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250 كلم جُنوبْي واليِة إليزي من  الواقعِة على بعد  يشتكي سكاُن واحِة »إهرير« 
حي؛ األمُر الذي انعكَس ِسلبا على امَلنطقِة  رف الصِّ َتدهوِر محّطة َتصفيِة مياه الصَّ
ب امِلياه الَقذرة، التي َتّولت  برًكا  وامُليط والّسكاِن والنبات واحَليواِن بسبب َتسرُّ
مائّيًة بلغْت َمجرى املياِه الَعذبِة يف الواحة؛ ما وّلَد حالًة من االستياِء والّتذمر لدى 

الّساِكنة يف ظلِّ عدِم اتخاِذ اجلَهات الَوصّية أيَّ إجراٍء.

فت ِسلسلًة من االحتجاجات  إليزيبعدما خلَّ

د صّحَة د صّحَةكارثٌة إيكولوِجّية ُتهدِّ كارثٌة إيكولوِجّية ُتهدِّ
 ُسكان واحة »إهرير« ُسكان واحة »إهرير«
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عنابة 

حـة  ُمنتسبـو ِقطـاع الصِّ
بُمستشفـي »عبد اهلل 
ـون نواوريـة« َيحتجُّ

09
أدرار 

تسخيُر ِمروحيَتين وفرٍق 
َعسكرّية للَبحث عن األِم 

الَمفُقــــودة
06

الشلف 
ياُدون َيستأِنفــوَن  الصَّ
َنشاَطهـم بالّسواحـِل

ع قائمَة  حة ُتوسِّ ع قائمَة وزارُة الصِّ حة ُتوسِّ وزارُة الصِّ
الُمستفيدين من ِمنحة الَخطر الُمستفيدين من ِمنحة الَخطر 

تين!  تين! الثالِثية..بُمهمَّ الثالِثية..بُمهمَّ
َتلتِئم قريًبا لبعِث الّنشاط االقتصادي وتداُرك آثاِر جائحة ُكوروناَتلتِئم قريًبا لبعِث الّنشاط االقتصادي وتداُرك آثاِر جائحة ُكورونا

0303

كان وإصالِح املستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، يوَم أمٍس  حة والسُّ كشَف وزيُر الصِّ
من الشلف، عن َتوسيِع ِمنحة اخَلطِر؛ لَتشمَل عّدَة فئاٍت، خاصة بعدَما خّلفت عّدَة 
رغَم  لهم،  إقصاًء  ُمعّينة  فئٍة  على  املنحِة  اقتصاَر  ون   املتجُّ اعتبَر  إذ  احتجاجات. 

فشي. كوِنهم يف جبهِة ُمواجهِة  فيروٍس َسريع التَّ

حافُة الَمكتوبِة في الَجزائر الصَّ
كُرونولوِجيا االحِتضار في َعصر انحساِر الَورق!

اجَلزائر،  يف  املكتوبِة  الّصحافِة  واقُع  َيبُدو 
الّيوَم، واقًعا فريًدا من نوِعه حّتى كاَد  يكوُن 
امُلثِمرة  لتجربِته  ليَس  ُيدّرس؛  مَنوذًجا 
َعهد  دخَل  الّثالِث  الَعالم  من  بلٍد  يف  شكاًل 
الّتعُدديِة الِسياسّيِة واإلعالِميِة قبَل ثالثِة 
أصبَح  الّذي  وُغموِضه  لَفوضاُه  ولكْن  ُعقود، 
واقٌع  الَفاِعلني.  جميُع  وُيدركه  مكشوًفا 
وُصحفينَي  َثرّيًة  ُصحفّيًة  ساٍت  ُمؤسَّ أفرَز 
وُصحٌف  أثرياٌء  َناشرون  باألحرى  أو  َفقراَء، 
د  بائسٌة َتتشابُه يف امَلضامني والَعناوين، وُتغرِّ
سرب واحٍد خوًفا من غضِب  جميُعها داخَل 

»ُرعاة« اإلشهاِر!

د. حسينة بوشيخ 	15

ساِت الَصغيرة الِثّية سُيناِقش وضعيَة امُلؤسَّ نغزة:نغزة:  لقاُء الثُّ

16
الَجزائر تسّجُل 190 إصابًة جِديدًة بـ »ُكوِفيد 19« 
الثالثاء،  أمس  املستشفيات،  وإصالح  والّسكان  الّصحة  وزارة  أعلنت 
كورونا  بفيروس  املصابني  بني  جديدة  شفاء  حالة   69 تسجيل  عن 

يف اجلزائر.
 وأوضح الّناطق الرسمي باسم الّلجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس 
كورونا يف اجلزائر، جمال فورار، أّن إجمالي  عدد املرضى املتماثلني 

للشفاء  ارتفع  ليبلغ  2067 حالة شفاء.

لو الُعّماِل ُمغّيبون، والُبّد من مراجعِة سياَسة األُجور بوديبة:بوديبة: ُمثِّ
حديات  كاوبي:كاوبي: بعُث النّشاِط االقتصاِدي وَمحُو آثاِر اجَلاِئحة أهُم التَّ

فاء  مقابل تماُثِل 69 شخًصا للشِّ

تاج
بور

رو
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بعدما خّلفت سلسلة من االحتجاجات

وزارة الصحة توسع قائمة الفئات 
المستفيدة من منحة الخطر

رحمة  عمار
من  أمس،  الصحة،  وزير  وأوضح 
إجراء  ملخبر  زيارته  هامش  على  الشلف 
أن  الشلف،  بجامعة  كورونا  حتاليل 
توسيع  ومت  األمر،  تداركت  قد  مصاحله 
قطاع  مستخدمي  لفائدة  اخلطر  منحة 
غرار  على  الفئات  عديد  لتشمل  الصحة 
النفسانيني  واألخصائيني  القابالت 
وأعوان الصحة العمومية واملخبريني وكذا 

املختصني يف البيولوجيا.
الصحة  عمال  بوزيد  بن  وخاطب 
تبقى  أنها  إال  توسيعها  رغم  املنحة  أن 
تتعرض  التي  الفئات  يف  محصورة 
للخطر، قائال: »هذه املنحة موجهة لكل 
واملجّندين  للخطر  املعرضني  األشخاص 
كورونا   ملجابهة  األولى  الصفوف  ضمن 
ومن غير املعقول أن يستفيد من املنحة من 
لم يقم بأي شيء يف هذه الظروف«. كما 
املؤسسة االستشفائية هو  أن مدير  أوضح 
املكلف بإعداد قوائم العمال املستفيدين.

والسكان  الصحة  وزير  وقّدم  هذا 
الرحمان بن  وإصالح املستشفيات، عبد 
بإطارات  جمعه  اجتماع  خالل  بوزيد، 
لبعث  توجيهات  للوزارة  املركزية  اإلدارة 
إلى  إضافة  الصحية  واحلمالت  البرامج 
تلك املخصصة حالًيا حملاربة تفشي جائحة 
بيان  حسب  بوزيد،  بن  وأكد  كورونا. 

الوزارة، على ضرورة  أمس عن  يوم  صدر 
السهر - ككل سنة - على تنفيذ البرامج 
احلر،  مبوسم  املتعلقة  التوعية  واحلمالت 
االستثنائية  الظروف  هذه  خالل  سيما 
ملًحا  كورونا  فيروس  تفشي  مّيزها  التي 
النشاطات  جميع  مواصلة  احترام  على 

التابعة للقطاع.
احملكم  بالتنسيق  أشاد  أن  وبعد 
الفترة  هذه  خالل  املصالح  مختلف  بني 
املصدر  الوزير، حسب  أّكد  االستثنائية، 
ذاته، على ضرورة متابعة احلملة الوطنية 
العقارب  بلسعات  اإلصابة  ملكافحة 
املتنقلة  األمراض  بعض  من  والوقاية 
الغذائية  والتسممات  املياه  طريق  عن 
املرتبطة بارتفاع درجة احلرارة، إلى جانب 
املسنني  األشخاص  بفئة  أكثر  االهتمام 

سيما املصابني باألمراض املزمنة.
احلوامل  بالنساء  التكفل  وبخصوص 

خالل هذه الفترة، أكد وزير الصحة على 
تعزيز هذا التكفل من خالل التنسيق بني 

القطاعني العمومي واخلاص.
وفيما يتعلق بفئة املصابني بالسرطان، 
أّكد املسؤول ذاته على أهمية تفعيل رقمنة 
العالج  مواعيد  بتحديد  اخلاصة  الشبكة 
توازن بني املصالح  باألشعة، مع إحداث 
بجنوب  ونظيرتها  بالشمال  املوجودة 
مواعيد  مدة  تقليص  أجل  من  الوطن، 

املرضى املنتمني إلى املناطق البعيدة.
الصحة  مبؤسسات  يتعلق  وفيما 
بعث  إعادة  على  الوزير  أكد  اجلوارية، 
منها  البعض  تأهيل  وإعادة  نشاطاتها 
باملواطنني،  اجلواري  التكفل  لتحسني 
وتقريب الصحة أكثر من املواطن وتخفيف 

الضغط على املستشفيات الكبرى.

املجلس  لنقابة  الوطني  املنسق  أّكد 
عبد  العالي،  التعليم  ألساتذة  الوطني 
السنة  إكمال  على  ميالط،  احلفيظ 
خيار  متاما  مستبعدا  اجلامعية،  الدراسية 
الدراسي  املوسم  خالل  بيضاء  سنة 
حلوله  خالل  ميالط،  وأوضح  احلالي. 
عودة  أن  الوطنية،  اإلذاعة  على  ضيفا 
الطلبة إلى اجلامعة مرهون بتطورات الوضع 
 15 الـ  تاريخ  مقترحا  البالد،  يف  الصحي 
استمرار  حالة  ويف  لذلك.  موعدا  ماي 
إلى  التاريخ  هذا  يؤجل  الوباء،  انتشار 
يف  األخير  القرار  مرجعا  املقبل،  سبتمبر 
مسألة العودة للدراسة اجلامعية إلى رئيس 

اجلمهورية.
املتحدث  دعا  أخرى،  جهة  من 

لعودة  االستعداد  إلى  اجلزائرية  اجلامعة 
تدريجية لنحو مليون وسبعمائة ألف طالب 
ومبستويات  مراحل  ثالث  على  وذلك 
دراسية معينة لتفادي االكتظاظ وما ينجر 
الصحي،  الوضع  على  خطورة  من  عنه 
أسابيع  ثالثة  إلى  أسبوعني  مدة  معتبرا 
االمتحانات  إلى  للذهاب  للطلبة  كافية 
ألن نسبة الدروس متقدمة كما أن املوسم 
عن  بعيدا  بالهدوء  متيز  احلالي  اجلامعي 
إلى  ذاته  املسؤول  اإلضرابات.وأشار 
قائال:  الرقمية،  األرضية  تفعيل  قضية 
»ال توجد لدينا اخلبرة الكافية للتعامل مع 
هذه التقنية، مما خلق نوعا من االرتباك يف 
جاء  اخليار  هذا  أن  خاصة  الشأن«،  هذا 
مع  البالد.باملوازاة  بها  متر  أزمة  مرحلة  يف 

اجلامعة  أن  املتحدث  كشف  سبق،  ما 
متطورة،  هياكل  على  تتوفر  اجلزائرية 
املستوى  على  جامعات   105 بوجود 
واضحا  نقصا  تسجل  أنها  غير  الوطني، 
وهو  والتكنولوجي،  البشري  اجلانب  يف 
املراتب  ما جعل اجلامعة اجلزائرية تتذيل 
كما   ،26000 املرتبة  يف  بوجودها  دوليا 
العربي  املستوى  على  مصنفة  غير  أنها 
واإلفريقي، معربا عن حرصه على ضرورة 
تغيير ذهنيات التسيير جذريا، واألمر ذاته 
بالنسبة إلى التعامل مع الطالب واألستاذ 
األستاذ  كون  على حد سواء؛  اجلامعي، 
اجلامعي عندنا يتقاضى أدنى راتب على 

املستوى العاملي.
محمد رضوان

عليم عن ُبعد.. ميالط: ال خبرَة لدينا إلنجاح التَّ
هذا الَموسُم لن يشهَد سنة جاِمعيًة بيضاَء!

كشف وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، أمس، من الشلف، عن توسيع منحة الخطر لتشمل 
عدة فئات، خاصة بعدما خّلفت عدة احتجاجات، معتبرين أن اقتصارها على فئة معينة إقصاء لهم رغم كونهم في جبهة 

المواجهة للفيروس سريع التفشي.

 خّص التجاَر والُمستهلكين على حٍد سواء.. رزيق:
عدُم احتراِم إجراءات الِوقاية دفَع 

الوالَة لغلِق الَمحاّلت

 أرجع وزير التجارة كمال رزيق ارتفاع حاالت اإلصابة )بعدما كانت 
األزمة قريبة من االنفراج( للتهافت وعدم احترام إجراءات الوقاية، ما دفع 

بالوالة ملراجع قرار فتح بعض احملالت التجارية.
وأوضح رزيق، أمس الثالثاء خالل لقاء جمعه بجمعيات ومنظمات 
حماية املستهلك، أن بعض التجار لم ميتثلوا لقواعد وشروط الوقاية وكذلك 
فعل املواطنني، مما قد يؤدي إلى ارتفاع اإلصابات، موضحا أن قرار غلق 
أي  إلى  يخضع  ال  املواطن  بينما  الشروط  حتترم  ال  التي  احملالت  تتحمله 
عقوبة. كما طالب رزيق من املواطنني تكثيف العمل التحسيسي، مشيرا 
لكن  قريب،  وقت  يف  االنفراج  من  قوسني  قاب  كانت  األزمة  أن  إلى 
أن  ذلك  نشاطات،   7 إلغالق  العمومية  السلطات  دفع  املواطنني  سلوك 
حفظ النفس البشرية يسبق كل شيء، مؤكدا أن احلكومة ستستعمل كل 

الوسائل القانونية والردعية الالزمة من بينها غلق احملالت.
إنه  من جهة أخرى، قال عيسى بلخضر املستشار برئاسة اجلمهورية 
يجب على الشعب اجلزائري مواصلة االجتهاد والتحرك رفقة املسؤولني من 
أجل اكتمال الرؤية املستقبلية، معتبرا أن األوضاع األخيرة هي ما أخرت 

مسار التغيير واإلصالح.
من  املدني  للمجتمع  تدخالت  يوميا  يسجل  أنه  بلخضر  أوضح  كما 
حس  عن  كشف  ذلك  أن  معتبرا  واختراعات،  وتبرعات  مساعدات 

التضامن الكبير لدى الشعب اجلزائري.
 ابتسام بوكثير

تخصيص 20 مليون كمامة طبية لمستخدمي الّصحة.. باحمد:

سُنصنِّع »الَكماماِت الَبديلة« من أجِل 
َتغطية النُّقص

أّكد الوزير املنتدب املكلف بالصناعة الصيدالنية، الدكتور لطفي بن 
سيتم  البديلة(  )الكمامة  القماش  من  املصنوعة  الكمامات  أن  بأحمد، 
توفيرها للمواطنني بفعل الشراكة بني وزارة التكوين املهني ووزارة الصناعة 
كورونا  فيروس  تفشي  منذ  أنه  باحمد  بن  أوضح  كما  اخلواص.  وبعض 
شرعت العديد من دول العالم التي تعاني من الوباء يف تصنيع )كمامات 
وعقب  مرات.  عدة  واستعمالها  غسلها  إعادة  ميكن  قماش  من  بديلة( 
تفشي الفيروس باجلزائر، شرعت كل من وزارة التكوين والتعليم املهنيني 
وكذا وزارة الصناعة واملناجم يف إنتاج هذا النوع من الكمامات، باإلضافة 
إلى بعض الصيادلة اخلواص واحلرفيني الذين عملوا على توفير هذه املادة 

الواقية من انتشار »كوفيد19-« قصد جعلها يف متناول كل اجلزائريني.
وأوضح أن ميزة )الكمامات البديلة( تكمن يف أنها سهلة التصنيع وقابلة 
للغسل وإعادة االستعمال، مما يجعلها يف متناول جميع أفراد املجتمع، كما 
ميكن استعمالها خالل موسم البرد عند انتشار فيروس األنفلونزا املوسمية، 
وأضاف أن إلزام املجتمع باستعمال هذا النوع اجلديد من الكمامات للوقاية 

من فيروس كورونا سيجعلها ضمن ثقافة املجتمع.
الصيدلية  مخزون  إن  الدكتور  قال  الطبية،  الكمامات  بخصوص  أما 
قناع،  مليون   20 على  الراهن  الوقت  يف  يتوفر  للمستشفيات  املركزية 
متوقعا استالم 10 ماليني أخرى خالل األيام املقبلة من جمهورية الصني 

الشعبية، وأنها توجه على اخلصوص الى مستخدمي الصحة العمومية.
ويف الصدد ذاته، صرح املسؤول بأنه يتم استعمال ما يعادل 3 إلى 4 
كمامات طبية يوميا، مشيرا إلى أنه يف حال توزيعها على جميع املواطنني، 
يوميا، وهذا »غير  مليون كمامة   100 أزيد من  توفير  تتطلب  العملية  فإن 
ممكن« يف الوقت الراهن -كما قال- ولهذا سيجري اللجوء إلى النوع اجلديد 

من الكمامات.
محمد رضوان

دعا لتمديد الموسم الّدراسي إلى ما بعد الوباء
االتحاُد الّطالِبي الُحّر: التعليُم عن ُبعٍد باَء بالَفشل!

عن  احلّر  الطالبي  العام  التحاد  أعرب 
احلالية،  اجلامعية  السنة  مصير  بشأن  قلقه 
يف ظل تفشي فيروس كورونا الذي يفرض 
غلق اجلامعات، معتبرا التعليم عن بعد باء 
أصدره  بيان  يف  اإلحتاد،  واعتبر  بالفشل. 
أن  البيداغوجية،  جلنته  اجتماع  عقب 
برنامج التعليم عن بعد الذي أطلقته وزارة 
مآله  كان  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
الطلبة  أغلب  جتاوب  عدم  الفشل، يف ظل 
وضعتها  التي  االلكترونية  املنصات  مع 
البيان نفسه أّن األمر  جامعاتهم. وجاء يف 
بحسب  الطلبة،  لدى  كبيًرا  استياًء  خّلف 
عن  التعليم  فشل  االحتاد  االحتاد.وأرجع 

بعد إلى ضعف تدفق االنترنيت يف بعض 
الولوج  يف  احلظوظ  تساوي  وعدم  املناطق 
املواد  فهم  وصعوبة  جهة،  من  للمنصة 
حتتاجه  ملا  نظرا  املنصة  خالل  من  التقنية 
والطالب  األستاذ  بني  وعمل  نقاش  من 
والطلبة  األساتذة  بعض  خبرة  نقص  وكذا 
ناهيك  منصات،  هكذا  مع  التعامل  يف 
يوضع  الذي  العلمي  احملتوى  مستوى  عن 
العالي  التعليم  وزارة  االحتاد  باملنصة.ودعا 
عبر  بثه  مت  ما  اعتبار  إلى  العلمي  والبحث 
التعليم عن بعد عبارة عن دروس  منصات 
إلى  اجلامعي  املوسم  متديد  مع  فقط،  دعم 
ما بعد الوباء على أن يكون هناك حصص 

إلمتام  جامعة  كل  حسب  تقدم  تعويضية 
املوسم اجلامعي، باإلضافة إلى العمل على 
واستدراك  ُبعد  عن  التعليم  أرضية  حتسني 
النقائص يف حال استمر الوباء مدة أطول، 
التكوين  على جلان  العلمي  احملتوى  وإحالة 
املنصة مع مراعاة أصحاب  قبل وضعها يف 
الظروف اخلاصة، وإيجاد آلية للمناقشة بني 
العلمية  املادة  ومراقبة  والطلبة،  األساتذة 
املودعة يف املنصة من طرف جلنة التكوين، 
إلى  باإلضافة  للتقييم  آلية  واستحداث 
يف  كاحتياط  بعد  عن  للمناقشة  التحضير 

حال طال الوباء.
خالد دحماني



صفية نسناس

أبقى مجلس الوزراء، الذي اجتمع 
مفتوحا  النقاش  األسبوع،  هذا  بداية 
إذ جتاوب  الهامة؛  النقاط  حول بعض 
الشركاء االقتصاديون االجتماعيون مع 
للثالثية يف األسابيع  التحضير  مسعى 
االقتصادي  التغيير  ملناقشة  القادمة 
بنصف  تسير  التي  املؤسسات  ووضع 
طاقتها وفقدت الكثير من رقم أعمالها 
أجمعوا  حيث  كورونا،  جائحة  جراء 
رؤية  يستدعي  الطارئ  الظرف  أن 
للنموذج  األرضية  متهد  ومقاربة  بديلة 

يتبعه  الشاغل وما  الشغل  االقتصادي 
من تدابير جادة لتحرير االستثمار من 
عجلة  وحتريك  بيروقراطية،  عراقيل 
أداة  وجعلها  البنكية  املنظومة  إصالح 
وتستقطب  املشاريع  ترافق  مصرفية 
وال  املوازية  بالسوق  املالية  الكتلة 
فقط، وهي  الدفع  بدور شباك  تكتفي 
الثالثية  لقاء  أمام  مطروحة  املسائل 
لوضع  له  التحضير  يجري  الذي 
حلول  خيارات  حتدد  طريق  خارطة 
االعتبار  يف  تأخذ  اقتصادية  النطالقة 
الشركاء على  يراهن  آثار كورونا. كما 
وظيفة املرافقة البنكية يف إجناز املشاريع 

قطاعي  يف  السيما  اإلستراتيجية، 
قفزة  حققت  التي  والفالحة  الصناعة 
املواد  يف  املسجلة  الوفرة  متثلها  نوعية 
مساهمة  االستهالكية،  الغذائية 
كبيرة،  بنسبة  الواردات  تقليص  يف 
فاتورة  بلوغ  األرقام  تؤكد  حيث 
خالل  دوالر  مليار   1.293 االستيراد 
بدل  املاضيني  وفيفري  جانفي  شهري 
األرقام  هذه  دوالر.  مليار   1.340
من  هي  الفالحة  أن  بامللموس  تثبت 
التي  للجزائر  الذهبي  العصر  تصنع 
عليها  يراهن  إصالح  لورشات  تستعد 
االقتصادي  التنوع  معركة  كسب  يف 
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خبراٌء يصفون لقاَء الثالثّية هذا العام بالَمصيِري واالستثناِئي

الحكومُة أمام رهاِن بعث النَّشاِط 
االقتصادي وتداُرِك آثار الَجاِئحة

انتقد تغييب النقابات المستقلة.. بوديبة:
البدَّ من ُمراجعة سياسِة األجور خالل 

لقاِء الُثالثّية الُمقِبل
بوديبة  مسعود  األستاذ   قال 
الناطق الرسمي للمجلس الوطني 
التدريس  ملستخدمي  املستقل 
للتربية)كنابست(  األطوار  ثالثي 
كشريك   - ميكنهم  ال  إنه 
اجتماعي - انتظار أن يخرج لقاء 
الثالثية بأّي قرارات ممكن أن تقدم 
ألن  ؛  العاملة  للطبقة  اإلضافة 
التجربة تؤكد أنه خالل البحبوحة 
املالية التي عرفتها اجلزائر لم تظهر 
نتائجها على العمال فكيف ميكن 
االقتصادي  الوضع  يف  التفاؤل 

الصعب والراهن. وأبدى بوديبة، خالل اتصال أجرته معه »أخبار الوطن«، 
استياءه من تغييب النقابات املستقلة عن مثل هذه اللقاءات، قائال إنهم ال 
ينتظرون شيئا من لقاءات الثالثية يف حال لم يتم الفصل يف من سيشكل 
تلك اللقاءات، مضيفا أنهم يعتبرون ممثلي العمال مغيبني عن التمثيل يف 
حني أن االحتاد العام للعمال اجلزائريني هو وحده الذي فرض نفسه كممثل 

وحيد للطبقة العمالية، رغم أنه ال ميثله يف حقيقة األمر.
كما أوضح املتحدث أن لقاء الثالثية هذا العام يأتي يف ظروف اقتصادية 
واجتماعية وصحية خاصة، أثرت بشكل كبير على الفئة العمالية ؛ فاجلميع 
على علم بأن العامل اجلزائري يتقاضى راتبا متدنيا وضعه على عتبة »خط 
الفقر«،  وبالتالي فإن من أبرز النقاط التي يجب أن تناقشها الثالثية مراجعة 
األجور التي باتت ال حتفظ كرامة العامل اجلزائري داعيا إلى ضرورة أن تبنى 
سياسة األجور وفق منظور علمي واقتصادي واجتماعي، خاصة أن اجلائحة 
أبانت عن كون املنظومة االقتصادية للبالد بعيدة عن حتقيق التنمية املستدامة 
وعليه فإنه من الضروري بناء منظومة منتجة للثروة وحتقق اإلنتاج الوطني. 

