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اإلعالُم وَصحافة الُمواِطن وجًها 
لوجــه في َزمــن »كورونـا«

 د. حسينة بوشيـــخ  	15

ِة   لْن نقوَل جديًدا إذا َتّدثًنا عن أَهميَّ
وسائِل اإلعالم يف ُمواجهة انتشاِر وباِء 
حسيِس  وعيِة والتَّ ُكورونا، من خالِل التَّ

دة  والّتثِقيف، على غراِر أدواٍر ُمتعدِّ
يها اإلعالُم يف كلِّ عصٍر، غيَر أنَّ  ُيؤدِّ

وَم،  وسائَل اإلعالِم الّتقليديِة، اليَّ
لم يعْد بإمكاِنها االستئثاُر وحيدًة 

ها تَظى مبنافسٍة  بجمهوِرها، بل إنَّ
َشرسة من إعالٍم َجديٍد يبحُث فيه 
حفي عن دوٍر ُمهم إلى  امُلواطُن الصُّ
جاِنبها، فإلى أيِّ مَدى ينجُح هذا 

حف واإلذاعاِت  اإلعالُم يف ُمزاحمِة الصُّ
لفزيونَية؟  والقنواِت التِّ

ى الجائحــة القاِتلـــة   ُمهندّســـو النَّظافــة.. جنــوٌد تتحــدَّ
ون؛ ُمهندسو الّنظافِة العيوُن الساهرِة على  ون والميلُّ يِل وأطراَف النهاِر، تّدوا الوباَء القاِتَل، والفيروَس الذي أرعَب اجلميع، ال يكلُّ دة آناَء اللَّ هم جنوٌد مجنَّ

الّتنظيف والتطهيِر والتعقيِم، رغم قّلة اإلمكانات، يف زمن اختفى فيه اجلميع خوًفا من انتقال العدوى. 
ونحُن يف زمن كورونا، ال يوجُد غيُرهم يخاطُر بصحِته من أجلنا، ومن أجل تنظيِف محيطنا، وتطهير األماكن الُعمومّية التي قد تكوُن مصدرا للفيروس 

، وُيثابرون دوَن ملٍل،  وكأّنهم جنوًدا داخل ثكنٍة، ِشعارهم الوحيُد هو حبُّ النظافة من اإلميان. امُلستجد،  يعملوَن دوَن كللٍّ

»أخبار الوطن« تراِفقهم وتكشُف واقَعهم املّر بغليزان09
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لمساعــــدِة 260 
عائلــة بالّنشمايــة
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برج بوعريريج 

أزمـــُة كورونــا 
ترهُن مصيــَر ذِوي 
الدخــِل اليَّومـــي 
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النعامة

يـــق«  ُلعبتــا »السِّ
امـة« تكسران  و»الضَّ
حي! حاجَز الحجِر الصِّ

16
الجزائر تحصي أكبر حصيلة  
للوباء الذي ضرب 39 والية

 تسجيُل 132 إصابًة 
جديدة بــ»كورونا« 
و 9 وفيــاٍت خالل 

24 ساعـــــة
كشف رئيس اللجنة الوطنية ملتابعة تفشي 

فيروس كورونا يف اجلزائر جمال فورار، 
أمس الثالثاء، عن ارتفاع عدد اإلصابات  

اجلديدة بفيروس »كورونا« إلى 716 إصابة،  
مع تسجيل 9  وفيات أخرى،  خالل الـ24 

ساعة املنقضية ،حيث مت تسجيل 4 وفيات 
يف والية البليدة تتراوح أعمارهم   بني 

33 سنة و 73 سنة،  و حالتي وفاة بوالية 
سطيف و حالة وفاة واحدة يف كل من 

واليات:برج بوعريريج، تيبازة و وهران. 

اطلُبوا العلَم فـي البَّيت!اطلُبوا العلَم فـي البَّيت!
فــي زمــن كورونـا.. فــي زمــن كورونـا.. 

سنٌة دراسّيٍة قد تشمل فصلنِي والبكالورَيا شهَر سبتمبر امُلقبل

    نـــواري: نحَو إلغاِء امتحاَني "البيام" و"الّسانكيام".. والبكالورَيا شهَر سبتمبر

الفصل الدراسي األخير ُمهَدد بالُسقوط !

زوقــــــار: قراُر متديِد الُعطلة 
ــرف »أولوّية« فـي هذا الظَّ

إعطـــاُء  دزيــــري: 
الدروِس عن بعــٍد 

استثناِئــي  حل 
 فـي ظرف طــارئ

عليمّيـــِة  ظر فــي ِتقنّية بثِّ احِلصص التَّ وليــاُء الّتالميِذ ُيطالبون بإعادِة النَّ

03



02
أخبار السياسة

 السنة 01 - العدد 152 -االربعاء  07 شعبان  1441  هـ  - 01 افريل 2020م

السنة  خالل  الفالحي،   القطاع  ساهم 
من  باملائة   12 نسبته  تفوق  مبا  املاضية،  
يعادل  ما  أي  اخلام،   الداخلي  الناجت 
مليار   29.1 نحو  أي  دينار  مليار   3500
األولى  املراتب  يف  اجلزائر  يضع  ما  دوالر 

إفريقيا.
الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير  وأوضح 

يف  أمس،  يوم  عوماري،  شريف 
القطاع  مساهمة  أن  إذاعية،  تصريحات 
الفالحي يف االقتصاد الوطني من حيث 
اإلنتاج وقيمته املضافة يف الناجت الداخلي 
يف  البالد  يضع   %  12 يفوق  مبا  اخلام 
املرتبة األولى إفريقيا، بحسب آخر تقرير 
أفريقي مت احلصول عليه يوم اإلثنني الفارط 

فقط من وزارة الشؤون اخلارجية،  ضمن 
أجندة 2036، مشيرا إلى أن االنتقال مما 
مساهمة  من  دينار  مليار   2500 يعادل 
القطاع يف الناجت الداخلي اخلام خالل عام 
2013 حتقق بفضل مجهودات الفالحني، 

واملرافقة التقنية ملهندسينا ودعم الدولة.
صفية نسناس

العمل  وقف  متديد  عن  العدل  وزارة  أعلنت 
القضائي إلى 15 أفريل املقبل. وأوضح بيان 
التخاذ  جاء  القرار  أن  أمس،  العدل،  لوزارة 

التدابير اإلضافية الضرورية للوقاية من انتشار 
فيروس كورونا.

الوزارية  املذكرة  مفعول  سريان  متديد  وتقرر 

مارس   16 املؤرخة يف  )001/و.ع.ح.أ(  رقم 
فيروس  انتشار  من  بالوقاية  اخلاصة   ،2020

كورونا إلى غاية يوم 15 أفريل 2020.  ق.و

صفية  نسناس
إذاعية  تصريحات  يف  وأشار خياطي، 
لفيروس  أن  إلى  أمس،  يوم  بها  أدلى 
كورونا منحنى تصاعديا، وهو ما مت التأكد 
منه يف عديد الدول األوروبية والصني من 
ساعدنا  مما  الوباء،  هذا  مّسهم  ممن  قبلها 
إجراءات  أخذ  على  ومجتمع  كدولة 
اخلطير،  املنحنى  هذا  لــتفادي  استباقية 
بإمكاننا  اإلجراءات،  من  نوعني  لتبنينا 
والثانية  باالستباقية  منها  األولى  تسمية 
اتخذت  التي  املسؤولة  بـــاإلجراءات 
لتقليل تفشي هذا الوباء اخلطير، غير أنه 
كتوسيع  اإلجراءات،  مزيد من  إلى  دعا 
الفيروس،  لهذا  أولي  التشخيص كإجراء 
للتشخيص  احلالية  الوتيرة  لكون  نظرا 
حتليال   150 أو   100 إال  متس  وال  قليلة، 

يوميا لألشخاص.
ذاته، أضاف  السياق  ويف 
النتائج  ينكر  ال  خياطي بالقول إنه 

اإليجابية للحجر الصحي الذي رعت فيه 
محدودا  يبقى  أنه  إال  اجلزائرية،  الدولة 
مع بقاء بعض السلوكيات اخلاطئة وعدم 
باخلطر،  املواطنني  لدى  الوعي  شمولية 
أشخاص  وجود  احتمال  يبقى  وبالتالي 
يحملون الفيروس واردا، ولتدارك أي ثغرة 
قد حتصل وجب وعلى عجل  أو  حاصلة 
ملجابهة  اليومية  التحاليل  وتيرة  من  رفع 

تفشي هذا الوباء.
التحاليل،  وتيرة  رفع  موانع  على  رده  ويف 
التحاليل  الزمني يف إعالن نتائج  والتأخر 
إن  خياطي  البروفيسور  قال  املخبرية،  
نتائج  إعالن  يف  الزمني  التأخر  مشكلة 
سببني،  إلى  راجع  املخبرية  التحاليل 
 )pcr( أولها مرده إلى التقنية املستعملة
التي تستعمل الـ )ADN( للتشخيص، 
املستعملة  التقنيات  أحسن  من  وهي 
وقتا  تتطلب  أنها  مشكلتها  ولكن  اآلن، 
يدوم إلى 6 ساعات، كما تتطلب كوادر 

وكذا  التقنية  هذه  على  لالشتغال  مؤهلة 
انحصارها يف معهد باستور.

من  أنواعا  هناك  أن  املتحدث   وأضاف 
إيجابية  متنح  التي  السريع  التشخيص 
 80 إلى  نسبتها  تصل  التشخيص،  يف 
وهي  استخدامها  املمكن  ومن  املائة،  يف 
كإسبانيا  البلدان  من  كثير  يف  مستعملة 
يعاني  الذي  الثاني  النقص  أما  وتركيا.  
اجلزائر-  يف  الطبي  التحليل  مشكل  منه 
يف  املسجل  النقص  ذلك  هو   - حسبه 
منلك  ال  ألنه  ذلك  البيولوجية،  األطقم 
كدولة إال مخبرا واحدا للفيروسات على 
جدا،  قليل  عدد  وهو  الوطني  املستوى 
أن ننشئ مخابر  املفروض  بينما كان من 
للفيروسات على مستوى كل املستشفيات 
من  الكثير  ظهور  بعد  خاصة  اجلامعية، 
و2003   2002 سنة  يف  الفيروسات 
واإليبوال   H1N1و  SARS كفيروس

وزيكا من بعدهما. 

أمس  يوم  أصدرته  بيان  وأوضح 
إطار  يف  تندرج  اخلطوة  أن  املؤسسة 
الوطني،  التضامن  حملة  إطالق 
اجلزائر«  »بريد  مؤسسة  أكدت  حيث 
على أنها وبصفتها »مؤسسة مواطنة«، 
املادية  اإلمكانات  »كل  جندت  فقد 
احلملة  هذه  إلجناح  الالزمة  والبشرية 
تفاصيل  وبخصوص  التضامنية«.  
ذاتها  املؤسسة  أوضحت  العملية، 
املخصص  اجلاري  احلساب  رقم  أن 
الستقبال املساهمات هو) 200/12(،  
COVID-( :أما اسم احلساب فهو

البريدية  والهوية    ،)19-Algérie
 RIP: 077 99999( :للحساب هي

 )0000000200 91
تبرعاتهم  دفع  للمساهمني  وميكن 
الذكر  سابق  البريدي  احلساب  عبر 
يف  املتمثلة  الكيفيات  إحدى  وفق 
جاٍر،  حساب  من  بعد  عن  »التحويل 
وبواسطة  الذهبية  البطاقة  باستعمال 
 RIP:  ( البريدية  الهوية  استعمال 
 077 99999 0000000200
91(،  وذلك عن طريق الشباك اآللي 
)GAB( أو تطبيق »بريدي موب« أو 

موقع »بريدي واب«.
تتمثل  ثانية  طريقة  استحداث  مت  كما 

يف مكاتب البريد، وذلك عن طريق إما 
عن  جاٍر  بريدي  حساب  من  التحويل 
طريق صك بريدي يحرر لفائدة احلساب 
12 )كوفيد19-((،   رقم )200 مفتاح 
جاٍر،  بريدي  حساب  من  التحويل  أو 
والنموذج  الذهبية  البطاقة  باستعمال 
احلساب  لفائدة   ،)SFP01( املوحد 
املساهمني  بإمكان  كما  الذكر.  سابق 
صك  طريق  عن  التحويل  إجراء  أيضا 
استثناء،  أو  اخلزينة  صك  أو  بريدي 
بالدفع نقدا، تضيف املؤسسة.و للمزيد 
بريد  مؤسسة  تدعو  التفاصيل،  من 
www. موقعها:  زيارة  إلى  اجلزائر 

.poste.dz
وأج 

القطاع  يف  اإلنتاج  أسعار   شهدت 
احملروقات(  )خارج  العمومي  الصناعي 
 2019 يف  باملائة   2.7 قدره  ارتفاعا 
علمته  حسبما   ،2018 بسنة  مقارنة 
)و.أ.ج(، أمس، لدى الديوان الوطني 

اإلحصائيات.
التصاعدي  املنحى  هذا  تسجيل  ومت 
 ) املصنع  من  اخلروج  )عند  لألسعار 
أساسا يف القطاعات الصناعية للنسيج 
اخلشب  وصناعات  واحملاجر  واملناجم 
والصلب  احلديد  صناعات  وقطاع 
والتعدين وامليكانيك والكهرباء، و هذا 
حسب معطيات الديوان حول تطورات 
الثالثي  خالل  اإلنتاج،  عند  األسعار 
تسجيل  ومت   .2019 سنة  من  األخير 
يف  اإلنتاج  عند  األسعار  يف  منو  أعلى 
التي  النسيجية  الصناعات  شعبة 

سجلت ارتفاعا قدره 9.6 باملائة.
املناجم  قطاع  يف  اإلنتاج  أسعار  أما 
بنسبة  ارتفعت  فقد  واحملاجر، 
الوطني  الديوان  حسب  باملائة   8.6
أسعار  أن  أوضح  الذي  اإلحصائيات 
اخلشب  لقطاعات  بالنسبة  اإلنتاج 
 7 أيضا بنسبة  ارتفعت  والورق  والفلني 
التصاعدي  املنحى  هذا  ومس  باملئة. 
بالنسبة  اإلنتاج  عند  األسعار  أيضا 
والصلب  احلديدية  للصناعات 
والتعدين وامليكانيك والكهرباء، لتبلغ 
3.8 باملائة السنة املاضية مقارنة بسنة 
قطاع  يف  اإلنتاج  أسعار  أما    .2018
شهدت  فقد  الغذائية،  صناعات 

ارتفاعا طفيفا قدره 1.6 باملئة.
قطاعات  أخرى،عرفت  جهة  من 
صناعية أخرى ارتفاعا طفيفا،  ويتعلق 

التي  الكيميائية،  بالصناعات  األمر 
ومواد  باملائة   0.5 بـ  ارتفاعا  سجلت 

البناء بنسبة 0.4 باملائة.
األسعار  يف  ركودا  الديوان  سجل  كما 
املتنوعة،  الصناعات  يف  اإلنتاج  لدى 
للصناعات  اإلنتاج  أسعار  أن  حني  يف 
بنسبة.  تراجعت  واألحذية  اجللدية 
1.1 باملائة وأيضا بالنسبة لقطاع الطاقة 

والكهرباء )0.5- باملائة(.
سنة  من  األخير  الثالثي  خالل  و 
اإلنتاج  أسعار  ارتفعت   ،2019
بالفترة  مقارنة  باملائة  3ر2  بـ  الصناعي 

نفسها يف 2018.
صناعات  أساسا  االرتفاع  هذا  ومس 
وصناعات  باملائة(   9.2( النسيج 
 7.2( والورق  والفلني  اخلشب 
)7.1باملائة(  واحملاجر  واملناجم  باملائة( 
والتعدين  والصلب  احلديد  وصناعات 
باملائة(   3.5( والكهرباء  وامليكانيك 
 1.8( واألحذية  اجللود  وصناعات 

باملائة(.
يف  ارتفاعا  أخرى  شعب  وعرفت 
بشكل  ولكن  اإلنتاج،   عند  األسعار 
طفيف، ويتعلق األمر أساسا مبواد البناء 
الكيمائية  والصناعات  باملائة(   0.9(
الغذائية  والصناعات  باملائة(   0.8.(
 0.1( الطاقة  وقطاع  باملائة(   0.5(

باملائة(.
يذكر أن متوسط النمو السنوي ألسعار 
خارج  العمومي  الصناعي  اإلنتاج 
احملروقات وعلى مدار سنة 2018 ارتفع 
بنسبة 2.1 باملائة مقارنة بسنة 2017.
ق.و/ )و.أ.ج(

دعا لتوسيع التشخيص ورفع وتيرته.. خياطي:

عـدُد الَتحاليـل الَيوميـّة الخاصـة 
بكورونـا ال تتجـاوز 150 تحليـال!

خالل السنة املنقضية
ام بلغــت 12 % اِخلـــي الخــَ ُمساهمـة قطـاِع الفـالَحة فـي الّناتـج الدَّ

حملة التضامن الوطني ملواجهة وباء كورونا 

ـي الُمساهمـات فتُح حسـاٍب َبريدّي جـاٍر لتلقِّ

القطاع الصناعي العمومي 

ارتفـــاُع  األسعـــاِر عــند  اإلنــــتاج
ِ بـــ 2.7 % فــي 2019

اعترف البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير 
البحث، بحاجة اجلزائر إلى إجراءات تعزيزية إضافية ومتديد فترة احلجر الصحي بعد 

تسجيل تصاعد يف عدد اإلصابات والوفيات املسجلة بالبالد،  بسبب وباء كورونا.

مت فتح حساب بريدي جارٍي لدى مؤسسة »بريد 
اجلزائر« الستقبال مساهمات الراغبني يف دعم اجلهود 

املبذولة على املستوى الوطني ملجابهة جائحة كورونا.

وزارة العدل 
تمديـــُد وقــِف الَعمــل القضاِئــي إلــى 15 أفريــــل الُمقبـــل



صفية  نسناس
السنة  شبح  لتفادي  استباقي  إجراء  يف 
لتقدمي  التربية  وزارة  عمدت  البيضاء، 
طريق  عن  بعد  عن  دراسية  حصص 
االنترنيت وأقراص مضغوطة يف مدة ال 
تتجاوز 45 دقيقة للحصة الواحدة يقدمها 
أساتذة مت انتقاؤهم حسب املادة واملستوى 
الدراسي، كما ستعمل الوزارة ويف حال 
باجلزائر  كورونا  وباء  تفشي  استمرار 
دراسيني  بفصلني  دراسية  سنة  تطبيق 
وإعفاء التالميذ من امتحاني السانكيام 
على  ذلك  مقابل  واالعتماد  والبيام 
للفصلني األول  الدراسي  املستوى  تقييم 
والثاني، يف حني سيتم تأجيل البكالوريا 
حدث  مثلما  املقبل،  سبتمبر  شهر  إلى 

يف زلزال بومرداس سنة 2003.

من  العديد  يعيش  آخر،  صعيد  وعلى 
بشأن  التوتر  من  حالة  التالميذ  أولياء 
مصير االمتحانات الرسمية لنهاية السنة 
ظل  يف  البكالوريا،  خاصة  الدراسية، 
تفشي فيروس كورونا وما أعقبه من قرار 
توقف الدراسة ملدة أسبوعني مع احتمال 
متديدها إلى مدة أطول يف حال استمرار 
رغم  املقبلة،  األيام  خالل  الوباء  تفشي 
وجود  ال  بأنه  تربوية  مصادر  تطمينات 
لسنة بيضاء هذا املوسم الدراسي، حيث 
إنه يف حال تفشي وباء كورونا واستمرار 
انتشاره خالل شهر أفريل املقبل، سيتم 
متديد قرار غلق املؤسسات التربوية ساري 
الفارط،  مارس   12 تاريخ  منذ  املفعول 
تطبيق سنة دراسية  وسيتم مقابل ذلك 

بفصلني.

وفيما يخص أقسام االمتحانات النهائية، 
والبكالوريا،  و«البيام«  »السانكيام«  أي 
واستمرار  الفيروس  تفشي  حال  يف  فإنه 
إلى  اجلزائر  وانتقال  انتشاره  مخاطر 
إعفاء  سيتم  اخلطر،  من  التالية  املرحلة 
املتمدرسني من امتحاني شهادة التعليم 
شهادة  وكذا  »السانكيام«  االبتدائي 
وتعويضها  »البيام«  املتوسط  التعليم 
بنقاط الفصلني األول والثاني. وأضافت 
إلى  بالنسبة  إشكال  ال  أنه  مصادرنا 
كل  أن  اعتبار  على  االمتحانني  هذين 
باملؤسسات  مستوى  تقييم  له  تلميذ 
التربوية وسيتم االعتماد عليه يف النجاح 

واالنتقال إلى الطور املوالي.

