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َمسمــــــوح أم َمحظـــــــور؟َمسمــــــوح أم َمحظـــــــور؟

كشف الناخب الوطني، جمال 
بلماضي، أن املواجهات الودية 

التي سيجريها "اخلضر" أمام كل 
من موريتانيا مالي وتونس تعتبر 
مهمة ويجب استغاللها للتحضير 

جيدا لالستحقاقات القادمة، وقال 
أن"تواريخ الفيفا مهمة وعلينا 

استغاللها من أجل مواصلة التطور".
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يف  املصابـــنَي  يف "أعـداُد  املصابـــنَي  "أعـداُد  تبــر:     الديـن  تبــر:محـــي  الديـن  محـــي 
بسِكيـــــــــــكَدة"! ُمستمــٍر  بسِكيـــــــــــكَدة"!َتزايــٍد  ُمستمــٍر  َتزايــٍد 

قيروانــــي:  قيروانــــي: عثمــان  عثمــان 
ـَا  مبقُدورن يكـوَن  ـَا "لن  مبقُدورن يكـوَن  "لن 
املصابيـَن  املصابيـَن استقبــاُل  استقبــاُل 
بعـــــَد  بعـــــَد بِجيجـــــل  بِجيجـــــل 
اآلن"! مــــن  اآلن"!أسبــوٍع  مــــن  أسبــوٍع 

عنابة
انقطـاُع الَكهرباِء ُيخرُج 
ارع! الُمواطنيَن إلى الشَّ

البيض
الَبطالــوَن باألبيــض 
يـخ يغلقـوَن  ِسيــدي الشِّ

ائـــــرِة! مقـــرَّ الدَّ

بسكرة
وقفــــة احتجــاجيـة 
لطالبــــي السكـــن

16

04

04

السنة 02  - العدد 541 - اإلثنني 16 ذو احلجة   1442  هـ  -  26  جويلية  2021م

املالكم محمد حومري على خطى بن شبلة

إقصـاٌء جَماعـيٌّ للعناصـِر الَوطنّيــِة    
في ّثاِنـي يـوم من ُمنافسـاِت األولمبَيــاد

وزارُة الشؤوِن اخَلارجّيِة واجلالَيِة الوطنّيِة باخَلارِج:

هيــــوِني عضـــًوا  “قبــوُل الكيـــاِن الصُّ
حـاد اإلفريِقـي ال حــَدث” ُمراقًبـا في االتِّ

سّجل الرياضيون اجلزائريون نتائج متذبذبة خالل منافسات اليومني األول والثاني من 
األلعاب األوملبية بطوكيو. فباستثناء تأهل املالكمني عبد احلفيظ بن شبلة )91 كلغ( 
ومحمد حومري )81 كلغ( إلى الدور ثمن النهائي أغلبية العناصر الوطنية مبختلف 

التخصصات تعرضت لإلقصاء.

سّجل الرياضيون اجلزائريون نتائج متذبذبة خالل منافسات اليومني األول والثاني من 
األلعاب األوملبية بطوكيو. فباستثناء تأهل املالكمني عبد احلفيظ بن شبلة )91 كلغ( 
ومحمد حومري )81 كلغ( إلى الدور ثمن النهائي أغلبية العناصر الوطنية مبختلف 

التخصصات تعرضت لإلقصاء.

02
العـودُة إلى ِنظـاِم الَحجـِر الِصّحــي من 
الّثامنــِة مسـاًء إلى الّســادسِة صبــاًحا

09-08

نقــُصنقــُص  األكسِجيــناألكسِجيــن....  أنفــاٌسأنفــاٌس  َتختِنــقَتختِنــق!!
الَفيروس على  الّسيطرَة  تفِقُد  لطاُت  والسُّ "كورونا"  ُيَصارعوَن  الَفيروسَمرضى  على  الّسيطرَة  تفِقُد  لطاُت  والسُّ "كورونا"  ُيَصارعوَن  َمرضى 

قرر اجتماع مجلس 
الوزراء، برئاسة رئيس 
اجلمهورية عبداملجيد 
تبون، أمس، العودة إلى 

نظام احلجر الصحي 
بداية من الساعة 
الثامنة مساء إلى 

السادسة صباحا يف 
الواليات األكثر تضررا 

من فيروس »كورونا«.

د. مهمـــاه بـــوزيـان
ميقراطّيـــُة عـــالٌج..  ميقراطّيـــُة عـــالٌج.. َهل الدِّ َهل الدِّ
ـًا للفوَضــى  ـًا للفوَضــى أم أضــَحت سبب أم أضــَحت سبب

االقِتصادّيــِة واالجتماعّيـِة االقِتصادّيــِة واالجتماعّيـِة 
ـّة؟ ياسيـــــــ ـّة؟والسِّ ياسيـــــــ والسِّ
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يـــــح  يـــــح َساِيـــق الرِّ َساِيـــق الرِّ
بالّدُبـــــوس بالّدُبـــــوس 

) الهراوة( 44

14أ.صـــــــالح شكيـــــرو

القرار يخص الواليات األكثر تضررا من فيروس كوفيد- 19
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القرار يخص الواليات األكثر تضررا من فيروس كوفيد- 19

العـــودة إلـى نظـــام الحجـــر الصحـــي    
من الثامنــة مســاء إلى الســادســة صباحـــا

ــن  ــر األم ــت عناص ــرى متكن ــة أخ و يف عملي
احلضــري اخلارجــي بالســواحيلية، التابــع ألمــن 
مــن  تلمســان  واليــة  بأمــن  الغــزوات  دائــرة 
اإلطاحــة بحــاق ينشــط يف ترويــج و متاجــرة يف 

املخــدرات و املشــروبات الكحوليــة.
 تفاصيــل العمليــة تعــود إلــى اســتغال أفــراد 
ــام صاحــب احــد  ــا قي ــات مفاده الشــرطة ملعلوم
بترويــج  بالرجــال  محــات احلاقــة اخلاصــة 
املشــروبات  و  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات 
الكحوليــة، حيــث بعــد إخطــار وكيــل اجلمهورية 
املختــص اقليميــا وتفتيــش احملــل مت العثــور علــى 
كميــة مــن املخــدرات مهيــأة علــى شــكل قطــع 
معــدة للترويــج عددهــا 08 قطــع، كمــا مت العثــور 
علــى 30 حبــة مــن األقــراص املهلوســة مــن  
نــوع بريقابالــن  300 مــغ، كمــا مت حجــز يف 
ــة  ــروبات الكحولي ــن املش ــة م ــة 170 قنين العملي
مــن مختلــف األنــواع واألحجــام، كانــت معــدة 

ــي األخــرى. ــج ه للتروي
ــراء  ــاز إج ــات مت اجن ــتيفاء التحقيق ــد اس و بع
ــة  ــام النياب ــه أم ــدم مبوجب ــم ق ــي ضــد املته قضائ

ــة. املختص

.. حجز 3490 قنينة خمر 
جنــح أفــراد املصلحــة اجلهويــة ملكافحــة االجتــار 
ــز  ــن حج ــان م ــدرات تلمس ــرعي باملخ ــر الش غي
كميــة معتبــرة مــن املشــروبات الكحوليــة يف اطــار 
االجتــار الغيــر الشــرعي، تفاصيــل القضيــة تعــود 
إلــى ورود معلومــات الــى ذات املصلحــة عــن 
عمليــة تهريــب كميــة مــن املشــروبات الكحوليــة 
ــم إعــداد خطــة  ــة الرمشــي؛ ليت بضواحــي مدين
محكمــة، متكنــت مــن خالهــا عناصــر الشــرطة 
مــن حجــز مركبــة مــن نــوع بيجــو J5 محملــة 
ــدرت بـــ  ــة ق ــروبات الكحولي ــن املش ــة م بكمي
ــواع واألحجــام  ــف األن ــن مختل 3490 وحــدة م
حالــة  يف  أشــخاص  ثاثــة   3 توقيــف   مــع 
تلبــس تتــراوح أعمارهــم بــن 27 ســنة و42 
ــق  ــتكمال التحقي ــد اس ــا بع ــم  فيم ــنة، ليت س
و اإلجــراءات القانونيــة والتــي قامــت بإجنــاز 
ملــف قضائــي عــن قضيــة » تهريــب املشــروبات 
الكحوليــة بواســطة مركبــة« قــدم مبوجــه املشــتبه 

ــة. ــام العدال ــم أم فيه

ع.بن خالد

أقــدم، أمــس، ســكان حــي اإلخــوة لكحــل 
ــى  ــة يف ســكيكدة، عل ــة حمــادي كروم يف بلدي
وقفــة  تنظيمهــم  عقــب  هــذا  و  االحتجــاج، 
ــاء يف  ــة لضــخ امل ــام احملطــة املركزي ــة أم احتجاجي
بلديــة حمــادي كرومــة، مطالبــن الســلطات 
ــد  ــد أزي ــم بع ــاء لبيوته ــع امل التدخــل قصــد توزي

ــاء. ــا م ــبوعن ب ــن أس م
علــى  أجبــروا  بأنهــم  قالــوا  املواطنــون، 
لفــت  أمــل  علــى  االحتجــاج  إلــى  اخلــروج 
ــرارة  ــز احل ــر يف ع ــم املري ــؤولن لواقعه ــار املس أنظ
ــاء  ــوا يف شــراء امل ــى اعتبارهــم أرهق ــة و عل العالي
ــص  ــت مت ــعار بات ــة و بأس ــج املتنقل ــن الصهاري م
ــاء يف  ــر امل ــن بتوفي ــاء مطالب ــز الوب جيوبهــم يف ع
بيوتهــم و حنفياتهــم خاصــة و أن محطــة الضــخ 
ــد  ــن بتصعي ــم متوعدي الرئيســية تتوســط بلديته

. احتجاجاتهــم 
مديــر الــري و مبعيــة الســلطات العموميــة 
ســارعوا إلــى االجتمــاع مــع ممثلــي احملتجــن 
مقدمــا لهــم كل الضمانــات الكافيــة بإنهــاء 
ــادي  ــكل ع ــم بش ــاء و تزويده ــع امل ــم م متاعبه
بعــد إمتــام بعــض التدابيــر التقنيــة علــى مســتوى 
محطــة الضــخ الرئيســية التــي كانــت محــل 
صيانــة، فيمــا ســارعت مديريــة اجلزائريــة للميــاه 
ــن  ــد م ــى العدي ــاء عل ــج امل ــع صهاري ــى توزي إل

ــش. ــي العط ــي تعان ــاء الت األحي
..توسع رقعة احلرائق املشبوهة 

 شــهدت، لليــوم الثالــث علــى التوالــي واليــة 
التــي  القويــة  للحرائــق  ،تواصــل  ســكيكدة 
ــة يف  ــن 26 بلدي ــر م ــى اكث ــا ال ــعت رقعته توس
ظــروف هــي اآلن محــل حتقيــق مــن قبــل اجلهات 

ــة. املختص
ــة  ــد نهاي ــت من ــي انطلق ــة الت ــران القوي الني
األســبوع يف العديــد مــن غابــات والية ســكيكدة 
مســت  بلديــة   29 إلــى  تتوســع  أن  قبــل   ،
العشــرات مــن التجمعــات الســكنية و حاصــرت 

العديــد مــن القــرى و أمــاك الفاحــن خاصــة 
مصالــح  أعلنــت  ،حيــث  الواليــة  غــرب  يف 
احلمايــة املعدنيــة حالــة االســتنفار يف جميــع 
تلــك املواقــد حســب بيــان لهــا و عمــدت علــى 
تســخير الرتــل املتحــرك و العشــرات مــن األعــوان 
ــات ،  ــات ،البلدي ــرق حــرس الغاب مدعومــن بف
العشــرات مــن املتطوعــن، قصــد محاصــرة تلــك 
النيــران الغاضبــة املســعورة التــي خلقــت خســائر 
كبيــرة يف إتافهــا غطــاء غابــي كبيــر يف كل مــن 
ــا  ــون ، فيم ــاق ماي ــوس،و أخن ــواع ،متال ــرى قن ق
وصلــت النــار إلــى مشــارف التجمعــات الســكنية 
ــا اشــتعلت  ــة بعدم ــة الوالي ــن عاصم ــة م القريب
ــث  ــار، حي ــر و الكاري ــة الشــاطئ الكبي يف منطق
ــر و  ــاوس اخلط ــى دق نق ــة إل ــي الوالي ــارع وال س
ــح املختصــة قصــد  طلــب الدعــم مــن كل املصال
التجمعــات  إنقــاد  و  احلرائــق  تلــك  مواجهــة 

الســكنية و ارواح املواطنــن .
.. رحيل املجاهد مخابة محمد 

الطاهر 
ــن  ــكيكدة، و ع ــة س ــس، والي ــت، أم لبس
ــان  ــب إع ــداد عق ــوب احل ــد، ث ــرة بالتحدي قش
وفــاة املجاهــد مخابــة محمــد الطاهــر املدعــو عبــد 
احلميــد و هــو مســؤول منظمــة املجاهديــن لدائــرة 

عــن قشــرة عــن عمــر قــارب عقــده الثامــن.
ــوا  ــن التحق ــل الدي ــن األوائ ــد م ــد يع املجاه
بثــورة التحريــر يف الواليــة الثانيــة التاريخيــة و 
ــع  ــة م ــة الطاحن ــن املعارك ــد م ــارك يف العدي ش
االســتعمار ال تــزال شــاهدة يف غابــات عــن 
قشــرة و مصيــف القــل بالتحديــد ، كمــا كان لــه 
ــة  ــخ املنطق ــجيل تاري ــدة يف تس ــاهمات عدي مس
ــد  ــة قص ــاره يف املنظم ــال مس ــن خ ــوري م الث
ــة  ــوري و الوالي ــة الث ــخ املنطق ــى تاري ــاظ عل احلف

الثانيــة ككل .
جمال بوالديس

ــل،  ــح قوجي ــة، صال ــس األم ــس مجل ــرأس رئي ت
ــام  ــع امله ــس، لتوزي ــب املجل ــا ملكت ــس، اجتماع أم

ــام  ــية اختت ــس، عش ــواب الرئي ــن ن ب
أفــاد  مــا  العاديــة، حســب  البرملانيــة  الــدورة 
هــذا  ويف  للبرملــان.   العليــا  للغرفــة  بيــان  بــه 
ــه مبهــام مختلفــة، مــن  الصــدد، كلــف قوجيــل نواب
ــه  ــذي كلف ــك، ال ــادر ريني ــد الق ــاج عب ــم احل بينه
مبســاعدته يف متابعــة شــؤون التشــريع والعاقــات 
ــؤاد  ــي، وف ــعبي الوطن ــس الش ــة واملجل ــع احلكوم م
ســبوتة، مبســاعدته يف متابعــة العاقــات العامــة 
ــع  ــم م ــم اتصاالته ــس وتنظي ــاء املجل ــؤون أعض وش

ــة  ــاعدته يف متابع ــاي مبس ــد بن ــات، وأحم كل الهيئ
الشــؤون اخلارجيــة، وليلــى براهيمــي، مبســاعدته يف 
متابعــة النشــاط امليدانــي واألنشــطة املتعلقــة بترقيــة 
ــد  ــف محم ــن كل ــة يف ح ــة البرملاني ــيخ الثقاف وترس
الشــؤون اإلداريــة  خليفــة، مبســاعدته يف متابعــة 
الــدورة  اختتــام  مراســم  وبخصــوص  واملاليــة. 
ــن،  ــوم االثن ــررة الي ــة، املق ــة اجلاري ــة العادي البرملاني
باملجلــس  املختصــة  املصالــح  قوجيــل  أوصــى 
بـ«اتخــاذ جميــع اإلجــراءات الكفيلــة بضمــان الســير 
ــد الصــارم  ــع وجــوب التقي ــذه املراســم م احلســن له
ــة التــي أقرتهــا الســلطات الصحيــة  بإجــراءات الوقاي

ــي  ــة الت ــة الصحي ــة، وهــذا بالنظــر للوضعي والعمومي
تعرفهــا البــاد واالرتفــاع املقلــق يف عــدد اإلصابــات« 
بفيــروس كورونــا )كوفيــد19-(. كمــا أهــاب املكتــب 
ــود  ــن أجــل »معاضــدة جه ــن م ــات واملواطن باملواطن
الدولــة برئاســة رئيــس اجلمهوريــة، عبــد املجيــد 
تبــون، يف مجابهــة هــذا الوبــاء الــذي يعــرف يف 

ــة«.  ــدة مقلق ــرة متصاع ــرة وتي ــة األخي اآلون
ــه، و«بخصــوص املســتجدات  ــان أن وأضــاف البي
مــا  ســيما  ال  واجلهويــة،  اإلقليميــة  الســاحة  يف 
أماطــت عنــه اللثــام وســائل إعاميــة مــن عمليــات 
ــطاء  ــن ونش ــف صحفي ــى هوات ــس عل ــد وجتس رص

ورؤســاء حكومــات ورؤســاء دول، كان +بطلهــا+ 
مــرة أخــرى النظــام املخزنــي  املغربــي الــذي أضحــى 
يســجل نكبــات متتاليــة، وســقطات تلــو الســقطات، 
السياســية  احلكامــة  وأبجديــات  تــام  تنــاف  يف 
ومقومــات العاقــات الدبلوماسية«.وباملناســبة، عبــر 
ــا  ــه«، مدين ــغ قلق ــن »بال ــة ع ــس األم ــب مجل مكت
علــى  الفاضــح  التعــدي  هــذا  العبــارات  »بأشــد 
ــي  ــام املغرب ــرز أن النظ ــا أب ــان«، بعدم ــوق اإلنس حق
بــات »متخصصــا يف ممارســة أرذل املهــام وأشــنعها 
وغــدت مضمــاره املفضــل، وباتــت تســتهدف ســلب 

خصوصيــات األفــراد«.

ويف اخلتام،«هنــأ مكتــب مجلــس األمــة التاميــذ 
 ،2021 لــدورة  البكالوريــا  شــهادة  يف  الناجحــن 
متمنيــا لهــم التوفيــق يف مشــوارهم اجلامعــي وأعــرب 
عــن جزيــل تشــكراته لكافــة أفــراد األســرة التربويــة 
ــان  ــذا االمتح ــاح ه ــل يف إجن ــم الفض ــن كان له الذي
ــاع  ــبق اجتم ــد س ــارة فق ــي«. لإلش ــوي الوطن الترب
املكتــب، »جلســة تشــاورية« لرئيــس مجلــس األمــة 

ــة. ــات البرملاني ــع الســادة رؤســاء املجموع م
ق.و

ــة  ــة العلمي ــس اللجن ــة، رئي ــر الصح ــدى وزي أس
لرصــد و تفشــي وبــاء كوفيــد19-، عبــد الرحمــان بــن 
ــاص  ــاع اخل ــراك القط ــه بإش ــس، تعليمات ــد، أم بوزي
ــات  ــن احتياج ــع حتي ــح م ــة للتلقي ــة الوطني يف احلمل
ــة  ــة الرقمي ــر األرضي ــجن عب ــن األكس ــة م كل والي

ــرض. ــذا الغ ــة له املخصص
بوزيــد  بــن  أن  الصحــة  لــوزارة  بيــان  وأوضــح 
تــرأس، أمــس، لقــاء عبــر تقنيــة التحاضــر املرئــي مــع 
ــة  ــدراء الصح ــفائية و م ــات االستش ــري املؤسس مدي
ــات  ــة والصعوب ــة الصحي ــيير األزم ــى تس ــوف عل للوق
املســجلة ميدانيــا بعــد االرتفــاع احملســوس واملقلــق 
خالــه  شــدد  كوفيــد19-،  بفيــروس  لإلصابــات 
علــى »إشــراك القطــاع اخلــاص )العيــادات اخلاصــة، 
الوطنيــة  التلقيــح  عمليــات  يف  الصيدليــات...( 

باعتبــاره قطاعــا مكمــا للقطــاع العمومــي«.
ــح  ــة للتلقي ــة الوطني ــل باحلمل ــا يتص ــا فيم ودائم
ضــد كوفيــد19-، دعــا رئيــس اللجنــة العلميــة لرصــد 

ــرة  ــع وتي ــى ''ضــرورة رف ــاء كوفيــد19-، إل وتفشــي وب
التلقيــح''، الــذي يعــد الســبيل الوحيــد لكبــح انتشــار 

ــروس. الفي
عمليــات  »تكثيــف  خــال  مــن  ذلــك  ويتــم 
التلقيــح علــى جميــع املســتويات، ســواء كانــت 
اجلواريــة،  الفضــاءات  أو  الصحيــة  باملؤسســات 
بالتعــاون مــع مصالــح احلمايــة املدنيــة التــي باشــرت 
عمليــة التلقيــح علــى مســتوى األحيــاء الســكنية 
ــران«،  ــنطينة و وه ــة و قس ــر العاصم ــات اجلزائ بوالي

يضيــف البيــان.
ــاح  ــع اللق ــى توزي ــا إل ــد أيض ــن بوزي ــا ب ــا دع كم
علــى املؤسســات التــي تتوفــر علــى وحــدات صحيــة 

ــال.        ــة بالعم خاص
ــن  ــة م ــر جمل ــاء، أســدى الوزي ــذا اللق وخــال ه
ــة  ــول »أهمي ــورت ح ــي متح ــرى الت ــات األخ التعليم
ــز و تســخير  تســيير األســرة يف املستشــفيات مــع تعزي
ــة والبشــرية وتخصيــص  الوســائل اللوجســتية والتقني

فضــاءات إضافيــة احتياطيــة يف حــال تفاقــم الوضــع 
ــة...''. ــات الرياض ــادق و قاع ــي كالفن الوبائ

كمــا أكــد علــى ضــرورة »التجنــد واليقظــة لتوفيــر 
مــادة األكســجن وتشــديد الرقابــة علــى أجهــزة حفــظ 
ــن  ــى »حتي ــياق عل ــح يف ذات الس ــادة«، ليل ــذه امل ه
ــادة  ــن م ــة م ــات كل والي ــول احتياج ــات ح املعلوم
ــى  ــدة عل ــة املتواج ــة الرقمي ــر األرضي ــجن عب األكس
ــا  ــار، دع ــس اإلط ــى«. ويف نف ــوزارة األول ــتوى ال مس
بــن بوزيــد مــدراء الصحــة إلــى اقتنــاء أجهــزة إضافيــة 
لتوليــد وتكثيــف األكســجن. ويف األخيــر، دعــا ذات 
ــة  ــذه األزم ــاوز ه ــود لتج ــر اجله ــى »تضاف ــؤول إل املس
الصحيــة والتحلــي باليقظــة وااللتــزام الصــارم للتدابيــر
علــى  »أثنــى  كمــا  الوقائيــة«،  واإلجــراءات 
املجهــودات املبذولــة مــن طــرف اجليــش األبيــض 

الوبــاء«، وفقــا للمصــدر ذاتــه. ملجابهــة هــذا 
ق.و/واج

مجلــس  اجتمــاع  مخرجــات  بيــان  وحســب 
ــب  ــس االجتمــاع بالترحي ــد اســتهل الرئي ــوزراء فق ال
بالســادة الــوزراء اجلــدد ضمــن احلكومــة، متمنيــا 
لهــم التوفيــق يف مهامهــم، وداعيــا مــن مت تثبيتهــم يف 
مناصبهــم، إلــى مضاعفــة اجلهــود للخــروج مــن منــط 
التســيير بالتركيــز علــى اجلزئيــات إلــى خلــق حركيــة 
ــروة، بتكثيــف التشــاور  ــة للث ــة خّاق ــة وطني اقتصادي
والتنســيق بــن أعضــاء احلكومــة، حتقيقــا حللــول 

ــن. ــغاالت املواطن ــاكل وانش ــة ملش ناجع
بخصــوص  اجلمهوريــة  رئيــس  طمــأن  كمــا 
ــدم  ــك بع ــاد، وذل ــة للب ــة العام ــة االقتصادي الوضعي
تســجيل أي تذبــذب يف متويــن الســوق، وقــدرة اجلزائــر 
ــة أي  ــة ملواجه ــتلزمات الضروري ــاء كل املس ــى اقتن عل
أزمــة طارئــة، ومســتدال بعــدم جلــوء اجلزائــر إلــى 
ــر مــن التوقعــات  ــا لكثي االســتدانة اخلارجيــة، خاف
ــدا  ــة 2021 موع ــة 2020 وبداي ــددت نهاي ــي ح الت

ــا. ــوء إليه ــر يف اللج ــروع اجلزائ لش
وشــّدد الرئيــس علــى ضــرورة تثبيــت مبــدأ عــدم 
ــا  ــر، حاّث ــزا لســيادة اجلزائ ــة تعزي االســتدانة اخلارجي
علــى العمــل وال شــيء غيــر العمــل لتحقيــق دميومــة 

هــذا املبــدأ.
ــي  ــتوى احتياط ــوص مس ــس بخص ــأن الرئي وطم
الصــرف والــذي يبلــغ حاليــا 44 مليــار دوالر، مقابــل 

ــة 2019. ــار دوالر يف نهاي 53 ملي
وبعــد تســجيل اإلشــهاد بالتنصيــب الرســمي 
ــوزراء،  ــس ال ــة وعــرض جــدول أعمــال مجل للحكوم
لعــرض  األول  للوزيــر  الكلمــة  الرئيــس  أعطــى 
املتعلقــة  الصحيــة  التدابيــر  تكييــف  اقتراحــات 
بنظــام الوقايــة مــن انتشــار كوفيــدـ19، لُيســدي رئيس 
اجلمهوريــة عقــب ذلــك، التوجيهــات التالية:تثمــن 

ــى التلقيــح، لتحقيــق  ــر للمواطنــن عل ــال الكبي اإلقب
مناعــة جماعيــة،  مضاعفــة عمليــات التحســيس 
ــبة  ــع نس ــن، لرف ــاق ممك ــع نط ــى أوس ــي عل اإلعام
أكثــر يف  التلقيــح  رفــع نســبة  التلقيــح، وطنيــا،  
الواليــات ذات الكثافــة الســكانية الكبيــرة، باعتبارهــا 
ــدف  ــد ه ــدوى، وحتدي ــادر الع ــى ملص ــات األول الوالي
ــة،  ــخص يف العاصم ــون ش ــح 2.5 ملي ــوري لتلقي ف
وبنســبة 50 باملائــة مــن ســكان واليــات وهــران، 
قســنطينة، ســطيف وورقلــة،  اســتكمال عمليــة 
رفــع  ومحليــا،   وطنيــا  اإلدارات،  أعــوان  تلقيــح 
ــتويات،  ــى املس ــى أعل ــة إل ــة الوقائي ــتوى الصرام مس
ــر  ــي تعتب ــة الت ــة املغلق خاصــة يف الفضــاءات التجاري
احلجــر  لنظــام  العــودة  للعــدوى،   األول  املصــدر 
الصحــي بــدءا مــن الســاعة الثامنــة مســاء إلــى 
تضــررا،   األكثــر  الواليــات  يف  صباحــا  السادســة 
حتســن تســيير مخــزون وإنتــاج األكســجن والتحلــي 
ــع  ــات التوزي ــال عملي ــاك خ ــدم االرتب ــدوء وع باله
للمرضــى  العالــي  اإلقبــال  خــال  واالســتعمال، 
طاقــة  وأن  خاصــة  االستشــفائية،  املصالــح  علــى 
ــة،  إطــاق  ــم تتجــاوز 56 باملائ اســتيعاب املرضــى ل
عمليــة كبــرى فــورا لصيانــة وجتديــد منشــآت وأجهــزة 
باملؤسســات االستشــفائية،  باألكســجن  التمويــن 
اقتنــاء وحــدات إنتــاج متنقلــة لألكســجن فــورا دعمــا 
ــة،  ــادة احليوي ــذه امل ــر ه ــرى لتوفي للمستشــفيات الكب
ممــا سيســاعدها علــى اإلنتــاج الذاتــي ممــا حتتاجــه مــن 
ــات  ــن مكثف ــى م ــة األول ــول الدفع ــجن،  وص أكس
األكســجن لاســتعمال الفــردي، اليــوم، واملقــدرة بـــ 
ــدة  ــى 9 آالف وح ــل إل ــى أن تص ــدة، عل 1050 وح