النقابات  جتاه  اإلقصاء  ممارسة  عدم  إلى  احلالية  احلكومة  بوديبة  ودعا 
املستقلة يف ظل اجلزائر اجلديدة مثل احلكومات السابقة أيام النظام السابق، 
الذي كان يكتفى باالحتاد العام للعمال اجلزائريني كممثل للعمال ليستثنى 
إشراك  ضرورة  إلى  مشيرا  للتفاوض،  تفاديا  املستقلة  النقابات  كل  منها 
باإلضافة  احلالي،   الظرف  يف  األقل  وعلى  الثالثية  يف  املستقلة  النقابات 
إلى ضرورة برمجة اجتماع ثنائي يجمع الوزير األول بالنقابات املستقلة قبل 
باعتبارهم  الثالثية بصفتهم شريك اجتماعي وعدم إقصائهم منها  اجتماع 

شريك اجتماعي فّعال. 
صفية نسناس

قال بضرورة مرافقة البنوك للشركات
عقلي ُيؤّكد تضرَر 80 % من 

ركاِت بسبب الَجاِئحة الشَّ
رؤساء  منتدى  رئيس  كشف 
عن  عقلي،  سامي  املؤسسات، 
الشركات  من  باملائة   80 تضرر 
كورونا  فيروس  أزمة  بسبب 
املستجد، حيث دعا احلكومة إلى 
للحفاظ  فوائد  بال  قروض  اعتماد 
بهذه  الشغل  مناصب  على 

املؤسسات.
تصريحات  يف  عقلي،  أّكد 
على  لإلذاعة،  مؤخرا  بها  أدلى 
للشركات  البنوك  مرافقة  ضرورة 
وباء  من  املتضررة  واملؤسسات 

عبر  اقتصادي جديد  منوذج  إلى  الذهاب  لإلسراع يف  دعا  كورونا، يف حني 
املنظومة  القطاع وإصالح  البيروقراطية، ورقمنة  القيود  حترير االستثمار ورفع 
البنكية. وقال رئيس منتدى رؤساء املؤسسات إن اجلزائر مطالبة - اآلن - 
باإلسراع يف إصالح املنظومة البنكية الستقطاب الكتلة النقدية من السوق 
املوازية التي قدرها بني 60 إلى80 مليار دوالر، مضيفا أن بعث ديناميكية 
اقتصادية وفتح املزيد من شبابيك البنوك اإلسالمية من شأنها استعادة هذه 
التي  أزمته  التي ستسمح، بدورها، بتمويل االقتصاد وإخراجه من  الكتلة 
ضرورة  على  مؤكدا  العاملي،   »19 »كوفيد  ووباء  النفط  أسعار  انهيار  سببها 
املنظمة  البيروقراطية وتسريع إصالح  بإنهاء  فتح فرص االستثمار ومرافقتها 
واألجنبية،  اجلزائرية  األموال  لرؤوس  مستقطبة  امتيازات  وتقدمي  البنكية 

مضيفا أن منظمته قدمت 30 اقتراحا لبعث منوذج اقتصادي جديد.
صفية. ن  

محفوظ  االقتصادي  اخلبير  أكد 
هذا  الثالثية،   لقاء  أن  كاوبي، 
استثنائي  ظرف  يف  ويأتي  هام  العام، 
اجلزائر على مختلف األصعدة  تعيشه 
والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية 
إعادة  على  احلكومة  ستعمل  حيث 
بعث النشاط االقتصادي من جديد، 
بسبب  عرفته  الذي  الركود  بعد 

اجلائحة.
أجرته  اتصال  يف  كاوبي،  وأشار 
معه » أخبار الوطن«، إلى أن احلكومة 
العمل  أرباب  مع  لقائها  وخالل 
ستحاول  االقتصاديني  والشركاء 

األطراف  بني  مشتركة  بنظرة  اخلروج 
قواعد  إرساء  أجل  من  الفاعلة 
للخروج من األزمة على املدى القريب 
على  ذلك  على  والعمل  واملتوسط، 
القطاعات  ببعض  التنمية  إحداث 

احليوية.
أكد  فقد  الراهن،  الوضع  يف  أما 
بعقد  تقوم  احلكومة  أن  املتحدث 
كافة  على  استثنائي  وضع  يف  اللقاء 
النقاط  من  فإن  وبالتالي  األصعدة؛ 
حلول  إيجاد  ضرورة  ستعالج  التي 
الراهن  االقتصادي  للوضع  مستعجلة 
انتشار  عن  الناجمة  اآلثار  ظل  يف 

من  ن   »19 »كوفيد  فيروس  وباء 
املؤسسات  دعم  على  العمل  خالل 
منها  املتضررة  خاصة  االقتصادية 
جراء توقف اإلنتاج بها واحملافظة على 
اإلنتاجية،  والقدرة  العمل  مناصب 
اجلديدة  النظرة  مناقشة  إلى  باإلضافة 
تعرقل  التي  العراقيل  ومحو  للحكومة 
اإلنتاج  وتنويع  االستثمار  عملية 
ووضع نظام قانوني وتشريعي لتشجيع 
إرساء  وكذا  واستقطابه،  االستثمار 
قواعد جديدة لتسيير العقار الصناعي. 
ص.ن

لقاء الثالثية هذا العام استثنائي على كافة األصعدة. .كاوبي:
بعُث االقتصاِد ومحُو آثاِر الجائَحة أهُم تحدّياِت الُحكومة

من المرتقب أن يطرح على طاولة لقاء الثالثية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، خالل اجتماع الثالثية األخير، عديد 
المسائل التي تعكس تعقيدات الظرف الراهن ومسائل تنتظر حلوال جذرية ال تحتمل االنتظار، وتخص التدابير الكفيلة 
بتسيير مرحلة صعبة يميزها تراجع مداخيل المحروقات وتداعيات كورونا الخطيرة على اآللة اإلنتاجية وعالم الشغل 

وحركة منظومة اقتصادية تسابق الزمن من أجل التحول.

 ال تستطيع االلتزام بدفع الرواتب أكثر من شهرين. ... نغزة:
الُمؤّسساُت الَصغيرة أولى ِملّفات لقاِء الثُّالثَية

رئيسة  نغزة  سعيدة  أكدت 
لقاء  أن  العمل  أرباب  كونفدرالية 
غير  له،  تاريخ  حتديد  يتم  لم  الثالثية 
التي  النقاط  بني  من  أن  كشفت  أنها 
وضعية   - احلال  بطبيعة   - ستناقش 
املؤسسات االقتصادية خاصة الصغيرة 

منها لضمان عودتها بعد اجلائحة.
أجرته  اتصال  يف  نغزة،  وقالت 
معها » أخبار الوطن«، إن دفتر أعمال 

 - تأكيد  بكل   - حمل  الثالثية  لقاء 
يف  خاصة  االستثمار  واقع  مناقشة 
القطاع الفالحي والسياحي من خالل 
تذليل العراقيل اإلدارية للمستثمرين، 
الذي  الصحي  الظرف  أن  إلى  مشيرة 
عرفته البالد أبان عن تضامن وتالحم 
مؤسسات  مختلف  بني  له  مثيل  ال 
املؤسسات  خاصة  واملواطنني،  الدولة 
مئات  إنتاج  التي شرعت يف  الصغيرة 

يف  األولوية  فإن  وبالتالي  الكمامات 
الظرف الراهن تكمن يف عودة النشاط 
خاصة  املؤسسات،  لتلك  االقتصادي 
الصغيرة منها والتي تضررت كثيرا من 
اجلائحة كونها لن تستطيع دفع رواتب 
العمال ألزيد من شهرين يف ظل توقف 

عجلة اإلنتاج فيها.
صفية نسناس
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عقب تغيير اإلقامة التي يخضعون فيها للحجر الصحي 

بي لمستشفى ثنية  الطاقُم الطِّ
الَحد بِتسمسيلت  يحَتج

عبد القادر .ت

مقربة من محيط  وحسب مصادر 
أيام  قبل  كان  الفريق  فإن  املؤسسة، 
العزيز  بفندق  الصحي  يقيم يف احلجر 
بإحدى  اإلقامة  إلى  يحول  أن  قبل 
املراكز مبدينة الثنية احلد، حيث تغيب 
يشكل  ما  وهو  الصحي  احلجر  شروط 
أضحت  التي  صحتهم  على  خطرا 
حد  على  بالوباء -  لإلصابة  عرضة 
تعبيرهم. وطالب احملتجون بالعودة إلى 
الذي  العزيز  بفندق  السابقة  اإلقامة 
غادروه نتيجة فشل عملية االتفاق بني 
إدارتي املؤسسة العمومية االستشفائية 
إقامة  بشأن  الفندق  وإدارة  احلد  لثنية 

الطاقم الطبي.
أن  توضيح  مت  ثانية،  جهة  من 
صاحب الفندق لم يعارض متديد فترة 
التعقيم  وسائل  نقص  لكن  اإلقامة 
جعل  كورونا  فيروس  من  والوقاية 
القائمني على شؤون الفندق من عمال 
هذه  وسط  العمل  يرفضون  وموظفني 

من  خلوفهم  إال  لشيء  ال  الظروف، 
ناشد  ذلك،  غضون  ويف  العدوى. 
التدخل  الوالية  والي  الطبي  الفريق 
أجل  من  املؤسسة  إدارة  لدى  عاجال 
مع  أخرى جديدة  اتفاقية  توقيع  إعادة 
تتوفر  إقامة  حتقيق  بغية  الفندق  إدارة 
على شروط احلجر الصحي احلقيقي.

 يحدث هذا يف وقت تسجل فيه 
إصابة   66 نحو  تيسمسيلت  والية 
شفيت  كورونا،  بفيروس  مؤكدة 
3 حاالت مع  38 حالة وتوفيت  منها 
تسجيل 11 حالة مشكوك يف إصابتها، 
طرف  من  بها  املصرح  النتائج  وفق 

ملحقة معهد باستور بوهران.

التي  الصحية  األزمة  أحدثت 
التغييرات  من  العديد  اجلزائر  بها  متر 
الصحي  القطاع  يف  الهامة  والقرارات 
غرار  على  تبسة،  والية  على مستوى 
تخصيص املؤسسة االستشفائية بوقرة 
بوباء  للمصابني  ببكارية  بولعراس 
مرضى  وحتويل  فقط،   »19– »كوفيد 
الطب العام والداخلي إلى مستشفيات 
الذي  األمر  وهو  أخرى،  بلديات  يف 
جعل مسؤولي الوالية يقفون شخصيا 
على العديد من النقائص الهامة التي 
والتسريع  تداركها  على  العمل  وجب 
جتنبا  النقاط  هذه  استكمال  وتيرة  يف 
خالل  صحية  مشاكل  يف  للوقوع 

األزمات القادمة.
تبسة، خالل  والية  وقد شهدت 
ملحوظ  جد  تأخرا  األخير،  السنوات 
العديد  واستحداث  إجناز  عملية  يف 
شأنها  من  التي  الصحية  املرافق  من 
التنقل  يف  السكان  معاناة  تنهي  أن 
أجل  من  والواليات  البلديات  بني 
الوالية  هذه  سجلت  حيث  العالج، 
تقدر  مبساحة  مشروعا   15 من  أكثر 
الوالية  عاصمة  يف  م²   12000 بنحو 
طويلة،  سنوات  منذ  النور  ير  لم 
من  ومنها  اإلجناز  طور  يف  هو  ما  منها 
هذه  بني  ومن  ورق.  على  حبرا  بقي 
جلراحة  طبية  مصحة  نذكر  املشاريع، 
الكثير  تخفيف  بإمكانها  التي  العيون 
التنقل  عند  واملصاريف  املتاعب  من 
املسافرين  فأكثر  تونس،  اجلارة  إلى 

إلى دولة تونس يتنقلون إليها من أجل 
العالج. ومن بني املشاريع أيضا، 10 
مشاريع يف بلدية بئر العاتر جد مهمة 
يف  متخصصة  جراحية  عيادة  منها 
اجلهاز  يف  متخصصة  وأخرى  العظام 
ومشروع  الكبد،  وأمراض  الهضمي 
الشريعة  بلدية  يف  واحد  استثماري 
للتحاليل  ومخبر  اجلراحة  يخص 
ومشروعني  العوينات  بلدية  الطبية يف 
موزعة  والبقية  احلمامات  بلدية  يف 

على عدة بلديات أخرى. 
سلط  فقد  ذلك،  ضوء  وعلى 
أول  عطاهلل  موالتي  الوالية  والي 
املشاريع  هذه  أهم  على  الضوء  أمس 
الصحة  لقطاع  املخصصة  التنموية 
والسكان، من أجل مناقشة الوضعية 
قيد  للمشاريع  واملالية  التحضيرية 
عبر  املنطلقة  غير  واملشاريع  اإلجناز، 
وجتهيز  إجناز  غرار  على  البلديات  جل 
بكل  اخلدمات  متعددتي  عيادتني 
وهو  وتبسة،  العاتر  بئر  بلديتي  من 
مشروع متأخر منذ سنة 2012، وكذا 
120 سريرا،  توسيع وجتهيز مستشفى 
ببلدية العقلة، وإعادة االعتبار ملدرسة 
)مشروع  بتبسة  الطبي  شبه  التكوين 
سجل يف ديسمبر2009 (، مع اقتناء 
لفائدة   )IRM( جهاز  وتركيب 
ويضاف  بالوالية،  الصحي  القطاع 
إلى هذه املشاريع اقتناء جتهيزات طبية 
املؤسسات  لفائدة  إسعاف  وسيارات 
بالونزة  االستشفائية  العمومية 

سجلت  التي  األخيرة  هذه  وبكارية، 
هذه  خالل  املعدات  يف  كبيرا  نقصا 
استفادت  حيث  الصحية،  األزمة 
من عديد األجهزة الطبية يف إطار هبة 
العديد من األطباء اخلواص  قبل  من 
التكفل األمثل مبرضى وباء  من أجل 

كورونا.
»أخبار  لـ  توفر  ما  وحسب 
هذه  فإن  معلومات،  من  الوطن« 
من  صغير  جزء  املذكورة  املشاريع 
سباتا  تعيش  التي  التنموية  البرامج 
جعل  الذي  احلال  وهو  املدى،  طويل 
عاجزة  دوما  احلدودية  الوالية  هذه 
بأبسط  حتى  بسكانها  التكفل  عن 
والي  أّكد  فقد  وعليه،  الوسائل. 
ضرورة  على  أمس،  أول  الوالية، 
يف  التأخر  لتدارك  املضاعف  العمل 
آجالها  واستالمها يف  اإلجناز  عمليات 
يف  االنطالق  على  والعمل  احملّددة، 
توقيف  وعدم  املبرمجة،  املشاريع 
مع  الراهن،  الوضع  بحجة  اإلجناز 
وتوفير  املتوقفة  الورشات  فتح  إعادة 
وعدم  العمال،  من  املطلوب  التعداد 
احلالي كذريعة  الصحي  الوضع  اتخاذ 
من  والتملص  املسؤولية  من  للتهرب 
متابعة  وضرورة  األشغال،  مواصلة 
املاّسة  الوالية  حلاجة  اإلجناز  مراحل 
لفائدة  املسّجلة  التنموّية  للمشاريع 

الّصالح العام. 
فيروز رحال

إثر تسجيل العديد من النقائص في القطاع الصحي
والي تبسة يأمر بالّتعجيل في إنجاز المرافق الصحية

بومرداس 
مخبر الكشف عن فيروس كورونا 

يدخل حيز الخدمة 
 دخل، يوم أمس، مخبر التحاليل اخلاص بالكشف عن فيروس كورونا 

الذي تدعم به مستشفى الثنية ببومرداس حيز اخلدمة رسميا.
 سيسمح املخبر اجلديد الذي تقرر فتحه على مستوى مستشفى الثنية 
بإجراء التحاليل للحاالت املصابة واملشتبه يف إصابتها بفيروس كورونا التي 
عوض  ببومرداس،  املجاورة  الواليات  وحتى  الوالية  مستشفيات  تستقبلها 
حتويلها إلى معهد باستور بالعاصمة الذي يستقبل يوميا آالف العينات من 

مختلف أنحاء الوطن.
»فتيحة  بومرداس  لوالية  الصحة  مديرة  كشفت  الصدد،  هذا  ويف 
الليام«، يف تصريح لها عبر الصفحة الرسمية للمديرية على موقع التواصل 
فيروس  عن  للكشف  حتاليل  مخبر  إنشاء  فكرة  أن  فايسبوك،  االجتماعي 
كورونا كانت فكرتها باعتبارها املسؤولة األولى عن قطاع الصحة بالوالية، 
فإن  وبالتالي  بالعاصمة،  باستور  معهد  يشهده  الذي  الكبير  للضغط  نظرا 
نتائج  على  احلصول  من  سيمكن  العمل  حيز  دخوله  عند  اجلديد  املخبر 
التحاليل يف وقت قياسي، كما سيسمح باستقبال التحاليل من الواليات 

املجاورة مثل البويرة.
وأضافت املسؤولة أن فكرة إنشاء املخبر متت مناقشتها مع الوالي »يحيى 
يحياتن« الذي رّحب بها، وقام بتدعيم املخبر بالتجهيزات الطبية الالزمة 
التي مكنت -  تبرعات احملسنني  املليار سنتيم، عالوة على  فاقت  بتكلفة 
وفق قولها - من جتسيد فكرة املخبر على أرض الواقع ودخوله حيز اخلدمة 

بداية من يوم أمس الثالثاء.
سميرة مزاري

مصرع 14 شخصا في حوادث سير 
خالل أسبوع 

األسبوعية،  عبر حصيلها  أمس  يوم  املدنية،  احلماية  وحدات  أعلنت 
عن تنفيذها 17204 تدخال إثر تلقي مكاملات االستغـاثة. هذه التدخالت 
بحوادث  املتعلقة  سواء  املدنية،  احلماية  أنشطة  مجاالت  مختلف  شملت 
وتغطية  احلرائق  إخمــاد  الصحي،  اإلجالء  املنزلية،  احلوادث  املرور، 
 10569 التدخالت يف  هذه  ومتثلت  التظاهرات.  ملختلف  األمنية  األجهزة 
تدخــال خاصا بعمليات اإلجالء الصحي، جرى خاللها إســعاف وإجالء 

10413 جريحا ومريضا إلى املستشفيات.
واستدعت 564 حادث سير 1021 تـدخـال ألفراد احلماية املدنية، كما 
تسببت يف هالك 14 شخصا وجرح 667 آخرين، جرى إسعافهم ونقلهم 
إلى املراكز االستشفائية. يذكر أن أثقل حصــيلة سجلت يف واليــة بسكرة 
التي سجلت 10 حوادث سير أدت إلى وفاة 03 أشخاص وجرح 14 آخرين 

أسعفوا وحّولوا إلى املراكز االستشفائية.
478 تدخال ما سمح بإخـــماد   كما نّفذت وحدات احلماية املدنية 
العمليات  يخص  فيمــا  أما  وصناعية.  منزلية  حرائق  منها  حريقا،   295
الفترة  فـي  تدخـال   4956 بـ  املدنية  احلماية  وحدات  فقامت  املختلفة، 

نفسها، لتغطية 4486 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص كانوا يف خطر. 
رحمة عمار

يحتوي 4 مسدسات رّشاشة ومخازن ذخيرة 
الجيش يكشف مخبأ لألسلحة باألخضرية

للجيش  مفرزة   كشفت 
يوم  الشعبي،  الوطني 
مخبأ   ،2020 ماي   04
يحتوي  والذخيرة  لألسلحة 
رشاشة  مسدسات   4 على 
باإلضافة  ذخيرة،  مخازن  و4 
الصنع  تقليدية  قنبلة   55 إلى 
الـ  مادة  من  كيلوغراما  و20 

اإلرهاب  مكافحة  إطار  يف  نفذتها  ومتشيط  بحث  عملية  إثر   ،)TNT  (
مبنطقة الثعالبة ببلدية األخضرية بوالية البويرة، بالناحية العسكرية األولى، 

بحسب ما أورده باين وزارة الدفاع.
وتابع البيان، أنه يف إطار محاربة اجلرمية املنظمة، أوقف عناصر الدرك 
الوطني بالتنسيق مع مصالح اجلمارك، خالل عمليتني منفصلتني نفذهما 
بكل من متنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، مهربا 

وضبطوا شاحنتني محملتني بـ 48,3 طنا من املواد الغذائية.
ق.و

دفعت ظروف الحجر الصحي، التي وصفت بغير المناسبة، الفريق الطبي العامل بالمؤسسة العمومية 
االستشفائية لمدينة ثنية الحد )شرقي عاصمة والية تيسمسيلت(، الى تنظيم وقفة احتجاجية 
بغية إسماع أصواتهم للمسؤولين، ولدق ناقوس الخطر حيال الوضع المزري الذي يشهده الفريق 

الطبي الذي يحارب وباء »كوفيد 19«. 



