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ب�شبب انتهاج �شيا�شة املفا�شلة يف توزيع املعلومة 

املكتب الوالئي  للمجل�س الوطني 
لل�سحفيني بورقلة يندد

جناة،ح  

للمجل�س  الوالئي  املكتب  ندد 
برئا�سة  بورقلة  لل�سحفيني  الوطني 
مبا  ال�سيخ  حكيم  عزي  ال�سحفي 
امل�سوؤولة  غري  بالت�رصفات  اأ�سماه 
الظروف  ظل  يف  الوالئية  لل�سلطات 
ال�سحية ال�سعبة التي متر بها البالد 
مطالبا بو�سع حد ملا اأ�سموه ب�سيا�سة 
بني  املعلومة  توزيع  يف  املفا�سلة 

و�سائل االإعالم .
اأفاد بيان �سادر عن االأمانة الوالئية 
بورقلة للمجل�س الوطني لل�سحفيني، 
»الو�سط  يومية  ت�سلمت  قد  كانت 
الذي  الوقت  يف  اأنه   ، منه  »ن�سخة 
بوالية  ال�سحفية  االأ�رصة  فيه  ترتقب 
اإحداث نقلة نوعية من طرف  ورقلة 
امل�سوؤولني  وباقي  الوالية  وايل 
االإعالمي  التعامل  يف   ، املحليني 
الق�سايا  خمتلف  املحرتف  مع 

املكتب  ي�سجل   ، االأو�ساع  وتطورات 
لل�سحفيني  الوطني  للمجل�س  الوالئي 
املمار�سات  ا�ستمرار  اأ�سف  بكل 
ال�سحفيني  بني  واملفا�سلة  التميزية 
واملرا�سلني ، وممثلي و�سائل االإعالم 
مع  التعامل  يف  املعتمدة  الوطني 
عن  الناجمة  ال�سحية  الو�سعية 

التف�سي اخلطري لوباء الكورونا .
اأنه يف يوم االإثنني  وقال نف�س البيان 
23 مار�س 2020 �سجل املكتب الوالئي 

لل�سحفيني  امتناع  الوطني  للمجل�س 
وايل الوالية عن تقدمي اأية معلومات 
ال�سحف  ملرا�سلي  تو�سيحات  اأو 
ال�سحي  الو�سع  ، بخ�سو�س  الوطنية 
بدعوى  كورونا  فريو�س  عن  الناجم 
اأنه غري خمول بتقدمي اأية ت�رصيحات 

بهذا اخل�سو�س .
للمجل�س  الوالئي  املكتب  اأ�ساف  و 
الوطني لل�سحفيني اأنه بينما ت�سارب 
ت�سجيل  حول  مداه  بلغ  املعلومات 

الوايل  ،خرج  بالوالية  اإ�سابات 
اإعالمية  لو�سيلة  مفاجئ  بت�رصيح 
االأخرى  االإعالم  و�سائل  باقي  دون 
املمثلة يف الوالية ، يعلن فيه ت�سجيل 

تتعلق  بكورونا  موؤكدة  اإ�سابة  حالة 
بامراأة عجوز ،�ساربا عر�س احلائط 
مثل  يف  االإعالمي  العمل  باأبجديات 

هذه احلاالت .

جمعية راديوز 

م�ساعدات للعائالت املعوزة 
بوهران و�سيدي بلعبا�س

 قادت جمعية الراديوز حملة تطوعية مل�ساعدة العائالت الفقرية، من خالل 
توزيع م�ساعدات لفائدة العائالت املعوزة وذوي االحتياجات اخلا�سة، وذلك 
على م�ستوى القرى النائية بواليتي وهران و�سيدي بلعبا�س وك�سفت اجلمعية 
من خالل بيان  لها  اأنها قامت بخطوة اأولية من حملتها الت�سامنية  بتقدمي 
م�ستلزمات  اإىل  وباالإ�سافة  فقرة،  عائلة  لـ120  غذائية  واإعانات  م�ساعدات 

ب.عوقائية وطبية.

اجلزائر

»جياليل مهري« يتربع بن�سف 
مليون دوالر ملواجهة كورونا

ك�سف رجل االأعمال اجلزائري، جياليل مهري، اأم�س، اأنه تربع مببلغ ن�سف 
وباء  تف�سي  ملواجهة  الوطنية،  اجلهود  يف  للم�ساهمة  اأمريكي،  دوالر  مليون 
كورونا العاملي، يف البالد. وح�سب م�سادر اإعالمية، فقد اأعلن مهري كذلك، 
عن االنطالق يف م�رصوع،  ال�سترياد وحدات الإنتاج لوازم الوقاية من الوباء، 

من كمامات واأقنعة، قال اأنه يف مراحل متقدمة من التح�سري.
مرمي خمي�شة

عرب 48 ولية

»جزائري« ي�سع نظاما معلوماتيا 
لتحليل انت�سار كورونا

اأعلنت وزارة العمل والت�سغيل وال�سمان االجتماعي، دخول النظام املعلوماتي 
املوؤ�رص، الذي ي�سمح بتحليل بيانات فريو�س كورونا »حيز اخلدمة«، عرب 48 والية 
بطريقة اآنية. واأفاد البيان الوزارة، عرب �سفحتها الر�سمية، على تويرت، اأن النظام 
لطفي  اجلزائري، حممد  لل�ساب  نا�سئة،  موؤ�س�سة  املعلوماتي مطور من طرف 
مكنا�س، املمولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم ت�سغيل ال�سباب، والذي ا�ستطاع 
�ساعة.  بـ72  قدر  قيا�سي،  ظرف  يف  اخلدمة،  حيز  املعلوماتي،  النظام  و�سع 
وجتدر االإ�سارة، اأن النظام املعلوماتي حزائري 100 باملائة، قدم مبوجبه، وزير 
العمل والت�سغيل وال�سمان االجتماعي، �سوقي عا�سق يو�سف، خال�س حتياته اإىل 
كل ال�سباب املخل�سني، من اأبناء اجلزائر، الذين يعملون بدون هوادة، جنبا اإىل 

جنب، حتى نتمكن من جتاوز هذه الفرتة ال�سعبة التي تعي�سها البالد.  
مرمي خمي�شة

يف اأقل من اأ�شبوع

حريق ثان لبئر �سخ الغاز 
بحا�سي م�سعود 

متت ال�سيطرة كليا على احلريق الذي ن�سب ببئر ل�سخ الغاز » اأم دي 244 » 
يف منطقة حا�سي م�سعود، اأم�س االأول ومل يتم ت�سجيل اأي اأ�رصار اأو خ�سائر 
ب�رصية ح�سبما اأفاد به بيان ملجمع �سوناطراك، وطمانت موؤ�س�سة  �سوناطراك 
اأقرب  يف  ا�ستئنافه  بغر�س  جارية  هي  للبئر  الكامل  التاأمني  اأ�سغال  اأن 
ل�سوناطراك  الفرق املتخ�س�سة  اأنه  بف�سل جمهودات كافة  االآجال مو�سحا 
من  الرفيع  امل�ستوى  على  يدل  احلريق، مما  على  بالكامل  ال�سيطرة  ، متت 

ب.عالتحكم و املهارة لهذه الفرق

حمكمة   لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمر 
اأول  من  متاأخرة  �ساعة  يف  ب�سار  
املمثل  باإيداع   اجلمعة  اأم�س 
املعروف  اأحمد   بوعناين  الفكاهي 
 ، الراي�س  اأو  الدجال  اأحمد  با�سم 
كلم   40 �سبدو  منطقة  من  املنحدر 
جنوب تلم�سان رهن احلب�س املوؤقت 
والتاأهيل   الرتبية  اإعادة  مبوؤ�س�سة 

بالعبادلة .
املتهم �ساحب رابطة العنق احلمراء 
�سبق  الذي  الفرا�سة   �سكل  على 
ال18ابريل  لرئا�سيات  الرت�سح  له 
وقام  بعد  فيما  امللغاة    2018
ي�رصح  اأن  قبل  التوقيعات  بجمع 
باهدائها للرئي�س املقال عبد العزيز 
مواقع  اأ�سعل  ،والذي  بوتفليقة  

بفيديوهاته  االجتماعي   التوا�سل 
يواجه  العجيبة  املاجنة   وخرجاته 
التدخل   ، نظامية  هيئة  اإهانة  تهم  
العمومية   الوظائف   يف  �سفة   بغري 
�سفة  وانتحال  والع�سكرية   املدنية 
املثرية  الفيديوهات  بعد  وذلك   ،
 ، الالم�سوؤولة   وت�رصفاته  للجدل 
املتهم  اإىل  ي�ستمع  اأن  وينتظر  هذا 

من  العديد  يف  مبجونه  املعروف 
امللفات  قبل اإحالته على املحاكمة 
اإىل  تر�سحة   منذ  وانه  خا�سة 
حتول  قد  نف�سه  راأى  الرئا�سيات  
انتقاد  وبداأ يف  نافذة   اإىل �سخ�سية 
ال�سلطات تارة  واجلي�س تارة اأخرى  
وميزج بني جمونه  و�سوؤون الدولة   .
حممد بن ترار

بتهمة اإهانة هيئة نظامية ، التدخل يف الوظائف  العمومية  املدنية والع�شكرية  

اإيداع  املمثل الفكاهي بوعناين احلب�س  املوؤقت بب�سار

خبر في 
صورة

الأمن الوطني

 حتذير من حت�سري مطهرات 
اليد باملنزل

حذرت املديرية العامة لالأمن الوطني، ال�سبت من عملية حت�سري 
مطهر اليدين يف املنزل، حيث و�سعت رقما اأخ�رص للتبليغ 1021

لها  عرب  من�سور  يف  الوطني،  لالأمن  العامة  املديرية  وحذرت 
وال�سوائل  اخللطات  من  الفي�سبوك،  على  الداخلية  وزارة  �سفحة 
»فاي�سبوك«  االأزرق  بالف�ساء  لها  واملروج  للرقابة،  اخلا�سعة  غري 

على اأنها مواد مطهرة وهي م�رصة بال�سحة.

عني الدفلى

توقيف ثالثة جتار خمدرات
مفارز  اأوقفت  املنظمة،  واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  يف 
للجي�س الوطني ال�سعبي، يوم 28 مار�س 2020 بالتن�سيق مع اأفراد 
الدرك الوطني وم�سالح اجلمارك بعني الدفلى بالناحية الع�سكرية 
خمدرات،  جتار   )03( الثانية  الع�سكرية  بالناحية  والنعامة  االأوىل 

وحجزت )125.5( كيلوغرام من الكيف املعالج.

مع�شكر 

توفري اأزيد من 1.500 �سرير للحجر ال�سحي 
 1.561 مع�سكر  والية  م�سالح  �سخرت 
�رصير عرب مرافق تابعة لعدة قطاعات 
عند  ال�سحي  للحجر  ال�ستعمالها 
ال�رصورة، ح�سبما علم اأم�س ال�سبت لدى 
مدير ال�سحة و ال�سكان، عامري حممد  
الوالية  م�سالح  اأن  امل�سوؤول  واأو�سح 
�سخرت 10 اأماكن للحجر ال�سحي داخل 

بثمان  ال�سحة  لقطاع  تابعة  موؤ�س�سات 
بينها  �رصير   148 على  تتوفر  بلديات 
اأماكن ال�ستقبال حاالت االإ�سابة  ثالثة 
مب�ست�سفيي  املوؤكدة  اأو  فيها  امل�ستبه 
»م�سلم الطيب« و »ي�سعد خالد« مبدينة 
ومت  �سيق.  مدينة  وم�ست�سفى  مع�سكر 
لل�سباب  بيوت  خم�سة  اأي�سا  ت�سخري 

ببلديات مع�سكر وعني فار�س و تيغنيف 
�رصيرا   216 جمموعها  يف  ت�سم  و�سيق 
ف�سال عن ثالثة فنادق عمومية مبدينة 
ببلديات  خا�سة  فنادق   3 و  بوحنيفية 
بطاقة  بوحنيفية  و  غري�س  و  مع�سكر 
اإجمالية تقدر بـ 697 �رصيرا اإ�سافة اإىل 
اإقامة جامعية من 500 �رصير بعا�سمة 

ال�سحة  مديرية  �سخرت  كما  الوالية. 
طبيبا   88 عامري-  -ح�سب  ال�سكان  و 
على  لالإ�رصاف  طبي  �سبه  اإطار   90 و 
االأ�سخا�س الذين ميكن اأن يو�سعوا يف 
�سيارة   22 اإىل  اإ�سافة  ال�سحي  احلجر 
اإ�سعاف للعمل يف اأماكن احلجر ال�سحي 

عند ال�رصورة.

طوابري من اأجل �سميد

الربملاين  اأم�س  النائب  نهار  اأعلن 
هربي نابي املنتخب عن حركة جمتمع 
ال�سلم  بوالية تلم�سان  تنازله عن راتبه 

لدعم االأ�رص املعوزة باملنطقة . هذا وقد 
من  مدينة  املنحدر  نابي  منح  هربي 
االإر�ساد  جلمعية  مغنية   اأجرته 

التكفل  ب�رصاء  اأجل  من  واالإ�سالح 
املواد االأ�سا�سية  وتوزيعها على االأ�رص 
الفقرية ، هذا وقد �سبق واأن تنازل هذا 

بلوغه  له مبجرد  اأجرة  اأول  النائب عن 
املدر�سة  لرتميم  الربملان  ومنحها 

التي در�س بها.

منحها جلمعية الإ�شالح والإر�شاد للتكفل  بالعملية

برملاين يتنازل عن اأجرته  لفائدة االأ�سر املعوزة  

حممد بن ترار



تخفي�ض �آجال تخزين �حلبوب �إىل 04 �أ�شهر

حكومة جراد تفكك قنابل 
حكومة بدوي

ك�شف م�شوؤول �شامي مبوؤ�ش�شة ديو�ن �حلبوب  و�لبقول �جلافة  �أن  �جلز�ئر مهددة باأزمة حبوب يف حالة ��شتمر�ر  ف�شي 
ظاهرة كرونا  يف �لعامل �لأمر �لذي قد يوؤدي �إىل نفاذ خمزونها من �حلبوب �لذي تقل�ض كثري� وذلك بفعل �لقر�ر�ت 

�لتي �أ�شدرها وزير �ملالية يف عهد رئي�ض �حلكومة �ل�شابقة  نور �لدين بدوي  حممد لوكال و�لتي قل�ض فيها �أجال 
تخزين �حلبوب من 06 �أ�شهر�إىل  04 �أ�شهر .

حممد بن تر�ر

�شهر  خالل  اتخذ  والذي   القرار 
مار�س 2019 ح�شب ذات امل�ش�ؤول كان 
الهدف منه نبيال واأ�شا�شه ال�ق�ف يف 
وجه بارونات نهب احلب�ب التي كانت 

ت�شتغل جزءا كبريا من خمزون  احلب�ب 
البارونات  كبار   قبل  من  للبزن�شة 
الأمر  وه�  الدي�ان  يف  وامل�ش�ؤولني 
الي�م حيث  اإىل  م�شتمرا  ليزال  الذي 
احلب�ب  من  كبرية  كميات  حت�يل  يتم 
من  جلي�بهم  دعما  كاأعالف   لبيعها 

جهة  من  ال�شترياد  ت  ولبارونا  جهة 
الذي كان قد وقف  اأخرى وه� الأمر 
عليه وزير التجار الذي اأكد اأن اجلزائر 
ت�شت�رد 80 ملي�ن قنطار يف ال�شنة من 
احلب�ب وان كميات  كبرية منها حت�ل 
اإىل  البزن�شة بت�اط�ؤ اأ�شحاب املخابز 

اإىل  اأدى  الذي  الأمر  واإطارات �شامية 
وقفت  ل�كال    برئا�شة  جلنة  ت�شكيل 
على ال��شع  واأ�شدرت قرارات  بغلق 
145 مطحنة  من جهة وتقلي�س اآجال 
منذ25  بها  العمل  كان  التي  املخزون 
�شنة  من 06 اأ�شهر اإىل 04 اأ�شهر وه� 

ت�اجه  قد  التي   الي�م   اأزمة  ما خلق 
ا�شتمرار  ظل   يف  خا�شة  اجلزائر 
الذي   الأمر   ك�رونا   فريو�س  انت�شار 
الف  ال50  طلبيات  التزود  يعطل  قد 
قنطار التي مت ت�شجيل طلبيتها ، كما 
بارونات  الإطار وج�د  ذات  يخفي  مل 

من املخازن ت�شعى اإىل خلق اأزمة  يف 
احلب�ب عن طريق تهريب كميات هامة 
منها اإىل امل�الني ل�شتغاللها كاأعالف 
ورفع  التخزين  اآجال  اإعادة  اجل   من 
هام�س ال�شترياد الذي يع�د على هذه 

البارونات بالفائدة
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 عبد �لقادر بري�ض لـ"�لو�شط":

تاأ�سي�س تكتل الت�سامن والإغاثة
 لتجاوز حمنة كورونا

�مليد�نية �لعقبات  �شيكون لإز�لة  مع وزير �لت�شال  •       لقائي 
املجل�س  رئي�س  ك�شف 
باملنتدى  ال�شت�شاري 
اجلزائري،  القت�شادي 
اأم�س،  بري�س،  القادر  عبد 
ال�طني  التكتل  تاأ�شي�س  عن 
من  مك�ن  والإغاثة،  للت�شامن 
وطنية،  وجمعية  منظمة   13
الإر�شاد  جمعية  مقرها 
خادم،  ببئر  الكائن  والإ�شالح، 
املحنة  على جتاوز  للم�شاعدة 
جراء  البالد،  تعي�شها  التي 

تف�شي فريو�س ك�رونا.
بري�س  اأف�شح  جهته،  من 
جريدة  به  خ�س  ت�رصيح  يف 
التكتل  هذا  اأن  »ال��شط«، 
والإغاثة،  للت�شامن  ال�طني 
الهالل   : من  كل  من  يتك�ن 
الك�شافة  اجلزائري،  الأحمر 
اجلزائرية،  الإ�شالمية 
والإ�شالح،  الإر�شاد  جمعية 
جمعية  اليتيم،  كافل  جمعية 
اخلري،  جزائر  اخلري،  وافعل�ا 
الكنفدرالية العامة للم�ؤ�ش�شات 
ال�شباب  اأكادميية  اجلزائرية، 
املجتمع  ق�ى  اجلزائري، 
املدين لأجل اجلزائر، املنتدى 

القت�شادي اجلزائري، اجلمعية 
التط�عي،  للعمل  ال�طنية 
ال�شباب  لقاء  ال�طنية  اجلمعية 
ال�طنية  واجلمعية  اجلزائري 

ملتعاملي اخلزف.
يف حني، اأكد اخلبري القت�شادي، 
اأن قد مت التفاق خالل اللقاء 
التنظيمي لهذا اللقاء، اخلمي�س 
احل�ار،  جريدة  مبقر  الفارط، 
مت اختيار  مايلي: اأول  على 
خيار  تبني  خالل  من  املقر، 
مقر جمعيه الإر�شاد والإ�شالح 
الكائن ببئر خادم، ثانيا اختيار 
وم�شاعديه،  التكتل  من�شق 
بحيث مت التفاق على ت�شكيلة 
كل  من  مك�نة  التن�شيق  هيئة 
ال�طنية  املنظمة  من: رئي�س 
امل�شتهلك،  واإر�شاد  حلماية 
م�شطفى،  زبدي  الدكت�ر 
جمعية  ممثل  للتكتل،  من�شقاً 
بغداد  الأ�شتاذ،  اليتيم  كافل 
للتكتل،  ر�شمياً  ناطقاً  فزازي، 
احل�ار،  جلريدة  العام  املدير 
مكلفاً  يعق�بي،  حممد 
للتكتل، هذا  العامة  بالعالقات 
اإىل جانب تعيني كل من القائد 

عبد  حمزاوي  للك�شافة،  العام 
جمعية  ورئي�س  الرحمان، 
الإر�شاد والإ�شالح، ن�رص الدين 
احلكيم  عبد  والدكت�ر  حزام، 
الكنفيدرالية  رئي�شة  ب�رنان، 
اجلزائرية،  للم�ؤ�ش�شات  العامة 
ب�شفتهم م�شاعد للمن�شق، هذا 
اللجان  بالإ�شافة اإىل ت�شكيل 
امل�شاعدة لهيئة التن�شيق والتي 
الإعالم  كالتايل: جلنة  جاءت 
وجلنة  حجي،  �شفيان  برئا�شة، 
عبد  ب�رنان  برئا�شة  ال�شحة، 
احلكيم، وجلنة جمع التربعات 
عبد  حمزاوي  برئا�شة، 
مع  الت�ا�شل  الرحمان،  وجلنة 
برئا�شة،  املهجر،  يف  اجلالية 
جلنة  اأما  ك�ريب،  ح�شام 
والإح�شاء،  واليقظة  الر�شد  
ال�رصيف،  قط��س  برئا�شة 
القادر،و  عبد  بري�س  والدكت�ر 
مع  الت�ا�شل  الأخري جلنة  يف 
برئا�شة  املحلية،  اجلمعيات 

حممد م�شقق.
ذات  ذكر  ال�شياق،  نف�س  يف 
مع  حديثه  خالل  املتحدث، 
التاأكيد على  اأنه مت  »ال��شط«، 

الل�ج�شتيكية  ال��شائل  ت�فري 
اأرقام  تخ�شي�س  مع  للتكتل، 
امييل  وفتح  وفاك�س،  هاتفية، 
خا�س با�شم التكتل، اإىل جانب 
جت�شيد  يقت�شي  ما  كل  ترتيب 
اإغفال  دون  امل�رصوع،  هذا 
املك�ن  الب�رصي  الكادر  ت�فري 
مت  اأنه  باملنا�شبة،  م�شريا  له، 
املرا�شالت  كتابة  يف  البدء 
التكتل  هذا  متكن  ا�شتعجالية، 
خا�شة  ميدانياً،  النطالق  من 
للرئا�شة،  الطلبات التي قدمت 
م�رصوع  على  التاأكيد  مع 
من  له  والرتخي�س  التيلط�ن، 

ال�شلطات العليا.
املجل�س  اأف�شح  حيث 
باملنتدى  ال�شت�شاري 
اأنه  اجلزائري،  القت�شادي 
تفاديا للم�شاكل التي تعيق عمل 
اجلمعيات ميدانيا،ً و�شعيا منه 
الي�م  �شيلتقي  اإزالتها،  على 
الت�شال،  وزير  مع  ال�شبت، 
هذه  ملناق�شة  بلحيمر،  عمار 
مع  بالتن�شيق  امل�ا�شيع، 

اجلهات الر�شمية.
 مرمي خمي�شة

ملو�جهة كورونا

ال�سامل الت�سامن  اإعالن  قرينة" يطلق  "بن 
البناء  حركة  رئي�س  طالب 
ال�طني، عبد القادر بن قرينة، 
اأم�س، ال�شلطة بفتح ح�ار عام 
كيفيات  يف  للبحث  �شامل،  و 
اخلروج من الأزمة، و للحد من 
ال�شعب،  على  ال�شلبية  اآثارها 
النخب  باملنا�شبة،  داعيا  و 
لتاأجيل خالفاتها و النخراط 
يف احل�ار حتى ننقذ ما ميكن 

اإنقاذه، على حد ق�له.
له،  بيان  يف  قرينة،  بن  واأكد 
على  الر�شمية،  �شفحته  عرب 
كارثة  اأمام  اإننا  الفاي�شب�ك، 
حالة  اأمام  لي�س  و  حقيقية 
عابرة، يف اإ�شارة منه لفريو�س 
ال�قت،  كان  فمهما  ك�رونا، 
اإذا كان ق�شريا لل�شيطرة  حتى 
ال�باء  اآثار  فاإن  ك�رونا،  على 

املدمرة �ش�ف لن تخرج منها 
و  �شاملة  اجلزائرية  الدولة 

بالتبع ال�شعب اجلزائري .
املتحدث،  ذات  اأف�شح  حيث 
الآلف حتما، �ش�ف  اإن مئات 
عملهم،  منا�شب  يفقدون 
لن  العائالت  اآلف  مئات  و 
مئات  و  اأج�رهم،  يتقا�ش�ا 
اإفال�شها  تعلن  امل�ؤ�ش�شات 
�ش�ف  بالتايل  و  حتما، 
ال�فاء  عن  احلك�مة  تعجز 
جتاه  الجتماعية،  بالتزاماتها 
اأ�شحاب  ويعجز  امل�اطنني، 
كذلك،  اخلا�شة  ال�رصكات 
الأزمة،  وجه  ال�شم�د يف  على 
معربا باملنا�شبة ، اأنه يف هذه 
حجم  فاإن  الفارقة،  اللحظة 
الأزمة هي اأكرب من احلك�مة، 

اأكرب  و  الرئي�س،  من  اأكرب  و 
اآثارها  واأن  امل�ؤ�ش�شات،  من 
املدمرة بال�رصورة لي�شت �شد 
فح�شب،  ال�شلطة  يف  ه�  من 
اإ�شقاط  يف  �شببا  �شتك�ن  اأو 
تتعداهم  واإمنا  ال�شلطة، 
لتم�س باأمننا الغذائي، و اأمننا 
وطننا  با�شتقرار  و  الق�مي، 
الت�شدي  ي�شتطيع  ل  ومنه 
بعد  لالأزمة،  ال�شلبية  لالآثار 
بكل  ال�شعب  اإل  اهلل  ت�فيق 
متحدين  نخبه  و  مك�ناته، 
وذكر   . واحد  رجل  قلب  على 
ال�طني،  البناء  حركة  رئي�س 
الأزمات،  يتاجرون يف  اأنهم ل 
من  جزءا  لي�ش�ا  باعتبارهم 
من  اأ�شيل  جزء  اإمنا  ال�شلطة، 
من�ها  الإيجابية،  املعار�شة 

يك�ن�ا  اأن  دوما  ي�شع�ن  اأنهم 
و  بالقرتاح  احلل  من  جزءا 
ذات  يف  مطالبا  الإيجابية، 
حك�مة،  اجلميع،  ال�شياق، 
اأن  معار�شة،  و  و�شلطة  نخب 
كاملة  م�ش�ؤولياتهم  يتحمل�ا 
التنازل،  و  احل�ار  و  بالتفاهم 
و  ال�طن،  اإنقاذ  اأجل  من 
باأقل  الأزمة،  من  اخلروج 
والتي  التكاليف،  و  الأ�رصار 
بتغليب  ال  ح�شبه،  تك�ن  لن 
م�شلحة ال�طن، على م�شاحلنا 
ال�شيحة  تك�ن  لعلها  الذاتية، 
و  الكلمة  ل�حدة  الأخرية، 
واإعالن  اخلالف،  تاأجيل 
اجل  من   ، ال�شامل  الت�شامن 

اأنف�شنا و اأمتنا.
مرمي خمي�شة

ملوظفي �ل�شحة �خلو��ض

ن�سر قوائم ال�سيدليات املكلفة
 ببيع الأقنعة 

ن�رصت وزارة ال�شحة وال�شكان 
قائمة  امل�شت�شفيات،  واإ�شالح 
ال�شيدليات املرخ�س لها ببيع 
عمال  لفائدة  ال�اقية  الأقنعة 
اخلا�س  القطاع  يف  ال�شحة 
واأطباء  طبية،  عيادات  من 
م�ا�شلة  لهم  ليت�شنى  خ�ا�س، 
يف  تامة  باأريحية  ن�شاطهم 

هذا ال�قت بالذات التي تعرف 
انت�شار  والعامل  اجلزائر  فيه 

فريو�س ك�رونا
ال�لئية  املديريات  تكفلت  و 
الق�ائم  هذه  بن�رص  لل�شحة 
ال�شحة  قطاع  عمال  لإعالم 
الأقنعة  بيع  باأماكن  اخل�ا�س 
ال�اقية يف ال�شيدليات و جاءت 

لعمال  لت�شمح  اخلط�ة  هذه 
اخلا�س  القطاع  يف  ال�شحة 
ال�قائية  الإجراءات  بتطبيق 
ملنع  الالزمة  والحرتازية 
بعد  ك�رونا،  جائحة  تف�شي 
بداية  يف  امللح�ظ  النق�س 

الأزمة لهاته الأقنعة.
 باية ع 

حمالت �لتح�شي�ض ملو�جهة كورونا 

ت�سخري 15 األف �سرطي ب13 ولية 
.     موزعني على فرق �لتوعية و�لتعقيم و�ملر�قبة و�لردع

 با�رصت مديريات الأمن ال�لئية 
اجلزائري  بالغرب  ولية  ب13 
ال�طني  الدرك  عنا�رص  مبعية 
حت�شي�شية  واحلماية  حملة 
اأجل �شمان احلجر  وا�شعة  من 
عدوى  من  باملنازل  لل�قاية 
منذ  وهذا  ك�رونا  فريو�س 
ال�شحي  احلجر  عن  الإعالن 
جتمعات  من  ال�ش�ارع  اإخالء  و 

امل�اطنني .
هذه  �شخرت  وقد  هذا 
اخلاليا  مع  بالتعاون  امل�شالح 
التي  مت  والبلدية  ال�لئية 
ا�شتحداثها ما يزيد عن 15 األف 
الع�رصات  على  ع�ن  م�زعة 
يف  والإطارات  الفرق  من 
مدعمة  مبكربات  م�شريات 

احلجر  اإىل  للدع�ة  ال�ش�ت 
اخلروج  املنزيل  وتفادي 
مع  فر�س دوريات اأمنية للت�شدي 
مراقبة  للتجمعات  وكذا 
واملطاعم  املخالفة  املقاهي 
اكت�شاف  اأين مت  الغلق  لقرارات 
 ، غيليزان  من  بكل  حالت 
جانب  من  ووهران  ،  مع�شكر 
اأخرى  فرق  اآخر  �شاركت 
املحلية  ال�شلطات  مع  بالتعاون 
واجلمعيات النا�شطة   يف عملية 
�شملت  التي  ال�ا�شعة  التطهري 
كافة الف�شاءات العم�مية  والتي 
التنظيف  مب�اد  تعقيمها  مت 
ع�رصات  ت�شخري  طريق  عن 
ل�شاحنة  مرافقة  املركبات 
اخلراطيم  مزدوجة  �شخمة 

الر�س  مهمة  ا�شتهلت  التي  و 
اأ�شبحت  التي  الأماكن  بجميع 
�شاعد  مما  املارة  من  �شاغرة 
جتنيد  ومت   . التطهري  على 
التح�شي�شية  باجلعة  للحملة 
اآلف  ال15  يزيد عن  الغربية ما 
الرتب  خمتلف  من  �رصطي 
التعقيم  عملية  يتابع�ن  ن�شفهم 
على م�شت�ى امليدان و الن�شف 
اأفردت لهم  العنا�رص  الآخر من 
و  الإجراءات  جت�شيد  اأدوار 
تعليمات ال��شايا يف �شان ت�عية 
التابعة  ال�شكان  باملناطق 
عن  النظر  ب�رصف  للدوائر 
الرتدد بال�ش�ارع يف هذه الفرتة 

الع�شيبة .
حممد بن تر�ر

م�شتلزمات �لوقاية و�أجهزة �لتنف�ض �ل�شطناعي

اجلزائر ت�ستلم م�ساعدات من ال�سني 
ملواجهة وباء كورونا

ا�شتلمت اجلزائر الدفعة الأوىل 
من  الطبية  امل�شاعدات  من 
وباء  انت�شار  ملكافحة  ال�شني 
هذه  وتتمثل  امل�شتجد  ك�رونا 
من  الطبية  الت�شامنية  الهبة 
واأجهزة  ال�قاية  م�شتلزمات 
امل�جهة  ال�شطناعي  التنف�س 
من  واحلد  الفريو�س  للت�شدي 
اعترب  وباملنا�شبة،  انت�شاره. 
املكلف  املنتدب  ال�زير 
لطفي  ال�شيدلنية،  بال�شناعة 
ت�رصيح  يف  باحمد،  بن  جمال 
امل�شاعدات  هذه  اأن  لل�شحافة 
ال�شني  جمه�رية  تقدمها  التي 
اآخر  »دليل  للجزائر  ال�شعبية 

العالقات  ومتانة  عمق  على 
ال�شداقة  واأوا�رص  الثنائية 
والأخ�ة بني �شعبي البلدين التي 
منا�شبات  عدة  يف  عنها  عرب 
املجيد  عبد  اجلمه�رية  رئي�س 

تب�ن ونظريه ال�شيني«.
�شفري  جدد  جانبه،  ومن 
ليانهي،  باجلزائر،يل  ال�شني 
ا�شتعداد بالده مل�ا�شلة تقدمي 
اجلزائري  للجانب  امل�شاعدات 
مل�اجهة فريو�س ك�رونا« معربا 
»على  للجزائر  امتنانه  عن 
امل�شاعدات التي قدمتها لبالده 
ال�باء«وكانت  هذا  الت�شدي 
لل�شلطات  �شلمت  قد  اجلزائر 

فرباير  �شهر  بداية  ال�شينية 
تتك�ن  ت�شامنية  هبة  املن�رصم 
و20الف  قناع  500األف  من 
 300 جانب  اىل  وقائية  نظارة 

الف قفاز مل�شاعدتها 
على م�اجهة هذا ال�باء.

احل�شيلة  بلغت  فقد  والإ�شارة، 
اإ�شابة  409حالة  الإجمالية 
م�ؤكدة بفريو�س ك�رونا و26حالة 
اح�شائيات  اآخر  ح�شب  وفاة 
الفريو�س  ومتابعة  ر�شد  جلنة 
عرب  امل�ؤكدة  احلالت  وتت�زع 
36ولية منها 180ب�لية البليدة 
يف حني تت�زع ال�فيات امل�شجلة 

عرب 11ولية. 



و  للربيد  الوالئية  املديرية  فتحت 
الال�سلكية  و  ال�سلكية  االت�ساالت 
بالبليدة �ستة مكاتب اإ�سافية بهدف 
متكني املواطنني من �سحب اأموالهم 
و القيام مبختلف العمليات الربيدية، 
ح�سبما ذكره اأم�س ال�سبت مدير هذه 

الهيئة، بن زين حممد اأمني.
�سمان  بهدف  اأنه  زين  بن  اأو�سح  و 
عدد  الأكرب  للخدمات  االأدنى  احلد 
من �سكان الوالية التي ت�سهد حجرا 
فريو�س  انت�سار  من  للحد  �سحيا 
الوالئية  املديرية  اتخذت  كورونا، 

و  ال�سلكية  االت�ساالت  و  للربيد 
مكاتب  �ستة  فتح  قرار  الال�سلكية  
اأخرى ت�ساف ل13 مكتبا املفتوحة 
منذ بداية االأزمة ال�سحية و اأ�ساف 
ياأتي  االإجراء  هذا  اأن  امل�سوؤول 
عملية  املواطنني  على  لت�سهيل 
من  تقريبهم  و  االأموال  �سحب 
منطقتهم  يف  املوجودة  املكاتب 
ال�سحية  الظروف  هذه  �سيما يف  ال 

اال�ستثنائية التي تعي�سها الوالية.
يف  االإ�سافية  املكاتب  فتحت  وقد 
مكتب  و  جبابرة  و  ال�سبلي  من  كل 

االأربعاء  و  بوفاريك  ثاين يف كل من 
ببلدية  جياليل  ببونعامة  مكتب  و 

البليدة، وفقا لذات املتحدث.
التي  املكاتب  هذه  اأن  وقال 
اخلدمات  من  االأدنى  احلد  ت�سمن 
الربيدي  باملكتب  تتدعم  للمواطن، 
االأ�سبوع  الذي يجوب طيلة  املتنقل 
مكاتب  بها  توجد  ال  التي  املناطق 
مواقيت  اأن  اإىل  م�سريا  بريدية، 
الثامنة  من  تكون  املكاتب  فتح 
من  و  النهار،  منت�سف  اإىل  �سباحا 
زواال  الثانية  اإىل  �سباحا  العا�رشة 

وطماأن  التجارية  للوكالة  بالن�سبة 
بتوفر  الوالية  �سكان  زين  بن  ال�سيد 
انت�سار  فرتة  طيلة  النقدية  ال�سيولة 
الربيدية  املكاتب  عرب  �سواء  الوباء 
اإياهم  داعيا  االآلية  املوزعات  اأو 
قيامهم  خالل  االإر�سادات  الحرتام 
بالعمليات الربيدية كما نوه باجلهود 
االأمن  عنا�رش  طرف  من  املبذولة 
واجلمعيات املحلية التي تعمل على 
حثهم  و  املواطنني  طوابري  تنظيم 
على احرتام م�سافة االأمان و تطبيق 

التدابري الوقائية يف مكاتب الربيد. 
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 مرمي خمي�شة

عبد الرحمان هادف
»نظام 20-04 »�شيمكننا من 

الق�شاء على حوايل 90 باملائة 
من »ال�شكوار«

عبد  االقت�سادي  اخلبري  ك�سف 
يعرف  ما  باأن  هادف،  الرحمان 
بل  بقانون،  لي�س   ،20-04 بالقانون 
هو نظام، يوؤ�س�س ل�سوق ال�رشف، ما 
بني البنوك واملوؤ�س�سات املالية الغري 
بنكية يف اجلزائر، بتاريخ 15 مار�س 
اإىل  ال�سياق،  اجلاري، م�سري يف ذات 
ال�رشف،  مكاتب  تاأطري  قانون  اأن 
مل  لكن  الت�سعينات،  منذ  موجود 
لتاأطري �سوق  له �سدى ميدانيا،  يكن 
العملة ال�سعبة، وبالتايل هذا النظام 
لي�س نف�س ال�سيء، الأنه يتحدث عن 

�سوق ال�رشف ككل.
خ�س  ت�رشيح  يف  هادف،  اأكد  حيث 
به جريدة »الو�سط«، اأن بنك اجلزائر 
الإ�سالح  متتالية،  بخطوات  ي�سري 
من  اجلزائر،  يف  املالية  املنظومة 
خالل اأن اإن�ساء هذا النظام 20-04، 
�سيتيح  لكل الهيئات البنكية واملالية، 
اإمكانية �رشاء اأو بيع مواردها املالية 
يف  املوجودة  ال�سعبة،  بالعملة 

اخلزينة العمومية.
االقت�ساد  لبعث  متفاوؤل،  �سياق  ويف 
الوطني، عرب الرئي�س ال�سابق لغرفة 
التجارة وال�سناعة، لوالية مدية، عن 
اأوال،  ال�رشف  �سوق  تنظيم  يف  اأمله 
القانون  النظر يف  اإعادة  اإىل  ثانيا  و 
لتحفيز  ال�رشف،  ملكاتب  املوؤطر 
املواطنني على دخول �سوق ال�رشف، 

ب�سفة قانونية ور�سمية.
اخلبري  قال  اأخرى،  جهة  من 
اأن العديد من اخلرباء،  االقت�سادي، 
وحمافظي البنوك، قد اأجمعوا على 
اخلا�س،  القانون  يف  خلل  وجود 
بالو�سطاء  ال�رشف  مكاتب  باإن�ساء 
تزود  يخ�س  فيما  املعتمدين، 
املكاتب مبا�رشة من املواطنني، الأن 
الزبائن،  على  يتحدث  النظام  هذا 
اأ�سخا�س  كانوا  اإن  حتديد  دون 
عن  عبارة  اأي  معنويني،  اأو  طبيعيني 

اإىل  غمو�س،  يكمن  وهنا  هيئات، 
اأن مردودية مكاتب ال�رشف،  جانب 
غري وا�سحة، يف حني القانون �سابق، 
 1 بـحوايل  املردودية،  حجم  قدر 
جعل  ما   ،1997 �سنة  يف  باملائة 
يف  املرور  عن  يعزفون،  املواطنني 
مكاتب  لفتح  ر�سمي،  قانوين  اإطار 
ال�سوق  وف�سلوا  ال�سعبة،  العملة 
اإىل  انه  »ال�سكوار«، م�سيفا  املوازية 
جانب تعيني و�سطاء معتمدين، يحتاج 
اأكرث،  وتف�سيل  لتو�سيح  النظام  هذا 
حول امليكانيزمات املطلوبة لتعيني 
التعامل  يتم  وكيف  الو�سطاء،  هوؤالء 
كانوا  �سواء  الزبائن،  هم  من  معهم، 
مقيمني  غري  اأم  مقيمني  مواطنني 
اجلالية  من  اأي  الوطن،  اأر�س  على 
اأن  باملنا�سبة،  منوها  اجلزائرية، 
ناق�سا،  يبقى  اجلديد،  النظام  هذا 
والعملياتي،  امليداين  اجلانب  من 
يف انتظار ما جاءت به املادة االأوىل 
�ستاأتي  اأنه  على  والتي حتدثت  منه، 
البنك اجلزائري،  تعليمة، من طرف 

تو�سح كل االأمور الحقا.
كما اأف�سح ذات املتحدث، اأن رئي�س 
اجلمهورية، عبد املجيد تبون، نادى 
يف ت�رشيحات �سابقة، اإىل فتح ملف 
بطريقة  ومعاجلته  ال�رشف،  �سوق 
جدية ونهائية، وبالتايل هذا النظام، 
هذه  لتحقيق   ، اأويل  اإجراء  مبثابة 
الغاية، والق�ساء تدريجيا على �سوق 
ال�سكوار، باعتبار اأنه ال ميكن الق�ساء 
ال�سوق  اأن  خ�سو�سا  عليه،  نهائيا 
ال�سعبة موجودة يف  للعملة  املوازية 
من  هذا  مع  ولكن  ككل،  العامل  دول 

على  عليه،  الق�ساء  يتم  اأن  املمكن 
حد قوله، بن�سبة 80 اإىل 90 باملائة، 
من  الوطني،  االقت�ساد  �سيمكن  ما 
ال�سعبة،  للعملة  �سوق  على  احل�سول 
املالية،  املوارد  هذه  ت�سبط 
ما  ال�سوداء،  ال�سوق  يف  املوجودة 
�سيكون له اأثر ايجابي يف دفع عجلة 
اال�ستثمارات  خا�سة  اال�ستثمار، 

االأجنبية املبا�رشة.
التنمية  م�ست�سار  طالب  حني،  يف 
مع  حديثه  مبنا�سبة  االقت�سادية، 
»الو�سط«، ب�رشورة خلق �سوق مالية 
للدولة  تكون  والرهانات،  للعقارات 
اإيرادات من هذه االأ�سواق، التي هي 
اليوم خارج رقابة ال�سلطات، خا�سة 

بنك اجلزائر.

