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اخلبري هارون عمر  يف حوار "للو�شط ":
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اخلبري هارون عمر  يف حوار لـ"لو�شط":

احتواء تداعيات كورونا  
اقت�شاديا ممكن بهذه ال�شروط

.     املنطقة بحاجة اإىل تكاثف اإقليمي ملواجهة الوباء
.      اللتزام باحلجر ال�شحي له نتائج ميدانية فورية

.      ال�شني هي ال�شريك الإ�شرتاتيجي اجلديد للجزائر 

حذر اخلبري الإقت�شادي  هارون  عمر يف حوار خ�ص به جريدة »الو�شط« من تداعيات اأزمة كورنا على الإقت�شاد، اأين توقع باأن العديد 
من القطاعات  �شتت�شرر ب�شكل غري م�شبوق بل و�شتكون مهددة بالإفال�ص على غرار قطاع ال�شياحة والأ�شفار، بالإ�شافة لقطاع 

اخلدمات ، دون اإغفال �شريحة وا�شعة من اجلزائريني الذين يعتربون من العمال اليوميني غري امل�شجلني يف اأي جهة، فئة كبرية قد 
ت�شل اإىل 10 ماليني ن�شمة  تعمل يف ال�شوق املوازية وقد حتتاج لدعم من قبل الدولة  يف هذه املرحلة احل�شا�شة.

حاورته : اإميان لوا�ص

.    بداية،  ماهي تداعيات فريو�ص 
كورونا على القت�شاد اجلزائري؟

يح�صل  ما  عن  ا�صتثناء  لي�صت  اجلزائر 
على  ي�ؤثر  الذي  اأن  وال�ا�صح  العامل،  يف 
امل�صتجد  ك�رونا  من  اأكرث  اجلزائر 
املحروقات  اأ�صعار  اإنهيار  ه�   covid19
اململكة  بني  احلا�صل  النقا�ش  ب�صبب 
العربية املتحدة ورو�صيا ، �صمن ما يعرف 
ب » اأوبك + » ، تباط�ؤ االقت�صاد العاملي 
�ص�اء  الك�صاد  اإىل مرحلة  ي�صل  بداأ  الذي 
تعترب  التي  ال�صني  اأو  اأمريكا  اأوروبا  يف 
اأكرب م�صت�رد للنفط جعل ال�ص�ق يغرق يف 
كميات معرو�صة اأكرب من الطلب، وتزامن 
هذا مع قرار اأحادي من اململكة العربية 
ال�صع�دية برفع اإنتاجها وتخفي�ش االأ�صعار 
اخلا�صة ب�صهر اأفريل وه� ما جعل النفط 
اإىل  و�صلت  م�صب�ق  غري  ب�صكل  يرتاجع 
حدود 20 دوالر، وامل�صكل االآن اأن رو�صيا  
االأمريكي  ال�صخري  النفط  حتييد  تريد 
بعدم رفع االأ�صعار ف�ق 40 دوالر للربميل، 
يحتاج  قد  عاملي  نقا�ش  يخلق  ما  وه� 
اأثر  ال�اقع  هذا  لت�ص�يته،  ال�قت  بع�ش 
والتي  اجلزائر  مداخيل  على  و�صي�ؤثر 
�صنة  يف  دوالر  مليار   34 بح�ايل  قدرت 
فهذا  احلالية  املعطيات  مع  لكن   ،2020
العملة  من  اجلزائر  مداخيل  اأن  يعني 
يرجع  وهذا  بالن�صف،  �صترتاجع  ال�صعبة 
واإحتمال  حاليا،  الربميل  اأ�صعار  لرتاجع 
تقلي�ش ح�صة اجلزائر �صمن خطة دولية 

لتقليل املعرو�ش ما بني 10 اإىل 20 ملي�ن 
برميل ي�ميا، واإذا كانت معروفا اأن قيمة 
واردات اجلزائر تقدر يف حدود 43 مليار 
دوالر �صن�يا، فاإن م�صارعة الرئي�ش الإقرار 
دوالر  مليار   31 اإىل  ال�اردات  تقلي�ش 
يرجع ملحاولة املحافظة على احتياطي 
مليار   60 حدود  يف  ه�  الذي  ال�رصف 
الت�صيري  لتقلي�ش ميزانية  دوالر،باالإ�صافة 
ب 30 باملائة، دون اإغفال تقلي�ش ميزانية 
�ص�ناطراك للن�صف اأي مبا يعادل 7 مليار 
الدرا�صات  الإلغاء  وامل�صارعة  دوالر، 
تكلف  كانت  التي  واالقت�صادية  التقنية 
وت�جه  �صن�يا،  عديدة  ماليري  اجلزائر 
مدام  النفط  جمال  يف  خا�صة  مفه�م 

ال�ص�ق يف حالة رك�د .

الإجراءات  على  تعليقك  .    ما 
ملجابهة  احلكومة  اتخذتها  التي 

فريو�ص كورونا؟

هي  اجلزائر  بها  قامت  التي  االإجراءات 
العامل،  دول  جل  بها  قامت  التي  نف�صها 
وكانت  وا�صح،  ب�صكل  متدرجة  وكانت 
البداية بغلق احلدود فعزل مدينة البليدة 
من  اجلزئي  احل�رص  لفر�ش  و�ص�ال 
اإىل  و�ص�ال  �صباحا    07 اإىل  م�صاءا    19
�صباحا،   07 اإىل   15 من  احلجر  متديد 
املمار�ش  الكبري  التح�صي�ش  اأن  واأظن 
و�ص�ال  ال�طنية  الهيئات  قبل خمتلف  من 
والرفع  االحتكار  حماربة  حماولة  اإىل 
خطاب  تقدمي  مع  لالأ�صعار،  املربر  غري 
فيه  اأكد  اجلمه�رية  رئي�ش  من  مطمئن 

على اأهم نقطة يجب اأن نتحلى بها وهي 
االأول  ال�زير  لتعليمات  و�ص�ال  التنظيم 
اإعانة  اأجل  من  حملية  جلان  بت�صكيل 
املرحلة،  هذه  يف  يعان�ن  الذين  ال�صاكنة 
والظاهر اأن اجلزائريني ملتزمني اإىل حد 
بعيد، لكن الذي يطرح االأ�صئلة ه� قدرتها 
هذه  مدة  طيلة  امل�اطنني  مرافقة  على 
الطبية  التقديرات  اأن  خا�صة  اجلائحة 
ت�ؤكد اأنها قد ت�صل اإىل ما بعد ماي القادم، 
خا�صة يف حالة ما اإذا مل يتم اكت�صاف دواء 
اأو لقاح، ولعل اأبرز ما ي�ؤرق الدولة اأي�صا ه� 
القدرة على ت�فري و�صائل احلماية للكادر 
الأنظمة  باالإ�صافة  وامل�اطنني  الطبي 
االإنعا�ش التي تعترب ال�صالح ال�حيد القادر 
نعي�صه  على مكافحة اجلائحة يف ظل ما 
ناجحة  االآن  حلد  فاحلك�مة  ومنه   االآن، 
الذي  ال�صعب  امل�ص�ار  باقي  انتظار  يف 
يجب على امل�اطنني اأن يك�ن�ا متعاونني 

لتجاوزها .

الإجراءات  ماهي  نظركم،  .    يف 
التي يجب اأن تتخذ حلماية القت�شاد 

؟

اأمريكا ر�صدت 2.2 ترلي�ن دوالر والبنك 
�صندوق  دوالر  مليار   150 ر�صد  العاملي 
النقد الدويل ير�صد 1 ترلي�ن دوالر ودول 
الع�رصين ر�صدت 5 تلري�ن دوالر واالحتاد 
اإ�صدار  اأكرب  اإطالق  ب�صدد  االأوروبي 
مباليري  يك�ن  وقد  تاريخية  يف  ل�صندات 
اجلائحة،  م�اجهة  اأجل  من  الدوالرات 
ت�صتطيع  لن  اجلزائر  فعلت  فمهما  ومنه 

كيانات  وج�د  عدم  ظل  ويف  ل�حدها 
اإقليمية  قادرة على التكتل ل�صياغة خطة 
يبقى  ومنه  اجلائحة،  هذه  من  للخروج 
يف  االرمتاء  ه�  للجزائر  ال�حيد  احلل 
ه�  االآن  يهم  الذي  اإن  ال�صيني،  احل�صن 
بها  مير  التي  احلالة  هذه  من  اال�صتفادة 

االقت�صاد العاملي .

يف  ال�شتثمار  اآليات  .    ماهي 
القطاعات الإ�شرتاتيجية ؟

ت�صدير ح�ايل  قرار مبنع  اأ�رصت  اجلزائر 
احلرجة  املرحلة  هذه  يف  �صلعة،   1200
ي�صدرون  املنتجني  بع�ش  بداأ  اأن  بعد 
الكمامات، واجلزائر الي�م ال متلك العديد 
دولة  اأننا  خا�صة  الق�ية،  ال�صناعات  من 
النفط  عدى  م�صدرة  ول�صنا  م�صت�ردة 
طبعا الذي ي�صهد ك�صادا االآن، واملهم االآن 
هام�ش  على  اقت�صاد  بناء  ميكن  كيف  ه� 
اأن  تاأكدنا  اأن  بعد  خا�صة  اجلائحة،  هذه 
ال�صباب اجلزائري قادر على العمل يف كل 
املجاالت وت�صنيع كل �صيء وال�ر�صات التي 
حت�لت بني ليلة و�صحاها من اإنتاج االأحذية 
واالألب�صة  ال�اقية  االأقنعة  الإنتاج  واالألب�صة 
كل  على  قادرون  اأننا  على  دليل  ال�اقعية 
�صيء، خمابر اجلامعات التي حت�لت الإنتاج 
املطهرات اأكدت اأننا قادرين على كل �صيء، 
اأجهزة  اإنتاج  يف  �صتبداأ  التي  اأوين  �رصكة 
االأمثلة  هذه  قادرين  اأننا  اأكدت  االنعا�ش 
واأخرى ت�ؤكد اأن اأكرب عائق نعي�صه االآن ه� 
املحاوالت  كل  فرمل  ال�صابق  النظام  اأن 

واملبادرات من اأجل تط�ير االقت�صاد .

التي يجب  .    ماهي الإجراءات 
ملرافقة  تتبناها  اأن  احلكومة  على 

املوؤ�ش�شات املت�شررة؟

كثرية  فقطاعات  اجلزئي  ال�صعيد  على 
�صتت�رصر ب�صكل غري م�صب�ق بل و�صتك�ن 
قطاع  غرار  على  باالإفال�ش  مهددة 
لقطاع  باالإ�صافة  واالأ�صفار،  ال�صياحة 
وا�صعة  �رصيحة  اإغفال  دون   ، اخلدمات 
من  يعتربون  الذين  اجلزائريني  من 
اأي  يف  امل�صجلني  غري  الي�ميني  العمال 
جهة، فئة كبرية قد ت�صل اإىل 10 ماليني 
وقد  امل�ازية  ال�ص�ق  يف  تعمل  ن�صمة  
هذه  يف  الدولة   قبل  من  لدعم  حتتاج 
اأغلب  ولالأ�صف  احل�صا�صة،  املرحلة 
احلاالت  هذه  مبثل  اخلا�صة  ال�صناديق 
�صعيفة املالئمة وال ت�صتطيع اأن ت�اكب 
اجلائحة، وه� ما يحمل احلك�مة احلالية 
الب�صطاء  التجار  من  الكثري   ، كبري  عبئا 
كبرية  خل�صائر  معر�صني  االآخرين  هم 
املمن�عة  الن�صاطات  اأ�صحاب  خا�صة 
ال�صحي على غرار  االآن يف ظل احلجر 
االأكل ال�رصيع املطاعم جتارة املالب�ش 
اأغلبهم  اأن  حيث  وغريهم،  االأحذية 
وه�  خ�ا�ش،  من  حمالتهم  يكرتون 
ا�صرتجاع  ي�صتطيع�ا  لن  اأنهم  يعني  ما 
اأم�الهم يف هذا الت�قف املرحلي الذي 
 ، ج�ان  منت�صف  بعد  ما  اإىل  يط�ل  قد 
عق�د  اأ�صحاب  العمال  اإدماج  اأن  كما 
عددهم  يبلغ  والذي  الت�صغيل  قبل  ما 
ح�ايل 400 األف تبقى معلقة وغري قابلة 

للتطبيق.

24 �شاعة

الأمني العام للتن�شيقية الوطنية لالأئمة جلول حجيمي لـ"الو�شط":

كورونا" وباء  بتطور  مرتبط  والعيد  الرتاويح  �شالة  " اإلغاء 
للتن�صيقية  العام  االأمني  ك�صف 
ال�ص�ؤون  وم�ظفي  لالأئمة  ال�طنية 
الدينية واالأوقاف، جل�ل حجيمي، 
نهائيا، يف فت�ى  الف�صل  اأم�ش، اأن 
والعيد،  الرتاويح  �صالة  اإلغاء 
يف  ك�رونا،  وباء  بتط�ر  مرتبط 
البالد، ومدى وج�د خماطر مهددة 
ل�صحة امل�اطن، من عدمها، على 
الن�ع،  هذا  من  الفت�ى  اأن  اعتبار 
واأراء  علمية،  اأبحاث  على  ت�صتند 
حيث  من  الطب،  يف  املخت�صني 
وبالتايل  العدوى،  انت�صار  اإمكانية 
�صالة الرتاويح والعيد من عدمها، 
 ، امل�صاجد  فتح  باإعادة  مرتبط 
انتهاء مدة  لل�صالة اجلماعة، بعد 
على  املفرو�صة،  ال�صحي  احلجر 

عدة مناطق من ال�طن.
ت�رصيح  يف  حجيمي،  اأكد  كما 

اأنه  »ال��صط«،  جريدة  به  خ�ش 
من ال�صابق الأوانه احلديث يف هذا 
قرار  اتخاذ  �صيتم  بحيث  االأمر، 
على  وقته،  يف  اخل�ص��ش،  بهذا 
اأمل اأن ينخف�ش املنحنى ال�بائي 

م�صتقبال.
ذاته،  املتحدث  عرب  حني،  يف 
رم�صان  يك�ن  اأن  من  اأمله  عن 
فاحتة خري، الإعادة فتح امل�صاجد 
اأن  باملنا�صبة،  معربا  لل�صالة، 
يف  النا�ش،  اأرواح  على  احلفاظ 
مثل هذه احلاالت اال�صتثنائية، من 

اأوىل االأول�يات.
املتاحة،  البدائل  يخ�ش  وفيما 
يف  والدرو�ش  اخلطب  لغياب 
امل�صاجد، قال االأمني العام لنقابة 
االأئمة: اأن »املت�صفح الأن�اع م�اقع 
يالحظ  االجتماعي،  الت�ا�صل 

القطاع  واأهل  االأئمة  ت�اجد 
والت�عية،  الن�صح  جمال  يف  بق�ة، 
من�ها  يف  والت��صيح«،  واالإر�صاد 
اأن االأئمة ي�صاهم�ن  ال�صياق،  ذات 
مثلهم  ميدانية،  فعلية  م�صاهمة 
احلماية  الدرك،  ال�رصطة،  مثل 
املدنية، الهالل االأحمر، اجلمعيات 
املجتمع املدين، من  خالل ن�رص 
وحث  التعاون،  الت�صامن  قيم 
املح�صنني على الت�صدق واالإنفاق، 
�صبكات  يف  الزكاة،   واإخراج 
يف  ويعمل�ن  وامليدان،  الت�ا�صل 
كل اجلهات، من االأرياف، والقرى، 
امل�صاعدات  الإي�صال  واملدا�رص، 
التذكري  مع  ي�صتحقها،  ملن 
ال�صحي،  احلجر  احرتام  ب�رصورة 

واحلفاظ على االأرواح.
ي�صتطيع�ن  ما  يفعل�ن  االأئمة 

اأو  اإ�صهار  اأي  عن  بعيدا  خري  من 
ت�صهري

نف�ش  اأف�صح  اأخرى،  جهة  من 
امل�صدر، اأن االأئمة لطاملا وجدوا 
مدار  على  والعباد،  البالد  خلدمة 
معينة  اأوقات  يف  ولي�ش  ال�صنة 
اأن  ذاته،  ال�قت  يف  م�ؤكدا  فقط، 
ي�صتطيع�ن،  ما  يفعل�ن  االأئمة 
اإ�صهار،  اأي  عن  بعيدا  خري  من 
عن  االبتعاد  اإىل  باملنا�صبة  داعيا 
على  حفاظا  بال�صدقة،  الت�صهري 
لتعاليم  وامتثاال  فقرائنا،  كرامة 

ديننا احلنيف.
خالل  حجيمي،  ن�صح  االأخري،  يف 
بالنظر  اأنه  »ال��صط«،  مع  حديثه 
والقلق  الت�تر  وحالة  لالأو�صاع 
ال��صع  فان  الكل،  اأ�صاب  الذي 
البالد  تعي�صه  الذي  ال�صحي 

النف�ش،  ملراجعة  فر�صة  حاليا، 
اإليه،  والرج�ع  اهلل،  مع  والت�صالح 
واإعادة  الن�ص�ح،  الت�بة  خالل  من 
املظامل، واإخراج الزكاة والتعاون، 
والتكافل،  والتاآخي،  والت�صامن، 
لب�صط قيم الرتاحم بيننا، والتعاون 
والتاآزر، مع االلتزام باحلجر ك�قاية 
التعر�ش  عن  واالبتعاد  وعالج، 
النت�صار هذا ال�باء واال�صتفادة من 
وزرع  اخلري،  وفعل  املحنة،  هذه 
االأمل والب�صمة، وترك االإ�صاعة كل 

على قدر ا�صتطاعته.
للتذكري، فقد اأ�صدى وزير ال�ص�ؤون 
ي��صف  واالأوقاف،  الدينية 
لكافة  جديدة،  تعليمة  بلمهدي، 
القراآن  ببث  امل�صاجد،  اأئمة 
ال�ص�ت  مكربات  عرب  الكرمي، 
�صاعة  ن�صف  ملدة  بامل�صاجد، 

للطلبات  نظرا  الظهر،  اآذان  قبل 
لبث  امل�اطنني،  قبل  من  امللحة 
مكربات  عرب  الكرمي،  القراآن 
ال�ص�ت، يف حني مت ترك ال�صلطة 
ال�ص�ؤون  ملديري  التقديرية، 
ال�الة،  مع  بالتن�صيق  الدينية، 
اأو  زيادة  القراآن،  بث  مدة  ل�صبط 
نق�صان ح�صب كل والية، يف حني، 
�رصح مدير الت�جيه الديني ب�زارة 
ال�ص�ؤون الدينية م�ؤخرا، اأن ال�زارة 
يف  االأطباء،  راأي  تنتظر  ال��صية، 
اإقامة �صالة الرتاويح، من عدمها، 
الرتاويح،  �صالة  كانت  اإذا  بحيث 
تزيد من انت�صار الفريو�ش، وت�رص 
اإمكانية  فهناك  امل�صلني،  ب�صحة 
الفت�ى باإلغائها حفاظا على اأرواح 

امل�صلمني.
مرمي خمي�شة
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حاوره حممد مرواين

.    كيف ترون من موقعكم 
حاليا  الوباء  و�شعية  كطبيب 

..؟

الإعالمية  ال�سانحة  هذه  ا�ستغل 
كطبيب  يل  تتيح  التي  املتميزة 
وباء  احلديث عن خماطر  متخ�س�ص 
فتاك ينت�رس ب�رسعة يف بلدان العامل 
العائالت  من  املئات  ماآ�سي  و�سنعه 
تخ�ص  التي  الو�سعية  وبخ�سو�ص 
فنحن  الوطني  امل�ستوى  على  الوباء 
للجنة  لبيانات وخطاب  الأهمية  نويل 
املكلفة من رئي�ص اجلمهورية املكلفة 
والبيانات  بالأرقام  باإعالم املواطنني 
ذات البعد الكمي واملوؤ�رسات املعربة 
الو�سع  اأن  واأعتقد  الوباء  و�سعية  عن 
اأكرث  �رسامة  ويتطلب  حا�سم  الآن 
ال�سحي  احلجر  تطبيق  حيث  من 
نتائجه  تكون  اأن  الذي ميكن  الوقائي 
مبهرة وهذا ما ندعو اإليه يف خمتلف 
�سفحتنا  عرب  ن�سعها  التي  الن�سو�ص 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف 
الو�سط  جريدة  عرب  اليوم  واأجدده 
امل�ساحة  هذه  على  امل�سكورة 
فنحن  الوقاية  وبخ�سو�ص  الإعالمية 
باحلجر  اللتزام  اأن  للمواطنني  نوؤكد 
ال�سحي اأف�سل و�سيلة للوقاية وحماية 
الفتاك  الوباء  هذا  من  املواطنني 
الذي نوؤكد اأنه �رسيع النت�سار ومادام 
القطاعات املعنية باملواجهة حتاول 
اإىل  اخلروج  فان  الوباء  حما�رسة 
م�ساكل  ي�سبب  وقد  خطري  ال�سوارع 
اللتزام  اأن  كما  عقباها  يحمد  ل 
التي  املعقمات  وا�ستعمال  بالنظافة 
يجب اأن ت�ستعمل عن دراية وبطريقة 
فريرو�سات  وبخ�سو�ص  منظمة 
جمموعه  احلقيقة  يف  هي  الكورونا 
الرتاكيب  املختلفة  الفريو�سات  من 
التنف�سي  اجلهاز  باخل�سو�ص  ت�سيب 
اأول مره ي�سيب هذا النوع  ولكن هذه 
اخلا�ص منها الإن�سان وبهذه اخلطورة 
 19 بالكوفيد  ت�سميتها  على  وا�سطلح 
امل�ستجد اأو الفريو�ص ذو التاج نتيجة 
ينتقل؟  كيف  اأما  املجهري  ملظهره 

هنالك ثالثة اأنواع من النت�سار الأول 
من  الثاين  الإن�سان  اإىل  احليوان  من 
من  والثالث  الإن�سان  اإىل  الإن�سان 

الأ�سطح املختلفة اإىل الإن�سان.

معرفة  ميكن  كيف      .
اأعرا�ش هذا الفريو�ش اخلطري 

؟

املو�سمية  الأنفلونزا  اأعرا�ص  هي 
وال�سعال  ن�سبيا  املرتفعة  كاحلرارة 
اجلاف والأمل يف احللق واملفا�سل.. 
ما يجب التنويه به اأن ن�سبة كبرية من 
املر�سى �سي�سفون ون�سبه قليله فقط 
وهي  التنف�سية  التعقيدات  �ستطالها 
اأ�سحاب  التالية  الفئات  يف  متمثلة 
الأمرا�ص املزمنة, املر�سى امل�سنون 
من  م�سبقا  يعانون  الذين  واملر�سى 
وان  احلقيقة  و يف  املناعة  نق�ص يف 
كرث اللغط حول العالج املعجزة فاإن 
الوقاية تظل هي القيمة الأكيدة والتي 
ل منا�ص منها اإذا اأردنا الق�ساء على 
املر�ص ثم اإن العزل الطبي والبقاء يف 
الكافية والتي قد تزيد  احلجر املدة 
عن 15 يوما ح�سب تعليمات ال�سلطات 
يف  الأ�سا�سية  اللبنة  ت�سكل  امل�سوؤولة 
عليهم  يتعذر  من  اأما  الوباء  مكافحة 
املهنية  لالرتباطات  نتيجة  ذلك 
بالقواعد  اللتزام  فعليهم  الأخرى 
العامة يف احرتام امل�سافة الجتماعية 
وغ�سل  املرتين  تقريبا  ت�ساوي  التي 
�سحيحة  وبطريقه  با�ستمرار  اليدين 
لالأنف  الواقية  الكمامات  ولب�ص 

و�سائل  الو�سائل  هذه  وتعترب  والفم 
تلقيه  اأو  املر�ص  نقل  لتفادي  ناجعة 
والعلمي يف  الطبي  العجز  واأمام هذا 
الكلوروكني  دواء  �سار  احللول  اإيجاد 
دواء  وهو  ك�سيكلوروكني  الهيدرو  او 
خم�س�ص لعالج املالريا معروف منذ 
اإليه م�ساد حيوي  الأربعينات م�ساف 
الذي  الأمل  هو  الأزترومي�سني  هو  و 
جتارب  بعد  �سيما  ول  قائما  يبقى 
معهد  من  راولت  الربوفي�سور  فريق 

الأمرا�ص املعدية مبر�سيليا .

.    كيف ترون دور الطواقم 
الطبية يف الأزمة ال�شحية ؟

*اأعتقد �رساحة ودون اأي جماملة فغي 
تو�سيف اأو ت�سخي�ص اأن اأداء خمتلف 
العمومي  القطاع  يف  الطب  اأ�سالك 
اأداء نوعي ونحن نرى كيف  واخلا�ص 
ي�سخر الأطباء اجلزائريون جهدهم هلل 
وللوطن حلماية احلياة ومواجهة هذا 
اأبكى املئات من  الذي  الفتاك  الوباء 
�سكان العامل يف خمتلف بلدان العامل 
يعلم اجلميع ما متلكه من عتاد  التي 
وو�سائل وطواقم قادرة على املواجهة 
واعرتفت موؤخرا اإل اأنها عجزت اأمام 
هنا  ومن  واملكثف  ال�رسيع  انت�ساره 
نوؤكد اأننا باإمكانيات متوا�سعة ننا�سل 
ونكافح هذا الفريو�ص اخلطري وناأمل 
البالء  هذا  من  �ساملني  نخرج  اأن  يف 
�سحية  منظومة  جديد  من  ونبني 
وت�ستثمر  التعبئة  نظام  تفعل  نوعية 
وتوؤ�س�ص  كفاءات  من  متلكه  ما  يف 

املرافق  اجناز  هامة يف  لإ�سرتاجتية 
الأزمات   اأخطر  تاأطري  على  القادرة 
اأين اأوؤمن بان الطبيب له دور اأخالقي 
اأن  يجب  الذي  فهو  املجتمع  اإزاء 
ال�سحية  املنظومة  بناء  يف  ي�ساهم 
بعون  نعمل  كاأطباء  فاإننا  لذا  للدولة 
على  ال�سعبة  الظروف  هذه  يف  اهلل 
مواجهة الوباء الفتاك عرب امل�ساركة 
يف عمليات التح�سي�ص والتوعية ورفع 

م�ستوى اليقظة اجلماهريية.

ر�شائلكم  اأهم  ما      .
الظرف  هذا  يف  للمواطنني 

اخلطري بالذات ؟

احلذر  توخي  اإىل  املواطنني  اأدعو 
حياتهم  تعري�ص  وعدم  واحليطة 
ل  اخلطري   « »الكورونا  فوباء  للخطر 
اأ�رس  اإذا  اإل  اأحدا  ي�سيب  اأن  ميكن 
اللتزام  وعدم  النتحار  على  الأخري 
عليها  املن�سو�ص  الوقائية  بالتدابري 
الدولة  يف  امل�سوؤولني  اأطالب  كما 
بال�سماح  ي�رسعوا  اأن  اجلزائرية 
من  العامني  املعاجلني  لالأطباء 
اأن يقرروا ح�سب  ال�ست�سارات  خالل 
تقديرهم و�سع الأ�سخا�ص حتت هذا 
العالج مع مراعاة املوانع و هذا و اإن 
مل تتوفر الكوا�سف املخربية للك�سف 
�سيء  اإىل  اأ�سري  اأن  اأود  الفريو�ص  عن 
يف  نن�سى  اأن  يجب  ل  اأنه  وهو  مهم 
هذه املحنه مبادئنا التي حثنا عليها 
ديننا وتربينا يف ح�سنها يف جمتمعنا 
اهتماما  نعري  ل  بان  اجلزائري 
قدر  نبتعد  واأن  املغر�سة  لالإ�ساعة 
عن  منتنع  و  الت�سهري  عن  امل�ستطاع 
الإ�ساءة اإىل اأعرا�ص النا�ص كما اأجدد 
التزامنا يف الطب ويف غريه بالقاعدة 
فال  تفريط  ول  اإفراط  ل  القائلة 
اأو  زائف  باأمل  النا�ص  داعي لن مند 
اأن نبث ال�سعور لديهم بالتهويل ولذلك 
الزمالء  من  وجمموعة  اأنا  قمت 
الأطباء بو�سع اأرقامنا ال�سخ�سية على 
اأجل  من  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
يف  وقت  اأي  يف  بنا  النا�ص  يت�سل  اأن 
ال�سفوف الأوىل مرابطني يف امل�سايف 
ومراكز العزل وا�سعني اأرواحنا قربانا 

لهذا الوطن العظيم .