باإلعالم  املكلف  الوطني  األمني  قال 
التربية  لعمال  الوطني  االحتاد  بنقابة 
والتكوين، عبد الوهاب العمري زوقار، 
الوطن«،  »أخبار  معه  أجرته  اتصال  يف 
يف  أولوية  يعتبر  العطلة  متديد  قرار  إن 
أرواح  على  للحفاظ  الراهن  الوقت 
مع  التعامل  يخص  فيما  أما  اجلميع. 
الفصل الثالث والذي سيكون حتما عبر 
بالتأكيد  الذي  بعد،  عن  دروس  إعطاء 
بحسبه،  املباشر  التدريس  يعوض  لن 
ومنظمات  الوصية  وزارة  متاطل  مستغربا 

متديد  قرار  اتخاذ  يف  التالميذ  أولياء 
عن  معبرا  أفريل،   19 غاية  إلى  العطلة 
قلقه إزاء عودة التالميذ ملقاعد الدراسة 
يف  املدارس  يف  بالتالميذ  احمليط  واخلطر 

األطوار التعليمية الثالثة.  
وأضاف املتحدث ذاته أنه من املستحيل 
أن يكون استئناف الدراسة يف 4 أفريل 
املقبل، حسب ما يشهده الوضع احلالي 
يف اجلزائر، مبرزا خطورة عودة التالميذ 
»ال  قال  حيث  للدراسة،  واألساتذة 
وال  الدراسة  ملقاعد  عائدون  التالميذ 
نقوم  النقابات  نحن  حتى  األساتذة، 
حتسيسية  وحمالت  باجتماعات 
القطاع والوضع احلالي  ومناقشات حول 
تفاديا ألي  مرئية،  طريق جلسات  عن 

اختالط وحفاظا على سالمة اجلميع
 صفية نسناس

االحتاد  رئيس  دزيري  الصادق   قال 
يف  الوطنية،  التربية  لعمل  الوطني 
تصريح أدلى به لـ »أخبار الوطن«، إنهم 
نون خطوة الوزارة واملبادرة نحو إطالق  يثمِّ
الثالث عن بعد، إال أن  الفصل  دروس 
املتحدث تدارك أن هذا لن يعوض مطلقا 
والتالميذ  املباشر بني األستاذ  التواصل 
الوزارة  أجبر  الظرف االستثنائي  أن  غير 
هذه  أن  خاصة  استثنائية،  حلول  نحو 
اجلائحة تهدد حياة اجلميع، مشيرا إلى 

املقبل  أفريل   4 موعد  انتظار  يف  أنهم 
ملعرفة ما سيتمخض من قرارات متعلقة 

بهذا الشأن.
االنترنيت  استغالل  دزيري  واقترح 
التعليمية  واملواقع  املنصات  وتفعيل 
وكذا  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
وسائط تكنولوجيات االتصال يف خدمة 
مثلما  واألساتذة،  والتالميذ  التعليم 
أظهرت  التي  املتقدمة  الدول  تفعله 
احترافيتها يف رقمنة قطاع التربية وإبقاء 
الوصية  الوزارة  داعيا  متواصال،  التعليم 
التالميذ  يطمئن  قرار  وإصدار  للتحرك 
واألولياء وحتى الفاعلني وموظفي قطاع 
لقطاع  والفائدة  باخلير  يعود  مبا  التربية 
التربية.                    صفية نسناس

الوطنية  املنظمة  اعتبرت  جهتها  من 
احلصص  وضع  أن  التالميذ  ألولياء 
على  بعد  عن  التدعيمية  التعليمية 
ال  قرار  التربية  لوزارة  الرقمية  األرضية 

يحقق مبدأ فرص التكافؤ.
ردت املنظمة الوطنية ألولياء التالميذ، 
املتمثل  الوطنية  التربية  وزارة  قرار  على 
تدعيمية  تعليمية  حصص  وضع  يف 
وضع  الوزارة  برمجت  حيث  بعد،  عن 
الرقمية  األرضية  على  احلصص  هذه 
قرارا  املنظمة  اعتبرته  ما  هذا  ملوقعها، 
ال يحقق مبدأ تكافؤ الفرص نظرا لعدم 

توفر اإلنترنت لدى جميع األسر وعلى 
من  كان  إذ  الوطني،  التراب  مستوى 
من  تليفزيونية  حصص  يف  بثها  املنتظر 

أجل حتقيق مبدأ التكافؤ.
املمنوحة  املدة  أن  املنظمة  وأوضحت 
للتسجيل والتي بدأت بتاريخ 28 مارس 
2020 غير كافية للتسجيل وكذا عملية 
األكفاء،  واألساتذة  املفتشني  انتقاء 
التسجيل  عملية  يف  الشروع  أن  مؤكدة 
تقنيا يف ظرف  ميكن جتسيدها حتى  ال 
العملية  أن  ذلك  مبررة  أيام،  ثالثة 
ن  ومدتها  باحلصص  وتتعلق  حساسة 
حتديد  على  بالعمل  إعدادها  وكذلك 
عليها. فحسب  املصادقة  ثم  األولويات 
كان  أمر  هو  التالميذ،  أولياء  منظمة 
يجب التفكير فيه منذ غلق املؤسسات، 
التفكير يف كيفية حصول األولياء  بدل 
هذا  أبنائهم  معدالت  نتائج  على 

السداسي.
أحمد بوكليوة
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يف  نواري،  كمال  التربوي  الناشط  اعتبر 
تقدمي  الوطن«،  أخبار   « معه  أجرته  اتصال 
الدروس عن بعد سيناريو متوقع جدا خالل 
الفصل الثالث، إذا ما طال الوضع احلالي، 
ما  خاصة  املبهم«،  »باحلل  وصفه  أنه  غير 
عبر  الدروس  فتقدمي  التنفيذ  بآليات  يتعلق 
إمكانية  حول  تساؤال  يطرح  اإلنترنيت 
وأن  احلل، خاصة  هذا  تطبيق  التالميذ يف 
بعض املناطق ال تتوفر على اخلدمة ذاتها، 
األساتذة  هم  من  توضيح  يتم  لم  أنه  كما 

الدروس،  لتقدمي  اختيارهم  سيتم  الذين 
والذين يجب أن يكونوا ذوي خبرة، يف هذا 

اخلصوص.
وفيما يتعلق باالختبارات، فقد قال نواري 
إنه من املتوقع إلغاء امتحاني شهادة املتوسط 
املعدالت  على  واالعتماد  و«السانكيام« 
لألغلبية.  مرضي  حل  وهو  فقط  الفصلية 
فإن  البكالوريا،  امتحان  يخص  فيما  أما 
سبتمبر  إلى  تأجيله  هو  املنتظر  السيناريو 
زلزال  يف   2003 سنة  حدث  كما  املقبل 

بومرداس. 
حيث أكد املتحدث أن هناك احتمال كبير 
عطلة  التربية  قطاع  وموظفي  التالميذ  ملنح 
الستحالة  نظرا  الدراسية،  السنة  نهاية 
متديد  حال  يف  الدراسي  املقرر  استكمال 
احلكومة لعطلة الربيع من أجل التحكم يف 
الباقي  أن  موضحا  كورونا،  فيروس  انتشار 
من السنة الدراسية لن يكون كافيا إلكمال 
االمتحانات  إجراء  أو  الدراسي  املوسم 

الرسمية.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد قررت تقدمي 
تاريخ العطلة الربيعية إلى 12 مارس بدل 19، 
التربية  وذلك على مستوى كافة مؤسسات 
والتعليم للمراحل التعليمية الثالث، وذلك 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  لقرار  تبعا 
التربوية  املؤسسات  بإغالق  القاضي  تبون، 
ابتداء من اليوم 12 مارس 2020 وإلى غاية 
احترازي  كإجراء  الربيعية،  العطلة  انتهاء 

ووقائي من تفشي وباء كورونا »كوفيد –
غاية  إلى  متتد  العطلة  هذه  إن  حيث   ،»19
يوم األحد 05 أفريل القادم، كما من املرجح 
أن يتم متديدها إلى أجل آخر يف حال بقاء 
أعلنت احلكومة مؤخرا عن  الفيروس، كما 
مساء  السابعة  الساعة  من  التجوال  حظر 
إلى السابعة صباحا عبر عدة واليات، فيما 
الصحي  احلجر  البليدة حتت  والية  وضعت 

الشامل ملدة 10 أيام.
صفية نسناس

ما هو اختباُر )RCP( أو ) PCR(؟

سنة دراسية بفصلين وبكالوريا شهر سبتمبر المقبل

نقاباُت التَّربــية تدعــُو الـوزارَة 
إلى تمديِد الُعطلة لمواجهِة كورونا

لم تكد موجة اإلضرابات التي عصفت بالموسم الدراسي الحالي منذ شهر أكتوبر الفارط تهدأ، حتى وجد 
الجميع أنفسهم خارج المدارس بسبب انتشار فيروس » كوفيد - 19« لتتشرع، على إثر هذا، وزارة 
التربية والتعليم في تسجيل حصص الفصل الثالث الموجهة لجميع التالميذ عبر اإلنترنيت وقنوات خاصة
 بها في حال مددت العطلة الربيعية، وهو القرار الذي تباينت حوله آراء النقابات وأولياء التالميذ.

تقدمي دروس عن بعد إجراٌء »مبهم«.. نواري:
نحَو إلغاِء امتحاَني »البيام« و«الّسانكـيام« والبكالـورَيا شهـَر سبتمبـر

نظرا الستحالة التدريس اآلن

زوقــــار: قــراُر تمديـــِد الُعــطلة 
ــــرف »أولـــوّيـــٌة« فــي  هــــذا  الظَّ

قال إّنها لن تعوض التواصل املباشر

روِس عــن بعــٍد دزيـــري: إعطـاُء الــدُّ
 استثــناِئي فــي ظــرٍف طـــــــارئ  حـــــلٌّ

دعوات لبّثها عبَر حصٍص ِتلفزيونية

واجـــعوط  مطــالٌب بإعــادِة النـــّـَظر
عليمــّيِة عــن بــُعد  فــي ِتقنــّية الِحصــص التَّ
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مواطنو برج بوعريريج متخوفون من الغد المجهول 

 أزمـُة كــورونا ترهـــُن مصيــَر 
ذِوي الّدخـــِل اليَّــــــومي 

صفاء كوثر بوعريسة
 – بوباء »كوفيد  تزايد أعداد املصابني  مع 
19« ، أو املعروف بكورونا مبصطلحه العام 
لدى الصغار والكبار ، سارعت والية برج 
بوعريريج وعلى غرار باقي واليات الوطن أو 
باقي العالم لفرض إجراءات صارمة على 
حركة الدخول واخلروج والسفر ، والعمل 

أيضا. 
للتجمعات،  تفريغ   ، للمحالت  إقفال 
البيوت  للبقاء يف  عطل للمدارس، وحث 
لفترة غير محدودة املعالم مع ازدياد غموض 
الدخل  أصحاب  جعل   ، الفيروس  هذا 
اليومي يف حيرة من أمرهم ، ال مواطنني 
يف الشوارع ، ال حركة اعتيادية وال أعمال 

بإمكانهم القيام بها ، فما املصير إذن ؟
اجتهنا   ، الوضع  هذا  على  أكثر  للوقوف 
شارع   ، بوعريريج  برج  مدينة  وسط  إلى 
للسيارات  محتشمة  حركة  مع  فارغ  شبه 
أم ألن  املرة  ملتزمون هذه  املواطنون  ، هل 
الوقت هو وقت قيلولة ؟ مصادفة وجدنا يف 
ركن منعزل كهال يرش املياه حول بضاعته 
املتمثلة يف الفواكه املوسمية ، اقتربنا منه 
لسؤاله عن مدى تطبيقه لتعليمات البقاء 
أبدى  أن  إال  منه  كان  فما   ، البيت  يف 
استغرابه قائال : '' أعيل عائلة كبيرة نوعا 
البيت ، فكيف لي  فإن مكثت يف  ما ، 
أن أؤمن لهم املأكل واملشرب ؟ ال استطيع 
البقاء يف املنزل لساعات وأيام ورمبا أسابيع 
دون عمل ، فال أحد سيضمن لي قوت 
الغد ، أواصل العمل يف إطار قانوني كما 
النظافة  مبعايير  دقيقة  بطريقة  التزم  أني 
غسل  خالل  من  كورونا  فيروس  ملجابهة 
اليدين  غسل  وكذا  دورية  بصفة  الفواكه 
باملاء  للفواكه  رشي  مشهد  ترين  وكما   ،
خير دليل على ذلك ، فأّنى لي أن أترك 
بضاعتي تُبور ، وأقف متفرجا على عائلتي 

وهي جتوع ؟ ''. 

ألن  ذلك   ، محظوظا  الفواكه  بائع  يعتبر 
مع  حاليا  باملمنوع  ليس  البرتقال  بيع 
التغيير الذي تشهده الساحة العاملية ككل 
أن  إال   ، فقط  والوالئية  الوطنية  وليس   ،
آخرين باتت األيام هذه ِثقاال على عاتقهم 
وحتمل كل ساعات النهار والليل مزيدا من 
احليرة واأللم ، ما مصير أبنائي غدا إن نفذ 
الطعام ؟ يتساءل '' محمد '' أب لبنتني توأم 
ورضيع لم يكمل نصف السنة من عمره 
، ''محمد'' الذي ميتهن البناء وجد نفسه 
ضائعا أمام أزمة كورونا التي جعلته يبقى 
يف البيت مرغما غير راغٍب يف ذلك ، عّبر 
باملنازل  املكوث  فكرة  من  امتعاضه  عن 
وعدم اخلروج إال للضرورة القصوى ، قائال 
: ''كرٍب ألسرة ومن عائلة متوسطة احلال 
بالكاد تشقى جللب قوت يومها ، من غير 
املنطقي أن ُيطلب منا البقاء داخل البيوت 
وعدم مغادرها إال للضرورة ، يف حني األكل 
ينفذ كل يوم مما يتطلب مني كأب اخلروج 
مجددا جللب األكل مرة أخرى ، لكن هل 
مت التفكير فينا يف احتمالية امتالكنا للمال 
لشراء احلاجيات الضرورية تلك التي نخرج 

بسببها ، أم لم يتم حساب ذلك ؟ ''.
سكان  من  العديد  لدى  ذاته  احلال  هو 
الوالية ، املئات من املواطنني يعتمدون يف 
اليومي ،  الدخل  حياتهم وأعمالهم على 
ـ  الرزق  معه سبل  تنقطع   ، انقطع  إن  ما 
حسبهم ، ما يؤزم الوضع أكثر ويضعهم يف 
حيرة كبيرة ، فطعام اليوم ينفذ غدا ، من 
واحلال  لشرائها  األموال  جلب  سيتم  أين 
تنذر  خاوية  أصبحت  واجليوب   ، واقف 
بجوع بعض العوائل ما دام املُعيل متوقف 

كأقرانه من املواطنني. 
بوعريريج  برج  والية  من  أم   '' سميرة   ''
صنعها  خالل  من  األربعة  أبنائها  تعيل 
لبعض أصناف الكعك وبيعها ألصحاب 
محالت احللويات ، باإلضافة الى عجن '' 

الكسرة '' وخبز القمح وبيعه أيضا للمطاعم 
، وجدت نفسها أمام ظرف طارئ لم يكن 
املستحيل  من  اآلن  أصبح   ، احلسبان  يف 
ومصيرها  أبنائها  إطعام  ـ  قولها  حسب  ـ 
 ، واحملالت  املطاعم  غلق  ظل  مجهول يف 
وهو األمر ذاته بالنسبة إلى أحد املراهقني 
أيضا، والذي يعيل عائلته ويدرس يف آن 
واإلهمال  التهميش  استغرب   ، واحد 
حتتاج  التي  الفئات  وضعهم ضمن  وعدم 
فعلت  كما   ، الفترة  هذه  يف  إعانة  إلى 
تساؤال  طرح  حيث   ، الدول  من  العديد 
وجهه للمسؤولني : '' هل سيتم االعتناء 
بنا واعتبارنا من احملتاجني كما فعلت بقية 
الوالئية  األزمة  خلية  إن  إذ   ،  '' ؟  الدول 
التي يرأسها والي والية برج بوعريريج بن 
مؤخرا  أصدرت  قد  محمد كانت  مالك 
قرارا بالتكفل مبن ال مأوى لهم تزامنا مع 

أزمة كورونا. 
املناديل  الباعة املتجولون على غرار بائعي 
املالبس  بائعو   ، األسواق  احلّمالون يف   ،
وبعض املنتجات الذين يعرضون بضاعتهم 
على األرض ، والعديد ممن أجورهم يومية 
مزري  واقع  أمام  اليوم  أنفسهم  يجدون 
 ، البيوت  يف  للبقاء  يضطرهم  وغريب 
للعودة  الفرج وزوال املرض  ينتظرون حلظة 
نحو حياتهم الطبيعية ، احلياة الشاقة التي 
ُيسكتون  زهيدا  أجرا  األخير  يف  ُتكسبهم 
به بطون عوائلهم ، القليل منهم متّرد غير 
شعار  حتت  والتحذيرات  باإلجراءات  آبه 
البقية فرضخوا  أما   ، '' املوت واِحدة   ''  :
للقوانني تاركني األمر كله لأليام وما تخبئه 

من مفاجآت ، متاما كمفاجأة كورونا. 

واجلماعات  الداخلية  وزارة  نفت 
اإلشاعة  العمرانية  والتهيئة  احمللية 
عبد  والي معسكر،  وفاة  املتداولة حول 
بفيروس  إصابته  جراء  صيودة،  اخلالق 
»كورونا«.وهذا حسب بيان للوزارة أمس 
صيودة  أّن  فيه  أكدت  الذي  الثالثاء، 

يخضع للعالج حالًيا مثله مثل املواطنني 
املصابني بالوباء.

هذا ، ومت نقل عبد اخلالق صيودة والي 
معسكر إلى املستشفى العسكري بوهران 

يف حالة صحية حرجة.
عّمـــــار قـــردود

بوباء  املصابة  الوحيدة  احلالة  متاثلت 
وهذا  للشفاء،  تيميمون  بوالية  كورونا 
باملؤسسة  الصحي  احلجر  من  أيام  بعد 
االستشفائية بالوالية املذكورة. وحسب 
يؤكد  بهلول  العربي  أدرار  لوالي  بيان 
فيه سلبية نتيجة التحليل ملوظف مركز 
التراث الثقايف املبني بالطني، وهذا بعد 

إرسالها ملعهد باستور. 
ب.(  )ع.  املدعو  أن  بالذكر  جدير 
كانت قد وصلت نتائج حتاليله األسبوع 

الفارط بعد أن تقدم بنفسه إلى املؤسسة 
ظهور  عند  بتيميمون  االستشفائية 
فيها  عليها  ليحجر   ، عليه  األعراض 
تأكدت إصابته. فيما مت احلجر  أن  إلى 
على جميع املوظفني الذين كانوا يف متاس 
الذين  بتيميمون،  قورارة  فندق  معه يف 
بعد  سرِّحوا  محلية  مصادر  وحسب 

التأكد من سالمتهم.
عبد اهلل مجبري

بعنابة  الصحة  قطاع  مصالح  دعت 
حقن  مراكز  من  التقرب  إلى  املواطنني 
أجل  من  الوالية،  مبستشفيات  الدم 
التبرع بالدم جراء نفاذ كميات كبيرة من 
مخزون الدم، بسبب انخفاض كبير يف 

عدد املتبرعني بسبب فيروس كورونا.
وجاء يف بيان أصدره املركز االستشفائي 
»نظرا  أمس:  يوم  رشد«  »ابن  اجلامعي 
الذي  الدم  كمية  يف  احملسوس  للنقص 
كامل  عبر  الدم  حقن  مراكز  تشهده 
مستشفيات والية عنابة، وتعرض حياة 
العديد من املرضى للخطر خاصة مرضى 
أصحاب  من  والعديد  الوراثي  الدم  فقر 

األمراض األخرى ، ُيرجى من املواطنني 
احلقن  مراكز  إلى  التقدم  واملواطنات 
رشد  ابن  سينا،  ابن  مبستشفى  بالدم 
وغيرها من املستشفيات والتبرع بالدم، 
وبالتالي إنقاذ حياة الكثيرين ممن هم يف 

أمس احلاجة لقطرة دم. 
من جهة أخرى، قالت مصادر طبية لـ 
الدم  الوطن« إن ما يسمى بنوك  »أخبار 
تشهد تراجعا كبيرا يف مخزونها ، بسبب 
املوجودة  احلقن  مراكَز  املتبرعني  هجرة 
على مستوى املستشفيات واملراكز املتنقلة 

بالساحات العامة كساحة الثورة.
ف. سليم

)يف  سونلغاز  مبؤسسة  عامل  لقي 
األربعينات من العمر( ، بعنابة، حتفه 
إثر سقوطه من على عمود كهربائي أثناء 

قيامه بإصالح عطب.
 ، اخلبر  أوردت  التي  مصادرنا  وحسب 
فإن الضحية يدعى )ف. ح( والساكن 
تويف  عمار  بسيدي   ،)UV2( بحي 
متأثرا بإصابته اخلطيرة التي تعرض لها، 
الثرى  ووري  مهامه حيث  تأدية  خالل 
من  بوزعرورة.  مبقبرة  أمس  أول  أمسية 
جهتها، سارعت مصالح األمن التابعة 
حتقيق  فتح  اإلى  االختصاص  إلقليم 

حول مالبسات هذا احلادث األليم.
. ف سليم

يرون أن الموت واحد ، والمصير واحد ، والنهاية معروفة لدى الجميع ، ما الفرق إذن بين الموت بسبب كورونا أو الموت 
جوعا ، هكذا هو منطق بعض المواطنين بوالية برج بوعريريج ممن يعتمدون في قوت يومهم على الدخل اليومي. 

