
الَنقاباُت ُتطالب بتعِديل القانون اخَلاص بدَل ترقيعه!

الطـــــالقالطـــــالق!!
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الغـــاز الّصخــري.. فرنسـا 
ليســت نموذًجـــا مرجعيــا!

ُر حول »الغاز  قاش املتفجِّ  لقد عاد النِّ
 الصخري«، وعاد معه »التسطيح للِفكر
قاش« و«الّسطو على روح احلقائق  والنِّ

 العلمية«، مع استحضار مناذَج ملمارسات
 ومسارات دوٍل بعينها بخصوص هذا

 املوضوع. ومن بني ما يجري التركيز على
 استحضاره هو »املثال الفرنسي«، الذي

 هو - يف تقديري - أبعد ما يكون عن
 صفة النموذج، وال ميكنه حيازة طابع

.املرجعية العاملية
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 آالف ُمتمـــدرس 5
  َمحروُمـــــــــون

من اإلطعام المدرسّي

02
ح تّبون يستقبل أردوغان بالجزائر.. واألخير يصرِّ

الَجزائــر لهـا دوٌر بارز 
فـــي الملــفِّ الّليبــي! 

 أّكَد رئيس 
 اجلمهورية توافق

 اجلزائر وتركيا
 على ُمخرجات

 ندوِة برلني فيما
 يخصُّ امِلّلف

 الّليبي. يف حني،
 أّكَد أردوغان على

 دور اجلزائر يف
 امِللف الّليبي. أما

 اقتصاديا، فراهن
 البلدان على رفِع

 الّتبادالت إلى
 أكثر من 5 ماليير

عليِم العالي والخارجّية بالّتنسيق مع وزارة التَّ

 وزارُة الّصحــة ُتفّعـل إجراءات
الوقاية من فيروس كـورونا

 كشف جمال فورار مدير 
 الوقاية يف وزارة الّصحة

 والسكان وإصالح املستشفيات
 عن الشروع يف اتخاذ إجراءات

 خاصة تتعلق بفحص
 املعتمرين، الذين سيعودون

 ألرض الوطن، يف خطوة
 ملواجهة انتشار فيروس

.كورونا الذي يجتاح الصني
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 الّتربيـة - الوظيفـة  الّتربيـة - الوظيفـة الُعموميـة.. الُعموميـة.. 
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بقلم مهماه بوزيـان - بـاحــث دائــم 	23

باحلّجـــــاج خاصـــة  تدابيــــر   
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 ُتعرُض بدار عبد اللطيف حتى 7 فيفري

  الفّنـان نور الّدين شقـرانالفّنـان نور الّدين شقـران
ـ 3030 لوحة لوحة ـ ُيحيِّي الَجاز ب ُيحيِّي الَجاز ب

 افُتتح، أمسية السبت املنقضي، معرض الفنان التشكيلي »نور الدين شقران« 
 بدار عبد اللطيف. يضم املعرض 30 لوحة فنية حملت يف طياتها »حتية

 للجاز«، وتتواصل فعاليات املعرض إلى غاية 07 فيفري املقبل، يف إطار
.النشاطات الثقافية السنوية التي تنظمها الوكالة اجلزائرية لإلشعاع الثقايف

مقترح  توحيد تصنيف األساتذة ُيشعل اخلالفات

 24
 وداد بوفاريــــك ُيقصــــــي
المولوديـة من كـأس الجمهوريـة

 مفاجأة الدور الـ16



02
أخبار السياسة

ح: تّبون يستقبل أردوغان باجلزائر.. واألخيُر يصرِّ

الَجـزائــر لهـا دوٌر بـاِرٌز
ّلـف الـلِّـيـبـي   فـي المـِ
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يف إطاِر َجولٍة إفريقّية. . لزهر ماروك:

 أردوغــان ُيـريد تـعزيَز ِمحور »الجـزائر- تـركيا«

 رحمة   عمار 
اجلزائر  توافق  اجلمهورية  رئيس  أّكد 
برلني  ندوة  مخرجات  على  وتركيا 
حني  يف  الليبي،  امللف  يخص  فيما 
الهام  اجلزائر  دور  على  أردوغان  أّكد 
فتم  اقتصاديا،  أما  الليبي.  امللف  يف 
أكثر  إلى  التبادالت  رفع  على  الرهان 

من 5 ماليير دوالر.
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  أّكَد   
مؤمتر  خالل  األحد،  أمس  تبون، 
التركي  الرئيس  مع  مشترك  صحفي 
اتفاق  على  اجلمهورية،  رئاسة  مبقر 
التبادالت  حجم  رفع  على  الطرفني 
دوالر،  ماليير   5 من  أكثر  إلى 
اليومي  التواصل  تأكيد  إلى  باإلضافة 
اجلزائري  البلدين  خارجية  وزراء  بني 
مجال  أي  ترك  يتم  ال  والتركي حتى 

لسوء التفاهم.
منح  على  تبون  الرئيس  وافق  كما 
جديدة  لسفارة  مقر  لبناء  أرضا  تركيا 
الطرفان  واتفق  معروف،  تركي  بطراز 

على فتح مركز ثقايف تركي يف اجلزائر 
ثقافيا  مركزا  اجلزائر  ستفتح  باملقابل 

بتركيا.
قوية  دولة  تركيا  إّن  تبون  قال  كما 
األوروبي،  االحتاد  خارج  اقتصاديا 
حيث بنت اقتصادها على املؤسسات 
بالقول:  مؤكدا  واملتوسطة،  الصغيرة 
تاريخية  عالقات  تركيا  مع  »جتمعنا 
جتمعنا  كما  احلاضر،  يف  يوميا  م  ُتدعَّ
باإلضافة  اقتصادية،  عالقات  معها 
فيما  أخرى  لعالقات  ُنسطر  أننا  إلى 
البتروكيمياوية،  املجاالت  يخص 
خاصة  املجاالت  من  والعديد  العتاد 

القطاعات التي تهم بالشباب«.
أردوغان  تبون  عّزى  ثانية،  جهة  من 
يف ضحايا الزلزال الذي أسفر عن وفاة 

30 مواطنا تركيا.
طيب  رجب  التركي  الرئيس  أكّد  و 
اجلزائر  جهود  أن  بدوره،  أردوغان، 
قوية،  الليبية  األزمة  حل  محاولة  يف 
برلني،  مؤمتر  إلى  بانضمامها  مشيدا 

أنه  شك  أي  هناك  »ليس  مضيفا: 
الكبير  األثر  اجلزائر  جلهود  سيكون 
يف  االستقرار  بتحقيق  يتعلق  فيما 

ليبيا«.
العناصر  بأن  تؤمن  تركيا  إن  قال  كما 
األساسية لالستقرار هي احلوار، قائال 
احلل  وقف  جهود  سيواصلون  إنهم 

العسكري بني الفرقاء الليبيني.
رفيِع  تعاوٍن  َمجلس   تأسيُس 

املستوى 
باجلزائر  األحد  أمس  جرى، 
العاصمة، التوقيع على إعالن مشترك 
لتأسيس مجلس تعاون رفيع املستوى 

بني اجلزائر وتركيا.
رئيس  اإلعالن  هذا  على  وقع  و 
ونظيره  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
كما  أردوغان.  طيب  رجب  التركي 
وجه رجب طيب أردوغان دعوة رسمية 
لرئيس اجلمهورية تبون من أجل زيارة 
تركيا هذا العام لعقد االجتماع األول 

لهذا املجلس.

إلى  أردوغان  زيارة  وجاءت  هذا، 
تشمل  إفريقية  جولة  إطار  يف  اجلزائر 
الفترة  خالل  والسنغال  غامبيا  أيًضا 
املمتدة بني 26 و28 جانفي اجلاري، 
الرؤساء يف  نظرائه  لدعوة  تلبية  وذلك 

تلك الدول.
وتعتبر الزيارة هي األولى على مستوى 
رئيس دولة عقب انتخاب عبد املجيد 
يف  للجمهورية  جديًدا  رئيًسا  تبون 
من  اجلزائر  وتعتبر  املاضي،  ديسمبر 
لتركيا  االقتصاديني  الشركاء  أهم 
وتربطها بها عالقات تاريخية وطيدة.

زيارته  يف  أردوغان  الرئيس  رافق  و 
اخلارجية  ووزير  أمينة  عقيلته  للجزائر 
عالي  ووفد  أوغلو  تشاووش  مولود 

املستوى.
لزهر  السياسي،  احمللل  بحسب  و 
لــ«أخبار  به  أدلى  تصريح  يف  ماروك 
اجلزائر  بني  »العالقات  فإن  الوطن« 
وتركيا تشهد ديناميكية كبيرة ومميزة، 
يف  أخرى  إلى  سنة  من  تتطور  وهي 

أبعادها السياسية واالقتصادية وحتى 
إقليمية  قوة  تركيا  إن  وقال  األمنية، 
عالمات  من  بالكثير  وتتميز  فاعلة 
موقعها  بحكم  اجلزائر  كذلك  القوة،و 
إقليمية  قوة  واعتبارها  اجليوسياسي، 
مشتركة  قواسم  وهي  بها  ُيستهان  ال 
نواة  تكون  التي  هي  البلدين  بني 
أن  معتبرا  البلدين،  بني  العالقات 
هو  البلدين  بني  العالقة  هذه  قاطرة 
للمصالح  نظرا  االقتصادي  البعد 
أن  موضحا  البلدين،  بني  املشتركة 
اجلزائر ُتصدر 4 ماليير متر مكعب من 
الغاز املسال سنوًيا نحو السوق التركية 
وحجم التبادل التجاري ُيقدر بحوالي 
باجلزائر  وتوجد  دوالر،  ماليير   4
1000 شركة تركية تستثمر يف عديد 
دوالر،  ماليير   3 بحجم  القطاعات 
العالقات  ُتشكل  ولهذا   « قائال: 
العالقات  ارتكاز  نقطة  االقتصادية 
العالقات  فإن  ولهذا  البلدين،  بني 
هي  وتركيا  اجلزائر  بني  االقتصادية 

أن  املنتظر  ومن  »رابح-رابح«  شراكة 
تشهد تطورا أكبر مستقباًل«.

السياسية  العالقات  طبيعة  عن  و 
متميزة  إنها  ماروك  قال  البلدين،  بني 
االختالف  بعض  من  بالرغم  وممتازة 
يف ُوجهات النظر جُتاه بعض القضايا، 
زيارة  أن  مضيفا  قوية،  تبقى  لكنها 
اجلزائر  إلى  له  اخلامسة  أردوغان 
معاٍن  لها  لتركيا  كرئيس  له  والثالثة 
يف  امللحة  رغبته  تؤكد  كبيرة  وأبعاد 
وتقوية  البلدين  بني  العالقات  تعزيز 

محور اجلزائر-أنقرة.
تتسبب  أن  ماروك  نفى  و 
تأشيرات  على  التشديد التركي 
بني  العالقات  تأزم  اجلزائريني يف 
تتراجع  أن  يف  يأمل  ولكنه  البلدين، 
وأن  قرارها  عن  التركية  احلكومة 
أكثر  ببراغماتية  املوضوع  مع  تتعامل 
رؤوس  يف تنقل  عائقا  سيكون  ألنه 

األموال واالستثمارات بني البلدين.
عّمــــــار  قـــــــردود

رئيس جلنة الّشراكة »اجلزائرية – التركية« لـ »أخبار الوطن«:

تشديُد تركيا على منح التأشيرات 
للجزائريين ُيعيق  االستثمار 

كشف رئيس جلنة الشراكة اجلزائرية التركية عبد الرزاق قسطلي، يف 
تصريح لــ«أخبار الوطن«، أن من أهم امللفات يف املباحثات اجلزائرية 
التركية ملف التشديد التركي على تأشيرات اجلزائريني، حيث إن 
امللف يعيق تنقل رؤوس األموال واالستثمارات قبل أن يعيق تنقل 
األشخاص، مستطردا بالقول:«الغريب أن هذه اخلطوة جاءت عبر 
شركة طيران وليس عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية كالسفارة«.

