
عيُد العّماِل .. سؤاُل العمِل وَمكانُة اإلنساِن
قليِدي، تلَك اللغِة  بعيًدا عن الّلغِة االحتفالّيِة التي تطَغى على احتفاِئنا التَّ

ماْي  الفاحِت  مبناسبِة  َنتعاطاها  التي 
طرِح  يف  الّيوَم  َنتهُد  سنٍة،  كّل  من 
كوَنها  حادٌة،  لكّنها  جادٍة  َتساؤالٍت 
أن  يف  نأمُل  ومقلقًة،  قلقًة  تساؤالٍت 
فيها،  الَعميق  فكيِر  التَّ لبذِل  تدفَعنا 
مع إعطاِئها حضوًرا كافّيًا ضمن حّيِز 
أوقاتنا، إلدراكِنا أنَّ إعادَة التفكيِر يف 
الشغَل  ُل  َسيشكِّ نفِسه  الَعمل  طبيعة 
يف  املجتمَع  يواجُه  الذي  اغِل،  الشَّ
هو  غيير  التَّ حيث  القاِدمة،  العقوِد 

الثابُت الوحيُد يف املجتمعاِت.
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بلحيمر :بلحيمر :    قانوُن اإلشهاِر سيكوُن جاهًزا قبل نهايِة الّسنة
حفي امُلترف    ونوغي : ونوغي :   حتقيقاٌت يف َمنح بطاقِة الصُّ

يُع اإلشهاريُّ لم َينِب ُمؤّسساٍت إعالمّية يف اجَلزائر  بوجمعة :  بوجمعة :  الرِّ
طهير ال يليُق بقطاِع اإلعالم  إيوانوغان :  إيوانوغان :  توظيُف مصطلِح التَّ
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04
ُد التزاَمها بالقرار جمعيُة الّتجاِر تعترُف بصعوبة الوضِع وتؤكِّ

ص لها ُمجّددا وقُف النَّشاطاِت التِّجارية الُمرخَّ
جارية بعَد مالحظِة عدِم  قّررت عدُة والياٍت إعادَة وقِف العديِد من الّنشاطات التِّ
باعد  حيِة والوقايِة من َفيروس كورونا، واإلخالِل بقواعد التَّ احترام الّتدابير الصِّ

االجتَماعي.

16
صاحُب رائعِة »أَفافا ْيُنوفا« َيرحْل!

الجزائـر ُتحصـي الجزائـر ُتحصـي 179179 إصابـًة  إصابـًة 
جِديــًدة بكورونـا جِديــًدة بكورونـا 

والسكان  الصحة  وزارة   `أعلنت 
األحد،  أمس  املستشفيات،  وإصالح 
64 حالة شفاء جديدة  عن تسجيل 
يف  كورونا  بفيروس  املصابني  بني 

اجلزائر.
وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة 
فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية 
أّن  فورار،  جمال  البروفيسور  كورونا، 
للشفاء  املتماثلني  املرضى  إجمالي 

ارتفع ليبلغ إلى 1936 حالة شفاء.

كما كشف املتحدث عن تسجيل 179 
حالة إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع 
املصابة  احلاالت  عدد  إجمالي 
بـ »كوفيد  4474 مريضا  إلى  بالوباء 

..»19
تسجيل  مت  ذاته،  املتحّدث  وحسب 
املصابني  املرضى  بني  وفيات   4
عدد  إجمالي  ليرتفع  بالفيروس، 

حاالت الوفيات إلى 463 هالكا.

16

عدُم احتراِم التَّدابير الِوقائّية عدُم احتراِم التَّدابير الِوقائّية 
بقسنطينة يجعُل ِمنها بؤرَة وباٍء!بقسنطينة يجعُل ِمنها بؤرَة وباٍء!

ِظل  يف  األَمّرين  قسنطينة  اجلزاِئري  الّشرق  عاصمُة  ُتعاني 
االنتشاِر الَواسع لفيروِس ُكورونا القاِتل، يف ظلِّ نداءاٍت كثيرة 
املجتمِع  وفعالياُت  واجتماِعيوَن  سياسيوَن  ُنشطاٌء  أطلَقها 
بدايًة  الوالية،  يف  اجُلزئي  احلجر  ساعاِت  لَتمديد  امَلدني 
امُلواطنني  التزاِم  عدِم  إلى  نظرا  زواال،  الثالثة  الّساعِة  من 

حي امَلفروض عليهم. بتعليمات الوَقايِة وباحَلجر الصِّ

08
الوادي

 ُسّكان »الظهراوية« 
بقمار يطالبوَن بَتحِسـين 
بــية الَخدمـــات الطِّ

06
تيسمسيلت

أزمُة حليـٍب حـــاّدة 
وتسخيــُر األمـــِن 
لَتنظيــم الَطوابـير

04
أدرار

»الُمسحــراتـي« 
ْر عـادٌة لــم تندثــِ
 فــي ِتيمــيمــون
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مقابَل تسجيِل 64 حالَة شفاٍء 

ِصراُع االحتواِء واالستقالليَّة!

عبير  وِم العامليِّ حُلرية التَّ يف اليَّ

 ُتُويَف الفنان إيدير )حميد شريط( ليلَة السبت إلى األحد، بإحدى ُمستشفيات باريس عن عمر ناهَز الـ 
71 سنًة، إثَر صراٍع مع امَلرض؛ ليرحَل صاحُب رائعِة »أَفافا ْينوَفا« عن محبيه تارًكا إرًثا فنًيا قلَّ نظيُره!

ى ليلَة الّسبت إلى األحد الفناُن الَعاملي إيدير ُيتوفَّ

جارية الَوالي يردُّ بإعاَدة غلِق املالت التِّ

 . فــة. لصحــا . ا فــة. لصحــا ا
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حسب قانون المالية التكميلي:

صادراُت البترول تتراَجع بـ %7.5 في 2020
محمد رضوان

قد  كان  اجلارية  للسنة  املالية  قانون  أن  بلحيمر  وأوضح 
حدد مستوى الصادرات بــ 37.4 مليار دوالر لكن بسبب 
إلى  التكميلي  املالية  القانون  يف  سينخفض  الكورونا  أزمة 
20.6 مليار دوالر، وأن احتياطي الصرف انخفض مستواه 
من 51.6 مليار دوالر كما كان محددا يف قانون املالية 2020 
إلى 44.2 مليار دوالر يف القانون التكميلي، وهذا ما يعادل 

سنة كاملة من االستيراد، حسب املصدر ذاته.
من جهة أخرى، أضاف الوزير أنه خارج قطاع البترول، 
فإن القاعدة اجلبائية ستفقد ما يعادل 4 أشهر من املساهمات 
الى  مارس  من  االقتصادي  النشاط  تعطل  جراء  الضريبية 
جوان. ملفتا االنتباه إلى أّن القطاع الفالحي يبقى يف منأى 
عن هذه األزمة ومازال ينشط بشكل جيد، لكن ليس له 

حتصيل ضريبي.
العامة  باالجتاهات  بلحيمر  عمار  ذّكر  ذاته،  الشأن  ويف 
لالقتصاد التي حددها رئيس اجلمهورية واملتمثلة يف حتقيق 

بحجم  االستيراد  فاتورة  بتقليص  تتعلق،  والتي  أهداف   4
ممكن  قدٍر  أكبر  واقتصاد  الدولة  ميزانية  وتخفيض  معتبر 
والتكاليف  االستغالل  نفقات  وتخفيض  اخلدمات  من 
دوالر  مليار   7 إلى   14 من  سونطراك  شركة  الستثمارات 
خالل السنة اجلارية. وأشار إلى أّن هذا يعني االقتراب إلى 

احلد األدنى من النفقات غير القابلة للضغط.

رئيس حزب  بلعيد  العزيز  يرى عبد 
لألزمة  اجلزائر  جتاوز  أّن  املستقبل  جبهة 
العام  الصحي  الوضع  تعيشها جراء  التي 

يستدعي توحيد الصفوف.
وجاء، يف بيان للحزب، على لسان 
بها  متر  التي  لألوضاع  نظًرا  رئيسه:  
كورونا  جائحة  انعكاسات  نتيجة  البالد 
ونظرا  احملروقات،  أسعار  وانخفاض 
للوضعية السائدة على املستوى الدولي، 
فإن جبهة املستقبل تشيد باجلهود املبذولة 
من قبل مؤسسات الدولة اجلزائرية وعلى 
واحلكومة  اجلمهورية  رئاسة  رأسها 
يف  املتخذة  القرارات  وبجميع  وأعضاءها 
هذا الشأن، باإلضافة إلى اجلهود اجلبارة 
الوطني  اجليش  مؤسسة  بها  قامت  التي 
األخرى  األمنية  املنظومة  وكافة  الشعبي 
حتية  تقف  كما  الوباء.  هذا  ملجابهة 
تقدير لكافة األطباء واملمرضني واملهنيني 

واملسؤولني والعاملني بقطاع الصحة على 
ما يقومون به ملجابهة هذا الوباء، مسجلة 
اجلزائري  للشعب  التضامنية  الهبَّة 
بتقدميه للدعم املعنوي واملادي إلخوانهم 

املتضررين«. 
العديد  أن  املستقبل  جبهة  وتوقعت 
أمام  ماثلة  زالت  ما  التحديات  من 
كورونا  أزمة  زادتها  بعدما  اجلزائريني 
املجاالت  يف  وخاصة  وخطورة  تعقيدا 
يف  واألمنية  واالجتماعية  االقتصادية 
ذلك  أن  معتبرا  خفية،  حرب  شكل 
الطاقات  الفورية جلميع  املبادرة  يستدعي 
بكل  واالجتماعية  السياسية  احلية 
كتلة  تشكيل  يف  للمساهمة  مكوناتها 
من  اخلروج  على  الدولة  ملساعدة  واحدة 
وجتديد  آلثارها،  والتصدي  األزمة  هذه 
لبعث  وطني  حوار  تنظيم  إلى  الدعوة 
الوقت  أنه  موضحا  اجلديدة،  اجلزائر 

تكون  وطنية  جبهة  لتشكيل  املناسب 
جانب  إلى  للمساهمة  للجميع  مفتوحة 
أن  موضحا  الدولة،  تبذلها  التي  اجلهود 
املستقبل  جبهة  بها  ستبادر  الفكرة  هذه 
وتعرضها يف قادم األيام إمياًنا منها بتوحيد 
سيادة  على  للحفاظ  الوطنية  القوى  كل 
والعمل  اجلمهورية،  مؤسسات  واستقرار 
التحّديات  ملُواجهة  الفاعلني  كل  مع 
والتمّسك بثقافة الدولة دعما ملسار البناء 

الوطني مبؤّسسات دستورّية قوية.
للمواطنني  توجه  ثانية،  جهة  من 
وااللتزام  الوقاية  سبل  احترام  أجل  من 
باإلجراءات الصادرة من الهيئات الوصية 
لربح هذه املعركة ملكافحة هذا الوباء، مبا 
يشكله من خطورة على أرواح اجلزائريني 

وبعث سبل التآزر والتضامن. 
خ.د

قال إنه سيكشف عن تفاصيل المبادرة الحقا 
بلعيد يدُعو لتشكيِل َجبهة وطنّيٍة للّتصدي لألزمِة الَحالّية

صّرح وزير االتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن مستوى الصادرات الجزائرية من البترول والغاز خالل هذا 
العام 2020 ستتقلص بنسبة 7.5 بالمائة جراء أزمة كورونا.

إثَر رفضِهما إجراَء المحاكمة عن ُبعد 
 محاكمُة هامل وبراشدي تتأّجُل إلى 

31 َماي الجاِري 

عبد  الوطني،  لألمن  السابق  العام  املدير  محاكمة  جلسة  قاضي  قّرر 
الدين  نور  العاصمة،  اجلزائر  والية  السابق ألمن  والرئيس  هامل،  الغني 
براشدي، التي كانت مقررة أمس بالبليدة، تأجيلها إلى 31 ماي، وذلك 

بعد رفض املتهمني اإلثنني إجراء احملاكمة عن بعد.
إجراء  املوقوفني  املتهمني  على  عرض  قد  املاضي  أفريل   9 يف  وكان 
احملاكمة عن ُبعد وذلك يف إطار إجراءات احلد من انتشار فيروس كورونا، 

إاّل أّنهما رفضا هذا العرض.
وهذا، وحسبما أعلن عنه خالل جلسة أمس التي لم يحضرها املتهمان 
وال الشهود وذلك تنفيًذا لتعليمة وزارة العدل بسبب الظروف الصحية التي 
تشهدها البالد، رفض قاضي اجللسة طلًبا قدمته هيئة دفاع املتهم براشدي 
باإلفراج املؤقت عنه. ويعد هذا التأجيل الرابع على التوالي لهذه احملاكمة 

التي كانت مبرمجة يوم األحد.
ويتابع املتهمان هامل وبراشدي بجنحة »سوء استغالل الوظيفة بغرض 
احلصول إلى منافع غير مستحقة ذات طابع مهني، تتمثل يف احملافظة على 
منصب مدير عام لألمن الوطني أو منصب أعلى مبوجب املادة 33 من قانون 

الوقاية من الفساد ومكافحتهما«.
خالد دحماني

سجل تراجعا قدره 3.5 بالمائة هذه السنة 
استيراُد المنتجاِت الغذائيَّة كّلَف الخزينَة 

1293 ملياَر دوالر في َشهرين
1293 مليار دوالر  الغذائية يف اجلزائر  املنتجات  فاتورة استيراد  بلغت 
خالل الشهرين األولني من سنة 2020، مقابل 1340 مليار دوالر خالل 
الفترة نفسها من السنة املاضية، مسجلة انخفاضا بـ 46.87 مليون دوالر، 

أي ما نسبته )-3.5 %(.
وأوضحت )و.أ.ج( نقال عن املديرية العامة للجمارك اجلزائرية أن هذا 
التراجع يعود بشكل أساسي إلى انخفاض الواردات من احلبوب واخلضر 
ومخلفات ونفايات الصناعات الغذائية، وواردات النب والشاي والتوابل. 
التجهيزات  الثانية، بعد سلع  املرتبة  الغذائية، فتحتل  السلع  واردات  أما 

الصناعية، ضمن هيكلية واردات اجلزائر، بنسبة 21.10 %.
و بلغت قيمة احلبوب والسميد والدقيق خالل شهري جانفي وفيري 
األخيرين 398.76 مليون دوالر، وبالتالي متثل نحو 31 % من هيكلية 
الواردات الغذائية، مقابل 435.84. مليون دوالر خالل نفس الفترة من 
نسبته  ما  أي  دوالر  مليون   08،37 بـ  يقدر  بانخفاض  أي   ،2019 سنة 

.)% - 8.51(
كما عرفت واردات اخلضر تراجعا بنسبة 20، 12 %، لتبلغ 36،68 
مليون دوالر، خالل الشهرين األولني من السنة اجلارية، مقابل 77.86 

مليون دوالر، خالل الفترة نفسها من السنة املنقضية.
اخلارج  من  اجلزائر  اقتناء  من خالل  كذلك  التوجه  هذا  تسجيل  ومت 
ومخلفات  الصويا  طحني  بينها  من  الغذائية  الصناعات  وبقايا  ملخلفات 
أخرى صلبة، حيث بلغت قيمتها 60.29 مليون دوالر، مقابل 108.69 

مليون دوالر، أي بانخفاض نسبته 44.53 %.
أما واردات مجموعة النب والشاي والتوابل، فقد سجلت هي األخرى 
تراجعا بنحو 6.7 %، لتبلغ قيمتها 59.41 مليون دوالر، مقابل 63.67 

مليون دوالر.
يف املقابل، سجلت واردات مجموعات أخرى من املنتجات، ارتفاعا 
خالل الشهرين األولني من سنة 2020، مقارنة بالفترة نفسها من السنة 

املاضية.
)و.أ.ج( 

من أجل كسب رهان دولة الَحق والقانون .. بن قرينة: 
 مشروُع الجزائِر الجديدة أماَم امتحاٍن َحقيقي

أن  الوطني  البناء  حركة  أكدت 
أمام  سيكون  اجلديدة  اجلزائر  مشروع 
دولة  رهان  لكسب  حقيقي،  امتحان 
احلق والقانون ودولة الدميقراطية وحرية 

التعبير التي حلم بها الشهداء.
دعمها،  البناء  حركة  بيان  وأكد 
مهنة  ألصحاب  وقت،   كل  يف 
املتاعب؛ وهم يواجهون حتدي البحث 
حقائقها  نقل  ومعاناة  املعلومة،  عن 
يف  املستمرة  واملساهمة  العام،  للرأي 
حقوق  عن  والدفاع  احلريات،  تثبيت 
للدميقراطية  واالنتصار  اإلنسان، 
أن  أشارت  كما  العادلة،  والقضايا 
ظفرت  اجلزائر  يف  الصحافة  حرية 
نضاالت  بفضل  كثيرة،   مبكاسب 
السياسيني،  وإخوانهم  الصحفيني، 
الدول  مقدمة  يف  بالدنا  حتى صارت 
أن  معتبرة  املجال،  هذا  يف  العربية 
لإلشادة  فرصة،  متثل  العاملية  الذكرى 

واألخالق  الوطني،  احلس  مبستوى 
رجال  من  كثير  بها  متتع  التي  املهنية 

ونساء الصحافة الوطنية.
باملوازاة مع هذا، دعت احلركة وزارة 
بتجسيد  الوصية  والسلطة  االتصال 
املتكررة  اجلمهورية  رئيس  تعهدات 
إلى ضرورة وضع حد لكل املمارسات 
الصحافة  ابتزاز  يف  واملتمثلة  السابقة، 
الضغط  خالل  من  اإلعالم  ووسائل 
الذي  العمومي  اإلشهار  مبلف  عليهم 
باحملسوبية  »العصابة«  وقت  يسّير  كان 
سلبا  انعكس  مما  والوالءات،  واحملاباة 
يف  واإلعالم  الصحافة  حرية  على 
بالدنا، كما طالبت باملزيد من االلتزام 
الصحافة  حلرية  األساسية  باملبادئ 
االعتداء  من  اإلعالم  وسائل  وصيانة 
على  بااللتفات  استقالليتها  على 
لرجال  واملهنية  االجتماعية  األوضاع 

اإلعالم.

الدعوة  البناء  حركة  جددت  كما 
مع  القطيعة  إحداث  ضرورة  إلى 
التي  املشؤومة،  السابقة  املمارسات 
عانت فيها الصحافة اجلزائرية أوضاعًا 
سيئة بسبب االعتداءات واملالحقات 
الذي  التعسفي  والطرد  والتضييق 
وإعالميون،  صحافيون  له  تعرض 
التشويش  مت  اإللكترونية  ومواقع 
املعاِرضة  منابرها  وإسكات  عليها، 
وتخوينها،   شيطنتها  محاولة  حتى  أو 
للوطن،  والئها  يف  والتشكيك 
اإلعالمية  احلياة  أخلقة  إلى  داعية 
املهنية  بشروط  واالرتقاء  والسياسية، 
املسؤولية  روح  وتكريس  اإلعالمية 
لدى أصحابها، وحمايتهم من أخطار 
التوظيفات املغرضة، واالختراق املضر 
احلقوق  ومبنظومة  الوطن،  مبصلحة 

واحلريات نفسها.
محمد رضوان



صفية نسناس

»أخبار  لـ  وصحفيون  أساتذة  أكد   
الوطن« صعوبة اإلجابة عن هذا السؤال ؛ 
ألن ذلك يحتاج إلى كثير من التفاصيل، 
وجزء من هذه التفاصيل له عالقة بتاريخ 
كيف  أي  اجلزائر؛  يف  الصحفية  الظاهرة 
وعالقتها   1830 سنة  الصحافة  ظهرت 
بطبيعة  متعلق  آخر  وجزء  بالدعاية، 
املنظومة اإلعالمية وكيف تغيرت واجهتها 

دون أن تتغير يف بنيتها.
رئيس  أكد  رئيسا،  انتخابه  منذ 
بقطاع  النهوض  أن  على  اجلمهورية 
مت  حيث  التزاماته،  أحد  يعد  اإلعالم 
إطالق منذ بضعة أشهر »إصالح شامل« 
لقطاع االتصال بإشراك مختلف األطراف 
الفاعلة يف املجال ؛ من خالل إطالق عدة 
ورشات لتوفير ظروف ممارسة مهنة الصحافة 
مترابطان،  اثنني  عنصرين  على  تقوم 
هذا  واملسؤولية. ويتضمن  احلرية  وهما 
اإلصالح، الذي يقوم على حوار »شامل 
النصوص  إصدار  السيما  وتشاركي«، 
لتأطير  الضرورية  والتنظيمية  التشريعية 
ووسائل  والرقمية  املكتوبة  الصحافة 
واإلشهار  البصرية  السمعية  اإلعالم 
ومؤسسات  والتوزيع  االتصال  ووكاالت 

سبر اآلراء وغيرها.

