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قال اأن الدولة لن ترتك اأي مواطن دون م�شاعدة 

جراد يتفقد مر�ضى كورونا 
مب�ضت�ضفى البليدة

.    تنويه بدور مهنيي ال�شحة واحلماية املدنية 
.     خمطط وطني للتكفل بالفئات اله�شة

.     القوة العمومية ملواجهة امل�شاربني
وقف الوزير االأول عبد العزيز جراد االثنني مب�شت�شفى فران�س فانون بالبليدة, على مدى التكفل 

باملر�شى امل�شابني بفريو�س كورونا و ذلك على م�شتوى م�شلحة جديدة لالإنعا�س مت و�شعها حيز 
اخلدمة موؤخرا.

باية ع 

اجلديدة  الوحدة  هذه  تتوفر  و 
م�صلحة  من  حولت  التي  للإنعا�ش 
م�صلحة  الحت�صان  خم�ص�صة  كانت 
واحلنجرة,  واالأذن  االأنف  الأمرا�ش 
امل�صابني  الإنعا�ش  م�صلحة  اإىل 
بوباء كورونا على 60 �رسيرا جمهزة 

باأجهزة تنف�ش حديثة علما اأنها ت�صم 
زيارته  خلل  حاليا 26 م�صابا. و 
امليدانية مل�صت�صفى فران�ش فانون, 
احلاالت  من  العديد  ياأوي  الذي 
املوؤكدة مل�صابني بفريو�ش كورونا, 
وقف جراد دقيقة �صمت على اأرواح 
حر�ش  الوباء. كما  هذا  �صحايا 
باجلهود  االإ�صادة  ال�صيد جراد على 

الكبرية التي ما فتئت تبذلها االأطقم 
الطبية يف التكفل باملر�صى, متوقفا 
�صيارة  �صائق  عند  االإطار  هذا  يف 
االإ�صعاف مب�صت�صفى بوفاريك الذي 
هو  و  كورونا  فريو�ش  �صحية  راح 
الربوفي�صور  و  املهني  واجبه  يوؤدي 

�صي اأحمد الذي تويف هو االآخر .
كان  الذي  االأول,  الوزير  نوه  و 

و  الداخلية  وزير  من  بكل  مرفوقا 
بلجود,  كمال  املحلية,  اجلماعات 
اإ�صلح  و  ال�صكان  ال�صحة و  و وزير 
بن  الرحمن  ,عبد  امل�صت�صفيات 
املهنية  و  الوطنية  بروح  بوزيد, 
الطبي  ال�صلك  عنا�رس  كافة  لدى 
ي�صكل  الذي  اخلا�ش  و  العام 
الركيزة االأ�صا�صية لنظامنا ال�صحي 

لكم  »اأقول  اإياهم  الوطني خماطبا 
الدفاع  خطوط  اأنكم  مبالغة  دون 
احلقيقي  واجلي�ش  االأمامية 
للنظام ال�صحي ببلدنا » كما اأ�صاد 
التي  املدنية  احلماية  اأي�صا  بدور 
اأنها »دائما يف الطليعة« وهي  قال 
االأوىل التي ت�صخر يف كل ما يحدث 
والزالزل  كالكوارث  ماآ�صي  من 

واحلرائق
يذكر اأن  والية البليدة �صجلت اأكرب 
عدد من احلاالت املوؤكدة للإ�صابة 
رئي�ش  اأقر  حيث  كورونا,  بفريو�ش 
للحجر  اإخ�صاعها  اجلمهورية 
اأيام  ع�رسة  ملدة  الكامل  ال�صحي 
كاإجراء يرمي اإىل احلد من تف�صي 

الوباء.

توفري و�ضائل الوقاية جلميع م�ضتخدمي ال�ضحة

دعم قطاع ال�شحة بو�شائل الوقاية 

الدولة لن ترتك اأي مواطن دون م�ضاعدة 
اعرتاف بق�ضور املنظومة ال�ضحية احلالية

العزيز  عبد  االأول  الوزير  قال 
من  االثنني  اأم�ش  جراد 
على  العمل  �صيتم  اأنه  البليدة 
وطنية  �صحية  منظومة  بناء 
االأزمة  جتاوز  عقب  قوية 
بالبلد  تع�صف  التي  ال�صحية 
كورونا  فريو�ش  تف�صي  نتيجة 

امل�صتجد.
هام�ش  على  الوزير  واأ�صاف 
جديدة  م�صلحة  على  وقوفه 
فران�ش  مب�صت�صفى  للإنعا�ش 
خ�صي�صا  حولت  فانون 
بفريو�ش  امل�صابني  ال�صتقبال 
كوفيد 19 الذين هم يف حاالت 
حرجة اأن االأزمة ال�صحية التي 
بينت  حاليا  البلد  بها  متر 
عدة نقائ�ش يف قطاع ال�صحة 
و  عليها  التغلب  على  �صنعمل 
ا�صتدراكها م�صتقبل من خلل 
قوية  �صحية  منظومة  بناء 
برنامج  اأن  اإىل  جراد  واأ�صار 

كامل  ف�صل  ي�صم  احلكومة 
ال�صحة  قطاع  اإ�صلح  حول 
نكون  اأن  »يجب  اأنه  قائل 
الو�صع  هذا  خلل  حذرين 
اال�صتثنائي و لكن متفائلني يف 

نف�ش الوقت.
اأن هذه  االأول  الوزير  واأ�صاف 
اأن  برهنت  ال�صحية  االأزمة 
تزال  ال  اجلزائرية  الكفاءات 
التي تعمل  متواجدة بوطننا و 
و  بامل�صت�صفيات  نهار  ليل 
امل�صتوى  لرفع  باجلامعات 
تكوين  و  االأكادميي  و  العلمي 
كفاءات  ذات  علمية  اإطارات 
ثقته  عن  عرب  كما  كبرية 
ال�صحة  اإطارات  مل�صتوى 
موؤكدا  دكاترة  و  باحثني  من 
العلمية  بالنخبة  يوؤمن  اأنه 
و  بقدراتها  و  اجلزائرية 

كفاءاتها.
باملنا�صبة  االأول  الوزير  وحيا 

الدرك  و  االأمن  رجال 
احلماية  كذا  و  الوطنيني 
التطبيق  ت�صمن  التي  املدنية 
ال�صارم للقوانني للت�صدي لكل 
اإف�صال  و  امل�صاربة  حماوالت 
هذا  انتهاز  ينوي  من  خطط 
االإ�صاءة  و  الع�صيب  الظرف 
بجهود  اأ�صاد  كما  للمواطنني 
خمتلف العاملني يف القطاعات 
خدمة  ت�صمن  التي  االأخرى 
هذا  يف  للمواطنني  عمومية 
جراد  ي�صتثن  ومل  الظرف 
حيا  حيث  االإعلم  اأ�رسة 
ل�صمن  املبذولة  املجهودات 
املتابعة  و  املعلومات  نقل 
مرافقة  و  للأحداث  الدائمة 
التدابري العمومية داعيا اإياهم 
مبديا  و  عملهم  موا�صلة  اإىل 
ملتزمني  يبقوا  اأن  يف  اأمله 
بالقيم املهنية ال �صيما يف هذا 

الظرف ال�صعب.

 جراد يوؤكد خالل تفقده وحدات التخزين بتيبازة

يف اأزمة كورونا درو�س يجب ا�ضتخال�ضها
العزيز  عبد  االأول  اأكد  الوزير 
اأنه  بتيبازة  جراد  اأم�ش 
بعد  اجلزائر  على  يتوجب 
ربط  العاملية  كورونا  اأزمة 
دولية  بعلقات  م�صريها 
هي  االأولية  باأن  توؤمن  عادلة 
كاإن�صان  االإن�صان  حماية 
العزيز  جراد  عبد  واأو�صح 
خلل تفقده ل�صوامع التخزين 
املهني  اجلزائري  للديوان 
العني  اأحمر  وحدة  للحبوب 
لي�صت  التي  اجلزائر,  على  اأنه 

عن  معزولة  ولي�صت  وحدها 
ربط  يف  العامل, التفكري 
م�صريها بعلقات دولية عادلة 
االأولوية هي حماية  باأن  توؤمن 
واالإن�صانية  كاإن�صان  االإن�صان 
هذا  اأن  اإىل  م�صريا  كاإن�صانية, 
اأن  يجب  الذي  الدر�ش  هو 
االأزمة  هذه  من  ن�صتخل�صه 
ال�صحية العاملية التي فر�صها 
انت�صار وباء كوفيد 19 امل�صتجد 
العاملي  واأ�صاف الوزير االأول 
اأنه اأ�صبح هناك العامل ما قبل 

كورونا  بعد  ما  والعامل  كورونا 
البعد  يف  التفكري  يجب  ولهذا 
ال�صاملة  االأزمة  لهذه  العاملي 
التي انعك�صت على اقت�صادات 
و  الزراعة  وعلى  العامل 
االأول  الوزير  ال�صناعة  ورافق 
خلل هذه الزيارة كل من وزير 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
و  ال�صحة  و وزير  بلجود  كمال 
ال�صكان و اإ�صلح امل�صت�صفيات 

عبد الرحمن بن بوزيد.
باية ع 

24 �ضاعة

عبد  االأول,  الوزير  اأكد 
االثنني  اأم�ش  جراد,  العزيز 
تكفل  على  البليدة,  من 
و�صائل  كافة  بتوفري  الدولة 
جلميع  واحلماية  الوقاية 

م�صتخدمي ال�صحة.
على  االأول,  الوزير  وقال 
ظروف  على  وقوفه  هام�ش 
امل�صابني  املر�صى  تكفل 
امل�صتجد  كورونا  بداء 
م�صتوى  على  املتواجدين 
للإنعا�ش  جديدة  م�صلحة 
فانون,  فران�ش  مب�صت�صفى 
�صمت  دقيقة  وقف  بعدما 
بهذا  توفوا  من  اأرواح  على 
�صائق  غرار  على  الداء 
مب�صت�صفى  اال�صعاف  �صيارة 
والربوفي�صور  بوفاريك 
وافته  الذي  مهدي,  احمد 
»اأن  اأم�ش,  �صباح  املنية 
كل  بتوفري  �صتتكفل  الدولة 
واحلماية  الوقاية  و�صائل 

مل�صتخدمي ال�صحة«.

�صيتم  اأنه  جراد  واأ�صاف 
اخلوا�ش  ممار�صني  تزويد 
م�صتوى  على  الو�صائل  بكل 
»�صمان  اأن  قائل  والية,  كل 
م�صتخدمي  و�صحة  �صلمة 
واخلا�صة  العمومية  ال�صحة 
�رسورة  فقط  لي�صت 
يف  اأ�صا�صي  حمور  واإمنا 
اإ�صرتاتيجية الدولة للت�صدي 

لوباء كورونا امل�صتجد«.
االأول,  الوزير  وجه  كما 
من  بكل  مرفوقا  كان  الذي 
واجلماعات  الداخلية  وزير 
بلجود,  كمال  املحلية, 
وال�صكان  ال�صحة  ووزير 
واإ�صلح امل�صت�صفيات, عبد 
�صكره  بوزيد,  بن  الرحمن 
م�صتخدمي  لكل  وت�صجيعه 
يحاربون  الذين  ال�صحة 
اأجل حماية  من  وعزم  بقوة 
من  حياة  واإنقاذ  املواطنني 

هم يف خطر.
خماطبا  جراد  و�رسح 

اإياهم : »اإنكم حقيقة جي�ش 
الذي  ال�صحي  اجلزائر 
على هذا  اهلل  باإذن  �صيتغلب 
الوباء«, منا�صدا فيهم الروح 
ت�صاهيها  »ال  التي  الوطنية 
لدى  املهنية  الروح  �صوى 
الطبي  ال�صلك  عنا�رس 
ي�صكل  الذي  والعام  اخلا�ش 
لنظامنا  اأ�صا�صية  ركيزة 

ال�صحي الوطني«.
»اأنتم  مبالغة  بدون  واأقول 
اخللفية  الدفاع  خطوط 
موؤكدا  ال�صحي«,  للنظام 
باأن الوطن بحاجة لعزميتهم 
لهذا  للت�صدي  وتفانيهم 

الوباء.
االأول  الوزير  واأ�صاف 
يف  هي  التي  »الوالية  اأن 
ال�صحية  االأزمة  هذه  قلب 
كل  وقلوب  قلوبنا  يف  هي 
اإىل  م�صريا  اجلزائريني«, 
عبد  اجلمهورية,  رئي�ش  اأن 
قد  كان  تبون,  املجيد 

مكانة  عن  تعبريا  اأميا  عرب 
الوالية يف قلوبنا وخا�صة يف 

هذا الظرف اخلا�ش.
باملنا�صبة  وجه  كما 
رئي�ش  ر�صالة  االأول  الوزير 
مل�صتخدمي  اجلمهورية 
ال�صحة قائل : »نحن معكم 
غاية  اإىل  عملكم  وا�صلوا 
 )...( االأزمة  هذه  نهاية 
�صنكون معكم ال ت�صنون اأننا 
ن�صيناكم م�صتحيل نحن نعمل 
وزير  لديكم  اأن  كما  معكم, 
من االأ�رسة الطبية«, م�صريا 
�صيكون  االت�صال  اأن  اإىل 
والوزير  وبينه  بينكم  مبا�رس 

االأول ورئي�ش اجلمهورية.

اأكد الوزير االأول, عبد العزيز 
اأن  بالبليدة  االثنني  جراد,  
جزائريا  ترتك  لن  الدولة 
يف  م�صاعدة  بدون  واحدا 
متر  التي  الظروف  هذه 
تف�صي  ب�صبب  اجلزائر  بها 
خلف  الذي  كورونا  فيور�ش 

اإىل غاية االآن 31 وفاة.
مل�صت�صفى  زيارة  وخلل 
الوزير  قال   فانون  فرانز 
االأول جراد: »نحن متاأكدون 
وكلنا ثقة اأن اآليات الت�صامن 
ما  اإذا  الدولة  و�صعتها  التي 
الت�صامن  هبة  لها  اأ�صفنا 
عنه  عرب  الذي  التلقائي 
البليدة  والية  يف  املواطنون 
الوطني  الرتاب  كامل  وعرب 
واحدا  جزائريا  نرتك  لن 
مثل  يف  م�صاعدة«  بدون 
هذه الظروف التي جتتازها 
جراء  واجلزائر  االإن�صانية 

 19 كوفيد  فريو�ش  تف�صي 
الدولة  اأن  على  م�صددا   ,
من  وبالرغم  اجلزائرية 
ال�صعبة  املالية  الظروف 
جراء  بالبلد  تع�صف  التي 
يف  النفط  اأ�صعار  تراجع 
تتخلى  لن  الدولة   ال�صوق 
عن اأي اأ�رسة جزائرية مهما 
كان مكانها يف اجلبال اأو يف 
يف  اأو  القرى  يف  اأو  املدن 
باجلنوب  ال�صحراء  عمق 

الكبري
اأنه  االأول  الوزير  واأو�صح 
للت�صامن  اآليات  و�صع  مت 
بفروعها املحلية لل�صتجابة 
االأ�رس املعزولة  الحتياجات 
كانوا  الذين  بكل  وللتكفل 
ي�صتمدون قوتهم اليومي من 
والذين  يومية  عمل  فر�ش 
حت�صيل  من  احلجر  منعهم 
م�صدر قوتهم اليومية  موؤكدا 

ما  اإذا  اأنه  ال�صياق  هذا  يف 
ح�صدنا اجلهود معا متحدين 
ي�صهل  �صوف  ومت�صامنني 
االأزمة  هذه  مواجهة  علينا 
اعرتف  اأن  وبعدما  ال�صحية 
التنفيذي   اجلهاز  رئي�ش 
طماأن  �صحية,  اأزمة  بوجود 
بعدم  املواطنني  جراد 
وجود هناك اأزمة غذائية اأو 
متوينية, موؤكدا اأن احلكومة 
االإجراءات  كل  اتخذت 
الدائم  التموين  ل�صمان 
مبختلف  للأ�صواق  والكايف 
الزراعية  املنتجات 
جراد  طماأن  و  والغذائية 
اجلزائر  باأن  املواطنني 
ماأمن,  يف  هلل  واحلمد 
املواد  يف  نق�ش  اأي  من 
كما  وخمزوناتها,  الغذائية 
هو ال�صاأن يف و�صائل اإنتاجنا 
حلاجيات  لل�صتجابة 

البعيد  الغذائية على املدى 
اأن  برهنت  الدولة  اأن  مربزا 
�صمان  على  قادرة  اجلزائر 

غذاء لكل اأبنائها
تزرع  التي  اخلرجة  وبهذه 
يف  الطماأنينة  ما  نوعا 
متيجة  عا�صمة  �صكان 
و�صف الوزير االأول االأطباء 
الرتاب  عرب  بامل�صت�صفيات 
اجلزائر  بجي�ش  الوطني 
ال�صعبة  الفرتة  هذه  خلل 
البلد  فيه  ت�صهد  التي 
كورونا  فريو�ش  انت�صار 
جراد  وتعهد  امل�صتجد 
بكل  ال�صحة  قطاع  بتزويد 
ال�رسورية,  الوقاية  و�صائل 
لكون �صمان �صلمتهم لي�صت 
حمورا  واإمنا  �رسورة  فقط 
اإ�صرتاتيجية  يف  اأ�صا�صيا 

الدولة للت�صدي للجائحة.
باية ع

القوة العمومية ملواجهة امل�ضاربني
عبد  االأول  الوزير  �صدد 
االإثنني  اأم�ش  جراد  العزيز 
حماربة  �رسورة  على  بتيبازة 
االأمنية  بالو�صائل  امل�صاربة 
جراد  وقال  القانون  وبا�صم 
خلل تفقده ل�صوامع التخزين 
املهني  اجلزائري  للديوان 
العني  اأحمر  وحدة  للحبوب 
يجب  امل�صاربة  »حماربة  اأن 

االأمنية  بالو�صائل  تكون  اأن 
م�صيفا  القانون«  با�صم  و 
»اأعطينا توجيهات و تعليمات 
النقطة  هذه  يخ�ش  فيما 
االأول  الوزير  بالذات«واأو�صح 
ملحاربة  الثانية  الو�صيلة  اأن 
الرجوع  هي  امل�صاربة 
مثلما  االإ�صرتاتيجي  للمخزون 
خمزون  اخراجنا  عند  فعلنا 

قام  عندما  لل�صوق  البطاطا 
االأ�صعار  برفع  امل�صاربون 
على  ال�صدد  هذا  يف  واأكد 
اأهمية املخزون اال�صرتاتيجي 
و �رسورة احلفاظ عليه دائما 
و  ال�صوق  يف  التوازن  لتحقيق 
حماربة املبذرين واملف�صدين 

وامل�صاربني.
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العزيز  عبد  الأول,  الوزير  اأ�صدر 
رف�ض  بخ�صو�ض  تعليمة  جراد 
لو�صفات  المتثال  الأ�صخا�ض  بع�ض 
ال�صحي  احلجر  للإجراء  اأو  العلج 
كورونا  وباء  من  الوقاية  اإطار  يف 
مكافحته  و  )كوفيد-19(  فريو�ض 
للعلج  الراف�صني  اأن  اأو�صحت  حيث 
لعقوبة  معر�صون  منه  الفارين  اأو 
حب�ض  اأ�صهر  �صتة  اإىل  ب�صهرين 
مليون   10 اإىل  مالية  ب2  وغرامة 
التعليمة,  اإىل  �صنتيم  و وجهت هذه 
وزير الداخلية و اجلماعات املحلية 
العدل,  وزير  و  العمرانية,  التهيئة  و 

ولة  كافة  اإىل  و  الأختام  حافظ 
اجلمهورية و و�صعت التعليمة اإجراء 
ال�صخ�ض  يرف�ض  عندما  ت�صخري 
كورونا  بوباء  اإ�صابته  يف  امل�صتبه 
فريو�ض )كوفيد-19( اأو امل�صاب به, 
اأو  الطبي  العلج  لو�صفات  المتثال 
ال�صحي,  احلجر  لإجراء  اأو  الك�صف 
علجه  ال�صخ�ض  يقطع  عندما  اأو 
اأو يغادر مكان احلجر ال�صحي مهما 
الو�صعية  هذه  اأمام  طبيعته, و  كانت 
املخت�صة  الأمن  م�صالح  على  يتعني 
اأن  املعنية  ال�صحية  املوؤ�ص�صة  اأو 
رئي�ض  اأو  الولية  وايل  فورا  ت�صعر 

البلدي املخت�صني  ال�صعبي  املجل�ض 
ال�صفة  بهذه  تطلب  اأن  و  اإقليميا 
ت�صخرية من هاتني ال�صلطتني, ح�صب 
الأول,  الوزير  تعليمة  يف  جاء  ما 
طلب  يكون  اأن  يجب  اأنه  ت�صري  التي 
طبية  ب�صهادة  مرفوقا  الت�صخرية 
الطبيب  يعدهما  طبي  بتقرير  اأو 
حالة  يف  للقانون و  طبقا  املعالج 
ال�صخ�ض  حق  يف  الت�صخرية  �صدور 
فريو�ض  كورونا  بوباء  امل�صتبه 
فاإنه  به,  امل�صاب  اأو  )كوفيد-19( 
يكون بذلك على علم باأنه قد اأ�صبح 
�صهرين  من  احلب�ض  لعقوبة  معر�صا 

من  ترتاوح  غرامة  و  اأ�صهر  �صتة  اإىل 
دج طبقا   100.000 اإىل  دج   20.000
 156-66 رقم  الأمر  للمادة 187 من 
املوؤرخ يف 08 جوان 1966 املت�صمن 

قانون العقوبات
اإىل  الأخري  يف  التعليمة  خل�صت  و 
التاأكيد اأن هذه الت�صخرية هي اإجراء 
على  احلفاظ  اإىل  يهدف  ا�صتثنائي 
العام  النظام  و  املواطنني  �صحة 
مربزة اإن هذا التدبري �صيكون اآخر ما 
ال�صخ�ض  اإقناع  ف�صل  بعد  اإليه  يلجاأ 

املعني.
باية ع 

اللجنة الوطنية لر�شد  ومتابعة انت�شار فريو�س كورونا 

الوايل ال�شابق ب�شري فريك لـ "الو�شط":

حممد بن ترار  

العليا  ال�صلطات  �رشعت  وقد  هذا 
لدرا�صة  خا�صة  جلان  اإطلق  يف 
الو�صع  بعدما تلقوا الأمر من  اللجنة 
انت�صار  لر�صد  ومتابعة  الوطنية 
على  اقرتحت  التي  كورونا  فريو�ض 
عملية  متديد  العليا  ال�صلطات 
اإ�صافية  يوما  ب15  ال�صحي  احلجر 
الفريو�ض  وكذا  على  الق�صاء  بغية 
العزيز  عبد  الأول  الوزير  زيارة 
التي  بوؤرة  الوباء  اإىل  مركز  جراد 
عدد  بقوة  وزاد  تو�صعت  دائرته 
فرتة  متديد  ي�صتوجب  �صحاياه  ما 
يكون  اأن  يجب  الذي  ال�صحي  احلجر 
التزام  اجلميع  �رشط  عاما  هذا 
به  حتى ن�صمن نهاية الوباء والق�صاء 
خا�صة   , ر�صميا  الفريو�ض  على 
دواء  كلوروكني  نتائج  اأن  بعدما  تبني 

مفعولها  اإل  تظهر  امل�صابني ل  على 
�صن  ا�صتوجب  اأيام  ما   10 بعد 
قانونية  وعقابية  ردعية  اإجراءات 
اجل  ال�صحي  من  احلجر  ملخالفي 
الوباء  حمايتهم وحماية املجتمع من 

.

هذا ويف هذا ال�صدد ت�صعى  ال�صلطات 
الغذائية  ال�صناعات  بدعم  العليا 
ال�صيدلنية  العمومية  وال�صناعات 
اإنتاجها  م�صتوى  الكيمائية  ورفع  و 
بدقة  الفرتة  مع  التعامل  ل�صمان 
باملواد  الأ�صواق  ومتوين  عالية 

ويف  الندرة  الغذائية  وتفادي 
لإنتاج  املطاحن  دعم  �صيتم  املقابل 
الرقابة  مع  تدعيم  وال�صميد  الفرينة 
 , الأ�صعار  ورفع  الحتكار  ملحاربة 
كما يتم  التباحث مع م�صالح ال�صوؤون 
�صعائر  لأقام  �صبل  لإيجاد  الدينية 
ويف  رم�صان  �صهر  خلل  العبادة 
و�صلتي  اخلم�ض  ال�صلوات  مقدمتها 
جتري  كما   , واجلمعة  الرتاويح 
مباحثات على م�صتوى وزارتي الرتبية 
مثلى  طرق  العايل  لبحث  والتعليم 
لتجاوز  التاأخرات يف الربامج وتنظيم 
امتحانات  نهاية ال�صنة , قبل الإعلن 
ال�صحي  الذي  احلجر  على  الر�صمي 
 , العتبار  بعني  اجلوانب  كل  �صيوؤخذ 
خلل  جمل�ض  حتديدها  �صيتم  والتي 
اأكرث  على  اآخر  الأ�صبوع  يف  وزاري 

تقدير.