... وممرضو مؤسسة الصحة الجوارية بزيامة مستاؤون

ف سليم
الغاضبة  الوقفة  هذه  وجاءت 
إثر  على  للمستشفى  الطبية  للطواقم 
لهم  زميلة  ممرضة  إصابة  إكتشاف 
بفيروس« كورونا »، حيث أن املصابة 
ظهرت نتائج فحصها اإلثنني، وجاءت 
زمالئها  به  صرح  ما  حسب  ايجابية 

الذين رفضوا البقاء يف مناصب عملهم 
عليهم  فحوصات  باجراء  وطالبوا 
إصابتهم  عدم  من  للتأكد  جميعا 
بالفيروس على حد تعبيرهم. للتذكير 
فان الشكوك تصاعدت منذ يوم اجلمعة 
املاضية بعد أن أكتشف أن املمرضة لها 

كورونا،  بفيروس  أصيب  أقاربها  أحد 
الذي  للفحص  إخضاعها  يتم  أن  قبل 
أربك  الدي  األمر  ايجابيا،  جاء 
املدير  وطالبوا  باملستشفى  زمالءها 
للتأكد  للتحاليل  إخضاعهم  بضرورة 

من سالمتهم من الفيروس. 

يف  جيجل  والية  فالحو  يتخبط 
التسويق  مشكل  منها  عديدة  مشاكل 
نتيجة  حلقتهم  التي  اجلسيمة  واخلسائر 
والتي  منتجات  عدة  على  الطلب  ضعف 
الصحي  احلجر  مع  جنيها  فترة  اقترنت 
الذي ترك خلال يف ميزان العرض والطلب 

الفراولة  فاكهة  املنتجات  هاته  بني  ومن 
من  وطنيا  األولى  والية جيجل  تعد  التي 
استبشر  ان  وبعد  واجلودة  اإلنتاج  حيث 
زارعو الفراولة خيرا بسبب وفرة اإلنتاج هذا 
املوسم كان الكورونا وفرض احلجر الصحي 
جد  خسائر  الفالحني  لتكبد  كافيا  سببا 

االمر  العرض  قلة  بسبب  وهدا  معتبرة 
أدى  والذي  التسويق  على  سلبا  اثر  الذي 
الفاكهة  انخفاض معتبر ألسعار هاته  الى 
نتيجة  للتلف  تتعرض  السلعة  جعل  ما 

تكدسها وفشل عملية تسويقها. 
سهام عاشور

اشتكى ممرضو وعمال مؤسسة الصحة 
اجلواريةبزيامة منصورية من األوضاع التي 
ممرضو  اكد  حيث  فيها  العمل  يزاولون 
بزيامة منصورية قاصد عبد  الطبية  العيادة 
اهلل انهم يزاولون وظيفتهم دون توفير شروط 
اإلدارة  قبل  من  الوقاية  ومالبس  احلماية 
والتي حسبهم تقوم بتوزيع املالبس الواقية 
واالقنعة عن طريق احملاباة بالنسبة للعمال 

ففي الوقت التي استفاد األطباء من هاته 
النظافة  وعمال  املمرضون  منع  الوسائل 
الوسائل  هاته  استعمال  من  واملساعدين 
حتت  حياتهم  يجعل  الذي  االمر  الوقائية 
الرهن ويف خطر خاصة بعد تسجيل بلدية 
زيامة منصورية حالتني مؤكدتني مصابتني 
بالفيروس من جهة أخرى استنكر مواطنو 
بلدية زيامة منصورية الطريقة التي تتعامل 

الطاقم  مع  بالبلدية  الصحية  اإلدارة  فيه 
احتكاكهم  نتيجة  عنهم  احملجور  الطبي 
من  كان  الذي  الوقت  ففي  املصابني  مع 
قامت  ألسبوعني  حجرهم  الضروري 
األطباء  بإرغام  اجلوارية  الصحة  مؤسسة 
على مزاولة عملهم عادي يف الوقت الذي 

مت حجر املمرضني يف بيت الشباب.

قسنطينة
تنظيم 48 حملة تحسيسية بالوقاية 

قامت مصالح أمن والية قسنطينة بـ 48 حملة حتسيسية توعوية خالل 
و  توعية  مطويات  توزيع  مت خاللها  ميدانية  أفريل، شملت خرجات  شهر 
كمامات على املواطنني عامة و فئة التجار بوجه اخلصوص مت خاللها تقدمي 
مسافة  كاحترام  الوقاية  إجراءات  إتباع  ضرورة  حول  ارشادات  و  نصائح 
التدابير  التجار ية، وذلك يف إطار  التناوب على دخول احملالت  التباعد و 
الوقائية املتحدة ملواجهة فيروس كورونا، و ذلك باملوازاة مع مهامها اليومية 
يف مجال حفظ النظام العام، محاربة املضاربة و الغش و تأمني املواطنني و 

ممتلكاتهم. لضرورة العمل التوعوي يف هذا الظرف اخلاص.
خديجة بن دالي

المسيلة 
عمال بلدية سيدي أمحمد يطالبون 

بصبِّ أجورهم 
أقدم صبيحة أول أمس العديد من عمال بلدية سيدي أمحمد بدائرة 
عني امللح أكثر من 150كم للجنوب الغربي لعاصمة احلضنة املسيلة على 
تنظيم حركة احتجاجية أمام مبنى مقر البلدية وحسب املعلومات املتطابقة 
فإن احلركة االحتجاجية هذه جاءت على خلفية عدم تلقيهم مستحقاتهم 
منذ 03أشهر مما حول يومياتهم إلى جحيم خاصة وأن الكثير منهم أرباب 
للمجلس  املسؤولية  حملوا  حيث  رمضان  شهر  يف  أنهم  على  فضال  أسر 
مسؤول  راسلوا  كما  إليها  وصلنا  التي  املزرية  احلالة  هذه  كثل  يف  البلدي 
يف  النظر  بضرورة  مطالبني  العرجا  الشيخ  السيد  بالوالية  التنفيذية  الهيئة 
وضعيتهم املزرية التي آلوا إليها بعد عدم تلقي مستحقاتهم وأن كل ما توعد 
به رئيس املجلس البلدي الذي اعتمد على أسلوب الوعود التي لم تغننا 
من جوع مهددين يف الوقت ذاته ويف حالة عدم التكفل بانشغالنا الذي مت 

رفعه سندخل يف إضراب مفتوح عن العمل.
جمال أبو أشرف

سكيكدة
حجز 5 قناطير من اللحوم الفاسدة

التجارة  مديرية  مع  بالتنسيق  الثالث  احلضري  األمن  مصالح  متكنت 
لوالية سكيكدة، و يف إطار رقابة احملالت التجارية على مستوى عدد من 
أحياء عاصمة الوالية من حجز أزيد من 5 قناطير غير الصاحلة لالستهالك، 
تنبعث منها روائح كريهة التي كانت معروضة للبيع علي مستوى محليني، 

ليتم سحبها وإتالفها واتخاذ اإلجراءات القانونية حيال التجاراملخالفني.
و يف إطار متصل قام أعوان الرقابة من تغلق عدد من احملالت التجارية 
على مستوى عدد من بلديات الوالية رفض أصحابها االمثال لقرار الغلق 
القانونية الالزمة ضدهم بسحب السجيل  التدابير  الفوري حيث مت اتخاد 

التجارية منهم. 
جمال بوالديس
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طالبوا بإخضاعهم للتحاليل عقب إصابة ممرضة بفيروس كورونا 

حة بُمستشفي »عبد  ُمنتسبو ِقطاع الصِّ
ون اهلل نواورية« بعنابة َيحتجُّ

جيجل 
منتجو الفراولة يتكبدون خسائر فادحة

شّن الطاقم الطبي وشبه الطبي بُمستشفي األطفال والنساء »عبداهلل نواورية«، بالبوني بعنابة، وقفة احتجاجية للمطالبة 
بإخضاعهم للفحص الطبي والتحاليل الالزمة الخاصة بكورونا.

الفوضوية  البيوت  سكان  يعاني 
سيدي  بلدية  شطر  الشهود  عني  بحي 
عمار بعنابة من تكدس القمامة املنزلية 
عند  وبالتحديد  أشهر مضت  مند عدة 
السكة  نقطة  بجانب  احلي  مخرج 

احلديدية الغير محروسة. 
أخبار  ل«  السكان  ممثلي  وحسب 
الوطن« أمس فإن مصالح بلدية سيدي 
عمار فإنه رغم املراسالت الكثيرة ملصالح 
من  متكينهم  بغرض  املذكورة  البلدية 

حاويات لم تقم األخيرة بوضع حاويات 
أن  القمامة على مستوى حيهم بحجة 
األمر  فوضوية،  بيوت  عن  عبارة  احلي 
الذي حتم على السكان رمي النفايات 
احلي  مخرج  عند  و  الشارع  يف  املنزلية 
القمامة وباتت  يوم تكدست  ويوم بعد 
املعنية،  املصالح  من  حترك  دون  أكوام 
شهر  بحلول  احلرارة  درجة  ارتفاع  ومع 
ماي اصبحت املنطقة تعاني من إنبعاث 
احليوانات  كثرة  ومن  الكريهة  الروائح 

املواطنني  تهدد  اصبحت  التي  املتشردة 
ليال ونهارا عند هذه النقطة التي حتولت 
الى ما يشبه املفرغة العمومية على حد 
تعبير ممثلي السكان. ودعا هؤالء رئيس 
ومع  علي  صياد  عمار  سيدي  بلدية 
حلول شهر رمضان إلى اإلسراع يف رفع 
اكوام القمامة التي باتت تزعجهم جراء 
الروائح الكريهة والدخان املتصاعد منها 

بسبب احلرق القمامة.
ف سليم

لوالية  احمللية  السلطات  سخرت 
عنابة واملجالس الشعبية البلدية أمس 
حلث  الوطنيني  والدرك  األمن  مصالح 
التجارية  احملالت  غلق  على  التجار 
والئي  قرار  محل  كان  نشاطها  التي 
املالبس  بيع  متاجر  غرار  على  بالغلق 

واألحدية.
ومصالح  األمن  رجال  وجاب 
بلدية عنابة شوارع وسط املدينة أبرزها 
باسم  املعروف  خلدون  ابن  سارع 
بضرورة  التجار  أمر  مت  حيث  قومبيطا 
الرفض  حالة  ويف  محالتهم  غلق 
وكذلك  ردعية  لعقوبات  سيتعرضون 
بالبلدية  لباقي األحياء  بالنسبة  الشأن 

اين  األبيض  واجلسر  كالصفصاف 
اإلختصاص  إقليم  األمن  عناصر  قام 
ملراقبة  وراجلة  متنقلة  دوريات  بتنظيم 
مدى التزام التجار املعنيني بقرار الغلق 
ويف البلديات الريفية كالشرفة والعلمة 
وواد العنب فإن مصالح الدرك الوطني 
رفقة البلديات قامت بدوريات مشتركة 
وكان  الوالئية.  السلطات  قرار  لتنفيذ 
أصدر  الدين  جمال  برميي  عنابة  والي 
يقضي  قرار  اجلاري  األسبوع  مطلع 
فتحها  مت  التي  التجارية  احملالت  بغلق 
وذلك  االول  الوزير  من  بقرار  مؤخرا 
باالجراءات  االلتزام  عدم  بسبب 
عدم  لتسجيل  نظرا  الصحية  الوقائية 

الصحية  الوقائية  باالجراءات  التزام 
التي  اإلجتماعي  التباعد  قواعد 
اخلاصة  العمومية  السلطات  أقرتها 
بالتأطير الصحي ويتعلق األمر بقاعات 
احلالقة، محالت املرطالت واحللويات 
التقليدية، األلبسة واألحدية، التجارة 
واألدوات  األواني  جتارة  الكهومنزلية، 
واخلياطة  األقمشة  جتارة  املنزلية، 
مستحضرات  وجتارة  واملنسوجات 
النشاطات  وتعطل  والعطور  التجميل 
مرخصة  غير  الباور  نوع  من  املجموعة 
الوالية  إقليم  لفتحها وذلك عبر كامل 

إلى إشعار أخر.
ف. سليم

عنابة 
ر القوة العمومية لغلق المحالت السلطات تسخِّ

برج بوعريريج 
 الوالي يأمر بغلق المحالت التجارية 

بإعادة  بداية األسبوع  مالك  بن  بوعريريج محمد  برج  والي والية  أمر 
انتشار  من  للحد  وذلك  رسمي  بيان  يف  بالوالية  التجارية  احملالت  غلق 
فيروس كورونا خاصة يف ظل عدم التزام بعض املواطنني بالقواعد الصحية 

والتباعد االجتماعي، مما يشكل خطرا على االفراد واجلماعات. 
وجاء قرار الوالي بعد تسجيل الوالية رقما قياسيا يف غضون 24 ساعة 
أية والية يف  الذي مت تسجله برج بوعريريج وال  العدد  41 إصابة، وهو  بـ 
احملالت  غلق  بإعادة  أمرا  الوالي  أصدر  أين  الفيروس،  بداية  منذ  اجلزائر 
التجارية واملتمثلة يف محالت األلبسة واألحذية واحلالقة، جتارة األدوات 
واألواني املنزلية واألجهزة الكهرومنزلية، باالضافة الى جتارة مستحضرات 

التجميل والعطور. 
وإثر هذا القرار عبر الكثير من املواطنني عن ارتياحهم مما اعتبروه '' قرارا 
صائبا يخدم الصحة العمومية ويحمي األرواح من اإلصابة واملوت احملقق 
جراء فيروس كورونا ''، أين أعربوا عن سعادتهم بإعادة غلق احملالت التي 
تشكل خطرا حقيقيا وتساهم بشكل كبير يف انتشار فيروس كورونا، بينما 
التجارية مؤكدين أن هذا  امتعض آخرون خاصة بعض اصحاب احملالت 

القرار ال يخدمهم ويضعهم أمام مازق احلاَجة والعوز. 
صفاء كوثر بوعريسة

حي عين الشهود بسيدي عمار مهّدد بكارثة بيئية
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ِوفق إجراءات صحّية وقائية صارمة

الَصّيادون يستأنُفون نشاَطهم بسواحِل الّشلف
طه األمني

يف  الناشطون  البحارة  استفاد  و 
حصتهم  من  بالشلف  املرسى  ميناء 
من الكمامات لتكون وسيلة وقاية من 
التأكيد  الى  باإلضافة  الفيروس  عدوى 
على استعمال وسائل التعقيم والتطهير 
خالل عملية التوظيب والتسويق. وهو 
ما يعد مؤشرا ايجابيا على عودة بيع هذه 

املادة احليوية وتوفيرها بالسوق احمللي.
سواحل  عبر  الصيادون  استبشر 
الوالية خيرا باستئناف نشاطهم املهني 
الذي طاملا انتظره املهنيون خصوصا وان 
البحري  الصيد  نشاط  يعتبر  غالبيتهم 

مصدر دخله الوحيد فضال عن
كما مت تقدمي فترة الراحة البيولوجية 
الى  جوان  شهر  بداية  من  لألسماك 
غاية نهاية شهر سبتمبر بدال من الفاحت 
ماي الى غاية نهاية شهر اوت كما كان 
الوزاري  للقرار  تبعا  سابقا  به  معمول 
ان  املنصرم، حيث  29افريل  املؤرخ يف 
بداية النشاط الصيدي يف شهر سبتمبر 
كما كان يف السابق يضر حسب مهني 
ما  حيث  السمكية  القطاع-الثروة 
تلتقطه شباك سفن اجلياب هي صغار 
يف  مت  الذي  التفريخ  نتاج  وهو  السمك 

فترة الراحة البيولوجية.
البيولوجية  الراحة  فترة  ان  ومعلوم 
يحظر فيها صيد جميع أنواع األسماك 
ماعدا اجلمبري يف محيط ال يزيد عن 

03 آالف ميل بحري، حيث توجد 
ال  التي  الصغيرة  السردين  أسماك 
يتجاوز طولها 4 سنتمتر، والتي مينع 
حجم  أن  خصوصا  صيدها،  القانون 
الذي  هو  للتسويق  القابل  السمك 
وان  11 سنتيمترا.  ال يقل طوله عن 
مخزون  على  يؤثر  احلظر  هذا  خرق 
بشأنه  يسجل  الذي  السمكية  الثروة 
املنتوج  هذا  يف  محسوس  انخفاض 
بالوالية كما تصل العقوبات املسّلطة 
بعملية  قام  أنه  عليه  يثبت  من  على 
احملددة  احلظر  فترة  خالل  الصيد 
الصيد وشطب  قانونا، بحجز وسيلة 
هذه  ممارسة  قائمة  من  الصياد  اسم 

القضائية  املتابعة  عن  فضال  املهنة، 
تصل  أن  ميكن  التي  املالية  والعقوبات 

تهّدد  والتي  سنتيم  مليون   100 إلى 
األجيال  وحرمان  املادة  هذه  بانقراض 
القادمة من حّقها يف الثروات البحرية.

استأنف الصيادون عبر مينائي تنس والمرسى وملجأي الصيد بسيدي عبد الرحمن ووادي قوسين نشاطهم تحت إجراءات صحية 
صارمة، تفاديا النتشار أي عدوى محتملة بفيروس »كورونا«. 

بومرداس
توقيف عصابة تمتهن الّسطو على المنازل

متكنت فرقة الشرطة القضائية ألمن دائرة برج منايل بأمن والية بومرداس 
من توقيف جماعة أشرار تتكون من 04 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابني 19 

و58 سنة، متتهن سرقة املواطنني العزل يف عز اجلائحة.
وقد أفضت عملية اإلطاحة بالعصابة، وفق بيان ألمن الوالية، إلى استرجاع 
املسروقات املتمثلة يف مجموعة من احللي من املعدن األصفر واألبيض، مولد 

كهربائي، هواتف نقالة وألواح إلكترونية.
الضحية  طرف  من  شكوى  ترسيم  عند  فتعود  القضية  حيثيات  عن  أما 
لدى مصالح الشرطة ألمن الدائرة، مفادها تعرض مسكنه لعملية السرقة من 
طرف أشخاص مجهولني، مباشرة باشرت الفرقة حترياتها والتي تكللت بفضل 
اإلجرامية  الشبكة  أفراد  توقيف  من  احلديثة  العلمية  الشرطة  وأدلة  تقنيات 
اجلهات  أمام  تقدميهم  مع  القانونية  اإلجراءات  واتخاذ  للمصلحة  وحتويلها 

القضائية املختصة.
سميرة مزاري

توزيع 1500 كمامة على المواطنين 
أزيد من  املهنيني ببومرداس  التكوين والتعليم  وزعت، أول أمس، مديرية 

1500 كمامة واقية مجانية على املواطنني عبر تراب الوالية.
بالوقاية  اخلاصة  التحسيسية  احلملة  إطار  يف  متت  الكمامات  توزيع  عملية 
من فيروس كوفيد 19، وأشرف عليها املدير الوالئي للتكوين والتعليم املهنييني 
صادق سعادنة مبعية إطارات وعمال املديرية وبإشراك جميع مؤسسات القطاع، 

وقد استفاد منها أكثر من 1500 شخصا على املستوى احمللي.
الفضاءات  مبختلف  املواطنني  الكمامات  توزيع  عملية  استهدفت  حيث 
البريد، املستشفيات... كما استغل إطارات املديرية تواجد  التجارية، مراكز 
املواطنني لتوعيتهم بخطورة فيروس كورونا القاتل وحثهم على اتخاذ االجراءات 

الوقائية للتصدي له، التي من شأنها ضمان سالمتهم وسالمة عائالتهم.
سميرة مزاري

غليزان
المركز الجامعي يشرع في تجسيد بعض االختراعات 

كشف مدير املركز اجلامعي أحمد زبانة غليزان لـ »أخبار الوطن« انه يف اطار 
والتدابير من  اتخاذ جملة من اإلجراءات  فيروس كورونا عن  احلد من تفشي 
ضمنها الشروع يف اجنازات ومشاريع على مستوى املركز ملواكبة الظرف االستثنائي 
لظهور  األولى  البدايات  ومنذ  اجلامعي  املركز  وعكف  اجلائحة.  تفرضه  الذي 
الوقائية،  البرامج العلمية من أجل إيجاد احللول  الوباء على الشروع يف بعض 
توزعت عبر فرق بحثية علمية كرستها جهود واهتمامات الباحثني كل وحسب 
اختصاصه.  و أولها الفرقة البحثية املنضوية ضمن مخبر الهندسة امليكانيكية 
املخبر  مع  بالتعاون  عابد  بوعادي  الدكتور  إشراف  حتت  املستدامة  والتنمية 
اجلامعي حتت  باملركز  واحلياة  الطبيعة  وعلوم  الدقيقة  العلوم  ملعهد  البيداغوجي 
إشراف الدكتور بغذاذي اجلياللي باقتراح تصميم جهاز تعقيم بتقنية الترطيب 
اعتمادا على املوجات الصوتية كجهاز صديق للبيئة . أما املقترح الثاني تقدمت 
 Axiatech( به فرقة البحث ملخبر الهندسة امليكانيكية باالشتراك مع شركة
بتفجير  يسمح  مبا  البنفسجية  فوق  ما  األشعة  باستعمال  التعقيم  أجل  من   )
اقترح  الشركة  وبالتعاون مع ذات  للفيروس وتدمير تكاثره،  النووية  األحماض 
تصميم جهاز تنفس اصطناعي متحكم فيه، كما أعلن مدير املركز اجلامعي عن 
االهتمام بدراسة النفايات وتصفيتها من املّواد الّسامة بوالية غليزان، يف حني 
متثل املقترح الثالث عن إعالن فرقة البحث مبخبر اللغة والتواصل على تنظيم 
ملتقى وطني تفاعلي باستخدام تقنية التفاعل الرقمي موضوعه »جائحة كورونا 

يف اخلطاب اإلعالمي اجلزائري بني موضوعية التحليل ومحاذير التهويل«.
والنفسية  االجتماعية  الدراسات  مبخبر  البحث  فرقة  اقترحت  بينما 
التواصل  بوباء كورونا من  انشاء تطبيق خاص ميكن املصابني  واالنثروبولوجية 
مع املختصني يف مختلف التخصصات إلرشادهم وتقدمي الدعم النفسي بهدف 
فك العزلة االتصالية على املصابني، و أعرب مدير املخبر أّن األعضاء الباحثني 
بصدد تشكيل جلان من اخلبراء النفسيني للسهر على متابعة احلاالت النفسية 
التي مسها أو تأثرت بهذا الوباء مبا فيه الطواقم الطبية، إلى جانب اإلعداد لندوة 

تفاعلية حول الترابط األسري يف ظل اجلائحة. 