ينحدر من بلدية سيدي عمار بعنابة

مصــــرع عامــل بسونلغـاز إثـَر سقوطــه
 مـــن علـى عمـــود كهربائــــي

فيروس كورونا نَفَر املتبرعني من مراكز احلقن

المـوت يتهـّدد مرضــى فقــر الــدم  بعنابــــة

ُنقل إلى مستشفى وهران 

وزارة الداخلــية تنفـي وفــاة والـــي معســكر

تماُثــل الحالـــة الُمصابــة بكورونـــا 
 فـــي تيميمــــون  للشفــــاء



الوطني  للدرك  اإلقليمية  الفرقة  متكنت 
كمية  حجز  من  بعنابة  بالبوني  الزرقاء  بالبركة 
داخل  مخبأة  كانت  املعدنية  املياه  من  معتبرة 

مستودع موجهة للمضاربة.
العملية  جاءات  فقد  مصادرنا  وحسب 
 30 يقارب  ما  وحجز  مستودع  مداهمة  بعد 

الف قارورة مياه معدنيه من نوع »قنطرة« كانت 
من خالل  االسعار  املضاربة يف  بغرض  مخزنة 
البالد  تعيشها  التي  الراهنة  األوضاع  استغالل 
بتفشي فيروس كورونا حيث تبني بعد التحقيق 
مع صاحب البضاعة احملجوزة بأنه ال يحوز على 
سجل جتاري وعلى ال فواتير جتارية يف هذا الشأن 

أي ميارس نشاطه بصفة غير قانونية ليتم حتويل 
ملباشرة  الزرقاء  بالبركة  الفرقة  مقر  الى  املعني 
التحقيق معه قبل حترير محضر مخالفة وقضائي 

ضده وحتويله الى محكمة احلجار. 
ف سليم

الثامن  احلضري  األمن  عناصر  متكنت 
السرقة بشتى  إطار محاربة جرائم  باملسيلة ويف 
املسيلة  والية  أمن  لسياسة  ومواصلة  أنواعها 
وحماية  األشخاص  سالمة  على  احملافظة  يف 
يف  شخصني  توقيف  من  العمومية  املمتلكات 
ال28 عاما من اعمارهما بتهمة تكوين جمعية 

الليل  بظريف  املقترنة  السرقة  ومحاوله  اشرار 
والتعدد.

ذات  قيام  إثر  على  بدأت  القضية  وقائع 
أحياء  أحد  مستوى  على  بدوريات  املصالح 
وجود  إنتباههم  اإلختصاص، أين لفت  إقليم 
اخلاصة  األقفال  مبحاولة كسر  يقومان  شخصني 

مبحليني جتاريني قصد السرقة من داخلهما، ليتم 
محاصرتهما من طرف قوات الشرطة وتوقيفهما 
املتمثلة  اجلرمية  الوسائل املستعملة يف  مع حجز 
مفاتيح ميكانيكية،  بها  يدوية  حقيبة  يف 

منشار، باإلضافة إلى كماشة. 
جمال أبو أشرف

ف  سليم 
ويف هذا الصدد تتواصل ولألسبوع الثالث 
على  والتطهير  التعقيم  عمليات  التوالي  على 
الوليد  بن  بوزعرورةبوسدرة خالد  أحياء  مستوى 
نايلي  محمد  القطاع  رئيس  بني  بالتنسيق 
اطار  يف  وذلك  واملواطنني  املدني  واملجتمع 

مصادرنا  وحسب  كورونا.  فيروس  من  الوقاية 
فان عمليات التطهير التي يجري القيام بها متس 
بحي  امس  أول  غرار  على  والطرقات  االحياء 
400 مسكن الشطر 1و2 كما برمجت عمليات 
مماثلة لعمال اخللية ومع نهاية االسبوع ستكون 
بحسب املصدر عمليات تعقيم من قبل شباب 

القطاع. من  بالتنسيق مع  وجمعيات متطوعني 
جهته يعرف قطاع سيدي سالم عمليات تطهير 
مستمرة ومست امس األحياء الفوضوية مبنطقة 
الكات ميل وغيرها من األحياء وكذلك الشأن 

لقطاع شاولي بلقاسم لعالليق

والية  أمن  ملصالح  نوعية  عملية  يف 
عنابة، ويف إطار محاربة املمارسات التجارية 
العاشر  احلضري  األمن  القانونية،  غير 
عنابة،  لوالية  التجارة  مديرية  مع  بالتنسيق 
املواد  من  قنطار   120 حوالي  ضبط  يف  جنحا 

الشعير،  السميد،  منها  املختلفة  الغدائية 
ملوخية  مختلفة،  عجائن  الصلب،  القمح 
االختصاص،  بإقليم  مستودع  داخل  وهذا 
العديد من املخالفات منها عدم  مع تسجيل 
عدم  الفوترة،  عدم  النظافة،  شروط  إحترام 

حيث  من  املستهلك  إعالم  إلزامية  إحترام 
الوسم الغدائي، تخزين السلع دون رخصة، 
مع إتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة يف حق 
املخالف.                                        ف سليم

اجلهة  أن  أمس  عنابة  والية  والي  أعلن 
للمساعدات  باستقبال  الدولة  الوحيد 
الهالل  من  كل  هي  والهبات  التضامنية 

االحمر اجلزائري والكشافة اإلسالمية.
الوالية  والي  ديوان  عن  صادر  بيان  وقال 
بني  والتعاون  التضامن  قيم  تعزيز  اطار  انه يف 
مختلف افراد املجتمع. وحتقيقا ملبدا التضامن 
خاصة  كورونا  فيروس  ملواجهة  االجتماعي 
السيما  هشاشة  األكثر  االجتماعية  الفئات 
باألمراض  واملصابني  املرضى  األشخاص 

ودوي  اإلعاقة  وذوي  السن  وكبار  املزمنة 
الدخل احملدود واملعوزين من الفقراء واملساكني 
العمليات  كل  وتامني  وبهذفتاطير  وغيرهم 
ورجال  احملسنني  بها  يقوم  التي  التضامنية 
الفئات  االقتصاديني  والفاعلني  االعمال 
اجلزائري  االحمر  الهالل  فان  الذكر  السالفة 
اجلهتني  هما  اجلزائرية  اإلسالمية  والكشافة 
هذه  استقبال  لهما  املخولتني  الوحيدتني 
مدير  اشراف  وهذا حتت  التضامنية  العمليات 
النشاط االجتماعي والتضامنيواحملسنني لوالية 

الهبات  باستالم  العملية  تتم  أن  على  عنابة 
جتهيزات  غذائيه،  )مواد  العينية  والتبرعات 
وشبه  مواد صيدالنية،  تنظيف،  مواد  طبية، 
صيدالنية( على مستوى املخزن الكائن بجوار 
والتبرعات  امليناء  قبل  ما  املدنية  احلماية  مقر 
حتويلها  طريق  عن  تتم  النقذية  والهبات 
الشعبي  القرض  بوكالة  اجلاري  للحساب 
اجلزائري التابع للجنة الوالئية للهالل االحمر 

اجلزائري                                 .ف سليم

بن  الصديق  مدير مستشفى محمد  أعلن 
يحي، قيرواني عثمان، أول أمس، الترخيص 
املتطوعني  املواطنني  من  لعدد  رسمية  بصفة 
الصحة  قطاع  ومستخدمي  عمال  بنقل  للقيام 
من مقر سكناتهم إلى مقر عملهم ثم إعادتهم 
وذلك  مساء  الرابعة  الساعة  من  ابتداء  إليها 

خالل جميع أيام األسبوع ودون استثناء.
املواطنني  بعض  عرض  بعد  ذلك  يأتي 
األطباء  تصرف  حتت  اخلاصة  سياراتهم  وضع 
للتغلب  القطاع  منتسبي  وجميع  واملمرضني 

تقدمي  منهم يف  رغبة  وذلك  النقل،  عائق  على 
الكثير  متكن  عدم  إلى  بالنظر  لهؤالء  املساعدة 
منهم وخاصة القاطنني مبناطق معزولة أو بعيدة 
مراكز  وحتى  اإلستشفائية  املؤسسات  عن 
وقاعات العالج من إيجاد وسيلة نقل لاللتحاق 
النقل  بأماكن عملهم منذ وقف جميع وسائل 
يدخل  الذي  اإلجراء  وهو  واخلاص،  العمومي 
يف إطار جملة اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها 

احلكومة لتجنب تفشي وباء كورونا. 
ب. زهرة

بوالية  الفالحية  املصالح  مديرية  بادرت 
منها  يستفيد  تضامنية  قافلة  تنظيم  إلى  قاملة 
258 عائلة من بلدية النشماية مت اقتراحها من 
والتضامن،  االجتماعي  النشاط  مديرية  طرف 
للعائالت  اإلعانات  لتوزيع  ظل  كمنطقة 
املعوزة. وحسب مدير الفالحة لوالية قاملة فإن 
اإلستثنائيةالتي  الظروف  ظل  يأتي يف  االجراء 
تعيشهابالدنامع انتشار فيروس كورونااملستجد، 

الفالحة  وزارة  من  الصادرة  للتعليمة  تطبيقا 
 26 واملؤرخةبتاريخ   210 التنميةالريفيةرقم 
مارس 2020 واملتعلقةبالعمليةالوطنية للتضامن 
الوطني  التضامن  وزارة  مع  وهذابالتنسيق 
مناطق  يف  املواطنني  لدعم  وقضايااملرأة  واألسرة 
الظل والذين يعانون العزلةمع إنتشار وباءكورونا 

املستجد.
خديجة بن دالي

حجز أفراد الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني 
بتكستار الواقعة شرق والية برج بوعريريج كمية 
للمضاربة،  املوجهة  الصلب  القمح  من  كبيرة 

واملقدرة بـ 80 قنطار. 
العملية جاءت إثر معلومات وردت ألفراد 
كميات  بتمرير  شخص  قيام  مفادها  الفرقة 
منت  على  الصلب  القمح  مادة  من  معتبرة 
شاحنة من نوع هيونداي، ليتم توقيفه بالطريق 
الوطني رقم 103 والذي كان قادما مع احلمولة 

من بلدية رأس الوادي الى بلدية الشير، ليتبني 
معبأة  كانت  محلية  السلعة  أن  التفتيش  بعد 
قنطار   80 بـ  وزنها  قدر  بالستيكية  بأكياس 
السوق  يف  بيعها  الى  يسعى  صاحبها  كان  ن 
السوداء يف ظل الوضع الراهن الذي مت به البالد 
تزال  والتهاب األسعار، وال  فيروس كورونا  مع 

التحقيقات جارية يف هذا الصدد 
صفاء كوثر بوعريسة

متكنت  منفصلة،  عمليات  ثالث  يف 
مصالح أمن دائرة عموشة الواقعة شمالي والية 
سطيف، من توقيف ثالث جتار قام واحد منهم 
والتي  الصالحية  منتهية  غذائية  مواد  بعرض 
مجهولة  حلوم  بحوزته  وآخر  مشروبات  شملت 
حاول  آخر  تاجر  توقيف  مت  حني  يف  املصدر، 

احتكار مادة البطاطا.
عناصر  قيام  إلى  القضايا  حيثيات  وتعود 
رقابية  بدوريات  قيامها  إلى  املذكور  األمن 
واحملالت  املخازن  إلى  فجائية  ومداهمات 
التجارية، حيث وبدخول مصالح األمن حمللني 
منتهية  غذائية  مواد  على  العثور  مت  جتاريني 

الصالحية منها 100 وحدة من الياغورت التي 
قناطير   04 حجز  من  متكنت  كما  اتالفها،  مت 
سيارة  منت  على  املصدر  املجهولة  اللحوم  من 
أقروا  املختصني  على  عرضها  وبعد  نفعية، 
العامة،  املنفعة  إلى  حتويلها  ليتم  بصالحيتها 
ويف إطار محاربة ظاهرة االحتكار أوقف مصالح 
بها  متر  التي  األزمة  استغل  الذي  تاجر  األمن 
البطاطا،  قنطار من   200 أين مت حجز  البالد، 
وقد مت إجناز ملف جزائي ضد املخالفني وإرساله 

للجهات القضائية.
آسيا.ع

05 السنة 01 - العدد 152 -االربعاء  07 شعبان  1441  هـ  - 01 افريل 2020م
أخبار الداخل

بالّتنسيق مع المجتمع المدني لمواجهة وباء كرونا

عملياُت التَّعقيم والتَّطهيِر ُمتواصلة 
في بلديات الُبوني

جيجل

مواطنـون يتطـوعون لنقـل عّمـال قطـاع الّصـحة

برج بوعريريج

ضبـط 80 قنطـارا مـن القمـح الصلـب بتكــستار

سطيف

 ضبط مواد منتهية الصالحية ولحوم مجهولة المصدر 

املسيلة
القبـــض علــى عصابـــة تحتـــرُف الّسطــو علــى المنـــازل

عنابة
حجــــز 30 ألـــــف قـــــــارورة ميـــــاه  معدنيــــــة

عنابة
ضبـــــط 120 قنطـــــارا مـــن المـواد الِغدائـية بمستـــــودع

عنابة
تكلــيف الهـالل األحمـر والكشـافة اإلسـالمية بجمــع المساعــــدات

تواصل خلية األزمة 
للوقاية، التي يرأسها 
رئيس المجلس الشعبي 
البلدي »بن سعدون 
عبد المجيد«، عملها 
الوقائي من مخاطر 

فيروس كورونا؛ من خالل 
تكثيف عمليات التحسيس 
والتوعية وسط الُمواطنين 
من أجل حثهم على التزام 
بيوتهم، إال للضرورة 
الُقصوى، وذلك تماشيا 
مع التدابير االحترازية 
المتخذة للوقاية من 

انتشار الفيروس.

قاملة

قافلـة تضامنـية لمساعـدة 260 عائلة بالنشماية
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دعوة عمال القطاع الّصحي المتقاعدين للتطوع الحتواء الوباء

تنصيُب لجاٍن أمنّيٍة ِطبـّية بَمـداخل 
الّبيـــض لُمواجــهِة الَجائــحة 

نور الدين  رحماني
املشتبه  احد  فرار  بعد  اتخاده  مت  االجراء   
احدى  من  كورونا  بفيروس  بإصابتهم 
اين تقدم لشراء  البيض  الصيدليات مبدينة 
الصيدلي  اشتباه  وبعد  بالزكام  دواء خاص 
به اتصل بالرقم االخضر اخلاص باألمن اال 
ان هذا االخير الذ بالفرار ليتم اعالن حالة 

عنه  بحثا  املاضيني  اليومني  طيلة  طواريء 
وتطويق مداخل ومخارج الوالية. 

املراقبة  جلان  تزويد  قررت  االزمة  خلية 
لقياس  احلمراء  حتت  احلرارة  قياس  باجهزة 
وحتويلها  فيه  مشتبه  حالة  اي  حرارة  درجة 
الصحي  واحلجر  الكشف  وحدة  الى 

مبستشفى محمد بوضياف بالبيض. 

ويف سياق متصل قررت خلية االزمة توجيه 
املتقاعدين  الصحي  القطاع  لعمال  نداء 
من  بها  وممرضيني لاللتحاق  اطباء  من 
اي  مواجهة  يف  للتطوع  اجل التسجيل 
الوباء  ملواجهة  ماحة  ضرورة  اي  او  طاريء 
للخواص  تابعة  فنادق   5 كما مت تخصيص 
للتكفل باالشخاص حتت احلجر الصحي. 

دائرة  ألمن  القضائية  الشرطة  فرقة  متكنت 
تيشي التابعة ألمن والية بجاية،خالل هذا 
تتراوح  أشخاص   09 توقيف  من  األسبوع 
أعمارهم بني 16 و47 سنة، يحترفون سرقة 

الشقق واملنازل مبدينة تيشي.
 العملية جاءت بعد تسجيل عدة شكاوي 
يف  بالكسر  للسرقة  منازل  تعرض  حول 
أين  مجهولني  طرف  من  الليل  فترات 

أستولوا على عدة أغراض ثمينة، بناء على 
الضبطية  مصالح  باشرت  الشكاوي  تلك 
القضائية عمليات بحث وحتري واسعة قصد 
حتديد هوية الفاعلني وإيقافهم، وقد أسفرت 
العملية على إيقاف 06 مشتبه فيهم، وقد 
بينت التحريات بأن املشتبه فيهم يستغلون 
األعمدة  بتخريب  ويقومون  الليل  فترات 
ويتسللوا  املنازل  بشرفات  اخلاصة  احلديدية 

املسروقة  األغراض  إخراج  يتم  ثم  داخلها 
إحدى  بقبو  وإخفائها  وحتويلها  هناك  من 
نقل  يتم  الحقا  ثم  باملنطقة،  العمارات 
لثالثة  أوقاس  مبدينة  وبيعها  املسروقات 

أشخاص وتقسيم املبالغ بينهم.
بـــلقاسم.ج

وضعها  إلى  تدريجيا  اخلضر  أسعار  عادت 
بجاية،بعدما  والية  بأسواق  الطبيعي 
شهدت ارتفاعا طفيفا تزامنا وانتشار فيروس 

كورونا.
ذات  واخلضر  الغذائية  املواد  أسعار  عرفت 
البطاطا  مادة  خاصة  الواسع  االستهالك 
بنقاط  أمس  يوم  أسعارها  نسبيا يف  تراجعا 
بعض  يف  ظلت  بجاية،وإن  بوالية  البيع 
الذي  املرجعي  سعرها  عن  بعيدة  احملالت 
 45 إلى   40 بني  ما  التجارة  وزارة  أعلنته 

دينارا، مع ذلك تعمد بعض التجار تصريف 
 80 بعدما وصلت  دينارا   60 بسعر  املنتوج 
دينارا، الكوسة 70 دينارا بعدما كانت 180 
دينار، اجلزر 60 دينارا بدال من 100 دينار 
دينار.  100 حدود  يف  توقفت  والطماطم 
املفاجئ  التقلب  من  املواطن  اشتكى  وقد 
عند  فقط  يقف  لم  الذي  السوق  أسعار  يف 
أسعار اخلضر والفواكه بل مس أيضا حتى 
املواد الغذائية األساسية منها مادة السميد 
بني عشية وضحاها  اختفت  التي  والفرينة 

غريبة  ظاهرة  يف  التجارية  احملالت  كل  من 
التابع  املراقبة  نظام  هشاشة  مدى  أظهرت 
الكبير  التحرك  وهامش  التجارة  ملديرية 
حتويل  ومحتريف  االحتكار  جلماعات 
جيوب  حساب  على  فيه  والتحكم  السوق 
املواطنني واالقتصاد الوطني الذين يستغلون 
هذه  مثل  يف  جائحة الكورونا خاصة 

الظروف العصيبة 
بـــلقاسم.ج

للمفتشية  التابعني  الرقابة  متكنأعوان 
رفقة  بومرداس  غرب  ببودواو  االقليمية 
كميات  حجز  من  الوطني  الدرك  عناصر 
من  بأزيد  قدرت  الغذائية  املواد  من  معتبرة 

36 قنطار.

عبر  لبومرداس  التجارة  مديرية  أوضحت 
صفحتها الرسمية مبوقع التواصل االجتماعي 
على  متت  احلجز  عملية  أن  »فايسبوك« 
مستوى ورشة غير قانونية لصناعة حلويات 
»املادلني« ببودواو، ومتثلت احملجوزات يف 64 

كيس  و19  كلغ   50 وزن  الفرينة  من  كيس 
 297 جانب  إلى  كلغ   25 وزن  السكر  من 

قارورة زيت سعة 5 لتر.
سميرة مزاري

من  معسكر  مبدينة  األمن  مصالح  متكنت 
حجز كمية معتبرة من املواد الغذائية قدرت 
إجماال بأكثر من 15 ألف وحدة منها 1033 
وحدة منتهية الصالحية وأكثر من 14 ألف 

وحدة أخرى كانت موجهة للمضاربة. 
أحد  قيام  حول  معلومات  استغالل  إثر   
بأحد  مستودع كائن  باستغالل  األشخاص 
مواد  لتخزين  مبعسكر   12 املنطقة  أحياء 
املضاربة  يف  استغاللها  لغرض  استهالكية 
وتنفيذ  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  ليتم   ،

عملية تفتيش مكنت من حجز مواد غذائية 
مادة  غرار  على  الصالحية  منتهية  مختلفة 
غازية  ومشروبات  الزيتون  زيت   ، السميد 
وحدة   1033 بــ  اإلجمالية  كميتها  قدرت 
املواد  من  أخرى  كمية  حجز  مت  فيما   ،
موجهة  كانت  األنواع  مختلفة  الغذائية 
كميتها  قدرت  واملضاربة  االحتكار  لغرض 
غرار  على  وحدة   14667 اإلجمالية 
مشروبات مختلفة األنواع ومصبرات غذائية 
ملفتشية  الرقابة  أعوان  مع  التنسيق  ليتم   ،

التجارة مبدينة معسكر مع اتخاذ اإلجراءات 
القانونية بإتالف كمية املواد الغذائية منتهية 
املواد  كمية  حجز  مت  فيما   ، الصالحية 
إلى  فيه  املشتبه  وحتويل  األخرى  الغذائية 
مقر األمن احلضري الرابع ، أين فتح حتقيق 
يف القضية ضد املخالف ، الذي أجنز ضده 
إجراء قضائي وقدم أمام العدالة التي أمرت 

بوضعه رهن احلبس. 
بلعالم بهيجة.