فريك,  الب�صري  ال�صابق,  الوايل  ثمن 
زيارة الوزير الأول, عبد العزيز جراد 
ملدينة البليدة, اأم�ض, واعترب �صاحب 
كتاب »حكم بوتفليقة جنون اأم خيانة 
؟« خلل احلوار الذي خ�ض به يومية 
مبادرة  الزيارة,  هذه  اأن  »الو�صط«, 
للطلع  قبله,  من  جادة,  ح�صنة 
البليدة عن كثب,  اأحوال �صكان  على 
يف عز الأزمة ال�صحية التي ت�صهدها 

املنطقة, على غرار باقي الوطن.
يف حني, اأكد احلقوقي اأن التعليمات 
اإىل  جراد  وجهها  التي  الأخرية, 
الأرجح,  على  جاءت  قد  الولة, 
كلي على  لفر�ض قرار حجر  حت�صبا 
البلد, وبالتايل الولة ملزمون بتنفيذ 

قيا�صية,  اآجال  يف  التعليمات,  هذه 
يف  اأكرث,  الو�صع  تاأزم  دون  للحيلولة 
حال تو�صع الرقعة اجلغرافية, للوباء 

العاملي كورونا.
الأمر  يتعلق  ملا  فريك  ب�صري  قال  و 
النوع,  هذا  من  ا�صتثنائي,  بو�صع 
لي�ض هناك منتخب حملي اأو م�صوؤول 
وطنية  منظومة  هناك  بل  اإداري, 
وفق  تعمل  ومتكاملة,  من�صجمة 
بداية  العليا,  ال�صلطات  التوجيهات 
من رئي�ض اجلمهورية, فالوزير الأول, 
وبالتايل  القطاعيني,  بالوزراء  نهاية 
على امل�صتوى املحلي كل وايل, وكل 
ال�صهر  اإىل  بالإ�صافة  بلدية,  رئي�ض 
احلكومية  الإجراءات  تطبيق  على 

مببادرات  القيام  عليهم  الهامة, 
كل  خ�صو�صية  مع  تتما�صى  حملية, 

ولية وكل بلدية.
املحليني,  للمنتخبني  بالن�صبة  اأما 
التي فر�ض  الوليات  مع تو�صع عدد 
عليها احلجر ال�صحي, هم مطالبون 
ال�صتهلكية  امل�صتلزمات  باإي�صال 
ي�صمى  ملا  ال�رشورية,  والوقائية 
احلجر  ظل  يف  الظل«,  »مبناطق 
املواطنني  على  املفرو�ض  املنزيل 
املعوزين, اإىل جانب القيام بحملت 
م�صتوى  على  وتعقيمية,  تنظيفية 
تف�صي  ملنع  واملوؤ�ص�صات,  الأحياء 
العدوى يف اأو�صاط املجتمع املدين, 
يف  يندرج  راأيي  ح�صب  كله  وهذا 

منظومة وطنية من�صقة ومن�صجمة.
ل  منهجيا  الأول  الوزير  دور  وعن 
البلديات  لروؤ�صاء  تعليمات  يوجه 
والدوائر, لكن العملية كلها متكاملة, 
تعليمات  وجه  جراد,  اأن  باعتبار 
بالفئات  التكفل  معتربا  للولة, 
يف  واملعزولة,  واملعوزة  اله�صة 
الأولويات,  اأوىل  من  الوقت,  هذا 
على  الب�صطاء,  املواطنني  مل�صاعدة 
الذي  ال�صتثنائي  الظرف  جتاوز 
تعي�صه البلد, ب�صبب تف�صي فريو�ض 
كورونا , الذي فر�ض عليهم البقاء يف 

بيوتهم.
مرمي خمي�شة    

با�شرت ال�شلطات العليا للبالد حت�شرياتها الوا�شعة ل�شمان ا�شتمرار عملية احلجر ال�شحي التي ت�شتمر اإىل  غاية  19 
ابريل املقبل نظرا ملا يقابلها من معطيات ونتائج على املجتمع خا�شة وان الأ�شبوع الثاين من �شهر اأفريل �شيتزامن 

مع �شهر رم�شان املعظم  واإجراءاته التي تتطلب اإجراءات خا�شة �شف اإىل ذلك ت�شرر العديد من القطاعات  على 
غرار الرتبية والتعليم العايل وما معه من امتحانات نهاية ال�شنة ، بالإ�شافة اإىل ال�شوؤون الدينية وتوقف ال�شعائر 
الدينية كال�شلوات بامل�شاجد ومعه �شالة الرتاويح ، بالإ�شافة اإىل ت�شرر فئات وا�شعة من املواطنني  ممن يعملون 

حرفا خا�شة اأو ممن لدخل لهم وي�شتوجبون تدخل الدولة لدعمهم  .

جامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا

 ��ستئناف �لدر��سة يوم 5 �أفريل 
�لقادم عرب �أر�سية رقمية

العلوم  بجامعة  الدرو�ض  ت�صتاأنف 
بومدين  هواري  التكنولوجيا  و 
اأفريل   5 يوم  »فعلي«  ب�صكل 
ت�صمح  رقمية  اأر�صية  عرب  القادم 
مما  بعد  عن  التعليم  مبوا�صلة 
�صي�صمن احرتام رزنامة الدرو�ض, 
الإجراءات  اإطار  يف  توقفها  بعد 
املتخذة من اجل مكافحة فريو�ض 
)كوفيد-19(,  امل�صتجد  كورونا 
يف  الثنني  اأم�ض  جاء  ما  ح�صب 

بيان لهذه املوؤ�ص�صة اجلامعية.    
يحمل  الذي  البيان  يف  جاء  و 
جمال  اجلامعة,  رئي�ض  توقيع 
�صمان  »بهدف  اأنه  اكرت�ض  الدين 
 5 يوم  للدرا�صة  الفعلي  ال�صتئناف 
اجلامعة  ا�صرتكت  القادم,  اأفريل 
اإطلق  اجل  من   +cisco+ مع 
ت�صمح   +webex+ رقمية  اأر�صية 
مبوا�صلة تقدمي الدرو�ض عن بعد 

و �صمان 
عليه  الدرو�ض«و  رزنامة  احرتام 
مدعوون  الطلبة  و  الأ�صاتذة  فاإن 
احل�صابات  يف  الدخول  لت�صجيل 
 5000 ا�صتيعاب  ميكنها  التي 

ح�صب  نف�صه,  الوقت  يف  م�صتعمل 
امل�صدر نف�صه كما ميكن الطلع 
من  املقدمة,  الدرو�ض  على 
اأر�صية  عرب  احلي  البث  خلل 
ت�صغيلها  التي ميكن   +moodle+
التابعة  الرقمي  العمل  ف�صاء  يف 
للجامعة, ح�صب بيان اجلامعة,التي 
العملية  اأن اجلديد يف هذه  اأكدت 
الأر�صية  اإىل  الدخول  اإمكانية  هو 

عرب 
احلا�صوب و الهواتف الذكية و حتى 
الهاتف الثابت بت�صكيل رقم جماين  
و متت الإ�صارة اأي�صا اإىل اأن ت�صيري 
الندوات  و  العمل  اجتماعات 
متديد  حالة  يف  برجمته  مت 
اإجراءات احلجر ال�صحي  يف هذا 
اخل�صو�ض, اأعربت جامعة هواري 
عن  التكنولوجيا  و  للعلوم  بومدين 
لن�رش  الر�صمي  للإعلن  ارتياحها 
الأ�رشة  تدعو  و  التطبيق  هذا 
اإىل  املوؤ�ص�صة  لذات  اجلامعية 
�صمان  اجل  من  كليا  النخراط  
و  الثاين  لل�صدا�صي  احل�صن  ال�صري 

»اإجناح« ال�صنة اجلامعية. 

اخلطوط اجلوية اجلزائرية 

عملية �سيانة للطائر�ت خالل 
فرتة �حلجر �ل�سحي 

رئي�س عمادة الأطباء الدكتور بقاط بركاين 

نتائج ��ستعمال �لكلوروكني 
تظهر بعد 10 �أيام

�رشكة  با�صم  الناطق  �رشح 
اأمني  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
اأن طائرات  الثنني  اأم�ض  اأندل�صي 
لعملية  تخ�صع  الوطنية  ال�رشكة 

تطهري و 
�صيانة خلل فرتة احلجر ال�صحي 
تف�صي  ملكافحة  اقرارها  مت  التي 
امل�صتجد  فريو�ض  كورونا  وباء 
اأو�صح  ت�رشيح  ,و يف  )كوفيد-19( 
�رشكة   « اأن  امل�صوؤول  نف�ض 
تقوم  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
ل�صيانة  متزامنتني  بعمليتني  حاليا 
طائرة   56 من  املتكون  اأ�صطولها 
يف  اأر(,  اأتي  و  ايربا�ض  )بوينغ- 
الوقت الذي مت فيه تعليق جمموعة 

تفاديا  الوطنية  اجلوية  الرحلت 
لنت�صار وباء كورونا«. 

فان  اأندل�صي  ال�صيد  ح�صب  و 
تغطية  يف  تكمن  الأوىل  العملية 
 engin« الطائرات باأغطية خا�صة
اأي �صيء  covers« لتفادي دخول 
املحركات  يف  ل�صيما  غريب, 
اأما  غريهما(  و  غبار  و  طيور   (
�صيانة  يف  فتتمثل  الثانية  العملية 
اجلوية  اخلطوط  طائرات  جميع 
اإعداد  �صيما من خلل  اجلزائرية 
ت�صخي�ض و تبديل القطع من خلل 
من  خمزونها  اإىل  ال�رشكة  جلوء 
عاملة  يد  وبا�صتعمال  الغيار  قطع 

جزائرية 100 باملائة.

ومتابعة  ر�صد  جلنة  ع�صو  اأكد 
الدكتور  كورونا  فريو�ض  تف�صي 
ا�صتجابة  اأن  بركاين  بقاط  حممد 
»هيدروك�صي  لدواء  املر�صى 
كلوروكني« ل تظهر نتائجها اإل بعد 
10 اأيام و من املبكر جدا الإعلن 
بعد  اجلزائر  يف  النتائج  هذه  عن 
هذا  ا�صتعمال  من  فقط  اأيام   6

العلج.
واأو�صح الدكتور بقاط رئي�ض عمادة 
الأطباء وع�صو جلنة ر�صد ومتابعة 
تف�صي فريو�ض كورونا اأنه من املبكر 
مدى  عن  اللجنة  تعلن  اأن  جدا 
امل�صتفيدين  املر�صى  ا�صتجابة 
من العلج »هيدروك�صي كلوروكني« 
نتائجه  الدواء الذي ل تظهر  لهذا 

ال بعد 10 اأيام .
وال�صكان  ال�صحة  وزارة  اأن   يذكر 
اأمرت  امل�صت�صفيات  ا�صلح  و 
املوؤ�ص�صات  با�صتعمال  اأيام   6 منذ 
ال�صت�صفائية التي ت�صتقبل امل�صابني 
بفريو�ض كورونا لدواء »هيدروك�صي 
كلوروكني« الذي اثبت جناعته على 

يف  الفريو�ض  لأعرا�ض  الت�صدي 
ذات  طبقته وح�صب  التي  الدول 
ال�صدرية  الأمرا�ض  يف  املخت�ض 
الدواء  هذا  نتائج  ملحظة  فاإن 
وتاأثريه  والفريو�صية  العيادية 
ايجابيا على �صحة املري�ض الذي 
خ�صع لهذا العلج ل تظهر اإل بعد 
10 اأيام من تطبيقه ولي�ض قبل هذه 
من  بقاط  الدكتور  املدة وك�صف 
جانب اآخر باأن جلنة ر�صد ومتابعة 
تف�صي فريو�ض كورونا قررت تعميم 
و�صف دواء  هيدروك�صي كلوروكني 
بفريو�ض  امل�صابني  جميع  على 
تتكفل  التي  امل�صالح  بكل  كورونا 
تطبيقه  تقرر  ما  عك�ض  باملر�صى 
للحالت  و�صفه  اأي  اأ�صبوع  قبل 
اخلبري  ذات  فقط, وعرب  احلادة 
من جهة اأخرى عن ارتياحه لتوفري 
للم�صت�صفيات  املركزية  ال�صيدلية 
الكايف  ال�رشوري  املخزون  على 
كلوروكني«  »هيدروك�صي  مادة  من 

لفائدة جميع املواطنني.
باية ع 

يف تعليمة من الوزير الأول اإىل وزيري الداخلية والعدل

عقوبات لر�ف�سي �المتثال لو�سفات عالج كورونا

�قرت�ح  متديد  �حلجر �ل�سحي ل 15 يوما �إ�سافية

زيارة �لوزير �الأول  للبلدية جادة وجريئة

اأن  اأم�ض,  با�صتور,  معهد  اأعلن 
جميع املخابر الطبية عرب الوطن, 
الك�صف  حتاليل,  اإجراء  باإمكانها 
عن فريو�ض كورونا, ب�رشط واحد 

اللزمة  للمعدات  امتلكها  وهو 
للكوا�صف  حيازتها  من  لذلك, 
ف�صل  ال�رشورية,  والتجهيزات 

عن معدات ال�صلمة.

عرب  له,  بيان  يف  املعهد,  واأكد 
على  الر�صمي,  ا�صتعداده  موقعه 
املخابر  من  خمرب  اأي  توجيه, 
الرتاب  عرب  املوجودة,  الطبية 

يف  النطلق  اأجل  من  الوطني, 
اإجراء فحو�صات الك�صف عن وباء 

كورونا.
 مرمي خمي�شة

عرب الوطن

هذ� هو �ل�سرط �لوحيد الإجر�ء حتاليل كورونا 

وة
ال
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ير 
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ت
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اح�شن خال�س   

يتذكرها  ملن  حلظات 
كانت  تفا�صيلها  بجميع 
�صعبة وحرجة ال ي�صاهيها 
اللحظات  من  القليل  اإال 
التي بقيت عالقة يف الذاكرة 

منها  اجلزائرية 
اأزمة �صيف عام 
واأزمة   1962
الرئي�س  رحيل 
يف  بومدين 
عام  اأواخر 
ثم   1978
 » لة �صتقا ا «
ئي�س  لر ا
بن  ال�صاذيل 
جديد بداية 
عام 1992. 

لقد بينت التجربة التاريخية 
للدول اأن اإنهاء فرتة رئا�صية 
ق�صرية اأ�صهل من و�صع حد 
تعدت  اإذا  احلكم  لفرتة يف 
يكن  ومل  �صنوات.  ع�رش 
يغفل  بوتفليقة  الرئي�س 
عن االأحداث التي �صهدها 
 2011 عام  العربي  العامل 
اإىل  يزال  وال  لهيبها  وامتد 
اليوم وقد ع�صفت بنظرائه 
االأكرث عتوا واالأح�صن مقاما 
يف احلكم وانفرادا به على 
غرار ح�صني مبارك ومعمر 
العابدين بن  القذايف وزين 
علي وعلي عبد اهلل �صالح، 
الفر�صة  هذه  من  وبالرغم 
له  منحتها  التي  الثمينة 
اإال  العربية  التجربة  هذه 
لي�صذ عن هذه  اأنه مل يكن 

ال  اأن  فاختار  القاعدة 
يختلف م�صريه يف ال�صلطة 

عن اأقرانه ال�صابقني. 
فهل غرر الرئي�س ببوتفليقة 
اأم اغرت مبا اأحدث حوله من 
وموؤ�ص�صاتي  �صيا�صي  فراغ 
حكمه  فرتات  مر  على 

اإليه  اإال  ملجاأ  ال  اأن  فظن 
وتوهم اأن م�صري البلد بيده 
اإليه  اأوحى  هكذا  اأو  وحده 
املنتفعني  من  حوله  من 
اأم  العر�س؟  على  بجلو�صه 
القائم  للنظام  يكن  مل  اأنه 
�صدة  يف  بقائه  من  بديل 
من  له  يحفظه  مبا  احلكم 
توازنات يف ظل �رشاعات 
مريرة من وراء ال�صتار على 
تكونت  خالفته بني ع�صبة 
وم�صت�صاره  �صقيقه  حول 
اخلا�س وبني ع�صب اأخرى 
لتجد  تنتظر  الهام�س  على 
�صيا�صية  اأر�صية  لنف�صها 
عليه  لالنقالب  �صلبة 
االإبقاء  ذلك  دون  وف�صلت 
االأ�رشار  اأخف  على 
الفر�صة  تتوفر  حني  اإىل 
يف  ذلك  ليتم  التاريخية 

النظام  اإرباك  ودون  هدوء 
البلدان  جل  يف  حدث  كما 
الثورات  عرفت  التي 

العربية.
دور  عن  احلديث  وقبل 
قلب  فرباير يف   22 حراك 
من  بوتفليقة  على  الطاولة 
حتالف  خالل 
بينه  مو�صوعي 
ع�صب  وبني 
داخل  الهام�س 
يح�صن  النظام 
بنا اأن نفهم تطور 
بوتفليقة  م�صار 
داخل  ال�صيا�صي 
النظام  دواليب 
الأكرث  واملمتد 
 5 عاما،   62 من 
حرب  فرتة  خالل  �صنوات 
يف  �صنة  و16  التحرير 
وبومدين  بله  بن  عهدي 
اأدوارا  فيها  لعب  �صنة  و20 
عهدي  يف  الهام�س  على 
وفرتة  جديد  بن  ال�صاذيل 
امل�صطربة  الت�صعينيات 
باأربع  يختمها  اأن  قبل 
متباينة  رئا�صية  فرتات 
اجلزائريون  فيها  اكت�صف 

اأربعة روؤ�صاء خمتلفني. 
بامتياز،  انقالبي  م�صار 
انقالبا  جتد  تكاد  ال  اإذ 
بوتفليقة،  فيه  يح�رش  ال 
االنقالب  يف  �صارك  فقد 
املوؤقتة  احلكومة  على 
على  وبعدها   1962 عام 
قبل  بله يف 1965  بن  حكم 
اأن يعود لينقلب على نف�صه 
الفرتة  يف  مرات  ثالث 

املمتدة بني 1999 و 2019، 
وينقلب على من حوله من 
و�صخ�صيات  موؤ�ص�صات 
انقلب  فقد  واأحزاب. 
وبومعزة  بيتور  بن  على 
انقلب  كما  فلي�س  وبن 
واحلكومات  الربملان  على 
راأ�صها  وعلى  واالأحزاب 
التحرير  جبهة  حزب 
له  يغفر  مل  الذي  الوطني 
اأن جلنته املركزية �صوتت 
على   1983 عام  باالأغلبية 
احلزب،  من  �صطبه  قرار 
�صكل  الذي  القرار  وهو 
االأمني  به  اأدىل  ما  مغزى 
بن  بوعالم  لالأفالن  العام 
حمودة غداة تزكية اللجنة 
بوتفليقة  لرت�صح  املركزية 
 1998 عام  نهاية  للرئا�صة 
عندما اأكد اأن القرار لي�س 

م�صتقال  قرارا 
ما  وهو  للحزب 
»حركة  كلفه 
 » ت�صحيحية
وجاءت  اأزاحته 
فلي�س  بنب 

خلفا له.
نكن  مل  نعم، 
رئي�س  اأمام 
ملدة  واحد 
بل  �صنة   20

رئا�صية  عهدة  كل  كانت 
بها  بوتفليقة خا�س  حتمل 

قوما  يرفع  فرتة  كل  ويف 
ويبعد  اآخرين،  وينزل 
ون�صاء من املدنيني  رجاال 

من  والع�صكر 
ويقرب  حا�صيته 
منا�صبا  يراه  من 
غري  للمرحلة، 
قد  كان  اأنه 
نفر  على  اأبقى 
خدمه  من 
ظفيه  مو و
�صيني  ل�صيا ا
له  مرافقا 
الوقت  طوال 

االأمر  به  انتهى  وبع�صهم 
بعد  ال�صجون  غياهب  يف 

مغادرته احلكم.
م�صاره  بوتفليقة  بداأ  لقد 
 1999 عام  الرئا�صي 
من  ن�صاأت  �رشعية  باأزمة 

ان�صحاب املرت�صحني ال�صتة 
ال�صباق  من  له  املرافقني 

ا�صتطاع  لكنه  الرئا�صي 
حتويل تلك االأزمة ل�صاحله 
هو  باالن�صحاب  لوح  باأن 

كذلك اإذا مل ميكنه من اأتى 
الع�صكرية  القيادات  به من 
�صورية  نتيجة  من  اآنذاك 
عبارته  وقال  عري�صة 
يف  حمفورة  بقيت  التي 
اإىل  »�صاأذهب  الذاكرة: 
للكعبة  فاإن  بيتي 
يحميها«.  ربا 
انقلب  لقد 
مناف�صيه  على 
اأرادوا  حيث  من 
الب�صاط  �صحب 
وفاو�س  منه 
اأ�صحاب  بذلك 
القرار على هام�س 
مكنه  اأكرب  مناورة 
اأزمة  تدارك  من 
حول  با�صتفتاء  ال�رشعية 
الوئام  قانون  م�رشوع 

من  مكنه  اأن  بعد  املدين 
جديدة  انتخابية  حملة 
اإمكانات  جميع  لها  جند 

الدولة.
بقدر ما كر�صت 
الرئا�صية  الفرتة 
طالقا  االأوىل 
القادة  مع  بائنا 
�صيني  ل�صيا ا
يف  له  املناف�صني 
الرئا�صي  ال�صباق 
اإليه  قربت  فقد 
�صيا�صيني  قادة 
اأمثال  من  اآخرين 
و�صعيد  نحناح  حمفوظ 
ونور  مالك  ور�صا  �صعدي 
وا�صتطاع  بوكروح  الدين 
بفريق  نف�صه  يحيط  اأن 
عمل حكومي باأ�صماء ذات 
املجال  يف  معترب  ر�صيد 
واالأمني  االقت�صادي 
اأمثال يزيد  وال�صيا�صي من 
اللطيف  وعبد  زرهوين 
طمار  وحمد  ا�صنهو  بن 
ن�صطوا  خليل،  و�صكيب 
حكمه  من  االأوىل  الفرتات 
مل  مالية  بحبوحة  ظل  يف 
رئي�س  اأي  اإليها  ي�صبقه 
العهد  لكن  اجلزائر.  يف 
 2013 عام  انتهى  الذهبي 
نحو  التنازيل  العد  وبداأ 

الهاوية.
... يتبع   

كيف وملاذا انتهى بوتفليقة
نعي�س هذه الأيام ذكريات تعيدنا اإىل اللحظات الأخرية للرئي�س ال�شابق عبد العزيز بوتفليقة على راأ�س الدولة، وتدفعنا 
للوقوف على خما�شاتها الع�شرية التي بداأت من اللحظة التي طالبت فيها قيادة اجلي�س بتطبيق املادة 102 من الد�شتور يف 
26 مار�س من العام املا�شي حتت �شغط ال�شعب املطالب برحيله، وانتهت يوم قدم ر�شالة ا�شتقالته يوم 2 اأفريل حتت �شغط 

القيادة ذاتها التي دعته اإىل الن�شراف الفوري. 

ومل يكن الرئي�س بوتفليقة يغفل عن 
الأحداث التي �شهدها العامل العربي 
عام 2011 وامتد لهيبها ول يزال اإىل 

اليوم وقد ع�شفت بنظرائه الأكرث 
عتوا والأح�شن مقاما يف احلكم 

وانفرادا به على غرار ح�شني مبارك 
ومعمر القذايف وزين العابدين بن 

علي وعلي عبد اهلل �شالح

�شارك يف النقالب على احلكومة 
املوؤقتة عام 1962 وبعدها على 

حكم بن بله يف 1965 قبل اأن يعود 
لينقلب على نف�شه ثالث مرات يف 
الفرتة املمتدة بني 1999 و 2019، 

وينقلب على من حوله من موؤ�ش�شات 
و�شخ�شيات واأحزاب.

بداأ بوتفليقة م�شاره الرئا�شي عام 
من  ن�شاأت  �شرعية  باأزمة   1999

ان�شحاب املرت�شحني ال�شتة املرافقني 
له من ال�شباق الرئا�شي لكنه ا�شتطاع 
حتويل تلك الأزمة ل�شاحله باأن لوح 

بالن�شحاب هو كذلك اإذا مل ميكنه من 
اأتى به من القيادات الع�شكرية اآنذاك 

من نتيجة �شورية عري�شة

م�شار مليئ بالعرب والدرو�س
اجلزء الأول
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ال يختلف اثنان حول حق حرية التعبري كحق اأ�شا�شي ، و قيمة اإن�شانية ، من قبل التن�شي�س عليها يف القوانني و الد�شاتري الوطنية 
و املواثيق و العهود الدولية ، وقد يكون م�شمون ن�س املادة 19 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية و ال�شيا�شية، جاء ملخ�شا 

لهذا احلق و القيود الواردة عليه ، فاعترب حرية التعبري و اعتناق الراأي دون م�شايقة، حق لكل اإن�شان 

املقام و املقال يف زمن كورونا

حرية �لتعبري بني �سو�بط �إختبار 
ميلر و حمق �لعطوي

الوليد فرج

النقا�ش  حترير  باعتبار 
ويف  و�سائله  بكل  العام 
اأداة   ، الف�ساءات  جميع 
من اأدوات تطوير املعرفة 
و   ، املجتمع  فئات  بني 
على  فعالة  رقابة  و�سيلة 
؛  العمومي  الأداء  �سفافية 
اأن نف�ش املادة �سنت  غري 
ترجمتها  �سوابط  و  قيود 
امل�سوؤوليات  و  الواجبات 
التي يجب احرتامها ، عند 
عند  احلق  هذا  ممار�سة 
اإذا  �سيما  ل   ، ال�رضورة 
بحماية  مو�سوعها  تعلق 
ال�سحة  اأو  القومي،  الأمن 
 . العامة  الآداب  اأو  العامة 
حقوق  احرتام  عن  ناهيك 

الآخرين و �سمعتهم .
العامة  القاعدة  كانت  اإن 
و  احلرية  هي  التعبري  يف 
ببع�ش  التقييد  ال�ستثناء 
ال�سوابط املحددة ح�رضا 
، يف جل الت�رضيعات الدولية 
املحكمة  اأقرته  ما  )عدا 
العليا الأمريكية يف اختبار 
لحقا(  �سرنى  كما  ميلر 
يعترب تكييف حرية التعبري 

حيثيات  مع   ، الراأي  و 
احلدث و كنهه ، اأخالقيات 
العلم  فبني   ، التعبري  حرية 
بها  الإعالم  و  باملعلومة 
النقا�ش  فتح  و  حتليلها  و 
اأخالق  تتمظهر   ، حولها 
امُلعرِبرّ و تتج�سد نية تعبريه 
اأن  الأخالق  من  فلي�ش   ،
و  الذخرية  ثمن  يُناق�ش 
الع�سا  مقارنة  او  وفرتها 
املعركة  وطي�ش  بال�سيف 
مو�سوع  اإثارة  اأو   ، حمتدم 
 ، اأ�سا�سه  يف  �سحيح  هو 
مقامه  غري  يف  ذكره  لكن 
و�سف  ب�ساحبه  يلحق   ،

الأحمق املغفل .
بن  الرحمن  عبد  دخل 
ال�ساعر  العطوي  حممد 
 ، املعتزيل  العبا�سي 
ي�سارع  وهو  مري�ش  على 
النزع  ، يف  �سكرات املوت 
الأخري ، فقال له : يا فالن 
اأن  و   ، اهلل  اإل  اإله  ل  قل 
 . اهلل  اإل  اإلًها  ل  قل  �سئت 
�سيبويه  اأحب عند  والأوىل 
اأهل  نحاة  عليها مذهب  و 
الب�رضة . و يكفي العطوي 
اأن  املتوكل  اخلليفة  ندمي 
اجلوزية  بن  اأوردها  ق�سته 

احلمقى  اأخبار   : كتابه  يف 
و املغفلني .