بقفة  عائلة   959 زهاء  استفادت 
رمضان ببلدية أقبو بوالية بجاية،خالل 
األسبوع األول من شهر رمضان الكرمي، 
العملية  وحسب مصدر مطلع فإن هذه 
مالييقدر ب  مبلغ  دفع  من خالل  متّت 
6000دج عن طريق احلساب البريدي 
يخص  وفيما  عائلة،  لكل  اجلاري 
اليومي من  املتضررين وعمال  احلرفيني 
الصحي  احلجر  نتيجة   19 كوفيد  ازمة 
دون  بيوتهم  يف  البقاء  ألزمهم  الذي 
قوت  لكسب  حريف  نشاط  بأي  القيام 
عائالتهم، فإن مصالح البلدية شرعت 
يف اعداد القوائم االسمية املطلوبة للفئة 
املعنية مبنحة 10 آالف دج بغية إرسالها 
لتعليمات  تطبيقا  الوالية  مصالح  الى 

تواصل  ذاته  السياق  بجاية،ويف  والي 
احلركة  مبعية  البلدية  مصالح  مختلف 
الشوارع  وتعقيم  تطهير  يف  اجلمعوية 
التجارية  واحملالت  العامة  واألماكن 
واإلدارات الرسمية وكل النقاط احليوية 
التي لها بحركة املواطنني، وهذا يف إطار 
تفعيل اإلجراءات الوقائية واالحترازية 
الوباء  بهدف حصر  الدولة  اقرتها  التي 
نهائيا  عليه  والقضاء  انتشاره  وكبح 

قريبا.

..والغرفة الوالئية تحصي الحرفيين 
المتضررين

الغرفة  اخرى،شرعت  جهة  ومن 
بجاية،البدء  بوالية  للحرفيني  الوالئية 

للحرفيني  االسمية  القوائم  اعداد  يف 
الذين  الصحي  احلجر  من  املتضررين 
املدة،  هذه  خالل  نشاطهم  يزاولوا  لم 
آالف   10 منحة  من  االستفادة  بهدف 
أرباب  بحرفيني  يتعلق  واألمر  دينار، 
كن  سواء  عوائل  حرفيات  أو  األسر 
رئيس  أكده  واخلبر  أو مطلقات،  أرامل 
أوضح  الذي  رمضاني  احلرفيني  غرفة 
أنه مّت تسخير العنصر البشري إلمتام هذه 
املهمة، حيث أن الطريقة املتبعة تسهل 
ملفات  واستالم  التسجيل  عمليات 
املعنيني واملعنيات دون التنقل الى املقر 

الرئيسي بالوالية..
بـــلقاسم.ج

توزيع 959 طردا غذائيا على العائالت الفقيرة 

قرر والي بجاية،احمد معبد، إعادة 
غلق عدد من احملالت التجارية بسبب 
الوقائية من  احترامها لإلجراءات  عدم 

انتقال فيروس كورونا.
ونظرا  أنه  للوالية  بيان  يف  وجاء 
الصحية  الوقاية  بشروط  اإللتزام  لعدم 
االجتماعي  التباعد  احترام  وعدم 
الصحي  بالتأطير  اخلاصة  والتدابير 
التجارية  النشاطات  بعض  باستئناف 
ماتسبب  عليها  املواطنني  وتهافت 
حاالت  عدد  يف  ارتفاع  بتسجيل 
فقد  األخيرة  الفترة  يف  اإلصابة 

احلالقة،  قاعات  غلق  إعادة  تقرر 
واحللويات  احللويات  صنع  محالت 
التقليدية، محالت األلبسة واألحذية 
التجارة  واخلياطة،  األقمشة  وبيع 
واألواني  األدوات  جتارة  الكهرومنزلية، 
التجميل  مستحضرات  جارة  املنزلية، 
نشاطات  تظل  حني  والعطور،يف 
بفتحها.ولم  مرخصة  تظل  املجمعة 
الشروط  التجارية  احملالت  أغلب  حتترم 
اتخاذ  وكذا  النشاط  على  املفروضة 
والوقائية من احتمال  الصحية  التدابير 
تنظيم  كتنظيم  كورونا  فيروس  انتقال 

الدخول واخلروج إلى احملالت املغطاة مع 
التباعد،  لضروريات  الصارم  االحترام 
االنتظار خارج محالت  وتنظيم طوابير 
البيع املفتوحة بوضع خيط أو حزام أمن 
يحمل الفتات مكتوبة تتضمن وجوب 
التدبير،  هذا  باحترام  الزبائن  التزام 
واقتصار الولوج إلى احملل التجاري على 
يف  األكثر  على  فقط  ثالثة  أو  زبونني 
تخص  أخرى  وإجراءات  الوقت  نفس 

النظافة والتعقيم.
بـــلقاسم.ج

بجاية
الوالي يأمر بغلق المحالت التجارية مجددا
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أخبار السر ايا

أعلنت وزارة الشؤون الدينية 
واألوقاف عن إطالق مقرأة الكترونية 

باستخدام تطبيق سكايب.
وأوضح بيان وزارة الشؤون الدينية 
واألوقاف، أن المقرأة اإللكترونية 

يمكن الولوج إليها كل يوم من 9:00 
صباحا الى غاية 18:00 مساًء. كما 

أتاحت أمام الراغبين في تصحيح 
التالوة أو التسميع، تثبيت برنامج 

سكايب واإلتصال بأحد الشيوخ حسب 
البرنامج المرفق والمتضمن عناوين 

المقرآت .

زار الفنان الراحل إيدير 
المغرب عن طريق الفنان 
المغربي المبدع إسماعيل 
ليوي، ابن مدينة اسفي 
الذي رسم لوحة فنية 

بالملح للمرحوم إيدير، 
يبدو أن فنه لن يتوقف في 

حضرة الفنون األخرى 
التي تعزيه.

عمدت المقاطعة اإلدارية لسيدي امحمد بالعاصمة إلى تنظيم حملة تعقيم شملت دار الصحافة الطاهر جاووت، وذلك 
في اطار االجراءات االحترازية للوقاية من فيروس كورونا »كوفيد 19 ».وجاءت العملية من تنظيم ديوان الترقية و 
التسيير الحضريين في إطار عملية تطهير، في ظل تفشي فيروس كورونا، وأهمية التطهير والتعقيم في الوقاية منه، 

خاصة أن الفيروس يبقى دون لقاح لحد اآلن.

 يبرز أهمية التقنية يوما بعد اآلخر، في ظل عالم متسارع 
الخطوات وانشغاالت دائمة، يضاف لها بروز مخاطر التنقل 
مؤخرا في ظل تفشي فيروس كورونا، في هذه الظروف 

راج تطبيق داويني للهاتف الذكي، الذي يوضح اصحابه أنه 
يساعد على إدارة الحجوزات الطبية والعيادة سواء أكنت 

مريضاً أو طبيباً.و يمكن االستفادة من خدمات التطبيق عبر 
تحميل التطبيق من متجر Google play لألندرويد، فإذا 
كنت طبيبا وتريد اإلستفادة من الخدمة فهي متاحة ومجانا 

بحسب توضيح اصحاب التطبيق.

»مقرأة اإللكترونية« عبر تطبيق السكايب

فـي ذكـرى رحيـل
 ســــي  امحمـــد

إيدير يزور المغرب بعد رحيله»داويني« .. الطبيب في زمن كورونا

في مثل هذا اليوم 05 
ماي 1959 ارتقى 
العقيد  أحمد بوقرة 
المدعو سي امحمد  
شهيدا باوالد بوعشرة 
والية المدية. `بوقرة، 

وهو قائد الوالية 
التاريخية الرابعة ولد 
سنة 1926 بخميس 

مليانة - مناضل و قائد 
الوالية الرابعة من 
1958 إلى  1959 .

دار الصحافة تستفيد من حملة تعقيمدار الصحافة تستفيد من حملة تعقيم

على ما يبدو أن االبداع لن يتوقف في زمن كورونا بل تعدى األمر إلى فترة الحجر 
الصحي في البالد أحد األساتذة في الرسم بإحدى مدارس والية باتنة، حيث استغل 
الجائحة لتزيين األقسام في أبهى حلة كان فيه وفيا لأللوان ولمادة الرسم التي يقوم 

بتدريسها.

االبداع في 
زمن كورونا
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إليزي 

د صّحَة ُسكان  كارثٌة إيكولوِجّية ُتهدِّ
واحة »إهرير« 

براهيم مالك

وأمام هذا الوضع املزري الذي يهدد 
من  عدد  أعرب  والبيئة  اإلنسان  حياة 
امليدان  يف  الفاعلة  اجلمعيات  رؤساء 
على غرار جمعية تيهوساي للمحافظة 
الناشط  لسان  وعلى  البيئة  على 
ل  حديثه  يف  فخور.   - ع  اجلمعوي. 
الشديد  استيائهم  عن  الوطن  أخبار 
جراء الوضع الكارثي الذي وصلت اليه 
األوضاع يف واحة اهرير جراء التسربات 
الكبيرة التي تشهدها مختلف احمليطات 
بسبب تعطل الصهريج اخلاص بتفريغ 
التجمعات  آماكن  من  القذرة  املياه 
املخصصة لها منذ أزيد من سبعة أيام 
البديل يف مهمة  ثاني  ووجود صهريج 
واحة  خارج  وبلديات  شوارع  تعقيم 
اهرير األمر الذي زاد من تفاقم الوضع 
املواطن  معاناة  لتستمر  املتحدث  بقول 
املناطق  من  الواحة  باعتبار  والبيئة 
وضمن  العاملية  األهمية  ذات  الرطبة 
فضاء  وباعتبارها  رامسان  اتفاقية 
طبيعي شاسع متميز بواحات النخيل 
تسمى  والتي  العذبة  ومياهه  املتعددة 

عند االميوهاغ )امان ادرنني(.

سكان  أكد  السياق  ذات  ويف 
تشكل  أصبحت  الوضعية  ان  الواحة 
خاصة  يوم  بعد  يوما  كبيرا  قلقا 
الذي  األمر  للوادي  احملادية  لتجمعات 
سبب لهم متاعب يومية يف ظل عدم 
اتخاذ أي حل جذري للوضعية وإنهاء 
مسلسل تسرب مياه الصرف الصحي 
يشوه  منظرا  تشكل  أضحت  الذي 
املكان وكذا ملا يشكله من تهديدا على 
التنوع احليواني يف مجاري الواحة من 
وبائية  بكارثة  وينبئ  وغيرها  اسماك 
الروائح  وانبعاث  الوضع  تفاقم  جراء 
من  بالقرب  احلي  أرجاء  يف  الكريهة 
الوادي والذي يعتبر مقصدا للعائالت 

الكرمي  رمضان  شهر  يف  أمسية  كل 
احلرارة  درجات  ارتفاع  مع  وتزامنا 
باملنطقة لغرض الترفيه والسمر يف هواء 

الطلق أمام البحيرات املائية العذبة. 
اهرير  واحة  سكان  يناشد  وكما 
التدخل  على ضرورة  احمللية  السلطات 
هذا  من  إنقاذهم  اجل  من  الفوري 
ال  الذي  اخلطير  الكارثي  الوضع 
حالة  يف  خاصة  فيه  التأقلم  يحتمل 
حقيقي  خطر  من  شكله  ملا  استمراره 
بسبب  واحليوان  واإلنسان  البيئة  على 
األمراض املتنقلة عبر املياه وكما ميكن 
أن يشكل تهديدا لثروة املائية بالواحة 

الساحرة.

يشتكي سكان واحة »إهرير« الواقعة على بعد 250 كلم جنوبي والية إليزي من تدهور محطة تصفية مياه الصرف 
الصحي، األمر الذي انعكس سلبا على المنطقة والمحيط والسكان والنبات والحيوان بسبب التسربات الكبيرة للمياه القذرة، التي 
تحولت إلى برك مائية بلغت مجرى المياه العذبة في الواحة؛ األمر الذي وّلَد حالة من االستياء والتذمر لدى الساكنة في ظل 

عدم اتخاذ الجهات الوصية أي إجراء.

األغواط 

 الهالل األحمر يوزع 300 
وجبة يوميا 

يف إطار املبادرات التضامنية اخلاصة بشهر رمضان يوزع الهالل األحمر 
اجلزائري باألغواط يوميا 300وجبة فطور محمولة على أفراد األمن املداومني 
بالطرقات، وعلى املرضى الذين يقصدون املؤسسات الصحية وقت االفطار، 

وعلى العائالت املعوزة. 
نورين عبدالقادر

ورقلة
»السعفة الخضراء للبيئة« توزُع 300 

طرد غذائي
أنها اصبحت  بورقلة  للبيئة  السعفة اخلضراء  عرف مؤخرا عن جمعية 
من رواد النشاط اجلمعوي محليا بعاصمة الوالية ورقلة، حيث متكنت منذ 
انطالق نشاطها اجلمعوي مؤخرا من رسم االبتسامة على وجوه املئات من 
األسر الفقيرة واملعوزة اضافة الى املجهودات القيمة التي تقوم بها يف خدمة 

سكان الوالية.
بعمليات  القيام  إلى  وباء كورونا  وقد سارع أعضاء اجلمعية منذ ظهور 
الكبرى  املخادمة  حي  من  متفرقة  مناطق  شوارع  مست  للتعقيم  واسعة 
الشعبي ووعدد من اإلدارات احمللية كصندوق التأمني عن البطالة ومقر األمن 
احلضري الثاني وعيادة ومكتب بريد القرية االشتراكية وكذا عيادة الدكتور 
نصير  أوالد  حي  كمسجد  مساجد  وعدة  املنطقة  بذات  اخلاصة  مفاتيح 
وأوالد اخلير ومسجد حمدات اين مت ذلك بالتنسيق مع جمعية نور الرحمان 
الشبانية كما قامت بتعقيم بعض األماكن العامة واحملالت وبعض محطات 
الوقود الواقعة بعاصمة الوالية على وجه اخلصوص إضافة إلى القيام بتوعية 
الصوت  مكبرات  واستعمال  املطبوعة  امللصقات  بتوزيع  الوباء  حول  الناس 
املتنقلة بسيارات بعض االعضاء وبعض املتطوعني معهم كما وقد بادرت 
هذه اجلمعية اخليرية الشبانية بتوزيع 300 قفة على املعوزين تسلمتها من 
مؤسسة خاصة فضال عن قيامها بعمليات التشجير يف الطريق الرابط بني 
مقبرة الشهداء ومفترق طرق قرية بامنديل بالترابط مع حي بوعامر أضف 
الى ذلك النشاطات الكثيرة التي تقوم بها بالتنسيق مع جمعيات أخرى يف 
خدمة مواطني الوالية ومؤسسات الدولة يف مكافحة الكوفيد 19 ويف تصريح 
لشبكة اخبار الوطن أكد ))سعد دغة(( رئيس اجلمعية يف اتصال مع يومية 
احملسنني  تبرعات  من  املزيد  جلمع  األعضاء  سعي  أن  بورقلة  الوطن  اخبار 
وتوزيعها يف شكل قفف على مستحقيها ال يزال متواصال اين يصب ذلك 
اكبر عدد ممكن من  تغطية  احل  املبذولة من  املجهودات  إطار مضاعفة  يف 
االسر املعوزة خالل الشهر الفضيل تضامنا معهم خالل جائحة كورونا هذه
زاهية سعاد

الوادي
محطة »أم سلمى« بحاجة إلى تهيئة 

ناشد مواطنو البلديات اجلنوبية املتعاملني يف قطاع النقل على مستوى 
اجلهاز  على  األول  املسؤول  »بغوطمجول«  الواقعة  احمد  أوالد  محطة 
التنفيذي بالوالية بضرورة اإلسراع يف تهيئة احملطة من خالل اجناز واقيات 
الشمس ودورات  للمياه فضال على مخفر لألمن ألن هذه املتطلبات بات 

من الضروري توفيرها يف أقرب اآلجال.
احملطة حيز  منذ دخول  الشديدة  معاناتهم  نداء هم على خلفية  ويأتي 
اخلدمة منذ أزيد من أربع  سنوات أين تكبد هؤالء املواطنني معاناة طويلة 
بانتظار حافالت تقلهم إلى حيث يقطنون يكابدون فيها برودة اجلو وحرارة 
إضافة  باحملطة  أومظلة  دافئة  أماكن  اليجدون  بحيث  الالفحة  الشمس 
الىانزعاج  السكان املجاورين من قضاء مرتادي احملطة حلاجتهم البيولوجية 
يف أي مكان  ويف مظهر غير حضاري على اإلطالق، مطالبني البلدية بضرورة 
اجنا زدورة للمياه.وأكد هؤالء املواطنني أنه اضافة إلىاملشاكل السابقة فان 
غياب األمن  باحملطة املكورة  أصبح يهدد سالمته منظرا ملا يتهدد املترددين 
قبل بعض  النسوة من  التي طالت خاصة  السرقة  علىاحملطة من عمليات 
ا  من  بات  حيث  األمن  ألعوان  الدائم  التواجد  عدم  مستغلني  اللصوص 
ألهمية ضرورة اجناز مخفر للشرطة باحملطة، حسب روادها، الذين دعوا إلى 
البدء يف األشغال مع نقص نشاط احملطة بفعل تعليق عمل احلافالت بسبب 

إجراءات احلجر الصحي. 
رشيد شويخ

عين صالح
»قدماء الكشافة« تنظم ندوة عن بعد للتحسيس بوباء كورونا

الصحي  احلجر  ُيستغل  أن  ميكن 
وباء  تفشي  ظل  يف  العائلة  مع  املنزلي 
الكرمي  القراءن  قراءة  خالل  من  كورونا 
وتدارسه مع األبناء والدعاء لتجاوز احملنة 
وثقة األفراد بأن الفارج هو اهلل إقامة صالة 
العائلة خاصة األطفال  أفراد  اجلماعة مع 
فيجب  لإلمامة  مؤهلني  هؤالء  كان  وإن 
األبناء  دفع  لتحفيزهم   بينهم  تقسيمها 
من  إليه  املشار  املوقع  عبر  دروسهم  إلمتام 
أهم  هذه  الوطنية  التربية  وزارة  طرف 
النقاط التي أشار القياديان يف فوج البشير 
اإلسالمية  الكشافة  لقدماء  اإليراهيمي 
للمقاطعة  الغربية  للساهلة  اجلزائرية 
اإلدارية عني صالح حول إستغالل أوقات 
ندوة حتسيسية  املنزلي يف  الصحي  احلجر 
بيتك إحفظ  عن بعد حملت عنوان إلزم 
التحسيسية  العملية  لسانك وتهدف هذه 
حول  لألباء  بسيطة  نصائح  تقدمي  إلى 

يف  الفراغ  وقت  إستغالل  كيفية 
واألبناء  األباء  طرف  من  املنزل 
تفشي  ملنع  املثلى  الطرق  وكذا 
فيروس كورونا وكذا سبل الوقاية 
بسيطة   تدابير  اتخاذ  عبر  منه 
أخبار  لـ جريدة  أكده  ما  حسب 
الوالئي  واحملافظ  األستاذ  الوطن 
اإلسالمية  الكشافة  لقدماء 
عبد  صويلحي  السيد  اجلزائرية 
أن  املصدر  ذات  وأكد  القادر 

املواطنني تفاعلوا مع النصائح واإلرشادات 
مت  وكما  الفيديوا  عبر  لهم  قدمت  التي 
وجميع  نصائح  تتضمن  مطويات  توزيع 
املعطيات فيما يخص الوقاية من فيروس 
لليدين  الدورية  النظافة  وضرورة  كورونا 
الكحولي  واحمللول  الصابون  باستعمال 
وارتداء القفازات واالقنعة الطبية والوقاية 
من خالل االبتعاد عن الفضاءات املكتظة 

التي يكثر بها األشخاص لتفادي انتقال 
املواطنني  سلوكات  أن  وأشار  العدوى. 
هؤالء  يصبح  وأن  األن  تتغيير  أن  يجب 
أكثر حذرا وحيطة من ذي قبل بخصوص 
فيروس  من  الوقاية  وسائل  استعمال 
احلاالت  عدد  إرتفاع  مع  خاصة  كورونا 

املشتبه فيها.
كرزيكة أحمد

الوادي
توقيف 03 مسلحين خرقوا الحجر الصحي

القضائية  الشرطة  عـناصر  متكن 
التابعني ألمن دائرة املغير بوالية الوادي، 
ساعة  ويف  االخيرين  اليومني  خالل 
ثالثة  من توقيف  الليل،  من  متأخرة 
مخالفني للحجر على منت مركبة سياحية 
يحوزون أسلحة بيضاء وأنواع مختلفة من 
عـناصر  بها  قام  العملية  املخدرات. 

