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حمكمة  القليعة 

تاأجيل ق�سية كرمي طابوا اإىل
 06 اأفريل املقبل

حممد بن ترار

ك�صفت م�صادر مقربة من  حمكمة 
تاأجيل  حماكمة  القليعة عن 
النا�صط ال�صيا�صي  ورئي�س احلزب 
قيد  الدميقراطي  االجتماعي 

�صبيحة  كرمي  طابو  التاأ�صي�س 
اأم�س   االثنني  اىل  يوم  ال�صاد�س 
االأوىل  الق�صية  املقبل  يف  ابريل 
التي كان قد  اأوقف من اجلها يوم 
10 �صبتمرب املا�صي  وا�صتفاد من 
غرفة  قبل  املوؤقت  مكن  االإفراج 

يوم  تيبازة  ق�صاء  مبجل�س  االتهام 
25 �صبتمرب 2019 .

املفرو�س  اأن  وكان  من  هذا 
ق�صم  امام  طابوا  كرمي  ميتثل 
اأم�س  القليعة  مبحكمة  اجلنح 
املتعلقة  الق�صية  يف  االثنني 

اجلي�س  معنويات  اإ�صعاف  بتهمة 
التهمة  ال�صعبي  وهي  الوطني 
طابوا  كرمي  اجلها  من  اأودع  التي 
قا�صي  قبل  احلب�س  املوؤقت  من 
يوم  القليعة  التحقيق لدى حمكمة 

12 �صبتمرب 2019 .

اجلزائر 

تاأهب ملواجهة غزو مرتقب 
للجراد ال�سحراوي 

ت�صتعد اجلزائر وجريانها من دول املنطقة املغاربية حلملة مكافحة مبكرة 
�صد اجتياح حمتمل للجراد ال�صحراوي ابتداء من اكتوبر القادم، ح�صب ما 
اأفاد به م�صوؤول �صامي مبكتب منظمة التغذية و الزراعة الفاو باجلزائر يف 

مقابلة مع واأج .
باأن  كبري  احتمال  ،هناك  لدينا  املتاحة  اجلوية  االأر�صاد  معطيات  »ح�صب 
افريقيا  غرب  دول  �صيغزو  اأفريقيا،  ب�رشق  املحا�صيل  دمر  الذي   ، اجلراد 
الدكتور  اكتوبر، يقول  اإفريقيا خالل  اإىل دول �صمال  اأن ي�صل  يف جوان قبل 
حممد االأمني حموين، االأمني التنفيذي لهيئة مكافحة اجلراد ال�صحراوي يف 
املنطقة الغربية )غرب و �صمال غرب افريقيا( التابعة ملكتب منظمة االأغذية 

والزراعة لالأمم املتحدة )فاو(.
و تابع حموين يقول » رغم اأن الو�صع هادئ للغاية اإىل حد االآن ، فاإننا ن�صتعد 
ملواجهة و�صول اأ�رشاب اجلراد »،،موؤكدا اأن التعبئة املبكرة ملكافحته �صتقلل 
من املخاطر البيئية واالجتماعية واالقت�صادية لهذه االآفة يف املنطقة و يف 
�رشحه للم�صار الطبيعي للجراد ال�صحراوي ، اأو�صح ذات املخت�س اأنه خالل 
الفرتة احلالية، يحت�صد اجلراد يف منطقة �رشق اأفريقيا ، حيث تكون الظروف 

الطبيعية  مواتية للغاية لتكاثره. 

ما بني 15 و 21 مار�س اجلاري

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 
35 �سخ�سا 

حوادث  يف  متفاوتة  بجروح  اآخر   1183 واأ�صيب  م�رشعهم  �صخ�صا   35 تويف 
مرور �صجلت يف الفرتة املمتدة ما بني 15 و 21 مار�س اجلاري عرب مناطق 
م�صالح  االثنني  اأم�س  اأوردتها  اأ�صبوعية  ح�صيلة  ح�صب  الوطن،  من  متفرقة 
احلماية املدنية و�صجلت اأثقل ح�صيلة بوالية جيجل حيث تويف 6 اأ�صخا�س 
اإثر  على  اال�صت�صفائية  املراكز  اإىل  وحتويلهم  ا�صعافهم  مت  اآخر،   50 وجرح 
وقوع 31 حادث مرور كما قامت وحدات احلماية املدنية، خالل ذات الفرتة، 

باإخماد 609 حريق يف 897 تدخل منها منزلية �صناعية وحرائق خمتلفة.

يف زمن »كورونا«

وكالت الأزياء العاملية تنتج 
الكمامات!

»كريجن«  جمموعة  قالت 
من  الثنني  الفرن�صي  ال�رشيك 
هما  العاملية  االأزياء  بيوت 
و«بالن�صياغا  لوران«  »�صان 
اإعداد  يف  �صي�رشعان  اإنهما 
على  للتغلب  للوجه  كمامات 
فريو�س  اأزمة  خالل  نق�س  اأي 
كريجن  �رشكة  وقالت  كورونا 
متتلك  والتي  باري�س،  ومقرها 
اأي�صا ماركة جيو�صي االإيطالية، 
وبالن�صياجا  لوران  �صان  اإن 
�صي�رشعان يف ت�صنيع الكمامات 

لالإجراءات واملواد  الر�صمية  يف م�صانعهما مبجرد احل�صول على املوافقة 
اخلا�صة بالت�صنيع واأو�صحت كريجن اأنها �صتقدم اأي�صا لقطاع ال�صحة الفرن�صي 
ثالثة ماليني كمامة طبية تعتزم �رشاءها وا�صتريادها من ال�صني واإ�صارت اإىل 
اأن جيو�صي �صتنتج وتقدم اأي�صا على �صبيل التربع 1.1 مليون كمامة و55 األف 
�صرتة طبية الإيطاليا واأدى ت�صاوؤل خمزون اأدوات احلماية ال�صحية يف اأنحاء 
فرن�صا اإىل حالة من الغ�صب بني االأطباء، وهي نف�س احلالة التي تكررت يف 

اإ�صبانيا واإيطاليا. 

اأم�س،  اإيتوزا،  حافالت  اأطلقت 
م�صتخدمي  لنقل  خا�صا  برناجما 

قطاع ال�صحة لوالية اجلزائر.
االإجراءات  اإطار  يف  ذلك  ياأتي 
كورونا،  لوباء  للت�صدي  امل�صتعجلة، 
الرامية اإىل تنظيم عملية نقل لفائدة 
الطبي،  وال�صبه  ال�صحة  م�صتخدمي 
النقل  حركة  توقف  فرتة  خالل 

فريو�س  انت�صار  ب�صبب  اجلماعي 
كورونا باجلزائر.

النقل احل�رشي  اأعلمت موؤ�ص�صة  وقد 
يف  اجلزائر،  ملدينة  احل�رشي  و�صبه 
الهياكل  م�صتخدمي  كافة  لها،  بيان 
النقل  عملية  انطالق  عن  الطبية،  
على  االثنني،  اأم�س  من  ابتداء 
ال�صاد�صة �صباحا، وهذا وفق  ال�صاعة 

من  �صيمكن  الذي  التايل  املخطط 
خمتلف  من  ال�صحة  موظفي  نقل 
للعا�صمة  امل�صافرين  نقل  حمطات 
�صاحة  ماي،  اأول  حمطة  غرار  على 
احلرا�س،  عكنون،  بن  ال�صهداء، 
درقانة،  الكاليتو�س،  طاية،  عني 
توتة،  بئر  ح�صن،  بابا  درارية،  دويرة، 
عني  براقي،  العا�صور،  خراي�صية، 

كما  املناطق.  من  وغريها  البنيان، 
بيانها،  اآخر  يف  املوؤ�ص�صة،  اأو�صحت 
اخلا�صة  ال�صبكة  هذه  م�صتخدمي  اأن 
من املوا�صالت، جمربون على تقدمي 
متنع  اأنها  خا�صة  املهنية،  بطاقتهم  
اآخرين، غري  اأ�صخا�س  نقل  باتا  منعا 

م�صتخدمي الهياكل ال�صحية.
مرمي خمي�سة

يف والية اجلزائر

»ايتوزا« تطلق برناجما لنقل م�ستخدمي قطاع ال�سحة

خبر في 
صورة

تب�سة

تفكيك �سبكة تخت�ص يف 
املتاجرة بالقطع الأثرية 

متكنت فرقة قمع االإجرام التابعة مل�صلحة ال�رشطة الق�صائية باأمن 
والية تب�صة من و�صع حد لن�صاط �صبكة تتكون من اأربعة اأ�صخا�س 
تخت�س يف املتاجرة غري ال�رشعية بالقطع االأثرية وتهريبها، ح�صبما 
علم اأم�س االثنني من خلية االت�صال والعالقات العامة بذات ال�صلك 
االأمني واأو�صح ذات امل�صدر اأن هذه العملية مكنت من حجز ما ال 
يقل عن 599 قطعة نقدية اأثرية تعود اإىل احلقبة الرومانية اإ�صافة 

اإىل معدات ت�صتخدم يف التنقيب عن االآثار ومركبتني.

�سركة في�سبوك 

حتديث لتطبيق »ما�سنجر« للم�ساعدة يف مكافحة فريو�ص كورونا
االأمريكية  »في�صبوك«  �رشكة  اأكدت 
لتطبيق  حتديثات  جملة  طرحها  عن 
مكافحة  يف  للم�صاعدة  »ما�صنجر« 
»كوفيد-19«،  كورونا  فريو�س  تف�صي 
يف  �صت�صاهم  التقنية  هذه  اأن  مو�صحة 
الفريو�س  عن  دقيقة  معلومات  ن�رش 
ربط  على  التقنية  تلك  �صت�صاعد  كما 
ال�صحية  املنظمات  مع  املطورين 
جمانا ملنع انت�صار املعلومات اخلاطئة 

ب�صاأن الفريو�س ب�صورة متزايدة.
ما�صنجر«  »في�صبوك  تطبيق  و�صيعمل 

ال�صحية  املنظمات  م�صاعدة  على 
املتحدة  االأمم  ووكاالت  احلكومية 
املطورين  مع  التعاون  على  ال�صحية 
خدمة  ا�صتخدام  من  يتمكنوا  حتى 
االجتماعية  ال�صبكة  على  الر�صائل 
على  والرد  دقيقة  معلومات  مل�صاركة 
التقنية  تقدمي  ومت  النا�س  اأ�صئلة 
اأعلنت  الذي  نف�صه  اليوم  يف  اجلديدة 
ووزارة  االأرجنتينية  ال�صحة  وزارة  فيه 
االبتكار اأنها تطلق جتربة جديدة على 
اجلمهور  اأ�صئلة  عن  لالإجابة  ما�صنجر 

وتقدمي امل�صورة حول الفريو�س.
املتحدة  االأمم  منظمة  وت�صتخدم 
اخلدمات  ووزارة  اليوني�صف،  للطفولة، 
وغريهم  الباك�صتانية  الوطنية  ال�صحية 
لتقدمي  ما�صنجر  املنظمات  من 
التاجية  الفريو�صات  حول  معلومات 
وتعاونت في�صبوك ما�صنجر مع �رشكة /
هاكاثون ديفبو�صت/ لت�صجيع املطورين 

على بناء 
التي  املرا�صلة  من�صة  على  اأدوات 
االبتعاد  مثل  ق�صايا  تعالج  اأن  ميكنها 

التي  بعد  عن  والتعليم  االجتماعي 
ظهرت ب�صبب الفريو�س و كذلك اأمرا�س 
اجلهاز التنف�صي التي ي�صببها الفريو�س 
/ التكنولوجيا  �رشكة  ان  بالذكر  جدير 
خا�صا  اإخباريا  ق�صما  طرحت  اأبل/ 
�صمن  وذلك   /19 /كوفيد  ا�صم  يحمل 
تطبيق /اأبل نيوز/ يف حماولة مل�صاعدة 
االأ�صخا�س يف احل�صول على حتديثات 
فريو�س  انت�صار  حول  موثوقة  اإخبارية 
كورونا بهدف احلد من انت�صار االأخبار 

امل�صللة.
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اجلوية  اخلطوط  اأعلنت 
اجلزائرية، اأم�س، عن تعليق كلي 
للم�صافرين،  التجارية  للحركة 

التعليق  من  ا�صتثنت  حني  يف 
احلركة اجلوية اخلا�صة بطائرات 
تغريدة  وح�صب  ال�صحن. 

تويرت،  على  اجلزائرية  للجوية 
متواجد  اجلوي  اأ�صطولها  فان 
تطبيقا  املطار،  اأر�صية  على 

بالت�صدي  املتعلقة  لالإجراءات 
للوباء العاملي »كورونا«.

مرمي خمي�سة

اآر اأجلريي

الإبقاء على احلركة اجلوية اخلا�سة بطائرات ال�سحن فقط

تخ�سي�ص اأماكن للمواطنني 
لتنظيف الأيدي  يف و�سط العا�سمة



وزير ال�صحة عبد الرحمان بن بوزيد

بروتوكول عالج جديد �أ�سا�سه 
دو�ء جديد منتج حمليا

ك�صف وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات, عبد الرحمان بن بوزيد, م�صاء اأم�س االثنني, اأنه 
تقرر »و�صع حيز التنفيذ بروتوكول عالج جديد اأ�صا�صه دواء جديد منتج حمليا«, يتم و�صفه حلاالت 

االإ�صابة املوؤكدة.
م.�س

وقال بن بوزيد يف لقاء �إعالمي 
بع�ض  لتجارب  »��ستناد�  �أنه 
�لعلمية  �للجنة  قررت  �لدول 
بروتوكول  �لتنفيذ  حيز  و�سع 
عالج جديد �أ�سا�سه دو�ء جديد 
منتج حمليا وم�ستورد �أي�سا, يتم 
و�سفه حلالت �لإ�سابة �ملوؤكدة 
بالكميات  حاليا  متوفر  وهو 

�لكافية«.
عن  باملنا�سبة  �لوزير  وك�سف 
»م�ستمرة«  جتديد  عملية 
�ملركزية  �ل�سيدلية  ملخزون 
با�ستور  ومعهد  للم�ست�سفيات 
�جلز�ئر بالتن�سيق مع �لقطاعات 
�لأخرى وطبقا لتوجيهات رئي�ض 
�جلمهورية و�لوزير �لأول, وهذ� 
بف�سل كل �لت�سهيالت, على حد 
�حلكومة  �عتمدتها  �لتي  قوله, 

لعملية ��ستري�د هذه �ملو�د ,كما 
»مت  �أنه  �ل�سياق  هذ�  يف  �أو�سح 
تن�سيب« خلية لدى �لوزير �لأول 
�أنه  معلنا  �لعملية,  بهذه  تتكفل 
�لإجر�ء�ت  كل  من  �لنتهاء  مت 
�لتح�سريية لفتح ثالثة ملحقات 
لت�سخي�ض  با�ستور  ملعهد 

فريو�ض كوفيد 19.
ملحقة  �أن  بوزيد  بن  و�أكد 
�خلدمة  حيز  دخلت  وهر�ن 

�بتد�ء من �أم�ض �لثنني يف حني 
�ستكون  ق�سنطينة  ملحقة  �أن 
و�أن  �لأربعاء  يوم  �خلدمة  حيز 
يف  �ستنطلق  ورقلة  ملحقة 
�لقادم  �لأ�سبوع  خالل  �خلدمة 
ويف هذ� �خل�سو�ض, �أر�د �لوزير 
�أن  قائال  �ملو�طنني  طماأنة 
خالل  من  كليا  جمندة  �لدولة 
�لوباء  للت�سدي لهذ�  موؤ�س�ساتها 
�لعاملي, ملحا على �أنها »قادرة« 

على و�سع حد لتف�سي �لوباء �إذ� 
مت �حرت�م قو�عد �لنظافة �لتي 

يو�سي بها �خلرب�ء. 
يفوت  مل  �أخرى,  جهة  ومن 
للتعبري  �ل�سانحة  �مل�سوؤول  ذ�ت 
�لأعمال  رجال  لكل  �سكره  عن 
وم�سوؤولو �ملوؤ�س�سات يف �لقطاع 
عملهم  على  و�خلا�ض  �لعام 
يوميا  »ن�سهده  �لذي  �لت�سامني 
�لعمليات  قال,  كما  خالل,  من 

ومر�كز  للم�ست�سفيات  �لتربعية 
�حلجر �ل�سحي«.

�إىل  �سكره  عن  عرب  كما 
�ملجتمع  وممثلي  �جلمعيات 
�ملدين على عملهم �لتح�سي�سي, 
لأعو�ن  �خلا�سة  �لتحية  مقدما 
وجمعيات  �لنظافة  وم�سالح 
�لبيئة على كل حمالت �لنظافة 
وقف  بهدف  بها  يقومون  �لتي 

�نت�سار �لوباء.  
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ملواجهة الفرتة ال�صعبة التي متر بها البالد جراء كورونا

�لكنا�س ينا�سد �لنخب �لوطنية بكل �أطيافها حتمل م�سوؤولياتهم 
�لوطني  �ملجل�ض  نا�سد 
�أم�ض   �لعايل  �لتعليم  لأ�ساتذة 
بكل  �لوطنية  ,�لنخب  �لثنني 
م�سوؤولياتهم  حتمل  �أطيافها 
�أمام  و�لإن�سانية  �لوطنية 
�لوطن و�لتاريخ يف هذه �لفرتة 
�لبالد  بها  متر  �لتي  �لع�سيبة 
كورونا  وباء  �نت�سار  جر�ء 

�مل�ستجد �لعاملي.
�جتماع  توج  بيان  يف  وجاء 
�مل�سغر  �لوطني  �ملكتب 
لتد�ر�ض  �لوطني  للمجل�ض 
�لتي  �جلائحة  م�ستجد�ت 
و�لعامل  �جلز�ئر  �أ�سابت 
�لإعالن  بعد  خا�سة  باأ�رسه, 
�جلز�ئر  دخول  عن  �لر�سمي 
ملكافحة  �لثالثة  �ملرحلة 
وباء كورونا �مل�ستجد �لعاملي 
�جلز�ئر  مبد�أ  من  ,و�نطالقا 

كل  قبل  �ملو�طن  وحياة  �أول 
�سيء, ودعما مل�ساعي �لقيادة 
�ل�سيد  ر�أ�سها  وعلى  �لوطنية 
رئي�ض �جلمهورية وجمهود�ته, 
�تخاد  �لوطني  �ملكتب  قرر 
عدد من �لجر�ء�ت و�لتد�بري 
�لوطنية  �لنخب  منا�سدة  منها 
�لعلماء,  �أطيافها  بكل 
�لأ�ساتذة, �لأطباء و �ملفكرين, 
رجال �لدين, �لكتاب, �لأدباء, 
و�لإعالميني,  �لفنانني 
�لوطنية  م�سوؤولياتهم  لتحمل 
و�لإن�سانية �أمام �لوطن و�لتاريخ 
�لتي  �لع�سيبة  �لفرتة  هذه  يف 
دعت  �لبالد. كما  بها  متر 
�أ�ساتذة  من  �جلامعية  �لأ�رسة 
�إىل  للتجنيد  وعمال  وطلبة 
�ملجتمع  مبادر�ت  جانب 
�لوطنية  �لقوى  وكل  �ملدين 

و�مل�ساهمة  وتاأطريها,  �حلية 
خماطر  من  �لتوعية  ن�رس  يف 
�ىل  بالإ�سافة  �لوباء,  هذ� 
دعوة مدر�ء و�أع�ساء �ملخابر 
�لوطن,  جامعات  بكل  �لعلمية 
و�لعلمية  �لعملية  للم�ساركة 
من  �لوطني  �ملجهود  يف 
�لوباء  هذ�  من  �لوقاية  �أجل 
من  طلبت  كما  �لقاتل 
�إىل  �جلامعات  �إد�ر�ت 
عمل  كل  وت�سهيل  �لتعاون 
�لوطني  �ملجهود  يف  ي�سب 
كورونا. ويف  وباء  ملحاربة 
هذه  �كدت  �لطار  نف�ض 
فروعها  كافة  �أن  �لنقابة 
و�ملر�كز  �جلامعات  كل  يف 
�لعليا  و�ملد�ر�ض  �جلامعية 
�خلاليا  لدعم  جمندة  تبقى 
�لتح�سي�سية �لتي مت تن�سيبها 

�ملوؤ�س�سات  م�ستوى  على 
وباء  للتوعية �سد  �جلامعية, 
�أن  على  �مل�ستجد,  كورونا 
للمكتب  دورية  تقارير  تقدم 
ن�ساطها  حول  �لوطني 
م�سرية �ىل �ن جل�سة �ملكتب 
تبقى  �مل�سغر  �لوطني 
�للجنة  دعوة  مع  مفتوحة 
و�ملجل�ض  �لوطنية  �لإد�رية 
�لوطني للبقاء يف حالة تاأهب 
�لخري  �لنقابة  ق�سوى وعرب 
عن ��ستعد�دها للم�ساركة يف 
م�سرتك  وطني  جمهود  �أي 
كما  �لوباء,  هذ�  ملكافحة 
كل  رفقة  نف�سها  ت�سع 
جامعات  كل  يف  فروعها 
�جلز�ئر  خدمة  يف  �لوطن 

و�سعبها وحكومتها.
باية ع 

البليدة

ح�سور م�سالح �لأمن جميع مر��سيم دفن �ملوتى �إجباري 
�لتنظيم  مديرية  �أبرقت 
و�ل�سوؤون �لعامة بولية �لبليدة 
جديدة  تعليمة  �لإثنني  �أم�ض 
�لبلديات  روؤ�ساء  جلميع 
تعلمهم  بالولية  و�لدو�ئر 
فيها باجبارية ح�سور م�سالح 
�لأمن �بتد�ء من �أم�ض �لثنني 
جلميع مر��سيم دفن �ملوتى, 
م�سالح  لدى  علم  ح�سبما 
خمتلف  �إطار  ففي  �لولية 
�لتد�بري �لوقائية �لتي �أقرتها 
م�سالح �لولية لتفادي تف�سي 

فريو�ض كورونا )كوفيد -19( 
و  �لتنظيم  مديرية  �أمرت 
�لعامة جميع روؤ�ساء  �ل�سوؤون 
باإعالم  �لدو�ئر  و  �لبلديات 
�ملخت�سة  �لأمنية  �مل�سالح 
�لرخ�ض  منح  عند  �إقليميا 
�خلا�سة بدفن �ملوتى بهدف 
�لتد�بري  �تخاذ  من  متكينها 

�لالزمة.
�مل�سادر  ذ�ت  �أحلت  كما 
�نتباه  لفت  �رسورة  على 
�ملتويف  �ل�سخ�ض  عائلة 

م�سالح  �إعالم  باإجبارية 
�إقليميا  �ملخت�سة  �لأمن 
بغر�ض  �لدفن  ووقت  مبكان 
متكينهم من ح�سور مر��سيم 
لذ�ت �مل�سادر  وفقا  �لدفن, 
�لولية  م�سالح  �أن  يذكر 
بد�ية  منذ  �أقرت  قد  كانت 
�لتي  �ل�سحية  �لأزمة  هذه 
و  عام  ب�سكل  �لبالد  بها  متر 
حزمة  خا�سة  ب�سكل  �لولية 
و�لقر�ر�ت  �لإجر�ء�ت  من 
�نت�سار  لتفادي  �لحرت�زية 

كورونا,  فريو�ض  عدوى 
بغلق  منها  تعلق  ما  ل�سيما 
�لتجارية  �ملحالت  جميع 
�ملو�د  بيع  با�ستثناء حمالت 
�لغذ�ئية وكذ� غلق �لف�ساء�ت 
للجمهور  �مل�ستقطبة 
ن�ساط  تعليق  �إىل  بالإ�سافة 
�لأ�سو�ق �ليومية و�لأ�سبوعية 
بو��سطة  �لتنقل  منع  وكذ� 
وكذ�  �لنارية  �لدر�جات 

حافالت نقل �مل�سافرين.

مدينة الرم�صي يف تلم�صان

�أول حالة موؤكدة م�سابة  بفريو�س  كورونا  
�حلماية  م�سالح  ك�سفت 
�أن  تلم�سان  لولية  �ملدنية 
لبلدية  �لتابعة  م�ساحلها 
�سمال  كلم   25 �لرم�سي 
�أم�ض  تلم�سان  تدخلت م�ساء 
مبعية م�سالح �لأمن من �أجل  
نقل  �أول حالة موؤكدة  م�سابة 

�ملكان  من  كرونا  بوباء 
�لزيارة  باب  بحي  �ملعروف 
غرب مدينة �لرم�سي  , ويتعلق 
م�سطفى  »ه  باملدعو  �لأمر 
حل  مغرتب  وهو  �سنة     68«
نقله  ومت  موؤخر�  باملدينة  
بعدما �أكدت �لتحاليل �إ�سابته 

�أفر�د  نقل  مت  كما  بالوباء 
معه  يقيمون  �لذين  عائلته 
�إىل  ورجل  ن�ساء   03 وهم 
�مل�ست�سفى من �أجل �لتحاليل 
�لعملية  هذه  و�أثارت  هذ�   ,

هلعا و�سط �سكان �حلي
حممد بن ترار

فريو�س كورونا

ت�سجيل 230 حالة موؤكدة دون �أي حالة وفاة 
�لر�سمي  �لناطق  ك�سف 
للجنة ر�سد ومتابعة فريو�ض 
جمال  �لربوف�سور  كورونا, 
فور�ر, �أم�ض �لثنني باجلز�ئر 
�لعا�سمة, �أنه مت ت�سجيل  29 
حالة جديدة موؤكدة بفريو�ض 
كورونا باجلز�ئر لي�سل �لعدد 
حالة   230 �إىل  �لإجمايل 
موؤكدة دون ت�سجيل �أي حالة 

وفاة �أم�ض.
لقاء  خالل  فور�ر,  قال  و 
�إعالمي, �أنه مت ت�سجيل »29 
�لعدد  لي�سل  جديدة  حالة 
حالة   230 �إىل  �لإجمايل 
ولية  125يف  منها  موؤكدة, 
باملائة   54 يعادل  ما  �لبليدة 
�حلالت«,   جمموع  من 

ت�سجيل  يتم  مل  �نه  م�سري� 
�أم�ض �لثنني �أي حالة وفاة«. 
من  باملائة   45« �أن  و�أ�ساف 
�حلالت تخ�ض �لفئة �لعمرية 
ما بني 25 و 49 �سنة و حو�يل 
30 باملائة تخ�ض �لأ�سخا�ض 
م�سري�  �سنة«,   60 من  �أكرث 
م�ستبه  حالة   322« �أن  �إىل 
موجودة  بالفريو�ض  �إ�سابتها 
يف  بامل�ست�سفيات  حاليا 
�نتظار نتائج �لتحاليل«و عن 
فور�ر  �أكد  �لوفيات,  عدد 
فهو  يتغري  مل  »�لعدد  �أن 
من  وفاة   17 باقي يف حدود 
بينها 8 حالت يف �لبليدة ما 
يعادل 47باملائة من جمموع 
ذ�ت  يف  �لوفيات«و�أ�سار 

�لعمر  متو�سط  �أن  �ل�سياق 
وكلها  �سنة   67 هو  �لوفيات 
�أمر��ض  من  تعاين  كانت 
�متثلت  حني  يف  مزمنة, 
وغادرت  لل�سفاء  حالة   23
�لأخري,  يف  �مل�ست�سفى 
للجنة  �لر�سمي  �لناطق  ذكر 
يبقى  �ل�سحة  قطاع  �ن 
م�ستويات  �أعلى  ويف  »جمند 
لهذ�  حد  لو�سع  �لتاأهب 
�أخرى  مرة  موؤكد�  �لوباء«, 
يف  �ملكوث  �رسورة  على 
لل�رسورة  �إل  و�خلروج  �لبيت 
و�حد  لفرد  وذلك  �لق�سوى 
تفادي  �أجل  من  �لعائلة  من 

�نتقال �لعدوى«.

طلبات 13 والية التزال تنتظر منذ اأ�صبوع

�أزمة كمامات بال�سيدلية �ملركزية للغرب  بوهر�ن 
طبية  م�سادر  ك�سفت 
�ملركزية  �ل�سيدلية  من 
بحي  مقرها  �لكائن  للغرب 
�أزمة  عن  بوهر�ن  قمبيطة 
كبرية يف �لتزود بالكمامات  
لدى  للفريو�ض  �مل�سادة 
تاأخر   بفعل  م�سلحها 
يف  �ملركزية  �ل�سيدلية 
بالكمامات   تزويدها  
من  تعد  �لتي  و�ملعقمات 
�مل�ست�سفيات  �رسوريات 
حاليا خا�سة يف ظل �رتفاع 
عدد �لإ�سابات بوباء  كرونا  

بهم  �مل�ستبه  د�ئرة  وتو�سع 
ما ي�ستوجب على �ل�سلطات 
وز�رة  مقدمتها  ويف  �لعليا 
�لعاجل   �لتدخل  �ل�سحة  
�لذي  �مل�سكل   ملعاجلة 
هذه  يف  خطري�  �أ�سبح 

�لو�سعية �حلرجة .
م�سوؤول  �إطار  وك�سف  هذ� 
�ملركزية  �ل�سيدلية  من  
عاجزين   �أ�سبحو�  �أنهم 
عن تلبية  طلبات مديريات 
و�مل�ست�سفيات  �ل�سحة 
باجلهة �لغربية �لتي  قدمت 

من  �أكرث  منذ  طلبياتها  
من  نتمكن  �إن  دون  �أ�سبوع  
تلبية حاجياتهم  بالرغم من 
�جلمهورية  رئي�ض  طماأنة 
للمو�طنني من خالل خطابه 
�إطار�ت   جعل  ما  لالأمة  
للغرب  �ملركزية  �ل�سيدلية 
و�أنها  خا�سة  حرج  يف 
�ل�سحة  موؤ�س�سات  تدعم 
وهي  غربية  ولية  ب13 
بهذه  �لدعم  تنتظر  �ألن 

�لكمامات .
حممد بن ترار

�سلك  و  �لطباء  طالب  
مب�ست�سفى  �لطبي   �ل�سبه 
�لهادي بن جديد و�ملوؤ�س�سة 
بلقا�سم  �سيدي  �جلو�رية 
وعني �لع�سل  بالطارف من 
ولية  وو�يل  �ل�سحة  مديرة 
�إمكانيات  توفري    �لطارف 

�لتي  �لوقاية  و  �حلماية 
ح�سب  منعدمة  �سبه  تعد  
يف   و�ملتمثلة  ت�رسيحهم 
�لقفاز�ت,  �لوقاية,  �ألب�سة 
و  �لو�قية   �لطبية  �لأقنعة 
و  �سحتهم  يهدد  ما  هو 
حد  على  �أهاليهم  �سحة 

هولء  �أكد  و  تعبريهم. 
ب�سفتهم م�ستخدمي �ل�سحة 
�لعمومية  �أنهم قامو� باإقتناء 
و�سائل �لتعقيم و�لوقاية من 
بقناع  ي�ستغلون  و  جيوبهم  
موؤقت من �ملفرت�ض �أن يتم 
تغيريه كل 04 �ساعات , و هم 

يقومون باإ�ستعماله ل�ساعات 
�لأقنعة  تلك  �أن  كما  طو�ل 
تغيريها  يتم  �أن  يفرت�ض 
باحلالت  �إحتكاك  كل  بعد 
من  بكورونا  فيها  �مل�ستبه 

طرف �لفرق �لطبية
رزق اهلل �صريف

الطارف

�أطباء مب�ست�سفيات �لطارف  يطالبون بو�سائل �لعمل و �لوقاية
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خرباء اقت�ساديون لـ"الو�سط":

 مرمي خمي�سة

عبد القادر بري�س
»هذه الإجراءات تتوافق مع ما 

طالب به منتدانا«
 

املجل�س  رئي�س  اعترب  بداية، 
املنتدى  يف  اال�شت�شاري، 
االقت�شادي اجلزائري، عبد القادر 
االإجراءات  اأن  اأم�س،  بري�س، 
جمل�س  طرف  من  املتخذة 
االقت�شادي  اجلانب  يف  الوزراء،  
قرارات جد هامة، تندرج يف اإطار 
جراء   نعي�شها،  التي  االأزمة  اإدارة 

انت�شار وباء كورونا يف البالد.
حيث ثمن بري�س يف ت�رصيح خ�س 
اإجراء  »الو�شط«،   جريدة  به 
بـ  الت�شيري  ميزانية  يف  تخفي�س 
30%، وكذلك يف ميزانية  التجهيز، 
التي  امل�شاريع   تاأجيل  خالل  من 
مل تنطلق بعد، اإىل جانب موافقته 
على  قرار تقلي�س فاتورة الواردات 
41مليار  بدل   دوالر،  30مليار  اإىل 
مكاتب  م�شاريف  وتقلي�س  دوالر، 
الدرا�شات االأجنبية، مما �شي�شمح  
دوالر،  7مليار  وتوفري  باقت�شاد 
باالإ�شافة اإىل تقلي�س �شوناطراك 
7مليار  14اىل  من  ال�شتثماراتها 
دوالر، معتربا يف ذات ال�شياق، اأن 
يكون  ال  االأزمة،  مواجهة  منطق 
النفقات،  وتر�شيد  بالتق�شف  اإال 
املالية  املوارد  توجيه  اإعادة  مع 

ح�شب االأولويات.
املتحدث،  ذات  اأو�شح  حني،  يف 
اأن كل تلك القرارات والتو�شيات، 
احرتازية،  اإجراءات  مبثابة  تعد 
احتياطي  على  للمحافظة 
ال�رصف، ومواجهة الرتاجع الكبري  
املحروقات،  ت�شدير  عائدات  يف 
يف  الكبري  االنخفا�س  نتيجة 
كورونا،  وباء  ب�شبب  اأ�شعارها، 

اأكرث  �شهر  فقدت يف ظرف  حيث 
من50%من قيمتها.

االقت�شادي،  اخلبري  اأف�شح  كما 
اأن  »الو�شط«،  مع  حديثه  خالل 
مع  تتوافق  االإجراءات   هذه  كل 
االقت�شادي  املنتدى  به  طالب  ما 
اجلزائري، يف وقت �شابق، موؤكدا 
خطة  تبني  ب�رصورة   باملنا�شبة، 
هذا  ملواجهة  اقت�شادي،  اإنقاذ 
تعي�شه  الذي  ال�شعب  الظرف 

البالد، اجتماعيا واقت�شاديا.
 

خمتار لعاليل
بع�س القرارات حتتاج لتقدمي 
تف�سريات وتو�سيحات جديدة

 
من جهته، اأكد اخلبري االقت�شادي، 
قرارات  اأن  اأم�س،  لعاليل،  خمتار 
عقب  اجلمهورية،  رئي�س 
هي  الوزراء،  جمل�س  اجتماع 
للو�شع  مواكبة  منطقية  قرارات 
تعي�شه  الذي  الراهن،  االقت�شادي 
البالد يف ظل تف�شي وباء كورونا، 
كوفيد-19  اأن  باملقابل،  معتربا 
للك�شاد  احلتمية  االأ�شباب  من 
الفرتة،  هذه  يف  االقت�شادي، 
نتيجة توقف ن�شاطات املوؤ�ش�شات 
ح�شبه  �شيخلق  ما  االقت�شادية، 
نق�س يف االإنتاج الوطني، ينعك�س 

بال�شلب على االقت�شاد اجلزائري.
يف حني، طالب لعاليل يف ت�رصيح 
»الو�شط«،  جريدة  به  خ�س 
تف�شريات  بتقدمي  احلكومة 
جديدة، بخ�شو�س بع�س القرارات 
عنها  اأعلن  التي  والتو�شيات، 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س 
رئا�شة  من  بيان  اإ�شدار  اأو  تبون، 
بالتف�شيل،  يتناولهم  اجلمهورية، 
معربا باملنا�شبة، اأن هناك نقطتني 
قرار  وهما  لتو�شيح،  حتتاجان 
تعجيل حت�شيل ال�رصائب والر�شوم 
القرو�س  ا�شرتجاع  وقرار   ،
البنوك  طرف  من  املمنوحة 
املديرية  اعتبار  العمومية،على 
حت�شيل  اأخرت  لل�رصائب،  العامة 
وبالتايل  والر�شوم،  ال�رصائب 
ح�شب تقديري رئي�س اجلمهورية، 
التهرب  ق�شد  تبون،  املجيد  عبد 
لل�شنة احلالية،  بالن�شبة  ال�رصيبي، 
القرو�س  ا�شرتجاع  يف حني ق�شد 
لرجال  املمنوحة  الكربى،  البنكية 
اأخذوا  الذين  الكبار،  االأعمال 
يدفعوا  ومل  الدولة،  من  اأموال 
وهذا  ال�شاعة،  حلد  اأق�شاطهم 
املمتلكات  وبيع  حجز  طريق  عن 
املزاد  يف  املنقولة،  العقارية 
العلني، يف اأقرب وقت، وبالتايل مل 
يق�شد لون�شاج وكناك، الأنهم عبارة 

وعدهم  م�شغرة،  موؤ�ش�شات  عن 
الرئي�س باإعادة النظر يف امل�شاكل 

التي يعانون منها.
اخلبري  ثمن  مت�شل،  �شياق  يف 
االقت�شادي، قرار تقلي�س واردات 
بقيمة 10 مليار دوالر، يف حني ركز 
مر�شوم  اإ�شدار  اإىل  �رصورة  على 
واملواد  وال�شلع  يو�شح  تنفيذي، 
وفق  بالقرار،  املعنية  امل�شتوردة 

تعليمات دقيقة، تن�رص الحقا.
اإىل  امل�شدر،  نف�س  دعا  كما 
يف  التفكري  يف  االإ�رصاع  �رصورة 
عن  للنفط،  ا�شرتاتيجي  بديل 
طريق ا�شتغالل الرثوات الطبيعية 
خالل  من  الثمينة،  واملعادن 
العملة  جللب  �رصاكة،  اتفاقيات 
اجلزائر  اأن  خ�شو�شا  ال�شعبة، 
م�شيفا  حاليا،  مايل  عجز  تعي�س 
االأموال  ا�شرتداد  يجب  اأنه 
عن  الع�شابة،  قبل  من  املنهوبة 
املبا�رص  احلجز  اإجراء  طريق 
داخل  يف  البنكية  احل�شابات  لكل 
وخارج الوطن، منوها اأن مثل هذه 
االإجراءات، �شتكون فعالة، يف حال 
مف�شلة  تنفيذية  مرا�شيم  اتبعتها 

عنها.
ويف حال ما طالت االأزمة، ب�شبب 
االقت�شاد  اأ�شتاذ  قال  كورونا، 
بجامعة تي�شم�شيلت، خالل حديثه 
�شيفر�س  هذا  اأن  »الو�شط«،  مع 
نفقاتها  تقلي�س  الدولة  على 
 30 بدل  باملائة   40 من  اأكرث  اإىل 
فعاال  االإجراء  ليكون  باملائة، 
التكميلية  امليزانية  لتكون  اأكرث، 
ومر�شدة  الدولة  لنفقات  حمددة 
اأزمة  اأن  باملنا�شبة،  م�شريا  لها، 
على  �شلبية،  تاأثريات  لها  كورونا 
االجتماعية  احلياة  جوانب  كل 
 ، للبالد  والثقافية  واالقت�شادية 
معاجلتها  يتم  اأن  يجب  وبالتايل 

ب�شفة تدريجية م�شتقبال.

 ك�سف عدة خرباء اقت�ساديني، اأن الإجراءات الفورية، التي اأقرها رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
عقب اجتماع جمل�س الوزراء، هي قرارات جد هامة، خا�سة يف اجلانب القت�سادي، معتربين باملنا�سبة، اأنه 

قد حان الآوان، لتبني خطة اإنقاذ اقت�سادي، ملواجهة هذا الظرف ال�سعب الذي تعي�سه البالد، اجتماعيا 
واقت�ساديا، جراء تف�سي جائحة الوباء العاملي كورونا.

