
ُيفّضلــــــــوَن  اجَلزاِئرّييــــــَن  بعــــــــــُض  ـُوظ:   َمحفــــ الَعايــــب  ـُوظ:    َمحفــــ الَعايــــب   
! َنفســــــــــــيٍّ َطبيـــــــــٍب  ِزيـارِة  إلى األضــرَحِة على  الّلجـــــــوَء  
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05
ميلة

 إعــــادُة فتـــِح َمصلــحِة 
الّطـــــــِب الّداخلـــــيِّ 
بُمستشَفــى بن ُطوبــال! 

06
 تلمسان

 وضـُع اإلقامـاِت الَجامعـّيِة 
ابـــــطُة  كـــــارثيٌّ والرَّ
د! لــبِة ُتنـدِّ الَوطــنّية للطَّ

08
إليزي

انطــــالُق َتظاهــــــرِة 
ِحمــــايِة الّتـــــــراِث 
والَحضـارِة بـ»َجـــانت«!

 ابتكرُت حذاًء ذكًيا َيحِمي امَلكفوفنَي من االصِطداِم باألشَياء!
  فكرُة احِلذاِء َتّخَضت عن َحادثِة َتعّثِر َمكفوٍف أَمامي!

02
وزيُر العــدِل حافـُظ األختــاِم، 

زغَمـــاتي: بلَقاســــم 

ِة  منـــــُح الِجنسيـــــّ
الَجزائـــرّيِة َقــــراٌر 
ِسيـــــاديٌّ بامِتيـــاز!
أّكد وزير العدل حافظ األختام، »بلقاسم 

زغماتي«، أول أمس، من مجلس األمة، أن مسألة 
منح اجلنسية اجلزائرية للرعايا األجانب املقيمني 

يف اجلزائر)من اجلنسني(، سواء كان عن طريق 
الزواج أو التجنس، تعتبر من األعمال السيادية 

بامتياز، وال يوجد يف 
القانون

 الذي أعّد يف هذا 
الشأن ما ُيلزم أو 

يفِرض على الدولة 
اجلزائرية الرّد على 

من تقدم بالطلب 
إيجابا أو سلبا، يف 

مدة زمنية محددة!

َجزائرّيــون يطلبــوَن الّشفــاَءَجزائرّيــون يطلبــوَن الّشفــاَء

03

ُطموِحــي إنشـاُء ُمؤّسسـة خاَصـة باألجِهـزِة 
ِة! ِة لـَذوي الِهَمــم الَعاليــّ بيــّ الطِّ

 جتاوز عقده األول بسنتني فقط، لكن هوسه بتفكيك األشياء وإعادة تركيبها منذ الصغر أيقض 
بداخله حبَّ اإلبداع واالبتكار؛ فتمكن من اختراع حذاء ذكي يحمي املكفوفني من االصطدام 

باألشياء، فحظي باحترام اجلميع وبتكرمي مميز من رئيس اجلمهورية؛ هو النابعة »وائل حمديني« 
صاحب 12 ربيعا، الذي التقته »»أخبار الوطن«« يف منزله العائلي، فكانت محاورته الشائقة املاتعة! 

القرعـُة لم َتكــن 
رِحيــمة بُممثَلـي 

ــر الجــزائـِ
أسفرت قرعة دور املجموعات ملنافسات 

دوري أبطال إفريقيا »-2020 2021« عن 
وقوع فريق شباب بلوزداد يف املجموعة 

الثانية، أما فريق مولودية اجلزائر 
فسيواجه فرق املجموعة الرابعة.

 وسيترتب عن قرعة دور املجموعات 
ملنافسة دوري أبطال إفريقيا للموسم 

الكروي »2020 – 2021« مواجهات صعبة 
ثَلي اجلزائر؛ شباب  ستكون يف انتظار مُمَ

بلوزداد ومولودية اجلزائر.

09

16

، »َوائل حِمديِني« لـ »أخَبار الَوطن«:  كيِّ ُمختِرع ِحذاء امَلكفوِفني الذَّ

رغَم َعشراِت اجَلامعاِت وامَلعاهِد، وَتطّوِر الّطِب، وَتقّلِص ِنسبِة األِمّيِة يف اجَلزائِر

 عنــد أضرحــة األولَيـــاء!   عنــد أضرحــة األولَيـــاء!  
ِخّياطــي: ِخّياطــي:ُمصطَفــى  ُمصطَفــى 

نقـــــُص اإلمكــــاَنـاِت خلــــَق   
بيــــــــَن  ِثقـــــــــٍة  أزمـــــــــَة 

واألِطّبــــــــاِء! امَلرَضــــى 

محمـــــد:  ُبومعـــــراف  محمـــــد:   ُبومعـــــراف   
َمصـاريُف الِعـالج َسبــٌب َرئيـٌس 
زيــــــــــــاَرة  انتعــــــــاِش  فــي 
للِعـــالج! طـــلًبا  األضِرحـــة 

الّلــــــــي 
ْزمرَنـاه.. هلل!

د. جيـــدور الحــاج بشيــر 	

 ِفــي الهزيـِع الَعاشـــِق 
مَن الَعـودِة إلى َفيـِض الَحيـاِة!

أقــــالم

 أ. جمــــال فــــوغالـــي 	

15-14
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التقى لجنة لعرابة ورئيس السلطة الوطنية ملراقبة االنتخابات

الرئيــس تبـون يأمـر بالتعجيـل فـي إعداد 
مشروع القانون العضوي الجديد لالنتخابات

رئيس  أّن  الرئاسة  بيان  يف  وجاء 
ألحمد  مفصل  لتقرير  استمع  اجلمهورية 
املكلفة  الوطنية  اللجنة  رئيس  لعرابة، 
العضوي  القانون  مراجعة  مشروع  بإعداد 
ومراحل  مضمون  حول  لالنتخابات، 

صياغة هذا القانون الهام.
وأوضح البيان أّن الرئيس تبون استمع 
رئيس  شريف  محمد  كلمة  إلى  بعدها 
لالنتخابات،  املستقلة  الوطنية  السلطة 
ومساهمة هيئته يف إثراء مقترحات مشروع 

مراجعة القانون العضوي لالنتخابات.
وكشف البيان أّن رئيس اجلمهورية أسدى 
أقرب  يف  االنتهاء  بضرورة  تقضي  تعليمات 
العضوي  القانون  مشروع  إعداد  من  اآلجال 
لالستحقاقات  حتضيرا  لالنتخابات،  اجلديد 

االنتخابية الهامة التي تنتظر البالد.
األخذ  أهمية  على  الرئيس  أّكد  كما 
بعني االعتبار، يف مشروع القانون اجلديد، 
وإبعاد  السياسية،  احلياة  بأخلقة  االلتزام 
وفسح  االنتخابي  املسار  على  املال  تأثير 

املجال للشباب واملجتمع املدني للمشاركة 
خالل  من  السياسي،  القرار  صناعة  يف 
ضمان  إلى  دعا  كما  املنتخبة  املؤسسات 
اإلرادة  عن  حّقا  تعّبر  شفافة  انتخابات 
مع  نهائيا  القطيعة  وحُتدث  الشعبية 
مؤسسات  عنها  تنبثق  املاضي،  ممارسات 

دميقراطية ذات مستوى ومصداقية.
كما أمر الرئيس بتوزيع مسودة مشروع 
القانون على األحزاب السياسية للمشاركة 

يف إثرائها قبل صياغتها النهائية.

األختام  حافظ  العدل  وزير  أكد 
من  أمس،  أول  زغماتي«،  »بلقاسم 
اجلنسية  منح  مسألة  أن  األمة،  مجلس 
يف  املقيمني  األجانب  للرعايا  اجلزائرية 
عن  كان  سواء  اجلنسني(،  )من  اجلزائر 
من  تعتبر  التجنس،  أو  الزواج  طريق 
يف  يوجد  وال  بامتياز،  السيادية  األعمال 
يلزم  ما  الشأن  هذا  يف  أعّد  الذي  القانون 
الرّد على  اجلزائرية  الدولة  يفرض على  أو 
مدة  يف  سلبا  أو  إيجابا  بالطلب  تقدم  من 

زمنية محددة.
على  رّده  خالل  »زغماتي«  وأكد 
عضو  به  تقدم  الذي  الشفوي  السؤال 
مجلس األمة »غازي جابري« على أن منح 
مبوجب  يتم  لألجانب  اجلزائرية  اجلنسية 
رئيس  طرف  من  يوقع  رئاسي  مرسوم 

الرسمية،  اجلريدة  يف  وينشر  اجلمهورية 
رفض  العدل  لوزير  يجيز  القانون  أن  وبنّي 
لألجنبي  اجلزائرية  اجلنسية  منح  طلبات 
جميع  فيه  وتوفرت  كامال  ملفه  كان  ولو 

الشروط املطلوبة قانونُا.
ميكن  ال  أنه  على  »زغماتي«  وأفصح 
منح اجلنسية إال ملن يفترض والءه للدولة 
اجلزائرية واندماجه الكامل بالروح والنفس 
يف املجتمع اجلزائري، وشرط أن ال يحيد 
الوطنية، باعتبار  عن قيم املجتمع والهوية 
بني  وقانوني  وجداني  رابط  »اجلنسية« 

الفرد والدولة.
دول  كل  أن  »زغماتي«  أوضح  كما 
اجلزائر  و  األمر،  هذا  وفق  تسير  العالم 
املسلك.  هذا  انتهاج  يف  وحيدة  ليست 
العدالة  قطاع  عن  األول  املسؤول  وأشار 
إلى أن مسألة قبول اكتساب اجلنسية من 
السلطة  كامل  املختصة  عدمه،للجهات 

التقديرية للفصل فيها.
املوجودون  األجانب  وضعية  عن  أما 
إلى  الوزير  فأشار  الوطني،  تراب  على 
مثلما  حقوقهم  يحمي  قانون  هنالك  أن 
وميتثلون  خاضعني  ماداموا  واجباتهم  يبنّي 

للقوانني اجلمهورية فال مزعج لهم.
منير بن دادي

 وزير العدل حافظ األختام، بلقاسم زغماتي،
 أمام مجلس األمة:

 منــح الجنسيــة الجزائريـــة
من القرارات السيادية بامتياز!

اخلارجية،  الشؤون  وزير  استقبل 
اخلميس  يوم  ظهر  بوقادوم،  صبري 
للشؤون  الدولة  كاتب  مساعد  املنقضي، 
شنكر  »ديفيد  األمريكي،  اخلارجية 
على  نشرها  لبوقادوم  تغريدة  يف  ».وجاء 
حسابه »تويتر، ” استقبلت اليوم »ديفيد 
للشؤون  الدولة  كاتب  مساعد  شنكر« 

اخلارجية األمريكي ”.

تقييم  إجراء  اللقاء  هذا  خالل  ومت 
بني  الثنائية  للعالقات  وصريح  شامل 
البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر 
الواليات  من  املنتظر  الدور  طبيعة  حول 
املتحدة األمريكية على الصعيدين الدولي 
الراهنة،  التحديات  ملواجهة  واإلقليمي، 

تضيف التغريدة.
ب. محمد رضوان

بوقــادوم يستقبــل مساعـد كاتب 
الدولة للشؤون الخارجية األمريكي

الفريق شنقريحة يشرف على تنصيب 
قائد جدبد للقوات البحرية بالنيابة

 
أشرف الفريق السعيد شنقريحة، 
رئيس أركان اجليش الوطني الشعبي، 
رسميا على تنصيب اللواء محفوظ بن 
مداح، قائدا للقوات البحرية بالنيابة.

الدفاع  لوزارة  بيان  وحسب 
الوطني، صدر يوم اخلميس املنقضي، 
على  شنقريحة  الفريق  أشرف  فقد 
اجلمهورية  رئيس  باسم  التنصيب، 
وزير  املسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 

الدفاع الوطني.
الفريق  أّن  ذاته  البيان  وأردف 

السعيد شنقريحة وقف مبدخل املدرسة العليا للبحرية بتامنفوست وقفة ترحم على روح 
املجاهد املتوفى “اللواء محمد بوتيغان”.

بن  محفوظ  اللواء  بالنيابة  البحرية  القوات  قائد  تنصيب  عن  رسميا  بعدها  وأعلن 
مداح، خلفا للواء محمد العربي حولي.

عبد اجلالل نويس

الجيــش يفكــك قنبلــة تقليديــة 
الصنـــــع ببومــــرداس

بومرداس  بوالية  زموري،  مبنطقة  بدورية  القيام  وأثناء  اإلرهاب،  مكافحة  إطار  يف 
اجلمعة  يوم  فجر  الشعبي،  الوطني  للجيش  مفرزة  متكنت  األولى،  العسكرية  بالناحية 
املوافق لـ 08 جانفي 2021، من اكتشاف قنبلة )01( تقليدية الصنع وعليه، تدخلت 
فرقة من املصالح املتخصصة للجيش الوطني الشعبي يف تفكيك القنابل إلبطال مفعول 

القنبلة.
بهما  تتمتع  اللذين  الدائمني  واالستعداد  اليقظة  مدى  لتؤكد  العملية  هذه  تأتي 

وحدات اجليش الوطني الشعبي لدحض كل محاوالت املساس بأمن واستقرار بالدنا.
ق.و

منها منظومة صواريخ مضادة للطائرات

الجيش يكشف مخابئ لألسلحة والذخيرة بتيزي وزو
الوطني  للجيش  مفارز  كشفت 
عمليات  إثر  أمس،  أول  الشعبي، 
مستوى  على  نفذتها  ومتشيط  بحث 
والشعرة  وتباوالت  آزان  جبل  مناطق 
القبض  إلقاء  عقب  وزو،  تيزي  بوالية 
على اإلرهابي املدعو “أبو الدحداح”، 

مخابئ لألسلحة والذخيرة.
وزارة  عن  الصادر  البيان  وحسب 

الدفاع، فإنه مت حجز منظومة صواريخ مضادة 
 ،“2M “ستريال  نوع  من  للطائرات 
صاروخ من نوع “ستريال 2M”، مدفع 
هاون عيار 60 ميليمتر، مسدسات رشاشة 
هاون  قذائف  كالشنيكوف،  نوع  من 
بالقاذف  خاصة  قذائف  ملم،   60 عيار 
بطاريات   ،)RPG-7( الصاروخي 
للطائرات  مضادة  صواريخ  مبنظومة  خاصة 

“ستريال 2M”، قنابل تقليدية الصنع، 
حزام ناسف و مخازن ذخيرة.كما مت حجز 
5 هياكل صواريخ هاون عيار 60 ملم، 39 
هاتفا نقاال مجهزا بقنابل تقليدية الصنع، 
304 طلقات من مختلف العيارات، نظارة 
ميدان، حواسيب محمولة و لوازم مختلفة 

لإلعالم اآللي.
ق.و

ترأس، يوم الخميس المنقضي، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جلسة عمل ُخّصصت 
للمشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام االنتخابات.

عددها  يف  اجليش،  مجلة  أكدت 
أن  على  اجلاري،  جانفي  بشهر  اخلاص 
التفكير يف املساس بأمن وسالمة وسيادة 
والسراب،  الوهم  قبيل  من  هو  اجلزائر 
لكل  للتصدي  استعداد  على  واجليش 
افتتاحية  يف  العبثية.وجاء  احملاوالت 
املجلة: “اجليش مستعد للتضحية بفضل 
ترسانته القوية ووحداته احملنكة، وقبلهما 
ترهبهم  الذين ال  األشاوس  الرجال  عزمية 
“إن  و  التحالفات”،  وال  التهديدات 
اجليش الوطني الشعبي يواجه التحديات 
األمنية املتسارعة يف محيطنا اجلغرايف”. 
كما أشارت إلى أن اجليش يتصدى لكل 

احملاوالت العبثية واآلمال الوهمية.
“أفراد  بأن  االفتتاحية  وأفادت 
اجليش يحملون اجلزائر يف قلوبهم ويؤمنون 
لتاريخهم  يتنكرون  وال  جيشهم  بعقيدة 
مبادئهم  عن  يحيدون  وال  وأشقائهم، 

الثابتة التي ال تباع وال تشترى”.
على  اجلزائر  أن  إلى  أشارت  كما 
العالم تعيش ظرفًا صحيا  غرار باقي دول 
ودواليب  الصادرات  على  أثر  استثنائيا، 

يؤثر  لم  أنه  إال  عامة،  بصفة  االقتصاد 
على مواصلة النشاط العملياتي والتحضير 
على  العمل  أو  اجليش،  لقوات  القتالي 
أو  اإلرهاب  فلول  من  تبقى  ما  القضاء 
محاربة التهريب واجلرمية املنظمة.كما أن 
الشعب اجلزائري يف كل ربوع الوطن ويف 

أصقاع الدنيا يدرك يقينا ويؤمن قطعا بأن 
ضد  ردع  وقوة  متينا  درعا  سيبقى  جيشه 
أي تهديد أو حتى مجرد نية من أي جهة 

أو حتالف كان، تضيف االفتتاحية.

محمد رضوان بلعروسي

صدر يف مجلة الجيش:

المســـاس بأمـــن وسالمــة وسيــادة 
الجزائـــر وهـــٌم وســــراب!
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ملـــف

النفــس  علــم  يف  املتخصــص  أرجــع 
مــن  محفــوظ،   العايــب  االجتماعــي 
جهتــه،  يف اتصــال هاتفــي ربطــه بـــ » أخبــار 
الوطــن«،  أن املمارســات اخلرافيــة التــي متارس 
باألضرحــة إلــى الضغــوط النفســية واملشــاكل 
ــة التــي يعانيهــا الفــرد. وأن عــدم  االجتماعي
بــكل  يصــدق  يجعلــه  ذلــك  كل  حتملــه 
ــن يف  ــاء الصاحل ــارة األولي ــة زي ــهولة جناع س
ســبيل البحــث عــن الراحــة والطمأنينــة،  
وهــذا راجــع إلــى غيــاب ثقافــة زيــارة الطبيــب 
لعــاج  القبــور  زيــارة  وتفضيلهــم  النفســي 
ــف املتخصــص«. ــم النفســية،  يضي أمراضه
وقــد نســمع عــن شــفاء شــخص زار 
ــث،   ــرض خبي ــع م ــه م ــد معانات ــح بع الضري
جناعــة  مــدى  أنفســنا  يف  نتســاءل  وقــد 
ــور النفســاني  ذلــك. واجلــواب حســب الدكت
ــه   ــر النفســي وتقبل ــه والتحضي ــى إميان يعــود إل
للعــاج،  واملعــروف أنــه كلمــا اقتنــع املريــض 

ــبة  ــت نس ــا كان ــيتحقق كلم ــاج س ــأن الع ب
جنــاح هــذا العــاج أكبــر،  غيــر أن املشــعوذين 
والســحرة يفســرون ذلــك بعبــارة » ديــر النيــة« 
يف  يســاهم  النفســي  العامــل  أن  باعتبــار 
ــى  ــاعدهم عل ــق ويس ــط والقل ــف الضغ تخفي

ــفاء. الش
علــم  يف  الباحــث  أكــد  حــن،   يف 
ــال  ــال اتص ــريف خ ــى ش ــاع،  يحي االجتم
ــار الوطــن« أن ظاهــرة  هاتفــي ربطــة بـــ » أخب
زيــارة األضرحــة يف طريقهــا إلــى الــزوال،  
وأن اجلزائريــن أصبحــوا أكثــر وعيــا بهــذه 
املمارســات اخلرافيــة،  بالنظــر إلــى التطــور 
يف  خصوصــا  مجــاالت  عــدة  يف  احلاصــل 
التســعينيات  بســنوات  مقارنــة  الطــب،  
ــي  ــر الت ــار التخدي ــد آث ــات،  إذ جن والثمانيني
حقنهــا االســتعمار باديــة علــى عقــول وســلوك 
الظاهــرة  هــذه  أن  إلــى  مشــيرا  األفــراد،  

متارســها أقليــة قليلــة.

االجتمــاع  علــم  الباحــث يف  أرجــع   
واألســتاذ اجلامعــي بومعــراف محمــد،  خال 
حديثــه مــع »أخبــار الوطــن« ظاهــرة زيــارة 
ــى  ــا للعــاج إل األضرحــة واللجــوء إليهــا طلب
العامــل املــادي بالدرجــة األولــى بســب عجــز 
األفــراد محــدودي الدخــل عــن  حتملهــم 
العــاج،   مــن حتاليــل وأشــعة  تكاليــف 

يــؤدي  مــا  جراحيــة،   وعمليــات  طبيــة 
األوليــاء  قبــور  حــول  الطــواف  إلــى  بهــم 
الصاحلــن والقيــام بالطقــوس املوروثــة أمــا يف 
شــفائهم،  وال يقتصــر األمــر علــى الفئــة غيــر 
املتعلمــة - علــى حــد قولــه - بــل حتــى فئــة 
املثقفــن واألكادمييــن والدكاتــرة وشــخصيات 

سياســية!

فســر رئيــس الهيئــة الوطنيــة لترقيــة 
مصطفــى  البروفســور  الصحــة  وتطويــر 
خياطــي،  خــال اتصــال هاتفــي أجرتــه 
بعــض  جلــوء  الوطــن«،   »أخبــار  معــه 
الثقــة  بأزمــة  األضرحــة  إلــى  اجلزائريــن 
احلاصلــة بــن املرضــى واألطبــاء،  وذلــك 
ــه  ــلوبه ومعاملت ــق بأس ــارات تتعل ــدة اعتب لع
وطريقــة تشــخيصه،  والتــي أرجعهــا إلــى فقــر 
اإلمكانــات والتجهيــزات التــي عطلــت مهــام 
بعــض األطبــاء وعرقلــت عمليــة التكفــل 

باملرضــى. الصحيــح 
ويســتطرد خياطــي يقــول: »املشــكلة 
ــراد،   ــا يف األف الرئيســة ليســت يف الطــب وإمن
صحيــح أن الطــب قــد يعجــز عــن عــاج 

بعــض احلــاالت كونــه علــم مبنــي علــى 
التجربــة واملمارســات وهــو ليــس علمــا دقيقــا 
ــن أن  ــه ال ميك ــض،  إال أن ــد البع ــا يعتق كم
ــر جنحــت يف إجــراء  ــة أن اجلزائ ــي حقيق نخف
ــات زرع  ــى غــرار عملي ــات الدقيقــة عل العملي

األعضــاء،  وزرع الكلــى والقرنيــة.
آخــر،   عامــل  إلــى  الدكتــور  ويشــير 
فيقــول » احلكايــات والقصــص التــي تغذيهــا 
خــال  مــن  التلفزيونيــة  القنــوات  بعــض 
ــل  ــعوذة وتهوي ــة بالش ــارب متعلق ــردهم جت س
ــتفحال  ــر يف اس ــبب مباش ــع س ــذه املواضي ه
هــذه الظواهــر واســتوطانها  عقــول بعــض 

الفئــات«. 

