
لفائدة الأق�سام النهائية

وزارة الرتبية تن�شر روابط القنوات التعليمية 
�ص3

اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�شا www.elwassat.com1 €  الإثنني 06  اأفريل  2020  املوافـق  ل 12 �شعبان  1441ه العدد:5212   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�شا

وزير ال�سحة ي�ؤكد

الإخالل باحلجر 
ال�شحي له نتائج 

وخيمة

هناك خطاب تخويف 
ي�شتهدف املواطن 

�ص2

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IFI
CA

TI
ON

 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

    RÉVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Vidéoprojecteur,Accès Internet

Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Mises en application des logiciels

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique

EXPERIENCE

EXP
ERI

EN
CE

di
gi

ta
l 

wo
rld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

�ص2

�ص3

�ص2

�ص3

للت�سامن مع جه�د م�اجهة ك�رونا

زروال يتربع ب�شهر من معا�شه 
ال�سندوق ال�طني للت�فري و الحتياط - بنك

اإجراءات لت�شهيل ا�شتمرار اخلدمة
وزارة ال�سناعة

�شيدال ب�شدد �شناعة دواء الكلوروكني

يف عملية ن�عية ل�سالح اجل� اجلزائري

اجلزائر ت�شتلم عتادا من ال�شني ملواجهة كورونا
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مقالت
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يف عملية نوعية ل�شالح اجلو اجلزائري

اجلزائر ت�ستلم عتادا من 
ال�سني ملواجهة كورونا

.    دفعات اأخرى مرتقبة الأ�شبوع القادم
اأكد الوزير الأول عبد العزيز جراد الأحد اأن اجلزائر �شتتخل�ص من وباء 

فريو�ص كورونا طال الزمن اأو ق�شر بف�شل الإمكانيات التي ر�شدتها الدولة وكذا 
جهود عمال ال�شحة .

 باية ع 

وقال الوزير الأول خالل اإ�رشافه 
على ا�صتالم رفقة وزير ال�صحة 
امل�صت�صفيات  واإ�صالح  وال�صكان 
مبطار   بوزيد  بن  الرحمن  عبد 
اأول  الدويل  بومدين  هواري 
من  احلماية  و�صائل  من  طلبية 
من  قادمة  كورونا,  فريو�س 
اأن  ال�صينية  �صانغهاي  مدينة 
هذا  من  �صتتخل�س  اجلزائر 
طال  العاملي   امل�صتجد  الوباء 
الوزير  واغتنم  ق�رش  اأم  الزمن 
ليحيي  املنا�صبة  هذه  الأول 
الوطني  اجلي�س  جمهودات 

 48 ظرف  يف  لتمكنه  ال�صعبي 
ال�صني  اإىل  التوجه  من  �صاعة 
منت  على  الطلبية  بهذه  والعودة 
طائرتني تابعتني للقوات اجلوية  
بجهود  اأي�صا  اأ�صاد  كما  للجي�س 
ال�صلك الطبي و�صبه الطبي وكل 
التكفل  يف  امل�صت�صفيات  اأعوان 
بفريو�س  امل�صابني  باملر�صى 

كورونا
لالإ�صارة, تتمثل هذه الطلبية التي 
املركزية  ال�صيدلية  بها  تقدمت 
مليون   8,5 يف  للم�صت�صفيات 
و  طبقات  ثالث  نوع  من  كمامة 
من  مر�صحة  كمامة   100.000
نوع اأف اأف اأف بي 2 وينتظر اأن 

القادمة  القليلة  الأيام  يف  ت�صل 
طلبيات اأخرى .

عبد  الأول,  الوزير  ك�صف    كما 
الأحد,  اأم�س  جراد,  العزيز 
ا�صتالم  �صتوا�صل  اجلزائر  اأن 
خالل  طبية  ومعدات  و�صائل 
ملواجهة  القادمة  الأ�صابيع 
اأ�رشف  وقد  كورونا.  فريو�س 
بومدين  هواري  مبطار  جراد 
ال�صحة  وزير  رفقة  الدويل 
وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات, 
على  بوزيد,  بن  الرحمان  عبد 
و�صائل  من  طلبية  اأول  ت�صلم 
قادمة  كورونا  وباء  مكافحة 
طائرتني  منت  على  ال�صني  من 

تابعتني للجي�س الوطني ال�صعبي, 
الذي  لاللتزامات  تنفيذا  وهذا 
اجلمهورية,  رئي�س  بها  تعهد 

ال�صيد عبد املجيد تبون.
لل�صحافة  ت�رشيح  ويف 
الأول  الوزير  اأو�صح  باملنا�صبة, 
للجي�س  التابعتني  الطائرتني  اأن 
حمملتني  كانتا  ال�صعبي  الوطني 
ثالث  ذات  كمامة  مليون  ب8,5 
مطويات واأقنعة من نوع )اأف بي 
م�صريا  بالأطباء,  خا�صة   )2 بي 
اإىل اأن تكلفة هذه املعدات بلغت 

4 ماليني و 950 األف دولر.
»ما  الطلبية  هذه  ان  واأ�صاف 
�صيتم,  واأنه  بداية«  اإل  هي 

اقتناء  القادمة,  الأ�صابيع  خالل 
 100« يف  تتمثل  طبية  منتجات 
لبا�س  ومليون  كمامة  مليون 
الأطباء  ل�صلك  خم�ص�س  كلي 
عن  للك�صف  جممع  األف   20 و 
لنقل  جممع  األف  و20  الفريو�س 

عينات الك�صف«.
املقبلة  الفرتة  خالل  اأما 
الأول--  الوزير  --ي�صيف 
خمتلف  »اقتناء  اأي�صا  ف�صيتم 
متكن  التي  والو�صائل  الأدوية 
التكفل  من  امل�صت�صفيات 
من  يعانون  الذين  باملواطنني 
اجلزائر  اأن  موؤكدا  الوباء«,  هذا 
الفريو�س   هذا  من  »�صتتخل�س 

ق�رش«واغتنم  اأم  الزمن  طال 
املنا�صبة  هذه  الأول  الوزير 
اجلي�س  »جمهودات  ليحيي 
عملهم  على  ال�صعبي  الوطني 
ظرف  يف  متكنوا  حيث  هذا, 
48 �صاعة من التوجه اإىل ال�صني 
وكذا  الطلبية«  بهذه  والعودة 
الطبي  و�صبه  الطبي  ال�صلك 
الذين  امل�صت�صفيات  اأعوان  وكل 
اأجل  من  هوادة  دون  »يعملون 

التكفل بامل�صابني«.
�رشائح  خمتلف  اأي�صا  حيا  كما 
على  اجلزائري  املجتمع 
التي  الكبرية  »امل�صاعدة 
هبتهم  خالل  من  يقدمونها 

الإدارات  جانب  اإىل  الت�صامنية, 
املوؤ�ص�صات  وكل  املحلية 
اأو  العمومية  �صواء  القت�صادية, 
اأن »اجلميع  اإىل  اخلا�صة«, لفتا 
هذه  من  البالد  لإخراج  جمند 

الأزمة«.
عبد  اجلمهورية  رئي�س  وكان 
طماأن  قد  تبون  املجيد 
مع  لقاء  خالل  اجلزائريني, 
وفرة  حول  الوطنية,  ال�صحافة 
الوقاية  يف  امل�صتخدمة  املواد 
كورونا  فريو�س  جائحة  من 
اجلزائر  اأن  موؤكدا  امل�صتجد, 
 100 �رشاء  ال�صني  من  طلبت 

مليون قناع جراحي و30 األف.

24 �ساعة

وزير ال�شحة يوؤكد

الإخالل باحلجر ال�سحي له نتائج وخيمة
وال�صكان  ال�صحة  وزير  �صدد 
امل�صت�صفيات  واإ�صالح 
بن  الرحمن  عبد  الربوف�صور 
بوزيد على �رشورة جتنيد جميع 
لفريو�س  للت�صدي  املواطنني 
ارتفاعا  �صيعرف  الذي  كورونا 
الأيام  خالل  الإ�صابات  عدد  يف 

القادمة
�صيفا  نزوله  الوزير خالل   واأكد 
على ح�صة حول الت�صدي لفريو�س 
اجلزائري  بالتلفزيون  كورونا 
الأمرا�س  يف  خرباء  رفقة 
حالت  اأن  والتنف�صية  املعدية 
�صرتتفع  بالفريو�س  ال�صابة 
خالل  خميفة  ارتفاع  بوترية 
جتنيد  ت�صتدعي  القادمة  الأيام 
واحرتامهم  املواطنني  جميع 
وتفادي  ال�صحي  احلجر  لقواعد 
تزيد  التي  التجمعات  خا�صة 
من  �صوءا وبالرغم  الو�صع 
التي  والطبية  املالية  الو�صائل 
بن  واعرتف  الدولة  و�صعتها 
ت�صتطيع  ل  اجلزائر  اأن  بوزيد 
هذا  اإىل  والت�صدي  املواجهة 

من  العديد  م�س  الذي  الوباء 
يلتزم  مل  اإذا  املتقدمة  الدول 
ال�صلطات  بتو�صيات  املجتمع 
التكفل  العمومية  وبخ�صو�س 
يف  املر�صى  من  الكبري  بالعدد 
اأكد  الإ�صابات  ارتفاع  حالة 
القطاع  عن  الأول  امل�صوؤول 
جمدت  امل�صت�صفيات  كل  ان 
با�صتثناء  الأخرى  ن�صاطات 
واجلراحة  الولدة  اأق�صام 
ل�صتقبال  م�صاحلها  كل  مهياأة 
منهم  تخلو  مل  الذين  املر�صى 
احلاجز  اأن  اعترب  ولية  كما  اأي 
لهذا  للت�صدي  والفعال  الوحيد 
الوباء القاتل يتمثل يف ال�صتجابة 
التامة للمواطن لتوجيهات وزارة 
اخلطة  اىل  اأ�صار  ال�صحة كما 
الوزارة  تبنتها  التي  اجلديدة 
الأ�رشة  عدد  ت�صيري  جمال  يف 
وعدد  امل�صت�صفيات  بني  فيما 
التي  وتلك  امل�صخ�صة  احلالت 
تنظيم  جانب  اىل  للعالج  تخ�صع 
م�صار املري�س. واأعلن من جهة 
عيادات   10 و�صع  عن  اأخرى 

تابعة للقطاع اخلا�س متخ�ص�صة 
يف امل�صورة الطبية خدماتها يف 
اأ�صعة  لإجراء  املر�صى  متناول 
اأعرا�س  عن  للك�صف  �صكانري 
جانب  اإىل  كورونا  فريو�س 
خا�صة  ا�صت�صفائية  عيادات 
يف  م�صاحلها  و�صعت  اأخرى 
اخلدمة عند احلالت ال�صتثنائية 
بالوطن وك�صف  ال�صحي  للو�صع 
متر  التي  ال�صحية  الأزمة  باأن 
بقية  غرار  وعلى  البالد  بها 
بال�صلطات  �صتدفع  العامل  دول 
يف  النظر  اإعادة  اإىل  العمومية 

املنظومة ال�صحية
من  كل  جهتهم واأثبت  من 

م�صباح  ا�صماعيل  الربوف�صور 
يف  خمت�صني  عا�صور  ون�صيمة 
باملوؤ�ص�صة  املعدية  الأمرا�س 
الإ�صت�صفائية املتخ�ص�صة يف هذه 
ونورالدين  بالقطار  الأمرا�س 
الأمرا�س  يف  خمت�س  زيدوين 
باملوؤ�ص�صة  وال�صدرية  التنف�صية 
ح�صاين  اجلامعية  الإ�صت�صفائية 
باجلزائر  م�صو�س  لبني  ا�صعد 
العالج  فعالية  العا�صمة 
حتى  اأعطت  التي  بالكلوروكني 
الآن نتائج مر�صية لدى املر�صى 
العالج  لهذا  خ�صعوا  الذين 

باملوؤ�ص�صات الإ�صت�صفائية.
عطار ب

ال�شندوق الوطني للتوفري و الحتياط - بنك

اإجراءات جديدة لت�سهيل ا�ستمرار اخلدمة
للتوفري  الوطني  ال�صندوق  اأعلن 
والحتياط - بنك يف بيان له عن 
اعتماد اإجراءات جديدة يف اإطار 
مكافحة انت�صار جائحة كوفيد-

19 على م�صتوى هياكله وجاء يف 
البيان اأنه »حر�صا على احلفاظ 
لزبائنه  اخلدمات  جودة  على 
التي  ال�صعبة  الفرتة  هذه  خالل 
عراقيال  تفر�س  والتي  بها  منر 
ال�صندوق  اتخذ  اجلميع,  على 
والحتياط  للتوفري  الوطني 
الإجراءات  من  جملة  بنك   -
ا�صتمرار  ل�صمان  اجلديدة 
عرب  البنكية  العمومية  اخلدمة 
كامل وكالته دون تعري�س �صحة 

زبائنه وعماله للخطر«.
ال�صندوق  قرر  الإطار  هذا  ويف 

والحتياط  للتوفري  الوطني 
جديدة  اأ�صقف  حتديد  بنك   -
والدفع  ال�صحب  لعمليات 
فرتات  وكذا  البطاقة  با�صتعمال 
هذه العمليات وهكذا مت حتديد 
طريق  عن  لل�صحب  مبلغ  اأق�صى 
با�صتخدام  الآلية  املوزعات 
بطاقة التوفري ب 20.000 دينار 

يف الأ�صبوع.
البنكية  للبطاقات  وبالن�صبة 
فقد  الكال�صيكية  امل�صرتكة 
دينار  ب50.000  �صقفها  حدد 
لل�صحب  بالن�صبة  الأ�صبوع  يف 
الآلية  املوزعات  طريق  عن 
الأ�صبوع  وب 100.000 دينار يف 
وبالن�صبة  للدفع.  بالن�صبة 
امل�صرتكة  البنكية  للبطاقة 

»الذهبية« فقد ُحددت الأ�صقف 
الأ�صبوع  يف  دينار   80.000 ب 
املوزعات  من  لل�صحب  بالن�صبة 
يف  دينار  و150.000  الآلية 

الأ�صبوع عند الدفع.
يُطمئن  ال�صياق  هذا  ويف 
للتوفري  الوطني  ال�صندوق 
املواطنني  بنك   - والحتياط 
ال�صيولة,  وفرة  بخ�صو�س 
الآلية  املوزعات  اأن  اإىل  م�صريا 
تزويدها  يتم  الآلية  وال�صبابيك 
ب�صفة منتظمة واأن هناك عمال 
�صريها  ح�صن  على  ي�صهرون 
»فور  انه  اأي�صا  البنك  ويُذكر 
ال�صحية  الأزمة  هذه  بداية 
كوفيد-19  مكافحة  اإطار  ويف 
اإىل  ترمي  اإجراءات  اتخاذ  مت 

وامل�صتخدمني  الزبائن  حماية 
على م�صتوى الوكالت«.

ال�صندوق   « اأن  اإىل  البيان  اأكد  و 
والحتياط  للتوفري  الوطني 
بخ�صو�س  يُطمئن  واإذ  بنك   -
والدفع  ال�صحب  عمليات  توفر 
ويدعوهم  للزبائن  نداءه  يجدد 
بطاقات  ا�صتعمال  تف�صيل  اإىل 
على  امل�صرتكة  البنكية  ال�صحب 
للنقود  الآلية  املوزعات  م�صتوى 
نهائي  طريق  عن  الدفع  وكذا 
ذات  اللكرتوين«واأ�صاف  الدفع 
امل�صدر ان »البنك لن يذخر اأي 
الإجراءات  كل  و�صيتخذ  جهد 
ا�صتمرار  ل�صمان  ال�رشورية 
الفرتة  هذه  خالل  خدماته 

ال�صعبة التي مير بها بلدنا«. 

للت�شامن مع جهود مواجهة كورونا

زروال يتربع ب�سهر من معا�سه 

الأ�صبق  اجلمهورية  رئي�س  قرر 
ب�صهر  التربع  زروال  اليمني 
للم�صاهمة  تقاعده  معا�س  من 
الرامية  الوطنية  اجلهود  يف 
ملكافحة وباء كورونا واحلد من 
اآثاره على املواطنني, ح�صب ما 

نقله اأم�س اأحد اأقاربه
الرئي�س  عائلة  مقرب  اأو�صح  و 
الذي  زروال  ال�صابق  اليمني 
اجلمهورية  رئي�س  من�صب  تقلد 
1999, اأنه  و   1995 �صنتي  بني 
اللتفاتة  هذه  خالل  من  اأراد 

دعمه  تقدمي  الرمزية, 
تبذلها  التي  للجهود  وم�صاندته 
هذا  مكافحة  اأجل  من  الدولة 
كل  املنا�صبة  بهذه  الوباء ودعا 
القواعد  احرتام  اإىل  املواطنني 
اتخذتها  التي  والإجراءات 
اأجل  من  العمومية  ال�صلطات 
الفريو�س  هذا  على  الق�صاء 
القاتل. لالإ�صارة فقد قرر رئي�س 
احلكومة  واأع�صاء  اجلمهورية 
اأجرتهم  من  ب�صهر  التربع 
الق�صاء  جهود  يف  للم�صاهمة 
الذي  كورونا  وباء فريو�س  على 
غرار  على  اجلزائر  ي�رشب 

العديد من الدول .
باية ع 

اإجالء 1635 رعية تركي عالق باجلزائر
ك�صف  م�صاعد وزير اخلارجية 
كريان  �صليم  ياووز  الرتكية, 
الأحد عن  اإجالء 1635 مواطنا 
تركيا كانوا عالقني يف اجلزائر, 
ب�صبب توقف الرحالت اجلوية 
املتخذة  التدابري  اإطار  يف 
وعرب  كورونا.  وباء  �صد 
م�صوؤول اخلارجية برتكيا بهذه 
املنا�صبة عن �صكره للم�صوؤولني 

�صاهموا  الذين  اجلزائريني 
ومن  العملية  هذه  تنظيم  يف 
الرعايا  اإخ�صاع  املقرر 
اإجالوؤهم  مت  الذين  الأتراك 
ال�صحي  للحجر  اجلزائر,  من 

ملدة 14 يوما.
املجيد  عبد  الرئي�س  وكانت 
مكاملة  خالل  اتفق  قد  تبون 
الرتكي  نظريه  مع  هاتفية 

على  اأردوغان  الطيب  رجب 
الرعايا  اإجالء  يف  ال�رشوع 
البلدين  كال  يف  العالقني 
الالزمة  الت�صهيالت  وتقدمي 
البلدين  �صلطات  طرف  من 
تن�صيق  موا�صلة  �رشورة  مع 
الوباء  هذا  ملكافحة  اجلهود 

امل�صتجد العاملي.
باية ع 

خوفا من انت�شار كورونا

�سكان توغزة بالبويرة يغلقون قريتهم
قام اأم�س �صكان قرية توغزة 
ببلدية ال�رشفة اأق�صى �رشق 
منافذ  بغلق  البويرة  ولية 
تعزيزالجراءات  قريتهم 
املتخذة  ال�صحي  احلجر 
ملنع انت�صار فريو�س كورونا 
اخلطوة  هذه  وجاءت   ,
عديدة  حالت  ظهور  بعد 
تابعة  جماورة  مبناطق 
لولية بجاية ولتفادي انتقال 

ال�صباب  نظم  حيث  العدوى 
اأنف�صهم يف جلان تتكفل بكل 
ان�صغالت ال�صكان على جلب 
املواد  وخمتلف  ال�صميد 
ب�صكل  وتوزيعهم  الغذائية 
دون  املنازل  على  منظم 
وجتمعات  طوابري  ت�صكيل 
ن�صاهده  ما  خالف  على 
الأخرى  املناطق  بع�س  يف 
لك�رش  �صكانها  ي�صطر  التي 

عن  بحثا  املنزيل  احلجر 
وت�صكيل  الغذائية  املواد 
املحالت  اأمام  الطوابري 
مكرتثني  غري  واملخابز 
بهم  املحدق  باخلطر 
,ويف  الظروف  هذه  و�صط 
اي  املنظمون  منع  ال�صياق 
�صوى  القرية  ودخول  خروج 

لل�رشورة الق�صوى .
اأح�شن مرزق
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حاوره حممد الأمني

.     كيف ترون من موقعكم 
كباحث خطاب الدولة يف الأزمة 

على ال�شعيد الت�شايل ؟

الذي  ال�صحفي  اللقاء  هذا  بداية  يف   .
 « »الو�صط  بجريدة  �صيفا  فيه  اأنزل 
هذه  على  لكم  اجلزيل  بال�صكر  اأتقدم 
واإجابة  املتميزة  الإعالمية  اللتفاتة 
الدولة  خطاب  فان  الهام  �صوؤالكم  على 
يف الأزمة اخلطرية التي ت�صهدها البالد 
»الكورونا«  وعلى  فريو�س  بانت�صار 
خطابا  مازال  الت�صايل  ال�صعيد 
العديد من  وتفعيل يف  يحتاج ملراجعة 
فعلى  ت�صل  اأن  يجب  التي  م�صامينه 
امل�صتوى الر�صمي يجب اأن تنتبه الدولة 
باملواجهة  املكلفة  املوؤ�ص�صات  عرب 
بان  الغالب حمدودة ومعروفة  وهي يف 
الأزمة  الذي يدير  الفاعل  ها يف موقع 
ويعالج تفا�صيل تطويراتها باإ�صرتاجتية 
ممنهجة ل ت�صتدعي اخلطاب ال�صعبوي 
ل�صنوات  فيه  ال�صعب  اإغراق  مت  الذي 

غري  وت�صورات  وعود  باإطالق  طويلة 
احلالية  للظروف  تبعا  للتج�صيد  قابلة 
بخطاب  مطالبة  املوؤ�ص�صات  اأن  بل 
اأي�صا  يحيد  فعال  �صفاف  ات�صايل 
الإ�صاعة املنت�رشة عرب مواقع التوا�صل 
املوؤ�ص�صات  يجعل  ول  الجتماعي 
الر�صمية حبي�صة الأرقام واحل�صيلة التي 
تعر�س دون اأن يكون هناك خطاب اآخر 
على  الدولة  قدرة  يوؤكد  هام  ا�صتباقي 
الحتمالت  كل  واإدارة  ال�صت�رشاف 
وبقدرات  ممركزة  غري  ت�صيري  بروؤية 
حركة  ا�صتيعاب  على  قادرة  فائقة 
املجتمعية  والفعاليات  اجلماعات 
واخلريي  التوعوي  العمل  يف  الن�صطة 
الإعالم  و�صائل  اأن  واعتقد  والتعبوي 
اإ�صرتاجتية  يف  تنخرط  اأن  ميكنها 
الأزمة  هذه  يف  للدولة  فعال  خطاب 
نختزل  اأن  ميكن  ل  اإذ  متوقعة  الغري 
, اخلدمات  »الغذاء  الدولة يف موا�صيع 
, الرواتب ال�صهرية ..« وهي اكرب بكثري 
ميكن  الذي  املحدود  التفكري  هذا  من 

تاأطريه يف برامج عمل لقطاعات .

.     ماذا تق�شدون بال�شعبوية 
التي طالت ت�شيري الأزمة  ؟

.�صوؤال هام للغاية و�صاكون فيه مبا�رشا 
الت�صال  يف  كباحث  انا  و�رشيحا 
خمتلف  يف  ين�رش  ملا  ومتابع  والإعالم 
الجتماعي  التوا�صل  ومن�صات  منابر 
ت�صوير  يتم  اأن  الإطالق  على  اقبل  ل 
على  يت�صاجرون  وكاأنهم  اجلزائريني 
للعيان  ظاهر  فديو  وهذا   « »ال�صميد 
التوا�صل  تداوله موؤخرا يف من�صات  مت 
الفديو  هذا  �رشر  كان  اإذ  الجتماعي 
الأزمة  لإدارة  العام  الن�صق  �صورة  على 
باأبعادها املعروفة خطريا و�صور للراأي 
وجماعة  اأزمة  يف  البالد  وكان  العام 
نر  اأن  التو�صيف كما  واأعتذر على هذا 
وهم  ل�صورهم  امل�صوؤولني  من  الكثري 
من  اأراه  الت�صامن  قوافل  يف  جمتمعني 
مميعا  �صلوكا  والعلمية  املهنية  الناحية 
وتظهر  تخاطب  الدولة  اأن  يزن  ل 
مبقدار ويجب اأن ل يتم ت�صيي�س الأزمة 
يريدون  من  بع�س  قبل  من  احلالية 
واملهم  املواطنني  اظهر  على  التموقع 

التي ت�رشرت  للعائالت  بالن�صبة  خا�صة 
كما  مالية  مداخيل  وفقدت  الأزمة  من 
قد  والت�صيري  الطرح  يف  ال�صعبوية  اأن 
اأن  فنجد  الإعالمي  الأداء  حتى  تطال 
كثري  ركز  قد  اأعمم  اأن  ودون  الإعالم 
على حركة الإيقاع الر�صمي وهي حركة 
موؤطرة ملوؤ�ص�صات الدولة يجب اأن ت�صل 
بنظام  هذا  يكون  ل  لكن  العام  للراأي 
وكاأنها  املوؤ�ص�صات  ي�صور  فيه  مبالغ 
مب�صوؤولية  تدار  اأزمة  اإدارة  يف  وحدها 

جمتمع وح�س عايل للمجتمع املدين .

.     ماذا عن دور الكفاءات يف 
هذه الظروف ال�شعبة ؟

.يجب النتباه اإىل م�صالة جوهرية وهي 
والدولة  موجودة  الوطنية  الكفاءات  اأن 
وال�صتثمار  التن�صيف  يف  كثريا  تاأخرت 
منها  خا�صة  الوطن  كفاءات  يف 
الأكادميية والعلمية واملهنية فاجلامعة 
من  ممنهجة  ولزالت  اإ�صاءة  واجهت 
الدولة  موؤ�ص�صات  ميع  �صابق  نظام 
واف�صد احلياة املوؤ�ص�صاتية ومت تهمي�س 
اأ�صاتذة اجلامعات وهم عماد املجتمع 

اأن  واملعرفة ومن اأهم درو�س الكورونا 
اليوم  يبدعون  واأ�صاتذة  اأطباء  للدولة 
اأزمة  معاجلة  يف  اخت�صا�صه  يف  كل 
يجب  لذا  النا�س  حياة  تهدد  خطرية 
ونحن  للبالد  العليا  ال�صلطات  على 
احلراك  عززه  م�صار  يف  نثق  كباحثني 
ال�صعبي اإعادة اإعطاء لالأ�صتاذ اجلامعي 
موؤ�ص�صات  ويف  املجتمع  يف  مكانته 
الدولة وال�صتثمار يف الكفاءات النزيهة 
الغيورة على خدمة هذا الوطن وال�صعب 
الذي  الف�صاد  من  كثريا  ت�رشر  الذي 
�رشقة  اإىل  لن�صل  البالد  خريات  طال 
قبل  من  اإرجاعه  وعدم  العام  املال 
املتورطني يف ق�صايا الف�صاد والهاربني 
ولذا فان م�صار  العدالة  ك�صفتهم  الذين 
الدولة اجلديد ل ميكن اأن يتم بنائه اإل 
تبني  التي  العلمية  الوطن  كفاءات  على 
موؤ�ص�صات الدولة مبهينة ومب�صار علمي 
علمائها  بيد  الأوطان  م�صتقبل  اأن  يزن 

و�صا�صة يزنون املراتب .
.     كيف ترى دور الإعالم 

مبخاطر  املواطنني  تعبئة  يف 
الو�شع ؟

الأزمات  ت�صيري  هام يف  دور  لالإعالم   .
م�رشوط  الفعال  الدور  هذا  اأن  غري 
الإعالمي  الن�صاط  يوؤطر  من  بكفاءة 
الدولة  موؤ�ص�صات  يف  الت�صايل  وحتى 
الإقناع  ا�صرتاجتيات  ميار�س  ومن 
ملا  وبالن�صبة  اجلماهريية  والتعبئة 
مالحظات  على  بناءا  �صخ�صيا  اأراه 
خاليا  عرب  احلالية  املمار�صات  فان 
النتائج  حتقق  اأن  ميكن  ل  الأزمة 
غياب  منها  كثرية  لعتبارات  املرجوة 
ونق�س  امل�صري  الفريق  بني  الن�صجام 
الت�صالية  الإدارة  مهارات  يف  وا�صح 
ثقافة  تتجاوز  التي  الفعالة  والإعالمية 
قادر  اإيقاع  بناءا  اإىل  الظريف  التكليف 
لو�صائل  بالن�صبة  اأما  ال�صتقطاب  على 
العمل  اأن  �رشاحة  فاعتقد  الإعالم 
الذي ينجز يف قنوات الإعالم العمومي 
مازال يحتاج لتفعيل رغم انه جيد مهنيا 
وبالن�صبة للقطاع اخلا�س فمازال منط 
اإل  يت�صع  ول  و�صيق  حمدود  املعاجلة 
يف مواد اإعالمية معينة وهي قليلة من 

حيث الكم .

يف حوار �شحفي خ�س به يومية »الو�شط » دعا الأ�شتاذ اجلامعي والباحث يف علوم الت�شال والإعالم الدكتور العربي بوعمامة اإىل جتاوز ما �شماه ثقافة ت�شيي�س »الأزمة 
ال�شحية » اخلطرية التي ت�شهدها البالد على غرار باقي دول العامل والجتاه اإىل مراجعة برامج العمل احلكومي واملوؤ�ش�شاتي يف ت�شيري الأزمات بالعتماد على الطرح العلمي 
وتاأطري الكفاءات املتخ�ش�شة دون اإغراق الراأي العام يف �شعبوية الطرح الذي تغذيه بع�س مواقع التوا�شل الجتماعي واأ�شار الباحث والأكادميي اإىل اأن خمابر اجلامعات التي 
يت�شاءل الكثري عن دورها يف مواجهة الوباء الفتاك >فريو�س الكورونا » موجودة ولكن مل حتظى ل�شنوات مرت باأي اهتمام وظروف ن�شاط قطاع وا�شع من الباحثني �شعبة اإذ 

تفتقر املخابر ملقرات وجتهيزات عمل وهذا و�شع معلوم وبخ�شو�س تدابري املعاجلة لالزمة ال�شحية خارج الأداء الطبي والتقني والفني حذر الباحث والأكادميي من اأي خطاب 
يف و�شائل الإعالم ين�شر حالت و�شلوكات غري مفهومة كتهويل النا�س بان املواد الغذائية قليلة ...اخلدمات ترتاجع ..ال�شيولة املالية غري متاحة ...م�شريا اأن هذه الر�شائل 

غري م�شجعة على الإطالق على التعبئة ال�شاملة وتدعو اإىل و�شع الدولة وكاأنها عاجزة عن ال�شبط والتاأطري وهذا قد يخدم اأطرافا معادية يف الداخل واخلارج .