واستبعد محدثنا تأثر العالقات مستقباًل بني البلدين، مؤكًدا أن »اجلزائر 
الصعبة  االقتصادية  الظروف  يف  التركية، خاصة  لالستثمارات  بحاجة 
تدفع  لتركيا  املوجهة  الغاز  عقود  أن  كما  البالد،  اقتصاد  يعيشها  التي 

البلدين إلى تغليب املصلحة املشتركة«.
أفريقيا،  يف  لتركيا  جتاري  شريك  أكبر  تعتبر  اجلزائر  بأن  قسطلي  أفاد  و 
سنوًيا،  دوالر  مليارات  و4   3.5 بني  يتراوح  جتارية  مبادالت  بحجم 
وتخطى حجم االستثمارات التركية يف اجلزائر عتبة 3 مليارات دوالر. 
بالغاز  لتركيا  اجلزائر  تزويد  لتمديد  اتفاقية  الدولتان  وّقعت   ،2014 ويف 
باملائة.  50 بنسبة  الكميات  هذه  زيادة  مع  أخرى،  سنوات   10 املسال 
الغاز  متر مكعب من  مليارات   4 نحو  اجلزائر  تستورد من  تركيا  وكانت 
املسال سنوًيا منذ 1988، وزادت هذه الكمية لتصل بعد االتفاقية إلى 6 
مليارات متر مكعب سنوًيا. وحتتل اجلزائر املرتبة الرابعة يف ترتيب الدول 

املمونة لتركيا بالغاز الطبيعي بعد روسيا وأذربيجان وإيران.

ر الَتعاون  سراي: شَراكة »رابح-رابح« هي ِمفتاح تطوُّ

أن  الوطن«،  لــ«أخبار  سراي،  املالك  عبد  االقتصادي  اخلبير  أوضح 
شراكة »رابح -رابح » التي تطبع التعاون االقتصادي بني اجلزائر وتركيا 
هي مفتاح تطور هذا التعاون املبني على البراغماتية والواقعية واملصلحة 
إلى  بالنظر  البعض  بعضهما  إلى  حاجة  يف  البلدين  فكال  املتبادلة، 
التبادالت التجارية بينهما واالستثمارات وتنقل رؤوس األموال؛ فتركيا 
تعتبر اجلزائر بوابتها لولوج األسواق اإلفريقية واجلزائر تعتبر تركيا بوابتها 

لتسويق الغاز املسال نحو دول البلقان وبأسعار تفاضلية.
وأشار سراي إلى أن تركيا ُتصدر للجزائر نحو ملياري دوالر من مختلف 
املنتجات، بينما تصدر اجلزائر لتركيا 1.9 مليار دوالر، وأغلبها صادرات 

طاقوية.
عّمــــــار  قـــــــردود

سُيجري ُمحادثاٍت مع بوقادوم

وزيُر خارجّية اإلمارات يِحل الّيوَم بالجزائر

وزير  يحلَّ  أن  املرتقب  من 
والتعاون  اخلارجية  الشؤون 
الدولي لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشيخ عبداهلل بن زايد 

آل نهيان الّيوم باجلزائر.
اخلارجية  وزارة  بيان  وحسب 
آل  زايد  بن  فإن  اجلزائرية، 
النهيان سيجري محادثات مع 
صبري  اخلارجية  الشؤون  وزير 

بوقدوم.
تربط  التي  األخوة  عالقات  إطار  يف  الزيارة  هذه  “تندرج  البيان  وذكر 
أبعاده  جميع  يف  الثنائي  التعاون  بتقييم  وستسمح  الشقيقني،  البلدين 

ودراسة آفاق تعزيزه خاصة يف مجالي الشراكة واالستثمار”.
حول  الرؤى  لتبادل  للوزيرين  فرصة  ستشكل  الزيارة  أن  البيان  وأضاف 

املسائل اجلهوية والدولية ذات االهتمام املشترك خاصة الوضع يف ليبيا.
ق .  و



قرار  إّن  نواري  كمال  التربوي  الناشط  قال   
وزير التربية احلالي املتعلق بإعداد مشروع تعديل 
املنتمني  باملوظفني  اخلاص  األساسي  القانون 
واتخذه  قدمي  الوطنية  بالتربية  اخلاصة  لألسالك 
الوزير السابق عبد احلكيم بلعابد عندما استقبل 

ممثلي أساتذة التعليم االبتدائي.
 وأضاف نواري، خالل اتصال أجرته معه 
اخلطوة  هذه  تسّرع يف  الوزير  إن  الوطن«،  »أخبار 
كل  متّس  أّن  ميكن  ال  األجور  يف  الزيادة  كون 
األسالك والرُّتب، لكن تاريخ التعديل قد يتأخر 

بسبب أّن األمَر فيه جتاذب بني النقابات التي لم 
يف  اإلجماع  حتقيق  من  األخرى،  هي  تتمكن، 
لفئة  الزيادة ستكون محددة  أّن  مطالبها، مضيفا 
معينة نظرا إلى وجود اختالل يف تطبيق القانون 

األساسي.
هذا  إن  بالقول  كالمه  نواري  واختتم   
أساتذة  احتجاجات  على  بناء  جاء  التعديل 
التعليم االبتدائي، لكن لن يساهم يف امتصاص 

غضبهم خاصة أنه قرار الوزير السابق بلعابد.
صفية  نسناس

املكلف  زوقار  العمري  الوهاب  عبد   كشف 
لعمال  الوطني  االحتاد  مستوى  على  باإلعالم 
هو  الوزارة  قرار  أن  »أونباف«  والتكوين  التربية 

مجرد ترقيع لبعض املشاكل، ليس إال.
»أخبار  معه  أجرته  اتصال  زوقار، يف  وقال   
الوزارة،  اتخذتها  التي  اخلطوة  إّن  الوطن«، 
القانون  تعديل  مشروع  إعداد  يف  واملتمثلة 
إلى  املنتمني  باملوظفني  اخلاص  األساسي 
األسالك اخلاصة بالتربية الوطنية، تعدُّ ترقيعا يف 
القانون اخلاص، وعليه فقد طالب بإعادة النظر يف 
مستقال  وجعِله  وتفصيال  جملة  اخلاص  القانون 

أن  باعتبار  العمومي،  للوظيف  العام  القانون  عن 
قطاع التربية إستراتيجي، وكذلك األمر بالنسبة 
املربي، فكالهما رسالة وليسا  التربية ومهام  إلى 

مجرد وظيفة.
 ويف رده على سؤال حول إمكانية أن يكون 
أساتذة  غضب  المتصاص  خطوة  القرار  هذا 
هذا  أن  املتحدث  أردف  االبتدائي،  التعليم 
بتوحيد  يطالبون  األساتذة  فهؤالء  ممكن؛  غير 
بزيادة  ستسمح  التعديالت  وهذه  التصنيف 
خاصة  اخلاص،  القانون  يف  أخرى  اختالالت 
يف مجال ترقية أستاذ االبتدائي الذي سيستفيد 

من تصنيف بدرجة واحدة فيما سيستفيد أساتذة 
اثنني،  تصنيفني  من  والثانوي  املتوسط  الطورين 
القانون  يف  آخر  اختالال  حتما  سيظهر  ما  وهو 

األساسي. 
األجدر  من  كان  أنه  زوقار  أكد  حيث   
محاولة  عوض  اخلاص  القانون  يف  النظر  إعادة 
إيجاد ترقيع لن ينفع، وعليه فقد جدد املتحدث 
اخلاص  القانون  استقاللية  يف  املتمثلة  مطالبهم 

للتربية عن قانون الوظيف العمومي. 
صفية  نسناس

الفايس  البرملاني مسعود عمراوي منشورا على صفحته يف  النائب   نشر 
 - )ابتدائي  األطوار  كل  أساتذة  تصنيف  توحيد  أن  خالله  من  أوضح  بوك، 
متوسط - ثانوي ( يحتاج إلى التوضيحات أولها أنه يف ظل املرسوم )315/08( 
ملستخدمي  األساسي  بالقانون  املتعلق   )240/12( باملرسوم  واملتمم  املعدل 
ألن  الثالثة،  األطوار  أساتذة  تصنيف  توحيد  ميكن  ال  فإنه  الوطنية،  التربية 
التوظيف يف قطاع التربية يتم اعتمادا على منتوج التكوين وليس على أساس 

الشهادة.
 هذا، ويتم التوظيف يف قطاع التربية كالتالي )بكالوريا 3+ سنوات لرتبة 
املتوسط  التعليم  أستاذ  لرتبة  سنوات  وبكالوريا4+  االبتدائي  التعليم  أستاذ 
وبكالوريا 5+ سنوات لرتبة أستاذ التعليم الثانوي (، حيث أوضح عمراوي أن 
هذا ما جاء يف القانون وهو مطبق حاليا، يف حني استدرك أن احتمال التغيير 

ليس مستحيال، مشيرا إلى ضرورة نضال القواعد بخصوص ذلك.
التعليم  أسالك  أطوار  لكل  التصنيف  توحيد  إمكانية  إلى  أشار  فيما   
باعتماد التوظيف على أساس الشهادة، مستشهدا بعدة جتارب من بينها اجلار 
الغربي، يف حني حدد شرط إعادة النظر يف القانون األساسي ملستخدمي التربية 
ما  من خالل  منوذجا   2008 الثانوي سنة  التعليم  أساتذة  وتصنيف  الوطنية، 
قنن يف املادة 22 من املرسوم )315/08(، بالرغم من أن الشبكة االستداللية 

التعليم  أساتذة  أن  غير   ،11 الصنف  يف  ليسانس  شهادة  لألجور صنفت حملة 
الثانوي صنفوا يف الصنف 13، مقابل تكوين إضايف عن الشهادة، وهذا لم يطبق 
على أستاذة التعليمني االبتدائي واملتوسط، باعتبار نظرة الدولة نظرة مادية بحتة 
؛ ألن أساتذة التعليم الثانوي ال ميثلون إال القلة القليلة جدا باملقارنة مع أساتذة 
مع  بها  القيام  ميكن  نفسها  العملية  أن  مؤكدا  واالبتدائي،  املتوسط  التعليمني 
أساتذة التعليم االبتدائي واملتوسط ليتم تصنيف أساتذة هذين املطورين كأساتذة 

التعليم الثانوي يف الصنف 13.
إال يف  يتحقق  التدريس ال  توحيد تصنيف أسالك  أّن مطلب  أكد   حيث 
ظل االنسجام بني مختلف أسالك التدريس يف األطوار الثالثة والنضال القوي، 
فالسلطة ال يالئمها ذلك ألن نظرتها مادية، وكذا أساتذة التعليم الثانوي فتوحيد 
التصنيف ال يفيدهم كما أنه ال يضرهم، ولكن قد ال يضحون من أجل غيرهم، 
هو  واإلجناز  حق.  هو  بل  إجنازا،  يعد  ال   )266/14( املرسوم  تطبيق  فإن  وكذا 
االستفادة باألثر املالي الرجعي من تاريخ صدور املرسوم 2014، بحسب عمراوي.
صفية  ن.
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الحدث

دعواٌت الستقاللية الِقطاع عن الَوظيف العمومي 

نقاباُت الّتربية تطاِلب بتعديل 
القانون الخاص بدَل ترقيِعه!

