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السنة 01 - العدد 86 - ا摀扰ربعاء 19 جمادى ا摀戰ول1441 هـ - 15 جانفي2020م 24 صفحة         20دج

الُهوّية بين ا摀扐يديولوِجيا والّتاريخ 
لم َيكن غرُض ا摀扐يديولوجيا ا摀扰ستعمارية 

الفرنسّية استغ摀扰َل ثروات ا摀拀زائر 
وإ摀拐اق ا摀拀زائر بفرنسا فقط، وإ摠摐ا 

تكريُس أطروحات تنِسف وجوَد ا摀拀زائر 
搐撠 التاريخ؛ من خ摀扰ل القول بأن ا摀拀زائر 

كانت أرضا شاغرة، ولم تكن تتمتع 
بالسيادة، يوم احت摀扰لها كانت تعيش حالة 

من الفوضى وا摀扰نف摀扰ت، وهي با摀戰ساس 
مستعمرة رومانية وجزء 摀扰 يتجزأ من 

خرافة إفريقيا ال摀扰تينية، فالفرنسيون 
قدموا أنفسهم على أنهم خلفاء 

ا摀扐مبراطورية الرومانية التي قامت على 
ا摀扰ستعباد ا摀戰بدي ل摀戰هالي، وأن ا摀戰هالي 

كائنات من الدرجة السفلى وأجانب 
وعليهم طاعة أسيادهم. 
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04
كِوين« 攐擠شغيل والت 攐擠ع 25 ألَف زائر لصالون »ُملتقى الت 攐擰َتوق

 بلخيـري:  الجزائريــوَن يعِزفــون
اق وإن كان ُمربًحـا   عن الَعمل الشَّ

قال الدكتور علي بلخيري محافظ الطبعة الــ14 للصالون الوطني »ملتقى التشغيل 
والتكوين«، 搐撠 تصريح أدلى به لـــ«أخبار الوطن«، إنه على الشباب ا摀拀زائري سواء كان 

خّريج ا摀拀امعات أو مراكز التكوين ا摀摐هني ا摀扰هتمام بشكل أكثر با摀摐َهن ا摀摐نتجة، بغِض الّنظر 
عّما إذا كانت شاقة ومرهقة؛ 摀戰نها هي ا摀戰ساس، ونصحهم بعدم ا摀扰عتماد أو التعويل 

والتركيز على ا摀摐هن ا摀摐ريحة والسهلة.

09
با摀戰غواط خدماتية  وَمراِفق  سياحّيٍة  بُقرى  ا摀摐طالبة 

 مناطـٌق سياحّيـة وأثريـٌة تستغيث!
تزخُر و摀扰ية ا摀戰غواط 技摐ناطق سياحية طبيعية وأثرية هامة، تستقطب سنوًيا ا摀摐ئات من 

واح القادم撠摠 من كافة ربوع الوطن ومن خارجه أيضا، لكنها تشتكي من انعدام أبسط  攐擰الس
عوامل ا摀拀ذب السياحي، خاصة 搐撠 مجال ا摀拠دمات وا摀摐رافق؛ إذ بات من الضروري فتح 

ا摀摐جال أمام ا摀摐ستثمرين 摀扐نشاء ُقرى سياحية 摀扰ستغ摀扰ل هذه ا摀摐ناطق 搐撠 خلق موارد مالية 
ومناصب عمل وتوفير فضاء للتنزه والراحة. 

مع مانشستر سيتي
05

عنابة
ُمواطنــو الكليتوسـة 
ينتِفضـون ويغلقـوَن 

مقـــرَّ البلدّيـــة
10

العاصمة
غليـاٌن  بالمجلــس 
الَبلــدي لبراقــي 

والميــر متَّهـــٌم
10

تيزي وزو
أميـــــــار 

ـوَن داخـل  يحتجُّ
مقــِر الو摀扰يــة

يحقــق يحقــق حقــق قــق ــق ـق ق 
رقمــا رقمــا قمــا مــا ــا ـا ا 
قياسيـا قياسيـا ياسيـا اسيـا سيـا يـا ـا ا 
جديـدا جديـدا ديـدا يـدا ـدا دا ا 

(LMD( تغرُق في ُمستنقع الَخدمات وعجز نظام الـ

لة! لة! ة! !  لة! َ لة! َّ لة! طَّ لة! عطَّ لة! ُعطَّ لة! ُمعطَّ لة! لُمعطَّ لة! الُمعطَّ لة!  الُمعطَّ لة! ُ الُمعطَّ لة! ُة الُمعطَّ لة! رُة الُمعطَّ لة! طرُة الُمعطَّ لة! اطرُة الُمعطَّ لة! قاطرُة الُمعطَّ لة! لقاطرُة الُمعطَّ لة! القاطرُة الُمعطَّ لة!  القاطرُة الُمعطَّ لة! . القاطرُة الُمعطَّ لة! .. القاطرُة الُمعطَّ لة! ة.. القاطرُة الُمعطَّ لة! عة.. القاطرُة الُمعطَّ لة! معة.. القاطرُة الُمعطَّ لة! امعة.. القاطرُة الُمعطَّ امعة.. القاطرُة الُمعطَّ لة! َ لة! َجامعة.. القاطرُة الُمعطَّ لة! لَجامعة.. القاطرُة الُمعطَّ لة! الَجامعة.. القاطرُة الُمعطَّ الَجامعة.. القاطرُة الُمعطَّ

محـرز

الدكتور: مصطفى كيحل  	23

ـ »تطهير« ا摀扐دارة• الخدماُت الَجامعية حاويُة الَفساد • الكناس: شيتور مطالٌب ب
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02
أخبار السياسة

للمشاركِة يف ُمؤمتر برلني املنعقِد حول ليبيا 

تّبون في أّوِل جولة خارجّية له 

السنة 01 - العدد 86 -االربعاء 19 جمادى األول1441 هـ - 15 جانفي2020م

عّمــــــار قـــردود
أملانيا  بعد  اجلمهورية  رئيس  يزور  أن  املنتظر  من  كما 
املستوى  رفيعة  حلضور اجتماع اللجنة  الكونغو  جمهورية 
لالحتاد اإلفريقي حول ليبيا والذي تعتزم اللجنة عقده يوم 

25 جانفي اجلاري بالكونغو.
هذا، وتلقى رئيس اجلمهورية اتصاًال هاتفًيا من املستشارة 
األملانية «أجنيال ميركل»، حسب بيان لرئاسة اجلمهورية، 
تباحث تبون و»ميركل» خالله التطورات يف امللف الليبي. 
وأضاف املصدر نفسه أن املستشارة «ميركل» وجهت دعوة 
للرئيس تبون حلضور مؤمتر برلني املنعقد حول ليبيا.و قد 
حيث  الندوة،  يف  املشاركة  على  اجلمهورية  رئيس  وافق 

سيكون حاضًرا يف مؤمتر برلني يوم 19 جانفي اجلاري.
يوم  أردوغان»،  طيب  «رجب  التركي  الرئيس  وأعلن 
املقبل  األحد  برلني  يف  قمة  سيحضر  أنه  اإلثنني، 
لبحث التطورات يف ليبيا مبشاركة رئيس الوزراء اإليطالي 
بوتني»،  «فالدميير  الروسي  والرئيس  كونتي»  «جوزيبي 
معها  ناقش  التي  ميركل»  «أنغيال  األملانية  واملستشارة 
املنقضي،  اإلثنني  ترامب»،  «دونالد  األميركي  الرئيس 

الوضع يف ليبيا وكيفية حل األزمة.
وكان رئيس اجلمهورية قد استقبل، يف 11 جانفي اجلاري، 
وزير الشؤون اخلارجية الكونغولي «جون كلود غاكوسو»، 
ساسو  «دونيس  الكونغولي  الرئيس  من  مبعوًثا  بصفته 
اإلفريقي  لالحتاد  املستوى  رفيعة  اللجنة  رئيس  نغيسو»، 
حول ليبيا، والذي حمل له رسالة من الرئيس الكونغولي 

حول موضوع ليبيا بعد تفاقم الوضعية هناك.
تضمنت  الرسالة  هذه  أن  اجلمهورية  رئاسة  بيان  وأوضح 
تعتزم  الذي  االجتماع  حلضور  اجلمهورية  لرئيس  «دعوة 
اللقاء  كان  كما  اجلاري»،  جانفي   25 يوم  عقده  اللجنة 
وتبادل  ليبيا،  الشقيق  البلد  يف  الوضع  لتقييم  «فرصة 
والتدخالت  االقتتال  إنهاء  سبل  حول  النظر  وجهات 
األجنبية وإنعاش املسار التفاوضي بني األطراف الليبية، 
فضال عن دور االحتاد اإلفريقي للدفع بعملية السالم يف 

هذا البلد الشقيق بعيدا عن التدخالت األجنبية».
وقال املبعوث الكونغولي: «أمام خطورة األوضاع يف ليبيا، 
فإن الرئيس نغيسو، يدعو رؤساء الدول األعضاء يف هذه 
يف  «التفكير  أجل  من  ببرازافيل  قمة  عقد  إلى  اللجنة 
مشترك  إفريقي  موقف  اتخاذ  أجل  من  والوسائل  السبل 
للحيلولة دون تدهور األوضاع يف هذا البلد، والقيام بكل 
شيء حتى يعود الليبيون إلى جادة الصواب وسلك طريق 

األخوة».
«مشروع  بأن  الكونغولية  الدبلوماسية  رئيس  ذّكر  كما 
اللجنة رفيعة املستوى لالحتاد اإلفريقي حول ليبيا يتمثل 
يف دفع الليبيني إلى تنظيم ندوة للمصاحلة قبل التفكير يف 

أي مسار انتخابي».
وخُلص غاكوسو، يف األخير، إلى القول «ال نرى كيف 
ميكن تنظيم انتخابات يف ظل األوضاع احلالية التي متر بها 
ليبيا، التي تشهد أعمال عنف وحيث تسيطر ميليشيات 

التوصل  تقريبا»، مؤكًدا على ضرورة  بأكملها  على مدن 
«إلى التهدئة والوصول إلى وقف إلطالق الّنار حتى يتم 

بعث مسار املصاحلة».
للتذكير، فإن رئيس الدولة الكونغولي يرأس حالًيا اللجنة 

رفيعة املستوى لالحتاد اإلفريقي حول ليبيا.

مؤمتُر برلني حوَل ليبيا يعقُد األحَد اُملقبلمؤمتُر برلني حوَل ليبيا يعقُد األحَد اُملقبلؤمتُر برلني حوَل ليبيا يعقُد األحَد اُملقبلمتُر برلني حوَل ليبيا يعقُد األحَد اُملقبلُر برلني حوَل ليبيا يعقُد األحَد اُملقبلُ برلني حوَل ليبيا يعقُد األحَد اُملقبل برلني حوَل ليبيا يعقُد األحَد اُملقبلبرلني حوَل ليبيا يعقُد األحَد اُملقبلرلني حوَل ليبيا يعقُد األحَد اُملقبللني حوَل ليبيا يعقُد األحَد اُملقبلني حوَل ليبيا يعقُد األحَد اُملقبل حوَل ليبيا يعقُد األحَد اُملقبلحوَل ليبيا يعقُد األحَد اُملقبلوَل ليبيا يعقُد األحَد اُملقبلَل ليبيا يعقُد األحَد اُملقبلَ ليبيا يعقُد األحَد اُملقبل ليبيا يعقُد األحَد اُملقبلليبيا يعقُد األحَد اُملقبليبيا يعقُد األحَد اُملقبلبيا يعقُد األحَد اُملقبليا يعقُد األحَد اُملقبلا يعقُد األحَد اُملقبل يعقُد األحَد اُملقبليعقُد األحَد اُملقبلعقُد األحَد اُملقبلقُد األحَد اُملقبلُد األحَد اُملقبلُ األحَد اُملقبل األحَد اُملقبلاألحَد اُملقبلألحَد اُملقبلحَد اُملقبلَد اُملقبلَ اُملقبل اُملقبلاُملقبلُملقبلُقبلقبلبلل

االثنني  األول  أمس  أملانيا  علنت  أ  ذاته،  السياق  يف  و 
جانفي   19 يف  ليبيا  حول  دولًيا  مؤمتًرا  تستضيف  أنها 
املتحدث  عن  أنباء  وكاالت  نقلته  ما  حسب  اجلاري، 
«ستيفن  املتحدث  األملانية، حيث أعلن  احلكومة  باسم 
جارية،  النوع  هذا  من  ملؤمتر  «التحضيرات  أن  سايبرت» 
ويجب أن يعقد هنا يف برلني يف كل األحوال يف جانفي»، 
مشيًرا إلى أنه قد يجري يف 19 جانفي. وأعلنت الرئاسة 
التركية، اإلثنني املاضي، من جهتها، أن الرئيس التركي 
سيصل إلى برلني يف زيارة تستغرق يوًما واحًدا يوم 19 من 

الشهر اجلاري.
«أنغيال  األملانية  املستشارة  أعربت  بعدما  هذا  يأتي 
ميركل»، السبت املاضي من روسيا، عن أملها يف جناح 
الروسي «فالدميير بوتني»،  الرئيسان  التي طرحها  املبادرة 
األزمة  لتسوية  أردوغان»  طيب  «رجب  التركي  والرئيس 
الليبية، مؤكدة أنها سترسل قريًبا دعوات ملؤمتر يف برلني.

الليبية  السالم  محادثات  إن  األملانية  املستشارة  وقالت 
ستعقد يف برلني، حيث ناشدت تركيا وروسيا والفصائل 
مشيرة  النار،  إلطالق  بوقف  بااللتزام  ليبيا  يف  املتحاربة 
إلى أن الهدف هو إعطاء ليبيا الفرصة لتصبح دولة آمنة 

ذات سيادة.

حفتر يرفُض التوقيَع على ُمسودِة اتفاق وقف القَتال

أمس  املتنازعة،  الليبية  األطراف  أخفقت  املقابل،  يف 
النار خالل  اتفاق وقف إطالق  توقيع  األول اإلثنني، يف 
الروسي  اخلارجية  وزيرا  حضره  موسكو  يف  اجتماع 

«سيرغي الفروف» والتركي «مولود جاويش أوغلو».
دون  لكن  تقدما  احملادثات شهدت  أن  «الفروف»  وأعلن 
ليبيا  الرئاسي يف  املجلس  رئيس  وقع  إذ  االتفاق،  توقيع 
لكن خليفة  النار،  إطالق  وقف  وثيقة  السراج على  فائز 
حفتر قائد قوات شرق ليبيا (اجليش الوطني الليبي) لم 

يوقع.
وكان بيان للمجلس الرئاسي الليبي بقيادة فائز السراج قد 
أكد يف بيان مساء األحد أن «املجلس يذكر مبوقفه الثابت 
أتى»،  املعتدي يجب أن يكون من حيث  بأن انسحاب 

وهو ما ترفضه قوات حفتر.

الّيوم الثَّاني من زيارته للناحيِة الَعسكرية الرابعة
اللِّواء شنقريحة ُيشرف على تمريٍن بالّذخيرة الحّية

أشرف اللواء السعید شنقریحة رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي بالنیابة على تنفیذ تمرین تكتیكي بالذخیرة الحّیة ”بركان ″2020، نفذتھ وحدات اللواء 41 مدرع، مدعومة بوحدات جویة 
في الیوم الثاني من زیارتھ للناحیة العسكریة الرابعة.

وأفاد بیان صدر عن وزارة الدفاع یوم أمس بأن اللواء السعید شنقریحة تابع عن كثب مجریات األعمال التي قامت بھا الوحدات البریة والجویة المشاركة في التمرین، تتقدمھا طائرات االستطالع 
الجوي، ویھدف ھذا التمرین إلى الرفع من القدرات القتالیة والتعاون بین مختلف األركان، فضال عن تدریب القیادات واألركان على التحضیر والتخطیط وقیادة العملیات في مواجھة التھدیدات 

المحتملة.
وفي ھذا السیاق، تضمن التمرین ”بركان 2020“ مشاركة طائرات بدون طیار تمكنت من خالل عملیة استطالع من اكتشاف مجموعة معادیة تحاول التسلل إلى منشأة طاقویة، حیث تقوم 

الطائرات بدون طیار بقصف ھذه المجموعة. وبالموازاة مع ذلك، یتم إبرار مفرزة من القوات الخاصة بواسطة الحوامات بغرض محاصرة المجموعة المعادیة والقضاء علیھا.          رحمة عمار

بدأت عملها رسميا اليوم

تنصيُب لجنِة الخبراء الُمكّلفة بإعداد 
ستور ُمقترحاِت مراجعة الدُّ

مت، يوم أمس الثالثاء، تنصيب جلنة اخلبراء املكلفة بإعداد 
املقترحات حول مراجعة الدستور، والتي يرأسها البروفيسور 

أحمد لعرابة. وأشرف على مراسم التنصيب التي متت على مستوى 
رئاسة اجلمهورية مدير ديوان الرئاسة نور الدين عيادي.

صفیة.ن
وكان رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون قد أصدر قرارا بإنشاء هذه اللجنة، ُمرجعا 
ذلك إلى االلتزام الذي طرحه خالل حملته االنتخابية املتمثل يف تعديل الدستور، 
القيام  يعتزم  أنه  اجلديدة، مضيفا  اجلمهورية  تشييد  الزاوية يف  يعد حجر  إنه  قائال 
ركائز  وإقامة  جديدة  َحوَكمة  أمناط  بروز  تسهيل  بغرض  للدستور  معمق  بإصالح 
اجلزائر اجلديدة. وستتولى اللجنة حتليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات 
الدولة على أن تقّدم إلى رئيس اجلمهورية مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام 
الدميقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون البالد من 
أفضل  وتوازن  السلطات  بني  الفعلي  الفصل  وضمان  بالسلطة  االنفراد  أشكال  كل 
بينها، وهذا بإضفاء املزيد من االنسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة االعتبار 
للبرملان خاصة يف وظيفته الرقابية لنشاط احلكومة. كما ستتولى هذه اللجنة أيضا 
اقتراح أي إجراء من شأنه حتسني الضمانات التي تكفل استقاللية القضاة وتعزيز 
حقوق املواطنني وضمان ممارستهم لها وتدعيم أخلقة احلياة العامة وكذا إعادة االعتبار 
يف  املتجسدة  أعمالها  خالصات  اللجنة  وتسلم  واالستشارية،  الرقابية  للمؤسسات 

تقرير ومشروع قانون دستوري يف أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ تنصيبها.
تسليمه سيكون  بعد  الدستور  مراجعة  مشروع  إن  الرسمية  التصريحات  قالت  كما 
محل مشاورات واسعة لدى الفاعلني يف احلياة السياسية واملجتمع املدني قبل إحالته 
ذلك  وبعد  املفعول،  سارية  الدستورية  لإلجراءات  وفقا  للمصادقة،  البرملان  على 

سيطرح النص الذي يصادق عليه البرملان الستفتاء شعبي.

ات وطنية  ِضمن سلسلة لقاءات مع شخصيَّ

 تّبون يستقبُل رئيَس حزب ِجيل َجديد
استقبل رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، يوم أمس باجلزائر العاصمة، رئيس حزب 

جيل جديد سفيان جياللي، حسبما أورده بيان لرئاسة اجلمهورية.
مع  اجلمهورية  رئيس  فيها  التي شرع  املشاورات  لسلسلة  استمرارا  اللقاء  هذا  ويأتي 
الشخصيات الوطنية وقادة األحزاب السياسية واملجتمع املدني، حول الوضع العام يف 
البالد ومراجعة الدستور، التي أوكلت مهمتها يف مرحلة أولى إلى جلنة من اخلبراء 
برئاسة األستاذ اجلامعي وعضو جلنة القانون الدولي باألمم املتحدة البروفسور أحمد 

لعرابة.
ويعتبر هذا اللقاء اخلامس من نوعه، بعد استقبال تبون رئيس احلكومة السابق أحمد 
احلكومة  ورئيس  رحابي،  العزيز  عبد  السياسي  والنشاط  السابق  والوزير  بيتور  بن 
األسبق مولود حمروش، إلى جانب الزيارة التي قادت الرئيس تبون إلى منزل الوزير 

األسبق أحمد طالب اإلبراهيمي.
وليد كويني

سيجري رئيس اجلمهورية عبد املجيد 
تبون، خالل الفترة املمتدة بني 19 و25

جانفي اجلاري، أول جولة خارجية 
له منذ انتخابه رئيًسا للبالد، حيث 
من املقرر أن يزور أملانيا األحد املقبل 

املصادف لــ19 جانفي اجلاري للمشاركة 
يف مؤمتر برلني املنعقد حول ليبيا.



ابق ظام السَّ عبر رحيِل ُرموز النِّ
الكناس: شيتور ُمطالب بـ «تطهيِر» اإلدارة!

أوضح عبد احلفيظ ميالط املنسق الوطني ملجلس أساتذة التعليم العالي «الكناس»، يف اتصال أجرته معه «أخبار الوطن»، أن النقابة ستقوم يف 
األسابيع املقبلة بإعداد الئحة مطالب ستكون موضوع اقتراحات مفصلة على هامش التفاوض مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار ميالط إلى أن الئحة املطالب التي سيتقدمون بها للوزير اجلديد شمس الدين شيتور ستتمحور أساسا حول بناء إدارة جديدة ذات كفاءة 
عالية تليق باحلرم اجلامعي، باإلضافة إلى رحيل جميع رموز النظام السابق الذي كان منبع الفساد يف احلرم اجلامعي، وتغيير املسؤولني الذين تسببوا 
يف فساد هذا القطاع الذي بات يعاني من مشاكل تتعلق بتدني مستوى اجلامعات واخلدمات اجلامعية واملؤسسات التعليمية، كما أنه بات من 

الضروري حتسني ظروف عمل األساتذة البيداغوجية واملهنية، بتوفير شروط مالئمة ألداء مهامهم على أكمل وجه.
كما أشار ميالط إلى أن هناك عدة انشغاالت سيطرحها «الكناس» على طاولة الوزير، منها املطالبة بالزيادة يف األجور، باإلضافة إلى وضع 
سياسة واضحة ومدروسة للقضاء على أزمة السكن التي يعاني منها األستاذ اجلامعي، وتوحيد معايير توزيع السكن يف اجلنوب الكبير، لتشمل 
كافة واليات اجلنوب بدون استثناء، وكذا وقف جميع املتابعات القضائية التعسفية ضد األساتذة اجلامعيني وإعادة النظر يف صالحيات اللجان 
متساوية األعضاء احمللية املنعقدة كمجالس تأديبية، باإلضافة إلى بعض املطالب األخرى منها فتح نقاش عميق لتقييم النظام التعليمي اجلامعي.

كما جرت اإلشارة إلى رؤية األساتذة اجلامعيني حول نظام األملدي (LMD)، والذي قال عنه إنه سبب تدهور املستوى التعليمي اجلامعي، 
وإنع بعيد كل البعد عن حتقيق األهداف التي سطرت له يف بيئته التي نشأ فيها والتي تختلف عن بيئة اجلامعة اجلزائرية شكال ومضمونا.

ومن بني الئحة مطالب املجلس الوطني ألساتذة التعليم العالي وجوب مراجعة النظام التعويضي واألساسي لألستاذ اجلامعي الباحث، مبا 
يكفل احترامه املتناسب مع رتبته العلمية داخل املجتمع، ومراجعة التصنيف املرتبط مبنحة املنصب النوعي، باعتماد تصنيف إضايف جديد ميسُّ 
اجلامعات غير املعنية مبنحة املنصب النوعي، لتحقيق التوازن والعدالة بني كل اجلامعات وكذا مراجعة التركيبة البشرية ملختلف اللجان الوطنية 
القطاعية املكلفة مبلفات الترقية ودراسة املخابر واملجالت العلمية، والتي لم تتغير منذ أكثر من عقد من الزمن، مع مراعاة وجود ممثلني عن الشريك 
االجتماعي، ووضع معايير واضحة وشفافة مللف التحويالت اخلاصة باألساتذة فيما بني اجلامعات لتضع حدا لتعسف بعض مديري املؤسسات 
اجلامعية.وقال املتحدث ذاته إن النقابة ستتخذ إجراءات أخرى يف حال عدم االستجابة للمطالب، وعدم رغبة الوزارة الوصية يف الدخول يف حوار 

شامل إلحداث تغيير جذري يف املنظومة التعليمية واملؤسسات التعليمية.                                                                    صفية نسناس
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صفية   نسناس
وأبرز شيتور ضرورة ربط جسور 
اجلامعة  بني  والتنسيق  التعاون 
أداء  من  لتمكينها  واملجتمع 
احللول  تقدمي  غرار  على  أدوارها، 
املطروحة،  للمشاكل  املناسبة 
داعيا  االقتصادية،  منها  خاصة 
– باملناسبة - إطارات الوزارة إلى 
هذه  ملواجهة  اجلماعي  التعاون 

التحديات. كما شّدد الوزير على 
أهمية التفكير اجلدي يف أساليب 
الطلبة  بعدد  الناجع  التكفل 
يصل  أن  املرتقب  اجلامعيني 
تعدادهم، آفاق سنة 2030، إلى 
نحو 3 ماليني طالب، من خالل 
للدراسة  مواتية  ظروف  توفير 
لإلمكانات  أمثل  استغالل  مع 

املتاحة. 

شمس  الوزير  أن  يذكر 
13 مواليد  من  شيتور  الدين 

بوعريريج،  ببرج   1944 أكتوبر 
متحصل على شهادة مهندس يف 
املدرسة  الكيميائية من  الهندسة 
الوطنية متعددة التقنيات للجزائر 
اجلزائري  واملعهد  العاصمة 
مهندس  ودكتور  وهو  للبترول، 
العاصمة  اجلزائر  جامعة  من 

ودكتور يف العلوم من جامعة جون 
أستاذ  أنه  كما  (فرنسا)  موني 
لألسطح  الفيزيائية  الكيمياء  يف 
احلرارية  الديناميكا  وتكرير 
1976-) البترول  واقتصاديات 

.(2019
التي  املناصب  أهم  ومن 
الهندسة  قسم  رئاسة  هو  تقلََّدها 

العالي  التعليم  وزير  شيتور  الدين  شمَس  َينتِظُر 
شائكة  ملفات  مؤخرا  ُب  اُملنصَّ العلمي  والبحث 

على رأس الوزارة، وهو ما أكده يف تصريح له عقب 
التحديات  أن  إلى  تسلمه مهامه رسميا، حيث أشار 

اجلزائرية  اجلامعة  تواجه  التي  والرهانات 
تصورات  وصياغة  اجلميع  جهود  تضافر  تستوجب 

العلمي  الرفع من املستوى  جديدة من شأنها 
التطورات احلاصلة يف  ملواكبة  للجامعة، وذلك 

العلمي؛ من خالل  والبحث  العالي  التعليم  مجال 
التقنيات احلديثة، سيما يف مجال تقدمي  استغالل 

التسيير  الرفع من مستوى  الدروس إلى جانب 
اجلامعية. املؤسسات  ملختلف  اإلداري 

التهَمت املالييَر ومعاناُة الّطلبة ُمستمّرة!
الَخدماُت الجامعّية تواِجُه دعواِت للخوَصصة

من  املاضية،  القليلة  السنوات  يف  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  قطاع  عانى 
الفساد كغيره من القطاعات، بعد أن التهم ماليير الدينارات املوجهة لقطاع اخلدمات 
ورفعته  الطلبة كثيرا،  به  نّدد  ما  وهو  القطاع،  ها  أّي حتّسن يف  اجلامعية دون تسجيل 

بعض التنظيمات الطالبية انشغاال ُملحا.
ويف هذا الصدد، أوضح عيسى ترابة نائب رئيس املكتب الوطني جلمعية الوعي 
قطاع  ملفات  أساس حلحلة  أن  الوطن»،  «أخبار  معه  أجرته  اتصال  الطالبية، خالل 
التعليم العالي يستدعي من الوزير املنصب مؤخرا فتح باب احلوار الذي هو أساس أّي 
اعتبروا  الذين  االجتماعيني،  الشركاء  ملطالب جميع  االستماع  من خالل  ؛  إصالح 
تنصيب شيتور خطوة حسنة كونه ابن القطاع ولديه من الكفاءة املهنية ما تؤهله خلدمة 
اجلامعة اجلزائرية. كما متنى ترابة أن يكون الوزير أكثر جرأة من سابقيه يف فتح ملفات 
القطاع على غرار نظام األملدي (LMD)، ومناقشة ما ميكن تداركه للرفع من مستوى 
اجلامعة اجلزائرية والطالب على حد سواء، قائال إن هذا النظام أثبت فشله الذريع يف 

اجلزائر ومت طرح هذا اإلشكال مع الوزير السابق غير أنه لم يتم تسجيل أّي استجابة.
وأضاف املتحدث ذاته أن قطاع اخلدمات اجلامعية بات يغرق يف املشاكل والفساد 
قائال: «ال  ونوابهم،  للمدراء  العشوائية  التنصيبات  والتي كان سببها  التسيير،  وسوء 
يخفى على اجلميع أنها كانت تتم بالشكارة عبر مختلف واليات الوطن، فاملنصب مينح 
لتسيير اخلدمات  املاليير  تزال تضخ سنويا  الدولة كانت وما  أن  أكثر»، كما  ملن يدفع 
اجلامعية غير أن مصيرها كان النهب وأصبح القطاع عبارة عن سوق كبير، مشيرا إلى أنه 

مت اقتراح خوصصة قطاع اخلدمات اجلامعية مستقبال لتفادي سوء التسيير.
وفيما يخص حراك الطلبة املنظم كّل ثالثاء، أوضح ترابة أن املسيرات يف بداياتها 
أعطت ثمارها أما حاليا فاملالحظ فقد بوصلته، قائال إنه من الضروري أن يتقدم ممثلو 
أرض  على  وجتسيدها  فيها  للنظر  تبون  املجيد  عبد  للرئيس  مقترحات  بالئحة  الطلبة 

امليدان، حتى ال يتم استغالل تلك املسيرات من طرف دخالء وغوغائيني، بحسبه.
صفية نسناس

شيتور يواِجُه ما أبرُز واَخلدمات  (LMD) األملدي

ِر  الّتجاوزات إثر َ تكرُّ
ملفُّ األمِن والَنقل الجاِمعي َيطرح عالماِت استفهام 

طرح فاعلون على مستوى قطاع التعليم العالي عدة عالمات استفهام حول العقود التي وقعتها وزارة التعليم العالي مع مؤسسات األمن اخلاصة، يف حني حّملوا وزارة التعليم العالي مسؤولية التسيب احلاصل، مؤكدين أنه يف الكثير من األحياء يحصل 
املنحرفون على أحسن النقاط عبر تهديد األساتذة.وسبق وأن مت رفع ملف األمن على مستوى اإلقامات اجلامعية وحتى اجلامعات أكثر من مرة، حيث انتقد األمني الوطني لالحتاد الوطني للشبيبة اجلزائرية قيس الطاهر، يف تصريح سابق، واقع األمن، قائال 
إن التعاقد مع مؤسسات األمن اخلاصة كانت مشبوهة بدليل أجور العمال املتدنية، مركزا على نقطة هيمنة الغرباء على مختلف اإلقامات اجلامعية، أشخاص ال عالقة لهم بالدراسة، وهو ما يطرح عالمة استفهام حول التسيب الذي هيمن على اجلامعة 

بحسبه، خاصة أنها أصبحت تأوي أشخاصا من مختلف القطاعات إال من اجلامعة، معتبرا أن األدهى واألمر أن حتى الدخالء على اإلقامات يستضيفون أصدقاءهم للمبيت، مضيفا أن ذلك كثيرا ما يؤدي للحوادث.
وحول املتورط أرجعه للتسيب احلاصل وغياب الصرامة، بداية من اإلقامات إلى اإلطعام ومختلف اخلدمات، محمال املسؤولية للوزارة وليس مديرية اخلدمات كون هذه األخيرة حتت سلطته، مؤكدا تسجيل إهمال كبير على مستوى اجلامعة.  هذا، وُطرح 
ملف النقل اجلامعي أكثر من مرة، فمع بداية احلراك الشعبي، وبالضبط مع إيداع رجل األعمال محي الدين طحكوت السجن املؤقت باحلراش، حتول النقل اجلامعي إلى جحيم بالنسبة للطلبة، إذ وجد الطلبة أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى كلياتهم 
بسبب إضراب سائقي حافالت نقل الطلبة التابعني ملجمع طحكوت للنقل اجلامعي الذين نظموا إضرابا جماعيا عن العمل. ويف هذا الصدد، قال االحتاد الطالبي احلّر إنه طاملا حّذر من خطورة الصفقات املشبوهة يف قطاع اخلدمات اجلامعية وخصوصا ملف 

النقل اجلامعي الذي أصبح حكرا على بارونات شكلت ثروة طائلة على حساب الطلبة.
رحمة عمار 

مدير  منصب  شغل  كما   ،(1976-1979) التقنيات  متعددة  باملدرسة  الكيميائية 
التقنيات  متعددة  الوطنية  املدرسة  ومدير   (1980-1983) لسطيف  اجلامعي  املركز 
1986-) العلمي  والبحث  العالي  التعليم  بوزارة  عام  أمني  وكذا   ،(1983-1986)
1990) ليتم تنصيبه - مؤخرا - وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي الشهر احلالي.
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ين»ين»ن»» الون الوطِني «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين»الون الوطِني «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين»لون الوطِني «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين»ون الوطِني «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين»ن الوطِني «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين» الوطِني «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين»الوطِني «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين»لوطِني «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين»وطِني «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين»طِني «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين»ِني «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين»ِي «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين»ي «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين» «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين»«ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين»ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين»ُلتقى التَّشغيل والتَّكِوين»لتقى التَّشغيل والتَّكِوين»تقى التَّشغيل والتَّكِوين»قى التَّشغيل والتَّكِوين»ى التَّشغيل والتَّكِوين» التَّشغيل والتَّكِوين»التَّشغيل والتَّكِوين»لتَّشغيل والتَّكِوين»تَّشغيل والتَّكِوين»َّشغيل والتَّكِوين»َشغيل والتَّكِوين»شغيل والتَّكِوين»غيل والتَّكِوين»يل والتَّكِوين»ل والتَّكِوين» والتَّكِوين»والتَّكِوين»التَّكِوين»لتَّكِوين»تَّكِوين»َّكِوين»َكِوين»كِوين»ِوين»ِ ع ع 22525 ألَف زائر للَصالون الوطِني «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين» ألَف زائر للَصالون الوطِني «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين»ألَف زائر للَصالون الوطِني «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين»لَف زائر للَصالون الوطِني «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين»َف زائر للَصالون الوطِني «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين»َ زائر للَصالون الوطِني «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين» زائر للَصالون الوطِني «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين»زائر للَصالون الوطِني «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين»ائر للَصالون الوطِني «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين»ئر للَصالون الوطِني «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين»ر للَصالون الوطِني «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين» للَصالون الوطِني «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين»للَصالون الوطِني «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين»لَصالون الوطِني «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين»َصالون الوطِني «ُملتقى التَّشغيل والتَّكِوين»َ ع ُ ع ُّ ع قُّ ع وقُّ ع توقُّ توقُّ

بلخيري: الَجزائرّيوَن يعزفون عن 
اق وإن كان ُمرِبحا  الَعمل الشَّ

وم قال الدكتور علي بلخيري محافظ الطبعة الــ14 للصالون الوطني «ملتقى التشغيل والتكوين»، 
مستشار ومدير سابق ملشروع مركز املهن بجامعة «ميشيغان» األمريكية وأستاذ مشارك يف 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجلامعة، والرئيس التنفيذي السابق ملؤسسة وطنية، يف 
تصريح لـــ»أخبار الوطن»، إنه على الشباب اجلزائري سواء كان خريج اجلامعات أو مراكز التكوين 

املهني االهتمام بشكل أكثر باملهن املنتجة، بغض النظر عّما إذا كانت شاقة ومرهقة ألنها هي 
األساس، ونصحهم بعدم االعتماد والتعويل والتركيز على اِملَهن املريحة والسهلة.