عبد القادر بري�س
»نظام 20-04 �شيتيح للجزائر 

التحكم يف �شوق ال�شرف 
ب�شفافية«  

اال�ست�ساري،  املجل�س  رئي�س  قال 
اجلزائري،  االقت�سادي  للمنتدى 
عبد القادر بري�س، اأم�س، اإن �سدور 
اجلزائر،  بنك  عن   ،  20-04 النظام 
ال�رشف   �سوق  بتنظيم  واخلا�س 
املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  بني 
اعتماد  على  ن�س  قد  البنكية،  غري 
و�سطاء معتمدين  ليتدخلوا يف �سوق 
ميكانزمات  حدد  اأنه  كما  ال�رشف، 
العمل، يف اإطار �سوق ال�رشف، و اأقر 
اأ�سعار  ،حول  حرة  ب�سفة  بالتفاو�س 
املتدخلني،  خمتلف   بني  ال�رشف، 

يف ال�سوق وفق العر�س والطلب.

اأكد بري�س يف ت�رشيح  لكن مع هذا، 
هذا  اأن  »الو�سط«،  جريدة  به  خ�س 
الكثري من  يبقى غام�سا يف  النظام، 
اأن  هو  اأهمها،  من  والتي  اجلوانب، 
ال�رشف  نظام  اإىل   ي�سري  مل  النظام 
 ،le rigime  de change املتبع
من جهة، من جهة اأخرى، مل يو�سح 
اإن كان النظام احلايل �سيبقى،  اأم يتم 
التحول اإىل نظام ال�رشف املعوم، اإىل 
جانب اأن النظام،  تكلم على و�سطاء 
ال�رشف،  وجعلهم يف نف�س املرتبة،   
املالية،  واملوؤ�س�سات  البنوك  مع 
هذا  فيه،  ي�سري  مل  الذي  الوقت  يف 
ومل  ال�رشف،  مكاتب  اإىل    النظام 
يحدد م�سادر عر�س العملة ال�سعبة، 

و�سوابط تداول  العمالت ال�سعبة.
اإن�ساء  املتحدث،  ذات  ثمن  حيث 
�سوق  بتنظيم  اخلا�س،  النظام  هذا 
ال�رشف، ما بني  البنوك واملوؤ�س�سات 
�ساأنه  من  والذي  والو�سطاء،  املالية 
ال�سعبة،  بالعملة   املوارد  تعبئة 
الحتياطي  اأف�سل  اإدارة  من  وميكن 
اأن  باملقابل،  معربا  ال�رشف، 
تنظيم  حول  قائما  يبقى  االن�سغال 
العمليات  وحتديد  ال�رشف،  مكاتب 
التي يقومون  بها، وكيفية تدخلهم يف 
عنه  �سيجيبنا  والذي  ال�رشف،  �سوق 
الحقا، بنك اجلزائر  خالل اإ�سداره، 
الو�سطاء  اعتماد  ل�رشوط  و�سوابط 

ومكاتب ال�رشف.
يف ذات ال�سياق، اعترب رئي�س املجل�س 
االقت�سادي  ملنتدى  اال�ست�ساري، 
اجلزائري، خالل حديثه لـ«الو�سط«، 
اأن هذا النظام، �سيمكننا من الق�ساء 
الذي  املوازي،  ال�رشف  �سوق  على  
اأنه  خا�سة  املالية،  املعامالت  �سوه 
فوجود  م�سبوهة،  الأموال  بوؤرة  يعد 
هذا ال�سوق، �سيمكن الدولة عن طريق 
كافة  مراقبة  من  املركزي    البنك 
العمليات، التي يقوم بها املتدخلون،  
يف �سوق ال�رشف، لكي ت�سبح االأمور 
اأكرث �سفافية، ويتم التحكم واملعرفة 
اأكرث، حول م�سادر عر�س  العمالت 
االأجنبية، من جهة، والتحكم ومعرفة 
من  االأجنبية،  العمالت  هذه  بوجهة 

جهة اأخرى.

اأكد عدة خرباء اقت�شاديني، خالل حديثهم مع »الو�شط«، اأنه �شيتم اأخريا حترير �شوق �شرف العمالت يف اجلزائر 
ر�شميا، عن طريق اإ�شدار القانون اخلا�س باإن�شاء مكاتب ال�شرف، معتربين باملنا�شبة، اإىل اأن هذا الأمر، لن يتم 

بني ليلة و�شحاها، بل ب�شفة تدريجية، لتنظيم �شوق ال�شرف اأول، وثانيا من خالل اإعادة النظر يف القانون املوؤطر 
ملكاتب ال�شرف، ق�شد حتفيز املواطنني على دخول �شوق ال�شرف، ب�شفة قانونية ور�شمية، كو�شطاء معتمدين.

معهد با�شتور اجلزائر يف مواجهة فريو�س كورونا

�ر�سال نتائج �لتحاليل �إىل 
�مل�ست�سفيات عرب �لأنرتنيت 

اجلزائر  با�ستور  معهد  يقوم 
امل�سابني  حتاليل  نتائج  باإر�سال 
املوؤ�س�ستني  اىل  كورونا  بفريو�س 
لكل  العموميتني  اال�ست�سفائيتني 
يف  واملتخ�س�سة  بوفاريك  من 
فلي�سي  الهادي  املعدية  االأمرا�س 
عرب  العا�سمة  باجلزائر  بالقطار 

�سبكة االأنرتنيت .
حمادي  �سامية  الدكتورة  وك�سفت 
من مديرية الوقاية وترقية ال�سحة 
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  بوزارة 
يف  ال�سبت  اأم�س  امل�ست�سفيات 
ت�رشيح عن انتهاج الوزارة »لطريقة 
حول  التحاليل  تنظيم  يف  جديدة 
فريو�س كورونا بينها ومعهد با�ستور 
وموؤ�س�ستي بوفاريك والقطار وذلك 
ربحا للوقت واجلهد لعمال القطاع 

واملر�سى«.
بعد  اأنه  املتحدثة  ذات  واأ�سافت 
طرف  من  التحاليل  عينة  اإيداع 
املوؤ�س�سات املعنية مبعهد با�ستور 
للجزائر العا�سمة تقوم هذه اخلبرية 
فيها  امل�ستبه  للحاالت  ملف  مبلء 
اإىل  تر�سله  االإنرتنيت  �سبكة  عرب 
نتائج  بدوره  يقدم  الذي  املعهد 

نف�س  يف  لديه  املودعة  احلاالت 
الوقت اإىل الوزارة وامل�ست�سفى يف 
عليه  كانت  مما  بكثري  اأقل  »وقت 
ظهور  خالل  التحاليل  نتائج  مدة 

احلاالت االأوىل للوباء«.
اجلديدة  االأر�سية  هذه  �ست�سمح  و 
اال�ستعمال  يف  الوزارة  تبنتها  التي 
الوقت  و«ربح  للو�سائل  االأمثل 
ت�سهر  التي  للكفاءات  واجلهد 
مبختلف  العملية  هذه  ت�سيري  على 
الظروف  املوؤ�س�سات يف مثل هذه 
معمول  كان  ما  عك�س   « احلرجة 
به يف بداية ظهور الوباء باجلزائر 

–ح�سب ذات امل�سوؤولة-.
كما �سيتم تعميم هذه العملية على 
معهد  ملحقات  خمتلف  م�ستوى 
اخلدمة  حيز  دخلت  التي  با�ستور 
خالل االأيام اخلرية بكل من وهران 
وورقلة   وق�سنطينة  وزو  وتيزي 
ويذكر اأن معهد با�ستور قد اأجرى 
 27 اجلمعة  اأم�س  يوم  غاية  اإىل 
مار�س 3000 عينة حتليل للفريو�س 
 409 ت�سجيل  اأثبتت  القطر  عرب 
اأكده  ما  –ح�سب  موؤكدة  حالة 

مديره الدكتور فوزي درار.

م�شتغامن

�سنة �سجنا نافذ� يف حق متهم 
بامل�ساربة 

تادل�س  عني  حمكمة  حكمت 
ب�سنة  موؤخرا  م�ستغامن(  )والية 
مالية  وغرامة  نافذا  �سجنا 
تقدر ب 50 األف دج على املتهم 
بامل�ساربة يف 25 طنا من املواد 
ال�سور، ح�سبما  ببلدية  الغذائية 
م�سالح  من  ال�سبت  اأم�س  علم 

االأمن الوالئي.
من  الكمية  هذه  حجز  مت  وقد 
 100 من  )اأزيد  الغذائية  املواد 
منتوج( يوم االثنني على م�ستوى 
اأحد امل�ستودعات ببلدية ال�سور 
ممار�سة  من  املعني  منع  مع 
و�سحب  �سنة  ملدة  الن�ساط 
حكمت  كما  التجاري  ال�سجل 
�ساحب  على  املحكمة  ذات 
النافذ ملدة  بال�سجن  امل�ستودع 
مالية  غرامة  وبدفع  اأ�سهر   6
قدرها 50 األف دج، ي�سيف ذات 

امل�سدر.
قامت م�سالح  اأخرى  ومن جهة 

بالتن�سيق  م�ستغامن  والية  اأمن 
مع اأعوان التجارة بحجز قرابة 
املواد  خمتلف  من  قنطارا   16
ال�سالحية  منتهية  الغذائية 
للم�ساربة  معدة  كانت  والتي 

خالل عطلة نهاية االأ�سبوع.
ومت -وفقا لبيان خللية االت�سال 
لالأمن  العامة  والعالقات 
من  قناطري   10 حجز  الوالئي- 
)الك�سك�س  وم�ستقاته  القمح 
انعدام  ب�سبب  والربكوك�س( 
مادة  من  قنطار  و1  الفواتري 
لدى  ال�سالحية  منتهية  ال�سميد 
االقت�ساديني  املتعاملني  اأحد 
ذات  م�ستغامن وحجزت  مبدينة 
الفوترة  عدم  ب�سبب  امل�سالح 
املواد  من  قناطري   4 من  اأزيد 
الغذائية اأغلبها من مادة الفرينة 
للبيع  املعدة  قنطار(  )6ر2 
بنف�س  اأخر  جتاري  حمل  لدى 

املدينة.

احلجر ال�شحي بالبليدة

فتح �ستة مكاتب بريدية وتوفري �ل�سيولة �لنقدية

حترير �سوق �ل�سرف بد�ية نهاية "�ل�سكو�ر"
»ال�شكوار« من  باملائة   90 على  الق�شاء  الرحمان هادف:  •       عبد 

ب�شفافية« ال�شرف  �شوق  يف  التحكم   « القادر بري�س:  عبد           •

يف  االأطباء  من  جمموعة  اأطلق، 
عدة  ومن  التخ�س�سات   خمتلف 
لفائدة  تطوعية  حملة   ، واليات 
املواطنني اجلزائريني، متثلت يف 
لالإجابة  الهاتفية  اأرقاهم  ت�سخري 
ظل  يف  املر�سى،  ت�ساوؤالت  على 
تعرفها  التي  ال�سحية  االأزمة 
دول  خمتلف  غرار  على  اجلزائر 
وباء  انت�سار  خلفية  على  العامل، 

كورونا امل�ستجد العاملي
االأطباء املتطوعني،  واأكد، بع�س 
للتقليل  تهدف  املبادرة  هذه  اأن 

اإىل  املر�سى  تنقالت  من 
امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية ، 
ولتخفيف ال�سغط عن املوؤ�س�سات 
اال�ست�سفائية العمومية، اأين يت�سل 
املري�س بالطبيب لال�ستفادة من 
الطبية  االإ�ست�سارات  خمتلف 
اأ�سئلته  خمتلف  على  واالإجابة 
�رشح  خالل  من  وا�ستف�ساراته 
بدقة  واحلالة  ال�سحي  الو�سع 
املنا�سب  الدواء  وو�سف  وو�سوح 

عند ال�رشورة
 عطار باية 

اأطلقها جمموعة من الأطباء 

حملة تطوعية للإجابة عن 
��ستف�سار�ت �ملر�سى عن بعد
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خاليا االأزمة...قنوات االت�سال الفعالة
اإفرازات كورونا

بقلم د.حممد مرواين /
اأ�شتاذ جامعي يف الت�شال 

والإعالم

وقد الحظت كباحث متخ�ص�ص يف 
االت�صال واالإعالم ومهتم مبو�صوع 
موؤ�ص�صات  يف   « االت�صال  »خاليا 
الدولة ومهني متابع انه منذ بداية 
»فريو�ص  لوباء  احلاالت  ت�صجيل 
انت�صار  هناك  كان   « الكورونا 
وهذا  املغلوطة  لالأخبار  �رسيع 
خاليا  عرب  معه  التعامل  ميكن 
املركزي  امل�صتوى  على  االأزمة 
يحيد  ات�صال  مبخطط  واملحلي 
املخطط  هذا  ويتابع  االإ�صاعة 
»الراأي  اجتاهات  االت�صايل 
التوا�صل  من�صات  عرب   « العام 
مع  مبهنية  ويتعامل  االجتماعي 
»الفاي�ص  عرب  منوذجية  �صفحات 
لتوجيه امل�صتخدمني نحو   « بوك 
ومعاجلة  تاأطريا  االأكرث  االأخبار 
تكون  اأن  يجب  عملية   وهي 
باالت�صال  املكلفني  اأعباء  �صمن 
االأزمة  خاليا  م�صتوى  على 
ال�صحفيني  مع  التعامل  اأن  كما 
يجب  االأزمات  اأثناء  واملرا�صلني 
اإر�صال البيانات  اأن يتجاوز عملية 
على  االعتماد  اإىل  ال�صحفية 
اخلرب  تاأطري  عملية  يف  املهنيني 
االأكرث  االت�صالية  املن�صات  عرب 
واملتابعني  للجمهور  ا�صتقطابا 

خا�صة لالأزمة .
مواقع التوا�شل الجتماعي 

وخمطط الت�شال

خاليا  �صمن  باالت�صال  املكلفون 
تعدادهم  يكون  ان  ويجب  االأزمة 
واملهام  التكليفات  طبيعة  ح�صب 
االت�صايل  العمل  وخ�صو�صية 
اأن  يجب  االأزمة  اأثناء  واالإعالمي 
املكلف  الب�رسي  الفريق  يعتمد 
يرتكز على  ات�صال خا�ص  خطط 
يف  العام  الراأي  اجتاه  متابعة 
من�صات التوا�صل االجتماعي اإزاء 
 « مثال  منها  املوا�صيع  من  عدد 
والنا�رسين  الفاعلني  راأي  معرفة 
اأخبارا  تكون  ال  قد  مل�صامني 

بال�رسورة اجتاه التدابري املنتهجة 
من قبل ال�صلطات العمومية الإدارة 
االأزمة عرب خمتلف جوانبها ....« 
بت�صغيل  هذا  يكون  ان  وميكن 
ال�صفحات  عن  بحث  عملية 
االأكرث تاأثريا ون�صاطا يف الن�رس يف 
»الفاي�صبوك » كما ميكن للمكلفني 
باالت�صال االعتماد على ما ين�رس 
خارج  الإيقاع   « »فيديوهات  من 
الذي  الر�صمي  االأداء  منظومة 
يدير االأزمة ملعرفة مدى جناعة 
مبادرات   « االإيقاع  هذا  وفعالية 
تدخالت   , تطوعية  اأن�صطة   ,
 »... »الفاي�صبوك  عرب  ملواطنني 
الذي  االت�صال  خمطط  ويت�صمن 
االأزمة  خاليا  خالله  من  تتعامل 
عرب الطاقم االت�صايل واالإعالمي 
ات�صالية  ان�صطة  اعتماد  املن�صب 
�صبكة  اأ�صا�صها  على  ت�صتقطب 
لالزمة  املتابعني  من  وا�صعة 
معينة  تفا�صيل  عن  والباحثني 
االإعالمي  الن�رس  اإىل  باالإ�صافة 
الفعال عرب »الن�صو�ص » و« املواد 
»لالأن�صطة  الب�رسية  ال�صمعية 
وا�صتقطابا  تاأثريا  االأكرث 
يف  يبحثون  الذين  للمواطنني 
»اخلرب  عن  ومتوقع  معتاد  �صلوك 
» عن » االإجراء » عن »القرار » ... 
ويعتمد خمطط االت�صال اخلا�ص 
االجتماعي  التوا�صل  مبواقع 
ي�صتهدف  ات�صايل  خطاب  على 
يف  ن�صاطا  االأكرث  الوا�صعة  الفئة 
اجتاه  وا�صتقطاب  املن�صات  هذه 
الن�رس يحيد كل  لفر�ص توازن يف 
الغري موؤطرة  االأخبار وامل�صامني 

مب�صادر .

�شبكة الإعالم اجلواري 

االت�صال  و�صائل  اأهم  من 
اال�صتثمار  ميكن  التي  الفعالية 
وقدرتها  االت�صالية  كفاءتها  يف 
االإعالم  »�صبكة  اال�صتقطاب  على 
االإذاعات  التي جت�صد   « اجلواري 
كيانها  الواليات  يف  اجلهوية 
االأكرث ح�صورا ون�صاطا وتاأثريا يف 
االإذاعات  وتعترب  املحلي  الو�صط 
االإعالم  و�صائل  اأهم  من  اجلهوية 
التي ميكن االعتماد على ققدرتها 
ون�صاطها  الفعالة  االت�صالية 
م�صتوى  على  فانه  لذا  االإعالمي 
خاليا االأزمة ميكن االعتماد على 
لالإذاعات  مكيفة  براجمية  باقة 
والتوعية  للتح�صي�ص  اجلهوية 
اأكرث  يوؤطر  ات�صايل  اإيقاع  وفر�ص 
اآراء املواطنني الذين ينتابهم قلق 
اأو  املعلومات  ن�رس  يف  بطء  اإزاء 
مقاربة منتهجة الإدارة املعلومات 
متر  التي  االأزمة  مراحل  اأثناء 
ثم  والثبات  اخلطورة  مبراحل 
العديد  توؤكده  ما  وهذا  الزوال 
التي  والدرا�صات  البحوث  من 
تخ�ص »ت�صيري االأزمات » وبالن�صبة 
ميكن  فاإنه  اجلهوية  لالذعات 
تطبيقات  على  االعتماد  اأي�صا 
الن�رس االإعالمي ال�صمعي الب�رسي 
تتجه  جديدا  توجها  يعترب  الذي 
اإليه االإذاعات يف االت�صال ب�صبكة 
مواقع  بكثافة  ي�صتخدم  جمهور 
التوا�صل االجتماعي خا�صة منها 
لنمط  ميكن  كما   « »الفاي�صبوك 
الريبورتاجات  عر�ص  يف  جديد 
امليدانية  ال�صحفية  والتغطيات 

املرتبطة باالأزمة واال�صتغال على 
التفاعلية  ن�صب من  اإخراج يحقق 
حتقيق  اجلماهريي  واال�صتقطاب 
االت�صايل  العمل  يف  هام  توازن 
وهذا  االأزمة  ذرة  يف  واالإعالمي 
تواجد  تو�صيع  اإىل  يهدف  اجلهد 
وو�صوحا  تاأطريا  االأكرث  االإعالم 
والذي يندرج يف اإطار اإ�صرتاجتية 
عرب  االأزمة  ملواجهة  جم�صدة 

اأعلى امل�صتويات .
ال�شتعانة بقادة الراأي 

 « الراأي  »قادة  م�صطلح  يوؤ�ص�ص 
االت�صال  بحوث  يف  تداوال  االأكرث 
اإذ  فعالة  ات�صالية  لروؤية  واالإعالم 
و�صائل  بني  الو�صطاء  ي�صكل هالء 
ات�صالية  بيئة  وامل�صادر  االإعالم 
التاأثري  اأ�صا�صها  على  ميكن  فعالة 
راأي  وبناء  االأفراد  اجتاهات  على 
عام قد يجر نحو االأخبار املغلوطة 
والغري موؤطرة وميكن لقادة الراأي 
الذين يتنوعون ح�صب م�صتوياتهم 
ومراتبهم  والثقافية  املعرفية 
التاأثريية  وقدراتهم  االجتماعية 
من  ين�رسونه  ما  عرب  يوؤطرا  اأن 
م�صامني وما يدلون به من اآراء يف 
عام  راأي  بناء  وخارجها  االأزمات 
ذو اجتاه عني ونحو فكرة واحدة 
وهذا التوجه ميكن االعتماد عليه 
تدخل  التي  املوؤ�ص�صات  قبل  من 
االأزمة  مع  مبا�رسة  مواجهة  يف 
الراأي عرب و�صائل  لقادة  اإذ ميكن 
جديدة  معلومات  ن�رس  االإعالم 
ومعارف مل ت�صل بعد اىل اجلمهور 
اأي�صا عرب معاجلة  العام وميكنهم 
ا�صت�رسافية واإ�صرتاتيجية ت�صحيح 
م�صار معلومات واجتاه غالب لدى 
االآن  حلد  انه  واملالحظ  النا�ص 
االآليات  هذه  من  العديد  نرى  ال 
هذه  �صياق  يف  اإليها  ا�رسنا  التي 
اأداءات  يف  ال�صحفية  امل�صاهمة 
النظر  بغ�ص  التي  االأزمة  خاليا 
املوجود  القطاعي  الت�صكيل  عن 
ات�صال  ال�صرتاجتيات  حتتاج 
واإعالم فعالة قادرة على اأن تكون 
جزءا هاما من احلل الذي يخفف 

اأعباء ثقيلة على الدولة .

ل ميكن على الإطالق اأن تكون خاليا الأزمة املوجودة واملن�شبة على عجل بالوليات قادرة على ت�شيري 
امثل لالزمة ال�شحية التي تواجه اجلزائر وهي ذو اأبعاد دولية اإل من خالل وجود ت�شكيل من�شجم بني 

املوارد الب�شرية التي توؤطر ن�شاط هذه اخلاليا التي يفع على عاتقها ت�شيري اإداري وفني وميداين  لالأزمة 
وعلى م�شتوى الت�شال والإعالم فان يجب اأن تتوافر هذه اخلاليا على الكفاءات الب�شرية املتخ�ش�شة يف 
»ات�شال الأزمة » تدير بروؤية عميقة الأزمة عن طريق توظيف براع لو�شائل الت�شال وتعاطي فعال مع 

و�شائل الإعالم التقليدية واحلديثة

يف   الغربية  الواليات  �صهدت 
عملية  اإطالق  ومنذ  اجلزائر 
املنزيل ظهور  ال�صحي   احلجر 
املواطنني   على  كبرية  فوائد 
بفعل  كربى  ايجابية  بوادر 
التي متكنت من خلق  الكورونا  
من  كبري  واجتماعي  ا�رسي  جو 
من  االجتماعي   التكافل  خالل 
جهة وحماربة االحتكار واملواد 
جهة  من  لل�صالحية   الفاقدة 
جهة  من  ال�رسية  والور�صات 
ايجابيات  ومن  هذا   , اأخرى  
الكورونا ك�صفت مديريات االأمن 
غربية  والية  ب13  الوطني  
تراجعا   عرفت  م�صاحلها  اأن 
باملائة    73 بن�صبة  لالإجرام 
حيث ومنذ بداية احلجر مل يتم 
ت�صجيل �صوى جرمية قتل واحدة 
بالغزوات بتلم�صان , كما تقل�صت 
باملائة  ب88  املرور  حوادث 
تهريب  عمليات    تراجعت  كما 

املخدرات  واملتاجرة فيها .
التي  املعطيات  واأ�صارت  هذا 
قدمتها م�صالح االأمن واحلماية 
باالإ�صافة  وال�صحة  املدنية 
االأمن  جمال�ص  تقارير  اإىل 
الغربية  اجلهة  اأن  الوالئية  
عمليات  تنفيذ  ومنذ   للوطن 
احلجر ال�صحي على ال�صكان  و 
تثبيثهم باملنازل  عرفت تراجعا 
كبريا يف االإجرام  حيث تقل�صت 
وجرائم  واالإجرام  االعتداء 
يف  باملائة   73 من  باأكرث  القتل 
املرور   حوادث  �صهدت  حني 
تراجعا ب88 باملائة , هذا وان 
االأزواج  يبقى  املنزيل  احلجر 
اأن ال�صجارات التي  اإال  باملنازل 
�صجلت قليلة جدا  مقارنة ب�صهر 
ارتفع  اآخر  , من جانب  رم�صان 

املجتمع  يف  اجلمعوي  الوعي 
التكافل  ن�صاطات  خالل  من 
االأ�رس  وم�صاعدة  االجتماعي 
عمليات  عن  ناهيك  املعوزة 
وتهيئة  والتطهري   التنظيف 
مبختلف  وتنظيفها   ال�صوارع 
التي  الغربية  الواليات  بلديات 
تزين  مع  جديد  مرحلة  دخلت 
وتعقيمه  وحت�صينه  املحيط  
االأو�صاخ  انت�صار  من  قل�ص  ما 
تزين  كانت  التي  والف�صالت  
احلركة  تقل�صت  كما  ال�صوارع 
وتقل�صت  التلوث  معها  وقل 
كالدعارة   االجتماعية  االآفات 

واخلمر وال�رسقة  .
الوباء  �صاهم   اآخر  جانب  من 
من  الرفع   يف  �صلبياته  وبكل 
�صارت  التي  الرقابة  حاالت  
واأعوان  االأمن  م�صالح  متار�صها 
على  الق�صاء  فتم  التجارة  
وال�صلع  واالحتكار  امل�صاربة 
املقلدة  و�صحب ال�صلع الفاقدة 
كاإجراء  االأ�صواق  من  لل�صالحية 
تقل�ص  �صاهم  كما   , وقائي 
الور�صات  ك�صف  يف  احلركة 
الغذائية  لل�صناعات  ال�رسية 
ال�صحية  ال�رسوط  التي الحترتم 
والتجارية  بالعديد من الواليات  
التربيد  ومراكز  املخازن  وكذا 
املذابح  عن  ناهيك  املعطلة  
املعي�صي  امل�صتوى  جعل  ما 
غطاء   حتت  يتح�صن  وال�صحي 
ما  بقدر  الذي  الكورونا  وباء 
كان نقمة على املجتمع بح�صده 
واإ�صابة  االأرواح  من  للع�رسات 
والهلع   بالوباء  االأخرى  املئات 
كثريا  ايجابياته  انعك�صت  لكن  

على املجتمع اجلزائري

تداعيات الكورونا بالوليات الغربية

تقل�ص للجرمية ب73 باملائة 
وحوادث املرور ب88 باملائة 

.    ارتفاع  يف التكافل وك�شف التجاوزات 
التجارية

الوطني  الدرك  م�صالح  فتحت 
�صمال  كلم   25 الرم�صي  مبدينة 
مع  معمقة  حتقيقات  تلم�صان 
يف  حت�صل  وهمي   م�صنع  �صاحب 
املخلوع  للرئي�ص  املا�صية  العهدة 
عبد العزيز بوتفليقة باالإ�صافة اإىل  
املواد  ال�صتخراج   ار�ص   قطعة 
من  ملجموعة  ملك  وهي  االأولية 
�صيوخ  �صبعة  مبنطقة  الفالحني 

قبل  من  توقيفه  قرار  رغم  والتي 
العدالة ا�صتغل ا�صتغال اجلميع بوباء 
كرونا ليبا�رس العمل  ونهب مايزيد 
االأرا�صي  من  هكتار    100 عن 

فالحي املنطقة  .
اأن �صاحب امل�صنع مل  تبني  و  هذا 
االآجر  ل�صناعة  موؤ�ص�صة  اي  يبني 
ب�رسق الرم�صي لكنه با�رس  بالتعدي 
ونهب  الفالحني  اأرا�صي  على 

االأولية وهي  لبيع املواد  اأرا�صيهم  
حتقيق  حمل  كانت  التي  الق�صية 
الوطني  الدرك  م�صالح  قبل  من 
وقفت  التي  وحمكمتها  بالرم�صي  
على حقيقة الو�صع ما جعل �صاحب 
ويحاول  اأ�صغاله  يوقف  امل�صنع 
ومنذ   اليوم  لكن   , العدالة  مراوغة 
ا�صتغل    , ال�صحي  احلجر  اإعالن  
هذا امل�صتثمر الوهمي الو�صع لنهب 

الفالحني  هكتارات  من  الع�رسات 
التي با�رس احلفر بها ونهب املادة 
بقرارات  املباالة  دون  االأولية 
الذين  باأ�صحابها  وال  العدالة 
ي�صتغلونها  وهم  عقودا   ميلكون 
جعلهم  ما  اأرا�صيهم  بتخريب  فقام 
ي�صتنجدون مب�صالح الدرك الوطني  

التي فتحت حتقيقا يف امللف .
حممد بن ترار

�شبق للعدالة اأن ك�شفت ا�شتثماراته الوهمية بتلم�شان

ا�ستغل احلجر ال�سحي لنهب اأرا�سي ب�سبعة �سيوخ

اإىل غاية �شهر فرباير 2020

ن�سبة الت�سخم تبلغ 8ر1 باملائة 
على اأ�سا�ص �سنوي 

بلغت ن�صبة الت�صخم يف اجلزائر 
اإىل  �صنوي  اأ�صا�ص  على  8ر%1 
ح�صبما   ,2020 فرباير  غاية 
علمته اأم�ص ال�صبت لدى الديوان 
ومتثل  لالإح�صائيات  الوطني 
اال�صتهالك  اأ�صعار  تطور  وترية 
غاية  اإىل  �صنوي  اأ�صا�ص  على 
متو�صط   2020 جانفي  �صهر 
الذي  ال�صنوي  الت�صخم  معدل 
ل12  ا�صتنادا  احت�صابه  يتم 
�صهرا املمتدة من �صهر مار�ص 
فرباير  �صهر  غاية  اإىل   2019
املمتدة  بالفرتة  مقارنة   2020
من �صهر مار�ص 2018 اإىل غاية 

�صهر فرباير 2019.
الأ�صعار  ال�صهري  املتغري  اأما 
املوؤ�رس  هو  و  اال�صتهالك, 
اال�صتهالك  الأ�صعار  ال�صايف 
مقارنة   2020 فرباير  ل�صهر 
فقد  ال�صنة,  لنف�ص  يناير  ب�صهر 
)-6ر%0(  طفيفا  تراجعا  عرف 
و  الديوان  ملعطيات  وفقا 
ال�صهري  امُلتغري  بخ�صو�ص 

انخف�صت  امُلنتَج,  فئة  ح�صب 
الغذائية ب6ر%1,  ال�صلع  اأ�صعار 
كما انخف�صت اأ�صعار املنتجات 
2ر3  بن�صبة  الطازجة  الفالحية 
اخل�رس  على  عالوة  و  باملائة 
و الفواكه التي �صجلت متغريات 
و  باملائة  3ر7  بن�صبة  �صلبية 
فقد  التوايل,  على  باملائة  7ر5 
االأخرى  املنتجات  �صجلت 
انخفا�صا ال �صيما حلم الدواجن  
البطاطا  و  باملائة(  )-6ر3 

)-5ر12 باملائة(.
املواد  اأ�صعار  وبخ�صو�ص 
)ال�صناعة  ال�صناعية  الغذائية 
ركودا  عرفت  فقد  الغذائية(, 
فرباير  �صهر  خالل  ن�صبيا 
املن�رسم و مقارنة ب�صهر يناير 
امل�صدر  ذات  ح�صب   ,2020
طفيف  تراجع  ت�صجيل  مت  كما 
املواد  اأ�صعار  يف  )-1ر%0(  بلغ 
يف  زيادة  مقابل  امُل�صنعة, 
+8ر0  بن�صبة  اخلدمات  اأ�صعار 

باملائة.

حممد بن ترار
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اح�شن خال�س   

نف�سها  �ستجد  �أنها  والبد 
جديد  و�سع  �أمام  �ليوم 
كاد يحطم موروثا فكريا 
�ملجتمعات  عليه  بنت 
�أ�س�س  �لنيوليرب�لية 
تنوي  وكانت  وجودها 

من  متدد  �أن 
�إىل  �سالحيته 

�أبعد �الآجال.
�أعلنت  لقد 
لبعثة  �
بية  و ر و الأ �
ب10  �إعانة 
يني  مال
لدعم  �أورو 
لبحث  �
لعلمي  �
ل  حو

كما  كورونا  فريو�س 
�أعلنت موؤ�س�سات �أوروبية 
مباليني  دعما  و�سينية 
ذ�ته  للغر�س  �الأورو 
من  �لعديد  ي�سلك  وقد 
�القت�سادية  �ملوؤ�س�سات 
هذه  �لكربى  �لر�أ�سمالية 
�أن  �أمل  على  �لطريق 
من  �لعامل  �لعلم  ينقذ 
�ملدمرة  �جلائحة  هذه 
للموروث  لالإن�سان 
�لذي  و�لفكري  �ملادي 
�ملجتمعات  عليه  قامت 

�ل�سناعية �لكربى.
هذه  بد�أت  لقد 
�ملهيمنة  �ملجتمعات 
�أن  توقن  �لعامل  على 
�ل�سيء  ذلك  هو  �لعلم 

ال  عندما  يبقى  �لذي 
�إليه يف  يبقى �سيء نرجع 
جنح  و�إذ�  �ل�سهادة  عامل 
�الأزمة  هذه  تخطي  يف 
دون  �سيمثل  فاإنه  �لكربى 
�الأوىل  �ل�رشعية  منازع 
�ستحكم  �لتي  و�الأخرية 
�لبحث  �سيظهر  �لعامل. 

�ملنت�رش  مبظهر  �لعلمي 
و�سيفر�س  �حلرب  يف 
�أقر�نه  على  �رشوطه 
وجميع  �لديانات  من 
�لغيبية  �ل�رشعيات 
طاولة  على  و�لربحية 
تتعزز  حني  �ملفاو�سات 
فكرية  تيار�ت  بربوز 
�جلديدة  لل�رشعية  مربرة 
��ستيقظت  �لتي  وهي 
على حقيقة مرة �أ�سعرتها 
بالعار و�خلزي وهي ترى 
�أن كل ما بذلته يف �سبيل 
�لعلمي  �لبحث  دعم 
�ل�سخمة  و�مليز�نيات 
�أجله،  من  ر�سدتها  �لتي 
ي�ساوي  ال  �أنه  �ت�سح  قد 
قوة  �أمام  بعو�سة  جناح 

وحتدى  بالعامل  �أمّل  ما 
قبل  كر�مته  يف  �الإن�سان 

�أن يتحد�ه يف حياته.
نقول  �أن  ميكن  ماذ� 
�لتابعة  جمتمعاتنا  عن 
�لعامل  ملنتجات  كليا 
هل  �ملتقدم؟  �ل�سناعي 
يجود  ما  تنتظر  �ستظل 
�لعامل  به هذ� 
بينت  وقد 
موؤ�رش�ت  �أوىل 
�أن  �لوباء 
هذ�  مكونات 
تتجه  �لعامل 
�لتفكك  نحو 
على  و�النغالق 
�سباق  يف  نف�سها 
حمموم  وجودي 
�لتفوق  �سيح�سمه 
�لبلد  لهذ�  �لعلمي 
على ذ�ك يف عامل �سيعيد 
بعد  �أور�قه  ترتيب  �لعلم 
�أروقة  �رشعيته  جتتاز  �أن 
ليطالب  و�للوبيات  �حلكم 
وهو  منه  بن�سيبه  �جلميع 
�لقائم  �جلدل  يظهره  ما 
ب�رش  �لذي  �لدو�ء  حول 
�لفرن�سي  �لطبيب  به 
�مل�ستق  ر�وول  ديديي 
قد  وكان  �لكلوروكني  من 
معاجلة  يف  جتريبه  مت 
�لدو�ء  هذ�  �ملالريا 
�ل�سلطات  ترددت  �لذي 
�لفرن�سية يف قبوله ال يز�ل 
يثري �جلدل بني �ملو�طنني 
وبني  عنه  �ملد�فعني 
وعلى  �لبحث،  موؤ�س�سات 
با�ستور،  معهد  ر�أ�سها 

�لر�ف�سة العتماده ر�سميا 
تهمة  يف  �أوقعها  مما 
خدمة �مل�سالح �لتجارية 
�ل�سيدالنية  للمخترب�ت 
من  �سيا�سيا  �ملدعمة 
قبل �ل�سلطة. �إنها معركة 
جديدة ن�ساأت حول قيادة 
�لعلمي  �لبحث  �رشعية 
حول  فل�سفي  وجدل 
جدوى �لبحث �لعلمي �إذ� 
مل يكن يف خدمة �الإن�سانية 
�الحتكار�ت  حبي�س  وظل 
�لتي �سادت يف �ملجاالت 
�ملنظومة  �سمن  �الأخرى 
�لتقليدية.  �لليرب�لية 
�لذي  بوناطريو  وعك�س 
�سعبيا  �سند�  يجد  مل 
لكون  رمبا  �جلز�ئر،  يف 

�لعلمي  �جلدل 
�هتمامات  �آخر 
�جلز�ئريني، فاإن 
يف  جنح  ر�وول 
�كت�سافه  حتويل 
ر�أي  ق�سية  �إىل 
�أحرجت  عام 
ت  ل�سلطا �
ن�سية  لفر �

باالأخ�س.
يف  ونحن 

�جلز�ئر ومن حولنا �لعامل 
كله،  و�لنامي  �لنا�سئ 
بعيدون عن هذه �ملعركة 
كما  عليها  نتفرج  متاما، 
مباريات  على  نتفرج  كنا 
لكرة  �الأوروبية  �لبطوالت 

منتظرين  ونتابع  �لقدم 
�لنتيجة  يح�سم  من 

�لنهائية بقيادة 
�لعلم  جنوم 
�ملرة.  هذه 
�أن�ساأت  لقد 
بعة  متا
�جلز�ئريني 
ى  للم�ستو
قي  � لر �
و�الحرت�يف 
لكرة �لقدم 
بية  و ر و الأ �

لال�ستعانة  لديهم  د�فعا 
�جلز�ئريني  بالالعبني 
هذه  �سمن  �لنا�سطني 
�لكروية  �ملنظومة 
وطني  منتخب  لتكوين 

و�لنتائج  �لندية  حقق 
ودوليا،  قاريا  �الإيجابية 
�لعلم  ي�سكل  ال  فلماذ� 
لت�سكيل  ذ�ته  �لد�فع 
�لعلماء  من  نخبة 
�جلز�ئر  يف  و�الأطباء 

ال�سيما و�أن �أكرث من ربع 
�لنا�سط  �لطبي  �لطاقم 

يف فرن�سا مثال جز�ئري 
�جلز�ئريني  و�أن  �الأ�سل 
خمتلف  يف  ين�سطون 
ومر�كز  جامعات 
�لبحث �لعلمي يف �لعامل 

�ملتقدم. 
�أثبتت  لقد 
مة  ز �أ
�أن  �لكورونا 
�رش�ء منتجات 
�لبحث �لعلمي 
متاحة  غري 
وال  بال�رشورة 
خدمات  حتى 
ما  مثل  �لعلماء 
لرت�مب  حدث 
�رش�ء  يف  ف�سل  �لذي 
منتجات بحث خمتربي 
�رشع فيه �لعلماء �الأملان 
�سلعة  �لعلم  بعدما �سار 
ثمينة ال ت�سدرها �لدول 
�إال بعد �أن ت�سمن �كتفاء 

فال  منتجاته.  يف  ذ�تيا 
مفر من ��ستنفار قدر�تنا 
�لعلمية وقبلها 
ثورة  �إحد�ث 
منظومتنا  يف 
لتعليمية  �
ية  بو لرت � و
ء  لق�سا � و
جميع  على 
�جلهل  �أ�سكال 
ة  ذ ل�سعو � و
و�إعادة �لنظر يف 
�لذي  �لقيم  �سلم 
وحترير  �ملجتمع  ورثه 
فال  و�ملبادرة  �لعقل 
يعقل �أن تبقى �ختبار�ت 
على  حكر�  �لفريو�س 
ال  �لذي  با�ستور  معهد 
يتجاوز عدد �خلا�سعني 
�ملائة  الختبار�ته 
يبقى  حني  يف  يوميا 
�ملو�طنني  من  �الآالف 
�إ�سابتهم  �ملحتمل 
�لعلمية  �ملعلومة  خارج 
للدعاية  خا�سعني 
وفري�سة  و�الإ�ساعة 
مبختلف  لل�سعوذة 
دون  و�سورها،  �أ�سكالها 
�سعف  عن  �حلديث 
�لتي  �الإح�سائيات  دقة 
بالنظر  �ملعهد  يقدمها 
�مل�سابني  عدد  �إىل 
يف  يتجولون  �لذين 
�لطبيعة وال يعرفون �إىل 
�الختبار �لعلمي �سبيال.

