنت  �ن 
هنا  لكنك  عديدة  دول  و��ستباحة 
قد �سللت �لطريق، لقد �عتقلناك 
وال  بي�ساء  ر�ية  ال  وهزمناك، 
�لظروف  كل  يف  �حلياة،  مع  ياأ�ض 
�ملريعة ن�ستمد من قوتنا �لروحية 

ننحني  وال  �الن�سانية  ��سلحتنا 
تقدم،  كورونا  فريو�ض  للعا�سفة. 
كل  كمامة،  وبال  حرة  حلم  بيت 
يف  �نتظم  �لفل�سطيني  �ل�سعب 
�ن�سباطية  قوة  و�حدة،  كتيبة 
من  حتررت  �لنا�ض  نفو�ض  و�عية، 
�خلوف، �سعارها ال موت بل حياة، 
�لتكافل و�حلب و�لت�سامن و�لتفاين 
و�ملو�جهة. فريو�ض كورونا تقدم، 
بيت حلم حرة و بال كمامة، �ذ� كان 
و��سبح  بال�سلل  ��سيب  قد  �لعامل 
يف  و�نهمك  �لتجو�ل  حظر  حتت 
و�خلرب�ت  �لتقنيات  كل  جتنيد 
و�ملعلوماتية  و�المنية  �لعلمية 
�لكورونا،  حرب  الحتو�ء  و�ملالية 
�أخرى  قوة  جندت  فل�سطني  فان 
فريو�ض  �ل�سجاعة.  �ختبار  هي 
وبال  حرة  بيت حلم  تقدم،  كورونا 
و�لن�ساء  �ل�سبان  يتحرك  كمامة، 
و�ل�رشطة  �الأمن  وقو�ت  و�للجان 
ي�ستجيبون  كمامات،  بال  و�الأطباء 
و�إغاثة،  م�ساعدة  �و  ند�ء  لكل 
ر�أيت �أحد �أفر�د �ل�رشطة يقف يف 

�ل�سارع بال كمامة، كان يبت�سم وهو 
�لتعليمات ويقوم باإجر�ء�ت  يعطي 
تقدم،  كورونا  فريو�ض  �ل�سالمة. 
بيت حلم حرة وبال كمامة، مل ت�سع 
حا�رشها  كمامة،  �ملهد  كني�سة 
عام  يوما  �أربعون  �ملحتلون 
و�لر�سا�ض  �لقنابل  2002، حتملت 
كانت  �ملذود،  يف  و�ملوت  و�جلوع 
�هلل  على  �إ�رش�ئيلية  عاملية  حربا 
و�لعبادة. فريو�ض  و�الأنبياء  و�لبيت 
بال  حرة  حلم  بيت  تقدم،  كورونا 
�لدهي�سة  خميم  ي�سع  مل  كمامة، 
مفتاحا  حمل  كمامة،  وجهه  على 
تزحف  ذ�كرة  وعكازة،  وحجر� 
نحو  �لر�سيف  على  �الأمام  �إىل 
حيث  �لقد�ض،  باجتاه  �ل�سمال 
فريو�ض  و�ل�سالة.  �لعظيم  �لفجر 
بال  حرة  حلم  بيت  تقدم،  كورونا 
�لقابعني  �مل�سابني  �حد  كمامة، 
يف �حلجر �ل�سحي ودع و�لدته �لتي 
حمموال  �جلثمان  ح�رش  توفيت، 
�لود�ع  كان  �لنا�ض،  �أكتاف  على 
كمامة،  بال  �جلنازة  كمامة،  بال 

بال  و�ملوت  �الأمل  مع  لوجه  وجهاً 
كمامة. فريو�ض كورونا تقدم، بيت 
حلم بال كمامة، قال �أحد �أجد�دنا: 
لن  جاال  بيت  زيت  من  �رشب  من 
جل�سنا  وعندما  �لبالء،  ي�سيبه 
�لرومانية  �لبدوي  زيتونة  حتت 
�لعتيقة، �سمعنا �سوتا كنعانيا ياأتي 
�لرت�ب،  ي�سق  �ل�سخور،  حتت  من 
�رش  عرفنا  عندها  عظامنا،  يهز 
�لعالقة �حلميمة بني �لنار و�لزيت 
و�ملاء. فريو�ض كورونا تقدم، بيت 
حلم بال كمامة، �ال�رشى يف �سجون 
على  كمامات  ي�سعو�  مل  �الحتالل 
وجوههم يف ليايل �لقمع �لوح�سية، 
قنابل �لغاز �ل�سامة، قنابل �ل�سوت، 
�لكالب �لبولي�سية، مل يركعو� يوما 
�حلرية.  �أو  �ملوت  ي�ست�سلمو�،  �أو 
فريو�ض كورونا تقدم، بيت حلم بال 
كمامة، هي مدينة من �أرو�ح ي�سيل 
قادرة  حو��سها  �الآخر،  يف  �حدها 
�لكورونا و�الحتالل من  على طرد 
مدينة  و�لنو�فذ،  و�لهو�ء  �الأج�ساد 
ال يتكلم فيها غري �ل�سهيد و�ل�سماء، 

�أن  لهبا يكاد  �ل�سوت يف حنجرتها 
�لف�ساء.  �رشير  يف  طوفانا  ي�سري 
حلم  بيت  تقدم،  كورونا  فريو�ض 
�للوز ميالأ  زهر  كمامة،  وبال  حرة 
يلقح  �لرعاة،  وحقول  �لب�ساتني 
ياأتيها  �آذ�ر  يف  �الأر�ض  �لهو�ء، 
�أح�ساءها  يف  يتحرك  �ملخا�ض، 
�جلبال  و�لزالزل،  و�لتاريخ  �ملاء 
و�لفوؤو�ض  و�ل�سجر  و�الأع�ساب 
و�لدماء �لنازفة، تنام يف �أح�سانها، 
كمامة،  بال  جبينها  تقبل  تنحني 
�الآلهة.  حتر�سها  مدينة  حلم  بيت 
حلم  بيت  تقدم،  كورونا  فريو�ض 
حرة وبال كمامة، مل ي�سع �مل�سيح 
كمامة  وجهه  على  �ل�سالم  عليه 
مغارة  من  �الأعد�ء  طارده  عندما 
�لفل�سطينية  �حلقيقة  مغارة،  �إىل 
�حلقيقة  كالنبوة،  و��سحة 
�خلفاء،  يف  تعي�ض  ال  �لفل�سطينية 
ر�أ�ض  هي  �لفل�سطينية  �حلقيقة 
و�النتفا�سات،  �لثور�ت  �لكلمة، 
و�لعو��سف  و�ل�سالم  �حلرب 
�ملاطرة.  و�لغيوم  و�لب�سار�ت 

حلم  بيت  تقدم،  كورونا  فريو�ض 
حرة وبال كمامة، �أن كنت ميكروبا 
فتاكا �أو جزء� من حرب بيولوجية 
�سوف ترحل قريبا، فل�سطني فيها 
مقد�سة  قوة  للغرباء،  طاردة  قوة 
تتوحد فيها �أ�سالع �الأر�ض و�أجنحة 
�ملالئكة، قوة ال يرهبها �ملوت وال 
فريو�ض  �لنا�سفة.  �ل�سفاه  رعب 
وبال  حرة  بيت حلم  تقدم،  كورونا 
كمامة،  بال  حرة  فل�سطني  كمامة، 
�الإر�دة و�لنور و�خلال�ض يف مدينة 
يف  و�ل�سوء،  �حلر�رة  يف  و�حدة، 
�لر�أ�ض و�لقلب، يف كبد �الأر�ض، يف 
قلب  يف  �ل�سعب  و�لنجوم،  �لعينني 
�ملقاومة.  ثقافة  �إنها  �لتحدي، 
حلم  بيت  تقدم،  كورونا  فريو�ض 
حرة  فل�سطني  كمامة،  وبال  حرة 
بال كمامة، نحن �سعب نحمل ماء 
�لنقب،  حتى  �جلليل  من  �حلياة 
عروقنا  من  يتدفق  �حلرية  ماء 
بحارها  ويف  �لعامل  كل  عروق  �إىل 
ويف كل �النهار، نحن �سعب من�سي 

حياتنا كلها يف والدة د�ئمة.
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الرتقب ال�صعب

العمل على الإفراج عن الأ�ضرى و�ضمان 
�ضالمة املحكومني يف �ضجون الحتالل

اأمام ب�صطة لبيع ال�صطة يف منطقة حو�س ال�صر بالبلدة القدمية، يقلب ح�صني زلوم )69 عاما( جدول مواعيد زيارات 
الأ�صرى يف �صهر اآذار اجلاري الذي اأعلن عنه ال�صليب الأحمر، اآمال اأن تلغي �صلطات الحتالل الإ�صرائيلي جمموعة 

اإجراءات ادعت اأنها جاءت للحد من احتمالية تف�صي وانت�صار فريو�س "كورونا"، بينها منع زيارات اأهايل الأ�صرى. زلوم 
الذي زار جنله اأحمد )39 عاما( واملعتقل منذ 27/11/2002، اآخر مرة قبل ثالثة اأ�صهر، كان يتجهز لزيارته يف 22 

اجلاري، حتدث لـ"وفا"، اأن "هذه الفرتة الأ�صعب التي مير بها منذ اعتقال اأحمد قبل 18 عاما".

زهران معايل –
 وكالة وفا

"مر علينا انفلونزا اخلنازير والطيور 
"كورونا"  لكن  الكثري،  وغريهما 
على  قلقنا  يزيد  ما  وهذا  وباء 
اأب�سط  توفر  عدم  ظل  يف  اأبنائنا، 
داخل  الإن�سانية  احلياة  مقومات 
يزيد  وما  زلوم.  ي�سيف  ال�سجون"، 
اأنه  والده،  وفق  اأحمد  عائلة  قلق 
واآثار  املعدة  اأمرا�ض يف  يعاين من 
قبيل  اإليها  تعر�ض  �سابقة  اإ�سابات 
الأق�سى.  انتفا�سة  خالل  اعتقاله 
الذي  الوحيد  لي�ض  اأحمد  والأ�سري 
ال�سجون  داخل  اأمرا�ض  من  يعاين 
الإ�رسائيلية، فهو واحد من بني 700 
اأ�سري يعانون اأمرا�ض خمتلفة، بينهم 
اأكرث من 200 يعانون اأمرا�ض مزمنة 
ال�سحية  املناعة  ذوي  من  وهم 
املتدنية، وفق هيئة �سوؤون الأ�رسى 
واملحررين. يذكر اأن عدد الأ�رسى 
اإىل نحو  يف �سجون الحتالل ي�سل 
بينهم  من  واأ�سرية،  اأ�سري   )5000(
الرجل  ويوؤكد  طفل.   )200( قرابة 
ولو  عدو  "الحتالل  اأن  ال�ستيني، 
لأعدمهم،  الأ�رسى  اإعدام  ي�ستطيع 
اإن�سانية  بيئة غري  لذلك ي�سعهم يف 
احتالل  هذا  فيهم،  املر�ض  يزرع 
ل�سورة  بيده  زلوم  عن�رسي".واأ�سار 
كبرية لنجله اأحمد علقت على جدار 
ي�سند عليه ب�سطته، "ا�سرتى اأحمد 
باملدينة  �سقة  الأ�رس  داخل  وهو 
خم�س�ساته،  من  اأق�ساطها  ي�سدد 
قريبا  ال�سجن  من  يخرج  اأن  اأملي 
واأفرح  نف�سه،  من  قوتي  اأخد  حتى 
الأ�رسى  اأهايل  قلق  به".وت�ساعف 

الإ�رسائيلي  الحتالل  �سجون  يف 
على اأبنائهم اليوم اأكرث من اأي فرتة 
ما�سية، اإثر تف�سي فريو�ض "كورونا" 
امل�سابني  عدد  وارتفاع  العامل،  يف 
لأكرث من 300 يف اإ�رسائيل. وي�سيف 
زلوم: "هذه الفرتة ل يوجد لنا غري 
اأبنائنا".وكانت �سلطات  اهلل حلماية 
من  جمموعة  اأقرت  الحتالل 
ومراكز  ال�سجون  داخل  الإجراءات 
الإ�رسائيلية،  واملحاكم  التوقيف 
الطوارئ  حالة  اإعالنها  مع  تزامنا 
"كورونا"،  فريو�ض  مواجهة  يف 
اأهايل  زيارات  كافة  باإلغاء  متثلت 
املحامني  جميع  وزيارات  الأ�رسى 
كما  اآخر،  اإ�سعار  حتى  واإلغائها 
يف  الع�سكرية  املحاكم  قامت 
امللفات  بتاأجيل  و"�سامل"  "عوفر" 
ومتر  التاأجيل  حتتمل  التي 
�سهرين،  ملدة  املرافعة  مبرحلة 
ظروف  تدر�ض  اأن  اإمكانية  مع 
اإعالن  ورغم  حدة.  على  حالة  كل 
واملحررين  الأ�رسى  �سوؤون  هيئة 
كورونا  بفريو�ض  اإ�سابات  "ل  باأن 
ل  زلوم  اأن  اإل  الأ�رسى"،  بني 

انتقال  من  وخ�سيته  خوفه  يخفي 
ال�سجانني  من  لالأ�رسى  الفريو�ض 
يخالطون  الذين  الإ�رسائيليني 
اإجازاتهم.  املجتمع الإ�رسائيلي يف 
وكانت اإدارة �سجن ع�سقالن اأعلنت 
عن عزل 19 اأ�سريا من ق�سم 3 الذي 
يقبع فيه 35 اأ�سريا، بعد اأن �سمحت 
بدخول طبيب لعالجهم ثبت لحقا 
"كورونا". بفريو�ض  م�ساب  اأنه 
ويقول زلوم ملرا�سل "وفا": "اأحمد 
بني  النقب  ب�سجن  اخليام  يف  يقبع 
طباخ  واأحمد  اأ�سريا،   130 من  اأكرث 
زلوم  اأحمد  الأ�سري  ال�سجن".وولد 
درا�سته  وترك   ،1981/5/24 يف 
الأمنية  بالأجهزة  والتحق  مبكرا 
يف  واعتقل  الت�سعينيات،  نهاية 
الثالث والع�رسين من رم�سان بتاريخ 
حا�رست  حيث   ،2002-11-27
التي  املنطقة  الحتالل  قوات 
وكانت  نابل�ض.  تواجد فيها مبدينة 
اأ�سدرت  قد  الحتالل  حمكمة 
دون  يف2004/2/25  حكما  عليه 
يق�سي  املحكمة  حماميه  ح�سور 
وا�ستطاعت  عاما،   30 ب�سجنه 

قبل  احلكم  على  ال�ستئناف  عائلة 
لتخفي�ض حكمه  اأدى  ثالث �سنوات 
اأن  املقرر  ومن  عاما.   22 اإىل 
ت�سعيدية  خطوات  الأ�رسى  يبداأ 
يومي  من  بداأ  ال�سجون  اإدارة  �سد 
اجلمعة وال�سبت املقبلني، ردا على 
من  اأكرث  ب�سطب  الإدارة  اإجراءات 
ال�سجون،  "كانتينا"  من  �سنف   140
وخ�رسوات  تنظيف  مواد  ت�سمل 
هيئة  واأو�سحت  غذائية.  ومواد 
الحتالل  �سلطات  اأن  الأ�رسى، 
نحو  قبل  قررت  �سجونها،  واإدارة 
اإزالة اأكرث من 140 �سنف من  �سهر 
"كانتينا" ال�سجون وحرمت الأ�رسى 
من �رسائها، ت�سمل العديد من اأنواع 
اخل�رساوات )كالليمون والأفوكادو( 
والبهارات واملواد الغذائية واللحوم، 
كال�سابون  املنظفات  من  والعديد 
الظروف  وال�سامبو وغريها يف ظل 
مبواجهة  القائمة  ال�ستثنائية 
فريو�ض كورونا، من خالل التنظيف 
رئي�ض  وكان  والتطهري.  والتعقيم 
رئي�ض الوزراء حممد ا�ستية، طالب 
عن  بالإفراج  الحتالل  �سلطات 
املر�سى  �سيما  ل  الأ�رسى،  جميع 
منهم وامل�سابني بالأمرا�ض املزمنة 
والأطفال، حفاظا على اأرواحهم يف 
ظل تف�سي فريو�ض كورونا )كوفيد- 
ا�ستية:  وقال  اإ�رسائيل.  يف   )19
ال�سليب  هيئة  اإىل  ر�سالة  "�سنوجه 
بالعمل  ملطالبتهم  الدولية  الأحمر 
و�سمان  الأ�رسى  عن  الإفراج  على 
�سجون  يف  املحكومني  �سالمة 
الحتالل، والتاأكد من مراعاة اإدارة 
العامة  ال�سالمة  اإجراءات  ال�سجون 
حلماية اأ�رسانا، خ�سو�سا احلد من 

حالة الكتظاظ يف هذه ال�سجون".

مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية

يحمل �ضلطات الحتالل امل�ضوؤولية 
الكاملة عن حياة الأ�ضرى

احلريات  عن  الدفاع  مركز   حمل 
واحلقوق املدنية “حريات” �سلطات 
الحتالل الإ�رسائيلي ممثلة باحلكومة 
ال�سجون،  وم�سلحة  الإ�رسائيلية 
امل�سوؤولية الكاملة عن حياة الأ�رسى 

والأ�سريات داخل �سجون الحتالل.
الدويل  املجتمع  “حريات”  وطالب 
�رساحهم  لإطالق  العاجل  التدخل 
ا�ستباقاً خلطر انت�سار فريو�ض كورونا 
يف اأو�ساط الأ�رسى، يف ظل عدم قيام 
م�سلحة ال�سجون باتخاذ اأية اإجراءات 
معقمة  مواد  اأية  توفري  اأو  وقائية، 
حتميهم من انت�سار الفريو�ض، ورف�ض 
احلكومة الإ�رسائيلية اإطالق �رساحهم 
لتخفيف حدة الكتظاظ لتقليل خطر 
اأقدمت  ذلك  عن  وعو�ساً  الإ�سابة، 
الوقت  هذا  ويف  ال�سجون  م�سلحة 
اإجراءات  عدة  تنفيذ  اإىل  بالذات 
عقابية بحقهم يف مقدمتها منعهم من 
لقاء عائالتهم وحماميهم و�سحب مئة 
الكانتينا  اأ�سناف  من  �سنفاً  و�سبعون 
ب�سمنها مواد التنظيف وال�سامبوهات 
الفواكه  خا�سة  اأخرى  غذائية  ومواد 
يف  الأ�رسى  يحتاجها  التي  واخل�سار 
غذائهم اليومي مبا يعزز مناعتهم يف 
اأخذ  مقاومة الفريو�ض. وكذلك عدم 
اأو  وقائية  احتياطات  اأية  ال�سجانني 

تعاملهم  اأثناء  ا�ستخدام مواد معقمة 
ال�سجون  اإدارات  وقيام  الأ�رسى  مع 
ال�سكوك  جراء  بع�سهم  على  احلجر 
حريات  وحّذر  بالفريو�ض.  باإ�سابتهم 
ال�سجون  م�سلحة  به  تقوم  ما  باأن 
الداخلي  الأمن  وزير  من  بقرارات 
ممنهجة  �سيا�سة  مبثابة  “اأردان” 
وحياتهم،  الأ�رسى  �سحة  ت�ستهدف 
دولياً  تدخاًل  ي�ستدعي  الذي  الأمر 
الدولية  احلماية  لتوفري  عاجاًل 
دولية  طبية  جلنة  واإر�سال  لالأ�رسى، 
احلقيقية  الأو�ساع  على  لالإطالع 
التي  ال�سعبة  العتقالية  والظروف 
على  وال�سغط  الأ�رسى.  يعي�سها 
لإطالق  الإ�رسائيلية  احلكومة 
الأطفال  فئات  وخا�سة  �رساحهم 
ال�سن  وكبار  واملر�سى  والن�ساء 
ووقف  واملوقوفني،  والإداريني 
وطالب  اليومية.  العتقالت  �سيا�سة 
املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  حريات 
وال�سليب  العاملية  ال�سحة  ومنظمة 
م�سوؤولياتهم  يتحمل  الدويل  الأحمر 
ما  جتاه  والأخالقية  القانونية 
يتعر�ض له اأ�رسانا واأ�سرياتنا يف هذه 
احلكومة  وحتميل  الع�سيبة  الظروف 
عن  امل�سوؤولية  كامل  الإ�رسائيلية 

حياتهم.

فل�سطني  اأ�رسى  مركز  طالب 
الدولية  املوؤ�س�سات  للدرا�سات 
على  بال�سغط  منها  ال�سحية  وخا�سة 
الوقاية  اإجراءات  لتوفري  الحتالل 
داخل  كورونا  مر�ض  من  وال�سالمة 
اأرواح  على  حفاظاً  الحتالل  �سجون 
الإعالمي  الناطق   . ال�رسى  اآلف 
للمكرز الباحث “ريا�ض الأ�سقر” قال 
املر�ض  خطورة  ورغم  الحتالل  بان 
اإىل  و�سوله  وخ�سية  ال�رسيع  وانت�ساره 
الن  حتى  ينفذ  مل  اأنه  اإل  ال�سجون 
اإجراءات ال�سالمة والوقاية املطلوبة 
ملنع و�سول املر�ض اإىل ال�سجون لن 
هذا �سيوؤدى اإىل كارثة حقيقية كونها 
اأماكن مغلقة ومكتظة ول تتوفر فيها 
واأو�سح  ال�سحية.  ال�رسوط  اأدنى 
مطالب  الحتالل  بان  الأ�سقر” 
باتخاذ عدة اإجراءات من بينها وقف 
تنقل الأ�رسى عرب البو�سطة من و اإىل 
وف�سل  الأخرى،  وال�سجون  املحاكم 
الأمنيني،  عن  اجلنائيني  الأ�رسى 
املر�ض  انت�سار  فر�ض  اأن  حيث 
التنظيف  مواد  وتوفري  اأكرب،  بينهم 
لكافة  و�رسيع  كايف  ب�سكل  الالزمة 
كافة  وتعقيم  ر�ض  كذلك   ، ال�سجون 
واأ�ساف  احتياطي.  كاإجراء  ال�سجون 
اي�ساً  الحتالل  على  باأن  “الأ�سقر” 
حقيقي  طبى  فح�ض  اإجراء  �سمان 
من  ال�سجون  يف  العاملني  لكافة 
للتاأكد  واملدنيني  واجلي�ض  ال�رسطة 

بفريو�ض  الإ�سابة  من  خلوهم  من 
الزيارات  وقف  ظل  وفى  كورونا، 
امل�ستمر  بالتوا�سل  لالأ�رسى  ال�سماح 
عليهم  لالطمئنان  وذويهم،  اأهلهم  مع 
�رساح  اإطالق  اىل  “الأ�سقر”  ودعا   .
كافة خ�سية على حياتهم يف  الأ�رسى 
ظل عدم توفر و�سائل احلماية لالزمة 
مل، اأو على الأقل اإطالق �رساح مئات 
من  يعانون  الذين  املر�سى  ال�رسى 
معر�سه  وحياتهم  املناعة  �سعف 
اىل  املر�ض  و�سل  حال  يف  للخطر 
والن�ساء  الأطفال  وكذلك   ، ال�سجون 
وكبار ال�سن . وحذر “الأ�سقر” من اأن 
�سجون الحتالل تعترب اأر�سية خ�سبة 
لعدم  والأوبئة،  الأمرا�ض  لنت�سار 
واحلياتية  ال�سحية  ال�رسوط  توفر 
م�ساحات  فيها  تتوفر  فال  املنا�سبة، 
وهناك  منا�سبه،  تهوية  اأو  كافية، 
والأق�سام  الغرف  يف  �سديد  اكتظاظ 
 ، مكان  كل  يف  تنت�رس  والرطوبة   ،
 ، التدفئة  و�سائل  يف  نق�ض  وهناك 
 . احلياة  مقومات  اأدنى  من  وغريها 
الحتالل  �سلطات  “الأ�سقر”  ل  وحَمّ
واإدارة �سجنها امل�سئولية الكاملة عن 
حياة الأ�رسى وعن تداعيات اأي خطر 
ب�سالمتهم  ال�ستهتار  نتيجة  ي�سيبهم 
اتخاذ  يف  واملماطلة  و�سحتهم 
لعدم  املنا�سبة  ال�سالمة  اإجراءات 

و�سول مر�ض كورونا اإىل ال�رسى .

اأ�صرى فل�صطني 

يطالب املوؤ�ض�ضات الدولية بال�ضغط على 
الحتالل لتخاذ اإجراءات حماية لالأ�ضرى

بقلم :ح�صن عبادى 

ع�سقالن  �سجن  ال�سباح  هذا  زرت 
بعبع  و�سبح  اأ�رسى،  ثالثة  للقاء 
طلبت  ف�سائنا؛  يف  يخّيم  الكورونا 
مّني اإدارة ال�سجن اأن اأبّكر لإجراءات 
ال�سابعة  ال�ساعة  وو�سلت  اأمنّية 
ال�سري  حركة  ب�سبب  �سباًحا  والربع 
ب�سبب  املعتاد  غري  على  اخلفيفة 
بالأ�سري  بدايُة  والتقيت  الكورونا، 
�سديقي  من  تو�سية  على  بناًء   "X"
معتز؛ وجدته مرتبًكا �ساحبًا بعك�ض 

من  عليها  اعتدت  التي  الطلّة 
يف  التقيتهم  الذين  الأ�رسى  جميع 
الأجواء  ولتلطيف  الأخرية،  الأ�سهر 
كان  واإذ  �سحوبه  �سبب  عن  �ساألته 
فطور؟  دون  من  باكًرا  ا�ستيقاظه 
قبل  من  ُخزعة  هي  بل  فاأجابني: 
قلبت  ال�سجن،  يف  اأ�سنان  "مطّببة" 
اأّن  تبنّي  عقب!  على  راأ�ًسا  حياتي 
تلك اخُلزعة اخلبيثة �سّببت له خدًرا 
اأوجاع  من  يعاين  مهوو�ًسا،  وجعلته 
يف احللق واملعدة، خدر يف اأطرافه 
ول ينام الليل، ورغم ذلك مل يتلَقّ اأّي 

عالج غري امل�سّكنات التي ل تُ�سمن 
لإدارة  توّجه  جوع.  عن  تغني  ول 
طبيب  يفح�سه  ومل  يومًيا  ال�سجن 
باأن  اليوم وكّل طلباته  خمت�ّض حتى 
ال�سجن  خارج  من  طبيب  يفح�سه 
متمّيًزا  ريا�سًيا  كان  بالف�سل.  باءت 
ت�سوء  ال�سحّية  وحالته  اأ�رسه  ُقبيل 
انعدام  يل  �سكا  اآخر!  اإىل  يوم  من 
داخل  املالئمة  ال�سحّية  الظروف 
وقلقهم  خماوفهم  يزيد  مّما  الأ�رس 
وزيارتها  كورونا  العّمة  ظّل  يف 
الإهمال  ظاهرة  لعاملنا.  املباغتة 

الفل�سطينّيني  الأ�رسى  جتاه  الطبي 
وما  منهم،  كبري  عدد  بحياة  اأودت 
الع�رسات،  حيوات  تهّدد  زالت 
بعر�ض  �ساربة  تتجاهل  وال�سلطات 
رغم  الدويل.  القانون  احلائط 
اأماًل  ت�سّعان  عيناه  والأمل،  الأوجاع 
يل:  قال  وّدعته  حني  واإ�رساًرا. 
يعرفوا"لك  اأهلي  بّدي�ض  "وحياتك؛ 
بوافر  الأماين  اأ�سدق   "x" عزيزي 
التحّيات،  اأحلى  وال�سالمة،  ال�سّحة 
احلرّية لك وجلميع رفاق دربك من 

اأ�رسى احلرّية.