عّمـــــار قـــردود
اإلحصائات  أن  بلخيري  أوضح  و 
الرسمية ُتفيد بأن اجلزائريني يعزفون عن 
مهمة  قطاعات  يف  العمل  عن  اإلقبال 
توفر  التي  الفالحة  مثل  وإستراتيجية، 
مناصب شغل كبيرة وبأجور مغرية وذلك 
ألنها مهنة شاقة ومرهقة، بينما يبحثون 
وتستهويهم  واملربحة  املريحة  املهن  عن 
وسونلغاز  بسوناطراك  املتعلقة  املهن  أكثر 
الذي جعل  األمر  وهو  والبنوك،  ونفطال 

نسبة البطالة مرتفعة.
الــ14 شعار الطبعة  بأن  محدثنا  وأفاد 

التشغيل  «ملتقى  الوطني  للصالون 
28 يوم  ستنطلق  التي  والتكوين» 
هو  جانفي   30 وحتى  اجلاري  جانفي 
التبعية  من  للتحرر  االقتصاد  «تنويع 
للمحروقات»، وهو ما يعني أن احلكومة 
تعمل على ترغيب الشباب اجلزائري يف 
هناك  وأن  احملروقات،  مجال  خارج  مهن 
ومدارس  اجلنسيات  متعددة  مؤسسات 
توظيف  إلى  تسعى  التكوين  ومراكز 

مهارات جديدة.
جرت  التي  الصحفية  الندوة  خالل  و 
بدار  املؤمترات  بقاعة  الثالثاء  أمس 
العاصمة،  باجلزائر  بالقبة  الصحافة 
املتخصصة يف  الوكالة  املنظمة من طرف 

مجال االستشارات واالتصاالت وتنظيم 
املعارض، مت احلديث عن املعرض الوطني 
للتكوين املتواصل والتشغيل الذي أصبح 
توظيف  يف  الراغبة  للمؤسسات  ملتقى 
خلريجي  فرصة  وبات  جديدة،  مهارات 
اجلامعات واملعاهد للحصول على منصب 
عمل أو إجراء دورات تكوينية وتأهيلية.

واملختصون  اخلبراء  من  عدد  وأجمع 
الوضع  على  االقتصاديني  والشركاء 
الوطني  االقتصاد  به  مير  الذي  العصيب 
يف  حاجًزا  يكون  وقد  الراهن  الوقت  يف 
والتوظيف،  التكوين  وتطوير  بعث  وجه 
متاحة  تبقى  عديدة  فرصا  هناك  لكن 
للمؤسسات من أجل إجناح سياستها يف 
بعض  بأن  متحججني  املجالني،  هذين 
األزمة  متسها  لم  االقتصادية  القطاعات 
هو  الوطني  الصالون  من  والهدف  املالية 
مساعدة هذه القطاعات خللق هذا الرابط 
بني العرض والطلب، واملساهمة يف بعث 
األطراف  مختلف  بني  نوعية  شراكة 
الفاعلة؛ فالصالون الوطني يعتبر بالنسبة 
واملثالي  األجنح  املكان  الشركات  إلى 
ويعتبر  حتتاجها،  التي  املهارات  لتوظيف 
األعمال  فرص  الستغالل  ملتقى 

ومناسبة إلظهار نشاطها.
و فيما يخص الباحثني عن فرص عمل، 

سانحة  فرصة  الوطني  الصالون  فُيمثل 
الشأن  وكذلك  وظيفة  على  للحصول 
التكوين  ومؤسسات  للمدارس  بالنسبة 
أفضل  الصالون  هذا  يف  ستجد  التي 
ومضاعفة  تخصصاتها  لتسويق  القنوات 
مع  الشراكة  اتفاقات  وإبرام  التسجيالت 
ُيعد  التكوين،كما  مجال  يف  املؤسسات 
الصالون املكان األمثل للعثور على شركاء 
األفكار  لتبادل  وفضاء  متويالت  إيجاد  أو 

فيما يخص حاملي املشاريع.
املعرض  فعاليات  أن  إلى  نشير  أن  وبقي 
والتشغيل  املتواصل  للتكوين  الوطني 
ندوات  وستنظم  أيام،   3 ملدة  ستستمر 
بغرض  مستديرة  وموائد  عمل  وورشات 
الضريبي  والنظام  القانونية  األطر  شرح 
وسياسة التوظيف واملهن واحلرف وبرامج 
السيرة  وتقدمي  وطريقة صياغة  التكوين، 
الذاتية وكيفية إجراء مقابالت التوظيف 

وتقييم املهارات.
الصالون  زوار  عدد  يبلغ  أن  املنتظر  من  و 
املعارض،  بقصر  سُينظم  الذي  الوطني 
25 من  أكثر  اجلاري،  الشهر  أواخر 

ورؤساء  الشغل  طالبي  بني  ما  زائر  ألف 
البشرية  املوارد  ومدراء  املؤسسات 

ومسؤولي التكوين والعمال األجراء.

يوم   ،47 الـ  مسيرتهم  الطلبة  نّظم   
للمطالبة  َحراكهم  استغلوا  حيث  أمس، 
بإحداث تغيير جذري للنظام وإطالق كافة 
املعتقلني. كما مت تقدمي 14 مقترحا خالل 

الثالثاء الـ 47 من احلراك.
مواطنون  إليهم  وانظم  الطلبة  سار  وقد 
الشهداء  ساحة  من  انطالقا  بالعاصمة 
وصوال إلى ساحة «أودان»، رفعوا خاللها 

النظام  رموز  كافة  لرحيل  تدعو  شعارات 
السابق وإطالق سراح معتقلي احلراك.

يذكر أن الوضع ذاته شهدته بعض الواليات 
على غرار والية عنابة، حيث جتمع الطلبة 
طلبة  خرج  كما  الشعبي،  للحراك  دعما 
ومئات  أوحلاج»  محند  «آكلي  جامعة 
من   47 الـ  املسيرة  يف  بالبويرة،  املواطنني 
النظام  برحيل  يطالبون  الثالثاء،  مسيرات 

وأساتذة  لطلبة  سلمية  مسيرة  جانب  إلى 
مشاركة  شهدت  بجاية  جامعة  وعمال 
إلى  مستقلة،  وتنظيمات  ونقابات  عمال 
جذري  بتغيير  للمطالبة  مواطنني  جانب 

للنظام وإطالق سراح املعتقلني جميعا. 
صفية. ن

خالَل مسيرة الّثالثاء الـ 47
مون الئحَة مطالٍب بـ 14 ُمقترًحا لبُة يقدِّ الطَّ

جن إيداُع مديِر الثَّقافة الساِبق بالمسيلة رابح ظريف السِّ

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة املسيلة بإيداع مدير الثقافة املُقال من منصبه رابح 
ظريف احلبس املؤقت.

التحقيق بتهم  أُحيَل ظريف على قاضي  املسيلة، فقد  بيان مجلس قضاء  وحسب 
باملصلحة  اإلضرار  شأنها  من  منشورات  اجلمهور  ألنظار  عرض  ”جنحتي  بـ  تتعلق 
الوطنية واملساس بسالمة وحدة الوطن“. وأوضح البيان أنه بعد استجواب ظريف من 

قبل قاضي التحقيق، قرر األخير وضعه رهن احلبس املؤقت.
 يذكر أن ظريف أقيل من منصبه بعد منشور عرضه على صفحته الرسمية فيسلبوك، 

أساء فيه ألحد رموز الثورة التحريرية ممثال يف الشهيد عبان رمضان.

وليد كويني

يوسف بلمهدي:
التَّنوُع الثقافي يخِدُم الوطَن وال َيزيُدنا إال ثباًتا 

شّدَد وزير الشؤون الدينية واألوقاف، يوسف بلمهدي، على عدم السماح للمتربصني 
باجلزائر باستغالل التنوع الثقايف املوجود فيها لضرب وحدتها واستقرارها.

ندوة علمية  فعاليات  افتتاح  مبناسبة  الثالثاء  أمس  ألقاها  بلمهدي، يف كلمة  وقال 
اجلزائر  املوجود يف  الثقايف  التنوع  «إن   : األمازيغي  التراث  الوطنية يف  الوحدة  حول 

يخدم الوطن وال يزيدنا إال ثباتا ويقينا».
من  نستذكر  وطني  يوم  هو  األمازيغية  السنة  برأس  االحتفال  أن  بلمهدي  أوضح  و 
خالله أمجاد أمتنا وتاريخها.مؤكًدا أن أصوات النشاز التي تطل علينا من هنا وهناك 
ال متثل رؤية اجلزائريني لهذا االنسجام. وأفاد بلمهدي يقول:»نحن لسنا أمة همجية، 
نحن جزائريون لدينا هويتنا وتاريخنا ونثبت وجودنا، وشرفنا اإلسالم وعقيدتنا هي 

ركيزة الشعب اجلزائري الذي لن يحيد عنها».
عّمـــــار قـــردود

تنصيُب لوبر رئيًسا لسلَطِة
معي الَبصري  ضبط السَّ

لوبر رئيسا لسلطة ضبط السمعي  العاصمة محمد  الثالثاء، باجلزائر  َب، أمس  ُنصِّ
البصري.

وأشرف على تنصيب لوبر مدير الديوان برئاسة اجلمهورية نور الدين عيادي، بحضور 
وزير االتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر ومديري عدد من املؤسسات 

اإلعالمية العمومية واخلاصة.
وكان رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، قد عني السبت املاضي لوبر رئيسا لسلطة 

ضبط السمعي البصري.
يذكر أن لوبر هو أستاذ جامعي يف كلية احلقوق بالعاصمة، وصحفي سابق يف اإلذاعة 
السمعي  قانون  يف  مستشار  حاليا  وهو  املجاهد،  ليومية  سابق  ومدير  والتلفزيون، 
البصري وبصدد التحضير ألطروحة دكتوراه يف اخلدمة العمومية للسمعي البصري يف 

اجلزائر، كما ساهم يف حترير القوانني األربعة املتعلقة باإلعالم واالتصال.
ق.و



ف سليم

أقدموا  الغاضبني  املواطنني 
ملقر  الرئيسية  البوابة  غلق  على  صباحا 
رئيس  مبقابلة  مطالبني  ببرحال  البلدية 
القدمية  انشغاالتهم  إليه  البلدية لرفع 
مظاهر  انعدام  يف  املتمثلة  اجلديدة 
عدم  عن  فضال  مبنطقتهم  التنمية 
استفادة احلي من اي حصة سكنية يف 
إطار برنامج السكن الريفي كغيرهم من 

أحياء بلدية برحال على حد تعبيرهم.
شعارات  عدة  احملتجني  ورفع 
والفتات تدعوا إلى رحيل رئيس البلدية 
ومجلسه بسبب فشلهم يف تنمية اجلهة 
رغم األموال املرصودة من طرف الدولة 
يف  تدخل  هامة  تنموية  مشاريع  الجناز 
للمواطن.  املعيشي  إطار حتسني اإلطار 
من  مسؤولني  فان  مصادرنا  وحسب 
ببهو  السكان  هؤالء  استقبلوا  البلدية 
بالنظر  وعودا  لهم  وقدموا  البلدية  مقر 

مشاريع  وبرمجة  املشروعة  مطالبهم  يف 
املخطط  برنامج  يف  احلضري  للتحسني 

البلدية للتنمية.  
من  العديد  أن  باإلشارة  واجلدير 
غليان  تعرف  عنابة  والية  بلديات 
يف  تسبب  ما  األخيرة  اآلونة  يف  كبير 
بالتنمية  تطالب  عارمة  احتجاجات 
على غرار ببلدية واد العنب التي جدد 
بغلق  االحتجاج  أمس  أول  مواطنيها 

البلدية.
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طالبوا برحيل رئيس بلدية برحال بعنابة

مواطنو الكليتوسة ينتفضون  
ويغلقون مقر البلدية

أقدم، أمس الثالثاء، العشرات من المواطنين المنحدرين من حي القرية القديمة بالكليتوسة على غلق مقر بلدية برحال 
بعنابة احتجاجا على غياب مظاهر التنمية من تهيئة حضرية والربط بمختلف الشبكات على غرار الربط بغاز المدينة 

والماء الشروب.

تيزي وزو 
العثور على جثة شاب قتول 

عثر أمس على شاب يف العشرينات من العمر ربيعا مقتول ومرميا على مستوى 
السكة احلديدية باحلي املسمى سود واست ف مدينة تزي وزو وحسب مصادر لـ اخبار 
الوطن  فإن الضحية ينحدر من ولتية عني الدفلى بعدما تعرض لعملية تسمم و ثم 
قتله و رميه فيما اليزال اجلاني يف حالة فرار فيما نقلت مصالح احلماية املدنية القتيل 
إلى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى مـحمد ندير بعد استكمال الشرطة العلمية رفع 

مالبسات اجلرمية.
أ. اليان

سكيكدة
تفكيك عصابة السطو المنازل في الزيتونة

متكنت مصالح أمن دائرة الزيتونة يف عمليتني نوعيتني من توقيف 05 أشخاص، 
من بينهم قاصر أختص نشاطهم اإلجرامي يف سرقات املساكن و توابع املركبات  .

تتعلق  املواطنني  طرف  الشكاوى من  من  سلسلة  تسجيل  عقب  تأتي  العملية 
بتعرض مساكنهم للسرقة ، أين كان يقوم الفاعلني بسرقة بعض أغراض املنزل بعد 
الولوج إليها عن طريق الكسر ،حيث  باشرت قوات الشرطة عمليات البحث والتحري 
،  أين متكنت من توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم  من بينهم قاصر،  مع إسترجاع 
قضيتني   يف  متورط  آخر  فيه  مشتبه  توقيف  إلى  أفضى  الدقيق  .التحقيق  املسروقات 
متعلقة بالسرقة بظرف الليل لتوابع املركبات التي تكون مركونة يف أماكن معزولة يف 
التحقيق أجنز ضد املشتبه فيهم ملفات قضائية  إمتام إجراءات  الليلية . بعد  الفترات 
،  مت مبوجبها تقدميهم أمام السيد وكيل اجلمهورية لدى محكمة القل ، اين صدر يف 
حقهم أمر إيداع  ، فيما مت وضع  القاصر حتت الرقابة القضائية ، العمليات التي القت 

ارتياحا كبيرا لدى سكان املدينة .
جمال بوالديس

بخنشلة
ثالثة سنوات سجنا لشاب حرض تلميذة على السرقة

أدانت هيئة احملكمة االبتدائية بششار 50 كلم جنوب مقر عاصمة الوالية خنشلة 
شقيق التلميذ الذي حرض فتاة على سرقة مجوهرات عائلتها بعقوبة 3 سنوات سجنا 
منها نصف العقوبة موقوفة النفاذ ، كما أدين شاب آخر تاجر متهم يف نفس القضية 
بعقوبة عام حبس نافذة ونطقت احملكمة بحكم يقضي بتعويض الضحية مببلغ 300

مليون بالتضامن بني املتهمني ، كما استفاد تاجر مجوهرات من ششار وآخر من بابار 
األحداث  .  محكمة  إلى  زميلها  و  التلميذة  إحالة  متت  الوقت  نفس  يف   ، بالبراءة 
حيثياث القضية تعود إلى شكوي تقدم بها شخص يف العقد اخلامس من العمر يقطن 
ببلدية ششار إلى مصالح أمن الدائرةـ  بخصوص سرقة  مصوغات ذهبية بقيمة  تقارب 
350 مليون سنتيم .التحريات املعمقة والبحث يف القضية التي قام بها عناصر امن 
دائرة أثمرت إلى حتديد هوية شخص بطال ينحدر من بلدية ششار ، يشتبه فيه بسرقة 
املصوغات الذهبية و، اعترف أن شقيقه هو من قام باستغالل ابنة الضحية التي تدرس 
معه يف املتوسطة جللب له مصوغات من بيت والدها من أجل التصرف يف عائداتها .
نوي سعادي

الحادث تسبب في شل حركة السير  
انقالب شاحنة يغلق الطريق السريع «عنابة - الحجار»

شلل  يف  واحلجار)  (عنابة  بني  الربط  الوطني  بالطريق  شاحنة  انحراف  تسبب 
املركبات وحافالت نقل املسافرين  إقدام سائقي  إلى  مروري كبير لعدة ساعات أدى 
على حتويل خط سيرهم باجتاه الطريق الرئيسي مبنطقة لعالليق ومبناطق أخرى مجاورة.

من  شاحنة  انحراف  حادث  تسبب  فقد  اخلبر  أوردت  التي  مصادرنا  وحسب 
الوزن الثقيل يف ساعة مبكرة من صباح أمس الثالثاء يف غلق الطريق السريع الرابط 
بني (احلجار وعنابة) ما تسبب يف حركة مرور خانقة حيث مت حتويل مسار السيارات 
املدنية  احلماية  مصالح  تسجل  املدينة.ولم  بوسط  االلتحاق  قبل  أخرى  عبر طرقات 
خسائر بشرية ماعدا إصابات خفيفة تعرض لها سائق الشاحنة الذي كان قادما إلى 
مدخل املدينة باجتاه الطريق الوطني رقم املؤدي إلى والية الطارف قبل أن ينحرف عند 
اجلسر احلديدي العلوي مبحاذاة البوني . وجتندت مصالح احلماية املدنية لوالية عنابة 
رفقة مصالح األمن و مصالح مديرية األشغال العمومية لفتح الطريق وعودة حركة املرور 

بصفة عادية.
ف سليم 

الطارف
توقيف اللص المقنع واسترجاع المسروقات 

ببوحجار
توقيف لص مقنع جد  بوحجار من  دائرة  بأمن  القضائية  الشرطة  متكنت عناصر 
محترف متكن من السطو على منزل.  وحسب بيان أمن والية الطارف امس الثالثاء 
ممثال يف امن دائرة بوحجار متكن عناصر االملن من اإلطاحة بسارق املنازل و هو مجرم 
مسبوق قضائيا حيث يستخدم قناع إلخفاء مالمح وجهه مع استرجاع عناصر الشرطة 
جلميع املسروقات وضبط املعدات املستخدمة أثناء عمليات السرقة مبا فيها القناع لتتخد 
إلى وكيل اجلمهورية  املوقوف  املعني حيث مت حتويل  األزمة ضد  القانونية  اإلجراءات 
لدى محكمة اقليم االختصاص الذي أحاله على قاضي التحقيق ليتم إيداعه احلبس 

املؤقت بتهمة السطو املقترن مع ظرف الليل والكسر وتهم أخرى.
 ف سليم

المسيلة 
اإلطاحة بعصابة تزور الوصفات الطبية والمحررات اإلدارية

متكنت عناصر الشرطة ألمن دائرة 
توقيف  من  املسيلة  بوالية  بوسعادة 
ثالث  من  مكونة  أشرار  جمعية 
28 بينهم  أعمارهم  تتراوح  أشخاص 

تكوين  قضية  يف  وذلك  سنة   45 و 
جمعية أشرار والتزوير واستعمال املزور 

يف محررات إدارية ورسمية .
القضية بدأت حني ورود معلومات 
شخص  وجود  مفادها  املصالح  لذات 

وتزوير  لنسخ  التجاري  محله  يستغل 
األطباء  من  ملجموعة  طبية  شهادات 
بها  يقتنون  ألشخاص  ويسلمها 
 ، العقلية  باملؤثرات  اخلاصة  األدوية 
التجاري  أين مت توقيفه وتفتيش محله 
الذي عثر بداخلها على عدد كبير من 
الشهادات الطبية املزورة خاصة بأطباء 
منها   ، وخارجها  بوسعادة  مدينة  من 
ما  ومنها   ، ومطبوعة  وفارغة  مكتوبة 

كما   ، احلاسوب  ذاكرة  يف  مخزن  هو 
الوثائق  من  كبير  عدد  على  العثور  مت 
قسيمات  يف  واملتمثلة  املزورة  االدارية 
 ، مؤقتة  جناح  وشهادات  سيارات 
سجل جتاري ، شهادة السوابق العدلية 
، شهادة حتسني املستوى وأوراق أخرى 
مؤسسات  ختم  عليها  فارغة  بيضاء 

عمومية .
صفاء كوثر بوعريسة

أوقفت عناصر األمن احلضري األول 
يف  تورطا  شخصني  املسيلة  والية  بأمن 
االجتار غير املشروع باملخدرات واملؤثرات 
بأحد  سياحية  سيارة  منت  على  العقلية 
مت  أين   ، االختصاص  قطاع  أحياء 
عناصر  مع  بالتنسيق  عليهما  القبض 
الفرقة املتنقلة للشرطة القضائية باملسيلة 
التفتيش  لعملية  إخضاعهما  وبعد   ،

أحدهما  بحوزة  عثر  اجلسدي  والتلمس 
كمية من املؤثرات العقلية قدرت بـ 14
كبسولة مهلوسة وثالث قطع ونصف من 
املخدرات باإلضافة إلى مبلغ مالي قدر بـ 

17730 دينار  من عائدات البيع .
وبالتنسيق  السياق  ذات  ويف  هذا 
مع النيابة احمللية ، قامت ذات العناصر 
عثر  الذين  املتورطني  مسكن  بتفتيش 

بداخل منزل أحدهما أيضا وهو املشتبه 
من  أخرى  كمية  على  الرئيسي  فيه 
كبسولة   90 بـ  قدرت  العقلية  املؤثرات 
املعالج  الكيف  من  قطع  و09  مهلوسة 
باإلضافة إلى سالح أبيض، ليتم حجز 
الكمية رفقة املركبة التي تستعمل لهذا 
وكيل  أمام  املتورطني  وتقدمي  النشاط 
اجلمهورية.          صفاء كوثر بوعريسة

المسيلة
توقيف مروجي  مهلوسات

العملياتية ألمن والية  الفرق  متكنت 
عنابة ، خالل الـ 24 ساعة األخيرة، من 
توقيف 50 شخص ، متورطني يف جرائم 

مختلفة بعدة أحياء بوسط املدينة.
عن  أسفرت  مداهمة  عملية  وخالل 
أشخاص   8 منهم  شخص   42 توقيف 
املخدرات  حيازة  قضايا  يف  فيهم  مشتبه 
من  شخص  العقلية،17  املؤثرات  و 
محظورة،05 بيضاء  أسلحة  حيازة  أجل 

أشخاص محل بحث،04 أشخاص من 

أجل السياقة يف حالة سكر،06أشخاص 
الطريق  يف  شرعي  غير  البيع  أجل  من 
قضيتي  يف  فيهم  مشتبه  العمومي،02 
من  السرقة  و  مركبة،  داخل  من  السرقة 
الثانية  والعملية  جتاري.  محل  داخل 
يف  نحج  الذي  الثاني  احلضري  لألمن 
،أحدهم  أشخاص   4 تقدمي  و  توقيف 
املخدرات  حيازة  قضية  يف  فيه  مشتبه 
اآلخرين  الثالثة  الترويج،أما  بغرض 
أسلحة  حيازة  قضية  يف  فيهم  مشتبه 

وأمن  شرعي.  مبرر  دون  محظورة  بيضاء 
دائرة احلجار متكن من توقيف 4أشخاص، 
قضية  يف  فيهم  ،مشتبه  امرأة  بينهم  من 
و  اإلجتار  بغرض  أشرار  جمعية  تكوين 
للبيع  عرضها  و  العقلية  املؤثرات  توزيع 
مركبة  استحضار  غير شرعية،مع  بطريقة 
اتخاذ  مت  لإلشارة  استعماله.  و  ،التزوير 
كافة اإلجراءات القانونية الالزمة يف حق 

املشتبه فيهم.
ف سليم

منها حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية
توقيف 50 شخصا متورطا في قضايا إجرامية بعنابة
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فيروز رحال
أزيد من 1035 حالة إصابة بمرض البريسيلوز

صحفية   ندوة  خالل  حفصة   مناح  الدكتورة  كشفت 
تبسة   الوالية  بعاصمة  والسكان  الصحة  مديرية  مبقر  نشطتها 
مبرض  إصابة  1035  حالة  من  أزيد  أن  املديرية  أحصت 
احلمى املالطية البريسيلوز حيث سجلت أكبر نسبة يف بلدية 
الشريعة بعدد 386 حالة ثم بلدية بئر العاتر بـ 325 حالة، و 
البروسيال  أو  البريسيالت  بداء  أيضا  يعرف  الذي  املرض  هو 
أو  كما يسمى محليا مرض «احلليب»، و بخطورته الشديدة 
مصدره  بكتيري  مرض  فهو  واحليوان،  اإلنسان  صحة  على 
اإلنسان   إلى  احليوان  من  ينتقل  بحيث  احليوان،  هو  الوحيد 
املغلى  غير  احلليب  املصنوع من  واجلنب  احلليب  استهالك  إثر 
، ألن جرثومة البروسيال ال حتتمل درجة احلرارة العالية ومتوت 
فورا أثناء الغليان واحليوانات قد حتمل البكتيريا دون ظهور أي 

أعراض .
1054 حالة إصابة باللشمانيا الجلدية

ويف ذات السياق أكد ذات املصدر أن الوالية سجلت يف 
وفركان  نقرين  بلديات  يف  وبالضبط  للوالية  اجلنوبية  املناطق 
باللشمانيا  إصابة  حالة  الوسرى  عدد  1054  وصفصاف 
ذبابة  قرصة  طريق  عن  طفيلي  ينتقل  مرض  وهو  اجللدية  
طريق  عن  الطفيلي  هذا  وتنقل  جدا  صغيرة  الرمل،  حشرة 
إلى  تنقله  ثم  القوارض)  و  (الكالب  املصاب  دم  من  مصه 

دم الشخص التالي فينتقل له ،  وعليه توجه مديرية الصحة 
ندائها إلى البلديات املعنية من أجل القيام باإلجراءات الالزمة 
للقضاء على النقاط السوداء املساعدة على  تضاعف عدد هذه 

احلشرة.
حالة مؤكدة و164 اشتباه بالتهاب الكبد الفيروسي

التهاب الكبد الفيروسي (أ) هو اآلخر يكشف نفسه خالل 
نفس املدة بـ 164   حالة اشتباه  موزعة على عدة بلديات منها 
تبسة بـ 42 حالة و الشريعة بـ 28 حالة لكن مت التأكد رسميا 
من 27 حالة إصابة  يف بلديتي الشريعة وبئر العاتر ، حيث مت 
عزل املصابني من هذا املرض خالل  فترة العالج املمتدة بني 
15إلى 20 يوما مع اتخاذ جميع اإلجراءات الوقائية خاصة يف 
بالنظافة  التقيد  على ضرورة  التركيز  مع   ، التربوية  املؤسسات 
الوالية  يف  بكثافة  موجود  احلليب  مادة  استهالك   . والوقاية 
باعتبارها  والية فالحية رعوية تضم حوالي 10 آالف مرب، 
بثروة حيوانية  جد مرتفعة  و التي يعتمد عليها سكان األرياف 
حلومها  من  االستفادة  خالل  من  املعيشية  حياتهم  يف  كثيرا 
وصوفها وحليبها مما يجعل خطر اإلصابة مبرض احلمى املالطية 
وغيرها من األمراض يظل أكيدا، و يف هذا الصدد تدعو مديرية 
الصحة والسكان وإصالح املستشفيات بوالية تبسة  املواطنني 
إلى الوعي اكثر بخطورة هذا املرض بصفة خاصة دون اإلغفال 
عن األمراض األخرى  والتي  تكبد الدولة مصاريف هائلة ، 
هذا فضال عن ضرورة اتخاذ كل التدابير الالزمة داعية اجلميع 

إلى تطبيق هذه التعليمات حفاظا على صحتهم وسالمتهم.
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إعالن
تبحث شبكة أخبار الوطن عن مراسلین في الوالیات التالیة:

الجلفة ، بومرداس، البویرة ، تیبازة ، المدیة ، بجایة ، سوق أھراس 
، سطیف ،  المنیعة ، أوالد جالل ، بني عباس ، جانت، تلمسان، سیدي 

بلعباس، مستغانم ، غلیزان، الشلف.
من  نماذج  الذاتیة  رفقة  السیر  إرسال  العمل  في  الراغبین  فعلى 

morasilone@akhbarelwatane.net األعمال إلى االیمیل التالي 
او اإلتصال على الرقم التالي : 023573012

شروط التوظیف:
- خبر  في المجال ال تقل عن 3 سنوات.
-  التحكم في تقنیات التحریر الصحفي.
-  التحكم في وسائل االتصال الجدیدة.

- االنضباط وااللتزام بالعمل في كل األوقات.
- یستحسن أن یكون المترشح متحكما في التصویر والتركیب.