للدولة خطاب يف ت�سيري الأزمات 
وت�سيي�س الو�سع غري مقبول

.    هناك خطاب تخويف ي�شتهدف قدرة املواطن ال�شرائية 
.    "الع�شابة "اأ�شاءت للكفاءات ب�شيا�شات اأ�شرت باجلامعة 

.    "الكورونا " ق�شية تعبئة ومو�شوع خمت�شني ول داعي للتمييع 

على هام�س الأزمة
ل ميكن اأن يدرك اخلطر الفريو�صي الكبري 
الذي يهدد العامل اليوم األ من اطلع على 
م�صاهد املر�صى و�صور الدفن يف ا�صبانيا 
ال�صني,وعندما  يف  وقبلهما  وايطاليا 
القت�صادية  القوة  اأمريكا  معاناة  نالحظ 
هجوم  تداعيات  من  تعاين  ,كيف  الأوىل 
اأننا  فعجال  كورونا,�صندرك  فريو�س 
هبات  جديدة,توا�صل  وطنية  هبة  نحتاج 

�صعبية كثرية,عرفها التاريخ اجلزائري.
الثعالبي:«اإن  الرحمان  عبد  ال�صيخ  يقول 
يدوم  ول  عجب  اأحوالها  يف  اجلزائر 
بها  ع�رش  حل  وما  مكروه,  بها  للنا�س 
الرحمان  من  وي�رش  اإل  مت�صع  �صاق  اأو 
يتلوه«. و�صاأجعل من هذه ال�صطور �رشخة 
مفدي  لوطن  ميكن  وطني,فال  لأبناء 
وال�صهداء  القادر  عبد  والأمري  زكريا 
نريد  كورونا,لكن  اأمام  �صي�صقط  اأن 
الوطنية,و  الروح  واأفعال,توؤكد  ممار�صات 
الحتاد والتالحم,ملواجهة حلظة الذروة 

الوباء.
م�صاجدنا,رغم  من  وطني...نريد  اأبناء 
باأهمية  التوعية  يف  الإ�صهام  غلقها, 
املنزيل,بتخ�صي�س  ال�صحي  احلجر 
مبكربات  خمت�رشة  لدرو�س  اأوقات 
املنازل,لتبليغ  و  ال�صوارع  ال�صوت,نحو 
للدخول  النا�س  ودعوة  الوقائية  اجلوانب 
اأ�صاتذة  التوعية  غي  للمنازل,وي�صارك 
اللغة والأدب والجتماع والأطباء والعلوم 
ال�رشعية....و كل من ميلك اأدوات الإقناع 
املنزل  خارج  مازال  من  والتاأثري,لدفع 
للدخول,وهذا بدل غلق امل�صاجد فقط.

نقرتح جتهيز القاعات املتعددة الريا�صات 
بالأ�رشة  اآت من خطر,وتزويدها  ملا هو 
الوقائية,وكذلك  الطبية  وبالو�صائل 
,الكربى  القدم  كرة  مالعب  مع  الأمر 
القريبة  املدار�س  اختيار  واجلوارية,و 

امل�صبق  ,لتح�صريها  امل�صت�صفيات  من 
لكل طارئ...

اأبناء وطني...نريد ا�صتمرار امل�صاهمات
عرفها  التي  الجتماعية  الت�صامنية   
مع  هذا  ال�صعبي,كل  ال�صلمي  احلراك 
ح�صور و�صائل الردع وقوانني العقاب,لأن 
اخلطر  م�صدر  هي  املواطنني  جتمعات 
الفريو�صي املتنقل, و اإذا مل ينفع خطاب 
حماية  الالزم  والتوعية,فمن  التح�صي�س 
املجتمع بوا�صطة قوة الردع,والع�صا ملن 
يف  الدول  من  الكثري  �صارت  وقد  ع�صى, 
الأمنية,من  الأجهزة  الطريق,عرب  هذه 

خالل العقوبات والغرامات و ال�صجن.
اأ�صحاب  و�صجن  معاقبة  ون�صاند 
تدعو  التي  الجتماعي  التوا�صل  مواقع 
ال�صحي,لأنها  احلجر  وخرق  للتجمهر 
الأخبار  تدعو لالنتحار اجلماعي,وتن�رش 

املغلوطة وتهدد ال�صلم املجتمعي...
ي�صاهم  من  كل  وطني...لن�صكر  اأبناء 
وباء  ملواجهة  الوطني  املجهود  يف 
والأمني  الطبي  ال�صلك  كورونا,من 
والإعالم,وكذلك  املدنية  واحلماية 
وطنية  وقفات  املدين,وننتظر  املجتمع 
اأبواب  للوطن,وتفتح  الأمل  واعية,متنح 
التفاوؤل والأمل ,لتوا�صل اجلزائر وهجها 
و  البعيد  املا�صي  يف  كتبته  العلمي,وقد 
القريب, اأبناء وطني....لقد ك�صف كورونا 
�صارعوا  الذين  املجرمني  من  الكثري 
غيها,ونهبوا  وامل�صاربة  ال�صلع  لحتكار 
ال�صميد واملواد الغذائية وو�صائل التطهري 
ال�صعب,وخانوا  دماء  والتعقيم,وم�صوا 
اأزمة  حلظة  الدولة,يف  و  املجتمع 
اهلل  ويجعل  �صيئا  نكره  اأن  حرجة,وع�صى 
فيه خريا كثريا.لتعرف اجلزائر املخل�س 

واخلائن يف زمن كورونا.
د،وليد بوعديلة/�شكيكدة

للموؤ�ش�شات وا�شتثناء ب�شبب كورونا

متديد اآجال دفع �سرائب الت�سريح ال�سهري والف�سلي وال�سنوي 
اأعلنت املديرية العامة لل�رشائب, يف بيان 
لها, اأم�س, عن متديد اآجال اإيداع الت�رشيح 
ال�صهري, املتعلق بدفع ال�رشائب, ل�صهري 
الف�صلي  الت�رشيح  وكذا  ومار�س,  فيفري, 
اإىل غاية يوم 20 ماي املقبل, يف حني اآخر 
حدد   , للنتائج  ال�صنوي  الت�رشيح  اأجال 
الأزمة  نتيجة  املقبل,  جوان   30 بتاريخ 
ال�صحية التي متر بها البالد, ب�صبب تف�صي 

فريو�س كورونا.
حيث اأفادت م�صالح ال�رشائب, يف بيانها, 
اأن املكلفني بال�رشيبة يتعني عليهم اإيداع 
الت�رشيحات الثالث, بحلول تاريخ 20 ماي 

اأما  بها,  املتعلقة  احلقوق  ودفع  املقبل, 
التابعني  فيما يتعلق باملكلفني بال�رشيبة, 
فيوا�صلون  املوؤ�ص�صات,  كربيات  ملديرية 
ودفع  ال�صهرية,  ت�رشيحاتهم  اإيداع 

ال�رشائب والر�صوم امل�صتحقة اإلكرتونيا.
بالن�صبة  اأنه  البيان,  ذات  اأو�صح  حني  يف 
باملكلفني  اخلا�س,  الف�صلي  للت�رشيح 
اجلزافية  لل�رشيبة  اخلا�صعني  بال�رشيبة 
اإيداع  اآجال  متديد  مت  فقد  الوحيدة, 
الدخل  على  لل�رشيبة  الف�صلي,  الت�رشيح 
فيفري  جانفي,  اأ�صهر  لأجور  الإجمايل, 

ومار�س, اإىل غاية يوم 20 ماي 2020.

يتعلق  فيما  اأنه  امل�صدر,  نف�س  واأف�صح 
)امليزانية  للنتائج  ال�صنوي  بالت�رشيح 
متديد  مت  فقد  وامللحقات(,  ال�صنوية 
اأما   ,2020 جوان   30 تاريخ  اإىل  الدفع 
بالن�صبة لل�رشكات التابعة ملديرية كربيات 
املوؤ�ص�صات, ف�صيمدد اأجل اإيداع الت�رشيح 

ال�صنوي, للنتائج اإىل غاية 31 ماي 2020.
اأن  اإىل  ال�رشائب,  م�صالح  اأكدت  كما 
ال�رشيبة,  من  املتبقي  الر�صيد  ت�صفية 
على الأرباح ال�رشكات, يدفع ابتداء من 20 
ال�صنوي  الت�رشيح  اإيداع  تاريخ  من  يوما, 
الق�صط  دفع  اآجال  مددت  فيما  للنتائج, 

الدخل  على  لل�رشيبة  الأول,  الوقتي 
الإجمايل ,وال�رشيبة على اأرباح ال�رشكات 
اإىل تاريخ 20 جوان 2020, م�صرية يف ذات 
بال�رشيبة,  للمكلفني  ميكن  اأنه  ال�صياق,  
�صعبة,  مالية  و�صعية  من  يعانون  الذين 
زمني,  جدول  من  ال�صتفادة  التما�س 
لت�صديد ديونهم اجلبائية, كما ميكن لهوؤلء 
التما�س تعديل جدولهم الزمني, اإذا كانوا 
يعانون من نق�س ال�صيولة, ولهذا فقد مت 
تعليق عملية فر�س ال�رشيبة على الأرباح 

غري املوزعة.
مرمي خمي�شة

وزارة ال�شناعة

�سيدال ب�سدد �سناعة دواء الكلوروكني
ال�صناعة  لوزارة  العام  الأمني  ك�صف 
اأم�س,  بو�صمة,  حممد  واملناجم, 
اإجراءات  اتخذ  ال�صناعة,  قطاع  اأن 
جائحة  ملواجهة  وميدانية,  عملية 
فريو�س كورونا, وهذا ل�صمان ت�صهيل 

وا�صتمرارية متوين املواطنني.

حلوله  خالل  بو�صمة,  اأكد  حيث 
اأن  الوطنية,  الإذاعة  على  �صيفا  
 GETEX العمومي  الن�صيج  جممع 
من  اأزيد  اأوىل,  مرحلة  يف  �صينتج 
مليوين كمامة �صهريا, بنوعية جيدة, 
�صيدال,  جممع  اأن  اإىل  بالإ�صافة 

با�رش الت�صالت مبوؤ�ص�صات اأجنبية, 
ق�صد  الكلوروكني,  اإنتاج  لل�رشوع يف 
تغطية احلاجيات الوطنية, من هذه 

املادة حمليا.
جممع  اأن  املتحدث,  ذات  واأف�صح 
على  اأي�صا,    DIVINDUS

امل�صت�صفيات  لتجهيز  ا�صتعداد 
والأ�رشة  اجلاهزة,  بال�صاليهات 
املجمعات  تدعيم  وكذا  الطبية, 
حاجيات  لتلبية  اإ�صافية  ب�صيولة 

ال�صوق.
مرمي خمي�شة

لفائدة الأق�شام النهائية

وزارة الرتبية تن�سر عناوين وروابط القنوات التعليمية 
الوطنية,  الرتبية  وزارة  ك�صفت 
تالميذ  اأن  لها,  بيان  يف  اأم�س, 
والثالثة  متو�صط  الرابعة  اأق�صام 
دعم  درو�س  �صيتلقون  ثانوي, 
للديوان  الرقمية,  الأر�صيات  عرب 
بعد.  عن  والتكوين  للتعليم  الوطني 
وح�صب بيان للوزارة, فاإنها �رشعت 
املدر�صي  الدعم  جهاز  تفعيل  يف 

اأم�س,  اأول  عرب النرتنت بداية من 
متو�صط  الرابعة  تالميذ  لفائدة 
ت�صجيل  اأن  م�صيفة  ثانوي,  والثالثة 
الدخول اإىل هذه الأر�صيات الرقمية, 
امل�صتخدم  ا�صم  با�صتعمال  يكون 
و�صل  يف  املدونان  ال�رشي  والرقم 
ا�صتالم ملف الت�صجيل, املوجود يف 
طلب  ا�صتمارة  من  ال�صفلي,  اجلزء 

امتحان  يف  اللكرتونية,  الت�صجيل 
�صهادة التعليم املتو�صط, اأو امتحان 
احلالة,  ح�صب  البكالوريا  �صهادة 
املوؤ�ص�صات  طرف  من  وامل�صلم 

التعليمية.
عناوين  اأن  البيان,  ذات  اأو�صح  كما 
�صتبث  التي  التعليمية,  القنوات 
تالميذ,  لفائدة  تعليمية  احل�ص�س 

املراحل  امل�صتويات  جميع 
اليوتوب,  عرب  الثالث,  التعليمية 
املوقع  على  موجودة  اأم�س,  ابتداء 
ذات  يف  م�صريا  للوزارة,  الر�صمي 
التعليمية  احل�ص�س  اأن  ال�صياق, 
ال�صنة  من  الثالث  الف�صل  �صتخ�س 

الدرا�صية 2020-2019.
مرمي خمي�شة
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اح�شن خال�ص   

احلراك  جنح  اجلزائر  يف 
يف  املا�ضي  العام  ال�ضعبي 
ك�ضف الزيف الذي كانت عليه 
ال�ضيا�ضي  النظام  �ضيا�ضات 
املجاالت  جميع  يف  القائم 
�ضار  فلم يكد يعرث على قطاع 
مي�ض�ضه  ومل  عادي  ب�ضكل 
الف�ضاد  يعرته  ومل  الزيف 
ال�ضيما  املنظم،  والتدمري 
للمجتمع.  احليوية  املجاالت 
وها هو كورونا ي�ضتكمل عملية 
ال�ضرب واحلفر يف واقعنا وك�ضف 
اأرقام  غطتها  التي  حقيقته 
تهريجية،  وخطابات  زائفة 
االأيام  تك�ضف  ومن يدري فقد 

القادمة املزيد.
وتعترب الرتبية اإحدى املجاالت 

جلاأنا  عندما  جندها  مل  التي 
كورونا.  الغازي  زمن  يف  اإليها 
الدرا�ضة  توقيف  اأ�ضاف  فقد 
التعليم ب�ضبب  اأطوار  يف جميع 
هموم  اإىل  اآخر  هما  الوباء 
يوؤكد  اإذ  اجلزائرية  املدر�ضة 
�ضعوبة  واالأ�ضاتذة  املعلمون 
ال�ضائعة  الدرو�س  ا�ضتدراك 
عن طريق اللجوء على التوا�ضل 
الدرو�س  بث  اأو  االإلكرتوين 
التلفزية  القنوات  طريق  عن 
الطالق  اإىل  بالنظر  العمومية، 
واملدر�ضة  التلميذ  بني  القائم 
الرتبوية  القيم  وغياب 
احلديث  دون  ال�رضورية 
اإال  االأولياء  قدرة  �ضعف  عن 
حتفيز  يف  النادر  القليل  يف 
اأبنائهم للدرا�ضة ال�ضيما �ضمن 
الظروف النف�ضية التي اأحدثها 

اأ�ضيفت  والتي  احلجر املنزيل 
للمنظومة  �ضامل  اإفال�س  اإىل 
�ضنوات  ح�ضيلة  هو  الرتبوية 
وغياب  الروؤية  انعدام  من 
مبدر�ضة  بالنهو�س  االإرادة 
تتجه  ومواطنية  حديثة  وطنية 
والربامج  املناهج  نحو تطوير 
ومنحه  التعليم  �ضلك  وتكوين 

دوره  الأداء  الالزم  االعتبار 
احل�ضاري.  ها نحن اليوم جنني 
ما زرعته التجاذبات ال�ضيا�ضية 
واالإيديولوجية وحرب املواقع 
التيارات  بني  واخلنادق 
املحافظة ذات التوجه العربي 
احلداثية  والتيارات  االإ�ضالمي 
التجاذبات  تلك  العلمانية، 

املدر�ضة  اأفقدت  التي 
بها  وحادت  احلقيقية  وجهتها 
وهي  االأ�ضا�ضية  مهمتها  عن 
والتكوينية  التعليمية  العملية 
والتكنولوجيات  املناهج  على 
االأوىل  بالدرجة  احلديثة 
تربية  اإر�ضاء  يف  وامل�ضاهمة 
وطنية تكون التلميذ على اأ�ض�س 
احلريات  واحرتام  املواطنة 
واللغوية  الثقافية  والتعددية 
لقد  املجتمع.  يف  والفكرية 
ا�ضتغرقنا �ضنوات عديدة ونحن 
التي  املدر�ضة  حول  نتجادل 
حول  النقا�س  ويحتدم  نريد 
مدى جناح وتعرث االإ�ضالحات 
التي مل نحدد يوما اأهدافها وال 
حمل  يكون  حتديدا  مالحمها 
الرتبوي  القطاع  اأهل  اإجماع 
لقد  برمته.  املجتمع  قبل 

الوقت  طوال  املدر�ضة  ظلت 
حقل جتارب اإذ مل ن�ضتقر على 
مواجهة  على  قادرة  مدر�ضة 
الذي  التحدي  مثل  التحديات 
�ضمعنا  وقد  اليوم  نواجهه 
ب�رضاحة  يقول  تبون  الرئي�س 
اأن ما يخيفه يف مواجهة اأزمة 
االإمكانات  قلة  لي�س  كورونا 
والو�ضائل وال �ضح االأموال اإمنا 
املجتمع  ان�ضباط  غياب  هو 
التي  ال�ضحية  التوجيهات  مع 
اأو�سى بها اأهل االخت�ضا�س. 
املدر�ضة  نك�ضة  تقف  مل 
يف  ف�ضلها  عند  اجلزائرية 
م�ضرتك  تربوي  وعي  ت�ضكيل 
الوطنية  امل�ضلحة  خدمة  يف 
املوارد  احليوية وهي حماية 
البلدان  لدى  الثمينة  الب�رضية 
لها  مكان  عن  تبحث  التي 

حتت ال�ضم�س �ضمن ترتيبات 
ما بعد االأزمة بل اأنتجت فردا 
للتوجيهات  يعري  ال  جزائريا 
فردا  اهتمام،  اأدنى  العلمية 
اأق�ضى ما اأدركه بذكائه اأنه ال 
يهمه اأن يهلك ب�ضبب فريو�س 
بقدر  االنت�ضار  �رضيع  فتاك 
جوعا  ميوت  ال  اأن  يهمه  ما 
مبادة  التزود  انقطاع  ب�ضبب 

ال�ضميد.
املدر�ضة  منتوج  هو  هذا 
اإىل  تلفظ  التي  اجلزائرية 
عدد  ثلثي  �ضنويا  ال�ضارع 
الذين  املتمدر�ضني  التالميذ 
واالأزقة  ال�ضوارع  تتلقفهم 
وخمتلف  املخدرات  وتلتهم 
من  يرجى  خري  فال  االآفات 
يف  ثمراتها  جند  مل  مدر�ضة 

مواجهة الغازي اجلديد.

كورونا مل جتدنا يف املدر�سة
لنت�شور اأن فريو�ص كورونا قد اأنذر بقدومه اأ�شهرا قبل هذا ومل يحل علينا وكاأنه ذلك القائد رفيع امل�شتوى الذي تفقد 

رعيته على الأر�ص على حني غفلة منها ودون �شابق اإنذار لتعد له العدة لتجيب عن م�شاءلته حول ح�شيلة كل بلد يف 
جميع جمالت احلياة. ولأنه ل يوجد قوم على الكرة الأر�شية كامل الأو�شاف وم�شتويف جميع �شروط احلياة املثالية فقد 
وجد الب�شر اأنف�شهم ي�شتقبلون يوم احل�شاب قبل اأوانه وقد اأتاهم بغتة ليك�شف عوراتهم وي�شرب �شعفهم ويحطم كربياءهم 

ويعيد النظر يف منظوماتهم الرتبوية وال�شحية والقت�شادية التي ا�شتغرقوا قرونا يف بنائها.

اأبانت عن ف�شل املنظومة الرتبوية
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مما قاله توما�س هوبز يف القرن ال�شابع ع�شر : ) وحياة النا�س يف احلالة الطبيعية ، انعزالية و فقرية و كريهة و وح�شية و ق�شرية( ، 
اإن ال�شورة التي ر�شمها هوبز ، تعك�س البيئة الأوىل للإن�شان و التي يرتدى لها اليوم بوا�شطة اأوبئة و جراثيم و فريو�شات ل طبيعية 

و دون تروي ردده الرئي�س الأمريكي ال�شابق جورج دبليو بو�س �شنة 2002 بقوله : قد نبقى وحيدين يف مرحلة ما ، ل باأ�س يف ذلك 
بالن�شبة يل . اإننا اأمريكا .

ال�شني و اأمريكا ..

اخرتاقات الف�ساء و تناو�سات  املحيط الهادئ

الوليد فرج

اجتها  املنحى  هذا  يف 
 ، الأبي�ض  البيت  �صقور 
فر�صتها  اإذا  العزلة  اإن 
اخلارجية  ال�صيا�صة 
عندئذ   ، لأمريكا 
العامل  حتكم  اأن  عليها 
ما  ذلك  يف  فانتهجت   .
متديد  ب�صيا�صة  ي�صمى 
ما  اأو   ، اأمريكا  حدود 
مناطق  باأمركة  يعرف 
ت�صكل  التي   ، الأعداء 
خطرا على اأمنها القومي 
. و هذا ما اجتمعت عليه 

ال�صقور  كل  اأراء 
ففران�صي�ض   ،
�ض  غو ا فر
رئي�ض  تاون�صند 
ت  ا ر �صتخبا ا
ال�صواحل  خفر 
كل  كان  )اإذا   :
هو  تفعله  ما 
انتظار اأن تاأتي 

ل  فاإنك   ، ال�صفن  اإليك 
ينبغي  كما  بعملك  تقوم 
حدود  تدفع  اأن  عليك   ،

اإىل اخلارج( .
 ،  11/9 تفجريات  بعد 
احلرب  ي�صمى  ما  بداأت 
احلرب  اأو  الوقائية 
بتطبيق   ، الإرهاب  على 
حدود  متديد  �صيا�صة 
اأكذوبة  حتت   ، اأمريكا 
و  الدميقراطية  ن�رش 
حماربة التطرف ، حتت 
ي�صطلح  اأ�صبح  ما  راية 

الأمريكي  ال�صالم  عليه 
. الذي يفر�ض اإل بالرد 
باخلوف  اخلوف  على 
 ، الحتيال  و  القوة  و 
باقتحام م�رشح الإرهاب 
، من خالل توقيع الرعب 
تفاديا   ، وجدانهم  يف 
 : قال  لنظرة هوبز حني 
يف عامل اخلوف و انعدام 
الأمن ي�صتطيع ال�صعيف 

اأن يقتل القوي .
حروب  تاريخ  يعك�ض 
ي�صميه  ما   ، اأمريكا 
العقل(  )مكر  هيغل 
ت�صنع  الغالب  ففي   ،

 ، لتحاربهم   ، اأعداءها 
فالعراق مل ت�صتد �صوكته 
من  بدعم  اإل  الع�صكرية 
الإطاحة  بهدف  اأمريكا 
بحكم املاليل ، واأمريكا 
الأول  الداعم  هي 
للمجاهدين �صد الحتاد 
ال�صوفيتي يف اأفغان�صتان 
لتولد   ، الثمانينات  يف 
طالبان  حركة  منهم 

اأر�ض القاعدة .
الهزمية النكراء لأمريكا 
الفيتنام  يد  على 

متنعها  مل   ، ال�صمالية 
�رشيكا  اليوم  ت�صبح  بان 
وباك�صتان   ، جتاريا 
يف  ا�صرتاتيجي  حليف 
دولة  انها  رغم  املنطقة 
نووية و قد تكون م�صدر 
الدمار  لأ�صلحة  مرجح 
ال�صامل لالإرهابيني اكرث 

من العراق .
قراءة  اليوم  الواجب  من 
التاريخ ب�صك دميقراطي 
، و الرجوع للوقوف على 
الإقدام  قبل   ، مهاونه 
بال  كبرية  خطوات  على 
حتفظ . بعيدا عن �صلف 
ء  �صتعال ل ا
الذي   ، الدويل 
حمق امريكا يف 
 ، مواطن  عدة 
فالنهج املتبع يف 
ال�صالم  و  احلرب 
ال�صواء  على 
يت�صف  ان  يجب 
لن   ، بالتوا�صع 
نف�صه  ميحق  املتعايل 

على الدوام.
الأمن  خرباء  اأجمع 
التحالف  اأن   ، الدويل 
يف   ، الياباين  الأمريكي 
و املحيط  اآ�صيا  منطقة 
الهادئ املبني على ثالثة 
جمالت للفهم امل�صرتك 
اخلارجي  )الف�صاء 
اللكرتوين  الف�صاء   .
و  البحر(  جمالت   .
قوية  دوافع  بتوفر 
التن�صيق  جهود  لتكثيف 

الدفاعات  حت�صني  و   .
و تعزيز الردع يف الوقت 
احلايل ، ا�صتباقا لل�صني 
التي ت�صعى لتغيري الو�صع 

ل�صاحلها .
ال�صنوات  يف  نالحظ 

ارتفاعا   ، الأخرية 
ملظاهر  خميفا 
ي�صمى  ما  ا�صتخدام 
النزاع  تكتيكات 
تبقى  التي   ، البارد 
رد  م�صتوى  دون 
و   ، م�صلح  فعل 

اإ�صرتاتيجية  تعترب 
و  ال�صيا�صية  ال�صني 
و  الإقليمية  الع�صكرية 
ال�صاأن  هذا  يف  وا�صحة 
بتحويل  ت�صعى  فهي   ،
الإقليمي  القوى  توازن 
و  وتقوي�ض   ، ل�صاحلها 
اإ�صعاف م�صداقية الردع 
املج�صد   ، الأمريكي 
حماية  وعود  عرب 
كوريا  )اليابان.  حلفائها 

اجلنوبية. ا�صرتاليا( .
مظهر  كاأول  نالحظ 
�صيا�صة  يج�صد  �صيني 
املنطقة  يف  ال�صني 
ت�صميهم  مبا  ا�صتعانتها 
ال�صغار(  الزرق  )الرجال 
هيئة  يف  املتخفني 
بينما  جتاريني  �صيادين 
ملي�صيات  حقيقتهم 
بحرية اإقليمية منظمة ، 
ت�صعى اإىل حتقيق حقوق 

ال�صني  تدعيها  اإقليمية 
اإىل جزر �صيناكاكو .

احلروب  نالحظ  كما 
ي�صنها  التي  ال�صيبريانية 
املحارب ال�صيني ، �صد 
بكني  خ�صوم  موؤ�ص�صات 

كرد  تكون  الغالب  يف 
الأمريكي  التمدد  على 
اأوجه  احد  تعترب  التي   ،
النزاع البارد ، مل تلحقه 
و  باخل�صوم  �رشر  من 
عند   ، املناف�صة  الدول 
ال�صتيالء على امللكيات 
تعطيل  اأو  الفكرية 
اإ�صرتاتيجية  برجميات 
على  احل�صول  و   ،
ا�صتخباراتية  معلومات 
الخرتاق  خالل  من   ،
الإلكرتوين ، و الهجمات 
ال�رشية و التي يف الغالب 
التنبيه  اإىل  تهدف  تكون 
القوة  ا�صتعرا�ض  و 
الع�صكرية الناعمة داخل 
اجلي�ض ال�صيني الذي ما 
اأ�صلحته  ا�صتعرا�ض  فتئ 
لالأقمار  امل�صادة 
ال�صناعية التي قد تعقد 

ال�صتخبار  عمليات  من 
ال�صتطالع  و  واملراقبة 
تعتمد  التي  الأمريكية 
اخلارجي  الف�صاء  على 
، و قد تاأتي على اأنظمة 
حتديد  و  املالحة 

التي  التوقيت  و  املواقع 
اأي  ركائز  اأحد  تعترب 

عملية ردعية .
حجر  اليابان  تعترب 
للتواجد  الزاوية 
و  باملنطقة  الأمريكي 
ال�صرتاتيجي  حليفها 
و  ل�صرتاك   ، الأول 
بينهما،  امل�صالح  توافق 
املناف�ض  هي  فال�صني 
الأول  ال�رش�ض  التجاري 
لأمريكا ومع ا�صتمرارها 
بحقوق  باملطالبة 
بع�ض  على  اإقليمية 
جزيرة  خا�صة  اجلزر 
من  جعلت   ، �صيناكاكو 
الأوىل  الدولة  اليابان 
الو�صع  يف  املواجهة  يف 
منطقة  يف    ، الراهن 
الهادئ  املحيط  و  اآ�صيا 

.

يف اأفريل 2015 اأ�صدرت 
املتحدة  الوليات 
اليابان  و  الأمريكية 
جمموعة  ت�صمن  قرارا 
مبادئ توجيهية ت�صمنت 
للت�صدي  التحالف 
لأي  امل�صرتك 
ردعية  قيمة 
 . املنطقة  يف 
التعاون  وتو�صيع 
ي  لع�صكر ا
وتعزيزه و تركيزه 
على  خا�صة 
اللكرتوين  الف�صاء 
تنفيذا  اخلارجي 
اخلرباء  لتو�صيات 
واليابانيون  الأمريكان 
التحديات  بينت  التي   ،
التحالف  يوجهها  التي 
لإ�صرتاتيجية  ت�صديه  يف 
البارد  نزاعه  يف  ال�صني 
قول  يف  يتخل�ض  الذي 
�صي  ال�صيني  الرئي�ض 
اأوقات  اأن  بينغ  جينغ 
فر�صة  ت�صكل  الأزمات 
حقيقية لتعزيز امل�صلحة 

الوطنية .
الآن  متفائل  اكرب  ولعل 
غري  بتطورات  ينذر    ،
ما   ، العواقب  حممودة 
التدافع  اأطراف  اأ�رش 
على  اأقطابه  و  الدويل 
تكون  قد  التي  املنابذة 
خلف  مما  اأكرب  نتائجها 

فريو�ض كورونا.

يف هذا املنحى اجتها �شقور البيت الأبي�س ، اإن 
العزلة اإذا فر�شتها ال�شيا�شة اخلارجية لأمريكا ، 
عندئذ عليها اأن حتكم العامل . فانتهجت يف ذلك 

ما ي�شمى ب�شيا�شة متديد حدود اأمريكا ، اأو ما 
يعرف باأمركة مناطق الأعداء

ولعل اكرب متفائل الآن ،  ينذر 
بتطورات غري حممودة العواقب 
، ما اأ�شر اأطراف التدافع الدويل 

و اأقطابه على املنابذة التي قد 
تكون نتائجها اأكرب مما خلف 

فريو�س كورونا.
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�شالح عو�ض

الكبري  الإمياين  احل�ضور  مرحلة  اإنها 
الذي ينجزه الإ�ضالم يف معركة الوعي 
بينها  والن�ضجام  الإن�ضان  مبكونات 
رغم كل ما بذله الآخرون من ت�ضويه 
ق�ضور  ورغم  لر�ضالته،  و�ضيطنة  له، 
بالذود عن حيا�ضه  القيام  اأبنائه عن 
ور�ضالته..  معانيه  ن�رش  اأو  وكرامته، 
تتبعها  جولت  من  اجلولة  لهذه  فهل 

يف الجتاه نف�ضه؟ هل حقا 
لينظم  الإ�ضالم  دور  عاد 
باأبعاده  الإن�ضان  عالقة 
من  فيحرره  وبالوجود 
وال�رش  والقلق  اخلوف 
احل�ضارة  اأوغلت  اأن  بعد 
املعا�رشة فتكا يف دمائه 
هل  واأمنه؟  وكراماته 
جاء دور الإ�ضالم ليكون 
احل�ضاري؟  البديل 
ال�ضوؤال  هذا  حول 
م�ضاعر  يدغدغ  الذي 

املوؤمنني بالإ�ضالم وتطلعات املعذبني 
من  القرتاب  اأحاول  الب�رش  اأبناء  من 

الإجابة يف هذه امل�ضاحة املتاحة.