بّدي�ش اأهلي يعرفوا
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عي�شة ق.

بكافة  الوباء  ملواجهة  �سعيا 
على  انت�ساره  ومنع  الطرق 
كرة  وتبقى  الريا�سيني،  م�ستوى 
هذه  من  الأكرب  اخلا�رس  القدم 
عليها  منّر  التي  ال�سعبة  الو�سعية 
اأمام  اأنديتها  تتواجد  التي  وهي 
امتحان حقيقي، يف ظل املتاعب 
ب�سبب  تواجهها  التي  وامل�ساعب 
خو�ض  وعدم  املناف�سة  جتميد 
التاأثر  جانب  اإىل  املواجهات، 
ب�سبب  ال�سبون�سورينغ  ناحية  من 
الذي  القت�سادي  الن�ساط  جتميد 
على  احل�سول  من  الفرق  مينع 
بالتايل  ويعر�سها  التمويل  اموال 
اإىل تهديد كبري بالفال�ض يف غياب 

مع�سلة  ذلك  اإىل  ويطرح  الأموال 
حقيقية فيما يتعلق مبو�سع ت�سوية 
توقف  فرتة  الالعبني خالل  اأجور 

الن�ساط وعدم لعب املباريات.
تكون  �سوف  ال�سياق،  هذا  يف 
مواجهة  يف  اجلزائر  يف  اأنديتنا 
اأن  علمنا  اإذا  الإفال�ض  �سبح 
املايل  والدعم  التمويل  اأموال 
الو�سع  ب�سبب  تتوقف  �سوف 
انت�سار  فر�سه  الذي  الراهن 
متاعب  زاد  والذي  كورونا،  وباء 
يف  تعتمد  التي  املحرتفة  الأندية 
الإعانات  على  التمويل  م�سادر 
ال�سلطات  من  تاأتيها  التي  املالية 
التمويل  يف  وال�رسكاء  املحلية 
اأين  القت�سادية،  املوؤ�س�سات  من 
يف  م�سرتكا  م�سكال  الفرق  يواجه 

الت�سيري  يف  اجلماعي  الف�سل  ظل 
خالل  من  لالأندية  الحرتايف 
خا�سة  متويل  م�سادر  عن  البحث 
تتعلق با�ستثمارات خا�سة وبالتايل 
الريا�سي  الت�سويق  ثقافة  غياب 
الكرة  ريا�سة  يف  امل�سريين  لدى 
والذين  ببالدنا  امل�ستديرة 
غاليا  الثمن  دفع  نحو  يتوجهون 
يف  خا�سة  املقبلة،  الفرتة  خالل 
هو  ما  على  احلال  توا�سل  حال 
ان  ظل  يف  اأخرى،  لفرتة  عليه 
الأن�سطة  بتوقف  الأويل  التاريخ 
الرابع  تاريخ  اإىل  ميتد  الريا�سية 

افريل الداخل.
يداهم  الذي  التخوف  اأكرب  يبقى 
الأندية  على  امل�سوؤولني  عقول 
جتميد  �سبح  تخييم  اجلزائرية 

نحو  والذهاب  الوطنية  البطولة 
املو�سوع  ان  اأبي�ض-رغم  مو�سم 
احلالية-  الفرتة  خالل  م�ستبعد 
رئي�سي  ت�رسيحات  ظل  يف 
والرابطة  اجلزائرية  الحتادية 
الدين  خري  القدم  لكرة  املحرتفة 
على  مدوار  الكرمي  وعبد  زط�سي 
على  الأندية  تعودت  اأين  التوايل، 
بعائدات  املالية  خزينتها  اإنعا�ض 
على  اجلماهريي  الإقبال  تذاكر 
التلفزيوين،  والنقل  املدرجات 
غياب  �سبح  يكون  �سوف  وبالتايل 
الأموال خالل الفرتة احلالية اأكرب 
تتخوف  والتي  الفرق  يواجه  �سبح 
كثريا يف ظل غياب م�سادر املوال 
التزاماتها  على  النفاق  اأجل  من 

العادية.

متر البطولة الوطنية باأ�شعب فرتة على مر زمن طويل يف ظل الع�شف القوي لوباء كورونا الذي يهدد العامل باأ�شره 
ب�شبب النت�شار الوا�شع الذي ي�شجله عرب خمتلق قارات العامل، وتبقى اجلزائر اأحد اأكرب الدول يف العامل املت�شررة من 

هذا الوباء من حالل الن�شب املت�شارعة حلالة الوفيات، اأين تواجدت الريا�شة اجلزائرية يف قلب احلدث وهي التي 
عرفت �شلال كبري �شبب هذا الوباء الذي حتم على م�شوؤويل وزارة ال�شباب والريا�شة و�شع اوامر بتوقيف جميع الن�شاطات 

الريا�شية ملختلف الخت�شا�شات والفروع

توقف املباريات يحرمها من قيمة التذاكر واإيعادات البث التلفزيوين

ب�ضبب كوروناالأندية تواجه �ضبح ال�ضائقة املالية 

الدولية ملكافحة  الوكالة  اأ�سدرت 
تعليمات  »وادا«  املن�سطات 
اإجراء  موا�سلة  لت�سهيل  جديدة 
املن�سطات  فحو�ض  اختبارات 
ظل  يف  العامل  حول  للريا�سيني 
امل�ستجد  كورونا  فريو�ض  تف�سي 
عاملياً، واأقرت الوكالة باأن تف�سي 
اأدى  الذي  »كوفيد-19«  فريو�ض 
اإىل وفاة اأكرث من 11 األف �سخ�ض، 
على  طارئة  حالة  ميثل  بات 
واملجتمعي،  ال�سحي  امل�ستويني 
مكافحة  وكالت  وح�ست 
التزام  على  املحلية  املن�سطات 
ل�سمان  ال�سحية  الهيئات  تعليمات 
للريا�سيني  املالئمة  احلماية 
مع  املن�سطات،  مكافحة  واأفراد 
احلفاظ على نزاهة نظام مكافحة 
التح�سري  مع  ل�سيما  املن�سطات، 
ودورة   2020 طوكيو  لأوملبياد 

الألعاب الباراملبية.
اجلديدة  التعليمات  و�سملت 
وكالت  تاأكد  �رسورة  لـ«وادا« 
الأفراد  باأن  املحلية  املن�سطات 
تظهر  ل  العينات  يجمعون  الذين 
اإ�سابة  عوار�ض  اأي  عليهم 
على  يجب  كما  بـ«كوفيد-19«، 
عما  الريا�سيني  ي�ساألوا  اأن  هوؤلء 
عوار�ض،  باأي  ي�سعرون  كانوا  اإذا 
اأو ما اإذا كان اأي �سخ�ض متواجد 
�سمن  من  العينة،  جمع  موقع  يف 
املجموعات التي يعتقد اأنها تواجه 
كورونا  بفريو�ض  الإ�سابة  خطر 
امل�ستجد، و�سددت »وادا« على اأنه 
يف حال ثبوت اإ�سابة �سخ�ض �سبق 
له اأن قام بجمع عينة، يجب اأن يتم 
توا�سلوا  الذين  الريا�سيني  اإبالغ 
داعية  �سحيح،  والعك�ض  معه، 
العمل  اأماكن  تعقيم  وجوب  اإىل 

الواقية.وب�ساأن  الأقنعة  وارتداء 
الأماكن التي بات من غري املمكن 
فح�ض  برامج  فيها  ت�ستمر  اأن 
اأنها  »وادا«  اأو�سحت  املن�سطات، 
الأخرى  الوكالت  مع  �ستعمل 
»عندما  الريا�سية  والحتادات 
طبيعته«،  اإىل  بالعودة  الو�سع  يبداأ 
على حتديد الثغرات يف الفحو�ض 
باألعاب  املرتبطة  تلك  »ل�سيما 
الباراملبية«  والألعاب  طوكيو 
املقررتني يف �سيف العام احلايل، 

تباعا من 24 جويلية.
لكن »وادا« اأ�سارت اإىل اأن وكالت 
مكافحة املن�سطات يجب اأن تبقى 
ب�ساأن  املعلومات  على  ت�ستح�سل 
اأجل  الريا�سيني من  اأماكن تواجد 
ت�سهيل اإجراء فحو�ض املن�سطات 
الر�سمية،  املناف�سات  اإطار  خارج 
تذكري  يجب  اأنه  على  م�سددة 
»اإخ�ساعهم  باإمكان  الريا�سيني 
للفح�ض يف اأي مكان وزمان«.ويف 
ظل اإغالق العديد من املختربات 
املعتمدة من قبلها لتحليل العينات، 
طلبت »وادا« التي تتخذ من مدينة 
وكالت  من  لها،  مقراً  مونرتيال 
التوا�سل  املحلية  املن�سطات 
لتحديد املختربات املمكن  معها 
ل  »بينما  معها.واأ�سافت  التعاون 
املتطلبات  لتغيري  نية  اأي  توجد 
مكافحة  برنامج  مبوجب  القائمة 
وادا  تتفهم  العاملي،  املن�سطات 
الو�سع  هذا  تعقيدات  بالكامل 
اأن  و�ست�سمن  امل�سبوق  غري 
اللتزام  ملراقبة  برناجمها  يوفر 
من  م�ستوى  املن�سطات  بقواعد 
املرونة والتفهم بناء على الظروف 

احلالية«.
 ق.ر.

تعليمات جديدة لوادا يف 
ظل فريو�س كورونا

ال�ضيني وو يل �ضمن قائمة م�ضابي كورونا باإ�ضبايول
ك�سف الحتاد ال�سيني لكرة القدم 
ان املهاجم وو يل م�ساب  اأم�ض 
امل�ستجد،  كورونا  بفريو�ض 
ناديه  اإعالن  من  اأيام  بعد  وذلك 
�ست  وجود  الإ�سباين  اإ�سبانيول 
ك�سف  دون  �سفوفه  يف  م�سابني 
يف  الحتاد  واأو�سح  هوياتهم، 
عوار�ض  اأظهر  يل  »وو  ان  بيان 
متو�سطة ويخ�سع للعالج حاليا«، 
م�سريا اىل انه اأبلغ بذلك من قبل 
النادي الذي يراأ�سه رجل الأعمال 
ال�سيني ت�سن يان�سنغ، وكان نادي 
يحتل  الذي  بر�سلونة  مدينة 
املركز الأخري يف ترتيب الدوري 
يف  الثالثاء  اأعلن  قد  الإ�سباين، 

اللكرتوين  موقعه  على  بيان 
اإ�سابة  حالت  �ست  ت�سجيل 
الالعبني  بني  بـ«كوفيد-19« 
مل  حني  ويف  الفني،  واجلهاز 
امل�سابني،  هوية  النادي  يك�سف 
ظهرت  التي  العوار�ض  ان  اأكد 
اجلميع  وان  متو�سطة،  عليهم 

يلتزمون التعليمات الطبية.
يبقى  انه  ال�سيني  الحتاد  واأكد 
والنادي،  يل  وو  مع  توا�سل  على 
و�سيوفر كل امل�ساعدة ال�رسورية 
للمهاجم  متمنيا  مالئم  هو  كما 
واأ�سارت  �رسيعا،  تعافيا  الدويل 
اجلديدة  ال�سني  اأنباء  وكالة 
»�سينخوا« الر�سمية، ان املهاجم 

و�سع  عاما،   28 العمر  من  البالغ 
يف  ال�سحي  احلجر  يف  نف�سه 
اىل  وو  وان�سم  برب�سلونة،  منزله 
اإ�سبانيول يف جانفي 2019 اآتيا من 
فريق �سنغهاي �سيبغ، وهو ال�سيني 
الوحيد الذي يدافع عن األوان ناٍد 
الأوروبية  الوطنية  البطولت  يف 
الكربى اإ�سبانيا، اإنحلرتا، فرن�سا، 

اأملانيا واإيطاليا. 
يف  وا�سعة  اإ�سادة  املهاجم  ولقي 
بالده يف جانفي املا�سي، عندما 
�سجل هدف تعادل قاتال لفريقه 
ا�سبانويل يف مرمى بر�سلونة 2-2 
الدوري  من   19 املرحلة  �سمن 
اإعالم  و�سائل  الإ�سباين.وراأت 

يومها ان وو د�سن ف�سال جديدا 
يف كرة القدم ال�سينية، منوهة باأنه 
الإطالق  على  �سيني  لعب  اأول 
ي�سجل يف مرمى بر�سلونة، وظهر 
للمرة  امل�ستجد  كورونا  فريو�ض 
ال�سينية  الأوىل يف مدينة ووهان 
ان  قبل  املا�سي،  دي�سمرب  يف 
حتى  ويت�سبب  العامل  يف  يتف�سى 
األف   11 باأكرث من  م�ساء اجلمعة 
من  اإ�سبانيا  وتعد  وفاة،  حالة 
اإذ  بالفريو�ض،  تاأثراً  الدول  اأكرث 
اأكرث  وفاة  اجلمعة  حتى  اأح�ست 
من األف �سخ�ض، بينما ناهز عدد 

الإ�سابات 20 األفا.

لكرة  الأوروبي  الحتاد  اأعلن 
تويرت  على  �سفحته  عرب  القدم 
ت�سمية  ب�ساأن  اتخذ  قرار  ل  اأن 
الن�سخة القادمة من اأمم اأوروبا 
 2021 املقبل  للعام  املوؤجلة 
مقدما يف الوقت نف�سه اعتذارا 
كانت  تغريدته  اأن  عرب �سفحته 
الأوروبي  الحتاد  واأكد  خاطئة 
الآن  حتى  اتخذ  قرار  ل  اأن 
ب�ساأن يورو املقبل حول ت�سميته 
قبل  اأعلن  ما  بخالف  الر�سمية 

�ساعات قليلة.
يف  اأكد  الأوروبي  الحتاد  وكان 
اأن  اأم�ض  اأول  من  �سابق  وقت 
مت  التي  اأوروبا  كاأ�ض  بطولة 
تاأجيلها من �سيف العام احلايل 

تف�سي  ب�سبب   ،2021 عام  اإىل 
امل�ستجد  كورونا  فريو�ض  وباء 
با�سمها  حمتفظة  �ستظل 
»يورو  ال�سابقني  و�سعارها 
بتغريدة  قراره  واأرفق   ،»2020
ويعتذر  يعود  اأن  قبل  ر�سمية 
توؤكد على عدم  اأخرى  بتغريدة 
»مع  قائال:  حلينه  قرار  اتخاذ 
ال�سابق،  اخلطاأ  عن  العتذار 
لكن لكي نكون وا�سحني مل يتم 
ا�سم  ب�ساأن  اأي قرار بعد  اتخاذ 
املعاد  اأوروبا  كاأ�ض  م�سابقة 
عام  يف  �سيقام  الذي  ترتيبه 
التي  ال�سابقة  التغريدة   ،2021
طريق  عن  كانت  اإر�سالها  مت 

اخلطاأ«.

يويفا: ل قرار بعد ب�ضاأن ت�ضمية 
الن�ضخة القادمة من اليورو

اأكد تقرير �سحفي بريطاين اأم�ض 
يف  يت�سبب  قد  كورونا  فريو�ض  اأن 
جنم  رونالدو  كري�ستيانو  تعر�ض 
يوفنتو�ض، خل�سائر مالية �سخمة.، 
فاإن  �سن،  ذا  ل�سحيفة  ووفًقا 
اإيطاليا يف طريقها خلف�ض  اأندية 
ترتاوح  بن�سبة  الالعبني  رواتب 
توقف  ب�سبب   ،%  30 اإىل   20 بني 

الن�ساط الكروي يف الوقت احلايل، 
واأ�سارت اإىل اأن كري�ستيانو �ساحب 
 510 الكالت�سيو  يف  الأعلى  الراتب 
اأ�سبوعًيا  اإ�سرتليني  جنيه  اآلف 
بقرار  تاأثًرا  لعب  اأكرث  �سيكون 
ال�سحيفة  واأو�سحت  التخفي�ض، 
كري�ستيانو  خ�سائر  اأن  الربيطانية 
مليون   8.4 اإىل  ت�سل  قد  رونالدو 

�سن«  »ذا  وقالت  اإ�سرتليني،  جنيه 
اإن كري�ستيانو يفتخر باأن لديه ثروة 
اإ�سرتليني  مليون   361 تبلغ  �سافية 
اأن  يذكر  فورب�ض،  ملجلة  وفًقا 
رونالدو لديه عقد مدى احلياة مع 
مليون   773 بقيمة  مالب�ض  �رسكة 

جنيه اإ�سرتليني.
ق.ر.

كورونا يهدد رونالدو بخ�ضارة فادحة



االحتادية  اليوم  جتري 
اجلزائرية لكرة القدم عملية 
فائدة  اإىل  تعقيم  و  تطهري 
املنتخبات  تدريب  مركز 
مو�سى  ب�سيدي  الوطنية 
اأم�س  اأول  اأعلنته  ح�سبما 
الدين  خري  الرئي�س  هيئة 
الهيئة  واأو�سحت  زط�سي، 
تو�سيع  »�سيتم  الفيدرالية: 
اأخرى  هياكل  لتم�س  العملية 
االحتادية  مقر  غرار  على 
مليانة  خمي�س  واأكادميية 
اجلهوي  التقني  واملركز 
ومن جهة  بلعبا�س«،  ب�سيدي 
اأخرى، �ستقوم االأمانة العامة 

رابطة   62 بدعوة  للفاف 
للقيام  لالحتادية  التابعة 
احلد  بغية  العملية  بنف�س 
كورونا  فريو�س  خماطر  من 
اأو�ست  مثلما   )19 )كوفيد 

الفيدرالية  الطبية  اللجنة  به 
عبد  الربوفي�سور  ال�سيما 
خمت�س  �سوخال،  الكرمي 
يف  وخبري  االأوبئة  علم  يف 
»�ست�سع  وقالت:  النظافة، 

لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
الب�رشية  و�سائلها  القدم 
مرافقها  كذا  و  املادية  و 
الدولة  م�سالح  خدمة  يف 
النت�سار  الت�سدي  اجل  من 
فريو�س كورونا، لكن الت�سدي 
القاتل  الوباء  لهذا  احلقيقي 
املواطنني  عاتق  على  يقع 
�رشورة  خالل  من  هذا  و 
احلجر  تعليمات  احرتام 
الوقائية«،  والتدابري  ال�سحي 
ح�سبما اأكده رئي�س االحتادية 
خري الدين زط�سي يف ت�رشيح 

عرب اأمواج االإذاعة.
ع.ق./وكاالت
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ر�سالة  خالله  قدم  والذي 
يف  املواطنني  اإىل  توعوية 
عليهم  ا�رّش  اأين  اجلزائر 
مواد  ا�ستعمال  �رشورة 
عن  بعيدين  للبقاء  التطهري 
يف  البقاء  و�رشورة  الوباء 

تفاديا اللتقاط هذا  املنازل 
اإىل  العدوى  ونقل  الفريو�س 
املقربني منهم، وقال حمرز: 
جميع  وبا�سم  »با�سمي 
املنتخب  العبي  زمالئي 
بهذه  اإليكم  اأتوجه  الوطني 
اإىل  جيدا  ا�ستمعوا  الر�سالة 
ن�سائح املخت�سني، وابقوا يف 

وزارة  مهمة  لت�سهيل  بيوتكم 
املتوج  واأ�ساف  ال�سحة«، 
االجنليزي  الدوري  بلقب 
املان  مع  املن�رشم  املو�سم 
�سيتي: »هذا الفريو�س خطري 
كل  ي�سيب  اأن  وميكن  ومعٍد، 
عليكم  لذا  العمرية،  الفئات 
والتقيد  بامل�سوؤولية  التحلي 

وغ�سل  الوقائية،  بالتعليمات 
للحفاظ  با�ستمرار،  االأيدي 
و�سالمة  �سالمتكم  على 
الوباء  هذا  من  عائالتكم 
اهلل  »اأ�ساأل  واأمت:  اخلطري، 
اأن يرحم كل من فقد حياته 
كما  الفريو�س،  هذا  ب�سبب 
اأمتنى ال�سفاء العاجل جلميع 

اهلل  حفظ  به..  امل�سابني 
اجلميع«.

من جهته، ان�سم بن نا�رش اإىل 
قافلة الالعبني الذين يعملون 
عل توعية ال�سعوب يف العامل 
يداهمهم  خطر  الأي  تفاديا 
ب�سبب االنت�سار ال�رشيع لهذا 
اجلميع  على  واأ�رش  الوباء، 

بيوتهم  يف  البقاء  اأجل  من 
ال�سارع  اإىل  اخلروج  وعدم 
�سوى لل�رشورة الق�سوى، وما 
عدا ذلك طالب اأف�سل العب 
التي  اإفريقيا  كاأ�س  دورة  يف 
جرت �سائفة العام املن�رشم 
بالتزام  يف م�رش اجلزائريني 
انتقال  اأي  وتفادي  منازلهم 

للعدوى اإليهم، وتهديد �سحة 
العائلة،  واأفراد  املقربني 
تفادي  يجب  اأنه  مو�سحا 
ال�سن  بكبار  اأي خطر يحدق 
والعمل على تطبيق الن�سائح 
طرف  من  املو�سوعة 
نتجاوز  حتى  االأخ�سائيني 

هذا اخلطر باأمان.

طالبا اجلزائريني التزام تو�شيات ال�شالح ال�شحية بالتطهري
 والتزام البيوت

حمرز وبن نا�ضر يلتحقان بقافلة 
النجوم الداعية ملحاربة كورونا

ان�شم الالعبان الدوليان اجلزائريان ريا�س حمرز وا�شماعيل بن نا�شر العبا 
فريقي مان�ش�شرت �شيتي االجنليزي وميالن االيطايل على التوايل اإىل قافلة 

جنوم الكرة امل�شتجرية اجلزائرية والعاملية من اأجل احلث على مواجهة وباء 
كورونا والعمل على تطبيق التعليمات ال�شروية من اجل تفادي انت�شار الوباء 

ب�شرعة، ويف هذا ال�شدد ن�شر قائد املنتخب الوطني فيديو عرب خمتلف ح�شاباته 
على مواقع التوا�شل االجتماعي 

بعد تخوفات لعملية االنقالب �شده يف الفريق

�ضعيد �ضعبان يطرد املدير
 الريا�ضي الوجنيه

االأعمال  رجل  جنح 
�سعيد  جزائري  الفرانكو 
فر�سية  جتاوز  يف  �سعبان 
�سده  االنقالب  اإحداث 
الذي  الفريق  م�ستوى  على 
اأوجنيه  نادي  يرتاأ�سه 
بعدما  وذلك  الفرن�سي، 
الريا�سي  باملدير  اأبعد 
خارج  بيكو  اأوليفيي  للنادي 

منه  تخوفا  الفريق  اأ�سوار 
�سده  اإنقالب  اإحداث  على 
الذي  اأوجنيه  رئا�سة  من 
االأوىل  الدرجة  يف  ين�سط 
عقد  خالل  من  الفرن�سية 
رجال  رفقة  املوؤامرات 
حتى  فرن�سيني  اعمال 
اإدارة  رئا�سة جمل�س  يتولوا 
يف  يحرتف  الذي  الفريق 
الدويل  الالعب  �سفوفه 
املاليل  فريد  اجلزائري 
امل�ستقدم من نادي بارادو، 
ليكيب  جريدة  وك�سفت 
يعمل  �سعبان  ان  الفرن�سية 
وتفادي  نف�سه  حماية  على 
وانقالبات  موؤامرات  اأي 
ال�سغوطات  بعد  �سده 

يف  عليها  مير  التي  الكبرية 
من  متابعته  بعد  فرن�سا 
ابالد  يف  الق�ساء  طرف 
بالتحر�س  اتهامه  ب�سبب 
�سيدات  �سد  اجلن�سي 
نادي  يف  يعملن  فرن�سيات 
دعوى  برفع  قمن  اجنيه 
حولها  يتابع  هو  ق�سائية 
خالل الفرتة احلالية، حيث 
اأف�سل م�سري فريق  يتواجد 
للعام  فرن�سا  يف  ريا�سي 
2019 قيد التحقيق من اأجل 
التو�سل اإىل احلقيقة، فيما 
ف�سيحة  يف  بتورطه  يتعلق 
الرفوعة  التحر�س اجلن�سي 

�سده.
ع.ق.