اإتباع  عدد  عن  البحث  اإن 
قد   ، اليوم  بيننا  العطوي 
يكون اأكرث من عدد �سحايا 
فعدوى   ، كورونا  فريو�ش 
حك  على  القادر  العطوي 
مع  انت�رضت  بل�سانه  قفاه 
الإعالم  و�سائل  انت�سار 
اإليها  الو�سول  �سهولة  و 
ل�سانه  العطوي  فاأطلق 
اأخالقية  �سوابط  دون 
الذي  الوباء  هذا  زمن  يف 
 ، الإن�سانية  على  نزل 
يقارن  مال  يقارن  فطورا 
ال�سطحي  بح�سده   ،
و  اإح�سائيات  و  لأرقام 
مقدرات و اإمكانيات لدولة 
و  بنا  يقارنها  و  كاأمريكا 
وطورا  اجلزائر  بذلته  مبا 
املقام  مالي�ش  ي�سجب 
طورا  و   ، ل�سجبه  ي�سمح 
العارف  باحلذق  يتمظهر 
موزعا  اإن�سائية  بجعجعات 
على  القيمية  اأحكامه 
مزهوا  الزاحف  و  الطائر 
و   ، الكامريات  بعد�سات 
التي  البالطوهات  بريق 
متبطل  يديرها  الغالب  يف 

�سابق ل يعرف للمو�سوعية 
طريق و ل لأدوات احلوار 
ل  و  ا�سا�ش  النقا�ش  و 
اإن الو�سع  دثار ول ِنار . 
والبيئة الفكرية التي وجدنا 
 ، كورونا  فريو�ش  فيها 
جت�سدها هذه ال�سطحيات 
من  واحدة  تعترب  التي 
 ، انت�ساره  �رضعة  اأ�سباب 
العقلية  الرطانة  و ما هذه 
ال  القولية  ال�سماجة  و 
فريو�سا اآخر ينخر �سالمة 
 ، للمجتمع  اجلمعي  العقل 
جلم  اأن  اآنفا  قلنا  كما  لذا 
دولة  جل  يف  العطويني 

موا�سيع  حول  كان  العامل 
جلها   ، ح�رضا  حمددة 
يتمحور حول م�سائل دينية 
اأو العرق اأو امليول اجلن�سية 
، غري ان الوليات املتحدة 
تعترب  التي  الأمريكية 
 ، للعطويني  مثال  م�رضب 
اأقرت املحكمة العليا فيها 
حلرية  مطاطة  �سوابطا 
مفتوحة  وقيود   ، التعبري 
لتو�سيع دائرة  التاأويل  على 
ما  باعتمادها   ، الآجام 
الذي  ميلر  باختبار  ي�سمى 
 1973 �سنة  به  العمل  بداأ 
ثالثة  على  يرتكز  والذي 

التعبري   خرج  ان   ، مبادئ 
اإطارها  عن  اأ�سكاله  بكل 
 ، جمرما  تعبريا  يعترب   ،
الغالبية  تلقي  وجوب  وهي 
 . بالقبول  للتعبري  ال�سعبية 
اجلنائية  القوانني  احرتام 
املخت�سة ال�سارية املفعول 
. واجلدية و يف التعبري فال 
يكن ان يكون التعبري الغري 
جدي جمرما وعلى خالف 
ل  الأوروبية  الدول  جل 
اإنكار  اأمريكا  يف  يعترب 
و   ، جرمية  الهولوك�ست 
حرية  على  الت�سييق  زاد 
قانون  �سن  بعد  التعبري 

بعد   PATRIOT Act
 2011 �سبتمرب   11 اأحداث 
لل�سلطات  اأجاز  الذي 
الأمنية التن�ست و التفتي�ش 
وتبقى   ، الق�ساء  اإذن  دون 
لق�سية  املرعب  امللف 
الأمريكي  الرئي�ش  حماولة 
جورج بو�ش لق�سف املقر 
اجلزيرة  لقناة  الرئي�سي 
ح�سب  ما ن�رضته �سحيفة 
الربيطانية  مريور  الديلي 
يطرح   2005 نوفمرب  يف 
ع�رضات الأ�سئلة حول حرية 
التعبري داخل عامل الأحالم 
. اليوم ينعم عندنا العطوي 
يف  ينطق  مطلقة  بحرية 
و  القنوات  بني  رحابها 
تبذل  اجلزائرية  الدولة 
ملجابهة  والنفي�ش  النف�ش 
حني  يف  كورونا  فريو�ش 
كبلجيكا  عظمى  دولة 
على  الطوارئ  اعلنت 
انعدام كمامات الوقاية مع 
حمولة  ا�سترياد  ف�سيحة 
كمامات  اأنها  تعني  كاملة 
كمامات  ولي�ست  جراحة 
يف  بها  املو�سى  الوقاية 
يا   ، الظرف  هذا  مثل 

العطوي...

د. نا�شر اللحام/وكالة 
معا الفل�شطينية

يف  يوما   23 حلم  بيت  طوت 
بان�سباط   ، ال�سحي  احلجر 
على  وحر�ش  ووعي  حديدي 
اأن   ، م�سبقة  قناعة  اأر�سية 
�سوى  به  نقوم  ما  لدينا  لي�ش 
هذا احلجر . فال نحن اأمريكا 
يف  دولر  تريليون   6 لن�سخ 
اأملانيا  نحن  ول   ، الأ�سواق 
تنف�ش  جهاز  األف   250 لنملك 
لن�ستنه�ش  ال�سني  نحن  ول   ،
واحد  رجل  قلب  على  ة  الأمرّ
على  لن�سيطر  رو�سيا  ول   ،

حدودنا بحزام ناري .
باأبنائه  قوي  جمتمع  نحن 

قوي   . �سفوفهم  ومتا�سك 
ويقظة  الجتماعي  بتكافله 
بالتكاتف  قوي   . تنظيماته 
املوؤ�س�سات  بني  جرى  الذي 
وال�سعبية  واحلكومية  الأمنية 
والأهلية واحلزبية والإعالمية 
. وبعد 23 يوما ندرك اأن هذه 
القناعات مل تتغريرّ . فال نزال 

ل منلك �سيئا �سوى هذا .
العامل  هذا  من  جزء  نحن 
وما   . منا  جزء  العامل  ولي�ش 
 . هناك  يحدث  هنا  يحدث 
ن�سنع  اأن  منا  مطلوب  ولي�ش 
 ، مثلهم  لن�سبح  امل�ستحيل 
فال اأحد يعرف �سيئا ل نعرفه 
ل  �سيئا  نعرف  ل  ونحن   ،

يعرفونه .

الدول التي متلك ع�رض اأجهزة 
اأنها  لو  تتمنى   ، فقط  تنف�ش 
هذه  يف  جهاز  األف  متتلك 

الأيام .
األف  متتلك  التي  الدول  ولكن 
جهاز ، تتمنى لو اأنها متتلك 10 

اآلف جهاز ملواجهة الأزمة .
اأما الدول التي متتلك 10 اآلف 
اأنها متتلك  لو  ، فتتمنى  جهاز 
ت�ستطيع  حتى  جهاز  األف   25

ال�سمود .
جهاز  األف   100 متتلك  ومن 
ت�سبح  اأنها  لو  وتتمنى  ت�رضخ 
األف   250 ومتتلك  اأملانيا  مثل 

جهاز تنف�ش .
األف جهاز   250 اأملانيا متتلك 
تنف�ش ،  وهذا مل مينع الوفيات 

وحظر  الإ�سابات  واآلف 
التجوال يف �سوارع برلني .

اأمريكا طلبت من �رضكة جرنال 
موتورز وقف اإنتاجها الطبيعي 
 . فورا  تنف�ش  اأجهزة  واإنتاج 
ولكن هذا لن يكفيها . ول تزال 

الوليات تغرق يف الأزمة .
 . اللحظات  من  حلظة  يف 
�سوؤال  عند  اأنف�سنا  مع  وقفنا 
؟  على خطاأ  الب�رض  كان  هل   :
؟  مغلوطة  بطريقة  ع�سنا  هل 
ما نفع املال من دون اأك�سجني 
التي  اجليو�ش  نفع  ما  ؟ 
من  الفترّاكة  بالأ�سلحة  تزحف 
ماذا  ؟  م�سفى  يف  �رضير  دون 
هذا  من  الب�رضية  ا�ستفادت 
اجل�سع وحب التملك والتخزين 

ومر�ش القتناء ؟
احلياة اأب�سط من ذلك بكثري .

ول  متلك  فيما  لي�ش  والعربة 
تعي�ش  كيف  العربة  بل   . متلك 

حياتك ال�سغرية .
اأمريكا واإ�رضائيل اأ�سخف دولتني 
على وجه الر�ش  .ي فكرون 
وامل�ستوطنات  الأغوار  ب�سم 
تل  حماية  ي�ستيطعون  ل  وهم 
 !!!! �سغري  فريو�ش  من  اأبيب 
ال�سفة  ب�سم  يهدد  نتانياهو 
زوجته  �سم  ي�ستطيع  ل  وهو 
العراق  بغزو  يهدد  وترامب   !!
يف  ال�سري  على  يجروؤ  ل  وهو 

�سوارع نيويورك !!
 . حلم  بيت  يف  يوما   23 بعد 
من  يتزوجون  ال�سباب  بداأ 

�ساخبة  وقاعات  حفالت  دون 
�سعف   يكت�سفون  النا�ش  بداأ   .
يكت�سفوا  اأن  قبل  اأنف�سهم 

�سعف حكوماتهم ،
. ويعي�سون احلياة ب�سكل اأب�سط 
�رضورية  مراجعة  وكاأنها 

مل�سرية حياتهم ال�سابقة .
لي�ش  الإن�سان   . اأخرى  ومرة 
معركة  لي�ست  واحلياة   ، �سلعة 

بني اإمرباطوريات غبية . بل :
 الإن�سان ق�سية .

اأموال  من  متلك  ماذا  يهم  ل 
 . و�سيارات  وبنايات  وخمازن 
واإمنا : » هل تعرف كيف تعي�ش 
ت�ساعد  كيف  تعرف  وهل   .  «
غريك ان يعي�ش بال�سورة التي 

تتمناها اأنت .

على هام�س االأزمة

" منازُل  �لقلوِب  يف  منازل  يا  " لك 
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اأعرب عدد من املوالني بعدد من 
املناطق و االأحياء بوالية االغواط  
وا�ستياءهم  امتعا�سهم  عن   ،
ال�سديدين جراء االنت�سار الرهيب 
بعدد  فتكت  التي  ال�سالة  للكالب 
من روؤو�س املوا�سي ، االأمر الذي 
معتربة  مادية  خ�سائر  كبدهم 
زرعت  الكالب  هذه  اأن  كما   ،
الرعب و اخلوف يف نفو�س هوؤالء 
فلذات  و  اأنف�سهم  على  املوالني 
اأكبادهم  ، و�سعا جعلهم ينا�سدون 
اجلهات املحلية بالتدخل العاجل 
و العمل على حماربة هذه الكالب 
املفرت�سة التي خلفت لهم خ�سائر 

معتربة يف ثروة احليوانات .
بذات  املوالني  من  عدد  طالب 
املحلية  ال�سلطات  من  الوالية 
بالتدخل العاجل ، ملحاربة الكلب 
املفرت�سة التي فتكت بعدد هائل 
كبدهم  ، مما  االأغنام  روؤو�س  من 
خ�سائر مادية معتربة ، حيث تعمل 
هذه الكالب على خنق املا�سية و 
دائرة  مولوا  ي�ستكي  كما   ، تركها 
حا�سي الرمل  من ذات املع�سلة 
املفرت�سة  الكالب  تكاثر  نتيجة 
التي تعمل ال�رشكات البرتولية عل 
اإطالقها يف الفرتات الليلية للتوجه 
امل�ست�سلحات  اإىل  الكالب  هذه 

يف  تتواجد  التي  الزراعية 
التجمعات  عن  البعيدة  املناطق 
بها  تتواجد  التي  و  ال�سكنية 
تعمل  حيث   ، واملاعز  االأغنام 
الفتك  ال�سالة على  هذه الكالب 
جعل  ما  وهو   ، االأغنام  بروؤو�س 
املعاناة  يف  يعي�سون  املوالني 
 . اأغنامهم  على  تخوفهم  نتيجة 
و عليه طالب هوؤالء املوالني من 
اجلهات املعنية بوالية االأغواط  
على  العمل  و  العاجل  التدخل 
املفرت�سة  الكالب  حماربة 
اأغنامهم  بروؤو�س  فتكت  التي 
يف  اخلوف  و  الرعب  زرعت  و 

اإىل  توجههم  نتيجة  نفو�سهم 
يف  الفالحية  م�ست�سلحاتهم 
و  مبكر  ل�سقي  مزارعهم  وقت 
يذكر   . ملوا�سيهم  الكالأ  تقدمي 
كبدت  املفرت�سة  الكالب  اأن 
املوالني باملناطق الرعوية بوالية 
خالل  فادحة  خ�سائر  االأغواط  
ت�سيجهم  رغم   ، الفارطة  ال�سنة 
 ، ملوا�سيهم  املخ�س�س  للمكان 
البرتولية  ال�رشكات  مطالبني من 
االمتناع  و  الكالب  باحتواء هذه 
عن ترك يف الفرتة الليلية لتجنب 
هذه  يف  اخل�سائر  من  املزيد 

الرثوة احليوانية الهامة .
�شالح ،ب 

 
ليومية  مطلع  م�سدر  ك�سف 
تدخل  الزامية  "اأن  "الو�سط 
العمل  وزير  من  و�سخ�سي  جاد 
االجتماعي  وال�سمان  والت�سغيل 
يو�سف  عا�سق  �سوقي  الدكتور 
االحتقان  طال�سم  لتفكيك 
الوالئية  باملديرية  امل�سجل 
االجتماعي  ال�سمان  ل�سندوق 
 ، بورقلة  االإجراء  غري  للعمال 
خروج  فرتة  ا�ستغالل  مت  حيث 
رئي�س م�سلحة املوارد الب�رشية و 
ت�سيري االأجور رميلي عبد احلميد  
يف عطلة �سنوية ملعاقبته وحتويله 
ما  وهو  اأخرى  مل�سلحة  تع�سفيا 
موظف  معاقبة  باتا  منعا  مينع 
عطلة  يف  تواجده  فرتة  خالل 

مهما كانت �سيغتها .
فاإن  املعني  به  اأفاد  وح�سبما 
حتويله التع�سفي جاء على خلفية 
رف�سه  بعد  ح�سابات  ت�سفية 

قانونية  غري  الأوامر  االن�سياع 
توجيهات  مع  يتنافى  ما  وهو   ،
اجلمهورية  رئي�س  وتعليمات 
القا�سية مبنح كافة الظروف التي 
بتقدمي  املحلية  للكفاءات  ت�سمح 
على  الق�ساء  ثم  ومن  االإ�سافة 
االإداري  االإرهاب  اأ�سكال  جميع 

وبقايا  رموز  كانت متار�سها  التي 
الع�سابة خالل فرتة حكم النظام 

ال�سابق .
ويف مو�سوع مت�سل قال املت�رشر 
ت�رشيح  يف  القائم  امل�سكل  من 
�سحفي خ�س به يومية "الو�سط" 
مت  التع�سفي  حتويله  قرار  اأن  

يطرح  حمكم  ب�سكل  له  االإعداد 
اإذا  خا�سة  ت�ساوؤل  من  اأكرث 
اإدخال  ا�ستغالل  مت  اأنه  علمنا 
للحجر  الوطن  واليات  ن�سف 
تعطيل  مع  اجلزائي  ال�سحي 
الدولة  هياكل  مبختلف  العمل 
النقل  حركة  ايقاف  العمومية،و  
الطريق  لقطع  اجلوي   و  الربي 
اأمام ال�سحية يف اإي�سال ان�سغاالته 
لدوائر االخت�سا�س املعنية وعلى 
مفت�سية  احل�رش  ال  املثال  �سبيل 
ن�سيان  دون  املحكمة   ، العمل 
قرار  ت�سبب  التي  النقل  و�سائل 
احليلولة  يف  موؤقت  جتميدها 
التنقل  من  املعني  متكني  دون 
وهو   ، ان�سغاالته  لطرح  للعا�سمة 
عدم  خانة  يف  ادرج  الذي  القرار 
االلتزام بتعليمة رئي�س اجلمهورية 
القا�سية  تبون  املجيد  عبد 
وحماية  التهدئة  اأ�ساليب  بانتهاج 
الذي  االداري  التظلم  من  العمال 
احلراك  اندالع  ا�سباب  اأحد  كان 

ال�سلمي باجلزائر .

م�سكنا   25 حي  �سكان  يزال  ال 
الريفي  البناء  اإطار  يف  املنجز 
والتابع  عديدة  �سنوات  منذ 
لقرية دندوقة يف اجلهة ال�سمالية 
الغربية بالوالية املنتدبة املغري، 
يعرف العديد من النقائ�س �سيما 
اإ�سافة  الرتفيهية،  املرافق  يف 
زاد  وما  الطرقات،  اهرتاء  اإىل 
تاأزم الو�سع غياب امل�ساريع  من 
اأ�سبح  الذي  الو�سع  التنموية، 
عليهم  وينغ�س  القاطنني  يوؤرق 

يومياتهم.   
حديثهم  يف  ال�سكان  اأعرب 
تذمرهم  عن  لـ"الو�سط" 
ب�سبب  ال�سديدين  وا�ستيائهم 
يتخبطون  التي  النقائ�س  جملة 
مقدمتها  يف  ياأتي  والتي  فيها، 
وغياب  الطرق  اهرتاء  م�سكل 
عن  ف�سال  العمومية،  االإنارة 
يو�سلون  الكهربائي، حيث  التيار 
بكوابل  اجلديدة  م�ساكنهم 
وهو  املجاورة،  ال�سكنات  من 
املارة  على  خطرا  ي�سكل  ما 

احليوانات  وحتى  االأطفال  من 
املنطقة  فالحية  اأن  باعتبار 

حم�سة   .
�سكان  اأعرب  ذاته  ال�سياق   ويف 
وا�ستيائهم  تذمرهم  عن  القرية 
م�رشوع  غياب  جراء  ال�سديدين 
ا�ستفادة  رغم  املدينة  غاز 
عديد االأحياء من هذا امل�رشوع 
املا�سة  للحاجة  ونظرا  احليوي، 
الوايل  يطالبون  املدينة  لغاز 
املنتدب   بتوفريه عاجال، ناهيك 
املرافق  غياب  حل  اإيجاد  عن 
تعترب  التي  والريا�سية  الرتفيهية 
بدل  لهوؤالء  ،  الوحيد  املتنف�س 
املجاورة  البلديات  اإىل  التنقل 

من اأجل الرتويح عن اأنف�سهم.  
واأمام هذا الو�سع، يطالب �سكان 
املذكور  واحلي  دندوقة  قرية 
ال�سلطات  تدخل  ب�رشورة  اآنفا، 
ان�سغاالتهم  واأخذ  املحلية 
اإدراج  طريق  عن  االعتبار،  بعني 

م�ساريع تنموية يف �ساحلهم.
�شالح ،ب 

ظاهرتي  حماربة  اإطار  يف 
قامت  االحتكار،  و  امل�ساربة 
عنا�رش فرقة ال�رشطة الق�سائية 
الأمن دائرة عني �سالح بالتن�سيق 
املتنقلة  الفرقة  عنا�رش  مع 
بتوقيف    ، الق�سائية  لل�رشطة 
 44( العمر  من  يبلغ  �سخ�س 
حلوم  حيازة  يف  متورط   ) �سنة 
موجهة  فا�سدة"دجاج"  بي�ساء 
تقدر  كمية  وحجز  لال�ستهالك 
"مع  "دجاج  كلغ   394.9 بحوايل 
عدم توفر على ال�رشوط ال�سحية 

و النظافة املطابقة.
و  االإعالم  خللية  بيان  اأفاد 
العامة  والعالقات  االت�سال 
مترنا�ست  والية  اأمن  مبديرية 
كانت قد ت�سلمت يومية "الو�سط" 
الق�سية  حيثيات  اأن  منه  ن�سخة 
اىل  معلومات  ورود  اىل  تعود 
وجود  مفادها  الفرقة  عنا�رش 
بتحزين كمية من  يقوم  �سخ�س  
اللحوم البي�ساء الفا�سدة ( دجاج) 
داخل مراآب موجهة لال�ستهالك 
ا�ستغالال  ،و  املدينة  و�سط  يف 
تفعيل اجلانب  و كذا  للمعلومات 

التحريات  تكثيف  و  اال�ستعالمي 
و االأبحاث ،و بالتن�سيق مع النيابة 
املحلية مت مداهمة املحزن مع 
اأعوان مديرية التجارة و بح�سور 
للم�سالح  البيطري  الطبيب 
مت  حيث  �سالح،  بعني  الفالحية 
الفا�سد  الدجاج  من  كمية  حجز 
بوزن  لال�ستهالك   املوجه 
كلغ   394.9 ب  يقدر  اإجمايل 
�سخ�س  توقيف  دجاج)ليتم    )
م�ستبه فيه و حتويله اىل املقر و 

التحقيق معه.
االإجراءات  ا�ستكمال  وبعد 
تقدمي  مت  الالزمة  القانونية 
اجلهات  اأمام  فيه  امل�ستبه 

الق�سائية املخت�سة.
�سكان  ثمن  فقد  ثانية  جهة  من 
�سالح  عني  االإدارية  املقاطعة 
املجهودات  مترنا�ست  بوالية 
طرف  من  املبذولة  اجلبارة 
�سحة  حلماية  االأمن  م�سالح 
امل�ستهلك يف عز االأزمة ال�سحية 
التي متر بها اجلزائر جراء تف�سي 

فريو�س كورونا .
�شيخ مدقن 

يف وقت اأعلن �شناع القرار بالبالد حالة الطوارئ لتطويق  وباء كورونا ، يعي�س ال�شندوق الوالئي 
لل�شمان االجتماعي للعمال غري االأجراء بورقلة حالة احتقان غري م�شبوق  وذلك جراء حتويل 

تع�شفي لرئي�س م�شلحة املوارد الب�شرية خالل عطلته وهو ما مينع منعا باتا   . 

على خلفية حتويل تع�شفي لرئي�س م�شلحة املوارد الب�شرية 

املوالون طالبو باحتواء امل�شكل 

املن�شق اجلهوي للمجتمع املدين باجلنوب ال�شرقي   يوؤكد :

جناة ،ح 

الكالب ال�ضالة تفتك بروؤو�س االأغنام باالغواط

انخراط امل�ضتثمرين يف توفري املوؤونة للفئة اله�ضة �ضروري 

املغري

اأمن عني �شالح 

�ضكان حي 25 م�ضكن يعانون 
التهمي�س

حجز 400 كلغ من اللحوم 
البي�ضاء الفا�ضدة

اأخبار اجلنوب

لفعاليات  اجلهوي  املن�سق  نا�سد 
باجلنوب  املدين  املجتمع 
 ، عيوة  بن  علي  ال�رشقي 
لتجند  اخلوا�س  امل�ستثمرين 
الغاية  خريية  مبادرات  لتنظيم 
الغذائية  املوؤونة  توفري  منها 
البالد  بها  التي متر  اله�سة  للفئة 

جراء تف�سي فريو�س كورونا .
املن�سق  عيوة  بن  علي   دعا 

املجتمع  لفعاليات  اجلهوي 
جميع  ال�رشقي  باجلنوب  املدين 
بواليات  اخلوا�س  امل�ستثمرين 
ورقلة ، مترنا�ست ، ادرار ، ب�سار 
وتنظيم  التجند  اىل  تيندوف   ،
مبادرات خريية توفري املوؤونة و 
العائالت   لفائدة  الطبية  املواد 
نار  حتت  ترزح  التي  املعوزة 
جتاوز  من  لتمكينها  الفقر  

بها  متر  التي  ال�سعبة  املرحلة 
البالد جراء تف�سي فريو�س كورونا 
القاتل ومن ثم م�ساعدة العائالت 
لتفادي  منازلها  املكوث يف  على 

انت�سار هذا الداء الفتاك .
من جهة ثانية فقد ثمن بن عيوة 
علي املجهودات اجلبارة املبذولة 
اإىل  للوقوف  الدولة  طرف  من 
خا�سة  اجلزائري  ال�سعب  جانب 

القاطنني  باأولئك  تعلق  ما 
اأين  النائية و املعزولة  باملناطق 
نار  خط  حتت  غالبيتهم  يرزح 
ال�سدد  ذات  يف  موؤكدا   ، الفقر 
لردع  احلديدية  الدولة  قب�سة  اأن 
املحتكرين و امل�ساربني باأ�سعار 
ال�رشيعة  االإ�ستهالكية  املواد 

التلف ال ينكرها اإال جاحد .
جناة ،ح 

 مطالب بايفاد جلنة حتقيق وزارية 
لكا�ضنو�س ورقلة
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ح�شان عمر ملكاوي /
كاتب اأردين – مقيم يف 

�شلطنة عمان

بلد  الغالية   اجلزائر  اأن  �شك  وال 
اأروع  �رضبت  �شهيد  املليون 
واأقول  ذلك،  يف  االأمثلة  واأعظم 
من  ونعي�شه  ن�شهده  ما  ظل  يف 
اجتاحت  التي  كورونا  جائحة 
ال�شالمة  اهلل  ون�شال  العامل، 
يف  اجلهود  بكافة  ونعتز  للجميع، 
اأن بع�ض  حماربتها فاإننا ال نن�شى 
تزيد  �شعبه  ظروفا  تعي�ض  الدول 
من �شعوبة اجلائحة عليها، وذلك 
دعمها  االأولويات  اأوىل  من  يجعل 
وخا�شة  املتاحة   ال�شبل  كافة  يف 
�شتبقى  التي  احلبيبة،  فل�شطني 
هي  ق�شيتنا االأوىل ونب�ض قلوبنا، 
باالأرواح  نفديها  مقد�شة  واأر�شا 
ي�شادف  انه  نن�شى  وال  واملهج،  
يوم  ذكرى  مار�ض   30 تاريخ  يف 
االأر�ض الفل�شطيني، عندما �شطر 
ال�شعب اأروع االأمثلة يف االنتفا�شة 
القرار،  واإلغاء  الهدف  وحتقيق 
واأر�شا  �شعبا  فل�شطني  ونقول 
وم�شدر  القلب  يف  هي  وقيادة  
الفخر واملجد ولها عظيم التحية 
بو�شعنا  ما  كل  ونبذل  واالإجالل،  
لدعمها  وفك اأ�رضها، واهلل ن�شال 
اأن يفك القيد عنها  ويرفع البالء 

والوباء عنا جميعا.
كورونا،  جائحة  ظل  يف  واأقول 
االأزمة  حتويل  هو  االنت�شار  والأن 

فاإنني  جناح،  وق�شة  فر�شة  اإىل 
التكامل  بعنوان  مقاال  ن�رضت 
بالوحدة والوحدة بالتكامل، وذلك 
االأردن   / ال�شاعة  مدار  موقع  يف 
 2020 مار�ض   29 بتاريخ  وذلك 
وتاليا ن�ض املقال، واهلل ا�شاأل اأن 

يجد �شداه ويحقق ما نرجوه.
يف ظل ما تعانيه االأمة والعامل من 
اىل  باالإ�شافة  والتي  كورونا  اأزمة 
فاإنها  للب�رضية  ال�شحي  تهديدها 
اأحدثت و�شوف حتدث املزيد من 
االآثار يف جميع املجاالت وخا�شة 