 بلحيمر: تعزيُز التكويِن والتأهيل 
حفيين ضمن قانوِن المالّية التكميلي  للصُّ
اإللكترونية  الصحافة  مجال  ففي 
مشروع  قانوني، شكل  بفراغ  تتميز  التي 
 20 بتاريخ  ورشة  موضوع  متهيدي  قانون 
من  مهنيني  مبشاركة  املنقضي  فيفري 
الناطق  القطاع، حيث أكد وزير االتصال 
الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، يف حوار 
أجراه معه التلفزيون الوطني، أنه من بني 
انقضاء  بعد  افتتاحها  املنتظر  الورشات 
التكوين  »تعزيز  هو  الصحي  احلجر  فترة 
والتأهيل«، حيث ذكر الوزير أنه مت الشروع 
يف »إعادة تفعيل الصندوق اخلاص بهذه 
التكميلي،  املالية  قانون  إطار  يف  الورشة 
منذ  مجمدا  الصندوق  هذا  كان  بعدما 
سنة 2014«.، وأكد على ضرورة العمل 
اخلصائص  وتقدمي  الفراغ  هذا  ملئ  على 
التي  اإللكترونية  للصحافة  التنظيمية 
قبل  من  املرغوبة  الوسائل  أكثر  أصبحت 
اجلزائر،  يف  املكتوبة  الصحافة  محتريف 
بالنظر إلى مزاياها االقتصادية واملعلومات 

الفورية التي تضمنها.
البصري  السمعي  قطاع  كما يعد 
تأطيره  إن  إذ  هامة  ورشة   - اآلخر  هو   -
عمل  مخطط  يف  »رئيسا«  محورا  يعد 
اإلطار  هذا  يف  األمر  القطاع، ويتعلق 
بجعل القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع 

اخلاص خاضعة للقانون اجلزائري.
القانون  التأطير مراجعة  ويتطلب هذا 
البصري، السيما فيما  بالسمعي  املتعلق 
البصري  السمعي  املجال  بتوسيع  يتعلق 
ذات  القنوات  ليشمل  اخلاص  للقطاع 
الطابع العام وليس املوضوعية كما توصف 

به حاليا خطأ.
قانون  الورشات مشروع  بني  ومن 
جاهزا  سيكون  إنه  قال  الذي  اإلشهار، 
قبل نهاية السنة اجلارية. ويهدف مشروع 
القانون إلى تطهير القطاع ووضعه يف مسار 
التركيز  بالشفافية، وسيتم  يتميز  جديد 
على أهمية استحداث هيئة ضبط مهمتها 
السهر على متابعة عملية سحب اإلشهار 

لضمان املساواة يف التوزيع.
أما فيما يخص تنظيم املهنة، فهناك 
تفكير حول إمكانية تعويض سلطة ضبط 
الصحافة املكتوبة التي أقرها قانون اإلعالم 
لعام 2012 مبجالس أخالقيات املهنة على 
املستوى الوطني وداخل قاعات التحرير، 
تتحكم وحدها يف ميكانيزمات وحيثيات 
العمل الصحفي يوميا، كما تقرر فتح كل 
للصحافة  اخلارجية  التمويالت  ملفات 
هيئات  قبل  من  مراجعتها  أي  الوطنية، 

الدولة املختصة يف هذا الشأن.
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حافة  الّيوم العالمي لحريِة الصَّ

 اسِتدراُك النقاِئص وتعزيُز االحترافيَّة 
إلنقاذ ِمهنة الَمتاعب ضروريٌّ

قال إن حبَس الصحفيين لم يكن بسبب آرائهم
خالء« ونوغي: »سُنطهِّر المهنَة من الدُّ

العربي  واإلشهار،  للنشر  الوطنية  للمؤسسة  العام  املدير  الرئيس  أكد 
ونوغي، أن اجلزائر شهدت وستشهد مستقبال حركية إعالمية كبيرة، لكن 
يف ظل االلتزام بأخالقية املهنة والتحلي باالحترافية، معتبرا أن الوضع الذي 
فيها  التي تسببت  إلى االنحرافات  الراهن مرده  الوقت  الصحافة يف  تعيشه 

جهات ال عالقة لها باملجال اإلعالمي.
لإلذاعة،  األحد  أمس  يوم  بها  أدلى  تصريحات  يف  ونوغي،  أشار 
بقوة  حتركت  اجلزائرية  الصحافة  أن  نرى  اجلديدة  اجلزائر  مسار  يف  أنه  إلى 
املهني  الواقع  أن  إلى  االنتباه  ملفتا  املبارك،  احلراك  بفضل  املواقع  كل  يف 
واملتوسط  اجليد  بني  من صحيفة ألخرى  يتفاوت  للصحفيني  واالجتماعي 
البعض خصوصا  التوجه اجلديد نحو االحترافية يزعج  والسيئ، مضيفا أن 
املؤسساتي  االتصال  أن  إلى  مشيرا  اإلعالمية«،  غير  بـ«القوى  من سماهم 
سجل قفزة نوعية منذ 12 ديسمبر، كما أن الدوس على قانون اإلعالم ترتب 
عنه وجود دخالء على مهنة الصحافة وأدى إلى انحرافات كبيرة وأثر على 
وزارة االتصال ستفتح حتقيقا  أن  إلى  النظر  ملفتا  احملترفني،  الصحفيني  أداء 
معمقا يف قضية منح بطاقة الصحفي احملترف ألشخاص ال عالقة لهم باملجال 

اإلعالمي.
تقدمي  يف  الصحفيني  احترافية  مدى  يف  يكمن  احلل  أن  ونوغي  ويرى 
الصحفيني  أن  إلى  مشيرا  املهنة،  بأخالقيات  وااللتزام  املوثوقة  املعلومة 
احملبوسني حاليا لم يسجنوا بسبب آرائهم، مشددا على ضرورة أن تؤدي كل 

الصحافة اخلدمة العمومية سواء كانت عمومية أو خاصة.
عددها  كثر  اإلعالمية  املؤسسات  أن  ونوغي  أوضح  أخرى،  جهة  من 
التي  اخليرية  باجلمعيات  شبهها  لكنه  األخيرة،  السنوات  يف  كبير  بشكل 
تنتظر اإلشهار العمومي، يف حني أنها يف األصل مشروع اقتصادي قد يواجه 
 530 تضم  اإلعالمية  الساحة  أن  إلى  مشيرا  النجاح،  يحقق  وقد  الفشل 

نشرية من بينها 166 يومية وأسبوعية.
التي مت تشكيلها من  العشرة  للورشات  ونوغي  ذاته، تطرق  السياق  ويف 
طرف وزير االتصال عمار بلحيمر إلصالح قطاع الصحافة، كاشفا أن هناك 
عشر ورشات ستتكفل باملهمة مشيرا إلى أن ورشتني فقط انطلقتا يف العمل، 
هما ورشة الصحافة اإللكترونية والورشة املتعلقة مبرافقة التنظيمات النقابية 

لكنهما توقفتا بسبب انتشار وباء كورونا.
صفية نسناس

تطهير القطاع يتحقق ببناء منظومة جديدة.. بوجمعة:
الّريُع اإلشهاري لم َيبِن ُمؤّسسات ُصحفيٍة 

في الَجزائر
أكد األستاذ رضوان بوجمعة أن اعتماد السلطة على مصطلح التطهير يف 
اآلونة األخيرة مؤشر على أن قطاع اإلعالم ظل ولسنوات طويلة يف حالة من 

الفساد.
 « معه  أجرته  اتصال  خالل  بوجمعة،  األستاذ  أبرز  الصدد،  هذا   ويف 
أخبار الوطن«، أن اعتماد السلطة على التطهير اعتراف بأن القوانني ال تطبق 
كل  املتحدث  أرجع  فقد  وبالتالي  املهنية،  غير  القوى  بظهور  سمح  ما  وهو 
الغزو  مع  الصحافة  )أي كيف ظهرت  اجلزائر  الظاهرة الصحفية يف  إلى  هذا 
بطبيعة  متعلق  آخر  وجزء  بالدعاية(،  وعالقتها   1830 سنة  االستعماري 

املنظومة اإلعالمية وكيف تغيرت واجهتها دون أن تتغير يف بنيتها.
املكتوبة  الصحافة  عناوين  أن  يالحظ  االقتصادية  الناحية  من  أنه  كما 
يف غالبيتها الساحقة تابعة وخاضعة اقتصاديا، من حيث الطباعة والتوزيع 
والتمويل، وهذه التبعية أنتجت ناشري صحف اغتنوا من أموال اإلشهار، 
الصحفيني  من  الكثير  إن  بل  صعبة  اجتماعية  أوضاع  يف  وصحفيني 
وبعد  أنه  مشيرا إلى  أشهر،  منذ  أجورهم  حتى  يتقاضون  ال  والصحفيات 
1989 انتقل العديد من الصحفيني من نقابيني يدافعون عن احلقوق املهنية 
إلى أرباب عمل ميلكون مجمعات إعالمية، حيث انتقل هؤالء من حركة 
الصحفيني وجمعية الصحفيني إلى تشكيل جمعية للناشرين، ومت اختصار 
اإلعالمي  للجهاز  واملالي  االقتصادي  التسيير  يف  األحيان  غالب  يف  املهنة 
نقابة  واستخدام حتى  بل  والتوزيع،  والطباعة  اإلشهار  ريع  من  واالستفادة 
الصحفيني كأداة للدفاع عن مصالح الناشرين بدل الدفاع عن املهنة وقواعدها 

وأخالقياتها وعن الصحفي كمركز العمل الصحفي. 
التعددية اإلعالمية، على  30 سنة من هذه  اليوم بعد  و لذلك، نحن 
العموم، أمام أجهزة إعالمية تابعة اقتصاديا ؛ إذن مرتبطة سياسيا وحتريريا، 
وصحفيون يعيش الكثير منهم يف العوز، وال ميكن تصور أية حرية يف العوز 
حرة،  إعالمية  مؤسسات  يوجد  إنه ال  القول  ميكن  نختصر  وحتى  والفقر، 
ممارسة  يحاولون  قلتهم  وعلى  صحفيون  يوجد  ولكن  اقتصاديا،  هشة  ألنها 
املهنة بعيدا عن الدعاية والتضليل، يف مواجهة أرباب مؤسسات إعالمية ال 

يهمهم إال االستفادة من ريع املنظومة اإلعالمية.
 ص. ن

رغَم تأكيد المتخصصين واإلعالميين على دور اإلعالم الهام في إرساء الضوء على انشغاالت الرأي العام ودعم المشاريع 
والمبادرات التي يتم إنجازها ونشر أفكاره وثقافته بين الجماهير، مقابل العمل على إبراز مكامن الخلل سواء في 

السلطات أو وسط المجتمع، إال أن التساؤل ما يزال يطرح حول اآلليات الواجب توفيرها لربط الصلة بين الرأي العام 
واإلعالم، وكيف تبدو هذه الصورة واقعية وما مدى تحقيقها تقدما إيجابيا لصالح المجتمع، ليبقى التساؤل األكبر 
الذي يتكرر دوما في كل مناسبة تجدد فيها الجزائر واألسرة اإلعالمية االحتفال باليوم العالمي للصحافة حول وضع 

وواقع حرية الصحافة واإلعالم في الجزائر؟

انتقَد استعماَل السلطِة مصطلَح »التطهير«.. إيوانوغان: 
توقُف بعض العناوين عن الصدوِر يطرُح تساؤالت حوَل الّتسِيير

الوزير األول للصحفيين:
عيدكم يذكرنا بالتزامنا بمبادئ حرية التعبير

ايوانوغان  محمد  الصحفي   قال 
على  واعتمادها  السلطة  تصريحات  إن 
يليق  وال  يصلح  ال  التطهير«   « مصطلح 
بعد  ذا  املصطلح  كون  اإلعالم؛  بقطاع 
يف  إيوانوغان،  وأكد  محض.  أمني 
أن  الوطن«،  أخبار   « معه  أجرته  اتصال 
يخضع  أن  البد  اإلعالم  قطاع  تسيير 
اإلعالمية  املنابر  بني  واملنافسة  للشفافية 
على  الدور  يأتي  ثّمة  ومن  والصحفية، 
اجلمهور الذي سيكون له الدور يف تطهير 

وتوقف  اختفاء  أن  إلى  مشيرا  الساحة، 
بعض العناوين الصحفية يف الفترة احلالية 
تسيير  كبيرة حول  تساؤالت  يطرح حتما 
عن  توقفها  أن  كما  املؤسسات،  تلك 
غياب  يعني  إاتصادية  ألسباب  النشر 
التسيير،  وضعف  شفاف  اقتصادي  منط 
السلطة  على  الضروري  من  فإنه  وبالتالي 
أن تفتح باب االستثمار للخواص ورجال 

األعمال يف القطاع.
ايوانوغان  اعتبر  أخرى،  جهة  ومن 

أن احلديث عن التمويل األجنبي يخضع 
صادقت  حيث  قانوني  أولهما  لشقني، 
الشريك  مع  اتفاقيات  على  اجلزائر 
يحق  وال  اخلصوص،  هذا  يف  األجنبي 
لها أن متنع الصحفيني من هذه االستفادة 
املُعلن  وهنالك متويل عير قانوني وهو غير 

الذي يشكل خطرا حقيقيا. 
ص.ن

العزيز  عبد  األول  الوزير  بعث 
للصحافيني  وتشجيع  تهنئة  برقية  جراد 
حلرية  العاملي  اليوم  مبناسبة  والصحافيات 
ماي من  الثالث  يصادف  الذي  الصحافة 
أداء  يف  التوفيق  لهم  متمنيا  سنة  كل 

مهامهم بكل مهنية.
نشرت  تهنئة  يف  االول  الوزير  وقال   
الفايسبوك  الوزارة األولى يف  على صفحة 

أن »الثالث من ماي هو اليوم العاملي حلرية 
الصحافة، بهذه املناسبة ال يفوتني إال أن 
أتوجه إلى كافة الصحافيات و الصحافيني 
بقطاع  العاملني  كل  إلى  خاللكم  من  و 
لكم  متمنيا  التهاني  بأحر  اإلعالم، 

التوفيق يف أداء مهامكم بكل مهنية«.
عيدكم  أن  واعون  نحن  جهتنا  »من 
هو يوم يذكرنا بالتزامنا كحكومة باملبادئ 

أيضا  يذكر  و  التعبير  حلرية  األساسية 
باملعوقات  و  املهنة  بأخالقيات  املهنيني 
القطاع  منها  يعاني  التي  املشاكل  و 
من  نتذكر  مناسبة  أيضا  لطرحها...هو 
خاللها من رحلوا عنا و هم مازالوا يف عز 

العطاء« يضيف الوزير االول.

ق.و



04
الحدث

 السنة 01 - العدد 179 -االثنني  11 رمضان  1441  هـ  - 04  ماي  2020م

جمعية التجار تعترف بصعوبة الوضع وتؤكد التزامها بالقرار

الُوّلة يرجحون كّفة غلق المحالت 
التجارية بعد أيام قليلة من فتحها

محمد رضوان

جاء هذا القرار وفقا للبيانات الواردة 
مالحظة  بعد  الواليات  مختلف  من 
والوقاية  الصحة  تدابير  احترام  عدم 
بقواعد  واإلخالل  كورونا،  فيروس  من 
إلى  واستنادا  االجتماعي.  التباعد 
تعليمة الوزير األول املؤرخة يف 02 ماي 
احملالت  بعض  غلق  املتضمنة   2020
واألنشطة التي مت السماح بإعادة فتحها 
النشاطات شهدت  هذه  كون  مؤخرا،  
من  كبيرا  إقباال  األخيرة  الفترة  خالل 
السالمة  بقواعد  وضرب  املواطنني، 
التجار  قبل  من  احلائط،  عرض 
إلى  أدى  ما  واملواطنني على حد سواء 

ارتفاع عدد اإلصابات مجددا.
الواليات  القرار طبق يف عديد من 
البليدة،  العاصمة،  اجلزائر  غرار  على 
جيجل،  وهران،  قسنطينة،  خنشلة، 
وقاملة،  أدرار  سكيكدة،   ورقلة، 
عنابة،  سوف،  وادي  وسطيف، 
من  وغيرها  وزو  وتيزي  بومرداس 
احلالقة،  قاعات  ومس  الواليات،  
محالت املرطبات واحللويات التقليدية، 
التجارة  واألحذية،  األلبسة  محالت 

واألواني  األدوات  الكهرومنزلية، جتارة 
واخلياطة  األقمشة  جتارة  املنزلية، 
مستحضرات  جتارة  واملنسوجات، 
والتأكيد على عدم  والعطور،  التجميل 
من  املجمعة  للنشاطات  الترخيص 
أكدت  جهتها،  من  بالفتح.  بازار  نوع 
أّن  واحلرفيني  للتجار  الوطنية  اجلمعية 
التجارية  النشاطات  بعض  توقيف  قرار 
لتفشي  نظًرا  جاء  فتحها  من  أيام  بعد 
صعًبا  سيكون  ما  وهو  كورونا،  فيروس 

على التجار الصغار خاصة.
وجاء يف بيان للجمعية: »قرار إعادة 
جاء  واحلرف  التجارة  نشاطات  منع 
االلتزام  يف  التهاون  مظاهر  انتشار  بعد 
بشروط الوقاية من فيروس كورونا سواًء 
من التّجار أو من املستهلكني«، حيث 
مشادات  تسجيل  إلى  األمور  وصلت 
الذين  واملستهلكني  التجار  بني  عديدة 
يلتزمون  وال  الكمامات  لبس  يرفضون 
واصل  االجتماعي،  التباعد  بشرط 

البيان.
»هذه  نفسه:  املصدر  أوضح  كما 
املظاهر قد ُتفاقم املصاعب وتزيد الوضع 
تأّزما وتهّدد حياة املواطنني واملواطنات، 
لذلك وأمام الوضعّية الّصعبة وباملقارنة 

واإلقتصادّية  اإلجتماعية  احلياة  بني 
إعطاء  يجب  الّناس  أرواح  وبني 
األولوّية للمحافظة على حياة املواطنني 
»رغم  البيان:  وواصل  واملواطنات«. 
صغار  على  )الغلق(  القرار  صعوبة 
قبوله  يجب  خاّصة،  واحلرفّيني  التجار 
غالًبا  الغلق سببه  أّن  رغم  به  وااللتزام 
الوقاية  بشروط  الزبائن  إلتزام  عدم 
داخل  االجتماعي  للتباعد  ورفضهم 

احملاّلت وخارجها«.
باملقابل، قال إن اجلمعية ستعمل 
باقتراحات  احلكومة  إلى  التقّدم  على 
واحلرفّيني  التجار  على  تخّفف  أخرى 
املتضّررين كاإلعفاء اجلزئي من بعض 
إنشاء  يف  والتفكير  والرسوم  الضرائب 
فضاًل  نشاطاتهم  لتمويل  خاص  بنك 
على منحهم األولوّية يف االستفادة من 
تابع  العمومي،  للقطاع  التابعة  احملاّلت 

املصدر نفسه.
وأكدت اجلمعية يف آخر بيانها أّنها 
على  وحتّثهم  واحلرفيني  التجار  سترافق 
الوباء  هذا  من  الوقاية  بشروط  التقّيد 
اجلهود  مواصلة  إلى  وتدعوهم  اللعني، 
والّتحسيسّية  املهنّية  نشاطاتهم  يف 

والتضامنّية.

من  اجلهات  بعض   مازالت 
عادات  بعض  على  حتافظ  أدرار  أقاليم 
وهذا  الكرمي،  رمضان  شهر  وتقاليد 
قضت  التي  املفرطة  التكنولوجيا  رغم 
كانت  إنسانية  قيم  عدة  أصالة  على 
بني  ومن  حلوله.  مع  وتتجذر  تتجدد 
إقليم  يف  متوارثة  ظلت  التي  العادات 
 ،) )املسحراتي  هي  بتيميمون  قورارة 
أو ما يسمى عند بعض القصور الزناتية 
السحور،  وقت  وتعني  بتاسكحت(   (
جوالته  )املسحراتي(  يبدأ  حيث 
الليلية الرمضانية كمهمة نبيلة وكقيمة 
املنطقة،  تراث  يف  ضاربة  اجتماعية 
العديد  فيها  وهي عادة مازالت تتشارك 
تتوارثها  واملجتمعات،   املناطق  من 
هذه  العادة  جيل.  بعد  جيال  األجيال 

يف  برزت  تطوعية  إنسانية  خدمة  هي 
وال  الساعات  وجود  يعرف  لم  وقت 
كثرة املنبهات إال عند البعض، عندما 
يف  الطبيعة  على  يعتمد  اإلنسان  كان 
قضاء حاجاته املادية. يف الليلة الرابعة 
)املسحراتي(  يبدأ  رمضان،    أيام  من 
األزقة  ويجول يف  البيوت  الطواف حول 
ليوقظ الناس وُينبههم للسحور كما يفعل 
املنبه عند رؤوس النيام من الناس اآلن،  
شهر  خالل  املسحراتي  يقوم  حيث 
بالتمام  لياًل  الثانية  الساعة  مع  رمضان 
ساعتني أو ثالث قبل اإلمساك ويختار 
دائما وعادة ما يكون  ينطلق منه  مكان 
مرتديًا  العتيق،   البلدة  مسجد  قرب 
عباءته وعمامته كلباس تقليدي معروف 
يف املنطقة يشد »دفه » إلى خصره، يف 

جنبه األمين أو كما يسمى »رباع » نوع 
من أنواع الدف،  صغير احلجم مجوف 
ورغم  أسطوانة،  شكل  على  رقيق،  
يخرج  الصوت  أن  إال  حجمه  صغر 
نقطة  آخر  حتى  صداه  يصل  بقوة  منه 
وأخرى  أُحادية  ويقوم  بضربة  البلدة  يف 
 « بضربة  جولته  بها  يفتتح  ثنائية، 
لالنطالق،  كتمهيد  النوبة«  بضربة 
لتصبح  ضربة  لإليقاع  ويزيد  ينطلق  ثم 
ثالثية مع االحادية والثنائية،  لتصبح 
األزقة  عبر  متواصلة  متوالية  ضربات 
يغني  وهو  ثابتة  الضيقة.  ميشي بخطى 
من  األولى  الليلة  بهاته  خاصة  مدائح 
بداية جوالته وخاصة بالشهر الفضيل،  
مع  بتناغم  الدف  صوت  يتدفق  حيث 

خطاه بتناسق وانسجام.

