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خرباء يوؤكدون للو�سط:

مقا�ساة "فر�ن�س 24" خطوة لها رمزيتها
جالء 1788 جزائريا عالقا برتكيا

�نطالق �أول رحلة من من مطار هو�ري بومدين  
بريد اجلزائر

 تد�بري لدفع �أجور م�ستخدمي �لوظيف �لعمومي 
بعد ا�ستمرار احلجر ال�سحي اإىل غاية 19 اأفريل 

�جلز�ئر ت�ساعف م�سرتياتها من �لقمح 

بلغ عددها 61 حالة وزير ال�سحة يوؤكد

�لنتائج �لأولية للعالج بالكلوروكني مر�سية
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مقاالت

  .           �نتظار حو�يل �أ�سبوع لو�سع در��سة �أكرث علمية ودقة



�أول  �جلمعة  �أم�س  نهار  �نطلقت 
تابعة  طائرة  منت  على  رحلة  
من  �جلز�ئرية  �جلوية  للخطوط 
مطار هو�ري بومدين �لدويل  نحو 
�إجالء  �أجل  من  ��سطنبول   مطار 
�لعالقني  �جلز�ئريني  من  فوج  �أول 
برتكيا و�لبالغ عددهم 1788 جر�ئي 
منهم باحثني و�أ�ساتذة جامعني  مت 
�إقامات  �إىل  �ملطار  من  حتويلهم 
�أ�سبوع  حو�يل  منذ  قريبة  جامعية 

من قبل �ل�سلطات �لرتكية .
بهم   �لأمثل  �لتكفل  �أجل  ومن  هذ� 
ويف �إطار �حلجر �ل�سحي �لوقائي  
و�لحرت�زي �سيتم حتويل �ملرحلني 
�إىل عدة فنادق ومنتجعات �سياحية    
للمعاينة  �إخ�ساعهم   بعد  وذلك 
، هذ� وح�سب  �ل�سحية  باملطار  
�ل�سياحة فانه  من �ملنتظر  وز�رة 

فندق  نحو  مو�طنا   740 حتويل 
نحو  �آخر   و790  بزر�لدة  مزفر�ن 
�ملر�سى،فندق  فندق  من  كل 
�لريا�س ،�سيدي فرج )H3( فندق 
HZ    و�ملركب �لريا�سي �أدمي ، 
يف حني  �سيتم توزيع 258 م�سافر� 
على كل من مركب �ملعاجلة مبياه 
�لبحر ب�سيدي فرج وفندق �ملطار 
بالد�ر �لبي�ساء ، من جاب �آخر غادر 
�ملن�رصم4623  �خلمي�س   �سبيحة 
�سخ�سا �حلجر بعد ق�سائهم �ل14 
 21 يف  �لتحفظ  �سبيل  على  يوما 
موؤ�س�سة فندقية مبختلف �لوليات  
�ل�سحية   �لعناية  حتت  �سياحية 
فقط  حالت   10 �إثبات  مت  حيث 
حاملة لفريو�س كوفيد 19 08 منها  

متاثلت لل�سفاء .
 648 �لإفر�ج   مت  وقد  هذ� 

م�سافر�  كانو� على م�ستوى مركز 
بعد  �ل�سحي   للحجر  �لأندل�سيات 
�خلا�سة  يوما   �ل14  ��ستكمالهم 
حتويلهم  ومت  �لوقائي   باحلجر 
حافالت  بو��سطة  �مليناء  �إىل  
�ل274  �سيار�تهم  ل�ستالم  خا�سة 
�لتي ظلت بالباخرة �جلز�ئر 2 �لتي 
جاءو�  على متنها  ومت �إخ�ساعها 
م�سافر�   214 �أن  وتبني    ، للتعقيم 
ينحدرون من وهر�ن يف حني ينحدر 
�لبقية من 37 ولية  من جانب �آخر 
  764 على  �لتحفظي  �حلجر  رفع 
مغرتب كانو� بفندق مزفر�ن  كما 
من  �مل�سافرين  باقي  �إجالء  مت 
�حلدودية  بالوليات  �ملنتجعات 
قادمني  دخلوها  �لتي  �ل�رصقية   

من تون�س .
حممد بن ترار
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قالت اإن حمطات الوقود �شتبقى مفتوحة

ن�ساط نفطال يرتاجع بن�سبة 50 
باملائة ب�سبب جائحة كورونا

ك�شف مدير الإعالم والعالقات العامة باملوؤ�ش�شة الوطنية لتوزيع املنتجات النفطية 
نفطال جمال �شردود اإن ن�شاط الت�شويق للموؤ�ش�شة تراجع بن�شبة 50 باملائة منذ الن�شف 

الثاين من �شهر مار�س املن�شرم ب�شبب تف�شي وباء كورونا موؤكدا اأن حمطات الوقود 
�شتبقى مفتوحة عك�س الإ�شاعات املتداولة

 باية ع 

نزوله  لدى  �رصدود  .وقال 
�لوطنية  �لإذ�عة  على  �سيفا 
�نه  مت ت�سجيل تر�جع بن�سبة 
50 باملائة يف ن�ساط �لت�سويق 
جمال  يف  خا�سة  و  للموؤ�س�سة 
�لنقل �جلوي ) تزويد �لأ�سطول 
�جلوي مبادة �لكريوز�ل( حيث 

 99 بن�سبة  �لتموين  تقل�س 
ن�سبة  تر�وحت  فيما  باملائة 
متوين  جمال  يف  �لنخفا�س 
ما  �لبحري  �لنقل  �أ�سطول 
بني 70 و 75 باملائة و �أ�ساف 
�أنه مت ت�سجيل  ذ�ت �مل�سوؤول 
زيادة يف ��ستهالك �ملنتجات 
باملائة   25 بن�سبة  �لنفطية 
ب�سبب تهافت �ملو�طنني على 

�لنفطية  و�ملنتجات  �لوقود 
غلق  حول  �إ�ساعات  ب�سبب 
و  �لبنزين  ملحطات  حمتمل 
�أن  �إىل  �مل�سوؤول  ذ�ت  �أ�سار 
��ستهالك �لوقود تر�جع ب�سكل 
ملحوظ ب�سبب �نكما�س حركة 
�لنقل و�لتنقل عرب �لوطن لفتا 
�إىل �أن خمزون �لوقود بلغ 75 
خمزون  و�سل  فيما  باملائة 

�إىل 90  �لربوبان و�لبوتان  غاز 
باملائة كما �أكد ذ�ت �مل�سوؤول 
�ملنتجات  توفر  عدم  �أن 
و�أن  �إ�ساعة  جمرد  �لنفطية 
�ستبقى  �لبنزين  حمطات 
عرب  �ساعة   24/24 مفتوحة 
م�سدد�  �لوطني  �لرت�ب  كافة 
كورنا  تف�سي فريو�س  �أن  على 
�لتوزيع  عملية  على  يوؤثر  مل 

�ملتعلقة  تلك  فيها  مبا 
تخ�سع  �لتي  �لبليدة  بولية 
ودعا  �لكلي.  �ل�سحي  للحجر 
�لتز�حم  عدم  �إىل  �ملتحدث 
لتجنب  �لوقود  حمطات  �أمام 
كورونا  بفريو�س  �لإ�سابة 
ت�سكلت  �لتي  �لطو�بري  بعد 
على  تد�ولها  �إ�ساعات مت  �إثر 
�لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع 

�ملنتجات  يف  نق�س  بوجود 
�ملوطنني  طماأن  و  �لنفطية، 
حاليا  تعمل  نفطال  �رصكة  �أن 
�ملنتجات  لتوفري  مبرونة 
خمطط  لديها  و  �لنفطية 
فيه  �لت�رصف  يكمن  للتوزيع 
لذلك  �ل�رصورة  �قت�ست  كلما 
�لبليدة،  لولية  وبالن�سبة 
 7 هناك  �أن  �مل�سوؤول  �أو�سح 

م�ستوى  على  تعمل  حمطات 
�إعادة  بعد  حاليا  �لولية  هذه 
وبالن�سبة  �أنه  م�سيفا  فتحها، 
�سجلت  �لغاز  لقارور�ت 
�ل�رصكة طلبا متز�يد� و�سنعمل 
�إىل  للمو�طن  �إي�سالها  على 
 200 �ملحدد  وبال�سعر  بيته 
لتفادي  ذلك  و  للقارورة  دج 

�مل�ساربة و�لطو�بري 

بلغ عددها 61 حالة وزير ال�شحة يوؤكد

النتائج الأولية التي خ�سعت للعالج بالكلوروكني مر�سية

اأف�شت اإىل توقيف 2508 �شخ�س

الدرك الوطني يعالج اأكرث من 4 األف ق�سية م�ساربة 

24 �ساعة

�أكد وزير �ل�سحة و�ل�سكان و�إ�سالح 
عبد  �لربوف�سور  �مل�ست�سفيات 
�لنتائج  �أن  بوزيد  بن  �لرحمان 
�لأولية للحالت �لتي خ�سعت للعالج 
كانت  حالة    61 وعدد  بالكلوروكني 
�ل�سحة على  وزير  ،و�أو�سح  مر�سية 
لعر�س  �ل�سحفية  �لندوة  هام�س 
فريو�س  لتف�سي  �ليومية  �حل�سيلة 
للحالت  �لأولية  �لنتائج  �أن  كورونا 
بالكلوروكني  للعالج  خ�سعت  �لتي 
وبعد  مر�سية    كانت  �أنها  �ثبتت 
�أن عرب �مل�سوؤول �لأول عن �لقطاع 
�لوفيات  عدد  لرتفاع  �أ�سفه  عن 
وطبقا  �أنه  �أكد  و�لعامل  باجلز�ئر 
ملعطيات �سحية ولدر��سات قام بها 

�لعالج  بوتوكول  ل�ستعمال  �خلرب�ء 
�لكلوروكني  دو�ء  على  يرتكز  �لذي 
�أن  �خرى  حيوية  م�ساد�ت  مع 
كانت  �لأولية  �لعالج  هذ�  موؤ�رص�ت 
�ملجال  هذ�  يف  و�أ�ساف  مر�سية  
�لذين  �ملر�سى  من  كبري  عدد  �أن 
خ�سعو� للعالج بامل�ست�سفيات كانت 
حالتهم  مر�سية جد� موؤكد� �نتظار 
�أكرث  در��سة  لو�سع  �أ�سبوع  حو�يل 
طبية   معلومات  وفق  ودقة  علمية 
�جلانبية  �لأعر��س  وبخ�سو�س 
�ملو�طنني  طماأن  �لكلوروكني  لعالج 
بان هذه �ملادة �مل�ستعملة يف عدة 
حتت  و�سفها  يتم  متقدمة  دول 
�أي  لها  ت�سجل  ومل  طبية   مر�قبة 

�أعر��س جانبية حتى �لآن
 و�أكد من جانبه �لربوف�سور بلح�سني 
�لعاملية  باملنظمة  �سابق  خبري 
لل�سحة �ن هذ� �لدو�ء غري �ملكلف 
�إىل حد  عليه �جلميع  يعتمد  و�لذي 
�ملتوفر  �لوحيد  �لعالج  هو  �لآن 
�حرت�م  على  م�سدد�  بالعامل  
�إليها  دعت  �لتي  �لوقائية  �جلو�نب 
رئي�س  وكان   . �لعمومية  �ل�سلطات 
فريو�س  تف�سي  ومتابعة  ر�سد  جلنة 
قد  فور�ر  جمال  �لدكتور  كورونا 
�حلالت  عدد  �أن  �سبق  فيما  �أعلن 
�لتي خ�سعت للعالج بالكلوروكني قد 

بلغ 61 حالة .
باية ع 

�لوطني،  �لدرك  وحد�ت  متكنت   
مار�س   22 من  �ملمتدة  �لفرتة  يف 
ق�سية   2426 معاجلة  من  �ملا�سي، 
تتعلق بامل�ساربة يف �ملو�د �لغذ�ئية 
�سبه  و�ملو�د  �ل�ستهالك  و��سعة 
�ل�سيدلنية وتوقيف 2508 �سخ�س، 
بيان  �خلمي�س  �أفاد  ما  ح�سب 
ذ�ت  و�أو�سح  �لأمني.  �جلهاز  لذ�ت 
�مل�سدر �أن وحد�ت �لدرك �لوطني 
�لفرتة،من  نف�س  خالل  متكنت، 
معاجلة 2426 ق�سية وتوقيف 2508 

من  معتربة  كمية  حجز  مع  �سخ�س 
�ل�سيدلنية  و�سبه  �لغذ�ئية  �ملو�د 
تدخل  �لعمليات  هذه  �أن  و�أ�ساف 
يف �إطار مكافحة ظاهرة �مل�ساربة، 
�لحتكار و�لغ�س يف �ملو�د �لغذ�ئية 
من  و�حلد  �ل�ستهالك  و��سعة 
�لب�سعة  �لإجر�مية  �ل�سلوكات 
للم�ستغلني للظرف �لر�هن، �ملتمثل 
وجددت  كورونا  وباء  تف�سي  يف 
دعوتها  �لوطني  �لدرك  موؤ�س�سة 
كافة �ملو�طنني �إىل �لإبالغ �لفوري 

�أو  �حتكار  م�ساربة،  عملية  كل  عن 
�إ�رص�ر  �أو  خمالفة  �أية  عن  �أو  غ�س 
بالو�سائط  مذكرة  �لعام،  بال�سالح 
حتت  �ملو�سوعة  �لتكنولوجية 
�خلط  وهي  �أل  �ملو�طن  ت�رصف 
 )10.55( �لوطني  للدرك  �لأخ�رص 
و�ل�سكاوى  �ل�ستعالمات  وموقع 
 )PPGN.MDN.DZ( �مل�سبقة 
�أو �لت�سال بالوحدة �لأقرب للدرك 

�لوطني لنف�س �لغر�س.
باية ع 

جالء 1788 جزائريا عالقا برتكيا

انطالق اأول رحلة من من مطار
 هواري بومدين  

.     مغادرة 4623 م�شافرا مراكز احلجر ال�شحي ال21  

وزارة ال�شوؤون الدينية 

دعوة اإىل  التعجيل باإخراج زكاة املال قبل بلوغ احلول
�لدينية  �ل�سوؤون  وز�رة  دعت 
جو�ز  لها،عن  بيان  يف  و�لأوقاف، 
قبل  �ملال  زكاة  باإخر�ج  �لتعجيل 
بهدف  �حلول  �أي  موعدها  بلوغ 
على  �ملو�طنني  من  فئة  م�ساعدة 
�ل�سحي  �حلجر  �سعوبات  جتاوز 
�لذي فر�س للوقاية من وباء فريو�س 

كورونا �مل�ستجد �لعاملي.
متا�سيا  �أنه  �لوز�رة  بيان  يف  وجاء 
كورونا(  )جائحة  �لظرف  هذ�  مع 
من  �لكثري  تعطيل  يف  ت�سببت  �لتي 
�لرزق  �أ�سباب  وت�سييق  �مل�سالح 
�ل�سحي  �حلجر  ظروف  ب�سبب 

لدى  خ�سو�سا  �جلزئي،  �أو  �لكامل 
على  �أ�سا�سا  تعتمد  �لتي  �لفئات 
كاأ�سحاب  �ليومية  �لأعمال  مد�خيل 
�لب�سيطة،  و�ل�سناعات  �حلرف 
مبقر  �لفتوى  جلنة  �أع�ساء  �جتمع 
�أن  �للجنة  هذه  �أكدت  حيث  �لوز�رة 
�لأ�سل يف �إخر�ج زكاة �لرثوة �لنقدية 
�لن�ساب  بلوغ  بعد  يكون  و�حليو�نية 
�إذ�  �أنه  غري  )�سنة(،  �حلول  ودور�ن 
عر�ست حاجة تقت�سي تعجيل �لزكاة 
�لوز�رة يف  �أو�سحت  و  جاز تعجيلها 
نف�س �لإطار �أنه يجوز تقدمي �لزكاة 
)�حلول(  موعدها  قبل  و�إخر�جها 

ويف ذلك ما ل يخفى من �مل�سلحة 
من  فئة  على  تعود  �لتي  �لظرفية 
جتاوز  على  مب�ساعدتهم  �ملو�طنني 
�لذي  �ل�سحي  �حلجر  �سعوبات 
�ل�ستثنائية   �لو�سعية  ب�سبب  فر�س 
�ملنا�سبة  بهذه  �للجنة  و�أهابت 
باأرباب �لعمل ومن و�سع �هلل عليهم يف 
�لعون لإخو�نهم  �أن ميدو� يد  �لرزق 
وجل  عز  �هلل  من  د�عية  �ملحتاجني 
�أن يرفع عنا هذ� �لبالء و�لوباء و�أن 
يتحلى �جلميع بقيم �ل�سرب و�لتعاون 

و�لت�سامن.
عطار ب

تيزي وزو

الرئي�س ي�سيد بو�سع نظام لك�سف كورونا عن بعد 
عبد  �جلمهورية  رئي�س  �أ�ساد 
�لفريق  مببادرة  تبون،  �ملجيد 
�جلامعي  بامل�ست�سفى  �لطبي 
و�سع  يف  جنح  �لذي  وزو  لتيزي 
عن  �لطبية  لال�ست�سار�ت  نظام 
�لإ�سابة  حالت  لك�سف  بعد 
�لرئي�س  وكتب  كورونا.  بفريو�س 

�لر�سمية على  تبون عرب �سفحته 
مببادرة  »�سعدت   : قائال  تويرت 
بامل�ست�سفى  �لطبي  �لفريق 
جنح  �لذي  وزو،  لتيزي  �جلامعي 
لال�ست�سار�ت  نظام  و�سع  يف 
لك�سف حالت  بعد    �لطبية عن 
�لرئي�س  و�عترب  بكورونا  �لإ�سابة 

تبون هذه �ملبادرة مبثابة خدمة 
ت�ستحق �لتقدير و�لت�سجيع، معرب� 
عن �أمله يف �لقتد�ء بها لتخفيف 
�ل�سغط عن �مل�ست�سفيات و�إر�حة 
»�ألف  بالقول:  وختم  �ملو�طنني 

حتية لكم يا �أبناء �جلز�ئر«.
ب.ع 

م�شتخدمي ال�شحة ابتـداء مـــن 15 فيفري الفارط

عالوات لـفتــرة 3 اأ�سهــر قابلــة للتجديد
�لتنفيذي،  �ملر�سوم  ت�سمن 
من  �لأخري،  �لعدد  يف  �ل�سادر 
عالوة  تاأ�سي�س  �لر�سمية  �جلريدة 
م�ستخدمي  لفائدة  ��ستثنائية، 
�لعمومية،  و�لـموؤ�س�سات  �لهياكل 
ي�ستفيد  �ل�سحة،  لقطاع  �لتابعة 
�لوقاية  �إطار  يف  �لـمجندين،  منها 
كورونا،  فريو�س  وباء  �نت�سار  من 

كوفيد-19 ومكافحته.

�لعالوة  فاإن  �ملر�سوم،  وح�سب 
�ملذكورة، �ستكون مدفوعة �سهريا، 
�لآتية: 10  ح�سب �ملبالغ �جلز�فية 
للم�ستخدمني  بالن�سبة  دينار،  �آلف 
 20 �لدعم،  وم�ستخدمي  �لإد�ريني 
للم�ستخدمني  بالن�سبة  دينار،  �ألف 
دينار  �ألف  و40  �لطبيني،  �سبه 

بالن�سبة للم�ستخدمني �لطبيني.
�لعــالوة  هذه  دفــع  �سيتم  كما 

�ملر�سوم،  ن�س  وفق  �ل�ستثنائيـة، 
للتجديد،  قابلــة  �أ�سهــر،   3 لـفتــرة 
من  بها،  �مل�سا�س  يتم  �أن  دون 
�ل�سـريبة، ول بال�سرت�كات �ل�سمان 
متديـد  �إمكانية  مع  �لجتماعي، 
�إىل  �لعـالوة،  هـذه  مـن  �ل�ستفـادة 
�لـم�ستخدمني،  من  �أخرى  فئات 

مبوجب ن�س خا�س.
مرمي خمي�شة
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مرمي خمي�شة

اإ�شماعيل دب�ش
هذه اال�شتفزازات ال توؤ�ش�ش 

لعالقات �شداقة م�شتقبال

ال�صداقة  جمعية  رئي�س  انتقد 
دب�س،  اإ�صماعيل  ال�صينية،  اجلزائرية 
اأم�س، ب�صدة الت�رصيحات الكاذبة، التي 
حاولت فران�س 24، الرتويج لها، معتربا 
اأنها ا�صتفزازات مري�صة، ال عالقة لها 
بالواقع، خا�صة اأنه على دراية �صخ�صية، 
لل�صعب  هي  اأتت،  التي  االأدوية  اأن 
ومل  الب�صطاء،  واملواطنني  اجلزائري 
الدولة،  اإطارات  اأو  اجلي�س  اىل  تذهب 

مثلما حاولت الت�صويق له.
يف حني اأف�صح الدكتور دب�س، يف ت�رصيح 
العامل  اأن  »الو�صط«،  جريدة  به  خ�س 
ككل، قد توحد ملواجهة الوباء العاملي 
كورونا، وهو يف غنى ، عن ا�صتفزازات 
�صيا�صية من هذا النوع، التي ال تاأ�ص�س 

ح�صبه لعالقات �صداقة م�صتقبال.
ال�صيا�صي، ع�صو  املحلل  اأكد  كما 
اللجنة العلمية يف جامعة اجلزائر3، اأن 
ال�صني  ب�صمعة  امل�س  هو  امل�صتهدف 
العالقات  لت�صويه  وال�صينيني، وحماولة 
واملتينة،  القوية  اجلزائرية  ال�صينية 
اأحبط  اجلزائري،  اجلي�س  اأن  خا�صة 
تاأثر  اأن  اأرادت  التي  املخططات،  كل 
البالد،  يف  االأمني  الو�صع  على  �صلبا 
ال�صلمي،  ال�صعبي  احلراك  بداية  منذ 
اأن مرافقة اجلي�س  لغاية اليوم، معتربا 
فريدة  حادثة  هي  ال�صلمي،  للحراك 
مر  على  حدثت  ما  قليلة  نوعها،  من 
ككل،  العامل  فرن�صا  يف  فحتى  التاريخ، 
�صاهد كيف تعاملت فرن�صا بعنف وقوة 

، مع ال�صرتات ال�صفراء.
املركزية،  اللجنة  اأبرز ع�صو  حني،  يف 
الوطني،  التحرير  جبهة  حلزب 
اأن ال�صيا�صة اجلزائرية داخليا وخارجيا، 
اجلهورية،  رئي�س  جميء  منذ  بداأت 
الفعل  نحو  تتجه  تبون،  املجيد  عبد 
مع  الوطني،  لالأمن  واحلماية  الوطني، 
جميع  على  اأخرى،  بدائل  عن  البحث 
لدولة  �صجينة  تبق  ال  كي  امل�صتويات، 
معينة، اأو تابعة لها، من هذا املنطلق، 
اأ�صبحت اجلزائر ح�صبه، حمط اهتمام 
للكثري من الدول، اإقليميا، بالن�صبة لدور 
اجلوار، ودوليا بالن�صبة لل�صني ورو�صيا.

 العربي �شريف
»على فرن�شا احرتام حدودها من 

اليوم ف�شاعدا«
ال�صعبي  التحالف  حزب  رئي�س   قال 
عبد  املتقاعد،  العقيد  النوفمربي، 
اأن  اأم�س،  �رصيف،  العربي  احلميد 
ردة  اأن  هو  املرة،  الالفت هذه  ال�صيء 
قوية  كانت  اجلزائرية،  الدولة  فعل 
ق�صائية  دعوة  رفعت  حيث  وفورية، 
وا�صتدعت  الفرن�صية،  القناة  �صد 
لنقل  اجلزائر،  يف  الفرن�صي  ال�صفري 
الفرن�صية،  ال�صلطات  احتجاجها الأعلى 
فرن�صا  الإجبار  �صابقة،  اإياها  معتربا 
على احرتام حدودها، واحرتام قوانني 
اللباقة يف تعاملها مع دولة ذات �صيادة، 
كاجلزائر، حيث اآن االأوان لها، اأن تن�صى 
لتدرك  لها،  امتداد  هي  اجلزائر  اأن 
ف�صاعدا،  االآن  من  بالدنا،  اأن  بهذا 
ومنه  كاملة،  �صيادتها  ا�صرتجعت  قد 
ال�رصبات  هذه  مثل  تلقي  ن�صتغرب،  ال 

حتت احلزام، منها ومن اأذنابها.   
العربي  املتقاعد،  العقيد  وك�صف 
جريدة  به  خ�س  ت�رصيح  يف  �رصيف، 
انقالب  منذ  فرن�صا  اأن  »الو�صط«، 
اخلام�صة،  العهدة  بذهاب  املوازين، 
نتيجة  اجلزائر،  على  �صيطرتها  فقدت 
اأن  بعد  الواجهة،  من  رجالها  فقدان 
امل�صالح  لرعاية  عليهم،  تعتمد  كانت 
االنقالب،  هذا  اجلزائر،  يف  الفرن�صية 
البطل،  الفقيد  مهند�صه،  كان  الذي 
اأحمد قايد �صالح، اأربك فرن�صا، لتعلن 

حربا على موؤ�ص�صات الدولة، .

 عمار عبد الرحمان
مقا�شاة »فران�ش 24« هدفه 

معنوي 

اأكد الدكتور عمار عبد الرحمان، اأ�صتاذ 
جامعة  واالت�صال،  االإعالم  علوم  بكلية 
ق�صائية  دعوى  رفع  اأن   ،3 اجلزائر 
ك�صب  هدفه  لي�س   ،24 فران�س  �صد 
العام  الراأي  بل  العام اجلزائري،  الراأي 
العام  والراأي  خا�صة،  ب�صفة  الفرن�صي، 
قناة  اأنها  ب�صفة عامة، خا�صة  الدويل، 
االأوروبي،  لالحتاد  تابعة  فرن�صية، 
ومنه بفعلتها هذه، �صتتعر�س لعقوبات 
ب�صمعة  خ�صو�صا  �صتم�س  معنوية، 
كو�صيلة  و�صورتها  وم�صداقيتها،  القناة 
اإعالمية موجهة الأغرا�س غري �رصيفة، 
ال تتما�صي مع اأخالقيات املهنة، منوها 
اأن اجلزائر ال حتتاج لتعوي�صات مادية، 
معنوي،  اعتبار  لرد  حاجتها،  بقدر 
هيبتها  ا�صتعادة  قد  البالد  اأن  يوؤكد 
وهي  الوطنية،  و�صيادتها  الدبلوما�صية، 
ر�صالة  يف  و�صاية،  اأي  عن  غنى  يف 
وا�صحة، اأنها �صت�رصب بيد من حديد، 
كل من �صت�صول له نف�صه التطاول على 

اجلزائر، �صعبا وحكومة.
يف حني ك�صف عمار، يف ت�رصيح خ�س 
مرة،  الأول  اأنه  »الو�صط«،  جريدة  به 
بقوة،  اجلزائرية  الدبلوما�صية  حتركت 
ورفع  الفرن�صي،  ال�صفري  با�صتدعاء 
الفرن�صية،  القناة  هذه  �صد  ق�صية، 
هذه،  الفعل  ردة  ا�صتح�صن  الكل  حيث 
فيما  حتدث،  مل  �صابقة  باعتبارها 
من  الكثري  ح�صبه،  �صتعطي  م�صى، 
اجلزائري،  لل�صعب  والطماأنينة،  الثقة 
�صيادتها  اجلزائر  ا�صتعادة  اأخريا  اأنه 
الدبلوما�صية،  الناحية  من  وكرامتها، 
خمتلف  جتراأت  لطاملا  اأنه  خا�صة 
تقدمي  على  الفرن�صي،  االإعالم  و�صائل 
تتعد حدود  ومذلة  م�صينة،  ت�رصيحات 
لكن  خمزي،  �صمت  ظل  يف  املعقول، 

اجلزائرية،  الدبلوما�صية  اأن  املالحظ 
قلوبنا  يثلج  وهذا  اأجمادها،  ا�صتعادت 

حقا، كمواطنني جزائريني.
علوم  يف  املخت�س  اأف�صح  حني  يف 
باجلديد  لي�س  اأنه  واالت�صال،  االإعالم 
هجمات  �صحية  الوقوع  اجلزائر،  على 
الفرن�صي،  االإعالم  قبل  من  �رص�صة 
فكل يعلم اأن فران�س 24، قناة عمومية 
ت�رصيحات  تذيع  دوما  كانت  �رص�صة، 
�صواء حكومة  للجزائر،  معادية  واأخبار 
اأو �صعبا، وبالتايل اجلديد يف االأمر، هو 
الت�رصيح اخلطري، املبني على قناعات 
االأوىل،  بالدرجة  وي�رصب  �صخ�صية، 
اإ�صعار، علما اأن  �صيادتنا الوطنية، دون 
قناة فران�س 24، هي الناطق الر�صمي، 
با�صم ق�رص االليزيه، وبالتايل هي تعرب 

عن �صيا�صة الدولة الفرن�صية.   
حيث ذكر الدكتور عمار، خالل حديثه 
�صوؤال  مو�صوع  اأن  »الو�صط«،  مع 
من  باجلزائر،  يتعلق  يكن  مل  املذيعة، 
متعلق  كان  بل  النواحي،  من  ناحية  اأي 
العربي،  املغرب  دول  تعامل  بكيفية 
املنحنى  اأن  باعتبار  كورونا،  مع  وباء 
مقارنة  منخف�س،  الدول  لهذه  الوبائي 
هذا  اأن  مو�صحا  االأوروبية،  بالدول 
املو�صوع،  �صياق  غري  املتدخل، 
من  اجلزائري،  ال�صعب  على  وتطاول 
ومبطنة،  ملفقة  ت�رصيحات  خالل 
احلقد  من  الكثري  طياتها  بني  حتمل 
والدولة  خ�صو�صا،  اجلزائريني،  على 
الرتويج  خالل  من  عموما،  اجلزائرية 

حلقائق ال متت للواقع ب�صلة.
علوم  كلية  اأ�صتاذ  ا�صتغرب  كما 
املتدخل  اأن  كيف  واالت�صال،  االإعالم 
»امل�صهني« على حد تعبريه، مل يتوقف 
�صجناء  اإىل  تطرق  بل  احلد،  هذا  عند 
مبو�صوع  ب�صلة  متت  ال  والتي  الراأي، 
حول  املتمحور   ،24 فران�س  حلقة 
كورونا، وبالتايل هذه الهجمات، زعزعة 
االإعالم اجلزائري، وزعزعة م�صداقية 
عيون  لفتح  فر�صة  تكون  لعلها  القناة، 
لهذه  املتابعني  اجلزائريني،  الكثري من 
اأخريا،  يتمكنوا  لكي  الفرن�صية،  القناة 
من معرفة الوجه احلقيقي لها، احلاقد 

على اجلزائريني، �صعبا وحكومة.