االقت�شادية
و�شنجد �شيناريوهات كثرية وقفز 
وت�شاعد اقت�شادي للبع�ض وانهيار 

اأو تراجع اقت�شاديات اأخرى، مما 
يف  تغري  ويخلق  االأوراق  يخلط 
�شعي  خالل  من  القوى  موازين 
اال�شتحواذ  اإىل  االأقطاب  بع�ض 
وا�شح  تغري  و�شنجد  وال�شيطرة 
بني  التجاري  التبادل  ميزان  يف 
خا�ض  نوع  من  و�شباق  الدول 
والبيولوجيا  ال�شحة  عامل  يف 
والزراعة واالأمن الغذائي وحماية 
الت�شلح  ح�شاب  على  امل�شتهلكني 

الع�شكري واأمور اأخرى.
ومن املعلوم اأن الرثوات الطبيعية 
والزراعية  واملائية  واملالية 
 ...... والعالجية  وال�شياحية 
ومن  الدول  بني  وتتفاوت  تتنوع 

بالوحدة  التكامل  فان  هنا 
ال�شبل  اأف�شل  بالتكامل  والوحدة 
ملواجهة احلدث، وانه من املهم 
م�شرتك  ب�شكل  العمل  مبكان 
والعامل  عام  ب�شكل  الب�رضية  بني 
خا�ض  ب�شكل  واالإ�شالمي  العربي 
لتبني بع�ض االأمور التي حتتاج كل 
املوىل  �شاء  وان  مقال  اإىل  منها 
االآن  ونقوم  الحقا  ذلك  يف  نكتب 

بذكرها ب�شكل �رضيع وب�شيط
الدعوة  العربية  اجلامعة  1-تبني 
وعاملي  اأممي  اجتماع  اإىل 
كافة  يف  كورونا  اأزمة  اأثار  لبحث 
طرح  يف  والت�شارك  املجاالت 
احللول واأ�شاليب املعاجلة واليات 

�رضر  االأكرث  للدول  التعوي�ض 
واالإمكانيات  الكفاءة  وحت�شني 
ال�شحية والدعم مب�شاريع تنموية 
الكفاءة  وحت�شني  وت�شغيلية 

واالأو�شاع االقت�شادية ......الخ
2-اأن تتبنى اجلامعة العربية فكرة 
وجود هيئة تعنى باالأمن الغذائي 
والرثوة الزراعية التي �شتكون هي 
الفي�شل والنقطة االأهم واملقيا�ض 
املراحل  يف  االأوىل  وال�رضورة 
الهيئة  وجود  ظل  ويف  القادمة 
من  اال�شتفادة  املمكن  من  فانه 
املزايا واالإمكانيات املتاحة لكل 
باالإمكانيات  الت�شاركية  الن  دولة 
احلاالت  هذه  مثل  يف  وامليزات 
حتقق التكامل و�شد االحتياجات.
عام  ب�شكل  العامل  يتبنى  3-اأن 
خا�ض  ب�شكل  العربي  والعامل 
اآليات  اإيجاد  و  االهتمام  زيادة 
دعم وا�شتمرار وتطوير ملنظمات 
التي  خا�شة  املدين  املجتمع 
وحماية  وال�شحة  بالزراعة  تعنى 
واأنني  دولة،  كل  يف  امل�شتهلك 
امل�شتهلك  حماية  اأن  هنا  اأو�شح 
اأطراف  لثالثة  حماية  هي 
 - التاجر   اأو  ال�شانع   - املعادلة 
املنتج اأو اخلدمة م�شتهلك املنتج 

اأو م�شتخدم اخلدمة –
اإىل  اأعادت  كورونا  4-جائحة 
على  ال�شوء  ت�شليط  االأذهان 
وخا�شة  العلمي  البحث  اأهمية 
زيادة  و�رضورة  ال�شحي  باجلانب 
املخ�ش�شات  ورفع  االهتمام 

الدول  كل  اأدعو  وهنا  الغاية  لهذه 
اإىل مراعاة ذلك، واأي�شا حبذا لو 
يتم اإن�شاء هيئة عربية متخ�ش�شة 
توفري  وبالتايل  العلمي  للبحث 
الكفاءات  لتجميع  مظلة  
كافة  يف  الب�رضية   والطاقات  
املجاالت وتوفري �رضورات العمل 
و �شبل النجاح والدعم وفق ت�شور 

واأهداف م�شرتك.
مدى  كورونا  جائحة  ك�شفت    -5
احلاجة اإىل وجود �شناديق وطنية 
وقد  اخلزينة  لدعم  اأو  لالزمات 
بعنوان  مقال  بكتابة  ت�رضفت 
اخلزينة  لدعم  وطني  �شندوق 
يف  ال�شاعة  مدار  موقع  يف  ن�رض 
 2020 مار�ض   28 بتاريخ  االأردن 
الإن�شاء  ت�شور  يطرح  مقال  وهو 
مع  تنفيذه  وممكن  �شندوق 
دولة  لكل  الواقع  وح�شب  التعديل 
وجود  او  وجوده  عدم  حالة  يف 
الدول  تلك  يف  م�شابهة  �شناديق 
واأوؤكد اأن فكرة ال�شناديق ت�شتحق 

دوما الدرا�شة
التفكري  اإعادة  املمكن  6-من 
والدرا�شة للخروج باأف�شل النتائج 
حول اإمكانية وجود عملة موحدة 
اأو اآليات للتعامل بالعملة يف الوطن 

العربي.
ويف اخلتام فاإنني اأدعو املوىل عز 
وجل اأن يزيل الهم ويدفع الغم عن 
التوفيق  ويل  اإنه  والب�رضية  االأمة 
بالعمر  كان  واإن  عليه،  والقادر 

بقية يكون حلديثنا بقية.

فل�سطني�حلبيبةويوم�لأر�ضو�أزمةكورونا
حقيقة عندما نكتب ا�شم فل�شطني يظهر  للورق ملعان وبريق  اأكرث من الذهب، وعندما ينطقها الل�شان فهي كع�شل ين�شاب، وعندما 
نذكر �شعبها املرابط وال�شامد واملدافع واملقاوم والذي اآمن اأن االأرواح ترخ�س للوطن؛ فاإننا ن�شعر بالفخر واالعتزاز بهذا ال�شعب، 

وفل�شطني الغالية ت�شتحق كل ما قدمته االأمة من ت�شحيات و�شهداء، ونحن  امة تفتخر بتاريخها  واأجمادها وتقدر ت�شحياتها، 
وخا�شة يف مقاومة اال�شتعمار

حممد خروب/ الراأي 
االأردنية

الذي  كورونا  فريو�ض  اإنه 
الدويل  النظام  بتقوي�ض  عّجل 
بل غري  امُل�شتقر  امُل�شوه وغري 
االألفية  بداية  منذ  امُلتبلور 
ف�شل  بعد  وبخا�شة  اجلديدة، 
على  املحافظة  يف  وا�شنطن 
منذ  العامل  بقيادة  تفردها 
انتهاء احلرب الباردة، على نحو 
االإمربيالية  زعيمة  فيه  بدت 
اإىل  اطماأّنت  وكاأنها  العاملية 
تلك  بعد  يجروؤ  لن  اأحداً  اأن 
التي  الدراماتيكية  االأحداث 
ع�شفت بالقطب الدويل الثاين، 
وال�رضوع يف عملية تقوي�ض غري 
عفوية للقوة الوحيدة يف العامل، 
اإف�شال  اأو  عرقلة  على  القادرة 
ال�رض  اإمرباطورية  هزمية  بل 

االأمريكية.
القلق االأمريكي يتزايد  واإذ بداأ 

يف  بوتني  فالدميري  جناح  بعد 
البائ�ض  العهد  �شفحة  طّي 
و�شول  فاإن  يلت�شني،  ل�شلفه 
اأ�شهَم  ترمب للبيت االأبي�ض قد 
�شمن اأمور اأخرى، يف هّز )ولي�ض 
تقوي�ض( اأُ�ش�ض منظمة التجارة 
الدولية، مبا هي العنوان االأبرز 
اأُ�ش�شها  و�شع  التي  للعوملة، 
ثمانينات القرن املا�شي الثنائي 
االإمربيايل االأمريكي/الربيطاين 
بعد  وبخا�شة  وثات�رض،  ريغان 
تلك  قواعد  )ترمب(  اإطاحته 
املنظمة التي هي نتاج االأفكار 
النيوليربالية  وال�شيا�شات 
ت  ُفر�شَ التي  امُلتوّح�شة 
عن  ناهيك  العامل،  دول  على 
احلمائية التي يتبّناها واحلروب 
اأكرث  على  �شّنها  التي  التجارية 
ال�شني  دولة، ويف مقدمتها  من 
مثل  اأخرى  راأ�شمالية  ودول 
اأمريكا  ودول  واملك�شيك  كندا 
�شيا�شة  وانتهاجه  الالتينية، 

وجتارية،  اقت�شادية  عقوبات 
كورونا  جائحة  االآن  لتاأتي 
)اإىل  و�ضيرافقها  رافقها  وما 
على  الب�رضية  انت�شار  حني 
من  اخلطري(  الفريو�ض  هذا 
ا  توّترات وانق�شامات وخ�شو�شً
دول  لدى  ُمفرطة  اأنانية  بروز 
كربى وغنّية، كثرياً وطوياًل ما 

�شدعت روؤو�شنا باحلديث عن 
االإن�شان  وحقوق  الدميقراطية 
واالأمرا�ض،  التلّوث  ومكافحة 
فاإذا بها تتنّكر لكل تلك الرّتهات 
حدودها،  وتغلق  املوؤ�شَطرة 
ل�شالح  اأزالتها  انها  قيَل  التي 
عن  ومتتنع  االأوروبية(  )الهوية 
لـ)�رُضكائها(.  العون  يد  مّد 

جاءت كلمات الرئي�ض ال�رضبي 
تعبري  واأدّق  كاأبرز  فوتي�شيت�ض 
عن خواء كل ما ت�شّدق به قادة 
وحتديدا  االأوروبي  االحتاد 
املانيا وفرن�شا، عندما و�شف 
والت�شامن  العاملي  الت�شامن 
ُخرافية  »ق�شة  باأنه  االأوروبي 
النقاب  كا�شفاً  الورق«،  على 
و�شغوط«  »تعليمات  عن 
على  االأوروبية  املفو�شية 
فرمانات  واإ�شدارها  بالده، 
حتول دونها و�رضاء اأي ب�شاعة 
ال�شني،  من  م�شتورَدات  اأو 
ت�شرتيها  اأن  �رضبيا  على  بل 
االحتاد  دول  من  ح�رضياً 
وقعت  وعندما  االأوروبي، 
اجلائحة قالت لهم املفو�شية: 
اإياه«،  نبيعكم  ما  لدينا  »لي�ض 
طريقة  �شيجد  اأّنه  ُمتوعداً 
)على  �شكراً  لهم  ليقول  اأخرى 
يقول  كما  ولي�ض  الـ»ال�شيء«( 
كرئي�ض  كلمات  من  اليوم 

دبلوما�شية ُمهذبة.
الفعل  رّد  االأثناء  يف  يح�رض 
االأملاين على )قر�شنة( الرئي�ض 
االأمريكي، عندما حاول اإغراء 
اأملانية  ادوية  �رضكة  مدير 
�شهرية ببيعه حق اإنتاج وت�شويق 
ملعاجلة  ُمبتكرة  لقاحات 
»اأملانيا  كورونا..  فريو�ض 
االأملان.  قالها  للبيع«  لي�شت 
مر�ّشح  كهذا  غا�شب  كالم 
للتحّول اإىل خطوات واإجراءات 
�شيا�شية ذات اأبعاد، قد تتدحرج 
ا�شطفافات جديدة،  بلورة  اإىل 
ميكنها اأن توؤ�ش�َض ل�شكل جديد 
من نظام دويل جديد لن تكوَن 
راأ�شه بل مت�شاوية  اأمريكا على 
وبالتاأكيد  مت�شاويني،  بني 
االأوروبي  االحتاد  �شيكون 
بعد  وبخا�شة  �شحاياه،  اأول 
وتقوي�ض  منه  بريطانيا  خروج 
»الربيك�شت«...  تداعيات 

بع�ض دعائمه.

وجهة نظر
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رت�شرب،  رو�شتو  �أدخل 
للمنتخب  �ل�شابق  �حلار�س 
ونادي  �لقدم  لكرة  �لرتكي 
�لإ�شباين،  بر�شلونة 
ثبوت  بعد  �مل�شت�شفى 
كورونا  بفريو�س  �إ�شابته 
�مل�شتجد، ح�شب ما �أفادت 
زوجته عرب مو�قع �لتو��شل 
ون�رشت زوجة رت�شرب �شورة 
�ل�شخ�شي  ح�شابها  عرب  له 
و�أرفقتها  »�إن�شتغر�م«،  يف 
يف  »رو�شتو  بالقول: 
ت�شخي�س  بعد  �مل�شت�شفى 
كورونا..  بفريو�س  �إ�شابته 
بعد  �شدمة  حالة  يف  نحن 
�لعو�ر�س  تطورت  �أن 
كل  كان  بينما  ب�شكل �رشيع 
هذه  طبيعيا.  يبدو  �شيء 
�أوقات حرجة و�لأمر �شعب 

�أنها  �إىل  جد�«و�أ�شارت 
و�بنها  �بنتها  مع  خ�شعت 
نتيجتها  جاءت  لفحو�س 

�شلبية.
�لبالغ  �حلار�س  و�كت�شب 
حاليا،  عاما   46 �لعمر  من 
يف  كبرية  عاملية  �شهرة 
�شاهم  عندما   ،2002 �لعام 
�ىل  بالده  منتخب  بقيادة 
له يف  نتيجة  �أف�شل  حتقيق 
تاريخ م�شاركاته يف نهائيات 
باحللول  �لعامل،  كاأ�س 
�لفوز  خالل  من  ثالثا 
منتخب  على   2-3 بنتيجة 
كانت  �لتي  �جلنوبية  كوريا 
مع  �ل�شت�شافة  تت�شارك 
�ليابان وعرف »�لأخطبوط« 
كما يطلق عليه �لعديد من 
�جل�شدية  ببنيته  ع�شاقه، 

�لطويل  و�شعره  �لقوية 
بو�شع  و��شتهر  �لأجعد، 
حتت  �للون  �أ�شود  م�شحوق 
تركيز  لت�شتيت  عينيه 

خ�شومه.
�ألو�ن  عن  ريت�شرب  ود�فع 
�أبرزها  تركية  �أندية  عدة 

وب�شيكتا�س،  فرنبخ�شه 
مع  ق�شرية  جتربة  وخا�س 
 2004 عامي  بني  بر�شلونة 
يف  بروزه  بعد  و2006 
و�عتزل عامل  �لعامل.  كاأ�س 
عام  �مل�شتديرة  �ل�شاحرة 

.2012

من  �لأملانية  �لكرة  تعاين 
هو  كما  تام،  ركود  فرتة 
�لدوريات  بقية  يف  �حلال 
�لكربى،  �خلم�س  �لأوروبية 
ب�شبب تف�شي فريو�س كورونا 
ر�بطة  وقررت  �مل�شتجد 
تعليق  �لأملانية،  �لقدم  كرة 
�لبوند�شليجا  م�شابقتي 
ودوري �لدرجة �لثانية حتى 2 
�أفريل �ملقبل، قبل �أن تو�شي 
با�شتمر�ر فرتة �لتوقف حتى 

نهاية �ل�شهر ذ�ته.
م�صري جمهول 

حول  �لغمو�س  ي�شيطر   
�حلايل،  �ملو�شم  م�شري 
حول  �لتكهنات  لتزد�د 
�ل�شيناريوهات �ملحتملة، يف 
�لإ�شابة  حالت  تز�يد  ظل 
خمتلف  يف  كورونا  بفريو�س 
د�خل  �جتاه  وهناك  �لبلد�ن 
ب�رشورة  �لبوند�شليغا  �أندية 
�جلاري  �ملو�شم  ��شتكمال 
�ملغلقة،  �لأبو�ب  خلف 
من  �ملزيد  تكبد  لتفادي 
�خل�شائر �ملالية �أما �ل�شيناريو 
�لأكرث �رشًر� يكمن يف �تخاذ 
�لر�بطة قر�ًر� �شادًما باإلغاء 
�ملو�شم �حلايل، لكنه يتوقف 
يف  �لو�شع  تطور  مدى  على 

�لأ�شابيع �لقليلة �ملقبلة.
حمرقة اأموال 

 حال �لذهاب لل�شيناريو �لأول 
�جلاري  �ملو�شم  با�شتكمال 
فاإن  �جلماهري،  ح�شور  دون 
يف  �ملتبقية  �لت�شع  �جلولت 
�لبوند�شليغا �شتلعب يف �شمت 

مطبق خلف �لأبو�ب �ملغلقة 
لكن هذ� �خليار �شيت�شبب يف 
خ�شارة كل فريق �إير�د�ت يبلغ 
يورو  مليون   6.6 متو�شطها 
�ملباريات  تلك  خو�س  حال 
�أما  �جلماهري  غياب  يف 
حال تطبيق �ل�شيناريو �لثاين 
�لأندية  فاإن  �ملو�شم،  و�إلغاء 
مليون   750 حو�يل  �شتخ�رش 
يورو  مليون   330 منها  يورو، 
�لتلفزيوين  �لبث  عو�ئد  من 
فقط وقد يوؤدي هذ� �خليار 
يف  �لأندية  بع�س  دخول  �إىل 
قدرتها  لعدم  مظلم،  نفق 
�خل�شائر  تلك  تعوي�س  على 

�ل�شخمة.
 

اخلا�صر الأكرب
 

ياأتي بايرن ميونخ على ر�أ�س 
قائمة �لأندية �ملت�رشرة من 
�ملو�شم  ��شتكمال  �شيناريو 
جماهريي،  ح�شور  دون 
 6 �شي�شت�شيف  لأنه  نظًر� 
د�خل  �لأقل  على  مباريات 
يف  �شو�ء  �أرينا،  �أليانز  ملعب 

�لأبطال  دوري  �لبوند�شليغا، 
كاأ�س  نهائي  ن�شف  �أو 

�أملانيا.
�لنادي  �ملتوقع خ�شارة  ومن 
�لبافاري 2.7 مليون يورو يف 
بالتايل  ليخ�رش  مبار�ة،  كل 
مليون   16.2 عن  يقل  ل  ما 
�ملو�شم  نهاية  حتى  يورو 
ياأتي  دورمتوند  بورو�شيا  �أما 
 5 لتبقي  �لثانية  �ملرتبة  يف 
ملعبه،  على  فقط  مباريات 
�لبوند�شليغا،  يف  جميعها 
بني  ما  خ�شائره  لترت�وح 
يورو  مليون   15 �إىل   12.5
تقا�شم  �ملتوقع  من  �أنه  كما 
و�آينرت�خت  مون�شنجالدباخ 
�لثالثة  �ملرتبة  فر�نكفورت، 
�ملقدرة  �خل�شائر  قائمة  يف 
بنحو 10 ماليني يورو، لتبقي 
4 مباريات مبلعب كل منهما 

هذ� �ملو�شم.
ذيل  يف  بادربورن  ياأتي  فيما 
 4 �شيخو�س  �إذ  �لقائمة، 
حتى  �أر�شه  على  مباريات 
ليخ�رش  �ملو�شم،  نهاية 

مليوين يورو ب�شكل عام.

الثالثاء 31 مار�س  2020  املوافـق  ل 06 �صعبان  1441ه 08كوروناملف

موقع كوورة

حممد �صالح

�مل�رشي  �لفرعون  يظهر  مل 
ليفربول،  جنم  �شالح،  حممد 
كثرًي� طو�ل فرتة �لعزل �ل�شحي، 
له  �شورتني  بن�رش  �كتفى  حيث 
على  �ل�شخ�شي  ح�شابه  عرب 
يجري  وهو  ظهر  �إذ  �إن�شتجر�م، 
وعلق  �لبدنية،  �لتدريبات  بع�س 
قائال »�لعمل من �ملنزل«ويتدرب 
لعبو ليفربول يف منازلهم �شاأنهم 
�لقدم  كرة  لعبي  معظم  �شاأن 
�أجل  من  وذلك  �لعامل،  حول 
�حلفاظ على لياقتهم �لبدنية كما 
ظهر �شالح مرة �أخرى يف مقطع 
�حل�شاب  ن�رشه  ق�شري  فيديو 

»تويرت«،  عرب  لليفربول  �لر�شمي 
ولعبو  �لفني  طاقمه  فيه  قدم 
�لفريق �لأول و�ل�شباب و�ل�شيد�ت 
عما  �لعامل  لأطباء  �شكر  ر�شالة 
فريو�س  مو�جهة  يف  يقدموه 
�لفيديو  يف  �شالح  وقال  كورونا 
على  »ن�شكركم  بالعربية:  باللغة 
جمهود�تكم  ونقدر  م�شاعدتكم، 

لنا«.
ريا�س حمرز

ريا�س  �ل�شحر�ء  حمارب  �أما 
�شيتي،  مان�ش�شرت  جنم  حمرز، 
فكان ظهوره �لأول يف فرتة �لعزل 
من خالل مقطع فيديو ن�رشه عرب 
ووجه  »�إن�شتجر�م«،  على  ح�شابه 
لالأ�شخا�س  ر�شالة  خالله  من 
حول �لعامل وقال حمرز: »ر�شالة 

مهمة، ��شتمع لل�شلطات �ل�شحية 
»من  �ملنزل«و�أ�شاف:  يف  و�بق 
من  �لنا�س  �أ�شعف  حماية  �ملهم 
�لنظر  بغ�س  �لفريو�س،  خماطر 
�ل�شحية،  وحالتهم  �أعمارهم  عن 

�عنت  �جلميع،  على  خطرة  فهي 
بنف�شك«.

مع  �لتفاعل  حمرز  قرر  كما 
لتلقي  جاهزيته  و�أكد  متابعيه، 

بع�س �لأ�شئلة و�لرد عليها.

�أيهما  كان  �لأ�شئلة  �شمن  ومن 
�أم بر�شلونة؟  يف�شل ريال مدريد 
وما  �شيتي(،  )مان�ش�شرت  فاأجاب 
�للعبة �لأف�شل بالن�شبة له بي�س �أم 
فيفا؟ فاأجاب )فيفا بالطبع(، �أما 
�ل�شوؤ�ل �لثالث فكان خا�س بلعبة 
ر�فائيل  يف�شل  و�أيهما  �لتن�س 
ديوكوفيت�س،  نوفاك  �أم  ناد�ل 

فاأجاب )روجري فيدرر(.
اأ�صرف حكيمي

�أ�رشف  �ملغربي  �لأ�شد  �أما 
حكيمي، جنم بورو�شيا دورمتوند 
مع  �لتحدي  فقبل  �لأملاين، 
�ل�شابق  زميله  يورنتي  ماركو�س 
�أتلتيكو  وجنم  مدريد،  ريال  يف 
�لتحدي  وكان  �حلايل  مدريد 
�شديقتيهما  �إ�شناد  عن  عبارة 

�شقف  يف  باملاء  ممتلئ  لكوب 
�ملنزل عن طريق �لع�شا.

من  فكان  �لثاين،  �لظهور  �أما 
�لتدريبات  بع�س  �أد�ئه  خالل 
ن�رش  حيث  منزله،  يف  �لبدنية 
»ل  عليه:  وكتب  فيديو  مقطع 

تتوقف عن �لعمل �أبًد�«.
حكيم زيا�س

�لتقرير  هذ�  يف  �لأخري  �لالعب 
�لآخر حكيم  �لأ�شد �ملغربي  هو 
�أم�شرتد�م،  �أياك�س  جنم  زيا�س، 
عرب  كثرًي�  يظهًر�  مل  و�لذي 
�لجتماعي  �لتو��شل  من�شات 
زيا�س  وظهر  �لعزل  فرتة  خالل 
ون�رش  »�إن�شتجر�م«  موقع  عرب 
»طاجني«  يح�رش  وهو  له  �شوًر� 

وهي �أكلة مغربية �شهرية.

ت�صبب فريو�س كورونا امل�صتجد يف تعليق م�صابقات كرة القدم حول العامل، وا�صتغل الالعبون واملدربون فرتة التوقف 
يف القيام ببع�س الأن�صطة، اإىل جانب اللتزام بالربنامج التدريبي املو�صوع لهم مبنازلهم ويف �صل�صلة من التقارير، 

ي�صلط »« ال�صوء على حياة جنوم كرة القدم حول العامل، طوال فرتة جتميد الن�صاط الريا�صي التقرير الأول مت اإلقاء 
ال�صوء فيه على حياة غاريث بيل وزين الدين زيدان من ريال مدريد، بجانب لوي�س �صواريز واإيفان راكيتي�س من 

بر�صلونة ويف التقرير الثاين، ي�صتعر�س »« حياة بع�س النجوم العرب املحرتفني، يف اأوقات العزل.

الالعبون العرب يف العزل

حمرزيت�صامنو�صالحيتدربوحكيمييقبلالتحدي

الدوري الأمريكي للمحرتفني

العبرابعيعلنتعافيهمنكورونا

�شمارت،  ماركو�س  �أعلن 
�شلتيك�س،  بو�شطن  لعب 
�لدوري  �أندية  �أحد 
للمحرتفني  �لأمريكي 
�أم�س  �ل�شلة،  لكرة 
من  تعافيه  �لثنني، 
كورونا  بفريو�س  �لإ�شابة 
مل  �أنه  موؤكد�  �مل�شتجد، 

يعد ي�شعر باأي �أعر��س.
�لذي  �شمارت،  وقال 

�أ�شيب بفريو�س »كوفيد-
عرب  �أيام،   10 قبل   »19
»تويرت«:  يف   ح�شابه 
من  يومني  قبل  »�شفيت 
يل  �أكدت  لقد  كورونا، 
يف  �ل�شحية  �ل�شلطات 
هذ�  ما�شات�شو�شت�س 
»�شكر�  �لأمر«و�أ�شاف 
لكم جميعا على ر�شائلكم 
و�أقول  و�شلو�تكم، 
بهذ�  �مل�شابني  جلميع 
تقومو�  ل  �لفريو�س. 
لنبقى  خماطرة،  باأي 

متحدين من خالل �لبقاء 
هو  متباعدين«و�شمارت 
يد�فعون  لعبا   14 �أحد 
عن �ألو�ن �أندية يف �لدوري 
للمحرتفني،  �لأمريكي 
كورونا،  بفريو�س  �أ�شيبو� 
جنم  �أ�شهرهم  ومن 
كيفن  نت�س،  بروكلني 
و�لفرن�شي  دور�نت، 
ودونوفان  غوبري،  رودي 
ميت�شل من يوتا جاز وكان 
�أعلنا  وميت�شل،  غوبري 
من  �أي�شا  �شفائهما  عن 

�لأ�شبوع  �لفريو�س  هذ� 
�شفاء  غد�ة  �ملا�شي، 
كري�شتيان  هو  �آخر  لعب 
ديرتويت  من  وود 

بي�شتونز.
�لوليات  يف  و�شجلت 
�ملتحدة �أكرث من 142 �ألف 
كورونا،  بفريو�س  �إ�شابة 
بحياة  �لفريو�س  و�أودى 
وذلك  �شخ�شا،   2489
بح�شب �إح�شائية ن�رشتها 
جامعة جونز هوبكينز�أول  

�أم�س �لأحد.