تدريجيــا يف غضــون أســبوعن.
أمــا يف قطــاع الداخليــة فقــد شــدد الرئيــس علــى 

ــررة  ــاوالت املتك ــزم للمح ــكل ح ــدي ب ــرورة التص ض
ــق  ــي وخل ــاد الوطن ــع االقتص ــدف تركي ــب به للتخري
والتــي  املواطنــن،  بــن  االرتبــاك  بنشــر  النــدرة 

ــع ــة، م ــت معروف ــة بات ــات إرهابي ــا منظم تعتمده
ــم  ــوص جرائ ــون رادع بخص ــروع قان ــر ملش التحضي
االقتصــاد  تخريــب  ومحــاوالت  الغابــات  حــرق 
الوطنــي، قــد تصــل عقوبتهــا إلــى 30 ســنة ســجنا، 
مســتثناة مــن إجــراءات العفــو، وللمؤبــد يف حــال 

تســبب احلريــق يف إزهــاق أرواح.
ويف قطــاع التجــارة، تقــرر إنشــاء جلنــة وطنيــة 
واملســاعدات  اإلعانــات  مخــزون  لتســيير  مصغــرة 
الغذائيــة داخليــا وخارجيــا، امــا يف قطاع املــوارد املائية 
فأمــر الرئيــس بضــرورة اخلــروج بالقطــاع إلــى سياســة 
متبصــرة نهائيــا وفــق مخطــط متناســق وعلمــي إلنتاج 
ــة،  توكيــل مكتــب دراســات أو  ــوارد املائي وتســيير امل
ــق  ــاء دقي ــاع إلحص ــارات القط ــن إط ــة م ــة مكون جلن
لعمليــات توزيــع واســتهاك امليــاه، مــن أجــل حتكــم 
ــاريع  ــاق مش ــت إلط ــرب وق ــروع يف أق ــر،  الش أكب
حتليــة ميــاه البحــر علــى مســتوى شــرق ووســط 
ــات  ــس محط ــى خم ــل إل ــد تص ــاد، ق ــرب الب وغ
كبــرى تتجــاوز قدرتهــا اإلنتاجيــة 300 ألــف متــر 
مكعــب يوميــا، لــكل محطة،التنســيق املتواصــل بــن 
قطاعــات الدفــاع الوطنــي، الطاقــة والفاحــة واملــوارد 
املائيــة، بغــرض صياغــة إســتراتيجية ناجعــة ونهائيــة 
حلــل أزمــة املياه،االعتمــاد علــى الســدود بنســبة 20 
باملائــة وامليــاه اجلوفيــة بنســبة مماثلــة، ومــا تبقــى 
ــم  ــي ال يت ــة البحــر، ك ــاه حتلي ــى مي ــن النســبة عل م
ــاه. ــي للمي ــتراتيجي الوطن ــزون االس ــتنزاف املخ اس

ق.و

أعلنــت املؤسســة الوطنيــة للصناعــات الكهرومنزليــة ENIEM عــن دخــول جميــع عمــال املجمــع 
يف جميــع وحداتهــا عبــر الوطــن يف حجــر كلــي ملــدة 15 يومــا ابتــداء مــن اليــوم اإلثنــن. وقــال مجمــع 
“أونيــام”، أمــس، يف بيــان لــه، إن قــرار تســريح جميــع عمــال املجمــع جــاء عقــب تســجيل العديــد 
مــن اإلصابــات بفيــروس كورونــا وســط موظفيــه يف مختلــف وحداتــه. وأوضحــت املؤسســة الوطنيــة 
للصناعــات الكهرومنزليــة، أن القــرار اتخــذ بعــد التشــاور مــع الشــركاء االجتماعيــن ويأتــي حفاظــا 

علــى صحــة  العمــال.
                                                                                                                                                                     ق.و

تلمسان 

اإلطاحــة بالحــالق تاجــر المخــــدرات

سكيكدة

»العطـــش« يخــرج سكـان حــي اإلخــوة 
لكحــــل إلى الشـــــارع 

:ENIEM مجمع

 حجــر كلـي لجميـــع العمـال 
لمـــدة 15 يومـــا

قرر اجتماع 
مجلس الوزراء، 
برئاسة رئيس 

اجلمهورية 
عبداملجيد 
تبون، أمس، 

العودة إلى نظام 
احلجر الصحي 

بداية من الساعة 
الثامنة مساء إلى 
السادسة صباحا 

يف الواليات 
األكثر تضررا من 
فيروس »كورونا«.

مكتب مجلس األمة

اجتمـــاع لتوزيـــع المهــــام بين األعضــــاء

وجه تعليمة لتحيني احتياجات كل والية من األكسجني

بن بوزيــد يأمــر بإشـــراك القطــاع الخــــاص 
في الحملــة الوطنيـــة للتلقيـــــح
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وزارة العدل تكشف:

 45,65 في المائة نسبة نجاح 
المحبوسين في شهادة البكالوريا

 بلغت نسبة عدد احملبوسني الناجحني يف شهادة البكالوريا )دورة 2021( 65ر45 باملائة، 
حيث احتلت مؤسسة إعادة التربية و التأهيل باملنيعة الصدارة، حسب ما أفاد به أمس، بيان 

لوزارة العدل.
وكشفت الوزارة يف بيانها عن نتائج امتحانات شهادة البكالوريا لفئة احملبوسني باملؤسسات 
العقابية )دورة يونيو 2021( و التي بلغ مجموع الناجحني فيها 1983 محبوسا بنسبة قدرت بـ 

45,65, باملائة، ما ميثل ارتفاعا قدر بـ 554 ناجحا مقارنة بالدورة التي سبقت.
و يتضمن هذا العدد الكلي »1927 ناجحا من فئة الذكور« و هو ما يعادل نسبة »45,31 

باملائة« و«56 ناجحة«، ما ميثل »61,54 باملائة« من املمتحنات.
التي  املنيعة  والتأهيل  التربية  إعادة  مبؤسسة  الناجحني  هؤالء  من  عدد  أكبر  سجل  وقد 

أحصت 187 ناجحا. حسب ما أشار إليه البيان.
ومت تسجيل أعلى معدل لفئة الذكور مبؤسسة إعادة التربية والتأهيل الشلف مبعدل17,21, يف 
حني سجل أحسن معدل بالنسبة لإلناث مبؤسسة إعادة التربية عني تادلس مبستغامن )16,75(.
البكالوريا،  شهادة  يف  ممتحنا  محبوسا   4344 أحصت  السنة  لهذه  جوان  دورة  أن  يذكر 
بزيادة تفوق 35,87 باملائة مقارنة بالدورة الفارطة، من بينهم 4253 ذكور و91 إناث، موزعني 
على مستوى 47 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز لالمتحانات 

الرسمية.
 35922 لفائدة  مؤطر  الدراسي, 1061  املوسم  لهذا  الدعم  دروس  تقدمي  أشرف على  وقد 

محبوس تابعوا الدراسة مبختلف األطوار.
ق.و

حرائق:

تسجيل 26 حريقا خالل عيد األضحى

مت تسجيل 26 حريقا خالل يومي عيد االضحى جراء استعمال املشواة، حسبما افاد به 
بيان لوزارة الفالحة و التنمية الريفية.

و حسب بيان الوزارة :«خالل يومي عيد االضحى املوافق ل 20 و 21 جويلية، مت تسجيل 
26 حريقا منها 22 خالل اليوم الثاني من العيد و التي اندلعت جراء استعمال املشواة و  اربعة 

)4( بؤر بكل من واليات بجاية و مستغامن و 3 بؤر بتيزي وزو«.
االمر  يتعلق  و  والية،   16 ب  حريق   34 تسجيل  مت  جويلية،   23 اجلمعة  يوم  خالل  و 
املدية )3 حرائق( و تيسمسيلت )حريقني( و  بسكيكدة )7 حرائق( و جيجل )6 حرائق( و 
تيارت  و  تبسة )حريقني(  و  وزو )حريقني(  تيزي  و  بومرداس )حريقني(  و  الطارف )حريقني( 
واحد(  )حريق  الشلف  و  واحد(  )حريق  عنابة  و  واحد(  )حريق  تيبازة  كذا  و  واحد(  )حريق 
و بويرة )حريق واحد( و تلمسان )حريق واحد( و سطيف )حريق واحد( و ام البواقي )حريق 
واحد(. و من مجموع 34 حريق، مت اخماد 28 حريق، بينما مت اخماد 90 باملئة من 6 حرائق 

املتبقية.
و بلغت املساحة التي اتلفتها احلرائق منذ الفاحت جوان الفارط الى غاية 24 يوليو اجلاري 

10.160,35 هكتار.
و خالل هذه الفترة، مت تسجيل 433 بؤرة حريق يف 32 والية، يضيف البيان، مذكرا ان 

40 والية كانت معنية بجهاز مكافحة حرائق الغابات.
تبسة  و  هكتار(   8.689,26( خنشلة  فهي  الغابات  بحرائق  تضررا  االكثر  الواليات  أما 

)273,72 هكتار( و تيزي وزو )185,69 هكتار( و تيبازة )183,90 هكتار(، يختم البيان.
ق.و

وزارة الشــؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج:

»قبول الكيان الصهيوني كمراقب في 
االتحاد اإلفريقي ال حدث«

ق.و

وأفاد بيان للخارجية اجلزائرية، أن “القرار 
األخير لرئيس مفوضية االحتاد اإلفريقي بقبول 
مراقب جديد، والذي يدخل ضمن صالحياته 
الدعم  على  يؤثر  أن  شأنه  من  ليس  اإلدارية، 
القضية  جتاه  القارية  للمنظمة  والفعال  الثابت 
بتجسيد  التزامها  وكذا  العادلة،  الفلسطينية 
مبا  الفلسطيني  للشعب  الثابتة  الوطنية  احلقوق 
يف ذلك حقه يف إقامة دولته املستقلة وعاصمتها 
االحتاد  قرار  أن  البيان،  وأوضح  القدس”. 
موسعة  مشاورات  دون  اتخذ  الذي  اإلفريقي، 
مسبقة مع جميع الدول األعضاء، “ال يحمل 
أية صفة أو قدرة إلضفاء الشرعية على ممارسات 
وسلوكيات املراقب اجلديد، التي تتعارض متاما 
مع القيم واملبادئ واألهداف املنصوص عليها يف 

القانون التأسيسي لالحتاد اإلفريقي”.
االحتاد  عمل  “نظم  بأن  البيان  ذّكر  كما 
املراقبة  للدول  إمكانية  أية  متنح  ال  اإلفريقي 
للتأثير  إفريقيا  خارج  من  والثمانني  السبعة 
على مواقف املنظمة القارية، التي يعد حتديدها 

اختصاصا حصريا للدول األعضاء”.

فإن  البيان،  يضيف  ذلك،  على  وبناء 
ال  الذي  املوضوع  هذا  اإلعالمية حول  الضجة 
يعدو أن يكون “ال حدث” أكثر منه اختراقا ذا 
بعد إستراتيجي، ال ميكنها اإلضرار باملتطلبات 
األساسية لتحقيق سالم عادل ودائم يف الشرق 
إفريقيا  كرسته  الذي  النحو  على  األوسط 
الذي  النحو  وعلى  بأسره،  الدولي  واملجتمع 
أقرتها  التي  العربية للسالم  املبادرة  نصت عليه 

بيروت  يف   2002 عام  املنعقدة  العربية  القمة 
االحتاد  قبل  الكامل من  بالدعم  والتي حظيت 
على  التأكيد  اخلارجية  بيان  وجدد  اإلفريقي. 
يف  كبير  بشكل  ساهمت  التي  “اجلزائر  أن 
إرساء وتعزيز الشراكة االستراتيجية بني إفريقيا 
أجل  من  جهودها  ستواصل  العربي،  والعالم 
املجموعتني  بني  التضامن  تقوية  يف  االستمرار 

لصالح جميع شعوبهما”.

مجمع »جيكا« لإلســمنت

التكفل بجميع الصعوبات التي تعترض الصادرات
زغدار،أول  أحمد  الصناعة،  وزير  أعلن 
تواجه  التي  الصعوبات  بجميع  التكفل  أمس، 
اجلزائر  إلسمنت  الصناعي  املجمع  صادرات 
»جيكا« والتي ينتظر أن تتجاوز 1 مليار دوالر يف 

2022، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
بالرئيس  جمعه  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
التابعة له  الفروع  العام للمجمع ومسؤولي  املدير 
اإلنتاجية  الطاقة  ذات  الكبرى  املصانع  السيما 
املجمع،  وضعية  معهم  بحث  والذين  العالية، 
وافاقه املستقبلية واملشاكل التي تعيقه عن حتقيق 

جميع أهدافه.
وضعية  استعراض  مت  اللقاء،  هذا  وخالل 
حيث  من  الوطنية  السوق  يف  »جيكا«  مجمع 
إمكانيات اإلنتاج وحصته السوقية التي تتجاوز 

50 باملائة.
هذا  يف  عرضت  التي  للبيانات  ووفقا 
االجتماع، فإن إنتاج »جيكا« فاق 11 مليون طن 
قرابة  إلى  ليصل  للزيادة  مرشح  وهو   2020 يف 
17 مليون طن يف 2021، مما يجعل من املجمع 

»رائدا« يف صناعة االسمنت يف اجلزائر.
كما مت شرح إمكانيات املجمع التصديرية، 
 2020 سنة  يف  صادراته  إجمالي  بلغ  حيث 

حوالي 600 مليون دوالر، ومن املتوقع أن ترتفع 
إلى 1 مليار دوالر يف افاق 2022.

التي مت جتسيدها يف  االستثمارات  وبفضل 
من  »جيكا«  مجمع  متكن  األخيرة،  السنوات 
يف  الصناعية  املؤسسات  أحسن  أحد  يصبح  أن 
حسب  عامل،  الف   12 تشغل  والتي  اجلزائر 

البيان.
ومت أيضا خالل االجتماع، عرض التحليل 
للمجمع  االقتصادية  املؤشرات  ألبرز  املالي 
طرف  من  والضعف،  القوة  مواطن  إبراز  مع 
املالي  والتحليل  االقتصادية  الدراسات  شركة 
املكلفة  الهيئة  وهي  »إيكويف«،  واالستشراف 
القطاع  حول  واإلحصائية  املالية  التقارير  بإعداد 

العمومي التجاري.
مسؤولي  اللقاء،  خالل  زغدار،  وحث 
وباألخص  املجهودات،  مضاعفة  على  »جيكا« 
فيما يتعلق بالتموقع باألسواق اخلارجية والذي 
أصبح »ضرورة« يف الوقت الراهن، بالنظر لتشبع 
السوق الوطنية من مادة االسمنت، من جهة، 
الظرف  نتيجة  القطاعية  املشاريع  بعض  وجتميد 

املالي والصحي، من جهة أخرى.
سيتم  أنه  الوزير  أكد  اإلطار،  هذا  ويف 

التكفل بجميع االنشغاالت التي طرحها مسؤولو 
فيما  السيما  التصدير  عملية  لتسهيل  املجمع 
بالنقل  املرتبطة  اللوجيستيكية  باملشاكل  يتعلق 

البحري والبري.
السياق، على ضرورة  كما شدد، يف ذات 
االعتماد على التقنيات اجلديدة للتسويق بغرض 
استقطاب حصص أخرى يف األسواق الداخلية 
ملواجهة  املنتجات  تنويع  وكذا  واخلارجية، 
إلى  داعيا  القطاع،  هذا  يشهدها  التي  املنافسة 
تبني نظرة استشرافية واالستعانة بكل اخلبرات 
لتحقيق  اخلارج  يف  الوطنية  اجلالية  فيها  مبا 

األهداف املسطرة.
التحكم  أهمية  إلى  أيضا  زغدار  وأشار 
االتفاقيات  إعداد  عند  القانوني  اإلطار  يف 
والشراكات مع األجانب حلماية مصالح الطرف 

اجلزائري.
تعليمات  الوزير  أعطى  اللقاء،  ختام  ويف 
اإلجراءات  تتضمن  استعجالية  خطة  بوضع 
لتحسني  القريب  املدى  على  اتخاذها  املتوجب 

فعالية املجمع، حسب البيان.
ق.و

 مكتب املجلس الشــعبي الوطني

اجتماع موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية
 عقد مكتب املجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا موسعا لرؤساء 

املجموعات البرملانية ترأسه رئيس املجلس، ابراهيم بوغالي.
وأوضح بيان للمجلس أن جدول أعمال هذا االجتماع »تضمن مناقشة 
إجراءات جلسة اختتام الدورة البرملانية العادية 2021-2020 وكذا توزيع 

مهام مكاتب اللجان الدائمة«.
وأضاف ذات املصدر أنه »وبعد االتفاق على توزيع مهام مكاتب اللجان 
الداخلي  النظام  من   37 املادة  من  األولى  الفقرة  ألحكام  طبقا  الدائمة، 
املجموعات  لرؤساء  املجلس  رئيس  توجه  الوطني،  الشعبي  للمجلس 
أبدوه  الذي  املثالي  والتفاهم  واملبادرة  التعاون  بالشكر على حسن  البرملانية 

خالل املشاورات احلثيثة التي باشرها رئيس املجلس يف هذا الشأن«.

تنصيب اللجان الدائمة الـ12  
مبقر  أمس،  التسعة،  الوطني  الشعبي  املجلس  رئيس  نواب  أشرف 
املجلس، على عملية تنصيب اللجان الدائمة ال12 ومكاتبها للسنة األولى 

للعهدة التشريعية التاسعة.
على  ثابت،  بن  عزي  الرئيس،  نائب  أشرف  اخلصوص،  هذا  ويف 
تنصيب جلنة الشؤون القانونية واإلدارية واحلريات وجلنة اإلسكان والتجهيز 

والري والتهيئة العمرانية، فيما أشرف نائب الرئيس، فيطس بن لكحل، 
النقل  وجلنة  واجلالية  والتعاون  اخلارجية   bالشؤون جلنة  تنصيب  على 

واملواصالت واالتصاالت السلكية والالسلكية.
تنصيب جلنة  على  مراح،  سليم  الرئيس،  نائب  أشرف  من جهته، 
مت  حني  يف  اجلمعوي،  والنشاط  والرياضة  الشباب  وجلنة  الوطني  الدفاع 
تنصيب جلنة املالية وامليزانية من طرف نائب الرئيس، حاج بن عودة بطاهر.
الرئيس، يوسف عجيسة، على تنصيب جلنة  وبدوره، أشرف نائب 
أشرف  فيما  والتخطيط،  والتجارة  والصناعة  والتنمية  االقتصادية  الشؤون 
العالي  والتعليم  التربية  جلنة  تنصيب  على  بودن،  منذر  الرئيس,  نائب 

والبحث العلمي والشؤون الدينية.
أما جلنة الفالحة والصيد البحري وحماية البيئة, فقد مت تنصيبها من 
قبل نائب الرئيس، صليحة قاشي، وجلنة الثقافة واالتصال والسياحة من 

طرف نائب الرئيس، خليفة بن سليمان.
تنصيب جلنة  طرباقو، على  الرئيس، علي  نائب  أشرف  ومن جانبه 

الصحة والشؤون االجتماعية والعمل والتكوين املهني.
ويأتي تنصيب اللجان الدائمة ال12 للمجلس الشعبي الوطني عشية 

اختتام الدورة البرملانية.
ق.و

أكــدت وزارة الشــؤون اخلارجيــة واجلالية الوطنية باخلــارج، أمس األحد، أن القرار األخير لرئيس 
مفوضيــة االحتــاد اإلفريقــي بقبول عضوية الكيان الصهيوني كمراقــب جديد، لن يؤثر على الدعم 

الثابــت والفعــال للمنظمــة القارية جتاه القضية الفلســطينية العادلة، واصفة ذلك بـ«الالحدث«، كما 
شــددت علــى مواصلة اجلزائر جهودها لتقوية التضامن بــني إفريقيا والعالم العربي.
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تبسة

حجر جزئي بداية من الخامسة مساء 
إلى الرابعة صباحا

فيروز رحال

اللجنــة  اجتمــاع  خــال  هــذا،  جــاء 
ــة  ــة تبس ــي والي ــة وال ــع ،  برئاس ــة املوس األمني
ــد  ــّدد التأكي ــن ج ــاج ، أي ــة داح ــد البرك محّم
علــى خطــورة الوضعيــة الوبائيــة بإقليــم الواليــة، 
ضــرورة  إلــى  املواطنــن  أخــرى  مــرة  داعيــا 
ــزام  ــة  وااللت ــد الصــارم باإلجــراءات الوقائي التقّي
البروتوكــول  مبراحــل  واملســؤول  املتواصــل 
الّصحــي، وهــذا قصــد احلــد مــن انتشــار الوبــاء 
ــا  ــرف ارتفاع ــي تع ــة الت ــة احلالي ــال املرحل خ
ــات علــى حــٍدّ  ــات والوفّي ــر يف عــدد اإلصاب كبي
ســواء، أمــرا الشــركاء يف مكافحــة الوبــاء بتحمل 

تنفيــذ  مــدى  ومتابعــة   كاملــة  مســؤولياتهم 
ــرض  ــع ف ــأن، م ــذا الش ــذة يف ه ــرارات املّتخ الق
عقوبــات صارمــة ضــد املخالفــن واملســتهترين .
مــن جهتــه، أّكــد مديــر الصحــة والســكان  
ــة  ــى وضعي ــة إل ــد أن وصــول الوالي الســعيد بلعي
كارثيــة  ممكــن جــدا، مــا لــم يتــم التطبيــق 
الصــارم لتدابيــر الوقايــة املتخــذة يف هــذا الشــأن، 
كاشــفا  يف األثنــاء عــن تســجيل تذبــذب يف 
نتيجــة  األوكســجن  مبــادة  التمويــن  برنامــج 
باملناســبة  داعيــا  احليوّيــة،  املــادة  هــذه  نــدرة 
ــة  ــة  بغي ــات تضامني ــاق حم ــرورة إط ــى ض إل
ــن  ــي متّك ــجن »، الت ــات األوكس ــر« مكثف توفي
ــا  ــم، ممّ ــد يف منازله ــى كوفي ــل مبرض ــن الّتكف م

سيســاهم يف توفيــر أســرة اإلنعــاش مبصلحــة 
كوفيــد باملستشــفيات التــي تعــرف تشــّبعا.

الواليــة  أّن  املتحــدث  ذات  أضــاف   و 
ــة  ــى  150 حال ــل إل ــا يص ــّدال يومي ــجل مع تس
ــا  ســبب  ــو م ــات  ، وه ــدة و 5 وفّي ــة مؤك إصاب
فادحــا يف  ونقصــا  املستشــفيات   اكتظاظــا يف 
اإلنهــاك  عــن  ناهيــك  األوكســجن،  مــادة 
ــة يف  ــة العامل ــة وشــبه الطبّي ــام لألطقــم الطبي الت
ــا باالمتثــال للبروتوكــول  ــاء، موصي مكافحــة الوب
 ، التطعيــم  تلقــي  علــى  الصحــي  واإلقبــال 
تلّقــوا  مواطــن  ألــف    50 حيــث مت تســجيل  
ألــف    13 و    ، الّلقــاح  مــن  األولــى  اجلرعــة 

مواطنــا تلّقــوا جرعتــي اللقــاح .

بسكرة

وقفة احتجاجية لطالبي السكن
ــرة بســكرة عــدد مــن طالبــي الســكن االجتماعــي و املتحفــظ   احتــج أمــس أمــام مقــر دائ
علــى اســتفادتهم مــن الســكن العمومــي اإليجــاري ببلديــة بســكرة ضمــن قائمــة 1735 مســتفيدا 

املعلنــة قبــل أشــهر.
وأبــدى احملتجــون غضبهــم الشــديد مــن وضعيتهــم العالقــة منــذ إجــراء القرعــة للمســتفيدين 
شــهر أفريــل املاضــي حيــث وجــد حوالــي 100 مرشــحا لاســتفادة أنفســهم خــارج القائمــة جــراء 
ــار  ــا أث ــا مم ــه قانون ــي جتــاوزت احلــد املســموح ب ــة الطعــون عليهــم بســبب أجورهــم الت حتفــظ جلن
غضبهــم ودفعهــم إلــى االستفســار لــدى املصالــح املعنيــة التــي وعدتهــم بالنظــر يف وضعيتهــم بعــد 
دراســة ملفاتهــم حيــث تقــرر إعــادة بعضهــم فيمــا أقصــي آخــرون، وخــال الوقفــة االحتجاجيــة 
ناشــد املعنيــون مــن الســلطات احملليــة تعجيــل الفصــل يف القضيــة وتخليصهــم مــن حالــة الترقــب 
ــول  ــتفيدين لتتح ــة املس ــان قائم ــال إع ــوا خ ــا فرح ــهر بعدم ــذ أش ــم من ــي تازمه ــق الت والقل
يومياتهــم إلــى حيــرة بعــد التحفــظ عليهــم، كمــا أكــدوا أن ظروفهــم املاديــة واالجتماعيــة صعبــة، 

آملــن يف تأكيــد اســتفادتهم مــن الســكن الــذي ينتظرونــه منــذ ســنوات طويلــة.
منصف بن مبارك

عنابة

العثور على جثة »خمسيني« بحي بوخضرة
ــة أمــس حتقيقــا يف  ــة البونــي بعناب ــح األمــن اخلارجــي حلــي بوخضــرة ببلدي  فتحــت مصال

ــه بحــي 450 مســكن. ــا داخــل منزل ــور علــى شــخص خمســيني ميت مابســات العث
ــد  ــة يؤك ــران الضحي ــن جي ــا م ــت باغ ــي تلق ــرة 3 بالبون ــن بوخض ــح األم ــت مصال  وكان
العثــور عــن شــخص ميتــا يف منزلــه لتتنقــل علــى الفــور نحــو عــن املــكان مرفوقــة باحلمايــة املدنيــة 
ملعاينــة جثــة الضحيــة ومباشــرة التحقيــق يف مابســات احلــادث، حيــث تبــن أن جثــة األخيــر 
ــران  ــن جي ــا ب ــات م ــت الرواي ــث اختلف ــزل حي ــده يف املن ــال و كان وح ــة أطف ــود ألب ألربع تع
ــزة  ــاة األجه ــي ســتبن مابســات الوف ــدة الت ــة الوحي ــى اجله ــاة وتبق ــد حــول أســباب الوف الفقي
األمنيــة التــي حولــت اجلثــة ملصلحــة حفــظ اجلثــث يف انتظــار نتائــج التشــريح اجلثــة مــن قبــل 

الطبيــب الشــرعي.
ف.سليم

البيض

البطالون باألبيض سيدي الشيخ 
يغلقون مقر الدائرة

 
أقــدم يــوم أمــس شــباب بطــال علــى غلــق مقــر بلديــة األبيــض ســيدي الشــيخ، مطالبــن 
بفتــح حتقيــق يف عمليــة توزيــع مناصــب الشــغل بالشــركات البتروليــة التــي تعمــل بصحــراء بلديــة 
البنــود جنــوب واليــة البيــض.  و حســب احــد احملتجــن العربــي محمــد، فــإن ســبب االحتجــاج 
هــو  حرمــان شــباب مدينــة األبيــض ســيدي الشــيخ و البنــود مــن العمــل بالشــركات البتروليــة،  
ــاز  ــرا للغ ــن 20 بئ ــر م ــه مت اكتشــاف مؤخــرا أكث ــا أن ــض علم ــة البي ــب بصحــراء والي ــي تنق الت

بتــراب واليــة البيــض متــون حاليــا مصنــع تكريــر الغــاز بتــوات بواليــة ادرار.
و حســب ذات املتحــدث فــإن الشــباب البطــال بواليــة البيــض يطالــب بحقــه يف التوظيــف و 

كــذا بالشــفافية يف توزيــع املناصــب بــن واليتــي البيــض و ادرار احلدوديتــن .
 الشــباب و بعــد ســاعة مــن غلــق مقــر الدائــرة مت عقــد جلســة عمــل مــع رئيــس الدائــرة و 
ــى عــن  ــال إل ــوج عمــل لانتق ــام« باألبيــض ســيدي الشــيخ،  و مت تشــكيل ف ــة »ان ــر وكال مدي
املــكان والتحقــق مــن صحــة االدعــاءات التــي تشــير الــى ممارســة اجلهويــة يف التوظيــف و عــدم 

ــح مبناصــب الشــغل . التصري

  وفاة البروفيسور أحمد يماني متأثرا بفيروس »كورونا«
تــويف صبــاح أمــس، البروفيســور أحمــد ميانــي مبستشــفى محمــد بوضيــاف بالبيــض، متأثــرا 
بإصابتــه بفيــروس كورونــا . البروفيســور أحمــد ميانــي مــن مواليــد واليــة البيــض،  متحصــل علــى 
شــهادة البكالوريــا بإمتيــاز باجلزائــر أهلتــه للحصــول علــى منحــة لدراســة ببريطانيــا لينــال شــهادة 
ــاالت و  ــوراه يف اإلتص ــم دكت ــا ث ــيفلد ببريطاني ــة ش ــن جامع ــات م ــة يف اإللكتروني ــدس دول مهن
اإلكترونيــات مــن نفــس اجلامعــة تنقــل بعدهــا للتدريــس يف معهــد امللــك فهــد للبتــرول و املعــادن 
بالظهــران ملــدة 30 ســنة قبــل رجوعــه للجزائــر و تأســيس معهــده ميانــي للتكنولوجيــا بالعاصمــة و 
الــذي يكــون إطــارات يف البتــرول و الكيميــاء .  الفقيــد عضــو يف أكادمييــة نيــوورك للعلــوم و حاصل 
ــر اجلامعــات و املعاهــد العامليــة مــن  ــه مــن أكب ــر أبحاث ــز عامليــة و تكرميــات نظي علــى عــدة جوائ
ــي يف التفتيــش الصناعــي  ــر دول ــا كمــا يعــد خبي ــوم ببريطاني بينهــا وســام ســقرط األســمى للعل
الدرجــة الثالثــة و هــي أعلــى درجــة كمــا أنــه متحصــل علــى جائــزة مــا وراء النجــاح ســنة 2018 

بنيــوورك.
نورالدين رحماني

خنشلة:

انطالق المخيم الكشفي الغابي عبر 
مختلف  البلديات 

أعطيــت أمــس، إشــارة انطــاق فعاليــات املخيــم الكشــفي الغابــي عبــر مختلــف بلديــات 
واليــة خنشــلة حســب مــا اســتفيد مــن احملافظــة احملليــة للكشــافة اإلســامية اجلزائريــة.