نظرة اىل الغرب:

يف  اإبداعا  الغربي  العقل  �ضجل 
العلوم  يف  تو�ضع  و  املجالت،  عديد 
واملختربات، ومراكز البحث العلمي، 
ال�ضناعة  الغرب  يف  وانتظمت 
والتجارة..وبرزت قيمة اإنفاذ القوانني 
يف  املجتمعية  املوؤ�ض�ضات  وفعالية 
العدل  ف�ضاد  النا�س،  اأخالق  تهّذبت 
�ضهد  كما  الإن�ضان،  وحقوق  واحلرية 
جمال  يف  متطورا  اإنتاجا  الغرب 
اأدوات الراحة والرفاه يف املوا�ضالت 
والت�ضالت والطبابة و تكر�س الأمن 
على القوت وال�ضكن والعالج والتعليم 
للطاقات  جاذبة  قوة  الغرب  فاأ�ضبح 
دول  �ضتى  من  والعملية  العلمية 
موئال  اأوربا  مدن  واأ�ضبحت  اجلنوب 

لكل طريد.
الكني�ضة  من  الغرب  يف  العقل  حترر 
ميدان  من  املجتمع  وان�ضحب 
على  الروحي  ال�ضلطان  ففقد  الدين 
من  عظمى  ن�ضبة  جنحت  و  �ضلوكه، 
الإحلاد  نحو  الأوربية  املجتمعات 
وبرزت  عميقا  فل�ضفيا  قلقا  تعي�س 
�ضاذة،  مبمار�ضات  ثقافية  جماعات 
القائم  احلياة  منط  على  متمردة 
مهمتنا  هي  ما  الكبري  ال�ضوؤال  لينمو 
احلياة؟  مهمة  هي  وما  احلياة  يف 
ال�ضعور  يوم  بعد  يوما  يتعزز  فيما 
العاملني  حتّول  القت�ضاد  عجلة  باأن 
الإجراءات  كل  وان  عبيد  طبقة  اإىل 
املتخذة على �ضعيد ال�ضمان ال�ضحي 
باب  من  هي  اإمنا  والجتماعي 
احلر�س على حياة العاملني من اأجل 
لبن  كان ميكن  ما  و  الإنتاج،  �ضمان 
اجلنوب ان يدرك اخللل الذي يعي�ضه 

ال�ضمال لول حدوث هزات وا�ضعة كما 
يف  واملوظفني  العمال  طبقات  فعلت 
خالل  من  عديدة  �ضهور  عرب  فرن�ضا 
احتجاجات �ضاخبة قمعتها ال�ضلطات 

بق�ضوة.. 
الوليات  راأ�ضه  وعلى  الغرب  جنح 
الت�ضال  اأدوات  تطوير  اإىل  املتحدة 
م�ضدر  اإىل  املجالني  والقتل وحتويل 
الربح  لقيمة  خدمة  اقت�ضادي  تفوق 
اأو اأخالق، وعلى  اأي قيم  متحلال من 

الفتك مباليني  كان  اخلارج   ال�ضعيد 
على  وال�ضتقراء  الأبرياء  الب�رش 
ونهب  لإخ�ضاعها  والدول  ال�ضعوب 
اأداة  والعقل  العلم  فاأ�ضبح  ثرواتها.. 
فاأرتهنت  وحتطيمه..  الإن�ضان  لقمع 
الب�رشية مبزاج ع�ضابة مال متحكمة 
احلروب  اأمكنة  تقرر  العامل  يف 
اأنواعها  ب�ضتى  الأ�ضلحة  فيها  لت�ضخ 
ولكيماوية  البيولوجية  التدمريية 
على  وت�رشف  والتقليدية..  والذرية 
الإعالم  واأجهزة  الدولية  املوؤ�ض�ضات 

لتكر�س واقع ال�ضتعباد.
احل�ضارة  منهج  منظومة  هي  هذه 
ت�ضري  التي  قيمها  هي  وتلك  الغربية 
بطريق  اإما  الفناء  نحو  بالب�رشية 
مبا�رش، اأو ب�ضكل غري مبا�رش بتلويث 
وتغيري  املناخات  وتغيري  البيئة 
ا�ضتخدامها  خالل  من  الت�ضاري�س 
والنفايات  امللوثة  للطاقة  املجنون 
وترية  ت�ضاعد  على  لتحافظ  الذرية 

ربح ع�ضابة املال.. 
غربيون  اأملعيون  مفكرون  كتب  لقد 
احل�ضارة  خطورة  عن  واأمريكان 
وعن  الإن�ضانية  احلياة  على  الغربية 
اخللل الرهيب الذي ي�ضكنها ويقف يف 
طليعتهم الآن يف فرن�ضا املفكر "جان 
ال�ضهري:  الكتاب  كلود غيبو"، �ضاحب 
 ": ا�ضتنتج  "ولدة عامل جديد" الذي 
متار�س  تعد  مل  الغربية  احل�ضارة  اأن 
القدرة نف�ضها على اجلاذبية، كما يف 
ال�ضابق، ل داخل الغرب، ول خارجه. 
ويف كل مكان نالحظ جتليات الرف�س 
والّتمرد عليه، وعدم  الغربي،  للتنوير 
الثقة به". ور�ضد كثري منهم عنا�رش 
بداأت  والتي  فيها  اجلوهري  اخللل 
تدفع بها اإىل النهيار.. التقط �ضناع 
ال�ضرتاتيجيات يف الغرب ل�ضيما يف 
اأمريكا اإ�ضارات بروز قوة عاملية قد 
مراكز  وح�ضب  متثل حتديا ح�ضاريا 

كان  اأمريكا  ال�ضرتاتيجي يف  البحث 
املر�ضح هو الإ�ضالم.. فتجندت قوة 
الو�ضائل  ب�ضتى  الغربية  احل�ضارة 
البديل  نهو�س  ملنع  حماولة  يف 

الإ�ضالمي.. 
بيد  اأداة  اإىل  الدولة  حتول  اأن  اإل 
اأفل�ضوها  الذين  املال  اأ�ضحاب  كبار 
نهج  اأي  عن  ف�ضيئا  �ضيئا  �رشفها 
طاملا  التي  اأدوارها  اأفقدها  وا�ضح 
حتت  وخارجيا  داخليا  بها  تغنت 
الديون  تراكم  �ضغط 
فكيف  خزينتها  على 
ميكن لدولة هي الوليات 
يف  ت�ضتمر  اأن  املتحدة 
تعاين  فيما  املواجهة 
عن  تزيد  مديونية  من 
جاءها  دولر  تريليون   23
املديونية  لريفع  كورونا 
دولر  تريليون   30 اىل 
ويغرق البلد يف اأ�ضواأ و�ضع 
اقت�ضادي.. فلن يكون اأمام 
العاملية  املال  عا�ضبة 
يف  واحلروب  ال�رشاعات  اإذكاء  اإل 
ال�ضالح  من  اإنتاجها  م�ضتغلة  العامل 

واملعدات واأدواتها الإعالمية. 

لغز كورنا:
�ضتالينجراد  اأمام  الثلج  تهاطل  ان   
انهيار  يف  اأ�ضا�س  ب�ضكل  ت�ضبب 
عام  ال�ضيوعية  وانت�ضار  النازية 
يتحرك  كورونا  فان  كذلك   ..1942
يف  ل�ضيما  الدولة  طبيعة  ليك�ضف 
حيث  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
ا�ضتيعاب  اإمكانية  يف  �ضعفها  يظهر 
تق�ضي  عالجات  واإنتاج  امل�ضابني 
اإنفاق  نح�ضي  حني  ففي  الوباء  على 
برتيليونات الدولرات يف حرب غبية 
الدولة  فاإن  والعراق  اأفغان�ضتان  يف 
احتياجات  اأمام  مبالة  بال  تقف 
الوباء..  ملواجهة  لالإعداد  �رشورية 
بع�س  لدى  فل�ضفة  بروز  والأ�ضواأ 
كما  روما  موؤمتر  يف  املال  رجال 
قطاعات  فناء  ب�رشورة  لندن  يف 
وا�ضعة من الب�رش بحروب او باأوبئة.. 
وهكذا تقود احل�ضارة الغربية احلياة 
والطبيعة نحو التخريب و الهاوية بعد 
اأن اأ�ضبح كل �ضيء يف عرفها خا�ضع 
كورونا  جاء  وامل�ضلحة..  للربح 
اخلديعة،  و  اخلواء  حجم  ليك�ضف 
ويعري النظام واملنهج على حقيقته. 
بالقت�ضاد  عميقة  خ�ضارات  ويلحق 
وهذا  بالذات  والأمريكي  الغربي 
�ضّبهه  كما  الغربي  املجتمع  ان  يعني 
بنيامني فريدمان، اخلبري القت�ضادي 
التي  الثابتة  "بالدراجة  ال�ضيا�ضي 
القت�ضادي،  النمو  عجالتها  يُ�ضرّي 
احلركة  هذه  تباطاأت  ما  فاإذا 
الدافعة اإىل الأمام اأو توقفت، �ضتهتز 
الدميقراطية  مثل  املجتمع،  ركائز 
وقبول  والت�ضامح  الفردية  واحلريات 

الآخر"

الإ�شالم هو البديل:
كتابه  يف  هنتغتون  �ضمويل  ي�ضري   
اإىل  احل�ضارات(  )�ضدام  املعروف 
ا�ضتمرار ال�رشاع بني ال�رشق والغرب، 
حيث يتمثل الأخري بالعامل امل�ضيحي 
ويف  اأي�ضا،  اليهودية  معه  يدمج  الذي 
مقابله تقف الإ�ضالم يف مواجهة بداأت 
املعركة املفرو�ضة  تنتهي.. ويف  ولن 
�ضنعوا جماعات واأفكار با�ضم الإ�ضالم 
لتعطيل تقدمه، وحتركت قوى النفوذ 
يف الغرب بعن�رشية متنامية ملنعه من 
ا�ضتباقية  حروب  خالل  من  النهو�س 
العامل  اأكرث من مكان يف  كما فعل يف 
من  نفر  انهمك  فيما  الإ�ضالمي، 
لنمط  الرتويج  يف  الغربيني  املثقفني 
ال�ضت�رشاق  �ضناعة  ح�ضب  معني 
الفل�ضطيني  املفكر  ذلك  ير�ضد  كما 
كتابه  يف  �ضعيد  اإدوارد  العمالق 
مل  كله  هذا  اأن  اإل  "ال�ضت�رشاق".. 
الغربيني على  املتعرفني  اأمام  ي�ضمد 
الإ�ضالم.. و جتلت لنا طبيعة الإ�ضالم: 
وكلما حو�رش  ا�ضتّد،  كلما حورب  اأنه 
من  باأكرث  انت�رش  منعوه  وكلما  امتّد، 

معنى وعلى اأكرث من �ضعيد.
به  املق�ضود  لي�س  هنا  الإ�ضالم   
اأحكام  اأو  وترانيم،  مواعظ  جمموعة 
اإمنا هو منهج  احلالل واحلرام فقط 
حلياة م�ضبوطة يف كل منا�ضطها بقيم 

ومفاهيم تدور حول حرية 
الإن�ضان وكرامته.. يقدم 
ح�ضارية  روؤية  الإ�ضالم 
�ضاملة وت�ضورا متكامال 
والكون  الإن�ضان  حول 
يف  وتكيفها  واحلياة 
جميبا  متداخلة  وحدة 
ال�ضعبة  الأ�ضئلة  على 
التي يواجهها الإن�ضان 
ال�ضعيد  على  الغربي 
على  وهو  الفردي، 
الجتماعي  ال�ضعيد 

من  جتعل  �ضاملة  حتررية  فكرة 
منظومات العلم والقت�ضاد وال�ضيا�ضة 
النا�س،  مب�ضلحة  مقيدة  والت�رشيع 
من  ومتنعها  بالقيم  حركتها  وت�ضبط 
اجلنوح راف�ضة ال�ضتعباد باأي م�ضمى 
يف  وهو  �ضيا�ضيا..  او  اقت�ضاديا  كان 
هذا ميثل النقي�س املنهجي للح�ضارة 
لطبيعته  وفقا  ولكنه  الغربية  املادية 
يرحب بكل اجنازات احل�ضارة الغربية 
�ضتى  يف  للنا�س  منفعة  فيها  التي 
املجالت ويحر�ضها وينميها كما فعل 
�ضابقا مع الرتاث الإغريقي والفار�ضي 
والبيزنطي وفنون ال�ضعوب وعطاءاتها 

املتنوعة.. 

اأي  يف  جنوحا  الإ�ضالم  ميار�س  مل    
كل   فمع  ح�ضارته،  اأبعاد  من  بعد 
الب�رش  حياة  يف  �ضنعه  الذي  التقدم 
مل  انه  اإل  والنظم  العلم  �ضعيد  على 
الأ�ضلحة  تطوير  اإىل  اأتباعه  يدفع 
باإف�ضاد  ي�ضمح  ومل  القتل  واأدوات 
حلياة  واأذى  �ضجر  قطع  من  الطبيعة 
النا�س �ضاهرا بقوانني �ضارمة يف هذا 
يتجاوز  ان  للعلم  ي�ضمح  ومل  ال�ضدد، 
ومل  للنا�س  واملنفعة  اخلري  حدود 
عرقي  بتطهري  القيام  جليو�ضه  يقبل 
على  جتاوز  دميغرايف،اأو  وتغيري 
مكفولة  العتقاد  حرية  وظلت  القيم 
وحممية.. وكان هو الأول يف تاأ�ضي�س 
العقائد  اختالف  مع  املواطنة  نظام 
والأعراق.. واأثبتت م�ضريته احل�ضارية 
الب�رشي  للرتاث  اإن�ضانية بجمعها  اإنها 
املا�ضي واحلا�رش واعتنائها به دومنا 

حتريف.
والإ�ضالم كيان جغرايف و�ضيا�ضي ميثل 
عر�س  خطوط  على  الو�ضط  القارة 
متما�ضكة  ب�رشية  بكتلة  متقاربة 
مرتابطة ت�ضل اإىل ما يزيد عن مليار 
ون�ضف ن�ضمة وت�ضهد منوا دميغرافيا 
عميقا  روحيا  انتماء  تعي�س  متفردا، 
ورغم كل ما مور�س عليها من حروب 
هويتها  بعنا�رش  متم�ضكة  ظلت 
احل�ضارية.. واأظهرت اأنها تتفاعل مع 

ق�ضاياها كاأمة واحدة كلما هزت اأحد 
اأجزائها م�ضيبة.

من  مذهلة  قوة  ميتلك  والإ�ضالم 
البلدان  يف  الهائلة  الرثوات  حيث 
لت�ضغيل  متاما  تكفي  اإليه  تنتمي  التي 
امل�ضرية  لقيادة  احل�ضارية  العجلة 
املتوزعني  الأبناء  من  ولديه  الب�رشية 
على جمالت العلم والتقنية ما ميكن 

اعتباره قاعدة اأ�ضا�ضية للنهو�س.
لي�س  الإ�ضالم  يتقدم  ان  من هنا لبد 
اأمام  روحية  طماأنينة  لتقدمي  فقط 
النظري  ال�ضعيد  الإن�ضاين على  القلق 
�ضمانات  اإيجاد  �ضعيد  على  واإمنا 
احلياة الآمنة من خالل بنيان ح�ضاري 

القيم وين�رشها ويحتكم  مادي يحمي 
اإليها.. والإ�ضالم ميتلك كل املوؤهالت 
ذلك  يذكر  كما  املهمة  بهذه  للقيام 
اأ�ضتاذ  اإ�ضبوزيتو"  ل.  "جون  العامل 
"جورج  جامعة  يف  الدولية  العالقات 
الإ�ضالمي:  )التهديد  كتابه  تاون"، يف 
اأ�ضطورة اأم واقع؟(: "اأ�ضاطري وخرافة 
العك�س"،  اأو  للغرب  الإ�ضالم  تهديد 
لالإ�ضالم  احل�ضاري  الوجه  وتناول 

تاريخياً.

عوائق اأمام الإ�شالم:

نعم ان كورونا وفر الظرف التاريخي 
النموذج  انهيار  بداية  عن  لالإعالن 
تلقائيا  يعني  ل  هذا  ولكن  الالئكي، 
الب�رشية..  لقيادة  الإ�ضالم  تقدم 
ف�ضحيح اأن الإ�ضالم ميتلك قوة ذاتية 
فعل  اإىل  يحتاج  ذلك  لكن  معجزة 
قيمه  يربز  ح�ضارية  بروؤية  منهجي 
من  لبد  وهنا  لالإن�ضانية..  بجالء 
الذاتية  املعطالت  اأن  على  التاأكيد 
هي التي مّتكن للتحديات املو�ضوعية 
نبي"القابلية  بن  مالك  نظرية  ح�ضب 
الذاتي   ال�ضعيد  فعلى  لال�ضتعمار".. 
يف  املر�س  عنا�رش  ت�ضخي�س  ميكن 
اإهدار  املت�ضببة يف  والعبثية  الفو�ضى 
غياب  الكفاءات..  وطرد  الرثوات 
العربي  التكامل  ب�رشورة  الإح�ضا�س 
لتحقيق  والإ�ضالمي 
البلد، فتكررت  النه�ضة يف 
والأخطاء،  التجارب 
تقف  نف�ضها  الدائرة  ويف 
فاقدة  العلمانية  القوى 
الإ�ضالم  بدور  الإح�ضا�س 
وباعث  الأمة  لوحدة  كناظم 
من  كثري  اأن  كما  لنه�ضتها.. 
تفتقد  الإ�ضالمية  احلركات 
فاأ�ضبحت  احل�ضارية  الروؤية 
جتاوزت  اأن  بعد  معطلة  قوة 
الإ�ضالم  قيم  منظومة 
ال�ضيا�ضية  مبمار�ضاتها  ومفاهيمه 
امل�ضاريع  اأن  كما  الفو�ضوية.. 
والطائفية  العرقية  التف�ضيخية 

اأ�ضبحت معطال كبريا.. 
حمور  لإحياء  املنهجي  العمل  اإن 
خارج  بالتفكري  يبداأ  طنجة-جاكرتا 
لإحداث  وذلك  املعطالت  تلك  كل 
العربية  املنطقة  يف  الروح  انتعا�س 
مبنظومة  ملتزمني  فعلها  مبراكز 
املنطقي  الرد  هو  هذا  ان  قيمنا.. 
وهكذا  التاريخي  التحدي  على 
يتقدم  الإ�ضالم  اإن  نقول  اأن  ن�ضتطيع 
جدير  وهو  احل�ضاري  البديل  ليكون 

بذلك.. واهلل غالب على اأمره.

رغم اأن امل�شلمني طردوا من جوامعهم وحرموا من جمعهم و اأغلقت 
م�شاجدهم الثالثة: احلرام والنبوي والأق�شى.. اإل اأن الإ�شالم 

فر�ض نف�شه بقوة وجدارة يف املحافل الدولية من وا�شنطن اإىل روما 
اإىل  بروك�شل اإىل غرناطة حيث اأ�شبح نداوؤه اخلالد باعث الطماأنينة 

والتفاوؤل و اأ�شبحت اآياته غذاء الروح الإن�شانية املعذبة ودار اإليه طوعا 
اأو كرها كبار النا�ض بانتباه وتقدير.. فحقق انت�شاره الروحي باقتدار 

يف حني وقفت كل الفل�شفات املبعرثة متيب�شة عن اإعطاء مربر ل�شتمرار 
احلياة ومف�شر ملا يحدث يف الكون.. 

البديل احل�شاري

الإ�سالم يف معركة كورونا.. احلا�سر القوي

نعم ان كورونا وفر الظرف التاريخي 
لالإعالن عن بداية انهيار النموذج 

الالئكي، ولكن هذا ل يعني تلقائيا تقدم 
الإ�شالم لقيادة الب�شرية.. ف�شحيح اأن 

الإ�شالم ميتلك قوة ذاتية معجزة لكن ذلك 
يحتاج اإىل فعل منهجي بروؤية ح�شارية 

يربز قيمه بجالء لالإن�شانية..

اإنها مرحلة احل�شور الإمياين الكبري الذي 
ينجزه الإ�شالم يف معركة الوعي مبكونات 
الإن�شان والن�شجام بينها رغم كل ما بذله 
الآخرون من ت�شويه له، و�شيطنة لر�شالته، 

ورغم ق�شور اأبنائه عن القيام بالذود 
عن حيا�شه وكرامته، اأو ن�شر معانيه 

ور�شالته..
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و  الإعالم  خللية  بيان  اأفاد 
العامة  العالقات  و  الت�صال 
مبديرية اأمن مترنا�صت ت�صلمت 
منه  "الو�صط"ن�صخة  يومية 
الثالثة  الق�صايا  حيثيات  اأن  
تعود على اإثر تكثيف الدوريات 
مدينة  م�صتوى  على  امليدانية 
اإثرها  على  مت   ، قزام  عني 
بعد   ، مركبات  ثالثة  توقيف 
الإدارية  للمراقبة  اإخ�صاعها 
ل  اأ�صحابها  اأن  تبني  والأمنية 
التنقل  رخ�صة  على  يحوزون 
فيهم  امل�صتبه  توقيف  ليتم   ،
املواد  من  كمية  و�صبط 
املدعمة متثلت يف  �صبط 175 
بوزن  الفرينة  مادة  من  كي�س 
 42 �صبط  ،و  للكي�س  كلغ   25
بوزن  ال�صميد  مادة  من  كي�س 

ل�صبط  ،اإ�صافة  للكي�س  كلغ   25
15 كي�س من مادة ال�صكر بوزن 
�صبط  ،وكذا   للكي�س  كلغ   25
175 لرت من مادة البنزين  ليتم 
الثالثة  فيهم  امل�صتبه  حتويل 
اأجل  من  للمقر  واملحجوزات 

ا�صتكمال اإجراءات التحقيق.
الإجراءات  ا�صتكمال  بعد  و  
امل�صتبه  تقدمي  مت  القانونية 
اجلهات  اأمام  الثالثة   فيهم 
التي  املخت�صة  الق�صائية 
اأحكام  حقهم  يف  اأ�صدرت 

ال�صتة  بني  ما  ترتاوح  ق�صائية 
اأ�صهر حب�س غري نافذة  وال�صنة 
حب�س غري نافدة ، مع غرامات 
مالية ترتاوح ما بني مليون و�صتة 
جزائري  دينار  األف  وع�رشون 
وت�صعة  ومائتني  ومليونني  و 
جزائري،  دينار  األف  وع�رشون 
الثالثة  املركبات  م�صادرة  مع 

وال�صلع املحجوزة . 
الأمنية  العمليات  اأن  ومعلوم 
تندرج يف اإطار التطبيق ال�صارم 
العامة  املديرية  ملخطط 
لالأمن الوطني الرامي لحتالل 
الإجرام  بوؤر  وتطويق  امليدان 
امل�صاربة  عاملي  ومكافحة 
املواد  باأ�صعار  الحتكار  و 
الندرة  با�صتغالل  ال�صتهالكية 
التي  ال�صحية  الظروف  خالل 
تف�صي  ظل  يف  البالد  بها  متر 

وباء كورونا .

الن�صاء  حي  �صكان  يزال    ل 
يتخبطون   ، مترنا�صت  ببلدية 
وذلك  والفقر  التهمي�س  برك  يف 
املعنية  اجلهات  �صمت  ظل  يف 
مدينة  اإىل  املنطقة  حولت  التي 
على  طالب  للمعاناة،  منوذجية 
خلفيتها ال�صكان بالتدخل العاجل 
واإيجاد حلول للظروف ال�صعبة و 
اإعادة  العتبار للحي  ، من خالل 
العمرانية  للتهيئة  برامج  جت�صيد 

و التنمية املحلية .
النداءات  من  جملة  بالرغم  و 
خمتلف  يف  رفعت  التي 
ق�صية  منها  ل�صيما  املنا�صبات، 
النقل  و م�صكل  الطرقات  اهرتاء 
و  املدينة  وغياب غاز  البطالة  و 
يزال  اأهم م�صكل ل  فاإن  غريها. 
يوؤرق ال�صكان و هو م�صكل  النقل 
، حيث اأكد اأحد قاطني احلي  اأن 
اإمنا  اليوم  وليد  لي�س  امل�صكل 
املواطن  يجد  حيث   ، يت�صاعف 
�صعوبات كبرية بعد الظهر للتنقل 
اىل املناطق املجاورة على غرار 
اأحياء و�صط املدينة  وكذلك يف 
امل�صاء وقت املغرب ، اأين ت�صهد 
هو  كما   �صعف   النقل  و�صائل 
احلال يف بع�س الأحياء املرتامية 

الأطراف  .
قاطنو  وجه  ذاته  ال�صياق  يف   و 
اإىل  م�صتعجال  نداءا  احلي  
راأ�صها  وعلى  املحلية  ال�صلطات 

اجلياليل  دومي  الولية  وايل 
البلدي  ال�صعبي  ورئي�س املجل�س 
ال�صيخ  بادي  مترنا�صت  ببلدية 
عرب منرب يومية "الو�صط" ، ق�صد 
النظر يف املعاناة التي يواجهونها 
ظل  يف   ، الأخرية  �صنوات  طيلة 
نق�س  الإنارة العمومية يف بع�س 
اإىل  اهرتاء  بالإ�صافة   ، الأزقة 
ال�صكان  حياة  الطرقات  حّولت 
اإىل جحيم، ل �صيما اأمام النت�صار 
واحليوانات  للح�رشات  الوا�صع 
التي  الأحياء  يف  خا�صة  ال�صالة، 
والتي  �صكانية،  كثافة  تعرف 

ت�صهد م�صكل اهرتاء امل�صالك.
من جهة ثانية  مت�صل رفع  �صباب 
املجاورة     الأحياء  و  الن�صاء  حي 
وخريجي  العمل  عن  والعاطلني 
للجهات  اجلامعات  نداءهم 
لدى  بالتدخل  ،يطالبون   املعنية 
مديرية الت�صغيل واملعنيني بالأمر 
�صغل،  منا�صب  منحهم  ق�صد 
ال�صلطات  من  ال�صكان  طالب  و 
التي  املحلية النظر يف امل�صاكل 
تواجههم وال�صتفادة من م�صاريع 
لطاملا  ،حيث  اأخرى  تنموية 
الذكر   ال�صالف  احلي  �صباب  ظل 
التي  امل�صاكل  عديد  من  يعانون 
البطالة  ب�صبب  حياتهم  نغ�صت 
قربت  و  اأج�صادهم  نخرت  التي 

طموحاتهم.
�شالح ،ب 

يف اإطار حماربة اجلرائم املا�شة بالقت�شاد الوطني، قامت عنا�شر فرقة ال�شرطة الق�شائية 
لأمن دائرة عني قزام بولية مترنا�شت ، وعلى اإثر ثالثة عمليات متفرقة من توقيف  03 
ثالثة اأ�شخا�ص ترتاوح اأعمارهم ما بني )21 و 32 �شنة( متورطني يف حيازة مواد غذائية 

مدعمة بدون رخ�شة التنقل و التهريب با�شتعمال و�شيلة نقل.

�شبط بحوزتهم 175كي�ص فرينة ،42 كي�ص ال�شميد 

كانت موجهة للم�شاربة و التهريب

�شيخ ،مدقن 

اأمن تندوف يحجز حوايل 80 طن من العجائن 

حي الن�شاء  بتمرنا�شت 

تدهور التهيئة احل�ضرية  

اأخبار اجلنوب

اأمن  عني قزام يوقف 03 اأ�ضخا�ص 

بعدما اأحلقت اأ�شرارا  كبرية باملنتجات الفالحية 

لإحتواء كارثة بيئية ب�شيدي خليفة بالعالية نفايات ال�ضركات النفطية تهدد �ضكان ق�ضور اأوقروت باأدرار 
وايل ورقلة مطالب بالتدخل  بلدية"اأوقروت"  �صكان   ي�صتكي 

ولية  �صمال  140كلم  حوايل 
الأخرية  املدة  خالل  اأدرار 
مبختلف  النفايات  انت�صار  من 
اإقليم  البلدية  داخل  اأ�صكالها 
التجمعات  من  وبالقرب 
الفالحية  والب�صاتني  ال�صكنية 
اإحدى  م�صتوى  على  الواقعة 
اكرب الواحات املنتجة ملختلف 
واخل�رشوات  التمور  اأنواع 
الزراعية  املحا�صيل  وخمتلف 

بالولية .
وح�صبما علم  من جهات حملية 
النفايات  هذه  فاإن   ، باأدرار 
رميها  ح�صب  يتم  ال�صامة  
فو�صوي  ب�صكل  ال�صكان 
بع�س  فيه  وتت�صبب  وع�صوائي 
الوطنية  البرتولية  ال�رشكات 
على  ح�صولها  دون  والأجنبية 

تراخي�س ودون مراعاة للو�صط 
البيئي باملنطقة. 