تقرير 

كورونايحرقاأموالاأنديةالبوند�صليغا

بكوروناي�صابالرتكياملرمىحرا�صةاأ�صطورة
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ANEP N°:  0023الو�شط:2020/03/30



�إبر�هيم �إ�سماعيل مطر 
مدير ق�سم �لإعالم 
�للكرتوين و�ملرئي  
مبفو�سية �ل�سرى 

ق�س�ص موؤملة يعي�سها 
�أهايل �لأ�سرى 
�لفل�سطينيني

�أكرث من  ومنعهم من �رش�ء   
�لكانتينا،  عرب  �صنًفا   140
�حلاجيات  هذه  بني  ومن 
�رش�ئها  منع  جرى  �لتي 
�لتعقيم  و�أدو�ت  �ملنظفات 
�إىل  �ل�صابون.  �أنو�ع  وبع�ض 
�ل�صجون  م�صلحة  �إد�رة  �أن 
تع�صفية   �إجر�ء�ت  �تخذت 
فقد  �القتحامات  حيث  من 
�لتفتي�ض  وحد�ت  �قتحمت 
و�أجرت  "جلبوع"،  �صجن 
ومن  ��صتفز�زية،  تفتي�صات 
�ملتوقع �أن تتو��صل مثل هذه 
�ملد�همات يف �الأيام �ملقبلة 
ومن  �ل�صجون.  خمتلف  يف 
�لتع�صفية  �الإجر�ء�ت  �صمن 
منع �أي تنقالت بني �ل�صجون 
الأ�صباب  حتى  و�الأق�صام 
توقفت  كما  ومهمة،  طارئة 
باالأ�رشى  �الهتمام  عملية 
تاأجيل  وجرى  �ملر�صى، 
�لفحو�صات  من  �ملئات 
و�لعمليات  �لطبية 

�جلر�حية.

لي�ست هذه �ملرة �لأويل

�الأ�رشى   حياة  �صهدت  فقد 
وحقائق  ومعاناة  ق�ص�ض 
�لفل�صطينيون  يعي�صها 
يوميا  �عتقالهم  يتم  �لذين 
د�ئم  ب�صكل  بهم  و�لتنكيل 
وتعذيبهم،  �أ�صري�ت و�أمهات 
�ل�صن  يف  وكبار  و�أطفال 
وحمكوميات   عالية ظاملة 
عن  يد�فعون  الأنهم  فقط، 
فقد  �ملحتلة.  �أر�صهم 
�صيا�صة  �الحتالل  مار�ض 
�الإد�ري،  و�العتقال  �لعزل 
�لزيار�ت  من  و�حلرمان 
غر�مات  وفر�ض  و�لتعليم، 
مالية و"كانتينية"، و�لتفتي�ض 
وم�صادرة  للغرف،  �ليومي 
ملنع  بلغت  ممتلكاتهم، 
�يل  باالإ�صافة  �صنفا   140
حماكمة  من  �حلرمان 
عادلة.  حيث �تبعت �صلطات 
�صيا�صة  ا،  �أي�صً �الحتالل، 
وذلك  �لطبي،  �الإهمال 
�لفح�ض �لطبي  �إجر�ء  بعدم 
�ل�صامل لالأ�رشى، و�ملماطلة 
مر�صهم،  ت�صخي�ض  يف 
فح�ض،  دون  �لدو�ء  وو�صف 
و��صتخد�م �الأ�رشى كتجارب 
على �الأدوية �مل�صنعة د�خل 
�الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  دولة 
�إ�صافة �إىل �لظروف �ل�صحية 
و�الأق�صام،  للغرف  �ل�صيئة 

�صحية  عيادة  توفر  وعدم 
و�هية   بحجج  لالأ�رشى، 
وتعقيد�ت �أمنية وعدم  وعند 
تكون  خا�صني  �أطباء  توفري 
تغطية نفقاتهم من �الأ�رشى، 
هذه  عن  �أ�صفر  �لذي  �الأمر 
من  عدد  وفاة  �ل�صيا�صة؛ 
�الأ�رشى و�حتجاز جثامينهم، 
و�صل  �أن  �إىل  تويف  حيث 
عدد �ل�صهد�ء  �ال�رشى د�خل 
حتى  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صجون 
�آخرهم   222 �يل   2019 �لعام 
بارود  فار�ض  �الأ�صريين  وفاة 
وتدهور  دياك  �أبو  و�صامى 
�الأو�صاع �ل�صحية لـ 15 �أ�صرًي� 
عن  ناهيك   ، �لرملة  مب�صفى 
�الأو�صاع �ل�صحية لالأ�صري�ت، 
�إ�رش�ء  �الأ�صرية  وبخا�صة 

�أغذية  وتقدمي  جعابي�ض؛ 
منتهية �ل�صالحية لالأ�صري�ت، 
�صجن  �إد�رة  به  قامت  كما 
جلنة  ت�صكيل  ومنذ  �لد�مون 
عن  �الإعالن  وبعد  �أرد�ن، 
�العتد�ء�ت  تو�كبت  خطته، 
�ل�صجون،  يف  و�القتحامات 
�الحتالل  قو�ت  �قتحمت  �إذ 
�لنقب  "عوفر"و�صجن  �صجن 
�ل�صحر�وي و�صجن ع�صقالن 
على  و�عتدت  و�صجن رميون 
�الأ�رشى، و�أ�صيب حو�يل 150 
�أ�صرًي� ما بني ك�صور ور�صا�ض 
برتكيب  وقامت  مطاط 
�أجهزة ت�صوي�ض و�أجهزة توؤثر 
و�لتلفزيون،  �لر�ديو  على بث 
�نقطاعها   �إىل  �أدى  ما 
كامري�ت  بت�صغيل  وقامت 

�لتي  �ل�صجون  د�خل  مر�قبة 
�الأ�صري�ت  فيها  تتو�جد 
و�تبع  ه�صارون.  ك�صجن 
�الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صيا�صة 
عن�رشية  ت�رشيعات  �صن 
�لفل�صطينيني،  �الأ�رشى  �صد 
�لت�رشيعات  هذه  �أبرز  وكان 
�لعاميني  خالل  �صدر  ما 
على  و�لتمهيد  �ملا�صيني، 
ين�ض  �لذي  �لقانون،  م�رشوع 
�الأ�رشى  بع�ض  حرمان  على 
ر�صالة  وكانت  �لزيار�ت.  من 
�ل�صجون  د�خل  من  �الأ�رشى 
�لفقد  و�صايا  حتمل  �لتى  و 
�صنو�ت  �عتربوها  حيث 
ح�صار  ظل  يف  وبعاد  فقد 
مل  و�لذي   �لقاتل،  �لكورونا 
�إال  �لعامل  هذ�  يف  دولة  تبق 

�صجنائها  عن  �أفرجت  وقد 
قو�ت  �أن  حتى  و�أ�رش�ها، 
�أقرت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 
وبد�أت �الإفر�ج عن �صجنائها 
�ملجرمني، غري �أنها �أظهرت 
جديد  من  عن�رشيتها  
�ملقاومة  �أ�رشى  فا�صتثنت 
هذه  من  �لفل�صطينية 
�الإفر�جات وقد �صبق و�أطلقت 
وجلنة  حقوقية  موؤ�ص�صات 
و�صهاد�ت  �الأحمر   �ل�صليب 
حتذير�ً  حمررين   �أ�رشى 
�الإ�رش�ئيلية  �ل�صجون  باأن 
مثالياً  ومك�ناً  خ�صبة  بيئة 
و�الأوبئة،  �الأمر��ض  النت�صار 
ب�صبب قلة �لتهوية و�مل�صاحة 
و�الأق�صام،  للغرف  �ل�صغرية 
مع  يتنا�صب  ال  بدوره  �لذي 
لالأ�رشى  �لكبري  �الكتظاظ 

د�خل �ل�صجون.
 

وهنا لنا وقفة

دورهم   و  �لقر�ر  ل�صناع 
�ملهم و�ملوؤثر ب�صكل كبري يف 
�لفل�صطينيني،  �الأ�رشى  ملف 
�لقيادة   وبخا�صة 
بالرئي�ض  ممثلة  �لفل�صطينية 
حممود عبا�ض  وموؤ�ص�صاتها 
�لفل�صطينية،  و�لف�صائل 
ي�صع  �أن  ي�صتطيع  فاجلميع 
خطة �إ�صرت�تيجية دبلوما�صية 
الإعادة بناء منظومة �لعمل يف 
و�نت�صار  �ل�صعب  �لو�صع  ظل 

�مل�صتجد   كورونا  فايرو�ض 
�الأ�رشى  حياة  علي  وخطره 
�بتد�ًء  �ل�صن  كبار  وخا�صة 
�لدبلوما�صية  تفعيل  من 
�خلارجية  وز�رة  �لرقمية يف 
وذلك  �الأ�رشى،  ملف  لدعم 
�ختيار  �إىل  باال�صتناد 
خلق  على  �لقادرة  �لكفاء�ت 
وحتالفات  عالقات  �صبكة 
للموقف  ود�عمة  قوية 
يف  �ل�صيا�صي  �لفل�صطيني 
حيث  �لدولية،  �ملوؤ�ص�صات 
معاناة  �إبر�ز  باإمكانهم 
�لر�أي  وجذب  �الأ�رشى 
�لعاملي؛ ما قد ي�صكل حركة 
ت�صامن دويل لق�صيتهم.  كما 
�ل�صفار�ت  دور  تفعيل  يجب 
�خلارج،  يف  �لفل�صطينية 
وتعاون  �جلاليات،  ودور 
بد�خلها  �ملوجودة  �لدول 
ا  و�أي�صً �لق�صية،  هذه  لدعم 
بالو�صائل  �ال�صتعانة  ميكن 
�الإعالمية �ملحلية و�لعربية 
�الأ�رشى،  �صوت  الإي�صال 
�لت�صامن  حركات  وتفعيل 
حال  هو  كما  معهم  �لدويل 
�الإعالم �جلز�ئري �لذى مل 
يتو�نى لو للحظة �ال و�لن�رش 
وجمالته  �صحفه  عرب 
�ليومية و�ال�صبوعية بالرغم 
من ت�صليط �الإعالم �لعاملي 
علي �لوباء �ملنت�رش عامليا 

.
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�لذين يق�سون �سنو�ت طويلة يف �سجون �لحتالل و�سط ظروف �سعبة جد�. ويف ظل �ل�سجون �لإ�سر�ئيلية �لتى ت�سكل  بيئة خ�سبة ومكانًا مثاليًا 
لنت�سار �لأمر��ص و�لأوبئة، �أن �لحتالل قبل وبعد �نت�سار جائحة كورونا، مل يقدم �أدنى �هتمام يف حياة �لأ�سرى، ويعر�ص حياتهم للخطر �ل�سديد 

و�لأو�ساع �ل�سعبة  يف ظل �نت�سار فريو�ص كورونا. �أن �إد�رة م�سلحة �ل�سجون منذ �أ�سابيع �تخذت عدد�ً من �لإجر�ء�ت و�لقر�ر�ت، و�أبرزها حرمان 
�لأ�سرى من زيارة ذويهم بحجة وباء كورونا،

ب�سبب قلة �لتهوية و�مل�ساحة

ال�شجون ال�شهيونية بيئة خ�شبة لنت�شار الأمرا�ض والأوبئة

معتقالت  يف  �الأ�رشى  *عدد   
�أ�صري   5000 قر�بة  �الحتالل 

و�أ�صرية 
 *عدد �الأ�صري�ت )44( �أ�صرية. 

قر�بة  �الأطفال  �الأ�رشى  *عدد 
  .)200(

عدد �الأ�رشى �لقد�مى �ملعتقلني 
 )26( �أو�صلو  �تفاقية  توقيع  قبل 
كرمي  �الأ�صريين  �أقدمهم  �أ�صري�ً 
�ملعتقلني  يون�ض  وماهر  يون�ض 
ب�صكل متو��صل منذ عام 1983م. 

على  �لذين جتاوز  �الأ�رشى  عدد 
 )50(  – عاماً   )20( �عتقالهم 
بعمد�ء  يعرفو�  ما  وهم  �أ�صري�ً 

�الأ�رشى. 
�الأ�صرية  �حلركة  �صهد�ء  عدد   *
عام  منذ  وذلك  �صهيد�ً   )222(

1967م. 
قلتهم  �لذين  �الأ�رشى  *عدد   
�لقتل  ل�صيا�صة  نتيجة  �الحتالل 
�الإهمال  �إجر�ء�ت  عرب  �لبطيء 
من  جزء  وهي  �ملتعمد  �لطبي 

�ملمنهجه-  �لتعذيب  �صيا�صات 
عام  منذ  وذلك   )67( �إىل  و�صل 

1967م.
 2019 �ملن�رشم  �لعام  *وخالل 
قتل �الحتالل خم�صة �أ�رشى عرب 
و�أبرزها  �ملمنهجة  �صيا�صياته 
وكلك  �ملتعمد  �لطبي  �الإهمال 
وهم:  �لتعذيب  �صيا�صة  عرب 
فار�ض بارود، وعمر عوين يون�ض، 
ون�صار طقاطقة، وب�صام �ل�صايح، 

و�صامي �أبو دياك. 

�ملحتجزة  �ل�صهد�ء  �الأ�رشى   *  
عزيز  �لثالجات:  يف  جثامينهم 
عوي�صات منذ عام 2018، وفار�ض 
وب�صام  طقاطقة،  ون�صار  بارود، 

�ل�صايح منذ �لعام ��ملن�رشم. 
قر�بة  �ملر�صى  �الأ�رشى  *عدد   
)700( �أ�صري منهم �أكرث من )200( 
بحاجة  مزمنة  مر�صية  حالة 
�الأقل  وعلى  م�صتمر،  لعالج 
م�صابني  حاالت  ع�رشة  هناك 

بال�رشطان. 

 2015 عام  من  �العتقال  حاالت 
 .2019 –

حاالت  عدد  بلغ   –  2015 عام 
�العتقال 6815 مو�طن ومو�طنة 
فل�صطينية، منهم �أكرث من )2000( 

طفل، ونحو )200( من �لن�صاء.  
حاالت  عدد  بلغ   –  2016 عام 
�العتقال 6440 مو�طن ومو�طنة 
فل�صطينية، منهم )1332( طفاًل، 

و)164( من �لن�صاء.  
حاالت  عدد  بلغ   –  2017 عام 

�العتقال 6742 مو�طن ومو�طنة 
فل�صطينية، منهم 1467 طفاًل، و 

156 من �لن�صاء. 
حاالت  عدد  بلغ   –  2018 عام 
�العتقال 6500 مو�طن ومو�طنة 
 ، طفاًل   1080 منهم  فل�صطينية، 

و133 من �لن�صاء. 
حاالت  عدد  بلغ   –  2019 عام 
�العتقال 5520 مو�طن ومو�طنة 
طفاًل،   893 منهم  فل�صطينية، 

و127 من �لن�صاء. 

معطيات حول الأ�شرى يف معتقالت الحتالل و�شهداء احلركة الأ�شرية واملر�شى
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الكورونا ومكامن اخلطر على اأ�سرانا يف ال�سجون
بعيدا عن اأية تو�شيفات اأدبية ومبو�شوعية جمردة، لقد بات اأ�شرانا يف غاية اخلطر وذلك ملكامن اخلطر التالية:
اال�شرى على احتكاك مبا�شر مع جمتمع موبوء بهذا الفريو�س من خالل احتكاكهم بال�شجانني واملحققني وعنا�شر 
اإدارة م�شلحة ال�شجون وهوؤالء قادمون من اخلارج والعالقة بينهم وبني من ي�شجنونهم عالقة عداء وبالتايل فاإن 

فر�شة دخول الفريو�س لل�شجون فر�شة ذهبية وذات اإمكانية عالية.

بقلم: االأديب االأ�شري 
املحرر- وليد الهودىل 

للأوبئة  حا�ضنة  بيئة  ال�ضجون  بيئة 
مكتظة  اأنها  حيث  والأمرا�ض: 
غرفها  م�ضاحة  �ضيئة،  وبتهوية 
عليها  املتعارف  امل�ضاحة  تتجاوز 
عادة  فيها  فيح�رش  بكثري  دوليا 
�ضعفي طاقة الغرفة، بالإ�ضافة اىل 
وا�ضتخدامها  فيها  احلمام  يكون  اأن 
للنوم  غرفة  فهي  معا  وظائف  لعدة 
اأحيانا،  وللريا�ضة  ولل�ضلة  وللأكل 
جدا  �ضيقة  ال�ضجن  �ضاحة  وكذلك 
بالن�ضبة للعدد الذي يطوف فيها يف 
ف�ضاحة  الغرف  من  اخلروج  �ضاعة 
مب�ضاحة  كانت  مثل  ع�ضقلن 
قرابة  اإليها  ليخرج  �ضلة  كرة  ملعب 
اإىل  وق�ّضموها  فجاءوا  اأ�ضري  مائتي 
جدا  �ضيقة  فاأ�ضبحت  اأق�ضام  اأربعة 
ال�ضاهق لأ�ضوارها  العلو  اإىل  اإ�ضافة 
وبالإ�ضافة اأي�ضا اإىل �ضقفها باحلديد 
عليها.  اخلناق  من  يزيد  الذي 
�ضناعية  منطقة  يف  فالبيئة  كذلك 
الرملة:"  �ضجون  جممع  مثل  بينما 
امل�ضفى،  ي�ضمى  والذي  نيت�ضان، 
للن�ضاء  املخ�ض�ض  ونفيتريت�ضا 
جتمع  منطقة  يف  كلها   " واملعبار 
اإىل  واأ�ضف  املنطقة.  لتلك  جماري 
من  ال�ضجون  من  هناك  اأن  ذلك 
العهد الربيطاين القدمي حيث تنخر 

جدرانها الرطوبة القاتلة.
اأن مقاومة المرا�ض  من املعروف 
�ضحية  تغذية  اىل  بحاجة  والوبئة 
يكون  ما  اأبعد  هم  ال�ضجون  بينما 
عن هذه التغذية، عادة ياتي متعهد 
اأ�ضواأ ما  والفواكه  للخ�ضار  ال�ضجون 
يف ال�ضوق ، تاأتي غالبا بالذي تعفن 
اأو قريب من التعفن، وياأتي باللحوم 
املجّمدة يف اأ�ضواأ ما يف ال�ضوق ومن 

النقانق الرخي�ضة التي ل يعرف لها 
�ضمك  اأم  اأ�ضل هل م�ضدرها دجاج 
متنع  ما  ياأتي  املهم  خليط،  اأم 
خروج رائحته كرثة املواد احلافظة 
الوجبة  الدجاج  وعن  القاتلة، 
الق�ضم  يدخل  اأن  ما  الأ�ضبوعية 
وياأتون  الكريهة  رائحته  وتفوح  اإل 
اأ�ضواقهم  ت�ضتوعبه  ل  الذي  باجلزء 
" موؤخرة الدجاجة" ، اأما ما ي�ضمح 
معلبات  فاأغلبه  الكنتني  من  ب�رشائه 
ال�ضحي.  الغذاء  البعد عن  كل  بعيد 
جدا  منا�ضبة  و�ضفة  ذات  اأغذية 
للنت�ضار الأوبئة . الأو�ضاع النف�ضية 
التنكيل  وفنون  املتوا�ضل  وال�ضغط 
التي  ال�ضادية  القمعية  والإجراءات 
رقاب  على  م�ضلطا  �ضيفا  تبقى 
ت�ضكل حا�ضنة منا�ضبة جدا  اأ�رشانا 
الأمرا�ض  وت�ضلل  املناعة  لإ�ضعاف 
بها  ي�ضيق  كثرية  وهذه  والأوبئة، 
اأردنا تعدادها ولكن على  املقال لو 
الأ�ضري  ي�ضل  عندما  املثال  �ضبيل 
ثم  مّرات  عدة  الإفراج  حافة  على 
مع  حدث  كما  طوال  ل�ضنوات  يعاد 
كان  عندما  املوؤبدات،  ال�رشى 

اإىل  بهم  ي�ضل  ال�ضيا�ضي  احلديث 
قرب الإفراج ثم يقع اخلذلن لينتظر 
فر�ضة قادمة بعد عدة �ضنوات، مثل 
مّروا  هوؤلء  الرابعة  الدفعة  اأ�رشى 
مبا يزيد عن ع�رشة فر�ض ثم كانت 
اأي  بالإفراج،  يحظوا  ومل  الأخرية 
�ضط نف�ضي يت�ضور بعد هذا، كذلك 
الذين  الأحرار  وفاء  �ضفة  اأ�رشى 
العتقال  والأ�رشى  اعتقالهم،  اأعيد 
النف�ضية  احلرب  حيث  الإداري 
يف  واأهله  الأ�ضري  على  املعروفة 

عملية جتديد احلكم املتكرر.
املر�ض  مع  والتعامل  العلج 
واملر�ضى فيه من الإهمال املربمج 
يعاين  املري�ض  فالأ�ضري  فيه،  ما 
نف�ضه ومن حرمانه من  ال�ضجن  من 
العلج ال�ضحيح واملماطلة املريرة 
�ضواء كان ذلك يف ت�ضخي�ض املر�ض 
اأوعلجه وما ثبت من جتربة الأدوية 
اإ�رشائيلية  اأدوية  �رشكات  ل�ضالح 
الطبيعي  الو�ضع  يف  متوفرة  فهذه 
و�ضارت  وباء  انت�رش  اذا  بالنا  فما 
الرعاية  اإىل  حتتاج  التي  احلالت 
كثرية، ال�ضجون غري موؤهلة بتاتا من 

الطواقم  اأو  املجهزة  الأمكنة  حيث 
ال�رشى  عدد  مع  املتلئمة  الطبية 
واملعقمات  التنظيف  مواد  الكبري. 
جدا  امللئمة  ال�ضجون  وظروف 
حيث  من  والأمرا�ض  للأوبئة 
دون  �ضتاء  الربودة  وق�ضاوة  الرطوبة 
توفر اأية تدفئة ويف ال�ضيف القائظ 
لتعذيب  خ�ضي�ضا  بنيت  �ضجون 
ال�رشى يف بيئات قا�ضية مثل نفحة 
ورميون والنقب �ضديد الربودة �ضتاء 
يف  وجلبوع  �ضطة   ، �ضيفا  واحلرارة 
اأجواء الأغوار �ضديدة احلّر �ضيفا .

ال�ضجون  قي�ض،  من  في�ض  هذا 
يف  �ضحيا  موؤهلة  غري  الإ�رشائيلية 
ظل  يف  بالنا  فما  الطبيعي  الو�ضع 
الكورونا  فريو�ض  مثل  وباء  انت�ضار 
الأو�ضاع  تكون  اأن  يتوقع  حيث 
تهويل  اأي  دون  وال�ضحايا  ماأ�ضاوية 
اأن  يتوجب  لذلك  الرعب.  غاية  يف 
�ضلطة  على  ال�ضغط  حاليا  يجري 
�رشاح  اإطلق  اأجل  من  الحتلل 
التخفيف  الأقل  على  اأو  الأ�رشى 
التي  املهولة  الكتظاظ  حالة  من 

ت�ضهدها هذه ال�ضجون .

بقلم : فرا�س الطرياوي / 
�شيكاغو

)يَا اأَيَّتَُها النَّْف�ُض امْلُْطَمِئنَُّة اْرِجِعي 
َفاْدُخِلي  يًَّة  َمْر�ضِ يًَة  َرا�ضِ َرِبِّك  اإِىَل 

يِف ِعبَاِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي(

اهلل  بق�ضاء  والر�ضا  الت�ضليم  ببالغ 
وقدره، ننعى اأحد اأعمدة ال�ضحافة 
يف اجلزائر ال�ضقيق ال�ضتاذ الكبري 
عز الدين بوكردو�ض املدير العام 
ال�ضابق جلريدة ال�ضعب اجلزائرية 
اثر  املجد  علياء  اىل  رحل  الذي 
   .. كثريا  ميهله  مل  ع�ضال  مر�ض 
اجلهاد  وجاهد  �ضعيه  اأمت  بعدما 
من  الكلمة  �ضيف  م�ضتل  احل�ضن، 
ومتن�ضكا  لها،  متعبدا  غمدها، 
و�ضيلته  كانت  �ضومعتها،  يف 
الق�ضايا  عن  الدفاع  يف  الأحب 
راأ�ضها  وعلى  والقومية  الوطنية 
دائماً  اآمن  التي  فل�ضطني  ق�ضية 
املقاومة  وبق�ضية  بتحريرها، 
التي كان فخوراً دائماً بانت�ضاراتها 
وقادتها و�ضهدائها،  وعلى راأ�ضهم 
عرفات  يا�رش  اخلالد  الزعيم 
ويف  ثراه.   اهلل  طيب  عمار  اأبو 
عن  يوما  يتوانى  مل  الوقت  نف�ض 
واأ�ضرياتنا  البوا�ضل،  اأ�رشانا  دعم 
املاجدات احلرائر  يف البا�ضتيلت 
وت�ضليط  اللعينة،  ال�ضهيونية 
ال�ضوء على ق�ضيتهم العادلة وذلك 
وملحق خا�ض  منرب  اأول  بتاأ�ضي�ض 
عنهم ) �ضوت الأ�ضري الفل�ضطينى( 
ال�ضعب  جريدة  �ضفحات  �ضمن 

 1/1 تاريخ  واختار   –  2001 عام 
ل�ضدوره مع ذكرى انطلقة الثورة 

الفل�ضطينية املجيدة. 
عالية  قيمة  الراحل  كان  لقد  حًقا 
وقامة وطنية كبرية مبواقفه ال�ضلبة 
املنا�رشة للحق الفل�ضطيني.. ميّثل 
وتاريخه  وبقلمه  وبفكره  بذاته 
واملهني،  والن�ضايل  ال�ضيا�ضي 
الوطنية،  ال�ضيا�ضة  يف  مدر�ضًة 
فرحيله  الرفيع،  املهني  واللتزام 
يعد خ�ضارة كبرية للجزائر ال�ضقيق 
 ، خا�ض  ب�ضكل  ولفل�ضطني    ..
ولل�ضحافة العربية ب�ضكل عام لنه 
كان رائًدا من روادها الذين حملوا 
القلم  م�ضوؤولية  طويلة  عقود  عرب 
واقتدار،  بجدارة  الكلمة  واأمانة 
بر�ضالة  عميًقا   امياناً  موؤمًنا  كان 
حتيد  ل  التي  العادلة  ال�ضحافة 

مهما كانت املخاطر والأهواء .
ال�ضبكة  وبا�ضم  �ضخ�ضيا،  باإ�ضمي 
والإعلم  والراأي  للثقافة  العربية 
مب�ضاعر  نتقدم  الأحرار  كل  و 
واأحبته  اأ�رشته   من  املوا�ضاة 
عزوجل  اهلل  ون�ضاأل  دربه،  ورفاق 
وي�ضكنه  عنده،  درجاته  يرفع  اأن 
اأهله  يلهم  وان  الأعلى،  الفردو�ض 
ال�ضرب  جميل  وحمبيه  وذويه 
هلل  واإنا  العزاء،  وح�ضن  وال�ضلوان 

واإنا اإليه راجعون.  