سكيكدة
سكان قرية دوزن يطالبون بتهيئة الطريق 

سكيكدة،  والية  غربي  زيد  بني  لبلدية  التابعة  «دوزن»  قرية  سكان  ناشد 
الرئيسي  الطريق  تردي  جراء  اليومية  معاناتهم  وإنهاء  التدخل  احمللية  السلطات 

الغابي الرابط بني القرى و التجمعات السكنية املجاورة 
الوطن»،  «أخبار  مع  إتصال  في  القریة  جمعیة  عن  ممثل  قال 
 ، المرات  العدید من  في  المحلیة   السلطات  العدید من  بأنھم راسلوا 
إلعادة تھیئة الطریق الذي یربط ثالثة قرى وھي قریة الشعبة قریة 
«دوزن» وقریة «طوطایان»  الذي یشھد حالة كارثیة غیر أن ال احد 
بأن   ، بني زید  بلدیة  المقابل كشف رئیس  المسؤولین تحرك.في  من 
مصالحھ أعدت بطاقة دراسة ھي اآلن على طاولة المجلس البلدي و 
الوالیة على أمل تخصیص مبلغ مالي استعجالي لترمیم كل الطرق بین 
التجمعات السكنیة التي عادة إلیھا الحیاة من جدید و من بینھا طریق 

«دوزن».
جمال بوالديس

خنشلة 
انشاء «دار» لمرافقة وإدماج  المتخرجين 

لتأمينهم من البطالة
وضعت إدارة مديرية  التكوين والتعليم املهنيني بوالية خنشلة حيز اخلدمة 
هيكل جديد ملرافقة املتخرجني إلدماجهم يف مناصي عمل ، وإنشاء مؤسسات 
تراب  عبر  املهني  التكوين  مؤسسات  وخرجي  ملتربصي  واإلدماج  املرافقة  دار 
والية خنشلة ،يتمثل دورها يف مساعدة املتخرجني بإنشاء مؤسسات ومقاوالت 
وإدماجهم يف مناصب عمل، وذلك يدخل يف إطار مساهمة قطاع التكوين املهني 
يف محاربة البطالة لدى فئة الشباب املتخرجني بشهادات ،كما يعتبر أيضا فضاء 
لإلعالم حول فرص التكوين التأهيلي وكذا املتوج بشهادة ملختلف فئات املجتمع 
،التي تبحث عن تكوين ،وتتكفل دار املرافقة  واالدماج بترسيخ ثقافة املقاوالتية 

للشباب املتكون قبل التخرج .
 نوي .سعادي

إثر تعرض بعض التالميذ إلى اعتداءات بالضرب والجرح
مواطنوا قرية غفستان برج بوعريريج  

يطالبون بحماية أبنائهم
يطالب مواطنون من أولياء التالميذ بقرية غفستان التابعة لبلدية العش جنوب 
والية برج بوعريريج بحماية أبناءهم وتوفير األمن لهم بثانوية حريزي البشير وذلك 
أمام  قبل عصابات  من  واجلرح  للضرب  التالميذ  بعض  تعرض  إثر حادثة  على 

املدخل اخلارجي للمؤسسة .
التالميذ  ومنع  الثانوية  غلق  على  مؤخرا  أقدموا  الذين  التالميذ  أولياء  وأكد 
من االلتحاق مبقاعد الدراسة كنوع من االحتجاج على الوضع املتردي ، أن هذه 
للخطر  املعرضني  أبناءهم  على  تشكل خطرا حقيقيا  أصبحت  املتكررة  احلوادث 
يلجؤون خالل وقت  الذين  والغرباء  املجرمني  املوت من قبل جماعة من  وحتى 
دخول وخروج التالميذ الى الثانوية ملضايقتهم والتعدي عليهم لفظيا مما أدى إلى 
دخولهم يف مناوشات واعتداءات جسدية بالضرب واجلرح أدت إلى إصابة بعض 

التالميذ واسعافهم بعيادة العش .
وطالب األولياء بالتدخل العاجل حلماية ابناءهم وبناتهم من خطر العصابات 
التي أدخلت الرعب يف صفوفهم ، كما اقدم أولياء التالميذ املصابني إلى وضع 
شكاوي رسمية ضد املعتدين لدى فرقة الدرك الوطني ببلدية العش ، يف انتظار 
تدخل السلطات املعنية لتوفير األمن يف الشارع الرئيسي لثانوية الذي يشهد متركزا 

لهؤالء الغرباء .
صفاء كوثر بوعريسة

سجلت مديرية الصحة والسكان بوالية تبسة خالل سنة 2019  ارتفاع جد ملحوظ في عدد المواطنين المصابين 
باألمراض المتنقلة عبر الحيوان على غرار مرض الحمى المالطية البريسيلوز و اللشمانيا الجلدية وغيرها من األمراض 
، حيث أرجع العديد من المختصين هذا االرتفاع إلى غياب التنسيق بين المصالح المعنية و غياب التوعية الكافية  

لدى الفالحين بخطورة  هذه األمراض.

حسب إحصائيات سنة 2019

ارتفاع في نسبة اإلصابة باألمراض 
المتنقلة عبر الحيوان

قدموا من المؤسسة االستشفائية المتخصصة في جراجة العظام ببن عكنون
21 طبيبا يحلون بقالمة إلجراء 27 عملية زرع مفاصل اصطناعية

جراحا  طبيبا   21 أمس  يوم  شرع 
بينهم  من  عكنون   بن  مستشفى  من 
5 دكاترة بدرجة بروفيسور متخصصني 
باملؤسسة  العظام  جراحة  يف 
االستشفائية احلكيم عقبي بقاملة، يف 
ومفاصل  أعضاء  زرع  عمليات  إجراء 
اصطناعية لفائدة 27 مريض وذلك يف 
إطار اتفاقية التوأمة بني املستشفيات .
الطبي  الطاقم  حل  وقد  هذا   
واجلهاز  العظام  جراحة  يف  املختص 
االستشفائية  باملؤسسة  احلركي 

املتخصصة بنب عكنون يوم أول أمس، 
بقاملة ليباشروا يوم أمس إجراء عمليات 
وتركيب  زرع  تخص  للمرضى   نوعية 
ظل  يف  اصطناعية  ومفاصل  أعضاء 
بالوالية  التخصص  هذا  وجود  عدم 
ناهيك عن غيابه يف الواليات املجاورة 
أن  كما   ، عنابة  و  كقسنطينة  أيضا 
إجراء مثل هاته العمليات يف العيادات 
اخلاصة يتطلب مبالغ مالية تترواح بني 
هذا  جزائري.  دينار  مليون   80 و   60
وقد مت أيضا تقدمي فحوصات للمرضى 

طرف  من  الطفولة  و  األمومة  مبركب 
تقدمي  ناهيك عن  الطبي  الطاقم  نفس 
تكوينات نوعية لألطباء اجلراحني من 
الشباب الذين يفتقرون للخبرة ناهيك 
عن التكفل التقني و النفسي باملرضى 
و أوليائهم، وهو ما ثمنه املرضى الذين 
على  للحصول  عديد  لسنوات  انتظروا 
إدارة  وان  خصوصا  تكفل  هكذا  مثل 
املستشفى قد قدمت األولوية للشباب 

الذين كانوا ضحايا حلوادث املرور.
خديجة بن دالي
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« إليزابيث 2» متفهِّمٌة ِجدا!

الّضباُب يغِلُق المجاَل الجوّي
من  الرحالت  بعض  أمس،  يوم  وُألِغَيت،  َلت  ُأجِّ
هذا  وجاء  قسنطينة.  يف  بوضياف  محمد  مطار  وإلى 
خيَّم  الذي  الكثيف  الضباب  بسبب  واإللغاء  التأجيل 
على املدينة صباحا. وتتعلق الرحالت امللغاة واملؤجلة 
العاصمة،  اجلزائر  نحو  والذاهبة  القادمة  بالرحالت 

ميلوز، مرسيليا ونيس.

َمحرز يتوّعُد بلماضي! 
الذي صّرح،  بلماضي  رياض محرز على حتدي  ردَّ   
يف وقت سابق، بأنه ينتظر مواجهة محرز يف مباراة داخل 

القاعة من أجل الفوز عليه. 
وقال محرز، يف حوار أجراه مع موقع «ديزاد 
دائما  األمر  هذا  عن  نتحدث  ”نحن  فوت»: 
”أقول له  املنتخب». وأضاف:  حني نكون يف 

لكنه  ُممّيزا،  فريقا  أملك  إنني 
الفوز  نستطيع  ال  إننا  يقول 
وتابع:  فريقه».  وعلى  عليه 
ميكننا  إذا..  ”حسنا 
يف  املباراة  هذه  تنظيم 
سنفوز  الحق،  وقت 

عليه بسهولة وسنغلق هذا 
امللف نهائيا“! 

لَم بكى دليل بوبكر؟ دليل بوبكر يخرج من مسجد باريس من الباب الّضيق؛ 
هكذا عّلق أحدهم بعدما رآه خارجا من االجتماع األخير 
وهو يبكي! لكن، هذه الشهادة غير مكتملة؛ فقد كوفئ 

املدير بوبكر بثالثة مائة ألف يورو.
املدير اجلديد، وحسب بعض املصادر املُّطلعة، يكون 
بباريس،  اجلزائري  السفير  من طرف  استدعاًء  تلقى  قد 
متت  التي  الكبيرة»  «اخلالوطة  هذه  عن  منه  لالستفهام 
دون استشارة أولي األمر، وخاصة وأن اجلزائر تشارك يف 
اخلزينة  من  سنويا  يورو  مليون   2 بـ  باريس  مسجد  متويل 
العمومية.البعض من موظفي املسجد ُأرسلوا للمسجد، 
منذ تسعينيات القرن املاضي، ودون شغل أو وظيفة ومبرتب 
يف  شاركت  قد  كانت  معروفة  أسماء جد  منها  خيالي، 

بعض املهازل والهزائم واالنتكاسات داخل الوطن.

الّصولد.. أياٌم َمعلومات!
أعلنت وزارة التجارة عن انطالق فترة «الصولد» للعام 2020، على أن تدوم إلى غاية نهاية شهر 
مارس اجلاري، وهذا تطبيقا ألحكام املرسوم التنفيذي رقم (06/215) املؤرخ يف 18/06/ 2006، 
واحملدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع يف حالة تصفية املخزونات 

والبيع عند مخازن املعامل والبيع خارج احملالت التجارية بواسطة فتح الطرود.

أقول له   وأضاف: 
لكنه  ّيزا، 
الفوز  طيع 
وتابع:   
ميكننا   .
يف  ملباراة 
سنفوز   

ق هذا 

القا
وقال محر
”ن فوت»: 
حني نكون
إنني 
يقول 
و عليه 

عليه ب
ا

الثانية»  «إليزابيث  بريطانيا  ملكة  وافقت 
على قرار حفيدها األمير هاري وزوجته «ميغان» 
بالتخلي عن مهامهما امللكية واالستقالل عن 
كبار  مع  اجتمعت  أن  بعد  وذلك  العائلة، 
يف  اخلاص  إقامتها  مبقر  امللكية  العائلة  أفراد 
«ساندرينغهام» يف شرق إجنلترا. وقالت امللكة (93 عاما) يف بيان: «عائلتي وأنا ندعم متاما رغبة «هاري» و»ميغان» 
يف بدء حياة جديدة كأسرة يف مقتبل العمر». وأضافت تقول: «رغم أننا كنا نفضل أن يظال عضوين عاملني يف 
العائلة امللكية طوال الوقت، إال أننا نحترم ونتفهم رغبتهما يف أن يعيشا حياة أكثر استقاللية كأسرة مع بقائهما 
جزءا له وقاره يف عائلتي». وأوضحت امللكة أنه سيكون هناك فترة انتقالية يقضي خاللها الزوجان الوقت بني 

بريطانيا وكندا مشيرة إلى وجود حاجة للقيام مبزيد من العمل بخصوص إنهاء الترتيبات املستقبلية للزوجني.
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نورين عبدالقادر

  جمال هذه الزلربية ال يقتصر على  
جلذورها  بل  فحسب  ومتيزها  نوعيتها 
التاريخية الغابرة التي لم يستطع أي من  
قبيلة  أو  لبلد  مصدرها  نسب  الباحثني 
مشتركا   إنسانيا  إرثا  مما جعلها   ، بعينها 
عمور  جبل  بسكان  وارتبطت  ''خالصا'' 
عنها  قال  حتى  عليها  حافظوا  الذين 
والصحفي  والكاتب  التاريخ  يف  الباحث 
له  تغريدة  «  يف  أبو شفرا  «إياد  اللبناني 
« من أجمل السجاد أو الزرابي يف العالم 
العربي وبالذات يف شمال إفريقيا سجاد 
جبل العمور ،من أهم أسواق هذا السجاد 
والية  يف  عمور  جبل  قاعدة  أفلو  مدينة 
االغواط اجلبلية الصحراوية ، أما العمور 

فقبائل عربية هاللية األصل.
 تحفة نادرة 

حتفته  بساط   » عمور  «جبل  زربية 
فيها  نشأ  التي  األرض  يشبه  نادرة 
تتالعب  وجتاعيدها  وتصاميمها  بألوانها 
فتبدع  بفسيفسائها  والرّقام  الناسجة  يد 
إبداع  أميا  وجهها  ورموز  أشكال  رسم  يف 
عمقها  واستنطاق  كنهها  قراءة  يصعب 
أنها  مصادر  تفيد  ،حيث  وعراقتها 
حضارات  ثالث  ثقافة  تعكس  «رقمة»  
بدءا بالصنهاجيني األمازيغ مرورا بالعرب 
, إذ  تركت كل واحدة منها  ثم األتراك 
بصمتها اإلثنية والسوسيولوجية محافظة 
املتمثلة  الزربية  قاعدة   كلها على مالمح 
التقاء  كنقطة  منها  السفلي  اجلزء  يف 
التيفيناغ  حروف  ونالت   ., اجلميع  بني 
الطوارق  يستخدمها  التي  (األبجدية 
عهد  يف   ( لغاتهم  لتدوين   واألمازيغ 
الرسومات  من  األوفر  النصيب  األمازيغ 
بعدهم  العرب  حافظ   فيما   , املستعملة 
وظهرت  التقنيات  وغيروا  األلوان  على 
 » الّرقمة    » معهم مسميات جديدة من 
التي متثل مجمل األشكال املكونة للزربية 
« اللوشي « و « العصا « و  « املعكلفة''. 
وأطلقوا  األتراك طابعهم  وبدورهم أضفى 
التي   النسيج  وطرق   » الّرقمة   » على 
أضافوها على زربية « جبال عمور» أسماء 
وكأنهم  اللغوي  قاموسهم  من  مشتقة 
مسجلة  عالمة  تكون  أن  منها  أرادوا  
و   » ناجية  اخلز   » غرار  على  بأسمائهم 
وفق شروحات بعض  « اإلسطنبولية»-  
وتشع   . التقليدي  املنتوج  بهذه  املهتمني 
روح األصالة يف مكوناتها ،فخيوطها من 
صوف املواشي وألوان صبغتها من بعض 

الثمار والنبات.
النسيج  ثراء  يف   قيمتها  وتتجلى 

20 تضم  حيث  املنطقة  يف  املتوارث 
واألسود  األحمر  ألوان  عليها  تغلب  لونا 
واألبيض واألصفر  واألخضر , و ُتنَسج 
بخمس تقنيات أربع منها أفقية وواحدة 
 . النسيج  وضعية   إلى  نسبة  عمودية 
تنضوي  فإنها  العمودية  للتقنية  فبالنسبة 
فيها زرابي « اخلملة « و «  ملسَيّح « و « 
ملصّفي» و « اجلر « ولكل منها مقاسات 
عرضا  ونصف  املتر   بني  تتراوح  محددة 
تعدد  على  عالوة  طوال,  أمتار  واخلمسة 
وتقنية  حجمها   من  انطالقا  تسمياتها 
نسجها ، فهناك « القطيفة « و « املطرح 

« و « الكسا».
 موروث شعبي يأبى الزوال

يلقى  التقليدي  املتوج  هذا  والزال 
كافة  من  احلرفيات  بني  واسعا  رواجا 
املستويات التعليمية و  اإلجتماعية على 
حد سواء لكونه يتيح املجال للتعبير عن 
ما سلف من  وحملاكاة  واملهارات   املواهب 
لضمان  واجلدات».  األمهات  إبداعات 
هذا  على  وللحفاظ  األجيال  تواصل 

اإلرث التاريخي احلضاري.
لعدة  عمور  جبل  زربية  وتستخدم 
أساسية   قطعة  تعد   حيث  أغراض 
وضرورية من « اجلهاز « ، الذي تصطحبه 
الزوجية ، وهو   العروسة معها إلى بيت 
ملوروث  استعادة  يشكل  الذي  األمر 
الزوال.  من  له  وحماية  تليد  شعبي 
كذلك  تقدميها  من  ذلك  كل   مينع  وال 
على  ومنحها  أخرى  مناسبات  يف 
الود  معاني   ألسمى  ترمز  هدايا  شكل 
غطاء  أو  فراشا  استعمالها  أو  واإلحترام 
واألقارب   األهل  من  العزيز  أو  للضيف 
وجه  بوجهني  تتميز  واخلالن،حيث 
يستخدم للغطاء يف الشتاء ووجه للفراش 
كأفرشة  تستعمل  .كما  الصيف  يف 

لبرودة  نظرا  الشتاء  فصل  يف  للمساجد 
املنطقة .

 مصدر رزق للكثير من العائالت 
من   متزايد  طلب  محل  وظلت 
ممثليات  اقتنتها  حيث   ، األجانب 
ديبلوماسية أجنبية الستعمالها أفرشة أو 
جوائز  أيضا  انتزعت  كما   ، معروضات  
للنوعية  الذهبية  اجلائزة  بينها  من  دولية 

من إسبانيا  سنة 1992 .
وتعد مصدر رزق للكثير من العائالت 
،وحتتضن  غالية  بأسعار   تباع  ،حيث 
«حارة الزرابي « بوسط مدينة آفلو والتي 
ويرجع  مربع  متر   300 مساحتها  تقارب 
تاريخها إلى سنة 1887 ، السوق  الفريدة 
العريق   املنتوج  لهذا  وطنيا  نوعها  من 
يوم  كل  جهات  عدة  من  التجار  يقصده 

أحد  القتنائها.
آفلو (110 كلم  وحتصي حاليا مدينة 
عا  ُمَجِمّ  12 لوحدها  األغواط)  شمال 
3.000 يقابله  مبا  الزرابي  من  ُينَتُج  ملا  
حريف يف هذا النشاط ، إضافة إلى اهتمام 
رغم  املنتوج  بهذا  الريف  يف  العائالت 

نقص اإلمكانيات والوسائل.
ويتطلع القائمون على مركز الصناعات 
التقليدية بأفلو  إلى إيجاد مركز للدمغ من 
بعدد  حاليا  املعتمدة  املراكز   أن  منطلق 
من الواليات ال تواكب تقنيات وقياسات 
الزربية املذكورة،  إلى جانب احلاجة إلى 
قانونية  بصفة  تصديرها  لضمان  الدمغ 

ورسمية.
هذا  إدراج  إلى  القطاع  يسعى  كما 
مدونات  ضمن  احلريف  التخصص 
لتالؤمه  املهنيني  والتعليم   التكوين 
تستجيب  التي  احمللية  واخلصوصيات 
إطار  يف   به  ولالرتقاء  الشغل  لسوق 

اإلتفاقيات القطاعية.

أخبار ورقلة 
التنمية مطلب سكان أوالد نايل بـ«سكرة» 

التابع  سكرة  مبنطقة  نايل  أوالد  بحي  القاطنني  السكان  من  عدد  يشتكي 
ورقلة، من جملة من  الوالية  ويبعد حوالي 04 كلم عن مقر  الرويسات  لبلدية 
النقائص التي أرقتهم ونغّصت حياتهم نتيجة إقصاء حّيهم من املشاريع التنموية، 
يف تصريح للبعض منهم لـ»أخبار الوطن»، يف الوقت الذي استفادت من العملية 
تواصل  جراء  يعانون يف صمت  املواطنني  هؤالء  جعل  وضعا  املجاورة،  األحياء 
مشكلة انعدام املياه خاصة يف الفترة الصباحية، فضال عن عدم تهيئة األرصفة 
يهدد  أصبح  الذي  األمر  والغبار،  األتربة  متلؤها  التي  املهترئة  الطرقات  ووضعية 
صحة هؤالء خاصة األطفال وكبار السن باألمراض على غرار مرض احلساسية، 
باإلضافة إلى إقصاء جتمعهم السكني من الربط بقنوات الصرف الصحي، مما دفع 
ببعض السكان إلى اللجوء احلفر للتخلص من الفضالت، هي ظروف اجتماعية 
بالتدخل  املعنية  اجلهات  طالبوا  وعليه  احلي،  ذات  قاطني  فيها  يتخبط  صعبة 
على  والعمل  عليهم  املسلط  واحلرمان  التهميش  دائرة  من  إلخراجهم  العاجل 
حتسني ظروفهم املعيشية من خالل منحهم رصيدهم من املشاريع اإلمنائية، وكذا 
التقيد بتعليمة السلطات العليا و القاضية بعدم إقصاء أي جهة من التراب الوطني 

من التنمية.
يوسف بن حيزية

موجة البرد تزيد من نشاط تجارة الحطب بالطيبات
تعرف األسواق األسبوعية وقرى و مداشر الطيبات حركة جتارية كبيرة لبيع 
حلطب الصحراء منقطعة النظير، وهذا مع تواصل موجة البرد والصقيع هذه األيام 
األسواق  مختلف  والكبيرة  الصغيرة  الشاحنات  من  العشرات  تقصد  حيث   ،
األسبوعية محملة بحموالت احلطب والذي يجلب من البراري ومختلف املناطق 
الشاحنة  تصل حمولة  أين   أسعارها  احلموالت يف  هذه  تختلف  الرعوية حيث 
الكبيرة  الشاحنة  حمولة  سعر  يصل  فيما  أالفدج،   5 الـ  حدود  إلى  الصغيرة 
احلجم  الـ 20ألف دج وعادة ما يظهر سماسرة صغار يعملون على بيع هذه املادة 
الضرورية يف هذا الفصل بالتجزئة يف شكل حزم صغيرة يتراوح سعرها بني األلف 
و 500 دج واأللف دج والـ 500دج، هذا وتعد هذه املادة أساسية يف فصل البرد 

الستعماله يف التدفئة والطهي.

الفالحون يطالبون بتسوية وضعيتهم القانونية
ال يزال الفالحون بوالية ورقلة يتطلعون إلى تلبية انشغاالتهم املرتبطة أساسا 
بالرغم  العالقة كرفع الشرط منذ عدة سنوات ،  أراضيهم  بتسوية وضعية وثائق 
من استصالح أراضيهم بإمكانيات جد بسيطة وأضحت مثمرة يف ظروف نعتت 
بالصعبة، فضال عن انعدام الكهرباء بالعديد من احمليطات الفالحية بالوالية، مما 
يؤثر على استقرار هذه الفئة بأراضيها وكذا ارتفاع أسعار األسمدة وقلة اليد العاملة 
جلني احملاصيل، ويف السياق ذاته يشتكي الفالحومنن مشكل تباطؤ اإلجراءات 
تسليم  ومشكل  الريفي  للبناء  املخصص  املالي  الدعم  على  احلصول  اإلدارية يف 
احملاصيل الزراعية من احلبوب إلى تعاونية احلبوب واخلضر اجلافة رغم ان املصالح 
الفالحية تتعهد كل مرة  بإيجاد احللول املناسبة للمشاكل املطروحة التي تقع يف 

دائرة اختصاصها وتبليغ االنشغاالت األخرى للسلطات الوالئية بالوالية.
يوسف بن حيزية

موروث شعبي وتحفة نادرة تأبى الزوال

زربية جبل عمور باألغواط   .. منتوج 
تقليدي فريد يتحدى رياح العصرنة

تعد «زربية جبل عمور 
«  المطرزة بأبهى وأجمل 
الرّقمات ماركة تقليدية 

فريدة من نوعها ظلت تتحدى 
رياح العصرنة ،وتفرض 

وجودها في كل المناسبات 
كمعلم من معالم الحضارة 

اإلنسانية التي تتعايش فيها 
كل الثقافات والعادات والتقليد 

مما أكسبها شهرة تخطت 
الحدود وذاع صيتها عالميا.

 تسببت في  إتالف العديد من المحاصيل الزراعية 
الخنازير و الكالب الضالة تغزو مزارع 

تقديدين  بالوادي
لبلدية  التابعة  و  تقديدين  ،  احمليطة  بقرية  مزارعي  املنطقة  يعاني  الكثير  من 
مدة  من  الوادي،  منذ  مدينة  من  الغربي  الشمال  إلى  كيلومترا  جامعة   140 
أية  غياب  ملزارعهم  يف  الضالة  البرية  والكالب  اخلنازير  لظاهرة  غزو  انتشار  خطير 

وسيلة  للقضاء عليها وإبعادها.
و  الشرقية  منطقة  بأن   ،» الوطن  ألخبار  الفالحني  «  وقال  عدد   من 
تتلف  التي  اخلنازير،  من  كبيرة  ألعداد  مرتعا  غدت  تقديدين  الشمالية  من  قرية 
أوالدهم  إرسال  صعوبة  مع  اخلضراوات  األخرى  أنواع  شتى  التمور   و  احملاصيل 
هذه  لهجمات  تعرضهم  خشية  النخيل  املزروعات  أشجار  لسقي  احلقول  مبفردهم  إلى 
جهات  تقددين   من  إلى  تأتي  اخلنازير  بأن  وأكد  الفالحون  اخلطيرة  ،  احليوانات 
متعددة خاصة  الناحية الشمالية لبلدية جامعة   ، حيث تعرف تكاثرا وتواجدا كبيرا 
يف احلشائش الضارة املنتشرة بالشوط  و السبخات املتواجدة باملنطقة  الذي ال يبعد عن 
بثمانية  بنحو 4 كيلومترات  فقط وعن  مزارع  املقيبرة ، إال  بلدية  احلمراية  إال  مركز 
مع  هذه  نفعا  جتدي  تعد  التقليدية  لم  وسائلهم  وأوضحوا  بأن   . كيلومترات  فقط 
احليوانات التي أضحت خطورتها تزيد يوما بعد يوما .كما يشكو  املربون والفالحون بالم
نطقة   الفالحية  املذكورة  من تواجد الكالب الضالة التي تهاجم ليال على اخلصوص 
مداجن  ،وكذلك  اإلبل  األغنام،املاعز  و  رؤوس  بتربية  يقومون  حيث   ، اإلسطبالت 
تربية الدجاج واحلمام. وأكد املتضررون بأن هذه الكالب اخلطيرة تقدم من أماكن بعيدة 
يف شكل قطعان صغيرة العدد وتهاجم اإلسطبالت و املداجن ، بعد  أن تقوم  بتخريب 
إلى  السلطات  احمللية  الفالحون  ودعا  واجلدران.  الشبابيك  فوق  والقفز  األبواب 
حتمل  مسؤوليتها ،و متكينهم من جلب فرق صيد احليوانات يف اقرب وقت ممكن  وقبل 

أن  تهاجم الكالب الضالة و اخلنازير البرية التجمعات السكانية .
رشيد شويخ
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رشيد شويخ

وأشار عدد من سكان عديد  األحياء 
على  سكانية  كثافة  األكثر  املدينة  يف 
سكاني  بتعداد  الوادي   والية  مستوى 
يفوق 200 ألف  نسمة  إلى أن مساحات 
 ، األحياء  عديد  مستوى  على  صغيرة  
كانت مبرمجة  ألن تكون ساحات عمومية  
لصالح السكان ، لكنها وحسبهم  منحت 
السابقة،  الشعبية  املجالس  طرف  من 
مشاريع  إلى  حولوها  الذين  للخواص  
من  عدد  بان  وأضافوا   ، لصاحلهم  نفعية 
على  املدينة  يف  الكبرى  الشعبية  األحياء 
غرار أحياء  األعشاش املصاعبة واألصنام 
مساحة   أية   على  تتوفر  النزلة  ،ال  و 
صغيرة  تخصص  كانت  ولو  عمومية 
ليلعبوا  السكنية  التجمعات  هذه  ألطفال 
اجللوس  على   أجبرهم  وضع  وهو   ، فيه 
لكبار  بالنسبة  بيوتهم   أمام  يف جماعات  
أما  الصغار،  األطفال  ،و  منهم  السن 
املقاهي  إلى   اخلروج  الشباب   فيفضلون 
عنهم  يف ظل  بعيدة   أحياء  املتواجدة يف 
االنعدام التام  املرافق الشبانيىة  يف  كثير 
من  األحياء الشعبية املتواجدة يف عاصمة 

الوالية .
كما تسبب غياب الساحات العمومية 
و  الوادي  مدينة  من  األحياء  عديد  يف 
فيها  الرياضية  و  الشبانيىة  املرافق  انعدام 
، إلى  جلؤء الكثير من الشباب الذي ال 
حتويل  إلى   املقاهي  على  يحبذون  التردد 
أصحابها  هجرها  التي  النخيل  غيطان 
انتشرت  والتى  فيها   املياه  صعود  ،بسب 

الضارة على غرار  املزابل و احلشرات  فيها 
الغيطان املتواجدة يف حي املصاعبة الغربي 
-  إلى ساحات  للعب و السمر ، كما أن 
العديد من العائالت التي متتلك سيارات  
اخلضراء   الساحة  أمام صغر  مفرا  جتد  لم 
بشير  الشهيد  مستشفى  املتواجدة  أمام  
احتاللها  و  املدينة   وسط  يف  ناصر  بن 
بعض  من  املتأخر  املساء  ساعات  يف 
15 مسافة  على  التنقل   إال   املنحرفني، 

الكبرى  اخلضراء  الساحة  إلى  كيلومترا 
املتواجدة يف مدينة قمار.

غياب  ظاهرة  رواسب  أغرب   لكن 
الوادي  مدينة  يف  العمومية  الساحات 
احتالل  للقضية  ،هو  املتتبعني  حسب 
العشرات من املواطنني ملساحات  عقارية  
بيضاء ميلكها اخلواص لم تبنى لسبب أو 
يسميها  السكان  التي  كالساحة  آلخر، 
ظاهرة   لكثرة   ،  » الشيشة   » بساحة 
العديد  تواجد  و  فيها   الشيشة  تدخني 

القلب  يف  الواقعة  و  بها  الشاي  باعة  من 
كما   ، قبة  و  قبة  ألف  ملدينة  النابض 
إجراء  عند  تتحول  املذكورة  الساحة  أن  
املقابالت  ،أو  الوطني  الفريق  مباريات 
الكروية الكبرى على الصعيد العاملي  إلى 
املباريات  ملتابعة  الشباب  ملئات  مقصد 
و  القمامة   انتشار  فيها  ،وذلك  رغم 
التي حتيط  بها من  املنزلية   و  الفضالت 
احلديدية  األعمدة  أن  كما  جانب  كل 
أماكن  يف  تبرز  باألساسات  اخلاصة  
مالكها  أن  يعني  مما  الساحة  من  عديدة 

بصدد الشروع يف بنائها .
أطراف  يف  الواقعة  األحياء  أن  غير 
الرملية  الكثبان  حتدها  التي  ،و  املدينة 
كحي 19 مارس يف الضاحية الغربية أو 8

ماي يف الضاحية  الشرقية، فتعتبر  األكثر 
حظا  بني أحياء  املدينة، بعد أن أضحت 
يف  الوحيد  املالذ  هي  الرملية   الكثبان 

ساعات املساء و الليل.