لهم  ت�رشيح  يف  ابدوا  ال�صكان 
يومية"الو�صط"تخوفهم  مع 
هذه  وانعكا�صات  تاأثريات  من 
النفايات اخلطرية التي تتواجد 
بها مواد كيميائية �صامة وغريها 
وخيمة  اأثار  لها  تكون  وقد 
باأمرا�س  الإ�صابة  يف  تت�صبب 
ف�صال  وقت  اأي  يف  خطرية 
البيئي  للمحيط  تهديدها  عن 
عموما و الإنتاج الفالحي الذي 
تعرف به اجلهة ح�صب ما �رشح 
زيارة  خالل  مواطنون  لنا  به 
املنطقة  هذه  اإىل  ميدانية 
هذه  عن  كثب  عن  والوقوف 

الو�صعية.
م�صادر  اأو�صحت  جهته  من 
"الو�صط"  ليومية  م�صوؤولة 

مت  الإجراءات  من  جملة  اأن 
وقد  ال�صدد  هذا  يف  اتخاذها 
مت توجيه يف وقت �صابق اإعذار 
ال�رشكات  واملتعلقة  لإحدى 
ين�صط مبنطقة  برتويل  مبجمع 
هذه  اإزالة  بغية  تيميمون 
النفايات  قبل اتخاذ الإجراءات 
يف  قانونا  عليها  املن�صو�س 
هذا الإطار و يف مدة ل تتجاوز 
كل  منا�صدة   ، اأيام  الع�رشة 
من  العالقة  ذات  الأطراف 
حملية  وجماعات  مواطنني 
وغريها  وجمعيات  وموؤ�ص�صات 
من  م�صاحلها  اإخطار  ب�رشورة 
اجل حماية البيئة، ويف مو�صوع 
نف�س  اأ�صارت  فقد  مت�صل 
اأدرار  ولية  ان  اإىل  امل�صادر 
احلدودية تعرف خالل ال�صنوات 
ال�رشكات  الأخرية وجود عديد 

املخت�صة  الأجنبية  و  الوطنية 
وهي  املحروقات  جمال  يف 
حاليا يف مرحلة اجناز هياكلها 
تقوم  يجعلها  مما  ور�صاتها  و 
وخمتلفة  معتربة  كميات  برمي 
قبل  املختلفة  النفايات  من 
يعني  مما  ن�صاطها  يف  ال�رشوع 
من  اأكرث  كميات  برمي  قيامها 
مع  التفاق  مت  حيث  النفايات 
ب�صدد  ال�رشكات  عدد من هذه 
الأخرية  رمي  هذه  تنظيم 
وفقا  منظم  قانوين  اإطار  يف 
و�صحة  البيئة  ويحرتم  للقانون 

ال�صكان.
ويف انتظار ذلك يبقى املواطنون 
دخان  يتنف�صون  املنطقة  بهذه 
النفايات اخلطرية  وروائح هذه 

اإىل اأجل غري م�صمى.
جناة ،ح 

خليفة  �صيدي  حي  قاطني  يعي�س 
احلجرية  بدائرة  العالية  ببلدية 
ولية  مقر  عن  كلم   100 الواقعة 
ورقلة ، على وقع حالة من الت�صنج 
املقاول  ت�صبب  بعدما  وذلك   ،
املكلف باجناز الطريق يف تعطيل 
ما  وهو  ال�صحي  ال�رشف  �صبكة 

بات ينذر بكارثة بيئية .
خليفة  �صيدي  حي  �صكان  نا�صد 
 ، احلجرية  بدائرة  العالية  ببلدية 
ال�صديق  اأبوبكر  ورقلة  ولية  وايل 
بو�صتة ب�صفته امل�صوؤول الأول على 
التدخل  ب�رشورة  التنفيذية  الهيئة 
ال�صخ�صي و العاجل لدى امل�صالح 
الأ�صغال  قطاعي  على  املعنية 
و املوارد املائية  والري  العمومية 
لحتواء كارثة وبائية باتت معاملها 
تطف على ال�صطح خا�صة اإذا علمنا 
ت�صهر  بالبالد  العليا  ال�صلطات  اأن 
جاهدة لتطويق بوؤر تف�صي فريو�س 
كورونا القاتل ، وذلك بعدما ت�صبب 
الطريق  باجناز  املكلف  املقاول 
خليفة  �صيدي  حي  م�صتوى  على 
بالبلدية املذكورة يف تعطيل قنوات 

ال�رشف ال�صحي ويتزامن امل�صكل 
التنازيل  العد  بدء  اأي�صا مع  القائم 
متتاز  التي  ال�صيف  مرحلة  حللول 
احلر  درجات  معدلت  يف  بارتفاع 
انت�صار  من  ذلك  عن  ينجر  ومما 
كالنامو�س  احل�رشات  يف  مقلق 
رئي�س  اأن  ومعلوم   . العقارب  و 
كان  تبون  اجلمهورية عبد املجيد 
للولة  �صارمة  تعليمات  وجه  قد 
خالل لقاء احلكومة الأخري تق�صي 
وتطويق  للميدان  النزول  ب�رشورة 
بوؤر التخلف التنموي مبناطق الظل 
لن�صغالت  ال�صتماع  خالل  من 
و  املحلية  الجتماعية  اجلبهة 
بتطبيق  بها  التكفل  خلف  ال�صعي 
مبداأ ح�صب الأولويات و الإمكانات 

املتاحة .
تدخل جاد من طرف  انتظار  ويف 
يبقى  ورقلة  بولية  الأول  الرجل 
�صيدي  حي  قاطني  على  لزاما 
باحلجرية  العالية  ببلدية  خليفة 
معاي�صة الو�صع املزري لأجل غري 

م�صمى  .
اأحمد ،ب 

اجلرمية  مكافحة  اإطار  يف 
تلك  ل�صيما   ، اأنواعها  ب�صتى 
الوطني  بالقت�صاد  املا�صة 
قامت م�صالح اأمن ولية تندوف 
الق�صائية  ال�رشطة  يف  املتمثلة 
 ، التدخل(  و  البحث  )فرقة 
با�صتغالل معلومة اأمنية مفادها 
ق�صائيا  م�صبوق  �صخ�س  قيام 

داخل  غذائية  مواد  بتخزين 
بحكم  تهريبها  لغر�س  م�صتودع 
اأن ولية تندوف منطقة حدودية 
، على اثر ذلك با�رشت م�صالح 
امل�صتودع  مداهمة  الأمن 
اإىل  ا�صتنادا  �صاحبه(  )رفقة 
اإذن بالتفتي�س ال�صادر عن وكيل 
اجلمهورية لدى حمكمة تندوف 

، حيث عرثت بداخل حوايل 80 
طن )ح�صب ت�رشيحات املعني( 
عجائن  الغذائية  املواد  من 
كانت  �صيم"   نوع"  من  خمتلفة 

موجهة لتهريب و امل�صاربة .
ال�صلع  �صاحب  بالأمر  املعني 
الولئي  الأمن  مبقر  موقوف 
معه  التحقيق  ا�صتكمال  لغر�س 

و  �صده  ق�صائي  ملف  اجناز   ،
فيما   ، العدالة  اأمام  تقدميه 
با�رشت م�صالح اجلمارك حتويل 
اإىل  الغذائية(   )املواد  ال�صلع 
اجلمارك  اأق�صام  مفت�صيه  مقر 
لغر�س جردها و حتديد قيمتها 

اجلمركية .
اأحمد ،ب 
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ت�شاعدت حدة التكاليف جراء تداعيات فايرو�س كورونا على القت�شاد العاملي بعد اأن اأ�شاب ركود خمتلف اأركانه دافعا اإىل خ�شائر 
مالية فادحة وم�شتقبل غام�س يحدوه خطر اإغالق املاليني من ال�شركات و�شطب العديد من الوظائف بعد اأن لحت مالمح اأعنف 

انكما�س تاريخي على الأو�شاط القت�شادية والأ�شواق املالية.

نقا�س

كورونا يخلف اآثارا دائمة على االقت�صاد العاملي

وكالت

على  الت�شا�ؤم  خّيم   – مانيال 
نظرا  العاملي  االقت�شاد  م�شتقبل 
على  الد�لية  امل�ؤ�ش�شات  الإجماع 
ج�شامة الكلفة االقت�شادية احلالية 
االأ�شد خط�رة، ما جعل  �الالحقة 
�شفارات  يطلق  االآ�شي�ي  البنك 
انكما�ش  مالمح  ظه�ر  مع  اخلطر 
حمركات  ركن  عن  ف�شال  عنيف 
ان�شداد  ظل  يف  احلجر  قيد  النم� 

االأفق.
االآ�شي�ي،  التنمية  بنك  �ك�شف 
اجلمعة، عن ت�قعات برتاجع النم� 
يف  النامية  الد�ل  يف  االقت�شادي 
العام  هذا  حاد  ب�شكل  اآ�شيا  قارة 
فاير��ش  جائحة  تداعيات  جراء 
ك�ر�نا امل�شتجد، �ه� ما قد يرتك 
االقت�شاد  �جه  على  دائمة  “ند�با 
عن  ال�شن�ي  تقريره  �يف  العاملي” 
خف�ش  االآ�شي�ية”،  التنمية  “اآفاق 
البنك الذي يقع مقره يف العا�شمة 
ب�شاأن  ت�قعاته  مانيال،  الفلبينية 
اإىل 2.2 يف  االإقليمي  النم�  معدل 
املائة لعام 2020، مقارنة بت�قعات 
 ،2019 �شبتمرب  �شهر  يف  �شدرت 

�حتدثت عن 5.5 يف املائة.

معدل  بانتعا�ش  تقديرات  �رغم 
املائة  يف   6.2 اإىل  لي�شل  النم� 
اأن  من  التقرير  حذر   ،2021 يف 
من  اأكرث  اأ�شاب  الذي  الفاير��ش، 
العامل،  اأنحاء  يف  �شخ�ش  ملي�ن 
ت�قعات  على  داهما  خطرا  ي�شكل 
يا�ش�ي�كي  بيان  يف  �جاء  النم� 
ببنك  االقت�شاديني  كبري  �شا�ادا، 
“تط�ر ال�باء  اأن  التنمية االآ�شي�ي، 
كبري،  حد  اإىل  غام�ش  العاملي 
االقت�شاد  ب�شاأن  الت�قعات  �كذلك 
اأن  ميكن  اإذ  �االإقليمي،  العاملي 
يتح�ل النم� اإىل م�شت�ى اأقل، �اأن 
نت�قعه  مما  اأبطاأ  االنتعا�ش  يك�ن 
اخل�شائر  ت�شل  اأن  �ميكن  حاليا” 
العاملية الناجمة عن تعطل الن�شاط 
الرعاية  �تكاليف  االقت�شادي، 
د�الر،  تريلي�ن   4.1 اإىل  ال�شحية، 
اإجمايل  من  املائة  يف   4.8 �نح� 
الناجت املحلي للعامل �ذكر التقرير 
اأن ن�شيب الد�ل النامية يف اآ�شيا من 
هذه اخل�شائر، قد ي�شل اإىل 36 يف 
املائة 4.1 تريلي�ن د�الر ت�قعات 
كلفة ك�ر�نا على االقت�شاد العاملي 
ت�شتمر ل�شن�ات �قال يا�ش�ي�كي اإن 
ال�شيناري� االأ�ش�اأ �شيك�ن “حمتمال 
الأكرث  ال�باء  ا�شتمر  حال  بالكامل 

من �شتة اأ�شهر، �امتد اإىل االقت�شاد 
االأ��شع“�اأ�شاف “ميكن اأن تتعطل 
يك�ن  اأن  �ميكن  الت�ريد،  �شال�شل 
هناك تقهقر يف الع�ملة �االندماج 

االإقليمي”.
ي�جه  اأن  �شاأنه  من  هذا  اأن  �تابع 
�شفعة الآ�شيا التي ا�شتفادت ب�شكل 
املفت�حة  االقت�شادات  من  كبري 
ر�ؤ��ش  �تدفق  احلرة  �التجارة 
املا�شي  العقد  االأم�ال على مدار 
اال�شتهالك  يتغري  اأن  �ميكن 
اال�شتثماري  �ال�شل�ك  ال�شخ�شي 
اأن اجلمه�ر ي�شبح  اأي�شا نظرا اإىل 
ال�رشكات  �تخ�ش�ش  حذرا،  اأكرث 
املزيد من االأم�ال “لالأغرا�ش غري 
االإنتاجية للحيل�لة د�ن �ق�ع كارثة 
ذكره  ما  بح�شب  اأخرى”،  �بائية 
اأن  اإىل  التقرير  �اأ�شار  يا�ش�ي�كي 
“اأكرب  ال�باء قد يت�شبب يف �شدمة 
للغاية” القت�شاد ال�شني الذي تاأثر 
بالفعل جراء الت�ترات التجارية مع 

ال�اليات املتحدة خالل 2019.
ك�ر�نا،  فاير��ش  انت�شار  ظل  �يف 
من�  معدل  يتباطاأ  اأن  املت�قع  من 
يف   2.3 اإىل  ال�شيني  االقت�شاد 
يعا�د  اأن  قبل   2020 يف  املائة 
العام  اإىل 7.3 يف املائة  االنتعا�ش 

جميع  باأن  التقرير  �اأفاد  املقبل 
املناطق يف اآ�شيا �املحيط الهادئ 
�ش�ف ت�شهد من�ا �شعيفا يف 2020 

جراء ال�باء.
��شيرتاجع االقت�شاد يف �رشق اآ�شيا 
�رشق  جن�ب  �يف  املائة  يف   2 اإىل 
جن�ب  �يف  املائة  يف   1 اإىل  اآ�شيا 
اآ�شيا 4.1 يف املائة �يف ��شط اآ�شيا 
اإىل 2.8 يف املائة ��ش�ف ينكم�ش 
املحيط  منطقة  يف  االقت�شاد 

الهادئ ب�اقع 0.3 يف املائة.
ال�شناعية  االقت�شادات  �با�شتثناء 
ك�نغ  ه�نغ  ملنطقة  اجلديدة 
�ك�ريا  ال�شينية  اخلا�شة  االإدارية 
�تاي�ان  ��شنغاف�رة  اجلن�بية 
تنم�  اأن  التقرير  يت�قع  ال�شينية، 
اآ�شيا النامية بن�شبة 2.4 يف املائة 
هذا العام، مقارنة بح�ايل 5.7 يف 
املائة يف عام 2019، قبل اأن ترتد 
يف  املائة  يف   6.7 بن�شبة  من�  اإىل 

عام 2021.
ب�شاأن  تقريره  يف  البنك  �تنباأ 
لعام  االآ�شي�ية  التنمية  ت�قعات 
ن�شبته 2.2 يف  اإقليمي  بنم�   2020
املائة يف عام 2020، يف انخفا�ش 
مقارنة  مئ�ية  نقطة   3.3 بن�شبة 
ت�قعها  التي  املائة  يف   5.5 بنح� 

البنك يف �شبتمرب عام 2019.
اإىل  النم�  يرتد  اأن  التقرير  �ت�قع 
على   2021 عام  املائة  يف   6.2
�ع�دة  التف�شي  انتهاء  افرتا�ش 

الن�شاط اإىل طبيعته.
ال�شعف  من  كبري  جزء  �يرتبط 
اخلارجية،  البيئة  بتده�ر  اآ�شيا  يف 
يف  االنكما�ش  اأ�  النم�  رك�د  مع 
الرئي�شية  ال�شناعية  االقت�شادات 
�منطقة  املتحدة  ال�اليات  يف 

الي�ر� �اليابان.
ال�شلع  م�شدري  بع�ش  ��شيتاأثر 
اأ�لئك  مثل  �النفط،  االأ�شا�شية 
اأ�شعار  بانهيار  ال��شطى،  اآ�شيا  يف 

اأن  املت�قع  �من  االأ�شا�شية.  ال�شلع 
 35 برنت  خام  �شعر  مت��شط  يبلغ 
د�الرا للربميل هذا العام، منخف�شا 

من 64 د�الرا يف عام 2019.
املناطق  اأن  التقرير  �اأ�شاف 
مثل  اقت�شاديا  املنفتحة  الفرعية 
التي  اأ�  اآ�شيا،  �رشق  �جن�ب  �رشق 
منطقة  مثل  ال�شياحة  على  تعتمد 
ب�شدة.  �شتت�رشر  البا�شيفيك، 
الن�شاط  ينكم�ش  اأن  املت�قع  �من 
البا�شيفيك  منطقة  يف  االقت�شادي 
يف  املائة  يف   0.3 بن�شبة  الفرعية 
عام 2020 قبل اأن يتعافى اإىل 2.7 

يف املائة يف عام 2021.

ملف كورونا 

عثمان اأديب/نون بو�شت

الي�م  منا  الكثري  مبقد�ر  يعد  مل 
يف  حتى  ح�له  يجري  ما  معرفة 
منا  اأمتار  بعد  اأ�شيق نطاق �على 
فقد  املنزيل،  احلجر  نلتزم  حيث 
العامل  على  اإطاللتنا  اقت�رشت 
ه�اتفنا  �شا�شات  على  ح�لنا  من 
�شغر  �على  اأيدينا،  بني  ال�شغرية 
اأنها  اإال  ال�شا�شات،  تلك  حجم 
املعل�مات  من  هائل  بكم  تزدحم 
ال�اردة من م�شادر معر�فة �غري 
ن�شية  ر�شائل  �شكل  على  معر�فة 
�مقاطع  �فيدي�هات  ��ش�ر 
ت�شكل يف  النا�ش،  يتبادلها  �ش�تية 
املختلفة  ت�ش�راتنا  جمم�عها 
�تهديد  �اقعنا  عن  �املتن�عة 

فري��ش ك�ر�نا املحيط بنا.
اأمام �اقعنا كمتلقني يربز �اقع اآخر 
املحفز  االنت�شار  ب�شغف  يتمثل 
امللفت  يف  للبحث  �شحفي  لكل 
خيال  الق�ش�ش،  من  �امل�ش�ق 
ق�شة  يح�ل  اأن  ميكن  ال�شحفي 
�شيقة  دراما  اإىل  نعي�شها  ي�مية 
مل يكن يف ح�شباننا اأن ننظر اإليها 
عند  الغالب  يف  الزا�ية،  هذه  من 
الق�شة  بناء  تفا�شيل  على  �ق�فنا 
قد  ما  هناك  اأن  �شرنى  ال�شحفية 

مت ت�شخيمه اأ� املبالغة فيه، على 
االأقل من �جهة نظرنا ال�شخ�شية 

يف بع�ش االأحيان.
يف  حا�رش  مهم  عن�رش  الت�ش�يق 
�ه�  لل�شحفي،  الباطن  العقل 
بل  �ي�ش�غها،  ق�ش�شه  عن  يبحث 
يف  االإعالم  باأبجديات  ذلك  قبل 
على   - ل��شائله  احلثيث  ال�شعي 
اأكرب،  جمه�ر  الجتذاب   - تن�عها 
معايري  من  الكثري  تتاأتى  حيث 
��شائل االإعالم بناًء على ما يرغبه 
مب�ش�ؤ�لية  حمك�ًما  اجلمه�ر 
اجتماعية �اأخالقية التي قد تاأتي 
الحًقا �قد تغيب يف اأحيان اأخرى.
ليخلق  ك�ر�نا  فري��ش  يهاجمنا 
كم  مع  �الهلع  القلق  من  حالة 
املتدا�لة،  املعل�مات  من  هائل 
ن�شبة كبرية منها مغل�طة �م�شللة، 
اإجراءات �شارمة اتخذتها العديد 
االجتماعي  الت�ا�شل  ��شائل  من 
املعل�مات  تدا�ل  من  للحد 
املن�شات  �كربى  امل�شللة، 
على  قي�ًدا  ��شعت  االجتماعية 
من  ك�ر�نا  تتنا�ل  التي  امل�اد 
�اإحالتها  املعل�مات  خالل حتليل 
العمل  يزال  �ال  م�شادرها،  اإىل 
املعل�مات  م�شادر  ت�حيد  على 
�اعتماد امل�ث�ق منها ليك�ن م�قع 

منظمة ال�شحة العاملية يف طليعة 
تلك امل�شادر.

الطبية  الك�ادر  على  كان  �كما 
الفري��ش  النت�شار  الت�شدي 
كان  امل�شابني،  اإنقاذ  �حما�لة 
الإدارة  الت�شدي  ال�شحفيني  على 
�تدقيقها  املتدا�لة  املعل�مات 
من  عالية  بدرجة  �متحي�شها 

املهنية.
من  حتٍد  م�اقف  هناك  كان 
التجمعات  حل�رش  متزمتني 
�تطبيق التباعد االجتماعي بزعم 
اأن الفري��ش ال ميكن اأن ينت�رش بني 

اأ��شاط امل�ؤمنني
الكثري من امل�ؤ�ش�شات املتخ�ش�شة 
مبراقبة االأداء ال�شحفي يف العامل، 
املعنيني  لل�شحفيني  ت�جهت 
باأن  الفري��ش  انت�شار  بتغطية 
يك�ن�ا على درجة عالية من احلذر 
يف تغطياتهم تلك، حيث تت�شاعف 
اخل�ف  يهدد  عندما  امل�ش�ؤ�لية 
من الفري��ش الت�ازن االجتماعي.

الرئي�شي  اخلطر  تعترب  ال�شائعات 
لدى  �الهلع  الذعر  تاأجيج  يف 
العبء  املتلقني، �ه� ما ي�شاعف 
لي�ش  ال�شحفي،  على  �امل�ش�ؤ�لية 
فقط يف االمتناع عن الرت�يج لها، 
ا، اإذ تن�شح  �اإمنا يف حماربتها اأي�شً

الد�لية،    First Draft م�ؤ�ش�شة 
ال�شحفيني باتخاذ عدة تدابري باأن 
االإ�شاعات  تلك  ال�شحفي  يعالج 
يف  ي�شاهم  فال  �شعفها  نقاط  من 
�ال  ق�شد  د�ن  من  لها  الرت�يج 

يتجاهل انت�شارها.
�شاهم يف  بد�ره  الديني  الت�ظيف 
اخلالف  نقاط  من  الكثري  تاأجيج 
يف املجتمع، حيث ن�شبت اتهامات 
الدينية  التيارات  بني  متبادلة 
البع�ش  تعمد  حيث  �غريها، 
الدينية  الرم�ز  من  الكثري  اإهانة 
اأمام انت�شار  لزعم �ق�فها عاجزة 

الفري��ش. 
م�اقف  هناك  كانت  املقابل  يف 
حتٍد من متزمتني حل�رش التجمعات 
�تطبيق التباعد االجتماعي بزعم 
اأن الفري��ش ال ميكن اأن ينت�رش بني 
اأ��شاط امل�ؤمنني بهذه العقيدة اأ� 
م�اقع  عرب  انت�رش  عندما  تلك، 
فيدي�هات  االجتماعي  الت�ا�شل 
لتجمعات دينية رف�شت اال�شتجابة 

للت�جيهات احلك�مية.
تلك  يف  ال�شحفيني  على  كان 
اإيجاد خمرج من  النقطة احلرجة 
االأ�ش�ات  الد�امة يف اختيار  هذه 
حددت  التي  املتعقلة  الدينية 
ال�ظيفة املطل�بة لل�شعائر الدينية 

��رش�رة االلتزام بالتعليمات، �قد 
عامر  االأردين  االإعالمي  �فق 
للداعية  ا�شت�شافته  يف  الرج�ب 
النابل�شي  راتب  حممد  اال�شالمي 
عرب االأقمار ال�شناعية يف برنامج 
اململكة  قناة  عرب  اململكة  �ش�ت 
النابل�شي  اأكد  حيث  االأردنية، 
من  اأن  ال�شحفية  مقابلته  خالل 
بالت�رشيعات  االقتداء  ح�شن 
للت�جيهات  اال�شتجابة  الدينية، 

ال�شحية �احلك�مية.
�كان  �ا�شًعا  انت�شاًرا  حاز  الفيدي� 
انت�شلت  التي  النجاة  حبال  اأحد 
الدع�ات  �شجال  من  املتلقني 

املتطرفة.
التحديث امل�شتمر �متابعة انت�شار 
من  تطلب  العامل  عرب  الفري��ش 
�مهنًيا  اأخالقًيا  التزاًما  ال�شحفي 
بق�ل احلقيقة �جتنب اإ�شفاء قلق 
غري مربر، عندما يرى ديني�ش م�لر 
زميل مركز النه��ش بال�شحافة يف 
اأن  االأ�شرتالية،  ملب�رن  جامعة 
تر�ى  اأن  االإعالم  ��شائل  �ظيفة 
لفهم  الالزمة  بالتفا�شيل  الق�شة 
اجلمه�ر ملا يحدث. اأهمية الق�شة 
على  بانعكا�شها  مربرة  ��شهرتها 
�شياغتها  �من خالل  النا�ش  حياة 
التي  املخاطر  مع  تتنا�شب  بلغة 

نق�ش  �اأن  املجتمع،  ت�اجه 
)كما  عليها  �الت�شرت  املعل�مات 
اأياًما  اأ�شاع  ال�شني(  يف  ح�شل 
اأن تُتخذ  ا ثمينة كان ميكن  �فر�شً
اأف�شل  ب�شكل  التدابري  خاللها 
من  العامل  �رمبا  ال�شني  لتجنب 

بعدها هذه التبعات الثقيلة.
يف  املعل�مات  ت�شارب  �مع 
اأمام  برز  الفري��ش  ظه�ر  اأ�شل 
ال�شحفيني يف نقلهم لالأخبار حتٍد 
�العن�رشية  التنميط  �ه�  اآخر 
اأنه  على  املر�ش  مع  التعامل  يف 
مظاهر  بع�ش  بدت  �قد  تهمة، 
تفاقم  اأ�ل  مع  العرقي  التمييز 
�احدًة  تلك  كانت  ك�ر�نا،  اأزمة 
من بني عدة ت��شيات دعت مديرة 
ال�شحفية هانا  �شبكة االأخالقيات 
�شت�رم، ال�شحفيني فيها اإىل جتنب 
التنميط �التميز العرقي من خالل 

تكرار مكان ظه�ر الفري��ش.
معايري  بني  ال�شحفي  على  يبقى 
م�شادر  اإىل  �ال��ش�ل  التق�شي 
التزاماته  �بني  �شياغته  ثم  اخلرب 
مكانه  ياأخذ  اأن  االأخالقية 
عام  راأي  ت�شكيل  يف  ال�شحيح 
قادر على م�اجهة جائحة ك�ر�نا 
�خر�ج العامل منها باأقل اخل�شائر 

املمكنة.

م�شوؤوليات اأخالقية

كورونا بني ما هو حقيقي وما هو مزيف
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021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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مدير  النجار  اجمد  اأفاد 
الفل�سطيني  الأ�سري  نادي 
اأن  اخلليل  حمافظة  يف 
الأ�سري  الفتحاوي  القائد 
فهمي  عمر  حممد  البطل 
خرواط  عمر   ( الدين  نا�رص 
يف  عاما   18 منذ  املعتقل   )
الآن  يواجه  الحتالل  �سجون 
عن  �سادر  اإ�رصائيليا  قرارا 
جلعاد  الداخلي  الأمن  وزير 
اأردن يق�سي بو�سعه يف العزل 
الرملة  �سجن  يف  النفرادي 

عزل اأيالون ...
القائد  ان  النجار  واأو�سح 
فهمي  اأبو  املكنى  خرواط 

يعترب من قادة حركة فتح يف 
�سجون الحتالل ويحوز على 
احرتام كبري بني كادر احلركة 
ملواقفة  نتيجة  الأ�سرية 
ال�سجون  اإدارة  �سد  الن�سالية 

...
من  خرواط  الأ�سري  اأن  يذكر 
بتاريخ  اخلليل  مدينة  مواليد 
عائلة  من  وهو  1971/11/3م 
النتفا�سة  وخالل  منا�سلة 
الأوىل كان من قادتها وتعر�ض 
عديدة  مرات  لالعتقال 
مواقع  عدة  وتبوؤ  اآنذاك 
قيادية يف احلركة من ع�سويه 
املنا�سل  قيادة  حتت  الإقليم 

اأبو  ال�رصباتي  ذياب  املرحوم 
فتح  حركة  �رص  اأمني  خالد 

اإقليم اخلليل اآنذاك ...
انتفا�سة  بداأت  اأن  وما 
خرواط  عمر  كان  الأق�سى 
بقيادة  التحقوا  اأوائل من  من 
مع  الأق�سى  �سهداء  كتائب 
والعديد  زلوم  مروان  ال�سهيد 
وتعر�ض  ال�سهداء  من 
وحماولت  طويلة  ملطاردة 
اأ�سيب خاللها  فا�سلة  اغتيال 
اأن  وما  ر�سا�سات  بعدة 
عمله  ملوا�سلة  عاد  ت�سافى 
قيادة  ت�سلم  حيث  الن�سايل 
بعد  الأق�سى  �سهداء  كتائب 

زلوم  مروان  ال�سهيد  اغتيال 
اإل  2002/4/22م  بتاريخ 
ا�ستباك  بعد  اعتقاله  مت  اأن 
واأطلقت  الحتالل  مع  طويل 
ا�ست�سهد  �سواريخ  عدة  عليه 
كوادر  من  اإثرها خم�سة  على 
وهم  الأق�سى  �سهداء  كتائب 
عاماً،   25 كاتبة،  يا�رص  اأجمد 
خمتلف  يف  ب�سظايا  اأ�سيب 
عز  ومنذر  اجل�سم  اأجزاء 
الدين كاتبة، 22 عاماً، اأ�سيب 
اأجزاء  خمتلف  يف  ب�سظايا 
الدين  جنم  واأكرم  اجل�سم 
اأ�سيب  عاماً.   22 احلموري، 
اأجزاء  خمتلف  يف  ب�سظايا 

�سامي،  اأبو  ورجائي  اجل�سم 
ب�سظايا  اأ�سيب  عاماً،   30
اجل�سم  اأجزاء  خمتلف  يف 
 24 �ساهني،  يا�رص  واأ�رصف 
اأعرية  بعدة  واأ�سيب  عاماً، 
نارية ثقيلة يف خمتلف اأجزاء 
اجل�سم واأ�سيب خرواط بعدة 
دربه  رفيق  مع  ر�سا�سات 
ومو�سى  اجلمل  حامت  القائد 
بطيارة  نقل  حيث  تركي  اأبو 
اإحدى  يف  للعالج  هوليكبرت 
الإ�رصائيلية  امل�ست�سفيات 
اآنذاك  اإ�ساعات  وترددت 
يتبني  اأن  قبل  با�ست�سهاده 
اخلرب اليقني من حمامي نادي 

ويتلقى  جريح  باأنه  الأ�سري 
العالج وكان ذلك قبيل اجتياح 

اخلليل بتاريخ 2002/4/29م
املحكمة  عليه  وحكمت 
حينها  "عوفر"  يف  الع�سكرية 
بال�سجن املوؤبد لعمر خرواط 
 18 الآن  حتى  ام�سى  حيث 
�سجون  يف  متوا�سله  عاما 
ن�ساله  موا�سال  الحتالل 
قائدا  الأ�رص  قالع  داخل 
حقوق  عن  مدافعا  وطنيا 
ال�رصى اإل اأن مت عزله بقرار 
الأ�سري  نادي  اأن   .. اإجرامي 
حكومة  يحمل  الفل�سطيني 
الكاملة  امل�سوؤولية  الحتالل 

خرواط  الأ�سري  حياه  عن 
اإ�سابات  الذي يعاين من عدة 
وان بقاءه يف العزل النفرادي 
يعر�ض حياته للخطر ال�سديد 

...