يحجــون إليــه باملئــات،  مــن كل حــدب وصــوب،  
ــداوي  ــم يف الت ــة منه ــة،  رغب ــوس اجلاهلي وميارســون طق
والشــفاء مــن األمــراض املســتعصية،  وقــد وصــل بهــم 
األمــر إلــى طلــب الشــفاء مــن الفيــروس التاجــي الــذي 
حصــد أرواح اآلالف،  يف الوقــت الــذي عجــز فيــه 
الطــب عــن التوصــل إلــى عــاج! وخلــف هــذا املشــهد 
يتســتر املشــعوذون وممــن يدعــون التطبيــب خلــف جــدران 
األضرحــة باســتحضارهم اجلــن وجمــع أكبــر عــدد مــن 
النــاس الســذج كقرابــن تزيدهــم مرتبــة! يحــدث يف 
ــة ســيدي  ــى التابعــة لبلدي ــر بدشــرة ســيدي يحي اجلزائ
تاريخيــة  مدينــة  وهــي  تلمســان،   واليــة  مجاهــد 

ــى. ــة األول ــة بالدرج ــياحية وزراعي وس
ــرون يشــدون الرحــال  ــازال الكثي ــة م ــذه املنطق فبه
إليهــا مــن جميــع الواليــات وحتــى خــارج البــاد،  
ــة  ــون الديك ــن ويذبح ــوات واجل ــون األم ــؤالء يقدس فه
ــون  ــا،  وينصب ــون بدمائه ــا ويتبرك ــى ألوانه واملواشــي عل
املوائــد عاقديــن اآلمــال يف الشــفاء والتــداوي علــى بركــة 
شــخص ميــت لــم يتبــَق منــه ســوى العظــام،  إال أن لــه 
قــدرة عجيبــة يف عــاج جميــع األمــراض املســتعصية،  
ولــه الكرامــة يف تزويــج العانــس وقضــاء حاجــة النفــس 
واحلمايــة مــن األخطــار ! حســب مــا أكــده ســكان 
املنطقــة الذيــن مــا يزالــون يؤمنــون باخلرافــات التــي 

ــرن.  ــذ ق ــي من ــتعمار الفرنس ــا االس زرعه
ويعتقــد ســكان املنطقــة يف حكاياتهــم الشــعبية 
أن »الولــي« ذ ا األصــول اليهوديــة وأم مســلمة كانــت 
لــه قــدرات خارقــة يف تســخير اجلــن خلدمــة ســكان 
ــون يف  ــود اجلزائري ــث كان اليه ــرون. حي ــذ ق ــة من املنطق
فتــرة االســتعمار قــد اندمجــوا داخــل احليــاة االقتصاديــة 
ــلمن  ــع املس ــود م ــارك اليه ــة وتش ــة والثقافي واالجتماعي

ــذاك. ــة آن ــارة األضرح ــة زي ثقاف
ــا،   ــة صباح ــى اخلامس ــير إل ــاعة تش ــارب الس عق
زخــات املطــر حتولــت اآلن إلــى كتــات مــن البــرد 
ــول  ــل للوص ــلق اجلب ــل وتس ــا الترج ــج،  كان علين والثل
ــرض  ــد ف ــف« وق ــيارة يف »املوق ــرك الس ــزار،  وت ــى امل إل
علينــا صاحبهــا مبلــغ 500 دينــار للســاعة واملبلــغ يرتفــع 

ــدة. ــذه امل ــا ه ــا جتاوزن كلم
ــا  ــل زاحمن ــل ب ــود اجلب ــا يف صع ــن لوحدن ــم نك ل
عشــرات الــزوار،  كانــوا يظهــرون لنــا فجــأة خلــف 
صوفيــة  مابــس  مرتديــن  واحلشــائش  األحــراش 
و«قشاشــيب« وقفــازات وقبعــات،  حاملــن بيدهــم 
» أكياســا« و«ســاال« ويبــدوا أنهــم متعــودون علــى 
زيارتــه بعــد أن ســلكوا طريقــا مختصــرا،  لكنــه كان 
وعــرا ومحفوفــا باملخاطــر علــى حــد مرافقنــا،  إذ كانــت 

احليوانــات البريــة تظهــر لهــم فجــأة.
ــرة  ــات مثي ــمعنا رواي ــم،  س ــع خطواته ــن نتب ونح
ــى«  ــيدي يحي ــح »س ــي الصال ــن الول ــي ع ــة حتك وغريب
ــان التــراب،  لكــن بركتــه - حســب  املدفــون حتــت أطن
ــي جــاءت  ــح الت ــى الضري ــاع واملشــرفن عل ــد األتب تأكي

ــق املســتحيل! ــزال حتق ــا ت ــا - م ــى لســان مرافقن عل
بعــد مســيرة عشــرين دقيقــة تقريبــا دخلنــا حــدود 
املــزار،  ليقابلنــا عــدد مــن األطفــال مــن مختلــف 
ــق  ــوا جالســن علــى طــول الطري ــة،  كان الفئــات العمري
الضريــح وهــم يعرضــون »الشــموع« و«  إلــى  املــؤدي 
ــم نســتطع  ــاء« و«السندويشــات«  وأشــياء أخــرى ل احلن
تبينهــا،  تبــدوا وكأنهــا تشــبه » احلــروز« وهــي أغــراض 

تســتخدم يف الّســحر.
» أخيــرا وصلنــا«،  يقــول مرافقنــا وهــو يشــير 
ــدو متوســط احلجــم وكان  ــذي يب ــزار ال ــى امل ــه إل بأصبع
ــون  ــجار الزيت ــه أش ــط ب ــض،  حتي ــون األبي ــا بالل مصبوغ

والبرتقــال،  وتعلــوه قبــة صفــراء اللــون
وأول خطــوة لنــا بداخــل الضريــح،  بعــد نــزع 
ــة  ــة املعلق ــى الورق ــوب عل ــو مكت ــا ه ــاال مل ــا امتث أحذيتن
علــى جــدران املــزار املقســم إلــى حجرتــن،  طلــب منــا 
مرافقنــا التســليم عليــه والســجود كمــا هــو املعتــاد وأخــذ 

ــك. ــم نفعــل ذل ــا ل ــة! لكنن البرك
أول مــا لفــت انتباهنــا زرابــي حمــراء مزركشــة 
ــرة  ــى زواياهــا شــموع مني ــه،  وعل ــى أرضيت مفروشــة عل
صاحبتهــا رائحــة املســك الذكيــة،  ممــا زاد األجــواء 
روحانيــة وهــدوءا احترامــا للولــي املدفــون،  لكــن ســرعان 
مــا اجنلــى هــذا الصمــت بعــد أن قاطعــه صــراخ ســيدة 
عجــوز كانــت جتلــس بالقــرب مــن قبــر الولــي املســيج بـــ« 
ــة  ــه أقمش ــي نصف ــة« تغط ــة املزركش ــدة احلديدي األعم
ملونــة حريريــة،  وهــي ترجــوه أن يتوســط لهــا لــدى اهلل 
مــن أجــل أن يشــفي حفيدهــا املصــاب مبــرض مزمــن ! 
لتقابلنــا ســيدة عجــوز كانــت مســندة ظهرهــا إلــى« 
القبــر » تتضــرع إليــه وبــن الفينــة واألخــرى تهــز رأســها 
و« تبكــي« فيمــا ســيدة أخــرى كانــت مســتلقية بجانــب 
ــك  ــا. يف تل ــل أن يغمــى عليه ــر تصــرخ وتبكــي قب القب
ــا  ــن عمره ــي م ــدو يف األربع ــيدة تب ــل س ــاء تدخ األثن
تشــرع يف النــواح يف مشــهد يشــبه العــزاء. ونحــن علــى 
هــذه  حتــى لفــظ بــاب املــزار ســيدة رفقــة ابنتهــا  راحتــا 
ــا  ــم توجهت ــة ث ــة غريب ــلمان بطريق ــا وتس ــان كفيهم تدق

إلــى احلجــرة األولــى إلشــعال الشــموع.
كانــت  وجههــا  نصــف  أخــرى حتجــب  ســيدة 
احلديديــة  الضريــح  قضبــان  علــى  رأســها  تضــرب 
وتتوســل للولــي كــي  يشــفي زوجهــا مــن فيــروس كوونــا! 
واعــدة إيــاه بإخــراج الصدقــات علــى الفقــراء واملســاكن!
ونحــن نراقــب املــكان عــن كثــب وقــع نظرنــا 
علــى اجلــدران امللطخــة باللــون املائــل إلــى البنفســجي،  
ليخبرنــا مرافقنــا أنهــا » املبلفخــة« ويقصــد بهــا »احلنــاء« 
ــث  ــم حي ــن العق ــاء م ــفاء النس ــى ش ــة عل ــي عام وه
ويــد  يدهــا  اجلــدار  علــى  منهــن  واحــدة  تطبــع كل 
ــن والدة  ــا ع ــن يوم ــي أربع ــد مض ــرة بع ــع مباش الرضي
الرضيــع! كان علينــا اجللــوس وإشــعال الشــموع مثــل 
بقيــة النســوة،  الائــي كــن يــرددن أغــان شــعبية قبــل 
أن يطفــن حــول القبــر ســبع مــرات،  اعتقــادا منهــن أن 
ــدة  ــة كل واح ــيحقق رغب ــن وس ــيرضى عليه ــي س الول

ــن!  منه
ــاحة،   ــى الس ــوة إل ــت النس ــق خرج ــا بدقائ  بعده
مــن أجــل حتضيــر وجبــة الغــذاء،  حاولنــا االقتــراب مــن 
ســيدة تبــدو مــن خــال مامحهــا أنهــا يف اخلمســن من 
العمــر،  وقــد قيــل إنهــا يهوديــة األصــل وهــي تعتبــر مــن 
ــت  ــا كان ــح،  لكنه ــة الضري ــى حماي أحــد املشــرفن عل
غاضبــة مــن ســيدة عجــوز التــي كلفتهــا مبهمــة حتضيــر 
وجبــة الغــداء،  وذلــك بعــد وضعهــا إنــاء اللــن بالقــرب 
مــن صحــن الكســكي باملــرق األحمــر! وقتهــا،   ســألناها 
عــن الســبب لتجيبنــا املشــرفة أن أجدادهــم يحرمــون أكل 

اللحــم ومنتجــات األلبــان يف وجبــة واحــدة! 

ونحــن نراقبهــن عــن كثــب،  ســمعنا صــراخ 

متقطــع لرجــل كان يتــأوه ويطلــب الرحمــة،  لنهــرع إلــى 
ــن  ــتن م ــيخ يف الس ــا ش ــا فاجأن ــد وصولن ــدره وعن مص
العمــر وهــو ميــرر »الســكن« علــى جســده دون أن يصــاب 
بجــرح،  اســتغربنا ذلــك وقبــل أن نتدخــل طمأننــا أحــد 
ــا  ــال إنهــا حصــة عاجيــة،   ليتبــن لن ــزار وق ــان امل أعي
ــج يقــوم بتســخن الســكن قبــل أن  بعــد ذلــك أن املعال

ــم. يضعــه علــى موضــع األل
يف تلــك األثنــاء،   حملنــا كاميــرا الهاتــف ورحنــا 
نلتقــط الصــور خلســة،   لكــن أحــد األعيــان اجتــه 
أن  قبــل  الصــور  ويأمرنــا مبســح  يوبخنــا  وراح  صوبنــا 

يهددنــا بالطــرد!
وقبــل أن نعــود أدراجنــا،  قابلتنــا امــرأة طاعنــة 
ــت  ــة« وكان ــق » البرك ــا ح ــا منحه ــت من ــن طلب يف الس

ــال. ــض امل ــا بع ــك منحه ــد بذل تقص
ــوات  ــع خط ــا ببض ــد تقدمن ــة عن ــة العجيب واملفارق
ــول  ــم  ح ــاء تزاح ــن النس ــد م ــت،  حش ــا طلب ــا م حملن
ــر  ــن للحجــم الكبي ــده كيســا م رجــل مســن يحمــل بي
ــه بـــ 500  ــه يبيع ــا أن ــن لن ــراب ليتب ــى ت ــوي عل يحت
ــا إن ميســح  ــه م ــاده أن ــى حــد اعتق ــة ! وعل ــارا للحفن دين
ــى.  ــرأ ويتعاف ــى يب ــراب حت ــذا الت ــدره به ــض ص املري

ــا  ــذي رافقن ــل الســياحي ال ــد الدلي وبحســب تأكي
ــد  ــي يوج ــة الت ــكان املنطق ــب س ــإن أغل ــا،  ف يف مهمتن
ــوس الشــعوذة والســحر  ــون بطق ــا األضرحــة،  ال يأبه به
التــي متــارس فــوق أرضهــم بقــدر األمــوال التــي يجنونهــا 
ــو  ــب،  وه ــم األجان ــا منه ــزوار خصوص ــوب ال ــن جي م
ــة  ــي أنعشــت املنطق ــة الت ــا يســمى بالســياحة الروحي م
وحولتهــا إلــى جنــة فــوق األرض. فمــن جمــع التبرعــات 
ــادق  ــار واملواشــي وتشــييد الفن ــى امتــاك رؤوس األبق إل
والفيــات التــي يتــم تأجــر للــزوار والســياح بأثمــان 

ــة! خيالي
يقومــون  الضريــح  زوار  أن  مرافقنــا  كمــا كشــف 
الــزوار كل  يجتمــع  »احلضــرة«،  حيــث  أو  باجلذبــة 
خميــس ويصرخــون ويتأوهــون عنــد الضريــح ويتمــددون 
علــى التــراب،  طالبــن الشــفاء بعدهــا يضحــون باملاشــية 
والطيــور،   أمــا دماؤهــا فهــم ميســحون بهــا وجوههــم 

وأجســادهم.
و ككل يــوم ســبت يذبحــون الديــوك والعجــول 
واجلديــان ويــوم اإلثنــن،  يرفعــون أصــوات الطبــول 
ــح.   ــي الصال ــن الول ــرب م ــم يف التق ــة منه ــر رغب واملزامي
اليهــود  الولــي يــزوره  واملثيــر يف التحقيــق أن ضريــح 
ــا  ــره وكل منهم ــى قب والنصــارى وميارســون طقوســهم عل

ــه. ــه ل ــان انتمائ يدعي
إلــى ذلــك،  وخــال إجراءنــا للتحقيــق تبــن لنــا 
أن بعــض الســكان ال يؤمنــون بالطــب وال يقصــدون 
ــذا  ــا له ــد زيارتن ــه بع ــا علي ــا وقفن ــو م ــتوصف،  وه املس
املرفــق الــذي كانــت قاعــة االســتقبال بــه خاويــة علــى 
عروشــها حتــى عمالهــا كانــوا غائبــن،  ولــم جنــد ســوى 
احلــارس الــذي أخبرنــا أنــه منــذ تدشــن املرفــق الصحــي 
ال يــزال مهجــورا ومعداتــه لــم تســتعمل بعــد وأن ســكان 
ــمون  ــاء. ويس ــة واألولي ــى األضرح ــؤون إل ــة يلج املنطق

أنفســهم بالصاحلــن.
ــر  ــن البش ــة ع ــة مختلف ــن طين ــم م ــدون أنه  ويؤك
وأن دعاءهــم مســتجاب ومــن يتجــرأ علــى مضرتهــم 
ــاء! ــة كمــا أنهــم يكرهــون دخــول الغرب ســتلحقهم اللعن

  أعطت الدولة اجلزائرية مكانة هامة لألضرحة واملزارات باعتبارها مؤسسات دينية قائمة على الهوية والتاريخ،  كان لها 
دور اجتماعي مهم خالل عقود مضت،  غير أن هذه الوظيفة صرفها البعض عن مفهومها احلقيقي ومت استغاللها يف ممارسات 

خرافية غير منطقية،  وقد وصل بهم األمر إلى تسميتها بـ«مستفشيات بديلة«،  بعد أن عجز األطباء عن تشخيص بعض 
األمراض املستعصية وعدم توصلهم إلى عالج ينهي معاناتهم،  والطريف يف املوضوع أن بعض املرضى طرقوا أبواب األضرحة 

طلبا للحماية من الفيروس التاجي الذي عصف بالعالم وأسقط ماليني  األرواح. يذكر أن الشريعة اإلسالمية ال تقر 
بعقيدة التوسط لدى اهلل من قبل أشخاص! لكن ملاذا يلتجأ بعض اجلزائريني إلى قبور املوتى ويتضرعون ويبكون ويذبحون 

لهم املواشي على اختالفها؟ ويعوضون األطباء بشخص ميت يرقد حتت أطنان التراب ال حول له وال قوة،  معتقدين أنه 
سيخلصهم من األورام واألوجاع! مسيرة سبع ساعات من الزمن نقلتنا إلى عوالم اإلثارة والغرابة... وللقصة بقية يف هذا 

ضريــــح سيـــــدي يحيـــــى..ضريــــح سيـــــدي يحيـــــى..
المستشفـــــــى البديــــــل!المستشفـــــــى البديــــــل!

 ملف : أسماء بوصبيع

المتخصص في علم النفس االجتماعي العايب محفوظ: المتخصص في علم النفس االجتماعي العايب محفوظ: 

بعــــض الجزائرييــن يفضلــــون بعــــض الجزائرييــن يفضلــــون 
اللجــــوء إلـــى القبـــــوراللجــــوء إلـــى القبـــــور

 علــى زيــارة طبيــب نفســي!  علــى زيــارة طبيــب نفســي! 

الباحث في علم االجتماع واألستاذ الجامعي،الباحث في علم االجتماع واألستاذ الجامعي،
  بومعراف محمد:   بومعراف محمد: 

مصاريـــف العـــالج سبــب رئيـــس مصاريـــف العـــالج سبــب رئيـــس 
فــــي انتعــاش ظاهــــرة زيــارة فــــي انتعــاش ظاهــــرة زيــارة 
األضــــرحة طلــــبا للعــــــالج!األضــــرحة طلــــبا للعــــــالج!

رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير الصحة،  رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير الصحة،  
البروفسور مصطفى خياطي: البروفسور مصطفى خياطي: 

نقــص اإلمكــانات خلــق أزمــــة نقــص اإلمكــانات خلــق أزمــــة 
ثقـــة بيـــن المرضــى واألطبـــاء!ثقـــة بيـــن المرضــى واألطبـــاء!

الّطِب، وَتقّلِص ِنسبِة األِمّيِة يف اجَلزائِر رغَم َعشراِت اجَلامعاِت وامَلعاهِد، وَتطّوِر 

 أضرحـــة الّصالِحيـن..مـزاٌر للِعـالج! أضرحـــة الّصالِحيـن..مـزاٌر للِعـالج!

العايب محفوظ:العايب محفوظ:  بعض اجلزائريني يفضلون اللجوء إلى القبور على زيارة طبيب نفسي! بعض اجلزائريني يفضلون اللجوء إلى القبور على زيارة طبيب نفسي! 

 يحيى شريف: ظاهرة زيارة األضرحة يف طريقها إلى الزوال! يحيى شريف: ظاهرة زيارة األضرحة يف طريقها إلى الزوال!
 بومعراف محمد: مصاريف العالج سبب رئيس يف انتعاش ظاهرة زيارة األضرحة طلبا للعالج! بومعراف محمد: مصاريف العالج سبب رئيس يف انتعاش ظاهرة زيارة األضرحة طلبا للعالج!

 اجلزائر جنحت يف إجراء عمليات معقدة وحساسة!  اجلزائر جنحت يف إجراء عمليات معقدة وحساسة! 
 مصطفى خياطي : مصطفى خياطي :  نقص اإلمكانات خلق أزمة ثقة بني املرضى واألطباء!نقص اإلمكانات خلق أزمة ثقة بني املرضى واألطباء!

 يحيى شريف: ظاهرة زيارة األضرحة يف 
طريقها إلى الزوال! 

 اجلزائر جنحت يف إجراء عمليات معقدة وحساسة! 
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الناتو يسحب خريطة جغرافية كانت الناتو يسحب خريطة جغرافية كانت 
تغّيب أراضي الصحــراء الغربية!تغّيب أراضي الصحــراء الغربية!

ــف  ــف شــمال األطلســي )حل ــررت منظمــة حل ــي، ق ــدة للنظــام املغرب ــة جدي يف ضرب
ــال  ــن مق ــة، م ــة احملتل ــدرج الصحــراء الغربي ــرب ت ــة للمغ ــة جغرافي ــو( ســحب خريط النات
ــو  ــف النات ــف )DEEP(، واســتبدل حل ــع للحل ــاع التاب ــم الدف ــز تعلي حــول برنامــج تعزي
اخلريطــة القدميــة بخريطــة جديــدة حتــّدد بوضــوح احلــدود املعتــرف بهــا دوليــا بــن الصحــراء 

ــة واملغــرب. الغربي
ــام علــى نطــاق واســع، معلومــة تفيــد  وكانــت الصحافــة املغربيــة قــد نشــرت قبــل أي
ــة  ــو »اعتــرف بالســيادة املغربيــة علــى الصحــراء الغربيــة باعتمــاد اخلريطــة الكامل ــأن النات ب
للمغــرب«، وهــو مــا اســتندت إليــه صحافــة املخــزن التــي اّدعــت أنــه بعــد البيــت األبيــض 

جــاء دور احللــف األطلســي لالعتــراف بـــ »ســيادة« املغــرب علــى هــذه األراضــي احملتلــة.
ــاع،  ــم الدف ــز تعلي ــج تعزي ــوان » برنام ــال بعن ــح مق ــورة لتوضي ــة املذك ــر اخلريط ومت نش
والــذي اســتغله اإلعــالم املغربــي مــن خــالل إزالــة ســياقه مــن محتــوى املقــال الهــادف إلــى 

.)DEEP( تقــدمي حملــة عامــة عــن برنامــج
ولــم ينشــر الناتــو أبــدا بيانــا حــول »ســيادة املغــرب علــى الصحــراء الغربيــة« أو حــول 
»املصادقــة علــى خريطــة املغــرب«، ال علــى موقعــه وال مــن خــالل الناطقــة الرســمية باســمه 
ــل  ــل التضلي ــإن عم ــل بالعكــس، ف ــس شــمال األطلســي. ب ــن خــالل مجل ــى م وال حت
ــه الرســمي  ــى موقع ــو املنشــورة عل ــد جتاهــل عــن قصــد خريطــة النات ــي ق اإلعالمــي املغرب
واخلريطــة املنشــورة يف التقريــر الســنوي لألمــن العــام للمنظمــة لســنة 2019، يف الصفحــة 

20، حيــث تظهــر الصحــراء الغربيــة منفصلــة متامــا عــن األراضــي املغربيــة.
ق.و

شــرعت كل مــن كينيــا واملكســيك والهنــد والنرويج 
إلــى جانــب إيرلنــدا يف ممارســة عضويتهــا رســميا داخــل 
مجلــس األمــن الدولــي، خــالل مشــاركتها يف أول 
اجتمــاع مصغــر ألعضــاء املجلــس، الهيئــة األمميــة 

ــن. ــن الدولي ــالم واألم ــن الس ــؤولة ع املس
ومــن املنتظــر أن تعمــل الــدول اخلمســة، التــي 
شــاركت يف االجتمــاع املخصــص ملناقشــة برنامــج عمــل 
ــة ملجلــس األمــن،  ــدورة احلالي ــه تونــس رئيســة ال أعدت
ــذي  ــس ال ــر دائمــن يف املجل ــدة ســنتن كأعضــاء غي مل
يضــم 15 عضــوا منهــم خمســة أعضــاء دائمــن لديهــم 
حــق الفيتــو، يشــمل كل مــن الواليــات املتحــدة، 
ــر  ــاء غي ــا و10 أعض ــا وبريطاني ــن، فرنس ــيا، الص روس

ــنة. ــا كل س ــم نصفي ــدد عضويته ــن جت دائم
وتؤكــد املكســيك أنــه لــألمم املتحــدة دورا أساســيا يف 
ــيك  ــومة، فاملكس ــر احملس ــتعمار غي ــاء االس ــات إنه عملي
تؤيــد حــق الشــعوب غيــر القابــل للتصــرف يف تقريــر 
ــادئ سياســتها  ــه مب ــا تنــص علي ــى نحــو م ــا، عل مصيره
اخلارجيــة. وقــد أبلغــت املكســيك، األمم املتحــدة رســميا، 
ــتعمار  ــة االس ــا تصفي ــن قضاي ــا م ــول موقفه ــالة ح يف رس
لتنظيــم اســتفتاء بالصحــراء  القــوي  بالعالــم، دعمهــا 
ــن  ــراوي م ــعب الصح ــه الش ــن خالل ــن م ــة يتمك الغربي
ــر. ــر املصي ــرف يف تقري ــل للتص ــر القاب ــه غي ــة حق ممارس
باجلمهوريــة  اعترافهــا  املكســيك  أعلنــت  أن  وســبق 
الصحراويــة ســنة 1979 وتقيــم معهــا عالقــات دبلوماســية 
علــى مســتوى الســفراء، أمــا كينيــا التــي أعلنــت اعترافهــا 
باجلمهوريــة الصحراويــة ســنة 2005، فتقيــم عالقــات 
ــظ  ــج فتحاف ــى مســتوى الســفراء.أما النروي دبلوماســية عل
الشــعب  لنضــال  الداعــم  موقفهــا  علــى  عقــود  منــذ 
متثيليــة جلبهــة  وتعتمــد  املصيــر  تقريــر  الصحــراوي يف 
البوليســاريو بأوســلو وتســاهم باســتمرار يف دعــم الالجئــن 
ــك  ــت كذل ــي ظل ــدا الت ــب ايرلن ــى جان ــن، إل الصحراوي
متشــبثة بدعــم كفــاح الشــعب الصحــراوي وتعتمــد هــي 
ــن. ــاريو بدبل ــة البوليس ــية جلبه ــة دبلوماس ــرى ممثلي األخ
ســتترأس  التــي  كينيــا  تعتبــر  جهتهــا،  مــن 

مجلــس األمــن شــهر أكتوبــر 2021، أن حــق الشــعب 
الصحــراوي يف تقريــر املصيــر غيــر قابــل للتصــرف أو 
أن  املســاومة وأن عمليــة تصفيــة االســتعمار يجــب 
تســتكمل لتحريــر أراضــي اجلمهوريــة الصحراويــة. 
وكان الرئيــس الكينــي، »أوهــورو كينياتــا«، قــد 
اجلمهوريــة  الـــ44 إلعــالن  الذكــرى  مبناســبة  جــدد 
لكفــاح  الداعــم  القــوي  بــالده  موقــف  الصحراويــة 
جمهوريــة  إلــى  وبالنســبة  الصحــراوي.  الشــعب 
ايرلنــدا، فــإن دعــم حــق الشــعب الصحــراوي يف تقريــر 
املصيــر مــن »الثوابــت« يف السياســة اخلارجيــة لهــذا 
البلــد األوروبــي الــذي لديــه مكانــة دوليــة هامــة.