انخفاٌض ملحوظ في الَواردات 
ل 1000 مليار الَجمارُك ُتحصِّ

 في 2019
ستواصل  اجلمارك  إن  أمس،  يوم  وارث،  محمد  للجمارك  العام  املدير  قال   
جهودها احلثيثة من أجل حتقيق النزاهة ومكافحة الفساد، يف حني حدد رقم 1000 

مليار كتحصيل للحقوق والرسوم يف 2019.
 وراهن الرجل األول على رأس قطاع اجلمارك على أن جهود اجلمارك متواصلة 
للجمارك،  املهني  املسار  يف  والعقالني  الرفيع  والتكوين  النوعي  التوظيف  لتدعيم 
مضيفا أن أولويتهم تتمثل يف حتقيق النزاهة، مؤكدا أن مكافحة الفساد أولوية القطاع 

مع حتسني ظروف املوظف املهنية واالجتماعية.
من جهة ثانية، عاد املتحّدث حلصيلة السنة املنقضية، حيث قال إن إجنازات 
هامة طبعتها، خاصة ما تعلق مبجال حتصيل احلقوق والرسوم التي جتاوزت الـ 1000 

مليار دج، بحسبه.
وهذا  ملحوظا،  انخفاضا  سجلت  إنها  املتحّدث  قال  الواردات،  وبخصوص 
بفضل اجلهود املكثفة يف محاربة عصابات تضخيم الفواتير - على حد قوله - مراهنا 
على مواصلة عملهم مع نقابة القطاع وتعاضديته لتحقيق األفضل للزمالء واإلطارات 

يف القطاع، مضيفا أن النظام املعلوماتي يف القطاع قيَد اإلجناز. 
رحمة 
عمار 
نقابة األئمة ُتطالب تّبون بفتِح جملة من الّتحقيقات
اإلدارُة مّتهمة بالتَّواطِؤ ضّد 
أبناء  الَمرجعية  الَوطنية!

 دعا األئمة، أمس األحد، لسن قانون يجرم التعدي على الرموز الدينية، بعد 
تزايد حاالت االعتداء، يف حني دعوا تّبون لفتح حتقيقات يف االعتداءات التي طالت 

أبناء املرجعية الوطنية بتورط من اإلدارة وتآمرها بطرق شتى، على حد تعبيرهم.
يوم  واألوقاف،  الدينية  الشؤون  وموظفي  لألئمة  الوطنية  التنسيقية  وجهت 
أمس، نداء لرئيس اجلمهورية بخصوص االعتداءات التي يتعرض لها األئمة، قائلة 
عبر  واجلسدي  اللفظي  والتعدي  والتقزمي  والتهميش  املعاناة  أنواع  أشد  يعانون  إنهم 
مختلف التراب الوطني، موضحني أن التعدي والعنف بلغ حد قتل البعض منهم، 
مستشهدين باملغدور به املؤذن عمار شداد من بلدية احلاج املشري بوالية األغواط، 

مذكرين الرئيس بأنه سبق لهم وأن طالبوا اجلهات الرسمية بالتحرك، آنذاك.
نسخة  على  الوطن«  »أخبار  أمس وحتصلت  أصدروه  بيان  املعنيون، يف  وأكد   
منه، أن نداءاتهم وجهت لوزارة الشؤون الدينية وكذا وزارة العدل من أجل سن قانون 
يجّرم التعدي على الرموز الدينية للحد من استفحال التعدي بكل أنواعه، مبرزين 
أنه وسط مطالبهم هذه مت تسجيل 4 اعتداءات جديدة مبدينة آفلو باألغواط، يف حني 

اعتبرت النقابة هذه االعتداءات ممنهجة ومقصودة.
ملفات  تراكم  بعد  االعتبار،  بعني  ندائهم  أخذ  ضرورة  تّبون  على  وأكدوا   
ومحاولة  االجتماعي،  الشريك  على  والتضييق  والبيروقراطية  والفساد  التعدي 
التشويه والتهديد بطرق ملتوية تستخدم فيها اإلدارة كل الوسائل اجلهنمية - على 
حد وصفهم. مؤكدين بالقول: »فكم عانينا وما نزال نعاني من كل أشكال التعدي 

الصارخ على أبناء املرجعية الوطنية بتورط من اإلدارة وتآمرها بطرق شتى«.
مطالبها  اجلزائريني  للعمال  العام  االحتاد  لواء  حتت  املنضوية  النقابة  وحددت 
بفتح حتقيقات معمقة )يف كل اإلدارات وعلى جميع املستويات( يف كل من الزكاة 
واألوقاف واحلج والسكنات وتغّول نفوذ بعض اإلطارات، ملتمسني من تبون تفعيل 
قوانني صارمة جترم كل من تسول له نفسه التعدي على األئمة والعلماء، مع ضرورة 

العمل على احلد من كل املمارسات التعسفية ضد العاملني يف القطاع.
سارة  بومعزة

قال إّن الَقرار اّتخذُه بلعابد سابًقا
نواري: التّعديُل جاء المتصاص غضِب أساتَذة االبتدائي

اعتبر الَقرار ُمجّرَد ترقيٍع
األنباف: ُنطالب باستقاللّيِة قانون الّتربية عن الوظيِف الُعمومي

رغَم إشارته إلى ضرورة تغّيير القانون

عمراوي: ال ُيمِكن تحقيُق توحيَد الّتصنيف لجميع األطوار

توحيُد تصنيِف األساتذة ُيشعل الِخالفات

س    بومعزة 
 كشف وزير التربية محمد واجعوط، يف معرض 
الوزارة  أن  عمراوي،  مسعود  النائب  سؤال  على  رده 
األساسي  القانون  تعديل  مشروع  إعداد  على  تعكف 
بالتربية  اخلاصة  لألسالك  املنتمني  باملوظفني  اخلاص 
التنفيذ يف أجل أقصاه  الوطنية، على أن يدخل حيز 

31 مارس.
وسط  متفاوتة  فعل  ردود  خّلف  اإلعالن  هذا   
حني  يف  بالقطاع،  االجتماعيني  والشركاء  العمال 
الزيادة  أن  نواري  كمال  التربوي  للشأن  املتابع  اعتبر 
املقررة الحقا ال ميكن أن متس كل األسالك، متوقعا 

بدورها،  النقابات،  كون  تأخرا  العملية  تشهد  أن 
لم تتفق وتوحد مطالبها بشأن القانون األساسي، 
اخلاص  القانون  يف  النظر  بإعادة  األنباف  فطالب 
العام  القانون  عن  مستقال  وجعله  وتفصيال  جملة 

للوظيفة العمومية.
وعود  أن  االجتماعيون  الشركاء  اعتبر  كما 
كونها  تعدو  ال  التربية  قطاع  على  اجلديد  الوافد 
بني  لالختالل  مضاعفته  من  محذرين  ترقيعا، 
التصنيفات بدل توحيدها أو على األقل تقليصها، 
والنقابي  عمراوي  مسعود  النائب  تساءل  يف حني 
توحيد  عدم  وراء  السر  عن  التربية  بقطاع  السابق 
موضحا  الثالثة،  التعليمية  األطوار  بني  التصنيف 
أن خلفية السلطات كانت مالية فقط، كون أساتذة 
مقارنة  قلة  يعدون  رتبة  األعلى  الثانوي  التعليم 

بالطور األساسي.
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أخبار السياسة

بالّتنسيق مع وزارة التعليم العالي واخلارجّية

وزارة الصحــة ُتفّعـل إجـراءات 
الوقايـة مـن فيروس كورونـا
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صفية. ن
يوم  عقدها  صحفية  ندوة  يف  فورار،  وأّكد   
كورونا  لفيروس  الوبائية  الوضعية  حول  أمس 
اجلديد، أنه إذا استمر انتشار فيروس كورونا 
ولم يتم التوصل لعالج له حتى موسم احلج 
إجراءات صحية خاصة  اتخاذ  املقبل فسيتم 
قبل انتقال احلجاج إلى مكة املكرمة، مشيرا 
صحي  مراقبة  جهاز  تفعيل  سيتم  أنه  إلى 

وكذلك  وقسنطينة  العاصمة  اجلزائر  مطار  يف 
يجتاح  الذي  كورونا  فيروس  ملواجهة  وهران 
الصني، حيث إن أول رحلة خضعت للمراقبة 
ومت  املنقضي  اخلميس  يوم  كانت  الصحية 
 215 وضمت  بكني  من  قادمة  رحلة  مراقبة 
راكبا، ومت توسعة املراقبة لرحالت قادمة من 
دبي والدوحة واسطنبول، مضيفا أنها ليست 
ل فيها جهاز رقابة على  املرة األولى التي ُيفعَّ
سابقا  ذلك  جرى  حيث  املطارات،  مستوى 

ملواجهة أنفلونزا اخلنازير سنة 2013.
الطلبة  نقل  إمكانية  عدم  فورار  أوضح  كما 
اجلزائريني املوجودين يف مدينة يوهان الصينية 
إثَر  عليها  املفروض  الصحي  احلجر  بفعل 
انتشار الداء فيها، مضيفا أّن املشكل مطروح 
رعايا  لديها  التي  األوروبية  البلدان  يف  حتى 
خصوصا الطلبة اجلامعيني يف املدينة نفسها، 
العالي  التعليم  وزارة  مع  التنسيق  مؤكدا 
وكذلك وزارة اخلارجية بخصوص هذا امللف.

على مداِر يومني

إنهـاُء مهام 22 والًيا 
وواليــــا منتدًبـــا 
وعــودُة والة سابقين

 ُعنّي، صباح أمس األحد، برميي جمال الدين )و هو والي سابق ألم البواقي متت إقالته 
يف عهد الرئيس السابق( والًيا لعنابة وعمراني بوعالم والًيا لغرداية، حسبما أفاد به بيان 
لرئاسة اجلمهورية الذي جاء استكماال للحركة التي مست سلك والة اجلمهورية والوالة 
املنتدبني، التي أعلن عنها مساء أمس األول السبت رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون.
 وأضاف البيان الذي صدر عن رئاسة اجلمهورية أن رئيس اجلمهورية عنّي بلهوان نشيدة 
والًيا منتدًبا للمقاطعة اإلدارية بئر توتة يف اجلزائر العاصمة وبلمالك مختار والًيا منتدًبا 

للمقاطعة اإلدارية بوينان بالبليدة.
 وكان تبون قد أجرى، أمس األول السبت، حركة جزئية يف سلك الوالة والوالة 

املنتدبني. وجاء يف بيان لرئاسة اجلمهورية أنه »طبًقا ألحكام املادة 92 من الدستور، وقع 
رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، يوم أمس، مرسوًما يتعلق بحركة جزئية مست سلك 

الوالة والوالة املنتدبني«.
و تعتبر احلركة يف سلك الوالة والوالة املنتدبني التي قام بها تبون األكبر من نوعها يف جهاز 

اإلدارة.