جتري اليوم حماربة لوباء كورونا

اإجراء عملية تطهري للمركز التقني الوطني ب�ضيدي مو�ضى

قال اإن ال�شّحة اأهّم من اجللد املنفوخ

بودبوز: من غري الالئق االإن�ضغال ِبالكرة يف اأجواء موبوءة
قال الالعب الدويل اجلزائري 
اإن  بودبوز  ريا�س  ال�سابق 
من  اأف�سل  الب�رش  �سّحة 
ريا�سة  ُمار�سة  بمِ االإن�سغال 
على  ذلك  جاء  القدم،  كرة 
بعد  بودبوز،  ريا�س  ل�سان 
تف�ّسي فريو�س “كورونا” عرب 
وح�سده  املعمورة  اأرجاء 
واأو�سح  االأرواح،  مئات 
 30 العمر  من  البالغ  بودبوز 
اأدىل بها  �سنة يف ت�رشيحات 
لمِقناة “اآر اآم �سي” اأول اأم�س 
الذي  “كورونا”  فريو�س  اأن 
العامل  يف  االأّيام  هذه  تف�ّسى 

هو اأخطر اأزمة ب�رشية مّر بها 
يف حياته، واأ�ساف بودبوز اأن 
الوفيات واالإ�سابات بمِفريو�س 
ال�سحي،  واحلجر  “كورونا” 
ُمرعبة،  من  اأكرث  اأنباًء  باتت 
فريق  األعاب  �سانع  وتابع 
اإيتيان الفرن�سي يقول  �سانت 
احلديث  الالئق  من غري  اإنه 
هذه  و�سط  القدم،  كرة  عن 
ُمعربا  املوبوءة،  االأجواء 
املر�سى  �سفاء  يف  اأمله  عن 

وزوال هذا البالء .
فوق  بودبوز  ريا�س  ويُقيم 
الذي  البلد  الفرن�سي  الرتاب 

�ُسّجلت فيه وفاة 372 �سخ�س 
واإ�سابة  “كورونا”،  بمِفريو�س 
 1295 و�سفاء  فرد   10995
اأحدث  اإىل  ا�ستنادا  اآخر، 
الّر�سمية  الطبية  البيانات 
هناك، واختتم ريا�س بودبوز 
ياأمل  اإنه  قائال  ت�رشيحاته 
مناف�سات  عجلة  تعود  اأن 
الدوران، لكن  اإىل  القدم  كرة 
فريو�س  خماطر  تبّدد  بعد 
اأن  اإىل  واأ�سار  “كورونا”، 
على  حينها  �سيكون  الرتكيز 
اإنقاذ فريقه �سانت اإيتيان من 
الهبوط اإىل الدرجة الفرن�سية 

نهائي  خو�س  ثم  الثانية، 
ويتموقع  البلد،  هذا  كاأ�س 
اأ�سفل  اإيتيان  �سانت  فريق 
فرن�سا  بطولة  ترتيب  جدول 
ي�سغل  حيث  االأّول،  للق�سم 
املركز 17 قبل ع�رش جوالت 
كما  ال�ستار،  اإ�سدال  عن 
�سيخو�س نهائي كاأ�س فرن�سا 
جريمان،  �سان  باري�س  اأمام 
يف تاريخ يُ�سبط الحقا، بعد 
توقف املناف�سات بمِهذا البلد 
ُموؤّخرا بمِ�سبب تف�ّسي فريو�س 

“كورونا”.
ق.ر.

ب�شبب تف�شي وباء كورونا وتاأجيل جميع االأن�شطة الكروية القارية

اأحمد احمد بغلق مقر الكاف وي�ضرح 
العاملني اإىل نهاية مار�س

رئي�س  اأحمد  اأحمد  وجه 
لكرة  االأفريقى  االحتاد 
القدم بع�س الن�سائح جلميع 
القدم  كرة  منظومة  اأع�ساء 
كورونا  فريو�س  ملواجهة 
العديد،  الذى يهدد  اخلطري 
قال رئي�س االحتاد االأفريقى  
ال�سفحة  عرب  ال�ساأن  هذا 
موقع  على  للكاف  الر�سمية 
العاملني  جميع  اأن  تويرت 
بقر  االأفريقي  االحتاد  يف 
يوؤدون  الرئي�سي  القاهرة 
من  بدءا  املنزل  عملهم من 
�سهر  نهاية  وحتى  اجلمعة 
مار�س ب�سكل مبدئي، وي�سكر 
الكاف ي�سكر كل جنوم اللعبة 
حملة  يف  �ساركوا  الذين 
لزيادة  النظيفة  االأيادي 

الوعي بني اجلماهري.

قال رئي�س االحتاد االأفريقى: 
كل  تاأجيل  قرر  الكاف   «
احلاىل  الوقت  فى  بطوالته 
حلماية الالعبني واجلماهري 
واأتفهم  اأهم،  �سحتهم  الأن 
الكرة  جماهري  احباط 
ال�سحة  لكن  االأفريقية 
وال�سالمة تاأتي اأوال اأمتنى اأن 
تكون اأفريقيا منوذج يحتذى 
فريو�س  �سد  احلرب  يف  به 
االحتاد  وقرر  كورونا«، 

االأفريقى لكرة القدم تاأجيل 
كاأ�س  ت�سفيات  مباريات 
لت�سفيات  املوؤهلة  اأفريقيا 
االأفريقية  االأمم  كاأ�س 
لها يومى 25  2021 املحدد 
حتى 31 مار�س اجلارى فى 
والرابعة  الثالثة  اجلولتني 
االأمم  كاأ�س  لت�سفيات 
من  خوفا   ،2021 االأفريقية 
كورونا  فريو�س  عدوى  نقل 

من القادمني من اأوروبا.

اليبزيغ ي�ضتاأنف تدريباته اآخذًا التدابري ال�ضحية
بعد اإيقافه التدريبات ملدة 
ا�سبوع، خا�س اليبزيغ اأول 
اأم�س،  اأول  تدريبية  ح�سة 
املدرب يوليان ناغل�سمان 
االحتياطات  اإطار  ويف 
على  اعتمد  الوقائية 
الفردية  التمارين 

مع  والت�سديد  كاملراوغة 
بني  احتكاك  كل  جتنب 
الالعبني، كما مت احلر�س 
العب  كل  ا�ستحمام  على 
اإىل  باالإ�سافة  بيته  يف 
مقر  يف  وَجبات  توفري 
على  وتوزيعها  النادي 

يف  لتناولها  الالعبني 
تق�سيم  بيوتهم.ومت 
يف  ملجموعات  الالعبني 
للتدريب  مالعب  ثالثة 
من اأجل اإكمال متريناتهم. 
كما اأنهم مل يقوموا بتغيري 
مالب�سهم يف نف�س الغرفة 

اأو  التدريبية  احل�سة  قبل 
قرار  وي�ستمر  بعدها.هذا 
الدوري  بطولة  تاأجيل 
حتى  القدم  لكرة  االأملاين 
اأبريل  ني�سان/  من  الثاين 

املقبل على االأقل.
ق.ر. 
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التجمعات  �سكان  يتقا�سم 
املنتدبة  الوالية  التابعة  الريفية 
حي  �سكان  غرار  )املغري(  على 
�سالح  طرفاية  املهدية  وقرية 
و�سط  نق�ص  حياة  ال�سقاء 
التي  احلياة  يف  �رضوريات  كبري 
يت�سدرها  نق�ص كبري يف ح�س�ص 
ال�سكن ، الغاز الطبيعي  ونق�ص يف 
االإنارة العمومية يف بع�ص ال�سوارع 
اأن  ، حيث  التهيئة احل�رضية  وكذا 
ال  املناطق  هده  �سكان  معاناة 
تزال متوا�سلة مع م�ساكل ال ح�رض 
تعقيدا  اإ�سافة  االأمر  زادت  لها 
ح�س�ص  يف  ذلك  نق�ص  اإىل 
الريفي  الذي  اأ�سبح  ال�سكن 
التي  االأ�سا�سيات  اأهم  بني  من 

االأونة  يف  بها  ال�سكان  يطالب 
املا�سة  احلاجة  ب�سبب  االأخرية 
لها  ورغم احل�س�ص ال�سكنية التي 
تغطي  انها  ال  اال  للمنطقة  متنح 
تزايد  مع  و  ال�سكان  احتياجات 
ال�سنوات  يف  ال�سكاين  التعداد 

االأخرية  .
ال�سغل  فر�ص  غياب  عن  ناهيك   
ن�سبة  ارتفاع  اإىل  اأدى  الذي  االأمر 
البطالة يف اأو�ساط ال�سباب الذين 
خدمة  على    اأغلبهم  يعتمد 
اأن املنطقة  النخيل  على اعتبار 
مييزها الطابع الفالحي بالدرجة 
اإ�سرتاتيجية  غياب  يف  االأوىل 
باملنطقة  لال�ستثمار  وا�سحة 
التي باإمكانها اأن تتحول اإىل قطب 

ملوقعها  نظرا  هام  ا�ستثماري 
الهام وتو�سطها ملحميات طبيعية 
اأجمل  والتي  تعد  من بني  هامة 
باجلزائر  ال�سياحية  املناطق 
منطقة  تزال  ال  ذلك  ورغم  لكن 
واملهدية  تعاين  �سالح  طرفاية 
ت�سهد  نقائ�ص  االأمرين،   حيث 
مظاهر  اأدنى  هناك  نعدم  كبرية 
ا�ستمرارية احلياة ب�سبب  النق�ص 
املرافق  بع�ص  يف  الكبري 
يعتمد يها  التي  ال�رضورية 
 ، اليومية  حياته  يف  املواطن 
باالإ�سافة اإىل غياب الغاز الطبيعي 
الذي اأ�سبح من اأهم االأ�سا�سيات 
بها  ال�سكان  وباقي  التي يطالب 
املجاورة  الريفية  املناطق 

االعتماد  اإىل  ي�سطرون  حيث 
التي  البوتان  غاز  قارورات  على 
ارتفاع       مع  خا�سة  توؤرقهم  باتت 
ذلك  على  اأ�سعارها  باالإ�سافة 
التي  العمومية ليال  نق�ص االإنارة 
زادت من  تعقيد االأو�ساع خا�سة 
يف التنقل ليال   وهو االأمر الذي 
اأ�سبح يثري �سخط ال�سكان الذين 
عن  »الو�سط«  ليومية  عربوا 
ال�سديدين  وا�ستياءهم  تذمرهم 
االأو�ساع  مطالبني  هده  من 
حل  ب�رضورة  اإيجاد 
وخا�سة  عاجل  الن�سغاالتهم 
والغاز  الريفي  ال�سكن  زيادة 

الطبيعي.
�صالح ،ب 

يف  اجلرمية  مكافحة  اإطار  يف 
متكنت   ، احل�رضي  الو�سط 
الرابع  احل�رضي  االأمن  عنا�رض 
مركبة  ا�سرتجاع  من  بورقلة 

م�رضوقة وتوقيف الفاعلني .
وقائعها  الق�سية  تعود  حيثيات 
�سكوى  االأمن  م�سالح  تلقي  بعد 
اإىل  �سخ�ص  تعر�ص  مفادها 

املتواجد  مركبته  طالت  ال�رضقة 
وت�سحيم  لغ�سل  مراآب  داخل 
املركبات ، اأين با�رضت فور ذلك 
احل�رضي  االأمن  �رضطة  عن�رض 
التي  والتحري  البحث  عمليات 
امل�ستبه  هوية  بتحديد  توجت 
امنية  خطة  اإعداد  ليتم  فيهما 
حمكمة جنح من خاللها عنا�رض 

الفاعلني  توقيف  من  ال�رضطة 
اإحداهما  ب�سابني  االأمر  ويتعلق 
واالآخر  العمر  من  الثالثني  يف 
 ، العمر  من  الع�رضينيات  من 
االأمن  مقر  اإىل  حتويلهما  ليتم 
ومبا�رضة  الرابع  احل�رضي 

التحقيق معها.
اإجراءات  كامل  ا�ستكمال   بعد 

ق�سائي  ملف  اجناز  التحقيق مت 
اأمام  وتقدميها  املتورطني  �سد 
املخت�سة  الق�سائية  اجلهات 
اأمر  حقهما  يف  ا�سدرت  التي 
اإيداع احلب�ص لتورطهما يف جرم 
املقرتنة  املو�سوفة  ال�رضقة 
بظرف الليل والتعدد مع الك�رض.

  اأحمد ،ب 

 
اأفاد بيان خللية االإعالم و االت�سال 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
ت�سلمت  قد  كانت  ورقلة  والية 
اأنه  منه  »ن�سخة  »الو�سط  يومية 
من  املبذولة  اجلهود  من  بالرغم 
لالأمن  الوالية  امل�سلحة  طرف 
ال�سواق و  العمومي   ق�سد حماية 
من  املرور  حوادث  من  الراجلني 
للقوانني  ال�سارم  التطبيق  خالل 
اأن  اإال  ال�سري  حركة  تنظم  التي 
جمال  يف  �سجلت  م�ساحلي 
مرور  املرور 28 حادث  حوادث 
نتج عنه  )34( جريح و 03 قتلى.    
البيان  نف�ص  به  اأفاد  وح�سبما 
م�سالح  و�سعت  فقد  املذكور 
البيئة  وحماية  العمران  �رضطة 
اأجل  من  اأمنيا  وقائيا  برناجما 
الوقوف على املخالفات املرتكبة 
مت  اأين  التخ�س�ص،  جماالت  يف 
منها 03 تتعلق  ت�سجيل 57 خمالفة 
بالبيئة ، كما مت ت�سجيل 54 خمالفة 
رخ�سة،  اأما  بدون  بناء  اجناز 

�رضعية   الغري  التجارة  بخ�سو�ص 
بهذا  ت�سجيل 40 خمالفة  مت  فاإنه 
تتعلق  و  خمالفتني    ، املجال 
�رضعية  والتي  غري  بحظائر 
يف  االأحيان  من  كثري  يف  تت�سبب 
عرقلة امل�سالح العامة للمواطنني، 
من خالل عر�ص �سلع يف االأر�سفة 
جانب  اإىل  الطريق،  قارعة  يف  اأو 
جتارة  فيها  تت�سبب  التي  الفو�سى 

للمواد  الع�سوائي  والبيع  االأر�سفة 
اال�ستهالكية.

م�سالح  تقوم  ثانية  جهة   من 
العمران  يف  املخت�سة  ال�رضطة 
والبيئة اإىل اإتخاذ اإجراءات قانونية 
يف حق املخالفني لهذه التعليمات 
املواطن  �سالح  يف  ت�سب  والتي 
وحتافظ على �سالمته و�سحته يف 

كل االأحوال.

ثمنت  فقد  مت�سل  �سياق   ويف 
الفاعلة  املحلية  عديد اجلمعيات 
املبذولة  اجلبارة  املجهودات 
االخت�سا�ص  دوائر  طرف  من 
الوقاية  و  �سبط  اأجل  من  املعنية 
من الفو�سى املرورية ناهيك عن 
مكافحة ظاهرة البناء الفو�سوي و 

التجارة غري ال�رضعية .

الرحل  البدو  �سكان  يعي�ص 
باملناطق احلدودية جنوب البالد 
قاهرة  اجتماعية  حياة   ، الكبري  
يتخبطون  التي  املعاناة  نتيجة 
الكالء  توفر  عدم  منها  فيها 
االآبار  بع�ص  و جفاف  ملوا�سيهم 
من املياه ، االأمر الذي ت�سبب يف  
و  االأغنام  روؤو�ص  من  نفوق عدد 
من  ال�رضب  اإىل  تلجاأ  التي  االإبل 
 ، البرتول   عن  التنقيب  اأحوا�ص 
من  ال�سكان  هوؤالء  طالب  كما 
على  العمل  املعنية  اجلهات 
مرة  متنقلة  عيادات   تخ�سي�ص 
يف ال�سهر على االأقل بغية ال�سماح 
بالعالج و ك�سف املر�ص يف  لهم 

الوقت قبل فوات االأوان . 
امل�سكل  من  املت�رضرين  طالب  
على  احلدودية  باملناطق  القائم 
زواتني  تني   ، قزام  عني  غرار 
 ، الع�سل  ام   ، باجي خمتار  ،برج 
الربمة و الدابدب الذين  يعي�سون 
لدول  املتاخمة  ال�سحاري  يف 
اجلوار و ال�ساحل االإفريقي ، من 
راأ�سهم  وعلى  املعنية  اجلهات 
العاجل  بالتدخل  االأول  الوزير 
الكالء  توفري  على  العمل  و 
و  منها   يقتنون  التي  ملوا�سيهم 
توفري املياه لتجنب نفوق املزيد 

التي   ، االإبل  و  الغنم   روؤو�ص  من 
عن  التنقيب  اأحوا�ص  اإىل  تلجاأ 
البرتول ل�سد حاجتها من املياه .
من  ال�سكان  هوؤالء  طالب  كما 
م�سالح ال�سحة و احلماية املدنية 
تخ�سي�ص  على  العمل  و  التدخل 
عن  للك�سف  متنقلة  عيادات 
تف�سي  قبل  وقتها  يف  االأمرا�ص 
و   ، اأج�سادهم  كافة  يف  املر�ص 
خا�سة  االأدوية  خمتلف  توفري 
املو�سمية  باالأنفلونزا  املتعلقة 
بها  امل�سابني  عدد  يزداد  التي 
لربودة  نظرا  ال�ستاء  ف�سل  يف 
املناطق  متيز  التي  الطق�ص 
تباعد  نتيجة  ال�سحراوية 
اأمرا�ص  عن  ف�سال   ، امل�سافات 
الكلى نتيجة �رضبهم ملياه االآبار 

املختلطة باالأتربة .
ال�سكان  هوؤالء  نا�سد  عليه  و 
ال�سلطات املحلية و على راأ�سهم 
والة اجلمهورية  بتنظيم زيارات 
خا�سة  املناطق   لتلك  متتالية  
�سكان البدو الرحل للوقوف على  
يتخبطون  التي  املعاناة  حجم 
فيها منذ �سنوات ، و التي جعلت 
تون�ص  اإىل  يهجرون  منهم  عدد 

لتح�سني ظروفهم املعي�سية.
جناة،ح 

 يف اإطار �صمان التواجد الأمني عرب املنافذ والطرقات من اأجل تاأمني املدينة، قامت م�صالح الأمن 
العمومي مبديرية الأمن الوطني بورقلة خالل �صهر فيفري املن�صرم بـ 7598 دورية راجلة و 

متنقلة ، مت من خاللها مراقبة 33284 �صيارة ، حيث مت ت�صجيل 1767خمالفة مرورية عرب اإقليم 
الخت�صا�س ،  منها 15 خمالفة تن�صيق و 26 جنحة مرورية ،  كما مت �صحب 394 رخ�صة �صياقة 

ملدة 03 و 06 ا�صهر.

الأمن  العمومي بورقلة 

ال�صكن والغاز الطبيعي يف �صدارة ان�صغالت ال�صكان

الأمن احل�صري الرابع بورقلة 

اأحمد ،ب 

28  حادث مرور يخلف 03 قتلى و 34 جريحا
.    �صحب 394 رخ�صة �صياقة خالل ال�صهر املن�صرم  

 قرية طرفاية �سالح وحي املهدية باملغري ي�ستغيثان 

ا�سرتجاع مركبة م�سروقة ويلقي القب�ض على الفاعلني

 طالبوا احلكومة  بالتدخل

املع�صلة حرمت ال�صكان من امل�صاريع التنموية

البدو الرحل باملناطق احلدودية 
باجلنوب يعانون يف �سمت  

مافيا العقار يب�سطون 
�سيطرتهم على بلدية ورقلة 

اأخبار اجلنوب

املواطنني  من  جمموعة  نا�سد  
ورقلة  الوالية  بعا�سمة  القاطنني 
، ال�سلطات املحلية وعلى راأ�سهم 
البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص 
على  العمل  و  العاجل  بالتدخل 
التي  العقار  مل�سكلة  حد  و�سع 
من  عدد  عرقلة  يف  �ساهمت 
امل�ساريع التنموية الهامة ، االأمر 
املواطنني  حفيظة  اأثار  الذي 
الذين ال يزالون يعانون يف �سمت 
ب�سبب عدم تدخل اجلهات املعنية 
التي  العقار  مل�سكلة  حد  وو�سع 
ب�سكل  االأخرية  االآونة  يف  تف�ست 
ال�سكان  كبري ، حيث يظهر بع�ص 

وثائق تثبت ملكيتهم لالأرا�سي .
الوالية عدد  وقد عاجلت حماكم 
 ، بالعقار  املتعلقة  الق�سايا  من 
حيث يظهر كل طرف وثائق تثبت 
اأحقيته  و  االأر�ص  لقطعة  ملكيته 
امل�سكلة  ت�سببت  حيث   ، بها 
من  عدد  عرقلة  يف  القائمة 
اأدت  و  الهامة  التنموية  امل�ساريع 
، االأمر الذي  اإىل �سيق امل�ساحة 
املواطنني  تذمر  و  ا�ستياء  اأثار 
بذات  ورقلة   ببلدية  القاطنني 

ا�ستغالل  م�سكلة  ب�سبب  الوالية 
االأرا�سي من طرف بع�ص ال�سكان 
لالأرا�سي  ملكيتهم  يدعون  الذين 
ا�ستغالل  و  زيادة  على  يعملون  و 
حرم  حيث   ، اإ�سافية  م�ساحات 
بذات  ال�سكان  القائم  امل�سكل 
البلدية من م�ساريع اجناز �ساحة 
و  اأ�سبوعي  ، �سوق  االأطفال  للعب 
 ، ذاتها  باملنطقة  م�سجد  ت�سييد 
ف�سال عن م�ساريع اأخرى توقفت 
تدخل  و  القائمة  املع�سلة  جراء 
مالك االأرا�سي الذين عرقلوا من 

عملية �سريورة امل�ساريع .
من  ال�سكان  هوؤالء  طالب  عليه  و 
التدخل  من  ذاتها  البلدية  رئي�ص 
حد  و�سع  على  العمل  و  العاجل 
حرموا  الذين  العقار  لناهبي 
اال�ستفادة  من  املواطنني  هوؤالء 
مما   ، االإمنائية  امل�ساريع  من 
 ، معاناة حقيقية  يعي�سون  جعلهم 
على  ي�ستوجب  بات  و�سعا  هو  و 
اجلهات املعنية التدخل و حلحلة 
م�سكلة العقار التي يقودها مافيا 

العقار .  
جناة ،ح
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وكالت

املوقع الر�سمي للأمم املتحدة

للتجارة  املتحدة  الأمم  م�ؤمتر  وجد 
والتنمية )الأونكتاد( يف درا�سة حتليلية اأن 
�ست�ؤدي  ك�رونا  بها  تت�سبب  التي  ال�سدمة 
اإىل رك�د يف بع�ض الدول و�ستخّف�ض النم� 
من  اأقل  اإىل  العام  هذا  العاملي  ال�سن�ي 
2.5%، ويف اأ�س�اأ ال�سيناري�هات قد ن�سهد 
عجزا يف الدخل العاملي بقيمة 2 تريلي�ن 
دولر. ودعت الأونكتاد اإىل و�سع �سيا�سات 
القت�ساد  يف  النهيار  لتجنب  من�سقة 

العاملي.
تباط�ؤ  اأن  اإىل  الأونكتاد  منظمة  واأ�سارت 
لهذا   %2 من  اأقل  اإىل  العاملي  القت�ساد 
العام قد يكلف نح� تريلي�ن دولر، خالفا 
ملا كان مت�قعا يف �سبتمرب املا�سي، اأي اأن 
العامل على عتبة رك�د يف القت�ساد العاملي، 
قال  جنيف،  يف  ُعقد  �سحفي  م�ؤمتر  ويف 
ريت�سارد ك�زيل-رايت، رئي�ض ق�سم الع�ملة 
"يف  بالأونكتاد،  التنم�ية  وال�سرتاتيجيات 
�سبتمرب املا�سي كنا نتفّح�ض اأية �سدمات 
لله�سا�سة  نظرا  الأفق  يف  تل�ح  حمتملة 
اأزمة  منذ  دون معاجلة  التي ظلت  املالية 
اإل  الطلب...  وا�ستمرار �سعف  عام 2008 
اأن اأحدا مل يت�قع ما يحدث الآن - ورغم 
من  عقد  وج�د  هي  الأكرب  فالق�سة  ذلك 

الدي�ن وال�هم والجنراف ال�سيا�سي."

ولكن هل هذا اأ�سواأ ما ميكن اأن 
يح�سل؟

حتليلية  درا�سة  يف  الأونكتاد  ووجدت 
اأ�سدرتها الثنني اأن فقدان ثقة امل�ستهلك 
املبا�رشة  النتائج  اأكرث  هي  وامل�ستثمر 
اأكدت  الدرا�سة  اأن  اإل  العدوى.  لنت�سار 
الأ�س�ل  اأ�سعار  انخفا�ض  من  مزيجا  اأن 
و�سعف الطلب الكلي وتزايد اأزمة الدي�ن 
اأن  ميكن  ذلك  كل  الدخل  ت�زيع  وتفاقم 
من  جتعل  الرتاجع  من  دوامة  اإىل  ي�ؤدي 

ال��سع اأكرث �س�ءا.
وا�سع  الإفال�ض  الدرا�سة  ت�ستبعد  ومل 
النطاق، ورمبا �ستت�سبب "بلحظة مين�سكي" 
التي  الأ�س�ل  لقيم  مفاجئ  انهيار  وهي 

متثل نهاية مرحلة النم� يف هذه الدورة.
واأ�ساف ك�زيل-رايت : "انهيار �سعر النفط 
بالذعر  لل�سع�ر  امل�ساهم  العامل  اأ�سبح 
ال�سعب  من  ال�سبب  ولهذا  الراحة،  وعدم 
التنب�ؤ بحركة الأ�س�اق. هذه احلركة ت�سري 
الدرجة من  القلق، وهذه  اإىل عامل �سديد 
وهي  ال�سحية  املخاوف  تتجاوز  القلق 
التداعيات  ولكن  للقلق،  ومثرية  خطرية 

القت�سادية تت�سبب بقلق كبري."
مقارنة  ميكن  اأنه  اإىل  الدرا�سة  واأ�سارت 
حدثت  التي  الآ�سي�ية  القت�سادية  الأزمة 
احلايل،  ال��سع  مع  الت�سعينيات  اأواخر  يف 
ت�سبح  اأن  قبل  برزت  الأزمة  تلك  لكن 
اأن  كما  عاملية  اقت�سادية  ب�سمة  ال�سني 
ن�عا  جيدة  كانت  املتقدمة  القت�سادات 

ما. لكن ال��سع يختلف الي�م.