وكان نائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر اخلارجيــة والتجارة 
يف جمهوريــة إيرلنــدا، »ســيمون كوفنــي«، قــد أكــد يف 

مناســبات عديــدة أن بــالده متمســكة بدعــم حــق 
ــرز املســؤول  ــر. وأب ــر املصي الشــعب الصحــراوي يف تقري
األيرلنــدي أن بــالده ســتعمل خــالل عضويتهــا مبجلــس 
ــة يف  ــود املدرج ــع البن ــة جمي ــام مبراجع ــد أي ــن بع األم
جــدول أعمــال املجلــس، والتــي تشــمل احلالــة يف 
الصحــراء الغربية.وأكــد رئيــس الدبلوماســية األيرلندية، 
ــم  ــكة بدع ــتظل متمس ــالده س ــوص، أن ب ــذا اخلص به
ــذي  ــة ال ــراء الغربي ــعب الصح ــر لش ــر املصي ــق تقري ح
ميلــك حــق اختيــار مســتقبله، وأضــاف وزيــر اخلارجيــة 
األيرلنديــة أن بــالده ســتقدم كامــل الدعــم للجهــود 
املبذولــة لدفــع العمليــة التــي تقودهــا األمم املتحــدة 
ــى تســوية دائمــة، واإلحلــاح علــى ضــرورة  والتوصــل إل
ــن. ــت ممك ــرب وق ــد يف أق ــي جدي ــوث أمم ــن مبع تعي

أمــا بالنســبة إلــى النرويــج، فتعتبــر القضيــة 
ــي  ــم والت ــة يف العال ــا العادل ــن القضاي ــة م الصحراوي
ــه  ــة حق ــن ممارس ــعبها م ــن ش ــا يف متك ــن حله يكم
ــدت  ــا أك ــو م ــة؛ وه ــر واحلري ــر املصي ــت يف تقري الثاب
عليــه وزيــرة خارجيتهــا »إينــي إريكســون ســوريد«، يف 
مناســبات مختلفــة بــأن موقــف بالدها الداعــم للقضية 
تقريــر  الصحــراوي يف  الشــعب  الصحراويــة وحــق 
ــت  ــع، وأوضح ــدى اجلمي ــروف ل ــازم ومع ــر ح املصي
رئيســة الدبلوماســية النرويجيــة أن موقــف بالدهــا مــن 
ــر بإعــالن الرئيــس  ــن يتأث ــة ل ــة الصحــراء الغربي قضي
»ترامــب« االعتــراف بالســيادة املزعومــة للمغــرب علــى 

ــة. ــراء الغربي الصح
ق.و

خمس دول مساندة للصحراء الغربيـة تنضّم إلى عضوية مجلس األمن

ــة  ــب الدول ــاعد كات ــد مس أك
األمريكــي املكلــف بشــؤون الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا، »ديفيــد 
املتحــدة  الواليــات  أن  شــينكر«، 
ــدة  ــة قاع ــزم إقام ــة ال تعت األمريكي
الغربيــة،  عســكرية يف الصحــراء 
ــن  ــد م ــرا العدي ــه مؤخ ــا تناقلت كم

ــة. ــة املغربي ــر اإلعالمي التقاري
ــس  ــينكر«، أول أم ــال »ش وق
عقدهــا  صحفيــة  نــدوة  خــالل 
يف  األمريكيــة  الســفارة  مبقــر 
الزيــارة  هامــش  علــى  اجلزائــر، 
ــون يف  ــا، »أود أن أك ــام به ــي ق الت

ــدة  ــات املتح ــوح: الوالي ــام الوض مت
األمريكيــة، ليســت بصــدد إنشــاء 
الصحــراء  يف  عســكرية  قاعــدة 
الغربيــة«، مشــددا علــى أن »قيــادة 
القــوات األمريكيــة يف إفريقيــا - 
أفريكــوم - لــم تتحــدث عــن نقــل 
مقرهــا إلــى الصحــراء الغربيــة«، 
غيــر  املســالة  »هــذه  أن  مضيفــا 
ــن  ــر م ــارت الكثي ــة، وأث الصحيح
التســاؤالت مؤخــرا بعــد مــا تناقلتــه 
اإلعــالم  وســائل  مــن  العديــد 

املغربيــة«. الســيما 
ق.و

عكس ما تناقلته وسائل إعالم مغربية

»شينكــر« ينفــي عـزم واشنطـن إقامـَة 
قاعـدة عسكرية فـي الصحراء الغربيـة

اعتبــر ممثــل جبهــة البوليســاريو لــدى أوروبــا 
واالحتــاد األوربــي، أبــي بشــرايا البشــير، أن 
ــه  ــة يف صيغت ــة الصحراوي ــوية القضي ــار تس مس
القدميــة قــد »انتهــى عمليــا« بســبب تراجــع 

ــه. ــن التزامات ــرب ع املغ
اخلميــس  الصحــراوي،  املســؤول  وقــال 
ــج  ــى برنام ــا عل ــه ضيف ــالل نزول ــي، خ املنقض
ــس »24: »إن  ــاة »فران ــى قن ــه« عل ــا لوج »وجه
 13 قبــل  القدميــة  التســوية يف صيغتــه  مســار 
نوفمبــر املاضــي قــد انتهــى سياســيا بســبب 
رفــض املغــرب مبــدأ تقريــر املصيــر واالســتفتاء، 
ــة  ــكري ملنطق ــه العس ــبب اجتياح ــا بس وإجرائي

جديــدة يف املنطقــة العازلــة بالكركــرات«.
»ليــس  ذلــك  أن  املتحــدث،  وأوضــح 
األمريكــي  الرئيــس  بإعــالن  عالقــة  أي  لــه 
ــا ســببه  ــد ترامــب«، وإمن ــه »دونال ــة واليت املنتهي
تراجــع اململكــة املغربيــة عــن التزاماتهــا، وعــدم 
ــة  ــة العام ــة األمان ــدة، خاص ــالك األمم املتح امت
ــذ ســنوات، ألي  ــي، من ــن الدول ــس األم ومجل

ــار  ــع مبس ــوب لدف ــزم املطل ــية وال للح إرادة سياس
ــرارات«. ــق الق ــوية وتطبي التس

علــى  الصحــراوي  الدبلوماســي  وأكــد 

إجرائيــا  املســار  تعطيــل  اختــار  »املغــرب  أن 
وسياســيا، وأعادنــا اآلن إلــى نقطــة الصفــر، إلــى 
مــا قبــل مســار التســوية »األممــي - اإلفريقــي««.
ــا  ــزال كم ــا ي ــي م ــار القانون ــرز أن »اإلط  وأب
ــم  ــي لإلقلي ــع القانون ــدد الوض ــروف، يح ــو مع ه
وشــرعية كفــاح الشــعب الصحــراوي«، مؤكــدا 
األوضــاع  لتطــور  نتيجــة  ســتكون  »احللــول  أن 
ــدف  ــير إن »ه ــرايا البش ــال بش ــى األرض«.وق عل
البوليســاريو هــو إعــادة املغــرب إلــى جــادة الصــواب 
واالعتــراف بحقنــا يف احلريــة واالســتقالل، كمــا 
فعــل ســنة 1988 بعــد طــول ممانعــة«. وبخصــوص 
محاولــة ربــط حــق الشــعب الصحــراوي يف احلريــة 
واالســتقالل مبســألة االنفصــال، أوضــح املســؤول 
الصحــراوي أن »املصطلــح ال يجــوز، باعتبــار أن 
البوليســاريو هــي حركــة حتريــر وطنيــة  جبهــة 
معتــرف بهــا، تكافــح مــن أجــل إقــرار حــق 
ــو  ــراوي أال وه ــعب الصح ــل للش ــي متأص دميقراط

ــر«. ــر املصي ــق تقري ح
ق.و

أبي بشرايا البشير: 

مســار تسويــة قضيـة الصحـراء الغربيـة 
فــي صيغتــه القديمــة قـد انتهــى!
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جرى تحويلها إلى مصلحة »كوفيد 19« 

إعــادة فتـح مصلحة الطب الداخلي إعــادة فتـح مصلحة الطب الداخلي 
بمستشفـى »بن طوبـال« بميلـة بمستشفـى »بن طوبـال« بميلـة 
جرى، نهاية األسبوع، إعادة فتح مصلحة الّطب الداخلي على مستوى مستشفي »بن طوبال« 

 بوسط مدينة ميلة،  عقب تحسن الحالة الوبائية وتسجيل أعداد منخفضة
 من المرضى المصابين بوباء »كوفيد 19«.

ياسني زويلخ

 « املستشفى  مدير  تصريح  وبحسب 
 « الوطن  »أخبار  جلريدة  جمال«  بغدادي 
مرضى  إلستقبال  املخصصة  فاملصلحة 
تقلص عدد لإلصابات وذلك  شهدت على 

من تاريخ شهر ديسمبر 2019.
بخصوص  املتحدث  ذات  ويضيف 
الداخلي  الطب  ملصالح  االستيعابية  الطاقة 
جلريدة » أخبار الوطن« فاملصلحة حتتوي على 

40 سرير منها 20 للرجال و20 للنساء وقد مت 
فتحت هذه األخيرة من أجل صحة املواطنني 

التابعني لبلدية ميلة إقليميا. 
من  ثلة  تضم  فاملصلحة  ولإلشارة 
أبرزها  اختصاصات  عدة  من  األطباء 
األمراض  املفاصل،   األعصاب،    :
يف  أخطاء  الدرقية،   الغدد  الصدرية،  
أضف  الداخلي،   الطب  الدم،   أمراض 

إلى ذلك األطباء العامون واملمرضون.
بالتنسيق  املصلحة  هذه  افتتاح  مت  وقد 

وإصالح  والسكان  الصحة  مديرية  مع 
ما  حسب  املستشفى  ومدير  املستشفيات 
املستشفى  على  األول  املسؤول  به  صرح 

جلريدة »أخبار الوطن«.
الدكتورة   « قالت  صلة  ذي  سياق  يف 
للمصالح  الفرعية  املديرة  بشليف  جناة 
اإلمكانيات  كافة  تسخير  مت  فقد  الصحية 
ظروف  يف  املصلحة  لفتح  والبشرية  املادية 
حسنة،  خاصة ماتعلق منها بتعقيم قاعات 

العالج واحلجرات. 

سكيكدة 

إطــالق مشــروع تجريبـــي 
لتكويـن الشبـاب في مجــال 

الطاقــات المتجــــددة
أطلق املكتب التنفيذي للجمعية احمللية 
بشير  بني  ببلدية  املشرق«  »الغد  املسماة 
التابعة لدائرة رمضان جمال برئاسة الشاب 
املتجددة  الطاقات  مهندس  طارق  شدوح 
مشروع جتريبي يف التدريب وتكوين الشباب 
الطاقات  مجال  يف  العمل  عن  العاطل 

املتجددة. 
والية  يف  نوعه  من  األول  يعد  املشروع 
سكيكدة وعلى مستوى املنطقة الشرقية يف 
بعنوان  دراسة  موضوع  تناول  والذي  اجلزائر 
عن  العاطلني  الشباب  دمج  وإعادة  تدريب 
مجال  يف  شهادة  بدون  أو  بشهادة  العمل 
أجل  من  املتجددة  والطاقات  الكهرباء 

مستقبل أفضل وأكثر إشراقا.
السفارة  طرف  من  متويله  مت  املشروع 
الفرنسية باجلزائر بتكلفة 10،000 يورو ملدة 4 
أشهر،  يتضمن برنامج ثري ومتنوع لصالح 25 

واستهدافهم من خالل هذه  اختيارهم  مت  شابا 
تدريب  بينها:  ومن  بالثناء،   اجلديرة  املبادرة 
املتجددة،   والطاقات  الكهرباء  على  الشباب 
وتدريب املدربني،  وفتح األبواب على الطاقات 
املتدربون  عليها  ويشرف  يقدمها  التي  املتجددة 
االبتدائية  املدارس  إلى  وزيارات  الشباب،  
الطاقات  ومزايا  مقدمة  حول  الطالب  لتثقيف 
إنشاء  مجال  يف  الشباب  وتدريب  املتجددة،  
الذين  الشباب  ومتابعة  ودعم  شركة  وإدارة 
أعمالهم اخلاصة مع مختلف  إنشاء  يرغبون يف 

صناديق دعم توظيف الشباب.
املتميز مت اختياره  املشروع  أن هذا  علما 
املسابقة  يف  مشاركا  مشروعا   22 بني  من 
أطلقتها  التي  الوطني  التراب  عبر  اخلاصة 
مديرية التعاون والعمل الثقايف بسفارة فرنسا 

باجلزائر لعام 2019.
نسيبة شالبي

أشرف األستاذ الدكتور »مـحمد مانع« 
األساتذة  من  ومجموعة  اجلامعة،   مدير 
مع  تنسيقي  لقاء  على  أمس  الباحثني، 
االقتصادية  العمومية  املؤسسة  طاقم 
لصناعة معدات السكة احلديدية وجتهيزاتها 
مبديرها  ممثلة   »FERROVIAL«

العام وطاقمه. 
اللقاء  هذا  خالل  الطرفان  تبادل  و 
الشراكة  حول  النظر  ووجهات  التصورات 
خصوصا  الطرفني  بني  عقدها  الواجب 
للجامعة  مقاربة تضمن  تندرج ضمن  وأنها 
باالقتصاد  االنطالق  يف  احلقيقية  مكانتها 
التطبيقي  البحث  خالل  من  الوطني 
يضمن  مبا  التطبيقي  والبحث  واإلبتكار 
للمؤسسة التوجه نحو تصنيع معداتها محليا 
والتجهيزات  املعدات  إستيراد  والتخلي عن 
الداخلة يف إطار نشاطها، وتسمح للجامعة 
تقودها  مالية  وموارد  قيمة مضافة  من خلق 
نحو طرق جديدة لتمويل نشاطاتها تخفيفا 
العمومية.  اخلزينة  على  الواقع  للعبئ 
ومت  ونصف،  ساعات  ثالث  اللقاء  دام 
نذكر  املخرجات  إلىمجموعة من  التوصل 
بني  للشراكة  اإلطار  االتفاقية  توقيع  منها 

العمومية  واملؤسسة  مختار  باجي  جامعة 
شأنها  من  والتي  »فيروفيال«،  االقتصادية 
الطرفني،  كال  وإلتزامات  األهداف  حتديد 
املتعلقة  اخلاصة  واألحكام  الشروط  وكذا 
وتسهيل  واإلبتكار  البحث  مشاريع  بتنفيذ 
مشتركة  عمل  فرق  وتشكيل  التبادالت 
وتخصصات  ميادين  حتديد  على  تعكف 
البحث ضمن املشاريع ذات األولوية ملؤسسة 
واملتوسط  القريب  املديني  على  فيروفيال 
إلى  يفضي  وتطوير  تنمية  برنامج  وتسطير 
بني  بالشراكة  تنفيذها  يتم  نوعية  مشاريع 
لطلبة  التخرج  مشاريع  وإحتضان  الطرفني 
إحتياجات  إطار  يف  مختار  باجي  جامعة 
تطوير املؤسسة والعمل على مرافقة خريجي 
اجلامعة يف التخصصات التي تدخل يف إطار 
وإلى  والسعي  »فيروفيال«،  مؤسسة  نشاط 
التوظيف املباشر للطلبة األوائل على دفعتهم 
يف ذات التخصصات التي تتطلبها نشاطات 
الطرفان  إتفق  املؤسسة كما  وتنمية  تطوير 
فيروفيال  ملؤسسة  ميدانية  زيارة  إجراء  على 
من طرف األساتذة الباحثني ملعاينة وضعية 

املؤسسة عن كثب يف أقرب اآلجال.
ف سليم

عنابة 

توقيع اتفاقيات شراكة لتنفيذ 
مشاريـع البحــث واالبتكـار

قسنطينة

حجز حجز 66 قناطــر من المـواد منتهية الصالحيـة  قناطــر من المـواد منتهية الصالحيـة 
ملراقبة  املنظمة  العمليات  أسفرت   
قسنطينة عن حجز  بوالية  التجارية  احملالت 
الغذائية  املواد  من  قناطير   6 عن  يقل  ال  ما 
محل  داخل  الصالحية  املنتهية  واملنزلية 

مبنكقة بوذراع الصالح
جتاريا  محال   17 مست  املنظمة  العملية 
على مستوى قطاع اختصاص األمن احلضري 
جتاري  محل  عند  التوقف  مت  أين  التاسع، 

باجلملة،  الغذائية  املواد  بيع  نشاط  ميارس 
وخالل إخضاعه لعملية املراقبة مت حجز كمية 
الغذائية  املواد  بـ618 كلغ من  تقدر  إجمالية 
غير صاحلة لالستهالك البشري، متمثلة يف 
غازية وعصائر مختلفة،  عصيدة  مشروبات 
مواد  باإلضافة  متعفنة  وزبدة  أطفال،  جنب 
جاء  الصالحية.و  منتهية  جميعها  تنظيف 
يف بيان مصالح األمن أن من بني احملجوزات 

وحدة   2775   ،) لألطفال  حفاظه   696  (
من مشروب فالش، عصيدة أطفال،  1000 
علبة بالستيكية ذات غطاء مجهولة املصدر، 
متعفنة،  وزبدة  أجبان،  مشروبات مختلفة، 
أن مت حتويل الكميات احملجوزة لإلتالف، يف 
حني باشرت املصالح املختصة يف اإلجراءات 

اجلزائية والقانونية يف حق صاحب احملل.
أمينة. ب

قامت مصالح أمن والية عنابة خالل 
ووضع  شخص،   1159 بتوقيف  أسبوع، 
نارية،  دراجات  و04  مركبة   187 باحملشر 
وهذا ملخالفة القرارات والتدابير االحترازية 

املتخذة ملجابهة وباء فيروس« كورونا« 
خالل  املوقوفني  األشخاص  بني  ومن 
شخص   414 هناك  الذكر،  السالفة  الفترة 
الواقي.  القناع  إرتداء  عدم  مخالفة  محل 
وباملوازاة ويف إطار تكثيف النشاطات التوعوية 
للوقاية  املواطنني  لفائدة  املوجهة  والتحسيسية 

املصالح  مختلف  قامت  كورونا  فيروس  من 
حتسيسية  عملية   777 بـ  الفترة  ذات  خالل 
إتخاذ كافة اإلجراءات  أين مت  املجال  يف هذا 
وعليه  املخالفني.  حق  يف  الالزمة  القانونية 
جددت مصالح أمن والية عنابة دعوتها لكافة 
باإلجراءات  اإللتزام  ضرورة  على  املواطنني 
طرف  من  املتخذة  اإلحترازية  والتدابير 
السلطات،  وهذا حفاظا على صحتهم وصحة 

عائالتهم ووقايتهم من فيروس كورونا.
ف سليم

عنابة

توقيـــف 1159 شخصــا خرقـوا 
التدابير االحترازية من تفشي الجائحة 

تبسة

سكان »حي العرامي« يشتكون انعدام الماء الشروبسكان »حي العرامي« يشتكون انعدام الماء الشروب
يشتكي سكان »حي العرامي« بعاصمة 
منذ  حادة  عطش  أزمة  من  تبسة،   الوالية 
عدة أيام للشرب انعكست سلبا على حياتهم 
لدى  واالستياء  القلق  من  حالة  خّلف  ما 

املواطنني نظرا ألهمية هذه املادة احليوية.
احلي،  سكان  عنه  كشف  ما  وحسب 
األحياء  بهذه  الشرب  مياه  توزيع  فإن عملية 
اليومية  معاناة  ظل  يف  كبير  تذبذب  تشهد 
حيث  احليوية،  املادة  هذه  على  للحصول 
دون  الصهاريج  بواسطة  املاء  القتناء  اضطروا 

عليها  يقوى  ال  وبأسعار  مصدرها  معرفة 
احملدودة،  الشرائية  القدرة  أصحاب  الضعفاء 
التدخل  بضرورة  املعنية  السلطات  مناشدين 
أخرى،   جهة  سريعة.ومن  حلول  وايجاد 
اجلزائرية  مبؤسسة  باإلعالم  املكلفة  أكدت 
سبب  أن  شريفي«،  »سناء  بتبسة  للمياه 
بهذا  الشرب  مبياه  التموين  يف  النقص 
احلي  راجع إلى تسرب على مستوى شبكة 
بالوضعية  تكفلت  التقنية  والفرق  التوزيع، 
وقامت  بإصالح العطب املسجل، سيتمكن 

التزود  من  قصير  وقت  خالل  احلي  سكان 
املادة احليوية، وأضافت ذات املتحدثة  بهذه 
تدابير جديدة لتحسني  اتخذت  املؤسسة  أن 
توفير املياه الصاحلة للشرب ملختلف األحياء 
شبكة  استغالل  خالل  من  بتبسة  املتضررة 
التوزيع اجلديدة، على غرار حي الزاوية الذي 
سيتم  كما  اجلديد،  اخلزان  من  حاليا  يتزود 
العمل بالشبكة اجلديدة يف القريب العاجل 
بالنسبة لكل من حي »املرجى والكوبيماد«. 
فيروز رحال

برج بوعريريج 

انطـــالق قوافــل مساعــدات نحـو مناطـق الظلانطـــالق قوافــل مساعــدات نحـو مناطـق الظل
قافلة  بوعريريج  برج  بوالية  انطلقت 
املساعدات  مبختلف  محملة  تضامنية 
موجهة لفائدة العائالت املعوزة مبناطق الظل 
ظل  يف  الشتاء  فصل  من  املتضررة  وكذا 
منذ  الوالية  تشهدها  التي  واألمطار  الثلوج 

ثالثة أسابيع. 
املفتوحة  اخليرية  الهبة  هذه  وجاءت 
الذين  الظل  مناطق  لسكان  خصيصا 
واحلاجة  والفقر  العوز  األمّرين،   من  يعانون 

املناطق  بهذه  املعيشة  صعوبة  إلى  باإلضافة 
غاز  من  احلياة  شروط  أدنى  الى  تفتقر  التي 
وكهرباء،  أين يحل الشتاء عليهم دائما مبزيٍد 
من املعاناة واملشاكل التي طال أمدها،  أين 
لـ  وبطانيات  مدافئ  أولية  كعملية  توزيع  مت 
وحرازة  داود  بن  من  بكل  تقطن  عائلة   62
األيام  خالل  العملية  تستكمل  أن  على 
القادمة لتشمل أغلب احملتاجني. وكان مدير 
برج  لوالية  االجتماعي  والنشاط  التضامن 

بوعريريج سليم بوحيتم قد أكد ألخبار الوطن 
وافرشه  غذائية  مواد  تضم  القافلة  هذه  أن 
وألبسة باإلضافة إلى مدافئ من أجل شتاء 
والبرد  الثلوج  ونحن يف فصل  وخاصة  دافئ 
هذه  وأن  خاصة  عنهم  العزلة  لفك  وذلك 
يتم  أن  على  قارسة،   برودة  تعرف  املناطق 
التالميذ  مختلف  على  7000 حقيبة  توزيع 

املتمدرسني بأطوارهم الثالثة. 
صفاء كوثر بوعريسة
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طالبت وزير القطاع بالتدخل عاجال 

الرابطــة الوطنيـة للطلبـة بتلمسـان تندد الرابطــة الوطنيـة للطلبـة بتلمسـان تندد 
بوضــع اإلقامــات الجامعيـة الكارثــي بوضــع اإلقامــات الجامعيـة الكارثــي 
نّدد المكتب الوالئي للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين لتلمسان، في بيان شديد اللهجة حصلت 
جريدة »أخبار الوطن« على نسخة منه، باألوضاع الكارثية - حسبهم - التي تشهدها بعض 

اإلقامات الجامعية بالوالية ذاتها.

بن خالد عبد القادر
من  كل  معاينة  إلى  الرابطة  ودعت 
للذكور  اإلبراهيمي  البشير  اجلامعية  اإلقامة 
واإلقامة  ذكور  900سرير  اجلامعية  واإلقامة 
اجلامعية صويف منور لإلناث واإلقامة اجلامعية 
بالسلب على  تعود  والتي  1956إناث  19ماي 
بتدخل  مطالبني  للطلبة  البيداغوجي  املردود 
ما  وإنقاذ  النقائص  لتدارك  الوصية  اجلهات 

ميكن إنقاذه.
هذه اإلقامات اجلامعية التي تعبر أقدم 
الوالية حسب  تراب  عبر  اجلامعية  األحياء 
وانهيارات  تصدعات  تعرف  املصدر  ذات 
على  خطرا  يشكل  مما  والهياكل  األبنية  يف 
موتهم  الى  تؤدي  ان  ميكن  اذ  الطلبة  حياة 
حتت أنقاض األجنحة املهترئة، كما تطرق 
مكتب الرابطة يف بيانه إلى اإلقامة اجلامعية 
بختي عبد املجيد التي ال تزال مغلقة منذ 
اجلامعي  احلي  هذا  عرفه  الذي  االنفجار 
10طلبة  وفاة  إلى  أدى  والذي   2012 سنة 
التهيئة  أشغال  خالل  الغاز  تسرب  بسبب 
فرغم  آنذاك،  اإلقامة  تعرفها  كانت  التي 
قدر  مالي  غالف  من  ذلك  بعد  استفادتها 
ب 12مليار سنتيم إلى أنها ال تزال مغلقة.

اإلقامة  إلى  الطلبة  رابطة  أشارت  و 

اجلامعية الشهيد حمري احمد التي هي عبارة 
عن سكنات وحولت لظروف ما تفاديا آنذاك 
لالكتظاظ باألحياء اجلامعية سنة 2006 الى 
حي جامعي يأوي الطلبة لفترة زمنية محددة 
إلى أنها ال تزال مفتوحة وتعمل بشكل عادي 
إلى يومنا هذا رغم عدم قابليتها إليواء الطلبة 
وكل تقارير الهيئات التي قامت بزيارتها تؤكد 

وجوب غلقها.
الرابطة  فإن  اإليواء  جتهيزات  عن  أما 
تلمسان  بوالية  اجلامعية  اإلقامات  أن  أكدت 
15إقامة تعاني نقصا فادحا  يبلغ عددها  التي 
وبطانيات  أسرة  من  الطلبة  إيواء  جتهيزات  يف 
على  تأثر  ان  ميكن  مما  قدمية  فأغلبها  وأفرشة 
صحة الطلبة وتسبب لهم عدة امراض خاصة 
يف ظل األوضاع الصحية التي تعرفها البالد، 
كما ميكن القول عن التجهيزات أنها منعدمة 

باإلقامة اجلامعية البشير اإلبراهيمي.
املصدر  ذات  وحسب  أخرى  جهة  من 
تعرف وضعية اإلطعام تدهورا ملحوظا ورداءة 
إنعدام  بسبب  املقدمة  الغذائية  الوجبات  يف 
النوعية يف الطبخ ويعود ذلك إلى قدم جتهيزات 
املستعملة  البطاريات  ونهاية صالحية  املطابخ 
اجلامعية  للخدمات  الوطني  الديوان  مطالبني 

بالوقوف على ذلك.
أشار  الصحي  التكفل  جانب  يف  أما 

للطلبة  الوطنية  للرابطة  الوالئي  املكتب 
التابعة  اجلامعية  اإلقامات  أن  اجلزائريني 
تلمسان  منصورة  اجلامعية  اخلدمات  ملديرية 
بأغلب  اإلسعاف  سيارات  غياب  من  تعاني 
األحياء اجلامعية التابعة إداريا لها ناهيك عن 
نقص يف األطباء واملمرضني املناوبني بعيادات 
ذات األحياء اجلامعية، هذا املشكل العويص 
تعيش  اجلامعية  اإلقامات  هذه  جعل  الذي 
موسم جامعي،  االحتجاجات كل  وقع  على 
هذا  يخص  فيما  العديدة  مراسلتهم  فرغم 

اجلانب إال أنه ال جديد يذكر.
طالب  فقد  اجلامعي  النقل  عن  أما 
الطلبة بتوفير مراقبني على مستوى احلافالت 
النقل  حتول  ظاهرة  لتفادي  اإلقالع  ومحطات 
اجلامعي إلى نقل حضري والتي بسببها تعرف 
حافالت النقل اجلامعي اكتظاظا كبيرا ناهيك 
عن حرمان الطلبة من هذه اخلدمة التي تعتبر 

ضرورية للطالب.
و يف األخير ناشدت رابطة الطلبة اجلهات 
الوصية التدخل لتدارك النقائص التي يعرف 
الشق اخلدماتي يف قطاع التعليم العالي بوالية 
اإلجراءات  كبيرة على  أماال  معلقني  تلمسان 
العالي  التعليم  وزير  بها  يقوم  التي  اجلديدة 
بن  الباقي  عبد  البروفيسور  العلمي  والبحث 

زيان وطاقمه للنهوض بهذا القطاع.