ــي  ــد الغن ــة عب ــامية اجلزائري ــافة اإلس ــي للكش ــظ الوالئ ــد احملاف ــح لـــ«وأج« أك ويف تصري
بوترعــة أنــه يف إطــار البرنامــج اخلــاص بحمايــة الغطــاء الغابــي املتواجــد عبــر تــراب الواليــة متــت 
برمجــة مخيــم كشــفي غابــي ملــدة 20 يوما.وأضــاف ذات املتحــدث أن أزيــد  200كشــافا ميثلــون 
14 فوجــا يشــاركون يف الفتــرة املمتــدة بــن 25 يوليــو اجلــاري و15 أوت املقبــل يف فعاليــات املخيــم 
ــي أتلفــت  ــزة الت ــة وطام ــات شــيلية و بوحمام ــات بلدي ــذي ســتحتضنه غاب ــي ال الكشــفي الغاب
منهــا أزيــد مــن 8 آالف هكتــار بدايــة شــهر يوليــو اجلــاري بســبب احلرائــق مــع برمجــة مخيمــات 
متنقلــة ملختلــف الغابــات املتواجــدة عبــر باقــي بلديــات الواليــة.وأردف ذات املتحــدث أن برمجــة 
املخيــم الكشــفي الغابــي جــاءت بالتنســيق مــع احملافظــة الوالئيــة للغابــات واملديريتــن احملليتــن 
ــي وأخــرى  ــات الناشــطة يف املجــال البيئ ــة و الشــباب والرياضــة وبعــض اجلمعي ــة املدني للحماي
شــبانية ورياضيــة مختصــة يف الطيــران الشــراعي ســترافق عناصــر الكشــافة اإلســامية اجلزائريــة 
يف مختلــف النشــاطات املبرمجــة طيلــة أيــام املخيم.كمــا أفــاد ذات القائــد الكشــفي بأنــه ســتتم 
ــي  ــفي الغاب ــم الكش ــج املخي ــن برنام ــة ضم ــرى ترفيهي ــة وأخ ــة وتربوي ــابقات ثقافي ــة مس برمج
باإلضافــة إلــى النشــاطات الكشــفية التــي اعتــادت مختلــف األفــواج الكشــفية علــى القيــام بهــا 

خــال املخيمــات التــي تبرمجهــا خــال العطــل املدرســية.
وأكــد بوترعــة أن الهــدف الرئيســي مــن وراء برمجــة املخيــم الكشــفي الغابــي عبــر مختلــف 
بلديــات واليــة خنشــلة هــو »املســاهمة يف حمايــة الغابــات وتنظيــف املناطــق التــي طالتهــا احلرائــق 
ــل  ــة داخ ــامية اجلزائري ــافة اإلس ــر الكش ــف لعناص ــد املكث ــان التواج ــى ضم ــة إل ــرا إضاف مؤخ

النطــاق الغابــي لقطــع الطريــق أمــام املخربــن وأعــداء الغابــة«. 
ق.م

دار الصحافــة »الطاهر جاووت« باجلزائر العاصمة

إقبال واسع من طرف الصحافيين على التلقيح  ضد »كوفيد- 19«
»الطاهــر  الصحافــة  دار  أمــس،  عرفــت 
جــاووت« باجلزائــر العاصمــة، إقبــاال واســعا 
مــن طــرف الصحفيــن ومهنيــي قطــاع االعــام 
ــح  ــن التلقي ــتفادة م ــاص، لاس ــي واخل العموم
وســط  )كوفيــد19-(،  كورونــا  فيــروس  ضــد 
إجــراءات صحيــة ووقائيــة مشــددة حلســن ســير 

حملــة التلقيــح.
وقــد ســخر مــن أجــل إجنــاح هــذه العمليــة، 
بــدار  املاضــي  اجلمعــة  يــوم  انطلقــت  التــي 
الصحافــة »الطاهــر جــاووت«، كافــة اإلمكانيــات 
املاديــة والبشــرية، حيــث مت منذ الســاعة التاســعة 
إلــى غايــة الســاعة ال11 صباحــا تلقيــح أزيــد مــن 
130 شــخص يف ظــروف حســنة، حســبما أفــاد 

بــه مشــرفون علــى هــذه احلملــة الصحيــة.
ويف هــذا اإلطــار، أكــد رئيــس مصلحــة 

الوســائل العامــة بــدار الصحافة،طالــب عبــد 
تتواصــل  التــي  التلقيــح  حملــة  العزيــز،  أن 
لليــوم الثالــث علــى التوالــي، تعــرف »إقبــاال 
كبيــرا« مــن طــرف الصحافيــن وعمــال وموظفــي 
قطــاع اإلعــام، مــن أجــل »االســتفادة مــن 
التلقيــح ضــد فيــروس كورونــا«، مشــيرا إلــى 
أنــه  »خــال اليومــن املاضيــن تلقيــح أزيــد مــن 
600 شــخص«. وســاهم يف حملــة التلقيــح ضــد 
ــة  ــدث- »مديري ــف ذات املتح ــد19- -يضي كوفي
الصحــة لواليــة اجلزائــر واحلمايــة املدنيــة واألمــن 
الوطنــي، مبشــاركة عيــادة بوشــنافة التــي وضعــت 
والبشــرية«  اللوجســتيكية  اإلمكانيــات  كل 

ــة. ــاح العملي إلجن
هــذا  يف  العزيــز  عبــد  طالــب  وقــال 
ــا  ــادرت به ــي ب ــة الت ــذه احلمل ــأن ه ــار، ب اإلط

دار الصحافــة تهــدف أساســا إلــى »حتســيس 
ــن وموظفــي وســائل اإلعــام  ــة الصحافي وتوعي
ــح  ــى التلقي ــوء إل ــرورة اللج ــن بض ــذا املواطن وك
املثلــى،  الوســيلة  لكونــه  كوفيــد19-،  ضــد 
ــن  ــة م ــي للوقاي ــول الصح ــب البروتوك ــى جان إل
اإلصابــة بهــذا الفيــروس وتفــادي انتشــاره«.
يف حــن أكــد عــدد مــن الصحافيــن الذيــن 
اســتفادوا مــن التلقيــح علــى أهميــة التلقيــح 
ــة،  ــادي اإلصاب ــة وتف ــة العمومي ــة الصح حلماي
ــه امليدانــي،  خاصــة و أن الصحــايف بحكــم عمل
فهــو أكثــر عرضــة لإلصابــة بالفيــروس. وأشــادوا 
التــي  احملكــم  والتنظيــم  بالظــروف  باملناســبة 
ــا  ــرت له ــث وف ــح حي ــة التلقي ــه حمل ــرت في ج

كل اإلمكانيــات إلجناحهــا.
ق.و

أقر مســاء أول أمس والي والية تبســة، جملة من التدابير االحترازية اإلضافية ملواجهة انتشــار اجلائحة الصحية 
لة ، أهمها اقتراح حجر جزئي ملّدة أســبوعني من الســاعة  وكســر املنحى الّتصاعدي يف عدد اإلصابات املســجّ

اخلامســة مســاء إلى غاية الســاعة الرابعة من صباح اليوم املوالي.

عبــر كامل التراب الوطني

OOREDOO تطلق حملة تلقيح لفائدة موظفيها
يف إطــار احلــد مــن تفشــي فيــروس كورنــا، 
أطلقــت Ooredoo ، بصفتهــا شــركة ذات 
مســؤولية اجتماعيــة، حملــة تلقيــح ضــد كورنــا 
لفائــدة موظفيهــا عبــر كامــل التــراب الوطنــي.

ــد مت إطــاق  ــان للشــركة، فق  وحســب بي
ــة  ــات الصحي ــع الهيئ ــاون م ــة بالتع ــذه احلمل ه
Ooredoo  ملوظفيهــا  أتاحــت   حيــث 
التســجيل لاســتفادة مــن حملــة التلقيــح عبــر 
كامــل التــراب الوطنــي مــع مراعــاة تطبيــق 

الوقائيــة. اإلجــراءات 
وبذلــك تكــون  Ooredoo أول مؤسســة 
ــة  ــق احلمل ــر تطل ــيات يف اجلزائ ــددة اجلنس متع

ــا. ــدة موظفيه ــة ضــد كــورن الفائ التلقيحي
ــام لـــ ــر الع ــرح املدي ــبة، ص ــذه املناس وبه
»نحــن  إبراهيــم:  آل  بســام   ،Ooredoo
ســعداء كوننــا أول شــركة بــادرت بإطــاق حملة 
التلقيــح ضــد فيــروس كورونــا وذلــك حرصــا 
ــم  ــا وعائاته ــة موظفين ــامة كاف ــى س ــا عل من

ــك  ــت  ذل ــث، ُيثب ــي. حي ــراب الوطن ــر الت عب
االهتمــام الــذي توليــه  Ooredoo  لـــجميع 
ــة اجلهــود للحــد مــن تفشــي  موظفيهــا و مواصل

ــاء«. ــذا الوب ه
Oore� تؤكــد املبــادرة،   بهــذه 
doo  مكانتهــا مــن خــال وضعهــا ســامة 
ــن  ــا للحــد م ــة أولوياته العنصــر البشــري يف قم

الوبــاء. هــذا  تفشــي 
ق.و

بنــك الفالحة و التنمية الريفية بتبســة:

إطالق خدمات الصيرفة اإلسالمية
أطلــق بنــك الفاحــة والتنميــة الريفيــة 
ــة  ــة تبســة أمــس خدمــات الصيرف ــدر« بوالي »ب
علــى  منتجــا   14 تضــم  التــي  االســامية 
ــة  ــز 485 بعاصم ــة الرئيســية رم مســتوى الوكال

الواليــة.
ويف تصريــح ل«وأج« علــى هامــش إطــاق 
ــة،  ــذات الوكال ــامية ب ــة اإلس ــباك الصيرف ش
العامــة  باملديريــة  باإلعــام  املكلــف  كشــف 
ــول  ــه »بدخ ــي، أن ــس مادون ــدر، ياني ــك ب لبن

شــباك واليــة تبســة حيــز اخلدمــة، يصبــح 
بنــك بــدر يحصــي 10 شــبابيك علــى املســتوى 
الوطنــي و ذلــك يف انتظــار تعميــم العمليــة عبــر 
ال 58 واليــة بالوطــن قبــل نهايــة الســنة اجلاريــة 
2021.وأضــاف ذات املتحدث أن االســتراتيجية 
ــة  ــة و التنمي ــك الفاح ــرف بن ــن ط ــطرة م املس
ــة  ــات الصيرف ــيع منتج ــتهدف توس ــة تس الريفي
ــتوى  ــى مس ــبابيكها عل ــم ش ــامية وتعمي اإلس
ــر 58  ــك املتواجــدة عب ــوكاالت الرئيســية للبن ال

ــنة 2021«. ــة س ــل نهاي ــن قب ــة بالوط والي
كمــا أفــاد املكلــف باإلعــام باملديريــة 
العامــة لــذات املؤسســة املاليــة بأنــه »قــد مت 
ــة  ــبابيك للصيرف ــوم 10 ش ــة الي ــى غاي ــح إل فت
االســامية كان أولهــا بواليــة البليــدة بتاريــخ 
4 مــاي املنصــرم علــى أن تتواصــل العمليــة 
ــر  ــدر عب ــك ب ــة لبن ــمل 327 وكال ــع لتش وتتوس

كامــل التــراب الوطنــي«.
ق.م
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أخبار الداخل

أمينة بنية 

ترأس  قد  الوالية  والي  وكان  هذا 
بحضور األمني العام للوالية والوالي املنتدب 
للمقاطعة االدارية علي منجلي وكذا رؤساء 
الهيئة  ومديري  البلديات  ورؤساء  الدوائر 
اجتماعا  املعنيني،  ومختلف  التنفيذية 
وضعية  لدراسة  خصص  الوالية،  ملجلس 
بالتزود  املتعلق  شقه  يف  املائية  املوارد  قطاع 
الكوارث  وملف  للشرب  الصاحلة  باملياه 
تقدمي  االجتماع  عرف  حيث  الطبيعية، 

مديرة املوارد املائية عرضا لقطاع املوارد املائية 
البرامج  برسم  املسجلة  املشاريع  كل  يضم 
للتنمية،  البلدية  املخططات  القطاعية، 
حيث وبعد دراسة وضعية مختلف املشاريع، 
واملتعلقة كلها بضمان التزويد باملياه الصاحلة 
اسدى  الوالية،  بلديات  كل  عبر  للشرب 
مختلفة  تعليمات  الوالية  يف  األول  الرجل 
اآلبار  بإجناز  املعنيني  املدراء  بإلزام  تتعلق 
واملناقب بصورة مستعجلة مع ضرورة احترام 
األشغال  وتيرة  من  والرفع  استالمها،  آجال 
املواطنني  تزويد  تأمني  ضمان  أجل  من 

العمومية  اخلدمة  وحتسني  الشروب،  باملاء 
بالغة،  أهمية  القطاع  يوليها  التي  للمياه 
بني  اجلهود  وتكثيف  التنسيق  تفعيل  وكذا 
املائية،  املوارد  قطاع  يف  الفاعلني  مختلف 
وهي التعليمات التي تأتي يف ظرف خاص 
تعيشه عاصمة الشرق جراء انقطاعات املياه 
البلديات،  مختلف  مست  والتي  القياسية 
الشارع  يف  لالحتجاح  بعضها  خرج  التي 
جراء جفاف احلنفيات و انقطاع املاء لفترات 
طرف  من  تفسير  او  انذار  سابق  دون  طويلة 

السلطات.

أسدى  والي قسنطينة »ساسي أحمد عبد احلفيظ« قرارا جلهازه التنفيذي، يأمر من خالله بالتعجيل  
يف إجناز اآلبار واملناقب، مؤكدا على ضرورة االسراع يف تسليمها و احترام آجال اجنازها، والرفع من وتيرة 
األشغال من أجل ضمان تأمني تزويد املواطنني باملاء الشروب، وحتسني اخلدمة العمومية للمياه وتفعيل 
التنسيق وتكثيف اجلهود بني مختلف الفاعلني يف قطاع املوارد املائية،  يف الوقت الذي تعاني فيه أغلب 

بلديات الوالية من شح حقيقي يف املاء، تزامنا و حلول فصل الصيف و ارتفاع درجة احلرارة.

من  أجل  توفير  املاء  للسكان 

والـي قسنطينـة يأمـر بالتعجيـل 
فـي إنجــاز اآلبـار والمنـاقب

يطالب سكان قرية علي مصباح الواقعة 
بربط  سكيكدة،  جنوب  احلروش  ببلدية 
دخول  قبل  الطبيعي،  الغاز  بشبكة  بيوتهم 
عن  البحث  مشكل  وعودة  الشتاء  فصل 
قارورات غاز البوتان التي تشهد نقصا فادحا 
يف موسم البرد مع احلاجة املاسة له من اجل 
التدفئة، وقد أشاد مواطنو املنطقة باستيائهم 
احمللية  السلطات  تنفيذ  عدم  إزاء  الشديد 
املتمثلة يف ربط منازل على مستوى  وعودها 

تلك املنطقة بغاز املدينة.
لـ  الغاضبني  السكان  كما صّرح جموع 
مطالبهم يف  برفع  قاموا  أنهم  الوطن''  ''أخبار 

يتلقوا  ولم  احمللية  للسلطات  مناسبات  عدة 
التي  مشاكلهم  بحل  كاذبة،  وعود  سوى 
لم جتد التنفيذ إلى غاية اليوم، مع العلم أن 
حوالي 400 ساكن كانوا قد قدموا طلباتهم 
منذ  احلروش  ببلدية  سونلغاز  مصلحة  لدى 
أكثر من سنتني  التي وعدت مبباشرة أشغال  
أن  إال  بيوتهم،  الى  الطبيعي  الغاز  إيصال 
أثار  ما  الواقع،  أرض  على  يتجسد  لم  ذلك 
تعبيد  عدم  إزاء  امتعاضهم  و  السكان  تذمر 
طرقات املنطقة التي أضحت عبارة عن حفر، 
ما حّول حياة املواطنني إلى جحيم حقيقي، 
ناهيك عن العديد من القرى التابعة للبلدية 

التي تعاني من انعدام البنى التحتية، حيث 
ال توجد بها اإلنارة العمومية، وال األرصفة 
اثناء  ابنائهم  تقي  أن  شأنها  من  التي 
حوادث  من  التربوية  مبؤسساتهم  اإللتحاق 
يوميا يف  أين أصبح األولياء يعيشون  املرور، 

خوف وقلق شديدين على ابنائهم.
إزاء  استيائهم  عن  السكان  أعرب  وقد 
بالرغم  وعودها  احمللية  السلطات  تنفيذ  عدم 
من استفادة البلدية من ميزانية معتبرة إلجناز 
مختلف املشاريع التنموية بهدف فك العزلة 

عن املنطقة وتوفير حياة كرمية للمواطنني.

سكيكدة 

قـريــة علــي مصبــاح بــال غـــاز

سطيف

 سكان دوار السالمات يطالبون 
بتوفير محول كهربائي

دوار  وفالحي   سكان  يعاني 
بلدية  الوسط  بذراع  السالمات 
شدة  انخفاض  من  حدادة   بئر 
و  ملساكنهم  املزودة  الكهربائي  التيار 
مستثمراتهم الفالحية  ، و التي تنقطع 
لري  املضخات   تشغيل  مبجرد  دوريا 
احملاصيل الزراعية بالبيوت البالستيكية 

املوجودة باملنطقة .
ابدى  الوطن  ألخبار  تصريح  وفى 
الفالحون تذمرهم الشديد من االنقطاع 
صغر  بسبب  الكهربائي   للتيار  املتكرر 
السقي  مضخات  وكثرة  احملول  طاقة 

ذات التيار العالي .
عدة   قدمو  انهم  الفالحون  وقال 
شكاوي  مدير امتياز شركة الكهرباء و 
الغاز بسطيف ، لكنهم لم يتلقوا أي رد 

ال بالسلب و ال باإليجاب .
السكان  ابدى  اخرى  جهة  من 
تذمرهم من  االنقطاعات املتكررة التى 
تسببت  يف اتالف أجهزتهم الكهربائية 
محاصيل  أيضا  إتالف  يف  و  باملنازل 
املزارعني  التي تعتمد بشكل كلي على 
عملية السقي االلي . خاصة اذا علمنا 
اخلضروات  بزراعة  مشهورة  املنطقة  أن 

ما  وحده  الوسط  ذراع  بدوار  يتواجد  و 
يوفر  بالستيكي  بيت   500 يقارب 
عديد  تعيل  عاملة  يد  و  هائل  منتوج 

االسر .
شركة  الى  الفالحني  مطالب 
او  ثاني  محول  بإضافة  كانت  سونلغاز 
استبدال احملول احلالي مبحول اكثر طاقة 

يستجيب إلحتياجات السكان .
الوطن  اخبار  جلريدة  تصريح  ويف 
اوضح رئيس املكتب الوالئي بسطيف  
املستهلك   »رضوان  حماية  ملنظمة 
انه وبرغم الشكاوى والطلبات  ساتة » 
اضافة  قصد  سونلغاز   ملصالح  العديدة 
يضمن  الضغط  عالي  ثاني  محول 
خدمة عمومية للسكان دون انقطاعات 
االستفادة  يف  الفالحيني  رغبة  ويلبي 
الفالحي  االنتاج  لتغطية  الكهرباء  من 

.
يلبي  ال  احلالي  احملول  ان  واشار 
السكاني   التجمع  حتى نصف سكان 
بسبب  العطب  ودائم  السالمات  
خاصة  عليه  املمارس  العالي  الضغط 

بعد االستعمال املكثف للكهرباء.
عبد املالك قادري

توزيـع 271 إعانة للسكـن 
الريفــي  قريبـــا

أزال   عني  دائرة  بلديات  التزمت 
طالبي  ملفات  ضبط  و  بدراسة  األربعة 
شهر  منتصف  قبل  الريفي  السكن  
من  اكثر  ان  و  خاصة  اجلاري،  جويلية 
برنامج  الى  تعود  سكنية  حصة   80
لم  سنتني  من  اكثر  مرور  رغم  و   2019

يتم توزيعها بعد.
رئيس  مع  اجتماع  يف  هذا  جاء  و   
االمور  كل  تبسيط  و  إلذالل  الدائرة 
االلتزام  و  التوزيع  عملية  تعرقل  التي 
باملواعيد احملددة لضبط قوائم املستفيدين 
و متكينهم من قرارات االستفادة ملباشرة 
عدة  ألسباب  لكن  مساكنهم،   اشغال 
تأخرت خاصة يف  روح حتمل املسؤولية، 
يشتكي  حني  يف  توزيع   دون  بقيت  و  
البرامج  هذه  مثل  نقص  من  السكان 
من  مزرية  وضعية  يعاني  من  منهم  و 
السكن، و تتوزع هذه احلصص على اربع 
استفادت  التي  أزال  عني  منها  بلديات 
من  75 أعانة جديدة و 50 إعانة تعود 
يتم  لم   ذلك  مع  و   2019 سنة  الى 
توزيعها بعد ،رغم ان مشكل العقار غير  
السكن  إطار  يف  ستنجز  النها  مطروح 
برج  بيضاء  اما   بلدية  املجمع،  الريفي 
فقد  استفادت من 25  جديدة و البقية 
إعانات قدمية مت ضبط نصف القائمة يف 
  47 و  احملدد،  املوعد  قبل  امتامها  انتظار 

اجلديدة  منها  حلجر   عني  لبلدية  اعانة 
فقد  حدادة   بئر  بلدية  أما   ، والقدمية 
استفادت من 20 اعانة جديدة يف حني 
بعد،  توزيعها  يتم  لم  قدمية   10 تزال  ال 
من  البلدي  احلرس  اعوان  استفاد  كما  
إعانات  خمس  مبعدل  أي  إعانة   20
لكل بلدية استفاد اصحابها من مقررات 
االستفادة، من جهة ثانية طرح االميار 
قضية  ومشكل  امللفات  عدد  ارتفاع 
فمن  االجتماعي  السكن  اما  العقار،  
املنتظر توزيع 50 مسكن اجتماعي بعد 
بها خمس  تقوم  التي  التحقيقات  نهاية 
فرق ميدانية، من بني هذه امللفات 25 
اين  اقصائهم  مت  و  سابقا  استفادوا  ملفا 
مبررين  ملفاتهم  دراسة  بإعادة  طالبوا 
حقهم  يف  الطعون  جلنة  بإجحاف  ذلك 
ذلك  على   اللجنة  موافقة  انتظار  يف 
لقبول  هذا  و  لها،  إلتماسات  لتقدميهم  
يدخل  و   ، ثانية  مرة  ملفاتهم  دراسة 
الدائرة  رئيس  مجهودات  إطار  يف  هذا 
لقائه  خالل  أكد  الذي  دالي«  »عالوة 
امللفات  حتيني  مت   انه  السكن  جلان  مع 
التوزيع،  عملية  لتسهيل  بعد   تطهيرها 
امللفات  تدرس  مصاحله  أن  اكد  كما 
حالة بحالة وبكل شفافية ونزهة  قصد 

الوصول الى مستحقيها الفعليني.
عبد املالك قادري

الردم  مراكز  تسيير  مؤسسة  جمعت 
التقني بوالية ميلة 1058 طن من النفايات 
املبارك يف  أيام عيد األضحى  املنزلية خالل 

ثالثة بلديات عبر إقليم الوالية .
مبصلحة  املكلف  تقديرات  وحسب 
الشيخ احلسني  التطوير »عامر بن  الدراسة و 
بدوره  كشف  والذي   ، املؤسسة  بذات    «
النفايات  نسبة   «: بأن   الوطن  ألخبار 
نات  ميلة  مؤسسة  قبل  من  مت جمعها  التي 
إبتداءا من ليلة العيد حتى ثالث أيام العيد 
بلديات  من  كل  عبر  طن   1058,66 بلغت 
التالغمة  و  العيد  شلغوم   ، الوالية  عاصمة 

الوالية مت جمع ما يقدر ب  ؛ ففي عاصمة 
371,94 طن حيث سجلت أعلى نسبة يف 
160,3 طن  بلغت عتبة  التي  و  األول  اليوم 
، أما عن بلدية شلغوم العيد فهي األخرى 
 ، طن   479,56 النفايات  كمية  بها  بلغت 
وعرفت هي األخرى تسجيل أكبر كمية يف 
أول أيام العيد مبجموع قدر ب 191,6 طن ، 
بلغت  فقد  التالغمة  ببلدية  يتعلق  فيما  أما 
هي األخرى كحصيلة نهائية جلمع النفايات 
عتبة 207,16 طن ، وخالفت هذه األخيرة 
أكبر  سجلت  حيث  السابقتني  البلديتني 
حصيلة لها من حيث النفايات يف ثاني أيام 

العيد بنسبة قدرت ب 69,5 طن «.
سجلت  فقد  املصدر  ذات  وحسب 
مؤسسة ميلة نات خالل أيام عيد األضحى 
املبارك من السنة الفارطة كحصيلة إجمالية 
من  على كل  موزعة   ، 813 طن  قدرت ب 
بلدية ميلة ب 330 طن ، و شلغوم العيد ب 

350 طن ، و التالغمة ب 133 طن .
املؤسسة  ذات  إحصائيات  وبحسب 
نسبة  فإن  األخيرين   املوسمني   خالل 
املوسم  هذا  خالل  تزايدا  عرفت  النفايات 

بزيادة قدرت ب 245,66 طن .
ياسني زويلخ

ميلة

جمع 1058 طن من النفايات يومي العيد
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أخبار الداخل

فتاتي لبنى

جتدر االشارة ان السلطات احمللية لوالية 
فتح  عن  ايام  قبل  أعلنت  قد  كانت  وهران 
املستشفيات اجلديدة يف قديل، الكرمة وواد 
بداية  »كوفيد«  مرضى  الستقبال  تليالت 
لم  جتهيزها  عملية  ألن  القادم،  أوت  شهر 
أكثر  منذ  انتهت  أشغالها  أن  تكتمل  رغم 

من سنتني.
الوالية  ،  السبت مبقر  انعقد امس  وقد 
اجتماع تنسيقي للتحضير الفتتاح املستشفى 
الصحة  مدير  املدنية،  احلماية  مدير  بحضور 
للمركز  العامني  االمينني  والسكان، 
زرجب  بن  الدكتور  اجلامعي  االستشفائي 
نوفمبر  أول  اجلامعية  واملؤسسة االستشفائية 
سونلغاز  مؤسسة  مدير  بإيسطو،   1954
مستشفى  مشروع  مبتابعة  املكلفة  السانية،  

الكرمة.