وهران

فتح خمرب ال�سديقية للك�سف 
عن فريو�س كورونا 

لوالية  ال�شحة  مديرية  اأعلنت 
خمرب  اأن  اأم�س،  وهران، 
فريو�س  عن  للك�شف  ال�شديقية 
كورونا، التابع ملعهد با�شتور، قد 

دخل حيز اخلدمة.
اأن فتح  واأفادت مديرية ال�شحة، 
بالتكفل  �شي�شمح  وهران،  خمرب 
يف  بها،  امل�شبه  احلاالت  بكافة 
على  البالد،  من  الغربية  اجلهة 
فيه  التحاليل  نتائج  تظهر  اأن 
بعد ثالث اأو اأربع �شاعات فقط، 
لفريق  اأن  باملنا�شبة،  م�شرية 
التحاليل  باإجراء  املكلف  الطبي 

ا�شتفاد من تكوين حملي.
وجتدر االإ�شارة، اأن مدير املخرب 

فوزي  با�شتور،  ملعهد  املرجعي 
درار، قد �رصح يف وقت �شابق، اأنه 
�شيتم قريبا فتح خمربين للك�شف 
من  كل  يف  كورونا،  فريو�س  عن 
الحتواء  وق�شنطينة،  وهران 
البالد،  وغرب  �رصق  يف  الو�شع 
املفرو�س  ال�شغط  وتخفيف 
احلر�س  مع  با�شتور،  معهد  على 
علمية،  كفاءات  انتقاء  على 
التكوين  من  عايل  م�شتوى  على 
ها\ يف  لتوظيفهم  واالحرتاف، 
اأهمية  اأوىل  حيث  املخربين،  ين 
كبرية لكفاءة العن�رص الب�رصي، يف 

هذا اخل�شو�س.
مرمي خمي�سة

وزارة الت�سال تدعو و�سائل الإعالم
 بخ�سو�س كورونا

التقيد بن�سر املعلومات من وزارة  
ال�سحة والهيئة العلمية املن�سبة

دعت وزارة االت�شال كافة و�شائل 
اختالف  على  الوطنية،  االإعالم 
وااللتزام  التقيد  اإىل  اأنواعها، 
بن�رص املعلومات املتعلقة بتطور 

وباء 
كورونا والو�شعية ال�شحية العامة 
الهيئة  ومن  ال�شحة  وزارة  من 
العلمية املن�شبة  موؤخرا وتفادي 
التهويل الذي ي�رص بالراأي العام، 
رئي�س  لتعليمات  تنفيذا  وذلك 

اجلمهورية.
لها  بيان  يف  الوزارة  واأو�شحت 
اأنها تدعو »يف هذا  االثنني  اليوم 
الظرف  اال�شتثنائي الذي تعي�شه 
بالدنا والعامل باأ�رصه، كافة و�شائل 
اختالف  على  الوطنية  االإعالم 
م�شموعة  )مكتوبة،  اأنواعها 
وااللتزام  التقيد  اإىل  ومرئية( 
بن�رص املعلومات املتعلقة بتطور 
ال�شحية  والو�شعية  كورونا  وباء 
امل�شاب  بهذا  املرتبطة  العامة 
وال�شكان  ال�شحة  وزارة  من 
واإ�شالح امل�شت�شفيات ومن الهيئة 
والتي  موؤخرا  املن�شبة  العلمية 
فورار  جمال  الربوف�شور  عني 

ناطقا ر�شميا لها«.
ذلك  اأن  الوزارة  واأ�شافت 
رئي�س  لتعليمات  »نفيذا  ياأتي 
اجتماع  يف  املتخذة  اجلمهورية 
بتاريخ  املنعقد  الوزراء  جمل�س 
وامل�شتنكرة   2020 مار�س   22
الأبواق التهويل والت�شكيك واإحباط 
معنويات املواطنني، وتفاديا لكل 
ون�رص  التحريف  اأو  املغالطات 
اأخبار غري م�شتندة من م�شادرها 
ما  »كل  فاإن  املوثوقة«وعليه، 
ين�رص خارج هذا امل�شدر �شيعترب 
تهويال ومغالطة وتغليطا متعمدا 
وبالراأي  باملواطنني  م�رصا 

�شاحبه  يتحمل  عموما،  العام 
والتبعات  القانونية  امل�شوؤولية 

الق�شائية ال�شارمة«.
بيانها  يف  االت�شال  وزارة  واأكدت 
باأن و�شائل االإعالم  اأنها »مقتنعة 
حتقيق  يف  �رصيكة  الوطنية 
على  وامل�شاعدة  الطماأنينة 
باإذن  العابرة  املحنة  هذه  جتاوز 
اهلل، بف�شل تالحم وتظافر جهود 

الدولة و�شعبها وموؤ�ش�شاتها«.
اجلمهورية  رئي�س  كان  لالإ�شارة، 
قد قرر اخلمي�س املن�رصم، خالل 
اجتماع تكميلي جلل�شة العمل التي 
مار�س   17 يوم  برئا�شته  انعقدت 
اليقظة  جلنة  تدعيم  اجلاري، 
ال�شحة  بوزارة  احلالية  واملتابعة 
فريو�س  ملتابعة  علمية  بلجنة 
االأطباء  كبار  من  تت�شكل  كورونا 
الوطني  الرتاب  عرب  االأخ�شائيني 
ال�شحة  وزير  اإ�رصاف  حتت 
امل�شت�شفيات،  واإ�شالح  وال�شكان 
تطور  متابعة  مهمتها  وتكون 
العام  الراأي  واإبالغ  الوباء  انت�شار 

بذلك يوميا وبانتظام.
اللجنة  هذه  تن�شيب  مت  وقد 
يف  االأخ�شائي  الطبيب  عني  التي 
املدير  فورار،  جمال  االأوبئة، 
ناطقا  بالوزارة،  للوقاية  العام 
ال�شبت  يوم  با�شمها،  ر�شميا 
الفارط. وتت�شكل هذه اللجنة من 
واإ�شالح  وال�شكان    ال�شحة  وزير 
االت�شال  وزير  امل�شت�شفيات 
الوزير  للحكومة  الر�شمي  الناطق 
املنتدب لدى وزير ال�شحة مكلف 
بال�شناعة ال�شيدالنية  وعدد من 
االأوبئة  اأمرا�س  يف  االأخ�شائيني 
والطب  وال�شيدلة  واملعدية 

الوقائي والتخذير واالنعا�س.
ع.غريب

حم�س بخ�سو�س انت�سار كورونا

�سرورة اال�ستمرار يف االإجراءات اال�ستثنائية 
يف  ال�شلم  جمتمع  حركة    اأكدت   
الوطني  مكتبها  اجتماع  توج  بيان 
القوى  كل  مع  للتعامل  ا�شتعدادها 
كورونا   وباء  ملواجهة  الوطنية 
على  خماطره  من  البلد  وحفظ 
ال�شحة  واالأمن الوطنيني ومعي�شة 
على  البيان  واأكد  املواطنني. 
االإجراءات  يف  اال�شتمرار  �رصورة 
ملنع  ال�رصورية  اال�شتثنائية 
ب�رصامة  والتعامل  الوباء  انت�شار 
مع اأي تهاون مع خمتلف �شيا�شات 
والفردية  اجلماعية  الوقاية 
الطبي  الر�شد  اأدوات  وتطوير 
والتكفل ال�رصيع بامل�شابني وتوفري 
املوؤقت  للحجر  املنا�شبة  االأماكن 

الإجالء  وال�رصيع  العاجل  والتدخل 
خمتلف  يف  العالقني  اجلزائريني 
املطارات االأجنبية كما دعت حركة 
القدرات  لتطوير  ال�شلم  جمتمع 
وح�شد  الوباء  ملواجهة  احلكومية 
لوقف  الالزمة  االإمكانيات  كل 
الوقاية  ينفق يف  الوباء واعتبار ما 
والعالج املبكر اأقل بكثري مما ينفق 
يف حالة انت�شار الوباء ال قدر اهلل. 
ويف ال�شياق، طالبت حم�س ب�رصورة 
العام  الراأي  ال�شلطات  اإعالم 
وتوفري  املر�س  انت�شار  بحقيقة 
بخ�شو�س  الالزمة  املعلومات 
يجعل  مما  التكفل  م�شتويات 
واطمئنانا،  حذرا  اأكرث  املواطنني 

وكذا االلتزام بال�شفافية التامة يف 
ال�شفقات والتعامالت االقت�شادية 
املتعلقة بالوباء وحماربة كل اأنواع 
بذلك كما دعت  الف�شاد املرتبطة 
وحزم  ب�رصامة  التعامل  ال�شلطات 
وفورية مع املحتكرين وامل�شاربني 
مع  والتعامل  ال�شلع،  خمتلف  يف 
يف  جناحها  اأثبتت  التي  الدول 
مواجهة وباء كورونا واالبتعاد على 
التقليدية  اخلارجية  التبعية  ذهنية 
توؤكد  كما  ف�شلها،  اأثبتت  التي 
الت�شامن مع  احلركة على �رصورة 
ميثل  الذي  الفل�شطيني  ال�شعب 
الوباء خطرا ج�شيما عليه يف ظل 
و�شائل  من  واحلرمان  احل�شار 

ت�شجيع  الطبي.  والتكفل  الوقاية 
مبا  الوطني  الت�شامن  مبادرات 
الوطني  ال�شندوق  تفعيل  ذلك  يف 
يف  االحتياج  ح�شب  للت�شامن 
املتعلقة  ال�رصورية  املجاالت 
بال�شحة والتكافل االجتماعي ويف 
كل  و�شع  احلركة  اأكدت  االأخري، 
واإمكانياتها  وهياكلها  موؤ�ش�شاتها 
خدمة  يف  واملادية  الب�رصية 
املجتمع والدولة وتعلن ا�شتعدادها 
الوطنية  القوى  كل  مع  للتعامل 
من  البلد  وحفظ  الوباء  ملواجهة 
واالأمن  ال�شحة  على  خماطره 

الوطني ومعي�شة املواطنني.
 باية ع

اقت�سادي" اإنقاذ  خطة  تبني  علينا  يفر�س  " كورونا 
العاجل القريب  •       يف 

منتدانا« به  مع ما طالب  القادر بري�س:«هذه الإجراءات تتوافق  •       عبد 
جديدة« وتو�سيحات  تف�سريات  حتتاج لتقدمي  القرارات  »بع�س  لعاليل:  •       خمتار 
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الع�شابني  من  من  الع�رشات   اأطلق 
واليات  خمتلف  وامل�شعودين   من 
مواقع  على  الوطن  نداءات 
عن  باإعالنهم  االجتماعي  التوا�شل 
الكرونا  حماولني  اكت�شاف  دواء 
معاناة  املواطنني  ا�شتغالل 
كوفيد  فريو�س  وخوفهم  من 
19  لال�شرتزاق خا�شة يف ظل تو�شع 
احلاالت امل�شتبه فيهم وحتولت اإىل 

جتارة للربح من معاناة النا�س  .
اأعلنت  �شاحبة  والية  وهران  ففي 
ببلدية  لالأع�شاب  واقع  حمل 
بوتليلي�س  غرب وهران  واملعروفة 
الهربي  بنت  مليكة   « با�شم 
اإىل  اكت�شاف  تو�شلت  اأنها   «
�شبق  الكورونا  بعدما  وباء 
مر�س  تعالج  اأنها  اأعلنت  لها  اأن 

وال�شكري  والعديد  من  ال�رشطان 
جعل  االأمرا�س  االأخرى  ما 
املواطنني  من  الآالف  مزارا  حملها 
املمثل  اأن  اأعلنت  بعدما  خا�شة 
يديها  �ش�شفي  على  حممد  حزمي 
اإحدى  القنوات  يف  اأكده  ما  وهو 
واأكدت   ، �شهرتها  من  �شاعف  ما 
اأنها  ا�شتطاعت  الهربي  مليكة بنت 
امل�شاب  ل�شفاء  اإىل  دواء  الو�شول 
االإع�شاب  بوا�شطة  كرونا  بفريو�س 
املالأ  اأمام  لتجربته  م�شتعدة  وهي 
كلم   100 وننيف  بني  ومبنطقة   ،
الع�شابني  اأحد  اأعلن  ب�شار  �شمال 
الوباء  لهذا  اكت�شف  الدواء  اأنه 
حلجره  م�شتعد  اخلبيث  وانه 
اهلل  اأن  موؤكدا  امل�شابني  ،  مع 
األهمه  بالدواء  من  وتعاىل  �شبحانه 

ذكره  الذي  اخلبيث  الوباء  هذا 
�شورة  يف  وتعاىل  �شبحانه  اهلل 
الكوثر  وجاء حتديد معامله وتاريخ 
2019  كما  �شنة  اآخر  يف  ظهوره 
من  مطالبا  موجود  عالجه  اأن 
به  وو�شل  فيه  الثقة  ال�شلطات 
على  ت�شجيل  تدخل  حد  اإىل  االأمر 
يطالب  االجتماعي  موقع  التوا�شل 
بال�شماح  اجلمهورية  رئي�س  فيه 
احلاملة  احلاالت  مبعاجلة  له 
الذي  الوحيد  اأنه  ،م�شريا  للفريو�س 
اجلليل  العمل  هذا  تقدمي  ميكنه 
لذلك  ا�شطفاه  اهلل  وان  للب�رشية 
اأحد  بلعبا�س  خرج  وب�شيدي   ،
وال�شعوذة  باالأع�شاب  املعاجلني 
 ، الوباء  اكت�شف  عالج  انه  واأعلن 
خا�شة  عيادة  تخ�شي�س  عن  معلنا 

بامل�شابني وعالجهم  وفتح  للتكفل 
خا�شة  ال�شحي  للحجر  عيادة 
من  بدعمه  ال�شلطات  به  وطالب 
العينات  هذه   ، العالج  توفري  اأجل 
الفلك  رجل  اإىل  اإعالن  ت�شاف 
دواء  اكت�شاف  عن  بوناطريو  لوط 
معهد  كرونا  وطالب  ملر�س 
بذلك  الرتخي�س  مبنحه  با�شتور 
الذي  الوقت  هذا  يف  يحدث   ،
الوبائية  االأمرا�س  اأطباء  حذر 
الدجالني  هوؤالء  ن�شائح  اإتباع  من 
اال�شرتزاق  من  اإىل  ي�شعون  الذين 
معاناة النا�س وحتقيق االأرباح على 
ح�شابهم ، موؤكدين اأن احلل الوحيد 
 ، بامل�شت�شفى  ال�شحي  هو  احلجر 

والوقاية تتطلب احلجر املنزيل .
حممد بن ترار

تزويد م�ست�سفى فرانز فانون 
بالبليدة بتجهيزات ملعاجلة النفايات 

وزارة البيئة تقرر اجراءات وقائية ا�ستعجالية 

م.�س/وكاالت

معاجلة  موؤ�ش�شات  ت�شخري  �شيتم  كما 
ومعاجلة  لرفع  اال�شت�شفائية  النفايات 
ن�شاطات  عن  الناجتة  النفايات 
بنف�س  ثانية  عملية  يف  و  امل�شت�شفى 
م�شالح  م�شتوى  على  �شيتم،  الوالية، 
و  توفري  بالنظافة،  املكلفة  الوالية 
خم�ش�س  كامل  لبا�س   1500 توزيع 
متيجة   « ملوؤ�ش�شة  النظافة  لعمال 
من  معتربة  كمية  توفري  مع  نظافة« 
االأخري  يف  و  والتعقيم  التطهري  مواد 
املواطنني  بيانها  يف  الوزارة  دعت 
من  الوقائية  التدابري  بجميع  لاللتزام 
هذا الوباء، كما دعت و�شائل االإعالم 
اإىل  املدين  واملجتمع  واجلمعيات 
تكثيف عمليات التح�شي�س والتوعية.   

الطاقات  و  البيئة  وزارة  اأعلنت  كم 
املتجددة اأم�س االثنني عن جملة من 
االإجراءات اال�شتعجالية و االحرتازية 

ملواجهة وباء كورونا، 
تطبيقا لتعليمات رئي�س اجلمهورية 

و تنفيذا لتو�سيات احلكومة.

هذه  اأن  للوزارة  بيان  يف  جاء  و 
على  تدابري  عدة  ت�شمل  االإجراءات 
امل�شالح  و  املركزية  االإدارة  م�شتوى 
حتت  واملوؤ�ش�شات  الالمركزية 
الو�شاية و من بينها تن�شيب خلية اأزمة 
وامل�شتوى  املديريات  م�شتوى  على 
املركزي ملتابعة خمتلف االن�شغاالت 
هذا  من  الوقاية  بطرق  املتعلقة 

الوباء.
اال�شتقبال  اأيام  اإلغاء  ت�شمل  كما 
عن  االإدارات  مبرا�شلة  االكتفاء  و 
تخ�شي�س  و  االإلكرتوين  الربيد  طريق 
يف  املواطنني  ال�شتقبال  معني  مكان 
جانب  اإىل  االأمر  لزم  اإذا  اإدارة  كل 

و حت�شي�س  اليدوية  املطهرات  اقتناء 
املوظفني ب�رشورة غ�شل االأيدي عدة 
مرات يف اليوم و اقتناء و�شائل الوقاية 
القفازات  و  كالكمامات  الوباء  من 
كما  احلرارة  قيا�س  واأجهزة  الطبية 
االحرتازية  االإجراءات  هذه  تتمثل 
اخلالء  لبيوت  اليومي  التنظيف  يف 
مبواد  االأبواب  ومقاب�س  واالأر�شية 
يف  التجمعات  ح�رش  و  التنظيف 
والعناق  امل�شافحة  وعدم  املكاتب، 
مل�شقات  تعليق  و  املبا�رش  واالت�شال 
الوقاية  الوباء مع كيفية  اأعرا�س  تبني 
ي�شتكون  الذين  املوظفني  واإلزام  منه 
من اأعرا�س نزالت الربد باملكوث يف 
منازلهم. كما جلاأت الوزارة اإىل تقلي�س 
بال�شري  االلتزام  مع  املوظفني  عدد 
 ( قانونية  بطرق  و  للم�شلحة  العادي 
عطلة �شنوية اأو ما تبقى من الر�شيد(، 
مع اإعطاء االأولوية للحوامل واالأمهات 
االأمرا�س  واأ�شحاب  اأطفالهم  لرعاية 
تقرر  الغر�س،  لنف�س  و  املزمنة  

من  واحلد  االجتماعات  من  التقليل 
امليدانية  واخلرجات  العمل  مهمات 
مع تبليغ امل�شتثمرين بالتوا�شل هاتفيا 

اأو عن طريق الفاك�س اأو الربيد 
والتعبري  وثائقهم  الإر�شال  االإلكرتوين 
عن ان�شغاالتهم و تاأجيل كل االأن�شطة 
الو�شع  حت�شن  غاية  اإىل  املربجمة 
االإدارية  املقرات  تعقيم  جانب  اىل 
املواد  بوا�شطة  بالواليات  املوجودة 

املطهرة، ح�شب نف�س البيان.
املتخذة  باالإجراءات  يتعلق  فيما  و 
تقررت  االإدارية،  املقرات  خارج 
ح�ش�س  يف  امل�شاركة  و  الربجمة 
امل�شتوى  على  حت�شي�شية  اإذاعية 
الفريو�س  حول  واملركزي  املحلي 
مع  التن�شيق  و  منه  الوقاية  وكيفية 
اجلمعيات البيئية و اإ�رشاك املجتمع 
الوالئية ملراكز  املدين واملوؤ�ش�شات 
النظافة  وموؤ�ش�شات  التقني  الردم 
للتكثيف من العمل التوعوي، وتنظيم 

حمالت حت�شي�شية ونظافة .

بني  التن�شيق  الوزارة  قررت  كما 
ق�شد  وامل�شتثمرين  اجلمعيات 
اإمكانية تقدمي م�شاعدات بخ�شو�س 
وم�شاهمتهم  والوقاية  التطهري  مواد 
توعية  مع  والتح�شي�س  التوعية  يف 
اأطفال املدار�س مب�شاركة دور البيئة 
بالوقاية  املتعلقة  االإجراءات  حول 
الوزارة  تعمد  و  الوباء.  هذا  من 
بالواليات  م�شاحلها  م�شاركة  اىل 
لالإدارات  التعقيم  عمليات  يف 
ال�شاحات  و  ال�شوارع  و  العمومية 
و  العمومية  واحلدائق  العامة  
على  التح�شي�س  مع  ال�شعبية  االأحياء 
االجتماعي  التوا�شل  مواقع  م�شتوى 
املديريات  الر�شمية  ال�شفحات  يف 
الو�شاية  حتت  واملوؤ�ش�شات  الوالئية 
ال�شياق  نف�س  يف  الوزارة  تعمل  كما 
يف  حت�شي�شية  مل�شقات  تعليق  على 
و  املخابز  و  التجارية  املحالت 
العمارات حول مواعيد رمي النفايات 

وااللتزام بقواعد النظافة العامة.

يقوم كل من املدير العام للوكالة الوطنية للنفايات و مديرة البيئة بالوالية باالإ�سراف على عملية 
على م�ستوى م�ست�سفى فرانز  فانون تتمثل يف جتهيز امل�ست�سفى بـ 140 حاوية خم�س�سة للنفايات 
اال�ست�سفائية و توفري 2500 كي�س بال�ستيكي لرفع النفايات اال�ست�سفائية و 300 لبا�س واقي بكل 

م�ستلزماته لعمال ال�سحة بامل�ست�سفى.

فريو�س كورونا بالبليدة

منع التنقل بوا�سطة 
الدراجات النارية 

للوقاية من تف�سي فريو�س كورونا 

غلق موؤقت للفرن العايل 
مبركب �سيدار احلجار 

جممع فندقة و�سياحة وحمامات معدنية

تخ�سي�ص 19 فندقا للأ�سخا�ص 
الذين يخ�سعون للحجر ال�سحي

والية  م�شالح  قررت 
بوا�شطة  التنقل  منع  البليدة 
ابتداء من  النارية  الدراجات 
كاإجراء  االإثنني  اأم�س  تاريخ 
احرتازي ملنع تف�شي فريو�س 
يف  جاء  ملا  وفقا  كورونا، 
مديرية  عن  �شادرة  تعليمة 

التنظيم ال�شوؤون العامة.
هذه  يف  جاء  ملا  ووفقا 
فقد  الر�شمية  الوثيقة 
بوا�شطة  التنقل  منع  تقرر 
كامل  النارية عرب  الدراجات 
اإقليم الوالية خا�شة واأن هذه 
با�شتعمال  تعرف  االأخرية 
النوع  لهذا  املكثف  �شكانها 
واأ�شافت  النقل  و�شائل  من 
هذه  يخالف  �شخ�س  كل  اأن 
اإطار  يف  املندرجة  التعليمة 
الوقائية  االإجراءات  جملة 
�شحة  على  للحفاظ  الرامية 

دون  واحليلولة  املواطن 
املعدي  الوباء  هذا  تف�شي 
�شيتعر�س للمتابعة الق�شائية 
النارية  دراجته  وو�شع 
هذا  �شاأن  ومن  باملح�رش 
ي�شاهم  اأن  اجلديد  االإجراء 
االأ�شخا�س  تنقل  تخفيف  يف 
تنقل  منع  بعد  خا�شة 
امل�شافرين  نقل  حافالت 
يذكر  املدن  وداخل  بني 
كانت  الوالية  م�شالح  اأن 
قرارين  اليوم  اأ�شدرت  قد 
بغلق  يق�شي  االأول  جديدين 
التجارية  املحالت  جميع 
با�شتثناء اخلا�شة ببيع املواد 
الغذائية و الثاين خا�س مبنع 
على  والوالئم  االأفراح  اإقامة 
واالأماكن  امل�شاكن  م�شتوى 
بهدف  وهذا  اخلا�شة 

حما�رشة فريو�س كورونا.

مت غلق الفرن العايل ملركب 
�شيدار احلجار ب�شفة موؤقتة 
ليلة االأحد اإىل االثنني و ذلك 
التدابري االحرتازية  اإطار  يف 
من  للوقاية  اتخذت   التي 
تف�شي فريو�س كورونا ح�شب 
من  االثنني  اأم�س  علم  ما 
م�شوؤولة خلية االت�شال بذات 

املركب �شهيلة خالف.  
املتحدثة  ذات  اأو�شحت  و 
اأن التوقيف املوؤقت للن�شاط 
بالفرن العايل ملركب �شيدار 
ت�رشيح  بعد  ياأتي  احلجار 
و ذلك  اآالف عامل   4 حوايل 
االحرتازية  للتدابري  تنفيذا 
املدرجة يف اإطار الوقاية من 
الفريو�س  هذا  تف�شي  خطر 
وبعد توقيف الن�شاط بالفرن 

املفولدات  وكذا  العايل 
يتوقع توقيف �شل�شلة االإنتاج 
اجلاري  االأ�شبوع  نهاية  مع 
من  االأدنى  احلد  ليتوا�شل 
الن�شاط ال�شيما ذلك املتعلق 
بالن�شاطات احليوية اخلا�شة 
لنف�س  اإ�شتنادا   ، باملركب 
اأن  اأ�شاف  الذي  امل�شدر 
�شتتوا�شل  الت�شويق  عمليات 
املخزون  ا�شتنفاذ  غاية  اإىل 
 50 ال  حاليا  يتجاوز  الذي 
األف طن من املواد احلديدية 
و  للت�شويق  القابلة  امل�شنعة 
ي�شغل مركب �شيدار احلجار 
ما يفوق 6 اآالف عامل وتقدر 
ال�شنوية  االإنتاجية  طاقته 
من  طن  األف   800 بنحو 

منتجات احلديد وال�شلب. 

خ�ش�س جممع فندقة و�شياحة 
فندقا   19 معدنية  وحمامات 
عموميا على امل�شتوى الوطني 
الذين  االأ�شخا�س  ال�شتقبال 
ال�شحي  للحجر  يخ�شعون 
ملكافحة  وقائي  كاإجراء 
)كورونا  فريو�س  وباء  انت�شار 
كوفيد 19( ويف هذا االإطار اأكد 
للمجمع  العام  املدير  الرئي�س 
اأن  ت�رشيح  يف  بونافع،  لزهر 
الفنادق، املتواجدة على  هذه 
ا�شتقبلت  الوطني،  امل�شتوى 
من  �شخ�شا،   4448 االآن،  حلد 
احلجر  حتت  و�شعوا  الذين 
اأطباء  بينهم  من  ال�شحي، 
واأعوان اأمن وعدد من موظفي 

هذه الفنادق.
وذكر بونافع اأن من بني هوؤالء 
احلجر،  حتت  املو�شوعني 
موجودين  �شخ�س   800 هناك 
باملركب  احلجر  يف  حاليا 

بوهران«،   »االأندل�س  ال�شياحي 
يف  املركب  هذا  �شيغادرون 
�شيتم  كما  احلايل،  مار�س   31
اأفريل   5 يف  الباقي  ت�رشيح 
لهذا  خ�ش�س  وقد  املقبل 
االإجراء ال�شحي لتفادي انت�شار 
واخلطري  العاملي  الوباء  هذا 
 19  -- بونافع  ي�شيف   --
امل�شتوى   على  عموميا  فندقا 
فندق   بينها،  من  الوطني، 
مبياه  العالج  ومركز  الريا�س، 
ب�شيدي   H3 ومركب  البحر، 
تخ�شي�س  جانب  اإىل  فرج 
وفندق  الذهبي  القرن  مركب 
بتيبازة،  متاري�س  وفندق  البلج 
االأندل�س  ال�شياحي  ومركب 
ال�شاللة  وحمام  بوهران، 
بربج  الراي�س  وفندق  بقاملة، 
العا�شمة  باجلزائر  البحري 
الوادي، وحمام قرقور  وفندق 

ب�شطيف.

يف ظل تنامي عدد امل�سابني بوباء كورونا باجلزائر والعامل

دجالون ، ع�سابون  يعلنون اكت�سافهم لعلج فريو�ص كورونا
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اح�سن خال�س   

ويف ظل احلرب النف�سية 
الواليات  بني  والكالمية 
االأمريكية  املتحدة 
الرئي�س  وجه  وال�سني 
االأمريكي دونالد ترامب 
انتقادات الذعة و�سديدة 
اللهجة للحكومة ال�سينية 
متهما اإياها باأنها ت�سرتت 

على الفريو�س 
ظنت  بعدما 
قادرة  اأنها 
احتوائه  على 
ها  حد و
ينفذ  وتركته 
من حدودها 
العامل  ليعم 
فلو  اأجمع 
�ستنجدت  ا
ل�سني  ا
مل  لعا با

ملا  املنا�سب  الوقت  يف 
و�سلنا اإىل ما و�سلنا اإليه 

اليوم. 
الكثري  �سلوك  ظهر  لقد 
هذه  غريبا  الدول  من 
انت�سار  اأمام  املرة 
وخمالفا  الفريو�س 
عندما  اإليه  تعودنا  ملا 
يتعلق مبحاربة االإرهاب 
باملخدرات  واالجتار 
وحتى  ال�رسية  والهجرة 
فقد  البيئة  بحماية 
على  دولة  كل  انكفاأت 
حدودها  ولزمت  نف�سها 
قدوم  تنتظر  وظلت 
�سارت  بل  الفريو�س 
تتهم  منها  واحدة  كل 
ما  اإذا  اأنه  اإذ  االأخرى، 

امل�ساعدات  ا�ستثنيا 
من  تاأتي  التي  املعزولة 
مل  ذاك  اإىل  البلد  هذا 
موؤ�رسات  العامل  يظهر 
حملة  نحو  الذهاب 
جادة  دولية  ت�سامن 
املتحدة  االأمم  ترعاها 
االإقليمية  التنظيمات  اأو 
اأو  ال�سبعة  جمموعة  اأو 

الع�رسين وغريها. 

اأن  اليوم  لنا  ويحق 
بقي  ما  عن  نت�ساءل 
من  االأوروبي  لالحتاد 
اأحد  واإيطاليا  جدوى 
اإال  له  يبق  مل  اأع�سائه 
دون  والنحيب  ال�رساخ 
اأن يجد له جميبا ومنقذا 
بل  االحتاد  اأع�ساء  من 
�سارت تاأتيه امل�ساعدات 
وال�سني.  رو�سيا  من 
التنظيمات  اأن  لقد ظهر 
واالإقليمية  الدولية 
القرن  يف  تاأ�س�ست  التي 
االأمن  الإحالل  املا�سي 
الفقر  وال�سالم وحماربة 
يف  واالأمرا�س  واجلهل 
هذا  اأمام  تائهة  العامل 
وحتى  امل�ستجد.  الوباء 

املنظمة العاملية لل�سحة 
اإ�سداء  دورها  يتعد  مل 
للوقاية وتزويد  الن�سائح 
باإح�سائيات  العامل 
انت�سار  تطور  عن  يومية 
هذا الغازي العنيد، حتى 
اأن هذه الن�سائح �سارت 
تتكرر على كل ل�سان من 
االأطباء اإىل روؤ�ساء الدول 
اأن  دون  واحلكومات 
العامل  ميتلك 
جا  ذ منو
ا  حد مو
من  للوقاية 

الفريو�س. 
الدول  كل 
اأن  اأدركت 
لها  طاقة  ال 
بكورونا وجنوده 
الب�رس،  بني  من 
مراحل  وترتقب 
الفريو�س  انت�سار 
م�سبقا  العدة  وتعد 
�سي�سل  اأنه  تعلم  وهي 
حمالة  ال  ذروته  اإىل 
و�سيح�سد اأرواحا تتمنى 
فقط اأن االأقل ما اأمكن.
امل�ست�سارة  ن�سمع 
مريكل  اأجنيال  االأملانية 
باأ�سلوب  �سعبها  تخاطب 
تربوي مهذب لكنه �سارم 
يف الوقت ذاته وتطلب من 
لتدابري  االمتثال  �سعبها 
لي�س  املعروفة  الوقاية 
للوباء  الت�سدي  بغر�س 
نهائيا،  عليه  والق�ساء 
م�ستبعدا  يبدو  ما  وهذا 
بل  مريكل،  نظر  يف 
الوخيمة  عواقبه  لتاأخري 
الوقت  واإتاحة  اأمكن  ما 

يجدون  لعلهم  للعلماء 
وقبل  دواء.  اأو  لقاحا  له 
ا�ستمعنا  قد  كنا  مريكل 
عن  يتحدث  ملاكرون 
يحدد  اأن  دون  حرب 
طبيعتها ومداها لكنها يف 
نظر ماكرون حرب �سد 
اأو�سح،  وبعبارة  فرن�سا 

هي ق�سية وطنية. 
يهتم  االأمم  من  اأحد  ال 
ميكنه  اأحد  وال  باالآخر 
يف  اإال  غريه  م�ساعدة 
النادر فقد انكفاأ اجلميع 
وا�ستعان  نف�سه  على 
االقت�سادية  بقدراته 
االجتماعي  وبر�سيده 
والثقايف وبقوة منظومته 
ال�سحة والرتبوية وجدارة 
نظامه ال�سيا�سي. وكاأننا 
ب�سعار  تنادي  باالأمم 
التطورية احلديثة القائم 

على بقاء االأ�سلح. 
العمليات  توقفت  لقد 
وتوقف تدخل  االإرهابية 

يف  الدول 
دول  �سوؤون 
اأخرى وهداأت 
حني  اإىل 
ت  عا ا لنز ا
خلية  ا لد ا
قليمية  الإ ا و
لية  و لد ا و
خذ  اأ و

الدوليون  الو�سطاء 
واأغلقت  اإىل حني  عطلة 
اأبوابها  املتحدة  االأمم 
واأخري  اأول  خطاب  بعد 
اأونطونيو  العام  لالأمني 

فيه  ينذر  غوتري�س 
بكارثة عظمى. 

لقد فر�س الغازي اللعني 
على  منطقه  كورونا 

اجلميع واأخلط 
ق  ا ر و الأ ا
لية  و لد ا
وكما  متاما 
وزير  قال 
جية  ر خلا ا
 ، ن�سي لفر ا
عامل  فاإن 
بعد  ما 

لن  كورونا 
قبل  ما  عامل  ذاته  يكون 
كورونا. ويتوقع العارفون 
اأن يعاد النظر يف اأمناط 
مبا  والت�سيري  احلكم 
الدولة  منوذج  ذلك  يف 
احلديثة  الدميقراطية 
مفهوم  �سرياجع  كما 
الدوليني  واالأمن  ال�سلم 
خارطة  تغري  مع 
الدولية  العالقات 

اإىل  النظرة  وتغيري 
ونزع  والت�سلح  احلرب 
كذلك  ويتوقع  ال�سالح 
واملناخ  للبيئة  تعود  اأن 
فاحلرب  مكانتهما 

القائمة لي�ست حربا بني 
الب�رس بل هي حرب على 
الب�رس بتواطوؤ اإرادي اأو 
الب�رس  من  اإرادي  غري 

نف�سه، ولعل من اأ�سكال 
الدول  انكفاء  التواطوؤ 
نف�سها  على  الوطنية 
املفاهيم  مع  والقطيعة 
القومي  لالأمن  ال�سائدة 
لدى  العاملي  وال�سلم 
ال  الكربى.  الدول 
عن  اليوم  ي�سمع  اأحد 
الفرن�سية  امل�ساعدات 
امل�ساعدات  اأو  ملايل 
كية  لرت ا
مة  حلكو
اأو  ال�رساج 
م�ساعدات 

م�رس 
مارات  الإ وا
ية  د ل�سعو ا و
وال  حلفرت 
ت  ا عد مل�سا
وهلم  اهلل  حلزب  اإيران 
يتدخل  اأحد  ال  جرا، 
الغري  �سوؤون  يف  االآن 
االآخر  يتهم  اأحد  وال 
ومتويل  باجلو�س�سة 

جماعات معار�سة، بل ال 
اأحد يق�سف بلدا بذريعة 

مكافحة االإرهاب.  
كورونا  اأظهر  لقد 
الفتاك اأن 
يث  حلد ا

عن 
ملة  لعو ا
ن  بهتا
عظيم اإذ مل 
الب�رس  يجد 
فائدة  لها 
�سندا  وال 
االأر�س  على 
ال�سبكة  بل بقيت حبي�سة 
االفرتا�سية  العنكبوتية 
من  القليل  وفرت  التي 
من  والكثري  املعلومة 
والدرو�سة  الدعاية 
من  الكثري  واأظهرت 
اجلدل وغفلت عن الكثري 
الذين يعملون  الب�رس  من 
ويبذلون  �سمت  يف 
جبهات  على  اجلهود 

مكافحة الفريو�س.
كورونا  اأخر�س  لقد 
اأنحاء  �ستى  يف  اخلطباء 
احلديث  واأنهى  العامل 
وكف  الكربى  املثل  عن 
حوار  ذكر  عن  النا�س 
واحل�سارات  االأديان 
التب�سري  وتوقف 
الدينية،  والدعوات 
اأنهى  قد  بالعامل  وكاأننا 
فهل  عمره  مع  حقبة 
العادية  حياته  ي�ستاأنف 
له  يبحث  اأم  كورونا  بعد 

عن عمر جديد؟  

كورونا ينذر بنهاية العامل 
ذكرنا يف مقال �سابق كيف تاأ�سف عامل الجتماع الفرن�سي اإيدغار موران من جعل كورونا احلكومات والأمم واجلماعات 
الب�سرية تنغلق على نف�سها بحجة �سرورة غلق احلدود للحد من حركة امل�سافرين تفاديا لن�سر فريو�س كورونا بينما كان 

عليها اأن جتد منافذ للت�سامن الدويل.

وجه الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
انتقادات لذعة و�سديدة اللهجة 

للحكومة ال�سينية متهما اإياها باأنها 
ت�سرتت على الفريو�س بعدما ظنت 

اأنها قادرة على احتوائه وحدها 
وتركته ينفذ من حدودها ليعم العامل

لقد ظهر اأن التنظيمات الدولية 
والإقليمية التي تاأ�س�ست يف 
القرن املا�سي لإحالل الأمن 

وال�سالم وحماربة الفقر واجلهل 
والأمرا�س يف العامل تائهة اأمام 

هذا الوباء امل�ستجد

لقد اأخر�س كورونا اخلطباء يف 
�ستى اأنحاء العامل واأنهى احلديث 
عن املثل الكربى وكف النا�س عن 

ذكر حوار الأديان واحل�سارات 
وتوقف التب�سري والدعوات 

الدينية, وكاأننا بالعامل قد اأنهى 
حقبة مع عمره فهل ي�ستاأنف 
حياته العادية بعد كورونا اأم 

يبحث له عن عمر جديد؟

بعودة النتقائيات الوطنية

24 �ساعة
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 بعيدا عن التف�صري املوؤامراتي ، الذي اأرجع فريو�س كورونا اإىل ال�صناعة املعملية املخابرتية و التطوير املخربي ، �صانعا 
منه �صلحا عابرا للحدود ، و جمانبًة للتاأويالت املاورائية القدرية اجلاهزة التي وجدت يف �صورة املدثر دليال ُذكر فيه 

فريو�س كورونا ،  م�صتخل�صة منها الداء و دواء .

احلروب الناعمة ، ال دم وال ر�صا�س ..