غليزان 

مطالـــب بفتــح قاعــات 
العـــالج المغلقـــــة 

أبدى سكان حي شبيرة بوعبداهلل ببلدية 
وادي ارهيو عن استيائهم وتذمرهم الشديدين 
انعدام  بسبب  املعيشية  األوضاع  تدهور  من 
التأطير الطبي بقاعة العالج املتواجدة باحلي 
يوم  لفترة  املناوب  الطبيب  يتواجد  حيث 
نفسه  املواطن  ليجد  األكثر  على  يومني  أو 
خاصة  العالج  أجل  من  التنقل  على  مجبرا 

ببلدية  بلغريب  وبدوار  احلرجة،  األوقات  يف 
أوالد سيدي امليهوب، يناشد سكان البلدية 
التنفيذي  اجلهاز  رأس  على  االول  املسؤول 
املغلقة  العالج  قاعة  فتح  وإعادة  للتدخل 
أمام املرضى للحد من معانات تنقالتهم الى 

املصالح الصحية بالبلديات املجاورة.
مصور حبيب 

انطلقت بحر األسبوع املاضي العديد من 
فحوصات  إجراء  اجل  من  الصحية  القوافل 
طبية والتكفل بالطبقات الهشة على مستوى 
مت  والتي  تلمسان،  بوالية  الظل  مناطق 
للقطاع  التابعة  اجلمعيات  قبل  من  تنظيمها 
وذلك  املدني  املجتمع  ممثلي  مبعية  الصحي 
باإلضافة  ومختصني  أطباء  من  تتكون  بفرق 

إلى فوج من املمرضني وأطباء األسنان.
حملة  إلجراء  الطبي  الفوج  جتند 
الرياضي  باملركب  املجاني  الطبي  الفحص 
بني  بلدية  يف  طارق  سي  اجلواري 
وبالتكافل مع  بونوار  أما بسيدي  وارسوس، 
األطباء  من  فوج  نزل  اليتيم  كافل  جمعية 
املختصني مبقر احلرس البلدي القدمي إلجراء 
وقد  القرية،  سكان  على  الفحوصات 

ومداشر  قرى  أغلب  على  العملية  توسعت 
شيوخ  وسبع  ترارة  وجبال  العليا  الهضاب 
كما لم تستثنى من ذلك قوافل البدو الرحل 

املستقرة بجنوب الوالية. 
هذا وتزامنت مع هذه احلمالت للتبرع 
توزيع  يف  تتمثل  اجتماعية  وأخرى  بالدم 
الفقراء  بعض  على  واأللبسة  األفرشة 

واحملتاجني بدعم من جمعيات أهل اخلير
برنامج  إطار  يف  العملية  هذه  تأتي 
التكفل  إلى  الهادف  اجلمهورية  رئيس 
يف  املدني  املجتمع  ودعم  الظل  مبناطق 
املساهمة الفعالة واإليجابية لتنمية املجتمع 
وحتسني أدائه وحتقيق التكافل اإلجتماعي 

ما بني السلطة واملجتمع.
بن خالد عبد القادر.

 بجاية 

اإلطاحـة بمجـرم يعتدي على مستعملي الطريق اإلطاحـة بمجـرم يعتدي على مستعملي الطريق 
الوطنــــي رقــــم الوطنــــي رقــــم ))7575((

قد  للشرطة  مفتشا  أن  أمني  مصدر  أفاد 
متكن من وضع حد لنشاط مجرم خطير كان 
ميارس سياسة االبتزاز والترويع على مستعملي 
بجاية  يربط  الذي   75 رقم  الوطني  الطريق 
سائقي  على  خاصة  برباشة  عبر  بسطيف 
يتخذ  كان  إذ  املقطورة،  نصف  الشاحنات 
بإيقاف  ويقوم  املدن  من  قريبا  مكانا  لنفسه 
السواق قصد ايهامهم بنقله إلى وجهة معينة 

وكان يستغل الفترة الليلية. 
الضحايا قررت مصالح  أمام تعدد شكاوى 
خالل  من  املعني  للمجرم  فخ  نصب  األمن 
تكليف مفتشا للشرطة للقيام باملهمة وعليه شرع 

هذا األخير يف تطبيق خطته من خالل الوقوف 
بانتظار  متظاهرا  احلافالت  مواقف  احدى  يف 
شاحنة  توقفت  أن  حظه  من  وكان  نقل  وسيلة 
نصف مقطورة أين استفسره السائق عن وجهته 
التي كانت نفسها املفترضة لدى املفتش وأثناء 
أطراف  يتبادالن  واملسافر  السائق  كان  الطريق 
فترة  وبعد  والعباد  البالد  أحوال  بشأن  احلديث 
كان  إن  السائق  من   ) )املفتش  املسافر  طلب 
السائق  رد  فكان  متعب  فهو  للنوم  مكانا  له 
الكرسي  وراء  راحتك  خذ  له  فقال  باإليجاب 
وبعد فترة زمنية توقف سائق الشاحنة مرة أخرى 
يف أحد األماكن املهجورة إلركاب شخص آخر 

ومتت العملية ولكن وفجأة ويف احدى املنعرجات 
اخلطيرة أشهر املرافق اجلديد للسائق سكينا هدده 
أموال  به وطلب منه منحه هاتفه وما ميلكه من 
اللحظة  هذه  ويف  القتل  هو  مصيره  سيكون  وإال 
تدخل مفتش الشرطة الذي كان متظاهرا بالنوم 
به  وحذر  مسدسه  وأخرج  الشاحنة  مقصورة  يف 
املجرم من القيام بأية حركة واستمر هذا املشهد 
الشاحنة وسط  توقفت  أن  إلى  باملخاطر  احملفوف 
املجرم  على  القبض  إلقاء  مت  أين  أمني  حاجز 
الذي مت اإلستماع إلى أقواله ووضع رهن احلبس 

اإلحتياطي يف انتظار محاكمته.
عبدالسالم.ق

وهران 

المياه القذرة والنفايات تحيط 
بمدرســة »بغدادي موسـى« 

بـــدوار بوجمعــــة

االبتدائية  املدرسة  تالميذ  يدرس 
يف  بوجمعة  بدوار  موسى  بغدادي  الشهيد 
ووسط  القذرة  للمياه  مستنقع  وسط  وهران 
املار  الطريق  كبيرة على طول  مفرغة عمومية 
بهذه املدرسة، واستاء أولياء التالميذ والطاقم 
الكارثية  الوضعية  املدرسة من  لهذه  اإلداري 
الدراسة  والتالميذ  املعلمون  فيها  يزاول  التي 
إذ حتاصرهم النفايات من كل جهة مع إنتشار 
املرمية  النفايات  أن  خاصة  الكريهة  الروائح 
خطيرة كونها من بقايا اللحوم والدواجن ومن 
بقايا  يرمون  الذين  الفوضويني  جتار  مخلفات 
اخلضر إضافة الى الرمي العشوائي للمواطنني 
لهذه النفايات، األمر الذي تشكل يف محيط 
أطنان  بها  كبيرة  عمومية  مفرغة  املدرسة 
سامة  مواد  حتى  بها  التي  القاذورات  من 
قد  الذين  التالميذ  على  خطورة  تشكل  مما 
اللعب  أو  بها  املرور  عند  بأنفسهم  يخاطرون 
فيها وما زاد الطني بلة هو مصب للمياه القذرة 
بجوار املدرسة الذي تتجمع فيه مياه الصرف 
املياه  هذه  وتسربت  األمطار  نزلت  كلما 
األرض  يف  وتصب  الكبيرة  البالوعات  من 
املعلمون  ليجد  للمدرسة  املجاورة  الفالحية 
القذرة  املياه  روائح  بني  محاصرين  أنفسهم 
تقدمي  حتى  يستطيعون  وال  النفايات  وروائح 
املدرسة  لتواجد  نظرا  جيد  بشكل  الدروس 

عليهم  تدخل  التي  الروائح  هذه  كل  وسط 
واألبواب  للنوافذ  غلقهم  رغم  جهة  كل  من 
إتنظار  بالغة يف  فيجدون صعوبة  األولياء  أما 
ويف  القاسية،  الظروف  هذه  وسط  أبنائهم 
إتصال مع رئيس بلدية حاسي بونيف أكد أن 
مصاحله تقوم دوريا بإزالة هذه النقطة السوداء 
وحتويلها  النفايات  من  أطنان  رفع  من خالل 
بعد  حلالتها  تعود  األمور  أن  إال  الردم،  ملركز 
نفس  خالل  أنه  بلدية  رئيس  وأضاف  أيام 
املكان  بتنظيف  البلدية  به  تقوم  الذي  اليوم 
من  فقط  ساعات  خالل  حالته  إلى  يعود 
للمواطنني  العشوائي  الرمي  نتيجة  تنظيفه 
وبائعي  الشاحنات  أصحاب  طرف  ومن 
حّولوه  الذي  احملالت  وأصحاب  اخلضر 
جلان  طالبت  حني  يف  عمومية،  مفرغة  إلى 
النقطة  هذه  إلزالة  العاجل  بتدخل  األحياء 
املنطقة  ولسكان  للمدرسة  حماية  السوداء 
رمي  ملنع  طويل  بجدار  محيطها  وتسييج 
ووضع  العمومية  اإلنارة  وتصليح  النفايات 
بتصوير  يقومون  أعوان  أو  مراقبة  كاميرات 
الشاحنات التي ترمي النفايات وإحالتها على 
مصالح األمن لوضع حد نهائي لهذه الكارثة 
البيئية التي تشكل خطرا على محيط وعلى 

تالميذ مدرسة إبتدائية
عمر الفاروق

تلمسان 

قوافـــل طبيــة تجـــوب 
المداشـر والقـرى النائية 



07السنة 02  - العدد 382 -السبت  25 جمادى األول 1442  هـ  - 09 جانفي  2021
أخبار السر ايا

عرفت كينيا بكونها بالد »السافانا« موطن األسود ملوك البّر، 
إال أن عام اجلائحة أكد أن بالد »السفاري« هذه هي أيضا معبر 

قار للحيتان احلدباء، بل وموطن تكاثرها أيضا!
ما كان أحد ليكشف سر الصيادين الكينيني الذين تفردوا 

بهذه املعلومة دون العالم بعلمائه ومستكشفيه، إلى أن وفد زوج 
بريطاني إلى سواحل كينيا يف مارس 2019، لدراسة السالحف 

املائية، هذا الزوج كشف سّر الصيادين الكينيني،  وترصد 
شواطئ كينيا يرُقب عبور ملوك البحار، إلى أن وثق وجودها 

بصفة مستمرة ومنتظمة. هذا االكتشاف »القدمي – اجلديد« 
رفع معدل السياحة الداخلية مبدينة »واتامو« الساحلية 

بنسبة –100 ! 

منذ عودة الرئيس عبد املجيد تبون من رحلته 
العالجية بأملانيا، والتي دامت شهرين، يعاني العديد 
من الوزراء وكبار املسؤولني من أعراض مرض » فقدان 

املنصب«، وحسب اخلبراء يف مجال املناصب ممن 
تقلدوا وتقلبوا يف الكراسي وامتيازاتها، فإن أعراض 
مرض فقدان املنصب تتمثل أساسا يف عدم استقرار 

حمى اجلسم إذ ترتفع وتنخفض حسب وتيرة األخبار 
واقتراب مواعيد النشرات، الدوران والقيء قبيل 

االجتماعات، وهذه أيضا غالبا ما يصاحبها إسهال 
وشجار مع الزوحة أو الزوجات. مصادرنا من سرايا احلكم 

قالت إن التعديل احلكومي بات أقرب فأقرب، وممكن 
يتم اإلعالن عنه يف غضون ساعات.

انتقلت وزارة االتصال إلى مقرها اجلديد احملادي لوكالة األنباء 
اجلزائرية، املوجود أسفل هضبة العناصر، عملية الترحيل التي جرت 

األسبوع املاضي، مكنن وكالة األنباء اجلزائرية من استعادة مكاتبها 
التي استغلتها الوزارة سنوات. حدث هذا، يف الوقت الذي يعّول على 
الوزارة بقيادة وزير االتصال الناطق الرسمي باسم احلكومة، عمار 

بلحيمر، ملباشرة إصالحات هيكلية عميقة يف القطاع.

األمـازيغــــــية
 فـي المســـــرح!

وزراء مصابــــون 
باإلسهــــــــال!

األســود كينــــا..موطــن 
 والحيـــتان أيضــــــا!

وزارة االتصـــــال.. 
ترحــــــــــــل! يحتضن املسرح الوطني اجلزائري، »محي الدين 

بشطارزي«، مجموعة من النشاطات، وذلك يوم 
اإلثنني 11 جانفي 2021، ابتداء من الساعة العاشرة 

والنصف صباحا باملسرح الوطني اجلزائري،  التي تقام 
مبناسبة االحتفال بالسنة األمازيغية اجلديدة 2971.

حتتضن، اليوم السبت، املكتبة 
الوطنية باحلامة بالعاصمة، ندوة 
حول الروائي واألديب الراحل عبد 
احلميد بن هدوقة، الذي يصنفه 

بعض النقاد » أب الرواية اجلزائرية«. 
الندوة التي ترعاها وزارة الثقافة، 
ساهم يف تنظيمها كل من األستاذ 

والكاتب الصحفي،  عبد العزيز 
بوباكير وعبد احلميد بورايو 

وآخرين.
جدير بالذكر، أن مجموعة من 
الكتاب كانوا قد أصدروا مؤخرا 

كتابات حول الروائي بن هدوقة حتت 
إشراف الكاتب عبد العزيز بوباكير.

بن هدوقـــة فـــي المكتـــبة الوطــنية !

استعــــــــدوا استعــــــــدوا 
للتلقيــــــــح !للتلقيــــــــح !

يف اطار االنطالق الرسمي للحملة التحسيسية للتلقيح ضد وباء فيروس كورونا » 
كوفيد19-«، تنظم وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات ندوة صحفية، اليوم، لشرح 

كل ما يتعلق بالتلقيح ضد فيروس كورونا املستجد.
ومعلوم أن اجلزائر اختارت اللقاح الروسي »سبوتنيك 5« لعدة اعتبارات، أهمها - حسب 
اخلبراء تالؤمه مع املعطيات املناخية يف اجلزائر، زيادة على تكلفته املادية التي أيضا 

تعتبر مناسبة، مقارنة بلقاحات أخرى. وكان رئيس اجلمهورية قد أعطى أوامر باالنطالق 
يف عملية اقتناء اللقاح ومباشرة التلقيح خالل شهر جانفي اجلاري.

/////
/////////////

///////////////

/////
////////

///////////////
عرفت كينيا بكونها بالد »السافانا« موطن األسود ملوك البّر، إال أن عام اجلائحة أكد أن بالد »السفاري« هذه هي أيضا معبر قار للحيتان 

احلدباء، بل وموطن تكاثرها أيضا!
ما كان أحد ليكشف سر الصيادين الكينيني الذين تفردوا بهذه املعلومة دون العالم بعلمائه ومستكشفيه، إلى أن وفد زوج بريطاني إلى 

سواحل كينيا يف مارس 2019، لدراسة السالحف املائية، هذا الزوج كشف سّر الصيادين الكينيني،  وترصد شواطئ كينيا يرُقب عبور ملوك 
البحار، إلى أن وثق وجودها بصفة مستمرة ومنتظمة. هذا االكتشاف »القدمي – اجلديد« رفع معدل السياحة الداخلية مبدينة »واتامو« 

الساحلية بنسبة –100 ! 

 ww

مديــــرا  بغـــــالي 
عـــــاما 
لإلذاعـــة 
الوطنــية
عنّي الصحفي محمد 

بغالي مديرا عاما لإلذاعة 
الوطنية، خلفا للمدير العام 

سنحصري، الذي أبعد من 
منصبه. يذكر أن التنصيب 

جرى يوم اخلميس املنقضي 
بإشراف من وزير االتصال 

الناطق الرسمي باسم 
احلكومة عمار بلحيمر. 

وكان بغالي قد شغل 
منصب رئيس 

التحرير بجريدة 
اخلبر.
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تندوف

 تسليم مشـروع الطريق الوطني 
»تنــدوف - أدرار« قريبـا

مشروع  إجناز  أشغال  استكمال  سيتم 
تندوف  واليتي  بني  الرابط  الوطني  الطريق 
وأدرار املمتد على مسافة 460 كلم يف غضون 

السداسي الثاني من السنة اجلارية
مسافة  اآلن  حد  إلى  استلمت  وقد 
املشروع  هذا  من  كلم   388 قدرها  إجمالية 
احليوي، حيث ينتظر استالم أشغال مسافة 
ثمانية  تتجاوز  ال  مدة  يف  املتبقية  كلم   72

أشهر، كما أوضح مدير القطاع.
الوطني  الطريق  هذا  مشروع  وقسم 
على  تندوف  والية  بإقليم  الواقع  شطره  يف 
شانشان  مناطق  تعبر  التي  حصص  عدة 
وبوبرنوس وأم كركور وقلب العتروس وقلب 
السيد  شرح  مثلما  بلقرع،  وعوينة  الرحل 

عبد العزيز زاوي.

اإلستراتيجي  احملور  هذا  ويكتسي 
أهمية بالغة بالنسبة لواليتي تندوف وأدرار 
ومن  للواليتني،  آخرا  منفذا  يشكل  لكونه 
اخلدمة  حيز  دخوله  لدى  يساهم  أن  شأنه 
يف تنمية وإعمار املنطقة الشرقية من تراب 

والية تندوف.
الرحل  للبدو  متنفسا  أيضا  كما يعتبر 
وشناشان،  وإيقيدي  الكحال  مبناطق 
اختصار  من  سيمكن  أنه  إلى  باإلضافة 
مسافة كبيرة من املسلك احلالي بني تندوف 
وأدرار والذي مير عبر منطقتي تبلبالة والعبادلة 
بإقليم والية بشار، كما أوضح مدير األشغال 

العمومية لوالية تندوف.
ق.م

بينها مركز ملكافحة الّسرطان

مشاريـع هامـة ترى الّنور باألغـواط 
بدايــــة الّسنــة الجديــدة!

حققت والية األغواط إنجازات هامة قبل نهاية السنة الماضية، حيث دخل مستشفى 240 سريرا الجهوي 
حيز الخدمة، فيما جرى استالم مركز لمكافحة السرطان وغيرها من المشاريع في مختلف القطاعات.

نورين.ع
املخصصة  األولية  امليزانية  وسجلت 
لسنة 2021 تراجعا يف اإليرادات بسبب وباء 
كورونا، حيث مت تخصيص مبالغ مالية ضعيفة 
ملساعدة اجلمعيات الثقافية والرياضية، ومبلغ 
القتناء  سنتني  مليارين  من  بأكثر  يقدر  مالي 
مولدين إلنتاج األوكسجني لكل من مستشفى 

األغواط وآفلو للتكفل باملرضى.
القادر«  عبد  »برادعي  الوالية  والي  وقال 
دورة  يف  الوالئي  املجلس  بأعضاء  لقائه  خالل 
عادية، أنه مت حتقيق العديد من االجنازات حتقيقها 
الصحي  املجال  يف  خاصة   2021 سنة  خالل 
حيث مت وضع حيز اخلدمة مستشفى 240 سرير 
اجلهوي الذي يتسع ملصالح صحية كثيرة مجهزة 
بعتاد طبي متطور، وحتويل مستشفى أحمد بن 
عجيلة للتكفل باملصابني بوباء كوفيد 19، كما مت 
فتح مؤسسة األمومة والطفولة التي تتسع لـ 120 
السرطان  مركز  استالم  املنتظر  ومن  بأفلو،  سرير 
احليران وانطالق  بقصر  سرير   60 ومستشفى 

إعادة  مع  ماضي  بعني  سرير   60 دراسة مشروع 
ومت  ببليل،  سرير   60 مستشفى  مشروع  بعث 
اخلدمات  لترقية  سنتيم  مليار   12 تخصيص 
يف  كبيرة  صعوبات  وجود  مع  بالوالية  الصحية 
إقتناء املستلزمات الطبية بسبب جائحة كورونا.

الظل  مناطق  بسكان  التكفل  مجال  ويف 
 100 من  أكثر  رصد  عن  الوالية  والي  كشف 
مليار سنتيم لـ 56 منطقة ظل على مستوى 15 
بلدية الجناز 114 عملية يف مجال فتح املسالك 
وإجناز خزانات ومطاعم مدرسية وتزويد السكان 
من  االنتهاء  تسجيل  مت  كما  والغاز،  بالكهرباء 
االجناز  قيد  و35 عملية  63 عملية  إجناز  أشغال 
و16 عملية أخرى لم تنطلق، كما مت تخصيص 
غالف مالي إلعادة بعثها، كما استفادت الوالية 
من 10ماليير سنتيم من وزارة املوارد املائية حلفر 
آبار واقتناء صهاريج لفائدة سكان هذه املناطق. 
كما رصدت الوالية 175 مليار سنتيم لربط أكثر 
من 300 جتزئة ريفية مبختلف الشبكات توشك 
التجميد  النهاية، إضافة إلى رفع  أشغالها على 

ستمكن  الفالحية  الكهرباء  من  500كلم  عن 
من تغطية عدد كبير من املستثمرات الفالحية 
لترقية  للفالحني  الطاقة  وتوفير هذه  الوالية  عبر 
رائدة  أصبحت  التي  بالوالية  الفالحي  النشاط 

يف إنتاج البطاط والبصل وبعض اخلضروات.
يحرك  الذي  السكن  ملف  وبخصوص 
الوالية  بلديات  ببعض  احتجاجات  موجة 
 3000 الوالية  بحوزة  أن  أشار  واألغواط  كأفلو 
االجتماعي  السكن  صيغة  من  سكنية  وحدة 
اإليجاري جاهزة شرع يف إشهار القوائم األولية 
للمستفيدين منها عبر بلديات الوالية، وسيتم 
قريبا اإلفراج عن الشطر املتبقي من املستفيدين 
والتي  األغواط  ببلدية  أرض  قطعة  من3500 
عرفت جتاوزات كبيرة جّرت أعضاء من املجلس 
البلدي للعدالة وفور صدور حكم احملكمة سيتم 
من  أصحابها  وسيستفيد  وإشهارها  فيها  البث 
للمستفيدين  الشأن  هو  كما  إعانة  مليون   100
وشك  على  هي  والتي  بأفلو  قطعة   3000 من 

التسوية ومنح املستفيدين منها عقود امللكية.

انطلقت نهاية األسبوع باملقاطعة اإلدارية 
جانت التظاهرة الثقافية حتت عنوان من اجل 
حماية تراثنا وحضارتنا والتي تنظمها اجلمعية 
الشباب  بدار  اكوكاس  والفلكلورية  الثقافية 
وسط املدينة والتي تدوم الى غاية 11 جانفي 

اجلاري. 
التي  الثقافية  التظاهرة  تتضمن  وكما 
اجنحة  اجلديد  السياحي  املوسم  مع  تزامنت 
التقليدية  للصناعات  منتجات  تضم  مختلفة 
وفنية مختلفة مع عمليات بيع للزوار والزبائن 
وجلسات  مفتوحة  معارض  الى  باإلضافة 
حلياة  سرد  عن  فضال  محلية  فرق  مع  طرب 
عميد االغنية التارقية الفنان الراحل عثماني 

بالي وكذا ورشات تكوينية متعددة. 
وقال رئيس اجلمعية الثقافية والفلكلورية 
اخبار  ل  تصريح  يف  الهادي  يوسفي  اكوكاس 
مشاركة  تشهد  التي  التظاهرة  ان  الوطن 
الثقايف على مستوى  بالوسط  فاعلة  جمعيات 
املقاطعة على غرار جمعية ديران وماهال واملقامة 

بتني خامتة تهدف اساسا الى التحسيس حول 
العريقة  املنطقة  تقاليد  على  احملافظة  اهمية 
وذالك  ودوليا  ووطنيا  محليا  تسويقها  وضرورة 
ارث  باعتباره  السياحي  املوسم  مع  بالتزامن 
غني ومتجزر وجب تناقله عبر االجيال وكما 
يضيف املتحدث استغالل الفترة يف حد ذاتها 
تتيح للعديد من الوافدين والزوار على املدينة 
السياحية جانت االضطالع على اهم عادات 
وتقاليد املنطقة وهو من شانه اعادة بعث حياة 
يف  وتسويقه  باملنطقة  التقليدي  للفن  جديدة 
لهذا  االهتمام  اعادة  عن  فضال  احسن صورة 
املوروث الثقايف التقليدي الذي يلعب دور كبير 

يف النمو االقتصادي باملدينة. 
ويؤكد يوسفي الهادي إن جمعية اكوكاس 
مباشرة  يناير  احياء  لبرنامج  التحضير  بصدد 
الثقافية  التظاهرة  على  الستار  اسدال  بعد 
باعتباره رمز من رموز الهوية باملدينة السياحية 

ونظرا الرتباطه مبواسم فالحية باملنطقة. 
براهيم مالك

إليزي

انطالق تظاهـرة حماية التراث انطالق تظاهـرة حماية التراث 
والحضــارة بـــ»جانــت«والحضــارة بـــ»جانــت«

الصحة  مديرية  مصالح  استلمت 
جنوب  كلم   425( بسكرة  بوالية  والسكان 
شرقي اجلزائر( يوم األحد منشأة صحية هبة 

من اململكة العربية السعودية.
وجرت مراسم التوقيع على استالم هذه 
املنشأة الصحية املتمثلة يف مركز األمير نايف 
الكلى  ملرضى  الدم  لتصفية  العزيز  عبد  بن 
إشراف  حتت  الوالية  مبقر  البولية  واملسالك 
أبي  التنفيذي احمللي. عبد اهلل  رئيس اجلهاز 

نوار. وسفير اململكة العربية السعودية باجلزائر 
عبد العزيز بن إبراهيم العميريني.