وبهذا، فقد تم تعيين السادة الوالة األتية أسماؤهم:
- أدرار:  بهلول العربي

- الشلف:  جاري مسعود
- أم البواقي:  تيبورتني زين الدين

- باتنة:  مزهود توفيق
- بسكرة:  أبينوار عبد اهلل

- البليدة:  نويصر كمال
- البويرة:  لكحل عياط عبد السالم

 - تلمسان:  مرموري أمومن
- تيارت:  درامشي محمد أمني

- اجلزائر:  شرفة يوسف
- اجللفة:  بن عمر محمد

- جيجل:  كلكال عبد القادر
- سعيدة:  سعيود سعيد

- سيدي بلعباس:  ليماني مصطفى
- قسنطينة:  ساسي أحمد عبد احلفيظ

- مستغامن:  سعيدون عبد السميع
- معسكر:  صيودة عبد اخلالق

- برج بوعريريج:  بن مالك محمد
- تندوف:  محيوت يوسف

- تيسمسيلت:  زكريفة محفوظ
- خنشلة:  بوزيدي علي

- تيبازة:  حاج موسى عمر
- ميلة:  موالي عبد الوهاب
- عني الدفلى:  البار مبارك
- النعامة:  مدبدب إيدير

كما مت تعيني السادة والسيدات اآلتية أسماؤهم والة منتدبني:
- درارية )والية اجلزائر(: زروقي أحمد

- املنيعة )والية غرداية(: عيسات عيسى
- ذراع الريش )والية عنابة(: بوشاشي وسيلة

- جانت )والية إليزي(:  شاللي بوعالم.
من جهة أخرى، مت إنهاء مهام الوالة والوالة املنتدبني اآلتية أسماؤهم: 

 - بكوش حمو )ادرار(
- صادق مصطفى )الشلف(

- حجاج مسعود )أم البواقي(
- محمدي فريد )باتنة(

- كروم علي )بسكرة(
- بويعيش علي )تلمسان(

- بن تواتي عبد السالم )تيارت(
- ديف توفيق )اجللفة(

- فار بشير )جيجل(
- لوح سيف االسالم )سعيدة(

- رابحي محمد عبد النور )مستغامن(
- دلفوف حجري )معسكر(

- بلحجاز الغالي )برج بوعريريج(
- العفاني صالح )تيسمسيلت(

- بوشامة محمد )تيبازة(
- عمير محمد )املسيلة(

- بن يوسف عزيز )عيد الدفلى(
- حجار محمد )النعامة(

- مشري عزالدين )غرداية(
- لقوسام عمار )الدرارية - والية اجلزائر(

- حبيطة محمد )ذراع الريش - والية عنابة(
- دحماني احمد )املنيعة - غرداية(.

عّمـــــار قـــردود

 تدابيــر خاصـة بالحجـــاج
 كشف جمال فورار مدير الوقاية يف وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات عن الشروع يف اتخاذ إجراءات خاصة تتعلق 

بفحص املعتمرين الذين سيعودون ألرض الوطن، يف خطوة ملواجهة انتشار فيروس كورونا الذي يجتاح الصني.

اعتَبرها عاماًل لتشِييد اقتصاد ُمنتج .. ولد موسى:

 اإلصالحــاُت الجذرّيـة تتطّلـُب 
شجاعـــة سياسيــــة كبيــرة

صفية. ن
 وأشار الدكتور ياسني ولد موسى، لدى نزوله ضيفا 
على القناة االذاعية يوم أمس، إلى أن زيارة الرئيس 
الثانية  للمرة  للجزائر  أردوغان  طيب  رجب  التركي 
ستسمح  األعمال  رجال  من  كبير  بوفد  واملرفوق 
أن  مضيفا  شراكة،  عقود  من  كبير  عدد  بإمضاء 
هذه الشراكة من األفضل أن تكون »رابح - رابح«، 
األعباء  وتقاسم  املصالح  يف  توازنا  ذلك  ويقتضي 

واألرباح ووحدة الرؤية االستشرافية بني البلدين.
وقويا  مرنا  اقتصاديا  نظاما  لتركيا  أن  اخلبير  واعتبر   
من  قصيرة  مدة  يف  متكنت  حيث  متنوعا،  وإنتاجا 
الوصول إلى مستوى بعض الدول األوروبية، فضال 
واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  إنشاء  تطورها يف  عن 
جديدة  أسواق  إيجاد  إلى  تسعى  أن  الطبيعي  ومن 
املوارد  متوين  لضمان  البلد  هذا  سعي  مبرزا  لها، 

الطاقوية .
احملروقات،  تبعية  من  اخلروج  كيفية  وبخصوص   
شّدد اخلبير على ضرورة تغيير النموذج االقتصادي؛ 
يعتمد  كونه  جناعته  عدم  أثبت  األخير  هذا  ألن 
ومستوى  البرميل  سعر  وهما  ثنائيتني  على 
االستيراد  هي  الثانية  والثنائية  العمومية،  النفقات 
واالستهالك، وهو ما أدى إلى عدم تطوير االستثمار 

وعدم خلق موارد متجددة.
مباشرة  ضرورة  على  ذاته  املتحدث  وشّدد   
شجاعة  -حسبه-  تتطلب  جذرية  إصالحات 
حساب  على  ستكون  ألنها  كبيرة؛  سياسية 
السائد  االقتصادي  النموذج  ألن  معينة،  مصالح 
خلق مصالح معينة و«لوبيات« وطنية وأجنبية، مما 

وتفرض  اجلزائر  البلدان تضغط على  جعل عديد 
يجب  ما  وهو  االقتصاد،  تنظيم  يف  منطقها 
التخلص منه لتطوير اقتصادنا، معتبرا أن اخللل يف 

املنظومة االقتصادية َيكُمن يف أن منط النمو مبني 
على ميزانية ومشاريع الدولة ولذلك يجب إدخال 
وتشريعية  وتنظيمية  ومالية  جبائية  إصالحات 

 قال امُللل االقتصادي الدكتور ياسني ولد موسى إّنه من الضروري إرساء َحوَكمة سياسية رشيدة قوية وصارمة يف التسيير 
والتخطيط لضمان احلوكمة االقتصادية وخلق اقتصاد منتج وقوي ومتوازن، مبرزا أهمية إقامة اجلزائر لشراكات »رابح - 

رابح« مع عدة دول خاصة تركيا.



بـــلقاسم.ج 

الشعبي  املجلس  خّصص  وقد 
ماليا  غالفا  أقبو  لبلدية  البلدي 
إلجناز  سنتيم  مليار   7.2 بقيمة 
املبلغ  أن  العلم  مع  الكبرى،  املنشآت 
 17 بحوالي  يقّدر  للمشروع  اإلجمالي 
املتحف  إجناز  تقرير  سنتيم. مّت  مليار 
ذات  حسب  »ثيحرقاثني«،  مبنطقة 
اسم  عليها  يطلق  والتي  املتحدث، 
تقّدر  مساحة  على  السابقة،  الثكنة 
ب 4887 متر مربع، وعلى بعد بضعة 
أقبو،  ملدينة  الرئيسي  املقّر  من  أمتار 
لهندسة  وفقا  مّت  فقد  تصميمه  وأّما 
أن  واألكيد  عصرية«،  »مستقبلية 
املرفق  هذا  ينتظرون  احملليني  السكان 
من  فبالرغم  الصبر،  بفارغ  الثقايف 

كبيرا،  مركزا حضريا  أقبو  مدينة  كون 
وديناميكيته  العريق  بتاريخه  يتمّيز 
الثقافية التي تشهدها كافة املجاالت، 
ثقافية. منشآت  إلى  تفتقد  أنها  إال 
سيتّم  الذي  املتحف  هذا  سيتضّمن 
تشييده يف طابق أرضي وثالثة طوابق 
للعرض  دائمتني  مساحتني  علوية، 
مربع،  متر   630 ب  مساحتهما  تقّدر 
وقاعة استقبال مساحتها 16متر مربع، 
باإلضافة إلى ستة قاعات يتّم جتميعها 
مساحتها  للحفظ  ورشة  لتشّكل 
مساحتني  وكذا  مربع،  200متر 
واسعتني للعرض املؤّقت، وإضافة إلى 
الذي  الدراسات  مكتب  يعتزم  هذا، 
مزّودة  مكتبة  تشييد  الدراسة،  أجنز 
متر   350 مساحتها  للمطالعة،  بقاعة 
مساحة  تخصيص  يتم ضمنها  مربع، 

الذين  للمكفوفني،  مربع  متر   50
عرفت  اجتماعية  شريحة  يعتبرون 
مشاركة معتبرة يف إطار احلراك الشعبي 
جهة  حاليا.من  الوطن  يشهده  الذي 
املسؤول  تصريحات  من  بلغنا  أخرى، 
عن  املسؤولني  املهندسني  أن  احمللي، 
من  الفريد  الثقايف  املبنى  هذا  تصميم 
خاص  ممر  إلجناز  خّططوا  قد  نوعه، 
انطالقا  وذلك  األقدام،  على  بالسير 
الطابق  غاية  إلى  األرضي  الطابق  من 
الثالث واألخير، وسيتّم تغطيتها مبِنور 
وتكون  سقف  سبيل  على  زجاجي 
مخّصصة  املسار  طول  على  جدرانها 
أو فضاء  للفنانني، على سبيل دعامة 
الفني،  التعبير  حلرية  العنان  إلطالق 
من طالء فني ورسم ولوحات جصية 

وفن النحت.
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2 مليار سنتيم إلنجاز المنشآت الكبرى

انطالق أشغال إنجاز متحف الفّن 
والتاريخ بمدينة أقبو ببجاية

بعد أن تّم تأجيلها لعدة مرات، أّكد رئيس بلدية أقبو ثاني أكبر بلدية بوالية بجاية، مولود صالحي، 
أّنه قد تّم أخيرا إطالق أشغال إنجاز متحف الفّن والتاريخ بمدينة أقبو، كما أشار إلى أّن المؤّسسة 

المكّلفة باإلنجاز قد حصلت على أمر بالخدمة وباشرت األشغال.