إطار  بلعباس يف  خصصت والية سيدي 
تفشي  ملكافحة  االحترازية  اإلجراءات 
سريرا   2854 املستجد  كورونا  فيروس 
للحاالت  الضرورة  عند  الصحي  للعزل 
املصابة أو املشتبه فيها موزعة بني مختلف 
الهيئات للقطاعني العام واخلاص حيث مت 
الطاقم  غرار  الضروريات على  كافة  توفير 

الطبي والشبه طبيواألجهزة الطبية.
مديرية  الشأن فقد خصصت  هذا  .و يف 
موزعة  سريرا   98 والسكان  الصحة 
»عبد  اجلامعي  االستشفائي  املركز  عبر 
االستشفائية  واملؤسسة  حساني«  القادر 
مؤسسات  وأربع  العقلية  لألمراض 
سيدي  من  بكل  استشفائية  عمومية 

بلعباس وتالغوسفيزف وبن
باديس إلى جانب 7 مؤسسات عمومية 
للصحة اجلوارية.كما مت توفير 460 سريرا 
من طرف مديرية السياحة موزعة ما بني 
بعاصمة  الفندقية  املؤسسات  مختلف 
سرير   100 توفير  جانب  إلى  الوالية 
الفالحية  املصالح  مديرية  طرف  من 
للفالحة  اجلهوي  املعهد  مستوى  على 
النشاط  مديرية  طرف  من  سرير  و480 

االجتماعي وذلك على مستوى مختلف 
التابعة  البيداغوجية  الطبية  املراكز 
العطوش  املسنني  األشخاص  ودار  لها 
برأس  سمعيا  املعاقني  األطفال  ومدرسة 
 1200 توفير  السياق  ذات  يف  املاء.ومت 
سرير من طرف مديرية التربية موزعة عبر 
مختلف الثانويات إلى جانب 300 سرير 
التكوين  مت تخصيصها من طرف مديرية 
مراكز  مختلف  عبر  املهنيني  والتعليم 
مخصصة  سرير  و216  املهني  التكوين 
من طرف مديرية الشباب والرياضة على 
واملدرسة  الشباب  ودور  بيوت  مستوى 
الرياضية. النخب  للتجمع  اجلهوية 

االحترازية  اإلجراءات  إطار  يف  ودائما 
املستجد  كورونا  فيروس  انتشار  ملكافحة 
سيدي  لوالية  الصحة  مديرية  جندت 
إلى  ممرض  و1337  طبيب   551 بلعباس 
جانب توفير 46 سيارة إسعاف يف حني 
مصالح  مديرية  جهتها  من  خصصت 
سيارة  و31  أطباء   7 املدنية  احلماية 

إسعاف. 
رفيق.ف

مجلس  لدى  اجلنح  محكمة  قضت 
سنوات  بثالث  بلعباس  سيدي  قضاء 
مستودع  صاحب  حق  يف  نافذا  سجن 
يقطع ببلدية تلموني عقب العثور بداخله 
على 159 قنطار من مادة الفرينة بغرض 
إلى  تعود  القضية  أسعارها.  يف  املضاربة 
داهمت  عندما  املاضي  االثنني  يوم 
املستودعات  احد  الوطني  الدرك  عناصر 
األنعام  أغذية.  لتخزين  املخصصة 
بنحو  البعيدة  تلموني  ببلدية  املتواجدة 
بناًءا  بلعباس  سيدي  مدينة  عن   15
مصادرها  من  تلقتها  معلومات  على 
مادة  من  كمية  على  عثر  التفتيش  وبعد 
الفرينة. مكدسة ومخزنة بعض املضاربة 
بأسعارها. وقد. أوضح صاحب املستودع 
بان. الكمية لم يكن ينوي تسويقها بل 
خلطها مع مادة الشعير من اجل إطعام. 

تقتنع  لم  احملكمة  هيئة  أن  إال  ماشيته 
بروايته وصادرت يف حقه حكما بثالث 

سنوات حبس نافذ.
 رفيق.ف

تطبيق  اإلعالن عن  منذ  اجلهود  تتضافر 
فيروس  انتشار  من  الوقائية  اإلجراءات 
بلعباس،حيث  سيدي  بوالية  كورونا 
انطلقت العديد من العمليات التضامنية. 
للعاملني  الغذائية  املؤونة  توفير  يف سبيل 
عمليات  عن  ناهيك  اليومية،  باألجرة 

تعقيم الشوارع واألزقة. 
على  اجلمعيات  من  العديد  جلأت  وقد 
ذوي  ملساندة.  البركة  جمعية  غرار 
أكثر  توزيع  إلى  اخلاصة  االحتياجات 
املواد  مبختلف  محملة  قفة   40 من 
العاملني  األسر  أرباب  على  الغذائية 
من  عدد  على  إضافة  اليومية  باألجرة 
كما   ، اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
بلجوء  التضامنية  الهبات.  تتواصل. 
بعض الصفحات الفايسبوكية إلى جمع 
غذائية  مواد  اقتناء  اجل  من  التبرعات 
من اجل توزيعها على العائالت. املعوزة 

توفير  على  ملساعدتها  الدخل  املنعدمة 
الظرف  هذا  ظل  يف  أسرها  احتياجات 
مقابل  البالد.  به  متر  الذي  الصعب 
العائالت  من  العديد  أصوات  تعالي 
سيما  املناشدة.  الدخل  منعدمة  املعوزة 
األرامل واملطلقات. العامالت يف البيوت 
ملساعدتها من اجل توفير قوت عائالتها 
االجتماعي.  النشاط  مديرية  شرعت. 
التي  العائالت  إحصاء  يف  والتضامن 
إلى  بحاجة  هي  التي  يومي  دخلها 
إذ  واالقتصادي  االجتماعي  التكفل. 
كشف رئيس مصلحة التضامن باملديرية 
املعنية بان هذه األخيرة تستند يف عملها 
أعدتها  التي  االجتماعية  اخلريطة  على 
اجل  من  االجتماعية  التنمية  وكالة 

توسيع نشاطها التضامني. 
رفيق.ف

بجاية
طـــو علــــــى المنـــازل  القـــبُض علــى عصــــابة تحتـــرف السَّ

بجاية 
فــــرق المراقـــبة تردُع التُّجــــار الذيــن يستغلــون الجائــــــحة

قررت خلية األزمة الخاصة 
بوباء كورونا، المشكلة على 

مستوى والية البيض التي يرأسها 
والي الوالية، تشكيل لجان 

طبية أمنية مختلطة على مستوى 
المداحل الخمسة لوالية البيض، 
لمراقبة القادمين إليها خاصة من 
الواليات التي ظهرت بها حاالت 

إصابة بفيروس كورونا. 

ببومرداس
ضبـط 36 قنـطارا من المـواد الغذائـية بورشـة لصنـاعة »المادليـن«

معسكر
حجـــز ألــف وحــدة مــن المــواد الغذائيـــة منتهــية الصالحـــية

سيدي بلعباس

تخصيص أكثر من 2850 سريرا للعزل الصحي 

سيدي بلعباس

03 سنـوات سجـنا لمحتــكر خــّزن 159 
قنطــارا   مــن  »الفــــرينة« 

تواصل العملية التضامنية

هّبٌة تضامنية للتكفـِل بالعائالت منعـدمة الـدخل
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أخبار السر ايا

تلقت أسرة المسرح الوطني الجزائري نبأ وفاة السينوغرافي 
نور الدين زيدوني أستاذ سابق بالمعهد العالي للفنون الدرامية 
ببرج الكيفان، إثر إصابته بفيروس كورونا الذي أدخل الجزائر 
في الحجر الثقافي، في سابقة لم تشهدها البلد قبال. وإثَر هذا 
المصاب، تقدم محمد يحياوي المدير العام للمسرح الوطني 
»محي الدين باشطارزي« بأخلص عبارات المواساة لعائلة 
الفقيد ولألسرة الفنية في فقيدهم نور الدين. فرحم هللا فقيد 

المسرح، ورفع عنا هذا البالء.

ظهرت في الجزائر 
حركة ديناميكية تضامنية 
حقيقية لجمع تجهيزات 
طبية وصناعة مواد 

التطهير وتوزيع مواد 
غذائية، وفي غضون 
ذلك تجّند الجزائريون 

من خالل التبرع بالقليل 
الذي يجمعونه للمصالح 
الصحية األكثر احتياجا 

للدعم في زمن الحرب ضد 
كورونا.

شهدت أسعار السكر سقوطا حرا وغير مسبوق في 
البورصة العالمية،حيث سجل سعر السكر االثنين، 0.11 
أورو للكيلوغرام الواحد، أي حوالي 20 دينارا جزائريا 
لليكيلوغرام الواحد، أي بتراجع نسبته )-2.03( بالمائة.

إال أن أسعار السكر مازالت ثابتة في الجزائر، على غرار 
بعض المواد االستهالكية التي ال تتغير رغم تراجعها في 

السوق الدولية.

في التفاتة محمودة طّيبة، اصطاد صيادون من بجاية كمية 
كبيرة من السمك، قصد توزيعها على المواطنين، خاصة 

الفقراء والمحتاجين والمرضى، مساهمة منهم في مواجهة 
هذا الظرف الصعب، الذي تعيشه البالد والعالم ككل عقب 
تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يحصد أرواح اآلالف 

من البشر.
يذكر أن المواطنين وجهوا تحية لطاقم باخرة الصيد »الحاج 
سعيد« ولجميع الصيادين، كما حّيوا منظمي هذهالمبادرة، 

وعلى رأسهم »مامو سعيداني« والقبطان فارس عزي.

تداول رواد التواصل االجتماعي المغاربة، 
على نطاق واسع، صورة الطائرة الملكية 
وهي تقلع من مطار الرباط الدولي، وعلى 
متنها الملك محمد السادس بمفرده. غادرت 

الطائرة الملكية إلى ُوجهة مجهولة فيما 
العالم بأسره تحت الحجر الصحي، بسبب 

فيروس »كورونا«.
و أبدى الكثير من المغاربة ذهولهم من 

إقدام الملك محمد السادس على السفر، في 
وقت ُيفترض به أن ُيلقي عليهم خطاًبا بعد 
يومين لعرض الوضع الصحي العام بالبالد، 

لكنه سافر دون مبرر ُيذكر لهم.

ٌة  ِصحيـــــــّة! ِديناميكيــــّ

حاٌد بسبب ُكورونا؟! َأحلوٌل واتِّ

مملــكٌة ِبـــال َتــــــاج!

ِشــــــراُع 
الَخيــــر!

َنكســـُة 
الَمسـرح

بُطعــِم العلَقـــم!

اعترف المخرج 
المسىرحي محمد 

شرشال بأن كورونا 
أجبرته على المكث 
بالبيت، وتساءل في 
منشور أتاحه عبر 

»فايسبوك«، يقول: 
»ماذا لو أصبح 

الممثل هو النص، 
هو الديكور، هو 
األكسيسوار وهو 
الموسيقى؟! أيوجد 

سحر أجمل من 
هذا؟!«. وهنا يؤكد 
شرشال مرة أخرى 

أن الممثل هو 
ركيزة الركح الذي 
ال يمكن االستغناء 

عنه.
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فرض حظر التنقل عّمق المشكلة 

أزمـــُة حليـــٍب تضــرُب واليــة 
ورقلــة بَسبــــِب  الَوبـــــــاء

زاهية سعاد
ب  العابصمة  من  احلليب  بوردة  جلب 
فيما ارجع صاحب املصنع الوحيد النتاج هذا 
البودرة املمنوحة من  املادة احليوية الى نقص 

قبل وزارة الفالحة.
حي  يف  السكان  اضطرت  الوضعية   
من  جاورهما  وما  والشرفة  400مسكن 
الالجئني  منطقة  غرار  على  سكنية  جتمعات 
حي متام احمد وسيدي عبد القادر وتازقرارت 
الى الوقوف يف الصباح الباكر من كل يوم يف 
طابور االنتظار للظفر بكيس حليب واحد إن 
الوطن  أخبار  كاميرا  رصدت  لهم حيث  توفر 
األحياء  مبنطقة  كامل  السبوع  الطوابير  هذه 
ولذلك  الذكر  سابقة  اجلديدة  السكنية 

للحصول على حليب األكياس. 
الى  الوطن«  »أخبار  تنقلت  ومن جهتها 
ملعرفة  بورقلة  الوحيد  اجلنوب  ألبان  مصنع 
حسب  تواصلت  التي  الندرة  هذه  سبب 
غذاء  يف  األساسية  املادة  هذه  مستهلكي 

الصائفة  من  جويلية  شهر  منذ  اجلزائريني 
قريش« مالك  »حمزة  أوضح  حيث  املاضية 
بعاصمة  احلليب  ألكياس  الوحيد  املصنع 
الواحات ورقلة أن 42 طن من بودرة احلليب 
التي تخصصها الدولة ممثلة يف وزارة الفالحة 
حي  حاجيات  لسد  تكفي  ال  ورقلة  لوالية 
واحد من أحياءها املصنع يوزع يوميا أكثر من 
وبلديات  دوائر  مختلف  على  كيس  14الف 
نسمة  مليون  نصف  سكانها  يقارب  والية 
خروج  مبجرد  تنهي  الكمية  هته  ان  مضيفا 
الشعبي  ثور  بني  حي  من  التوزيع  شاحنات 
أو منطقة املخادمة املذكورين سابقا واملعروفني 
بارتفاع الكثافة السكانية مقارنة بباقي احياء 
الدولة  أن  أضاف  كما  ورقلة  املدينة  عاصمة 
لورقلة  املمنوحة  احلصة  تقليص  الى  عمدت 
من 62طن شهريا عند نهاية شهر جوان من 
السنة املنقضية الى 42 طن فقط وذلك على 
اعتبار شغور الوالية نسبيا من السكان شهري 
العطلة  بسبب  سنة  كل  من  وأوت  جويلية 

السنوية التي يقضيها غالبية السكان باملناطق 
هته  ندرة  يفسر  ما  وهو  والساحلية  الداخلية 
املادة خالل الستة أشهر األخيرة مقارنة بباقي 

ايام السنة ا.
إضافة الى فرض حظر التنقل من وإلى 
كورونا  فيروس  تفشي  بسبب  البالد  عاصمة 
املستجد كوفيد 19 وهو ما زاد الطني بلة حيث 
لم يعد بإمكان املصنع جلب املادة األولية يف 
وقتها املعتاد بسبب تأخر احلصول على رخص 
مضيفا  ومن  العاصمة  الى  ورقلة  من  التنقل 
انه كان يفترض ان ترفع الوزارة املعنية احلصة 
الى 62طن شهريا من املادة األولية لورقلة مع 
أن  غير  املنصرم  االجتماعي  الدخول  بداية 
ما ساهم  وهو  لم يحصل السبامبحهولة  ذلك 
يف استمرار ازمة حليب األكياس بوالية ورقلة 
الى غاية اليوم وأردف قائال أن مصنعه يعمل 
يوميا فقط  الى ثالث ساعات  لفترة ساعتني 
قدرة  أن  حني  يف  يوميا  كيس  14الف  بضخ 

آالته تزيد عن 14ساعة عمل يوميا.

النعامة  بوالية  املشرية  مدينة  سكان  بني  تظهر  بدأت  واالرتباك  اخلوف  من  حالة 
بسبب عدم التزام املواطنني ببيوتهم واستصغارهم للنصائح وحمالت التوعية التي تقوم بها 

السلطات واجلمعيات الفاعلة منذ ظهور وباء الكورونا.
االلتزام  أجل  من  السكان  لعامة  املوجهة  الفاعلة  اجلمعيات  وإحلاح  نداءات  ورغم 
أن مادة »السميد » سرعان ما أخرجت  نوعها غير  التجمعات مهما كان  مبنازلهم وجتنب 
طوابير يف حتد  يقفون يف  السكان  بحث جعلت  رحلة  املنزلي يف  احلجر  من  منهم  الكثير 

صارخ للوباء.
يف حني لم يصبر عدد من املواطنني بعدة أماكن معروفة ببلدية املشرية يعرفها اخلاص 
والعام على مزاولة اللعبة الشعبية املفضلة لديهم املتمثلة يف لعبة » السيق » و« الضامة أو 
الكارطة »والتي لم متنعهم ال األحوال اجلوية السيئة وال خطورة وباء الكورونا القاتل الذي 
يف  جتمعهم  التي  الساحات  هذه  الى  وتوجه  منازلهم  من  اخلروج  من  صمت  يف  يزحف 
حلقات ومجموعات تضم املشجعني والفضوليني معا غير مبالني بالتدابير الوقائية وحمالت 
التحسيس وتوعية املواطنني املتواجدين باألماكن العمومية ودعوتهم بالتحلي باإلجراءات 
املتخذة ضد وباء الكورونا، سيما ما تعلق بتجنب التجمعات مبختلف أشكالها والبقاء يف 

املنازل.                                                                                ابراهيم سالمي

من  باليزي  اجلمارك  مصالح  متكنت 
املعالج  الكيف  مادة  من  كغ   513 حجز 
عملية  يف  احلدودية  الدبداب  مبنطقة 
مشتركة واملتكونة من عناصر من اجليش 
العملياتي  للقطاع  التابعة  الشعبي  الوطني 
العسكرية  الناحية  بالدبداب  الفرعي 

الرابعة وفرق الدرك الوطني. 
التي  العملية  هذه  سمحت  وكما 

املخدرات  من  الكمية  حجز  عن  أفرزت 
كانت  والتي  الدبداب  مقاطعة  بضواحي 
موجهة  كانت  رزوم  شكل  على  معباءة 
الرملية  الكثبان  يف  ومخبأة  لتهريب 
حسب املصدر أين قامت الفرقة املشتركة 
باكتشاف عن مكانها وحجزها مع مباشرة 

التحقيقات يف القضية.
براهيم مالك

والتعليم  التكوين  مديرية  باشرت 
وخياطة  انتاج  عملية  يف  باليزي  املهنيني 
احمد  والتمهني  التكوين  مبركز  كمامات 
املبادرة  ايطار  يف  وهذا  الوالية  مقر  زبانة 
الوصية  الوزارة  باشرتها  التي  التضامنية 
وبالدعم من السلطات احمللية على مستوى 
اساتذة  عليها  يشرف  والعملية  الوالية 

التكوين ومتطوعني. 
مدير  السياق  ذات  يف  أكد  وكما 
يف  جاءت  العملية  أن  حمداني  القطاع 
اجلزائر  به  متر  الذي  االستثنائي  الظرف 
مع جائحة الكورونا من اجل التصدي لها 
وقائية  كمامات  انتاج  يف  املديرية  باشرت 
من العدوى اين سيتم توزيعا باملجان على 
ونظرا  والصحة  القطاعات كاحلماية  بعض 
التدابير  مع  ومتاشيا  اليها  املاسة  للحاجة 

انتشار  مكافحة  يف  واالحترازية  الوقائية 
فايروس كوفيد 19 املستجد لتبقى العملية 
توفير  غاية  الى  املصدر  حسب  مستمرة 
يف  توسيع  إمكانية  مع  الالزمة  الكميات 
اإلنتاج واخلياطة عبر باقي البلديات وهذا 
بالنظر الى االحتياج املتزايد عليها ونقصها 
الصيدليات  مستوى  على  املسجل  الكبير 

بالوالية.                    براهيم مالك

كثفت مصالح أمن والية بشار نشاطاتها 
وتوعية  لتحسيس  امليدان  يف  التحسيسية 
العامة  بالتعليمات  التقيد  بضرورة  املواطنني 
املختصة،  السلطات  عن  الصادرة  واخلاصة 
لوضع  الوقائية  والتدابير  اإلجراءات  تعزيز  مع 
حد لسلسلة انتشار هذا الوباء، حيث بادرت 
تنشيط  إلى  إقلي  دائرة  بأمن  الشرطة  قوات 
املواطنني  لفائدة  التحسيسية  احلمالت  هذه 
دعوتهم  مع  العمومي  األماكن  مختلف  يف 
وااللتزام  العمومية  التجمعات  تفادي  لضرورة 