بقلم :عي�سى قراقع

اأبو جندل قائد معركة جنني التي 
جراد"  "جنني  عمار  اأبو  لقبها 
من  يخرج  ال�سهداء،  وعا�سمة 
جنني  اإىل  ويعود  الذبحية  جثته 
مقربة  يف  يقف  ني�سان،  �سهر  يف 
ال�سهداء ويقرا الفاحتة على رفاقه 
واأخوته ال�سهداء، يزرع الورد على 
اأ�رصحة املقاتلني الذين ا�ستب�سلوا 
الغزو  اأمام  ودمهم  باأرواحهم 
الإ�رصائيلي الهمجي يف تلك الأيام 
من  يخرج  جندل  اأبو  القا�سيات. 
يف  املحا�رصين   ويعانق  جثته 
قنابل  بيت حلم،  املهد يف  كني�سة 
ور�سا�ض تطلق على مذود الي�سوع 
وجرحى  �سهداء  ال�سالم،  عليه 
الكني�سة، �سقط  ودماء على ار�ض 
روح  لكن  �سهيدا  الأجرا�ض  قارع 
اأجرا�ض  تقرع  ظلت  جندل  ابو 

املقاومة حتى ال�سهقة الأخرية.
اأبو جندل يفتح الأبواب والذكريات 
ويعبئ بندقيته بالر�سا�ض، ينه�ض 
التي  احلياة  لري�سد  املوت  من 
يعانق  املمات،  بعد  عا�سها 
الأر�ض  حملوا  الذين  ال�سهداء 

فوق الرفات، ينب�ض حطام البيوت 
املردومة املق�سوفة،  يلملم بقايا 
ن�ساًء  اأطفال  املدفونة  اجلثث 
�سغرية  يدا  يكت�سف  معاقني، 
حليب،  قنينة  مي�سك  لر�سيع 
قتلوه  ملعاق  كر�سيا  يكت�سف 
ويكت�سف  احلجارة،  حتت  ودفنوه 
بالبارود  مطحونة  مبعرثة  اأ�سالء 
املالمح  على  يتعرف  والرتاب، 
والوجوه والأ�سابع، ول زالت ال�سنة 
اللهب تخرج من حتت الأر�ض، من 
الأطفال  زال  ل   ، البيوت  جدران 
م�سدومني مرعوبني، هناك موتى 
وبلدوزرات، هناك موتى وجرحى 
موتى  هناك  اإ�سعاف،  بال  ينزفون 
واأج�ساد  وكامريات  و�سا�سات 
احرتقت  التي  ال�سور  اأمام  تتبخر 
و�سقوط  العاملي  ال�سمت  ظل  يف 
والدميقراطيات  احل�سارات 

و�رصائع حقوق الإن�سان.
ويعود  جثته  من  يخرج  جندل  اأبو 
جي�ض  ينت�رص  مل  هنا  جنني،  اإىل 
تاريخنا  ن�سيع  مل  وهنا  اإ�رصائيل، 
حتت جحيم الق�سف والقنابل، هنا 
العلم  عن  ودافعنا  وقاتلنا  �سمدنا 
دافعنا  هنا  والن�سيد،  والكرامة 

واأر�سنا،  حياتنا  و  اأحالمنا  عن 
ر�سعنا حليب البطولة من اأمهاتنا، 
حملنا  الطيور،  اأجنحة  ارتدينا 
والأ�سلحة،  واحلجر  والدم  املاء 
وذكرياتنا  بيوتنا  مفاتيح  حملنا 
واق�سمنا  بنادق،  و�سارت  الأوىل 
ان ل مير الغرباء من اأمام بيوتنا، 
ووح�سيتهم  طائراتهم  تاأكل  ل  اأن 
طلبوا  وعندما  واأحالمنا،  حقولنا 
األف  اقرتفوا  اأ�سباحنا  مع  هدنة 

األف مذبحة.
ويعود  جثته  من  يخرج  جندل  اأبو 
اإىل جنني، اأراه يف حي احلوا�سثني، 
اأراه يف منطقة اجلربيات، اأراه يف 
يطاردون  املقاتلون  الدمج،  حي 
اإىل �سباك، من  اجلنود من �سباك 
نوم  �سارع، ل طعام ول  اإىل  �سارع 
ول ماء، املوت خلف الباب، املوت 
ال�سماء،  ومن  الأر�ض  من  ياأتي 
بانفجار  الأطفال  بكاء  يف  يخرج 
ال�سواريخ ودوي النفجارات، اأزيز 
جندل  واأبو  وهلع،  رعب  ر�سا�ض، 
مل  وجدار،  موت  كل  من  يخرج 
كانت  بي�ساء،  راية  ول  يديه  يرفع 
الأر�ض  يف  مكان  اأو�سع  جنني 
اأو�سع  جنني  وكانت  خطاه،  لتت�سع 

بحر متده باملوج والنجاة، وكانت 
ما  كل  له  تقدم  جنة  اأو�سع  جنني 

ملكت احلياة.
ويعود  جثته  من  يخرج  جندل  اأبو 
جرمية  على  �ساهدا  جنني،  اإىل 
اإعدام  على  �ساهداً  الع�رص، 
حتت  ودفنهم  املدنيني  ال�سكان 
على  �ساهدا  البيوت،  اأنقا�ض 
�ساهدا  واإذللهم،  الأ�رصى  اإعدام 
على ليل بال رحمة، وعلى دبابة ل 
الليمون  زالت تدو�ض الب�رص وزهر 
وجدار  بني حاجز  �سعبا  وحتا�رص 

م�ستوطنة.
ويعود  جثته  من  يخرج  جندل  اأبو 
ال�سهود  كل  مع  يجتمع  جنني،  اإىل 
املخيم:  و�سلوا  الذين  الدوليني 
الأمم  يف  الإن�سان  حقوق  جلنة 
الدولية،  العفو  منظمة  املتحدة، 
تريي  الدويل،  الأحمر  ال�سليب 
املتحدة  الأمم  من�سق  لر�سن 
الأدباء  وفد  الأو�سط،  ال�رصق  يف 
الروائي  العامليني،  واملفكرين 
رئي�ض  بانكي�ض،  را�سل  العامل 
وول  للكتاب  العاملي  الربملان 

نوبل  جائزة  على  احلائز  �سونيكا 
براينت  والروائي  ال�ساعر  لالآداب، 
براتيناخ،  والكثريون الذين جاوؤوا 
اأبو  ي�ساألهم  املجزرة،  و�ساهدوا 
املفقودة  الرواية  عن  جندل 
والغنية املذبوحة واملوتى الذين 
عن  وي�ساألهم  بالأ�رصار،  يبوحون 
حتمل  ا�سبارطية  عن�رصية  دولة 
والأمن  وال�سلم  الإن�سانية  العدالة 
حاملة  وفوق  �ساروخ  فوهة  يف 
املحكمة  عن  ي�ساألهم  الطائرات، 
الدولية وماذا اتخذت من قرارات، 
بعد  القادمة  حياته  عن  ي�ساألهم 

املمات.
ويعود  جثته  من  يخرج  جندل  اأبو 
من  ليعرف  قربه  يفتح  جنني،  اإىل 
لريى  يخرج  اأ�سدقائه،  من  تبقى 
يف  ي�ساهدها  مل  التي  جنازته 
الدماء  اأن  الظهرية،يرى  �سم�ض 
اأولدا  اأن  ويرى  غيوم،  �سارت 
الوقت واملوت وكربوا  نه�سوا من 
فكربت الروؤيا وزادت عدد النجوم، 
ويرى اأن هناك جياًل اآخر وو�سايا 
ظلنا،  يحرك  حتته  ولدنا  و�سجرا 
املكان  بيوتهم يف  يزورون  وموتى 

الذي يهدمون.
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يوم الأحد 2002/4/13 اأعدمت قوات الحتالل ال�سهيد يو�سف احمد ريحان كبها امللقب بابي جندل يف خميم جنني، القي القب�ض عليه حيا بعد 
اأن فرغت ذخريته واقتيد اإىل كومة من ردم بيت مهدوم بعد اأن ع�سبوا عينيه وكبلوا يديه و�سربوه باأعقاب البنادق، وهناك اأعدموه باإطالق 
الر�سا�ض على راأ�سه. دقت اأجرا�ض الكنائ�ض ومل تتوقف مع زخات الر�سا�ض و�سوت ال�سواريخ والطائرات احلربية الإ�سرائيلية التي اقتحمت 
خميم جنني بكل عتاد املوت والقتل والذبح طيلة فرتة اجتياحهم للمخيم 3-2002/4 -2002/4/19 واأدت اإىل ا�ست�سهاد 58 �سخ�سا معظمهم من 

املدنيني وارتكاب جمزرة ب�سرية بحق �سكان املخيم، وهدم 600 منزل واعتقال املئات، الدبابات واآلف اجلنود واملجنزرات واجلرافات حرثت ار�ض 
املخيم وحاراته واأزقته، وكانت حربا اإ�سرائيلية عاملية على الالجئني ال�سامدين املقاومني، وكانت جرائم حرب وفظائع واإرهاب ر�سمي قاده �سارون 

وموفاز يف ذلك العدوان الذي اأطلقوا عليه عملية ال�سور الواقي.

�ل�شهيد �أبو جندل...  يخرج من جثته ويعود �إىل جنني

�الأ�شري �لقائد عمر خرو�ط يو�جه قر�ر �لعزل �النفر�دي يف �شجن �لرمله 
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نادي الأ�شري الفل�شطيني : 

الأ�سرى املر�سى يوجهون ر�سالة 
منا�سدٍة لالنت�سار لق�سيتهم

وجه الأ�شرى املر�شى يف �شجون الحتالل الإ�شرائيلي ر�شالة اإىل ال�شعب الفل�شطيني وقياداته وف�شائله 
وجميع املوؤ�ش�شات املعنية بالأ�شرى و�شوؤونهم، وللمجتمع الدويل وال�شعوب ال�شقيقة وال�شديقة، نا�شدوا فيها 

كل تلك الفئات باأن تنت�شر لهم ولق�شيتهم، معربين عن معاناتهم واآلمهم التي باتوا ل يطيقونها ب�شبب 
�شيا�شة الإهمال الطبي املتعمد، وفيما يلي ن�ص الر�شالة ن�شا وحرفا كما و�شلت لنادي الأ�شري هذا الأ�شبوع.

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

املر�ضى  الأ�رسى  من  موجه  ر�ضالة 
الأ�رسى  جميع  عن  وبالإنابة  بالأ�ضالة 

املر�ضى بال�ضجون
التي  الفل�ضطيني  �ضعبنا  جماهري  اإىل 
فاإنها  لق�ضيٍة  تنت�رس  اأن  اأرادت  اإذا 

�ضتن�رسها مب�ضيئة اهلل...
بكل  الفل�ضطينية  قيادتنا  واإىل 

اأ�ضكالها...
كاملة  الفل�ضطينية  ف�ضائلها  واإىل 
وجلانها  ومكاتبها  وجمال�ضها  باأمنائها 

واأجنحتها املختلفة...
العالقة  ذات  املوؤ�ض�ضات  جميع  واإىل 
وحقوق  الأ�رسى  بق�ضية  تعنى  التي 

الإن�ضان...
وال�ضعوب  الدويل  املجتمع  واىل 
على  هو  من  وكل  وال�ضديقة  ال�ضقيقة 

قيد الإن�ضانية واحلرية.
ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

لدينا  تبقى  وما  اأرواحنا  فتات  نهديكم 
مهرب،  وحنني  حما�رس،  اأمل  من 
القما�ش  قطع  على  تاأتينا  باردة،  وقبل 
�ضمعنا  وقد  اأرواحنا  ...نهديكم  الباردة 
فهي  �ضدورنا  يف  املختنقة  ح�رسجتها 

عازمة على الرحيل...
ل  حيث  نبداأ  وجع  اأي  من  نعرف  ل 
ال�ضجن،  من  هنا،  من  للوجع!  نهاية 
حيث ال�ضجن مق�ضلة الذي ما زال يحلم 
بالوطن، من حيث الزنزانة غري القابلة 
الظروف  حتت  من  الآدمية،  للحياة 
اجلن�ش  مع  تتنا�ضب  ل  والتي  القا�ضية 

الب�رسي.
الكرا�ضي  فوق  من  هنا،  من  نرا�ضلكم 
وق�ضوة  ال�ضفر  م�ضقة  حيث  احلديدية، 
الذهاب والإياب من مق�ضلة اإىل مق�ضلة 
)يف البو�ضطة التي جتتمع بها كل اأ�ضكال 
وم�ضقة  ومر�ش  وبرد  قيد  من  املعاناة 
ومهينة  قا�ضية  معاملة  ظل  يف  ال�ضفر( 

نف�ضياً وج�ضدياً.
اجلالد؛  مطرقة  حتت  من  نخاطبكم 
الظلم  اأ�ضكال  كل  بحقنا  ميار�ش  حيث 
بكل  والغطر�ضة  والعنجهية  وال�ضادية 
له.  وخمطط  ممنهج  وب�ضكل  وح�ضية 
عيادات  اأ�رسة  فوق  من  نخاطبكم 
)ثالجة  الرملة"  و"م�ضفى  ال�ضجون 

املوتى( حيث ل �ضفاء ول عالج.
فاأطباء عيادات ال�ضجون ما هم اإل راأ�ش 
خا�رستنا،  تخرتق  التي  ال�ضّجان  حربة 
ي�ضخ�ضون اأوجاعنا كما يروح لأمزجتهم 
واآرائهم ال�ضخ�ضية، دون اإجراء ما يلزم 
بنا.  عابثني  حقيقية،  فحو�ضات  من 
فاأج�ضادنا لي�ضت جيفاً كي يتقززوا من 
مل�ضها، ونحن ل�ضنا عبيدا كي يوغلوا يف 

الإهمال  ق�ضية  تعد  بنا، ومل  ال�ضتهتار 
اإنها  وح�ضب،  ممنهجة  �ضيا�ضة  الطبي 
حبة  اأ�ضبحت  فقد  ذلك!  من  اأكرب 
عليها،  اجل�ضد  اعتاد  التي  امل�ضكن 
وهويتنا  حمتوانا  من  للنيل  و�ضيلتهم 
ومبادئنا، فبها ي�ضاوموننا على ما تبقى 

لدينا من كرامة وعزة.
لي�ش هذا وح�ضب!

الظلم  دولة  اأن  لكم  نقول  اأن  يوؤ�ضفنا 
ا�ضتغنت عن الفئران يف جتاربها الطبية 
حقال  لت�ضبح  اأج�ضادنا  وجدت  فقد 

لتجاربها الطبية.
لي�ش هـذا وح�ضب!

للق�ضاء  ال�ضجان  و�ضيلة  املر�ش  �ضار 
على ق�ضيتنا، حيث يتعمد زرع املر�ش 
�ضعبنا  على  عالة  لنب�ضح  اأج�ضادنا  يف 
وذوينا، ولرتهيب كل من يع�ضق احلرية 
لغرينا  عربة  لن�ضبح  طلبها؛  يف  ويوغل 
ال�ضّجان  اأدرك  لقد  بالبنان.  لنا  وي�ضار 
اأج�ضادنا، ويحاول عبثا اأن يدرك الفكرة 

واملبداأ وع�ضق احلرية وحنيننا الوطن.
وازدحمت،  فينا  الأوجاع  تفاقمت 
و�ضلت الذروة وذروة الذروة، فاملقعدين 
القلب  واأمرا�ش  بال�رسطان  وامل�ضابني 
والدي�ضك  والرئة  والكبد  والتنف�ش 
واجلرحى  وال�ضكري  والأورام  والنظر 
والعقلية،  النف�ضية  الأمرا�ش  واأ�ضحاب 

�ضار املر�ش والقيد تواأمان.
املر�ش ينه�ضنا من كل جنب وما ي�ضلكم 
على  العمر  ثواين  يف  نعانيه  ما  بع�ش 
الكثري  باأن  علما  البارد،  ال�ضجن  فرا�ش 
من الأ�رسى ما زالوا يرف�ضون احلديث 
منهم  خوفاً  واأوجاعهم  اأمرا�ضهم  عن 
على ذويهم كي ل يرهقونهم مبزيد من 
الأمرا�ش  من  الكثري  زالت  ما  الهموم، 

حبي�ضة اأج�ضاد اأعياها الوجع.
مل تعد حبة الدواء مطلب لنا فقد اأثبت 
اأنها من م�ضادر معاناتنا ومن  ال�ضجان 
�ضوق  بكل  ن�ضتهيه  ما  دواعي عذاباتنا، 
اأح�ضان  من  الرحيل  �ضهوة  هو  ووعي 
مو�ضح  رحيل  وذوينا،  واأولدنا  اأمهاتنا 

بابت�ضامة اأخرية واحت�ضان دافئ اأخري.
اأن  العظيم  باهلل  ن�ضتحلفكم  لهذا 

وتبتعدوا  وتكثفوها،  جهودكم  توحدوا 
كرامة  واخلالفات؛  املناكفات  عن 
الوطن  ل�ضهداء  كرامة  ثم  ور�ضوله  هلل 
وانت�ضاراً  الأ�ضرية،  احلركة  و�ضهداء 
بكل  نعي�ضها  التي  ومعاناتنا  لعذاباتنا 

ثوانيها ودقائقها.
تكون  اأن  جميعكم  باهلل  ن�ضتحلفكم 
�ضبب  امللتهبة  وجراحنا  ق�ضيتنا 
الهتمام  بع�ش  لحظنا  لقد  وحدتكم، 
منذ  عموماً  الأ�رسى  بق�ضية  املبارك 
الهتمام  هذا  وكان  العامني  يقارب  ما 
ت�ضاقط  الذي  اخلفيف  الرذاذ  مبثابة 
على �ضفاهنا ال�ضقية واأذاب بع�ش اأمالح 
ال�ضقاء عن �ضقوق اأرواحنا، ولكننا ناأمل 
املوحدة  اجلهود  من  مزيداً  منكم 
واملكثفة بكل املجالت وبكل املحافل 

الدولية ويف اأر�ش الوطن اجلريح.
ت�ضلنا بع�ش ب�ضائر الأمل بالتحرر ولكن 
والرتقب،  بالتخوف  م�ضبع  الأمل  هذا 
ولن نعي�ضه متاماً اإل اإذا �ضاهدنا اأنف�ضنا 
نقبل جباهكم واقعاً حقيقيا،ً ل اأ�ضغان 
الأمل  هذا  اأن  علمتنا  جتاربنا  اأحالم. 
الذي نرتقبه من خاللكم بكل لهفة مهدد 
دخول  حاول  كلما  والت�ضفية  بالغتيال 
فال  ال�ضجان،  اأعني  عن  خل�ضة  زنازيننا 
مري�ضاً  مرتنحاً  اإل  يكون  اأن  له  ي�ضمح 

منهكاً كاأج�ضادنا.
اأدرك  كما  هذه  ر�ضالتنا  تدركوا  مل  اإن 
ال�ضجان اأج�ضادنا ف�ضوف ت�ضلكم ر�ضائلنا 
القادمة ب�ضكل خمتلف؛ �ضتكون ر�ضالتنا 
القادمة ج�ضداً ممدداً، وقد اعتدنا على 
فمن�ضور  املتحرك،  كر�ضيه  على  روؤيته 
الأقرع  وناه�ش  عبيدو  ومعتز  موقدة 

على �ضبيل املقعدين.
�ضت�ضلكم ر�ضالتنا القادمة )بزة �ضابا�ش( 
تخبوؤ فيها ج�ضداً م�ضبعاً بحقن الكيماوي 
وي�رسي  رداد  فمعت�ضم  والكورتزون 

امل�رسي على �ضبيل ال�رسطان.
اآثار  من  مهرتئة  اأج�ضاداً  �ضت�ضلكم 
والقائمة  الطبية،  والتجارب  امل�ضكنات 

تطول وتطول!
�ضت�ضلكم اأج�ضاد حتمل قلوباً ا�ضتوطنها 
والت�ضخم  القلب  بع�ضلة  ال�ضعف 

باهلل  ن�ضتحلفكم   . ال�رسايني،  وان�ضداد 
ال�ضجان  اأدرك  كما  ر�ضالتنا  تدركوا  اأن 

اأج�ضادنا،
املتعلقة  الق�ضور  جوانب  نتفهم  رمبا 
من  مذهولني  نقف  ولكننا  بق�ضيتنا 
كل  من  ق�ضيتنا  يحيط  الذي  التق�ضري 
املعاناة  كل  رغم  مذهولني  �ضوب، 
الأ�ضري  نحو  عيوننا  تتجه  والأمل؛ 
املري�ش امل�ضن فوؤاد ال�ضوبكي، فكيف 

يقبل حر على بقائه يف ال�ضجن؟!
ما  بع�ش  لكم  تنقل  التي  الر�ضالة  هذه 
�ضتكون  اأمل ووجع ومعاناة  بنا من  جال 
مل  اإن  القادمة،  ر�ضائلنا  عن  خمتلفة 
فاإننا  واأفعالكم  وعقولكم  قلوبكم  ت�ضل 
باأمعائنا،  حريتنا  انتزاع  اإىل  م�ضطرون 
ال�ضهداء  من  �ضالل  حينها  و�ضنكون 
يتحمل ال�ضجان اأولً م�ضوؤولية ذلك، ول 
نعفيكم من حتمل جزء من امل�ضوؤولية، 
التحرر  معركة  خلو�ش  ا�ضطررنا  واإذا 
من  عليه  نحن  ما  على  ونحن  باأمعائنا 
معاناة وعذابات فهذا لأننا بداأنا نفقد 

اأي ثقة واأمل لنا بكم.
اأن ت�ضتقبلونا يف �ضاحات  فاختاروا بني 
رايات  رافعني  الفل�ضطينية  امل�ضايف 
على  ت�ضتقبلونا  اأن  اأو  واحلرية،  الن�رس 

اأعتاب مقابرنا الفل�ضطينية!

يا �شعب ال�شهداء، يا اأحرار العامل 
...

كرامتنا؟!  عليكم  هانت  الدرجة  األهذه 
وتقزمت بعيونكم واأفعالكم معاناتنا؟!

نتمنى  اأننا  العظيم  باهلل  لكم  نق�ضم 
تنفيذه  وليتم  بالإعدام،  �رسيحاً  حكما 
لأننا  الأمل  من  واحدة  دفعة  لن�ضرتيح 
نعاي�ش الإعدام البطيء يومياً، ف�ضهيقنا 
باآلف  م�ضاك  وفرا�ضنا  اخلا�رسة،  من 
يعت�رسنا  امل�ضمومة،  وال�ضكاكني  الإبر 
اأ�ضكال  كل  باأج�ضادنا  وتع�ضف  الأمل 
�ضواء  ون�ضتهيها،  احلرية  نريد  الوجع. 
من  حريتنا  اأم  القيد  حرية  اأكانت 
املر�ش والتي لن تتحقق عند معظمنا 

اإل برحيل اأبدي.
�ضعوركم  اآملنا  اإن  لكم  نعتذر  واأخريا 
نعانيه،  ما  بع�ش  بو�ضف  واأرهقناكم 
ول  ال�ضخمة  امللفات  تكفينا  ل  ورمبا 
م�ضاهد  لكم  لنوثق  الكبرية  ال�ضجالت 
حياتنا البعيدة كل البعد عن احلياة، واإن 
�ضجاًل  ف�ضتجدونها  اأج�ضادنا؛  و�ضلتكم 
نقوله  ما  على  �ضادقاً  و�ضاهداً  حافاًل 

لكم يف هذه الر�ضالة .
ن�ضاأله  بفرج ٍ  علينا  اهلل  مين  اأن  اإىل 
تريحنا  �ضهادة  اأو  قريبا،  يكون  اأن 
اأرواحنا  فتات  نهديكم  عذاباتنا،  من 

املختنقة يف �ضدورنا.
وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

بقلم: اأحمد طه الغندور

الحتالل  غطر�ضة  اأن  يبدو  ما  على 
اإذ  العمى،  اإىل  تقوده  الإ�رسائيلي 
التي  الإن�ضانية  الكارثة  من  بالرغم 
تف�ضي  نتيجة  باأ�رسه  بالعامل  حتيق 
 ،")19-COVID( فريو�ش "كورونا ـ
"املجتمع  تخوم  اإىل  و�ضلت  والتي 
ذلك  قيادات  فاأ�ضابت  الإ�رسائيلي"؛ 
والع�ضكرية،  ال�ضيا�ضية،  املجتمع 
ال�ضكان  من  الآلف  اإىل  اإ�ضافة 
العاديني، اإل اأن الحتالل يهمل ب�ضكل 
الفل�ضطينيني،  متعمد حقوق الأ�رسى 
ال�ضحية  احلماية  يف  حقهم  وخا�ضة 
ال�رسورية يف ظل هذا الوباء اخلطر.

الحتالل  ندع  اأن  املقبول  من  فهل   
مي�ضي يف ا�ضتهتاره واإهماله ال�ضحي 
بحياة ما يزيد عن خم�ضة األف اأ�ضري 
وطفل  و�ضيدة،  رجل،  بني  فل�ضطيني 

فل�ضطيني؟!،
 )200( بينهم  من  اأن  اأدركنا  ما  واإذا 
 )700( و  اأ�ضرية،   )41( و  قا�رس، 
خمتلفة،  اأمرا�ش  من  يعانون  اأ�ضري 
املزمنة  الأمرا�ش  من  معظمها  يف 
من  الع�رسات  اإىل  اإ�ضافة  واخلطرية، 
ويعانون  عانوا،  وجميعهم  امل�ضنني، 
الإهمال  من  الأ�رس  �ضنوات  طيلة 
الطبي، وحتى الغياب املتعمد للعناية 

ال�ضحية!
�ضيكون  كيف  نتخيل  اأن  لنا  فهل 
"زمن  يف  البوا�ضل  اأ�رسانا  حال  عليه 

الكورونا"؟! 
 " املحرر  الأ�ضري  مع  حدث  ما  لعل 
"بيتونيا"،  من   " �رس�ضور  الدين  نور 
 3/18 بتاريخ  اعتقاله  جرى  الذي 
املا�ضي،  الثالثاء  م�ضاء  عنه  واأُفرج 
والذي اأثبتت الفحو�ضات الطبية التي 
الفل�ضطينية  الطبية  الطواقم  اأجرتها 
اإ�ضابته بفريو�ش "الكورونا".وقد اأذن 
الفل�ضطينية  " لل�ضلطات  الدين  " نور 
معه  ما حدث  وتفا�ضيل  ا�ضمه  بن�رس 
على اأمل اإنقاذ الأ�رسى الفل�ضطينيني 
مغبة  من  الحتالل  معتقالت  يف 
القاتل، وحتميل  الوباء  بهذا  الإ�ضابة 
وما  الإ�رسائيلي"  الحتالل  "�ضلطات 
يُعرف با�ضم "اإدارة م�ضلحة ال�ضجون" 
ملا  الكاملة  القانونية  امل�ضوؤولية 
الإهمال  نتيجة  الأ�رسى  ي�ضيب  قد 
"�ضلطات  ِقبل  من  املتعمد  الطبي 
الدين  نور   " ق�ضى  الحتالل".وقد 
اعتقاله  فرتة  من  يوماً   )12( مدة   "
عوفر"  "معتقل  من   "14 "الق�ضم  يف 
"املعبار"،  بـ  املعروف  الإ�رسائيلي 
مركز  يف  معه  التحقيق  انتهاء  بعد 
هو  "املعبار"؛  و  "بنيامني".  حتقيق 
جدد.  موقوفني  اأ�رسى  ي�ضم  ق�ضم 
عدد  اأن  للفل�ضطينيني  ثبت  وقد 
الق�ضم  يف  تواجدوا  الذين  الأ�رسى 
نور   " املحرر  الأ�ضري  وجود  وقت 
الدين " قد بلغ )36( اأ�ضرياً، وقد كان 
املذكورة،  املدة  طيلة  لهم  خمالطاً 
رواية  رف�ش  اإىل  يدعو  الذي  الأمر 
"اإدارة �ضجون الحتالل"، التي تدعي 
اإ�ضابات  يوجد  ل  اأنه  اللحظة  حتى 
تاأكيدها  رغم  الأ�رسى،  �ضفوف  بني 
على ت�ضجيل حالت بني "ال�ضجانني"، 
عدد  على  احلجر  بفر�ش  وقامت 

الأخالق  من  م�ضتًو  فاأي  منهم!  اأخر 
اأي  اأو  الحتالل"  "�ضلطات  به  تتمتع 
تتحلى  اأن  ممكن  قانونية  م�ضوؤوليات 
بها يف مواجهة الأ�رسى الفل�ضطينيني! 
اإن الق�ضية بالن�ضبة لالأ�رسى اليوم هي 
ق�ضية "حياة اأو موت"، ولي�ضت ق�ضية 
"الحتالل"  يقدمها  "ت�ضهيالت" 
للتوا�ضل مع الأهل "موؤقتا"، اأو القيام 
اإن  �ضمها  ـ  ظاهرية"  "بفحو�ضات 
يف  لالأ�رسى  ت�ضفع  لن  ـ  طبية  �ضئت 

مواجهة الوباء!

اإذن؛ امل�شاألة الآن اأكرب من ذلك!

ولن تنفع معها اأية خطوات اعتيادية، 
جتاهل  الذي  لالحتالل  رادعة  تكون 
قواعد  وفق  القانونية  م�ضوؤولياته 
الإن�ضاين  والقانون  الإن�ضان،  حقوق 
الدويل؛ وخا�ضًة اللتزامات املحددة 
الواردة يف التفاقيتني الثالثة، والرابعة 
من اتفاقيات جنيف للعام 1949، كما 
العقاب  يخ�ضى  ل  "الحتالل"  اأن 
الذي يفر�ضه القانون اجلنائي الدويل 
املتمثل يف "ميثاق روما"، لذلك فقد 
نُغري  اأن  علينا  لذلك  الأدب!  اأ�ضاء 
هذه  مع  التعاطي  يف  اأ�ضاليبنا  بع�ش 
الفوري  القيام  �رسورة  مع  الق�ضية، 

بهذه اخلطوات:
الأ�رسى  لإجراءات  بالن�ضبة  اأولً: 
الحتجاجية؛ فهي الأقوى والأجدى، 
وهم وحدهم ميلكون كامل احلرية يف 
تنفيذ ما ينا�ضبهم يف الوقت املالئم.

الفل�ضطينية  احلكومة  على  ثانياً: 
اللجنة  على  الالزم  ال�ضغط  ممار�ضة 
الدولية لل�ضليب الأحمر الدويل للقيام 
واهية،  اأعذار  دون  كاملة،  بواجباتها 
ال�ضحية  احلماية  توفري  يف  لالإ�رساع 
على  والعمل  لالأ�رسى،  الالزمة 
الإفراج ال�رسيع للفئات الأكرث عر�ضة 
ال�ضن،  وكبار  املر�ضى  مثل  للخطر، 
غري  والإفراج  والأطفال،  والن�ضاء، 
اخلا�ضعني  الأ�رسى  عن  امل�رسوط 
الإجراء  وهذا  الإداري.  لالعتقال 
اأي�ضا  ال�ضوي�رسية  احلكومة  ي�ضمل 

لدورها كرعاية لتفاقيات جنيف.
امل�ضوؤولية  الحتالل  حتميل  ثالثاً: 
وو�ضع  الأ�رسى،  حياة  عن  الكاملة 
املوؤ�ض�ضات الدولية عند م�ضوؤولياتها 
عاجل  ب�ضكل  الق�ضية  هذه  لإنهاء 
العام  املدعي  وحث  و�رسيع، 
بالتدخل،  الدولية  اجلنائية  للمحكمة 
يف  ي�ضب  قانوين؛  جانب  من  لأكرث 
�ضد  واجلرائم  احلرب،  جرائم  خانة 

الإن�ضانية.
الفل�ضطينية  الف�ضائل  على  رابعاً: 
"الو�ضطاء"  على  ال�ضغط  جميعها 
بينهم وبني الحتالل للتدخل من اأجل 
توفري احلماية ال�رسيعة لالأ�رسى، مع 
العمل اجلاد على حتريرهم والإفراج 

عنهم.
املجال  اإتاحة  واأخريا:  خام�ضاً 
ملمار�ضة  الفل�ضطينية  للدبلوما�ضية 
دورها مع املنظمات الدولية للتدخل 

ل�ضالح الأ�رسى الفل�ضطينيني.
ختاماً، علينا األ نفقد ثقتنا يف قدرة 
اهلل ـ �ضبحانه وتعاىل ـ فهو القادر على 
الوباء  من  وبالدنا  اأ�رسانا  حماية 

والحتالل البغي�ش.