بروؤية قال اأنها عميقة تتجاوز اإدارة الظرف الراهن بتعقيداته ال�شحية وما يفر�ش من معاجلة طبية وتقنية 
اأ�شار الدكتور املخت�ش يف طب الإنعا�ش وال�شتعجالت الطبية ورئي�ش ق�شم التخدير والإنعا�ش بعيادة طبية 

خا�شة ورئي�ش م�شلحة طبية متخ�ش�شة �شابقا اأن الدولة مطالبة بعد جتاوز وباء »فريو�ش الكورونا » اإىل مراجعة 
�شيا�شة وطنية تعنى بالقطاع ال�شحي يتم على اأ�شا�شها ال�شتثمار يف الكفاءات الطبية وتوفري اأر�شية العمل املحفزة 

للطواقم الطبية التي اثبت يف هذه الأيام ال�شعبة التي ت�شهد فيها البالد انت�شار وباء فتاك عن كفاءتهم العالية 
وجهدهم الراقي يف �شبيل حماة املواطنني وخدمة الدولة يف حلظات ن�شال راقي يوؤطره الأطباء وكل اإطارات 

واأعوان الدولة امل�شخرين لن�شر الأمل وحماية احلياة من انتحار وانت�شار وباء فتاك .

مب�شاهمة 870 اأ�شتاذ تكوين مهني من 40 ولية

 خياطة  300 �ألف كمامة  
و3000 بدلة خا�سة بالأطباء

املهني  التكوين  وزارة  ك�سفت 
اأم�ص  نهار  لها  بيان  يف  والتمهني 
اأن م�ساحلها  قد �ساهمت  الثالثاء 
الفرق  دعم   يف  فعال  ب�سكل 
لفريو�ص  الت�سدي   يف  والإطارات  
بفريو�ص  املعروف   19 كوفيد 
البدلت  خياطة  طريق  عن  كرونا  
واأ�سار  هذا  والكمامات   الطبية 
اأن  املهني  التكوين  وزارة  بيان 
 870 تطوع  اأح�ست  م�ساحلها  
اأ�ستاذ على م�ستوى  مراكز 40 ولية 
األف   300 خياطة  من  متكنوا  ,اأين 
خا�سة  بدلة  اآلف  وثالثة  كمامة  

بالأطباء  وزعت على امل�ست�سفيات 
التكفل  يف  الفعال   التكفل  ل�سمان 
 , الكورونا  بفريو�ص  بامل�سابني 
كما مت ت�سخري معهد بولية املدية  
ل�سيانة  الأجهزة  الطبية  من اجل  
بالتن�سيق  امل�ست�سفيات  م�ساعدة 
واأ�سار  , هذا  ال�سحة  مع مديريات 
التكوين  ومرتب�سي  اأن عمال  البيان 
الدولة  اإ�سارة  رهن  هم  املهني  
للم�ساهمة  و�سلطاتها  اجلزائرية 
يف حما�رسة انت�سار هذا الوباء بكل 

قوة.
حممد بن ترار

لتاأطري احلجر ال�شحي باجلهة الغربية للوطن

 خمطط �مني خا�ص مل�سالح �ل�سرطة و�لدرك 
الغربية  الوليات  اأمن   م�سالح  قامت 
الوطني  الدرك  قيادة  مع   بالتعاون 
كافة  بت�سخري  الغربية  بالوليات 
اأجل  الب�رسية من  و  الإمكانيات املادية 
اأين   , للحجر  الفعلي  التطبيق  �سمان 
قطاعات   عدة  اإىل  املدينة  تق�سيم  مت 
ح�سب الخت�سا�ص  اأين ي�رسف  عنا�رس 
ال�رسطة من خمتلف الرتب على مراقبة 
بالو�سائل  املناطق احل�رسية  جمهزين 

به على  و هو املعمول  الالزمة  املادية 
الدوائر  وفق خطة عمل  اأمن  م�ستوى  
نقاط  و�سع  خاللها  من  ,مت  مدرو�سة 
مراقبة ثابتة و متنقلة مبداخل املدن  و 
خمارجها و اهم حماورها الرئي�سية مع 
تكثيف الدوريات الراكبة و الراجلة , مع 
املركبات  كل  مراقبة  على  اأي�سا  العمل 
للحجر  املحدد  الوقت  بعد  ت�سري  التي 
اإجرامية  جماعات  وجود  مع  خا�سة 

املواد  بتهريب  لتقوم  الفر�سة  تنتهز 
عنا�رس  كلفت  يف حني   , امل�رسوع  غري 
النائية  باملناطق  الوطني  الدرك 
مت  حيث  واملدا�رس  القرى  غرار  على 
بوهران  تنظيم دوريات  مراقبة خا�سة 
فيها  فر�ص  التي  وم�ستغامن  وتلم�سان 
الثالثة  بعد  مبا�رسة  ال�سحي  احلجر 
وقد  هذا   , �سباحا  ال�سابعة  اإىل  م�ساءا 
خالل  امل�سرتكة  الأمن  م�سالح  �سجلت 

�سخ�سا    1082 توقيف  الأولني   اليومني 
احرتام  اىل �رسورة  توجيههم  الذين مت 
احلجر كما مت  توقيف 165 �سيارة على 
م�ستوى 13 ولية بغرب الوطن حيث مت 
اأ�سحابها,  من  ال�سياقة  رخ�ص  �سحب  
الوليات  امن  م�سالح  واأ�سارت  هذا 
ال�سوت  بوا�سطة مكربات  الدرك  وفرق 
املواطنني اإىل لزوم منازلهم  تفاديا لأي 

اإجراءات  ردعية  .

�لو�سع حا�سم ويتطلب �سر�مة �أكرث
.     هنالك ثالثة طرق لنت�شار الفريو�ش

.      مراجعة منظومتنا ال�شحية �شروري بعد النتهاء من الأزمة احلالية
.     الأطباء يكافحون الوباء يف حلظات �شعبة وحا�شمة 

.     على املواطن اأن يزن بعمق قيمة احلياة 

وكالة عدل 
متديد �آجال ت�سديد فاتورة 

�لإيجار و�لأعباء
اأعلن فرع الت�سيري العقاري التابع 
ال�سكن  لتح�سني  الوطنية  للوكالة 
وتطويره »جي�ستيمو« عن متديد 
اليجار  م�ستحقات  دفع  مدة 
�سكنات  قاطني  لفائدة  ب�سهر 
البيع بالإيجار »عدل«, وذلك يف 
وباء  من  الوقائية  التدابري  اإطار 
كوفيد-19 واأو�سحت »جي�ستيمو« 
يف بيان ن�رس على �سفحة وكالة 
اأنه »مت  الفاي�سبوك  »عدل« على 
فاتورة  ت�سديد  اآجال  متديد 
الإيجار والأعباء ملدة �سهر اأخر 
اأن  عن املوعد املقرر« م�سيفة 
هذا القرار يهدف »للتقلي�ص من 
عملية تنقل الأ�سخا�ص وكاإجراء 
وقائي للحفاظ على زبائنها من 

ان�سار كورونا«.
البيان-  -ح�سب  القرار  وجاء 
املنت�سبني  �سحة  على  »للحفاظ 
مع  ومتا�سيا  �سكناتها  وقاطني 

ال�سلطات  وتعليمات  قرارات 
العليا البالد وعلى راأ�سها ال�سيد 
القا�سية  اجلمهورية  رئي�ص 
التي من  الإجراءات  كل  بت�سهيل 
املواطن  �سحة  حماية  �ساأنها 
جائحة  تف�سي  من  واملجتمع 

كورونا«.
متديد  مت  الأ�سا�ص,  هذا  وعلى 
ال�سهرية  ال�سرتاكات  دفع  اآجال 
�ساأنه  من  احتكاك  لأي  »جتنبا 
الوباء  هذا  تناقل  اأو  نقل 
الوكالة  اميان  اىل  بال�سافة 
بتعليمات  اللتزام  ب�رسورة 
نف�ص  ي�سيف  املنزيل«,  احلجر 
»جي�ستيمو«  وكانت  امل�سدر 
�سهر  مماثال  قرارا  اتخذت 
مار�ص املا�سي كاإجراء ينخرط 
من  الوقائية  امل�ساعي  نف�ص  يف 

الوباء.
م.�ش

ك�سفت  الإرهاب,  مكافحة  اإطار  يف 
الوطني  للجي�ص  مفرزة  و�سبطت 
ال�سعبي, يوم 06 اأفريل 2020 م�سد�سا 
)01( ر�سا�سا من نوع كال�سنيكوف اإثر 

ببومردا�ص  ومت�سيط  بحث  عملية 
الأوىل, يف حني  الع�سكرية  بالناحية 
ثالث  اأخرى  مفرزة  ودمرت  ك�سفت 
)03( قنابل تقليدية ال�سنع باجللفة.

ببومردا�ش واجللفة

�سبط ر�سا�ص كال�سنيكوف 
وتدمري ثالثة قنابل

رئي�ش احتاد الكتاب اجلزائريني، يو�شف �شقرة :

نثمن قر�ر�ت مو�جهة جائحة 
كورونا

الكتاب  احتاد  رئي�ص  ثمن   
العام  الأمني  ونائب  اجلزائريني 
والكتاب  لالأدباء  العام   لالحتاد 
العرب قرارات اأويل الأمر يف بالدنا 
اجلمهورية  رئي�ص  راأ�سها  وعلى 
�سليل  تبون  املجيد  عبد    ,
له  موجها  واملجاهدين  ال�سهداء 
لرزانته واتزانه   , التحية والتقدير 
ولكل   , وت�سيريه  تدبريه  وح�سن 
وم�ست�سارين  حكومة    : م�ساعديه 
وكافة   , ب�سطاء  وعمال  واإداريني 
وعلى  املختلفة  الأمنية  الأ�سالك 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�ص  راأ�سها 
الذي  كورونا  فريو�ص  مواجهة  يف 
تف�سى وت�سلل خبيثا غري مرحبا به 
العامل  تكت�سح  اليوم جائحة  و�سار 
الع�سيب   الظرف  ولهذا  برمته, 
قرارات  باملنا�سبة  اأ�سدرنا  فلقد 

ومنت�سبينا  اأع�سائنا  لكل  ملزمة 
معنا  واملتعاطفني  ولأحبابنا   ,
على  واحلفاظ  ال�رسر  لرّد  ن�سحا 
 , الدولة  وكيان  والأنف�ص  الأرواح 
بو�سف هذا الحتاد ع�سو اإيجابي 
فاعل ومتفاعل مع م�سلحة الوطن 
ورقّيه  وراحته  وال�سعب  وازدهاره 
 , املتنّطعني  �سعف  بذلك  ,لنوؤكد 
دائما  امل�سّككني  اأ�سوات  وندحر 

الطاعنني لهذا الوطن و�سعبه.
الكتاب  احتاد  رئي�ص  اأكد   كما 
الطبيعي   من  اإّنه  اجلزائريني 
اليوم ووفقا ملنظومتنا الأخالقية 
على  نربهن  اأن  والثقافية, 
الدولة  وعلى  وتكافلنا  مواطنتنا 
من  املزيد  بذل  واجب  تفعل  كما 
وتوعويا  �سحّيا   والعطاء  اجلهد 

واجتماعيا .
حكيم مالكحممد بن ترار
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اح�شن خال�ص   

االرتياح  لهذا  يكن  ومل 
النفو�س  يف  ي�ستقر  اأن 
االطمئنان  فيها  ويبعث 
لوال معرفة اأهل املهنة 
اأثبتموه  وما  ب�سخ�سكم 
املهني  م�ساركم  خالل 
دواليب  يف  والقيادي 

فة  ل�سحا ا
مية  لعمو ا
�سة  خلا ا و
حر�س  من 
ترك  على 

ب�سمتكم 
ينما  اأ
وقد  حللتم 
هلتكم  اأ
تكم  خرب

البيت  ملعرفة  الطويلة 
اجلزائري  االإعالمي 
واإدراك  املعرفة  حق 
فيه  اخللل  مواطن 
بالثغرات  والعلم 
ت�سلل  التي  وال�سقوق 
منها الف�ساد وكيف وجد 
يف هذا املجال احليوي 
واحل�سا�س مرتعا ومتكاأ 
الدولة  ج�سد  لينخر 

باأكمله.
اأن  ي�سجعنا  هذا  كل 
هذا  من  اإليكم  نكتب 
املقام ال�سحايف بالذات 
قنوات  عرب  ولي�س 
اأخرى لن�ساطركم بع�سا 
التي عربمت  الهموم  من 
تعيينكم  ع�سية  عنها 
النبيلة  املهمة  هذه  يف 

الوقت  يف  واخلطرية 
التي  الهموم  تلك  ذاته 
حتمل  بنربة  اأكدمتوها 
العزم  من  مزيدا 
توليتم  يوم  واالإ�رصار 

املهمة ب�سكل ر�سمي. 
�سك  دون  تدركون 
راأ�س  على  اليوم  اأنكم 
ت�سري  عمومية  موؤ�س�سة 

الن�ساط  اأرباع  ثالثة 
البلد  يف  اال�سهاري 
وت�رصف على جانب من 
يقل  ال  والتوزيع  الن�رص 
تعلمون  والأنكم  اأهمية. 
الذي  املحوري  بالدور 
مل تلعبه هذه املوؤ�س�سة 
الأ�سباب  ل�سنوات، 
ب�سوء  يتعلق  بع�سها 
االآخر  وبع�سها  الت�سيري 
بالتداخالت  يتعلق 
عمال  فاإن  ال�سيا�سية، 
ومعكم  ينتظركم  كبريا 
من  تختارونه  من 
والوطنيني  املخل�سني 
لي�ساعدوكم يف مهمتكم 
التي لن تقف دون �سك 
من  تطهريها  عند 
الذي  االآ�سن  امل�ستنقع 

بل  فح�سب  فيه  دخلت 
تتعداه اإىل �سخ دم جديد 
ربقة  فيها يخل�سها من 
وميكنها  البريوقراطية 
من اآليات ت�سيري حديثة 
جتعلها  حيوية  واأكرث 
امل�ستقبل  يف  تلعب 
يكون  رياديا  دورا 
الو�سائل  م�ستوى  يف 
نات  مكا الإ ا و
التي حتوزها 
ت�سهم  و
فعال  ب�سكل 
احلركية  يف 
ية  د قت�سا ال ا
للبلد  والثقافية 
ن�ساطها  وميتد 

خارجه.
مثلكم  ندرك 
و�سعا  ورثتم  اأنكم 
ومهمة  ومزريا  كارثيا 

حت�سدون  ال 
عليها 

مهمة  لكنها 
نبيلة  وطنية 
يتوقف على 
حكم  جنا
جناح  فيها 
من  العديد 
ت  عا لقطا ا
�سق  يف 
يقها  طر
عملية  نحو 
مي  تقو
وطني �سامل 

�سموم  من  بها  تتخل�س 
والع�سابات  الع�سب 
جديد  بناء  يف  وتنطلق 

من  وطهرا  نقاء  اأكرث 
واملف�سدين،  الف�ساد 
�سمن  اإال  يتم  ال  بناء 

اإعادة نظر كلية وجذرية 
يف �سلم القيم الذي ظل 
املوؤ�س�سة  هذه  يحكم 
ومن  طويلة  ل�سنوات 
احلرث  اأهلك  خاله 
قطاع  يف  والن�سل 
عام  ب�سكل  االإعالم 
ر�سالته  عن  به  وحاد 
البناء  يف  الريادية 

الوطني. 
املهمة  هذه  تتولون 
اليوم واأنتم تدركون دون 
قاوم  من  كل  اأن  �سك 
�سنوات  طيلة  مثلكم 
م�ست من اأجل احلفاظ 
و�سيانة  املهنية  على 
االإعالمية  الر�سالة 

تفعلوا  اأن  منكم  ينتظر 
اإعادة  �سبيل  يف  �سيئا 
االعتبار ملن ياأخذ هذه 

املهنة باإخال�س ويبذل 
عمل  لرتقية  اجلهد 
واأنتم  رفيع،  اإعالمي 

ما  تعلمون 
يعانيه االآالف 
العاملني  من 
احلقل  يف 
مي  عال الإ ا
و�سع  من 
ي  ر مز
ال  و�سغوط 
قبل لهم بها 
وقد عملت 

االإعالمية  غري  القوى 
قوة  من  اأوتيت  ما  بكل 
اأطر  اأي  من  لتحرمها 
للدفاع  وم�سوؤولة  متينة 

و�سيانة  حقوقها  عن 
وكانت  مكانتها. 
املوؤ�س�سة التي ت�رصفون 
اإحدى  االآن  عليها 
معاول الهدم واأدوات 
هذه  يد  يف  البط�س 
من  تعز  القوى، 
املرتزقة  ممن  ت�ساء 
وتذل  واالنتهازيني 
اأبدوا  ممن  ت�ساء  من 
حماية  على  حر�سا 
ووجهتهم  هويتهم 
االأ�سيلة. اأن جتعلوها 
املهام  عن  تكف 
الفتها  التي  القذرة 
اإحدى  واهلل  فتلكم 
املهام التي ينتظرها 
لي�سجلها  التاريخ  منكم 
عقودا  لكم  وتتوج  لكم 
م�ساركم  الزمن من  من 

املهني والقيادي كفاعل 
ال�ساحة  على  هام 

االإعالمية الوطنية.
اأن  هنا  الهدف  لي�س   

نحملكم اأثقاال تنوء منها 
اجلبال اأو اأن ن�سع على 
طاقة  ال  ما  عاتقكم 
القيود  ظل  يف  به  لكم 
عليكم  تفر�سها  التي 
لن�سعركم  بل  مهمتكم 
العاملني  وجميع 
احلقل  يف  املخل�سني 
الوزير  من  االإعالمي 
فيه  عامل  اأب�سط  اإىل 
يعود  اأن  االأوان  اآن  اأنه 
واأن  اأهله  اإىل  االإعالم 
يخ�سع ل�سيادة القانون 
الغث  فيه  يتبني  واأن 
واخلبيث  ال�سمني  من 
تلك  الطيب.  من 
مهمة ميكن تلعب فيها 
موؤ�س�ستكم دورا رياديا 
م�سنودا  وطالئعيا 
التغيري  قوى  قبل  من 
ال  التي 
قائمة  تزال 
ة  م�ستعد و

لتع�سد 
جهودكم. 

وفقكم اهلل يف 
ويف  مهامكم 
اأن تكونوا عند 
ظننا  ح�سن 
اأن  واأملنا  بكم 
اخلال�س  اهلل  يكتب 
تقبلوا  اأيديكم.  على 
املهنية  حتياتي 

واالأخوية.

ر�سالة اإىل ال�سيد العربي ونوغي
اأثار تعيينكم على راأ�ص الوكالة الوطنية للن�شر والإ�شهار ارتياحا كبريا لدى كل من ظل ل�شنوات ياأمل 
يف اأن تتخل�ص ال�شحافة اجلزائرية من ربقة الع�شب والع�شابات التي ا�شتولت عليها وجرت يف اأو�شالها 

جمرى الدم، وحولتها اإىل ركام من القاذورات التي ت�شتهوي الذباب واحل�شرات ال�شارة. 

تطهري الإعالم ينطلق من لناب

لي�ص الهدف هنا اأن نحملكم اأثقال 
تنوء منها اجلبال اأو اأن ن�شع على 
عاتقكم ما ل طاقة لكم به يف ظل 

القيود التي تفر�شها عليكم مهمتكم 
بل لن�شعركم وجميع العاملني 

املخل�شني يف احلقل الإعالمي من 
الوزير اإىل اأب�شط عامل فيه

كل هذا ي�شجعنا اأن نكتب 
اإليكم من هذا املقام ال�شحايف 

بالذات ولي�ص عرب قنوات اأخرى 
لن�شاطركم بع�شا من الهموم التي 

عربمت عنها ع�شية تعيينكم يف 
هذه املهمة النبيلة واخلطرية يف 

الوقت ذاته
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تكلمنا �شابقا عن الثورة املعلوماتية التي قلبت عدة مفاهيم ، و جتاوزت املعاين التقليدية ، بنقلها مليادين الن�شاط من مكانها املادي 
اإىل ف�شاء العامل الرقمي ، ال�شيرباين ال�شفريي ، املت�شم ب�شرعته الفائقة و �شيولته الدفاقة وتداولته الكثيفة ، عرب �شبكات 

الكرتونية عاملية احتلت و �شيطرت على كل مناحي احلياة و تبادلتها .

احلرب الرقمية

الفريو�س الأمريكي و مهاون دليل تالني
الوليد فرج

نقل  الذي  التطور  هذا  مع 
الب�رشية من عامل املنظومة 
ال�شبكة  عوامل  اىل  املادية 
معه  انتقلت   ، مرئية  الغري 
فظهر   ، حروبه  و  نزاعته 
حروب  و  جديد  عنف 
واجلو  البحر  و  الرب  خارج 
للنزاعات  تقليدي  كنطاق 
من  متخذة   ، امل�شلحة 
و  الأنرتنت  �شبكات 
اللكرتونية  الف�شاءات 
و  ملعاركها  ميادينا 
 ، لقتتالها  �شاحات 
فظهرت مفاهيم جديدة ،  
كالت�شليح الإلكرتوين، �شباق 

الإلكرتوين،  الت�شلح 
احلرب  �شاحات 
 ، نية و لكرت لإ ا
د  جلها ا
 ، ين و لكرت لإ ا
بني  ر ملحا ا
املقاتلني  اأو 
 ، نيني و لكرت لإ ا
ت  ا ر و منا
 ، نية و لكرت اإ
ا  خرًي اأ و
ب  ها ر لإ ا
 ، الإلكرتوين 
واقعا  خلقت 

تكون  قد  جديدا  عامليا 
اإثاره اأكرث تعقيدا .

الدولية  اللجنة  ا�شطلعت 
بدور   ، الأحمر  لل�شليب 
ن�شاطها  خالل  من  ريادي 
النزعات  اأثناء  امليداين 
و   ، امل�شلحة  الدولية 
يف  خربائها  م�شاركة 
القانون  اأحكام  �شياغة 
)قانون  الإن�شاين  الدويل 

اتفاقيات  خا�شة   : احلرب 
و جت�شد   ، الأربعة(  جنيف 
�شنة  جمددا  الدور  هذا 
جمموعة  مب�شاهمة   2013
القانونيني  خربائها  من 
ما  باإعداد  الع�شكريني  و 
ي�شمى )دليل تالني( كوثيقة 
 ، اإلزاميتها  عدم  رغم 
اأر�شية قانونية  لكنها تبقى 
للحروب  اإن�شانية  دولية 
 ، ال�شيبريانية  اللكرتونية 
ويف هذا ال�شياق عرف دليل 
تالني الهجوم ال�شيرباين باأنه 
�شواء  اإلكرتونية  »عملية     :
يتوقع  دفاعية  اأو  هجومية 
اأو  اإ�شابة  يف  تت�شبب  اأن 
الإ�رشار  اأو  اأ�شخا�ص  قتل 

و   ، تدمريها«  اأو  باأعيان 
او  احلرب  مفهوم  ظل  يف 
القانون  يف  امل�شلح  النزاع 
تعترب  الإن�شاين  الدويل 
حربا  تالني  دليل  نظر  يف 
القتال  كل   ( �شيربانية 
التي  اأ�شاليب  و  بو�شائل 
يف  عمليات  من  تتاألف 
ترقى  الإلكرتوين  الف�شاء 
النزاع امل�شلح  اإىل م�شتوى 

رى يف �شياقه (. اأو جتجُ
 ، يجُتداول  ال�شدد  هذا  يف 
اأمريكا  مثل  دول  عدة  اإن 
كوريا اجلنوبية  و  فرن�شا  و 
خا�شة  وحدات  �شكلت  
بالقوات امل�شلحة م�شوؤولة 
الإلكرتونية  احلرب  عن 
و  املعلومات.  حرب  اأو 
بني  البارد  النزاع  يعترب 
احلليف  اأمريكا  و  ال�شني 
يف  لليابان  ال�شرتاتيجي 
الهادئ  املحيط  حو�ص 
النزاعات  اخطر  اأحد    ،
رقمية  بحرب  املنذرة 
نطاقها  فماهو   . �شاملة 
و  ؟  اأوجهها  ماهي  و  ؟ 

خماطرها ؟
الدور  لعل 
الذي  التن�شيقي 
الأنظمة  تلعبه 
يف   ، الرقمية 
اجليو�ص  اأن�شطة 
ذا   ، الأمريكية 
متزايدة  اهمية 
الردع  ح�شابات  يف 
اللواء  يقول   ،
املتقاعد من اجلي�ص 
ايه  جون  الأمريكي 
�شباط  كبري  دافي�ص 
 : الفيدرايل  الأمن 
الف�شاء  يف  الردع  يعد 
�رشوريا  اأمرا  اللكرتوين 
الردع  �شيا�شة  ن�شت   ،
اللكرتوين ، التي انتهجتها 
بيانها  ،  يف  اأوباما  �شيا�شة 
يف    : اأنه  على  الفتتاحي 
عامل مت�شل كليا يعد المن 
اخطر  احد  الإلكرتوين 
خماوف الأمن القومي التي 
تواجهها الوليات املتحدة 
يف  حلفائها  و  الأمريكية 

القرن الواحد و الع�رشين .
�شطرت  ال�شدد  هذا  يف 
اإطارا  اأوباما  اإدارة 
ا�شرتاتيجيا يف حتالفها مع 
اأربعة  على  يعتمد  اليابان 

نقاط :
الأن�شطة  لأنواع  و�شف   -

اأمريكا  ت�شعى  التي 
الأن�شطة  : هي  لردعها 
التي  ال�شارة  العدوانية 
تت�شبب  اأن  �شاأنها  من 
وا�شع  تعطيل  يف 
يف  خ�شائر  و  وتدمري 
عواقب  و  الأرواح 
فادحة  اقت�شادية 
ن�شبته  ما  ولعل   .
لرو�شيا  اأمريكا 
مبنا�شبة النتخابات 

الن�شطة  من  الرئا�شية 
دليل  خري  �شارة  الكرتونية 

.
يتمثل  و   : باملنع  الردع    -
الدفاعات  اأنظمة  يف 
القوية ، و �شبكات الت�شدي 
لي هجوم رقمي ، واآليات 
�رشبة  اأي  من  التعايف 
اأي  يجعل  مما   ، الكرتونية 
اعتداء خايل من اأي جدوى 

ملمو�شة .  
التكلفة  بفر�ص  الردع   -
بالردع  اأحيانا  يو�شف  و   :
بالعقاب ، املت�شمن تدابري 
اعتداء  لأي  تهديدية 
العن�رش  هذا  ويبقى   ،
يطرح  �شابقه  مع  لت�شابكه 
جدواها  عن  اأ�شئلة  عدة 
يقول  ال�شدد  هذا  ويف 
جيم�ص اأن ميلر وكيل وزارة 
ال�شيا�شية  لل�شوؤون  الدفاع 

احلكمة خو�ص  من  لي�ص   :
معركة فيها هالكنا .