اأ�سواأ �سيناريو: 2 تريليون دولر 
خ�سائر

تاأثري  ي��سح  �سيناري�  الأونكتاد  وو�سعت 
ووجدت  القت�ساد،  على  اأويل  هب�ط 
 2 مبقدار  �سيك�ن  العجز  اأن  الدرا�سة 
و220  العاملي،  الدخل  يف  دولر  تريلي�ن 
)با�ستثناء  النامية  الدول  يف  دولر  مليار 

اأ�س�اأ  "يف  ك�زيل-رايت:  وقال  ال�سني(. 
القت�ساد  ينم�  حيث  ال�سيناري�هات 
العام  هذا  نتحدث   %0.5 بن�سبة  العاملي 
لالقت�ساد  تريلي�ن   2 مبقدار  �رشبة  عن 

العاملي."
ويف هذا ال�سيناري�، فاإن اأكرث الدول ت�رشرا 
وغريها  للنفط  امل�سّدرة  الدول  هي 
الدول  هذه  لل�سلع،  امل�سّدرة  الدول  من 
اإ�سافة  منّ�ها،  من   %1 من  اأكرث  �ستخ�رش 
اإىل تلك التي  تربطها عالقات اقت�سادية 
غريها  قبل  �ستتاأثر  التي  الدول  مع  ق�ية 

بال�سدمة القت�سادية.
واأمريكا  واملك�سيك  كندا  �ست�سهد 
اآ�سيا  وجن�ب  �رشق  مثل  ودول  ال��سطى، 
بني  النم�  يف  تباط�ؤا  الأوروبي  والحتاد 

0.7% و0.9% -- الأونكتاد
و�ست�سهد دول مثل كندا واملك�سيك واأمريكا 
اآ�سيا  وجن�ب  �رشق  مثل  ودول  ال��سطى، 
بني  النم�  يف  تباط�ؤا  الأوروبي  والحتاد 
0.7% و0.9%. كما اأن من تربطها عالقات 
الأقل  �ستك�ن  ال�سني رمبا  مع  ق�ية  مالية 
ك�رونا  اأزمة  تاأثري  من  التعايف  على  قدرة 
الالتينية،  اأمريكا  ويف  القت�ساد  على 
�ستعاين الأرجنتني اأكرث من غريها من الآثار 
املرتتبة على هذه الأزمة. ولن تك�ن الدول 
امل�اد  ت�سدير  على  تعتمد  التي  النامية 
الدي�ن  ب�سبب  الأزمة  عن  بعيدة  الأولية 
و�سعف الع�ائد الت�سديرية ب�سبب الدولر 
احتمال  "اإن  ك�زيل-رايت:  وقال  الق�ي. 
ي�سعى  الذي  ال�قت  اأق�ى يف  دولر  وج�د 
عن مالذات  البحث  اإىل  امل�ستثمرون  فيه 
يف  امل�ؤكد  �سبه  والرتفاع  لأم�الهم،  اآمنة 
اأ�سعار ال�سلع مع تباط�ؤ القت�ساد العاملي، 
كل ذلك يعني اأن م�سّدري ال�سلع الأ�سا�سية 

معّر�س�ن للخطر ب�سكل خا�ض."

ما هو احلل؟

ب�سالمة  الإميان  فاإن  الأونكتاد،  وبح�سب 
العاملي  والقت�ساد  القت�سادية  الأ�س�ض 
يعرقالن  اأمران   – نف�سه  ي�سحح  الذي 
القت�سادات  يف  ال�سيا�سي  التفكري 
"�سي�ؤدي  ك�زيل-رايت:  وقال  املتقدمة. 
ال�سيا�سية  التدخالت  اإعاقة  اإىل  ذلك 
اأزمة  تهديد  ملنع  الالزمة  جراأة  الأكرث 
تت�سبب  اأن  فر�ض  ويزيد من  اأكرث خط�رة 
اقت�سادية  اأ�رشار  يف  املتكررة  ال�سدمات 

خطرية يف امل�ستقبل."
ميكن  ل  اأنه  اإىل  الأونكتاد  واأ�سارت 
الأزمة وحدها،  اأن حتل  للبن�ك املركزية 
اإىل �سل�سلة من ال�ستجابات  هناك حاجة 
ال�سيا�سية والإ�سالحات امل�ؤ�س�ساتية ملنع 
امل�اد  �س�ق  يف  املحلي  ال�سحي  الفزع 
اإىل  التح�ل  ال�سني من  الغذائية يف و�سط 

انهيار اقت�سادي عاملي.
قال  املخاوف،  هذه  تدارك  اأجل  ومن 
ك�زيل-رايت: "على احلك�مات اأن تنفق يف 
هذه املرحلة للحيل�لة دون وق�ع انهيار قد 
يُحدث اأ�رشارا اأكرب من تلك املت�قعة اأن 

حتدث خالل هذا العام."
ال�ليات  الأونكتاد  يف  امل�س�ؤول  ودعا 
املتحدة امل�رشفة على انتخابات رئا�سية 
تخفي�ض  جمرد  تف�ق  اإجراءات  تتخذ  اأن 
اأوروبا،  يف  اأما  الف�ائد.  ون�سبة  ال�رشائب 
الأوروبية  الدول  اإن  ك�زيل-رايت  فقال 
اأواخر  يف  القت�ساد  يف  تراجعا  �سهدت 
الرتاجع  ي�س�د  اأن  املت�قع  فمن   ،2019
خالل الأ�سهر املقبلة، م�سيفا اأن اقت�ساد 
الأملاين �سهد ه�سا�سة كما اأن القت�سادات 

الأخرى تعاين من �سائقة خطرية.

الأونكتاد

قددوالرتريليونبقيمةأزمة�
يت�سبببهافريو�سكورونا؟

وكالت

وقال اإن التداعيات القت�سادية لفريو�ض 
ك�رونا امل�ستجد يجب عدم النظر اإليها 
لالقت�ساديات  ميكن  عادية  كم�سكلة 
منها  التخفيف  اأو  حلها  امل�سغرة 
طبيعة  يف  حت�ل  العامل  و�سي�سهد  بل 
احلقيقية  والأزمة  العاملي.  القت�ساد 
والطلب،  الإمداد  عن  هي  واملبا�رشة 
تغلق  ال�رشكات  لأن  يف�سل  فالإمداد 
حلماية  قدراتها  من  تخف�ض  اأو  اأب�ابها 
امل�ظفني من الإ�سابة بك�فيد-19، وه� 
املر�ض الذي يت�سبب به فريو�ض ك�رونا 

امل�ستجد.

�سي�سهد العامل حتول يف 
طبيعة القت�ساد العاملي

املنخف�سة  الفائدة  لأ�سعار  ميكن  ول 
الذين  العمال  يف  النق�ض  عن  التع�ي�ض 
احلال  ه�  كما  العمل،  عن  �سيت�قف�ن 
عندما يتم ق�سف وتفجري امل�سنع اأثناء 
احلرب. كما اأن �سعر فائدة منخف�سا لن 
خ�سارتها  متت  التي  الإمدادات  يع��ض 

يف الي�م اأو الأ�سب�ع اأو ال�سهر التايل.
ومما يزيد من �سدمة الإمداد ه� تراجع 
من  اخلروج  النا�ض  منع  ب�سبب  الطلب 
واخلدمات  الب�سائع  ت�فر  وعدم  بي�تهم 
التي تع�دوا على ا�ستهالكها. فل� اأغلقت 
اجل�ية  املالحة  واأوقفت  بالكامل  بلدا 
اإدارتك  كانت  مهما  النا�ض  ي�سافر  فلن 
اأو  النا�ض  خاف  فل�  فاعلة.  لالأ�سعار 
اأو  املطاعم  اإىل  الذهاب  من  منع�ا 
فاإدارة  اإ�سابتهم،  خ�سية  العامة  الأماكن 
لكن  خفيف،  اأثر  لها  يك�ن  قد  الطلب 
زاوية  من  به  املرغ�ب  الهدف  لي�ض 

ال�سحة العامة.
عميق:  حت�ل  منظ�ر  العامل  وي�اجه 
اأي  الطبيعي،  القت�ساد  اإىل  الع�دة 
التح�ل  وهذا  النف�ض.  على  العتماد 
الذي  ال�قت  ففي  للع�ملة.  امل�ساد  ه� 
اأخرى  اأ�سياء  بني  من  الع�ملة  تتطلب 
القت�ساديات  بني  التخ�س�سات  ت�زيع 
القت�ساد  اإىل  الع�دة  فاإن  املتباينة 
الطبيعي تعني حترك الدول نح� اقت�ساد 
العتماد على الذات، مع اأن هذا التحرك 
لي�ض حمت�ما. فل� ا�ستطاعت احلك�مات 
الأزمة  اأو جتاوز  ال�سيطرة على  ال�طنية 
اأو  املقبلة  ال�ستة  الأ�سهر  احلالية خالل 
اإىل  العامل  لع�دة  اإمكانية  فهناك  عام 
بع�ض  تعديل  ل� مت  الع�ملة حتى  طريق 

�سال�سل الإنتاج.
قد  فالع�ملة  الأزمة  ا�ستمرار  ويف حالة 
ظهرت  الأزمة  اأمد  طال  فكلما  تنهار. 
والب�سائع  النا�ض  حركة  اأمام  املع�قات 
حالة  اإىل  ال��سع  وحت�ل  والراأ�سمال، 
عادية. فامل�سالح اخلا�سة التي �ستظهر 
�ستحاول احلفاظ عليه. كما اأن املخاوف 
من ظه�ر وباء جديد قد تفتح الباب اأمام 
ال�سعيد  على  الذاتي  لالكتفاء  دع�ات 

ال�طني.
بنف�ض  الع�ملة  انهيار  طريقة  �ستك�ن 

احل�سارة  فيها  انهارت  التي  الطريقة 
الرومانية  الدولة  تفكك  بعد  العاملية 

الغربية
وبهذا املعنى ت�سبح امل�سالح القت�سادية 
واملخاوف ال�سحية امل�رشوعة مرتابطة. 
البلد  لدخ�ل  ال�سغرية  املطالب  فحتى 
اأن يك�ن  مبا يف ذلك حاجة كل �سخ�ض 
لديه ج�از �سفر وتاأ�سرية و�سهادة �سحية 
�ستك�ن مع�قا للع�دة اإىل الع�ملة، يف ظل 

الأعداد الكبرية للنا�ض الذي ي�سافرون.
بنف�ض  الع�ملة  انهيار  طريقة  و�ستك�ن 
احل�سارة  فيها  انهارت  التي  الطريقة 
الرومانية  الدولة  تفكك  بعد  العاملية 
اإمارات  اأو  اإىل دويالت  الغربية وحت�لها 
الرابع  القرن  بني  فيما  بذاتها  مكتفية 

وال�ساد�ض.
التح�ل  الناجم عن هذا  وكان القت�ساد 
الب�سائع  تبادل  على  القائم  ذلك  ه� 
الإمارة  لدى  الفائ�ض  باملنتج  الفائ�سة 
لكي  الب�ساعة  اإنتاج  من  بدل  الدويلة  اأو 
ناق�ض  وكما  معروف.  غري  مل�سرت  تباع 
“انحطاط  كتابه  يف  وولبانك  دبلي�  اأف 
الغرب”  يف  الرومانية  الإمرباط�رية 
لالإمرباط�رية  التفكك  جممل  “يف  فاإنه 
على  منتجات  نح�  ارتكا�ض  هناك  كان 
قاعدة �سغرية تق�م على �سناعات ي�مية 
وتنتج لل�س�ق املحلي اأو بناء على طلبات 

خا�سة ملن يعي�س�ن يف اجل�ار”.
ويف ظل الأزمة احلالية مل ي�سبح النا�ض 
بالكامل ويتمتع�ن مبيزات.  متخ�س�سني 
ول  غذاءك  اإنتاج  على  قادرا  كنت  فل� 
التي  املياه  اأو  الكهرباء  على  تعتمد 
ل�ست  فاأنت  عامة،  �رشكة  اإليك  تزودها 
مباأمن فقط من التعر�ض لالإرباك الذي 
الطعام  اإمداد  يظهر من خالل �سال�سل 
وم�ؤونة الكهرباء واملاء بل فاإنك مباأمن 
من الإ�سابة لأنك ل تعتمد على الطعام 
كان  رمبا  اآخر،  �سخ�ض  يح�رشه  الذي 
م�سابا. واأنت ل�ست بحاجة ملن ي�سلح�ن 
من  يك�ن�ا  قد  ممن  بيتك  يف  �سيء  اأي 
للنا�ض  حاجتك  قلت  فكلما  امل�سابني. 
�سعرت بالأمان اأكرث. فاأي �سيء كان ميزة 
يف اقت�ساد متخ�س�ض اأ�سبح الآن م�رشا 

والعك�ض �سحيح.

مظاهر قلق اأ�سا�سية
اإىل القت�ساد الطبيعي لن يك�ن  التح�ل 
العادية  القت�سادية  بال�سغ�ط  مدف�عا 
مر�ض  اأي  اأ�سا�سية،  قلق  ولكن مبظاهر 

وبائي واخل�ف من امل�ت
ومن هنا فالتح�ل اإىل القت�ساد الطبيعي 
لن يك�ن مدف�عا بال�سغ�ط القت�سادية 
اأ�سا�سية، اأي  العادية ولكن مبظاهر قلق 
مر�ض وبائي واخل�ف من امل�ت. ولهذا 
ال�سبب فقد تك�ن الإجراءات القت�سادية 
الناحية الطبيعية:  املعيارية م�سكنة من 
احلماية  ت�فر  اأن  ويجب  ت�ستطيع  فهي 
ولي�ض  وظائفهم  يخ�رشون  الذين  للنا�ض 
لديهم ما ي�ستندون اإليه اأو ممن ل تاأمني 
اأ�سبح  املعنى  وبهذا  لديهم.  �سحيا 
النا�ض غري قادرين على دفع ف�اتريهم، 
و�سيخلق هذا �سدمات متتالية من الطرد 

من البي�ت اإىل اأزمات امل�سارف.
املر�ض  من  الب�رشية  اخل�سائر  و�ستك�ن 
اإىل  يق�د  قد  والذي  ثمن  اأهم  هي 
تركهم  الذين  و�سريتد  اجتماعي.  تفكك 
اأو  وظائف  وبدون  عاجزين  املر�ض 
ن�سبة  وهناك  ميلك�ن.  من  �سد  ر�سيد 
30% من الأمريكيني ممن لديهم �سفر اأو 
الأزمة  من  النا�ض  ظهر  ل�  �سلبية.  ثروة 
اأو وظائف ول طريق  احلالية بدون مال 
للح�س�ل على العناية ال�سحية ول� اأ�سبح 
فامل�ساهد  وغا�سبني  يائ�سني  ه�ؤلء 
ال�سجن  الهاربني من  للم�ساجني  الأخرية 
اأو م�ساهد النهب التي تبعت  اإيطاليا  يف 
اإع�سار كاترينا يف ني� اأورليانز عام 2005 
احلك�مات  جلاأت  واإذا  عادية.  �ست�سبح 
اأعمال  لقمع  امل�سلحة  امليلي�سيات  اإىل 
املمتلكات  على  هجمات  اأو  ال�سغب 
املجتمعات  �ستبداأ  فعندها  مثال 
بالتفكك. لكل هذا يجب اأن يك�ن هدف 
منع  ه�  الي�م  اقت�سادية  �سيا�سة  اأي 
املجتمعات  وعلى  الجتماعي.  التفكك 
لالقت�ساديات  ال�سماح  عدم  املتقدمة 
خا�سة ثروات الأ�س�اق املالية اأن تعميها 
عن دور ال�سيا�سة القت�سادية يف احلفاظ 
ظل  يف  ق�ية  الجتماعية  الروابط  على 

هذا ال�سغط غري العادي.

طريقة انهيار العوملة

لي�س19-كوفيدمنحلقيقي�خلطر�
على�القت�سادولكن�نهيار�ملجتمع

يف مقال الباحث البارز يف مركز �ستون لعدم امل�ساواة الجتماعية- القت�سادية والربف�سور 
يف مدر�سة لندن للقت�ساد، برانكو ميلنوفيت�س، ن�سره موقع “فورين اأفريز”، قال اإن الوباء 
احلقيقي هو النهيار الجتماعي. وقال اإنه حتى )مار�س( 2020 تاأثر العامل بال�سر الذي مل 

يعد قادرا على التعامل معه بطريقة فعالة ول اأحد يعرف مدة ا�ستمراره.
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وكالت

اأما اأملانيا املعروفة بامتالكها 
اأحد اأقوى الأنظمة ال�صحية يف 
العامل، فت�صجل معدل اإ�صابات 
املثري  لكن  جدا،  عاليا 
اليومي  املعدل  اأن  لالهتمام 
بالإ�صابات  مقارنة  للوفيات 
حمدود جدا، خا�صة اإذا قارناه 

بدولة مثل اإيران.

ال�صني مهد كورونا.. هل 
تكون قربه؟

م�صدوها  العامل  ظل  لأ�صابيع 
يف  كورونا  تف�صي  �رسعة  اأمام 
مدينة  من  انطالقا  ال�صني 
ولوهلة  ال�صناعية،  ووهان 
يف  اقت�صاد  اأكرب  ثاين  بدا 
عاجزا  ورق،  من  تنيًنا  العامل، 
�صغري  فريو�س  جمابهة  عن 
الإح�صاءات  خالل  من  لكن 
ذروة  ال�صني  تخطت  املعلنة، 
�صجلت  اأن  بعد  الوباء،  تف�صي 
الثالثاء  فقط،  حالة   21
من  باأكرث  مقارنة  املا�صي، 
14 األف اإ�صابة بيوم واحد، يف 
اأن  ورغم  املا�صي  فرباير   12
فاق  لديها  الإ�صابات  جممل 
80 األفا، حمتلة املرتبة الأوىل 
اأن عدد املتعافني  اإل  عامليا، 
للتفاوؤل،  ويدعو  جدا،  كبري 
وبعد  حالة  األف   69 جتاوز  اإذ 

من  وفاة   3200 من  اأكرث  طرح 
يتبق  مل  الإ�صابات،  اإجمايل 
 9 من  اأقل  �صوى  ال�صني  لدى 
ي�صعها  ما  ن�صطة،  حالة  اآلف 
من  عامليا  الرابعة  باملرتبة 
كل  خلف  الوباء،  تف�صي  حيث 

من اإيطاليا واإ�صبانيا واإيران.
اليومي  الوفيات  عدد  وتراجع 
بعدما  الثالثاء،  حالة،   13 اإىل 
فرباير،   23 يف  ذروته  بلغ 

عندما �صجل 150 وفاة.

اإيران.. نقطة ال�صعف 
العاملي

فيها  جتاوز  دولة   15 بني  من 
األف  بكورونا  الإ�صابات  عدد 
الو�صع  يف  اإيران  توجد  حالة، 
تقدما  الأقل  فهي  الأ�صواأ، 
اأن  كما  الطبية،  الناحية  من 
والدولية  الأمريكية  العقوبات 
ما  وهذا  تاأزما،  الأمر  تزيد 
حممد  خارجيتها  وزير  دفع 
جواد ظريف، اإىل توجيه نداء 
بالده  لنجدة  عاملي  ا�صتغاثة 
من الفريو�س فعدد الإ�صابات 
األًفا،   16 جتاوز  اإيران  يف 
ورغم  األًفا،  قاربت  والوفيات 
اليومي  الإ�صابات  معدل  اأن 
يف  حالة   1365 من  تراجع 
 1178 اإىل   ، مار�س   14 ذروته 
هذا  اأن  اإل  مار�س،   17 يف 
الرتاجع ما زال حمدودا، كما 

البناء  ميكن  ول  متذبذب  اأنه 
عليه.

واأخطر ما يف الأمر، اأن بوؤرة 
مدينة  من  انطلقت  كورونا 
ال�صيعة،  لدى  املقد�صة  »قم« 
وهو ما اأدى اإىل انت�صارها يف 
لبنان  مثل  جماورة  دول  عدة 

والعراق.

اإيطاليا تتحول اإىل املعقل 
الأول لكورونا

التي  احلالت  حّيدنا  اإذا 
واأخذنا  توفيت،  والتي  �صفيت 
الن�صطة  احلالت  مبوؤ�رس 
ت�صبح  اإيطاليا  فاإن  فقط، 
العامل،  يف  لكورونا  بوؤرة  اأكرب 
اأ�صعاف احلالت  ثالثة  بنحو 

الن�صطة يف ال�صني.
حتى  اإيطاليا  يف  فالإ�صابات 
 ، املن�رسم  الأربعاء  �صباح 
األًفا، مقابل نحو  جتاوزت 31 
فانت�صار  ال�صني،  يف  اآلف   9
الوباء يف هذا البلد املتو�صطي 
اأوىل  اكت�صاف  ومنذ  رهيب، 
فرباير،  منت�صف  احلالت 
يعرف  ل  الإ�صابات  وموؤ�رس 

نزول اإل لريتفع.
يف  الأوىل  اأ�صبحت  فاإيطاليا 
امل�صجلة  الإ�صابات  عدد 
الثالثاء  حالة   3526 بـ  يوميا 
حيث  من  الأوىل  اأنها  ،كما 
يف  امل�صجلة  الوفيات  عدد 

وفاة(، لريفع   345( يوم واحد 
 3 اإىل قرابة  الوفيات  اإجمايل 
اآلف خالل �صهر واحد فقط، 
ما يعك�س حجم املاأ�صاة التي 
تعرف  مل  اإذ  البالد،  تعانيها 
احلرب  نهاية  منذ  مثيال  لها 

العاملية الثانية )1945(.

اإ�صبانيا.. الفريو�س يفلت 
من جلامه

اأوىل  اكت�صاف  اأن  رغم 
الإ�صابات بكورونا يف اإ�صبانيا 
اأن  اإل  فرباير،  منت�صف  كان 
احلالت كانت قليلة جدا، ومل 
مار�س،  مطلع   100 تتجاوز 
من  الأول  الأ�صبوع  بعد  لكن 
الرقم  ت�صاعف  ال�صهر،  هذا 
 ،500 ليتجاوز  كبري  ب�صكل 
الثاين،  الأ�صبوع  نهاية  ويف 
قفز ب�صكل هائل ليفوق 6300 
فقط  اأيام   3 وخالل  اإ�صابة، 
فجاأة  و800  األًفا   11 جتاوز 
اإحدى  اإ�صبانيا،  اأ�صبحت 
املتو�صطية  البلدان  اأكرث 
الدول  تقارع  لل�صياح،  جذبا 
ومل  بكورونا،  اإ�صابة  الأكرث 
تتفوق عليها يف عدد احلالت 
حيث  اإيطاليا،  �صوى  اليومية 
�صجلت الثالثاء 1467 اإ�صابة، 
واإيران  اأملانيا  متجاوزة 
والوليات املتحدة وبريطانيا 
هو  اليومي  الوفيات  معدل 

و�صجلت  مرتفعا،  جاء  الآخر 
الثالثاء،  وفاة،   168 اإ�صبانيا 

خلف اإيطاليا وقبل اإيران.

اأملانيا.. وفيات اأقل رغم 
تف�صي الوباء

الأملانية  املاكينة  ت�صتطع  مل 
الفريو�س  فلول  زحف  وقف 
الثالثاء  و�صجلت  البالد،  اإىل 
اأحد اأعلى معدلت الإ�صابات 
ليفوق   ،)1367( اليومية 
لكن   9300 احلالت  اإجمايل 
الوفيات  عدد  اأن  الالفت 
حالت،   6 يتجاوز  مل  اليومي 
وهو معدل جد �صعيف مقارنة 
اليومي،  الإ�صابات  بعدد 
�صجلت  اجلنوبية  فكوريا 
الثالثاء،  الوفيات  عدد  نف�س 
لكن الإ�صابات يف نف�س اليوم 
اأكرث  اأي  تتجاوز 84 حالة،  مل 
املعدل  وهذا  �صعفا   16 من 
املتدين للوفيات، رغم تف�صي 
متانة  مدى  يعك�س  الوباء، 
والرعاية  ال�صحي  النظام 

الطبية يف اأملانيا.

كوريا اجلنوبية جتاوزت 
الأ�صواأ

لدى  الوباء  تف�صي  ذروة  بلغت 
مار�س،   3 يف  اجلنوبية  كوريا 
اإ�صابة   851 �صجلت  عندما 
اأن ترتاجع  يوم واحد، قبل  يف 
عندما  الع�رس  اإىل  الثالثاء 
ترفع  اإ�صابة،   84 �صجلت 
 8400 من  اأكرث  اإىل  الإجمايل 
ورغم قرب كوريا اجلنوبية من 
اأنها  اإل  كورونا،  مهد  ال�صني، 
الفريو�س  مواجهة  من  متكنت 
باأقل قدر ممكن من اخل�صائر، 
حيث مل ت�صجل �صوى 6 وفيات 
اإجمايل  لريتفع  الثالثاء، 
حالت اإىل 84 وفاة، حتى فجر 

الأربعاء.
الن�صطة  الإ�صابات  موؤ�رس  اأما 
فرتاجع من 7362 )الذروة( يف 
11 مار�س، اإىل 6838، الثالثاء، 
اأعلى  اجلنوبية  كوريا  و�صجلت 
من  باأكرث  ال�صفاء  معدلت 

1400 حالة.
»العمالق« الأمريكي 

ي�صطدم بالكابو�س العاملي

الو�صع يف القوة العاملية الأوىل 
ل يب�رس بخري، فمنحنى ارتفاع 
املتحدة  بالوليات  الإ�صابات 
»�صاروخي«، حيث مل يكن عدد 
�صوى  مار�س   1 يف  الإ�صابات 
بعد  الرقم  لريتفع  حالة،   65
17 يوما فقط، اإىل 6524، منها 

1060 اإ�صابة الثالثاء فقط.
يف  كالنار  ينت�رس  فكورونا 
املتحدة،  بالوليات  اله�صيم 
ب�رسعة  ارتفع  الوفيات  وعدد 
من  مار�س،  مطلع  من  بداية 
اأكرث من 116  اإىل  حالة واحدة 
الثالثاء  وفاة   16 منها  حالة، 
دونالد  الرئي�س  اأن  ورغم 
باإمكانية  تفاوؤل  اأبدى  ترامب، 
يف  عامليا  الوباء  انح�صار 
ارتفاع  مع  املقبل،  اأفريل 
درجات احلرارة، اإل اأنه خف�س 

توقعاته اإىل ال�صيف املقبل.
جديدا  ترياقا  اأن  حني  يف 
متاحا  يكون  ل  رمبا  للوباء، 
على نطاق وا�صع اإل يف 2021، 
يتم  اأن  يف  الآمال  تبقى  لكن 
للتخل�س  اأبكر من ذلك،  الأمر 

من هذا الكابو�س العاملي.