كافة  ضبط  االجتماع  هذا  خالل  مت  و 
مختلف  من  املتخذة  والتدابير  التحضيرات 
املصالح املعنية، على غرار سونلغاز ومديرية 
اجلامعي  االستشفائي  واملركز  الصحة 
للمركز  ملحقة  يعتبر  املستشفى  أن  باعتبار 

االستشفائي اجلامعي.
وأشار ذات املصدر أن افتتاح املستشفى 
املرحلة  سيكون على مراحل، حيث  تكون 
سرير   24 بتخصيص  االحد  اليوم  االولى 
الستقبال  االرضي،  الطابق  مستوى  على 
االستشفائي  املركز  من  القادمني  املرضى 
اجراءهم  بعد  زرجب،  بن  الدكتور  اجلامعي 
اجلامعي،  املركز  مستوى  على  لفحوصات 
القادمني  املرضى  استقبال  يتم  لن  أنه  كما 
مؤسسة  من  توجيههم  مت  أو  بصفة شخصية 
يف  اجلامعي  االستشفائي  املركز  غير  صحية 

الفترة احلالية.
وإلى  من  املرضى  نقل  وبخصوص 

سيارة  تخصيص  مت  فقد  الكرمة،  مستشفى 
تابعة  املدنية وأخرى  للحماية  تابعة  اسعاف 

ملصالح مديرية الصحة والسكان بالوالية.

 منع مرافقي مرضى كوفيد من 
دخول المستشفى

دخول  منع  وهران  والية  مصالح  قررت 
مرافقي مرضى كورونا واملواطنني عموما الى 
ذات  عن  صادر  بيان  ،وحسب  املستشفى 
على  الرسمية  صفحتها  عبر  نشرته  املصالح 
فايسبوك فقد تقرر ابتداء من يوم السبت منع 
دخول مرافقي املرضى إلى املستشفى، وهذا 
تعزيزا إلجراءات الوقاية من انتشار الفيروس 

يف أوساط املواطنني.
خيم  وضع  سيتم  أنه  البيان  وأضاف 
الكشافة  قبل  من  والتوجيه  لالستقبال 
االسالمية اجلزائرية لتنظيم املتوافدين عليها.

مّت االعالن عن افتتاح مستشفى الكرمة 60 سرير الستقبال مرضى كورونا ابتداء من اليوم األحد 
،وجاء القرار بعد الضغط الكبير الذي عرفته مستشفيات الوالية ،وخاصة مستشفى النجمة .وستكون 

هذه املؤسسة االستشفائية ملحقة للمركز االستشفائي اجلامعي »الدكتور بن زرجب«.

لتخفيف     الضغط   الذي   تعرفه   املستشفيات

افتتاح مستشفى الكرمة للتكفل 
بمرضى كورونا بوهران

أدرار
 اإلفراج عن قائمة المستفيدين 

من التجزئات االجتماعية

أفرجت السلطات الوالئية عن  القائمة االسمية للمرشحني املقبولني لالستفادة 
من السكن الريفي لبلدية أدرار .

وقد ضمت القائمة األولية  926 مرشحا  لالستفادة  من بني 1500 مرشحا مروا 
عبر بطاقية السكن.كما كشف بيان الذي أعلنت عنه  مصالح ديوان الوالي عن أن  
احلصة هي األولى وستلحقها حصص أخرى يف األيام املقبلة بعد مروروهم عبر بطاقية 
السكن ونشر جميع احلصص ضمن قائمة واحدة مضيفا ذات البيان أن القائمة النهائية 
ستنشر بالصور بعد نشر جميع احلصص وستنشر معها القائمة النهائية للمرفوضني، 

مشيرا إلى أن عملية الطعون ستبدأ بعد نشر القائمة النهائية للمستفيدين.
الناقصة يف  البلدية على ضرورة تقدمي الصور الشمسية للملفات  وأكدت مصالح 
يوم   15 بامللفات خالل  املكلفة  املصالح  لدى  وإيداعها  املترشحني  لالستفادة  ملفات 

املقبلة.
عبد اهلل مجبري

البيض
أشغال إنجاز داخلية مدرسية 

بالكراكدة متوقفة
ببلدية  بوحفص  بلمخطار  مبدرسة  سرير   70 بسعة  داخلية  اجناز  مشروع 
الكراكدة،  توقفت به األشغال منذ شهر أكتوبر املاضي و هو الذي من املفترض أن 
يستفيد منه تالميذ قرى و مداشر بلدية الكراكدة مع بداية الدخول املدرسي القادم. 

سبب عدم إمتام املشروع هو وجود عمود  كهربائي وسط املكان املخصص إلجناز 
املشروع و الذي مير فوقه كابل كهربائي يزود عدة أحياء ببلدية الكراكدة بالكهرباء و هو 
ما منع املقاول من إمتام أشغاله التي انطلقت شهر سبتمبر من سنة 2019 . الوضعية 
دفعت بسكان بلدية الكراكدة إلى مطالبة السلطات احمللية بالبيض إلى التدخل، و 
يف  املدرسي  الدخول  اقتراب  مع  خاصة  جديد  من  املشروع  إطالق  بإعادة  التعجيل 
ظل وجود أكثر من 100 تلميذ حاليا يضطرون إلى التنقل يوميا من قراهم إلى  بلدية 
االبتدائية،  املدرسة  مدير  بلمهدي  سليمان  وحسب  الوضعية  الكراكدة  لدراسة، 
دفعت بالكثير من التالميذ إلى التوقف عن الدراسة و تسجيل تسرب مدرسي جد 
معتبر خاصة لدى اإلناث . رئيس بلدية الكراكدة صرح بهذا اخلصوص أن املشروع 
مبديرية  تكرارا  و  مرارا  اتصلت  البلدية  و  الكهربائي،  العمود  وجود  بسبب  متوقف 
التجهيزات العمومية حلل املشكل غير أن هاته األخيرة الزالت لم حترك ساكنا بسبب 

كثرة املشاريع املتوقفة و املعطلة لديها . 
نور الدين رحماني

عني متوشنت 
حملة تحسيسية لمكافحة الحرائق بولهاصة 
نظمت مصالح احلماية املدنية حملة حتسيسية للوقاية من حرائق احملاصيل الزراعية 
مبنطقة ولهاصة بوالية عني متوشنت ، حيث  مت تقدمي نصائح للفالحني بضرورة توفير 
املطفآت اليدوية على مستوى آالت الفالحية  والتي تكون غالبا هي السبب الرئيسي 
يف انطالق الشرارة مع ضرورة توفير صهريج مجرور يرافق عملية حرائق كتدخل أولى .
ودعت مصالح احلماية املدنية الفالحني إلى االتصال بالرقم األخضر 1021 ،عند 
املدنية لوالية عني متوشنت  تسجيل أي حريق، وهذا بعدما سطرت مديرية احلماية 
خفيفة  إطفاء  بشاحنات  بتدعيمهم  وهذا  وحداتها  جميع  عبر  أمني  ومخطط  جهاز 
سريعة التدخل رباعية الدفع، لضمان مراكز متقدمة على مستوى األراضي املزروعة 
حتليال  أوضحه  ما  حسب  احلرائق  الندالع  الرئيسية  األسباب  وترجع  الشاسعة. 
املتعلقة  الوقائية  اإلجراءات  تطبيق  عدم  إلى  األخيرة  سنوات   5 الـ  إلحصائيات 
ترك مسافة  اليابسة وعدم  وتنقية محيطها من احلشائش  الفالحية  األراضي  بحماية 
األمان بني األراضي الفالحية والطرقات وكذا السكك احلديدية،باإلضافة إلى عدم 
تخصيص صهاريج للمياه بسعة كافية للتحكم يف احلرائق عند اندالعها، دون نسيان 
حرق القمامة وجتميعها عشوائيا والقيام بعملية احلصاد يف أوقات الذروة وعدم صيانة 
آالت احلصاد.كما مت تخصيص لفائدة الفالحني جهازا أمنيا عملي ملرافقتهم وتوفير 
اندالعها  بداية  عند  احلرائق  وإخماد  السيطرة  إلى  يهدف  احلرائق،  إخماد  شاحنات 
الفالحني  فئة  املبادرة   هذه  استهدفت  الزراعية،حيث  احملاصيل  يف  خسائر  وتفادي 
لتحسيسهم وتوعيتهم بضرورة احترام وتطبيق التدابير الوقائية كاملة من أجل تفادي 

اندالع احلرائق قبل وما يجب القيام أثناء وبعد االنتهاء من عملية احلصاد
العامة  املديرية  لتعليمات  تنفيذًا  العملية جاءت  هذه  أن  إلى  هنا  اإلشارة  وجتدر 
للحماية املدنية ملرافقة الفالحني من أجل حمايتهم و أراضيهم الزراعية  وحتسيسهم 

باإلجراءات الوقائية الالزمة والضرورية خالل فصل الصيف.                       ل. ع

بقرية  املدني  املجتمع  فعاليات  تطالب 
تني تاربني الواقعة على بعد 150 كلم عن مقر 
انشاء  بضرورة  القدمي  مطلبها  تاظروك،  بلدية 
محطة لتوليد الكهرباء وهذا عقب االنقطاعات 
وجود  عدم  إثر  على  الكهربائي  للتيار  املتكررة 
احملركني  ميسان  الذي  والتعطل  أحيانا  الوقود 
اللذان يزودان القرية بالكهرباء أحيانا  أخرى.

هذه الظروف أرقت يوميات السكان بهذه 
املنطقة املصنفة ضمن مناطق الظل، والتي ال 
يتم  احملركان  ألن  املساء  يف  إال  الكهرباء  ترى 
املنطقة  أهالي  ,مع حتمل  فقط  ليال  تشغيلهما 
مع  املتزامنة  الظهيرة  يف  خاصة  احلرارة  درجة 

ذروة االرتفاع القياسي لهذه األخيرة
عدم  أن  املواطنني  بعض  أكد  .حيث 
وجودها  وعدم  القرية  نهارا يف  الكهرباء  وجود 
ميس  الذي  والتعطل  الوقود  نفاذ  بسبب  ليال 
يوميات  واألخرى أرقت  الفينة  بني  احملركان 
أسخن  من  املنطقة  وأن  خاصة   ، السكان 

املناطق يف والية متنراست.

املنطقة  شباب  أحد  ل.محمد  وأضاف 
ماسة  بحاجة  القرية  أن  الوطن  أخبار  جلريدة 
احملركني  ضعف  بسبب  الكهرباء  لتوليد  حملطة 
والقرية تصل فيها احلرارة لدرجات قياسية وقد 
ناشدوا السلطات الوالئية مرار وتكرار بضرورة 
إجناز هذه احملطة مثل التي أجنزت يف قرى من 
والية متنراست ولكن ال حياة ملن تنادي وأنهم 
نهارا  الكهرباء  وجود  عدم  األمرين  يعانون 
الساعة  من  ليال  ساعات  بخمس  واالكتفاء 
القرية  وتعم  ليال  العاشرة  إلى  السادسة مساء 
انتشار  يسبب  الذي  الشيء  دامس  ظالم  يف 
العقارب  مثل  الضارة  والزواحف  احلشرات 
التي لم يسلم األهالي من لسعاتها  واألفاعي 

ولدغاتها.
يتساءلون  أنهم  أبراهيم  السيد  وأضاف 
كهربائية  محطة  تنجز  لم  الساعة  حلد  ملاذا 
تتخلف  لم  أنها  بالرغم  مهمشة  قريتهم  وملاذا 
يوم ما عن املواعيد االنتخابية وقد ناشد هؤالء 
السلطات الوالئية بضرورة زيارة القرية لتقصي 
احللول  حول  اليومية  معاناتهم  حول  احلقائق 

يتطلعون  وأنهم  الكهرباء خاصة  لتوليد  املؤقته 
وبها  فالحية  املنطقة  ألن  بها  بساتينهم  بربط 
تعتبر  كما  والليمون  البرتقال  أنواع  أجود 
التمور كما دعا هؤالء  أراضيها خصبة إلنتاج 
توليد  محطة  إنشاء  جتسيد  يف  اإلسراع  إلى 

الكهرباء كحل جذري ونهائي
هذه  عن  الناجمة  املعاناة  من  زاد  ومما 
احلرجة  الصحية  األوضاع  هي  االنقطاعات 
العمومي  باملستشفى  اجلدد  واملواليد  للمرضى 
برقان، إلى جانب مصلحة تصفية الدم ملرضى 
الكلى والذين باتت حياتهم معرضة للخطر، 
باملولد  حلق  الذي  العطب  ظل  يف  السيما 

الكهربائي التابع للمستشفى.
ويف سياق متصل، طالبت هذه الفعاليات 
الندرة  جراء  السكان  معاناة  إنهاء  بضرورة 
الفادحة يف قارورات الغاز التي شهدتها املنطقة 
عيد  لهم  يشفع  لم  والذين  األخيرة  اآلونة  يف 
األضحى املبارك يف توفير هذه املادة الضرورية 

بالكمية الكافية الحتياجات السكان.
أحمد كرزيكة

متنراست
مطالب بإنجاز محطة لتوليد الكهرباء بتين تارابين

اختتام  يف  البقرة   سورة  حافظات  ُكرمت 
فعاليات املخيم الصيفي لتحفيظ القرآن الكرمي  
الذي أقيم ببلدية حاسي زهانة بوالية سيدي 
الهادفة  قيم االسالم   ترسيخ  اطار  بلعباس يف 

وتنشأة الفرد على حفظ  ايات اهلل.
عليها  اشرفت  التي  املسابقة  عرفت  وقد 

القرآن  حتفيظ  مدارس  و  دور  مختلف  معلمات 
و  الدينية  الشؤون  ملديرية  التابعني  الكرمي 
املخيم  فعاليات  اطار  ضمن  بالوالية  االوقاف 
الصيفي مشاركة 80 فتاة من مختلف األعمار 
تنافسوا طيلة 3 اسابيع على حفظ ايات سورة 
املسابقة«  على  املشرفة  ابدت  .حيث  البقرة 

براهمي«  وسط فرحة عارمة من قبل احلافظات 
املسابقة  بهذه  الكبيرة  سعادتها  املتوجات  
الهادفة واصفة ايها بالعيد والذي وجب تثمينه 
و املواضبة على اعتماده كل سنة يف اطار نهج 

التربية  و التنشأة السليمة لالفراد.
حواش.أ

سيدي بلعباس
اختتام المخيم الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم
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أخبار السر ايا

أبواب مفتوحة

ملتقى حول المخدرات

تقارب جزائري- تونسي وضعت جامعة وهران 2   بوابة افتراضية الستقبال 
كافة الطلبة حاملي شهادة البكالوريا اجلدد، وذلك 

من  الفترة من 24 إلى 26 جويلية 2021 لإلعالن عن 
التأسيس والتدريب املقدم، و اتخذت اجلامعة كافة 
التدابير الوقائية ملنع تدفق حشود الطلبة بسبب 

الوضع الصحي و تعويض االستقبال عبر منصة و بوابة 
افتراضية، حيث سيتمكن حاملو البكالوريا اجلدد من 
الوصول إلى املعلومات الالزمة لتسجيلهم مباشرة على 
موقع اجلامعة: www.univ-oran2.dz وكذلك من 
خالل صفحتها على التواصل االجتماعي وصفحات 

مختلف الكليات واملعهد.

 تواصل  جامعة العقيد أحمد  دراية بوالية أدرار يف فعاليات  ملتقى 
دولي عن بعد بتقنية »جوجل ميت«، حتت إشراف  مدير اجلامعة 

الدكتور عبداهلل رزوقي،  ومن تنظيم  مخبر القانون واملجتمع ومركز 
املساعدة النفسية اجلامعية بجامعة أدرار،و بالتنسيق مع مكتب جمعية 

اجليل الرائد الوطنية بوالية أدرار.امللتقى حتت عنوان  ) تعاطي 
املخدرات واملجتمع ... تقدير املشكل، سبل التكفل والوقاية، آليات 
املكافحة (،  هذا ومن املنتظر  أن تكلل أشغاله بالنجاح كسابقيه من 

امللتقيات الدولية والوطنية واأليام الدراسية والندوات والنشاطات التي 
نظمها مخبر القانون واملجتمع ومركز املساعدة النفسية.

بحث وزير الشؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج، 
رمطان لعمامرة، يف اتصال هاتفي اليوم السبت، مع نظيره 

التونسي، عثمان اجلرندي تطورات الوضعية الوبائية 
وجهود احتوائها يف كال البلدين، كما تشاورا حول أهم 
قضايا الساعة على مستوى االحتاد اإلفريقي. وكتب 

لعمامرة يف تدوينة له عبر حسابه الشخصي »تويتر«: 
» حتادثت اليوم مع أخي عثمان اجلرندي، وزير خارجية 

جمهورية تونس الشقيقة، حيث استعرضنا تطورات 
الوضعية الوبائية وجهود احتوائها يف كال البلدين، كما 
تشاورنا حول أهم قضايا الساعة على مستوى االحتاد 

اإلفريقي«.

أعلنت مصالح الوزارة األولى، عن غلق شاطئي نادي 
الصنوبر وموريتي يف العاصمة، بداية من أمس، يف إطار 

اجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.وحسب بيان 
لذات املصالح، فقد جاء هذا القرار بعد تسجيل عدة 
إصابات على مستوى الشاطئني املذكورين بالفيروس 

التاجي.وأشار البيان، إلى إن إقامة الدولة الساحل بنادي 
الصنوبر يف اجلزائر العاصمة، قد سخرت كل اإلمكانيات 

من أجل تعقيم األماكن التي يرتادها املواطنني، على 
مستوى شواطئها.

غلق شاطئي نادي الصنوبر وموريتي

الوضع الوبائي متدهور
  دقت املصالح الصحية بالبويرة ناقوس اخلطر عقب االرتفاع املقلق حلاالت اإلصابة 
بوباء كوفيد 19 خالل العشرة أيام املاضية و تدهور الوضع الوبائي بسبب ال مباالة 
املواطنني و عدم احترام اإلجراءات الوقائية ، حسبما الحظه املسؤولون احملليون 

ميدانينا خالل األيام القليلة املاضية. وحسب مدير مستشفى محمد بوضياف جمال 
بومتر أن الوضع تأزم خالل العشرة أيام املاضية، بحيث بات املستشفى يتلقى عددا أكبر 
من املرضى، مضيفا أنه مصاحله حتصي أكثر من 80 مريضا حاليا مصاب بالفيروس، كما 

تأسف املدير يف حديثه عن الوضع املقلق الذي تعيشه الوالية.

تعززت مدينة بني صاف بوالية عني متوشنت بجمعية 
محلية خيرية ذات طابع صحي وطني تقوم مبساندة و 
دعم الطفل السكري حتت تسمية )جمعية إرادة و أمل 
لألطفال املصابني بداء السكري(.الهدف الرئيسي من 

إنشاء اجلمعية هو مرافقة األطفال يف مختلف مراحل 
حياتهم للتغلب على العقبات التي ميكن أن حتول دون 

الوصول إلى حتقيق أهدافهم مع إصابتهم مبرض مزمن 
و حتى يكونوا قدوة لغيرهم على أنهم األفضل و هذا 
عن طريق تقدمي محاضرات عن داء السكري و طرق 
الوقاية منه.و املشاركة يف إحياء املناسبات الوطنية و 

العاملية لألطفال املصابني.

جمعية لألطفال 
المرضى

مطلب السكان
جدد املواطنون ببلدية أولف مطلبهم القدمي اجلديد 

بخصوص ترميم  الطريق الذي يربط بلدية أولف 
بالوالية أدرار وهذا ملا يشهده من حفر أرقت الناقلني 
وأصحاب املركبات على حد سواء ناهيك عن األعطاب 
التي تصيب سياراتهم .وأوضح عكاكي عبد العزيز وهو 

من ساكنة املنطقة أن هذا الطريق الذي يقال عنه 
أنه غير مصنف، يشهد  اهتراء وتصدعات كبيرة فيما 

يقارب 70 كليومتر منه،  منذ أكثر من سنة حيث ال تزال 
عملية التصدع يف تزايد رغم عمليات الترميم للحفر 

املتواجدة فيه التي تشرف عليه مديرية األشغال 
العمومية  بعض األوقات.
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لطاُت   تفقُد   الّسيطرَة   على   الَفيروس َمرضى    ُيَصارعون   َ »كورونا«    والسُّ

نقـُص األكسِجيــن..أنَفــاٌس َتختِنق!

سطيف

 إيفاد لجنة وزارية إلى المستشفى 
الجامعي سعادنة عبدالنور

لقي 19 مصابا بفيروس كورونا حتفهم باملستشفى اجلامعي سعادنة عبدالنور 
يف سطيف جراء نفاد األكسجني، فيما أعلنت السلطات الصحية للوالية 
فقدان السيطرة على جائحة كورونا باملدينة. احلادثة أثارت الكثير من 

اجلدل والبلبلة، يف ظل مخاوف من تكرارها من جديد يف مستشفيات أخرى 
السيما أمام التصريحات األخيرة ملسؤولني يف قطاع الصحة، مبا فيهم الوزير 
عبد الرحمن بن بوزيد الذين أقروا بوجود أزمة أوكسجني وعدم املقدرة على 

توفيره بالكميات الكافية.

ــن  ــة م ــتوى مكون ــة املس ــة عالي ــس، جلن ــاء أم ــت، مس حل
ــر  ــش ناص ــهم املفت ــى رأس ــة عل ــوزارة الصح ــن ب ــن مركزي مفتش
قــرمي، اســتمعت إلــى نــور الديــن عطــوي مديــر املستشــفى 
اجلامعــي وكــذا رئيــس مصلحــة األمــراض الداخليــة ورئيــس 
ــة.  ــراض املعدي ــة األم ــس مصلح ــي ورئي ــاش الطب ــة اإلنع مصلح
وقــد رفعــت اللجنــة الوزاريــة فــور انتهــاء عملهــا تقريرهــا إلــى 
وزيــر الصحــة مباشــرة حســب مــا علمتــخ جريــدة »أخبــار الوطــن« 

مــن مصــادر طبيــة مقربــة. 
ــطيف  ــور بس ــد الن ــعادنة عب ــي س ــفى اجلامع  وكان املستش
قــد شــهد علــى مــدار ســاعات مــن أمســية اجلمعــة حالــة 
ــجن  ــادة األكس ــزون م ــاد مخ ــد نف ــوى بع ــوارئ قص ــتنفار وط اس
مبختلــف مصالــح كوفيــد 19، حيــث يرقــد أكثــر مــن 167 مصابــا 

ــة.  ــب عالي ــجن بنس ــون األكس ــا يحتاج ــروس كورون بفي
ــداء اســتغاثة يف حــدود الســاعة  ــق أهــل املرضــى ن ــد أطل وق
ــدأت  ــف األكســجن، فيمــا ب ــر أجهــزة تكثي الثالثــة مســاء لتوفي
ومصلحــة  اإلنعــاش  مصلحــة  يف  ترتفــع  الوفيــات  حصيلــة 
األمــراض املعديــة بســبب نفــاد األكســجن وقلــة القــارورات التــي 
ــة وصــول  ــى غاي ــم تــِف بالغــرض، حيــث مت إحصــاء 19 وفــاة إل ل

ــا.  ــرة لي ــة عش ــاعة احلادي ــدود الس ــجن يف ح ــاحنة األكس ش

أزمة التموين باألكسجين متواصلة 
ــة بالواليــة متواصلــة   مازلــت أزمــة متويــن املؤسســات الصحي
ــى إطــاق نــداءات اســتغاثة كمــا حــدث  ــر إل ــث وصــل األم حي

مبستشــفى عــن آزال والعلمــة وعــن وملــان حيــث ســارعت 
اجلمعيــات واحملســنون لدعــم املستشــفيات بقــارورات األكســوجن 
وأجهــزة تكثيفــه وحتــى جلــب قــارورات مــن خــارج الواليــة قصــد 
ــات  ــل الكمي ــة، يف ظ ــادة الضروري ــذه امل ــفيات به ــم املستش دع

ــوزع.  ــي ت احملــدودة الت
ــان  ــتهلك، يف بي ــة املس ــان حلماي ــة األم ــس جمعي ــال رئي ق
نشــره عبــر الصفحــة الرســمية للجمعيــة، إنــه وجــب علــى 
ــاذه يف  ــن إنق ــا ميك ــاذ م ــا إلنق ــل عاج ــة التدخ ــس اجلمهوري رئي
ظــل الظــروف الراهنــة علــى خلفيــة األحــداث املرعبــة مبستشــفى 
مــدراء  مــن  املســؤولن  األمــان  جمعيــة  وحّملــت  ســطيف، 
املستشــفيات ومــدراء الصحــة للواليــات والــوالت واملــدراء املركزيــن 
ووزراء الصحــة والصناعــة الصيدالنيــة املســؤولية، بســبب الفشــل 
يف توفيــر وتوصيــل مــادة األكســيجن إلى املستشــفيات واملنشــآت 

ــر الوطــن.  ــة عب الصحي
وقــال منــوار حســن رئيــس اجلمعيــة، يف تواصلــه مــع 
ــة  ــى تــأزم احلالــة الصحي ــار الوطــن«، إن هــذا الفشــل أدى إل »أخب
وفقــدان أرواح عديــدة مــن املرضــى. متســائا عــن ســكوت أعضــاء 

ــاتذة.  ــة واألس ــة العلمي اللجن
ــرى  ــات الكب ــرك املنظم ــدم حت ــة األمان ع ــتغربت جمعي واس
كالهــال األحمــر وكل الهيئــات التــي أسســت مــن طــرف رئاســة 
ــك  ــة، ولذل ــات ضخم ــن ميزاني ــتفادت م ــي اس ــة، والت اجلمهوري
ــرعة  ــرك بس ــة التح ــس اجلمهوري ــن رئي ــان م ــة األم ــب جمعي تطل

الســتدراك الوضــع وأخــذ إجــراءات اســتثنائية وصارمــة.
 عبد املالك قادري

مراسلون 

هــذا الوضــع املــزري تعيشــه العديــد مــن املؤسســات الصحيــة التــي تســتقبل عشــرات املرضــى يوميــا دون أن تتمكــن مــن توفيــر 
ــى املؤسســات االستشــفائية باتــت  ــروس عل ــث وأمــام تدفــق املصابــن بالفي ــة مــن األكســجن إلنقــاذ حياتهــم، حي ــة الكافي الكمي
كميــة األكســجن التــي تكفــي ملــدة شــهر تســتهلك يف ظــرف 72 ســاعة بحســب مصــدر طبــي، وهــو مــا جعــل األمــر يتعقــد أكثــر، 

الســيما أمــام ثقــل اإلجــراءات البيروقراطيــة التــي ينبغــي اتباعهــا مــن أجــل إعــادة تزويــد املؤسســات االستشــفائية باألكســجن.