ك�شف عدة خرباء، خالل حديثهم مع »الو�شط«، اأن اجلزائر �شتتمكن اأخريا من رد اعتبارها، على 
التطاوالت التي لطاملا واجهتها، من و�شائل االإعالم الفرن�شي، مبا فيها قناة »فران�ش 24«، معتربين اأنه قد 
اآن االأوان، ليفهم العامل، اأن اجلزائر قد ا�شتعادت �شيادتها وكرامتها، كما اأنها �شت�شرب بيد من حديد، كل 

من �شت�شول له نف�شه، م�شتقبال التطاول على اجلزائر، �شعبا وحكومة.

بريد اجلزائر

 تد�بري جديدة لدفع �أجور 
م�ستخدمي �لوظيف �لعمومي 

لالأق�شام النهائية يف االأطوار الثالث
بث درو�س �لدعم على 

�جلز�ئرية"  و�لتلفزة  "�ليوتيوب 
»كورونا« ب�شبب  الفائتة  الدرو�ش  •       ال�شتدراك 

و�صعت موؤ�ص�صة بريد اجلزائر جملة 
االإ�صافية  الوقائية  التدابري  من 
كورونا،  وباء  تف�صي  ملحاربة 
اخلا�صة  االأجور  �صحب  يف  تتمثل 
الظروف  اأح�صن  يف  بامل�صتخدمني 
مع تفادي كرثة التنقالت اإىل مكاتب 
بريد  موؤ�ص�صة  واأو�صحت  الربيد 
»و�صعت،  اأنها  لها  بيان  يف  اجلزائر 
التي  ال�صعبة  الفرتة  هذه  خالل 
اأجور  لدفع  وحت�صبا  بالدنا  بها  متر 
العمومي،  الوظيف  م�صتخدمي 
جملة من التدابري الوقائية االإ�صافية 
وهي  كورونا،  وباء  تف�صي  ملحاربة 
تلك  اإىل  ت�صاف  التي  التدابري 
على  العمل  اأجل  من  بها  املعمول 
حماية �صحة زبائن وعمال املوؤ�ص�صة 
اخلدمات  اإىل  الولوج  �صمان  مع 

الربيدية احليوية وا�صتمراريتها«.
علم  اإىل  ينهى  االإطار،  هذا  ويف 
العمومية  واالإدارات  املوؤ�ص�صات 
هذه  باأن  املحلية  اجلماعات  وكذا 
التدابري اخلا�صة مت و�صعها بغر�س 
االأجور  �صحب  عمليات  »�صمان 
اأح�صن  يف  بامل�صتخدمني  اخلا�صة 
التنقالت  كرثة  تفادي  مع  الظروف 

اإىل مكاتب الربيد:
 - االإجراء االأول: الدفع عن طريق 
قبل  من  ا�صميا  تعيينه  يتم  �صاع 

املوؤ�ص�صة.
اأو  موؤ�ص�صة  لكل  العملية  هذه  تتيح 
اإدارة عمومية بتفوي�س »�صاع« يقوم 
من  قائمة  لفائدة  االأموال  ب�صحب 
م�صبقا  اإعدادها  يتم  امل�صتخدمني 

واجلماعات  املوؤ�ص�صات  وباإمكان 
على  العمومية  واالإدارات  املحلية 
م�صتوى الواليات والدوائر والبلديات 
الوحدات  مبديريات  االت�صال 
الربيد  مبكاتب  اأو  للربيد  الوالئية 
التابعة اإليهم من اأجل حتديد كيفيات 
واأي�صا  املعني  ال�صاعي  اعتماد 

كيفيات تنظيم عمليات الدفع.
بعملية  التكفل  الثاين:  االإجراء   -
هيكل  م�صتوى  على  االأجور  دفع 
عمال  املعنية  للموؤ�ص�صة  تابع 
اإىل  للتنقل  جاهزون  اجلزائر  بريد 
املحلية  واجلماعات  املوؤ�ص�صات 
اأجل  من  العمومية  واالإدارات 
وذلك  الدفع،  عمليات  اإجناز 
على  املطبقة  ال�رصوط  بنف�س 
م�صتوى ال�صبابيك مبكاتب الربيد. 
نهائي  االأموال عرب  �صحب  ويكون 
الدفع االإلكرتوين )TPE( بالن�صبة 
للبطاقة  املالكني  للموظفني 
الغر�س  »الذهبية«اإن  النقدية 
املرجو من هذه التدابري اجلديدة 
للزبائن  الكبري  التوافد  »تقليل  هو 
الربيد  مكاتب  م�صتوى  على 
انتقال  خطر  من  احلد  وبالتايل 
بريد  يطمئن  العدوى«واأخريا، 
خدماته،  بتوفر  زبائنه  اجلزائر 
جميع   اأخرى  مرة  يطالب  كما 
التدابري  باحرتام  املواطنني 
التي  التباعد  وقواعد  الوقائية 
و�صعتها الهياكل ال�صحية يف اإطار 
جائحة  تف�صي  ومكافحة  الوقاية 

فريو�س كورونا.

الناطق  االت�صال  وزير  ك�صف 
احلكومة،  با�صم  الر�صمي 
انطالق  عن  بلحيمر،  عمارة 
البيداغوجية،  الدرو�س  بث 
االأطوار  يف  النهائية  لالأق�صام 
االأحد،  هذا  من  ابتداء  الثالث، 
يف  التاأخري  ا�صتدراك  ق�صد 
حت�صيل الدرو�س، وفقا للربنامج 
امل�صطر،  ال�صنوي  الدرا�صي  
التلفزيون  مع  والعمل  بالتن�صيق 
باملقابل،  اجلزائري،  العمومي 
الوطنية،  الرتبية  وزارة  �صطرت 
هي االأخرى برناجما ال�صتدراك 
الدرو�س الفائتة لتالميذ االأطوار 
الثالث من خالل بث فيديوهات 

على اليوتيوب.

وتاأتي هاتان اخلطوتان، على اإثر 
متديد تعليق الدرا�صة، يف جميع 
املوؤ�ص�صات الرتبوية عرب الوطن، 
اإىل تاريخ 19 اأفريل اجلاري، تبعا 
عبد  اجلمهورية،  رئي�س  لقرار 
املجيد تبون، يف اإطار االإجراءات 
االحرتازية للت�صدي النت�صار وباء 

كورونا امل�صتجد
وعليه، و�صعت الوزارة الرتبية، يف 
تت�صمن  طوارئ  خطة  لها،  بيان 
برامج تعليمية »عن بعد«، لفائدة 
التالميذ املقبلني على امتحانات 
البكالوريا ،وامتحان نهاية التعليم 
املتو�صط، وامتحان نهاية التعليم 

االبتدائي.
مرمي خمي�شة

يفكرون يف العودة اإىل  الوطن 
حر�قة جز�ئريون مهددون باملوت جوعا �أو بكورونا

بعد ا�شتمرار احلجر ال�شحي اإىل غاية 19 اأفريل 

�جلز�ئر ت�ساعف م�سرتياتها 
من �لقمح

من  املئات  عائالت  من  العديد  نا�صد 
العليا  ال�صلطات  احلراقة اجلزائريني من 
اجلمهورية  رئي�س  راأ�صهم  للبالد  وعلى 
العاجل  من  التدخل  تبون  املجيد  عبد 
الوطن  اأر�س  اإىل  اإرجاعهم  اجل 
 ، جوعا  اأو  مر�صا  املوت  من  واإنقاذهم 
من  املئات  اأن  العائالت  اأ�صارت  حيث 
ال�رصعيني  غري  املهاجرين  اأبنائهم من 
بفعل  اأو�صاعا  مزرية  يعي�صون  با�صبانيا 
الت�صغيل  فر�س  وقلة  الوباء  انت�صار 
ب�صمان  لهم  ت�صمح  الوثائق  التي  وغياب 
ال�صحي  احلجر  من  واال�صتفادة  العالج 

الذي  يجعلهم  يفكرون  والغذاء  االأمر 
اإىل  املوت  قوارب  منت  على  العودة  يف 
اجلزائر . هذا وقد  تناقل  رواد التوا�صل 
حلراقة  و�صول  قارب  االجتماعي 
مر�صى  اإىل  �صاطئ  ا�صبانيا  من  قادما 
�صمال  غرب  والية  مهيدي  اأق�صى  بن 
نتمكن  مل  الذي  االأمر  وهو  تلم�صان 
ظل  يف  نفيه  خا�صة  اأو  تاأكيده  من 
قد  الذين  ال�صباب  هوية  عدم  حتديد 
اإحالتهم  من  ا�صبانيا  خوفا  من  جاوؤو 
التاأكد  غاية  اإىل  ال�صحي  احلجر  على 
وعدم   حملهم  �صالمتهم  ال�صحية  من 

با�رصت  وقد  19  هذال  كوفيد  لفريو�س 
يف  معمقة  حتقيقات  االأمن  م�صالح 
هذا   ، املن�صورة  وال�صور  اخلرب  حقيقة 
متو�صنت  »مليكة  ن«  من  عني  واأ�صارت 
رفقة  با�صبانيا  ابنها  املوجود  اأن 
�رصعيا  من  غري  مهاجرا   70 من  اأكرث 
م�صتغامن   ، �صلف   ، وهران   ، تلم�صان 
مزرية  اأو�صاعا  وغليزان يعي�صون  وتيارت 
من  املئات  حال  عزلهم  حالهم  بفعل 
�صكل  على  يتواجدون  الذين  احلراقة 
من  حمرومون  اال�صباين  اأفواج  باجلنوب 
ظل  توقف  يف   ، االإطعام  العالج  اأو  حق 

احلجر  با�صبانيا  نتيجة  احلياة  عجلة 
ال�صلطات  قبل  ال�صحي  املفرو�س  من 
وهم   ،  19 كرونا  فريو�س  ملجابهة 
يفكرون يف العودة على اأر�س الوطن على 
من  ي�صاحبها  وما  املوت  منت  زوارق 
نف�س  واأنها  ، خا�صة  خطر  على حياتهم 
الطريقة التي غادرو بها لكنهم اليوم بدون 
يف  وقود  يعي�صون  وال  زوارق  اأموال  وال 
بع�س البيوت القدمية التي اأغلبها  خرب 
يزيد  ما  تويف  حيث   ، باالنهيار  مهددة 
على اخلم�صة من املهاجرين هناك   منذ 

بداية الوباء

ك�صف م�صدر م�صوؤول من  الديوان 
الوطني للحبوب والقول اجلافة  اأن 
طلبيتها   رفع  قررت  قد  اجلزائر  
من  ال�صعف  اإىل  احلبوب  ل�رصاء 
نهاية  خالل طلبية جديدة قدمتها 
الدقيق  توفري  ل�صمان   االأ�صبوع 
برفع  وذلك  للمواطنني  والفرينة 
كانت  طن  األف   250 من  الطلبية 
قد طلبتها منذ اأ�صابيع اإىل 500الف 
طن  على اأن ت�صلم خالل �صهر جوان 
املقبل ل�صمان  الوفرة يف الدقيق . 
فاأن  امل�صوؤول  ذات  وح�صب  هذا 
رفع الطلبية جاء ارتباطا  مبعطيات 
جديدة ظهرت يف مقدمتها  ا�صتمر 

اإىل  يوما  ب15  ال�صحي  احلجر 
اإطار   يف  املقبل   اأفريل   19 غاية 
الكورونا   لوباء  الت�صدي  اإجراءات 
يف  ت�صتمر  اأن  املمكن  من  والتي 
الفريو�س  انت�صار  ا�صتمرار  حالة 
وما ي�صاحبا من طلبات على املواد 
ال�صميد  مقدمتها  ويف  الغذائية 
والفرينة التي مت  الرفع من الطلب 
وتخزينها   احلبوب  م�صتقات  على 
تاأخر  اآخر   جانب  من   ، جهة  من 
يف  يت�صبب  وما  االأمطار   ت�صاقط 
احل�صاد  منتج  وتراجع  اجلفاف 

لهذه ال�صنة.
حممد بن ترار

مقا�ساة "فر�ن�س 24" خطوة لها رمزيتها
جيدة لعالقات  توؤ�ش�ش  ال  ا�شتفزازات  •       اإ�شماعيل دب�ش: 

معنوي  هدفه   »24 الرحمان: مقا�شاة »فران�ش  عبد  •       عمار 
ف�شاعدا اليوم  من  حتذر  اأن  �شريف:«على فرن�شا  •       العربي 

حممد بن ترار
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اح�شن خال�ص   

�أن  يذكر  مما  نذكر 
و�جهت  �لفتية  �جلز�ئر 
 ،1963 �أكتوبر  يف 
�لعهد  حديثة  وهي 
هجوما  باال�ستقالل، 
�ال�ستيالء  ق�سد  مغربيا 
على مناطق من �جلنوب 
�لدولة  من  �لغربي 
�مل�ستقلة  �جلز�ئرية 
�لذي  �لهجوم  وهو 
�لتي  �جلز�ئر  ��سطر 
من  �لتو  على  خرجت 
ملو�جهته  مدمرة  حرب 
يف  و�سعف  حيلة  بقلة 
ي�سمى  ما  يف  �لذخرية 
بحرب �لرمال �إذ ��ستغل 
�مل�سلح  �لنز�ع  �ملخزن 
بني نظام �لرئي�س �حمد 
�لقوى  وجبهة  بله  بن 

كية  � �سرت ال �
كقوة معار�سة 
ف�سة  � ر
لعله  للنظام 
جناح  ي�سمن 

خطته 
�سعية  لتو �
 . قية ل�رش �
�أن  غري 

لدن  من  و�حدة  �سيحة 
بعبارته  بله  بن  �لرئي�س 
»حقرونا  �مل�سهورة: 
كافية  كانت  خاوتي«  يا 
بح�سني  �ملحيطة  للقوى 
لت�سع  �حمد  �يت 
�لد�خلية  �خلالفات 
جانبا وتن�سم �إىل �جلهد 

غزو  ملقاومة  �حلربي 
�جلارة �لغربية. 

ذلك  كان  ما  بقدر 
�سعبا  �ختبار�  �العتد�ء 
فقد  �جلز�ئريني  على 
�لوطنية  �لقوى  كانت 
كانت  �سو�ء  �آنذ�ك، 
�أو  �ل�سلطة  فلك  يف 
�ملعار�سة،  يف  تخندقت 
يف  خري�  فيه  تاأمل 
�جلهود  توحيد  �سبيل 
�سيا�سي  وفاق  وترقية 
منظومة  الإر�ساء  جديد 
�إىل  للو�سول  دميقر�طية 
دو�ليب  وت�سيري  �ل�سلطة 
�الأطماع  �أن  �لدولة. غري 
�ل�سلطوية و�لت�سابق نحو 
وفق  باحلكم  �النفر�د 
�أجند�ت �أجنبية حال دون 
حتقق ذلك �لطموح فقد 
جبهة  يف  كان  من  وجد 

�لقتال باالأم�س نف�سه يف 
�إىل  ��سطر  �أو  �ل�سجون 
�لدفاع  ليو��سل  �ملنفى 
من  �نطالقا  �أفكاره  عن 
�ملغرب  بينها  من  بلد�ن 

ذ�ته.
وها هو كورونا �لذي ن�ساأ 
فيها  وترعرع  �ل�سني  يف 

وكرب لدى �لقارة �لعجوز 
�إلينا،  يزحف  �أن  قبل 
�إيديولوجية  يحمل  ال 
�سيا�سيا  ��سطفافا  وال 
يد�فع  وال  قوميا  �أو 
م�سالح  �أو  طائفة  عن 
على  يقيم  جيو�سيا�سية، 
تفرقنا �حلجة �إذ مل يرتك 
مع  للتحالف  �ملجال  لنا 
هذ� �ملع�سكر �سد ذ�ك 
�خلر�ئط  جتاوز  بعدما 
مل  بحيث  �لتقليدية 
الأي  �ملجال  لنا  يرتك 
حول  بيننا  �ختالف 
بكل  مو�جهته  �رشورة 
جميع  و��ستنفار  قو�نا 
ذلك  �أجل  من  قدر�تنا 
بذل  يف  و�لتناف�س 
�لت�سحيات  من  �ملزيد 
و�حلر�س على �أكرب قدر 
من �حليطة و�حلذر. ها 
مينح  �إذن  هو 
فر�سة  لنا 
تاريخية لنعيد 
�أور�قنا  ترتيب 
خلية  � لد �
�ستاتنا  ونلملم 
ون�ستجمع قو�نا 
يني  ئر � كجز
موقع  كان  �أينما 

كل و�حد منا.  
كورونا  فريو�س  كان  و�إن 
جمعنا  يف  جنح  قد 
�خلوف  مائدة  على 
للمكوث  ودعانا  و�حلذر 
كي�س  فاإن  بيوتنا  يف 
قد  كذلك  هو  �ل�سميد 
من  يخرجنا  �أن  جنح يف 

وير�سل  و�أبنائنا  ديارنا 
�ختلطت  معركة  �إىل  بنا 
و�متزجت  �أنفا�سنا  فيها 
�أجل  من  دماوؤنا  فيها 
�جلميع  معركة  �قتنائه، 
متيز  ال  �جلميع  �سد 
بني  �ملوت  خطر  يف 
�ل�سيا�سية  �خللفيات 
وكاأننا  و�الإيديولوجية 
مع  وقد حتالف  بكورونا 
�ل�سميد بعدما كاد يف�سل 
بنا  �لظفر  يف  ويياأ�س 
�جلماعي  ذكائنا  بف�سل 
�لذي  �حلجر  �لتز�م  يف 

فر�سناه على �أنف�سنا.
حمالت  �أظهرت  لقد 
با�رشتها  �لتي  �الإغاثة 
خمتلفة  جمعيات 
جمعية  مثل  �النتماء 
�مل�سلمني  �لعلماء 
�لوطني  و�لتكتل 
�لذي  و�الإغاثة  للت�سامن 
مهنية  جمعيات  ي�سم 
و�جتماعية لها باع طويل 
�لت�سامن  جتربة  يف 
وطنيا  ح�سا  و�الإغاثة 
منقطع �لنظري بعيد� عن 
�ل�سيا�سية  �الختالفات 
يف  وكنا  و�لتجاذبات 
�أطلقنا  قد  �سابق  مقال 
�ملجتمع  جتاه  �رشخة 
تخرجها  لعلها  �ملدين 
وت�ستنه�س  �لتيه  من 

�ليوم  هي  وها  �لهمم 
و�لعو�ئق  �لزمن  ت�سابق 
�أحيانا  �لبريوقر�طية 
الإي�سال �مل�ساعد�ت �إىل 
�حلجر  ��سطرهم  �لذين 
�إىل فقد�ن م�سادر رزقهم 
�ملر�سى  وم�ساعدة 
بالفريو�س  و�مل�سابني 
ودعم  �مل�ست�سفيات  يف 
ماديا  �لطبية  �لطو�قم 

ومعنويا. 
ذلك  وقبل 
ن�سطاء  وجه 
ك  � حلر �
ل�سعبي  �
هم  د جهو
�لعمل  �سوب 
لتح�سي�سي  �
ين  � مليد � و
ملحلي  �
وقد و�سعو� 
نبا  جا

يا  لق�سا �
من  ينا�سلون  �لتي 
مع  وخالفاتهم  �أجلها 
هذه  �لقائمة،  �ل�سلطة 
تركت  �لتي  �ل�سلطة 
جميع �لق�سايا �خلالفية 
ق�سية  مثل  جانبا 
�لد�ستورية  �لتعديالت 
الإنهاء  جهودها  وركزت 
�سارت  �لتي  �الأزمة 
�ليوم  �الأول  �لتحدي 

تو��سل  من  بالرغم 
معتقلي  ب�ساأن  �الحتقان 
و�ل�سحافيني  �لر�أي 
�لعقالء  يتو�ن  مل  �لذين 
باإطالق  �ملطالبة  عن 
فاالأزمة  �رش�حهم 
�جلز�ئر  بها  متر  �لتي 
لتحقيق  تاريخية  فر�سة 
جز�ئرية  م�ساحلة 
�أي  عن  بعيد�  حقيقية 

�أو  �سيا�سية  ح�سابات 
�لو�سول  يف  �أطماع 
�لبقاء  �أو  �ل�سلطة  �إىل 
�إىل  بحاجة  فالبلد  فيها 

�جلميع. 
يوفر لنا كورونا �إذن فر�سة 
تاريخية للخروج من هذه 
�ملحنة منت�رشين �إذ� ما 
جنتمع  �أن  ��ستطعنا 
متني  وطني  عقد  حول 

يحدد قو�عد �ختالفاتنا 
ت�سامننا  مو�طن  ويثمن 
�عوجاج  ويقوم  ووحدتنا 
وحمكومينا  حكامنا 
ت�سيد  على  �لعمل  بدل 
و��ستغاللها  �الأخطاء 
�ل�سيا�سي  لال�ستثمار 
يعاين  �لذي  �لوقت  يف 
�ل�سيا�سي  بناوؤنا  منه 
يجتازه  وما  ه�سا�سة  من 
و�سع  من 
يوؤثر  �نتقايل 
على  �سلبا 
�حلكومة  �أد�ء 
وعلى �ل�سلطة 
عام  ب�سكل 
�أخذت  وقد 
�أنه  على  �الأمر 
�أمن  م�ساألة 

قومي.
من جو�نب �لقوة 
ننتظرها  �لتي 
�ملحنة  هذه  من 
�أن جتعلنا نعي م�سكالتنا 
معا  ونعمل  �حلقيقية 
جانبا  ون�سع  حلها  على 
وما  �ملزيفة  م�سكالتنا 
�أننا  و�ملوؤكد  �أكرثها. 
�ختالفاتنا  �إىل  �سنعود 
بروح  لكن  �ملعهودة 
دون  �ستختلف  �أخرى 
�سك عن روح �ختالفاتنا 

قبل كورونا. 

�ختبار�ت �أخرى �سد كورونا 
تعيدنا الأزمة التي اأحدثها انت�شار فريو�ص كورونا يف اجلزائر، كما يف باقي العامل، اإىل حمطات نادرة من 

التاريخ امتحن فيها الوفاق الوطني وبني اجلزائريون بذلك جدارتهم بالعي�ص امل�شرتك والت�شامن والوحدة 
التي تقت�شيها مواجهة م�شري م�شرتك ل�شيما اإذا كان هذا امل�شري ينذر بال�شوؤم مثل ما هو احلال مما ينتظر 

من كورونا من خملفات وخيمة على حياة اجلزائريني و�شحتهم ومعا�شهم وعاقبة اأمرهم.

من جوانب القوة التي ننتظرها 
من هذه املحنة اأن جتعلنا نعي 

م�شكالتنا احلقيقية ونعمل معا 
على حلها ون�شع جانبا م�شكالتنا 

املزيفة وما اأكرثها.

واإن كان فريو�ص كورونا قد 
جنح يف جمعنا على مائدة 

اخلوف واحلذر ودعانا للمكوث 
يف بيوتنا فاإن كي�ص ال�شميد هو 

كذلك قد جنح يف اأن يخرجنا 
من ديارنا واأبنائنا وير�شل بنا اإىل 

معركة اختلطت فيها اأنفا�شن

الت�شامن وتاأجيل الختالفات
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اإن اعرتا�ض م�شار اأي فعل يروم اإىل حتول �شيا�شي ، من طرف عار�ض اأو قوة قاهرة اأو جائحة  قد تغيرّ مراكزا و حاالت 
اأو تاأتي على ال�شلمة املجتمعية اأو تهدد اال�شتواء الوجودي للإن�شان ، ميكن اأن يك�شف عن حقيقة م�شروع هذا الفعل و 

درجات ن�شجه ال�شيا�شي و ا�شتعداداته و حمدداته ال�شيا�شية وجتلياته الواقعية .

فيو�ض كورونا و غزوة تبوك

جتليات العقل ال�سيا�سي اإبان املخاطر الكربى

الوليد فرج

الثاين  ال�شعبي  احلراك  لعل 
جمموعة  ا�شتنه�شته  الذي 
من النخب الفكرية و املالية 
ذكر  عن  نتجاوز  التي   ،

م�شاريعها  �رشعية 
معبوداتها  و   ،
الإيديولوجية ، التي 
تاريخها  يتباطن 
بنقي�ض  ال�شيا�شي 
لنبحث   ، دعواتها 
برناجمها  يف 
ال�شيا�شي عن  باب 
الت�شدي  اآليات   :

للأخطار اجل�شيمة التي تهدد 
و  الن�شايل  دورها  و   ! الأمة 
و  اأثناء اجلائحات  جم�شداته 

الأزمات الكربى .
اإن الباحث اليوم عن الن�شاط 
حزبي يتواءم مع هذا الظرف 
ال�شتثنائي، و يف خ�شم هذا 
اإبرة  عن  يبحث  كمن  الوباء 
ال�شعب  يف كومة ق�ض فبينما 
و الدولة يت�شارعان مع عدو 
الب�رشية  يتهدد  مرئي  غري 
�شحاياه  جتاوز  اإذ  بالفناء 
ومعه   ، ميت  املليون  عتبة 
الت�شامن  مظاهر  بعثت 
والت�شامح بني فئات املجتمع 
من  األوانها  و  اأنواعها  ب�شتى 
توعية و توزيع اأدوات و و�شائل 
الغذائية  املواد  اىل  الوقاية 
�شبيل  على  فالكمامات   .
ب�شتى  ت�شنع  �شارت  املثال 
 ، النا�ض  على  لتوزع  الآلت 
جتوب  الطائرات  وعامليا 
اآثار  متقفية  املعمورة  بها 
الأجواء  هذه  كل   ، الفريو�ض 
الإن�شانية ف�شلت يف اأن تكون 
موؤ�ش�شات  حافزا يف حتريك 

احلزبية ولو على �شبيل البحث 
عن طرق ا�شتغلل �شيا�شوي 
للو�شع لغر�ض ت�شعيد النفوذ 
الغياب  و  الن�شحاب  ليبقى   ،

التام  للأحزاب ال�شيا�شية !

فما مرد ذلك ؟
و  الكربى  املخاطر  اإدارة  اإن 
الأحداث و مفرزاتها  ، يعترب 
املحك احلقيقي ، و املخرب 
جوانب  لك�شف  الوحيد 
ال�شعف ، و ا�شتظهار درجات 

مكونات  داخل  الن�شج 
امل�رشوع ال�شيا�شي .

مظاهر  يف  املتاأمل  ان 
ال�شعف الب�رشي ، داخل 
ال�شيا�شية  امل�شاريع 
الرتاث  يجد  الكربى 
 ، ال�شلمي  ال�شيا�شي 
يحفظ الكثري منها نكاد 
جنزم انها من حمددات 
العقل ال�شيا�شي العربي 

و  تبوك  عزوة  ق�شة  تعترب  و 
من   ، )حنني(  غنائم  ق�شة 
وما  ال�شعف  نقاط  ابرز 
الكثري  يعك�ض  عنها  يحكى 
من واقعنا ، حيث يحكى )ملا 
فرغ ر�شول اهلل من رد �شبايا 
حنني اىل اهلها ركب و اتبعه 
ر�شول  يا   : يقولون  النا�ض 
اهلل اق�شم علينا فيئنا ، الإبل 
اإىل  اأجلاأوه  حتى   ، الغنم  و 

ال�شجرة  فاختطفت  �شجرة 
عنه رداءه . فقال : ردوا علي 
فواهلل   ، النا�ض  اأيها  ردائي 
تهامة  �شجر  كان يل عدد  لو 
ثم   ، عليكم  لق�شمتها  نعما 
ما لقيتموين بخيل ول جبانا 
انظر   ) كذابا  ول 
 . البخاري  �شحيح 
النبي  توزيع  وبعد 
توزيعا  حنني  لغنائم 
راعى  ا�شرتاتيجيا 
و  الثبيت  معيار  فيه 
ال�شتقطاب للإ�شلم 
املوؤلفة  خ�ض   ،
اأ�رشاف  و  قلوبهم 
العرب باأ�شهم اكرب من غريهم 
، مما ولد لغطا ، ومما يرويه 
بن  عبا�ض  �شخط  الطربي 
ن�شيبه  من  ال�شلمي  مردا�ض 
ذلك  فاأعاب   ، الغنائم  من 
 ، �شعر  اأبيات  يف  النبي  على 

كي  يزيدوه  اأن  النبي  فطلب 
ما  و   ! فزادوه  ل�شانه  يكف 
اأي�شا  ال�شدد  هذا  يف  يروى 
الن�شج  غياب  و  �شعف  من 
ال�شيا�شي ما �شنعه حرقو�ض 
التميمي  ال�شعدي  زهري  بن 
 ، اخلوي�رشة  بذي  املكنى 
موؤرخني  جل  يعتربه  والذي 
امللل و النحل اأول اخلوارج 
، غري اإن َوَجَد الأن�شار مما 
�شنعه النبي بالفيء ، تراجع 
و ر�شوا بعد اأن طيب النبي 
يا  اأوجدمت   ( بخواطرهم 
مع�رش الأن�شار يف اأنف�شكم 

يف لعاعة )نعيم( من الدنيا 
و  لي�شلموا  قوما  بها  تاألفت 
األ   ، اإ�شلمكم  اإىل  وكلتكم 
الأن�شار  مع�رش  يا  تر�شون 
و  بال�شاة  النا�ض  يذهب  اإن 
اهلل  بر�شول  ترجعوا  و  البعري 
اإىل رحالكم .. قالوا : ر�شينا 
ر�شول اهلل ق�شما و حظا ..ثم 

ان�رشف ر�شول اهلل و تفرقوا 
.( انظر �شرية ابن ه�شام .