انتقلت بوؤرة فريو�س كورونا من ال�صني اإىل اإيران، ثم قفزت اإىل اإيطاليا، وحتولت 
اإ�صبانيا فجاأة اإىل ثاين اأكرب دولة تتف�صى فيها »اجلائحة«ورغم اأن كوريا اجلنوبية 

كانت من اأوىل الدول التي تف�صى فيها كورونا، اإل اأن املالحظ اأنها متكنت من احتواء 
الوباء، واحلفاظ على معدلت يومية لالإ�صابات والوفيات، اأقل بكثري مما هو م�صجل 

يف دول اأوروبية مثل اإيطاليا واإ�صبانيا وفرن�صا.

كورونا.. ال�صني تتعافى واأوروبا تكابد الوباء 

الكابو�سالعاملييزحفبالولياتالأمريكية

كري�صتوفر نريينغ/�س.�س/
وكالت

بني  عالقة  توجد  ل  الأوىل  للوهلة 
كورونا  ووباء  املخابرات  جت�ص�س 
العاملي. لكن وكالت ال�صتخبارات 
اأي�صا  تر�صد  العامل  يف  الكربى 
العامل.  ت�رسب  التي  الأمرا�س 
ملاذا؟ وكيف تتعامل مع هذا الأمر؟ 
يف نهاية عام 2002، تف�صى اأول وباء 
عاملي يف القرن احلادي والع�رسين، 
التنف�صي  األ وهو متالزمة اللتهاب 
با�صم  اخت�صارا  املعروفة  احلاد، 
الفريو�س  �صار�س«.  »متالزمة 
من  قريب  املر�س  لهذا  امل�صبب 

فريو�س كورونا.
فريو�س  انت�رس  ال�صني،  جنوب  من 
املعومل  العامل  اإىل  �صار�س 
وفاة  عن  اأ�صفر  مما  )املت�صابك( 
ذلك،  ومع  �صخ�س،   800 حوايل 
ال�صيوعي  تكتمت احلكومة واحلزب 
ال�صيني يف البداية على خرب انت�صاره 
�صحيفة  الآن  ك�صفت  ملا  ووفقا 
»فيلت« الأملانية اليومية، فاإن جهاز 

الأملاين  اخلارجية  ال�صتخبارات 
)بي ان دي( قدم للحكومة الأملانية 
اأملانيا  يف  ال�صحية  وال�صلطات 
وعملية  �صار�س  حول  معلومات 
الإعالن  من  اأ�صابيع  قبل  انت�صاره 

ر�صميا عنه.
وبح�صب معلومات واردة من الدوائر 
ال�صتخبارات  جهاز  فاإن  الأمنية، 
مكاملات  على  تن�صت  الأملاين 
للحكومة  ل�صلكية  وات�صالت 
ال�صينية، ومل مينح هذا الأمر عمالء 
اجلهاز معلومات حول املر�س نف�صه 
فح�صب، بل اأي�صا عن الإ�صرتاتيجية 
للت�صرت  ال�صينية  للحكومة  الأولية 

على تف�صي املر�س.

املخابرات الأمريكية وو�صائل 
عديدة للعمل

اأجهزة  تت�رسف  م�صابهة،  وبطريقة 
اأزمة  يف  الأمريكية  املخابرات 
 ،)19  – )كوفيد  كورونا  فريو�س 
اإعالم.  لو�صائل  لتقارير حالية  وفقا 
رويرتز  لوكالة  اأخبار  تطابقت  فقد 

البحث  لآلة  الإخبارية  اخلدمة  مع 
اأن مدير ال�صتخبارات  »ياهو« على 
جميع  عن  امل�صوؤول  الوطنية، 
وكالت املخابرات الأمريكية الـ 17 
اأبلغ البيت الأبي�س اأنه اأمر باحل�صول 
على بيانات اآنية حول اأ�صل فريو�س 
وال�صيطرة  وانت�صاره  كورونا وتطوره 

عليه وحتليل كل ذلك.
الأحوال  من  حال  باأي  لي�صت  اإنها 
ال�صتخبارات  وكالة  م�صوؤولية 
املعروفة،  الأمريكية  اخلارجية 
با�صم �صي اآي ايه، فقط. فالوليات 
البلدان  من  واحدة  هي  املتحدة 
القليلة التي لديها جهاز ا�صتخبارات 
الطبية  باملعلومات  خا�س 
باملركز  يعرف  ما  وهو  وال�صحية، 
)ان  الطبية  لال�صتخبارات  الوطني 
ل�صلطة  يخ�صع  الذي   ، اآي(  ام  �صي 
)دي  الدفاعية  ال�صتخبارات  وكالة 

اآي ايه(.
حول  معلومات  جمع  اأجل  ومن 
اأ�صارت  امل�صتجد،  كورونا  فريو�س 
اإىل  الأو�صاع،  على  مطلعة  م�صادر، 
الأمريكية  ال�صتخبارات  اأجهزة  اأن 

من  وا�صعة  جمموعة  ت�صتخدم 
على  احل�صول  اأجل  من  الو�صائل 
معلومات. وب�رسيح العبارة يعني ذلك 
اأن البحث والتفتي�س عن املعلومات 
متابعة  على  يقت�رس  ل  ال�صلة  ذات 
التقارير الر�صمية اأو و�صائل الإعالم 
و�صائل  اأو  الإنرتنت  امل�صادر يف  اأو 
اإىل  فاإ�صافة  الجتماعي،  التوا�صل 
الأمريكية  الأجهزة  ت�صتخدم  ذلك، 
الأخرى  ال�صتخبارات  اأدوات  جميع 
�صناعية  واأقمار  جوية  �صور  من 
التن�صت  وكذلك  وخمربين  وعمالء 

على عمليات الت�صال.
يهم  ما  فاإن  ذلك  على  عالوة 
اخل�صو�س  وجه  على  اجلوا�صي�س 
عباءة  با�صتخدام  عليه  التغطية  تتم 
فمن  ذلك  ومع  الحرتايف.  ال�صمت 
اأن  افرتا�س  يجب  املبداأ،  حيث 
الوليات املتحدة �صت�صتخدم ب�صكل 
ال�صتخباراتية  اأذرعها  متزايد 
فيما  اإيران،  اأو  ال�صني  يف  خا�صة 

يخ�س الكورونا.
�صوؤال  املثال  �صبيل  على  وميكن 
ال�صينية  القيادة  داخل  العمالء 

ال�صحة  وزارة  يف  املخربين  اأو 
غري  الأرقام  عن  الإيرانية، 
طرق  عن  اأو  للم�صابني  الر�صمية 
اأو  للعدوى  معروفة  غري  انت�صار 
وعندما  مكافحتها؛  ا�صرتاتيجيات 
الأمريكيون  املت�صنتون  يتوغل 
فاإنهم  احلكومية،  الت�صالت  يف 

ي�صتمعون اإىل ما يتعلق بالكورونا.

ماذا ينتج عن عمليات 
التج�ص�س؟

ل ميكن لعمليات التج�ص�س واأجهزة 
ال�صتخبارات عالج كورونا ول وقف 
�صناع  تزويد  ولكن ميكنها  انت�صاره، 
اتخاذ  ت�صهل  مبعلومات  القرار 
ميكن  وبهذا  املدرو�صة.  القرارات 
احلد من القلق، وميكن التعرف على 
مكان انت�صار املر�س ب�صكل اأف�صل، 
يف  التنفيذ  وقدرات  خطط  وتقييم 

اخلارج اأي�صا ب�صكل اأف�صل.

كيف تريد اأملانيا احلد من 
انت�صار فريو�س كورونا؟

بتقييم  ا  اأي�صً الأمر  يتعلق  وبالطبع 
والقت�صادية  ال�صيا�صية  الأ�رسار 
ا  والتعرف عليها. وينطبق هذا اأي�صً
املنت�رسة  الت�صليل  حمالت  على 
واللوم املتبادل بحدة حول الت�صبب 

يف ظهور الوباء العاملي.
يف الواقع تقوم اأجهزة ال�صتخبارات 
يف اأزمة الكورونا مبا تفعله دائًما: 
ميكن  ل  معلومات  تقدم  فهي 
اإليها.  الو�صول  اآخر  �صخ�س  لأي 
اخل�صو�س  وجه  يف  هذا  وينطبق 
اإيران،  اأو  ال�صني  مثل  دول  على 
كبرية  ثقة  عموما  توجد  ل  اللتني 
ال�صادرة  الر�صمية  املعلومات  يف 
اإغالق  عمليات  اأن  كما  عنهما 
واحلجر  التجول  وحظر  احلدود 
تنفيذها  يجري  التي  ال�صحي، 
تت�صبب  حاليا،  واأمريكا  اأوروبا  يف 
قنوات  اإغالق  يف  احلال  بطبيعة 
ر�صمية  وات�صالت  معلومات 
لأجهزة  ميكن  وهنا  را�صخة. 
ب�صكل  تعمل  التي  املخابرات، 

جيد، اأن متد يد العون.

احلقيقة املخفية

اأجهزةال�ستخباراتوعالقاتهابفريو�سكورونا



املزيد  معرفة  انتظار  ويف 
عدد  �سلط  الفريو�س،  حول 
من  الذين تعافوا من الفريو�س 
ال�سوء على ما يجب اأن ن�ستعد 

له عند الإ�سابة، من ذلك:

الأنفية  اجليوب   .1
املوؤملة:

املوؤملة  الأنفية  اجليوب  تكون 
ت�ساب  عندما  �سائع  ب�سكل 
اأو  الزكام  من  قليلة  ب�ساللت 
يجعلك  اأن  وميكن  الإنفلونزا. 
ت�سعر  الأنفية  اجليوب  التهاب 

بالرتباك، ج�سديا وعقليا.
يقرتن  الذي  الأمل،  ويحدث 
ب�سكل  خفيف،  ب�سغط  غالبا 
اجليوب  تلتهب  عندما  عام 
الأنفية وتتورم. وقد ت�سعر باأمل 
يف جبهتك، على جانبي الأنف، 
اأو  والأ�سنان،  العلوي  الفك  يف 

ما بني العينني.
يف  املقيم  ريد،  كونور  وقال 
مدينة ووهان ال�سينية، وهو من 
اأوائل الربيطانيني الذين اأ�سيبوا 
والذي  التاجي،  بالفريو�س 
اجليوب  حالة  اإن  منه،  تعافى 
بينما  »عذاب«،  مبثابة  الأنفية 

كان يعاين من الفريو�س

وكتب يف مذكراته: »مل يعد هذا 
اأتاأمل يف  اإنني  جمرد نزلة برد. 
كل مكان ، وراأ�سي يدق، وعيني 
توؤمله  عظامه  واأن  حترتق« 

ويعاين من ال�سعال حينها.
اختفى  قليلة،  اأيام  وبعد 
اللتهاب الرئوي لكنه ظل يعاين 
الأنفية،  اجليوب  يف  اأمل  من 
باأنه  اأفاد  ثم بعد يومني فقط، 

اأ�سبح ي�سعر بتح�سن.

الأذن: �ضغط   .2

اكت�سف كونور، اأن اأحد اأعرا�س 
فريو�س كورونا هو ال�سغط يف 
الأذنني ما يجعله ي�سعر كاأنهما 

»على ا�ستعداد لالنفجار«.
ونظرا لأن العديد من اأعرا�س 
 ، الإنفلونزا  ت�سبه  الفريو�س 
�سغط  يكون  اأن  املرجح  فمن 
ان�سداد  عن  ناجتا  هذا  الأذن 
ما  ب�سبب  اأذنك  يف  الأنابيب 
نظامك  داخل  الفريو�س  يفعله 
عندما  علمية،  اأكرث  وب�سكل 
ا�ستاكيو�س  اأنبوب  ي�سبح 
الداخلية  الأذن  بني  )الرابط 
م�سدودا،  الو�سطى(  والأذن 
يف  بال�سغط  ال�سعور  ميكنك 
اأذنك، واأحيانا اآلم الأذن وميكن 
احتقان  اأعرا�س  حتدث  اأن 
الأذن هذه اأي�سا ب�سبب م�ساكل 
يف الأذن الو�سطى اأو قناة الأذن 

التي توؤثر على الطبلة.

�ضديد �ضداع   .3

الأحيان  ال�سداع يف بع�س  يعد 
الربد  نزلت  اأعرا�س  اأحد 

ولكن  الإنفلونزا.  اأو 
ميكن 
ن  اأ

لأ�سياء  عار�سا  اأي�سا  يكون 
واجلفاف  التعب  مثل  اأخرى، 
وحتى نق�س احلديد يف نظامك 

الغذائي.
على  الذعر  ينبغي  ل  ولذلك 
الفور اإذا كان لديك القليل من 
فقط  عليك  الراأ�س.  الأمل يف 

من  الكثري  ت�رشب  اأن 
على  واح�سل  املاء، 

من  وافر  ق�سط 
وحاول  الراحة 
 . ء خا �سرت ل ا

بعيدا  وقتا  وخذ 
عن �سا�سة الكمبيوتر 

وجتنب الكحول.
ال�سحة  خرباء  وين�سح 

ي�ستبه  �سخ�س  اأي 
من  يعاين  اأنه  يف 

فريو�س  اأعرا�س 
البارا�سيتامول  بتناول  كورونا 
ولكن  الأيبوبروفني،  من  بدل 
اأحدث  على  اطالع  على  ابق 
قد  لأنها  ال�سحية،  املعلومات 
من  املزيد  اإجراء  مع  تتغري 

الختبارات على الفريو�س.

العينني: حرق   .4

ف�سل  يقة اأ طر
بحرق  الإح�سا�س  لو�سف 
باحلكة  مقارنتها  هو  العينني 
اإذا  والتهيج الذي قد تواجهه 
كنت تعاين من احل�سا�سية على 
�سبيل املثال وميكن اأن يحدث 
احلكة  من  النوع  هذا 
والتهيج عندما تكون 

بني ال�سباب الدخاين والدخان 
و�سط  وحتى  والعفن  والغبار 
الوحيد  والفرق  احليوانات 
واحلالت  احلالت  هذه  بني 
التي و�سفها مر�سى فريو�س 
اأن  حقيقة  هو  كورونا، 
الفريو�س يثري هذه الأعرا�س 

ولي�س عامال خارجيا.

احللق: �ضيق   .5

يبدو كما لو اأن املر�سى الذين 
 19-COVID من  يعانون 
اأعرا�س  من  مبزيج  ي�سعرون 
مقرتنة  والإنفلونزا،  الربد 
فعل  لرد  منوذجية  باأعرا�س 

حت�س�سي �سغري.
احتقان  يحدث  اأن  وميكن 
احللق ب�سبب التورم واللتهاب، 
الناجت عن الكثري من ال�سعال، 
والذي نعرف اأنه حدث �سائع 
بالفريو�س  امل�سابني  بني 

ميكن  ولكن  التاجي 
التهاب  يحدث  اأن 

اأي�سا  احللق 
ب�سبب 

ى  و لعد ا
الفعل  ورد 
 ، لتح�س�سي ا

جمموعة  اإىل  بالإ�سافة 
احلالت  من  متنوعة 

الأخرى.
تكافح  نف�سك  وجدت  واإذا 
حقا للتنف�س اأو البلع اأو العثور 
مل  نتوءات  اأو  كتل  اأي  على 
ترها من قبل، فقد حتتاج اإىل 
الفور.  على  الطبيب  فح�س 
ال�ستمرار  احلكمة  من  لذا، 
مراقبة  يف 
�س  ا عر لأ ا
تتمكن  حتى 
من معرفة متى 

بداأت الأمور تتغري.

كل  يف  الأوجاع   .6
مكان:

بنزلة  الإ�سابة  اأن  �رشاً  لي�س 
برد اأو الإنفلونزا عادة ما تاأتي 
وفريو�س  بالأمل.  ال�سعور  مع 

كورونا ل يختلف عنها.
بالفريو�س  امل�سابون  وو�سف 
اآلما يف جميع اأنحاء اجل�سم، 
ان�سداد  ب�سبب  فقط  لي�س 
اأو  الأذنني  اأو  الأنفية  اجليوب 
الأنف، ولكن اأي�سا يف الذراعني 
وال�ساقني وال�سدر، وميكن اأن 
يوؤدي التوتر والقلق اإىل تفاقم 

هذه الأوجاع والآلم.

»تبدو  الرئتني   .7
وكاأنها كي�س ورقي«:

اإذا كنت تتنف�س، وتبدو رئتيك 
مت�سدعتني تقريبا، فقد يكون 
اأكرث  �سيء  على  عالمة  هذا 
خطورة من جمرد نزلة برد اأو 

اإنفلونزا.
النوع  هذا  يحدث  اأن  وميكن 
غالبا  ال�سو�ساء  من 
اأكيا�س  كانت  اإذا 
الهواء ال�سغرية يف 
متتلئ  الرئتني 
 ، ئل ا ل�سو با
الهواء  وكذلك 
تتنف�سه  الذي 
ما  وغالبا  وتخرجه 
الأكيا�س  هذه  حتدث 
املمتلئة  الهوائية 
ئل  ا ل�سو با

نتيجة 
ب  لتها لال
 ، ي ئو لر ا
حالة  وهي 
تبطة  مر
�س  و لفري با

التاجي.
تنف�سك  كان  اإذا 
يرجع  فقد  �رشيرا، 
الق�سبات  التهاب يف  اإىل  ذلك 

الهوائية يف رئتيك.

باملوت: ال�ضعور   .3

الفريو�س  هذا  مثل  لأن  نظرا 
ما  �سخ�سا  يقتل  اأن  ميكن 
كيف  ترى  اأن  ال�سهل  فمن   ،
اأنهم  املر�سى  بع�س  �سعر 
اأن ميوتواوكان هذا هو  ميكن 
اأبيل،  احلال مع ديفيد و�سايل 
اللذين  اأوك�سفورد�ساير،  من 
اأ�سبحا من جنوم الإنرتنت اإىل 
رحلتهما  توثيق  اأثناء  ما،  حد 
كورونا  بفريو�س  الإ�سابة  بعد 
عزلها  مت  �سياحية  �سفينة  يف 

يف اليابان.
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معلومات �ضرورية

اأعرا�ض لفريو�ض كورونا يك�شف عنها الناجون من املر�ض
ملف كورونا 

منذ الإعالن عن تف�ضي فريو�س كورونا يف ووهان، يف دي�ضمرب 2019، يكافح املهنيون الطبيون لفهم اأعرا�س الفريو�س وكيفية عالجها ويقول 
خرباء ال�ضحة اإن خطر الإ�ضابة مبر�س Covid-19، ما يزال منخف�ضا ولن ي�ضاب كل من يلتقط العدوى باملر�س.



املحيطة  البيئة  نظافة   -1
بالإن�سان:

على  ال�سارع  حر�ص  لقد 
نظافة البيئة التي �ستنعك�ص 
الفرد  �سحة  على  حتماً 

واملجتمع والتي تتمثل يف:
امل�ساكن  نظافة  اأ- 

والأفنية:
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال 

عليه و�سلم«
الطيب،  يحب  طيب  اهلل  اإن 
نظيف يحب النظافة، كرمي 
يحب  جواد  الكرم،  يحب 
اجلود، فنظفوا- اأراه قال-: 

اأفنيتكم ول ت�سبهوا باليهود
» رواه الرتمذي.

ب- نظافة الطرقات واأماكن 
التجمع:

عليه  اهلل  �سلى  النبي  حث 
الأذى  اإماطة  على  و�سلم 
عن الطرق وعدم التخلي يف 
طريق النا�ص وظلهم فقال:)

اأمتي  اأعمال  علّي  عر�ست 
فوجدت  و�سيئها  ح�سنها 

الأذى  اأعمالها  حما�سن  يف 
ووجد  الطريق  عن  مياط 
يف م�ساوئ اأعمالها النخامة 

تكون يف امل�سجد ل تدفن
(. رواه م�سلم.

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  وقال 
اأي�ساً:)

الب�ساق يف امل�سجد خطيئة 
وكفارتها دفنها

( رواه البخاري.
وقال �سلى اهلل عليه و�سلم:)

وما  قالوا  اللعانني،  اتقوا 
قال  اهلل!  ر�سول  يا  اللعانان 
طريق  يف  يتخلى  الذي 

النا�ص ويف ظلهم
( رواه م�سلم.

الرطبة  الباردة  املناطق  اإن 
وذات الظل تعترب جواً مالئماً 
البكرتيا  اأنواع  اأغلب  لنمو 
وذلك  الديدان  وبوي�سات 
الأ�سعة  تاأثري  من  خللوها 
القاتلة  البنف�سجية  فوق 
ومبا  والبوي�سات،  للجراثيم 
يعتربان  والرباز  البول  اأن 

اجلراثيم  هذه  م�سادر  من 
يحتوي  حيث  والديدان- 
الرباز  من  الواحد  اجلرام 
األف  مائة  من  اأكرث  على 
مليون جرثومة- لذلك ن�سح 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
والتربز  التبول  بعدم  و�سلم 

يف الظل.

حفظ الطعام من التلوث:

امللوثة  الأطعمة  تناول  يعترب 
انتقال  و�سائل  اأهم  من 
والزحار  كالتيفود  الأمرا�ص 
و�سلل الأطفال والتهاب الكبد 
الفريو�سي حيث تنتقل جراثيم 
اأو  املر�ص من براز املري�ص 
الإن�سان  اإىل  املر�ص  حامل 
وذلك عن طريق اليد اأو الآنية 
تعتمد  ذلك  حدوث  ون�سبة 
م�ستوى  على  كبرياً  اعتماداً 
نظافة الفرد والبيئة وتطورها، 
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  هو  فها 
الثقافة  يبث  و�سلم  عليه 
قبل  امل�سلمني  بني  ال�سحية 

اأن تكت�سف الكائنات الدقيقة 
اأخطارها،  ليقيهم  املمر�سة 
بتخ�سي�ص  امل�سلمني  فاأمر 
ويد  وامل�سافحة،  لالأكل  يد 
واخلالء،  الأذى  ملبا�رشة 

عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  عن 
قالت:)

اهلل  اهلل �سلى  ر�سول  يد  كانت 
لطهورة  اليمنى  و�سلم  عليه 
وطعامه والي�رشى خلالئه وما 

كان من اأذى ( رواه اأبو داود.
وقال �سلى اهلل عليه و�سلم )

يا غالم ! �سم اهلل وكل بيمينك 
وكل مما يليك

( رواه البخاري وم�سلم.
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املاءالراكدبيئةخ�صبةللكائناتالدقيقة

مناأجلالعبادات
لذلك كان الدعاء من اأجل العبادات ومن اأقوى 
اأ�سلحة املوؤمن، كان ال�سحابة عندما ي�ساألون 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عن �سيء كان 
الوحي ينزل بقوله -تعاىل-: )ُقْل ...(، كما قال 
ْمررِ َوامْلَيْ�رشرِ ُقْل  -تعاىل-: }يَ�ْساأَلُونََك َعْن اخْلَ

َما اإرِثٌْم َكبرِرٌي{، ومثيالتها كثرية، اأما يف �ساأن  يهرِ فرِ
ي َعنرِّي{؛  بَادرِ الدعاء؛ فقد قال: }َواإرَِذا �َساأَلََك عرِ
يٌب{، فلم  فلم يقل: فقل، واإمنا قال: }َفاإرِنرِّ َقررِ

يجعل اهلل بينه وبني عباده اأي وا�سطة، حتى 
اأ�رشف اخللق �سلى اهلل عليه و�سلم؛ ليبني مكانة 

هذه العبادة عنده -تبارك وتعاىل-؛ ولذلك 
كان عمر بن اخلطاب يقول: اإن ل اأحمل هم 
يُب  الإجابة؛ لأن اهلل تكفل بذلك بقوله: }اأُجرِ

{، ولكني اأحمل َهَمّ الدعاء،  اعرِ اإرَِذا َدَعانرِ َدْعَوَة الَدّ
وهذا الذي يجب اأن نهتم به، اأن يخرج الدعاء 
ب�سدق واإخال�ص، بت�رشع وانك�سار، بال اإثم 

ول قطيعة رحم، وعلى العبد اأن يتخرَيّ اأوقات 
الإجابة كاآخر �ساعة يف يوم اجلمعة، وعند نزول 
املطر ويف الثلث الأخري من الليل وبني الأذان 

والإقامة، واأن يبداأ بحمد اهلل ومتجيده وال�سالة 
على النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، ويكون 
متو�ساأ م�ستقبل القبلة رافًعا يديه م�سمومتني 

بذل وانك�سار، فحري به وهو على هذه احلال اأن 
ي�ستجيب الكرمي املنان.

الدعاءينفعممانزل
ويكون الدعاء نافًعا -باإذن اهلل-؛ لذلك 

قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإن 
الدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل«، 

ومثال على نفعه مما نزل ق�سة نبي اهلل 
اأيوب؛ ملا اأ�سابه ما اأ�سابه من املر�ص، 
 ّ قال باأدب َجٍمّ كما حكى اهلل عنه: }اأَنرِ
نَي{؛  مرِ احرِ ْرَحُم الَرّ ُّ َواأَنَْت اأَ نرَِي ال�رُشّ َم�َسّ

ن اهلل }َفَك�َسْفنَا  فكانت الإجابة مبا�رشة مرِ
ْن �رُشٍّ{، وكذلك ملا ا�ستاق زكريا  َما برِهرِ مرِ
عليه ال�سالم للولد، قال بخ�سوع تام هلل 

-تعاىل-: }ربرِّ َل تََذْرنرِ َفْرًدا َواأَنَْت َخرْيُ 
ثرِنَي{؛ فجاءت الإجابة مبا�رشة:  الَْواررِ

لَْحنَا  }َفا�ْستََجبْنَا لَُه َوَوَهبْنَا لَُه يَْحيَى َواأَ�سْ
لَُه َزْوَجة{.