تفيد  معلومات  ورود  اثر  على  الشرطة 
مت  أين  مشبوهني  ألشخاص  بتحركات 
توقيف املركبة وعلى متنها ثالث شباب 
التفتيش  وبعد  املنطقة  من  ينحدرون 
الدقيق للموقوفني والسيارة مت العثور على 
سيف  يف  متمثل  محظور  أبيض  سالح 
الكوكاين  من  كمية  إلى  باإلضافة  هذا 

الكيف  من  غ  و1.4  غ   01 ب  قدرت 
املعالج وكذا 05 أقراص حبوب مهلوسة 
جد  مالي  مبلغ  حجز  عن  فضال  هذا 
معتبر، مصدره بيع هذه املمنوعات، هذا 
ومت حتويل املوقفني الثالث وعرضهم أمام 

وكيل اجلمهورية لدى محكمة املغير. 
رشيد شويخ
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اخبار الجنوب

عبداهلل مجبري

انهم  الوطن  الخبار  املعنيون  قال   
وخوف  قلق  يف  األيام  هذه  يعيشون 
هذا  تهديد  من  أسرهم  على  دائمني 
إلى حد  الذي  والقاتل  الصامت  الوباء 
بالشكل  عليه  التعرف  يتم  لم  اآلن 
بتخصيص  يطالبون  ماجعلهم  اجليد. 
أماكن لعزلهم جتعل عائالتهم يف مأمن 
غرار  على  وذلك  اجلائحة  هذه  من 
الوالية  عاصمة  يف  العاملون  األطباء 
فقد حجزت لهم املديرية الوصية غرف 
مع  وخواص  للدولة  تابعة  فنادق  يف 
املؤكدة  احلاالت  ذوي  من  احملجورين 

واملشكوك بإصابتها بكورونا. 
األيام  هذه  أدرار  والية  وتعرف 

عدد  حيث  من  تصاعدي  منحى 
أفادت  قد  وكانت  املؤكدة  اإلصابات 
تفشي  برصد  املكلفة  الوطنية  اللجنة 
كورونا عبر الواليات عن عدد اإلصابات 
املؤكدة يف عاصمة توات وصل إلى 46 
حالة يف حني متاثلت 8 حاالت للشفاء 
هذه  أحدث  وقد  هذا  وفاة.  وحالتي 
قلقا  الوباء  هذا  لتفشي  احلر  الصعود 
كبيرا لدى الساكنة يف ظل توقف اخللية 
إصدار  عن  الوالية  بديوان  اإلعالمية 
أي بيانات وإحصاءات مماأدى تضارب 
املعلموت حول هذا الوباء. وكان والي 
على  إشرافه  هامش  على  قدأكد  أدرار 
التعبير  حلرية  العاملي  اليوم  احتفاالت 
على  أدرار  من  اجلزائر  إذاعة  مقر  يف 
عن  احلكومة  بتعليمات  ملتزمون  إنهم 

بخصوص  معلموت  أي  إصدار  عدم 
تقوله  مبا  واالكتفاء  الوبائية  الوضعية 
كورونا  تفشي  ملتابعة  الوطنية  اللجنة 
املسؤول  ذات  وكشف  الوطن.  عبر 
للفيروس  املتزايد  االنتشار  عن. سبب 
إلى حفالت  مرده  الساكنة  أوساط  يف 
شهر  نهاية  يف  أقيمت  التي  األعراس 
طرف  من  احلاصل  واالستهتار  مارس 
بتدابير  يلتزمون  الذين  املواطنني  بعض 
الصحي  احلجر  واإلجراءات  الوقاية 
التواصل  على  حرصه  مجددا  واملنزلي 
واالنفتاح  اإلعالمية،  األسرة  مع 
املتعلقة  النشغاالتها  عليهالالستماع 

بظروف العمل واحلالة االجتماعية.

خوفا من نقل العدوى ألفراد عائلتهم 

أطباٌء وممِرضون ُيناشدوَن والي 
حي أدرار إخضاَعهم للحجِر الصِّ

ناشد أطباء وممرضون في الوالية المنتدبة تيميمون يعملون في الصفوق األمامية لمجابهة وباء يروس »كوفيد 
19« والي أدرار العربي بهلول إخضاعهم للحجر الصحي بتوفير مكان ألقامتهم، وذلك خوفا من نقل العدوى 

لعائالتهم كونهم معرضون لها في أي لحظة.

باملقرن  املنانعة،  قرية  سكان  عبر 
من  تذمرهم  عن  الوادي،  والية  يف 
العمومية  عدم إصالح مصابيح اإلنارة 
بالقصيرة،  ليست  فترة  منذ  املعطلة، 
قاطني  من  الكثير  غضب  أثارت  مما 
القرية خاصة ونحن على أبواب فصل 

الصيف. 
إنارة  دون  القرية  شوارع  تبقى 
عمومية منذ فترة طويلة مما جعل الظالم 
الذي  األمر  القرية،  يخيم  احلالك 
واحملالت  املساكن  من  الكثير  جعل 
أوقات  يف  سرقات،  إلى  عرضة، 
العديد  قبل  من  الليل،  من  متأخرة 
من املنحرفني، الذين ساعدهم الظالم 
الصحي،  احلجر  الدامس،وظروف 
اجلرائم.ناهيك  هاته  مثل  ارتكاب  يف 
على  الفالحني  تنقل  صعوبة  عن 
بإجراءات  مشمولني  غير  أنهم  اعتبار 
من  الكثير  وتعطيل  الصحي،  احلجر 
لسبب  الليلية  الفترة  يف  مشاغلهم، 
يسهل  الوضع  هذا  أن  كما  ذاته، 

عمل اللصوص، واملنحرفني يف ممارسة 
نفسه،  الوقت  ويف  الرذيلة،  أعمالهم 
صعوبة  يف  السكان  معاناة  من  يزيد 
التصدي لهؤالء، ومنع إنشار مثل هاته 
الظواهر السلبية، التي تنغص حياتهم.
كما ناشدوا السلطات احملليات لضرورة 
الصيف  قبل حلول فصل  اإلنارة  توفير 
زيادة  إلى  غيابها  يؤديها  ما  بسبب 

اإلصابات باللسع العقربي. 
هذه  من  تذمرهم  عن  عبروا  إذ 
حدها  عن  زادت  التي  الوضعية، 
ودعوا  األخيرة،  الفترة  يف  خصوصا 
اإلنارة  تهيئة  مشروع  بعث  إلعادة 
العديدة،  مراسلتهم  رغم  العمومية، 
أذانا  يجدوا  لم  أنهم  إال  مرة  كل  يف 
الوصية،  اجلهات  صاغية،مطالبني، 
الظالم،  أزمة  وإنهاء  التعجيل  بضرورة 
وفك  العمومية  باإلنارة  حيهم  بربط 

العزلة التي يعيشون فيها.
أهالي  اشتكى  أخرى،  جهة  ومن 
النفايات واألوساخ  املنناعة من انتشار 

زوايا  من  زاوية  كل  يف  املتراكمة، 
مبحاذاة  وكذا  املذكور،  القرية  طرقات 
تكدس  بسبب  العمرانية،  التجمعات 
وغياب  بالشوارع،  النفايات  أكياس 
أعوان النظافة، وعدم حتديد وقت جلمع 

هاته القمامة، طيلة أيام األسبوع.
.متساكنو القرية عبروا عن تذمرهم 
التي  املزرية  الوضعية  من  الشديد 
القمامة  تكدس  جراء  يوميا  يعيشونها 
العام  املنظر  شوهت  والتي  باحلي 
الروائح  انتشار  يف  وسببت  للمنطقة 
الكريهة باإلضافة إلى احلشرات الضارة 
التي تشكل خطورة على صحة السكان 
يف  وطالبوا  منهم،  األطفال  والسيما 
توفير وقت محدد  بضرورة  الشأن  ذات 
أعوان  ومواظبة  القمامة  لرفع  ومنظم 
يوميا من  بواجبهم  القيام  النظافة على 
باتوا  التي  املعاناة  هذه  من  احلد  أجل 
وباء  تفشي  مع  فيها.خاصة  يتخبطون 

الكورونا. 
رشيد شويخ

الوادي
انعدام اإلنارة العمومية يثير غضب سكان »المنانعة«

الوادي 
سيارات »الفرود« تغزو شوارع الوالية 
الوادي  الغير شرعية عاصمة والية  غزت العشرات من سيارات األجرة 
وكبرى بلدياتها، وعرفت السنوات األخيرة انتشارا الفتا لسيارات » الفرود » 
التي انتشرت كالفطر يف ظل املصاعب التي يواجهها املواطنون يف تنقالتهم. 
التي  الفوضى  ظل  يف  ملفتا  توسعا  يعرف  الفرود«   « نشاط  أضحى  إذ 
اخلطوط  النقل عبر كل  نشاط حافالت  النقل، بسبب غياب  قطاع  يعانيها 
بعد قرار احلكومة قبل نحو الشهرين بتعليق نشاطها يف إطار إجراءات الوقاية 
من وباء كورونا املستجد، وبات البعض ممن ميلكون سيارات خاصة يستغلون 
الوضع السائد لتقدمي اخلدمة بصفة غير شرعية، وهو أدى إلى عزوف الكثير 
بسب  املهنة  ممارسة  الوالية عن  مستوى  على  األجرة  أصحاب سيارات  من 
املنافسة » الغير عادلة على حد وصفهم لكونهم يدفعون ضرائب واشتراكات 
يف صندوق الضمان االجتماعي للعمال الغير أجراء يف حني أن غرمائهم ال 
يدفعون أيا منها، وأدى ذلك إلى تراجع كبير يف عدد سيارات األجرة على 
السيارات  العديد من أصحاب  دنيا.  ووجد  إلى مستويات  الوالية  مستوى 
اخلاصة ضالتهم يف ذلك من خالل حتويلها إلى سيارات نقل الركاب خاصة 
خارج أوقات العمل حيث يتخذ الكثير من املعلمني واملوظفني الذي يشتغل 
بعضهم يف قطاعات حساسة من عملهم يف »الفرود » كمصدر رزق ثان لهم 
وذلك ألسباب اقتصادية، يف حني توجد نسبة مهمة من أصحاب سيارات 
»الفرود« يقتات من هذه املهنة فقط، وذكر عدد من هؤالء ألخبار الوطن أنهم 
تقدموا وألكثر من مرة ملديرية النقل يف الوالية بطلبات للحصول على رخص 
استغالل سيارات األجرة احلضرية أو الشبه حضرية أو طاكسيات جماعية 

غير أنهم لم يتلقوا أي رد منها. 
رشيد شويخ

األغواط
عمال اإلدماج المهني يطالبون بمستحقاتهم 

عن  باألغواط  املهني  اإلدماج  على  املساعدة  جهاز  من  املستفيدون  عبر 
تذمرهم واستياءهم من التأخر املسجل يف دفع أجور شهري مارس وأفريل حلد 
اآلن رغم التطمينات التي أطلقها املسؤولون للتكلف باملشكل دون دفع كشوف 
احلضور، وأفاد بعضهم أن أغلب املستفيدين من هذا اجلهاز يعولون عائالت، 
وقد تزامن هذا التأخر يف دفع مرتباتهم مع شهر رمضان الكرمي حيث يواجهون 
اليومية ورفض حتى أصحاب  إحتياجات عائالتهم  تلبية  متاعب كبيرة يف 
التعامل معهم باالستدانة، ويف ردها على هذا اإلنشغال أوضحت  احملالت 
مديرية التشغيل يف بيان لها أنها لم تتحصل على التغطية املالية من السلطات 

املركزية وسيتم سيتم التكفل بتسوية الوضعية فور صب األموال
نورين عبد القادر

أدرار
تسخير مروحيتين وفرق عسكرية للبحث 

عن األم المفقودة 
بعد النداءات املتكررة من عائلة املفقودة ومواطني أدرار للجيش الوطني 
الشعبي ملساعدتهم يف إيجاد ابنتهم قام والي أدرار باتصاالت مع قيادة الناحية 
بتسخير  قامت  الوالية  لوالي  بيان  األخيرة حسب  هذه  الثالثة.   العسكرية 

طائرتني عسكريتني وطاقم بشري للمساهمة يف عملية البحث عن املفقودة.
مقر  فنوغيل جنوب  بلدية  بقصر مكرة  القاطنة  هاشم  بن  عائلة  وكانت 
الوالية أدرار قد أطلقت حملة إعالمية واسعة للبحث عن أمهم املفقودة منذ 
ما يزيد عن أربعة أيام.لإلشارة فإن املفقودة بن هاشم فاطنة من مواليد 1987 
متزوجة وأم لستة أطفال كانت قد خرجت من منزلها منذ 22من شهر أبريل 
اجلاري متجهة منزل عائلتها بقصر مكرة نحو قصر عزي بلدية فنوغيل، ومنذ 

ذلك احلني لم يظهر لها أي أثر.
عبداهلل مجبري

األغواط
 محرقة المؤسسة االستشفائية بأفلو 

تهّدد صحة السكان
العمومية  االستشفائية  املؤسسة  من  بالقرب  القاطنني  السكان  يعاني 
الشهيد بجرة عبدالقادر بأفلو منذ سنوات من مشكل الدخان املتصاعد من 
محرقة املؤسسة التي حترق فيها كل النفايات من بقايا وسائل العالج والتعقيم 
ليال  لسكناتهم بشكل كثيف  يتسرب  الدخان  أن  والتطهير، وكشف هؤالء 
مسببا لهم مشاكل كثيرة حيث يحرمهم من النوم، ويعاني بعضهم من ضيق 
تفتك  خطيرة  أمراض  الدخان  هذا  لهم  ينقل  أن  هؤالء  ويخشى  التنفس، 
بصحتهم، ورغم نداءاتهم املتكررة إليجاد حل للمشكل وحتويل هذه احملرقة 

جلهة أخرى غير أن الوضع بقي على حاله. 
نورين عبد القادر
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رئيس االتحاد األوروبي، سيفرين:

» النشاط الرياضي سيعود قريبا«

القسم الرياضي

وقال سيفرين، خالل تصريحاته لشبكة »نوفا«: »البشرية ستهزم 
فيروس كورونا، ورأينا مدى حساسية عاملنا وهشاشته حيث جنح هذا 
من  مصنوعة  القدم  »كرة  وأضاف:  االستقرار«.  زعزعة  يف  الفيروس 
تصور  أي  الناس  لدى  يكون  لن  النشاط  يعود  وحتى  إيجابية،  طاقة 
القدم ستتغير، ولكن  حول أن الوضع سيكون طبيعيا«. وتابع: »كرة 
لفترة قصيرة فقط، ومن قبل جنونا من احلروب واألوبئة يف املاضي«. 
وأوضح: »سيكون لدينا كرة قدم قريًبا، ونرغب بالتأكيد يف رؤيتها مرة 
أخرى يف امللعب يف أقرب وقت ممكن، ولكن كل شيء يعتمد على 
قرارات السلطات يف كل دولة«. واختتم: »مع تلبية جميع املتطلبات 
قريًبا  املباريات  تعود  أن  ميكن  املُغلقة،  األبواب  خلف  واللعب  الطبية 

بشكل نسبي، لكن ليست الرياضة هي التي ستقرر، بل السياسة«.

تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري
»برشلونة يحتاج إلى 

صفقة نيمار وميسي أمامه 
5 سنوات«

القطري،  السد  مدرب  هيرنانديز،  تشايف  أكد 
ليونيل  األرجنتيني  أنَّ  السابق،  برشلونة  وجنم 

ميسي سوف يستمر يف املالعب لسنوات عديدة.
موقع  على  مباشر  بث  خالل  تشايف،  وقال 
إيتو:  صامويل  السابق  زميله  مع  »إنستغرام« 
مناسًبا  الوقت  يكن  لم  املاضي،  جانفي  »يف 
هناك  »كانت  وأضاف:  برشلونة«.  تدريب  لتولى 
محادثات مع إريك أبيدال وأوسكار غراو، وعرض 
حيث  املناسبة،  اللحظة  تكن  لم  لكنها  كبير، 
برشلونة هو  وتدريب  للمزيد من اخلبرات،  أحتاج 
حلمي الذي أريد حتقيقه يوًما ما، وقلت ذلك عدة 

مرات«.
ليتولى  تشايف  مع  تفاوض  قد  برشلونة  كان 
لكنه  فالفيردي،  إرنستو  إقالة  الفنية عقب  القيادة 
رفض العرض، ليتم إسناد املهمة لكيكي سيتني. 
وتابع: »يعجبني برشلونة وأسلوب كيكي سيتني، 
ولطاملا أحببت الفرق التي يقودها غوارديوال، فهم 
عن  وبسؤاله  أشاهدها«.  أن  أحب  التي  الفرق 
مبقدوره  »الزال  أجاب:  ومستقبله،  ميسي  ليونيل 
اللعب لـ5 أو 7 سنوات، فهو يعتني بنفسه جيًدا 
أو  الـ37،  اللعب حتى سن  يف  االستمرار  وميكنه 
38، أو 39، ومتأكد من أنه سُيشارك يف مونديال 
من  واحد  هو  »نيمار؟  وواصل:   .»2022 قطر 
أفضل 3 أو 5 العبني يف العالم بدون شك، وقادر 
لبرشلونة«.  يعود  أن  وآمل  الفارق،  صنع  على 
وأريد  برشلونة  »أنا من جماهير  تشافيي:  واختتم 
لعب  ونيمار  الالعبني،  أفضل  للفريق  ينضم  أن 
إيجابي،  شخص  وهو  الفريق،  نفس  يف  بجانبي 
وأضاف الكثير للفريق، وسيكون صفقة استثنائية 

تصنع الفارق للبارسا«.

رئيس الليغا، خافيير تيباس:
»نتمنى استئناف اللعب الشهر المقبل«

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا، أن الرابطة 
تسعى الستكمال املوسم احلالي، رغم تفشي أزمة 

كورونا يف األسابيع األخيرة.
األندية  نشاط  عودة  أن  بيان  يف  وأضاف 
جميع  صحة  حلماية  شامال  »بروتوكوال  تتبع 
جوان  اللعب يف  استئناف  متمنيا يف  املعنيني«، 

املقبل، وإنهاء املوسم هذا الصيف.
»صحة  الرابطة  نشرته  بيان  يف  تيباس  وأشار 

اجلميع هي األهم، ولهذا نتبع بروتوكوال شامال حلماية 
وأوضح صحة جميع املعنيني، بالتوازي مع العمل على عودة الليغا«. 

»لم يسبق لنا املرور بهذا الظرف، لكن نتمنى عودة الدوري يف يونيو، واالنتهاء 
الرابطة  رئيس  تطرق  كما  االنتصار«.  تعني  العودة  الصيف.  هذا  املوسم  من 
للحديث عن »التأثير العميق« لهذه األزمة، معتبًرا أن »عودة الكرة القدم تعطي 
مؤشًرا لعودة األمور لطبيعتها يف املجتمع«. وكانت الرابطة قد أكدت أن أنديتها 
ستعود للتدريبات هذا األسبوع بعد موافقة وزارة الصحة، ومن خالل بروتوكول 

مطور من املجلس األعلى للرياضة.
وشدد تيباس على أن عودة محتريف كرة القدم لعملهم »تعني إعادة تنشيط 
قطاع اقتصادي مهم للغاية ويساهم بنسبة 1.37 باملائة من إجمالي الناجت احمللي 
يف إسبانيا، وتقدم نحو 185 ألف وظيفة يف فترة يعتبر الوضع االقتصادي فيها 

الشغل الشاغل، والذي تأثر باألزمة الصحية«.

رئيس االتحاد البرتغالي، فرناندو غوميز:
»مستقبل كرة القدم غير مضمون«

اعتبر رئيس االحتاد البرتغالي 
لكرة القدم، فرناندو غوميز، اول 
القدم  كرة  مستقبل  أن  أمس، 
قد  الوقت  وأن  مضمون،  غير 
حان لتجربة طريق جديد بسبب 
فيروس  تفشي  عن  الناجت  التأثير 

كورونا املستجد.
عدد  نشرته  رأي  مقال  ويف 
اليومية،  البرتغالية  الصحف  من 
قال غوميز إنه »على مدار سنوات 
مركز  القدم  كرة  كانت  طويلة، 
حياة الكثيرين، ولكن لنكن واقعيني، اجلميع أدرك أنها ليست كذلك«. كما 
أشار إلى أن كرة القدم كمجتمع عاشت اليوم بيومه، ووسط تسارع األحداث، 
لم يكن هناك تفكير كبير يف »املستقبل«. وبهذه الطريقة، وبسبب اآلثار الناجتة 
أقوى«  نشاطها  »جعل  األولويات  أحد  التاجي، ستكون  الفيروس  تفشي  عن 

على املستوى الوطني داخل البرتغال.
ويرى رئيس االحتاد أن بالده قادرة على استضافة مونديال 2030 باملشاركة 
مع إسبانيا، وهو الهدف الذي كان يعمل عليه احتادي البلدين قبل أزمة تفشي 

فيروس كورونا.