با�ستور وراوول وبوناطريو
وهو ي�شق طريقه نحو م�شتقر جمهول، ما فتئ وباء كورونا يدمر اأحكاما كان العامل قد رفعها من اإىل درجة اليقني، وين�شئ 

بدلها اأزمة اأخالقية حادة ي�شاحبها قلق اإن�شاين م�شروع اأمام انهيار منظومات القيم الإن�شانية التي ثبتتها مواثيق عاملية 
ارتفعت اإىل درجة التقدي�س ودعم اأ�ش�شها جمهود فكري واإيديولوجي للتاأ�شي�س ملفاهيم ما بعد ال�شناعة وما بعد احلداثة 

ونهاية التاريخ وغريها من العناوين التي ن�شطت الفكر ال�شت�شرايف ابتداء من الن�شف الثاين من القرن املا�شي،

هل �شتظل تنتظر ما يجود 
به هذا العامل وقد بينت اأوىل 

موؤ�شرات الوباء اأن مكونات 
هذا العامل تتجه نحو التفكك 
والنغالق على نف�شها يف �شباق 

وجودي حمموم �شيح�شمه 
التفوق العلمي لهذا البلد

لقد بداأت هذه املجتمعات املهيمنة 
على العامل توقن اأن العلم هو ذلك 
ال�شيء الذي يبقى عندما ل يبقى 
�شيء نرجع اإليه يف عامل ال�شهادة 

واإذا جنح يف تخطي هذه الأزمة 
الكربى فاإنه �شيمثل دون منازع 
ال�شرعية الأوىل والأخرية التي 

�شتحكم العامل.

ملاذا ل ي�شكل العلم الدافع 
ذاته لت�شكيل نخبة من العلماء 

والأطباء يف اجلزائر ل�شيما 
واأن اأكرث من ربع الطاقم الطبي 
النا�شط يف فرن�شا مثال جزائري 

الأ�شل واأن اجلزائريني ين�شطون 
يف خمتلف جامعات ومراكز 

البحث العلمي يف العامل املتقدم

كورونا و�شلطان العلم

24 �ساعة
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يتغنى الكثري مبنجز الثورة الفرن�شية ، و ف�شلها على الب�شرية يف نهج التحرر من �شمولية احلكم ال�شتبدادي ، وُتذكر الأوراق 
القانونية التي تلتها ، كاأنها املرتكزات النظيفة الأوىل لدولة احلريات و امل�شاواة ؛ متنا�شني اأنها ُخطت بالدم. واأن هذه الدولة كان 

ركن اأ�شا�شها  ع�شرات اآلف من جثث الفرن�شي�س ؛ وان روؤو�س فاعليها كانوا اإرهابا همجيا مل يعرفه املجتمع الأوروبي يف القالقل 
الداخلية ل قبلهم ول بعدهم .

تاريخ الدم

املحامي روبي�سبري جمرم  الدولة املدنية

الوليد فرج

اجلديد  امل�ستبد  لعل 
مكافح  ثوب  يف  جاء  الذي 
اأكرث  ،كان  اال�ستبداد 
 ، �سده  ثار  ممن  اإرهابا 
دو  ماك�سيميليان  ويعترب 
 ، االأول  اجلانح  روبي�سبري 
اإىل االنح�سار و العداء لكل 

خمالف.
؟  الدموي  هذا  هو  فمن 
وما خلفياته؟ وماذا اقرتف 
كانت  وكيف  ؟  جرائم  من 
االأ�سئلة  هذه  ؟  نهايته 
يف  طرحها  نحاول  وغريها 
مع  امل�ستعجل  احلوار  هذا 
املحامي الدموي روبي�سبري 

.
ال�سيد  بوجنور   : الو�سط 
روبي�سبري  دو  ماك�سيمليان 

كيف حالك اليوم
بخري  بوجنور   : روبي�سبري 

وخيبة  ن�سوة  بني  نعي�ش 
.

هال  بدءا   : الو�سط 
هو  من  اكرث  عرفتنا 
كعادته  ؟  روبي�سبري 
جهامة  على  يحافظ 
مالمح وجهه ، وهيئه 
بالنف�ش  االعتداد 

مالزمة له
روبي�سبري : ال يكفيني �رسد 
العمر  بقدر  م�سريتي عمرا 
الذي ع�سته، فمنذ �رسختي 
االأوىل يف وجه هذا العامل و 
تر�سه خيوط  ن�سيج حياتي 
ا�سمي   . علينا  ال    . القدر 
ماك�سميليان    : الكامل 
فران�سوا مارى اي�سيدور دى 

�سنة  يف  ولدت   ، روب�سبري 
اآرا�ش  مقاطعة  1758يف 
انتقلت   ، ترعرت  فيها  و 
احلقوق  در�ست  و  لباري�ش 
و  حماميا  بعدها  الأكون 
اأجل  من  ثائر  منا�سال 
الف�سيلة واحلرية . ال اأدري 
 ، اأكرث  ان تعرف  ماذا تريد 

اترك ذلك مل�سي احلوار .
الو�سط : ما ق�سة اخلطاب 
لوي�ش  للملك  قراأته  الذي 
ال�ساد�ش ع�رس واأنت مازلت 
توريطك  يكون  اأال   ، طفال 
نعومة  منذ  ال�سيا�سة  يف 
على  اثر  من  هو  اظافرك 

نهجك ؟
غلط  هذا  الال   : روبي�سبري 
اأن  اأخاف   ، متداول  �سائع 
توريط  يريدون  مدعيه 
ال�سيا�سة  يف  االأطفال 
اليوم  انتم  تفعلونها  كما 
بتكليفهم بل�سق املن�سورات 

، لتكتفوا انتم بال�سالونات و 
اخلطب الفارغة من القيم و 

احلجج .
طالبا  بل  طفال  اأكن  مل   
�سنة  ذلك  وكان  بالكلية 
جلو�ش  مبنا�سبة   1775
امللك لوي�ش 16 على كر�سي 
العر�ش فتم اختياري الإلقاء 

باملنا�سبة  تهنئة  خطاب 
بع�ش  على  اأبقيت  واأن   ،
الثاين  ل�سوؤالكم  اجلدوى 
اأي  ن�سال  حياة  اأن  اأقول 
تتف�سل  ال  حقيقي  منا�سل 

عن موؤثرات و ظروف حياته 
فروبي�سبري   ، ال�سخ�سية 
الفرن�سي�ش  كمعظم  عا�ش 
احلرمان  و  اجلوع  و  الفقر 
م�رسفا  بطاال  كان  فاالأب 
مل  طفل  اأنا  و  رحلت  واالأم 
عمري  من  ال�سابعة  ابلغ 
امللك  اأن  ا�سمع  وكنت   .

نحن  و  التبذير  يف  ي�رسف 
جياع ، فلم اأتردد بعدها يف 
كتابة خطاب عتاب له ذاما 
من  ياأكله  ما  وان  اإ�رسافه 
 . فرن�سي   100 يكفي  طعام 
بالفقر  ار�ش  مل 
الالم�ساواة  و 

يوما .
متى   : الو�سط 
بدايتك  كانت 
الن�سال  مع  الفعلية 

؟
حقيقة   : روبي�سبري 
كانت البداية الفعلية 
للن�سال من اجل دولة احلق 
و العدل و امل�ساواة . وجها 
اخر لبداية ممار�ستي ملهنة 
املحاماة �سنة 1789 وبهذا 
ال�سعب  اآالم  يف  انخرطت 
يف  ع�سوا  انتخابي  ليتم 
�سنة  الطبقات  جمل�ش 
للطبقة  كممثل    1789
فر�ساي  ق�رس  يف  الثالثة 
باجلمعية  التحقت  ثم   ،

 ، الوطنية  التاأ�سي�سية 
اخ  النف�ش  عن  احلديث 
خطيبا  كنت   . الكذب 
اإمياين  يدفعني  مفوها 
الطهر  و  بالف�سيلة  الرا�سخ 
ا�سكال  لكل  الت�سدي  اىل 
الف�ساد ، وبقوة اي�سا عك�ش 
ما كان ينادي له جان جاك 

ر�سو الذي اخالفه الراأي .
تهيكلت  متى   : الو�سط 
او  حزب  داخل  نظاميا 

تنظيم �سيا�سي ؟
روبي�سبري :   فى �سنة 1790 
مت انتخابي كرئي�ش  حلزب 
اجلاكوبني باالإجماع املطلق 
املفرو�سة  بالتزكية  ولي�ش 
كما  م�سبوهة  جهات  من 
 . اليوم  لديكم  حا�سل  هو 
ا�سقاط  يف  جناحنا  وبعد 
انتخب   1792 �سنة  امللكية 
يف  لباري�ش  كمندوب  اأي�سا 
انتخابا  القومي  املوؤمتر 
اإرادة  يعك�ش  �سفافا  نزيها 
االإدارة  اإرادة  ال  ال�سعب 

الفا�سدة .

هذا  اإىل  ن�سل   : الو�سط 
املوؤمتر الذي يعترب انعطافة 
حا�سمة يف م�سريتك و يراه 
الكثري انتكا�سة الأفكار. كيف 
حما�سك  و  اإحلاحك  تف�رس 
و  امللك  الإعدام  بالدعوة 
كنت  الذي  واأنت  ؟  عائلته 
تنا�سل باإلغاء حكم االإعدام 
اأن  لوي�ش  على  )يجب   !
اأن  يجب  االأمة  الن  مبوت 
تعي�ش( ال�ست اأنت قائلها ؟ 

نفذ  حتى  عنها  ت�سكت  ومل 
امللك  يف  االإعدام  حكم 
مكافئة  لتتم   .  1793 �سنة 
عن دمويتك بع�سوية الهيئة 
وجلنة  التنفيذية  العليا 
االأمن العام ؟!!!! لتنجح يف 
بخطابك  عليها  ال�سيطرة 
الدموي و تطرفك االإرهابي 
حتى  منه  ي�سلم  مل  الذي 
الن�سال  يف  زمالءك  اقرب 
من كبار الثوار اأمثال هيبري 
و دانتون  و دميوالن ، كاأنك 
ال�ساحة  تطهري  تريد  كنت 
الثورية من مناف�سيك لتبقى 

الزعيم االأوحد .
م�سيو  يا  ن�سيت  هل 
الطبيب  ا�سم  اأن  روبي�سبري 
املق�سلة  اخرتاع  الذي 
من  م�ستق  ا�سمها  بقي 
االإرهاب  و  جيلوتني  ا�سمه 
اجلماعي  والقتل  الدموي 
يف الطور االأخري من الثورة 
هل  ؟  با�سمك  ل�سيق  بقي 
ن�سيت اجلي�ش الثوري الذي 
من  تر�سله  وكنت  اأ�س�سته 

واملدن  القرى  اإىل  باري�ش 
مق�سلة  ومعه  ال�سغرى 

متحركة ...
لكن   : روبي�سبري  يقاطعني 
عليك اأن تبحث الظروف و 

املالب�سات التي ...
�سوف  حلظة   : الو�سط   
عن  للرد  املجال  نعيك 
كان  التي  الدم  انهار 
خريرها ي�سمع من ع�رسات 
االأمتار ، ملن كنت ت�سميهم 
اأعداء الثورة فلم ي�سلم منك 
ال  كنت  الذين  الثوار  حتى 
تتورع يف اتهامهم بالزيف . 
تبقى املحكمة الثورية التي 
الذي  القانون  و  اأ�س�ستها 
امل�سبوهني  بقانون  �سميته 
قطعت  مبوجبهم  الذي 
اأ�سهر  ت�سعة  مبوجبه خالل 
16 األف راأ�ش . على راأ�سهم 
راأ�ش امللكة انطوانيت . ال 
معار�سي  من  اأنهم  يل  تقل 
هل   . اجلريوند  الثور 
لك  اعدد  اأم  هذا  يكفيك 
�سحاياك  عدد  بالدقيقة 
حتى  منها  ي�سلم  مل  التي 
الفلك  عامل  ومنهم  العلماء 
للجمعية  رئي�ش  اأول  باتي 
الوطنية ؟  وبلغ بك الغرور 
ا�ستحداث   مهزلة  اإىل 
اأول  متخذا  جديد  تقومي 
اأول  هو  ال�سنة  يف  يوم 
يوم اإعالن اجلمهورية يف 
لت�ستق من  �سبتمرب 1792 
الطبيعية  الظواهر  بع�ش 
اأ�سماء لل�سهور ! ليبلغ بك 
الغرور و التطرف باخرتاع 
ديانة جديدة �سميتها ديانة 
عبادة العقل مدعيا التم�سي 
التي  االأو�ساع  تطور  مع 
لتحول    ! الثورة  اأفرزتها 
معابد  اإىل  كني�سة   2400
يكن  مل  الذي  العقل  دين 
اإجنيله �سوى عقلك الدموي 

الرنج�سي .
بريريال  قانون  خطاأ  ولوال 
مببحث(  نفرده  )�سوف 
توج  الذي  �سميت  كما 
لتكون  اإرهابك  تراكمات 
تلك الر�سا�سة التي اكتفت 
اخلطوة  هي  فك  باإ�سابة 

االأوىل ل�سوقك يوم 27 جو

هل يكفيك هذا اأم اعدد لك بالدقيقة 
عدد �شحاياك التي مل ي�شلم منها حتى 

العلماء ومنهم عامل الفلك باتي اأول 
رئي�س للجمعية الوطنية ؟

مل اأكن طفال بل طالبا بالكلية 
وكان ذلك �شنة 1775 مبنا�شبة 

جلو�س امللك لوي�س 16 على كر�شي 
العر�س فتم اختياري لإلقاء 

خطاب تهنئة باملنا�شبة 
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البلدية  م�صالح  لها  �صخرت  العملية 
و  والب�رشية  املادية  االمكانات  كافة 
وطالبوا  املواطنني  ا�صتح�صان  لقيت 
اأن ت�صمل االأحياء التي تعرف جتمعات 
تكاتف  اإىل  داعني   ، كبرية  �صكانية 
تنظيف  اأجل  من  والتعاون  اجلهود 
لها  ميكن  التي  والبوؤر  املناطق  كل 
بوؤر يف  له  اأوتكون  الفريو�س  تن�رش  اأن 
اأقدم  اأخرى  جهة  من   ، اأكرث  العي�س 
مكتب ال�صحة بالبلدية باإ�صدار مل�صق 

يت�صمن  توعوي 
من  الوقاية  �صبل 
كورونا  فريو�س 
يو�صع  امل�صتجد 
مداخل  عند 
امل�صاجد  كافة 
الف�صاءات  و 
ويتم  العمومية 
توزيعه عرب خمتلف 
ت  �ص�صا ملوؤ ا
اإطار  العمومية يف 
حت�صي�س  عمليات 
حول  املواطن 
و  الوقاية  �رشورة 
النظافة و خماطر 
كيفية  و  الفريو�س 

انتقال العدوى

الأئمة يخاطبون املواطنني بعد 
كل اآذان 

بادرت مديرية ال�صوؤون الدينية لوالية 
االجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  امل�صيلة 
الالزمة للحد من انت�صار الوباء حيث 
واجلمعة  اجلماعة  �صالة  تعليق  مت 
االفتاء  للجنة  امتثاال  بامل�صاجد 
باال�صافة  الوزارة  وتعليمات  الوطنية 
يف   ، القراآنية  املدار�س  تعليق  اإىل 
للم�صاهمة  االأئمة  دعت  الوقت  نف�س 
اأرواح  على  احلفاظ  يف  امل�صجد  من 
املواطنني من الوباء الذي بات يهدد 
دعوة  يف   وجاء   ، بالفناء  الب�رشية 

لالئمة  الوالئية  املديرية 
اأنه مبوجب توجيهات 
امل�صيلة  والية  وايل 
العرجا  ال�صيخ 
تخ�صي�س  يرجى 
اآذان  كل  مع  كلمة 
الفجر  �صالة  عدا 
االمام  فيها  يدعو 
وجوب  اإىل  النا�س 
بيوتهم  يف  االلتزام 
اإال  اخلروج  وعدم 
لل�رشورة الق�صوى 
على  التاأكيد  مع 
ال�صحية  الوقاية 
على  املطلوبة 

اأن ال تتجاوز الكلمة 
دقيقتني 

حمالت حت�شي�شية وتوعوية 
مبخاطر الوباء 

والوقاية  “احلماية  �صعار  حتت  و 
اأجل  من   « و  اجلميع”  م�صوؤولية 

يحمينا  وعينا  و«   « العامة  ال�صحة 
نا�صطة  جمعيات  عدة  نظمت   ،  «
حت�صي�صية  حملة  بالدائرة   وفاعلة 
ملكافحة وباء “كورونا ”، حيث قامت 
املل�صقات  واإل�صاق  املنا�صري  بتوزيع 
ال�صائل  موزعات  وتن�صيب  التوعوية 
يف  للبكترييا  امل�صاد  الكحويل 
اال�صتعانة  واأي�صا  العمومية  ال�صاحات 
املدنية  واحلماية  اال�صعاف  ب�صيارة 
جتوب  �صوت  مبكرب  االأمن   و�صيارة 
اأحياء البلدية لتقدمي اإر�صادات لتوعية 
النا�س  على غرار الك�صافة اال�صالمية 
اجلزائرية فوجي 
وال�صالم  الر�صاد 
جمعية   ،
جمعية   ، روؤية 
�س  خال ال ا
لرعاية  والتعاون 
ي�س  ملر ا
جمعية   ،
 ، الفردو�س 
جمعية ن�صاطات 
ال�صباب  دار 
،مكتب  اجلديدة 
من  لت�صا ا

االجتماعي
اإىل  انخرط  كما 
ممثلي  جانب 
اأهل  من  متطوعون  املدين  املجتمع 
الإقناع  حت�صي�صية  حمالت  يف  اخلري 
احليطة  اأخذ  ب�رشورة  املواطنني 
واحلذر لتفادي تو�صع انت�صار فريو�س 
كورونا القاتل، بعد اأن اأبدى املواطنون 
المباالة وا�صتهتارا بالوباء الذي عزل 
بها  القتلى  ع�رشات  وخلف  دوال 
ولكن  الطب  تطور  عدم  ب�صبب  لي�س 
على  امل�صت�صفيات  قدرة  عدم  ب�صبب 
ا�صتيعاب العدد ال�صخم للم�صابني يف 
احلائط  عر�س  �صاربني  واحد،  وقت 
االأ�صدقاء  وحتى  وعائالتهم  �صحتهم 

واجلريان من خماطر »كوفيد -19« 
بعملية  االأحياء  بع�س  �صباب  كما �رشع 
تطهري وا�صعة للمجمعات ال�صكنية على 
غرار �صكان حي ال�صيتي  حيث اطلقوا 

عملية تطهري بو�صائلهم اخلا�صة م�صت 
ال�صوارع واجلدران والهياكل والعيادتني 
العمارات  تعقيم  بعملية  قاموا  كما   ،
وعدد من ال�صاحات العمومية ومرافق 
عمليات  ت�صمل  اأن  ويرتقب  اأخرى.. 
ال�صيتي  �صباب   ، اأخرى  نقاط  التعقيم 

اأكدوا  التطهري  عملية  يف  املتطوعون 
غاية  اإىل  ت�صتمر  اأن  يجب  العملية  اأن 
الفريو�س  على  والف�صاء  االأزمة  انتهاء 
العملية  اأن  اإىل  م�صريين  نهائي  ب�صكل 
يجب اأن ت�صمل املوؤ�ص�صات العمومية ، 
التي  املن�صاآت  من  والكثري  واملدار�س 
اليومي،  املواطنني  بتواجد  لها عالقة 

باالإ�صافة اإىل دور العبادة
اأطباء على التوا�شل الجتماعي  

: اللتزام بالوقاية م�شوؤولية 
اجلميع

كل  » يف  بودزايل عادل  الدكتور«   دعا 
به  اخلا�صة  ال�صفحة  على  منا�صريه 
االأخرى   املجموعات  اأو  بالفي�صبوك 
�صدد  كما  الوعي،  بروح  التحلي  اإىل   ،
البيت  من  اخلروج  عدم  �رشورة  على 
اأ�صباب  وجتنب  الق�صوى،  لل�رشورة  اإال 
للم�صت�صفى  الذهاب  وعدم  املر�س، 
االزدحام  وتفادي  قاهر،  لظرف  اإال 
يف االأماكن العامة ، على االأقل يف هذا 
وانتقال  العدوى  تنق�س  حتى  ال�صهر 

املر�س الأنه اإذا تف�صى �صيحدث 
 « الدكتورة  قدمت  كما  الكارثة 
من�صات  عرب   « ح  يو�صف   بن 
جملة  االجتماعي  التوا�صل 
من االقرتاحات وطرق الوقاية 
والتوجيهات  واالر�صادات 
جمموعات  ملتابعي  الطبية 
لوحظ  و  هذا   ، الفي�صبوك 
املواطنني  ا�صتجابة  مدى 
اجلوارية  التوعية  حلمالت 
عرب  اأي�صا  اأطلقت  والتي 
مواقع التوا�صل االجتماعي 
خاللها  من  والتح�صي�س 
حال  يف  الو�صع  بخطورة 
ظل  يف  الوباء  انت�صار 

االإنعا�س  وو�صائل  االإمكانات  �صعف 
زيادة  حالة  اال�صت�صفائية  باملوؤ�ص�صات 

اال�صابات .
املدينة  و�صط  حتول  نف�صه  الوقت  يف 
اأن  بعد   ، احلركة  من  خال  ملكان 
اأبوابها  واملطاعم  املحالت  اأغلقت 
الوقاية  لتوجيهات  ا�صتجابة  متاما 
التي اأعلتنها ال�صلطات 
الوباء  لعزل  العمومية 
الذي ينت�رش باملالم�صة 
وانعدام �رشوط النظافة 
احلركة  لتقت�رش   ،
من  حمدود  عدد  على 
جتد  والتي  ال�صيارات 
من  خرجوا  اأ�صحابها 
حاجياتهم  ق�صاء  اأجل 
منازلهم  اىل  والعودة 
مبا�رشة خوفا من التقاط 

العدوى 

م�شالح الأمن ، الدرك 
الوطني ، احلماية املدنية 

،  توا�شل التح�شي�س

الدرك  م�صالح  ت�صاهم  جهتها  من 
احلماية  ووحدة  الدائرة  واأمن  الوطني 
القيام  يف  لل�صارع  بخروجها  املدنية  
لتطويق  وا�صعة  حت�صي�صية  بحمالت 
انت�صار الفريو�س، حيث قامت امل�صالح 

بتجنيد كافة الو�صائل املادية والب�رشية 
للم�صاهمة يف التوعية والتح�صي�س ، من 
خالل برنامج ي�صمل كافة اأحياء و�صط 
يتم  حتى   ، العملية  وتتوا�صل  املدينة، 

ف�صال   ، املدينة  اأحياء  كافة  تعقيم 
ال�صوت  مكربات  عرب  نداءات  بث  عن 
 ، منازلهم  التزام  ب�رشورة  للمواطنني 
العمومية والوعي  ال�صحة  حفاظا على 
فريو�س  انت�صار  من  احلد  ب�رشورة 
االنت�صار،  وال�رشيع  اخلطري  كورونا 
واخلروج اإال يف حاالت ال�رشورة فقط 
واأعطت احلملة التوعوية نتائج اإيجابية 

بالتزام  بدءا   ،
بعدم  املواطنني 
منازلهم  مغادرة 
لل�رشورة  اإال 
ا�صتجابة  وكذا 
ب  �صحا اأ
عم  ملطا ا
ت  ملحال ا و
عن  بالتوقف 
ا�صتجابة  العمل 
للتعليمات الرامية 
مل�صاعفة تدابري 
وجهود احلد من 
الوباء  انت�صار 
والق�صاء عليه كما 

قامت ذات امل�صالح بخرجات ميدانية 
ال�رشطة  اأعوان  جتنيد  عرب  عديدة 
االأماكن  بع�س  العام يف  النظام  حلفظ 
كمراكز  املواطنون  يق�صدها  التي 

الربيد ونقاط بيع مادة ال�صميد
تدابري  تطبيق  على  احلر�س  يتم  كما 
بعدوى  االإ�صابة  خطر  من  الوقاية 
الفريو�س، من خالل التاأكد من تطبيق 
ت  ا ء ا جر الإ ا
ية  ز ا حرت ال ا
غرار  على   ،
احرتام م�صافة 
عد  لتبا ا
عي  جتما ال ا
املواطنني  بني 
مبرت  املحددة 
اىل  واحد 
دعمها  جانب 
النواحي  من 
لكافة  التنظيمية 
ت  ا ء ا جر الإ ا
باحلد  املتعلقة 
تواجد  من 
اجلمهور يف املرافق 
وتعليق  اخلدمات  ومرافق  العامة 

االأن�صطة العامة والفعاليات
وقائية   مبواد  يتربعون  اأعمال  رجال 
... �صباب يف مبادرات تطوعية وتكافل 

اجتماعي
 ، اخلري   دائما  يظهر  احلجل  عني  يف 
االأفذاذ  الرجال  يظهر  االأزمة  عز  يف 
والعطاءات  ال�صادقة  النوايا  اأ�صحاب 
،  فقد تربع كل من 
 «  ، االأعمال  رجال 
 « ز«  » ج،  د. �س«  
اإىل تقدمي   « م   ، م 
ذات  وقائية  األب�صة 
وحيد  ا�صتعمال 
وقفازات وكمامات 
باال�صافة   ، طبية 
 ، واقية  ماآزر  اإىل 
اأخرى  جهة  من 
ال�صاب  ينخرط 
حالب  اأيوب 
معه  وجمموعة 
بلخ�رش  كر�صا 
عز   ، هني  مراد 
الدين بن حامد ، بخة بلخ�رش واآخرون 
التطوعي والعمل اجلواري  العمل  ، يف 
ون�رش الوعي وثقافة الت�صامن والتكافل 
كقيم اجتماعية را�صخة يف بناء املجتمع 

يف  بامل�صاهمة  وذلك  القوة  وحتقيق 
كاملواد  موؤونة  من  م�صاعدات  جمع 
الغذائية العامة واخل�رش لفائدة االأ�رش 
الفقرية واملحتاجة ، كما مت جمع مبلغ 
�صابر  �صوكي  الطفل  لفائدة  مليون   12
 ، اجلراحية   العملية  اجراء  اأجل  من 
يف  اليتيم  كافل  جمعية  وبا�رشت  هذا 
التح�صري لتوزيع امل�صتلزمات الغذائية 
وال�رشورية الأ�رش االأرامل واالأيتام على 

م�صتوى مكتبها  

قائد احلملة النائب عبا�س 
بورزق : خذوا الأمر على حممل 
اجلد ، التحلي بالوعي والبتعاد 

عن كل ما ي�شبب �شررا

يومها  دخلت  التي  احلملة  قائد  دعا 
جمعية  مبعية  توقف  دون  ال�صاد�س 
متطوعني  �صباب  وجمموعة  روؤية 
اللهوم طالب ، حالب عبد  مثل : عبد 
ال�صميع �رشيط حمزة واآخرين  النائب 
: بورزق بوجملني املعروف بـ » عبا�س«  
بالوعي  التحلي  و�رشورة  اجلدية  اإىل 
 ، هزيل  هو  عما  واالبتعاد  واحلكمة 
�صبب  الذي  كورونا  داء  من  وال�صخرية 
واإىل   ، باأكملها  بلدانا  واأغلق  كوارث 
بعني  الوقاية  �صبل  كافة  اأخذ  �رشورة 
االعتبار تفاديا لالإ�صابة بهذا الفريو�س 
حفاظا على �صحة املواطنني وتوعيتهم 
جراء  بهم  املحدقة  املخاطر  من 
الوقت  تف�صي هذا الفريو�س منددا يف 
الأ�صحاب  ال�صلبية   بال�صلوكيات  ذاته  
وممار�صتهم  املري�صة  ال�صمائر 
االحتكار على كل ما يزيد الطلب عليه، 
ورفع االأ�صعار وامل�صاربة بها، يف وقت 
الرتاب  كامل  يف  متوفرة  املواد  جميع 
الوطني ومل ت�صهد اأي اختالل مذكور ، 
م�صيفا : ال داعي للهلع وتكدي�س ال�صلع 
والب�صائع ، وقال : يف االأوقات الع�صيبة 
الواعي  يظهر   ، االإن�صان  معدن  يظهر 
واحلري�س الذي يهتم ب�صحته وب�صحة 
والتما�صك،  االأمل  يبث  من  حوله،  من 
ن�رش  عن  ميتنع  من  ويعاون،  يعني  من 
الفو�صى والرعب، من ي�صاند وطنه يف 
حماية الكل، موجها �صكره اخلا�س اإىل 
كافة اجلهات وباالأخ�س اإىل املجموعة 
 : التي رافقته طيلة ا�صبوع كامل وقال 

فلنتعهد اأن نلتزم باإر�صادات حكومتنا

اجراءات وتدابري تعزز الوقاية والأمان من انت�شار الوباء 
با�شرت بلدية عني احلجل وعلى مدار الأيام املا�شية وباخل�شو�س اليوم اخلمي�س اإىل اجراءات عملية تطهري وتعقيم مكثفة ووا�شعة ملناطق التجمعات 

العامة لت�شمل باقي املوؤ�ش�شات والأحياء وال�شوارع املعنية و الطرقات مب�شاركة الدرك الوطني ، اأمن الدائرة ، احلماية املدنية ، اجلزائرية للمياه ، مكتب 
ال�شحة ، حمافظة الغابات ، مكتب الفالحة ، وجمعيات تطوعية جمندة خلدمة ال�شالح العام يف عملية مل ت�شهدها البلدية منذ وقت طويل بربنامج 

التطهري والتعقيم والر�س ال�شحي لتجنب انتقال العدوى، وذلك يف اإطار الإجراءات الوقائية �شد فريو�س كورونا كوفيد-19 – حيث �شخرت  17 اآلة ر�س 
حممولة على الظهر بال�شافة اإىل �شاحنتني مع �شاحنة احلماية واأخرى تابعة للجزائرية للمياه  ومواد التعقيم املركزة ، ف�شال عن التح�شي�س بخطورة 

الفريو�س واحلد من انت�شاره مع غلق املقاهي واملطاعم وتوزيع 100 كمامة طبية  ومعقمات على خمتلف موظفي البلدية ، �شمانا لأداء مهامهم على اأح�شن 
وجه دون تعر�شهم لأي اأذى اأو عدوى الأعوان املربجمني لعمليات التطهري  مبالب�س وقائية ذات ا�شتعمال وحيد وذلك حلمايتهم خالل تنفيذ برنامج 

التطهري والتعقيم كما اأن جميع املواد امل�شتعملة معتمدة وغري �شارة ب�شحة الإن�شان والبيئة

رجال اأعمال يتربعون 
مبواد وقائية  ... �شباب 

يف مبادرات تطوعية 
وتكافل اجتماعي

يف عني احلجل يظهر 
دائما اخلري  ، يف عز 

الأزمة يظهر الرجال 
الأفذاذ اأ�شحاب النوايا 

ال�شادقة والعطاءات

�شرع �شباب بع�س 
الأحياء بعملية تطهري 

وا�شعة للمجمعات 
ال�شكنية على غرار 

�شكان حي ل�شيتي  حيث 
اطلقوا عملية تطهري 

بو�شائلهم اخلا�شة م�شت 
ال�شوارع واجلدران 
والهياكل والعيادتني



الأحد 29  مار�س  2020  املوافـق  ل 04 �شعبان  1441ه �إ�شهار9

ANEP N°:  0023الو�شط:2020/03/29



بقلم: عي�سى قراقع

عطاء  حتية  كان  الن�شيد 
ال�شعب  من  وت�شامن 
الفل�شطيني وقيادته وحكومته 
واملمر�شني  الأطباء  اىل 
وجهاز  الأمنية  والأجهزة 
ال�رشطة والأمن الوطني وجلان 
الطوارئ والإغاثة واملتطوعني 
اإجراءات  ي�شهرون على  الذين 
وحتية  ونهار،  ليل  ال�شالمة 
والتمني  وامل�شابني  للمر�شى 
موطني  ن�شيد  ال�شفاء.  لهم 
يف  املحنة  هذه  يف  ي�شدح 
�شهيد  لكل  املخيمات،  ف�شاء 
وفقري وم�رشد ومري�ض ومبعد 
واملعذبني  للمنكوبني  وجريح، 
ال�شجون  يف  واملنتظرين 
و�شنوات.  �شنوات  ال�شهيونية 
علم  يحرك  الن�شيد  �شوت 
فوق  يرفرف  الذي  فل�شطني 
املخيمات،  بيوت  اأ�شطح 
الأربعة،  باألونه  الليل  ي�شيء 
القدمني  مبتور  املقعد  هذا 
وذلك  عكازات،  دون  ينه�ض 
النازف  دمه  يعطي  اجلريح 
تتوحد  كي   اخر  جلريح 
يرق�ض،  الليل  النب�شات، 
ال�شماء  ونوافذ  مو�شيقى 
مفتوحة، ر�شيف ت�شيئه اآلف 

ال�شموع والأمنيات.
موطني... موطني

اجلالل واجلمال وال�شناء 
والبهاء

يف رباك..يف رباك
واحلياة والنجاة والهناء 

والرجاء
يف هواك.. يف هواك

�شوت الن�شيد يعلن عن حملة 
واحلاجة   ) بخري  مزيونة   (

مزيونة هي ام الأ�شري نا�رش 
يف  ال�رشى  اأقدم  �رشور  ابو 
والذي  حلم  بيت  حمافظة 
داخل  عاما   29 يق�شي 
�شجون الحتالل، ر�شالة اىل 
الأبواب  خلف  املح�شورين 
والق�شبان، نحن بخري، نحن 
معكم، ون�شيدنا يطالب العامل 
احلقوقية  موؤ�ش�شاته  بكافة 
حتى  يتدخل  ان  والإن�شانية 
اأ�رشانا  الفريو�ض  يفرت�ض  ل 
ا�شتهتار  هناك  البوا�شل، 
ال�رشى  جرمية،  ورائحة 
اأكرث  من  الظروف  هذه  يف 
الفئات يف العامل بحاجة اىل 
الفل�شطينيون  دولية.  حماية 
الو�شائل،  بكل  يقاومون 
الإبداعات  يجرتحون 
عن  الدفاع  يف  واملعجزات 
وبقاءهم،  وهويتهم  ذاتهم 
وجه  يف  ب�شجاعة  يقفون 
ال�شيا�شية  التحديات  كل 
والطبيعية، قاوموا بالأغنيات 
وبالزجليات،  وبالر�شومات 
والبندقية  بالكلمة  قاوموا 
ن�شيد  ال�شعبية.  واملواويل 
موطني يتحرر من اجلغرافيا 
جدار  فوق  يعلو  ال�شيقة، 
والأبراج  العن�رشي  الف�شل 
وامل�شتوطنات،  امل�شلحة 
الفل�شطينية  الذات  يحرر 
�شياج  ويحطم  الأقفا�ض  من 
العن�رشية،  الحتالل  دولة 
ن�شيد موطني يحمي التاريخ 
املا�شي  الن�شيان،  من 
هي  والن،  وغدا  واحلا�رش 

قوة الذاكرة.

هل اأراك... هل اأراك
�شاملا منعما وغامنا مكرما

هل اأراك... يف عالك
تبلغ ال�شماك.. تبلغ ال�شماك

موطني...موطني

يت�شدى  موطني  ن�شيد 
للكورونا يف ف�شاء املخيمات، 
احلربية  الطائرات  يخاف  ل 
املحتلة،  فل�شطني  �شماء  يف 
فلنا  الدواء  عندنا  يكن  مل  ان 
باأرواحنا  بها  نطري  اأجنحة 
تطري،  املخيمات  العالية، 
واملفاتيح  والذكريات  البيوت 
كوكبنا  حول  ندور  العتيقة، 
تقرير  وقد�شنا وحق  و�شم�شنا 
اإبراهيم  ال�شاعر  امل�شري. 
ن�شيد  كتب  الذي  طوقان 
دولة  قيام  اأعلن  موطني 
ما  وقيام  ن�شاأة  قبل  فل�شطني 
ي�شمى ) دولة اإ�رشائيل(، وقبل 
امل�شلحون  العابرون  ياأتي  ان 
اىل فل�شطني، مل يجدوا ار�ض 
وجدوا  املوهومة،  ميعادهم 
�شلوع  يف  النحل  يربي  �شعبا 
الغيم،  طريق  على  الأر�ض 
حينها اأدرك الغزاة انه لي�ض يف 

كتب ال�شماء �شيء خارج حدود 
الكنعانية،  العربية  فل�شطني 
البحر  اىل  ينزل  الكرمل  جبل 
ويف يده موجة احلرية. ان كان 
قد  الإ�رشائيليون  املحتلون 
وا�شتيطانيا  ع�شكريا  �شيطروا 
وال�شكان،  الأر�ض  على 
طوع  �شار  �شيء  كل  ان  وظنو 
بندقيتهم و�شلبطتهم الرببرية، 
اأعلن  الكورونا  وباء  كان  وان 
النا�ض  على  البيولوجية  حربه 
والريبة  اخلوف  يف  وح�رشهم 
اإطفاء  ي�شتطيعا  مل  فانهما   ،
ال�شحنات الن�شانية املتاأججة 
واللحم  والعظم  القلب  يف 
دائما  امل�شاعر  والوجدان، 
هي التعبري عن وجود الإن�شان، 
امل�شاعر هي من تطلق العنان 
ن�شيد  اجلدران.  وتك�رش 
يف  للكورونا  يت�شدى  موطني 
ف�شاء املخيمات، �شعب واحد 
بل�شم  لنا  لي�ض  الأفق،  ير�شع 
الريح  كما  �شعب  نحن  اأخر، 
منلك الف�شاء كله، هذه الأر�ض 
منذ  املتكرر  اغت�شابها  رغم 

ول  طاهرة  ظلت  التكوين  بدء 
تزال عذراء، انظروا وا�شمعوا 
الرواية،  عنق  من  ي�شيل  دمنا 
ثقافة   النكافة،  ثقافة  انها 
املخيم،  ثقافة  الر�شيف، 
يف  ملحمي  بطل  املخيم 
الأ�شطورة و الواقع، نخرج من 
مند  واخلوف،  التجوال  منع 
ال�شماء  يد  يف  ن�شعها  اأيادينا 

ونطلق اغنية.

ال�شباب لن يكل همه ان 
ت�شتقل او يبيد

ن�شتقي من الردى ولن نكون 
للعدى

كالعبيد..كالعبيد
ل نريد... ل نريد.. ذلنا 

املوؤبدا
وعي�شنا املنكدا بل نعيد

جمدنا التليد
موطني.