لعل مظاهر هذا ال�شعف قد 
تكون ملزمة للنف�ض الب�رشية 
فجبلة الإن�شان الأنانية و حب 
املادية  فمنافعه   ، الذات 

توطن  و  الن�شج  غياب  يف 
ال�شيا�شي  و  العقدي  الإميان 
بامل�رشوع قد تتقدم اأي فعل 
بع�ض جوانب  اإن   . اإجراء  اأو 
ب�شورة  تبني   ، تبوك  غزوة 

جلية الوجه احلقيقي لل�شعف 
النتماء  �شطحية  و  الب�رشي 
اإذا  املجتمعي،  للم�رشوع 
جتاه  بالت�شحية  الأمر  تعلق 
ن�شهده  كما   ، قوي  خطر 
ال�شاحة احلزبية  داخل  اليوم 
اأمام  توارت  التي  ال�شيا�شية 

خطر فريو�ض كورونا .

غزوة  تكن  مل  تبوك  فغزوة 
الأمر  يتعلق  بل   ، داخلية 
دولة   ، كربى  دولة  بغزو 
فجاءت   . البيزنطيني  الروم 
فا�شحة   ، التوبة  �شورة 
ذات  الفئات  من  ملجموعة 
 ، للم�رشوع  الكاذب  النتماء 
و على راأ�شهم املتقاع�شني و 
الهاربني يف بداية ال�شتعداد 
ك�شفت  ثم   ، تبوك  لغزوة 
الأثرياء  من  املتقاع�شني 
الذين ل حتركهم اإل الغنيمة 
جتهيز  عن  امتنعوا  الذين  و 
ال�شورة  بينت  كما    ، اجلي�ض 
فئة املعتذرين باأعذار واهية 
كافتتان  اأو   ، احلر  ك�شدة 
الروم كاجلد بن قي�ض  بن�شاء 
)قبيلة  الأعراب  طائفة  و   ،
اأ�شد و غطفان( . لتبقى اآخر 
تخرج  التي مل  الفئة  فئة هم 
اإىل تبوك ومل تعتذر مبعاذير 

كاذبة ، وندموا على �شنيعهم 
حتى بلغ بهم الأمر اأن ربطوا 
امل�شجد  ب�رشايا  اأنف�شهم 
وثاقهم  يحل  ل  اإن  حلفوا  و 
قراآنا  فيهم  فنزل   ، النبي  اإل 
ثلث  اأخذ  مع  عنهم  بالعفو 

اأموالهم .
من  الفئات  هذه  ف�شح  اإن 

منافقني  و  اأعراب  و  اأثرياء 
اخلطر  ك�شف    ، متاآمرين  و 
غزوة  يف  املتمثل  احلقيقي 
�شد  وحرب   ) )الروم  دولية 
انتمائها  �شعف  قوي   عدو 
ادعت  الذي  للم�رشوع 
ك�شف  كما   ، فيه  انخراطها 
فريو�ض كورونا القاتل  حقيقة 
تلك  و   ال�شيا�شية  الأحزاب 
الفئة التي كانت تدعي احلرية 
و املدنية ، فقد �شميت �شورة 
فا�شحة  نزلت  التي  التوبة 
لهم بعدة اأ�شماء منها : براءة 
املبعرثة   . املق�شق�شة   .
 ، املخزية   ، امل�رشدة   ،
الفا�شحة ، املثرية ، احلافزة 
العذاب  �شورة   ، املثكلة   ،
ال�شيوطي  ذلك  يف  انظر   ،

اإتقان علوم القراآن .
خ�شلة  و  الت�شحية  روح  اإن 
يف  املتجذرتان  الت�شامن 
منذ  اجلزائري  ال�شعب 
تبقيان   ، الأول  التاريخ 
العاملني الوحيدين ، والروح 
التي  املتقدة  ال�شامية 
اخلطوب  عند  فيه  ت�شتثار 
اجل�شام التي تتهدد وطنه اأو 
جماعته هي ال�شلح الأوحد 
الذي اثبت تاريخه انه يتغلب 
كانت  مهما   ، عدوه  عن  به 
بور�شات  عن  بعيدا   ، قوته 
ال�شا�شة و �شلعهم املغ�شو�شة 
، و رطائن امل�شتلبة عقولهم 
جذور  عن  تنقيبنا  ولعل 
حقيقة  يك�شف   ، فكرهم 
يف�شح  و   ، ال�شيا�شي  عقلهم 
تفه م�رشوعهم الذي ل يخرج 
عن هدف الو�شول لل�شلطة .

اإن الباحث اليوم عن الن�شاط حزبي يتواءم 
مع هذا الظرف اال�شتثنائي، و يف خ�شم هذا 

الوباء كمن يبحث عن اإبرة يف كومة ق�ض 
فبينما ال�شعب و الدولة يت�شارعان مع عدو 
غي مرئي يتهدد الب�شرية بالفناء اإذ جتاوز 

�شحاياه عتبة املليون ميت

اإن روح الت�شحية و خ�شلة الت�شامن املتجذرتان 
يف ال�شعب اجلزائري منذ التاريخ االأول ، تبقيان 

العاملني الوحيدين ، والروح ال�شامية املتقدة 
التي ت�شتثار فيه عند اخلطوب اجل�شام التي 
تتهدد وطنه اأو جماعته هي ال�شلح االأوحد 

الذي اثبت تاريخه انه يتغلب به عن عدوه

اإن ف�شح هذه الفئات من اأثرياء 
و اأعراب و منافقني و متاآمرين ،  
ك�شف اخلطر احلقيقي املتمثل يف 
غزوة دولية )الروم ( وحرب �شد 

عدو قوي  �شعف انتمائها للم�شروع 
الذي ادعت انخراطها فيه
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والية  �أمن  م�صالح  جلهود  ��صتمر�ر�   
ب�صتى  �جلرمية  مكافحة  يف  ورقلة 
�ملخدر�ت  ترويج  �صيما  �أنو�عها 
عنا�رص  متكن   ، �لعقلية  و�ملوؤثر�ت 
توقيف  من  �لثالث،  �حل�رصي  �الأمن 
ق�صية  يف  ل�صلوعهم  �أ�صخا�ص  ثالثة 
و�ملوؤثر�ت  �ملخدر�ت  وترويج  حيازة 
و�ملتاجرة،  �لبيع  لغر�ص  �لعقلية 
�لكحولية  �مل�رصوبات  وبيع  حيازة 

بدون رخ�صة.
�الت�صال  و  �العالم  خللية  بيان  �أفاد 
�أمن  مبديرية  �لعامة  و�لعالقات 
يومية  كانت قد حت�صلت  ورقلة  والية 
وقائع  �أن   منه  ن�صخة  "�لو�صط"على 
�لقليلة  �الأيام  �إىل  تعود  �لق�صية 
معلومات  ورود  �إثر  وذلك  �ملا�صية، 

�لثالث  �لعقد  يف  �صخ�ص  �أن  مفادها 
�لكائن  م�صكنه  ي�صتغل  �لعمر،  من 
ترويج  يف  ورقلة  ال�صيلي�ص  بحي 
�لعقلية  و�ملوؤثر�ت  �ملخدر�ت  وبيع 
بدون  �لكحولية  �مل�رصوبات  وكذ� 
تن�صيق  �لفور  على  ليتم   رخ�صة، 
بفعالية  �لتدخل  و  �مليد�ين  �لعمل 
�لثالث  �حل�رصي  �الأمن  لعنا�رص 
رفقة عنا�رص فرقة �لبحث و�لتدخل، 
�ل�صادر  بالتفتي�ص  �أذن  مبوجب  هذ� 
لدى  �جلمهورية  وكيل  �ل�صيد/  عن 
تفتي�ص  عملية  متت  ورقلة،  حمكمة 
م�صكن �مل�صتبه فيه حيث �صبط على 
بـ  تقدر  �ملخدر�ت  معتربة من  كمية 
باالإ�صافة  قطعة(،   29( غر�م   85،94
�لكحولية  �مل�رصوبات  من  كمية  �إىل 

بـ51  مقدرة  �الأجنبي  �ل�صنع  ذ�ت 
�الأنو�ع  خمتلف  من  زجاجية  قارورة 
قر�ص   98 �إىل  باالإ�صافة  و�الأحجام، 
خمتلف  من  �ملهلو�صة  �الأقر��ص  من 
حجز  مت  كما  و�الأحجام،  �الأنو�ع 
خمتلفة  بي�صاء  �أ�صلحة   )08( ثمانية 
 )02( قاطعني  و�لوظائف  �الأحجام 
�إىل  باالإ�صافة  �أ�صالك،  وقاطع  كيتور 
مبلغ مايل يرجح على �أنه من عائد�ت 
دج  �لف  يقدر   بـ  250.000  �لرتويج 
مقر  �إىل  فيهم  �مل�صتبه  حتويل  ليتم 
ال�صتكمال  �لثالث  �حل�رصي  �الأمن 

�الإجر�ء�ت �لالزمة.
 بعد �النتهاء من جمريات �لتحقيق مت 
�إجر�ء�ت جز�ئية يف حق  �إجناز ملف 
تقدميهم مبوجبه  �لق�صية مت  �أطر�ف 

حمكمة  لدى  �جلمهورية  وكيل  �أمام   
فيه  �مل�صتبه  ورقلة �أين �صدر يف حق 
نافذة  �صنو�ت حب�ص  �الأول ع�رصة 10 
دينار  بـمليون  تقدر  مالية  وغر�مة 
�صنو�ت حب�ص   05 و خم�صة  جز�ئري، 
نافذة و500 �ألف دينار جز�ئري غر�مة 
و  �لثاين،  فيه  �مل�صتبه  حق  مالية يف 
خم�صة 05 �صنو�ت حب�ص نافذة و500 
مالية يف  غر�مة  جز�ئري  دينار  �ألف 
جنحة  �لثالث، عن  فيه  �مل�صتبه  حق 
�ل�صاد�ص  �ل�صنف  من  �أ�صلحة  حيازة 
حيازة  جنحة  �رصعي،  مربر  دون 
لغر�ص  عقلية  وموؤثر�ت  خمدر�ت 
�مل�رصوبات  حيازة  وجنحة  �لبيع 

�لكحولية لغر�ص �لبيع.  
اأحمد ،ب 

 
�الت�صال  و  �الإعالم  خللية  بيان  �أفاد 
�لغاز  و  للكهرباء  �لتوزيع  مبديرية 
بوالية ورقلة كانت قد حت�صلت يومية 
�لو�صط ، على ن�صخة منه �أن �ملديرية 
تتعهد  بعدم قطع �لطاقة �لكهربائية 
�و �لغازية عن زبائنها �ملتاأخرين عن 
لر�حتهم  �صمانا  فو�تريهم  ت�صديد 
للوكاالت  �لتنقل  من  لهم  �إعفاء�  و 
�لظروف �حل�صا�صة   �لتجارية يف هذه 
�لتي قد ينجم عنها  للتجمعات  جتنبا 
مت  وباملقابل    ، للفريو�ص  �نتقال 
عرب  بعد  عن  �لدفع  عملية  تفعيل 
�ملوقع �اللكرتوين �لذي ت�صعه �ل�رصكة 
�جلز�ئرية لتوزيع �لكهرباء و �لغاز حتت 
 HYPERLINK زبائنها  ت�رصف 
"http://WWW.SADEG.
 DZ"WWW.SADEG.DZ
من  عديدة  خيار�ت  يتيح  �لذي  و 
فو�تري  على  �الطالع  �إمكانية  بينها 
�ال�صتهالك و ت�صديدها عن بعد عرب 

. CIB لبطاقة �لبنكية�
فاإن  �لبيان  نف�ص  به  �أفاد  وح�صبما 
ب�صكل  تعمل   �ملذكورة  �ملديرية 
بالرقم  �لتذكري  على  م�صتمر 

عطب  �أي  عن  للتبليغ   3303 �الأخ�رص 
مد�ر  على  غازي  �أو  كهربائي  تقني 
�صاعة   24 على  �صاعة   24 �الأ�صبوع 
�لتقنية  فرقها  بذلك  للتتنقل   ،

�ملجندة ليال و نهار� �إىل عني �ملكان 
�الأعطاب  خمتلف  و�إ�صالح  لتد�رك 
مايزيد  جتنيد  مت  �مل�صجلة،حيث 
عن 12 فرقة عرب خمتلف مقاطعاتها 
كل  تت�صمن   ، �لغازية  و  �لكهربائية 
موؤهلني  �أعو�ن  �أربعة  على  منها 
لل�صبكات،   �لفورية  �ل�صيانة  و  للتدخل 
عرب  جاهدة  �ملديرية  تعمل  كما 
�ملتاحة  �الت�صالية  �لو�صائل  خمتلف 
�تخاذ  ب�رصورة  زبائنها  لتذكري  لديها 
��صتخد�مهم  �أثناء  �حلذر  و  �حليطة 
منافذ  بع�ص  برتك  �لغازية  للطاقة 
�لدورية  �ل�صيانة  و  باالأماكن  �لتهوية 
�إغالق  �إحكام  مع  �لغازية  للمعد�ت 
��صتعمال  كل  عقب  �لغاز  حنفيات 
�أك�صيد  �أحادي  بغاز  للت�صمم  تفاديا 
�لكاربون �لذي ما يز�ل يح�صد �لعديد 
من �الأرو�ح يوميا، وباالأخ�ص يف هذه 
�الأيام �لتي تعرف تر�جعا يف درجات 

�حلر�رة.
يف  �لتقنية  �المتياز  م�صالح  تبقى  و 

خدمة زبائنها دوما.

�ملحلية  �ل�صلطات  با�رصت 
�الأ�صبوع  نهاية  �لو�دي،  بوالية 
�لدفعة  خروج  عملية  �ملن�رصم  
مو�طن   190 و�ملت�صمنة  �الأوىل 
�ل�صحي،  �حلجر  مبر�كز  كانو� 
بهم  �لتكفل  عملية  �نتهاء  بعد 
وعدم ت�صجيل �أي �إ�صابة بفريو�ص 
كورونا. وح�صب ماورد يف �ل�صفحة 
�لر�صمية لوالية �لو�دي عرب مو�قع 
�لتو��صل �الجتماعي "�لفاي�صبوك" 
على  متت  �ملذكورة  �لعملية  �أن 
�لذي  "�لتيجاين"  فنـدق  م�صتوى 
108مو�طن،  على  يحتوي  كان 
 82 بعدد  "�لعـلمي"  وفنـدق 
ومن  �لو�دي  والية  من  مو�طن، 

ح�صب  متت  كما  جماورة،  واليات 
ذ�ت �مل�صدر بظروف جيدة و�صط 
فرحة �ملو�طنني و دعو�تهم للوطن 
الجتياز هاته �ملرحلة �لع�صيبة، يف 
حني مت �لتكفل باإي�صال �ملو�طنني 
بواليات  يقطنون  �لذين  �ملعنيني 
ال  و  بعيدة  بلديات  و  جماورة 

ميتلكون و�صيلة �لنقل . 
مو�طنا   110 نحو  ماز�ل  لالإ�صارة 
بفندق  �ل�صحي  �حلجر  يف  �آخر 
�لو�دي،  مدينة  و�صط  "�للو�ص" 
�ملر�قبة  فرتة  �نتهاء  �نتظار  يف 

�لطبية �لالزمة للوقاية �ل�صحية.

متا�شيا للظروف ال�شحية التي ت�شهدها البالد على غرار دول العامل ، اثر انت�شار وباء كورونا كوفيد 
19 ، �شطرت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز بورقلة خمططا احرتازيا ل�شمان ا�شتمرارية اخلدمة 

العمومية ووقاية عمالها وزبائنها من عدوى الفريو�س ، عرب خمتلف  هياكلها من وكاالت جتارية  و 
مقاطعات كهربائية او غازية باحرتام امل�شافات بني االأفراد و توفري للمعقمات وو�شائل التطهري و 

الوقاية لالأعوان اثناء اأدائهم ملهامهم املنوطة بهم .

تدابري وقائية لفائدة  عمال و زبائن املديرية بورقلة

�شبط بحوزتهم 85،94 غ من الكيف 

اأحمد ،ب   

اأمن والية ورقلة يلقي القب�ض على مروجي املمنوعات 

والية الوادي 

مغادرة 190 مواطن
احلجر ال�صحي 

اأخبار اجلنوب

�صونلغاز تتعهد بعدم قطع الكهرباء 
.    �شمان ا�شتمرارية اخلدمات 

يف اإطار حماية القدرة ال�شرائية للم�شتهلك 

بتهمة تكوين جمعية اأ�شرار لغر�س ال�شرقة

اأمن والية اأدرار يوا�صل احلرب �صد امل�صاربني 

�صرطة مترنا�صت توقف 
ثالثة اأ�صخا�ض 

تبدلها  �لتي  �ملجهود�ت  �إطار  يف 
قو�ت �ل�رصطة يف �حلفاظ على �أمن 
قو�ت  تو��صل  �ملو�طنني  و�صالمة 
�ل�رصطة باأمن والية �أدر�ر ممثلة يف 
تطبيق  يف  �لر�بع  �حل�رصي  �الأمن 
لفريو�ص  للت�صدي  �لوقائية  �لتد�بري 
مكافحة  �إطار  يف  وهد�  كورونا 
يف  �لغذ�ئية  �ملو�د  يف  �مل�صاربة 

�لفرتة �لر�هنة .
�لتابعة  �ل�رصطة  قو�ت  متكنت  �أين 
�ليومني  يف  �لر�بع  �حل�رصي  لالأمن 
معتربة  كمية  حجز  �الأخريين  من 
�ملنتهية  �لغذ�ئية  �ملو�د  من 
موجهة  كانت  و�لتي  �ل�صالحية 

لال�صتهالك، هذه �لعملية جاءت يف 
�إطار �خلرجات �مليد�نية �مل�صرتكة 
رفقة �ل�رصكاء �مليد�نيني من خالل 
مد�همة �أحد �ملخازن �مل�صتغلة يف 
تخزين �ملو�د �ال�صتهالكية، �إد مكنت 
هده �لعملية من حجزو� تالف نهائي 
�ل�صالحية  �ملنتهية  �لغد�ئية  للمو�د 
زبدة  يف 07 حاويات  و�ملتمثلة 
بها 32 علبة  حاوية  كل  مارغرين 
مادة  من  كبريين  ،كي�صني 
طماطم  �لكوكاو )100كلغ(،24 علبة 
كل  قهوة  نوع )فيد(،48 حاوية 
��صافة  على 20 علبة  حتتوي  حاوية 
�ىل 40 علبة قهوة �أخرى، 10 كلغ �صكر 

�صكوالطة)ماروخة( حاوية  مبلور، 
ية  و حا  3 0 ، ة حد و  2 0 بها 
حاوية  بيو( كل  ب�صكويت )بيو 
ت  يا و حا  0 8  ، ة حد و  2 4 بها 
حاوية  قفريط )جاكري(كل 
ت  يا و حا  0 4  ، ة حد و  2 4 بها 
حاوية  ب�صكويت )غامني( كل 
،34حاوية  بها 24 وحدة 
حاوية  قوفريت)بر�فو( كل 
�صل�صة  ، 19 حاوية  بها48 وحدة 
حاوية  فود( كل  مايونيز )قولد 
فرينة  حاوية  بها 12 وحدة، 
بها 12 وحدة  لالأطفال  غد�ئية 
كل  �صكوالطة  قطع  ،144 حاوية 

،03 حاويات  بها50 قطعة  حاوية 
حاوية  بر�فو( كل  �صيكوالطة )ميني 
مربى  بها 70 قطعة، 02 حاويات 
بها 12 وحدة  حاوية  كل  برتقال 
خمتلف  �ل�صابون  من  ،124 وحدة 
كل  حفاظات  ،16 حاوية  �النو�ع 

حاوية بها 10 وحد�ت .
�لتابعة  �ل�رصطة  قو�ت  وتبقى  هد� 
�أهبة  على  �أدر�ر  والية  الأمن 
�ملو�طنني  تدعو�  كما  �ال�صتعد�د، 
خالل  من  جتاوز  �أي  عن  للتبليغ 
باالأمن  �خلا�صة  �خل�رص�ء  �الأرقام 

�لوطني)15-48/ 104 /17 ( .
اأحمد ،ب

والية  �أمن  م�صالح  قامت 
�الأمن  يف  ممثلة  مترن��صت 
توقيف  من  �لثالث  �حل�رصي 
ثالثة �أ�صخا�ص ترت�وح �أعمارهم 
ما بني  )20 و 21�صنة ( متورطون 
�أ�رص�ر  جمعية  تكوين  ق�صية  يف 
�ل�رصقة  �الإعد�د جلنحة  لغر�ص 
توفر  مع  م�صكن،  د�خل  من 
ظريف �لليل و�لتعدد مع �لت�صلق.

�إىل تقدم  �لق�صية تعود  حيثيات 
�أنكوف  بحي  يقطن   �صخ�ص 
مترن��صت، من م�صاحلنا باالأمن 
من   ، �أنكوف  �لثالث  �حل�رصي 
لفعل  تعر�صه  عن  �لتبليغ  �أجل 
و  م�صكنه   د�خل  من  �ل�رصقة 
با�رصت  �لبالغ،  هذ�  �ثر  على 

عمليات  �ل�رصطة  عنا�رص 
�أجل  من  �لتحري  و  �لبحث 
�لو�صول �إىل �لفاعلني ، حيث مت 
توقيف �صخ�صني م�صتبه فيهما ، 
ليتم حتويلهما �إىل مقر �ل�رصطة 
مع  �لق�صية،  يف  حتقيق  فتح  و 
مت  �لتحقيق  جمريات  ��صتمر�ر 
�لتو�صل �إىل �مل�صتبه فيه �لثالث 
��صرتجاع  و  توقيفه  مت  �لذي 

�مل�رصوقات .
بعد �إ�صتكمال �إجر�ء�ت �لتحقيق، 
فيهم  �مل�صتبه  تقدمي  مت 
�لق�صائية  �جلهات  �أمام  �لثالثة 
يف  �أ�صدرت  �لتي  �ملخت�صة 

حقهم �أمر باالإيد�ع .
�شيخ مدقن 

حق الرد

عماره بن عبد اهلل
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 اأ�ش�شت عدد من اجلمعيات مب�شتغامن تكتال جمعويا لتج�شيد التعبئة ال�شاملة مواجهة ل"وباء فريو�س الكورونا " وقد اجتمع عدد 
من روؤ�شاء اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي واخلريي يف لقاء تنظيمي وتن�شيقي لتحديد توجهات العمل اجلمعوي امل�شرتك 

الذي �شيتم تاأطريه ملواجهة االأزمة ال�شحية اخلطرية وقد �شم التكتل اجلمعوي كل من " جمعية اخلري بال حدود , جمعية فاعل 
اخلري , جمعية كافل اليتيم , جمعية حم�شنون , رابطة جلان االأحياء , جمعية االإر�شاد واالإ�شالح فيما �شاركت عدد من املوؤ�ش�شات 

والتنظيمات املهنية يف هذا التكتل منها الغرفة الوالئية للحرفيني اجلزائريني ووهيب اأحد الفاعلني يف التكتل اجلمعوي

مت تاأ�شي�شه ملواجهة "الوباء الفتاك "

التكتل اجلمعوي مب�ستغامن " يدعو لالنخراط يف فروعه املحلية   

حممد مرواين 

ت�شكيل  �إىل  �للقاء  خل�ص  وقد   
وطلب  جمعوية  �أزمة  خلية 
�لأزمة  خلية  مع  م�شتعجل  لقاء 
م�شتغامن  بولية  �ملن�شبة 

للتن�شيق معها �شمن 
�لتعبوي  �لعمل 
�مل�شرتك و�لت�شال 
�لبلدية  باملجال�ص 
عمليات  لتفعيل 
�لأحياء  تعقيم 
�ل�شكنية و�ملر�فق 
كما  �لعمومية 
�للقاء  خل�ص 
�جلمعوي �ملو�شع 
�إىل تقدمي �ملو�د 
�لغذ�ئية يف �إطار 
ت  � عد مل�شا �
عية  جتما ل �

�حلالية  �لأزمة  من  للمت�رضرين 
لاللتحاق  �جلمعيات  دعوة  مع 
ودعم  �جلمعوي  بالتكتل 
�لتي  لالأن�شطة  �ملح�شنني 
�شتنظم �شمن هذ� �لتكتل �لذي 
يعترب �لأول من نوعه منذ بد�ية 
يف   " "�لكورونا  فريو�ص  �نت�شار 

�لعديد من وليات �لوطن 

حممد االمني
لقاء مع خلية االأزمة 

لتن�شيق اجلهود

من  �لعديد  رهان  �أن  ويبدو 
�لتكتل  يف  و�لفاعلني  �لن�شطاء 
تفعليه  مت  �لذي  �جلمعوي 
ممثلي  لقاء  بعد  مب�شتغامن 
ن�شبها  �لتي  �لأزمة  خلية 
�ل�شميع  عبد   " م�شتغامن  و�يل 
تاأطري  على  يرتكز   " �شعيدون 
للتكتل  �مل�شرتك  للجهد  حمكم 

�جلمعوي �لذي ي�شتهدف خا�شة 
�ملحتاجة  �لعائالت  م�شاعدة 
بنك  �أن  يبدو  و�لتي  و�ملعوزة 
�ملعطيات �لذي حتوزه �جلهات 
كافيا  لي�ص  �ملخت�شة  �لر�شمية 
�ملعنية  �حلالت  كل  لإح�شاء 

�أوىل  ت�شجيل  منذ  �ملت�رضرة 
�لكورونا  فريو�ص  "وباء  حالت 
توؤكده  ما  ح�شب  فقدت  �إذ   "
عائالت  جمعوية  فعاليات  لنا 
جتارية  باأ�شو�ق  تن�شط  كانت 
�شعبية مد�خليها �ملالية �ليومية 
وفر�ص  �ملحالت  غلق  بعد 
تر�ب  بكامل  �ل�شحي  �حلجر 
يف  �شوق  �أهم  وغلق  �لولية 
بلدية م�شتغامن وهو �شوق "عني 
�للقاء  خل�ص  كما   " �ل�شفر�ء 
�ن�شمت  �لذي  �جلمعوي  �لأول 
دعم  �إىل  عديدة  جمعيات  �إليه 
تهدف  �شبانية  مبادر�ت  �أي 
�ل�شكنية  �لأحياء  تعقيم  �إىل 
وتوزيع  �لعمومية  و�ملر�فق 
�لعمل  وتن�شيط  �لكمامات 
يبقى  �لذي  �لتعبوي  �جلو�ري 
�لتي  �مليد�نية  �لأن�شطة  �حد 
توزيع  بعد  �لتكتل  عليها  ير�هن 

�ملهام وتاأطري ن�شاط �للجان .

دعوة املح�شنني واملتربعني 
للدعم واملرافقة ...

�لذي  �لأول  �لعملي  �للقاء  وبعد 
�جلمعوي  �لتكتل  �أع�شاء  جمع 
مع ممثلي خلية �لأزمة بالديو�ن 
�إىل  �لفاعلون  يتطلع 
�ملح�شنني  �لتحاق 
مب�شار  و�ملتربعني 
�إذ  �لتطوعي  �جلهد 
دعم  �إىل  �لتكتل  يدعو 
و�لأعمال  �ملال  رجال 
منوذجية  تطوع  مل�شاريع 
دعم  �أ�شا�شها  على  ميكن 
و�إجناح  �مليد�ين  �لن�شاط 
�لذي  �لهام  �لتعبوي  �لعمل 
�ل�شلطات  عليه  تر�هن 
�لعمومية هذ� وكانت �لعديد 
�أطلقها  �لتي  �ملبادر�ت  من 
قد  م�شتغامن  ببلديات  �شباب 
لقت �لدعم و�ملر�فقة من قبل 
�لتكتل  ثمنه  ما  وهو  مو�طنني 

ي  جلمعو �
ي  لذ �
على  �ألح 
هذه  دعم 
�ملبادر�ت 
تتيح  �لتي 
ب  لل�شبا
كة  ر مل�شا �
بر�مج  يف 
لتح�شي�ص  �
عية  لتو � و
تبذل  �لتي 
من خاللها 

ت  عا قطا
منها  هامة  جمهود�ت  عديدة 
وم�شالح  م�شتغامن  ولية  �من 
موؤخر�  ت�شدت  �لتي  �لتجارة 
رفع  �لذي  �مل�شاربة  لن�شاط 
�لأ�شو�ق  يف  �خل�رض  �أ�شعار 

��شتياء  �أثار  �لذي  �لأمر 
�شبو�   �لذي  �ملو�طنني 
جم غ�شبهم على �أجهزة 
لل�شلطات  �لرقابة 

�لو�شية.

�شبكة جمعوية 
الإجناح التعبئة ..

�لعديد  ويعرتف 
�جلمعوي  �لعمل  ن�شطاء  من 
مل�شعى  و�ملوؤطرين  �ملتابعني 

�لتكتل �جلمعوي ب�شعوبة تاأطري 
�مل�شرتكة  �لتطوعية  �لأن�شطة 
��شتيعاب  على  �لقادرة  و�لفعالة 
�ل�شغط �ملوجود يف �لحتياجات 
�لتعقيم  عمليات  �أو  �لغذ�ئية 
تتطلب  �لتي  �ل�شحية  و�لوقاية 

لالأدوية  مكثفا  توزيعا  �أي�شا 
جناح  يبقى  �إذ  و�لتربعات 
بتوفري  مرهون  �ل�شاملة  �لتعبئة 
و�لهامة  �ل�رضورية  �لو�شائل 
�أ�شا�شها تاأطري  �لتي ميكن على 

و�أن�شطة  ميد�نية  خرجات  �أي 
وتنظيم  للمحتاجني  دعم 
وتوعية  حت�شي�ص  عمليات 

�لتكتل  جدد  �ل�شياق  هذ�  ويف 
�لفعاليات  لكل  ند�ئه  �جلمعوي 
بامل�شعى  لاللتحاق  �جلمعوية 
ي�شعى  �لذي  �لهادف  �لتعبوي 
�ليقظة  م�شتويات  رفع  �إىل 
�لوباء  بخطوة  �ملو�طنني  لدى 
�لذي  �لفتاك 
�شجلت من خالله 
م�شتغامن  ولية 
وفاتني  �لآن  حلد 
�شتة  وحت�شي 
موؤكدة  حالت 
�أي�شا  وت�شتقبل 
فنادق  ثالث  عرب 
من  معترب  عدد� 
من  �لو�فدين 

�خلارج .