تدعم  التي  الأن�شطة   -
�شامل  نهج  �شن   : الردع 
باكملها  احلكومة  ي�شم   ،
موؤ�ش�شاتها  بكل  الدولة  و 
للت�شدي لي اعتداء رقمي 

الإقرار  اإىل  بالإ�شافة   .
الدويل  التعاون  بوجوب 
خالل  من  احللفاء  بني 
القدارات  معايري  توحيد 
للحروب  للت�شدي  الالزمة 
تكثيف  و  اللكرتونية 
 . املجال  هذا  يف  التعاون 
الدبلوما�شية  ا�شتغالل  مع 
تكون  الروؤى  توحيد  يف 
م�شاركة او داعمة ل�شيا�شة 
اجلرائم  جتاه  اأمريكا 

ال�شيربانية .
�شار  اليوم  الف�شاء  اإن 
احلرب  ميادين  ابرز  احد 
ذات  تعترب  التي   ، الرقمية 
لرتباط  وخيمة  عواقب 
جل مناحي احلياة بها ، من 
و  �شحة  و  جتاري  تداول 
بحث علمي و مناخ و حتديد 
املواقع ، لذا اأ�شبحت احد 
ابرز وجوه النزاع ال�شامت ، 

ال�شيني الأمريكي ، و تبقى 
تو�شيات )دليل تالني( الذي 
اأعده خرباء اللجنة الدولية 
جمرد  الأحمر  لل�شليب 
اأحكام  باإ�شقاط  تو�شيات 
الإن�شاين  الدويل  القانون 
الرقمية  احلرب  على 

ال�شيربانية ل �شيما اتفاقية 
املتعلقة  الأوىل  جنيف 
وتبقى   ، املدنيني  بحماية 
عليها  املتفق   95 القواعد 
الدليل جمرد حرب  يف هذا 

على ورق ، يعك�شه
 )التباين فيما يخ�ص التزام 
امل�شلح  النزاع  اأطراف 
الحتياطات  جميع  باتخاذ 
ال�شكان  حلماية  املمكنة 
املدنيني والأعيان املدنية 
الواقعة حتت �شيطرتها من 
ال�شيربانية:  الهجمات  اآثار 
التعليق  ي�شري  فبينما 
اأن  اإىل  الدليل  يف  الوارد 
نطاق تطبيق هذه القاعدة 
النزاعات  على  يقت�رش 
تعترب  الدولية،  امل�شلحة 
اللجنة الدولية هذا اللتزام 
من  نوع  اأي  على  منطبقاً 
امل�شلحة(  النزاعات  اأنواع 

اللجنة  بذلك  اأقرت  كما 
اللجنة  وتبقى   ، ذاتها 
الأحمر  لل�شليب  الدولية 
ميدان  يف  مبجهوداتها 
اأثناء  الإ�شعاف  و  الإنقاذ 
النزاعات امل�شلحة الدولية 
تذكرياتها  و   ، مهما  دورا 
تها  ا ء ا ند و
املدنيني  بتحييد 
دون  الأعيان  و 

�شدى .
بع�ص  اإن 
مازل  املفاهيم 
الغمو�ص  يكتنفها  
كالقرا�شنة   ،
الذي  املدنيني 
باأن�شطة  يقومون 
يعتربون  هل  عدائية 
التي ي�شملها  �شمن الفئات 
الإن�شاين  الدويل  القانون 
يعتربون  اأم  باحلماية 

كمحاربني ؟ 
 تبقى النتهاكات ال�شارخة 
الدويل  للقانون  لأحكام 
النزاعات  يف  الإن�شاين 
و   ، التقليدية  امل�شلحة 
يف  املحا�شبة  انتقائية 
اجلرائم  و  احلرب  جرائم 
جرائم  و  الإن�شانية  �شد 
الأ�شلحة  ا�شتعمال 
املحرمة دوليا ، التي تاأتي 
راأ�ص  على  فيها  اأمريكا 
قائمة الدول الأكرث اإجراما 
امل�شلحة  نزاعاتها  يف 
يف  الأمل  ليبقى   ، الفا�شلة 
اأطراف  بني  الردع  �شمولية 
كوابح  اأهم  اأحد  النزاع 
فيه  ت�شري  الذي  التهور 

اأمريكا و حلفائها .

يف هذا ال�شدد ُيتداول ، اإن عدة دول مثل اأمريكا 
و فرن�شا و كوريا اجلنوبية �شكلت  وحدات 

خا�شة بالقوات امل�شلحة م�شوؤولة عن احلرب 
الإلكرتونية اأو حرب املعلومات. و يعترب النزاع 
البارد بني ال�شني و اأمريكا احلليف ال�شرتاتيجي 

لليابان يف حو�ض املحيط الهادئ ،  اأحد اخطر 
النزاعات املنذرة بحرب رقمية �شاملة . 

تبقى النتهاكات ال�شارخة 
لأحكام للقانون الدويل الإن�شاين 

يف النزاعات امل�شلحة التقليدية 
، و انتقائية املحا�شبة يف جرائم 

احلرب و اجلرائم �شد الإن�شانية 
و جرائم ا�شتعمال الأ�شلحة 

املحرمة دوليا ، التي تاأتي اأمريكا 
فيها على راأ�ض قائمة الدول 

الأكرث اإجراما يف نزاعاتها 
امل�شلحة الفا�شلة .
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من   « »الو�سط  يومية  علمت 
والة  اأن  موثوقة،  م�سادر 
 ، ورقلة  بواليات  اجلمهورية 
اإيليزي  و  مترنا�ست  غرداية، 
احلدودية مع دولة ليبيا، مطالبون 
 12 عن  االإفراج  يف  باالإ�رساع 
ح�سة �سكنية قوامها 3900 �سكن 
قبل  عمومي،  اإيجاري  اجتماعي 
لتفادي  اجلارية   ال�سائفة  حلول 
انفجار االحتقان املحلي، حيث 
على  يخيم  الغمو�ض  يزال  ال 
للم�ستفيدين  اال�سمية  القوائم 
من ال�سكنات رغم ت�سديد اللهجة 
الذي   ، االول   الوزير  تعليمة  يف 
اأمر والة اجلمهورية عرب خمتلف 
يف  بالتعجيل  الوطن  واليات 
ال�سكنية  احل�س�ض  عن  االإفراج 
التوتر  بوؤر  لتفكيك  اجلاهزة 
تعلق  ما  خا�سة  واالحتقان، 

ال�رسقي،  اجلنوب  مبنطقة 
االنزالقات  عديد  �سجلت  التي 
ت�سجيل  وراء  كانت   ، اخلطرية 
لل�سكان  احتجاجية  حركة   1800
خالل ال�سنوات اخلم�ض االأخرية  
بتح�سني  املطالبة  اأجل  من 

امل�ستوى املعي�سي  .
 اأما بقطاع ال�سغل، فقد �سجلت 
عديد اجلمعيات املحلية املهتمة 

مبلف اليد العاملة ، خالل ال�سنة 
بع�رسات   التالعب  اجلارية 
بال�رسكات  ال�سغل  منا�سب 
الوطنية العاملة يف حقول البرتول 
بحا�سي  �سوناطراك  مبديرية 
حا�سي  �سالح،  عني  م�سعود، 
دفع  مما  اأمنا�ض،  عني  الرمل، 
املنا�سبات  عديد  يف  بالبطالني 
للتهديد ب�سائفة   �ساخنة وعلى 

جميع االأ�سعدة، وهو ما حذر من 
خطورته والة اجلمهورية، خا�سة 
غري  التنموي  الركود  ظل  يف 

املربر يف الفرتة االأخرية  .
اجلمهورية  رئي�ض  ان  ومعلوم 
والة  األزم  قد  تبون  املجيد  عبد 
االأخري  لقائهم  اجلمهورية خالل 
للميدان  بالنزول  باحلكومة 
واإح�ساء مناطق الظل و اال�ستماع 
ال�سعي  و  قاطنيها  الن�سغاالت 
مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل  خلف 
االإمكانات  و  االأولويات  ح�سب 
فقد  ذلك  اإىل جانب    . املتاحة 
املحلي  لل�ساأن  املتتبعون  اأجمع 
معر�ض  يف  املذكورة  بالواليات 
»اأن  »الو�سط  يومية  مع  حديثهم 
�ساأنه  من  كورونا  جائحة  تف�سي 
اأن يخلط اأوراق م�سوؤويل الهيئات 
باالأم�ض  دخلوا  الذين  التنفيذية 
الزمن  مع  �سباق  يف  القريب 

الإ�سالح ما اأف�سده الدهر .

بورقلة  ال�رسطة   توا�سل م�سالح 
اأطلقتها  التي  التوعوية  حمالتها 
 2020 مار�ض   17 تاريخ  منذ 
الوطنية  احلملة  مع  متا�سيا 
ملواجهة تف�سي فريو�ض كورونا، 
امليدانية  خرجاتها  تكثيف  عرب 
اإىل  اإ�سافة  الوالية  تراب  بكامل 
مرافقة هذه الن�ساطات امليدانية 
اأثري  عرب  وتوجيهات  بتدخالت 

اإذاعة اجلزائر من ورقلة.
عكفت خلية االإت�سال والعالقات 
بورقلة على  الوالية  باأمن  العامة 
احل�سة  اأعداد  كافة  تخ�سي�ض 
ال�رسطة«، التي  مع  االأ�سبوعية » 
ال�ساعة  على  اأحد  يوم  كل  تبث 
املو�سوع،  حول  �سباحا،   09:00
من  امل�سالح  ذات  حر�ست  اأين 
املنرب  هذا  ا�ستغالل  خالل 
املوجه اإىل املواطنني باملجتمع 
املحلي خا�سة منهم املتواجدين 
مبنازلهم و�سائقي املركبات، على 
وممثلني  اأخ�سائيني  اإ�ست�سافة 
املعنية  القطاعات  خمتلف  عن 
باملو�سوع، خا�سة قطاع ال�سحة 
املكلفني  ال�رسطة  اإطارات  اأو 

باخلرجات امليدانية التوعوية.
» حلمياتكم  نداء  من  وانطالقا 
لكم« وجهه  منيع  ح�سن  بيوتكم 
الوطني  الطبيب املراقب لالأمن 
لل�سحة  الوالئية  للم�سلحة  التابع 
الن�ساط االإجتماعي والريا�سات، 

وحت�سي�سية  توعوية  اإر�سادات 
�رسورة  اإىل  منوها  للم�ستمعني، 
تو�سيات  بكافة  االإلتزام 

وتوجيهات اأخ�سائيي ال�سحة
  خا�سة ما تعلق منها بالبقاء يف 
واالبتعاد عن االحتكاك  املنازل 
بني  الزيارات  حتى  والتجمعات 
العائالت، مع التاأكيد على جانب 
الوقاية والنظافة وتطهري اليدين 
كون  االأماكن،  خمتلف  وتعقيم 
هي  الراهن  الوقت  يف  الوقاية 
تف�سي  ملواجهة  الوحيد  احلل 
اأكد  جهتهم  الفريو�ض.  من  هذا 
�ساركوا  الذين  ال�رسطة  اإطارات 
احل�س�ض  اأعداد  خمتلف  يف 
التدخالت  االإذاعية  كذا 
اليومية  االإذاعية  واخلرجات 
على �رسورة االإلتزام بالتعليمات 
عن  ال�سادرة  والتوجيهات 
ال�سلطات العليا يف البالد، خا�سة 
البقاء  ب�رسورة  منها  تعلق  ما 
التجمعات  تفادي  البيوت،  يف 
اأمام  املكتظة  والطوابري 
املحالت، اإحرتام م�سافة االأمان 
ال�سحية املحددة مبرتعلى االأقل 
بني �سخ�سني، وهو ما يتم القيام 
�رسطية  فرق  قبل  من  يوميا  به 
مت ت�سكيلها وفق تعليمات رئي�ض 
انطالق  منذ  ورقلة  والية  اأمن 

هاته اخلرجات امليدانية.
اأحمد ،ب 

 تنتظر ولة اجلمهورية باجلنوب ال�شرقي، �شائفة  �شاخنة، يف ظل غياب اإرادة حقيقية يف تفكيك 
طال�شم تراكمات قطاعي ال�شكن وال�شغل يف التجاوزات و اخلروق التي ظل م�شكوت عنها .

ال�شغل و  ال�شكن قطاعات غري متحكم فيها  

اأمن ولية اأدرار 

جناة ،ح 

��ستقبال 487  مكاملة هاتفية منها 50 مكاملة �إغاثة 

�شرطة ورقلة 

تعزيز �حلمالت �لتح�سي�سية 
ملو�جهة كورونا 

�أخبار �جلنوب

والة بـ 04 واليات جنوبية 
يو�جهون �سائفة �ساخنة 

نتيجة تفاوت الأدوات الرقابية 

�لطرقات �لد�خلية ببلديات �يليزي تعاين 
تعرف �سبكة الطرقات الداخلية 
اإيليزي احلدودية  والية  ببلديات 
ما  وهو  م�ستمر  تدهور  حالة   ،
املركبات  �سائقي  ا�ستياء  اأثار 
باب  فتحوا  الذين  والراجلني 
م�سري  عن  جديد  من  الت�ساوؤل 
املر�سودة  ال�سخمة  االأموال 
الطرقات  وتاأهيل  ترميم  الإعادة 
مما  كارثية  حالة  يف  املوجودة 
اأحلق اأ�رسار ج�سيمة باملركبات 

.
ال�سعبية  االأحياء  ت�ساءل �سكان    
ببلديات  ال�سكنية  التجمعات  و 
ايليزي ، جانت ،الدبداب  ، برج 
ادري�ض  عمر  وبرج  احلوا�ض  
بهذا  التكفل  عن  االدارة  عزوف 
ت�سطري  خالل  من  االن�سغال 
اآليات عملية من �ساأنها التعجيل 
يف جت�سيد برامج اإعادة االعتبار 

البلديات  م�سالح  عجز  اأمام 
برنامج  جت�سيد  يف  ال�رسوع  عن 
مو�سوع  ويف  والرتميم.  التهيئة 
من  الع�رسات  عرب  مت�سل 
املت�رسرين من اهرتاء الطرقات 
»الو�سط«  يومية  مع  يف حديثهم 
من  ال�سديد  تذمرهم  عن 
الو�سعية الكارثية للطرقات التي 
كرثة  جراء  فظيعا  ترديا  تعرف 
احلفر و املطبات واالنك�سارات 
على  بالوالية و  عدة  مناطق  يف 
بالكيلومرتات  تقدر  م�سافات 
ح�سبهم   - �سلبا  اأثر  ما  وهو 
اأن�سطتهم  ا�ستمرارية  على   –
التنقل  على  تعتمد  التي  اليومية 
العاملني منهم يف قطاع  ال�سيما 
من  للم�سافرين  العمومي  النقل 
و�سيارات  احلافالت  اأ�سحاب 
الذين  احل�رسي  والنقل  االأجرة 

املهرتئة  الو�سعية  هذه  كبدتهم 
مادية  خ�سائر  الطرقات  ل�سبكة 

ج�سيمة مبركباتهم .
 من جهة ثانية فقد انتقد هوؤالء  
التواجد الع�سوائي للممهالت يف 
ت�ستند  ال  التي  الفرعية  الطرق 
معايري  اإىل  اإجنازها  عملية 
ناحية  من  �سواء  مدرو�سة  تقنية 
اأ�سبه  اأ�سبحت  التي  جم�سماتها 
بحواجز اإ�سمنتية  يفوق ارتفاعها 
اأحيانا 20 �سم اأو م�سافة التباعد 
املقدرة  واالآخر  املمهل  بني 
بع�سها  اأن  لدرجة  اأمتار  بب�سعة 
اإحداثيات  لتحديد  معلما  اأ�سبح 
عن  مت�سائلني   ، معينة  جغرافية 
بطرق  ممهالت  اإقامة  جدوى 

فرعية غري اآهلة بال�سكان .  
بقاء  منهم  عدد  يه�سم  ومل 
بلديات  بعدة  الطرق  بع�ض 

بني  الرابط  كالطريق  مهرتئة 
ايليزي   وبلدية  املدينة  و�سط 
كلم   15 م�سافة  على  واملمتد 
يربط  ح�سا�ض  اأنه طريق  ورغم 
بلديات  بثالث   الوالية  عا�سمة 
معظم  تزال  ال  اأنه  اإال  كاملة 
من  اأزيد  منذ  مهرتئة  اأجزائه 
10 �سنوات وكاأنه م�سلك فالحي 
هذا  فالحية  م�ستثمرات  يربط 
البلدي  الطريق  اإىل  باالإ�سافة 
و  املدينة  و�سط  بني  الرابط 
واملمتد  املجاورة  االأحياء 
تقريبا  كلم   03 م�سافة  على 
�سنوات  الذي ظل طيلة 05  وهو 
اإىل  اإ�سافة  كارثيا  و�سعا  يعرف 
الفرعية  الطرقات  من  العديد 
فاحلفر وانتزاع الطبقة الزفتية. 
هذه  ميزة  هي  واالنك�سارات 

امل�سالك.
�شالح ،ب 

الأمن  العمليات  قاعة  ا�ستقبلت 
والية اأدرار خالل �سهر مار�ض من 
ال�سنة اجلارية 487 مكاملة هاتفية 
موزعة  املواطنني  قبل  من  واردة 
اخل�رساء48/15و  االأرقام  على 

104وخط �رسطة النجدة 17.
املكاملات  خمتلف  �سمحت  حيث 

الواردة من معاجلة عديد الق�سايا 
50مكاملة  النداءات  هذه  و�سملت 
امل�ساعدة  بتقدمي  خا�سة 
واالإغاثة،71 مكاملة متعلقة بطلب 
مكاملة   102 والتوجيه  اال�ستعالم 
املرور-  )حوادث  بالتبليغ  خا�سة 
حاالت  احلرائق-  ال�رسقة- 

ذات  �سجلت  كما   ،) االختفاء 
ال�سلة  ذات  هاتفية   159 امل�سالح 
اإىل  التدخالت  خمتلف  بطلب 

جانب ورود 105 مكاملة اأخرى.
هذا وتبقى قوات ال�رسطة جمندة 
مدار  وعلى  االأوقات  جميع  يف 
لنداءات  لال�ستجابة  24/24�ساعة 

باإ�سغاالتهم  والتكفل  املواطنني 
عن  االإبالغ  اإىل  تدعوهم  والتي 
حياتهم  يهدد  قد  خطر  اأي 
االت�سال  طريق  عن  وممتلكاتهم 
امل�سخرة  املجانية  باالأرقام 
لالأمن  العامة  املديرية  قبل  من 

الوطني .

املدين  املجتمع  فعاليات  ثمنت 
قرار   ، ال�رسقي  باجلنوب 
وزراء  من  بالبالد  القرار  �سناع 
برتبهم  بالتربع  القا�سي  ووالة 
اجلهد  يف  للم�ساهمة  ال�سهري 
البالد  متكني  ثم  ومن  الوطني 
من جتاوز الظروف ال�سعبة التي 
فريو�ض  تف�سي  جراء  بها  متر 
املن�سق  اأكد   . القاتل  كورونا 
املجتمع  لفعاليات  اجلهوي 
علي  ال�رسقي  باجلنوب  املدين 
�سحفي  ت�رسيح  يف  عيوة  بن 
»الو�سط«اأن  يومية  به  خ�ض 
يف  �سامني  م�سوؤولني  انخراط 
بالرئا�سة  م�سوؤولني  برتبة  الدولة 

و�سباط  عمداء   ، والة   ، وزراء   ،
يف  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ض  يف 
الهبة الت�سامنية ال�سعبية لتطويق 
تف�سي وباء الكورونا الفتاك ومن 
املوؤونة  توفري  يف  امل�ساعدة  ثم 
االأفر�سة  و  االأغطية  و  الغذائية 
التي  املعوزة  العائالت  لفائدة 
 ، الفقراء  نار  خط  حتت  ترزح 
كبري  ب�سكل  �سي�ساعد  ما  وهو 
اإلزام  يف  عيوة  بن  علي  ح�سب 
تطبيق  على  العائالت  هاته 
احلجر املنزيل ومن ثم التخفيف 
ملعدالت  املرعب  التزايد  من 
الداء  بهذا  االإ�سابات  و  الوفيات 

الفتاك .

خطوة التربع بالرواتب ال�شهرية 

�ملجتمع �ملدين يثمن �لقر�ر 
لتطويق بوؤر كورونا

اأحمد ،ب اأحمد ،ب
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املنتخب  عنا�رص  قررت 
الوطني للمبارزة التربع باملنح 
حت�صلت  التي  والعالوات 
النتائج  خالل  من  عليها 
املو�صم  خالل  املحققة 
امل�صاهمة  بهدف  الريا�صي 
وباء  اأزمة  اآثار  من  احلد  يف 
االحتادية  واأو�صحت  كورونا، 

�صفحتها  على  لها  بيان  يف 
الر�صمية على موقع التوا�صل 
"قرر  فاي�صبوك:  االجتماعي 
املنتخب  والعبات  العبو 
الوطني امل�صاهمة يف اجلهود 
الوطنية للحد من تف�صي وباء 
مببلغ  بالتربع  وذلك  كورونا 
النتائج  عالوات  من  مايل 

املو�صم  خالل  املحققة 
ذات  وح�صب  الريا�صي"، 
هذا  دفع  "�صيتم  البيان: 
الت�صامن  املبلغ يف ح�صابات 
لهذا  املفتوحة  كوفيد-19 
العبو  ويرغب  الغر�ض". 
اجلزائري  الفريق  والعبات 
هذه  تكون  ان  للم�صايفة 

لروح  "نعكا�صا  املبادرة 
االخوة والت�صامن وامل�صاعدة 
بها  يتميز  التي  االجتماعية 
واليقني  اجلزائري،  ال�صعب 
يحذوهم اأن اجلزائر �صتتمكن 
االأزمة  هذه  تخطي  من 

ال�صحية باأقل االأ�رصار".
ق.ر.

لكرة  الدويل  االحتاد  ك�صف 
م�صري  ح�صم  موعد  القدم 
اجلاري  املو�صم  مناف�صات 
كورونا،  فريو�ض  تف�صي  مع 
الدوريات  تتوقف  حيث 
الكربى ومناف�صات كرة القدم 
بقاء  مع  اجلاري،  الوقت  يف 
الالعبني يف منازلهم لق�صاء 
للحد  ال�صحي،  فرتة احلجر 
كورونا  فريو�ض  انت�صار  من 
من  العديد  �رصب  الذي 
اأعداد  العامل مع زيادة  بالد 
مرعب،  ب�صكل  املت�رصرين 
�صكاي  �صبكة  وك�صفت 
جمموعة  اأن  �صبورت�ض، 
“فيفا” املكلفة بالتعامل مع 
االأزمة، �صتعلن عن تو�صياتها 

لالأندية يف غ�صون 24 اأو 48 
هذه  وت�صم  املقبلة،  �صاعة 
الفيفا  اإدارة  املجموعة 
التنفيذين  امل�صوؤولني  وكبار 
من جميع االحتادات، وتريد 
اأن تكون مرنة قدر االمكان 
للتاأكد من اأن جميع الدوريات 
ممكنة  فر�صة  اأف�صل  لديها 
عندما  املو�صم،  ال�صتكمال 

يكون الو�صع اآمناً متاماً.
يف  املجموعة  تفكر  كما 
التقومي،  لتغيري  مقرتحات 
فرتات  مواعيد  بتعديل 
عقود  ومتديد  االنتقاالت 
تنتهي  الذين  الالعبني 
ال�صيف  يف  تعاقداتهم 
جمموعة  وتت�صاور  املقبل، 

اخلرباء  مع  العمل 
اأن  من  للتاأكد  القانونيني، 
تكون  �صيقدمونها  تو�صيات 
على  وحتافظ  قانونية 
�صالمة جميع الالعبني وكل 
كرة  جمال  يف  يعمل  من 
االأخبار  هذه  القدم.تاأتي 
بعد اإعالن االحتاد االأوروبي 
االأ�صبوع  يف  القدم  لكرة 
باإنهاء  التزامه  عن  املا�صي 
من  الرغم  على  املو�صم، 
تفيد  التي  ال�صابقة  التقارير 
باأن رئي�ض االحتاد االأوروبي 
حدد  �صيفريين،  األك�صندر 
جميع  الإنهاء  اأوت   3 تاريخ 

املباريات.
ق.ر.

مادار  جممع  اإدارة  توا�صل 
ا�صهم  الأغلبية  املالك 
العمل  بلوزداد  �صباب  نادي 
حملة  يف  امل�صاهمة  على 
على  والتربعات  الت�صامن 
اإثر وباء كورونا الذي يجتاح 
االأمر  هو  مثلما  بالدنا 
املعمورة،  ل�صائر  بالن�صبة 
ك�صف  الغر�ض  ولهذا 
بيان  يف  البلوزدادي  النادي 
الر�صمية  ال�صفحة  عرب 

التوا�صل  موقع  على  للفريق 
"فاي�صبوك"  االجتماعي 
ال�رصكة  اإطارات  اإقدام  عن 
اإىل  مالية  تربعات  بتقدمي 
ال�صابقة  امل�صاعدات  جانب 
يف  ال�رصكة  قدمتها  التي 
املرحلة  من  �صابق  وقت 
احلرجة التي تعي�صها بالدنا 
ال�رصيع  االنت�صار  �صياق  يف 
ربوع  خمتلف  عرب  للفريو�ض 
من  االآالف  وح�صد  الوطن 

من  واملئات  االإ�صابات 
الوفيات.

اأعلنت  ال�صدد  هذا  ويف 
�رصكة مادار اإقدام اإطاراتها 
على تربع املدراء التنفيذيني 
التنفيذية  ال�رصكة  واإطارات 
باأجرة  الفروع  وخمتلف 
اأجل  من  واحدة  �صهرية 
الت�صامن، يف خطوة حت�صب 
العام  املدير  اإدارة  اإىل 
�رصف الدين عمارة من اأجل 

م�صاعدة ال�صلطات العليا يف 
مواجهة هذا الوباء واخلروج 
وتاأتي  االأ�رصار،  باأخف  منه 
املالية  امل�صاعدات  هذه 
من طرف ال�رصطة املذكورة 
يف  التربع  مّت  بعدما  اآنفا 
من  مبجموعة  �صابق  وقت 
مت  التي  الطبية  املعدات 
امل�صت�صفيات  اإىل  توجيهها 

من اأجل اال�صتفادة منها.
عي�شة ق.

كوروناملف

عي�شة ق.

من اأجل ال�صعي اإىل امل�صاهمة يف 
اقتناء خمتلف امل�صاعدات الطبية 
وتوجيهها نحو امل�صت�صفيات التي 
مثل  اإىل  احلاجة  اأم�ض  يف  تبقى 
النق�ض  ظل  يف  املبادرات  هذه 
يف االمكانيات و�رصورة تدعيمها 
اإليها  تفتقر  التي  باالحتياجات 

على  العمل  اأجل  من  حاليا، 
"كورفيد  مواجهة فريو�ض كورونا 
هذه  جتاوز  اإىل  وال�صعي   "19
املحنة ال�صعبة التي اأخذت ارواح 
واإ�صابات  املواطنني  من  املئات 
التاأكد  بعد  بالفريو�ض  االآالف 
القيام  اإثر  من احلاالت االيجابية 
التي  التحاليل  عرب  بالت�صخي�ض 

تعر�صوا لها.