اإىل اأين يقودنا ا�ستهتار الحتالل 
ب�سحة الأ�سرى

ق.د
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19-COVIDخطرمناحلد
لدىمر�سىال�سكريمنالنوعالثاين؟

ماتاأثريالفريو�سعلىاجل�سم؟

والوفيات  الإ�صابات  عدد  ي�صري 
اأنه  اإىل  كورونا  لفريو�س  اليومية 
حمددة،  جمموعات  ي�صتهدف 
كامنة،  �صحية  حالت  من  تعاين 

مثل مر�س ال�صكري.
حتت  باأننا  انطباعا  هذا  ويخلق 
رحمة املر�س ول يوجد ما ميكننا 
ت�صري  ذلك،  ومع  لوقفه،  به  القيام 
املديرة  رودجرز،  �صام  الدكتورة 
 ،Medichecks الطبية يف مركز
اتخاذ  للأ�صخا�س  ميكن  اأنه  اإىل 
التي  املخاطر  لتقليل  خطوات 

ي�صكلها الفريو�س على �صحتهم.
ر�صالتان  »لدينا  رودجرز:  وتقول 
اأولئك  للجمهور.  مهمتان 
ليكونوا  يكفي  مبا  املحظوظون 
ب�صكل عام، يجب  يف �صحة جيدة 
وحتى  ذلك،  على  يحافظوا  اأن 
ذاتي،  عزل  حالة  يف  كانوا  واإن 
الن�صاط  على  احلفاظ  عليهم 
الغذائية  احتياجاتهم  وفهم 
اأن  من  التاأكد  مبعنى  ال�صخ�صية؛ 
لديهم الفيتامينات الأ�صا�صية التي 
يحتاجها اجلهاز املناعي ملحاربة 
وتتابع   .« اأف�صل  ب�صكل  العدوى 
قائلة: »هذه الن�صيحة اأكرث اأهمية 
من  يعانون  الذين  لأولئك  بالن�صبة 
تعزز  اأ�صا�صية.  �صحية  ظروف 
من  جمموعة  اخلا�صة  بياناتنا 
الدرا�صات التي تبني اأن اتباع نظام 
الريا�صة  وممار�صة  �صحي  غذائي 
�رسيع  عك�س  يت�صبب يف  اأن  ميكن 

مر�س  مثل  اخلطرية  للحالت 
ال�صكري واأمرا�س القلب والأوعية 
الدموية وحالت الرئة، يف اأقل من 

ثلثة اإىل اأربعة اأ�صابيع«.
ميكن  الوباء،  بيئة  »يف  واأ�صافت: 
للنا�س اأن ي�صعروا بالعجز واخلوف، 
خا�صة عندما يواجهون اإح�صاءات 
ي�صكله  الذي  اخلطر  حول  مقلقة 
COVID-19. ناأمل يف متكينهم 
الإجراءات  يف  التفكري  من 
اتخاذها  ميكنهم  التي  الإيجابية 
اإ�صافية  م�صاعدة  اأج�صادهم  ملنح 
يف  وامل�صاعدة  املخاطر  لتقليل 
كنت  اإذا  العدوى«لذا،  مكافحة 
النوع  من  ال�صكري  بداء  م�صابا 
لنمط  تعديلت  فهناك  الثاين، 
لتقليل  اإجراوؤها  ميكن  احلياة 
-COVID املخاطر التي ميثلها
فريناندو،  لناتا�صا  ووفقا   19
يف  ال�رسيري  المتياز  رئي�صة 
املفتاح  فاإن   ،Medichecks
هو احلفاظ على م�صتويات ال�صكر 
وت�رسح  ال�صيطرة.  حتت  الدم  يف 
م�صتويات  كانت  »اإذا  فرناندو: 
ال�صكر يف الدم مرتفعة با�صتمرار، 
فاإن ال�صتجابة املناعية للجراثيم 
تزدهر  حيث  تنخف�س«.  الغازية 
الفريو�صات والبكترييا اأي�صا ب�صكل 

اأف�صل يف البيئات عالية ال�صكر.
يف  ال�صبب  هو  »هذا  وتو�صح: 
عر�صة  اأكرث  ال�صكر  مر�صى  اأن 
من  ويعانون  بالعدوى  للإ�صابة 

غري  بالآخرين  مقارنة  اأ�صواأ  اآثار 
بال�صكري«وتو�صي  امل�صابني 
بريتيكني،  حمية  باتباع  فرناندو 
غني  غذائي  نظام  من  املكونة 
ويحتوي  الد�صم،  قليل  بالألياف 
من  والكثري  الكاملة  احلبوب  على 
الن�صاط  مع  واخل�رسوات  الفاكهة 
الطلق  الهواء  يف  اليومي  البدين 
 45 بني  البدين  الن�صاط  ويت�صمن 
يف  التمارين  من  دقيقة   60 اإىل 
الهواء الطلق يوميا ووفقا لها، فاإن 
نتائج امل�صاركني يف هذه الدرا�صة 
اأن  حيث  للغاية،  م�صجعة  بدت 
امل�صاركني  من  املائة  يف   %71
لل�صيطرة  الأدوية  يعتمدون  الذين 
كانوا  الدم  يف  ال�صكر  ن�صبة  على 
تناول  عن  التوقف  على  قادرين 
حمية  لتباع  نتيجة  الأدوية 
الأ�صخا�س  من  و%76  بريتيكني، 

راأوا  الدواء  يتناولوا  مل  الذين 
يف  اجللوكوز  م�صتويات  انخفا�س 
اأولئك  م�صتويات  اإىل  لديهم  الدم 
وتن�صح  بال�صكري  امل�صابني  غري 
ملدة  الريا�صة  مبمار�صة  فرناندو 
150 دقيقة اإىل 300 دقيقة )2.5 - 
5 �صاعات( يف الأ�صبوع حيث ثبت 
له  التمرين  من  امل�صتوى  هذا  اأن 
ونظرا  كبرية  عامة  �صحية  فوائد 
الجتماعي  العزل  تدابري  لأن 
الذهاب  من  متنع  حاليا،  املتبعة 
اإىل �صالة الريا�صة ملمار�صة بع�س 
ملري�س  ميكن  فاإنه  التمارين، 
ال�صكري امل�صي اأو الرك�س باخلارج 
مزدحم.  غري  مفتوح  مكان  يف 
يقول املوقع ال�صحي: »حتدث اإىل 
اإذا  اأو فريق الرعاية  العام  طبيبك 
مل يتم الت�صال بك وتعتقد اأنه كان 

يجب عليك الت�صال«.

املر�س  يكون  للأغلبية،  بالن�صبة 
طفيفا، ولكن البع�س يتوفون.

اإذن، كيف يهاجم املر�س اجل�صم؟ 
وملاذا يتوفى البع�س؟ وكيف يٌعالج 

املر�س؟
فرتة احل�شانة

الفريو�س  يوطد  التي  الفرتة  هذه 
فيها وجوده يف اجل�صم.

اخلليا  بدخول  الفريو�صات  تعمل 
ثم  اجل�صم  منها  يتكون  التي 

ال�صتيلء عليها.
املعروف  كورونا،  لفريو�س  وميكن 
علميا با�صم �صار�س-كوف-2، غزو 
اجل�صم عندما ت�صتن�صقه اإىل داخل 
ي�صعل  )عندما  التنف�صي  جهازك 
هند  اأو  منك(  بالقرب  �صخ�س 
تلم�س  ثم  ملوث  ل�صطح  ملم�صتك 

وجهك اإثر ذلك.
اخلليا  اأول  الفريو�س  ي�صيب 
الهوائية  والق�صبة  للحلق،  املبطنة 

"م�صانع  لـ  يحولها  ثم  والرئة، 
كميات  تنتج  كورونا"  لفريو�س 
الأخرى  الفريو�صات  من  �صخمة 

التي ت�صيب املزيد من اخلليا.
مير�س  لن  الأوىل،  املراحل  ويف 
ال�صخ�س وقد ل ي�صاب البع�س باأي 

اأعرا�س على الإطلق.
وهي  احل�صانة،  فرتة  وتختلف 
بالفريو�س  العدوى  بني  الفرتة 
كبرية  ب�صورة  الأعرا�س،  وظهور 
يف  ولكنها  اآخر،  اإىل  �صخ�س  من 
مر�س  اأيام.  خم�صة  املتو�صط 

طفيف
هذا ما �صي�صاب به معظم النا�س.

ع�رسة  كل  بني  من  ثمانية  ي�صاب 
اأ�صخا�س باأعرا�س طفيفة لفريو�س 
الأ�صا�صية  والأعرا�س  كوفيد-19، 
احلرارة  درجة  ارتفاع  هي 

وال�صعال.
احللق  التهاب  اجل�صد،  اأوجاع 

ولكنها  اأعرا�س حمتملة،  وال�صداع 
لي�صت اأكيدة.

وال�صعور  احلرارة  درجة  ارتفاع 
عن  ناجتان  العام  بالتوعك 
للعدوى  املناعي  اجلهاز  ا�صتجابة 
اجل�صم  يدرج  حيث  بالفريو�س، 
وير�صل  يغزوه،  عدو  الفريو�س  اأن 
ما  هناك  اأن  للج�صم  اإ�صارات 
عن  وذلك  ال�رسر،  يف  له  يت�صبب 
اإطلق مواد كيماوية تعرف  طريق 

با�صم "�صايتوكين�س".
الكيماوية  املواد  هذه  وتدعو 
طاقته  ل�صتجماع  املناعي  اجلهاز 
اأي�صا  ولكنها  الفريو�س،  ملقاومة 
والآلم  اجل�صد  اأوجاع  يف  تت�صبب 

وارتفاع درجة احلرارة.
ويكون ال�صعال الناجم عن الفريو�س 
ذلك  وكون  الأمر،  بادئ  يف  جافا 
اإثر  اخلليا  تهيج  عن  ناجما 

اإ�صابتها بالفريو�س.
ال�صعال  يف  لحقا  البع�س  يبداأ  قد 
خماط  وهو  بالبلغم،  امل�صحوب 
الرئة  خليا  على  يحتوي  �صميك 

التي قتلها الفريو�س.
الأعرا�س  تلك  علج  وميكن 
من  والكثري  الفرا�س،  يف  بالراحة 
ولن  والبارا�صيتامول.  ال�صوائل 
لرعاية  بحاجة  املري�س  يكون 

امل�صت�صفى.
ب�صورة  �صي�صابون  البع�س  ولكن 
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الناجم عن فريو�س كورونا.
هذه  عن  الآن  نفهمه  ما  هذا 
يف  درا�صات  بداأت  ولكن  املرحلة، 

الظهور ت�صري اإىل اأن املر�س ميكنه 
اأعرا�س  من  املزيد  يف  الت�صبب 

نزلت الربد مثل الر�صح.
مر�ض حاد

ذلك  �صيكون  املر�س،  تطور  اإذا 
فعل  رد  اجل�صد  اتخاذ  عن  ناجما 

زائد اإزاء الفريو�س.
الكيميائية  الإ�صارات  هذه  ت�صبب 
اللتهاب  اجل�صم  اأع�صاء  ل�صائر 
بتوازن.  ذلك  يتم  اأن  يجب  ولكن 
قد  اللزم  من  الأكرث  فاللتهاب 

يت�صبب يف اأ�رسار للج�صم.
وقالت الأ�صتاذة نتايل ماكديرموت 
"يت�صبب  لندن  كوليدج  كينغز  من 
الفريو�س يف اختلل الرد املناعي، 
اأكرثمن  بالتهاب  اجل�صم  وي�صاب 

احلاجة، ول نعلم كيف يتم ذلك".
وي�صمى اللتهاب الذي ي�صيب الرئة 

باللتهاب الرئوي.
واإذا كان من املمكن النتقال عرب 
وعرب  الهوائية  الق�صبة  اإىل  الفم 
فاإنك  الرئة،  يف  الدقيقة  القنوات 
الهوائية  احلوي�صلت  اإىل  �صت�صل 

الدقيقة.
ينتقل  احلوي�صلت  هذه  يف 
اأك�صيد  وثاين  الدم  اإىل  الأك�صجني 
الكربون اإىل اخلارح، ولكن يف حالة 
تبداأ  الرئوي  باللتهاب  الإ�صابة 
بالمتلء  الهوائية  احلوي�صلت 
باملاء وقد تت�صبب يف �صيق التنف�س 

و�صعوبته.
جهاز  اإىل  البع�س  يحتاج  قد 
للتنف�س ال�صناعي حتى يتمكنوا من 

التنف�س.

الأ�سخا�سمنقليلعددين�سركيف
الفريو�سات؟

يعترب انت�صار الفريو�صات على نطاق وا�صع، حني ينُقل امل�صابون العدوى 
املعدية.  الأمرا�س  تف�صي  �صمات  �صمة من  النا�س،  كبرية من  اأعداد  اإىل 
ورغم اأن ل ذنب للم�صابني يف ذلك، اإل اأن ذلك قد يكون عامًل حا�صماً يف 

كيفية انت�صار املر�س.
انت�صار  اأثناء  الفائق"  بـ"التف�صي  ت�صّمى  حالة  عن  تتحدث  تقارير  هناك 

فريو�س كورونا الذي انطلق من مدينة ووهان يف ال�صني.
بالفريو�س  اأ�صيب  الذي  ول�س  �صتيف  الربيطاين  بني  �صلة  هناك  اأن  تبني 
خلل وجوده يف �صنغافورة وبني اأربع حالت يف اململكة املتحدة وخم�صة 

يف فرن�صا ورمبا واحدة يف جزيرة مايوركا يف اإ�صبانيا.
ما هو التف�شي الفائق؟

اإنه م�صطلح ف�صفا�س بع�س ال�صيء، ولي�س له تعريف علمي حمّدد.
ولكّنه يُ�صتخدم لو�صف حالة نقل اأحد املر�صى العدوى اإىل عدد كبري من 

الأ�صخا�س.
اإىل  العدوى  ينقل كل �صخ�س م�صاب بفريو�س كورونا اجلديد،  وعادًة ما 

�صخ�صني اإىل ثلثة اأ�صخا�س اآخرين ب�صكل عام.
وقد ل ينقل بع�س املر�صى العدوى اإىل اأي �صخ�س، بينما قد ينقلها اآخرون 

اإىل اأكرث من 3 اأ�صخا�س بكثري.
ما احلجم الذي قد ي�صل اإليه التف�صي الفائق؟

مدى  على  كبري  تاأثري  له  يكون  وقد  جداً.  كبرياً  التف�صي  حجم  يكون  قد 
انت�صار املر�س.

التنف�صية،  الأو�صط  ال�رسق  اأدت حالة واحدة من متلزمة  يف عام 2015، 
اأحد  يف  �صخ�صاً   82 اإ�صابة  اإىل  كورونا،  بفريو�س  ال�صبه  بع�س  حتمل 

امل�صت�صفيات.
العظمى من  الغالبية  اإفريقيا، جاءت  اإيبول يف غرب  وباء  انت�صار  وخلل 

حالت الإ�صابة )61 %( من عدد �صغري جداً من املر�صى )3 %(.
لندن:  يف  كوليدج  كينغز  جامعة  من  ماكديرموت  ناتايل  الدكتورة  وتقول 
"كانت هناك اأكرث 100 حالة عدوى جديدة م�صدرها جنازة واحدة فقط 

يف يونيو/حزيران 2014".
ملاذا ينقل بع�س الأ�صخا�س العدوىاأكرث من غريهم؟

يختلط بع�س املر�صى مع عدد اأكرب بكثري من النا�س - اإّما اأثناء العمل اأو 
يف مكان اإقامتهم - وهذا يعني اأنه ميكنهم ن�رس املر�س على نطاق وا�صع، 

�صواء كانت اأعرا�س املر�س ظاهرة عليهم اأم ل.
ال�صتوائي:  والطب  لل�صحة  لندن  كلية  من  اإدموندز  جون  الدكتور  ويقول 
املدار�س  اإغلق  يكون  قد  ولذلك   - ب�صكل جيد  ذلك  يقومون  "الأطفال 

اإجراًء منا�صباً".
ويقول الربوفي�صور مارك وولهاو�س من جامعة اإدنربة: "العاملون يف جتارة 
الب�رسية  املناعة  نق�س  فريو�س  ن�رس  يف  للغاية  كبرياأ  دوراً  لعبوا  اجلن�س 

املكت�صب )الأيدز(".
ويُعترب البع�س الآخر "نا�رسين فائقني" للمر�س، اإذ ين�رسون كميات كبرية 
من الفريو�صات ب�صكل غري عادي عرب اأج�صامهم، لذا هناك احتمال كبري 

يف اإ�صابة اأي �صخ�س يحتك بهم.
احلاد  التنف�صي  اللتهاب  متلزمة  تعالج  التي  امل�صت�صفيات  اأ�صبحت 
)�صارز( مراكز رئي�صية لن�رس املر�س على نطاق وا�صع لأّن املر�صى الأكرث 
تاأثراً باملر�س حتولوا اإىل م�صادر عدوى ب�صكل كبري واحتكوا بالعديد من 

العاملني يف جمال الرعاية ال�صحية.
كيف يغريون تف�شي املر�ض؟

وقال الدكتور اإدموندز لـ "بي بي �صي": "يلعب ذلك دوراً كبرياً يف بداية اأي 
انت�صار فريو�س، اأي عندما يحاول الفريو�س تر�صيخ وجوده".

م�صدرها  كورونا،  فريو�س  فيها  مبا  اجلديدة،  املعدية  الأمرا�س 
احليوانات.

عندما ينتقل الفريو�س اإىل اأول �صخ�س قد يتل�صى قبل اأن ينجح يف اإ�صابة 
اأ�صخا�س اآخرين.

لكن اإذا ا�صتطاع املر�س اأن يجد طريقه ب�رسعة اإىل �صخ�س ين�رسه على 
نطاق وا�صع، فاإّن ذلك يعطي دفعة قوية لتف�صي املر�س وانت�صاره. وتنطبق 

القواعد نف�صها عند انتقال احلالت املر�صّية من بلد لآخر.
لنا�رسي  عديدة  حالت  هناك  كانت  "اإذا  ماكديرموت:  الدكتور  ويقول 
ال�صعوبة  من  �صيكون  بع�س،  من  مقربة  على  وا�صع  نطاق  على  املر�س 

احتواء تف�صي هذا املر�س".

ملاذاينجوالأطفالمنالإ�سابة؟
اخلرباء  ولكن  الظاهرة،  هذه  تف�صري  التي حتاول  النظريات  من  العديد  هناك 
يف جمال ال�صحة العامة عاجزون، اإىل الآن، عن تف�صري �صبب قلة الإ�صابات يف 

�صفوف الأطفال.
لبي  جونز،  اإيان  الإجنليزية،  ريدينغ  جامعة  يف  الفريو�صات  علم  اأ�صتاذ  ويقول 
بي �صي »لأ�صباب لي�صت وا�صحة لنا بدقة، يبدو اأن الأطفال اإما تفادوا الإ�صابة 

متاما، اأو اأن اإ�صاباتهم لي�صت حادة«.
اأن الأطفال ي�صابون بنموذج اأخف من املر�س، بحيث ل تظهر  قد يعني ذلك 
عليهم اأي اأعرا�س، مما يوؤدي، يف نهاية املطاف، اإىل جتنب اأهاليهم التوجه بهم 

اإىل الأطباء اأو امل�صت�صفيات، وبالتايل اإىل عدم ت�صجيل حالت اإ�صاباتهم.
تتفق مع هذا الراأي املحا�رسة يف كلية لندن اجلامعية، ناتايل ماكديرموت، التي 
تقول »اإن للأطفال الذين تتجاوز اأعمارهم 5 �صنوات وللمراهقني اأجهزة مناعة 
حمفزة ملقاومة الفريو�صات. فقد ي�صاب هوؤلء بالعدوى، ولكن املر�س �صيكون 

لديهم اأخف وطاأة اأو قد ل تظهر عليهم اأي اعرا�س البتة«.
لي�س هذا اأمرا فريدا بالن�صبة لنت�صار فريو�س كورونا احلايل يف ال�صني، فثمة 
�صوابق، ففي انت�صار مر�س )�صار�س( الذي �صببه فريو�س من نوع كورونا اأي�صا، 
يف ال�صني، عام 2003، واأودى بحياة 800 �صخ�س تقريبا )10 يف املئة من حالت 

الإ�صابة الـ 8000(، كانت ن�صبة الإ�صابة بني الأطفال منخف�صة اأي�صا.
 135 اأن  عن  الأمريكي  الأوبئة  على  ال�صيطرة  مركز  اأعلن   ،2007 عام  ويف 
اأي حالة وفاة بني الأطفال  اأ�صيبوا بفريو�س )�صار�س(، و«لكن مل ت�صجل  طفل 

واليافعني.«



الأمريكي  الرئي�س  توقع 
دونالد ترامب، اأم�س الأحد، 
للمالعب  اجلماهري  عودة 
يف اأقرب وقت ممكن، وذلك 
بعد لقاء جمعه عرب الفيديو 
الدوريات  اأبرز  مبفو�ضي 
وقال  بالده  يف  الحرتافية 
�ضنعود  كنا  »اإذا  ترامب: 
العودة  يف  نرغب  فاإننا 
اأريد  جدا،  قريبا  قريبا، 

للمالعب  اجلماهري  عودة 
اأهبة  على  نكون  اأن  مبجرد 
وقت  اأقرب  يف  ال�ضتعداد، 
اأي�ضا  واجلماهري  ممكن، 

ترغب يف العودة«.
املوعد  ب�ضاأن  �ضوؤاله  ولدى 
اجلماهري  لعودة  املحتمل 
ميكنني  »ل  قال:  للمالعب، 
لكني  موعدا،  لكم  اأحدد  اأن 
عاجال  �ضيكون  اأنه  اأعتقد 

ترامب  اآجال«وناق�س  ولي�س 
كورونا  فريو�س  اأزمة  ملف 
مفو�ضي  مع  امل�ضتجد 
�ضهرة  الأكرث  الدوريات 
مقدمتهم  ويف  اأمريكا،  يف 
روجري جوديل مفو�س دوري 
واآدم  الأمريكية،  القدم  كرة 
كرة  دوري  مفو�س  �ضيلفر 
ال�ضلة الأمريكي للمحرتفني.

ويرى ترامب اأن مو�ضم دوري 

كرة القدم الأمريكية، ينبغي 
اأن يبداأ يف موعده يف �ضبتمرب 
املقبل، ح�ضبما ذكرت �ضبكة 

»اأي اأ�س بي اأن«.
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جمموعة  رئي�س  اأعلن 
�ضيبا�ضتيان  »اأكور«،  فنادق 
ل  قد  جمموعته  اأن  بازين، 
ت�ضديد  على  قادرة  تكون 
لنادي  الرعاية  ح�ضة  كامل 
جريمان  �ضان  باري�س 
الفرن�ضي  الدوري  مت�ضدر 
تف�ضي  ب�ضبب  القدم،  لكرة 
مع  مقابلة  يف  وقال  كورونا 
يف«:  تي  اأم  اأف  »بي  قناة 
»ل ميكن للرعاة اأن يقدموا 
هناك  يكن  مل  اإذا  الأموال 
بازين،  م�ضاهدة«واأ�ضاف 
العا�ضمة  نادي  راأ�س  الذي 
قبل  �ضابقا  الفرن�ضية 
قطر  جمموعة  من  �رشائه 

يف  الريا�ضية  لال�ضتثمارات 
القيمة  »ت�ضدد  اأن   ،2011
و1  جانفي   1 يف  مرتني، 
القيمة  دفع  مت  جويلية. 
يناير.  ملطلع  املخ�ض�ضة 
بالن�ضبة ملطلع يوليو، يتعني 
اأن يعود الدوري، واإل لن يتم 

ت�ضديده على الأرجح«.
الأمر  هذا  ي�ضكل  وقد 

جريمان،  ل�ضان  اإحراجا 
كان  »اأكور«  مع  تعاقده  لأن 
يف  الهواء  من  ن�ضمة  مبثابة 
ظل تخييم �ضبح قانون اللعب 
النظيف من الحتاد  املايل 
والذي  للعبة،  الأوروبي 
يف  امل�ضاركة  الأندية  مينع 
مما  اأكرث  تنفق  اأن  بطولته 
جتني وي�رشف عن كثب على 
فيها  الأموال  روؤو�س  �ضخ 
وكانت »اأكور« اأ�ضبحت هذا 
الرئي�س  الراعي  املو�ضم 
بعقد  �ضان جرمان  لقمي�س 
يورو  مليون  بـ55  مقدر 

�ضنويا.

موجي  لوت�ضيانو  ك�ضف 
لنادي  ال�ضابق  العام  املدير 
كوالي�س  عن  يوفنتو�س، 
زيدان،  الدين  زين  انتقال 
عام  مدريد  ريال  ل�ضفوف 
خالل  موجي،  وقال   2001
�ضحيفة  نقلتها  ت�رشيحات 
»عقب  الإ�ضبانية:  »ماركا« 
اأتالنتا  �ضد  الفريق  مباراة 
غرفة  من  زيدان  اأخرجت 
ي�ضغط  كان  حيث  املالب�س، 
اإ�ضبانيا،  اإىل  للذهاب  علينا 

فلورنتينو  يخرب  اأن  له  وقلت 
باأنني  امللكي(  )رئي�س  برييز 
لن اأ�ضمح برحيله«. واأ�ضاف: 
ل�ضم  اأنه  اأدرك  »فلورنتينو 
مبلغ  يدفع  اأن  عليه  زيدان 
به«يُذكر  يُفكر  يكن  مل  مايل 
اإدارة  على  زيدان  �ضغط  اأن 
النهاية،  يف  جنح  يوفنتو�س 
مت   2001 عام  جويلية   9 ويف 
يف  جديد  كالعب  تقدميه 
مقابل  مدريد،  ريال  �ضفوف 
�ضفقة  يف  يورو،  مليون   75

الوقت  ذلك  يف  قيا�ضية 
زيدان  الدين  زين  ويتوىل 

حاليا تدريب ريال مدريد.

يتربعان  وزوجته  ت�ضايف 
يف  مل�ضت�ضفى  �ضخم  مببلغ 

بر�ضلونة
بر�ضلونة  اأ�ضطورة  تربع 
احلايل  واملدرب  ال�ضابق 

ت�ضايف  القطري،  لل�ضد 
نوريا  وزوجته  هرينانديز 
يورو  مبليون  كونيلريا 
دي  "كلينيك  مل�ضت�ضفى 
بر�ضلونة"، ملكافحة فريو�س 

كورونا امل�ضتجد.
وجه  ال�ضياق،  هذا  ويف 
�ضكر  كلمة  الطبي  املركز 
على  وزوجته  لت�ضايف 
التي  للحملة  الن�ضمام 
عنوان  املركز حتت  اأطلقها 
فريو�س  كورونا  "رثبو�ضتا 
ملواجهة  الأموال،  جلمع   "
الأزمة احلالية يف ظل نق�س 
وامل�ضتلزمات  املعدات 
يف  وم�ضاهمتهما  الطبية، 
مكافحة جائحة كورونا وقال 
ت�ضايف يف مقطع فيديو ظهر 
موقع  على  وزوجته  مع  فيه 
ندعم  ونوريا  "اأنا  "تويرت": 
كورونا  فريو�س  مكافحة 
م�ضت�ضفى  يف  امل�ضتجد 

كلينيك دي بر�ضلونة".
واأ�ضاف: "بف�ضل امل�ضاهمات 
امل�ضت�ضفى  يتلقاها  التي 
على  احل�ضول  من  �ضنتمكن 
واملر�ضى.  للكوادر  معدات 
كورونا  "رثبو�ضتا  اإىل  ان�ضم 
على  واأدخل   "# فريو�س 
وقدم  امل�ضت�ضفى  موقع 
�ضنم�ضي  معا  م�ضاهمتك. 
كرة  جنوم  قدما"ويت�ضابق 
احلايل،  الوقت  يف  القدم 
من  بلدانهم  م�ضاندة  على 
اأجل جمابهة فريو�س كورونا، 
الذي ت�ضبب يف اإيقاف احلياة 
من  للكثري  واأدى  الريا�ضية 

الإ�ضابات وحالت الوفاة.

كوروناملف

وكالت

الأوروبية  الإعالم  و�ضائل  واأفادت 
اأن النجم رونالدو، الالعب الأعلى 
على  وافق  يوفنتو�س،  يف  اأجرا 
الت�ضحية بـ 4.24 مليون دولر من 
النادي  اإعالن  بعد  رواتبه،  قيمة 
مع  اتفاق  اإىل  التو�ضل  الإيطايل 
لعبيه واملدربني لتخفي�س الأجور 

التكاليف  تخفيف  يف  وامل�ضاهمة 
ب�ضبب  »الكالت�ضيو«  تعليق  بعد 
جائحة فريو�س كوفيد-19.  وعلى 
الرغم من الأزمة القت�ضادية التي 
وقعت فيها معظم ال�رشكات الكربى 
تف�ضي  ب�ضبب  الأوروبية  والندية 
احلركة  وتعطيل  كورونا  فريو�س 
الريا�ضية  والن�ضاطات  القت�ضادية 
يف العامل، اإل اأن ذلك على ما يبدو 

مل يوؤثر يف ثروة الالعب الربتغايل 
ال�ضهري التي قاربت املليار دولر.

يف  »فورب�س«  جملة  واأو�ضحت 
اإىل  �ضي�ضل  رونالدو  اأن  تقريرها 
راتبه  زيادة  بف�ضل  الرقم  هذا 
ال�ضنوي يف ال�ضنوات الأخرية، التي 
دولر  مليون  ن�ضف  اإىل  و�ضلت 
كرة  لكن  يوفنتو�س،  من  اأ�ضبوعيا 
يف  ال�ضبب  وحدها  لي�ضت  القدم 

و�ضوله اإىل هذا املبلغ ال�ضخم، لأن 
حيث  اأخرى،  جتارية  اأعمال  لديه 
يف  با�ضمه  فنادق  �ضل�ضلة  ميتلك 
لديه عالمة  كما  واملغرب،  اأوروبا 
الريع  اإىل  اإ�ضافة  با�ضمه،  جتارية 
وعقود  التجارية  الإعالنات  من 
التي جعلته ثاين  ال�ضخمة  الرعاية 
الأرباح  حيث  من  ريا�ضي  اأعلى 
 109 قدره  بدخل  املا�ضي،  العام 

»فورب�س«  واأفادت  دولر.  ماليني 
اإىل  و�ضلت  رونالدو  اإيرادات  باأن 
املا�ضي،  العام  يورو  مليون   101
قائمة  يف  الثاين  املركز  حمتال 
ح�ضدا  القدم  كرة  لعبي  اأكرث 
يورو  مليون   2 بفارق  لالإيرادات، 
فقط عن الأرجنتيني ليونيل مي�ضي 
قائد بر�ضلونة الإ�ضباين و�ضين�ضم » 
الغولف  لعب  اإىل  بذلك  الدون« 

واملالكم  وودز،  تايغر  الأمريكي 
الأمريكي فلويد مايويذر، لي�ضبحوا 
يف  الوحيدين  الريا�ضيني  بذلك 
الو�ضول  ا�ضتطاعوا  الذين  العامل 
الإيرادات  من  الرقم  هذا  اإىل 
للمليار  و�ضل  من  اأول  وودز  وكان 
من  عاما   13 بعد   ،2009 عام  يف 
حياته املهنية، تاله املالكم فلويد 

مايويذر يف عام 2017.

فورب�س

رغماملليارمنيقرتبرونالدو
اأزمةكورونا

يوفنتو�سجنميداهمكورونافريو�س
باولو  كورونا  فريو�س  داهم 
يوفنتو�س  جنم  ديبال، 
اأن  قبل  و�ضديقته،  الإيطايل، 
ثم  تعافيهما،  الثنائي  يعلن 
يعود اإليهما املر�س مرة اأخرى 
واأعلنت �ضديقة ديبال، اأوريانا 
فح�س  عينة  اأن  �ضاباتيني، 
اإيجابية  ظهرت  لهما  كورونا 
وذلك  م�ضابان(،  اأنهما  )اأي 
التعايف من  قليلة من  اأيام  بعد 
ظاهرة  يف  الفريو�س،  نف�س 
و�ضي�ضطر  كثريا  حتدث  ل 
ديبال و�ضديقته لدخول العزل 
حتى  جمددا  للعالج  ال�ضحي 

متاما  �ضفائهما  من  التاأكد 
مار�س  �ضهر  منت�ضف  ويف 
املنق�ضي، اأعلن نادي »ال�ضيدة 
العجوز«عن اإ�ضابة لعبه ديبال 
اإىل  لين�ضم  كورونا،  بفريو�س 
الثنائي دانييلي روجاين وباليز 
ماتويدي يف قائمة من داهمهم 
فريق  من  العاملي  الوباء  هذا 

اليويف. 
يف  هدفا   13 ديبال  و�ضجل 
مع  امل�ضابقات  خمتلف 
»ال�ضيدة العجوز« هذا املو�ضم، 
القمة  لقاء  يف  هدف  بينها 
اآخر مباراة  اإنرتميالن يف  �ضد 

تعليق  قبل  فريقه  خا�ضها 
الـ8 من مار�س  »الكالت�ضيو« يف 
اأكرث  اإيطاليا،  وتعد  املا�ضي 
ب�ضبب  ت�رشرا  العامل،  بلدان 
تخطت  اأن  بعد  كوفيد-19، 
الوباء  ب�ضبب  الوفاة  حالت 

حاجز 15 األف حالة.