أجهزة التنفس.. لمن استطاع إليها سبيال
أمــام الضغــط الــذي تعيشــه املستشــفيات، فضــل مواطنــون العــاج يف البيــوت عبــر اقتنــاء أجهــزة تنفــس اصطناعــي فرديــة التــي 

شــهدت أســعارها ارتفاعــا رهيبــا، بنســب فاقــت 100 باملائــة.
وبلــغ ســعر جهــاز تنفــس اصطناعــي ســعة 15 لتــرا حــدود 50 ألــف دينــار، ثــم ارتفــع إلــى حــدود 100 ألــف دينــار. فيمــا ظهــرت 
إعانــات عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي لعــرض أســعاره ذه األجهــزة ومــكان بيعهــا، بينمــا يعــرض مواطنــون آخــرون لديهــم أجهــزة 

تنفــس اصطناعيــة فرديــة لإليجــار.

ال حديــث، هــذه األيــام، يف الشــارع إال عــن االرتفــاع املخيــف 
ــوم  ــر ي ــث ال مي ــه، حي ــا واملتوفــن ب ــاء كورن ــن بوب يف عــدد املصاب
دون دفــن عــدد مــن اجلنائــز خاصــة مبــدن األغــواط وقصــر احليــران 
ــد  ــن ملصلحــة كوفي ــول عــدد مــن املصاب ــجيل دخ ــو، أو تس وآفل
19 لإلنعــاش واالستشــفاء، وقــد حــرك هــذا الوضــع مخــاوف 
ــص  ــل نق ــة، يف ظ ــي بالوالي ــع الصح ــن للوض ــطن ومتابع ناش

ــه. ــبب االســتهاك الواســع ل ــه بس ــجن وأجهزت ــادة األكس م
وكشــف مديــر مديريــة الصحــة والســكان، تيغــة عبداملجيد، 
ــة  ــواط أن »الوضعي ــة األغ ــام إلذاع ــذ أي ــه من ــى ب ــح أدل يف تصري
الوبائيــة باألغــواط مرعبــة حيــث يتــم يوميــا تســجيل نحــو 100 
ــع  ــا وأرج ــم تأكيده ــان يت ــب األحي ــه، ويف أغل ــتبه يف إصابت مش
ــة،  ــراءات الوقائي ــزام باإلج ــاكنة يف االلت ــاون الس ــى ته ــك إل ذل
وهــي املعطيــات نفســها التــي أكدهــا أطبــاء خــواص منهــم 
ــار  ــدة »أخب ــف جلري ــذي كش ــدي » ال ــة مج ــو قديل ــب »أب الطبي
ــة  ــى 15 حال ــن 10إل ــا ب ــجيل م ــا تس ــم يومي ــه يت ــن » أن الوط
ــد  ــاء امت ــبه - أن الوب ــد - حس ــه. واجلدي ــا يف عيادت مشــتبه فيه

ــات. ــى العائ ــرا عل ــكل خط ــح يش ــال وأصب ــباب واألطف للش
وتفيــد مصــادر مؤكــدة بــأن عــدد املصابــن الذيــن يخضعــون 
ــح  ــن املصال ــكل م ــاب ب ــاوز 200 مص ــاش جت ــفاء واإلنع لاستش
الوضعيــة  وأفلــو وقصــر احليــران، وهــذه  باألغــواط  الصحيــة 
ــث  ــجن حي ــادة األكس ــع مل ــتهاك الواس ــكلة االس ــت مش طرح
ــذه  ــص يف ه ــجيل نق ــن تس ــكان م ــن الس ــر م ــوف الكثي يتخ

ــن. ــدد املصاب ــب يف ع ــاع الرهي ــل االرتف ــة يف ظ ــادة احليوي امل
عبد القادر.نورين

األغواط

إرتفــاع مقلق في عــدد المصـابين
 ونـدرة فــي األكسجيـن

يعــّد نفــاد األكســجن بالعديــد مــن 
ــيلة املخصصــة لعــاج  مستشــفيات املس
املصابــن بفيــروس كورونــا، مــن بــن أهــم 
ــلطات  ــط فيهــا الس ــي تتخب املشــاكل الت
القطــاع  علــى  والقائمــن  احملليــة 
ــة  ــة الثالث ــور املوج ــل ظه ــي، يف ظ الصح
للفيــروس املتحــور، وباألخــص فيــروس 
ــة  ــات بالوالي »دالتــا« وإرتفــاع عــدد اإلصاب
إلــى حــدود 26 إصابــة نهاية االســبوع، مما 
فــرض ضغطــا كبيرا علــى املستشــفيات، 
ــى األكســجن جعــل  وارتفــاع الطلــب عل
املســؤولن يف حيــرة مــن أمرهــم، دفعتهــم 
ــي  ــات الناشــطة الت لاســتنجاد باجلمعي
ــات  ــع التبرع ــا جم ــى عاتقه ــت عل حمل
ومرافقــة الســلطات احملليــة يف تركيــب 
ومــلء خزانــات األكســجن باإلضافــة 
ــس لألشــخاص  ــزة التنف ــراء أجه ــى ش إل

ــي. ــفاء املنزل ــل االستش مح
مــن  الثالثــة  املوجــة  انتشــار  أثــر 
ــات  ــروس كورونــا، وارتفــاع عــدد اإلصاب في
اليوميــة إلــى مــا يفــوق الـــ 1200 إصابة، 
بشــكل كبيــر علــى الوضــع الصحــي 
تســتقبل  باتــت  التــي  باملســتفيات 
أعــدادا كبيــرة مــن املصابــن، يف ظــل 
ــن  ــث ع ــة للبح ــات طويل ــاق رح انط
عــن  احلديــث  ( دومنــا   pcr( حتاليــل 

إجــراء أشــعة الرّنــن املغناطيســي.
الثالثــة  املوجــة  ميــز  مــا  ولعــل 
هــو  املتحــور  كورونــا  فيــروس  مــن 
مــن  العديــد  عبــر  األكســجن  نفــاد 
املستشــفيات، مــا أصبــح يشــكل خطــرا 
كبيــرا علــى حيــاة املصابــن، وأصبــح 
ــن  ــؤولن ع ــدى املس ــاغل ل ــغل الش الش
احملليــن  واملســؤولن  الصحــي  القطــاع 
إليجــاد حــل بشــتى الطــرق، حيــث بــادر 
ــارات  ــؤولن ببرمجــة زي ــن املس ــد م العدي
علــى  األكســجن  خلزانــات  عديــدة 

ــه  ــام ب ــا ق ــو م ــتوى املستشــفيات وه مس
ــد القــادر جــاوي رفقــة  ــة عب ــي الوالي وال
باملســيلة  الزهــراوي  مستشــفى  مديــرة 
الوقــوف  خــال  مــن  العيــد،  يــوم 
ــج  ــد صهاري ــة تزوي ــى عملي شــخصيا عل
ــرة مــن  ــة معتب األكســجن الطبــي بكمي
املتابعــة  إطــار  يف  وذلــك  األكســجن، 
عنهــا  املعبــر  لاحتياجــات  اليوميــة 
املتمثلــة يف صهريــج أوكســجن طبــي 
ذي ســعة تفــوق 5000 لتــر مكعــب، 
ــتماع  ــة واالس ــم الطبي ــارة األطق ــذا زي وك
ــة  ــه محارب ــا تقتضي ــغاالتها وم ــى انش إل
قــام  ذاتــه  والشــيء  كورونــا،  فيــروس 
رابــح  مــراد  مقــرة،  دائــرة  رئيــس  بــه 
ــفى  ــى مستش ــه إل ــال تنقل ــن خ يزه، م
علــى  الوقــوف  أجــل  مــن  60 ســريرا 
ــد 19،  جاهزيتــه الســتقبال مرضــى كوفي
حيــث عايــن خــزان األكســجن، وطالــب 
أو  يتلقونهــا،  بأيــة صعوبــات  بإعامــه 
حــال أو نفــاد األكســجن مــن أجــل 
ــة الــذي يتابــع الوضــع  ــي الوالي إعــام وال
الصحــي بالواليــة وخاصــة مــا تعلــق 
ــجن. ــادة األكس ــفيات مب ــد املستش بتزوي
رئيــس دائــرة مقــرة، ومــن خــال 
التيقادهــا للمستشــفى،  التفقــد  زيــارة 
ــزان  ــفى بخ ــد املستش ــن تزوي ــف ع كش
جديــد لألكســجن يف انتظــار اســتكمال 
اإلجــراءات اإلداريــة علــى مســتوى مديرية 
اإلدارة احملليــة. ويف ســياق آخــر، دعــا إلــى 
ــد  ــية للح ــات التحسيس ــف احلم تكثي
والوقايــة مــن هــذا الفيــروس وخاصــة 
ــوك.  ــس ب ــى مســتوى صفحــات الفاي عل
عرفتــه  حــدث  أهــم  ولعــل 
واليــة املســيلة، يف مــا يتعلــق بتوفيــر 
األكســجن باملستشــفيات، هــو تزويــد 
جمعيــة أحبــاب بوســعادة مستشــفى 
ــد  ــجن جدي ــزان أكس ــير بخ ــق البش رزي

أن  بعــد  مكعــب،  لتــر   6000 ســعته 
كاٍف. غيــر  القــدمي  اخلــزان  أصبــح 

ــاب  ــة أحب ــال جمعي ــن م ــد أم وأك
بوســعادة، لعمــارة فتحــي، يف حديثــه 
ــار الوطــن«، أن املشــروع  ــدة »أخب مــع جري
ــة  ــجن« بقيم ــف األكس ــميته »وق مت تس
ســنتيم  مليــار  واحــد  بلغــت  ماليــة 
خــال  مــن  ســنتيم،  مليــون  و300 
خــال  جمعــت  احملســنن  تبرعــات 
ســنة كاملــة، وبفضــل التنســيق مــع 
ــادرة  ــت املب ــي ثّمن ــة الت ــلطات احمللي الس
مــن  اجلمعيــة  عليهــا  أشــرفت  التــي 
خــال عمليــة تهيئــة األرضيــة إلــى 
تثبيــت خــزان األكســجن مبستشــفى 
بحضــور  ببوســعادة،  البشــير  رزيــق 
ــي  ــها وال ــى رأس ــة وعل ــلطات الوالئي الس
ــؤول  ــاوي واملس ــادر ج ــد الق ــة عب الوالي
بالواليــة.   الصحــي  القطــاع  عــن  األول 
ويف الســياق نفســه، كشــف املتحــدث 
أن اجلمعيــة دعمــت املستشــفى مبعــدات 
تتضمــن  ســنتيم،  مليــار   2.5 ثمنهــا 
ــرة خاصــة باالســتعجاالت، 05 كــراٍس  أسِّ
خاصــة بحقــن الــدم، و400 صنــدوق 
ــي  ــر صوت ــاز تصوي ــن وجه ــاص بالدف خ
ــرة  ــة معتب ــراز، كمي ــا« آخــر ط »إيكوغرافي
ــا اســتلم  ــحن، كم ــاعات األكس ــن س م
ــة  ــر جمعي ــا عب ــن فرنس ــة م ــة طبي إعان
الصيدليــة  مــع  بالتنســيق  الشــفاء 
الصحة، باإلضافــة  ووزارة  املركزيــة 
إلــى كميــات معتبــر مــن الكمامــات 
ــد مــن  ــوم العدي ــا تق ــة. كم ــة واقي وألبس
بجمــع  باملســيلة  اخليريــة  اجلمعيــات 
ــا لألشــخاص  ــرع به ــس تتب ــزة التنف أجه
يصعــب  الذيــن  بالفيــروس  املصابــن 

عليهــم التنفــس.
ليندة. سهل

املسيلة

األكسجين.. الحاضر الغائب بالمستشفيات
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رابح لزغد مدير مستشفى احلروش بسكيكدة:

»مخزون األكسجين يغطي احتياجات المرضى«
 

أكــد رابــح لزغــد مديــر مستشــفى« العايــب الدراجي«باحلــروش أن املستشــفى يتوفــر علــى مخــزون كاٍف 
مــن مــادة األكســجني وأنهــم لــم يســجلون أي نقــص فيــه«.

و كشــف لنــا عــن رفــض مؤسســة ليدغــاز طلبهــم املتمثــل يف تزويدهــم مبــادة األكســجني رغــم الطلبــات 
ــم  ــي اســتجابت لطلبه ــرة الت ــذه األخي ــدال، ه ــة صاي ــى مؤسس ــم إل ــوا بطلبه ــررة ليتوجه واملراســات املتك

ــر مــادة األكســجني. ــى توفي ــى الفــور وقدمــت لهــم اخلدمــات الازمــة وحرصــت عل عل
وقــال رابــح لزغــد إن مستشــفى احلروش يتوفــر علــى مصلحــة خاصــة مبرضــى كوفيــد حتتــوي علــى 30 
ــى 28 حالــة إصابــة بفيــروس كورونــا منــذ  ســريرا، يف حــني أوضــح أن املستشــفى اســتقبل مــا عــدده 24 إل
بدايــة املوجــة الثالثــة، ويعتبــر أكبــر عــدد للمصابــني اســتقبلته املؤسســة منــذ بدايــة اجلائحــة، وأغلبهــم فئــة 
الشــيوخ الذيــن هــم بحاجــة ماســة إلــى مــادة األكســجني، ويف حــني جتــاوز عــدد اإلصابــات 30 مريضا ســنقوم 

بفتــح مصلحــة ثانيــة وهــي مصلحــة مجهــزة ب 30 ســريرا ســتتدعم هــي األخــرى بقــارورات األكســجني.
وحســب مــا أفادنــا بــه مديــر املستشــفى، فــإن مصلحــة كوفيــد مبستشــفى احلــروش تســتهلك مــا ســعته 
ــي  ــة بباق ــول مقارن ــاً، أي خــال 24 ســاعة، وهــذا اســتهاك معق ــر مكعــب مــن األكســجني يومي 1500 لت

املستشــفيات نظــرا إلــى عــدد احلــاالت التــي لــم تتجــاوز 30 حالــة.
و عــن احلــاالت التــي مت حتويلهــا مــن مصلحــة كوفيــد مبستشــفى محمــد نطــور بالقــل إلــى مستشــفى 
العايــب الدراجــي باحلــروش األســبوع املاضــي، أوضــح محدثنــا أن مستشــفى القــل كان يعانــي مــن نقــص يف 
مــادة األكســجني ممــا اضطــرت إدارة املؤسســة االستشــفائية إلــى حتويــل 7 مرضــى مصابــني بفيــروس كورونــا 
ــتوى  ــى مس ــة عل ــة تام ــة صحي ــة ورعاي ــت متابع ــاج حت ــون الع ــم اآلن يتلق ــروش، وه ــفى احل ــى مستش إل

ــد باملستشــفى ذاتــه. مصلحــة كوفي
نسيبة شالبي

عثمان قيرواني مدير مستشفى محمد الصديق بن يحي بجيجل:

»لن يكون بمقدورنا استقبال 
المصابين بعد أسبوع من اآلن«

 
أطلــق مديــر مستشــفى محمــد الصديــق بــن يحــي بجيجــل، عثمــان قيروانــي، نــداء حتذيــر واســتغاثة 
ــتوى  ــى مس ــا عل ــروس كورون ــات بفي ــا اإلصاب ــي بلغته ــية الت ــام القياس ــد األرق ــك بع ــة، وذل ــكان الوالي لس
مستشــفيات الواليــة، مؤكــدا أن النظــام الصحــي بعاصمــة الكورنيــش أصبــح علــى وشــك االنهيار، موضحــا 
أن املستشــفى املركــزي لــن يكــون مبقــدوره اســتقبال مرضــى جــدد بعــد أيــام قليلــة نظــرا لإلصابــات اليوميــة 

التــي يحصيهــا املستشــفى.
ــى بجيجــل يف إطــاق صرخــة اســتغاثة، أكــد مــن  ــن يحي ــق ب ــر مستشــفى الصدي ــوان مدي ــم يت  ول
ــال  ــن خ ــر م ــط األحم ــرى اخل ــر أو باألح ــة اخلط ــت مرحل ــة بلغ ــة يف الوالي ــة الوبائي ــا أن الوضعي خاله
ــتقبالهم  ــم اس ــن يت ــب م ــدث إن أغل ــال املتح ــث ق ــات، حي ــات واإلصاب ــدد الوفي ــب يف ع ــد الرهي التصاع
ــر منهــم  ــرة، وأنــه تعــذر إنقــاذ الكثي مبستشــفى الصديــق بــن يحيــى هــذه األيــام يعانــون مــن أعــراض خطي
بعدمــا فتــك بهــم الفيــروس، وأنــه يوجــد مــن بــني هــؤالء شــبان يف عمــر الثاثــني واألربعــني والبــد مــن قــول 
احلقيقــة التــي يتجاهلهــا الكثيــرون، حســبه. وذهــب مديــر مستشــفى جيجــل الــى أبعــد مــن هــذا، حــني 
ــوم أمــس، 6 منهــم يوجــدون  ــة ي ــى غاي ــروس كورونــا إل ــا بفي ــه نحــو 120 مصاب أكــد أن املستشــفى يوجــد ب
مبصلحــة العنايــة املركــزة وأن املستشــفى بــات يســتقبل مابــني 15 و20 مصابــا بكورونــا يف اليــوم الواحــد، كمــا 
ــي أن مستشــفى جيجــل لــن يكــون مبقــدوره اســتقبال أي مصــاب آخــر بكورونــا بعــد خمســة  أكــد قيروان
ــا  ــات، مضيف ــجيل تراجــع يف عــدد اإلصاب ــم تس ــم يت ــه، ول ــو علي ــا ه ــى م ــر عل ــام فقــط إذا تواصــل األم أي
ــدة كانــت  ــل عــدة أجنحــة جدي ــى فتــح وحتوي ــة التشــبع رغــم إقدامهــم عل ــى مرحل أن املستشــفى وصــل إل
ــى منازلهــم ملواصلــة  ــر مــن املرضــى إل ــى تســريح عــدد كبي ــاء إل مخصصــة للمرضــى العاديــني وجلــوء األطب

ــوم.  ــر أســرة ملرضــى كورونــا الذيــن يــزداد أعدادهــم يومــا بعــد ي العــاج هنــاك مــن أجــل توفي
عبداهلل. إ

تيغة عبد املجيد مدير الصحة والسكان باالغواط:

»األكسجين متوفر والصهاريج تعّبأ كل 3 أيام«
ــرة  ــات معتب ــر بكمي ــجني متوف ــد إن األكس ــد املجي ــة عب ــواط تيغ ــكان باألغ ــر الصحــة والس ــال مدي ق
ويتــم تعبئــة الصهاريــج كل ثاثــة أيــام باملستشــفيات مــن مصنــع منطقــة بوشــاكر الصناعيــة، حيــث يتوفــر 
ــر  ــى 18500 لت ــد عل ــاء كوفي ــني بوب ــواط املخصــص للتكفــل باملصاب ــة باألغ ــدة بــن عجيل مستشــفى أحمي
مكعــب، وكشــف أن عــدد املصابــني الذيــن يخضعــون لاستشــفاء مبستشــفيات األغــواط وآفلــو يقــدر بـــ 162 

ــدة بــن عجيلــة. ــا مبستشــفى احمي ــة املركــزة منهــم 14 مصاب ــا يف العناي ــا، ووجــود 20 مصاب مصاب
عبدالقادر نورين

رئيس مصلحة السكان والوقاية بأدرار:

»ال وجود لنقص أو تذبذب في 
مخزون األكسجين«

 أفــاد الدكتــور عبدالقــادر مجبــري رئيــس مصلحــة الوقايــة 
»أخبــار  أدرار  لواليــة  الصحــة  مديريــة  مســتوى  علــى  والســكان 
الوطن«بعــدم وجــود أي نقــص أو تذبــذب يف مخــزون األكســجني 
ــدم  ــدا ع ــرى. مؤك ــر الكب ــة وال يف الدوائ ــة الوالي ــي يف عاصم الصناع
ــى  ــجني، حت ــة باألكس ــفيات الوالي ــد مستش ــة تزوي ــول أي أزم حص
ــة  ــوق طاق ــة ف ــد باملستشــفى 50 حال بعــد اســتيعاب مصلحــة كوفي

اســتيعابها، يف العــام املاضــي.
بهلــول  العربــي  أدرار  والــي  متابعــة  إلــى  املتحــدث   وأشــار 
شــخصيا عمليــة تزويــد املؤسســات االستشــفائية واجلواريــة يف الواليــة 

ــجني. ــاز األكس بغ
ــح الصحــة  ــة والســكان أن مصال ــس مصلحــة الوقاي وكشــف رئي
تتــزود بشــاحنات غــاز األكســجني كل نهايــة أســبوع يف األيــام العاديــة، 

مضيفــا أن املســؤول األول علــى الواليــة قــد وعدهــم، يف حــال وجــود نقــص أو تذبــذب يف التزويــد بهــذه املــادة 
ــه  ــة جلب ــريع عملي ــل تس ــن أج ــه شــخصيا م ــوا ب ــأن يتصل ــأي مصلحة، ب ــط ب ــجيل ضغ ــة، أو تس احليوي
ــة التزويــد  مــن واليــة ورقلــة أوحتــى كــراء شــاحنات متويــن إن أقتضــى األمــر، مضيفــا أنــه ســيضاعف عملي
ــاء  ــه أثن ــا علي ــا وقفن ــرات يف األســبوع يف حــال حصــول أي طــارئ. وهــذا م باألكســجني مرتــني أو ثــاث م
تزايــد اإلصابــات بكوفيــد 19. ولقــد أشــار املتحــدث إلــى أن العمــل باألرضيــة الرقميــة لألكســجني ســهل 

ــة.  ــات التصريــح بوجــود نقــص أو تذبــذب يف أي مصلحــة مــن املصالــح الصحي لهــم عملي
عبداهلل مجبري

سكيكدة

نقل المصابين من مستشفى القل إلى الحروش يثير جدال

مصابــني  مرضــى   7 نقــل  عمليــة  أثــارت 
بفيــروس كورونــا مــن مستشــفى محمــد نطــور 
بالقــل إلــى مستشــفى العايــب الدراجــي باحلــروش، 
بســبب نقــص األكســجني، جــدال واســعا ومخــاوف 
وســط مواطنــي واليــة ســكيكدة، وباألخــص ســكان 
اجلهــة الغربيــة بالواليــة، وســط تســاؤالت حــول 
مــدى توفــر هــذه املــادة احليويــة باملستشــفيات وهــل 
هــي قابلــة للنفــاد يف أي حلظــة وقلقهــم عــن مصيــر 

ــا. ــروس كورون ــاب بفي كل مص

ــل  ــل وحتوي ــبب نق ــإن س ــا، ف ــب مصادرن وحس
ــى مستشــفى احلــروش  مرضــى مستشــفى القــل إل
املتوفــرة  نفــاد كميــة األكســجني  جــاء بســبب 
ــذي تشــهده،  ــد ال باملصلحــة نتيجــة الضغــط املتزاي
وتضاعــف اســتهاك األكســجني مقارنــة باأليــام 
الســابقة، لتتخــذ إدارة مستشــفى محمــد نطــور 
بالقــل قــرارا يقضــي بتحويــل 7 أشــخاص مصابــني 
ــبب  ــروش بس ــى مستشــفى احل ــا إل ــروس كورون بفي

ــجني. ــادة األكس ــاد م ــة نف أزم

ــل املرضــى مــن مستشــفى  ــة حتوي وتعــد عملي
القــل إلــى مستشــفى آخــر الثانيــة مــن نوعهــا منــذ 
ــل 13  ــبق وأن مت حتوي ــث س ــة انتشــار الوباء،حي بداي
مصابــا شــهر نوفمبــر مــن الســنة الفارطــة إلــى 
مستشــفى متالــوس بســكيكدة للســبب ذاتــه، قبــل 
ــال  ــة بإرس ــواء األزم ــة الحت ــي الوالي ــل وال أن يتدخ
شــاحنة معبــأة بنحــو 2500 متــر مكعــب مــن 

ــجني. األكس
نسيبة شالبي

محي الدين تبر مدير الصحة لوالية سكيكدة:

»أعداد المصابين في تزايد مستمر«
ــر، يف  ــن تب ــي الدي ــكيكدة، مح ــة س ــكان لوالي ــة والس ــر الصح دّق مدي
اتصــال ربطــه بـــ »أخبــار الوطــن«، ناقــوس اخلطــر عقــب تزايــد حــاالت الكوفيــد 
19 يف الواليــة بشــكل ســريع وكبيــر، حيــث قــال إن تلــك األرقــام املخيفــة التــي 
ــن  ــودة م ــرار الع ــى اتخــاذ ق ــت إل ــة دفع ــا املستشــفيات يف الوالي ــت إليه وصل
ــة،  ــد مبستشــفيات الوالي ــة الســابقة بفتــح كل مصالــح كوفي ــى احلال ــد إل جدي
وتدعيمهــا بــكل املســتلزمات الطبيــة والفــرق املتخصصــة، يحــث مت توفيــر 451 
ــدا  ــد قصــد التصــدي له ــن جدي ــوارئ م ــة الط ــة إعــان حال ــن ثم ــريرا، وم س

ــاء. الوب
يف املقابــل، أكــد مديــر الصحــة أن الواليــة تشــهد أزمــة األكســجني مثلهــا 
ــف  ــع املل ــي يتاب ــرا، وأن الوال ــا كبي ــرف ضغط ــث تع ــات حي ــي الوالي ــل باق مث
ــي  ــادة الت ــده امل ــفيات به ــة املستش ــة مت تغطي ــوزارة املعني ــة ال ــخصيا ومبعي ش
ــر  ــد توفي ــدة قص ــر جدي ــاذ تدابي ــيتم اتخ ــث س ــة، حي ــادرة وضروري ــت ن بات