خواص يستولون على القطع األرضية المخصصة لها

فضاءات  الراحة والترفية 
غائبة بمدينة الوادي

األغواط
 شباب أفلو يطالبون بفتح مراكز 

لمسابقات  التوظيف
يطالب اآلالف من شباب 12 بلدية تقع شمال والية االغواط 
القطاعات  مختلف  تنظمها  التي  التوظيف  ملسابقات  مراكز  بفتح 
سنويا بأفلو  لوضع حد للمعاناة التي يتكبدونها يف التنقل ملقر الوالية

كشف بعض املشاركني يف مسابقات التوظيف التي مت إجراؤها 
جراح  مساعد  لتوظيف  الصحة  ية   مدير  طرف  من  املوسم  هذا 
االسنان ومساعد رعاية األطفال ومديرية التربية للترقية لرتبة أستاذ 
رئيسي وأستاذ مكون  ومديرية النشاط االجتماعي لتوظيف أساتذة 
للمراكز املتخصصة التابعة لها ومسابقة التوظيف التي نظمتها مديرية 
الوالية  ملقر  التنقل  كبيرة يف  متاعب  واجهوا  أنهم  املهني   التكوين 
الذين شاركوا  يف  ُيعد  املسابقة ،حيث  ،ثم إلجراء  امللفات  لدفع 
هذه املسابقات باملئات أغلبهم بنات  اليجدون أحيانا حتى وسائل 
النقل ويضطرون لتأجير  سيارات بتكاليف باهضة ، ويقطع القاطنون 
بالبلديات النائية كبلدية عني سيدي علي واحلاج املشري والبيضاء 
الساعة  على  ليال  منها  يخرجون   ، الوالية  ملقر  200كلم  من  أكثر 
يف  ليلته  يقضي  قد  وبعضهم  املغرب  بعد  إال  يعودون  وال  اخلامسة 
محطة نقل املسافرين يف ظروف جوية قاسية ،ناهيك عن الصعوبات 
ألخذ  مكان  وعن  الغذاء  وجبات  عن  البحث  يف  يواجهونها  التي 
ونفوس  منهكة  بأجسام  املسابقة  يجتازون  حيث  الراحة  من  قسط 

متعبة .
ويناشد شباب هذه البلديات السلطات بإنشاء مراكز ملسابقات 
التوظيف على مستوى بلدي آفلو التي تعد عاصمة للجهة الشمالية 
للوالية وتسخير مؤطرين يسهرون على تنظيمها عوض تنقل اآلالف 

منهم إلى مقر الوالية .
نورين عبدالقادر

غرداية
 مشروع نموذجي بالمنيعة لزراعة 

الطماطم  الموجهة للتعليب 
من  األولى  جتربة  غرداية  والية  بجنوب  املنيعة  منطقة  تخوض 
موجهة  احملوري  الرش  حتت  الطماطم  لزراعة  منوذجي  ملشروع  نوعها 

للتعليب الصناعي.
وأعطت التجارب األولية إلدماج هذه الزراعة حتت الرش احملوري 
للطماطم الطازجة الصناعية, زرعت ضمن شروط  فالحية -مناخية 
إلى كميات  بالنظر  نتائج «مرضية»  املنيعة,  منطقة  بها  تتميز  التي 
احملاصيل احملققة مؤخرا، مثلما أوضح مسؤول اإلحصائيات مبديرية 

القطاع.
ومت جني على مساحة إجمالية قوامها 20 هكتارا خصصت لزراعة 
الطماطم يف وسط الصحراء محصول  بـ 7.375 قناطير من الطماطم 
، حيث سجل مردودا يقدر بـ 368 قنطار يف الهكتار الواحد، يضيف 
و مسير  املشروع  اتفاقية بني صاحب  السيد خالد جبريط.وأبرمت 
بضمان  مما سيسمح  البالد,  بشرق  املركزة  الطماطم  لتعليب  مصنع 
تسويق اإلنتاج الكلي للطماطم, كما ذكر ذات املسؤول.وتعد منطقة 
ملا  الزراعي  لإلنتاج  رائدا  قطبا  غرداية)  جنوب  كلم   275) املنيعة 
مدار  على  املشمس  اجلو  و  املالئم  املناخ  سيما  مزايا  من  به  تتمتع 
السنة و اإلشعاع الضوئي , فضال عن املوارد املائية الباطنية الهائلة 

التي تساعد على تطوير زراعة استراتيجية متنوعة.
غرار  على  الفالحية  املنتجات  عديد  زراعة  املنطقة  وشهدت 
النباتات  وأيضا  واخلضروات  والزيتون  والبطاطس  والعنب  احلبوب 
فقطمتابعة  تطلب  «مشجعة»  نتائج  والتي حققت  والطبية  العطرية 
يضيف   , اإلنتاج  لتطوير  حديثة  تكنولوجيات  إدخال  و  تقنية 
اجلنوب  فالحي  أن  باملناسبة  جبريط  السيد  ذاته.وذكر  املتحدث 
الزراعية  التقنيات  بخصوص  توجيه  و  التأطير  يف  عجز  من  يعانون 
هذا  اإلنتاج.ويف  تسويق  مسار  يف  التحكم  يف  وصعوبة  احلديثة 
اإلطار تسعى املصالح الفالحية بوالية غرداية إلى تعميم استخدام 
معاهد  مختلف  مع  بالتنسيق  تقترح  و  احلديثة  الزراعية  التقنيات 
تنظيم  الفالحية  التخصصات  املتخصصة يف عديد  املهني  التكوين 

دورات تكوينية قصيرة املدى لفائدة فالحي املنطقة.
ق.م

تزخر والية االغواط مبناطق سياحية 
تستقطب  هامة  وأثرية  ودينية  طبيعية 
كافة  من  السواح  من  املئات  سنويا 
،لكنها  اخلارج  ومن  الوطن  مناطق 
الزالت تنعدم بها أبسط عوامل اجلذب 
اخلدمات  مجال  يف  خاصة  السياحي 
فتح  الضروري  من  بات  ،إذ  واملرافق 
قرى  إلنشاء  املستثمرين  أمام  املجال 
خللق  املناطق  هذه  الستغالل  سياحية 
وتوفير  عمل  ومناصب  مالية  موارد 

فضاءات للتنزه والراحة .
من أشهر هذه  املناطق منطقة الرحى 
بالغيشة شمال االغواط التي تتوفر على 
شالالت  بها  خالبة  طبيعية   مناظر 

وفضاءات  للمياه  ومنابع  وغابات 
حجرية  نقوش  من  وأثار  الرمال   من 
 ، التاريخ  أعماق  يف  ضاربة  ورسومات 
السياحي  النشاط  بها  الينقطع  حيث 
بعض  إجناز  ،ورغم  العطل  أثناء  خاصة 
املرافق بها لكنها تبقى محدودة الجتذب 
مالية  موارد  تدر  التي  السياحية  احلركة 
وتوفير  التنزه  السواح يف  والتلبي حاجة 
عوامل الراحة . وغير بعيد عن الغيشة 
هي  تتوفر  التي  تاويالة  بلدية  جند  غربا 
طبيعية  ومناظر  على شالالت  األخرى 
قدمية  وأثار  وقصور  وبساتني  جميلة 
كلم   20 بعد  وعلى  السواح  تستهوي 
جند بلدية سبقاق بسهولها الرائعة وعيون 

مياهها التي تعد منبعا ملياه واد الشلف ، 
ومن الناحية الشرقية جند مركز اخلالفة 
ماضي  بعني  التجانية  للطريقة  العامة 
التي تعد قطبا سياحيا دينيا هاما خاصة 
 ، العالم  عبر  التجانية  الطريقة  ألتباع 
خاصة  بها  املوجودة  األثار  إلى  إضافة 
قصر كوردان الشهير الذي يحكي أخبار 
مرحلة هامة من التاريخ باملنطقة . هذا 
على  يتربع  الذي  السياحي  الفضاء 
سفوح جبال األطلس الصحراوي أصبح 
تكون  به  سياحية  قرية  إلنشاء  بحاجة 
شريان استثمار هام وفضاء للتنزه والراحة 

ناهيك عن مردودها االجتماعي.
نورين عبد القادر

المطالبة بإنجاز قرى سياحية و مرافق خدماتية لتنشيط  القطاع 
 مناطق سياحية و أثرية  هامة باألغواط  بحاجة إلى عناية

عبر العديد من سكان  مدينة الوادي عن استيائهم من الغياب شبه تام للساحات العمومية في المدينة ، بسب  تحويل العديد 
من األوعية العقارية  التي كان مبرمجة للغرض المذكور عن أهدافها الحقيقة .

أدرار
سكان انجزمير يشتكون تدني الخدمات الصحية

يشتكي سكان أجنزمير الواقعة على بعد 100 كلم جنوب عاصمة الوالية أدرار من تدني اخلدمات الصحية التي باتت هاجسا يطاردهم 
عند سقوط أي مريض من أهالي املنطقة ،بحيث تبدأ املعاناة من الوهلة األولى عند دخولهم قاعة العالج الوحيدة باملنطقة والتي وصفوها 
بالكارثية  و مجردهيكل من دون روح يفتقر ألدنى وأبسط متطلبات العالج فال يتم على حد قولهم تقدمي أي خدمات عالجية للمرضى 
الذين يقصدونها ،بل يتكبدون عناء قطع مسافات ال تقل عن 200 كلم ذهابا وأيابا من أجل تلقي العالج مبستشفى عاصمة الوالية ، فيما 
يتوفى أغلب احلاالت احلرجة يف طريقه إلى املستشفى نهيكا عن احلوامل الذين وحسبهم ما يلجؤون إلى الوالدة التقليدية على مستوى 
املنازل بالرغم من املخاطر الناجمة عنها ،كل ذلك بسبب ممارسة اإلهمال والالمباالة حسبهم من طرف اجلهات الوصية والتي لم تلتفت 
لهم من أجل تغطية العجز احلاصل بالعيادة من نقص يف املؤطرين وأغلب الوسائل الطبية الالزمة باإلضافة إلنعدام التلقيحات واألدوية 

الضرورية مطالبني يف ذلك والي الوالية بضرورة مراعاة معاناتهم يف اجلانب الصحي والعمل على احلد منها .
حفيظة.ش
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مروى مالك

البلدية    بذات  منخب  عضو  قال   
«بلحليمة نصر الدين» يف تصريح لـ»أخبار 
من  حالة  تشهد  البلدية  إن   » الوطن 
بالتجاوزات   أسماه   ما  جراء  االنسداد 
رئيس  بها  يقوم  التي  القانونية   اخلروق  و 
بينها  من  و  البلدي  الشعبي  املجلس 
أضاف  و   ، للمجلس  االنفرادي  التسيير 
من  بلديا  منتخبا   20 أن  املتحدث  ذات 
بني 33 آخرين قاموا بإرسال عريضة لوالي 
والية اجلزائر عبر القادر صيودة ، مطالبني 
التنفيذي  للمسؤول  العاجل  بالتدخل 
العاصمة ، حلل  األول عن والية اجلزائر 
األزمة التي يتخبط فيها املجلس منذ مدة 

دون أن يجدوا حال لها ، و هو ما  اضطرهم 
االعمال  جدول  على  املصادقة  لرفض 
اخلاص  باملداولة األخيرة املؤرخة يف 29

ديسمبر 2019.
قبل  من  املوقع  البيان  بحسب  و   
الـ20 البلدي  الشعبي  املجلس  أعضاء 

منه  نسخة  على  الوطن»  «أخبار  حتصلت 
و املؤرخ يف الفاحت من شهر جانفي 2020

الدورة  فشل  أسباب  املعنيون   فيه  يوضح 
العادية للمجلس و األسباب التي دفعتهم 
لقاءات تشاورية من اجل دراسة  لعقد   »
و  قبلهم   من   » املرفوض  املزري  الوضع 
الكارثي  الوضع   » أن  إلى  النقاش  خلص 
يف تسيير شؤون البلدية ال ميكن االستمرار 
ذات  يضيف   » عنه  السكوت  ال  و  فيه 

البيان 
 و حصر املوقعون على البيان األسباب 
التي أدت إلى حالة االنسداد يف 9 نقاط 
البلدية  رئيس  رفض  بينها   من  أساسية 
 ، للمجلس  السنوية  احلصيلة  عرض 

إخفاء املداوالت    
املنتخبني  بعض  جر  يف  التسبب   ،
إلى املالحقات القضائية ، باإلضافة إلى 
استشارة  دون  تراخيص  و  قرارات  إصدار 

أعضاء املجلس و غيرها».
 هذا و حاولت أخبار الوطن االتصال 
برئيس املجلس الشعبي البلدي للحصول 
على استفسارات حول املوضوع غير أننا لم 
نتمكن من ذلك ألن هاتف املعني خارج 

اخلدمة. 

 بجاية 
غلق الطريق الوطني رقم 24  يثير 

استياء المواطنين 
عبر الكثير من مستعملي الطريق الوطني الساحلي  رقم 24 الذي  
يربط بني بجاية وتيزي وزو  والراغبني يف أخذ وجهة بني كسيلة وأزفون 
عن استيائهم الكبير من بطء عملية إعادة تهيئة  اجلزء املتضرر منه على 
حدوث  بعد  بجاية  غرب  سيقلي  بكاب  الكيلومترية  النقطة  مستوى 
عبر  البديل  املسلك  أن  سيما  املاضية   األيام  خالل  به  ضخم  انزالق 
تقلميمت لم ينل رضى السواق نظرا لبعده  تضرره ووعورة التضاريس به 
ولذلك فهم يناشدون مديرية األشغال العمومية اإلسراع يف عملية ترميم 

هذا املقطع حتى تعود حركة املرور إلى سابق عهدها
عبدالسالم .ق

بجاية
معالجة 11 قضية تتعلق بمكافحة 

المخدرات
متكنت املصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية بجاية خالل شهر 
ديسمبر املنقضي من معاجلة ما عدده 96 قضية،منها 41 قضية تتعلق 
باجلنايات واجلنح ضد املمتلكات تورط فيها ما عدده 49 شخصا،على 

إثرها صدر يف حق 15 شخص أمر إيداع،كما متكنت من 
معاجلة 39 قضية تتعلق باجلنايات واجلنح ضد األفراد تورط فيها أكثر 

من 48 شخصا،على إثرها صدر يف حق شخصني أمر إيداع، كما 
عاجلت خالل نفس الفترة 11 قضية تتعلق مبكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقلية، تورط فيها 17 شخص، وصدر يف حق 08 منهم أمر إيداع، 

أما القضايا اإلقتصادية فقد عاجلت 03 قضايا تورط فيها 05 أشخاص، 
باإلضافة إلى تسجيل 02 قضية تتعلق باجلرائم االلكترونية، تورط 
فيها شخصني، وبعد إستكمال ملفات اإلجراءات اجلزائية أحيل 

املشتبه فيهم على اجلهات القضائية املختصة.
ج.بـــلقاسم

خلفت حالة من  االحتقان  من لدى المقصيين بالبليدة 
سكنًا  اإلفراج عن قائمة  189

اجتماعيًا  بالصومعة  
القائمة  عن  باإلفراج  أمس  صباح  بالسكن  املكلفة  اللجنة  قامت 
بوفاريك  بدائرة  الصومعة  ببلدية  اجتماعي  مسكن   189 األولية حلصة 
يف والية البليدة، العملية جاءت تنفيذا للتعليمات األخيرة لوالي والية 

البليدة .
قبل  من  شديدين  ا  واستياء  تدمرا  لقيت  املستفيدين  قائمة  نشر   
طالبي السكن من  الذين أسقطت اللجنة أسمائهم من القائمة ، أين 
جتمعوا أم البلدية ، وكشفوا  عن بعض التجاوزات يف القائمة  لم تكن 
بعشرات  مقارنة  حال  امليسورين  من  أسماء  وتضمنت  حسبهم   عادلة 
عدة  من  مزرية  واجتماعية  سكنية  ظروفا  يعانون  الذين  من  املقصيني 

سنوات .
 االحتجاجات كانت سليمة ، فيما صرح رئيس املجلس الشعبي 
القائمة استغرقت 6 أشهر من أجل  لبلدية الصومعة أن دراسة  البلدي 
التحقيق والتمحيص  يف ملفات طالبي السكن والتي جتاوز عددها 2500

ملف،  وهو رقم ضخم مقارنة بعدد احلصة املوزعة ، وأشار رئيس البلدية 
السكن  التحقيق يف ملفات  املنتخبني احملليني من أجل  أنه اشترك كل 
على مدار 8 أشهر ، حيث توجد أكثر من 800 ملف مقبولة، وهو ما 
صعب من عمل اللجنة الدائرية يف ضبط القائمة ، من جهة ثانية كشف 
رئيس البلدية أنه سبق وأن راسل السلطات الوالئية من أجل الرفع من 
حصة بلدية الصومعة، وتخصيص حصة بـ 500 مسكن اجتماعي على 
األقل من أجل منح السكن ألكبر عدد ممكن من العائالت التي تعيش 
ظروفا صعبة ، اللجنة الوالئية فتح مجال الطعون يف القائمة املوزعة بـ 
اللجنة  تتم على مستوى  والطعون  القانون  أيام حسب ما ينص عليه   8

الوالئية، قبل اإلفراج عن القائمة النهائية للمستفيدين.
أيوب بن تامون 

منتخبون يتهمون رئيس البلدية و يطالبون برحيله 

 غليان بالمجلس البلدي لبراقي 
والمير في قفص اإلتهام

اتهم منتخبون محليون بالمجلس الشعبي البلدي لبراقي بجملة من التجاوزات القانونية و التي أسفرت عن  امتناعهم عن 
المصادقة على المداولة األخيرة المؤرخة في الـ 29 ديسمبر 2019، ماخلف حالة من االنسداد، فيما طالب أعضاء من 

المجلس البلدي برحيل رئيس البلدية . 

السنة  هذه  خالل  بلدية  ستتدعم 
طوابق  أربعة  من  للسيارات  بحظيرة 
احلافالت  محطة  مبحاذاة  اجنازها  سيتم 
االثنني  اليوم  علم  حسبما  عمر،  بن 

لدى رئيس البلدية.
وأوضح مختار لعجايلية يف تصريح  
بني  من  أنه   ، اجلزائرية  االنباء  لزكالة 
يف  ستشرع  التي  التنموية  املشاريع 
ميزانيتها  «من  القبة  بلدية  إجنازها 
أربعة  من  للسيارات  موقف  اخلاصة»، 
طوابق مبحاذاة محطة احلافالت بن عمر 
للمواطنني  كبيرة  حركية  تعرف  التي 
باجتاه املستشفى اجلامعي بشير منتوري 

أو صوب السوق املغطاة.
وخصصت مصالح البلدية، يضيف 
مليار سنتيم  قيمته 50  «ما  املتحدث، 
هو يف طور  الذي  املشروع»،  هذا  إلجناز 
استيعابه  قدرت  الدراسة قصد «حتديد 
للسيارات»، خاصة وأن الوعاء العقاري 
من  للحد  مناسب  جد  وهو  «موجود» 
مظاهر الركن العشوائي يف تلك الناحية 
البلدية، حسب  تفكر  إذ  البلدية،  من 
مع  شراكة  «إبرام  يف  املصدر،  ذات 

مؤسسة عمومية إلجناز هذا املشروع».
والرياضة،  الشباب  قطاع  ويف 
البرنامج  إطار  يف  أنه  لعجايلية،  أكد 

التنموي املسطر للسنة اجلارية 2020، 
قاعتني  إجناز  مشروع  «تسجيل  مت 
قاريدي  حي  من  كل  يف  للرياضة 
واملنظر اجلميل»، حيث تعكف املصالح 
لتحضير  الدراسة  إنهاء  على  املختصة 

دفتر الشروط. 
كما اعتبر هذا املسؤول، يف السياق 
ذاته، أنه باستالم املشروعني سيتمكن 
استغالل  من  األحياء  تلك  سكان 
خاصة  اجلواريني،  الرياضيني  املرفقني 
مجال  يف  نقصا  تسجل  البلدية  وأن 

املشاريع.
ق.م

 العاصمة 
إنجاز حظيرة للسيارات بأربعة طوابق  في القبة

نظم امس رؤساء املجالس الشعبية 
احتجاجية  حركة  وزو  لتيزي  البلدية 
«التوزيع  بــ  للتنديد  الوالية  مر  داخل 
غير العادل» للميزانيات بني اجلماعات 
واليات  بلديات  وبقية  للوالية  احمللية 

الوطن.
 و دعا األميار  إلى احلد من هذه 
القانون  احترام  مبدأ  وإقرار  املمارسات 
و  احمللي  املنتخب  ووظيفة  األساسي 

البلدية  وقال عدد من رؤساء املجالس 
15000.000 قدره  ضئيًال  مبلًغا  إن 
مبخطط  اخلاص  بلدية  لكل  دينار  
ميكنه  ال  احلقيقة  يف  للتنمية  البلدية 
لقرية  العاجلة  االحتياجات  تلبية 
واحدة، مع مراعاة حالة التأخر التنموي 
الذي  عاشته العديد من املناطق  على 
أن  ذلك،  من  «واألسوأ  السنوات  مر 
إعانات  تزال مستبعدة من  بلدياتنا ال 

صندوق  عبر  املخصصة  التجهيزات 
احمللية  اجلماعات  وضمان  التضامن 
الواليات األخرى  بنظيراتها يف  مقارنة 
التي تستفيد من مبالغ ضخمة يف هذا 
الشأن» يف شأن آخر، استنكروا معضلة 
البيروقراطية اإلدارية املسجلة من قبل 
اإلدارة احمللية والتي كانت سببا مباشرا 

لعرقلة احلركة التنموية وبطئها.
 ا- اليان

أميار تيزي وزو يحتجون داخل مقر الوالية

طالبو والي العاصمة بوضع حد لحالة االنسداد■  
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العسكرية  والنواحي  القيادات  مختلف  من  رياضيا   173 شارك 
البطولة العسكرية الوطنية ملسير املغاوير التي احتضنتها االثنني  يف 
الفرقة األولى املدرعة ببريكة بوالية باتنة التابعة للناحية العسكرية 
اخلامسة .وعرفت هذه التظاهرة الرياضية سيطرة عناصر قيادة الدرك 
الوطني يف الفردي فيما عادت املرتبة األولى حسب الفرق لعناصر 
الوطنية  الفرق  مدير  باملناسبة  .وأكد  اخلامسة  العسكرية  الناحية 
العسكرية وممثل رئيس مصلحة الرياضات املقدم سيد علي كليشن 
رياضية  تظاهرة  املغاوير  ملسير  الوطنية  العسكرية  البطولة  أن  على 
جهته  العسكري».من  للفرد  البدنية  اجلاهزية  إظهار  منها  «الهدف 
أن  ببريكة  املدرعة  األولى  الفرقة  قائد  سلمان  قويدر  العميد  اعتبر 
ومرموقة  بارزة  مكانة  «حتتل  أنواعها  باختالف  العسكرية  الرياضة 
على  الشعبي»  الوطني  للجيش  والتدريب  التكوين  منظومة  ضمن 
اعتبارها –كما أضاف- العنصر الرئيس يف التحضير وتكوين الفرد 

العسكري.

باتنة
 مشاركة 173 رياضيا في البطولة العسكرية الوطنية لسير 

المغاوير بالفرقة األولى المدرعة ببريكة

مانشستر  والعب  اجلزائري  الدولي  أثنى 
سيتي رياض محرز كثيرا على مدربه يف النخبة 
الفضل يف  له  بلماضي مرجعا  الوطنية جمال 
وقال  اخلضر،   قبل  اخلضر حتى  تغير مالمح 
محرز بأن بلماضي صنع فريقا متكامال يعرف 
الفرد لصالح املجموعة بعيدا عن األنانية  فيه 
باألراضي  الرحال  يحطون  جعلهم  ما  وهو 
كبيرة  بثقة  مبصر  األخير  الكان  يف  املصرية 

تعكس العمل الكبير الذي قام به.
شارة القيادة أضافت لي الكثير 
والالعبون ضغطوا لتعيين بلماضي

املنتخب  قائد  قال  السياق  ذات  ويف 
العبني  ثالثة  رفقة  مرشحا  كان  بأنه  الوطني 
فيغولي  مبوحلي  رفقة  القيادة  شارة  حلمل 
منحها  على  اجلميع  يستقر  أن  قبل  وماندي 
ومنحه  الكثير  له  أضاف  القرار  بأن  معتبرا  له 
مسؤوليات أكثر إنعكست إيجابا على مردوده 
مع الفريق يف الكان وتابع يقول بأن الزال يلوم 
نفسه على نسختي   2015 و 2017 أين عجز 
للتألق يف كلتا الدورتني وهو  عن قيادة اخلضر 
كان  وأنه  خاصة  ذلك  على  يتحسر  جعله  ما 

معوال عليه كثيرا
محرز: تحسنت كثيرا هذا الموسم وعلى 
الالعب أن يكون قويا معنويا في السيتي

على صعيد آخر قال محرز بأنه حتسن كثيرا 
مقارنة باملوسم املاضي الذي عانى فيه ويالت 

اإلحتياط معتبرا بأن أصبح يشارك كثيرا هذا 
املوسم وأصبح أكثر حسما مضيفا بأن التواجد 
يف فريق كبير مثل مانشسار سيتي يتطلب قوة 
معنوية كبيرة حتى يقاوم الالعب الضغوطات 
إضافة  الكروي  املوسم  خالل  املتوقع  والفشل 
وأكد   .. ومتواصل  عالي  فني  مستوى  إلى 
محرز بأنه لم يشك أبدا يف قدراته وما وصل 
يف  حتى  إمكانيات  يف  ثقته  إلى  راجع  إليه 
أصعب الفترات ضف إلى ذلك العمل الكبيرة 
واملجهودات املتواصلة التي قام بها منذ أن كان 

يف أدنى درجات البطولة الفرنسية.

الالعبون القدامى كانو رائعين ولكن حان 
الوقت لجيلنا

نفى جنم السيتي رياض محرز املقارنة بني 
جيلهم واجليل القدمي من الالعبني خاصة بعد 
أسماء  وبني  بينه  تفاضل  التي  اآلراء  تزايد 
يف  ماجر  ورابح  بلومي  غرار خلضر  على  قدمية 
هوية األفضل يف تاريخ الكرة اجلزائرية، وقال 
أن  إال  مقارنة  لوضع  مخول  غير  بأنه  محرز 
األكيد أن القدماء حسبه كانو رائعني وصنعو 
تاريخهم ولكن الوقت حان بالنسبة لهم لصنع 
عن  بعيدا  جديد  كجيل  اخلاص  تاريخهم 

معاني املقارنة.

كرة السلة/الدورة التمهيدية للبطولة اإلفريقية 2021محرز يثني على بلماضي والجيل السابق للمنتخب الوطني 

 االتحادية الجزائرية تكشف عن 
برنامج دورة الجزائر

الرأس  من  نظيره  (رجال)،  السلة  لكرة  اجلزائري  املنتخب  يواجه 
للبطولة  التمهيدية  الدورة  برسم  اجلاري،  يناير   16 و   15 يومي  األخضر 
حسبما  (اجلزائر)،  بسطاوالي  املقررة  «أ»)  (املجموعة   2021 اإلفريقية 
األربعاء  يوم  األولى  املباراة  للعبة.وجترى  اجلزائرية  اإلحتادية  كشفت عنه 
الثانية  املواجهة  تقام  فيما  بسطاوالي،  الرياضية  بالقاعة  (00ر17)  على 
الفريق الوطني تربصا حتضيريا،  التوقيت.وخاض  يوم اخلميس يف نفس 
من 7 إلى 12 يناير مبدينة اسطنبول التركية، بقيادة الناخب بالل فايد، 
والذي تخللته مواجهتني وديتني أمام تشكيلتي اآلمال لناديي فينيرباشي 
وأندالو إيفيس التركيني.وشرع الفريق الوطني يف حتضيراته منذ ديسمبر 
يوليو  منذ  النشاط  عن  توقف  بعد  العاصمة،  يف  تربص  بإجراء  الفارط 
التي جرت  احملليني  لالعبني  لألمم  افريقيا  مشاركة يف كأس  وأول   2019
بباماكو (مالي).وتشارك يف هذه الدورة سبع مناطق مقسمة على خمس 
مجموعات (1، 2، 3، 4، 5) املقررة شهر يناير اجلاري عبر جميع القارة 
من  القادمة  املرحلة  إلى  الفائزة  منتخبات  اخلمسة  وتتأهل  اإلفريقية، 

التصفيات.

كرة اليد/كأس إفريقيا لألمم – الجزائر
 تفوق واضح لعزيز درواز على سابقيه 
يسيطر الناخب السابق محمد عزيز درواز بصورة مطلقة على املدربني 
على  بحصوله  الوطني,  للفريق  الفنية  العارضة  رأس  على  تعاقبوا  الذين 
اليد  لكرة  الذهبية  العشرية  خالل  لألمم  إفريقيا  كأس  يف  ألقاب  خمسة 
اجلزائرية. ومكن الرجل األول للسباعي اجلزائري بالده من السيطرة خالل 
الثمانينات (1989-1981) بالطول و العرض على املنافسة قاريا بتحقيقه 
و  عاما   20 منذ  صامدا  الزال  قياسي  رقم  وهو  متتالية,  ألقاب  خلمسة 
الذي يصعب معادلته يف السنوات املقبلة. اما اللقبان اآلخران (السادس 
و رضا  بلحسني (1996)  «للخضر», فكانا من نصيب جعفر  السابع)  و 
اللذان توجا  زغيلي (2014) و هما العبان سابقان «للمايسترو» درواز و 
أيضا باللقب اإلفريقي كالعبني. يف املجموع, تعاقب على العارضة الفنية 
للمنتخب اجلزائري 13 مدربا من بينهم أجنبيان (كالديراش و كوستاش) 
و ذلك خالل 22 دورة نهائية للمنافسة شارك فيها الفريق الوطني.وكان 
أغلب الالعبني القدامى حتت ادارة درواز قد حصلوا على فرصة تدريب 
املنتخب اجلزائري, مثل كمال عقاب, محمد معاشو, جعفر بلحسني,
براهيم بودرالي و صالح بوشكريو. هذا األخير تولى العارضة الفنية يف أربع 
العربية  و اإلمارات  البحرين  منتخبي  إشرافه على  إلى  باإلضافة  دورات 
سيقود  الذي  عشر  الرابع  املدرب  بورت  أالن  الفرنسي  املتحدة.وسيكون 

«اخلضر» يف موعد تونس من 16 إلى 26 يناير اجلاري. الدورة  تنظيم  للجنة  العام  املدير  أعرب 
املتوسط،  األبيض  البحر  أللعاب   19 ال 
عن  (بشار)  بتاغيت  االثنني  سليم  إيالس 
حلملة  الرسمية  البداية  لنتائج  «ارتياحه» 
احلدث  هذا  حول  والتحسيس  الترقية 
وهران  ستحتضنه  التي  اجلهوي  الرياضي 
بني 25 يونيو و5 يوليو 2021 .وأوضح ذات 
«إنني جد  بقوله  لـ/وأج  تصريح  املسؤول يف 
الوطنية  باحلملة  املسجلة  بالنتائج  مرتاح 
للترقية والتحسيس حول هذه األلعاب والتي 
بكل  التوالي  على  انطالقها  إشارة  أعطيت 
إقبال  من بشار وتاغيت، و يتجلى ذلك يف 
احلملة». وأشار  هذه  على  املنطقة  سكان 
«سمحت  قد  احلملة  هذه  أن  إيالس  السيد 

بتجنيد  السبت  أمس  أول  انطالقها  منذ 
للمشاركة  املنطقة  من  متطوعا  شابا   150
حوض  ألعاب  وسير  التنظيم  مقاييس  يف 
البحر األبيض املتوسط، و بهدف أيضا منح 
الفرصة ملشاركة مجموع أبناء الوطن يف إجناح 

هذا املوعد الرياضي اجلهوي». 
وذكر أن هذه العملية تأتي أيضا بالتوازي 
مع تظاهرة ترياتلون شمال إفريقيا التي جتري 
جنوب  كلم   97) بتاغيت  حاليا  وقائعها 
بشار) مبشاركة 30 رياضيا جزائريا و40 آخرا 
تشكل  و  املتوسطية  اجلنسيات  مختلف  من 
األلعاب  تنظيم  مقاييس  ملختلف  تدريبا»   »
املوعد  هذا  بوهران.وشكل  املقبلة  املتوسطية 
الدولية  اجلمعية  به  بادرت  الذي  الرياضي، 

البحر  ألعاب  تنظيم  جلنة  مبساهمة  ألفيرون 
بشار  والية  وسلطات  املتوسط  األبيض 
رياضية  اختصاصات  ثالث  يشمل  والذي 
اختتامه  وينتظر  وعدو)  ودراجات  سباحة   )
حتسبا  التنظيم  الختبار  فرصة  االثنني،  هذا 
بوهران،  القادمة  املتوسطية  األلعاب  لسير 
مثلما شرح السيد إيالس سليم.  كما أعلن 
املسؤول ذاته أيضا مبناسبة تواجده ببشار يف 
إطار حملة الترقية والتحسيس حول األلعاب 
املتوسطية لوهران عقد لقاء للمكتب الدولي 
املقبل  فبراير   19 يوم  األلعاب  هذه  لتنسيق 
احلدث  لهذا  التحضيرات  إطار  يف  بوهران 
الرياضي املتوسطي الذي ينتظر أن يشارك فيه 

26 بلدا بحوض البحر األبيض املتوسط .