فريو�س كورونا بوابة ع�سر )مابعد بعد احلداثة(

الوليد فرج

نحاول يف هذه املقاربة ، 
النب�ش حول اإنهيار القيم و 
تهتك املثل و اأزمة كورونا 
اأذهلت  التي    ، العاملية 
بخلطها    ، الب�رشية 
بانفجارها  اأوراق   عدة 
تهديدها  و   ، املفاجئ 
نتمّثل   ، م�صائر  عدة 
�صاخ�صة  روما  مدينة 
مهد  �صوب   ، بب�رشها  
مدينة  الأوروبية،  الوحدة 
الهولندية   ما�صرتيخت 
احلدود  عند  ،الواقعة 
الأملانية   ، البلجيكية   ،
م�صت�صارتها  تخ�صع  التي 
احلديدية اجنيليكا مريكل 
الطوعي  ال�صحي  للحجر 
بعد اأن تقاربت ج�صديا مع 

طبيب حامال للفريو�ش .
لزاما على املهتم بال�صاأن 

كان  مهما   ، العام 
عمله  و  ن�صاطه  حقل 
عينيه  ن�صب  و�صع   ،
و   ، مفكرا  كان  اأن 
�صيا�صته  �صميم   يف 
 ، �صيا�صيا   كان  ان 
و  لل�صياق  العتبار 
العاملي  الظرف 
و  حيثياته  بكل   ،

اأ�صباب  و   ، جتذباته 
ي�صتطيع  كي   ، تاأزمه 
و  الأحداث  ت�صخي�ش 
احللول  و�صف  يف  النجاح 
ان  �صيما  ل   ، لالأزمات 
اندجمت  الب�رشية  اليوم 
يف عامل مكوكب ، و واقع 
عاملي ل يعرتف باحلدود 

الالعبني  و  فيه  الفاعلني 
مبالمح  م�رشحه  على 
مغايرة  مفاهيم  و  جديد 
م�صتحدثة  معايري  و   ،
اأدوات  ا�صتعمال  زاده   ،
ال�صيولة  الفائقة  التوا�صل 
ال�صفريية  ال�صبكات  عرب 
 ، مناف�صة  و  حتديا   ،
الأدوات  هذه  بخلخلة 
تقليدية  مفاهيم  لعدة 
للحدود  املرن  باخرتاق 
و   ، للدول  اجلغرافية 
املنظومات  داخل  تغلغله 
 ، للمجتمعات  القيمية 
حمدثة تداخل و ا�صتباك 
مرتكزات  مع  حقيقي 
املعنى و مرجعيات اجلذر 
اخلرائط  متحدية  و   ،
املعرفية الثابتة املقد�صة 
ا�صرتاتيجيات  مهددة   ،

امل�صالح التقليدية .
التفاعل  هذا  خ�صم  يف 

خالل  من  العاملي 
الرقمي  الكوين  التداول 
جميع  على   ، الأفقي 
الأ�صعدة ، الذي جنح فيه 
انتماءه  ممار�صة  الإن�صان 
قد  نكون   ، العاملي 
جديد  مفهوم  اىل  دخلنا 
باملواطنة  عليه  اأ�صلحنا 

جنحت  والتي   ، الرقمية 
املواطن  مفهوم  بعث  يف 
العاملي )الكو�صموبوليتي( 
و  لنغالقية  حتدي  يف 
الوطني  القطر  حمدودية 

، املحكومة وفقا ملبادئ 
و  قوانني  و  اأعراف  و 
تقوى  عادت  ما   ، هويات 
وجه  يف  ال�صمود  على 
التحديثات  حتديات 
، املعتمدة على  اجلديدة 
و   ، الرقمية  املعلومة 
الن�صياب  فائقة  احلداثة 

و ال�صيالن ، التي جتاوزت 
الثقيلة  ال�صناعات  ع�رش 
اللطيف  الإنتاج  اإىل  مارًة 
تختمر  حيث    ، املرن 
يف  املتبادلة  امل�صلحة 
و   . كوين  �صوق 
ذلك  يتمظهر 
اإدارة  اأدوات  يف 
ال�صاأن الدويل من 
موؤ�ص�صات  خالل 

عاملية .
لعل هذه هي اأبرز 
بها  يت�صم  �صمة 
هي  اليوم  العامل 
الت�صارع و ال�رشعة الفائقة 
املتفلتة   ، التداول  يف 
 ، التقليدية  الأطر  من 

للمنظومات  اخلارقة 
ومعها    ، الكال�صيكية 
مناف�صة  احّتدت 
يف   ، حممومة 
ممانعة  مواجهة 
الأهلية  الجتماعات 
 ، التقليدية املنغلقة 
الراف�صة للم�صوؤولية 
املزدوجة ، حماولة 
منظوماتها  عرب 

كينونتها  حت�صني  الفكرية 
يف  نعي�ش  جعلنا  مما   ،
معوملة  مركبة  اأزمة  بيئة 
على  لنتهاكات  مولدة 
للمبادئ  و  القيم  م�صتوى 
اأدوات معوملة  بوا�صطة   ،
تعمل  و  الظل  يف  ت�صتغل 

و  ال�صفلية  العوامل  يف 
من  املعتمة  املوؤ�ص�صات 
على  ال�صيطرة  خالل 
العاملي  القرار  مفا�صل 
دولية  هيئات  بوا�صطة   ،
مناحي  �صتى  يف  نا�صطة 
احلياة املادية و الإن�صانية 
يف  ينتهي  بينها  التعالق   ،

م�صب واحد.
خ�صم  يف  الرهان  اإن 
الكونية  التجاذبات  هذه 
و�صائل  على  املوؤ�ص�صة 
تنذر ، بكوارث فناء عاملية 
بوا�صطة و�صائل لمرئية و 
ل مالمح لها . لنكون اأمام 
برموزها  جديدة  موجة 
و  اأ�صلحتها  و  اأدواتها  و 

ميادينها و�صحاياها . اننا 
بعد  بعد  ما  ع�رش  ندخل 

احلداثة .
جمهر  اإىل  اليوم  نحتاج 
حتليل،  خمرب  و  فح�ش 
 ، تفكيكية  نقد  وعني 
 ، مو�صمية  ل  دائمة 

 ، واقعنا  على  ن�صلطهم 
 ، الإن�صانيات  بحقل  بدءا 
الأخالقية  القيم  لتعزيز 
و اأ�صا�صيات الجتماع من 
حريات و حقوق ، فدونهم 
يثب امل�صتبدون و الكذبة 
و  لتنمو   ، امل�صعوذون  و 
و  الف�صاد  اأعمال  تروج 
خالل  فمن   . النتهاك 
اأفخاخ  نتحا�صى  النقد 
وجودنا  نعزز  و   ، الواقع 
با�صتمرار و اإل تراجعنا .

من  �صاأنا  اأدنى  فنحن 
حممول خطبنا ، وابعد ما 
القيم  و  نكون عن املعنى 
علينا  وجب   ، الأخالقية 
م�صرتكة  م�صاحات  فتح 

ف�صاءات  وخلق  للتوا�صل 
النجاح  من   ، بيننا  تبادل 
الواقع  هذا  حتدي  يف 
العاملي املعقد ، باأحداثه 
التي ل ميكن   ، املفاجئة 
بفكر  األ  لها  الت�صدي 
بعد  ما  فع�رش   ، مركب 

الآن  يعيد  احلداثة  بعد 
ترتيب  و  امل�صهد  ت�صكيل 
مفتاح  يبقى  و  القوى 
يوجد  حيث  الدولب 
لقاح فريو�ش كورونا ، بيد 

اأمريكا اأو ال�صني .
من  جديدا  عهدا  لندخل 
الذي   ، الب�رشي  التهور 
الوا�صحة  جذوره  متتد 
احلرب  قبل  ما  اإىل 
منبعثة   ، الأوىل  الكونية 
امل�صتبد  الإن�صان  مادام 
ديكتاتورية  فلول   ،
احلكومة  ونرج�صية 
و  بتغا�صيها  ال�صينية 
الفريو�ش  على  ت�صرتها 
اإجراءات  اأي  اتخاذ  بعدم 
وقائية احرتازية حياء من 
ولول  الأمريكية  املعّرة 
باإيران  املاليل  جرائمية 
انت�صار  على  بالت�صرت 
الفريو�ش لغر�ش ا�صتكمال 
النتخابات الت�رشيعية ولو 
الطليان  وخبث  اأنانية 
ال�صن  كبار  باإهمال 
يف  للفريو�ش  احلاملني 
نكن  مل  انت�صاره  بداية 
الكوارث  بهذه  لن�صمع 
الإن�صانية  واملفاجع 
 . اليوم  نعي�صها  التي 
�صمولية  تبقى  وع�صى 
كرادع  الفريو�ش  انت�صار 
قد  ال�صديقة  كالنريان  اأو 
�صحاياه  اأول  على  تاأتي 
و  ف�صطاط  من 
و  مر�صلها  جبهة 
�صانعيها ، فتعترب 
لقوى  رادعا 
اأن  كما   ، ال�رش 
انت�صارها  �صهولة 
قد  اقتنائها  و 
 ، الب�رشية  يقي 
املجازفات  هذه 
قد  التي  الرعناء 
المربيالية  ورائها  تقف 
يف  ممعنة   ، العاملية 
الإن�صانية  اإذلل  و  اإهانة 
و  ال�صيطرة  اأجل  من   ،
كل  لتبقى   . النفوذ  ب�صط 
املخاوف  �صيناريوهات 

حمتملة .

هذه املجازفات الرعناء التي قد تقف ورائها 
االمربيالية العاملية ، ممعنة يف اإهانة و اإذالل 
االإن�صانية ، من اأجل ال�صيطرة و ب�صط النفوذ ، 

لتبقى كل �صيناريوهات املخاوف حمتملة 

نحتاج اليوم اإىل جمهر فح�س و خمرب حتليل، 
وعني نقد تفكيكية ، دائمة ال مو�صمية ، 

ن�صلطهم على واقعنا ، بدءا بحقل االإن�صانيات ، 
لتعزيز القيم االأخالقية و اأ�صا�صيات االجتماع 

من حريات و حقوق
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 كارن اأبواخلري/مركز 
امل�ستقبل للدرا�سات 
والأبحاث املتقدمة

التداعيات  ا�ستدعت  وبينما 
اأزمة  بني  املقارنة  االقت�سادية 
املالية  واالأزمة  كورونا  فريو�س 
تلك  فاإن  2009؛  لعام  العاملية 
تو�سيح  يف  ا  اأي�سً مفيدة  املقارنة 
اأن  ميكن  ملا  اأ�سا�سية  �سمات 
»اأزمات ع�رص العوملة«، ويف  ن�سميه 
�سهدها  التي  التغريات  ا�ستك�ساف 
 ،2009 اأزمة  منذ  العاملي  النظام 
معاجلة  على  بظاللها  تُلقي  التي 

االأزمة احلالية.

احلاجة ملقاربات جديدة

اإحدى  االأزمتني  بني  املقارنة  تُظهر 
ع�رص  يف  االأزمات  �سمات  اأهم 
القرار  �سناع  اأن  وهي  العوملة، 
ملعاجلة  مقاربات  تطوير  عليهم 
االأزمات يف ظل درجات عالية  هذه 
من عدم اليقني. ففي االأزمة املالية 
هناك  تكن  مل   ،2009 لعام  العاملية 
الديون  حجم  عن  وافية  معلومات 
اندالع  �رصارة  مّثلت  التي  الرديئة 
االأزمة، وال عن مدى انك�ساف البنوك 
لها، وال عن تداعيات عجز الوفاء بها 
على النظام امل�رصيف ككل. فقد كان 
تعامالت  يف  لل�سفافية  غياب  هناك 
عن  ف�ساًل  ذاته،  امل�رصيف  اجلهاز 
خمتلف  بني  م�سبوق  غري  ت�سابك 
بنوك  من  النظام،  هذا  »وحدات« 
خالل  من  اإلخ،  مالية..  و�رصكات 
االأمر  وهو  االإلكرتونية.  ال�سبكة 
املتوّقع  من  كان  مناًخا  خلق  الذي 
البنوك  اأحد  النهيار  يكون  اأن  فيه 
تاأثري مبا�رص و�رصيع، لكنه ال يتيح يف 
الوقت ذاته التنبوؤ ب�سكل اأو �سدة هذا 

التاأثري.
املحيطة  اليقني  عدم  حالة  وتبدو 
�سدة،  اأكرث  كورونا  فريو�س  باأزمة 
اإىل  نظًرا  خطورة،  اأكرث  وتداعياتها 
و�سالمة  ب�سحة  مبا�رصة  ات�سالها 
يفر�س  ما  الب�رص،  من  كبرية  اأعداد 
تدابري  اتخاذ  القرار  �سناع  على 
بعد  تتوفر  مل  فريو�س  ملواجهة 
طريقة  عن  اأ�سا�سية  معلومات 
التحور،  على  وقدرته  انت�ساره، 
النت�ساره.  املتوقع  الزمني  واملدى 
االأ�سابيع  يف  معروًفا  يكن  مل  كما 
الفريو�س،  ح�سانة  فرتة  االأوىل 
ي�ساب  اأن  منذ  متر  التي  املدة  اأي 
ظهور  وحتى  بالفريو�س  االإن�سان 
االأعرا�س عليه. وكل هذه املعلومات 
�رصورية من اأجل حتديد اآليات منع 

انت�ساره. 
من جانب اآخر، مل تكن الفحو�سات 
املعملية الالزمة الكت�ساف االإ�سابة 
وا�سع  نطاق  على  متاحًة  بالفريو�س 
االأزمة،  اندالع  من  مبكر  وقت  يف 
درجة  حتديد  على  القدرة  اأعاق  ما 
من  به  امل�سابني  ومنع  انت�ساره، 

التحرك ون�رصه على نطاق اأو�سع.
املعلومات عن  تزال  ال  االآن،  وحتى 

تطورت  والتي  العالج،  �سبل  اأف�سل 
ب�سكل اأ�سا�سي على اخلطوط االأوىل 
ملواجهة الفريو�س، ويف ظل ظروف 
�سديدة ال�سعوبة، ال تنت�رص بال�رصعة 
على  الطبي  املجتمع  اإىل  الكافية 
الدول  تتمكن  حتى  دويل،  نطاق 
التجهيزات  اإعداد  من  املختلفة 
ال�سحية الالزمة ملعاجلة مر�ساها.

اأهمية الُبعد املجتمعي

فريو�س  اأزمة  بني  املقارنة  تُظهر 
العاملية  املالية  واالأزمة  كورونا 
لالأزمات  جديًدا  ملمًحا   2009 لعام 
البعد  اأهمية  ت�ساعد  وهو  العاملية، 
اإدارة  على  وتاأثريه  املجتمعي 
االأزمات، وال �سيما من خالل من�سات 
االإلكرتونية.  االجتماعي  التوا�سل 
ففي عام 2009، تعامل �سناع القرار 
وراء  من  امل�رصيف  اجلهاز  اأزمة  مع 
م�ساركة  يتم  ومل  املغلقة،  االأبواب 
اأثناء االأزمة ب�سكل وا�سع،  التفا�سيل 
موؤثًرا  طرًفا  »املجتمع«  يكن  فلم 
اتخاذ  اأو  االأولويات  حتديد  يف 
القرارات  جاءت  وقد  القرارات. 
ح�ساب  على  البنوك  الإنقاذ  منحازة 
جلاأت  ثم  لها،  املديونني  االأفراد 
�سيا�سات  تطبيق  اإىل  احلكومات 
املايل  العجز  ملعاجلة  تق�سفية 
البنوك  اإخراج  فاقمه  الذي  الكبري 
من اأزمتها. ومل تظهر ردود االأفعال 
بعد  اإال  االإجراءات  لهذه  ال�سعبية 
عن  املجتمعات  عّبت  حيث  فرتة، 
والنخب  باملوؤ�س�سات  ثقتها  انهيار 
الدعم  تراجع  خالل  من  احلاكمة، 
وال�سعود  ال�سائد،  ال�سيا�سي  للتيار 
الكبري للتيارات واالأحزاب ال�سيا�سية 
االأكرث تطرًفا يف  الي�سارية واليمينية 
مثل  زعامات  و�سعود  متعددة،  دول 
ترامب«،  »دونالد  االأمريكي  الرئي�س 
ا  االأوفر حًظّ الدميقراطي  واملر�سح 
للفوز ببطاقة احلزب يف االنتخابات 
نوفمب  يف  لها  املقرر  الرئا�سية 

املقبل »بريين �ساندرز«.
اأما يف اأزمة فريو�س كورونا، فقد كان 
اأ�سا�سًيّا يف االأزمة  »املجتمع« طرًفا 

منذ اندالعها، وذلك نتيجة لالنت�سار 
ال�سبكة  على  للمعلومات  الوا�سع 
احلكومة  تكن  فلم  االإلكرتونية. 
عن  للمعلومات  م�سدر  اأول  ال�سينية 
املعلومات  ت�رصب  بداأ  بل  االأزمة، 
االأطباء  بع�س  ن�رصه  ما  خالل  من 
يف مدينة ووهان )م�سدر الفريو�س( 
ورغم  االإلكرتونية.  املن�سات  على 
على  ال�سيطرة  حاولت  ال�سلطات  اأن 
وقمع  باالأزمة،  املتعلق  اخلطاب 
عن  معلومات  ن�رصوا  من  وتهديد 
الت�رصيبات  فاإن  الفريو�س؛  انت�سار 
ا  اأي�سً املعلومات  وو�سلت  توالت، 
ال�سني.  خارج  الدويل  املجتمع  اإىل 
نف�سها  ال�سينية  احلكومة  ووجدت 
وخارجي  داخلي  �سغط  حتت 
املتعلقة  املعلومات  عن  لالإف�ساح 

باالأزمة.
ال�سينية  احلكومة  جهود  ورغم 
للتحكم يف اخلطاب املتعلق باالأزمة، 
اإدارتها  عن  اإيجابية  »�سورة«  ور�سم 
التطورات  عن  الت�رصيبات  فاإن  لها؛ 
انت�سار  مناطق  داخل  واالأو�ساع 
التي �سابت بع�س  الوباء، وال�سلبيات 
ال�سلطات  اأخذتها  التي  االإجراءات 
مل تتوقف، واأدى انت�سارها اإىل حالة 
ال�سعب  من  ال�سعبي  الغ�سب  من 
النظام  على  وتداعياته  مبداه  التنبوؤ 

ال�سيا�سي.

قلق �سديد

اإ�سافًة  اليقني،  عدم  حالة  ت�سافرت 
تعامل  يف  الثقة  عدم  �سيوع  اإىل 
احلكومات مع االأزمة؛ يف خلق حالة 
الفزع،  حتى  اأو  ال�سديد،  القلق  من 
عاملًيّا.  العام  الراأي  م�ستوى  على 
كبري  كم  انت�سارها  يف  �ساهم  وقد 
واالأخبار  املغلوطة،  املعلومات  من 
املوؤامرة،  ونظريات  الزائفة، 
مت  التي  العن�رصية  والتوجهات 
التوا�سل  من�سات  على  تداولها 

االجتماعي.
من  فزعها  عن  املجتمعات  وعّبت 
خالل التكالب على �رصاء بع�س ال�سلع 
خوًفا  املعلبة،  واالأغذية  االأ�سا�سية، 

من نق�س االإمدادات، اأو ا�سطرارهم 
للبقاء يف املنازل لفرتة طويلة. واأدى 
الطبية،  الكمامات  على  التكالب 
باأنها  االأطباء  تواتر ت�رصيحات  رغم 
مبا�رصة  للمتعاملني  فقط  �رصورية 
اأ�سعارها  ارتفاع  اإىل  املر�سى،  مع 
واختفائها من االأ�سواق. بل لقد عمد 
ال�رصكات  اإزالة  اإىل  اأمازون  موقع 
اأ�سعار  لرفع  االأزمة  ا�ستغلت  التي 

الكمامات واملطهرات ب�سكل كبري.
التي  الكبرية  االنخفا�سات  تكن  ومل 
�سهدتها البور�سات العاملية يف اأواخر 
اإال  واأوائل �سهر مار�س  �سهر فباير 
من  القلق  حالة  انتقال  عن  تعبرًيا 
اإىل امل�ستثمرين، وعدم  العام  الراأي 
�ستاأخذها  التي  التدابري  يف  ثقتهم 
هذه  تداعيات  لتقليل  احلكومات 

االأزمة على امل�ستوى االقت�سادي.
تدابري غري م�سبوقة

»كورونا«  فريو�س  اأزمة  متايزت 
بلجوء  االأزمات  من  غريها  عن 
م�سبوقة  غري  لتدابري  احلكومات 
والتي  الفريو�س،  انت�سار  من  للحد 
�سملت اإغالق املدار�س واجلامعات 
ملدد متفاوتة، وو�سع مناطق باأكملها 
-كما يف ووهان ال�سينية، ويف �سمال 
اإيطاليا- حتت احلجر ال�سحي، ومنع 

الدخول اإليها اأو اخلروج منها.
دخول  الدول  من  العديد  منعت  كما 
الدول  اأو  املناطق  من  امل�سافرين 
وجلاأت  الفريو�س،  فيها  ينت�رص  التي 
اأخرى لو�سع مواطنيها العائدين من 
بالفريو�س  اإ�سابات  بها  التي  الدول 
بع�س  واألغت  ال�سحي.  احلجر  يف 
والفعاليات  املوؤمترات  ا  اأي�سً الدول 
اإىل  توؤدي  التي  واملحلية  الدولية 
واحد.  مكان  كبرية يف  اأعداد  جتمع 
تاأجيل  احتمال  عن  احلديث  وتردد 
يف  اإجراوؤه  املقرر  طوكيو  اأوملبياد 
الحق  موعد  اإىل  العام  هذا  �سيف 
اإيطاليا  منعت  بينما  ذاته.  العام  من 
ح�سور اجلمهور مباريات كرة القدم، 

مع انعقادها يف موعدها.
غري  التدابري  تلك  تاأثري  كان  وقد 

�سري  مداها  اأربك  حيث  م�سبوق، 
الفردي  امل�ستويني  على  احلياة 
بقرارات  تاأثر  فقد  واملجتمعي. 
اإغالق املدار�س ما يقرب من 300 
وواجه  العامل،  حول  طالب  مليون 
عنايتهم  يتوىل  من  مع�سلة  اآباوؤهم 
وقرر  العمل.  يف  وجودهم  اأثناء 
االأخري  بوند  جيم�س  فيلم  منتجو 
تاأجيل تاريخ عر�سه يف دور ال�سينما 
القادم،  نوفمب  اإىل  مار�س  من 
على  �سترتتب  التي  للخ�سائر  تفادًيا 
يف  ال�سينما  دور  على  االإقبال  تديّن 
من  واخلوف  التجمع،  منع  �سوء 
عديد  وجلاأت  الفريو�س.  انت�سار 
الكبى، مثل  العاملية  ال�رصكات  من 
�رصكة تويرت، لت�سجيع موظفيها على 

العمل من املنزل كلما اأمكن.
ويف ظل تراجع الطلب على رحالت 
الطريان، �سجعت عديد من �رصكات 
الطريان العاملية طواقمها على اأخذ 
اإجازة بدون راتب. كما بدت معامل 
فيني�سيا  مدينة  مثل  بارزة،  �سياحية 
من  تخلو  وتكاد  االإيطالية، مهجورة 

الزوار.
تداعيات اقت�سادية

للتدابري  يكون  اأن  املتوقع  من 
تداعيات  اإليها  االإ�سارة  ال�سابق 
اقت�سادية �سلبية على م�ستوى االأ�رص 
�سيتحملون  فاالآباء  وال�رصكات. 
تكلفة العناية باالأبناء يف املنزل اإما 
املهمة،  تلك  الأداء  �سخ�س  بتعيني 
اإجازة  الأخذ  اأحدهما  ا�سطرار  اأو 
غري  العمالة  وفئة  مرتب.  بدون 
منت�رًصا  اأ�سبح  منط  وهو  املعّينة، 
يف  �سواء  العاملي،  االقت�ساد  يف 
اأو  اأوبر،  خدمة  مثل  النقل،  قطاع 
يف القطاع ال�سياحي، بكل ما يرتبط 
من  غريهما  ويف  خدمات،  من  به 
طوال  �سلبًا  تتاأثر  �سوف  قطاعات؛ 

مدة ا�ستمرار االأزمة.
فاإن  ال�رصكات،  م�ستوى  وعلى 
ميكن  ال  قد  املتوقعة  اخل�سائر 
ال�سينية  فال�رصكات  تعوي�سها. 
الوفاء  عن  تعجز  التي  ال�سغرية 
التنقل  حظر  ب�سبب  بالتزاماتها 
والتجمع يف مناطق معينة من الدولة 
اإفال�سها.  اإ�سهار  اإىل  ت�سطر  قد 
و�سيتاأثر قطاع الطريان ب�سكل كبري، 
وعلى ح�سب امتداد مدة االأزمة، قد 
العمالة،  ت�رصيح  اإىل  ال�رصكات  تلجاأ 
طائرات  من  طلبته  ما  اإلغاء  اإىل  اأو 
اأ�ساًل من  التي تعاين  جديدة. وتلك 
الإ�سهار  تلجاأ  قد  م�ستقر  و�سع غري 
بالفعل  حدث  ما  وهو  اإفال�سها، 
ل�رصكة بريطانية �سغرية ن�سبًيّا تعمل 
اململكة  بني  جوية  خطوط  على 
املتحدة واأوروبا. ويقدر اخلباء اأن 
اخل�سائر التي قد تلحق بهذا القطاع 
اأن  ميكن  االأزمة  هذه  جراء  وحده 
ت�سل اإىل اأكرث من 100 بليون دوالر.

االقت�ساد  تاأثر  �رصعة  اأن  ويبدو 
اأزمات  �سمات  من  اأ�سبح  قد 
لكٍلّ  كان  حيث  العوملة،  ع�رص 
تاأثري  و2020   2009 اأزمتي  من 

فبينما  النمو.  معدالت  على  �سلبي 
النمو  تباطوؤ  اإىل   2009 اأزمة  اأدت 
والواليات  اأوروبا  اقت�سادات  يف 
لعبت  فقد  خا�س،  ب�سكل  املتحدة 
-مثل  ال�ساعدة  االقت�سادات 
ال�سني والهند- دور »قاطرة النمو«، 
هذا  تداعيات  احتواء  يف  و�ساهمت 
توؤدي  اأن  املتوّقع  من  لكن  التباطوؤ. 
-بح�سب  كورونا  فريو�س  اأزمة 
تباطوؤ  اإىل  الدولية-  املوؤ�س�سات 
واأن  العاملي ككل، خا�سة  االقت�ساد 
ال�سني  يف  »ال�ساعدة«  االقت�سادات 
والأ�سباب  حالًيّا،  ت�سهد  والهند 
النمو،  خمتلفة، تراجًعا يف معدالت 

وذلك من قبل اندالع االأزمة.  
هناك  فاإن  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 
ال�سنوات  خالل  وا�سًحا  تراجًعا 
معدالت  يف  املا�سية  القليلة 
التجارة  وحجم  التجاري  التبادل 
الدولية، يُ�سهم فيها مناخ من العداء 
املت�ساعد بني القوى الكبى، خا�سة 
ما  وهو  وال�سني،  املتحدة  الواليات 
املواد  على  الطلب  برتاجع  اقرتن 

االأولية، وتراجع اأ�سعار البرتول.
احلكومات  تبدو  االإطار،  هذا  ويف 
اأقل قدرة على ا�ستيعاب التداعيات 
واأدواتها  االأزمة،  لهذه  االقت�سادية 
البنك  حاول  فقد  تاأثرًيا.  اأقل 
االأ�سواق  االأمريكي طماأنة  املركزي 
الفائدة،  �سعر  خف�س  طريق  عن 
لكن تاأثري ذلك االإجراء كان م�سكوًكا 
املركزية  البنوك  تطبق  حيث  فيه، 
التي�سري  �سيا�سات  الكبى  الدول  يف 
الكمي منذ اأزمة 2009، وذلك لتحفيز 
متاحة  القرو�س  جعل  ما  النمو، 
فاإن خف�سها  وبالتايل  قليلة،  بتكلفة 
مرة اأخرى من غري املتوقع اأن يكون 
له تاأثري ملمو�س يف حتفيز االقت�ساد، 
بح�سب العديد من املحللني. وعلى 
عك�س التعاون الدويل يف عام 2009، 
الكبى  االقت�سادات  اجتمعت  حيث 
اإطار  يف  ال�ساعدة  االقت�سادات  مع 
التدابري  الأخذ  الع�رصين  جمموعة 
ي�سهد  االأزمة؛  ملواجهة  الالزمة 
يف  ملحوًظا  تراجًعا  اليوم  العامل 
االأطراف.  متعدد  الدويل  التعاون 
التيار  تاأثري تراجع  اإغفال  وال ميكن 
وللتعاون  للعوملة  املتبني  الو�سطي 
ال�ساحة  على  االأطراف  متعدد 
القومية  التيارات  و�سعود  الدولية، 
املناخ  ت�سكيل  يف  واالنعزالية؛ 
يهيمن  الذي  واال�ستقطابي  املتوتر 
حالًيّا،  العاملية  التفاعالت  على 

ويعيق التعاون يف االأزمة احلالية.
امل�سابني  اأعداد  تزايد  مع  ولكن 
والتي  العامل،  حول  بالفريو�س 
منظمة  ت�رصيحات  ح�سب  جتاوزت 
 6 يف  األف  مائة  العاملية،  ال�سحة 
رقعة  ات�ساع  ومع   ،2020 مار�س 
احلاجة  فاإن  الفريو�س؛  انت�سار 
تن�سق  الأن  اإحلاًحا  اأكرث  اأ�سبحت 
ملواجهة  بينها  فيما  اجلهود  الدول 
امل�ستوى  على  االأزمة  هذه  تكلفة 
االأهم واالأكرث تكلفة، وهو امل�ستوى 

االإن�ساين.

مالمح التغري يف اإدارة اأزمات ع�ضر العوملة
ا  ا اإىل كل قارات العامل، ولكن اأي�سً يوًما بعد يوم، تاأخذ اأزمة فريو�س كورونا وتداعياتها مالمح الأزمة العاملية، لي�س فقط لنت�سار املر�س جغرافًيّ

لأن الإجراءات التي تتخذها احلكومات ملحاولة احتواء هذه الأزمة اأ�سبحت مت�ّس احلياة اليومية للب�سر على نطاق وا�سع. كما اأن تداعياتها 
القت�سادية، بح�سب موؤ�س�سات دولية، �سوف ُتلقي بظاللها على كفاءة القت�ساد العاملي ككل.
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�شكك عبد النا�رص فروانة املخت�ص 
واملحررين  اال�رصى  ب�ش�ؤون 
االحتالل  برواية   ، الفل�شطينيني 
من  ال�شج�ن  بخل�  االإ�رصائيلي 
ك�رونا.  بفريو�ص  االإ�شابات 
مل�قع  ت�رصيح  يف  فروانة  وقال 
�شج�ن  يرد من خل�  ما  “اإن  الغد: 
بفايرو�ص  االإ�شابات  من  االحتالل 
اإ�شابات  وج�د  وعدم  ك�رونا 
من  تاأتي  كلها  االأ�رصى  بني  م�ؤكدة 
ال�شحة  ال�شج�ن ووزارة  اإدارة  قبل 
م�شكك  م�شادر  وهي  ال�شهي�نية 
ما  فكثريا  االأح�ال،  بكل  بروايتها 
امللفات  ال�شج�ن  اإدارة  اأخفت 
لبع�ص االأ�رصى ومل تك�شف  الطبية 
واأكد على   . اأمرا�شهم  عن حقيقة 
دويل حمايد  تدخل طرف  �رصورة 
ومنظمة  االأحمر  ال�شليب  من 
اجلانب  وم�شاركة  العاملي  ال�شحة 
يف  احلقيقة،  ملعرفة  الفل�شطيني 

ال�قت الذي ال ي�جد ح�شانة على 
يف  الفريو�ص،  هذا  من  االأ�رصى 
ال�شهي�ين  اال�شتهتار  ا�شتمرار  ظل 

بحياة و�شحة االأ�رصى. 
واأ�شاف “اأن ما جرى يف “جمدو” 
واأن  الت�شاوؤالت  من  الكثري  اأثار 
هناك  اتخذت  التي  االإجراءات 
االأ�رصى  قبل  من  ورد  ملا  وفقا 
يثري القلق وي�شع عالمات ا�شتفهام 
اىل  بحاجة  هي  والتي  عديدة، 
االأم�ر،  حقيقة  وت��شيح  اإجابات 
م�شاركة  دون  يحدث  لن  وهذا 
وفد طبي فل�شطيني ودويل حمايد 
جرى  ما  حقيقة  على  لالطالع 
االأ�رصى.  اأح�ال  على  واالطمئنان 
واأ�شار فروانة اإىل وج�د نح� 5000 
اأ�شري فل�شطيني يقبع�ن يف �شج�ن 
و43  180طفال  بينهم  االحتالل 
اأ�شرية و430 معتقل اإداري. واأو�شح 
اأن درجة اخلط�رة اأكرب على اأولئك 

يقدر  الذين  املر�شى  االأ�رصى 
بينهم  اأ�شريا،   )700( بنح�  عددهم 
من يعاين اأمرا�ص ال�رصطان والقلب 
والف�شل الكل�ي وال�شغط وال�شكري 
االأمرا�ص  من  وغريها  وال�شلل 
وه�ؤالء  واملزمنة،  اخلطرية 
يف  بالفريو�ص  لالإ�شابة  معر�شني 
ال�شهي�نى  ا�شتمرار اال�شتهتار  ظل 
واإجراءات  ال�قاية  تدابري  وغياب 

اأن  اإىل  ولفت  وال�شالمة.  احلماية 
اإجراءات  اتخذت  الدول  ع�رصات 
وع�رصات  ال�شجناء،  حلماية  جادة 
ع�رصات  عن  اأفرجت  اأخريات 
االآالف من املحتجزين لديها حر�شا 
اإ�شابتهم  من  وجتنبا  حياتهم  على 
االحتالل  فيما حك�مة  بالفريو�ص، 
ومل  وقائية  اإجراءات  اية  تتخذ  مل 
اأي  الفل�شطينيني  لالأ�رصى  تقدم 

م�اد لل�قاية وترف�ص االإفراج عنهم 
تن�ي  اأنها  بالرغم  بع�شهم،  عن  اأو 
اإ�رصائيليني  �شجناء  عن  االإفراج 
جنائيني، مما يعك�ص طبيعة التمييز 
ال�شجناء  مع  تعاملها  يف  العن�رصي 
حتى يف هذه الظروف ال�شعبة على 

حد ق�ل فروانة.
وطالب فروانة امل�ؤ�ش�شات الدولية 
جنيف  التفاقيات  الراعية  والدول 
االحتالل  حك�مة  على  ال�شغط 
احرتام  على  الإلزامها  االإ�رصائيلي 
يف  الدولية  وامل�اثيق  االتفاقيات 
يف  لديها  املعتقلني  مع  تعاملها 
واالإفراج  ال�شعبة  الظروف  هذه 
االأكرث  الفئات  كل  عن  الف�ري 
ويف  بالفايرو�ص  لالإ�شابة  عر�شة 
ال�شن  وكبار  املر�شى  مقدمتهم 
واالأطفال وال�شيدات. من ناحيتها، 
�شج�ن  يف  االأ�شرية  احلركة  قالت 
االحتالل اإن تراجع اإدارة ال�شج�ن 

عن رواية االإ�شابة بفايرو�ص ك�رونا 
حماولة  اإطار  يف  ياأتي  لعدمها 
التي  ال�شج�ن  غ�شب  من  التهدئة 
�رصعت باإغالق ال�شج�ن احتجاجاً 
اال�رصى  حق�ق  م�شادرة  على 
املكت�شبة. واأعلنت احلركة االأ�شرية 
ملتابعة  اأزمة  خلية  ت�شكيل  عن 
وتزويد  ال�شحية  االأ�رصى  اأو�شاع 
بكل  اخلارج  يف  املعنية  اجلهات 
و�شددت  ال�شج�ن  داخل  يف  تط�ر 
احلركة االأ�شرية يف ت�رصيح �شحفي 
مقارعة  عن  تلفتنا  لن  “االأزمة  اأن 
حق�قنا  عن  والدفاع  عدونا 
عليها  االعتداء  مت  التي  املكت�شبة 
يف الفرتة االأخرية وما زلنا يف بداية 
خط�اتنا املدرو�شة للرد على هذا 
االعتداء. ووجهت احلركة االأ�شرية 
والق�ى  االأحرار  لكل  �رصخة 
الفاعلة وحتديدا من ميلك اأ�شباب 

حرية االأ�رصى.

بقلم: عي�سى قراقع

ال�شج�ن  يف  ال�شحي  ال�اقع 
باالأ�شا�ص  ه�  ك�رونا  وبدون 
مع  يتالئم  وال  ماأ�شاوي 
والطبية،  الدولية  املعايري 
فكيف اذا هبت رياح الك�رونا 
هذا  على  ال�شج�ن  داخل 
للحد  يفتقد  الذي  ال�اقع 
ال�شحية؟  للعناية  االأدنى 
ولعل ا�شتمرار �شق�ط �شهداء 
االإمرا�ص  ب�شبب  عام  كل 
الفتاكة ه� دليل على �شيا�شة 
اإ�رصائيلية ممنهجة وم�شتمرة 
يف اال�شتهتار ب�شحة اال�رصى 
لالأمرا�ص  فرائ�ص  وتركهم 
اذا  الك�رونا  امل�ت.   حتى 
�ش�ف  اال�رصى  هاجم  ما 
واأ�شرية  اأ�شري   800 يجد 
وامل�شابني  املر�شى  من 
ومزمنة،  خطرية  باإمرا�ص 
اأرواحهم  �شيتمكن من ح�شد 
�شيجد  اهلل،  �شمح  ال  ب�شه�لة 
قا�رصين  اأطفاال  الك�رونا 
م�شل�لني  ال�شن  يف  وكبار 
عيادات  ان  �شيجد  ومعاقني، 
جمهزة  غري  ال�شج�ن 
ال  الكافية،  الطبية  بالل�ازم 

للك�شف  ا�شتباقية  فح��شات 
اأطباء  �شيجد  االأمرا�ص،  عن 
خمت�شني  غري  متدربني 
م�شاركني يف �شيا�شة االإهمال 
ي�شمى  ما  �شيجد  الطبي، 
املغلقة  الب��شطة  �شيارة 
والقذرة هي من تنقل اال�رصى 
وامل�شت�شفيات،  ال�شج�ن  اىل 
تنظيف  م�اد  ال  انه  �شيجد 
اأماكن  وال  معقمات  وال 
ال�شحي،  للحجر  مالئمة 
يف  �شينتع�ص  الك�رونا  هذا 
ال�شج�ن، ال رقابة دولية على 
ال  لالأ�رصى،  ال�شحي  ال��شع 
و�شيجد  اأدوية،  وال  معقمات 
جديدة   اأداة  نف�شه  الك�رونا 
عن  نيابة  باالأ�رصى  للفتك 
انتقال  خماوف  ال�شجان. 
مر�ص الك�رونا لالأ�رصى دفع 
املطالبة  اىل  املتحدة  االأمم 
باإطالق �رصاح املعتقلني، الأنه 
اذا ما دب املر�ص يف اأج�شاد 
اال�رصى ويف حيزات حم�ش�رة 
ومغلقة فقد ي�ؤدي اىل كارثة 
تداركها،  ي�شعب  اإن�شانية 
هذا اال�شت�شعار باخلطر دفع 
املطالبة  اىل  عديدة  دوالً 
ويف  اأ�رصاها،  �رصاح  باإطالق 

ب�شكل  املر�ص  انت�شار  ظل 
ا�رصائيل  داخل  مت�شارع 
على  يزداد  اخلطر  هذا  فاأن 
ال  الفل�شطينيني،  اال�رصى 
وجها  يبقى  االأ�شري  ان  �شيما 
منذ  االإ�رصائيليني  مع  ل�جه 
اجلن�د  االعتقال،  حلظة 
املحاكم  وق�شاة  واملحققني 
واالأطباء. حتذير  وال�شجانني 
اب�  الفل�شطيني  الرئي�ص 
اال�رصى  تعر�ص  من  مازن 
ك�رونا  ب�باء  لالإ�شابة  
امل�ش�ؤولية  ا�رصائيل  وحتميل 
عن �شحتهم و�شالمتهم ياأتي 
حك�مة  قيام  عدم  ظل  يف 
اإجراءات  باأية  االحتالل 
اال�رصى  �شالمة  ل�شمان 
كاأنهم  اال�رصى  مع  والتعامل 
كاأنهم  الب�رص،  بني  من  لي�ش�ا 
وغري  واملكان  الزمان  خارج 
م�ج�دين، وهي ر�شالة عاجلة 
العاملية  ال�شحة  منظمة  اىل 
ونقابة  حدود  بال  واأطباء 
وال�شليب  العاملية  االأطباء 
للتدخل  الدويل  االأحمر 
اال�رصى  الإنقاذ  والتحرك 
اإجراءات  وج�د  من  والتاأكد 
من  حتميهم  حقيقية  �شحية 

ك�رونا.  بفريو�ص  االإ�شابة 
ك�رونا  فريو�ص  بني  فرق  ال 
ميلك  كالهما  وال�شجان، 
وكالهما  الزنزانة،  مفاتيح 
يقتحم ويهاجم غرف واأق�شام 
كالهما  اال�رصى،  واأج�شام 
ال�ح�شي  القمع  ميار�ص 
وامل�ت  الطبية  واجلرائم 
يطفئ  وكالهما  البطيء، 
�شم�ع االإن�شانية ويرتعرع يف 
الظالم، ومنذ �شن�ات ط�يلة 
اأج�شاد  تنه�ص  والك�رونا 
وم�شميات  باأ�شكال  اال�رصى 
اأحياء  يدخل�ن  عديدة، 

ويخرج�ن �شهداء.
عندما ي�شبح الك�رونا �شجانا 
دون  اال�رصى  ويهاجم  قاتال 
قد  تدخل حلمايتهم، عندها 
ان  الب�رصية  �شمري  يدرك 
االحتالل  ال�باء،  ه�  ال�شجن 
تختلف  ال  انه  و  ال�باء،  ه� 
عن  ال�شجن  وق�انني  اأنظمة 
اأنظمة وق�انني دولة االحتالل 
املختلفة،  وم�ؤ�ش�شاتها 
كل  فيها  تتنامى  التي  الدولة 
والفا�شية  العن�رصية  االأوبئة 
االإن�شان،  حق�ق  وانتهاكات 
اال�رصى بالن�شبة لالإ�رصائيليني 

غائبني،  وال  حا�رصين  لي�ش�ا 
لي�ش�ا اأحياء وال اأم�اتا، اإنهم 

من�شيني جتاوزتهم االأ�شياء.
القلق الفل�شطيني على �شحة 
ظل  يف  اال�رصى  و�شالمة 
انت�شار فريو�ص ك�رونا ي�شتند 
ومعرفة  ط�يلة  جتربة  اىل 
دولة  تلتزم  ال  حد  اأي  اىل 
الدولية  بالق�انني  االحتالل 
وال باأخالقيات املهنة الطبية 
يف  الدولية  ال�شل�ك  وق�انني 
داخل  اال�رصى  مع  تعاملها 
على  القلق  هذا  ال�شج�ن، 

ال�شعب  يدفع  اال�رصى  حياة 
ت�جيه  اىل  الفل�شطيني 
اىل  انذارية  و�رصخات  نداء 
تدع�ا  ال  العاملي:  املجتمع 
ذلك يحدث، ال تدع�ا اال�رصى 
رحمة  حتت  الفل�شطينيني 
واال�شتهتار  ك�رونا  فريو�ص 
ال  ب�شحتهم،  اال�رصائيلي 
تدع�ا حرب الك�رونا وحرب 
ت�شتعل  اال�رصائيلي  الطغيان 
ذلك  تدع�ا  ال  ال�شج�ن،  يف 
االن  يت�قف  االأمر  يحدث، 
عليكم. احد اال�رصى املر�شى 

لن  ال�شجن:  داخل  من  كتب 
اأت�قف بعد االآن عن ال�رصاخ 
العدالة جمراها،  تاأخذ  حتى 
لن  حللت  واينما  كنت  اأينما 
مل  ان  ال�رصاخ،  عن  اأت�قف 
او  به  اكتب  قلم  لدي  يكن 
ف�شاأكتب  عليها  ا�شطر  ورقة 
على  و�شعايل  باأظافري 
تلفت  فاإذا  �شجني،  جدران 
اأ�شابعي  ودميت  اأظافري 
�شتبقى  اأنفا�شي  وت�قفت 
االأر�ص  على  هائمة  روحي 

تالحقكم دون ه�ادة. 
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ال زالت املخاطر كبرية يف اقتحام فريو�س كورونا �سفوف االأ�سرى يف �سجون االحتالل "اال�سرائيلي" بعد اأن اعرتف اال�سرائيليون باإ�سابة �سباط و�سجانني وحمققني بهذا املر�س وقيامهم بعزل عدد من 
اال�سرى يف �سجن جمدو ب�سبب التقاءهم بامل�سابني االإ�سرائيليني. اجلائحة العاملية للكورونا لي�ست لها حدود وال ح�سانة وال تنتظر امرا من احد، انها تتف�سى وت�سل اإىل كل مكان، و�سجون االحتالل 
من اأكرث االأماكن عر�سة لالإ�سابة بهذا الوباء، انها دفيئات نا�سجة لالإمرا�س اخلطرية حيث البيئة املغلقة واملختلطة واملزدحمة، انخفا�س م�ستوى النظافة و�سوء التغذية، االإهمال الطبي و�سوء 

العناية ال�سحية، �سعف القدرات الطبية ونظام البنى التحتية لل�سجون، �سعف التهوية، انت�سار الرطوبة واحل�سرات، �سيا�سة نظام القمع والقهر النف�سي واجل�سدي على املعتقلني وغريها من 
االأ�سباب التي جتعل من انت�سار الكورونا داخل ال�سجون اأ�سرع بكثري منه خارج ال�سجون.