املكلف  نحدث  ال�صياق  هذا  ويف 
بخلية االإعالم يف الفاف �صالح باي 
عبود عن اإقدام الفاف على جمع 
�صنتيم  مليار   17 قيمته حوايل  ما 
من خالل التربعات التي �صاركت 
الوالئية  الرابطات  خمتلف  فيها 
االأطراف  وخمتلف  واجلهوية 
امل�صاركة يف احلملة، حيث اأو�صح 
�صهرة  ت�رصيحات  يف  املتحدث 

اأن  العمومي  للتلفزيون  اأم�ض  اول 
الهيئة  بها  قامت  التي  اخلطوة 
بالدنا تخطت  االأوىل يف  الكروية 
جميع التوقعات و�صهدت تربعات 
اإثرها  على  جنحت  منتظرة  غري 
من  مقبول  مايل  مبلغ  جمع  يف 
التخفيف  يف  امل�صاهمة  اجل 
به  متر  الذي  ال�صعب  الو�صع  من 

بالدنا مثل �صائر دول العامل.

اخلطوة  اأن  املتحدث  وا�صتطرد 
التي  االأهداف  من  اكرث  حققت 
كانت م�صطرة لها، واأكدت روابط 
حتدث  التي  والتكافل  الت�صامن 
حتت لوائح االحتاد املحلي للعبة 
تتوا�صل  اأن  وينظر  بالدنا،  يف 
املقبلة  االأيام  خالل  العملية 
قبل  اإغالقها  يتم  �صوف  والتي 
حيث  اجلارين  االأ�صبوع  نهاية 

رئي�ض  يخرج  اأن  املرتقب  من 
من  اإعالمية  بت�رصيحات  الفاف 
املبلغ  قيمة  عن  الك�صف  اأجل 
املايل الذي مت جمعه خالل فرتة 
التربعات، لالإ�صارة قامت الرابطة 
املحرتفة لكرة القدم بتقدمي تربع 
بينما  �صنتيم،  مليار  قيمته  مايل 
فاقت تربعات الرابطات احلهوية 

ما قيمته 4 مليار �صنتيم.

العملية متوا�شلة يف انتظار اإعالن زط�شي عن جمموع القيمة املالية

قيمةسنتيم�مليار17جتمعالفاف
التربعاتملواجهةكورونا

لعبو الدوري الجنليزي لن مت�شهم التخفي�شات يف الأجور

والدتهوفاةيفغوارديواليعزيحمرز
ب�سببكورونا

الدويل  الالعب  اأقدم 
على  حمرز  ريا�ض  اجلزائري 
مدربه يف  اإىل  التعازي  تقدمي 
�صفوف نادي مان�ص�صرت �صيتي 
االجنليزي بيب غوراديوال بعد 
على  لوالدته  االأخري  فقدان 
ب�صبب  اأم�ض  اول  وفاتها  غرث 
ينت�رص  الذي  كورونا  وباء 
ا�صبانيا،  يف  �رصيعة  ب�صورة 
املنتخب  قائد  ن�رص  حيث 
ح�صابه  عرب  ر�صالة  الوطني 
التوا�صل  موقع  على  اخلا�ض 
بقدم  "اأن�صتغرام"  االجتماعي 
ويعرب  التعازي  خاللها  من 
مدربه  جانب  اإىل  وقوفه  عن 
هذه  حلول  بعد  اال�صباين 
الفاجعة احلزينة، وقال حمرز 
يف ر�صالته: "يوم �صعب بالن�صبة 
للفريق، بعدما و�صل م�صامعنا 
والدة  وفاة  يف  ما�صاوي  خرب 

مدربنا، كل التعازي واالحرتام 
عائلته  واأفراد  املدرب  اإىل 
خالل هذه االأيام ال�صعبة التي 

ميرون بها".
تعرف  لن  خمتلف،  �صياق  يف 
العبو  ينالها  التي  االأجور 
املمتاز  االجنليزي  الدوري 
اعلن  بعدما  تخفي�صات 
االحتاد االجنليزي لكرة القدم 
والالعبني  االندية  تو�صل  عن 
احتفاظ  حول  االتفاق  اإىل 
اأجورهم التي  الالعبني بنف�ض 

اأزمة  رغم  تقلي�صا  تعرف  لن 
وباء كورونا الذي يتف�صى عرب 
وبالتايل  العامل،  دول  خمتلف 
فاإن الالعب حمرز على غرار 
االجنليزي  الدوري  العبي 
الدوريات  اأغلب  عك�ض  وعلى 
االأوروبية الكبرية �صوف ينالون 
نق�صان،  دون  كاملة  اجورهم 
م�صوؤويل  يفاو�ض  بينما 
الالعبني  االأخرى  الدوريات 

من اجل تخفي�ض رواتبهم.
عي�شة ق.

ال�شركة املالكة ل�شباب بلوزداد �شبق لها التربع مبعدات طبية للم�شت�شفيات

اإطاراتماداريتربعونباأجرة�سهريةملحاربةكورونا

عقب توقف الن�شاطات الكروية ب�شبب تف�شي وباء كورونا

48غ�سونيفاملو�سمم�سريحت�سمالفيفا
�ساعةباأق�سىتقدير

الالعب  رواتب  تعرف  �صوف 
ا�صماعيل  اجلزائري  الدويل 
ب�صبب  تخفي�صات  نا�رص  بن 
والذي  كورونا  وباء  تف�صي 
كبرية  مالية  اأزمة  يف  ت�صّبب 
جميع  توقف  ب�صبب  لالأندية 
املناف�صة  عن  الدوريات 
وبالتايل غياب الدعم وم�صادر 
من  عادة  تاأتي  التي  االأموال 
املقابالت،  بث  حقوق  خالل 
االإعالنات وقيمة التذاكر، اأين 
اأعلنت الرابطة االيطالية لكرة 
اإىل  االندية  تو�صل  عن  القدم 
العبي  ي�صمل  الذي  االتفاق 
االأوىل  الدرجة  دوري  اأندية 
االيطالية املدربني واملوظفني 

اخلف�ض  اأجل  من  االأندية  يف 
ظل  يف  ال�صهرية  رواتبهم  يف 
دفع  على  الفرق  قدرة  عدم 
ظل  يف  كاملة  املالية  القيمة 
التي متر  ال�صعبة  الفرتة  هذه 
اأكرث  تعترب  والتي  ايطاليا  بها 
الدول ت�رصرا من وباء كورونا 
بني دول القارة العجوز، وتاأتي 
حيث  من  االأول  املركز  يف 
والوفيات،  اال�صابات  عدد 
 19 كوفيد  وباء  اأدى  حيث 
االأن�صطة  جميع  ايقاف  اإىل 
البالد  يف  والكروية  الريا�صية 
منذ التا�صع مار�ض املنق�صي.
فاإن  امل�صدر  نف�ض  وح�صب 
الكالت�صيو  اندية  بني  االتفاق 

اأ�صا�ض  على  مت  والعبيها 
االأجور  ثلث  قيمته  ما  خ�صم 
يف  الواحد  لالعب  ال�صنوية 
وعدم  املو�صم  اإلغاء  حال 
قرر  اإذا  جمددا  ا�صتئنافه 
القدم  لكرة  االيطايل  االحتاد 
مو�صما ابي�ض، بينما �صتكون 
حال  يف  ال�صد�ض  القيمة 
جمددا،  اللعب  ا�صتئناف 
الالعبني  �صيكون  وبالتايل 
امام اال�صتغناء عن ما يقارب 
واأربعة  �صهرين  اأجرة  بني  ما 
توقيع  �صوى  يتبق  ومل  اأ�صهر 
اإدارة  بني  فردية  اتفاقيات 

الفرق والالعبني.
وقالت الرابطة يف بيان عقب 

اجتماع عرب الفيديو اإن اأندية 
الدوري االإيطايل تو�صلت اإىل 
هذا القرار باالإجماع با�صتثناء 
لقب  حامل  جوفنتو�ض  نادي 
اأن  له  �صبق  والذي  الدوري، 
مع  مماثل  اتفاق  اإىل  تو�صل 
العبيه وجهازه الفني، و.وكان 
قبل  الرتتيب  مت�صدر  اليويف 
اأو�صح  قد  املناف�صات  تعليق 
الذي  الرواتب  خف�ض  اأن 
وافق عليه الالعبون واجلهاز 
مليون   90 له  �صيوفر  الفني 
وقف  يوازي  مبلغ  وهو  يورو، 
اأربعة  لفرتة  بالكامل  الرواتب 

اأ�صهر.
عي�شة ق.

الأندية اليطالية تتو�شل اإىل التفاق رفقة لعبيها على خ�شم ما بني الثلث وال�شد�س

خف�ضرواتببننا�سرمعامليالنب�سببوباءكورونا

توا�شل الحتادية اجلزائرية لكرة القدم عملية الهبة والت�شامن التي �شرعت فيها خالل الأيام ال�شابقة 
من اأجل امل�شاعدة يف حماربة كورونا من خالل و�شع رقم احل�شاب البنكي اخلا�س بالفاف لتتم عملية �شب 

الأموال فيه، وهو الأمر الذي يحب لهيئة الرئي�س خري الدين زط�شي التي قامت بحملة التربعات من خالل 
التوجه بالنداء اإىل خمتلف الرابطات اجلهوية من اأجل امل�شاركة يف عملية التربع والعمل على جمع الأموال 

التي يتّم حتويلها اإىل ال�شلطات 

مبارزة

العبواخل�سريتربعونباملنححلدمنوباءكورونا
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يف اأقل من عقد من الزمان، �شاعد املبلغون عن املخالفات اأمثال اإدوارد �شنودن من وكالة الأمن القومي وكري�شتوفر ويلي من �شركة »كامربيدج 
اأناليتيكا« يف حتفيز تغيري �شامل ل�شلوك النا�س فيما يتعّلق باخل�شو�شية و�شبكات البيانات العاملية. ولعّلنا نواجه يف هذا الوقت الع�شيب اأزمة اأخرى 

يف تاريخ اخل�شو�شية الرقمية، حيث اأن �شبل املراقبة ال�شاملة من �شاأنها اأن تنقذ الأرواح يف جميع اأنحاء العامل، مما ي�شمح لل�شلطات بتتبع واحلد من 
انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد ب�شرعة ودقة مل تكن متوفرة خالل الأوبئة ال�شابقة.

خرباء اخل�شو�شية

ميكن تتبع م�شتخدمي الإنرتنت مب�شوؤولية ملراقبة انت�شار كورونا

كتب بوا�شطة �شام بيدل
ترجمة وحترير نون بو�شت

قد  ا�ستثنائية  حلظة  مبثابة  اإنها 
خارقة  مراقبة  اأ�ساليب  ت�ستدعي 
اخل�سو�سية  دعاة  لكن  للعادة، 
باأن  اإنرت�سيبت«  »ذا  ملوقع  �رّصحوا 
اأزمة ال�سحة العامة امل�ستمرة لدينا 
ال تعني بال�رصورة خلق اأزمة حريات 

مدنية يف املقابل.
فريو�س  تتبع  اإجراءات  تزال  ال 
جميع  يف  بالفعل  جارية  فريو�س 
ال�سلطات  ت�ستخدم  العامل.  اأنحاء 
وتايوان  اجلنوبية  كوريا  من  كل  يف 
الهاتف  موقع  بيانات  واإ�رصائيل، 
الذكي لفر�س تدابري احلجر ال�سحي 
مو�سكو  �رصطة  اأن  ويُذكر  الفردية. 
من   200 بالفعل  �سبطت  اإنها  قالت 
حيث  ال�سحي،  احلجر  خمالفي 
كامريات  مب�ساعدة  عليهم  ُقب�س 
الوجه.  على  التعرف  مبيزة  مزودة 
مقاول  »باالنتري«،  �رصكة  وت�ساعد 

وكالة االأمن القومي ومتتّبع مرتكبي 
ال�سحة  اخلدمات  هيئة  اجلرائم، 
تف�سي  تتبع  يف  الربيطانية  الوطنية 

العدوى. 
الذكية،  هواتف  تطبيقات  نُ�رصت 
اأجهزة اال�ست�سعار  ت�ستفيد من  التي 
لفر�س  الدقة  عالية  املدجمة 
التباعد االجتماعي اأو ر�سم خريطة 
�سنغافورة  يف  امل�سابني،  لتحركات 
باحثو  يقوم  حيث  وكينيا،  وبولندا 
للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�س  معهد 
ولكن  م�سابه،  تطبيق  بتقدمي  حالًيا 
املك�سيك،  ويف  »خ�سو�سية«.  اأكرث 
ال�سلطات  اإىل  »اأوبر«  �رصكة  اأر�سلت 
لتتبع م�سار  �سائق  بيانات  احلكومية 
وحظرت  امل�سابني،  ال�سياح  اأحد 
ا 240 حريفا قاموا برحالت مع  اأي�سً

ال�سائق نف�سه.
كوفيد-19  جائحة  تفاقم  مع   
املنطقي  من  القتلى،  عدد  وارتفاع 
تخ�سي�س  اإعادة  فكرة  جتعل  اأن 
يف  والنجاح  هذه  احلرب  تقنيات 
حماية االإن�سان، املراقبة اجلماعية 

اأكرث ا�ست�ساغة لل�سعب اخلائف
وفقا لتقارير اإخبارية، ي�سعى م�سوؤولو 
ال�سحة العامة يف الواليات املتحدة، 
االمتثال  تقييم  يف  ياأملون  الذين 
ال�سحي  احلجر  الأوامر  الوا�سع 
ور�سد احل�سود التي ت�ّسكل تهديدا، 
املواقع  بيانات  على  للح�سول 
امل�سادر  من  باجلملة  ال�سخ�سية 
ذوات  االإنرتنت  عرب  االإعالنية 
ناق�سوا  وقد  ال�سارمة،  غري  اللوائح 
اإجراءات احل�سول عليها من غوغل. 
�رصكة  اأن�ساأت  ذلك،  على  عالوة 
»هيلث كين�سا«، التي �سنعت موازين 
اإلكرتونًيا  موقًعا  »الذكية«،  احلرارة 
ا لت�سهيل الو�سول اإىل جتمعات  خا�سً
احلمى اجلغرافية والبيانات االأخرى 
التي وقع حتميلها من مئات االآالف 
اأجهزتها  ت�ستخدم  التي  املنازل  من 
ذلك  و�ساهم  بالتطبيق.  املت�سلة 
لبع�س  »كين�سا«  �رصكة  اكت�ساب  يف 
يف  الظهور  ذلك  يف  مبا  ال�سهرة، 
مقال يف �سحيفة »نيويورك تاميز«، 
العامة  ال�سحة  خرباء  فيه  اأ�ساد 

بالقدرة التنبوؤية لبيانات م�ستخدمي 
التطبيق.

هذه  املراقبة  اأ�ساليب  توّفرت 
بف�سل ظهور حو�سبة الهاتف الذكي 
ومنظومة  ال�سحابية،  واحلو�سبة 
تتبع بيئية �ساملة من حولهم. وعلى 
ذلك،  نحو  اأو  املا�سي  العقد  مدى 
عملت اجلهات املعار�سة يف �سناعة 
بال  اال�ستخبارات  وجمتمع  االإعالن 
كلل على م�سارات موازية ال�ستكمال 
البيانات  مل�سارات  ا�ستغاللهم 

ميكن  ال  التي  ال�سا�سعة  ال�سخ�سية 
مب�ساعدة  ُجّمعت  والتي  ت�سورها 
املحمول  الهاتف  تطبيقات 
معرفة  على  القدرة  اإن  املختلفة. 
تقدر  ال  ب�سلوكك  والتنبوؤ  موقعك 
ال�سيليكون  وادي  من  لكل  بثمن 
الهدف  كان  �سواء  والبنتاغون، 
باإعالن  ا�ستهدافك  هو  النهائي 
�ساروخ  اأو  باركر«  »واربي  �رصكة 

هيلفاير.
ومع تفاقم جائحة كوفيد-19 وارتفاع 

عدد القتلى، من املنطقي اأن جتعل 
تقنيات  تخ�سي�س  اإعادة  فكرة 
حماية  يف  والنجاح  هذه  احلرب 
اأكرث  اجلماعية  املراقبة  االإن�سان، 
خا�سة  اخلائف،  لل�سعب  ا�ست�ساغة 
الهواتف  انت�سار  من  املت�رصر  ذاك 

الذكية وتطبيقات نقل البيانات. 
�سارخة  م�سكلة  هناك  الواقع،  يف 
تتمثل يف حقيقة اأننا �سمعنا كل هذا 
من قبل. فبعد هجمات 11 �سبتمرب، 
ت�ساعف  اإن  لالأمريكيني  قيل 
البيانات  وتبادل  املراقبة  اإجراءات 
الهجمات  بوقف  للدولة  �ست�سمح 
دفع  مما  حتدث،  اأن  قبل  االإرهابية 
�سالحيات  منح  اإىل  الكوجنر�س 
ف�سلت  قد  كانت  مراقبة  ل�سلطات 
اإن  �سيء.  باأي  التنبوؤ  يف  �سابقا 
هذه  التج�س�س  عملية  ا�ستمرار 
عقدين  من  يقرب  فيما  وتو�سيعها 
االنتهاكات  جانب  اإىل  الزمن،  من 
تذكرنا  وغريه،  �سنودن  ك�سفها  التي 
باأن قوى الطوارئ قادرة على جتاوز 

حاالت الطوارئ اخلا�سة بها.

ملف كورونا 

ANEP N°:  0025الو�شط:2020/04/08

اإ�شهار

اجلزء01
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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تقرير: اإعالم الأ�سرى

�أنه  �لأ�رسى  �إعالم  مكتب  �أكد 
"كورونا" ب�شكل  �نت�شار وباء  رغم 
�إل  �رسيعة،  وب�شورة  عاملي، 
�شيا�شة  يو��شل  �لحتالل  �أن 
دون  يومي،  ب�شكل  �لعتقالت 
�لوباء  تف�شي  باحتمالية  �لكرت�ث 
نتيجة  �ملعتقلني  �شفوف  يف 
وخالل  باجلنود  �لحتكاك 
�لتحقيق. وبني �إعالم �لأ�رسى باأن 
�ملا�شي  �ل�شهر  و��شل  �لحتالل 
بحق  �لعتقالت  حمالت 
�ملو�طنني من مدينة �خلليل، و�لتي 
تعترب من �أكرث �ملدن �لفل�شطينية 
حيث  لالعتقالت،  تتعر�ض  �لتي 
خالل  �عتقال  حالة   )42( ر�شد 
�ل�شهر �ملا�شي من مدينة �خلليل 
�إعالم  و�أو�شح  �أطفال.   )7( بينهم 
�لأ�رسى باأن قو�ت �لحتالل تقوم 
يومياً باقتحام كافة بلد�ت وقرى 
حمالت  وجترى  �خلليل  و�أنحاء 
للمنازل  و�قتحام  وتفتي�ض  دهم 
و�عتقال  منها،  �لكثري  وحتطيم 
كافة  من  �ملو�طنني  من  عدد 
و�أطفال  ن�شاء  بينهم  �رس�ئحهم 
�أ�رسى  �ىل  �إ�شافة  ومر�شى، 

حمررين .

اعتقال املحررين

�أن  �ىل  �لأ�رسى  �إعالم  و�أ�شار 
خالل  نفذت  �لحتالل  قو�ت 
طالت  �عتقالت  حملة  مار�ض 
�لعديد من حمرري �خلليل �لذين 
�م�شو� �شنو�ت طويلة يف �شجون 
�ملحرر  و�أبرزهم  �لحتالل 
�لذي  عطو�ن"  كامل  "رومل 
ق�شائه  بعد  �أ�شابيع  قبل  حترر 
�لحتالل،  �شجون  يف  عاًما   18
و�ملحرر" �شاهر عزيز حالحلة" 
�لذي �أم�شى 17 عاًما متو��شاًل 
يف �شجون �لحتالل، و�ملحررين 
�حلروب"  �أحمد  "�إ�شماعيل 
�حلروب".كذلك  عودة  و"يون�ض 
عزيز  ثائر  �ملحرر"  ��شتدعى 
�أحد  وهو  للمقابلة  حالحلة" 
�لأمعاء �خلاوية،  �أبطال معارك 
 13 قر�بة  �أم�شى  حمرر  وهو 
متفرقة  �عتقالت  يف  عاًما 
خار��ض  منطقة  من  وجميعهم 
�خلليل،  مدينة  غرب  �شمال 
�رس�حهم  �لحتالل  �أطلق  وقد 
بعد �لتحقيق معهم ل�شاعات يف 

مركز توقيف عت�شيون .

اعتقال الأطفال

وبني �إعالم �لأ�رسى باأن �شلطات 
�لحتالل و��شلت �عتقال �لن�شاء 
بحجج  �خلليل  يف  �لقا�رسين  و 
حالت  و�شلت  حيث  خمتلفة، 
خالل  �لقا�رسين  بني  �لعتقال 
حالت   )7( �ىل  �ملا�شي  �ل�شهر 
"م�شعب  �لطفل  كان  �أ�شغرهم 
عاما(،   14( �شو�هني"  مو�شى 
�خلليل  جنوب  يطا  �رسق  من 
منطقة  يف  �لأغنام  رعيه  �أثناء 
"خالل �لعدرة" غرب م�شتوطنة 
�أر��شي  على  �ملقامة  "ماعون" 
ر�شد  يتم  مل  فيما  �ملو�طنني، 
من  لن�شاء  �عتقال  حالة  �أي 
�ل�شهور  خالف  على  �خلليل 

�ملا�شية . 

قرارات اإدارية
�لحتالل  حماكم  وو��شلت 
�ملا�شي  مار�ض  �شهر  خالل 
بحق  �لإد�رية  �لقر�ر�ت  �إ�شد�ر 
�أ�رسى �خلليل حيث ر�شد مكتب 
حماكم  �إ�شد�ر  �لأ�رسى  �إعالم 
قر�ر�   )12( �ل�شورية  �لحتالل 
من  �أ�رسى  بحق  جديد�  �إد�ريا 
جدد  �أ�شري   )5( بينهم  �خلليل، 
خمتلفة،  لفرت�ت  �لإد�ري  لهم 
�أ�شدرت  �آخرين   )7( بينما 

للمرة  �إد�رية  قر�ر�ت  بحقهم 
�لأ�رسى  من  وغالبيتهم  �لأوىل، 
�لذين  و�ل�شبان  �ملحررين 
�ل�شهر.  نف�ض  خالل  �عتقلو� 
ومن بني �لأ�رسى �لذين �شدرت 
�لأ�شري  �إد�رية  قر�ر�ت  بحقهم 
يو�شف  "بهاء  �لنا�شط  �ملحرر 
بلده  من  عاًما(   32( عرعر" 
�خلليل،  غرب  �شمال  �شوريف 
على  �لثانية  للمرة  له  وجدد 
�لتو�يل ملدة 6 �أ�شهر، وهو �أ�شري 
�شنو�ت   4 �أم�شى  كان  �شابق 
فيما   . �لحتالل  �شجون  يف 
"يو�شف  �لأ�شري  تر�جعت �شحة 
عاما،   48 �شكايف"  �لرحيم  عبد 
و�ملحكوم  �خلليل،  �أ�رسى  من 
 ، مر�ت  �أربع  �ملوؤبد  بال�شجن 
 ،2004 �لعام  منذ  معتقل  وهو 
حيث يعاين من �شعف يف ع�شلة 
بالفقر�ت  �أوجاع  ومن  �لقلب 
و�أ�شفل �لظهر، و�آلم يف �لأرجل 
وكذلك  �لدم،  يف  وح�شا�شية 
و�لأ�شنان،  �ل�شدر  يف  �آلم  من 
�إد�رة �شجون �لحتالل  ومتاطل 
�لطبية  �لعالجات  تقدمي  يف 
عمل  عدم  وتتعمد  له،  �لالزمة 
�ملخططات �لقلبية �لالزمة له، 

ول تقدم له �شوى �مل�شكنات.

بقلم: عي�سى قراقع

لحقوه  �لذي  �لعجوز  �جلرن�ل 
�لعتقال،  وبعد  �لعتقال  قبل 
طردوه من زنز�نة �إىل �أخرى، ومن 
يطردهم  فكان  �آخر،  �إىل  �شجن 
�لأ�شئلة  وكرثة  باحل�شور  د�ئما 
�أ�رس�ر  ميلك  كان  �ملوجعة، 
قائال:  �جلالدين  ويتحدى  �لنجوم 
 ، طبيعتها،  �إىل  �حلياة  �شتاأخذنا 
�لزيتونة  هناك ظال حتت  لنا  لأن 
�جلديد  �ليوم  و�شيبزغ   ، �لقدمية 
�آثار  هناك  لأن  طريقتنا  على 
لأقد�منا ل ز�لت و��شحة. مي�رسة 
�أبو حمدية �لناطق با�شم �ل�شهد�ء 
�لذين �شقطو� وبا�شم �لذين �شوف 
عندما  ومر�شا  قهر�  ي�شقطون 

�أج�شادهم  يف  �لأمر��ض  تدور 
�ل�شجانون  ويغلق  �شنة،  ور�ء  �شنة 
يبقى  ول  �لقلب،  نو�فذ  �أمامهم 
حول  حتلق  �ملوت  رق�شات  �شوى 
�ل�شاهد  هو   . �ل�شاردة  �أرو�حهم 
�لغياهب  تلك  يف  يجري  ما  على 
باأدوية  خمدرة  �أج�شاد  �ملعتمة، 
وم�شلولني  معاقني  �مل�شكنات، 
و�ختنقو�  �أطر�فهم  ت�شاقطت 
و�شيته  يكتب  كل  بالأوجاع، 
ج�شده  يف  ويختبئ  �لفجر،  قبل 
هو  �لغياب.  يف  وينت�رس  �ملحطم 
�ل�شهد�ء  �شقط  كيف  ر�أى  �لذي 
وزهري  عي�شى  وزكريا  هدو�ن  �أبو 
و�أ�رسف  جرد�ت  لبادة،وعرفات 
كان  �لوقت  ود�ع،  بال  ذريع،  �أبو 
�شيفا، و�جل�شد يغلي ويربد، حمى 

و�رس�خ وعدم. �أج�شاد معلقة على 
معلقة  مقفر،�أرو�ح  درب  �لأمل، 
�ملاء  من  كاأ�شا  تنتظر  �أجر��شا 
يف  ت�شمع  ول  وتنك�رس،  ترويها 
�لليل �إل �شوت �حلديد يقطع ظل 

�ملر�شى ، ينحرهم ول ينام.
�لقادم  �أيها   : حمدية  �أبو  مي�رسة 
جتد  ل  ور�ءك  �نظر  تابوت،  يف 
ينت�رس  عاملا  ول  متحدة  �أمما 
ولكنك  �لإن�شان،  حقوق  لثقافة 
ينه�ض  لتجد �شعبك  �أمامك  تنظر 
ليتوجك  �لبي�شاء،  �أبديتك  من 
مل  كاأنك  �ل�شماء،  يف  قمر� 
خليل  يف  مو�عيدك  عن  تتاأخر 
حمدية  �أبو  مي�رسة  �لرحمن. 
�شليبك،  عن  نزلت  عدت،  �أنت 
عادو�  وهم  ي�شلبوك،  مل  لأنهم 

بقاياك  عن  يبحثون  �ل�شجن  �إىل 
ملغومة  خرب�شات  و  ر�شائل  من 
يعودون  ف�شهد�وؤنا  بالأمنيات، 
�أحياء�، و�لقتلة يعودون �أمو�تا يف 
باأ�شباحنا  يختنقون  �أحياء،  �شكل 

�أبو  مي�رسة  �لطو�ل.  و�أعمارنا 
من  جنوت  عدت،  �أنت  حمدية 
قاومت  �حتاليل،  �رسطان  �ألف 
كل  و�أنزلت  �ل�شجون،  يف  �لوباء 
�لتي  �لدولة  �أقنعة   : �لأقنعة 

بحق  �لبطيئة  �جلرمية  متار�ض 
ذبحت  �لتي  �لدولة  �لأ�رسى، 
�ل�شالم يف ج�شدك، �أقنعة �لدولة 
تطارد  �شجون  دولة  �شارت  �لتي 
كل  يف  �لإن�شانية  و�لقيم  �حلرية 
�لقر��شنة  دولة  مكان،�أقنعة  
يف   ، �لد�خل  من  �كت�شفتها  �لتي 
وعلى  �لبو�شطة  ويف  �لزنز�نة 
�رسير �مل�شفى ويف حقول �لقمح. 
�أنا من ولدتني �خليل   : قلت لهم 
لغة  �بن  و�أنا  �جلليل،  �أعايل  يف 
�بن  �أنا  �خلليل،  ودو�يل  �لأر�ض 
كوفية وبحر وقد�ض وماء وجامع 
�أمي  زرعتني  من  �أنا  وكني�شة، 
يف  وغد�  هنا  �أنا،  لأكون  برفق 
وعودة  و�ل�شالة  و�لن�رس  �ل�شوء 

�لالجئني و�ملعذبني.
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مل تاأت �ساعته بعد، غاب وعاد، اختار اأول الربيع لنبوءته القادمة،. وتعطر بزيت اللوز وتكلل بتاج املالئكة ... اأنه مي�سرة اأبو حمدية الذي فاجاأنا 
مبوته ال�سعب ، فاجاأ الإ�سرائيليون بقدرته على جتاوز حدود املوت، الآن حممول على اأكتاف حكايتنا القدمية اجلديدة، م�سرت�سال يف ن�سيده 

تاركا وراءه خم�سة اآلف اأ�سري واألف حبة دواء و�سرير فارغ اإل من رطوبة ج�سده ودمه،مل يعط ال�سجانني وقتا ليفكوا قيده، اأو يكتبوا تقريرا 
اأو ي�ستدعوا طبيبا ، اأو يجتمعوا ليتخذوا قرارا حول حرية املوت عندما ي�سحك للحياة، مي�سرة اأبو حمدية اجلرنال العجوز املتاأبد يف الثورة، 

واملوؤبد يف العطاء، الرجل الذي حول ال�سجن اإىل معبد ، والفراغ اإىل مدر�سة، املعلم للتاريخ واجلغرافيا ودرو�س احل�ساب واألوان الف�سول الأربعة، 
امل�ستع�سي على الأمل منت�سيا بروحه ال�ساعدة.