ذكراهللتعاىلللنجاةمنالغفلة
اأولً: احلر�ص على ذكر اهلل -تعاىل- 
-تعاىل-  اهلل  وذكر  فيه  والجتهاد 
كما يكون بالل�سان؛ فاإنه كذلك يكون 
باأن  بالقلب  بالقلب واجلوارح، يكون 
اهلل  تعظيم  من  العبد  قلب  يف  يكون 
-جل  بحقه  له  والإقرار  -تعاىل- 
بََّك  َرّ }َواْذُكر  -تعاىل-:  قال  وعال- 
ويكون  يَت{)الكهف:24(،  نَ�سرِ اإرَِذا 

الأع�ساء  هذه  ت�سخر  باأن  باجلوارح 
ومر�ساته،  -تعاىل-  اهلل  طاعة  يف 
اهلل  ي�سخط  ما  كل  عن  حتجز  وباأن 
اأعظم  من  اهلل  وعال.وذكر  -جل 
اأ�سباب ال�سالمة من الغفلة ول�سيما 
قال  ون�سيانهم،  النا�ص  غفلة  عند 
بع�ص ال�سلف :»ذاكر اهلل يف الغافلني 
املنهزمة،  الفئة  يحمي  الذي  كمثل 

لهلك  النا�ص  ولول ذكر اهلل يف غفلة 
النا�ص«، ويف الأثر »لول �سيوخ ركع، 
ل�سب  ر�سع  واأطفال  ركع،  وبهائم 
عليكم العذاب �سبا«. وقال ابن القيم 
-رحمه اهلل-: »على قدر غفلة العبد 
عن الذكر يكون بعده عن اهلل«، وقال: 
ل  وح�سة  اهلل  وبني  بينه  الغافل  »اإن 

تزول اإل بالذكر«.

غ�صبهرحمتهتغلباأناملوؤمنعلى
اأيها الأخوة، النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال:  ))اإن اهلل كتب كتاباً قبل اأن يخلق اخللق: اإن رحمتي �سبقت غ�سبي، فهو 

مكتوب عنده فوق العر�ص((  ] اأخرجه البخاري وم�سلم والرتمذي عن اأبي هريرة [  املوؤمن ال�سادق يجب اأن تغلب 
رحمته غ�سبه واأنا اأقول: واملوؤمن ال�سادق يتخلق بهذا الكمال، يجب اأن تغلب رحمته غ�سبه.

َمَواترِ والأر�صرِ مئَة َرحمة، كُلّ  وعن �سلمان ر�سي اهلل عنه قال: قال عليه ال�سالة وال�سالم:  )) اإرَِنّ اهللَ َخلََق يوَم َخلََق ال�َسّ
َماءرِ والأر�صرِ ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأي تغطي ما بني ال�سماء والأر�ص. بَاُق ما بنََي ال�َسّ رحمٍة طرِ
ها، والَوْح�ُص والطرُي بع�ُسها على بع�ص، َفاإرِذا كان يوُم  ُف الَوالرِدةُ على َولَدرِ نَْها يف الأر�صرِ َرحمة، فبها تَعطرِ )) َفَجَعَل مرِ
ياَمةرِ اأَكَملََها برِهذهرِ الرحمة ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأو�سح مثل قلب الأم، اإن�سانة تريد لبنها  القرِ

كل �سعادة، تعرى من اأجله، جتوع من اأجله، ت�سحي بالغايل والرخي�ص من اأجله، ول تنتظر منه �سيئاً، هذه الأم.

منهمالأولياء،وماهيدرجاتهم؟
اأولياء اهلل – بكل و�سوح واخت�سار – هم اأهل الإميان والتقوى ، الذين يراقبون اهلل تعاىل يف جميع �سوؤونهم ، فيلتزمون 

اأوامره ، ويجتنبون نواهيه . 
يَاةرِ  يَن اآَمنُوا َوَكانُوا يَتَُّقوَن . لَُهْم الْبُ�رْشَى يفرِ احْلَ ْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن . الَّذرِ رِ ل َخْوٌف َعلَيْهرِ قال اهلل تعاىل : ) اأَل اإرَِنّ اأَْولرِيَاَء اهلَلّ

يُم ( يون�ص/62-64 ،قال احلافظ ابن كثري رحمه اهلل يف  رِ َذلرَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعظرِ يَل لرَِكلرَِماترِ اهلَلّ َرةرِ َل تَبْدرِ نْيَا َويفرِ اْلآخرِ الُدّ
»تف�سري القراآن العظيم« )278/4( :

» يخرب تعاىل اأن اأولياءه هم الذين اآمنوا وكانوا يتقون ، كما ف�رشهم ربهم ، فكل من كان تقيا كان هلل وليا : اأنه ) ل 
ْم ( فيما ي�ستقبلون من اأهوال القيامة ، ) َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( على ما وراءهم يف الدنيا . َخْوٌف َعلَيْهرِ

ر اهلل . وقد ورد هذا يف  وقال عبد اهلل بن م�سعود ، وابن عبا�ص ، وغري واحد من ال�سلف : اأولياء اهلل الذين اإذا ُروؤوا ُذكرِ
حديث مرفوع .

عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه ، قال : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : ) اإن من عباد اهلل عبادا يغبطهم الأنبياء 
وال�سهداء . قيل : من هم يا ر�سول اهلل ؟ لعلنا نحبهم . قال : هم قوم حتابوا يف اهلل من غري اأموال ول اأن�ساب ، 
وجوههم نور على منابر من نور ، ل يخافون اإذا خاف النا�ص ، ول يحزنون اإذا حزن النا�ص . ثم قراأ : ) اأَل اإرَِنّ 

ْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( رواه اأبو داود باإ�سناد جيد – و�سححه الألبان يف »ال�سل�سلة ال�سحيحة«  رِ ل َخْوٌف َعلَيْهرِ اأَْولرِيَاَء اهلَلّ
)1369/7( - » انتهى باخت�سار وت�رشف ي�سري . 
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كا  ُرّ ثمة تحَ اأن  معلوم  هو  فمما 
كل  قبل  من  نهار،  ليل  حثيثا، 
دول العامل �شعيا منها ملحاربة 
الدنيا  اأقام  الذي  الوباء  هذا 
ومل يقعدها خالل هذه ال�شهور 
مالحمه  بداأت  التي  االأربعة 
الذي  هو  وهذا  فيها.  تظهر 
لهذا  اإن  القول  اإىل  هنا  يدفعنا 
الوباء حما�شنحَ علينا ال ننكرها. 
املغربيُة  الدولُة  قررِت  فبعدما 
اأن تغلقحَ املدار�شحَ كلحَّها، اأعقبتْه 
بقرار اإغالق امل�شاجد يف ربوع 
من  احرتا�شا  كِلّها  اململكِة 
انت�شار الوباء لدرجة ال ت�شتطيع 
معها ح�رشحَه اأو حماربتحَه، لنجد 
التجوال  يحظر  قرارا  ثمة  اأن 
القادم،  االأفق  يف  يرفرف 
ال�شوارع  يف  نراه  ما  خ�شو�شا 
من  لفئة  حركة  من  املغربية 

ال  الذين  املواطنني 
الدولة،  لغة  يفهمون 
منطٌق  لهم  واإمنا 
لغوٌي اآخُر مل نعرفه 
طريقٌة  اأو  بعد، 
بهم  خا�شة  فريدةٌ 
خطابات  تلقي  يف 
اجلهات وال�شلطات 
لة  و مل�شوؤ ا
للراأي  املوجهة 
املغربي.  العام 
هذه  ولعل 

القرارات التي توؤكد على اإغالق 
املدار�ش وامل�شاجد واملقاهي 
ثمة  اأن  على  دليل  واحلمامات، 
القائمني  اأ�شابت  قد  �شحوًة 

ال�شيا�شي وال�شحي  ال�شاأن  على 
يعيدون  وجعلتهم  البالد،  يف 
النظر يف �شيا�شتهم، وكذا اإعادة 
ترتيب اأوراقهم قبل الدخول يف 
اللعبة  هذه  جديد،  من  اللعبة 
وحا�شمة،  جدية  �شارت  التي 
والتي ميكن لعبها على م�شتويني 
اثنني: م�شتوى خارجي يتمظهر 
العامل  دول  بني  العالقات  يف 
كلها، وم�شتوى داخلي يتجلى يف 
باملحكومني،  احلاكمني  عالقة 
وما  ب�شعوبهم.  احلكام  اأو 
حما�شِن  دحَ  ر�شْ نود  هنا  دمنا 
�شرنكز  فاإننا  الوباء،  هذا 
احلكام  عالقة  على:  حديثنا 
والفردانية  باملحكومني، 

وجدليتها مع اجلماعة.
املرحلةحَ  هذه  اأن  نرى  اإننا 
متر  التي  واحلا�شمةحَ  احلرجةحَ 
دفعت  قد  عامة،  الدول  منها 
بع�ش احلكام اإىل جتديد ال�شلة 

مع حمكوميهم، فاأن جتد حاكما 
وو�شع  الوباء  ملحاربة  يتجند 
قاطع  دليل  �شعبه،  يد  يف  يده 
اأن ثمة رابطًة قويًة جتمع  على 

اأن  بدا  واإن  حتى  القطبني  بني 
هناك جداال بينهما. ولعل هذا 
جمهودات  يف  كذلك  نراه  ما 
ومبختلف  املغربية،  ال�شلطات 
كون  عن  لنا  يعرب  اأ�شكالها، 
نا، وجمعحَ  الوباء قد وّحد �شفوفحَ
كلمتحَنا وقراراِتنا، ثم دفع بنا اإىل 
�شلوك خط دفاعي واحد وثابت 
مفاده: كلنا �شد فريو�ش كورونا. 
املغربية  الدولة  تكن  مل  لذلك 
املراحل  خرق  يف  توانت  قد 
الوباء  حماربة  لتقرر  كلها 
التماطل،  اأ�شكال  كل  بعيدا عن 
اخلطورة  اإىل  تنبهت  اإنها  بل 
اأن  تعرف  الأنها  لها؛  وجتندت 
كبرية  املغاربة  ال�شكان  ن�شبة 
اأن  الع�شري  ال�شعب  ومن  جدا، 
قدر  اإن  الن�شبة  على هذه  تقوم 
اهلل وانت�رش الوباء، لذلك دفعت 
قلُة الو�شائل واملوؤهالت الطبية 
التدابري  اتخاذ  اإىل  الدولةحَ 
الوقائية  واالإجراءات 

قبل اجنراف التيار.
االإغالق  قرار  اأن  كما 
املدار�ش  طال  الذي 
واملقاهي... وامل�شاجد 
نفهمه  اأن  ينبغي  اإلخ، 
خا�شٍة  نفعيٍة  بطريقٍة 
تُغلقحَ  فاأْن  كاأفراد.  بنا 
العموميُة  االأماكُن  هذه 
يحتمي  جتمعاٍت  تعُدّ  التي 
اجلماعة  داخل  الفرد  فيها 
به،  وتتاأثر  بها  يتاأثر  حيث 
بالفردانية  االهتمام  اإىل  دعوة 
بالفردانيِة  نق�شُد  ال  )وطبعا 
ال�شخ�شيةحَ،  وامل�شلحةحَ  االأنانيةحَ 
اإىل  املرِء  عودةحَ  نق�شُد  واإمنا 
ذاته واالإن�شات بها ثم اكت�شاف 
قدراتها...(، ودفعها اإىل تمل 
م�شوؤوليتها وم�شريها اإن هي مل 
تتقوقع على ذاتها، ثم تبتعد عن 
االآخرين لدرجة اأنها لن ت�شتطيع 
ال  فلمحَ  حتى.  االآخر  م�شافحة 
ال�شلة  وجندد  ذواتنا  اإىل  نعود 
خالل  من  معها  ونت�شالح  بها، 
به  قمنا  ما  لكل  الذاتي  النقد 
يف ما م�شى من حياتنا، ف�شال 
التخطيط ملا �شنفعله بعد  عن 
الدعوة هو  املحنة. ومرد هذه 
نفعيا  ذاتيا  فهما  اأفهم،  كوين 
االإغالق  قرار  من  وتوجيهيا، 
يف  باملكوث  مطالبون  اأننا 

اإن  ولعمري  حني،  حتى  البيوت 
تتاح  ال  قد  مفيدةٌ  عزلٌة  هذه 
لنا مثلها؛ الأننا �شنكون مهتمني 
)قراءة  واالأعمال  باالأ�شياء 

م�شاهدة  الكتب، 
كتابة  االأفالم، 
اخلواطر واملقاالت 
التي  والكتب...( 
متكننا من حماربة 
وباء الفراغ وامللل 
قد  الذي  داخل 
ُه من لزوِمنا  نح�ُشّ
ملدة  البيوت 

طويلة.
اأن حما�شن الوباء ال تقف  على 
يف  جندها  واإمنا  فح�شب،  هنا 
جتديد ال�شلة بني اأفراد االأ�رشة 
ال  �شخ�ش  من  فكم  الواحدة. 
ال�شهر،  يف  مرة  اإال  اأهله  يرى 
اأجنبت زوجته  وكم من �شخ�ش 
وكم  كحَُب،  حتى  يره  مل  مولودا 
ومل  والديه  عن  تغرب  منا 
مالمح  جتعدت  حتى  يرهما 
يف  ال�شيب  وا�شتعل  وجهيهما، 
هذه  وكم.  وكم...  راأ�شيهما، 
مع  املرءُ  يجل�شحَ  حتى  فر�شة 
وما  الأملها  وين�شتحَ  اأ�رشتها، 
تعانيه يف غيابه، ويقيمحَ الرابطةحَ 
تواجهحَ  حتى  معها  الوطيدةحَ 
واجل�شديةحَ  النف�شيةحَ  االأوبئةحَ 
واالجتماعيةحَ التي تنخرها يوما 

بعد يوم.
اإىل جانب ما ر�شدناه حتى االآن، 
احلديث  اإىل  مدفوعني  اأجدنا 
يف   )19 )كوفيد  حما�شن  عن 

والكتابة.  العلمي  البحث  جمال 
فمنذ اأن ظهر هذا الوباء والدول 
الغربية تتناف�ش يف جلْب العلماء 
من خمتلف الدول االأخرى حتى 

اإن  بالعالج  وت�شتن�رش  ت�شتاأ�شد 
ولعل  �شنعه،  يف  جنحت  هي 
عن  البحث  يف  التناف�شحَ  هذا 
العامل،  ينتظره  الذي  املنفذ 
�شيعيُد  الوباء  اأن  على  دليٌل 
ال�شيا�شية  ِة  بحَارحَ االإ�شْ توزيعحَ 
لدول  واجلغرافية  واالقت�شادية 
من  دوال  �شينزل  كما  العامل، 
اأخرى.  �شاأن  من  ليعلي  عليائها 
ال�شلبي  الوجه  لكن، وبعيدا عن 
نحو  الت�شابق  لهذا  امللغوم 
الوباء  اأن  بالعالج، جند  الت�شلح 
قيمًة  للعلماء  اأن  عن  اأعرب 
للدول  ومكانًة كبريتني ال ميكن 
هذه  بعد  عنهما  تتغا�شى  اأن 
املحنة، خ�شو�شا الدول النامية 
التي تعلق م�شريها بالدول التي 
ت�شم علماءحَ اأكفاءحَ، والتي تنتظر 
العالج  اكت�شاف  يتم  حتى 
ا�شتقطبت  التي  الدول  لدى 
وعرفت  واأدمغتها،  علماءها 

النامية  بلدانهم  عك�ش  قيمتهم 
وتطردهم، هذا  ت�شدرهم  التي 
اأخرى،  جهة  ومن  جهة.  من 
الوباء  اأن  ننكر  اأن  ميكننا  ال 
حرك  قد  )كوفيد19( 
املفكرةحَ  االأقالمحَ 
والعامةحَ  واملثقفةحَ 
مو�شوعحَ  الأن  للكتابة؛ 
وما  الوباءُ  هو  ال�شاعِة 
يرتتب عليه من وفيات 
واإ�شابات يف دول العامل، 
مما يجعل االأقالمحَ تكتب 
والرتابة،  للروتني  دفعا 
النفو�ش  عن  وترويحا 
�شيطر  اأن اخلوف قد  بدا  التي 

عليها اأكرث من اأي وقت م�شى.
الع�رش  هذا  اإن  القول  ونافل 
ولي�ش  والعلماء  العلم  هو ع�رش 
كل  الأن  والفقهاء؛  الفقه  ع�رش 
االأوبئة،  التاريخية مع  التجارب 
تدفع بالدول التي تعتنق العلم 
عن  البحث  اإىل  ودينا  معتقدا 
العالج بالعلم والعلماء، والدول 
تدفع  الوراء  اإىل  ترك�ش  التي 
يف  املكوث  اإىل  االأوبئة  بها 
لرب  االأكف  ورفع  امل�شاجد 
وبعد  لكن،  والبالد.  العباد 
لنا  يبق  مل  امل�شاجد،  اإغالق 
العلم  اأبواب  فتح  اإال  منفذ  من 
والعلماء، وانتظار العالج منهم 
االنتظار  هذا  ويف  حني،  حتى 
وقتنا  يف  النا�ش،  الأن  موٌت؛ 
من  الهوينى  مي�شون  احلايل، 
املوت  اإىل  الرتيب  املوت 

ال�رشيع.

نقا�س

والعلم" والأ�شرة  الفرد  على:  كورونا  "حما�شن 
وباُء كورونا )كوفيد 19( اأ�شغَل املعمورَة كَلّها، وجعلها مدفوعًة دون خياٍر اإىل مراجعِة ح�شاباِتها على كافة اجلوانب وامل�شتويات. ولئن 

كنا قد حتدثنا يف مقال �شابق عن كون هذا الوباء قد اأماط اللثام عن ق�شايا �شيا�شية واجتماعية، ف�شال عن العقل العربي اجلمعي، فاإننا 
�شنحاول اأن نر�شد حما�شَنُه يف هذه املقالة ب�شكل خمت�شر.

ملف كورونا 

ولعل هذه القرارات التي توؤكد على 
اإغالق املدار�س وامل�شاجد واملقاهي 

واحلمامات، دليل على اأن ثمة �شحوًة 
قد اأ�شابت القائمني على ال�شاأن 

ال�شيا�شي وال�شحي يف البالد

على اأن حما�شن الوباء ل تقف هنا 
فح�شب، واإمنا جندها يف جتديد 

ال�شلة بني اأفراد الأ�شرة الواحدة. 
فكم من �شخ�س ل يرى اأهله اإل مرة 

يف ال�شهر، وكم من �شخ�س اأجنبت 
زوجته مولودا مل يره حتى َكب
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تقول بلومربغ اأن قطاعي ال�صناعة 
والتجارة العامليني يعتمدان ب�صكل 
الوقت  “يف  مبداأ  على  اأ�صا�صي 
املحدد” Just in time، مبعنى 
اأن نقل الأجزاء وال�صلع املختلفة، 
من اليابان،  على �صبيل املثال، اإىل 
لبد  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
بعينه،  املحدد  الوقت  يتم يف  واأن 
التخزين  تكاليف  بتقليل  ي�صمح  ما 
وغريها من اخلدمات اللوج�صتية. 
ب�صيط  اأي عطل  ويف حال حدوث 
التكنولوجية  ال�صل�صلة  هذه  يف 
الواحدة فاإن هذه ال�صل�صلة تتوقف 
متاما، ما يعني اأن مئات امل�صانع 
اأنحاء  بجميع  ال�صل�صلة  هذه  يف 
يف  وذلك  تتوقف،  �صوف  العامل 

اإطار �صل�صلة واحدة فقط.
الإعالم  و�صائل  اأدركت  اأخريا، 
الغربية ه�صا�صة القت�صاد العاملي 
وه�صا�صة  العوملة،  على  القائم 
الب�رشية اأمام اأي انقطاع للعالقات 
الإعالم  اأن  اإل  التكنولوجية، 
يزال  ل  نف�صه،  الوقت  يف  الغربي، 
ي�صمي ذلك “اله�صا�صة اأمام الأزمة 
ل  العامل  باقي  وكاأن  ال�صينية”، 

ينتظره امل�صري ذاته.
الإعالم  و�صائل  ب�صاأنه  ت�صمت  ما 
الرئي�صي  التهديد  هو  الغربية 
النهيار  العاملي،  لالقت�صاد 
متعدد  الئتماين  للهرم  املحتمل 
يف  الذعر  ب�صبب  الرتيليونات، 

الناجمة  والأ�رشار  البور�صات، 
الإنتاج.  يف  احلاد  النخفا�ض  عن 
تريليونات  تت�صبب  وحينها 
واليوان،  والني  واليورو  الدولرات 
يف  املركزية  البنوك  طبعتها  التي 
اعتبار  دون  الأخرية،  ال�صنوات 
عر�ض  يف  املتنا�صبة  للزيادة 
كما  مفرط،  ت�صخم  يف  الب�صائع، 
حيث  فنزويال،  اأو  زميبابوي  يف 
واأحد  �صهريا.  الأ�صعار  تت�صاعف 
هذين العاملني كاف حلدوث ذلك:

لبيع  امل�صتثمرين  وجلوء  الذعر 
مادية:  اأ�صول  اأي  ل�رشاء  الأ�صهم 
مواد خام، ذهب، اأرا�ض، عقارات.

بع�ض  توريد  يف  خلل  حدوث 
ال�صلع  اأ�صعار  ارتفاع  وبدء  ال�صلع، 
من  ذلك  يتبعه  وما  ال�صتهالكية، 

ت�صارع يف معدلت الت�صخم.
حتقق  الآن  اأعيننا  اأمام  نرى  اإننا 
فالبور�صات  العاملني،  هذين 
وال�رشكاء  ب�رشعة،  ترتاجع 
يح�صلون  ل  ال�صينيون  التجاريون 
اإغالق  ب�صبب  الب�صائع  على 
امل�صانع ال�صينية، يف الوقت الذي 
تراجعت فيه مبيعات ال�صيارات يف 
فرباير.  ل�صهر   %83 بن�صبة  ال�صني 
القت�صاد  يف  تباطوؤا  ذلك  ولي�ض 
كارثة  هو  بل  فح�صب،  ك�صادا  اأو 
اأول  �صوى  لي�صت  وتلك  اقت�صادية. 
وباء  اأمام  زلنا  ل  فنحن  الغيث، 
لو  باأ�رشه. وحتى  العامل  ينت�رش يف 
اعتاد العامل على املوت مع مرور 
الوقت، ولو توقفت اإجراءات احلجر 

امل�صانع، وحتى  واإغالق  ال�صحي، 
لو مت اخرتاع لقاح مع الأيام، فاإن 
�صت�صتغرق  العاملي  الذعر  مرحلة 
ت�صبح  اأن  وميكن  اأ�صهر،  عدة 

ال�رشبة القت�صادية قا�صية.
لقد اأ�صبح ما حذر منه العديد من 
القت�صاديني، من عجز عن �صداد 
عاملي،  وت�صخم  العاملية  الديون 
اأقرب للحدوث من اأي وقت م�صى. 
قد تتمكن البنوك املركزية الكربى 
معجزة  حتقيق  من  العامل  حول 
لب�صع  الديون  هرم  انهيار  بتاأجيل 
حتى  امل�صهد  لكن  اأخرى،  �صنوات 
على  قادرة  غري  وكاأنها  يبدو  الآن 

ال�صيطرة على الو�صع.

ما هو الت�سخم العاملي 
املفرط؟

اإنه انهيار جلميع املدخرات، حيث 
تنخف�ض قيمة جميع النقود الورقية 
والودائع يف البنوك اإذا كانت بعملة 

تعاين من الت�صخم املفرط.
تخيل  الدولية.  للتجارة  توقف  اإنه 
اأنك متلك م�صنعا لل�صيارات، واأنك 
اأجزاء  من  جزء   100 على  حت�صل 
ففي  دول.   10 من  ال�صيارة  هذه 
عاملي،  مايل  انهيار  حدوث  حال 
املفرط،  الت�صخم  مرحلة  وبدء 
البلدان  خمتلف  يف  الأ�صعار  تبداأ 
كما  كبرية،  ب�رشعة  الرتفاع  يف 
املختلفة  البلدان  يف  ترتفع  اأنها 
باإيقاع خمتلف. على �صبيل املثال، 
 3 كل  ال�صني  يف  تت�صاعف  قد 
اأ�صهر، ويف الربازيل كل �صهر، ويف 
هو  وهذا  اأ�صبوع.  كل  اأوكرانيا 
اأي  توجد  ل  بينما  اليوم،  امل�صهد 
امل�صهد  عن  توقعات  اأو  معلومات 
تتحرك  وحينما  اأ�صبوع.  خالل 
ع�صوائي  ب�صكل  ال�رشف  اأ�صعار 
ت�صبح  يوميا،  البع�ض  بع�صها  �صد 
ممكنة،  غري  الدولية  ال�صفقات 
طويلة  الت�صليم  عمليات  وت�صبح 
الأجل يف هذه الظروف م�صتحيلة.