 رغم طغيان التكنولوجيا على يوميات الّسكان
 «المسحراتي« عادة لم تندثر في تيميمون

على مستوى 34 ولية
الحماية المدنية تنظم 196 عملية 

تحسيسية خالل 24 ساعة
  سجلت وحدات احلماية املدنية، خالل حصيلتها األخيرة اخلاصة بـ 
24 ساعة األخيرة، 2257 تدخال نفذتها يف  مناطق مختلفة من الوطن  إثر 
تلقي مكاملات االستغـاثة. هذه التدخالت شملت مختلف مجاالت أنشطة 
املنزلية،  اإلجالء  املرور، احلوادث  املتعلقة بحوادث  احلمايـة املدنية سواء 
أنه  املدنية، يوم أمس،   بيان احلماية  الصحي وإخمــاد احلرائق. وأوضح 
مت القيام بـ196 عملية حتسيسية عبر 34 والية )155 بلدية(، فيما يخص 
انتشار فيروس كورونا »كوفيد19-«، حتثهم  بالوقاية من  املتعلقة  النشاطات 
وتذكرهم بضرورة احترام قواعد احلجر الصحي وكذا التباعد االجتماعي، 
باإلضافة إلى القيام بـ 35 عملية تعقيم عامة عبر 35 والية ) 124 بلدية(،  
مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة املجمعات السكنية والشوارع. 
عون   2670 العمليتني  لهتني  املدنية  للحماية  العامة  املديرية  وخصصت 
حماية مدنية مبختلف الرتب، باإلضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 03 

أماكن لإلقامة موجهة للحجر الصحي عبر  واليتي خنشلة واجلزائر.
بضحايا حوادث  للتكفل  املدنية  احلماية  وحدات  تدخلت  كما        
أدت  99 حادث مرور  ذاتها  الفترة  املرور، بحيث سجلت وحداتنا خالل  
إلى إصابة 125 شخصا دون تسجيل وفيات. وعليه، مت إسعاف اجلرحى يف 

أماكان احلوادث ذاتها، قبل نقلهم للمستشفيات احمللية.
أجل  من  تدخلت  خنشلة  لوالية  املدنية  احلماية  وحدات  أن  يذكر    
انتشال ثم حتويل جثة شاب مراهق يبلغ من العمر 17 سنة تويف غرقا ببركة 

مائية،  يف املكان املسمى وادي رأس املاء ببلدية أوالد راشد.
 رحمة عمار

شنقريحة في زيارة عمل وتفّقد 
للناحية العسكرية الثالثة اليوم

الشعبي  الوطني  اجليش  أركان  رئيس  شنقريحة  السعيد  الّلواء  يقوم 
للناحية  تقوده  وتفتيش  عمل  بزيارة  االثنني،  اليوم  من  ابتداء  بالنيابة، 
الزيارة  فإّن  الوطني،  الدفاع  لوزارة  بيان  وحسب  ببشار.  الثالثة  العسكرية 
ستشكل سانحة لّلواء لإلشراف على تنفيذ مترين تكتيكي بالذخيرة احلية 
وتفقد القطاعات العملياتية وبعض الوحدات، وعقد اجتماعات توجيهية 

مع إطارات وأفراد الناحية.
خالد دحماني

للوقوف على الجهود التي يبذلها عّمال الصحة في عّز الجائحة

بي  بثٌّ مباشر من مصلحة العزل الطِّ
لمستشفى الثنّية ببومرداس

بومرداس  لوالية  والسكان  الصحة  مديرية  األحد،  أمس  أعلنت،   
الثنية،  العزل الطبي املوجودة مبستشفى  عن تقدمي بث مباشر من مصلحة 
اليوم االثنني، بداية من الساعة الواحدة زواال. وأوضحت مديرية الصحة 
والسكان لبومرداس،  يف بيان لها حتوز »أخبار الوطن« نسخة عنه، أن البث 
املباشر سيكون عبر صفحتها الرسمية مبوقع التواصل االجتماعي »فايسبوك« 
ذاته  املصدر  وأضاف   .2020 ماي   4 لــ  املوافق  االثنني  اليوم  من  بداية 
الوقوف  إلى  ويهدف  زواال،  الواحدة  من  بداية  سينطلق  املباشر  البث  أن 
على اجلهود املستمرة التي يبذلها األطباء واملمرضون وكل عمال الصحة، 
كورونا  بفيروس  للمصابني  متكاملة  ونفسية  صحية  رعاية  تقدمي  أجل  من 

املوجودين باملستشفيات.
سميرة مزاري

على خلفية إقصاءهم من الستفادة بقفة رمضان
محتجون يغلقون مقر البلدية ببوسعادة

أقدم العشرات من أرباب األسر مبدينة بوسعادة،  صبيحة أمس، على 
غلق مداخل مقر البلدية يف خضم احلركة االحتجاجية التي قاموا بها.

على  جاءت  هذه  االحتجاج  حركة  فإن  املتاحة،   املعلومات  وحسب 
خلفية اإلفراج عن قائمة املستفيدين من قفة رمضان وتصب يف حسابات 
أثارت  حيث  غذائية،  مواد  شكل  على  توزع  كانت  أن  بعد  املستفيدين، 
إلى  بالنظر  بها  أحقيتهم  مؤكدين  االستفادة،  هذه  من  املقصيني  حفيظة 
وضعهم االجتماعي، مطالبني يف هذا الوقت بضرورة فتح حتقيق يف قائمة 
املادي  الوضع  - حسبهم   فيها  تراع  لم  التي  اإلعانة  هذه  من  املستفيدين 
للمستفيدين، بل اتهموا املسؤولني عنها بتوظيف الوالء احلزبي واالنتخابي.
جمال أبو اشرف

قررت عدة وليات إعادة غلق العديد من النشاطات التجارية بعد مالحظة عدم احترام تدابير الصحة والوقاية من 
فيروس كورونا، واإلخالل بقواعد التباعد الجتماعي.



ب. زهرة

وتتمثل األنشطة املعنية بالقرار يف 
املرطبات  محالت  احلالقة،  قاعات 
األلبسة  جتارة  التقليدية،  واحللويات 
الكهرومنزلية،  التجارة  واألحذية، 
جتارة  املنزلية،  واألواني  األدوات  جتارة 

جتارة  واملنسوجات،  اخلياطة  أقمشة 
كما  والعطور.  التجميل  مستحضرات 
الصفحة  عبر  نشر  بيان  يف  أضاف 
الرسمية للوالية أن النشاطات املجمعة 
-بازار- تبقى غير مرخص مبمارستها. 
حوالي  بعد  جاء  القرار  هذا  أن  يذكر 
التجارية  احملالت  فتح  من  أسبوع 

بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكرمي، 
إال أن التهافت الكبير للمواطنني على 
هذه احملالت وعدم إحترام اإلجراءات 
تزايد مقلق يف عدد  الوقائية ساهم يف 
حاالت اإلصابة بوباء كورونا أسفر عن 

مراجعة هذه اخلطوة سريعا.

باملسيلة  للمياه  اجلزائرية  باشرت، 
بعدة اجراءات استثنائية على مستوى 
فروعها املوزعة ببلديات الوالية يف ظل 

تفشي كوفيد 19. 
املكلفة  عوينة  حنان  حسب 
باإلعالم لدى اجلزائرية للمياه ان مدير 
وحدة اجلزائرية للمياه بالوالية قام بعدة 
من  كورونا  وباء  ضد  وقائية  اجراءات 
منها  االمكانيات  كل  تسخير  خالل 
السهر  منها  واملتعلق  والبشرية  املادية 
على مراقبة املياه الصاحلة للشرب يوميا 
باملضخات  االعطاب  ووإصالح  ودوريا 
املفاجئة  املياه  تسربات  وكذا  املياه 

بالقنوات.
فرقة  جتنيد  عن  املتحدثة  أضافت 
إلصالح  املؤسسة  لدى  التدخالت 

عبر  املياه  التسربات  نتيجة  االعطاب 
تسخير  وكذا  واملضخات  القنوات 
متوين  أجل  من  الصهاريج  شاحنات 
عليها  يتعذر  التي  السكنية  االحياء 
حال  يف  حنفياتهم  الى  املياه  وصول 
يف  اصالحها  ويتعذر  اعطاب  ظهور 

يومها.
املؤسسة  أن  عوينة  حنان  أشارات 
التعقيم  عملية  يف  سابقة  كانت 
الوباء حيث  ظهور  منذ  وهذا  والتطهير 
وفرت املواد االولية للتعقيم وشاحنات 
وصهاريج وعمال من خالل مشاركتهم 
احياء  جابت  تعقيمية  حمالت  يف 
وساحات  عمومية  ومؤسسات  سكنية 
وهذا  الوالية  بلديات  بعدة  عمومية 
للتطهير  الوطني  الديوان  مع  بالتنسيق 

امليدان. هذا  يف  الناشطة  واجلمعيات 
االجراءات  عن  املتحدثة  وقالت 
خالل  من  كورونا  ملجابهة  املتخذة 
توفير جميع اللوازم الوقائية للعمال من 
الوقائية  واأللبسة  وقفازات  كمامات 
طريق  عن  بعد  عن  التعامل  وكذا 
اخلاص  االجتماعي  التواصل  مواقع 
والرقم  زبائنها  مع  وهذا  بالشركة 
االخضر وإعالنها عبر هاته املواقع فيما 
عبر  الشرب  مياه  توزيع  برنامج  يخص 
االحياء يوميا ويف حال وجود خلل يف 
توزيع يعلن مباشرة عبر املوقع املذكور.
وعن تسديد فاتورة إستهالك املياه لدى 
عبر  تسديدها  باإلمكان  انه  الزبون 

مكاتب بريد اجلزائر. 
عثمان. ب

جيجل
زيارات تشجيعية للطواقم الطبية 
المشرفة على عالج مرضى كورونا

قامت السلطات احمللية بوالية جيجل بزيارة تضمنية إلى املستشفيات 
التي تضم املرضى املصابني بفيروس كروونا، وهذا دعما لألطباء  الثالث 

هناك، وبالتزامن مع االحتفال باليوم العاملي للشغل.
قال والي الوالية عبد القادر كلكال إن الزيارة التضامنية تهدف لتقدمي 
لهم  عرفانا  وتكرميهم  الطبيني  وشبه  الطبيني  للمستخدمني  املعنوي  الدعم 
والتي حسبه تكاد تكون  وباء كورونا،  يبذلونها مجابهة  التي  باملجهودات 
أكبر من طاقاتهم، مضيفا أن هذه األزمة أجبرت العديد من أفراد اجليش 
التخلي عن عائالتهم وهو ما اعتبره تضحية كبيرة وصمود  األبيض على 
وتفاني يف العمل، مؤكدا أيضا أن النصر سيكون حليفهم يف أقرب وقت. 
فيما اعتبر رئيس املجلس الشعبي الوالئي حسني برينط أن نقص الوسائل 
واإلمكانيات الذي ميز بدية ظهور الوباء لم مينع األطباء من بذل جهودهم 
إلنقاذ املرضى واحلاالت املشتبه فيها، كاشفا أن هذه الظروف اإلستثنائية 
النظير من جميع األطراف  أبانت عن تضامن منقطع  الوالية  بها  التي متر 
الدولة، كما قال إن  املقاوالت وكذا مؤسسات  من مواطنني، جمعيات، 
السبيل الوحيد ملساعدة األطباء يقتضي إحرام قواعد احلجر الصحي، داعيا 
القضاء  غاية  إلى  القواعد  احترام  إلى  والتجار  منازلهم  للبقاء يف  املواطنني 
على الوباء. يف مقابل ذلك أثنى العديد من األطباء ومنتسبي قطاع الصحة 
يف املستشفيات الثالث على هذه املبادرة معتبرين أنها مبثابة الدافع املعنوي 

الكبير لهم الستكمال املسيرة ومواصلة النضال.
ب. زهرة

برج بوعريريج
أزمة حليب حادة بُقرى بلدية بن داود 
لغربي  للشمال  60كم  حوالي  داود  بن  بلدية  قرة  من  الكثير  تعيش 
يف  حاّدة  ندرة  والصمة  يعقوب  أوالد  غرار  على  بوعريريج  برج  لعاصمة 
إلى  املادة  هذه  من  علي كيس  احلصول  الذي حول  األمر  احلليب  أكياس 
شبه حلم خاصة ونحن يف شهر رمضان حيث يزداد الطلب على مثل هذه 
املادة حيث يضطّرون لالصطفاف لساعات طويلة من أجل احلصول على 
كيس حليب، خاصة وأن محاّلت كثيرة لبيع املواد الغذائية تبقى تفتقد 
للحليب يف ما اختار آخرون التوجه للبلديات املجاورة كونوغة وبني يلمان 
وحتى حمام الضلعة أحيانا علهم يظفرون بكيس بالرغم من خطورة التنقل 
خاصة يف ظل تفشي وباء كورونا فيروس. وأرجع الكثير من موزعي احلليب 
للمواقع  بالنظر  القرى  تزويد  الكثير من موزعي احلليب  الندرة لرفض  هذه 
اجلغرافية والتضاريس الصعبة التي متيز هذه القرى الواقعة باجلبال مما يجعل 
اجلهات  املواطنني  من  الكثير  ناشد  حيث  ما  نوعا  صعب  إليها  الوصول 
يومياتهم وحولها جلحيم ال  أرق  الذي  انشغالهم  النظر يف  الوصية بضرورة 
يطاق وذلك من خالل تزويد القرى املذكورة مبادة احلليب التي تبقى اكثر 
من ضرورية وبذلك يضعون حدا ملعاناتهم التي أجبرت الكثير للتنقل وعلى 

مسافات مختلفة للظفر بكيس حليب. 
جمال أبو أشرف
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أخبار الداخل

عقب خرق المواطنين لتدابير الوقاية

غلق المحالت التجارية بجيجل مجددا 
خوفا من تفشي وباء كورونا

المسيلة
الجزائرية للمياه تنظم حمالت لتعقيم المحيط

أعلن والي والية جيجل عن غلق المحالت التجارية ومنع ممارسة بعض األنشطة وهذا في إطار 
التصدي النتشار وباء كورونا.

أكد ممثلي مكتتبي سكنات عدل) 
 2000 مشروع  أن  أمس  بعنابة   )  2
لبلدية  إقليميا  التابع  بالقنطرة  سكن 
للشركة الصينية  واملوكل  عمار  سيدي 
جدا  كبيرا  تأخر  CEDY يعرف 
هذا  حيث  األشغال  تقدم  ناحية  من 

املشروع إنطلق يف ديسمبر 2018.
تبني  املشروع  معاينة  خالل  ومن 
تسليم  يتم  أن  املستحيل  من  أنه  لهم 
املبرمج  وقته  يف  املشروع  هذا  سكنات 
أي يف شهر جوان 2021 ألن مدة إجناز 
املشروع  وهذا  شهرا.   30 هو  املشروع 

يعرف تأخر كبير لألسباب جنهلها رغم 
سهولة أرضية املشروع (أرضية رملية(. 
 KUZU التركية  الشركة  وكمقارنة 
ذراع  يف  سكن   5000 مشروع  بدأت 
الريش يف جوان 2018 أي قبل الشركة 
أشهر   6 بحوالي   CEDY الصينية 
التركية حوالي 760  وستسلم الشركة 
سكن ممكن نهاية هذه السنة. واألكيد 
حسب _ ذات املصدر _ أن الشركة 
الصينية هي بعيدة كل البعد عن كل 
تقدم  من  التركية  الشركة  تقدمه  ما 
والدليل  الريش  ذراع  يف  األشغال  يف 

نهايتها  على  تشرف  5000 سكن  أن 
سنتني  منذ  الصينية  الشركة  بينما 
على  جاهدة  حتاول  وهي  تستطيع  لم 
طوابق.   9 بــ  عمارات   10 بناء حتى 
املستفيدين عن أسباب  وتسائل ممثلي 
هذا التأخر يف مشاريع املرافق األخرى 
من مدارس ومستوصف وسوق وكل ما 
هو ضروري للمواطن حلياته اليومية ألن 
2000 سكن هو عدد كبيرا جدا من 

املستفيدين.
ف سليم

عنابة 
تأخر أشغال مشروع )عدل 2( بالقنطرة يؤرق المكتتبين

عنابة 
المدير العام لمركب الحجار يدعو 

العمال للتالحم
كشف املدير العام ملركب احلجار رضا بلحاج بأن املؤسسة متر مبرحلة جد 
عصيبة بسبب التداعيات االقتصادية يف إشارة ألثار فيروس كورونا ما بات 
التحديات،  رفع كل  على  قادرا  متالحما  فريقا  هناك  يكون  أن  يستوجب 

ذلك إلخراج املركب إلى بر األمان.
احلجار  سيدار  لعّمال  موجهة  بلحاج  رضا  العام  للمدير  رسالة  ويف 
للفاحت ماي من كل عام،  العاملي املصادف  العمال  بيوم  مبناسبة االحتفال 
العمال من أجل احلفاظ  ويبذلها كل واحد من  بذلها  التي  باجلهود  أشاد 
وتطوير املؤسسة لكي تبقى فخرا للوطن. كما نوه مبن وصفهم بأولئك الذين 
ظلوا مجندين خدمة لصحة وسالمة العمال يف ظل األزمة الصحية احلالية 
التي أملّت بالبالد أو للذين تضافرت جهودهم للوفاء بااللتزامات األساسية 
عمليات  إلجناز  أو  اخلدمة  من  األدنى  احلد  ضمان  أجل  من  للمؤسسة 
التنظيف والصيانة واجلرد والدراسات واإلنتاج والتسويق. كما خاطب املدير 
العام احلجار العمال قائال » إن مؤسستنا متر مبرحلة جد عصيبة تستوجب 
منا أن نكون فريقا متالحما قادرا على رفع كل التحديات، سالحه الثقة 

واالحترام واالحترافية يف العمل وذلك إلخراج املركب إلى بر األمان«.
ف سليم
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W

السلطات الوصية تتوّعد بالغلق 

إقبال بال ضوابط على محالت الحالقة 
والمالبس  ببجاية

بـــلقاسم.ج

أعراب يف  الغني  وأضاف عبد   
خالل  اكتشف  انه  صحفي  تصريح 
هناك  أن  البلديات  من  للعديد  زيارته 
على  السكان  لدن  من  كبير  إقبال 
لها  سمح  التي  التجارية  احملالت 
الفتا  األخيرة،  الفترة  يف  أبوابها  بفتح 
االحتياطات  اتخاذ  عدم  الحظ  بأنه 
الزبائن  أو  التجار  من  سواء  الضرورية 
الوالئية  اللجنة  جعل  الذي  األمر 
طارئا  اجتماعا  تعقد  الوباء  من  للوقاية 
التجارة  قطاعات  مديري  بحضور 
الوضعية  هذه  دراسة  بهدف  والصحة 
التجار  حق  يف  ردعية  قرارات  واتخاذ 

على  املطلوبة  بالقواعد  امللتزمني  غير 
غرار محالت بيع املالبس واحلالقة أين 
يتوجب على أصحابها التقيد بالضوابط 
إدخال  عدم  مثل  عليهم  املفروضة 
وتوفير  احملل  إلى  أشخاص   3 من  أكثر 
وسائل الوقاية للعمال الناشطني باملتجر 
احملل  اكتظاظ  تفادي  على  واحلرص 
بالزبائن مع وضع وسائل تكفل تنظيم 
جانب  إلى  االزدحام.  ملنع  الطوابير 
احملل  مدخل  عند  األحذية  تعقيم 
مبحلول  مبللة  منشفة  وضع  طريق  عن 
يف  أعراب انه  الغني  مطهر.وذكر عبد 
للقواعد  تاجر  أي  احترام  عدم  حال 
غلق  سيتم  فانه  للنشاط  الضرورية 
والية  بان  املتحدث  استطرد  محله.و 

32 ألف تاجر من  أزيد من  بجاية،بها 
مختلف النشاطات، 85 يف املائة منهم 
وأضاف  واخلدمات  التجزئة  جتار  ميثلون 
أوقفت  الصحي  احلجر  إجراءات  بان 
املذكور  العدد  من  املائة  يف   80 نشاط 
نشاطات  ماعدا  بالوالية.  للتجار 
والفواكه  واخلضر  الغذائية  املواد  بيع 
معترفا  املخابز.  والقصابات  والصيدلة 
الوضعية  على  اثر  الصحي  احلجر  بان 
يف  وتأسف  التجار.  من  للعديد  املالية 
الزبائن  بعض  وعي  لعدم  الوقت  ذات 
الوقائية  بالتدابير  يقومون  ال  الذين 
األقنعة  ولبس  األمان  مسافة  كاحترام 
أو  أمام  بكثرة  التواجد  وتفادي  الواقية 

داخل محالت ضيقة.

كشف عبد الغني أعراب رئيس مصلحة قمع الغش، بمديرية التجارة لوالية بجاية، أنه سيتم إصدار قرارات والئية قريبا 
لوضع حد للتجاوزات المرتكبة من بعض التجار على مستوى الوالية، فيما يخص عدم احترامهم التدابير الصحية المعمول بها 

واإلجراءات الضرورية لتفادي االزدحام أمام المحالت.