ألعاب البحر األبيض المتوسط 2021
المدير العام للجنة التنظيم يعرب عن «ارتياحه» لحملة الترقية للدورة 

إشهار
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فترة  خالل  صفقاته  ثالث  القبائل  شبيبة  نادي  أبرم 
بوحلية  مع  تعاقده  بعد  اإلثنني،  اليوم  الشتوية،  االنتقاالت 
أتلتيكو مدريد اإلسباني سابقا،  زكرياء، مهاجم رديف نادي 

بعد منافسة شرسة مع مولودية اجلزائر.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، 
حصوله على توقيع املهاجم ملوسمني، لينتهي عقده يف 2022
وميتلك صاحب الـ 22 عاما قدرات هجومية ممتازة، جتعله قادرا 
على إنهاء األزمة التي يعاني منها النادي القبائلي على مستوى 

اخلط األمامي، منذ انطالق املوسم.
فترة  خالل  للشبيبة  صفقة  ثالث  أصبح  بوحلية  أن  يذكر 
االنتقاالت الشتوية، بعد تعاقده يف األيام املاضية مع الثنائي 

أسامة الدراجي، والليبي محمد الطبال.

اتحاد بسكرة 

عثمانــي أولــــ 
الصفقات الشتوي

أعلن نادي احتاد بسكرة، تعاقده رسمًيا مع محمد ياسني  
العب وسط شباب قسنطينة، ليصبح أولى صفقات األخض  

فترة االنتقاالت الشتوية.
وذكر احتاد بسكرة عبر صفحته الرسمية على «فيسبو  

عثماني وقع، على عقد انضمامه لنادي اجلنوب ملوسم ونص  
صفقة انتقال حر وقال عبد القادر تريعة، املدير اإلداري للناد  
عملية تقدمي الوافد اجلديد: «عثماني العب مميز، وميلك خبر  
يف الدوري، بحكم جتاربه العديدة مع أندية الدرجة األولى»  

«لقد سألنا كثيرا عن الالعب قبل التعاقد معه، ونعلم أنه  
االعتماد عليه إلنقاذ الفريق من السقوط، كما أنه سيضيف  

خصائص جديدة بفضل قدراته اإلبداعية». كما أكد عثمان   
انتقاله الحتاد بسكرة جاء عن قناعة، معبًرا يف الوقت ذاته ع  

بالسعادة لالنضمام إلى النادي، خاصة وأنه سيحصل على   
للعب يف مرحلة اإلياب.

مولودية وهران

نهاية قصة اإليفوا 
فيفيــان أكواســي

تفادى نادي مولودية وهران، عقوبة من االحتاد الدولي لك  
بعدما أنهى ارتباطه باملدافع اإليفواري، فيفيان أكواسي، بطر 

كان الالعب قد قاطع التدريبات اجلماعية للمولودية  
باللجوء إلى االحتاد الدولي، من أجل احلصول على وثائق ت 

ومستحقاته املالية العالقة منذ انطالق املوسم ودفع مترد فيفيا  
مجلس إدارة املولودية إلى تكثيف اجتماعاتهم من أجل إيج  

لألزمة، قبل أن يتمكن املدير العام، الطاهر شريف الوزاني  
التوصل إلى اتفاق مع الالعب، يقضي بفسخ عقده بالتراض  
حصوله على أي تعويضات من جانب آخر، جنحت إدارة امل  
إمتام تعاقدها مع الالعب حكيم برزوق، ملدة موسمني، قادم   
بسكرة، ليصبح ثالث مستقدم خالل فترة االنتقاالت الشتو  

عبد اإلله بركات، وعبد القادر بوطيش.

نجم مقرة

الحاج مرين مدربا جد
أعلن نادي جنم مقرة الصاعد حديًثا إلى دوري احملترفني  
أنه عّني احلاج مرين يف منصب املدير الفني للفريق خلفا للها  

الذي قرر الرحيل عن املنصب وكان احلاج مرين، قد فسخ   
عقده مع نادي أوملبي أرزيو الذي ينشط يف دوري الدرجة الثا  
املدرب الثالث لنجم مقرة هذا املوسم، بعد كرمي زاوي وخزار   

مقرة هذا املوسم يف ضمان البقاء بدوري احملترفني، علًما بأ  
املركز الـ15 قبل األخير برصيد 15 نقطة.

شبيبة القبائلشبيبة القبائلبيبة القبائليبة القبائلبة القبائلة القبائل القبائلالقبائللقبائلقبائلبائلائلئلل
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شباب قسنطينةشباب قسنطينةباب قسنطينةاب قسنطينةب قسنطينة قسنطينةقسنطينةسنطينةنطينةطينةينةنةة
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قالت مصادر مقربة من بيت شباب قسنطينة، إن 

إدارة النادي وعلى رأسها املدير العام رشيد رجراج، تكون 
قد فصلت بشكل نهائي صفقة ضم املهاجم الدولي الليبي 

العب نادي أهلي طرابلس زكرياء الهريش لضمه إلى 
الفريق يف فترة التحويالت الشتوية احلالية، بعدما أبدى 

الالعب رغبة كبيرة يف الدفاع عن ألوان «السنافر» يف الفترة 
املقبلة.

وأضاف ذات املصدر أن رجراج يكون قد أقنع املدافع 
األمين حسني بن عيادة بالتجديد ملوسمني، بعدما 

أبدت العديد من النوادي رغبتها يف الظفر بخدماته يف 
حال مغادرته النادي القسنطيني، وهو األمر الذي دفع 

بالقائمني على شؤون الفريق إلى التفاوض مع بن عيادة 
يف اآلونة األخيرة، الذي أكد لرجراج أنه باق إلى غاية 

صيف عام 2022.

يشار أن إدارة النادي كانت قد شرعت منذ توقف 
البطولة يف املفاوضات مع الالعبني الذين وضعتهم يف قائمة 

االستقدامات، فضال عن أولئك الذين مت وضعهم من 
قبل اإلدارة ضمن قائمة العناصر املسرحة، علما أن اإلدارة 

القسنطينية كانت قد رسمت املدرب كرمي خوذة على 
رأس العارضة الفنية، خلفا للتقني الفرنسي دونيس الفان 
املقال، وذلك إلى غاية نهاية املوسم الكروي احلالي، مع 

منحه خيار تدعيم العارضة الفنية مبساعد إن أراد.
ويف سياق آخر، رسمت اإلدارة رحيل املهاجم عادل 
جعبوط، خالل فترة «امليركاتو» الشتوي، وذلك بعد لقاء 

الالعب اخلميس الفارط برشيد رجراج. كما أنه من 
املنتظر أن تباشر إدارة شباب قسنطينة، مفاوضاتها مع بقية 

الالعبني املعنيني بالتسريح على غرار سفيان بالغ وأمير 
بوركاب، اللذين سيغادران أيضا.

مولودية الجزائر

األنصار يحتجون أمام 
مقر شركة سوناطراك

نظم أنصار مولودية اجلزائر وقفة 
احتجاجية باجلزائر العاصمة، للتعبير عن 

غضبهم وانزعاجهم من الوضعية التي يعيشها 
ناديهم املفضل من ناحية التسيير، وذلك أمام 
مقر شركة سوناطراك، املالكة ألكبر حصة من 
أسهم النادي العاصمي وجتمع عدد غفير من 

جمهور املولودية، حيث عبروا عن غضبهم 
واستيائهم، سيما بخصوص الصراع القائم 
بني املدير الرياضي، فؤاد صخري، و رئيس 

مجلس اإلدارة، عاشور بتروني، والذي خرج 
للعلن من خالل تصريحات نارية متبادلة 

من الطرفني عبر وسائل اإلعالم ووفق مقاطع 
الفيديو التي نشرت عبر منصات التواصل 

اإلجتماعي، طالب عشاق «العميد» برحيل 
هؤالء املسيرين الذي فشلوا حسبهم، يف 
قيادة فريقهم إلى بر األمان، إضافة إلى 

إصراراهم على تغيير مكان إجراء تدريبات 
الفريق احلالي، أي من املدرسة العليا للفندقة 
واإلطعام بعني البنيان (اجلزائر) لالقتراب من 
الالعبني و ايصال انشغاالتهم وشّدد األنصار 
الغاضبني على ضرورة «حترير» فريق املولودية، 
بسبب طريقة تسيير املؤسسة النفطية الوطنية 

لفريق «العميد»، والتي يصفها اجلميع 
بالسلبية بالنظر إلى املشاكل والنتائج املتذبذبة 

التي يتخبط فيها النادي وانفجر الصراع بني 
صخري و بتروني ُقبيل تسريح املدرب برنارد 

كازوني، شهر ديسمبر الفارط. فبينما كان 
يرغب رئيس مجلس اإلدارة يف بقاء التقني 

الفرنسي إلى غاية نهاية مرحلة الذهاب 
للبطولة لتقييم حوصلته، سارع املدير الرياضي 

إلى تعويضه باملدير التقني الرياضي، محمد 
مخازني ليفتح الرجل األول يف بيت املولودية، 

النار على املسؤول الرياضي، واصفا قراره بـ 
«غير احلكيم» و «غير مسؤول»وبعدها احتد 
الصراع بني الرجلني عقب تسريح صخري 
للمدافعني احملوريني فاروق شافعي و أيوب 

عزي، اللذان التحقا بنادي ضمك السعودي 
وأم صالل القطري، على التوالي واعترف فؤاد 
صخري يوم السبت الفارط بوجود اختالفات 
بينه وبني مسؤوله املباشر، حينما انتقده علنا 

قائال : «عندما نطمح لبلوغ درجات ُعليا 
والتطور، يوجد دائما من يسحبك لألسفل. 

بتروني ُيعارض كل قرار أتخذه»، قال 
صخري أثناء مروره بحصة للتلفزيون العمومي 

ومن جانب آخر، يتردد التقني الفرنسي، 
فرانك دوما، الذي فسخ عقده مع أهلي برج 
بوعريريج، لتعويض مواطنه برنارد كازوني، 
على رأس اجلهاز الفني ملولودية اجلزائر، يف 

حني توجد أحاديث عن قرب انضمامه 
لتدريب شباب بلوزداد، احلائز مؤخرا بلقب 

مرحلة الذهاب الشريف.
ق.ر



مع تأكد رحيله من نادي اإلمارة

سليمـاني تحـــت مجهــــر أنديـة في البريميرليـغ

بعد المؤازرة الكبيرة

الكــــاف تشيــــــد 
بالجماهير الجزائرية

أشاد احلساب الرسمي لـ ”الكاف“ باجلماهير اجلزائرية، مؤكدا أنه 
خلف كل منتخب أسطوري هناك جمهور أسطوري ونشر احلساب الرسمي 

لـ ”الكاف“ عبر ”التويتر“ صورة للجمهور اجلزائري واملنتخب الوطني 
خالل ”كان 2019“.وجاء يف التغريدة: ”خلف كل منتخب أسطوري.. 

جمهوري أسطوري“.

بتأكيد من الفاف

كأس أمم أفريقيا 2021
ستقــام  فــي  الشتــــاء

أكد االحتاد اجلزائري لكرة القدم أن نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 
املقررة العام املقبل بالكاميرون ستقام يف فصل الشتاء وليس صيفا وأوضح 
االحتاد يف بيان له اليوم الثالثاء، أن جمال بلماضي املدير الفني للمنتخب 

اجلزائري بطل أفريقيا تلقى دعوة من االحتاد األفريقي للعبة (كاف) 
للمشاركة يف اجتماع تشاوري مهم يعقد اليوم األربعاء يف ياوندي حول 

تنظيم كأس األمم األفريقية 2021 وأضاف أن االجتماع سيسمح ملختلف 
األطراف الفاعلة بضبط تواريخ البطولة التي جرى نقلها من جوان2021
لتقام شتاء بسبب إطالق االحتاد الدولي للعبة (فيفا) الصيغة اجلديدة 

لبطولة كأس العالم لألندية مبشاركة 24 فريقا ويرافق بلماضي يف رحلته 
إلى ياوندي إبراهيم بلياسني منسق املنتخب اجلزائري وكانت مصادر داخل 

الكاف حتدثت عن إقامة البطولة بني 15 جانفي و14 فيفري  2021.

اللجنة األولمبية الجزائرية

الجمعية العامة االستثنائية
 يوم السبت 25 جانفي

تعقد اللجنة األوملبية اجلزائرية،  اجلمعية العامة االستثنائية  يوم 
السبت 25 جانفي على الساعة 0٠:0٩ مبقر الهيئة  بنب عكنون 

بالعاصمة.
وستخصص هذه اجلمعية االستثنائية لالنتخاب اجلزئي من اجل 

استخالف خمسة أعضاء من املكتب التنفيذي لهذه اللجنة.
ولم تكشف «الكوا» عن هوية االعضاء اخلمسة الذين سيتم 

استبدالهم وال سبب إبعادهم من املكتب.

خلف 
لـ 

خالل 
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 اقترب الدولي اجلزائري إسالم سليماني من مغادرة فريقه موناكو خالل فترة االنتقاالت الشتوية احلالية، بعد 
أن أصبح العبا احتياطيا حيث دفع الالعب ثمن تغيير املدرب بعد أن أضحى املدرب اجلديد ال يثق فيه ويعتمد 
على مهاجم واحد فقط يف اخلط األمامي رغم أنه استعاد حسه التهديفي عقب تسجيله لهدف التعادل أمام باريس 
سان جيرمان إال أن وضعية الالعب االحتياطي ال تعجب سليماني الذي يفكر بجدية يف املغادرة يف الفترة املقبلة 
وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية عن إمكانية رحيل هداف اخلضر إسالم سليماني من نادي موناكو خالل 
امليركاتو اجلاري النزعاجه من وضعيته احلالية وبقائه على دكة االحتياط يف مواجهة كأس فرنسا أمام نادي رميس 
األمر ترك له انطباعا أن يف انتظاره مستقبال سيئا مع املدرب اجلديد لنادي اإلمارة اإلسباني روبيرتو مورينو، حيث 
ُيفكر الالعب الدولي اجلزائري إسالم سليماني يف ترك فريقه موناكو الفرنسي خالل سوق اإلنتقاالت الشتوية 

ِلشهر جانفي اجلاري.
وأضاف ذات املصدر أن وكيل أعمال الالعبني اإليطالي فيديريكو باستوريو الذي كان وراء استقدام سليماني 
إلى موناكو على سبيل اإلعارة مع أحقية شراء عقده نهاية املوسم اجلاري من نادي ليستر سيتي بدأ يف حتركاته من 
خالل البحث عن وجهة جديدة البن عني البنيان متهيدا لعودته إلى إجنلترا وأشار إلى أن نادي أستون فيال يريده 

خالل فترة التحويالت الشتوية من أجل تدعيم صفوفه حتسبا ملرحلة العودة خاصة أن هذا الفريق يصارع من أجل البقاء 
وهو يحتل املراكز األخيرة يف الترتيب العام.

ويرغب مسؤولو نادي أستون فيال اإلجنليزي يف انتداب إسالم سليماني ِلتنشيط الهجوم  خاصة وأن فريقهم يصارع 
من أجل البقاء يف «البرميرليغ» حيث يتموقع أسفل جدول الترتيب يف املركز 18.

على  مورينو  روبيرت  اإلسباني  التقني  موناكو  فريق  يف  اجلديد  ومدربه  سليماني  املهاجم  بني  العالقة  تبعث  وال 
اإلرتياح وهو ما جعل قّناص «اخلضر» ُيفكر يف تغيير األجواء شهر جانفي احلالي كما ذكرته صحيفة «ليكيب». 

وحتدثت «ليكيب» عن مخاوف سليماني من أن يتواصل تهميشه يف موناكو من قبل املدرب اإلسباني مورينو ال 
ليوناردو جاردمي الذي كان يعتمد بشكل أساسي  البرتغالي  سيما أن األخير لديه وجهة نظر فنية مختلفة عن سابقه 
عليه كما أن سليماني لم يخيب ظنه وكان حاسما خالل مرحلة الذهاب ومتكن من البصم على 6 أهداف إضافة إلى 8

متريرات حاسمة وضعته على رأس أفضل املمررين يف البطولة الفرنسية وشكل ثنائيا قويا جدا مع الدولي الفرنسي وسام 
بن يدر حيث جنح معه يف حتقيق انتصارات كبيرة لنادي اإلمارة ووضعه يف مركز مريح مقارنة مع املوسم املاضي الذي 

كان يتخبط فيه يف مؤخرة الترتيب.

مع مانشستر سيتي

محرز يحقق رقما 
قياســـيا جديــدا 

أشادت الصفحة الرسمية لفريق مانشستر سيتي اإلجنليزي باألداء الذي 
املوسممنذ  هذا  السماوي  فريق  مع  محرز  رياض  اجلزائري  الدولي  يقدمه 
وصوله للفريق ونشرت الصفحة الرسمية لفريق السيتي على التويتر تغريدة 
جديدة تكشف إحصائية رياض محرز مع السيتي حيث ساهم محارب 
بعد  السماوي،  مع  له  دقيقة   99.5 كل  هدف  تسجيل  الصحراء يف 
مشاركته يف  4378 دقيقةمقدما 23 متريرة حاسمة وتسجيله 21 هدف 
باألساطير  مقارنته  محرز  رياض  اجلزائري  الدولي  الالعب  ورفض 
السابقة للمنتخب الوطني رابح ماجر وخلضر بلومي وحتدث محرز يف 
تصريح لـ DZFOO عقب تتويجه بجائزة أفضل العب جزائري 
لسنة 2019: ”ال ميكنني القول أنني أحسن من بلومي أو ماجر، 
فوق  ملشاهدتهما  الفرصة  لدي  تكن  لم  رائعني،  العبني  ألنهما 
أرضية امليدان ألنني كنت صغيرا، أو لم أكن أصال .. لكنني 
نفسي  أصنف  أين  أعلم  ال  الفيديو،  مقاطع  بعض  شاهدت 
ألننا لسنا من نفس اجليل.. ميكن القول أنهم العبني رائعني 
ونحن من اجليل اجلديد“. هذا وقد أشادت صحيفة ”دايلي 
بعد  ”رياض محرز“  اجلزائري  بالنجم  البريطانية،  مايل“ 
تألقه مع ”مانشستر سيتي“ يف الفترة األخيرة ويف تقرير 
مطول عن أفضل الالعبني الذين صنعوا احلدث يف اجلولة 
املاضية، فإن ”محرز“ كان أحد أبرز الالعبني فأكدت 
صحيفة ”دايلي مايل“، أن النجم اجلزائري استعاد 
كامل إمكانياته وميكنه التالعب بعدد من املدافعني 
وتسجيل األهداف كما أن سحره ميتع اجلميع، سواء 
على صنع  القادر  الالعب  فهو  مبراوغاته  أو  بأهدافه 

الفارق من خالل ملسة واحدة.

  

ـى   
ية  

ني عثماني،          
ضر خالل         

  
وك»، أن         

صف، يف          
دي خالل           
رات كبيرة          
. وأضاف:          

ه ميكننا           
ف للفريق          

ني أن قرار         
          عن شعوره 

        فرصة أكبر 
   

 

اري    
ي  

كرة القدم،          
ريقة ودية.        

، وهدد        
         تسريحه، 

ن بأعضاء          
جاد مخرج          

ي، من          
ضي دون          
ملولودية يف           
ما من احتاد          
توية، بعد         

     

 

ديدا    
         اجلزائري، 
دي خزار،            

          قبل أيام 
نية، وبات            
          ويأمل جنم 

نه يحتل           
      

يتي

تي اإلجنليزي باألداء الذيييييييييييييييي  
املوسممنذ   هذا  لسماوي 
يتي على التويتر تغريدة  
 حيث ساهم محارب    
بعد  السماوي،  مع   
 وتسجيله 21 هدف 
باألساطير  مقارنته 
ي وحتدث محرز يف 
ل العب جزائري 

ي
لومي أو ماجر، 
فوق  شاهدتهما 
ال .. لكنني 
نفسي  صنف 
ي

بني رائعني 
ي

ة ””دايلي 
بعد  رز“ 
يف تقرير 
جلولة 
دت 
عاد 
ني 
ءءءءءءءء  
ععععععععععع  

قبل مرحلة الحسم

فيغولي يعد جماهير قلعـة 
السرايــــا بالتألـــــق

وعد اجلزائري ”سفيان فيغولي“ جماهير فريقه قلعة السرايا التركي، أنه سيقدم كل ما يف وسعه يف النصف 
الثاني من املوسم وقال ”سوسو“ يف تصريحات صحفية: ”أشعر أنني يف حالة جيدة وسأكون أفضل يف النصف 

الثاني من املوسم“ وأضاف: ”الفارق بيننا وبني املتصدر 10 نقاط.. لكن ميكننا التدارك وسنفعل كل ما يف وسعنا 
حتى نكون أبطاال من جديد“. وتابع: ”علينا أن نلعب كفريق واحد يف مختلف املباريات، ميكننا قلب األمور 

لصاحلنا مثلما فعلنا املوسم املاضي“.
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أمس الثالثاء، عن اقتراب 
األوروغوياني إدينسون كافاني، جنم باريس سان جيرمان، من 

االستمرار مع فريقه، حتى نهاية املوسم وينتهي عقد كافاني مع 
سان جيرمان بنهاية املوسم اجلاري، علًما بأن أتلتيكو مدريد حاول 

احلصول على خدمات يف فترة االنتقاالت الشتوية اجلارية، لكنه 
لم يتوصل التفاق مع ناديه وبحسب برنامج «إلشيرجنيتو» اإلسباني 

الشهير، فإن سان جيرمان كان «جشًعا» للغاية يف مطالبه املالية 
لرحيل كافاني يف جانفي اجلاري وأشار إلى أن ميجيل أنخيل 
مارين، املدير العام ألتلتيكو مدريد، عرض على سان جيرمان 
خالل جلسته مع ليوناردو املدير الرياضي، 5 ماليني يورو لضم 

كافاني، الذي ينتهي عقده بعد 6 أشهر ورغم ذلك، فإن سان جيرمان رفض العرض واشترط احلصول على 30 مليون يورو 
وبناء عليه، قرر مسؤولو األتليتي االنتظار حتى الصيف املقبل، واحلصول على خدمات كافاني بشكل مجاني.

برشلونة يطوي صفحة فالفيردي 

سيتييــن مدربــا جديــدا للبارصـــاسيتييــن مدربــا جديــدا للبارصـــايتييــن مدربــا جديــدا للبارصـــاتييــن مدربــا جديــدا للبارصـــاييــن مدربــا جديــدا للبارصـــايــن مدربــا جديــدا للبارصـــاــن مدربــا جديــدا للبارصـــاـن مدربــا جديــدا للبارصـــان مدربــا جديــدا للبارصـــا مدربــا جديــدا للبارصـــامدربــا جديــدا للبارصـــادربــا جديــدا للبارصـــاربــا جديــدا للبارصـــابــا جديــدا للبارصـــاــا جديــدا للبارصـــاـا جديــدا للبارصـــاا جديــدا للبارصـــا جديــدا للبارصـــاجديــدا للبارصـــاديــدا للبارصـــايــدا للبارصـــاــدا للبارصـــاـدا للبارصـــادا للبارصـــاا للبارصـــا للبارصـــاللبارصـــالبارصـــابارصـــاارصـــارصـــاصـــاـــاــاـاا

يتطلع روما، إلى التعاقد مع العب ليفربول، لتدعيم صفوفه خالل فترة االنتقاالت الشتوية احلالية 
وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، أن روما حدد السويسري شيردان شاكيري، جنم ليفربول، 
كهدف للتعاقد معه وأضافت أن شاكيري جذب اهتمام العديد من األندية يف الفترة املاضية، مثل 
ميالن ونابولي، بجانب روما وانضم شاكيري إلى صفوف ليفربول يف صيف 2018 بعدما انتقل من 
ستوك سيتي يف صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليون يورو، إال أنه ظل حبيًسا لدكة البدالء يف ليفربول 
حتت قيادة يورجن كلوب، املدير الفني للريدز وطوال فترة ارتداء قميص ليفربول، شارك شاكيري يف 

40 مباراة بجميع املسابقات، متكن فيها من تسجيل 7 أهداف بينما قدم 5 متريرات حاسمة.

ريال  مدرب  وتعيني  فالفيردي  إرنستو  مدربه  إقالة  عن  اإلسباني  برشلونة  أعلن 
بيتيس السابق كيكي سيتيني لالشراف على الفريق خلفا له بعقد ميتد حتى 30 جوان 
2022 وقال برشلونة يف بيان أنه مت «التوصل الى اتفاق بني برشلونة وإرنستو فالفيردي 
بخصوص إنهاء العقد معه كمدرب للفريق األول»، متوجها اليه بالقول «شكرا على كل 
شيء إرنستو. حظا سعيدا للمستقبل» وأشار يف الوقت ذاته الى «توصل نادي برشلونة 
وكيكي سيتيني التفاق للتعاقد معه كمدرب للفريق األول لكرة القدم حتى 30 جوان 
الواحدة  للتوقيع على العقد يف الساعة  الثالثاء  2022»، على أن يعقد مؤمترا صحافيا 
والنصف بالتوقيت احمللي ولم تكن إقالة فالفيردي من املنصب الذي استلمه عام 2017
للتخلي عنه رغم  التوجه  مفاجئة، بل حتدثت وسائل اإلعالم احمللية منذ الصباح عن 
تصدر الفريق لترتيب الدوري احمللي وتوصل النادي الى قراره باقالة ابن الـ55 عاما الذي 
قاد «بالوغرانا» الى لقب الدوري يف املوسمني املاضيني والكأس والكأس السوبر احملليني 
عام 2018، بعد اجتماع ملجلس ادارته دام ألكثر من أربع ساعات يف ملعبه «كامب نو» 
ومت بعدها اإلعالن عن اإلقالة وتعيني سيتيني بعد االنتهاء من تفاصيل العقد مع األخير، 
على أن تكون مباراته األولى كمدرب للنادي الكاتالوني األحد ضد غرناطة يف «كامب 
نو».وترك سيتيني (61 عاما) منصبه يف بيتيس اواخر املوسم املاضي بعد أن أشرف على 
النادي األندلسي منذ 2017، وكان اسمه مطروحا الستالم تدريب برشلونة يف جانفي 
2019 وسيتيني هو آخر مدرب فاز على برشلونة يف الدوري على ملعب «كامب نو» حني 

تغلب بيتيس على العمالق الكاتالوني 3-4 يف 11 نوفمبر 2018 وحظي فالفيردي 
بوداعه األخير لالعبني باشرافه على احلصة التمرينية للفريق العائد من مشاركة 
الرباعية  السعودية بصيغتها  أقيمت يف  التي  السوبر اإلسبانية  الكأس  مخيبة يف 
اجلديدة وتوج بلقبها ريال مدريد وذكرت وسائل اإلعالم الرياضية اإلسبانية أنه 
بعد أسبوع كارثي، وصل فالفيردي قبل ثالث ساعات من بدء احلصة التدريبية 
يف منشآت املركز الرياضي جوان غامبر مقر تدريبات النادي وأضافت أن فالفيردي 
قاد بعد ذلك احلصة التدريبية لبرشلونة، وهي األولى بعد ثالثة أيام راحة ُمنحت 
الدور  من  الكاتالوني  النادي  اثر خروج  السعودية  من  العودة  الالعبني عقب  إلى 
وبعد   2-3 مدريد  أتلتيكو  أمام  بخسارته  السوبر  الكأس  ملسابقة  النهائي  نصف 
احلصة التمرينية، اجتمع املدرب البالغ من العمر 55 عاما برئيس النادي جوسيب 
ماريا بارتوميو الذي انتقل بعد ذلك الى ملعب «كامب نو»، حيث شارك يف اجتماع 
النادي بحضور مسؤولني مثل املدير التنفيذي أوسكار غراو، املسؤول  ملجلس إدارة 
الفرنسي  الرياضي  واملدير  كاردونر  جوردي  الرئيس  نائب  بورداس،  خافيير  الفني 
إريك أبيدال وبحسب إذاعة «كاتالونيا راديو»، أعلم فالفيردي بأن النادي سيناقش 
شروط إقالته مع وكيل أعماله، فيما أشارت شبكة «إي أس بي أن» الى أن املدرب 

جمع امتعته من مركز متارين الفريق ما يؤشر الى رحيله.

مغاالة في المطالب المالية

جشع سان جيرمان يؤجل 
صفقة كافاني وأتلتيكو 

روما يخطط لصفقة شتوية من ليفربولروما يخطط لصفقة شتوية من ليفربولوما يخطط لصفقة شتوية من ليفربولما يخطط لصفقة شتوية من ليفربولا يخطط لصفقة شتوية من ليفربول يخطط لصفقة شتوية من ليفربوليخطط لصفقة شتوية من ليفربولخطط لصفقة شتوية من ليفربولطط لصفقة شتوية من ليفربولط لصفقة شتوية من ليفربول لصفقة شتوية من ليفربوللصفقة شتوية من ليفربولصفقة شتوية من ليفربولفقة شتوية من ليفربولقة شتوية من ليفربولة شتوية من ليفربول شتوية من ليفربولشتوية من ليفربولتوية من ليفربولوية من ليفربولية من ليفربولة من ليفربول من ليفربولمن ليفربولن ليفربول ليفربولليفربوليفربولفربولربولبولولل

شيردان شاكيـري يدق شيردان شاكيـري يدق يردان شاكيـري يدق ردان شاكيـري يدق دان شاكيـري يدق ان شاكيـري يدق ن شاكيـري يدق  شاكيـري يدق شاكيـري يدق اكيـري يدق كيـري يدق يـري يدق ـري يدق ري يدق ي يدق  يدق يدق دق ق 
أبواب  الكالشيــــوأبواب  الكالشيــــوبواب  الكالشيــــوواب  الكالشيــــواب  الكالشيــــوب  الكالشيــــو  الكالشيــــو الكالشيــــوالكالشيــــولكالشيــــوكالشيــــوالشيــــولشيــــوشيــــويــــوــــوـــوــوـوو

يورغن كلوب: 

نجوم ليفربول يغضبون مني لهذا السبب
من املعروف أن مدرب ليفربول يورغن كلوب، يتمتع بقدرة كبيرة على كسب حب العبيه يف فترة وجيزة للغاية، ففي أكثر من جتربة 
كروية مختلفة أثبت األملاني أنه يفهم نفسية الالعبني بشكل جيد، ويساعدهم على التأقلم مع ضغوط الساحرة املستديرة ورغم قدرات 
املدرب األملاني الكبيرة، إّال أنه يثير بني الفينة واألخرى غضب جنوم ليفربول بسبب تصرفاته يف امللعب ففي تصريحات نقلتها صحيفة 

«إكسبريس» البريطانية، قال كلوب «من املؤكد أن الالعبني يغضبون مني أحيانًا ألنني أصرخ عليهم بالطريقة التي أفعلها» وأضاف 
أن صراخه على الالعبني ال يتم دائمًا استقباله بشكل جيد من طرف الالعبني وتابع مدرب «الريدز»: «لقد قلتها مرارًا وتكرارًا بأنني 

شخص مفعم بالنشاط. رغم أنني لست نشيطًا كما كنت عندما كنت أصغر سنًا، إّال أنني ما أزال مفعمًا بالنشاط».
من جهة أخرى، أكد كلوب أن العبي ليفربول جتاوزوا التوقعات، التي كانت لديه عند انتقاله إلى تدريب الفريق سنة 2015 وقال 
يف هذا الصدد: «لم أتوقع من الالعبني ما فعلناه يف السنوات القليلة املاضية، لقد حاولنا البناء على ما فعلناه يف العام املاضي واتخاذ 

اخلطوة التالية». وأضاف: «لقد حاولنا القيام بذلك خطوة تلو األخرى. إنها طريقتنا يف اللعب، ليست لدي فكرة عن املدة التي استغرقها 
األمر»....يشار إلى ليفربول يقدم موسمًا رائعًا للغاية، إذ يتصدر «الريدز» ترتيب الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، بفارق كبير عن 
أقرب منافسيه ومن دون هزمية ويبدو ليفربول قريبًا من التتويج بلقب الدوري اإلجنليزي، الغائب عن خزائن الفريق منذ حوالي 30 سنة.