عربي  وكاتب  نا�شط    .
االأمانة  ع�شو  فل�شطيني 
العربية  لل�شبكة  العامة 

للثقافة والراأي واالإعالم.

 .. بوكردو�س  الدين  "عز 
�ستبقى حا�سرًا رغم الغياب"

هيئة االأ�شرى: 

الفراج عن الأ�سرية �سهري �سليمية
الأ�رشى  �ضوؤون  هيئة  اأفادت 
موعد  اليوم  اأن  واملحررين، 
الإفراج عن الأ�ضرية �ضهري �ضليمية 
اخلليل.  حمافظة  من  عاماً(   37(
ولفتت الهيئة اأن �ضلطات الحتلل 
من  �ضليمية  الأ�ضرية  عن  �ضتفرج 
الهيئة  واأ�ضارت  اجللمة.  معرب 
اعتقلت  قد  �ضليمية  كانت  اأن 
جي�ض  بر�ضا�ض  اإ�ضابتها  بعد 

 ،2019/10/30 بتاريخ  الحتلل 
احلرم  �ضاحات  متو�ضاأ  عند 
مدينة  يف  ال�رشيف  الإبراهيمي 
الغربية،  ال�ضفة  جنوب  اخلليل 
ومنعت طواقم الإ�ضعاف وحرا�ض 
الو�ضول  من  الإبراهيمي  احلرم 
نقلها  قبل  طويلة  ملدة  اإليها 
مل�ضفى "�ضعار ت�ضيدك".واأ�ضافت 
اأنه خلل اعتقالها كانت تعاين من 

اآلم �ضديدة نتيجة اإ�ضابتها،  فقد 
يف  الّر�ضا�ضات  اإحدى  ا�ضتقّرت 
كتفها بالإ�ضافة اإىل وجود �ضظايا 
واأ�ضبحت  الإ�ضابة،  مكان  يف 
تعاين من �ضعوبة يف حتريك يدها 
من  ت�ضتكي  وكانت  كما  ذلك،  اإثر 
اأوجاع حادة يف املعدة ت�ضّبب لها 
يُقّدم  يكن  ومل  امل�ضتمّر،  الّتقيوؤ 
اأنها  علماً  امل�ضّكنات،  �ضوى  لها 

تعّر�ضت لعملية اإهمال طّبي خلل 
اإذ جرى نقلها من  فرتة علجها، 
�ضجن  "عيادة  اإىل  امل�ضت�ضفى 
ما  لل�ضفاء،  امتثالها  قبل  الرملة" 
حي.  ال�ضّ تدهور و�ضعها  اإىل  اأّدى 
من اجلدير ذكره باأنه بعد الفراج 
اأ�ضرية   42 يبقى  �ضليمية،  عن 
داخل  �ضعبة  بظروف  يقبعن 

معتقلت الحتلل.

بقلم:االأ�شري املحرر-  اأمين 
غريب

القادم  الربد  ورائحة  الع�ضق  نافذة 
الأمل  حتمل  الويل  �ضحراء  من 
مع  الع�ضق  علقة  اأمي  واملجهول. 
انتهاء  بعد  يف�ضلنا  الذي  الزجاج 
تودعني  واحده  دقيقه  الزيارة 
وتقبل  بيدها  وتلوح  عيوين  وتخاطب 
ابت�ضامتي وحتفظ كل ملمح وجهي 
تفكر  ل  الطويل..  يومها  اإىل  وتغادر 
ياأبهون  ل  حتاول  اأن  اإياك  مثلهم 
الرحمن  رعاية  يف  فهم  لأنف�ضهم 
حتت  تركوهم  من  على  يخافون 
�ضنديان العذاب . قائمة املمنوعات 
تزداد وارتباك الكيان الغا�ضب يغر�ض 
يتحكم  الثائرين  ج�ضد  يف  اأظافره 
واأخبار  الربد  ول�ضعة  الرتاب  برائحة 
الزنازين واملحجوزين اأ�ضمائهم ولون 

اأج�ضادهم.  حرارة  ودرجة  ب�رشتهم 
الناجني  مع  الرمادية  الزنزانة  يف 
باعجوبه من العزل النفرادي ما زال 
الغاز ال�ضام يف الرئتني واآثار ال�ضياط 
ورائحة القمعات وبرد اجلدران ولون 
القيود ورائحة ال�ضجان ونباح الكلب 
ال�ضجائر  اعداد  ال�ضجان  �ضي�ضجل   .
والو�ضيلة  امل�ضموح  اخلبز  وكمية 
الوحيدة ل�رشب املاء وجع العظام من 
فرا�ض قرن م�ضى . �ضيوؤجل كل �ضيء 
مزيد من احلبوب امل�ضكنة واملنومة 
الأر�ض  اأوجاع  وكل  الطواحني  وجع 
القراءة  يتقن  �ضجان  �ضيعاجلها 
�ضتقيم  التجارب  والكتابة وخمتربات 
يف ال�ضجن . فر�ضه اأخرى لتجربة اي 
م�ضل ممكن اأن ينجح لعلج الكورونا 
�ضيحتاجون لأكرث من م�ضاب . اإياك 
اأن تعتقد للحظه انك تتعامل مع ب�رش 

. كل �ضيئ مباح .

يف ال�سجن فايرو�س الكورونا 
يتحد مع فايرو�س الحتالل 
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ب�ؤرة  �إىل  �إيطاليا  حت�ل  ومع 
�لعامل  ك�رونا يف  فريو�س  ل�باء 
مرة  �لي�رو  متانة  �ختبار  فاإن 
�لدي�ن  �أزمة  خالل  من  �أخرى 
�ل�سيادية �لإيطالية �لكاملة يبدو 

م�ساألة وقت ل غري.
�لقت�ساد  من  كل  ومل�سلحة 
�أن  يجب  و�لعاملي  �لإيطايل 
بالإر�دة  �أوروبا  تتمتع  �أن  ناأمل 
للقيام  �ملرة  هذه  �ل�سيا�سية 
لإنقاذ  �لأمر  يتطلبه  ما  بكل 
�لتكلفة  من  �لرغم  على  �لي�رو 
�ملحتملة  �ملرتفعة  �ملالية 
لذلك و�أفاد �لكاتب باأن ه�سا�سة 
�قت�ساد �إيطاليا و�سعف ماليتها 
�مل�رصيف  ونظامها  �لعامة 
�إىل  يع�د  -�لذي  �ل�سيئ 
فريو�س  �نت�سار  قبل  ما  فرتة 
�أنها  يف  نفكر  يجعلنا  ك�رونا- 
�أخرى  جل�لة  ب�سدة  معر�سة 
�ل�سيادية  �لدي�ن  �أزمة  من 
�لقت�سادي خالل  �لرك�د  وبعد 
�لقت�ساد  دخل  �ملا�سي  �لعقد 
حالة  يف  �أخرى  مرة  �لإيطايل 

رك�د بحل�ل نهاية عام 2019.
ن�سبة  كانت  نف�سه،  �ل�قت  ويف 
�ملحلي  �لناجت  �إىل  �لعام  �لدين 
�أي   ،٪135 بلغت  قد  �لإجمايل 
عام  يف  عليه  كانت  مما  �أعلى 
ميز�نيات  ظلت  بينما   ،2012
بالقرو�س  مثقلة  م�سارفها 
�حلك�مية  و�ل�سند�ت  �لعاطلة 

�لكاتب  يق�ل  �لإيطالية، 
ديزم�ند لكمان.

و�أ�ساف “ل �سك �أن هذ� �ل�باء 
من  بكل  بالغة  �أ�رص�ر�  �سيلحق 
�ملالية �لعامة لإيطاليا ونظامها 
�مل�رصيف، مما �سي�سقط �لبالد 
يف �أعمق رك�د �قت�سادي لها يف 

فرتة ما بعد �حلرب”.
يت�سبب  �أن  �ساأنه  من  وهذ� 
يف  �مليز�نية  عجز  ت�سخم  يف 
�رتفاع  عن  ف�سال  �إيطاليا، 
يف  �ملتعرثة  �لقرو�س  معدل 
�إعالن  مع  �مل�رصيف  نظامها 
و�ل�رصكات  �لأ�رص  من  �ملزيد 

عن �إفال�سهما، يتابع �لكاتب.

اإيطاليا الأكرث ت�شررا

و�أو�سح �لكاتب �أنه من �ملرجح 
�لإيطايل  �لقت�ساد  يك�ن  �أن 
نظر�  �أوروبا،  ت�رصر� يف  �لأكرث 

لك�ن �لبالد متثل ب�ؤرة لل�باء.
ويف هذه �لأثناء- يق�ل �لتقرير 
�إن �إيطاليا تبقى عالقة يف قي�د 
�س�ى  لها  يبق  مل  �إذ  �لي�رو، 
�ل�سيا�سة  �إجر�ء�ت  من  �لقليل 
وبع�س  �ملجدية  �لنقدية 
�لتي  �ل�سيا�سة �ملالية  �إجر�ء�ت 
ميكنها �تخاذها، وهذ� ما ي�ؤكد 
�لقت�ساد  �نكما�س  �حتمال 
�أقل  على   ٪10 بن�سبة  �لإيطايل 
تقدير يف عام 2020، وه� �لعامل 
جديدة  ت�ساوؤلت  �سيثري  �لذي 
�لعامة  ماليتها  ��ستد�مة  ب�ساأن 

و�سالمة نظامها �مل�رصيف.
ماري�  بيان  �أن  �لكاتب  وذكر 
در�جي -�لذي قال فيه “�سنفعل 
كل ما يتطلبه �لأمر”- قد �أنقذ 
�لبنك  ي�سطر  �أن  دون  �لي�رو 
دفع  �إىل  �لأوروبي  �ملركزي 
�أن  ذلك  �إيطاليا،  �إىل  �أم��ل  �أي 
�أخذت  �لأ�س��ق يف ذلك �ل�قت 

هذ� �لبيان على حممل �جلد.
�لذي  �حلايل  �لظرف  يف  لكن 
�لدولية  �ملالية  �لأ�س��ق  تعي�سه 
�لتده�ر  ظل  ويف  �مل�سطربة، 
�ل��سع  يف  �ملت�قع  �لكبري 
�إيطاليا  و�ملايل يف  �لقت�سادي 

فاإنه من غري �ملرجح �أن ت�سدق 
�ملركزي  �لبنك  بيان  �لأ�س��ق 
وقد  �ختباره،  دون  �لأوروبي 
�ل�رصكاء  من  هذ�  يتطلب 
مبالغ  لإيطاليا جمع  �لأوروبيني 
لإظهار  �ملال  من  جد�  كبرية 
يف  �إيطاليا  باإبقاء  �لتز�مهم 

منطقة �لي�رو.
و�أو�سح �لكاتب �أن �إحدى �لطرق 
�ملعتمدة لحت�ساب حجم �ملال 
هي  �إيطاليا  لدعم  �لالزم  �لعام 
�لي�نان  م�ساعدة  باأن  �لتذكري 
��ستلزمت  �لأخرية  �لع�رصية  يف 
دولر  مليار   300 بح��يل 

لإبقائها يف منطقة يف �لي�رو.
�لقت�ساد  �أن  �إىل  وبالنظر 
ع�رصة  حجمه  يبلغ  �لإيطايل 
�أ�سعاف حجم �لقت�ساد �لي�ناين 
تتطلب  �إيطاليا  م�ساعدة  فاإن 
ع�رصة �أ�سعاف هذ� �ملبلغ حتى 

تبقى يف منطقة �لي�رو.

ركود عميق

لتقييم  �أخرى  طريقة  هناك 
حاجة �إيطاليا �ملحتملة للدعم 
حتديد  يف  وتتمثل  �لر�سمي، 
�لدعم �لذي قد حتتاجه لتم�يل 
�لبن�ك يف  وم�ساندة  حك�ماتها 

ثقتها يف  �لأ�س��ق  حالة فقد�ن 
�لبالد.

�لإيطالية  �حلك�مة  �أن  ومبا 
لها دين عام �سن�ي يقدر بـ400 
يف  تعي�س  وهي  دولر،  مليار 
عجز  فاإن  عميق  رك�د  حالة 
ميز�نيتها قد يتجاوز 200 مليار 
�إىل  حتتاج  قد  وبالتايل  دولر، 
للحفاظ  دولر  تريلي�ن   1.2

على ت��زناتها �ملالية.
�لنظام  �أن  �إىل  �لكاتب  و�أ�سار 
�حلايل  �لإيطايل  �مل�رصيف 
�ملقدر باأربعة تريلي�نات دولر 
يحتاج �ىل ما ل يقل عن تريلي�ن 
دولر، ل��سع حد لهجرة روؤو�س 
�لأم��ل �إىل �خلارج ول��سع حد 
�لكبري  �لرتفاع  لن�سبة  كذلك 
من  �لتي  �ملتعرثة  �لقرو�س  يف 
حالة  يف  حتدث  �أن  �ملرجح 

�لرك�د �لعميق.
�سابقا  �أملانيا  كانت  وللتذكري، 
منطقة  عن  �مل�س�ؤولة  هي 
�لي�رو، وكثري� ما كانت ترتدد يف 
�سخ مبالغ مالية مثل تلك �لتي 

قد حتتاجها �إيطاليا قريبا.
�أن  �لكاتب-  -يق�ل  وناأمل 
�رصكاء  وبقية  �أملانيا  تظهر 
�أوروبا  �سمال  من  �إيطاليا 
�أكرث  �إيطاليا  �أكرب لدعم  مرونة 
مل  و�إذ�  �لآن،  حتى  فعلت  مما 
على  ف�سيك�ن  هذ�  يح�سل 
ي�ستعد  �أن  �لعاملي  �لقت�ساد 
من  �ملدمر  �إيطاليا  خلروج 

منطقة �لي�رو.

كورونا واأزمة الديون

إيطاليا�خلروجلعاملي�القت�صاد�ي�صتعدهل
�ملدمرمنمنطقة�ليورو؟

يف تقرير ن�شرته جملة نا�شونال اإنرت�شت الأمريكية قال الكاتب ديزموند لكمان اإنه يف خ�شم اأزمة الديون ال�شيادية الإيطالية لعام 2012 اأنقذ ماريو 
دراجي اليورو من خالل ترديده جملته ال�شهرية “البنك املركزي الأوروبي �شيفعل كل ما يتطلبه الأمر للحفاظ على �شالمة اليورو”.

حذرت وزيرة �لدولة �لفرن�سية 
دو  �إمييلي  �لأوروبية  لل�س�ؤون 
�سلبية  تاأثري�ت  من  م�ن�سالن 
على  ك�رونا  لأزمة  حمتملة 
مل  �إذ�  �لأوروبية  �لعالقات 
من  �لأوروبي  �لحتاد  يخرج 

هذه �لأزمة متحد�.
يف  �لفرن�سية  �ل�زيرة  وقالت 
“فر�ن�س  حمطة  مع  مقابلة 
و�سحيفة  �لإذ�عية  �إنرت” 
“فر�ن�س  وحمطة  “ل�م�ند” 
ل  “�لت�سامن  �إن  تلفزي�ن”، 
ميكن �أن ي�ستخدم كاأد�ة.. من 

�لأ�سهل �أحيانا �لقيام بالدعاية 
�جلميلة  �ل�س�ر  و)�إظهار( 
�أنا  يح�سل..  ما  و��ستغالل 
ورو�سيا”  �ل�سني  عن  �أحّدثكم 
و�عتربت �إمييلي �أنه يتعني على 
�ل�سني ورو�سيا عدم ��ستخد�م 
يف  تقدمانها  �لتي  �مل�ساعدة 
�سياق �لأزمة �ل�سحية �لناجمة 
ك�رونا  فريو�س  تف�سي  عن 
بح�سب  دعائية،  لغايات  �أد�ة 

و�سفها.
�أنها  يبدو  �لتي  و�ل�سني 
�ل�باء  �حت��ء  من  متّكنت 

�أر��سيها، متهمة ورو�سيا  على 
بال�سعي ل�ستغالل �مل�ساعد�ت 
�إىل  خا�سة  تقّدمانها،  �لتي 
�لدعاية  يف  �لأوروبية،  �لدول 
بكني  و�أر�سلت  لنظاميهما  
�سني  متخ�سّ خرب�ء  ت�سعة 
�مل�ستجد  ك�رونا  بفريو�س 
�مل�ساعد�ت  من  و�أطنانا 
 12 يف  روما  �إىل  �ل�سحية 
رو�سيا  �أر�سلت  كما   ، مار�س 
-�لتي ت�جه �نتقاد�ت لالحتاد 
�سني  متخ�سّ �لأوروبي- خرب�ء 

يف �لفريو�سات �إىل �إيطاليا.

ك�رونا  �أزمة  تد�عيات  وب�ساأن 
قالت  �لأوروبي،  �لحتاد  على 
�ل�رصوري  “من  م�ن�سالن  دو 
من  للخروج  �س�ياً  نح�رّص  �أن 
ولال�ستعد�د  للنه��س  �لأزمة، 
�إظهار  �لآتية، وعلينا  للمرحلة 
�سنك�ن  لأننا  فعال�ن  �أننا 
�س�ياً” وكان رئي�س �ملف��سية 
دل�ر  جاك  �لأ�سبق  �لأوروبية 
حّذر �ل�سبت من �أن ياأتي �نعد�م 
بـ”خطر مميت على  �لت�سامن 

�لحتاد �لأوروبي”.

انتقدت رو�شيا وال�شني

الأوروبي�الحتاد�علىوجوديةخماطرمنحتذرفرن�صيةوزيرة
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خل�شر بن يو�شف

�أمام  �أنفا�سه  ي�سد  كله  �لعامل 
�لفتاك   ، فريو�س  �لكورونا  هذ� 
�نتظار  يف  للقار�ت  �لعابر 
تلك  �أو  �جلهة  هذه  من  �لرتياق 
متابعاتي  خالل  من  ويبدو   ،
�لوباء  هذ�  حول  خمتلفة  لآر�ء 
علم  يف  �لخت�سا�سيني  لبع�س 
�لفريو�سات خل�ست �إىل �أن �لأمر 
معقد للغاية و�أن �حلجر �ل�سحي 
�أو �ملنزيل ل ينفع رمبا قد يكون 
له �أثر� �إيجابيا لوقت ما لكنه ل 
يعني �أننا تخل�سنا من �لفريو�س 
كثري�  تفرح  ل  �أن  �ل�سني  وعلى 
ينطق  عندما  �ل�سح  فالفرحة 
مطمئنا  ل�ست  فاإين  ولهذ�  �لعلم 
لالأقاويل �لتي تقال هنا وهناك 
و�إذ �أنها كلها حت�رص �لتخل�س من 

هذ� �لوباء يف �حلجر �ل�سحي.
و�إذ نحن نرى �ليوم بع�س �لدول 
�لتي تعي باأهمية �لبحث �لعلمي 
�ل�سعوب ت�سنع �حلدث  يف حياة 
كيف تت�سابق من خالل علمائها 
�لفارق  �لوباء  لهذ�  حل  لإيجاد 
�ملهّم يف ع�رصنا �حلا�رص د�خل 

و�ل�سّحية  �لطّبية  �ملوؤ�ّس�سات 
طرف  من  �لتحليل  وخمابر 
متخ�س�سة  علمية  وكو�در  جلان 
�لن�سان  وعلوم  �لطب  وعلماء 
�أدو�رها  �أبرز  �لتي  و�حلياة 
بالق�سايا  �لهتمام  ووظائفها 
و�ملر�س  بال�سحة  �ملرتبطة 
مقاومتها  و  �لأوبئة  و�نت�سار 
�ملن�سود  و�للقاح  �لعالج  ب�سيف 
دور  عن  ناهيك   ، �إليه  �لو�سول 
�لعلماء يف �ملنعرجات �خلطرية 
�لأمم  بها  متر  �لتي  و�حلا�سمة 
�ليوم  ينتظر  �أجمع  فالعامل   ،

به  �ستقدح  ما  ولهف  ب�سغف 
لإنقاذ  و�لعباقرة  �لعلماء  عقول 
�لفعال  �لب�رصية و�إيجاد �مل�ساد 
�ملنزلة  يوؤكد  ما  ، وهو  لكورونا 
و�لباحثني  للعلماء  �لتاريخية 
�ساهدنا  وقد   ، �لأمم  نه�سة  يف 
�لعرب  �لأطباء  من  �لعديد 
�لأوروبية  �مل�ست�سفيات  يف 
ي�ساهمون يف عالج �ملر�سى يف 
 ، �أبناء جلدتهم  حني حرم منهم 
�ل�سيا�سات  لرد�ءة  ر�جع  وهذ� 
عاملنا  يف  �ملنتهجة  �ل�سحية 
وغياب  و�ل�سالمي  �لعربي 

و�لتحفيز  و�لهتمام  �لحرت�م 
�لالزم بهذه �لفئة على �مل�ستوى 
�لر�سمي ، لكن �لدرع �لذي يحمي 
�سدور �لنا�س �لآن يتوّقف عليهم 
وعلى مقد�ر تعزيز قّوة �ملناعة 
مدى  وعلى   ، �أج�سادهم  يف 
�ل�سّحة  باإر�ساد�ت  �لتز�مهم 
�ليومي  �سلوكهم  يف  و�لنظافة 
 ، �لآخرين  ومع  �أنف�سهم  مع 
و�لأبحاث  �لعلم  تطّور  بف�سل 
و�لتو��سل  �لإعالم  وو�سائل 
جميعها  تتيح  �لتي  �لجتماعي 
�مل�سابني  لعالج  كبرية  �إمكاناٍت 
�لإر�ساد�ت  �إي�سال  وت�سهيل  به 
وهي   ، �لنا�س  لعموم  �ملنا�سبة 
يف  كلّها  متوّفرة  تكن  مل  �أموٌر 
حالت �لأوبئة �ل�سابقة و�سيكون 
من �ل�سليم طبعاً �ّتباع �لإر�ساد�ت 
كلّها  و�لجتماعية  �ل�سّحية 
�ملوؤ�ّس�سات  عن  �سدرت  �لتي 
لكن   ، �حلكومات  وعن  �ل�سّحية 
�سليم  وغري  �سّحي  غري  هو  ما 
 – �لهلع و�لفزع  �لوقوع يف حالة 
�أّي  �إن�سان يف  نعم ، من حّق كل 
يخاف  �أن  �ليوم  بالعامل  مكان 
�لذي  �ملجهول  �لوباء  هذ� 

دخل �لأوطان خل�سًة ومل يطرق 
مب�سدره  �جلهل  رغم  �أبو�بها، 
�حلقيقي وبكيفية عالجه - لأّن 
�سيئاً  يوؤّخر  �أو  يقّدم  لن  ذلك 
بل   ، وملو�جهته  للوباء  بالن�سبة 
يف  �ملناعة  �سعف  من  �سيزيد 
�أكرث  ويجعلها  �لنا�س  �أج�سام 

قابلية لالإ�سابة بالوباء 
علينا  حتتم  �ملحنة  هذه  �إن 
يف  وبجدية  نفكر  �أن  كجز�ئر 
�لبحث  يف  م�ستو�نا  من  �لرفع 
�لعلمي باإن�ساء مر�كز متخ�س�سة 
�ملنظومة  يف  �لنظر  و�إعادة 
وتطوير  و�ل�سحية  �لجتماعية 
و  �ل�سحية  �لرعاية  نظام 
�ل�ستثمار يف م�ست�سفى �أو عيادة 
�مكانية  عن  �لبحث  من  �أهم 
�ليوم هو  ما يالحظ  و   ، �حلياة 
تخ�سي�س ميز�نية لهذ� �لن�ساط 
وهذ�  بها  �لنطق  �ملرء  ي�ستحي 
علينا  يجب  �لذي  �لدر�س  هو 
فاإننا  ذلك  دون  ��ستخال�سه 
ل  متاأثرين  دوما  نبقي  �سوف 
�ملرحلي  �لو�جب   ... موؤثرين 
يقت�سي وقوف �جلز�ئريني �سفا 
و�حد� ، مثلما عهدهم �لتاريخ يف 

ملجابهة   ، �حلا�سمة  منعرجاته 
�إذ  �لأ�رص�ر،  باأخف  �ملحنة 
�ل�سطفاُف  عليهم  ب  يتوَجّ
عن  بعيد�  �ملوحد   �لوطني 
و�ملو�قف  و�ملو�قع  �لألو�ن 
�لتكاتف  منهم  وي�ستلزم   ،
�ملجتمعي �سّد �لأثرة و�لفرد�نية 
و  حرجة  تاريخية  �للحظة  لن 
للتالحم �لوطني يف �أقوى �سوره 
وبكل �أ�سكاله ، هناك هٌمّ و�حٌد 
م�سرَتك �أ�سبح يجمع �ل�رصق مع 
�جلنوب،  مع  و�ل�سمال   ، �لغرب 
و�لفقري مع �لغني، و�ملهّم�س مع 
و�حلاكم   ، و�ملعروف  �مل�سهور 
�خلطر  لأّن   ، له   �ملعار�س  مع 
دون  �جلز�ئريني  �سالمة  يُهدد 
�لرت�ُجم  معه  ينفع  ول  ��ستثناء، 
�أو  و�ملعار�سة  �ل�سلطة  بني 
�لرت��سق بني �ل�سلطات و�حَلر�ك 
، ول تغني فيه �ملز�يدة �ل�سيا�سية 
ل  كما   ، �لدولة  موؤ�س�سات  على 
�لأطالل  على  �لتباكي  ينفعنا 
بدل  �لوقت  يف  �لع�سابة  و�سّب 
�ل�سائع يف ظرف ع�سيب وعبء 
�لدوُل  بحمله  تنوء  ثقيل  وطنّي 

�لعظمى 

نقا�س

الوباءاأ�سراريك�سفالعلم...كورونا
تعي�س الب�شرية مرحلٌة زمنيٌة �شعبة ، ب�شبب فريو�شة �شغرية » كورونا  » ال ميكن روؤيتها بالعني املجّردة اأرهبت النا�س وقتلت االآالف من الب�شر ، هذا الوباء 

املجهول اأ�شله وف�شله غري وجه العامل كّله وجعل النا�س جمربين ال خمريين يخ�شعون معظم االأوقات لالإقامة اجلربية يف منازلهم، واأجرب دواًل وقوى 
عظمى على االنطواء على ذاتها وعلى تغيري منط احلياة فيها راأ�شًا على عقب، ومل تنفع خزائن اأ�شلحة الّدمار ال�شامل التي متلكها يف مواجهة اأخطار هذا 
الفريو�س املنت�شر، خالل هذه الفرتة تظهر للدول الكربى  كم هي عاجزة اأمامه رغم ما هي عليه من قّوٍة وجربوت ، وباأّن اأوىل بها العمل لنه�شة �شعوب 

العامل وخدمة النا�س ال التناف�س على القتل واال�شتمرار يف �شباق الت�شّلح 

نقا�س

املتحدةالوالياتيفكوروناوباءينت�سرملاذا
بهذهال�سرعة؟

ق.�س

�أول  �ملتحدة  �لوليات  ر�سدت 
�إ�سابة بفريو�س كورونا مع نهاية 
ما  و�رصعان  �ملا�سي،  جانفي 
�أم�س  لت�سمل  �لعدوى  �نت�رصت 
مما  �سخ�س؛  �ألف  مئة  �جلمعة 
دول  ر�أ�س  �لبلد على  جعل هذ� 
�لعامل يف عدد �لإ�سابات، و�سط 
ت�ساوؤلت وغ�سب �سعبي �إز�ء هذ� 
ن�سبة  ز�لت  وما  للوباء  �لنت�سار 
هي  مما  بكثري  �أدنى  �لوفيات 
يف �لعديد من �لدول �لأوروبية، 
عدد  من   %1.5 تتجاوز  ل  فهي 
�مل�سابني، مقارنة مع 7.7% يف 
�إ�سبانيا، و10% يف �إيطاليا، �إل �أن 
كانت  �سخ�س   1600 نحو  وفاة 
نفو�س  يف  �لرعب  لن�رص  كافية 

�لأمريكيني.