 تيسمسيلت 
 ضبط كمية من الحليب موجهة للمضاربة 
بشهر  اخلاص  األمني  مخططها  تنفيذ  إطار  يف  األمن  مصالح  متكنت 
الصيام والرامي الى مكافحة املضاربة واالحتكار للمنتجات والسلع املوجهة 
لالستهالك من معاجلة قضية هامة تتعلق باملمارسة التدليسية قصد املضاربة 

للرفع من سعر املادة املدعمة، مادة احلليب.
هذه العملية التي متت أثناء قيام عناصر األمن احلضري الثاني بتنظيم 
طوابير املواطنني القتناء مادة احلليب وإلزام الزبائن على احترام مسافة التباعد 
بقيام صاحب محل جتاري  تفيد  مؤكدة  معلومات  اجلسدي، جاءت عقب 
بتخزين مادة احلليب ورفض عملية البيع، وعلى الفور قامت مصالح األمن 
أسفرت  للمحل  فجائية  ميدانية  معاينة  بإجراء  التجارة  مديرية  أعوان  رفقة 
كامل  اتخاذ  ليتم  احملل  خلفية  دخل  مخبأة  حليب  كيس   150 ضبط  عن 
اإلجراءات القانونية ضد صاحب احملل الذي ثبت تورطه يف قضية املمارسة 
التدليسية قصد املضاربة للرفع من سعر مادة احلليب املدعمة مع اجناز ملف 

جزائي يف حقه.
عبد القادر. تباق

تيسمسيلت
أزمة حليب حادة وتسخير األمن 

لتنظيم  الطوابير 
يف ظل توسع دائرة تفشي فيروس كورونا وتصاعد إجراءات الوقاية للحد 
من انتشاره بني املواطنني بالبقاء يف املنزل وعدم اخلروج إال للضرورة القصوى 
املواطنني على شراء  تهافت غير مسبوق من  الوطن،  رصدت عدسة أخبار 
البيع مبدينة تيسمسيلت، حيث يعرض  نقاط  حليب األكياس من إحدى 
احلليب للبيع يف شاحنة مزودة بجهاز تبريد تقف على قارعة الطريق ويصطف 
لكميات  أمامها طلبا  املجتمع  فئات  املواطنون يف طوابير طويلة من مختلف 
كبيرة من هذه املادة الضرورية يف شهر الصيام لدرجة ال جتد موطئ قدم وسط 
 1500 عن  يزيد  ما  جندت  التي  تيسمسيلت،  والية  امن  مصالح  الزحام 
شرطي لتأمني املواطنني خالل شهر رمضان، تعمل على تنظيم هذه الطوابير 
بينهم كإجراء احترازي  التباعد اجلسدي  الزبائن على احترام مسافة  وإلزام 

وقائي من تفشي فيروس كورونا.
عبد القادر، تباق

بجاية
 النفايات تضاعف معاناة سكان ذراع 

القايد في زمن كورونا
األيام،  هذه  بجاية،  لوالية  الشرقية  اجلهة  القايد يف  ذراع  بلدية  تعرف 
واألوساخ  للقمامة  الرهيب  االنتشار  جراء  والفوضى  الغليان  من  حالة 
بالقرىت ومقر البلدية،األمر الذي طرح استياءا وتذمرا شديدين يف أوساط 
احملليني  املسؤولني  من  سخطهم  على  منهم  تعبيرا  انتفضوا  الذين  املواطنني 
تزداد  التي  معاناتهم  تواصل  بذلك  معلنني  املتفرج،  موضع  اتخذوا  الذين 
والتخوف  احلساس  احلالي  الظرف  وباألخص يف  يوم،  بعد  يوما  وتتضاعف 
تراكما  البلدية  وأحياء  أزقة  تعرف  »كورونا«، حيث  وباء  انتشار  من  الكبير 
البلديات  وبعض  الدائرة  بلديات  لعمال  منع  خلفية  على  للقمامة  كبيرا 
األخرى من تفريغ القمامة باملفرغة العمومية ما بني البلديات املراقبة الكائنة 
ببلدية خراطة، بسبب انتشار الروائح الكريهة والنتنة، وكذا االنتشار الرهيب 
للدخان على خلفية جلوء عمال املفرغة إلى إضرام النار من أجل التخلص من 
بعض الفضالت. سكان القرى دقوا ناقوس اخلطر خوفا من انتشار األمراض 
الوصية  السلطات  أكبادهم، مطالبني  واألوبئة يف أوساطهم وأوساط فلذات 
على  بالقضاء  الكفيلة  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  العاجل  التدخل  بضرورة 
معاناتهم التي تزداد يوما بعد يوم ودحر مخاوفهم خاصة يف ظل توفر سبل 
انتشار األمراض واألوبئة. اجلدير بالذكر فقد جلأت السلطات الوصية بعد 
احلركة االحتجاجية التي نظمها السكان األسابيع املاضية، جراء تأزم الوضع 
إلى اتخاذ جملة من اإلجراءات االستعجالية واملؤقتة الكفيلة برفع القمامة 
من شوارع البلدية وذلك إلى غاية الوصول إلى حلول نهائية، الوضع الذي 
لم يتقبله السكان خاصة يف ظل األوقات الصعبة الراهنة التي متر بها البلد. 
لإلشارة، وبحسب مصادر عليمة، فقد قامت السلطات احمللية بالتنسيق مع 
املصالح الوالئية ويف مقدمتها والي الوالية، وكذا مصالح مديرية البيئة، يف 
أوقات سابقة بإجراءات تهدف للتكفل بانشغاالت املواطنني، أين قرر الوالي 
منع إضرام النار على مستوى املفرغة العمومية، كما قام مدير البيئة بزيارة 
ميدانية للمنطقة واالستماع النشغاالت السكان أمال يف التكفل بها، وهو 

األمر الذي لم يساهم يف ارتياح السكان. 
بـــلقاسم.ج

بني  بلدية  العائالت  نددت 
اللقاح  بجاية،بغياب  بوالية  معوش 
مرة  كل  يف  أنهم  هؤالء  وقال  لألطفال 
من  االستشفائية  باملصالح  يلتحقون 
أنهم يتفاجؤون  لقاح أطفالهم إال  اجل 
أن  السكان  وفرتها.وقال  وعدم  بغيابها 
بلقاح  األمر  ويتعلق  األطفال  لقاحات 
لقاح  وكذا  أشهر  أربعة  شهرين،ولقاح 
 3 حوالي  منذ  نادرا  أضحى  شهرا   12
بني  ببلدية  الصحية  باملؤسسات  أشهر 
األولياء  مخاوف  يثير  ما  وهو  معوش 
األمراض  مختلف  انتشار  مع  خاصة 
لقاح  عدم  يسبب  وماقد  والفيروسات 

املناعة وتعرضهم  أطفالهم من إضعاف 
تكون  قد  معدية  بأمراض  لإلصابات 
األوبئة  ظل  يف  صحتهم  على  خطرا 
فيروس. كورونا  وباء  خاصة  املختلفة 
واستنادا للمصالح الطبية، فان مصلحة 
من  حصتها  تستقبل  لم  معوش  بني 
لقاحات األطفال حيث ينتظر مختلف 
األطفال هذا اللقاح ملدة تزيد عن ثالثة 
كلها  اللقاحات  أن  وأضافت  أشهر 
تأخر  أن  مصدرنا  كشف  غائبة،كما 
يشكل  قد  الوقت  من  واملزيد  اللقاح 
أن  لألطفال خاصة  مضاعفات صحية 
صحتهم تتطلب ضرورة تدعيم مناعتهم 

حلمايتهم من األمراض.ودخل األولياء 
يف  اللقاحات  عن  بحث  رحلة  يف 
االستشفائية  املؤسسات  من  العديد 
تخوفها  عن  العائالت  عبرت  حيث 
من تداعيات غياب اللقاح على صحة 
أطفالها أين أشارت أحد األمهات أنها 
طفلها الذي يبلغ اليوم ستة أشهر لم يتم 
لقاحه بلقاح شهرين وهو إلى غاية اليوم 
يف تنقل يومي للمصلحة االستشفائية 
ملختلف  املعرض  طفلها  بلقاح  ملطالبة 

األمراض وأضعاف مناعته.
بلقاسم.ج

ندرة لقاح األطفال تثير مخاوف العائالت ببني معوش

العمران  شرطة  عناصر  متكنت 
وحماية البيئة التابعة ألمن والية بجاية 
خالل نهاية األسبوع املاضي من حجز 
كمية معتبرة من اللحوم البيضاء فاسدة 
تقدر  البشري  لإلستهالك  صاحلة  غير 
العملية  تفاصيل  بـ 2648 كلغ، 
جاءت بعد قيام عناصر الشرطة بعملية 
املركبات  أستهدفت  وتفتيش  مراقبة 
مستوى  على  التبريد  بغرف  املجهزة 
الصومام  جسر  والتفتيش  املراقبة  نقطة 

بالطريق الوطني رقم 09 ببلدية بجاية، 
معبأة  مركبات  أربعة  توقيف  مت  حيث 
غير  البيضاء  اللحوم  بكميات من 
أن  كما  تعريفة  أية  حتمل  وال  مغلفة 
الشهادات  على  يحوزون  ال  أصحابها 
البيطري  الطبيب  ملصدرها،  الثبوتية 
وبعد  للوالية  الفالحية  ملصالح  التابع 
بأنها  تبني  املضبوطة  للكميات  معاينته 
البشري كونها  غير صاحلة لإلستهالك 
الصحي  الذبح  لشروط  خاضعة  غير 

املعتمدة  املذابح  خارج  ومذبوحة 
للدولة ليتم حجزها وحتويلها إلى محشر 
احليوانات للبلدية وإتالفها مبادة اجلير، 
بـ 2648 كلغ،  احملجوزة  الكمية  وتقدر 
ضد  قضائية  ملفات  أجنزت  وقد 
للعدالة،وهذت  وأرسلت  املخالفني 
تبدلها  التي  املساعي  إطار  يدخل يف 
الصحة  على  للحفاظ  الشرطة  مصالح 

العمومية وحماية املستهلك.
بـــلقاسم.ج

بجاية
حجز 27 قنطارا من اللحوم البيضاء الفاسدة
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أخبار السر ايا

في خطوة جريئة منها، عمدت 
سلمى غزالي خريجة ستار 

أكاديمي لحلق شعرها، معلنة عن 
تعاطفها مع مرضى السرطان. 
وأرادت ريم غزالي بفعلها هذا 

أن تكون مبادرتها ملفتة لالنتباه 
قصد التحسيس بمعاناة هذه الفئة 
من المرضى، فهل هذا دعم فني 
أم هو دعم أخوي، في ظل انتشار 
إشاعات تقول بإصابة ريم بمرض 

السرطان.

استنكرت جبهة العدالة والتنمية، في بيان أصدرته مساء أول 
أمس، تجاوزات القنوات الفضائية في شبكاتها البرامجية 
الخاصة بشهر رمضان المعظم، بداية من برامج الكاميرا 

الخفية التي تالعبت بمشاعر الناس واستغلت معاناتهم بأسلوب 
مبتذل، وصوال للمساس بأم المؤمنين خديجة - رضي هللا عنها 

وأرضاها - فضال عن امتناع جميعها عن بث أذان العشاء 
ليلة أمس الجمعة، مؤكدة أن ذلك يتنافى مع طبيعة المجتمع 
الجزائري المحافظة ويهين كرامته الغالية، وكذا يعتدي على 

المكانة التي يكنها آلل بيت رسول هللا وأصحابه الكرام.

خصَّ العالم الفرنسي البيروفسور ِدْدِييه َرُووْلت )Didier Raoult( الحاصل 
 )BFMTV( على درجة الدكتوراه في األمراض المعدية وعلم األحياء الدقيقة قناة
الفرنسية بحوار حصري، كشف فيه عن خبايا عديدة تتعلق بجائحة »كوفيد 19«. 

صّرح العالم بوجود مشكلة كبيرة في تطوير األدوية، كونه )التطوير( يخضع 
لمنطق تجاري ِصرف؛ فكل األدوية التي طورت قبل عشرين سنة فقدت حقوقها 
التجارية وأصبح بإمكان كل الدول تصنعها بأثمان بخسة، والكثير منها ما زال 

صالحا لعالج العديد من األمراض، لكن مخابر األدوية تبحث دائما عن أدوية جديدة 
تحفظ لها مصالحها التجارية؛ ألن سعر األدوية الجديدة مرتفع؛ أي أننا أمام مشكلة 

تضارب المصالح التجارية مع الصحة العامة للناس!

تعرضت مقبرة القيسة، نهاية األسبوع، 
لتخريب طال قبورها، فحسب معلومات 
متطابقة فإن القبور تعرضت لنبش نفذه 
مجهولون وألسباب تبقى مجهولة هي 

األخرى. هذا، واستنكر البوسعاديون هذا 
العمل الشنيع الذي أخل بحرمة الموتى 

خاصة ونحن في شهر رمضان الكريم،  
وطالبوا الجهات الوصية بضرورة تسليط 

أشد العقوبات على الفاعل.

سلمى تحلُق من أجل ريم

اإلعالم في يومه 
العالمي.. أماِني! 

جاب اهلل ُينكر على القنوات تخريُب مقبرٍة ببوسعادة
برامَجها 

وحال الصحافيين تتقلب بين مستنكر لوضعهم وبين متمٍن لغد 
أفضل، تبادل أبناء السلطة الرابعة التهاني بمناسبة اليوم العالمي 

لحرية الصحافة. فهذا الصحفي أمين حران نشر تهنئة على 
الفايسبوك خص بها زمالء المهنة في عيدهم العالمي،  قال 

فيها: »أتمنى يوما حافال بالبشائر وأتمناه يوما مليئا بالمحفزات 
اإليجابية لتحقيق انطالقة جيدة جديدة، للعمل في ظروف أحسن 

من أجل الرسالة النبيلة.. القلم علم وعمل بإخالص لمبادئ 
األمة«، ليبدو أن أمنياته بواقع أفضل يعود لما آل إليه وضع 

العديد من المؤسسات على غرار قناة »دزاير نيوز«.

درهم ربح خيٌر من قنطارعالج!درهم ربح خيٌر من قنطارعالج!

ناشدت عائلة الشيخ دالل الطاهر الرئيس تبون التدخل من أجل رفع 
الحقرة والظلم الذي تتعرض لهما؛ فالشيخ طاهر ما زال يقطن مع أطفاله 

الصغار في »قربي« رفقة الفئران والزواحف في ظروف مأساوية.
 ويتساءل الشيخ الطاهر عن مصير اإلعانة المالية التي منحها له الوالي 
السابق سنة 2018 لبناء سكن ريفي، فسلطات بلدية قلتة سيدي سعد 

سارعت لإلشراف على انطالق أشغال السكن بمقر البلدية، إال أنها 
تملصت سريعا من هذه المهمة، لتبقى اإلعانة قرار مع وقف التنفيذ، 

وتظل العائلة بذلك تعاني األمرين، لدرجة أن األبناء حرموا من الدراسة. 

أيَن 
ذهبت 
اإلعانة؟!
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وسائل إعالمية وصفت المنطقة بالقنبلة الموقوتة 

مير »بودة« بأدرار يدعو للتَّقُيد 
حي بإجراءات الحجر الصِّ

عبداهلل مجبري

وسائل  على  ذاته  املتحدث  ورد 
إعالمية وصفت املنطقة بالقنبلة املوقوتة 
على  البلدية حريصة  مصالح  »ان  قائال 
السلطات  وقرارت  بتعليمات  االلتزام 
العليا يف البالد وقرارات وتعليمات والي 
والية ادرار املتعلقة بسبل مجابهة انتشار 
فيروس كورونا يف مقدمتها احلجر اجلزئي 

.«
سكان  نفسه  املسؤول  ناشد  و 
وحدات  مهمات  بتسهيل  بودة  قصور 
التنقل  حركة  ووقف  الوطني  الدرك 
من  واخلروج  السكنية  التجمعات  بني 
املنازل ابتداء الساعة السابعة مساء الى 
الساحات  السابعة صباحا واخالء  غاية 
إقامة  وعدم  التجمعات  من  العمومية 
متفرقة  مجموعات  يف  بها  الصالة 

االرشادات  كافة  تطبيق  ضرورة  مبرزا 
تفادي  اجل  من  الصحية  والتوجيهات 
جمعويني  ناشطون  وكان  املرض   انتشار 
توضيحات  بتقدمي  طالبوا  قد  ومنتخبني 
خلفية  على  ببودة  الوبائية  احلالة  حول 
بودة  وصفت  اعالمية  وسائل  يف  ماورد 
بادرار«  كورونا  لوباء  موقوتة  بانها«قنبلة 

من  رابعة  تاتي  املنطقة  ان  من  بالرغم 
معتبرين  املسجلة  احلاالت  عدد  حيث 
االستناد  دون  كورونا  ببؤرة  بودة  وصف 
حلقائق وأرقام صادرة عن اجلهات املسؤولة 
واملديرية الوصية بتغليط الراي العام احمللي 
وممارسة هواية الترعيب والتهويل  لإلشارة 
احصت جلنة رصد ومتابعة فيروس كورونا 
يف اجلزائر يف احدث تقرير لها عن انتشار 

وحالتي  مؤكدة  40حالة  بادرار  كورونا 
ثمانية  وتعايف  اجلمعة  يوم  غاية  الى  وفاة 
تكون  ان  اليستبعد  حني  يف  حاالت 
جتاوزت  قد  بها  واملشتبه  املؤكدة  احلاالت 
ادرار  بلديات  على  موزعة  ال30حالة 
الثالثة تيمي ادرار بودة وبلديات تيميمون 

اولف ورقان.

ناشد سالم ناجمي رئيس بلدية بودة بوالية أدرار سكان البلدية الّتقُيد بإجراءات الحجر الصحي، 
وااللتزام بتعليمات الوقائية لتجنب تفشي الوباء بعد حالة االستقرار التي شهدتها المنطقة، خوفا من 

عودة تالوباء مجددا، مؤكدا أ ن استقرار الوضع اليعني زوال الوباء.

اليزي
هالك شخص في حادث سير بعين أميناس

يف   03 رقم  الوطني  الطريق  مستوى  على  وقع  سير  حادث  خلف   
جرئه الرابط بني اليزي وورقلة يف مقتل شخص واصابة اثنان من مرافقيه 

بجروح متفاوتة اخلطورة. 
ووقع احلادث الذي اودى بحياة الشخص البالغ من العمر 53 سنة 
غلى بعد 60 كلم عن منطقة تيافتي باجتاه اوهانت التابعة لبلدية عني 
اميناس على اثر انقالب سيارة سياحية من نوع اكسنت بعد اخلروج عن 
مسارها مخلفتا وفاة السائف يف عني املكان واصابة اثنني اخرين ) امراة 

36 سنة  - رجل 30سنة ( بجروح متفاوته
اوهانت  مبنطقة  املتقدم  باملركز  املدنية  احلماية  اعوان  تدخل  وكما 
لنقل اجلريحان ملصلحة االستعجاالت بدائرة عني اميناس وحتويل جثة 

الضحية ملصلحة حفظ اجلثث بذات املؤسسة االستشفائية. 
براهيم مالك

الوادي
مستثمرة تنجح في تهجين الماعز 

الدمشقي والحجازي بالماعز الجزائري
تستثمر عائلة من الوادي بنوع جديد االستثمارات الفريدة واألولى 
يف اجلزائر بخلق مراعي اصطناعية أين تتوفر على أزيد من 2400 رأس 
بنوعية  املعروف  واحلجازي  الدمشقي  املاعز  منها  خاصة  املاشية،  من 
اجليدة وبنية الضخمة بتهجينه مع املاعز اجلزائر لتحسني النسل باعتماد 
التغذية الطبيعية من الكلى والعشب املزروع وهذا بغية توفير حلم صحي 
مئة باملئة، وذلك على مساحة أزيد من 200 هكتار مبنطقة البريس                                                                                               20 

كلم على بلدية حاسي خليفة شرق مدينة الوادي.
. و يؤكد صاحب االسطبالت أن املاعز الدمشقي واحلجازي، يعد 
من السالالت ذات النوعية التي تتميز باخلصوبة العالية ووالدة من 02 
يفوق  أي  اللحم  يف  وفير  إنتاج  وذات  الواحد،  املرة  يف  03 جديان  إلى 
وزنه، يف بعض األحيان إلى أكثر من 80 كيلوغرام، كما يعد حلم احليوان 
املذكور، من بني أجود اللحوم على اإلطالق نظرا لقلة نسبة الكلوسترول 
كما  اجلزائري،  املاعز  حلم  غرار  على  منفرة  رائحة  فيه  توجد  وال  فيه، 
تعد مفيدة للجسم خاصة للكبار السن، واملصابون بأمراض ضغط الدم 
وأمراض القلب، هذا باإلضافة إلى أن املاعز الدمشقي واحلجازي الذي مت 
االستثمار فيه يف والية الوادي ميتاز مبقاومة كبيرة لألمراض وميزات كبيرة 

أخرى يف عملية التزاوج. 
هذا ويؤكد صاحب هذا االستثمار على انه سيفتح املجال لرفع إنتاج 
اللحوم أزيد من ثالثة أضعاف، كما يعتمد يف ذالك على غذاء طبيعي 
اآلن  من  حجزوا  الذين  الناس  اغلب  مطلب  وهو  صحي،  حلم  وإنتاج 
30 عائلة  أزيد من  العيد من حلم ماعز، كما متت وحلد اآلن  بأضاحي 
يعمل معيلوها يف هذه املزرعة ويتوقع أصحاب املشروع أن يصل عددهم 
إلى حدود 200 عامل مع نهاية السنة وهو بوابة الن تكون الوالية رائدة 
يف إنتاج اللحوم احلمراء، على غرار القفزة النوعية التي حققت، ومتنى 
من الفالحني على تعميم الفكرة على املستوى احمللي خاصة أنها تكللت 
الوطن حتى تكون اجلزائر  باقي واليات  إلى  انتظار توسعها  بالنجاح يف 
اذا تضافرت  القادمة  القريبة  السنوات  احلمراء يف  اللحوم  إنتاج  قطبا يف 