بمعية مدافع فريق هيالس فيرونا

دورتموند يستهدف دورتموند يستهدف ورتموند يستهدف رتموند يستهدف تموند يستهدف موند يستهدف وند يستهدف ند يستهدف د يستهدف  يستهدف يستهدف ستهدف تهدف هدف دف ف 
مدافعا من الكالتشيومدافعا من الكالتشيودافعا من الكالتشيوافعا من الكالتشيوفعا من الكالتشيوعا من الكالتشيوا من الكالتشيو من الكالتشيومن الكالتشيون الكالتشيو الكالتشيوالكالتشيولكالتشيوكالتشيوالتشيولتشيوتشيوشيويوو

يستهدف نادي بوروسيا دورمتوند، أحد املواهب الشابة يف 
مالعب الدوري اإليطالي، إذ يخطط للتعاقد مع مدافع 

فريق هيالس فيرونا وبحسب شبكة «سكاي سبورت 
أملانيا»، فإن دورمتوند مهتم بالتعاقد مع ماراش 

كومبوال، مدافع فيرونا، بعد تألقه الالفت مع 
فريقه هذا املوسم وشارك الالعب اإليطالي 
املولد، األلباني اجلنسية، 19 عاًما، يف 12
مباراة مع فيرونا يف الكالتشيو هذا املوسم، 

سجل خاللها هدًفا وحيًدا وأفادت الشبكة، 
بأنَّ املفاوضات لم تدخل مراحل متقدمة بني 
دورمتوند وكومبوال حتى اآلن وتشير العديد من 
التقارير إلى رغبة دورمتوند يف تعزيز قوته الدفاعية 

بجلب عناصر جديدة خالل الفترة املقبلة. 
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أخبار العالم

ميشال  اللبناني،  الرئيس  قال 
عون، إن تشكيل احلكومة كان منتظرا 
خالل األسبوع املاضي، ولكن بعض 

العراقيل حالت دون ذلك.
ألقاها  كلمة  يف  وأكد عون، 
أعضاء  مع  السنوي  اللقاء  يف  الثالثاء 
كانت  «لقد  الدبلوماسي:  السلك 
والدة احلكومة منتظرة خالل األسبوع 

املاضي، ولكن بعض العراقيل حالت 
ال  أننا  من  الرغم  وعلى  ذلك.  دون 
فإن تشكيل هذه  التأخير،  ترف  منلك 
أشخاص  اختيار  يتطّلب  احلكومة 
جديرين يستحقون ثقة الناس واملجلس 

النيابي مما تطلب بعض الوقت».
استغالل  «محاوالت  وأضاف: 
الشعبية  للتحركات  الساسة  بعض 

أدت إلى تشتت بعضها»، مشيرا إلى 
أن هناك «عوامل عدة تضافرت، منها 
داخلي،  هو  ما  ومنها  خارجي  هو  ما 
ومالية  اقتصادية  أزمة  أسوأ  لتنتج 
واجتماعية ضربت لبنان». وأشار عون 
إلى أن «املطلوب حكومة لديها برنامج 
األزمة  مع  للتعامل  وسريع  محدد 

االقتصادية واملالية الضاغطة».

طيب  رجب  التركي  الرئيس  شن 
قائد  على  هجوما  الثالثاء،  أردوغان، 
اجليش الليبي املشير خليفة حفتر، بعد 
رفض األخير التوقيع على اتفاق لوقف 
إطالق النار مع حكومة الوفاق الوطني 
برئاسة فايز السراج يف موسكو، مهددا 
بتلقينه «الدرس الالزم» يف حال واصل 

هجومه على العاصمة طرابلس.
له،  كلمة  يف  أردوغان،  قال 
التوقيع  على  البداية  يف  وافق  «حفتر 
ثم  ومن  النار  إطالق  وقف  اتفاق  على 
حسب  موسكو»،  من  وهرب  رفض 
وأضاف:  التركية.  «األناضول»  وكالة 
اتفاقية  حفتر على  «مسؤولية توقيع 
الرئيس  على  تقع  النار  إطالق  وقف 
من  وفريقه  بوتني  فالدميير  الروسي 
اآلن فصاعدا». وأردف «املباحثات يف 
موسكو إيجابية من حيث كشف الوجه 
مضيفا  العالم»،  أمام  حلفتر  احلقيقي 
الدرس  حفتر  تلقني  يف  نتردد  «لن 
على  هجماته  واصل  حال  يف  الالزم 
الشرعية  واحلكومة  الليبيني  أشقائنا 
اخلارجية  وزارة  وكانت  يف طرابلس». 
سابق  وقت  يف  أكدت  قد  الروسية، 
من اليوم، مغادرة قائد اجليش الوطني 
العاصمة  حفتر،  خليفة  الليبي، 
الروسية موسكو دون التوقيع على اتفاق 
الوفاق  حكومة  مع  النار  إطالق  وقف 
الوطني. وقالت اخلارجية الروسية، ردا 
حفتر  خليفة  كان  إذا  عما  سؤال  على 

قد غادر موسكو دون التوقيع على اتفاق 
الوفاق  حكومة  مع  النار  إطالق  وقف 
«موسكو  أن  مؤكدة  «نعم»،  الوطني: 
يف  الصراع  طريف  مع  العمل  ستواصل 

ليبيا، من أجل التوصل إلى تسوية».
وزراء  بني  وكانت املباحثات  هذا 
وتركيا مع  لروسيا  والدفاع  اخلارجية 
ألكثر  استمرت  قد  الليبية،  األطراف 
خالل  تقريبا،  ساعات  ست  من 
مع  موسكو  يف  جرت  التي  املشاورات 
فايز  الليبية،  الوفاق  حكومة  رئيس 
الليبي  الوطني  اجليش  وقائد  السراج 
إمكانية  لبحث  حفتر،  خليفة  املشير 
التوصل إلى اتفاق بني األطراف الليبية 

لوقف إطالق النار.

الروسي،  اخلارجية  وزير  وأعلن 
أن  اإلثنني،  أمس  الفروف،  سيرغي 
على  وقعت  الليبي  النزاع  يف  أطرافا 
اتفاقية وقف إطالق النار، ولكن املشير 
حتى  مهلة  حفتر، طلب  خليفة 
عليه.  والتوقيع  االتفاق  الغد لدراسة 
قد أعلنا  ليبيا،  يف  النزاع  طرفا  وكان 
12 يوم  من  النار اعتبارا  إلطالق  وقفا 
روسيا  من  مبادرة  على  بناء   ، جانفي 
الرئيسني،  جمع  لقاء  خالل  وتركيا، 
أردوغان،  بوتني ورجب طيب  فالدميير 

األسبوع املاضي يف إسطنبول.
أن  الصدد،  بهذا  املخطط،  ومن 
األملانية اجتماعا  العاصمة  تستضيف 
دوليا حول ليبيا يف 19 جانفي اجلاري.

ليبيا
حفتر ينسحب من موسكو دون توقيع االتفاق 

انتهت يف موسكو محادثات 
يوم االثنني حول هدنة يف ليبيا 
والدفاع  اخلارجية  وزراء  بني 
لروسيا وتركيا مع قائد «اجليش 
خليفة  املشير  الليبي»،  الوطني 
حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، 

فايز السراج.
الصايف،  حميد  وقال 
لرئيس  اإلعالمي  املستشار 
صالح،  عقيلة  الليبي،  البرملان 

انتهت  «املفاوضات  إن  ليبيا،  شرق  وحكومة  حفتر  قوات  يدعم  الذي 
األطراف،  متعددة  املشاورات  وبدأت  اتفاق».  توقيع  إلى  التوصل  دون 
بني  باجتماع  الروسية،  اخلارجية  وزارة  مقر  يف  االثنني،  اليوم  صباح 
شويغو،  وسيرغي  الفروف  سيرغي  الروسيني،  والدفاع  اخلارجية  وزيري 
وتواصلت  أكار.  وخلوصي  أغلو  تشاووش  مولود  التركيني،  نظيريهما  مع 
املشاورات،  الوفود، وجتري  لقاءات منفصلة بني  احملادثات الحقا بسلسلة 

التي تستمر منذ أكثر من 6 ساعات، وراء أبواب مغلقة أمام اإلعالم. 
استمرارا  تأتي  احملادثات  هذه  أن  الروسية  اخلارجية  وزارة  وأوضحت 
طيب  رجب  التركي،  ونظيره  بوتني،  فالدميير  الروسي،  الرئيس  ملبادرة 
يناير   12 ليل  منتصف  من  اعتبارا  ليبيا  يف  النار  إطالق  لوقف  أردوغان، 
والتي أعلن طرفا النزاع الليبي استجابتهما لها.  وتوضيحا إلمكانية انعقاد 
لقاء ثنائي بني طريف األزمة، أكد املستشار اإلعالمي لرئيس البرملان الليبي 
الذي يدعم حفتر، حميد الصايف، أن املفاوضات جتري مع كل على حدة 
ولم يتم أي لقاء مباشر بني قائد «اجليش الوطني الليبي» ورئيس احلكومة 

املؤقتة.
إن  املشري،  الليبي، خالد  األعلى  الدولة  رئيس مجلس  قال  بدوره، 
السراج رفض عقد أي لقاء ثنائي مع حفتر ولن يجلس معه حول طاولة 
واحدة للمفاوضات حتت أي ظرف. وسبق أن أكد السراج، الذي يتولى 
منصب رئيس املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني الليبية، قبيل بدء 
إراقة  النار تهدف إلى منع  التوقيع على وقف إطالق  احملادثات، أن خطوة 
املزيد من الدم الليبي، داعيا «كل الليبيني إلى طي صفحة املاضي ونبذ 

الفرقة ورص الصفوف لالنطالق نحو السالم واالستقرار».
من جانبه، ذكر وزير اخلارجية يف «احلكومة املؤقتة» شرق ليبيا، عبد 
من  ينسحب  لن  الليبي»  الوطني  «اجليش  أن  االثنني،  احلويج،  الهادي 
ضواحي طرابلس واتفاق وقف إطالق النار ال يعني التوصل إلى السالم، 

مشددا على رفضه مشاركة اجلانب التركي يف احملادثات.

بومبيو: 
نأمل في عودة إيران إلى طاولة المفاوضات

اخلارجية  وزير  أعرب 
بومبيو،  مايك  األمريكي 
بالده  رغبة  عن  الثالثاء، 
إلى  اإليراني  النظام  عودة  يف 
واملشاركة  املفاوضات،  طاولة 

يف «إحالل السالم».
على  بومبيو  وغّرد 
نعرف  «ال  قائًال:  «تويتر» 
النظام  فعل  رد  سيكون  كيف 
إعادة  نواصل  بينما  اإليراني 
الردع».  (سياسة)  تشكيل 
يتخذوا  أن  «نأمل  وأضاف: 

اخليار الصحيح، ويعودوا إلى طاولة املفاوضات. نأمل أن يشاركوننا رغبتنا 
يف إحالل السالم». واستدرك موضًحا: «ولكن بغض النظر عما يحدث، 
سنضع أمن الشعب األمريكي يف املقام األول». واإلثنني، أعلن بومبيو أن 
رئيس بالده دونالد ترامب، وأعضاء فريقه لألمن القومي «يعيدون تأسيس 

سياسة ردع حقيقية ضد إيران».
وأضاف يف كلمة ألقاها، أمام طالب جامعة «ستانفورد» يف كاليفورنيا، 
«من الناحية االستراتيجية سياسة الردع هذه تعني، إقناع الطرف اآلخر 
ذروة  البلدين  بني  التوتر  وبلغ  فوائده».  تتخطى  معني  سلوك  تكاليف  بأن 
قواعد  على  صواريخ  األربعاء،  إيران،  إطالق  عقب  أيام،  قبل  جديدة، 
عراقية تستضيف قوات أمريكية يف محافظتي األنبار وأربيل بالعراق، ردا 

على اغتيال قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني.
وينتشر نحو 5 آالف جندي أمريكي يف قواعد عسكرية بأرجاء العراق، 

ضمن التحالف الدولي حملاربة تنظيم «داعش» اإلرهابي. 

في حال واصل هجومه على طرابلس
أردوغان يهدد حفتر بـ «تلقينه درسا» 

الرئيس اللبناني: 

بعض العراقيل حالت دون تشكيل 
الحكومة األسبوع  الماضي
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 تكنولوجيا

جديد إنستغرام.. ميزة طال انتظارها!
تحظى قصص إنستغرام بشعبية كبيرة جدًا حيث يستخدمها أكثر من 500 مليون 
شخص يوميًا، وبالتالي تتمتع تطبيقات تحرير القصص التي توفرها الجهات 

الخارجية بانتشار واسع في ظل لجوء العديد من المستخدمين إليها، لذلك تسعى 
إنستغرام إلى تعزيز المزايا المتاحة في خاصية القصص باستمرار.

حتديث  أضاف  احلظ،  وحلسن 
مطلوبة  كانت  ميزة  األخير  إنستغرام 
ميزة  وهي  التطبيق،  يف  كثيرًا 
أكثر  مشاركة  للمستخدمني  تتيح 
دون  القصص  ضمن  صورة  من 
تأتي  خارجية.  لتطبيقات  احلاجة 
كاميرا  ضمن  كوضع  اجلديدة  امليزة 
 (Layout) إنستغرام، وحتمل اسم
وتسمح مبشاركة ما يصل إلى 6 صور 
خاصية  جلعل  الواحدة،  الشاشة  يف 

القصص أكثر تفاعًال.
امليزة  هذه  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
إنستغرام  تطبيق  يف  بالفعل  متاحة 
على نظامي التشغيل (آي أو إس)، 
جتدها  لم  إذا  لذلك  و(أندرويد)، 
التطبيق  حتديث  من  فتأكد  متاحة 

أوًال.
إنشاء قصص متعددة الصور في 

إنستغرام
إنستغرام  تطبيق  إلى  انتقل   •

على هاتفك.

الكاميرا  أيقونة  على  اضغط   •
اليسرى  العلوية  الزاوية  يف  املوجودة 
من التطبيق لبدء نشر قصة جديدة.

عبر  اليسار  إلى  اسحب   •
خيار  جتد  حتى  الكاميرا  خيارات 

(Layout)، اضغط عليه.
تريد  الذي  التخطيط  اختر   •
حيث  الصور،  ملجموعة  استخدامه 
التنسيق  العديد من خيارات  ستجد 

املتاحة لالختيار من بينها.
تريد  التي  الصور  التقط بعض   •
تضمينها يف قصتك (ميكنك تضمني 
القصة  يف  صور  ست  إلى  يصل  ما 
الذي  التخطيط  حسب  الواحدة 

ستختاره يف اخلطوة السابقة).
إنستغرام  قصص  غرار  على   •
العادية، ميكنك إضافة عناصر أخرى 
 ،tags والوسوم  النصوص،  مثل 
emo- التعبيرية  والرموز  والفالتر، 

jis، وغير ذلك الكثير.
ما  إضافة  من  االنتهاء  مبجرد   •
الضغط  ميكنك  القصة،  إلى  تريد 
Send To (إرسال إلى) على خيار

املوجود يف أسفل ميني الشاشة.

القصص  مزايا  أبرز  أن من  يذكر 
Create اإلنشاء)  (وضع  ميزة 

ملستخدمي  تتيح  والتي   ،Mode
قصص  مشاركة  إمكانية  إنستغرام 
دون احلاجة لصور، أو مقاطع فيديو، 
على  النصوص  كتابة  تتيح  حيث 
امللصقات،  إضافة  أو  ملونة،  خلفية 

أو إنشاء املسابقات.
خطوات مشاركة قصص إنستغرام 

الكاميرا  أيقونة  على  اضغط   •
اليسرى  العلوية  الزاوية  يف  املوجودة 
من التطبيق لبدء نشر قصة جديدة.

عبر  اليسار  إلى  اسحب   •
(إنشاء)  جتد  الكاميرا حتى  خيارات 

Create، ثم اضغط عليه.
خيارات  عدة  لك  ستظهر   •
منها كتابة نص على خلفية ملونة، 
 ،ask a question واسأل سؤاًال
معني  سؤال  طرح  لك  يتيح  والذي 

خيار  إلى  باإلضافة  املتابعني،  على 
والعد   ،polls الرأي  استطالعات 
وخيار   ،countdown التنازلي 
األصدقاء  مع  القصص  ملشاركة 
وبعض  ميالدهم،  أيام  يف  للتهنئة 

اخليارات األخرى.
• اختر اخليار الذي يناسبك، ثم 
حدد األصدقاء الذين ترغب مشاركة 
قصتك معهم، ثم اضغط على خيار 
Send املوجود يف  To (إرسال إلى)

ابتسام   بوكثير

الكشفعنأولقرصتخزين

تيرابايت بسعة8 محمول
،SanDisk «سانديسك»  شركة  كشفت
اإللكترونيات معرض يف مشاركتها خالل
مدينة يف حالًيا املقام ،CES 2020 االستهالكية
تخزين لقرص منوذج عن األميركية فيجاس الس
حتى األكبر هي وبسعة SSD نوع من خارجي

اآلن.
سانديسك من احملمول التخزين قرص ويأتي
حجمه، بصغر ميتاز وهو تيرابايت، 8 قدرها بسعة
بروتوكول بدعم ميتاز اجليب. كما يف وضعه ميكن إذ
بسرعة SuperSpeed USB السريع النقل

الثانية. يف غيغابت 20 إلى تصل
مجرد يزال ال اخلارجي التخزين قرص أن ومع
منتج إلى ليتحول الوقت بعض يحتاج أولي منوذج
أعلنت الشركة أن إال األسواق، من شراؤه ميكن
San- باسم الصغر فائقة محمولة فالش ذاكرة عن
Disk Ultra Dual Drive Luxe USB
USB-C. ومن نوع من ومنفذ تيرابايت، 1 بسعة
احلالي. العام من الحق وقت يف للبيع طرحها املتوقع
عرضت قد شركة «سانديسك» كانت أن ُيشار
يف أولي كنموذج مرة أول الصغر الفائقة فالش ذاكرة
إلى تتحول اليوم هي وها ،CES 2018 معرض

استهالكي. منتج
San- لذاكرة املقرر السعر عن الشركة تعلن ولم
ولكنها ،Disk Ultra Dual Drive Luxe

احلالي. الربع خالل للشراء ستتوفر أنها أكدت

بصمة األصبع.. هكذا تحافظ على خصوصية حسابك بـواتساب
تأمني على الكثيرون يحرص
تفعيل طريق عن وحمايتها هواتفهم
على التعرف بواسطة القفل إلغاء ميزة
حتى أو األصابع بصمات أو الوجه،
األحيان بعض يف ولكن املرور، رمز
خاصة اإلجراءات، هذه تكفي ال قد
تتضمن قد التي املراسلة تطبيقات مع
«واتساب»، مثل  حساسة بيانات
معلومات غالًبا الرسائل تتضمن حيث
أو العائلة عن سواء حساسة شخصية

العمل. عن حتى أو األصدقاء،
أحد «واتساب»  تطبيق  يعتبر
على شيوًعا األكثر املراسلة تطبيقات
من العديد ويدعم العالم، مستوى
التأمني ميزة أبرزها من التي امليزات
هواتف على اإلصبع بصمة طريق عن
عن القفل تأمني وكذلك «أندرويد»،
Face) الوجه  على التعرف طريق
Touch) اإلصبع  بصمة أو  (ID

أماًنا أكثر طريقة املستخدم مينح ما آيفون.  هواتف على  (ID
وبياناته. خصوصيته على للحفاظ

على اإلصبع تأمني «واتساب» ببصمة ميكنك كيف يلي فيما
وiOS؟ أندرويد نظامي

أندرويد هواتف أوًال.. على
على اإلصبع بصمة باستخدام القفل خاصية مالحظة: تتوفر
اإلصبع، بصمة مبستشعر املزودة Android «أجهزة «أندرويد
إصدار أي أو Android 6.0 التشغيل بنظام تعمل والتي

منه. أحدث
هاتفك. تطبيق «واتساب» على إلى • انتقل

اليمنى الزاوية يف املوجودة الثالثة النقاط أيقونة على • اضغط
خيار «اإلعدادات»  على اضغط ثم التطبيق؛ واجهة من العليا

.Settings
.account «خيار «احلساب على اضغط

.Privacy «خيار «اخلصوصية على • اضغط
اإلصبع»  ببصمة خيار «القفل إلى تصل حتى لألسفل • مرر

عليه واضغط ،Fingerprint Lock
آيفون هواتف ثانًيا.. على

بصمة عبر «واتساب»  رسائل  تأمني ميزة تعمل مالحظة: 
هواتف «آيفون»  يف Face ID «الوجه على أو «التعرف اإلصبع،
لبصمة بالنسبة أحدث إصدار أو ،iOS 9 التشغيل بنظام العاملة
يعمل أن األمر فسيتطلب الوجه على للتعرف بالنسبة أما األصبع،

أحدث. إصدار أي أو ،iOS 12 التشغيل بنظام هاتفك
آيفون. تطبيق «واتساب» على إلى • انتقل
.Settings «قائمة «اإلعدادات • اضغط

.account «خيار «احلساب على • اضغط
.Privacy «خيار «اخلصوصية على • اضغط

ثم الشاشة» Screen lock؛ خيار «قفل على • اضغط
يناسب ملا وفقا الوجه بصمة أو األصابع بصمات مستشعر اختر

هاتفك.
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ميكن  الذي  ما  السؤال،  يطرح  وهنا 
ما  إذا  اللغوي،  الصعيد  على  يحدث  أن 
أصبحت الرموز مبثابة اللغة التي يتحدث 

بها البشر بدال من املفردات؟
أستاذة   ، شمعون  حفيظة  تقول 
إن   ، عكنون  بن  جامعة  يف  اللغويات 
بلغة،  املتمتع  الوحيد  النوع  هم  ”البشر 

وهو ما مييزنا عن سائر احليوانات“.
أهم  إحدى  اللغوية  املفردات  ومتثل 
البشر،  حياة  يف  الرئيسية  التطور  نقاط 
عن  تختلف  حقيقية  حتول  نقطة  فهي 
اخلبراء  يزال  ال  السبب  ولهذا  سواها، 
وكيفية  اللغات  أصول  إزاء  مذهولني 

نشأتها.
يف  الباحث   ، حميان  خلضر  ويرى 
العلوم اإلنسانية وأستاذ التطور البشري يف 
جامعة اجلزائر 1اللغة أحد األمور املعقدة 

القليلة التي جتعل من احليوان إنسانا“.
الرموز  أهمية  ينفي  ال  ذلك  ولكن 
ذاتها ركنا  التي تشكل يف حد  التعبيرية 
البشر،  بني  التواصل  عملية  يف  أساسيا 
النشاط  من  الكثير  تثير  أنها  درجة  إلى 
الدماغ،  يف  االجتماعية  باملدارك  املتعلق 
وهو نشاط تشهده أجزاء بالدماغ تختص 
وفق  واآلخرين،  النفس  يف  بالتفكير 
هذا  يف  أجريت  التي  األبحاث  تشير  ما 

املجال
ويف عالم االتصاالت الرقمية، لم تعد 
االحتياجات  كل  تلبي  وحدها  املفردات 
توصل  الذي  االستنتاج  وهو  اإلنسانية، 
إحدى  أوكسفورد،  قاموس  بالفعل  إليه 
أكبر املؤسسات يف عالم اللغة اإلنكليزية.

عن  أعلن  عندما   ،2015 عام  ويف 
هو  ليكون  (إميوجي)  تعبيري  رمز  اختيار 

”كلمة العام“.
وعلق حينها على هذا األمر كاسبار 
جراثوول، رئيس موقع قواميس أوكسفورد 
بأن  أوكسفورد،  جامعة  تديره  الذي 
”تناضل  التقليدية  األبجدية  النصوص 

السريعة  املطالب  مواكبة  أجل  من 
والعشرين  احلادي  القرن  يف  للتواصل 

والتي تركز على الرؤية“.
التواصل  مواقع  رواد  ويستخدم 
االجتماعي حاليا أكثر من 92 باملئة من 
تغريداتهم  يف  التعبيرية  اإلميوجي  رموز 
وتعليقاتهم ومراسالتهم اليومية عبر البريد 
اإللكتروني، وهذا ما أهل رموز اإلميوجي 
ألن تكون لغة عاملية، وإن اختلفت طرق 

استيعابها من شخص إلى آخر.
إلى  التعبيرية  الرموز  تاريخ  ويعود 
وذلك   ،1997 سنة  إلى  وحتديدا  اليابان 
املوقع  مؤسس  بورج،  جيرميي  حسب 
و“مؤرخ  بيديا“  ”إميوجي  اإللكتروني 

الرموز التعبيرية“.
عبر  التعبيرية  الرموز  وتطورت 
السنوات، ليضيف إليها رواد التكنولوجيا 
املبدعون باستمرار إشارات جديدة للتعبير 
ويتفنن  تنتهي.  ال  ومعان  جتارب  عن 
اإلنسانية  املشاعر  متثيل  يف  منهم  الكثير 
جوا  يشيع  ما  وهو  مختلفة،  بتعبيرات 
املستخدمني ويساعد يف  البهجة بني  من 
مواقع  رواد  بني  الصداقة  عالقات  توطيد 

التواصل االجتماعي.
حصر  ال  أعداد  هناك  أصبحت  وقد 
فهناك  بينها،  من  لتختار  الوجوه  من  لها 
وذو  وامللتحي  الشعر  وداكن  األشقر 
والضاحك  واملتبرم  واملندهش  الشوارب 

والباكي
يتم  أنه  إلى  اإلحصائيات  وتشير 
تعبيري  رمز  مليارات   5 نحو  إرسال 
يوميا عبر تطبيق فيسبوك ماسنجر، كما 
التعليق مبا يقرب من 60 مليون رمز  يتم 

تعبيري على موقع فيسبوك.
املتخصصة  بوراس   ليلى  واعتبرت 
اإلميوجي  أن  االجتماعي  النفس  بعلم 
صعوبات  مع  للتعامل  مبدعة  ”طريقة 
االتصال الرقمي“، مشددة على أنها متثل 
اللفظية يف احلياة  التعابير غير  بديال عن 

الواقعية كلغة الوجه واجلسد ونبرة الصوت 
غير املتوفرة يف النصوص املكتوبة.

”نستخدم  قائلة  ذلك  ليلى  وتوضح 
من  املقصود  لتوضيح  التعبيرية  الرموز 
أو  السخرية  مثال  تعني  فقد  اجلملة، 
على  الرموز  هذه  تساعد  وبهذا  التهكم. 

جتنب سوء التفاهم“.
اللغوي  ليلى  نظر  وجهة  ويشاطر 
احمد زهران ، بتأكيده على أن اإلميوجي 
نوه  أنه  غير  عام،  بشكل  باللغة  يضر  ال 

تلك  استخدام  عدم  ضرورة  إلى 
وإمنا  وقت،  أو  مكان  الرموز يف كل 
يجب أن تقتصر على صور محددة 
أو  القصيرة  كالرسائل  للتواصل، 

تطبيقات الدردشة.
أصيفة  تقول  جانبها  ومن 
والتواصل  اللغة  أستاذة  ماجد، 
واإلدراك الثقايف ، ”أعتقد أننا غالبا 
معلومات  متنحنا  اللغة  أن  نرى  ما 
مباشرة عن العالم. بوسعك أن ترى 
ذلك جليا يف الطريقة التي نفكر بها 
ينعكس  وكيف  احلواس،  بشأن 

ذلك على العلوم احلديثة“.
وتضيف ”إن الكثير من الكتب 
املدرسية، على سبيل املثال، تشير 
مخلوقات  باعتبارهم  البشر  إلى 

تعتمد على الرؤية البصرية“.
أساس منطقي

من  جانبا  أن  ماجد  تؤكد 
أو  الوصف  لهذا  املنطقي  األساس 
املخصصة  باملساحة  يرتبط  التصور 
بنظيرتها  مقارنة  الدماغ  يف  للرؤية 

املسؤولة عن الشم مثال.
رموز  استخدام  أن  ورغم 
اإلميوجي قد وفر طرقا مهمة إليصال 
الكثير من الرسائل البصرية بطريقة 

واضحة وسهلة.
ومثل أيضا وسيلة جيدة لتجاوز 

بني شعوب  اللغات  االختالف يف  عائق 
يتواصل  التي  الكيفية  أن  إال  العالم، 
معتمدة  ستصبح  بعضهم  مع  الناس  بها 
الرموز  من  أكبر  قدر  على  تلقائي  بشكل 
مقابل عدد أقل من املفردات، وبالتحول 
إلى هذه اآللية فإن الناس قد يتوقفون عن 

التعبير بالكلمات.
وهذا يعني أن مشاعر البشر ستصبح 
سيحرم  ما  جاهزة،  قوالب  عن  عبارة 

األجيال من تعلم الطريقة الصحيحة التي 
يعبرون بها عن مشاعرهم بشكل واضح، 
واكتساب خبرات لغوية وشفوية متنوعة.

رئيس  ماكغفرن،  كريس  وعلق 
”نحن  بقوله  احلقيقي“،  التعليم  ”حملة 
التي  الصورة  لغة  استخدام  نحو  نتجه 
األمية“،  محو  جهود  على  حتما  ستؤثر 
يتبعون  ”األطفال دائما ما  أن  إلى  مشيرا 

الطريق الذي يكون أقل مقاومة.“. 
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كلمة، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر كلمة، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر لمة، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر مة، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر ة، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر ، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر  وهو ما يدعو إلى التساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر وهو ما يدعو إلى التساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر هو ما يدعو إلى التساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر و ما يدعو إلى التساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر  ما يدعو إلى التساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر ما يدعو إلى التساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر ا يدعو إلى التساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر  يدعو إلى التساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر يدعو إلى التساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر دعو إلى التساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر عو إلى التساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر و إلى التساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر  إلى التساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر إلى التساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر لى التساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر ى التساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر  التساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر التساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر لتساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر تساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر ساؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر اؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر ؤل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر ل عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر  عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر عن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر ن إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر  إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر إمكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر مكانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر كانية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر انية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر نية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر ية امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر ة امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر  امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر امتالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر متالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر تالك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر الك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر ك رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر  رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر رموز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر موز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر وز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر ز اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر  اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر اإليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر إليموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر يموجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر موجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر وجي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر جي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر ي القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر  القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر القدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر لقدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر قدرة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر درة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر رة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر ة ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر  ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر ذاتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر اتها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر تها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر ها التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر ا التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر  التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر التي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر لتي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر تي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر ي تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر  تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر تتيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر تيحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر يحها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر حها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر ها بضع كلمات على التعبير عن مشاعر ا بضع كلمات على التعبير عن مشاعر  بضع كلمات على التعبير عن مشاعر بضع كلمات على التعبير عن مشاعر ضع كلمات على التعبير عن مشاعر ع كلمات على التعبير عن مشاعر  كلمات على التعبير عن مشاعر كلمات على التعبير عن مشاعر لمات على التعبير عن مشاعر مات على التعبير عن مشاعر ات على التعبير عن مشاعر ت على التعبير عن مشاعر  على التعبير عن مشاعر على التعبير عن مشاعر لى التعبير عن مشاعر ى التعبير عن مشاعر  التعبير عن مشاعر التعبير عن مشاعر لتعبير عن مشاعر تعبير عن مشاعر عبير عن مشاعر بير عن مشاعر ير عن مشاعر ر عن مشاعر  عن مشاعر عن مشاعر ن مشاعر  مشاعر مشاعر شاعر اعر عر ر 
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أخبار المجتمع

هذه األسباب تؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية
تتعدد أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية، بعضها ما هو طبيعي 

وعادي، والبعض اآلخر دليل على مشاكل صحيٍة أكثر خطورة.

على أسباب  التقرير  هذا  يف  نتعرف 
موعدها  عن  الشهرية  الدورة  تأخر  م أو  تقُدّ

املُعتاد.
عدم انتظام موعد الدورة الشهرية.. 