عندما ي�سبح الكورونا �سجانا وقاتال لالأ�سرى....

�ستبقى روحي هائمة على الأر�ض تالحقكم دون هوادة

ت�سكيك فل�سطيني برواية الحتالل حول خلو الأ�سرى من فريو�ض كورونا
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يف عيد الأم

الأمهات الفل�سطينيات "اأ�سريات ومكلومات"
اأمتنى اأن ياأتي العام القادم و�سياء يدخل علي بيده باقة ورد يقول يل كل عام واأنت بخري يا �ست احلبايب.. بهذه 

ت والدة �سياء الأغا، اأقدم اأ�سري يف قطاع غزة واملعتقل منذ 28 عامًا يف �سجون الحتالل، خالل حديثها  الكلمات عَبرّ
لـ»الروؤية« عن اأمنيتها لعيد الأم القادم.

تقرير: عبد الغنى ال�سامي - 
موقع الروؤية 

تعد  ومل  الكيل،  �ضياء  باأم  فا�ض  لقد 
ت�ضفي  ال  فهي  تُ�ضعفها،  الكلمات 
فهي  �ضوقها،  نار  تطفئ  وال  غليلها 
ابنها  بروؤية  عينيها  ل  تُكِحّ اأن  تريد 
لالطمئنان  �ضوته  ت�ضمع  واأن  االأ�ضري، 
فيه  حتتفل  الذي  الوقت  ويف  عليه. 
اأمهات العامل بعيد االأم يف 21 مار�ض 
 17 فاإن  اأحبائهن،  و�ضط  عام  كل  من 
اأ�ضرية،   43 بني  من  فل�ضطينية،  اأماً 
ق�ضني هذا اليوم يف �ضجون االحتالل، 
ق�ضينه  االأخريات  االأمهات  واآالف 
القابعني  اأبناءهن  يتذكرن  خارجها 
عميد  �ضياء،  واأم  الق�ضبان.  خلف 
تتمنى  كانت  الفل�ضطينيني،  االأ�رسى 
ولكن  االأم،  عيد  قبل  ابنها  تزور  اأن 
طويلة  �ضنوات  منذ  مينعها  االحتالل 
الرغم  »على  اأمنية«.وقالت:  »الأ�ضباب 
عنه  اأُفرج  الذي  اأن جنلي حممد  من 
واأهايل  �ضياء  وزمالء  �ضنوات  قبل 
يف  بزيارتي  قاموا  واالأقارب  االأ�رسى 
عيد االأم، اإال اأن ذلك مل يعو�ضني عن 
الق�ضبان«.وتابعت  خلف  �ضياء  غياب 
بقولها: »ق�ضيت عيد االأم والدموع مل 
�ضياء  �ضور  د  اأتفَقّ واأنا  عيني  تفارق 
منه  و�ضلت  التي  القدمية  ور�ضائله 
ال�ضخ�ضية،  اأغرا�ضه  من  بقي  وما 

حممد«.واعتربت  ابني  واحت�ضان 
جرمية  ابنها  زيارة  من  حرمانها  اأن 
كبرية، م�ضرية اإىل اأنها ال تعرف �ضيئاً 
عنه يف ظل الو�ضع املرتدي بال�ضجون 
وو�ضط انت�ضار وباء كورونا. من جهته، 
االأ�رسى  �ضوؤون  يف  املتخ�ض�ض  اأكد 
عبد النا�رس فروانة اأن اأم �ضياء، التي 
اآالف  من  واحدة  الـ70  �ضن  جتاوزت 
يف  اأبناءهن  يفتقدن  الالتي  االأمهات 
مثل هذا اليوم. واأ�ضاف يف ت�رسيحات 
منا�ضبة  كان  االأم  »عيد  اأن  لـ»الروؤية« 
هذا  وعوائلهم  االأ�رسى  على  ثقيلة 
العام، فاأ�ضبحت حزينة وموجعة بفعل 
كورونا فهي تزيد من معاناتهم«، الفتاً 
اإىل اأن هناك 17 اأماً فل�ضطينية يقبعن 

يف �ضجون االحتالل يف ظروف �ضعبة. 
االأ�ضري  نادي  اأكد  ذاته،  ال�ضياق  ويف 
الفل�ضطيني يف بيان مبنا�ضبة عيد االأم، 
على اأن اإدارة �ضجون االحتالل حترم 
زيارة  من  االأمهات  االأ�ضريات  بع�ض 
الزيارات  من  حترمهن  كما  اأبنائهن، 
املفتوحة، ومن متكينهن من احت�ضان 
التوا�ضل  منع  اإىل  اإ�ضافة  اأبنائهن، 
الهاتفي معهم. واأ�ضار اإىل اأنهن يُعانني 
الظرف  مع  �ضعوبة  اأكرث  اأو�ضاع  من 
اخلا�ضة  باالإجراءات  املتعلق  الراهن 
بفريو�ض كورونا، ومنها توقف زيارات 
عن  ف�ضاًل  واملحامني،  العائالت 
على  القائمة  االإ�ضافية  التخوفات 

م�ضريهن، وم�ضري كافة االأ�رسى.

بني  من  اأن  االأ�ضري  نادي  واأو�ضح 
ع  ُر�ضَّ الأطفال  اأمهات  االأ�ضريات 
اعتقلتهن �ضلطات االحتالل وحكمت 
االأ�ضرية  واأعوام، منهن  عليهن الأ�ضهر 
التي  اخلليل،  من  �ضمحان  روان 
العمر  من  يبلغ  طفلها  وكان  اعتقلت 

8 اأ�ضهر.
االأ�ضريات  اأن  االأ�ضري  نادي  واأكد 
اأنواع  لكافة  يتعر�ضن  الفل�ضطينيات 
تنتهجها  التي  والتعذيب  التنكيل 
املعتقلني  حق  يف  االحتالل  �ضلطات 
النادي  وا�ضتعر�ض  الفل�ضطينيني. 
والتي  لالأ�ضريات،  التعذيب  اأ�ضاليب 
متثلت باإطالق الر�ضا�ض عليهن اأثناء 
وهن  وتفتي�ضهن  االعتقال،  عمليات 
ال  زنازين  داخل  واحتجازهن  عراة، 
للتحقيق  واإخ�ضاعهن  للعي�ض،  ت�ضلح 
ملدد طويلة ترافقه اأ�ضاليب التعذيب 
ال�ضبح  منها:  والنف�ضي  اجل�ضدي 
بو�ضعياته املختلفة، وتقييدهن طوال 
النوم  من  واحلرمان  التحقيق،  فرتة 
املتوا�ضل،  والتحقيق  لفرتات طويلة، 
ومنع  والتهديد،  واالبتزاز  والعزل 
فرتة  خالل  زيارتهن  من  املحامني 
ك�ضف  جلهاز  واإخ�ضاعهن  التحقيق، 
كال�ضفع  املربح  وال�رسب  الكذب، 
املتوا�ضل. واأكد اأن االأ�ضريات يعانني 
�ضجن  يف  �ضعبة  حياتية  ظروفاً 

»الدامون«.

الأ�سري عي�سى النواجعة من مدينة 
يطا يدخل عامه الرابع ع�سر يف 

�سجون الحتالل
اأفاد اجمد النجار مدير نادي االأ�ضري 
ان  اخلليل  حمافظة  يف  الفل�ضطيني 
نواجعة  حممد  خليل  عي�ضى  االأ�ضري 
من مدينة يطا جنوب اخلليل قد دخل 
عامه الرابع ع�رس يف �ضجون االحتالل 
... واأو�ضح النجار ان االأ�ضري عي�ضى 
بتاريخ  اعتقل  قد  كان  النواجعة 
طويله  مطاردة  بعد  2007/3/22م 
�ضنوات  عدة  ا�ضتمرت  االحتالل  مع 
�ضهداء  كتائب  يف  ن�ضاطه  ب�ضبب 
حيث  االحتالل  ومقاومته  االأق�ضى 
الع�ضكريه يف  حكمت عليه املحكمة 

عوفر بال�ضجن ملدة 22 عاما.
ن�ضف  قد  االحتالل  جي�ض  وكان 
وجنى  اليه  يلتجاأ  كان  الذي  املنزل 

من املوت باعجوبه حتى ان املواقع 
ا�ضت�ضهاده  ان  حتدثت  االخباريه 
نواجعة من  االأ�ضري  .. ويعاين  اآنذاك 
واأجرى  ال�رسايني  يف  ان�ضداد  من 
وتنقل خاللها يف عدة  عدة عمليات 
ال�ضجون  اإدارة  ومتاطل  م�ضت�ضفيات 
املنا�ضب  الطبي  العالج  تقدمي  يف 
من  نواجعة  االأ�ضري  ويعترب   . له 
عدة  وخا�ض  االأ�ضرية  احلركة  قادة 
�ضعوبه  رغم  الطعام  عن  اإ�رسابات 
اال�ضري  ان  يذكر  ال�ضحي  و�ضعه 
ومتزوج  مدر�ضة  معلم  هو  النواجعة 
اأبناء ومتكن من اجناب  ثالثة  ولديه 
وا�ضماها  النطف  تهريب  عرب  طفله 

�ضدين .

بقلم لوؤي الغول 

يعترب التعليم واحد من اأهم املجاالت 
التطور  ظل  يف  احلياتية  وامليادين 
اأ�ضبح  الذي  الهائل  التكنولوجي 
و  �ضغرية،  قرية  العامل  خالله  من 
احل�ضاري  التطور  مدى  يعك�ض  الأنه 
االأمم  ،ملختلف  والثقايف  والفكري 
يعك�ض  اأنه  كما  العامل  يف  وال�ضعوب 
يف  واالإزدهار  والتقدم  الرقي  مدى 
�ضواء  واملجاالت  امليادين  خمتلف 
�ضيا�ضية  اأو  اقت�ضادية  او  طبية  كانت 
اإختالف  علي  فالدول  اإجتماعية،  اأو 
مبدى  تقا�ض  العامل  يف  اأنظمتها 
تقدمها يف امليدان العلمي الذي ميثل 
اأ�ضا�ض الوجود واحلياة للكيان الب�رسي 
التعليم  اإن   . الكوكب  علي �ضطح هذا 
ميثل ثروة هامة وحيوية للدول كما اأنه 
ميثل م�ضدرا �رسوريا للدخل القومي 
دليل  وخري  االإقت�ضادية  املجاالت  يف 
علي ذلك الرثوة ال�ضناعية يف ال�ضني، 
احلرب  يف  هزمت  التي  واليابان 
مدينتي  �رسب  بعد  الثانية  العاملية 
هريو�ضيما وناجازاكي بالقنابل الذرية 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  قبل  من 
وخرجت من دائرة ال�رساع الع�ضكري 
من  ت�ضعف  مل  الهزمية  هذه  ولكن   .
عزمية ال�ضعب الياباين واإدارته القومية 
ورغبته ال�ضادقة يف فر�ض نف�ضه علي 
يف  �ضناعيا  متطور  ك�ضعب  العامل 
خمتلف املجاالت وامليادين. والقارئ 
للم�ضهد اليوم يعلم اأن ال�ضني اأ�ضبحت 
عامليا  متطورة  العلم  خالل  من 
وتناف�ض الواليات املتحدة االأمريكية 
،اقت�ضاديا و�ضيا�ضيا واجتماعيا ويف كل 
املجاالت . ولقد حثت جميع االأديان 
اال�ضالمي  ديننا  وال�ضيما  ال�ضماوية 
علي طلب العلم . قال تعايل يف كتابه 
َخلََق  الَِّذي  َرِبَّك  ِبا�ْضِم  اْقَراأْ   ( الكرمي 
اْقَراأْ   )2( َعلٍَق  ِمْن  ااْلإِنْ�َضاَن  َخلََق   )1  (
ِبالَْقلَِم  َعلََّم  الَِّذي   )3( ااْلأَْكَرُم  َوَربَُّك 
وقال  يَْعلَْم(.  مَلْ  َما  ااْلإِنْ�َضاَن  َعلََّم   )4(
و�ضلم)طلب  عليه  اهلل  �ضل  ر�ضولنا 
العلم فري�ضة على كل م�ضلم وم�ضلمة 
بالدنا  يف  للتعليم  نظرنا  لو  وهنا   .)

كان  �ضواء  م�ضتوياته  خمتلف  علي 
جامعي او مدر�ضي جند اأن التعليم مر 
مبراحل متباينة من التقدم واالزدهار 
يف مرحلة ما قبل اإحتل فل�ضطني عام 
الركود  اإيل  واالإنتفا�ضة 1987   ،  1948
واالنحطاط يف ظل اإنتفا�ضة احلجارة 
ال�ضلطة  قدوم  مع  والرقي  والتطور   ،
اخذت  حيث   . الفل�ضطينية  الوطنية 
علي  الفل�ضطينية  الوطنية  ال�ضلطة 
الرتبية  وزارة  اإن�ضاء  م�ضئولية  عاتقها 
يف  الفوري  والبدء   ، العايل  والتعليم 
الدرا�ضية  املناهج  على  التعديل 
التقدم  يف  التعليم  فاأ�ضبح  التعليمية 
وعلمية  درا�ضية  مواد  نحو  واالزدهار 
�ضهدائها  و  فل�ضطني  دولة  عن 
ومنا�ضليها وجغرافيا وتاريخ وح�ضارة 
مواد  يدر�ض  كان  ما  بعد  فل�ضطني، 
االردن  املجاورة  للدول  تعليمية 
�رسوري  �ضئ  التعليم  اإن  وم�رس. 
واأ�ضا�ضي وحيوي يف حياة االإن�ضان الأنه 
واملبدع  املفكر  العقل  تكوين  يعمل 
التطور  م�ضايرة  علي  القادر  املبتكر 
واملتابع  والتكنولوجي.  احل�ضاري 
العامل  يعي�ضه  الذي  اجلديد  للم�ضهد 
على  البد  كورونا،  وباء  انت�ضار  مع 
الفل�ضطينية  والتعليم  الرتبية  وزارة 
االإلكرتوين.  التعليم  علي  االعتماد 
التعليم  نوعان  االإلكرتوين  والتعليم 
االإلكرتوين املتزامن ، وغري املتزامن 
، �ضواء كان ذلك يف الف�ضل او التعليم 
وجهد  وقت  باأقل  وذلك  بعد،  عن 
واأكرب فائدة و اأكرب عدد من الطالب 
ومن  و�ضهولة.  ي�رس  بكل  والطالبات 
كونه  االإلكرتوين يف  التعليم  خ�ضائ�ض 
يقدم عرب احلا�ضوب و�ضبكاته، حمتوى 
)ن�ضو�ض  الو�ضائط  متعدد  رقميا 
اأو منطوقة، موؤثرات �ضوتية،  مكتوبة 
متحركة،  اأو  ثابتة  ر�ضومات،�ضور 
هذه  تتكامل  بحيث  فيديو(  لقطات 
لتحقيق  البع�ض  بع�ضها  مع  الو�ضائط 
هذا  يدار  حمددة.  تعليمية  اأهداف 
عددا  يوفر  حيث  اإلكرتونيا،  التعلم 
اأو املهام ذات العالقة  من اخلدمات 
بعملية اإدارة التعليم و التعلم فهو قليل 

التكلفة مقارنة بالتعليم التقليدي.

التعليم اأداة النجاة

وجه  يف  ال�ضامد  البطل  �ضعبنا 
اأحرار  كل  يا  الغا�ضم..  االحتالل 

العامل.
وجل  عز  هلل  اأكفنا  نرفع  فاإننا  بدايًة 
اأن يقي �ضعبنا وكافة الب�رسية من هذا 

الوباء، *واإننا نوؤكد على التايل:*

�ضجن  اإدارة  اأبلغت  لقد  اأوًل/   .
 2020/3/19 اخلمي�ض  يوم  جمدو 
ال�ضباح  �ضاعات  يف  االأ�رسى  ممثلي 
الباكرة اأن اأحد االأ�رسى كان يف مركز 
حتقيق بتاح تكفا وقد كان على درجة 
ال�ضهيوين  املحقق  من  جداً  قريبة 
ولعدة اأيام، وقد تبني اأن هذا املحقق 
هذا  واأن  كورونا،  بفريو�ض  م�ضاب 
هذا  واأن  امل�ضاب،  باعتبار  االأ�ضري 
االأ�ضري قد مكث اأي�ضاً مع عدة اأ�رسى 
�ضجن  يف  االنتظار  ق�ضم  يف  اآخرين 
جمدو وعددهم 4 اأ�رسى، مت االفراج 
عن واحد لل�ضفة الغربية وبقي ثالثة 
من  القادم  لالأ�ضري  باالإ�ضافة  اأ�رسى 
التحقيق، وقد مت اإدخال هذا االأ�ضري 
لق�ضم 5 الذي يتواجد به قرابة ال70 

اأ�ضري.
مت اإخراج االأ�ضري الذي يعترب احللقة 

باقي  عن  لعزله  فارغ  لق�ضم  الثانية 
لوحده  غرفة  يف  وو�ضعه  االأ�رسى 
االأ�رسى  بجانبه مت حجر  ويف غرف 
اإدارة  زعم  وح�ضب  االآخرين،  الثالثة 
م�ضلحة ال�ضجون اأنهم غري م�ضابني، 
�ضاعات  بعد  الكالم  هذا  جاء  وقد 
قليلة جداً من عزل االأ�رسى واأبقتهم 
ب�ضبب  للريبة  مثري  وهذا  العزل،  يف 
عن  التقارير  من  هائل  لكم  متابعتنا 
هذا  مع  والتعامل  الفح�ض  كيفية 
يكونوا  اأن  املر�ض من غري املعقول 
خالل  م�ضابني  غري  اأنهم  اأكدوا  قد 

اأقل من 3 �ضاعات؟!!
اإدارة  رواية  ن�ضدق  ال  فاإننا  ولذلك 
اأو  يوؤكد  اأن  ي�ضتطيع  ومن  ال�ضجون 
هم  االأ�رسى  هوؤالء  اإ�ضابة  ينفي  اأن 
ال  فقط  اأنف�ضهم  االأربعة  االأ�رسى 
الأحد  يُ�ضمح  ال  االآن  وحتى  غري، 
يُ�ضمح  وال  اإطالقاً  معهم  التوا�ضل 
لهم بالتوا�ضل مع عائالتهم مما ي�ضع 
يوجد  ال  اأنه  ال�ضجون  اإدارة  رواية 

اإ�ضابات لديهم حمل �ضك كبري.
امل�ضوؤول  اإعالمنا  من  نرجو  ولذا 
احلركة  نحن  روايتنا  مع  التفاعل 

االأ�ضرية ولي�ض ال�ضابا�ض.

ال�ضجون  اإدارة  تراجع  اإن  .  ثانيًا/ 
يف  ياأتي  لعدمها  االإ�ضابة  رواية  عن 
غ�ضب  من  التهدئة  حماولة  اإطار 
باإغالق  �رسعت  التي  ال�ضجون 
م�ضادرة  على  احتجاجاً  ال�ضجون 

حقوقنا املكت�ضبة.
.  ثالثًا/ لقد مت ت�ضكيل خلية اأزمة 
ال�ضحية  االأ�رسى  اأو�ضاع  ملتابعة 
اخلارج  يف  املعنية  اجلهات  وتزويد 
االأ�رسى  �ضوؤون  هيئة  وحتديداً 
االأخرى  الفاعلة  واملوؤ�ض�ضات 
وحتديداً نادي االأ�ضري ومكتب اإعالم 
وموؤ�ض�ضة  القد�ض  ومهجة  االأ�رسى 
تطور  بكل  حريات  ومكتب  ال�ضمري 
متابعة  وحتديداً  ال�ضجون  داخل  يف 
املعزولني  االأربعة  االأ�رسى  حالة 
م�ضابون  اأنهم  على  �ضنتعامل  الذين 
ال�ضجون  اإدارة  تُثبت  ما مل  باملر�ض 
بالتوا�ضل  لهم  بال�ضماح  ذلك  عك�ض 

على االأقل مع ذويهم.
لكل  �رسختنا  نوجه  اإننا  رابعًا/    .
وحتديداً  الفاعلة  والقوى  االأحرار 
يبادر  اأن  حريتنا  اأ�ضباب  ميلك  من 
الإنقاذ  املوؤثر  الفعل  مبمار�ضة 
والطرق  الو�ضائل  فكل  االأ�رسى، 

الإنقاذنا واجبة وهي فر�ض ال�ضاعة.
.  خام�سًا/ اإن هذه االأزمة لن تلفتنا 
عن  والدفاع  عدونا  مقارعة  عن 
االعتداء  مت  التي  املكت�ضبة  حقوقنا 
عليها يف الفرتة االأخرية وما زلنا يف 
للرد على  املدرو�ضة  بداية خطواتنا 
هذا االعتداء، والتي كان بدايتها يوم 
كافة  باإغالق   2020/3/19 اخلمي�ض 
و�ضيتبعها  ال�ضجون،  كل  يف  االأق�ضام 
عنها  االإعالن  يتم  اأخرى  خطوات 
العامل  واأحرار  البطل  �ضعبنا  الحقاً. 
نحن  وها  ال�ضجن  حمنة  يف  نحن 
لن�ضبح  �ضجان  زفرة  بعد  على  نقف 
ال قد اهلل م�ضابون بهذا الوباء، ولكم 
ونحن  بنا  االإهمال  تتخيلوا حجم  اأن 
ولذلك  اأ�ضبنا؟!!  اإن  فكيف  اأ�ضحاء 
اأبقوا عيونكم مفتوحة �ضوبنا واأبقوا 
رحل  اإن  اأملنا  ت�رسخ..  حناجركم 

�ضوتنا.
من  واإياكم  ينجينا  اأن  ن�ضاأل  واهلل 
يف  قريب  لقاء  واإىل  الوباء  هذا 
�ضاحات احلرية خالية من الوباء ومن 

االحتالل.
.احلركة الأ�سرية يف �سجون 
الحتالل.

بيان �سادر عن احلركة الأ�سرية يف �سجون الحتالل 

بخ�سو�س الأو�ساع ال�سحية بعد اأزمة وباء فريو�س كورونا
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الفالحية  املحيطات  �سكان  هدد 
بعد حوايل   الواقع على  بالة  بحي 
الوالية  كلم عن مقر عا�سمة    03
ورقلة ، بالهجرة اجلماعية  �سوب 
ما  حالة  يف   ، احل�رضية  املناطق 
مل تتدخل امل�سالح املعنية لو�سع 
حد حلالة الالاأمن التي �ساهم فيها 
تكاثر احليوانات ال�سارة ومروجي 

االآفات االجتماعية .
حي  �سكان  من  الع�رضات  نا�سد   
لهم  ورقلة يف ت�رضيح  ببلدية  بالة 
م�سالح   ، "الو�سط"  يومية  مع 
البلدية و  الدرك الوطني ب�رضورة 
حملة  ل�سن   ، العاجل  التدخل 
للتخل�ص  النطاق  وا�سعة  تطهري 

باتت  التي  اخلنازير  خطر  من 
املحيطات  جميع  على  ت�سيطر 
الفالحية مبجرد غروب ال�سم�ص ، 
االأمر الذي اأرغم ال�سكان املحلني 
من  خوفا  منازلهم  يف  املكوث 

تعر�سهم العتداءات خطرية .
ملروجي  املجال  فا�سحني 
املدججني  الكحولية  امل�رضوبات 
 ، البي�ساء  االأ�سلحة  مبختلف 
الراهن  الو�سع  اإ�ستغلوا  بعدما 
املتاأزم لرتويج منتوجاتهم ، الغري 
قانونية  ، وهو ما دفع باملت�رضرين 
من  املعنية  ال�سلطات  ملرا�سلة 
�سواء  امني  مركز  اجناز  اأجل 
كتيبة  اأو  ال�رضطة  لعنا�رض  تابع 

الإعادة  الوطني   للدرك  اإقليمية 
مهدد  باتت  الذي  للحي  الهدوء 
بالزوال بعدما هجروه يف ال�سنتني 
يف  ال�سكان  من  العديد  االأخريتني 
التي باتت تفكر يف  البقية  انتظار 
م�ساكن  اأو  عقارية  اأوعية  اقتناء 
الن�رض  بحي  ال�سكني  بالتجمع 
عن  والتخلي  باخلفجي  املعروف 
خدمة  وهو  االأ  الوحيد  رزقها 
وحرث االر�ص بعدما بات اخلوف 
يخيمان  اللتني  ال�سيمتان  والذعر 
على حي بالة .  من جهتها اأ�سارت  
اإطار  والتحري يف  البحث  م�سالح 
مع  امل�سرتك  الف�سلي  تقريرها 
الفرقة االقليمية ل�رضطة الق�سائية 

املتنقلة اأنه حي بالة يحتل املرتبة 
بعد  بالوالية  حي  كاأخطر  الثالثة 
والزياينة  �سكرة  حيي  من  كل 
عقب  وذلك   ، الروي�سات  ببلدية 
ت�سجيل به ما يزيد عن 127 ق�سية 
باملخدرات  باملتاجرة  تتعلق 
�سمح  مما  ال�سخ�سي  وا�ستهالكها 
با�سرتجاع خالل ال�سنوات االأخرية  
من  كلغ   7.5 عن  يزيد  ما  فقط 
قارورة   599 مع   ، املعالج  الكيف 
خمر من خمتلف االإ�سكال واالأنواع 
االأول  ال�سدا�سي  اإح�سائيات  وفق 
مكافحة  اإطار  يف  اجلارية  من 

اجلرمية املنظمة .
جناة ،ح 

م�سالح  اجلارية  ال�سنة  خالل  متكنت 
مكافحة  يف  املتخ�س�سة  االأمن 
غري  والهجرة  املنظمة  اجلرمية 
الوطني  الدرك  مب�سالح  ال�رضعية 
بواليات جنوب البالد الكبري على غرار 
ورقلة ، مترنا�ست ، ايليزي ، االغواط 
، اأدرار ،ب�سار ، تيندوف وب�سكرة ، من 
افريقي  رعية   45 واعتقال  توقيف 
يحملون جن�سيات خمتلفة لدول مايل ، 
النيجر ، ت�ساد ، الكامريون و ال�سينغال 
وبعد  االأمنية  للمقرات  حتويلهم  ليتم 

معهم  القانونية  االإجراءات  ا�ستكمال 
مت  ومبوجبها  ق�سائية  ملفات  واجناز 
كل  اجلمهورية  وكالء  على  احالتهم 
ح�سب اقليم اخت�سا�سه ، اأين مت ادانة 
اجلميع ب�سنة �سجنا موقوفة النفاذ مع 
تغرمي كل واحد منهم بـ 48 األف دينار 
اجراءات  ا�ستكمال  قبل   ، جزائري 
متهيدا  دية  احلدو  للمعابر  نقلهم 
لرتحيلهم نحو بلدانهم االأ�سلية بتهمة 
االقامة غري ال�رضعية بالرتاب الوطني 

.

 
لفعاليات  اجلهوي  املن�سق  نا�سد 
املجتمع املدين باجلنوب ال�رضقي 
�سحفي  ت�رضيح  يف  عيوة  بن  علي 
�سناع   " "الو�سط  يومية  به  خ�ص 
عبد  راأ�سهم  وعلى  بالبالد  القرار 
اجلمهورية  رئي�ص  تبون   املجيد 
وزير  و  بالبالد  االول  القا�سي  و 
االعلى  القائد  و  الوطني  الدفاع 
للقوات امل�سلحة من اجل التعجيل 
حد  لو�سع  طوارئ  حالة  اإعالن  يف 
حلركة املرور و الراجلني امل�سجلة 
بواليات  خا�سة  حم�سو�ص  ب�سكل 
غرار  على  الكبري  البالد  جنوب 
ورقلة ، الوادي ، مترنا�ست ، ب�سكرة 

، االغواط  و اأدرار .
علي  ثمن  فقد  ثانية  جهة  من 
معنا  حديثه  معر�ص  يف  عيوة  بن 
من  املبذولة  الكبرية  املجهودات 
ال�سكان  و  ال�سحة  م�سالح  طرف 
اجلمهورية    واليات  خمتلف  عرب 
و  املادية  االمكانيات  كافة  بتوفري 

الب�رضية ممثلة يف االأطقم الطبية و 
ال�سبه طبية النقاذ حياة اجلزائريني 
من  كبرية  ن�سبة  متاثل  بدليل 
لل�سفاء  املر�ص  بهذا  امل�سابني 
حم�سو�ص  ارتفاع  ت�سجيل  رغم 
غالبيتهم  الوفيات  معدالت  يف 
 . املزمنة  باالأمرا�ص  م�سابني 
قرارات  اأن  املتحدث  نف�ص  ويرى 

االأخري  الوزراء  جمل�ص  اجتماع 
اتخاذ  خانة  يف  ت�سب  جميعها 
على  االآليات  و  التدابري  من  جملة 
غرار غلق كلي للمقاهي و املطاعم 
و  الرتفيه  ومراكز  احلمامات  و 
الت�سلية مع توقيف جماعي لو�سائل 
اجلوي  و  الربي  العمومي  النقل 
�سواء بني البلديات او الواليات . من 

عيوة  بن  علي  دعا  فقد  ثانية  جهة 
يف خ�سم حديثه معنا ،اجلميع اىل 
التجارة كمال  االلتفاف خلف وزير 
اخلناق  ت�سديد  من  لتمكينه  رزيق 
املحتكرين  و  امل�ساربني  على 
ال�سعار املواد اال�ستهالكية ال�رضيعة 
الزيت  ال�سكر  كالبطاطا�ص،  التلف 

ومادة ال�سميد.

م�ستعملو  االأيام  هذه  ي�سجل 
دائرة  الرابط  الوالئي  الطريق 
على  متيمون  مبدينة  تيرنكوك 
وتذمر  ا�ستياء  كلم    70 م�سافة 
كبريين جراء االهرتاء  والت�سدع 
طريق  كونه  طاله  الذي  الكبري 
�سنوات  منذ  وذلك  قدميا  منذ 

الثمانينات .
ال  ي�سبح  جعله  ما  وهو 
لال�ستعمال  وبات من ال�رضوري 
ا�ستعجايل  برنامج  ت�سجيل 
االعتبار  اإعادة  م�رضوع  يخ�ص 
اأ�سبح   الذي  الطريق  لهذا 
طريق  االأخرية  االأ�سهر  خالل 
بعد   ، اأدرار  بالوالية  رئي�سي 
اجناز الطريق الوطني الرابط  
البي�ص  بوالية  تيرنكوك   دائرة 
 ، تقريبا   500كلم  م�سافة  على 
من  ر�سميا  تد�سينه  مت  والذي 
واالأ�سغال  النقل  وزيرا  طرف 
�سنوات   خم�ص  قبل  العمومية 
العربات  تنقل  بداية  وبعد    ،

الطريق  هذا  عرب  واحلافالت 
طريق  ا�ستعمال  اإلزاما  اأ�سبح 
البي�ص  ثم  -تيرنكوك  اأدرار 
عرب دائرة متيمون ، ويبقى هذا 
الرابط  الطريق  من  املقطع 
النقطة  بتيرنكوك  متيمون  بني 
الطريق  هذا  عرب  ال�سوداء 
بدون  العزلة  الذي فك  احليوي 
وقل�ص  اجلهة  كامل  عن  �سك  
اأدرار  الوالية  بني  امل�سافة 
ال�سمالية ،   الغربية  والواليات 
ا�ستح�سنه  الذي  االإجراء  وهو 
الطرق  وم�ستعملو  امل�سافرين 
الطويلة فهل �ستتحرك اجلهات 
امل�سوؤولة من اجل اتخاذ اإجراء 
اإعادة االعتبار  عاجلة من اجل 
والذي  احليوي  الطريق  لهذا 
منطقة  اجلهة  هذه  �سيجعل 
بف�سل  كبرية  وجتارية   �سياحية 
بها  متتاز  التي  االمتيازات 

املنطقة.
�صالح ،ب

 دعت عديد اجلمعيات املحلية الفاعلة بواليات جنوب البالد الكبري ، ال�صلطات العليا بالبالد 
الإعالن حالة الطوارئ بهدف تطويق وباء الكورونا يف اجلزائر موازاة مع ذلك فقد مت تثمني 

جمهودات االأطقم الطبية و �صبه طبية ال�صاهرة جاهدة على التكفل باحلاالت امل�صجلة .

و�صط تثمني كبرية ملجهودات االطقم الطبية و ال�صبه طبية 

تف�صي ترويج اخلمور واملخدرات  ليال زاد الطني بلة 

اجلنوب الكبري 

جناة ،ح 

الدعوة لإعالن حالة الطوارئ 
لتطويق الكورونا 

 اخلنازير تهدد �سكان حي بالة الفالحي بورقلة  

 توقيف واعتقال 45 رعية افريقي خالل ال�سنة اجلارية 

�صاهم يف اإرتفاع معدالت اإرهاب الطرقات  

ال�صلطات املحلية مطالبة بتدارك الو�صع عاجال 

م�ستعملو طريق تيرنكوك  -  
متيمون م�ستاوؤون 

ال�سوق املركزي بتقرت 
غارق يف الظالم و الأو�ساخ

اأخبار اجلنوب

ل�ستى  املركزي  ال�سوق  يتخبط 
اخل�رضوات  من  ال�سلع  اأنواع 
واالأجهزة  االألب�سة  و  الفواكه  و 
�سيدي  بحي  منزلية  الكهرو 
بوعزيز ببلدية تقرت بوالية ورقلة 
التي  امل�ساكل  من  جملة  يف   ،
امل�سالح  عجز  جليا  فيها  تبني 
املحلية عن التكفل بها ، بالرغم 
من الو�سع ظل عالقا منذ فرتة ال 
تعود اإىل اليوم ، ما يعني اجلهات 
مطلقة  دراية  على  امل�سوؤولة 
باالأمر ، اإ�سافة اإىل الر�سالة التي 
وجهها ال�سكان و باالأخ�ص منهم 
يزاولون  الذين  التجار  فئة  من 
على  املركزي  بال�سوق  ن�ساطهم 
ا�ستيائهم  ال�سنة من خالل  مدار 

من الو�سع القائم .
 و الذين قالوا باأن العمل يف ظل 
اأنغ�ص  ال�سائد  املتعفن  الو�سع 
ظروف  خلف  لكونه  يومياتهم 
ب�سكل  اإنعك�ست  �سعبة  عمل 

�سلبي على ن�ساطهم التجاري . 
وجه  فقد   ، ذاته  ال�سياق  يف  و   
املركزي  ال�سوق  رواد  جمددا 
ورقلة   والية  دوائر  اأحد  بتقرت 
نداء م�ستعجل لل�سلطات املحلية 
على م�ستوى البلدية ذاتها و ذلك 
اأجل  من   ، م�ستعجلة  ب�سفة 
لل�سوق  احلايل  الو�سع  يف  النظر 

املركزي ، و كذا من اأجل التكفل 
االن�سغاالت  من  بجملة  عموما 
ح�سبهم   - توؤرق  اأ�سبحت  التي 
ظل  يف  هذا  و   ، يومياتهم    -
الظالم الدام�ص الذي يغرق فيه 
ذكره  ال�سالف  التجاري  املرفق 
املزرية  الظروف  تلك  حيث   ،
اإنعدام االإنارة داخل  يف العمل و 
جلب  على  كثريا  حر�ص  ال�سوق 
، حيث   املت�رضدين  و  املت�سولني 
لديهم  املف�سل  امللجاأ  جعله 
يوم  كل  �سم�ص  غروب  مبجرد 
االنت�سار  عن  احلديث  دون   ،
النفايات  اأنواع  ل�ستى  الفظيع 
و  القارورات  و  االأو�ساخ  من 
يهدد  بات  مما   ، القاذورات 
مواد  باقتناء  امل�ستهلك  �سحة 
و   ، التلف  �رضيعة  ا�ستهالكية 
كذلك اإىل جانب عر�سها بطريقة 
غري �سليمة و منافية للقانون ، و 
عن  بعيدة  ظروف  ظل  يف  كذا 
ال�رضوط التجارية املعمول بها ، 
و حول ذات االأ�سا�ص ، فقد هدد 
لهجة  من  بالت�سعيد  املواطنني 
خطابهم  جتاهل  بعد  خطابهم 
نفعا  يجد  مل  الذي  و   ، ال�سلمي 
بدليل ا�ستمرار الو�سع اإىل ما هو 

عليه  .
�صالح ،ب اأحمد ،ب 
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الدويل ال�سراع ويك�سف العامل كورونا" يهز"

لأيا�سماالعلماءيختاركيف
فريو�سجديد؟

واخلدماتالإلكرتونيةالتجارة
اخلا�سةالرابحالأكربمنكورونا



على  القائمون  ي�ستغل  هل 
يف  القدم  كرة  �سناعة 
الكبري  الوقت  اإجنلرتا، 
مع  الآن  لديهم  املتوفر 
ب�سبب  الن�ساط  توقف 
تغيري  يف  كورونا،  فريو�س 
م�سار اللعبة نحو الأف�سل؟ 
النقا�س  مو�سوع  ذلك  كان 
»�سكاي  �سبكة  عرب 
الأحد،  اليوم  �سبورت�س«، 
بح�سور نخبة من اخلرباء، 
)رئي�س  وينرت  هرني  وهم 
يف  القدم  كرة  كتاب 
واأوليفر  التاميز(،  �سحيفة 
حمرري  )رئي�س  هولت 
الريا�سة يف �سحيفة ديلي 
ديلناي  وميجيل  ميل(، 
)رئي�س كتاب كرة القدم يف 

�سحيفة اإندبندنت(.

التقدير املنا�سب 
للجماهري )هرني 

وينرت(

املطلوب  التغيريات  »من 
معاملة  كيفية  اإجراءها، 
اأولاً  للجماهري،  اللعبة 
تر�سيخ مفهوم اللعب بدون 
كرة  عودة  عند  جماهري، 
القدم اأو حماولة اإعادتها، 
خا�سة اأننا �سنكون بحاجة 
الإ�سعاف  �سيارات  لكل 
خلدمات ال�سحة العامة«.

تاأتي  عندما  »ثانياًا، 
الزائرة  اجلماهري 
اأبطال  دوري  ملباريات 
اأوروبا، ترفع لفتات حتمل 
القدم  »كرة  مثل  �سعارات 
ت�ساوي  ل  م�سجعني  بدون 
تدر  اجلماهري  �سيئا«... 
مالية  عوائد  اللعبة  على 
البث،  حقوق  من  كبرية 
املقابل  يف  تدفع  لكنها 
الأموال  من  الكثري 

خارج  فرقها  مل�ساهدة 
ت�سل  باأ�سعار  ميدانها، 
اإ�سرتليني  جنيه   30 اإىل 
مبالغ  رقم  وهو  للتذكرة، 

فيه«.
مباريات  م�ساهدة  »عند 
ومان�س�سرت  وولفرهامبتون 
جماهري،  بدون  يونايتد 
الأوروبي،  الدوري  يف 
بدون  اللقاءات  اأن  جتد 
باأن الالعبني  روح، وت�سعر 
ممثلني  من  اأكرث  لي�سوا 
يتواجد  ل  م�رسح  على 
تقدم  فلمن  جمهور،  به 
اإىل  بحاجة  اأنت  العر�س؟ 
يجب  وبالتايل  اجلماهري، 
تقدير اإ�سهامهم يف اللعبة، 

وتخفي�س ثمن التذاكر«.