مطويات  توزيع  مت  كما  الوقاية،  بإجراءات 
خاصة  وتوجيهات  إرشادات  تتضمن  عليهم 
للوقاية من انتشار العدوى، توجيهات لتفادي 
عبر  املنتشرة  الكيميائية  اخللطات  بعض 
على  تؤثر  والتي  االجتماعي  التواصل  مواقع 
لها، تفادي نشر  صحة املستهلك واملستعمل 
ومشاركة املعلومات املغلوطة واملجهولة املصدر 
وذلك جتسيدا لالستراتيجية الوطنية للمديرية 
للوقاية والتحسيس من  الوطني  العامة لألمن 
للمخطط  وتفعيال  كورونا،  فيروس  انتشار 

االتصالي اجلواري املنتهج يف هذا الظرف،
إلى ذلك ويف سياق ذي صلة كانت قد 
مع  بالتنسيق  إقلي  دائرة  أمن  مصالح  بادرت 
تنظيم  إلى  املدنية،  للحماية  الثانوية  الوحدة 
العمومية،  لالماكن  وتعقيم  تطهير  عمليات 
مكبرات  عبر  للمواطنني  نداءات  توجيه  مع 
وعدم  ببيوتهم  االلتزامات  لضرورة  الصوت 

اخلروج من بيوتهم إال للضرورة القصوى.
زاهية سعاد

مغرار  مبنطقة  النخيل  مزارعي  ثمن 
الذين طرحوا انشغاالتهم على والي والية 
الزيارة  هامش  على  مدباب  ايدير  النعامة 
التي قادته إلى دائرة مغرار جنوبا استجابته 
مبناطق  النخيل  واحات  باستفادة  ملطالبهم 
عمار وذراع الصاع وقلعة بوعمامة وسيدي 
دراسة شاملة  الفوقاني من  ومغرار  إبراهيم 
املنتجة  الواحات  جلميع  االعتبار  لرد 
املعنية  املناطق  تبلغ مساحة  لتمور، حيث 
آالف  تضم  والتي  هكتار   224 بالدراسة 

مع  صنفا،   25 من  بأكثر  املنتج  النخيل 
جراء  بها  حلقت  التي  بالنقائص  التكفل 
مجاري  أتلفت  التي  األخيرة  الفيضانات 

السقي التقليدي.
كما وجه تعليمات إلى مدير الفالحة 
لفتح املجال أمام خريجي اجلامعات ومراكز 
التكوين املهني إلطالق مشاريع استثمارية 

والعمل على توسيع غراسة النخيل.
ابراهيم سالمي

النعامة

لعبة »السيق« و»الضامة« تكسران حاجز الحجر 

اليزي

حجز 513 كغ من الكيف المعالج بالدبداب

اليزي

قطـاع التكويـن يشـرع في إنتــاج الكمامـــات

الفاعلة  اجلمعيات  بعض  شكلت 
تنسيقية  مختار  باجي  برج  بوالية  والناشطة 
على  خاصة  هيئة  والتطوعي  اخليري  العمل 
شكل خلية أزمة تتعاون وتنسق مع السلطات 

احمللية ملواجهة وباء كورونا. 
احد  يقول  اخلليه  هذه  ودور  هدف  وعن 
هذه  يف  املشاركة  اجلمعيات  هذه  مسؤولي 
تتكون  هذه  األزمة  خلية  أن  التنسيقية. 
غرارجمعية  على  جمعيات  عدة  من  هذه 
ناس  جلمعية  الوالئي  والفرع  اليتيم  كافل 
اخليروجمعية صناع االمل التي بدورها يشهد 
والتطوعي  اخليري  بالعمل  املنطقة  لها سكان 
اخلير  رجل  هو  رئيسها  ان  علمنا  اذا  خاصة 

تسميتها  مختار  باجي  برج  اهل  يحب  كما 
بدوره  الذي  محمد  سيدي  حلبوس  السيد 
اخلاص والعام يشهد له مببادراته اخليرية على 
مختار  باجي  لبرج  االدارية  املقاطعة  مستوى 
املجد  للسنابل  والشباب  التنمية  وجمعية 
وجمعية  باديس  ابن  جمعية  وكذا  اخليرية 
فروع جلمعيات أخرى  املريض وعدة  أصدقاء 
السلطات  مع  التعاون  املشتركة  أهدافهم  من 
املستجد  كورونا  للفيروس  للتصدي  احمللية 
هذه  أن  الوطن  أخبار  للجريدة  يقول  وأضاف 
وكل  هياكلها  كافة  ستسخر  اجلمعيات 
يف  للمساهمة  واملادية  البشرية  اإلمكانيات 
حتسيسية  بحمالت  القيام  وكذا  األزمة  جتاوز 

عن  فضال  القاتل  الفيروس  مبخاطر  للتعريف 
العامة  األماكن  يف  تعقيم  بحمالت  القيام 
والشوراع الرئيسة وكافة املرافق العمومية كما 
أيضا  أهدفها  من  أن  املتحدث  ذات  أضاف 
جمع التبرعات واملساعدات اخليرية وتوزيعها 
على احملتاجني وذوي الدخل الضعيف. فيما 
هذه  املذكورة  الوالية  يف  املواطنون  استحسن 
التعاون  من  مبزيدا  مطالبني  اخللية  هذه  عمل 
االجتماعيني  الشركاء  طرف  من  والتفاعل 
للوصول بالوعي واملساعدات إلى مناطق الظل 
والرحل  البدو  كسكان  املدينة  عن  البعيدة 

واألحياء الفقيرة.
عبد اهلل مجبري

ببرج باجي مختار
ميالد تنسيقية »الخــير والعــمل التطوعـــي« لمواجـــهة كـــورونا

شهدت والية ورقلة، خالل 
الفترة األخيرة، ندرة فادحة 
في أكياس الحليب المدعم، 
بسبب تفشي وباء كورونا، 
حيث تعّذرعلى صاحب مصنع 
إنتاج الحليب الوحيد في 

المنطقة التنقل إلى العاصمة 
القتناء مسحوق الحليب، بسبب 
حظر التنقل باإلضافة إلى 
أن الكمية الممنوحة من قبل 
وزارة الفالحة ال تكفي لسد 
حاجيات السكان من هذه المادة 

االساسية. 

بشار
نشاطاـت تحسيـــسية مكثـــفة للوقايـــة من فيــــروس كـــورونا

النعامة 

والـــي النعامـــة  يستجيـــب  النشغــــاالت
 مزارعـــي  النخــــيل  بمغـــرار
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 روبورتاج: بن لزرق أمني 
ونحن يف زمن كورونا ال يوجد غيرهم يخاطر بصحته من أجلك ومن أجل تنظيف 
محيطك وتطهير األماكن العمومية التي قد تكون مصدرا للوباء املستجد، يعملون دون 
كلل ويثابرون ون ملل، وكأنهم جند داخل ثكنة سالحهم الوحيد هو حب النظافة من 

اإلميان. .

 جنوٌد مجنَّدة
يف عز حالة الطوارئ الصحية غير املسبوقة، تكاد الشوارع تخلوا من املارة ليال ونهارا 
إال ما ندر، ويف الوقت الذي متنع فيه أنت من التنقل بني األحياء وقت احلظر، طبعا، 
ال غنى عنهم وال بديل لهم، إنهم عمال النظافة، جتدهم يعملون يف ظروف أقل ما يقل 

عنها بالصعبة وبإمكانات محدودة وعرضة لألمراض واألوبئة. 
ال أحد ينتبه إليهم وملعاناتهم، بالرغم من أن ال حي يخلو منهم وال عني تخطئهم، 
لكننا بالكاد نراهم، جتدهم منهمكون يف حمل قاذورات الغير وتنظيف قمامات اجلميع 
دون استثناء، وحتى من يال يقدرهم فهم يروننا سواسية كلنا بالنسبة اليهم أصحاب 
إليهم وينتظرون منا إبتسامة  قمامة وبنا هم يسترزقون لذا ال يأبهون لتصرفاتنا ونظرتنا 

فقط وكلمة » ربي يعاونك » كأقصى تقدير. 
يفنون زهرة عمرهم يف شوارع املدن وأزقتها التي باتت عناوينهم، بدون أدنى وسائل 
عمل، جتده يرتدي بدلة رثة لونها أخضر يف غالب األحيان موسوم على ظهرها كلمة » 
عامل نظافة » ويف يده قفاز ممزق ويف رجليه حذاء بسيط إقتناه من ماله اخلاص، يكابد 

الظروف اجلوية الصعبة فال مظلة حتميه من لهيب الشمس وزمهرير الشتاء.

 ُمعاناة مستِمّرة
النظافة » من خالل بعض اجلوالت يف اجلزائر  الغوص يف عالم » رجال  حاولنا 
بعض  معه  لنقضي  النظافة  عمال  بأحد  لإللتقاء  غليزان  مبدينة  بالتحديد  العميقة 
السويعات ملعرفة ما يقوم بالتحديد خالل عمله املضني والشاق، فتواعدت مع صديق 
يف أحد الزوايا وسط املدينة عله يدلني على أحد رجاالت النظافة، فددلني على رجل 
إنحنى ظهره من قساوة الدنيا فلما أشار إليه بأصبعه ظننته ميزح لكن سرعان ما أكد 
لي بأنه عامل تظافة وفاجأني حني أخبرني بأنه سنه ال يتجاوز الـ45 سنة لكن مالمح 

وجهه تكبره بعقود من الزمن !!
تواصلت مع ذلك العامل وعرفته بنفسي على أنني صحفي جئت خصيصا من 
أجله ألجل حتقيق ميداني لظروف عملهم يف زمن كورونا، فطلبت منه أن يخبرني عن 
أهم مراحل عمله يف هذا الوقت بالذات فإبتسم قائال لي » يا ولدي خطيك مني روح 
شوف غيري » فأصربت عليه بالكالم حتى أقنعته بالفكرة وسألني قائال : » شاراك 
حاب وليدي بالتحديد«، فأجبته أنني ال أريد سوى أن أنقل معاناتهم يف هذه الظروف 

التي متر بها البالد وحتديهم الكبير للفيروس القاتل. 

تواعدت أنا وعمي » علي » املنظف أن نلتقي يف املساء وقت عمله بأحد أحياء 
املدينة التي تعد عددا كبيرا من الساكنة ألنقل طريقة عمله رفقة زمالئه رجال النظافة، 
وقتها سبقته بدقائق وإنتظرت مرور الشاحنة التي تقلهم إلى املكان الذي اتفقنا ان نلتقي 
التي حترصها جنوم مرصعة يف سماء قامتة السواد،.وخلو  بجانبه، فتحت جنح الظالم 
احلي من املارة والكل مختبئ داخل بيته يف دفئ السرير، فإذا بعمي » علي » يشير لي 
يبده من فوق الشاحنة التي كانت تقله. . يقفز من على الشاحنة بسرعة وكأنه شاب 
يف العشرينيات من عمره.. يحمل صندوق القمامة بيده اليمنى وكيس آخرا يف يديه 
الشمال ويرميها بقوة لداخل الشاحنة، ليتكرر املشهد لعشرات املرات وانا أتابعه بشغف 
أنتظره حتى يتوقف عن العمل ألخذ قسط من الراحة لكنه واصل عمله إلى غاية أن 

أنهى من حمل كل القمامة بذلك احلي. .
ان  ملا يدور يف مخيلتي كيف يستطيع  لعلني أجد جوابا  توجهت لعمي » علي« 
يعمل يف هذه الظروف وبهذه العزمية وما الذي يجعله نشط يف مداعبة صناديق القمامة 
وال يخشى ان تصيبه مبكروه وهل يفكر فيما أفكر فيه من خوف تنقل العدوى إليه ال 

قدر له من أي وباء خصوصا كورونا ؟؟
رد علي عمي » علي » بطريقة عفوية » الستار اهلل يا ولدي » وأضاف قائال » هل 
تعتقد أنني ال أخاف بل بالعكس من درجة أنني أتخوف من كل هذا فقد سبلت نفسي 
خلدمة الناس وتنظيف محيطهم وأتوكل على اهلل يف عملي وأبدأ بأسم اهلل الذي ال يضر 
مع إسمهشيئ ». . وراح يقول لي نحن نواجه اخلطر على الدوام، يف زمن كورونا أو 
غيرها من األمراض اخلطيرة وبصدر رحب، ملا نعمل يقول نخاطر واإلصابة باألمراض 
ليس ببعيد عنا ولسنا يف منأى عنه بسبب تفشي اجلراثيم والفطريات حول حاويات 
القمامة وداخلها، وها نحن اليوم نواجه عدوا جديدا قد يصيبنا على غفلة منا«، يقول 
النظافة، بحذر يف إشارة إلى جائحة فيروس كورونا التي جتتاح  ّ علي »، عامل  عمي 

مؤخرا البالد والعباد.

 إمكاناٌت َمحدودة
يجوب هؤالء العمال الشوارع واألحياء يف أطراف النهار وحني يهجع الناس يف آناء 
الليل، ويف يدهم مكنسة مييطون بها األذى الذي يلقيه األنام على الطريق وبجانبيه. 
فترى كهال هرم يكنس أطراف الشارع، وشابا يف مقتبل العمر يرفع حاوية قمامة، غير 

آبهني بالروائح النتنة التي تنبعث منها.
يقول أحد عمال النظاقة وهو يرتدي كمامته حتى ال تصلهم تلك الروائح املتبعثة 
من تلك القمامة التي يرفعها، علينا أن ننسى أنفسنا وننكر ذاتنا من أجل سالمة البالد 
السالمة واحلرص على  مببادئ  »االلتزام  إلى  املواطنني  الوقت  داعيا يف نفس  والعباد، 
أكياس مقفلة جيدا على احلاويات حتى ال تتسبب يف أخطار  القمامة يف  تلك  وضع 

لهم. 
يشرع عامل النظافة أو الزبال كما يحلو للبعض تسميته أو مول الزبل يف عمله يف 
الساعات األولى من الليل، دون إكتراث جلنح الظالم أو البرد القارس الذي يشل جسده 

والشوارع  األزقة  تنظيف  على  وكله حرض  أنفه،  تسد  التي  الكريهة  الروائح  أو حتى 
البيئة  نظافة  على  حرصا  املنزلية،  النفايات  وجمع  واألسواق،  العامة  والفضاءات 
وسالمة املواطنني، خصوصا يف ظل اإلجراءات االحترازية التي يفرضها الوضع الراهن.

 مخاطرٌة دفًعا لإلمالق 
األبواب  جميع  أمامه  سدت  أن  بعد  املهنة  بهذه  التحق  شاب  وهو  عدة   يقول 
عسانا  ما  لكن  فعال.  ومقرفة  للغاية  صعبة  »مهنتنا   : آخر  شغل  على  للحصوص 
ويواصل  قليال  يسكت  أوالدنا...  الصبر إلعالة  منا  تتطلب  العيش  لقمة  نفعل،  ان 
كالمه :نحن نخاطر بحياتنا من اجل تنظيف الشوارع واألحياء زتصادفنا اخطار جمة، 
األدوات  أو  بالزجاج  اإلصابة  فخطر  تنتهي،  تكاد  تصاذفنا ال  التي  اليومية  فاحلوادث 
لكن  هذا  على  تعودنا  احلمد هلل  تهدد سالمة صحتنا.لكن  بالقمامة  املتراكمة  احلادة 

يضيف » الصح الصح الشعب مارهاهش معاونا ». 
بأي  اإلصابة  من  اخلوف  هاجس  على  نحن  نعيش   : الوطن  ألخبار  عدة  يقول 
فيروس خصوصا ما يسمى اليوم بكورونا لكن يقول بحسرة » أأليست هذه كورونا بذاتها 
التي نعمل فيها ؟؟«، وهنا يقصد مشقة العمل التي يواجهها رفقة زمالئه يف املهنة من 
خطر تفشي اجلراثيم والفيروسات، مادام أنهم يتعاملون بشكل مباشر مع املخلفات التي 
قد تكون معدية أو ناجتة عن شخص مصاب«، مستطردا بالقول »على كل مواطن يرمي 
القمامة ان يتذكرنا، قبل رمي مخلفاته، بأن هناك إنسان له أسرة وأطفال ينتظروا عودته 
من العمل ساملا غامنا معافى، هو من يجمع تلك القمامة ويخاطر بنفسه من أجل ضمان 

نظافة محيط اآلخرين ». 

 معركُة َحياة 
النظافة  عمال  جبهة  اجلبهة،  هذه  من  تبدأ  العمومية  الصحة  حماية  معركة 
إلى  جنبا  تسير  والتي  العامة،  والفضاءات  احمليط  نظافة  ضمان  على  يسهرون  الذين 
جنب مع الطواقم الطبية. فعمال النظافة يخاطرون بأنفسهم، ويواجهون وجها لوجه، 
بالقمامة  احمليطة  واجلراثيم  الفيروسات  مع  املباشر  إتصالهم  خالل  من  »كوفيد19-« 

وأماكن تواجدها. .
كثيرون ال يدركون صعوبة هذه املهنة وخطورتها، خصوصا يف ظل الظروف الراهنة، 
وذلك  النفايات،  املنقولة من  األمراض  بعمالها جراء عدوى  تتربص  التي  واألمراض 
على الرغم من كل التدابير الوقائية التي اتخذتها اجلهات الوصية لفائدتهم ومن أجل 
حمايتهم، باألساس، من فيروس كورونا املستجد. لكن يفتقدون احيانا لوسائل عمل 

تقيهم شر كورونا من قفازات وكمامات للوقاية.
عمل نبيل وواجب وطني سامي ومهمة إجتماعية نبيلة يقوم بها هؤالء العمال، 
رغم كل ما يقوله البعض عنهم وعن مهنتهم البسيطة، التي ال تستلزم مستوى تعليمي 
كبير وال شهادة تكوين من معهد او جامعة، بيد أن مهامهم النبيلة، حتتاج روحا إنسانية 

طاهرة ونكرانا للذات يف سبيل تطهير املظهر اخلارجي للمجتمعات وتنظيفها. 

»أخبار الوطن« ترافقهم وتكشف واقعهم المّر بغليزان

ى الجاِئحـة القاِتلـة   ُمهندّســو النَّظافــِة.. جنوٌد تتحــدَّ
هم جنود مجندة آناء الليل وأطراف النهار، حتدوا الوباء القاتل والفيروس الذي أرعب اجلميع، ال يكلون والميلون، مهندسو النظافة العيون الساهرة 

على التنظيف والتطهير والتعقيم رغم قلة اإلمكانات، يف زمن اختفى فيه اجلميع خوفا من انتقال العدوى. 
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يف! ـا.. وانتِظروا صفقاِت الصَّ  ال ُنعانــي ماديًّ
جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة:

االنتقاالت  فترة  بشأن  ناديه  جماهير  برشلونة  رئيس  بارتوميو  ماريا  »جوسيب  طمأن 
الصيفية املقبلة، وضمِّ الفريق الصفقات التي يراها مناسبة.

وتسبب فيروس كورونا املستجد يف مشاكل اقتصادية كبيرة ملعظم األندية حول العالم، 
األمر الذي أثار قلق جماهير برشلونة بشأن تدعيم الفريق يف الصيف.

باريس سان جيرمان،  دا سيلفا، جنم  نيمار  الثنائي  بالتعاقد مع  برشلونة  وارتبط اسم 
والوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميالن.

وقال بارتوميو يف مقابلة مع صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية: »ال أستطيع أن أحتدث 
عن أسماء بعينها، لكن برشلونة سيكون يف السوق، وعلى استعداد جللب الصفقات التي 
يراها مناسبة« وأضاف: »بالطبع، ستكون لدينا القدرة، وأكرر، نحن النادي الذي لديه أكبر 
عائد يف العالم«. وأكد: »برشلونة هو أكبر ناد يف العالم، صحيح أن اإليرادات انخفضت، 

لكن هذا ينطبق على كل األندية أيًضا«.
 30 النهاية، يف  أنه يف  مادًيا، أخبرهم  يعاني  برشلونة  إن  يقولون  الذين  »أولئك  وأمت: 
جوان، سنستمر يف أن نكون النادي الذي حقق أكبر عائد، ولكن أقل من األعوام املاضية، 

ألن اجلميع تراجع«.
القسم الرياضي

َمانشستر يونايتد وليستر َيسعياِن 
للّتعاقـد مـــع كوتينيــــو

كشف تقرير صحفي إسباني، امس الثالثاء، عن ناديني جديدين من البرمييرليغ يسعيان للتعاقد مع البرازيلي 
فيليب كوتينيو، العب برشلونة املعار لبايرن ميونخ.

وتنتهي إعارة كوتينيو إلى بايرن بنهاية املوسم احلالي، ومن غير املرجح تفعيل بند أحقية الشراء، لذلك سيعود 
الالعب إلى برشلونة، الذي يرغب يف التخلص منه.

وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، فإن مانشستر يونايتد وليستر سيتي أحدث املهتمني بضم كوتينيو من 
فإن  ليفربول،  معقل  آنفيلد،  يف  كوتينيو  ماضي  من  الرغم  على  أنه  إلى  التقرير  املقبل. وأشار  الصيف  يف  برشلونة 

مانشستر يونايتد ال ميانع التعاقد مع فيليب.
كذلك يسعى ليستر سيتي لضم كوتينيو إلى صفوفه، رغم علمه بصعوبة إقناع الالعب باالنضمام إليه. ويعتمد 
البرازيلي خالل توليه قيادة  ليستر يف ضم كوتينيو على مدربه برندان رودجرز، والذي أشرف على تدريب الالعب 

ليفربول.
جدير بالذكر أن اسم كوتينيو ارتبط كذلك باالنتقال إلى تشيلسي وتوتنهام.