العامل يتعلم من الفل�شطينيني 
الروح  باأ�ض  ومن  واأطفالها 
تعلم  املخيمات،  يف  العنيدة 
كيف تهدم الأ�شالك ال�شائكة، 

قوة  احلجر  ي�شري  كيف  تعلم 
تعلم  الدبابات،  يواجه  كربى 
ومتزيق  املدين  الع�شيان 
العامل  ال�شهيونية،  الهويات 
الفل�شطيني  حياة  ان  تعلم 
املوجات  من  وا�شع  بحر 
موطني  ن�شيد  والنتفا�شات. 
ف�شاء  يف  للكورونا  يت�شدى 
غزة  اىل  ي�شل  املخيمات، 
يواجه  الفل�شطيني  الولد   ،
يرفع  الإ�رشائيلية  القنابل 
ال�شياج،  على  فل�شطني  علم 
ن�شيد  ب�شمعة،  الدبابة  ين�شف 
القد�ض،  اىل  ي�شل  موطني 
يقاومون  املقد�شيون 
بال�شالة،  الغالة  امل�شتوطنني 
الفجر املبني، الفجر العظيم، 
املكرب،  جبل  يف  �شلوان،  يف 
و�شعفاط،  العي�شوية  يف 
�شنوبر  يحركه  املاآذن  هواء 
الرحمة.  باب  يف  الكنائ�ض 
رئي�ض الوزراء د. حممد �شتية 
الكورونا  يحارب  العامل  قال: 
ولكن  واخلطاأ،  بالتجربة 
نحتمل  ل  الفل�شطينيني  نحن 
كاجلي�ض  كنا  لهذا  اخلطاأ، 
قرر  الذي  املتاأهب  الواحد 
والنت�شار  اولً  النت�شار 
اأخريا، ومبا منلك من و�شائل 
متوا�شعة، وقد انده�ض العامل 
الفل�شطينيني  راأى  عندما 
بالن�شيد  الفريو�ض  يقاومون 
والوعي وحبة الليمون والنكتة 
ال�شاخرة. ده�شة العامل تتكرر، 
مل ي�شتوعب اأن يواجه ال�شعب 
ماي�شمى)دولة  الفل�شطيني 
باحلجر  النووية  اإ�رشائيل( 
والنكافة، الطفل فار�ض عودة 
ال�رشى   ، املجنزرة  يالحق 
يف �شجن النقب يزرعون رمل 

والإرادة.  بالنعنع  ال�شحراء 
ت�شتوعب  مل  العامل  ده�شة 
النطف  تهريب  الآن  حتى 
ق�شبان  خلف  من  املنوية 
حياة  خلق  الحتالل،  �شجون 
اأطفال ولدوا  العدم،  من وراء 
انتفا�شة  وكانت  الظالم،  من 
مل  العامل  ده�شة  الولدة. 
ال�شهيد  يتزوج  ت�شتوعب كيف 
الأ�شري  يتزوج  ال�شهيدة، 
الأ�شرية، زفاف خمتلف يجمع 
والكورونا  املوؤبدات  زمن  يف 
وكانت  والآخرة،  الدنيا  بني 
انتفا�شة احلياة ذات ال�شيادة. 
يت�شدى  موطني  ن�شيد 
للكورونا يف ف�شاء املخيمات، 
بيت  كاأن  امليالد،  مدينة  هي 
كل  دائماً  لتقاتل  وجدت  حلم 
مفاجاآت املوت الغادر، دائما 
املقد�ض،  الوقت  عن  تبحث 
عن  ابداً  تغيب  ل  لكنها 
موعد ال�شالة. ن�شيد موطني 
ف�شاء  يف  للكورونا  يت�شدى 
املخيمات، الن�شيد كائن حي، 
ا�شمعوا حركات دمه ال�رشية، 
قلبه،  �رشبات  اىل  ا�شمعوا 
طقو�ض  ح�شب  تتنف�ض  رئتاه 
رياح البحر الأبي�ض املتو�شط 
طقو�ض  ح�شب  ولي�ض 

ال�شواريخ الإ�رشائيلية.

موطني
احل�شام والرياع

ل الكالم والنزاع رمزنا
جمدنا وعهدنا

وواجب اىل الوفا
يهزنا...عزنا

غاية ت�رشف...وراية ترفرف
يا هناك يف عالك

قاهراً عداك
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نظم اأهايل خميمات عايدة والدهي�سة وبيت جربين يف حمافظة بيت حلم فعالية م�سائية باإطالق ن�سيد موطني يف ف�ساء املخيمات من خالل �سماعات 
�سخمة ن�سبت فوق اأ�سطح املنازل �سدحت بالن�سيد يف ظل اجتياح فريو�س كورونا العامل كو�سيلة اإن�سانية ثقافية وطنية ملقاومة هذا الوباء.

ن�ضيد موطني يت�ضدى للكورونا يف ف�ضاء املخيمات

الأ�رشى  �شوؤون  هيئة  اأفادت 
اأ�شدرته،  تقرير  يف  واملحررين 
الحتالل  معتقالت  اإدارة  اأن 
القا�رشين  لالأ�رشى  �شمحت 
واملر�شى وكبار ال�شن والأ�شريات 
�شجون  عدة  يف  القابعني 
هاتفياً  بالت�شال  اإ�رشائيلية، 
عليهم،  لالطمئنان  ذويهم  مع 
ال�شتثنائية  الأو�شاع  ظل  يف 

يف  )كورونا(  وباء  تف�شي  مع 
اأن  الهيئة  واأو�شحت  اإ�رشائيل. 
جهود  بعد  جاء  الإجراء  هذا 
الأ�رشى  هيئة  بذلتها  حثيثة 
الأحمر  ال�شليب  وموؤ�ش�شة 
لل�شغط  اأخرى،  دولية  وجهات 
الحتالل  �شجون  اإدارة  على 
املذكورة  للفئات  لل�شماح 
بالتوا�شل مع ذويهم. واأ�شارت اأن 

م�شري  حول  تت�شاعد  التخوفات 
وخا�شة  اآخر  بعد  يوماً  الأ�رشى 
ذوي  من  ال�شن  وكبار  املر�شى 
املناعة املتهالكة، وخا�شة اأنهم 
اأدنى  اإىل  تفتقر  باأق�شام  يقبعون 
�رشوط ال�شحة وال�شالمة وتعترب 
الفريو�ض.  لنت�شار  حا�شنة  بيئة 
ال�شجون  اإدارة  اأن  واأ�شافت 
ت�شتغل الو�شع الراهن مع انت�شار 

يف  لتمعن  )كورونا(  فريو�ض 
الإجراءات  من  املزيد  فر�ض 
موا�شلًة  الأ�رشى  بحق  التنكيلية 
اخلناق  لت�شييق  اإجراءاتها 
من  حترمهم  فهي  عليهم،  
العامة  الوقاية وال�شالمة  و�شائل 
التنظيف  ومواد  كاملطهرات 
تقدم  مل  اأنها  كما  والتعقيم، 
متكنهم  اإر�شادات  اأية  لالأ�رشى 

من امل�شاهمة باحلد من الإ�شابة 
الهيئة  ونا�شدت  الفريو�ض.  بهذا 
الدويل  املجتمع  موؤ�ش�شات 
الفوري  التدخل  ب�رشورة 
وال�شغط على حكومة الحتالل 
والتدابري  الإجراءات  لتخاذ 
ال�شحية الالزمة التي من �شاأنها 
بني  الفريو�ض  انت�شار  متنع  اأن 
�شفوف املعتقلني وبالتايل اإنقاذ 

الإجراءات  اأن  اأرواحهم، ل�شيما 
التي اتخذتها �شلطات الحتالل 
باإلغاء  متثلت  والتي  موؤخراً 
زيارات الأهل واملحامني وتقييد 
عمل املحاكم لي�شت كافية، حيث 
فعلية  اإجراءات  اأية  اتباع  يتم  مل 
الأ�رشى  حلماية  ال�شجون  داخل 
الغرف  كتعقيم  الوباء  هذا  من 

والأق�شام وتخفيف الكتظاظ. 

بعد جهود حثيثة بذلتها هيئة الأ�سرى وال�سليب الأحمر وجهات دولية اأخرى

اإدارة ال�ضجون ت�ضمح للأ�ضرى االأطفال واملر�ضى وكبار ال�ضن واالأ�ضريات باالت�ضال هاتفيًا مع ذويهم
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مفو�شية ال�شهداء والأ�شرى

مط�لبة العدالة الع�ملية ب�إلزام الحتالل الإفراج عن 
الأ�سرى املر�سى وكب�ر ال�سن

اأكدت مفو�شية ال�شهداء والأ�شرى واجلرحى بالهيئة القيادية العليا حلركة فتح يف قطاع غزة على الو�شع ال�شحي اخلطري الذي 
يحا�شر الأ�شرى املر�شى وكبار ال�شن يف �شجون الحتالل الإ�شرائيلي حيث الإهمال الطبي املتعمد والعزل وحرمان الأ�شرى من 

اأب�شط حقوقهم الإن�شانية يف الفحو�شات الطبية والعالج على اأيدي اأطباء خمت�شني ومنع الت�شال الهاتفي بني الأ�شرى وذويهم 
ومنع دخول اأكرث من 140 �شنفا من املواد الوقائية والغذائية يف ظل انت�شار وباء كورونا العاملي والعتداءات والقتحامات التي 

ترتكبها اإدارة م�شلحة ال�شجون �شد الأ�شرى والتعتيم الإعالمي الإ�شرائيلي حول اأو�شاع الأ�شرى عموما  .

ق.�س

الناطق  الوحيدي  ن�شاأت  وا�شت�رصخ 
والأ�رصى  ال�شهداء  مفو�شية  با�شم 
العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
وممثل  غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة 
للقوى  الأ�رصى  جلنة  يف  فتح  حركة 
الوطنية وال�شالمية ال�شمري العاملي 
باأنه لي�س من العدالة اأن يتلقى مدير 
ال�شابق  ال�شحراوي  النقب  �شجن 
ت�شيمح  ديفيد  ال�شهيوين  املجرم 
وتوفري  العالج  اأوعائلته  حيا  كان  اإن 
فريو�س  من  الوقاية  و�شبل  الرعاية 
كورونا وهو قاتل الأ�شريين ال�شهيدين 
اإبراهيم  وب�شام  ال�شوا  جرب  اأ�شعد 
النقب  بالر�شا�س يف �شجن  �شمودي 
ال�شحراوي بتاريخ 16 / 8 / 1988 يف 
حني يتم حرمان الأ�رصى واملعتقلني 
الأ�رصى  راأ�شهم  وعلى  الفل�شطينيني 
املر�شى وكبار ال�شن منها ولي�س من 
املجرم  يتلقى  اأن  العاملية  العدالة 
من  والوقاية  والعالج  الرعاية  اآزاريا 
اجلريح  قاتل  وهو  كورونا  مر�س 
ال�رصيف يف  الفتاح  عبد  الفل�شطيني 
�شفر  م�شافة  من   2016  /  3  /  24
الدولية  العدالة  من  ولي�س  بارد  بدم 
عامي  ال�شهيوين  املجرم  يتلقى  اأن 
وهو  والعالج  والوقاية  الرعاية  بوبر 
ال�شبعة  الفل�شطينيني  العمال  قاتل 

يف جمزرة عيون قارة يف يوم الأحد 
الأ�شود يف 20 / 5 / 1990 واأنه لي�س 
من العدالة العاملية اأن يتم توفري �شبل 
قتلة  للم�شتوطنني  والرعاية  الوقاية 
الطفل حممد اأبو خ�شري وقتلة عائلة 
دواب�شة يف 31 / 7 / 2015 يف حني 
الفل�شطينيني  الأ�رصى  حرمان  يتم 
ووباء  فريو�س  من  الوقاية  �شبل  من 
ب�شيء  العدالة  من  لي�س  واأنه  كورونا 
اأن يتم توفري الرعاية والوقاية لعائلة 
املجرم ال�شهيوين باروخ جولد�شتاين 
الذي ارتكب جمزرة ب�شعة يندى لها 
اجلمعة  فجر  يف  الإن�شانية  جبني 
حينها  يف  اأدى  ما   1995  /  2  /  25
امل�شلني  من  الع�رصات  ل�شت�شهاد 
الركع ال�شجود يف احلرم البراهيمي 

باخلليل يف حني يتم حرمان الأ�رصى 
الفل�شطينيني يف ال�شجون الإ�رصائيلية 
والعالج  والوقائية  الرعاية  �شبل  من 
وقال   . خمت�شني  اأطباء  اأيدي  على 
الوحيدي اأن الأمم املتحدة ومنظمة 
الدولية  واللجنة  العاملية  ال�شحة 
ال�شامي  واملفو�س  الأحمر  لل�شليب 
الأوربي  والحتاد  الإن�شان  حلقوق 
دولة  على  بال�شغط  بالعمل  ملزمني 
والزامها  الإ�رصائيلي  الحتالل 
بالإفراج عن الأ�رصى املر�شى وكبار 
الأ�رصى  ع�رصات  اإىل  م�رصا  ال�شجن 
اأمرا�س  من  يعانون  الذين  املر�شى 
مزمنة وخطرية يف ال�رصطان والقلب 
الكلوي  والف�شل  ال�رصايني  وان�شداد 
الكبد  وتليف  وال�شكري  وال�شل 

اأن  وموؤكدا  الأمرا�س  من  وغريها 
الذي  ال�شوبكي  فوؤاد  الأ�شريين  حالة 
بلغ من العمر 80 عاما والأ�شري موفق 
عاما   76 العمر  من  البالغ  عروق 
جادا  عاجال  دوليا  عمال  تتطلب 
ج�شديهما  اأن  حيث  عنهما  لالإفراج 
املر�س  ل�شتقبال  خ�شبة  اأر�شا 
ن�شاأت  واأو�شح    . ال�شن  كرب  ب�شبب 
مفو�شية  با�شم  الناطق  الوحيدي 
ال�شهداء والأ�رصى واجلرحى بالهيئة 
فتح يف قطاع  العليا حلركة  القيادية 
جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غزة 
والإ�شالمية  الوطنية  للقوى  الأ�رصى 
عن  التعبري  يف  الدولية  البيانات  اأن 
التي  املاأ�شاوية  الأو�شاع  اإزاء  القلق 
�شجون  يف  الأ�رصى  لها  يتعر�س 
وكاأنها  باتت  الإ�رصائيلي  الحتالل 
واجلالد  ال�شحية  بني  ت�شاوي 
الأ�رصى  جوع  ت�شد  عادت  وما 
اإىل  عط�شهم  تروي  اأو  الفل�شطينيني 
اأحرارا  ذويهم  اإىل  والعودة  احلرية 
كورونا  وباء  انت�شار  ظل  يف  واأحياء 
الدويل  املجتمع  قيام  على  و�شدد   .
بواجباته والتزاماته يف وقف اجلرائم 
والعمل  الأ�رصى  �شد  الإ�رصائيلية 
واإنقاذهم  �رصاحهم  لإطالق  اجلاد 
من قب�شة املوت التي حتا�رصهم يف 

�شجون الحتالل الإ�رصائيلي .

تقرير: اإعالم الأ�شرى

يف مثل هذا اليوم وقبل اأربعة اأعوام 
�رصق الحتالل حلم وطموح ال�شابة 
قرية  من  )21عاماً(  �شواهنة  اأن�شام 
اإماتني مبدينة قلقيلية، حيث اعتقله 
كدوميم  م�شتوطنة  قرب  الحتالل 
املواطنني  اأرا�شي  على  املقامة 
خالل  وذلك  املدينة،  �رصقي 
كانت  نابل�س.  مدينة  من  عودتها 
معدل  على  ح�شلت  والتي  �شواهنة 
العامة  الثانوية  يف   %97 عن  زاد 
وكانت  �شحفية،  ت�شبح  باأن  حتلم 
التعليمية  م�شريتها  لإكمال  ت�شتعد 
بكلية ال�شحافة والإعالم يف جامعة 
الحتالل  اأن  اإل  الوطنية  النجاح 
حطم حلمها وكان م�شريها ال�شجن 

ملدة 5 �شنوات.
لوعة الفراق

ال�شهل  بالأمر  تكن  مل  اأعوام  اأربعة 
والهني على عائلة �شواهنة فابنتهم 
بني  للعائلة  واملدللة  الوحيدة 
ق�شبان  خلف  تقبع  اأ�شقاء  خم�شة 
التي  وهي  الزنازين،  وعتمة  الأ�رص 
وحيوية  ن�شاطاً  املنزل  متالأ  كانت 
وجها.  تفارق  ل  التي  بابت�شامتها 
تقول والدة الأ�شرية �شواهنة ملكتب 
كبري  بفراغ  اأ�شعر  الأ�رصى:  اإعالم 
باملنزل يف غياب اأن�شام فهي لي�شت 
�شديقتي  كانت  بل  فقط  ابنتي 
اأن عائلتي تعي�س  واأختي وخ�شو�شاُ 
متالأ  كانت  التي  هي  البالد،  خارج 
عليا حياتي عندما كانت تذهب اإىل 
اجلامعة اأنتظر عودتها بفارغ ال�شرب، 
ولكن قبل اأربعة اأعوام يف مثل هذا 
اليوم ذهبت ومل تعد. وت�شيف والدة 
�شواهنة: كان الأمر �شعباً علينا يف 
ماذا  نعلم  نكن  مل  فنحن  البداية، 
حدث معها وملاذا مت اعتقالها، كان 
اعتقاله �شدمة كبرية لنا. وت�شيف: 
التنقل  اأي�شاً عن معاناة  لقد عانينا 
التي  املحاكمة  جل�شات  وح�شور 
متتالية،  مرة   20 من  لأكرث  تاأجلت 
قبل اأن ت�شدر بحقها حمكمة �شامل 
الفعلي  بال�شجن  حكماً  الع�شكرية 
وقف  مع  وعامني  �شنوات،   5 ملدة 
كانت  العائلة  اأن  اإىل  ي�شار  التنفيذ. 
ابنتهم  اعتقال  بداية  يف  حرمة  قد 
اأن�شام من زيارتها ملدة �شت �شهور. 
وتتابع �شواهنة حديثها بعيون اأنهكها 
ال�شوق واحلنني لفلذة كبدها: لزالت 
اأتذكر اأول يوم راأيته فيه اأن�شام بعد 
حرمان جتاوز �شت �شهور، فاحلنني 
كان  غيابها  على  واللوعة  وال�شوق 
�شيد املوقف وكانت عيوين متلوؤها 
اأن�شام  راأتني  عندما  ولكن  الدموع 
وحاولت  اأمي،  يا  تبكي  ل  يل  قالت 
اأن تخفي دمعتها، وجترب  هي اأي�شاً 

ل  فهي  �شامدة،  قوية  لتكون  نف�شه 
تريد اأن ننذل اأمام اأعني الحتالل. 
اإن  اأن�شام  الأ�شرية  والد  يقول 
تختلق  دائماً  الحتالل  �شلطات 
باأبناء وبنات  الزج  اأجل  الذرائع من 
ال�شجون  داخل  الفل�شطيني  ال�شعب 
�شدر  الذي  اجلائر  احلكم  معترباً 
باطاًل وردعيا يحاول  بحقها حكماً 
من  النتقام  خاللها  من  الحتالل 
الفل�شطينيات  والفتيات  الن�شاء 
منذ  منهن  الع�رصات  مع  كما حدث 
وا�شتطرد  القد�س.  انتفا�شة  بدء 
�شواهنة حديثه" باأن �شعبنا �شيبقى 
نفذ  الحتالل مهما  �شوكة يف حلق 
من جرائم بحقه، واأننا اأ�شحاب حق 
الأيام،  من  يوم  يف  حقنا  ون�شتعيد 
الأ�شريات  اإ�شناد  �رصورة  اإىل  ودعا 
الحتالل  �شجون  يف  والأ�رصى 
يوم  ذكرى  اقرتاب  مع  وخا�شة 

الأ�شري الفل�شطيني ال�شهر القادم.

اإجنازات اأن�شام

اأن�شام  فاأن  الأ�شرية  والدة  وبح�شب 
�شجون  داخل  وقتها  ا�شتغلت  قد 
باأمور  نف�شها،  لتطوير  الحتالل 
القراآن،  تعليم  خالل  من  مفيدة، 
الثانوية  طالبات  على  والإ�رصاف 
الدورات  من  العديد  واأخذ  العامة، 
ال�شحافة  جمال  يف  وخ�شو�شاً 
حتقق  اأن  حتاول  فهي  والإعالم، 
جزء من حلمه باأن ت�شبح �شحافية، 
ذلك.  من  الحتالل  حرمة  اأن  بعد 
وتتابع والدة الأ�شرية اأن�شام اأنه رغم 
ومعناته  ال�شعبة  ال�شجن  ظروف 
اأن�شام  لدى  اأن  اإل  تنتهي  ل  التي 
عزمية قوية، وذات معنويات عالية 
عنا  تخفف  التي  هي  زيارة  فكل 

ولي�س نحن.

�شعوبة النتظار

رغم  اأنه  الأ�شرية  والدة  وت�شيف 
اأي دخول  اليوم  انتظرت هذه  اأنني 
اإل  والأخري  اخلام�س  عامه  اأن�شام 
فالوقت  علينا  الأ�شعب  �شيكون  اأنه 
وتعد  تنتظر  وانت  �شعب  �شيكون 
مدة  لتنتهي  ال�شرب  بفارغ  الأيام 
والدتها  وتكمل  حمكوميتها. 
اأذار العام  حديها اأن يف ال�شابع من 
موعد  على  اأن�شام  �شتكون  املقبل، 
ال�شم�س  و�شت�رصق  احلرية،  مع 
معها  و�شنبداأ  وعلينا،  اأن�شام  على 
باأن  حلمه  و�شتحقق  جديدة،  حياة 
تخدم  تلفزيونية  مرا�شلة  ت�شبح 
تاأمل  النهاية  ويف  �شعبها.  ق�شايا 
اأن  �شواهنة  اأن�شام  الأ�شرية  والدة 
يكون الفرج العاجل جلميع الأ�رصى 
حريتهم،  ينالوا  واأن  والأ�شريات، 
وينتهي  بعائلته  اأ�شري  كل  ويجتمع 

هذه الفراق. 

الأ�سرية اأن�س�م �سواهنة .. 
قوة الإرادة وقمة يف العط�ء

الغي�ب" رغم  ح��سرًا  �ستبقى   .. بوكردو�س  الدين  " عز 
بقلم : فرا�س الطرياوي / 

�شيكاغو

)يَا اأَيَّتَُها النَّْف�ُس امْلُْطَمِئنَُّة اْرِجِعي 
يًَّة َفاْدُخِلي  يًَة َمْر�شِ اإِىَل َرِبِّك َرا�شِ

يِف ِعبَاِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي(
بق�شاء  والر�شا  الت�شليم  ببالغ 
اأعمدة  اأحد  ننعى  وقدره،  اهلل 
ال�شقيق  اجلزائر  يف  ال�شحافة 
الدين  عز  الكبري  الأ�شتاذ 
ال�شابق  العام  املدير  بوكردو�س 
الذي  اجلزائرية  ال�شعب  جلريدة 
رحل اإىل علياء املجد اثر مر�س 
�شعيه  اأمت  بعدما     .. ع�شال 
م�شتال  احل�شن،  اجلهاد  وجاهد 
�شيف الكلمة من غمدها، متعبدا 
�شومعتها،  يف  ومتن�شكا  لها، 

الدفاع  يف  الأحب  و�شيلته  كانت 
والقومية  الوطنية  الق�شايا  عن 
وعلى راأ�شها ق�شية فل�شطني التي 
وبق�شية  بتحريرها،  دائماً  اآمن 
دائماً  كان فخوراً  التي  املقاومة 
و�شهدائها،   وقادتها  بانت�شاراتها 
اخلالد  الزعيم  راأ�شهم  وعلى 
يا�رص عرفات اأبو عمار طيب اهلل 
ثراه.  ويف نف�س الوقت مل يتوانى 
البوا�شل،  اأ�رصانا  دعم  عن  يوما 
احلرائر   املاجدات  وا�شرياتنا 
ال�شهيونية  البا�شتيالت  يف 
على  ال�شوء  وت�شليط  اللعينة، 
بتاأ�شي�س  وذلك  العادلة  ق�شيتهم 
عنهم  خا�س  وملحق  منرب  اأول 
الفل�شطينى(  الأ�شري  �شوت   (
ال�شعب  جريدة  �شفحات  �شمن 

 1/1 تاريخ  واختار   –  2001 عام 
ل�شدوره مع ذكرى انطالقة الثورة 
لقد  حًقا  املجيدة.  الفل�شطينية 
وقامة  عالية  قيمة  الراحل  كان 
ال�شلبة  مبواقفه  كبرية  وطنية 
الفل�شطيني..  للحق  املنا�رصة 
وبقلمه  وبفكره  بذاته  ميّثل 
والن�شايل  ال�شيا�شي  وتاريخه 
ال�شيا�شة  يف  مدر�شًة  واملهني، 
املهني  واللتزام  الوطنية، 
الرفيع، فرحيله يعد خ�شارة كبرية 
ولفل�شطني    .. ال�شقيق  للجزائر 
ولل�شحافة   ، خا�س  ب�شكل 
كان  لأنه  عام  ب�شكل  العربية 
حملوا  الذين  روادها  من  رائًدا 
عرب عقود طويلة م�شوؤولية القلم 
واقتدار،  بجدارة  الكلمة  واأمانة 

كان موؤمًنا اإميانا عميًقا  بر�شالة 
حتيد  ل  التي  العادلة  ال�شحافة 
 . والأهواء  مهما كانت املخاطر 
ال�شبكة  وبا�شم  �شخ�شيا،  با�شمي 
والإعالم  والراأي  للثقافة  العربية 
مب�شاعر  نتقدم  الأحرار  كل  و 
واأحبته  اأ�رصته   من  املوا�شاة 
اهلل عزوجل  ون�شاأل  دربه،  ورفاق 
وي�شكنه  عنده،  درجاته  يرفع  اأن 
يلهم  واأن  الأعلى،  الفردو�س 
اأهله وذويه وحمبيه جميل ال�شرب 
هلل  واإنا  العزاء،  وح�شن  وال�شلوان 

واإنا اإليه راجعون.  
فل�شطيني  عربي  وكاتب  نا�شط 
لل�شبكة  العامة  الأمانة  ع�شو 
العربية للثقافة والراأي والعالم.
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ببلدية   يفتقر حي �سعيد عتبة 
اخلدمات  لأدنى   ، ورقلة 
ال�رشورية امل�رشوطة ، من اأجل 
�سمان العي�ش الكرمي للمواطن 
املحلي ، وهو ما جعل ال�سكان 
التخلف  م�ستنقع  يف  يتخبطون 

التنموي  .
�سكان  من  الع�رشات  عرب   
بالعا�سمة  عتبة  �سعيد  حي 
 ، ال�رشقي  باجلنوب  املركزية 
مع   لهم  متفرقة  ت�رشيحات  يف 
ا�ستيائهم  عن  »الو�سط«  يومية 
من    ، ال�سديدين  وتذمرهم 
متناهية  الال  التهمي�ش  حالة 
املحلية  ال�سلطات  طرف  من 
العاجزة على حد قولهم عن فك 
التي   ، التنموي  الركود  طال�سم 
املحلي  املواطن  كاهل  اأثقلت 
ب�سبكة  تعلق  ما  خ�سو�سا   ،
يف  املوجودة  الداخلية  الطرق 

و�سعية مهرتئة با�ستمرار.
حمدثونا  �سخط  اأثار  ومما   
التجاهل امل�ستمر وعلى جميع 

قال  التي  ملطالبهم  الأ�سعدة 
قد  الزمن  اأن  حمدثينا  عنها 
تعلق  ما  خ�سو�سا  جتاوزها 
بالإنارة العمومية املفقودة، وهو 
احل�رشات  تكاثر  يف  �ساهم  ما 
 ، ال�سيف  ف�سل  يف  ال�سارة 
ارتفاع  عن  احلديث  دون  هذا 
و  املخدرات  مروجي  ن�ساط 
بال�سافة  الجتماعية  الآفات 
التي  وال�رشقة  ال�سطو  لعمليات 

تطال يوميا املارة و ال�سيارات 
وامل�ساكن .

 وهو ما دفع بع�رشات ال�سحايا 
العام  املدير  اللواء  ملنا�سدة 
ب�رشورة  الوطني    لالأمن 
اأجل  من  الفوري  التدخل 
قلب  يف  اأمنية  وحدة  اجناز 
وحدة  عن   النظر  بغ�ش  احلي 
الأوىل  اجلمهوري  الأمن 
الطريق  حافة  على  املوجودة 

التدخل  يف  واملتخ�س�سة 
ال�رشيع .

و يف �سياق مت�سل قال العاطلني 
�سادفنهم  الذين  العمل  عن 
يف   ، احلي  �سوارع  بجميع 
،اأن غياب  خ�سم حديثهم معنا 
ما  وتوا�سل  العمل  منا�سب 
والتهمي�ش  باحلقرة  اأ�سموه 
جميع  من  املمنهج  والإق�ساء 
دفع   ، احليوية  املجالت 
اأن�سطة  ملمار�سة  بغالبيتهم 

خمالفة للقانون .
نف�ش  يف  حمدثونا  هدد  كما 
الوقت باخلروج لل�سارع والتعبري 
اإليه  اآلت  عن جام غ�سبهم مما 
حالتهم الجتماعية وو�سعيتهم 
املعي�سية املتدهورة با�ستمرار 
من خطورته  ما حذرت  وهو   ،
ال�سكان  عن  الو�سية  اجلهات 
اجلمعيات  وممثلي  اعيان  من 
املجتمع  وفعاليات  املحلية 

املدين .
�شالح ،ب 

 
نف�ش  به  اأفاد  وح�سبما 
مكافحة  اإطار  يف  فاإن  البيان 
الغذائية  املواد  يف  امل�ساربة 
اأين متكنت  الراهنة،  الفرتة  يف 
لأمن  التابعة  ال�رشطة  قوات 
نهاية  اأدرار  بولية  رقان  دائرة 
خالل  املن�رشم  الأ�سبوع 
تعترب  نوعية  اأمنية  عملية 
الفرتة من  هده  خالل  الثانية 
املواد  من  معتربة  كمية  حجز 
ال�ستهالك  وا�سعة  الغذائية 
امل�ساربة  بهدف  خمزنة  كانت 
جاءت  العملية  هذه  والحتكار 
امليدانية  اخلرجات  اإطار  يف 
ال�رشكاء  رفقة  امل�سرتكة 
مداهمة  خالل  من  امليدانيني 
طرف  من  م�ستغلني  خمزنني 
املواد  تخزين  يف  مالكهم 
ال�ستهالك،  وا�سعة  الغدائية 
من  العملية  هذه  مكنت  اإذ 
املواد  من  معتربة  حجزكمية 
ال�ستهالك  وا�سعة  الغدائية 
من  يف 320 قنطار  واملتمثلة 
من  الدقيق، 28،75 قنطار 

املمتاز 48 قنطار  ال�سميد 
مقارون 30 قنطار  عجائن  من 
�سعة  زيت  حليب، 2232 قارورة 
خم�سة لرتات، هذا يف امل�ستودع 
الثاين  امل�ستودع  الول يف حني 
�سميد  حجز 30 قنطار  مت 
عجائن  ممتاز 50 قنطار 
من  معكرونة 20،8 قنطار 
مقارونة، 147،5 قنطار  عجائن 
تليتلي 30،4 قنطار  عجائن  من 
عجائن  من 

من  ك�سك�ش 54،5 قنطار 
حمم�سة 66،48 قنطار  عجائن 
جمفف 54 قنطار  حليب  من 
الأبي�ش 4،5 قنطار  ال�سكر  من 
الأبي�ش 0،42 قنطار  الأرز  من 
من الدقيق مو�سب 71،4 قنطار 

من علب ب�سكويت .
ال�رشطة  قوات  وتبقى  هذا 
على  اأدرار  ولية  لأمن  التابعة 
تدعوا  كما  ال�ستعداد،  اأهبة 
املواطنني للتبليغ عن اأي جتاوز 

اخل�رشاء  الأرقام  خالل  من 
اخلا�سة بالأمن الوطني.

من جهة ثانية فقد ثمن �ساكنة 
الأمنية  العمليات  اأدرار  ولية 
مطالبني  املتوا�سلة  النوعية 
اإجراءات  هكذا  مثل  بتعميم 
جميع  عرب  الرقابية  و  ردعية 
البلديات النائية حلماية  القدرة 
ما  خا�سة  للمواطنني  ال�رشائية 
التي  اله�سة  بالفئة  منهم  تعلق 

ترزح حتت خط نار الفقر .

بولية  �سالح  عني  بلدية  �سهدت 
ال�سنوات الأخرية  مترنا�ست خالل 
من  للعديد  م�سبوق  غري  تناميا 
تذمر  و�سط  الفو�سوية  البنايات 
كبري للمواطنني الذين مل ي�ست�سيغوا 
مظاهر  من  بلدتهم  يف  يحدث  ما 
منهم  الكثري  ح�سب  ظلت  م�سوهة 
امل�سالح  اأنظار  حتت  حتدث 
املعنية التي مل حترك �ساكنا حلد 
الفو�سوية  البنايات  ت�سييد  الأن. 
التو�سيعات  منها  وباخل�سو�ش 
الع�سوائية التي اأفقدت باخل�سو�ش 
ق�رش املرابطني  الذي يعد من اأكرب 
التجمعات ال�سكانية بعا�سمة الغاز 
مظهره اجلمايل مل يقت�رش على ما 
�سوهته ال�سكنات اله�سة  املرتامية 
الأطراف هنا وهناك، بل ا�ستفحل 
و�سعها حلد نهب الأوعية العقارية 
واكت�ساح  الدولة  لأمالك  التابعة 
والأر�سفة  العمومية  ال�ساحات 
تو�سعة  يف  البع�ش  ا�ستغلها  التي 
التجارية  واملحالت  املقاهي 
اأمام  م�سيجة  حدائق  وا�ستحداث 
ور�سات  فتح  جانب  اإىل  العمارات 
قانونية.  وم�ستودعات دون رخ�ش 
اأكدت م�سادر  التي  وهي املع�سلة 
تعرقل  اأنها  �سونلغاز  موؤ�س�سة  من 
مهامهم وجتعلهم يف حرج كبري من 
ــ ل�سيما �ساعة التبليغ عن  اأمرهم 
الإ�سكالية  ا�ستعجالية،وهي  اأمور 

النظافة  عمال  فيها  يقع  التي 
على  اإقدامهم  حني  بالبلدية 
املمتلئة  البنايات   دهاليز  ر�ش 
هي  لها  والتي  القذرة،  باملياه 
تلويث  يف  كبري  ن�سيب  الأخرى 
الكرتاث  وعدم  البيئي  املحيط 
الناجمة  ال�سلبية  بالنعكا�سات 
العمارات  �سكان  قبل  من  عنها 
قيام  بعد   ، اخل�سو�ش  وجه  على 
القدمية   امل�ساكن  بتحويل  البع�ش 
التحتية اإىل خمازن وغرف للمبيت 
ال�سكن  اإىل  اأزمة  اأرجعت  لأ�سباب 
التو�سع  من  البلدية  حرمت  التي 
مبنطقة  لت�سنيفها  العمراين 
خطورة  ذات  �سناعية  ن�ساطات 
اأجمع  فقد  ثانية  جهة  من  كربى. 
بولية  املحلي  لل�ساأن  متابعون 
مترنا�ست ، اأن ملف ظاهرة النهب 
العقاري بالتعدي و ال�ستيالء على 
املمتلكات العمومية يعترب من بني 
القرار  التي عجز �سناع  الرهانات 
املقاطعة  وم�سوؤويل  بالولية 
جذرية  حلول  وجود  يف  الدارية 
العقار  بارونات  اأن  باعتبار  لها 
النفوذ  لهم �سل با�سحاب املال و 
املزرية  الو�سعية  هذه  اأن  حيث 
�ساهمت ب�سكل كبري يف رهن عديد 
امل�ساريع التنموية الهادفة التي لها 

�سلة بيوميات املواطن .
جناة ،ح 

اأفاد بيان خللية الإعالم و الت�شال والعالقات العامة مبديرية الأمن الوطني باأدرار كانت قد 
ت�شلمت يومية »الو�شط »ن�شخة منه اأنه يف اإطار املجهودات التي تبدلها قوات ال�شرطة يف احلفاظ 
على اأمن و�شالمة املواطنني توا�شل قوات ال�شرطة باأمن ولية اأدرار ممثلة يف اأمن دائرة رقان يف 

تطبيق التدابري الوقائية للت�شدي لفريو�س كورونا .

اأمن دائرة رقان باأدرار يواجه امل�شاربة و الإحتكار 

هددوا باخلروج لل�شارع 

اأحمد،ب

�ضبط320 قنطار من الدقيق 
و28 قنطار �ضميد 

�ضكان حي �ضعيد عتبة ببلدية ورقلة ي�ضتكون 

طالبوا ال�شلطات املحلية بالتدخل

رغم زيادة عدد العمال

�ضكان عني �ضالح  م�ضتاوؤون من 
التو�ضعات الفو�ضوية

القمامة تغزوا حي �ضيقيفارة 
بورقلة 

اأخبار اجلنوب

ل يزال املواطنني القاطنني بحي 
 ، ورقلة  مدينة  و�سط  �سيقيفارة 
يعي�سون املعاناة ب�سبب قيام مع�سلة 
القمامة  اأكوام  و  اأكيا�ش  انت�سار 
طرف  من  الطريق  حواف  على 
و   ، اأ�سحاب  املحالت  التجارية 
كذا اأ�سحاب حمالت الأكل ال�رشيع 
، و هو الأمر الذي اأثار  ا�ستياءهم 
و تذمرهم ال�سديدين  جراء تفاقم 
اأ�سبحت  التي  القمامة  اأكيا�ش 

تغزوا ال�سارع املذكور .
 ياأتي هذا يف الوقت الذي �ساعفت 
من  املذكورة  البلدية  م�سالح  فيه 
عدد العمال للق�ساء على امل�سكل 
ل  املع�سلة  اأن  غري   ، جذوه  من 
،  و�سعا  ال�ساعة  قائمة حلد  تزال 
يف  ايكولوجية  بكارثة  ينذر  بات 
القائمة و  ا�ستمرار املع�سلة  حال 

عدم التكفل بها على اأكمل وجه .
من  احلي  ذات  �سكان  طالب 
بالتدخل  املحلية  ال�سلطات 
العاجل للتكفل بامل�سكل املطروح 
، الذي بات يهدد �سحة املواطنني 
الأكل  حمالت  على  املرتددين 
 ، الأوبئة  و  بالأمرا�ش  ال�رشيع 
ال�سامة  انت�سار   احل�رشات  نتيجة 
هذه  التكاثر  مبثل  تف�سل  التي 
احلكومة  ر�سد  رغم  و   ، الأماكن 
تهيئة  اإعادة  �سخمة  مالية  مبالغ 
ذات املكان باعتباره القلب الناب�ش 
للولية والواجهة احلقيقية للمدينة 
، غري اأن املع�سلة تتفاقم يوم بعد 

يوم ، و هو ما  اأ�سبح  ي�سكل خطرا 
على البيئة و كذا �سحة الإن�سان ، 
اجلهات  على  ي�ستوجب  بات  مما 
لفر�ش  العاجل  التدخل  املعنية 
الذين  التجار  �سد  مالية  غرامات 
يتعمدون  رمي النفايات بالأر�سفة 
البلدية  م�سالح  ت�ستعد  التي 
املذكور لإعادة تهيئتها و اإعطائها 
الوجه الالئق خا�سة و اأن التجمع 
الوجه  يعترب  املذكور  ال�سكني 
كما   ، الواحات  لعا�سمة  احلقيقي 
اإعطاء  �سبب  عن  ال�سكان  ت�ساءل 
املذكور  باعتباره  للحي  اأهمية 
تعرب  التي  الهامة  النقاط  بني  من 
تكتنز  التي  الولية  اأ�سالة  عن 
حتويلها  �ساأنها  من  طائلة  اأموال 
يف  ا�ستغاللها  حال  يف  جنة  اإىل 

خدمة عا�سمة الواحات  .
من  ال�سكان  طالب  عليه  و 
ال�سلطات املعنية التدخل العاجل 
، و رفع اأكيا�ش القمامة املرتاكمة 
ال�سكني  التجمع  بذات  بالأر�سفة 
الذين  اأكبادهم  فلذات  حلماية   ،
من  غذائهم  تناول  يف�سلون 
باحلي  ال�رشيع  الأكل  حمالت 
التي  الأمرا�ش  من خمتلف  نف�سه 
على  ال�سامة  احل�رشات  ت�ساهم 
التي  نقلها  و  يف  الذباب  غرار 

تتكاثر بذات املكان .
جناة ،ح 
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ق.ر

امل�ساعدة،  هذه  اإىل  وبالإ�سافة 
فاإن رونالدو قام ببادرة رائعة جتاه 
فريقه يوفنتو�س، حيث وافق على 
تخفي�س راتبه، وذلك يف ظل توقف 
مناف�سات الدوري الإيطايل ودخول 
اأو  طوعية  عزلة  يف  الالعبني  جل 
»توتو  ل�سحيفة  ووفقا  اإجازة  يف 
رونالدو  فاإن  الإيطالية،  �سبورت« 
عقد اجتماعا مع الثنائي جورجيو 

بوفون،  وجيانلويجي  كيليني 
الثالثي  واتفق  يوفنتو�س،  قائدي 
ورواتب  رواتبهم  تخفي�س  على 
تخفيف  اأجل  من  زمالئهم،  باقي 
العبء عن اليويف، الذي �سيعاين ل 
حمالة من اأزمة مالية ب�سبب توقف 

املباريات وقلة املوارد.
اإيطالية،  اإعالم  و�سائل  وبح�سب 
مبوجب  �سيتخلى  رونالدو  فاإن 
التفاق، عن 4 ماليني يورو تقريبا 
يورو  مليون   31 البالغ  راتبه  من 

يف  اأوقفت  اإيطاليا  وكانت  �سنويا. 
احلايل،  مار�س  من  �سابق  وقت 
حتى  الريا�سي  الن�ساط  كامل 
خلفية  على  اأبريل،  من  الثالث 
ولكن  »كوفيد-19«،  وباء  تف�سي 
اأكرث  اإىل  تدريجا  البالد  مع حتول 
دول العامل ت�رضرا بفريو�س كورونا 
امل�ستجد، وت�سجيل اأكرث من ثمانية 
اآلف وفاة معلنة، ل يتوقع اأحد من 
املعنيني ا�ستئناف الن�ساطات بعد 

هذا املوعد الأويل. 

اأ�شبح انت�شار جائحة فريو�س كورونا، احلدث الأبرز حول العامل راهنا، وغدت 
املرحلة احلالية الوقت املنا�شب للتاآزر والت�شافر، والعمل كتفا بكتف للت�شدي 

لتف�شي الفريو�س القاتل وهذا ما طبقه حرفيا، الربتغايل كري�شتيانو رونالدو، 
جنم نادي يوفنتو�س الإيطايل، الذي ك�شف عن معدنه الأ�شيل، بتربعه بنحو 

مليون يورو من اأجل �شرء الأجهزة الالزمة لعالج امل�شابني بالفريو�س.