الذي  الصحي  املرفق  هذا  ويتكون 
بالعتاد  جتهيزه  ومت  األشغال  به  انتهت 
أريكة  و40  سريرا   40 من  الالزم  الطبي 
خاصة مبرضى الكلى. باإلضافة إلى قاعات 
واألشعة  املركزة  للعناية  وغرف  للفحص 

وصيدلية وهياكل إدارية.
ق.م 

بسكرة 

استــالم منشــأة طبيـة هبــًة 
مـن المملكة العربية السعوديـة

»سعيدو  املعاق  الطالب  أسرة  تناشد 
مـحمد » بقرية »هيرافوك« ببلدية أدلس والبالغ 
من العمر 16 سنة والذي يدرس يف أولى ثانوي 
اخلير  اهل  بأدلس  القادر  عبد  األمير  بثانوية 
كرسي  توفير  يف  مساعدتها  احملسنني  وجميع 
متحرك كهربائي البنها كون أنها التقوى على 

شرائه ألنها عائلة ميسورة احلال.
وقالت األسرة يف مناشدة لها عبر »أخبار 
الوطن« أن فلذة كبدهم كان يف سنني خلت يف 
حالة جيدة وكان يقف على قدميه وميشي لكن 
مرض أصابه وأقعده ارضا واألن ال يقوى حتى 

بتحريك بعض أطراف جسمه
له  اكدوا  الطفل  أن  املعاق:«  والد  وقال 
حتصل  كونه  الدراسة  يف  متفوق  انه  األساتذة 
مرحلة  يف  جيدة  ومعدالت  عالمات  على 

دينه  على  مواظب  ودائما  املتوسط  التعليم 
اليستطيع  واالن  باملنزل  دروسه  ومراجعة 
متحرك  كرسي  بواسطة  إال  والتنقل  التحرك 
ال  اليدوي  املتحرك  الكرسي  كون  كهربائي 
ال  ألنه  وللمنزل  للمدرسة  به  التنقل  يستطيع 

يستطيع حتريك يديه كثيرا جلر العجالت
وأضاف بالقول:« لقد يئست يف احلصول 
على كرسي متحرك كهربائي ولذا فإنني عبركم 
بنداء عاجل  أتوجه  الوطن«  أخبار  يف »جريدة 
متنراست  والية  داخل  يف  اخلير  اهل  كل  إلى 
إلى  بالوقوف  أطالبهم  اجلزائر  واليات  وباقي 
متحرك  كرسي  شراء  عبر  ومساعدتي  جانبي 
احلاجيات  ببعض  وتزويدي  لولدي.  كهربائي 
ألبني املعاق وذكر احلديث الشريف )من نفس 
عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنه 

كرب يوم القيامة.......(
أستاذ  سالم  عاللي  السيد  اكد  وقد  هذا 
والذي جتمع  بأدلس  القادر  عبد  األمير  بثانوية 
هذا  ان سعر  املعاق  الطفل  هذا  تبرعات  عنده 
الكرسي املتحرك الكهربائي يقدر بـــ25 مليون 
هذا  شراء  عند  تتوقف  ال  والتبرعات  سنتيم 
بعض  شراء  شرائه  بعد  يريدون  وإمنا  الكرسي 
وانتم  املعاق  لهذا  واملهمة  الضروية  احلاجيات 

تعرفون مدى إحتياج طفل معاق لها
أسرة »أخبار الوطن« وهي تقوم بنشر هذا 
وأخالقي  أنساني  واجب  من  انطالقا  اخلبر 
الشاب  والد  صوت  إلى  صوتها  تضم  فإنها 
واإلحسان  اخلير  اهل  من  وتطالب  املعاق 

الوقوف إلى جانب أسرة املعاق
أحمد كرزيكة

تمنراست

عائلــــة »سعيــــدومحـمــد« تطالـــــب عائلــــة »سعيــــدومحـمــد« تطالـــــب 
بمنـــح ابنهـــا كرسيــا متحركـــابمنـــح ابنهـــا كرسيــا متحركـــا
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حاورته: نسيبة شالبي

من هو حمديني وائل؟
_حمديني وائل شهاب الدين من والية املسيلة 
متوسط  الثانية  السنة  يف  أدرس  سنة،   12 عمري 
مبتوسطة ابن هاني االندلسي باملسيلة مبتكر بجمعية 
يف  ومصارع  املسيلة  لوالية  العلمي  واالبتكار  اإلبداع 
رياضة اجلودو بنادي عدنة للهواة لرياضة اجلودو حامل 
للحزام االخضر وبطل والئي لسنة 2018 ومشارك يف 
نفس  يف  عنابة  بوالية  نظمت  التي  الوطنية  البطولة 

السنة، مبتكر للحذاء الذكي.

 كيف تولد لديك شغف االختراع،
 ومتى كانت البداية؟

كنت  مند صغري حيث  كان  االبتكار  _شغف 
افككها  ابي  لي  يشتريها  التي  باأللعاب  اللعب  بدل 
أريده حيث  الذي  بالشكل  تركيبها من جديد  وأعيد 
أبي ميوالتي  بعدما الحظ  أتسبب يف فسادها  أحيانا 
اجلمعيات  إحدى  إلى  أخدني  املجال  لهدا  وشغفي 
ثم  ومن  وتدريبي  مواهبي  صقل  اجل  من  املهتمة 
جمعية  إلى  بانضمامي   2016 سنة  بدايتي  كانت 

اإلبداع واالبتكار العلمي لوالية املسيلة. 

كيف جاءتك فكرة اختراع احلذاء الذكي؟
مشكلة  لكل  أن  اجلمعية  يف  تعلمنا  بعدان   _
يف  املبدأ  هذا  أطبق  أصبحت  حلول  عدة  أو  حل 
أسير يف  وأنا  يوم  ذات  اليومية حتى شاهدت  حياتي 
المست  بعدما  أرضا  يسقط  ان  كاد  مكفوفا  الشارع 
وهي  فكرة  فحضرتني  الطريق،  حافة  أرجله  إحدى 
املكفوفني  ومن خالله جميع  املكفوف  ذلك  مساعدة 
اآلخرين  مساعدة  دون  اليومية  حوائجهم  قضاء  يف 
أسهلها  فاخترت  الفئة  لهده  مشاريع  عدة  ففكرت يف 
القطع  لتوفر  وذالك  اولي  كنموذج   « الذكي  »احلذاء 
االلكترونية يف السوق على ان يطور مستقبال حسب 
توفــر اإلمكانيات وتوجد مشاريع أخرى مثل والسوار 

الذكي والنظارات الذكية.

هل ميكنك أن تشرح لنا فكرة املشروع بشيء من 
التفصيل؟

من  املكفوف  مبنع  يقوم  حذاء  الذكي  احلذاء   _
االصطدام والتعثر وذلك بإرسال موجات فوق الصوتية 
لتنبه وتخطر املكفوف بوجود حاجز أمامه لتفادي ذلك 
احلاجز، حيث يتكون احلذاء الذكي من قطعة ارد وينو 
ولوحة جتارب وحساس املسافة وبعض أسالك التوصيل 
وجهاز إنذار واألهم هي البرمجة، حيث قمت ببرمجة 
على إرسال موجات فوق الصوتية حلظة قرب املكفوف 

من احلاجز على حسب املسافة املبرمجة باجلهاز.

ما هي املسابقات التي شارك فيها حمديني وائل 
يف مجال االبتكار؟

_شاركت يف مسابقتني والئيتني للطفل املخترع 
اإلبداع  جمعية  نظمتها  والتي  املسيلة  بوالية  فقط 
األولى  طبعتيها  يف  املسيلة  لوالية  العلمي  واالبتكار 

والثانية.

 إلى جانب اجلوائز واأللقاب التي حتصلت
 عليها يف مشوارك العلمي، أنت بطل يف رياضة 

اجلودو أيضا!
_حتصلت على ميداليات وشهادات تشجيعية يف 

الطبعتني االولى  املخترع  للطفل  الوالئيتني  املسابقتني 
الثانية  الطبعة  يف  شاركت  أنني  العلم  مع  والثانية، 
تكرمي  خالله  من  نلت  الذي  العوائق،  حتدي  بربوت 
السيد وزير الشباب والرياضة »سيد علي خالدي« مما 
شجعني على املضي قدما يف االبتكار وخالل جائحة 
كورونا ودخول اجلزائر يف مرحلة احلجر الصحي مت منعنا 
نتعلم  أصبحنا  ولكن  حضوريا  باجلمعية  النشاط  من 
ونستشير مدربينا عن بعد باستعمال وسائط التواصل 
احلذاء  املرحلة  هذه  خالل  فأجنزت  االجتماعي، 
خالله  من  نلت  والذي  للمكفوفني،  املوجه  الذكي 
تكرمي الوزير املنتدب احلالي للمؤسسات الناشئة »وليد 
السيد  اجلمهورية  رئيس  بتكرمي  حظيت  ثم  ياسني«. 
الناشئة.  املؤسسات  مؤمتر  خالل  تبون«  املجيد  »عبد 
ثم بعدها تكرمت من طرف رئيس االحتادية اجلزائرية 
لالحتادية  الفني  واملدير  رشيد«  »لراس  السيد  للجودو 
ورئيس  بوطبشة«.  »سليم  السيد  للجودو  اجلزائرية 
عبد  السيد حماد  اجلزائرية  الرياضية  االوملبية  اللجنة 
السيد  املسيلة  لوالية  املركزية  املكتبة  ومدير  الرحمان 
املسيلة  لوالية  التربية  مدير  والسيد  احلاج.  طيايبة 
والسيد والي والية املسيلة »عبد القادر جالوي«. كما 
الدولة  كاتبة  طرف  من  وتكرمي  حار  استقبال  حظيت 

لرياضة النخبة السيدة »سليمة سواكري«.

هل تلقيت اتصاالت أو عروضا من قبل مؤسسات 
أو مستثمرين بغرض تبني املشروع؟

اتلق حلد اآلن  لم  الذكي ال  _بخصوص احلذاء 
أي عرض لتبني مشروعي من قبل املؤسسات، ولكن 
يف  عنها  وسنفصح  موجودة  أخرى  ملشاريع  عروض 

وقتها. 

هل تلقيت دعما شجعك على مواصلة إجناز 
املشروع؟

_ نعم تلقيت كل الدعم أثناء عملي واجنازي 
لوالئية  اجلمعية  رئيس  ومن  عائلتي  من  للمشروع 
عبد  شبيرة  األستاذ  العلمي  واالبتكار  لإلبداع 
الغاني وكذا األستاذين عليلي عبد الباسط وبوساق 

خير الدين. 

كيف ترى واقع املخترع يف اجلزائر؟
أي  عنه  اعرف  ال  اجلزائر  يف  االختراع  _واقع 
االختراع  ولكن  الطريق،  أول  يف  الزلت  ألنني  شء 
واالبتكار سيكون له شان كبير مستقبال يف ظل اجلزائر 
اجلديدة حسب نتائج مؤمتر املؤسسات الناشئة، ونحن 

نأمل ذلك لتحقيق أحالمنا وإبداعاتنا وابتكاراتنا.

هل تفكر يف إجناز اختراعات أخرى؟
توفرت  إذا  أخرى  ابتكارات  إلجناز  يف  أفكر  نعم 
األدوات والوسائل الالزمة من قطع الكترونية دقيقة إن 
شاء اهلل وكذا ورشة »فاب الب« التي ستساهم بشكل 

كبير يف تطوير ابتكاراتي.

»أخبار الوطن«: إلى ماذا يطمح وائل حمديني؟ 
ومباذا تفكر بعد جناح هذا االختراع؟

واساهم  اجلزائر  نوابغ  من  نابغة  اكون  الن  اطمح 
وتفيدنا  بالعلم  نفيدها  واالستفادة  باإلفادة  بنائها  يف 
تكوينة  اومدرسة  معهد  بإنشاء  وهذا  الكرمي  بالعيش 
مؤسسة  انشاء  وكذا  العلمي  االبتكار  يف  متخصصة 
لفئة  املتطورة  الطبية  االجهزة  بصناعة  خاصة  ناشئة 

ذوي االحتياجات اخلاصة. 

 رسالة توجهها للشباب يف كلمة
 نختم بها احلوار!

أوالئك  لكل  وامتناني  شكرى  أجدد  أوال   _
الذين استقبلوني وكرموني وعلى رأسهم السيد رئيس 
اجلمهورية عبد املجيد تبون وهذا يحفزني أكثر فأكثر 
لالبتكار وملا ال االختراع، هذا التكرمي أعطاني جرعة 
الفكرية  مبساهمتي  اجلزائر  وطني  بناء  يف  كبيرة  أمل 
واإلبداعية واالبتكارية، وكذا لكل من رئيس اجلمعية 
الوالئية لإلبداع واالبتكار العلمي األستاذ عبد الغاني 
وإبراز  لي  مساعدتهم  على  املؤطرين  وكل  شبيرة 
مواهبي، والى والدي الكرميني اللذان تعبا وسهرا من 

اطلبه من وسائل  بتوفير كل ما  اجل حتقيق أحالمي 
وقطع الكترونية.

رسالتي إلى شباب الجزائر: 
الشباب قوة ال يستهان بها وخاصة إذا 

تسلحت بالعلم وأنصحهم بذلك وأنهم عمادة 
البالد وعمارتها وأن يضعوا اليد يف اليد لبناء جزائر 

الغد جزائر األمل فالغد مشرق، نريدهم قادة 
وذوي همم عالية حتقق أحسن النتائج يف احملافل 
الدولية وترفع الراية الوطنية عاليا وان ال يستمعوا 

لألبواق الهدامة التي تريدنا شبابا أميا بال أمل بال 
عمل لنظل هكذا تابعني ال متبوعني. 

مخترع حذاء املكفوفين الّذكي، »وائل حمديني« لـ »أخبار الوطن«: 

طموحــي إنشــاء مؤسســة خاصــة باألجهـزة طموحــي إنشــاء مؤسســة خاصــة باألجهـزة 
الطبيــة لـــذوي الِهمــم العاليـــة!الطبيــة لـــذوي الِهمــم العاليـــة!

 تجاوز عقده األول بسنتين فقط، لكن هوسه بتفكيك األشياء وإعادة تركيبها منذ الصغر أيقض بداخله حب اإلبداع واالبتكار، فراح يخترع حذاًء ذكًيا 
يحمي المكفوفين من االصطدام باألشياء، فحظي باحترام الجميع وبتكريم مميز من رئيس الجمهورية، هو النابعة »وائل حمديني« صاحب 12 ربيعا، 

الذي التقته »»أخبار الوطن«« في منزله العائلي. 

  فكرة الحذاء تمخضت عن حادثة تعّثر مكفوف أمامي! ابتكرُت حذاًء ذكًيا يحمي املكفوفين من االصطدام باألشياء!
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على الرغم من إعالن اليابان حالة الطوارئ

اللجنة المنظمة لأللعاب األولمبية اللجنة المنظمة لأللعاب األولمبية 
تؤكد أن التظاهرةستقام في موعدهاتؤكد أن التظاهرةستقام في موعدها

يوشيهيدي  الوزراء  رئيس  وأعلن 
يستمر  الذي  اإلجراء  هذا  عن  سوغا 
الكبرى  طوكيو  منطقة  ويغطي  شهرًا 
اعتبارًا من اجلمعة، حيث تواجه البالد 

ارتفاعًا يف عدد اإلصابات.
أعلنوا   2020 طوكيو  منظمو  وكان 
أن تأجيال آخر لأللعاب املقررة أن تنطلق 
أمس  وكرروا  وارد.  غير  جويلية   23 يف 
تعرقل  لن  الطوارئ  حالة  أن  اجلمعة 
إن  بيان  يف  وقالوا  املوضوعة،  اخلطط 
للسيطرة  فرصة  يوفر  الطوارئ  »إعالن 
أجل  من  كوفيد19-  جائحة  على 
الصيف،  هذا  وساملة  آمنة  ألعاب  إقامة 
وفقًا  الالزمة  االستعدادات  وسنواصل 

لذلك«.
التي  اجلديدة  القيود  وستكون 
من  صرامة  أقل  شهر،  ملدة  تستمر 
يف  شوهدت  التي  اإلغالق  عمليات 
أجزاء أخرى من العالم، وستكون أكثر 
األولى  الطوارئ  حالة  من  حتى  ليونة 

التي أعلنت يف اليابان الربيع املاضي.
التقييدية  التدابير  وستشمل 
التي  واملقاهي  املطاعم  قطاع  اجلديدة 
سيطلب منها التوقف عن تقدمي الكحول 
بعد  واإلغالق   19:00 الساعة  بحلول 
السكان  مطالبة  مع  ذلك،  من  ساعة 
أيضا بتجنب اخلروج غير الضروري بعد 

الساعة 20:00.
وأكد سوغا أن اليابان مصممة على 
معربًا عن  وساملة«،  آمنة  »ألعاب  إقامة 

عندما  السكان ستتغير  عقلية  بأن  ثقته 
املقررة  اللقاحات  إجراء  عملية  تبدأ 

اعتبارًا من الشهر املقبل.
األوملبية  اللجنة  عضو  أن  بيد 
يف  أكد  باوند  ديك  الكندي  الدولية 
حديث الذاعة »بي بي سي« أنه »ليس 
واثقًا« من إقامة األلعاب ألن »املشكلة 
ارتفاع كبير يف  األساسية قد تكمن يف 

عدد حاالت الفيروس«.
عزز  الطوارىء  حالة  إعالن  لكن 
إقامة  بإمكانية  العام  الرأي  تشاؤم  من 
عدة  استطالعات  أفادت  إذ  األلعاب، 
أن غالبية الشعب الياباني يعارض إقامة 
األلعاب هذا العام حتى قبل ارتفاع عدد 

احلاالت يف األيام األخيرة.
حالة   2392 اليابان  وسجلت 
اول  من  بقليل  أقل  أي  اجلمعة،  أمس 
أمس اخلميس عندما سجلت 2447. 
وأعلن باوند يف حديث لشبكة »سكاي 
يف  األولوية  أن  البريطانية  سبورت« 
الوقت احلالي هي لتلقيح الرياضيني من 

أجل تأمني إقامة األلعاب.
وقال يف هذا الصدد »إنه قرار يجب 
البعض  يقول  قد  دولة.  كل  تتخذه  أن 
األمور،  استعجال  إلى  يؤدي  ذلك  إن 
لكنني أعتقد أنه الطريق األكثر منطقية 

للمضي قدمًا« وإقامة األلعاب.        
وكان رئيس اللجنة األوملبية الدولية 
األملاني توماس باخ قال العام املاضي إن 
املمكنة«  اجلهود  كل  »ستبذل  اللجنة 

من  عدد  أكبر  تلقيح  ضمان  أجل  من 
انطالق  قبل  واملتفرجني  الرياضيني 
مقررة  طوكيو  ألعاب  األلعاب.وكانت 
إلى  تأجلت  لكنها  املاضي،  الصيف 
من  الثامن  إلى  جويلية   23 من  الفترة 
إلى  التأجيل  هذا  املقبلني.وأدى  أوت 
يف  تكلفة  األعلى  األلعاب  هذه  جعل 
تاريخ الدورات األوملبية الصيفية، حيث 
ستبلغ الكلفة اإلجمالية 13 مليار أورو.

تزيد  التي  اجلديدة  امليزانية  وهذه 
أورو(  294 مليار ين )2.3 مليار  مبقدار 
اإلعالن  مت  التي  السابقة  امليزانية  عن 
التي  التقديرات  تؤكد  عام،  قبل  عنها 
حدد  عندما  ديسمبر  أوائل  يف  ُنشرت 
املنظمون التكلفة اإلضافية الناجمة عن 

التأجيل والتدابير املرتبطة بالفيروس.
املقبل  الصيف  أوملبياد  وسيصبح 
»طوكيو  تسميته  على  أبقي  الذي 
أغلى  لعام،  التأجيل  رغم   »2020
التاريخ،  يف  صيفية  أوملبية  ألعاب 
متجاوزا تكلفة أوملبياد لندن 2012 التي 
وفقا  وذلك  أورو،  مليون   12.2 بلغت 
لدراسة مقارنة أجرتها جامعة أوكسفورد 

وُنِشرت يف سبتمبر.
 2014 سوتشي  أوملبياد  ويبقى 
تاريخ  يف  تكلفة  األعلى  الشتوي 
األلعاب األوملبية )الصيفية والشتوية(، 
بعدما أنفق عليه قرابة 21.9 مليار دوالر 
)17.9 مليار أورو(، وفقًا للدراسة ذاتها.         
القسم الرياضي

بسبب سوء التسيير

وزارة الشبــاب والرياضــــة تقصــي وزارة الشبــاب والرياضــــة تقصــي 
رئيـس اتحاديــة رفع األثقــال  رئيـس اتحاديــة رفع األثقــال  

اليوم الوطني لعدو الجيش الوطني الشعبي  

مشاركــة واسعة بكامـل مشاركــة واسعة بكامـل 
التــراب الوطنــيالتــراب الوطنــي

عرفت تظاهرة اليوم الوطني لعدو اجليش الوطني الشعبي املنظمة اول أمس، عبر كافة 
التراب الوطني مشاركة واسعة ألفراد ومستخدمي اجليش الوطني ،حسبما صرح به بالبليدة 
الوطني  اجليش  ألركان  والتحضير  االستعمال  دائرة  العسكرية  الرياضات  مصلحة  رئيس 

الشعبي، العميد عمر قريش.
وأوضح العميد قريش لدى اشرافه على اعطاء اشارة اإلنطالق الرسمية لهذه التظاهرة 
الرياضية مبدرسة تقنيات املعتمدية »الشهيد جياللي بونعمامة« بالبليدة واملنظمة عبر كامل 
التراب الوطني، أنه »ككل سنة يعرف اليوم الوطني لعدو اجليش الوطني الشعبي مشاركة 
ممثلني  والرتب  األعمار  مختلف  من  الشعبي  الوطني  اجليش  ومستخدمي  ألفراد  واسعة 

لقيادات القوات والنواحي العسكرية والوحدات والهياكل التكوينية واإلدارية للجيش«.
وأكد ذات املسؤول العسكري على األهمية الكبيرة التي توليها القيادة العليا للجيش 
الوطني الشعبي لدعم وتشجيع املمارسة الرياضية يف صفوف اجليش الوطني لكونها الركيزة 

األساسية للتحضير القتالي للفرد العسكري.
كما تطرق ذات املتحدث يف كلمته إلى الهدف من تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية 
واملتمثل يف مواصلة التحضير البدني والتقييم الدوري لقدرات التحمل لكافة املستخدمني 
الكفاءات  لتطوير  الرياضي  التدريب  االستمرارية يف  على ضرورة  وحثهم  تشجيعهم  وكذا 

البدنية.
وعرف اليوم الوطني لعدو اجليش الوطني الشعبي بالبليدة بالناحية العسكرية األولى، 
تقنيات  مدرسة  ومتربصي  ومستخدمي  وأفراد  إلطارات  ممثلني  عداء  ألف  نحو  مشاركة 
فئات  أربعة  على  موزعني  املجاورة  الوحدات  من  وكذا  بونعامة  الشهيد جياللي  املعتمدية 

عمرية )28-25 سنة( وفئة )32-26( و)40-33( وفئة أكثر من 40 سنة.

يؤكد منظمو دورة األلعاب األولمبية المقررة في طوكيو الصيف المقبل أن األلعاب المؤجلة بسبب 
فيروس كورونا ستقام في موعدها، على الرغم من إعالن اليابان حالة الطوارئ قبل أقل من 200 

يوم حفل افتتاح الحدث الرياضي الضخم.

 إياب نصف نهائي بطولة كأس الملك
 لألندية العربية األبطال

االتحــاد العربـــي يحـــدد االتحــاد العربـــي يحـــدد 
موعـــد ومكـــان لقــــاء موعـــد ومكـــان لقــــاء 

الرجــاء واإلسماعيلـــيالرجــاء واإلسماعيلـــي
أعلن االحتاد العربي لكرة القدم، موعد ومكان مواجهة الرجاء البيضاوي واإلسماعيلي 

املصري، يف إياب نصف نهائي بطولة كأس امللك محمد السادس لألندية العربية األبطال.
احلالية  الطقس  لظروف  »نظرا  »تويتر«:  على  العربي  لالحتاد  الرسمي  احلساب  وكتب 
التي تشهدها مدينة الدار البيضاء يف مملكة املغرب، وبعد تفقد مراقب املباراة للملعب الذي 
سيحتضن لقاء اإلياب بينهما، قررت اللجنة املنظمة نقل املواجهة إلى مدينة مراكش، والتي 

ستقام يوم االثنني القادم«.
املقترح، وتشبثه مبلعب محمد  وكانت تقارير قد راجت بشأن رفض اإلسماعيلي هذا 
اخلامس، لعدم تبليغه بتغيير املكان قبل 10 أيام من تاريخ املواجهة، إال أن بعض املصادر 

اشارت إن محاوف الفريق البيضاوي زالت بعد موافقة اللجنة املنظمة على طلبه.
وسعى الرجاء لعدم خوض اللقاء على ملعب الدار البيضاء، كي ال يتكرر معه سيناريو 
توجنيت السنغالي، الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بعد إقصاء مضيفه الرجاء، يف إياب 
دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، بركالت الترجيح 1-3، بعد انتهاء املباراة بالتعادل السلبي، 

وهي نفس نتيجة الذهاب.

والرياضة  الشباب  وزارة  قررت 
االحتادية  رئيس  من  كال  إقصاء 
عبد  العربي  األثقال  لرفع  اجلزائرية 
املكتب  أعضاء  رفقة  الالوي، 
الفيدرالي من كل األنشطة، ويأتي 
سوء  بسبب  املؤقت  اإلقصاء  قرار 

التسيير.
وعلى إثر هذه العقوبة، مت تنصيب 

مكتب مسير لضمان سيرورة نشاطات 
العهدة  انتهاء  غاية  إلى  الفيدرالية 
الرحمن  عبد  من  يتكون  األوملبية، 
مرسلي، كرئيس، مبساعدة العضوين 
اسماعيل بوحلية وعبد الكرمي بختي.