اأجور وكالء الالعبني 
فاح�سة )اأوليفر 

هولت(

كورونا  فريو�س  »�سيجربنا 
على  الق�سري  املدى  على 
فكيف  �سلوكنا،  تغيري 
ذلك  ا�ستغالل  ميكن 
التغيري عند انتهاء الأزمة؟ 
بكرة  ا  اأي�ساً يتعلق  الأمر 
القدم، هل �سنفكر بو�سوح 
اخلاطئة  الأمور  يف  اأكرب 
اأن  خا�سة  اللعبة؟  يف 
ماهيتها««هل  نعرف  كلنا 
�سي�ساهم  الفريو�س  ظهور 
الأمور؟  تلك  مالحقة  يف 
اأن  فجاأة  �سندرك  هل 
على  رايول  مينو  ح�سول 
عن  اإ�سرتليني  مليون   30
كل �سفقة هو اأمر فاح�س؟ 
اأمور  اأنها  اأعرف..  ل 
معيبة يف اللعبة، ورمبا كنا 
بحاجة اإىل اأزمة كبرية مثل 
تلك التي منر بها لإحداث 

التغيري«.

الت�سامن يف املجتمع 
)ميجيل ديلناي(

تعك�س  القدم  »كرة 
اأ�سبوعني  منذ  املجتمع.. 
اأحاديث،  هناك  كانت 
دوري  نظام  تغيري  ب�ساأن 
خلدمة  اأوروبا  اأبطال 
الأندية الغنية، والآن يجب 
اإظهار  الأندية  تلك  على 
الت�سامن جتاه  املزيد من 

املجتمع«.
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عودة قوية
على  اثنان  يختلف  ل 
�سنع  �سطيف،  وفاق  اأن 
املو�سم  هذا  احلدث 
نحوه  ولفت  الدوري،  يف 
ت�سكيلته  بف�سل  الأنظار 
باملواهب  تزخر  التي 
عودته  جانب  اإىل  ال�سابة، 
الأ�سابيع  يف  القوية 
من  كان  اأن  بعد  الأخرية، 
لل�سقوط  املر�سحني  بني 

اإىل الدرجة الثانية.
�سطيف  وفاق  وعانى 
يف  كبرية  نتائج  اأزمة  من 
اأن  قبل  الذهاب،  مرحلة 
مثالية  عودة  على  يب�سم 

الإياب،  فرتة  خالل 
لينجح يف افتكاك و�سافة 
وجاء  جدارة  عن  البطولة 
لي�سع  البطولة  توقف 
اأمام  �سطيف،  وفاق  نادي 
ورطة حقيقية، خا�سة واأن 
جو  عن  الالعبني  ابتعاد 
من  اجلماعية،  التدريبات 
اإىل  الفريق  يعيد  اأن  �سانه 
نقطة ال�سفر، ويت�سبب يف 
لدى  املناف�سة  رمت  ك�رس 

الفريق.

احلظ يعاند �سبيبة 
القبائل

النادي  حال  يختلف  ول 
القبائلي، عن حال غرميه 

وفاق �سطيف، حيث عانى 
اأزمة  من  جرجرة«  »اأبناء 
بداية  مع  حادة  نتائج 
برحيل  عجل  ما  املو�سم، 
هوبري  الفرن�سي،  املدرب 
يتمكن  اأن  قبل  فيلود، 
ا�ستعادة  من  الفريق 
العودة  يف  وينجح  بريقه، 
لقب  على  املناف�سة  اإىل 
الدوري، مع قدوم املدرب 

التون�سي، يامن الزلفاين.

�سبيبة القبائل عني 
مليلة بدرجة اأقل

دائرة  عن  ابتعاده  رغم 
لعب  على  املتناف�سني 
بالدوري  الأوىل  الأدوار 
املو�سم،  هذا  اجلزائري 

مليلة،  عني  جمعية  اأن  اإل 
اأبرز  بني  من  يعترب 
توقف  من  اخلا�رسين 
جنح  اأن  بعد  الدوري، 
بوغرارة،  ملني  مدربه، 

والتوازن  الثقة  اإعادة  يف 
انعك�س  ما  للمجموعة، 
نتائج  على  اإيجابي  ب�سكل 
اجلولت  يف  الفريق 

الأخرية.

مولودية اجلزائر 
الرابح الأكرب

اجلزائر،  مولودية  وياأتي 

الأندية  قائمة  راأ�س  على 
توقف  من  امل�ستفيدة 
عا�س  اأن  بعد  الدوري، 
اأزمة نتائج حقيقة، و�سهد 
كبريا  تذبذبا  م�ستواه 
الأخرية،  اجلولت  يف 
مع  الفريق  تعاقد  رغم 
وجاء  نغيز  نبيل  املدرب 
كفر�سة  البطولة،  توقف 
ملراجعة  نغيز  للمدرب 
حل  واإيجاد  ح�ساباته، 
الفريق،  م�ستوى  لرتاجع 
اإهداره  م�سل�سل  وتوا�سل 
خا�سة  ب�سذاجة،  للنقاط 
لن  النادي  اأن�سار  واأن 
املو�سم  باإنهاء  اإل  ير�سوا 
يف مركز متقدم يف جدول 

الرتتيب.

تعي�س الأندية اجلزائرية حالة من الرتقب والقلق، بعد اتخاذ ال�سلطات قرارا باإيقاف الدوري املحلي اإىل اإ�سعار لحق، ب�سبب انت�سار فريو�س 
كورونا امل�ستجد ويعترب وفاق �سطيف، اخلا�سر الأكرب من تعليق الن�ساط بالدوري املحلي املحرتفني، اإىل جانب �سبيبة القبائل العائد بقوة يف 

اآخر جولت الدوري.

مولودية اجلزائر اأبرز الرابحني

وفاق�سطيفاخلا�سرالأكربمنالتوقف

تاأجيلاليورويبعرثاأوراقالكرةهلت�سححاأزمةكورونام�سارالكرةالإجنليزية؟
العامليةوالأوروبية

كاأ�س  تاأجيل  �سيت�سبب 
حتى  الأوروبية  الأمم 
اأن  اإمكانية  يف   ،2021
الحتادات  ت�ستاأنف 
اجلاري،  املو�سم  الوطنية 
تف�سي  �سمحت ظروف  اإن 
كورونا  فريو�س  وباء 

امل�ستجد.
لكنه يف الوقت ذاته �سيوؤدي 
كقطع  تتابعي  لتاأثري 
جداول  على  الدومينو، 
تخ�س  اأخرى  م�سابقات 
لكرة  الأوروبي  الحتاد 
والحتاد  )يويفا(،  القدم 

الدويل )فيفا(.
الروؤية  تزال  ل  وبينما 
بالن�سبة  وا�سحة، 
التي  الأندية  مل�سابقات 
�سيتوجب  )يويفا(،  تخ�س 
ما  حتديد  )فيفا(  على 
�سيفعله مبونديال الأندية، 
يف ن�سخته اجلديدة املقرر 
لعبها بـ24 فريقا يف ال�سني، 

خالل �سيف 2021.
اإقامة  وحاليا تبقى م�ساألة 
البطولة يف تاريخها معلقة، 
الباب  ترك  )فيفا(  لكن 
تاأجيلها  اأمام  مفتوحا، 
العام  اإىل موعد لحق من 
الذي   2022 اإىل  اأو  نف�سه، 
�سي�سهد مونديال قطر، اأو 

.2023
الأول  اخليار  ويبدو 

قرر  )يويفا(  لأن  �سعبا، 
اإىل  اليورو  بطولة  تاأجيل 
القرار  نف�س  وهو   ،2021
)كومنيبول(  اأ�سدره  الذي 
اأمريكا،  كوبا  بخ�سو�س 
العام  مقررة  كانت  التي 

اجلاري.
كذلك،  الأفق  يف  ويظهر 
اأول   ،2022 قطر  مونديال 
يف  العامل  لكاأ�س  بطولة 
والتي  الأو�سط،  ال�رسق 
بني  منتخبا،   32 تنتظر 
دي�سمرب  و18  نوفمرب   21
اأن  بد  ل  ذلك،  وقبل  بل 
ت�سفيات  من  النتهاء  يتم 
اأماكن  التاأهل، اجلارية يف 
يف  اأوروبا،  غري  اأخرى 

الوقت احلايل.
معقدا  الو�سع  ويبدو 
ظل  يف  خا�سة  للغاية، 
وكذلك  الدوريات،  توقف 
وباملثل  الأبطال،  دوري 
لكاأ�س  املوؤهلة  الت�سفيات 

الأمم الأوروبية وبناءاً على 
�سيحدد  املر�س،  تطور 
الذي  ال�سكل  )يويفا( 
املباريات  به  �ستلعب 
م�سابقاته،  يف  املتبقية 
تغيري  مع  لكن  وتواريخها، 
املواجهات  لعب  مواعيد 

النهائية.
داخل  اأخرى  قطعة  وثمة 
املعقد،  امل�سهد  هذا 
دوري  بطولة  يف  تتمثل 
الثانية،  ن�سختها  يف  الأمم 
قرعتها  اأقيمت  التي 
�ستنطلق  وكانت  موؤخرا، 
�سبتمرب  من  الثالث  يف 
املقبل وكان من املقرر اأن 
تُلعب املرحلة النهائية يف 
دوري الأمم، خالل الفرتة 
من الثاين اإىل ال�ساد�س من 
التاريخ  وهو   ،2021 جوان 
م�ستحيال،  بات  الذي 
نتيجة لتغيري موعد اليورو 

من 2020 اإىل 2021.
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الأمن  �رشكة  ك�شفت 
تطبيق  عن   )DomainTools(
 ،)CovidLock( اأندرويد ي�شمى
فريو�س  لتتبع  تطبيق  اأنه  يدعي 
يف  لكنه  امل�شتجد،  كورونا 
يعمل  فدية  طلب  برنامج  الواقع 
اإىل  وبالنظر  اجلهاز،  قفل  على 
الأ�شخا�س  من  املزيد  ظهور 
على  للح�شول  يحتاجون  الذين 
فريو�س  انت�شار  حول  معلومات 
كورونا امل�شتجد، ف�شيكون هناك 
اأ�شخا�س يتطلعون اإىل ال�شتفادة 

من فراغ املعلومات.
 ،Verily )وطورت �رشكة )فرييل
غوغل،  ل�رشكة  ال�شقيقة  ال�رشكة 
مل�شاعدة  الإنرتنت  عرب  موقًعا 
احل�شول  يف  امل�شتخدمني 
الفح�س  حول  معلومات  على 
املتحدة،  الوليات  يف  والختبار 
نطاق  على  متوفًرا  لي�س  لكنه 
الكثريين  يدفع  مما  وا�شع، 
بالي  غوغل  متجر  �شمن  للبحث 
يف  �شلة  ذات  تطبيقات  عن 
اإجابات.  على  للح�شول  حماولة 
 )DomainTools( ووجدت 
اأنه  يدعي   )CovidLock( اأن 
كورونا  فريو�س  لتتبع  تطبيق 
امل�شتخدم  ويطالب  امل�شتجد، 
اأذونات  مبنحه  تثبيته  عند 
خمتلفة، مما يتيح له قفل اجلهاز، 
 100 بقيمة  بفدية  واملطالبة 
مع  بيتكوين،  عملة  عرب  دولر 
البيانات  بحذف  تهديدات  ن�رش 
الت�شال  وجهات  ال�شخ�شية 
الأخرى،  واملحتويات  وال�شور 
التوا�شل  ح�شابات  ون�رش 

يف  الدفع  يتم  مل  ما  الجتماعي 
غ�شون 48 �شاعة.

ووفرت غوغل منذ طرحها اإ�شدار 
حماية   )Android Nougat(
�شد هذا النوع من الهجمات، لكن 
تعيني  عند  تعمل  احلماية  هذه 
كلمة مرور، ويف حال عدم تعيني 
لإلغاء  الهاتف  على  مرور  كلمة 
امل�شتخدم  فاإن  ال�شا�شة،  قفل 
ما يزال عر�شة لالإ�شابة بربنامج 

.)CovidLock( طلب الفدية
 )DomainTools( وتو�شح 
من  الأحدث  الإ�شدارات  اأن 
 )Android Nougat( اإ�شدار 
�شد  اجلهاز  حماية  على  قادرة 
مع  الهجمات،  من  النوعية  هذه 
الإ�شارة اإىل اأن عدم حتديد كلمة 
مرور لإلغاء قفل ال�شا�شة يعني اأن 
وا�شتطاع  مفيدة.  غري  احلماية 
فريق )DomainTools( اإجراء 
هند�شة عك�شية للتطبيق من اأجل 
الو�شول اإىل مفاتيح فك الت�شفري 
 ،)CovidLock( يطلبها  التي 
مع ن�رش هذه املفاتيح ب�شكل عام 

لي�شتفيد منها اأي �شخ�س.
يلجاأ  اأن  ال�رشكة  وتقرتح 
غوغل  متجر  اإىل  امل�شتخدمون 
على  احل�شول  اأجل  من  بالي 
املوارد  جانب  اإىل  التطبيقات، 
فقط،  وال�شحية  احلكومية 
الإنرتنت  جمرمو  “يحب  وقالت: 
عندما  الأ�شخا�س  ا�شتغالل 
ال�شعف،  اأ�شد حالت  يكونون يف 
الدرامية  الأحداث  وي�شتخدمون 

من اأجل ذلك”.
وكاالت

يتنكرخبيثبرنامجعنالك�شف
كتطبيقلتتبعفريو�سكورونا

الكاتب: امل�شت�شار نايف 
اله�شلمون االأيوبي

* رئي�س مركز الوطن 
للثقافة واالإعالم / 

رئي�س اجلمعية التعاونية 
للت�شويق والت�شنيع 

الزراعي يف حمافظة 
اخلليل

ال�شوق،  لإحتكار  وا�شح  �رشاع 
تعلن  الدول  هذه  بع�س  اأن  حتى 
مثل  اللقاح،  اإىل  بالتو�شل  الهجوم 
وكندا  وا�شرتاليا  واأملانيا  فرن�شا 
الأمريكية،  املتحدة  والوليات 
من  اأكرث  بالوباء  تغَرق  اأنها  رغم 
عدم  تك�ّشف  وحيث  غريها، 
جاهزية النظام ال�شحي واإجراءات 

الوقاية فيها.
حتتاج  قد  اللقاح  تطوير  عملية 
حتى  �شنوات  ورمبا  �شهور  اإىل 
وباء  هو  كورونا  وفريو�س  به،  يثق 
والتاأثري  الإنت�شار  �رشيع  عاملي 
متييز،  دون  الآن�شان  �شحة  على 
رغم  حرب  حالة  يف  العامل  و�شع 
وت�شخري  الإحرتازية  الآجراءات 
خطري  وباء  املواجهة،  اأدوات  كل 
ما من اأحد مباأمن من الإ�شابة به. 
اللقاح بدولة  توزيع  اأن ح�رش  غري 
الوليات  مثل  ي�شاع  كما  معينة 
املتحدة التي يعمل رئي�شها ترامب 
بال�شغط على جهات بحثية اأملانية 
 CureVac وحماولة جذب �رشكة
ما  على  لالإ�شتحواذ  الأملانية 
لإحتكاره،  لقاح  من  اإليه  تو�شلت 
باير  �رشكة  ارغام  مت  مثلما 
الأملانية م�شنعة الأ�شربين للتخلي 
عنه يف امريكا وفرن�شا وبريطانيا 
انهم  الأوىل.  العاملية  بعد احلرب 
لبالدهم،  ح�رشياُ  اللقاح  يريدون 
�شيا�شية- لغايات  به  والإهتمام 
وليكون  املال،  وجلمع  دعائية 
�شالح بيدهم، حتى اأنهم يحاولون 
اكت�شاف  من  الدول  بع�س  اعاقة 

لقاح معالج للفريو�س.
تاأخر  حتماً  يعني  مما 

اأنحاء  و�شوله اإىل بقية 
اأنه  تبني  الذي  العامل 
�شعيفاً، وهذا ما ينذر 

باأنه قد تطال املوجة 
فريو�س  من  الثانية 
الدول  وبقوة  كورونا 

وامل�شتعَمرة،  النامية 
خرياتها  على  للهيمنة 

واأموالها.  الطبيعية  ومواردها 
الظامل،  الأقوياء  عامل  انه 
عامل ا�شتغاليل ت�شوده �رشيعة 
وراء  يلعثون  قادة  الغاب، 
الأرباح وال�شلطة فقط. قادة 

على  ويعملون  ال�شيا�شة،  اأف�شدوا 
اإف�شاد ال�شحة، حيث ي�شتند هوؤلء 
وباحثني  اأطباء  اإىل  ال�شيا�شيون 

ذلك  وتوظيف  بحثية،  ومراكز 
لأغرا�س �شيا�شية اقت�شادية.

يلجاأوؤون بق�شد اأو بدون ق�شد اإىل 
ترويع  �شاأنها  من  التي  املبالغات 
امل�شت�شارة  ت�رشيح  مثل  العامل، 
باأن  مريكل  اأجنيال  الأملانية 
�شي�شابون  الأملان  من   %70-60
رئي�س  وت�رشيح  بالفريو�س، 
بوري�س  الربيطانية  احلكومة 
اأحباء  نفقد  �شوف  باأننا  جون�شون 
اخلارجية  وزير  وحتذير  كرث، 
من  كات�س  ي�رشائيل  الإ�رشائيلي 
فقدان  و�شك  على  اإ�رشائيل  اأن 
فريو�س  تف�شي  على  ال�شيطرة 
جناح  ولول  امل�شتجد.  كورونا 
ال�شني و�شنغافورة وكوريا اجلنوبية 
يف مكافحة فريو�س كورونا، والتي 
الب�رش  حلياة  الأولوية  اأعطت 
الوباء،  بتف�شي  التهويل  لنطلى 
الذعر  بث  دعاة  هوؤلء  ول�شدقنا 
والهلع يف العامل. يقومون بالرتويع 
للتغطية على عيوبهم وتق�شريهم، 
لالقت�شاد  الأولوية  واإعطائهم 
الإهتمام  عن  بعيداُ  وال�شيا�شة، 

باحلياة الب�رشية.
كورونا  عا�شفة  زلزال  اأن  ورغم 

هّز  مل الذي  لعا ا
لها  و اأ ل و و لد ا

لتي  تعّد ا
نف�شها 

متقدمة، واأوقع فيها خ�شائر فادحة 
تعدت  حيث  تقديرها  ي�شعب 
النظام  اأن  اأعتقد  ل  الرتليونات، 
نظام  اإىل  يتغري  �شوف  العاملي 
يحتكم  جديد  عامل  قريباً،  عادل 
مل�شلحة  باأخالق  تعمل  قيادة  اإىل 
وكلنا  الإن�شانية.  والقيم  الب�رشية 
ال�شيا�شة،  يف  اأخالق  ل  اأن  يعلم 
الوباء  رغم  وا�شنطن  يف  فال�شا�شة 
الذي هّز كيانهم، ما زالوا ي�شددون 
احل�شار على ايران بدون رحمة ول 
بالكثري  يت�شبب  مما  اإن�شانية،  قيم 
فيها  انت�شاره  وزيادة  ال�شحايا،  من 
وقاية  وعرقلة  كلها،  املنطقة  ويف 
النا�س الأبرياء وعالجهم. الوليات 
اليوم  مطالبة  الأمريكية  املتحدة 
هيئة  وميثاق  قرارات  احرتام 
دعمها  وبوقف  املتحدة،  الأمم 
ورفع  الإحتالل،  لدولة  الالحمدود 
و�شحب  غزة،  قطاع  عن  احل�شار 
ال�شعوب  ودعم  القرن«،  »�شفقة 
ال�شعب  نيل  واأولها  املظلومة، 

الفل�شطيني حقوقه امل�رشوعة.
اإىل  ما�شة  بحاجة  العاملي  النظام 
الأقطاب  متعدد  عامل  بناء  اإعادة 
عدلً  اأكرث  اأ�ش�س  على  يقوم 
الدولية  واإن�شانية، حتكمه املواثيق 
حقوق  ويج�ّشد  الأخالقية،  والقيم 
بالتوازي  قولً،  ل  فعاًل  الإن�شان 
اأ�ش�س  على  الدول  م�شالح  مع 
املنظومة القانونية العاملية التي 
لإنقاذ  املتحدة،  الأمم  اأقرتها 
والأجيال  ال�شعوب 
من  القادمة 
ب  و حلر ا
 ، ث ر ا لكو ا و
كل  وانهاء 
ل  حتال ا
 ، ي ع�شكر
لتحقيق  و
اأف�شل  معايري 
على  للحياة 
كب  كو
ر�س.  لأ ا
ا  هذ و

الوليات  من  مطلوب  هو  ما 
ف�شلت  التي  الأمريكية،  املتحدة 
وباء  من  والعامل  �شعبها  حماية  يف 
العامل  حماية  يف  وف�شلت  كورونا، 
واملالية،  القت�شادية  الأزمات  من 
النزاعات امل�شلحة والتطرف  ومن 
كفاها  اأمريكا  والعنف.  والعن�رشية 
غطر�شة وتاأجيج لالأزمات كي تبقى 
فقد  و�شيا�شياً،  اقت�شادياً  الأقوى 
تناما الكره لها والعداء، ملا تقوم به 
وموؤامرات  واحتكارات  فظائع  من 

بحق الب�رشية.
حالياً،  يجري  ما  �شوء  ويف  العامل 
الأ�شفر  التنني  حترك  ينتظر 
ال�شني  ال�شياق،  هذا  يف  ال�شني 
يف  م�شوؤوليتها  بتحمل  مطالبة 
متعدد  جديد  عامل  العامل،  قيادة 
اأن  الغنية  الدول  وعلى  القطبية، 
النامية  الدول  مب�شاعدة  فوراً  تبداأ 
الب�رشية  على  حفاظاً  والفقرية، 
فالأوبئة  اخل�شائر،  ولتقليل  جمعاء 
تظهر  واأ�شبحت  احلدود  تعرف  ل 
كل ب�شعة �شنوات، وفريو�س كورونا 
دون  اجلميع  ويهدد  �رشيعاً،  ينت�رش 
مرة  الهجوم  و�شيعاود  ا�شتثناء، 
منه  تظهر  وقد  خ�شو�شاً  اأخرى، 
اأقوى  وفريو�شات  جديدة  اأجيال 
يتعاون  مل  اإذا  بالنا�س  فتًكا  واأكرث 
العامل كله لهزمية الوباء ومنعه من 

موا�شلة النت�شار.
بالعمل  اأي�شاً  مطالبة  العامل  دول 
�شوياً ملواجهة النهيار القت�شادي 
الذي  العزل،  املقبل جراء  واملايل 
الدول  طوياًل.  ي�شتمر  اأن  يتوقع 
احلروب،  بوقف  مطالبة  الكربى 
املظلومة  ال�شعوب  واعطاء 
حالياً  املعا�س  والواقع  حقوقها. 
باأنكم  يقرع  ناقو�س  �شوى  هو  ما 
والقتل  للظلم  ل  ماأمن،  يف  لي�شوا 
بيوتكم  والدمار، فاخلطر قد دخل 
ويحا�رشكم. وغزة التي حتا�رشونها 
�شبحانه  اهلل  تدعوا  عاماً   14 منذ 
باأن يرفع الوباء والغمة عن �شعوبكم 
لغة  عن  بعيداً  جمعاء،  والإن�شانية 

الت�شفي اأو اإدعاء العقاب الإلهي.

ما وراء احلدث

»كورونا«يهزالعاملويك�شفال�شراعالدويل
»ا�شرائيل« حتاول دومًا اخلداع وقن�س الفر�س، وقد نقلت �شحيفة »هاآرت�س« االإ�شرائيلية عن 

م�شادر طبية اأّنه من املتوقع اأن يعلن معهد اإ�شرائيل للبحث البيولوجي خالل االأّيام املقبلة عن اإمتام 
مراحل تطوير لقاح لفريو�س كورونا. وتداول »ا�شرائيل« عرب بع�س مواقع التوا�شل االجتماعي 

وباأ�شاليب متعددة، باأنها طورت »عالج« لقاح لفريو�س كورونا COVID-19. وبذلك ت�شعى اإىل بث 
ر�شائل �شيا�شية-دعائية باإمتياز، ر�شائل كاذبة اأكرث ما هي حقيقة ان�شانية، حماولة جماراة دول 

عظمى قد اأجرت جتارب ايجابية.

هلاأتاكحديثالكورونا؟
نا�شر نا�شر

-والتي  الكورونا  جائحة  اأثارت 
هذه  كتابة  حلظة  حتى  ح�شدت 
ال�شطور اأرواح اأكرث من 10 اآلف 
 ، العامل  اأنحاء  كافة  يف  اإن�شان 
اآخرين  الف   250 اكرث  واأ�شابت 
املتوقعة  ذروتها  ت�شل  ومّلا   ،
خالل �شهر بعد- اأحاديث كثرية 
متنوعة ومنها على �شبيل املثال 
امل�شرتكة  املخاطر  حديث   :
التي تتعر�س لها الب�رشية جمعاء 
 ، وم�شاربها  �شنوفها  ب�شتى 
 ، واأعجمي  عربي  بني  فرق  فال 
بحجم  اإل  ابي�س  ول  اأ�شود  ول 
بالأ�شباب  والأخذ  الوقاية 
بقياداتها  ال�شعوب  ثقة  ومدى 
-وهي  لتحذيراتها  وال�شتجابة 

حمدودة وبحق -.
كما اأثارت وب�شكل خا�س م�شاألة 
حتول الأزمات اإىل فر�س ، فهل 
احلالة  يف  وحتديدا  ذلك  ميكن 
التي  املعّقدة  الفل�شطينية 
اجتمعت فيها الأزمة ال�شحية مع 
 ، ال�شيا�شية  القت�شادية مع تلك 
الكورونا  ومباذا يختلف فريو�س 
وهو  ال�شيا�شي  اليدز  عن 
فقدان املناعة املكت�شبة ب�شبب 
البغي�س  الداخلي  النق�شام 
وفريو�س  التطبيع  جراثيم  وعن 

ترامب ؟
من املفرت�س اأن توحد الأزمات 
الروؤى  اختالف  رغم  املواقف 
وحت�شد  وجتمع   ، والآراء 
الطاقات والإمكانات ملواجهتها 
اخل�شائر  باأقل  عليها  والنت�شار 

م�رشوط  ذلك  ولكن   ، املمكنة 
-بل  فقط  اأزمة  بوجود  -لي�س 
لأزمة مبيت  فما   ، بها  بال�شعور 
باإمكانية  والإميان   ، اإيالم 
وع�شى   ( فر�شة  اإىل  حتويلها 
اأن تكرهوا �شيئا ويجعل اهلل فيه 
اأهمية  يقل  ول   ،  ) كثريا  خريا 
وعزمية  اإرادة  توفر  ذلك  عن 
حّية-قيادات  قوى  من  ورغبة 
واملوارد  الإمكانات  تخلق 
توفر  واإدارة ما  وحت�شن ت�شخري 
اىل  حتويلها  باجتاه  للدفع  منها 
فر�شة ، ل ا�شتخدامها لأهداف 
كحالة  �شيقة  وم�شالح  �شخ�شية 
نتنياهو الوا�شحة يف اإ�رشائيل ، 
بع�س هذه  اأو  كل  تتوفر  فان مل 
ال�شعور  اأي  الأربعة  ال�رشوط 
والقيادات  والإرادة  والإميان 
كما  الكورونا  اأزمة  ف�شتمر   ،
 ، الأزمات  من  غريها  مرت 
نوع  من  فر�شة  تتحول  قد  بل 
و�شتم  الأو�شاع  لتربير  اآخر 
اأو  لنعدام  وكذريعة  الظالم 
والإجناز-تعددت  الإنتاج  �شعف 
واحد-  الإجناز  وعدم  الأ�شباب 

.
ويف �شلب املو�شوع هل �شيكون 
على  تاأثري  اأي  الكورونا  لأزمة 
الفل�شطيني  ال�شعب  م�شاكل  حل 
اإىل  �شتتحول  وهل  ؟  ال�شيا�شية 
زحزحة  او  لتحريك  فر�شة 
اإيجابية  لجتاهات  بع�شها 
امل�شاكل  هذه  راأ�س  وعلى  ؟ 
ال�شتيطان واحل�شار والنق�شام 
ووقف  الأ�رشى  �رشاح  واإطالق 

معاناتهم الطويلة .
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وكاالت

�شيكت�شفون  “النا�س  اأن  واأو�شحت 
والتوا�شل  العمل  باإمكانهم  اأن 
بطريقة مل تخطر لهم حتى الآن. 
التاأقلم  على  �شريغمهم  وهذا 
اأبرز  وهذه  التكنولوجيا”  مع  اأكرث 
الب�رش  ماليني  اجتاه  مع  التغريات 

للمكوث يف بيوتهم:

عمالقة التجارة االإلكرتونية 
مقابل املتاجر امل�ستقلة

للت�شوق  الكربى  املواقع  �شجلت 
يف  الطلبات  يف  زيادة  الإلكرتوين 
ظل  يف  امل�شتهلكون  انتقل  وقت 
املواد  �رشاء  اإىل  ال�شحي  احلجر 

ال�رشورية عرب الإنرتنت.
للبور�شات  الأ�شود  الإثنني  ويوم 
تراجعت  مار�س،   16 يف  العاملية 
اأ�شهم عمالقي التوزيع الأمريكيني 
اأن  غري  واأمازون،  ووملارت 
ونه�شت  بعدها  عادت  ووملارت 

الأ�شبوع،  مطلع  عن   %23 بن�شبة 
اأمازون  اأ�شهم  انتع�شت  كما 
جمدداً واأعلنت �رشكة اأمازون اأننا 
“نالحظ زيادة يف امل�شرتيات عرب 
الإنرتنت، ما اأدى اإىل نفاد خمزون 
املنزلية  املواد  مثل  املواد  بع�س 
الطبية”  وامل�شتلزمات  الأ�شا�شية 
الحتاد  رئي�س  قال  املقابل،  يف 
ال�شغرية  لل�رشكات  الربيطاين 
مايك ت�شريي اإن املتاجر امل�شتقلة 
ال�شغرية تعاين من الو�شع واأو�شح 
اأن “هذه املرحلة بالأ�شا�س �شعبة 
ال�شغرية  املتاجر  كل  على  كثرياً 
كربى  خماوف  هناك  البلد.  يف 
وقت  يف  التموين  �شال�شل  حول 
متوا�شاًل”  تراجعاً  الإقبال  ي�شجل 
اأمام  امل�شتقبل  “اآفاق  اأن  معترباً 
هذه املتاجر يف الأ�شابيع املقبلة 

تزداد ت�شاوؤماً”.

البث التدفقي مقابل دور 
ال�سينما

واإزاء فورة الطلب، عمدت �رشكات 
عرب  والفيديو  للتلفزيون  عدة 
وكانال+  نتفليك�س  مثل  الإنرتنت 
ملوقع  الأم  )ال�رشكة  وغوغل 
البث  جودة  خف�س  اإىل  يوتيوب( 
ا�شتخدام  من  للحد  التدفقي 
ال�شغط  تخفيف  بهدف  ال�شبكة 

على الإنرتنت يف اأوروبا.
و�شهدت من�شات البث التدفقي عرب 
العامل زيادة بن�شبة 20% يف الإقبال 
الأ�شبوع  نهاية  عليها خالل عطلة 
“بلومبريغ  املا�شي، بح�شب وكالة 
نيوز” يف املقابل، انح�رش جمهور 
اإىل  الكربى  ال�شينما  دور  �شبكات 
بع�س  وقامت  م�شبوق،  غري  حد 
ب�شكل  اأبوابها  باإغالق  ال�شالت 
موقت للم�شاهمة يف جهود احتواء 
الوليات  ويف  “كوفيد-19”  وباء 
املتحدة، تراجعت اأ�شهم �شل�شلتي 
�شي  اإم  و”اإيه  “�شينيمارك” 
اإنرتتينمنت” لدور ال�شينما اجلمعة 
اأعلى  البور�شة بن�شبة 60% عن  يف 

م�شتوياتها يف جانفي وفرباير.

طائرات خا�سة مقابل 
طائرات جتارية

تدفع �رشكات الطريان الثمن غالياً 
واإغالق  املنزيل  احلجر  لتدابري 
اإىل  منها  العديد  وو�شل  احلدود، 
�شفري الإفال�س، واإزاء هذا الو�شع، 
حذر الحتاد الدويل للنقل اجلوي 
ال�رشكات  باأن  اخلمي�س  “اإياتا” 
اجلوية بحاجة اإىل م�شاعدة عاجلة 

بقيمة 200 مليار دولر.
دي  األك�شندر  الحتاد  رئي�س  وقال 
جونياك اإّن “الأزمة اأخطر واأو�شع 
بكثري من فرتة ما بعد 11 �شبتمرب 
�شار�س خالل 2002- ووباء   2001

2003 والأزمة املالية العاملية عام 
الطلب  ازداد  املقابل،  يف   ”2008
اخلا�شة  الطائرات  �رشكات  على 
اأعمالها.  يف  ازدهاراً  ت�شجل  التي 
ال�رشكات  هذه  زبائن  يطلبه  وما 
الأثرياء تفادي اجللو�س قرب مئات 
يُعرف  ل  الذين  الآخرين  الركاب 
اأي بلدان زاروا من قبل، بح�شب ما 

اأو�شح دانيال تانغ من �رشكة “ماي 
جيت�س” املتمركزة يف هونغ كونغ 
وقال ريت�شارد زاهر رئي�س جمل�س 
اإدارة �رشكة طائرات خا�شة تتخذ 
املتحدة  الوليات  يف  لها  مقراً 
“حققت طلبات ال�شتعالم فورة”، 
�رشكته  لدى  احلجوزات  وارتفعت 

بن�شبة 20 اإىل %25.

�سفوف متارين عرب 
االإنرتنت مقابل �ساالت 

ريا�سية

ال�شالت  من  العديد  اإغالق  مع 
ممار�شو  اجته  اأبوابها،  الريا�شية 
الريا�شة اإىل الدرو�س عرب الإنرتنت 

ملوا�شلة متارينهم يف البيت.
“بيلوتون”  �رشكة  اأ�شهم  و�شجلت 
الريا�شية  للتجهيزات  الأمريكية 
يراهن  اإذ  كبرياً،  ارتفاعاً 
امل�شتثمرون على الطلب املتزايد 
املت�شلة  الفردية  معداتها  على 

بالنرتنت ودرو�شها عرب ال�شبكة.

موؤمترات عرب دائرة الفيديو 
مقابل اجتماعات

من  متزايد  عدد  انتقال  ظل  يف 
الأ�شخا�س اإىل العمل من منازلهم، 
التكنولوجيا  على  الطلب  ازداد 
عرب  الجتماعات  تتيح  التي 

الإنرتنت.
�رشكة  يف  املحللة  وقالت 
كارولينا  �شرتاتيجيز”  “كرييتيف 
فورة  “هناك  اإن  ميالني�شي 
حقيقية حول العمل عن بعد، اإىل 
اأن �رشكات مثل زوم �شهدت  حد 
اأ�شهمها”،  قيمة  يف  ارتفاعاً 
عقد  يف  متخ�ش�شة  �رشكة  وهي 
الفيديو  دائرة  عرب  املوؤمترات 
اإرجاء  يتوا�شل  الأثناء،  هذه  ويف 
العمل  اجتماعات  اإلغاء  حتى  اأو 
والثقافية،  الريا�شية  والأحداث 
كربى  ا�شتفهام  نقطة  تزال  ول 
دورة  انعقاد  ب�شاأن  مطروحة 
الألعاب الأوملبية هذا ال�شيف يف 

اليابان.

حقيقة غائبة

التجارةالإلكرتونيةواخلدماتاخلا�صةالرابحالأكربمنكورونا
بني انهيار البور�سات وو�سع ال�سركات ال�سعب، يرتك انت�سار فريو�س 

كورونا اجلديد اأثراً اقت�ساديًا بالغ ال�سدة قد تتاأتى عنه حتوالت 
كربى يف العامل �سيكون امل�ستفيد االأكرب منها على ما يبدو بع�س 

�سركات قطاع التكنولوجيا واالإنرتنت فمع لزوم حواىل مليار �سخ�س 
منازلهم عرب العامل، يلجاأ اجلميع اإىل اخلدمات االإلكرتونية واالأدوات 
اجلديدة التي ت�سمح لهم بالتكيف مع الظروف اال�ستثنائية ال�سائدة 

حاليًا وقالت اأ�ستاذة ال�سلوك التنظيمي يف كلية �سعيد الإدارة االأعمال 
يف جامعة اأوك�سفورد �سايل مايتلي�س “اأعتقد اأن بع�س اأوجه العمل 

والتنظيم �ستتبدل نهائيًا عند اخلروج من الو�سع احلايل”.

فريو�س كورونا

كيفيختارالعلماءا�صمالأيفريو�سجديد؟
واأغلق  الأ�شخا�س،  اآلف  اأ�شاب 
العمل  توقف  اإىل  واأدى  احلدود، 
من  اأجزاء  يف  والتنقل  وال�شفر 
الفريو�س،  هذا  ولكن  ال�شني. 
املر�س،  انت�شار  يف  ت�شبب  الذي 
ي�شار  ومازال  بعد  ا�شم  له  لي�س 
ولكن  "كورونا".  بفريو�س  اإليه 
جمموعة  على  يطلق  ا�شم  هذا 
جميعها  تندرج  الفريو�شات  من 
هو  موؤقتا  لقبا  منح  ولكنه  حتته 
CoVn-2019، اأو فريو�س كورونا 
جمموعة  ومازالت   2019 اجلديد 
اأبواب  خلف  تبحث  العلماء  من 
مغلقة عن م�شطلح له. وقالوا لبي 
اإعالن  و�شك  على  اإنهم  �شي  بي 

هذا ال�شم.

لكن ملاذا ا�ستغرق االأمر وقتا 
طويال؟

الأ�شتاذة  وات�شون،  كري�شتال  تقول 
امل�شاعدة يف مركز جونز هوبكنز 
اأي  "ت�شمية  ال�شحية:  لل�شالمة 
تتاأخر،  ما  غالبا  جديد  فريو�س 
النا�س  �شحة  على  الآن  والرتكيز 

العامة، وهذا �شيء مفهوم".

الإعطاء  اأ�سبابا  "لكن هناك 
الت�سمية االأولوية".

وحتى مييز العلماء هذا الفريو�س 
�شفة  اإليه  ي�شيفون  اخلا�س، 
كورونا  "فريو�س  بعد  "جديد" 
�شميت  الكورونا  وفريو�شات   ."
ل�شورتها  نظرا  ال�شم  بهذا 
ذات  تبدو  التي  املجهر،  حتت 
واأو�شت  كالتاج  مدببة  اأطراف 

بال�شم  العاملية  ال�شحة  منظمة 
الذي   ،CoVn-2019 املوؤقت 
فيها،  اكت�شف  التي  ال�شنة  يت�شمن 
وحرف "n" اإ�شارة اإىل اأنه جديد، 
فريو�س  اإىل  اإ�شارة   "CoV"و
كورونا. ولكن هذا ال�شم مل يحظ 

بالتداول.
"ال�شم  وات�شون:  د.  وتقول 
�شهل  لي�س  للفريو�س  منح  الذي 
و�شائل  وجلاأت  ال�شتخدام، 
ا�شتخدام  اإىل  والعامة  الإعالم 

للفريو�س""وخطورة  اأخرى  اأ�شماء 
هي  ر�شمي  ا�شم  هناك  يكون  األ 
ا�شتخدام  يف  العامة  يبداأ  اأن 
فريو�س  قبيل  من  م�شطلحات 
اإىل  هذا  يوؤدي  وقد  ال�شني، 
بع�س  لدى  عنيف  فعل  رد  اإيجاد 
غري  الأ�شماء  اأن  ال�شكان"وت�شيف 
و�شائل  تتداولها  عندما  الر�شمية، 
التوا�شل الجتماعي تثبت ب�رشعة 
ذلك  بعد  عنها  الرتاجع  وي�شعب 
الفريو�س  ت�شمية  مهمة  وترجع 
الدولية  اللجنة  اإىل  امللحة ر�شميا 

لت�شنيف الفريو�شات.
حكايات  اللجنة  اأع�شاء  ولدى 
تف�شي  حالت  عن  غريبة 
لقب  فقد  ال�شابق.  يف  فريو�شات 
 )H1N1  - )اإت�س1اإن1  فريو�س 
اخلنازير".  بـ"اأنفلونزا   2009 يف 
اإىل  مب�رش  الت�شمية  تلك  واأدت 
قتل ما لديها من خنازير، بالرغم 
بوا�شطة  تف�شى  الفريو�س  اأن  من 
وقد  اخلنازير  ولي�س  الأفراد، 
بع�س  الر�شمية  الأ�شماء  ت�شبب 
منظمة  انتقدت  فقد  امل�شكالت. 