نف�س ال�سهيد الأ�سري مي�سرة اأبو حمدية املعطر بزهر اللوز

42 حالة اعتقال من اخلليل خالل مار�س
�شجن  �إد�رة  �إن  �لأ�شري،  نادي  قال 
�لت�شعة  �لأ�رسى  نقلت  "عوفر" 
ممن  وهم  حجرهم  مت  �لذين 
بفريو�ض  �مُل�شاب  �ملحرر  خالطو� 
دون  �رس�شور  �لدين  نور  )كورونا( 
نادي  وبني  منهم.  عينات  �أخذ 
�إد�رة �ل�شجن نقلتهم �إىل  �أن  �لأ�شري 
للمعلومات  وفقاً  "�شهرونيم"  �شجن 
وهو  �للحظة،  حتى  �ملتوفرة 
لحتجاز  �لحتالل  خ�ش�شه  �شجن 
و�لأ�رسى  �لأفارقة،  �ملهاجرين 
�جلعربي  ويزن  �جلعربي  هم: ركان 
وكالهما من �خلليل، وهز�ع �لعمور 
من نابل�ض، وذياب بر��ض من خميم 
�لأمعري، وعماد �ل�شيخ من ر�م �هلل، 
وق�شي در�غمة من نابل�ض، وحممد 
ملحم من جنني، و�شامح �لعمور من 
�أريحا.  من  دو��ض  وخليل  �لعيزرية، 
�إد�رة  �أن  �لأ�شري  نادي  و�أ�شاف 
�أ�شريين  حجرت  �شجن "عوفر" 
�لأ�شبال،  �لأ�رسى  من  وهم  �آخرين 
�رس�شور  باملحرر  �لتقو�  ممن 
�ملحكمة،  �إىل  خروجهما  �أثناء 
وهما: ح�شن حماد من بلدة �شلو�د، 
بلدة  من  �لربغوثي  �لرحمن  وعبد 
�أنه  على  م�شعل، موؤكد�ً  �أبو  دير 
�ملذكورين  �لأ�رسى  عائالت  �أبلغ 

بنقلهم، وباملعلومات �ملتوفرة لديه 
�لأ�شري  نادي  و�عترب  �للحظة.  حتى 
خطري  �إجر�ء  نقلهم  عملية  �أن 
�لتنكر  �ل�شجون  �إد�رة  حتاول  فيه 
لالأ�رسى،  قطعته  �لذي  لتعهدها 
ب�شاأن �أخذ  عينات لالأ�رسى �لت�شعة 
�مل�شاب  �ملحرر  خالطو�  �لذين 
دعوته  جمدد�ً  )كورونا(،  بفريو�ض 
ملنظمة �ل�شحة �لعاملية، و�ل�شليب 
�شوؤونهم،  مبتابعة  �لدويل  �لأحمر 
مع  خا�شة  �شالمتهم،  من  و�لتاأكد 
توفري  يف  �ل�شجون  �إد�رة  مماطلة 
لالأ�رسى،  �لوقائية  �لإجر�ء�ت 
وو�شعهم يف عزل �إ�شايف بعد وقفها 
وقال  زيار�ت عائالتهم وحماميهم. 
�لتدخل  �لأو�ن  �آن  �لأ�شري،  نادي 
�لدولية  �لأطر�ف  جميع  قبل  من 
�لقانونية،  م�شوؤولياتها  وحتمل 
�شجون  يف  �لأ�رسى  حماية  يف 
حكومة  على  و�ل�شغط  �لحتالل، 
�لأ�رسى  عن  بالإفر�ج  �لحتالل 
خا�شة �ملر�شى وكبار �ل�شن و�لن�شاء 
�لالزمة  �لتد�بري  وتوفري  و�لأطفال، 
�شفوف  بني  �لوباء  �نت�شار  ملنع 
�لأ�رسى، و�رسورة وجود جلنة دولية 
حمايدة تعاين �لأ�رسى وتتطلع على 

�أو�شاعهم �ل�شحية.

نادي الأ�سري
اإدارة �سجن "عوفر" تنقل اأ�سرى مت 
حجرهم اإىل �سجن "�سهرونيم" 

.    حجر اأ�سريين من الأ�سبال
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الدكتور راأفت حمدونة

�سلطات الحتالل الإ�سرائيلي تكاد الوحيدة فى 
العامل من تتحفظ على الأ�سرى

 اأكد الباحث املخت�ص بق�شايا الأ�شرى ومدير مركز الأ�شرى للدرا�شات الدكتور راأفت حمدونة اأن 
�شلطات الحتالل الإ�شرائيلي تكاد الوحيدة يف العامل من تتحفظ على الأ�شرى يف �شجونها رغم 

الدعوات املتكررة من املنظمات احلقوقية العاملية لالإفراج عن الأ�شرى الفل�شطينيني من ال�شجون 
يف ظل املخاوف الكبرية من تف�شي فريو�ص كورونا يف اأماكن الحتجاز ب�شبب الكتظاظ وفقر 

الإمكانيات ال�شحية على م�شتوى العامل .

وقال د. حمدونة اأن غالبية دول العامل 
اأطلقت �رساح الأ�رسى يف �سجونها ، 
فقد قرر مكتب ال�سجون الحتادي 
 ، الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 
وهيئات م�سالح ال�سجون املخت�سة 
يف اأوروبا ، ، ووزراء العدل وروؤ�ساء 
العامل  احلكومات فى ع�رسات دول 
ويف كل القارات والأنظمة ال�سيا�سية 
ومواقعها  واأ�سكالها  اأنواعها  على 
ال�سجناء  عن  بالإفراج  اجلغرافية 
الدولية  العفو  منظمة  من  باإيعاز 
حفاظاً  احلقوقية  واملنظمات 
 ، العدوى  انت�سار  من  الأ�رسى  على 
ب�سبب اخلطر ، و�سكوى العاملني يف 
الوقاية  ال�سجون من فقدان و�سائل 
ال�سحية  الطوارئ  حالة  ظل  يف   ،
والأنظمة  احلكومات  تخّول  التي 
لتخاذ التدابري التي تراها منا�سبة 
واملخاطر  الوباء  حماربة  اأجل  من 
النظافة  نق�ص  ب�سبب  ال�ستثنائية 
يف الزنازين ويف املمرات املكتظة 

املخالطني  ال�سجانني  وعدوى 
د.  . وبني  املجتمع  يف  للم�سابني 
التى  ال�سحية  املبادئ  حمدونة 
وفق  الحتالل  �سلطات  تتجاوزها 
نق�ص  فريو�ص   " كتاب  تو�سية 
 " ال�سجون  يف  الب�رسي  املناعة 
لل�سليب  الدولية  اللجنة  بتو�سية 
وم�رسوع  روؤية  وفق  الأحمر 
بعدم  العاملية  ال�سحة  ملنظمة 
الحتفاظ  بالفرد عند وجود اآثار 
منحتها  التى   ، �سارة على �سحته 

الدولية،  والعهود  املعاهدات  له 
وحمايته  ال�سحية،  الرعاية  كحق 
واخلطرية  املعدية  الأمرا�ص  من 
املناعة  نق�ص  اأو فريو�ص  كالدرن 
احل�سول  يف  واحلق   ، الب�رسي 
لل�سحة  م�ستوى ممكن  اأعلى  على 
والرعاية لل�سجناء، وعدم التمييز، 
د.  وال�رسية. واأكد  واخل�سو�سية، 
الحتالل  �سلطات  اأن  حمدونة 
املبادئ  تلك  على  حتافظ  ل 
اأو�ست  اأنها  اإذ   ، وتتجاوزها 

اجلنائيني  ال�سجناء  عن  بالإفراج 
وخا�سة اليهود ومل تفرج عن اأ�سري 
فل�سطينى واحد حتى معتقل حتت 
م�سمى العتقال الإدارى بال لئحة 
بلغ  اأو لكبري   ، اتهام ومبلف �رسى 
الثمانني من العمر ، اأو حتى بحق 
رغم  ال�رسطان  مبر�ص  مري�ص 
نقل  من  حقيقية  خماطر  وجود 
ال�سجانني املخالطني  العدوى من 
خارج  من  لهم  امل�ساب  للمجتمع 
حمدونة   د.  . وطالب   ال�سجون 
املوؤ�س�سات  الدولية بال�سغط على 
عن  بالإفراج  الحتالل  �سلطات 
الفل�سطينيني  واملعتقلني  الأ�رسى 
يف ال�سجون الإ�رسائيلية حت�سباَ من 
العدوى ب�سبب انت�سار الفريو�ص يف 
من  املئات  ولوجود   ، اإ�رسائيل 
الأ�رسى املر�سى باأمرا�ص مزمنة 
وع�رسات من كبار ال�سن ، وطالب 
وال�سحية  الوقائية  الآليات  بتوفري 
وتعزيز اخلدمات العامة وال�سحية 
من  للحد  وقائية  تدابري  واتخاذ   ،

انت�سار العدوى. 

بقلم: الأ�شري املحرر والأديب – 
وليد الهودىل

املا�سي  القرن  ت�سعينات  يف  اأذكر 
حينما كنا يف �سجن جنيد وكان ياأتينا 
معتقل منقول من النقب، نطلب منه 
و�سع اأ�سيائه و�سط الغرفة ثم نفّت�سها 
تفتي�سا دقيقا بحثا عن ح�رسة البّق، 
وكتبه،  ومالب�سه  دفاتره  منّح�ص 
فت�رسيب البق من املعتقالت حينها 
م�سيبة  املركزي  ال�سجن  غرف  اىل 
تنت�رس  كانت  م�سيبة،  بعدها  ما 
اخل�سب  "اأبرا�ص"  بني  اخليم  يف 
ويف�سلون  ال�رسى  م�ساجع  فتق�ّص 
للفئران  عر�سة  اخليمة  خارج  النوم 
والأفاعي  والعقارب  ال�سحراوية 
هروبا من هذه احل�رسة اللئيمة، كانت 
التخدير فتنهب من دم  تقوم بعملية 
النائم حيث �ساءت دون �سعوره حتى 
مواقعها  اىل  وان�سحبت  فرغت  اإذا 
اخلفّية وذهب اأثر التخدير ا�ستيقظ 
الأ�سري على لدغاتها واكت�سف الآثار 
املعتقلني  اأحد  اأن  واأذكر  املوؤملة، 
اأكتب  اأن  النقب طلب مني  يف �سجن 
عن البق يف ال�سجون فقلت اأن هناك 
احل�رسة  هذه  من  بكثري  اأهم  اأمورا 
النقب  يف  �رست  وعندما  ال�سغرية 
وذقت من ويالتها اأدركت كم اأن هذه 
البقة مريعة ومقرفة وموؤملة وخبيثة، 
اإدارة  وكان ممثلوا املعتقل يطالبون 
يق�سي  الذي  املبيد  ر�ّص  ال�سجن 
على هذا الوباء ول حياة ملن بتنادي، 
كانوا يتلّذذون على عذابات ال�رسى 
مثل  كثرية  اأمور  يف  حالهم  هو  كما 
والتهوية  والتغذية  الطبي  الإهمال 
وما  والبو�سطة  والقمع  والتفتي�ص 
واملحاكم  الأهل  بزيارات  يفعله 
وكل  والعزل  الإداري  والعتقال 

التي  الزبانية  لهذه  العذاب  �سنوف 
ومن   . تتنف�ص  كما  �ساديتها  متار�ص 
اإح�سار  على  قدرتهم  على  الأمثلة 
هذه  من  للخال�ص  املنا�سب  املبيد 
احل�رسة اأنه كان )على �سبيل املثال( 
يف �سجن ع�سقالن تنت�رس ال�رسا�سري 
بطريقة  تنت�رس  وملا  اأنواعها،  بكل 
ال�سجانون  منها  ويتقزز  مريعة 
جتد  �سيئا  ترفع  عندما  بحيث 
جتدهم  ال�رسا�سري،  ع�رسات  حتته 
بعدها  جتد  فال  مبيدا  يح�رسون 
هم  اإذا  طويلة.  لفرتة  �رس�سور  اأي 
اأن يق�سوا على البّق ولكنهم  قادرون 
ل يريدون. ودار بيننا نقا�سات طويلة 
لنكت�سف يف نهاية املطاف اأن هناك 
والبّقة،  ال�سجان  بني  كبريا  ت�سابها 
العذاب  قبلهما  من  ياأتي  الثنان 
القميئة  واملالحقة  وال�سمئزاز 
راحة  على  لالنق�سا�ص  الذميمة 
اللدغ  يف  م�سرتكان  املعتقل،  هذا 
دماء  م�ص  وحماولة  الأمل  واإحداث 
وزهرة �سباب هذا الأ�سري، فكيف اإذا 
باخلال�ص من هذه  ال�سجان  �سيفكر 
احل�رسة التي تكّمل دوره اأو اأنها تقوم 
ال  البّق  زمن  ينته  الدور؟؟ مل  بذات 
واأتى زمن فريو�ص الكورونا فهل هذا 
ال�سّجان معنّي بتجنيب ال�رسى وباء 
الكورونا ، فاإذا ق�سنا الأمر بت�رسفه 
باأنه  ن�سل  ما  ف�رسعان  البّق  اجتاه 
معنّي جدا باإغراق ال�سجون يف هذا 
املهولة  بالنتائج  فرق  ثّمة  الوباء، 
هذا  تف�ّسى  اهلل"  �سمح  "ل  لو  فيما 
الفريو�ص يف ال�سجون، هل �سيحتمل 
التي  النتائج  هذه  عن  امل�سئولية 
اأبعد ما  �ستكون عواقبها وخيمة اىل 
ي�سله خيال هذا ال�سجان ومن يقف 
غاية  يف  ميينية  حكومة  من  وراءه 

العن�رسية والتطّرف. 

ال�سجون ال�سهيونية من 
البّق اىل الكورونا ؟!

ق.د

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  رئي�ص  اأّكد 
اأبوبكر  قدري  اللواء  واملحررين 
ال�رسائيلي  الحتالل  �سلطات  اأن 
طفل   200 قرابة  احتجاز  توا�سل 
معتقالت  على  موزعني  وقا�رس 
التي  والدامون  وجمدو  عوفر 
تفتقر للحد الأدنى من املقومات 
لأ�ساليب  ويتعر�سون  الإن�سانية، 
بالكرامة  حاّطة  ومعاملة  تعذيب 
حلقوق  الدولية  للمعايري  ومنافية 
يف  اأبوبكر  اللواء  وقال  الإن�سان. 
بيان �سحفي اليوم ال�سبت، ع�سية 
الذي  الفل�سطيني  الطفل  يوم 
ني�سان/ من  باخلام�ص  ي�سادف 
اأبريل اجلاري، اأن النتهاكات التي 
�سجون  يف  الأطفال  لها  يتعر�ص 
حت�سل  مل  الإ�رسائيلي  الحتالل 
يف تاريخ احلقوق والأمم املتحدة، 

جبني  يف  عار  و�سمة  ي�سكل  مما 
واملنظمات  املنظمة  هذه 
عجزت  التي  الدولية،  احلقوقية 
حلماية  الأدنى  احلد  تاأمني  عن 
اللواء  واأ�سار  الأطفال.  هوؤلء 
الحتالل  قوات  اأن  اإىل  اأبوبكر 
العام  منذ  اعتقلت  الإ�رسائيلي 
2000 ما ل يقل عن 17000 قا�رس 
ما  اأعمارهم  ترتاوح  فل�سطيني، 
و�ُسّجلت  عاماً،   )18-12( بني 
العتقال  حالت  من  العديد 
تتجاوز  مل  لأطفال  والحتجاز 
اأعمارهم الع�رس �سنوات. واأن نحو 
ثالثة اأرباعهم تعر�سوا ل�سكل من 
فيما  اجل�سدي،  التعذيب  اأ�سكال 
للتعذيب  املعتقلني  جميع  تعّر�ص 
العتقال  مراحل  خالل  النف�سي 
اآخر  بح�سب  وذلك  املختلفة، 

املوثقة  وال�سهادات  الإح�ساءات 
واأو�سح  الأطفال.  للمعتقلني 
اعتقال  ن�سبة  اأن  اأبوبكر،  اللواء 
القا�رسين املقد�سيني هي الأعلى، 
حيث يعتقل الع�رسات منهم يومياً 
غري  ب�سكل  احتجازهم  ويتم 
قانوين، اإ�سافة اإىل فر�ص �سيا�سة 
احلب�ص املنزيل بحقهم، والإبعاد 
الغرامات  وفر�ص  القد�ص،  عن 
اللواء  واعترب  الباهظة.  املالية 
الأطفال  ا�ستهداف  اأبوبكر 
�سيا�سة  من  جزءاً  املقد�سيني 
املحتلة  القد�ص  لعزل  الحتالل 
والنهج  املحافظات،  بقية  عن 
القد�ص  ل�سلب  عليه  ي�سري  الذي 
واملقد�سيني هويتهم الفل�سطينية، 
وال�سعي لتحطيم م�ستقبل ال�ّسعب 
اأ�سباله.  بتحطيم  الفل�سطيني 

الأمني  اأبوبكر  اللواء  وطالب 
وجمل�ص  املتحدة  لالأمم  العام 
الهيئات  و�سائر  الإن�سان  حقوق 
اخل�سو�ص  وجه  وعلى  الدولية، 
العفو  ومنظمة  اليوني�سف 
ال�رسيع واجلاد  بالتحرك  الدولية 
اإ�رسائيل  حكومة  على  لل�سغط 
كافة  �رساح  باإطالق  ومطالبتها 
التي  الأطفال  وخا�سة  الأ�رسى 
ا�ستناداً  مهددة  حياتهم  باتت 
وفقاً  يعي�سونها،  التي  للظروف 
منظمة  وتعليمات  لتحذيرات 
من  للوقاية  العاملية  ال�سحة 
فايرو�ص كورونا؛ معترباً ما تقوم 
به �سلطات الحتالل من ا�ستهتار 
يف حياة و�سحة الأ�رسى وجتاهل 
اأعلى مراحل  ملطالبهم الب�سيطة 

اغتيال الإن�سانية.

مبنا�شبة يوم الطفل الفل�شطيني

النتهاكات التي يتعر�ض لها الأطفال يف �سجون الحتالل مل 
حت�سل يف تاريخ احلقوق والأمم املتحدة

ال�شهيد ب�شار عارف بنى عودة

ال�سهيد رقم 11 منذ اندلع 
انتفا�سة الأق�سى 

بقلم: الأ�شري املحرر:اأكرم نعيم بني عودة
ولنا يف الفجر حكايات وغربة واأمل 
..  ما زلنا يف وحل عجزنا نقدم كل 
يوم يف كل بيت �سهيد اأ�سري ، اأٌم تبكي 
 ، واألف مرة  على فلذة كبدها مرة 
ولها معه حكايات وحديث ل ين�سى 
يوم   ، وحزن  و�سحك  وابت�سامات 
واثنني واألف ثم ... فجاأة ، خوف ل 
يفارقها .. ب�سار مطارد لالحتالل 
اما  املحتل  ذلك  قامو�ص  ويف   ...
ان يكون اأ�سريا او يف عداد الأموات 
... وقلب الأم نار ولظى.. هل من 
�سائل ؟؟  اأماهُ كم مرة توقف القلب 
؟، كم مرة قد خ�َسعت الأ�سوات ؟.. 
كم تنهيدة ...،كم دمعة.. ، كم هي 
ميدان  يف  يتم  غاليات؟؟ثم  الثواين 
من  يبلغ   .. ب�سار  اعتقال  احلرب 
ويزيد  املحتل  اأوجع  قد  ما  العمر 

�سنوات خم�ص  بال�سجن  ويحكم   ..
 .. بالثورة   والوعي  الإميان  بتهمة 
ومعجزة  يو�سف  يجد  مل  لكنه  
وحلم ملك عربي ، مل يكن يعلم اأن 
باملوت..   عليه  حكم  قد  املحتل 
مل  وال�سجان  ال�سجن  عتمة  ويف 
ت�ستيقظ  مل   ... ب�سار  ي�ستيقظ 
من  فكم   .. ب�سار  يا  بعد  الأمة 
مئة بعدكم ومائتني ويزيد ... وانا 
والدمع اأثقل مهجتي ما بني �سجن 
واآخر ووطن �رسيد .. واأٌم وق�سيدة 
ال�سهيد  لنا الأمل يف ح�رسة  حتكي 
ب�سار عارف بني عودة �سهيد القتل 
العمد يف �سجون املحتل ال�سهيوين 
والوطن  قائم  ال�سجن  مازال   ...
،وانت يف قربك املجد لك  �رسيد 

�ساهد و�سهيد.
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�أكرث  �أن  �صينية  در��صة  �أكدت 
من  حممية  غري  جمموعة 
�لتاجية  �لفريو�صات  مر�صى 
�لـ50  �صن  فوق  �لرجال  هم 
�أمر��ض  من  يعانون  �لذين 
�لت�صخي�ض  و�أن  مزمنة، 
ي�صاعد�ن  �ملبكرين  و�لعالج 

بتقلي�ض فرتة �لتعايف.
�لأطباء  تقرير  يف  وجاء 
هذه  �أجرو�  �لذين  �ل�صينيني 
 ATS يف  ون�رشوها  �لدر��صة، 
�أن  �لثنني،  �ليوم   Journals
�ملر�حل  يف  �لوفيات  غالبية 
عدوى  تف�صي  من  �لأوىل 
لدى  حدثت  كورونا  فريو�ض 
تزيد  �لذين  �لذكور  �ملر�صى 
�أعمارهم عن 50 عاما و�لذين 
يعانون من �أمر��ض مزمنة غري 

معدية. 
وقال �لأطباء »�إنهم �ملو�طنون 
�لإ�صابة  خلطر  �ملعر�صون 
و�أمر��ض  �لدم  �صغط  بارتفاع 
�لقلب و�ل�رش�يني �أو �ل�صكري«.

هذه  �إىل  �لتو�صل  ومت 
�أ�صا�ض  على  �ل�صتنتاجات 
 85 لـ  �لطبية  �ل�صجالت 
مري�صا حتت �لعالج وتوفو� يف 
بو�صط  ووهان  يف  م�صت�صفيني 
 15 �إىل  يناير   9 من  �ل�صني، 
متو�صط   عمر  كان  فرب�ير. 
و�صكل   ، �صنة   65.8 �ملر�صى 
من  �ملائة  يف   72.9 �لرجال 
�أكرث  وكانت  �مل�صابني.  جميع 
�صحايا  بني  �صيوعا  �لأعر��ض 
�حلمى  هي  �لتاجي  �لفريو�ض 
و�لإح�صا�ض  �لتنف�ض  و�صيق 

بالتعب و�لإرهاق �جل�صدي.
�لطبية  �ل�صجالت  ومن 
�رتفاع  �أن  ذلك  يتبع  للمر�صى، 
�لقلب  و�أمر��ض  �لدم  �صغط 
�أكرث  من  كانت  و�ل�صكري 
لالإ�صابة  �مل�صاحبة  �لأمر��ض 
�صيوعا.  كورونا  بفريو�ض 
 %80 من  �أكرث  لدى  ولوحظ 
دخولهم  عند  �ملر�صى  من 
م�صتوى  لديهم  �أن  �مل�صت�صفى 
خاليا  من  جد�  منخف�ض 
�أخذ  عددها  و�أن  �حلم�صات، 
ينخف�ض مع ��صتع�صاء �أمر��ض 

�جلهاز �لتنف�صي �حلادة. 
�لعو�ر�ض  عن  �لتعبري  ومت 
و�مل�صاعفات يف ف�صل �جلهاز 
�نتظام  وعدم  �لتنف�صي، 
ومتالزمة  �لقلب،  �رشبات 
�حلادة،  �لتنف�صية  �ل�صائقة 

�لرغم  على  و�ل�صدمة، 
�ملر�صى  معظم  تلقي  من 
و�لأدوية  �حليوية،  �مل�صاد�ت 
ولزيادة  للفريو�صات،  �مل�صادة 

م�صتوى �ل�صكر يف �لدم.
على  �أنه  �إىل  �لعلماء  وخل�ض 
�ملر�صي  �مل�صار  من  �لرغم 
يف  �أعر��صه  تظهر  ل  �لذي 
كثري من �لأحيان، فاإن عو�قب 
�لعدوى ميكن �أن تكون فورية. 
متو�صط    بلغ  للبيانات،  ووفقا 
منذ  للمر�صى  �ملتبقي  �لعمر 
فقط  �مل�صت�صفى  دخولهم 

6.35 يوما ولي�ض �أكرث.
�لفريو�ض  �أن  �لأطباء  لحظ 
ب�صكل  ويغري  يتحور  �أن  ميكن 
�نق�صا�صه  �أ�صلوب  خمادع 
من  وبالتايل  �صحاياه،  على 
�مل�صتمر  �لت�صال  �ل�رشوري 

يف  �لطبية  �ملجتمعات  بني 
يف  للتن�صيق  �لبلد�ن  خمتلف 

مكافحته.
�جلاري،  �أبريل  �أو�ئل  ويف 
�لأ�صعة  �أخ�صائيو  �أثبت 
�إىل  �حلاجة  �ل�صينيون 
للفريو�ض  عاجل  عالج 
�أن  �لأطباء  ووجد  �لتاجي. 
وبدء  �لت�صخي�ض  بني  �لوقت 
 19-COVID بـ  �لعالج 
بتوقيت  مبا�رشة  مرتبط 
�لذين  فاملر�صى  �لتعايف. 
�ملر�حل  يف  ت�صخي�صهم  مت 
يف  تعافو�  �ملر�ض  من  �لأوىل 
بينما  �أيام،   6 �ملتو�صط   بعد 
تاأخرت  �لذين  �مل�صابون  بقي 
يف  �أعر��صهم،  مالحظة 
ملدة  و�مل�صت�صفيات  �لعياد�ت 

ت�صل �إىل 13 يوما.