إرسال  خلفية  على  ذلك  وجاء 
لها  التابعة  العامة  للمفتشية  الوصاية 
ملختلف االحتاديات، حيث يتم تقدمي 

والرياضة  الشباب  لوزير  مفصل  تقرير 
حول كل عملية تفتيش.

عددا  أقصت  أن  و  للوزارة  وسبق 
من رؤساء االحتاديات وأعضاء مكاتبها 
باملالكمة،  األمر  ويتعلق  الفيدرالية، 
االحتياجات  ذوي  رياضة  الغولف، 
احلمل  األجسام،  وكمال  اخلاصة 

Akhbar el watane le 09-01-2021Akhbar el watane le 09-01-2021بالقوة والفيتنس.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية متنراست 

دائرة تاظروك
بلدية ادلس

األمانة العامة 
مكتب اجلمعيات 
رقم: 02  /2020

وصل تسجيل التصريح  بتأسيس جمعيةمحلية ذات 
طابع اجتماعي .

مبقتضى القانون رقم 06/12 املؤرخ يف 18 
صفر 1433 املوافق ل 12 جانفي 2012 يتعلق 

باجلمعيات.
مت هذا اليوم : 2020/08/20 تسليم وصل 

تسجيل التصريح بتأسيس اجلمعية احمللية ذات 
الطابع اجتماعي املسماة:

جمعية الدينية ملسجد أبو عبيدة بن اجلراح
يترأسها السيد)ة(: أقاري سيدي محمد 

الكائن: بهير افوك اجلديدة -بلدية آدلس

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية متنراست 
دائرة متنراست 
بلديةمتنراست

مصلحة النشاطات الثقافية و الرياضية
مكتب اجلمعيات 
رقم: 02  /2020

وصل تسجيل التصريح  بتأسيس جمعية
مبقتضى القانون رقم 06/12 املؤرخ يف 18 

صفر 1433 املوافق ل 12 جانفي 2012 يتعلق 
باجلمعيات.

مت هذا اليوم : 2020/12/20 تسليم وصل 
تسجيل التصريح بتأسيس اجلمعية احمللية ذات 

الطابع اجتماعي 
املسماة: جمعية االرياضية للمعهد الوطني 

املتخصص يف التكوين املهني جمعية االرياضية 
للمعهد الوطني املتخصص يف التكوين املهني 
الكائن مقرها : املعهد الوطني املتخصص يف 

التكوين املهني
يترأسها السيد )ة( بوبكر الشريف ـار

ـــــ
ـــــ
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إ
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أخبار الرياضات

الجولة السابعة من بطولة الرابطة األولى املحترفة

وفــاق سطيـف لتعزيـز مركـزه الريادي وفــاق سطيـف لتعزيـز مركـزه الريادي 
وسريع غليزان الستعادة بسمة االنتصاراتوسريع غليزان الستعادة بسمة االنتصارات

ففي »داربي الهضاب«، يلتقي الوفاق، 
 30 منذ  االيجابية  النتائج  بسلسلة  املنتشي 
»البرايجي«  األهلي  مبضيفه   ،2019 نوفمبر 
متذيل الترتيب بنقطتني مبعية احتاد بلعباس، 

والذي يعيش أصعب أيامه يف البطولة.
بني  جتمع  التي  املباراة،  أن  ويبدو 
لفائدة  أكثر  مؤشرها  مييل  النقيض،  طريف 
إال  قوة،  بفترة  مير  كونه  السطايفي«  »النسر 
الكثير يف  أخفت  لطاملا  احمللية  املواجهات  أن 

جعبتها من مفاجآت.
عن  خيار  ال  بشعار  األهلي  ويدخل 
يف  الوضعية،  هذه  من  للخروج  الفوز 
بالنسبة  أن يكون األخير  املتوقع  موعد من 
للمدرب بالل دزيري، املعلن التحاقه بنصر 

حسني داي قريبا.
يطمح  اجلديدين،  الصاعدين  لقاء  ويف 
أوملبي املدية لتسجيل فوز ثان على التوالي، 
عندما يستضيف وداد تلمسان، بعد اإلطاحة 
ارضه  على  مقرة  بنجم  السابقة  اجلولة  يف 

بثالثية لواحد. أما الوداد، فقد حط الرحال 
منصب  العبيه  وتفكير  »التيطري«  بعاصمة 

على حتقيق نتيجة مرضية.
أما بالنسبة لسريع غليزان، فيطمح الى 
استعادة بسمة االنتصارات بعد خسارتني 
فرصة  استغالل  من خالل  التوالي،  على 
ينهزم  لم  الذي  بسكرة،  استضافته الحتاد 
احتاد  وضعية  فإن  أخرى،  مواجهة  بعد.ويف 
أصبح  و  تعقيدا،  أكثر  صارت  بلعباس، 
مالقاة  عندما  باالنتفاضة،  مطالبني  العبوه 
أزمته،  لتعميق  تفاديا  مقرة،  جنم  الضيف 
املالي الصعب الذي يعيش  خصوصا الوضع 
الفريق »العباسي« على وقعه و أدى إلى منعه 

من تأهيل العبيه اجلدد.
بإجراء  االثنني  يوم  اجلولة  هذه  وتختتم 
القبائل- شبيبة  وهي   مباريات  ثالث 
بلوزداد  بارادو-شباب  نادي  اجلزائر،  احتاد 
تأجيل  ومت  وهران.  اجلزائر-مولودية  ومولودية 
الثالث بسبب مشاركة كال  املواجهات  هذه 

وشبيبة  اجلزائر  مولودية  بلوزداد،  شباب  من 
القبائل يف املنافسات القارية.

محمد هشام

االنتخابات ستقام يف املغرب يف 12 مارس املقبل

اإلعــالن عـن قائمـة المرشحيـن اإلعــالن عـن قائمـة المرشحيـن 
النهائيـة لرئاســة »الكــاف«النهائيـة لرئاســة »الكــاف«

أوراق  مبراجعة  املختصة  احلوكمة  جلنة  أعلنت 
التنفيذية  اللجنة  وأعضاء  رئيس  ملناصب  املرشحني 
املقدمة  األوراق  فحص  القدم،  لكرة  األفريقي  باالحتاد 

لالنتخابات املقبلة.
 12 خالل  املغرب،  يف  الكاف  انتخابات  وستقام 
 4 ملدة  جدد  وأعضاء  رئيس  النتخاب  املقبل،  مارس 
لرئاسة الكاف،  5 مرشحني  سنوات قادمة. ومت تسجيل 

بجانب 16 مرشًحا لشغل عضوية اللجنة التنفيذية.
املرشحني  أن  بيانها،  يف  احلوكمة  جلنة  وأوضحت 
سنجور  أوجستني  هم  للرئاسة،  تقدموا  الذين  اخلمسة 
الفخري  الرئيس  أنوما  وجاك  السنغالي،  االحتاد  رئيس 
لالحتاد اإليفواري، وأحمد أحمد الرئيس املنتهية واليته 

للكاف، وأحمد ولد يحيى رئيس االحتاد املوريتاني، وباتريس موتسيبي مالك نادي صن داونز.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستنظم جلسة استماع يف القاهرة للمرشحني األربعة بعد استبعاد أحمد أحمد واعتباره غير مؤهل للترشح، يوم 

28 جانفي اجلاري، إلجراء بعض الفحوصات عليهم قبل إعالن القرار النهائي من قبول ترشيحهم.
هيما حميدو  )ليبيريا(، جبريال  راجي  إشوال  )تونس(، مصطفى  اجلريء  وديع  التنفيذية:  اللجنة  لعضوية  املرشحني  قائمة  وضمت 
)النيجر(، إدوين سيميون - أوكراكو )غانا(، أدوم جبرين )تشاد(، سليمان وابيري )جيبوتي(، إساياس جيرا )إثيوبيا(، فيصل إسماعيل 
باتريشيا راجيرياريسون  القمر(،  إبراهيم )جزر  ليتشويثي )بوتسوانا(، كنيزات  إلفيس راجا شيتي )سيشيل(، ماكلني كورتيز  )موزمبيق(، 

)مدغشقر(، ولوسون هوجبان - التري - كايتي إدزونا )طوغو(.
وتلقت جلنة احلوكمة، 3 طلبات أخرى للجنة التنفيذية، لكنها تتطلب عمليات تدقيق إضافية من مامادو أنطونيو سواري )غينيا(، 

سيدو مبومبو جنويا )الكاميرون(، آرثر دي أمليدا إي سيلفا )أنغوال(.
وبالنسبة للمرشحني ملجلس االحتاد الدولي، سيتم التحقق من األهلية على مستوى هيئات الفيفا، وسيتم اإلعالن عن النتيجة يف 

الوقت املناسب.

مولودية الجزائر

ألمـاس يؤكـد ابقــاء نغيـز ألمـاس يؤكـد ابقــاء نغيـز 
علـى رأس العارضـة الفنيةعلـى رأس العارضـة الفنية

كشف رئيس مجلس إدارة مولودية 
مدرب  أن  أملاس  الناصر  عبد  اجلزائر، 
رأس  على  سيبقى  نغيز  نبيل  الفريق 

العارضة الفنية.
امواج  على  أمس  أملاس  وصرح 
راضية  اإلدارة جد  ان  الوطنية،  اإلذاعة 
نغيز  املدرب  حققها  التي  النتائج  على 
ولن تفرط يف خدماته خاصة وأن العميد 
على أبواب عدة إستحققات مهمة على 

غرار منافسة رابطة أبطال إفريقيا.   
على  أملاس  تصريحات  وجاءت 
خليفة خرجة املدرب  نبيل نغيز، الذي 
على  البقاء  من  متأكدا  ليس  أنه  صرح 
رأس العارضة الفنية خالل فترة امليركاتو 
ال  هو  حتى  بأنه  ذلك  مبررا  املقبل، 

يضمن البقاء يف الفريق.
رئيس  وضح  أخر،  جانب  من 
مجلس إدارة نادي مولودية اجلزائر، بأن 
املدافع معاذ حداد، ال يعاني من فيروس 

كورونا.
للفحص  خضع  »حداد  قائال 
السريع، والذي جاء سلبيا، ولكنه أجبر 

على تضييع مواجهة الصفاقسي«، ليضيف »فحص بي سي أر، جاء إيجابيا بنسبة ضئيلة جدا، وهو 
السبب الذي دفع احلكم واملنافس لرفض تواجده فوق أرضية امليدان«، ليختم »على كل حال، نحن 
منتلك مجموعة، ومصيرنا ليس معلقا على العب واحد، واألهم بالنسبة لنا هو أننا حققنا التأهل«.
م.هشام

 سيكون الرائد وفاق سطيف أمام مهمة الحفاظ على كرسي صدارته، عندما يحل هذا السبت ضيفا 
على الجار أهلي برج بوعريريج، لحساب الجولة السابعة من بطولة الرابطة األولى لكرة القدم.

أكد أن شركة مادار وفرت جميع اإلمكانيات، قريشي:

»مــن غيـــــر المقبـــول »مــن غيـــــر المقبـــول 
الفشــل فــي التألــق خالل الفشــل فــي التألــق خالل 
المنافســة اإلفريقيـــة«المنافســة اإلفريقيـــة«

لنادي  التنافسي  القطب  مدير  أكد 
شباب بلوزداد، توفيق قريشي، بأن بطل 
اجلزائر، يطمح للذهاب ألبعد مدى ممكن 
يف منافسة رابطة األبطال اإلفريقية، لهذا 

املوسم.
الوطنية  لإلذاعة  تصريح  يف  وقال 
أمس أنه من غير املقبول الفشل يف التألق 
خالل دور املجموعات، نظرا لإلمكانيات 
وأضاف  اإلدارة«.  وفرتها  التي  الكبيرة 
جاهزا  سيكون  تعدادنا،  بأن  »أعتقد 
دور  انطالق  عند  كامل  بشكل 
بالنسبة  إيجابي  أمر  وهذا  املجموعات، 
مادار،  »شركة  حديثه  وواصل  لنا«. 

وضعت كل شيء من أجل السماح للفريق بالذهاب بعيدا يف جميع املُنافسات« واشار أن على الفريق 
التأقلم مع البرمجة املكثفة، ومجاراة النسق املرتفع التي تفرضه املباريات، من خالل تدوير التشكيلة.
م.هشام

سيشرف ىلع التشكيلة خالل مواجهة اتحاد الجزائر

الفرنســي دونيس الفان يشــرع الفرنســي دونيس الفان يشــرع 
في عمله مدربا لشبيبة القبائلفي عمله مدربا لشبيبة القبائل

قدوم  عن  أمس  اول  القبائل،  شبيبة  فريق  أعلن 
خلفا  الفريق  لتدريب  الفان،  دونيس  الفرنسي  التقني 

ليوسف بوزيدي، الذي مت فسخ عقده بالتراضي.
الرسمية على  »القبائلي« على صفحته  النادي  وأفاد 
حل  الفان،  دونيس  اجلديد،  »املدرب  أن  »فايسبوك« 
اول أمس باجلزائر، حيث تنقل الى امللعب للتعرف على 
عبد  كمال  الرياضي  املدير  طرف  من  تقدميه  ومت  العبيه، 

السالم وتيزي بوعلي، عقب احلصة التدريبية«.
وحسب ذات املصدر فإن املدرب اجلديد للشبيبة شرع 

يف العمل ابتداء من أمس اجلمعة حتضيرا ملباراة الفريق أمام احتاد اجلزائر، حلساب اجلولة السابعة، يوم 
االثنني، مبلعب أول نوفمبر بتيزي وزو.

ويعد الفان، املدرب الثالث الذي يشرف على العارضة الفنية ل«الكناري« بعد كل من التونسي 
فريق شباب  درب  عندما  الوطنية،  البطولة  العمل يف  له  بوزيدي. كما سبق  ويوسف  الزلفاني  يامن 

قسنطينة خالل املوسم الكروي 2018-2019.
ومتكن زمالء القائد وليد بن شريفة من التأهل الى الدور 16 مكرر من كأس الكنفيدرالية االفريقية 

على حساب احتاد الدرك من النيجر بعدما فازوا عليه ذهابا وإيابا.
م.هشام

البرنامـــــج:

السبت سا 14:30
أولمبي المدية - وداد تلمسان
أهلي البرج - وفاق سطيف
سريع غليزان - اتحاد بسكرة

اتحاد بلعباس - نجم مقرة )سا 15(
االثنين 11 جانفي

نادي بارادو - شباب بلوزداد )سا 14(
 شبيبة القبائل - اتحاد الجزائر

)سا 14:30(
 مولودية الجزائر- مولودية وهران

)سا 15(
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عقده مع مانشستر سيتي ينتهي يف الصيف املقبل

األرجنتينــي سيرجيــو أغويـرو األرجنتينــي سيرجيــو أغويـرو 
يخطــط لمزاملـــة ميســـييخطــط لمزاملـــة ميســـي

مانشستر  مع  أغويرو  عقد  وينتهي 
توجد  وال  املقبل،  الصيف  يف  سيتي 
أي مفاوضات بني الطرفني حالًيا بشأن 
»الشيرجنيتو«  لبرنامج  التجديد.ووفًقا 
من  محبط  أغويرو  فإن  اإلسباني، 
مانشستر سيتي، ويخطط ملزاملة ليونيل 

خالل  جيرمان  سان  باريس  يف  ميسي 
املوسم املقبل.

بعالقة  أغويرو  سيرجيو  ويرتبط 
منذ  ميسي،  ليونيل  مع  قوية  صداقة 
األرجنتني  منتخب  يف  مًعا  التواجد 
مع  ميسي  عقد  أن  للشباب.يذكر 

برشلونة ينتهي أيًضا يف الصيف املقبل، 
بشأن  حالًيا  مفاوضات  توجد  وال 
التجديد معه، وتشير معظم التقارير إلى 
أن الالعب يف طريقه إلى صفوف باريس 

سان جيرمان.
القسم الرياضي

السيتـي يشتري أقدم السيتـي يشتري أقدم 
نسخة من كأس إنجلترانسخة من كأس إنجلترا

آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  مالكه  إن  مانشستر سيتي  نادي  قال 
نهيان أصبح ميلك أقدم نسخة موجودة من كأس االحتاد اإلجنليزي لكرة 

القدم بعد شراء الكأس يف مزاد مؤخرا.
ومنحت كأس التحدي للفرق الفائزة باللقب خالل الفترة ما بني 
1896 و1910 بعد سرقة الكأس األصلية من محل يف برمنغهام بعد 

فوز أستون فيال بها.
وكانت الكأس أول جائزة يفوز بها مانشستر سيتي قبل أكثر من 
قرن عندما هزم بولتون واندرارز 0-1 يف املباراة النهائية يف 1904 ليصبح 

بذلك أول فريق من احملترفني يف مدينة مانشستر يحقق لقبا كبيرا.
وقال خلدون املبارك رئيس مانشستر سيتي يف بيان: »هذه الكأس 
هي دليل مادي على ثراء وعراقة الكرة اإلجنليزية التي يشكل مانشستر 

سيتي جزءا أصيال منها«.
وتابع: »الفوز فعليا بهذه الكأس يف 1904 كان مبثابة نقطة حتول 
بالنسبة للنادي وملدينة مانشستر ألنه رسخ وبكل قوة مكانة كرة القدم 
يف قلوب سكان املدينة«. وأضاف رئيس سيتي: »حسب رؤية الشيخ 
ثقافية  بأهمية  حتظى  التي  الكأس  هذه  تكون  أن  يتعني  فإنه  منصور 
القدم  كرة  وأسرة  مانشستر  مدينة  بني سكان  مشتركا  إرثا  وحضارية 

اإلجنليزية وكل محبي الكرة االجنليزية«.
وباع املالك السابق وهو ديفيد جولد املشارك يف ملكية أستون فيال 
الكأس يف مزاد يف سبتمبر 2020 مقابل 760 ألف جنيه إسترليني 
)1.03 مليون دوالر( بينما لم يكشف النقاب عن اسم املشتري وقتها.
جنيه  ألف   487 مقابل   2005 يف  الكأس  اشترى  جولد  وكان 
إسترليني عندما كان رئيسا ملجلس إدارة نادي برمنجهام سيتي. وقال 
سيتي إن الكأس أعيرت إلى املتحف الوطني لكرة القدم يف مانشستر 

حيث كانت تعرض منذ 2005.

يخطط األرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي اإلنجليزي، لمزاملة مواطنه ليونيل ميسي 
قائد برشلونة، في فريق واحد خالل الموسم المقبل.

موراتا في طريقه للتعافي من اإلصابةموراتا في طريقه للتعافي من اإلصابة
تلقى أندريا بيرلو، املدير الفني ليوفنتوس، نبأ 
جانفي   17 يوم  ميالن  إنتر  مواجهة  بشأن  سعيًدا 

اجلاري يف اجلولة 18 من الدوري اإليطالي.
فإن  إيطاليا«،  لشبكة »سكاي سبورت  ووفًقا 
للتعايف  طريقه  يف  اليويف،  مهاجم  موراتا،  ألفارو 
أساسًيا  للمشاركة  جاهًزا  وسيكون  اإلصابة،  من 
يف مباراة إنتر ميالن. وكان موراتا تعرض إلصابة 
أودينيزي  مباراتي  عن  إثرها  على  تغيب  عضلية 

وميالن يف الدوري اإليطالي.
وأشارت إلى أن موراتا لن يكون جاهًزا ملواجهة 
يعود  قد  لكن  املقبل،  األحد  بالدوري،  ساسولو 

كبديل أمام جنوى يف ثمن نهائي كأس إيطاليا.
يذكر أن يوفنتوس يحتل املركز الرابع يف جدول 
ترتيب الدوري اإليطالي برصيد 30 نقطة، بفارق 

7 نقاط عن ميالن املتصدر.

كومـان يصر علـى التعاقد مع ديبايكومـان يصر علـى التعاقد مع ديباي
إمكانية  بشأن  موقفه  برشلونة،  نادي  حسم 
ليون،  مهاجم  ديباي،  ممفيس  الهولندي  مع  التعاقد 

خالل امليركاتو الشتوي اجلاري.
لكن  الصيف،  يف  ديباي  ضم  برشلونة  وحاول 
التي  املالية  بالشروط  الوفاء  املالية حرمته من  األزمة 

وضعها ليون، إلبرام الصفقة.
رونالد  فإن  ديبورتيفو«،  »موندو  لصحيفة  ووفًقا 
كومان، مدرب برشلونة، ُيصر على التعاقد مع ديباي 
بسبب  فاتي  أنسو  غياب  لتخفيف حدة  الشتاء،  يف 

اإلصابة.
وأشارت إلى أن املوقف يف األمانة الفنية لبرشلونة 

مختلف، حيث أنهم ال يقللون من أهمية ممفيس ديباي، لكن يرون أن الصفقة غير ممكنة يف 
امليركاتو الشتوي ، وقد يأتي مجاًنا يف الصيف املقبل.

أي  بيع  يتم  لم  طاملا  اجلاري،  جانفي  ديباي يف  مع  يتعاقد  لن  برشلونة  أن  وأوضحت 
أمام االستمرار مع  الباب مؤخًرا  الذي فتح  الهولندي  للنجم  الرسالة وصلت  العب، وهذه 

ليون حتى نهاية املوسم.

ليفربـول يغــري ديفيـد أالبــاليفربـول يغــري ديفيـد أالبــا
ال يزال مصير املدافع النمساوي ديفيد أالبا، حائًرا يف ظل قرب انتهاء تعاقده مع ناديه 

بايرن ميونخ يف صيف 2021.
له  ليترك  بالتوقيع على عقد جديد،  النمساوي  الدولي  إقناع  البافاري فشل يف  النادي 

الباب مفتوًحا أمام رحيله مجاًنا يف نهاية املوسم.
وبحسب شبكة »سكاي سبورت أملانيا«، نقاًل عن تقارير صحفية إيطالية، فإن ليفربول 
عرض على أالبا، راتًبا أسبوعًيا يبلغ 175 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 10 ماليني أورو 

سنوًيا.
يأتي ذلك يف ظل التقارير التي تفيد بتوصل صاحب الـ 28 عاًما، التفاق مع مسؤولي 

ريال مدريد، لالنتقال إلى صفوف الفريق امللكي الصيف القادم.
ويرغب املدرب األملاني يورغن كلوب، يف جلب ديفيد أالبا إلى ملعب أنفيلد، لتعزيز 

خط دفاع الريدز، الذي عانى مؤخًرا من كثرة اإلصابات.

إريكسن في طريقة للعودة إلى توتنهامإريكسن في طريقة للعودة إلى توتنهام
ارتبط الدمناركي كريستيان إريكسن، العب وسط إنتر ميالن، بالعودة إلى فريقه السابق 
املاضي،  الشتوي  امليركاتو  إنتر يف  إلى  السبيرز  من  انضم  إريكسن  وكان  هوتسبير.  توتنهام 
لكنه لم يحظ بثقة مدربه اإليطالي أنطونيو كونتي، واقترب من الرحيل يف جانفي اجلاري.

ووفًقا لصحيفة »الغازيتا ديللو سبورت«، فإن إريكسن قد يعود إلى توتنهام، إذا انتقل 
ديلي آلي العب وسط السبيرز إلى باريس سان جيرمان يف امليركاتو الشتوي اجلاري.

وأشارت إلى أن رغم انتشار أنباء حول طلب ماوريسيو بوكيتينو، املدير الفني لباريس، 
التعاقد مع إريكسن وديلي آلي، إال أن املدرب األرجنتيني ليس يف عجلة من أمره للحصول 

على توقيع الالعب الدمناركي.
سيئة حتت  فترة  يعيش  الذي  آلي،  ديلي  على ضم  اآلن  ُيصر  بوكيتينو  أن  وأوضحت 

القيادة الفنية للبرتغالي جوزيه مورينيو.

 بايــــرن ميونـــخ يقتــــرب  بايــــرن ميونـــخ يقتــــرب 
مـن صفقـة إنجليزية مجانيةمـن صفقـة إنجليزية مجانية

عقب  مجاًنا  حملاولة ضمه  اإلجنليزية،  املواهب  أحد  األملاني،  ميونخ  بايرن  نادي  رصد 
نهاية املوسم احلالي. وبحسب صحيفة »األتليتك«، فإن النادي البافاري دخل يف مفاوضات 

متقدمة مع عمر ريتشاردز، ظهير ريدينيغ اإلجنليزي، من أجل ضمه الصيف القادم.
الدرجة األولى  الذي ينشط يف دوري  الـ22 عاًما مع ريدينيغ،   وينتهي عقد صاحب 

اإلجنليزي، يف صيف 2021، مما يتيح له فرصة الرحيل بدون مقابل مادي.
 ويكثف مسؤولو بايرن ميونخ مفاوضاتهم مع الظهير األيسر الشاب، إلقناعه باالنتقال 

إلى النادي البافاري فور انتهاء عقده مع ريدينغ، يف صفقة انتقال حر.
بايرن،  اإلجنليز يف  الالعبني  ثاني  ريتشاردز سيصبح  فإن  بنجاح،  الصفقة  إمتام  وحال   

الذي ميلك جمال موسياال، املنضم إليه من تشيلسي عام 2019.