)مري�س(  ا�شم  العاملية  ال�شحة 
وهو اخت�شار )متالزمة التنف�س يف 

ال�رشق الأو�شط( يف عام 2015.
بع�س  اأن  "راأينا  بيان:  يف  وقالت 
اأ�شماء الأمرا�س اأثارت ردود فعل 
عنيفة لدى بع�س الطوائف الدينية 
والعرقية، واأوجدت حواجز ل مربر 
لها يف ال�شفر، والتجارة، واأدت اإىل 
التي نتغذي  قتل بع�س احليوانات 
اأ�شدرت  حلومها"ولذلك  على 
وبناء  الإر�شادات.  بع�س  املنظمة 
األ  يجب  الإر�شادات،  تلك  على 
كورونا  فريو�س  ا�شم  يت�شمن 

اجلديد:
وتقول املنظمة اإن ال�شم يجب اأن 
يكون ق�شريا وا�شفا، مثل "�شارز"، 
اللتهاب  )مر�س  اخت�شار  وهو 
الرئوي احلاد(، يف اللغة الإجنليزية 
يجب  ال�شيوع،  ال�شم  ينال  وحتى 
اأن يكون اأ�شهل يف النطق من غريه 
من الأ�شماء املنت�رشة، بح�شب ما 
يقوله بنجامني نيومان، اأ�شتاذ علم 
يف  اأع�شاء   10 واأحد  الفريو�شات، 
اإليه �شياغة  اأ�شندت  الذي  الفريق 

ا�شم جديد للفريو�س.
وبداأ الفريق مناق�شة م�شاألة ال�شم 
وا�شتغرق  اأ�شبوعني،  قبل  اجلديد 
على  يوافقوا  حتى  يومني  الأمر 
يقوله  ما  بح�شب  واحد،  ا�شم 

نيومان.

واأر�سلوا اال�سم اإىل دورية 
علمية لن�سره، وياأملون يف 

اإعالنه خالل اأيام.

اإىل  ي�شعى  الذي  الفريق،  وياأمل 
اأن  يف  الفريو�س،  النا�س  يفهم  اأن 
بالرتكيز  للباحثني  الت�شمية  ت�شمح 
باإزالة  الفريو�س،  مكافحة  على 
ويقول  الوقت  واخت�شار  اخللط 
نيومان: "�شنعرف يف امل�شتقبل اإن 

كان ما تو�شلنا اإليه �شائبا اأو ل".
�شخ�س  اإىل  "بالن�شبة  واأ�شاف: 
يف  م�شاركتي  اأن  اأ�شعر  مثلي، 
ت�شمية  اإىل  التو�شل  امل�شاعدة يف 
فريو�س مهمة، قد تكون يف نهاية 
واأكرث  دائما،  عمال  املطاف 
كله.  عملي  من  للنا�س  م�شاعدة 

اإنها م�شوؤولية كبرية".



الثالثاء 24   مار�س  2020  املوافـق  ل 29 رجب  1441ه 17كوروناملف

طوين فرن�سي�س /
اندبندت عربي

�شيعي�شه  ما  نت�شّور  �أن  ولنا 
وباء  مو�جهة  يف  �لنا�س 
تامة  عزلة  عليهم  يفر�س 
كانت  �لتي  جحورهم  يف 
كانو�  قليل.  قبل  منازل 
�أجهزة  �أمام  �شيت�شّمرون 
ما،  خرٍب  �نتظار  يف  �لر�ديو 
على  �حل�شول  و�شيحاولون 
نع  �أن يمُ �شحيفة يومية قبل 
قد  ورٍق  من  كونها  توزيعها 
قررت  )كما  �لعدوى  ينقل 
و�شينتظرون  �لإمار�ت(، 
�ل�شا�شة  على  �أخبار  ن�رشة 
�آن  من  تر�فقها  �ل�شغرية 
قدر  عاجلة  ق�ش�س  لآخر 
ي�شتعيد  رمبا  �لإمكان. 
�ملحجور عليهم يف �ملنازل 
عائلية  عالقات  من  بع�شاً 
�شيفتقدون  لكنهم  مفقودة، 
بقية  مع  �أغنى  تو��شل  �إىل 
�لعائلة و�لأقارب و�لأ�شدقاء 
تتيحه و�شائل تو��شل �شتكون 

ربع قرن، عرب  بعد  موجودة 
هاتف ذكي يخت�رش يف علبته 

�ل�شغرية عو�مل حيوية.
طرح  يف  تخيالتنا  تفيد 
كيف   . �لأ�شئلة  من  مزيد 
�لأوبئة  �لب�رش  و�جه 
ظروف،  �أية  و�شمن  �لبائدة 
�لطاعون و�ملالريا و�حلمى 
عا�شو�  كيف  �لإ�شبانية؟ 
جماعات  �لوباء  حلظات 
خافو�  كيف  وفر�دى؟ 
فيما  وماتو�؟  و��شت�شلمو� 
�ملتحاربة  �شلطاتهم  كانت 
تخفي هوية �ملر�س وتن�شبه 
�إىل �إ�شبانيا �لتي ل ناقة لها 
�حلّمى،  تلك  يف  جمل  ول 
�للقاح  �لعلماء  يبلور  �أن  قبل 

�ل�شايف.
�للقاح،  �لعامل  ينتظر  �ليوم 
ولدى كل مو�طن كوين كمية 
�لأخبار  من  يومياً  ز�ئدة 
�ل�شحيحة  و�ل�شيئة،  �جليدة 
تطور�ت  عن  �لكاذبة،  �أو 
و�لفحو�شات  �لوباء، 
يف  و�لتقدم  به،  �خلا�شة 

وي�شي  له.  م�شاد�ت  �إنتاج 
يومه  �لكوين  �ملو�طن  هذ� 
يف  �آخرين  مع  مت�شاركاً 
�أقا�شي  يف  �أو  �إياه  �ملنزل 
يوميات  ق�ش�س  �لأر�س، 
له  يتعر�س  �لذي  �لهجوم 
يفعله  وما  �لب�رشي  �جلن�س 

�لب�رش ل�شّده.
�لتكنولوجية،  �لثورة  منافع 
�لت�شالت،  ثورة  و�شمناً 
من  �لعامل  مو�طني  �أ�شعفت 
جعلتهم  �أمريكا،  �إىل  �ل�شني 
يجري  مبا  معرفة  �أكرث 
لقادتهم  و�شهلت  حولهم 
�أعمال  ت�شيري  وحكوماتهم 
لقياد�تهم  ومّهدت  دولهم، 
يف  تد�بري،  �تخاذ  �لدينية 
كان  �لوباء،  �نت�شار  ظروف 
فيها  �لتفكري  جمرد  ي�شعب 

قبل �شنو�ت قليلة.
�شتعقد  كورونا  وملو�جهة 
�لتي  �لع�رشين،  جمموعة 
دول  و�أقوى  �أغنى  ت�شّم 
“يجرى  �جتماعا  �لعامل، 
�لإعد�د له برئا�شة �ل�شعودية 

يف  �لدويل  �لو�شع  لبحث 
ظروف �لوباء”.

�لجتماع �لفرت��شي �شيعقد 
�لإنرتنت،  عرب  “�أونالين” 
�لدعوة  �ل�شعودية  وتولّت 
يمُعقد  �أن  يمُفرت�س  وكان  له، 
ملجموعة  مماثل  �جتماع 
�لرئي�س  من  بدعوة  �ل�شبع 
ماكرون  فرن�شو�  �لفرن�شي 
�إل  �ملا�شي،  �لثالثاء  يوم 
كثريون  ويرى  �أمُرجىء،  �أنه 
�لع�رشين  �جتماع  �أن 
�إحلاحاً،  �أكرث  �لفرت��شي 
�ملجموعة  �أن  خ�شو�شاً 
ورو�شيا  كال�شني  دولً  ت�شّم 
و�لرب�زيل  �أفريقيا  وجنوب 
و�أ�شرت�ليا، وكلها دول معنّية 
�مل�شكلة  مبو�جهة  مبا�رشة 

�لقائمة.
ثورة  توفرها  �لتي  �خلدمة 
�لت�شالت تتعدى �جتماعات 
حّل  �إىل  و�لدول،  �لقادة 
م�شكلة تفادي �نت�شار �لوباء 
عرب �لتجمعات، و�أبرزها يف 
�لعاملني �لعربي و�لإ�شالمي 

�لتجمعات �لدينية.
وح�شب تقرير لهيئة �لإذ�عة 
منع  “يعترب  �لربيطانية 
و�جلماعة،  �جلمعة  �شلو�ت 
�لدول  من  �لعديد  يف 
�حرت�زي  كاإجر�ء  �لعربية، 
من  �ملر�س،  �نت�شار  لوقف 
�أثارت  �لتي  �لإجر�ء�ت  �أكرث 
جدلً بني موؤيد ومعار�س”، 
�جلدل  هذ�  مو�ز�ة  ويف 
لل�شالة  خطو�ت  تقررت 
غري  مكان  يف  �أو  �لبيوت  يف 
�مل�شيحيني  وعند  مزدحم، 
جرى �عتماد �لقد�دي�س من 
عرب  مبا�رشة  تمُبثمُّ  �لكنائ�س 
يف  �ملوؤمنني  �إىل  �لإنرتنت 

منازلهم.
�حلياة  �أمناط  �لوباء  غرّي 
�لإنرتنت،  وجود  فاأ�شعفها 
�ليوم  منذ  نتخيل  �أن  ولنا 

بعد  ما  حياة  �شتبنى  كيف 
�جلائحة  على  �لنت�شار 
يتم  ولكي  �جلاحمة. 
يجب  �نت�شار  عن  �حلديث 
يف  علمي  تقدم  حتقيق 
�لأوبئة،  مكافحة  جمال 
مزيد�ً  �شي�شتدعي  وهذ� 
خ�شو�شاً  �لهتمام،  من 
مبر�كز  �لعربي،  عاملنا  يف 
و�ملخترب�ت  �لأبحاث 
�أي�شاً  و�شيتطلب  �لعلمية، 
�لأنظمة  يف  �لنظر  �إعادة 
تبينت  حيث  �ل�شحية، 
هذه  ��شتعد�د  ه�شا�شة 
بلد�ن  يف  حتى  �لأنظمة 
عن  وعجزها  متطورة، 
�ل�شتجابة للمخاطر �حلادة. 
�إىل �رشورة  يقود ذلك �أي�شاً 
دور  جوهر  يف  �لتمحي�س 
�ملقبلة،  �ملرحلة  �لدولة يف 

�لإطار  �شتبقى  بو�شفها 
بديل  ل  �لذي  �ل�شامن، 
و�أمن  ورفاهية  ل�شحة  عنه، 

�ملجتمع و�أفر�ده.
�شيتخطى �لتفكري يف ما بعد 
�لكثري  �لوباء  على  �لنت�شار 
�ل�شابقة،  �حل�شابات  من 
قائماً  بع�شها  يز�ل  ل  و�لتي 

لدى �أطر�ٍف ودول.
ومثلما مل يقبل كثريون بنربة 
حديثه  يف  ترمب  دونالد 
�شيني”،  “فريو�س  عن 
تبادل  �إىل  باإ�شفاق  ونظرو� 
�لرهائن بني �إير�ن وخ�شومه 
�آخرون  �شيتم�شك  �لغربيني، 
بتعاون دويل �أعمق من �أجل 
�إن�شانه  خا�س  جديد  عامٍل 
جتربة حياٍة �أو موت مع عدٍو 
“يف  �لب�رشية جمعاء  حا�رش 

جحورها”.

هل ميكن ت�سّور اأو�ساع العامل و�سكانه لو داهمه الوباء احلايل قبل ربع قرن؟ 
قبل 25 �سنًة واأكرث قلياًل، مل تكن ثورة االت�ساالت الراهنة قد انطلقت 

واحتلت مفا�سل احلياة الب�سرية. وحتى مطلع الت�سعينيات من القرن املا�سي مل 
يكن االإعالم التلفزيوين الف�سائي و�سل اإىل ما هو عليه االآن، وكل ما نعرفه عن 

�سبكة االإنرتنت وو�سائل التوا�سل االجتماعي مل يكن ولد بعد.

حتليل

ماذ�لوحّل“كورونا” مندون�إنرتنت؟

�رشكة  يف  باحثون  �كت�شف 
جديدة  طريقة  كا�شرب�شكي 
�ملخرتقون  ي�شتخدمها 
�خلبيثة،  �لربجميات  لتوزيع 
وقال �لباحثون �إن �ملجرمني 
�لرقميني على �لإنرتنت باتو� 
ين�رشون برجمياتهم �خلبيثة 
�أمن  �شهاد�ت  �شتار  حتت 
نافذة  تظهر  حيث  مزيفة، 
بهذه  �مل�شاب  �ملوقع  يف 
يحاول  عندما  �لربجمية 
�إليه  �لدخول  �مل�شتخدمون 
�شهادة  �أن  �إىل  لتنبيههم 
و�أنه  قدية،  �ملوقع  �أمن 
�لت�شال  �إكمال  يكن  ل 
بتنزيل  �إل  �إليه  و�لدخول 
وتثبيتها  جديدة  �شهادة 
ما  ولكن  حو��شيبهم،  على 
�جلهاز  على  تنزيله  يجري 
على  خبيثة  برجمية  هو 

حا�شوب �ل�شحية.
تنزيل  �لآن  حتى  وجرى 
�لرتوجانات  من  نوعني 
�لهجوم؛  لهذ�  نتيجة 

 ،Buerakو  Mokes
و�شولً  �لأول  يتيح  حيث 
خلفي  منفذ  عرب  م�شترًت� 
جلهاز �ل�شحية، بينما يعمل 
برجمية  تنزيل  على  �لثاين 
�جلهاز  على  �إ�شافية  خبيثة 

�مل�شاب.
�خللفية  �ملنافذ  وتمُعّد 
�خلطورة  �شديد  نوًعا 
�خلبيثة،  �لربجميات  من 
متنح  وظيفتها  لأن  نظًر� 
على  �ل�شيطرة  �ملهاجمني 
لأغر��س  �مل�شاب  �لنظام 
و�أن  �شيما  ل  تخريبية، 
�مل�شتخدم قد ل ي�شك يف �أن 

جهازه يخ�شع لال�شتغالل.
�لإنرتنت  جمرمو  ��شتخدم 
حتديثات  �ملا�شي  يف 
�لر�شمية  �لتطبيقات 
�لربجميات  لن�رش  كو�شيلة 
��شتخد�م  لكن  �خلبيثة، 
�شهاد�ت �لأمن �ملزيفة يمُعّد 
باحثو  لحظه  جديًد�  �أمًر� 
هذ�  مرة  لأول  كا�شرب�شكي 

�لعام.
خطر  ويزد�د 
لهذ�  �لتعر�س 
�لهجوم  من  �لنوع 
على  يظهر  لأنه 

�لر�شمية،  �لويب  مو�قع 
ووفًقا )لفيكتوريا فال�شوفا( 
خبرية �لأمن يف كا�شرب�شكي، 
جانبًا  �أن  �إىل  �أ�شارت  �لتي 
�لأ�شلوب  هذ�  خطورة  من 
يكمن يف �أن �لعنو�ن �ملدرج 
�ملزيفة  �لتنبيه  نافذة  يف 
)�لعنو�ن  هو  �ملوقع،  يف 
�لويب(،  ملوقع  �لأ�شلي 
هذ�  �شاأن  “من  وقالت: 
�مل�شتخدم  يمُ�شعر  �أن  �لأمر 
لتثبيت  ويدفعه  بالطمئنان 
حتى  بها  �ملو�شى  �ل�شهادة 
يتمكن من عر�س �ملحتوى 
ذلك،  ومع  به،  يرغب  �لذي 
د�ئًما  �مل�شتخدمني  ندعو 
عند  �حلذر  توخي  �إىل 
من  �شيء  بتنزيل  مطالبتهم 
�لإنرتنت،  عرب  م�شدر  �أي 

قد ل يكون �رشورًيا”.
وتعمل منتجات كا�شرب�شكي 
هذ�  �كت�شاف  على  �لأمنية 

�لتهديد ومنعه بنجاح.
كا�شرب�شكي  وتو�شي 
باتباع  �مل�شتخدمني 
لتجّنب  �لتالية  �لتد�بري 
على  برجميات  تنزيل 
تكون  �أن  يحتمل  �أجهزتهم 
من  مرتني  �لتحقق  خبيثة: 
�شياغة عنو�ن �لويب و�إمالء 

��شم �ل�رشكة فيه.
�لويب  موقع  عنو�ن  �إدخال 
يدوًيا يف �ملت�شفح بدلً من 

�لنقر على �لر�بط.
مثل  �أمني  حل  ��شتخد�م 
 Kaspersky Total
من  للحماية   Security
من  متنوعة  جمموعة 

�لتهديد�ت �لرقمية.

كا�سرب�سكي 

عربتنت�شرخبيثةبرجمية
�شهاد�ت�أمنيةمزيفة

تع�شف»19ـكوفيد«منثانيةموجة
بدول�آ�شيوية

من �شاطئ بوندي �لأ�شرت�يل 
�ل�شهري �إىل نيودلهي، مرور�ً 
كّثفت  �آ�شيا،  �أنحاء  بكل 
نهاية  عطلة  يف  �ل�شلطات 
للحّد  جهودها  �لأ�شبوع 
كورونا  فريو�س  تف�شي  من 
تمُ�شّجل  فيما  �مل�شتجّد 
�لإ�شابات  من  ثانية  موجة 
�أن  تعتقد  كانت  مناطق  يف 

�لوباء حتت �ل�شيطرة.
تهدف  تد�بري  و�تمُخذت 
دول  يف  �لتنقل  تقييد  �إىل 
خمتلفة مثل ماليزيا، حيث 
�نت�رش �جلي�س لفر�س �لعزل 
�أمُ�شيب  �ل�شني، حيث  خارج 
�شخ�س  �ألف   80 من  �أكرث 
للمرة  �ملر�س  ظهور  بعد 
ووهان،  مدينة  يف  �لأوىل 
�لأكرث  �جلنوبية  كوريا  تمُعّد 
�آ�شيا مع  باملر�س يف  تاأثر�ً 
 8500 من  �أكرث  ت�شجيلها 
وكالة  ذكرت  كما  �إ�شابة، 

�ل�شحافة �لفرن�شية.
عدد  يكّف  مل  حني  ويف 
يف  �لفريو�س  حاملي 
يف  �لرت�جع  عن  �ل�شني 
ت�شهد  �لأخرية،  �لأ�شابيع 

يف  �رتفاعاً  �أخرى  دول 
و�شّجلت  �مل�شابني.  �أعد�د 
�رتفاعاً  �لأحد  تايالند 
�لإ�شابات  يف عدد  مفاجئاً 
جديدة،  �إ�شابة   188 مع 
حول  �ل�شكوك  يثري  ما 
جارتيها  لدى  �لأعد�د 
مل  �للتني  ولو�س  بورما 
تمُبلغا عن �أي �إ�شابة وبعدما 
غري  �أمام  حدودها  �أغلقت 
�ملقيمني و�لأجانب، طلبت 
 1300 تعّد  �لتي  �أ�شرت�ليا 
�إلغاء  �ل�شكان  من  �إ�شابة، 
�لبالد.  �إىل خارج  رحالتهم 
حيث  باك�شتان  وعلّقت 
ّجلت �إ�شابة 300 �شخ�س  �شمُ
�لرحالت  كل  باملر�س، 

�لدولية.
وخ�شع ماليني �لهنود �أم�س 
وطني  جتّول  حظر  �إىل 
مكافحة  �إطار  يف  جتريبي 
بحياة  �أودى  �لذي  �لوباء، 
�شخ�س  �ألف   13 من  �أكرث 
زيادة  ومتّت  �لعامل.  يف 
عن  �لك�شف  فحو�س  عدد 
�لتي تعّد  �لهند  �ملر�س يف 
و�لتي  ن�شمة  مليار   1.3

�شّجلت 320 �إ�شابة، يف عدد 
يمُتوقع �أنه �أقّل من �لو�قع.

�ل�شحة  منظمة  ودعت 
�لعاملية دول جنوب �رشقي 
»عنيفة«  مكافحة  �إىل  �آ�شيا 
خ�شيتها  عن  معربة  للوباء، 
من �أن يوؤدي تف�شي �ملر�س 
�ل�شحة  �أنظمة  �نهيار  �إىل 

�ل�شعيفة �أ�شاًل.
تبدو  كانت  �لتي  �لدول  يف 
�لوباء، باتت  م�شيطرة على 
مرحلة  تو�جه  �ل�شلطات 
ثانية من �لإ�شابات مرتبطة 
بالأ�شخا�س  خ�شو�شاً 
�خلارج.  من  �لقادمني 
دخول  �شنغافورة  ومنعت 
�لز�ئرين لفرتة ق�شرية، بعد 
م�شتوردة  �إ�شابات  موجة 
�لإجمايل  �لعدد  رفعت 
�إىل  �مل�شّجلة  لالإ�شابات 
كونغ،  هونغ  ويف   .432
حيث يبدو �أن �لأ�شو�أ قادم، 
�رتفع عدد �مل�شابني بنحو 
�ملا�شي،  �لأ�شبوع  �شعفني 
�إذ �إن �لكثري من �لأ�شخا�س 
�لتي  �ملدينة  �إىل  عادو� 

تمُعترب مركز�ً مالياً مهماً.
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اأطباء يحذرون 

بكوروناللإ�صابةحمتملةعلمة
مغايرةللحمىوال�صعال!

اأهمطرقالوقايةمنالعدوىبفريو�سكورونااجلديد

فقدان  اأن  من  اأطباء  حذر 
ميكن  وال�شم  التذوق  حا�شة 
اأن يكون عالمة على الإ�شابة 
بفريو�س كورونا القاتل وتقول 
لطب  الربيطانية  اجلمعية 
واحلنجرة  والأذن  الأنف 
املر�شى  اإن   ،)ENT UK(
حمى  لديهم  لي�س  الذين 
يظهروا  اأن  ميكن  �شعال  اأو 
التذوق،  اأو  للرائحة  فقدانا 
بالفريو�س  الإ�شابة  بعد 

القاتل.
»اأدلة  بيان:  يف  واأو�شحت 
اأن  توؤكد  اأخرى  دول  من 
غالبا  الفريو�س  دخول  نقطة 
العني  منطقة  يف  تكون  ما 
حددنا  واحلنجرة.  والأنف 
)فقدان  عار�شا جديدا  اأي�شا 
قد  والتذوق(،  ال�شم  حا�شة 
الذين  الأ�شخا�س  اأن  يعني 
اأخرى  اأعرا�س  لديهم  لي�س 
احلا�شتني،  هاتني  فقدان  مع 
عزل  اإىل  ي�شطرون  قد 
انت�شار  من  للحد  اأنف�شهم 
اأن  بعد  ذلك  الفريو�س«وياأتي 
اأن اثنني من  ك�شفت املنظمة 

للعالج  يخ�شعان  م�شت�شاريها 
.19-COVID ب�شبب

نريمال  الربوفي�شور  وقال 
الأنف  ا�شت�شاري طب  كومار، 
وجراح  واحلنجرة  والأذن 
»الأنف  اإن  والرقبة،  الراأ�س 
الرئي�شية  الدخول  نقطة  كان 
تقارير  بح�شب  للفريو�س«، 
»لدى  نيوز«واأ�شاف:  »�شكاي 

املر�شى ال�شغار، ل يوجد اأي 
ال�شعال  مثل  مهمة  اأعرا�س 
يعانون  قد  ولكن  واحلمى، 
حا�شة  فقدان  من  فقط 
باأن  يوحي  ما  والتذوق،  ال�شم 
يف  موجودة  الفريو�شات  هذه 

الأنف«.
وتن�شح اإدارة ال�شحة الوطنية 
الربيطانية NHS الأ�شخا�س 

الذين يعانون من ارتفاع درجة 
ال�شعال امل�شتمر،  اأو  احلرارة 
والعزل  املنزل  يف  بالبقاء 
وك�شفت  اأيام   7 ملدة  الذاتي 
اأن  العاملية  ال�شحة  منظمة 
كل  بني  من  تقريبا  واحدا 
 ،19-Covid بـ  م�شابني   6
ي�شاب مبر�س خطري ويواجه 

�شعوبة يف التنف�س.

مل يتم تطوير لقاح اأو عالج حتى 
اأو  اجلديد  كورونا  ملر�س  الآن 
النجاة من  كوفيد 19، لذلك فاإن 
العدوى تعتمد ب�شكل اأ�شا�شي على 
اإجراءات  اتخاذ  على  احلر�س 

الوقاية واحلماية ال�شخ�شية.
ومن اأجل اتخاذ اإجراءات الوقاية 
كيف  معرفة  يجب  �شليم  ب�شكل 
اجلديد،  كورونا  فريو�س  ينتقل 
بطرق  النتقال  ميكنه  حيث 

عديدة اأهمها:
1 – الرذاذ املتطاير من امل�شاب 
والعطا�س.  ال�شعال  طريق  عن 
حوايل  هي  النتقال  م�شافة 

مرتين اأو ثالثة اأمتار و�شطياً.
اأو  مري�س  مع  املالم�شة   –  2
كورونا  بفريو�س  ملوثة  مادة 
والوجه  اليدين  مثل:  اجلديد 
وقب�شات  املحمول  والهاتف 
واملطابخ  واحلمامات  الأبواب 
والثياب  واملكاتب  والطاولت 

والأطعمة غري املطبوخة.

اأهم طرق الوقاية من العدوى 
بفريو�س كورونا اجلديد هي:

1 – غ�شل اليدين باملاء وال�شابون 
ملدة 20 ثانية.

جتنب  الجتماعي:  العزل   –  2

والعناق،  والتقبيل  امل�شافحة 
اأ�شياء  تبادل جميع  والبتعاد عن 
باأعرا�س  امل�شاب  املري�س 
جميع  جتنب  والزكام،  ال�شعال 
مثل  املغلقة  املزدحمة  الأماكن 
واأماكن  واملطارات  املدار�س 
النقل  وو�شائل  املزدحمة  العمل 
واملقاهي  ال�شينما  ودور  العامة 
واملطاعم والأ�شواق املغلقة ... 

اإل لل�رضورة.
3 – ا�شتخدام الكمامات الورقية 
الختالط  عند  املنا�شبة 
الأماكن  يف  خا�شة  بالآخرين 

املزدحمة.

4 – تغطية الفم والأنف باملناديل 
والعطا�س  ال�شعال  عند  الورقية 

والتخل�س منها مبا�رضة.
التي نلم�شها  5 -  تطهري املواد 
كحول  مبحلول  متكرر  ب�شكل 
طبي 60% اإىل 70% مثل الكولونيا 
حملول  با�شتخدام  اأو  العادية 
كلوراك�س ممدد )ملعقة كبرية يف 

ليرت ماء(.
والأقم�شة  الثياب  غ�شل   –  6 
املاء  با�شتخدام  امللوثة 
اأو  باحلرارة  وتن�شيفها  وال�شابون 
بالتعري�س املبا�رض اإىل ال�شم�س.

يفالربوعنمعرفتهيجبالذيما
علقتهبفريو�سكورونا؟

اعتاد  امل�شابون بالربو على نزلت الربد املو�شمية والإنفلونزا، 
التي تزيد من تفاقم حالتهم وت�شبب ال�شفري وال�شعال، ولكن مع 
فريو�س  اأن  ومبا  خمتلفا  الأمر  ي�شبح  قد  كورونا  فريو�س  ظهور 
الربو  مر�شى  فاإن  التنف�شي،  اجلهاز  مبهاجمته  يعرف  كورونا 
يت�شاءلون الآن عما اإذا كانوا من بني الفئات الأكرث عر�شة لالإ�شابة 
اإذا كنت تعاين من الربو، فقد  به وفقا ملنظمة ال�شحة العاملية، 

تكون اأكرث عر�شة لالإ�شابة بالفريو�س.
اأن  ميكن  التي  التنف�شي  اجلهاز  بالتهابات  الربو  مر�شى  وي�شاب 
�شيق  مثل  التاجية  القلب  لفريو�شات  م�شابهة  اأعرا�س  اإىل  توؤدي 
التنف�س وال�شعال ولكن، ل يوجد دليل قاطع يثبت اأن اأي �شخ�س 

.19-COVID م�شاب بالربو معر�س خلطر اأكرب لالإ�شابة بـ
ومع ذلك، يُن�شح مر�شى الربو باحلذر ب�شكل اإ�شايف عندما ينت�رض 
اأي نوع من اأمرا�س اجلهاز التنف�شي، ولي�س فقط فريو�س كورونا.

- هل يعترب الربو حالة �صحية كامنة؟

يعاين معظم الأ�شخا�س الذين ي�شابون بفريو�س كورونا من تاأثريات 
خفيفة فقط، ومن املرجح اأن يكونوا بخري بعد فرتة وجيزة.

ولكن ن�شبة �شغرية من امل�شابني، ميكن اأن ميوتوا، مبا يف ذلك، 
اأولئك الذين يعانون بالفعل من م�شكالت �شحية كامنة.

من  يعانون  الذين  لأولئك  كبريا  تهديدا  كورونا  فريو�س  وي�شكل 
�شعف جهاز املناعة، والأمرا�س املزمنة اأو طويلة الأمد.

وعلى الرغم من اأن الربو ل يعترب م�شكلة �شحية اأ�شا�شية، اإل اأنه 
يعاين  حيث  الكورونا،  تف�شي  خالل  اإدراكه  يجب  خطرا  يزال  ما 
عدوى  توؤدي  وقد  التنف�س.  يف  م�شكالت  من  بالفعل  امل�شابون 

كورونا اإىل م�شاعفات يف اجلهاز التنف�شي.
وحتى اإذا مل يتعر�س امل�شاب اإىل فريو�س كورونا، فاإن فريو�شات 

اجلهاز التنف�شي ميكن اأن توؤدي اإىل اأعرا�س ينتج عنها نوبة ربو.

- هل يجب اأن اأعزل نف�صي اإذا كنت اأعاين من الربو؟

ال�رضورية،  التفاعالت غري  بالربو  يتجنب امل�شابون  باأن  يو�شى 
من  للحد  و�شعها  مت  والتي  الجتماعية«،  بـ«امل�شافة  ي�شمى  ما 
يف  جون�شون،  بوير�س  الوزراء  رئي�س  وقال  الفريو�س  انت�شار 
اأولئك  فيهم  مبن  ال�شعفاء،  الأ�شخا�س  اإن  ال�شحفي،  موؤمتره 
الذين يعانون من ظروف طبية خطرية، يجب اأن يعزلوا اأنف�شهم 
ملدة 12 اأ�شبوعا ومل يتم ذكر ما اإذا كان مر�شى الربو مدرجني 
يف هذا، لكن من امل�شتح�شن اأن يبقى اأي �شخ�س يعاين من حالة 
�شحية تتعلق بالتنف�س حذرا، حيث يو�شى امل�شابون بالربو باأنه 

يجب عليهم:
ذلك  يف  مبا  الآخرين  مع  ال�رضورية  غري  التفاعالت  -جتنب 
اأو معانقتهم، والتنقل غري  النا�س  الكبرية، وم�شافحة  التجمعات 

و�شائل  يف  وخا�شة  العام.النقل ال�رضوري، 
اإىل  الذهاب  -جتنب 

العامة  الأماكن 
ودور  املطاعم  مثل 
من  -العمل  ال�شينما. 

املنزل ما اأمكن.
هناك  ولي�شت 

الذاتي،  للعزل  حاجة 
ولكن على م�شابي الربو 

الت�شال  عن  بعيدا  البقاء 
بالآخرين بقدر الإمكان.

الفريو�شات  انت�شار  يعترب 
ينُقل  حني  وا�شع،  نطاق  على 
اأعداد  اإىل  امل�شابون العدوى 
من  �شمة  النا�س،  من  كبرية 
الأمرا�س  تف�شي  �شمات 
ذنب  ل  اأن  ورغم  املعدية. 
للم�شابني يف ذلك، اإل اأن ذلك 
يف  حا�شماً  عاماًل  يكون  قد 

كيفية انت�شار املر�س.
عن  تتحدث  تقارير  هناك 

بـ"التف�شي  ت�شّمى  حالة 
انت�شار فريو�س  اأثناء  الفائق" 
كورونا الذي انطلق من مدينة 

ووهان يف ال�شني.
بني  �شلة  هناك  اأن  تبني 
الذي  ول�س  �شتيف  الربيطاين 
خالل  بالفريو�س  اأ�شيب 
وجوده يف �شنغافورة وبني اأربع 
املتحدة  اململكة  يف  حالت 
ورمبا  فرن�شا  يف  وخم�شة 
واحدة يف جزيرة مايوركا يف 

اإ�شبانيا.
ما هو التف�صي الفائق؟

بع�س  ف�شفا�س  م�شطلح  اإنه 
تعريف  له  ولي�س  ال�شيء، 

علمي حمّدد.
حالة  لو�شف  يُ�شتخدم  ولكّنه 
نقل اأحد املر�شى العدوى اإىل 

عدد كبري من الأ�شخا�س.
�شخ�س  كل  ينقل  ما  وعادًة 
كورونا  بفريو�س  م�شاب 
اجلديد، العدوى اإىل �شخ�شني 

اآخرين  اأ�شخا�س  ثالثة  اإىل 
ب�شكل عام.

املر�شى  بع�س  ينقل  ل  وقد 
العدوى اإىل اأي �شخ�س، بينما 
قد ينقلها اآخرون اإىل اأكرث من 

3 اأ�شخا�س بكثري.
ما احلجم الذي قد ي�شل اإليه 

التف�شي الفائق؟
قد يكون حجم التف�شي كبرياً 
جداً. وقد يكون له تاأثري كبري 

على مدى انت�شار املر�س.

كيفين�صرعددقليلمنالأ�صخا�سالفريو�صات؟



الإ�صابات  عدد  جتاوز  مع 
امل�صتجد  كورونا  بفريو�س 
وت�صعني  اأربعة  يف  »كوفيد-19« 
بلدا حاجز املئة األف، والوفيات 
اإىل  احلكومات  تعمد   ،3400
تطبيق احلجر ال�صحي لل�صيطرة 
دعا  اإجراء  وهو  املر�س،  على 
اإليه الر�صول الكرمي حممد �صلى 
اأكرث من 14  اهلل عليه و�صلم قبل 
قرنا، بل يرى البع�س اأن الإ�صالم 
هو اأول من اأ�ص�س ملفهوم احلجر 

ال�صحي.
ال�صحي  احلجر  ويعرف 
اإجراء  باأنه   )quarantine(
الذين  الأ�صخا�س  له  يخ�صع 
�صواء  معد،  ملر�س  تعر�صوا 
ي�صابوا  مل  اأو  باملر�س  اأ�صيبوا 
الأ�صخا�س  من  يُطلب  وفيه  به. 
املعنيني البقاء يف املنزل اأو اأي 
مكان اآخر ملنع مزيد من انت�صار 
اآثار  ولر�صد  لالآخرين،  املر�س 
�صحتهم  وعلى  عليهم  املر�س 

بعناية.

يف  ال�صحي  احلجر  يكون  قد 
من�صاأة  اأو  ال�صخ�س،  منزل 
اأو  خم�ص�س،  فندق  مثل  خا�صة 

م�صت�صفى. 
ميكن  ال�صحي  احلجر  وخالل 
الأ�صياء  القيام مبعظم  لل�صخ�س 
منزله  بها يف  القيام  التي ميكنه 
يوجد  الذي  املوقع  قيود  �صمن 
فيه. ويف العادة يطلب منه اأخذ 
تقرير  وتقدمي  احلرارة  درجة 
ال�صحية  ال�صلطات  اإىل  يومي 
حول ما ي�صعر به. كما يتم اإعطاء 
تعليمات لل�صخ�س حول ما ميكن 
اأفراد  مع  يفعله  ل  اأو  يفعله  اأن 

الأ�رسة.
احلجر  فر�س  يتم  قد  كما 
اأو  معينة  منطقة  على  ال�صحي 
مدينة انت�رس فيها مر�س معني، 
ال�صني  فر�صته  الذي  كاحلجر 
على العديد من املدن لل�صيطرة 
فمثال  كورونا.  فريو�س  على 
ال�صماح  ال�صني  يف  مدن  قررت 
عائلة  كل  من  فقط  واحد  لفرد 

يومني  كل  مرة  باخلروج  �صينية 
ع. للتب�صّ

ال�صحي  احلجر  تنفيذ  ويتم 
التدابري  �صمن  ال�صحي  والعزل 
الأمرا�س  انتقال  ومنع  لحتواء 

املعدية.

الطاعون
عليه  اهلل  �صلى  النبي  بني  وقد 
الأحاديث،  من  عدد  يف  و�صلم 
باأو�صح  ال�صحي  احلجر  مبادئ 
الدخول  من  النا�س  فمنع  بيان، 
بالطاعون،  امل�صابة  البلدة  اإىل 
البلدة من  اأهل تلك  ومنع كذلك 
اخلروج  جعل  بل  منها،  اخلروج 
الذي  الزحف  من  كالفرار  منها 
وجعل  الذنوب،  كبائر  من  هو 
اأجر  الطاعون  يف  لل�صابر 
ال�صهيد، وفقا لتقرير من�صور يف 

موقع اإ�صالم ويب.
�صحيحه  يف  البخاري  روى  اإذ 
-ر�صي  اخلطاب  بن  عمر  ق�صة 
ال�صام،  اإىل  خرج  عنه- حني  اهلل 

قريبة  منطقة  اإىل  و�صل  فلما 
بالقرب  "�رسغ"،  لها:  يقال  منها 
من الريموك، لقيه اأمراء الأجناد 
اأبو عبيدة بن اجلراح واأ�صحابه، 
وقع  قد  الوباء  اأن  فاأخربوه 
ادع  عمر  فقال  ال�صام،  باأر�س 
يل املهاجرين الأولني، فدعاهم 
فا�صت�صارهم، واأخربهم اأن الوباء 
فاختلفوا،  بال�صام،  وقع  قد 
لأمر  قد خرجَت  بع�صهم:  فقال 
وقال  عنه،  ترجع  اأن  نرى  ول 
النا�س  بقية  معك  بع�صهم: 
اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  واأ�صحاب 
عليه و�صلم، ول نرى اأن تُْقِدَمهم 
ارتفعوا  فقال:  الوباء،  هذا  على 

عني، ثم قال: ادعوا يل الأن�صار، 
ف�صلكوا  فا�صت�صارهم،  فدعاهم 
واختلفوا  املهاجرين،  �صبيل 
كاختالفهم، فقال: ارتفعوا عني، 
ادع يل من كان ها هنا  ثم قال: 
من م�صيخة قري�س من مهاجرة 
يختلف  فلم  فدعاهم  الفتح، 
منهم عليه رجالن، فقالوا: نرى 
تُْقِدَمهم  ول  بالنا�س  ترجع  اأن 

على هذا الوباء.
ِبّح  فنادى عمر يف النا�س اإين ُم�صَ
ِبحوا عليه، فقال  على َظْهٍر فاأَ�صْ
اأبو عبيدة بن اجلراح: اأفرارا من 
غرُيك  لو  عمر  فقال  اهلل؟  قدر 
نفُرّ من  اأبا عبيدة نعم،  يا  قالها 

اأراأيَت  اهلل،  قدر  اإىل  اهلل  قدر 
واديا  هبطت  اإبل  لك  كان  لو 
خ�صبة  اإحداهما  عدوتان  له 
والأخرى جدبة، األي�س اإن رعيت 
واإن  اهلل،  بقدر  رعيتها  اخل�صبة 
بقدر  رعيتها  اجلدبة  رعيت 
الرحمن  عبد  فجاء  قال:  اهلل؟ 
بع�س  يف  متغيبا  وكان  عوف  بن 
حاجته، فقال: اإن عندي يف هذا 
علما، �صمعت ر�صول اهلل �صلى اهلل 
�صمعتم  )اإذا  يقول:  و�صلم  عليه 
عليه،  تقدموا  فال  باأر�س  به 
فال  بها  واأنتم  باأر�س  وقع  واإذا 
تخرجوا فرارا منه( قال: فحمد 

اهللَ عمُر ثم ان�رسف.

الثالثاء 24   مار�س  2020  املوافـق  ل 29 رجب  1441ه 19كوروناملف
دعا اإليه الر�سول الكرمي وطبقه امل�سلمون مبكرا.. 