�أف�صل  هي  �ملناعة،  تعزيز 
مقاومة  يف  فعالة  طريقة 
خالل  لذلك  �لفريو�صات، 
من   19-COVID وباء  فرتة 
قدمية  عادة  تذكر  �ملفيد 
»�لعزلة  فرتة  �عالن  �صبقت 

�لذ�تية«.
�ألك�صندر�  �لدكتورة  تقول 
�لباحثني  كبرية  بوت�صكوفا 
�لنوم  بيولوجيا  خمترب  يف 
�لن�صاط  مبعهد   و�ل�صتيقاظ 
حديث  يف  �لعايل  �لع�صبي 
نظام  �إن  �صبوتنيك،  لر�ديو 
�لنوم �ل�صحيح مهم لي�ض فقط 
ويف  بل  �لعتيادية،  �حلياة  يف 
�لعامة.  �لذ�تية  �لعزلة  فرتة 
�صاعات   8 �لنوم  تقليديا 
�رشوري للح�صول على �لر�حة 
قبل  و�لن�صاط  �لقوة  و��صتعادة 
يوم �لعمل. وهذ� مهم �أي�صا يف 
�أنه ل  فرتة �لعزلة �لذ�تية، مع 

�إىلى  للذهاب  للنهو�ض  حاجة 
�لعمل.

فرتة  »يف  لبوت�صيكوفا  ووفقا 
�حل�صول  يجب  �لذ�تية  �لعزلة 
�أجل  من  جيد،  نوم  فرتة  على 
مناعة  منظومة  عمل  حت�صني 
�أو  �لنوم  �صوء  لأن  �جل�صم. 
�صعف  �إىل   يوؤدي  ��صطر�به 

و�نخفا�ض  �جل�صم.  مناعة 
�لبع�ض  عند  �جل�صم  مناعة 
تعمل  �لآخر  �لبع�ض  وعند 
ما  منتظمة،  غري  ب�صورة 
ينجم عنه ظهور م�صكالت يف 

منظومة �ملناعة �لذ�تية«.
يف  لالإن�صان  »ميكن  وت�صيف، 
�أن يجل�ض  �لذ�تية  �لعزلة  فرتة 

�لر�بعة  �إىل  �لكمبيوتر  �أمام 
�ل�صاعة  �إىل  و�لنوم  �صباحا 
ثم  ومن  �لظهر،  بعد  �لثانية 
�ل�صاد�صة  يف  �لنوم  �إىل  �خللود 
من �صباح �ليوم �لتايل وبعدها 
من  �صينام  متى  يعرف  ل 
جديد. وهذ� خيار �صيء جد�، 
�إيقاع  وفق  يعمل  ج�صمنا  لأن 
هذ�  يح�صل  وعندما  معني. 
خلل  �إىل  يوؤدي  �ل�صطر�ب 
�لد�خلية  �ل�صاعات  تز�من  يف 
للج�صم. لأنه عندما تعمل نظم 
فاإنه  خمتلف  بزمن  �جل�صم 
�ل�صحية  �حلالة  يف  �صلبا  يوؤثر 

لالإن�صان.
بوت�صكوفا،  تن�صح  لذلك 
ب�رشورة �لنوم 8 �صاعات حتى 
�لذ�تية، يف  �لعزلة  خالل فرتة 
ومظلمة  �لتهوية  جيدة  غرفة 

وهادئة.

خم�ضةاإىليحتاجكورونافريو�س
اأيامحتىتظهراأعرا�ضه

يف  �أيام  خم�صة  �إىل  يحتاج  كورونا  فريو�ض  �أن  علماء  �أكد 
به،  �مل�صاب  �ل�صخ�ض  على  �أعر��صه  تظهر  حتى  �ملتو�صط 

وهذه فرتة ح�صانة �لفريو�ض.
"كوفيد -  با�صم  يُعرف علميا  �لذي  كورونا،  وي�صتمر فريو�ض 
19"، و�لذي ميكن �أن يت�صبب يف حدوث حمى، و�صعال، وم�صاكل 
�لوقت �حلايل، وقد  �لعامل يف  �لنت�صار حول  �لتنف�ض، يف  يف 

�أ�صاب بالفعل �أكرث من 114 �ألف �صخ�ض.
�إ�صابة  حالت  �لأمريكيني  �لعلماء  من  فريق  در�ض  وقد 
بالفريو�ض من �ل�صني ودول �أخرى، لفهم �ملزيد عن �ملر�ض 

�لذي ي�صببه ذلك �لفريو�ض.
على  تظهر  بد�أت  �لأعر��ض  �أن  �إىل  �لباحثني  فريق  وتو�صل 
معظم �لأ�صخا�ض �لذين �أ�صيبو� بالفريو�ض، يف �ليوم �خلام�ض 

تقريبا.
غ�صون  يف  �لأعر��ض  عليه  تظهر  ل  �صخ�ض  لأي  وبالن�صبة 
12 يوما، فمن غري �ملرجح �أن تظهر عليه باملرة، لكنه يظل 

حامال للعدوى.
حاملني  يكونو�  �أن  �لذين ميكن  �لأ�صخا�ض  �لباحثون  وين�صح 
بعزل  �أو مل تظهر،  �لأعر��ض  �صو�ء ظهرت عليهم  للفريو�ض، 

�أنف�صهم ملدة 14 يوما لتجنب نقل �لعدوى �إىل �آخرين.
يف  بالفعل  �عتُمدت  �لتي  �لإر�صاد�ت،  تلك  هوؤلء  �تبع  و�إذ� 
�صخ�ض   100 كل  بني  من  فاإن  �ملتحدة،  و�لوليات  بريطانيا 
�لأعر��ض  تظهر  قد  �أ�صبوعني،  �ل�صحي ملدة  للحجر  يخ�صع 
وفًقا  �ل�صحي،  �حلجر  من  خروجه  بعد  و�حد  �صخ�ض  على 

للدر��صة �لتي ن�رشت يف دورية "حوليات �لطب �لباطني".
وقال �لأ�صتاذ جا�صتني لي�صلر، من كلية جونز هوبكنز بلومربغ 
هذه  على  و�مل�رشف  �ملتحدة،  بالوليات  �لعامة  لل�صحة 
لدينا  "�رشيع"  تقدير  �أف�صل  كانت  �لنتائج  تلك  �إن  �لدر��صة، 

حتى �لآن، بناء على در��صة �صملت 181 حالة �إجمال.
لكنه قال �إنه ل يز�ل �أمامنا �لكثري �لذي يجب �أن نعرفه عن 

�لفريو�ض.
عليهم  تظهر  �لذين  �لأ�صخا�ض  عدد  بعد  �لو��صح  غري  ومن 

�لأعر��ض ب�صكل عام، ومل جتر �لدر��صة تقييما ذلك.
ويعتقد �خلرب�ء �أن معظم �لأ�صخا�ض �لذين ي�صابون بالعدوى، 
لن يكون لديهم �صوى �عتالل طفيف يف �ل�صحة، بينما لن تظهر 
لدى بع�صهم �لآخر �أعر��ض باملرة، �أي يحملون �لفريو�ض لكن 

دون ظهور �أعر��ض.
بالن�صبة  ومميتا  جد�  خطري�  يكون  قد  �ملر�ض  هذ�  لكن 
للبع�ض، خا�صة كبار �ل�صن �لذين يعانون من م�صكالت �صحية 

موجودة من قبل.
وقال جوناثان بول، خبري يف علم �لفريو�صات �جلزيئية بجامعة 
نوتنغهام يف بريطانيا، �إن �لدر��صة �أكدت �أنه بالن�صبة للغالبية 
�لعظمى من �حلالت، فاإن فرتة �حل�صانة وبالتايل فرتة �حلجر 

�ل�صحي لفريو�ض كورونا �جلديد، �صت�صل �إىل 14 يوما.
يكون  يكاد  "ل  �أنه  �لإطمئنان  على  تبعث  �لتي  �لأ�صياء  ومن 
هناك �أي دليل على �أن �لنا�ض ميكن �أن ينقلو� �لفريو�ض ب�صكل 

روتيني خالل �لفرتة �خلالية من �لأعر��ض".
ويُعتقد �أن �لأ�صخا�ض يكونون �أكرث قابلية لنقل �لعدوى عندما 

تظهر لديهم �أعر��ض و��صحة، مثل �ل�صعال و�حلمى.
وقد يكون �نتقال �ملر�ض ممكنا قبل ظهور �لأعر��ض، لكن ل 

يُعتقد �أن هذه هي �لطريقة �لرئي�صية لنت�صار �لفريو�ض.

نف�ضكحلمايةالطرقاأف�ضل
وكبحانت�ضارالفريو�سهي:

على  يبدون  �لذين  بالأ�صخا�ض  قرب  عن  �لت�صال  •جتنب  	
غري ما ير�م.

يد�ك غري  تكون  و�أنفك وفمك، حني  •جتنب مل�ض عينيك  	
مغ�صولتني.

�أو  �لعط�ض  عند  منديال  •��صتخدم  	
�ل�صعال، ثم �ألقه يف �صلة �ملهمالت 

و�غ�صل يديك.
باملاء  كثري�  يديك  •�غ�صل  	

و�ل�صابون.
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و�ساطة اأمريكية لوقف حرب اأ�سعار النفط بني مو�سكو والريا�ض
تدخل حرب اأ�شعار النفط بني ال�شعودية ومنظمة اأوبك من جهة ورو�شيا من جهة اأخرى نفًقا جديًدا من الت�شعيد 

يف ظل مت�شك كل طرف مبوقفه، الأمر الذي اأثار خماوف البع�ض ب�شاأن و�شول اأ�شعار برميل النفط اإىل ال�شالب حال 
ا�شتمرت تلك احلرب التي تتزامن مع ان�شغال العامل باأزمة تف�شي فريو�ض كورونا اجلديد الذي اأ�شاب القت�شاد العاملي 

)من بينه �شوق النفط( بحالة من ال�شلل.

عماد عنان نون بو�شت

الو�ضعية  ظل  يف  املتوقع  ومن 
العر�ض  ارتفاع  ومع  احلالّية، 
الطلب  وتراجع  هائلة  ب�ضورة 
على اخلام الأ�ضود ب�ضورة ملفتة، 
وامل�ضايف  املخازن  ت�ضل  اأن 
اإىل  النفط  وناقالت  واأنابيب 
وهو  ال�ضتيعابية  قدرتها  اأق�ضى 
 ،1998 العام  منذ  يح�ضل  مل  اأمر 
ما يعني اأن النفط املنتج لن يجد 
ح�ضبما  يق�ضدها،  وجهة  اأو  �ضعة 
اخلدمات  موؤ�ض�ضة  اأ�ضارت 
»غوملدان  وال�ضتثمارية  املالية 

�ضاك�ض«.
يهدد  الذي  الت�ضعيد  هذا  واأمام 
�ضوق النفط العاملية وي�ضع الدول 
�ضعى  حقيقي،  ماأزق  يف  املنتجة 
الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب، 
اإىل التدخل من اأجل تخفيف حدة 
التوتر بني الطرفني، حيث اأعرب 
عن اعتقاده، باأن رو�ضيا وال�ضعودية 
�ضتحالن خالفاتهما ب�ضاأن ق�ضية 
القليلة  الأيام  يف  النفط  اأ�ضعار 
�ضيًئا  بات  الو�ضع  لأن  املقبلة، 

لكليهما، على حد قوله.
وزارة  دعت  ذاته،  ال�ضياق  ويف 
الطاقة الأمريكية كل من الريا�ض 
لتهدئة  مًعا  العمل  على  ومو�ضكو 
مع  ذلك  تزامن  النفط،  �ضوق 
الرئي�ض  يجريها  مكثفة  مباحثات 
البلدين  قادة  مع  الأمريكي 
للتو�ضل اإىل �ضيغة م�ضرتكة، جتنبًا 
الكارثي  ال�ضيناريو  اإىل  للو�ضول 
يخرج  اأن  املتوقع  من  الذي 
ينجح  فهل  خا�رًسا،  منه  اجلميع 

ترامب يف اأداء هذا الدور؟

معركة خا�شر - خا�شر

املا�ضي،  مار�ض  من  الـ9  منذ 
كبرية  زيادة  الريا�ض  اأعلنت  حني 
�ضعر  خف�ض  مع  النفط  اإنتاج  يف 

 6 بني  يرتاوح  مبا  الربميل 
رًدا  وذلك  دولرات،  و8 
على رف�ض مو�ضكو متديد 
الإنتاج  خف�ض  اتفاق 
يف  الأع�ضاء  الدول  بني 
منظمة »اأوبك« وخارجها 
ب�رسوط  )»اأوبك+«( 
�ضعودية، دخل الطرفان 
مفاو�ضات غري مبا�رسة 
املا�ضية  الفرتة  طيلة 
الإنتاج  خف�ض  لأجل 

وحماية الأ�ضعار.
مل  املفاو�ضات  تلك  اأن  غري 
اإيجابي،  حترك  اأي  عن  ت�ضفر 
مبوقفها  مو�ضكو  مت�ضك  ظل  يف 
اإنتاجها، لفتة  تخفي�ض  الراف�ض 
اإىل اأن الإبقاء على اأ�ضعار النفط 
يف م�ضتوى معني يخدم ال�رسكات 
قراًرا  اتخذت  لذلك  الأمريكية، 

مرتفع  م�ضتوى  على  حتافظ  باأن 
موقف  كان  بينما  النفط،  لإنتاج 
يخدم م�ضاحلها  ما  اأن  ال�ضعودية 
هو احلفاظ على �ضعر الربميل يف 

حدود 50 دولًرا.
�ضوء  يف  الطرفني  بني  التناطح 
تباين الأجندات امليدانية لكليهما، 
اأدخل اجلميع يف معركة »خا�رس - 
خا�رس« لأن ل اأحد �ضي�ضتفيد من 
الو�ضع، بح�ضب خرباء يرون  هذا 
قد  احلايّل  العاملي  الو�ضع  اأن 
م�ضابهة  حقيقية  اأزمة  اإىل  يوؤدي 
 ،2008 عام  ح�ضلت  التي  لتلك 
اأو  عام  اإىل  بحاجة  الأزمة  واأن 
الكثري  مع  تبعاتها  لتجاوز  عامني 
من التخطيط والدعم، حتى يكون 
العامل قادًرا على جعل نتائج هذه 

الأزمة خلف ظهره.
تلك  عن  الناجمة  اخل�ضائر 
حاجز  عند  تتوقف  مل  احلرب 
طرفيها وفقط، بل جتاوزت ذلك 
ال�ضخري  النفط  �رسكات  اإىل 
بخ�ضائر  منيت  التي  الأمريكية، 
على  الطلب  تراجع  جراء  جمة 
كورونا  فريو�ض  ب�ضبب  النفط 
الرو�ضية  الأ�ضعار  حرب  بجانب 

ال�ضعودية
بنك  يف  القت�ضادي  اخلبري 
جي�ضون  الدويل«،  »جيفريز 
اأبقت  اإذا  اأنه  يرى  جاميل، 
ال�ضعودية على تلك الوترية، »فاإن 
احلد الأدنى الوحيد ل�ضعر النفط 
على املدى الق�ضري هو ال�ضفر«، 
تونهاوجن،  بيورنار  اأو�ضح  فيما 
لدى  النفط  اأ�ضواق  �ضوؤون  مدير 
»ري�ضتاد اإنرجي«، اأن »على ال�ضوق 
الطلب  فقد  موجة  اأن  تعي  اأن 
فريو�ض  عن  الناجمة  العاتية 
اأو  اأربعة  نحو  �ضتكون  كورونا 
القادم  النفط  �ضيل  اأمثال  خم�ضة 
الثاين  الربع  اأوبك يف  منتجي  من 

على الأرجح«.
ويف ال�ضياق ذاته خف�ض »غولدمان 

من   18 يف  توقع  الذي  �ضاك�ض« 
العاملي  الطلب  هبوط  مار�ض 
يومًيا  برميل  مليون   1.1 بواقع 
يف 2020، توقعاته لربنت يف الربع 
دولًرا،   20 اإىل  العام  من  الثاين 
وهو ما يعني اأن �ضوق النفط على 
اأعتاب كارثة حمققة اإذا ا�ضتمرت 
تلك احلرب التي من الوا�ضح اأنها 

واخل�ضارة  الربح  اأبعاد  جتاوزت 
اآفاق اأخرى رمبا حتمل معها  اإىل 

اأبعاًدا �ضيا�ضية.

تدخل اأمريكي

تلك  عن  الناجمة  اخل�ضائر 
حاجز  عند  تتوقف  مل  احلرب 
طرفيها وفقط، بل جتاوزت ذلك 
ال�ضخري  النفط  �رسكات  اإىل 
بخ�ضائر  منيت  التي  الأمريكية، 
على  الطلب  تراجع  جراء  جمة 
كورونا  فريو�ض  ب�ضبب  النفط 
الرو�ضية  الأ�ضعار  حرب  بجانب 
اإىل  ذلك  اأدى  حيث  ال�ضعودية، 
تعر�ض العاملني يف هذه ال�ضناعة 
نتائج  فيما جاءت  البطالة،  ل�ضبح 
احلايّل  العام  من  الأول  الربع 

الأ�ضواأ على الإطالق.
لتدخل  قوًيا  دافًعا  كان  هذا  كل 
دون  للحيلولة  مكثف  اأمريكي 
اأ�ضارت  حيث  الو�ضع،  تفاقم 
الطاقة  وزارة  با�ضم  املتحدثة 

اأن:  هاين�ض  �ضايلني 
خالل  الإنتاج  »زيادة 
من  التوقيت  هذا 
مل  الذي  الرتاجع 
يف  مثيل  له  ي�ضبق 
اأمر  العاملي  الطلب 
ول  لالإحباط  يدعو 
التخطيط  يج�ضد 
نود  الذي  الت�ضاوري 
اأن نراه من �رسيكني 
م�ضاحلنا  يفيد  ول 
يف  امل�ضرتكة 

الأ�ضواق«،  ا�ضتقرار 
دان  الطاقة  وزير  اأن  م�ضيفة 
مع  حمادثات  يجري  برويليت 
املنتجتني  الدولتني  يف  نظرييه 
ل�ضتقرار  حماولة  يف  للنفط 

الأ�ضواق.
حل  اإىل  التو�ضل  يف  الف�ضل  حال 
ترامب  فاإن  احلايّل،  الو�ضع  ينقذ 
لديه خياًرا اآخر 
بغية  للت�رسف 
الو�ضع،  ت�ضوية 
كانت رو�ضيا  اإذا 
ية  د ل�ضعو ا و
يف  �ضتف�ضالن 
�ضفقة،  اإبرام 
يرغب  ل  لكنه 
لذلك  اللجوء  يف 

اخليار
الكرملني  وكان 
الأمريكي  الرئي�ض  اأن  اأعلن  قد 
ونظريه الرو�ضي اتفقا، يف ات�ضال 
حمادثات  اإجراء  على  هاتفي، 
البلدين  يف  الطاقة  وزيري  بني 
النفط  اأ�ضواق  تراجع  ب�ضاأن 
اأيام  قبل  ترامب  وقال  العاملية، 
التي  الأزمة  حلل  �ضيتدخل  اإنه 
يف  ورو�ضيا  ال�ضعودية  خلقتها 

�ضلبًا  وانعك�ضت  النفط،  اأ�ضعار 
حدا  الأمريكي مما  الداخل  على 
اإىل  الكونغر�ض  يف  مب�ضوؤولني 
خا�ض،  ب�ضكل  الريا�ض  انتقاد 
معتربين اأنها متار�ض اأفعاًل ت�رس 
تنا�ضب  ول  الأمريكي  بالقت�ضاد 

روح ال�رساكة مع وا�ضنطن.
وبالأم�ض قال ترامب اإنه �ضين�ضم 
اإذا تطلب  ال�ضعودية ورو�ضيا،  اإىل 
ب�ضاأن  حمادثات  لعقد  الأمر، 
النفط  اأ�ضعار  يف  احلاد  الرتاجع 
لفًتا  احلرب،  تلك  عن  الناجمة 
اإيجابية  مباحثات  اأجرى  اأنه  اإىل 
خالل ات�ضالت اأجراها على نحو 
ال�ضعودية  عهد  ويل  مع  منف�ضل 

والرئي�ض الرو�ضي.
التو�ضل  يف  الف�ضل  حال  ويف 
احلايّل،  الو�ضع  ينقذ  حل  اإىل 
اآخر  خياًرا  لديه  اأن  ترامب  تابع 
اإذا  الو�ضع،  للت�رسف بغية ت�ضوية 
كانت رو�ضيا وال�ضعودية �ضتف�ضالن 
يف اإبرام �ضفقة، لكنه ل يرغب يف 
مل  الذي  اخليار،  لذلك  اللجوء 

يعلن فحواه.
الرئي�ض  اأن  بالذكر  جدير 
اتهم  �ضابق  وقت  يف  الأمريكي 
ب�ضاأن  باجلنون  والريا�ض  مو�ضكو 
نريد  »ل  وقال:  النفط،  اأ�ضعار 
للتدمري«،  تعر�ضت  ميتة  �ضناعة 
و�ضيئ  لهم،  �ضيئ  »هذا  م�ضيًفا 
للجميع.. هذا ال�رساع بني رو�ضيا 
الرباميل  بكم  يتعلق  وال�ضعودية 
وكلتاهما  �ضت�ضخانها..  التي 

اأ�ضيبتا باجلنون«.
هل تنجح دبلوما�شية 

النفط؟

خافيري  من  كل  اأعده  تقرير  يف 
ن�رسه  بي�ضيمنيا،  واإيفنجيا  بال�ض 
ا�ضتعر�ض  »بلومبريغ«  موقع 
هدنة  اإىل  للتو�ضل  ترامب  جهود 
النفطية،  الأ�ضعار  حرب  توقف 
م�ضرًيا اإىل مقاومة الريا�ض جهود 
الرئي�ض الأمريكي يف هذا ال�ضاأن، 
لفًتا اإىل اأنه - اأي ترامب - ات�ضل 
الوقت  يف  وبوتني  �ضلمان  ابن  مع 
مع  مو�ضكو  فيه  تت�ضل  مل  الذي 
بداية  منذ  ال�ضعوديني  امل�ضوؤولني 

الأزمة.

ال�ضعودية  اأن  اإىل  نوها  الكاتبان 
بزيادة  ال�ضهر  بداية  منذ  بداأت 
م�ضتويات الإنتاج اإىل اأكرث من 12 
بح�ضب  اليوم،  يف  برميل  مليون 
ال�ضناعة  على  مطلع  م�ضوؤول 
لفتني  اململكة،  يف  النفطية 
لن  اأنها  اأكدت  الريا�ض  اأن  اإىل 
ال�ضوق  غمر  قرارها  عن  ترتاجع 
اتفقت  حال  يف  اإل  العاملية، 
الدول امل�ضدرة للنفط، مبا فيها 
على  املتحدة،  الوليات 

تخفي�ض الإنتاج.
اجلانب  على  اأما 
في�ضتدرك  الرو�ضي، 
مو�ضكو  باأن  التقرير 
ت�ضاحلًيا  موقًفا  قدمت 
�ضتوافق  اإنها  وقالت  اأكرث 
دون  الإنتاج  زيادة  على 
ب�ضاأن  مقرتحات  تقدم  اأن 
مع  العداء  اإنهاء  كيفية 
فيما  ال�ضابقة  حليفتها 
اأفاد  كما  باأوبك+،  عرف 
قرار  باأن  وبي�ضيمنيا  بال�ض 
ترامب القيام بدبلوما�ضية النفط 
الكارثية  النتائج  ب�ضبب  جاء 
لنهيار اأ�ضعار النفط على �ضناعة 
يف  ترتكز  التي  ال�ضخري،  النفط 
املوالية  الوليات  وبقية  تك�ضا�ض 

للجمهوريني.
طرحها  الت�ضاوؤلت  من  العديد 
وقدرة  اجلهود  التقرير عن جناح 
اأو  اأوبك+  من  �ضواء  »التن�ضيق، 
من  وغريها  املتحدة  الوليات 
اإنقاذ  للنفط على  الدول املنتجة 
عن  نقاًل  اأورد  اأنه  غري  ال�ضوق، 
م�ضوؤول رو�ضي �ضيا�ضي بارز، قوله 
حديثها  عدم  رغم  مو�ضكو،  اإن 
لزيادة  تخطط  ل  ال�ضعودية،  مع 
احلايّل  الو�ضع  ظل  يف  الإنتاج 
اإ�ضارة  اأي  يقدم  ومل  لل�ضوق، 
يف  التفكري  رو�ضيا  ا�ضتعداد  عن 

تخفي�ض الإنتاج.
اإىل  يومًيا  حتتاج  العاملية  ال�ضوق 
الطلب  اأن  اإل  برميل،  مليون   100
�ضيقل بن�ضبة 30 مليون برميل يف 

اليوم يف �ضهر اأبريل احلايّل
اأ�ضعار  انهيار  اأرجعا  الكاتبان 
عدم  مو�ضكو  قرار  اإىل  النفط 
املنتجة  للدول  الن�ضمام 
»اأوبك«،  للنفط  وامل�ضدرة 

الإنتاج،  معدلت  بتخفي�ض 
م�ضريين اإىل قول املتحدث با�ضم 
بي�ضكوف،  دميرتي  الكرملني، 
الثالثاء:  اأم�ض  اأول  لل�ضحافيني 
الرو�ضي  اجلانب  يرحب  »تقليدًيا 
من  والتعاون  املتبادل  باحلوار 
اأجل حتقيق ال�ضتقرار يف اأ�ضواق 
توجد  اأنه ل  اإىل  واأ�ضار  الطاقة«، 
خطط  اأي  بوتني  الرئي�ض  لدى 
لالت�ضال مع ويل العهد ال�ضعودي. 
املوقع الأمريكي نقل عن الع�ضو 
ال�ضت�ضارات  �رسكة  يف  التنفيذي 
اإن  قوله  بيك،  كري�ض  »فيتول«، 
اإىل  يومًيا  حتتاج  العاملية  ال�ضوق 
الطلب  اأن  اإل  برميل،  مليون   100
برميل  مليون   30 بن�ضبة  �ضيقل 
احلايّل،  اأبريل  �ضهر  يف  اليوم  يف 
لكن اأثر ذلك مل يظهر بعد ب�ضبب 
الإغالقات التي نتجت عن انت�ضار 

فريو�ض كورونا.
نقل  الأخرى  اجلهة  يف  اأنه  غري 
اإنه  قوله  الرو�ضي،  امل�ضوؤول  عن 
الدول  قيام  املنطقي  غري  من 
معدلت  بزيادة  للنفط  املنتجة 
احلايّل،  الو�ضع  ظل  يف  الإنتاج 
األك�ضندر  الطاقة  وزير  قال  فيما 
نوفاك، ال�ضهر املا�ضي، اإن بالده 
على  الق�ضري،  املدى  على  قادرة 
زيادة الإنتاج مبعدل 200 األف اإىل 
وعلى  اليوم،  يف  برميل  األف   300
املدى البعيد مبعدل ن�ضف مليون 
ي�ضاوي  ما  وهو  اليوم،  يف  برميل 
ال�ضعودية  خطة  من  قلياًل  جزًءا 
يف  برميل  مبليوين  الإنتاج  لزيادة 
تخيم  الرتقب  من  حالة  اليوم. 
يف  العاملية  النفط  �ضوق  على 
جهود  عنه  �ضت�ضفر  ما  انتظار 
وترية  خلف�ض  الأمريكية  التهدئة 
مو�ضكو  بني  امل�ضتعرة  احلرب 
امل�ضتجدات  اأن  غري  والريا�ض، 
تلك  م�ضار  على  طراأت  التي 
بني  الوا�ضح  التن�ضيق  من  الأزمة 
الوليات املتحدة ورو�ضيا يف هذا 
يف  موؤثًرا  دوًرا  تلعب  رمبا  ال�ضاأن 
حال  اإيجابية  نتائج  اإىل  التو�ضل 
لل�ضغوط  ال�ضعودية  ا�ضتجابت 
اآخر رمبا  ومن جانب  الأمريكية، 
تهدد عر�ض منظمة اأوبك كرائدة 
ل�ضناعة النفط يف العامل، وهو ما 

�ضتك�ضفه الأيام املقبلة.