طبيعي؟
م  عادة ال يوجد سبب للقلق حول تقُدّ
أو تأخر الدورة الشهرية عن موعدها؛ الدورة 

الشهرية تختلف من شخص إلى آخر. 
من  األول  اليوم  عند  تبدأ  فالدورة 
دورتك احلالية، وتنتهي يف اليوم األول من 

دورتك التالية.
جميع  لدى  النموذجية  الدورة  تستمر 
اإلناث البالغات من 21 إلى 39 يومًا؛ ومن 
إلى  امرأة  من  يختلف  النزيف  عدد  فإن  ثم 
تتراوح  فترة  ينزفن  النساء  ومعظم  أخرى، 

بني يومني و7 أيام.
إذا كانت دورتك أقصر أو أطول من 21

يومًا؛ وهو ما يؤدي إلى النزف يف وقت مبكر 
أو ُمتأخر عن املعتاد، فقد يكون ذلك عالمة 

على وجود خطب صحي ما.
أسباب عدم انتظام موعد الدورة 

الشهرية
تكون  قد  التي  األسباب  بعض  هناك 
الشهرية،  الدورة  موعد  أو تأخر  م  تقُدّ وراء 

ومنها:
-1      بداية البلوغ:

يبدأ البلوغ عادة بني سن الثامنة والثالثة 
عشرة، وهو مدفوع مبواد كيميائية يف اجلسم 
تسمى الهرمونات التناسلية، ستستمر هذه 
الشهرية  الدورة  على  التأثير  يف  الهرمونات 

طوال سنوات اخلصوبة/احلمل.
بعد  األولى  القليلة  السنوات  يف 
هذه  تكون  أن  ميكن  الشهرية،  الدورة  بدء 
الهرمونات غير منتظمة، هذا يعني أن عدد 
األيام بني الدورات الشهرية قد يكون أقصر 

أو أطول من املتوسط.
-2      فترة ما حول انقطاع الطمث:

إلى  االنتقال  هو  الطمث  انقطاع 
ما  وعادًة  الشهرية،  الدورة  توُقّف  مرحلة 
تبدأ عملية االنتقال يف منتصف إلى أواخر 

األربعينيات، وتستمر نحو 4 سنوات.
مستويات  تتقلب  املرحلة  هذه  خالل 
الهرمونات بعنف، وقد ال تأتي الدورة شهريًا 

كما هو املعتاد.
-3 ممارسة الرياضة بشكل ُمكثف:

الشديدة  التمرينات  ُتسبب  أن  ميكن 
توقف  يف  تتسبب  أو  منتظمة،  غير  دورات 

الدورة الشهرية متامًا بكثير من األحيان.
يتدربون  الذين  للرياضيني  هذا  يحدث 
أكثر  ُيصبح  أنه  كما  يوميًا،  ساعات  عدة 
تتطلب  التي  الرياضية  األلعاب  يف  شيوعًا 
الباليه  مثل  الوزن،  على  حادة  قيودًا 

واجلمباز.
الشهرية عندما  الدورة  التمرين يف  يؤثر 

حترق املرأة سعرات حرارية أكثر مما تأكل.
-4      تقلبات الوزن:

أو غير  املبكرة  الدورات  ترتبط  غالبًا ما 
املنتظمة أو املفقودة بتغيرات كبيرة يف الوزن، 
فقدان  يكون  عندما  هذا  يحدث  ما  وغالبًا 
غذائي  نظام  اتباع  ظل  يف  سريعًا،  الوزن 
أو  املعدة،  لتغيير حجم  جراحة  أو  شديد، 

التعّرض الضطرابات األكل.
اجلوع،  وضع  اجلسم  يدخل  عندما 
فإنه يحتفظ بطاقته من أجل وظائف احلياة 
األساسية، مثل التنفس، وسيتوقف اجلسم 
ما  وهو  التناسلية؛  الهرمونات  إنتاج  عن 
مواعيد  يف  انتظام  عدم  حدوث  إلى  يؤدي 

الدورة الشهرية.
-5      اإلجهاد النفسي:

اإلجهاد احلاد ميكن أن يعرقل مستويات 
حيض  فترات  يسبب  ما  وهو  الهرمونات؛ 

غير منتظمة.
إذا كنِتِ تعانني القلق أو مررِت مؤخرًا 
عدم  إلى  ذلك  يؤدي  فقد  صادم،  بحدث 

إنتاج الهرمونات التناسلية.
-6      التغيير في الروتين العادي:

أن  العادي ميكن  الروتني  التغييرات يف 
الدورة  مجيء  وتسبب  هرموناتك،  يف  تؤثر 

الشهرية بوقت مبكر أو متأخر.
تشير  املثال،  سبيل  على 
الذين  األشخاص  أن  بعض األبحاث إلى 
والنهار،  الليل  نوبات  بني  بالتبديل  يقومون 

مثل املمرضات، غالبًا ما يتعرضون لفترات 
حيض غير منتظمة، كذلك تبديل املناطق 
الزمنية قد تكون له تأثيرات مماثلة. ال يعرف 
ذلك،  حدوث  سبب  بالضبط  الباحثون 
انتظام  بعدم  مرتبطًا  ذلك  يكون  قد  ولكن 
اإليقاع اليومي، وهذا بدوره قد يعطل هرمون 
النوم امليالتونني، لكن ما زالت هناك حاجة 

إلى مزيد من البحث.
-7      تناول مضادات التخثر:

ه  موَجّ عالج  التخثر  مضادات  أدوية 
ل التجلطات، وميكن أن تؤدي  إليقاف تشُكّ
إلى إطالة الدورة الشهرية والتسبب يف نزيف 
بشكل  التخثر  مضادات  اجلسم  حاد.يطلق 
للمساعدة  الشهرية؛  الدورة  خالل  طبيعي 
أن  ميكن  بحيث  الرحم،  بطانة  تخفيف  يف 

تتدفق من املهبل.
إلى  التخثر  مضادات  تناول  يؤدي  وقد 
حدوث هذه العملية بشكل أسرع؛ ومن ثم 

تدفق دموي أثقل.
-8 تناول أقراص تحديد النسل:

بأقراص  املوجودة  الهرمونات  تؤثر 
يف  مباشر  بشكل  الهرموني  النسل  حتديد 
تتناولني  كنِت  فإذا  واحليض،  اإلباضة 
أقراص حتديد النسل، فسوف يعتمد توقيت 
الدورة الشهرية على الوقت الذي تبدأين فيه 

بتناول احلبوب.
هرمونية  خيارات  تتسبب  أن  ميكن 
األجهزة  مثل  النسل،  لتحديد  أخرى 
صغيرة  أدوات  وهي   ،(IUDs) الرحمية 
الشهرين تثَبّت داخل الرحم، يف حدوث عدم انتظام  خالل  الشهرية  الدورة  مبواعيد 

األولني من االستخدام.
-9 بعض األمراض المنقولة جنسيًا:

مثل  جنسيًا  املنقولة  األمراض 
هذه  جدًا،  شائعة  والسيالن  الكالميديا   
تسبب  ال  عادة  البكتيرية  االلتهابات 
فهي  األعراض  تظهر  عندما  لكن  أعراضًا، 
أو  ُمنتظمة  غير  حيض  فترات  غالبًا  تكون 

إفرازات دموية بني الفترات.
ألم  أيضًا:  األمراض  هذه  تسبب  قد 
عند  حرق  أو  ألم  اجلنس،  ممارسة  أثناء  يف 

التبول، ألم يف البطن.
-10 متالزمة المبيض متعدد األكياس 

(متالزمة تكيُّس المبايض):
شائعة  حالة  املبايض  تكُيّس  متالزمة 
الهرموني،  التوازن  اختالل  يسببها  أيضًا 
يف  إناث   10 كل  من  الذي ُيصيب واحدة 

عمر اإلجناب.
هذه املتالزمة هي حالة تؤدي إلى إنتاج 
الذكري،  األندروجني  هرمون  املرأة  جسم 
نتيجة  املبايض  على  اخلراجات  فُتشكل 
الهرموني، هذا ميكن أن يجعل  لهذا اخللل 

اإلباضة غير منتظمة أو متوقفة متامًا.
-11    التهاب بطانة الرحم:

يحدث التهاب بطانة الرحم عندما تبدأ 
النمو خارج  الرحم يف  التي تبطن  األنسجة 
غير  احليض  فترات  إلى  باإلضافة  الرحم، 

املنتظمة.
ميكن أن يسبب التهاب بطانة الرحم: 
تشنجات احليض احلاد، وآالمًا ُمزمنة أسفل 

الظهر، وأملًا يف أثناء أو بعد ممارسة اجلنس.

-12   مرض السكري غير المنضبط أو 
ص: غير الُمشخَّ

قبل أن يتم تشخيص مرض السكري 
أو عندما يحدث سوء إدارة للمرض، تكون 
املعدل  من  أعلى  الدم  يف  السكر  مستويات 
عام  وجدت دراسة أُجريت  وقد  الطبيعي، 
2011، أن عديدًا من األشخاص املصابني 
يعانون  الثانية  الدرجة  من  السكري  بداء 
فترات حيض غير منتظمة يف السنوات التي 

سبقت تشخيصهم.
-13   اضطراب الغدة الدرقية:

تصاب  إناث   8 كل  من  واحدة 
حياتها،  يف  الدرقية  الغدة  باضطراب 
الدرقية  الغدة  اضطراب  حاالت  وتتسبب 
يف إنتاج اجلسم هرمون الغدة الدرقية أكثر أو 
أقل من احتياجات جسمك، وهذا الهرمون 
ضروري لعديد من وظائف اجلسم، وضمن 

ذلك عملية األيض ودورة الطمث.
متى يكون عليك زيارة الطبيب؟

عدم  تشخيص سبب  الطبيب  بإمكان 
خيارات  ومناقشة  الشهرية  الدورة  انتظام 
العالج؛ لذا احتفظي بسجٍلّ للتغييرات يف 
الصحية  التغييرات  إلى  باإلضافة  دورتِك، 

األخرى.
التالية،  األعراض  لديِك  كانت  إذا 
حاد  نزيف  فورًا:  بالطبيب  االتصال  يجب 
بشكل غير عادي، حمى، ألم حاد، قيء 
وغثيان، نزيف يستمر مدة أطول من سبعة 
انقطاع  بالفعل  دخلِت  أن  بعد  نزيف  أيام، 

الطمث ومّرَ عام دون فترات حيض.

ابتسام  بوكتير

مشروب لتنحيف البطن في أسبوع
البطن  دهون  من  للتخّلص 
مشروب  حتضير  ميكن  «العنيدة»، 
احلامض، من خالل  والليمون  الزجنبيل 

اتباع اخلطوات اآلتية:
مشروب الزنجبيل والليمون 

الحامض:

المكّونات:
الليمون  من  احلجم  متوّسطة  ثمرة 

احلامض.
 كوب من املاء.

 عودان من القرفة (أو ملعقة صغيرة 
من القرفة البودرة).

الطازج  الزجنبيل  من  كبيرة  ملعقة   
الزجنبيل  من  صغيرة  ملعقة  (أو  املبشور 

املطحون).
احلّب  الكّمون  من  صغيرة  ملعقة   
الكّمون  من  الصغيرة  امللعقة  نصف  (أو 

املطحون).

طريقة التحضير:
إلى  احلامض  الليمون  ع  ُيقطَّ  -
شرائح  توضع   ، ثمَّ كبيرة.  شرائح  أربع 
نار  على  صغيرة،  ية  غالَّ يف  الليمون 
املكوِّنات  ُتضاف  ااملاء.  فُيصبُّ  هادئة، 
 ، ثمَّ التقليب.  مع  ذلك،  بعد  األخرى 
تتجانس  حّتى  جانًبا،  املشروب  يترك 

املكّونات مع بعضها البعض.
املشروب  بقاء  مدة  تختلف   -
املكوِّنات  نوعية  بحسب  النار،  على 
باستخدام  قمنا  فإذا  املستخدمة، 
على  املزيج  ترك  يجب  املطحونة  املقادير 
إذا  ولكن،  السائل.  غليان  حتى  النار 
استخدمنا الشكل اآلخر للمقادير يجب 
بعد  لدقيقتني  النار  على  السائل  ترك 

الوصول إلى درجة الغليان.
يف  املشروب  ُيسكب  أخيًرا،   -
وجبة  كل  بعد  ساخًنا  وُيشرب  كأس، 

رئيسة.

فوائد الزنجبيل في إذابة دهون 
البطن

الزجنبيل  شراب  ُيستخدم 
البطن بفّعاليَّة؛  دهون  الطازج إلحرق 
ة الهضم ويزيد األيض.  ألنه ُيحّفز عمليَّ
األمر  بالشبع،  اإلنسان  شعور  ُيعزِّز  كما 

الذي يحّد من الرغبة يف تناول الطعام.
إذابة  يف  احلامض  الليمون  فوائد 

دهون البطن
ليمون احلامض مضاد ممتاز لعمليات 

األكسدة
ة  يتمّيز الليمون احلامض بفوائد هامَّ
ُيخلِّص  الدهون؛ ألّنه  إحراق  يف عملية 
ممتاٌز  مضاٌد  وهو  السموم،  من  اجلسم 
لعمليَّات األكسدة، وُيقلِّل احتباس املياه 
وبالتالي،  اإلنسان.  والسوائل يف جسم 

ُيخّفف من انتفاخ البطن. 
«تشير دراسات إلى أنَّ سمنة البطن 
أشّد خطورة، وهي مسؤولة عن التسّبب 
سالمة  تهديد  ويف  مختلفة،  بأمراض 

احلياة، خصوًصا يف صفوف النساء»

إلذابة دهون البطن، ال ُبدَّ من اتباع 
بعض النصائح:

- ُممارسة التمارين الرياضّية (اليوغا، 
أو املشي)، بصورة يوميَّة، وذلك لنصف 

الساعة.
هرمون  إفراز  زيادة  لتفادي   -
يجب  الشهّية،  يزيد  الذي  الـ»جريلني» 
احلرص على النوم لوقت كاف، ال سيَّما 

يف الليل.
املاء  من  كافية  كّمية  شرب   -
لتحسني عملّية األيض، والتخّلص من 

سموم اجلسم.
- تناول األطعمة التي حتتوي على 
البّني  احلبوب الكاملة، واستبدال األرز 

باألرز األبيض.
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الرواية  لهذه  األدبي  التصنيف 
بأنها  احلميد  عبد  إيهاب  ترجمة 
اخليال  بني  جتمع  إذ  للفئات،  عابرة 
هي  واملقاالت،  واملذكرات  والتاريخ 
تشبهه بالكوكبات النجمية، فالرواية 
فيما  الترحال،  فكرة  على  منكّبة 
جرى تخصيص كل جزء منها لكلمة 
أو  ملتحف  زيارة  أو  واحدة،  صورة  أو 
القارئ  يعطي  مما  سياحية  جزيرة 
اخلاصة  الروابط  الكتشاف  فرصة 

بينها.
أرسلُت  «عندما  الكاتبة:  تقول 
هذه الرواية لدار النشر للمرة األولى، 
قد  كنُت  ما  إذا  وسألوني  بي  اتصلوا 
اخلاطئ،  اإللكتروني  امللف  أرسلُت 

ألنها لم تكن رواية.»
وبعد أخبارها بفوزها بجائزة نوبل 
لألدب قالت: «نحن الكّتاب يف هذه 
غير  حتديات  نواجه  أن  علينا  األيام 
احلركة  بطيء  فٌنّ  فاألدب  محتملة، 
حيث إن عملية الكتابة تستغرق وقتا 
طويًال ما يجعل من الصعب مواكبة 
أتساءل كثيًرا إن كان  عالٍم متحرك. 
نقف  إننا  أو  العالم،  َنّصف  أن  ممكًنا 
د  عاجزين بالفعل أمام شكله الالمحدَّ
السائل، املتغير دائما، وقَيمه اآلخذة 
على  قادٍر  بأدٍب  أؤمن  باالندثار. 
نحن  كم  لنا  ويثبت  الناس،  توحيد 
بأننا  واعني  ويجعلنا  متشابهون، 
أدٌب  اخلفية،  اخليوط  نفس  تربطنا 
وحدة  بوصفه  العالم  قصة  يحكي 
أعيننا،  أمام  التطور  دائمة  حّية، 
نشّكل نحن فيها جزًءا صغيًرا ولكنه 

قويٌّ وفّعال.»
رواية متفردة ومختلفة، ال حبكة 
متميزون،  شخوص  وال  واضحة 
كثيرًا  النقاد  يعجب  الذي  النوع  من 
لكن  املتمرسني،  القراء  وبعض 
البعض ممن يبحث عن رواية تقليدية 

سيجدها مفككة ومملة .
قالت عنها لجنة تحكيم 

«نوبل»:
يصور  الذي  السردي  »اخليال 
بشغف موسوعي عبور احلدود بوصفه 
لقد  احلياة»،  أشكال  من  شكًال 
رسمت الكاتبة خالل ترحالها الكثير 
املرسومة  والقصص  الشخصيات  من 
مؤرقة،  بتأمالت  ومحبوكة  ببراعة، 
ولعوبة، وموحية، كاشفة عن معنى 
يف  جسًدا  طواًفا،  مسافًرا،  تكون  أن 
حالة حركة ليس فقط عبر املكان وإمنا 
عبر الزمن أيًضا. من أين أنت؟ من 
أين أتيت؟ إلى أين تذهب؟ ، هكذا 
نسأل املسافرين حني نلتقيهم. رواية 
للقارئ،  ومجهدة  مقلقة،  فاتنة، 
كاتبة  تطرحها  إجابة  مبثابة  والرواية 

من كبار احلّكائني يف عاملنا.
مقتطفات من الرواية: 

«أدركُت أن الشيء املتحرك- رغم 
املخاطر- يظل دائمًا أفضل من الشيء 
املستكني، أن التغيير يظلُّ دائمًا أنبل 

من الدميومة، أن الساكن سيتفكك 
بينما  إلى تراب،  ويتحلل، يتحول 
أبد  إلى  البقاء  على  قادر  املتحرك 

اآلبدين.»
«أي شخص سبق وحاول كتابة 
رواية يعرف أنها مهمة ُمضنية، بل 
الوقت.  شغل  ُطرق  أسوأ  وإحدى 
نفسك  داخل  تبقى  أن  عليك 
انفرادي.  حبس  يف  الوقت،  طوال 
الكتابة ُذهاٌن حتت السيطرة، بارانويا 
تقييدها  بعد  إال  تعمل  وسواسّية ال 

باألغالل.»
َتِعرض  القطار:  محطة  «مرأة 
نظريتها عن الزمن. تقول إن الشعوب 
مباهج  يفضلون  املزارعني،  املقيمة، 
الزمن الدائري، الذي فيه كل َغَرض 
ُمبتداه،  إلى  يعود  أن  يجب  وحدٍث 
يلتف ثانية على نفسه بصورة جنينيًة 
لكن  واملوت.  البلوغ  عملية  وُيكرر 
ينطلقون  كانوا  عندما  التجار،  البدو 
إلى  بحاجة  كانوا  رحالتهم،  يف 
ابتداع زمن يالئمهم، زمن يستجيب 
الحتياجات  أفضل  نحو  على 
أسفارهم ذلك الزمن هو زمن خّطي، 
ال  متفردة،  حلظة  ألنه  أكثر  عملّي 
هذه  أبًدا  تتكّرر  أن  ميكن ألي حلظة 
الفكرة ُتفّضل املجازفة، َعيْش احلياة 
إلى أقصاها، اقتناص اليوم مع ذلك 
فهو ابتكار مرير: عندما يكون التغّير 

عبر الزمن غير قابل لالنعكاس .»
إلى  جاءوا  ملاذا  يعرف  كان   »
من  الغرض  تعرف  وحني  هنا، 
رحلة ما، فأنت تعرف ما يكفي عن 

الشخص.»
شهيرة  أعراض  متالزمة  ثمة   »
ُسميت باسم (ستندال)، فيها يصل 
املرء إلى مكان معروف من األدب أو 
ُتوهن  شديدة  بكثافة  فيعيُشه  الفن 

ُقواه أو تفقده وعيه.»
كل  اسرد   ! تكلم   ! «تكلم 
عن  ابحث  حالة،  كل  سمَّ  موقف، 
ذلك  نطقها،  حاول  الكلمات، 
على  الذي سُيحّول سندريال  احلذاء 
نحو سحري إلى أميرة َمْن ال يبرع يف 
فن الكالم يظّل على الدوام عالقًا قي 

َشَرك.»
غير  كماًال  الكامل  الرب  «ألن 
امللكات  نا بهذه  أمدَّ الذي  منقوص، 
املعرفية، ال ميكن أن يكون مخادعًا؛ 
على  امللكات  تلك  استخدمنا  إذا 
إلى  تصل  أن  بّد  ال  صحيح،  نحو 

احلقيقة.»
قليًال،  يبـتسم  البوذا  «هذا 
مثل  سخرية،  من  مبسحة  لنفسه، 
ال  نكتة  ذكية  نكتة  سمع  شخص 
األخيرة،  تأتي ُخالصتها يف اجلملة 

وإمنا يف أنفاس َمْن يسردها.»
الهاجس  بهذا  متعلق  هو  «بل 
حلظة  كل  يف  الرجال  لدى  املسَبق 
من حياتهم، هاجس مكتوم ومخفّي 
يف  حلالهم،  تركوا  إذا  أنهم   - بعناد 
الزمن،  الهادئة حلركة  البليدة  فقة  نحو الَرّ على  الضمور  يصيبهم  سوف 

لدفقة  موا  ُصَمّ قد  وكأنهم  أسرع 
رهاناته  لسباٍق  النشاط،  من  قصيرة 
إنهاك  الفور  على  يتبعه  فوز،  عالية، 
هو  احلياة  قيد  على  يبقيهم  ما  كأن 
ُمكِلفة  استراتيجية  وهي  اإلثارة، 
لعيش احلياة، إذ تنضب مستودعات 
وبعدها  املطاف،  نهاية  يف  الطاقة 
على  ْحب  بالسَّ أشبه  احلياة  تصبح 

املكشوف .»
ينبغي  ما  كل  أن  أدركت  «لقد 
عليك لتصيَر غير مرئي هو أن تصبح 
امرأًة يف سّنً معينة، من دون مالمح 

مرئية  غير  ليست  تلقائي  األمر  مميزة 
أيًضا،  للنساء  ولكن  فقط،  للرجال 
الالتي لم يُعدَن ينظرَن إليها كمنافسة 
لهّن يف أي شيء إنه إحساس جديد 
الناس  عيون  تطفو  كيف  مدهش،  و 
أنفها،  و  خّديها  فوق  وجهها،  فوق 
ال تعبأ حتى باالنزالق على السطح 
أنهم  مباشرة، ال شك  إليها  ينظرون 
إعالنات  من  خلفها  ما  إلى  ينظرون 

ومناظر طبيعية وجداول زمنية .»
أيضًا،  كّراساتكم  «أخرجوا 
الذين نكتب األشياء  واكتبوا فنحن 

ال  نحن  األمر  حقيقة  يف  كثيرون 
بعضنا  إلى  ننظر  كوننا  عن  نكشف 
أعيننا  نرفع  ال  نحن  البعض، 
نكتب  ببساطة  نحن  أحذيتنا  عن 
طريقة  أأمن  وهي  البعض،  بعضنا 
سوف  العابر،  واملرور  للتواصل 
إلى  بالتبادل،  بعضًا،  بعضنا  ُنحّول 
بعضنا  ُنخّلد  أولى،  وأحرف  حروف 
س  ن بعضنا بعضًا، ُنغَطّ بعضنا، ُنلَدّ
بعضنا بعًضا يف ُجمل وصفحات من 

الفورمالدهايد.»
بقلم: أحمد السماري

الة» للكاتبة   قراءة في رواية «رحَّ
أولغا تو كارتشوك

«أخبار الوطن» شبكة إخبارية جزائرية تفتح لكم 

المجال لنشر مساهمتكم األدبية والفكرية، ال تترددوا 

في مراسلتنا عبر البريد االلكتروني التالي:

culturaelwatane@gmail.com

«أخبار الوطن تنتظر إبداعكم»
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أخبار الثقافة

إيفان  التشيكي  البيانو  عازف  أحيا 
باجلزائر  األسبوع  هذا  بحر  كالنسكي 
بالبيانو  معزوفات  حفل  العاصمة 
لالستمتاع  حضر  غفير  جمهور  أمام 
بإبداعات كبار امللحنني يف القرن الثامن 

عشر ومبهارة الفنان.
الدين  محيي  الوطني  وباملسرح 
مدار  على  اجلمهور  استمتع  بشطارزي 
حوالي ساعة من الزمن باملوهبة الكبيرة 
إليفان كالنسكي حيث يعد أحد كبار 

عازيف البيانو يف التشيك.
عشرات  ببراعة  الفنان  عزف  وقد 
املقطوعات الشهيرة يف القرن الثامن عشر 
سيباستيان  جان  من:  كل  تلحني  من 
فان  ولودفيج   (1685-1750) باخ 
بيتهوفن (1827-1770) بدريخ سميتنا 
شوبان  وفريديريك   (1824-1884)
الفنان  هذا  أن  علما   (1810-1856)
انتخب سنة 1995 رئيسا جلمعية شوبان 

جلمهورية التشيك.

يقدم  أن  يف  البيانو  عازف  وجنح 
ببراعة للجمهور روائع األحلان التي تعود 
أعجب  حيث  عشر  الثامن  القرن  الى 
الفنان  وموهبة  مبهنية  كثيرا  احلضور 

مستمتعا بكل املعزوفات املقدمة.
املعتمدون  السفراء  احلفل  وحضر 
باجلزائر العاصمة املمثلون الدبلوماسيون 
كندا  و  بولونيا  و  تشيكيا  جلمهوريتي 

واململكة املتحدة والنمسا وهوالندا وكذا 
البولوني  للعازف  شكرهم  وقدموا  تركيا 

على «هذا السفر الرائع».
ختام  يف  كالنسكي  ايفان  وأعرب 
أحيا حفال  كونه  «سعادته»  عن  أدائه، 
الذي  'احلب»  وعن  العاصمة  باجلزائر 

يكنه «للجزائر وشعبها».
ق.ث

احتضن الحفل المسرح الوطني بالجزائر العاصمة
إيفان كالنسكي التشيكي يبدع بالعزف على البيانو

اجلزائرية  الوكالة  نظمت 
احتفالية  الثقايف  لإلشعاع 
السينما  شملت  متنوعة 
والرسم  واألدب  واملوسيقى 
والشعر يف فيال عبد اللطيف، يف 
إطار االحتفال بالسنة األمازيغية 
مت   .«2970 يناير   » اجلديدة 
عرض فيلم روائي طويل بعنوان 
«حكاية سيليانا» للمخرج عزيز 
أحد  يجسد  الذي  شلموني 
املتعلقة  األمازيغية  األساطير 
باألميرة سيليانا التي تهرب إلى 
الطبيعة  بقوى  وتستنجد  الغاية 

لتحميها من قسم أخيها.
عبد  فيال  استقبلت  كما 
بيع  جلسة  التاريخية  اللطيف 

«أساطير  لكتاب  تقدمي  و  بالتوقيع 
للكاتب  اجلزائر»  بربر  وقصص 
والباحث يف التاريخ محمد بن مدور 
الذي خصص فصال كامال يف كتابع 
عن يناير، حيث يصر الكاتب على 
التي  األساطير  لهذه  التأريخ  ضرورة 

تعتبر تراثا الماديا وجب حمايته.
بالسنة  االحتفال  وتواصل 
باستضافة  اجلديدة  األمازيغية 
لوحات الرسام اجلزائري كرمي سرقوة 

البربر  رموز  من  بالكامل  املستوحاة 
خالل  من  الصخري  الفن  وتراث 
تراث   » عنوان  حتت  فني  معرض 
الفعالية  الوكالة  لتختتم  األجداد، 
الفنانة  من  كل  أحياه  فني  بعرض 
الفنان  و  ولد محند»  «سيليا  الشابة 
الشاب «بالل مهري» اللذان تخرجا 
وقدما  وشباب  احلان  مدرسة  من 
غرار  على  القبائلية  األغاني  أجمل 

«اسندو» و»شفيخ» للفنان ايدير.
صارة. ب

ببرنامج  ثري  ومتنوع 
وكالة اإلشعاع الثقافي تحتفي بيناير 2970

و23 جانفي المقبل يومي 22
الملتقى الوطني للشعر الشعبي بقاعة 

الفكر واألدب ببسكرة
واألدب  الفكر  بقاعة  ستنظم 
لدار الوالية ببسكرة، امللتقى الوطني 
للشعر الشعبي «آثار الشعر الشعبي 
يف كتابة التاريخ» املزمع عقده يومي 
بالتنظيم  املقبل،  جانفي  و23   22
الثقايف،  لإلشعاع  اجلزائرية  الوكالة 
لوالية  الثقافة  مديرية  مع  وبالتعاون 
لألدب  الوطنية   والرابطة  بسكرة 

الشعبي.
صارة بوعياد

حتت عنوان «آثار الشعر الشعبي 
امللتقى  ينظم  التاريخ»  كتابة  يف 
22 يومي  الشعبي  للشعر  الوطني 

واألدب  الفكر  بقاعة  جانفي  و23 
لدار الثقافة أحمد رضا حوحو والية 
هو  احمللون  الشعر  ليكون  بسكرة، 
الذي  الشعبي  األدبي  التعبير  ذلك 
شرائحه  بكل  املجتمع  رافق  لطاملا 
أمانة  بكل  نقل  لقد  التاريخ،  عبر 
وأهم  الشعوب  بطوالت  و  أمجاد 
طيلة  عايشتها  التي  األحداث 

سنوات طويلة.
تنظيم  يف  املتمثلة  املبادرة  تأتي 
مبدينة  الشعبي  الشعر  حول  ملتقى 
أجل  من  ثمينة  كمناسبة  بسكرة 
علمي  إطار  يف  أسئلة-  طرح 
أكادميي- حول مدى دقة املعلومات 
التي يحملها هذا النوع من األدب، 
الكتابة  يف  مساهمته  وكيفية 

للتاريخ.
يوم  البرنامج  وسيتضمن 
عمار  الشيخ  مداخلة  االفتتاح 
بوعزيز، إلى جانب مداخلة كل من 
عائشة بومدين من تيارت، ومداخلة 
عبد  مستغامن،  من  توهامي  بشير 

مستغامن،  والية  من  عرابي  القادر 
بسكرة،  من  بوبكر خيضر  مداخلة 
من  ياسني  شعالل  خالد  مداخلة 
مستغامن، ومداخلة حمزة بن بوزيان 

من الوادي.
عرض  العرض  يتخلل  كما 
فيلم وثائقي عن الشيخ العرجاوي، 
من  املطرية  جلمعية  غنائي  عرض 
بسكرة، وعرض غنائي للشيخ عبد 
وكذا  املسيلة،  من  مرنيو  الرشيد 
حفل غنائي متنوع مع عبد احلكيم 

نوبلي.
من  واألخير  الثاني  اليوم  أما 
امللتقى الوطني للشعر الشعبي الذي 
حمل عنوان «آثار الشعر الشعبي يف 
محاضرة  يشمل  التاريخ»،  كتابة 
صالح  ومداخلة  درويش،  شامة 
بدري، فضال على محاضرة جالل 
شقرة،  يوسف  محاضرة  خشاب، 
ويف  عناد،  املجيد  عبد  ومداخلة 

نهاية امللتقى تقرأ التوصيات.

صارة بوعياد

ينظم  أن  املفترض  من  كان 
يف  احملترف  للمسرح  الوطني  املهرجان 
القرار  لكن  املاضي،  ديسمبر  الشهر 
بتعليق  األولى  الوزارة  من  صدر  الذي 
احلملة  مرور  غاية  إلى  املهرجانات  كل 
أن  الوطني  املسرح  ارتئ  االنتخابية، 
ينظم هذه الدورة من 19 إلى 27 مارس 
املقبل، لترفع الستار عن الطبعة الـ 14

متنوعة  التي ستشهد عروض مسرحية 
ومتعددة.