كشفت تقارير صحفية فرنسية، امس الثالثاء، عن ظهور 
منافس جديد آلرسنال يرغب يف التعاقد مع داني سيبايوس، 

العب ريال مدريد.
ويلعب سيبايوس هذا املوسم بقميص آرسنال، معاًرا من ريال 
مدريد، لكن اإلصابة واإليقاف اإلجباري للموسم لم مُيّكن النادي 
للندني من االستفادة بالالعب اإلسباني بالشكل األمثل، وبالتالي 

يسعى للتفاوض مع الريال لتجديد إعارته ملوسم آخر.
وبحسب موقع »لو 10 سبور« الفرنسي، فإن ريال بيتيس يريد 
هو اآلخر استعارة داني سيبايوس، والذي تدرج يف صفوف ناشئيه 

حتى صعد للفريق األول، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد.
وأشار التقرير إلى أن سيبايوس سيرحب باالنضمام إلى 

بيتيس، حيث يعرف األجواء جيًدا هناك، كما يتوقع أن فرصة 
املشاركة مع الفريق األندلسي ستكون أسهل، مما يزيد من حظوظه 
يف املشاركة مع منتخب إسبانيا يف يورو 2020 التي تأجلت للعام 

املقبل.
ويرتبط سيبايوس بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2023، 
ولكن سيكون من الصعب للغاية عودته لسانتياغو برنابيو الصيف 

املقبل.

فرديناند: كين صفقٌة ِمثالية 
لمانشستر يونايتد 

أكد ريو فرديناند، مدافع مانشستر يونايتد السابق، أن انضمام 
سيكون  احلمر،  الشياطني  صفوف  إلى  توتنهام،  جنم  كني،  هاري 

مثالًيا بالنسبة للفريق.
وفتح كني الباب أمام رحيله عن توتنهام، عندما رد على سؤال 
أحد متابعيه على »إنستغرام« حول مستقبله، قائاًل: »أنا ال ألعب 

للمتعة فقط، أنا العب طموح«.
ونقلت صحيفة »ديلي ستار« البريطانية تصريحات لريو فرديناند 
الالعب  عن  يتحدث  »إنستغرام«  على  حسابه  عبر  ظهوره  خالل 
سيكون  »كني  فرديناند:  يونايتد. وقال  ملانشستر  بالنسبة  وأهميته 

مناسًبا متاًما ملانشستر يونايتد إذا انضم للفريق«.
وأضاف: »هاري كان ينتظر أن يحقق طموحاته مع توتنهام ويفوز 

بالبطوالت، لكن ذلك لم يحدث، أعلم أنه محبط«.
وحطم  أهداًفا  سجل  إذا  للغاية  منزعًجا  سيكون  »كني  وأكد: 
مسيرته«. وتابع:  خالل  بطوالت  أي  حتقيق  بدون  قياسية  أرقاًما 
الفوز  يريد  نفد، حيث  قد  أن صبره  يعني  كني  تصريح  أن  »أعتقد 

بالبطوالت، وهذا مبثابة رسالة لألندية الكبرى«.
له، ألن هذا  مناسًبا  يونايتد سيكون  مان  أن  »أعرف  وواصل: 
يوفنتوس يف  واثق من دخول  أنا  للفريق،  مثالي  الالعبني  النوع من 
خزينة  الصفقة  ستكلف  »لكن  مدريد«. وأمت:  ريال  ورمبا  الصفقة 

النادي كثيًرا، رمبا 130 مليون جنيه إسترليني، وفًقا للسوق اليوم«.

ُمدافــع فياريـــال 
توريس ضِمَن اهتمامات 

»البلوغرانـــا« 
أفاد تقرير صحفي إسباني، امس الثالثاء، 
برغبة برشلونة يف التعاقد مع ظهير أيسر ميكنه 

اللعب كقلب دفاع أيًضا، إذا لزم األمر.
وارتبط اسم النمساوي ديفيد أالبا، جنم 

بايرن ميونخ، باالنتقال إلى برشلونة، حيث ميلك 
املواصفات التي يحتاجها البارسا، لكن قدومه 
إلى كامب نو سيكلف خزينة البالوغرانا الكثير 

من األموال.
وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، فإن 

برشلونة يفكر يف بيع العبيه صامويل أومتيتي 
وجونيور فيربو، من أجل إحضار بديل ميكنه 
اللعب يف مركزيهما كقلب دفاع وظهير أيسر.

وتراجع مستوى أومتيتي بشكل ملحوظ، 
بعد اإلصابات التي ضربته عقب مونديال 

روسيا، يف حني لم يقدم فيربو املستوى املنتظر منه 
منذ انضمامه من بيتيس مطلع هذا املوسم.
وأشار التقرير إلى أحد املدافعني الذين 
جذبوا أنظار برشلونة بسبب مستواه، وقدرته 
على اللعب يف أكثر من مركز هو باو توريس، 

مدافع فياريال، والذي خاض أول مباراة دولية له 
بقميص منتخب إسبانيا يف نوفمبر املاضي أمام 

مالطا، وسجل هدًفا.
وسيقدم برشلونة على تلك اخلطوة إذا متكن 

من بيع أومتيتي، الذي من املتوقع أن يحقق 
دخال كبيرا للنادي، يف حني يراهن البارسا على 

مواطنه كليمينت لينجليت لالستمرار بجوار 
جيرارد بيكيه.

إنتر ميالن ُيغري نجَم 
 نابولــي ميرتينـــز
ـــه مجانــا  لضمِّ

قال تقرير صحفي إيطالي امس الثالثاء، 
إن إنتر ميالن يسعى جاهدا خلطف جنم نابولي، 
وضمه يف صفقة مجانية عقب املوسم اجلاري.

وينتهي عقد درايس ميرتينز مع نابولي عقب 
املوسم اجلاري، ويحاول إنتر ميالن إغراء املهاجم 
املميز باحلصول على راتب أكبر من املعروض عليه 

ملنعه من جتديد عقده.
 وبحسب موقع »كالتشيو ميركاتو« 

اإليطالي، فإن إنتر يريد منع خطوة جتديد ميرتينز 
مع نابولي، حيث يرغب يف ضمه إلى صفوفه يف 

صفقة مجانية.
من جهته، يفضل ميرتينز يف هذه املرحلة 

االستمرار مع نابولي، إال أن اجللسة األولى التي 
جمعته مع أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي، 

لم تشهد التوصل التفاق.
ورغم ذلك، فمن احملتمل أن تشهد اجللسة 

اجلديد التوصل التفاق يقضي بتوقيع ميرتينز على 
عقد جديد ميتد ملوسمني، مع حصوله على 4 

ماليني أورو يف املوسم الواحد.
يف الوقت ذاته، يخطط إنتر لتقدمي 

عرض إلى النجم البلجيكي بنفس املدة، 
ولكن براتب يصل إلى 5 ماليني أورو يف 

املوسم الواحد.

أياكـس ُيلغـي عقــَد المغربــي نــوري
احلق  عبد  العبه  عقد  الثالثاء،  امس  أمستردام،  أياكس  ألغى 
تعرضه  عقب  املخ،  ودائمة يف  أضرار جسيمة  من  عانى  الذي  نوري، 
ألزمة قلبية، خالل مباراة ودية قبل بداية املوسم، منتصف عام 2017.
راتب  دفع  واصل  أياكس  أن  امس  محلية  إعالم  وسائل  وذكرت 
الالعب لكنه ألغى عقده، الذي كان من املقرر أن يتجدد تلقائيا يف األول 

من جويلية، رسميا اآلن.
مع  يتفاوض  النادي  أن  اليومية،  تليغراف  دي  صحيفة  وأضافت 
أسرة نوري، بشأن حل مستقبلي لالعب الذي انتقل إلى غرفة مجهزة 

بشكل خاص يف منزله، عقب سنوات قضاها يف املستشفى.
ونشأ نزاع طويل بني أياكس وعائلة نوري التي تطالب بتسوية مالية، 
بعد اعتراف النادي يف وقت سابق بأنه لم يكن هناك رعاية طبية مالئمة 
فيردر  أمام  ودية  مباراة  الوسط خالل  سقوط العب  عقب  امللعب،  يف 
برمين األملاني يف جويلية 2017 يف النمسا. ورغم إفاقته يف امللعب ونقله 

بطائرة إلى املستشفى، لكنه عانى من أضرار دائمة وخطيرة يف املخ.
»ندرك   2018 يف  أياكس  عام  مدير  سار  دير  فان  إدوين  وقال 

مسؤولياتنا عن عواقب ذلك«.
وشارك نوري، املولود يف أمستردام ألبوين من املغرب، يف 15 مباراة 
الناشئني،  2017-2016 عندما كان بني  أياكس يف موسمه األول  مع 

لكنه يبلغ حاليا 22 عاما.

 ريال بيتيس ينافُس آرسنال
 على صفقِة سيبايوس
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يف  القدم  كرة  خطوات  وتيرة  تسارعت 
اجلزائر لإلسهام يف جهود مكافحة وباء كورونا 

املستجد يف البالد.
وكشف صالح باي عبود، مدير اإلعالم 
املكتب  أن  القدم،  لكرة  اجلزائري  باالحتاد 
جهود  لدعم  خطة  وضع  للفاف  التنفيذي 
السلطات احلكومية يف محاربة فيروس كورونا.
اجلزائري  االحتاد  دعم  ان  عبود  وأوضح 
يف  يصب  مالي  مببلغ  التبرع  شكل  سيأخذ 
كورونا،  فيروس  ملكافحة  الوطني  الصندوق 
هيئات  لصالح  ومستلزمات  مبعدات  التبرع  أو 

وزارة الصحة.
رئيس  زطشي،  الدين  خير  وأبدى 
لوضع  استعداده  سابق،  وقت  يف  االحتاد، 
سيدي  اجلزائرية  املنتخبات  حتضير  مركز 
من  الصحية  السلطات  تصرف  حتت  موسى 

أجل استغالله يف احلجر الصحي.
بلوزداد  شباب  نادي  أعلن  جهته،  من 
ان مجموعة  احملترفة،  األولى  الرابطة  متصدر 
التبرع  قررت  أسهمه  لغالبية  املالكة  »مدار« 
بتجهيزات  »عناية«  الفرعية  شركتها  عبر 
املركزية  الصيدلية  لصالح  طبية  ومستلزمات 
الصحة. كما  وزارة  تتبع  التي  للمستشفيات 
لفت ان هذه املبادرة تشكل مساهمة أولى قد 

تتبعها أخرى يف حال تطور الوباء.

وكان نادي شباب بلوزداد اعلن عن تبرع 
جميع منتسبيه من العبني ومدربني وإداريني 
الشهري  الراتب  بربع  الطبي،  اجلهاز  وأعضاء 
فيروس  ملكافحة  الوطني  الصندوق  لفائدة 

كورونا.
جمعية  نادي  العبو  قرر  جهتهم،  من 
لفائدة  شهري  براتب  التبرع  مليلة  عني  أمل 
املتضررين من ضحايا كورونا، استجابة على 
ما يبدو لنداء أطلقه عبد الكرمي مدوار، رئيس 

رابطة احملترفة لكرة القدم.
شبيبة  رئيس  زرواطي  محمد  أكد  بينما 
باملشاركة يف حملة  ناديه  التزام  الساورة على 
الوطني مع ضحايا كورونا، دون أن  التضامن 
يكشف عن فحوة هذه املساعدات، عدا وضع 
الفريق حتت تصرف مديرية الصحية  أكادميية 
بوالية بشار، الستخدامها يف احلجر الصحي 

اذا اقتضت الضرورة.
وتتحضر أندية أخرى ومنها فريق مولودية 
تضامنية،  مبادرات  عن  لإلعالن  اجلزائر 
عن  جابو،  املؤمن  عبد  العبه  أعلن  بعدما 

تكفله بـ100 عائلة فقيرة.
املنسق  حاجي  عادل  أطلق  جهته،  من 
اإلعالمي السابق لالحتاد اجلزائري مبادرة لبيع 
مالبس ومستلزمات خاصة بالعبي املنتخب 
احلاليني والسابقني يف املزاد العلني، على ان 

البليدة  بوالية  الفقيرة  لألسرة  عائداتها  تعود 
املوبوءة.

واعلن حاجي، أن العديد من الالعبني 
ورفيق  بوقرة  مجيد  بينهم  للفكرة  حتمسوا 
مبوحلي،  رايس  وهاب  واحلارس  صايفي 
ارتداه  الذي  اخلاص  بقفازه  التبرع  قرر  الذي 
يف بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي توجت 
بها اجلزائر، واملدافع سعيد بلكالم، الذي قرر 
مباريات  يف  به  شارك  الذي  باحلذاء  التبرع 

كأس العالم 2014 بالبرازيل.
الرسمية  الكرة  أن  عن  بلكالم  وكشف 
الالعبني  توقيع  حتمل   2019 أفريقيا  لكأس 
تعتبر  والتي  اجلزائري،  للمنتخب  الـ23 
شيء  أول  ستكون  الشخصية،  مقتنياته  من 
البرج  أهلي  ألندية  وسبق  للبيع.  يعرض 
وضعت  أن  املدية،  وأوملبي  القبائل  وشبيبة 
احمللية  الصحية  الهيئات  تصرف  مقارها حتت 

الستخدامها كمراكز للحجر الصحي.
الكروية  األوساط  يف  احلديث  ويدور 
اجلزائرية عن قيام عدد من الالعبني مببادرات 
خيرية بعيدا عن أعني اإلعالم ودون احلاجة 
لالعالن، تزامنا مع نفي قائد »اخلضر« رياض 
تبرعه  محرز جنم مانشستر سيتي االجنليزي، 

باربعة ماليني و500 ألف أورو.
القسم الرياضي

في إطار حملة التضامن الوطني 

ياضيــة تتجّنُد  األســرُة الرِّ
لمكافحـة جائحـة ُكورونــا 

 تأجيل األلعاب المتوسطية بوهران 
2021 إلى 2022.. خالدي:

رف الدولـيُّ الراهن   الظَّ
 ال يسمُح لنــا بإقامِتها 
فــــي موعدَهـــا! 

لت النسخة الـ 19 من األلعاب املتوسطية، التي كانت مقررة من 25 جوان إلى 5 جويلية  أجِّ
الثالثاء وزير  2022، حسبما أعلن عنه أمس  2021 بوهران، بسنة كاملة، حيث ستنظم يف 

الشباب والرياضة، سيد علي خالدي.
وحسب خالدي، فإن هذا القرار اتخذ من قبل الوزارة واللجنة الدولية لأللعاب املتوسطية 
بعد التشاور والتقييم الشامل للظرف الدولي الراهن الذي يشهد انتشارا غير مسبوق لوباء كورونا 
العاملي، الذي فرض تأجيل العديد من التظاهرات واملنافسات الرياضية الدولية، وعلى رأسها 

األلعاب األوملبية طوكيو2020 التي مت ارجاؤها الى 2021.
عمار  اجلزائري  املتوسطية،  لأللعاب  الدولية  اللجنة  برئيس  مرفوقا  كان  الذي  الوزير  وقال 
عدادي »اتخذت احلكومة اجلزائرية، مبعية اللجنة الدولية أللعاب البحر األبيض املتوسط، قرارا 
مشتركا بتأجيل األلعاب املتوسطية بوهران ملدة سنة، حيث ستجرى يف 2022 بطلب من اللجنة 

الدولية لأللعاب املتوسطية«.
محمد هشام

خالل مؤتمر عبر تقنية الفيديو
»يويفا« سيناقش الّيوم 
مصير مسابقاته األوروبية

قال االحتاد األوروبي لكرة القدم »اليويفا« يف بيان إنه سيناقش مصير دوري األبطال 
هذا املوسم ومسابقاته األخرى التي مت تعليقها بسبب تفشي وباء كورونا خالل مؤمتر عبر 

الفيديو هذا األربعاء.
وقرر اليويفا تعليق كافة مسابقاته بسبب األزمة الصحية العاملية بينما جرى تأجيل 

بطولة أوروبا إلى العام املقبل.
وقال االحتاد األوروبي »وجه اليويفا الدعوة إلى ممثلي 55 احتادًا للمشاركة يف مؤمتر 
عبر الفيديو هذا األربعاء املوافق األول من أفريل، ملناقشة اخليارات املتاحة إلعادة جدولة 
محتملة للمباريات«.  وأضاف االحتاد األوروبي أنه سيتم أيضًا مناقشة انتقاالت وعقود 

الالعبني. 
وقال ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا مطلع األسبوع إن املوسم احلالي قد ال ينتهي 
إذا لم يتم استئناف املسابقات قبل نهاية جوان رغم أنه لم يستبعد امتداده إلى املوسم 
املقبل.  وقال تشيفرين لصحيفة ال ريبوبليكا اإليطالية إن هناك عدة خيارات لالنتهاء 

من املوسم. 
ببدء  تتعلق  الثالث  اخلطط  وثالثة.  وثانية  أولى  خطة  »هناك  اليويفا  رئيس  وقال 
املسابقات يف منتصف ماي ويف جوان ويف نهاية جويلية، وإذا لم ننجح فمن املرجح أن 
نفقد املوسم«.  لكن رغم ذلك أضاف تشيفرين »هناك إمكانية أيضًا الستئناف النشاط 
يف بداية املوسم اجلديد ثم بدء املوسم نفسه يف وقت الحق. سنرى أفضل احللول لروابط 

الدوري واألندية«. 
لو تسبب ذلك يف  املواسم احمللية حتى  إن األولوية ستكون إلنهاء  وقال تشيفرين 

إقامة املباريات دون حضور مشجعني. 
وكشف »ثمة اقتراح يهدف إلى إنهاء املوسم احلالي يف مطلع املوسم التالي الذي 
سيتأخر يف االنطالق«، لكنه أضاف »كوننا ال نعرف متى سينتهي الوباء، ال نستطيع 

وضع خطة نهائية«.
استكمال  من  التمكن  عدم  حال  يف  هائلة  مالية  تبعات  وقوع  األندية  وتخشى 

املوسم، السيما جلهة انعدام إيرادات املباريات وعائدات البث التلفزيوني.
وقرر ويفا يف 17 مارس تأجيل موعد نهائيات كأس أوروبا التي كانت مقررة يف صيف 
العام احلالي الى صيف العام 2021، وعّلق مسابقتي األندية وكل مباريات املنتخبات 
الوطنية، يف ظل تفشي »كوفيد19-« والقيود الصارمة التي فرضت على حركة التنقل 

والسفر حول العالم.

تأجيل بطولة العالم أللعاب 
القوى إلى صيف 2022

مقررا  كان  التي   ،2021 العالم  بطولة  تأجيل  القوى  أللعاب  الدولي  االحتاد  قرر 
إجراؤها يف الفترة مابني 6 و15 أوت القادم، يف مدينة يوجني بوالية أوريغون األمريكية، 
إلى صيف 2022، بسبب انتشار جائحة كورونا فيرس، وتسعى الهيئة الدولية لتحديد 

املواعيد اجلديدة.
بطولة  ستقام  املائة  يف   100 قائال«بنسبة  الدولي  االحتاد  باسم  متحدث  وصرح 
العالم يف صيف 2022«. وأفاد االحتاد الدولي، إنه يعمل بالتعاون مع املنظمني على 
كورونا  فيروس  تفشي  استمرار  ظل  يف  العالم  لبطولة   2022 يف  جديد  موعد  حتديد 
حول العالم. كما أعلن االحتاد الدولي أللعاب القوى أنه يف مناقشات مع احتاد ألعاب 

الكومنولث وبطولة أوروبا.
ومن املفترض أن تقام بطولة أوروبا يف الفترة بني 26 و30 أوت يف باريس بفرنسا، 
بينما تقام ألعاب الكومنولث املقبلة بني 27 جويلية والسابع من أوت 2022 يف مدينة 

برمنغهام اإلجنليزية.
وأعلن االحتاد الدولي أللعاب القوى عن إعادة حتديد تاريخ بطولة العالم بعد قرار 
اللجنة األوملبية الدولية واملنظمني اليابانيني بتعديل موعد أوملبياد طوكيو ليقام يف الفترة 

بني 23 جويلية و08 أوت 2021.
كورونا  فيروس  جائحة  بسبب  عام  ملدة   2020 طوكيو  األوملبية  األلعاب  وتأجلت 
أللعاب  الدولي  االحتاد  العالم. وقال  حول  البشر  من  اآلالف  أرواح  حصدت  التي 
القوى بعد إعالن موعد جديد لألوملبياد »هذا مينح الرياضيني الوقت املطلوب للتدريب 
لبطولة  املنظمة  اللجنة  والتفاهم. وأضاف«نشكر  للمرونة  اجلميع  واملنافسة. يحتاج 

أوريغون 2021 واملساهمني والشركاء للتعاون واالستعداد لدراسة كل اخليارات«.