معسكر 

تفكيكك عصابة مختصة
 في السرقة  

غريس  دائرة  بأمن  القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر  متكنت 
متكونة  السرقة ،  أشرار مختصة يف  تفكيك مجموعة  مبعسكر من 
بعدما  سنة   22 و   19 بني  أعمارهم  تتراوح  أشخاص  خمسة  من 
استهدفوا عيادة طبية مبدينة غريس  حيث تعود وقائع القضية إلى 
منتصف شهر جانفي اجلاري ، عندما تلقت فرقة الشرطة القضائية 
بأمن الدائرة  بالغا من قبل أحد املواطنني حول تعرض عيادة طبية 
جلرمية السرقة من طرف مجهولني ، عليه تنقل عناصر الشرطة إلى 
عني املكان أين مت إجراء املعاينة امليدانية وفتح حتقيق حول القضية 
متكن خالله عناصر فرقة الشرطة القضائية بعد حتريات حثيثة من 
حتديد هوية اثنني من املشتبه فيهم وتوقيفهما ،حيث اعترفا خالل 
والذي  معهما  التحقيق  ليستمر  إليهما  املنسوب  بالفعل  التحقيق 
متكن  كما  اجلرمية،  يف  الثالثة  شركائهم  بقية  إلى  توقيف  أفضى 
عناصر الفرقة من استرجاع بعض املسروقات بأحد املساكن املهجورة 
،لتستكمل ضدهم  طبية  لوازم  متمثلة يف  مدينة غريس  بضواحي 
إجراءات التحقيق يف القضية وقدموا أمام العدالة التي أمرت بوضع 

اثنني منهم رهن احلبس .

البليدة

مصرع شخص في حادث اطدام 
سيارة  بشاحنة

بوالية  مراد  بني  بلدية  لقطاع  املدنية  احلماية  وحدة  تدخلت 
على  وقع  مرور  حادث  أجل  من  اجلمعة  أمس  صباح   البليدة، 
مستوى الطريق السيار بني مراد يف اجتاه بوفاريك، اثر اصطدام سيارة 

سياحية بشاحنة من احلجم الصغير.
ويف   ، سنة   28  ) ب.ن   ( السيارة  سائق  وفاة  خلف  احلادث 
اجلثث  حفظ  مصلحة  إلى  الضحية  جثة  فيه   نقلت  الذي  الوقت 
حتقيقا  فتحت  املختصة  األمن  مصالح  فإن   ، بوفاريك  مبستشفى  

لكشف ظروف ومالبسات وقوع احلادث .
أيوب بن تامون

لوالية  احمللية  السلطات  قامت 
حّيز  الطبيعي  الغاز  بوضع  بجاية، 
ببلدية  مسكنا  ب946  اخلدمة 
طول  بعد  الواد،  تيزي  مالبو،وقرية 
من  العشرات  عّبرت  حيث  انتظار، 
وارتياحها  فرحتها  عن  العائالت 
التي  احليوية  املادة  بهذه  لتزويدها 
السكان  ربط  طويال.ويأتي  انتظروها 
والية  مناطق  مبختلف  الطبيعي  بالغاز 
التي  اإلستراتيجية  إطار  يف  بجاية، 
خالل  من  احمللية  السلطات  وضعتها 
احمللية  السلطات  من  عدد  أكبر  ربط 
التغطية  نسبة  ورفع  الطبيعي  بالغاز 
تتعدى  ال  التي  الوالية  مستوى  على 
العائالت  باملائة.واضطرت   60 حاليا 
أجل  من  سنوات  عّدة  لالنتظار 
الضرورية،  املادة  هذه  من  االستفادة 

حرم  الذي  املعارضة  مشكل  بسبب 
طيلة  الغاز  من  املواطنني  من  اآلالف 
حل  يتم  أن  قبل  املاضية،  السنوات 
التي  األشغال،  بعث  وإعادة  املشكل 
باملناطق  القاطنني  للمواطنني  سمحت 
بالغاز  بالتزود  والساحلية  الشرقية 
تناشد  اخرى،  جهة  الطبيعي.ومن 
بحي  القاطنة  العائلة  من  العشرات 
أميمون ببلدية بجاية، السلطات احمللية 
العاجل  التدّخل  بضرورة  والوالئية، 
من أجل ترحيلهم إلى سكنات الئقة 
قبل حدوث الكارثة، بسبب الوضعية 
كما  سكناتهم،  عليها  تتواجد  التي 
مستوى  على  مؤخرا  عمارة  سقوط  أن 
زاد من  القدمية،  باملدينة  القصبة  حي 
عن  عّبروا  الذين  املواطنني  مخاوف 
التي  العمارات  وضعية  من  قلقهم 

معرضة  أصبحت  والتي  بها،  يقطنون 
قدمها. بسبب  حلظة  أّي  يف  للسقوط 
تنقلت  التي  التقنية  املصالح  وكانت 
هذه  معاينة  أجل  من  سابق  وقت  يف 
العمارات، قد أّكدت يف تقرير لها على 
بالقاطنني  يحدق  أصبح  الذي  اخلطر 
من  العشرات  ترحيل  وضرورة  بها، 
تتوّفر  الئقة،  سكنات  إلى  العائالت 
واألمن  الراحة  ظروف  كّل  على 
تزال  ال  األمور  أن  إال  للمواطنني، 
على حالها بسبب عدم قيام السلطات 
احمللية لدائرة بجاية، ومختلف املصالح 
الالزمة،ويبدو  باإلجراءات  الوالئية 
السكنات  جاهزية  عدم  مشكل  أّن 
االجتماعية التي استفادت منها بلدية 

بجاية.  جعلت املصالح ال
بـــلقاسم.ج

بعد سنوات من الحرمان
946 عائلة تستفيد من الغاز الطبيعي بملبو ببجاية

بجاية
توقيف مروج المخدرات 

» بيبيش« بأقبو
بوالية  أقبو  دائرة  بأمن  القضائية  الشرطة  فرقة  متكنت 
بجاية،خالل هذا األسبوع من  توقيف شخص تورط يف حيازة كمية 
من املخدرات كيف معالج و أقراص مهلوسة بغرض االستهالك، 
وقد جاءت العملية بعد قيام  عناصر الشرطة بدوريات ليلية بقطاع 
مكان  مشبوه جالسا يف  إتنباههم لشخص  لفت  أين  اإلختصاص 
الشرطة  لعناصر  رؤيته  مبجرد  العمارات حيث  إحدى  منعزل حتت 
حاول الفرار مما زاد الشكوك حوله، ليتم تتبعه وتوقيفه و يتعلق األمر 
كمية  على  بحوزته  عثر  حيث  »بيبيش«،  املكنى  ح  ب  باملدعو/ 
معالج( كانت مخبأة داخل جيب سرواله،  املخدرات )كيف  من 
باإلضافة إلى كبسولة من األقراص املهلوسة حتوي 07 أقراص من 
نوع » ليريكا »، كما عثر مبكان جلوسه على سيجارتني محشوتني 
باملخدرات حاول املشتبه فيه التخلص منهما برميهما على األرض، 
وخالل العملية مت حجز هاتفه النقال والذي كان يحوي صور له أثناء 
فيه ألجل  املشتبه  أجنز ضد  للمخدرات.  ملف جزائي  إستهالكه 
قضية احليازة وإستهالك املخدرات واملؤثرات العقلية ومت تقدميه أمام 
وكيل اجلمهورية لدى محكمة أقبو املختص إقليميا، أين صدر يف 

حقه أمر إيداع.
بـــلقاسم.ج



06
أخبار الداخل

مـحمد الرشيد قوبع

وأشار عدد من مديري هذه املؤسسات 
الرغم من  بأنه على  الوطن(  ليومية )أخبار 
توفير كل  إلى  أساسا  الرامية  الدولة  جهود 
ال  للتالميذ  املدرسي  اآلداء  شروط حتسني 
سيما خالل فصل الشتاء البارد جدا بهذه 
يتمثل  القائمة  اإلشكال  أن  إال  املنطقة 
أمام  عثرة  حجرة  تقف  إدارية  عقبات  يف 
التربوية  املؤسسات  هذه  بتموين  القائمني 

باملواد الغذائية الالزمة .

ومت التذكير بأن املمون الذي فاز بصفقة 
طعون  محل  هو  املدرسي  اإلطعام  متوين 
للحصول  املناقصة  يف  املشاركني  املمونني 
أضاف  كما  إجراءات  وهي  الصفقة  على 
التالميد  معاناة  عمر  يف  املصدر تزيد  ذات 
الضحية  أن  إلى  عنها مشيرا  غتى  يف   هم 
يف األخير دائما هو التلميذ الذي يحرم من 
حقه يف اإلطعام ويف تناول وجبة ساخنة. 
يف  التربوية  املؤسسات  عدد  بأن  وأكدوا 
النقص  هذا  ميسها  التي  االبتدائية  املرحلة 
مدرسة   19 إلى  يصل  اإلطعام  يف  الفادح 

التجمعات  واحيائها   الدرعان  مبدينة 
السكنية الريفية.

ويف دات السياق اكد عدد من القائمني 
االبتدائية  النقص  املدارس  هذه  على 
– يؤدي  ما  وهو  التنظيف  مواد  يف  الكبير 
حسبهم- إلى أخطار انتشار األوبئة املتنقلة 
وحتى التسممات الغدائية على الرغم أنه 
تخصيص  الباب  هذا  يف  امليزانية  برسم  مت 
وهو  سنتيم  مليون   53 بقيمة  مالي  غالف 
املبلغ الذي ال أثر له على أرض الواقع على 

حد تعبيرهم.
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إعالن

تبحث شبكة أخبار الوطن عن مراسلين في الواليات التالية:
 ، ، بجاية  المدية   ، تيبازة   ، البويرة  ، بومرداس،  الجلفة 
سوق أهراس ، سطيف ،  المنيعة ، أوالد جالل ، بني عباس 
، جانت، تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم ، غليزان، الشلف.
فعلى الراغبين في العمل إرسال السير الذاتية  رفقة نماذج 
morasilone@akhba� التالي االيميل  إلى  األعمال   من 

relwatane.net
او اإلتصال على الرقم التالي : 023573012

شروط التوظيف:
- خبر  في المجال ال تقل عن 3 سنوات.
-  التحكم في تقنيات التحرير الصحفي.
-  التحكم في وسائل االتصال الجديدة.

- االنضباط وااللتزام بالعمل في كل األوقات.
التصوير  في  متحكما  المترشح  يكون  أن  يستحسن   -

والتركيب.