جنوم 

فريو�سكورونايك�شفمعدنرونالدو

اأعلن الحتاد الأملاين لكرة القدم 
مباراتي  تاأجيل  ر�سمي  بيان  يف 

ن�سف نهائي كاأ�س اأملانيا ب�سبب 
تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد 
حامل  ميونيخ  بايرن  وكان 
اآينرتاخت  �سي�ست�سيف  اللقب 
اأبريل،   21 يف  فرانكفورت 
املنتمي  زاربروكن،  وي�ستقبل 
باير  الرابعة،  الدرجة  لدوري 
ومل  التايل  اليوم  يف  ليفركوزن 
يحدد الحتاد الأملاين املواعيد 
اجلديدة ملباراتي قبل النهائي، 
اإيجاد موعد  على  �سيعمل  لكنه 

كافة  عن  بعيدا  لها،  منا�سب 
الأخرى،  البطولت  مباريات 
ا�ستئناف املو�سم و�سيظل  عند 
كما  النهائية  املباراة  موعد 
املقبل  مايو   23 مقررا يف  كان 
هذا  وياأتي  برلني.  العا�سمة  يف 
القرار بعدما اأو�ست رابطة كرة 
كافة  بتعليق  الأملانية  القدم 
مباريات »البوند�سليغا«، ودوري 
اأفريل   30 حتى  الثانية  الدرجة 

املقبل على الأقل.

بكوروناامل�شاباأر�شنالمدرب
يتحدثعنجتربتهوم�شاعراخلوف

ميكيل  الإ�سباين  نا�سد 
اأر�سنال  فريق  مدرب  اأرتيتا 
القدم  لكرة  الإجنليزي 
املنزل  يف  البقاء  اجلماهري، 
فريو�س  تف�سي  من  للحد 
كورونا امل�ستجد واأدىل اأرتيتا 
الر�سمي  للموقع  بت�رضيحات 
�سعوره  اأكد  بعدما  لأر�سنال، 
بـ«ال�سفاء التام« من الفريو�س، 
الذي اأ�سيب به والذي اكت�سفه 
وقال:  اأ�سبوعني  نحو  قبل 
»بداأت اأعاين بع�س الأعرا�س 
عندما تلقينا مكاملة هاتفية 
باأننا قد  النادي لإخبارنا  من 

للفريو�س  معر�سني  نكون 
اأوملبياكو�س،  مالك  ب�سبب 
يف  مباراة  لدينا  كانت 
مان�س�سرت  �سد  التايل  اليوم 
قرارا  اتخذت  لذلك،  �سيتي، 
وات�سلت بالطبيب على الفور، 
الالعبني  بع�س  لدينا  قلت: 
هناك  للخطر،  املعر�سني 

خطر كبري يلوح يف الأفق«.
الفريق  مدرب  وتابع 
الأعرا�س  »كانت  الإجنليزي: 
اإذا  لذلك  للغاية،  وا�سحة 
فاإن  احلال،  هو  هذا  كان 
والأ�سخا�س  الالعبني  جميع 
الذين  بالنادي  املرتبطني 
يومي  ب�سكل  معي  يتوا�سلون 
يتعني  للخطر، كان  معر�سون 

مل�سوؤويل  التحدث  علينا 
املمتاز  الإجنليزي  الدوري 
ومان�س�سرت �سيتي، كان ينبغي 
اتخاذ القرار ب�رضعة كبرية«.

مع  جتربته  اأرتيتا  وو�سف 
باأيام  »مررت  املر�س: 
خاللها  عانيت  ع�سيبة، 
درجة  �سملت  اأعرا�س  من 
وال�سعال  املرتفعة،  احلرارة 
يف  الراحة  وعدم  اجلاف 
باملر�س  اإ�سابتي  ال�سدر، 
ت�سببت يف �سعوري بـ«اخلوف 

من انت�ساره«. 
واأمت بتوجيه ر�سالة للجمهور: 
نحاول  اأن  علينا  »ينبغي 
اخلدمات  هيئة  م�ساعدة 
قدر  الوطنية  ال�سحية 

نعطي  اأن  علينا  الإمكان، 
الذين  ال�سن  لكبار  الفر�سة 
من  اأكرث  هذا  اإىل  يحتاجون 
للح�سول  اآخر  �سخ�س  اأي 
على العالج الذي يحتاجونه، 
العملية  نبطئ  اأن  علينا 
لذا،  الفريو�س،  ونخف�س 

يرجى البقاء يف املنزل«.
وثبتت اإ�سابة اأرتيتا البالغ 37 
من  وجيزة  فرتة  بعد  عاما 
اإيفاجنيلو�س  اإ�سابة  اكت�ساف 
نادي  مالك  ماريناكي�س، 
الذي  اليوناين،  اأوملبياكو�س 
خالل  اأر�سنال  لعبي  خالط 
لقاء الفريقني ببطولة الدوري 

الأوروبي.

3�شيناريوهاتل�شتئنافالدوريالإ�شباين»الليغا«
اأن  اإ�سباين  تقرير  ذكر 
الإ�سباين  الدوري  رابطة 
�سيناريوهات  ثالثة  و�سعت 
بعد  »الليغا«  ل�ستئناف 
توقفها نظرا لتف�سي فريو�س 
وح�سب  اأوروبا  يف  كورونا 
الإ�سبانية،  »ماركا«  �سحيفة 
هي  الأ�سا�سية  الفكرة  فاإن 
وقت  اأقرب  يف  للعب  العودة 
الأندية  اإبالغ  مع  ممكن، 
ل�ستئناف  جاهزة  تكون  باأن 

املو�سم يف اأي وقت.
�سيناريوهات   3 و�سع  ومت 

ل�ستئناف الليغا هي:

ماي: يف  للعب  العودة   1-

تاأييدا  الأكرث  هو  التوقيت  هذا 
القدم  كرة  عن  امل�سوؤولني  بني 
العودة  ويت�سمن  اإ�سبانيا،  يف 
للعب يف منت�سف مايو، حتى 30 
يونيو اأو 15 جويلية وهذا يعني 
لعب  اإىل  �ست�سطر  الفرق  اأن 
و�ستقام  اأيام،   3 كل  مبارياتها 
بح�سور  �سواء  املباريات  هذه 

جماهري اأو ل.
لإكمال  حاجة  هناك  كان  واإذا 
املو�سم خلف الأبواب املغلقة، 

ف�سيكون كذلك.

لحق  وقت  يف  اللعب   2-
خالل ال�شيف:

وكوبا   2020 يورو  تاأجيل  بعد 
�سغطا  هناك  يعد  مل  اأمريكا، 
الدوريات  يف  امل�سوؤولني  على 
لإنهاء  املختلفة  الأوروبية 
جوان،  �سهر  بنهاية  املو�سم 
الدوريات  اأن  يعني  الأمر  وهذا 
ميكن اأن تنتهي يف اأغ�سط�س اأو 

�سبتمرب.

�شبتمرب: يف  العودة   3-
�سعوبة  الأكرث  اخليار  هو  هذا 
الأيام،  مع مرور  ولكن  ورف�سا، 

وهذا  واقعية،  الأكرث  اأنه  يبدو 
مواعيد  و�سع  اإعادة  يعني 

جديدة للمو�سم اجلاري.

اأملانياكاأ�سنهائين�شفتاأجيل
لكرةالقدمب�شببكورونا

مهمةيفال�شنيعلىالعاملاأعني
العودةال�شعبةاإىلاملالعب

الدول  ال�سني كغريها من  تقف 
ا�ستئناف  اإعادة  مع�سلة  اأمام 
ظل  يف  الريا�سية  بطولتها 
تف�سي  عن  الناجمة  املخاطر 
العامل  حول  كورونا  فريو�س 
والريا�سيني،  للفرق  وو�سوله 
املالعب  اإىل  العودة  يجعل  ما 

�سعبة.
لكرة  ال�سيني  الدوري  وكان 
الإنذار  جر�س  مبثابة  القدم 
العاملية  الريا�سة  �سي�سيب  ملا 
عنه  امل�سوؤولني  باإعالن  تباعا، 
موعد  اأن  املا�سي،  يناير  يف 
يف  مقررا  كان  الذي  انطالقه 
اأجل  اإىل  تاأجل  قد  فرباير   22
تقارير  واأفادت  م�سمى  غري 
باحتمال  املا�سي  الأ�سبوع  يف 
موعد  يف  الدوري  انطالق 
البالد  ت�سجيل  مع  قريب، 
الإ�سابة  حالت  يف  انح�سارا 
كورونا  بفريو�س  اجلديدة 
للمرة  ظهر  الذي  امل�ستجد 
يف  ووهان  مدينة  يف  الأوىل 
بتاريخي  التداول  ومت  دي�سمرب 
ماي  من  والثاين  اأبريل   18
لنطالق  حمتملني  كموعدين 

الدوري.
لكن هذا احلديث �سبق الإعالن 
موؤكدة  اإ�سابة  حالة  اأول  عن 
القدم  كرة  يف  بالفريو�س 
الربازيلي  لدى  وهي  ال�سينية، 
ماوزو  فريق  لعب  دوريالتون 

هاكا )من الدرجة الثانية(، وهو 
من  القادمة  احلالت  بني  من 

اخلارج.
الأيام  يف  ال�سني  وت�سجل 
احلالت  يف  ازديادا  املا�سية 
الفئة  هذه  �سمن  املدرجة 
من  اآتية  بالفريو�س  )اإ�سابة 
مرة  البالد  و�سع  ما  اخلارج(، 
خ�سية  تاأهب  حالة  يف  جديدة 
لفريو�س  جديدة  تف�س  موجة 
�ساندونغ  نادي  واأعلن  كورونا. 
اإ�سابة  الأحد  ال�سيني  لونينغ 
مروان  البلجيكي  لعبه 
ال�سابق  الالعب  فياليني، 
الإجنليزي،  يونايتد  ملان�س�سرت 
مت  اأنه  مو�سحا  بالفريو�س، 
عودته  بعد  اإ�سابته  اكت�ساف 
ذلك،  ظل  يف  البالد  خارج  من 
نيوز«  »�سوكر  �سحيفة  اأ�سارت 
تاأجيل  مت  اأنه  اإىل  اخلمي�س 
اأواخر  حتى  الدوري  انطالق 
اأن  بيد  جوان  مطلع  اأو  مايو 
القيود احلكومية ال�سارمة التي 
اأم�س،  لحق  وقت  يف  اأعلنت 
الرحالت  من  احلد  ل�سيما 
الأجانب  ومنع  الدولية  اجلوية 
جتعل  البالد،  اإىل  الدخول  من 
مو�سع  حتى  التواريخ  هذه  من 
�سك وحذرت »�سوكر نيوز« من 
من  املزيد  ظهور  »بحال  اأنه 
�سيتم  امل�ستقبل،  يف  احلالت 
ا�ستئناف  اإعادة  موعد  تاأجيل 

الدوري ال�سيني مرة اأخرى«.
الطاحمة  ال�سني  وتعر�ست 
بداأت  فيها  احلياة  باأن  لإظهار 
تعود تدريجا اإىل �سابق عهدها، 
يف  لكن  اأخرى،  موجعة  ل�رضبة 
حتظى  التي  ال�سلة  كرة  ريا�سة 
تعرثت  بعدما  وا�سعة،  ب�سعبية 
بطولتها  ا�ستئناف  فكرة  اأي�سا 

مطلع اأبريل.
ول يعد تهديد ا�ستمرار تف�سي 
الفريو�س العدو الوحيد للدوري 
حمط  اأ�سبح  الذي  ال�سيني 
البطولت الأخرى  اأنظار بقية 
العامل،  حول  تعليقها  مت  التي 
ملتابعة كيف �سيتمكن من خط 
املناف�سات  اإىل  العودة  م�سار 
اأندية �سينية توا�سل  اأن  ورغم 
للمو�سم  ا�ستعدادا  تدريباتها 
من  العديد  اأن  اإل  اجلديد، 
الأجانب  والالعبني  املدربني 
ظلوا عالقني يف بالدهم نتيجة 
والتنقل  ال�سفر  حظر  قيود 
مكافحة  اإطار  يف  العامل  حول 
ال�سني  »كوفيد-19«واأعلنت 
م�ساء  من  متاأخر  وقت  يف 
عدد  خف�س  اخلمي�س  اأم�س 
م�سرية  الدولية،  الرحالت 
الذين  الأجانب  حتى  اأنه  اإىل 
�ساحلة  تاأ�سريات  يحملون 
�سيمنعون  اإقامة  وت�ساريح 
ليلة  الدخول بعد منت�سف  من 

ال�سبت.

ناديجازالأمريكييعلن�شفاءلعبيهميت�شلوجوبريمنكورونا
يف  املناف�س  جاز،  يوتا  قال 
الأمريكي  ال�سلة  كرة  دوري 
ال�سبت،  اأم�س  للمحرتفني، 
يف  ال�سحة  م�سوؤويل  اإن 
رودي  �سفاء  اأعلنوا  يوتا، 
ميت�سل  ودونوفان  جوبري، 
واأ�ساف  كورونا  فريو�س  من 

الر�سمي  موقعه  عرب  جاز 
ال�سلطات  اأن  الإنرتنت،  يف 
جميع  اأن  اأو�سحت  ال�سحية 
الالعبني والعاملني يف النادي 
ومن بينهم جوبري وميت�سل ل 
ميثلوا اأي خطر لنقل العدوى 

لالآخرين.

يف  لعب  اأول  جوبري  وكان 
بفريو�س  ي�ساب  البطولة 
اإىل  اأدى  ما  وهو  كورونا، 
 11 يف  املو�سم  توقف 

مار�س.
جاز  لعبي  جميع  وخ�سع 
للك�سف وتاأكد اإ�سابة ميت�سل 

بالفريو�س بعد ذلك واأ�سيب 
كرة  دوري  يف  لعبا   11
للمحرتفني  الأمريكي  ال�سلة 
بينهم  من  كورونا،  بفريو�س 
كيفن دورانت لعب بروكلني 
نت�س، وماركو�س �سمارت من 

بو�سطن �سيلتيك�س.
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حروب النفط  ووباء كورونا :
احلرب عادت من جديد ويف ثوب 
جديد، هذه املرة اختري لها عنوان 
فريو�س كورونا ولي�س  نزع اأ�سلحة 
وال  العراق  يف  ال�سامل  الدمار 
الق�ساء على املنظمات االرهابية 
على  الق�ساء  وال  افغان�ستان  يف 
حلفاء  من  التمل�س  وال  القذايف 

االم�س 
فكانت احلرب اجلديدة املخططة 
بقيادة  االأبي�س  البيت  �سقور  من 
املد  لوقف   ، الكونغر�س  نواب 
من  واحلد  ال�سيني  االقت�سادي 

الأخذ  تهديداته 
العامل  زعامة 
مل  اقت�ساديا 
امريكا  ت�ستخدم 
يف  جي�س  اأقوى 
ال�سني  لغزو  العامل 
الأنها تعلم اأن ال�سني 
قوة ب�رشية وع�سكرية 
واقت�سادية وحلفاوؤها 
ال  وبذلك  اأقوياء 
احلرب  يف  تغامر 
النووية   اأو  التقليدية 
حربا  ا�ستعملت  واإمنا 

البيولوجية  احلرب  هي  جديدة 
الوباء  بان  ت�سويقه  ماتريد  رغم 
م�سدره ال�سني ، هذا الوباء الذي 
�سبب حلد االآن اكرث من 56 مليار 
الت�سدير  فاتورة  دوالر خ�سائر يف 
العاملي  النمو  وهبوط   ، العاملية 
يف  عجز   و�سبب  2باملائة  اإىل 
العاملي بقيمة 02 تريليون  الدخل 
اأن �سدمة  دوالر  واالونكتاد توقع 
ال�سنوي  النمو  �ستخف�س  كورونا 

العاملي اىل اقل من 2.5باملائة.
ملاذا ال�شني: 

اإن وقوف كل من االحتاد االوربي 
خا�سة  فرن�سا واأملانيا يف ده�سة 
العامل  يف  ال�سيني  التو�سع  امام 
مل  التي  باأمريكا  واال�ستنجاد 
خا�سة  تو�سعه  وقف  ت�ستطع 
التفاقية  ال�سني  ا�سدار  بعد 
فكانت  احلرير   اتفاقية  القرن 
على  للحرب  التح�سري  مقا�سات 
خ�سارتها  و�سلت  التي  ال�سني 
وتراجع  دوالر  143مليار  اإىل 
اقت�سادها  نحو 0.4باملائة ح�سب 
وكما  لالقت�ساد   اأك�سفورد  مركز 
اأن  �ساك�س  غولدمان  بنك  توقع 
بنحو  ال�سيني  االقت�ساد  يرتاجع 
اأ�سارت  ،حيث  مئوية  0.4نقطة 

كذلك  كابيتال ايكونوميك�س ، اإىل 
ب�سبب  ال�سيني  االقت�ساد  تراجع 
وتاأثر  امل�سانع  من  العديد  اغالق 

االأ�سواق النا�سئة .
ي�ستهلك  الذي  البلد  هذا  اأمريكا 
يعادل 22 مليون برميل  لوحده ما 

يوميا اأي ربع ا�ستهالك العامل   
 ولذلك مل يعتقد الرئي�س ترامب اأن 
هذه احلرب �ستكلف اأ�سعاف ثمن 
كلفت  التي  االأوىل  اخلليج  حرب 
اأكرث من 60 مليار دوالر  ومل يكن 
قد  البيولوجية  احلرب  ان  يعتقد 
متتد نتائجها اىل بلده وقد تكلفه 
كلها  ال�سابقة  احلروب  من  اكرث 
ال�رشكات  كربيات  بتوقف  خا�سة 

واالإدارات بها وتكد�س جتارتها 

الدوافع القت�شادية للحرب 
على ال�شني:

        1( حماولة اإنقاذ اأقوى واأ�سخم 
اقت�ساد يف العامل من االنهيار وهو 
واالأوربي  االأمريكي  االقت�ساد 

بت�ساعد االقت�ساد ال�سيني 
           2( التحكم يف ال�سوق الدولية 
للنفط والتقرب من من�سمة اأوبيك 
بها  الكبار  املنتجني  باعتبار 

حلفاوؤها 
تهديد   التخل�س من   )3            
طرف  من  االأمريكي  االقت�ساد 

املنتجات ال�سينية  
        4( حماية امل�سالح االقت�سادية 
االأمريكية يف العامل  وعزل ال�سني 
        5( اإحكام ال�سيطرة على النفط 
اإذ اأن اخلرباء يرجحون اأن باإمكان 
ال�سني اأن ت�سبح �سالعة يف التاأثري 
على منظمة االأوبك باعتبارها من 
اأكرب امل�ستهلكني واإنها حليف اكرب 

منتج خارج االأوبك وهو رو�سيا  
على  احل�سول  حماولة   )6        
امتيازات متنح ال�رشكات االأمريكية 
واليمن  العراق  اإعادة اعمار  عقود 
و�سوريا ولذلك يجب كبح مناف�سها 
يف  ال�سني  وهو  ال�سوق  ذاك  يف 
يف  االأجنبية  اال�ستثمارات  اطار 

هذه الدول
االقت�سادية  ال�سني  اأهمية  اإن   
تدركها الواليات املتحدة االأمريكية 
الكربى  الدول  تدرك  مثلما  جيدا 
اأمريكا  ت�ستحوذ  اأن  معنى 
مبفردها على غنائم اعادة 
عا�ست   التي  الدول  اعمار 
اإىل  العراق،  من  احلرب 
�سوريا اإىل اليمن فاأمريكا 
ويف ظرف اقل من �سنة، 
تعو�س  اأن  باإمكانها 
به  ما�ساركت  تكاليف 
باملنطقة  احلروب  يف 
تعوي�سات  رغم 
ان  خا�سة  ال�سعودية  
اأمريكا ر�سمت ملنطقة 
االأو�سط  ال�رشق 
ا�سرتاتيجية جديدة يف 
ال�رشق  مب�رشوع  ي�سمى  ما  اإطار 
ميكن  ال  والذي  الكبري  االأو�سط 
اإال  االقت�سادي  �سطره  يتحقق  اأن 
من  املنطقة  ر�سم خارطة  باإعادة 
اأن  تريد  الناحية االقت�سادية فهي 
البرتول  قطاع  بخو�س�سة  تقوم 
التكرير  وعمليات  املنطقة  بكل 
تكون  لكي  االأنابيب  وخطوط 
وتوؤثر يف  دول  وا�سحة  �سيطرتها 
االأوبيك اإال اأنها متخوفة من ال�سني 

يف مناف�سته لها باملنطقة . 
حرب الغنائم:

ت�ستعمل  مل  اجلديدة  احلرب  هذه 
امريكا ومل تفكر يف  اقت�سام كعكة 
احلرب وامنا كانت تنتظر   طريقة 
االقت�ساد  انهيار  من  ال�سخرية 
ال�سيني اإال اأن القدر و�سح طريقة 
اأو  ال�ساحر  على  ال�سحر  انقالب 
�سحية  باأنها  العامل  توهم  اأنها 
دواء  رمبا  لت�سوق  �سينية  موؤامرة 
يف  عجب  وال    ، م�سانعها   من 
برقيات  الكربى  الدول  تتبادل  اأن 

التهاين اذا وجدوا الدواء للوباء ، 
ال�سني  على  احلرب  غنائم  اأن  اإال 
من  احلروب  باقي  مثل  لي�ست 
حيث النتائج التي مل تعلن بعد اإال 
العامل  دول  يف  ح�سل  اأ�سواأها  اأن 

الكربى  الغربية  والعوا�سم  كاملة 
اأو  �سيا�سية  �سواء  �سلبية   وكانت 
اقت�سادية، هذا الوباء الذي انت�رش 
التي  العامل  دول  النار  بني  كلهيب 
من  اكرث  الوباء   بفعل  ت�رشرت 

احلروب ال�سابقة 

كورونا وحروب النفط 
القادمة

وح�سار  العراق  ح�سار  اأتذكر  ملا 
وك�سمري  بورما  يف  وماحدث  غزة 
مبحاولة  �سعيفة  اإ�سالمية  ودول 
قهرهم وتدمري بنيانهم االقت�سادي 
متدد  حتما  كان  واالجتماعي 

الت�سلط والتجرب ان 
عام  انهيار  يحدث 
ب�سكوت  ما  بقوة 

اجلميع 
لوباء  كان  ولهذا 
وقعا  كورونا 
خطريا  اقت�ساديا 
االقت�ساد  على 
العاملي حيث يفر�س 
التجمعات  تفرقة 
تقلي�س  وبالتايل 
تواجد النا�س ومبا انه 

وباء قاتل فالقوى الب�رشية ترف�س 
كان  ولهذا  بحياتها  يفتك  امر  اي 
املوؤ�س�سات  غلق  على  تاأثريه 
بان�سحاب العمال او منحهم عطل 
وبالتايل غلق املوؤ�س�سات املنتجة 
النفط  على  الطلب  نق�س  معناه 
ومنه يف ظل بقاء العر�س هو التاأثري 
االنخفا�س مما  اأ�سعاره جنو  على 
يوؤثر على مداخيل الدول املنتجة 
للنفط والتي تتاأثر ميزانياتها ومنه 
اىل  م�ساريعها  وتعطل  اقت�سادها 
الوباء  انت�سار  من  تخوفها  جانب 
ادى اىل حتويل املدن الكربى اىل 

مدن اأ�سباح 
العاملي  االقت�ساد  انهيار  ولذلك 
ا�سبح و�سيكا ونحن على مقربة من 
الب�رشية  ت�سهدها  ازمة عاملية مل 
دواء  يجدون  فمهما  قبل  من 
الوباء اإال اأن اآثاره النف�سية �ستدوم 
�ستكون  وبذلك  قادمة  ل�سنوات 

على  خطورة  اكرث  القادمة  االيام 
وعلى  الوباء  بها  فتك  التي  الدول 

الدول املنتجة للنفط تراعي 
تعي�س  لتي  للنفط  الدولية  ال�سوق 
االأ�سعار  انخفا�س  حدث  على 
االوبك  منظمة  اتفاق  وعدم 
ومقرتحات  اإنتاجها  لتخفي�س 
�سعر  بتخفي�س  ال�سعودية  اأرامكوا 
نفطها يف اأفريل �سيزيد من الكارثة  
خا�سة اذا �ساعفت يف انتاجها مع 
انخفا�س  من  العامل  يعرفه  ما 
يف  النفط  ا�ستهالك  معدالت 
من  الكربى  االقت�سادية  الدول 
التي   اأمريكا  و  اوريا  اىل  ال�سني 
 26 يعادل  ما  ت�ستهلك  لوحدها 
باملائة واالحتاد االوربي  مبجموع 
32 باملائة ونحو 35 باملائة لدول 

جنوب �رشق اآ�سيا وال�سني   
اأن  وا�سحا  يبدوا  هذا  كل  من 
ب�سكل غري عادة يف  الوباء  انت�سار 
العامل �سيهز �سوق النفط العاملية 
ما  فعال  وهذا   ، متعددة  مرات 
ونعي�سه  املا�سية  االيام  يف  حدث 
حاليا رغم تعايف جزئي وحذر يف 
االقت�ساد ال�سيني، اإذ بعد اأيام من 
الوباء انخف�س �سعر برميل النفط 
بنحو 50باملائة لي�سل �سعر برميل 

فاق  بعدما  دوالر   30 الربنت  خام 
اإىل  االنهيار  يف  ،وزاد  دوالر   63
26دوالر كما انهار �سعر النفط يف 
من  باأكرث  بلندن  البرتول  بور�سة 

الن�سف كذلك.   

كورونا والقت�شاد اجلزائري

الوباء  زحف  ظل  يف  الواقع  هذا 
يوميا  االرواح  ملئات  وح�سده 
االمر  يزيد  قد  كربى  دول  يف 
ومنه  العاملي  االقت�ساد  يف  تعفنا 
لهذا  اجلزائري  االقت�ساد  تاأثر 
التفكري  يجب  حلول  اعطاء  احاول 
كبدائل  لتحديدها  عاجال  فيها 
ملا  م�ستقبلية  وبرامج  ا�سرتاتيجية 
يف  موقعا  نحقق  حتى  كورونا  بعد 
العاملي ونتحول مبا�رشة  االقت�ساد 
الرثوة  اقت�ساد مبني على خلق  اىل 

العمل  بتوزيع  وذلك  املنتجة 
الواليات  كل  على  امل�سانع  واإن�ساء 
جماالت  يف  اإ�سرتاتيجية  بناء  مع   ،
وا�ستغالل  ال�سحراوية  الفالحة 
التح�سري  وكذا  والرثوات  املعادن 
لل�سياحة املتنوعة وقد و�سعت هذه 
والتو�سيات  واملقرتحات  االآليات 
لعلها تكون جماال للخروج من عنق 
لزجاجة التي و�سلناها يف املرحلة 
تقدمي  من  البد  ولهذا   ، احلالية 
بنية  للعمل على جت�سيد  مقرتحات 
اقت�سادية اعتمادا على هياكل وبنى 
الوطني  باالقت�ساد  للنهو�س  حتتية 
وذلك  كورونا  بعد  ملا  والتفكري 

باإن�ساء : 
امل�سارف  �سبابيك  اعتماد 
تنظيمها  �سدر  التي  اال�سالمية 
الر�سمية  اجلريدة  يف  ايام  قبل 
ا�ستقطاب  يف  بذلك  الت�رشيع  على 
العربية  االجنبية  االموال  روؤو�س 

واالإ�سالمية 
و�سع لوحة القيادة اخلا�سة باإح�ساء 
واليات  بكل  واملعادن  الرثوات  كل 

الوطن
بكل  التعيينات  يف  النظر  اعادة 
وتفعيل  النوعية   املنا�سب 
بتعيني  االقت�سادية  الدبلوما�سية 
كملحقني  اقت�ساديني 
�سفراء  اأو  بال�سفارات 
وقنا�سلة على اأن يتم تثبيتهم 
درجة  ح�سب  ف�سلهم  او 
اال�ستثمارات  ا�ستقطاب 
ت�سدير  يف  امل�ساعدة  او 

املنتجات اجلزائرية 
تخفي�س اأجر امل�سوؤولني 
الرت�سح  وجعل 
تطوعا  لالنتخابات 
خلدمة الوطن بدون اي 
امتيازات اأـو اجر ا�سايف 
الربملانيني  على  احل�سانة  نزع  مع 

والوزراء ومنحها للمعلمني فقط.

يف املجال امليداين لبد من 
ا�شتحداث:

م�سانع الن�سيج واملالب�س اجلاهزة 
�سباغة  معدات  تت�سمن  ال  التي 
مثال  ال�سناعية.  املناطق  يف  وتقع 
التي  اجلديدة  الواليات  يف  اقامتها 

ان�ساأتها الدولة الع�رش اجلنوبية 
املطاط  منتجات  م�سانع 
على  تعتمد  التي  والبال�ستيك 
انبعاث  دون  ما  اإىل  الت�سخني 
غاز  )كانبعاث  ال�سارة  الغازات 
 ).P.V.C الفوران من ت�سخني خام
ال�سناعية  املناطق  داخل  الواقعة 
وهذه تكون بالواليات الكربى للقيام 

باإعادة ر�سكلة البال�ستيك  

نقا�س

وفقالبيولوجيةاحلرببعداجلزائرياالقت�صاداآفاق
اجليواقت�صاديةالروؤية

كان ح�شار العراق الذي دام لأكرث من 10 �شنوات مت من خالله و�شع قاعدة  اأمريكية رخي�شة مبقاي�شة برميل النفط بعلبة الدواء 
ليموت اأطفال العراق  متاأثرين باأمرا�س خبيثة �شببها اأ�شلحة اليورانيوم  وب�شوء التغذية  وقبل ذلك كان الدور على اأفغان�شتان التي 

دكروا بنيتها التحتية وطول نف�س مقاتليها اذل اأمريكا للخروج منها اإل اأنهم قبل ذلك ارادوا جتريب حرب بيولوجية على �شكانها 
لندري مايحدث هناك يف ظل ال�شمت العاملي لأنهم كونوا تفاعالت غاز ال�شريان بها من طرف الكتيبة التي تاأخرت يف اخلروج منها 
والتي مت توجيهها مبا�شرة اإىل العر�س الع�شكري يوهان ال�شينية حيث و�شعوا جتربتهم البيولوجية فيها   فاأي نتيجة كانت تنتظرها 

امريكا للق�شاء على القت�شاد ال�شيني ؟

احلرب عادت من جديد ويف ثوب جديد، 
هذه املرة اختري لها عنوان فريو�س 

كورونا ولي�س  نزع اأ�شلحة الدمار ال�شامل 
يف العراق ول الق�شاء على املنظمات 

الرهابية يف افغان�شتان ول الق�شاء على 
القذايف ول التمل�س من حلفاء الم�س 

ولذلك انهيار القت�شاد العاملي ا�شبح 
و�شيكا ونحن على مقربة من ازمة عاملية 

مل ت�شهدها الب�شرية من قبل فمهما 
يجدون دواء الوباء اإل اأن اآثاره النف�شية 
�شتدوم ل�شنوات قادمة وبذلك �شتكون 

اليام القادمة اكرث خطورة على الدول 
التي فتك بها الوباء وعلى الدول املنتجة 

للنفط تراعي  ال�شوق الدولية للنفط لتي 
تعي�س على حدث انخفا�س الأ�شعار

اجلزء 01
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بقلم / اأ . خل�شر . بن يو�شف

ال�صومال  مثل  ايطاليا  اأ�صبحت 
وفقدت القدرة على تتبع احلاالت 
"طب  مرحلة  دخلت  و  امل�صابة 
احُلروب" ، اأال يعد هذا انهياًرا يف 
اإىل  تنتمي  لدولة  ال�صحي  اجلهاز 
جمموعة الدول ال�صناعية الثمانية 
الكربى يف العامل وفرن�صا واملانيا 
وا�صبانيا هي االأخرى اأنظمة ه�صة 
دول  مثل  جوانبها  من  الكثري  يف 
افريقيا املعدمة ، توحد العامل يف 
م�صف واحد عاجز منهك ، ال اأول 
له وال ثالث فكله يف الرتبة االأخرية 
تباعد  رغم   ، الوباء  �صطوة  اأمام 
يف  ن�صبيا  معه  التفاعل  تواريخ 
ال�صني والعامل ، ويف اجلزائر  هذا 
وي�صكل  �صّكل   ، الزمني   االإيقاع 

حلظة مف�صلية يف تاريخ الب�رشية
واالكت�صاف  العلم  عن  احلديث 
الزلزال  لهذا  دواء  انتاج  وفر�صة 
الفريو�صي الكوين ، كورونا - كوفيد 
�رشفت  لو  املمكن  من  كان   19
العلمية   االأبحاث  على  االأموال 
وال�صحة والتعليم بداًل اأو اأكرث من 
يف  فارغة  جنوم  �صنع  يف  هدرها 
ال�صالح  ومعامل  بع�ض املجاالت، 
باالإن�صان  الدمار  اأحلقت  التي 

والبيئة ولو مل حتتكر طبقة واحدة 
وبع�ض  واالإعالم  املال  ووحيدة  
بداية  مع  اأن  لو  ال�صلطة،  جوانب 
ا�صتنفر  وم�صكلة،  وبالء  وباء  كل 
هذه  بكل  وكافح  الأجلها  العامل 
بعد  حدث  كما  واجلدية  الهمة 
النتهينا  ِعقاله  من  كورونا  اإفالت 
واالأوبئة  االأمرا�ض  من  الكثري  من 
ال�صحة  من  املزيد  وبالتايل 
وحل�صل   ، الكرمي  العي�ض  وفر�ض 
حقوقهم  اأب�صط  على  االآخرون 
واالإن�صانية  العدل  كفة  ورجحت 
 ، واالأنانية  التوح�ض  من  بداًل 
ولكنه اليوم  يتحول اىل افرتا�صات 
وادعاءات كاذبة متداولة ال ت�صدق 
ومل   ، والغرب  ال�رشق  بني  بع�صها 
يعد هناك من تدبري اأمام الب�رشية 
يف  نف�صها  على  حتجر  اأن  �صوى 
منتهى   ، وقائيا   حجرا  بيوتها 
القوة – اليوم - الذي تت�صابق فيه 
هو  املتح�رش  املادي  العامل  دول 
كل  يف  احلياة  اأن�صطة  توقف  اأن 
على  مواطنيها  وجترب  م�صتوياتها 
اأوروبا  فقدت   ، البيوت  يف  البقاء 
التاريخي  اال�صرتاتيجي  ت�صامنها 
وقد تتغري معه  التحالفات القائمة 
على  الدول  بع�ض  اأ�صهم  وتنه�ض 
ح�صاب انح�صار لالآخرين ، وتتجه 

دول اأخرى نحو التقوقع واالنغالق 
من  بداًل  الذات  على  واالعتماد 
لهم  جلبت  التي  العوملة  �صيا�صة 
اخليبات وخا�صة يف هذه املحنة ، 
لي�ض هناك من خمرج غري الهروب 
اأي  من  واالن�صحاب  اجلماعي 
اأي قوة  االن�صحاب من  بل   ، اإرادة 
االجباري  ال�صكون  اإىل  والعودة   ،
واخلوف   ، القهرية  والو�صاو�ض 
قبل  النا�ض  و�صلوك  االن�صان  من 
 - كورونا  فريو�ض  زلزال  وخالل 
مو�صع  اأ�صبح  والذي    19 كوفيد  

اأخيه  اإىل  العدوى  بنقل  ال�صك 
مهما  االحرتاز  ومو�صع  االن�صان 
كانت قرابته يف االن�صانية او الدم 
جمربا  اليوم  اأ�صبح  االإن�صان  كاأن 
اأن يكون م�صدرا  لهالك االن�صان 
يقرتب  اأال  على  اأي�صا  وجمربا   ،
بدفنه  يقوم  وال  منه حينما ميوت 
احلماية  من  خا�صة  ب�رشوط  اإال 

واالمن 
كربى  وخيبة   ، عجيبة  مفارقة 
نقلت بني الب�رش من حال اإىل حال 
جديدة ومغايرة  ومع كل انتقال ، 

املفاهيم  يف  زلزال  يح�صل  كان  
فرادى  النا�ض  �صلوك  توؤطر  التي 
دوال  وعالقات حني   ، وجماعات 
املرتنح  املعا�رش  ان�صاننا  يتجرد 
مرغما  والتفوق-  والعلم  باالدعاء 
وهبتها  التي  قوته  و�صائل  من   -
له ح�صارته املادية يف م�صهد بني 
االنهيار تارة واالهتزاز تارة اأخرى 
، فتموت مدنه يف الليل ويف النهار 
، وتنهار اأ�صواقه الكربى ، وتتعطل 
اإال من �رشورة  حياته االجتماعية 
يوؤديها عنه فردا باالإنابة وت�صطر 

القوية  العامل  هذا  حكومات 
اأن  اإىل  �صواء  حد  على  وال�صعيفة 
على  االقت�صادية  اأهدافها  تغلق 
العامل  ويغرق   ، الوباء  حركة  وقع 
مفتوحة  حزينة  ا�صتغاثة  يف  اليوم 
يتبادل  كلها  االعالم  مواقع  على 
اأجل  من  واالر�صادات  الن�صائح 
تو�صيع فر�صة البقاء التي اأ�صبحت 
بني  اجلدل  حمور  االأخرى  هي 
اأن  ميكنه  من   ، وال�صغار  الكبار 
قد  فالوباء  ؟  فح�صب  اليوم  ينجو 
االن�صانية داخل  و�صائج  اأي�صا  نزع 
وجدان االن�صان امل�صحوق بالهلع ، 
وهو ي�صج بالبكاء حزنا على نف�صه 
وعلى خيبة عامله الذي ا�صلمه بال 
�صواء   ، الوباء  مهالك  اإىل  مدافعة 
تبقى هناك  وباًء،  اأو  اأكان مفتعاًل 
بارقة اأمل التي قد تنه�ض من بني 
والهلع  اخلراب  وخملفات  الركام 
وما  اجلائحة  هذه  �صببتها  التي 
الطبقات  طرف  من  وذلك  قبلها، 
امل�صاعدة  اخلريية  واملنظمات 
يف حماولة اإيجاد نظم اقت�صادية، 
اال�صتغالل  عن  بعيدة  اجتماعية 
مدينة  �صمن  لو  حتى  واالحتكار 
�صلطات  ظل  يف  واحدة  دولة  اأو 
من  نوع  حتقيق  لغاية  منتخبة 

العدالة...  

الفريو�سالكوينكورونا....خيباتالعاملاملعا�صر
يف حلظة مفاجئة خارج دائرة التوقع بالن�شبة اإىل ب�شرية ماأخوذة ب�شطوة العلم والتكنولوجيا وثورة التوا�شل ، حل عدو الب�شرية امل�شرتك والالمرئي  فريو�س كـورونا- 
كـوفـيـد 19 والذي �شيرتك اآثاًرا جمة على النظام العاملي احلايل ، و�شتظهر اأزمات كربى ل مثيل لها رويدا رويدا من اقت�شادية اإىل اجتماعية و�شيا�شية ورمبا ع�شكرية 
ا و�شيخلف وراءه اخلراب والهلع الذي �شببته هذه اجلائحة وما قبلها ، تبدل كل �شيء يف العامل يف حلظة وجيزة تهاوت اأمام زحفه مواقع القوة املادية يف ال�شني ويف  اأي�شً

اأوروبا واأمريكا وب�شكل مهول ، �شرعان ما تال�شت فوارق املدنية واحل�شارة املادية املعا�شرة بني �شعوب العامل 

�شرد

دموعمدينةالُبليدة
بقلم: ملباركية نّوار

مهداة اإىل كل �صكان والية البليدة... 
واإىل اأ�صتاذي الكرمي حممد ل�صهب، 

ب�صكل اأخ�ض.
اأنا البُليدة...