�شبكة اإعالمية 
للمرافقة 

والتوعية

�جلمعوي  �لتكتل  �إىل  وبالعودة 
�لذي جت�شد كيانه بعد �أيام من 
موؤطرة  غري  مبادر�ت  �نطالق 

من قبل �شباب عدد من �لأحياء 
�ل�شكنية ير�هن �لتكتل �جلمعوي 
مع  �جلو�ري  �لتو��شل  على 

�لوقت  يف  �لفاعلني  خمتلف 
�لبلديات  م�شتوى  على  �لر�هن 
ومركز �لولية يف �أن�شطة �لتطوع 
�لفاعلني  لدعم  وذ�ك  �ملتنوعة 
وتقدمي  �ملبادر�ت  هذه  يف 
�ل�شند �لكايف كما �أكد �لفاعلون 
يف  �جلو�ري  �لإعالم  دور  على 
�إجناح م�رضوع �لتعبئة �جلمعوي 
مع  بالتن�شيق  �شيعمل  �لذي 
كما  بالولية  �لأزمة  خلية 
�مل�شعى  يف  م�شاهمون  دعا 
للمناطق  دقيق  �إح�شاء  �إىل 
�ملحتاجة بالولية و�لتي هي يف 
و�شع �شعب جر�ء تطبيق �حلجر 
�لن�شاط  حركة  وتوقف  �ل�شحي 
وجتارة  خدمات  من  �ملعتادة 
وتر�جع  وخا�ص  عمومي  ونقل 
يعملون  ملو�طنني  ن�شاطات 
بنظام يومي جلني مدخول مايل 
تكاليف  على  عائالتهم  يعني 
ز�دت  و�لتي  �ل�شعبة  �حلياة 
�لأخرية  �لأيام  خالل  حدتها 
�لوقائية  �لأخرية  �لتد�بري  مع 
قبل  من  �ملعلنة  و�مل�شتعجلة 
و�مللزمة  �ملحلية  �ل�شلطات 
�ملو�طنني  لكل 
يبدون  �لذين 
و�شع  �إز�ء  قلقا 
مب�شتغامن  �لوباء 
�لأرقام  و�أن  خا�شة 
�للجنة  بيد  �لآن 
�ملكلفة  �لوطنية 
عليا  م�شتويات  على 
�شحية  �أزمة  لإد�رة 
�لعامل  تو�جه  خطرية 
حالة  يف  بلد�نه  وجعلت  باأ�رضه 
م�شتجد�ت  لأي  ق�شوى  تاأهب 

ترتبط بالوباء 

خل�س اللقاء اإىل ت�شكيل خلية اأزمة جمعوية وطلب لقاء 
م�شتعجل مع خلية االأزمة املن�شبة بوالية م�شتغامن للتن�شيق 

معها �شمن العمل التعبوي امل�شرتك واالت�شال باملجال�س 
البلدية لتفعيل عمليات تعقيم االأحياء ال�شكنية واملرافق 

العمومية و املو�شع اإىل تقدمي املواد الغذائية يف اإطار امل�شاعدات 
االجتماعية للمت�شررين من االأزمة

يراهن التكتل اجلمعوي على 
التوا�شل اجلواري مع خمتلف 
الفاعلني يف الوقت الراهن على 

م�شتوى البلديات ومركز الوالية 
يف اأن�شطة التطوع املتنوعة وذاك 
لدعم الفاعلني يف هذه املبادرات 

وتقدمي ال�شند الكايف كما اأكد 
الفاعلون على دور االإعالم اجلواري 

يف اإجناح م�شروع التعبئة اجلمعوي

ملف كورونا 



�إيطايل  �صحفي  تقرير  ذكر 
�أن نادي  باري�س �صان جريمان  

تبادل  �صفقة  رف�س  �لفرن�صي 
مقدمة من  يوفنتو�س  للح�صول 
مقابل  فري�تي،   على  ماركو 
عن  �لعجوز«  »�ل�صيدة  تخلي 
بيانيت�س  �لبو�صني  مري�ليم 

»توتو  �صحيفة  وح�صب 
فعلى  �لإيطالية،  �صبورت« 
باري�س  �هتمام  من  �لرغم 
بيانيت�س،  ب�صم  جريمان  �صان 
ل  �لباري�صي  �لفريق  �أن  �إل 

فري�تي  برحيل  �ل�صماح  ينوي 
ومبادلته بالالعب �لبو�صني.

مع  للتاأقلم  بيانيت�س  وكافح 
ماوري�صيو  مدربه  لعب  �أ�صلوب 
�ل�صيء،  بع�س  و�أجاد  �صاري، 
�أكرث  يعترب  فري�تي  �أن  �إل 

مالئمة يف ظل تفوقه �لبدين.
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�لأوروبية،  �لقدم  كرة  تركز 
ب�صبب  م�صابقاتها  توقفت  �لتي 
على  كورونا،  فريو�س  تف�صي 
و  جويلية  يف  �للعب  ��صتئناف 
�أوت بعد �إبالغ �لأندية ورو�بط 
�ملناف�صات  �إلغاء  �أن  �لدوري 

يجب �أن يكون �آخر حل.
للعبة  �لأوروبي  و�أر�صل �لحتاد 
�لأندية  ور�بطة  »�ليويفا«، 
بطولت  ور�بطة  �لأوروبية، 
ر�صالة  �لقارة،  يف  �لدوري 
قالو�  �أع�صائهم  �إىل  م�صرتكة 
للغاية  �ملهم  من  �إنه  فيها، 
�لبطولت،  �أبطال  حتديد 
�لدوري  مناف�صات  بينها  ومن 
�مللعب  �أر�س  على  �ملحلي، 
�صاعات  بعد  �خلطاب،  وجاء 

�لبلجيكي  �لدوري  �إلغاء  من 
بروج  لكلوب  �للقب  ومنح 
�ملت�صدر ولكن �خلطاب �أو�صح 
على  و�فق  �لذي  »�ليويفا«،  �أن 
�إىل  �أوروبا 2020  تاأجيل بطولة 
�لعام �ملقبل، �أ�ص�س جمموعتي 
متديد  على  للرتكيز  عمل 
�نتهائه  موعد  بعد  �ملو�صم 
ومن  يونيو   30 يف  �لر�صمي 
�أكرث  تفا�صيل  �إعالن  �ملتوقع 

يف منت�صف مايو �ملقبل.
�أن  �إىل  �خلطاب  و�أ�صار 
»تركز�ن  �لعمل  جمموعتي 
على و�صع �صيناريوهات ت�صمل 
ومن  �أوت،  و  جويلية  �صهري 
�لبطولت  ��صتئناف  بينها 
�إكمال  بعد  لالأندية  �لقارية 

�لدوري �ملحلي«و�أكد  بطولت 
�لبطولت  »�إلغاء  �أن  �خلطاب 
�لأخري  �ملالذ  يكون  �أن  يجب 
وجود  بعدم  �لعرت�ف  بعد 
باإكمال  ت�صمح  بديلة  مو�عيد 

�ملو�صم«.

�صان  باري�س  �إد�رة  باتت 
جريمان �أمام فخ كروي ل مفر 
�لن�صاط  توقف  ظل  يف  منه، 
فريو�س  ب�صبب  �لريا�صي 
كورونا، و�صبابية �مل�صهد ب�صاأن 
ل�صتئناف  �ملحتمل  �ملوعد 

�ملناف�صات حملًيا وقارًيا.
تعاقد  مبد  �لفيفا  قر�ر  ومع 
ينتهي  �لذين  �لالعبني 
ملوعد  جو�ن  �أو�خر  تعاقدهم 
ومديره  باري�س  �صيكون  لحق، 
�أمام  ليوناردو،  �لريا�صي 
�خلطط  ب�صاأن  حقيقي  ماأزق 
مر�كز   5 لرتميم  �مل�صتقبلية 
وي�صتعر�س   �لفريق  يف �صفوف 
خطط  على  �لأزمة  هذه  تاأثري 
�صوق  يف  �مل�صتقبلية  باري�س 
�لنتقالت، على �لنحو �لتايل: 

حرا�شة املرمى
�لباري�صية  �لإد�رة  غامرت 
كثرًي� يف هذ� �مللف مع بد�ية 
مع  تعاقدت  حيث  �ملو�صم، 

مرمى  حار�س  نافا�س  كيلور 
ريال مدريد، مما دفع �ألفون�س 
�لجتاه  يف  للتحرك  �أريول 
مو�صم  ملدة  باإعارة  �ملعاك�س 
جلو�صه  ورغم  �مللكي  مع 
فاإن  كورتو�،  لزميله  �حتياطيا 
�أريول لن يقبل باأي حال �أن يلقى 
نف�س �مل�صري مع نافا�س بعدما 
يف  �لفرن�صي  �حلار�س  ف�صل 
بالعتماد  توخيل  مدربه  �إقناع 
�حلا�صمة  �للحظات  يف  عليه 
�ملو�صم �ملا�صي يف ظل تو�جد 
�لأقرب  فاإن �خليار  لذ�  بوفون 
و�ل�صتفادة  �أريول  بيع  �صيكون 
�أن  �إل  �ملادي،  �ملقابل  من 
لها  �لباري�صي  �لعرين  �أزمة 
�حلار�س  �أن  وهي  �آخر،  �صلع 
معاًر�  ريكو  �صريجيو  �لبديل 
مو�صم،  ملدة  �إ�صبيلية  من 
�لأندل�صي  �لنادي  ي�صتغل  وقد 
�لأمر ويغايل يف ثمنه �أو يقنعه 
بالعودة جمدًد� جلدر�ن ر�مون 

�صان�صيز بيزخو�ن. 

م�شري عالق

مرة  من  �أكرث  �لإعالن  رغم 
جتديد  يف  �لقوية  �لرغبة 
�لبي  م�صوؤويل  �أن  �إل  �لتعاقد، 
�صاكًنا  يحركو�  مل  جي  �إ�س 
رغم  �صيلفا  بتياجو  لالحتفاظ 
دوًر�  ويلعب  �لفريق  قائد  �أنه 
مهًما يف جتميع �لالعبني وقد 
ب�صدد  �لباري�صي  �لنادي  يكون 
�لدفاع  قلب  قيادة  ر�ية  ت�صليم 
زمالئه  بقية  مع  ملاركينيو�س 
و�ل�صاعد  وكريير  كيمبيمبي 
 17( كو��صي  تاجنوي  �لو�عد 
�حلال  نف�س  وينطبق  عاما( 
�لأ�صا�صي  �لأمين  �لظهري  على 
توما�س مونييه، يف ظل �رتباط 
�لالعب �لبلجيكي كثرًي� باأندية 
ومان�ص�صرت  ميونخ  بايرن 
ميالن  و�إنرت  وتوتنهام  يونايتد 
�ليمنى  �جلبهة  تعاين  ورمبا 
يف  مونييه،  رحيل  حال  كثرًي� 
د�جبا،  كولني  نق�س خربة  ظل 
وتفكري توخيل يف توظيف تيلو 
كريير يف هذ� �ملركز، رغم �أن 
�لالعب ت�صبب يف �أخطاء فنية 

كارثية.
متوقعا  �ل�صيناريو  ويبدو 
ليفن  �لأي�رس  للظهري  بالن�صبة 
�لنية  تتجه  حيث  كورز�و�، 
لعدم �لتجديد له، يف ظل كرثة 
توخيل  �إقناع  وعدم  �إ�صاباته 
رحيله  �أن  �إل  كافية،  بدرجة 
�صيفقد  باري�س  �أن  �صيعني 

برينات  خلو�ن  مطلوبا  بديال 
�لذي يعاين بدنًيا.

اأنياب خملخلة
يف  �لباري�صي  �لنادي  ميلك 
 3 �جلاري،  للمو�صم  قو�مه 
�حلربة  ر�أ�س  لعبني يف مركز 
�لهد�ف  كافاين  �إدين�صون  وهم 
�لتاريخي للفريق، و�لأرجنتيني 
و�لكامريوين  �إيكاردي،  ماورو 
لكن  موتينج   ت�صوبو  ماك�صيم 
�لثالثة  �لالعبني  �أن  �ملثري 
بنهاية  عقودهم  �صتنتهي 
تعد  حيث  �جلاري،  �ملو�صم 
يف  معدومة  موتينج  فر�س 
�لأفق  يف  يلوح  بينما  �لبقاء، 
بو�در �ل�صتغناء عن كافاين )33 
عاما( بد�عي جتديد �لدماء يف 

ظل تقدمه يف �ل�صن.
تنتهي  �إيكاردي  فاإن  كذلك 
�إعارته بنهاية �ملو�صم �جلاري، 
�صيكلف خزينة  نهائيا  و�رس�ئه 
يورو،  مليون   70 نحو  باري�س 
وهو مبلغ يبدو �صخًما يف ظل 
تعانيها  �لتي  �ملالية  �لأزمة 
توقف  جر�ء  �لأندية  كافة 
�أمام  باري�س  ويبدو  �لن�صاط 
ب�صم  �ملجازفة  �إما  خيارين، 
و�لنتظار  نهائيا  �إيكاردي 
لتدعيم بقية �ملر�كز لحقا يف 
ظروف �أف�صل، �أو تغيري توخيل 
خلططه بالعتماد على مبابي 
يف  ماريا  ودي  نيمار  بجو�ر 

خط �لهجوم.

كوروناملف

وكاالت

و�أ�صافت: »ي�صتمر عالج رو�صتو 
يف غرفة �لعناية �لعادية، �آمل �أن 
يتح�صن، ل �أ�صتطيع روؤية زوجي 
لكنني  و�حدة،  لثانية  ولو  حتى 
�أمينة«وكانت  �أيد  يف  �أنه  �أعرف 
�إىل  �أ�صارت  قد  عديدة  تقارير 

�أن رت�صرب يف حالة حرجة ويرقد 
�لعناية �ملركزة، لكن زوجته  يف 
كذبت ذلك و�أكدت �أنه يف غرفة 
يف  ولي�س  �مل�صفى  يف  عادية 

�لعناية �ملركزة.
»زوجي  بالقول:  �إ�صيل  وختمت 
رئتاه  ذلك  ورغم  مدخن،  غري 
من  للتخل�س  �صعوبة  تو�جهان 

للغاية  حرج  �لو�صع  �لفريو�س، 
للمدخنني«وكانت  بالن�صبة 
زوجها  �إ�صابة  �أعلنت  قد  �إ�صيل 
بفريو�س كورونا ودخوله للم�صفى 
�ملا�صي،  مار�س  من  �لـ29  يف 
و�أ�صارت حينها �إىل �أنها خ�صعت 
مع �بنتها و�بنها لفحو�س جاءت 
غري  �أنهم  )�أي  �صلبية  نتيجتها 

م�صابني(.
من  �لبالغ  �حلار�س  و�كت�صب 
عاملية  �صهرة  عاما،   46 �لعمر 
عندما   ،2002 �لعام  يف  كبرية 
�صاهم بقيادة منتخب بالده �ىل 
حتقيق �أف�صل نتيجة له يف تاريخ 
كاأ�س  نهائيات  يف  م�صاركاته 
من خالل  ثالثا  باحللول  �لعامل، 

بنتيجة 3-2 على منتخب  �لفوز 
كانت  �لتي  �جلنوبية  كوريا 
�ليابان  �ل�صت�صافة مع  تت�صارك 
يطلق  كما  »�لأخطبوط«  وعرف 
ببنيته  �لعديد من ع�صاقه،  عليه 
�جل�صدية �لقوية و�صعره �لطويل 
�لأجعد، و��صتهر بو�صع م�صحوق 
�أ�صود �للون حتت عينيه لت�صتيت 

تركيز خ�صومه.
عدة  �ألو�ن  عن  ريت�صرب  ود�فع 
فرنبخ�صه  �أبرزها  تركية  �أندية 
جتربة  وخا�س  وب�صيكتا�س، 
عامي  بني  بر�صلونة  مع  ق�صرية 
2004 و2006 بعد بروزه يف كاأ�س 
�ل�صاحرة  عامل  و�عتزل  �لعامل. 

�مل�صتديرة عام 2012.

بعد اإ�شابته بكورونا

تطمئنالرتكي»الأخطبوط«زوجة
ع�شاقهوحتذراملدخنني

كورونايدفعرونالدوللعودةاإىلريالمدريد
�إ�صباين  �صحفي  تقرير  ذكر 
كورونا  فريو�س  تف�صي  باأن 
�لربتغايل  عودة  ي�صاهم يف  قد 
هد�ف  رونالدو،  كري�صتيانو 
�إىل  �لإيطايل،  يوفنتو�س 
مدريد،  ريال  �ل�صابق  ناديه 
�إىل  �نتقاله  من  مو�صمني  بعد 
 »AS« تورينو وح�صب �صحيفة 
�لإ�صبانية فاإن توقف �لبطولت 
ت�صبب  كورونا  فريو�س  ب�صبب 
�خل�صائر  من  �لعديد  يف 
للعديد  و�ملالية  �لقت�صادية 
وعلى  �لأوروبية،  �لفرق  من 

ر�أ�صها يوفنتو�س.
هذه  �أن  �ل�صحيفة  و�أو�صحت 

عودة  يف  ت�صاهم  قد  �لأزمة 
لريال  �لتاريخي  �لهد�ف 
�ل�صابق،  ناديه  �إىل  مدريد 
يف  �ملايل  �لو�صع  و�أن  خا�صة 
بكثري  �أف�صل  �مللكي  �لنادي 
�أن  �إىل  �ل�صحيفة  و�أ�صارت 
رئي�س  مع  رونالدو  عالقة 
برييز،  فلورنتينو  مدريد،  ريال 
�لفرتة  خالل  كثري�  حت�صنت 
�ملا�صية و�أكدت �ل�صحيفة على 
رغبة رونالدو، �لبالغ 35 عاما، 
�ل�صاحرة  �إنهاء م�صريته مع  يف 
�أ�صو�ر  د�خل  وهو  �مل�صتديرة 

�لربنابيو.
�لهد�ف  رونالدو،  ورحل 

عن  مدريد،  لريال  �لتاريخي 
 ،2018 �صيف  �لبي�صاء  �لقلعة 
يورو،  مليون   112 نحو  مقابل 
ق�صاها  �صنو�ت   9 بعد  وذلك 
خاللها  وحقق  �إ�صبانيا،  يف 
�لفردية  �لألقاب  من  �لكثري 

و�جلماعية.
كورونايزلزلاأركانالبيتالباري�شي

كرةبطولتا�شتئنافعلىيركز»اليويفا«
القدميفجويليةواأوت

كورونا  وباء  �نت�صار  بعد 
تايدر  �صفري  وجه  باجلز�ئر، 
مونرتيال  ميد�ن  متو�صط 
لل�صعب  دعم  ر�صالة  �لكندي، 
�صكان  وبالأخ�س  �جلز�ئري، 
مدينة �لبليدة ومتنى تايدر، �أن 
يحمي �هلل، كل �جلز�ئريني، و�أن 
�لوطن،  عن  �لوباء  برفع  يُعجل 
�لتي  �لبليدة  ولية  وبالأخ�س 

يف  كورونا  وباء  بوؤرة  تعترب 
�جلز�ئر.

�لر�صمي  �حل�صاب  ون�رس 
موقع  عرب  �جلز�ئري  لالحتاد 
لالعب،  ر�صالة  بوك،  في�س 
�صبب  »�لفريو�س  فيها  قال 
�لأ�صخا�س  من  للكثري  �لأذى 
نكون  �أن  علينا  �لعامل،  عرب 
كافة  باإتباع  ومتحدين  �أقوياء 

�لوقائية«وتابع  �لإجر�ء�ت 
�جلز�ئريني،  كل  �أعلم  �أن  »�أود 
وخا�صة �أهلنا يف مدينة �لبليدة، 
�أن قلوبنا معهم يف هذه �لأزمة، 
مبدينة  جميلة  ذكريات  لدينا 
متر  وما  �ملنتخب،  مع  �لورود 
»علينا  جد�«و�أمت  حمزن  به 
فهو  �ملنزيل  باحلجر  �للتز�م 
لن  �لأمر  �أن  �أعلم  جًد�،  مهم 

يكون �صهاًل، لكن �لو�صع �حلايل 
ي�صتوجب �لت�صحية«.

تايدريوجهر�شالةل�شكانالبليدةب�شاأنكورونا

ك�شفت زوجة رو�شتو رت�شرب، احلار�س ال�شابق للمنتخب الرتكي لكرة القدم ونادي بر�شلونة االإ�شباين، 
عن تطورات حالته ال�شحية بعد اإ�شابته بفريو�س كورونا امل�شتجد »كوفيد 19«وكتبت اإ�شيل زوجة 
رت�شرب عرب ح�شابها الر�شمي يف »اإن�شتغرام«: »اأود اأن اأ�شكر كل من كان مت�شوقا لل�شوؤال واالطمئنان 

علينا يف هذه االأيام ال�شعبة«.

باري�ض�شانجريمانيرف�ضعر�ض»ال�شيدةالعجوز«
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تقرير: علي �سمودي
	

عائلة منا�سلة ..
من	 ف�ضاء	 الأ�ضري	 	ينحدر	
كل	 قدمت	 	، منا�ضلة	 عائلة	
اأ�ضكال	الت�ضحية	والكفاح	عرب	
والنتفا�ضات	 الثورة	 م�ضرية	
اأب�رص	 فقد	 	، املتالحقة	
ال�ضهداء	 قلعة	 اأزقة	 النور	يف	
يف	 القدمية	 البلدة	 والثورة	
عا�ش	 هناك	 	، جنني	 مدينة	
روح	 لديه	 وتربى		وبرزت	
النتماء	لوطنه	،	متتع	باإرادة	
ن�ضالية	ومعنوية	عالية	،ومتيز	
وحب	 العالية	 بالأخالق	
	، والت�ضحية	 والعطاء	 النا�ش	
خدمة	 يف	 وفاعل	 اجتماعي	
،		�ضارك	 و�ضعبه	 وطنه	
التطوعية	 الأعمال	 يف	
والفعاليات	الوطنية	وال�ضعبية	
واجلماهريية	،	ارتبط	بعالقة	
ال�ضهداء	 ا�رص	 مع	 وطيدة	
والأ�رصى	الذين	كان	يحر�ش	
وتفعيل	 ق�ضيتهم	 اإثارة	 على	
واملنا�رصة	 الت�ضامن	 اآليات	
خالل	 من	 دوره	 وبرز	 	، لهم	

موؤ�ض�ضات	الأ�رصى	..		
	

الأ�سري يف �سطور ..
	، العبد	 اأم	 الزوجة	 تروي	
مبدار�ش	 تعلم	 ف�ضاء	 اأن	
لكن	 	، كبري	 بطموح	 جنني	

الحتالل	قطع	عليه	الطريق	
امتحان	 تقدمي	 من	 وحرمه	
،		باعتقاله	 العامة	 الثانوية	
جنني	 يف	 عائلته	 منزل	 من	
	1983 تاريخ		6/17/	 فجر	
التي	 درا�ضته	 فحرمه	 	،
انت�ضب	 	، حترره	 بعد	 اأكملها	
اخلا�ضة	 العربية	 للمدر�ضة	
الثانوية	 يف	 النجاح	 وحقق	
العامة	،	وت�ضيف	" عندما	كان	
باجلامعة	 لاللتحاق	 ي�ضتعد	
مرة	 الحتالل	 اعتقله	 	،
ثانية		بتاريخ		1986/11/26	
،	وتعر�ش	للتحقيق	والتعذيب	
يف	 حترر	 حتى	 و�ضمد	
1987/9/20	،	وا�ضتاأنف	حياته	
انت�ضب		جلامعة	 	، التعليمية	
�ضناعة	 تخ�ض�ش	 بريوت	
"	در�ش	 وتكمل	 اأ�ضنان	"،	
ملدة	عامني	،	لكن	الحتالل	
فاأعاد	 	، باملر�ضاد	 له	 كان	
	1990/6/18 اعتقاله		يف	
يف	 اعتقل	 ثم	 	، �ضهور	 لعدة	
يف	 عنه	 واأفرج	 	1990/9/12
1991/2/10	،	ومل	يتمكن	من	

اإكمال	درا�ضته	".

اعتقالت متكررة ..
اأم	  " الزوجة	 ذاكرة	 	حتتفظ	
وتفا�ضيل	 بتواريخ	 	،" العبد	
الأ�ضري	 زوجها	 اعتقال	 رحلة	
ف�ضاء	،	والذي	كرر	حماولت	
	، اجلامعية	 درا�ضته	 اإكمال	

القد�ش	 جلامعة	 فانت�ضب	
اإدارة	 تخ�ض�ش	 املفتوحة	
يكمل	 مل	 ولكنه	 اأعمال		،	
املتكررة	 العتقالت	 ب�ضبب	
حاول	 كلما	  " وتقول	 	، له	
يف	 خطوة	 التقدم	 ف�ضاء	
	، والدرا�ضية	 العادية	 حياته	
طريقه	 الحتالل	 يعرت�ش	
،فقد		اقتحم	منزل	عائلته		يف	
حتى	 1992/1/22		واعتقل	
اأقبية	 وتنقل	 	،1992/5/21
التحقيق	وال�ضجون	حتى	تن�ضم	
وتزوجنا			بتاريخ	 احلرية	
 " وت�ضيف	 	، 	1994/1/14
ورائعة	 �ضعيدة	 حياة	 ع�ضنا	
حتى	نغ�ش	الحتالل	فرحتنا	
مبداهمة	 �ضملنا	 وفرق	
ادارياً		يف	 واعتقاله	 منزلنا	
عنه	 1995/1/30		واأفرج	
واكتملت	 	، 	1995/5/11 يف	
واأكملنا	 بحريته	 فرحتنا	
امل�ضوار	ورزقنا	بثالثة		بنات	
اأكربهم		نريان	عمرها	 	، ولد	
واأ�ضغرهم	 حالياً			23	عاماً	
وقد	 �ضنوات		،	 	10 حور	
الفراق	 جتارب	 عاي�ضوين	
تلو	 مرة	 والدهم	 باعتقال	
مل	  " وتكمل	 	،  " الأخرى	
وحمطة	 منا�ضبة	 متر	 تعد	
ليتعر�ش	 النتفا�ضتني	 بني	
لالعتقال		وعذاباته	 زوجي	
اأطفاله	 حرمته	 التي	
املنا�ضبات	 خالل	 خا�ضة	

كان	 املراحل	 جميع	 ويف	 	،
با�ضتثناء	 اإداري	 اعتقاله	
فهي	 فرتة		2011/12/10،	
حكم	 التي	 املرة		الوحيدة	
عليه	خاللها	بال�ضجن	الفعلي	
ملدة		8	�ضهور	بتهمة	النتماء	
لتحرير	 ال�ضعبية	 للجبهة	

فل�ضطني	".

العتقال الأخري ....
	، اجلوي	 املنخف�ش	 	خالل	
يف	حوايل	ال�ضاعة	الثانية	من	
	2020 تاريخ		1/24/	 فجر	
الزغيبي	 عائلة	 ا�ضتيقظت	 	،
انفجارات	 �ضوت	 على	
اجلنود	 دمر	 بعدما	 �ضديدة	
	، الرئي�ضي	 منزلها	 بوابة	
نومنا	 من	 نه�ضنا	  " وتقول	

اأكرث	 لن�ضاهد	 	، مذعورين	
منزلنا	 داخل	 جندياً	 	20 من	
البولي�ضية	 الكالب	 برفقة	
،		جمعونا	وعزلونا		يف	غرفة	
واحدة	و�ضط	حرا�ضة	م�ضددة	
قاموا	 �ضاعات	 	3 مدار	 على	
وتخريب	 خاللها		بتفتي�ش	
ب�ضكل	 املنزل	 حمتويات	
"،	وت�ضيف	" قلبوا	 كبري	جداً	
على	 راأ�ضاً	 واإغرا�ضنا	 اأثاثنا	
عقب	،	ثم	انتزعوا	زوجي	من	
هاتفه	 �ضادروا	 بعدما	 بيننا	
وقيدوه		ونقلوه	 اخللوي	
جلهة	جمهولة	،	بينما	تكررت	
امامي	حمطات	املعاناة	على	
مدار	�ضنوات	اعتقاله	ال�ضبعة	
للجبهة	 النتماء	 بتهمة	

ال�ضعبية".