اجلهود.
رشيد شويخ

الوادي 
سكان »الظهراوية« بقمار يطالبون بتحسين الخدمات الطبية

حي  سكان  من  العديد  يشتكي 
من  الوادي  بوالية  بقمار  الظهراوية 
باملرفق  الطبية  اخلدمات  تدني مستوى 
حيث  من  سواء  الوحيد،  الصحي 
أو  الوسائل،  وانعدام  التجهيز  نقص 
حتترم  ال  التي  املناوبة  الطبيبة  تغيب 

مواعيد العمل حسبهم.
وأكد أحد سكان احلي يف حديثه 
املعاجلة  الطبيبة  بأن  الوطن  ألخبار 
طلبت من زوجته إحضار بطارية لشحن 
أداة الكشف عن األذن، عندما قصدت 
الظهراوية  بحي  املتواجدة  العالج  قاعة 
مستوى  على  بآالم  أحست  بعدما 

التي  الوصفة  أن  على  فضال  األذن، 
عن  البعد  كل  بعيدة  الطبيبة  منحتها 

تشخيص املرض حسب محدثنا.
بذات  العالج  قاعة  عموما  وتعاني 
يف  فادحا  نقصا  السكان  حسب  احلي 
األجهزة واألدوات الطبية، على الرغم 
من  يفتتح  الصحي  املرفق  هذا  أن  من 
الصباح إلى الرابعة مساء، دون احلديث 
املناوبة  للطبيبة  املتكررة  الغيابات  عن 
األهالي،  بيوم حسب  يوما  التي حتضر 
بذات  املرضى  يقصد  األيام  من  فكثير 
احلي القاعة بغية الكشف عند الطبيبة 
فال يجدون سوى املمرضة التي تكتفي 

ما  حقنة،  إعطاء  أو  جراح  بتضميد 
اجلوارية  املؤسسة  إلى  التنقل  يضطرهم 
نوعا  البعيدة  بقمار  العمومية  للصحة 
حي  سكان  وطالب  احلي.  عن  ما 
خاصة  املعنية  اجلهات  من  الظهراوية 
إلى  االلتفاتة  ضرورة  الصحة  مديرية 
الطبية  باألجهزة  ودعمها  العالج  قاعة 
إلزام  ضرورة  على  فضال  الالزمة، 
الطبيبة باحترام أوقات العمل اليومي، 
تفشي  موجة  يف  نعرف  ونحن  خاصة 
من  يلزمه  وما  املستجد  الكورونا  وباء 

رعاية ووقاية صحية عالية.
رشيد شويخ

الوادي

سكان تغزوت يحّنون لقرعات طبل »بوطبيلة«
أقدم  تغزوت  مدينة  سكان  زال  ال 
سوف،  وادي  يف  السكانية  التجمعات 
ليالي  املسحراتي،طيلة  طبل  قرع  يتذكرون 
املدينة،  شوارع  يف  الفضيل،  رمضان  شهر 

معلنا عن قرب دخول وقت اإلمساك.
و كان آخر مسحراتي أو كما يطلق عليه 
 ،« بوطبيلة   « سوف  وادي  منطقة  سكان 
يف تغزوت يدعى املرحوم » حمى بو »،قد 
التسعينيات  بداية  حتى  العمل  بهذا  قام 
أحد  حسب  األمني  الوضع  تدهور  اثر 

رمضان  شهر  وأن  خاصة  أصدقائه،  أقرب 
فصل  مع  يتزامن  كان  السنوات  تلك  يف 
كان  كيف  الكثيرون  ويتذكر  الشتاء، 
املدينة،  شوارع  غالبية  يجوب  املرحوم 
والتي لم تكن باحلجم الذي تعرفه اآلن، 
به  حتتفظ  عائلته  مازالت  طبال  مستعمال 
حلد اآلن، ويردد بوطبيلةعبارات من قبيل 
» بوطبيلة جاءكم طيبو عشاكم » و« ثوروا 
تسحروا »، مع مناداة عدد من األشخاص 
بيوتهم،  أمام  بالطبل  والضرب  بأسمائهم 

لعمل  حاجتهم  أن  محدثونا  أشار  و 
املسحراتي كبيرة جدا وقتها، بسبب ندرة 
وجود املنبهات والساعات بني األهل حتى 
الوضع  تردي  أن  غير  التسعينات،  بداية 
الذي  الكبير  والتطور  جهة  من  األمني 
عرفه استعمال املنبهات ووصوال لتطبيقات 
الهواتف الذكية من جهة أخرى، أدى إلى 
زوال احلاجة الضرورية ل » بوطبيلة »، غير 
أنه ما ذلك تبقى الروحانية التي يحملها، 
تبقى غائبة ويفتقده سكان البلدة، والذين 

يأخذه  كان  الذي  األجر  أن  على  يتفقون 
وزكاة  هدايا  عن  عبارة  وهو  املسحراتي، 
الفطر التي يقدمها لها األهالي، ال متثل يف 
العادة إال الشيء القليل من مقابل العمل 
عدد  وتسعى  هذا  به،  يقوم  الذي  اجلليل 
شبكة  مواقع  عبر  ناشطة  مجموعات  من 
إلطالق  اإلجتماعيالفيسبوك،  التواصل 
يف  احلال  عليه  كان  مبا  شبيه  مبادرات 

السابق، لكن بلمسة تكنولوجيا. 
رشيد شويخ
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تعاني عاصمة الشرق الجزائري قسنطينة األمرين في ظل االنتشار الواسع لفيروس كورونا القاتل، بعد نداءات كثيرة أطلقها نشطاء سياسيون واجتماعيون 
وفعاليات المجتمع المدني لتمديد ساعات الحجر الجزئي في الوالية، بداية من الساعة الثالثة زواال، نظرا لعدم التزام المواطنين بتعليمات الوقاية 

وبالحجر الصحي المفروض عليهم.

خديجة بن دالي 

شهر  حلول  قبيل  فقط  أيام  الوالية  عرفت   
بيع  للمواطنني على طاوالت  كبير  تهافت  رمضان 
أصبحت  بحيث  الطرقات  عبر  منتشر  فوضوية 
التجارة الفوضوية مالذا للتجار بعد غلق محالتهم 
العيش  لقمة  لتوفير  اغلبهم  اجته  بحيث  التجارية 
بشتى الطرق وهو ما تسبب يف حالة من الفوضى 
الذين  املواطنني  طرف  من  واسعة  باستجابة  قوبل 
رمضان  شهر  خالل  يلزمهم  ما  شراء  على  تهافتوا 
املواطنني  يلزم  لم  رمضان  شهر  وخالل  املعظم، 
لعيد  أبنائهم  كسوة  الختيار  اجتهوا  بل  منازلهم 
الفطر املبارك تزامنا وفتح احملالت التجارية بعاصمة 

الشرق اجلزائري على غرار كافة واليات الوطن. 

دعوات لتمديد الحجر الجزئي باءت بالفشل 
املجتمع  يف  وفاعلون  سياسيون  نشطاء  ددعا 
احلجر  متديد  ضرورة  إلى  اجلمهورية  رئيس  املدني 
الساعة  من  بداية  قسنطينة  والية  على  اجلزئي 
وصادق  دعمه  الذي  االقتراح  وهو  زواال  الثالثة 
اكثر  منذ  الوالئي  الشعبي  املجلس  أعضاء  عليه 
اخذها  يتم  لم  االقتراحات  ان  غير  أسبوع،  من 
الوزير  تعليمة  هو  بلة  الطني  زاد  وما  االعتبار  بعني 
االول بفتح مختلف احملالت للنشاط، حيث طالب 
النائب البرملاني عن حزب جبهة العدالة والتنمية 
األول  للوزير  قدمها  مراسلة  يف  خالف  بن  خلضر 
بالوالية  كورونا  وباء  تفشي  بعد  تدخله  بضرورة 
 178 االسبوع  نهاية  املصابني  عدد  وصل  بحيث 
الفارط،  اخلميس  يوم  حالة   20 بتسجيل  مصاب 
وهو ما دق بشانه النائب بن خالف ناقوس اخلطر، 
نقصالوسائلوالتجهيزاتلموا على  للوقوف  إياه  داعيا 
COVID 19،وهذاقبألنتتحول  جهةفيروس 
حسبه عاصمةالشرقاجلزائريالىمنطقةموبوءةيصعبال
حتكمفيها، وأضاف بن خالف ان والية قسنطينة 

.
ودخل  تضررا  االكثر  الواليات  تضمن  أصبح 
تفيالترتيبضمنالواليات اخلمس األولىبعدماكانت
ضمنالعشرينرغماملجهوداتاملبذولةمنطرفالطواقمالط
يرجعباألساسلعدمإك والتي  بيةاملتفانيةفيعملها، 
تراثاملواطنينبالسالمةوتدابيرالوقايةمناإلصابةبالوبا
ءخاصةمنذالقراراألخيرالقاضيبفتحاحملالتالتجارية
علىمصراعيهادونأدنىشروطالوقايةفيالكثيرمنها، 
يلزمهذاالوضعاخلطيراملزيدمناليقظةواإلجراء بحيث 
اتاالستباقيةواالحترازيةللتصديللوباءبكلصرامةأمام
نقصالوعيواالستهتاربخطورةالوضعخاصةمعمحدود
يةوجاهزيةاملؤسساتاالستشفائيةبالوالية.وقد وضح 
املتحدث وضعية املرافق الصحية بالوالية التي لم 
تعد قادرة على استيعاب العدد الهائل من املصابني 
بالفيروس، وأصبحت تستقبل أكثر من طاقتها املح
ددةنتيجةكثرةاملصابينبالوباءبسببالتماديفيتجاهالل
وقايةمنطرفالكثيرمناملواطنينخاصةباملدينةاجلديدةع
ليمنجليوبعضاالحياءالشعبيةذاتالكثافةالسكانية، 
اتخاذاجراءاتاستباقيةمستعجلة،  يستوجب  لذلك 
وطالب مختلف النشطاء والفاعلني بضرورة مراجعة 
احلكومة لقرارها اخلاصبفتحاحملالتعلىمصراعيهاحت
ىتضعاإلجراءاتالصارمةوالالزمةلفرضالوقايةعلىالم
واطنيناملتخاذلينفيحمايةأنفسهموأسرهممنالوباءكو
تقدمي  مع  ضعالكماماتواحترامالتباعداالجتماعي، 

حظر التجوال إلى الساعة الثالثة زواال مع تطبيقصر
امةاكبرفيفرضتدابيرالوقايةواحلجرالصحيوكذاالعزالل

منزليوالتطبيقالصارمللقانونفيهذاالشأن.
باالستعج خالف  بن  خلضر  النائب  وطالب 
الفيتزويدمستشفىديدوشومستشفىومستشفىال
خروبعلىاخلصوصواملصاحلاالستشفائيةاألخرى
بكاللوسائاللضروريةوخاصةوسائالحلمايةالفرد
يةواجلماعيةللطواقمالطبيةوالغائبةمتامامنهذينالم
ستشفيينوكلتفكيرفيتوجيهمرضىكورونالهذينالم
ستشفيينفيهذاالوقتبالذاتبدونتجهيزوتوفيراإلمك
انياتوالوسائاللالزمةفهوانتحارومغامرةغيرمحس
ضرو إلها  يضاف  وبةالعواقبتنذربكوارثالقدراهلل، 
رةاالستجابةاملستعجلةللطلبيةاخلاصةبالوسائلواملس
تلزماتالطبيةاملقدمةمنذاسابيعمنطرفالقائمينعلىقط
اعالصحةعلىمستوىواليةقسنطينةوالتيبقيتدوناس
جتابةإلىاليوم،مماوضعاملرضىوالطواقمالطبيةفيخط
ركبيروهميواجهونهذاالوباءبإمكانياتبدائيةمحدودة

جدا.

حمالت تحسيسية قوبلت بالجشع والطوابير 
املدني  املجتمع  فعاليات  من  العديد  ستهمت 
يف  والفالحة  احمللية  واجلماعات  البيئة  وقطاعات 
وحمالت  تعقيم  حمالت  تنظيم  يف  املساهمة 
حتسيسية للمواطنني ناهيك عن حمالت حتسيسية 
من خالل  املدنية  احلماية  ومصالح  االمن  ملصالح 
دعوة املواطنني الى التزام منازلهم وذلك عن طريق 
قامت  كما  الصوت،  ومكبرات  مطويات  توزيع 
مجانية  كمامات  بتوزيع  الوطني  األمن  مصالح 
على املواطنني باملدينة اجلديدة علي منجلي، غير 
عليه  تغلب  القسنطيني  املواطن  لدى  الوعي  ان 
ناهيك  التجار  وحتى  املواطنني  طرف  من  اجلشع 
الوباء  فترة  طيلة  واملتواصلة  الكبيرة  الطوابير  عن 
على مادة السميد، يضاف إليها طوابير غير منتهية 
على مادة الزالبية التي يراها املواطنون ضرورية يف 
املقاهي  أصحاب  قيام  عن  ناهيك  رمضان،  موائد 
بتجاوزات خطيرة عن طريق بيع القهوة خفية بعيدا 
فتح  ادى  وقد  هذا  االمنية،  املصالح  انظار  عن 
احملالت التجارية مؤخرا إلى خروج النسوة من أجل 
اختيار ألبسة العيد وهو ما يراه آخرون انتحار بسبب 

ثقافة الالوعي. 

تجار نظاميون ينعشون التجارة الفوضوية 
ُقبيل قرار فتح المحالت 

الشرق  بعاصمة  الفوضوية  التجارة  تعتبر 
التي ساهمت يف رفع  اجلزائري من اهم األسباب 
قيام  بعد  وذلك  كورونا،  بفيروس  اإلصابة  نسبة 
التجارة  نحو  باالجتاه  النظاميني  التجار  من  العديد 
الفوضوية بعد غلق محالتهم، مرجعني السبب إلى 
ضرورة توفير لقمة العيش ألبنائهم، قبل ان يصدر 
انتشرت  حيث  احملالت،  مختلف  فتح  إعادة  قرار 
وأواني  والفواكه  اخلضر  بيع  وشاحنات  طاوالت 
املدينة  أسواق  مبختلف  املنزلية  واألواني  الفخار 
البعراوية  لغابة  املجانبة  الفوضوية  االسواق  وحتى 
وحامة بوزيان وكذا حي بونوارةباوالد رحمون، كما 
ساهم اجتاه املواطنني إلى غابات التنزه والترفيه يف 
مبنع  قرار والئي  يتم إصدار  ان  قبل  الوباء،  انتشار 
الترفيه  وأماكن  الغابات  مختلف  داخل  التجمع 

والتسلية، وهو القرار الذي يراه البعض متأخرا. 

نشطاء سياسيون واجتماعيون يطالبون رئيس الجمهورية بالتدخل فورا

عدم إحترام التدابير الوقائية بقسنظينة يحولها لبؤرة وباء
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تحسبا للميركاتو الصيفي المقبل

مورينيو يصر للحصول على خدمات راكيتيتش

القسم الرياضي

ديبورتيفو«  »موندو  لصحيفة  ووفًقا 
العب  راكيتيتش،  إيفان  فإن  اإلسبانية، 
من  كل  باهتمام  يحظى  برشلونة،  وسط 
يوفنتوس وأتلتيكو مدريد وإنتر ميالن، إال أن 
توتنهام يبدو الوجهة األقرب واألنسب للنجم 
الكرواتي. وأشارت إلى أن ماوريسيو ساري، 
راكيتيتش  ضم  يريد  كان  يوفنتوس،  مدرب 
منذ أن كان األول يعمل يف تشيلسي، لكنه 
ميلو.  آرثر  زميله  مع  التعاقد  يفضل  اآلن 
إنتر،  مدرب  كونتي،  أنطونيو  أن  وأوضحت 
تبقى  لكن  الكرواتي،  بالالعب  معجب 
أولويته هي العمل مجدًدا مع أرتورو فيدال، 

العب وسط برشلونة.

وقال الصحيفة إن أتلتيكو قد يقدم عرًضا 
منح  يرفض  النادي  لكن  راكيتيتش،  لضم 

الالعبني املتقدمني يف العمر عقوًدا طويلة.
وذكرت أن توتنهام يبدو الوجهة األقرب 
معجب  برشلونة  أن  سيما  ال  اآلن،  حتى 

السبيرز،  وسط  العب  ندومبيلي،  بتاجناي 
وقد يكون راكيتيتش جزًءا من صفقة انتقاله 
إلى »كامب نو«. وكان مورينيو صرح يف وقت 
سابق بأنه يرى راكيتيتش أفضل العب خط 

وسط يف العالم.

هيرنانديز: »شعرت 
بأهميتي في ميالن«

أكد الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير األيسر مليالن، 
أنه سيواصل العمل من أجل تقدمي أفضل نسخة له 

مع الروسونيري، مشدًدا على أنه شعر بأهميته يف هذا 
الفريق العظيم. وقال ثيو خالل تصريحاته لصحيفة 
»الغازيتا ديللو سبورت«: »أعمل يوًما بعد آخر من 
أجل تقدمي أفضل نسخة لي إلى ميالن عندما نعود 

للعب، نحن يف حلظة صعبة على اجلميع«. وأضاف: 
»يجب أن نفكر قبل كل شيء يف صحتنا وعائالتنا، 
ونتبع املؤشرات املقدمة لنا وننتظر بصبر وقلق أن تعود 
احلالة لطبيعتها«. وتابع ثيو: »لقد كانت سنة مهمة 

للغاية بالنسبة لي، حيث تكيفت بسرعة كبيرة 
مع الدوري اإليطالي وضغط اللعب يف ناٍد عظيم«. 

وواصل: »إن ثقة اجلهاز الفني ومساعدة زمالئي لي 
واملودة التي منحتها اجلماهير لي أمور أساسية، بجانب 

أن ثقة املدرب بيولي كانت حاسمة«.
وزاد الفرنسي: »أن تكون يف ناٍد عظيم وتتاح لك 

الفرصة للتعلم من األفضل من بني اجلوانب التي 
أقدرها كثيًرا، الزلت أفتقر للعديد من املباريات وقبل 

كل شيء اخلبرة ألمتكن من القول إنني القائد«. 
واختتم: »لقد شعرت بأهميتي يف فريق عظيم، وهذا 

مينحني الثقة«.

تير شتيغن يكشف حقيقة 
توقف مفاوضات تمديد عقده
كشف احلارس الدولي األملاني مارك أندريه تير 
شتيغن، حقيقة توقف املفاوضات بينه وبني ناديه 
برشلونة بشأن متديد العقد. وقال تير شتيغن، 28 

عاًما، رًدا على أسئلة املشجعني عبر موقع »إنستغرام« 
»كانت املفاوضات بدأت بيننا يف وقت سابق. لكنني 

قلت إنها يجب أن تتوقف«. وأضاف »هناك أشياء أكثر 
أهمية اآلن. علقنا املفاوضات يف الوقت احلالي«.

وميتد العقد احلالي لتير شتيغن مع برشلونة حتى 
30 جوان 2022. كانت صحيفة »ماركا« أشارت 

مؤخًرا إلى أنَّ املفاوضات بني الطرفني توقفت ألن تير 
شتيغن يطلب راتًبا مرتفًعا للغاية. وتردد أن الراتب 

الذي يطلبه الالعب يبلغ 18 مليون أورو للموسم 
الواحد.

وأضاف تير شتيغن، الذي انتقل لبرشلونة يف 
2014 قادًما من بوروسيا مونشنغالباخ: »نشعر بسعادة 

بالغة هنا. الوضع الرياضي جيد. ماذا نريد أكثر من 
هذا«.

إنتر ميالن يقترب من حسم صفقة بوغبا
أجل  من  جديدة،  خطة  ميالن  إنتر  مسؤولو  وضع 

التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا، العب وسط مانشستر 
يونايتد، خالل امليركاتو الصيفي املقبل.

يوفنتوس  أن  مؤخًرا  تقارير  زعمت  أن  وسبق 
للشياطني  العبني  تقدمي  على  يتنافسان  وإنتر 
خالل  بوغبا  خدمات  على  واحلصول  احلمر، 
ديللو  »الغازيتا  لصحيفة  ووفًقا  تبادلية.  صفقة 
حاًل  حالًيا  إنتر  لدى  فإن  اإليطالية،  سبورت« 

جديًدا يجعله يتفوق على يوفنتوس وريال مدريد 
يستعد  إنتر  أن  إلى  وأشارت  بوغبا.  صفقة  يف 

الصفقة،  يونايتد حلسم  مانشستر  إلى  األموال  لتقدمي 
ينتظر  إنتر  أن  وأوضحت  لالعبني.  تبادل  أي  فقط دون عرض 

أورو(،  مليون   70( إيكاردي  ماورو  عقد  الشراء يف  لبند  باريس سان جيرمان  تفعيل 
واألمر نفسه لبايرن ميونخ مع إيفان بيريسيتش )20 مليون أورو(.

يف  السابقني  زمالئه  مع  بوغبا  يتواصل  مثلما  أنه  اإليطالية  الصحيفة  وذكرت 
ولكن هذه  أنطونيو كونتي،  السابق  مع مدربه  للعمل  بالعودة  يرحب  فإنه  يوفنتوس، 

املرة ضمن كتيبة إنتر ميالن.