هكذا دعاين اأهل وطني غنجا ودلعا 
اأهلي  عادة  ومن  املدللة،  كاالبنة 
اأنهم اإذا اأحبوا �صخ�صا اأو �صيئا رموا 
ليبقوه  الت�صغري  قالب  يف  با�صمه 
ي�صفحون  الرباءة،  عامل  يف  باذخا 

عن اأخطائه، ويلبون كل مطلباته.
بعد مدة، هام اأهلي يف حب جمايل، 
وذابوا يف ع�صق ح�صني... و�صموين: 
اأنا مزهوة بهذا  مدينة الورود. وكم 
اال�صم الرائع. فكم يف اأ�صماء بع�ض 

املدن من معاين القبح املنفرة.
هل يف عاملنا الرحيب ما هو اأجمل 
حتط  عندما  �صباحه  يف  الورد  من 
عليه قطرات الندى، ويف م�صائه ملا 
تتفتح وريقاته ذات االألوان الزاهية، 
عبريه  النت�صار  الطريق  وتخلي 

الفّواح، فيطري يف كل االأركان.
اأنواع  بكل  ت�صيق  م�صاتلي  تكن  مل 
النظر،  ت�صبي  التي  الورود  واأ�صناف 
من  فيها  فكم  االإعجاب.  وت�رشق 
وكم  زاهية،  باألوان  مل�صاء  اأزهار 

فيها من ورود خمملية.
فاأنا اأر�ض اخل�صب والعطاء، وتربتي 
والكاميليا  اليا�صمني  تخرج  من  هي 

والزنابق  وال�صو�صن  والتوليب 
والبنف�صج  واالأوركيد  واالأقحوان 

و�صقائق النعمان...
ا�صتعد  كنت  قليلة،  اأيام  قبل 
وكانت  الربيع،  ف�صل  ال�صتقبال 
الكثريات  ورودي  �صجريات  براعم 
التي متالأ اأفنية وحدائق كل البيوت 
يف  واملعلقة  العامة  ال�صاحات  ويف 
اأبواب  اأمام  واملنت�صبة  النوافذ 
املنازل، كانت ت�صتعد لتتفتق معلنة 

ميالد ورودها التي ت�صنع ربيعي.
تنتظر  كما  االأيام  هذه  انتظر  كنت 
ترتدي  التي  ال�صاعات  عرو�ض  كل 
فيها اأبهى األب�صتها وقفطانها يف يوم 
تكرب  الزهو  اأحالم  وكانت  زفافها. 

يف قلبي �صيئا ف�صيئا.
بورودي  اأرفل  اأن  ا�صتعد  كنت 
متبخرتة  اأ�صري  واأن  املغريات، 
بحلتي، واأخطو خطواتي يف خيالء، 
التي  االأحلان  بكل  ل�صاين  واأن يرتمن 
تن�صد للربيع اأجمل املقاطع، واأروع 

االأنا�صيد.
ربيع  كل  يف  ياأتونني  زواري  كان 
عبيق  وي�صتن�صقون  الب�رش،  ميتعون 
لروؤية  عط�صهم  ويروون  ورودي، 
وكان  املنثور يف كل مكان.  جمالها 
ورودي،  باقات  يتبادلون  االأحبة 

ويتهادونها كاأغلى الهدايا.
وطني  ربيع  اأ�صنع  وحدي  اأنا  كنت 

اجلزائر، وال اأفاخر.
ل�صت اأدري كيف دارت بي ال�رشوف، 

واألب�صتني  النكبة،  ف�صائي  وطوقت 
حلاف ال�صقاء والغم يف هذا الربيع.

لقد غدر بي وبجمايل هذا املت�صلل 
بعد  "كورونا"  ي�صمونه  الذي  اللعني 
يحثو  بعيد  من  متخفيا  جاءين  اأن 
اخلطى كمن يريد الغدر اأو االنتقام. 
وعلى �صفاف ل�صانه تهديد ووعيد.

يا  بقويل:  جميئه  اأول  يف  خاطبته 
عدو احلياة كم من وردة تريد فدية 
اأجنة  يف  احلياة  متوت  ال  حتى  لك 
تطلب،  ما  اأ�صعاف  خذ  ورودي؟. 
واأتركني ا�صتقبل ربيعي يف هناء كما 

كنت اأفعل.
حدثته بحروف كل اللغات، وتو�صلت 
مكررا.  رجائي  واأ�صمعته  اإليه، 
خبثه.  حيل  اأمام  �صعفي  و�صكوته 
وتنهداتي  الآهاتي  ي�صمع  مل  ولكنه، 

وزفراتي وح�رشجاتي.
املرطبة،  مدامعي  اإيل  ينظر  وقف 
ال  املدن  اأن  يعتقد  كان  ولعله 
وم�صاعر  قلبا  واأنها ال متلك  تبكي، 

واأحا�صي�ض.
اأيها الكورونا.. �صع قدميك يف مهيع 
اآخر، واأذهبي يف حالك بعيدا بعيدا. 
�صبحي  اأنفا�ض  عني  تف�صد  وال 
اأنت  ملاذا  اأ�صيلي..  �صم�ض  ودفء 
ال  حد  اإىل  العدوانية  على  جمبول 
طفرات  فيك  منت  وملاذا  يطاق، 
يغتفر  وال  حتتمل،  ال  التي  النكد 

�صنيعها ال�صنيع.
مل ي�صغ الكورونا اإىل كلماتي.. واأدار 

تنطع  يف  اأخرى  جهة  اإىل  وجهه 
املكابرين.

 )RNA( ظننت اأن خمزونه الوراثي
بحايل  و�صريفق  �صريق  الب�صيط 
جمايل..  روعة  يكت�صف  اأن  مبجرد 

ولكن هيهات هيهات...
فريو�ض  اأن  �رشودي،  رغم  تذكرت، 
الباذخ  العي�ض  ي�صتهي  الكورونا 
متدانه  اللتني  االإن�صان  رئتي  يف 
االأك�صجني.  االأول  احلياة  بعن�رش 
الن�صيج  هذا  يرحم  مل  فاإذا 
يرحم  فكيف  االإن�صان،  يف  الرخو 
الطرية  ورودي  و�صبالت  بتالت 
اجلو  تغني  التي  الهيفاء  واأ�صجاري 
م�صمما  جاءين  فقد  باالأك�صجني؟. 
رئاتي،  هالك  ومبتغيا  كال�صارد 

وتعطيل النب�ض فيها.
اإىل  الكورونا  من  اأفراد  ت�صللت 
ف�صادا  فيها  وعاثت  اأو�صايل، 

وخرابا.
فيها  يدب  ال  ميتة،  بلدة  اأ�صبحت 
احلياة.  مظاهر  من  مظهر  اأي 
يف  والن�صاط  احلركة  وانطفاأت 
�صوارعي  ويف  اأحيائي  ويف  حاراتي 
كلهم  �صكاين  واآوى  زقاقاتي.  ويف 
اإىل م�صاكنهم جمربين، ومكثوا فيها 

بالليل والنهار.
واأغلقت  حمالتي،  اأبواب  اأغلقت 
فلم  الورود عنوة.  بيع  معها دكاكني 
وردة  ولو  يطلب  اأحد  هناك  يعد 
يفكر  يعد  ومل  يقتنيها.  اأو  واحدة، 

هو  مبا  م�صغول  الأنه  اإهدائها؛  يف 
اأهم من الورد.

ي�رشبلني احلزن كما ت�رشبل االأكفان 
حتى  روؤو�صها  ذوؤابات  من  االأموات 
وجهي  وعلى  اأقدامها.  اأخام�ض 
والقلق.  والوجوم  االنطواء  اأمارات 
ومل تعد تقا�صيم حمياي قادرة على 

ر�صم ولو ابت�صامة عابرة.
مثل  قادم  اأي  لقدوم  ابتهج  اأكن  مل 
الربيع  ف�صل  بقدوم  ابتهاجي 
مطلعه  يف  وكانت  �صنة.  كل  يف 
الر�صيقات  ال�صنونوات  تزورين 
احلقول  يف  ب�صعنه  يتكفلن  الالئي 
وحتى  احلدائق،  ويف  املجاورة، 
النوافذ  من  املتدلية  االأ�ص�ض  يف 
ومن ال�رشفات. اأما يف هذه ال�صنة، 
ثقيل  ك�صيف  الكورونا  زارتني  فقد 

ومنبوذ.
وترانيم  مواويل  معي  يردد  من 

حزين؟...
على  م�صاعدا  يديه  اإيل  ميد  ومن 
اللعني،  الدرن  هذا  اأو�صاخ  غ�صل 

واأ�صيائي،  ج�صمي  وتنظيف 
وورودي؟.

ربوع  كل  يف  اأخوات  يل  اأن  اأعرف 
هذا الوطن تاأملت الآالمي، وتعذبت 
لعذباتي. واأنها مل تكف عن الدعاء 
تنفرج  حتى  الغيب  ظهر  يف  يل 

كربتي، ويغ�صل �صخامي و�صوادي.
اأنا ممتنة لكن جميعا.

برونقهن  ورودي  اأن  وائقة  واأنا 
و�صربهن  ومرونتهن  وح�صنهن 
�صت�صطيع هزم جيو�ض هذه اجلائحة 

احلاقدة، ولو بعد حني.
الكبوة  هذه  من  �صاأنه�ض  اطمئنوا، 
اإليكم  و�صاأعود  واملحزنة،  املرة 
بُليدة ح�صناء ويف يدي وردة حمراء 
بكاين  لكل من  اأهديها  للحياة  رمزا 

يف حرقة.
�صاأعود رغم الداء والعذاب والهجر 

واحلجر.. �صاأعود.. �صاأعود.
احلياة  معي  و�صتعود  �صاأعود،  غدا 
وكما  كنت،  كما  ن�رشة،  خ�رشة 

كانت.
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 موؤ�ش�شة �شرتاتفور /
عر�س: �شارة عبدالعزيز - 
باحثة يف العلوم ال�شيا�شية
مركز امل�شتقبل للدرا�شات 

والأبحاث املتقدمة

ما  اجلهود  تلك  �ضمن  وياأتي 
�ضرتاتفور  موؤ�ض�ضة  اأ�ضدرته 
ثالثة  طرح  من  موؤخًرا 
للمرحلة  حمتملة  �ضيناريوهات 
الراهنة التي ي�ضل مداها الزمني 
و�ضيناريو  اأ�ضهر،  ثالثة  اإىل 
تلك  بعد  ملا  املدى  طويل  اآخر 

املرحلة. 

دات اأ�شا�شية حمِدّ

خالل  اأنه  �ضرتاتفور  تتوقع 
املقبلة،  الأربعة  الأ�ضابيع 
ب�ضكل  كورونا  جائحة  �ضتت�ضارع 
عليه  �ضيرتتب  الذي  الأمر  كبري، 
اأربع  حتقق  احتمالية  ت�ضاعد 
نتائج حمتملة خالل فرتة الثالثة 
منت�ضف  فحتى  القادمة.  اأ�ضهر 

من  اأبريل، 
زيادة  املتوقع 
الإ�ضابة  حالت 
ب�ضكل  بالفريو�س 
من  كل  يف  كبري 
املتحدة  الوليات 
واأوروبا،  الأمريكية 
لنمط  وفًقا  وذلك 
كورونا.  وباء  تف�ضي 

�ضعف  عليه  �ضيرتتب  ما  وهو 
مراكز  يف  القت�ضادي  الطلب 
يف  هذا  العاملية،  ال�ضتهالك 
ال�ضني  فيه  بداأت  الذي  الوقت 
ذات النمط املوجه نحو الت�ضدير 
اإىل  يوؤدي  ما  وهو  التعايف،  يف 
اإحلاق �رضر �ضديد ق�ضري املدى 

بالقت�ضاد العاملي.
ويف املرحلة التالية، التي ت�ضمل 
اأوائل  اأو  اأبريل  اأواخر  الفرتة من 
�ضرتاتفور؛  لتوقعات  وفًقا  مايو، 
حمددات  �ضبعة  هناك  فاإن 
يتخذه  الذي  للم�ضار  اأ�ضا�ضية 
عليها  العتماد  مت  والتي  الوباء 
وتتمثل  ال�ضيناريوهات.  بناء  يف 
يلي: منط  فيما  تلك املحددات 
ال�ضتيعابية  والقدرة  الفريو�س، 
الفعل  وردود  ال�ضحية،  لالأنظمة 
يقدمها  التي  وال�ضتجابات 
واملواطنني  احلكومات  من  كل 
والقطاع اخلا�س. هذا بالإ�ضافة 
واملالية  النقدية  ال�ضيا�ضات  اإىل 
التي �ضيتم اتباعها. علًما باأن اأهم 
حمددين يتمثالن يف النمط الذي 
النت�ضار  يف  الفريو�س  �ضيتخذه 
مو�ضمًيّا  فريو�ًضا  كونه  حيث  من 

�ضينتهي مع دخول ف�ضل ال�ضيف 
املحدد  اأما  مو�ضمي.  غري  اأو 
فيتمثل  اأهمية  الأكرث  الآخر، 
فعل  رد  و�رضعة  ات�ضاع  مدى  يف 
مع  التعامل  جتاه  احلكومات 
الوباء، وما اإذا كان �ضيتخذ منًطا 
تعاونًيّا يف الداخل اأو اخلارج يف 
غري  اجلزئية  ال�ضيا�ضات  مقابل 

املتكاملة.

ال�شيناريوهات الأربعة

دات ال�ضابقة،  ا�ضتناًدا اإىل املحِدّ
اأربعة  �ضرتاتفور  قدمت 
وذلك  حمتملة،  �ضيناريوهات 

على النحو التايل:

ال�شيناريو الأول- وهو 
الأكرث ترجيًحا باحتمالية 

حتقق 50%: 

منط  اأن  ال�ضيناريو  هذا  يتوقع 
�ضيكون  الفريو�س  انت�ضار 
�ضعف  يعني  ما  وهو  مو�ضمًيّا، 
انت�ضاره مع حلول ف�ضل ال�ضيف، 

اجلهود  جناح  مع  ذلك  ويقرتن 
عمليات  تنفيذ  يف  احلكومية 
على  القيود  وفر�س  الإغالق، 
منحنى  »ت�ضطيح  يف  التجمعات 
حني  ويف  الفريو�س«.  انت�ضار 
يتوقع ال�ضيناريو ا�ضتمرار انت�ضار 
الفريو�س لفرتة اأطول، فاإن العدد 
الأق�ضى للحالت �ضينخف�س عن 

الو�ضع احلايل. 

ال�ضيناريو  يتوقع  واقت�ضادًيّا، 
خالل  من  احلكومات  تدّخل  اأّن 
�ضيُ�ضهم  التحفيز  اإجراءات 
احلالة  اإنعا�س  ت�رضيع  يف 
من  فاإنه  ذلك  ومع  القت�ضادية. 
ينتهي عام 2020 يف  اأن  املتوقع 
ظل حالة من الك�ضاد مع حتقيق 
خ�ضائر يف الإنتاج ترتاوح ما بني 
وهو  دولر.  تريليون   2.3 اإىل   2
ما يعني انخفا�س الناجت املحلي 
ترتاوح  بن�ضب  العاملي  الإجمايل 

ما بني 2.4٪ اإىل ٪2.7.
ذلك  حتقق  معززات  وب�ضاأن 
للبيانات  فوفًقا  ال�ضيناريو، 
الأولية،  واملالحظة  املتاحة 
اإىل  مييل  كورونا  فريو�س  فاإن 

اإنه  كونه فريو�ًضا مو�ضمًيّا، حيث 
البيئية.  بالظروف  جزئًيّا  يتاأثر 
بطيًئا  يبدو  انت�ضاره  اأن  كما 
من  اجلنوبي  الن�ضف  يف  ن�ضبًيّا 
عدد  يف  وكذلك  الأر�ضية،  الكرة 
ذات  ال�ضتوائية  املواقع  من 
مثل  العالية  ال�ضكانية  الكثافة 
تايالند. ويعزز من تلك العوامل 
الإجراءات  البيولوجية، 
اتخذها  التي  اجلادة 
احلكومات  من  عدد 
وغري  الدميقراطية 
الدميقراطية على حد 
�ضواء من حيث تقييد 
الأ�ضخا�س  حركة 
الأمر  والتجمعات، 
الذي من املتوقع اأن 
يوؤتي ثماره يف احلد من معدلت 

انت�ضار العدوى. 
ال�ضيا�ضات  تنفيذ  اأن  حني  ويف 
اخل�ضائر  مواجهة  اإىل  الرامية 
القت�ضادية ل تزال ت�ضري بوترية 
كما  املر�س،  انت�ضار  من  اأبطاأ 
بالكامل؛  تفعيلها  يتم  مل  اأنه 
القت�ضادية  ال�ضطرابات  فاإن 
اأبريل  يف  املتوقعة  ال�ضديدة 
�ضتوؤدي اإىل خف�س معدلت النمو 
املنطقة  اإىل  الثاين  الربع  يف 
ال�ضلبية، ولن تتمكن الأ�ضواق من 
والتعايف  اخل�ضائر  تلك  تعوي�س 
العام  من  الثاين  الن�ضف  يف  اإل 
عدم  بافرتا�س  وذلك  املايل، 
بنف�س  هائلة  انتكا�ضة  وجود 
القدر مع عودة اخلريف وال�ضتاء 

يف دول ال�ضمال.
ال�شيناريو الثاين- ال�شيناريو 

الأف�شل

لالأ�ضهر  ق�ضري  زمني  مدى  ذو 
الثالثة القادمة باحتمالية حتقق 
10٪: يعد هذا ال�ضيناريو مثالًيّا، 
حيث يتوقع اأن الفريو�س �ضيكون 

ال�ضحية  الأنظمة  واأن  مو�ضمًيّا، 
مع  التعامل  على  قادرة  �ضتكون 
بالفريو�س  الإ�ضابات  حالت 
ذروة  اإىل  و�ضولها  ظل  يف  حتى 
فاإنه  ثم،  ومن  النت�ضار.  منحنى 
ملزيد  ملّحة  حاجة  توجد  ل 
الإ�ضايف،  احلكومي  التدخل  من 
حركة  تقييد  خالل  من  �ضواء 
الإ�ضايف  التحفيز  اأو  الأ�ضخا�س 

للن�ضاط القت�ضادي.
ال�رضر  �ضيقت�رض  عليه،  وبناًء 
الأول  الن�ضف  على  القت�ضادي 
من عام 2020، وهو ما �ضيرتتب 
لالقت�ضاد  خ�ضائر  حجم  عليه 
العاملي ت�ضل اإىل ما ل يزيد على 
انخفا�س  اأي  دولر،  تريليون   1
الناجت املحلي الإجمايل العاملي 

مبا ل يزيد على ٪1.2.
ال�شيناريو الثالث- 

ال�شيناريو الأف�شل ذو مدى 
زمني طويل

بعد الثالثة اأ�ضهر باحتمالية حتقق 
20٪: بخالف ال�ضيناريو ال�ضابق، 
يتوقع هذا ال�ضيناريو اأن الفريو�س 
يعني  ما  وهو  مو�ضمًيّا،  يكون  لن 
ال�ضيف.  ف�ضل  خالل  ا�ضتمراره 
احلكومية  الإجراءات  اأن  كما 
الفريو�س  ملواجهة  للتدخل 
عمليات  لدعم  كافية  تكون  لن 

ت�ضطيح 
منحنى 

 ، ر نت�ضا ل ا
الذي  الأمر 
من  �ضيزيد 
الأعباء املتوقعة 
الأنظمة  على 
 ، ل�ضحية ا
عد  ت�ضا و

احتمالت انهيارها يف ظل اأزمة 
قدرات  تتجاوز  عاملية  �ضحية 

الدول. 

ويف هذا ال�ضاأن، يطرح ال�ضيناريو 
اإمكانية تدخل حكومات جمموعة 
تن�ضيق  اأجل  من  الع�رضين 
والنقدية،  املالية  ال�ضيا�ضات 
التحفيزية  الإجراءات  وزيادة 
ملحوظ،  ب�ضكل  لالقت�ضادات 
الوليات  من  كل  �ضتُنّحي  حيث 
وال�ضني  الأمريكية  املتحدة 
اأجل  من  جانبًا  خالفاتهما 
ب�ضكل  العاملية  ال�ضتجابة  قيادة 
م�ضرتك. ويف حني لن تتمكن تلك 
اخلطوات من معاجلة التداعيات 
القت�ضادية على املدى الق�ضري، 
احلاد  النكما�س  يف  واملتمثلة 
مع  الأوىل،  اأ�ضهر  الثالثة  خالل 
تراوح حجم اخل�ضائر القت�ضادية 
ما بني 1 اإىل 2 تريليون دولر، وهو 
ما يعني انخفا�س الناجت املحلي 
 1.2 بن�ضبة  العاملي  الإجمايل 
املدى  على  اأنه  اإل  2.4٪؛  اإىل 
يوؤدي  اأن  املتوقع  من  الطويل 
العامل  خروج  اإىل  التكامل  ذلك 

من حالة الركود يف عام 2021. 
ال�شيناريو الرابع- 

ال�شيناريو الأ�شواأ، احتمالية 
حتقق 20٪: 

وفًقا لهذا ال�ضيناريو فاإن الفريو�س 
وفًقا  النت�ضار  يف  �ضي�ضتمر 
يُعد  ل  اإنه  حيث  نف�ضه،  للمعدل 

الآخر،  اجلانب  وعلى  مو�ضمًيّا. 
لن تتمكن احلكومات من اإحداث 
التعاون الالزم فيما بينها لتنفيذ 

�ضيا�ضات نقدية اأو مالية متكاملة، 
التغلب  على  القدرة  لعدم  نتيجة 
الإ�ضرتاتيجية  املناف�ضة  على 
املتحدة  الوليات  من  كل  بني 
واأوروبا،  وال�ضني  الأمريكية 
وت�ضيطر  النعزالية  ت�ضود  حيث 
اإىل  يوؤدي  مما  القومية،  امليول 
على  القيود  من  املزيد  فر�س 
�ضال�ضل  وا�ضطراب  ال�ضادرات 
اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر  التوريد، 
وتبخر  املالية  الأ�ضواق  انهيار 
ال�ضيولة. ويف الوقت ذاته، �ضيوؤدي 
انت�ضار الفريو�س والإ�ضابات بني 
العمال اإىل تعطل الإنتاج وتقدمي 
على  الطلب  وارتفاع  اخلدمات، 

ال�ضلع يف ظل ندرتها. 
توقعت  �ضبق،  ما  لكل  ونتيجة 
�ضرتاتفور اأن ي�ضهد العامل خالل 
ا  الأ�ضهر الثالثة املقبلة، انخفا�ضً
القت�ضادي  الأداء  يف  ا  حاًدّ
�ضنوية  خ�ضائر  بحجم  العاملي 
دولر،  تريليونات   10 تقرتب من 
بن�ضبة  ا  انخفا�ضً يعادل  ما  وهو 
املحلي  الناجت  يف  تقريبًا   ٪12
احتمالية  مع  العاملي،  الإجمايل 
عام  يف  النتعا�س  بع�س  حدوث 

.2021

ختاًما

ميكن القول اإن العامل الآن يعي�س 
يف حالة كبرية من الال يقني، حيث 
يُعد  ا  م�ضتجًدّ فريو�ًضا  يواجه 
ق�ضوة  والأكرث  انت�ضاًرا،  الأ�رضع 
من حيث تداعياته. ومن ثم، فاإن 
تلك ال�ضيناريوهات ل تعدو كونها 
جمرد تقديرات بن�ضب احتمالت 
اآن  من  املتوايل  للتغيري  قابلة 
حدوث  مبجرد  وذلك  لآخر، 
دات  املحِدّ من  اأٍيّ  يف  تغري  اأي 
ال�ضبعة التي مت ا�ضتعرا�ضها. ول 
يقني  الال  من  حالة  هناك  تزال 
ا بخ�ضو�س و�ضع ال�ضني مع  اأي�ضً
ت�ضاعد احتمالت تعر�ضها ملوجة 
وما  الفريو�س،  انت�ضار  من  ثانية 
يعنيه ذلك من حدوث املزيد من 
انخفا�س  القت�ضادي مع  ال�رضر 
العاملي.  الطلب 
يزال  ل  اأنه  كما 
هناك عدم يقني 
بقدرة  يحيط 
الرعاية  اأنظمة 
ل�ضحية  ا
ت  ما حلكو ا و

على 
بة  �ضتجا ل ا
ت  ل ملعد
وانعكا�ضات  املرتفعة،  الإ�ضابة 
الإنتاجية  ذلك كله على معدلت 

و�ضال�ضل التوريد.

ا، وامتداد تداعياته مبا ُي�شكل تهديًدا مبا�شًرا للحياة الب�شرية،  ا وجغرافًيّ دفعت الوترية املت�شارعة لنت�شار فريو�س كورونا زمنًيّ
بل والتاأثري على كافة اجلوانب ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية؛ العديد من املوؤ�ش�شات البحثية ملحاولة و�شع �شيناريوهات 

ل�شت�شراف اأهم التطورات املحتملة لنت�شار الفريو�س والتداعيات املرتتبة عليها، وهو ما ي�شكل جزًءا من م�شاهمتها يف دق ناقو�س 
اخلطر وبلورة اأهم مالمح ال�شتعداد امل�شبق من جانب الدول واحلكومات.

حمددات ال�شرر:

ال�سيناريوهاتاملحتملةلتطوراأزمةكوروناوتداعياتها

تتوقع �شرتاتفور اأنه خالل الأ�شابيع 
الأربعة املقبلة، �شتت�شارع جائحة كورونا 
ب�شكل كبري، الأمر الذي �شيرتتب عليه 

ت�شاعد احتمالية حتقق اأربع نتائج 
حمتملة خالل فرتة الثالثة اأ�شهر القادمة

ميكن القول اإن العامل الآن يعي�س 
يف حالة كبرية من الال يقني، حيث 

ا ُيعد الأ�شرع  يواجه فريو�ًشا م�شتجًدّ
انت�شاًرا، والأكرث ق�شوة من حيث 

تداعياته.
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دواءيكت�شفال�شناعيالذكاء
لعالجفريو�سكورونا

اكت�سف علماء رو�س مب�ساعدة 
ال�سناعي  الذكاء  تكنولوجيا 
فعالة  اأدوية  ع�رشة  من  اأكرث 
كورونا  فريو�س  عالج  يف 
احلالية  الأدوية  بني  من 
اجتازت  التي  والتجريبية 
ويفيد  ال�رشيرية  الختبارات 
 ،ResearchGate موقع 
يف  ا�ستخدموا  العلماء  باأن 
عملهم قاعدة مبنية على مبداأ 
ودر�سوا  الع�سبية،  ال�سبكات 
من  الآلف  ع�رشات  ا�ستجابة 
لتاأثري  اجليتي  التعبري  مالمح 
الأدوية. وبهذه الطريقة متكنوا 
من حتديد الأدوية الفعالة �سد 
SARS- الفريو�سات مبا فيها
. .2-SARS-CoV و CoV
هذه  من  �ستة  اعتماد  مت  وقد 
ل�ستخدامها يف عالج  الأدوية 
كورونا  بفريو�س  امل�سابني 
وت�سعة  البلدان،  من  فيعدد 
حاليا  تخ�سع  اأخرى  اأدوية 
اأظهر  ال�رشيرية،  لالختبارات 
�سد  جيدة  فعالية  بع�سها 

لعدوى  املخربية  النماذج 
فريو�س كورونا.

ويقول بيوتر فيديت�سيف، رئي�س 
 ،Gero فريق البحث من �رشكة
الأو�ساع  بالعتبار  الأخذ  »مع 
الطارئة احلالية، وكذلك الو�سع 
من  لعدد  والتنظيمي  القانوين 
�سي�سبح  املقرتحة،  الأدوية 
�رشيريا  اختبارها  بالإمكان 

حال  كورونا،  فريو�س  �سد 
امل�سادة  فعاليتها  من  التاأكد 
العلماء،  للفريو�سات«وي�سري 
تقتل  اأدوية  توجد  اأنه  اإىل 
الأدوية  �سمن  التالفة،  اخلاليا 
املقرتحة. وهذه الأدوية وفقا 
يف  ت�ستخدم  اخلرباء،  لراأي 
ال�سيخوخة،  اأمرا�س  عالج 
يف  ت�ستخدم  اأن  ميكن  لذلك 

حلماية  الأوبئة  انت�سار  فرتة 
الذين  والأ�سخا�س  ال�سن  كبار 
يعانون من الأمرا�س املزمنة.

اأن  يجب  للخرباء،  ووفقا 
املقرتحة  الأدوية  تخ�سع 
و�رشيرية،  خمربية  لختبارات 
لأنه ل ميكن و�سفها للمر�سى 
موافقات  على  احل�سول  قبل 

اجلهات املخت�سة.

اعتمادا على التجربتني ال�شينية 
والفرن�شية

كوروناملر�شىعالجتطوير
يفرو�شيا

اأعلنت الوكالة الفدرالية الرو�سية للطب والبيولوجيا عن متكنها من 
»كوفيد- كورونا  فريو�س  ي�سببه  الذي  املر�س  لعالج  دواء  تطوير 
19«، على اأ�سا�س عقار »مفلوكوين« امل�ساد للمالريا. وقالت الوكالة 
لها،  التابع  زا�سيتا«  »فارم  الإنتاجي  العلمي  اإن املركز  لها  بيان  يف 
»جنح يف و�سع خطة لعالج عدوى فريو�س كورونا على اأ�سا�س عقار 
ال�سينية  التجربتني  من  م�ستفيدا  للمالريا،  امل�ساد  »مفلوكوين« 

والفرن�سية«.
العتالل  عالية  بانتقائية  »مينع  اجلديد  الدواء  اأن  واأ�سافت 
اخللوي الناجم عن فريو�س كورونا، ومينع تكاثره، فيما يعيق تاأثري 
التي  اللتهابية  ال�ستجابة  تن�سيط  للمناعة  الكابح  »امليفلوكني« 

ي�سببها الفريو�س«.

اإر�شاداتون�شائحال�شحةالعاملية
ال�سحة  منظمة  موقع  ن�رش 
من  للعديد  اجابات  العاملية 
فريو�س  حول  ال�ستف�سارات 

كورونا امل�ستجد.
واأكد املوقع عدم التو�سل لعالج 
لكنه  اللحظة،  حتى  للفريو�س 
التعليمات  اخذ  ب�رشورة  طالب 
عن  ت�سدر  التي  والر�سادات 
حممل  على  املخت�سة  اجلهات 

اجلد.
ما هو فريو�س كورونا؟

فريو�سات كورونا هي ف�سيلة كبرية من الفريو�سات التي قد ت�سبب 
املر�س للحيوان والإن�سان. ومن املعروف اأن عدداً من فريو�سات 
كورونا ت�سبب لدى الب�رش حالت عدوى اجلهاز التنف�سي التي ترتاوح 
الأ�سد وخامة مثل  الأمرا�س  اإىل  ال�سائعة  الربد  حدتها من نزلت 
احلادة  التنف�سية  واملتالزمة  التنف�سية  الأو�سط  ال�رشق  متالزمة 
موؤخراً  امُلكت�سف  كورونا  فريو�س  وي�سبب  )ال�سار�س(.  الوخيمة 

مر�س فريو�س كورونا كوفيد-19.
ما هو مر�س كوفيد-19؟

مر�س كوفيد-19 هو مر�س معد ي�سببه فريو�س كورونا امُلكت�سف 
موؤخراً. ومل يكن هناك اأي علم بوجود هذا الفريو�س وهذا املر�س 
امل�ستجدين قبل اندلع الفا�سية يف مدينة يوهان ال�سينية يف كانون 

الأول/ دي�سمرب 2019.
ما هي اأعرا�س مر�س كوفيد-19؟

احلمى  يف  كوفيد-19  ملر�س  �سيوعاً  الأكرث  الأعرا�س  تتمثل 
الآلم  من  املر�سى  بع�س  يعاين  وقد  اجلاف.  وال�سعال  والإرهاق 
والأوجاع، اأو احتقان الأنف، اأو الر�سح، اأو اأمل احللق، اأو الإ�سهال. 
وعادة ما تكون هذه الأعرا�س خفيفة وتبداأ تدريجياً. وي�ساب بع�س 
النا�س بالعدوى دون اأن تظهر عليهم اأي اأعرا�س ودون اأن ي�سعروا 

باملر�س.
ويتعافى معظم الأ�سخا�س )نحو 80%( من املر�س دون احلاجة اإىل 
من  تقريباً  واحد  �سخ�س  لدى  املر�س  وت�ستد حدة  عالج خا�س. 
كل 6 اأ�سخا�س ي�سابون بعدوى كوفيد-19 حيث يعانون من �سعوبة 
اإ�سابة امل�سنني والأ�سخا�س امل�سابني  التنف�س. وتزداد احتمالت 
مب�سكالت طبية اأ�سا�سية مثل ارتفاع �سغط الدم اأو اأمرا�س القلب 
اأو داء ال�سكري، باأمرا�س وخيمة. وقد توفى نحو 2% من الأ�سخا�س 
الذين اأُ�سيبوا باملر�س. وينبغي لالأ�سخا�س الذين يعانون من احلمى 

وال�سعال و�سعوبة التنف�س التما�س الرعاية الطبية.

�شببقلةالإ�شاباتيف�شفوفالأطفال؟
هناك العديد من النظريات 
هذه  تف�سري  حتاول  التي 
اخلرباء  ولكن  الظاهرة، 
العامة  ال�سحة  جمال  يف 
عن  الآن،  اإىل  عاجزون، 
الإ�سابات  قلة  �سبب  تف�سري 

يف �سفوف الأطفال.
ويقول اأ�ستاذ علم الفريو�سات 
يف جامعة ريدينغ الإجنليزية، 
�سي  بي  لبي  جونز،  اإيان 
لنا  وا�سحة  لي�ست  »لأ�سباب 
اإما  الأطفال  اأن  يبدو  بدقة، 
تفادوا الإ�سابة متاما، اأو اأن 

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

اإىل الأطباء اأو امل�ست�سفيات، 
ت�سجيل  عدم  اإىل  وبالتايل 

حالت اإ�ساباتهم.
الراأي  هذا  مع  تتفق 
كلية  يف  املحا�رشة 
ناتايل  اجلامعية،  لندن 
تقول  التي  ماكديرموت، 

الذين  لالأطفال  »اإن 
�سنوات   5 اأعمارهم  تتجاوز 
مناعة  اأجهزة  وللمراهقني 
حمفزة ملقاومة الفريو�سات. 
فقد ي�ساب هوؤلء بالعدوى، 
ولكن املر�س �سيكون لديهم 
تظهر  ل  قد  اأو  وطاأة  اأخف 

عليهم اأي اعرا�س البتة«.
فريدا  اأمرا  هذا  لي�س 
فريو�س  لنت�سار  بالن�سبة 
ال�سني،  يف  احلايل  كورونا 
انت�سار  ففي  �سوابق،  فثمة 
�سببه  الذي  )�سار�س(  مر�س 
كورونا  نوع  من  فريو�س 
اأي�سا، يف ال�سني، عام 2003، 
�سخ�س   800 بحياة  واأودى 
من  املئة  يف   10( تقريبا 
 ،)8000 الـ  الإ�سابة  حالت 
بني  الإ�سابة  ن�سبة  كانت 

الأطفال منخف�سة اأي�سا.
مركز  اأعلن   ،2007 عام  ويف 
الأوبئة  على  ال�سيطرة 
 135 اأن  عن  الأمريكي 
بفريو�س  اأ�سيبوا  طفال 
ت�سجل  مل  و«لكن  )�سار�س(، 
الأطفال  بني  وفاة  حالة  اأي 

واليافعني.«

بعدوى  الأ�سخا�س  ي�ساب  اأن  ميكن 
طريق  عن  كوفيد-19  مر�س 
امل�سابني  الآخرين  الأ�سخا�س 
بالفريو�س. وميكن للمر�س اأن ينتقل 
طريق  عن  �سخ�س  اإىل  �سخ�س  من 
من  تتناثر  التي  ال�سغرية  الُقطريات 
الأنف اأو الفم عندما ي�سعل ال�سخ�س 
اأو  كوفيد-19  مبر�س  امل�ساب 
الُقطريات  هذه  وتت�ساقط  يعط�س. 
املحيطة  والأ�سطح  الأ�سياء  على 
ي�ساب  اأن  حينها  بال�سخ�س. وميكن 
الأ�سخا�س الآخرون مبر�س كوفيد-

اأو  الأ�سياء  19 عند مالم�ستهم لهذه 
اأنفهم  اأو  عينيهم  مل�س  ثم  الأ�سطح 
ي�ساب  اأن  ميكن  كما  فمهم.  اأو 
اإذا  كوفيد-19  مبر�س  الأ�سخا�س 
من  تخرج  التي  الُقطريات  تنف�سوا 
مع  باملر�س  امل�ساب  ال�سخ�س 
الأهمية  ولذا فمن  اأو زفريه.  �سعاله 
ال�سخ�س  عن  البتعاد  مبكان 
مرت  على  تزيد  مب�سافة  املري�س 

واحد )3 اأقدام(.
وتعكف املنظمة على تقييم البحوث 
مر�س  انت�سار  طرق  ب�ساأن  اجلارية 

كوفيد-19 و�ستوا�سل ن�رش اأحدث ما 
تتو�سل اإليه من نتائج.

هل ميكن للفريو�س امل�سبب ملر�س 
كوفيد-19 اأن ينتقل عرب الهواء؟

حتى  اأُجريت  التي  الدرا�سات  ت�سري 
الذي  الفريو�س  اأن  اإىل  هذا  يومنا 
يف  ينتقل  كوفيد-19  مر�س  ي�سبب 
مالم�سة  طريق  عن  الأول  املقام 
طريق  عن  ل  التنف�سية  الُقطريات 

الهواء.
هل ميكن اأن ي�ساب املرء باملر�س 
عن طريق �سخ�س عدمي الأعرا�س؟

لنتقال  الرئي�سية  الطريقة  تتمثل 
التنف�سية  الُقطريات  يف  املر�س 
التي يفرزها ال�سخ�س عند ال�سعال. 
وتت�ساءل احتمالت الإ�سابة مبر�س 
كوفيد-19 عن طريق �سخ�س عدمي 
من  العديد  ولكن  باملرة.  الأعرا�س 
ل  باملر�س  امل�سابني  الأ�سخا�س 
طفيفة.  اأعرا�س  من  اإل  يعانون 
على  خا�سة  ب�سفة  ذلك  وينطبق 
املراحل املبكرة للمر�س. ولذا فمن 
كوفيد-19  مبر�س  الإ�سابة  املمكن 
من  مثاًل  يعاين  �سخ�س  طريق  عن 

باملر�س.  ي�سعر  ول  خفيف  �سعال 
وتعكف املنظمة على تقييم البحوث 
مر�س  انتقال  فرتة  ب�ساأن  اجلارية 
اأحدث  ن�رش  و�ستوا�سل  كوفيد-19 

النتائج.
هل ميكن اأن اأ�ساب مبر�س كوفيد-
م�ساب  �سخ�س  براز  طريق  عن   19

باملر�س؟
انتقال مر�س كوفيد- تبدو خماطر 
ال�سخ�س  براز  طريق  عن   19
ويف  حمدودة.  بالعدوى  امل�ساب 
حني اأن التحريات املبدئية ت�سري اإىل 

الرباز  يف  يتواجد  قد  الفريو�س  اأن 
انت�ساره  فاإن  احلالت،  بع�س  يف 
اإحدى  ي�سكل  ل  امل�سار  هذا  عرب 
وتعكف  للفا�سية.  الرئي�سية  ال�سمات 
املنظمة على تقييم البحوث اجلارية 
ب�ساأن طرق انت�سار مر�س كوفيد-19 
اجلديدة.  النتائج  ن�رش  و�ستوا�سل 
عليه  ينطوي  ما  اإىل  نظراً  ولكن 
�سبباً  يعد  فاإنه  خماطر،  من  ذلك 
بعد  بانتظام  اليدين  لتنظيف  اآخر 
تناول  وقبل  املياه  دورة  ا�ستخدام 

الطعام.

كيفينت�شرمر�سكوفيد-19؟
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ا�صت�صحابهاينبغينيات
رم�صاندخولقبل

يف �ضحيح م�ضلم عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه 
يف احلديث القد�ضي ) اإذا حتدث عبدي ب�أن 

يعمل ح�ضنة ف�أن� اكتبه� له ح�ضنة ( 
ومن الني�ت املطلوبة يف هذا ال�ضهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�ض�دقة من جميع الذنوب ال�ض�لفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�ضهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�ض�لح واإىل الأبد ب�إذن اهلل .

4. نية ك�ضب اأكرب قدر ممكن من احل�ضن�ت يف 
هذا ال�ضهر ففيه ت�ض�عف الأجور والثواب .
5. نية ت�ضحيح ال�ضلوك واخللق واملع�ملة 

احل�ضنة جلميع الن��س .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رشه بني الن��س 

م�ضتغاًل روح�نية هذا ال�ضهر .
7. نية و�ضع برن�مج ملئ ب�لعب�دة والط�عة 

واجلدية ب�لإلتزام به .

حديثالعارفني
التقى رجل ب�أحد الع�رفني ب�هلل و �ض�أله الن�ضيحة 

، فق�ل له عليك بخم�س :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فق�ل : بل 
خم�س .قلت : كيف ؟! فق�ل : الأوىل فتح ، و 

الث�نية �رشح ، و الث�لثة طرح ، و الرابعة امتح�ن 
و جرح ، و اخل�م�ضة ر�ض� و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فق�ل : الأوىل : لول اأن فتح لك الب�ب ، م��ضممت 

رائحة الذكر ، ول لنف�ضك ط�ب..
و الث�نية : لول اأن �رشح �ضدرك ب�لو�ض�ل ، م�دام 
لك الذكر فى دلل.. والث�لثة : لول اأن طرح عنك 

الأ�ضغ�ل ، م� ذقت طعم الهي�م و اجلم�ل..و 
الرابعة : لول اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك ال�ضيط�ن من ب�ب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآف�تك.. و مل� �ضَ
و اخل�م�ضة : ر�ضي عنك فى نه�يتك فمنحك 
اأبواب�ً من اليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فق�ل يل : لتتعجب ف�إن مل حتظ ب�خلم�س ، 

م�ُكتبَت من الذاكرين يف الرم�س...
اللهم فهمن� حقيقة ذكرك و�ضكرك..

التوبةواال�صتغفاريفالقراآنالكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

وال�ضتغف�ر يف اآي�ت عديدة، و�ضور 
خمتلفة، وبي�ن ف�ضل اهلل - �ضبح�نه - يف 

َقبول توبة الت�ئبني، ومغفرة ذنوب 
امل�ضتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخط�أ اأبو الب�رش جميًع� اآدم - عليه 
ال�ضالم - فع�ضى اأمر ربه، ب�إغواٍء 

من ال�ضيط�ن الرجيم، ثم ت�ب واأن�ب، 
ف�جتب�ه اهلل - تع�ىل - وت�ب عليه.

وهذا هو �ض�أن كل الب�رش، يذنبون �ض�عة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون ب�ب رحمة 

اهلل اأم�مهم مفتوًح� لقبول توبتهم، 

في�ضتغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تع�ىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�ضيط�ن، 

ويرحم الإن�ض�ن.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تع�ىل - 
ت�ضمل جموَع الت�ئبني ب�ضدق واإخال�س، 
ولوله� لفَقَد الإن�ض�ن الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�ضتمراأ الذنوب، وظل �ض�ئًرا 
يف غِيّه وطغي�نه، حتى يوافيه الأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وي�أ�ٌس من رحمة اهلل، 

ل ير�ض�هم اهلل، ومن ثم ك�نت الآية 
اجل�معة، وهي قوله - تع�ىل -: ﴿ ُقْل 

يَ� ِعبَ�ِدَي الَِّذيَن اأَ�رْشَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِضِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًع� اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآي�ت التوبة 

وال�ضتغف�ر التي تهُبّ منه� ن�ضم�ت 
رحمة اهلل بعب�ده املذنبني، ف�حتًة ب�ب 

الأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�ضن�ت للت�ئبني 
ال�ض�دقني يف توبتهم؛ ﴿ اإَِلّ َمْن تَ�َب 

ُل  � َف�أُولَِئَك يُبَِدّ �حِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �ضَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َضِيّئَ�ِتِهْم َح�َضنَ�ٍت َوَك�َن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًم� ﴿ ]الفرق�ن: 70[.

الل�صورابعةالعدوية

ح�صنالظنوح�صنالعمل
 

دخل ل�س ي�رشق ال�ضيدة رابعه العدوية ر�ضى اهلل 
عنه� فنظر فى بيته� ميين� و�ضم�ل فلم يجد �ضيئ� 

�ضوى ) اإبريق (  فلم� هم ب�خلروج ق�لت له : ي� هذا 
اإن كنت من ال�ضط�ر فال تخرج اإل ب�ضئ 

فق�ل : مل اأجد فى بيتك �ضئ 
ق�لت له : ي� م�ضكني خذ هذا الأبريق .... وتو�ض�أ 
وادخل هذه احلجرة و�ضل ركعتني ملولك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... ق�ل نعم 
فلم� دخل فى ال�ضالة رفعت ال�ضيدة رابعه يده� 

ب�لدع�ء وق�لت : �ضيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �ضيئ� واإنى قد اأوقفته بب�بك فال حترمه 
من ف�ضلك وثوابك فلم� فرغ من �ضالته وجد 

ال�ض�رق فى قلبه لذه غريبه نحو العب�دة والقرب 
من اهلل  فظل ي�ضلى من الع�ض�ء حتى وقت ال�ضحر 

ودخلت عليه ال�ضيد رابعه فوجدته �ض�جدا ... فلم� 
اأنهى �ضالته  فق�لت له : كيف ك�نت ليلتك ؟  ق�ل 

بخري فقد جرب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج م��ضي� من داره� �ض�كرا 

ل�ضنيعه� 
فرفعت ال�ضيدة رابعه يده� تن�جى ربه� ق�لت  : 

اإلهى هذا عبد من عب�دك وقف بب�بك �ض�عة
فقبلته واأن� مذ عرفت خ��ضعة بني يديك اأترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رشه� ي� رابعة من اأجلك قبلن�ه وب�ضببك 

قربن�ه

على اأن ح�شن الظن يجب اأن ي�شاحبه ح�شن 
العمل فيحدد امل�شلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�شعي ويب�شر طريقه  وي�شري م�شتعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�شاعي للمجد �شيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �شاق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�شرب  فاإن اأ�شاب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�شاحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�شر موا�شع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�شحيح و�شلوك ال�شبل لها اإذا ق�شد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�شاحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�شل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�شبة الف�شل اإىل غري اهلل عز وجل

املحالت  على  اجلنوين  التزاحم 
الغذائية وال�ضيدلي�ت هذه الأي�م 
ي�رشب  اأو  يوؤكل  م�  كل  بحث� عن 
والوق�ية  للتخزين  ي�ضلح  اأو 
عليه�  معطوف  الأويل،  والعالج 
والإجراءات  الحتي�ط�ت 
ل  "التي  واملجتمعية  ال�ضخ�ضية 
ف�يرو�س  مواجهة  يف  له�"  مثيل 
مظ�هر  كله�  كورون�..هي 
اأن  وهو  واحد،  �ضيء  على  تدل 
املر�س، خ�ضية  يتجنب  الإن�ض�ن 

من املوت.

اخلوف من املوت
ي�ضتوي يف ذلك من يوؤمن بوجود 
جنة ون�ر، ومن ل يوؤمن بذلك. من 
يعتقد ب�أنه عمل م� يكفي لرتجيح 
عليه  ب�أن  يعتقد  ومن  اجلنة  كفة 
ومن  الن�ر.  لتجنب  املزيد  عمل 

ل يكرتث بهذه امل�ض�ألة اأ�ضال.
طبيعة  هو  املوت  من  ف�خلوف 
�ضوف  له� مب�  ب�رشية، ل عالقة 
اإن�ض�ن  يوجد  فال  بعده.  يحدث 
ب�ضين�ريو  يقينه  مدى  بلغ  مهم� 

يقدم  اأن  ميكن  املوت،  بعد 
لهذه  نف�ضه  تعري�س  على  طوع� 

التجربة.
ا�ضتنت�ج،  اإىل  يقودن�  الأمر  هذا 
وهو اأن احلر�س على احلي�ة هو 
�ض�أن عظيم ب�لن�ضبة اإىل الإن�ض�ن، 
نرى  اأن  املفرت�س  من  وب�لت�يل 
تتجلى يف  مظ�هر هذا احلر�س 
خمتلف  يف  واملجتمع�ت  الدول 

الأوق�ت وحتت جميع الظروف.

اخلوف من املوت هو طبيعة 
ب�شرية، ل عالقة لها مبا 

�شوف يحدث بعده

احلر�س  اأن  هو  املوؤ�ضف  الأمر 
من  يخرج  ل  احلي�ة  على 
احليز  اإىل  ال�ضخ�ضي،  الإط�ر 
على  احلر�س  يف  املتمثل  الع�م 
ي�ض�طرونن�  الذين  الآخرين 
املك�ن والزم�ن نف�ضه. واأنه رغم 
و"النخوة"  "الفزعة"  مظ�هر 
اأحي�ن�، ف�إنه� �رشع�ن م� ترتد اإىل 
مفردات وم�ضوغ�ت تغلب ال�ض�أن 
اأو  العق�ئدية  "الأن�"  اأو  اخل��س 

الدينية اأو القومية.
الأمرا�س تهزاأ باختالفاتنا

ل  الأمرا�س  اأن  البديهي�ت  من 
ل  وهي  واآخر،  اإن�ض�ن  بني  تفرق 
تكرتث بدين اأو جن�ضية اأو لون اأو 

ف�لتع�مل  ثم  ومن  الب�رش.  عرق 
ي�أخذ  اأن  اأي�ض�  ينبغي  ل  معه� 
التي ل  الفروق،  اعتب�ره هذه  يف 
ت�ضلح على اأية ح�ل، م�دة للتم�يز 
ك�ن  اأي�  ال�ضتهداف،  اأو  والغلبة 

الدافع وراء ذلك.

ومن ب�ب اأوىل اأن يتذكر الإن�ض�ن 
احلي�ة  على  احلر�س  اأن  نف�ضه، 
واأنه  الب�رش،  جميع  لدى  غريزة 
لي�س فريدا يف ذلك. بل عليه اأن 
اأو  اأثمن  لي�ضت  اأن حي�ته  يت�ضور 
حينم�  الآخرين،  حي�ة  من  اأغلى 

مق�يي�س  �ضمن  ذلك  يو�ضع 
احلي�ة يف معن�ه� الع�م وال�ض�مل 
والذي يتج�وز العق�ئد والق�ض�ي� 

الإمي�نية اأو م� �ض�به ذلك.
هذا احلديث مهم لأن كثريا من 
الن��س ين�ضى احلقيقية البديهية، 
فريو�س  عليه�  اأيقظن�  التي 
اجلن�س  وحدة  وهي  كورون�، 
الت�رشف  على  وي�رش  الب�رشي، 
درجة  ب�رش  هن�ك  اأن  لو  كم� 
تبع�  ع��رشة،  درجة  وب�رش  اأوىل 

لنتم�ءاتهم.

الذكرى تنفع الإن�شان

اإن اخلوف من املوت والرغبة يف 
احلي�ة توحد تقريب� جميع الب�رش. 
تت�ض�ءل  النقطة  هذه  وعند 
الدينية  والختالف�ت  الفروق�ت 
والعرقية،  والقومية  واملذهبية 
بل تت�ض�ءل اخلالف�ت والنزاع�ت 
الإن�ض�ن،  ويعجب  الأخرى. 
حق�  بح�جة  كن�  هل  ويت�ض�ءل: 
ينبهن�  لكي  كورون�  فريو�س  اإىل 

اإىل هذه احلقيقة؟

كوروناواالأمرا�صتهزاأباختالفاتنا!
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وكالت

انكما�س اأم ك�شاد؟

يتوقع خرباء االقت�شاد يف وكالة 
االئتماين  للت�شنيف  موديز 
دول  اقت�شادات  “تواجه  اأن 
ال�شدمة يف  الع�رشين  جمموعة 
وت�شجل  العام  من  االأول  اجلزء 
اأن  قبل   2020 يف  انكما�شا 
يف  جديد  من  ارتفاعا  ت�شجل 

.”2021
ملنظمة  العام  االأمني  وقال 
االقت�شادية  والتنمية  التعاون 
“بي  ل�شبكة  غوريا  اأنخيل 
يعاين  اأن  يتوقع  اإنه  �شي”  بي 
“ل�شنوات”  العاملي  االقت�شاد 
وتبدو االأزمة احلالية اأق�شى من 
تلك التي حدثت يف 2008 الأنها 
ال تطال القطاع املايل فقط بل 
احلقيقي  االقت�شاد  من  جزءا 
اأي�شا مع انهيار االإنتاج وبالتايل 
ب�شبب  الطلب  وكذلك  العر�ش، 
ماليني  على  املفرو�ش  العزل 

االأ�شخا�ش.
والنقل وال�شياحة والتوزيع كلها 
قطاعات منكوبة، لكن قطاعات 
مثل  اأف�شل  و�شعها  اأخرى 
ال�شيدلة وال�شناعات املرتبطة 
ال�شحية  واملنتجات  باملعدات 
للمواد  االإلكرتونية  والتجارة 
ت�شهد  اأن  ويفرت�ش  الغذائية 
دول جمموعة الع�رشين جمتمعة 
املائة  يف   0،5 ن�شبته  انكما�شا 
هذه  اخلام  الناجت  اإجمايل  يف 

ح�شب  ال�شنة، 
موديز.  وكالة 
الواليات  يف 
�شيبلغ  املتحدة 
االنكما�ش  هذا 
-2 يف املائة، ويف 
االأوروبي  االحتاد 
املائة.  يف   2،2-
اأن  موديز  وت�شيف 

منو ال�شني �شيبلغ 3،3 يف املائة 
لهذا  جدا  �شعيفة  وترية  وهي 
موديز  جمموعة  وتتوقع  البلد 
املتحدة  للواليات  امل�رشفية 

انكما�شا ن�شبته 3،8 يف املئة يف 
2020 بينما يرى “دويت�شه بنك” 
لالقت�شاد  انكما�ش  اأ�شواأ  اأنه 
االأمريكي منذ “احلرب العاملية 

الثانية على االأقل”.
وزير  حتدث  اأوروبا،  يف 
االقت�شاد االأملاين عن انكما�ش 
املئة  عن خم�شة يف  يقل”  “ال 
وفرن�شا،  اأملانيا  يف   2020 يف 
ن�شبة  موديز  وكالة  تتوقع  بينما 
نونو  ويتحدث  املئة.  يف   1،4
جامعة  يف  االأ�شتاذ  فرنانديز 
“اآي اي ا�ش اآي بيزن�ش �شكول” 
عن انكما�ش ن�شبته -2 يف املئة 
يعتمد  �شيناريو  وفق   2020 يف 
ال�شحية يف  االأزمة  انتهاء  على 

نهاية جوان.

املتحدة  للمملكة  وبالن�شبة 
ام  بي  “كي  جمموعة  تتوقع 
يبلغ 2،6 يف  اأكرب  تراجعا  جي” 
ال�شعف  يبلغ  اأن  وميكن  املئة 

نهاية  حتى  الوباء  ا�شتمر  اإذا 
ال�شيف.

البطالة

اليورو  منطقة  يف 
متتلك  التي 
للعمل  ت�رشيعات 
يتوقع  حماية،  اأكرث 
“كابيتا  مكتب 
 ” ميك�ش نو يكو ا
معدل  يف  ارتفاعا 
12 يف  بن�شبة  البطالة 
نهاية  بحلول  املئة 

“ما ي�شقط �شبع �شنوات  جوان 
من املكا�شب يف هذا املجال”، 
يف  �شي�شجل  حت�شن  كان  واإن 

الن�شف الثاين من العام.
والواليات  بريطانيا  يف 
البطالة  معدل  يبلغ  املتحدة، 
تاريخيا  منخف�شة  م�شتويات 
الوظائف  عدد  ارتفاع  بف�شل 
“اأعمال  اإطار  يف  اله�شة 

�شغرية”.
حيث  املتحدة  الواليات  ويف 
املوظفني  ت�رشيح  ميكن 

عقود  لديهم  الذين 
االأمد،  طويلة 
وزارة  اأعلنت 
تقّدم  العمل 

طلب  باأول  �شخ�ش  مليون   3،3
امل�شجلة،  البطالة  لتعوي�شات 
 15 بني  املمتد  لالأ�شبوع  وذلك 
بثالثة  وبارتفاع  مار�ش  و21 
االأ�شبوع  عن  طلب  ماليني 

 282 نحو  �شّجل  الذي  ال�شابق 
هذا  ويعّد  جديد.  طلب  األف 
الرقم غري م�شبوق يف الواليات 

املتحدة.
حتى اإّن جيم�ش بوالرد 

يف  الفدرايل  االحتياطي  رئي�ش 
مقابلة  يف  �رشح  لوي�ش  �شانت 
لالأخبار  بلومربغ  وكالة  مع 
قد  البطالة  معدل  اأن  املالية 
املائة يف  اإىل ثالثني يف  يرتفع 

االأ�شهر املقبلة.

الت�شخم
امل�شتجد  كورونا  وباء  يثري 

من  الكثري 
ك  ل�شكو ا
تغري  حول 
ر  �شعا الأ ا
بني خماطر 
د  ك�شا
ي  د قت�شا ا
�ش  نكما ا و

طويلة،  لفرتة  الطلب  انهار  اإذا 
اإذا  الت�شخمي  ال�شغط  لكن مع 
العمالت  اأ�شعار  تخفي�ش  مت 
يف  نق�ش  اأزمات  حدثت  اأو 
معدالت  وتعّد  املواد… 
حاليا  منخف�شة  الت�شخم 
عن  عام  ب�شكل  وبعيدة 
اأهداف امل�شارف املركزية 
اململكة  يف  خ�شو�شا 

املتحدة.

الدين

املتحدة  اململكة  يف 
يو�شح كارل اإمير�شون من 
معهد الدرا�شات ال�رشيبية، اأن 

حوايل  ي�شكل  الذي  الدين 
يف  ت�شعني 

الناجت  اإجمايل  من  املائة 
الداخلي مرتفع حاليا لكنه “بلغ 
نحو 260 يف املائة بعد احلرب 

العاملية الثانية”.
اأما عجز احل�شابات العامة فكان 
منذ فرتة غري بعيدة يبلغ 2 يف 
املئة وهو ما جعله املحافظون 
وارتفع  ميزانيتهم،  يف  قاعدة 
خالل  املائة  يف  ع�رشة  اإىل 
مة  ز الأ ا
لية  ملا ا
 2008 يف 
ويفرت�ش 
اأن ي�شكل 
ين  لد ا
لعجز  ا و
�شغر  اأ
هموم امل�شوؤولني بينما معدالت 
التمويل منخف�شة تاريخيا على 
اأ�شتاذ  حد قول جوناثان بورت 
“كينغز  جامعة  يف  االقت�شاد 

كوليدج” يف لندن.
برلني،  اإىل  وا�شنطن  من  لكن 
تغ�ش  ال�شلطات  اأن  يبدو 
النظر عن ال�شيا�شات امليزانية 
عن  االإعالن  عرب  املت�شددة 

قيمتها  اإنعا�ش  خطط 
املليارات  اآالف 

من الدوالرات.

حتليل

كورونا ميكن اأن يحّول القت�شاد العاملي  اإىل حقل دمار
خالل اأ�شابيع، اأدى تف�شي فريو�س كورونا امل�شتجد وعزل ماليني الأ�شخا�س اإىل اإ�شعاف القت�شاد العاملي اإىل درجة اأن خرباء 

القت�شاد يتوقعون اأعنف انكما�س يف التاريخ احلديث، وقد يكون اأ�شواأ من “النهيار الكبري” ويتوقع اأن يواكب ذلك ارتفاع 
يف معدل البطالة. و�شيكون حجم ال�شدمة مرتبطا باأ�شاليب العالج التي تتبعها احلكومات وامل�شارف املركزية واملوؤ�ش�شات 

الدولية، ومبدة الأزمة ال�شحية.

ملف كورونا 

يتوقع خرباء القت�شاد يف وكالة 
موديز للت�شنيف الئتماين اأن “تواجه 

اقت�شادات دول جمموعة الع�شرين 
ال�شدمة يف اجلزء الأول من العام 

وت�شجل انكما�شا يف 2020 قبل اأن ت�شجل 
ارتفاعا من جديد يف 2021”.

يف بريطانيا والوليات املتحدة، 
يبلغ معدل البطالة م�شتويات 

منخف�شة تاريخيا بف�شل ارتفاع 
عدد الوظائف اله�شة يف اإطار 

�شغرية”. “اأعمال 

يف اململكة املتحدة يو�شح كارل 
اإمير�شون من معهد الدرا�شات 

ال�شريبية، اأن الدين الذي ي�شكل 
حوايل ت�شعني يف املائة من اإجمايل 
الناجت الداخلي مرتفع حاليا لكنه 

احلرب  بعد  املائة  يف   260 نحو  “بلغ 
العاملية الثانية”.
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اأجراها  ملقابلة  بالإ�شارة  وبداأ 
يف  �رشكة  مدير  نائب  مع  مرة 
�شابقا  طويلة  ملدة  عمل  وا�شنطن 
يف املخابرات، و�شاأله عن املخاطر 
�شيء  “اأي  اهتمامه:  تثري  التي 
تردد:  بدون  واأجاب  قلقك؟”  يثري 
ما  مكان  يف  بداأ  معد  “فريو�س 

بال�شني وانت�رش ب�رشعة”.
التنفيذي  املدير  نائب  و�رشح 
اآ�شيا  �رشق  يف  فروع  ل�رشكته  الذي 
اتخذتها  التي  الوقائية  اخلطوات 
اأثر  من  للتخفيف  لحقا  ال�رشكة 
انت�شار  بداية  ومنذ  الفريو�س. 
كل  يف  امل�شتجد  كورونا  فريو�س 
ح�شاب  زينكو  تذكر  العامل  اأنحاء 
قدمه  الذي  الدقيق  املخاطر 
القادة  مع  مقارنة  امل�شوؤول،  هذا 
ال�شيا�شيني الذين ينق�شهم الإن�شباط 
للقيام بتقييم روتيني للمخاطر التي 
تلوح بالأفق، وهناك عدد قليل جدا 
اخلطط  اإعداد  ي�شتطيع  من  منهم 

ال�رشورية الطارئة.
والأندر من بني القادة هو القائد الذي 
والتحديد  مقدما  التنبوؤ  ي�شتطيع 
ويطور  مقدما  الأكرب  اخلطر  بدقة 
ويكفينا  ملواجهته.  خطة  وينفذ 
القول اإن اإدارة دونالد ترامب ف�شلت 
مع  بجدية  بالتعامل  يف  بالكامل 
املجتمع  من  املتكررة  التحذيرات 
الأمني حول انت�شار فريو�س كورونا 
ومبادرات  وا�شع  وطني  رد  وتطوير 

تتنا�شب مع التهديد املتوقع.
وحدها  الفدرالية  احلكومة  ولدى 
القطاع  لقيادة  وامل�شادر  ال�شلطة 
عالقة  له  ممن  وامل�شاهم  العام 

الذي  املتوقع  ال�رشر  ملواجهة 
قام  احلظ  ول�شوء  الفريو�س.  ميثله 
امل�شوؤولون يف اإدارة ترامب باإ�شدار 
قللت  التي  الأحكام  من  �شل�شلة 
واتخذوا   .19 كوفيد-  خماطر  من 
مبا  التحرك  فيها  رف�شوا  قرارات 
ما  وهو  الطارئ  الو�شع  يقت�شيه 
اأقل  وجعلها  للخطر  اأمريكا  عر�س 
اإن  زينكو  يقول  وباخت�شار  اأمنا. 
مفاجئة  كارثة  جّرت  ترامب  اإدارة 
وعلى  الأمريكي.  ال�شعب  على 
الإ�شرتاتيجية  املفاجاآت  خالف 
والثورة  هاربر  بيل  من  ال�شابقة 
وهجمات   1979 عام  الإيرانية 
11/9 ، فالأزمة احلالية جلبت معها 

لمبالة وجتاهال.
اأ�شارت فيه جلنة  الذي  الوقت  ففي 
اإىل   11/9 هجمات  يف  التحقيق 
اإىل  ريغان  رونالد  اإدارة  م�شوؤولية 
اإدارة جورج دبليو بو�س، فاإن الأزمة 
احلالية هي م�شوؤولية الإدارة احلالية 

يف البيت الأبي�س.
ففي الف�شل الثامن من تقرير جلنة 
النظام  كان  عنوان”  حتت   11/9
مدير  من  واقتب�س  لالأحمر”  يرمز 
تينيت  ال�شابق جورج  اإيه”  اآي  “�شي 
عدة  اإ�شارات  عن  حتدث  والذي 
نقلتها املخابرات، �شيف 2001 عن 
الأرا�شي  داخل  يف  هجوم  حتمية 
التحذيرات  ورغم  الأمريكية. 
م�شوؤويل  من  املحمومة  واجلهود 
اللجنة  اإل  الإرهاب،  مكافحة 
تو�شلت قائلة: “لي�شت لدينا اإل اأدلة 
لتقدم  احلكومة  اإرباك  عن  قليلة 

املوؤامرة، ومل يعد هناك وقت”.
ويف الأ�شبوع املا�شي ن�رشت �شحيفة 
اأ�شارت  تقريرا  بو�شت”  “وا�شنطن 

فيه للتحذيرات التي قدمها املجتمع 
الأبي�س  البيت  اإىل  ال�شتخباراتي 
و�شباط  )يناير(  الثاين  كانون  يف 
كورونا.  فريو�س  ب�شاأن  )فرباير( 
ومل ترتك التحذيرات اإل اأثرا قليال 
على امل�شوؤولني البارزين يف الإدارة، 
ترامب  دونالد  بقرار  تاأثروا  والذين 
املتكرر عن الفريو�س، بدءا من 22 
وب�شكل  م�شيطرون  “نحن  جانفي 
ال�شني  �شخ�س جاء من  وهو  كامل، 
وقد و�شعناه حتت الرقابة وكل �شيء 

�شيكون على ما يرام”.
ومع مرور الوقت، فاإن هناك مالمح 
ترامب  قيادة  اأ�شلوب  عن  وا�شحة 
الو�شع  تدهور  اإىل  اأدت  والتي 
فريو�س  ب�شبب  اأمريكا  يواجه  الذي 
يوؤمن  عندما  اأنه  هو  الأول  كورونا. 
�شحيح  غري  كان  لو  حتى  ب�شيء، 
خاطئة،  معلومات  على  وقائم 
ف�شيظل متم�شكا براأيه الأول. وعادة 
ما يت�شم القادة بالغرور ولديهم ثقة 
للكثريين  وبالن�شبة  بالنف�س.  زائدة 
من�شب  اأعلى  اإىل  فو�شولهم  منهم، 
اأن  اإل  البلد دليل على حكمتهم.  يف 
القادة الأذكياء عادة ما يبحثون عن 
ويغريون  النقد  ويقبلون  الن�شيحة 
فهو  لرتامب  وبالن�شبة  مواقفهم، 

يفتقد لكل هذه القدرات.
لها  ترامب  اأحكام  الثاين،  امللمح 
واإ�شابة  والنتقال  العدوى  خا�شية 
تفكري و�شلوك كل م�شوؤول اأو م�شت�شار 
يت�شل بحامل احلكم الأول. ويحيط 
باأ�شخا�س ي�شتطيعون  ترامب نف�شه 
هذا،  على  بناء  ويت�رشفون  التفكري 
ال�شمعة ميكن  تعليقاته �شيئة  اأن  اإل 
القادة  من  اإنتاجها  واإعادة  نقلها 
ورجال  والأمنيني  الع�شكريني 

ل  �شخ�س  واأي  البارزين،  الأعمال 
الببغاء،  يقلد ما يقوله الرئي�س مثل 
يتم عزله اأو يتم ت�رشيب معلومات اأن 
التقارير  يف  كما  قريبا،  بات  عزلهم 
الرئي�س،  حتمل  عدم  عن  الأخرية 
للح�شا�شية  الوطني  املعهد  مدير 
والأمرا�س املعدية اأنطوين فو�شي.

الأحكام  تلوث  ما  عادة  الثالث، 
اخلاطئة والفقرية للرئي�س كل اأجهزة 
�شناعة القرار يف احلكومة الفدرالية 
منطقية  م�شاءلة  اأو  مقاومة  وبدون 
لها. ويف العادة ما يقود املوؤ�ش�شات 
البيت  يعتقد  اأ�شخا�س  الفدرالية 
تنفيذ  على  قادرون  اأنهم  الأبي�س 
امل�شوؤولون  وكان هوؤلء  ال�شيا�شات. 
لديهم هام�س من الإ�شتقاللية ولكن 

لي�س يف عهد ترامب.
وحتى املنظمات غري احلزبية مثل 
باتت  واملخابرات  القومي  الأمن 
البيت  يدعمون  باأ�شخا�س  مليئة 

باخلربة  متيزهم  من  بدل  الأبي�س 
العمل  التي يحتاجها هذا  والتجربة 
املثرية  القرارات  اأمام  للوقوف 
للقلق. ونتيجة لهذا فقد ف�شل النظام 
الإ�شارات  رغم  الرئي�س  باإعالم 

احلمراء التي كانت ترتدد.
ويف نف�س تقرير “وا�شنطن بو�شت” 
يك�شف  مل  م�شوؤول  قاله  ما  نقلت 
ترامب  يتوقع  مل  “رمبا  هويته:  عن 
هذا، اإل اأن الكثري من امل�شوؤولني يف 
احلكومة كانوا على معرفة بالو�شع 
رغم  اإخباره،  ي�شتطيعوا  مل  لكنهم 
اأن الإ�شارة التي كان ير�شلها النظام 
ا�شتنتاج  فبعد  حمراء”.  كانت 
ترامب اأن الفريو�س لن ميثل تهديدا 
يغري  فلن  املتحدة،  الوليات  على 
من  امل�شوؤولون  له  قال  مهما  راأيه 
الإ�شتخبارات اأو خرباء ال�شحة وعلم 
الأوبئة. وقال م�شت�شار الأمن القومي 
“لقد  مرة:  كي�شنجر  هرني  ال�شابق 

تقنعوين”.  مل  ولكنكم  حذرمتوين 
حد�شه  اإل  يقنعه  ل  رئي�شا  ولكن 
النهاية  ويف  اإقناعه.  ال�شعب  من 
الأبي�س  البيت  انف�شام  �شيكون 
وعدم ل مبالته يف املراحل الأوىل 
انت�شار وباء فريو�س كورونا من  من 
اأكرث القرارات كلفة التي قام بها اأي 

رئي�س يف تاريخ اأمريكا احلديثة.
حتذيرات  امل�شوؤولني  لدى  وكان 
والنقاط  التقدم  حول  وا�شحة 
يجب  واأنه  قرار،  لتخاذ  احليوية 
األ  علينا  و”يجب  البالد.  حت�شري 
فيها  �شيعوا  التي  الطريقة  نن�شى 
هدايا بعد النظر اأو �شبب الإهمال: 
خمطئا  البداية  منذ  ترامب  وكان 
حول  ال�شيقة  الدائرة  قررت  ولهذا 
اخلطابي  وكالمه  اأخطائه  ن�رش 
وتطبيق �شيا�شات غري دقيقة، وحتى 
اليوم ف�شتدفع اأمريكا الثمن ولعقود 

قادمة”.

اأ�شواأ من بريل هاربر و11/9

فريو�سكورونا�أ�سو�أف�سل��ستخبارييفتاريخ�أمريكا
ناق�س مايكا زينكو يف جملة “فورين بولي�شي” اأن فريو�س كورونا هو اأ�شواأ ف�شل ا�شتخباري يف تاريخ الوليات املتحدة. وقال اإنه ف�شل 

اأ�شواأ من هجمات اليابان على بريل هاربر يف احلرب العاملية الثانية وهجمات القاعدة يف 11 )�شبتمرب( 2001.

عزلتكوجنون�لكورونا
عبد العزيز بركة �شاكن

عزلة  تُف�رش  اأن  ميكن  ل  بالتاأكيد، 
�شوى  اأخر  �شيء  باأي  الكورونا، 
�شجن منزيل  اختياري،  �شجن  اأنها 
�شا�شعا  ال�شخ�س،  علي  مفتوح 
ل  م�شحور،  اأوقا�شيون  مثل  ممتدا 
مغلق،  و�شجٌن  نهاية.  ول  له  بداية 
ي�شع العامل كله، واأنا بني ال�شجنني، 
�شجن  وهو  �شجني اخلا�س،  اأ�شنع 
من  اأ�شاي  جزء  ويومي:  معتاد 
العزلة،  اأحب  اأنني  هو  طبيعتي 
اأمن،  ما   مكان  يف  اأكون  اأن  اأحب 
ال�شودان  اأخبار  واتبع  واأكب  اأقراأ 
اكتب  اأن  اأحب  العامل،  اأخبار  ثم 
كل  يف  و�شديقاتي  لأ�شدقائي 

اأنني  يعني  ول  املعمورة،  اأنحاء 
قد  اللغة،  م�شتخدما  اإليهم  اكتب 
اإليهم يف  وارد  لهم خطابات  اأر�شل 
عملية ذهنية بحتة، فالكتابة ترميز 

لعمل عقلي عاطفي اإن�شاين لئيم.
دبرماركو�س  مدينة  يف  اأنا  مغلق 
ن�شو�س  على  مغلق  الإثيوبية، 
اأول  لنف�شي  اكت�شف  مفتوحة، 
باللغات  املكتوب  الإثيوبي  الأب 
عام،  املحلية يف فرتة متتد ملائة 
اأدب مل يرتجم اإطالقا لأية لغة يف 
العامل، كتبه اأدباء عظماء بالأمهرا 
والتجرنة والأرمو، كتبوه ب 85 لغة 
حية يف اإثيوبيا، واأغلقت الُعزلة عليه 
الأبواب  تلك  فتح  اأحاول  اأبوابها، 
قريبا  العزلة،  مغالق  وتك�شري 
والجنليزية  بالعربية  �شتقروؤنه 
لع�شاق   – اأراد  وملن  والفرن�شية 
اأي�شا:  بالأمهرية  اله�شاب- 
ملائة  الإثيوبي  الأدب  اأنطولوجيا 
لالأدب  اأنطولوجيا  اأول  وهي  عام. 
الإثيوبي املكتوب باللغات املحلية 

يف تاريخ هذا البلد ال�شا�شع.

األي�س غريبا اأن اعمل على اأدب يف 
ُعزلة واأنا يف ُعزلة واقعية وفعلية، 

عزلة �شبح الكورونا:
خوف  الآخرين،  من  اخلوف   
على  خوفك  منك،  الآخرين 
عليك،  الآخرين  خوف  الآخرين، 
خوفكما معا على هذا العامل اله�س 

من النهيار!!
بك  حتيط  الكورونا،  بك  حتيط 
حتتل  املذياع:  يف  اجتاه،  كل  من 

اذنيك.
عينيك  تخاطب  التلفزيون:  يف 

التائهتني وترعبهما.
تخاطب  العنكبوتية:  ال�شبكة  يف 
ولغتك  وم�شاعرك  حوا�شك  كل 

وجنونك.
وخوفك  املارة  الطريق: خوف  يف 
اله�س،  وعيك  يحتالن  املارة،  من 
بكل  م�شبقا  املحتل  وعيك 
والثوار  بال�شهداء  العلم،  م�شائب 
والع�شكر  باجلنجويد  والقتلة، 
ورجال الأمن، باملجاعات و�رشاخ 
بالربد  واملغت�شبات،  الأطفال 

والرمال  بال�شحراء  واجلليد، 
بالطني  اجلميالت،  والن�شاء 
بال�شفر  والزجنبيل،  والليمون 
ال�شا�شع امُلرعب، بهدير ال�شيارات 
وزئري حمركات  احلافالت  ونُعا�س 
الطائرات ال�شخمة، عابرة الغارات، 

وعيك املحتل بك، بالفراغ.
التي  والن�شو�س  الكتب  البيت:  يف 
تنتظرك، وتطلب منك غ�شل يديك 

قبل ان تالم�شها.
وقنينة  واملراآة  الفرا�س  البيت:  يف 

اخلمر وجهاز الكمبيوتر احلنني.
التي ل ت�شرتك  ال�شتائر  البيت:  يف 
من �شيء �سوى من �شوء ال�شم�س.

عقلك: ذات املرعوب، يحا�رشك 
بالأ�شئلة، فيعقد عزلتك.

اأنت: اأنت اأيها الذي ل تعريف له، 
ل معرفة ل جهل ل اإميان ل كفر، 
اأنت الذي مل تُْخلق بعد ومل تَخلق.

حتيط  واأنت  الأ�شياء  بلك  حتيط 
حقويك،  بني  ت�شعه  بالعامل، 
تقبله، متار�س معه اجلن�س، يفتك 
الداعر  العام  ذلك  به،  وتفتك  بك 

اخلليع املتبجح مثل جنجويد. .
اخلوف  يقتلنا  تقلنا،  ل  كرونا 
على  عابرة  قبلة  من  اخلوف  منا، 
الطريق، اخلوف من امراأة تع�شق.

كل  وي�شجننا  ت�شجننا،  ل  كرونا 
�شيء.

كرونا ل تنظر الينا بعيونها التاجية 
ت�شاألنا: مل ل مُيكن  انها  املرعبة، 
والكورونا  نحن  اأي  معا،  نكون  ان 
الأناين  الراأ�شمايل  العامل  معا �شد 

البغي�س؟؟
كرونا ل تبكينا، اإنها جتمل قبورنا 
نعربه  كنا  الذي  املوت  بلذة 

البارود  خمر  من  �شكارى  ونحن 
والفجيعة.

القتلة، بل تذكرنا  كرونا ل تن�شينا 
الدمع  مازال  الذين  بال�شهداء 
اأكفانهم  يف  وهم  حلوقهم  ميطر 

احلزينة.
ولئيمة  وبكماء  خر�شاء  كرونا 

و�شاجة مثل ذاكرة البعري.
القرب  عزلة  العزلة،  تعلمك  كرونا 
لرثثرة  وال�شبق  احلاجة  وعزلة 

الآخرين.
ت�شال جان بول �شارتر: هل  كرونا 

الآخرون هم اجلحيم؟!



الأحد 29  مار�س  2020  املوافـق  ل 04 �شعبان  1441ه 22

 مركز اأبحاث ال�شيا�شات 
القت�شادية

عر�س: حممد حممود 
ال�شيد - باحث يف العلوم 

ال�شيا�شية

بدوره  يطرح  الذي  الأمر  وهو 
عدة اأ�سئلة: كيف واإىل اأي مدى 
وب�أي �رضعة �سوف ينت�رض ال�رضر 
القت�س�دي؟ واإىل متى �سي�ستمر 
ال�رضر؟ وم� هي اآلي�ت العدوى 
القت�س�دية؟ وفوق كل �سيء، م� 
الذي ميكن للحكوم�ت اأن تفعله 

حي�ل ذلك؟
ح�ول عدد من خرباء القت�س�د 
الأ�سئلة،  تلك  عن  الإج�بة 
القت�س�د  م�ستقبل  وا�ستك�س�ف 
الع�ملي يف ظل انت�س�ر فريو�س 
كورون�، وذلك عرب اأوراق بحثية 
كت�ب  يف  ُجمعت  وتقديرات 
اإلكرتوين، اأ�سدره »مركز اأبح�ث 
ال�سي��س�ت القت�س�دية« بلندن، 
حتت عنوان: »القت�س�د يف زمن 
من  كل  حرره  وقد  الكورون�«. 
و«بيرتي�س  ب�لدوين«  »ريت�س�رد 

ويدر دي م�ورو«

اأوقات غري عادية

بدا  اجلديد،  الع�م  مطلع  مع 
طريقه  يف  الع�ملي  القت�س�د 
لن  واأنه  جيد،  انتع��س  اإىل 
التوترات  بتلك  ب�سدة  يت�أثر 
التج�رية وال�سي��سية التي ك�نت 
الأ�سواق  فك�نت  حينئذ،  ج�رية 
وتوقع�ت  منتع�سة  امل�لية 
حتول  هذا  كل  متف�ئلة.  النمو 
يف  كورون�  فريو�س  انت�س�ر  بعد 

معظم دول الع�مل.
اليقني  عدم  من  ح�لة  تُ�سيطر 
القت�س�دية  الأزمة  عمر  حول 
فيه�  ت�سّبب  التي  الراهنة 
الوا�سح  فمن  كورون�،  فريو�س 
القت�س�دية  ال�سدمة  هذه  اأن 
طويلة،  اآلًم�  ت�سبب  اأن  ميكن 
عميقة  ندوًب�  ترتك  ورمب� 
الأخرى  الأوبئة  من  بكثري  اأكرب 
احلروب  بعد  تظهر  ك�نت  التي 

الكربى.
هذا الوب�ء خمتلف من الن�حية 
ب�سدة  �رضب  لأنه  القت�س�دية، 
الكربى،  القت�س�دية  الدول 
ت�سمل  ت�رضًرا  الأكرث  ف�لدول 
جمموعة ال�سبعة G7، ب�لإ�س�فة 

اإىل ال�سني. ورغم تغري 
كل  الطبية  البي�ن�ت 
اعتب�ًرا  اأنه  اإل  �س�عة، 
 ،2020 م�ر�س   5 من 
الع�رض  الدول  ك�نت 
من  ت�رضًرا  الأكرث 
كورون� مط�بقة  فريو�س 
اأكرب  لق�ئمة  تقريبً� 

الع�مل  يف  اقت�س�دات  ع�رضة 
)ب��ستثن�ء اإيران والهند(. وت�أتي 
وال�سني  املتحدة  الولي�ت 
وبريط�ني�  واأمل�ني�  والي�ب�ن 
وفرن�س� واإيط�لي� �سمن الع�رضة 

الأوائل الأكرث ت�أثًرا ب�ملر�س.
ولكي نُدرك حجم الك�رثة، واإذا 
املتحدة  الولي�ت  فقط  اأخذن� 
واأمل�ني�  والي�ب�ن  وال�سني 

واإيط�لي�،  وفرن�س�  وبريط�ني� 
من   %60 ميثلون  اأنهم  ف�سنجد 
الع�مليني  والطلب  العر�س 
الإجم�يل(،  املحلي  )الن�جت 
الع�ملي،  الت�سنيع  من  و%65 
ال�سن�عية  ال�س�درات  و41% من 

الع�ملية.
املحللني  اأحد  وبتعبري 
»عندم�  ف�إنه:  القت�س�ديني، 
القت�س�دات،  هذه  تعط�س 
الع�مل  دول  بقية  �ستُ�س�ب 
القت�س�دات،  فهذه  ب�لربد«، 
والي�ب�ن  وكوري�  ال�سني  خ��سة 
املتحدة،  والولي�ت  واأمل�ني� 
القيمة  �سال�سل  من  جزء  هي 
اأزم�ته�  ف�إن  لذا  الع�ملية، 
�ستُنتج عدوى »�سل�سلة التوريد« 

يف جميع الدول تقريبً�.
يت�رضر  اأن  املرّجح  من  لذا، 
من  الع�ملي  الت�سنيع  قط�ع 

ثالثة جوانب:
الإمدادات  تعطل  اأوًل- 
الإنت�ج،  �سيعيق  املب��رضة 
حيث يركز الفريو�س على قلب 
الت�سنيع يف الع�مل )�رضق اآ�سي�( 
ال�رضك�ت  يف  ب�رضعة  وينت�رض 
ال�سن�عية العمالقة الأخرى يف 

الولي�ت املتحدة واأمل�ني�.
يف  العدوى  �ستوؤدي  ث�نًي�- 
ت�سخيم  اإىل  التوريد  �سل�سلة 
املب��رضة،  التوريد  �سدم�ت 
حيث �ستجد قط�ع�ت الت�سنيع 
�سعوبة  ت�أثًرا  الأقل  الدول  يف 
احل�سول  يف  تكلفًة  واأكرث  اأكرب 
ال�سن�عية  املدخالت  على 
امل�ستوردة من الدول املت�رضرة 
بع�سه�  من  ثََمّ  ومن  ب�سدة، 

.� بع�سً
ث�لًث�- �ستكون هن�ك ا�سطراب�ت 
يف الطلب ب�سبب ح�لت الركود 
الكلي،  القت�س�د  وانخف��س 
والت�أخري  الرتقب  ح�لة  وب�سبب 
على  تُ�سيطر  التي  ال�رضاء  يف 

امل�ستهلكني وامل�ستثمرين.