قال وزير الطاقة األك�شندر نوفاك، ال�شهر 
املا�شي، اإن بالده قادرة على املدى الق�شري، 
على زيادة الإنتاج مبعدل 200 األف اإىل 300 

األف برميل يف اليوم، وعلى املدى البعيد 
مبعدل ن�شف مليون برميل يف اليوم، وهو ما 

ي�شاوي جزًءا قلياًل من خطة ال�شعودية لزيادة 
الإنتاج مبليوين برميل يف اليوم

ومن املتوقع يف ظل الو�شعية احلالّية، 
ومع ارتفاع العر�ض ب�شورة هائلة وتراجع 

الطلب على اخلام الأ�شود ب�شورة ملفتة، 
اأن ت�شل املخازن وامل�شايف واأنابيب وناقالت 
النفط اإىل اأق�شى قدرتها ال�شتيعابية وهو 

اأمر مل يح�شل منذ العام 1998، ما يعني 
اأن النفط املنتج لن يجد �شعة اأو وجهة 

يق�شدها، ح�شبما اأ�شارت موؤ�ش�شة اخلدمات 
املالية وال�شتثمارية »غوملدان �شاك�ض«.

ملف كورونا 
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نظرية املوؤامرة البيولوجية تت�صدر امل�صهد الأمريكي ال�صيني
يف خ�شم تف�شي فريو�س كورونا )كوفيد 19( يف املدن والقرى ال�شينية خالل ال�شهرين املا�شيني، دفعت ال�شني بنظرية جديدة حول اأ�شول الفريو�س، وقررت اأنه 
اأمريكي بامتياز، واأن اأفرادا من اجلي�س الأمريكي ممن زاروا مدينة ووهان ال�شينية يف اأكتوبر )ت�شرين الأول( املا�شي كانوا وراء ن�شر الوباء باملدينة، الذي تف�شى 

منها اإىل باقي اأرجاء ال�شني. يف وقت ي�شر ال�شينيون على اأن كورونا خرج من الوليات املتحدة. وبح�شب اأحد العلماء ال�شينيني حتدث لـ”اندبندنت عربية”، “فقد 
خرج الوباء من خمترب لالأبحاث البيولوجية باإحدى القواعد الع�شكرية الأمريكية �شرقي اأوروبا، واأن ال�شر حتمله امراأة هربت حتمل الفريو�س املميت”.

كفاية اأولري /اندبندت 
عربي

يدعم  دليل  �أي  غياب  ورغم   
�ملتبادلة،  �مل�ؤ�مرة  نظريات 
على  حقائق  نلم�س  �أن  باإمكاننا 
علينا  ي�ست�جب  �ل��قع  �أر�س 
ه�  �لقارئ  ليك�ن  ر�سدها 
تاأكيده  ميكننا  ما  ولكن  �حلكم، 
رّكع  قد   ”19- “ك�فيد  �أن  ه� 
�لعاملي،  �القت�ساد  و�سّل  �لعامل، 
و�لبطالة  �لفقر  م�ست�يات  وعزز 
عاملياً ل�سن��ت ط�يلة مقبلة، و�أن 
ع�دة �حلياة �إىل طبيعتها، وع�دة 
لن�ساطها  و�ل�رشكات  �الأ�س��ق 
�لتعرث.  �سي�س�بها  �ملعتاد 
�ل�اليات �ملتحدة تنظر ب�سك�ك 
كبرية جتاه �ل�سني، �لتي �رشعان 
فرتة  يف  �ل�باء  على  تغلبت  ما 
قيا�سية لتع�د �حلياة �إىل طبيعتها 
�ل�سينية؛  ي�هان  مدينة  يف  حتى 
يثري  مما  ك�رونا،  فريو�س  مهد 
�لكثري من �لت�ساوؤالت عن حقيقة 
�سنع  من  كان  و�إن  �لفريو�س، 
�ل�سني �لتي متتلك بالفعل م�ساًل 
لعالج هذ� �ل�باء، وه� ما يف�رش 
�ل�رشعة �لكبرية �لتي خرجت بها 
�ل�باء يف وقت  �ل�سني من بر�ثن 
�ملتحدة  �ل�اليات  فيه  ت�سدرت 
�الإ�سابات  عدد  يف  عاملياً 
�مل�ؤكدة بالفريو�س، حيث و�سلت 
�أعد�د �ل�فيات يف والياتها حتى 
�ألف حالة. فيما  �إىل 5112  �لي�م 
�إ�سابة  حالة   215.344 �سجلت 
يف  �ل�باء  �نت�سار  مع  م�ؤكدة 
مما  �الأمريكية،  �ل�اليات  معظم 
دونالد  �الأمريكي  �لرئي�س  دفع 
حزمة  �أكرب  �إقر�ر  �إىل  ترمب، 
�الأمريكي  �لتاريخ  يف  م�ساعد�ت 
مل��جهة  دوالر،  تريلي�ين  بقيمة 

�لع��قب �القت�سادية للفريو�س.
م�ؤ�رش�ت قيا�سية

�لذين  �الأمريكيني،  عدد  �رتفع   

على  للح�س�ل  بطلبات  تقدم�� 
�ملا�سي،  �الأربعاء  بطالة،  �إعانة 
 3.3 بلغ  قيا�سي  م�ست�ى  �إىل 
�مل�ؤ�مرة  نظرية  ملي�ن �سخ�س. 
من �جلانب �ل�سيني، فاإن نظرية 
ر�سمية  م��فقة  نالت  �مل�ؤ�مرة 
�ل�سينية،  �خلارجية  وز�رة  من 
با�سمها  �ملتحدث  �تهم  حيث 
بعدم  �الأمريكيني  �مل�س�ؤولني 
�لك�سف عما يعرف�نه عن �ملر�س، 
�لذي �رشعان ما حت�ل �إىل وباء، 
عابر�ً  �له�سيم  يف  كالنار  و�نت�رش 
حدود �لقار�ت، مت�سبباً يف مقتل 
و�إ�سابة مئات �الآالف من �لب�رش. 
�سل�سلة  يف  �لتلميح  هذ�  جاء 
من  ت�يرت  على  �ملن�س�ر�ت  من 
�ملتحدث  ليجيان،  ت�ساو  قبل 
�لذي  �ل�سينية،  �خلارجية  با�سم 
�ملن�سة  جيد  ب�سكل  ��ستخدم 
لدفع  �لبالد،  يف  �ملحظ�رة 
عدو�نية  دبل�ما�سية  ��سرت�تيجية 
ومت�سددة حديثاً. من �ملرجح �أن 
�النتباه  ه� �رشف  �لهدف  يك�ن 
�الأ�سابيع  يف  خا�سة  �ل�سني،  عن 
�ل�باء عن طريق زرع  �الأوىل من 
�إثارة  �الأقل  على  �أو  �الرتباك، 
عدم �ليقني يف �لد�خل و�خلارج. 

اأبحاث �شينية بيولوجية 
�شرية

خارج  للعلماء  �لفر�سة  �أتيحت   
�ل�سني لدر��سة فريو�س �ل�سار�س 
�أنه  �إىل  وخل�س��  )ك�فيد-2(، 
مت  �أنه  على  عالمات  يظهر  ال 
ب�سكل  به  �لتالعب  �أو  ت�سنيعه 
�لرغم  على  �ملخترب،  يف  هادف 
يز�ل  ال  �لدقيق  �الأ�سل  �أن  من 
ما  �خلرب�ء  ويجادل  غام�ساً. 
خمترب  من  ت�رشب  قد  كان  �إذ� 
يدر�سه.  كان  �أمريكي  �أو  �سيني 
�حلروب  يف  ملتخ�س�سني  وطبقاً 
�لفريو�س  فاإن  �لبي�ل�جية، 

�حلي��نات  تنقله  �لذي  �ملميت 
ينت�رش على م�ست�ى �لعامل، رمبا 
ن�ساأ مبخترب يف مدينة  يك�ن قد 
ووهان مرتبط بربنامج �الأ�سلحة 
�ل�سني،  يف  �ل�رشي  �لبي�ل�جية 
�متالكها  �الأخرية  نفت  �لذي 
هج�مية.  بي�ل�جية  �أ�سلحة  الأي 
�خلارجية  ل�ز�رة  تقرير�ً  لكن 
عن  ك�سف  �ملا�سي  �لعام 
�رشي  بعمل  قيامها  يف  �سك�ك 
وكان  �لبي�ل�جية.  �حلرب  يف 
�ل�سيني  �ملركز  مدير  ف�،  قاو 
و�ل�قاية  �الأمر��س  ملكافحة 
يف  �الإعالم  ل��سائل  قال  منها، 
فريو�س  �نت�سار  من  مبكر  وقت 
�الأولية  �الإ�سار�ت  �إن  ك�رونا، 
ن�ساأ  �لفريو�س  �أن  �إىل  ت�سري 
ب�س�ق  تباع  برية  حي��نات  من 
ووهان.  يف  �لبحرية  �ملاأك�الت 
�أمريكي  م�س�ؤول  قال  حني  يف 
ل�سحيفة “و��سنطن تاميز”، “�إن 
هي  �مل�س�ؤومة  �الإ�سار�ت  �إحدى 
تنت�رش  �لتي  �لكاذبة،  �الإ�ساعات 
وتدعي  �ل�سينية،  �الإنرتنت  على 
م�ؤ�مرة  من  جزء  �لفريو�س  �أن 
�أمريكية لن�رش �أ�سلحة جرث�مية”، 
وقد ي�سري ذلك بح�سب �ل�سحيفة 
منافذ  تعد  �ل�سني  “�أن  �إىل 

دعائية مل��جهة �أي �تهامات باأن 
�أحد  من  هرب  ك�رونا  فريو�س 
�أو  �ملدنية  �لبح�ث  خمترب�ت 

�لدفاعية يف ووهان”.

كارثة طبيعية اأَم موؤامرة؟

لهذه �الأ�سباب قد ت�سدقها عق�لنا 
ك�رونا كارثة طبيعية �أَم م�ؤ�مرة؟ 
�ل�سني تعلن �ل�سيطرة على �ل�باء 
بعد ثمانية �أ�سابيع �أو �أكرث بقليل، 
على  �ل�سيطرة  �ل�سني  �أعلنت 
من  حمدود  عدد  وظه�ر  �ل�باء 
و�أعادت  بالفريو�س.  �الإ�سابات 
مدينة  فتح  �ل�سينية  �حلك�مة 
جت�ل  و�س�رت  جمدد�ً،  ووهان 
�أفر�د �ل�سعب �ل�سيني، مبن فيهم 
ووهان،  حد�ئق  يف  �مل�سن�ن 
�ل�سينية  �ل�سلطات  �أن  حتى 
�سمحت لعدد من و�سائل �الإعالم 
�الأجنبية دخ�ل �ملدينة و�لتج�ل 
فيها، وكاأن �سيئاً مل يكن. يف وقت 
ال تز�ل دولة مثل �إيطاليا ت���سل 
�ل�باء  �سحايا  من  قتالها  دفن 
�الآن  حتى  قتل  �لذي  �لفتاك، 
وخلف  �سخ�س،  �ألف   13.155
�أكرث من 110 �آالف م�ساب بال�باء 
بح�سب )وولد �أو ميرت(. وال تز�ل 

�أعد�د �ل�سحايا يف �رتفاع ي�مي. 
�ل�فيات  �أرقام  و�سلت  حني  يف 
�إ�سبانيا �ملجاورة �إىل 9.387  يف 
 104 من  �أكرث  �إىل  و�الإ�سابات 
�إ�سابات م�ؤكدة. فيما �ل�باء �آخذ 
�لتف�سي ب�رش��سة يف �ململكة  يف 
�ملتحدة، وفرن�سا، و�أملانيا ودول 
�أخرى يف �لعامل مثل �إير�ن وك�ريا 
�لالتينية  �أمريكا  لي�سل  �جلن�بية 
و�أفريقيا، مما يثري �أي�ساً �ملزيد 
�ل�سني،  جتاه  �لعامل  �سك�ك  من 
تت�ساءل  �لعامل  �سع�ب  وجعل 
ملاذ� �أخفقت حك�مات �لعامل يف 
ثمانية  يف  فتاك  وباء  حما�رشة 
�ل�سني يف  بينما جنحت  �أ�سابيع، 
ذلك؟ قد يجادل �لبع�س ب�رشعة 
حما�رشة  يف  �ل�سني  حترك 
�ل�باء، وه� �أمر بعيد عن �ل��قع، 
فال�سني تاأخرت كثري�ً يف �الإعالن 
عن ظه�ر �ل�باء، وحاولت �لتكتم 
فر�سية  وبالتايل  عليه،  و�لت�سرت 
ميكن  �ل�باء  مع  �لتعامل  �رشعة 
�أول  �ختفاء  ��ستبعادها. غم��س 
ويف  بالفريو�س  �أُ�سيبت  �مر�أة 
�لعلماء  �أحد  مع  هاتفي  �ت�سال 
يرتبط  �لذي  �ل�سينيني �ملهمني، 
�حلك�مة  مع  وطيدة  بعالقات 
�ل�سينية، ومّطِلع على م�ستجد�ت 

م�سل  الإيجاد  �ل�سينية  �الأبحاث 
لل�باء، طلب حجب ��سمه، رف�س 
�لقائلة  �ملز�عم  وتف�سياًل  جملة 
�سينية،  �سناعة  ك�رونا  باأن 
بجميع  �ل�سيني  “�ل�سعب  وقال، 
فريو�س  باأن  يقني  على  �أطيافه 
ما  وكل  �أمريكية،  �سناعة  ك�رونا 
�ملتحدة  �ل�اليات  عن  ي�سدر 
�ل�سعب  �أن  حتى  كذب،  حم�س 
من  ك�رونا  �أن  يدرك  �الأمريكي 

�سنع بالده”. 

م�شدر الفريو�س قاعدة 
ع�شكرية اأمريكية

“�أن م�سدر �لفريو�س  �إىل  و�أ�سار 
�أمريكية،  ع�سكرية  قاعدة 
�الأ�سلحة  الإنتاج  خمترب  حتديد�ً، 
�أول  على  فيه  ُعرث  �لبي�ل�جية، 
ك�رونا،  بفريو�س  �إ�سابة  حالة 
و�أ�ساف،  ل�سيدة”.  وكانت 
هذه  �ختفت  ما  �رشعان  “�أنه 
�ملر�أة، ومل يعد لها �أي �أثر على 
�الإطالق. بعد ذلك �سارعت جلنة 
)�حلفاظ على �ملجتمعات �آمنة( 
ب�ج�د  �العرت�ف  �إىل  �ل�سينية 
)ك�فيد- بفريو�س  �إ�سابة  حالة 
بالتز�من   ،2019 عام  يف   )19
يف  �الإنفل�نز�  تف�سي  ت�قيت  مع 
�الأمريكية،  �ملتحدة  �ل�اليات 
�لتي ت�سببت يف وفاة �الآالف من 
�لب�رش، وبالتايل باالإمكان �أن نرى 
�أطلقت  �ملتحدة  �ل�اليات  �أن 
ك�رونا  فريو�س  يدعى  وح�ساً، 
“نحن  و�أو�سح،  �ل�سني”.  ولي�س 
ك�سعب �سيني نريد �ل�سالم، و�أن 
وتابع،  طبيعية”.  حياة  نعي�س 
ه�  �الأمريكية  �الإد�رة  تفعله  “ما 
حماولة ت�ستيت �نتباه �جلميع عن 
وعلى  �ل�سيا�سية.  ��سرت�تيجياتها 
�إنقاذ  ت�سع  �أن  �الأمريكية  �الإد�رة 
عن  بدالً  كاأول�ية  �سعبها  �أرو�ح 
�ل�سني”.  �إىل  �التهامات  ت�جيه 

ملف كورونا 

�الأمريكي  �لربوفي�س�ر  �أورد 
�أ�ستاذ  ني�مان  بنيامني 
»تك�سا�س  بجامعة  �لبي�ل�جي 
�إيه �أند �إم«  �الأ�سباب �لتي جتعل 
فريو�س ك�رونا �أكرث حّدة وفتًكا 

من �الإنفل�نز� �مل��سمية.
مبجلة  مقال  يف  ذلك  وجاء 
�الأمريكية  �إنرت�ست  نا�سي�نال 
بعن��ن »هذ� قد يقتلك.. ملاذ� 
يتَّ�سم فريو�س ك�رونا باأنه �سديد 

�لفتك؟«.
ك�رونا  »فريو�س  يق�ل:  وم�سى 

�أو »�سار�س-ك�ف-«2 �أكرث حدة 
من �الإنفل�نز� �مل��سمية الأ�سباب 
يتمثل �أحدها يف �متالكه �لعديد 
�خلاليا  متنع   �لتي  �ل�سبل  من 
�ملناعة  جهاز  ��ستدعاء  من 
�مل�ساعدة«و��ستطرد:  لتقدمي 
�أحد  فاإّن  �ملثال،  �سبيل  »على 
�خلاليا  بها  حتاول  �لتي  �ل�سبل 
�لرّد على �لعدوى تتمثل يف �إنتاج 
�لربوتني  وه�  »�الإنرتفريون«، 

�لذي يعطي �إ�سار�ت حتذير«.
يق�م  ك�رونا  فريو�س  �أن  بيد 

خالل  من  �لعملية  هذه  بعرقلة 
�لتم�يهات  من  جمم�عة 
�الأجز�ء  ق�س  �إىل  باالإ�سافة 
�لربوتني  �إنتاج  عن  �مل�س�ؤولة 
فريو�س  ميلك  كما  �خلاليا  من 
�أي  متزيق  على  �لقدرة  ك�رونا 
�أن تدخل  تعليمات مقاومة قبل 

قيد �لتنفيذ.
و�لكالم  لذلك،  ونتيجة  
للربوفي�س�ر، ي�ستطيع »�سار�س-
ك�ف-2« �أن يتفاقم خالل �سهر 
بعد تر�كم �الأ�رش�ر �لتي يت�سبب 

وباملقابل،  رويًد�  رويًد�  فيها 
�لذين  �الأ�سخا�س  معظم  فاإّن 
يتعاف�ن  باالإنفل�نز�   ي�ساب�ن 
يف �أقل من �أ�سب�ع و�أ�سار ني�مان 
�أن معدل �نتقال عدوى فريو�س 
�أنفل�نز�  من  قلياًل  �أكرب  ك�رونا 
�لتي   »1 �إن   1 »�إت�س  �خلنازير 
لكن   2009 عام  �لعامل  �رشبت 
على  ك�ر،نا  فريو�س  قدرة 
بع�رشة  �أكرب  ب�سحاياه  �لفتك 
�أ�سعاف على �الأقل من �إنفل�نز� 
�ملقال:  و��ستطرد  �خلنازير 

حالًيا،  �ملتاحة  �لبيانات  »من 
ا  �أعر��سً يحدث فريو�س ك�رونا 
�اللتهاب  متالزمة  بـ  م�سابهة 
وذكر  �حلاد)�سار�س(«  �لتنف�سي 
يتدرج  ك�رونا  �أن  �لربوفي�س�ر 
ن�سبة  تك�ن  حيث  �ل�سّدة  يف 
�الأطفال  يف  �أ�سهل  �ل�سفاء 
ي�ستطيع  كما  �سن��ت،   10 حتت 
 40 دون  �الأ�سخا�س  معظم 
كبار  �أن  بيد  مقاومته  عاًما 
�أعر��س  من  يعان�ن  �ل�سن 
�لفريو�س  جر�ء  متز�يدة  حادة 

�مل�ستجد وفقا لني�مان وو��سل 
ي�ستخدم  ك�رونا  فريو�س  �أن 
 »2 �إي  �سي  »�إيه  بروتني  �أي�سا 
رغم  �خلاليا  لدخ�ل  كب��بة 

�أهميته يف تنظيم �سغط �لدم
 و�أردف �أن �لربوتني �ملذك�ر ال 
عندما  وظيفته  تاأدية  ي�ستطيع 
يف�رش  مما  �لفريو�س  يدخل 
�لدم  �سغط  �أ�سحاب  معاناة 
من  متز�يد  ب�سكل  �ملرتفع 
حدة  �أكرث  ي�سبح  �لذي  ك�رونا 

لديهم.

بروفي�شور اأمريكي

لهذه الأ�صباب كورونا اأكرث فتًكا من الإنفلونزا

اجلزء01
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

ملف كورونا 
باأمريكا وتركيا وفرن�شا

كورونا يزحف على اجليو�س القوية ويجربها على 
تعليق عملياتها الع�شكرية

قل�شت اجليو�س يف خمتلف اأنحاء اأوروبا عملياتها وفر�شت لوائح اأكرث �شرامة على اأفرادها يف حماولة ملنع انت�شار فريو�س كورونا بينهم، اإذ 
يعي�شون ويعملون متجاورين مما يجعلهم اأكرث عر�شة للإ�شابة ومن املهم منع انت�شار الفريو�س يف اجليو�س، �شواء لعتبارات اأمن اأوطانها 

اأو لأن الوحدات اخلا�شة يف القوات الربية والبحرية واجلوية ا�شتدعيت مل�شاعدة احلكومات يف الت�شدي للفريو�س يف كثري من الدول 
وعلى �شبيل املثال، ن�شرت اأملانيا 15 األف جندي مل�شاعدة ال�شلطات املحلية يف التغلب على الأزمة، بينما ا�شتدعت بولندا اآلف اجلنود للقيام 

بدوريات يف ال�شوارع التي ي�شري عليها الإغلق ولتعقيم امل�شت�شفيات وتعزيز حر�س احلدود.

وكالت

منت  على  التطورات  واأبرزت 
االأمريكية  الطائرات  حاملة 
انت�شار  خطر  روزفلت  تيودور 
اجلنود  بني  ب�رشعة  املر�ش 
تعمل  التي  الطائرات  حاملة 
عليها  ويعمل  النووية  بالطاقة 
جزيرة  يف  ر�شت  فرد   5000
“غوام” لفح�ش جميع من على 
متنها واأعفت البحرية االأمريكية 
من  الطائرات  حاملة  قائد 
خطابا  كتب  اأن  بعد  من�شبه 
نق�ش  من  املخاوف  اإىل  ي�شري 
الحتواء  املنا�شبة  االإجراءات 
املر�ش املعدي ب�شدة واأعلنت 
وقت  يف  املتحدة  الواليات 
اآالف  اإر�شال  قررت  اأنها  �شابق 
واليات  خمتلف  اإىل  اجلنود 
البالد للم�شاعدة يف منع تف�شي 

وباء كورونا.
واإ�شبانيا،  واإيطاليا  فرن�شا  ويف 
وهي من بني اأكرث الدول ت�رشرا 
تقلي�ش  جرى  اجلائحة،  من 
تعليقها  اأو  الع�شكرية  العمليات 
اأعلنت  وقد  االأحيان  بع�ش  يف 
الفرن�شية  العامة  االأركان  هيئة 
من  ع�شكريني  ثالثة  اإجالء 
مهاما  ينفذون  كانوا  اأربعة  بني 
يف  “برخان”  عملية  �شمن 
اإثر  االأفريقي،  ال�شاحل  منطقة 

اإ�شابتهم بكورونا.
وزيرة  ك�شفت  �شابق،  وقت  ويف 
الدفاع الفرن�شية فلورن�ش باريل 
 600 اأ�شاب  كورونا  فريو�ش  اأن 

ع�شكري يف اجلي�ش الفرن�شي.
وقالت الوزيرة “نتابع عن قرب 
للع�شكريني  ال�شحي  الو�شع 
امل�شابني بالفريو�ش” واأ�شافت 
الع�شكريني  “اإ�شابة  اأن 

�شري  يف  توؤثر  لن  بالفريو�ش 
اجلي�ش  لكن  اجلي�ش”  عمليات 
عن  للرتاجع  ا�شطر  الفرن�شي 
املتحدث  قال  اإذ  التعهد،  هذا 
باربري  فردريك  قيادته  با�شم 
العمليات  الإلغاء  “ا�شطررنا 
ال�رشورية  غري  البحرية 
تعديل  اأو  االنت�شار  وعمليات 
اأن  باربري  واأو�شح  نطاقها” 
يف  الفرن�شية  احلربية  ال�شفن 
تتوقف  تعد  مل  هرمز  م�شيق 
با�شتثناء  املنطقة  موانئ  يف 
اأبو ظبي، واأن العمليات اجلوية 

تاأثرت.

الفريو�س ي�شرب القيادة

االإيطالية  الدفاع  وزارة  وتقدم 
اإ�شابات  عن  فقط  معلومات 
رئي�ش  اإن  وقالت  ال�شباط. 
فرينا  �شلفاتوري  االأركان  هيئة 

باملر�ش،  اأ�شيبوا  اآخرين  و12 
برتبة مقدم  بينما تويف �شابط 
اإنها  واأم�ش االأحد، قالت تركيا 
يف  قواتها  حتركات  من  حدت 
قفزت  الذي  الوقت  يف  �شوريا 
بفريو�ش  االإ�شابة  حاالت  فيه 

املا�شي،  اجلمعة  ويوم  كورونا 
اإرجاء  ال�شويدي  اجلي�ش  اأعلن 
ي�شتمر  دويل  ع�شكري  تدريب 
األف فرد  وي�شم نحو 25  �شهرا 
كورونا  فريو�ش  انت�شار  جراء 

امل�شتجد )كوفيد-19(.

 ″20 “اأوروا  تدريب  وكان 
مقررا اأن يبداأ يف 11 مايو/اأيار 
وي�شتمر حتى الرابع من يونيو/
حزيران املقبلني”. لكن اجلي�ش 
قال اإن التدريب لن يجري هذا 

العام، دون حتديد موعد اآخر.

قالت �شحيفة "نيويورك تاميز" 
اإيطاليا  عودة  اإن  االأمريكية، 
اخلوف  دون  جديد،  من  للعمل 
تف�شي  من  ثانية  موجة  من 
على  يعتمد  كورونا  فريو�ش 
فكرة اأقرب للخيال، وهي وجود 
اأج�شام م�شادمة للفريو�ش لدى 

االأ�شخا�ش.
يف  اإن  ال�شحيفة،  واأ�شافت 
متزايد  �شعور  هناك  اإيطاليا 
قد  يكون  رمبا  االأ�شواأ  باأن 
االإغالق  اأ�شابيع  وبداأت  مر، 
اأعلن  حيث  ثمارها،  توؤتي 
اأن  االأ�شبوع  هذا  امل�شوؤولون 

قد  اجلديدة  االإ�شابات  اأعداد 
ا�شتقرت.