فيغو: »لم أشعر بقيمتي في برشلونة«
جنم  فيغو،  لويس  البرتغالي  استعرض 
ريال مدريد السابق، مسيرته يف كرة القدم، 
نازاريو،  رونالدو  مثل  كبار  لنجوم  ومزاملته 

وزين الدين زيدان، وراؤول غونزاليس.
وقال فيغو يف تصريحات نقلتها صحيفة 
لعبت  »لقد  اإلسبانية:  ديبورتيفو«  »موندو 
خالل مسيرتي مع العبني رائعني، ويصعب 
وأضاف:  فقط«.  واحًدا  العًبا  اختيار 
وريفالدو  وزيدان  رونالدو  مع  لعبت  »لقد 
وفيرون،  وهييرو  وغوارديوال  وستويتشكوف 
على  كان  الذي  راؤول،  إلى  باإلضافة 
وتابع:  األهداف«.  لتسجيل  دائم  استعداد 
»متيز راؤول بالروح االنتصارية، بسبب عقليته، فقد انتصر كثيًرا يف حياته املهنية، كان 
يجيد التحرك يف امليدان بشكل رائع«. وواصل: »إذا حتدثت عن رونالدو، فإنه يتميز 

بالسرعة والقوة، لكن راؤول كان لديه القليل من كل شيء«.
وتطرق فيغو ألسباب رحيله عن برشلونة عام 2000 وانتقاله إلى الغرمي التقليدي 
ريال مدريد، مؤكًدا أن السبب األول يف ذلك يعود إلى عدم شعوره بقيمته يف النادي 
من  رحلت  ألنني  الوقت،  ذات  يف  وصعًبا  مهًما  قراًرا  كان  »لقد  وقال:  الكتالوني. 
يلقى  تقدمه ال  ما  بأن كل  تشعر  عندما  لكن  وكانت جيدة؛  الكثير  أعطتني  مدينة 
األمر«.  يف  للتفكير  تضطر  آخر،  ناٍد  فيه  يطلبك  الذي  الوقت  يف  املنتظر،  التقدير 
وأوضح: »األندية الكبرى يف العالم متشابهة، الفرق الرئيسي هو الناس الذين يشكلون 
لم  البداية  »يف  وأمت:  اإلدارة«.  كبير يف  تغيير  مع  مدريد  إلى  املجتمع، ألنني جئت 
يكن األمر سهاًل، كان كل شيء جديًدا بالنسبة لي، لكن لقد كان االندماج جيًدا، 

وبفضل مساعدة اجلميع قمت بالتكيف بشكل جيد«.

سانشيز على رادار ناٍد روما
كشف تقرير صحفي إيطالي، امس األحد، عن تطور 

جديد بشأن مستقبل التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم 
مانشستر يونايتد يونايتد املعار إلى إنتر ميالن.

وسبق أن زعمت تقارير أن إنتر ال ينوي االحتفاظ 
بسانشيز ملوسم آخر، كما يرفض مانشستر يونايتد عودته 

إلى »أولد ترافورد«. ووفًقا لصحيفة »الغازيتا ديللو 
سبورت« اإليطالية، فإن روما يرغب يف ضم سانشيز خالل 

امليركاتو الصيفي على سبيل اإلعارة مع أحقية الشراء يف 
جوان 2021. وأشارت الصحيفة إلى أن القيمة السوقية 

لسانشيز انخفضت كثيًرا خالل العامني السابقني، ما 
قد يسهل على روما حسم الصفقة. وشارك سانشيز هذا 

املوسم مع إنتر ميالن يف 15 مباراة مبختلف البطوالت، 
حيث أحرز هدًفا واحًدا، بينما قدم 3 متريرات حاسمة.

الريال، يوفنتوس وسان جيرمان 
يتنافسون على صفقة دوناروما

يسابق مسؤولو باريس سان جيرمان الزمن، إلمتام 
صفقة جديدة يحتاجها الفريق بشدة، خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية القادمة.
فقد ذكرت صحيفة »الغازيتا ديلو سبورت« اإليطالية، 

أن ليوناردو املدير الرياضي للنادي الباريسي، مهتم بضم 
حارس مرمى جديد. وذلك يف ظل االجتاه لعدم تفعيل 

بند شراء سيرجيو ريكو، احلارس املعار من إشبيلية لنهاية 
املوسم اجلاري.

وأضافت الصحيفة أن ليوناردو، يركز جهده على 
التعاقد مع جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميالن، يف 

ظل إعجابه كثيرا بقدراته.
لكنها لفتت إلى أن مهمة بي إس جي إلمتام هذه 

الصفقة، لن تكون سهلة، حيث ينافسه عليها أندية من 
العيار الثقيل، مثل ريال مدريد، بايرن ميونخ، تشيلسي، 
يوفنتوس. ولم تنس »الغازيتا ديلو سبورت« أيضا اإلشارة 

إلى أن دوناروما، ال ميانع يف متديد تعاقده مع ميالن، الذي 
ينتهي يف صيف 2021، ولكن ملوسم واحد فقط.

صراع ألماني لخطف ثنائي 
برشلونة إيمرسون وبوسكيتس

دخل ثنائي برشلونة دائرة اهتمام أندية الدوري 
األملاني، حملاولة ضمه خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

املقبلة. ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية، فإن 
باير ليفركوزن مهتم بخدمات البرازيلي إميرسون، مدافع 

البارسا، املعار إلى ريال بيتيس اإلسباني.
وكان النادي الكتالوني قد تعاقد مع إميرسون من 

أتلتيكو مينيرو البرازيلي يف جانفي 2019 مقابل 12.7 
مليون أورو، وتضمن االتفاق إعارته إلى بيتيس حتى عام 

2021. ويخطط ليفركوزن للتحرك من أجل التفاوض 
حول ضم الظهير األمين، البالغ من العمر 21 عاًما، هذا 

الصيف.
على جانب آخر، ترغب عدة أندية أملانية، من بينها 
فيردر برمين واليبزيغ، باإلضافة إلى هامبورغ، الناشط يف 
الدرجة الثانية، يف التعاقد مع أوريول بوسكيتس، العب 

وسط برشلونة.
وجذب العب الوسط اإلسباني، البالغ من العمر 21 
عاًما، أنظار اليبزيغ بالفعل منذ صيف 2019، كما يعد 

ماينز وكولن من املهتمني بضمه أيًضا.
ويقضي العب الوسط الدفاعي املوسم احلالي معاًرا 

ضمن صفوف تيفينتي الهولندي، لكنه حتتم عليه العودة 
للبارسا بعد إلغاء املسابقات احمللية يف هولندا بسبب فيروس 

كورونا. ويرغب كيكي سيتني، مدرب برشلونة، يف 
اختبار الالعب خالل فترة التحضيرات للموسم القادم، 

الحتمالية االستعانة به الحًقا.
ومن املتوقع أن يعمل مسؤولو برشلونة على جتديد عقد 
بوسكيتس، الذي ينتهي يف صيف 2021 ويتضمن شرًطا 

جزائًيا تبلغ قيمته 200 مليون أورو.

يقترب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب 
توتنهام، من الحصول على خدمات العبه 
المفضل في صفوف فريق برشلونة خالل 

الميركاتو الصيفي المقبل.
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سليماني ودولور في قائمة فريق 
الموسم للبطولة الفرنسية

املثالية  التشكيلة  عن  الفرنسية،  فوتبول«  »فرانس  صحيفة  كشفت 
فيروس  تفشي  بسبب  املوسم  نهاية  عن  اإلعالن  بعد  األولى،  لرابطة 
مهاجم  سليماني،  إسالم  من  كل  تواجد  القائمة  وشهدت  كورونا. 
لم  البدالء. يف حني  دكة  على  مونبوليي  هداف  دولور،  وأندي  موناكو، 
تشهد التشكيلة األساسية تواجد أي العب جزائري، كما أن عطال لم 

يتواجد ال يف التشكيلة األساسية وال يف قائمة البدالء.

تصريحات فيغولي تخلط أوراق غلطة سراي
الكرام، بل صنعت  لم متر تصريحات سفيان فيغولي، األخيرة مرور 
احلدث يف الوسط الرياضي  التركي. وكشفت مصادر صحفية تركية، أنه 
الرحيل عن غلطة سراي  البقاء وعدم  بعد أن أكد فيغولي عن رغبته يف 

وضع إدارة الفريق يف حرج كبير.
كما أنه مرتبط بعقد إلى غاية جوان 2022 وهو ما يزيد األمر صعوبة 
تعويض  يعني  الفريق  إدارة  طرف  من  للعقد  فسخ  فأي  النادي،  على 
الالعب اجلزائري يف أكثر من 8 ماليني أورو. لذلك فإن اإلدارة ستتجه إما 
لإلبقاء على فغولي ضمن الفريق موسما آخرا أو جتد حال مناسبا معه يف 

حالة تلقيها عرض مغري.

بلفوضيل لم يفصل بعد في مصيره 
مع هوفنهايم

يواجه الدولي اجلزائري اسحاق بلفوضيل، مستقبال غامضا مع نهاية 
املوسم اجلاري، بالنظر لوضعيته مع ناديه هوفنهامي.

بفرنسا،  املتواجد حاليا  بلفوضيل  أن  أملانية،  إعالم  وكشفت وسائل 
قد يضيع استئناف التدريبات مع ناديه هوفنهامي، بسبب توقف الرحالت. 
واستبعدت  الفريق.  مسؤولي  مع  عقده  مراجعة  فرصة  يفوت  قد  كما 
الصحافة األملانية، فكرة فسخ عقد بلفوضيل، من طرف إدارة هوفنهامي، 

لتفادي دفع تعويضات كبيرة لالعب.
يذكر أن العالقة كانت جد متوترة مؤخرا بني اسحاق بلفوضيل، وإدارة 
هوفنهامي، منذ حديثه عن تعرضه لإلهمال من الطاقم الطبي للفريق، بعد 

اإلصابة األخيرة التي تعرض لها.

حول صفقة حقوق الكاريبي
»فيفا« يريد إعادة فتح تحقيق مع بالتر

العام  املدعي  مكتب  من  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  طلب 
كان  بالتر  جوزيف  السابق  رئيسه  يستهدف  حتقيق  متابعة  السويسري 
نشرته  ما  مؤكدة  الدولية  املنظمة  ذكرت  ما  بحسب  أسقطه،  قد  القضاء 

صحيفة »لوموند« الفرنسية.
املدعي  إلى مكتب  بيان »لقد قدمنا مالحظات رسمية  فيفا يف  أكد 
العام يف االحتاد السويسري مناشدين بقوة استمرار التحقيقات«. تابع »يف 
القانونية الضامنة حتميل األشخاص  الواقع، يفكر فيفا يف كل اخليارات 
املعنيني املسؤولية«، مؤكدة ما أشارت إليه لوموند بحرب قضائية بني فيفا 

ورئيسه السابق.
على  برس«  »فرانس  وكالة  حصلت  السويسرية  للشرطة  تقرير  وكان 
تصرف  سوء  راسخة  حول  الشكوك  أن  أكد  الفارط  األربعاء  منه  نسخة 
وسوء أمانة لبالتر، بشأن صفقة منح حقوق بث تلفزيوني مثيرة للجدل 

إلى االحتاد الكاريبي لكرة القدم.
حول  تتمحور  كانت  القضاء  شبهات  أن  إلى  الشرطة  تقرير  وأشارت 
توقيع بالتر عقدا ال يصب يف صالح فيفا مع االحتاد الكاريبي الذي كان 
الدولي  االحتاد  احلياة من  املوقوف مدى  وارنر،  الترينيدادي جاك  برئاسة 

واملتهم من القضاء األميركي.
منذ  الفيفا  هزت  التي  الفساد  فضيحة  وجوه  أبرز  أحد  وارنر  وُيعد 
أبرزها بالتر نفسه الذي تولى  2015، وأدت إلى اإلطاحة برؤوس كبيرة 
رئاسة الفيفا يف العام 1998، بعدما تولى أمانته العامة لنحو 17 عاما أيضا.
وتشير التقارير إلى أن بالتر منح االحتاد الكاريبي حقوق البث ملونديالي 
جنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014، مببلغ 600 ألف دوالر أميركي، أي 
أدنى بكثير من قيمتها السوقية. وكان هذا العقد الذي ألغي يف 2011، 

سيتيح لوارنر حتقيق أرباح شخصية من إعادة بيع احلقوق.
وأشارت إحدى وثائق التحقيق أنه نتيجة »تقاعس السيد بالتر أمام 
االحتاد الكاريبي أو السيد وارنر، كبد فيفا خسارة وصلت إلى 78-3 مليون 

دوالر«.

حارس سريع غليزان، مراد برفان:

»صحتنا أغلى من كرة القدم لذا 
علينا البقاء في بيوتنا«

عبر حارس  سريع غليزان، مراد برفان عن اشتياقه أجواء المنافسة والتدريبات الجماعية مع فريقه مؤكدا في نفس الوقت 
عن خطورة الوضع الراهن  في ظل تفشي وباء  كورونا.

حاوره: ب.أمني

الوقاية  برفان، على ضرورة  وشدد 
ظل  يف  خاصة  الفيروس  هذا  حملاربة 
الوباء  هذا  أخذ  يف  البعض  تهاون 
يرفع  أن  يف  أمله  عن  معربا  بجدية، 
األمة  عن  الوباء  هذا  وجل  عز  املولى 

اإلسالمية ويعفيها من كل مكروه.

هل تعودت على احلجر املنزلي؟

نحمد اهلل على الصحة والعافية، 
نطبق  البيت  يف  أننا  تعلمون  كما 
السلطات  أصدرتها  التي  التعليمات 
احلجر  يف  واملتمثلة  البالد،  يف  العليا 
فيروس  بسبب  كله  وهذا  الصحي، 
دول  إجتاح  الذي  اللعني،  كورونا 
العالم وبالدنا احلبيبة معنية به أيضا، 
فمنذ تعليق النشاطات الرياضية وغلق 
أغلبية احملالت التجارية ما عدا الغذائية 
لم  وغيرها  املقاهي  صورة  يف  طبعا، 
أتأقلم كثيرا مع احلجر الصحي، لكن 
كثيرا  أخرج  كنت  أنني  يعني  ال  هذا 
للشوارع، لكن مع مرور الوقت تأقلمت 
رويدا رويدا، والوضعية والظروف التي 

متر بها البالد تتطلب منا ذلك.

كيف يقضي برفان أوقاته خالل 
هذه األيام ؟

نحن يف شهر رمضان الكرمي، وكما 
تعلمون بأن الساعات تطول نوعا ما يف 
النهار عكس الليل، ال أستيقظ باكرا، 
زواال،  الثالثة  أو  الثانية  عند  أنهض 
بعض  جللب  أخرج  صالتي،  أؤدي 
للبيت،  مباشرة  وأعود  املستلزمات 
فيروس  مستجدات  بعض  على  أطلع 
غرار  على  كثيرا  شغلتنا  التي  كورونا 
كافة شعوب دول العالم، ثم أتدرب يف 
ساحة البيت قرابة ساعة. يف السهرة 
من  التلفزيونية  البرامج  مختلف  أتابع 
مختلف القنوات قبل أن أخلد للنوم يف 

ساعة متأخرة من الليل.

هذا يعني أنك تتعامل مع الوضع 
بجدية كبيرة؟

ينتشر  أكيد، ففيروس كورونا  هذا 
حسب  العدوى  وسريع  كبيرة  بسرعة 
مع  للشارع  واخلروج  األطباء،  حديث 
تفشيه  خطورة  من  يزيد  التجمعات 

بسرعة، 
الدولة تقوم بعمل جبار حلماية املواطن 
من هذا الفيروس القاتل وهناك بعض 
الناس لم يستوعبوا شيئا وكأن األمر ال 
املسألة أصبحت صعبة  متاما،  يعنيهم 
ببيته  إلتزم  منا  واحد  كل  حال  ويف 
عندك،  يأتي  لن  الفيروس  فعال  فإنه 
وتساهم  لعائلتك  جتلبه  من  أنت  بل 
اإلعالم  وسائل  كل  إنتشاره،  يف 
تساهم يف حمالت حتسيسية ومختلف 
يف  العليا  والسلطات  الوصية  اجلهات 
البالد أيضا تقوم بالشيء نفسه، لكن 
بعض الناس عليهم أن يستوعبوا ذلك 
اجلمهورية  رئيس  حديث  صراحة، 
معنويات  رفع  تبون  املجيد  عبد 

املواطنني كثيرا.

هل من نصيحة تقدمها للمواطنني؟

هذه  العالج،  من  خير  الوقاية 
لألسف  لكن  جيدا،  نعرفها  املقولة 
تطبيقها  عن  بعيدون  أشخاص  هناك 
أنفسهم  ويضرون  املقاييس،  بكل 
كورونا  فيروس  ألن  واملجتمع، 
يتفشى،  ال  حتى  للوقاية  يحتاج 
باملاء  باستمرار  اليدين  غسل  علينا 
والصابون، وإحترام مسافة األمان بني 
وعدم  البيت  يف  والبقاء  األشخاص، 
اخلروج للشوارع إال للضرورة القصوى، 
الوضعية أصبحت صعبة، وهذا ليس 
احلقيقة،  هي  وإمنا  التهويل  باب  من 
عمل  من  نسهل  حتى  بيوتكم  إلزموا 

السلطات واألطقم الطبية.

ألم تشتاق ملباريات كرة القدم 
خاصة وأنك ابتعدت عن امليادين 

لفترة طويلة؟

مة  سال
ح  ا و ر أ

فعال  شيء،  كل  من  خير  املواطنني 
نحن الالعبون إشتقنا للميادين، لكن 
البالد  بها  متر  التي  احلالية  الظروف 
من  أغلى  صحتنا  ذلك،  منا  تتطلب 
بيوتنا،  البقاء يف  علينا  لذا  القدم  كرة 
الفيروس  هذا  يتفشى  ال  أن  أجل  من 
أحوال  عن  استفساري  وعن  القاتل، 
نتبادل  يوم  كل  الالعبني،  زمالئي 
ونزيد  الهاتف  عبر  احلديث  أطراف 
من توعية بعضنا البعض، أدرك جيدا 
الوحيد  املتنفس  هي  القدم  كرة  أن 
وتطبيق  الوقاية  من  بد  ال  لكن  لنا، 
جيدا  أستغل  أنني  كما  تدابيرها، 
التحضير اجليد  التوقف من أجل  فترة 
أكون  حتى  البدنية  لياقتي  إلستعادة 

جاهزا عند موعد استئناف البطولة.

كلمة أخيرة

مرة أخرى أقول للجزائريني، إبقوا 
يف بيوتكم عليكم بذلك، الوقاية خير 
من العالج، وتفادي يوم ال ينفع الندم، 
ثم علينا جميعا أن ندعو اهلل كثيرا يف 
صلواتنا، الدعاء هلل من  صميم القلب 
يغير عدة أحوال، ثم أتركوا التجمعات 
التي ال فائدة منها يف الظرف الراهن، 
وال تزيد إال من خطورة الوضع وانتشار 
أشكر  النهاية  وعند  بسرعة،  العدوى 
منحتني  التي  الوطن   اخبار  جريدة 
أطباء،  من  فاجلميع  الفرصة  هذه 
وسائل  ومختلف  سلطات  جمعيات، 
نصائح  يوم  كل  يقدمون  اإلعالم 
سوى  املواطن  على  وما  وإرشادات 
استيعابها وتطبيقها على أرض الواقع.

قتل في ظروف غامضة
»الفاف«تعزي عائلة الحكم عيادي

أعلن االحتاد اجلزائري لكرة القدم »فاف«، اول أمس وفاة احلكم الشاب حسام عيادي، التابع لرابطة بجاية، يف 
ظروف غامضة. كانت مديرية أمن والية بجاية، تلقت األربعاء املاضي، بالًغا باختفاء الضحية عن األنظار، قبل 
أن يتم العثور عليه جثة هامدة بإحدى الغابات، اول أمس. وقال االحتاد اجلزائري يف بيان عبر حسابه الرسمي على 
الشاب حسام عيادي«. وأضاف »بهذا املصاب  نبأ وفاة احلكم  تلقى االحتاد،  »ببالغ احلزن واألسى  »فيس بوك«: 
اجللل، يتقدم رئيس الفاف خير الدين زطشي، ومحمد غوتي رئيس اللجنة الفيدرالية للحكام، وكذلك أعضاء 
املكتب الفيدرالي، وكل أسرة االحتاد، بخالص التعازي وأصدق املواساة لعائلة الفقيد يف ابنهم حسام رحمه اهلل«.
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الكاتب والمصور الفوتوغرافي هشام دغموم لـ »أخبار الوطن«:

 األدب الجزائري في تصاعد مع 
الطاقة  الشبابية

قال الكاتب والمصور الفوتوغرافي هشام دغموم لـ »أخبار الوطن« إن األدب الجزائري في تصاعد كبير مع الطاقة 
الشبابية الجديدة التي ظهرت مؤخرا، وهو صاحب كتاب »العدسة«، الذي نسج بين حروفه مواضيع اجتماعية وفلسفية 

فكرية، مفيدا بأن المصور مبدع بالدرجة األولى والصورة هي أداة للتعبير عن الذات.

حاوره: خلضر بن يوسف

شهادة  على  متحصل  سنة   23 يبلغ  شاب  هشام  دغموم 
شهادة  له  كما   ،2017 سنة  والفلسفة  آداب  شعبة  بكالوريا يف 
طالب  والسنة،  الشعبة  نفس  يف  املتواصل  التكوين  يف  بكالوريا 
جامعي يف جامعة اجلزائر 3 بكلية اإلعالم واالتصال،  وهو كاتب 

ومتحصل على شهادة فوتوغراف محترف سنة 2019.

إن كانت املطالعة من أهم هواياتك، فما هي الكتب 
التي تستهويك وما هي املواضيع التي تشّدك؟

يوجد العديد من الكتاب البارزين وعلى رأسهم الكاتب ابن 
خلدون الذي يستهوني ويعطيني دفع كبير يف الكتابة ألنه يعتبر 
من أعمدة علماء االجتماع الذين خلدهم التاريخ وترك اسمه من 
تشدني  التي  املواضيع  بخصوص  أما  األدب،  ذهب يف سجيل 
منها االجتماعية والفكرية التي تعطي نظرة حول ما وراء األشياء 

ودراسة عمقها.