ناغلسمان يستبعد ناغلسمان يستبعد 
فكــرة تدريـب فكــرة تدريـب 
دورتمونــــددورتمونــــد

جوليان  يستعد 
مدرب  ناغلسمان، 
العبيه  رفقة  اليبزيغ، 
بوروسيا  ضيفه  ملواجهة 
السبت،  هذا  دورمتوند، 
يف قمة اجلولة الـ15 من 

الدوري األملاني.
صحيفة  وأبرزت   
بيلد"  "شبورت 
ناغلسمان،  تصريحات 
املباراة  قبل  اليوم، 
قال:  حيث  املرتقبة، 
باللقاء،  للفوز  "أخطط 

ألننا نتحلى بالشجاعة ويف مزاج جيد".
ويحتل اليبزيغ املركز الثاني يف جدول الترتيب، 
بايرن  عن  نقطتني  بفارق  متأخًرا  نقطة،   31 برصيد 
دورمتوند  يتواجد  فيما  الصدارة،  صاحب  ميونخ 

باملركز الرابع، برصيد 25 نقطة.
التركيز  ضرورة  على  العبيه،  ناغلسمان  وحث 
دفاعًيا على مدار 90 دقيقة، أمام أسود الفيستيفال، 
الفوز  يف  ففرصنا  هدًفا،  نستقبل  لم  "إذا  مضيًفا: 

ستكون كبيرة".
البوندسليغا،  يف  دفاعًيا  األفضل  اليبزيغ  ويعد 
هذا املوسم، نظًرا الستقباله 9 أهداف فقط خالل 14 
مباراة. لكنه يعاني من كثرة الغيابات قبل مواجهة 
بينيامني  من،  كل  عنه  يغيب  حيث  دورمتوند، 
كلويفرت،  جاسنت  كوناتي،  إبراهيما  هنريكس، 
كامبل،  كيفن  إلى  باإلضافة  نكونكو،  كريستوفر 

الذي يعاني من آالم يف ساقه اليسرى.
دورمتوند،  تدريب  توليه  إمكانية  مدى  وعن   
اخلطوة،  هذه  ناغلسمان  استبعد  القادم،  املوسم  يف 
شخص  أي  لقلق  يؤدي  سبب  يوجد  "ال  مؤكدا: 
بحاجة  ولست  يناسبني  األمر ال  فهذا  يف اليبزيغ، 

إليه.. كما أنني لدي أهدايف مع اليبزيغ".
مؤخًرا  تدريبه  مهمة  أسند  دورمتوند  أن  يذكر   
لألملاني، إيدين تيرزيتش، حتى نهاية املوسم، بعد 

إقالة السويسري لوسيان فافر بسبب سوء النتائج.
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أقالم

ش  بقطـــــــا
قــدوة للمثقفيـن الجزائرييـن..
فهـــل يسلكــــون مسلــــكه

ــدوق  ــم تكن)الصن ــة إن ل ــة واقعي وأي
قــال  وقدميــا  ألخالقهــم(  األســود 
الكلمــات  فائــدة  مــا  البحتــري: 
منهــا  ُيستشــم  يكــن  لــم  إن  املكتوبــة 
أن  هــو  األخالق...والقصــد  ِمســك 
معامالتــه  بحســن  اإلنســان   ُيتــوج 
اليومية)واألدبيــة(  مــع الغيــر .ومراجعــة 
ــا  تعــد  ــل كل خطــوة يخطوه ــذات قب ال
هــي الرأســمال احلقيقــي والــوزن الصــاف 
حلقائــق األربــاح.وأن مــا عداهــا ال يعــدو 
ســوى ســنابل فارغــات رؤوســهن شــوامخ 
ــذي  ــا ال ــي....وإال م ــول املتنب ــا يق كم
نستشــفه مــن أدباء)يقولــون عــن أنفســهم 
كذلــك( لكــن همهــم الوحيــد هــو كيــف 
لهــم أن يعتلــوا هــذا املنبــر ويترصــدوا 
لهــم موضــع  املســابقة إال و كان  هــذه 
قــدم بها...وآخــرون يتملقــون ألجــل 
احلــوارات العديــدة ..وصنــف آخــر تــراه 
ُيكثــر مــن طبــع األعمــال تلــوى األخــرى 
ــع  ــذي يصن ــو ال ــر ه .وكأن بالنشــر الغزي
ــا يحــدث  ــات والنجــوم؟ا ـ مثلم العبقري
يف عاملــيّ الغنــاء والطــرب ـ ..ناســن 
ــت  ــة الزال ــم الكتابي ــن أن ذواته ومتناس
يف أول الطريق.وبحاجــة إلــى رســكلة 
مباليــن الطرائــق والقوالــب والتحــوالت 
بالشــهور  يقــاس  ال  مديــد  وصقــل 
والسنن...شــريطة أن تتوفــر املوهبــة يف 
بــادئ األمــر..ـ هــذا إن وجــدت املوهبــة 
وحضــرت وإال كان كل شــيء حتــت إمــرة 
التجريب..الواقعيــة  وثمــة  التجريــب 
ــداث  ــع األح ــل م ــي التعام ــودة ه املقص
مثاليــة  أو  طوباويــة  دون  اليوميــة 
وذكاء..ويف  بإحــكام  ونرجســية..بل 
اللحظــة التــي حتــن فيهــا ســاعة اإلبــداع 
ــرء  ــف إن خــال امل ــور تختل ــد أن األم أكي
العيــب أن  بنفســه وانفــرد بها...ومــا 
الواقــع  يكــون جــزء كبيــر مــن هــذا 
األعمال.والتعامــل  بطــون  يف  حاضــرا 
معــه بفنيــات عاليــة )لكــن الســؤال مــن 
ــات  ــرؤى واحلفري ــذه ال ــرى ه ــا ت ــك ي ميل
الفنية(..وقــد قــال جبــران خليــل  يف 
ــا  ــي عين ــخ )اعطن ــأن ذات تاري ــذا الش ه

ــي( ــذ خزائن ــال وخ ــرى اجلم ت
رحــل عنــا إذا األديــب امللتــزم مــرزاق 

ــنة  ــي للس ــن جانف ــي م ــاش يف الثان بقط
ذلــك  وراء  مــن  فهللــت   . اجلديــدة 
ــا  ــارا وتوقان ــا انبه عشــرات األقالم.وكله
ملــا تركتــه هــذا األديــب مــن ســمعة طيبة 
لــدى غالبيــة األوســاط...كيف ال وهــو 
اإلنســان املثقــف صاحــب الســلوكات 
احلضاريــة اجلنتلمانيــة  قبــل أن يكــون 
القــاص واألديــب ...مكــث اجلميــع 
ــن أن  ــائلون ع ــول يتس ــة ذه ــن حلظ ضم
ــي  ــي الت ــنة ه ــخاص احلس ــمعة األش س
تتحــدث عنهــم قبــل مضامــن أعمالهــم 
ومحــوري  مهــم  عامــل  الصــدق  .وأن 
املبــدع  يبعــد  أن  شــريطة  الكتابــة  يف 
ــدف  ــر له ــد الغي ــرة تقلي ــه فك ــن ذهن م
الوصــول نحــو مــا وصلــوا إليــه. ونقصــد 
هنا..تلــك الفئــة التــي حتتقــر نفســها 
..وتــرى يف كل مــا يــدور خلــف البحــار 
ــاح  ــأن جن ــن ب ــا ناجحا...متناس أمنوذج
ــي يف  ــهم الكل ــد مت يف انغماس ــك ق أولئ
واقعهــم احمللــي وتقربهــم منــه أكثــر حتــى 
ــق  ــة تنطل ــزز..وأن العاملي ــذر ومق ــو ق وه
مــن احملليــة كمــا يقــال . فقــط وجــب نزع 
ــة  ــم واملتضمن ــن أذهانه ــدة م ــذه العق ه
أي التقليــد األعمــى إبداعــا وســلوكا 
وخلــق شــخصيات مثــال يف الروايــات 
الواقــع  يف  عليهــا  تعثــر  أن  يســتحيل 
وبتســميات نشــاز ونكرة...وهنــاك ظاهرة 
أخــرى يتســم بهــا اإلبــداع اجلزائــري 
الراهــن وهــي عنونــة كثيــر مــن األعمــال 
بأســماء وشــخصيات ال ميكــن العثــور 
هــي  الواقع..بــل  أرض  علــى  عليهــا 
ــن الشــخصيات  ــر م ــد لكثي ــال وتقلي خي
واحلضــارات  واليونانيــة...  األوروبيــة 
القدميــة .ومــن ثمــة اســتحضارها لوقائــع 
ســيئة  ظاهــرة  حســبي  معاصرة.وهــي 
.تنفــر  القــارئ أكثــر ممــا حتببــه؟ا..ال 
لشــيء ســوى أن لــكل قامــة تاريخيــة 
احلقيقيــة  وأرضهــا  تربتهــا  وشــخصية 

ــا؟ا  ــت فيه ــي نبت الت
لقــد كان الراحــل مــرزاق بقطــاش 
اليوميــات  مــن  ينهــل  محليــا  أديبــا 
الكادحة..والتــي  للطبقــات  اجلاريــة 
دومــا تختصــر لــك الواقــع برمتــه...
حتــى وهــو يتــردد علــى ثنائيــات البحــر 

العالــم  لهــذا  الشــيقة  واملكانيــات 
واضــح  بتأنــي  يكتــب  الفســيح.وكان 
أعمالــه  إحــدى  تصــف  أن  ويســتحيل 
وليــد  هــو  باالســتعجالية....بل 
التراكمــات البعيــدة والــرؤى الثاقبــة...
واملستشــرفة للعوالــم الفلســفية....التي 
يحوزهــا الروائــي والقــاص املتمــرس...
وكــم يحزننــي شــخصيا أن أرى كاتبــا 
ــل  ــد يقب ــة الرش ــل عتب ــم يص ــا ل جزائري
علــى كتابــة رواية.بحيــث أراه نــوع مــن 
التعــدي علــى هــذا العالــم الصعــب 
واملعقــد؟ا الــذي يحتــاج إلــى جتربــة 
يف  وانتصــارات  وانكســارات  حياتيــة 
وثنائياتهــا؟ا  جدلياتهــا  بــكل  احليــاة 
..وأن االنخــراط يف الكتابــة الروائيــة 
مباشــرة هــو نــوع مــن املجازفــة غيــر 
احملمــودة العواقــب.)ألن أكبــر الروائيــن 
الذيــن جنحــوا بأعمالهــم تصارعــوا  قبــل 
ذلــك كثيــرا مــع عوالــم القصــة القصيــرة 
ــة  ــة( وأن الرواي ــة والفكري ــة الثقافي واملقال

هــي نتــاج عــدة مراحــل وعقبــات .
ــا  ــا درس ــرك لن ــو يت ــرزاق وه ــل م رح
التريــث  العظمــة يف  أن  مفــاده  مفيــدا 
ــا  ــدم الرض ــدا وع ــل جي ــة العم ومراجع
عنــه مــن أول وهلــة هــو نــوع مــن التبصــر 
حــرف  كل  إزاء  باملســؤولية  والوعــي 
مكتــوب ألنــه يحســب عليــه قبــل أن 
ُيحســب لــه...وأن الكتابــة مســؤولية 
شــاقة تقــع تبعاتهــا علــى مســار ومســتقبل 
وتهافــت  تســرع  نفســه,دون  الكاتــب 
علــى الظهــور الســطحي والتبجــح اخلــاو 
ــزال  ــب دم الغ ــا صاح ــرك لن ــد ت ...لق
ــا  ــرة منهج ــور الظهي ــر وطي ــراد البح وج
حضاريــا للذكــر احلســن وكيفيــة أخلقــة 
احليــاة األدبيــة.وأن الكاتــب أوال وأخيــرا 
ــن  ــر إنســانية مــن اآلخري هــو إنســان أكث
ــه  ــهد ب ــع أن يستش ــن للجمي ــدوة ميك وق
ــه  ــريف وطلب ــده املع ــع ســلوكه يف زه ويتب
الالمحــدود نحــو شــحذ هممــه العلميــة 

والفكريــة.
أن  احلقيقــي ال ميكنــه  اإلبــداع  وأن 
يوصــف مبــكان جغــرايف مــا  أي باألمكنــة 

ــدع نفســه. ــر املب ــا بتبصــر وتدب .وإمن

أعظم األشياء يف 
اإلبداع أن يبدع 

أصحابه بعيدين 
كثيراعن اللهث 
وراء الكاميرات..

وأن يحافظوا على 
إنسانيتهم قدر 
املستطاع بعيدا 

عن أهوائهم التي 
تصطدم يف األخير 

بجدار الواقعية؟ا

بقلم: جمال نصراهلل
شاعر وناقد أدبي

أقالم
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الشاعـــُر الكونــيُّ محمــود درويــشالشاعـــُر الكونــيُّ محمــود درويــش
هذا أنا وقِد استعدُتني منِّي ومْن ذاكرتي، وقِد احتواني الكوفيُد 
إليِه متربصًا بي وحاقدًا، وكاَن لي خصيمًا لدودًا، هذي سْوءُتُه 
الغادرة، يريُد اغتياَل ابتسامتي، هيهاَت هيهات، وأنَّى لُه ذلَك 
وتكاثرها  ِدها  وجتدُّ تعددها  يف  لُه  ظهيرًة  منُه  الساللُة  كانِت  ولْو 
اآلبق السريع، وقْد أخذتُه الغيرُة منها ومنِّي، وكاَن يجهُل أنها 
احلياِة  أقاصي  يف  منتهاها  احلياة حتى  بدِء  منُذ  القلِب  ابتسامُة 
عنُه  أحدُثني  ألالقيه،  أكْن  ولْم  وأحياها،  أحبُّها  أزاُل  ما  التي 
لقهوٍة  قلياًل  إالَّ  البيَت  أغادُر  أكْن  فلْم  أسمعني،  ال  وكأني 
وقد  العظيم،  الكوِر  مَن جنِة  اخُللِْد  إلى ساحِة  نكهُتها  تدعوني 
خال إالَّ مَن أشجار الفيكوس التي تتباهى باخضرارها احلاني، أْو 
ْت يف  ملكتبٍة لعلَّ القلَب يصطفي ما يحبُّ من الكتِب وقد تراصَّ
الرفوف أحجامًا وألوانًا وحيوات، وكنُت قرَب مكتبتي، وكنُت 
مَن  احليواُت  هذي  الحتضانها،  الشوِق  نهُم  وبي  إليها  مشتاقًا 
الكتِب،وقد تركتها سنني عددًا، ولْم أكْن أحيا منها إالَّ واحدة، 
أقاوُمها  وكنُت  وستُّوتًا،  وكاذبة  أفاقًة  ضنكى،  حياًة  وكانْت 

ا إياها بابتسامتي العارفة: متحدّيً
حنيني إلى صدقي والبراءة يف زمن اإلفِك والكراهية املاردة...

وأسائُلني والدهشُة احليرى وقْد ولدُت بها:
الكوفيِد  مَن  الكئيُب  الكاُف  وأقعدتني،يا  إليَّ  تسلَّلَت  كيَف 

نيم؟ الكريِه الكظيِم يف هذا الزمن الزَّ
كْي  نافرًة  رميًة  كاَفَك  وقْد صوبَت  وتعرُفُه  افًا  شفَّ أكاَن جسمي 

تصيَبني، ولْيكْن، وكْي تخيَفني، ولْيكْن؟
يعرفُه  ولْم  وقْد الزمني،  رقراٌق وعذٌب المٌع  العينني  واحلزُن يف 
أحٌد، ولْم يشعْر بِه غيري، ولْم أفارقُه منُذ دهِر هاتيَك الطفولِة 
صادقْت  وقد  النبِض  يف  براءُتها  هذي  تغادرني،  لم  قطُّ  التي 
الكاُف  يا  وبينَك،  بيني  ا  سّدً تزاُل  وما  كانت  وقْد  القلِب،  دَم 
دِر، واحلنايا حنني، والقلُب صاٍف  الكنود، والنبُض محتدٌم بالصَّ

ِة واملناعة... يف خفقِه الراقص، وهو يقيني يف احملبَّ
، فأراني يف ابتعاِد  واألياُم تترى، كأني يف القرِن منها إذا ما الْتفتُّ
دمِي منَك ومنها، وتريدني أْن أغادرها،  النبِض عنها كأني يف السَّ

ولْيكْن، أو لعلني أفارقها، ولْيكْن...
أأنا الواقُف املمتدُّ أجادلُني يف ذا احلضور؟

ُه املستطير،  والعاُم منَك لن ينسى ولن يبيد، وأنَت يا الكوفيد شرُّ
واألحبُة قْد رحلوا، وكدُت أرحُل ألالقيهْم ألحكي لُهْم حكاية 

العمِر الذي امتدَّ بعدهْم إلى حني...
والصوُر مْن رحيلهْم أبيضها وأسودها أنني...

ي وقْد كاَن هنا، عند اليمنِي من كور بونة، والعصا بيمينِه، يهشُّ بها على ُيتمي وقْد كاَن َقًطا، ويتَّكىُء على يسار النبِض،فتينُع الذكرى جنًة يف  وأذكُر رحيَل جدِّ
ي فانتشى االسُم يف السماِء العاشقة... اني َجدِّ الذاكرة، وقد سمَّ

، وأكتُبني، هذي لغتي النديُة، جتيُء رطبًة، بحُرها يف مدٍّ من الصدِر، والشوُق جزٌر يف موٍج  إني أنا اآلَن يف رحيِل العمِر، والعمُر هو العمُر يف رحيلِه الشعريِّ منِّي إليَّ
، وأعرفُه وقد عاشرني ويعرفني، واحلرائُق منُه كالغاشية، ولَي معُه التباريُح ولُه اجلراُح معي، من رحلِة العمِر منُذ قفا نبِك حتى انكساِر النصاِل  صاهٍد مَن األلِم اخلفيِّ
، ولْم أخدعُه، فكيَف أخدُعني وأكذُب على  على النصاِل إلى شهوِة احلياِة وقد أهدتني احلياُة مما يحَب القلُب منها، أنثاَي، هذي األنواُر التي ال يراها سواَي، وأنا الويفُّ

أناَي؟
، ويقوُدني حلقوِل البنفسِج والياسمني، وهذا الرحيُق يف دمي رضاٌب شهيٌّ وأفاخرني بِه مْلَء الفؤاد، واملأُل األعلى  ار، ويأخذني عشقي إليَّ وهذا أنا هنا العاشُق الُكبَّ
ُد  ى يف الوهِن الثقيل تعتصُر الناُر صلصالَُه اعتصارًا، والصوُت مذبوٌح ومنكسٌر، وامللُح يتفصَّ ى مَن اجلسِد العليل املسجَّ من احملبني هنا، وأناديهْم واحدًة وواحدًا، واحلمَّ
ا غامرًا ينهمُر انهمارًا، هذا النوُر هُم يف أنوار إمياني بهْم،والضحكُة حنَي تستوي عنَد الشفتنِي هُم، وهُم  ُة بداخلي، وأسماؤهْم تفيُض حّبً مَن املسامِّ حارقًا مدرارًا،واألحبَّ
ِة أراهُم، وقْد أسكنتهْم قلبي يف اتساعِه الكونيِّ الفسيِح صادقًا، ففاضِت  أنا يف أناَي وأفرُح بحضورهْم، ولْم يغيبوا أبدًا يف علَّتي واْعتاللي، ويرونني وإني يف يقنِي احملبَّ

ا... ا وحتنانًا حفّيً الروُح بآالِء محبتهْم شوقًا بهّيً
ج. فوغالي

»أيراد«  مبوسم  تلمسان  أمازيغ  يعرف عند  ما  أو  يناير  تظاهرة 
هي ميزة تعرف بها قبائل منطقة بني سنوس على غرار قبائل 
أوالد موسى وبني عشير حيث لعب سكان هذه املنطقة دورا 
فعاال يف احلفاظ على هذا املوروث الذي مت تداوله منذ القدم 
واالحتفال به كل سنة، وسبق وان قدمت سنة 2015 هذه 
السامية  احملافظة  وكذا  العليا  للسلطات  رسميا  طلبا  القبائل 
السنة  برأس  االحتفال  تدويل  يخص  فيما  العاملية  للثقافة 
االمازيغية أو ما يعرف مبوسم »أيراد« والذي ميز يف ثقافة هذه 
واليوم تسعى اجلمعيات  والبأس،  والقوة  إلى األسد  القبائل 
بدعم من احملافظة السامية لألمازيغية لدفع هذا التراث نحو 

العاملية بعدما جنحت يف حتويله إلى يوم وطني.

»أيراد« أكبر تظاهرة ثقافية يف املوروث 
األمازيغي

برنامج  تنظيم  طريق  عن  تكون  وطريقته  االحتفال  انطالق 
منّوع يبدأ صباح 12 يناير بكل من قصر املشور وقصر الثقافة 
معرض  يف  أسبوعا  وتدوم  سنوس  وبني  دالي  الكرمي  عبد 
التظاهرة كّل سنة  والتقاليد، حيث تستقطب هذه  للعادات 
العديد من الزّوار من مختلف أرجاء الوطن لالستمتاع بهذا 
»أيراد«  كرنفال  عروض  متابعة  رأسه  وعلى  العريق  التراث 
الذي يرمز إلى قوة االمازيغ عن طريق متثيل دور امللك بأيراد 
الذي يعني يف لغة االمازيغ الغضنفر أو األسد الذي يرمز إلى 

القوة والشجاعة. 
بالعام  الوطن  مناطق  باقي  غرار  على  تلمسان  وحتتفل  هذا 
األمازيغي املوافق لسنة 2971 وذلك باستعادة وإحياء بعض 

العادات والتقاليد األصيلة التي ال تزال متجذرة يف يومياتنا 
اجلزائرية، ومحاولة تثمينها من خالل العديد من احملاضرات 

واملعارض وعروض األفالم.
بصفتها  لتلمسان  الثقافة  مديرية  خّصصت  املناسبة  وبهذه 
الثقافة  وقصر  املشور  بقصر  واسعة  فضاءات  املنّظمة  اجلهة 
لالحتفال بهذا املوعد، ويحتل معرض الطبخ اهتماما كبيرا 
من الزّوار ألنه يعكس عن قرب العادات املتوارثة خاصة فيما 
وجلسات  اجلافة  الفواكه  وتقدمي  الكسكسي،  بطبق  يتعّلق 
الشاي وغيرها، بحضور املكّسرات والفواكه اجلافة واحللويات 
التي تتحول إلى مواد ضرورية على عكس األيام العادية، أين 

ال ميكن االستغناء عنها.
علما أّن »طبيقة« أو طبق القرقشة يتطّلب وجوبا حضور هذه 
»الناير«،  مائدة  لتزيني  كافية  بكميات  والفواكه  احللويات 
إضافة إلى »البركوكس« و«السفنج«، وتقدمي خبيزات صغيرة 
بيض، حيث  منها حّبة  واحدة  كّل  وتوضع وسط  لألطفال 
يلتف أفراد العائلة حول الطبيقة الكبرى التي زّينت مبختلف 
هادئني  ليبقوا  لألطفال  نصائح  وتقّدم  السمر،  ويبدأ  املواد 
ليال  ستزورهم  الناير«  »عجوز  فإّن  وإاّل  »الناير«  أيام  خالل 

وجترّدهم من محتوى السليالت الصغيرة.
من  خاصة  متّيزها  على  حتافظ  سنوس،  بني  منطقة  وتبقى 
خالل إقامة كرنفال »أيراد« الذي تضرب جذوره يف أعماق 
بني  تؤصل  ثقافية  تظاهرة  أكبر  باعتباره  املنطقة  هذه  تاريخ 
بعض  وإحياء  باستعادة  األمازيغي  احلضاري  واملوروث  الفرد 
العادات والتقاليد األصيلة التي ال تزال متجذرة يف يومياتنا 

اجلزائرية.

كرنفال يف الهواء الطلق يتنّكر شباب املنطقة 
فيه باألسد

الطلق،  الهواء  يف  حقيقيا  مسرحيا  عرضا  الكرنفال  ويجّسد  هذا 
حيث يتنّكر شباب املنطقة يف هيئة أسد ولبؤة وشبل وغيرها من 
ويتجّمعون  اجلهة،  بهذه  تعيش  كانت  التي  األخرى  احليوانات 
امرأة بقناع  املقّنعني  يف ساحة صغيرة حيث تتوّسط األشخاص 
»لبؤة« لترقص وسط املشاركني ويعمل »أيراد« رفقة معاونيه من 
»األشبال« ـ كما تريده األسطورة ـ على نزع كل احلواجز أمامها 
بواسطة عصا ليكون املجال أمامها فسيحا، الشيء الذي يرمز إلى 
الصالح  الولي  ضريح  إلى  بعدها  ليتوّجهوا  واخلصوبة،  الرفاهية 
»سيدي أحمد« كمحطة أولى قبل التجوال عبر أزقة القرية، وهم 
يرّددون األغاني ويرقصون على إيقاعات البندير يف أجواء احتفالية 
وموسم  جديدة  لسنة  وتطّلعهم  فرحتهم  عن  ليعّبروا  استثنائية، 

فالحي خصب.
كما تطلق يف هذه االحتفالية بعض األهازيج منها »حنا أصحاب 
من  األمازيغي  األصل  ذات  »رباللك«  أو  أو »شباللك«  الدارة« 
املنطقة، ويتوّقفون عند أبواب املنازل لطلب الصدقة التي توّزع يف 

نهاية االستعراض على الفقراء واحملرومني.
ولإلشارة، فإّن من الطقوس التي مورست باملاضي، دخول الرجال 
تشارك  أن  عائلة  كّل  على  إلزاما  وكان  بيت  كّل  إلى  متنّكرين 

التي  اجلافة  منها  خاصة  معينة  فواكه  أو  غذائية  مبواد  بالتصّدق 
تشتهر بها الناحية منها التني والرمان والزيتون مع تقدمي اخلبز.

ويتم باملناسبة أيضا، سرد بعض األساطير اخلاصة بهذا التاريخ، 
تشير إلى أّن »يناير« كان قد طلب من »فورار« )فيفري( أن يعيره 
أن حّلت يف ذلك  التي سخرت منه، فكان  العجوز  ملعاقبة  يوما 
اليوم عاصفة شديدة اختنقت العجوز على إثرها فأصبح ذلك اليوم 
من  كل  على  يحل  قد  الذي  للعقاب  رمزا  اجلماعية  الذاكرة  يف 

تسول له نفسه االستخفاف بالطبيعة.
و مامييز حلول السنة األمازيغية اجلديدة هو نفاد املئونة التي كان 
يحتفظ بها السكان للشتاء واملسماة بـ »العولة«، لذا يعتبر يناير 
وفرصة  تليها،  التي  والسنة  املنتهية  السنة  حلصيلة  تقييم  مبثابة 
وفأل  اجلوع  من  للتخّلص  الطقوس  خالل  من  العزم  لتجديد 

النحس وجذب أسباب وفرة احملاصيل الزراعية.
هذه هي العادات التي متيز كافة أمازيغ املغرب الكبير تأبى االندثار 
ورغم اصطدامها بارتفاع األسعار إال أن القبائل تعمل على تنظيم 
الكرنفال، ومن جهة أخرى سيتحول وفدا ممثال عن املنطقة إلى 
والية تيزي وزو من أجل املشاركة يف االحتفال الوطني الرسمي 
السنة  سنوس  بني  احتضنته  بعدما  هناك  إقامته  تقرر  الذي 
املاضية، حيث من املنتظر أن يتم جتسيد موروث »أيراد« بشوارع 
مدينة تيزي وزو لتجسيد الترابط التاريخي ما بني امازيغ شمال 

إفريقيا.