تم إيداعه الحبس المؤقت
توقيف ثالثيني يروج أوراق نقذية 

مزورة بعنابة
متكنت الفرقة املتنقلة للشرطة القضائية سيدي عماربعنابة ، يف إطار محاربة 
اجلرمية احلضرية يف األوساط احلضرية ،من توقيف و تقدمي شخص، يبلغ من العمر 
31 سنة، مشتبه فيه يف قضية حيازة قصد التوزيع و البيع أوراق نقدية مزورة إضافة 
إلى حيازة أسلحة بيضاء محظورة، مع حجز 8 أوراق نقدية مزورة من فئة 1000 
دج، إضافة إلى حجز سالح أبيض محظور من نوع كرونداري ،قارورة غاز مسيلة 
للدموع، سالح أبيض محظور من نوع أوبينال، لإلشارة أنه وبعد إستكمال كافة 
اإلجراءات القانونية و تقدميه أمام اجلهات القضائية لدى محكمة احلجار صدر يف 

حقه أمر إيداع احلبس املؤقت. 
 ف سليم

برج بوعريريج 
انتحار شاب حرقا بقرية المخازن

اهتزت قرية املخازن ببلدية العش الواقعة باجلهة اجلنوبية لوالية برج بوعريريج 
على وقع انتحار شاب يف العقد الثاني من عمره متأثرا بجروحه اخلطيرة إثر إقدامه 
على االنتحار حرقا بسبب ضغوط نفسية حسب املقربني منه .وكان الشاب البالغ 
من العمر 29 سنة قد قام بصب البنزين على أنحاء متفرقة من جسده ومن ثم 
أوقد النار فيه ، ليصاب بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة أدت إلى وفاته على الفور 
، أين مت نقله على إثر ذلك ملصلحة حفظ اجلثث مبستشفى العش ، فيما مت فتح 

حتقيقات ملعرفة مالبسات احلادث .
صفاء كوثر بوعريسة

للتعريف باالمتيازات التي يتيحها الجهاز بعنابة
انطالق األيام االعالمية لوكالة 
»أونساج« بمراكز التكوين 

شرعت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لفرع عنابة )اونساج( بالتنسيق 
مع الوكالة الوطنية للقرض املصغر يف تنظيم األيام االعالمية على مستوى معاهد 
اجلهاز  مينحها  التي  واجلبائية  االدارية  االمتيازات  على  للتعريف  املهني  التكوين 

للشباب الراغب يف انشاء مؤسسات مصغرة وطرق إنشاءها يف إطار دعم الوكالة.
التكوين  مراكز  مستوى  على  تنظيمها  يتم  التي  االعالمية  الفعاليات  وهذه 
املهني على غرار بديدوش مراد تلقى استحسن املتربصني حيث تعمل على شرح 
كل االجراءات االدارية والتسهيالت املمنوحة للشباب اصحاب شهادت التكوين 
من خلق مشاريع ذات جناعة وتوفر اليد العاملة. واجلدير بالذكر ان الوكالة نظمت 
الدولة  اقرتها  التي  التشغيلية  الوكاالت  بالتنسيق مع مختلف  الفارطة  يف االشهر 
لفائدة الشباب البطال ابواب مفتوحة للتعريف باالجراءات اجلديدة لفائدة الشباب 
مستوى  على  تنظيمها  مت  ما  منها  و  اجلهازين  إطار  يف  مصغرة  مؤسسات  النشاء 
دار  نشاطات  اطار  يف  عنابة .ودائما  لوالية  مختار  باجي  جلامعة  املركزية  املكتبة 
خاللها  من  عنابة  لفرع  الشباب  تشغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  كانت  املقاوالتية 
مديريها »كحلوش احمد« نظمت عدة ايام تكوينية وحتسيسية لفائدة طلبة الهندسة 
االلكترونية بجامعة باجي مختار هدفها غرس الثقافة املقاوالتية يف الوسط اجلامعي 

و حتفيزهم على كيفية ايجاد فكرة مشروع متكنهم من الولوج الى عالم الشغل.
ف سليم

 أكثر من 5 آالف تلميد يحرمون من اإلطعام  المدرسي على مستوى  بمدينة الدرعان بوالية الطارف الحدودية  حسبما 
أوضحه عدد من مسؤولي مؤسسات تربوية في الطور االبتدائي ذاته .

 مسؤولو المؤسسات التربوية بالطارف يطالبون بفتح تحقيق

 5 آالف متمدرس محروم من اإلطعام 
المدرسي  بالذرعان

عنابة
األمن يداهم أوكار الجريمة ويحجز مخدرات

قامت الفرق العملياتية للمصلحة الوالئية 
واسعة  شرطية،  بعملية  القضائية،  للشرطة 
احلضري  األمن  قطاع  من  كل  مست  النطاق، 
و  الشعبية  األحياء  كذا  و   ،  03.09.10
إثرها فحص حالة  األماكن املشبوهة ، مت على 
أجل  من  شخصني  توقيف   ، شخص   84
أجل  من  شخص  توقيف   ، املخدرات  حيازة 
 ، سيف  نوع  من  محظور  أبيض  سالح  حيازة 
توقيف شخصني محل بحث مراقبة 23 سيارة 
قامت  السياق  نفس  .ويف  نارية  دراجة   18
بعملية  خرازة،  احلضري  لألمن  الشرطة  قوات 

حي   ، مسكن   400 حي  شملت  شرطية، 
700 مسكن ، حي الشوك، إضافة إلى العديد 
من األحياء الكائنة بقطاع اإلختصاص ، أين 
14 مركبة ،  15 شخص و  أفضت إلى فحص 
مع توقيف شخص من أجل حيازة املخدرات.
بدورها قامت قوات الشرطة ألمن دائرة احلجار 
بالتنسيق مع الفرق العملياتية للمصلحة الوالئية 
للشرطة القضائية  كتيبة التذخل السريع ألمن 
والية عنابة ، الوحدة 217 حلفظ النظام ، أين 
مست العملية الشرطية األحياء الكائنة بقطاع 
أسفرت  ، حيث  احلجار  دائرة  أمن  إختصاص 

عن فحص حالة 30 شخص مراقبة 15 مركبة 
توقيف شخص من أجل  نارية ،  3 درجات  و 
حيازة األقراص املهلوسة ، إضافة إلى مجموعة 
 3 يف  املتمثلة  و  احملظورة  البيضاء  األسلحة  من 
قضيب   ، احلجم  متوسط  سواطير،سكني 
حيازة  أجل  من  شخص  توقيف  حديدي، 
سالح أبيض محظور من نوع سيف ، مقصني 
توقيف شخص   ، للدموع  مسيل  غاز  قارورة   ،
من أجل السكر العلني يف الطريق العمومي مع 

حجز كمية من املشروبات الكحولية.
ف سليم

غرفة الصناعة بالتنسيق مع المنصة الدولية »برودكت هنت«
عنابة تحتض ملتقى للصناعات الرقمية هو األول في إفريقيا

سيبوس  التجارة  و  الصناعة  غرفة  تنظم 
»برودكت  الدولية  املنصة  مع  بالتنسيق  عنابة 
الرقمية  الصناعات  ملتقى  الثالثاء  هذا  هنت« 
مدينة  إثره  على  ستكون  والذي  شاس«  »بون 
عنابة املمثل االفريقي الوحيد للحدث وستقدم 
تعزيز  بهدف  منتجاتها  مؤسسات  خمسة 
شركاء  و  احملتملني  املستثمرين  بني  التواصل 

األعمال من جميع أنحاء العالم.
الصحاب  فرصة  سيكون  امللتقى  وهذا 
لرواد  و  منتجاتهم  لعرض  الناشئة  املشاريع 
التكنولوجية  و  الرقمية  املؤسسات  و  األعمال 
املبادرة  ان  كما  جدد.  مستخدمني  القتناص 
بالتعريف  موقعها  عبر  تسمح  التي  األمريكية 

حتل  احلديثة  التكنولوجية  املنتجات  وتبادل 
ألول مرة يف قارة افريقيا فمنذ انطالقتها يف عام 
2013 أصبح موقع Product Hunt املكان 
األفضل عامليا للعثور على التطبيقات أو األدوات 
يقوم  حيث  القادمة،  الكبرى  اخلدمات  أو 
القائمني على املوقع بإضافة أي منتج تكنولوجي 
بخصوص  املستخدمني  يصوت  ثم  ومن  جديد 
رغبتهم أو عدمها يف املنتج اجلديد .كما يهذف 
توجيه  و  جديدة  فرص  صناعة  الى  امللتقى 
للخروج  وتأهيلهم  الشباب  لتمكني  اإلجنازات، 
ميكانيزمات  وضع  وإلى  للميدان  مبشاريعهم 
و   startup من  النوع  هذا  لتطوير  عملية 
مرافقة أصحاب املشاريع الرقمية الفّعالة و خلق 

التكنولوجية احمللية والتي تعد  املنتجات  شبكة 
البرنامج  وحسب  الوطني.  االقتصاد  مستقبل 
املنظم  قبل  من  محاضرة  سيتخلله  امللتقى  فان 
راشدي.ويتزامن  عثمان  حمزة  للحدث  احمللي 
هذا مع احتفاالت اليوم الوطني للتاجر املصادف 
من  اعلن  حيث  سنة  كل  من  جانفي  ل28 
واحلرفيني  التجار  الحتاد  الوالئي  املكتب  جهته 
باملناسبة  احتفاال  تنظيم  عن  بعنابة  اجلزائريني 
بنفس اليوم بفندق الشيرطون سيتم من خالله 
رعاية  حتت  وذلك  التكرميات  من  العديد  منح 
املنسق  عنه  كشف  ما  حسب  التجارة  وزارة 

الوالية »رياض سليماني ».
ف سليم

باحياء كل من سيدي حرب والفخارين 

القضاء على أزيد  من 300 سكن فوضوي في عنابة
عن  أمس  عنابة  دائرة  مصالح  أعلنت 
الفوضوية  البنايات  هدم  عملية  مواصلة 
يف  األهلة«بالسكان  و«غير   « »الشاغرة 
على  بالوالية  الفوضوية  االحياء  من  العديد 
والفخارين  حرب،  سيدي  مبنطقة  غرار 
فان  مصادرنا  وحسب   . وابومروان..الخ 
غير  البنايات  من  النوع  هذا  متس  العملية 
الشرعية والتي شيدت حديثا الستغاللها من 
برامج  من  لالستفادة  الوالية  عن  غرباء  قبل 

السكن االجتماعي. واستناذا لذات املصادر 
ديسمبر   9 يف  انطلقت  التي  العملية  فان 
من  اكثر  على  القضاء  عن  اسفرت   ،2019
سكنات   10 مبعدل  فوضوي  300  سكن 
 350 يقارب  ما  تسخير  مع  يوميا،  فوضوية 
فرد من مختلف الهيئات واملؤسسات املشاركة 
املواطنني  من  العديد  جهتهم  بالعملية.من 
من هدمت بيوتهم الفوضوية يحملون مصالح 
بيوتهم  تهدمي  بعد  معاناتهم  مسؤولية  الدائرة 

النهم  تعبيرهم  حد  على  العراء  يف  وتركهم 
السكنات مند سنوات واجلدير  يقطنون بهده 
بالذكر ان العملية املذكورة تتم بالتنسيق بني 
دائرة عنابة، بلدية عنابة، مؤسسة سونلغاز، 
العمومية  األشغال  مديرية  املدنية،  احلماية 
للتحسني  الوالئية  املؤسسة  عنابة،  لوالية 
نظيفة،  عنابة  الوالئية  املؤسسة  احلضري، 

ديوان الترقية والتسيير العقاري.
ف سليم

المسيلة 
 القبض على شخصين سرقا 450 مليون سنتيم

بوالية  بوسعادة  دائرة  أمن  مصالح  ألقت 
املسيلة القبض على عصابة إجرامية تتكون من 
كبير  مالي  مبلغ  بسرقة  قيامهما  بعد  شخصني 

من أحد املنازل بعد اقتحامه وكسره .
حيثيات القضية تعود إلى شكوى أودعها 
على  أقدمها  مجهولني  شخصني  ضد  مواطن 
انتهاك حرمة منزله والسطو عليه من خالل كسر 

مالي  مبلغ  بداخلها  كان  التي  الفوالذية  خزنته 
قدره 450 مليون سنتيم ، وعلى إثر مت القبض 
التي  التحقيقات  تكثيف  بعد  املتورطني  على 
مكنت من التعرف عليهما والبالغني من العمر 
مالي  مبلغ  استرجاع  مت  أين   ، سنة  و30   25
400 مليون سنتيم كان مخبأ داخل فرن  قدره 
كهربائي مبسكن أحد املتورطني ، ليتم إحالتهما 

مؤسسة  بايداعهما  أمر  الذي  التحقيق  لقاضي 
جمعية  تكوين  ألجل  ببوسعادة  التربية  إعادة 
حرمة  إقتحام  جلناية  اإلعداد  بغرض  أشرار 
منزل، السرقة من داخل منزل مع سبق اإلصرار 
والترصد املوصوفة املقترنة بظرف الكسر والعنف 

والتعدد واستحضار مركبة ذات محرك.
صفاء كوثر بوعريسة
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أخبار السر ايا

أردوغـان بالجزائر.. 
والبّث من أنقرا!