صدر لك مولود جديد عن دار املثقف اجلزائرية، 
»العدسة«، حّدثنا عن أبرز ما يحمله أدبك من 

قضايا؟
»العدسة« كتاب اجتماعي بالدرجة األولى ويف نفس الوقت 
فلسفي فكري مقسم إلى فصلني ويحمل يف طياته عدة مواضيع 
على غرار الهجرة الغير شرعية، األبناء الغير شرعيني، املخدرات 
وخطف األطفال يف الفصل األول، أما يف الفصل الثاني يحمل 
الفكر، اإلرادة،  اللغة،  الفكرية مثل موضوع  الفلسفية  املواضيع 
الثقة النفسية، واملوضوع البارز يف الكتاب والذي اعتبره رمبا ألول 
الذي يعتبر حدث  الكتب هو موضوع »االلتراس«  مرة يطرح يف 
الساعة خاصة على ما يحدث يف املالعب اجلزائرية فمن خالله 
بالصورة  راقية ليس  أنها فئة مثقفة  أردت أن أوصل رسالة على 

التي يراها الشعب. 

كتابة اخلاطرة تتطلب استعدادا وجدانيا معينا، 
أخبرنا كيف تتمكن من ذلك؟

ومعنوي  فكري  جهدا  يتطلب  اخلاطرة  فكتابة  بالطبع  نعم 
املطروحة،  املواضيع  يف  واسعا  بحثا  طياتها  يف  حتمل  فهي  كبير 
أجود  أعطي  حتى  الكتابة  يف  وقتي  معظم  أقضي  شخصيا  وأنا 

املعلومات وتكون مفيدة للمجتمع عامة وفئة الشباب خاصة.

ما هي نظرتك إلى واقع األدب املكتوب من طرف 
الشباب يف اجلزائر؟

يف احلقيقة األدب اجلزائري يف تصاعد كبير جدا خاصة مع 
أرادت أن تفرض نفسها ووجودها  التي  الطاقة الشبابية اجلديدة 

يف الساحة األدبية والدخول من أوسع األبواب.

أّي أنواع الكتابة مييل إليها هشام دغموم؟
يف حقيقة األمر أنا أميل لدراسة الظواهر االجتماعية وأعرف 
عمقها وأعطي رسائل توضيحية خاصة لفئة الشباب كما أتقاسم 

مواقفي الذاتية مع محبي املطالعة.

أنت طالب جامعي وأيضا مصور فوتوغرايف وكاتب، 
كيف ُتوجد التوازن بني كل هذه املواهب؟

أجد التوافق بينهم ألنني يف أول املقام أهتم بالدراسة بالدرجة 
األولى وأطمح أن أعطي بصمة يف مجال الصحافة التي أعشقها 
كثيرا، أما بخصوص الفوتوغرافية والكتابة فهي ذلك الركن الذي 
أجلأ إليه يف أوقات فراغي ألنني أجد فيها متعة كبيرة وأطمح فيها 

أيضا على إعطاء وجه مشرف عن قدرات الشاب اجلزائري الذي 
هو دائما مبدع. 

ماذا أضافت الكتابة والتصوير لتجربك اإلبداعية؟
أدوات  من  أداة  والصورة  األولى  بالدرجة  مبدع  هو  املصور 
الذي  احمليط  يدور حولنا يف  وما  الذات  يخلج يف  ما  التعبير عن 
الورق  على  صب  فهي  الكتابة  بخصوص  أما  فيه،  نعيش 
الطبقة  اهتمام  جتذب  التي  احلساسة  واملواضيع  األفكار  كل 
االجتماعية، فهي أضافت لي الكثير وفتحت لي املجال الواسع 

إلعطاء أجود األعمال. 

ما هي تطلعاتك، وما الذي تطمح له يف املستقبل؟
كبير  رياضي  أكون صحفي  أن  أطمح  بخصوص طموحاتي 
يف  الوطنية  الراية  وأرفع  اجلزائري  الشعب  صوت  مصدر  وأكون 

السماء العالية.

هل ميكن أن نرى سفينة هشام راسية على جتربة 
إبداعية جديدة؟

نعم اآلن أعمل على إصدار كتاب جديد الذي أعتبره مفخرة 
لي وإلى اجلمهور اجلزائري الرياضي. 

كلمة تقدمها ملن يحلم بأن تكون أحرفه على رفوف 
املكتبات؟

جريدتكم  يف  استضافتي  على  الشكر  جزيل  أشكركم 
هو  الذي  اجلزائري  بالشاب  الواسع  االهتمام  وأعطيتم  احملترمة، 
نصيحتي  بخصوص  أما  خارقة،  أفكار  جعبته  يف  يحمل  دائما 
لهم »كن  أقول  الكتابة،  عالم  يودون دخول  الذين  الشباب  إلى 
متميزا وايجابيا وقدم البصمة اجلديدة التي يغفل عنها الناس«.
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نظمتها دار الثقافة بومدراس بمناسبة الشهر الفضيل
مسابقة افتراضية لألطفال في تجويد 

وترتيل القرآن الكريم

املنقضي  أفريل   28 يف  ببومرداس  ميموني  رشيد  الثقافة  دار  أطلقت 
شهر  مبناسبة  الكرمي،  القرآن  وجتويد  ترتيل  يف  لألطفال  افتراضية  مسابقة 
موجهة  املسابقة  أن  لبومرداس  الثقافة  دار  وأوضحت  املعظم.  رمضان 
لألطفال الذين تتراوح أعماهم بني 6 و12 سنة، وهي مفتوحة لكل أبناء 

الوالية يف الفترة املمتدة من 28 أفريل املنصرم إلى غاية 15 ماي اجلاري.
وبالنسبة لطريقة املشاركة يف هذه املسابقة التي نظمت مبناسبة حلول 
اجلهة  أشارت  كورونا،  جائحة  بسبب  افتراضية  وجاءت  الفضيل  الشهر 
املنظمة أن املسابقة مخصصة لفئة الترتيل والتجويد فقط، وعلى املترشح 
الصغير اختيار اآليات التي يريدها ويقوم بتسجيلها بشكل واضح يف مقطع 
إلى  املشاركة  فيديوهات  بعدها  وترسل  دقائق.   3 مدته  تتجاوز  ال  فيديو 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  ميموني  رشيد  الثقافة  دار  صفحة  بريد 
فايسبوك، مرفوقة باملعلومات الشخصية للمترشح كاالسم واللقب، السن، 
رقم الهاتف وكذا العنوان. وحددت دار الثقافة لبومرداس تاريخ 19 ماي 
2020 املتزامن مع ليلة القدر املباركة كموعد لتوزيع اجلوائز على الفائزين 
الثالثة األوائل الذين تختارهم جلنة حتكيم مختصة يف مجال ترتيل وجتويد 

القرآن الكرمي.
سميرة مزاري

بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية
المحافظة السامية لألمازيغية تنشر 

نحو عشرين عنوانا 

باللغة  عنوانا  عشرين  حوالي  لألمازيغية  السامية  احملافظة  نشرت 
األمازيغية وحول متازيغت بالشراكة مع املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، 
حسب ما أفاد به بيان للمحافظة. وأوضح األمني العام للمحافظة أن وثائق 
الترجمات  أو  الُكتاب  وأعمال  احملافظة  نظمتها  التي  واللقاءات  امللتقيات 
يتم  وترقيتها  األمازيغية  للغة  بإعادة االعتبار  املكلفة  املؤسسة  قبلتها  التي 
أن  عصاد  الهاشمي  السيد  وأضاف  الشراكة.  هذه  بفضل  بها  التكفل 
حقوق  بضمان  للمؤلفني  الفكرية«  للملكية  التنظيمية  القواعد  »مراعاة 
املؤلف من طرف املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية والتي يتم حتديدها مسبقا 

يف عقد منوذجي بني الناشر واملؤلف تشكل جانبا مهما لهذا التعاون.
إليها يف  الناشر أيضا ويشار  وتابع يقول أن حقوق املترجم يتكفل بها 
ترجمة  العمل عبارة عن  واملترجم يف حال كان  الناشر  عقد منوذجي بني 
مت  تقدم  أكبر  أن  للمحافظة  العام  األمني  واعتبر  األمازيغية.  إلى  أو  من 
حتقيقه بفضل هذا النشر املشترك هو »التخلي النهائي عن مجانية الكتب 
التوزيع الكبيرة للمؤسسة  بالتالي من شبكة  األمازيغية« والتي ستستفيد 
الوطنية للفنون املطبعية القادرة على إعطاء دفع لتسويق هذه الكتب على 
مواضيع  على  للمحافظة  االفتتاحي  اخلط  برنامج  ويرتكز  وطني.  نطاق 
متنوعة تشمل تخصصات مثل علم املعاجم والتاريخ واألدب بجميع أنواعه 
والثقافة  باللغة  املتعلقة  اإلشكاليات  امللتقيات حول  وثائق  إلى  باإلضافة 

واحلضارة األمازيغية.
ق.ث

 »العدسة« كتاب اجتماعي وفي الوقت نفسه فلسفي فكري  	
 المصور مبدع بالدرجة األولى والصورة أداة للتعبير 	
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بـــلقاسم.ج

على  واملقبالت  احلوامل  تواجه 
الوالدة خالل هذه الفترة جشع عيادات 
الوباء،حيث  تفشي  منذ  القائم  التوليد 
األخيرة  اآلونة  يف  األخيرة  هذه  حتولت 
جيوب  واستنزاف  المتصاص  بؤر  إلى 
ما  نظير  احلوامل،وذلك  من  املرضى 
يطلبونه من أموال مقابل توليد احلوامل، 
حيث استغلت بعض العيادات اخلاصة 
الظرف الراهن الذي متر به البالد والذي 
يخص انتشار وباء كورونا املتفشي،أين 
عمدت العيادات لفرض منطقها برفعها 
أسعار التوليد بنوعيها القيصرية والوالدة 
األخيرة  هذه  تتطلب  حيث  الطبيعية 
أمواال طائلة ومضاعفة على التي كانت 
هذا  الكثيرون  التمس  إذ  سبق،  فيما 
االرتفاع الفاحش واملبالغ فيه عبر بعض 
العيادات اخلاصة،ومن جهته فقد باتت 
العيادات اخلاصة بالتوليد اخليار الوحيد 
واملباشر للحوامل واملقبالت على الوالدة 
خالل فترة انتشار وباء كورونا  أين تقصد 
لغرض  النساء  عشرات  العيادات  هذه 
لتستغل  املعاينة  أو  املتابعة  أو  الوالدة 
واإلقبال  الراهن  الظرف  العيادات 
وبني  الوالدة،  على  للمقبالت  الكثيف 
من  الكثيرات  اختارت  فقد  وذاك  هذا 
ألسباب  اخلاصة  العيادات  احلوامل 

وجيهة،حيث أن املستشفيات العمومية 
كورونا  بوباء  املصابني  باملرضى  تكتظ 
وأتيحت  األخيرة  هذه  حيث خصصت 
للمصابني واالهتمام بهم أين باتت حتد 
الكثير من املستشفيات عبر الدوائر،من 
بحد  خدمات  وتقدمي  اخلدمات  تقدمي 
يف  املرضى  لتطلعات  ترقى  ال  أدنى 
كورونا  وباء  فرضها  استثنائية  ظروف 
املستجد مبا فيها مصلحات الوالدة والتي 
باتت تقدم خدمات محدودة ،ولتفادي 
احلوامل  من  كثيرات  تتوجه  االكتظاظ 
القطاع اخلاص هربا من االكتظاظ  نحو 
العدوى من  من جهة، وخوفا من نقل 
هشة  فئة  احلوامل  باعتبار  أخرى  جهة 
يف  لتجد  للفيروس  التقاطها  ويسهل 
زادت  التي  اخلاصة  العيادات  انتظارها 
لتتعمد  طمعها  رقعة  واتسعت  شهيتها 
احلوامل  ومعاينة  الوالدة  تكاليف  زيادة 
مقابل  باهظة  مصاريف  تقبض  أين 
تقبض  فيما  وروتينية  بسيطة  معاينات 
وخصوصا  الوالدة  مقابل  خيالية  مبالغ 
القيصرية والتي تتضاعف أجرتها، ومن 
جهته تعمد العيادات اخلاصة إلى توجيه 
املقبالت على الوالدة نحو إجراء العملية 
ذلك  مقابل  األموال  القيصرية ملضاعفة 
مكلفة  القيصرية  العمليات  ان  باعتبار 
كل  توجه  إذ  الطبيعية،  الوالدة  مقابل 

القيصرية  الوالدة  نحو  الوالدة  حاالت 
مضاعفة  أضعاف  تدفع  احلوامل  لتجد 
الكثير  عبر  جهته  ومن  الوضع،  مقابل 
وسخطهم  تذمرهم  عن  املواطنني  من 
اخلاصة  العيادات  انتهجته  ملا  الشديد 
بالتوليد يف هذه الظروف احلرجة التي متر 
بها البالد والتي تتطلب بذل املزيد من 
وتوفير  املرضى  خدمة  سبيل  يف  اجلهد 
فيما  لهم وخصوصا  املتكاملة  اخلدمات 
تعشن  والتي  احلوامل  النساء  يخص 
،أين  الوباء  من  خوفا  استثنائية  ظروفا 
لوضع  احلوامل  من  واحدة  كل  تسعى 
من  ومريحة  آمنة  ظروف  يف  مولودها 

او  اجليد  التكفل  سواء  اجلوانب  كل 
يتعلق  فيما  أن  غير  املادية،  التكاليف 
بالتكاليف أصاب الكثيرات بالصدمة يف 
أوقات الذروة أين ال مفر للحوامل سوى 
املفروضة  للتكاليف  والرضوخ  االنصياع 
التوليد  عيادات  أصحاب  قبل  من 
اخلاصة التي وجدت ضالتها وجنحت يف 
تقدمي  املواطنني مقابل  استنزاف جيوب 
التوليد بتكاليف باهظة لتبقى  خدمات 
الراهنة  الظروف  تستغل  األخيرة  هذه 
كورونا  وباء  بسبب  البالد  تعيشها  التي 
وفرض منطقها واستغالل كل ثغرة لرفع 
األسعار ملستويات قياسية غير مسبوقة.

اشــهــــار

بجاية 

العيادات الخاصة تلهب أسعار عمليات التوليد

 Akhbar El waten 04/05/2020

فرضت عيادات التوليد الخاصة بوالية بجاية،خالل هذه الفترة المتزامنة وانتشار وباء كورونا، منطقها بحيث يقوم 
أصحاب هذه األخيرة بفرض أسعار خيالية على الحوامل مقابل الوالدة أو المعاينة البسيطة والروتينية وهو ما أثار سخطا 

وتذمرا في أوساط المقبالت على الوالدة. 
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

على  تطغى  التي  االحتفالية  اللغة  عن  بعيدا 
مبناسبة  نتعاطاها  التي  اللغة  تلك  التقليدي،  احتفائنا 
الفاحت ماي من كّل سنة، جنتهد اليوم يف طرح تساؤالت 
جادة لكنها حادة، كونها تساؤالت قلقة ومقلقة، نأمل 
إعطائها  مع  فيها،  العميق  التفكير  لبذل  تدفعنا  بأن 
إعادة  بأن  إلدراكنا  أوقاتنا،  حّيز  ضمن  كافّيًا  حضورا 
الشغل  سيشكل  نفسه،  العمل  طبيعة  يف  التفكير 
الشاغل الذي يواجه املجتمع يف العقود القادمة، حيث 

التغيير هو الثابت الوحيد يف املجتمعات.

 1.      سؤال العمل .. حين يصبح العمل 
»مكانًا« وليس »قيمة« !!

عديد  يف  تعطيل  من  أحدثته  وما  »كورونا«  قبيل 
الرصيف  على  صباحًا،  أقف،  كنت  احلياة،  مظاهر 
كّل  ومن  سراعًا،  يهرعون  وهم  الناس  مشهد  متأمال 
اليوم  هموم  تزاحم  وجوههم  يف  تلمح  ينسلون،  حدب 
إلى  يوميا  الذهاب  مشقة  ألن  املنتظر،  ال  املنتظرة، 
ا  هّمً تشّكل  أصبحت  منه  والرجوع  العمل«  »مكان 
كضيف  اليوم«  »استقبال  جعل  مبا  يوم،  كل  متجددا 
ينسحب  شعورا  حلظاته،  مرافقة  تسّرنا  به،  مرحب 
يومياتنا، يف حلظات وقويف تلك، كانت  باضطراد من 
»سؤال  حول  متراكبة  كثيرة  أسئلة  ذهني  يف  تتزاحم 
هذا  وحرصهم  هؤالء،  كّل  بكور  هل  و   .. العمل« 
العمل وقدسيته«؟  البادي، يتمحور فعال حول »قيمة 
آالت  إلى  لنا جميعًا  حوَّ الذي  اليومي،  الروتني  هو  أم 
اليومي  مستودعها  إلى  للوصول  مجبرة  تسعى  بشرية 
كّل  احليرة،  دوامة  يف  تسقطني  كثيرة  وأسئلة   .. ؟! 
لنا  تغفر  لن  التي  الغفيرة،  اجلموع  هذه  أمام  صباح، 
تقصيرنا يف حقها، من األطفال الذين ُيزّينون صباحنا 
كّل يوم، الذين شّكلنا حياتهم و وضعناهم يف قوالبنا 
املقدس،  والروتني  اليومية،  احلياة  وتيرة  من  اجلاهزة، 
دور  من  بدء  احملتوم،  كقدرنا  به  نسلم  أصبحنا  الذي 
احلضانة، فرياض األطفال، مرورا باملدارس، ثم احلياة 
بالتقاعد  وانتهاء  املهنية،  احلياة  إلى  اجلامعية، وصوال 
تضبط  التي  »اجلاهزة«  السلسلة  هذه  املميتة،  والبطالة 
على  العاملة  واألم  واملوظف  والتلميذ  والطفل  الرضيع 
واخلامسة مساًء ..  والنصف صباحا  السادسة  توقيت 
وهكذا  اليومية،  الزمنية حلياتنا  الوتيرة  تشكلت  هكذا 
على  أجيال  تتربى  وهكذا   .. األبناء  جليل  ننقلها 
»سؤال  بـ  منا  عناية  دون  واألياب  الذهاب  حتمية 
العمل« .. ماذا نعمل يف غدونا ورواحنا ؟! .. حيث 
يومه   )1/3( ثلث  الكبرى،  مدننا  املوظف، يف  يقضي 
يومه  سدس  يستغرق  ثم  العمل،  مكان  يف  محجوزًا 
)1\6(، على األقل، يف زحمة الطريق ذهابًا للعمل و 
على  للتبّضع  األقل  على  واحدة  ساعة  ثم  منه،  إيابا 
يوم  نصف  من  أكثر  يذهب  وهكذا  األمر،  من  عجلة 
املوظف كّل يوم .. كّل يوم  .. حقيقة قد ال نعير لهذه 
التقسيمات اإلهتمام الكايف، لكن رمبا سنستشعر »هول 
األمر«، حني ندرك بأن هذا املوظف يقضي سنة كاملة 
على األقل من بني 5 أو 6 سنوات من حياته يف زحمة 

املرور وحدها .. !!

 2.      ثماني )8( ساعات عمل .. هل هذا 
قدرنا المحتوم ؟

مع حلول الفاحت ماي من كّل سنة يستحضر السادة 
وقادة النقابات العمالية خطاب اإلجنازات احملققة لصالح 
الشعار  عن  يحدثنا  منهم  أحد  ال  لكن  العالم،  عمال 
نوم،  ثماني ساعات  ثماني ساعات عمل،  الشهير   
كان  الذي  واالستمتاع    للراحة  فراغ  ساعات  ثماني 
 1 يوم  الهامياركت«  »ساحة  العمالية يف  احلركة  مطلب 
ماي من عام 1886 يف شيكاغو، اعتراضًا على »النظام« 
16 ساعة كل  إلى   14 من  بالعمل  يلزمهم  كان  الذي 
»نظام  إلى  الوصول  كان  زهيدة جًدا.  أجور  مقابل  يوم 
للراحة  ساعة«   16« يف  حقه  من  العامل  ميكن  عمل« 
واإلستمتاع والنوم، مكسبًا منذ 134 سنة. أّما اليوم، 
بالنسبة لي، ال ميكنني احلديث عن مكاسب عمالية، 
حق  يف  مريعا  تراجعا  يبرز  نعيشه  الذي  الواقع  ألن 
أننا  من  بالرغم  بيومه،  واإلستمتاع  الراحة  يف  العامل 
مستوى  على  الوظيفي  الدوام  ساعات  متوسط  أن  جند 
الدول العشرة األكثر تصنيعا يف العالم هي 38 ساعة، 
أدناها يف أملانيا 35 ساعة وأعالها يف الصني 46 ساعة، 
رخاًء،  األكثر  اإلسكندنافية  الدول  عن  احلديث  دون 
الدمنارك  من  كّل  يف  الرسمي  الدوام  ساعات  حيث 
ساعة،   36 والسويد  فنلندا  ويف  ساعة،   34 والنرويج 
وما يشّد اإلنتباه هنا، أن دواًل تعتمد نظام عمل بأقل 
كثيرا،  متطورا  لكنها  بكثير،  أسبوعيا  ساعة   40 من 
أجريت  دراسة  استحضار  بنا  يحسن  السياق  هذا  ويف 
عالقة  حتديد  هدفها  كان  سنوات،   4 منذ  السويد  يف 
الباحثون  معدل اإلنتاجية بساعات العمل، أين وجد 
املساهمون يف هذه الدراسة أن ساعات العمل األسبوعية 
بل  باإلنتاجية،  ضررا  تلحق  أن  ميكن  ال  املختصرة 
بالعكس خلصت النتائج إلى أن اإلنتاجية تزداد نسبيا 
مع تخفيض ساعات العمل، كما لوحظ بأن مستويات 
خفضت  لو  فيما  كبيرة  بصورة  تزداد  اإلنتاجية  الطاقة 

ساعات العمل يف اليوم الواحد حتى 6 ساعات.