ــفيات. ــادة يف كل املستش ــذه امل ــزون له مخ

مديــر الصحــة عــرج، يف اتصالــه بـــ »أخبــار الوطــن«، علــى عمليــة التلقيح 
ــا  ــت جتاوب ــة عرف ــد أن العملي ــث أك ــة، حي ــل الوالي ــتمرة يف كام ــة املس احلالي
ــة  ــدة، خاص ــرة جي ــري بوتي ــي تس ــد، وه ــني بالتحدي ــل املواطن ــن قب ــرا م كبي
ــف  ــة ســكيكدة 76 أل ــث اســتقبلت والي ــرة، حي خــال الـــ 48 ســاعة األخي
ــت الـــ 50  ــرى قارب ــم حصــة أخ ــي، ث ــاح مت اســتهاكها بشــكل كل ــة لق جرع
ــة  ــا املديري ــي أطلقته ــية الت ــة التحسيس ــت احلمل ــث جنح ــة، حي ــف جرع أل
ــن  ــدد م ــر ع ــة يف اســتقطاب أكب ــركاء االجتماعي ــي ســكيكدة والش ــة وال مبعي
املواطنــني، قبــل أن يأتــي قــرار والــي الواليــة بإجباريــة التلقيــح لــكل منتســبي 
القطــاع العمومــي واخلــاص. مديــر الصحــة ختــم حديثــه بدعــوة املواطنــني إلــى 
التقييــد ببروتوكــول الصحــي والتباعــد االجتماعــي ووضــع الكمامــة، للتقليــل 

ــاء.  ــؤرة وب ــى أن تكــون ب ــة إل ــد وعــدم جــر الوالي مــن حــاالت الكوفي
جمال بوالديس
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سباليتـــي يعلـن اقتــراب سباليتـــي يعلـن اقتــراب 
رحيـــل كاليــدو كوليبــالــي رحيـــل كاليــدو كوليبــالــي 

بات  الفريق،  مدافع  كوليبالي  كاليدو  السنغالي  أن  لنابولي،  اجلديد  الفني  املدير  سباليتي،  لوتشيانو  أكد 
باملؤمتر  تصريحات  يف  سباليتي  وقال  احلالية.  الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  اجلنوب  فريق  مغادرة  أعتاب  على 
الصحفي بعد مباراة فريقه الودية أمام برو فيرتشيلي: »أريد أن أربط نفسي بكل الالعبني، كما قلت بالفعل إنني 
سأكون سعيًدا للغاية إذا بقى الفريق كما هو«. وأضاف: »لقد سميت كوليبالي فقط ألنه موجود بالفعل يف سوق 
االنتقاالت، لكنني أرغب يف بقائه«. وارتبط كوليبالي طوال السنوات األخيرة مبغادرة نابولي، خاصة وأن هناك 
العديد من األندية الكبرى التي ترغب يف شرائه وعلى رأسها مانشستر يونايتد. وأضاف سباليتي: »أوسيمني؟ 
إنه العب لديه القدرة على تغيير أي موقف إلى فرصة، من الواضح أن الركض والضغط له تأثير على حدته أمام 

املرمى وميكن أن يؤدي إلى أخطاء«.
نفس  اإليطالي على  الدوري  فرق يف   7 يقل عن  ما ال  يوجد  قوًيا، حيث  يظل  أن  الفريق يجب  »هذا  وأمت: 
باملربع الذهبي«.                                                                                   نيتنا هي أن ننهي البطولة  مستوانا اآلن، نحن بحاجة إلى فريق ميكنه الصمود يف وجه ذلك، 

ق.ر

ليفاندوفسكــــــي ليفاندوفسكــــــي 
يحصـد جائـزة العـب يحصـد جائـزة العـب 
العـام فــي ألمانيــاالعـام فــي ألمانيــا

توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف فريق بايرن ميونخ األملاني لكرة القدم، بلقب العب العام 
يف أملانيا للمرة الثانية على التوالي يف استطالع نظمته مجلة »كيكر« األملانية وأعلنت نتائجه امس األحد. 
ولم يكن هذا انتصارا مفاجئا،  حيث حصل ليفاندوفسكي على 356 من أصل 563 صوتا للصحفيني األملان 
ليفوز بشكل مقنع على زميله بالفريق توماس مولر الذي حصد 41 صوتا، فيما جاء إيرلينغ هاالند العب 
بوروسيا دورمتوند ثالثا برصيد 38 صوتا وجوشوا كيميش )25 صوًتا(. وقال ليفاندوفسكي: »أنا أدرك مدى 
ضخامة هذا التكرمي«. وسجل ليفاندوفسكي 41 هدفا ليقود بايرن للفوز بلقب الدوري األملاني )بوندسليغا( 
املسجلة يف موسم  القياسي من حيث عدد األهداف  الرقم  بفارق هدف على  ليتفوق  املاضي،  املوسم  يف 
واحد الذي كان مسجال بإسم جيرد مولر يف موسم 1971 /1972. وقال ليفاندوفسكي :« هذا الرقم ميألني 
بالفخر الكبير ويف ضوء إصابتي هو بالتأكيد أداء رائع«. وحصلت نيكول بيال، العبة هوفنهامي، على جائزة 
أفضل العبة للعام يف نفس االستطالع، بينما حصل توماس توخيل مدرب تشيلسي، الذي توج معه بدوري 
أبطال أوروبا، على لقب مدرب العام. وقالت بيال :«جنون، لم أكن أتوقع هذا على اإلطالق«. وفازت بيال 
بصعوبة حيث حصدت 61 صوتا من أصل 468 صوتا، لتتفوق بصعوبة على ليا شولر العبة بايرن ميونخ 

التي حصدت 57 صوتا.
وحصد توخيل 129 صوتا من أصل 559 صوتا متفوقا على هانز فليك مدرب بايرن ميونخ السابق، الذي 
تولى تدريب املنتخب األملاني حاليا، والذي حصد 118 صوتا. وقال توخيل :« ممنت للغاية لنيل هذه اجلائزة 

كتقدير للفريق بأكلمه«.
ق.ر

مانشستـــر يونايتـــد مانشستـــر يونايتـــد 
يستهــــدف التخلـــص من يستهــــدف التخلـــص من 

مارسيـــــالمارسيـــــال
يرغب مانشستر يونايتد يف التخلص من مهاجمه أنتوني مارسيال، وذلك بعد جناح الشياطني احلمر يف 
التعاقد مع جادون سانشو من صفوف بوروسيا دورمتوند مقابل 73 مليون جنيه إسترليني. وفشل مارسيال يف ترك 
بصمة واضحة رفقة اليونايتد املوسم املاضي، وذلك بعد تسجيله 7 أهداف فقط يف جميع املسابقات، وكان 
الالعب األبرز يف خط هجوم اليونايتد هو إدينسون كافاني. وبحسب صحيفة »ديلي ستار« البريطانية، بات 
مستقبل مارسيال مع اليونايتد محل شك يف ظل رغبة النادي يف بيعه. ويتقاضى مارسيال أجرا أسبوعيا يصل 
إلى 250 ألف جنيه إسترليني، وهو األمر الذي يجعل من الصعب على اليونايتد بيعه لصعوبة إقناع األندية 
املهتمة بضمه بتقدمي نفس األجر له. يذكر أن مانشستر يونايتد تعقاد مع مارسيال من صفوف موناكو يف 2015 
مقابل 44,5 مليون جنيه إسترليني،وشارك الفرنسي يف 22 مباراة بالدوري اإلجنليزي املوسم املاضي سجل 
خاللها 4 أهداف.                                                                                                                                     ق.ر
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أخبار الرياضات

املالكم محمد حومري على خطى بن شبلة

إقصاء جماعي للعناصر الوطنية في 
اليوم الثاني من األولمبياد

رياضة ألعاب القوى تتعرض لضربة قوية

كورونا تحرم العداءين 
سجاتي وثابتي من خوض 

أولمبياد طوكيو

)3000م/موانع(  ثابتي  وبالل  م(   800( سجاتي  جمال  الثنائي  على   سيتعذر 
املشاركة يف أوملبياد طوكيو 2020 بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

وخضع جمال سجاتي وبالل ثابتي للفحص الطبي، هذا السبت وثبتت إصابتهما 
بفيروس كورونا، الذي سيمنعهما من املشاركة يف أوملبياد طوكيو.

وكانت اجلزائر تعول كثيرا على »ام الرياضات«، ألعاب القوى، لي تشريف الراية 
الوطنية وملا ال إحراز ميدالية أو ميداليات، خاصة بوجود توفيق مخلويف، البطل االوملبي 
ملسافة 1500 متر يف اوملبياد لندن 2012 وصاحب فضيتي 800 و 1500 متر يف اوملبياد 

ريو دي جانيرو 2016.
وكان األمل معقودا على الثنائي جمال سجاتي )800 م( وبالل ثابتي )3000م/
موانع( من اجل صنع املفاجأة، باإلضافة إلى ياسر محمد الطاهر تريكي، خاصة بعد 
شهر  بداية  نظمت  التي  املاسية  الرابطة  من  الرابعة  املرحلة  يف  االول  للمركز  احتالله 

جويلية اجلاري بأوسلو بالنرويج بقفزة طولها 24ر17 متر يف الوثب الثالثي.
وهشام   حواجز(  متر   400( حلولو  املالك  عبد  من  كل  سيحرص  جهتهم،  من 
)400م/ بن حاجة  ولبنى  م(،   800( وياسني حتحات  موانع(  متر   3000( بوشيشة 

حواجز( على حتقيق مشاركة أوملبية مشرفة.
وحازت ألعاب القوى على حصة األسد من حيث عدد التمثيل اجلزائري يف اوملبياد 
طوكيو، من خالل تأهل ثمانية رياضيني رفقة املالكمة واملصارعة املشتركة، متبوعني يف 
املركز الثاني باختصاصات كل من املسايفة بأربعة رياضيني والسباحة بثالثة رياضيني 

والتجذيف والدراجات واجليدو والشراع برياضيني اثنني لكل اختصاص.
ويتوزع باقي التمثيل اجلزائري على الكانوي الكاياك ورفع االثقال والكراتي وتنس 

الطاولة والرماية، برياضي واحد يف كل اختصاص.
يوسف  اجلزائري  الدراج  أيضا  حرمت  كورونا  فيروس  جائحة  أّن  بالذكر  اجلدير 
العاصمة  إلى  تنقله  قبل  وهذا  الكبير،  العاملي  احلدث  هذا  يف  املشاركة  من  رقيقي، 

اليابانية طوكيو.
م.هشام

مولودية بجاية

بناي يدعو لعقد جمعية عامة 
استثنائية للشركة الرياضية

إلى  املنتمي  بجاية  مولودية  نادي  رئيس   دعا  
الثاني هواة، أعراب بناي، إلى ضرورة عقد  احملترف 
الرياضية، من أجل  جمعية عامة استثنائية للشركة 
يعاني  الذي  املالي،  للمشكل  الالزمة  احللول  إيجاد 
منه الفريق، والذي يعتبر من العراقيل التي حتول دون 
ضمان حتضيرات يف املستوى، حتسبا للموسم الكروي 
اجلديد، حيث أن األزمة املالية، التي تفاقمت خالل 
مستحقات  تسوية  عدم  خالل  من  األخيرة،  األيام 
الالعبني، والطاقم الفني عكرت صفو األجواء، بعد 
حلها،  إلى  تؤول  آليات  إيجاد  يف  املسيرون  عجز  أن 

والتي من شأنها السماح باالستعداد جيدا للموسم الكروي اجلديد.
فالوضعية احلالية التي مير بها الفريق، قد تؤثر سلبا على االستعدادات، خاصة ما 
تعلق باالحتفاظ ببعض الركائز من أجل تكوين فريق تنافسي، سيكون بإمكانه حتقيق 
النتائج املنتظرة، يف الوقت الذي عّبر فيه املسؤول األول للنادي الهاوي، عن تخوفه من 

الهجرة اجلماعية لالعبني، يف ظل هذه األزمة املالية اخلانقة.
األيام  خالل  الهاوي،  للنادي  استثنائية  عامة  جمعية  عقد  يتم  أن  وينتظر  هذا 
القادمة، أين سيتم التطرق إلى وضعية الفريق من اجلانب املالي، والبحث عن احللول 
يف أقرب اآلجال، خاصة وأن العديد من األندية، شرعت يف التحضير للموسم اجلديد، 
ما  مثل  الفريق،  أجندة   يخدم  ال  قد  الالعبني  مستحقات  تسوية  يف  التأخر  أن  كما 
حدث املوسم املاضي، حيث لم يتم تسجيل الالعبني على مستوى الرابطة يف األرضية 
املساعدات  والوالية لإلفراج عن  للبلدية  يتم تقدمي طلب جديد  أن  اإللكترونية وينتظر 
املساعدة  يد  لتقدمي  املؤسسات  ورؤساء  األعمال  رجال  دعوة  عن  فضال  املوعودة  املالية 

إلخراج »املوب« من عنق الزجاجة.
عبدالسالم.ق

م.هشام

رابع  يف  يشارك  الذي  شبلة  بن  وتفوق 
األوزباكستاني  على  مشواره،  يف  أوملبياد 
الدور  يف  ليواجه   ،)4-1( ساجنار  تورسنوف 
الساعة  على  الثالثاء  غدا  املقرر  النهائي  ثمن 
مسلم  الروسي  اجلزائري،  بالتوقيت   4:03
الراية  حتت  يالكم  الذي  ادزهيماغوميدوف، 

األوملبية.
محمد  اجلزائري  املالكم  تأهل  بدوره 
لأللعاب  نهائي  الثمن  الدور  إلى  حومري 
األوملبية 2020 بطوكيو بعد تغلبه أمس األحد 
 81 )فئة  ناليك  باريرا  كورباخ  الفنزويلي  على 
ألول  يشارك  الذي  حومري  وسيلتقي  كلغ(، 
لوبيز  الكوبي  نظيره  األوملبية  األلعاب  يف  مرة 
 11:39 الساعة  على  املقبل  االربعاء  يوم  أرلني 

بالتوقيت اجلزائري.

المبارزة مريم مباركي تودع األلعاب
مباركي  مرمي  اجلزائرية  املبارزة  واقصيت 
الشيش  سالح  ملنافسات  ال64  جدول  من 
االوملبية  األلعاب  دورة  حلساب  )فردي(، 
بقاعة  االحد  امس   ،)2020 )طوكيو 
ماكوهاري موسي. وجاء إقصاء املبارزة اجلزائرية 
الشابة )18 سنة( على يد املجرية باسزتور فلورا 

بنتيجة 15-8.
الثاني للجزائر يف هذه  ويعد هذا االقصاء 
الرياضة بعد املبارز اكرم بونابي الذي خرج من 
املنافسة اول امس يف الدور االول يف اختصاص 
الياباني  يد  على  ذكور(  )فردي  احلسام  سيف 

ستريتس كايتو بنتيجة 15 ملسة مقابل 9.
بلكبير  محمد  اجلزائرية  وستدخل 
ال64  جدول  يف  االثنني  هذا  املنافسة  كوثر 
حيث  احلسام/فردي(،  سيف  )اختصاص 

ستتحدى الصينية يانغ هينغو.
اجلزائرية  املسايفة  رياضة  ان   ومعلوم 
بأربعة  احلالية  االوملبية  االلعاب  دورة  يف  ممثلة 
بونابي  اكرم  من  بكل  االمر  ويتعلق  مبارزين، 
وسليم  احلسام(  )سيف  بلكبير  محمد  وكوثر 

حروي ومرمي مباركي )سالح الشيش(.

بودينة وآيت داود ينهيان منافسة 
التجديف في المرتبة األخيرة 

علي  سيد  اجلزائري  الزوجي  اقصي  كما 
بودينة وكمال ايت داود من منافسة التجذيف 
االلعاب  لدورة  خفيف(  زوجي  )اختصاص 
اليابانية  بالعاصمة  فعالياتها  اجلارية  األوملبية 
امس  االستدراك  ملنافسة  انهائه  بعد  طوكيو، 
للمجموعة  واالخير  السادس  املركز  يف  األحد 

الثانية بزمن قدره 7 د/ 12ثا/ 08 ج.
وعادت املراكز الثالثة االولى املؤهلة للدور 
نصف النهائي )»أ« و »ب«( للزوجي البولندي 
)6د/45ثا/  واالسباني  44ج(  ثا/  )6د/43 

71ج( والهندي )6د/51ثا/ 36ج(.
وآيت  بودينة  اجلزائري  الزوجي  وسيشارك 
يوم  الترتيب  أجل  من  »ج«  نهائي  يف  داود 
تايالند  من  كل  ممثلي  رفقة  املقبل،  اخلميس 

وفنزويال والبرتغال واوزباكستان والشيلي.
التنظيم  أجبرت جلنة  متصل،  ويف سياق 

و  )»أ«  النهائي  نصف  الدور  تأجيل  على 
الى  الثالثاء،  ليوم  مقررا  كان  الذي  »ب«(، 
االربعاء بسبب اعصار »نيبرتاك« املتوقع وصوله 

الى طوكيو يف بداية االسبوع.

إقصاء المالكمة رميساء بوعالم أمام 
التايالندية جوتاماس

املالكمة  أقصيت  السياق،  نفس  ويف 
امام  كلغ(   51( بوعالم  رميساء  اجلزائرية 
امس   )5-0( جوتاماس  جيتبونغ  التايالندية 
االلعاب  من   16 الدور  بطوكيو حلساب  االحد 

االوملبية 2020 اجلارية باليابان.
اجلزائريان  انسحب  الدراجات،  ويف 
السباق  من  منصوري  وحمزة  لعقاب  عزالدين 
 234 مسافة  على  جرى  الذي  الطريق،  على 
وجبل  موساشينونوموري  حديقة  بني  كيلومتر 

فوجي.
التي  الوطنية  العناصر  بقية  وأقصي 
منذ  السبت،  امس  اول  املنافسة  دخلت غمار 
ويتعلق  املختلفة،  األول يف تخصصاتهم  الدور 
األمر بكل من أكرم بونابي يف الدور األول من 
منافسات احلسام ''فردي رجال''، هدى شعبي 
مضغوط  هواء  )مسدس  الرماية  منافسات  يف 
العربي  الطاولة،  تنس  والعب  أمتار(   10  -

بورياح.
 44 مبجموع  اجلزائر  تشارك  للتذكير، 
رياضيا ميثلون 14 تخصصا خالل دورة األلعاب 

األوملبية بطوكيو.
 

سجل الرياضيون اجلزائريون نتائج متذبذبة يف منافسات اليوم األول والثاني، 
لأللعاب األوملبية بطوكيو باستثناء تأهل املالكم عبد احلفيظ بن شبلة )91 كلغ(، 
محمد حومري )81 كلغ( إلى الدور ثمن النهائي أغلبية العناصر الوطنية مبختلف 

التخصصات  تعرضت لإلقصاء.

تصفيات رابطة أبطال إفريقيا

سيدات آفاق غليزان يفزن على نادي بنك اإلسكان التونسي
على  غليزان  آفاق  فريق  اجلزائر،  ممثل  فاز 
 ،3-1 بنتيجة  التونسي  اإلسكان  بنك  نادي 
منطقة  لدورة  األولى  اجلولة  برسم  امس،  اول 
واملؤهلة  املغربية،  بركان  إفريقيا، مبدينة  شمال 
الى الطبعة األولى من رابطة أبطال إفريقيا لكرة 

القدم النسوية.
وحملت أهداف فريق آفاق غليزان تواقيع 
زينب قندوسي يف الدقيقتني 42 و61 ونعيمة 
بوهني يف الدقيقة 85، وستواجه »الغليزانيات« 
غدا  املغربي  امللكي  اجليش  الثانية،  اجلولة  يف 

فيما  مساًء،  السادسة  الساعة  على  الثالثاء 
هذه  من  التونسي  السكن  بنك  نادي  يعفى 

اجلولة.
ويف اجلولة الثالثة واألخيرة، التي ستعفى 
بنك  نادي  يواجه  غليزان،  آفاق  منها العبات 
اجلمعة  يوم  امللكي  اجليش  نظيره  اإلسكان 

القادم.
البطولة  هذه  ينهي  الذي  الفريق  ويتأهل 
املصغرة يف صدارة الترتيب إلى الدورة النهائية 
أطلقتها  التي  النسوية  إفريقيا  أبطال  لرابطة 

الكاف مؤخًرا.
مشاركة  النسوية  القارية  املنافسة  وتعرف 
املنظم )مصر(،  البلد  بينها  أندية، من  ثمانية 
بلقب  املتّوج  البلد  نيجيريا  عن  إضايف  وناٍد 
النسخة الفارطة من كأس إفريقيا لألمم سيدات 

.2018
»الكاف«  اإلفريقية  الكونفدرالية  وتهدف 
من وراء بعث هذه املنافسة إلى تطوير كرة القدم 

النسوية يف القارة السمراء.
ق.ر
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حوار: خلضر بن يوسف

كيف أصبحت صانعة محتوى؟
منــد نشــأة صفحتنــا علــى الفيســبوك، كل منشــوراتنا كان 
ــذات، كل  ــر ال ــرية وتطوي ــة البش ــر بالتنمي ــاط مباش ــا ارتب له
الكتــب التــي كنــا نطالعهــا تتعلــق بالفكــر االيجابــي، فتبلورت 
لدينــا فكــرة أن ننقــل مــا تعلمنــاه للمجتمــع مــن خــال تقنيــة 
ــي  ــس الت ــنني التدري ــي س ــك ه ــاعدنا كذل ــا س ــو. م الفيدي
ــكار و  ــن أف ــه م ــن ب ــا نؤم ــال م ــى إرس ــدرة عل ــبتننا  الق أكس
ــة  ــة التفاه ــا يف مزاحم ــك رغبتن ــى ذل ــة إل ــادئ،  باإلضاف مب
املنتشــرة يف املجتمــع و محاولــة تقــدمي البديــل املفيــد مــن 
ــو  ــق نح ــم »الطري ــا اس ــا عليه ــع أطلقن ــلة مواضي ــال سلس خ

ــاح« النج
كيف كانت أول ردة فعل من املقربني ومعارفك بعد 

قرارك ولوج هذا املجال؟
يف احلقيقــة القــت املبــادرة استحســان الكثيــر مــن األهــل 
واألصدقــاء وزمــاء املهنــة، خاصــة وأنهــا خــارج مجــال 
اختصاصنــا  علــى اعتبــار أننــا نــدرس لغــة اجنليزيــة. صحيح يف 
بــادئ األمــر تفاجــأ الكثيــرون مــن ولوجنــا هــدا املجــال، لكــن 
ملــا شــاهدوا أول فيديوهاتنــا استحســنوا الفكــرة وتهاطلــت علينــا 
ــا نســتقبل الكثيــر مــن  رســائل الدعــم والتحفيــز، حتــى صرن

ــاء قصــد تصويرهــا. املواضيــع التــي يقترحهــا األصدق
ملاذا قررت اقتحام هذا املجال الرقمي؟

نحــن نعيــش يف عصــر التكنولوجيــا و ازدحــام املعلومــات و 
االنفتــاح علــى اآلخــر، لذلــك العيــش يف هــدا العالــم يتطلــب 
ــة تقــدمي إضافــة مفيــدة للنفــس مــن  حتمــل املســؤولية و محاول
ــن  ــر، وم ــة الضمي ــة و راح ــعادة الداخلي ــعور بالس ــال الش خ
ــكل  ــة ل ــة وهادف ــة، حتفيزي جهــة أخــرى تقــدمي رســائل ايجابي
فئــات املجتمــع مــن خــال مجموعــة فيديوهــات مفيــد تيــوب.

من كان قدوتك يف هذا املجال؟
أتابــع   لغــة اجنليزيــة، كنــت دائمــا  باعتبــاري أســتاذ 
محاضــرات العمــاق األمريكــي، املؤلــف واملتحــدث ســتيفن 
كــويف. يف احلقيقــة أبهرنــي بأدائــه يف التنميــة البشــرية وعلــم 
ــه الفضــل  ــك ل ــي رحمــه اهلل كذل ــم الفق ــذات. إبراهي إدارة ال
ــرية. ــة البش ــم التنمي ــوج عال ــزي لول ــحني وحتفي ــر يف ش الكبي

كيف يحصل صانع احملتوى على مناصب عمل يف 
الشركات الناشئة من وجهة نظرك؟

أكيــد صناعــة احملتــوى أضحــت وســيلة غايــة يف األهميــة 
للظفــر مبنصــب عمــل مربــح جــدا، وللحصــول علــى هــده 
ــات  ــهار ملنتج ــج واإلش ــوى بالتروي ــع احملت ــوم صان ــة يق الوظيف
شــركات معينــة مــن خــال ومضــات اشــهارية، كذلــك 

يســتفيد صانــع احملتــوى مــن إيــرادات االشــهارات التــي تضعهــا 
اليوتيــوب علــى فيديوهاتــه. هنــا تظهــر أهميــة املشــتركني 
احلقيقيــني واملتفاعلــني يف زيــادة أربــاح صانــع احملتــوى، ناهيــك 
عــن نســبة املشــاهدات للمحتــوى املقــدم، كّلهــا عوامــل ترفــع 
ــن  ــا م ــددا هائ ــك ع ــذي ميل ــا ال ــوى »طبع ــع احملت ــاح صان أرب

ــتركني«. املش
بالنسبة للشباب الذين يريدون ولوج عالم 

صناعة احملتوى، ما هي املهارات املطلوبة وكيف 
يكتسبها ؟ )نصائح-دورات- مواقع إلخ(؟

عالــم صناعــة احملتــوى يســع الــكل وال يقتصــر علــى فئــة 
ــارة يف مجــال  ــك مه ــة مــن املجتمــع، إذ كل شــخص ميل معين
ــى  ــوى عل ــي احملت ــى صانع ــام إل ــه االنضم ــه ميكن ــه ويتقن يحب
ــوى أضحــت أفضــل وســيلة للحصــول  ــة احملت ــوب، صناع يوتي
ــة،  ــات هائل ــب إمكان ــة ال تتطل ــل، البداي ــب عم ــى منص عل
ــيط أو  ــون بس ــف وميكروف ــرا هات ــاق بكامي ــن االنط ــا ميك وإمن
ســماعات األذن وإحــدى برامــج املونتــاج املوجــودة علــى قوقــل 
بــاي، املهــم أن يكــون هنــاك مــادة ذات قيمــة يبحــث عنهــا 
املشــاهد. والبــد علــى صانــع احملتــوى الطمــوح أن يجهــز نفســه 
بحضــور دورات، مشــاهدة فيديوهــات تعليميــة خاصــة باملجــال 
ــاج، اإلشــهار  ــر، املونت ــة  التصوي ــات حــول كيفي ــم مبعلوم و يل
للقنــاة، طــرق جلــب املشــتركني باإلضافــة إلــى عــدة صفــات 
ــم،  ــتمرارية، التأقل ــر، االس ــا كالصب ــف به ــه أن يتص ــد ل الب
تأتــي  املثبطــني، ثمــار صناعــة احملتــوى ال  اجلــد وتفــادي 
بــني ليلــة وضحاهــا لذلــك ال بــد مــن التضحيــات وجتــاوز 

ــات. التحدي
تقدم دروسا ونصائح وتوجيهات رقمية صوتا 

وصورة، كيف تقيم هذه التجربة؟
ــد  ــا مفي ــروع قناتن ــا ملش ــى إطاقن ــهر عل ــرور 6 أش ــد م بع

ــة جــدا  ــة صعب ــش مرحل ــا نعي ــزم أنن ــوب ، نســتطيع أن جن تي
تأخــذ التفاهــة احليــز األكبــر مــن حيــاة كثيــر مــن أفــراد 
مجتمعنــا، بالرغــم مــن تقدمينــا لعناويــن اخترناهــا بعنايــة 
فائقــة إال أننــا الحظنــا إحجامــا كبيــرا مــن متابعــة فيديوهاتنــا، 
ــة وال  ــي بالنصيح ــار ال يبال ــع ص ــرد يف املجتم ــكلة أن الف املش
ــون  ــن يتابع ــاء الذي ــن األصدق ــل م ــدا القلي ــر، ع ــه بالتغيي يأب
بشــغف مــا نقدمــه، الكثيــر مــن املشــاهدين الزالــوا ال يعلمــون 
مــدى أهميــة انتشــار قنــوات مماثلــة ملفيــد تيــوب يف املجتمــع، 
ــر  ــض تغيي ــة ويرف ــرع وراء التفاه ــع يه ــول مجتم ــة الق خاص
أفــكاره وســلوكياته. يف مفيــد تيــوب نحــن عازمــون علــى 
مواصلــة تقــدمي أفضــل الرســائل ونشــر مــا يفيــد أبناءنــا 