وتابعت، ولكن رغم هذا االأمل، 
فاإن هناك حتدي رهيب متمثل 
العمل،  اإعادة  وكيفية  وقت،  يف 
دون اإطالق موجة كارثية اأخرى 
من العدوى، للقيام بذلك، يركز 
االإيطاليون  ال�شحة  م�شوؤولو 
فكرة  على  ال�شيا�شيني  وبع�ش 
الروايات  لعامل  اأقرب  رمبا 
البائ�شة، واأفالم اخليال العلمي 
االأج�شام  وجود  يف  وتتلخ�ش 
للفريو�ش  املنا�شبة  امل�شادة 
يف دم االأ�شخا�ش، وهي عالمة 

ورمبا  احل�شانة،  على  حمتملة 
يبداأ  من  االأمر  هذا  حتدد 
اأن  واأو�شحت  ال  ومن  العمل، 
عدم  رغم  ال�شيا�شيون  بع�ش 
ولكنهم  للفكرة،  ا�شتيعابهم 
متزايدة  ل�شغوط  يتعر�شون 
وجتنب  االقت�شادات،  لفتح 
اقت�شادي  ك�شاد  اإحداث 
الرئي�ش  اقرتح  النطاق  وا�شع 
فينيتو  ملنطقة  املحافظ 
ا"  "ترخي�شً ال�رشقية  ال�شمالية 
الذين  لالإيطاليني  ا  خا�شً
ميتلكون اأج�شاًما م�شادة تُظهر 
اأنهم م�شابون بالفريو�ش وتغلبوا 

الوزراء  رئي�ش  وحتدث  عليه، 
ال�شابق، ماتيو رينزي، عن "ممر 

كوفيد" لغري امل�شابني.
جوزيبي  الوزراء  رئي�ش  وقال 
كونتي بينما ظل االإغالق قائماً، 
مع  العمل  احلكومة  بداأت  فقد 
اإعادة  كيفية  لتحديد  العلماء 
اإىل  تعافوا  الذين  االأ�شخا�ش 
دولة  اأول  اإيطاليا،  كانت  العمل 
اإغالق كامل،  اأوروبية تعلن عن 
لكن  مار�ش،   9 يف  بداأ  والذي 
تباطاأ  اجلديدة  االإ�شابة  معدل 
اجلمعة  ويوم  االأ�شبوع،  هذا 
حالة   4500 حوايل  هناك  كان 

االأ�شابيع  من  اأقل  جديدة، 
االأخرية.

م�رشف  اأريغيني،  فابيو  وقال 
ل�شيارات  ال�شاخن  اخلط 
بري�شيا  مدينة  يف  االإ�شعاف 
اللومباردية: "بداأنا نرى ال�شوء 
انخف�شت  لقد  النفق،  نهاية  يف 
حول  اجلدل  املكاملات"لكن 
االأج�شام  على  قائمة  عمل  قوة 
مرة  اإيطاليا  و�شعت  امل�شادة 
املوؤ�شفة  الطليعة  يف  اأخرى 
الغربية  للدميقراطيات 
الفريو�ش،  مع  تت�شارع  التي 
االأخالقية  واختياراتها 

هذه  واأثريت  املريحة،  غري 
خالل  من  بالفعل  االأ�شئلة 
لالأطباء  احلا�شمة  القرارات 
فر�شة  مع  ال�شباب،  لعالج 
ال�شن  كبار  قبل  للحياة،  اأف�شل 
واملر�شى وعندما يتم اكت�شاف 
فقط،  الثاين  امل�شاد  اجل�شم 
رمبا  ال�شخ�ش  اأن  يعني  فهذا 
مل يعد م�شاًبا ونقلت ال�شحيفة 
قوله:  كري�شانتي  الدكتور  عن 
"من املرجح اأنك �شخ�ش �شليم 
جنا من االإ�شابة، اأو كنت عدمي 
اأج�شاًما  وطورت  االأعرا�ش 

م�شادة".

بح�شب نيويورك تاميز:

اإيطاليا تعود للحياة قريبا.. لكن ب�شروط
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وزارة ال�ش�ؤون الدينية :

بث القراآن من امل�شاجد 
قبل �شالة الظهر

اأ�شدرت  وزارة ال�ش�ؤون الدينية والأوقاف قرار 
الكرمي  القراآن  باإلزام اأئمة امل�شاجد على بث 
ن�شف  امل�شاجد   من  ال�ش�ت  مكربات  عرب  
�شاعة  قبل �شالة الظهر ،ـ ح�شب مان�ص عليه 
اإىل  2020  امل�جه   / 229/اأ.ع  رقم  القرار 
ال�لئيني  الدينية  ال�ش�ؤون  مدراء  عرب  الأئمة 
ا�شتجابة  جاء  اأنه  البيان  اأ�شار  والذي  هذا   ،
يف   ، جهة  من  للم�اطنني  الكثرية  للطلبات 
لالئمة   الكاملة  احلرية  التعليمة  تركت   حني 
البث   اأيام  واختيار   الزمنية   املدة  �شبط  يف 
ال�لئيني   املدراء  بني  ما  وذلك  بالتن�شيق 

لل�ش�ؤون الدينية وولة اجلمه�رية .
هذا وك�شفت م�شادر مقربة اأن وزارة  ال�ش�ؤون 
امل�اطنني  ر�شائل  من  الآلف  تلقت  الدينية 
التي  اجلمه�رية  علماء  كبار  راأ�شهم  وعلى 
لرد  لتدخل  من  بلمهدي  ي��شف  ال�زير  تدع� 
القراآن  للحفاظ  بث  خالل  من  امل�شجد  اأداء 
اإىل  والت�رضع  جهة   من  امل�شجد  رمزية  على 
اهلل بالقراآن الكرمي من اأجل اأن يرفع عنا هذا 
البالء الذي ي�شت�جب منا الت�بة والت�رضع اإىل 

اهلل ع��ص هجر امل�شاجد  .
حممد بن ترار

املجيد  عبد  اجلمه�رية  رئي�ص  عني 
امل�شلحة  للق�ات  الأعلى  القائد  تب�ن 
مر�ش�م  مب�جب  ال�طني  الدفاع  وزير 
رئا�شي الل�اء حممد قايدي رئي�شا لدائرة 
اجلي�ص  لأركان  والتح�شري  ال�شتعمال 
املر�ش�م  وت�شمن  ال�شعبي،  ال�طني 
ن�رض  مار�ص   26 يف  امل�ؤرخ  الرئا�شي 
الل�اء  تعيني  الر�شمية،  اجلريدة  عرب 
ال�شتعمال  لدائرة  رئي�شا  قايدي  حممد 
والتح�شري لأركان اجلي�ص ال�طني ال�شعبي 

خلفا لل�اء حممد ب�شار.
ب.ع 

اجلي�ش ال�طني ال�شعبي

اللواء قايدي رئي�شا لدائرة 
التح�شري وال�شتعمال

قلم جاف16

قبلت التحدي 
ال�ليد فرج

الرغبات  تتفق  قد   ، التداول  �شي�لة  زمن  يف 
، فت�شبح ذوقا ، م�شكلة �شل�كا ، يحمل قيمة 
عقالنيته  ال�شل�ك  هذا  يفقد   ، اجتماعية 

مبجرد خروجه عن فئته .
من  �شباحا  اأفاقت  ح�شناء  اأن   ، اأجزم  اأكاد 
من  بقية  رغم   ، مراآتها  اإىل  فنظرت   ، ن�مها 
اأن  اإل   ، جف�نها  على  راب�شة  مازالت  الن�م 
من�ش�ر  وكتب  فتب�شمت   ، انت�رض  جمالها 
بن�رض  �شديقاتها  و  قريناتها  �شمنيا  تتحدى 
 ، مكياج  دون  الن�م  من  النه��ص  بعد  �ش�رة 
واإل اأين التحدي يف ن�رض �ش�رة؟  وكي تخفي 
، زادت يف املن�ش�ر فكرة  تفاخرها بجمالها 
ن�رض الأمل . والغ�اين يغرهن الثناء ، فا�شتعلن 
التحدي بينهن و �شالت الدنيا ح�شنا وجمال . 
والنف�ص ّتطرب اإىل النظر اإىل ثالث : ح�شناء 

جميلة و خ�رضة . وماء رقراق .
لكن اأن ت�شل املّيعة اإىل ذك�ر اأمتي ، فال ادري 
عن  ك�شف  الذي  بتفاعلهم  يتحدون  كان�ا  ما 

رهق عق�ل الكثري منهم .
اأترابك  �رضاع  ه�  احلقيقي  التحدي  اإن 
 ، امل�ت  مقارعة  يف   ، ال�شينيني  و  الطليان 
لأن   ، حفا�شات  ارتداء  الأمر  بهم  بلغ  حتى 
امل�ت مل ميهل للذهاب للمراحي�ص وهم يف 

قلب املعركة . 
خط�رة  تتح�ش�ص  اأن  احلقيقي  التحدي  اإن 
ال��شع الراهن وجتعل منك اأداة ت�عية داخل 
كم�اطن   ، منك  املقربني  و  اأهلك  و  �رضبك 
�شالمته  عند  يت�قف  و  يكتفي  ل   ، اإيجابي 
بن�رض  الأمل  بث  ن�شال  وتدع   ، ال�شخ�شية 

ال�ش�ر للجميالت و احل�شناوات .
�شع�بة  ا�شت�شعار  ه�  احلقيقي  التحدي  اإن 
والن�شال   ، ك�رونا  بعد  القت�شادي  ال��شع 
حقيقي  منعرج  ال�باء  هذا  يك�ن  اأن  لأجل 
ال�شتقطاب  جتاذبات  انتظار  وعدم  للتنمية 
الدويل املحم�م ، داخل اجلغرافيا ال�شيا�شية 
التي ل ترحم . اإن التحدي احلقيقي ، ه� كبح 
تهافتكم يا ذك�ر اجلزائر والكف عن رهقكم 
ال�شيني  من  الدرو�ص  و  العرب  ا�شتخال�ص  ،و 
و   ، اأق�رضكم  خ�رض  عن  ط�له  يزيد  ل  الذي 
خم�شة  بعد  واإل   ، اجلد  جادة  اإىل  الرج�ع 
�شن�ن �ش�ف تك�ن �رضبة بالقطط اأو الكالب 

اأ�شهى ما تاأكل�ن .
ملعاجلة  الت�شدي  ه�  احلقيقي  التحدي  اإن 
هذه املي�عة و النف�شام الجتماعي و النفاق 
الذي عم ، فخلط املالئكة بال�شياطني ، مما 
احلقيقي  و  الفعلي  النه��ص  معه  ا�شتع�شى 
بهذا ال�طن . ول يك�ن ذلك اإل بطرح الأقنعة 

الزائفة و تخلي�ص ال�عي من اأثر اإيكارو�ص .
اأن تك�ن رجال حقيقيا  التحدي احلقيقي  اإن 
و  الن�شاء  ، وحترم  وحتب وطنك حبا رج�ليا 

ذوقهن و ل تزاحمهن فيه .  
ونحب البالد كما ل يحب البالد اأحْد

م. �ش 

على  للدم،  ال�طنية  ال�كالة  دعت 
الدكت�رة  العامة،  مديرتها  ل�شان 
اإىل  امل�اطنني  قابلية،  ولد  ليندة 
اأجل  من  دمهم  من  بقليل  التربع 

اإنقاذ حياة الآخرين.
امل�اطنني  امل�ش�ؤولة  ذات  ودعت 
الذين يبلغ�ن من العمر ما بني 18 
و 65 �شنة ويتمتع�ن ب�شحة جيدة 
اىل التقرب من م�شالح حقن الدم 
للتربع  �شكناهم  مقر  من  القريبة 
احلي�ية  املادة  هذه  من  بكمية 
اإليها  اأم�ص احلاجة  للذين هم يف 
واأو�شحت الدكت�رة ولد قابلية يف 

ت�رضيح اأنه "بالرغم من ال��شعية 
ال�كالة  فاإن  البالد،  بها  التي متر 
مع  وبالتن�شيق  للدم  ال�طنية 
خمتلف اخلرباء، قدمت ت��شيات 
لكل  ت�جيهات  واأعطت  خا�شة 
حماية  اأجل  من  حقن  هياكل 
ال�شحة  وم�شتخدمي  املر�شى 
حلمايتهم  الهياكل  بهذه  العاملني 

من اأي عدوى".
على  ال�شياق  ذات  يف  و�شددت 
طبي  بانتقاء  القيام  "�رضورة 
مع  املتربعني  لالأ�شخا�ص 
اللتزام بامل�شافة ال�رضورية لكل 
اإىل  التربع،  مراحل  من  مرحلة 
النظافة  اإجراءات  احرتام  جانب 

مع  املتربع  مرور  بعد  املنتظمة 
احلفاظ على العمل مب�اد معقمة 

وذات ال�شتعمال الأحادي".
واأمام القلق الذي ينتاب املتربعني 
تخ�فا  اأو  املعل�مات  قلة  ب�شبب 
بفريو�ص  لالإ�شابة  تعر�شهم  من 
ك�رونا خالل عملية التربع، اأكدت 
الدكت�رة ولد قابلية على "�رضورة 
بهذه  التزود  على  املحافظة 
اإنقاذ  اأجل  من  احلي�ية  املادة 
اأن  اإىل  م�شرية  الآخرين"،  حياة 
"الآلف من املر�شى عرب ال�طن 
بحاجة ما�شة اإىل حقن الدم ب�شفة 
ا�شتعجالية، على غرار امل�شابني 
ال��شع  عند  والنزيف  بالر�ش��ص 

اجلراحية  العمليات  خمتلف  ويف 
الدم  باأمرا�ص  امل�شابني  وعند 
هذا  يف  وال�رضطان"واأ�شافت 
لل��شعية  "بالنظر  اأنه  الإطار 
الفئات  هذه  لإنقاذ  ال�شتعجالية 
تتزود  كانت  التي  املر�شى  من 
ب�شفة  احلي�ية  املادة  بهذه 
الدم  جمع  خالل  من  منتظمة 
العم�مية  وال�شاحات  بالف�شاءات 
امل�ؤ�ش�شات  طريق  وعن 
قد  واجلامعات،  وامل�شاجد 
وجدت نف�شها حمرومة منها بعد 
منع هذه العملية ب�شبب ال��شعية 

ال�شحية التي متر بها  البالد".

غامل  �شيدي  دوار  �شكان  ليزال 
بتي�شم�شيلت  ب�ت�شنت  ب�شيدي 
حمرمني من املاء �شالح لل�رضب 
يف مدة تعدت 19ي�ما هذا ماخلف 
ا�شتياء كثري من امل�اطنني الذين 
يقطن�ن بذات الدوار  ،مت�شائلني 
الذي  احلقيقي  ال�شبب  عن 
وحرمانهم  تهمي�شهم  وراء  يكمن 

التي  احلي�ية  املادة  هذه  من 
،وهذا  عنها  ال�شتغناء  لميكن 
من  تق�شريا  �شكان  معتربه 
مع  خا�شة  املحلية  �شلطات 
الأج�اء الغري لئقة التي تعي�شها 
الذي  الك�رونا(  وباء  البالد) 
ب�شكل  املاء  ا�شتعمال  ي�شتدعي 
 ، والغ�شل  لتنظيف  خا�شة  كبري 

يعتمدون  �شكان  يبقى  ولالإ�شارة 
وال�شهاريج  لنقل  دواب  على 
،ويف  �شكانهم  مقر  اإىل  املياه 
ه�ؤلء  طلب  املعاناة  هذه  ظل 
لل�شلطات املحلية  ا�شتغاثة  نداء 
وعلى راأ�شهم امل�ش�ؤول اأول على 

ال�لية .
حممد �شبلي

ال�كالة ال�طنية للدم 

دعوة املواطنني اإىل التربع بالدم 

�شيدي ب�ت�شنت بتي�شم�شيلت 

�شكان دوار �شيدي 
غامل حمرمون من 

املاء ال�شروب

عن  الربيطانية  احلك�مة  امتنعت 
ال�شفرة  م�ش�ؤولية  يت�ىل  عمن  الك�شف 
رئي�ص  وج�د  اأثناء  البالد  يف  الن�وية 
بالعناية  ج�ن�ش�ن  ب�ري�ص  ال�زراء 
اإ�شابته  م�شاعفات  بتاأثري  املركزة 
بفريو�ص ك�رونا و�شاألت هيئة الإذاعة 
الربيطانية مايكل ج�ف، وزير �ش�ؤون 

وزير  ت�شلم  اإذا  ما  ال�زراء،  جمل�ص 
ال�شفرة  راب  دومينيك  اخلارجية 
"ت�جد  قائال:  فاأجاب  الن�وية، 
اإىل  واأ�شاف  مط�رة"،  بروت�ك�لت 
احلديث  ال�اقع  يف  ميكنني  "ل  ذلك 
اأن  ال�طني"يذكر  الأمن  م�شائل  عن 
الن�وية  الق�ى  من  واحدة  بريطانيا 

العامل، وي�جد يف  اخلم�ص الكربى يف 
تر�شانتها اأربع غ�ا�شات ن�وية م�شلحة 
ب�ش�اريخ ترايدنت "2 دي5" البالي�شتية 
حتت�ي  كما  ن�وية  بروؤو�ص  املجهزة 
على  الربيطانية  الن�وية  الرت�شانة 
نح�  اأن  اإل  ن�ويا،  راأ�شا   215 ح�ايل 

120 منها فقط متاح لال�شتخدام .

من يتحكم يف ال�شفرة الن�وية بعد ج�ن�ش�ن؟

احلكومة الربيطانية ل تبوح بال�شر
النفط يوا�شل جني املكا�شب

ت�ا�شل اأ�شعار النفط جني املكا�شب 
الدول  كربى  باإبرام  الآمال  بفعل 
خلف�ص  اتفاقا  للخام  املنتجة 
الأ�شعار  �شعدت  فقد  الإنتاج، 
اأم�ص الثالثاء بنح�  خالل تعامالت 
3%ووفقا مل�قع "بل�مربغ" فقد جرى 
الآجلة،  "برنت"  مزيج  تداول عق�د 
بت�قيت   10:30 ال�شاعة  بحل�ل 
م��شك�، عند 33.94 دولر للربميل، 
الإغالق  عن   %2.69 ن�شبتها  بزيادة 

اخلام  عق�د  �شعدت  كذلك  ال�شابق 
الأمريكي "غرب تك�شا�ص ال��شيط" 
دولر   26.80 اإىل   %2.76 بن�شبة 
الآمال  الأ�ش�اق  وتعقد  للربميل 
على الجتماع الطارئ لدول حتالف 
"اأوبك+" املزمع عقده ي�م اخلمي�ص 
املقبل، حيث ياأمل امل�شتثمرون اأن 
اتفاق  اإىل  امل�شاركة  الدول  تت��شل 
جديد خلف�ص الإنتاج يدعم الأ�شعار 

املتهاوية.

�شفيقة العرباوي

متر  التي  العاملية  الأزمة  تعترب    
الي�م   واحلك�مات  ال�شع�ب   بها 
منذ  الأقل  على  م�شب�قة  غري 
وباء  يف  متثلت  اأزمة   ،1929 عام 
�شفاته   يف  متجدد  النت�شار  وا�شع 
البي�ل�جية،الك�رونا كداء اأو فريو�ص 
الكثري  له  الرتويج  تريد  كما  غاز  اأو 
من املخابر غري احلك�مية،  ينط�ي 
اأن  تثبت يف كل مرة  على معطيات  
ال�شيطرة  ٌعجز  وباء  اأزمة  ظاهرها 
اآخرا  فهر�شا  باطنها  بينما  عليه. 
فاق  الذي  احل�شارات   �رضاع  من  
لنت�شاءل  واملقاربات  الت�قعات  كل 
ل�رضاع  ال�شاد�ص  النظام  يف  كنا  اإن 
الدين  جتاوز   والذي   احل�شارات 

وال�شيا�شة  والقت�شاد  والتجارة 
والتكن�ل�جيا...  

خمربي  بعمل   يتعلق  ل  الأمر  اإذ    
الإن�شان،  هاجم  فريو�ص   جمرد  اأو 
ب�شكل مق�ش�د اأو  غري مق�ش�د  بل 
�شيا�شية  اأبعاد  على  ينط�ي  امللف 
اإ�شتبقتها ع�امل اقت�شادية زعزعت 
�شيطرته  اأ�شباب  كل   يف  الغرب  ا 
على العامل،  ف�شع�ر  خارق  ببداية  
تال�شي الق�ة و ال�شيطرة عليه جعله 
ال�ق�ف  يف  يفكر   -الغرب،-  اأي 
على  ليُبقي  احلل�ل   اأذكى  عند  
لبقية  وا�شتعباده  ق�ته   مفاتيح  
والعلم  للمال  تفتقد  التي  الأعالم 
معا، خا�شة بعد اأن اأ�شحي الإرهاب 
الأ�شاليب   من  وغريها  وال�شالح 
الكال�شيكية من ح�شارات اقت�شادية 
بها  م�شم�ح  غري  حربية  وم�اجهات 
لدى املنظمات العاملية، بل والأكرث 
من ذلك م�شنفة �شمن خانة جرائم 
الإن�شانية  متقتها  التي  احلرب 
جمعاء … فكان لزاما اإيجاد  طرق 
اأخرى حلفظ  الق�ة  والغطر�شة على 
التي  تلك  وحتى  ال�شعيفة  ال�شع�ب 
متتلك ن�عا ما مربرات اإ�شتقالليتها 

من برتول وذخائر اأخرى.
فهل ت�ش�رت ي�ما اأن الك�رونا وجد 
ل�هلة  ظننت   هل  �شنة؟  منذ22 
بداأت  جتارب  بروت�ك�ل  اأنه  واحدة 
 2003 �شنة  املادي  العامل  ق�ى  فيه 
بينها  التهم  تتقاذف  الي�م  وهي 

متن�شلة من كل م�ش�ؤولية؟ 
التقرير  على  كان   2008 عام  ففي  
املتحدة   ال�ليات  رئي�ص  مكتب 
باراك اأوباما ويف وقت مبكرا حمذرا 
خطري  عاملي"  وباء  "تف�شي   من 
"�شديد"  تنف�شي  مر�ص  يف  يتجلى 
و �رضيع العدوى" ويعترب من عائلة 
منذ   نعم   ، التاجية"  "الفريو�شات 
اإثني وع�رضون  �شنة بال�شبط كانت 
بداية حرب خفية اإ�شتبقتها اأمريكا 
يف باطن  م�شاحلها العميقة لتتف�ق 
على العامل اأكرث مما هي عليه الي�م 
اأو رمبا خ�فا من اإنتقال الق�ة اإىل  
مع�شكر اآخر الأغلب نح� ما ي�شمي 
ل�شيطرة  ا�شتعارة   احلرير،  بخط 
ال�شني ال�شعبية، وه� طريق احلرير  
الذي كان له تاأثريا كبريا يف اإزدهار 
القدمية،  احل�شارات  من  الكثري 
وكاب��ص ع�دته من جديد  واحتكاره  

ال�شيطرة على العامل يخيف اأمريكا 
واأن  خا�شة  كبري،   ب�شكل  اأوروبا  و 
لذلك  الأ�شباب  كل  متلك  ال�شني 
والتف�ق  ال�شكانية   الكثافة  اأهمها 
وال�شناعى  والتكن�ل�جي  العلمي 

الذي  تتميز به ال�شني الي�م.
  اأي�شا مبا�رضة بعد اإنهيارالعمالقتني 
من  اأمريكا  يف  الأبراج   اأهم   ،
اآنذاك  اإرهابي  2011بفعل  �شبتمرب 
اأف�شى اإىل تغيري جذري  يف ميزان 
كل  فتغريت  العاملية،  ال�شيا�شة 
احل�ار  اأي�شا  ال�رضاعات،  اأ�شكال 
فتعالت  خمتلفا،  منحى   اأخذ 
عن  تتحدث  واأ�ش�ات  اأ�شداء  
اأفرزتها  الأفق   يف  جديدة  حرب 
املال  وت�شارع  الدينية   اخلالفات 
ترتك  لن  اأمريكا  اأن  و  والزعامة 
وبعدها  منها،   ي�شحب  الب�شاط 
مبا�رضة بداأت  التقارير  والدرا�شات  
يف  جديدة   اأ�شاليب   من  حتذر  
الدول،  ق�ى  بني  وال�رضاع   احل�ار  
يف  كان  كما  يك�ن   لن  اأكيد  والذي 
اأي�شا  اأفرزته   ما  ح�شب  املا�شي، 
�شفحات نف�ص  التقرير الذي �شدر 

يف  عام2009؟                             

الب�رضية  تنتظر  بي�ل�جية  فحرب   
لدى  وخ�فا  هلعا  وراءها  خملفة 
نعم  الي�م،   امل�شيطرة  جهات هي 
هذا ما ك�شفه اآخر تقرير للمخابرات 
الأمريكية يف ن�شخته » اآخر تقرير 
ملركز املخابرات الأمريكية "�شيا" 
حتت عن�ان بالبنط العري�ص; كيف 
يك�ن العامل يف 2025؟ ، حيث يقدم 
وجتارب  لت�شالت  ونتائج  بيانات 
ح�ل الفريو�ص القاتل الذي ليزال 
ل�شاعة كتابة  هذه الأ�شطر يح�شد 
الآلف من ال�شحايا تلبية لن�ش�ة مل 
ت�شبعها احلروب يف اليمن و�ش�ريا 
عن  تبحث  فراحت   ، والعراق 
اإجرامية  قمعية  لذتها يف جتارب 
من ن�ع مميز ومتميز ت�شتعمل فيه 
الإن�شانية،  الروح  لتحطيم  العل�م 
والبي�ل�جيا،  العلم  عباءة  حتت 
والق�ة   املال  �شياطني  فاجتمعت 
متاآمرة  �شد الإن�شان نف�شه، فقط  
لت�ؤكد اأن الق�ة  لي�ص لها خيارات  
اأن  ال�حيد  خيارها  واأن  اأخرى 
هذا  فهل   الغرب،  بيد  تك�ن 
�شحيح  وهل هذا ما �شيتحقق يف 

الأيام املقبلة ؟

الكورونا...وجها اآخرا ل�شراع احل�شارات

بلدية املام�نية مبع�شكر

املفت�ش العام للولية 
يحقق يف �شفقة م�شبوهة 
* ا�شتقالة مف�شلة من الأمني العام 

للبلدية من جلنة ال�شفقات 

العام  ل�لية  املفت�ص  با�رض 
معمقة  يف  حتقيقات  مع�شكر 
م�شت�ى  م�شب�هة على  �شفقات 
املام�نية  التابعة لدائرة  بلدية 
فار�ص  تخ�ص  اجناز  عني 
لقرى  ال�شحي  ال�رضف  قن�ات 
حليمة  مببلغ  العرايبية  وبن 
ماليري  ال04  جتاوز 

�شنتيم والذي مت منحه بطريقة 
م�شب�هة لإحدى املقاولت من 
البلدي للمام�نية  قبل املجل�ص 

.
التحقيق جاء بعد ر�شالة ا�شتقالة 
املام�نية  لبلدية  العام  الأمني 
تلقاها  ال�شفقات  جلنة  من 
واملفت�ص  لل�لية  العام  الأمني 

العام الأ�شب�ع املن�رضم ، حيث 
ك�شف فيها الأمني العام ب�شفته 
يف  التجاوزات  لالإدارة  ممثال 
تقدر  امل�رضوع  الذي  هذا 
ماليني  و10  ماليري   04 قيمته 
يف  عنه  �شنتيم  الإعالن 
الإعالم وتقدم له 07 مقاولني ، 
لكن مت اإق�شاء جميع املقاولني 

على م�شت�ى جلنة فتح الأظرفة 
على  الإبقاء  ومت  �شبب  بدون 
واحد فقط  يف خمالفة  مقاول 
 ، ال�شفقات  لقان�ن  وا�شحة 
وه� الأمر الذي حرك املفت�ص 
املجل�ص  يف  هلعا  وخلق  العام 

البلدي  للمام�نية .
م.ب

روؤى 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من
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سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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