اأ�شباب االنت�شار

عن  �ليوم  كثريون  ويت�ساءل 
يف  �لأزمة  و�سول  �سبب 
ما  �إىل  �ملتحدة  �لوليات 
قد  و�جلو�ب  �ليوم،  عليه  هي 

يتلخ�س يف نقطتني رئي�ستني:
�لفحو�س:  �إجر�ء  تاأخري   -1
�تُّهم  �لوباء،  �أزمة  بد�ية  يف 
دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س 
بالتقليل من خطورتها  تر�مب 
م�سوؤويل  �آر�ء  خالف  عندما 
�نت�سار  �إن  وقال  �ل�سحة، 
�أمر�  لي�س  حمليا  �لفريو�س 

“حمتوما”.
لكن �ل�سلطات بدت عاجزة عن 
كانو�  �لذين  �لأ�سخا�س  ر�سد 
�مل�سابني  مع  تو��سل  على 
تو�فر  لعدم  فعال  ب�سكل 

و��سع،  نطاق  على  فحو�س 
حيث رف�ست �حلكومة �ل�سماح 
فحو�سها  بتطوير  للوليات 
�إل  �لقيود  ترفع  ومل  بنف�سها، 
عند  فرب�ير/�سباط   29 يف 
�لوليات  يف  وفاة  حالة  �أول 
من  �أكرث  بعد  وذلك  �ملتحدة، 

�سهر على ر�سد �أول �إ�سابة.
طب  ق�سم  مدير  و�أو�سح 
“جون  جامعة  يف  �لطو�رئ 
لو  �أنهم  هوبكينز” غابور كيلن 
متكنو� من ر�سد �لذين تو��سلو� 
�سيعزلون  كانو�  �مل�سابني،  مع 
 -2 �لكبري  �لنت�سار  مو�قع 
�لحتادي:  �لتن�سيق  �سعف 
بوؤرة  نيويورك  ولية  �أ�سبحت 
�لوباء يف �لوليات �ملتحدة مع 
�إ�سابة،  �ألف   45 نحو  ت�سجيل 
و�أكرث من خم�سمئة وفاة حتى 

�جلمعة، تليها ولية نيوجري�سي 
وو��سنطن  كاليفورنيا  ثم 

ومي�سيغان و�إيلينوي.
�لعامة  �ل�سحة  �أ�ستاذ  ويرى 
توما�س  هارفرد  جامعة  يف 
�إليه بالده  �أن ما حتتاج  ت�ساي 
حقيقي  وطني  جمهود  “هو 
بالتن�سيق”، فلكل ولية �سيا�سة 
�نتقال  يف  ت�سبب  مما  خا�سة، 

�لعدوى من ولية �إىل �أخرى.

ماذا بعد؟

يف  �لأوبئة  علم  خبري  ويرى 
ديفيد  “تورونتو”  جامعة 
في�سمان �أن “ن�سبة �لوفيات ل 
تطمئن”، م�سيفا �أنها “�ستزد�د 
حتى  وقتا  ي�ستغرق  �لأمر  لأن 
حت�سل وفيات. �أتوقع �أن تكون 

�أبو�ب  على  �ملتحدة  �لوليات 
وباء كارثي باملطلق”.

�أن تد�بري  ويتفق �خلرب�ء على 
�رصورية  �لجتماعي  �لبتعاد 
لال�ستمر�ر يف “خف�س م�سار” 
عدد  �إبطاء  �أي  �لوباء،  �نت�سار 
و�رصعة  �جلديدة  �لإ�سابات 
ت�سجيلها لتفادي قدر �لإمكان 
��ستنفاد طاقات �مل�ست�سفيات 
كما يح�سل يف نيويورك  ومن 
�لفريو�س  يتحول  �أن  �ملحتمل 
�أقل فتكا  �إىل �سكل  �لوقت  مع 
-ح�سب ر�أي غابور كيلن- كما 
�أن �حلر و�لرطوبة قد يبطئان 

�نت�ساره.

جامعة  يف  �لطب  كلية  وتتوقع 
و��سنطن �أنه �إذ� ��ستمر �مل�سار 
�حلايل، فاإن ذروة �نت�سار �لوباء 
�ستكون منت�سف �أفريل �لقادم، 
�لوفيات  عدد  ير�وح  �أن  على 
من  �عتبار�  �ألفا  ثمانني  نحو 
�لنموذج  وي�سري  �لقادم   جو�ن 
�أن  �إىل  �لكلية  و�سعته  �لذي 
 38 بني  �سيرت�وح  �لعدد  هذ� 
�ألف وفاة كحد �أدنى و162 �ألفا 

كحد �أق�سى.
�لإنفلونز�  فاإن  وباملقارنة، 
�ألف   34 وفاة  عن  �أ�سفرت 
�ملتحدة  �لوليات  يف  �سخ�س 

خالل عامي 2019-2018.
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مربوك الهاين/كاتب فل�شطيني

)1( اأ�شرى فل�شطني ووباء 
االحتالل!

الذي  اخلطري  الو�شع  هذا  اأمام 
من  فل�شطني  اأبناء  خرية  يتهّدد 
عن  يدافعون  الذين  االأ�رشى؛ 
�شد  العادلة،  وق�شيتهم  كرامتهم 
اإرهابه  يف  امل�شتمر  االحتالل  وباء 
الفل�شطيني  وال�شعب  االأر�ش  �شد 
من اأكرث من 70 عاماً، فاإَنّ من واجب 
وموؤ�ش�شات،  اأفراداً  عليهم،  ة  االأَمّ

دوالً وحكومات:
الو�شائل  بكافة  معهم  الت�شامن 
وف�شح  واآالمهم  معاناتهم  و�رشح 
جرائم االحتالل بحّقهم، على جميع 
وال�شيا�شية  االإعالمية  االأ�شعدة، 

واالإن�شانية.
مع  والتوا�شل  �شمودهم  دعم 
وتقدمي  التعاطف  الإظهار  عائالتهم 

ما يخّفف عنهم.
اأجل  من  االحتالل  على  ال�شغط 
�شدهم  وانتهاكاته  جرائمه  وقف 
من  وحتريرهم  معاناتهم  واإنهاء 

ظلمه واإرهابه.

 )2( قطاع غّزة بني احل�شار 
والعدوان

احل�شار  ي�شتمر  الثالث ع�رش،  للعام 
الذي  غّزة،  قطاع  على  املفرو�ش 

اإن�شان  مليوين  من  اأكرثُ  فيه  يعي�ش 
يف 365 كم مربع، وتبلغ ن�شبة البطالة 
العاطلني عن  يف القطاع 52%، وبني 
ويعتمد  ال�شباب،  من   %70 العمل 
على  القطاع  �شكان  ثلثي  من  اأكرث 
جانب  واإىل  االإن�شانية،  امل�شاعدات 
ظامل  وبّري  وجوي  بحري  ح�شار 
فاقم االأو�شاع االإن�شانية التي يعي�شها 
�شّكان القطاع، فقد تعّر�ش اإىل ثالثة 
ال�شنوات  خالل  عدوانية  حروب 
�شحيتها  راح  املا�شية،  الع�رش 
االآالف من االأبرياء، وخلّفت االآالف 
والبيوت  واجلرحى  املر�شى  من 
التحتية  والبنية  املّدمرة  واملنازل 

اله�ّشة.
انت�شار جائحة كورونا يف  اأنباء  ومع 
العامل، وا�شتمرار احل�شار والظروف 
واالأو�شاع االإن�شانية ال�شعبة يف قطاع 
ة باأحرارها واأفرادها  غّزة، فاإَنّ االأَمّ
ومنظماتها  وموؤ�ش�شاتها  ورجاالتها 
مطالبة  العامل  والّر�شمية  ال�شعبية 
بتحّمل  م�شى،  وقت  اأّي  قبل  اليوَم 
ال�شعب  اأمام  التاريخية  امل�شوؤولية 
خطر  من  يعاين  الذي  الفل�شطيني 

وباء االحتالل وجرائمه:
العاجلة  الطبّية  امل�شاعدات  تقدمي 
يف  الالزمة  امل�شتلزمات  وتوفري 
وتخفيف  كورونا،  جائحة  مواجهة 
من  غّزة  قطاع  اأهل  معاناة  من 
اأكرث  من  عليهم  املفرو�ش  احل�شار 

من 13 عاماً.
االأ�رش  دعم  يف  الفاعلة  امل�شاهمة 

خل املحدود،  الفقرية واأ�شحاب الَدّ
كفاالت  وتقدمي  والت�شامن 
وعائالت  ال�شهداء  الأ�رش  �شهرية 
ال�شّحة  م�شاريع  ودعم  واجلرحى، 
ورعاية  املجتمع  وخدمة  والتعليم 

م�شاحلهم.
اإَنّ ا�شتمرار احل�شار على قطاع غّزة 
ينبغي  االإن�شانية،  �شد  جرمية  يعّد 
عنها  احل�شار  ورفع  فوراً،  اإنهاوؤها 
كورونا  وباء  ظل  يف  نهائي،  ب�شكل 

املنت�رش عاملياً.

الفل�شطينية..  املخيمات    )3(
املعاناة واأمل العودة

اال�شتعمارية  الهجمة  بفعل 

واملخططات ال�شهيونية �شد اأر�ش 
اإجرام  بداأ  التاريخية،  فل�شطني 
م�شل�شل  عرب  ال�شهيوين  االحتالل 
املمتد  واالإبعاد  والتهجري  املجازر 
ال�شعب  القتالع   ،1948 عام  منذ 
الفل�شطيني من اأر�شه، وت�رشيده يف 
ة  ق�شّ بداأت  هنا  ومن  �شتى،  بلدان 
من  كل  يف  الفل�شطينية،  املخيمات 
ولبنان  غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة 
فيها  يوجد  التي  و�شوريا،  واالأردن 
يقارب  ما  فيها  ويعي�ش  خميماً،   67
يعانون  فل�شطيني،  الجئ  ماليني   6
القوانني  وظلم  املعي�شة  �شيق  من 
بع�ش  من  تطالهم  التي  املجحفة 
واقع  حتت  ويرزحون  اللجوء،  دول 

يومية،  ومعاناة  �شعب  معي�شي 
و�رشوط  معايري  اأدنى  اإىل  تفتقر 
احلياة الطبيعية، كما عا�شت وتعي�ش 
من  كّل  يف  الفل�شطينية  املخيمات 
م�شاعفة  معاناة  والعراق  �شوريا 
تعي�شها  التي  لالأو�شاع  نظراً 
كورونا  وباء  انت�شار  ومع  الدولتني، 
امللّحة  احلاجة  تزداد  العامل،  يف 
�شّكان  مع  الت�شامن  �رشورة  اإىل 
وتقدمي  الفل�شطينية،  املخيمات 
عن  والدفاع  لهم،  امل�شاعدات 
حقوقهم امل�رشوعة، وهم الالجئون 
بفعل  ديارهم  من  اقتلعوا  الذين 
االإجرام ال�شهيوين، وهم املتم�شكون 
واجب  فمن  اإليها،  عودتهم  بحّق 

وموؤ�ش�شات،  اأفراداً  اليوم،  ة  االأَمّ
هذه  وم�شاركتهم  اإليهم  النظر 
الالزم  الدعم  بتخ�شي�ش  املعاناة 
التعليمية  املجاالت  كافة  يف  لهم 
وكالة  اإَنّ   .1 واالإن�شانية:  وال�شحية 
 ،1949 عام  اأ�ّش�شت  التي  »االأونروا« 
التي  اخلدمات  من  الرغم  وعلى 
تقّدمها لهم اإاّل اأنها غري كافية ب�شبب 
عجزها ونق�ش مواردها، وخ�شوعها 
تتحكم  واإقليمية  داخلية  ل�شيا�شات 
فيها، واإدارة اأمريكية اأوقفت متويلها 
الق�شية  ت�شفية  حماوالت  �شمن 
العودة  حُقّ  ي�شّكل  التي  الفل�شطينية 

اأبرز عناوينها.
2. �رشورة اإعالن الت�شامن والتكافل 
الالجئني  وم�شاعدة  االجتماعي 
خميماتهم،  يف  الفل�شطينيني 
ور�شمياً،  �شعبياً  واإ�شالمياً،  عربياً 
ت�شت�شيفهم،  التي  الدول  وخ�شو�شاً 
والرعاية  اخلدمات  تقدمي  واأهمية 
لهم ملواجهة هذا  العاجلة  ال�شحية 

الوباء.
م�شاريع  تقدمي  يف  امل�شاهمة   .3
اأعباء  من  للتخفيف  عملية  وبرامج 
منها  يعاين  التي  االإن�شانية  االأزمة 
االأطفال  من  الالجئني  �رشائح  كل 
والعجزة،  واملر�شى  والن�شاء 
العمل،  عن  العاطل  ال�شباب  ودعم 
من  ال�شغرية،  امل�شاريع  واأ�شحاب 
حتى  كرمية  حّرة  حياة  تاأمني  اأجل 
التي  ديارهم  اإىل  عودتهم  حتقيق 

هّجروا منها.

من فل�شطني

ر�شائل اإن�شانية عاجلة يف زمن "كورونا"
يعاين ما يقارب 7 اآالف اأ�شري فل�شطيني؛ بينهم االأطفال والن�شاء واملر�شى يف �شجون االحتالل ال�شهيوين من اإجرامه 
وانتهاكاته اليومية امل�شتمرة، يف ظل اأو�شاع ماأ�شاوية تفر�شها اإدارة ال�شجون مع انت�شار وباء كورونا وانعدام اأب�شط 

احلقوق االإن�شانية و�شروط النظافة وال�شّحة العامة داخل ال�شجون، مع تخّوف من اإ�شابة وتف�ّشي هذا الفريو�س بني 
االأ�شرى داخل �شجون االحتالل.

ملف كورونا 

د. فايز اأبو �شمالة

رغم القوة الع�شكرية واالقت�شادية، 
وال�شحي،  العلمي  التقدم  ورغم 
على  الدبلوما�شي  النجاح  ورغم 
عورة  اأن  اإال  العامل،  م�شتوى 
تك�شفت  قد  ال�شهيوين  الكيان 
اأمام فريو�ش كورونا، حني اأخفقت 
امل�شت�شفيات  يف  التنف�ش  اأجهزة 
احلاجة،  تغطية  عن  االإ�رشائيلية 
االأبحاث  مركز  ذكر  فقد 
اأن  للكني�شت  التابعة  واملعلومات 
 2173 االإ�رشائيلي  الكيان  لدى  ما 
حوايل  منها  فقط،  تنف�ش  جهاز 

غري  و28  اال�شتخدام،  قيد  الثلث 
�شالح ويتوفر فقط 1437 جهازاً.

االإ�رشائيلي  ال�شعف  انك�شف  لقد 
حني  ال�شحة  املعدات  جمال  يف 
االأمريكي،  احلليف  عنها  تخلى 
على  راأ�شاً  التوقعات  قلب  الذي 
من  اأمريكا  طلبت  حني  عقب، 
بتزويدها  ال�شهيوين  الكيان 
االعتذار  فكان  التنف�ش،  باأجهزة 
االإ�رشائيلي عن عدم القدرة، وكان 
االعتماد االإ�رشائيلي على النف�ش، 
عمل  فريق  احلكومة  �شكلت  حني 
املو�شاد  جهاز  رئي�ش  بقيادة 
جمل�ش  ورئي�ش  كوهني  يو�شي 

�شبات  بن  مائري  القومي  االأمن 
االإ�رشائيلي  اجلي�ش  ومب�شاندة 
ل�رشاء املعدات من اخلارج، وبغ�ش 
جنح  وقد  الطريقة،  عن  النظر 
ب�رشاء  االإ�رشائيلي  العمل  فريق 
10 اآالف جهاز تنف�ش �شناعي من 
املتحدة  الواليات  بينها  دول  عدة 
و�شائل  ذكرت  كما  خليجية،  ودول 
اإعطاء  دون  االإ�رشائيلية،  االإعالم 

املزيد من التفا�شيل.
لقد اختارت احلكومة االإ�رشائيلية 
االإ�رشائيلي  املو�شاد  جهاز 
طاقم  بقيادة  وكلفته  بالتحديد، 
نق�ش  حلل  اجتهد  الذي  العمل 

طريقته  على  الطبية  املعدات 
اخلا�شة، وكان له ذلك، فاحلكومة 
العمالء  حجم  تعرف  االإ�رشائيلية 
اجلهاز،  هذه  يخدمون  الذين 
الكثري  على  تاأثريه  مدى  وتعرف 
وعلى  املنطقة  يف  االأنظمة  من 

م�شتوى العامل.
وجنح املو�شاد االإ�رشائيلي يف هذه 
املهمة ال�شعبة، جنح املو�شاد يف 
خطف اللقمة من فم جائع عربي 
جنح  اإ�رشائيلي،  فم  يف  لي�شعها 
تنف�ش  جهاز  نزع  يف  املو�شاد 
ليداوي  عربي،  مري�ش  اأنف  عن 
املو�شاد  جنح  اإ�رشائيلياً،  مري�شاً 

يف  باآخر  اأو  ب�شكل  االإ�رشائيلي 
توفري حاجة اإ�رشائيل من املعدات 
مع  بالتعاون  ذلك  اأكان  الطبية، 
اأم عن طريق  اأنظمة حكم عربية، 
القر�شنة البحرية، وال�شيطرة على 
التنف�ش،  باأجهزة  املحملة  ال�شفن 
الذي  اإىل املكان  بالقوة  وحتويلها 
ح�شل  ما  وهذا  اخلاطف،  يريده 
كانت  طبية،  معدات  �شحنة  مع 
حتويلها  مت  تون�ش،  اإىل  متجهة 
اأحد  االأوروبية، ال  الدول  اأحد  اإىل 

يعرف اأين ذهبت بعد ذلك.
االإ�رشائيلي  املو�شاد  جهاز  جناح 
وا�شتجالب  املهمة،  اجناز  يف 

يك�شف  التنف�ش  اأجهزة  األاف 
عورة االأنظمة العربية التي �شارت 
االإ�رشائيلية،  لالأطماع  مطية 
املواطن  م�شالح  توؤثر  و�شارت 
االإ�رشائيلي على م�شالح املواطن 
لي�ش  االأمر  وهذا  العربي، 
باجلديد، فقد ك�شف رئي�ش جهاز 
املو�شاد ال�شابق عن لقاءات متت 
داخلية  وزراء  خم�شة  وبني  بينه 
وفق  املنطقة  معهم  رتب  عرب، 
فجاء  االإ�رشائيلية،  امل�شالح 
جهاز  رئي�ش  كوهني  يو�شي  اليوم 
املو�شاد احلايل، ليوا�شل احلوار، 

وجني الثمار.

فل�شطني املحتلة

ملاذا تدخل »املو�شاد الإ�شرائيلي« جللب املعدات ال�شحية؟
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العي�شميكنهكورونافريو�ش
علىالأقنعةالطبية7اأيام!

يزعم علماء اأن الفريو�س الذي 
 19-COVID جائحة  ي�سبب 
يعي�س على  اأن  املدّمرة، ميكن 
 7 اإىل  ت�سل  ملدة  الوجه  اأقنعة 

اأيام.
فريو�س  درا�سة  حاليا  وجتري 
لفهم  ب�رسعة  اجلديد  كورونا 
معديا  فيها  يظل  التي  املدة، 
وحتت  املختلفة  الأ�سطح  على 

ظروف معينة.
من  بحثية  درا�سة  وك�سفت 
من  يزال  »ما  اأنه  كونغ،  هونغ 
م�ستوى  عن  الك�سف  املمكن 
املعدي  الفريو�س  من  كبري 
للقناع  اخلارجية  الطبقة  على 
ولكن  اأيام.   7 بعد  الواقي«، 
الباحثني من الوليات املتحدة 
 2-SARS-CoV باأن  اأفادوا 
�ساعة على   24 بعد  يتواجد  مل 
اإىل  م�سريين  املقوى،  الورق 
الربيدية  اخلدمة  ا�ستخدام  اأن 
خال من املخاطر ن�سبيا وتقتل 
ذلك  يف  مبا   - الورق  طباعة 
ال�سحف - الفريو�س يف غ�سون 
3 �ساعات، واأعلن اخلرباء اليوم 
اأن احتمالية التقاط العدوى من 

ال�سلع املنقولة منخف�سة.

ال�سحة  منظمة  وك�سفت 
من  اأنه   )WHO( العاملية 
النا�س  يلوث  اأن  املحتمل  غري 
تلك  فيها  مبا  التجارية،  ال�سلع 
التي يجري �سحنها عرب الربيد 
اأن   WHO من  بيان  يف  وجاء 
بالفريو�س  الإ�سابة  »خطر 
 19-COVID ي�سبب  الذي 
وتعر�ست  نقلها  مت  عبوة  من 
حرارة  ودرجات  لظروف 
جزء  منخف�س«ونُ�رس  خمتلفة، 
يف  الإنرتنت  عرب  البحث  من 

ما  موقع  وهو   ،medRxiv
ن�رس  يتم  حيث  الطباعة  قبل 
البحث قبل اأن يُفح�س من قبل 
الآخرين يف عملية  الأكادمييني 

تعرف با�سم مراجعة الأقران.
ولكن النتائج الأولية التي تو�سل 
وزمالوؤه يف  ت�سني  األيك�س  اإليها 
اأن  وجدت  كونغ،  هونغ  جامعة 
للغاية  م�ستقرا  كان  الفريو�س 
درجات   4 عند  طويلة  لفرتة 
مئوية ويف درجة حرارة الغرفة، 
م�ستويات  على  يظل  اأن  ميكن 

اأيام، ولكن �سيتم   7 عالية ملدة 
الق�ساء عليه بعد 14 يوما.

اأي  عن  الك�سف  ميكن  ول 
فريو�س معد بعد ح�سانة ملدة 
30 دقيقة عند 56 درجة مئوية، 
عند  دقائق   5 ملدة  ح�سانة  اأو 
وفقا  مئوية<<،  درجة   70
اأنه  العلماء  واكت�سف  للعلماء 
من  �سكل  باأي  معاجلته  عند 
جميع  تكون  املطهر،  اأ�سكال 
الأ�سطح خالية من الفريو�س يف 

غ�سون 5 دقائق.

ال�صنيمناملفرحةالبيانات
تتوا�صل!

الدولة  اأعلنت جلنة 
ال�سني،  يف  لل�سحة 
م�سابا   2396 اأن 
التاجي  بالفريو�س 
يزالون  ل  اجلديد 
يف  العالج  يتلقون 
البالد،  م�ست�سفيات 
فيما تعافى 93% من 

اإجمايل امل�سابني.
وتفيد اأحدث التقارير باأن عدد الإ�سابات املوؤكدة بالوباء 
وغادر  �سفي  حالة،   81470 بلغ   ال�سينية  الأرا�سي  يف 
اأم�س يف ال�سني  امل�ست�سفيات منهم 75770 �سخ�سا واأعلن 
اأفيد  حيث  عمليا،  البالد  التاجي يف  الفريو�س  وباء  توقف 
اأقل من 3000، فيما �سجل  باأن عدد الإ�سابات يف الداخل 
ت�ساعد متوا�سل حلالت الإ�سابة الوافدة من اخلارج وكانت 
منظمة ال�سحة العاملية قد �سخ�ست يف 11 مار�س تف�سي 
عدوى »كوفيد – 19« على اأنه جائحة واأكدت جلنة ال�سحة 
احلكومية يف جمهورية ال�سني يف 12 مار�س اأن ذروة الوباء 

يف البالد قد مرت.
اأكرث  ت�سجيل  مت   ،»Worldometer« بيانات  اآحر  ووفق 
التاجي اجلديد على  بالفريو�س  اإ�سابة  األف حالة  من 721 
اأكرث  األف �سخ�س، فيما �سفي  اأكرث من 33  الكوكب، وتويف 

من 151 األف �سخ�س.

واعدةرو�صيةلقاحاتثالثة
لكورونام�صادة

الأكادميي  اأعلن 
ميري  د فال
رئي�س  ت�سيخونني، 
الطبية  العلوم  ق�سم 
احليوية يف اأكادميية 
اأن  الرو�سية،  العلوم 
ت�سارك  الأكادميية 
ثالثة  ابتكار  يف 
واعدة  لقاحات 
يف  ت�سيخونني  الأكادميي  وقال  كورونا.  لفريو�س  م�سادة 
حديث لوكالة نوفو�ستي الرو�سية لالأنباء، »يعلم اجلميع عن 
ابتكار مركز »فيكتور« للقاح م�ساد لفريو�س كورونا. ولكني 

اأحتدث عن ابتكارات اأخرى«.
واأ�ساف »يجري يف كلية العلوم البيولوجية بجامعة مو�سكو، 
ابتكار  كريبيت�سينكوف  ميخائيل  الأكادميي  اإ�رساف  حتت 
اأي  كورونا.  فريو�س  ملكافحة  القدرة  متعدد  للقاح  منوذج 
ميكن اأن يكون م�سادا ملجموعة وا�سعة من فريو�س كورونا، 

ولي�س امل�ستجد فقط«.
األك�سندر  الأكادميي  اإ�رساف  وحتت  ت�سيخونني،  وي�سيف 
احليوية،  الع�سوية  للكيمياء  �سيمياكني  معهد  غابيبوف، يف 
كورونا  لفريو�س  التقنية م�سادا  لقاحا عايل  يبتكر اخلرباء 
امل�ستجد، اأ�سا�سه جزيئات �سبيهة بالفريو�سات، با�ستخدام 
ما ي�سمى الأجزاء املكونة لربوتني فريو�س كورونا«واأ�ساف، 
»هذه تقنية عالية مثرية لالهتمام. لأنها براأيي �سوف توؤدي 

اإىل ابتكار لقاح واعد جدا«.
اجلاري  العمل  اإىل  اأ�سري  اأن  »ويجب  الأكادميي،  واأ�ساف 
جمال  يف  اخلرباء  كبري  كوزلوف،   الربوفي�سور  برئا�سة 
الذي  الوراثة،  لعلم  فافيلوف  معهد  يف  النووي،  احلم�س 
يهدف اإىل اإنتاج لقاح يحمل ثالثة بروتينات فريو�س كورونا، 

ما ي�سمح بابتكار لقاح متعدد القدرات«.
�سننتج  النهاية  يف  اأننا  من  ومتاأكد  اآمل  ت�سيخونني،  وقال 
لقاحا فعال وا�سع الفعالية لي�س فقط �سد فريو�س كورونا 

امل�ستجد، وجمموعة وا�سعة من فريو�سات كورونا.