ــبابنا. وش
التعليم أساس نهضة األمم والتكنولوجيا ساهمت 

يف خطوات متسارعة نحو الرقي به يف دول 
العالم، كيف ميكن من وجهة نظرك االستعانة 

بالتكنولوجيا واملنصات الرقمية داخل املؤسسات 
التربوية، وما العائق دون جناحها عندنا؟

ــر مــن خــال رقمنــة  قطــاع  التوجــه الــذي تخطــوه اجلزائ
التربيــة أكيــد لــه آثــار جــد ايجابيــة مــن خــال تقريــب الوصاية 
مــن القاعــدة، إال أن اســتعمال التكنولوجيــا يف املؤسســات 
ــز أو  ــة التجهي ــن ناحي ــف جــدا ســواء م ــد ضعي ــة يع التعليمي
ــر إعــام  ــى مخاب ــر عل ــن املؤسســات ال تتوف ــر م ــر، كثي التأطي
آلــي  أو تفتقــر لألســاتذة املؤطريــن. بالنســبة للمنصــات الرقمية  
حلــد الســاعة علــى حســب علمــي هــي مخصصــة للجامعــات، 
ــي توّفرهــا مــن خــال عقــد  ــة البالغــة الت بالرغــم مــن األهمي
ــر طــرق التدريــس  ملتقيــات عــن بعــد لتبــادل اخلبــرات وتطوي

وتفعيــل نظــم املتابعــة واإلرشــاد.
الحظنا خالل اجلائحة جلوء املؤسسات للتعليم 

عن بعد، ملاذا عندنا لم تكن نفس التجربة 
ناجحة، هل هذا لغياب سياسة واضحة تطور من 

التعليم وعدم االستغالل األمثل للتكنولوجيا 
احلديثة؟

يف الواقــع جائحــة كورونــا أبانــت للعالــم القيمــة احلقيقيــة 
أفــراد  تقريــب  يف  االتصــال  وســائل  وأهميــة  للتكنولوجيــا 
ــام  ــم اعتمــدت نظ ــدان العال ــن بل ــر م ــع ببعــض . كثي املجتم
ــر  ــن يف اجلزائ ــا نح ــه  بينم ــت في ــد وجنح ــن بع ــس ع التدري
بــدون شــبكة أنترنــت محترمــة  وبــدون بنيــة حتتيــة معتبــرة، 
لــم يكــن باســتطاعتنا النجــاح  بالرغــم مــن بعــض احملــاوالت 
ــرا  ــا كبي ــي اهتمام ــة أن تول ــى الدول ــد عل ــك الب ــزة. لذل املتلف
بقطــاع االتصــاالت و إنشــاء بنيــة تكنولوجيــة حديثــة واســعة 

ــة. وقوي

صانع احملتوى التعليمي سيد علي قلقولي لـ »أخبار الوطن«:

»نحاول مزاحمة التفاهة المنتشرة في 
المجتمع وتقديم البديل المفيد«

»طريقة التدريب وتطوير الكفاءة تتطلب مراحل وظيفية وعلمية« 	
أكــد األســتاذ ســيد علــي قلقولي، أن صناعة احملتوى اجليد واملؤثر يف املجتمــع تعتمد على خطوات من 

الضــروري أخذهــا يف عــني االعتبار لضمان أن يكون احملتوى فعاال وبناًء. وأوضح أســتاذ اللغة االجنليزية 
باملتوســط، خالل لقائنا به، أن أول شــيء ينبغي عليه صانع احملتوى هو الشــعور باملســؤولية املجتمعية، 

وأن يتوافق ما يفعله مع األطر ذات العالقة، الفتا إلى أن »الشــخص حتى يســتطيع أن ينافس وُيوجد له 
حضــور يف مجــال صناعــة احملتــوى، البد أن يحترم املنافس، حيث البقــاء فيه دائمًا لألقوى واألجود واألمثل، 

وبــنّي قلقولــي يف حديثــه خالل احلوار طريقة »التدريب وتطويــر الكفاءة«، وعدم التوقف عن التدريب 
والتطويــر مهمــا بلغ صانع احملتوى مــن مراحل وظيفية وعلمية.

 منظمة اليونيسكو

إدراج 5 مواقع 
ثقافية جديدة 
ضمن قائمة 
التراث العالمي

التــي  العاملــي  التــراث  جلنــة  أدرجــت   
ــبت  ــوم الس ــني الي ــو بالص ــة فوزه ــت مبدين اجتمع
ثقافيــة جديــدة ضمــن  مواقــع   )05( خمســة 
قائمــة التــراث العاملــي مــن بينهــا موقــع »منطقــة 

الثقافيــة« باململكــة العربيــة حمــى 
الســعودية، حســبما أفــادت بــه أول أمــس 
منظمــة األمم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 
)اليونيســكو(. وتتضمــن القائمــة اجلديــدة للتراث 
العاملــي كل مــن منطقــة حمــى الثقافيــة التــي تقــع 
جنــوب غــرب اململكــة العربيــة الســعودية ومواقــع 
ثقافيــة وســياحية أخــرى تقــع بــكل مــن النمســا 
وإيطاليــا  وأملانيــا  وفرنســا  وتشــيكيا  وبلجيــكا 
واململكــة املتحــدة لبريطانيــا العظمــى وإيرلنــدا 

ــمالية . الش
جنــوب  الثقافيــة  حمــى  منطقــة  وتقــع   
ــد  ــى أح ــعودية وعل ــة الس ــة العربي ــرب اململك غ
ــر  ــت تعب ــي كان ــة الت ــل القدمي ــرق القواف ــدم ط أق
ــى  ــة حم ــن منطق ــة وتتضم ــرة العربي ــبه اجلزي ش
ــة  ــور املنقوش ــن الص ــرة م ــة كبي ــة مجموع الثقافي
ــات  ــد واحليوان ــور الصي ــي تص ــور الت ــى الصخ عل
امتــدت  لثقافــة  احليــاة  وأســاليب  والنباتــات 
علــى 7 آالف عــام دون انقطــاع وتأتــي الكتابــات 
ــا خــط املســند  ــى الصخــور بعــدة خطــوط منه عل
اجلنوبيــة  العربيــة  والكتابــة  واآلرامي-النبطــي 
ــة . ــة والعربي ــة اليوناني ــودي والكتاب ــط الثم واخل
كمــا مت تصنيــف املوقــع العابــر للحــدود الوطنية 
ــرى 11  ــة الكب ــة األوروبي ــدن املنتجعــات الصحي مل
ــي  ــة وه ــدان أوروبي ــبعة بل ــة يف س ــة املوزع مدين
ــكا(،  ــني )النمســا(، ســبا )بلجي ــاي ف ــادن ب : ب
ــاري  ــويف ف ــيكيا(، كارل ــي )تش ــكويف الزن فرانتش
)تشــيكيا(،  الزنــي  ماريانســكي  )تشــيكيا(، 
فيشــي )فرنســا(، بــاد إمــس )أملانيــا(، بــادن بــادن 
)أملانيــا(، بــاد كيســينغن )أملانيــا(، مونتيكاتينــي 
)اململكــة  بــاث  ومدينــة  )إيطاليــا(،  تيرمــي 
املتحــدة(، وتطــورت هــذه املــدن كافــة يف محيــط 
ــاهدا  ــف ش ــة وتق ــة الطبيعي ــاه املعدني ــع املي ينابي
األوروبيــة  الصحيــة  املنتجعــات  ثقافــة  علــى 
الدوليــة التــي تبلــورت يف الفتــرة املمتــدة بــني 

ــرن 19. ــات الق ــرن 18 وثاثيني ــع الق مطل
منــارة  تصنيــف  أيضــا  القائمــة  وشــملت 
كــوردوان )فرنســا( ضمــن القائمــة اجلديــدة التــي 
تقــع فــوق هضبــة صخريــة تقــع يف امليــاه الضحلــة 
ــد  ــد وق ــد مصــب اجليرون ــط األطلســي عن للمحي
املنحوتــة  البيضــاء  اجليريــة  باألحجــار  بنيــت 
17 حيــث  القــرن  16 وبدايــة  القــرن  يف نهايــة 
ــرج  ــر ب ــوا  ويعتب ــس دي ف ــدس لوي ــا املهن صممه
املنــارة الضخــم مــن روائــع التشــوير البحــري تزينــه 

األعمــدة اجلداريــة .
إلــى جانــب ذلــك، ضمــت القائمــة اجلديــدة 
موقــع مرتفــع »ماتيلدنهــوة » يف درامشــتات بأملانيــا 
إرنســت  األكبــر«  هســن  دوق  أســس  حيــث 
ــن  ــتات للف ــع دارمش ــام 1897 مجم ــغ« يف ع لودف
علــى مرتفــع ماتيلدنهــوة وهــو أعلــى نقطــة مطلــة 
علــى مدينــة درامشــتات التــي تقــع غــرب وســط 
أملانيــا ليكــون مركــزا للحــركات الناشــئة يف مجــال 

ــرف . ــون واحِل ــارة والفن العم
كمــا قــررت جلنــة التــراث تصنيــف »ساســل 
اللوحــات اجلداريــة يف بادوفــا« اإليطاليــة التــي 
تعــود إلــى القــرن الرابــع عشــر ويتألــف املوقــع مــن 
ــن  ــع ضم ــة تق ــة وعلماني ــات ديني ــة مجمع ثماني
تضــم  وهــي  التاريخيــة  بادوفــا  مدينــة  أســوار 
ــمها  ــي رس ــة الت ــات اجلداري ــن اللوح ــلة م سلس

ــي 1302 و1397 . ــني عام ــني ب ــدة فنان ع
ــع  ــف املواق ــات تصني وســيتواصل دراســة ملف
إلــى  العاملــي  التــراث  قائمــة  الثقافيــة ضمــن 
غايــة 28 جويليــة اجلــاري وذلــك يف إطــار الــدورة 
ــو  ــة فوزه ــت يف مدين ــر اإلنترن ــدة عب الـــ44 املنعق

ــني. بالص
ق.ث



مكتـب مقـران فريـــد مصفــي الشركــة  
 SARL MDCA PHARMA

PROMOTION en liquidation
نبلغ المؤسسات أو األشخاص الذين لهم مستحقات غير 

مدفوعة اتجاه SARL المذكورة االتصال بالمصفي 
في غضون 30 يوًما من تاريخ نشر هذا اإلشعار في 

الصحافة.
تم اتخاذ قرار التصفية الودية من قبل الجمعية العامة 

االستثنائية بتاريخ 08/06/2021 تم تعيين السيد 
مقران فريد مكتب محافظ حسابات الكائنة في 57 نهج 

اإلخوة عبد السالمي القبة مصفًيا للشركة، تم تعيين 
المكتب الرئيسي للتصفية في المكتب الرئيسي لشركة 

 SARL MDCA PHARMA PROMOTION
، الواقع في 3 قطعة رقم 2 ، عمارة  أ 6  إقامة 

شعباني فال حيدرة ، الجزائر، العنوان الذي يجب 
إرسال إليه جميع المراسالت، والمستندات المتعلقة 

بالتصفية.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الديوان العمومي للمحضر القضائي 

األستاذ بن عطية احسن محضر قضائي 
الدي اختصاص مجلس قضاء الجزائر 

05 شارع المحررين سيدي أمحمد الجزائر
 قم الهاتف: .31 0772.28.51.32/021.23.53

نشر مضمون التكليف بالوفاء
في جريدة يومية

نحن األستاذ بن عطية أحسن المحضر القضائي بدائرة اختصاص محكمة سيدي أمحمد مجلس 
قضاء الجزائر، الكائن مكتبه ب05 شارع المحررين سيدي أمحمد الجزائر، الموقع أسفل

للفائدة: شركة مساهمة ديفانديس زادا إ وحدة تسيير المناطق النشاطات اقزيا المدية ) 
سوجيستيم سابقا( الممثلة بمديرها الكائن بالمنطقة الصناعية بلدية البرواقية والية المدية ، 

الجزائر -
- بناء الحكم الصادر عن قصر البخاري بتاريخ 21/02/07 ، القسم التجاري / البحري تحت 

رقم الفهرس 21/00226 و رقم الجدول 20/00928 الممهور بالصيغة التنفيذية بتاريخ 
2021/05/23 تحت رقم الفهرس 21/33 

- بناءا على محاضر تبليغ التكليف بالوفاء و السند التنفيذي عن طريق رسالة مضمنة 
المؤرخين في : 2021/06/07

- بناء على محضر تبليغ التكليف بالوفاء عن طريق التعليق بلوحة إعالنات المحكمة بتاريخ 
و البلدية بتاريخ في :

2021/06/20 - بناء على محضر تبليغ السند التنفيذي عن طريق التعليق بلوحة إعالنات 
المحكمة و البلدية بتاريخ في : 2021/06/20

- بناءا على األمر الصادر عن السيد رئيس محكمة سيدي امحمد بتاريخ:2021/07/15 ، 
تحت رقم: 21/3235 ، المتضمن اإلذن بنشر مضمون التكليف بالوفاء المذكور أعاله 

- قمنا بتبليغ مضمون السند وكلفنا بوكر اون حسان بن ارزقي الكائن مقره بشارع بلوزداد 
رقم 206 الجزائر بتنفيذ مضمون الحكم الصادر عن قصر البخاري بتاريخ 21/02/07 
، القسم التجاري / البحري تحت رقم الفهرس 21/00226 ورقم الجدول 20/00928 

الممهور بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2021/05/23 تحت رقم الفهرس 21/33 " باإلضافة إلى 
المصاريف التنفيذ و الحقوق التناسبية للمحضر و نبهناه )ها( و أعلمناه )ها( بأن له )ها( مهلة 

)15( خمسة عشر يوما للوفاء تسري ابتداء من تاريخ تبليغ هذا المحضر ، و اال سيلزم بجميع 
الطرق القانونية للتنفيذ الجبري

السنة 02  - العدد 541 -اإلثنني 16  ذو احلجة  1442  هـ  - 26 جويلية  2021م   13

Akhbar elwatane -  LE  26-07-2021Akhbar elwatane Gr -  LE  26-07-2021

إشهار
تهنئة جناح

مبناسبة جناح املجتهد  " قشي محمد العربي االمني ، قشي 
اياد نصر اهلل  " يف شهادةالبكالوريا 2021 وتفّوقهما عن جدارة و 

واستحقاق    وقشي أمجد ولي الدين  بشهادة ماستر 
وإثر هذه املناسبة السعيدة  تتقدم العائلة الكرمية بأزكى التهاني  

والتبريكات مع أصدق التماني ، بالتوفيق والّسداد يف مسارهما 
الدراسي  ، دمتم متألقني  ، ومزيدا من النجاحات واملراتب 

املتقدمة
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هواري  الرئيس  الزعيم  من  كان  فما 
أيام  بومدين رحمه اهلل أن رد عليه ثالثة 
ألقاه  الذي  اخلطاب  يف  هذا  خطابه  من 
فيفري   24 بيوم  احتفاال  الشعب  دار  يف 
العام  االحتاد  لتأسيس  املزدوجة  الذكرى 
للعمال اجلزائريني ) عيد العمال( وذكرى 
تأميم احملروقات. قال الرئيس الزعيم: راه 
يف  الشاي(   ( التاي  يشرب  يروح  يقول 
العيون. وأنا أقول له إذا قدر يروح يشرب 
يديرهم  اشالغمي   ، العيون  يف  الشاي  

نعناع.« . 
هكذا كانت جزائر التحدي، اجلزائر 
مّرت  أحد.  أمام  رأسها  تطأطئ  ال  التي 
اليوم خلفه ومخزنه من  وها هو  45 سنة 
أمام  وانبطحوا  سراويلهم  أحزمة  فّكوا 
الصهيوني وحلفائهم من  والكيان  ترامب 
تهم  رادارا  و  وذنيهم  اخلليجيني وخرجوا 
اشتروا  سحرهم.  عليهم  انقلب  أن  إلى 
من الكيان الصهيوني فيروس بيجاسوس 
من  فيروس  وهو  معلوماتي(  )برنامج 
فصيلة حصان طروادة أي من النوع الذي 
ويختبئ  املستهدفة  اآللة  ويسكن  يخترق 
الداخل.  من  ويهدم  البرنامج  داخل 
والصور  والوثائق  املعطيات  كّل  يسف 
فيشغل  النّقال،  اجلهاز  داخل  املوجودة 
ميكروفون الهاتف ويتصّنت على صاحب 
صاحب  ومحيط  واتصاالته  اجلهاز 
الهاتف. يشغل كاميرا الهاتف ويصور كّل 
املرتبطة  األرقام  كّل  إلى  ينتقل  محيطه. 
بهذا الهاتف وبكّل األجهزة املرتبطة به. 
ملستعمل  بامتياز  جتسس  قاعدة  فيصبح 

البرنامج الفيروس. 
حصيلة  يسلم  النظام  هذا  أن  املصيبة 
االستخبارات  دوائر  إلحدى  جتسسه 
استغاللها  بعد  تسلمها  التي  اإلسرائيلية 
أن  الثانية  املصيبة  املغربي.  املخزن  إلى 
االختراع  صاحبة  أو.  اس.  ام.  شركة 
اإلسرائيلية  فالي  سيليكون  يف  املوجودة 
»السوفت  ميدان  إلى جانب شركتني يف 
وار«  بخالف  السيليكون فالي األصلية 
املتواجدة يف سياتل األمريكية التي تنتج 
عتاد  أي  وار«  والهارد   « وار  »السوفت 
تغنينا  ما  فيا  نحن  أما  اآللي.  اإلعالم 
بالقرب من مدينة  مبدينة سيدي عبداهلل 
وما  طائلة  أموال  من  ابتلعته  وما  زيرالدة 
فيما  لتتحول  كاذبة.  وعود  من  اقترفت 
العمارات واخلرسانة  بعد ملجرد غابة من 
متطلبات  كّل  من  خالية  لعدل  التابعة 
عبد  شقيق  باملناسبة  الراقي.  العيش 
اإلعالم  يف  اجلامعي  األستاذ  الالصق 
اآللي قبل أن يتحول إلى معبود احلاشية 

واملتزلفني آلل عبد الالصق املخلوع، كان 
قريبا من هذا املشروع. 

املغرب  قبول  هي  الثالثة  واملصيبة 
االستماع  ومنصة  جتسس  قاعدة  تنصيب 
بعيدة  غير  املغرب  جنوب  يف  والترقب 
التي  القاعدة  هذه  الغربية.  عن حدودنا 
يتصنت  أن  الصهيوني  للكيان  منحت 
اإلفريقية  الدول  من  مجموعة  ويراقب 
أكثر  واسبانيا.  فرنسا  فيها  مبا  واألوروبية 
لشخصيات  مغربي  هاتف  ألف   50 من 
وسياسيني  وصحفيني  ووزراء  وملسؤولني 
امللك  أرقام  فيهم  مبا  مغاربة  ومعارضني 
يزايدوا  وجايني  مخترقة.  ذاته  العلوي 

علينا بالدميقراطية؟
ماكرون  الفرنسي  الرئيس  أرقام   
والصحفيني  املسؤولني  من  وعدد  ذاته 
املراقبة.  حتت  الفرنسيني  والسياسيني 
فعلة  من  األوروبيني  احتج  وعندما 
األمر  أن  لهم  قيل  هذه  اإلسرائيليني 
اقتنى  الذي  املغربي  النظام  أيدي  بني 
يف  رقما  آالف   6 هناك   منهم.  البرنامج 
وضباط  وزراء  أرقام  مخترق،  اجلزائر 
وصحفيني  سامني  ومسؤولني  سامني 
مت  طبعا  ومعارضني.  سياسيني  ونشطاء 
هذا مبساعدة حركى جدد ينبطحون أمام 

مال السلطان العلوي وزبانية املخزن.
االختراق  نظام  أن  الرابعة  واملصيبة 
هذا بحاجة إلى خدمات الهاكر لتحديد 
منظومة  إلى  الدخول  ثقب  مّرة  كل  يف 
منصات  وباقي  وتويتر  وآبل  بوك  فايس 
الشركة  وتدفع  االجتماعي.  التواصل 
االختراق  لبرنامج  املخترعة  اإلسرائيلية 
)القرصان(  للهاكر  الكبيرة  األموال  هذا 
لتسهيل  الضرورية  الفجوة  لها  ليوفر 
يف  يجعلهم  ما  وهذا  االختراق.  عملية 
عن  اخلارج  وضع  يف  أي  الفضيحة  قلب 
حيث  من  التامة  الالشرعية  ويف  القانون 
عن  خارج  جاني  خدمات   إلى  جلوءها 

القانون )هاكر(.«
الترسانة  هذه  كل  من  وبالرغم   «
الصامتة  اجلزائرية  الدبلوماسية  متكنت 
الرئيس  مسألة  يف  املخزن  نظام  قهر  من 
وإخراجه  غالي  إبراهيم  الصحراوي 
املاكر  التآمر  سعة  من  بالرغم  مدريد  من 
ملخزن السلطان العلوي ودعم فرنسا ودولة 
املستمر  عدائه  يف  له  الصهيوني  الكيان 
للجزائر.« قال خالد باعتزاز. قلت له:« 
وغباء  هذه  االختراق  مؤامرة  أن  املهم 
ثقة  املخزن  أفقدت  قد  وراءها  كانوا  من 

االحتاد األوروبي وبعضا من حلفائه.
كّنا خالد وأنا حتت سقيفة أمام مقهى 

ودرجة  حارا،  اجلو  كان  السور.  قاع  يف 
ساعة  تقدم  مع  مستمر  تزايد  يف  احلرارة 
يف  الليل  هاوية  إلى  املتدحرجة  النهار 
يف  الرطوبة  متناهية.  المباالة  حالة 
مستوى مرتفع أرغمت الزئبق املسجون يف 
أنبوب رهيف أن يغازل الرقم 42 درجة. 
ورقبتينا  رؤوسنا  من  يتصبب  العرق  كان 
العرق  خالد  مسح  ومرفقينا.  وأكتافنا 
:«هل   وقال  جبهته  من  بغزارة  املتصبب 

نحن أحياء ؟«
قد  ها  تفكير:«  حلظة  بعد  له  قلت 
طرحه  يجب  كان  الذي  السؤال  طرحت 
ماضينا.  عن  بعيدا  حاضرنا  مع  للتعامل 
إلى  ويخرج  يدخل  الهواء   أن  صحيح 
تلتقط  آذاننا  وأن   ، مّنا  إذن  بدون  رئتينا 
ضجيج املدينة الشبيهة بضجيج الغابة يف 
عّز الليل، وأن أبصارنا ترى وتقيس سماكة 
مناص،  كّل  من  بنا  حتيط  التي  اجلدران 
مكونات  حتديد  إلى  تسعى  عقولنا  وأن 
بها هذه اجلدران  التي شيدت  األحجار  
ومخاوفنا  أوهامنا  سجناء  حتبسنا  التي 
الدفني  عجزنا  أمام  أنفسنا  على  وغضبنا 
للواقع. فهل بعد هذا  وخمولنا  وركوننا 

كّله  تعتقد أننا بالفعل أحياء...«
ا لك... صرخ خالد يف وجهي :« تّبً
واالنتقاد  الفم،  تشراك  غير  فيك  ما  كّل 

مع التراوح يف نفس املكان.« 
هذه  فعله يف  عساني  وما  له:«  فقلت 
تصور  الالمتناهية؟  احللزونية  الدوامة 
القرعة )اجلريوات( ب 250 دينار ونحن 
الرخيصة  التلفزيونية  بالبرامج  الهيني 
السوم واحملتوى. املاء أصبح عندنا أغلى 
يعد  لم  املنال.  وصعب  مشروب  أي  من 
بنوها  التي  اجلدران  احللم.  مقدورنا  يف 
والقبليات  الالت  باسم  أدمغتنا  بداخل 
الترغيب  وباستعمال  وشمهاروش  
وجه  انعدام  )مع  والشيوخ  والترهيب 
الصفة بالنظر لسنيهما( فركوس وشميسو 
لنا. كّل  ما يحدث  يتابعان  يتلذذان وهم 
إلى  وحولتها  أحالمنا  كّل  فينا  قتل  هذا 
خالد  قاطعني  منها.«  نتغذى  كوابيس 
شيًء  شربت  هل  باستهزاٍء:«  يقول  وهو 

من املاء دي فايح قبل لقاءنا هذا؟«
فقلت له :« لم أشرب املاء دي فايح. 
قواي  بكامل  أنا  العرعار.  أدخن  ولم 
وهو  »املضبب«  هو  حاضرنا  العقلية. 
الغارق يف السواد، تائه ضائع يف مسالك 
ومهالك. لقد أصبحنا ما نشبه لوالو. كما 
لوصف  صغيرة  وهي  ابنتي  تقول  كانت 

شيء ال يعجبها » ما يشبه لوالو«.
.. يتبع...
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ســــايق الّريــح بالدبــــوس »الهــراوة«ســــايق الّريــح بالدبــــوس »الهــراوة«

 بقلم: صالح شكيرو
chekirou@yahoo.fr

» فكر ودبر واخا مولي 
احلصان )احلسن(

مشى وزهى وطغى يف 
بالد العربان،

دبر املسيرة، املسيرة 
اخلضراء،

 وبها مشى يحتل 
ويكسب كل الصحراء،

وشعبه تبع وراه،
يحسب فيها صح،

وتلقى هزامي من الثورة 
التحريرية،

ثورة بوليزاريو 
تناضل وتكافح، وتقاوم 
الرجعية...« فالعصابة 
هكذا كان يغني طلبة 
التطوع اجلامعي سنة 

1975 بعد اقتحام امللك 
املغربي احلسن الثاني 

للصحراء الغربية« قال 
خالد يف نهاية دندنته. 
قلت خلالد:«أذكر جيدا 

ذلك، وأذكر كذلك أن 
امللك املغربي املدعوم 

من فرنسا وأمريكا قد 
صرح يف خطابه يف عيد 
عرشه وهو مآلن بالغرور 
بأنه سيشرب الشاي يف 
مدينة العيون يف إحياء 
الذكرى األولى للمسيرة 

اخلضراء.« 

متابعات عابرة )متابعات عابرة )4444((
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هل الديمقراطية عالج أم أضحت سببا .. 
للفوضى االقتصادية واالجتماعية والسياسية؟

من  األول  الربع  خالل  صدرت  نساء،  لثالث  كتب  ثالثة 
طرحت  ألنها  مهمة،  نظري  يف  أجدها   2018 املاضية  السنة 
بدميقراطيته،  املفاخر  املتعالي  الغربي  للفكر  مستفّزة  مضامني 
هذه الكتب الثالثة ُتبرز للقارئ صورة ُمثيرة للهلع ملا وصلت إليه 
سحرية  كوصفة  الّلحظة،  حتى  لها،  ُج  يروَّ التي  “الدميقراطية” 
بينما  ملعضالت مختلف األنظمة و مشكالت كّل املجتمعات، 