إفضاءات
جمال فوغالي

يف الهزيـــــِع العاشـــِق مــــَن العـــــودِة 
إلى فيـــــِض احليـــــاة

——•اإلهداء •——
ِم ويف الذاكرة، واأُللى كتبوا  إلى األحبِة اأُللى يف القلِب ويف الدَّ
أجمعني  ِهُم  كلِّ واأُللى  بكوا،  واأللى  هاتفوا،  واأُللى  سألوا  واأُللى 
متنَّوا لي الشفاء، إنِّي ُمباٍه بكنَّ وبكْم قلبي الرافَل يف دِمِه وقد استوى 
منُذ  البهيَّة  سيرتُه  تلَك  وللحياة،  ولكْم  لكنَّ  نبُضُه  عاشقًا  منتصرًا، 
بدِء الغوايِة حتَّى انتفاضِة النبضِة األولى مَن الهوى يف فيِض تعاليه 

األنقى.
وا  ثيابهْم،وصمُّ استغشوا  وللذيَن  للَّواتي  التحيَة  أنسى  وهْل 

آذانهْم، واستدبروا استدبارًا، ثمَّ إنهُم استكبروا استكبارًا؟!
يقولوا  كْي  والطويلة،  القصيرَة  املراثي،  ُيعدوَن  كانوا  ولعلهْم 
ا »ولْم أكْن أبدًا منُهُم، ولْن أكون، ولْو  قولتهْم وأعرفها »لقد كاَن منَّ
لبعٍض  بعضُهْم  كاَن  لو  تدخَل  ولْن  اخلياط،  سمِّ  يف  الُة  اجلمَّ وجلِت 

ظهيرًا.
»قلُت: أما زاَل يجرحَك اجلرُحيا صاحبي؟

قال لي: ال أحسُّ بشيٍء
َلْت فكرتي جسدي دفترًا للبراهني، ال شيء يثبُت أنِّي  فقْد حوَّ

أنا غيُر موٍت صريٍح على اجلسِر
واملجاُز  احلياَة على اجلسِر ممكنٌة.  اآلَن..إنَّ  متُِت  ْل وال  متهَّ قلُت: 

فسيح املدى ها هنا برزٌخ بنَي دنيا وآخرة«.

يصادف السنة األمازيغية 2971.. ومطالب بتصنيفه موروثا عالميا 

قبائـل »بنـي سنــوس« بتلمسـان 
تستعـد إلحيـاء عيــد »أيــراد«! 

باشرت اجلمعيات الفاعلة مبنطقة »بني سنوس« )40 كلم جنوب غربي تلمسان( 
حتضيراتها لالحتفال بعيد »أيراد« الذي يصادف هذا العام السنة األمازيغية 2971، 

حيث تسعى مديرية الثقافة بالتعاون مع هذه اجلمعيات إلحياء هذا املوروث التاريخي 
الثقايف الشعبي الذي يرمز إلى تاريخ انتصار امللك البربري شيشنق األول على الروم.

عبد القادر بن خالد
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أقالم

اللـــي زمرنــــاه ... 
فأراعيها  طويال  جدتي  أجالس  كنت 
وهي  حديثها  أحفظ  وكنت  وتراعيني، 
أرمي  وال  وآخذه  حديثي  كأنه  العجوز 
ملحدا  سري  يف  له  وأجعل  شيئا  منه 
اليوم  أعرف  وال  مشهدا،  منه  أهمل  وال 
وفرقته«  ار  »الزمَّ قصة  استحضرت  كيف 
حضر  كلما  مرارا  جدتي  لي  روتها  وقد 
شاهد يدنيها إلينا، فقد كان رجال ومعه 
القرى  شوارع  يجوبون  رجال  ومعه  مزمرة 
وكان  واملِزمار،  بالَطبلة  اآلذان  وُيطربون 
رقصوا  انتشوا  إذا  حولهم  املتجمعون 
بينهم ورمبا صّفقوا ودعوا لهم وضاحكوهم 
أشغالهم  إلى  انفضوا  ثم  وماجنوهم 
ينظرون  وفرقته  املسكني  والزّمار  ودورهم، 
إلى تفرقهم وقد آالمهم أنهم لم يعطوهم 
ذهب  فإذا  جهدهم،  اجتهدوا  وقد  شيئا 
غير  جيبه  يف  وليس  بيته  إلى  املسكني 
مزمرته وسأله عياله عن قوت لهم من أجر 
)التزمار( وقد طال وقوفهم بجنبات القرية 

أجابهم متحسرا أن »اللي زمرناه هلل«.
يبدو أننا لم نعد جند غير هذه احلكمة 
جنريها  اخلوالي  األيام  دفتر  من  الضائعة 
عما  نعّبر  كي  بها  استئناسا  ألسنتنا  على 
اختلت  وقد  اليوم  واقع  أصبحنا جنده يف 
مدلوالت  واضطربت  املوازين  فيه 
عبرها  يأتي  التي  والسياقات  األلفاظ 
السلطوي  البناء  أو  السياسي  القرار 
باحملكومني،.فبات  احلاكمني  لعالقات 
بعض  َيِحيد  كيف  عينك  بأم  ُيريك  عالم 
القرار السياسي الذي يخرج عن دائرة ما 
الرسم  حدود  عن  السلطة  أو  الدولة  يف 
نظرية  بتأطيرات  ابتداء  له  ُرسم  الذي 
علمية ثبتت صحتها وأكدتها التجربة غير 
إطارا  ذلك  على  تأسيسا  ن  فتكوِّ مرة،  ما 
القرار  مسار  بجزم  معتقدا  نظريا  معرفيا 
به،  سيرتبط  وما  توقيته  وأحيانا  وشكله 
عالم  أو  السياسي  ر  املنِظّ وأنت  لتتفاجأ 
اإلدارة  علوم  يف  املختص  أو  االجتماع 
أن ما مت إخراجه أو تقريره ليس له عالقة 
بأسس العلم الذي درسته وال يستند إلى 
قرائن أنشأها له اإلطار النظري التكويني 
أو  السياسي  املقرر  ذلك  أخرج  الذي 
صنعه، فتقول وجوبا أن »اللي زمرناه فعال 

هلل«.
القانون  يف  املختص  ويجتهد 

لبناء  التنظير  يف  جهده  كل  الدستوري 
ملن  الصحيح  املنهج  وإعداد  الدساتير 
يكتب نصوصها ويرسم رسمها، فيستأنس 
قيما  أنتجت  التي  الدولية  بالتجارب 
مرجعيات،  أصبحت  وقانونية  دميقراطية 
املؤسسة  أن  فهمه  عصارة  يف  فيخرج 
)التشريع  الرئيسة  مهامها  التشريعية 
والرقابة(، وأن ُجهد املنتسب انتخابا إلى 
القوانني  إعداد  يف  ينصب  السلطة  هذه 
ومتطلبات  العام  الصالح  مع  يتناسب  مبا 
وجودها،  ودوام  للدولة  احلسن  السير 
السلطة  أداء  على  الرقابة  مهام  ميارس  ثم 
م اعوجاج سلوكها ويجعل  التنفيذية ويقوِّ
رجالها حتت مجهره ويجعلهم يستحضرون 
وجوده يف كل متظهر لسلوكهم، لكن هذا 
املختص يصطدم بسؤال أحد طالبه مثال 
أن النواب يف بلد ما خالل عهدات برملانية 
مشروع  أي  مرروا  وال  يقدموا  لم  متعاقبة 
تأتيهم  قوانني  مترير  دورهم  كل  بل  قانون 
قانون  وحتى  سلطتهم،  غير  سلطة  من 
بعضهم  اجتهد  الذي  االستعمار«  »جترمي 
إلخراجه مّت »وئده« قسرا مع حتذير شديد 
السلطة  »رأس  من  إليهم  أرسل  اللهجة 
مرة  يتجرؤوا  ال  بأن  املستقيل  التنفيذية« 
أخرى على خطوة كهذه ألنها من صميم 
»ما ميكنه هو فعله« ال »ما يجب عليهم هم 
الرجل إال أن  صنعه«، فال يكون جواب 

»اللي زمرناه فعال هلل«.
أن  طالبهم  يعّلمون  أيضا  والسياسيون 
االنتخاب،  النيابية  الدميقراطية  أساس 
وأن التعيني يفقد هيبة املؤسسة التشريعية 
بها  وينأى  »اجلهاز«  وصف  إلى  ويدنيها 
عن صفة »املؤسسة« أو »السلطة«، ذلك 
النائب  يعطي  احلصانة  مع  االنتخاب  أن 
ناهيك  التشريع  مهام  ممارسة  يف  أريحية 
عن الرقابة ألنه لن يشعر باحلرج حيال من 
عّينه إذا هّم مبساءلته ألن له سندا داعما 
من القاعدة الشعبية التي قدمته ليتقدمها 
ويدافع عن طرحها. ومع ذلك فال ندري 
يقينا على أي قاعدة نظرية مت االستناد  يف 
»رأس  تعيني  يف   2016 ثم   1996 دستور 
»هيئة  أعضاء  لثلث  التنفيذية«  السلطة 
أن  االقتناع  فرض  وعلى  ثم  تشريعية«، 
هؤالء من »الكفاءات الوطنية يف مجاالت 
والثقافة«  واالقتصاد  والقانون  السياسة 

تقدميها من  التي ميكن  فما وجه اإلضافة 
السياسة  يف  باع  لهم  وليس  هؤالء  بعض 
والقانون مبا ميكّنهم من االضطالع حقيقة 
إذا  والتشريع(، خاصة  )الرقابة  بجوهري 
علمنا الكيفيات التي كان ُيعنّي بها هؤالء 
خالل سنوات حكم النظام السابق، فقد 
استوفوا  وقد  فيها  يعينون  أغلبهم  كان 
أعمال مناصب شغلوها سابقا قد ال تكون 
لها أدنى عالقة بالتشريع، فكانت تصنف 
اخلدمة«  نهاية  و«مكافأة  مزية  أنها  على 
)سيناتور  بلقب  الوظيفي  املشوار  وإنهاء 

سابق(.
وباألمس أطلعنا بيان رئاسة اجلمهورية 
من  بعدد  الرئيس  جمع  لقاء  عقد  عن 
لتعديل  التحضير  إطار  يف  الشخصيات 
على ضوء  لالنتخابات  العضوي  القانون 
أحكام الدستور اجلديد وحتضير األرضية 
فيما يبدو الستحقاقات انتخابية جديدة، 
فيكون وجود إطارات قانونية مسألة عادية 
قانوني،  للتداول  العام  املعطى  باعتبار 
املجتمعني  أن  أيضا  البيان  يف  ورد  لكن 
السلطة  رئيس  من  لعرض  استمعوا 
الوطنية املستقلة لالنتخابات عن مساهمة 
هيئته يف إثراء مقترحات مشروع مراجعة 
فُيطرح  لالنتخابات  العضوي  القانون 
اإلطار  صميم  من  ذلك  كان  إن  سؤال 
العام ملهام وصالحيات سلطة االنتخابات 

ورئيسها؟
الثالث  الفصل  أحكام  إلى  بالرجوع 
من النص الدستوري اجلديد املنظم لهذه 
السلطة وعملها سيعثر على أنها »مؤسسة 
أو هيئة أخرى  مستقلة« عن كل مؤسسة 
نصت   202 واملادة   ،200 املادة  مبوجب 
وتسيير  وتنظيم  حتضير  مهمتها  أن  على 
واحمللية  والتشريعية  الرئاسية  االنتخابات 
عليها،  واإلشراف  االستفتاء  وعمليات 
ومنه فال أثر للنص دستوريا أـنها مطالبة 
بأي مساهمة من أي نوع يف إثراء مقترحات 
مشروع قانون ما، وأكثر من ذلك فإن املادة 
حرص  الفصل  ذات  من   203 األخيرة 
السلطات  إلزام  على  خاللها  من  املشّرع 
لسلطة  الضروري  الدعم  مبنح  العمومية 
االنتخابات لتمارس مهامها ولم يشر فيها 

إلى دعمها هي للدولة أو مساعدتها.

كنت وأنا غّر صغير ورياح 
أعمال الصبا تتجاذبني 

إلى دروس احلياة 
بإكراهاتها وأنا َبعُد لم 
أبلغ احللم، فمن درس 

هنا يأخذ معه ُثلمة مني 
إلى درس هناك يحفر 

يف نفسي حفرة، فأترك 
الُثلمة للوقت ُيكملها وأدع 

احلفرة للزمن َيطِمرها 
وأتهيأ حلفرة أخرى 
ُتغاِدَيِني وُثلمة غير 

ِني، وكنت  ِسيَّ الثلمة ُتَ
ثالث ثالثة مع جدين 
والليل البهيم خليلنا 

كأنه شقيق الوحدة، وكان 
على ما فيه من الظلمة 
والوحشة واخلوف مالذ 

ثالثتنا إذا سكنت األرجل 
وحَلى السمر والح يف 

السماء النجم والقمر، فال 
أسمع يف الغرفة إال صليل 

املسبحة يف يد جدتي 
وفرقعة أصابع جدي 

وتثاؤبه.

متابعات عابرة                                                     

د جيدور احلاج بشير

هلل
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ـّاض هـــــويــلي بلسان: ريـــ

اإلنجــــاُز 
الَمغشـوُش..!

   ال َيستِحي بعُض 
امَلسؤولنَي اجَلزائرِينّي حنَي 
َيتحّدثوَن عن االسِتيراِد 
مُلواَجهِة ُنقِص الِغذاء، أو 

ُندرٍة يَشهُدها سوُق الّدواِء 
واأللِبَسِة! وبُكلِّ َوقاحٍة 
ق َبعُضهم  وِقّلِة أدٍب ُيسوِّ

لألمِر وكأّنُه إجَناٌز َتاريِخيٌّ 
َسينَقُش يف ِسجلِّ األَمة.

    قرأُت يف بعِض الّصحِف 
وامَلواقِع أّن َوزيَر الِفالحِة 
يَتعّهُد مبا أسَماُه ُمراقَبًة 

َقبلّيًة لُشحناِت الَقمِح 
امُلستورِد، يف ِسياِق َحديِثه 
عن ُشحنِة الَقمِح امَلغشوِش 

أو امَلسموِم امُلستورِد من 
َدولِة ليتَوانيا! الّتصريُح 

وإن كاَن َظاهرًيا ُيبرُز 
ِحرَص الَوزيِر على 

ُمراقبِة غذاِء اجَلزائرّينَي، 
وَمنِع َتكراِر اسِتيراِد 

َقمٍح َمغُشوٍش، إاّل أّنَنا 
كّنا َنتمّنى لو أّن َوزيَر 

اجُلمهورّيِة اجَلزائرّيِة 
ميقراِطّية الّشعبّيِة،  الدِّ

يف اجَلزائِر اجَلديدِة َتعّهَد 
بَتحقيِق االكِتفاِء الّذاِتي 
يف ُغضوِن سنٍة أو َسنتنِي. 

َتّنيَنا لو كاَن َموضوُع 
الَقمِح امَلغشوِش ِمفتاًحا 

ا  لَرفِع الّتحِدي َوَطنّيً
لَوقِف اسِتيراِد الَقمِح 
وامُلنتجاِت الِفالحّيِة!

   ماذا َينقُص اجَلزائَر، 
ِسيادَة الَوزيِر، لَتوفيِر 

غذاِء اجَلزائرّينَي، 
؟  وَتقيِق االكِتفاِء الّذاتيِّ

أرٌض ِزراعّيٌة، َصحراٌء 
ِمعطاءٌة، ِهضاٌب َواسعٌة، 

ُسهوٌل وُمروٌج، ِمياٌه 
ُن من  َجوفّيٌة، َطقٌس ميِكّ
الِزراعِة طيلَة الُفصوِل 

األربعِة، َتساقُط األمَطاِر 
بِنسٍب َعاليٍة، َشمٌس 

َحرارُتها ًمعتِدَلة ِطيلَة 
الَعاِم، ِرجاٌل مُيِكُنهم العمَل 

ِطوال الَيوم!
روِف ُمتوفّرٌة   كلُّ الظُّ

لَتحقيِق اإلقالِع الِفالحيِّ 
؛ لكّن بقاَء ُبطوِن  والّزراعيِّ
اجَلزائرّينَي ُمعّلقٌة بَبواخِر 

االسِتيراِد أمٌر ِبقدِر ما 
َيدُعو إلى الَقلِق ُيِحيلنا 
بالَقدِر نفسِه على طرِح 
: »من مَينُع  ُسؤاٍل َمركزيٍّ
اجَلزائَر من ِخدَمة أرِضها 

وَتوفيِر ِغذاِئها؟!
َشخصًيا، ليَست لي إجاَبٌة 
ُمقنعٌة، لكّنني  أعرُف أنَّ 
هناَك الَكثيَر من األسِئَلة 
يف ِبالِدي ُمعّلقٌة وَتنتظُر 
الّلحَظَة الّتاريخّيَة مِليالِد 
إجابٍة سَتكوُن – حتًما - 

َقاطرَة اإلقالِع.

اإلماراتية  اخلارجية  وزارة  أعلنت 
كافة  فتح  ستعيد  أنها  اجلمعة،  اليوم 
أمام  واجلوية  والبحرية  البرية  املنافذ 
السبت،  اليوم  من  اعتبارا  القطريني 
لتكون  اإلمارات،  أنباء  وكالة  بحسب 
التي  الدول  بني  دولة  أول  اإلمارات 
قاطعت قطر منذ أكثر من ثالث سنوات 

تستأنف حركة النقل بني البلدين.
وكيل  بالهول  اهلل  عبد  خالد  وقال 
وزارة اخلارجية والتعاون الدولي اإلماراتية 
إن بالده ستبدأ بإنهاء كافة اإلجراءات 
البيان  مبوجب  قطر،  دولة  جتاه  املتخذة 
الصادر يف 5 جوان 2017، عقب توقيع 
التضامن  اتفاق  املتضمن  الُعال”  “بيان 

الدائم، والذي يعد إجنازا خليجيا وعربيا يعزز من وحدة الصف اخلليجي والعربي واإلسالمي ومتاسكه.
العالقة األخرى من خالل  املسائل  كافة  إنهاء  قطر على  دولة  اإلمارات ستعمل مع  دولة  أن  املتحدث  وأضاف 

احملادثات الثنائية.
دعمها  بحجة  قطر،  مقاطعة   2017 قررت يف صائفة  قد  ومصر  والبحرين  واإلمارات  السعودية  من  وكانت كل 

مجموعات إسالمية متطرفة والتقارب مع إيران.
وأغلقت هذه الدول مجالها اجلوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعامالت التجارية مع قطر وأوقفت دخول 

القطريني إلى أراضيها.

اجلمعة،  اليوم  اإلماراتية  اخلارجية  وزارة  أعلنت 
واجلوية  والبحرية  البرية  املنافذ  كافة  فتح  ستعيد  أنها 
أمام القطريني اعتبارا من اليوم السبت، بحسب وكالة 
الدول  أول دولة بني  لتكون اإلمارات  أنباء اإلمارات، 
التي قاطعت قطر منذ أكثر من ثالث سنوات تستأنف 

حركة النقل بني البلدين.
بالهول وكيل وزارة اخلارجية  وقال خالد عبد اهلل 
والتعاون الدولي اإلماراتية إن بالده ستبدأ بإنهاء كافة 
البيان  مبوجب  قطر،  دولة  جتاه  املتخذة  اإلجراءات 
الصادر يف 5 جوان 2017، عقب توقيع “بيان الُعال” 
إجنازا  يعد  والذي  الدائم،  التضامن  اتفاق  املتضمن 
خليجيا وعربيا يعزز من وحدة الصف اخلليجي والعربي 

واإلسالمي ومتاسكه.
مع  اإلمارات ستعمل  دولة  أن  املتحدث  وأضاف 
دولة قطر على إنهاء كافة املسائل العالقة األخرى من 

خالل احملادثات الثنائية.
والبحرين  واإلمارات  السعودية  من  كل  وكانت 
ومصر قد قررت يف صائفة 2017 مقاطعة قطر، بحجة 
دعمها مجموعات إسالمية متطرفة والتقارب مع إيران.
وأغلقت هذه الدول مجالها اجلوي أمام الطائرات 
القطرية، ومنعت التعامالت التجارية مع قطر وأوقفت 

دخول القطريني إلى أراضيها.

يف إطار ما يسمى »املصاحلة اخلليجية«

اإلمـــاراُت تعِلــُن فتــَح ُحـدوِدها 
مـع َقطــر ابتـــداء من الّيــوم!

دور املجموعات ملنافسات دوري أبطال إفريقيا »-2020 2021«

ــة لــم َتكــُن َرحيــــمًة  الُقرعــَ
َلــــي الَجزاِئــــــر! بُممثِّ

الـــِوزارُة تأمــُر ُمديــِرّي 
التَّربيـة باالحِتفـاِل بـ “ْينَّـايـر”

أسدت وزارة التربية تعليمة ملديري التربية تأمرهم فيها بتنظيم أنشطة بيداغوجية وثقافية وفنية، مبناسبة رأس 
السنة األمازيغية “يناير” املصادف لـ12 جانفي من كل سنة.

وأفاد بيان الوزارة بأن هذه األخيرة أكدت على املديرين ضرورة تسطير برنامج ثري بهذه املناسبة عبر كافة املؤسسات 
التعليمية مبراحلها الثالثة، خالل الفترة املمتدة من 9 إلى 12 جانفي اجلاري.

وأضاف البيان أن الوزارة طالبت بأن يتمحور االحتفال حول املجاالت البيداغوجية والثقافية والفنية بتنظيم دروس 
حول املناسبة يف الفترة الصباحية وتنظيم أنشطة ثقافية، يف الظهيرة، كعرض أفالم وثائقية عن التراث وأناشيد وإقامة 

معارض صور وغيرها، مضيفًا أنه ميكن استغالل هذه املناسبة بتنظيم عملية تشجير داخل مؤسسات التربية.
كما أكدت الوزارة على ضرورة إيالء هذه املناسبة العناية التي تستحقها وتوفير الشروط املالئمة إلجناز األنشطة 
املقترحة، مؤكدة على ضرورة التقيد باإلجراءات الوقائية من فيروس كورونا، التي ينص عليها البروتوكول الصحي 

للدخول املدرسي.                                                                                                          رضوان-ب

َتساقــُط البــَرد 
وأمطـاٍر َرعدّيٍة 
بــ 5 ِواليـاٍت

حذرت نشرية خاصة صدرت، أمس اجلمعة، عن 
أمطار رعدية غزيرة  تساقط  مصلحة األرصاد اجلوية من 
داخلية،  واليات   5 مستوى  على  برد،  بحبات  مرفوقة 

تصل إلى 40 ملم محليا.
من  بكل  يتعلق  األمر  فإّن  ذاتها،  املصالح  وحسب 
سطيف،  جنوبي  البواقي،  أم  خنشلة،  باتنة،  واليات 

وشمالي بسكرة.
نهار  من  سا   21:00 من  النشرية  صالحية  ومتتد 

املواطنني بني  والتضامن  التالحم  تكريس  هدفها 

ه َتداعّيـاِت  ه َتداعّيـاِت سِطيــف ُتواجــِ سِطيــف ُتواجــِ
ُكــورونا بـ »الّتِويـــزة« ُكــورونا بـ »الّتِويـــزة« 
منذ  سطيف  بوالية  »كوفيد19-«،  املستجد  كورونا  فيروس  وباء  تفشي  تداعيات  عززت 
ظهور اجلائحة شهر مارس املنصرم باملنطقة وإلى غاية اليوم، جهود املجتمع املدني بفضل تنظيم 
»تويزة« واسعة النطاق، ترجمت بشكل ملحوظ معاني التضامن والتعاون والتكافل بني أبناء 

الشعب الواحد.
وانخرط يف إطار هذا املسعى عدة جمعيات ورجال األعمال وحرفيون وأفراد سخروا جميع 
إمكاناتهم وطاقاتهم ملنع تفشي »كوفيد19-«، كان بينهم جمعية العلماء املسلمني اجلزائريني 
)مكتب سطيف( الذي ساهمت بشكل فعال وبارز يف العمل التضامني املرافق جلهود الدولة 
املسلمني  العلماء  جمعية  وشاركت  الوالية.  سكان  على  وتداعياته  »كوفيد19-«  ملجابهة 
الذي سجلت والية سطيف يف بعض  الصحي االستثنائي  الظرف  بداية هذا  اجلزائريني منذ 
العون  التعبئة اجلماعية للمجتمع املدني من خالل تقدمي يد  مراحله معدالت إصابة عليا يف 
مستوى  على  إنعاش  غرفتي  جتهيز  من خالل  اخلصوص  وجه  على  الطبية  لألطقم  واملساعدة 
لـ )و.أ.ج( رئيس  النور سعادنة«، حسب ما أكده  املركز االستشفائي اجلامعي »محمد عبد 
املكتب الوالئي للجمعية موسى ميلي. وشملت هاتان الغرفتان أجهزة ومعدات حديثة ومتطورة 
األخرى  الضرورية  واألجهزة  االصطناعي  للتنفس  جهازين  غرار  على  اخلارج  من  اقتناؤها  مت 
كاألسرة وغيرها، مما ساهم يف تعزيز ودعم وسائل التكفل باملصابني باجلائحة يف ظروف جيدة، 

حسب ما أردفه املصدر ذاته.
وكالة األنباء اجلزائرية بتصرف

الَجزائـــُر ُتحِصـــي 275 
إصـــابة بَفيــروِس ُكــورونا 

أحصت وزارة الصحة والسكان 
وإصالح املستشفيات، أمس 

اجلمعة، 275 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا يف اجلزائر خالل 

الـ24 ساعة، فيما سجلت 06 
وفيات.