بر�شلونةيفمل�شت�شفىشخم�مببلغيتربعانوزوجتهت�شايف

الك�شفعنكوالي�سانتقالزيدانلريالمدريد

اأن  فريو�ضات  عامل  يرى 
الدرجة  دوري  م�ضابقة 
القدم  لكرة  الأملاين  الأوىل 
املمكن  من  )بوند�ضليغا( 
اأن ت�ضتاأنف يف ماي املقبل 
»فقاعة  �ضناعة  مت  اإذا 
لكن  لالعبني  خا�ضة« 
األك�ضندر  الفريو�ضات  عامل 
يت�ضح  مل  اأنه  اأكد  كيكوله، 
هذه  مثل  كانت  اإذا  ما  بعد 
التف�ضيلية«  »املعاملة 
�ضتكون مقبولة يف املجتمع 

و�ضط �ضل�ضلة من الإجراءات 
يف  املطبقة  الحرتازية 
فريو�س  اأزمة  بفعل  البالد 

كورونا امل�ضتجد.
الكروي يف  الن�ضاط  وتوقف 
اأملانيا منذ منت�ضف مار�س 
اأفريل   30 وحتى  املا�ضي 
 9 تتبقى  حيث  اجلاري، 
املو�ضم  نهاية  على  جولت 

احلايل من البوند�ضليغا.
ا�ضتكمال  يف  الأندية  وتاأمل 
احلايل  املو�ضم  مناف�ضات 

مالية  خ�ضائر  لتجنب 
 750 اإىل  ت�ضل  قد  كبرية 
يتعلق  اأغلبها  يورو،  مليون 
التليفزيوين  البث  بعائدات 
توافقا  هناك  اأن  ويبدو 
ا�ضتئناف  باإمكانية  لالآراء 
البوند�ضليغا فقط يف غياب 
اإجراءات  وو�ضط  اجلماهري 
لالعبني،  م�ضددة  �ضحية 
الأمر  اأن هذا  كيكوله  ويرى 
وقال  حدوثه  املمكن  من 
ملحطة  ت�رشيحات  يف 

التليفزيونية  اإف«  »زد. دي. 
»امل�ضكلة من املمكن حلها 
الفريو�ضات،  من خالل علم 
�ضناعة  مت  اإذا  فقط  لكن 
كرة  لالعبي  خا�ضة  فقاعة 

القدم«.
بقاء  �رشورة  اإىل  واأ�ضار 
�ضحي  حجر  يف  الالعبني 
نحو  اإجراء  مع  متخ�ض�س 
اأجل  من  فح�س  األف   20
التاأكد با�ضتمرار من �ضالمة 

الالعبني.

عامل فريو�شات

عودةالبوند�شليغاممكنةب"فقاعةخا�شة"

ك�شفت جملة »فورب�س« الأمريكية اأن النجم الربتغايل كري�شتيانو رونالدو �شي�شبح يف غ�شون الأ�شهر 
القليلة املقبلة اأول لعب كرة قدم يف التاريخ ت�شل ثروته اإىل مليار دولر.

اأزمةكوروناتطالباري�س�شانجريمان ترامبيتوقععودةاجلماهريللمالعبيفاأ�شرعوقت
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ارتدادات حمتملة:

هل ت�صهد ال�صني موجة ثانية من فريو�س كورونا؟
تواجه ال�شني موجة ارتدادية �شاعدة لتف�شي فريو�س »كورونا« عقب فرتة ق�شرية من متكنها من ال�شيطرة على انت�شاره 

وعدم ت�شجيل اإ�شابات لأيام متتالية. ويك�شف ذلك عن اأن تراجع معدلت الإ�شابة ارتبط باإجراءات الإغالق واحلجر ال�شحي 
والتباعد الجتماعي امل�شددة التي اتخذتها ال�شني، ومع عودة احلياة اإىل طبيعتها ظهرت الإ�شابات من جديد ب�شبب عدم وجود 

لقاح للفريو�س.
 اإميان فخري/مركز امل�شتقبل 
للدرا�شات و الأبحاث املتقدمة

اإجراءات احتواء »كورونا«:

فيه  العامل  يواجه  الذي  الوقت  يف 
لفريو�س  ال�رسيع  االنت�شار  خطر 
 ،)19-COVID( امل�شتجد  كورونا 
قام الرئي�س ال�شيني »�شي جني بينج« 
مدينة  بزيارة   2020 مار�س   10 يف 
الفريو�س،  تف�شي  مركز  »ووهان« 
االنت�شار  ال�شيني  الرئي�س  واأعلن 
انح�شار  بعد  وذلك  الفريو�س،  على 
عدد االإ�شابات والوفيات به مبعدل 
من  عدد  اإغالق  اإىل  اأدى  كبري، مما 
امل�شت�شفيات امليدانية التي اأُن�شئت 
املر�س وعالج  ا ملحا�رسة  خ�شي�شً
يف  ال�شني  بداأت  حيث  امل�شابني، 
الـ20  تتعدى  ال  اإ�شابات  ت�شجيل 
بداية  ت�شجل يف  كانت  بعدما  يومًيّا 

االأزمة اأكرث من األفي اإ�شابة يومًيّا.
اإجراءات  باتخاذ  بكني  وقامت 
الفريو�س،  اأزمة  للتعامل مع  �شارمة 
ب�شمتني  ال�شيني  النهج  ومتيز 
الغلق  هي  االأوىل  ال�شمة  بارزتني؛ 
 Close down and« والعزل التام
على  الرقابة  وت�شديد   »contain
ال�شلطات  قامت  حيث  املواطنني، 
»ووهان«  مدينة  بغلق  ال�شينية 
وعزلها  بالكامل  »هوبي«  ومقاطعة 
مت  وبالتايل  املقاطعات،  باقي  عن 
و�شع ما يقرب من 60 مليون ن�شمة 
حتت قيد احلجر ال�شحي االإجباري، 
يف عملية تُعد االأكرب يف التاريخ. كما 
يف  مواطنيها  بحّث  ال�شني  قامت 
املكوث يف  على  البالد  اأنحاء  باقي 
املنازل، وذلك الإبطاء وترية انت�شار 

الفريو�س.
برتكيب  ال�شينية  ال�شلطات  وقامت 
املباين  خارج  حراري  فح�س  نقاط 
االأماكن  ويف  التجارية  واملحالت 
من  مزيٍد  الكت�شاف  وذلك  العامة، 
تكون  من  وكل  امل�شابة،  احلاالت 
درجة حرارته اأعلى من 37.3 درجة 
يتم عزله واإجراء التحليالت الالزمة 

له، وذلك للحد من انت�شار العدوى.
لفح�س  جديدة  اآلية  تطبيق  ومت 
من  عدًدا  دخولهم  قبل  املواطنني 
هذه  ومَتَّثلت  ال�شينية،  ال�رسكات 
املواطنني  قيام  �رسورة  يف  االآلية 
ال�رسيعة  اال�شتجابة  رمز  باإظهار 
هواتفهم  على   »Quick Code«
الرمز  هذا  ويُظهر  املحمولة، 
ثالث  اإىل  املواطنني  ت�شنيف 
اأو  »اأ�شفر«،  اأو  »اأخ�رس«،  فئات: 

»اأحمر«، وذلك بناء على تتبع 
وما  للمواطنني  احلكومة 
منطقة  زاروا  قد  كانوا  اإذا 
حيث  من  اخلطورة  عالية 
ال.  اأو  الفريو�س  انت�شار 
االإعالنات  اأو�شحت  وقد 
احلكومية ال�شينية اأن هذا 
م�شتخدًما  �شيظل  النظام 
بعد  حتى  ما  ب�شكٍل 

انح�شار الوباء.
فهي  الثانية  ال�شمة  اأما 
تعبئة وح�شد االإمكانيات 

مقاطعة  لدعم  الطبية 
انت�شار  حدة  من  والتقليل  »هوبي«، 
الوباء يف باقي املقاطعات. ويف هذا 

ال�شياق، �رّسح اأ�شتاذ ال�شحة العامة 
باأنه  زيجي«  »ت�شنج  بكني  بجامعة 
األف   42 عن  يقل  ال  ما  اإر�شال  »مت 
مقاطعة  اإىل  وطاقم متري�س  طبيب 
يف  ال�شحية  اخلدمات  لدعم  هوبي 
املقاطعة التي انهارت حتت �شغط 
االنت�شار ال�رسيع للوباء«. كما قامت 
ببناء  اأيام   10 غ�شون  يف  ال�شني 
ال�شتيعاب  جديدين  م�شت�شفيني 
مدينة  يف  �رسير   2300 حوايل 
»ووهان«، ومّثل ذلك جهًدا ا�شتثنائًيّا 
قامت به ال�شني ملجابهة الفريو�س، 
وا�شتفادت منه اإعالمًيّا ب�شكل كبري، 
قدرتها  للعامل  ال�شني  اأكدت  حيث 

على حما�رسة الفريو�س. 
من  يقرب  ما  باإنتاج  ال�شني  وقامت 
نوعية  من  تنف�س  قناع  مليون   1،6
لوكالة  وفًقا  وذلك  يومًيّا،   N95
ما  تعّر�س  اأنه  بيد   . �شينخوا  اأنباء 
الطاقم  من  فرد   3300 على  يزيد 
الطبي العامل يف مكافحة الفريو�س 
للعدوى، وتويف 13 منهم، وذلك وفًقا 
التي  ال�شينية  ال�شحة  وزارة  الأرقام 

ن�رست يف بداية مار�س .
عامل  اأيلوارد«،  »برو�س  �رّسح  وقد 
ال�شحة  مبنظمة  الكندي  االأوبئة 
لتق�شي  بعثة  قاد  الذي  العاملية 
فرباير  يف  ال�شني  اإىل  احلقائق 
االإجراءات  اأكرث  باأن  املا�شي، 
الدقيق  التتبع  ال�شني كان  فعالية يف 
للمر�شى،  املخالطة  للحاالت 
للمر�شى.  الفوري  العزل  وكذلك 
ال�شحة  منظمة  اإِ�شادة  ورغم 
ملحا�رسة  ال�شني  بنهج  العاملية 
عرّب  »اأيلوارد«  اأن  اإال  الوباء؛  انت�شار 
عن قلقه من اأن »معظم الدول لي�شت 
نف�س  تنفيذ  على  قادرة  اأو  م�شتعدة 
املت�شددة  االإجراءات  من  النوع 
ومما   . ال�شني«  ا�شتخدمتها  التي 
يجدر ذكره اأن ما �شاعد ال�شني على 
والدقيق  القا�شي  النهج  هذا  تطبيق 
�شيطرة  كان  الفريو�س  ملحا�رسة 
احلزب ال�شيوعي على مقاليد احلياة 
يف ال�شني ب�شكل مركزي، مما �شّهل 
عملية تطبيق القرارت، وكذلك تعاون 
باالإجراءات  والتزامهم  املواطنني 
احلكومة  فر�شتها  التي  اال�شتثنائية 

ال�شينية. 
عودة حالت الإ�شابة:

علم  يف  واخلرباء  العلماء  انق�شم 
فريقني  اإىل  واالأوبئة  الفريو�شات 
والغلق  العزل  اإىل  ال�شني  جلوء  منذ 
الحتواء الفريو�س، حيث اأ�شاد الفريق 
نهج  اأنه  واأكد  ال�شني،  بجهود  االأول 

انخفا�س  اإىل  اأدى  اأنه  بدليل  ناجح 
وعلى  امل�شابني،  عدد  يف  �شديد 

راأ�س موؤيدي هذا النهج كان منظمة 
على  اأثنت  التي  العاملية  ال�شحة 
باجلهود  وو�شفتها  ال�شني،  جهود 
بل  املر�س،  ملحا�رسة  اجلريئة 
باأن  واأ�شاف تقرير ملنظمة ال�شحة 
ال�شني اّتبعت اأكرث االإجراءات جناًحا 

ملحا�رسة الفريو�شات يف التاريخ. 
اأن  اآخر  فريق  اأكد  املقابل،  يف 
موؤقت  حل  �شوى  لي�س  النهج  هذا 
لكي  التام  الغلق  نهج  واأن  لالأزمة، 
عليه  احلفاظ  من  بد  ال  فّعااًل  يظل 
بعد  اإال  اإجراءاته  تخفيف  وعدم 
التو�شل اإىل م�شٍل للفريو�س. لذا تنباأ 
الفريق الثاين بعودة ظهور الفريو�س، 
وارتفاع حاالت االإ�شابة حاملا تبداأ 
العزل  اإجراءات  تخفيف  يف  ال�شني 
 ،2020 فرباير   10 ففي  والغلق. 
امل�شرتكة  البعثة  فريق  بداأ  عندما 
من منظمة ال�شحة العاملية وال�شني 
عمله، اأبلغت ال�شني عن 2478 حالة 
جديدة، ولكن بعد اأ�شبوعني وعندما 
و�شك  على  االأجانب  اخلرباء  كان 
اإىل  العدد  هذا  انخف�س  املغادرة، 
409 حاالت، وا�شتمرت احلاالت يف 

ا�شتمرار  مع  االنخفا�س 
حالة الغلق التام للبالد .
اأيام   5 وبعد  ولكن 
متتالية من عدم ت�شجيل 
اإ�شابات  اأي  »ووهان« 
الك�شف  مت  جديدة، 
 2020 مار�س   23 يف 
طبيب  اإ�شابة  عن 
هوبي  م�شت�شفى  يف 
 . باملر�س  ال�شعبية 
ذاته،  ال�شياق  ويف 
مفو�شية  اأعلنت 
يف  الوطنية  ال�شحة 
ال�شني يوم 24 مار�س 

اكت�شاف 78 حالة جديدة، من بينهم 
ووفاة  اخلارج،  من  قادمة  حالة   74
اأيام  7 حاالت جديدة . كما �شهدت 
 ،2020 مار�س   29 يوم  مثل  اأخرى، 
بلغ  حيث  مرتفعة،  اأرقام  ت�شجيل 
عدد االإ�شابات ما يُقّدر بحوايل 45 

حالة.
يف  جديدة  حاالت  ظهور  وتزامن 
ال�شني مع البدء يف تخفيف اإجراءات 
الغلق التام، حيث مت فتح املطارات 
االأجانب  من  مزيد  وا�شتقبال 
من  العائدين  ال�شينيني  واملواطنني 
بفتح  ال�شني  قامت  كما  اخلارج، 
مقاطعة  يف  ال�شياحية  املزارات 
ال�شماح  ومت  للمواطنني،  »هوبي« 
ل�شكان املقاطعة -با�شتثناء ووهان- 
االأخرى  املقاطعات  اإىل  بالتنقل 
طاملا  وال�شفر 
رمز  لديهم  كان 
باللون  �شحي 
وهو  االأخ�رس، 
مل  اأنهم  يعني  ما 
مكان  يف  يكونوا 
يت�شم ب�شدة تف�شي 

الفريو�س. 
كما اأنه من املزمع 
ال�شني  تقوم  اأن 
التنقل  حظر  برفع 
ملدينة  وال�شفر 
اأبريل   8 يف  ووهان 
احلكومة  اأن  عن  ف�شاًل   ،  2020
مار�س   12 يف  �رسحت  قد  ال�شينية 

بكامل  ال�شني  تعمل  اأن  تتوقع  باأنها 
ومن  املقبل.  يونيو  بحلول  طاقتها 
عاد  االآن  حتى  اأنه  بالذكر  اجلدير 
اإىل  االأ�شخا�س  من  تقريبًا   %65
ال�شني  اأن  اإىل  باالإ�شافة  اأعمالهم.  
عن  باالإعالن  مار�س   25 يف  قامت 
األف   74 بخروج  الت�رسيح  مت  اأنه 
من  كورونا  فريو�س  من  متعاٍف 
فتخفيف  اإذن،   . امل�شت�شفيات 
اإجراءات الغلق والعزل كانت ال�شبب 
الرئي�شي يف عودة ظهور احلاالت يف 
االأكرب  الن�شبة  واأن  خا�شة  ال�شني، 
هي  حديًثا  املكت�شفة  احلاالت  من 

حلاالت قادمة من اخلارج.
كان  رمبا  اأنه  اخلرباء  بع�ُس  ويرى 
يتعني على ال�شني اأن تبداأ بالتخفيف 
التام،  الغلق  الإجراءات  التدريجي 
الغلق  ا�شتمرار  ال�شتحالة  وذلك 
ذلك، حيث  من  اأطول  لفرتة  والعزل 
الغلق  يف  اال�شتمرار  تكلفة  اإن 
لالقت�شاد  بالن�شبة  كارثية  �شتكون 
التي  لالإح�شائيات  فطبًقا  ال�شيني، 
ال�شيني  الوطني  املكتب  اأ�شدرها 
لالإح�شائيات فاإن االقت�شاد ال�شيني 

»يناير  الكامل  الغلق  �شهري  خالل 
وفرباير« قد �شهد اأكرب ن�شبة تباطوؤ 
معدل  وارتفع   ،1998 عام  منذ  له 

البطالة لي�شل اإىل %6.  

�شيناريوهات املوجة الثانية:

ال�شني  اأن  املحللني  من  جانب  يرى 
ب�شكل  الفريو�س  على  ت�شيطر  مل 
ال�شيني  الرئي�س  زيارة  واأن  كامل، 
بالق�شاء  االحتفال  وكذلك  لووهان، 
حماولة  اإال  هي  ما  الفريو�س؛  على 
لبكني  الدولية  ال�شورة  لتح�شني 
فريو�س  ظهور  منذ  ت�رسرت  والتي 
ت�رسيح  هو  ذلك  يوؤكد  وما  كورونا. 
قادت  التي  الجنوان«  »يل  الدكتورة 
ملكافحة  الطبية  الفرق  اأحد 
اإىل  واأ�شارت  ووهان،  يف  الفريو�س 
بعد،  تنتِه  مل  ووهان  يف  مهمتها  اأن 
واأنه ما زال هناك عدد من املر�شى 
يف حالة حرجة، كما اأ�شارت اإىل اأنه 
احلدود  فتح  يوؤدي  اأن  املمكن  من 
اإىل  االأخرى  البلدان  مع  ال�شينية 
الفريو�س  انت�شار  من  ثانية  موجة 
ال�شني . ويف هذا االإطار، ميكن  يف 

االإِ�شارة اإىل �شيناريوهني حمتملني:
1- تف�ٍسّ وا�شع النطاق: وميكن ر�شد 
ثالثة موؤ�رسات تُعزز اإمكانية حدوث 
بدء  اأولها يف  يتمثل  ال�شيناريو،  هذا 
من  قادمة  جديدة  حاالت  ظهور 
تخفيف  يف  ال�شني  بدء  فور  اخلارج 
نف�س  وهو  والغلق،  العزل  اإجراءات 

ما حدث يف هوجن كوجن، التي اتخذت 
تقريبًا نف�س االإجراءات التي اّتبعتها 
وتعليق  والعزل  الغلق  من  ال�شني 
ومراعاة  الطريان  وحركة  الدرا�شة 
االأفراد  بني  االجتماعي  التباعد 
ما  ولكن   ،)Social distancing(
ا�شتئناف  يف  �رسعت  اأن 
الدرا�شة وحركة التنقالت 
فيها  تظهر  بداأت  حتى 
مت  حيث  جديدة،  حاالت 
مار�س   23 يف  االإعالن 
حاالت  عدد  ارتفاع  عن 
يف   225 مبقدار  االإ�شابة 
10 اأيام فقط لي�شل اإجمايل 
عدد احلاالت اإىل 357 حالة 
، مما ا�شطر هوجن كوجن اإىل 
ت�شديد اإجراءاتها مرة اأخرى 
من  ال�شائحني  جميع  مبنع 
ذلك  يف  مبا  املدينة،  دخول 
وذلك  ترانزيت  امل�شافرون 

بداية من يوم 25 مار�س.
الدرا�شة  يف  الثاين  املوؤ�رس  ويتمّثل 
م�شت�شفيات  اأحد  اأجراها  التي 
 %14-3 اأن  لتو�شح  ووهان،  مدينة 
من املتعافني من الفريو�س ي�شابون 
اأن تظهر  بدون  ولكن  اأخرى  به مرة 
عليهم  ويطلق  اأعرا�س،  اأي  عليهم 
ال�شياق  ويف   .»Silent Carrier«
-مدير  وي«  »واجن  �رسح  ذاته، 
مدينة  يف   al »توجنجي«  م�شت�شفى 
ووهان- لقناة CCTV باأن 5 من بني 
مرة  الفريو�س  يُ�شيبهم  متعافًيا   147
توجد  ال  اأنه  اإىل  اأ�شار  ولكنه  اأخرى، 
امل�شابني  باأن  تفيد  دالئل  االآن  حتى 
نقل  ميكنهم  الثانية  للمرة  بالفريو�س 

العدوى اإىل غريهم. 
بع�س  ا  اأي�شً ال�شيناريو  هذا  ويُعزز 
الوقائع التاريخية مثل وباء االأنفلونزا 
الذي انت�رس عامي 1889 و1918 وجاء 
كل  وكانت  موجات،   3 على  انت�شاره 
نتيجة  ت�شبقها  التي  من  اأقوى  موجة 
الفريو�س، لذا يرى موؤيدو هذا  حتور 
ا مع  ال�شيناريو اأن هذا قد يحدث اأي�شً
فريو�س كورونا، واأنه بالتاأكيد �شتكون 
من  �رسا�شة  اأكرث  ثانية  موجة  له 
ا�شتطاع  اإذا  خا�شة  االأوىل،  املوجة 
�شي�شعب  مما  التحور،  الفريو�س 
اإىل  ويوؤدي  عليه،  ال�شيطرة  اإمكانية 

انت�شاره ب�شكل اأكرب.
الدكتور  اأكد  ال�شياق،  هذا  ويف 
امل�شاعد  االأ�شتاذ  كالرك«،  »�شيمون 
يف  اخللوي  الدقيقة  االأحياء  علم  يف 
ال  باأنه  الربيطانية،  ريدينج  جامعة 

من  ثانية  موجة  حدوث  من  منا�س 
البلدان  متكنت  لو  فحتى  االإ�شابات، 
الفريو�س،  انت�شار  وترية  اإبطاء  من 
من  كامل  ب�شكل  تتمكن  لن  اأنها  اإال 
الفريو�س من  منع ما ي�شميه ا�شترياد 
نتيجة  وذلك  اخلارج،  من  القادمني 
ومن   . مرتابط  عامل  يف  نعي�س  اأننا 
ا  اأي�شً قلقة  ال�شني  اأن  بالذكر  اجلدير 
من هذا ال�شيناريو وال ت�شتبعده متاًما، 
ال�شينيني  االأطباء  بع�س  اأعرب  فقد 
ثانية  موجة  انت�شار  من  قلقهم  عن 
مثل  مدن  يف  خا�شة  الفريو�س،  من 
لديها  والتي  وكوانزو  و�شنغهاي  بكني 
واأنه من  دائم،  ب�شكل  دولية  ات�شاالت 
غري امل�شتبعد اأن يوؤدي الوافدون من 
اخلارج اإىل انت�شار الوباء مرة اأخرى يف 
ال�شني . 2- انت�شار حمدود للفريو�س: 
ويعزز هذا ال�شيناريو ثالثة موؤ�رسات 
بيانات  هو  االأول  املوؤ�رس  رئي�شية؛ 
ال�شينية  الوطنية  ال�شحة  مفو�شية 
اجلديدة  احلاالت  اأن  توؤكد  التي 
املكت�شفة هي يف الغالب لوافدين من 
اخلارج ولي�س من املقيمني يف ال�شني، 
والذي يعني اأنه بالفعل متت حما�رسة 

املر�س يف ال�شني. 
اإدراك  يف  الثاين  املوؤ�رس  ويتمثل 
مل  اأنها  ال�شينية  ال�شيا�شية  القيادة 
كامل،  ب�شكل  الفريو�س  على  تنت�رس 
الدولة  جمل�س  رئي�س  حذر  حيث 
اإيقاف  مت  حني  »يف  اأنه  من  ال�شيني 
الوباء يف هوبي ووهان ب�شكل اأ�شا�شي، 
فال تزال هناك خماطر تف�ٍسّ متفرقة« 
اأن ال�شني قد تخفف من  ، مما يعني 
لكنها  التام  والغلق  العزل  اإجراءات 
الفح�س  اإجراءات  من  تخفف  لن 
مما  اإليها،  للوافدين  الدقيق  الطبي 
من  ثانية  موجة  انت�شار  من  �شيُقلل 
فهو  الثالث  املوؤ�رس  اأما  الفريو�س. 
يزال  ال  الذي  والقلق  باخلوف  متعلق 
ال�شينيني  املواطنني  بع�س  ينتاب 
ال�شني،  داخل  وال�شفر  التنقل  حيال 
التنقالت، وبالتايل  مما �شيقلل حركة 

قد يقلل احتمالية ن�رس الفريو�س. 

ختاًما
اإىل  التو�شل  بدون  اإنه  القول  ميكن 
اأو  ال�شني  اإن  القول  ميكن  فال  لقاح 
انت�شار  من  مباأمن  �شتكون  دولة  اأي 
ال�شيطرة عليه  ت�شتطيع  اأو  الفريو�س، 
فعله  ميكن  ما  فكل  كامل؛  ب�شكل 
وترية  اإبطاء  هو  املرحلة  هذه  يف 
انت�شار الفريو�س ولي�س الق�شاء عليه 

نهائًيّا.

ميكن القول اإنه بدون التو�شل اإىل لقاح 
فال ميكن القول اإن ال�شني اأو اأي دولة 
�شتكون مباأمن من انت�شار الفريو�س، اأو 
ت�شتطيع ال�شيطرة عليه ب�شكل كامل؛ 
فكل ما ميكن فعله يف هذه املرحلة هو 
اإبطاء وترية انت�شار الفريو�س ولي�س 

ا. الق�شاء عليه نهائًيّ

قامت ال�شلطات ال�شينية برتكيب نقاط 
فح�س حراري خارج املباين واملحالت 
التجارية ويف الأماكن العامة، وذلك 
لكت�شاف مزيٍد من احلالت امل�شابة، 

وكل من تكون درجة حرارته اأعلى 
من 37.3 درجة يتم عزله واإجراء 

التحليالت الالزمة له، وذلك للحد من 
انت�شار العدوى.