دواءتختربوفرن�صيةاأمريكيةاأدويةصركات�
�صدكورونايفرو�صيا

الأدوية  �رسكة  اأجرت 
و�رسكة  »�سانويف«  الفرن�سية 
الأمريكية  الأدوية  ت�سنيع 
�رسيرية  جتارب  »ريجينريون« 
»كيفزارا«  عقار  على  م�سرتكة 
الناجت  الرئوي  اللتهاب  لعالج 
عن فريو�س كورونا امل�ستجد.

وجه  على  ال�رسكتان  وبداأت 
اختبار  رو�سيا،  يف  اخل�سو�س 
املخ�س�س  »كيفزارا«  عقار 
التهاب  ملكافحة  الأ�سل  يف 
الروماتويدي،  املفا�سل 
ح�سبما ذكرت وكالة »رويرتز« 

اأم�س الثنني.
بداأت  الوكالة،  ووفق 
يف  اأ�سبوع  قبل  الختبارات 

والآن  املتحدة.  الوليات 
القائمة  هذه  تو�سيع  مت 
واإيطاليا  رو�سيا  لت�سمل 

وفرن�سا  واأملانيا  واإ�سبانيا 
ال�رسكات  وكنداواختربت 
لعالج  »كيفزارا«  عقار  فعالية 
على  التاجي  كورونا  فريو�س 
300 مري�س يعانون من اأ�سكال 

حادة من املر�س.
اإ�سابة  اأول  ت�سجيل  ومت 
يف  اجلديد  كورونا  بفريو�س 
و�سط  يف   2019 عام  نهاية 
اإىل  لحقا  وانت�رس  ال�سني، 
160 دولة واعرتفت به منظمة 
اأنه  على  العاملية  ال�سحة 

جائحة. 

درا�صةمفاجئةتقدماكت�صافاهاماحولكورونا!
اأن  اإىل  حديثة  درا�سة  تو�سلت 
كورونا  بفريو�س  امل�سابني  املر�سى 
اإىل  ت�سل  ملدة  معديني  يكونون  قد 
لأول  مير�سوا  اأن  بعد  اأ�سابيع   5
ال�سني  من  باحثون  واكت�سف  مرة. 
مع  يعي�سوا  اأن  ميكن  الأ�سخا�س  اأن 
بقاء الفريو�س يف امل�سالك التنف�سية، 
طول  مرة   2.5 وهو  يوما،   37 ملدة 
فرتة العزل الإلزامية ملدة اأ�سبوعني، 
الرعاية  خرباء  معظم  يطلبها  التي 

ال�سحية.

جملة  يف  نُ�رست  التي  الدرا�سة،  ويف 
 191 حالة  الفريق  حلل   ،Lancet
ووهان،  يف  م�ست�سفيني  من  مري�سا 
كورونا  فريو�س  تف�سي  مركز 
ال�سجالت  الفريق  اجلديد وا�ستخدم 
البيانات  جلمع  الإلكرتونية  الطبية 
البيانات  وكذلك  الدميوغرافية، 
احلم�س  الباحثون  وحدد  املختربية 
النووي الريبي للفريو�س، الذي يحمل 
املعلومات الوراثية، يف عينات اجلهاز 
التنف�سي املاأخوذة من املر�سى ملدة 

20 يوما بعد اإ�سابتهم باملر�س لأول 
مرة وتبني اأن اأق�رس فرتة زمنية كان 
اأما  اأيام،   8 معديا،  ال�سخ�س  فيه 

اأطول فرتة زمنية فهي 37 يوما.
له  الكت�ساف  »هذا  املعدون:  وكتب 
اآثار مهمة على كل من اتخاذ قرارات 
طول  حول  والتوجيه  املري�س  عزل 

العالج امل�ساد للفريو�سات«.
�سمن  الأحدث  هي  الدرا�سة  وهذه 
التي  الدرا�سات،  من  كبري  عدد 
اأظهرت اأن الفريو�س ميكن اأن يعي�س 

ت�سوره  مما  بكثري،  اأطول  لفرتة 
البع�س �سابقا ووجدت درا�سة اأجرتها 
الوليات املتحدة وعلماء اآخرون، اأن 
الهواء  يف  يظل  اأن  ميكن  الفريو�س 
يعي�س  اأن  وميكن  �ساعات،   3 ملدة 
اأيام   3 اإىل  ت�سل  الأ�سطح ملدة  على 
الفريو�س  اأن  الختبارات  واأظهرت 
ملدة  النحا�س  على  يعي�س  اأن  ميكن 
يوم  ملدة  الكرتون  وعلى  �ساعات،   4
على  �ساعة   72 اإىل  ي�سل  وما  كامل، 

البال�ستيك والفولذ.



www.elwassat.comالثالثاء 31 مار�س  2020  املوافـق  ل 06 �شعبان  1441ه العدد : 5207/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فرن�سا €1

الناحية الع�سكرية الأوىل 
بالبليدة

الّلواء رئي�س اأركان اجلي�س 
يف زيارة عمل وتفتي�س

رئي�س  �شنقريحة،  ال�شعيد  اللّواء  يقوم 
بالنيابة،  ال�شعبي  الوطني  اجلي�س  اأركان 
بزيارة   ،2020 مار�س   31 الثالثاء  غد  يوم 
الأوىل  الع�شكرية  الناحية  اإىل  عمل وتفتي�س 
الزيارة �شت�شكل �شانحة لل�شيد اللّواء لتـفـقـد 
قيادة  مع  اجتماع  وتروؤ�س  الوحدات،  بع�س 

واإطارات الناحية.

يف اإطار مكافحة وباءالكورونا

جازي ت�شلم معدات طبية 
لوزارة ال�شحة 

�شلم متعامل الهاتف النقال جازي املعدات 
التكفل  بهدف  �رشاوؤها  مت  التي  الطبية 
وزارة  اإىل  كورونا  بفريو�س  بامل�شابني 
و  امل�شت�شفيات  واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة 
لالنعا�س  تنف�س  اأجهزة  املعدات يف  متثلت 
ونظارات  حممولة  تنف�س  اأجهزة  و  متنقلة 

واقية و�شا�شات للمراقبة الطبية.
و كانت ال�رشكة قد   اأعلنت �شابقا عن تربعها 
مببلغ  قيمته 42 مليون دينار ل�رشاء معدات 
طبية خم�ش�شة للم�شت�شفيات للم�شاهمة يف 
يف  الوباء  انت�شار  ملحاربة  الوطنية  احلملة 

البالد.
جازي  ،ان�شمت  مواطًنة  �رشكة  ب�شفتها 
تبذلها  التي  اجلهود  اإىل  الأوىل   الأيام  منذ 
ملحاربة  املدين  واملجتمع  احلكومة 
املجاين  بالت�شال  �شمحت  حيث  الوباء 
اإىل  وكذلك   )3030( الأخ�رش  الرقم  اإىل 
كذا  و    ، ال�شحة  لوزارة  الإلكرتوين  املوقع 
يف  للم�شاركة  وا�شعة  ات�شال  حملة  اإطالق 
والو�شول   ، والوقاية  الوعي  م�شتوى  رفع 
و  فليك�س  فاي�شبوك  خدمة  اإىل  املجاين 
جازي  تبقى  و   ، الطبية  املعدات  �رشاء 
اأي  واتخاذ  م�شاهمتها  مبوا�شلة  ملتزمة 
مبادرة م�شتقبلية يف اإطار الربنامج الوطني 

لل�شيطرة على انت�شار الفريو�س.
�رشكة  ذّكرت  احل�شا�شة،  الفرتة  هذه  خالل 
الإلكرتوين  الدفع  باإجراءات  زبائنها  جازي 
اأو   Djezzy.dz الإلكرتوين  موقعها  عرب 
دفع  من  يتمكنوا  حتى  اخلا�س  تطبيقها 
فواتريهم عن بُعد من منزلهم دون احلاجة 
اإىل اخلروج و التنقل اإىل املحالت اأو نقاط 

البيع املعتمدة.
على ال�شعيد الداخلي اتخذت ال�رشكة �شل�شلة 
هياكلها  م�شتوى جميع  على  الإجراءات  من 
واأ�رشهم  موظفيها  �شحة  على  للحفاظ 
يف  ال�شتمرار  �شمان  مع  الزبائن  وكذلك 

اأن�شطة ال�رشكة و تقدمي خدماتها.
تتاألف  مراقبة  جلنة  جازي  �شكلت  وقد 
واملوارد  الأمن  و  الطبية  امل�شالح  كل  من 
الب�رشية والت�شال الداخلي وممثلي العمال 
يراأ�شها املدير العام ماتيوغالفاين. و جتتمع 
هذه اللجنة يومياً لر�شد التطورات وتكييف 
التي  للقرارات  وفقاً  املتخذة  الإجراءات 

تتخذها ال�شلطات احلكومية املخت�شة.

خل�رش بن يو�شف 
فى  احلدث  ت�شنع  احلجل   عني 
خالل  من  كورونا  جائحة  ظل 
ن�شاط خريى وتطوعي من جيوب 
املح�شنني وعرف م�شاركة �شباب 
عن  ناهيك  ومتطوعني  املدينة 
ميز  الذى  الت�شامن  دميومة 

ال�شاكنة
التي  الت�شامنية  الهبة  حققت 
بعني  متطوع  �شباب  تبناها 
بالتربع  امل�شيلة  يف  احلجل 
املواد  من  معتربة  كميات  بجمع 
ال�شتهالك  الوا�شعة  الغذائية 
ومواد  و�شكر  وزيوت  �شميد  من 
العائالت  لفائدة  اأخرى  غذائية 
الدخل  وذات  والفقرية  املعوزة 
ت�شامنية  التفاتة  يف  املحدود 

التي  ال�شحية  الأزمة  مع  تزامنا 
تف�شي  ب�شبب  البالد  بها  متر 
وباء فريو�س كورونا ، مت اإح�شاء 
 19 حي  م�شتودع يف  فى  املوؤونة 
جوان ملك ل�شباب اخلري من اأبناء 
البلدة واأ�شفرت العملية عن 70+ 
توزيعها  مت  م�شتعجلة  قفة   50
اخلريين  اأبنائها  خرية  بف�شل   ،
و�شواعدهم التى ل تكل ، عرفت 
دون  وامل�شاكني  للفقراء  طريقها 
اأخطر  نعي�س  ونحن  ا�شتثناء 
كورونا  وباء  لتف�شى  مرحلة 
الوطن  وليات  من  بع�س  فى 
حفاطا  البيتي  احلجر  و�رشورة 
على ال�شحة العمومية للمواطنني 
القفة  اي�شال  على  ال�شباب  اأقدم 

لكل بيت من بيوت الفقراء

�سباب ي�سنع الأمل

120 قفة م�شتعجلة تعرف طريقها 
مل�شتحقيها بعني احلجل

قلم جاف16

فريدة �شالل 
واعتماد الرميكية

الوليد فرج

ــ كم من يوم طني تنعمت فيه يا فريدة؟
به  اأقدامك وتلطخت  ــ كم من م�شك عجنته 

يديك يا فريدة؟
حوافرك  دا�شته  ريحان  من  كم  فريدة  يا  ــ 
التي  الورد  ماء  براميل  �َشعة  وكم  الطرية 

اأراقها ، �شي. عبداملالك لنيل ر�شاك ؟
وهي  امل�شجون  الوزير  حرم  فريدة  ذكرتني 
تداول  كما   ، زوجها  �رشاح  باإطالق  تطالب 
اخلرب عدة من�شات اإعالمية ،  ب�شاحبة احلظ 
اعتماد الرميكية ، التي كانت جارية لرفيك بن 
احلجاج ،  وكيف دارت معها الأيام ، بعد اأن 
العبودية و املهانة  كانت تعي�س ال�شرتقاق و 
مدللة  و  بالط  اأمرية  لت�شبح  اخل�شا�شة    و 
اأوامرها ، و تطلب فتُلبى  ُملك ، تاأمر فتنقذ 
طلباتها ، ت�شري براأ�شها فترتتب الأ�شياء حولها 
. اعتماد الرميكية اجلارية التي كانت ذات يوم  
تغ�شل ثيابها من عرقها و اأو�شاخ يومها ، على 
عباد  بن  املعتمد  امللك  مر   ، نهر  طرف 
املعتد  فان�شد   ، عمار  ابن  �شاعره  برفقة 
، وطلب  الزرد(  ماء  الريح من  )�شنع   : قائال 
 ، ال�شعري  للبيت  بعجز  ياأتي  اأن  �شاعره  من 
على  عجز  و  �شاعريته  خانته  عمار  ابن  لكن 
اإمتام البيت ، فاأكملت اعتماد الرميكية البيت 
قائلة : )واأي درع للقتال لو جمد( فانتبه لها 
و   ، فطنتها  قبل   ، بجمالها  منبهر  املعتمد 
ح�رشة بديتها ، فا�شرتاها من �شيدها و عتقها 
و تزوجها .  ذات يوم و امللك املعتمد يتجول 
راأت   ، ا�شبيليا  �شوارع  يف  اعتماد  اأمريته  مع 
حّنت  فكاأنها   ، بالطني  يلعبون  �شبية  اعتماد 
لأيام الطني ، فاأرادت اأن تلعب معهم متنا�شية 
اأنها �شارت اأمرية ، فمنعها املعتمد عن ذلك 
لأنه ل يليق مبقامها ، فحزنت حزنا �شديدا 
وعند   ، الولهان  امللك  نف�س  ذلك يف  فحز   ،
رجوعها للق�رش اأمر باإح�شار حمولة كبرية من 
احلناء ومثلها من امل�شك و براميل ماء الورد 
اأمريته  طلب  و   ، الق�رش  باحة  يف  وعجهنا   ،
املدللة اأن تاأتي ، وقال لها الآن العبي يالطني 
. و راحت اعتماد الرميكيـة تلعب بالطني واأي 
راأتهم يف  الذين  الأطفال  اأن  �شك  ول   ! طني 
�شوارع ا�شبيليا يلعبون بالوحل ، قد �شبعوا لعبا 
وغادروا مت�شخني لأمهاتهم ، ليدفعوا �رشيبة 

الأو�شاخ التي رجعوا بها . 
فريدة ...  اإما اأن ترجعي اإىل الو�شع ما قبل 
و دعك من   ، النهر  الثياب على طرف  غ�شل 
وال�شجون  نافذ  الق�شاء  فحكم  الن�شال  هذه 
واإما طني   . كورونا  و هي مبناأى عن  معقمة 

احلناء و امل�شك لكل اجلزائريات

ممثلة  املالية،  وزارة  اأعطت 
للمحا�شبة،  العامة  يف املديرية 
اخلزينة  ملدراء  تعليمة  اأم�س، 
تاأمرهم  الوطن،  العمومية، عرب 
الإجراءات  باتخاذ  فيها 
اجليد  ال�شري  ل�شمان  الالزمة، 
ومنح  رواتب  �شب  لعملية 

املوظفني والأعوان املتعاقدين 
والهيئات  الإدارات  يف  العاملني 
على  �شددت  حيث  العمومية، 
من  هوؤلء  متكني  �رشورة 
املحددة  اآجالها  يف  اأجورهم، 

دون تاأخري.
مرمي خمي�سة  

وزارة املالية

تعليمة �شارمة ل�شب اأجور كل 
املوظفني واملتعاقدين 

حمجوبة عبديل

�شياق  يف  احلملة  جاءت 
الحرتازية  الجراءات 
فريو�س  انت�شار  من  للحد 
كورونا امل�شتجد، وتتم هذه 
العملية بالت�شال على رقم 
التايل : "0555100134" اأو 
التوا�شل مع اأع�شاء الفوج 
وات�شاب  اأو  فايرب  عرب 
موقع  على  �شفحتهم  اأو 
الجتماعي  التوا�شل 
حممد  فوج   " في�شبوك 
الإ�شالمية  للك�شافة  دوزي 
الزوار-  باب   - اجلزائرية 

."

اعطائهم  وبعدها   
التي  امل�شتلزمات  قائمة 
اأع�شاء   ِليتكفل  تريدونها 
اإي�شالها    ِبعملية  الفوج 
لكم والدفع يكون عند باب 
منزلكم ، تبداأ هذه الأخرية 
التا�شعِة  �شاعِة  على 
ال�شاعِة  غايِة  اإىل  �شباحا 
من  وهذا  زوال،  الثانيِة 
و�شالمة  �شالمتكم  اأجل 

�شحتكم.
فاإن فوج حممد  ولالإ�شارة 
الإ�شالمية  للك�شافة  دوزي 
حمالت  نظم  اجلزائرية 
حت�شي�شية وتوعية بكل من 
"ج�رش  طرامواي  حمطة 

بلدية  ومقر  الزوار"  باب 
�شملت  حيث  الزوار،  باب 
تقدمي  التح�شي�س  عملية 
مطهر كحويل للمتواجدين 
وتوزيع  املحطة  يف 
ق�شا�شات حتمل اإر�شادات 
انت�شار  من  للحد  ون�شائح 
مع  وذلَك  كورونا،  فريو�س 
التاأكيد على �رشورة البقاء 
�شعار  حتت  املنزل  يف 
احمي  بيتك  يف  ابقى   "

نف�شك وعائلتك  ".
تنظيم  اإىل  بالإ�شافة 
املتقاعدين  �شحب  عملية 
باأكرب  وذلك  معا�شاتهم  
ببلدية  بريد  مركز 

لقت  اإذ  الزوار،  باب 
اإعجاب  املبادرة  هذه 
اأ�شادوا  الذين  املواطنني 
الذي  املحكم  بالتنظيم 
�شهل عليهم احل�شول على 

اأو  اإحتكاك  دون  اأجورهم 
حر�شا  هذا  وكل  تزاحم، 
وحمايتهم  وقايتهم  على 
بفريو�س  الإ�شابة  من 

كورونا امل�شتجد.

الك�سافة الإ�سالمية اجلزائرية فوج حممد دوزي باب الزوار

حملة ريح يف دارك يو�شلك ق�شيانك
اأطلق فوج حممد دوزي للك�سافة الإ�سالمية اجلزائرية 

ِببلدية باب الزوار  اأم�س الثنني املوافق لـ 30 مار�س  
حملة حتت �سعار " ريح يف دارك يو�سلك ق�سيانك ", وهذا 

بغر�س م�ساعدة العائالت على البقاء يف منازلهم خا�سة 
كبار ال�سن منهم.

لقي �شتة  اأ�شخا�س حتفهم واأ�شيب 
متفاوتة  بجروح  �شبعة  اآخرون 
مرور  حوادث  عدة  اثر  اخلطورة، 
الأخرية  ال 24 �شاعة  �شجلت خالل 
ما  ح�شب  الوطني،  امل�شتوى  على 
مل�شالح  ح�شيلة  الثنني  به  اأفادت 
�شجلت  وقد  املدنية  احلماية 
ولية  م�شتوى  على  ح�شيلة  اأثقل 
واإ�شابة  �شخ�س  بوفاة  مترنا�شت 
�شيارة  انقالب  اثر  على  �شخ�شني 
 1 رقم  الوطني  بالطريق  �شياحية 
ي�شيف  مترنا�شت،  ودائرة  بلدية 
م�شالح  تدخلت  امل�شدر، كما  ذات 
تقدمي  اأجل  من  املدنية  احلماية 
ل 11 �شخ�س  الأولية  الإ�شعافات 

غاز  ا�شتن�شاقهم  جراء  خمتنقني 
اأحادي اأك�شيد الكربون Co املنبعث 
املاء  و�شخان  املدفئة  جهاز  من 
م�شاكنهم  داخل  املدينة  غاز  وكذا 
ثالثة  البي�س  وليات  من  بكل 

اأ�شخا�س وتيارت 5 و�شعيدة3.
فرق  تدخلت  اأخرى،  جهة  ومن 
من  البليدة  لولية  امل�شلحة  تلك 
اإخماد حريق �شب داخل �شقة  اأجل 
اأر�شي  متكونة من 5 غرف مب�شكن 
ت�شبب  حيث  العاليق،  واد  بدائرة 
�شخ�س  اإ�شابة  يف  احلريق  هذا 
بحروق من الدرجة الثانية و�شخ�س 

اآخر يف حالة �شدمة
ب.ع

مديرية  يف  م�شوؤولة  اأعلت 
اأن  الإ�شبانية،  ال�شحية  الطوارئ 
اأكرث من 12 األف عامل يف جمال 
ال�شحة قد اأثبتت نتائج التحاليل، 
كورونا  بفريو�س  اإ�شابتهم 
خو�شيه  ماريا  وقالت  امل�شتجد 
الطوارئ  مديرة  نائبة  �شيريا 
ال�شحية يف موؤمتر �شحفي اليوم 
يف  عامال   12298 اإن  الثنني، 
حتاليل  اأجروا  ال�شحة،  جمال 
بفريو�س  اإ�شابتهم  عن  للك�شف 

كورونا، وكانت اإيجابية.
العدد  هذا  اأن  اإىل  �شيريا  ولفتت 
ال�شحة  جمال  يف  امل�شابني  من 
 ٪14 حوايل  يعادل  بالفريو�س 
يف  املوؤكدة  الإ�شابة  حالت  من 
 85195 عددها  والبالغ  البالد، 
الإ�شبانية  ال�شحة  وزارة  واأعلنت 
ارتفاع  لها،  اإح�شائية  اآخر  يف 
اإجمايل عدد الإ�شابات يف البالد 
اإىل  الوفيات  وعدد   85195 اإىل 

.7340

�سجلت يف 24 �ساعة الأخرية

وفاة 3 اأ�شخا�س اثر عدة حوادث مرور 

ال�سحة الإ�سبانية

12.3 األف عامل يف جمال ال�شحة 
منظمة ال�سحة العامليةم�شابون بكورونا

اإطالق تطبيق ر�شمي 
لفريو�س كورونا 

اأطلقت اأم�س منظمة ال�شحة العاملية تطبيقا 
واأندرويد،   iOS الت�شغيل  لنظامي  ر�شميا 
املعلومات  انت�شار  ملكافحة  ت�شميمه  مت 

.19-COVID اخلاطئة حول
 WHO تطبيق  اإطالق  املقرر  ومن 
من  تطويره  وقع  والذي   ،MyHealth
ي�شمى  املتطوعني  اخلرباء  من  فريق  قبل 
  .WHO Covid App Collective
 ،9to5Google التكنولوجيا  ووفقا ملدونة 
موظفني  بوا�شطة  تطويره  مت  التطبيق  فاإن 
و"غوغل"  "مايكرو�شوفت"  يف  �شابقني 
يعملون جنبا اإىل جنب مع م�شت�شاري منظمة 
 WHO فريق  �شمن  العاملية  ال�شحة 

.Covid App Collective
التطبيق  من  التجريبي  الإ�شدار  وينطلق 
اأدق  لتوفري  املحمول  الهاتف  من�شتي  على 
كورونا،  فريو�س  حول  املعلومات  واأحدث 
والعلماء  ال�شحة  خرباء  يوفرها  التي 

العامليون.

"رو�شتيخ"  �رشكة  �شممت 
فريدة  بذلة  الرو�شية،  احلكومية 
يف  وبداأت  للفريو�شات،  م�شادة 
جتريبي  م�شتوى  على  اإنتاجها 
ال�رشكة  با�شم  متحدث  وك�شف 
اإنتاج  يف  املتخ�ش�شة  الرو�شية 
البذلة  اأن  العالية،  التقنيات 

للفريو�شات  امل�شادة  اجلديدة 
ميكن  خمت�شون،  �شممها  التي 
البيع  حمالت  يف  �رشاوؤها 
بالتجزئة بنحو األفي روبل، اأي ما 
يزيد قليال عن 25 دولرا اأمريكيا 
ال�شاأن:  بهذا  املتحدث  وقال 
اخلارجية  البذلة  تكلفة  "�شتبلغ 

يف  و�شتكون  روبل،  األفي  حوايل 
الطبيعيني  الأ�شخا�س  متناول 
العتباريني  والأ�شخا�س 
اأن  املخطط  من  باأنه  واأفاد 
املوؤ�ش�شات  اإىل  ت�شليمها  يتم 
اإىل  وكذلك  املعنية،  والهيئات 

�شل�شلة حمالت البيع بالتجزئة.

�سركة "رو�ستيخ" احلكومية الرو�سية

ت�شميم زي عملي م�شاد للفريو�شات!
وكالة  الأحد  اأم�س  يوم  اأفادت 
ال�شلطات  اأن  �شينية،  اأنباء 
اجناز  يف  �شت�رشع  ال�شينية 
م�شت�شفى يف اجلزائر، �شيكون 
الأوبئة  من  للوقاية  خم�ش�شا 
�شيتم  امل�شدر،  ذات  وح�شب 
يف  امل�شت�شفى  ا�شتغالل 
امل�شابني  ل�شتقبال  البداية 

بفريو�س كورونا يف حال ما اإذا 
منت�رشا  مزال  الفريو�س  كان 
واأ�شافت الوكالة، اأن امل�رشوع 
�شت�رشف عليه �رشكات �شينية، 
مدعمة بحوايل 4 اآلف عامل 
جزائري،  اآلف  و5  �شيني 
بناء  �شيتم  اأين  حتدد  اأن  دون 
امل�شت�شفى ومتى �شتبداأ اأ�شغال 

البناء به ويف جانب اآخر، قالت 
فريق  اأن  الإخبارية  الوكالة 
املحرتف  ال�شيني  العمل 
التنف�س  اأمرا�س  يف  املخت�س 
اح�رش  باجلزائر،  حل  الذي 
قدرت  الأدوية  من  دفعة  معه 

قيمتها بن�شف مليون دولر.
رزق اهلل �سريف 

يكون خم�س�سا للوقاية من الأوبئة ويوظف9 اآلف عامل

ال�شني تقرر بناء م�شت�شفى �شخم يف اجلزائر



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