اأنك ك�رشكة م�صنعة، تفقد  مبعنى 
تكلفة  يف  التحكم  على  قدرتك 
اأن  اإىل  بالإ�صافة  منتجاتك، 
بب�صاطة،  يتوقف  �صوف  العر�ض 
كتابة  اإعادة  امل�صتحيل  من  لأنه 
ذلك  على  عالوة  يوم،  كل  العقود 
لديك  املوردين  جميع  �صيواجه 
و�صيتوقف  م�صكالتك،  نف�ض 

معظمهم عن العمل.
ما اأعلنته بلومربغ كنتيجة حمتملة 
لفريو�ض كورونا، وحتى الآن يتعلق 
واقعيا  ميثل  وحدها،  بال�صني 
حتمية النهيار املايل القادم. فاإذا 
املفرط،  العاملي  الت�صخم  بداأ 
العاملية  التجارة  تتوقف  �صوف 
لفرتة من الوقت، و�صتتوقف معظم 
ال�صال�صل التكنولوجية حول العامل، 
الأبد،  اإىل  منها  الكثري  و�صيتوقف 
و�صوف تكون تلك كارثة حمققة يف 
عاملنا املرتابط واملتعومل ب�صكل 
ل ي�صدق. لقد مررنا بهذه التجربة 
الحتاد  انهيار  عقب  رو�صيا  يف 
الأزمة  اأوج  ال�صوفيتي، وخا�صة يف 
القرن  من  الت�صعينيات  منت�صف 
الإنتاج  انخف�ض  حينما  املا�صي، 
 .%40 من  باأكرث  املحلي  القومي 
حينها توقفت عن العمل ال�صال�صل 
و�صقط  املعقدة،  التكنولوجية 
من  واآلف  مئات  �صقط  من  اأول 
تتوقف  التجارة مل  لكن  املوردين، 
اإبرام  لإمكانية  الإطالق،  على 
العقود والدفع بالدولر الأمريكي. 
والآن، ماذا ميكن اأن يحدث حينما 

اليورو  ومعه  نف�صه،  الدولر  ينهار 
اإىل  الرئي�صية  العاملية  والعمالت 

جانب الهرم الئتماين؟
اأدىل  ذلك.  عن  اإجابة  هناك 
ببيان  الهولندي  املركزي  البنك 
مفاده  املا�صي،  اخلريف  مثري 
ميكن  الذهب  “احتياطيات  اأن 
قيمة  ل�صتعادة  اأ�صا�صا  ت�صبح  اأن 
النظام  ينهار  عندما  العملة 
حينما  اأنه  ذلك  يعني  املايل”. 
الورقية،  العملة  قيمة  تنخف�ض 
املمكن  الوحيدة  العملة  تكون 
العمالت  اأو  الذهب،  هي  تداولها 
يتحدث  ل  عادة  به.  املرتبطة 
لكن  الأمر،  هذا  عن  امل�رشفيون 
هي  البالد  يف  الذهب  احتياطيات 
العملة  كانت  اإذا  ما  حتدد  التي 
اأم  املايل  النهيار  مع  �صتنهار 
الواقع،  يف  ال�صمود.  من  �صتتمكن 
ي�صبه امل�صهد احلايل نهاية العامل 
ما  بال�صبط  وهذا  القت�صادية. 
يقف وراء طباعة البنوك املركزية 
الدولرات  لرتيليونات  الغربية 
العمالت  من  وغريها  واليوروهات 
فهم   جمنونة.  بكميات  الرئي�صية 
ما  عمالتهم،  م�صتقبل  يدّمرون 
حتميا  القت�صادي  النهيار  يجعل 
اللحظة  حتى  لكنهم  عمقا،  واأكرث 
الآن  حتى  النهاية.  تلك  ياأجلون 
فريو�ض  لكن  ممكنا،  ذلك  لزال 
كورونا ي�صع قدرة البنوك املركزية 
على ال�صتمرار يف تاأجيل النهيار 

على املحك.

نقا�س

فريو�سكوروناوتوقفال�سال�سلالتكنولوجيةالعاملية
حذرت وكالة بلومربغ موؤخرا من تاأثري كورونا على توقف ال�سال�سل التكنولوجية العاملية، فما الذي ميكن اأن يحدث بعد ذلك؟

وكالت

القت�صادية  كورونا  فريو�ض  خماطر 
اأكرب بكثري من خماطره على ال�صحة 
اأّن  النا�ض  يهدد  ما  اأخطر  العامة. 
اإىل  الذهاب  من  مينعهم  قد  كورونا 
يعتربونهم  مدرائهم  لأن  عملهم 
امل�صالح  اإفال�ض  ب�صبب  اأو  فائ�صني 

التي يعملون فيه.
    

تاأثري فريو�س كورونا على 
موؤ�سر البور�سات العاملية

خا�صة  �صتتعرث  النا�ض  ماليني  حياة 
ب�صبب  القت�صادية  الناحية  من 
رافق  فقد  كورونا،  فريو�ض  انت�صار 

انت�صاره عا�صفة يف بور�صات العامل
الدولرات  تريليونات  ت�صاقطت 
الأ�صبوع  هذا  خالل  املال  �صوق  من 
لكّن  كورونا،  فريو�ض  انت�صار  ب�صبب 
تتدخل  مل  ما  بداية  جمرد  هذه 
حكومات العامل كما يوؤكد عمر ح�صن 
يف  القت�صادية  بالتنمية  متخ�ص�ض 
اأندبندنت  جريدة  يف  ن�رشه  مقال 
الرئي�ض  ا�صتمر  واذا  الربيطانية، 
يف  متعرثاً  ترامب  دونالد  الأمريكي 
الأزمة  توؤثر  فقد  الأزمة  مع  تعامله 
يف  ثانية  بولية  بالفوز  حظوظه  يف 

اعترب  وقد  املنتظرة.  النتخابات 
 19-Covid فريو�ض  اأن  بايدن  جو 
هو موؤ�رش �صعف ترامب، موؤكداً على 
حاجة بالده اإىل قيادة" ثابتة واعدة" 
هذه  يف  اأمريكا  لحتياجات  تت�صدى 

اللحظة.
فريو�ض  ح�صد  ال�صاعة،  هذه  حتى 
عرب  �صخ�صاً   4،389 اأرواح  كورونا 
الوليات  يف   31 منهم  العامل، 
اأن  املوؤكد  لكن  الأمريكية،  املتحدة 
خا�صة  �صتتعرث  النا�ض  ماليني  حياة 
رافق  فقد  القت�صادية،  الناحية  من 
انت�صاره عا�صفة يف بور�صات العامل، 
وحرب برتودولر بني رو�صيا والعربية 
و�صقوف  النفط  ب�صبب  ال�صعودية 
موجة  تهديدات  وعودة  اإنتاجه، 
باندلع  �صوريا  من  مليونية  هجرة 

القتال يف اإدلب.
وجه  على  ال�صغرية  امل�صالح 
فيما  حية  للبقاء  تكافح  اخل�صو�ض 
هذه  تاركة  التجهيز،  م�صادر  جتف 
التي  املواد  من  عارية  امل�صالح 
الأوىل  بالدرجة  ناجت  وهذا  تلزمها. 
عن توقف حركة ال�صادرات اخلارجة 
وثالث  م�صّدر  اأكرب  وهي  ال�صني  من 
قوة �صناعية يف العامل، وهكذا نعود 
م�صكلة  الكربى-  ال�صني  مل�صكلة 
اجلميع اليوم- وهي احلرب التجارية 

ح�صب  الأبي�ض،  والبيت  بكني  بني 
يف  مقالته  يف  الكاتب  اإليه  ذهب  ما 

ال�صحيفة الربيطانية.
املتخ�ص�ض  ح�صن  عمر  ويعترب 
اأغلب  اأن  القت�صادية  بالتنمية 
اإىل  تنظر  العامل  دول  حكومات 
ل  �صحية  اأزمة  باعتباره  كورونا 
اأزمة اقت�صادية، واحلقيقة اأن الوقت 
زمام  القت�صاديون  لياأخذ  حان  قد 
الوباء  اأن  الأطباء ل�صيما  الأمور من 

بات عاملياً.
اإيطاليا  تخيل  املرء  بو�صع  ولي�ض 
دون  العامل(  اقت�صاد يف  تا�صع  )وهي 
النكما�ض.  قب�صة  يف  وهي  روؤيتها 
العالقة  تاأثر  ي�صعب عدم تخيل  كما 
والوليات  اأوروبا  بني  القت�صادية 
املحال  ومن  الوباء،  بهذا  املتحدة 
هذا  كل  ي�صيف  اأّن  احتمال  ا�صتبعاد 
ينتاب  الذي  الكبري  النكما�ض  اإىل 
احلكومات  تتحرك  مل  ما  العامل 
عما  اأ�صد  وبعزمية  اأ�رشع  بخطى 
الأزمة  بعد  عاماً   12 منذ  عليه  هي 

القت�صادية الكربى عام 2008.
خا�صة  اليوم،  بكثري  اأكرب  املخاطر 
جهود  على  يدل  الأمر  ظاهر  واأن 
عدة  غربية  بدول  لالإ�رشار  من�صقة 
ترامب  �صيا�صات  عن  ولإبعادها 
مي�صي  والتي  الهجومية  التجارية 

بحما�ض لتنفيذها.
ورغم اأن ال�صني حتملت عبء فريو�ض 
القت�صادي  اجلانب  يف  كورونا 
بكني  يف  كثريين  فاإن  والب�رشي، 
يرون اأن اإ�صعاف العالقة بالقت�صاد 
الأمريكي �صيمثل خال�صا من حروب 
يف  تظهر  ل  التي  التجارية  ترامب 

الأفق نهاية لها.

حرب نفط بني رو�سيا 
وال�سعودية

املتخ�ص�ض  ح�صن  عمر  ويرى 
وبالتزامن  اأّنه  القت�صادية  بالتنمية 
اندلعت  كورونا  فريو�ض  اأزمة  مع 
وال�صعودية،  رو�صيا  بني  نفط  حرب 
البلدين  بو�صع  اأن  يبدو  الآن  وحتى 
الذي  الأ�صعار  تراجع  اأعباء  حتمل 
لكّن من  بلغ 30% خالل زمن ق�صري، 
املرّجح اأن �صناعة النفط الأحفوري 
تراجع،  هكذا  تتحمل  لن  الأمريكي 
ال�صناعة  لهذه  املرتفعة  فالتكاليف 
انهيار  مع  �صائعة  اأموالً  �صتكون 
تتمكن  ولن  املت�صارع،  النفط  اأ�صعار 
قدماً  امل�صي  املتحدة من  الوليات 
يف �صناعة النفط الأحفوري. القادم 
يكون  قد  املتحدة  الوليات  يف 
انكما�صاً يف �صناعة النفط الأحفوري، 

واإلغاء  ومكاتبه،  مل�صانعه  وتقلي�ض 
لوظائف كثرية، ما قد يجر انكما�صا 

على م�صتوى الوليات.
الو�صع  ترامب  الرئي�ض  دعَم 
خالل  من  بالده  يف  القت�صادي 
على  فر�صها  �رشيبية  تخفي�صات 
الرواتب امل�صتحقة كما دفع م�صاعدة 
للعمال مقابل كل �صاعة عمل - وهي 
العمل  اأ�صحاب  �صت�صاعد  اإجراءات 
على  �صواء  حد  على  واملوظفني 
املتحدة،  اململكة  يف  اأما  البقاء. 
فقد ك�صف امل�صت�صار ري�صي �صوناك 
اليوم عن "ميزانية كورونا فريو�ض". 
تو�صيع  اجلميع  على  يجب  لكن 
للتعامل  ي�صعون  كانوا  اإن  تفكريهم 
هذا  تغيري  كيفية  مع  �صحيح  ب�صكل 
العن�رش الطارئ للو�صع الراهن عرب 

العامل.

اإعادة �سياغة العالقة بني 
ال�سرق والغرب؟

الأزمة الراهنة لي�صت جمرد فريو�ض 
بل  العاملي،  القت�صاد  اأو  كورونا 
بني  القوة  توازن  عن  احلديث  يدور 
التوازن  هذا  مركز  والغرب.  ال�رشق 
هو  املا�صية  الع�رش  ال�صنوات  خالل 
كاماًل  عقداً  اأم�صت  التي  �صوريا 

اأطراف  اأن  ويبدو  دامية،  حرب  يف 
من  الآن  انتقلوا  قد  احلرب  هذه 
ال�رشاع  اإىل  الوكالة  حروب  مرحلة 
ح�صن  عمر  يعر�ض  كما  القت�صادي 

املتخ�ص�ض بالتنمية القت�صادية.
الآن هي  تنبثق  التي  العظمى  القوى 
رو�صيا وال�صني. وقد �صهد الكثريون 
يف  الباهت  الأمريكي  احل�صور 
تعبيد  اليوم  حتاولن  وهما  �صوريا. 
ميكن  ملا  روؤيتهما  لتمرير  الطريق 
الأقطاب،  متعدد  عاملاً  يكون  اأن 
وبدلً من ال�صماح للوليات املتحدة 
�صوق  بقيادة  ال�صعودية  والعربية 
اأوبك،  منظمة  خالل  من  النفط 
ت�صكيل  اإعادة  وال�صني  رو�صيا  تريد 
توازن  واإعادة  العاملية،  الأ�صواق 

القوى، مبا يخدم منافعهما.
وكي تتعاي�ض مع هذه التغريات، يتعني 
وبريطانيا  املتحدة  الوليات  على 
واآخرين حماية م�صتقبل م�صاريعهم، 
خالل  من  �صغرية،  اأم  كانت  كبرية 
البحث عن فر�صة تفيدهم يف النظام 
اأما  اجلديد،  العاملي  القت�صادي 
اإهمال هذه التغريات ف�صيكون �صاراً 
اأكرث من اإنفلونزا باتت عاملية، ح�صب 
ما ذهب اإليه اخلبري القت�صادي عمر 
ح�صن يف مقالته املن�صورة يف جريدة 

اندبندنت الربيطانية.

خبري اقت�سادي

قتلىكورنااأقلبكثريمناملفل�سنيب�سببه
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  حكيم مالك 

ن�شاطات فكرية وثقافية 
للكبار وال�شغار

 
االفرتا�ضي   الربنامج  هذا  وي�ضم 
اأفريل   3 اإىل غاية  الذي �ضي�ضتمر 
فكرية  فنية،  ن�ضاطات    2020
الذي  البيان  ح�ضب  وثقافية 
على  »الو�ضط«  يومية  حت�ضلت 
عرو�ض  بينها  من  منه   ن�ضخة 
م�رسحية وحكواتي للأطفال ابتداء 
عرب  �ضباحا   10:30 ال�ضاعة  من 
بامل�رسح  اخلا�ضة  اليوتيوب  قناة 
العرو�ض  من  وغريها  الوطني  
جلمهور  املوجهة  امل�رسحية 
البيئة«  �ضديق   : ال�ضغار  الرباعم 
»،«جيل  والع�ضل  بوفرطوطو   »،
االنرتنت«،  و�ضتبث يوميا يف متام 
ال�ضاعة  ال�ضاد�ضة م�ضاء  جمموعة 
اإىل  املوجهة  امل�رسحيات  من 
جي  كم�رسحية  الكبار  جمهور 
حممد  املبدع  للمخرج  اأ�ض  بي 
الأحمد   « و«طر�ضاقة   ، �رس�ضال 
  « ماكبت    « عر�ض  مع  رزاق  
خودي  اأحمد  اجلزائري  للمخرج 
و املقتب�ضة من م�رسحية »ماكبث«  
للكاتب العاملي ويليام �ضك�ضبري ،« 
الزاو�ض  » اقتبا�ض واإخراج كمال 
يعي�ض عن ن�ض للكاتب امل�رسحي 
املجري فرينت�ض كارينتي بعنوان« 
و«املحاكمة«  البوزندورفر«، 
من  كرم  التي  قرمي  جلمال 
خللها ذوي االحتياجات اخلا�ضة 
عبد  للمخرج   « اللك  و�ضليمان 
التي   « و«اأرلوكان  بريرب  الكرمي 
االإبداع   الأيقونة  كتكرمي  خ�ض�ضت 
و  علولة   القادر  عبد  الراحل« 
»حافلة ت�ضري«  للمخرج امل�رسحي 
مع  عياد،   �رسيف  زياين  الكبري 

من   اجلزائري  اجلمهور  متكني 
اإر�ضال قراءاته حول العرو�ض التي 
وت�ضليم  اأح�ضنها  بثها الختيار  يتم 
�ضاحبها جائزة، وذلك عرب الربيد 
بامل�رسح،  اخلا�ض  االلكرتوين 
من  املمتدة  الفرتة  يف   ويقام 
منتدى    ، �ضا   22:00 اإىل   21:00
TNAForum (على   ( امل�رسح 
الر�ضمية،   الفاي�ضبوك  �ضفحة 
حيث يفتح من خلل هذا الف�ضاء 
من  الوطني  امل�رسح  اجلديد  
خلله باب النقا�ض مع املمار�ضني 
يف  والباحثني  والنقاد  واملتابعني 
جمال الفن الرابع حتوال و�ضياغة 
مو�ضوعية  بكل  وللوقوف  فنية، 
على منظومة العرو�ض امل�رسحية 
تاأ�ض�ض  التي  اجلمالية  الإ�ضاءة 
ما�ضيا  اجلزائري  امل�رسح  عليها 
وحا�رسا، وذلك وفق موا�ضيع يتم 

حتديدها م�ضبقا.
م�شابقة  للكتابة امل�شرحية  

للأطفال للوقاية من  كوفيد 
19

 كما �ضيتم تنظيم م�ضابقة للكتابة 
االأطفال  فئة  تخ�ض  امل�رسحية 
حول مو�ضوع »الوقاية من فريو�ض 
الكورونا«، تبث بال�ضوت وال�ضورة، 
بعد اختيار الفائز من طرف هيئة 
الن�ض  �ضاحب  للتتويج  حتكيم، 
اإىل دعم  تهدف  بجائزة،  املختار 
للتناف�ض  املجال  وفتح  املواهب 
الدور  واإبراز  والفني،  االأدبي 
حماربة  يف  للم�رسح  االإيجابي 
واإ�ضهام  الفريو�ض  انت�ضار  تف�ضي 
امل�رسح يف ت�ضجيع االأطفال على 
روح  وغر�ض  امل�رسحية،  الكتابة 
املبدعني  بني  ال�رسيفة  املناف�ضة 
تخ�ضي�ض  مت  ولقد  ال�ضغار 
للم�ضاركة  ال�رسوط  من  جمموعة 

املوجهة  امل�ضابقة  هذه  يف 
من  اجلن�ضني   من  االأطفال  لكل 
خمتلف ربوع الوطن الذين ترتاوح 
اأعمارهم بني 6 �ضنوات و16 �ضنة 
امل�ضاركة  ن�ض  حتديد  مت  حيث 
حول مو�ضوع« اأ�ضاليب الوقاية من 
»كورونا«  فريو�ض  وانت�ضار  تف�ضي 
العربية  اللغة امل�ضتعملة  و�ضتكون 
الف�ضحى واللهجة الدارجة واللغة 
 : لهجاتها  بجميع  االأمازيغية 
املزابية،   ، ال�ضاوية   ، القبائلية 
�رسوط  بني  ومن  الرتقية،وغريها 
امل�ضابقة  البد اأن تتوفر يف الن�ض 
العامة  املقومات  امل�رسحي 
للكتابة الدرامية من وجود احلوار 
وتوزيع  االإخراجية  واالإر�ضادات 
دخول وخروج ال�ضخ�ضيات وتطور 
اإىل  بداية  من  الدرامي  الفعل 

و�ضط فنهاية .
 

برنامج تفاعلي افرتا�شي 
بامل�شرح اجلهوي عبد املالك 

بوقرموح بجاية
 

اجلهوي  امل�رسح  اأعلن   ولقد 
عن  بجاية  بوقرموح  املالك  عبد 
افرتا�ضي  تفاعلّي  برنامج  و�ضع 
وذلك  وثقافية،  فنية  لن�ضاطات 
خلل  من  الر�ضمية  من�ضته  عرب 
و�ضفحة  االإلكرتوين  املوقع 
اليوم  من   ابتداء  الفاي�ضبوك 
والتي   2020 مار�ض   22 االأحد 
ت�ضتمر اإىل غاية 3 اأفريل املقبل،  
وتتمثل يف جمموعة من   العرو�ض 
امل�رسحية امل�ضجلة من ريربتوار 
املالك  عبد   « اجلهوي  امل�رسح 
�ضينني   يف  واملتمثلة   « بوقرموح 
وثيلي�ضا  ودين�ضور  بطوطة  وابن 
»احلدود« ، » حلوينتة«  »كانيبال«،  
لر�ضوم  اإ�ضافة    « الغولة  »حزام 

تاريخية  نبذة  للأطفال  متحركة 
عن امل�رسح اجلهوي عبد املالك 
تخ�ضي�ض  مع  بجاية   بوقرموح 
وخمرجي  ملمثلي  �ضور  عر�ض 
املالك  عبد  اجلهوي  امل�رسح 

بوقرموح بجاية.
 

امل�شرح الوطني اجلزائري يف 
�شطور ...

 
دار  بناء  يف  ال�رسوع  مّت  ولقد 
االحتلل  فرتة  يف  “االأوبرا” 
 1850 ماي  من  بدايًة  الفرن�ضي 
الثالث،  نابليون  ملر�ضوم  تنفيذاً 
غاية  اإىل  االأ�ضغال  وا�ضتمرت 
اإ�رساف  حتت   1853 �ضبتمرب 
“ت�ضارلز  املعماريني  املهند�ضني 
و”جو�ضنت  �ضا�ضرييو”  فريديريك 
الباروكي  الطراز  على  بون�ضارد” 
“اأوبرا  افتتاح  اجلديد.ومّت 
 ،1853 �ضبتمرب   29 يف  اجلزائر” 
م�رسحية  اأول  فيها  وُعر�ضت 
 ،″1853-1830 “اجلزائر  بعنوان 
الفنانني  كبار  ح�ضور  و�ضهدت 

العامليني.
وبتاريخ 19 مار�ض 1882، تعّر�ضت 
اأتى  مهول  حريق  اإىل  االأوبرا 
تت�رّسر  اأن  دون  املبنى،  على 
وقامت  اخلارجية،  اجلدران 
الفرن�ضي  االحتلل  �ضلطات 
العام  يف  بناوؤها  ليعاد  بتهدميه، 
ت�ضميم  على  بُناًء   ،)1883( التايل 
“رميون  الفرن�ضيني  للمهند�ضني 
تيفورو” و”اميانويل غرمونربي”.
اأول  عر�ض  االأوبرا،  و�ضهدت 
 ،1893 �ضنة  جزائرية  م�رسحية 
ل�ضانه”  “�رس  بعنوان  وكانت 
 ،mystère de sa langue
وقام بتج�ضيدها نخبة من قدماء 
�ضنة  اجلزائر.ويف  ثانويات  طلبة 

االحتلل  �ضلطات  كلّفت   ،1937
“راميوند  املهند�ضني  الفرن�ضي، 
تافورو” و”اإميانويل غريمونرباز” 
باإعادة ت�ضميم الواجهة اخلارجية 
للأوبرا، وا�ضتمرت االأ�ضغال لنحو 
اأوبرا  افتتاح  يعاد  اأن  قبل  �ضنتني، 

اجلزائر عام 1939.
حتّول  اجلزائر،  ا�ضتقلل  وبعد 
مقّر  اإىل  االأوبرا  دار  مبنى 
بعد  اجلزائري  الوطني  امل�رسح 
 1963 جانفي   8 يف  التاأميم  قرار 
 ،63/12 رقم  املر�ضوم  مبقت�ضى 
امل�رسح  فرقة  تاأ�ضي�ض  اأقّر  الذي 
وطني  ومركز  اجلزائري،  الوطني 
ومبنا�ضبة  بامل�رسح.  خا�ض 
للمهرجان  اجلزائر  احت�ضان 
 ،1969 �ضنة  االفريقي  الثقايف 
الوطني  امل�رسح  بناية  خ�ضعت 
اجلزائري الأ�ضغال ترميم جديدة، 
اإىل  البناية  اإخ�ضاع  جرى  كما 
�ضنتي  بني  وا�ضعة  ترميم  اأ�ضغال 

1997 و2000.
البناية  ع  ير�ضّ ب�ضطارزي  ا�ضم 
امل�رسح  افتتاح  مت   ولقد 
اأفريل   16 يف  اجلزائري  الوطني 

اإطلق  احلدث  و�ضهد   .2000
الدين  “حمي  امل�رسحي  ا�ضم 
املوؤ�ض�ضة  هذه  على  ب�ضطارزي” 
على  احتفت  التي  امل�رسحية 
مدار �ضهر كامل بتظاهرة “الربيع 
اأعمال  و�ضمحت  امل�رسحي”. 
 2009  ،2003 �ضنوات  يف  الرتميم 
الكربى  القاعة  بتجديد  و2011، 
عن  ف�ضل  كاتب”،  “م�ضطفى 
�ضمح  مما  وال�ضقف،  اجلدران 
اجلزائري  الوطني  للم�رسح 
مبوا�ضلة ن�ضاطاته وا�ضتقبال عدة 

تظاهرات ثقافية وطنية ودولية.
الوطني  امل�رسح  مقّر  وظّل 
اجلزائري يحت�ضن اأغلب االأعمال 
امل�رسحية الكبرية، حيث ا�ضت�ضاف 
العاملية  هذا ال�رسح كربى الفرق 
م�رسح  فرقة  اإىل  بكني،  اأوبرا  من 
البول�ضوي الرو�ضية، مرورا مب�رسح 
االإيطالية،  ميلنو  ملدينة  بيكولو 
الياباين،  امل�رسح  اإىل  اإ�ضافة 
لعدة  ال�ضيمفونية  واالأورك�ضرتات 
م�رسحية  فرق  عن  ف�ضل  بلدان، 
من �ضوريا، م�رس، املغرب، تون�ض 

وغريها.

خ�ش�س امل�شرح الوطني اجلزائري »حمي الدين ب�شطارزي««  ابتداء من اليوم الأحد برنامج تفاعلي ثري   خا�س بالكبار وال�شغار والذي يبث 
عرب موقعه الإلكرتوين و�شفحة الفاي�شبوك الر�شمية ويتما�شى هذا الربنامج مع احلجر املنزيل لل�شعب اجلزائري  كاإجراء احرتازي للوقاية 

واحلد من  انت�شار فريو�س كورونا اأو كوفيد 19 امل�شتجد الذي اأحدث هلعا وخوفا  ب�شبب عدد الوفيات يف خمتلف بقاع العامل  .