احلجرال�صحيللت�صديلكورونا

كبائرالّذنوب
نوُب واملعا�صي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�س ويف نتيَجِتها والأ�رسار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�صرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�صنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �صنفنِي؛ ذنوُب ال�صَّ
والكبائر، ويف اأ�صمائها دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن جَتْ
ْر َعنُْكْم �َصِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�صنيِف الُذّ َحّ �صِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإلَّ  و�صَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�صِّ ها يتَّ�صِ اأَنّ بَع�صَ
حر،  هو اأكرَبُ منُه، فالَقتُل اأكرَبُ من ال�ِصّ

ُك اأكرُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِسّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�صِتغفاِر ول 
�صغريَة مع الإ�رسار، واأمثُل الأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف الآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

غ�صٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتالِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�صالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�صِتهاِرِه عنَد ال�َصّ

:القيوملكلمةصرح�
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �سيغة مبالغة 
�سديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�سبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�سورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�سَ

كارثةالتبوليفامل�صجد
الورى  خري  اأمام  وقعت  كارثة  واإليك 
حممد بن عبد اهلل ، بال الأعرابى يف 
، نعم بال ، كارثة ، تخيلتها  امل�صجد 
ولكن   ، تخيلها  علّي  و�صعب  حقيقة 
حد  فاق  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  تراه 
التخيل يف رد فعله ، عن اأن�س بن مالك 
ر�صي اهلل عنه قال : جاء اأعرابي فبال 
يف طائفة امل�صجد ، فزجره النا�س ، 
 ، و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  فنهاهم 
اهلل  �صلى  النبي  اأَمَر  بوله  ق�صى  فلما 
فاأُْهِريق  ماء  من  بذنوب  و�صلم  عليه 

عليه .
لقد جتاوز النبى �صلى اهلل عليه و�صلم 
اأزمة كادت اأن تراق فيه دماء ، ولكنه 
اأمر  الرجل  �صلى اهلل عليه و�صلم علم 

دينه بكل رفق ولني ..
لقد   «  : املبدعني  اأحد  يكتب  وهنا 
احلاجز  وال�صــالم  ال�صالة  عليه  اأبعد 
ال�صبابي عن عني املخطئ : املخطئ 
اأحياناً ل ي�صعر اأنه خمطئ ، واإذا كان 
بهذه احلالة وتلك ال�صفة فمن ال�صعب 
اأن توجه له لوماً مبا�رساً وعتاباً قا�صياً 

اأن  لبد  اإذن  م�صيب.  اأنه  يرى  وهو   ،
ي�صعر اأنه خمطئ اأولً حتى يبحث هو 
عن ال�صواب؛ لذا لبد اأن نزيل الغ�صاوة 
عن عينه ليب�رس اخلطاأ،وعندما نعرف 
كيف يفكر الآخرون ، ومن اأي قاعدة 
ينطلقون ، فنحن بذلك قد عرثنا على 
نف�صك  ت�صع  اأن  حاول  احلل.  ن�صف 
وجهة  من  وفـكــــر   ، املخطئ  مو�صع 
نظره هو ، وفكر يف اخليارات املمكنة 
ما  له  فاخرت   ، يتقبلها  اأن  التي ميكن 

ينا�صبه » .. 

:اجلاللةلفظيفاحل�صنىالأ�صماءاجتماع
 

 اأيها الأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�س العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�صهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�صم ، و عندنا يف اللغة ا�صم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�صتحيل وجود ، م�صتحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�صتحيل اأن يكون البن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�صياء م�صتحيلة ، اأما الأ�صياء املمكنة ما �صوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �صاحب الأ�صماء احل�صنى كلها ، ُجمعت الأ�صماء احل�صنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل الأ�صماء احل�صنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �صمعتم يف الأر�س كلها اأن جهة 
ت�صتطيع اأن ت�صمي نف�صها » اهلل« ؟ م�صتحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �صينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س اأ�صياًل 
، الكفر و الإحلاد �صطحي ، هم يف اأعماق اأنف�صهم ي�صهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�صورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم﴿ ]�صورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْسِ َواهلَلّ

الأنعام: 24[

�صببنزول�صورةالإخال�ص
الة وال�ّصالم-  ه اإىل �صوؤال امُل�رسكني للنبّي الكرمي -عليه ال�صّ ون: اإّن �صبب نزول �صورة الإخال�س، َمرُدّ  قال امُلف�رِسّ

ف لهم اهللَ �صبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �صبحانه وتعاىل �صورة الإخال�س، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�صِ
الة وال�ّصالم- عن �صوؤالهم حول �صفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �صورة الإخال�س، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�صّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�صلََّم: ان�ِصب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �صلَّى اهلَلّ ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِسكنَي قالوا لر�صوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َس �صيءٌ يولَُد اإَلّ �صيَموُت، ول �صيء ميوُت اإَلّ �صيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�صَّ ُ ال�صَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �صبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �صيءٌ(. وجاء يف �صبب  اهلَلّ
الة وال�ّصالم- اأن يَ�صف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �صورة الإخال�س كذلك اأّن اليهود والّن�صارى �صاألوا النبّي -عليه ال�صّ

تعاىل �صورة الإخال�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �صلَّى اهللُ عليِْه و�صلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �صفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �صِ



الثالثاء 24   مار�س  2020  املوافـق  ل 29 رجب  1441ه 20

 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 

ال�شحب  
مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة 

ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 
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وكاالت 

الدر�س االأول: اأخذ 
االأمر على حممل اجلد 

والت�سرف ب�سرعة

نف�ش  على  ال�شحة  خرباء  يتفق 
الفريو�ش  تف�شي  الحتواء  التدابري 
وت�شجيع  امل�شابني،  عزل  مثل 
ويتم  فرتة.  املنزل  يف  املكوث 
االإجراءات  هذه  مثل  اعتماد 

الغرب  يف  متفاوتة  بدرجات 
االختالف  لكن  االآن، 
اأن العديد من  الرئي�شي هو 
تت�رشف  مل  البلدان  هذه 
بال�رشعة املطلوبة فعندما 
اأبلغت ال�شني الأول مرة عن 
بالفريو�ش،  اإ�شابة  حاالت 
املن�رشم،  العام  نهاية 
هناك  يكن  مل  وقت  ويف 
انتقال  عن  معلومات 
من  للفريو�ش  موؤكد 
ومل  اإن�شان،  اإىل  اإن�شان 
القليل  �شوى  يُعرف  يكن 

غ�شون  يف  لكن  الفريو�ش،  عن 
ثالثة اأيام، قامت كل من �شنغافورة 
وتايوان وهوجن كوجن بتعزيز الفح�ش 
مع  احلدودية  النقاط  عند  الطبي 
وهي  القادمني،  وفح�ش  ال�شني 
اخلطوة التي تاأخرت بلدان اأخرى 

يف اتخاذها.

الدر�س الثاين: جعل 
اختبارات الفريو�س وا�سعة 

النطاق وباأ�سعار معقولة

بداية  منذ  اجلنوبية  كوريا  طورت 
االأزمة اختباراً لفريو�ش »كورونا«، 
 290 من  اأكرث  االآن  حتى  واخترُب 
 10 نحو  ويُجري  �شخ�ش،  األف 
اآالف اختبار يومياً باملجان. على 
النقي�ش من ذلك، تاأخرت الواليات 
املتحدة يف مرحلة بدء اختبارات 

يكافح كثري  االآن  الفريو�ش، وحتى 
موعد  على  للح�شول  النا�ش  من 
الإجراء االختبار، ولو وجدوه يكون 

باهظ الثمن.

الدر�س الثالث: التتبع 
والعزل

ال يكفي جمرد اختبار االأ�شخا�ش 
اأعرا�ش  من  يعانون  الذين 
الفريو�ش، فقد كان من املهم تعقب 
االأ�شخا�ش الذين كانوا على ات�شال 
بهم يف �شنغافورة، قام املحققون 
�شخ�ش  اآالف   6 من  اأكرث  بتتبع 
واختربوهم  بامل�شابني  �شلة  على 
حتى  الذاتي  بالعزل  واأمروهم 
تظهر نتيجة اختبارهم. ويف هونغ 
على  كان  من  كل  تتبع  يتم  كونغ، 
من  يومني  قبل  باملري�ش  �شلة 

ظهور االأعرا�ش.
الدول  تبنت  وقد 
طرقاً  االآ�شيوية 
تطبيق  ل�شمان 
يف  الذاتي  العزل 
اأ�شاور  مثل  املنزل، 
االإلكرتونية  التتبع 
املبا�رشة  واالت�شاالت 
�شور  واإر�شال 
فوتوغرافية تثبت اأماكن 
وتفر�ش  وجودهم. 
عقوبات  �شنغافورة 
اإىل  ت�شل  قد  �شديدة 
ال�شجن ملن يخالف اأمر »البقاء يف 

املنزل«.
الدول  من  العديد  جتد  و�شوف 
تبني مثل هذه  الغربية �شعوبة يف 
�شكانها  عدد  ب�شبب  االإجراءات 
االأكرب  املدنية  واحلريات  الكبري، 

املمنوحة ل�شعوبها.

الدر�س الرابع: التباعد 
االجتماعي املبكر

اأحد  االجتماعي  التباعد  يعترب 
تف�شي  الحتواء  الطرق  اأف�شل 
هداأت  كونغ،  هونغ  يف  املر�ش. 

العديد من ال�شوارع املزدحمة.
التباعد  اإجراءات  تطبيق  مت  وكلما 
كان  اأبكر،  وقت  يف  االجتماعي 
ووهان  مدينة  يف  اأف�شل  الو�شع 
ال�شينية، حيث بداأ تف�شي الفريو�ش، 
غادر املدينة خم�شة ماليني �شخ�ش 
اإىل فر�ش  اإغالقها، واأدى ذلك  قبل 
احلكومة ال�شينية اأكرب حجر �شحي 
يف تاريخ الب�رشية على م�شاحة كبرية 

من اأرا�شيها ويف �شنغافورة، مت اإلغاء 
التجمعات العامة الكبرية، ويف هونغ 
اإغالق املدار�ش وت�شجيع  كونغ، مت 

العمال على العمل من املنزل.
اإيطاليا  وا�شُطرت 
فر�ش  اإىل  واإ�شبانيا 
اإغالق  عمليات 
ارتفاع  بعد  وطنية 
حاالت  عدد 
االإ�شابة اإىل اآالف. 
واليات  واأمرت 
�شكانها  اأمريكية 
البقاء يف منازلهم 
جناح  ويرجع 
تيجية  ا �شرت ا

عد  لتبا ا
كل  �رشعة  مدى  اإىل  االجتماعي 

حكومة يف اتخاذ القرار وتنفيذه.

الدر�س اخلام�س: اإبقاء 
ال�سعب على اطالع

ب�شبب  النتقادات  ال�شني  تعر�شت 
بطئها يف االعرتاف بتف�شي الفريو�ش 
وحماوالتها التكتيم على االأمر، حتى 
حاولوا  الذين  االأطباء  عاقبت  اأنها 
يف  الفريو�ش  من  االآخرين  حتذير 
بداية التف�شي. لكنها بعد ذلك اأجرت 
�شل�شلة من االإجراءات التي ت�شتحق 

العام  االإغالق  فر�ش  مثل  االإ�شادة 
ب�شورة وا�شعة و�شارمة وزيادة �شعة 
اإبطاء  اإىل  اأدى  مما  امل�شت�شفيات، 

انت�شار الفريو�ش ب�شكل فعال.

الرئي�ش  تقليل  فاإن  املقابل،  يف 
�شدة  من  ترمب  دونالد  االأمريكي 
تف�شي الفريو�ش وخطورته بالت�شارب 
مع م�شوؤويل ال�شحة يف بالده مل يكن 
االأزمة،  مواجهة  يف  جيداً  ت�رشفاً 
باالإ�شافة اإىل اأن حكومته كانت غري 
حول  معلومات  تقدمي  على  قادرة 
عدد االأ�شخا�ش الذين مت اختبارهم، 
املختربات  من  العديد  اإن  حيث 
البيانات  بتقدمي  تقم  مل  اخلا�شة 
االأ�شخا�ش  اأعداد  حول  املطلوبة 

الذين اأجروا االختبارات.

الدر�س ال�ساد�س: االإح�سا�س 
الفردي بامل�سوؤولية

يف هونغ كونغ، ورغم اأن ثقة اجلمهور 
منخف�شة،  احلكومة  يف 
من  اأ�شهر  هناك  وكانت 
املناه�شة  االحتجاجات 
للحكومة، ولكن - يف واحدة 
من اأكرث املدن كثافة يف العامل 
طواعية  الكثريون  طبق   -
وي�شري  االجتماعي  التباعد 
اأحد اال�شتطالعات اإىل اأن 98 
يف  االأ�شخا�ش  من  املائة  يف 
هونغ كونغ كانوا يرتدون اأقنعة 
الوجه يف االأماكن العامة ب�شبب 
الفريو�ش. وقالت ممر�شة  تف�شي 
من »اأطباء بال حدود« اأم�شت �شهراً 
يف هونغ كونغ اإنها الحظت الكثري من 
»االإح�شا�ش الفردي بامل�شوؤولية«على 
البالد  بع�ش  يف  ذلك،  من  النقي�ش 
االآ�شيويني  من  العديد  عانى  الغربية 
ارتدائهم  اأثناء  امل�شايقات  من 

لالأقنعة الواقية.
العامل  يف  �شخ�شاً   11401 وتويف 
امل�شتجد  »كورونا«  بوباء  االأقل  على 
لوكالة  انت�شاره، وفق تعداد  بدء  منذ 
واأح�شيت  الفرن�شية،  ال�شحافة 
بلداً   164 يف  اإ�شابة   271660

ومنطقة.

عربة

مواجهة »كورونا«... 6 درو�س يجب 
تعّلمها من اآ�شيا

يتزايد عدد حاالت االإ�سابة بفريو�س »كورونا« امل�ستجد يف الغرب ب�سكل كبري، مما اأجرب عدداً من البلدان على اتخاذ تدابري �سارمة 
و�سلت اإىل فر�س احلجر ال�سحي واإغالق احلدود و�سرب الفريو�س العديد من دول اآ�سيا قبل عدة اأ�سابيع، وقد متت االإ�سادة ببع�سها 

لتمكنها من احتواء عدد االإ�سابات، وفقًا ملا ذكرته هيئة االإذاعة الربيطانية )بي بي �سي( فعلى �سبيل املثال، حافظت كل من �سنغافورة 
وهونغ كونغ وتايوان على انخفا�س اأعداد احلاالت ن�سبيًا، رغم قربها من ال�سني القارية )مركز انت�سار الوباء(. فماذا فعلوا؟ وهل قاموا 

باأي اأمر ب�سكل خمتلف؟ وهل هناك من درو�س للدول االأخرى؟

ملف كورونا 

يعترب التباعد االجتماعي اأحد اأف�سل 
الطرق الحتواء تف�سي املر�س. يف 

هونغ كونغ، هداأت العديد من ال�سوارع 
املزدحمة، وكلما مت تطبيق اإجراءات 
التباعد االجتماعي يف وقت اأبكر، كان 

الو�سع اأف�سل

تعر�ست ال�سني النتقادات ب�سبب 
بطئها يف االعرتاف بتف�سي 

الفريو�س وحماوالتها التكتيم 
على االأمر، حتى اأنها عاقبت 
االأطباء الذين حاولوا حتذير 

االآخرين من الفريو�س يف بداية 
التف�سي
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علي طه النوباين  /احلوار 
املتمدن

    
الوات�س  على  وردين  فيديو  �شاهدت 
اآب ل�شيدة عربية تعي�س يف العا�شمة 
ال�شوي�رسية جنيف، تقول اإنها اأ�شيبت 
فروق  مع  الأنفلونزا  ت�شبه  باأعرا�س 
امل�شت�شفى  اإىل  فذهبْت  ب�شيطة، 
لها  اأجروا  حيث  هاتفي  ات�شال  بعد 
فح�شاً خمربياً، وقالوا لها اأّن النتيجة 
تظهر بعد حوايل 9 �شاعات، وبالفعل 
اأعلموها لحقاً اأنها م�شابة بفريو�س 
للحرارة  خاف�شا  اأعطوها  كورونا، 
العودة  منها  وطلبوا  لل�شعال  ودواء 
منع  ب�رسوط  اإعالمها  بعد  للمنزل 
ل  اأن حتتفظ مب�شافة  وهي  العدوى 
تقل عن مرتين بينها وبني خمالطيها، 
واأل تخرج من البيت اإل بعد 14 يوًما 
ال�شيدة  اأن  وحيث  التام.  ال�شفاء  من 
عمرها،  من  اخلم�شينيات  يف  تبدو 
اأ�شابتها  التي  الأعرا�س  اأن  وحيث 
مثل  معها  تعاملوا  فقد  حادة  لي�شت 
اأن  منها  وطلبوا  الأنفلونزا؛  حالت 
تناول  مع  املنزل  يف  نف�شها  تعزل 
تقل  ل  مب�شافة  والحتفاظ  الدواء 
بّد  ول  خمالطيها،  عن  مرتين  عن 
ذات  اأخرى  حالت  يعاملون  اأنهم 
اأخرى  بطريقة  حدة  اأكرث  اأعرا�س 
على  واحل�شول  امل�شت�شفى  )دخول 
الرعاية ال�شحية مبا�رسة مبا يف ذلك 
الربط على اأجهزة التنف�س ال�شناعي 

اإذا لزم الأمر(.
�شيدة اأخرى تعي�س يف كندا حادثتُها 
هنالك  اإن  قالت  امل�شنجر،  على 
اإ�شابات الكورونا لديهم،  العديد من 
من  قليل  منذ  عاد  زوجها  اإن  وقالت 

الأغرا�س  بع�س  �رساء  بعد  املول 
دولة  كَلّ  اأن  يعني  ما  ال�رسورية، 
انت�شار  من  للحد  منهجاً  اختارت 
بع�س  يف  يختلف  كورونا  فريو�س 

تفا�شيله.
من  كبرًيا  جزءاً  هت  وَجّ بريطانيا 
التنف�س  اأجهزة  لإنتاج  طاقتها 
التحتية  البنى  وتوفري  ال�شناعي 
لهذه  �رسكاتها  كربيات  وا�شتنفرت 
الغاية، وراأت اأّن اقت�شادها ل يحتمل 
التعطيل الكامل الذي يعني النهيار، 
وقد نحا منحى بريطانيا العديد من 

الدول مثل اأ�شرتاليا.
هذه  اتبعته  الذي  املنهج  هو  هذا 
ل  من  اإَنّ  قال:  والذي  الدول، 
بالنهيار  �شيموت  بكورونا؛  ميوت 
بالتاأكيد  �شينتج  الذي  القت�شادي 
للحياة  واملفتوح  الكامل  الوقف  عن 
الفريو�س  انت�شار  مواجهة  اأجل  من 
اأحد.  كلفته  يحتمل  ل  والذي 
ال�شني  منهج  هو  الثاين  واملنهج 
ونظامها  العمالقة  باإمكانياتها 
يعتمد  والذي  املختلف  ال�شيا�شي 
ثروة  متتلك  مطلقة  مركزية  �شلطة 
وتكنولوجية  ب�رسية  واإمكانات  هائلة 
اآخر  بلد  تتوفر لأي  متقدمة رمبا ل 
العدد  نتذكر  اأن  ويكفي  العامل،  يف 
الهائل من الكامريات التي تراقب كل 
فرًدا  فرًدا  ال�شينيني  حياة  تفا�شيل 
لتقدم  عمالق  حا�شوب  مع  وتربطها 
يتم  حيث   ،Big data ب  ي�شمى  ما 
اإىل �شجرة امل�شتبه  حتليلها للو�شول 
لل�شيطرة  منهم  كل  وتتبع  باإ�شابتهم 
اأي�شاً  ذلك  ومن  الفريو�س.  على 
كوريا  يف   31 احلالة  عن  انت�رس  ما 
انت�شار  يف  ت�شببت  التي  اجلنوبية 

باهظة  كلفة  كوريا  وحتميل  الوباء 
رغم تقدمها التكنولوجي.

تقليد النموذج ال�صيني

جًدا  حمدودة  باإمكانات  اأخرى  دول 
ال�شيني،  النموذج  بتقليد  بداأت 
اأع�شاء  كل  على  باحلجر  قامت 
ال�شجرة املعقدة للم�شتبه باإ�شابتهم، 
واأعلنت اإجراءات للحد من التوا�شل 
الجتماعي و�شلت اإىل حظر التجول. 
وبدا ذلك معقول بالن�شبة ل 50% من 
ميتلكون  الذين  اأولئك  وهم  النا�س، 
تخزين  لهم  يكفل  �شهرياً  دخال 
ومل  بيوتهم،  يف  املعي�شية  لوازمهم 
يفكر اأحد بالأعداد الهائلة من الب�رس 
الذين يح�شلون لقمتهم يوًما بيوم. بل 
اإَنّ واباًل من النقد وال�شتم انهال على 
اأولئك الذين ل تنا�شبهم هذه اخلطة 
الذين قاموا  اأولئك  القا�شية من قبل 
ليناموا يف منازلهم  بتاأمني حاجاتهم 

ريثما ينح�رس الوباء.
اأّي  من  طلب  لو  مًعا  لنت�شور  ولكن 
تفا�شيل حركته خالل  يتذكر  اأن  منا 
املحالت  مثاًل:  املا�شي؛  الأ�شبوع 
الذين  التي ا�شرتى منها، الأ�شخا�س 
اجلدران  عليهم،  و�شلم  التقاهم 
عليها،  اتكاأ  التي  والدربزينات 
فيها  جل�س  التي  النتظار  �شالت 
واأعادها  ت�شفحها  التي  واملجالت 
التي  واحلافالت  ال�شيارات  للطاولة، 
والفكة  دفعها  التي  النقود  ركبها، 
التي ا�شتعادها، الورق ال�شحي الذي 
املهمالت  �شالل  واألقاه يف  ا�شتعمله 
البع�س،  يفعل  كما  ال�شارع  يف  اأو 
وهل  فيها،  �شعل  التي  الأماكن 
ا�شتخدم منديال اأم ل... الخ من هذه 
الحتمالت التي ل ح�رس لها، والتي 
حتتاج اإىل حا�شوب ليتذكرها.. اأقول: 
ل باأ�س من حماولة التتبع، لكن ذلك 
املوازنة  ح�شابات  عن  اأبداً  يغني  ل 
واحلِدّ  جهة،  من  الوباء  مواجهة  بني 

جهة  من  القت�شادية  اخل�شائر  من 
اأخرى.

يف هذه الظروف، يربز الكثري 
من الأ�صئلة:

للحياة  الكامل  الوقف  عن  ينتج  األ 
املرعبة  الإنذار  �شفارات  واإطالق 
خوف �شديد ي�شعف املناعة ويعر�س 

النا�س ملزيد من اخلطر؟
األ ميكن اختيار حل و�شط بني وقف 
احلياة من جهة وانت�شار املر�س من 
من  الكثري  فعلت  كما  اأخرى  جهة 
النا�س،  بتوعية  ذلك  ويكون  الدول؟ 
يف  تعاملهم  حت�شني  على  والإحلاح 
جزء  و�رسف  الظروف؟  هذه  مثل 
اأدوات  توفري  على  الكلفة  من  كبري 
ال�شناعي  التنف�س  واأجهزة  الوقاية 

والتوعية.
و�شائل  اأ�شلوُب  النا�َس  ينا�شُب  هل 
الإعالم يف التوعية؟ اإنه اأ�شلوب اأبوٌيّ 
والأبوّية  باجلالفة  يحتفُظ  عقيٌم 
القدمية التي تثري يف الإن�شان الرغبة 
لدينا  يظهر  ل  ملاذا  التمرد،  يف 
الإن�شان  يحرتم  اإعالمي  اأ�شلوب 
باأنه جزء من  لي�شعره  ويت�شارك معه 

احلل ولي�س جزًءا من امل�شكلة.

ماذا لو ا�صتمر احلال �صهورا اأو 
اأعواما؟ هل تتوقف احلياة؟

اأمل يالحظ اأحد اأن الغالبية العظمى 
مثال  اإيطاليا  يف  كورونا  �شحايا  من 
هم ممن اأعمارهم فوق الثمانني عاماً 
يف الوقت الذي نقول فيه عمن ي�شل 
ال�شتني يف بالدنا اأنه عا�س الدهرين 

ب�شبب القهر وال�شيم والكتئاب. وما 
بالدنا،  يف  الفريو�س  خ�شو�شية  هي 
هل ي�شلك ال�شلوك نف�شه مع الفئات 
اقت�شاداتنا  حتتمل  وهل  العمرية، 
املرعبة  القت�شادية  الآثار  املنهكة 
هنالك  وهل  احلياة،  عجلة  لوقف 
للموازنة  معقول  بح�شاب  قام  من 
�شنتفاجاأ  اأننا  اأم  املنهجني،  بني 
اجلوع  بجائحة  كورونا  جائحة  بعد 
تقل  ل  التي  القت�شادي  والنهيار 

خطًرا عن كورونا.
الكتئاب  اأَنّ  احلكومات  تعلم  اأمل 
الذي ن�رسته هي ب�شيا�شاتها الفا�شلة 
قد اأ�شعف مناعة النا�س واأمات منهم 
اأكرث من كل �شحايا كورونا يف العامل، 
واإذا كان الإن�شان غالياً وعزيًزا هكذا؛ 
الياأ�س  من  لإنقاذه  تهبوا  مل  فلماذا 
الطغاة  اأيدي  ومن  واملهانة،  واجلوع 
من  العباد  رقاب  على  واملت�شلطني 

ع�رسات ال�شنني؟
املحبة  اإىل  حتتاج  كثرية،  اأ�شئلة 
الت�شنج  ولي�س  والهدوء  والت�شاركية 
وال�شّد والفوقية، وحتتاج اإىل احرتام 
عقول النا�س ولي�س لغة طلب التنفيذ 
دون وعي اأو فهم. ويف نهاية املطاف 
املوازنة  �رسورة  على  اأوؤكد  فاإنني 
يف  املختلفة  املناهج  بني  املعلنة 
مرتفع  وب�شوت  الوباء  مع  التعامل 
وامل�شاركة،  بالتفكري  للجميع  ي�شمح 
قناة  مع  الهاتف  عرب  فاحلديث 
ل  الفريو�س  حول  للحوار  تلفزيونية 
الأفكار  يرثي  واإمنا  الفريو�س  ينقل 
يف  م�شارك  باأنه  اجلميع  وي�شعر 
املواجهة، ويقلل من اخلوف وال�شعور 
على  اعتادت  بالوحدة يف جمتمعات 

التما�شك والتوا�شل.

نقا�س

كورونا،ت�ساوؤالتحولمنهجاملواجهة
منذ اأعلنت منظمة ال�صحة العاملية عن فريو�س كورونا جائحة عاملية، تغريت اأ�صياء كثرية، واختارت كل دولة منهجًا للحِدّ من 

انت�صار الفريو�س. وقد علمنا منذ عام تقريبًا اأّننا على اأبواب انهيارات اقت�صادية يف العامل يف العام 2020؛ لكننا مل نعرف يف تلك 
الأيام اأن كورونا �صياأتي ليجعل حجارة الدومينو تنهار بهذه ال�صرعة، ول اأحد يعلم اأين ت�صل الأمور.

روؤية

العقلاملدبروقيمالعمليفزمنالكورونا
الكاتب: موفق مطر

وقلب  عقل  يف  العمل  ي�شري  عندما 
وعندما  اأخالقية،  قيمة  العمل  رب 
يت�شاءل املك�شب املادي ل�شالح منو 
يطوع  وعندما  الإن�شانية،  العالقات 
واللوائح  والنظم  الن�شو�س  امل�شوؤول 
اإىل  ويحولها  للعمل  الناظمة  الإدارية 
يف  ع�شو  كل  ويجتهد  اإنتاج  نظام 
�شمريه  م�شتوى  لإثبات  النظام  هذا 
للموؤ�ش�شة،  انتمائه  ال�شخ�شي وح�شن 
حينها �شنطمئن باأن م�شارنا يف احلياة 
ونتقدم  ال�شحيح  الجتاه  يف  ي�شري 
الإدارية  العقول  دفع  بقوة  ونرقى 
هو  املال  قبل  فالإن�شان  الراقية.. 

املك�شب الرئي�س الأول والآخر.
متر على اأي بلد اأو موؤ�ش�شة يف العامل 
البالد  لكن   ، طارئة  واأحداث  اأزمات 
قوانني  على  القائمة  واملوؤ�ش�شات 
ولوائح ناظمة مل�شارات حركة احلياة 
تتمكن  التي  وحدها  اليومية  العملية 
نظراً  اخل�شائر،  باأقل  جتاوزها  من 
على  العقالين  الإن�شاين  الطابع  لغلبة 
والطارئة  ال�شرتاتيجية  املخططات 
عندما  احلياة  عجلة  حلركة  الناظمة 
العمل  ولعجلة  دولة،  عن  نتحدث 

وبدون  موؤ�ش�شة،  عن  نتحدث  عندما 
وموؤ�ش�شات  دول  فاإن  امليزة  هذه 
قد  اأو  تنهار  اأو  تنك�رس  قد  عظمى 
والإفال�س  التفكك  حد  اإىل  ت�شل 
بند  حتت  م�شنفة  كانت  لو  حتى 
البالد اأو املوؤ�ش�شات القوية، وال�شبب 
اأخالقية  رافعة  على  ترتكز  مل  اأنها 
والكوارث  الأحداث  اأما  اإن�شانية... 
امتحان  اأح�شن  فاإنها  واملخاطر 
لبيان لي�س قدرات البلد اأو املوؤ�ش�شة 
بل  وح�شب،  النجاح  على  احلقيقية 
جناعة وجدوى املنظومة الأخالقية 

الإن�شانية كمناعة وحماية.
مدينة  موؤ�ش�س  تعميم  انتباهنا  لفت 
يف  ال�شادر  امل�رسي  ب�شار  روابي 
 – ال�شهر ) مار�س  اخلام�س من هذا 
العمل  اإمكانية  مو�شوع:  حتت  اآذار( 
اإعالن  بعد  اأ�شدره  الذي  املنزل  من 
حالة  عبا�س  حممود  الدولة  رئي�س 
فريو�س  خطر  ملواجهة  الطوارئ 
ال�شادرة  التعليمات  واثر  الكورونا، 
عن احلكومة الفل�شطينية،وبعد توجه 
املوؤ�ش�شات احلكومية الر�شمية للقيام 

باأدوارها ح�شب اخت�شا�شاتها.
املوؤلف  قراره  امل�رسي  يبتدئ 
التزامه  بتاأكيد  بنود  اأربعة  من 

ورئي�س  عمل  كرب  وم�شوؤوليته 
فل�شطني  يف  مميزة  كبرية  موؤ�ش�شة 
املتاأثرين  والأمهات  الآباء  اجتاه 
املوؤ�ش�شات  اإغالق  احلكومة  بقرار 
ملدة  الأطفال  وريا�س  التعليمية 
من  ومنعه  الفريو�س  ملواجهة  �شهر 
م�شرية  ا�شتمرار  ول�شمان  النت�شار 
العمل والعطاء للجميع كل يف موقعه، 
الذين  والأمهات  الآباء  من  فيطلب 
وريا�س  املدار�س  يف  اأبناء  لديهم 
واأداء  منازلهم  يف  البقاء  الأطفال 
مدرائهم  مع  التن�شيق  بعد  وظيفتهم 
املبا�رسين، مع الرجاء منهم بتكري�س 
خالل  من  الأ�رسي  التعا�شد  مفهوم 
ح�شانة  يف  ي�شاعدهم  عمن  البحث 
مكان  اإىل  ح�شورهم  عند  اأطفالهم 
الأ�شبوع  يف  مرتني  اأو  ملرة  العمل 
بالن�شبة  يوم عمل، هذا  ن�شف  بواقع 
مكان  اإىل  الو�شول  ي�شتطيعون  للذين 
بقرارات  املتاأثرين  اأما  العمل، 
كبيت  الفريو�س  تف�شي  ملنع  الإغالق 

حلم مثال، ميكنهم العمل عن بعد.
قرار  من  الفقرة  هذه  يف  يتجلى 
بالأ�رسة  العناية  مبداأ  امل�رسي 
بناء  يف  الأوىل  اللبنة  باعتبارها 
املجتمع والدولة، والهتمام بالراحة 

على  املطمئن  للموظف  النف�شية 
موقع  يف  يكون  عندما  اأبنائه  اأو�شاع 
و�رسورة  الطبيعية،  احلالة  يف  العمل 
بهم  للعناية  لديه  الكايف  الوقت  توفر 
والرو�شات  احل�شانات  تكون  عندما 
املطئمن  فاملوظف  ق�رسياً..  مغلقة 
عائلته  على  القلق  اأما  منتج، 
في�شتحيل عليه الإنتاج ح�شب الأ�شول 

واملوا�شفات..

التوازن العاطفي والعقالين

العاطفي  التوازن  �شورة  تتجلى  كما 
على  احلفاظ  ووجوب  والعقالين 
الأ�رسة  اأمان  بني  اجلذرية  العالقة 
اإذ  باطمئنان،  العمل  حركة  و�شمان 
يوفر كل منهما لالآخر اأ�شباب النجاح 

والتقدم والعطاء بال حدود.
العبادة  عن  املوؤمن  يتوقف  ل 
العمل  ولأن  الطوارئ،  اأوقات  يف 
العمل  على  احلر�س  فاإن  عبادة 
ميكن  ما  اأف�شل  واإنتاج  باملمكن 
بالعمل  الميان  عن  �رسيح  تعبري 
واأخريا  اأول  ي�شب  اإن�شاين  كجهد 
ومن  واملجتمع،  الفرد  م�شلحة  يف 
على  امل�رسي  حر�س  املنطلق  هذا 

بعد  عن  العمل  م�شتلزمات  تاأمني 
كاأجهزة احلا�شوب مع خط نفاذ على 
ال�شبكة العنكبوتية )الإنرتنت( ملن ل 
اأماكن  وتاأمني  �شخ�شياً،  لديه  تتوفر 
النظر  بغ�س   – للموظفني  اإقامة 
الذين   - الجتماعية  حالتهم  عن 
مناطق  اإىل  العودة  من  يتمكنوا  مل 
الق�رسي،  الإغالق  ب�شبب  �شكناهم 
والوثائق  امل�شتندات  اإي�شال  وتاأمني 
)املوظف  الجتاهني  يف  الورقية 
�رسورة  على  التاأكيد  مع  والإدارة(، 
عن  العمل  عليه  لينطبق  من  تكليف 
الظرف  مع  يتنا�شب  اآخر  بعمل  بعد 

القائم الطارئ.
املوظفني  اأمام  بامل�شوؤولية  والتزاماً 
على  احلفاظ  اأجل  ومن  واملوظفات 
اأ�شدر  فقط  و�شحتهم،  �شالمتهم 
جديدة  جمموعة  امل�رسي  ب�شار 
على  عّممها  التي  القرارات  من 
تتبع�رسكتي  التي  ال�رسكات  ع�رسات 
القاب�شة  وباديكو  العاملية  م�شار 
الذين  ت�شمنتالأ�شخا�س  يومني،  منذ 
وكذلك  عاماً   55 عن  اأعمارهم  تزيد 
الذين  ومعهم  احلوامل  ال�شيدات 
كال�شكري  مزمنة  اأمرا�س  لديهم 
اأن  ومبا  القلب،  واأمرا�س  وال�شغط 

يف  الكبار  باأج�شاد  يوؤثر  الفايرو�س 
اأكد  فقد  املناعة،  و�شعاف  ال�شن 
عليها  ينطبق  من  لكل  ال�شماح  على 
مبزاولة  احلالت  هذه  عليه  وينطبق 
يوم  احت�شاب  مع  املنزل  من  العمل 

عمل كامل له.
�رسوط  عليهم  تنطبق  ل  الذين  اأما 
جاءت  فقد  املنزل  من  العمل 
باأخذ  امل�رسي  ب�شار  توجيهات 
لكن  الأجر،  مدفوعة  راحة  فرتة 
مكانة  على  منه  وحر�شا  امل�رسي 
القومي  الإن�شان  منهج  يف  العمل 
اأداءاأدوار  على  املوظفني  حث  فقد 
اإيجابية، وتطوير اأدائهم، وال�شتمرار 
بالتخطيط مبا يخدم م�شلحة العمل 
لل�شعب  العامة  امل�شلحة  وخدمة 
ن�شو�س  يف  ورد  كما  الفل�شطيني 

تعميمه.
كانت  حكومية  الناجحة  املوؤ�ش�شة 
الدولة  اأركان  اأو خا�شة ركن هام من 
بقدرة  تعمل  احل�شارية،  الناجحة 
العادية،  الأحول  يف  عاليتني  وكفاءة 
اعتبار  مع  الطوارئ  حالت  ويف 
جناح  ل  ولكن  والتنا�شب،  الن�شبة 
و�شمري  مدبر،  عقل  بدون  ملوؤ�ش�شة 

حر ي�شريها.
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لورا خان /موؤلفة كتاب 
القيادة  امل�سوؤول؟  “من 
اأثناء انت�سار الأوبئة، 

وهجمات الإرهاب 
البيولوجي واأزمات 

ال�سحة العامة الأخرى”.

 ،1947 )فرباير(  �شباط  يف 
يف  اأمريكي  اأعمال  رجل  قفز 
مك�شيكو �شيتي اإىل منت حافلة 
مع زوجته وانطلق يف رحلة اإىل 
كان  اإنه  يقال  فيما  والية مني، 
الزوجة  ورثتها  مزرعة  لتفقد 
وبينما  ريدفيلد.  بلدة  يف 
عرب  ال�شمال،  اإىل  ي�شافران 
الزوجان احلدود من املك�شيك 
مبدن  ا  ومَرّ تك�شا�س،  اإىل 
و�شين�شيناتي  داال�س،  مثل 
من  الرغم  وعلى  وبيت�شبريغ. 
ي�شعر  بداأ  بار  لو  يوجني  اأن 
باملر�س على منت احلافلة، اإال 
ال�شداع  واأدوية  االأ�شربين  اأن 
اأثناء  قدميه  على  واقفاً  اأبقته 
نيويورك  مدينة  يف  توقفه 
املعامل  وم�شاهدة  للت�شوق 
ن�رش  لتقرير  وفقاً  ال�شياحية، 
املجلة  يف   1947 العام  يف 
االأمريكية لل�شحة العامة وكتبه 
الذي  فاين�شتاين،  اإ�رشائيل 
املفو�س  احلني  ذلك  يف  كان 
لو  و�شجل  لنيويورك.  ال�شحي 
فندق  للإقامة يف  وزوجته  بار 
اآذار  من  االأول  مانهاتن يف  يف 
اأيام،  ت�شعة  وبعد  )مار�س(. 

مات لو بار.

رحيل لو بار

اأن  الحقا  التحقيقات  �شتُظهر 
لو بار، الذي عرَب بلدين وق�شى 
يف  احل�شود  بني  الوقت  بع�س 

مدينة  اأكرب 
الواليات  يف 
 ، ة ملتحد ا
ب�شبب  تويف 
�س  مر
اجلدري. وكان 
“املري�س  هو 
يف  �شفر”  رقم 

ما قال وين�شتاين اإنه كان ميكن 
ال�شحة  على  كارثة  يكون  اأن 

العامة.
ولكن، بدالً من اأن يتم تذكرها 
كماأ�شاة جماعية، تُ�شّنف موجة 
تف�شي مر�س اجلدري يف العام 
مثايل  اإر�شادي  ككتاب   1947

عامة  �شحية  ا�شتجابة  عن 
قوية واإن�شانية وفعالة. وت�شكل 
ق�شة كيفية تعامل نيويورك مع 
قوياً  تذكرياً  اجلدري  تف�شي 
املفرت�س  من  التي  بالطريقة 
اأن تكون عليها االأمور يف هذه 
بينما  االأيام،  وهذه  االأحوال. 
يراقب االأمريكيون ب�شرب نافد 
انت�شار فريو�س كورونا اجلديد 
ارتفاع حاالت  اإىل  يوؤدي  الذي 
يف  بـ”كوفيد-″19  االإ�شابة 
بلدان كثرية حول العامل، يبدو 
اأن  نن�شى  اأن  جدا  ال�شهل  من 
-الذي  االأمريكي  الد�شتور 
من  تقريبا  عاما   75 قبل  ُكتب 
با�شتور نظرية  لوي�س  اكت�شاف 
يجعل  واالأمرا�س-  اجلراثيم 
م�شوؤولية  العامة  ال�شحة 
حملية.  وم�شوؤولية  الدولة 
بالدور  كثرياً  يتعلق  ما  )وهو 
الرئي�س  لنائب  اجلديد 
الوجه  باعتباه  بين�س  مايك 
االأمريكية  لل�شتجابة  الوطني 

للمر�س(.
على الرغم من اأن طبيبا ا�شتبه، 
لفرتة وجرية على االأقل، يف اأن 
باجلدري،  م�شاباً  كان  بار  لو 
ذلك  ا�شتبعدوا  االأطباء  اأن  اإال 
وفقا  االأمر،  بادئ  يف  املر�س 
 1949 العام  يف  ن�رشه  ملقال 
واحدة  يف  رويت�شي  بريتون 
الطب”  “حوليات  �شل�شلة  من 
ال�شهرية التي كانت ت�شدر عن 
مدى  على  “نيويوركر”  جملة 
قد  وين�شتاين  وكان  عقود. 
كان  الذي  الدواء  اأن  اإىل  اأ�شار 
ي�شتخدمه البار رمبا ت�شبب يف 
حدوث الطفح اجللدي. وعلوة 
لوبار،  لدى  كانت  ذلك،  على 
كان  اأنه  رويت�شي  اأفاد  الذي 
ال�شابعة  يف  جلدية  �شلع  تاجر 

العمر، ندبة من  واالأربعني من 
حقنة لقاح �شابق -والتي كانت 
اإ�شابته  بعدم  للعتقاد  �شبباً 
اأن  ذلك  واالأكرث من  باملر�س. 
ي�شبه  يكن  مل  اجللدي  الطفح 
اأنه  زوجته  وزعمت  اجلدري، 
تعر�س  قد  يكون  اأن  ميكن  ال 

ونتيجة  باملر�س.  للعدوى 
وفاة  �شبب  ت�شجيل  مت  لذلك، 
لوبار يف االأ�شل على اأنه عدوى 

جلدية.
ت�شخي�س  بعد  مت  ولكن، 
مري�شني باالإ�شابة باجلدري يف 
نيويورك، رجل يف الع�رشينات 
من عمره وفتاة تبلغ من العمر 
اآذار  اأواخر  يف  �شهرا،   22

)مار�س(.