طبيعة ال�شدمات 
القت�شادية

لل�سدم�ت  عدة  مظ�هر  هن�ك 
يواجهه�  التي  القت�س�دية 
هذا  ب�سبب  ح�لًيّ�  الع�مل 
الوب�ء، ومن املرجح اأن ت�ستمر 
لأ�س�بيع و�سهور مقبلة. اأول هذه 
على  الق�ئمة  هي  ال�سدم�ت 
معتقدات الن��س، حيث اإن ح�لة 

الن��س  بني  تنت�رض  التي  الذعر 
الفريو�س، وعدم  انت�س�ر  ب�سبب 
ثقته� يف ال�سي��س�ت والقرارات 
اإىل  يدفعهم  قد  احلكومية، 
بـ«�سلوك  يُعرف  م�  انته�ج 
القطيع«، حيث تنت�رض الفو�سى، 
�رضاء  على  الن��س  ويتك�لب 
و�سحب  ال�ستهالكية،  املواد 
م�  وهو  البنوك،  من  اأموالهم 

قد يقود بع�س القت�س�دات اإىل 
كوارث ُمققة.

ال�سدمة  مظ�هر  ث�ين  ويتمثل 
العر�س  انخف��س  يف 
حيث  الإنت�جية،  وانكم��س 
وال�رضك�ت  ال�سلط�ت  اأغلقت 
اأم�كن  الدول  من  العديد  يف 
اأمرت  فقد  واملدار�س.  العمل 
الي�ب�نية  ال�رضك�ت  من  العديد 
من  ب�لعمل  موظفيه�  الكبرية 
املنزل منذ اأواخر فرباير، وهو 
الع�مل.  دول  معظم  يف  احل�ل 
ف�إن  اقت�س�دي،  منظور  فمن 
عملي�ت الإغالق وحظر ال�سفر 
مب��رض،  ب�سكل  الإنت�جية  تُقلل 
النخف��س  تُ�سبه  بطريقة 

املوؤقت يف التوظيف.
ال�سدمة  مظ�هر  ث�لث  ويتعلق 
واملك�ين  الزمني  ب�ملدى 
فريو�س  اإن  حيث  لالأزمة، 
�سدمة  اأول  لي�س  كورون� 
فهن�ك  الع�مل،  ي�سهده�  اإمداد 
يف  النفطية«  »ال�سدم�ت 
ال�سبعيني�ت من القرن امل��سي، 
وزلزال  ت�يالند  وت�سون�مي 
كل  ولكن   .2011 ع�م  الي�ب�ن 

والأزمة  ال�سدم�ت  هذه 
جغرايف  نط�ق  له�  ك�ن 
م�دي،  تو�سع  دون  ُمدد، 
بلغت  زمني  اإط�ر  وكذلك 
توقفت؛  ثم  الذروة  خالله 
اأثبت  كورون�  فريو�س  اأن  اإل 
اأنه غري ق�بل لل�سيطرة، فهو 
الع�مل  بق�ع  ك�فة  يف  ينت�رض 
على  ال�سدمة  اآث�ر  ليرتك 

وكذلك  القت�س�دات،  معظم 
وا�سح  زمني  اإط�ٌر  هن�ك  لي�س 
خالله  ينتهي  اأن  املحتمل  من 

هذا الوب�ء.
من  ح�لة  هن�ك  وب�لت�يل، 
الآث�ر  حجم  حول  اليقني  عدم 
وقوعه�  املحتمل  القت�س�دية 
وهو  الع�مل،  اأنح�ء  ك�فة  يف 
بدوره  يُولّد  قد  الذي  الأمر 
ك�رثية  فعل  وردود  �سي��س�ت 

الت�أثري.
ال�سدمة  مظ�هر  رابع  ويرتبط 
من  ف�عتب�ًرا  التوريد،  ب�سل�سلة 
وب�ء  ك�ن   ،2020 م�ر�س  اأوائل 
ال�سني،  يف  متمركًزا  كورون� 
وك�نت -بج�نب الي�ب�ن وكوري�- 
وب�لنظر  ت�رضًرا.  الدول  اأكرث 
يف  الدول  هذه  مركزية  اإىل 
يف  الع�ملية  التوريد  �سال�سل 

امل�سنعة،  ال�سلع  من  العديد 
الوب�ء  اآث�ر  ا�ستك�س�ف  ميكنن� 
التوريد  �سال�سل  على  احل�يل 
الت�سنيع  قط�ع  وتلقي  الع�ملي، 
اآ�سي� واأوروب�  �سدم�ت قوية يف 
خ��سة  ال�سم�لية،  واأمريك� 
للوب�ء  الوا�سح  الت�أثري  ظل  يف 
واإيط�لي�  اأمل�ني�  مثل  دول  على 
والولي�ت  وبريط�ني�  وفرن�س� 

املتحدة.
ويظهر خ�م�س مظ�هر ال�سدمة 
من  والذي  الطلب،  ج�نب  يف 
املتوقع اأن يتقل�س ب�سكل كبري، 
حيث اإن حظر التجوال وتقييد 
وال�سفر  املواطنني  حركة 
على  الطلب  حجم  من  �سيُقلل 
على  وذلك  م�،  بن�سبة  ال�سوق 
على  اأّم�  امل�ستهلكني.  م�ستوى 
ف�ست�سود  امل�ستثمرين،  م�ستوى 
ح�لة من احلذر والرتقب، التي 
اأموال  اأي  �سخ  من  �ستمنعهم 
ا�ستثم�رات  اأو  م�رضوع�ت  يف 

جديدة.

قنوات العدوى 
القت�شادية

ميكن اعتب�ر اأن ك�فة التدفق�ت 
احلدود  عرب  القت�س�دية 
للمخ�طر  عدوى  قنوات  هي 
والكوارث القت�س�دية املرتبطة 
من  كورون�،  فريو�س  ب�نت�س�ر 
واأ�سخ��س،  وخدم�ت،  ب�س�ئع، 
اأجنبي،  وا�ستثم�ر  م�ل،  وراأ�س 

وم�س�رف دولية.

ح  يُرِجّ البنوك،  م�ستوى  على 
القط�ع  اأن  اخلرباء  من  العديد 
در�س  من  تعلّم  قد  امل�رضيف 
واأ�سبح   ،2008 امل�لية  الأزمة 
يكون  اأن  امُلرجح  غري  من 
حيث  للعدوى،  رئي�سًيّ�  ن�قاًل 
اأعلى  الحتي�طي�ت  اأ�سبحت 
ع�م  ب�سكل  امل�رضيف  والنظ�م 
هن�ك  تظل  ولكن  اأم�ًن�.  اأكرث 
ال�سدم�ت  ت�أثري  من  خم�وف 
قد  التي  ال�سلبية،  والتوقع�ت 
من  حل�لة  املواطنني  تدفع 
البنوك.  مع  تع�مله�  يف  الذعر 
الركود  ح�لة  تدفع  قد  وكذلك 
الإفال�س  اإىل  ال�رضك�ت  بع�س 
القرو�س  �سداد  عن  والتخلف 
للبنوك. وهو م� قد  والأق�س�ط 
ح�ل  حقيقية  اأزمة  يف  يت�سّبب 

تو�سع نط�ق ت�أثريه.
يف  الأكرب  اخلطر  يتمثل 
القط�ع امل�يل غري امل�رضيف، 
ف�ل�رضك�ت هي الأكرث عر�سة 
ح�لة  تدهورت  اإذا  للخطر 
ويتنب�أ  وال�سيولة.  الثقة 
م�لية  مب�س�كل  اخلرباء 
يتعني  حيث  �سخمة، 
الديون  دفع  ال�رضك�ت  على 
الن��س  على  ويتعني  والأجور، 
العق�ري  الرهن  اأق�س�ط  دفع 
تُركت  واإذا  الإيج�رات،  دفع  اأو 
وحده� دون م�س�عدات، فيمكن 
�سخمة  موجة  هن�ك  تكون  اأن 
من الإفال�س التي قد تُوؤدي اإىل 

ك�رثة م�لية.
رّكزوا  امُلحللني  اأغلب  ولكن 

اإغالق  عدوى  انتق�ل  على 
بع�س  وك�س�د  امل�س�نع 
ف�لدول  الدول،  بني  ال�سن�ع�ت 
�س�دراته�  �ستتقل�س  املنكوبة 
ب�سكل كبري، وهو م� �سيوؤثر على 
القط�ع ال�سن�عي يف دول اأخرى 
املنكوبة  الدول  على  تعتمد 
ال�سن�عية.  اإمداداته�  يف 
�سنجد  تف�سياًل،  اأكرث  وبنظرة 
داخل  ال�سن�عية  ال�رضك�ت  اأن 

الكربى يف �رضق  الثالث  الدول 
اآ�سي� )ال�سني، وكوري� اجلنوبية، 
والي�ب�ن( تزّود الولي�ت املتحدة 
من   %25 من  ب�أكرث  الأمريكية 
ال�سن�عية ب�سكل ع�م،  وارداته� 
من  لأكرث  الن�سبة  هذه  وترتفع 
قط�ع  عن  احلديث  عند   %50

الكمبيوتر والإلكرتوني�ت.
هن�ك  املث�ل،  �سبيل  فعلى 
ت�سمى  ال�سني  يف  مق�طعة 
»وادي  عليه�  يُطلق  »هوبي«، 
لوجود  نظًرا  الب�رضي�ت«، 
التي  ال�رضك�ت  من  العديد 
الألي�ف  مكون�ت  تُ�سّنع 
الب�رضية هن�ك )وهي مدخالت 
الت�س�لت(،  ل�سبك�ت  اأ�س��سية 
املق�طعة  يف  يوجد  حيث 
ك�بالت  ربع  من  يقرب  م� 
ال�سوئية  الألي�ف  واأجهزة 
»هوبي«  مق�طعة  الع�مل.  يف 
ت�سنيع  مل�س�نع  موقع   � اأي�سً
املتقدمة  الدقيقة  الرق�ئق 
للغ�ية، والتي تُ�سّنع منه� رق�ئق 
الذاكرة املحمولة امل�ستخدمة 
�سبيل  على  الذكية  الهواتف  يف 
املث�ل. ومن املتوقع اأن انت�س�ر 
»هوبي« فقط، ميكن  الوب�ء يف 
ال�سحن�ت  من   %10 �س  يُخِفّ اأن 

الع�ملية للهواتف الذكية.
اإن قط�ع ال�سي�رات، وخ��سة يف 
ب�لفعل  تعطل  قد  اآ�سي�،  �رضق 
�سال�سل  يف  التمزق�ت  ب�سبب 
�سبيل  على  الدولية.  التوريد 
الأجزاء  نق�س  اأجرب  املث�ل، 
�رضكة  ال�سني  من  الق�دمة 

ل�سن�عة  الكورية  »هيونداي« 
جميع  اإغالق  على  ال�سي�رات 
كوري�.  يف  ال�سي�رات  م�س�نع 
»ني�س�ن«  �رضكة  اأغلقت  كذلك 
الي�ب�ن  يف  م�سنًع�  الي�ب�نية 
ال�سدمة  و�سلت  وقد  موؤقًت�. 
اإىل اأوروب�، حيث حّذرت �رضكة 
Fiat-Chrysler من اأنه� قد 
اأحد  يف  الإنت�ج  قريبً�  تُوِقف 

م�س�نعه� الأوروبية.
يف  اأنه  اخلرباء  ويتوقع 
ح�ل احتواء الوب�ء قريبً�، 
ف�سيتب�ط�أ منو القت�س�د 
 %0.5 بن�سبة  الع�ملي 
ع�م  خالل  فقط 
تلك  و�سرتتفع   ،2020
 %1.5 اإىل  الن�سبة 
ال�سين�ريو  ح�لة  يف 
انت�س�ر  وهو  الأ�سواأ، 
يف  اأو�سع  نط�ق  على  الوب�ء 
حينئذ  ال�سم�يل.  الكرة  ن�سف 
دول  اأكرث  هي  الي�ب�ن  �ستكون 
�ستخ�رض  حيث  ت�رضًرا،  الع�مل 
املحلي  الن�جت  من   %10 حوايل 
اأمل�ني�  تليه�  لديه�،  الإجم�يل 
الأمريكية  املتحدة  والولي�ت 

بخ�س�ئر تبلغ حوايل %8.

ردود فعل احلكومات

�سبق  م�  كل  من  الرغم  على 
حجم  اأن  اإل  توقع�ت،  من 
وا�ستمراره  القت�س�دي  ال�رضر 
على  اأ�س��سي  ب�سكل  �سيتوقف 
مع  احلكوم�ت  تع�مل  كيفية 
طبيعة  اإن  حيث  الوب�ء،  هذا 
بني  وانت�س�ره�  احل�لية  الأزمة 
الع�مل،  وق�رات  دول  خمتلف 
بني  تع�ونية  روح  خلق  فر�ست 
خمتلف احلكوم�ت يف مواجهة 
ال�رضوري  من  وجعلت  الأزمة، 
رفيعة  تن�سيق  عملية  حدوث 
�سنع  عملية  اأثن�ء  امل�ستوى 

القرارات واتخ�ذه�.
ثالثة  هن�ك  اأن  اخلرباء  ويرى 
متثل  اأن  يجب  رئي�سية  اأطر 
حكوم�ت  ا�ستج�بة  عم�د 
القت�س�دية  للتداعي�ت  الع�مل 
فريو�س  لنت�س�ر  املحتملة 

كورون�، والتي تتمثل يف:
اأوًل- اأن تتخذ البنوك املركزية 
ب�ل�سي��سة  املتعلقة  قراراته� 
تن�سيق  على  بن�ًء  النقدية 
بينه�،  فيم�  م�سرتك  وتع�ون 
املنفردة.  القرارات  من  بدًل 

على  املتحدة  الولي�ت  ففي 
خف�س  ف�إن  املث�ل،  �سبيل 
قبل  من  الط�رئة  الف�ئدة  �سعر 
الحتي�طي الفيدرايل مل يجعل 
الو�سع اأ�سهل للبنوك املركزية، 
للحد  ب�لفعل  و�سلت  التي 
الأدنى الفّع�ل. فيجب اأن ت�سري 
جميع البنوك املركزية اإىل اأنه� 
امُلن�ّسقة،  للتدخالت  م�ستعدة 
وتوفري ال�سيولة يف ح�ل حدوث 
ال�سغط  اإىل  يوؤدي  خلل خطري 

على الو�سط�ء امل�ليني.
هذه  لطبيعة  نظًرا  ث�نًي�- 
ال�رضك�ت  تكون  قد  ال�سدمة، 
بني  من  واملتو�سطة  ال�سغرية 
� لأزم�ت  اأكثر ال�رضك�ت تعر�سً
املهم  من  وب�لت�يل  ال�سيولة، 
ملوا�سلة  الت�سهيالت  توفري 
اإقرا�س تلك ال�رضك�ت ال�سغرية 

واملتو�سطة.
ث�لًث�- ل بد من اتخ�ذ قرارات 
م�س�عدة  ت�ستهدف  اقت�س�دية 
من  املت�رضرين  الأ�سخ��س 
احلجر ال�سحي ونق�س الدخل، 
كم� مت ب�لفعل يف اإيط�لي�، �سواء 
م�يل  دعم  تقدمي  خالل  من 
خدم�ت  هيئة  يف  اأو  مب��رض، 
اأ�س��سية جم�نية اأو ذات اأ�سع�ر 
الن��س  ملنع  وذلك  خُمّف�سة، 

من الإفال�س.
الأوروبي،  امل�ستوى  وعلى 
درج�ت  رفع  اخلرباء  يقرتح 
الدول  بني  والتن�سيق  الت�س�من 
الأدوات  تب�دل  مثل  الأوروبية، 
امل�ست�سفي�ت  وفتح  الطبية، 
دول  من  مر�سى  ل�ستقب�ل 
واإع�رة  اأخرى،  اأوروبية 
وكذلك  والأطب�ء.  املمر�س�ت 
»�سندوق  لتو�سيع  دعوة  هن�ك 
وهو  الأوروبي«،  الت�س�من 
 2002 ع�م  اإن�س�وؤه  مت  الذي 
يف  الأع�س�ء  الدول  لدعم 
ح�لت  يف  الأوروبي  الحت�د 
ميكن  حيث  الكبرية،  الكوارث 
لتوفري  التدخل  ال�سندوق  لهذا 
املت�رضرة  للمن�طق  الإغ�ثة 
املراحل  يف  اأو  الأزمة  خالل 

الت�لية.
حتقيق  اأن  اخلرباء  ويزعم 
رمب�  التع�ون  من  النمط  هذا 
لالحت�د  احلي�ة  قبلة  مينح 
هذه  لتكون  جُمدًدا،  الأوروبي 
الأزمة �سببً� يف ت�سحيح م�س�ر 

�سي��س�ت الق�رة العجوز.

مثلما ين�شر فريو�س »كورونا« املعاناة الب�شرية يف كافة اأنحاء العامل، فاإنه ين�شر كذلك املعاناة القت�شادية، فهو لي�س فريو�ًشا ُمعدًيا على امل�شتوى 
ا. ففي 4 مار�س 2020، قالت »املفو�شية الأوروبية« اإن اإيطاليا وفرن�شا معر�شتان خلطر النزلق اإىل الركود.  ا اأي�شً الطبي فقط، ولكنه ُمعٍد اقت�شادًيّ

وقال �شندوق النقد الدويل اإنه يرى اأن القت�شاد العاملي يتجه اإىل م�شارات »اأكرث خطورة«.

�شروط ال�شتجابة:

ال�صدمات اخلم�س لالقت�صاد العاملي جراء كورونا

ملف كورونا 

على امل�شتوى الأوروبي، يقرتح اخلرباء رفع 
درجات الت�شامن والتن�شيق بني الدول الأوروبية، 

مثل تبادل الأدوات الطبية، وفتح امل�شت�شفيات 
ل�شتقبال مر�شى من دول اأوروبية اأخرى، واإعارة 

املمر�شات والأطباء.

هناك مظاهر عدة لل�شدمات القت�شادية التي 
ا ب�شبب هذا الوباء، ومن  يواجهها العامل حالًيّ

املرجح اأن ت�شتمر لأ�شابيع و�شهور مقبلة. اأول هذه 
ال�شدمات هي القائمة على معتقدات النا�س.
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الك�شف عن عالمة 
حمتملة جديدة على 

الإ�شابة بكورونا
لطب  الأمريكية  الأكادميية  يف  اأطباء  حذر 
يكون  قد  امللتحمة  التهاب  اأن  من  العيون 
لدى  كورونا  بفريو�س  الإ�صابة  اأعرا�س  من 
اإىل  التقييم  هذا  وا�صتند  الأ�صخا�س  بع�س 
باأنه  تفيد  ال�صينيون،  الأطباء  جمعها  بيانات 
واحد  لدى  امللتحمة  التهاب  ت�صخي�س  مت 
ي�صري  »كوفيد-19«كما  مبر�س  م�صابا   30 من 
توؤكد  اأخرى  درا�صة  اإىل  الأمريكيون  الأطباء 
اأنه مت اكت�صاف 19 حالة من التهاب امللتحمة 
�صملتهم  ال�صني  بكورونا يف  مري�صا   1099 بني 
الدرا�صة التي تعتمد على بيانات 30 م�صت�صفى 
باأن  الأطباء  وذّكر  البالد.  اأنحاء  خمتلف  من 
امل�صبب  احلال  بطبيعة  لي�س  »كوفيد-19« 
لدى  ظهوره  لكن  امللتحمة،  للتهاب  الوحيد 
العيون  طب  اأخ�صائيي  يجعل  قد  املري�س 
املري�س  باإ�صابة  ال�صتباه  ي�صتطيع  من  اأول 

بكورونا.

حي الأطل�س مب�سعد اجللفة

انفجار قنوات ال�شرف 
ال�شحى

الأيام  ببلدية م�صعد هذه  الأطل�س  يعرف حي 
قنوات  وانفجار  ان�صداد  بعد  �صعبة  و�صعية 
ال�رصف ال�صحي وتدفقها يف ال�صوارع  ومتاطل 
م�صالح البلدية و الديوان الوطني للتطهري يف 
علي  خطرا  ت�صكل  باتت  والتي  اإ�صالحها  
الروائح  ا�صتن�صاق  املارة جراء  وحياة  حياتهم 
الكريهة يوميا وجعلهم يغرقون يف اأوحال املياه 
الو�صط   « لـ  ت�رصيحهم  يف  ال�صكان   ، القذرة 
عدة  �صكاوي  رفعوا  اأنهم  اأكدوا   « اجلزائرية 
مرات اإيل ال�صلطات املحلية لكن الو�صع بقي 
علي حاله مطالبني اجلهات املخت�صة بالتدخل 
العاجل لإعادة العتبار للحي ، كما هددوا – 
ح�صبهم - بالنزول اإيل ال�صارع لالحتجاج اإذا مل 

تلبي ال�صلطات املحلية ندائهم .
بوخالفة م�سطفى

املديرية العامة للأمن الوطني

تعزية
العامة  املديرية  تلقت  والأ�صى  احلزن  ببالغ 
لالأمن الوطني نباأ الفاجعة الأليمة التي اأملت 
الوطني  لالأمن  العام  املدير  املرحوم  بعائلة 
ثراه،  وطيب  اهلل  رحمه  حلر�س  ب�صري  الأ�صبق 
واأمام هذا امل�صاب اجللل وبقلب خا�صع ملوؤه 
املدير  يتوجه  بق�صائه  والر�صا  باهلل  الإميان 
اأوني�صي  خليفة  ال�صيد  الوطني  لالأمن  العام 
باإ�صمه وبا�صم كافة منت�صبي الأمن الوطني اإىل 
كل عائلة املرحوم باأخل�س التعازي واملوا�صاة، 
روح  يتغمد  اأن  القدير  العلي  املوىل  من  اآمال 
الفقيد برحمته الوا�صعة واأن يلهم عائلته وذويه 

ال�صرب وال�صلوان وي�صكنه ف�صيح جناته.
 “وب�رص ال�صابرين الذين اإذا اأ�صابتهم م�صيبة 

قالوا اإنا هلل واإنا اإليه راجعون“
بعد  ال�صبت  �صيعتاأم�س   املرحوم  جنازة 
باجلزائر  القبة  قاريدي  الظهر مبقربة  �صالة 

العا�صمة.

اأكدت موؤ�ص�صة ات�صالت اجلزائر، 
اأم�س، يف بيان لها، اأنها لن تقطع 
ا�صرتاكات النرتنت، على زبائنها 
يف ولية بليدة، اإىل غاية 4 اأفريل 

القادم.
يف  اجلزائر،  ات�صالت  واأفادت 
�صفحتها  عرب  املن�صور  بيانها، 
تاأجيل  جانب  اىل  اأنه  الر�صمية، 
الثابت،  الهاتف  خطوط  قطع 
الفواتري  ت�صديد  اأجل  ومتديد 
اإ�صافية،  يوما  بثالثني  الهاتفية، 

على  النرتنت  بقطع  تقوم  لن 
البليدة، لغاية  زبائنها، من �صكان 

الـ4 اأفريل املقبل.
اأن  البيان،  ذات  اأ�صاف  كما 
خدمة  يف  امل�صرتكني  الزبائن 
الرتاب  كامل  عرب  الرابع،  اجليل 
نفاذ  من  �صي�صتفيدون  الوطني، 
غري حمدود، اإىل �صبكة النرتنت 
بتدفق خمف�س، يف حال ا�صتنفاذ 

احلجم الأويل.
مرمي خمي�سة

اإىل غاية 4 اأفريل املقبل

ات�شالت اجلزائر توؤكد اأنها لن 
تقطع النرتنت على �شكان بليدة

قلم جاف24

مرحبا باأحفاد كوف�شيو�س
الوليد فرج

ال�صيني  الرئي�س  زار  مار�س  من  العا�رص  يف 
فريو�س  انت�صار  بوؤرة  قلب   ، بينغ  جني  �صي 
ان   ، ال�صني  من  اإعالن  كاإ�صارة   ، كورونا 
منحى انت�صار الفريو�س قد مت ال�صيطرة عليه 
قد  الأزمة  ذروة  و  انحداره   موؤ�رص على  و   ،

انح�رصت .
ن�صبة  فان  الإعالم   و�صائل  بع�س  عن  ونقال 
يف  الواحد  اليوم  يف  بالفريو�س  الإ�صابات 
ال�صارمة  للتدابري  ، كنتيجة   ، تراجع م�صتمر 
انتهجتها  التي  املحكمة  واخلطة  املتخذة 
كانت  والتي  الفريو�س  لهذا  للت�صدي  ال�صني  
مقدمتها و�صع قطر اإقليم هوبي باأكمله حتت 
مليون  خم�صني  و  ب�صتة   ، ال�صحي  احلجر 
م�صت�صفى  بناء  يف  ناجح  حتدي  مع   ، �صاكن 
ل�صتقبال  ُخ�ص�س  اأيام  ع�رصة  يف  ميداين 

املر�صى بهذا الفريو�س .
ونقال عن BBC قال يانزهونغ هونغ »القليل 
اأو  دميقراطية  كانت  �صواء  الآن،  الدول  من 
التغلغل يف املجتمع مبثل  غري ذلك، ميكنها 
ميكن  ل  ال�صاملة.  وال�صورة  الكفاءة  هذه 
الأحوال،  من  حال  باأي  جماملة  ذلك  اعتبار 
ملدى  والجتماعية  الب�رصية  التكلفة  لأن 
باهظة  تكون  قد  املجتمع  يف  الدولة  تغلغل 
للغاية« بعدها كاأن ال�صني انتقلت اإىل مرحلة 
امل�صتجد  كورونا  فريو�س  مكافحة  يف  ثانية 
باخلروج اإىل مناطق اأخرى خارج الرب ال�صيني 
، �صمن �صيا�صة خارجية دبلوما�صية ان�صانية ، 
القت�صادي  التمدد  �صديقة متظهر  دولة  يف 
فيها ب�صورة جلية. كاجلزائر ، تون�س ، العراق 
لبيكن  الدويل  التحرك  تت�صمنه خطة  و ما   ،

�صوف تك�صف عنه الأيام .
يف هذا ال�صدد نزل باأر�س اجلزائر وفد طبي 
اأطباء   08 متخ�ص�صا  طبيبا   13 من  متكون 
ممار�صني  حمملني بخربته يف الت�صدي لهذا 
نف�س  ويف  بكني  من  الهبات  بع�س  و  الوباء 
امل�صمار نزل فرقة طبية اإىل العراق يف نف�س 
الأدوات  و  العتاد  من  هبة  اأر�صلت  و  املهمة 
اىل تون�س .  لتكون ال�صني بذلك م�صتمرة يف 
توطيد عالقاتها اخلارجية ب�صيا�صيات هادئة 
ناعمة ، م�صتثمرة يف انت�صار الوباء ، بطريقة 
اإن�صانية دبلوما�صية قد تكون منعرجا حا�صما 

يف ت�صكل مالمح جديد للمنطقة .
احلقيقي  امللمح  ي�صبح  ان  البديهي  من 
م�صاركتها  فاعلية  مدى  هو  دولة  اأي  لقوة 
الرتب�س  ل   ، الإن�صانية  الكوارث  معاجلة  يف 
تفعل  كما  خرياتها  وا�صتنزاف  ال�صعوب  باأمل 
فرن�صا و اأذنابها ، لذا وجب على القوى احلية 
داخل جمتمعاتها ملد  اآليات  خلق  امل�صتقلة 
اأخرى  بوابات  تكون  اأخوية  �صعبية  ج�صور 
ت�صتقبل بها هذا ال�صديق النافع الغري موؤذي 

اأقلعت اليوم ال�صبت اأول مروحية 
مدينة  من  فرن�صية  ع�صكرية 
فرن�صيان  متنها  وعلى  ميتز 
كورونا  بفريو�س  م�صابان  اثنان 
اأملانيا،  قا�صدة  امل�صتجد 
�صحيفة  به  اأفادت  ملا  وفقا 
»لوفيغارو«ون�رصت وزيرة الدفاع 
باريل،  فلوران�س  الفرن�صية 
اأكدت فيها  »تويرت«  تغريدة على 
املروحية  كاميان  »طائرات  اأن 
بنقل  �صتتكفل  للجي�س  التابعة 
امل�صابني  املر�صى  من  العديد 
امل�صتجد«،  كورونا  بفريو�س 

�صينقلون  امل�صابني  اأن  م�صيفة 
قادرة  اأملانية  م�صت�صفيات  اإىل 

على ا�صتقبالهم.
وكان الرئي�س الفرن�صي اإميانويل 
ماكرون اأعلن ، عن اإطالق عملية 
الفريو�س  انت�صار  لكبح  ع�صكرية 
ن�صبة  ارتفاع  بعد  فرن�صا  يف 
اإن  وقال  عنه  الناجمة  الوفيات 
بالكامل  �صتكر�س  العملية  »هذه 
مل�صاعدة ودعم ال�صكان، وكذلك 
العامة  للخدمات  دفعة  لإعطاء 
العا�صمة  يف  الوباء،  ملجابهة 

وخارجها«.

كورونا

فرن�شا تنقل م�شابيها اإىل اأملانيا 
للعالج

اأن  ال�صني  يف  الطب  علماء  اكت�صف 
اأمرا�س القلب والأوعية الدموية تزيد 
امل�صاب  وفاة  خطر  من  مرات   5-4

بعدوى فريو�س كورونا امل�صتجد.
 ،JAMA Cardiology وتفيد جملة
م�صابا   416 تابعوا حالة  باأن اخلرباء 
يف  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س 
واكت�صفوا  ووهان.  جامعة  م�صت�صفى 
ا�صطراب  بني  اإح�صائية  دللة  وجود 
عمل القلب والأوعية الدموية ومعدل 

امل�صابني  املر�صى  بني  الوفيات 
فمثال  امل�صتجد.  كورونا  بفريو�س 
من  يعانون  امل�صابني  من   82 كان 
الدموية  والأوعية  القلب  اأمرا�س 
فقط  تويف  حني  يف   .42 منهم  تويف 
15 من بني 334 م�صابا ل يعانون من 
اإىل  الأطباء  وي�صري  امل�صكالت  هذه 
اأن »م�صكالت القلب كانت �صائعة بني 
العديد من امل�صابني يف ووهان، لذلك 
يالحظ ارتفاع ن�صبة الوفيات بينهم«. 

اللتهاب  تطور  اأن  على  ويوؤكدون، 
الذين  املر�صى  لدى  ال�صديد  الرئوي 
القلب كانت  يعانون من م�صكالت يف 
اعلى بع�رص مرات مقارنة بالآخرين، 
ويعزا ال�صبب اإىل ن�صاط اإنزمي حمول 

.2 )ACE( الأجنيوتن�صني
ال�صتمرار  على  اخلرباء  اأكد  وقد 
و�رصورة  القلب  ت�رصر  اآلية  بدرا�صة 
اأخذ امل�صاعفات احلا�صلة عند عالج 

الإ�صابة بعدوى فريو�س كورونا.

اأمرا�س تعقد كثريا عالج فريو�س كورونا

فل�صطني  اأ�رصى  مركز  اأفاد 
عمداء  قائمة  باأن  للدرا�صات 
الحتالل،  �صجون  يف  الأ�رصى 
اأ�صرياً   )51( اإىل  لت�صل  ارتفعت 
بان�صمام الأ�صري » وائل يقني مو�صى 
اخلليل،  من  عاما   53  « النت�صة 
الع�رصين  عامه  اليوم  اأنهى  والذى 
والع�رصين يف  الواحد  عامه  ودخل 
�صجون الحتالل ب�صكل متوا�صل . 

للمركز  الإعالمي  الناطق  وقال 
باأن  الأ�صقر«  »ريا�س  الباحث 
بتاريخ   اعتقل  »النت�صه«  الأ�صري 
لتحقيق  وتعر�س   ، 2000/3/28م 
 3 من  لأكرث  اعتقاله  بعد  قا�صى 
اأ�صهر ، واأ�صدرت حماكم الحتالل 
بال�صجن  بحقه  حكما  اجلائرة 
املوؤبد مدى احلياة بتهمه امل�صاركة 

يف مقاومة الحتالل.

بان�سمام الأ�سري وائل النت�سه

ارتفاع قائمة عمداء الأ�شرى 
اإىل 51 اأ�شريًا

يف اأزمة كورونا

غاريث بيل يوا�شل 
ا�شتفزاز جماهري الريال 

يوا�صل الويلزي غاريث بيل جنم ريال مدريد 
اإظهار �صغفه بلعبة الغولف، على ح�صاب كرة 
باأزمة  العامل  ان�صغال  و�صط  وذلك  القدم، 
»�صبورت«  �صحيفة  ون�رصت  كورونا  فريو�س 
الإ�صبانية مقطع فيديو جديدا للنجم الويلزي 
منزله  حديقة  يف  الغولف  لعبة  ميار�س  وهو 

التي ت�صم ملعبا كبريا لهذه اللعبة. 
واأ�صارت ال�صحيفة يف تقريرها اإىل اأن بيل ل 
مدريد،  ريال  جماهري  ا�صتفزاز  عن  يتوقف 
موا�صله  عليه  الذي  الوقت  يف  اأنه  حيث 
الدوري  توقف  ظل  يف  املنزل  يف  تدريباته 
وفر�س احلجر ال�صحي على الالعبني، اإل اأنه 
مل يتوان عن ن�رص مقاطع فيديو عرب ح�صاباته 
الر�صمية يظهر فيها كالعب غولف بدل من 

كرة القدم.

اأحمد ،ب

ليومية  مطلع  م�صدر  ك�صف 
ال�صندوق  مدير  »اأن  »الو�صط 
الجتماعي  لل�صمان  الولئي 
بولية  الأجراء  غري   للعمال 
، ووفق  التيار  ي�صري عك�س  ورقلة 
الدولة  توجيهات  عليه  تن�س  ما 
الإجراءات  كافة  باتخاذ  القا�صية 
الكلي  التعقيم  من  بداية  الالزمة 
للهياكل العمومية ، وعدم ت�رصيح 
اإىل  اإ�صافة    ، النظافة  عمال 
املواد  الالزمة من  الكمية  اقتناء 
من  وقائي  ،كاإجراء  املطهرة 
كورونا  لفريو�س  املقلق  التف�صي 
التي  الإجراءات  وهي  باجلزائر، 
بعني  ذاته  امل�صوؤول  ياأخذ  مل 

الو�صعية  اأن   العتبار،حيث 
املتاأزمة يف ظل الظروف ال�صحية 
 ، البالد  بها  متر  التي  ال�صعبة 
املخيف  الرتفاع  جراء   وذلك 
الإ�صابة  و  الوفيات  ملعدلت 
ادخل  الذي  القاتل  الداء  بهذا 

والوطن  بالولية  القرار  �صناع 
ق�صوى  ا�صتنفار  حالة  يف  عموما 
لل�صمان  الولئي  با�صتثناء املدير 
الأجراء  غري  للعمال  الجتماعي 
دور  ولعب  التعنت  ف�صل  الذي 
املتفرج عو�س اتخاذ الإجراءات 

الوقائية الالزمة حلماية العمال و 
قا�صدي ال�صندوق  .

من جهة ثانية فقد اأكد وايل ولية 
بو�صتة  ال�صديق  اأبوبكر  ورقلة 
على  الأول  امل�صوؤول  ب�صفته 
الهيئة التنفيذية على هام�س اآخر 
خرجة اإعالمية له باإلزامية اتخاذ 
والولئيني  التنفيذيني  املدراء 
ل�صن  الالزمة  الإجراءات  جلميع 
لتطويق  ووقاية  تعقيم  حمالت 

بوؤر الداء .
ال�صالف  ال�صندوق  اأن  العلم  مع  
ا�صرتاكات  ت�صديد  ي�صتقبل  الذكر 
ي�صتوجب  مما  نقدا  �صنوية 
جدا  خا�صة  ا�صتثنائية  اإجراءات 
وهو ما مل يقم به  امل�صوؤول الأول 

على القطاع بالولية .

ال�سندوق الولئي لكا�سون�س بورقلة

املدير يرف�س اللتزام باإجراءات الوقاية الحرتازية
تعالت الأ�سوات املطالبة بفتح حتقيق م�ستعجل يف ت�سرفات املدير الولئي لل�سندوق 

الجتماعي للعمال غري الأجراء بورقلة ب�سبب عدم التزام هذا الأخري باإجراءات الوقاية 
الحرتازية لوباء فريو�س كورونا .

طبية  فرق  ال�صبت  اأم�س  انطلقت 
بعمليات  القيام  اأجل  من  متنقلة 
ملواطنني  ومتابعة  ت�صخي�س 
البعيدة  الأماكن  يف  يقطنون 
ال�صكنية  التجمعات  عن  واملعزولة 
من  علم  ح�صبما  الأغواط،  بولية 
م�صالح الولية وتاأتي هذه اخلرجات 
يف ظل القرارات الأخرية لل�صلطات 

بتعليق  تق�صي  والتي  للبالد  العليا 
النقل العمومي باأنواعه وهو الأمر 
املناطق  هذه  �صكان  يجعل  الذي 
اأقرب  اإىل  التنقل  ي�صتطيعون  ل 
فحو�صات  اإجراء  اأجل  من  عيادة 
احلاجة  اأو  املر�س  حالة  طبية يف 
اإىل الطبيب اأو الأدوية، ح�صب ذات 

امل�صالح.

الإ�صبانية  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
 832 ت�صجيل  عن  ال�صبت،  اليوم 
فريو�س  ب�صبب  جديدة  وفاة 
كورونا يف البالد خالل ال�صاعات 
وزارة  واأكدت  املا�صية  الـ24 
كورونا  �صحايا  عدد  اأن  ال�صحة 
اأم�س  منذ  ارتفع  اإ�صبانيا  يف 
وفاة،  حالة   5690 اإىل   4858 من 
يف  يومي  ارتفاع  اأكرب  وذلك 
منذ  بالفريو�س  الوفيات  ح�صيلة 
الوقت  البالد يف  انت�صاره يف  بدء 
ارتفاعا  الوزارة  �صجلت  نف�صه، 
يف عدد حالت الإ�صابة املوؤكدة 
بالفريو�س من 64059 اإىل 72248 
يزال  ول  اجلمعة  اأم�س  منذ 
بكورونا  م�صاب  األف   4.5 نحو 
عدد  بلغ  فيما  حرجة،  حالة  يف 
البالد  يف  الوباء  من  املتعافني 

12.3 األف �صخ�س.
قائمة  مدريد  منطقة  وتت�صدر 
اإ�صبانيا،  يف  الفريو�س  بوؤر  اأكرب 
و�صجلت هناك 21.5 األف اإ�صابة 
وفاة،  حالة  األف  و2.8  موؤكدة 
األف  بـ14.3  كتالونيا  اإقليم  يليها 
اإ�صابة واأكرث من األف وفاة وحتتل 
اإ�صبانيا املرتبة الثانية بعد اإيطاليا 
ت�رصرا  الأكرث  الدول  قائمة  يف 
العامل  م�صتوى  على  بكورونا 
و�صادق  الوفيات  عدد  حيث  من 
اخلمي�س  الإ�صباين  الربملان 
حالة  متديد  على  املا�صي 
عموم  يف  اأعلنت  التي  الطوارئ 
اأرا�صي البالد ب�صبب اأزمة تف�صي 
اإ�صافيني  لأ�صبوعني  الفريو�س 
ي�صمل قيودا  اأبريل، مبا  حتى 11 
�صارمة على حتركات املواطنني.

الأغواط 

فرق طبية متنقلة ملناطق الظل 

يزداد �سرا�سة يف اإ�سبانيا

كورونا يقتل اأكرث من 800 خالل 
يوم واحد



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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