حتقيق واداري ..
رهن	 ف�ضاء	 الأ�ضري	 	احتجز	
�ضامل	 مع�ضكر	 يف	 التحقيق	
 " زوجته	 وتقول	 	، العتقايل	
لقلقنا	 اأع�ضابنا	 على	 ع�ضنا	
من	كابو�ش	العتقال	الإداري	
الذي	دفع	ثمنه	غالياً	،	وبعد	
عر�ضه	على	املحكمة	3	مرات	
فوجئنا	 	، حماكمته	 وتاأجيل	
بقرار	 الرابعة	 باجلل�ضة	
الإداري	 لالعتقال	 حتويله	
 " وت�ضيف	 	،" �ضهور	 	6 ملدة	
اعتقال	زوجي	تع�ضفي	وظامل	
بعمله	يف	جنني	 ملتزم	 فهو	 	،
	، باأ�رصته	 �ضوى	 يهتم	 ول	 	،
الإداري	 لالعتقال	 وحتويله	
لدينا	 ويثري	 قانوين	 غري	
	، امل�ضتمر	 والتوتر	 اخلوف	
نهاية	 لها	 ولي�ش	 مفتوح	 لنه	
بحياة	 تتحكم	 واملخابرات	
يوجد	 فال	 	، الأ�ضري	 وم�ضري	
الذي	 ف�ضاء	 بحق	 تهمة	 اأي	
وكل	 املنزل	 عامود	 يعترب	
اجلميع	  " وتكمل	 	،  " حياتنا	
عبد	 طفلنا	 خا�ضة	 	، يفتقده	
والذي	 	، عاماً	 	16 الروؤوف	
مع	 وطيدة	 بعالقة	 يرتبط	
و�ضنده	 قدوته	 ويعتربه	 والده	
ومبثابة	�ضديق	واأح	له	،	فهو	
وينتظر	 عنه	 ال�ضوؤال	 دائم	
	،" لح�ضانه	 وعودته	 حريته	
بدونه	 فارغ	 منزلنا	  " وتتابع	
كل	 واأحتمل	 �ضابرة	 لكني	 	،

املي	 واخفي	 امل�ضوؤولية	
م�ضاعر	 على	 حفاظاً	 وحزين	
حور	 خا�ضة		ابنتي	 اأ�رصتي	
الدعاء	 ت�ضاركني	 التي	
العاملني	 لرب	 وال�ضالة	
ليفرحنا	بحرية	والدها		الذي	
حتى	 زيارته	 من	 نتمكن	 مل	

اليوم	".

كابو�س و�سمود..
العتقال	 حمطات	 	يف	
ال�ضابقة	،	حرم	الحتالل			ام	
	، زوجها	 زيارة	 من	 العبد	
اأن	ل	تتعر�ش	لنف�ش	 وتتمنى	
 " وتقول	 	، التع�ضفي	 العقاب	
عانينا	ب�ضبب	الرف�ش	الأمني	
للح�ضول	 طلباً	 وقدمت	 	،
زلت	 وما	 ت�رصيح	 على	
والطمئنان	 للتوا�ضل	 انتظر	
نتخل�ش	 حتى	 زوجي	 على	
الذي	 الرهيب	 الكابو�ش	 من	
منذ	  " وت�ضيف	 	،" يطاردنا	
�ضنوات	،	مل	يرتكنا	الحتالل	
نعي�ش	كباقي	النا�ش	،	فيكفي	
اإدارية			بحجج	 اعتقالت	
لنبقى	 تهمة	 دون	 واهية	
ومرارة	 والمل	 احلزن	 نتذوق	
وعتمتها،ورغم	 ال�ضجون	
ذلك،فنحن	�ضامدون	يف	وجه	
هذا	املحتل	ولن	يغلق	�ضجن	
زوجي	 و�ضيتحرر	 اأ�ضري	 على	

وكافة	ال�رصى	باإذن	اهلل".
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رحلة جديدة خلف الق�سبان ، فر�سها الحتالل على املنا�سل والأ�سري املحرر ف�ساء روؤوف اإبراهيم الزغيبي ، ع�سو جلنة اأهايل ال�سرى والدفاع عن املعتقلني 
، والذي انتزع من منزله خالل املنخف�س اجلوي  فجر تاريخ  1/24/ 2020 ، ليتعر�س للتحقيق والعتقال الإداري الذي �سادر من حياته وحريته عدة �سنوات 

يف اعتقالت �سابقة ، بداأت كما تروي زوجته " اأم العبد "، عام 1981 ، عندما كان طالبًا على مقاعد الدرا�سة ب�سن 17 عامَا ، فف�ساء العا�سق لوطنه واحلرية 
، والراف�س للذل والحتالل ، ثار مع اأبناء جيله عندما حا�سر الحتالل جامعة النجاح الوطنية واأغلقها ملا �سكلته من �سرح ن�سايل يف مقاومة الحتالل ، 

وت�سيف " يف تلك الفرتة ، �سارك ف�ساء مع الطلبة يف تظاهرات جنني الحتجاجية �سد قرار اإغالق اجلامعة ، ويف �ساعات م�ساء نف�س اليوم ، اقتحم الحتالل 
منزل عائلته يف البلدة القدمية مبدينة جنني "، وت�سيف " رغم �سغر �سنه ، مل يخ�سى الحتالل و�سجونه ، فقد ا�ستعد خلو�س املعركة يف اأقبية التحقيق والتي 

ا�ستمرت 18 يومًا ، تعر�س خاللها لالحتجاز وال�ستجواب والتعذيب يف مركز �سرطة الحتالل باملدينة "، وتكمل " �سمد ببطولة ومل يعرتف بالتهم املن�سوبة اإليه 
رغم ال�سغوط والتهديد حتى حترر ، لكن بعد اللحظة ، اأ�سبح ا�سمه مدرجًا �سمن قائمة امل�ستهدفني يف كل املنا�سبات الوطنية ".

الأ�سري املحرر ف�ساء روؤوف اإبراهيم الزغيبي 

رحلة اإداري جديدة مدتها 6 �ضهور  خلف الق�ضبان

غزة/ مهجة القد�س:

القد�ش	 مهجة	 موؤ�ض�ضة	 اأكدت	
واجلرحى	 والأ�رصى	 لل�ضهداء	
اإياد	 املجاهد	 الأ�ضري	 اأن	 	،
	34( اجلرجاوي	 عبداهلل	حممد	
عاماً(	يعاين	من	ورم	�رصطاين	يف	
الكتلة	الع�ضبية	يف	الدماغ،	وذلك	
م�ضلحة	 اإدارة	 اأبلغت	 اأن	 بعد	

الأ�ضري	 ال�ضهيونية	 ال�ضجون	
الفحو�ضات	 بنتائج	 اجلرجاوي	
عدة	 قبل	 اأجراها	 التي	 الطبية	
املوؤ�ض�ضة	 واأ�ضافت	 اأ�ضابيع.	
بحاجة	 اجلرجاوي	 الأ�ضري	 باأن	
خالل	 جراحية	 عملية	 لإجراء	
اأ�ضابيع	 ثالث	 اأق�ضاها	 مدة	
الورم	 ذلك	 ا�ضتئ�ضال	 اأجل	 من	
�ضي�ضبح	 واإل	 ال�رصطاين،	

معر�ضاً	لفقدان	الب�رص،	وفقدان	
الأمين	 اجلانب	 يف	 الإح�ضا�ش	
اإفادة	 من	اجل�ضم،	وذلك	ح�ضب	
واأ�ضارت	 له.	 ال�ضهاينة	 الأطباء	
املوؤ�ض�ضة	اأن	الأ�ضري	اجلرجاوي	
يعاين	منذ	فرتة	طويلة	من	�ضداع	
الراأ�ش	 يف	 حادة	 واآلم	 مزمن	
واأنحاء	خمتلفة	من	اجل�ضم،	وقد	
تعر�ش	ملماطلة	كبرية	من	اإدارة	

ال�ضهيونية	 ال�ضجون	 م�ضلحة	
اأجل	 من	 لها	 التابعني	 والأطباء	
طبية	 لفحو�ضات	 اإخ�ضاعه	
حالته	 تطورات	 على	 للوقوف	
موؤ�ض�ضة	 ونا�ضدت	 ال�ضحية.	
مهجة	القد�ش	موؤ�ض�ضات	حقوق	
والدولية	 املحلية	 الإن�ضان	
وغري	 الر�ضمية	 واملوؤ�ض�ضات	
التي	 واجلمعيات	 الر�ضمية	

ب�رصورة	 الأ�رصى	 ب�ضوؤون	 تعنى	
التدخل	الفوري	والعاجل	لإنقاذ	
اجلرجاوي	 اإياد	 الأ�ضري	 حياة	
املر�ضى	 الأ�رصى	 وجميع	
من	 عنهم	 الفوري	 والإفراج	
�ضجون	الحتالل.	جدير	بالذكر	
ولد	 اإياد	اجلرجاوي	 الأ�ضري	 اأن	
وهو	 1986/10/23م،	 بتاريخ	
جنوب	 خانيون�ش	 مدينة	 من	

قطاع	غزة،	وقد	اعتقلته	قوات	
بتاريخ	 ال�ضهيوين	 الحتالل	
واأ�ضدرت	 2011/06/13م،	
الفعلي	 بال�ضجن	 حكماً	 بحقه	
امل�ضاركة	 بتهمة	 �ضنوات،	 ت�ضع	
الحتالل	 مقاومة	 اأعمال	 يف	
اأن	 املفرت�ش	 ومن	 ال�ضهيوين،	
تفرج	عنه	�ضلطات	الحتالل	يف	

�ضهر	حزيران/يونيو	القادم

بعد ظهور نتائج الفحو�سات الطبية

الأ�ضري اإياد اجلرجاوي يعاين من ورم �ضرطاين يف الدماغ
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الذكرى الـ 7 ال�شت�شهاد اأبو حمدية

تقرير عن واقع الأ�ضرى املر�ضى يف 
�ضجون الحتالل 

ن�شر نادي االأ�شري الفل�شطيني تقريرا حول واقع االأ�شرى املر�شى يف �شجون االحتالل االإ�شرائيلي، ملنا�شبة 
الذكرى ال�شابعة ال�شت�شهاد االأ�شري مي�شرة اأبو حمدية. وتتزامن هذه الذكرى مع انت�شار فريو�س "كورونا" 
املُ�شتجد، والتخوفات الكبرية من انت�شاره بني �شفوف االأ�شرى، خا�شة املر�شى منهم وكبار ال�شن، وعددهم 
)700( اأ�شري، بينهم )200( اأ�شري يعانون اأمرا�شًا مزمنة. ويواجه االأ�شرى خطرا اإ�شافيًا، مع اإعالن اإ�شابة اأحد 

االأ�شرى املفرج عنهم من �شجن "عوفر" بالفريو�س، االأمر الذي ُي�شقط اإدعاء اإدارة �شجون االحتالل باأن ال 
اإ�شابات بني �شفوف االأ�شرى، رغم اإعالنها عن اإ�شابة �شجانني، وحجر اآخرين. 

ق.د

ال�صادر  التقرير  يف  الأ�صري  نادي  وقال 
1967م،  عام  ومنذ  اإنه  اخلمي�س،  يوم 
بينهم  من  كان  اأ�صرياً   )222( اُ�صت�صهد 
�صيا�صة  نتيجة  اُ�صت�صهدوا  اأ�صرياً   )67(
تُ�صكل  والتي  املتعمد،  الطبي  الإهمال 
تنتهجها  التي  الأدوات  اأبرز  اأحد 
الأ�رسى  بحق  الحتالل  �صجون  اإدارة 
مل  منهم  العديد  اأن  علماً  املر�صى، 
اأو  اأمرا�س  من  اعتقالهم  قبل  ي�صتكوا 
جزء  اأن  وعدا  هذا  �صحية،  م�صاكل 
بعد  اُ�صت�صهدوا  املر�صى  الأ�رسى  من 
وتعترب  الإفراج عنهم.  فرتة وجيزة من 
"عيادة �صجن الرملة" الذي يُطلق عليها 
الأ�رسى "بامل�صلخ" �صاهداً على املوت 
فيها  ويقبع  يعي�صونه،  الذي  اليومي 
ظروف  يف  مري�صاً  اأ�صرياً   )16( نحو 
حمطات  النادي  وا�صتذكر  ماأ�صاوية. 
حمدية،  اأبو  مي�رسة  الأ�صري  حياة  من 
الذي قتله الحتالل ب�صكل بطيء على 
امتدت  والتي  اعتقاله،  �صنوات  مدار 
منذ عام 2002، وحتى تاريخ ا�صت�صهاده 
مب�صت�صفى   ،2013 ني�صان/اأبريل  يف2 
الإهمال  ت�صبب  حيث  "�صوروكا"، 
بال�رسطان،  باإ�صابته  املتعمد  الطبي 
انت�رس يف ج�صده عقب  قد  كان  والذي 
اإىل  الطبي  الإهمال  واأدى  اكت�صافه. 
اآخرهم  اآخرين،  اأ�صرياً   )18( ا�صت�صهاد 
اأبو  و�صامي  ال�صايح،  ب�صام  الأ�صريان 
الحتالل  �صلطات  تزال  فيمال  دياك، 
هم:  �صهداء  اأربعة  جثامني  حتتجز 
عزيز عوي�صات منذ عام 2018، وفار�س 
بارود، ون�صار طقاطقة، وب�صام ال�صايح 
اأ�صاليب  و�صاهمت  املا�صي.  العام  منذ 
التعذيب التي تعر�س لها الأ�رسى على 
باإ�صابتهم  الت�صبب  يف  املحققني،  يد 
مزمنة،  �صحية  وم�صاكل  باأمرا�س 
العتقال  ظروف  نتيجة  حدتها  زادت 
لأدنى  ال�صجون  تفتقر  حيث  القا�صية، 
الأ�رسى  ويوؤكد  ال�صحية،  الظروف 
الذين خا�صوا جتربة العتقال ل�صنوات 
طويلة، اأن �صجون الحتالل بيئة خ�صبة 
ملئات  ووفقا  الأمرا�س.  لنت�صار 
ال�صهادات التي تابعتها املوؤ�ص�صات التي 
تعنى ب�صوؤون الأ�رسى على مدار �صنوات 
اإدارة  و�صيا�صات  اأدوات  حول  طويلة، 
الأ�رسى  حاجة  ا�صتخدام  يف  ال�صجون 
اأنها مل حترك  اإل  تنكيل،  كاأداة  للعالج 
الإن�صانية  املوؤ�ص�صات  لدى  �صاكناً 
اأي  تتخذ  مل  التي  الدولية،  واحلقوقية 
لهذه  لو�صع حد  اأو تدخل جدي  اإجراء 
الحتالل  �صلطات  ومتار�س  اجلرمية. 

خالل  من  الطبي  الإهمال  �صيا�صية 
املماطلة يف ت�صخي�س املر�س واإجراء 
العالج  وتقدمي  الطبية،  الفحو�س 
الالزم، وال�صغط على الأ�صري املري�س 
"البو�صطة"،  بـ  با�صتمرار  نقله  عرب 
يعي�صها  لالأ�صري،  عذاب  رحلة  وهي 
عالج،  على  احل�صول  حماولته  خالل 
العديد  ال�صيا�صة  هذه  دفعت  حيث 
اإىل  الذهاب  عن  لالمتناع  الأ�رسى  من 
وازدادت  العالج.  لتلقي  امل�صت�صفيات 
عام  عقب  املر�صى  الأ�رسى  حالت 
لع�رسات  الحتالل  اعتقال  بعد   ،2015
امل�صابني بالر�صا�س خالل املواجهات 
الفل�صطينية  الأرا�صي  �صهدتها  التي 
يعاين  ولليوم  ال�صعبية،  القد�س  هبة  يف 
الإ�صابة، خا�صة من  نتيجة  منهم  عدد 
برتت اأطرافهم. وموؤخرا، وجه الأ�رسى 
"ل  خاللها:  اأكدوا  ر�صالة  املر�صى 
القول  �صوى  ال�صجون  اإدارة  من  ن�صمع 
ذلك  وما  الحتياطات  ناأخذ  باأننا 
مع  خا�صة  العيون،  يف  الرماد  ذر  اإل 
الذين  املر�صى  الأ�رسى  مئات  وجود 
بع�صها  �صحية  م�صاكل  من  يعانون 
امل�صابني  عن  ناهيك  اخلطورة،  بالغ 
باأمرا�س �صيق التنف�س والقلب وارتفاع 
من  وغريها  وال�صكري،  الدم  �صغط 
"نوجه  املزمنة".واأ�صافوا  الأمرا�س 
منا�صدتنا للعامل ولكل املعنيني بحقوق 
الإن�صان ملجرد كونه اإن�صان ماذا تبقى 
حياتنا  يهدد  واملر�س  حقوق  من  لنا 
يوماً بعد يوم، ول اإجراءات حقيقية اأو 
فالإهمال  منطقية،  ا�صتعدادات  حتى 
يطارد  العالج  يف  والتاأخر  الطبي 
نتيجة  احلياة  فارق  من  ومنا  الأ�صري، 
الإهمال الطبي وال�صحي".وتابعوا "كل 
ذلك يف وقت ن�صمع فيه عن عدم قدرة 
اجلانب ال�صحي الإ�رسائيلي اأ�صاًل على 
ا�صتيعاب امل�صابني بالفريو�س مع زيادة 

انت�صاره."
يلي عدد من احلالت املر�صية  وفيما 

ال�صعبة يف �صجون الحتالل:
عاماً(   81( ال�صوبكي  فوؤاد  الأ�صري   -  1
�صجون  يف  �صّنا  الأ�رسى  اأكرب  وهو 
�رسطان  من  ويعاين  الحتالل، 
اأجرى  النظر،  يف  وم�صاكل  الربو�صتاتا، 
اإىل  بالإ�صافة  جراحية،  عمليات  عدة 
الآونة  يف  واأ�صبح  ال�صغط،  يف  م�صاكل 
الأ�رسى يف  يعتمد على رفاقه  الأخرية 
اأنه  علماً  املر�س،  ب�صبب  تلبية حاجته 
حمكوم بال�صجن ملدة )17( عاماً، وهو 

معتقل منذ عام 2006.
2 - الأ�صري موفق عروق )77 عاماً( من 
م�صاب   ،1948 عام  املحتلة  الأرا�صي 
اأجرى  والأمعاء،  املعدة  يف  ب�رسطان 
ا�صتئ�صال  عملية  املا�صي  �صباط  يف 
�صحية  اأو�صاعا  يعاين  زال  ول  للمعدة، 
عام  منذ  معتقل  وهو  وخطرية،  �صعبة 

2003، وحمكوم بال�صجن )30( عاماً.
3 - الأ�صري من�صور موقده، من حمافظة 
�صلفيت، يعاين من �صلل ن�صفي، ويعي�س 
ويعتمد  بال�صتيكية،  واأمعاء  معدة  على 
على اأكيا�س لالإخراج، وهو معتقل منذ 
لـ)30(  بال�صجن  وحمكوم   ،2002 العام 

عاماً.
4 - الأ�صري معت�صم رّداد من حمافظة 
مزمنة  التهابات  من  يعاين  طولكرم، 
وحادة يف الأمعاء تعرف "بالكوليت�س"، 
يف  وق�صور  الدم،  �صغط  يف  وارتفاع 
عام  منذ  معتقل  وهو  القلب،  عمل 

2006، وحمكوم بال�صجن )20( عاماً.
5 - الأ�صري ريا�س العمور من بيت حلم، 
يعي�س على جهاز لتنظيم دقات القلب، 
متكررة،  اإغماءات  حلالت  ويتعر�س 
وبعد �صنوات من مماطلة اإدارة �صجون 
حتت  من  يربز  اجلهاز  بداأ  الحتالل، 
ب�صبب  �صديد  باأمل  له  ويت�صبب  اجللد 

معتقل  وهو  تغيريه،  يف  الإدارة  اإهمال 
بال�صجن  وحمكوم   ،2002 العام  منذ 

املوؤبد 11 مرة.
قطاع  من  الأقرع  ناه�س  الأ�صري   -  6
خ�صوعه  خالل  �صاقيه  برتت  غزة، 
على  ويعتمد  جراحية،  عمليات  لأربع 
كر�صي متحرك يف التنقل، وهو حمكوم 
منذ  ومعتقل  موؤبدات،  لثالث  بال�صجن 

العام 2007.
7 -  الأ�صري ي�رسي امل�رسي من غزة، 
يعاين من اأورام يف الكبد، واآلم �صديدة 
عام  وخ�صع  ج�صده،  اأنحاء  جميع  يف 
�رسطاين  ورم  ا�صتئ�صال  لعملية   2013
اأدى مل�صاعفات لديه ب�صبب  يف الغدة، 
بال�صجن  وهو حمكوم  الطبي،  الإهمال 

)20 عاماً(، ومعتقل منذ عام 2003.
8 - الأ�صري حممد ابرا�س من رام اهلل، 
اعتقاله،  قبل  الحتالل  قوات  اأ�صابته 
يف جميع اأنحاء ج�صده، وتفاقمت حالته 
الذي تعر�س له  نتيجة الإهمال الطبي 
اإ�صابة  من  يعاين  وكان  اعتقاله،  خالل 
يف  النظر  وفقد  الي�رسى،  عينه  يف 
اليمنى داخل ال�صجن، وهو اليوم مقعد 
وفاقد للنظر، كما اأن �صمعه يتال�صى مع 
مرور الوقت، وهو حمكوم بال�صجن )3( 
موؤبدات و)30( عاماً، ومعتقل منذ عام 

.2002
من  ال�صاوي�س  خالد  الأ�صري    -  9
طوبا�س، تعر�س لإ�صابات قبل اعتقاله 
عام 2004، اأدت اإىل انت�صار ال�صظايا يف 
جميع اأنحاء ج�صده، يرافقه الأمل على 
مدار ال�صاعة، ويعي�س على امل�صكنات، 

وهو حمكوم بال�صجن مدى احلياة.
بلدة  من  زيدان  نزار  الأ�صري   -  10
اأطرافه  يف  �صلل  من  يُعاين  نبال،  بري 
اأطباء  نتج عن حقنه من قبل  الي�رسى، 
خاطئة،  بحقنة   ،2009 عام  ال�ّصجن 
العام 2002، وحمكوم  وهو معتقل منذ 

بال�صجن )37( عاماً.
رفح،  من  الهم�س  عالء  الأ�صري   -  11
ال�صل  مبر�س  العتقال  خالل  اأ�صيب 
عام 2012، وعلى اإثرها مت اإعطاوؤه عالج 
قوي ملدة �صتة اأ�صهر متتالية، ما ت�صبب 
له بورم يف الغدة اللمفاوية، وم�صاكل يف 
املعدة والأع�صاب وارجتاف يف الأيدي 
 )29( بال�صجن  حمكوم  وهو  والأرجل، 

عاماً، ومعتقل منذ العام 2009.
12 - الأ�صري يا�رس ربايعة من بيت حلم، 
حمكوم بال�صجن املوؤبد وع�رس �صنوات، 
ويعاين من �رسطان يف الأمعاء، وخ�صع 
خاللها  مت  جراحية  لعملية   2007 عام 
معتقل  وهو  الكبد،  من  ا�صتئ�صال جزء 

منذ عام 2001. 

للدميقراطية  الإن�صان  مركز  يتابع 
به  مير  ما  جمريات  واحلقوق، 
منذ  الحتالل  �صجون  يف  املعتقلون 
كورونا،  انت�صار فريو�س  تف�صي  حلظة 
اتخاذ  يف  الحتالل  �صلطات  وتهاون 
الإجراءات الوقائية املنا�صبة، وتوفري 
احلماية الالزمة، الأمر الذي نتج عنه 
"4" معتقلني يف �صجن جمدو،  اإ�صابة 
يف  وواحد   "10" ق�صم  منهم يف  ثالثة 
اأن امل�صاب يف ق�صم  "5"، يُذكر  ق�صم 
"5" ثبت اأنه م�صاب منذ 9 اأيام دون اأن 
احلجر  اإجراءات  واتخاذ  اإبالغه،  يتم 
والوقاية، وخالط جموع املعتقلني يف 
ال�صجن، الأمر الذي يخ�صى منه تف�صى 
وياأتي  ال�صجن.  يف  بينهم  الفريو�س 
انت�صار الفريو�س بني املعتقلني يف ظل 
قيام م�صلحة �صجون الحتالل، ب�صطب 
"14" �صنف من كنتينا ال�صجون ت�صمل 
غذائية،  ومواد  وخ�صار  تنظيف  مواد 
اإ�صافة اإىل اإدخال مياه ملوثة لل�صجن، 
لغرف  التعقيم  بعمليات  القيام  وعدم 
املعتقلني، ودخول بع�س من ال�صجانني 
عليهم دون فح�صهم، الأمر الذي اأدى 
اإىل انت�صار الوباء بني الأ�رسى. وعليه 
امل�صوؤولية،  كامل  الحتالل  يتحمل 
منا�صبة  �صحية  بيئة  توفري  لعدم 
القانون  لهم  �صمن  كما  ملعتقلني، 
وهذا  ذلك،  الإن�صان  حلقوق  الدويل 

حلقوق  العاملي  الإعالن  يف  ورد  ما 
احلق  للجميع  اأقر  عندما  الإن�صان 
والرفاهية،  للح�صة  منا�صبة  بظروف 
باحلقوق  اخلا�س  الدويل  والعهد 
على  ن�س  حيث  وال�صيا�صية  املدنية 
اأنه ينبغي معاملة ال�صجناء املحرومني 
واحرتام  باإن�صانية،  حريتهم  من 
الكرامة الكامنة لل�صخ�صية الإن�صانية، 
وكذلك العهد الدويل اخلا�س باحلقوق 
والثقافية  والجتماعية  القت�صادية 
يف  حق  لهم  ال�صجناء  اأن  على  ن�س 
اأعلى م�صتوى ميكن بلوغه من ال�صحة 
القواعد  وكذلك  والعقلية،  البدنية 
ال�صجناء  ملعاملة  النموذجية  الدنيا 
الرعاية  توفري  �رسورة  على  اأكدت 
املركز  يطالب  وبدوره  لهم.  ال�صحية 
املعتقلني،  عن  الإفراج  ب�رسورة 
والأطفال  منهم  املر�صى  خا�صة 
والن�صاء، واأن يلتزم الحتالل ب�رسورة 
داخل  الوقاية  اإجراءات  اتخاذ 
الطبية  املعدات  وتقدمي  ال�صجون، 
العدوى  نقل  ملنع  منهم،  للم�صابني 
بدوره  ال�صليب  يقوم  واأن  بينهم، 
وتقدمي ما يلزم حلماية املعتقلني يف 
الحتالل  يقوم  اأن  و�صمان  ال�صجون، 
للوقاية  املالءمة  الإجراءات  باتخاذ 
من نقل العدوى وانت�صار الفريو�س بني 

املعتقلني.

مركز االإن�شان للدميقراطية واحلقوق

حتميل الحتالل كامل امل�ضوؤولية عن 
حياة املعتقلني يف �ضجون الحتالل

وجه الحتاد العام للمراأة الفل�صطينية 
واجلمعيات  واملراكز  الأطر  مع 
لالأمم  العام  لالأمني  مذكرة  الن�صوية 
بها  يطالب  تف�صيلية  مذكرة  املتحدة 
الأمني  ب�صفته  غوتريي�س"  "انطونيو 
على  العمل  املتحدة  لالأمم  العام 
الفل�صطينيات  الأ�صريات  عن  الإفراج 
من  خ�صية  الإ�رسائيلية  ال�صجون  يف 
تعر�صهن لوباء كوفيد 19 ب�صبب البيئة 
يف  الأ�صريات  تعي�صها  التي  ال�صعبة 
تفتقد  التي  الإ�رسائيلية  ال�صجون 
لأب�صط الحتياجات الوقائية الالزمة 
ملقاومة الوباء عدا عن وقوعهن حتت 
العن�رسي  التمييز  �صيا�صات  وطاأة 
املمار�صة من قبل اإدارة ال�صجون �صد 
والأ�رسى  عام  ب�صكل  الفل�صطينيني 
يف  وجاء  خا�س.  ب�صكل  والأ�صريات 
احتالل  كقوة  اإ�رسائيل  اإن  املذكرة، 
الفل�صطينية  الأرا�صي  على  م�صيطرة 
الرابعة  اتفاقية جنيف  ببنود  تلتزم  ل 
لعام 1948 املتعلقة بحماية املدنيني 
اأوقات  يف  والأطفال  الن�صاء  ومنهم 
تفي  ول  الحتالل؛  وحتت  احلرب 
ح�صول  ل�صمان  القانونية  بواجباتها 
الفل�صطينيني على اخلدمات ال�صحية 
الأ�صا�صية مبوجب املادة )76( �صمن 
بالحتالل  قائمة  كقوة  م�صوؤولياتها 
ودولة متعاقدة وطرف يف التفاقيات 
جميع  باتخاذ  تلزمها  التي  الدولية 
حلماية  الالزمة  الوقائية  التدابري 

الفل�صطينيني  والأطفال  الن�صاء 
الغذاء  من  يكفي  ما  وتوفري  ال�صجناء 
ت�صمن  التي  ال�صحية  والنظافة 
اجتاه  اأخرى  حقوق  وكفالة  �صحتهم 
الن�صاء والأطفال املن�صو�س عليها يف 
اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الق�صاء 
على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة. 
الن�صوية  واملوؤ�ص�صات  الحتاد  وذّكر 
بالت�رسيح الذي اأدلت به مفو�صة الأمم 
الإن�صان  حلقوق  ال�صامية  املتحدة 
خ�صو�صية  حول  با�صليه"،  "مي�صيل 
فيها  يتف�صى  التي  الراهنة  اللحظة 
الوباء يف مطالبتها احلكومات الإفراج 
ال�صيا�صيني وغريهم من  ال�صجناء  عن 
النتقادية  اآرائهم  ب�صبب  املحتجزين 
اإىل  داعية  التعبري  حرية  عن  دفاعا 
الطبية  الفحو�س  اإجراء  �رسورة 
ل�صمان  التدابري  واتخاذ  لل�صجناء 
ال�صحية  الرعاية  على  ح�صولهم 
واملتابعة. كما حثت املذكرة الن�صوية 
الأمني العام اإىل اتخاذ جميع التدابري 
من  اإ�رسائيل  على  لل�صغط  املمكنة 
القانونية  التزاماتها  احرتام  اأجل 
طالبت  كما  الدويل،  القانون  مبوجب 
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر القيام 
ومراكز  لل�صجون  زياراتها  بتكثيف 
الحتجاز الإ�رسائيلية ل�صمان �صالمة 
واتخاذ  ال�صيا�صيني  ال�صجناء  جميع 
املخاطر  لتحديد  لال�صتجابة  تدابري 

املرتبطة بوباء كوفيد 19.