دوري  أندية  من  عددا  أن  الثالثاء  امس  إخباري  تقرير  كشف 
كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفني لكرة القدم »دوري احملترفني 
بعد  واملدربني  الالعبني  رواتب  تخفيض  إلى  يتجهون  السعودي«، 

االتفاق معهم.
وأوضحت صحيفة »الرياضية« السعودية أن هذه اخلطوة تأتي رغبة 
من األندية يف جتاوز األعباء املالية التي تقع على عاتقها، خالل فترة 
توقف األنشطة الرياضية يف السعودية، يف ظل أزمة وباء فيروس كورونا 

املستجد )كوفيد-19( املتفشي يف العديد من دول العالم.
وقال معيض الشهري، رئيس جلنة االحتراف وأوضاع الالعبني، 
عضو مجلس إدارة االحتاد السعودي لكرة القدم، إنه من املتوقع أن يبادر 
الالعبون السعوديون واألجانب يف األندية إلى تخفيض الرواتب خالل 

فترة تعليق األنشطة الرياضية.

»الرياضية«:  لصحيفة  خاصة  تصريحات  يف  الشهري  وأضاف 
جميع  يف  املالية  األزمة  آثار  تقليل  يف  ستساهم  الالعبني  »مبادرة 
األندية، خاصة أن كثيرا من جنوم كرة القدم العاملية، بادروا بتخفيض 

رواتبهم دعما ألنديتهم يف األزمة التي متر بها.«
وأكد أنهم يف انتظار ما سيسفر عنه اجتماع االحتاد الدولي لكرة 
جميع  سيشمل  والذي  املقبلة،  القليلة  األيام  خالل  )فيفا(  القدم 
االحتادات يف العالم، مشيرا إلى أحقية الفيفا يف مناقشة واتخاذ مثل 
هذه القرارات وفقا للمادة 27 من الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبني، 
التي نصت على أن حاالت القوة القاهرة يبت فيها مجلس إدارة الفيفا 

وتكون قراراته نهائية، كون فيروس كورونا قوة قاهرة.
والالعبني  األندية  اتفاق بني  بأي  االحتراف  رئيس جلنة  ورحب 
على نسبة تخفيض الرواتب، مؤكدا أن الالعبني لن يتخلوا عن الوقوف 

ِجه نحو تقليص الرواتب األندية السعودية تتَّ
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لينة قرناش أصغر كاتبة جزائرية لـ »أخبار الوطن«:

أربــُع قصــٍص تحــت الَطبــِع ُموجهــة لألطفــال

صارة بوعياد
العربي  الوطن  مستوى  على  اخلامس  باملركز  قرناش  لينة  القاصة  توجت 
مارس  شهر  من  األول،  وملوسمها  السادسة  لسنتها  األدبية  إبداع  مسابقة  يف 
بقصة  القصيرة  القصة  فئة  يف  الثقافية  إبداع  جمعية  تنظيم  من   ،2020

»الّصديقات الوفّيات«، من جمهورية مصر العربية.
ثينا عن نفسك كأصغر كاتبة عربية  حدِّ

بنفسي، وخاصة حني  أفتخر  أنا  العربي،  العالم  كاتبة يف  أصغر  بكوني 
والبهلوان«  و«أميرة  الياسمني«  وزهرة  »لينا  وبقصصي  حولي،  الناس  يجتمعوا 
ال  كما  أيضا،  بهم  أفتخر  التي  قصصي  خالل  من  رسمته  للنجاح  وطريقي 
أخفي شعوري نحو الكتابة الذي أسعى االحتراف فيها يوما بعد يوم، وال أنسى 

سندي »جدي« الذي يقوم يجهد كبير ساعيا لطبع كتبي.
إذا، جدك يساعدك يف إبراز موهبتك!

أجل جدي يساعدني، لكن هذا ال يعني أنه يساعدني يف الكتابة، بل 
أكتب إبداعاتي لوحدي، وهنا أفتح قوس مهم حول فكرة الكتابة التي زارتني 
لي  وسببت  وقطفتها،  األزهار  تقطف  ال  األستاذة  لي  قالت  حني  مرة  ألول 
احلساسية ومرضت وبعدها جاءت معلمتي لزيارتي بالبيت، وحينها طأطأت 
طيلة  أنساها  لن  اللحظة  وهي  كالمها،  أسمع  لم  ألنني  منها،  رأسي خجال 
حياتي وكان وقعها كبير لدرجة أني كتبتها يف شكل قصة حتت عنوان »زهرة 

الياسمني«.
وماذا عن إدراج قصتك يف مجلة املواهب يف املدرسة؟

حني كتبت القصة األولى قدمتها ملعلمتي الفاضلة ومبجرد أن اطلعت عليها 
انبهرت بها وقررت أن تكون ضمن مجلة املواهب يف املدرسة حيث نال أعجاب 
املعلمني والتالميذ املدرسة وحتى املدير، وعندما قرأها جدي ميلود أراد طبعها.

ما هو املغزى من قصتي »زهرة الياسمني« و«األميرة والبهلواني«؟
وأن  األزهار  نقطف  أال  الياسمني«،  »زهرة  من  استخرجها  التي  الفكرة 
نحافظ على البيئة، كما يوجد أزهار مضرة باجلسم، وهناك أزهار أخرى مبجرد أن 
تلمس اليد تسبب احلساسية لنا،وبالنسبة للقصة الثانية »األميرة والبهلواني«، 
أن الفشل ال يعني النهاية ولكن عندما نفشل هناك دائما فرصة ثانية والثالثة 

إلى أن ننجح فيما نطمح الوصول إليه.

ملن تقرأ لينة؟
و«ألف  ودمنة«،  »كليلة  باستمرار  وأطالعها  قراءتها  أفضل  التي  الكتب 
اخلامسة  سن  حتى  قصص  لدي  املطالعة  بستان  لي  وبالنسبة  وليلة«،  ليلة 
والسادسة، وقصتي الثالثة قررت ان حتمل عنوان »لينا واليتامى«، أما بالنسبة 
للقصة الرابعة »األميرات الثالث«، واخلامسة »صديقة األخوات«، وبالنسبة 

للسادسة »األم واألبناء الشريرات« وكلها حتت الطبع.

ما سّر وجود لينة يف القصص التي تكتبينها ؟
فأفضل  أنا  كتبتها  األخرين،  أسماء  من  أفضل  اسمي  أفضل  ألنني 
اسمي، أنا بطلت القصة هنا ويف كل قصصي، وال أخفي أني أريد أن أكون يف 
املستقبل طبيبة بيطرية أكتب عن احليوانات ومعلومات عنهم ويف نفس الوقت 

سأكتب قصص للكبار.

تنحدرين من مدينة باتنة وتفضلني اللباس التقليدي الشاوي، 
حدثينا عن وقع املدينة يف قلبك كقاصة؟

مثل  الشعبية  واألكالت  التقليدية،  األشياء  أحب  ببساطة  ألنني 
الكسكس والشخشوخة، فأجد نفسي تهوى كل ما هو نابع من ثقافتنا وذاكرتنا 
وتاريخنا كجزائريني، حيث ال أتوانى يف الظهور كأصغر قاصة جزائرية وعربية 
بإرث ثقايف نابع من مدينتي باتنة وأبرز أصولي الشاوية التي ال يزال أجدادي 

محافظني عليها.

كلمة أخيرة لألطفال يف مثل سنك ميكن أن يستفيدوا منها !
أن يطالعوا باستمرار أوال، وثانيا أال يشاغب، وثالثا أن يكتبوا، ونصيحة 
ال يوجد طفل ليس لديه موهبة يوجد رقص، رسم، فشخصيا لي الكثير من 
املواهب منها تربية احليوانات التي أجدها من أفضل هواياتي حني أتواصل 

قالت الكاتبة لينة قرناش، »أخبار الوطن«، إنها تستعد لطبع أربع قصص أخرى بعد كل من قصة »لينا وزهرة الياسمين« و«أميرة والبهلوان«، ستكون ضمن السلسلة قصص »لينا 
واليتامى«، »األميرات الثالث«، »صديقة األخوات«، »األم واألبناء الشريرات« وهي القاصة التي تفضل المطالعة باستمرار خاصة قصص »كليلة ودمنة«، و«ألف ليلة وليلة«.

من تنظيم مديرية الثقافة لوالية بومرداس

»كورونـا« موضــوع 
4 مسابقـــات فكـرية 

موجهـــة لألطفــال
لوالية  الثقافة  مديرية  أطلقت 
نشاطات  عدة  مؤخرا،  بومرداس، 
ثقافية وترفيهية عبر اإلنترنيت، الهدف 
احترام  بضرورة  املواطنني  حتسيس  منها 
انتشار  من  للحد  السالمة  تعليمات 

جائحة كورونا.
الكبار،  فئة  البرامج  استهدفت 
وإرشادية  تنشيطية  عروض  يف  ومتثلت 
مسابقات   4 وكذا  ترفيهية،  وأخرى 
عبر  الصغار  لفئة  وتوعوية  فكرية 
الثقافة  ملديرية  الرسمية  الصفحة 

ببومرداس عبر الفايسبوك.
من  والوقاية  السالمة  إجراءات  حول  الرسم  يف  مسابقة  املسابقات  هذه  وتخص 
وباء كورونا، مسابقة أحسن فيديو حتسيسي باستعمال الهاتف النقال حول الوقاية من 
الفيروس، مسابقة أحسن قصيدة حول يوم العلم والثقافة األمازيغية إلى جانب مسابقة 

أحسن أغنية عربية وأمازيغية.
التي  املشاركات،  لبومرداس يف استقبال  الثقافة  الغرض، شرعت مديرية  ولهذا 
اشترطت إرسالها يف شكل )صور، فيديو قصير، وورد( مرفقة باسم ولقب املشارك، 
العنوان ورقم الهاتف إلى صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك وذلك قبل العاشر من أفريل 

املقبل.
ولتقييم أعمال األطفال املشاركني، أوضحت املديرية أنه سيتم نشر هذه األعمال 
للجمهور عبر ذات الصفحة للتصويت عليها، باإلضافة إلى عرضها على جلنة مختصة 
يوم  املتزامن مع  املقبل  أفريل   16 تاريخ  للتقييم، محددة  والثقافية  الفنية  يف األعمال 

العلم موعدا لتسليم اجلوائز للمشاركني الفائزين يف املسابقات.
سميرة مزاري

في إطار تحسيس األطفال بخطورة فيروس كورونا

م  المسـرح الجهـوي بقسنطينـة ينظِّ
مسابقـــة ثقافيــة عــن بعــد

أعلن املسرح اجلهوي »محمد الطاهر الفرقاني« بقسنطينة، عن فتح باب الترشيح ملسابقات ثقافية عن بعد »أونالين« أمام جميع الراغبني يف املشاركة، 
حيث فتح املسرح اجلهوي باب الترشح لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 4 و16 سنة.

وتأتي املشاركة يف مسابقات تربوية تخص القصة القصيرة والرسم والشعر املوجهة لألطفال من منطلق أبو الفنون، وذلك يف إطار مساهمة املسرح اجلهوي 
يف ترقية الفنون املسرحية املوجهة لألطفال وكذا إلبراز املواهب الشابة بتشجيع إبداعهم يف مجال الفنون املسرحية.

كما تهدف املسابقة إلى التوعية والتحسيس من خطر فيروس كورونا، وحسب مدير املسرح اجلهوي السيد فريد بوكرومة فقد مت برمجة حمالت حتسيسية 
وتوعوية بخطورة فيروس كورونا ينشطها عديد الفنانني كالفنان حكيم دكار، الفنان عيسى هالل وغيرهم.

ومت فتح باب الترشح ملسابقة »املمثل الصغير«، بحيث ميكن لألطفال تصوير مشهد أو مسرحية يف املنزل، ووضح املدير أنه يتم إرسال األعمال 
بصيغ )word( أو عبر التقاط صورة للعمل على شرط أن تكون الكتابة واضحة بالنسبة لألعمال الكتابية، أما الرسم تكون الصورة شاملة وواضحة 
theatre.  التقاسيم، مع إرفاق العمل مبعلومات شخصية، عبر الصفحة الرسمية للمسرح »الفايسبوك« أو عن طريق البريد االلكتروني

constantine@yahoo.fr
خديجة بن دالي

الوباء فرصة إلعادة النظر في التوحش الليبرالي
مصطفى الشريف يدعو إلى حوار 

الحضارات في زمن كورونا
االقتصادي  النمو  طرق  ومراجعة  املتوحش  الليبرالي  النظام  يف  النظر  إلعادة  فرصة  يشكل  العالم  أرعب  الذي  كورونا  وباء  انتشار  أن  الشريف  مصطفى  قال 

والسياسيات السكانية واالهتمام أكثر باجلوانب اإلنسانية.
وعاد املفكر وسفير اجلزائر السابق يف برنامج حديث العرب على سكاي نيوز عربية إلى لقاءه بالفيلسوف الفرنسي ذو األصول اجلزائرية جاك دريدا الذي قال انه 

صار فيلسوفا ملا بعد احلداثة بفضل الثقافة اجلزائرية مؤكدا إن احلضارة العربية اإلسالمية هي حضارة وسطية بني الشرق والغرب.
وأكد املتحدث خالل البرنامج أن كل من الغرب والعرب واملسلمني مجبرين على احلوار والبديل وال خيار أمام اجلميع غير احلوار، وأوضح املتحدث ذاته أن احلوار 
ال يعني القبول الطوعي بكل ما يأتي من عند اآلخر أو الذوبان فيه ولكن االتفاق على النقاط املشتركة ونقاط التقاطع وتثمني االيجابيات التي تخدم اإلنسانية مع 
احتفاظ كل طرف يقيمه الروحية.وخالل ذات احلوار عاد مصطفى الشريف إلى لقاءه ببابا الفاتيكان وما دار بينهما من حوار حول سماحة اإلسالم واألفكار الغير 
متداولة عنه، وأضاف قائال أن البابا استغرب كيف ال ينشر الوجه اجلميل لإلسالم مقابل التقتيل والغلو والتعصب الذي يروج له املتعصبون على أساس انه هو الوجه 

احلقيقي للدين وقال أن محو هذه الصورة وتسويق غيرها هي مسؤولية املسلمني أنفسهم.
ق.ث
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تبســـة

قائمــة  يف  األولــى  املرتبــة  دائمــا  اجلزائريــون   يحتــل 
ــن لهــا،  فدائمــا  ــر املبذري ــم وأكث املســتهلكني للمــادة يف العال
مــا نالحــظ الســلوكات الســلبية ومشــاهد اإلســراف والتبذيــر 
ــة خاصــة يف املناســبات  ــى الواجه ــة إل ــني يف األطعم اجلزائري
التــي يحتفــل بهــا اجلزائريــون، أيــن يقتنــي كل فــرد مختلــف 
األطعمــة واملشــروبات لتوجــه مباشــرة إلــى حاويــات القمامــة 
ــع  ــدى املجتم ــتهالكية ل ــة االس ــاب الثقاف ــل غي ــذا يف ظ وه

ــة. ــي خاص ــع التبس ــة واملجتم ــري عام اجلزائ
 غيــر أن مــا تشــهده اجلزائــر اليــوم مــن أزمــة صحيــة 
ــدم  ــازل وع ــة املن ــى ســكان تبســة مبالزم فرضــت احلصــار عل
اخلــروج منعــا لتفشــي فيــروس كورونــا املســتجد والــذي فجــر 
ــات  ــار االحتياج ــارض باعتب ــد ومع ــني مؤي ــعا ب ــدال واس ج

ــيطة،  ــالت البس ــة العائ ــم خاص ــوت يومه ــر ق ــة وتوفي اليومي
دفــع بالكثيــر مــن املواطنــني إلــى االســتغناء عــن ظاهــرة 
التبذيــر يف العديــد مــن املــواد علــى غــرار اخلبــز،  فاملتأمــل يف 
أحيــاء وشــوارع مختلــف بلديــات واليــة تبســة يالحــظ اختفاء 
أكــوام اخلبــز املوجــودة أمــام النفايــات، باإلضافــة إلــى غيــاب 
مختلــف الوجبــات اجلاهــزة مــن حاويــات القمامــة والتــي 
ــات البيــوت التــي تفضــل  ــا علــى رميهــا مــن طــرف رب تعودن
ــتعمالها يف  ــات واس ــا يف الثالج ــا دون وضعه ــتغناء عنه االس
ــوايف  ــيد ال ــنه الس ــذي استحس ــر ال ــو األم ــي، وه ــوم الثان الي
جعفــر رئيــس جمعيــة حمايــة املســتهلك مشــيرا إلــى أن 
ــا  ــذر منه ــف يح ــا احلني ــالمية ودينن ــر إس ــرة غي ــر ظاه التبذي
والدليــل علــى ذلــك القــران الكــرمي مؤكــدا علــى أن مصاحلــه 

حتــاول طيلــة الســنة محاربــة هــذه اآلفــة مــن خــالل مختلــف 
ــة. ــاليب التوعوي األس

ــني يف  ــن املواطن ــد م ــه العدي ــذي طبق ــي ال ــر الصح  احلج
واليــة تبســة دفــع بهــم إلــى تنــاول مــا يوجــد يف البيــوت دون 
التنقــل إلــى مختلــف احملــالت القتنــاء املــواد الغذائيــة، وهــذا 
ــذي  ــل وال ــا القات ــروس كورون ــة بفي ــن اإلصاب ــا م ــط تخوف فق
ــر يف رمــي  ــر، فالتراجــع الكبي ــوم يف اجلزائ يرتفــع يومــا بعــد ي
ــن  ــن ع ــن الغ ــا م ــع بعض ــياء رف ــة واألش ــف األطعم مختل
ــا  ــدم درس ــا« ق ــي »كورون ــاء العامل ــذا الوب ــة.  فه ــال النظاف عم
ُمهّمــا يف الكثيــر مــن اجلوانــب احلياتيــة خاصــة منهــا التبذيــر 
ــس؟ ــر؟ أم العك ــا التبذي ــب معه ــا ويذه ــب كورون ــل تذه فه

  فيروز رحال

بغردايــــة

ــاج  ــي احل ــن ح ــدر م ــباب املنح ــن الش ــدد م ــدم ع  أق
ــادرة خيريــة الطعــام األشــخاص بــدون  مســعود علــى مب
مــأوى املنتشــرين يف وســط املدينــة ومحطــة املســافرين 

ــن. ــذه األماك ــون يف ه ــن ينام والذي
يف  شــبان  ثــالث  طــرف  مــن  املبــادرة   وانطلقــت 
العشــرينات مــن العمــر أيــن اتفقــو بعــد مشــاورة اهاليهــم 

ــام.  ــو الطع ــو بط ــن تكفل الذي

 فيمــا يقومــون هــم بتقدميــه لهــؤالء وذلــك مــن مالهــم 
اخلــاص لينظــم عــدد اكبــر مــن الشــباب للمبــادرة.