املنافسة  العروض  املهرجان  يشمل 
أخرى  وعروض  اجلهوية،  املسارح  من 
خارج املنافسة، إلى جانب محاضرات 
ندوة   2020 دورة  تتخلل  إذ  وندوات، 
اجلزائري،  املسرح  حول  وصل»  «همزة 
للمسرح،  العربية  الهيئة  مع  بالتنسيق 
ذاكرة  توثيق  اتفاقية  توقيع  يشمل  كما 
املهرجان الوطني للمسرح الهواة مبستغامن 

مع الهيئة ومحافظة املهرجان.
ويجدر الذكر أن الدورة الـ 13 رفعت 
عنا  رحلت  التي  اخلشبة  لذكرى سيدة 
الـ 50 عرضا،  تاركة رصيدا فنيا يفوق 
على غرار «فاطمة»، «الشهداء يعودون 
و»قالوا  «العيطة»،  األسبوع»،  هذا 
واملخرجة  املمثلة  إنها  قالوا»،  العرب 
باملسرح  املديرة  الركح،  وعاشقة 
املعهد  مديرة  وكذا  وعنابة،  سكيكدة 
التي  صونيا  الكيفان،  ببرج  الدراما 
اجلزائر  الريبرتوار  ذاكرة  خالدة يف  تبقى 
معهم  تعاملت  الذي  الفن  أعمدة  رفقة 
كاتب،  مصطفى  أمثال:  قرب  عن 
مجوبي،  الدين  عز  علولة،  القادر  عبد 

أمحمد بن قطاف وغيرهم.
الوطني  «املهرجان  أن  ويذَكر 

سنة  مرة  ألول  ُنّظم  احملترف»  للمسرح 
قبل   ،1989 عام  أُوقف  ثم   ،1985
دورة  يف  وينطلق  عامًا   17 بعد  يعود  أن 
جديدة عام 2005، كان يستضيف إلى 
جانب العروض اجلزائرية عروضًا عربية 
تقّدم خارج املنافسة الوطنية، لكن هذه 
سياسات  إلى  بالنظر  تستمر  لم  امليزة 
على  واإلنفاق  امليزانية  تخفيض 
منها  واملهرجانات  الثقافية،  التظاهرات 
الوطني  املسرح  وسيشارك  باخلصوص. 
لعرض «جي بي أس»  للمخرج محمد 
شرشال، الذي أصر على تقدمي عرض 
واملسرح،  السينما  تقنيات  بني  ميزج 
واإلمياءات واحلركة لتمرير رسائل وأفكار 

تنتقد االنصياع والتيه.
االنسان  ضياع  العرض  ويعالج 
املعاصر بني األفكار واملبادئ وموقفه من 
الوصول،  دون  االنتظار  وإدمانه  الوقت 
الذي  املسخ  لإلنسان  صورة  يقدم  بل 
سواء  حقيقته،  حتى  ويفقد  يتحول 

فاألبطال  بإرادته.  أو  فاعل  بفعل 
دون  اخلالص  مولده  منذ  ينتظرون 
جدوى، والقطار الذي هو رمز اخلالص 
مير يف كل مرة دون أن يستقله أي أحد، 
وبينما هم ينتظرون ينشغلون ببعضهم، 
عبور  إلى  وال  الوقت  إلى  ينتبهون  وال 
القطار حتى بلوغهم الشيخوخة. وتقوم 
تكون  تكاد  لوحات  على  املسرحية 
الذي  املخرج  تعمده  ما  وهو  منفصلة 
إلى  أقرب  بطريقة جتعله  العرض  صمم 
قدرات  على  معتمدا  والفكاهة  الفرجة 
املمثلني يف احلركة والتعامل بأجسادهم 
بعض  العرض  فضمن  بأصواتهم،  ال 

الرقصات املنضبطة.
باإلمياءات  املمثلون  واكتفى 
جهدا  يبذلون  جعلهم  ما  واحلركات 
والتي  الرسالة،  تبليغ  قصد  مضاعفا 
اجلمهور  الكثير من  لدى  غامضة  بدت 
وصراع  ذروة  او  حوار  غياب  يف  خاصة 

واضحني.

يضم ندوة «همزة وصل» حول المسرح الجزائري

المهرجان الوطني للمسرح المحترف 
في مارس المقبل

ستنظم ندوة «همزة وصل» حول المسرح الجزائري، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر في الفترة 
الممتدة من 19 إلى 27 مارس المقبل، التي  ستشمل أيضا توقيع اتفاقية توثيق ذاكرة المهرجان الوطني لمسرح الهواة 

بين الهيئة العربية للمسرح ومحافظة المهرجان.
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شاكيرا ترفض الزواج من جيرار بيكيه

رغم العالقة التي تربطهما منذ سنوات وإجنابهما طفلني أعلنت 
الفنانة الكوملبية شاكيرا رفضها الزواج من العب كرة القدم اإلسباني 
الشهير جيرار بيكيه، وجاء هذا يف مقابلة أجراها معها بيل وايتيكير 
قناة  شاشة  على  يعرض  الذي   minutes 60 برنامج  مقدم 

 .CBS News
وقالت: «يشعرني الزواج باخلوف الشديد ال أريد له أن يرى أنني 
«املرأة» أفضل أن يعتبرني العشيقة أريد أن أبقى الفاكهة احملرمة، أن 

يبقى حذرًا». 
كذلك تطرقت الفنانة خالل احللقة إلى املصاعب التي واجهتها 
قبل أن حتقق الشهرة ومنها سخرية زمالئها يف الكورس حيث كانوا 
مسألة  أيضًا  واجهت  أنها  وأضافت  املعزاة،  مثل  تغني  إنها  يقولون 
الفقر  لتجربة  عائلتها  اختبار  إلى  أدى  الذي  والدها  شركة  إفالس 

وقالت: «أصبحت أفكر دائمًا يف أن أنقذ والدي من هذا املأزق». 
«لطاملا  قالت:  املهمشني  األطفال  تعليم  لقضية  دعمها  وعن 
علمت أن هديف يف احلياة ليس الرقص فقط فعملي يف مجال الغناء 
واملوسيقى ليس سوى وسيلة ساعدتني على تنفيذ مشاريعي والعمل 

مع األطفال». 

نجوى كرم في برنامج 
«ذا فويس سينيور»

أعلنت الفنانة جنوى كرم أنه تقرر البدء بتصوير املوسم 
تغريدة  عبر  اليوم،  سينيور»  فويس  «ذا  برنامج  من  األول 
نشرتها عبر حسابها على «تويتر» ومتنت أن يحقق أكبر نسبة 

جناح ممكنة.
«برنامج «ذا فويس سينيور» يتوجه للكبار يف السن وملن 
هم فوق سن الـ 60، ويشارك فيه مدربون إلى جانب جنوى 

كرم، كل من الفنان ملحم زين والفنانة سميرة سعيد بعد 
انتهاء مشاركتها يف املوسم اخلامس من برنامج «ذا فويس» 

والفنان هاني شاكر.
التحكيم  إلى أن جنوى كرم هي من أعضاء جلنة  يشار 
األساسيني يف برنامج «آراب غوت تاالنت»، بينما يخوض 

ملحم زين أولى جتاربه كمدرب يف برنامج للهواة.

خالد عبد الرحمن في أول تجربة تمثيلية 
عبد  خالد  السعودي  الفنان  أعلن 
للمرة  التمثيل  جتربة  خوضه  الرحمن 
سنوات  بعد  الفني  تاريخه  يف  األولى 
الغنائي،  الوسط  يف  قضاها  طويلة 
جميع  يف  متميزًا  حضورًا  وتسجيله 
حفالته، خاصًة التي شارك فيها أخيرًا 
املواسم  يف  الترفيه  هيئة  من  بتنظيٍم 
عبر  الرحمن  عبد  ذكر  حيث  السعودية 
من  ل حلقات  أنه سجَّ اخلاص،  سنابه 
د  يجسِّ الذي  الرمل»،  «ضرب  مسلسل 

فيه دور البطولة.
املسلسل  ُيعرض  أن  املتوقَّع  ومن 
قناة  على  املقبل  الرمضاني  املوسم  يف 
روائي  درامي  عمل  أول  وهو   ،sbc
الرمل»  «ضرب  ثالثية  من  مأخوذ 
ملحمة  وهي  املزيني،  محمد  للروائي 

تاريخية، تتناول حتوالت املجتمع السعودي خالل ثالثة أجيال منذ عام 1956، مرورًا بثمانينيات القرن املاضي.
ويستعرض املسلسل، الذي ُيخرجه ماجد الربيعان، أحداثًا مهمة يف التاريخ السعودي االجتماعي، منها جتار العقيالت، 

واملتغيرات التي رافقت الفترات االقتصادية يف تلك احلقبة.

ردة فعل غير متوقعة على
 أغنية ريتا !

يبدوا أن األغنية التي أطلقتها ريتا بعنوان «حصلت عليه» لم 
يتالقاها اجلمهور كما توقعت زوجة جنم اخلضر رياض محرز.

بعد 24 ساعة من طرح األغنية على موقع يوتيوب تهاطلت 
التعليقات املعبرة عن عدم اإلعجاب و كذا عدد «ديساليك» الذي 

بلغ رقما خياليا غير متوقع حيث وصل إلى أكثر من 55 ألف.
من املتوقع أن أغلبهم جزائريني عبروا عن عدم إعجابهم لألغنية 

أو رمبا تعبير بطريقة غير مباشرة لتصرفات ريتا مؤخرة و التي حسب ما 
عبروا عليها سابقا أنها ال تليق و تتالءم مع عادات وتقاليد اجلزائريني 
خاصة و أنها زوجة أبرز العب يف تاريخ اجلزائر ، حتى أن كثيرين 

ذهبوا بتعبيرهم أن ريتا ال تليق نهائيا برياض.

ديما الحايك بثالثة أعمال درامية
العمل  يف  مشاهدها  تصوير  من  انتهت  انها  احلايك  دميا  السورية  املمثلة  السوري كشفت  املمثل  إلى جانب  اسحق»،  «تامر  للمخرج  «ببساطة»،  السوري  الكوميدي 

املتابعني، أبدت احلايك سعادتها ملشاركتها يف العمل، مشيرة إلى أن الكوميديا التي باسم ياخور ونخبة من أملع جنوم الكوميديا السورية.  قلوب  من  كبير  حد  إلى  وقريبة  جدا  مميزة  مجرياته،  يف  وأضافت: «أنا سعيدة بالعمل مع النجم باسم ياخور، كما أن العمل يقدم يطرحها 
تتعرض له قبيلتها الشخصية جميلة ومحورية، وأنا سعيدة جدا ألنها قوية إيجابية حتب اخلير، وتقف إلى جانب اجلميع يف وجه الظلم الذي وعن الشخصية تقول احلايك: «ألعب يف العمل دور غزالة، وهي امرأة من جهة أخرى، انتهت احلايك من تصوير العمل البدوي «صقار»، جرعة كوميدية قريبة جدا من املشاهد».

عربي أول مشاركة لي يف الدراما البدوية». عمل  يف  للمشاركة  حاليا  تستعد  أنها  احلايك  وأكدت 
بامارة أبو ظبي سيشكل نقلة نوعية يف الدراما العربية، واختتمت 
مبدية  «حرملك»،  مسلسل  جتربتها يف  عن  باحلديث  تصريحاتها 

تفاؤلها باجلزء الثاني.
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أقالم

االيديولوجيا  غرض  يكن  لم 
ثروات  استغالل  الفرنسية  االستعمارية 
 ، فقط  بفرنسا  اجلزائر  إحلاق  و  اجلزائر 
وجود  تنسف  أطروحات  تكريس  إمنا  و 
بأن  القول  خالل  من  التاريخ  يف  اجلزائر 
تكن  ولم  شاغرة،  أرضا  كانت  اجلزائر 
كانت  احتاللها  يوم    ، بالسيادة  تتمتع 
االنفالت،   و  الفوضى  من  حالة  تعيش 
جزء  و  رومانية  مستعمرة  باألساس  وهي 
 ، الالتينية  إفريقيا  خرافة  من  يتجزأ  ال 
أنهم  على  أنفسهم  قدموا  فالفرنسيون 
التي قامت  الرومانية  خلفاء اإلمبراطورية 
وأن  لألهالي،  األبدي  االستعباد  على 
و  السفلى  الدرجة  من  كائنات  األهالي 

أجانب و عليهم طاعة أسيادهم .
و قد سعت اإلدارة االستعمارية  بكل 
الوسائل من أجل محو الهوية اجلزائرية ، 
قوانني  فأقرت  القانونية  الوسائل  منها  و 
بدايات  ترجع  و   ، األهالي  قانون  منها 
اإلمبراطور  مرسوم  إلى  القانون  هذا 
السيناتوس   » املعروف ب  الثالث  نابليون 
كونسيلت «الصادر يف 14 جويلية 1865 ، 
و تنص هذه القوانني على ضرورة التمييز 
ألحواله  اخلاضع  املسلم  األهلي  بني 
لكي  و   ، الفرنسي  املواطن  و  الشخصية 
أن  عليه  فرنسيا  مواطنا  اجلزائري  يصبح 
و   ، الشخصية  أحواله  قانون  عن  يتخلى 
املستعمر  يد  يف  أداة  القانون  كان  هكذا 
سرقة  و  املستعمر،  على  هيمنته  لفرض 
خيراته و طمس هويته عن طريق اإلقصاء 
و التغريب و القتل و التشريد و النهب و 

االغتصاب .
منذ  الوطنية  االيدولوجيا  كانت  و   
الشعبية  املقاومات  مع  األولى  بداياتها 
التي قادها األمير عبد القادر و املقراني و 
بوعمامة و غيرهم ، ثم املقاومة السياسية 
1919 سنة  خالد  األمير  مع  بدأت  التي 

و»   1926 سنة  إفريقيا»  شمال  «جنم  و 
«سنة  اجلزائريني  املنتخبني  فيدرالية 
املسلمني  العلماء  جمعية  و»   1927

اجلزائريني» سنة 1931 و «حزب الشعب 
احلريات  انتصار  حركة  و»  اجلزائري» 
سنة  التحريرية  الثورة  ثم   ،» الدميقراطية 
و  املقاومات  هذه  كل  كانت   ،  1954
جوهرها  يف  هي  الثورات  و  النضاالت 
كشفا  و  االستعمارية  لاليدولوجيا  تفنيد 
لزيفها و مغالطاتها . فاجلزائر ليست عشا 
كان  كما  الطرق  قطاع  و  البحر  للصوص 
االندماجيني  بعض  و  املستعمرون  يقول 
الذي  حبيلس»  بن  «الشريف  مثل  من 
اجلزائر   » بعنوان  كتابا   1914 سنة  نشر 
الذي  و   » انديجان  يراها  كما  الفرنسية 
و   ، الشاغرة  األرض  أطروحة  فيه  يؤكد 
أن خير األهالي يكمن يف خدمة الكولون 
النسج  و  الفرنسية  الثقافة  يف  االندراج  و 
على منط الفرنسيني يف احلياة و التفكير ، 

و أن اجلزائر فرنسية و ستبقى فرنسية .
االيديولوجية  أن  احلاصلة  املفارقة  و   
يف   أساسيا  عامال  كانت  االستعمارية 
الوعي  أن  أخر  مبعنى   ، بالهوية  التمسك 
دين  و  لغة  من  الهوية  بعناصر  املتصاعد 
من  إال  واضح  بشكل  يتبلور  لم  تاريخ  و 
خالل التوتر و الصراع مع العدو الفرنسي 
. و ذلك ما بدا جليا مع تيارات احلركة 
الوطنية خاصة التيار اإلصالحي و التيار 

االستقاللي .
مبوضوع  املهتمني  من  الكثير  يذكر  و 
الهوية يف الفكر اجلزائري أن نص فرحات 
عباس « فرنسا هي أنا « من النصوص التي 
أعادت بعث التفكير يف الهوية ، و الذي 
اجلزائرية  األمة  اكتشفت  لو   » فيه  يقول 
ملا خجلت من ذلك كما  لكنت وطنيا و 
أخجل من جرمية .. الرجال الذين ضحوا 
الوطني  األعلى  املثل  سبيل  بأنفسهم يف 
يوم  بعد  يوما  احترام  و  تكرمي  محل  هم 
و   ، حياتهم  من  أغلى  ليست  حياتي   ،
اجلزائر   . التضحيات  هذه  بدلت  ملا  إال 
كوطن هي خرافة ، إنني لم اعثر عليها، 
سألت التاريخ، سألت املوتى و األحياء، 
ذلك.  عن  حدثني  احد  املقابر:ال  زرت 

اإلمبراطورية  على  عثرت  أنني  شك  ال 
التي  اإلسالمية  اإلمبراطورية  و  العربية، 
هاتني  لكن  ساللتنا  و  إسالمنا،  متجد 

اإلمبراطوريتني اندثرتا» .
ان التحليل التاريخي خلطاب فرحات 
كما  حتيل  اخلطاب  هذا  لظرفية  و  عباس 
 » صيحة  أن  الباحثني  من  الكثير  يؤكد 
عاشها  خيبة  متثل حلظة   » أنا  هي  فرنسا 
التي  األنوار  فرنسا  يف  عباس  فرحات 
حيث   ، السامية  اإلنسانية  مببادئها  آمن 
فوق  خياليا  و  رومانسيا  كان  أنه  اكتشف 
اللزوم ، عندما كان ينتظر من فرنسا أن متنح 
األهالي كل حقوقهم كاملة غير منقوصة 
، فهذه الصيحة كما يقول « حميد عبد 
القادر « يف كتابه « فرحات عباس ..رجل 
اجلمهورية « « ال تعني سوى رغبة فرحات 
ألفكار  مجسدا  نفسه  اعتبار  يف  عباس 
ثورة 1798 يف مقابل الكولون العنصريني 
الذين عجزوا عن  السوداء  األقدام  هؤالء 
لنفسه  فرضي  التحررية  أحالمهم  جتسيد 
ليس  و  الدميقراطية  فرنسا  يف  االندماج 
ال  الذي  العنصري  الكولونيالي  املجتمع 

يعترف باألخر و ال يحترمه «.
متشبعا  عباس  فرحات  كان  لقد   
و  األنوار  ثقافة  و   ، الفرنسية  بالثقافة 
يرغب  يكن  لم  و  العقالنية  و  احلريات 
يف التحلل منها ، و يف نفس الوقت كان 
مناصرا لألهالي و مطالبا بضرورة ترقيتهم 
و مدافعا عن ثقافتهم و دينهم و عاداتهم و 
حضارتهم ، فهو منهم وهم منه ، وعندما 
التقى بوزير الداخلية الفرنسي سنة 1935
أخبره بأن « اإلسالم ال يعيق التقدم ، و 
املواطنة ضمن  و  املساواة  يعني  االندماج 
ميكن  بالتالي  و   » اجلمهورية  املبادئ 
و  اإلسالم  بني  الدمج  و  التوازن  حتقيق 
فرحات  ظل  هكذا  و    ، الغربية  املدنية 
باألهالي  االعتراف  فرنسا  يطالب  عباس 
كمسلمني  نفسه  الوقت  يف  و  كفرنسيني 
اجلماهير  إرضاء  بني  يتأرجح  ظل  أي   ،
إرضاء  و  جهة  من  لالستعمار  الرافضة 

فرنسا من جهة أخرى .
 » كتابه  يف  عباس  فرحات  يعود  و 
يقصد  ماذا  ليشرح   » املصادر  االستقالل 
فيقول « ففرنسا  أنا «  فرنسا هي   ' بعبارة 
هي أنا ، ألنني أمثل العدد ، فانا اجلندي 
و أنا العامل و أنا احلريف و أنا املستهلك ، و 
لو رفضتم مشاركتي ، فان عيشتي الهنية 
سيكون  املشترك  العمل  يف  مشاركتي  و 
كذبة كبيرة ..كان من السهل الفهم أن 
كلمة « أنا « لم تكن تخصني شخصيا ، 
بأن  فقط  قلت   ، مشتركا  كان  األنا  هذا 
اجلزائري إذا لم يجد نفسه معنيا يف بناء 
األخيرة  هذه  تدوم  فلن  الفرنسية  اجلزائر 
كثيرا « و عليه فإن تصريحه « فرنسا هي 
أنا « ال ميثل كما يفهمه خيانة لإلسالم 
بناها  التي  الفرنسية  فاجلزائر   ، الوطن  و 

املعمرون لن تدوم طويال «.
و لقد أبان فرحات عباس يف  أول كتاب 
نشره و هو بعنوان  « الشاب اجلزائري « و 
كان ذلك  قبل مقال « فرنسا هي أنا « حتت 
اسم مستعار و هو « كمال بن سراج « ، 
أبان عن مسألة الهوية و عن حماس وطني 
الذي   » برتران  لويس   » على  رد  ففيه   ،
كان يدافع عن « إفريقيا الالتينية « التي 
وصفها باليوطوبيا السمجة ، حيث كتب 
أن  و ال ميكننا  إننا يف بالدنا ،  قائال :» 
نرحل إلى مكان أخر ، هذه األرض هي 
األرض  هذه  و   ، أجدادنا  أطعمت  التي 
هي التي سوف تطعم أبناءنا ، سواء كنا 
و نحن  لنا  فهي ملك  أو عبيدا ،  أحرارا 
ملك لها ، و ال نريد أن نتركها للهالك ، 
اجلزائر ال تستطيع أن حتي دوننا ، و نحن 
ال نستطيع أن نحيا دونها ، و من يحلم 
مبستقبل لنا مثل مستقبل الهنود احلمر يف 
البربر هم  و  العرب  أمريكا فهو مخطئ ، 
من قرروا منذ أربعة عشر قرنا خلت مصير 
اجلزائر ، و ال ميكن لهذا املصير أن يتحقق 
املبكر  الوعي  على  دليل  و   » دونهم  غدا 
املميزة  احلضارية  بالهوية  عباس  لفرحات 

للجزائريني .

الدكتور: مصطفى كيحل ■

الهوية بين االيديولوجيا والتاريخ
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السنة 01 - العدد 86 
ا摀扰ربعاء 19 جمادى ا摀戰ول1441 هـ - 15 جانفي2020م

اضطــراٌب فــي جــدوِل الّرحــ摀扰ت الَبحرّيـــة 

ا摀摐ؤسسة  رح摀扰ت  برنامج   搐撠 اضطرابا  مرسيليا  ميناء  ال  攐擠عم إضراُب  سّبَب 
الوطنية للنقل البحري للمسافرين نحو مرسيليا، وإن كان بصفة جزئية؛ حيث 
عرف يوم أمس إلغاء رحلة «مرسيليا - ا摀拀زائر» البحرية، و»ا摀拀زائر - مرسيليا» 

لليوم ا摀戰ربعاء، بسبب ا摀扐ضراب 搐撠 ميناء مرسيليا.
وأوضح بيان ا摀摐ؤسسة الوطنية أن الشركة سُتطِلع زبائنها بكل ا摀摐علومات ا摀拠اصة 
ببرنامج الرح摀扰ت، ريثما يتم احتواء هذه ا摀摐شاكل على مستوى ميناء مرسيليا. 
للشركة   撠摠تابع بحارة  إضراَب  ا摀摐اضي،  السبت  منذ  مرسيليا،  ميناء  ويشهد 
الفرنسية للنقل البحر؛ إذ أقدم ا摀摐ضربون على 抠拀ميد حركة نقل البواخر التابعة 
摀摐ؤسستهم، با摀扐ضافة إلى بواخر تابعة لشركة »كورسيكا لينيا«، مطالب撠摠 بتفعيل 

ا摀扰تفاقية التجارية 摀扰ستغ摀扰ل خطوط النقل البحري با抠拀اه ا摀摐وانئ القبرصية.
ق.و

بلسان عبد العزيز تويقر 

الِحـــوار 

أسبوع خ摀扰ل 

ير!  مصرُع 43 شخصا في حوادث سَّ

الوالي ُينهي مهاَم مديِر ا摀戰شغال الُعمومّية
مقتُل شخصين وإصابة 25 
آخرين ببرج بوعريريج

مرور  25 شخصا 搐撠 حوادث  وأصيب  لقي شخص撠摠 حتفهم 
 撠摠شطره الرابط ب 搐撠 »متفرقة سجلت بالطريق السّيار »شرق  غرب
ع撠摠 تسرة ومحو攐攀ل ع撠摠 تاغروت شرقي و摀扰ية برج بوعريريج )ا抠拀اه 
سطيف(، إثر اصطدام عدة سيارات وشاحنات ببعضها البعض ما 

خلف قتلى وجرحى. 
وكانت مصالح ا摀拐ماية ا摀摐دنية قد تدخلت من أجل إسعاف 
ا摀摐صاب撠摠 ونقل الضحايا و抠拐ويلهم 摀摐ستشفى بوزيدي 摀拠ضر بعاصمة 

الو摀扰ية، وكذا عيادة ع撠摠 تاغروت.
عبد  الغالي  البرج  و摀扰ية  والي  أنهى  الّصدد،  هذا   搐撠و
ومدير  العمومية  ا摀戰شغال  مدير  مهاَم  بلحزاجي  القادر 
غرب«  »شرق   السّيار  الطريق  بتسيير  مؤسسة )ana( ا摀摐عنية 
على خلفية عدم رش攐攀 ا摀摐لح على الطرقات، ما ُيثبت إهمال ا摀摐ديرين 

وتهاونهما 搐撠 تأدية ا摀摐هام ا摀摐نوطة بهما.
ق.م

لت وحدات ا摀拐ماية ا摀摐دنية خ摀扰ل ا摀拐صيلة  攐擠سج
ا摀戰سبوعية 21097 تدخ摀扰؛ كانت حوادث ا摀摐رور أبرَز 
ا摀拐ماية  وحدات  نّفذتها   摀扰تـدخـ  2139 بـ  أسبابها 
ا摀摐دنية إثر وقوع 1184 حادث سير، تسّببت 搐撠 مقتل 
إسعافهم  جرى  آخرين،   1307 وجرح  شخصا   43

ونقلهم إلى ا摀摐راكز ا摀扰ستشفائية.
و摀扰يــة  مستوى  على  حصــيلة  أثقل  وجاءت 
ا摀摐سيلة، 技摐قتل 7 أشخاص وجرح 56 آخرين جرى 
إسعافهم و抠拐ويلهــم إلى ا摀摐راكز ا摀扰ستشفـائية، وهذا 

وحدات  أجرت  كما  مرور.  حادث   34 وقوع  إثـر 
إخـماد  أجل  من   摀扰تدخ  948 ا摀摐دنية  ا摀拐ماية 
وأخرى  وصناعية  منزلية  حراِئَق  منها  حريقا،   588

مختلفـة. 
فنّفذت  ا摀摐ختلفة،  التدخ摀扰ت  يخص  فيمـا  أما 
وحدات ا摀拐ماية ا摀摐دنية 4642 تدخـ摀扰، فـي الفترة 
نفسها لتغطية 3980 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص 

搐撠 خطر. 
رحمة عمار 

الجزائُر تطرح مناقصًة دولّيًة 
لشراء الذرة والشعير والصويا
طرحت ا摀拀زائر مناقصًة 
دولّية 摀扰قتناء الشعير والذرة 

وعلف الصويا. وأوضحت وكالة 
»رويترز، يوم أمس، نق摀扰 عن 

抠拀ار أوروبي撠摠، أن الديوان ا摀摐هني 
للحبوب 搐撠 ا摀拀زائر طرح مناقصة 

عا摀摐ية لشراء 15 ألف طن من 
علف الشعير، و15 ألف طن من الذرة وعشرين ألف طن من علف الصويا. 

وأّكد التجار أن إغ摀扰ق ا摀摐ناقصة تقر攐擠َر اليوم ا摀戰ربعاء 15 جانفي 2020.
 搐撠 ُمناقصتها الشحنات 搐撠 زائر طلبت摀拀صدر نفسه أن ا摀摐كما أوضح ا

الفترة ا摀摐متدة ب撠摠 1 و15 فيفري ا摀摐قبل.

ِل تّبون 攐擰طالبت بتدخ

تنسيقية ا摀戰ئمة َتستنِكر 
عن في َشعاِئر ا摀扐س摀扰م  الطَّ
الدينية  الشؤون  وموظفو  ل摀戰ئمة  الوطنية  التنسيقية  استنكرت 
الطعن الذي 摀拐َق شعائر ا摀扐س摀扰م، واصفة إياه بالفعل ا摀摐سموم وغير 

البريئ، بداية من الطعن 搐撠 ا摀拐ج وا摀戰ضحية ووصفهما بالوثنية.
وأكدت التنسيقية، يوم أمس 搐撠 بحسب بيان لها، استياءها 
وفزعها من أن يهان ا摀扐س摀扰م على أرضه و搐撠 داره، ومن قبل أبنائه 
ا摀摐تطاول撠摠 على ِقي攐擠مه، مطالبة بتدخل رئيس ا摀拀مهورية عبد ا摀摐جيد 
بتحريك  طالبت  كما  الب摀扰د.   搐撠 ا摀戰ول  القاضي  باعتباره  تّبون، 
النيابة العامة للتحقيق فيما ادعاه «ا摀摐دعي»، وتشديد الرقابة على 
حسب  الدولة،  دين  باعتباره  ا摀扐س摀扰م  إلى  تسيء  التي  ا摀拀هات 

البيان ذاته.
واستغربت التنسيقية سكوت ا摀摐ؤسسات الرسمية، كا摀摐جلس 
جوهر  抠摐س  التي  القضايا  مع  تعامله  وعدم  ا摀戰على،  ا摀扐س摀扰مي 
الدين. وطالبت التنسيقة بتحّرك وزارة الشؤون الدينية وا摀戰وقاف، 

باعتبارها الهيئة الوصّية على أمور الدين.
رحمة ع.

 باشَر رئيُس ا摀拀مهورّيِة 
عبد ا摀摐جيد تّبون سلسلة 
من الل攐攀قاءات مع شخصيات 

وطنّيٍة َتلقى الكثير من 
ارِع،  攐擠الَقبول لدى الش

ويبدو أّن هذه السلسلة 
 搐撠 ،ُع لتشمل 攐擠سوف تتوس
 攐擠قبلة، كل摀摐ياِم القليلة ا摀戰ا
نات وأطياِف ا摀摐جتمع  攐攀ُمكو

ا摀拀زائري السياسّية 
وا摀扰جتماعّية، وهي 

بدايٌة محمودة للّرئيس 
ا摀摐نتخب حديًثا، وتأتي 
بالّتوازي مع فتح ورشة 

إعادة صياغِة الّدستور؛ 
إذ باشرت الل攐擠جنُة ا摀摐شكلة 

لهذا الغرض عمَلها 
فعليا أمس. خطوتان 

 抠摐 حال 搐撠 - كن لهما撠摐
ا摀扰ستثمار فيهما مع 

 搐撠 ميع摀拀صدق نوايا ا
البحث عن مخرج ل摀戰زمة 

دِة ا摀拀وانب التي  攐攀ُمتعد
تضرب الب摀扰د – أن تكونا 

بدايًة 摀拠ارطة طريق من 
أجل تغييٍر شامل وَسلٍس، 

يستجيُب لتطلعات 
ا摀拀زائري撠摠 الذين َخرجوا 
ارع وأسقطوا ُحكَم  攐擠إلى الش

الِعصابة.   
 إن攐擠 هذه ا摀摐ؤشرات ا摀戰ولّية 

بقدر ما هي ُمطمِئنة 
بقدر ما 抠拐تاُج من 

ا摀拀زائري撠摠 إلى كثيٍر من 
بر وا摀扰نتباه وعدم  攐擠الص

ا摀扰كتفاء بظاهر ا摀戰مور؛ 
 攐擠صل فيها أن يِتم摀戰فإّن ا

تغليب لغة ا摀拐وار والَقبول 
 撠摐خالف، وتقد摀摐أي ا 攐擠بالر

ا摀拐ّجة وا摀扰ستماع إلى 
الُعق摀扰ء من رجاِل ا摀戰مة، 

الذين ثبت خطهم 
الوطني منُذ البدايات وما 
نوا مع حلول  攐擠تلو 摀扰تغيروا و
كل攐攀 موسم أو تبّدلوا 抠拐َت 

راية َحاكم. 
لة، فإّن أبواَب  攐攀ص摀摐ا 搐撠و 

ا摀拐وار - حتى وإن لم 
تأِت بكِل ما يرغب فيه 
عُب - تبقى أبوابا  攐擠الش
آمنًة 抠拐فُظ ا摀拀زائر 

 攐攀ظل 搐撠 ،رور 攐擰من الش
معطيات دولّيٍة وإقليمّية 

عِب ُمعايشتها  攐擠من الص
هات مختلفة؛  攐擰بتوج

فخارطة الطريق التي 
أعلنها عبد ا摀摐جيد تّبون 
搐撠 حملته ا摀扰نتخابية، 
والتي يسعى لتأكيدها 

عبَر آلية ا摀拐وار وإشراك 
خصيات الوطنية ذات  攐擠الش

ا摀摐صداقّية تبقى الباَب 
الوحيَد لتخطي حاجز 

شكيِك 搐撠 النوايا،  攐擠الت
وتفتُح نافذَة أمٍل أمام 

 搐撠 撠摠ف الّشباب الراغب摀扰آ
تغيير حقيقي يغنيهم 

عن ركوِب مخاطر الِبحار، 
ويضعهم أماَم 抠拐دّيات 

خلِق الّثروة محليا وبناِء 
الوطن على ُأُسس الكفاءة 

وا摀戰حقّية. 

                        

    
     

    
     

     
       

      
      

     
      

    
     

     
     

     
   

الجزائـــر- مرسيليــــا

       

    
       

           
             

             
             

    

     
    

            
              

             
             

      

  
  
  

 

   
  

 

 
 

  
 

 
 
 
 

       

   

    

          

 