شالكه ينتظر انتقال ساني إلى بايرن ميونخ
 ينتظر نادي شالكه ما ستسفر عنه مفاوضات بايرن ميونخ 
مع مانشستر سيتي من أجل ضم اجلناح الشاب ليروي ساني 
هذا الصيف.  وارتبط الدولي األملاني بالعودة إلى البوندسليغا 

من جديد عبر بوابة النادي البافاري، الذي حاول ضمه الصيف 
املاضي، لكن إصابته بتمزق يف الرباط الصليبي للركبة حالت 

دون ذلك.  وبحسب صحيفة »بيلد«، فإن األزرق امللكي 
سيستفيد من انتقال ساني احملتمل إلى بايرن بنهاية املوسم 

احلالي، نظرا لوجود بند يضمن له احلصول على نسبة من قيمة 
بيعه مستقباًل. وأشارت إلى امتالك شالكه 10 باملائة من قيمة 
بيع العبه السابق، الذي رحل عنه صوب السيتزنز عام 2016 

مقابل 50 مليون أورو.
 ولن يفضل مسؤولو شالكه السيناريو اآلخر، وهو انتظار بايرن 
نهاية عقد ساني يف صيف 2021، لضمه مجاًنا يف صفقة انتقال 

حر، وبذلك لن يستفيد ناديه السابق من الصفقة.

ريال مدريد يطارد موهبة 
برازيلية جديدة

د نادي ساو باولو البرازيلي، وجود اهتمام من ريال   أكَّ
مدريد، بالتعاقد مع إيغور غوميز العب وسط الفريق، خالل 

الفترة املقبلة. وقال ألكسندر باسارو، املدير التنفيذي للنادي: »ال 
يوجد عرض رسمي من ريال مدريد، أو من أي ناد آخر إليغور«. 
وأضاف: »ما يعرفه اجلميع أن ريال مدريد مهتم به ويتابعه مثلما 
يتابع العديد من املواهب الشابة األخرى من جميع أنحاء العالم، 
مبا فيهم مواهب فريقنا«. وتابع: »ومع إمكانية حصول إيغور على 

جواز السفر البرتغالي يف الشهور الـ6 املقبلة، يجعله مميًزا حيث 
لن يشغل مكاًنا يف قائمة الالعبني من خارج االحتاد األوروبي«. 

ويواصل الريال البحث عن املواهب يف السوق البرازيلية، بعدما أمت 
التعاقد مع فينيسيوس جونيور، ورودريغو، وراينير.

وتبقى مشكلة الريال الرئيسية، هي حصول هؤالء الالعبني 
الشباب على جنسيات أوروبية، يف ظل وجود عدد محدود من 

املقاعد يف القائمة، لالعبني من خارج االحتاد األوروبي.

إلبعاده عن النادي الملكي
راتب خرافي من سان جيرمان لمبابي

 كشف تقرير صحفي، محاوالت إدارة باريس سان جيرمان، 
إلغراء جنم الفريق الشاب كيليان مبابي، لالستمرار داخل 

صفوف الفريق الفرنسي. وبحسب صحيفة »ميرور« اإلجنليزية، 
فإن ناصر اخلليفي مالك النادي، ُيجهز راتًبا سنوًيا بقيمة 33 

مليون أورو إلغراء مبابي بالبقاء وجتديد عقده. وينتهي عقد مبابي 
مع بي إس جي يف صيف 2022، وارتبط اسمه بقوة باالنتقال 

لريال مدريد، مع وجود اهتمام كبير من ليفربول بضمه. ويسعى 
باريس سان جيرمان حلسم التجديد ملبابي قبل الدخول يف 

العامني األخيرين من عقده، فحال فشل النادي يف التجديد، 
قد يضطر إلى بيعه يف جوان 2021، لتفادي رحيله بشكل 

مجاني املوسم الذي يليه. وحال وافق مبابي على التجديد بهذا 
العرض، سيكون الفرنسي قريًبا جًدا من راتب البرازيلي نيمار 

جنم الفريق األول، الذي قد يعود إلى برشلونة.

بايرن ميونخ يقترب من تجديد 
عقد تياغو ألكانتارا  

يقترب بايرن ميونخ من جتديد عقد أحد العبي الفريق خالل 
الفترة املقبلة، يف ظل سعيه لتحصني جنومه قبل انتهاء عقودهم.

 وبحسب صحيفة »بيلد«، فإن العب الوسط اإلسباني تياغو 
ألكانتارا تواجد يف مقر تدريبات الفريق البافاري، اول أمس، رغم 

حصول الالعبني على راحة من التدريبات.
 ولم يكن الدولي اإلسباني حاماًل لبطاقة دخول موقف 

السيارات لدى وصوله، لذا حتتم عليه االنتظار ملدة دقيقتني، قبل 
أن يخرج أحد املوظفني ملساعدته على الدخول، مرتدًيا كمامة 

حمراء.  وأشارت الصحيفة إلى إمكانية تواجد الدولي اإلسباني 
مبقر النادي، لعقد اجتماع مع أحد املسؤولني بشأن جتديد عقده، 
الذي ينتهي يف صيف 2021. وحتدث ألكانتارا بالفعل يف مقابلة 

مع صحيفة »ال فون قارديا« اإلسبانية عن مستقبله ومدى إمكانية 
بقائه لفترة أطول داخل ملعب أليانز أرينا. وعن ذلك، قال »أنا 
هنا يف ميونخ منذ حوالي 8 سنوات، رغم أنني لم أتخيل مطلًقا 

اللعب يف أملانيا«.  واختتم: »رمبا يفكر النادي فوًرا يف العب آخر 
بطول فارع لشغل مركزي، لكن من الرائع أن أنهي مسيرتي يف ناٍد 

رائع مثل بايرن ميونخ«.

أكد أليكسندر سيفرين رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم، أن النشاط 
الرياضي سيعود خالل الفترة المقبلة، حيث يؤيد استئناف المسابقات 

األوروبية.
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إدارة مولودية وهران تتعهد بتسديد 
المستحقات  المالية

طمأن مسؤولو الشركة املمولة للفئات الشبانية بنادي مولودية وهران، 
كامل الطواقم الفنية، والعاملني، بشأن تسديد مستحقاتهم املالية، التي 
العاملني  أن  الشركة  إدارة  مجلس  وأكد  األخير.  األشهر  رواتب  تخص 
وسيتم  املنصرم،  سبتمبر  شهر  منذ  رواتبهم  كامل  على  حصلوا  بالنادي 

تسليمهم راتبي جويلية، وأوت من العام املاضي، يف األيام املقبلة.
كما وعد مجلس اإلدارة يف بيان عبر الصفحة الرسمية للشركة على 
»فيسبوك«، كافة العاملني بالوقوف إلى جانبهم، خاصة يف ظل األوضاع 

احلالية، التي حتتم على كافة اجلزائريني التضامن فيما بينهم.
ويف اخلتام، أشاد مجلس اإلدارة بالقرار الذي اتخذه االحتاد اجلزائري 
املستجد،  كورونا  فيروس  انتشار  الصغرى، بسبب  الفئات  بطولة  بإيقاف 

معتبرا إياه بالصائب.

ميالن ينضم لقائمة الراغبين في ضم عطال
فرض الدولي اجلزائري، يوسف عطال، العب نيس الفرنسي، نفسه 

كواحد من أبرز العبي الرواق األمين طلبا يف سوق االنتقاالت الصيفية.
وحسب ما نشرته صفيحة »أونز مونديال« أول أمس، نقال عن تقارير 
صحفية إيطالية، فإن ميالن يضع عطال، ضمن حساباته لتدعيم الرواق 

األمين. ويرتبط عطال بعقد ميتد حتى صيف 2023 مع فريقه الفرنسي.
ويعتبر عطال أحد احللول املطروحة بشدة على طاولة الروسونيري يف 
امليركاتو املقبل، حيث تصر إدارة النادي على احلصول على خدماته، وقد 

تستعني بزميله يف املنتخب، إسماعيل بن ناصر، لتسريع املفاوضات.
بخدمات  اهتمامها  أبدت  األندية  من  العديد  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
سان  وباريس  توتنهام،  تشيلسي،  أندية  بينها  من  اجلزائري،  الدولي 

جيرمان.   

مونشنغالدباخ يشيد بصفقة بن سبعيني  
سلط نادي بوروسيا مونشنغالدباخ األملاني، الضوء على مدافعه الدولي 

اجلزائري، رامي بن سبعيني، مشيدا باألداء الذي يقدمه الالعب.
بعقد  املاضي،  الصيف  مونشغالدباخ  لصفوف  بن سبعيني،  وانتقل 
ميتد إلى 2023، قادما من رين الفرنسي، بصفقة بلغت 10 ماليني أورو. 
ونشر موقع النادي، تصريحات سابقة للمدير الرياضي ماكس إيبرل، أثناء 
تقدمي الالعب، قال فيها  رامي هو الالعب الذي كنا نبحث عنه لفريقنا، 
إنه العب شاب وميتلك الكثير من اخلبرة، وبإمكاننا استخدامه يف عدة 
مراكز«. كما استعرض املوقع اإلحصاءات الكاملة ملشوار محارب الصحراء 
مع النادي، منذ أول ظهور له، مشيدا باملستويات الكبيرة التي قدمها حتى 

اآلن، وكذلك بإمكاناته الهجومية رغم لعبه يف مركز دفاعي.
وأكد املوقع، أن بن سبعيني يحظى باحترام كبير لدى عشاق النادي، 

خاصة بعد توقيعه ثنائية ضد بايرن ميونخ.

القارة السمراء ستكون ممثلة بجنوب افريقيا، كوت ديفوار ومصر

الفيفا يصادق على قرار مشاركة 
مواليد 97 في أولمبياد طوكيو

الالعبني  أن  أمس،  اول  »الفيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  أعلن 
الرجال املولودين يف عام 1997 سيكون بإمكانهم املشاركة يف أوملبياد طوكيو 
تخطوا  أنهم  من  الرغم  على  املقبل،  العام  لتقام يف  تأجلت  التي   2020
السن القانوني. وذكر الفيفا أنه أبلغ احتاداته األعضاء بناء على التوصية 
التي قدمتها للمرة األولى مجموعة العمل، والتي تطلبت موافقة نهائية 
من اللجنة األوملبية الدولية. وتقام منافسات كرة القدم للرجال حتت 23 
عاما رغم أن كل فريق بإمكانه أن يدفع بثالثة العبني فوق السن، فيما 

تقام منافسات السيدات بدون وجود قيود على السن.
ومت تأجيل األوملبياد ملدة عام بسبب وباء فيروس كورونا، مما يعني أن 
الالعبني املولودين يف 1997 سيكونون تخطو السن، ولكن الفيفا قرر أن 
هؤالء الذين كان بإمكانهم املشاركة يف دورة العام احلالي سيتمكنون من 

املشاركة يف العام املقبل.
وقال  بالقرار  األملاني  األوملبي  املنتخب  مدرب  كونتز  ستيفن  ورحب 
»سعيد للغاية لالعبني، ألنهم حققوا إجناز التأهل من خالل احتالل املركز 

الثاني يف بطولة أمم أوروبا حتت 21 عاما يف 2019«.
يذكر ان القارة السمراء ستكون ممثلة يف اوملبياد طوكيو مبنتخبات جنوب 

افريقيا وكوت ديفوار ومصر.

الكوكي،  نبيل  التونسي  جدد 
مدرب نادي وفاق سطيف، رغبته يف 
البقاء على رأس اجلهاز الفني للفريق، 
األندية  أحد  إلى  انتقاله  مستبعدا 
خدماته،  على  باحلصول  املهتمة 

املوسم املقبل.
أي  يوجد  »ال  الكوكي  وقال 

يف  الوفاق  مغادرة  إلى  يدفعني  سبب 
مواتية  الظروف  فكل  احلاضر،  الوقت 
للعمل، فضال عن التقدير الذي أتلقاه 
»أريد  وأضاف  النادي«،  إدارة  من 
ممكنة،  فترة  ألطول  الوفاق  مع  البقاء 
فأنا  اإلجنازات،  من  الكثير  لتحقيق 
التتويج  دائما  وأريد  طموح،  مدرب 

أجل  من  املمكنة  األلقاب  بكل 
التي  األندية  ورصيد  رصيدي،  إثراء 
بالفوز  »طموحي  وتابع  أدربها«، 
ظل  يف  مشروعا،  يبقى  بالثنائية 
املستوى الراقي للوفاق باملوسم احلالي، 
بالبطولة،  الثاني  املركز  يف  أننا  بدليل 
كما تأهلنا لربع نهائي كأس اجلزائر«.

اشار إلى أن كل ما قيل بشأن قضية ألكاراز كذب وافتراء، عبود:

»هناك أطراف معادية لالتحاد 
الجزائري تريد ضرب استقراره«

أكد الناطق باسم االتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود، أن كل ما قيل بشأن قضية المدرب السابق، لوكاس 
ألكاراز، كذب وافتراء، مشيرا إلى أن أطرافا تريد السوء للجزائر كانت وراء تسريب الشائعة.

القسم الرياضي

وجود  جيدا  »نعلم  عبود  وقال 
تريد  اجلزائري  لالحتاد  معادية  أطراف 
مؤسف  األمر  وهذا  استقراره،  ضرب 
حساباته  تصفية  يريد  فمن  للغاية، 
مع االحتادية لن ينجح بهذه الطريقة، 
وأضاف  اجلزائر«،  صورة  ميس  فاألمر 
جيدا،  نعرفهم  الشائعات  سربوا  »من 
يعملون،  طرف  أي  لصالح  ونعلم 
وبهتان،  قيل كذب  ما  أن كل  وأؤكد 
على  الزال  ألكاراز  املدرب  فملف 
طاولة احملكمة الرياضية بلوزان«، وتابع 
سيكون  اجلزائري،  االحتاد  بأن  »أؤكد 
الرياضية،  احملكمة  قرار  ينشر  أول من 
وكل  عادي،  األمر  فهذا  كان،  مهما 
يف  قضايا  لديها  العالم  يف  االحتادات 
أعلم  وواصل »ال  الرياضية«،  احملكمة 
ملاذا يقوم هؤالء بتسريب الوثيقة اليوم، 
رغم أن قرار االحتاد الدولي وصلنا شهر 

احلكم،  يف  بالطعن  وقمنا  سبتمبر، 
إلى  االحتاد  حقوق  عن  وسندافع 
شائعة  سربوا  »من  وختم  النهاية«، 
السابق  يف  نشروا  من  هم  ألكاراز، 
املالبس  ممول  مع  تعاملنا  إنهاء  إشاعة 
أن عالقتنا معه طيبة  رغم  الرياضية، 
للغاية، وهو بصدد جتهيز طلبية جديدة 

للمنتخب مبختلف فئاته«.
وكان االحتاد اجلزائري قد نفى اول 

أمس، األخبار التي وصفها باملغلوطة، 
االحتاد  قبل  من  قرار  صدور  حول 
الدولي للعبة )فيفا(، يجبره على دفع 
يورو  مليون  من  بأكثر  مالي  تعويض 

ملدرب »اخلضر« األسبق، ألكاراز.
إقالته  خلفية  على  وذلك  ويأتي 
من منصبه، يف أكتوبر 2017، بعد 6 
الفشل يف  إثر  توليه املهمة،  أشهر من 

التأهل لكأس العالم 2018.

قال أنه مدرب طموح ويريد التتويج بكل األلقاب

الكوكي: »أريد البقاء مع الوفاق ألطول فترة ممكنة«

الماللي يمدد تعاقده مع أنجيه حتى 2023
أعلن نادي أجنيه املنافس يف دوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم، اول أمس متديد عقد العبه الدولي اجلزائري 
 4 ملدة   2018 أوت  أجنيه يف  إلى  انضم  عاما،   22 املاللي صاحب  وكان   .2023 الفريق حتى  ليبقى يف  املاللي  فريد 
سنوات. ولم يشارك خريج أكادميية كرة القدم يف نادي بارادو اجلزائري يف مباريات كثيرة مع فريقه الفرنسي هذا املوسم 

بسبب اإلصابات.

يواصل رفقاء املهاجم محمد سوقار، 
عليها  طرأت  التي  الفردية  تدريباتهم 
بعض التعديالت حسب البرنامج اجلديد 
اخلاص بشهر رمضان، وشرع الالعبون يف 
بعدما  األيام،  أول  منذ  التمارين  تطبيق 
الذي  الفني  الطاقم  تعليمات  وصلتهم 
وتطبيقه  معه  التماشي  على ضرورة  أصر 
إلى  القريبة  للعودة  حتسبا  بحذافيره 
أكد  اجلماعية، كما  والتدريبات  املنافسة 
العبو »الرابيد« بأنهم استحسنوا البرنامج 
كثيرا ملا أنهم تخوفوا قبل أسبوع من اآلن 
من نوعية العمل اجلديد الذي ينتظرهم.

محمد  غليزان  سريع  مهاجم  أكد 
على  واحملافظة  بجدية  العمل  أن  سوقار، 
يف  ضروريان  التدريبات  يف  االنضباط 
الوقوع  تفادي  أجل  من  احلالي  الوقت 
بدأنا  »لقد  قال  »الروتني«، حيث  فخ  يف 
الطاقم  سطره  الذي  البرنامج  التطبيق  يف 

الفني لهذه الفترة، علينا املواصلة بنفس 
قبل  من  عليها  كنا  التي  والعزمية  اجلدية 
ممكنة  جاهزية  أفضل  إلى  للوصول  وهذا 
عند  الصفر  نقطة  إلى  العودة  وتفادي 
اجلماعية  التدريبات  أجواء  إلى  العودة 
للمواصلة  وهذا  املدرب  عمل  وتسهيل 
قبل  عليها  كنا  التي  الديناميكية  نفس 

توقف البطولة«.
مصادرنا  إليه  توصلت  ما  وحسب 
خالل  من  الفني  الطاقم  من  القريبة 
االستفسار عن اخلطة اجلديدة التي ميشي 
بوزيدي يف  يوسف  العاصمي  التقني  بها 
عبد  املنور  الالعب  أكد  القادمة،  األيام 
يحتوي  برنامجا  استلموا  بأنهم  املالك، 
قابلة  يوم   15 ملدة  تدوم  حصص  على 
للتمديد، وهو ما يؤكد على نيته يف رسم 
أو  القوانني  مع  ستتماشى  طريق  خارطة 
الهيئات  أو  الرابطة  من  املستجدات  آخر 

العليا يف األيام القليلة القادمة.
أغلب  يتمسك  السياق،  ذات  ويف 
املدربني بفكرة العودة إلى أجواء التدريبات 
اجلماعية يف القريب العاجل، تخوفا من 
هاجس تراجع مستوى الالعبني من كل 
قاربت  الغياب  مدة  أن  النواحي، خاصة 
الشهرين، وعلى هذا ينتظر الطاقم الفني 
بخصوص  وجديدة  هامة  قرارات  للرابيد 

العودة إلى التدريبات اجلماعية.
احملترفة،  الرابطة  من  األنباء  وتشير 
بجميع أقسامها لن تنطلق حتى تتحصل 
التي  االحتادية  من  األخضر  الضوء  على 
ستتخذ  لكنها  أيضا  التعليمات  تصلها 
التدريبات  بخصوص  جديدة  إجراءات 
على  فريق  كل  جتبر  قد  وقائية  وبطريقة 
إجراء تربص مغلق إلى غاية إيجاد حلول 

منطقية يف القريب العاجل.
ب.امني

العب سريع غليزان، محمد سوقار:

»علينا مواصلة العمل بنفس الجدية لغاية استئناف المنافسة«
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أخبار الثقافة

الكاتبة فاطمة بومدين لـ »أخبار الوطن«:

 أكتُب ألّن الكتابَة ُتطهِّرني وُتعالجِني وُتواِسيني!

كشفت الكاتبة الشابة فاطمة بومدين لـ »أخبار الوطن« أنها بصدد كتابة رواية أخرى تحت عنوان »سمّراء«، 
والتي تعد العمل الثاني لها بعد روايتها األولى »إيلياء«. وقالت الكاتبة إن الرواية سيدة الحضور اإلبداعي، 

كيف ال وهي التي تجد أن الكتابة »تطهرها« وتعالجها نفسيا.

حاورها: خلضر بن يوسف

من  شابة  وروائية  كاتبة  بومدين  فاطمة 
مواليد سنة 1994 بدائرة فرندة والية تيارت 
من  األدب  ليسانس يف  حاصلة على شهادة 
ماستر  وطالبة  تيارت  خلدون  إبن  جامعة 
اجلامعة،  بنفس  ومعاصرة  حداثة  تخصص 
لطاملا تغذت بالكتب فكانت املطالعة والكتابة 
»إيلياء«  لها  مولود  أول  عنهما  فنتج  شغفها 
حلياة  مشابهة  حياة  تعيش  التي  البطلة  وهي 
أمها بحيث يتشاركان املصير نفسه من حيث 
لكّن  احلياة،  وتوقف  اخليانة  الغدر،  األلم، 
الفرق بينهما يكمن يف استسالم األولى )األم 
الصغرى(  البنت  )ايلياء  تتميز  بينما  سنينة( 

بالقوة والذكاء.

منذ متى بدأت حكايتك مع الكتابة؟
التعليم  طور  منذ  بالكتابة  مولعة  أنا 
اِختيار  سبب  عن  سألتني  أنك  ومبا  املتوسط 
ال  القول  أصدقك  دعني  بالذات  الكتابة 
أنا  أعرف حقا كيف أجيبك عن هذا...!!! 
فقط وجدت نفسي أحتّلل بعمق بني السطور 
أسبح  ثم  الواقع،  يف  أغرق  والكلمات، 
عالم  عن  بحثا  أكتب  رمبّا  وال  األفكار  بني 
يناسبني، أكتب ألمترد على واقع أليم، أكتب 
ألّن الكتابة تطهرني، تعاجلني، تخفف عني 

وتواسيني.