 هــذا وطالــب الشــباب الذيــن شــكلو مجموعــة حتــت 
ــم يف  ــع حذوه ــى ان يحــذو اجلمي ــر ال شــعار شــباب اخلي

ظــل هــذه الظــروف.
الفقيــرة واألشــخاص  العائــالت  بإطعــام   ويتكفلــو 

ــأوى ــدون م ب

 شبــاٌب يتطّوعـون لتقديم وجبات 
لألشخــــاص بــدون مــأوى

  أساتذُة الّتكويــن المهني 
يتطّوعون إلنتاِج الَكمامات 

واأللبســة الطبيــة
 تطــوع األســاتذة واملكونــون والعمــال واملســؤولون بقاملــة خلياطــة 
ــى مــن هــم يف اخلطــوط  ــا توجــه إل ــة معقمــة يومي و3500 كمامــة طبي

ــا. ــاء كورون ــي وب ــة تفش ــى ملكافح األول
 وتوســعت املبــادرة التضامنيــة لتشــمل أيضــا إنتــاج األلبســة الواقيــة 
واملــآزر الطبيــة املعقمــة وفــق مقاييــس منظمــة الصحــة العامليــة، ووزارة 

الصحــة.
 جتــدر اإلشــارة إلــى أن برنامــج املبــادرة التضامنيــة ملديريــة التكويــن 
ــف  ــن 400 ال ــد م ــاج أزي ــمل إنت ــة يش ــة قامل ــني لوالي ــم املهني والتعلي

ــر عــدة مراحــل. ــة عب كمامــة طبي

 هل تحدُّ »كورونا« من ظاهرة الّتبذير؟
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

ِة وسائِل  - لْن نقوَل جديًدا إذا َتّدثًنا عن أَهميَّ
اإلعالم يف ُمواجهة انتشاِر وباِء ُكورونا، من خالِل 
أدواٍر  غراِر  على  والّتثِقيف،  والتَّحسيِس  التَّوعيِة 
دة ُيؤديها اإلعالُم يف كلِّ عصٍر، غيَر أنَّ وسائَل  ُمتعدِّ
وَم، لم يعْد بإمكاِنها االستئثاُر  اإلعالِم الّتقليديِة اليَّ
َشرسة  مبنافسٍة  تَظى  إنَّها  بل  بجمهوِرها،  وحيدًة 
حفي عن  من إعالٍم َجديٍد يبحُث فيه املُواطُن الصُّ
هذا  ينجُح  مَدى  أيِّ  فإلى  جاِنبها،  إلى  ُمهم  دوٍر 
حف واإلذاعاِت والقنوات  اإلعالُم يف ُمزاحمِة الصُّ

التِّلفزيونَية؟ 
 مع تصاعد وسائل اإلعالم اجلديد وازدياد تطور 
تزايد  اإلنترنيت،  شبكة  عبر  التواصل  تطبيقات 
التفاؤل حول دور املواطن الصحفي يف إحداث نوع 
من التوازن مع وسائل اإلعالم التقليدية واإلعالء 
أكثر من شأن اإلعالم االجتماعي، إذ ساهم هذا 
نقل  يف  األخير،  العقد  خالل  اإلعالم  من  الّنوع 
أحداث ما عرف بالربيع العربي يف العديد من الدول 
العربية وسّلط الضوء على ما جرى يف مدن ومناطق 
اإلعالمية  املؤّسسات  كاميرات  تكن  لم  بعيدة، 
لتصلها لوال شبكة اإلنترنيت التي أزالت الفوارق 
املجّهزة  الذكية  الهواتف  سمحت  فقد  واحلدود، 
مراسال  يصبح  أن  العادي،  للمواطن  بكاميرات 
ينقل ما يجري يف بيئته وعلى سجّيته انطالقا مما 
وّفرته له التكنولوجيا، واستنادا إلى معرفته وآراءه 
الشخصية بعيدا عن أّي تأطير. فكان من الطبيعي 
أن تتسّرب تلك الذاتية غير العارفة بشؤون اإلعالم 

وقواعد الصحافة والّنشر إلى ذلك املضمون. 
مثل  شبكات  أصبحت  الوقت،  مرور  ومع 
املدّونات  إلى  بوك وغيرهما، إضافة  فايس  تويتر، 
الصحفيني  قبل  من  اعتماد  محّل  الشخصية، 
اإلعالمية  املؤّسسات  عماد  أنهم  يفترض  الذين 
األخبار  الستقاء  فيها  األول  الدور  وأصحاب 

واملعلومات والّتصريحات.. 
عن  يخرج  بدأ  ما  سرعان  الدور  هذا  أّن  غير   
انتقادات  تلقى  املواطن  وبدأت صحافة  السيطرة، 
أنها تساعد  اّتضح  من الصحافة االحترافية، فقد 
اخلاطئة بصورة  والتقارير  الشائعات  نشر  أحيانا يف 
سريعة، وأّنها ال تبادر إلى تصحيح أخطائها، بل 
أكثر على حساب  املواطن  إلى عاطفة  إّنها تتكم 
انعدام  إلى  مرده  ذلك  فإّن  وبالطبع  املوضوعية، 
اخلبرة واالحترافية الصحفية التي جتعل الصحفي 
جميع  من  متساوية  مسافة  اتخاذ  على  قادرا 

األطراف، وقادرا على التمحيص والتدقيق. 
 وإن كان املدافعون عن صحافة املواطن، يرون 
بأّنها اليوم حتمّية ال ميكن جلمها يف عصر دميقراطية 
بأّنها  املتوّجسني من مساوئها يرون  االتصال، فإّن 

وتطورها،  رقّيها  تضمن  بشروط  تتحّلى  أن  ينبغي 
تعرفه  ما  إال  تنشر  ال  أن   « األولى،  والقاعدة 
واملالحظ  تعرفها«،  ال  بأمور  تتكّهن  وال  بالفعل، 
صفحات  عبر  تٌخترق  ما  كثيرا  القاعدة  هذه  أّن 
تفسيراتهم  يقدمون  الذين  واملدّونني،  النشطاء 
يجري  أو  وقائع،  أّنها  على  الشخصية  وآرائهم 
تفسيرها خطأ من بعض املتلقني على أّنها كذلك، 
أو  غامضة  جمل  أو  مفردات  الستخدامهم  نظرا 
تقوم على اإليحاء عن قصد. ولذلك، فإّن صحافة 
حياة  وتعريض  الشائعات  بترويج  ُتّتهم  املواطن 
األبرياء للخطر، ألّنه ال مجال فيها لغربلة املعلومات 
العاطفة  إلى طغيان  قبل نشرها، إضافة  وتدقيقها 
التي  اإلنسانية  النزعة  استغالل  مع  والّتضخيم، 
تنجذب نحو األمور الغريبة أو الشاذة يف املجتمع. 
يتعّلمون خالل  احملترفني،  الصحفيني  أّن  يف حني 
مراحل تكوينهم أنه ينبغي فصل اخلبر عن العاطفة 

وعن مشاعرهم الشخصية. 
وشبكات  اإلعالم  وسائل  على  اإلقبال  ويزداد 
أزمات  أو  ظروف  خالل  االجتماعي  التواصل 
اليوم  يصنعها  التي  مثل  وخطيرة،  طارئة  إنسانية 
انتشار وباء فيروس كورونا القاتل يف حال لم يتلق 
املريض الرعاية الطبّية الصحيحة، حيث تعج مواقع 
التواصل اليوم مبنشورات تمل جميع الصفات إن 
صّح القول، بني خبرّية وتليلّية واستشرافية، وبني 
مقاطع فيديو وصور، وتسجيالت ملاليني األشخاص 
الذين يقدمون النصح أو يعرضون جتاربهم الشخصية 
يف مقاومة املرض. ويف خضم هذا الّزخم الكبير من 
املعلومات واألخبار والّتصريحات والصور، يسكن 
مقدر كبير من املعلومات اخلاطئة واألخبار الزائفة 
والصور والفيديوهات املركبة أو املستخدمة يف غير 
سّياقها. كما يحاول الكثير من املدّونني لعب دور 
الصحفيني من خالل تقدمي أخبار عن عدد املصابني 
والوفيات، وأخبار يتضح أّنها شائعات عن مصابني 
محتملني هنا وهناك، لكنها يف احلقيقة تساهم يف 

نشر الذعر واخلوف ليس إال. 
والّتحليل  الّتمعن  خالل  من  نالحظ  كما 
ومتابعة مصادر بعض احملتوى، أّنه موظف بطريقة 
يشاهدون  وجعلهم  املتلقني  انتباه  جلذب  مضّللة 
يتعّلق  ما  خاصة  مشاركته،  ويعيدون  احملتوى 
بنصوص  مرفوقة  تنشر  التي  والفيديوهات  بالصور 
أو عبارات لسانية تشير إلى وقوعها يف بلد ما، أو 
زمن حديث، مع أنها يف احلقيقة قدمية وحدثت يف 

منطقة أخرى. 
الصحافة  درجت  التقليدي،  اإلعالم  ففي 
أو  لشرح  قدمية  صور  استخدام  على  املطبوعة 
أن  املهنية تّتم  األعراف  لكن  ما،  تفسير موضوع 

بعبارة » صورة من  القدمية  الصورة  الصحيفة  ترفق 
فإّن  اجلديد  اإلعالم  عرف  يف  لكن  األرشيف« 
ذلك غير ممكن، وكثير من املدونني واملستخدمني 
نشر  يتعّمدون  االجتماعي  التواصل  لشبكات 
نشر  يف  يساهم  ممّا  جديد.  أّنه  على  قدمي  محتوى 
املناطق  ببعض  أحيانا  الضرر  وإحلاق  الشائعات 
يف  االحتيالية  الطرق  هذه  أّن  إذ  األشخاص،  أو 
الّنشر هدفها أحيانا الّتشويه والّتضليل ونشر الصور 
أو  وغيرها..  الفئات  أو  املدن  بعض  عن  الّنمطية 
الفنت  نشر  بغرض  واحتقارها  شأنها  من  الّتقليل 
أنواع  من  نوع  إلى  يقودنا  بالطبع  وهذا  والفرقة، 

خطاب الكراهية املستشري عبر الشبكات. 
ماليني  الشبكة  عبر  تنتشر  كورنا،  زمن  ويف 
األفالم  من  املستلة  أو  املعّدة  أو  املسّجلة  املقاطع 
عن  ناشروها  ليعّبر  وغيرها،  األخبار  ونشرات 
إزاء  أو مخاوفهم  تكهناتهم  أو  الشخصية  أفكارهم 
استفحال الوباء، فيعيد البعض نشر مقاطع جلثث 
ترق أو تلقى مكّدسة فوق بعضها بغرض الّتخويف 
من عواقب الوباء، أو ينشر البعض مقاطع تدعي أّن 
اإليطاليني يتضّرعون يف الشوارع هلل قصد رفع الوباء 
الدينّية  العاطفة  استدعاء  هنا  والغرض  عنهم، 
يعود  أشد حلظات ضعفه  يف  اإلنسان  بأّن  والقول 
إلى اهلل عز وجل، وباملقابل تنتشر تدوينات أو صور 
إعدادها،  يف  املنطق  إلى  تتكم  ال  فيديو  ومقاطع 
غريب  طائر  ظهور  عن  يتحّدث  مقطع  ترويج  مثل 
وسط إيطاليا وغيرها من اخلرافات املشابهة، التي 
مشاركتها  يعيد  من  جتد  وسذاجتها  غرابتها  رغم 

والترويج لها. 
وعليه فإّن صحافة املواطن سواء يف زمن كورونا 
أو بعده، ال ميكن أن ترقى إلى مرتبة تنافس فيها 
اإلعالم التقليدي أو تقترب منه مادامت ال تتكم 
وال  محتوى،  من  ينشر  ما  واملنطق يف  العقل  إلى 
تبتعد عن نشر الشائعات واألخبار غير املؤكدة أو 
إلى  الصادقة، إضافة  الضعيفة وغير  املصادر  ذات 
عدم نبذ اخلرافات والقصص املفبركة، أو احملتوى 
احملّمل بخطاب الكراهية. فاستحالة تطبيق معايير 
والّنشر  الكتابة  أخالق  ومعايير  احملترفة  الصحافة 
والتدوين عموما، يجعلها فريسة سهلة أمام املضّللني 
وصّناع الّزيف ألغراض تخصهم. ويف النهاية صدق 
من قال »عجبت كيف يخشى الناس على صحة 
أجسادهم فينتقون أمهر األطباء، وال يخشون على 
سالمة عقولهم وهم يسّلمونها لصحفّيني ال يسألون 

عن مدى صدقية ما يقدمونه«. 
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 تسجيُل 132 إصابًة جديدة بــ»كورونا« 
و 9 وفيـــات خــالل 24 ساعــــة

بلسان عبد العزيز تويقر

 القــراُر 
 فـي يـِد
ِئيـس  الرَّ

قراُر متديِد احَلجر 
حي ووَتوسيعِه هَو  الصِّ
من صالحياِت امَلجلِس 
األعلى لألمِن، الذي 

ى مختلَف تقاريِر  يتلقَّ
اجلهاِت امُلختصة. 

واملجلُس األعلى لألمِن 
ئيس عبد  يرأُسه الرَّ

املجيد تبون ؛ ورغَم أنَّ 
هِذه املعلومِة بِديهيٌة 

اني،  ويعِرُفها القاِصي والدَّ
تسَعى بعُض األطراِف 

إلى َترويِج معلوماٍت 
َمغلوطٍة عبَر شبكاِت 

واصل االجتماِعي ،  التَّ
وِمنها معلومُة متديِد 
بيعية إلى  الُعطلِة الرَّ

ُم  تاريٍخ الحق؛ وإذ أقدِّ
هذا امِلثال ، فإّنا لِتبياِن 

ي  مَدى االستهتاِر الذِّ
يتعامُل به بعُض الّناِس 

مع اجَلاِئحة، وأزمِة 
نَي احلالّية ؛ وهو  اجلزائريِّ

ي الشعوَر  استهتاٌر يَنمِّ
ُر  بغياِب األماِن، كما يؤشِّ

على ِغياب امُلسؤولّيِة 
عند طبقة واسعٍة من 

ين  اجَلزائريني ، الذِّ
عوَن عكَس ذلك يف  يدَّ
الَواقِع. و يفضُح أيًضا 

ظامية  غياَب اأُلطِر النِّ
ي من واِجبها ُمحاربُة  التِّ
محاوالِت بثِّ الَفوضى يف 

األوساِط العاَمة واإلخالِل 
باالستقراِر الَعام يف 
روف. و  مثِل هِذه الظُّ
ث عن  لسُت هنا أحتدَّ

األخباِر الكاِذَبة، وإّنا عن 
ر؛  زويِر واستعماِل امُلزوِّ التَّ

فبياٌن موقٌع وَمختوٌم 
»عبَر الفطوشوب« هو 
هايِة جرٌم يعاِقُب  يف النِّ

عليِه القانوُن يف احلاالِت 
الَعادّية، فما باُلك 

باحلاالِت االستثناِئّية.
 وبالعودِة إلى ُمشكلِة 
الُعطلة املدرسّيِة، فانَّ 

وزارَة الّتربيِة واحلكومَة 
من وراِئها غائبتاِن إلى 
اآلن، عكَس العديِد من 
ول التي حاولْت خلَق  الدُّ
بداِئَل شعبّية للّتعليم، 

والبديُل امُلتاح كان ميكُن 
أن يكوَن عبَر شاشِة 

لفزيون، من خالِل  التِّ
توجيِه إحدى القنواِت 
تِة الُعمومّيِة نحَو  السِّ

عليم وتقدمِي دروٍس  التَّ
استدراكّيٍة للّتالميِذ 

امُلتَجزين يف بيوِتهم، 
والذين قد ميتدُّ حجُزهم 

أسابيَع أخرى. 
هذا احللُّ جلأت إليِه عدٌد 
وِل، ولم يكْن األمُر  من الدُّ
صعًبا ، بقدِر ما عّبر عن 
غياِب نظرٍة استشرافّيٍة 

مُلواجهة األزمات.  

أمر والي والية البليدة، كمال نواصر، بغلق  كافة محطات الوقود واخلدمات 
على مستوى الوالية فورا.وأكد والي البليدة،  يف تصريح أدلى به ،  يوم أمس 
احلركة  احلد من  أجل  اإلجراء جاء من  هذا  أن  إعالمية،  لوسائل  الثالثاء،  
انتشار  للحد من  يهدف  الغلق  قرار  أن  الوالية، مضيًفا   تراب  داخل  والتنقل 

وتفشي فيروس »كورونا« على مستوى الوالية.
و أوضح والي البليدة أن غلق محطات البنزين أمر مدروس من أجل احلدِّ من 

احلركة و التنقل.و دعا جميع جتار اجلملة للمواد الغذائية إلعادة فتح محالتهم.
عّمــــار قــــردود

البليدة: الغذائّية لفتِح محالتهم..  والي  للمواِد  دعا جتاَر اجُلملة 

اِت الِبنزين مرّده وقُف الحركِة والّتنقل قراُر غلِق محطَّ

كشف رئيس اللجنة الوطنية ملتابعة تفشي فيروس 
عن  الثالثاء،  أمس  فورار،  جمال  اجلزائر  يف  كورونا 
ارتفاع عدد اإلصابات  اجلديدة بفيروس »كورونا« إلى 
716 إصابة،  مع تسجيل 9  وفيات أخرى،  خالل 
الـ24 ساعة املنقضية ،حيث مت تسجيل 4 وفيات يف 
 73 و  سنة   33 بني  أعمارهم    تتراوح  البليدة  والية 
سنة،  و حالتي وفاة بوالية سطيف و حالة وفاة واحدة 

يف كل من واليات:برج بوعريريج، تيبازة و وهران. 
خالل  جديدة  إصابة   132 تسجيل  ومت  هذا،  
الـ24 ساعة املنصرمة. باملوازاة مع ذلك،  ارتفع عدد 
الوفيات منذ تفشي فيروس »كورونا« إلى 44  وفاة.و 
بوباء  الوفيات  هي أكبر حصيلة يف عدد اإلصابات و 
أّول  اكتشاف  منذ  اجلزائر  يف  تسجيلها  يتم  »كورونا« 
حالة إصابة يف 2 مارس املاضي ، و أول وفاة منذ 12 
مارس املنصرم. و أفاد   املصدر أنه مت تسجيل 46 حالة 
عبر  الوباء  انتشار  رقعة  اتسعت  فيما  للشفاء،  متاثلت 

39 والية من ضمن 48 والية عبر الوطن. 
عّمـــار قــردود

39 والية اجلزائر حتصي أكبر حصيلة  للوباء الذي ضرب 

الجاِئحُة تجرُّ 
الوزير األّول 
للُمساءلــِة 
تقدم النائب باملجلس 
الشعبي الوطني تيغرسي 

الهواري  بسؤال كتابي للوزير 
األول، عبد العزيز جراد، حول 

الظرف الراهن الذي تعيشه 
البالد جراء انتشار فيروس 

كورونا.
ومتحور سؤال النائب 

حول السياسة التي تنتهجها 
احلكومة ملعاجلة الوباء،  ومدى 

استعدادها لتطبيق التحليل 
العام والشامل.

ويف اخلتام،  تساءل 
النائب يقول: »ما هي 

اإلجراءات التي قمتم بها 
القتناء أجهزة الكشف السريع 
من دولة كورويا اجلنوبية مثل 
الدول التي سبقت وأن حتدت 

هذا الوباء؟«.

واسعة  الغذائية  املواد  يف  مضاربني  توقيف  من  الوطني  الدرك  مصالح  متكنت 
ذاتها  املصالح  أفادت  لها،   بيان  يف  األخيرة.و  ساعة   24 خالل   ، االستهالك 
يف  والغش  واالحتكــــار  املضــــــاربة   ظـــــــاهرة  مكـــــافحة  إطار  بأنه »يف 
اإلجرامي   السلوك  مــــن  احلـــــد  وبهدف  االستهالك،  واسعة  الغذائية  املواد 
يف  املتمّثل  البلد،  به  متر  الذي  الصعب  الظــــرف  مستغلو  تبناه   الذي  البشع 
املعدي،   )COVID-19( اجلـــديــــد  كــورونا  مــــرض  تفّشـــي 
الدرك  وحــدات  متّكنت   ،)SARS.COVII( الفيروس عن  النـــــاجم 
خالل  وذلك  شخصا،   124 وتوقيف  قضية   128 معاجلة  من  الوطني 

الغذائية،  27.747  املواد  من  كلغ  و88  طنا   78 حجز  مع  مارس،   30 يوم 
لترا من زيت املائدة، 28.548 قارورة مياه معدنية، 225 قارورة ماء جافيل،  120 
مختل مراهم  وحدة   53 و  سائل  يدوي  صابون  قارورة   124 معطر،  محلول  قارورة 
فة.                                                                                                                                                    
الفّعالة يف مكافحة  املشاركة  املواطنني  »بكافة  الوطني  الدرك  أهابت مصالح  و 
مختلف أنواع اإلجرام، باإلبالغ الفوري عن كل عملية مضاربة، احتكار أو غّش، أو 

عن أية مخالفة أو إضرار بالصالح العام.
عّمـــار قـــردود

خّصت  مواَد غذائية واسعَة االستهالك

رُك يعاِلج 128 قضيَة ُمضاربٍة ويوِقُف 124 شخًصا الدَّ

ترأس  رئيس أركان اجليش الوطني الشعبي بالنيابة، الّلواء 
السعيد شنقريحة، يوم أمس، اجتماع عمل ضم قيادة وإطارات 
القطاعات العسكرية ومسؤولي  الناحية العسكرية األولى وقادة 

املصالح األمنية، متحور حول سبل الوقاية من فيروس كورونا.
واستمع اللواء إلى عرض قائد الناحية العسكرية األولى، 

لتعليمات  تنفيذا  املتخذة،  اإلجراءات  مختلف  تضمن  الذي 
إقليم  املستجد يف  فيروس كورونا  انتشار  ملواجهة  العليا،  القيادة 
االختصاص، السيما على مستوى والية البليدة، ليستمع بعده 
األمن.  مصالح  ومختلف  العسكرية  القطاعات  قادة  لعروض 
متحورت  والتعليمات  التوجيهات  من  جملة  شنقريحة  وأسدى 

حول إجراءات الوقاية من انتشار هذا الوباء يف صفوف اجليش 
الوطني الشعبي،  واتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ على جاهزية 

الوحدات والقوات يف أعلى مستوياتها.
رحمة عمار 

متحور حول ُسبل الِوقاية من َفيروس كورونا 

شنقريحــة يعِقـــُد اجتمــاَع عمــٍل بالّناحيـة الَعسكريـِة األولـى

حي في لقاِئه مع ُممثلي بعِض وًسائل اإلعالم ُح الوضَع الصِّ تّبون يشرِّ
أجرى رئيس اجلمهورية،عبد املجيد تبون،مقابلة صحفية مع 3 صحفيني ميثلون بعض وسائل اإلعالم الوطنية ،ردَّ فيها على أسئلة تتعلق بالوضع الصحي العام 

للبلد و تداعيات وباء »كورونا« اجتماعًيا واقتصادًيا،  و اإلجراءات املتخذة ملواجهة هذا الوباء العاملي.
و مت بّث املقابلة الصحفية على مختلف القنوات التلفزيونية و اإلذاعية،مساء أمس الثالثاء يف  الساعة الثامنة و نصف.