 أُرغمت مختلف القنوات التلفزيونة اخلاصة واملواقع اإلخبارية اجلزائرية، 
اليوم األحد، على اللجوء إلى وكالة األناضول والتلفزيون التركي الرسمي، 

لتغطية زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى اجلزائر.
 وجلأت مختلف القنوات اخلاصة إلى نقل الندوة الصحفية املشتركة، التي 
عقدها الرئيس عبد املجيد تبون مع أردوغان، عبر النقل املباشر للتلفزيون 

التركي، لعدم عرض البث املباشر لهذا احلدث على شاشة التلفزيون 
اجلزائري العمومي.

 ويف الوقت الذي تابع فيه كثيرون سواء من اجلزائر أو من خارجها، عبر 
التلفزيون التركي، زيارة أردوغان إلى اجلزائر، ملا حتمله من أهمية خصوصا 
ما تعّلق مبلف األزمة الليبية، لم يجد التلفزيون اجلزائري ما يبثه إال وثائقيا 

حول الزراعة.
خرجة التلفزيون العمومي هذه تعد ثاني سقطة له يف أقل من أسبوع، 

بعد الكارثة التقنية التي ارتكبها خالل عرضه لقاء الرئيس تبون بعدد من 
مسؤولي الصحافة، وهو اللقاء الذي تعّرض للقص واللصق بطريقة غير 

احترافية فضال عن درج خامتة اللقاء وسط تسجيل الفيديو.

الــوزيـرة تـفـقـد 
بــوصـلــــتهــا

 تأخرت وزيرة الثقافة عن موعد 
عرض مسرحية »جي بي أس«، 

مساء أول أمس، لساعة من الزمن، 
مما أدى ببعض العائالت إلى 

مغادرة مقر املسرح الوطني محي 
الدين باشطارزي، وكلهم حسرة 
لعدم متكنهم من مشاهدة العرض 
املسرحي الذي جاؤوا من أجله، 
كما لم تعتذر الوزيرة عن التأخير 
الذي دخل على ما يبدو يف ثقافة 

اجلزائريني.
وجاء االحتفال باملسرحية نظير 
تتويجها بأحسن عرض مسرحي 

لعام 2019.

ماليــيــر 
أردوغــان 
بـالجـزائر!

 تعتبر زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى اجلزائر التي شرع فيها 
أمس األحد اخلامسة له منذ أن تبوأ مقاليد احلكم يف بالده والثالثة له كرئيس 

جلمهورية تركيا، ليكون بذلك أكثر رؤساء الدول زيارة إلى اجلزائر ويف ظرف زمني 
قصير.

 أول زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى اجلزائر كانت يف 23 ماي 
2006 عندما كان رئيسًا للوزراء، حيث توجت هذه الزيارة بشراكة إستراتيجية 
بني البلدين، من خالل توقيع العديد من املعاهدات واالتفاقيات بني اجلانبني. 
يذكر أن أردغان بزياراته هذه استطاع أن يفتّك صفقات مباليير الدوالرات لفائدة 

االقتصاد التركي! 

عصــابُة الـعـجــالت 

قرصـنة كـاتـب
 دعا الروائي حلبيب السايح متابعيه وأصدقاءه لدعمه 
بعد تعرض روايته »أنا وحاييم« للقرصنة، يف حني 

أوضح يف منشور له عرضه على صفحته مبوقع التواصل 
االجتماعي »فايسبوك« أنه الرد جاء سريعا من اجلهة 

التي أقدمت على قرصنة الرواية ونّزلتها للتحميل، بعد 
مراسلتهم. 

يف املقابل، أوضح أن مسؤولية دار النشر )ميم اجلزائرية( 
يف متابعة القضية تبقى قائمة، كون القرصنة فعل 
إجرامي ال ميكن السكوت عنه، جاعال من التجربة 

فرصة إلطالق شعار »معًا من أجل حياة دائمة للكتاب 
الورقي.«

حتـى »التـيكتوك« 
ُيـهيـن األسـتـاذ

 أثارت املقاطع املنشورة على تطبيق »التيك توك«، والتي تتناول ازدراء 
بعض التالميذ أساتذتهم استياًء واسعا وسط اجلزائريني، حيث 

تناقلت مختلف صفحات التواصل االجتماعي الفيديوهات التي وّثقت 
اعتداء بعض التالميذ على أستاذهم وهو يقدم الدرس. هذا، وأعرب 
املتابعون عن استنكارهم هذه اإلهانات التي تسيء للمدرسة اجلزائرية 

ومتس بقيمة العلم واملعلم.
وأكد املتابعون أن تسجيل مقاطع كهذه من داخل املؤسسات التربوية 

تعد كارثة على املدرسة اجلزائرية، مطالبني املسؤولني بالتحرك. مقابل 
هذا، ركزت التعليقات على أولياء األمور ودورهم يف التربية والتوعية 

والتكوين؛ كونهم حجر األساس يف حياة أبنائهم.

 أقدمت، ليلة أول أمس، عصابة مجهولة الهوية والعدد على سرقة عجالت عدد من 
السيارات يف مدينة سكيكدة، حيث قامت العصابة برفع السيارتني سرقة العجالت 

ومن ثمة الفرار إلى وجهة مجهولة.
 واستنادا إلى مصادر »أخبار الوطن«، فإن العصابة قامت باستهداف أزيد من خمس 
مركبات يف كل من عاصمة الوالية وبلدية احلدائق املجاورة وبالتحديد مركبات من 

نوع »بيكانتو«، حيث تفاجأ صبيحة أمس آأصحابها بتعرض عجالت سيارتهم التي 
كانت مركونة بحي وادي الوحش بعاصمة الوالية للسرقة، وتخريب مركباتهم،و هو 

نفس األسلوب الدي استيقظ عليه عدد من املواطنني ببلدية احلدائق املجاورة.
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عبداهلل  مجبري
 

الفضاءات  من  من  املنطقة  تعتبر 
الكبرى يف والية أدرار وذلك لتوسطها 
املرافق  املدينة وقربها من أغلب  قلب 
مير  البد  أدرار  ملدينة  والزائر  العمومية 
التاريخية  الساحة  هذه  أطالل  على 
التي تشهد توافدا كبيرا عليها، حيث 
جلسات  عقد  إلى  العائالت  جتذب 
كما  املنعشة،  الليل  أجواء  يف  سمر 
جرت العادة أن يجتمع يف هذه الساحة 
التي ذاع صيتها يف أدرار اجلميع كبارا 
يتبادلون  حلقات،  مكونني  وصغارا 
الذي  الشاي  وتناول  احلديث  أطراف 
حلهم  يف  مكان  كل  يف  يرافقهم 
من  متأخرة  ساعات  حتى  وترحالهم 
الليل، والذي تفوح رائحته من بعيد.

 مزار العائالت صيفًا و شتاًء
من  الوطن”  “أخبار  اقتربت 
على   التردد  اعتادوا  الذين  بعض 
م  “العربي  “البالص”   فحّدثنا 
قائال: “املكان يستقطب سكان أدرار 
يف ليالي الشتاء و الصيف ألّنه واسع 
أدرار”،  مدينة  مدينة  قلب  ويتوّسط 
بالوافدين  تعّج  الساحة  أّن  وأضاف 
إليها من جميع أصقاع الوالية لقضاء 
حديثه  ليلتهم. وواصل  من  ماتيسر 
الطابعان  “الشاي والسمر هما  قائال: 
حيث  الشهداء،  ساحة  مييزان  الذي 
جتد الشباب والعائالت متجّمعني يف 
الرتشاف  متفّرقة  مجموعات  شكل 
وطاب  لّذ  ما  وتناول  الشاي  أكواب 
أدرار  منطقة  متيز  التي  األكالت  من 
 ، املسلوق  البيض  أو  كاحملاجب 
واملكسرات كالفول سوداني واحلمص  
أطراف  تبادل  يفضل  من  فهناك 
يجد  فيما  الفجر،  إلى  احلديث 
آخرون ضالتهم يف لعبة الدومينو التي 
تستهويهم خاصة يف مثل هذا املكان 
أدرارمشاكلهم  سكان  له  يفضض 

اليومية.
الذي  ح”  “مـحمد  أّكد  كما 
اعتاد هو اآلخر على املكان: “أقضي 

الوالية  شباب  كل  مثل  مثلي  وقتي 
شاق  يوم  وبعد  الساحة،  هذه  يف 
مسؤوليات  حتمل  بسبب  ومتعب 
إليها  أجته  أن  العادة  وجرت  البيت، 
عن  الترفيه  أجل  من  أصدقائي  رفقة 
و  احلديث.  أطراف  النفس  وتبادل 
الشهداء  نقصد ساحة  نحن  اضاف« 
مع  قعدة  يف  الشاي  الرتشاف  
أصدقائي لعلها تنسيني متاعب احلياة 
إلى  بها  وأمكث  اليومية،  ومشاكلها 

ساعة متاخرة من الليل”.

   طاوالت الّشاي و الشواء تغزو 
المكان

الشاي  باعة  الساحة  يف   ينتشر 
ليال  املكان  الذين يكتسحون  والشواء 
لتلبية طلبات املواطنني لتناول الشواء 
مع  مشروب الشاي  املفضل لديهم، 
مساًء،  بتحضيره  يقومون  حيث 
لذلك  املخصصة  األماكن  ويحجزون 
الشاي  لبيع  األرضية  بفرش  ويقومون 
للجلوس عليها رفقة الشباب والزبائن.
الذين  الباعة  أحد  م”  “العربي 
وتوزيع  بيع  مبهنة  حديثا  ألتحقوا 
الساحة  يف  املتسامرين  على  الشاي 
قال: “نحن نقوم بتحضير الشاي بعد 
صالة العصر وبعدها نحضر املاء البارد 
بالزرابي  نفرشها  ثم  للشرب  الصالح 
الزبائن  يأتي  وحني  الشاي،  لبيع 

عليهم  فما  جاهز  كل شيء  يجدون 
الرتشافه،  حلقات  يف   اجللوس  إال 
وأكل ما لذ وطاب من بيض وكاوكاو 
املكان  بهذا  نبقى  حيث  حمص، 
حتى  الليل  من  متأخرة  ساعة  إلى 
حينها  السكان  من  املكان  يخلى 

جنمع أغراضنا ونذهب”.  
يف  واملنتزهات  املرافق  غياب 
الى  سكانها  يجبر  الصيف  فصل 

اخلروج الى ساحة الشهداء

 غياب مرافق ترفيهية 

يوجد  خ“ال  القادر  “عبد  وقال 
لكي  بأدرار  إليه  نذهب  آخر  مكان 
توجد  ال  حيث  أنفسنا  عن  نرّفه 
عائلي  منتزه  أو  ترفيهية  فضاءات 
أسرتي  أفراد  إليها  أصطحب  لكي 
بحيث  واالستجمام،  للترفيه 
ليال  الشهداء  ساحة  يف  هناك  نقعد 
خاصة  الشديدة  احلرارة  لتفادي  
لي  تسمح  ال  املادية  امكانياتي  وأّن 
الصيفية يف   العطلة  من  أيام  بقضاء 

املدن الشمالية .
الفارط  الصيف  يف  أن  رغم 
للعائالت  مراقن  حديقة  فتح  مت 
بأدرار  السجون  وهي   تابعة ملصلحة 
إال أن »البالص« متثل قدسية الزمان 
الذين  لإلدراريني  بالنسبة  واملكان 

يقصدونها يف الشتاء والصيف.