عِك على ممارسة الكتابة؟  َمن شجَّ
على  رسمتها  التي  اخلطوط  شجعتني 
تلك  شجعتني  الطفولة،  مرحلة  يف  األوراق 
شجعتني  السطّور،  بني  املتواجدة  الكلمات 
فكرة أّني سأغيب يوًما بينما ستعيش أفكاري 
التي  الرسائل  تلك  شجعتني  وأبًدا،  أبًدا 
فتالمس  ويقرأ  يطالع  شخص  لكل  ستصل 
عينيه  عن  الغشاوة  وتبعَد  بعمق  كيانه 
فيستفيق، ورمبا ما شجعني أكثر تلك اجلملة 
سبيل  يف  الكثير  حتملوا  »الُرسُل  قرأتها  التي 
نشر دعوتهم والكتاب هم ُرسل هذا الزمان«.

هل تلقيت صعوبات، وكيف 
جتاوزتها؟ 

كثيرة  فهي  الصعوبات  عن  حتدثنا  إن 
النشر  تكاليف  منها:  نذكر  لها  النهاية 
جيدة  نشر  دور  إيجاد  صعوبة  الباهظة، 
الهيئات  طرف  من  الدعم  نقص  ومسئولة، 
يحظى  املبتدئ ال  الكاتب  يجعل  مما  املكلفة 
بفرصة إلطالق العنان لكلماته بل وال يسمع 
به أي أحد وال يصل عمله ألي قارئ إال فئة 
قليلة، وال يخفى عن أحد أن وسائل اإلعالم 
هي  االجتماعي  التواصل  منصات  وكذا 
الوحيدة التي باتت تساند وتدعم هذه الفئة، 
أما الشخص الذي ساندني ماديا ومعنويا فهو 

أخي »خالد بومدين«.

ملاذا ولتجت للكتابة واإلبداع من باب 
الرواية؟ 

الرواية  باب  من  للكتابة  ولوجي  كان 
اإلبداعي  احلضور  سيدة  نظري  يف  ألنها 
الوحيد  األدبي  اجلنس  أعتبرها  وألنني  أوال 
الواقعية  احلياة  عن  التعبير  مبقدوره  الذي 
هي  فالرواية  بأخرى  أو  بطريقة  واالجتماعية 

»رسالة سامية«.

»إيلياء« أّول إصدار لك، كيف 
متخضت فكرة هذه الرواية التي 

متس جانبًا يف حياتنا وترصد احلياة 
وقضايا البحث عن الذات؟ 

أنا بطبعي إنسانة واقعية متأثرة باملدرسة 
ميكنني  لذلك  بشدة  الواقعية  الكالسيكية 
القول أن روايتي هذه هي ِنَتاْج يحاكي الواقع.

كيف يعيش بطل الرواية، ما هو 
التأثير الغامض على روحه بعد هذه 

التجارب؟
تعيش بطلة الرواية »إيلياء« حياة مشابهة 
حلياة أمها بحيث يتشاركان املصير نفسه من 
احلياة،  وتوقف  اخليانة  الغدر،  األلم،  حيث 

استسالم  يف  يكمن  بينهما  الفرق  لكّن 
)ايلياء  تتميز  بينما  سنينة(  )األم  األولى 
البنت الصغرى( بالقوة والذكاء الوقاد وهاتان 
تكون  أّن  تستحق  بجعلها  كفيلتان  الصفتان 
بطلة للرّواية رغم أنها لم حتظى بجزء كبير من 
للواقع  محاكاة  مجرد  الرواية  أن  ومبا  الرواية، 
فال أظّن أّن الشخص الذي عايش مثل هكذا 
فهناك  هذا،  عملي  عن  راٍض  وضع سيكون 

أمور ال تعبر عنها الكلمات.

ما املرجعيات الفكرية واألدبية التي 
تشكل خلفية إنتاجك؟ 

أعتقد أن املطالعة هي املرجع الذي ساهم 
أما  األدبية  خلفيتي  تكوين  يف  كبير  بشكل 
وأفضل  قلبي  يؤثرها  التي  للمواضيع  بالنسبة 
الكتابة فيها فقد سبق وأشرت إليها إشارات 

طفيفة وهي كل املواضيع املرتبطة بالواقع.

كيف وظفت شخوص الرواية، هل 
هي من الواقع أم نسج اخليال؟ 

ثم وضعتها  أوال  الفكرة  بنيت  الواقع  يف 
الشخصيات  اِخترت  ذلك  وبعد  كمخطط 
وروحه،  ودوره  شكله  حسب  كل  بتمعن 
بالتأكيد  الواقع فهي  الرواية من  لم تكن  وإن 

حتاكيه.

الكاتب لسان حال املجتمع من وجهة 
نظرك، هل َترين تفاعَل الكاتِب مع 

قضايا ُمجتَمعه واجًبا؟ 
نعم، من واجب الكاتب أن يتفاعل مع 
أعماله  طريق  عن  وخاصة  مجتمعه  قضايا 
الكلمات  يختار  حيث  الفكرية  وإبداعاته 
معنوي  هدف  له  صادقا  قالبًا  ليبني  املناسبة 
وبعد  ككّل  لألمة  يوجهه  ثم  مادي،  وليس 
كان  سواء  لها  االختيار  حرية  تبقى  ذلك 

برفض هذه الرسالة أو بقبولها.

ماذا تقولني للجيل احلالي واألجيال 

أن  القادمة بشأن الـُمشاَركة يف الشَّ
؟  العامِّ

جملة  تكفيني  الكثير  لهم  أقول  لن 
واحدة وهي »أثبت نفسك، أثبت وجودك يف 

كل شأن من شؤون احلياة«. 

هناك شباب يحبون الكتابة، 
ولكنهم ال يعرفون كيف يخرجوا 

أعمالهم إلى النور، ما النصيحة التي 
تقدمينها لهم؟ 

لكّنها  كثيرة  النصائح  األمر  حقيقة  يف 
رغبتها، حبها  الفئة  فقدت هذه  إذ  تنفع  لن 
التي  الصعوبات  بسبب  بالكتابة  وشغفها 
النصيحة  لذلك  األمر،  بادئ  يف  تواجهها 
التي سأؤكد عليها هي عدم االستسالم ودق 
جرائها  من  لهم  تتاح  قد  التي  األبواب  كل 
أو  دون خجل  العنان حلروفهم  إطالق  فرصة 
تراجع فالكتابة حلم وكما يقول املثل الشعبي 

»واحد يحلم خير من واحد لَِياس«. 

ما هي مشاريعك مستقبال وماهي 
طموحاتك؟ 

مكملة  أخرى  رواية  نشر  بصدد  حاليا 
والتي  »ســـمـــــّراء«  بعنوان  الرواية  لهذه 
تتحدث عن األخت الكبرى لـ »إيـلــيـاء« ما 
يجعل من هذا العمل ثنائية، ثم تليها أعمال 
أخرى لم أقرر نشرها بعد لذلك لن أذكر أي 
لم  فإني  طموحاتي  عن  أما  عنها،  تفاصيل 
الكتابة  غير  شيء  بأي  أفكر  يوًما  نفسي  أر 
وبالرواية خصوصا، وأعتقد أني ولدت ألكون 

روائية ورمّبا سأموت على ذلك.

كلمة أخيرة للقراء واجلريدة؟ 
كل عمل يستحق القراءة وعلى اِثر هذا 
أوجه حتياتي اخلالصة لكل قارئ قرأ روايتي، 
دون أن أنّسى شكر جريدتكم وكل العاملني 
اللتقاط  فرصة  أي  يضيعون  ال  ألنهم  بها 

املواهب الشابة ودعمها.
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 »Résili Art»بالتعاون مع منظمة الـ »يونسكو« عبر مبادرة
سليم دادة يطلق مشاورات دولية حول وضع الفنان في األزمات

داداة  سليم  الثقايف  لإلنتاج  الدولة  كتابة  نظمت 
شعار  حتت  الفنان  قانون  مبشروع  خصها  االثنني  ورشة 
»الفنان بني اإلبداع والصمود«، والتي جاءت بعد العديد 
من املشاورة الدولية املتعددة األطراف حول وضعية الفنان 
الثقايف  لإلنتاج  الدولة  كتابة  قدمت  األزمات.   يف ظل 
دولية  مشاورة  أول  احلكومة،  برنامج  عمل  تنفيذا خلطة 
متعددة األطراف حول وضعية الفنان يف ظل أزمة كورونا 

وجائحة كوفيد19-، وذلك عن طريق التحاضر املرئي.
ولقد أتيحت هذه املشاورة الدولية، التي جمعت بني 
فنانني وكتاب وفاعلني ثقافيني وخبراء دوليني من اجلزائر 
ومن اخلارج، فرصة تبادل خبراتهم والتعبير عن أنفسهم 
بشأن الوضع الراهن وكذا مكانة الفنان يف املنظومة املهنية 
تتناسب مع  للتفكير  والقانونية اجلزائرية، القتراح سبل 
إعداد  بهدف  التشريعية  والتوجهات  احملاور  وحتدد  الواقع 

مشروع القانون اجلزائري حول وضع الفنان.
الثقايف،  لإلنتاج  الدولة  كتابة  برنامج  مع  وباملوازاة 

الثقافية  املبادرة  يف  منهجي  بشكل  املبادرة  هذه  تنخرط 
أطلقتها  التي   »RésiliArt الفن-  »صمود  الدولية 
الفنان وعدم  2020 حول وضع  أفريل   15 اليونسكو يوم 
واألمني،  الصحي  واحلجر  األزمات  أوقات  يف  استقراره 
احلقوق  عليهما  الضوء  تسليط  مت  أساسيان  موضوعان 
البيئة  يف  والثقافة  للفنان  واالقتصادية  االجتماعية 

الرقمية.
بني  »الفنان  األول من سلسلة  العدد  بالنجاح  كلل 
لإلنتاج  الدولة  كتابة  تنظمها  التى  والصمود«  اإلبداع 
 Résiliمبادرة عبر  اليونيسكو  مع  بالتعاون  الثقايف 
وثقايف  فني  املستوى وحضور  Art، عبر مداخالت يف 

دولي وازن.
ولقد نوه سليم دادة املوسيقار وكاتب الدولة لإلنتاج 
الثقايف »بهذا تكون اجلزائر أول بلد عربي ينظم وينخرط 
ضمن احلركة الثقافية العاملية »صمود الفن« التي أطلقتها 
اليونيسكو يوم 15 افريل الفارط، لنلتقي يف العدد الثاني 

من سلسلة »الفنان بني اإلبداع والصمود«.
الورشة عرفت مشاركة سليم دادة  أن  الذكر  ويجدر 
كاتب الدولة املكلف باإلنتاج الثقايف، مايسة باي كاتبة 
 Chèvre-feuille( نشر  دار  مؤسسة  وروائية، 
»كلمات  ومنشطة جلمعية  النسوي  للكتاب   )étoilée
ومستشار  حقوقي  توسار  حكيم  فرنسا،  يف  وكتابات« 
الوطني  للديوان  سابق  عام  مدير  دولي،  وثقايف  قانوني 

حلقوق املؤلف واحلقوق املجاورة.
وكاتب  فنان  خمار  مؤنس  مشاركة  عرفت  كما 
اإلنتاج  لشركة  مؤسس  ومنتج،  ومخرج  سيناريو 
السينمائي والسمعي البصري »سافينا برود«، كريستني 
ميركل مديرة قسم الثقافة بأملانيا »ذاكرة العالم«، وعضو 
اتفاقيتي  يف  خبيرة  باليونسكو  اخلاص  اخلبرات  بنك 
البرملان  يف  سابق  عضو  و2005،   2003 اليونسكو 

األوروبي وغيرهم.
صارة بوعياد

 الرواية في نظري سيدة الحضور اإلبداعي   	
»ســـمـــــّراء« عملي القادم في الرواية 	
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وخالل تواجدنا بأحد احملالت ببلدية 
يتهافتون  املواطنني  بأن  لنا  أكد  العلمة 
الفترة  يف  خاصة  العصير  هذا  شراء  على 
املسائية، وهذا ملا يكتسيه هذا العصير من 
فائدة ألنه يحتوي كثيرا على الليمون، وملا 
وببلدية  للجسم،  كثيرة   فوائد  من  لهذا 
بائع  أضاف  الوالية  غرب  عباسة  عني 
إضافة  متت  الليمون  على  زيادة  أنه  آخر 
القرنفل ملا له فائدة كبيرة، خاصة يف ظل 
تفشي  جراء  اجلزائر  تعيشها  التي  األزمة 
فيروس كورونا وهو ما يكسب مناعة كبيرة 
البلدية  بذات  تواجدنا  وخالل  للجسم، 
حتى  السيارات  من  كبير  طوابير  وجدنا 
اقتناء  أجل  من  أتوا  الذين  الوالية  خارج 

الطبيعي وبنكهات مختلفة  هذا املشروب 
وليس الليمون فقط، بل الفراولة، البرتقال 
وغيرها، وبسؤالنا عن سبب هذا االكتظاظ 
أجاب أحد املواطنني القادم من والية برج 
بوعريريج أنه ومنذ ثالث سنوات يأتي إلى 
احملل من أجل شراء الشاربات ملا لها نكهة 

خاصة ألنه مصنوعة من املواد الطبيعة.
نسوة تتفنن في صناعتها بالمنزل

    ويف املقابل وجدنا أن هناك العديد 
صناعة  يف  يتفنن  أصبحن  النسوة،  من 
بعض  أكدت  حيث  بالبيوت،  الشاربات 
التي  النسوة أن هناك العديد من احملالت 
لكثرة  ونظر  العصير  من  النوع  هذا  تبيع 
املعظم،  رمضان  شهر  يف  عليه  الطلب 
شرائح  وبعض  باملاء  يحضرونه  أصبح 

اإلضافات  بعض  عليه  وزيادة  الليمون 
يصنعونها  جعلهم  ما  وهو  الكيميائية، 
السيدة  أضافت  محتوياتها  وعن  باملنزل، 
سميرة أنه عصير الشاربات األصلي والتي 
تسعى يوميا لتحضيره مبنزلها يكون  مبزيج 
الزهر  الليمون، السكر وماء  من احلليب، 
البعض  الطبيعي ولدى  الفل  بزهر  وينكه 
إناء  يف  وتضعه  أيضا،  الطبيعي  بالعسل 
الثلج  قطع  إليه  وتضاف  الفخار،  من 
إلبقائه باردا يف أيام احلرارة، أو سكبه يف 
قنينات وتغطى بكيس من القماش توضع 
باردا،  عليه  للحفاظ  جليد  قطعة  فوقع 
املضرة  الغازية  املشروبات  بدل  وشربه 

باجلسم.
الملونات تفسد طعم المشروب

    يف الوقت الذي جند بعض احملالت 
الليمون إلعطاء  من  قليلة  شرائح  تضيف 
الشاربات، جند بعض  مذاقه يف مشروب 
مع  غذائية  ملونات  بوضع  يقومن  الباعة 
نكهة  بها  التي  اإلضافات  وبعض  املاء 
يف  ووضعها  األخضر  واللون  الليمون 
املواطن،  على  للتحايل  شفافة  أكياس 
له  ميكن  ال  رمضان  شهر  يف  وأنه  خاصة 
التمييز بني الطبيعي واالصطناعي،  وهو 
ما جعل الطلب عليها يقل نوعا ما ببلدية 
من  هناك  أن  بائع  أكد  آزال، حيث  عني 
امللونات  بإضافة  املهنة  هذه  عليهم  أفسد 
يعزف  املواطن  جعل  ما  العصير  على 
هذا  يبقى  وذاك  هذا  وبني  شرائها،  عن 
بوالية  العام  هذا  احلدث  يصنع  املشروب 

سطيف.

سطيف

 الشاربات تتربع على موائد الصائمين
        دخل عصير الشاربات ببلديات عاصمة الهضاب العليا في تنافس حاد مع المشروبات األخرى 

وهو ما جعله يتربع على موائد الصائمين ببلديات والية سطيف.

سطيف

مصالح األمن تشرع في تبليغ التجار بإجراءات الغلق
شرعت منذ أمس مصالح أمن والية سطيف يف تبليغ التجار املعنيني بإجراءات الغلق على غرار احلالقني، أصحاب محالت بيع املرطبات واحللويات التقليدية، األلبسة 

واألحذية، التجارة الكهرومنزلية، جتار األدوات واألواني املنزلية وغيرها، وهذا بعدما عرفت الوالية ارتفاعا يف عدد املصابني بفيروس كورونا املستجد، ومحاولة كبح انتشاره.
وحسب خلية اإلعالم واالتصال بأمن الوالية فإن مصالح هذه األخير تقوم منذ مدة مراقبة النشاطات التجارية واحلرفية املشار إليها، والتي رخصت لها السلطات يف وقت 
سابق بهدف تخفيف األثار االجتماعية واالقتصادية التي أنتجتها إجراءات احلجر الصحي ليتم جتميدها مرة أخرى، أفراد الشرطة وإلى جانب عمليات املراقبة التي أطروها، 
ودعوة التجار املمتهنني ملختلف األنشطة التجارية املذكورة إلى توقيف أنشطتهم، عمدوا إلى تكثيف نشاطهم التحسيسي جتاه جل التجار وحتى املواطنني، داعني إياهم إلى كبح 
السلوكات اخلاطئة التي عادة ما تساهم يف تفشي العدوى بهذا الداء، مذكرين إياهم بأهم اإلجراءات الوقائية، التقيد بإجراءات احلجر الطوعي حتى أثناء الفترات الصباحية 
وخارج ساعات احلجر، جتنب وضع الكمامات الواقية فور اخلروج مع تكريس ثقافة التباعد االجتماعي وتعقيم األيدي يف كل وقت وحني، فيما تلقى التجار توجيهات بالغة 
األهمية بخصوص ضرورة تعقيم القطع واألوراق النقدية وفضاءاهم  التجارية مع جتنب استقبال أعداد كثيرة من الزبائن وغيرها من اإلرشادات الهامة التي ستمكن من تفادي 

تفشي هذا الوباء الفتاك.
 آسيا.ع
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

املكتوبة يف اجلزائر  الصحافة  واقع  يبدو    
اليوم، واقعا فريدا من نوعه حتى يكاد يكون 
شكال  املثمرة  لتجربته  ليس  ُيدّرس،  منوذجا 
يف بلد من العالم الثالث دخل عهد الّتعددية 
السياسّية واإلعالمية قبل ثالثة عقود، ولكن 
مكشوفا  أصبح  الذي  وغموضه  فوضاه  يف 
ويدركه جميع الفاعلون. واقع أفرز مؤّسسات 
باألحرى  أو  فقراء،  ثرّية وصحفيون  صحفّية 
يف  تتشابه  بائسة  وصحف  أثرياء  ناشرون 
داخل  جميعها  وتغّرد  والعناوين،  املضامني 
سرب واحد خوفا من غضب »رعاة« اإلشهار.

دوامة الكم جترف الكيف..
 حتى زمن كورونا مازال املشهد اإلعالمي 
صحيفة   161 صدور  يحصي  اجلزائر  يف 
الرسمية،  الّتصريحات  آخر  حسب  ورقّية 
ولطاملا  األخيرين،  العقدين  يف  جلها  تأّسس 
فاخرت السلطة بها عندما تتحّدث عن حرية 
احلرية  معيار  أّن  رغم  والصحافة،  التعبير 
يقاسان  ال  اإلعالمية  املمارسة  ومستوى 
بجودتها  يقاسان  ما  بقدر  الصحف،  بعدد 
تصاعد  األخيرة  السنوات  ويف  وجدّيتها. 
واملختصني،  الصحفيني  أوساط  يف  قاُش  الِنّ
حول ضرورة تنظيم مهنة الصحافة يف اجلزائر 
ووضع حٍد للممارسات غير املهنّية التي تؤثر 

على مكانتها، لكن الشيئ يحدث. 
من  اجلزائرية،  الصحافة  انتقلت  فقد 
واملبادئ  األفكار  والدفاع عن  الّنضال  مرحلة 
إلى  قنية،  والِتّ املادية  اإلمكانات  ِقلة  رغم 
مرحلة االنخراِط يف دّوامِة الكمِّ على حساب 
للوضع  الكيِْف. وبدا الصحفيون مستسلمون 
السبيل  كيف  يتساءلون  غيرهم،  من  أكثر 
بها  واالرتقاء  اإلعالمية  املمارسة  ضبط  إلى 
القانونية  البيئة  ظل  يف  أفضل  مستوى  إلى 
إطارها دون أجوبة.  التي يعملون يف  واملهنّية 
الدخالء  اليوم  يكثر  ملاذا  يتساءل  فالكل 
املهنّيني  غير  ُيِسُك  وملاذا  الصحافة  مهنة  يف 
يتأخُر  وملاذا  اإلعالم؟  قطاع  يف  األموِر  بزمام 
املكتوبة،  الصحافة  ضبط  سلطة  تنصيُب 
إصداُر  يتعّذُر  وملاذا  اإلشهار؟  قانون  وإصدار 
وتنصيِب  للصحفيني  جديد  أساسي  قانوٍن 
يستمر  ملاذا  املهنة؟  ألخالقيات  مجلس 

مستوى الصحفيني املبتدئني يف االنخفاض، 
لكن قاعات الّتحرير ما انفّكت تستغلهم ملأل 
الفراغ دون منحهم احلد األدنى من أبجديات 
ممارسة العمل الصحفي املِهني؟ بل إّن غياب 
اإلعالمية  املؤّسسات  يف  الُقدوة  الّنموذج، 
أدى إلى انتشار مفاهيم خاطئة عن املهنة يف 
أوساط اجليل اجلديد من الصحفيني، الذين 
واإلثارة  اإلعالمي  الّسبق  بني  قون  يفِرّ ال 
الفّجة، وبني الُشهرِة والتشهير باحلياة اخلاصة 
مهّددة  الّتعبير  حرية  يجعل  مما  لألفراد. 
واحملاصرة  للّتضييق  مبّررات  السلطة  ويعطي 
الصحفيون  يعاني  هذا،  كل  خّضم  ويف   .
ضعف  بسبب  صعبة،  اجتماعية  وضعيات 
األجور وانقطاعها لفترات طويلة وعدم اهتمام 

مؤسساتهم بتحسني ظروفهم. 
إعالنات للجميع.. أو احتّيال مقّنن !