االحتاد العام للمراأة 

مذكرة اإىل "غوتريي�ش" 
بخ�ضو�ش الأ�ضريات
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وكاالت 

مليون  الـ51  ذات  اجلنوبية  كوريا 
كانت  اليوم  من  �شهر  قبل  ن�شمة، 
على حافة الكارثة، فعدد الإ�شابات 
بلغ ذروته )909  يوم 29 من فرباير 
حالت جديدة(، اأما اليوم ينخف�ض 
رئي�ض  ويعلن  كبري،  ب�شكل  العدد 
وزراء كوريا اجلنوبية جونغ - �شاي 
فكيف  الأزمة  بالده  تخطي  كايون 
اأدارة  اجلنوبية  كوريا  ا�شتطاعت 
الأزمة بنجاح؟ وكيف جعلت رئي�ض 
ترامب  دونالد  العامل  دولة يف  اأكرب 
لتزويد  الكوريني  من  العون  يطلب 
طبية  مبعدات  املتحدة  الوليات 

لتخطي جائحة كورونا؟
بهذه العنا�رص الأربع، جنحت خطة 
اجلنوبية  الكورية  احلكومة  عمل 
على  وردت  التي  الأزمة  لحتواء 
ل�شان رئي�ض وزرائها جونغ - �شاي 

كايون.
ال�شرعة

حمتمل  تف�ٍض  اأي  احتواء  »بب�شاطة 
امل�شابني  وعزل  ت�شخي�ض  يعني 
انت�شار  ملنع  املمكنة  بال�رصعة 
الدكتور  يقوله  ما  هذا  العدوى«، 
على  احلا�شل  فيندو�ض  ج�شنت 
من  اخللية  بيولوجيا  يف  الدكتوراه 
جامعة Yale، وي�شيف اأن احلكومة 
 Standard متتلك  الكورية 
 Operating Pogram SOPs
يعتمد  اإدارة  )نظام  ومرن  فّعال 
خطوة  وافية،  تعليمات  و�شع  على 

اأكرث  اإنتاجية  اإىل  للو�شول  بخطوة 
الأول  اليوم  فمنذ  اأعلى(،  بكفاءة 
اإ�شابة  اأول حالة  فيه  �ُشجلت  الذي 
اأجرت ال�شلطات الكورية ما يقارب 
 KCDCا بح�شب الـ 376961 فح�شً
والوقاية  لل�شيطرة  الكوري  )املركز 

من الأمرا�ض(.
الكورية  ال�شحية  فاملوؤ�ش�شات 
فح�ض   10.000 يقارب  ما  جتري 
 24 خالل  النتيجة  وتظهر  يومًيا 
ا�شتيعابية  قدرة  ومتتلك  �شاعة، 
يومًيا  فح�ض   20.000 لإجراء 
لكل  فح�ض   5.200 مبعدل  )اأي 
الوليات  بينما جتري  ن�شمة  مليون 
ا فقط  املتحدة الأمريكية 74 فح�شً

لكل مليون ن�شمة(.
كانت  ال�شتيعاب  على  القدرة  هذه 
الكورية  ال�شلطات  تعاون  حم�شلة 
امل�شنعة  الأهلية  ال�رصكات  مع 
لكيتات الفح�ض، ما مكن ال�شلطات 
الكورية من �رصعة اإجراء الفحو�ض 
الأعداد  ملعرفة  ال�رصورية 
اأر�ض  على  لالإ�شابة  احلقيقية 
الواقع وبالتايل اتخاذها الإجراءات 

التي تليها ب�رصعة.
ال�شفافية

من  اجلنوبية  كوريا  ا�شتفادت 
الـ مواجهة  يف  ال�شابقة  جتربتها 

MERS )متالزمة ال�رصق الأو�شط 
ال�شلطات  التنف�شية(، حيث و�شعت 
الكورية كل املعلومات والإح�شاءات 
على   19  COVID تخ�ض  التي 
باملركز  اخلا�شة  الإنرتنت  �شفحة 

من  والوقاية  لل�شيطرة  الكوري 
اأمام   )KCDC( الأمرا�ض 
�شفافية  بكل  والإعالم  امل�رصعني 
ومل يكن هناك اأي حظر على املدن 
اأو اإغالق للطرق واحلدود الدولية.

االبتكار

كبري  وليد حب  البتكار  يكون  رمبا 
اأكرب،  بامل�شوؤولية  �شعور  يُ�شاحبه 
وتدعمه  الأفراد  ي�شنعه  فالبتكار 
احلكومات، وهذا ما حدث فعاًل يف 

كوريا اجلنوبية.
طالب  من  كان  الأول  البتكار   -
الدكتوراه الكوري جونغ يون الرئي�ض 
 molecular ل�رصكة  التنفيذي 
biotech company الذي وجه 
اإمكانات فريقه لت�شنيع عدة فح�ض 
قبل  امل�شتحدث  كورونا  لفريو�ض 
بالده،  يف  اإ�شابة  حالة  اأي  ت�شجيل 
ويف خالل ثالثة اأ�شابيع فقط كانت 

عدة الفح�ض جاهزة.
 100m  Corona تطبيق    -
ال�شاب  ابتكره  الذكية  لالأجهزة 
الذي  �شيوك  وون   - باي  الكوري 
للبيانات  الدخول  للم�شتخدم  يتيح 
القريبة  الأماكن  لتجنب  احلكومية، 
بـ اإ�شابتهم  املثبت  الأ�شخا�ض  من 
التطبيق  يتيح  كما   ،19-Covid
وتواريخ  الأماكن  معرفة  اإمكانية 
املثبت  املر�شى  من  زيارتها 
اإ�شابتهم، ويعطي الربنامج حتذيًرا 
م�شافة  من  امل�شتخدم  اقرتب  اإذا 
من  زيارته  مت  ملوقع  مرت   100

مري�ض مثبت الإ�شابة.

- رغم اأن احلكومة الكورية مل تغلق 
احلدود باجتاه الوافدين، لكنها منذ 
الـ16 من مار�ض/اآذار بداأت باإجراء 
اختبار الك�شف عن فريو�ض كورونا 
لكل الوافدين اإىل مطاراتها ويُطلب 
على  خا�ض  تطبيق  حتميل  منهم 
و�شعهم  ملتابعة  الذكية  اأجهزتهم 
ال�شحية  ال�شلطات  من  ال�شحي 
تاريخ  من  يوًما   14 خالل  الكورية 

الدخول.
لإي�شال  ا�شتخدام طرق خمتلفة   -
ال�شحيحة  التثقيفية  املعلومة 
ال�شلطات  حاولت  فقد  للمواطنني، 
الكورية ا�شتخدام التلفاز وال�شحف 
والإعالنات  الن�شية  والر�شائل 
التوا�شل  �شبكات  على  املمولة 
املعلومات  لإي�شال  الجتماعي 
النا�ض  وعي  زيادة  اإىل  تهدف  التي 

وطرق منع انت�شار العدوى. 
مطور،  وعالج  عزل  نظام   -
فالتحدي الأكرب لأي تف�ٍض حمتمل، 
يفوق  الذي  املر�شى  عدد  هو 
للموؤ�ش�شات  ال�شتيعابية  القدرة 
يل  وانغ  الدكتور  يقول  ال�شحية، 
اإن  مايوجني  م�شت�شفى  مدير 
من  ا�شتفادت  الكورية  ال�شلطات 
تف�شي  اأيام  ال�شابقة  جتربتها 
التنف�شية  الأو�شط  ال�رصق  متالزمة 
ا�شتطاعت  بحيث   ،MERSالـ
فّعال،  وعالج  عزل  نظام  تطوير 
حيث خ�ش�شت خم�شة م�شت�شفيات 
لعزل ما يقارب 19% من مر�شى الـ

من  يعانون  الذين   19  COVID
اإىل  ويحتاجون  خطرية  اأعرا�ض 

عناية طبية م�شددة.
التحتية  البنى  نق�ض  مواجهة   -
جرى  حيث  خاّلقة،  باأفكار 
املباين  من  ق�شم  تخ�شي�ض 
ويتم  عزل،  كردهات  احلكومية 
متابعة امل�شابني باأعرا�ض ب�شيطة 
الأجهزة  تطبيقات  طريق  عن 
من  ق�شم  جتهيز  مت  كما  الذكية، 
باأ�رصة  والفنادق  الريا�شية  النوادي 

ل�شتيعاب الأعداد الإ�شافية.
للفح�ض  خا�شة  حمطات  و�شع   -
خطر  لتقليل  امل�شت�شفيات  خارج 

انت�شار العدوى.
امل�شاركة املدنية الطوعية

م�شريها  احلكومية  اجلهود  كل 
ن�شبة  هنالك  يكن  مل  اإذا  الف�شل 
واملجتمع  لالأفراد،  عالية  وعي 
الكوري تاأثر كثرًيا بواقعة املري�شة 

31 ال�شهرية.
ال�شيدة  عن  قراأ  بالتاأكيد  الكل 
من   «  31  Patient« اأو  ال�شتينية 
مدينة داينجو امل�شوؤولة عن تف�شي 
حيث  اجلنوبية،  كوريا  يف  كورونا 
عن  م�شوؤولة  اأنها  ال�شلطات  ت�شري 
بالـ الإ�شابات  من   %80 يقارب  ما 
ب�شاطة  بكل  لأنها   ،19  COVID
املتبعة  ال�شالمة  تدابري  تاأخذ  مل 
ملنع انت�شار العدوى، حيث ح�رصت 
الذي  �شينجوجني  لكني�شة  جتمًعا 
�شادف وجود مرا�شم تاأبني جلنازة، 
الفنادق،  باأحد  لفطور  وذهبت 
خالل  معروف  غري  بعدد  واحتكت 

انت�شار  اإىل  اأدى  اإ�شابتها مما  فرتة 
العدوى باأرقام كبرية.

الرعناء  الت�رصفات  هذه  مثل 
لذلك  الكثري،  املجتمعات  تكلف 
من  الفح�ض  لإجراء  التطوع  كان 
التدابري  واتباع  باإ�شابتهم  امل�شتبه 
مثل ارتداء الكمامة وغ�شل الأيدي 
اأ�شا�شًيا  �شببًا  كان  الفردي  واحلجر 

لتخطي الأزمة.
دور  اإىل  الإ�شارة  من  بد  ل  وهنا 
وترهيب  لرتغيب  الكورية  احلكومة 
احلجر  اتباع  ب�رصورة  الأفراد 
معونة  خ�ش�شت  فقد  الفردي، 
)ما  ون   454.900 قدرها  �شهرية 
وفر�شت  دولًرا(   370 يقارب 
غرامات مالية مقدارها 10 ماليني 
وال�شجن  دولر(   8.200 )نحو  ون 
احلجر  ينتهك  ملن  �شنة  ملدة 
قوانني  و�شعت  وبذلك  ال�شحي، 
خطر  من  الكوري  املجتمع  حتمي 

انت�شار العدوى.
لكننا  امللتهبة،  النار  اأخمدنا  »رمبا 
الرماد« هذا ما  بقايا  اأمام  زلنا  ما 
الذي  الكوري،  الوزراء  رئي�ض  قاله 
ال�شلطات  اإدراك  يعطينا فكرة عن 
رغم  القادمة،  للمرحلة  الكورية 
 COVID تف�شي  على  �شيطرتها 
جديد  حتٍد  اأمام  فاإنها   ،19
واجلامعات  املدار�ض  فتح  باإعادة 
القت�شادي  القطاع  اإىل  واللتفات 
الكورية  التجربة  ت�شدير  وحماولة 
لل�شيطرة  العامل  لبلدان  الناجحة 

على جائحة كورونا.

جتربة ملهمة

هكذاطوقتكوريااجلنوبيةوباءكورونا
»فلتاأخذ دول العامل كوريا اجلنوبية كمثال للتعامل مع الفريو�ص اخلطري«، بهذه الكلمات خل�ص 
رئي�ص منظمة ال�شحة العاملية اأدهانوم غيربي�شو�ص قدرة كوريا اجلنوبية على احتوائها للأزمة، 

فخلل فرتة �شهر ا�شتطاعت حكمة الكوريني اأن تنقل البلد من ثاين اأكرب عدد اإ�شابات بعد ال�شني 
اإىل اأيقونة جناح يف تخطي كورونا.

وراء احلدث

املو�صادمناليورانيوماملخ�صباإىلاأجهزةالتنف�سال�صناعية
بقلم د. م�شطفى يو�شف 

اللداوي

اأن عمليات جهاز املخابرات  يبدو 
تقت�رص  ل  »املو�شاد«  الإ�رصائيلي 
التج�ش�ض  عمليات  على  فقط 
وزرع  املعلومات  وجمع  واملراقبة، 
وت�شفية  املهام  وتنفيذ  العمالء، 
وخلق  اخلارج،  يف  ال�شخ�شيات 
واإ�شعال  الفنت،  و�شناعة  البالبل 
فتائل احلروب الأهلية وال�رصاعات 
الطائفية، وتوريد الأ�شلحة وتدريب 
املعلومات  و�رصقة  امللي�شيات، 
ون�رص املخدرات، وحماربة العلماء 
ذلك  النجباء،   وغري  الطالب  وقتل 
تخت�ض  التي  الأمنية  العمليات  من 
اخلارجية  املخابرات  اأجهزة  بها 
ملختلف الدول القوية، التي تت�شابه 
تقريباً يف مهامها، ولكنها تتمايز يف 
قدراتها وتختلف يف اإمكانياتها، اإل 
واحدة،  تكون  تكاد  اهتماماتها  اأن 
وت�شرتك  جهودها  تتقاطع  وقد 
وجمموعاتها  الأمنية  فرقها 
فيما  جميعاً  وتتعاون  التنفيذية، 
بينها لإمتام مهامها، اأكرث بكثرٍي من 

مناف�شتها لبع�شها البع�ض.

املخابرات  عمليات  تقت�رص  ل 
»املو�شاد«  الإ�رصائيلية  اخلارجية 
ال�شالفة  التقليدية  املهام  على 
برعت  قد  كانت  واإن  فقط،  الذكر 
حيث  منها،  كثرٍي  يف  وجنحت 
تن�شط خالياها الأمنية يف خمتلف 
ال�شاحات القريبة والبعيدة، والعدوة 
غالباً  �رصيٍة  ب�شورٍة  وال�شديقة، 
على  اأخذت  بل  اأحياناً،  وعلنيٍة 
العمليات  ع�رصات  تنفيذ  عاتقها 
التي  املختلفة،  الأخرى  النوعية 
واملرحلُة  الراهنُة  احلالُة  حتدد 
ودرجة  خطورتها  م�شتوى  الزمنية 
ومدى  اأهميتها،  ومدى  اأولويتها 
العاجلة  ال�شهيوين  الكيان  حاجة 
اأمنية يف  املهام  تكون  ل  وقد  لها، 
حاجتها،  يف  �رصيًة  اأو  طبيعتها، 
ولكن تنفيذها لي�ض �شهاًل اأو قد ل 

يكون ممكناً.
الكيان  حكومة  رئي�ض  يلجاأ  لهذا 
ال�شخ�شي،  تقديره  وفق  ال�شهيوين 
يف حال عجز املوؤ�ش�شات الر�شمية 
جهاز  تكليف  اإىل  املخت�شة، 
عن  به  يتميز  ملا  بها،  املو�شاد 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  من  غريه 
اأمنية  وعالقاٍت  كبرية  قدراٍت  من 

عميقٍة،  عمليٍة  وجتربٍة  وا�شعٍة، 
ودرايٍة فنيٍة غري قليلة، فقد اأ�رصف 
جهاز املو�شاد على عمليات ترحيل 
واليمنيني  الأفارقة  اليهود  اآلف 
عقد  خالل  من  ومتكن  وغريهم، 
اأكرث  يف  متر  مموهٍة  جويٍة  ج�شوٍر 
املهاجرين  نقل  من  دولٍة،  من 
فل�شطني  اإىل  و�شالٍم  باأمٍن  اليهود 
اأن  امل�شتبعد  غري  ومن  املحتلة، 
مع  ال�شاأن  تعاون يف هذا  قد  يكون 
واأخرى  دولية  خمابرات  اأجهزة 
مهمته،  يف  جناحه  ل�شمان  عربية 
املتعاونني  يزود  فاإنه  املقابل  ويف 
يريدون،  التي  باملعلومات  معه 
التي  والتجربة  اخلربة  اإليهم  وينقل 

يحتاجون.
اليوم ويف ظل تف�شي فريو�ض كورونا 
نطاقه،  وات�شاع  خماطره  وتزايد 
الذي اجتاح الكيان ال�شهيوين ب�شورٍة 
قرابة  اإ�شابة  يف  وت�شبب  خميفٍة، 
اإ�رصائيلي،  م�شتوطٍن  اآلف  اأربعة 
منهم،  الع�رصة  على  يزيد  ما  تويف 
اآخرين  اإ�شابة ع�رصاٍت  اأن  يف حني 
حرجة، ظهرت احلاجة املا�شة يف 
واملراكز  امل�شت�شفيات  خمتلف 
الإ�رصائيلية،  وال�شحية  الطبية 

ا�شطناعية،  تنف�ض  اأجهزة  اإىل 
وم�شتح�رصات  ومعداٍت  واأجهزٍة 
فح�ض املر�شى امل�شتبه باإ�شابتهم 
يتوفر  ل  ما  وهو  كورونا،  بفريو�ض 
ملواجهة  الكافية  بالكميات 
اإىل  اأدى  ما  له،  والت�شدي  الوباء 
و�شكواها،  امل�شت�شفيات  عجز 
تكليف  اإىل  الكيان  حكومة  فلجاأت 
رئي�شه  ب�شخ�ض  املو�شاد  جهاز 
املطلوب  بتوفري  كوهني،  يو�شي 
الأجهزة  خمتلف  من  للم�شت�شفيات 
واملعدات، وهو ما مت بالفعل ب�رصعٍة 
بغ�ض  ق�شريٍة،  فرتٍة  وخالل  كبريٍة 
الأجهزة  مالئمة  مدى  عن   النظر 
الطبي  الفح�ض  واملعدات ل�رصوط 
توفريها  من  اأنه متكن  اإل  الدقيق، 
بع�ض  ذكرت  خمتلفة،  م�شادر  من 
اأغلبها من دولٍة  اأن  و�شائل الإعالم 

خليجية.
ل ي�شتبعد املراقبون الإ�رصائيليون 
جلبها  التي  الطبية  لالأجهزة 
بطائرة  الإ�رصائيلي  املو�شاد 
اأو يكون  اأو هربها،  خا�شٍة، �رصقها 
ع�شاباٍت  مع  ب�شاأنها  تعاون  قد 
العاملية،  الإجرام  و�شبكات  دولية، 
من  يريد  ما  على  ح�شوله  ل�شمان 

الذي  الأمر  وهو  ومعداٍت،  اأجهزٍة 
يذكرنا ب�شحنة اليورانيوم املخ�شب 
التي هربها املو�شاد الإ�رصائيلي من 
القرن  خم�شينيات  منت�شف  اأوروبا 
مع  ب�شاأنها  تعاون  التي  املا�شي، 
ع�شابات املافيا الدولية، بالإ�شافة 
اإىل �شفقات الأ�شلحة التي ا�شرتاها 
مع  بالتعاون  ت�شيكو�شلوفاكيا  من 
الع�شابات الدولية، وعنا�رص اأجهزة 
تعمل  التي  الأوروبية  املخابرات 

باملال وتنفذ مبقابٍل مادي.
يعي�شون  اأنهم  الإ�رصائيليون  يدرك 
وجودهم  ي�شتهدف  حقيقياً  ماأزقاً 
اأكرث  بهم  وي�رص  غريهم،  من  اأكرث 
على  يخافون  فهم  �شواهم،  من 
املحتلة،  فل�شطني  يف  حياتهم 
ويقلقون على �شالمة م�شتوطنيهم، 
قد  كورونا  جائحة  اأن  ويدركون 
الآلف  اأو  املئات  على  تق�شي 
منهم، ويف حال وقع هذا املحظور 
فاإن م�رصوعهم ال�شتيطاين �شيكون 
يف خطٍر �شديٍد، و�شيتعر�ض كيانهم 

لهزٍة عنيفٍة و�شقطٍة كبرية.
على  يقوم  ال�شتيطاين  فكيانهم 
ي�شتقيم  ل  وبغريه  امل�شتوطنني، 
وهم  وجودهم،  يطول  ول  حالهم 

اأقلية غري  كله  والعامل  املنطقة  يف 
نف�شه  على  مغلق  وجمتمع  كبرية، 
وغري منفتٍح على غريه، واأي اهتزاٍز 
اأو ا�شطراٍب يف التمثيل ال�شكاين، اأو 
زيادة يف عدد املوتى من اجلن�شني 
العمرية،  الفئات  خمتلف  ومن 
وبكيانهم  كبرياً  �رصراً  بهم  �شيلحق 
خطراً يفوق احلروب بكثرٍي، وميهد 
الثامن  العقد  يف  اعتقادهم  ح�شب 
حكمهم،  يزول  فيه  الذي  امللعون، 
اأحالمهم  وتنتهي  كيانهم،  ويتفكك 

التوراتية والتلمودية.
الإ�رصائيلي  املو�شاد  ي�شتنكف  ل 
عليه  متليها  مهمٍة  باأي  القيام  عن 
حكومته، وي�شعر اأنها تخدم م�شالح 
و�شالمة  اأمن  وحتفظ  كيانه، 
اللجوء  يف  يرتدد  ول  م�شتوطنيه، 
والآليات  القذرة  الو�شائل  كل  اإىل 
امل�شبوهة  ال�شبل  اأو  املحرمة، 
�شبيل  يف  املاأجورة  والع�شابات 
وحتقيق  غاياته  اإىل  الو�شول 
ح�شاب  على  كانت  ولو  اأهدافه، 
تنفعهم،  ول  بهم  ت�رص  اأو  الآخرين 
التي  العن�رصية  فهذه هي طبيعتهم 
التي  عرفوا بها، وفطرتهم اخلبيثة 

جبلوا عليها.
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ميان الداالتي /نون بو�شت

فاخلوف مثل املر�ض ومثل الأخبار 
ينت�رش  اأن  وميكن  معٍد  الزائفة، 
م�سوؤولية  تزداد  بينما  ب�رشعة، 
والأ�رشع  الأقوى  الو�سيلة  الإعالم، 
واإي�سال اخلرب واملعلومة،  يف ن�رش 
القت�سادية  الأزمات  ظل  يف 
فكيف  والجتماعية،  وال�سيا�سية 
فيها  تلعب  الأزمة  هذه  كانت  لو 
التحدي  النف�سية  واحلالة  العاطفة 
الأ�سعب يف التخطي باأقل قدر من 

اخل�سائر.
نال تف�سي فريو�ض كورونا )كوفيد-
من  الأكرب  الإعالمية  التغطية   )19
بني كل الأوبئة التي اجتاحت العامل 
على مّر الع�سور، مبا يف ذلك تف�سي 
درا�سة  تظهر  اإذ  الأخري،  اإيبول 
الأمريكية  التاميز  جملة  اأجرتها 
اأن عدد ال�سحف التي تناولت خرب 
انت�سار الفريو�ض كان اأكرث بـ23 مرًة 
مقارنًة بالفرتة الزمنية نف�سها لوباء 
اإيبول يف 2018 وخالل ال�سهر الأول 

فقط من تف�سي الفريو�ض. 

كيف تابع االإعالم العربي 
وباء كورونا؟ 

بدء  منذ  العربي  الإعالم  حاول 
انت�سار فريو�ض كورونا حول العامل 
نقل الأخبار وتعقب �سري الفريو�ض 
تهديده، يف  ومدى جدية  وانت�ساره 
انت�ساره  يزال  ل  كان  الذي  الوقت 
يف  املنطقة،  حدود  خارج  اأكرب 
اأخرى،  ومناطق  واأوروبا  ال�سني 
مقت�رًشا   - حينها  ـ  ن�ساطه  فكان 
تف�سى  التي  الدول  اأخبار  نقل  على 
التي  واخلطط  الفريو�ض  فيها 
اأو  لتطبيقها  احلكومات  ت�سعى 

فر�سها لل�سيطرة على الو�سع.
مبتابعة  التغطيات  ا�ستمرت  كما 
اإىل  و�سل  وكيف  الفريو�ض  ماهية 
بنقل  م�ستعيًنا  »اجلائحة«،  مرحلة 

م�سادر  عن  الأخبار 
موثوقة  غري  اأو  موثوقة 
الذي  الأمر  اأحياًنا، 
يف  لحًقا  �ساهم 
مهولة  كميٍة  انت�سار 
غري  املعلومات  من 
اأن  مثل  ال�سحيحة 
الفريو�ض  انت�سار 
»�سوربة  من  ن�ساأ 
الوقت  يف  خفافي�ض« 
م�سدر  زال  ما  الذي 

حتى  معروف  غري  الفريو�ض  هذا 
ال�سحة  منظمة  تبنّي  كما  الآن، 

العاملية على موقعها بالإنرتنت. 
اأن  ميكن  اإنه  املخت�سون  يقول 
مكان  يف  ن�ساأ  قد  املر�ض  يكون 
اإذ  ال�سني،  يف  اكت�سف  اإمنا  اآخر 
مل ت�رش املنظمة حتى الآن اإىل اأي 
كونه  وبالأخ�ض  للفريو�ض  م�سدر 
اآتًيا من حيوان اخلفا�ض، بل اقت�رش 
تعريفها على اأنه مت حتديد من�ساأه 
مدينة  يف  الربية  اللحوم  �سوق  من 
ووهان ال�سينية، وهو املكان الذي 

مرة،  لأول  الفريو�ض  فيه  لوحظ 
بينما يقول املخت�سون اإنه ميكن اأن 
يكون املر�ض قد ن�ساأ يف مكان اآخر 

اإمنا اكت�سف يف ال�سني.
هذه  وتف�سي  انت�سار  اأنتج 
مواقع  كل  يف  اخلاطئة  املعلومات 
التوا�سل الجتماعي وتناقل النا�ض 
مرات،  والتهكم  مرة  بال�سك  لها 
عن�رشيًة جتاه ثقافة الأكل ال�سينية 
حتى  عام،  ب�سكل  والآ�سيوية  بل 
اأو  بحدة  التعامل  اإىل  الأمر  و�سل 
الآ�سيوين املقيمني يف  الرف�ض مع 
يف  راأينا  كما  العربية  الدول  بع�ض 

النموذج اأدناه. 
بالكثري  املفرت�ض  من  كان  بينما 
فقط  العتماد  املن�سات  من 
ال�سحة  منظمات  ت�رشيحات  على 
واأداء  املوثوقة،  واملحلية  العاملية 
املهمة الكربى التي تقع على عائق 
الإعالم يف هذا النوع من الأزمات، 
املعلومة  انت�سار  من  احلّد  وهي 
اأقل  على  ت�سحيحها  اأو  اخلاطئة 
اأمناط  كل  با�ستخدام  تقدير 
�سناعة املحتوى الب�سيط واملوؤثر، 
بل وتوجيه النا�ض لال�ستماع اإىل ما 
والر�سمية  الطبية  اجلهات  ت�سدره 
كثرية  حالت  ففي  الدولة،  يف 
يكون النا�ض بحاجة ما�سة للتوجيه 
من  الكثري  تخبط  و�سط  والإر�ساد 

املن�سات. 
من  الفريو�ض  اقرتاب  عند  اأما 
نحو  اإيران  من  العربية  الدول 
العراق ولبنان وانت�ساره لحًقا على 
نطاق اأو�سع يف باقي الدول العربية، 
�سّكل  قد  العربي  اجلمهور  كان 
ماهية  عن  مغلوطة  �سورًة  بالفعل 
الفريو�ض، وغاب كلًيّا عن الطريقة 
هذا  مع  التعامل  بها  يجب  التي 
تطبيق  اأو  �سحي  من حجر  الو�سع 
وغريها  الآمنة  امل�سافة  تقنية 
غياب  نتيجة  التباعد،  طرق  من 
املتعلقة  باملعلومات  الهتمام 
ا. بال�سحة اجل�سدية والنف�سية اأي�سً

�سانعو  �سنعه  املن�سور  فاملحتوى 
املحتوى وهواة ولي�ض املخت�سني، 
فنتج عنه حمتوى مكرًرا ول ي�سب 
انت�رش  وبالتايل  ما،  هدف  يف 
الفريو�ض اأ�رشع داخل دولنا العربية 
�سحي  لنظام  اأغلبها  يفتقر  التي 
كهذا  وباء  جمابهة  على  قادر 
يف  العربي  الإعالم  ق�سور  ،يعزى 
تقدمي اأف�سل ما لديه باحلالة التي 
عليها الإعالم وال�سحافة يف وطننا 

العربي.
يف  تكمن  الإعالم  و�سائل  مهمة 

التهويل  من  واحلد  بالوباء  التوعية 
ت�ساعد  يف  ي�سهم  الذي  والتهوين 
الأجدر  ومن  والهلع،  اخلوف  حالة 
التخ�س�ض  باأهل  ال�ستعانة 
يف  للم�ساركة  املجال  واإعطائهم 
الطبية،  املعلومة  وتقدمي  ت�سحيح 
ال�سا�سات  ت�سخري  خالل  من 
وال�سفحات لهم كونهم خط دفاعنا 

الأول اأمام هذا الوباء. 
يف  دوًرا  الأمور  من  الكثري  تلعب 
املن�سة  تختاره  الذي  ال�سكل 
اأزمات  يف  للم�ساركة  الإعالمية 
القرارات  مراقبة  من  بدايًة  كهذه، 
لتحقيق  �سعًيا  ونقدها  احلكومية 
الأخبار  انتقاء  اأو  العليا  امل�سلحة 
املطلوبة  والإحاطة  واحلقائق 
ال�سلبية  الأخبار  مع  التعاطي  يف 
منه  الإيجابية  وا�ستعرا�ض 

�سنع  وامل�ساركة يف 
والرتفيه  الت�سلية 
خلق  بهدف 
التوازن  من  نوع 
احللول  بتقدمي 
اإىل  والبدائل، 
نقطٍة  جانب 
تكون  تكاد 
عامل  يف  الأهم 
الذي  التلفاز 
عودة  �سهد 
اإليه  جمهوره 
فر�ض  بعد 
احلجر املنزيل 

وحظر التجول يف الكثري من الدول 
املقّدم  اأ�سلوب  وهي  العامل  حول 
الأخبار  ا�ستعرا�ض  يف  املذيع  اأو 
ا�ستطاع  اإذ  املحزنة،  اأو  ال�سلبية 
الغربي من خالل مقّدمي  الإعالم 
الأخبار تقدمي �سورة اأقرب لرباطة 

اجلاأ�ض منها لل�سك اأو احلرية. 
فكيف لو كان هذا املذيع ي�ساهم يف 
ن�رش الهلع اأو اخلوف عرب ح�ساباته 
التوا�سل  مواقع  على  ال�سخ�سية 
يتابعه  الذي  الوقت  الجتماعي يف 
متخذين  الآلف 
منه مثاًل موؤثًرا. 
نف�ض  ويف 
يعزى  الوقت، 
الإعالم  ق�سور 
تقدمي  يف  العربي 
لديه  ما  اأف�سل 
عليها  التي  باحلالة 
وال�سحافة  الإعالم 
العربي،  وطننا  يف 
من  الكثري  اإن  اإذ 
ـ  تتعامل  ل  العربية  احلكومات 
مع  وو�سوح  ب�سفافية  ـ  الآن  حتى 
فيما  والتليفزيون  الإعالم  من�سات 
تو�سيح  اأو  اأعداد امل�سابني  يخ�ض 
للتعامل  الإعالم  لو�سائل  خططها 

مع اجلائحة.