هي أضحت على حافة اإلفالس ..!!!
الغريزة  السياسية:  “القبائل   : الكتاب األول 

القبلية ومصير األمم”
السياسية:  “القبائل  كتابها  يف  تشوا”  “إميي  تناولت 
 ،2018 فيفري  شهر  الصادر  األمم“،  ومصير  القبلية  الغريزة 
بالتوصيف  تناولت  حيث  ثقايف،  مدخل  من  الدميقراطية  أزمة 
والتحليل والنقد صيرورة التحوالت السياسية ومآالت املمارسات 
الدميقراطية التي اكتسحتها اليوم االجتاهات اإلثنية القومية وطغى 
تنامي  مع  للكراهية،  املغذية  والغوغائية  الشعبوية  صوت  عليها 
فاصلة،  حتكيمية  كممارسة  االنتخابات  نتائج  يف  التشكيك 
وتآكل الثقة يف املؤسسات السياسية واإلجتماعية واهتزاز “مقدرة 
السوق” بوصفه عقيدة ناظمة للقيمة املعوملة. وعبر استقراء تاريخ 
العديد  ” يف  السياسية  “القبائل  واستحضار صور  املجتمعات، 
من بلدان العالم، أين اكتسبت مجموعات صغيرة نسبًيا، تتمتع 
بثروة هائلة، سلطة رهيبة و نفوًذا كبيًرا، مبا أدى إلى بروز توترات 
بني األغلبية املسيطرة املسنودة بنخبة مزعومة والكتلة املواطنية، 
و تكّون رّدات فعل متسلسلة من السياسات املدمرة التي أوصلت 
األوضاع أحيانا إلى حّد العنف املتفجر املدمر،  لتتساءل الكاتبة 
إميي تشوا “عما إذا كانت الواليات املتحدة محصنة ضد املشاكل 
من  ترى  ألنها  ؟”،  النامي  العالم  معظم  يف  الشائعة  السياسية 
يف  املتحدة  الواليات  يف  مماثلة  ديناميات  ظهور  استقرائها  خالل 
التي  السياسية”  “القبلية  من  موجة  نشوء  مع  الراهن،  الوقت 
“القبلية  ذلك  يف  مبا  مضى،  وقت  أي  من  حّدة  أكثر  تعتبر 
أن  أمريكا  على  بأنه  توصي  لذلك  اخلطورة،  املتزايدة  احلزبية” 
تعيد اكتشاف “الهوية الوطنية” التي تتجاوز القبائل السياسية، 
الزائفة تكفي لتشكيل حلمة الوحدة، والتي  فلم تعد الشعارات 

أضحت يف احلقيقة تعبيرا عن شكل آخر من أشكال االنقسام، 
فاملجتمعات الدميقراطية مدعوة إلى صياغة وحدة تعترف بحقيقة 
االختالفات اجلماعية وحتارب الظلم العميق الذي يفرق الكيان 

السياسي اجلماعي.
ففي تقدير “تشوا” أن الوالءات العرقية لم تختِف أبًدا من 
االنتماء  وأن  الدميقراطيات،  أعتى  العالم حتى يف  مكان يف  أي 
األفراد  على  بها  يستهان  ال  قوًة  ميارُس  يزال  وال  كان  القبلي 
بأن  وتؤكد  بل  والهويات،  والسلوكيات  والسياسات  واملؤسسات 
يف  القبلية  النزعة  أن  حتى  للسياسات”،  “محددًا  ُتعد  القبلية 
الواليات املتحدة )حيث يوجد هناك أميركيون من أصل أفريقي 
ـُثل  امل على  تعلو  أصبحت  وغيرهم(  صيني،  أصل  من  وآخرين 
الدميقراطية، و بذلك تدحض “إميي تشوا” الفكرة السائدة التي 
بالوالء  واستبدلها  القبلية  الوالءات  على  تغلب  الغرب  إن  تقول 
للدولة القومية، وأن املؤسسات حّلت محل التنظيم االجتماعي 

القبلي.
للتذكير فإن “إميي تشوا” هي أستاذة القانون يف كلية احلقوق 
يف جامعة ييل، وقد أصدرت كذلك كتابًا يحمل عنوان “العالم 
نظام  على  القائمة  الدميقراطية  تصدير  يساهم  كيف  يحترق: 
السوق احلرة يف توليد الكراهية العرقية وعدم االستقرار العاملي“، 
والذي مت اختياره من قبل “ذا إكونوميست” و صحيفة اجلارديان 
من  اختيارها  مّت  كما   .2003 لعام  الكتب  أفضل  من  البريطانية 
تأثيرًا  100 شخصية األكثر  الـ  التامي” ضمن قائمة  “مجلة  قبل 

فى العالم.
يف  الدميقراطية  اخفاق   : الثاني  الكتاب 

حتقيق النمو االقتصادي
عنوان  2018، حتت  أفريل  شهر  هذا، صدر  الثاني  الكتاب 
النمو  حتقيق  يف  الدميقراطية  تخفق  ملاذا  الفوضى:  “حافة 
مويو”  “دامبيسا  ملؤلفته  إصالحها؟”  ميكن  وكيف  االقتصادي؟ 
املالية  باملؤسسة  السابقة  واملستشارة  الدولي  االقتصاد  خبيرة 
من  بارزة  اقتصادية  وهي  ساكس”،  “جولدمان  واإلستثمارات 
زامبيا، حصلت على درجة البكالوريوس يف الكيمياء من اجلامعة 
املاجستير  درجة  على  حصلت  أنها  كما  بواشنطن،  األمريكية 
درجة  على  حصلت  ثم  هارفارد،  جامعة  من  العامة  اإلدراة  يف 
وكانت  اجنلترا،  يف  اكسفورد  جامعة  من  االقتصاد  يف  الدكتوراه 
“دامبيسا مويو” قد نشرت سنة 2016 كتابا حتت عنوان “الغرب 
اإلقتصادية  احلماقة  من  عامًا  التعثر: خمسون  الى  السيطرة  من 
واخليارات املستقبلية احلتمية” وكانت قبل ذلك يف العام 2009 
القادة  أحد  العاملي،  االقتصادي  املنتدى  قبل  من  اعُتِبرت،  قد 
الشباب العامليني، ويف عام 2013 أُدرجت ضمن قائمة أكثر 100 
Time Maga�“ مجلة قبل  من  العالم  يف  مؤثرة   شخصية 

.”zine
تخفق  ملاذا  الفوضى:  “حافة  كتابها  يف  دامبيسا  الباحثة 
الدميقراطية يف حتقيق النمو االقتصادي؟ وكيف ميكن إصالحها؟” 
قبل  املواطنني  لعامة  ا  مهّمً يزال  االقتصادي ال  “النمو  بأن  تؤكد 
والفرص  االجتماعي  للحراك  األساسي  احملك  ألنه  احلكومات، 
تقدم  لنظرتها،  وتبعا  املعيشة”،  مبستويات  واالرتقاء  االقتصادية 
فهي  االقتصادي،  للنمو  الدميقراطية  عرقلة  لكيفية  تفسيرا  لنا 
حيث  ذلك،  يف  سببا  السائدة  االنتخابية”  “املسارات  يف  ترى 
ظاهرة  حّدة  من  تزيد  للغاية”  القصيرة  االنتخابية  “الدورات  أن 
األمد  طويلة  السياسات  واستبعاد  السياسي”  النظر  “قصر 
اهتماماتهم  يجعل  مبا  املُنتخبني،  السياسيني  اهتمام  دوائر  من 
تأييدهم”  وضمان  الناخبني  جمهور  “استرضاء  حول  متمركزة 
يف  ُمدمرة  اقتصادية  تأثيرات  ذات  سياسات  لتبني  يدفعهم  ومبا 

الهيكلية.  االقتصادية  اإلصالحات  جتنب  و  األحيان،  بعض 
لتوفير  ُمتاحة  مصادر  إلى  املُنتخبني  السياسيني  حاجة  مع  و 
العصب  هذه  تسقط  االنتخابية  حمالتهم  لتمويل  مالية  موارد 
ارتهان  إلى  يؤدي  ما  وهو  املصالح،  دائرة جماعات  السياسية يف 
السياسات التنموية، بسبب انحراف السياسات العامة عن حتقيق 
يف  يتموقعون  الذين  املال،  أرباب  مصالح  خلدمة  العام،  الصالح 
االنتخابية  للحمالت  متويلهم  بسبب  الدميقراطي،  النظام  مركز 
وسيطرتهم على املنتخبني، وهذا ما يؤدي إلى “ضغوط متزايدة 
حساب  على  الضيقة  مصاحلهم  خلدمة  املصالح”  جماعات  من 
الواجهة” هذه  “دميقراطية  الوطنية. ولتفكيك  مصالح املجموعة 
بإصالحات  مويو”  “دامبيسا  توصي  املرتهنة”  “الدميقراطية 
عميقة تشمل “وضع معايير للمرشحني، واحلفاظ على االستقرار 
العملية السياسية كّل مرة،  التشريعي حتى ال يتم تغيير قواعد 
وتقييد التمويل املالي السياسي، و إصالح نظم رواتب املناصب 
يف  التميز  على  والتحفيز  لإلثابة  مالية  نظم  وضع  و  السياسية، 
و  االقتصادي،  األداء  وحتسني  اإلداري  التميز  وكذا  العمل  أداء 
6 سنوات، وفرض  إلى حوالي  “الوالية االنتخابية”  أمد  إطالة 
“التصويت اإلجباري”، ألن عزوف الناخبني عن التصويت يف 
كونه  ودميومتها،  الدميقراطية  الستمرار  تهديًدا  ُيعد  االنتخابات 
السلطة  إلى  للوصول  املؤهالت  فاقدي  املرشحني  يزيد من فرص 
ببساطة، وتستند يف رأيها هذا إلى جتربة العديد من الدول مثل 
النمو  “أن  بـ  مويو”  “دامبيسا  ترى  كما  وسنغافورة.  بلجيكا 

االقتصادي شرط أساسي للدميقراطية، وليس العكس”.
 الكتاب الثالث : “احذروا الفاشية”

قدمت “مادلني أولبرايت” وزيرة اخلارجية األمريكية السابقة 
)23 جانفي 1997 – 20 جانفي 2001(، يف كتابها “احذروا 
الفاشية” الصادر يف شهر أفريل 2018، صورة مغلوطة عن صعود 
إلى صعود  تنظر  فهي  الغربية،  للهيمنة  املناهضة  الوطنية  القوى 
هوغو تشافيز إلى السلطة يف فنزويال، وتولى فيكتور أوربان السلطة 
توفر  من  كحالة  روسيا،  يف  بوتني  فالدميير  اسم  وبروز  املجر،  يف 
يف  للصعود  الدميقراطية  مناهضي  من  وغيرهم  للفاشيني  الفرص 
سياق  ويف  املعولم.  والدولي  القومي  الوطني  السياسي  املشهد 
نظرتها العدائية لكل منظومة قومية تعلن عزمها اخلروج من دائرة 
املاضي  بني  مقلق  تشابه  هناك  بأن  جتد  فهي  الغربية،  الهيمنة 
احلربني  بني  ما  فترة  يقّل خطورة عن  الوضع ال  أن  إذ  واحلاضر، 
العامليتني، حيث تواجه الدميقراطية الغربية حالًيا حتديات كبيرة. 
الدميقراطيون  يوّحد  أن  تأمل  الفاشية”  “سيطرة  عودة  ولتفادي 
واجلمهوريون يف الواليات املتحدة جهودهم حلل مشاكل أمريكا، 
كما يجب على اجلمهوريني أن ينتبهوا للخطر الذي ميثله ترامب 
وأنصاره على الدميقراطية. وتقدم أولبرايت عدًدا من احللول مثل: 
التكيف مع االنتشار الواسع لوسائل اإلعالم االجتماعية والطبيعة 
والتثمني،  السريع  التكّيف  يستوجب  مبا  العمل  ألمكنة  املتغيرة 
وحتفيز النمو االقتصادي، وتضييق الفجوة بني األغنياء والفقراء، 
وغيرهم  املهارات  وأصحاب  والرجال،  والنساء  والريف،  واحلضر 

ممن يفتقدون للمؤهالت واملهارات.
ختامًا

ذو  املواطن  يف  اإلنسان  اختزلت  التي  الغربية  الدميقراطية 
متارس  أن  لها  يحق  لذلك ال  أزمة،  أكيد هي يف  الواحد،  البعد 
أنه  املعمورة، بحجة مرجعيتها، كما  بقية شعوب  الوصاية على 
يتوجب علينا عدم البقاء يف دائرة الوهم والعجز يف ظّل “دميقراطية 
ُمتأزمة”، بل هي مسؤولية النخب الوطنية لرسم معالم اخلالص 

وواجب الوقت املناط بالعارفني.

د. مهماه بوزيان -  باحث 
وخبير مستشار يف شؤون النفط 

واإلستشراف اإلقتصادي
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حّد  وضع  من  بأرزيو  الوطني  للدرك  مصالح  متكنت 
لنشاط عصابة متخصصة يف سرقة املركبات، متكونة 
من 9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بني 25 و60 سنة، 

بينهم فتاة.
ضحايا  أغلب  فإن  ذاته،  األمني  السلك  وحسب 
العصابة من سائقي سيارات األجرة و«الكلوندستان« 

كان  حيث  الوطن،  واليات  مختلف  من  املنحدرين 
قبل  البيضاء  األسلحة  بواسطة  عليهم  االعتداء  يتم 
أحد  مبرآب  وإخفائها  سياراتهم  على  االستيالء 

املتورطني.
 3 وحجز  مركبات،   3 استرجاع  العملية  خالل  ومّت 
السرقة،  مركبات أخرى كانت تستعمل يف عمليات 

و7  سنتيم  مليون   13 بـ  مقدر  مالي  مبلغ  جانب  إلى 
هواتف نقالة. 

تتمثل  جناية  ارتكاب  بتهمة  املتورطون  ُووجه  وقد 
الليل  ظريف  بتوفر  السرقة  أشرار،  جمعية  تكوين  يف 
بواسطة  واالعتداء  مركبة  استحضار  و  والتعدد، 
األسلحة البيضاء.                           فتاتي لبنى 

شهدت العديد من الغابات واملشاتي، خالل الـ 24 ساعة 
الطارف، نشوب حرائق متفرقة تسببت يف  األخيرة بوالية 
من  بكل  الغابي  والغطاء  األحراش  من  مساحات  إتالف 

بلديات الطارف،  الشافية وعني العسل.
املتحرك  للرتل  اإلطفاء  وحدات  تدخلت  الصدد،  هذا  ويف 
ومحافظة  املدنية  احلماية  مصالح  وعتاد  أعوان  من  املشكل 
للقالة  الوطنية  للحظيرة  اإلطفاء  وحدة  إلى جانب  الغابات 
مست  حرائق  عدة  إلخماد  أمس،  يوم  الوطني،  والدرك 
الطارف  بوثلجة  بلديات  من  غابات كل  من  متفرقة  أجزاء 
باملشاتي  املواطنون  وقد ساهم  والقالة،  السوارخ  عني عسل 
واإلمداد  اإلخماد  عملية  يف  احلرائق  أماكن  من  القريبة 
رقعة  انتشار  ومنع  اللهب  ألسنة  ومحاصرة  املاء  بصهاريج 

هذه احلرائق.
ببوثلجة  املدنية  من جهة أخرى، تدخلت مصالح احلماية 
مبنطقة  بالشافية إلخماد حريق نشب  الوطني  الدرك  وفرقة 
من  هكتارات   4 إتالف  نيرانه يف  تسببت  جلميل حلرش، 
من  التدخل  عملية  ومكنت  وحصيدة.  اجلافة  األعشاب 
وهكتار  إّجاص  شجرة   280 يف  تتمثل  ممتلكات  حماية 
حزمة  و1000  بقر  رأس   30 غنم  رأس  و90  الطماطم  من 
تنب، كما مت حماية مركز توزيع الكهرباء والسكنات الريفية 
املجاورة حيث مت تسخير شاحنات احلماية ومحافظة الغابات 
وكذا شاحنة بصهريج تابعة لبلدية بوثلجة. يذكر أن مصالح 

احلماية املدنية ومصالح بلدية بحيرة الطيور أخمدت حريقا 
نشب مبحاذاة املركز الصحي للبلدية،  باإلضافة إلى إخماد 
محافظة الغابات واحلماية املدنية حريقا نشب مبنطقة بوردمي 

بلدية بوثلجة.

..اإلطاحُة بشبكٍة إجراِمّية ترّوُج امُلؤثراِت 
الَعقلّية

متكنت مصالح األمن بوالية الطارف،  مؤخرا، من اإلطاحة 
بشبكة إجرامية منظمة تنشط يف مجال االجتار غير املشروع 

باملؤثرات العقلية، مع حجز 1100 قرص مهلوس.
وحسب بيان خلية اإلعالم واالتصال لألمن الوالئي، فقد 
مت وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط يف مجال االجتار 
هذه  مت خالل  حيث  العقلية  باملؤثرات  شرعية  غير  بطريقة 
العملية األمنية النوعية ضبط وحجز أزيد من 1100 قرص 
مهلوس مع توقيف 3 أشخاص من عناصر الشبكة اإلجرامية 
املنحدرين من إحدى الواليات الشرقية،  تتراوح أعمارهم 
بني 29 و38 سنة. وبعد انتهاء التحقيق، أجنز ضدهم ملف 
قضائي ُقدموا مبوجبه إلى اجلهات القضائية املتخصصة عن 
لغرض  شرعية،  غير  بطريقة  العقلية  املؤثرات  ونقل  حيازة 
العقابية.                                                 باملؤسسة  إيداع  أمر  البيع حيث صدر يف حقهم 

ف.سليم

الَجزائـــــُر 
ُتحصــــي 

21 وفـــــاة 
بَفيــــروس 

»ُكـــــورونا« 
أحصت وزارة الصحة 

والسكان وإصالح 
املستشفيات، أمس ، 1287 

إصابة جديدة بفيروس 
»كورونا« يف اجلزائر 

خالل الـ24 ساعة، فيمـــا 
سجلــت 21  وفاة.

لم يعد ممكنا، اليوم، 
بعد فترة من الّتحكم 
يف الوضعية الوبائية 

ولطف اهلل بنا، إخفاء 
املساحات الكبيرة التي 
متكن منها الفيروس؛ 

فقد سيطر الوباء على 
جل الفضاءات وأصبحت 

اإلصابة به أقرب 
إلينا من حبل الوريد. 
نفقد يوميا العشرات 
من اإلخوة واألحبة 
واملعارف أو الذين ال 
جتمعنا بهم عالقة 
مباشرة. ونّطلع على 

كثير من األخبار التي 
تصف ما يحدث داخل 

املستشفيات من َوهٍن يف 
القدرة على املواجهة؛ 
فقد استنزفت احلرب 

الطويلة التي تخوضها 
األطقم الطبية وشبه 

الطبية كلَّ قدرة ممكنة 
تتحملها املستشفيات ، 

التي ُفقدت االستطاعة 
على التكفل باملصابني. 

وأوصلتنا احلال إلى 
مشارف االنهيار. وال 

يبدو أن األفق القريب 
يحمل الكثير من األمل 

دون تسريع وتيرة 
عملية التلقيح وإقناع 
الناس بضرورة اعتبار 
ذلك بابا أساسيا من 

أبواب النجاة والتحكم 
يف الوضع، بعد أن 

تهاون الناس يف أخذ 
االحتياطات الواجب 
اتباعها على املستوى 

الفردي، وتالشت قدرة 
السلطات على فرض 

ذلك بالردع. 
إن األخطر من ذلك كله، 

أن يعلم بعُض الناس 
بأهم مرضى من خالل 

الكثير من األعراض 
ويرفضون عزل أنفسهم، 

و يختلطون بالناس 
ينقلون املوت بني 

الذين يصادفونهم يف 
طريقهم؛ وهم يعلمون 
أن قتل نفس بغير حق 
كقتل الناس جميعا. 
وهؤالء هم يف الغالب 
سبب االرتفاع املخيف 

يف حاالت اإلصابة 
بالكوفيد. 

الوضـُع َخطيـٌر..!

وهران

تفكيـُك عصابٍة ُمتخِصصٍة في َسرقِة الَمركباِت 

الطارف

قــٍة نشـَبت  إخمــاُد حرائـَق متفرِّ
ـــاِفية بغـابــاِت بــوثلـَجة والشَّ

بلسان عبد العزيز تويقر 

تعزيـــةتعزيـــة
ببالغ احلزن واألسى والرضا بقضاء اهلل وقدره، تلقت شبكة ببالغ احلزن واألسى والرضا بقضاء اهلل وقدره، تلقت شبكة 
““أخبار الوطنأخبار الوطن”” نبأ وفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى، الزميل  نبأ وفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى، الزميل 

اإلعالمي كرمي بوسالم. وإثر هذا املصاب اجللل، تتقدم اإلعالمي كرمي بوسالم. وإثر هذا املصاب اجللل، تتقدم 
““أخبار الوطنأخبار الوطن”” أصالة عن املدير العام املسّير عبد العزيز  أصالة عن املدير العام املسّير عبد العزيز 

تويقر واملدير التنفيذي مسؤول الّنشر رياض هويلي، ونيابًة تويقر واملدير التنفيذي مسؤول الّنشر رياض هويلي، ونيابًة 
عن الصحفيني وعمال الشبكة بأحر الّتعازي، وأصدق املواساة عن الصحفيني وعمال الشبكة بأحر الّتعازي، وأصدق املواساة 

لعائلة بوسالم، وجلميع أسرة اإلعالم.لعائلة بوسالم، وجلميع أسرة اإلعالم.
 تغمد اهلل الفقيد برحمته الواسعة وأفرغ على ذويه صبرا  تغمد اهلل الفقيد برحمته الواسعة وأفرغ على ذويه صبرا 

وسلوانا.وسلوانا.
إنا هلل وإنا إليه راجعونإنا هلل وإنا إليه راجعون

سكيكدة
انتحــاُر شــاٍب بالقــــُل 
فــي ظـــروٍف َمجهـــولٍة 

تدخلت، يف ساعة متأخرة من مساء أول أمس، مصالح احلماية املدنية لدائرة 
القل غربي والية سكيكدة، من أجل حتويل جثة شاب يدعى )ب. حمزة( 
القادر  29 سنة، إلى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى عبد  العنمر  البالغ من 
نطور. الضحية عثر عليه جثة هامدة داخل حمام منزله العائلي بحي الشيخ 

محمد، يف ظروف ما تزال مجهولة، وهو معلق بحبل لُّف حول رقبته. 
يذكر أن مصالح األمن املتخصصة فتحت حتقيقا يف مالبسات القضية. 

جمال بوالديس

َشركُة »ليند غاز« 
ترفُع ِحّصَة إنتاِجها 
اِئل من األكِسجين السَّ

أعلنت شركة صناعة األكسجني السائل، ليند 
رفع  قرارها  أمس،  نشرته  بيان  يف  اجلزائر،  غاز 
مت  بعدما  وذلك  املنتجة،  األكسجني  كميات 
بفيروس  اإلصابة  حاالت  يف  ارتفاع  تسجيل 

كورونا.
توليد  إلى  البالد  يف  املقلق  التطور  أدى  »لقد 
من  الطبي  االكسجني  على  مرتفع  جد  طلب 
الصفوف  يف  تتواجد  التي  املستشفيات  قبل 
األولى ملكافحة هذا الفيروس«، حسبما ورد يف 
القابضة  الشركة  متتلك  التي  الشركة  هذه  بيان 
اجلزائرية للتخصصات الكيميائية »أ سي أس« 

34 يف املائة من أسهمها.
الهائل  االرتفاع  فأمام  الشركة،  بيان  وحسب 
مقارنة  الطبي  األكسجني  مادة  الستهالك 
املاضية،  األسابيع  يف  الوضع  عليه  كان  مبا 
اجلزائر  غاز  ليند  شركات  وحدات  تشغيل  مت 
القارورات  تعبئة  إلى  إضافة  القصوى،  بطاقتها 
بشكل  السائل  األكسجني  وتسليم  الطبية 

مستمر، يؤكد بيان الشركة.
)ق.م/ و.أ.ج(

عنابة
انقطــاُع الَكهربـاِء ُيخــرُج 
الُمواطنيــَن إلـى الّشـــارِع

قطع عشرات احملتجني ببلدية عنابة،  ليلة أول أمس،  عددا من الطرقات يف 
عدة مناطق باملدينة، احتجاجا منهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

الصفصاف،  الدوران  محور  بينها  من  طرقات  عدة  بقطع  قاموا   احملتجون 
بسبب  املطاطية  العجالت  يف  النيران  وإضرام  واملتاريس  احلجارة  مستعملني 
رغم  عنابة،  ببلدية  الكهربائي  للتيار  املتكررة  االنقطاعات  كابوس  عودة 

تطمينات مسؤولي شركة سونلغاز بإصالح العطب.
 وشهدت العديد من أحياء والية عنابة، يف الـ 48 ساعة األخيرة، انقطاعات 
أوساط  يف  وتذمر  استياء  حالة  يف  تسبب  ما  الكهربائي،  للتيار  متكررة 
املواطنني،  على غرار القاطنني مبدينة عنابة مركز الذين طالبوا بتدخل مصالح 
شركة سونلغاز إلصالح العطب. السكان قضوا ساعات كارثية بسبب ارتفاع 
غياب  نتيجة  األضاحي  حلوم  تعفن  من  تخوفهم  مبدين  احلرارة،   درجات 
الكهرباء. ويف بيان إعالمي نشرته، أكدت الشركة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء 
كيلوفوط(   60/10( املورد  الكهربائي  احملول  مس  عطب  اثر  وعلى  أنه  والغاز 
)الواجهة  بعنابة  األحياء  عديد  ميول  والذي  اجلمعة،  ليلة  الزعفرانية، 
الساحلية، وسط املدينة، منطقة السهل الغربي(، فقد شهدت هذه األخيرة 
انقطاعات كهربائية.                                                        ف.سليم

غليزان
 تذبــذٌب فــي التَّمويــِن 

بالمـــاِء الّشــــُروب
 تشهد بلديات عمي موسى والوجلة واحلاسي وعني طارق )غليزان(، أمس، 
تذبذبا يف التموين باملاء الشروب، جراء تسرب بقناتي الضخ املمونة للبلديات 
املذكورة، حسبما علم لدى خلية االتصال بوحدة »اجلزائرية للمياه« لغليزان.

وأوضح ذات املصدر لـ«وأج« أن هذا التذبذب يف التزويد باملاء الشروب يعود 
إلى أشغال إصالح تسرب أحدهما بقناة الضخ )500 ملم(، املمونة لبلديات 
عمي موسى وعني طارق والوجلة، وآخر بقناة الضخ )160 ملم( املمونة لبلدية 
احلاسي.                                                                                ق.م

كوفيد- 19  
حِفــي َكريــــم بوَســـالم  وفـــاُة الصُّ
ًرا بَفيــــروِس »كـــــورونــــا« متأّثــِ

تويف، يوم أمس، الصحفي باملؤسسة العمومية للتلفزيون كرمي بوسالم عن عمر ناهز 49 سنة، مبستشفى تيزي وزو 
متأثرا باصابته بفيروس كورونا،  حسب ما علم من املؤسسة ذاتها. بدأ الفقيد مشواره اإلعالمي بداية الّتسعينيات 
يف برنامج »صباحيات« مبديرية اإلنتاج لينتقل بعدها إلى مديرية األخبار، مقدما رئيسا لنشرة الثامنة. وقد تدرج 
الفقيد يف العديد من املناصب بالتلفزيون الوطني، منها رئاسة التحرير وأشرف على حصص إخبارية أهمها »يف 
دائرة الضوء« وبرنامج »اليوم الثامن«. كما أشرف الراحل على دورات تكوينية لفائدة مقدمي نشرات األخبار 
بالتلفزيون العمومي. وإثر هذا املصاب اجللل، تقدم وزير االتصال، عمار بلحيمر، بتعازيه اخلالصة إلى عائلة 
الفقيد وإلى األسرة اإلعالمية.                                                                                                          )ق.و(