تتما�شى مع احلجر املنزيل الحرتازي للجزائريني

امل�ضرح الوطني يواجه "الكورونا" مبن�ضات افرتا�ضية

ملف كورونا 

تركيا ترجئ الأن�ضطة العلمية 
والثقافية ب�ضبب الكورونا

تركيا  اأم�ض  اأول  اأ�ضدرت 
كل  بتاأجيل  مر�ضوماً، 
الفعاليات املرتبطة بالعلوم 
ظل  يف  والفنون،  والثقافة 
الحتواء  احلكومة  م�ضاعي 
االإ�ضابات  عدد  ارتفاع 

بفريو�ض كورونا.
فخر  ال�ضحة  وزير  واأعلن 
الدين قوجة يف وقت متاأخر 
اأم�ض اخلمي�ض، ارتفاع عدد 
اأربعة  اإىل  بالبلد  الوفيات 
من  تبلغ  امراأة  وفاة  بعد 
بالفريو�ض  عاماً   85 العمر 
�ضديد العدوى الذي ي�ضيب 

اجلهاز التنف�ضي.
االإ�ضابات  وارتفعت 
 359 اإىل  البلد  املوؤكدة يف 
اخلمي�ض،  اأم�ض  �ضخ�ضاً 

اأول  عن  االإعلن  منذ 
املا�ضي،  االأ�ضبوع  حالة 
تقريباً  العدد  ويت�ضاعف 

يومياً منذ يوم االأحد.
وقال الوزير اإن تركيا اأجرت 
1981 اختبارا يف 24 �ضاعة 
حتى منت�ضف ليل اخلمي�ض 

جاء 168 منها اإيجابياً.
ال�ضادر  املر�ضوم  وقال 
يوم  الر�ضمية  اجلريدة  يف 
اإرجاء  �ضيتم  اإنه  اجلمعة 
واالأن�ضطة  االجتماعات  كل 
والفنون  بالثقافة  املرتبطة 
املجاالت  من  وغريهما 
امل�ضابهة حتى نهاية اأفريل 

املقبل.
االأنا�ضول  وكالة  ونقلت 
الداخلية  وزير  عن  للأنباء 

اأول  قوله  �ضويلو  �ضليمان 
يف  �ضخ�ض   9800 اإن  اأم�ض 
للحجر  يخ�ضعون  املجمل 
الرئي�ض  وقال  ال�ضحي. 
الرتكي رجب طيب اأردوغان 
اإنه ينبغي للأتراك البقاء يف 
اأ�ضابيع  منازلهم ملدة ثلثة 
على االأقل لكنه مل يطالبهم 

بالتغيب عن العمل.
الرحلت  تركيا  وعلقت 
اجلوية اإىل 20 دولة واأغلقت 
واملقاهي  املدار�ض 
ال�ضلة  وحظرت  واحلانات 
واأرجاأت  امل�ضاجد  يف 
الدوريات  مباريات 
الريا�ضية الرئي�ضية اإىل اأجل 

اإىل م�ضمى.
وكالت

كتب كورونا الإلكرتونية الأعلى مبيعا
انت�ضار  ا�ضتمرار  مع 
القاتل  كورونا  فريو�ض 
 ، العامل  اأنحاء  جميع  يف 
“اأمازون”  موقع  �ضهدت 
زيادة كبرية يف قراءة الكتب 
ذاتًيا  املن�ضورة  الرقمية 
في�ضع  الفريو�ض،  حول 
الكتب  ع�رسات  املوقع 
 ، �ضفحة   100 من  اأقل 
كيفية  حول  ن�ضائح  تقدم 
بفريو�ضات  االإ�ضابة  جتنب 
ذكر  ما  وبح�ضب  الكورونا. 
االإندبندنت”،   ” موقع 
املوجودة  الكتب  كل  اإن 
لي�ضت  االأمازون  مبوقع 
الوقاية  طرق  عن  تتحدث 
ولكن  فقط،  العدوى  من 
بع�ض الكتب ت�ضمل تاأملت 

فريو�ض  من  اال�ضتفادة  يف 
كتاب  �ضبيل  فعلى  كورونا 
ت�ضنيع  كيفية  عن  يتحدث 
وكتاب  يديك،  لـ  مطهر 
اأخرى يتحدث عن نظريات 
فريو�ض  حول  املوؤامرة 
ولكن  ال�ضني  من  ال�ضيطان 
بالفعل  اإزالته  مت  الكتاب 

من موقع االأمازون.
لدى  اأن  املعروف  من 
االأمازون اإر�ضادات �ضارمة 
الذاتي  الن�رس  ق�ضم  يف 
ولكن  االلكرتوين،  للكتاب 
ملحتوى  الهائل  النطاق 
عن  تتحدث  التي  الكتب 
يكافح  بالطبع  كورونا 

ويت�ضدى للفريو�ض.
االأمازون  موقع  وقال 

“لقد  ر�ضمي،  بيان  يف 
البائعني  من  دائًما  طلبنا 
والنا�رسين  واملوؤلفني 
تقدمي معلومات دقيقة عن 
الوبائي،  كورونا  فريو�ض 
تنتهك  التي  تلك  ونزيل 
“يف  م�ضيفا  �ضيا�ضاتنا”، 
اجلزء العلوي من �ضفحات 
موجود  البحث  نتائج 
اململكة  حكومة  اإر�ضادات 
االإ�ضابة  لتجنب  املتحدة 
بفريو�ض كورونا واإجراءات 

احلماية منه”.
اأكملت  بالذكر،  جدير 
ال�رسيري  البحث  ال�ضني 
 ،Favipiravir علي عقار
وهو دواء م�ضاد للفريو�ضات 
�رسيرية  فعالية  اأظهر 

كورونا  فريو�ض  �ضد  جيدة 
وفقا   ،)19-COVID(

ملا ذكره م�ضوؤول �ضيني.
قال ت�ضاجن �ضني مني، مدير 
ال�ضيني  الوطني  املركز 
التكنولوجيا  لتطوير 
لوزارة  التابع  احليوية 
والتكنولوجيا  العلوم 
دواء  فافيبريافري،  اإن 
متت  الذي  االأنفلونزا 
املوافقة عليه لل�ضتخدام 
عام  اليابان  يف  ال�رسيري 
ردود  اأي  يظهر  مل   ،2014
يف  وا�ضحة  �ضلبية  فعل 
التجربة ال�رسيرية، بل جعل 
متلقيه اأقل ا�ضتجابة لفر�ض 

االإ�ضابة بالفريو�ض.
وكالة اأنباء ال�شعر
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م.�س /وكاالت

الأو�ساط  داخل  الراأي  وينق�سم 
الع�سكرية، حول ما اإذا كان يجب 
ت�سق  اأن  الفيدرالية  القوات  على 
طريقها للقيام بذلك، حيث يتوفر 
خا�سة  وحدات  الوليات  حلكام 

للحر�س الوطني.
اأن  “نيوزويك”  جملة  واأو�سحت 
والقوات  الفيدرالية  احلكومة 
مع  التعامل  عن  م�سوؤولة  لي�ست 
حالت الطوارئ املحلية: هذا هو 
وجاء  جداً  منطقي  وهو  القانون 
ال�ستجابة  مهمة  اأن  التقرير  يف 
تتطلب  املدنية  لال�سطرابات 
ميتلكها  ل  قد  خا�سة  براعة 
اإىل  الإ�سارة  مع  اجلي�س،  اأفراد 
تكن  مل  الدفاع  وزارة  خطط  اأن 

�سبيه  �سيناريو  مع  التعامل  تتوقع 
بفريو�س كورونا.

البنتاغون،  يف  للقيادة  وبالن�سبة 
احلر�س  باأن  اعرتاف  هناك 
يكن  مل  اإذا  الأف�سل  هو  الوطني 
قالوا  ولكنهم  عام،  انهيار  هناك 
على  العتماد  ميكن  ل  باأنه 

ب�سبب  لي�س  الوطني،  احلر�س 
نطاق احلاجة، ولكن لأن اأفرادها 
بقية  مثل  للفريو�س  عر�سة  اأكرث 
للجي�س  دليل  وك�سف  ال�سكان. 
اأن  املا�سي  جويلية  يف  نُ�رش 
ميكنه  الذي  هو  وحده  “الرئي�س 
اأن ياأمر القوات الع�سكرية بفر�س 

الدليل  وت�سمن  العرفية،  الأحكام 
باإنه ل يجوز للع�سكر تويل  القول 
اأي وظيفة مدنية ما مل يكن ذلك 
�رشورياً يف ظل ظروف الطوارئ 
القيادة  وك�سفت  ال�سديدة. 
ومقرها  ال�سمالية،  الأمريكية 
ولية كولورادو، عن خطة طوارئ 
“عمليات  تدعى  بها  خا�سة 
ال�سطرابات املدنية” اأو “عملية 
يبلغ  خطة  وهي   ،3502 كونبالن 
طولها مئات ال�سفحات، وتتحدث 
عن جمموعة من املهام الع�سكرية 
املدنية  ال�سلطات  مل�ساعدة 
لال�سطرابات  ال�ستجابة  يف 
اأعمال  هذه  وت�سمل  املدنية، 
والتمرد  العنف  واأعمال  ال�سغب 
والتجمعات غري القانونية واأعمال 

العنف اجلماعية.
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ال�زير املنتدب املكلف بامل�ؤ�س�سات 

تطبيق ر�سمي ملكافحة 
فريو�س كورونا

باملوؤ�س�سات  املكلف  املنتدب  الوزير  دعا 
اأم�س،  وليد،  يا�سني  وامل�سغرة،  النا�سئة 
الر�سمي  التطبيق  حتميل  اإىل  املواطنني 
للحكومة ملكافحة فريو�س كورونا، احلامل 

.»Coronavirus Algérie  « :لال�سم
عرب  له،  من�سور  يف  املنتدب  الوزير  واأورد 
الر�سمية، على فاي�سبوك،  »حملوا  �سفحته 
الر�سمي  التطبيق  الذكية،  هواتفكم  على 
يف  فريو�س  الكورونا  ملكافحة  للحكومة 

اجلزائر«.
�سيمكن  التطبيق  ،اأن  وليد  يا�سني  واأ�ساف 
املعنية،  ال�سلطات  تبليغ  من  اجلزائريني، 
يف حالة ما اأ�سيبوا باأعرا�س املر�س، وهذا 
اإجراء التحاليل ح�سبه، دون  ما �سيمكن من 
جتنب  ق�سد  وذلك  امل�ست�سفى،  اإىل  التنقل 
�سيمكن  اأنه  اإىل  بالإ�سافة  العدوى،  انتقال 
وجد  ما  حالة  يف  تنبيهات  تلقي  من  اأي�سا، 

�سخ�س م�ساب يف جواركم
ال�رشكات  باملنا�سبة،  الوزير  �سكر  يف حني، 
 ”IncubMe“ الأعمال  حلا�سنة  النا�سئة 
اجلبار،  لعملهم  التطبيق،  �سممت  التي 
وا�سعا يف نف�س ال�سياق، رابط التحميل من 

»غوغل بالي«، يف اآخر من�سوره.
مرمي خمي�سة

رونالدو يتلقى نباأ �سارا يف 
احلجر ال�سحي

ماريا  اأن  برتغالية،  �سحفية  تقارير  ذكرت 
الربتغايل  النجم  والدة  اأفيريو،  دولوري�س 
امل�ست�سفى  رونالدو، قد غادرت  كري�ستيانو 
تعر�سها  بعد  اأ�سابيع  قبل  اإليه  نقلت  الذي 
�سحيفة  وبح�سب  دماغية  جللطة 
حاليا  جيدة  ماريا  حالة  فاإن   ،»Record«
ول �سيء يهدد �سحتها ونقلت ماريا البالغة 
اإىل  ال�سهر اجلاري  الثالث من  65 عاما، يف 
اأحد م�ست�سفيات جزيرة ماديرا يف الربتغال، 
بعد تعر�سها جللطة دماغية، وقالت و�سائل 
من  عانت  رونالدو،  والدة  اإن  حينها،  اإعالم 
جتلط  حدوث  عن  ناجتة  دماغية،  �سكتة 
والدته  نقل  نباأ  تلقيه  بعد  ومبا�رشة  دموي 
م�ساركته يف  رونالدو  امل�ست�سفى، قطع  اإىل 
تدريبات فريقه يوفنتو�س، و�سافر اإىل م�سقط 
والدته  بجانب  ليكون  ماديرا،  جزيرة  راأ�سه 
ويتواجد رونالدو حاليا باحلجر ال�سحي يف 
الربتغال، بعد قرار نادي يوفنتو�س بخ�سوع 
121 فردا من اأع�سائه للحجر، عقب ظهور 
اأول حالة فريو�س كورونا بالفريق، اإثر اإ�سابة 
املدافع دانيلي روغاين، قبل اأن ت�سجل حالة 
الفرن�سي  باإ�سابة  اليويف،  �سفوف  يف  ثانية 

بليز ماتويدي.

ب�سبب جائحة ك�فيد- 19

خطة للجي�س الأمريكي لوقف 
ا�سطرابات مدنية حمتملة 

ين�سط احلر�س ال�طني االأمريكي، االآن، يف 20 والية، مع ت�قعات باأن يعلن حكام واليات اأخرى املزيد من 
اإجراءات الط�ارئ ال�سارمة ي�ميًا، ووفقا ملجلة “ني�زويك”، فاإنه يتم اإعداد اجلي�س االأمريكي لت�يل دور اأكرب 
يف اال�ستجابة لفريو�س ك�رونا، مبا يف ذلك املهمة املثرية للجدل املتمثلة يف قمع “اال�سطرابات املدنية” واإنفاذ 

القان�ن، وهي مهمة مل ي�سارك فيها اجلي�س منذ 30 عامًا تقريبًا.

والتعاون  الإخال�س  جمعية  بادرت 
يف  احلجل  بعني  املر�سى  لرعاية 
فريو�س  تف�سي  بعد  امل�سيلة  ولية 
به  الإ�سابة  حالت  وارتفاع  كورونا 
اإىل تنظيم حملة حت�سي�سية وتوعوية 
وقائية عرب الطريق الوطني رقم 08 
كونه ي�سهد حركية كبرية وهذا لفائدة 
اأجل  من   ، امل�سافرين  و  املواطنني 
كوفيد19  كورونا  فريو�س  من  احلد 
يف  النت�سار  يف  بداأ  الذي  امل�ستجد 
غرار  على  العامل   دول  من  العديد 
خالل  من  الوطن  وليات  من  عدد 
الطريق  وعابري  املواطنني  اإر�ساد 
با�ستعمال  اليدين  غ�سل  طرق  اإىل 
املطهرات من خالل تقدمي ن�سائح 
اإ�سافة  كورونا  وباء  وتوجيهات حول 
اإىل توزيع معدات طبية من كمامات 

من  العديد  على  طبية  وقفازات 
املواطنني و توزيع مطويات اإر�سادية 
ن�سائح  على  حتتوي  املو�سوع  حول 
اخلطري  الوباء  هذا  واإر�سادات حول 
وجب  التي  الإجراءات  على  وحثهم 
على املواطن اأن يتحلى بها ملواجهة 
عدوى انتقال هذا الفريو�س بالبتعاد 
بتعليمات  واللتزام  التجمعات  عن 
طالب  كما   ، وال�سالمة  ال�سحة 
باتخاذ  املواطنني  اجلمعية   طاقم 
كافة الإجراءات الحرتازية  لتفادي 
احلفاظ  مقدمتها  يف  و    ، املر�س 
م�ستمر،  ب�سكل  النظافة  عامل  على 
لل�رشورة   اإل  املنزل  مغادرة  عدم  و 
يف  التواجد  جتنب  مع    ، الق�سوى 

الأماكن العامة
خل�سر بن ي��سف 

عني احلجل امل�سيلة 

حمالت حت�سي�س حول فريو�س كورونا

الوطني  الدرك  عنا�رش  متكنت 
ال�ساعة  اأم�س  يف حدود   اأول  ليلة 
�ساحنة  حجز  من   ليال   21:00
مقطورة حمملة ب190 قنطار  من 
كاأعالف  موجهة  كانت  الفرينة  
من  مدعمة  اأنها  رغم  للموا�سي  
بناءا  العملية جاءت    . الدولة  قبل 
عرب  مراقبة  نقطة  تنفيذ  على 
الطريق الوطني رقم 13 الرابط بني 
بلعبا�س،  و�سيدي  تلم�سان  وليتي 
لبلدية  الدوران  مبحور  بال�سبط 
تلم�سان،  جنوب  كلم    80 العري�سة 
كانت  توقيفها   مت  ال�ساحنةالتي 
العري�سة  بلدية  باإجتاه  متوجهة  
نوع  مقطورة  رونو جتر  نوع  وهي  
كانت   ،)TIRSAM( تري�سام 

يف  املاء  راأ�س  بلدية  من  قادمة 
مراقبة  بعد  العري�سة،  بلدية  اجتاه 
الوثائق الإدارية والأجهزة اخلا�سة 
وتفتي�سها  واملقطورة  بال�ساحنة 
مبادة  حمملة  املقطورة  اأن  تبني 
القمح اللني )الفرينة( معباأة باأكيا�س 
وزنها 50 كلغ، بوزن اإجمايل قدر بـ 
ودون  فاتورة  دون  قنطار،   190
�سجل جتاري، على اإثرها مت اقتياد 
ملوا�سلة  الفرقة  مقر  اإىل  ال�سائق 
ال�سيد  اإخطار  مت  كما  التحقيق؛ 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
اأعطى  الذي  الق�سية،  عن  �سبدو 
الق�سية،  يف  حتقيق  بفتح  تعليماته 

مع حجز مادة القمح اللني.
حممد بن ترار

تلم�سان

حجز 190 قنطار من القمح اللني 

قلم جاف24

هراء �سمن 
ال�سوابط ال�سحية

ال�ليد فرج

وهو  تاريخه  يف  الطربي  جرير  ابن  اأورد 
ال�سديق ر�سي  اأبي بكر  يتتاول �سبب وفاة 
معارف  يف  العجب  كاأنه  �سيء   ، عنه  اهلل 
بن  احلارث  مع  اأبوبكر  كان  يقول   ، الطب 
كلدة اأ�سهر اأطباء العرب ، فاأكال طعاما معا 
اأعده يهودي ، و عندما انهيا الطعام ، �سعر 
بكر  لأبي  فقال   ، الطبيب مبغ�س  احلارث 
: والذي بعث �ساحبك باحلق ما اأظننا اإل 

م عام . اأكلنا �ُسّ
تويف  التام  بالعد  باأيامه  عام  مرور  وبعد 

اأبوبكر و احلارث يف نف�س اليوم .
احلارث  الأيام مبهارة  هذه  طبيبا  نريد  ل 
بن كلدة يعرف مدى مفعول �سم اأو فريو�س 
اأوبئة يفك �سيفرة جريوم كورونا  ول عامل 
ال�سالة خلف  ول متفيقها يفتينا يف جواز 
رقم  ي�سهر  خفن�سار  اأو  دحية  اأو  التلفاز 
هو  و  التطوع  مدعيا  الفي�سبوك  هاتفه يف 
يرتب�س طرائده التافهة مثله لإ�سباع نزواته 
الدنيئة متنا�سيا انه حديث العام و اخلا�س 

يف عامل �سيرباين ل يرحم .
لقد اأ�سبحنا يف و�سطها و العامل مل يجد اإل 
رفع يديه لل�سماء ، لكن اإمياين باأن الن�ساء و 
الرجال احلقيقيني هم من �سوف يت�سدون 
التي  العاملية  اجلائحة  لهذه  وقول  فعال 

هددت بني الب�رش دون ا�ستثناء .
و  بالعنرتيات  يكون  لن  اليوم  التحدي  اإن 
الهراء الذي طغى على توا�سلنا و منتدياتنا 
بل �سحذ الهمم و جتميع اجلهد يف التوعية 
بل�سان  و  واحدة  كلمة  الكل  و  الت�سامن  و 
يف  جناتنا   : واحدة  امراأة  و  واحد  رجل 
البقاء يف بيوتنا . حبنا اليوم يف بعدنا عن 

بع�س ، حريتنا يف احتبا�سنا .
بيننا.  تف�سل  الجتماعية  امل�سافات 
ل  اأج�سامنا   على  يحجر  ال�سحي  احلجر 
عن  تبعدها  لن  و  وعقولنا  قلوبنا  على 

بع�سها كورونا.

العلماء يحددون اأ�سباب 
الوفاة بفريو�س كورونا

الإ�سابة  عند  الوفاة  �سبب  حتديد  اأجل  من 
بفريو�س كورونا در�س علماء الطب يف ال�سني 
مدينة  يف  خطرة  بحالة  مري�سا   191 بيانات 
ووهان تويف 54 منهم، نتيجة اأ�سابتهم بالتهاب 
من   %80 اأن  لالأطباء  ات�سح  وقد  حاد.  رئوي 
 2-Sars-CoV كورونا  بفريو�س  امل�سابني 
كاأمل  تظهر  التي  املر�س  اأعرا�س  يتحملون 
اأعرا�س  اإىل  وتتطور  احلنجرة  يف  ب�سيط 
هوؤلء  احلمى،  ترافقها  ال�سديدة  الإنفلونزا 
املنزل  ظروف  يف  ذاتيا  يتعافون  املر�سى 
امل�سبب  الفريو�س  ولكن  م�ساعدة طبية.  دون 
امل�سابني،  من   %20 رئتي  يف  يعلق  للمر�س 
واأحيانا  طبية،  رعاية  اإىل  يحتاجون  لذلك 
با�ستخدام  مكثفة  طبية  عناية  اإىل  يحتاجون 
لعاملي  يكون  وهنا  ال�سناعي،  التنف�س  جهاز 
يف  حا�سما  دورا  املزمنة  والأمرا�س  العمر 
الوفيات  ن�سبة  اأن  ات�سح  فقد  الوفاة،  �سبب 
اأعمارهم فوق 80 �سنة بلغت %25.  بني الذين 
واكت�سف الأطباء اأن ال�سبب الرئي�سي امل�سبب 
لوفاة امل�سابني بفريو�س كورونا هو اللتهاب 
مينع  ما  معا،  الرئتني  ي�سيب  الذي  الرئوي 
ح�سول اجل�سم على كمية الأك�سجني الالزمة، 
ونتيجة لذلك تتوقف اأع�ساء اجل�سم عن القيام 

بوظائفها، وبالتايل وفاة ال�سخ�س امل�ساب.

ال�سابق  الربازيلي  الدويل  ينتظر 
حتديد  ال�سرب  بفارغ  رونالدينيو، 
يف  املقبلة  الفرتة  خالل  م�سريه 
مت  اأن  بعد  باراغواي،  بدولة  �سجن 
البالد  دخول  ب�سبب  عليه  القب�س 

بجواز �سفر مزور.
وقالت �سبكة »ESPN« اإن رونالدينيو 

وهي  بتعلم حرفة جديدة  الآن  يقوم 
اآخرين،  نزلء  مع  اخل�سبية  النجارة 
منتظرا النتهاء من حماكمته اإ�سافة 
الربازيلي  النجم  يلعب  ذلك  اإىل 
العامل  يف  لعب  اأف�سل  رونالدينيو 
اإذ  يومي،  ب�سكل  القدم  كرة  مرتني، 
حمب�سه  يف  بدوره  الفوز  من  متكن 

بالباراغواي، بعد ت�سجيله 5 اأهداف، 
من  العديد  �سناعة  اإىل  بالإ�سافة 
الأهداف الأخرى واألقي القب�س على 
ب�سبب  روبرتو،  و�سقيقه  رونالدينيو 
بجوازي  باراغواي  دولة  دخولهما 
عمل  يف  للم�ساركة  مزورين،  �سفر 

خريي.

لقي 12 �سخ�سا حتفهم واأ�سيب 16 
اخلطورة  متفاوتة  بجروح  اآخرون 
�سجلت  مرور  حوادث  �سبعة  يف 
خالل ال 48 �ساعة الأخرية، ح�سب 
ما اأورده اأم�س ال�سبت بيان للحماية 
املدنية. ومت ت�سجيل اأثقل ح�سيلة 

على م�ستوى ولية الوادي بوفاة 04 
اأ�سخا�س و اإ�سابة 01 اآخر بجروح 
و  �ساحنة  بني  ا�سطدام  اثر  على 
على  اخلفيف  الوزن  من  �سيارة 
الطريق الوطني رقم 03 ببلدية اأم 

الطيور دائرة املغري.  

داخل ال�سجن يف باراغ�اي

رونالدينيو يتعلم حرفة جديدة 

خالل ال 48 �ساعة االأخرية

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح12 �سخ�سا

د�سنت  اأنها  غوغل  �رشكة  اأعلنت 
اأمريكا  على  يركز  اإلكرتونيا  موقعا 
ويحتوي على معلومات ب�ساأن الفح�س 
يف  بكورونا،  املتعلقة  والإر�سادات 
م�سعى لإبطاء انت�سار الفريو�س هناك.

الرئي�س  بيت�ساي،  �سندار  وكان 
من�سور  يف  قال  قد  لغوغل،  التنفيذي 
ال�رشكة  اإن  اأ�سبوع  قبل  الإنرتنت،  على 
تتعاون  عمالق  بحث  ملحرك  املالكة 
موقع  لتد�سني  الأمريكية  احلكومة  مع 

اجلاري.  مار�س   16 بحلول  اإلكرتوين 
تغري  بعد  تاأجل  املوقع  تد�سني  لكن 
وقالت  والوطنية  املحلية  الإر�سادات 
هذا  املوقع  �ستطلق  اإنها  ال�رشكة 
دوت  )غوغل  موقع  ويحتوي  الأ�سبوع  
وروابط  موارد  على   )19 كوم/كوفيد 
للمر�س  امل�سبب  الفريو�س  على  تركز 
اإنه  ال�رشكة  وقالت  القاتل،  التنف�سي 
مزيد  يف  اأخرى  بلغات  متاحا  �سيكون 

من البلدان يف غ�سون الأيام املقبلة.

»ك�فيد 19«

 موقع اإلكرتوين خا�س بفريو�س »كورونا«

درا�سة �سينية

زمرة الدم الأكرث عر�سة للتقاط كورونا 
الأفراد  اأن  �سينيون  اأكادمييون  وجد 
اأكرث  هم   A الدم  زمرة  اأ�سحاب 
كورونا  بفريو�س  لالإ�سابة  عر�سة 
الزمرة  باأ�سحاب  مقارنة  اجلديد، 
اأُجريت  التي  الدرا�سة  ووجدت   .O
اأن  يف ووهان، مركز تف�سي املر�س، 
 A الدم  زمرة  اأ�سحاب  الأ�سخا�س 
-COVID من  للوفاة  عر�سة  اأكرث 
19 ويف عموم ال�سكان، تعد زمرة الدم 
 A من  �سيوعا  اأكرث   )%34 )نحو   O
)نحو 32%(، ومع ذلك، من بني مر�سى 

زمرة  اأ�سحاب  فاإن   19-COVID
O ميثلون 25% فقط، يف حني  الدم 
ي�سكلون   A الدم  بزمرة  املر�سى  اأن 
زمرة  اأ�سحاب  الأفراد  و�سّكل   .%41
 )%25( الوفيات  ربع  نحو   ،O الدم 
ي�سّكل  طبيعي،  وب�سكل  الدرا�سة.  يف 
 O الدم  زمرة  اأ�سحاب  الأ�سخا�س 
ووهان،  يف  النا�س  من   %32 نحو 
املثرية  العالقة  فح�س  بعد  يتم  ومل 
اأكادمييني  قبل  من  هذه،  للجدل 

اآخرين يف مراجعة الأقران



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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