و�شائل االإعالم االأجنبية 
والدور الذي لعبته خالل 

االأزمة

ي�سجل  مل  املتوقع،  عك�ض  على 

اأف�سل  موقًفا  الأجنبي  الإعالم 
هذه  تقدمي  يف  العربي  من  بكثري 
الأزمة جلمهوره، فرغم اأنه ي�سعب 
ر�سد تعامل خمتلف و�سائل الإعالم 
معاجلة  يف  وطريقتها  الغربية 
الأزمة، فاإن الأرقام كفيلة بتو�سيح 

بع�ض زوايا الإخفاق والنجاح.
وال  لكارين  �سغري  بحث  ي�سري  اإذ 
تطوير  مديرة  وهي  جورجين�سني، 
ال�سحافة  كلية  يف  والبيئة  البحوث 
الربيطانية،  كارديف  بجامعة 
يف  الأبرز  ال�سمة  كان  اخلوف  اأن 
يف  الأجنبية  الإعالم  و�سائل  كل 
تقدميها جلائحة كورونا امل�ستجد، 
فمنذ اأن نُ�رش اخلرب للمرة الأوىل يف 
12 من يناير، وحتى 13 من فرباير 
عن  مقاًل   9387 ن�رش  مت  املا�سي 
 1066 بينها  من  الفريو�ض،  تف�سي 

مقاًل تطغى عليه �سمة »اخلوف« اأو 
كلمات ذات �سلة بالهلع والتهويل. 

 50 ا�ستخدم  املثال،  �سبيل  على 
قاتل«،  »فريو�ض  عبارة  مقالً 
ووهان  مدينة  من  ب�سور  ملحق 
النا�ض  تداولها  فيما  ال�سينية، 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على 
عن�رشية  التعليقات  اأغلب  وكانت 
اأما  الآ�سيوي،  الطعام  ثقافة  جتاه 
�سورًة  تنقل  فكانت  الق�س�ض  باقي 
الواقية  الأقنعة  يرتدون  اأنا�ض  عن 
ال�سارع،  يف  وعيهم  يفقدون  بينما 
اإىل ت�سكك املئات  اأدى لحًقا  مما 
الذي  اخلائفني  املواطنني  من 
مت  التي  املنطقة  نف�ض  ي�سكنون 
م�سابون  باأنهم  منها  ال�سور  تداول 

بالفريو�ض. 
رمبا  التي  الأخطاء  هذه  �ساهمت 
وقابلة  ممكنة  البع�ض  بنظر  تكون 
باأ�رشار  الرتاجع  اأو  للتعوي�ض 

مبا�رشة على اأ�سخا�ض كرث.
مثل  �سحف  هناك  كانت  كما 
 The Daily Mailو  The Sun
تثري  التي  للغة  ا�ستخداًما  اأكرث 
ت�سري  املثال  �سبيل  فعلى  اخلوف، 
 Live Sun Virusavon مدونة 
ب�سكل   Coronavirus Live
»مر�ض  اأنه  على  للفريو�ض  مبا�رش 
خطورًة  اأقل  يعترب  اأنه  رغم  قاتل« 
من ال�سار�ض الذي انت�رش عام 2010 

ح�سب منظمة ال�سحة العاملية. 
رمبا  التي  الأخطاء  هذه  �ساهمت 
وقابلة  ممكنة  البع�ض  بنظر  تكون 
باأ�رشار  الرتاجع  اأو  للتعوي�ض 

فعلى  كرث،  اأ�سخا�ض  على  مبا�رشة 
�سحيفة  ذكرت  املثال  �سبيل 
خوف  اأن  نيوز  اإيفننج  مان�س�سرت 
فريو�ض  من  النا�ض 
عاد   19- كوفيد  كورونا 
من  الكثري  على  بال�رشر 
ال�رشكات ال�سينية، حيث 
ال�رشكات  بع�ض  اأبلغت 
عن انخفا�ض بن�سبة %50 
تف�سي  منذ  عائداتها  يف 
اإحجام  نتيجة  املر�ض 
معها  التعامل  عن  النا�ض 
عن�رشية  دوافع  على  بناًء 

اأو عرقية. 
الغربي  الإعالم  �سقط 
عدة  يف  العربي  فعل  كما 
واإن�سانية  مهنية  اختبارات 
اأمامه،  كورونا  جائحة  و�سعتها 
وغري  مبا�رشة  باأ�رشار  وت�سبب 
العامل،  حول  لأ�سخا�ض  مبا�رشة 
ربحية  تنازلت  ا  اأي�سً حقق  لكنه 
تقوم  التي  املواقع  كبع�ض  مادية 
حني  املدفوعة،  ال�سرتاكات  على 
بالوباء  املتعلق  املحتوى  جعلت 
ال�سطرار  دون  للجميع  متاًحا 
وبالفعل  ت�سفحه،  مقابل  للدفع 
حمتوى  املن�سات  هذه  اأنتجت 
اإهمالها  رغم  و�ساماًل  �سخًما 
اأو طرق  للمر�ض  النف�سية  اجلوانب 

تقوية املناعة وغريها. 

على الهام�ش.. هل اأّثر الوباء 
على االإعالم؟ 

من  مكان  كل  يف  الكثريون  يناق�ض 
اقت�ساد  وخرباء  اجتماع  علماء 
الذي  التاأثري  مدى  ومراقبني، 
على  الوباء  هذا  به  �سيت�سبب 
من  العديد  مقدمني  اأجمع،  العامل 
التي  والفرتا�سات  الأطروحات 
اأن يبدو عليها، ابتداًء  ميكن للعامل 
وال�سيا�سي  ال�سحي  النظام  من 
عادات  على  تاأثريه  مدى  وحتى 
الب�رش لحًقا بتغيريه ل�سكل التوا�سل 

اجل�سدي على وجه اخل�سو�ض.
اإذا كانت  بينما نت�ساءل هنا عن ما 
�سينالها  وال�سحافة  الإعالم  مهنة 
وبالفعل،  التغيري،  هذا  من  جزًءا 
ميكن القول اإن الإعالم اليوم يعترب 
ت�سهد  التي  املجالت  اأول  من 

تغيرًيا حقيقًيا.

�سيلفرمان،  لكريغ  تقرير  ففي 
�سحفي وحمرر ب�سحيفة »باز فييد 
املواقع  من  الكثري  اإن  يقول  نيوز« 
الإنرتنت  عرب  تبّث  التي  الإخبارية 
عدد  يف  كبرًيا  ازدياًدا  ت�سهد 
نتيجة  القّراء  اليومية من  الزيارات 
ق�ساء النا�ض اأوقاًتا اأكرث يف ت�سفح 
الإنرتنت وقراءة املحتوى الطويل، 
بينما تعاين هذه املواقع من تراجع 
فيها.  والدعاية  الإعالن  حركة 
يحمل  الوباء  هذا  اأن  الوا�سح  من 
التحديات  من  الكثري  طياته  يف 
يثبت  حتى  واملهنية،  القت�سادية 
الإعالم قدرته كمهنة يف املحافظة 
على ال�سمة الإن�سانية املتاأ�سلة به.
فاإن   Fisco �رشكة  وح�سب 
من  اأكرث  متثل  التي   - ال�سرتاكات 
60% من عائدات ال�رشكة - ترتفع، 
النهيار  تعو�ض  ل  الإيرادات  لكن 
التام لالإعالنات، ومن غري الوا�سح 
اإىل  الو�سع �سيعود  اإذا كان هذا  ما 
اأزمة  انتهاء  بعد  الطبيعي  و�سعه 

الوباء اأم ل. 
يت�سبب  اأن  ميكن  الذي  الأمر 
باأزمة  الإخبارية  الإعالم  لو�سائل 
لعام  املالية  الأزمة  من  اأ�سواأ 
يف  ا  انخفا�سً �سهدت  التي   2008
الإيرادات بن�سبة 19%، وفًقا ملحلل 
اأخبار  موقع  يف  الأخبار  �سناعة 
 »Newsonomics« القت�ساد 
»اإنها  قال:  الذي  كني،  الدكتور 
اأزمة لل�سحف واملواقع »اأ�سواأ مما 
و2009«،   2008 عامي  عليه  كانت 
املزيد  لالأ�سف  »�سرنى  متوقًعا 
من ال�سحف املغلقة، واملزيد من 

الفراغ يف ال�سحافة نتيجة لذلك«.
يحمل  الوباء  هذا  اأن  الوا�سح  من 
التحديات  من  الكثري  طياته  يف 
يثبت  حتى  واملهنية،  القت�سادية 
الإعالم قدرته كمهنة يف املحافظة 
على ال�سمة الإن�سانية املتاأ�سلة به، 
ونهايًة، اإدراك مدى تاأثري كل كلمة 
فيديو  اأو  خرب  اأو  مقال  يف  تُكتب 
هو ما يجب و�سعه ن�سب عيني كل 
هذا  يف  حمتوى  �سانع  اأو  �سحفي 
املتلقي  �سيجعل  فاخلوف  احلقل، 
�سيدفعه  ثم  ومن  بالذعر  ي�سعر 
لفعل اأ�سياء اأ�سواأ كتعميم ال�سائعات 
اأو الوقوع فري�سًة لها اأو اإلقاء اللوم 
ومعاملتها  معينة  جمموعة  على 

على هذا الأ�سا�ض.

االإعالم يف زمن الوباء

كيف�أبلت�ل�صحافة�لعربيةو�لدوليةيف�أزمةكورونا؟
تعترب درا�شة العواطف يف ال�شحافة اجلديدة االآن مادًة ال ميكن جتاوزها لفهم طبيعة تاأثري العمل ال�شحفي على النا�ش، ف�شناعة االإعالم 

ا اأن تكون م�شرتكة وجماعية تنت�شر عرب املجموعات  حتدث تاأثرًيا وتغيرًيا يف كل وقت، ويف حني اأن امل�شاعر اأ�شياء نح�ّشها كاأفراد فاإنها ميكن اأي�شً
واملجتمعات وت�شكل ردود الفعل جتاه حدث ما.

من الوا�شح اأن هذا الوباء يحمل يف طياته 
الكثري من التحديات االقت�شادية واملهنية، 

حتى يثبت االإعالم قدرته كمهنة يف املحافظة 
على ال�شمة االإن�شانية املتاأ�شلة به، ونهايًة، 
اإدراك مدى تاأثري كل كلمة ُتكتب يف مقال اأو 

خرب اأو فيديو هو ما يجب و�شعه ن�شب عيني كل 
�شحفي اأو �شانع حمتوى يف هذا احلقل

حاول االإعالم العربي منذ بدء انت�شار فريو�ش 
كورونا حول العامل نقل االأخبار وتعقب �شري 
الفريو�ش وانت�شاره ومدى جدية تهديده، يف 
الوقت الذي كان ال يزال انت�شاره اأكرب خارج 

حدود املنطقة، يف ال�شني واأوروبا ومناطق 
اأخرى، فكان ن�شاطه ـ حينها - مقت�شًرا على 
نقل اأخبار الدول التي تف�شى فيها الفريو�ش 
واخلطط التي ت�شعى احلكومات لتطبيقها اأو 

فر�شها لل�شيطرة على الو�شع.
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ملاذا تكون بع�ض 
الفريو�شات مو�شمية؟

ليب�شيت�ش  مارك  دكتور  يقول 
اإن هناك عدة فر�ش لالنتقال 
الفريو�شات  بع�ش  جتعل 
الف�شل  مثل  مو�شمية، 
الذي  املدر�شي  الدرا�شي 
ون�شبة  االنتقال،  عملية  ي�شهل 
باالإ�شافة  ال�شكانية  املناعة 
اإىل الطق�ش، فعندما تنخف�ش 
الرطوبة يف ال�شتاء ت�شبح عملية 
فانخفا�ش  اأ�شهل،  االنتقال 
القطرات  يجعل  الرطوبة 
ت�شتقر  للفريو�ش(  )احلاملة 
ببطء الأنها تنق�شم حلجم اأ�شغر 
الهواء  يف  تبقى  يجعلها  مما 
يحدث  ال  وهذا  اأطول،  فرتة 
الرطوبة  درجة  ارتفاع  عند 

يل  دكتور  اأما 
ريلي فيقول اإن 
ي�شابون  النا�ش 
يف  باالإنفلونزا 
ا،  اأي�شً ال�شيف 
االآن  ونحن 
انت�شار  نرى 
كورونا  فريو�ش 
الكرة  ن�شف  يف 

يتعلق  فاالأمر  لذا  اجلنوبي، 
اأكرث بت�رشفات النا�ش.

هل نتوقع انخفا�ض 
حالت الإ�شابة بفريو�ض 

كوفيد19- يف ال�شيف؟

التقديرات  الأف�شل  وفًقا 
من  االأخرى  باالأنواع  املتعلقة 
ليب�شتيك  فاإن  كورونا،  فريو�ش 
يرى اأن ال�شيف وحده لن يوؤدي 
اإىل انخفا�ش انتقال الفريو�ش 
احلاالت  عدد  تتقل�ش  بحيث 
�شيحدث  ما  ملحوظ،  ب�شكل 

اأنه �شينمو ببطء.
اجلو  اأن  جًدا  الوا�شح  فمن 
انتقال  يوقف  ال  االأدفاأ 
ما  وهذا  منوه،  وال  الفريو�ش 
و�شنغافورة  اأ�شرتاليا  يف  نراه 
متكنت  لقد  كونغ،  وهونغ 

من  كونغ  وهونغ  �شنغافورة 
على  كبري  ب�شكل  ال�شيطرة 
اإىل  يرجع  ذلك  لكن  الفريو�ش 
للغاية،  امل�شددة  االإجراءات 
قدرة  �شك يف  هناك  لي�ش  لذا 
االنتقال  على  كورونا  فريو�ش 
يف املناخ االأكرث دفًئا واالأعلى 

رطوبة.
التباعد  عن  تخلينا  اإذا 
قدر  ح�شول  قبل  االجتماعي 
مناعة  على  ال�شكان  من  كبري 
�شن�شهد  فاإننا  املر�ش،  من 
يف  العدوى  من  ثانية  موجة 

ف�شل اخلريف
راذرفورد  جورج  دكتور  يرى 
الفريو�ش  اأن  يف  التفكري  اأن 
يف  �شحري  ب�شكل  �شيختفي 
اأو مايو هو جمرد  اأبريل  �شهر 
فالتقديرات  خيايل،  تفكري 
كبري  ب�شكل  ينتقل  اأنه  تو�شح 
دكتور  اأما  ال�شيف،  خالل 
فريو�ش  »اإنه  فيقول:  ريلي 

ال�شعب  من  لذا  متاًما،  جديد 
لكن  يحدث،  قد  ما  معرفة 
عند اال�شتقراء من الفريو�شات 
من  نتوقع  ال  فاإننا  امل�شابهة، 
يختفي  اأن  اجلديد  الفريو�ش 

متاًما يف ال�شيف«.

هل �شتكون هناك موجة 
ثانية من العدوى يف 

اخلريف؟

يرى دكتور ريلي اأنه من املمكن 
عودة ظهور الوباء مرة اأخرى، 
وهذا ما يحدث يف هونغ كونغ 
كونغ  هونغ  جنحت  فقد  االآن، 
منذ  الوباء  على  ال�شيطرة  يف 
تخفيف  يف  بداأت  ثم  ظهوره 
ت�شهد  واالآن  القيود،  بع�ش 

عودة ظهور حاالت جديدة.
عام  »يف  راذرفورد:  يقول 

من  ثانية  موجة  �شهدنا   2009
بداأت  فقد  اخلنازير،  اإنفلونزا 
باملك�شيك،  الربيع  ف�شل  يف 
بينما انتهت الدرا�شة يف بع�ش 
املتحدة  الواليات  مدرا�ش 
وعند  ال�شيف  اأجل  من  مبكًرا 
التالميذ  عودة 
اخلريف  يف 
الفريو�ش  ظهر 
لكن  اأخرى،  مرة 
التف�شي كان اأقل 
اللقاح  الأن  حدة 
نف�ش  يف  ظهر 
من  الوقت 
ف�شل اخلريف، 
لذا  االآن،  يحدث  لن  هذا  لكن 
نكت�شف  حتى  نرتيث  اأن  يجب 

اللقاح«.
يعتقد ليب�شيت�ش اأننا اإذا تخلينا 
قبل  االجتماعي  التباعد  عن 
ال�شكان  من  كبري  قدر  ح�شول 
على مناعة من املر�ش، فاإننا 
�شن�شهد موجة ثانية من العدوى 
و�شتكون  اخلريف  ف�شل  يف 
اأكرث انت�شاًرا ب�شبب العودة اإىل 
درجة  وانخفا�ش  املدار�ش 
اأ�شواأ  هذه  و�شتكون  احلرارة، 

نتيجة ممكنة.

هل يجب اأن ن�شتاأنف 
التباعد الجتماعي يف 

اخلريف؟

كنا  »اإذا  ليب�شيت�ش:  يقول 
�شن�شتخدم التباعد االجتماعي 
كاإجراء اأ�شا�شي لل�شيطرة على 

نكت�شف  مل  الأننا  الفريو�ش 
االأف�شل  فمن  اأف�شل،  طريقة 
تنخف�ش  ذلك حتى  ي�شتمر  اأن 
ي�شمح  كاٍف  ب�شكل  احلاالت 
مع  حاالت  ظهور  بعودة 
التخفيف من اإجراءات التباعد 
االجتماعي، لي�شبح لدينا عدة 
اإرباك  دون  اأ�شهر  اأو  اأ�شابيع 

نظام الرعاية ال�شحية«.
نتباعد  اأن  ميكننا  ذلك  بعد 
يف  الدورة،  ونعيد  اأخرى  مرة 
بع�ش  هناك  �شيكون  دورة  كل 
التخفيف من اإجراءات التباعد 
مناعة  بناء  الأن  االجتماعي، 
من  احلد  يف  ي�شاعد  ال�شكان 
ال  وبذلك  الفريو�ش،  انت�شار 

ن�شل للذروة اخلطرية �رشيًعا.
�شيكون  االإجراء  هذا  لكن 
والتعليم  لالقت�شاد  مدمًرا 
واأ�شياء اأخرى، ومع احتياجنا 

لتلك الو�شيلة 
للحفاظ على 
نظام الرعاية 
ل�شحية  ا
وجود  وعدم 
طريقة اأخرى، 
هذا  �شيكون 
هو  اخليار 

االأف�شل.
من  اأخرى  جلولة  نحتاج  قد 
فهذا  االإغالق،  عمليات 
االإغالق الذي يحدث االآن لن 

يكون الوحيد
يو�شح دكتور ليب�شيت�ش كعامل 
االأدوات  هذه  يرى  اأنه  اأوبئة 
احلالّية هي الطريقة املمكنة 

املر�ش،  على  لل�شيطرة 
مرغوًبا  يراه  ما  لي�ش  لكنها 
اجتماعًيا، فهو ال يتطلع حتًما 

التباعد  من  دورات  لعدة 
االجتماعي.

ريلي  دكتور  اأما 
اأننا  فيعتقد 
نحتاج  قد 
اأخرى  جلولة 
عمليات  من 
 ، ق غال الإ ا

بحاجة  لكننا 
نتطلع  الأن  ا  اأي�شً

ما  امل�شتقبل،  نحو 
الذي �شيحدث العام املقبل؟ 
مرة  الفريو�ش  �شيعود  هل 
هل  االإنفلونزا؟  مثل  اأخرى 
�شيظهر نوع اآخر من فريو�ش 
ذلك  يحدث  ال  قد  كورونا؟ 
بعد  رمبا  القادم،  العام 

االإغالق  فهذا  لذا  عامني، 
يكون  لن  االآن  يحدث  الذي 

الوحيد.

هل هناك طرق اأخرى 
ميكن اإتباعها؟

بداية  »مع  راذرفورد:  يقول 
االجتماعي  التباعد  تراجع 
ب�شيء  ا�شتبداله  اإىل  �شنحتاج 
منوذج  مثل  اأطول  لفرتة  يدوم 
تتبع مناذج  اجلنوبية يف  كوريا 
باالإ�شافة  العدوانية،  االت�شال 
ا،  للحجر ال�شحي والعزلة اأي�شً
للخروج  ذلك طريقنا  و�شيكون 
فنظًرا  اللقاح،  ظهور  عند 
لل�رشبة التي اأ�شابت االقت�شاد 
الكثري  هناك  �شيكون  االآن، 
كوريا  لنموذج  احلما�ش  من 
ليب�شيت�ش  يرى  اجلنوبية«. 
القيام  ا�شتطعنا  اإذا  اأنه 
عظيًما،  اأمًرا  ف�شيكون  بذلك 
هو  �شيواجهنا  الذي  والتحدي 
التهديد امل�شتمر بعودة ظهور 
ال�شني  املر�ش، فكما نرى يف 
اإىل  للعودة  حماوالت  هناك 
على  ال�شيطرة  مع  العمل 
الفردية،  احلاالت 
هناك  لكن 
ة  عد
ت  ال حا
ت  ظهر
ة  مر
اأخرى من 
خارج البالد، 
ما  هذا  لذا 
اإليه،  نهدف  اأن  يجب 

لكنني ل�شت متفائاًل بنجاحه.
اجلنوبية  كوريا  اإن  ريلي  يقول 
برامج  متتلكان  كونغ  وهونغ 
تتبع ات�شال فعالة، حيث يُو�شع 
من  كل  ال�شحي  احلجر  يف 
ظهرت  �شخ�ش  مع  توا�شل 
عليه االأعرا�ش ومت 
اإ�شابته  ت�شخي�ش 
كورونا،  بفريو�ش 
الطريقة  هذه 
يف  تركيًزا  اأكرث 
على  ال�شيطرة 

انتقال املر�ش.
امل�شكلة  لكن 
مثل  وجود  عدم 
العاملة  القوى  من  النوع  هذا 
وهو  املتحدة،  الواليات  يف 
�شيء حتتاج الواليات املتحدة 
الأننا  جاد،  ب�شكل  فيه  للنظر 
التحتية  البنية  متاًما  جتاهلنا 

لنظام الرعاية ال�شحية.

اإجابة 3 علماء على �شوؤال

هل �شيختفي فريو�س كورونا يف ال�شيف؟
متيل الإنفلونزا املو�شمية اإىل الختفاء يف ف�شل ال�شيف، مما مينح البع�ض الأمل يف اأن يحذو فريو�ض كورونا حذوها، ي�شرح 
اخلرباء اأ�شباب انخفا�ض انتقال بع�ض الأمرا�ض مع ارتفاع درجة احلرارة، ويحذرون يف الوقت نف�شه من التخلي عن احلذر.

يقول ريلي اإن كوريا اجلنوبية وهونغ كونغ 
متتلكان برامج تتبع ات�شال فعالة، حيث ُيو�شع 

يف احلجر ال�شحي كل من توا�شل مع �شخ�ض 
ظهرت عليه الأعرا�ض ومت ت�شخي�ض اإ�شابته 
بفريو�ض كورونا، هذه الطريقة اأكرث تركيًزا 

يف ال�شيطرة على انتقال املر�ض.

لقد متكنت �شنغافورة وهونغ كونغ من 
ال�شيطرة ب�شكل كبري على الفريو�ض لكن 

ذلك يرجع اإىل الإجراءات امل�شددة للغاية، 
لذا لي�ض هناك �شك يف قدرة فريو�ض 

كورونا على النتقال يف املناخ الأكرث دفًئا 
والأعلى رطوبة.

ملف كورونا 
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..الطبيةالكماماتعنمعرفتهتريدماكل
االأنواعوطرقاال�صتخدامال�صحيحة

للأقنعة  الإن�سان  ا�ستخدام  اأن  رغم 
والرومان،  الإغريق  اإىل  يرجع 
مولعة  املجتمعات  تلك  كانت  حيث 
يف  اأقنعة  وظهرت  والفن،  بامل�رسح 
بالكامل  الوجه  تغطي  الفرتة  تلك 
امل�رسحية،  العرو�ض  يف  ت�ستخدم 
الطبي  ال�ستخدام  ذات  الأقنعة  فاإن 

مل تظهر اإل اأواخر القرن التا�سع 
عام  حتديًدا  ع�رس، 
الطبيب  يد  على   1897
الفرن�سي بول  واجلراح 

بريكييه الذي اأدخل القناع 
جمال  الكمامة  اأو  الطبي 

الطب.
الكمامات  تطورت 
من  الأيام  مبرور 

الطبي  ال�سا�ض  طبقات 
يف  امل�ستخدمة  الب�سيطة 

القرن التا�سع ع�رس اإىل طبقات النانو 
فايرب والفلتر والكثري من التفا�سيل 
امل�سنعة  ال�رسكات  توردها  التي 
واملطّورة للكمامات الطبية يف يومنا 
الختيار  عملية  يجعل  مما  هذا، 

مربكة للغاية.
دولية  )موؤ�س�سة   ASTMالـ بح�سب 
املعايري  وتطوير  بن�رس  خمت�سة 
املنتجات  من  وا�سع  لطيف  التقنية 
ميكن  الكمامات  فاإن  واخلدمات( 
اإىل  العزل  درجة  ح�سب  ت�سنيفها 

الأنواع التالية:
قليلة العزل 

متو�سطة العزل 
قوية العزل

و�سمن مقايي�ض خا�سة ميكننا معرفة 
الفلرتة،  على  الكمامة  قدرة  مدى 

معتمدين يف ذلك على:

البكترييا  فلرتة  يف  كفاءتها 
 .)Bacterial Filtration BFE(

 Fluid( ال�سوائل  لعبور  مقاومتها 
.)Resistance

التهوية  درجة 
.)Breathability(

فلرتة  على  قدرتها 
 Particulate( اجل�سيمات

.)Filtration
لل�ستعال  قابليتها 

.)Flammability(
وعلى هذا الأ�سا�ض ن�ستعر�ض 
اأنواع الكمامات املطروحة يف 

الأ�سواق:

الكمامات الب�شيطة

على  القدرة  ميتلك  ل  النوع  هذا 
وميكن  واجل�سيمات،  البكترييا  عزل 

ا�ستخدامه كعازل فيزيائي فقط.

 ASTM( كمام الإجراءات
LEVEL 1( procedure mask

هذا النوع من الكمامات، ميتلك القدرة 
�سعيفة  بدرجة  البكترييا  عزل  على 
يزيد  التي  للبكرتيا   %95 من  )اأقل 

حجمها 
على 

ن 3  و يكر ما
يزيد حجمها على  التي  واجل�سيمات 
عزل  على  قدرته  اأن  كما  مايكرون(، 
وال�سعال  العطا�ض  )كرذاذ  ال�سوائل 
هذا  وي�ستخدم  �سعيفة،  ا  اأي�سً مثًل( 
باأ�سعار  ومتوافر  واحدة  مرة  النوع 

منا�سبة ومريح يف ال�ستخدام.
م�سمم للوقاية يف حالت الإجراءات 
الب�سيطة التي فيها اإمكانية التعر�ض 
خلل  قليلة،  بكمية  للرذاذ  اأو  للدم 
عيادات  ويف  مثًل  الدم  عينات  اأخذ 

الأ�سنان والفحو�سات الأخرى.

 surgical الكمامات اجلراحية
 mask (ASTM LEVEL 2 /

(LEVEL 3

متتاز بقدرة عزل متو�سطة اإىل عالية 
 %98 من  )اأكرث  واجل�سيمات  للبكرتيا 
التي  للبكرتيا 
يد  يز

3 حجمها  على 
يزيد  التي  واجل�سيمات  مايكرونات 
وقدرة  مايكرون(،  على  حجمها 
عزل  على  عالية  اإىل  متو�سطة 
واحدة  مرة  وت�ستخدم  ال�سوائل، 
الـ مع  باملقارنة  منا�سبة  واأ�سعارها 
لكن  ال�ستخدام،  يف  ومريحة   ،N95
طريق  عن  الهواء  بدخول  ت�سمح 
غرف  يف  وت�ستخدم  الأطراف 

العمليات.
 - N99 - N95 اأجهزة التنف�ض
رخ�ستها  الأجهزة  هذه   N100
لل�ستخدام الـNIOS )املعهد 
وال�سلمة  لل�سحة  الوطني 
لتنقية  بحيث �سممت  املهنية(، 
وامللوثات  البكترييا  وعزل  الهواء 
درجة  )ت�سل  الهواء  يف  املوجودة 
للبكترييا   %99.9 من  اأكرث  الفلرتة 
التي يزيد حجمها على 3 مايكرونات 
يزيد حجمها على  التي  واجل�سيمات 
لل�سوائل  ال�سماح  وعدم  مايكرون( 
مقاومة  غري  لكنها  بالنفاذ 

للزيوت.