  خالل العهدتان الثالثة والرابعة للرئيس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة، استمر الّتهاُفُت 
األسبوعية  وحتويل  الصحف  إصدار  على 
مضمونها  عن  الّنظر  بغض  يومّية  إلى  منها 
تكاليف  تغطيِته  واْسِتحالة  الّتوزيع  وضعف 
الشفافّية  استمرار غّياب  الطبع واألجور، مع 
ومصاِدر  الُصحف  مالِكي  أسماء  كشف  يف 
الّتمويل وِوْجهة أرْباِح املؤّسسات من عائدات 
أجوِر  رفع  يف  تنْعِكس  لم  التي  اإلشهار 
استثمار  يف  أو  مثال،  والعمال  الصحفيني 
وتدريب  تكوين  يف  منها   2% قيمته  ما 
الصحفيني حسب ما يفرضه قانون اإلعالم، 
فلسنوات طويلة تغاضت املؤّسسات الصحفية 
األرباح  رغم  الُبند  هذا  تطبيق  عن  اخلاصة 
أّن  العلم  مع  حُتقِّقها،  كانت  التي  السنوية 
آالف  ثالثة  من  أكثر  يسحب  ال  منها  كثيرا 
نسخة وحصل على صفقات إعالنية مربحة، 
يف عملية يكن وصفها ب«االحتيال املقّن«. 
هنالك  كان   ،  2015 العام  نهاية  فحتى 
اليومي  سحُبها  يتجاوُز  ال  يومية  جريدة   46
وهران  يف  العمومية  املطابع  مستوى  على 
ألف   140 الـ  والعاصمة  ورقلة  و  وقسنطينة 
منها،  لكل  نسخة  آالف   3 مبعدل  نسخة، 
اإلشهار  من  حّصتها  تغرف  كانت  لكنها 

تكن  لم  صحفا  هنالك  إّن  بل  العمومي، 
ُمسيِّروها  أو  مالُِكوها  ويكتفي  أصال  ُتّوزع 
بإيداع نسٍخ عنها لدى الوكالة الوطنية للّنشر 
واإلشهار واإليداع القانوني. أما باقي الُنسخ، 
فيِتُم بيعها بامليزان كمرجتعات، وهي الصحف 
قرين  السابق حميد  االتصال  وزير  قال  التي 
عام 2014، إّنه ينبغي على املطابع العمومية 
أن توِقف طبعها مبا أّنها ال ُتّوزع..، وإجباُرها 
رزنامة  ووضع  الطبع،  مستحقات  دفع  على 
استمرت  لكنها  املتراكمة..  ديونها  لدفع 
من  نصيبها  غرف  باألحرى يف  أو  عملها  يف 

االشهار. 
اجلزائرية  الوضعية  هذه  أّن  والشك 
حول  التساؤل  إلى  كان  أيا  تدفع  اخلاصة، 
فاِشلة  صحف  مع  التساهل  خلفّيات 
بالعملة  املُستورِد  الورق  تستنزف  اقتصاديا، 
الصعبة وال تسّدد مستحقاِت املطابع العمومية 
أصبح  فقد  وبالطبع  سنوات.  منذ  املتراكمة 
ذلك التساهل وسيلة ضغط وحتكم من جهة، 
الصحف  تلك  مالك  وثراء  الغتناء  ووسيلة 
التي أصبحت أشبه بسجالت جتارية ملشاريع 

اقتصادية على حساب الرسالة اإلعالمية. 
وإذا كان من املتعارف عليه يف العالم، أّن 
من   30% حتى  تغطّي  أن  يكن  الصحف 
نفقاتها اعتمادا على عائدات البيع، فإّنه يف 
اجلزائر أصبح ذلك غير ممكن بالنسبة لصحف 
يجني  يكاُد  ال  منها  العديد  ألّن  كثيرة، 
على  ُقدرتها  لعدم  املبيعات،  من  يذكر  شيئا 
لنفسها.  الّتسويق  أو  دائمني  قراء  استقطاب 
املعلنني  جلْب  عاجزة عن  يجعُلها صحفا  ما 
بعيدا عن ريع الوكالة الوطنية للّنشر واإلشهار 

التي مارست دور املُنِقذ طويال. 
ترسانة قانونية.. ولكن ؟ 

مجال  أي  يف  القوانني  منظومُة  ُتساِعد 
عن  الّنظر  وبغِض  وتنظيمه.  ضبِطه  على 
هي  اإلعالمية  فالّتشريعات  املِهنة،  ضوابط 
واالقتصادية  السياسية  لألوضاع  انعكاٌس 
واالجتماعية يف بلد ما. وبالّنظر إلى التجربة 
فإّن  املكتوبة،  الصحافة  مجال  يف  اجلزائرية 
يف  اْسِتْصداُرها  مّت  التي  القانونية  املنظومة 

تنظيم  إطار  يف  تُصُب  األخيرة  السنوات 
تزال  أّنها ما  ُرغم  املمارسة اإلعالمية نظريا، 
القوانني  تطبيق  عدِم  بسبب  واقعيا،  قاِصرة 
وتأُخِر تنصيِب جلنة ضبط الصحافة املكتوبة 
فقد  األخير،  اإلعالم  قانون  يف  اقرت  التي 
التطبيقية.   املراسيم  من  العديد  إصدار  تأخر 
أحد  اإلشهار  قانون  صدوُر  تأُخر  ُيعد  كما 
املؤّسسات  تطور  واجهت  التي  العراقيل  أهم 
الصحفية يف اجلزائر وأفرزت واقعا غير سوي 
ِمئات  خالل  من  اإلعالمية،  املمارسة  يف 
منٍط  يف  املُنخِرطة  الصحفيــــة  العـــــناوين 
متشابٍه من ظروف العمل بالنسبة للصحفيني 

وحتى بالنسبة لقلة جودة احملتوى. 
عام  منذ  متعاقبة  حكومات  سعت  وقد 
الوكالة  احتكار  على  اإلبقاء  إلى   1990
بلعيد عبد  بدءا من  واإلشهار  للّنشر  الوطنية 
أويحيى،  وأحمد  سيفي  مقداد  ثم  السالم 
هذا األخير الذي أصدر تعليمة بتاريخ 18أوت 
2004 حّث فيها الوكالة على توجيه إعالناتها 
ويقصد  السلطة،  من  املُقّربة  الصحف  إلى 
واملؤّسسات  اإلدارات  عن  الصادر  اإلعالن 
ذات  العمومية  املؤّسسات  و  العمومية، 
العمومية  والبنوك  التجاري  الصناعي  الطابع 
فإّن  وإال  الدولة.  ومؤّسسات  هيئات  وكل 
قبل  من  سُيرفض  اإلعالن  ُمستحقات  دفع 
وهي  احلسابات.  ومحافِظي  املالينّي  املراقبني 
التعليمة التي ألغيت عام 2010. لكن أسوأ 
الصحف  إنشاء  تراخيص  منح  هو  ما حدث 
ملن ال يستحقونها ومتكن أصحاب النفوذ من 
للنشر  الوطنية  الوكالة  متويل  على  االستحواذ 
الشخصية  عالقاتهم  طريق  عن  واإلشهار 
من  فالعديد  صحفهم،  أداء  بسبب  وليس 
على  للحصول  غطاء  إلى  حتولت  الصحف 
اإلعالن وفقط . لذلك فإنه ينبغي اليوم إنهاء 
هذه الوضعّية وتنصيب سلطة ضبط الصحافة 
املكتوبة وتفعيل صندوق دعم الصحافة كي 
تتمّكن الصحف اجلادة واملهنّية من البقاء مع 
ضرورة مسايرتها للعصر وإيجاد بدائل للدعم 
نحو  التوجه  غرار  على  جهتها،  من  املالي 
عبر  الصحف  قراءة  مقابل  اإللكتروني  الدفع 

اإلنترنيت. 
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بعَد أكثِر من أسُبوٍع 
عن ُحلوِل شهِر رمضان 

ر األسعاِر  امُلبارك، عاَد ُمؤشِّ
لَيستقرَّ يف حدوٍد َمعقوَلٍة، 
فانخَفضْت أسعاُر الَبطاطا 

والَطماطِم وَباقي اخُلضرواِت 
امُلتاحِة أصاًل يف هَذا الَفصِل؛ 
اسِتقراُر األسَعاِر هذا- وَككِل 

عاٍم - لم َيحدْث بَسبِب 
ي  جارِة التِّ ِل وزارِة التِّ َتدخُّ

َيبذُل َمسؤوُلها األّوُل ُجهًدا 
كبيًرا يف ُمحاربِة َمظاِهر 
امُلضاربِة، وال من ِخالل 
واويِن  َتفعيِل آلياِت الدَّ
ي َحاولْت  سميِة التِّ الرَّ

وِق عبَر ضخِّ  دخَل يف السُّ التَّ
َكمياٍت َضخمٍة من الَبطاطا 
دوَن أن َتتمّكَن - يف الواِقع 
- من التأِثيِر يف األسواِق؛ 

بسبِب َعدِم االْختياِر 
اجَليِد ألماكِن الَبيِع امُلباشِر 
بُد  للُمواطِنني؛ َما َجعلها َتتكَّ

خسائَر ُمعتبرَة ألنَّ أغلَب 
ما َوضعتُه أمام امُلستهلِك 

متَّ رمُيه. فقد أثبتت هِذه 
األساليُب والّطرُق َفشَلها منُذ 
ع  َسنواٍت. وأتاَحت أماَم امُلَتتبِّ
وامُلالِحظ أن َينظَر يف ُسلوِك 
ين  األفراِد »امُلستهلِكني« الذِّ
َيلكوَن الُقدرَة على َجعِل 

وِق ُمستقًرا، كما َيلُكون  السُّ
الُقدرَة نفَسها على َجعِله 

غيَر ذلك. إّن ما َيحدُث غالًبا 
ُقبيَل شهِر رمضان امُلبارِك، 

وقبَل ُمختلِف األعياِد 
وامُلناسَباِت من إقباٍل غير 
َمدروٍس من ِقبل الَعائالِت 

على األسواِق وارتفاِع َمنَحى 
راء الَعشوائيِّ وحُده  الشِّ
جاَر إلى رفِع  ما َيدفُع التُّ
األسعاِر ماداَم امُلستهلُك 
ُمهّيًئا َنفسّيا الْبِتياِع أيَّ 

ي  عِر الذِّ َشيٍء ُيعرض، وبالسِّ
ُده الّتاجُر )امُلؤّقت(،  ُيحدِّ
وَتكوُن - بذلك - َنظريُة 

لِب هي األساُس؛  العرِض والطَّ
ا  ُلها أكثَر ِمّ غيَر أّنَنا ُنحمِّ
ُله؛ َفنظرّيُة الَعرض  َتتمِّ
والّطلِب يكُن َفهَم آلياِتها 

ي  يف ِظّل الَوضِع الَعاديِّ الذِّ
ال َتتدّخُل فيِه َتصرفاِت 

اإلنساِن الَغريَبة، بعيًدا عن 
لع يف  امُلضاربِة؛ فَتخزيُن السِّ
احلالِة اجَلزائرّيِة ال يكوُن 

اجِر من أجِل رفِع  من قبِل التَّ
عر؛ إّنا من قبِل امُلستهلِك  السِّ
راِء.  ي ُيصاُب بُحَمى الشِّ الذِّ

ومبجّرِد زواِل أعراِض احُلمى 
َتعوُد األسواُق إلى َطبيعِتها؛ 
وإّني ال أرى َتفِسيًرا آخَر غيَر 

هذا!

فاء  مقابل متاُثِل 69 شخًصا للشِّ
الَجزائر تسّجُل 190 إصابًة جِديدًة بـ »ُكوِفيد 19« 
أعلنت وزارة الّصحة والّسكان وإصالح املستشفيات، أمس الثالثاء، عن تسجيل 
69 حالة شفاء جديدة بني املصابني بفيروس كورونا يف اجلزائر، وأوضح الّناطق 
الرسمي باسم اللّجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف اجلزائر، جمال 
فورار، أّن إجمالي  عدد املرضى املتماثلني للشفاء  ارتفع  ليبلغ  2067 حالة 
شفاء ، كما كشف املتحدث  ذاته عن تسجيل 190 حالة إصابة مؤكدة جديدة، 
ليرتفع إجمالي عدد  املصابني بـ »كوفيد 19«  إلى 4838 مريضا، وأضاف جمال 
فورار  أن 5     أشخاص بني املرضى املصابني بالفيروس توفوا خالل الـ 24 

ساعة املنقضية، ليرتفع إجمالي عدد  الوفيات إلى 470 ضحيًة.
خالد دحماني

أعلنت اتصاالت اجلزائر أّنها لن تقطع اخلطوط الهاتفية 
انقضاء صالحية  حال  ي يف  املنزل،  احلجر  فترة  طيلة 

االشتراك.
كافة  أمس،  يوم  أصدرته  بيان  يف  الشركة،  طمأنت  كما 
زبائنها السيما أولئك القاطنني بوالية البليدة بأن بطاقات 
وأن  املعتادة،  البيع  نقاط  مستوى  على  متوفرة  التعبئة 
وكاالتها التجارية ستعيد فتح أبوابها لضمان خدماتها من 

السبت إلى اخلميس.
الوكاالت  إلى  زبائنها  لتنقل  وتفاديا  آخر،   جانب  من 
التجارية، منحت اتصاالت اجلزائر هدايا تصل إلى غاية 
6 أيام إنترنت إضافية على التعبئات عن بعد، وذلك من 
خالل استعمال بطاقات التعبئة عن طريق االتصال بالرقم 
1500 من أي خط هاتفي ثابت أو محمول، أو باستعمال 
خدمة الدفع اإللكتروني عن طريق البطاقة »الذهبية« أو 
https:// الزبون »CIB« عبر فضاء  البنكية  البطاقة 

ec.at.dz والتطبيق احملمول.
يف كما  املشتركني  للزبائن  ميكن 

 )Idoom ADSL(خدمتي
أي  يف   )Idoom Fibre(و
ساعة   96 تسبيق  تفعيل  وقت 
عوض  أيام،   04 أي  إنترنت، 
36 ساعة بفضل خدمة التعبئة 

.)Idoomly( االحتياطية
خالد دحماني

بعد انقضاء صالحية االشتراك

 اتصاالُت الَجزائر لْن تقطَع ُخطوَط 
الهاِتف خالَل الَحجِر المنزلي 

بلسان عبد العزيز تويقر 

أشرف اللّواء السعيد شنڤريحة، رئيس أركان 
مبيدان  بالنيابة،  الشعبي  الوطني  اجليش 
تندوف،  جنوبي  العملياتي  للقطاع  املناورات 
احلية،  بالذخيرة  تكتيكي  مترين  تنفيذ  على 
يأتي  والذي  بالعهد«،  »الوفاء  عنوان  حتت 
من  الثانية  املرحلة  تقييم  إطار  يف  تنفيذه 
2019-« لسنة  القتالي  التحضير  برنامج 

.»2020
اجليش  أركان  رئيس  استمع  البداية،  يف 
الثاني  اليوم  يف  بالنيابة،  الشعبي  الوطني 
من زيارته للناحية العسكرية الثالثة، مرفوًقا 
الناحية  قائد  إسماعلي  مصطفى  باللّواء 
التمرين،  مدير  القطاع  قائد  قدمه  لعرض 

حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.
ومراحل  وأهدافه  التمرين  فكرة  العرض  وتضمن 
الذي  التمرين،  هذا  مجريات  بعدها  ليتابع  تنفيذه، 
العملياتي  للقطاع  العضوية  الوحدات  بتنفيذه  قامت 
جنوبي تندوف، حيث اتسمت كافة األعمال القتالية 
باحترافية عالية يف جميع مراحلها ومبستوى تكتيكي 
العالية  القتالية  القدرات  يعكس  ممتاز،  وعملياتي 
لألطقم والقادة يف كافة املستويات، خاصة ما تعلق 
املستوى  والتنسيق عالي  للميدان  األمثل  باالستغالل 

بني مختلف الوحدات املشاركة.
يف  لإلطارات  العالية  الكفاءة  العرُض  يعكس  كما 
مجال تركيب وإدارة مختلف األعمال القتالية، ومهارة 
مختلف  استعمال  يف  التحكم  على  األفراد  وقدرة 
منظومات األسلحة والتجهيزات املوجودة يف احلوزة، 
وهو ما أسهم يف حتقيق نتائج جد مرضية جسدتها 

دقة الرماية مبختلف األسلحة.
بأفراد  شنڤريحة  اللّواء  التقى  التمرين،  نهاية  ويف 
جناح  على  إّياهم  مهنًئا  للتمرين،  املنفذة  الوحدات 
اجلهود املضنية اّلتي بذلوها يف حتضير وتنفيذ هذا 
التمرين الذي كلل بالنجاح التام، مؤكًدا على أّن التطور 
الفعلي والتحسن احلقيقي للمستوى، يستلزمان إيالء 
االختبارية  التمارين  وإجراء  لتحضير  قصوى  أهمية 

املختلفة املستويات واخلطط.
بالنيابة  األركان  رئيس  اللّواء  فتش  ذلك،  عقب 
الوحدات املشاركة يف هذا التمرين. وباملناسبة ذاتها 
- يواصل البيان- تفقد شنڤريحة املستشفى امليداني 
يحوزها  اّلتي  الطبية  التجهيزات  مختلف  ومعاينة 
والوقوف على جاهزيته للتدخل إذا تطلب األمر ذلك، 
ليقوم بعد ذلك بزيارة بعض وحدات القطاع العملياتي 
جنوبي تندوف.                                        خ.د

جنوبي تندوف

 شنقريحة ُيشِرف على تنفيِذ َتمرين تكتيكيٍّ بالَذخيرة الحيَّة 

إقامُة مجلس عزاء مبسقط رأس عضو مجموعة الـ 22 

الَوادي ُتودِّع بطَلها النوفمَبري عبد الَقادر العموِدي 
لفَّ احلزُن واألسى مدَن وقرى والية الوادي، أول أمس، فور إعالن التحاق املجاهد وعضو جلنة الـ 22 التاريخية عبد القادر العمودي بالرفيق 

األعلى، بحكم أنه أصيل املنطقة التي قدم لها الكثير قبل االستقالل وبعده .
نزل خبر وفاة املجاهد الكبير وعضو جلنة الـ22 التاريخية التي فجرت الثورة التحريرية املظفرة عبد القادر العمودي كالصاعقة على سكان 
مدن وقرى وادي سوف، خاصة حي أوالد حمد الشعبي الذي ولد فيه وترعرع ودرس يف ُكّتاب مسجده العتيق، حيث أقام عدد من أقارب 
الراحل بيت عزاء، عج باملعزين الذين حرصوا على تقدمي واجب العزاء مع احترامهم لإلجراءات اخلاصة بالوقاية من فيروس كورونا املستجد،  

كما حضر عدد من املسؤولني واملنتخبني مجلس العزاء.
وروى عدد من املعزين الذين التقتهم »أخبار الوطن« يف بيت العزاء مآثر ومناقب »عمي غادة »، كما عهد املجاهدون تسميته أيام اجلهاد ضد 
املستدمر الفرنسي، والتي سمعوها من آبائهم وأجدادهم وعن شهاداتهم اخلاصة، حيث كان املجاهد العمودي قد انخرط يف نشاط احلركة 
الوطنية منذ نعومة أظافره إذ شارك يف مظاهرات حاشدة شهدتها الوادي عام 1938، بعد أن اعتقل االحتالل عددا من رجال اإلصالح وعلى 
رأسهم الشيخ الهاشمي الشريف، ليقتحم بعدها بسنوات قليلة نشاط احلركة الوطنية من بابها الواسع بحكم عالقته املقربة من الشهيد البطل 
العربي بن مهيدي، والذي درس معه يف مدينة بسكرة،حيث اشرف رفقة الشهيد ميهي بلحاج واملجاهد أحمد ميلودي على تنظيم قوافل إمداد 

الثورة بالسالح من ليبيا ودول املشرق.
وكان العمودي أحد أعضاء جلنة الـ 22 التي أعدت الندالع الثورة التحريرية املظفرة، و فيها جند سي عبد القادر السويف املئات من سكان 
املنطقة وفّعل نشاط خالياها،  وهو ما يفّسر - حسب رأي الدكتور املتخصص يف التاريخ بجامعة الوادي عبد القادر عزام - النشاط الثوري 

الكبير ملنطقة وادي سوف خالل الثورة مقارنة بباقي واليات اجلنوب األخرى، ويكفي أن نعلم أن أول معركة فيها وقعت يف 17 نوفمبر 1954 يف بلدية حاسي خليفة .
ولم يخفت نشاط عبد القادر العمودي بعد االستقالل يف منطقته التي كان يزورها مرات عديدة يف السنة،  وذلك من خالل إعالته العشرات من العائالت واألسر معدمة الدخل،كما ساهم يف بناء 
العديد من املساجد يف مدن وقرى وادي سوف . وكان منزله يف حيدرة بالعاصمة مفتوحا لكل العائالت السوفية التي تقصد العاصمة، ولم يتخلف الفقيد عن أي دعوة كانت ترسل له للمشاركة يف 

امللتقيات اخلاصة بالثورة،  والتي كان آخرها قبل شهور قليلة فقط.
رشيد شويخ

الُمستهــِلك
الُمضـــاِرب



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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