تف�سي املر�س

اأكد  اأفريل  اأوائل  بحلول 
�شحة  ال�شحة  م�شوؤولو 
اأحد  يف  احلالتني  ت�شخي�س 
االأمريكي  اجلي�س  خمتربات 
يف وا�شنطن العا�شمة، وعملوا 
على تعقب ال�شلة بني املر�شى 
ولو بار -كان الثلثة جميعاً قد 
ويلرد  م�شت�شفى  يف  تواجدوا 
باركر يف مانهاتن. وبعد مزيد 
ت�شخي�س  مت  التحقيق،  من 
باجلدري  اأي�شاً  بار  لو  اإ�شابة 
�شوي  وهكذا  وفاته.  بعد 
تواجه  املدينة  كانت  االأمر: 

احتمال انت�شار وباء.
تاأكيد تف�شي مر�س  عندما مت 
وين�شتاين  اأعلم  اجلدري، 
الفور  على  بالو�شع  اجلمهور 
اجتماعاً  وعقد 
اإدوارد  مع 
برينيكر، مفو�س 
 ، ت مل�شت�شفيا ا
ير  لتطو
بة  �شتجا ا
واأيد  للمر�س. 
وليام  املدينة،  بلدية  رئي�س 
اأودير، قرار وين�شتاين البدء يف 
�شاملة  جماعية  تطعيم  حملة 
اأنه  -حتى  املر�س  لوقف 
جعل لوين�شتاين يقوم باإعطائه 
وكانت  امللأ.  على  اللقاح 
نيويورك  يف  ال�شحة  لق�شم 

ال�شحافة  لدى  طيبة  �شمعة 
واجلمهور، وقام باإطلق حملة 
هناك،  كانت  �شاملة.  تثقيفية 
كما قال وين�شتاين “اأخبار عن 
املر�س يف ال�شحف يف جميع 
تُبث  ون�رشات  البلد،  اأنحاء 
وكانت  املذياع،  يف  �شاعة  كل 
جدول  وفق  تعمل  املختربات 
زمني ملدة 24 �شاعة يف اليوم 
مئات  ووقف  لقاح،  الإنتاج 
االآالف من النا�س يف الطوابري 
مركز  اإىل  للدخول  ل�شاعات 
اأو  م�شت�شفى  عيادة  اأو  �شحي 
تلك  -كانت  لل�رشطة”  مركز 

ا�شتجابة هائلة.
االآالف  تطوع 
املواطنني  من 
 . ة عد للم�شا
االإبقاء  ومت 
االإ�شاعات  على 
والقال  والقيل 

والق�ش�س املخيفة 
يف ال�شحافة يف حدها االأدنى، 
الأن ال�شحفيني كانوا يراجعون 
ن�رش  قبل  ال�شحة  ق�شم 
�شهر،  من  اأقل  ويف  مقاالتهم. 
اأكرث  بتطعيم  املدينة  قامت 
ح�شب  �شخ�س،  مليني   6 من 

وين�شتاين.
اجلهد  ذلك  يكن  مل  ذلك،  مع 
 12 �شقط  فقط  تاماً؛  جناحاً 
باجلدري،  م�شابني  �شخ�شاً 
لقاح  يكن  ومل  اثنان.  وتويف 
له  كانت  متاما.  اآمًنا  اجلدري 
معروفة،  خطرية  جانبية  اآثار 
مبا يف ذلك االلتهاب الدماغي. 
وبعد بدء برنامج التطعيم، مت 
االإبلغ عن 46 حالة حمتملة من 
التهاب الدماغ. وقال وين�شتاين 
الثمانية  الوفيات  بني  من  اإنه 
التي جنمت عن التهاب الدماغ، 
ال�رشعي  الطب  نتائج  اأظهرت 
التطعيم  اأن  اجلثث  وت�رشيح 
ال�شبب.  يكن  مل  اجلدري  �شد 

كما تويف ثلثة اأ�شخا�س اأي�شاً 
تتعلق  اأخرى  م�شاعفات  من 
وين�شتاين:  وكتب  بهذا اجلهد. 
“يجب اأن ال يغيب عن البال اأنه 
لو مل يتم اإجراء التطعيم على 
هذا النطاق الوا�شع، لكان من 
اآالف  اأن تكون لدينا  املرجح 

احلاالت ومئات الوفيات”.

ق�س�س حتذيرية

اأي�شاً  هناك  احلال،  بطبيعة 
ق�ش�س حتذيرية يف تاريخ تلك 
للمر�س،  املحلية  اال�شتجابة 

كيفية  حول  واإر�شادات 
املحتمل.  الوباء  مع  التعامل 
ومتكن املقارنة بني ا�شتجابة 
العام  يف  للجدري  نيويورك 
1947 وبني ما فعلته ميلووكي 
يف  هناك  املر�س  تف�شي  مع 
ميلووكي،  يف   .1894 العام 
تبنى م�شوؤولو ال�شحة مقاربة 
قوية لتح�شني ال�شكان باللقاح 
واإجراءات العزل، م�شتهدفني 
يف  املهاجرين  خا�س  ب�شكل 
اجلانب اجلنوبي من املدينة، 
جامعة  ملوؤرخة  وفًقا 
جوديث  الطبية،  وي�شكون�شن 
دبليو ليفيت. ويف رواية اأخرى 
تف�شي  من  املوجة  تلك  عن 
على  ظهرت  والتي  املر�س، 
جلامعة  االإلكرتوين  املوقع 
والرت  اأن  يُذكر  ماركيت، 
ال�شحة  مفو�س  كيمب�شرت، 
تاأكيدات  قدم  ميلووكي،  يف 
ال  باأنه  للجمهور  خاطئة 

يف  قائًل  للقلق،  �شبب  يوجد 
اأنها   1894 )يونيو(  حزيران 
حالة   18 �شوى  هناك  لي�شت 

ووفاتني.
م�شوؤولو  �شكك  الواقع،  يف 
ال�شحة يف اأنه مل يتم االإبلغ 
يف  االإ�شابات  جميع  عن 

ميلووكي.
من  العديد  عن  االإبلغ  مت 
ميلووكي  يف  اجلدري  حاالت 
من  اجلنوبي  اجلانب  يف 
املدينة بالقرب من م�شت�شفى 
يف  ليفيت  وقالت  العزل. 
للأكادمييات  عمل  ور�شة 
الوطنية، اإن امل�شوؤولني هناك 
على  املهاجرين  اأجربوا 
بينما  امل�شت�شفيات  دخول 
اأبناء  من  للمقيمني  �ُشمح 
املولودين  الو�شطى  الطبقة 
بالبقاء  املتحدة  الواليات  يف 
انت�رشت  وقد  منازلهم.  يف 
الوح�شية  عن  ال�شائعات 
م�شت�شفى  يف  مور�شت  التي 
�شابق  مري�س  واأبلغ  العزل، 
يف  ال�شوء  بالغة  ظروف  عن 
ال�شكان  اأن  -حتى  الداخل 
الذين يعي�شون 
من  بالقرب 
مل�شت�شفى  ا
ا  و عبوؤ
نف�شهم  اأ

حلمل 
ينة  ملد ا
نقل  على 
اآخر؛  مكان  اإىل  املن�شاأة 
وكانوا يخ�شون من اأن العي�س 
امل�شت�شفى  من  بالقرب 
اإ�شابتهم  خماطر  من  يزيد 
باملر�س. وعار�شهم م�شوؤولو 

ال�شحة واملدينة.
بني  الرديئة  العلقة  و�شلت 
واملجتمع  املدينة  حكومة 
حاول  عندما  ذروتها  اإىل 
طفل  نقل  ال�شحة  م�شوؤولو 
يف  امل�شت�شفى  اإىل  مري�س 
اأوائل اآب )اأغ�شط�س( فقابلهم 
من  وم�شلح  غا�شب  ح�شد 
 3.000 من  مكون  الرعاع 
اجلنوبي،  الق�شم  اأهل  من 
جامعة  موقع  لرواية  وفًقا 
اآب  �شهر  وخلل  ماركيت. 
اندلعت  باأكمله،  )اأغ�شط�س( 
احتجاجا  ال�شغب  اأعمال 
على �شيا�شات وزارة ال�شحة. 
اال�شطرابات  يف  واأ�شيب 
�شباط من ال�رشطة. وعندما 

عام  بعد  اأخرًيا  الوباء  انتهى 
 900 حوايل  كان  ظهوره،  من 
�شخ�س قد اأ�شيبوا باملر�س، 

وتويف 244 �شخ�شاً.
فريو�س كورونا

“كوفيد- �شد  لقاح  يوجد  ال 
الذي  كورونا(،  )فريو�س   ”19
العدوى.  �شديد  اأنه  يبدو 
يف  افتتاحي  ملقال  )وفًقا 
الطبية،  نيو-اإنغلند  جملة 
ا م�شاباً باملر�س  فاإن �شخ�شً
بالعدوى،  ي�شيب  �شوف 
 2.2 حوايل  املتو�شط،  يف 
ويحتمل  اآخرين(.  ا  �شخ�شً
االأ�شخا�س  بع�س  يقوم  اأن 
املر�س  بن�رش  امل�شابني 
اأي  عليهم  تظهر  اأن  دون  من 
علمات اأو اأعرا�س له. ويقول 
اأن  االأمريكيون  امل�شوؤولون 
اإنتاج لقاح يبعد ما ال يقل عن 

عام من االآن.
تتاألف  ذلك،  من  بدالً 
للتعامل  املمكنة  االإجراءات 
مع فريو�س كورونا من تدابري 
القيا�شية  العامة  ال�شحة 
ال�شحي  -احلجر  االأخرى 
�شل�شلة  لك�رش  االأ�شحاء  على 
املر�شى  وعزل  االنتقال، 
االآخرين  اإ�شابة  من  ملنعهم 
ت�شتعد  اأن  وينبغي  بالعدوى. 
وال�رشكات  واالأعمال  املدن، 
ي�شطر  قد  لفرتة  واملدار�س، 
ال�شكان  من  كبري  جزء  فيها 
يف  العدوى  من  االحتماء  اإىل 
الغذاء  تخزين  ويَُعد  منازلهم. 
الطبية،  وامل�شتلزمات  واملاء 
عن  والتعليم  العمل  ومتكني 
النظافة  وت�شجيع  بعد، 
اخلطوات  من  االأ�شا�شية، 
التلقيح  جانب  اإىل  املهمة، 
وااللتهاب  االنفلونزا  �شد 
ت�شاعد  اأن  وميكن  الرئوي. 
احلد  على  التدابري  هذه  كل 
م�شاعفات  حدوث  خطر  من 
لفريو�س  حادة  مَر�شية 
اإدارة  �شت�شاعد  -كما  كورونا 
توا�شل  يف  تنخرط  �شحية 
والتي  موثوق،  واإعلم  �شادق 
التعليمية  احلملت  تنفذ 
�شمعة  لها  وتكون  والتوا�شلية، 
عند  احلقيقة  قول  يف  طيبة 

ال�شحافة واجلمهور.
يفعله  ما  ننتظر  اأن  ميكننا  ال 
الوقت  بين�س. لقد حان  مايك 

االآن لتفعيل القيادة املحلية.

ينبغي اأن ت�ستعد املدن، والأعمال وال�سركات واملدار�س، لفرتة قد ي�سطر فيها جزء كبري من ال�سكان اإىل الحتماء من العدوى يف منازلهم. 
وُيَعد تخزين الغذاء واملاء وامل�ستلزمات الطبية، ومتكني العمل والتعليم عن بعد، وت�سجيع النظافة الأ�سا�سية، من اخلطوات املهمة، اإىل 
جانب التلقيح �سد الأنفلونزا واللتهاب الرئوي. وميكن اأن ت�ساعد كل هذه التدابري يف احلد من خطر حدوث م�ساعفات مَر�سية حادة 

لفريو�س كورونا -كما �ستفعل اإدارة �سحية تنخرط يف توا�سل �سادق واإعالم موثوق، والتي تنفذ احلمالت التعليمية والإعالمية للنا�س، 
وتكون لها �سمعة طيبة يف قول احلقيقة عند ال�سحافة واجلمهور.

نقا�س

درو�س للتعامل مع فريو�س كورونا:
 ق�صة مدينتني -واجلدري

ملف كورونا 

ينبغي اأن ت�ستعد املدن، والأعمال 
وال�سركات واملدار�س، لفرتة قد ي�سطر 

فيها جزء كبري من ال�سكان اإىل الحتماء 
من العدوى يف منازلهم. وُيَعد تخزين 

الغذاء واملاء وامل�ستلزمات الطبية

ل يوجد لقاح �سد “كوفيد19-” )فريو�س 
كورونا(، الذي يبدو اأنه �سديد العدوى. 

)وفًقا ملقال افتتاحي يف جملة نيو-اإنغلند 
ا م�سابًا باملر�س �سوف  الطبية، فاإن �سخ�سً

ي�سيب بالعدوى.
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البليدة

م�سالح الأمن ت�سخر 
عتادها لتعقيم 
�سوارع الولية

 
بادرت م�سالح �أمن والية �لبليدة �إىل ت�سخري 
�لوالية  م�سالح  مل�ساعدة  �خلا�ص  عتادها 
�لوالية  �سو�رع  خمتلف  وتطهري  تعقيم  على 
تف�سي  منع  بهدف  �لوالية  عا�سمة  خا�سة 
�أفادت  )كوفيد-19(, ح�سبما  كورونا  فريو�ص 
و�ل�سحافة  �الإعالم  خلية  �الثنني  �أم�ص  به 
وحر�سا  �الأمنية.  �لهيئة  هذه  م�ستوى  على 
�لتعقيم  حمالت  يف  �مل�ساهمة  على  منها 
منذ  �لوالية  م�سالح  با�رشتها  �لتي  و�لتطهري 
بادرت  كورونا,  فريو�ص  وباء  تف�سي  بد�ية 
م�سالح �أمن �لوالية �إىل ت�سخري �ساحنات �سخ 
�لعملية  وهي  �لوالية  �سو�رع  لتطهري  �ملياه 
�الثنني  �إىل  �الأحد  �أم�ص  ليلة  �نطلقت  �لتي 
�لق�ساء على هذ�  �إىل غاية  تتو��سل  �أن  على 
�لتطهري  �لفريو�ص �ملعدي. وتعرف حمالت 
يومي  ب�سكل  �لوالية  ت�سهدها  �لتي  و�لتعقيم 
�لعمومية  �لهيئات  قبل  من  قوية  م�ساركة 
�ملو�طنني  وكذ�  �ملدين  �ملجتمع  و�أفر�د 
�لذين تطوعو� لتنظيف وتعقيم �أحيائهم هذ� 
�إىل جانب تربع عدد من �ملوؤ�س�سات �خلا�سة 
بكميات من مو�د �لتنظيف و�لتعقيم من جهة 
�أخرى, �أطلقت م�سالح �أمن �لوالية وبالتن�سيق 
مع م�سالح �حلماية �ملدنية حملة حت�سي�سية 
مبنازلهم  �لبقاء  على  �ملو�طنني  الإقناع 
خالل  من  �لق�سوى  لل�رشورة  �إال  و�خلروج 
حتثهم  �ل�سوت  مكرب�ت  عرب  ند�ء�ت  توجيه 
فيها على �لدخول �إىل بيوتهم لتفادي �الإ�سابة 

بهذ� �لوباء �ملعدي.

جمعية الأطباء الربيطانية

اكت�ساف اأعرا�س جديدة 
لفريو�س كورونا

�أن  من  �لربيطانية  �الأطباء  جمعية  حذرت 
و�ل�سم  �لتذوق  حا�سة  فقد  �لذي  �ل�سخ�ص 
للمنظمة:  بيان  وقال  بالفريو�ص  ي�ساب  قد 
»هناك �أدلة من دول �أخرى على �أن �لفريو�ص 
و�الأنف  �لعني  خالل  من  �جل�سم  يخرتق 
جديدة  ا  �أعر��سً حددنا  لكننا  و�حلنجرة. 
�أن  �إىل  ت�سري  قد  و�لتي   , �حلو��ص  لفقد�ن 
�أعر��ص  عليهم  تظهر  ال  �لذين  �الأ�سخا�ص 
مثل �حلمى و�ل�سعال يجب �أن يدخلو� �لعزلة 
�ملنزلية«. وقال �لربوفي�سور نريمال كومار , 
ع�سو �ملنظمة يف مقابلة مع �سكاي نيوز �إن 
�الأنف هو �ملدخل �لرئي�سي لفريو�ص �جلهاز 
�لتنف�سي , م�سيًفا: »�ملر�سى �ل�سغار �لذين 
ال تظهر عليهم �أعر��ص مثل �ل�سعال و�حلمى 
»قد  و�لر�ئحة.  �لذوق  يفقدون  لكنهم   ,
يكونون �أي�سا مر�سى بكورونا »جاءت �أحدث 
�لربيطانيني  �الأطباء  �أجرتها منظمة  در��سة 
مدينة  يف  �لعلماء  قيام  من  قليلة  �أيام  بعد 
 , �لفريو�ص  �نت�رش  حيث   , بال�سني  ووهان 
�ملدينة  �أعر��ص  عن  يومية  تفا�سيل  باإنتاج 
�إىل  �خلفيف  �ل�سعال  من  تطورت  �لتي   ,
ثمانية  يف  �حلادة  �لتنف�سي  �جلهاز  م�ساكل 

�أيام فقط«.

ر�ؤى

اأمريكا واإيران …نحو املجهول 

�أعلنت موؤ�س�سة �ت�ساالت �جلز�ئر,عن 
�لهاتف  فو�تري  ت�سديد  �آجال  متديد 
�لتعبئات,  على  هد�يا  ومنح  �لثابت 
�الثنني  �أم�ص  به  �أفاد  ما  ح�سب 
�أو�سح  كما  �ملوؤ�س�سة.  لهذه  بيان 
�ت�ساالت �جلز�ئر  �أن  �مل�سدر  نف�ص 
�لهاتف  خطوط  بقطع  تقوم  »لن 
�أجل  �آخر  �ستمدد   « حيث  �لثابت« 
بثالثني  �لهاتفية  �لفو�تري  لت�سديد 
جانب  من  �سهر(«   01( �إ�سافية  يوما 
�آخر وتفاديا لتنقل زبائنها --ي�سيف 
�ت�ساالت  --«متنح«  �لبيان  نف�ص 
�جلز�ئر بع�ص �ملز�يا عن كل عملية 
تعبئة عرب �الأنرتنت, وذلك با�ستعمال 
�لبطاقة  و/�أو  �لذهبية  بطاقة 
�إجر�ء  �إمكانية  مع   ,»CIB« �لبنكية 
�لتطبيق  با�ستخد�م  �لت�سديد  عملية 
�جلز�ئر,ف�ساء  الت�ساالت  �ملحمول 

�لزبون :
https://ec.algerietelecom.dz 
�جلز�ئر  �ت�ساالت  ذكرت  كما 
باخلدمات �الأخرى �لتي تتيح للزبائن 
با�ستعمال  �لتعبئة  عمليات  �إجر�ء 

�الت�سال  طريق  عن  �لتعبئة  بطاقة 
هاتفي  خط  �أي  من   1500 بالرقم 
�اللكرتوين  و�لدفع  �أو حممول  ثابت 
حتت  �جلز�ئر  �ت�ساالت  ت�سع  كما 
�قتناء  �إمكانية  زبائنها  ت�رشف 
بطاقات �لتعبئة عرب �سبكة �لبيع غري 
نف�ص  و�أبرز  لها.  �لتابعة  �ملبا�رشة 
هذه  �إطالق  خالل  من  �أنه  �لبيان 
�جلز�ئر  �ت�ساالت  توؤكد  �ملبادرة, 
�هتمام  »تويل  �أنها  �أخرى  مرة 
و  �لكر�م  زبائنها  الن�سغاالت«  بالغا 
�لتقرب  ��سرت�تيجية  بتعزيز«  »تلتزم 
منهم, كما �أنها ت�سع �سالمة زبائنها 
دعت  كما  �أولوياتها  حمور  �سمن 
�آخر  متابعة  �ىل  �ملوؤ�س�سة  ذ�ت 
م�ستجد�تها  عرب �ملوقع �اللكرتوين 
www .algerietelecom . :
�لر�سمية  �ل�سفحات  عرب  �أو   dz
و�سائل  على  �جلز�ئر  الت�ساالت 
�لتو��سل �الجتماعي, حيث �سيتكفل 
بان�سغاالت  �لويب  م�ست�سارو 
�ملعلومات  بكل  وتزويدهم  �لزبائن  

�ل�رشورية.

ات�صالت اجلزائر

 متديد اآجال ت�سديد فواتري الهاتف الثابت

قلم جاف24

احموا الرئي�س ..
الوليد فرج

 , �جل�سماين  �ملنزيل,�لتباعد  �ل�سحي  �حلجر 
�مل�سافات �الجتماعية , قد تعترب �أكرث �لو�سايا 
تد�وال هذه �الأيام , يخاطب بها �جلميع �جلميع 
دون ��ستثناء , كاأجنع حل �أثبتته جتربة من حل 
بهم �لفريو�ص قبلنا,و ما فتئت �ل�سلطات ت�سدد 
بعد كل �جتماع ملجل�سها �لوز�ري �ملنعقد هذه 
�الأيام دوريا مبنا�سبة هذ� �لوباء  باتخاذ كافة 

�الإجر�ء�ت �الحرت�زية �لوقائية .
برئا�سة  �لوزر�ء  جمل�ص  �أن  �ملالحظ  �أن  غري 
�ل�سيد رئي�ص �جلمهورية مل يغري مكانه ملكان 
�أكرث �ت�ساعا , لتوفري �حليز و �مل�سافة �لوقاية 
بني �لوزر�ء و�لذي ال قدر �هلل لو حمل �لفريو�ص 
يرتادون  من  �أو  �حلكومة  �أع�ساء  �أحد  �لفتاك 
فال   . حكومية  كارثة  �أمام  نكون    �ملكان 
�لر�سمية  �الجتماعات  نقل  من  مناع  وال  �سري 
الماكن و��سعة حماية لالأرو�ح و قد يكون هذ� 
�الإجر�ء �لوقائي  �سورة يقتدي بها �ملو�طن يف 
�لتباعد �لوقائي يف يومياته �لتي �سارت مثخنة 

باخلوف .
�ليوم  �الأملانية  �مل�ست�سارة  مريكل  فاجنيليكا 
بعد  �لهاتف  خالل  من  �سالحياتها  متار�ص 
�إخ�ساع نف�سها للحجر �ملنزيل بعد تقاربها من 

طبيب م�ساب بالفريو�ص .
با�سم �حلكومة  DW قال متحدث  ونقال عن 
�الأنباء  لوكالة  ت�رشيحات  يف  �ليوم  �الأملانية 
�الملانية  �حلكومة    �إن  )د.ب.�أ(  �الأملانية 
�الجتماعات  قاعة  يف  كعادتها  جتتمع  لن 
يف  بل  برلني,  يف  �لوزر�ء  ملجل�ص  �ملخ�س�سة 
للحفاظ  �ت�ساعا  �أكرث  دولية  موؤمتر�ت  قاعة 
لتجنب  �لوزر�ء  بني  �ل�رشورية  �مل�سافة  على 

�لعدوى بفريو�ص كورونا �لفتاك �مل�ستجد .
�خلرب  �مل�رشي  للجي�ص  بالن�سبة  �أملا  و�الكرث 
�لذي  تناقلته و�سائل �الإعالم �مل�رشية باإعالن 
�لقو�ت �مل�سلحة �مل�رشية, وفاة �للو�ء , �سفيع 
عبد �لعليم د�وود , �لذي يكون ثاين حالة وفاة 
�للو�ء   وفاة  بعد  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  د�خل 

خالد �سلتوت .
 �إن كان �خلطاب من �الأدنى �إىل �الأعلى طلبا �أو 
�لتما�سا , �أ�سمح لنف�سي بتحويله �إىل �أمر ب�سم 
�جتماعات  لقاعة  �لفوري  بالتغيري   . �ل�سعب 
�ساملني  �أحياء  فرنديكم   , �لوزر�ء  جمل�ص 
معافني �إىل ما بعد كورونا , ال�ستكمال تقوميكم 

و نقدكم الأجل هذ� �لوطن .

�صفيقة العربا�ي

ر��صيا 

انتهاء املرحلة الأوىل من ت�سنيع لقاح �سد "كورونا"
�كالت

�لطبية  �لوكالة  رئي�سة  �أعلنت 
فريونيكا  �لرو�سية,  و�لبيولوجية 
�سكفورت�سوفا, �أم�ص �الثنني, �أن عمل 
�لوكالة على تطوير �للقاح �سد فريو�ص 
كورونا مر مرحلته �الأوىل ويف ت�رشيح 
�سحفي, �أ�سارت �سكفورت�سوفا �إىل �أن 

�حلديث ال يدور حول لقاح م�سنوع من 
�لفريو�ص �حلي, بل من بروتينات متلك 
وتابعت  بالفريو�ص  تربطها  »مر�كز« 
 3 تركيب  مت  قد  �أنه  �لوكالة  رئي�سة 
و�سيتم  �لربوتينات  هذه  من  �أنو�ع 
عر�ص  �بن  حيو�ن  على  �ختبارها 
�أوال, عرب نقل �لفريو�ص �إليه و�أ�سافت 
يوليو,  يف  �ستنتهي  �الختبار�ت  �أن 

�النتقال  ذلك  بعد  ممكنا  و�سيكون 
�إىل در��سات �رشورية لت�سجيل �للقاح 
�لعمل,  هذ�  جناح  حال  ويف  �جلديد, 
�ستملك رو�سيا, بعد 11 �سهر�, لقاحا 
عدة  �أنو�عا  �أو  �ل�سنع,  حملي  فعاال 
من هذ� �للقاح وتابعت �أن �لعمل على 
و�سع �لفحو�ص �ل�رشورية للك�سف عن 
كورونا  لفريو�ص  �مل�سادة  �الأج�سام 

و�سيتم  �أبريل,   2 بحلول  �سينتهي 
�الإنتاجي  ت�سنيعها  تنظيم  الحقا 
على  �سهريا  فح�ص  �ألف   50 مبعدل 
�الأقل. و�أو�سحت �مل�سوؤولة �أن فح�ص 
�سيتم  رقاقة  عن  عبارة  هو  �ملناعة, 
و�سعها قرب �رشير �ملري�ص و�سيكون 
ممكنا ��ستخد�مها عدة مر�ت لدر��سة 

حالة �مل�ساب.

�حل�رشي  �الأمن  �أعو�ن  حجز 
�أهر��ص,  باأمن والية �سوق  �الأول 
�لقفاز�ت  من  كبرية  كميات 
موجهة  كانت  �لتي  و�ملطهر�ت 
�أم�ص  علم  ما  ح�سب  للم�ساربة, 
باالت�سال  �ملكلف  من  �الثنني 
�ل�رشطة  حمافظ  �لوالية,  باأمن 

حممد كرمي مرد��سي.
باأن  �مل�سدر  ذ�ت  و�أو�سح 
زوج   9200 بحجز  يتعلق  �الأمر 
 24 و  �ملطاطية  �لقفاز�ت  من 

م�ساد  مطهر  �سائل  قارورة 
�سابون  قطعة   192 و  للبكترييا 
�أنه  �إىل  م�سري�  للبكترييا,  م�ساد 
توقيف  �لعملية  هذه  بر�سم  مت 
�سنة   31 �لعمر  من  يبلغ  �سخ�ص 
�سبه  �ملو�د  هذه  يعر�ص  كان 
�لطريق  على  للبيع  �ل�سيدالنية 
ظل  يف  مرتفعة  باأ�سعار  �لعام 
�جلز�ئر  ت�سهدها  �لتي  �الأزمة 
و�ملتمثلة يف �نت�سار وباء كورونا 

.

�صوق اأهرا�س

حجز كميات كبرية من القفازات و املطهرات 

عاما,   95 �لعمر  من  بالغة  جدة  �أ�سبحت 
�أكرب �سخ�ص يف �إيطاليا تتغلب على فريو�ص 
كورونا �لقاتل, �لذي �أودى بحياة ما يقرب 
�أملا  و�ُسّخ�ست  مو�طنيها  من   5500 من 
كالر� كور�سيني, من »فانانو« يف مقاطعة 
مودينا, بـ Covid-19 يف وقت �سابق من 
هذ� �ل�سهر. ونُقلت �إىل م�ست�سفى يف �إقليم 
»بافولو« �سمال �ملدينة, يف 5 مار�ص, بعد 
بالفريو�ص,  �الإ�سابة  على  عالمات  ظهور 

ميكنها قتل �لعديد من �ملر�سى �مل�سنني 
فريو�ص  تف�سي  جر�ء  �لقتلى  عدد  و�رتفع 
 ,5476 �إىل  �أم�ص,  يوم  �إيطاليا  يف  كورونا 
و��ستنفر  �ل�سابق.  �ليوم  عن   651 بزيادة 
حيث  �ملقابر,  �إىل  �جلثث  لنقل  �جلنود 
�أعد�د  مع  �لتعامل  يف  �سعوبات  ظهرت 
للحاالت  �الإجمايل  �لعدد  و�رتفع  �ملوتى 
�إىل 59138, و�ُسفي نحو 1024  �إيطاليا  يف 
وكانت  �مل�سجلة  �حلاالت  من  مري�سا 

�ملر�سى  هوؤالء  من  و�حدة  �أملا  �مل�سنة 
�لطبي  �لطاقم  �أكد  حيث  �ملحظوظني, 
�أظهر »ردة  �أن ج�سم �ملري�سة �ملتقاعدة 
�لتام  �ل�سفاء  على  �ساعدتها  كبرية«  فعل 
 Gazzetta Di ل�سحيفة  حديث  ويف 
يف  �رشيرها  من  �أملا  قالت   ,Modena
كانو�  بخري.  �أنا  نعم,  »نعم,  �مل�ست�سفى: 
و�الآن  جيد�,  بي  �عتنو�  طيبني,  �أ�سخا�سا 

�سري�سلونني �إىل �ملنزل بعد قليل«.

عمرها 95 عاما 

اأكرب مري�سة يف اإيطاليا تتعافى من كورونا
�لغذ�ئية  �ملو�د  جتار  �أحد  �أطلق 
مبدينة �لبي�ص مبادرة »خدمة �لتو�سيل 
�إىل  �لغذ�ئية  �ملو�د  لطلبات  �ملجاين 
للزبائن« كمبادرة تهدف �إىل �مل�ساهمة 
�رشورة  على  �ملو�طنني  ت�سجيع  يف 
�ملكوث يف بيوتهم وجتنب �خلروج يف 
�لظرف �لر�هن, �لذي يقت�سي �لوقاية 
)كوفيد19(  كورونا  فريو�ص  تف�سي  من 

�ساحب  يو�سف,  قطاب  �ل�ساب  وذكر 
حملني جتاريني للمو�د �لغذ�ئية بالبي�ص 
�إىل  تهدف  �ملجانية  �خلدمة  هذه  �أن 
ب�رشورة  �ملو�طنني  وحث  ت�سجيع 
�لبقاء يف بيوتهم جت�سيد� حلملة »�إلزم 
�لر�مية  وغريك«,  نف�سك  بيتك حتمي 
هذ�  وتف�سي  �نت�سار  من  �لوقاية  �إىل 

�لوباء �خلطري.

الوقاية من كور�نا بالبي�س

تاجر يطلق خدمة التو�سيل املجاين للزبائن

ليفربول 

عر�س م�ساعدة من نوع 
خا�س ملواجهة كورونا

�ملتاجر  على  ليفربول  نادي  عر�ص 
ملعبه  مبر�قبي  �ال�ستعانة  �ال�ستهالكية, 
مرتاديها  حركة  �سبط  يف  مل�ساعدتها 
�لكثيف  لالإقبال  نظر�  �لفرتة,  هذه  خالل 
كورونا  فريو�ص  �أزمة  خالل  �ل�رش�ء  على 
للنادي,  �لتنفيذي  �لرئي�ص  وكتب    �مل�ستجد 
مديري  �إىل  »ر�سالة  »تويرت«:  عرب  مور,  بيرت 
�ل�سوبرماركت )�ملتاجر �ال�ستهالكية( )...(, 
باالإجنليزية  يعرفون  )�لذين  ملعبنا  مر�قبو 
وخربتهم  وقتهم  يعر�سون  »�ستيو�ردز«(,  بـ 
�حل�سود,  �إد�رة  على  �مل�ساعدة  يف  للتطوع 
مو�قف  �إد�رة  بال�سف,  �لوقوف  �إد�رة 
على  و�لعجزة  �مل�سنني  م�ساعدة  �ل�سيار�ت, 

نقل م�سرتياتهم �إىل �سيار�تهم... �إلخ«.
و�عترب مور �أن هوؤالء هم »�أف�سل من يف هذ� 
�ملجال و�سي�رشهم �مل�ساعدة يف �أي وظيفة 

ترونها منا�سبة و�آمنة يف متاجركم«.
عادة  �لذين  �ملر�قبون  هوؤالء  ويتوىل 
�أو  �أ�سفر  لون  ذ�ت  �سرت�ت  يرتدون  ما 
دخول  تنظيم  �أبرزها  عدة,  مهام  برتقايل, 
�مل�سجعني �إىل �مللعب وخروجهم, وتوزعهم 
فرتة  خالل  ومر�قبتهم  �ملدرجات,  يف 

�ملبار�يات ل�سبط �أي خمالفات.
وميكن لليفربول يف �لوقت �لر�هن �ال�ستغناء 
عن هوؤالء �ملر�قبني يف ظل تعليق مناف�سات 
�لن�ساطات  غالبية  كما  �ملحلية,  �لقدم  كرة 
�حلد  م�ساعي  �سمن  �لعامل,  حول  �لريا�سية 

من تف�سي فريو�ص »كوفيد-19«.

�هلل,  رحمة  �إىل  �أم�ص,  �نتقل, 
ليومية  �الأ�سبق  �لعام  �ملدير 
بوكردو�ص,  �لدين   عز  �ل�سعب, 

�ثر مر�ص �لع�سال.
يف هذ� �مل�ساب باجللل, تتقّدم 

عائلته  �إىل  »�لو�سط«  جريدة 
للفقيد  ر�جية  �لعز�ء,  بخال�ص 
جميل  ولالأهل  �لو��سعة  �لرحمة 
�ل�سرب, �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون.

مرمي خمي�صة

الإعالمي عز الدين بوكردو�س يف ذمة اهلل

حني  ب�سعفها  �ل�سعوب  تعرف 
حني   �أي  بوجودها  �الأمر  يتعلق 
للخطر,  �سحتها  �سالمة    تتعر�ص 
�لهلع  من  �لكثري  �أثارت  و�لكورونا 
ملا  و�ملجتمعات  �ل�سعوب  و�سط 
من  ب�رشية  خ�سائر  من  تخلفه  قد 
مادية  و�أخرى  �لنا�ص  بني  موت 
القت�ساد�ت  �نهيار  يف  تت�سبب  قد 
�لدول �لعظمى , فما بالك �الأخرى 
�ملتحدة  �لواليات  �إذ  �ل�سعيفة, 
ما  �إ�سابة  عن  �أعلنت  وحدها 
يتعدى 35244 حالة موؤكدة  ووفاة 
�سارخ  عجز  مقابل  مري�ص   471
�أجهزة  من  �لطبية  �الإمكانيات  يف 
�رشورية,  �أخرى  و�أدوية  تنف�سية 
نق�ص مل ي�سبق و �أن �أعلنت عنه من 
قبل دولة عظمى كاأمريكا,  غري �أن  
مو��سلة    من  مينعها  مل  هذ�  كل 
و�ال�ستدمارية   �لع�سكرية  طقو�سها 
�الأو�سط,  �ل�رشق  منطقة  يف 
تنازلها عن  �أو  معلنة عدم عدولها 
�لذي  �حل�سار �القت�سادي و�ملايل 

تفر�سه على طهر�ن.       

عنه  �أعلن  �لذي  �ملهول  فالرقم   
و  �لنا�ص,  عند  بهني  لي�ص  �ليوم 
�الفرت��سي  �الإعالم  يف  وقعه 
كرة  مثل  �سيتبلور  �حلقيقي  و�أي�سا 
حيث  من  �سخما,  لي�سل  �لثلج 
على  �لنف�سية  و�لعو�قب  �لتاأثري�ت 
�سوء�  �لو�سع  يزد�د  ...�إذ  �ل�سعوب 
�ل�رش�ع �خلفي و �جللي يف  ب�سبب 
نف�ص �لوقت, و�لذي �أ�سحى يربط 
عالقات �لدول مع بع�سها �لبع�ص, 
غلق  على  تز�ل م�رشة  ال  فاأمريكا 
�لتي  �إير�ن,  مع  �حلو�ر  �أبو�ب  كل 
تعي�ص كابو�ص �لوباء يف ظل ح�سار 
�قت�سادي متاأزم ال ميكن و�سفه, �إذ 
�إير�ن  يف  �لوفيات  حاالت  و�سلت 
�للعني,  �لد�ء  ب�سبب  �إىل 237 حالة 
موؤكدة,    21000حالة  �إىل  �إ�سافة 
تعنت    يقابله  طهر�ن  وهلع  تاأهب 
مو�جهة  يف  ي�ستفز  �لذي  تر�مب 
�الأخري  هذ�  روحاين,  مع  �أكيدة 
كل  »�لكورونا«  �أفقدته  �لذي 
�لعظمة �ملجنونة, فطالب م�رشحا 
�أمام  �أمريكا  ممار�سات  ومنتقد� 

تر�مب  قيادة  حتت  �لوباء,  هذ� 
�الأمريكيون  »�لزعماء  �أن  �ملغامر, 
يريدون  كانو�  �إذ�  يكذبون.. 
�سوى  عليهم  فما  �إير�ن,  م�ساعدة 
�سنتمكن  عندها  �لعقوبات..  رفع 
�لفريو�ص«,   تف�سي  مع  �لتعامل  من 
من  �الأمريكية  �لقوة  تتجلى    وهنا 
و�لالم�سوؤولية,  �لال�إن�سانية  حيث 
يهدد    �لذي  �خلطر  هذ�  �أمام 
�لنظر  بغ�ص  �إذ   جمعاء,  �الإن�سانية 
عما ت�سببت فيه �ل�سيا�سة �الأمريكية  
من جعل  40 مليون �إير�ين يعي�سون 
عدد  ن�سف  �أي  �لفقر؛  خط  حتت 
ن�سيبا مهما  �متالكه  �ل�سكان, رغم 
�لعامل,  يف  �لنفط  �حتياط  من 
يف  باأمريكا  �حلاكمة  �لقوى  ت�ستمر 
تغذية �أحالمها �لتو�سعية وطموحها 
هذ�  كل  �أن  �الأغرب  �لت�سلطي, 
يحدث يف ظل تقرير �أمريكي يو�سح 
يف  �الأمريكية  �ل�رشكات  جميع  باأن 
2020 �ستكون خا�رشة, حيث �أنها لن 
�جلاري,  �لعام  �أرباحا خالل  حتقق 
فريو�ص  �أزمة  �أن  على  م�سدد� 

�أمريكا  كورونا �ستوؤثر على �قت�ساد 
قبل �أية دولة �أخرى, حيث  �ستتفاقم 
على  دل  �إن  فالتقرير  �الأزمات, 
�سيء فهو يدل  على قر�ر �نتحاري 
�ليوم  �أمريكا  تنتهجه  وت�سادمي 
جتاه طهر�ن, متجاهلة �أن �لظروف 
هو  �لوباء  و�أن  باملغامرة  ت�سمح  ال 
�ملغامرة �حلقيقية للعامل �ليوم و�أن  
�لكورونا �أقوى من �أذرعها �لع�سكرية 
ويتجاوز بكثري خططها �لتاآمرية… 
و�أن �أي خروج عن �لعقيدة �الإن�سانية 
عقباه  يحمد  ماال  �الأخرية  �سيكلف 
�لبيولوجية,   �مل�سيبة  هول  �أمام 
بني    هدنة  نتوقع  �أن  لنا  يحق  فهل 
�أن تتغا�سى  �أو على �الأقل  �لدولتني 
وعدو�نيتهما  خالفاتهما  عن 
غاية   �إىل  �أو  �خلطر  ملجابهة 
ما  هذ�    ؟,  �لكورونا  على  �لق�ساء 
يف  �لقادمة  �الأحد�ث  لنا  �ستن�سخه 
من  ندرك  ال  دولية  قوى    خارطة 
لي�ست  �ليوم,  �سيرت�أ�سها الأن �ملوت 
باالأ�سلحة  بل بالغاز�ت �لتي  ت�سطو 

فوق �ل�سماء و �ل�سحب...
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