ملف كورونا 
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»اإ�شالمية كورونا« 

الوجه اجلديد لإ�شالموفوبيا يف الهند
رغم اأن الهند تتخبط يف �شتى اأزمات حارقة، ومتلمل يف م�شتنقعات الطائفية والعرقية وتقع على حافة الن�شطارات الداخلية 

تنطلق بكل وقاحة لت�شرت �شوءتها با�شتهداف امل�شلمني واإ�شاءتهم وتعكري �شفوهم عرب القنوات واملنابر الإعالمية الرائدة 
جتاهال مبا ي�شطادها فريو�س كورونا الذي بداأ يغزو الأج�شاد ويح�شد الأرواح ويكبد خ�شائر فادحة يف كافة الأ�شعدة اإل 

اأن حكومة الهند املركزية عادت اإىل عادتها القدمية، وهي �شيا�شة الطائفية والعن�شرية و�شناعة اإ�شالموفوبيا حتى يف زمن 
الفنت، فن�شيت �شميم امل�شكلة واجتهت نحو امل�شلمني ت�شبهم وت�شفهم بحملة فريو�س كورونا تهربا من عباأ امل�شوؤولية وفرارا من 

ت�شاوؤلت ال�شعب الغا�شب.
�شبغة اهلل الهدوي /حمرر 

جملة النه�شة العربية

نقلت  اأن  بعد  احلديث  ويبداأ   
كورونا  فريو�ش  بتف�شي  االأخبار 
تقام  جل�شات  يف  امل�شاركني  لعدة 

يف مركز جماعة التبليغ 
بدهلي  والدعوة 
وكان  الهند،  عا�شمة 
جاءوا  امل�شاركون 
خمتلفة  واليات  من 
ومن  و�شماال،  جنوبا 
حيث  عدة،  دول 
اأن  بعد  تورطوا 
احلكومة  اأعلنت 
باحلجر  فجاأة 
واالإغالق  ال�شحي 

الذي  ال�شامل  والتعليق  املطلق 
العامة  املوا�شالت  اإىل  ميتد 
حتى عادت هذه اجلل�شات م�شدر 
حديثهم وم�شامراتهم لتتغري بو�شلة 
االإعالم من التهم التي وجهت نحو 
التي  اأتربريدي�ش  والية  حكومة 
العمال  هجرة  اإدارة  يف  تغفلت 
التجمعات  تلك  عادت  اأن  لدرجة 
بني  وخوف  قلق  م�شدر  الهجرية  
الهجرات  تلك  واختطفت  اجلميع، 
الهند  املندفعة من دهلي عا�شمة 
اإىل واليات خمتلفة اأ�شواء االإعالم 
العاملي حيث كانت هجرات مر�شلة 
عنانهاـ بدون اأي اإجراءات  وقائية، 
اأقنعة  ال كمامات وال تعقيمات وال 
جتمعت  طبية،  اإر�شادات  اأي  وال 
مواقف  ويف  القطار  حمطات  يف 
االأ�شباب  حمور  لتكون  البا�شات 
عن  وف�شال  الفريو�ش،  تف�شي  يف 
ذلك اأن الوزير االأعلى لوالية دهلي 
على  ي�شرب  يعد  مل  كجروال  اأروند 
�شماع احلقيقة بل هب يندد جماعة 
التبليغ مع اأنه املجرم احلقيقي يف 
دهلى  يف  نارها  �شبت  التي  الفنت 
التي راح �شحيتها مئات امل�شلمني 

ما بني قتيل وجريح و�رشيد.
يف الوقت الذي تت�شافر كل اجلهود 
وتتكاتف  الفريو�ش  �رشب  يف 
االأيدي لتكون روحا واحدة يف وجه 
الهندية  احلكومة  ت�شعى  كورونا 
ور�شمهم  امل�شلمني  ا�شتهداف  اإىل 
حتى  وتاجريه،  الفريو�ش  كحاملي 

غرد من غرد من قيادات بي ج ب 
حملة  اأنف�شهم  هم  امل�شلمني  اأن   «
»لينفى  اأ�شاف  واآخر  الفريو�ش« 
جميع امل�شلمني اإىل باك�شتان حتى 
ال تعود الهند بوؤرة كورونا«، واالأكرث 
ب�شاعة واالأدهى مرا ما لوحظ يف 

حيث  الهندية  القيادية  املن�شات 
بارد  ب�شكل  االأخبار  هذه  نقلت 
وركزت على جل�شات جماعة التبليغ 
تبليغ«  البث ب«كوفيد  وا�شفة عرب 
العدوى  اأ�شابهم  الذين  اإىل  اإ�شارة 
اجلل�شات،  تلك  يف  امل�شاركني  من 
ب�شكل  االأخبار  هذه  نقل  وفور 
االأنظمة  اأذرع  جميع  �شحت  مزور 
من  وبع�ش  املتطرفة  الهندوكية 
تنكر  التي  االإ�شالمية   الهيئات 
كهيئة  االإنكار  اأ�شد  التبليغ  جماعة 
احلكومة  تطالب  خان  ر�شا  اأحمد 
بحظر جماعة التبليغ بغ�ش النظر 

عن قاع امل�شكلة وجهال بالواقع.
حتت  حتفر  التي  مودي  فحكومة   
اأثر  اأي  عن  بحثا  و�شجر  كل حجر 
االإرهاب  ب�شبغة  امل�شلمني  ي�شبغ 
رحبت كل هذه اجلهود املبذولة من 
قبل منظمات خمتلفة ويف طليعتها 
لالأ�شف الهيئات االإ�شالمية نف�شها، 
فجاءت باأمر اإغالق مكاتب التبليغ 
اإعالمية  بغارة  و�شنت  والدعوة 
جميع  وراءها  من  تالحق  �رش�شة 
امل�شلمني وت�شخر من �شعائر الدين، 
واالأكرث غرابة اأن والية كرياال ذات 
الرتبية  حيث  من  العايل  امل�شتوى 
والنمو  والرقي احل�شاري  والثقافة 
االقت�شادي ن�شخت تلك الو�شمات 
لتنقل »قناة ملياال مانوراما« وقناة 
لديهما  التي  وع�رشين«  »اأربعة 
جماهريية كبرية بنف�ش اال�شطالح 
�شجة  اأثار  مما  تبليغ«،  ب«كوفيد 

هبت  حتى  كرياال  ربوع  يف  وا�شعة 
حزب  بينها  من  امل�شلمني  قيادات 
الهند  لعموم  امل�شلمني  رابطة 
الو�شمة  وهذه  احلملة  هذه  تندد 
امل�شتهدفة، و�رشح ع�شو الربملان 
الهندي اإي ت حممد ب�شري من اأبرز 
امل�شلمني  رابطة  رجاالت 
الهندية  احلكومة  »باأن 
حركة  عن  بعيد  مبعزل 
ال  وهي  وطالبان،  التبليغ 
تدري امل�شئلة وال هي تليق 
�شك  وال  امل�شكلة«،  حلل 
هي  لي�شت  احلملة  هذه  اأن 
نتيجة  هي  بل  حلظة  وليد 
دهاليز  يف  مر�شومة  خطة 
اأي  تدع  ال  التي  اأ�ش  اأ�ش  اآر 
اإال  امل�شلمني  �شد  حركة 
احتلتها وا�شتغلتها، ونتفاجاأ ببع�ش 
العبارات التي روجها تلك امل�شادر 
»جهاد  اأمثال  اإعالميا  املجهولة 
الغرام  جهاد  خطى  على  كوفيد« 
يف  االأعتى  ال�شالح  هو  كان  الذي 
ج  وبي  اأ�ش  اأ�ش  اآر  من  كل  حوزة 
ب يف وجه �شباب امل�شلمني، وبدال 
من جهود مت�شافرة �شد تبديد بوؤر 
الهندية  ال�شلطات  خ�شعت  كوفيد 
وامل�شالح  االأجندات  لبع�ش 
فنت  فتائل  �شت�شعل  التي  التافهة 

االأيام، ويف  كبرية يف مقبالت 
عدد  تفاعل  نف�شه  الوقت 
كبري من املثقفني يف املواقع 
غريبة  بعبارة  االجتماعية 
التي  عميقة  اأبعاد  ذات 

تختزل لك الهند باأكملها
 »بينما مل يتن�رش كورونا يف 
واإ�شبانيا  واأمريكا  اإيطاليا 
اإ�رشائيل  يف  يتهود  ومل 
ومل يلحد يف ال�شني اعتنق 
اإىل  و�شوله  لدى  االإ�شالم 

الهند«
وخطة  الهندية  القنوات 

اإ�شالموفوبيا امل�شوؤومة
اأردو  لغتي  بني  العداء  تاريخ  يعود 
ا�شتقاللية  قبل  ما  اإىل  وهندي 
الربيطاين،  االحتالل  من  الهند 
الر�شمية  اللغة  اختيار  يف  وذلك 
حيث  امل�شتقلة،  الهند  جلمهورية 
كانت هناك بعدان متميزان، االأول 
كان بعد اأردو التي لها تاأثري كبري بني 

باخل�شو�ش  الهنهد  �شمال  م�شلمي 
اللغة  كانت  التي  هندي  وبعد 
امللكلية  العائالت  لدى  املف�شلة 
الهندو�ش  من  وكثري  الهندو�شية 
رئي�ش  اختيار  اأن  اإال  االآخرين 
الوزراء اآنذاك جوهر الل نهرو كان 
مع هندي، ثم تلت بعد ذلك غارات 
الهندية  القنوات  قبل  من  �رش�شة 
تالحق اأخبار امل�شلمني وتبثها بعد 
اأن فربكت و�شوهت وموهت ب�شكل 

كامل، فمما تبدي �شوءاتهم ما عرب 
املذيع االإعالمي ال�شهري يف هندي 
جماعة  عن  �شوري�شا  ديباك  نا�شن 
وا�شفا  طالبان،  بجماعة  التبليغ 
اجلماعات  قائمة  يف  اإياه  وم�شنفا 
على  وعطفا  ال�شوداء،  االإرهابية 
حدثت  ما  ال�شنيعة  الفعاليات  تلك 
يف �شاهني باغ التي اأ�شبحت ميدان 

ال�شباب  اآالف  جمعت  التحرير، 
قانو  �شد  وال�شيوخ  وال�شابات 
حيث  اجلديد  الهندي  التجني�ش 
الهندية  القنوات  بع�ش  انطلقت 
املدعومة من قبل احلكومة ت�شفها 
و«حمور  الفريو�ش«  »بوؤرة  باأنها 
�شمحت  ما  جانب  اإىل  االإرهاب« 
الهندو�شية  للمعابد  احلكومة 
الدينية  �شعائرهم  ملمار�شة 
مواد  اأي  بال  االآالف  حت�شد  التي 
�شددت  بينما  وقائية 
على  املراقبة 
امل�شلمني  م�شاجد 
يف  وا�شتمرت 
اعتقاالت  حملة 
حتت  ع�شوائية 
غطاء حظر التجول، 
قراء  على  يخفى  وال 
الهند  �شيناريوهات 
موجة  اأن  احلديثة 
جتتاج  طائفي  عنف 
لدرجة  الهند  �شيا�شة 
ال�شلطات  تتقاع�ش  اأن 
�شكاية  لتلبية  الهندية 
امل�شلمني وتهمل يف حقهم اإهماال 
ال يربر، وتوجد يف �شمال الهند عدة 
مناطق ذات اأغلبية م�شلمة ال ت�شل 
الالزمة  الطبية  االإمدادات  اإليها 
املركزية  احلكومة  ت�شمح  بينما 
التي  ميال«  »كمبا  احتفالية  الإقامة 
تعد اأكرب احتفالية يف العامل بحيث 
بني  ما  فيها  امل�شاركني  تعداد 

احلكومة  وتدعمها  ون�شاء،  رجال 
�شاعة  يف  حتى  الروبية  مباليني 
التوقعات  وو�شط  كورونا  قيامة 
على  واالإ�شابات  الوفيات  بتزايد 

طول الهند.
يف الوقت الذي ت�شعى كل اجلهات 
احلكومية ال �شيما يف الواليات التي 
حلفاءه  وال  ب  ج  بي  يحكمها  ال 
امل�شاعي  وتعزيز  اجلهود  لتكثيف 
ب  ج  بي  ير�شم  كورونا  ملواجهة 
القادمة، وهي  خطتها لالنتخابات 
واإثارة  الكراهية  وبث  العنف  خطة 
ليتعكر  التهم  واإ�شاعة  ال�رشاعات 
املجتمع  اأمام  امل�شلمني  وجه  ماء 
تنطلق  ال�شديد  ولالأ�شف  العام، 
التي  والقيادات  اجلهات  بع�ش 
ال�شاعات  يف  امل�شلمني  مع  وقفت 
�شنعه  الذي  الركب  ذلك  احلا�شمة 
يف  ليظهروا  الهندوكية  االأنظمة 
االإعالم ممجدين فعاليات بي ج ب 
رغم �شخافتها كما بدت موؤخرا يف 
النور  الإطفاء  مودي  نريندرا  حملة 
واملتوفني  امل�شالني  مع  ت�شامنا 
الفريو�ش  على  وحربا  كورونا  من 
املرة  يف  جرب  اأن  بعد  القاتل 
احلديدية،  االأواين  ب�رشب  االآوىل 
وقد ح�شلت هذه احلمالت التافهة 
رواجا كبريا يف القنوات التي تطبل 
للحكومة، وانطلقت ببث حي لتلك 
االأواين  ت�رشب  التي  التجمعات 
بهند  ذا  وال�شحون احلديدية، وكم 
من م�شحكات ولكنه �شحك كالبكا

يعود تاريخ العداء بني لغتي اأردو 
وهندي اإىل ما قبل ا�شتقاللية الهند 

من الحتالل الربيطاين، وذلك يف 
اختيار اللغة الر�شمية جلمهورية الهند 

امل�شتقلة، حيث كانت هناك بعدان 
متميزان

يف الوقت الذي تت�شافر كل اجلهود 
يف �شرب الفريو�س وتتكاتف الأيدي 

لتكون روحا واحدة يف وجه كورونا 
ت�شعى احلكومة الهندية اإىل ا�شتهداف 

امل�شلمني ور�شمهم كحاملي الفريو�س 
وتاجريه، حتى غرد من غرد من 
قيادات بي ج ب » اأن امل�شلمني هم 

اأنف�شهم حملة الفريو�س«

ملف كورونا 



www.elwassat.comالإثنني 06  اأفريل  2020  املوافـق  ل 12 �شعبان  1441ه العدد : 5212/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فرن�سا €1

جنوب لبنان

العثور على جثة قيادي يف 
اهلل"  "حزب 

القيادي يف  ال�سبت،  اأم�س  اغتال جمهولون، 
"حزب اهلل" اللبناين، حممد علي يون�س، يف 
اإيرانية  اإعالم  و�سائل  وقالت  لبنان  جنوب 
م�سوؤوال  كان   اهلل"  "حزب  يف  القيادي  اإن 
وُعرث  واجلوا�سي�س  العمالء  مالحقة  عن 
بعد  يون�س  علي  حممد  القيادي  جثة  على 
ظهر اأول  اأم�س ال�سبت، داخل �سيارته على 
الطريق التي ت�سل بني بلدتي قاقعية اجل�رس 
نارية  طلقات  اآثار  وعليها  الغربية،  وزوطر 

وطعنات �سكني.

كاتب الدولة املكلف بالإنتاج الثقايف 
�سليم دادة :

املجل�س الوطني للفنون حقق 
نتائج ايجابية 2019

 ك�سف كاتب الدولة املكلف باالإنتاج الثقايف  
عن ح�سيلة  املجل�س الوطني للفنون واالآداب 
ل�سنة 2019  اأين مت قبول ودرا�سة 950 ملف 
العدد  وبلغ  فنان   بطاقة   608 وقدمت 
االإجمايل 10919 ال�سادرة بني 2014 و2019 
يف  للمجل�س  عامة  جل�سات   3 تنظيم  مع 
مار�س وجوان ودي�سمرب من ال�سنة املا�سية 
اأكتوبر  �سهري  يف  خمي�س  كل  ونظمت 
اخلرباء  مع  ا�ست�سارية  ندوات   6 ونوفمرب 
ندوات  يف  امل�ساركني  عدد  وبلغ  والفنانني 
وفنانني حمرتفني  من خرباء   250 املجل�س 
التخ�س�سات  خمتلف  يف  وطلبة  واأكادمييني 
الفنية واالأدبية ومت يف 29 دي�سمرب يف ال�سنة 
املن�رسمة تاأ�سي�س  جلنتني للمجل�س فاالأوىل 
تعنى مب�رسوع قانون و�سعية الفنان والثانية 
ت�ستغل على احلماية االجتماعية واملعنوية 
للفنان ، وبالتايل فلقد عرف �سهر  اأفريل من 
ب�سفة  االعرتاف  ملف طلب  مراجعة   2019
فنان باالعتماد على ملف اإداري وملف فني 
مق�سم اإىل ثالث حماور ح�سب االخت�سا�س 

.
حكيم مالك

مديرية ال�سحة بالبويرة

ا�شتالم 150 علبة من 
دواء كلوروكني

ال�سحة  مبديرية  الوقاية  مدير  ك�سف   
ا�ستالم  عن  هني  بوعالم  الدكتور  بالبويرة 
كلوروكني  دواء  من  كمية  ال�سحة  م�سالح 
من  قر�سا   150 ب  تقدر  الو�سية  وزارة  من 
بو�سياف  حممد  مب�ست�سفى  توفريها  اأجل 
كورونا  بوباء  امل�سابني  لفائدة  وا�ستعمالها 
اأين يتواجد حلد االآن بامل�سلحة املرجعية 
10 حاالت موؤكدة ،ويف ال�سياق اأكد املتحدث 
امل�سابني  لهوؤالء  ال�سحية  الو�سعية  اأن 
الدواء  هذا  ا�ستعمال  ت�ستدعي  ال  م�ستقرة 
الذي يلجاأ اإليه االأطباء يف احلاالت احلرجة 

وظهور م�ساعفات خطرية .

قدم �سناعيون من والية امل�سيلة 
لفائدة  دج  مليون  ب20  هبة 
اال�ست�سفائية  العمومية  املوؤ�س�سة 
من  الوالية  بعا�سمة  الزهراوي 
خا�سة  جتهيزات  اقتناء  اأجل 
اليوم  علم  ح�سبما   ، باالإنعا�س 
بهذه  م�سوؤولني  من  ال�سبت 
اأو�سح  و  اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة 
ذات امل�سدر اأنه �سيتم تخ�سي�س 
طبية  اأ�رسة   4 ل�رساء  الهبة  هذه 
اال�سطناعي،  للتنف�س  اأجهزة  و 
اليومني  "خالل  اأنه  اإىل  الفتا 
طلبيات  �سياغة  متت  االأخريين" 
املمونني  اإىل  اإر�سالها  و  ال�رساء 
عتاد  التجهيزات  هذه  �ستعزز  و 
اخلدمة الذي مت ت�سخريه موؤخرا 
اأو  امل�ستبه  احلاالت  ال�ستقبال 
كورونا  بفريو�س  اإ�سابتها  املوؤكد 
مت  "كوفيد-19"،كما  امل�ستجد 

اإي�ساحه.
امل�سيلة  وايل  باأن  بالذكر  جدير 
ال�سيخ العرجا كان قد دعا خالل 
و  ال�سناعيني  املن�رسم  االأ�سبوع 
اإىل  امل�سيلة  بوالية  امل�ستثمرين 
اإطار  يف  املبذولة  اجلهود  دعم 
مكافحة تف�سي فريو�س كورونا و 
بجميع  الت�سامنية  احلمالت  كذا 
هذه  مواجهة  اأجل  من  اأ�سكالها 
اجلائحة و بوالية امل�سيلة مت و�سع 
ال�سحة 50  حتت ت�رسف م�سالح 
�رسيرا متوفرين عرب املوؤ�س�سات 
اإىل  اإ�سافة  بالوالية  ال�سحية 
هياكل قطاعي ال�سباب و الريا�سة 
و  املهنيني  التعليم  و  التكوين  و 
�سحي  حجر  اأي  اأجل  من  ذلك 
يف  باملر�سى  التكفل  اأو  حمتمل 
فريو�س  تف�سي  مكافحة   اإطار 

كورونا "كوفيد-19".

امل�سيلة

 هبة لإقتناء جتهيزات اإنعا�س لفائدة 
م�شت�شفى الزهراوي

قلم جاف16

م الإ�ساعة  �ُسّ

من حادثة الإفك اإىل اآلة 
اخلياطة ك�شنجر

الوليد فرج

 ، املغر�سة  ال�سائعات  و  الكاذبة  االأنباء   
 ، نف�سية  ب�سمة  م�سمونها  يف  حملت  متى 
فهي تهدف اإىل ن�رس البلبلة اأو تغذية حدث 
ففي   ، بقوة  لها  الت�سدي  وجب   ، اأزمة  اأو 
دورا  تلعب  و  اأ�سا�سية  ركيزة  تكون  الغالب 
كبريا ، يف تذكية االأزمات و خلق بيئة ه�سة 
ت�ستطيع خالل التاأثري على معنويات ال�سعب 
لل�سعب وخلق حالة  بالعبث باحلالة نف�سية 

خطرية من القلق . 
تعترب  التي   ، اجلائحة  هذه  نعي�س  اليوم 
ال�سائعات  و  القالقل  لن�رس  مالئما  مناخا 
، �سواء من جهات �ساذجة ال جتيد تداول 
او   ، تثبت  و املعلومة فتتناقله دون  اخلرب 
لتذكية  خبيثة  ماآرب  لها  من طرف جهات 
ال�سموم  هذه  ل�سناع  ولت�سدي   ، االأزمة 
، االأول قانوين  العمل على �سعيدين  وجب 
ردعي و ال�رسب بيد من فالذ لتحييد الفئة 
الثانية خ�سو�سا ، و الثاين : تغطية احلدث 
او االأزمة ببيانات و بالغات و حما�رسات 
وندوات اإعالمية يومية ، فاإدارة االأزمة ال 
يكون اإال ب�سفافية من خالل تبيني احلقائق 
ون�رسها على اأو�سع نطاق ، مع ن�رس الوعي 
و حماربة منابر و م�سادر االإ�ساعة ، التي 
يف الغالب يكون م�سدرها و مروجها جهات 
على  العمل  لزاما  لذا   ، الوطن  ت�ستعدي 
فيها  ما  بكل  ال�سائعات  ودرا�سة  ت�سخي�س 

من غر�س و م�سدر زمانها و مكانها .
يحفظ التاريخ لنا �سائعات م�سمومة ، قد 
تكون لنا درو�سا ، نتعلم منها كيفية التعامل 

مع مثل هذه ال�سموم .
ال�سائعات  اأكرب  من  تعترب  االإفك  حادثة   
التي يعرفها القا�سي و الداين و كيف جلاأ 
اهلل  ر�سول  اأعداء  املنافقون  و  املغر�سون 
�سلى اهلل عليه و�سلم و لر�سالته اإىل الطعن 
الت�سدي  يف  يئ�سوا  اأن  بعد   ، عر�سه  يف 
بت�سويه  �سياطينهم  املت عليهم   ، اهلل  لنور 
ال�سالم  و  ال�سالة  عليه  تنزه   . نبيه  �سمعة 

مما ي�سفون . 
وتبقى اإ�ساعة ماكنات اخلياطة )كي�سنجر( 
من  يوم  ذات  ال�سعودية  يف  تداولت  التي 
ُمرِوّجها  ان  اجزم  اأكاد  لكن   ، الطرائف 
قد اغتنى منها حني روج باأن اآلة اخلياطــة 
فتدافع   ، االأحمر  الزئق  فيها  كي�سنجر 

النا�س ببيع ماكناتهم باثمان غالية . 
لل�سائعات جمهود جماعي  الت�سدي  ليبقى 
ونحب   . الوطن  اهل  جهود  فيه  تتكاتف 

الوطن كما ال يحب الوطن اأحد .

باية ع 

الوزارة  ذكرت  لها،  بيان  يف  و 
الت�سامن  الأعمال  بالن�سبة  اأنه 
الت�رسيعات  باأن  التذكري  يتعني 
ال�سارية  اجلمركية  و  اجلبائية 
اأو  اجلمعيات  باأن  تق�سي 
االإن�ساين  الطابع  ذات  االأعمال 
اإىل  قانونا  املعتمدة  اخلريي  اأو 
االأحمر اجلزائري  الهالل  جانب 
ت�ستفيد من االإعفاء من احلقوق 

على  الر�سم  ومن  اجلمركية 
يخ�س  فيما  امل�سافة  القيمة 
يف  اإليهم  لة  املر�س  الب�سائع 
�سكل هبات واملخ�س�سة للتوزيع 
اأو  اخلريية  لالأغرا�س  املجاين 
االأ�سا�س،  هذا  على  الطبيةو 
املعنية  اجلمعيات  الوزارة  دعت 
ال�رسائب  مديرية  من  التقرب 
الفرعية  )املديرية  للوالية 
ينتمي  التي  اجلبائية(  للعمليات 
للح�سول  الرئي�سي  مقرها  اإليها 

الر�سم  من  االإعفاء  �سهادة  على 
بتقدمي  امل�سافة  القيمة  على 
اأجلها  من  التي  ال�سلع  قائمة 
ذلك  على  االإعفاء عالوة  تطلب 
املعنية  اجلمعيات  على  يتعني 
اأق�سام  مفت�سية  اأمام  التقدم 
من  اإقليميا  املخت�سة  اجلمارك 
اأجل احل�سول على اإذن اجلمركة 

مع االإعفاء من حقوق اال�سترياد 
يحدد  خطي  تعهد  بتقدمي 
ت�ستفيد  حيث  ال�سلع  هذه  وجهة 
من  ال�سلع  هذه  جمركة  عمليات 
املعلومات  من  ملزيد  و  اإجراء 
املعنية  اجلمعيات  الوزارة  دعت 
ال�رسائب  م�سالح  من  للتقرب 

واجلمارك املخت�سة اإقليميا. 

وزارة املالية 

اإعفاءات جبائية وجمركية لفائدة اجلمعيات اخلريية 
دعت وزارة املالية اجلمعيات ذات الطابع الإن�ساين 

اأو اخلريي املعتمدة قانونا و كذا الهالل الأحمر 
اجلزائري اإىل التقدم اإىل مديريات ال�سرائب 

الولئية و اإىل مفت�سيات اأق�سام اجلمارك 
لال�ستفادة من الإعفاءات التي يت�سمنها الت�سريع 

فيما يتعلق باأعمال الت�سامن.

البليدة،  والية  م�سالح  توعدت 
الكاذبة  االأخبار  نا�رسي 
يف  الهلع  بث  من  واملظللة، 
مواقع  عرب  املواطنني،  نفو�س 
باملتابعة  االجتماعي  التوا�سل 

الق�سائية وفق مايقره القانون .
اأن  والوالية،  من  م�سادر  واأكدت 
م�ساحلها  ا�ستنفرت  االأخرية 
املخت�سة  واالإدارية  االأمنية 

ق�سد توقيف نا�رسي املحتويات 
العدالة  اأمام  وتقدميهم  املظللة 
ويقوم اأ�سحاب بع�س ال�سفحات 
خا�سة  التوا�سل  مواقع  على 
الفي�سبوك بن�رس حمتويات كاذبة 
من �ساأنها بث الرعب يف نفو�س 
الراأي  واإيهام  الوالية  مواطني 
اأزمة  تعي�س  الوالية  اأن  العام 

غذاء.

بوالية  االأمنية  ال�سلطات  قامت 
للحجر  تخ�سع  التي  البليدة 
يوما   12 منذ  ال�سامل  ال�سحي 
معدل  الأعلى  ت�سجيلها  ب�سبب 
كورونا  بفريو�س  االإ�سابات  من 
 20 من  اأكرث  بو�سع  امل�ستجد، 
التزام  لعدم  باملح�رس  مركبة 
املنزيل،  باحلجر  اأ�سحابها 
ديوان  رئي�س  به  اأفاد  ح�سبما 
اآيت  طاهر  واأو�سح  الوالية  وايل 
اأزيد من 20 مركبة مت  اأن  اأحمد 
بداية  منذ  املح�رس  يف  و�سعها 

ال�سامل  ال�سحي  احلجر  تطبيق 
ملخالفة  هذا  و  الوالية  على 
التي  الوالئية  للتعليمة  اأ�سحابها 
الدراجات  بوا�سطة  التنقل  متنع 
النارية اأو ال�ساحنات و املركبات 
و  املدن  داخل  اأنواعها  بجميع 
تلك  با�ستثناء   ، البلديات  بني  ما 
املوؤ�س�سات  و  للهيئات  التابعة 
االقت�سادية و ال�سحية و كذا تلك 
املواطنني  لتموين  املخ�س�سة 
طيلة  هذا  و  الغذائية  باملواد 

فرتة احلجر ال�سحي.

م�سالح ولية البليدة

حتذير نا�شري الأخبار الكاذبة
 حول كورونا 

احلجر ال�سحي بالبليدة

و�شع اأكرث من 20 مركبة باملح�شر 

ات�سالت اجلزائر

 ل قطع للخطوط الهاتفية 
و الأنرتنت بالبليدة  

بيان  يف  اجلزائر،  ات�ساالت  �رسكة  اأكدت 
لها، باأنها لن تقوم بقطع اخلطوط الهاتفية 
اأفريل   19 غاية  اإىل  االأنرتنت  وا�سرتاكات 
بوالية البليدة، وذلك تبعا لقرار متديد فرتة 

احلجر الكلي على م�ستوى هذه الوالية.
واأ�سارت ال�رسكة، اإىل اأن الزبائن عرب كامل 
الرتاب الوطني ي�ستفيدون خالل ذات الفرتة 
اإىل  حمدود  غري  "نفاذ  التالية:  املزايا  من 
حال  يف  خمف�س  بتدفق  االأنرتنت  �سبكة 
لعرو�س  بالن�سبة  االأويل،  احلجم  ا�ستنفاذ 
 4G  Idoom بخدمة  اخلا�سة  التعبئة 
خدمتي  يف  للم�سرتكني  وبالن�سبة   ،LTE
IdoomADSL وIdoomFibre، فاإنهم 
ي�ستفيدون من ت�سبيق 96 �ساعة اأنرتنت )اأي 
خدمة  اإطار  يف  �ساعة   36 عو�س  اأيام(   04
وجددت   ")Idoomly( التعبئة االحتياطية 
التزامها  على  التاأكيد  اجلزائر  ات�ساالت 
الذين  زبائنها  وراحة  �سالمة  ب"�سمان 

ت�سعهم دائما �سمن حمور ان�سغاالتها".

الربيع  ف�سل  دخول  مع  بالتزامن 
اأكد  احلرارة  درجات  وارتفاع 
على  اأنه  واملخت�سون  اخلرباء 
درجات  فاإن  �سائد،  هو  ما  عك�س 
وقف  على  تاأثري  لها  لي�س  احلرارة 
تف�سي فريو�س كورونا تاأثري ارتفاع 
تف�سي  على  احلرارة  درجات 
األف  و200  مليون  من  كورونااأكرث 
وفاة  حالة  األف   65 ونحو  م�ساب 

بكورونا يف العامل

واأ�ستاذ  الرو�سي،  اخلبري  وقال 
الطب، اأناتويل األ�ستاين: "ال اأعتقد 
اأن تغري الطق�س الذي ن�سهده االآن 
اأو  الوباء  تف�سي  على  �سينعك�س 
األ�ستاين  انت�ساره"واأ�ساف  �سيوقف 
لن  احلرارة  درجات  "ارتفاع  اأن 
وكذلك  العدوى،  انت�سار  يقل�س من 
لن ي�رّسع يف ن�سق تف�سيها.. م�ساعدة 
انتظاره  ميكن  الطبيعي  العامل 
بحلول ال�سيف"،واأو�سح اأ�ستاذ الطب 

املرتبطة  املتالزمة   " ان  الرو�سي 
خالل  عادة  حتدث  التنف�س  بجهاز 
وانخفا�س  احلارة.  غري  املوا�سم 
االأمرا�س  بهذه  االإ�سابة  ن�سبة 
الفريو�س  اأن  يعني  ال  ال�سيف  يف 
ولكن  احلرارة،  تاأثري  حتت  اختفى 
االأ�سخا�س  قابلية  انخفا�س  ب�سبب 
للفريو�سات - فنحن يف ال�سيف اأقل 
اجلهاز  باأمرا�س  لالإ�سابة  عر�سة 

التنف�سي".

تاأثري احلرارة على تف�شي كورونا

تيارت

مكتب بريدي متنقل ل�شرف رواتب 
املوظفني

اجلزائر"  "بريد  مديرية  اأن�ساأت 
بتيارت موؤخرا مكتب بريدي متنقل 
مع تخ�سي�س مرا�سلني معينني عن 
االإدارات ل�رسف رواتب املوظفني 
احليوية  القطاعات  يف  خا�سة 
اإجراءات  �سمن  الظل  ومناطق 
الوقاية من فريو�س كورونا، ح�سبما 
واالت�ساالت  الربيد  مدير  به  اأفاد 
والتكنولوجيا  والال�سلكية  ال�سلكية 

والرقمنة للوالية. 
تنفيذا  اأنه  �سليماين  مراد  واأو�سح 
اأمني  الوالية حممد  وايل  لتعليمات 
درام�سي الرامية اإىل ت�سهيل احلياة 
للمواطن يف هذه الظروف  اليومية 
متنقل  مكتب  اأن�ساأ  اال�ستثنائية، 
القطاعات  اأجور م�ستخدمي  لدفع 
احليوية و تقرر تعيني مرا�سلني عن 

ال�ستالم  االإدارات  و  املوؤ�س�سات 
يف  لهم  ومنحها  زمالئهم  رواتب 
اإىل  التنقل  لتجنب  عملهم   اأماكن 
املكتب  اأن  واأ�ساف  الربيد  مكاتب 
تتوفر  حافلة  عن  عبارة  املتنقل 
اأن  ميكن  التي  اخلدمات  كل  على 
القارة،  الربيدية  املكاتب  تقدمها 
كما �سيتنقل اإىل املناطق املعزولة 
والبعيدة خا�سة التي ال تتواجد بها 
ال�سكان  لتمكني  املرافق  هذه  مثل 
اأو  رواتبهم  على  احل�سول  من 
املكتب  و�سيعمم  املالية  منحهم 
الطريقة  ليكون  الحقا  املتنقل 
"بريد  خدمات  لتوفري  االأجنع 
اجلزائر" لتغطية مناطق الظل التي 
كما  بريدية  مكاتب  بها  تتواجد  ال 

اأ�سري اليه.

الهالل الأحمر اجلزائري 

منح معهد با�شتور 5000 اختبار
 �شريع لكورونا

اجلزائري  االأحمر  الهالل  قدم 
با�ستور  ملعهد  ال�سبت  اأم�س 
 5000 من  تتكون  هبة  اجلزائر 
كورونا  لفريو�س  �رسيع  اختبار 
ذلك  و  )كوفيد-19(،  امل�ستجد 
جهود  يف  امل�ساهمة  اإطار  يف 
ال�سلطات العمومية، يف مكافحة 

اأفاد  الوباء، ح�سبما  انت�سار هذا 
به بيان للهالل االأحمر اجلزائري 
اأن  امل�سدر،  ذات  اأ�ساف  و 
قد  اجلزائري،  االأحمر  الهالل 
�سكل  يف  االختبارات  هذه  تلقى 
هبة من جمعية التجار ال�سينيني 

باجلزائر.

ب.ع 

اأح�سن مرزوق
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