3.      نهاية العمل .. !!
ورئيس  األميركي،  للباحث  كتاب  عنوان  هو 
واشنطن،  يف  االقتصادية  االجتاهات  مؤسسة 
الكامل  عنوانه  الذي  الكتاب  هذا  ريفكن«.  »جيرمي 
نهاية   - ومستقبلك  العمل  وفرص  »التكنولوجيا، 
العمل؛ تراجع القوى العاملة العاملية وبزوغ فجر حقبة 
فيه  يتناول   ،1995 سنة  نشر  والذي  السوق«  وراء  ما 
توقع  مع  والتوظيف،  العمل  طبيعة  تغّير  »ريفكن« 
حيث  مستقبال،  للوظائف  واحلتمي  املطرد  االنحدار 
الوظائف  من  والعديد  املهن،  من  الكثير  ستختفي 
الوظائف  بعض  إنشاء  سيتم  حني  يف  أبدًا،  تعود  لن 
العالم ُيستقطب بسرعة  اجلديدة. ويؤكد »ريفكن« أن 
إلى قوتني ال ميكن التوفيق بينهما: من جهة، »نخبة 
العاملي  االقتصاد  وتدير  ستتحكم  التي  املعلوماتية« 
املتزايدة  األعداد  األخرى،  اجلهة  ومن  التقنية.  عالي 
من العمال النازحني بشكل دائم يف عالم آلي متزايد، 
الذين لديهم آفاق قليلة وقليل من األمل يف عمل ذي 

التدريب  إعادة  وهم  نتجاوز  بأن  علينا  ويقترح  مغزى. 
املنظور،  املدى  يف  موجودة  غير  التي ستكون  للوظائف 
كما يحثنا على البدء يف التفكير يف ما ال ميكن تصوره، 
ذلك،  تصور  باإلمكان  جعلت  كورونا  جائحة  لكن 
مبحاذاتنا،  األقل  أوعلى  معاشًا،  واقعا  عليه  والتعرف 
لعالم يتخلص تدريجيًا من  أنفسنا ومؤسساتنا  إلعداد 
السلع واخلدمات،  إنتاج وتسويق  العمالة اجلماعية يف 
الفرد  دور  تعريف  إعادة  تكون  أن  املرجح  من  حيث 
يف  إحلاًحا  القضايا  أكثر  من  عامل«  »شبه  مجتمع  يف 
إلى  التطلع  إلى  »ريفكن«  يحثنا  كما  القادمة.  العقود 
إيجاد  إلى  سنحتاج  إْذ  السوق«،  »بعد  جديد  عصر 
تطبيق  يتعني  حيث  الرسمي،  للعمل  جديدة  بدائل 
الشرائية،  القدرة  الدخل و تعزيز  لتوفير  مناهج مبتكرة 
الثالث«  »القطاع  أكبر على  االعتماد بشكل  وسيتعني 
ثقافة  وبناء  املجتمعات  استعادة  للمساعدة يف  الناشئ 
مضامني  بعض  استحضار  لنا  ينبغي  وهنا  مستدامة. 
للرأسمالية  اجلديدة  الثقافة  الوصول:  »عصر  كتابه 
املفرطة« لربط مرامي »نهاية العمل« بظالل بروز ثقافة 
على  بالقدرة  مستقبال  سُتقاس  الثروة  حيث  جديدة، 
الوصول إلى املنافع التي تقدمها األشياء، وليس مبلكية 
باملوجودات  منوطة  تكون  لن  والثروة  ذاتها،  األشياء 
اإلنسانية.  اإلبداعية  القدرة  يف  بل  املادي  والرأسمال 
حتويل  مبعنى  »تسليع«؛  إلى  الثقافة  ستتحول  كما 
وتشترى،  تباع  إلى سلعة  الثقافية  واخلبرات  التجارب 
واالنتقال من الثقافة إلى التسلية، حيث »التحول يف 
امللكية  أو  التملك،  عبر  احلاجات  إشباع  من  الرغبة« 
تدفق  منظور  واخلبرات، من  للخدمات  »الوصول«  إلى 
أين  الشبكات،  عبر  لألشياء  االقتصادية  »القيمة« 
املجال  لتفسح  اجلغرايف،  بشكلها  األسواق،  تتفسح 
بـ  بصورة مضطردة  امللكية  وتستبدل  الشبكات،  لعالم 
ريفكن«  »جيرمي  يعد  للتذكير،  الوصول«.  »إمكانية 
غرار  على  الهامة،  املرجعية  الكتب  من  للعديد  مؤلفًا 
وأيضا  النفط«  نهاية  بعد  الهيدروجني  »اقتصاد  كتاب 
كتاب »الثورة الصناعية الثالثة؛ كيف تغير القوة املوازية 

الطاقة واالقتصاد والعالم«.

4.      الوظيفة .. عبودية العصر الحديث
االنتقال  االنتقاالت،  لعديد  تناولنا  سياقات  يف 
انتقاالت  هناك  جند  اإلقتصادي،  االنتقال  الطاقوي، 
خفية، ال نشعر بها، لكنها كائنة يف مسيرة اإلنسان، 
من بينها اإلنتقال من عبودية الرق إلى عبودية األجر، 
لقد كتب الفيلسوف األملاني فريدريش نيتشه )1844 
ينقسم  دائما،  الوضع  كان  وكما  »اليوم،   )1900  -
ميلك  ال  ومن  وأحرار.  عبيد  مجموعتني:  إلى  الناس 
وظيفته:  كانت  ما  أيا  عبد،  فهو  لنفسه  يومه  ثلثي 
وأنا   .. عالم«  أو  موظف،  أعمال،  رجل  دولة،  رجل 
التي  الوظيفة،  فى هذا ال أجتنى على أحد، وال على 
منا  واحد  كّل  ُيسائل  أنا  يكفي  لكن   .. لها  عبد  أنا 
لنفسي ؟« .. كما  يوميا  16 ساعة  أملك  نفسه »هل 
كتب عباس محمود العقاد يف سيرته الذاتية »أنا« حتت 
»أومن  قائال  العشرين»  القرن  ِرقُّ  االستخدام   » عنوان 

وهي  العشرين«  القرن  رقيق  املوظف  بأن  اإلميان  كل 
»الوظيفة  عنوان  1907 حتن  كتبها سنة  ملقالة  استعادة 
للوظائف  وهجرته  استقالته  العشرين« عقب  القرن  رق 
احلكومية. كما جند يف أعمال عديدة للمفكر األميركي 
كان  »قدميا  النظرة  هذه  يقّر  إجتاها  تشومسكي  ناعوم 
الرقيق ُيباعون وُيشترون، أما اآلن فإن البشر ُيؤجرون. 
تؤجر  وأن  نفسك  تبيع  أن  بني  كبير  فرق  يوجد  وال 
كثيرا  تختلف  ال  األجر  »عبودية  قوله  وأيضا  نفسك« 
عن عبودية الرقيق، وإلى وقت قريب لم يكن هذا رأيا 
غريبا بل شائعا، فقد كان هناك اعتقاد سائد بأن الفرق 
الوحيد بني العمل لألجر والعمل كرقيق هو أن العمل 
لألجر من املفترض أن يكون مؤقتا بينما العمل كرقيق 

أمر دائم«.

5.      مستقبل العمل .. !!
االقتصادي  والكاتب  للمنظر  كتاب  عنوان  هو 
ترجمته  نشرت  أتالي«،  »جاك  الفرنسي  واالجتماعي 
العربية الدار العربية للعلوم ناشرون يف شهر أكتوبر من 
واملساهمني  الكاتب  خالله  من  سعى   ،2017 سنة 
وأرباب  واخلبراء  اجلامعيني  األساتذة  صفوة  من  معه 
احملورية  األسئلة  عن  اإلجابة  القرار،  وصناع  العمل 
اليوم  الثانوية  تالمذة  كل  يزاول  أن  »يتوقع   : التالية 
عماًل يف سنة 2030، لكن أي مهن سيزاولون؟ وهل 
سيقبلون مزاولتها؟ وألي مهن يجب إعدادهم؟ و وفق 
من  كم  وخالل  شركات؟  أي  ويف  تكنولوجيا؟  أية 
الوقت؟ ثم ضمن أية قواعد؟ ويف ظل أي قانون عمل؟ 
العمال،  من  أكثر  اآلليون  الرجال  عدد  سيكون  هل 
مجتمع  إلى  نتجه  هل  معًا؟  سيتواجدان  كالهما  أم 
تؤثر  وكيف  التصنيع.  فائق  مجتمع  إلى  أم  اخلدمات 
العوملة وما ينتج عنها من نقل ملراكز اإلنتاج على طبيعة 
املهن والعائدات ومشقة العمل؟ وكيف ستتطور احلركة 
على  االجتماعي  احلراك  تداعيات  هي  وما  النقابية؟ 
سنواجه  هل  العاطلني؟  وحماية  وشروطه  العمل  مدة 
عدم استقرار أو حماية أكبر يف العمل؟ هل سنستطيع 
إقناع الشباب مبزاولة مهن ستكون ضرورية؟ هل سيتطور 

العمل املؤقت؟ وهل ستختفي البطالة؟«

6.      فّك رقبة .. !!
لكن  اإلفتاء،  بصدد  ولست  ا،  مفتّيً لست  أنا 
َقاِب« أجد لها امتداداتها  فضيلة »فّك رقبة« و »َويِف الِرّ
الواقع االقتصادي واإلجتماعي  الطبيعية واجلوهرية يف 
لكينونة »املجتمع املسلم« يف كّل عهوده ومراحله، ولها 
من  هذا  امتدادها  تستمد  »الوظيفة«،  يف  امتداداتها 
وخلود  الدين،  هذا  أحكام  »كينونة«  دميومة  جتليات 
التي حتفظ لإلنسان كرامته وحياته  الشريعة مبقاصدها 

..
و للموضوع بقية ..
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أقالم

عيد العمال .. سؤال العمل، 
ومكانة اإلنسان

 بقلم مهماه بوزيان - باحث جزائري- خبير مستشار في الشأن الطاقوي واالستشراف االقتصادي
mah2bouziane@gmail.com
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َتتاُج الّدولُة الَقوّيُة إلى 
إعالٍم قويٍّ ُيرافُقها؛ إعالٌم 
ُس اخلبَر، وَمسؤوٌل  حرٌّ ُيقدِّ

أيضا؛ فال ميِكُن أن َتسيَر 
األموُر عكَس ُثناِئيِة احُلرّيِة 
وامَلسؤولّيِة. والُقّوُة ال ميكُن 
أيًضا أن تكوَن ُمتاحًة خارَج 
ُمؤّسساٍت إعالِميٍة ُمهيكَلة 
وَتسيُر وفَق الَقواننِي التي 

ولُة ذاُتها. َقواننٌي  ْتها الدَّ أقَرّ
جتعُل من امُلمارسِة اإلعالِمّيِة 

ُمِكنًة بعيًدا عن أدواِت 
دِجنِي  اإلدعاِن والَقهِر والتَّ
ُمقابَل أخلقِة امِلهنة. وهِذه 
نَي  حفيِّ امُلهّمُة َمتروكٌة للصُّ

ساِت اإلعالِمّية الّتي  وامُلؤسَّ
وجَب عليها أن َتتبِنى خًطا 

ا واِضًحا، وتكوُن أداًة  افِتتاحّيً
حقيِق  لنقِل اخَلبِر والَبحِث والتَّ
دقيِق يف ُمختلِف امَلعلوماِت  والتَّ

ي َتتحّصُل  وامُلعطياِت التِّ
عليها، من ِخالل َعدم إهماِل 

انعِة  َمجموعٍة من األدواِت الصَّ
حفُي؛   للَخبر وأَهّمها الصُّ

فقد َشِهدنا يف سنواٍت َمضت 
كيَف اْسُتبيَح الِقطاُع وُفِتحت 
؛  األبواُب أماَم كلِّ من هبَّ وَدبَّ

َفغابْت االحِترافّيُة واستغلَّ 
اِشرين  الوضُع الَكثيُر من النَّ
من أجِل َتكريِس َتوّجٍه عاٍم 

يذهُب يف اجتاِه َتهميِش 
داءِة  الَكفاءاِت وَتغليِب كّفِة الرَّ
العتَباراٍت َتتعّلُق باملاِل، وعدِم 

االلتَزاِم بالَقواننِي؛فاسُتِغلَّ 
الوضُع من ِقبل أصحاِب امَلال 
الفاِسد وَتفّرَق دُم الّصحافِة 

بني الَفاسِدين وامُلنَتفِعني 
من ريِع »ال ناب«. ودائًما كان 

حفّي وامُلواطُن  حيُة هو الصُّ الضَّ
ى ِرسالًة إعالِمّيًة  ي يَتلقَّ الذِّ

رِديئة، ال َتخدُم ِفعال األهداَف 
ورة  العامَة؛ فَتحّكَم يف الصُّ

ة والِرسالِة أصحاُب  اإلعالِميَّ
ياسيِّ وامَلالي  فوِذ السِّ النُّ

ولِة،  وامُلنتِفعنَي من ريِع الدَّ
وطبًعا كاَن الَوضُع مببارَكٍة من 
ُسلطٍة كانت قْد بَنت َنظرَتها 

رهيِب  لإلعالِم على َنظرية التَّ
)طيبات احلمام(. 

، األمَل موجوٌد؛ وأعتِقُد   ولكنَّ
أّن مشروَع احُلكومِة احَلالّية 

لها على رأِس الِقطاع  ي مُيثِّ التِّ
الوزيُر عمار بلحيمر ِفيه 
ي  الَكثيُر من األدواِت التِّ

ميكُن أن ُتعيَد وضَع ِقطار 
كِته، يف انتظاِر  اإلعالِم على سِّ

اسِتئَناف الَورشاِت وَتطهيِر 
ة  الِقطاع من الِقوَى »غيِر امِلهنيَّ

».و هو أمٌل لُه ما َيسنُده يف 
الَواقِع. يبقى فقط اإلَشارُة 
إلى أّن أسرَة اإلعالِم عاَشت 
هذا العاَم والّثالَث من ماي 
ُر  ا قد ُيغيِّ وضًعا اسِتثناّيً

الكثيَر يف امُلمارسِة اإلعالِمّية 
ُمستقباًل. وعلى أمِل أن َنلتقي 
يف َماي 2021 مَبشهٍد بَحجم 
احُللِم، كلُّ عاٍم وأنُتم بَخير!

مقابَل تسجيِل 64 حالَة شفاٍء 
الجزائر ُتحصي 179 إصابًة جِديًد بكورونا 

 `أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس األحد، عن تسجيل 64 حالة شفاء جديدة بني املصابني بفيروس 
كورونا يف اجلزائر.

املرضى  إجمالي  أّن  فورار،  جمال  البروفيسور  كورونا،  فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  وأوضح 
املتماثلني للشفاء ارتفع ليبلغ إلى 1936 حالة شفاء.كما كشف املتحدث عن تسجيل 179 حالة إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع 
4 وفيات بني  ذاته، مت تسجيل  املتحّدث  19«..وحسب  بـ »كوفيد  4474 مريضا  إلى  بالوباء  املصابة  إجمالي عدد احلاالت 

املرضى املصابني بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حاالت الوفيات إلى 463 هالكا.                                                            
                                                                                                                                                                                                               خالد دحماني 

بلسان عبد العزيز تويقر 

ليلة  إيدير )حميد شريت(  املطرب اجلزائري   تويف 
عن  باريس  مستشفيات  بإحدؤ  األحد  إلى  السبت 
عمر ناهز الـ 71 سنة، إثر مرض ألزمه الفراش يف 

اآلونة األخيرة، ليودع محبيه ويودع وقفته أمامهم.
ولد الفقيد عام 1949 بقرية آيت حلسن )تيزي وزو( 
حيث  الصغر،  منذ  والطرب  بالفن  اهتماما  وأظهر 
بدأ تعلم العزف على الغيتارة مع متابعة دارسته يف 
تخصص اجليولوجيا. لم يتخل إيدير عن حبه للفن 
وبدأ مشواره الغنائي يف 1973 واشتهر بأغنية، »أبابا 
ينوبا« املستمدة من األساطير والتراث القبائلي. كما 
دعمها بروائع أخرى »ازواو سمندل اوراغ » و«اسندو«.
عبد  اجلمهورية  رئيس  قدم  النبأ،  هذا  إثر  وعلى 
الفنان  وفاة  يف  تعازيه  األحد،  أمس  تبون،  املجيد 
اجلزائر  الفنية يف  إيدير مشيدا مبكانته  اجلزائري 

وموسيقاه العاملية.
وكتب رئيس اجلمهورية على صفحته مبوقع التواصل 
االجتماعي »تويتر« إثر تلقيه خبر وفاة إيدير: »ببالغ 
احلزن واألسى، تلقيت نبأ وفاة املرحوم حميد شريت 
الفن اجلزائري وصاحب  أيقونة  إيدير،  فنيا  املدعو 
»بهذا  اجلمهورية  رئيس  وأضاف  العاملية«.  السمعة 
رحمه  أهراماتها،  من  هرما  اجلزائر  تفقد  املصاب 
اهلل وأدخله فسيح جناته وألهم ذويه ومحبيه جميل 

الصبر والسلوان، إنا هلل وإنا إليه راجعون«.
وفاة  يف  تعازيها  قدمت  جهتها،  من  الثقافة،  وزارة   
الفنان إيدير معتبرة أن رحيله »شرخ عظيم يف جسد 
للوزارة  بيان  يف  جاء  ما  حسب  اجلزائري«،  الفن 
نشرته يف صفحتها على موقع التواصل االجتماعي 

»فايسبوك«.
وجاء يف البيان: »بحزن وألم شديدين بلغنا نبأ رحيل 
الفنان اجلزائري الكبير حميد شريط املعروف باسم 
إيدير، إّن رحيل فنان من طينة إيدير هو شرخ عظيم 
يف جسد الفن اجلزائري«. وأضاف البيان »لقد خلّد 
األصيلة  اجلزائرّية  الّثقافة  ومالمح  اسمه  الفقيد 
عبر فّنه طوال عقود، ونشر خصوصية فنية وثقافية 

محلية يف أرجاء العالم«.
»تطوي  إيدير  برحيل  اجلزائر  أن  الوزارة  واعتبرت 
وسيظّل  امللتزم،  الفن  صفحات  أبرز  من  صفحة 

لصوته  يصغون  األجيال  مختلف  من  اجلزائرّيون 
ويتغّنون بأغانيه، وسيخلد بيننا كواحد من املبدعني 

املكافحني. .«.
ونعى العديد من الوجوه التي ال تقتصر على املجال 
األغنية  مطرب  من  بداية  العاملي،  الفنان  الفني 
على  كتب  حيث  منقالت،  آيت  لونيس  القبائلية 
»فايسبوك«  االجتماعي  التواصل  مبوقع  حسابه 
»ضربة قاسية تلقيتها يف صباح هذا الربيع اجلميل! 
بالنسبة لي رحيل إيدير ميثل نهاية حقبة ألغنيتنا«، 

ناقال عنه  للراحل،  األخيرة  زيارته  نقل  يف حني 
إلى  املرجح أن يذهب  بأنه من غير  إياه  إخباره 
التي  التنفس  أخرى بسبب صعوبة  املسرح مرة 
كان يعاني منها. كما أوغل منقالت يف السرد، 
قارورة  إخفاء  طريقة  نتخيل  وإيدير  أنا  »بدأنا 
األكسجني بجانبه على املسرح، وحتولت أفكارنا 
إلى املرح، لم يكن املوت على جدول األعمال ولم 

يفكر أي منا يف ذلك«.
كما أثار خبر وفاة الفنان إيدير تعاطفا واسعا 
فلم  االجتماعي،  التواصل  مواقع  مستوى  على 
يف  جتسد  بل  الرسمي  اجلانب  على  يقتصر 
أرزقي  األستاذ  العريض، فوصفه  بني جمهوره 

الفن اجلزائري وصاحب  بأنه »أيقونة  فراد 
تفقد  املصاب  بهذا  العاملية.  السمعة 
اهلل  رحمه  أهراماتها.  من  هرما  اجلزائر 
ومحبيه  ذويه  وألهم  جناته  فسيح  وأدخله 
إليه  وإنا  هلل  إنا  والسلوان  الصبر  جميل 

جعل  الفنان  أن  موضحا  راجعون«، 
وسيلة  األصيل  الغنائي  التنوع 
للتعارف والتراحم بني الشعوب، فرفع 

جواهره إلى مصاف العاملية، فكان حقا 
سفيرا متميزا لتراثنا الذي يجمع وال 
فلخص  بوباكير  الكاتب  أما  يفرق. 
القول يف: »إني أخشى من وحش 
الغابة يا أبي »إينوفا«، وأنا أخشاه، 
أيضا، يا ابنتي »غريب«. . هذا هو 

إيدير.
                                                          رحمة عمار 

الفّناُن العامِلي إيدير ُيتوّفى ليلَة الّسبت إلى األحد

صاحـــُب  رائــــعة
ِ »أَفـافـا ْيُنوفـا« 

َيرحـــــــــْل

فــي عيــِد 
الّصحاَفــة!