ورغم  ما  حد  اإىل  مرتفعة  اأ�سعارها 
متنع  بطريقة  الوجه  على  تثبت  اأنها 
فاإنها  الأطراف،  من  الهواء  دخول 
ب�سبب  ال�ستخدام  يف  مزعجة 
التنف�ض،  ملقاومة  العالية  درجتها 
للأ�سخا�ض  ا�ستخدامها  يجعل  مما 
وم�ساكل  القلب  باأمرا�ض  امل�سابني 

التنف�ض �سعبًا للغاية.
واحدة  مرة  لل�ستخدام  م�سنعة 
)ق�سم من امل�سادر اأ�سار اإىل 
ا�ستخدامها  اإعادة  اإمكانية 
يف  تعقيمها  �سعوبة  رغم 
حالة عدم توافر الكمامات يف 
ظل الأزمات كما يحدث اليوم(. 
هذا النوع ي�ستخدم للعاملني يف 
وبتما�ض  ال�سحية  املوؤ�س�سات 
مبا�رس مع املر�سى امل�سابني 
طريق  عن  املنتقلة  بالأمرا�ض 
واأنواع  )كالدرن  الرذاذ  اأو  النف�ض 

الإنفلونزا(.

R95 Respirator

م�سابه  النوع  هذا 
 ،N95 ملجموعة 
اأنه  بفارق  لكن 
للزيوت  مقاوم 
فلرتة  ودرجة 
اأجهزة  من  اأقل 
 N نوع  التنف�ض 
الفلرتة  )درجة 

ت�سل اإىل %95(.

 P95 & P100
Respirators

النوع  هذا 
م�سمم 

ون�سبة  للزيوت  اأعلى  مقاومة  لدرجة 
فلرتة عالية للملوثات الهوائية )درجة 

الفلرتة بني %99.97-99.9(.

Elastomeric Half Fac -
piece Respirators

التي  املرنة  التنف�ض  اأجهزة 
النوع  وهذا  الوجه،  ن�سف  تغطي 
اأكرث  ا�ستخدامه  لإعادة  م�سمم 
بها  اأماكن  يف  للعاملني  مرة  من 
غازات  اأو  هواء  ا�ستن�ساق  خطورة 
اأو اأبخرة ملوثة كالعاملني يف البحوث 
النووية، ويف حالت الأوبئة ميكن اأن 
املوؤ�س�سات  يف  العاملون  ي�ستخدمها 

ال�سحية لتقليل خطر اإ�سابتهم.
Elastomeric Full Fac -

piece Respirator

تغطي  التي  املرنة  التنف�ض  اأجهزة 
لأجهزة  م�سابهة  وهي  الوجه،  كامل 
ن�سف  تغطي  التي  املرنة  التنف�ض 

حلماية  ُمعدة  لكن  الوجه 
ا. العيون اأي�سً

 Powered Air
Purifying Re -
pirator PAPR

الهواء  تنقية  اأجهزة 
اإحدى  هي  بالطاقة 
الوقاية  معدات 

ميكن  التي  ال�سخ�سية 
ا�ستخدامها،  اإعادة 

ز  جلها فا

ينفخ  بالبطارية،  يعمل  بنافخ  مزود 
)ميكن  خا�ض  فلرت  داخل  الهواء 

ا�ستبداله(.
من  الهواء  فلرتة  على  يعمل  اجلهاز 
بالإ�سافة  امللوثة  والأبخرة  الغازات 
خم�س�ض  وهو  العينني،  وقاية  اإىل 
تلوث  ن�سبة  بها  باأماكن  للعاملني 

مرتفعة.

 FPP1 - FPP2 كمامات الغبار
- FPP3

ملنع  خم�س�سة  الكمامات  هذه 
بالأتربة  امللوث  الهواء  ا�ستن�ساق 

وبدرجات فلرتة خمتلفة:
اجلزيئات  من  وقاية  توفر   FPP1

الكبرية واحلجم بن�سبة فلرتة %78.
اجلزيئات  من  وقاية  توفر   FPP2

والرذاذ املهيج بن�سبة فلرتة %92.
الرذاذ  من  وقاية  توفر   FPP3
فلرتة  بن�سبة  ال�سامة  والأتربة 

.%98

Mu2 Mask
اأقنعة خم�س�سة 
كبي  ا لر
ت  جا ا ر لد ا
�سيني  يا لر ا و

لتقليل 
ق  �ستن�سا ا
الهواء امللوث.

RZ Mask
الكمامات  من  نوع 
الـ من  ترخ�ض  مل 
حتى   NIOS
ما  الآن، 

اأن ين�رس  عنها 
ت�سل  قد  الهواء  تنقية  يف  كفاءة  لها 
اإعادة  ا  اأي�سً ميكن  كما   %99 اإىل 

ا�ستخدامها.

 Full length درع الوجه العازل
face shield

والوقاية  العزل  معدات  اإحدى 
لتوفري  ت�ستخدم  التي  ال�سخ�سية 

حلماية  اأكرث  وقاية 
والعينني  الوجه 
كما اأنها قد تطيل 
الكمامة  عمر 
مها  ي�ستخد و
يف  العاملون 
ت  �س�سا ملوؤ ا

ال�سحية.

الكمامة ذات الت�شنيع املنزيل

التوا�سل  من�سات  على  حالًيّا  تنت�رس 
ل�سنع  طرق  الجتماعي 
اأو  منزلية،  كمامات 
الت�ساوؤل عن ا�ستخدام 
الغطرة  اأو  الإي�سماغ 
التقليدي  )الزي 
العربي( ملنع العدوى، 
من  النوع  هذا  لكن 
مينع  الكمامات 
العدوى  انت�سار  فقط 
ال�سخ�ض  كان  اإذا 
م�ساًبا  يرتديها  الذي 
بالفريو�ض، لكن ل 
متتلك 

اجلراثيم  عزل  على  القدرة  للأ�سف 
ل  اأي  الهواء،  املوجودة يف  والعوالق 

توفر احلماية ملن يرتديها.

الكمامة اجلراحية اأم اأجهزة 
التنف�س الـRESPIRATORS؟

يف ظل اأزمة كورونا، ال�سوؤال ال�سعب 
هو: هل اأ�ستخدم الكمامة اجلراحية 

اأم N95 مثًل؟
مبعنى  اأي  »بح�سب...«،  هو  اجلواب 

يعتمد  الكمامة  نوع  اختيار  اأن 
ظروف  على 
ال�سخ�ض الذي 
هل  يرتديها، 
اإ�سابته  ثبت 
-COVID بـ

هو  هل  19؟ 
مبا�رس  بتما�ض 

مثبت  مري�ض  مع 
ال�سخ�ض  هل  الإ�سابة؟ 

يعمل باإحدى املوؤ�س�سات ال�سحية؟
اأو  امل�سابني  للأ�سخا�ض  بالن�سبة 
امل�ستبه باإ�سابتهم يرتدون الكمامات 
اجلراحية التي متنع انت�سار العدوى.

بالن�سبة للعاملني باملوؤ�س�سات ال�سحية 

وبتما�ض مبا�رس مع امل�سابني، يجب 
معايري  �سمن   respirators ارتداء 

يجب  التي  الفردية  ال�سلمة 
املوؤ�س�سة  يف  اإتباعها 

التي يعمل بها.
رغم كون الكمامات 
اجلراحية ل توفر 
من  الوقاية 
كورونا  فريو�ض 
ل يو�سى بارتداء 
 respiratorsالـ
نطاق  خارج 

ت  �س�سا ملوؤ ا
بح�سب  ال�سحية 

 C D C لـ ا

الأمرا�ض  عل  ال�سيطرة  )مركز 
الأمريكي(.

با�ستخدام  ين�سح  الوباء  فرتات  يف 
الكمامات اجلراحية عند اخلروج من 

املنزل.
الكمامات  ا�ستخدام  املف�سل  من 

ب�سكلها 

طرق  كاإحدى  ال�سحيح، 
مع  املبا�رس  الختلط  عند  الوقاية 
التاأكيد  مع  العدوى  ناقلي  حمتملي 
ملنع  كافية  لي�ست  وحدها  اأنها 

العدوى.

ل�شتخدام اأف�شل للكمامة:

اأو تعقيمها بالكحول  غ�سل الأيدي 
قبل و�سعها.

على  الكمامة  تثبت  اأن  حاول 
دخول  متنع  بطريقة  الوجه 

الهواء من الأطراف.
حجم  اختيار  حاول 
منا�سب،  كمامة 
توجد كمامات خا�سة 

للأطفال.
ل حتاول مل�ض ال�سطح 

اخلارجي للكمامة.
ا�ستخدام  حتاول  ل 

الكمامة مرة ثانية.
ل تزيل الكمامة عند الكلم.

اأو  تلفها  عند  الكمامة  بتغيري  قم   
ات�ساخها.

نزع  بعد  اليدين  اغ�سل 
الكمامة.

املف�سل  من  واأخرًيا، 
الكمامات  ا�ستخدام 
ال�سحيح،  ب�سكلها 
الوقاية  كاإحدى طرق 
الختلط  عند 
حمتملي  مع  املبا�رس 
مع  العدوى  ناقلي 
وحدها  اأنها  التاأكيد 
ملنع  كافية  لي�ست 

العدوى.
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املديرية العامة للجمارك

هذه املنتجات معنية 
باإجراءات "الرفع 

الفوري" عرب احلدود
بيان  يف  للجمارك،  العامة  املديرية  اأعلنت 
للرفع  ا�ستثنائية  اإجراءات  عن  اأم�س،  لها، 
الفوري، للمنتجات ال�سحية واملعدات الطبية، 
واأو�سح  كورونا  فريو�س  ملكافحة  املوجهة  
اال�ستثنائي،  االإجراء  هذا  اأن  املديرية،  بيان 
الرامية  الوطنية  املجهودات  اإطار  يف  ياأتي 
للت�سدي ومكافحة انت�سار وباء كورونا العاملي، 
وتدعيما جلملة االإجراءات التب�سيطية ال�سارية 
املفعول، تخ�س بالتحديد املنتجات ال�سحية، 
ال�سلة،  ذات  الب�سائع  وكل  الطبية،  واملعدات 
مع ال�سيا�سة الوطنية ملكافحة فريو�س كورونا، 
ذات  االأ�سا�سية،  الغذائية  املواد  ذلك  يف  مبا 
باالحتياجات  للتكفل  الوا�سع،  اال�ستهالك 

املواطنني.
كما اأنهت املديرية، اإىل علم كافة املتعاملني 
لدى  املعتمدين  والوكالء  االقت�ساديني، 
هذه  دخول  القطاع،  مهنيي  كل  و  اجلمارك، 
بهدف  التنفيذ،  حيز  اال�ستثنائية،  االإجراءات 
الب�سائع،  ا�سترياد  عمليات  وت�رسيع  ت�سهيل 
ورفعها فورا حني و�سولها، مبجرد تقدمي تعهد 

باإمتام االإجراءات اجلمركية الحقا.
كافة  تعبئة  عن  امل�سالح،  ذات  بيان  واأو�سح 
كافة  وجاهزية  اجلمركية،  االإدارة  اأعوان 
احلدود،  خمتلف  عرب  ونهارا،  ليال  م�ساحلها 
االقت�ساديني،  املتعاملني  مرافقة  ق�سد 
بالتن�سيق مع خمتلف امل�سالح املعنية، الإجناح 

هذه االإجراءات اال�ستثنائية.
مرمي خمي�سة

طبيبة رو�سية �سهرية تك�سف

هذا  �شر املناعة 
�شد كورونا

الرو�سية  الربامج  ومقدمة  الطبيبة  عددت 
املواد  بع�س  مالي�سيفا،  اإيلينا  ال�سهرية، 
اجل�سم  مناعة  تعزيز  على  القادرة  الغذائية 
اأحد  وخالل  كورونا  فريو�س  عدوى  ملحاربة 
مالي�سيفا:  قالت  املتلفزة  الطبية  براجمها 
كبرية  كميات  التي حتوي  الغذائية  "املنتجات 
ي�سمى  ما  لتفعيل  �رسورية  الزنك  عن�رس  من 
باخلاليا القاتلة يف اجل�سم، هذه اخلاليا وفقا 
للطبيب اأندريه بروديو�س مهمتها قتل اخلاليا 
الطبيبة  بالفريو�س"واأ�سارت  امل�سابة  االأخرى 
هذا  على  يح�سل  اأن  ميكن  االإن�سان  اأن  اإىل 
العن�رس املهم من اأطعمة خمتلفة مثل املحار 

وال�سوفان ورقائق الذرة.
امل�سابني  ال�سن  كبار  فاإن  ملالي�سيفا  وتبعا 
بداء ال�سكري هم من بني االأكرث عر�سة خلطر 
تت�سبب  قد  التي  االأعرا�س  ب�سبب  كورونا، 
على  يوؤثر  قد  ما  اأج�سامهم  يف  الزنك  بنق�س 
عمل اجلهاز املناعي لديهم ون�سحت الطبيبة 
واالأوعية  القلب  اأمرا�س  من  يعانون  من 
اجلوز  باإ�سافة  ال�رسطانات  ومر�سى  الدموية 
يحوي  كونه  الغذائي  نظامهم  اإىل  الربازيلي 
عن�رس ال�سيلينيوم الذي يعترب م�سادا لالأك�سدة 
وعن�رسا مهما لتقوية اجلهاز املناعي و�سددت 
املياه  �رسب  من  االإكثار  �رسورة  على  اأي�سا 
وخ�سو�سا لكبار ال�سن، واأو�سحت اأن التجفاف 
تركيز  زيادة  على  ي�ساعد  ال�سوائل  ونق�س 

الفريو�سات واجلراثيم يف اجل�سم.

انطلقت يوم االأربعاء املن�رسم، 
مراكز  ور�سات  م�ستوي  على 
والتمهني،  املهني  التكوين 
اإنتاج  عملية  امل�سيلة،  بوالية 
املعقمة  الطبية  الكمامات 
لالطباء  الواقية  واالألب�سة 
النظافة،  وعمال  واملمر�سون 
موجهة  الدولية  باملوا�سفات 
مع  ال�سحة، بالتعاون  لعمال 
اخلياطة  اأ�ساتذة  و  عمال 
مديرية  بالوالية،وتعتزم 
املهنيني  والتعليم  التكوين 
،على اإنتاج 55 األف كمامة طبية 
لالأطباء،  واقي  لبا�س  و700 
الت�سامني  العمل  اإطار  يف 

"كورونا"  فريو�س  ملواجهة 
"عمر  القطاع  مدير  اأكده  كما 
فكرا�س" باأنه مت ت�سخري جميع 
والب�رسية  املادية  االإمكانيات 
ظل  يف  العملية  هذه  الإجناح 
االأمن  تدابري  جميع  احرتام 
املتعارف  والوقاية  وال�سالمة 
الكمامات  اأن  م�سيفاً  عليها، 
تعقيمها  يتم  املنتجة،  الطبية 
خياطتها  من  االنتهاء  مبجرد 
التي  العملية  هذه  ،و�ستهدف 
املرحلة  يف  ت�سجيعا  القت 
االأوىل لتغطية احتياجات قطاع 

ال�سحة .
عبدالبا�سط بديار

مديرية التكوين املهني بامل�سيلة

اإنتاج 55 األف كمامة طبية و700 
لبا�س واقي الأطباء

قلم جاف16

اأدخلوا م�شاكنكم
الوليد فرج

 وموج فريو�س الكورونا يح�سد اأرواح ال�سعوب 
باجلملة ، فاالجنليز البارحة فقط ودعت اأكرث 
يف  الو�سع  و   ، واحد  يوم  يف  مواطن   500 من 
  ، يوما  التاريخ عن و�سفه  يعجز  ايطاليا �سوف 
اأمام ذهول عم الب�رسية ، التي بقيت مدهو�سة 
�سماع خرب  اإال  لنا  يبق  ،  مل  الفّتاك  هذا  اأمام 

غلق مدينة لنهاية احلياة بها حتى نتع�س !
مبا  اخلطر  الو�سع  هذا  مع  نتعامل  نحن  هل 

يجب التعامل معه ؟
ح�رست  جتارب  من  و�سلنا  ما  يكفينا  اأال 
الذاتي  باحلجر  الوباء  هذا  على  االنت�سار 

واالحتبا�س املنزيل الطوعي ..
و   ، عندنا  بداياته  اخلفي يف  الوباء  مزال هذا 
اأمام   ، القاتل  هذا  ح�رس  مع  ت�سابق  يف  الكل 
مع  و   �سايف  لقاح  اإىل  للو�سول  الدويل  العجز 
نتدارك  مل  اإن   ، ال�رسيع  العدوى  انت�سار  طرق 
احرتام  و  يومياتنا  يف  من�سبط  الغري  الو�سع 
ال�سحي  احلجر  راأ�سها  وعلى  الوقاية  قواعد 
قبل  االجتماعية  امل�سافات  احرتام  و  الطوعي 
فوات االأوان ، �سوف لن يكفينا الندم بعدها ال 

قدر اهلل .
اأوجه  اأ�سمى  م�ساكننا  يف  اال�ستكانة  تبقى 
الوباء  ال�سيطرة على  لت�سهيل مهمة   ، الت�سامن 
، واأكاد اأجزم يف هذه ال�سانحة اإن هنا الكثري من 
االأعداء من ي�سعون اإىل تثبيط عزائمنا من بث 
ال�سائعات و تخويف النا�س و تغليطهم ، لغر�س 

خلق بيئة حقيقة لن�رس الوباء .
اليوم  بنا  يرتب�سون  مازالوا  البارحة  اأعداء  اإن 
الوقاية  الإجراءات  ال�سارم  احرتامنا  وبعدم 
�سوف  الطوعي  املنزيل  احلجر  راأ�سها  وعلى 
و  باأنف�سنا  االأ�رسار  يف  و�سائلهم  اأحد  نكون 
ال�ساقط  الكاذب  املغر�س  اللغط  وما   ، وطننا 

لقناة فران�س 24 اإال راأ�س جبل اجلليد .

مرمي خمي�سة

الوزير  وجهها  مرا�سلة  يف  وذلك 
حتت  املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  اإىل 
تخفي�س  بها  خ�س  الو�ساية، 
نفقات: كل من م�ساريف التكوين، 
اخلارج  يف  امل�ستوى  وحت�سني 
وت�سيريها، مع التكاليف امللحقة 
الهاتف،  غاز،  ماء،  كهرباء،  من 
باالإ�سافة  امل�ستعلة،  املواد 
التوثيق،  واالأثاث،  االأدوات  اإىل 
اخلا�سة  امل�ساريف  وت�سديد 
باجلزائر  واملهمات  بالتنقالت، 
االعتمادات  وكذا  وخارجها، 
املخ�س�سة ملختلف التظاهرات.
اإجراء  اأن  اإىل  الوزير  اأكد  كما 
املالية،  االعتمادات  خف�س 

رقم  الباب  اأي�سا  يخ�س  قد 
اأجور  بـ  املتعلق   ،  08-21
وامل�ساركني  املوؤقتني  االأ�ساتذة 
واملدعوين، منوها اإىل اأن اإجراء 

يخ�س  ال  االعتمادات،  ت�سقيف 
اأنه  غري  امل�ستخدمني،  اأجوار 
التقلي�س  االعتبار  بعني  اأخذ 
يف  م�سيفا  الت�سيري،  ميزانية  يف 

توظيف  عملية  اأن  ذاته،  ال�سياق 
لالحرتام  تخ�سع  االأ�ساتذة 
يف  به،  املعمول  للتنظيم  �سارم، 
القانوين  واملت�سمن  ال�ساأن،  هذا 
االأ�سا�سي لالأ�ستاذ الباحث، الذي 
ال�سنوي  ال�ساعي  احلجم  يحدد 
املرجعي للتدري�س، والذي ينبغي 
على االأ�ستاذ الباحث، تاأديته على 
التدري�س  من  اأ�سبوعا،   32 مدار 
منوها  جامعية،  �سنة  كل  يف 
حال  يف  اأنه  التعليمة،  ذات  يف 
بع�س  يخ�س  قد  الذي  العجز، 
اإىل  اللجوء  ميكن  التخ�س�سات، 
يف  املوؤ�س�سات،  بني  ما  التعاون 
الندوة اجلهوية، م�سددا يف  اإطار 
تطبيق  اأهمية  اإىل  نف�سه،  الوقت 

هذه التدابري بحذافريها.

وزارة التعليم العايل 

مطلب بتخفي�س النفقات بن�شبة 30 باملائة
امل�ستخدمني باأجور  امل�سا�س  •       دون 

وجه وزير التعليم العايل والبحث العلمي، �سم�س الدين �سيتور، اأم�س، تعليمة جديدة، اإىل روؤ�ساء 
املوؤ�س�سات اجلامعية، يف اإطار تر�سيد النفقات، بغية العمل على تخفي�س نفقات ت�سيري قطاعه، بن�سبة 
البالد. بها  متر  التي  للو�سعية اال�ستثنائية  نظرا  2020، وذلك  ال�سنة احلالية  نهاية  مع  املائة،  يف   30

للنقل  الوطنية  ال�رسكة  اأعلنت 
�سيتم  اأنه  احلديدية،  بال�سكك 
القطارات  متديد وقف حركة 
اإىل غاية 19  لنقل امل�سافرين 
اأفريل، وهذا بالن�سبة لقطارات 
الكربى  واخلطوط  ال�سواحي، 

والطويلة، بني الواليات.
عرب  لل�رسكة،  بيان  واأفاد 

على  الر�سمية،  �سفحتها 
الفاي�سبوك، اأنه ميكن رفع هذا 
االإجراء، اأو متديده اإذا اقت�ست 
لقرارات  تطبيقا  ال�رسورة، 
للحد  للبالد،  العليا  ال�سلطات 
كورونا  فريو�س  انت�سار  من 

وتطبيق العزل.
مرمي خمي�سة

�رسع مركز التكوين املهني حممد بو�سياف 
يف  االأ�سا�سية  املادة  توفري  بعد  بامل�رسية، 
عملية خياطة 20  األف كمامة طبية معقمة، 
دوليا،  و  وطنيا  بها  املعمول  املعايري  وفق 
الطبي  املجال  يف  املخت�سني  وبا�ست�سارة 
اأ�ساتذة  بها  قام  التي  املبادرة  هذه  وتاأتي 
اأجل �سد  املركز و عدد من املتطوعني من 
الطبية  امل�ستلزمات  يف  امل�سجل  النق�س 
و  اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  لدى  احليوية 

حتى لدى ال�سيادلة .
النعامة : �س.ابراهيم

دعا املدير العام للهيئة اجلزائرية 
الدين  نور  )اجلرياك(  لالعتماد 
اإىل  العا�سمة  باجلزائر  بودي�سة 
ملخابر  وطنية  �سبكة  اإن�ساء 
املعتمدة  الطبية  البيولوجيا 
واقرتح  با�ستور  مبعهد  مرتبطة 
له  مداخلة  يف  بودي�سة  ال�سيد 
على اأمواج القناة الثالثة لالإذاعة 
جتاوز  بعد  "ال�رسوع  الوطنية 
التفكري  كورونا يف  ازمة فريو�س 
للمخابر  وا�سعة  �سبكة  اإن�ساء  يف 
ت�رسف على تن�سيق ن�ساطاتها مع 
معهد با�ستور" معتربا اأن ال�سغط 
الذي ي�سهده حاليا معهد با�ستور 

ال�سحة  ة  وزار  يحفز  اأن  ينبغي 
اجلرياك  مع  االجتماع  على 
والهيئات الوطنية املكلفة بقطاع 
اإ�سافة  البيولوجيني  و  ال�سحة 
يف  ال�سناعيني  املتعاملني  اإىل 
اإعداد  ق�سد  ال�سيدالين  القطاع 
اجل  من  طريق  خارطة  �سويا 
وبهدف  ال�سبكة  هذه  ا�ستحداث 
معهد  على  ال�سغط  تخفيف 
با�ستور وتو�سيع عمليات التحليل 
امل�سوؤول  ذات  �سجع  اجلماعي 
على اإن�ساء خمابر على امل�ستوى 
اجلهوي تكون مطابقة للن�سو�س 

التنظيمية ال�سارمة.

عرب الوطن

متديد تعليق حركة "قطارات 
  مركز التكوين املهني بامل�سريةامل�شافرين" اإىل غاية 19 اأفريل اجلاري

ال�شروع خياطة 20 
األف كمامة

الهيئة اجلزائرية لالعتماد "اأجلرياك"

�شرورة اإن�شاء �شبكة وطنية
 للمخابر املعتمدة  

مدينة امل�سرية يف حداد

وفاة  الأ�شتاذ اجلامعي 
طاهر براهمي 

مدير  و  اجلامعي  االأ�ستاذ  اأم�س  يوم  تويف 
بتلم�سان  براهمي  طاهر  ال�سابق  تربية 
،االبن البار ملدينة امل�رسية الدكتور الطاهر 
مدينة  اأجنبت  ما  خرية  من  وهو  براهمي 
اأبناء  من  الكثري  يده  على  تتلمذ   ، امل�رسية 
بلدته كان من بني القادة البارزين يف احلركة 
الك�سفية يف االأيام االأوىل ال�ستقالل اجلزائر 
الرتبية  �سلك  يف  منا�سب  عدة  يف  ترقى 
اآخرها مدير الرتبية يف مدينة تلم�سان وبعد 
من  ويعترب  تلم�سان  بجامعة  در�س  التقاعد 
االأقالم املبدعة والرجال املثقفني مبنطقة 

اجلنوب الوهراين .
مدينة  اىل  املعلوماتية  ادخل  من  اأول  كان 
امل�رسية  حيت قام باإن�ساء مدر�سة االإعالم 
االآيل باملركز الثقايف فران�س فانون  �سنوات 
ال�سبعينيات قام بتلقني اأبناء امل�رسية اآنذاك  
ماآثر  له  االآيل   لالإعالم  االأ�سا�سية  املبادئ 
عدة يف احلقل العلمي واالأدبي حا�رس عدة 
عند  بامل�رسية  االأمل  �سينما  بقاعة  مرات 
ا�ست�سافته من طرف النادي العلمي جلمعية 

اأ�سدقاء امل�رسية.
النعامة : �س.ابراهيم

 "repubblica" �سحيفة  ذكرت 
امل�سادة  االأم�سال  اختبارات  اأن 
املختربات  جارية يف   "19- لـ"كوفيد 
بجميع اأنحاء اإيطاليا ولفتت ال�سحيفة 
العلمي  البحث  اأن  اإىل  االإيطالية 
االأج�سام  قدرة  حول  ال�سك  يحا�رس 
مناعة  اأنتجتها  التي  امل�سادة 
احلماية  يف  الوباء  من  املتعافني 

الربوفي�سور  ويو�سح  االإ�سابة.  من 
الطب  مدير  برينو،  فيديريكو  كارلو 
نيغواردا  م�ست�سفى  يف  املختربي 
مبيالنو، قائال: "من املهم جدا االآن 
اإذا  االأج�سام امل�سادة  الأن  ذلك،  فهم 
االأ�سخا�س  فاإن  مناعة،  تعطي  كانت 
اأن  ميكن  بداخلهم  اأنتجت  الذين 
يعودوا اإىل العمل دون خطر االإ�سابة 

االآخرين"وبني  اإ�سابة  اأو  بالعدوى 
�سبكة  تقوم  ال�سبب،  لهذا  اأنه  برينو 
اأكرث  لومبارديا،  اإقليم  خمتربات 
املناطق ت�رسرا من عدوى الفريو�س 
من  اأكرث  بتجربة  اإيطاليا،  يف  التاجي 
120 اختبارا لالأم�سال، اأنتجت لتقييم 
ما اإذا كان االأفراد قد طوروا اأج�ساما 

م�سادة للفريو�سات التاجية.

"Repubblica" سحيفة�

اإيطاليا تراهن على الأم�شال يف الق�شاء كورونا!

ق�سنطينة 

الرفع من اإنتاج ال�شميد 
على  ال�سميد  مادة  اإنتاج  رفع 
التي  االأربعة  املطاحن  م�ستوى 
)واحدة  ق�سنطينة  والية  حت�سيها 
عمومية و ثالثة خا�سة( بدءا من 
االأربعاء من 1.200 قنطار  اأم�س 
اإىل   2.000 بني  ما  اإىل  يوميا 
ندرة  اأي  لتفادي  قنطار   2.500
يف هذه املادة وا�سعة اال�ستهالك 
يف ظل الظرف ال�سحي ال�سائد و 
كورونا  فريو�س  بتف�سي  املتعلق 
اليوم  عنه  ك�سف  ما  ح�سب 
اأحمد  ق�سنطينة  وايل  اخلمي�س 

�سا�سي عبد احلفيظ.
خالل  امل�سوؤول  ذات  اأو�سح  و 
اجلمعيات  عديد  مع ممثلي  لقاء 
من  كل  ببلديات  االأحياء  جلان  و 
اأوالد  و  �سمارة  عني  و  اخلروب 
رحمون و املقاطعة االإدارية علي 
من  الرفع  تقرر   " باأنه  منجلي 
مبادة  املطاحن  تزويد  ح�س�س 
اإنتاج  ال�سلب بهدف زيادة  القمح 
النق�س  المت�سا�س  ال�سميد  مادة 
امل�سجل لهذه املادة على م�ستوى 

ال�سوق".

مبادرة  ت�شتحق التعميم للفائدة 
باجناز  املح�سنني   اأحد  قام 
الكرمي  القراآن  ختمة  بطاقات 
ا�سم  عليها  مكتوب  بطاقة  وكل 
على  للت�سجيع  وهذا  ال�سورة 
وعلقها  وتالوته  القراآن  ختم 
اجلديد  اأحبا�س  م�سجد  اأم 
امل�سجد   اأمام  مع  بالتن�سيق 
ال�رسيف  امل�سحف  يوزع  حيث 
الواحدة  العائلة  اأفراد  بني 
يقراأ  منهم  واحد  كل  اأجزاًء، 

ثم  له،  القراآن خ�س�س  وردا من 
اخلتمة  هذه  منهم  واحد  يختم 
متفرقني  يكونون  وقد  بالدعاء، 
يف اأماكن متعددة ح�سب الظرف 
ختم  على  ويتفقون  اال�ستثنائي 
القراآن الكرمي  واملق�سد الغالب 
اللجوء  هو  اخلتمة  هذه  من 
البالء  لريفع  وجل  عز  اهلل  اإىل 
ويرحمنا  جمعاء  الب�رسية  عن 

باألطافه .



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 
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