 أمام الغياب الكلي لمرافق التسلية والترفية 

» البالص«.. متنفس العائالت  
بأدرار في الصيف والشتاء 

 ساحة الشهداء أو »البالص« كما سماها  الفرنسيون  الذي دخلوا منطقة توات إبان االحتالل ،  أو »البيرين » نسبة إلى 
أحد الضباط الذين توغلوا في المنطقة،  مسميات لفضاء واحد  توسط قلب عاصمة الوالية أدرار. 

جانت
مئات المواطنين يتجندون للبحث عن 

الطفل  مفقود
تضاريس  بخبايا  والعارفني  واملرشدين  املواطنني  من  كبيرة  أعداد  تنقلت 
منطقة التاسيلي يف رحلت البحث عن الطفل املفقود البالغ من العمر 15 سنة 
من عائلة توقي . املفقود انقطعت أخباره منذ 4 أيام أين كان يف رحلة بحث 
تبعد  والتي  الوعرة  املسالك  وبالتحديد يف هضبة مداك ذات  التاسيلي  بأعالي 
150 كلم عن مقاطعة جانت . وشارك يف عملية البحث مواطنون متضامنون 
برج  من  جانت  ملدينة  املجاورة  املناطق  مختلف  من  وقدموا  املفقود   عائلة  مع 
احلواس و اليزي على منت سيارات رباعية الدفع للمساهمة يف عملية البحث 
وهذا رغم التضاريس الوعرة التي تعرف عن هضبة مداك واستحالة الوصول إليها 
باملركبات بل وحتى الراجلني يف بعض املناطق بأعالي جبال التاسيلي نازجر 
األمر الذي يستدعي تضافر اجلهود لالستعانة بوسائل حديثة وأكثر تطور وطلب 
تدخل أجهزة الدولة مثل املروحيات والكالب املدربة وهو األمر  الذي تناشده 
عائلة املفقود والتدخل من اجل تقدمي املساعدة من السلطات الوالئية  للعثور 

على الطفل املفقود .
براهيم مالك

النفايات تغزو مدينة جانت 
 تشهد  مدينة جانت يف اآلونة 
األخيرة وضعية كارثية  جراء انتشار  
أكوام القمامة واألوساخ يف  الشوارع 
حافة  وعلى  واألحياء  الرئيسية 
ظل  يف  السائدة  السمة  هي  األودية 
تعرفه  الذي  واإلضراب  االنسداد 
الطينه بال  البلدية منذ شهور ما زاد 
اليوم  أصبحت  السياحية  فاملدينة 
النفايات  عليه  حتسد  ال  وضع  يف 

الضارة  للحشرات  خصبا  فضاء  لتصبح  أحيائها  اعرق  يف  ألسابيع  تتكدس 
كبيرا  استياء  خلف  الذي  األمر  الضالة  الكالب  و  الكريهة  الروائح  وانبعاث 
لدى مختلف اجلمعيات املجتمع املدني واملواطنني محملني الوضعية الكارثية 
للمسئولني احملليني يف ظل فشل سياستهم املنتهجة على حساب صحة املواطن 

.
الكبير  االنتشار  الشديد جراء  تذمرهم  السياحية عن  املدينة  وعبر سكان 
عن  نهيك  املدينة  وسدود  االودية  حافة  على  عشوائية  ومفارغ  للقمامات 
القارورات واملخلفات التي تغزو سوق املدينة ومن أمام احملالت التجارية فبالرغم 
من احلمالت التطوعية التي تشهدا املدينة من حني ألخر أين يستأجر املواطنني 
مركبات من رواتبهم اخلاصة من اجل رفع القمامة يف كل مرة لكن دون جدوى 
فسرعان ما تعود األوساخ إلى حالها . ويف ذات السياق تفشت  ظاهرة حرق 
القمامة  يف املدينة كما يقول بعض املواطنني يف حديثهم ل أخبار الوطن والتي 
أمراض هم يف غن  ملا تسببه من  السن  تعد خطرا على صحة األطفال وكبار 
لتطهير  العاجل  التدخل  الوالية بضرورة  السلطات على مستوى  عنها مطالبني 
أبنائهم  وحماية  جماليتها  على  احلفاظ  اجل  من  منها  النفايات  ورفع  املدينة 
من األمراض التي ميكن ان تسببها النفايات املتراكمة يف كل مكان كما طالبو 
اجلهات الوصية بضرورة إبرام صفقات مع شركات خاصة للنظافة من اجل إنقاذ 

ماميكن إنقاذه قبل تفشي أمراض ال يحمد عقباها .
براهيم مالك

إليزي
سكان قرية »أفرا« يطالبون بفك العزلة

التابعة  افرا  قرية  سكان  يطالب 
 60 بعد  على  الواقعة  اليزي  لبلدية 
 3 رقم  الوطني  الطريق  من  كلم 
قريتهم  عن  العزلة  بفك  املسؤولني 
فمطلبهم األساسي هو تهيئة الطريق 
يربط  الذي  احلياة  شريان  باعتباره 
افرى  متاجرت   ( قرى  أربع  مابني 
مابني  وصل  وهمزة   ) اهرهر  تاست 

واليتني ) متنراست واليزي ( وكما يعرف هذا الطريق تدهورا  كبيرا خاصة يف 
اآلونة األخيرة أين أصبح ال يصلح حتى للمشي على األقدام على حد قولهم 
ل أخبار الوطن.  وقد سبق لسكان املنطقة أن أودعوا  شكاوى رفعت للمسؤولني 
الوعود لكن دون جدوى متسائلني عن  أين تلق  الطريق  احمللني من اجل اجناز 
السبب يف استثنائهم يف الوقت الذي استفادة بعض املناطق من الطرق وإعادة 
واستيائهم جراء صعوبة  تذمرهم  السياق عن مدى  ذات  ومعبرين يف  تهيئتها 
التنقل واملعاناة التي يتكبدونها يف تلك املسالك الوعرة املؤدية إلى قريتهم وما 
الوصية  للجهات  نداء  القرية  سكان  يوجه  وعليه  مبركباتهم  ضرر  من  تلحقه 
بضرورة التدخل من اجل رفع الغنب عنهم فلم يعد يتحملون املزيد من االنتظار 
أملني من السلطات احمللية على تخصيص ميزانية الجناز الطريق وجتسيده على 

ارض الواقع.
براهيم مالك



09السنة 01 - العدد 96 -  االثنني  02 جمادى  الثانية 1441 هـ  - 27 جانفي2020م
أخبار الجنوب

رشيد شويخ

وزير  بها  أمر  التي  التحقيق  جلنة  وكانت 
عبد  املستشفيات   اصالح  و  والسكان  الصحة 
للمؤسسة  زيارته  عقب   ، بوزيد  بن  الرحمان 
املجزرة  اثر  باملغير  العمومية  االستشفائية 
ضحيتها  وراح  أسبوع  قبل  وقعت  التي  املرورية 
املغير  تتبع  التي  سطيل  بلدية   شخصا  يف   13
النقائص  أهم  على  للوقوف  ،وذلك  صحيا 
اجلديدة  الوالية  عاصمة  يف  القطاع  يعانيها  التي 
،بدأوا  أشخاص   03 من  اللجنة  ،وتتشكل 
يف  العامل  الطبي  بالطاقم  باإلجتماع  حتقيقهم 
 13 بينهم  طبيبا   29، املذكورة  الصحية  املؤسسة 
اختصاصات  168 ممرضا يف مختلف  مختصا ،و 
النقائص  عديد  اللجنة  ،كما سجلت  التمريض 
صلة  له  ما  خاصة  املذكور  الطبي  املرفق  يف 
ببعض التخصصات  التي عادة ما تكون ضرورية 
،  كجراحة  املرور  حوادث  ضحايا  ملعاجلة  جدا 
االعصاب و أمراض القلب ،و تقنيني يف األشعة 
يف  املجاورة  للمستشفيات  نقلهم  يستوجب  ،ما 
الوادي وباتنة وتستوجب بعض التخصصات نقل 
املرضى حتى للعاصمة.و أشار عدد من املواطنني 
خالل اجتماعهم بلجنة التحقيق الوزارية أن تأطير 
بعض التخصصات  اليزال غير كاف ،على غرار 
طب النساء والتوليد ،واجلراحة العامة ، وجراحة 

العظام ،ما يستوجب بحسب األهالي توفير التأطير 
وتقنيني  وقابالت  مختصني  أطباء  من  اللالزم 
أعوان  من  كاف  لعدد  باإلضافة  ،هذا  صحيني 
األمن واحلراسة .  وطالب سكان املغير و املناطق 
التابعة لها وفق اخلريطة الصحية ، على ضرورة 
توفير جلهاز السكانير لتجنب نقل املرضى للوادي 
الثالثة،  العمليات  غرف  يف  جتهيز  ة  وبسكرة، 
والتي ال تزال  غير مجهزة  هذا اضافة إلى قاعة 
العالج بالصدمات الكهربائية للمصابني بنوبات 

قلبية والتي ال يوجد بها اإل اجلدران ،كما  تفتقر 
املغير التي ستكون مقر لوالية جديدة قريبا لغرفة 
إنعاش تستقطب مرضى املنطقة . هذا وسجلت 
جلنة التحقيق الوزارية نقصا حادا يف عدد قارورات 
األوكسجني ،وكذا عدم توفر سيارة اسعاف التي 
اتخاذ  وينتظر  ،هذا  االستجاالت  من  نوعا  توفر 
قرارات هامة  لصالح قطاع الصحة ،يف املغير وكذا 
اسطيل من قبل وزير الصحة والسكان يف األيام 

القليلة القادمة.

أرسلت للمغير عقب وفاة 13 شخصا في حادث مرور مروع 

لجنة تحقيق من وزارة الصحة تجتمع 
باألطباء  والموطنين  

مجهودات رغم النقائص
 50 ألف منخرط في الغرفة 

الوالئية للفالحة بالوادي
فالحا  ألف   50 من  ،أكثر  الوادي  والية  حتصي 
على  متحصلني  للفالحة  الوالئية  الغرفة  يف  منخرطا 
الرتبة  حتتل  فهي  ،وبذلك  للفالحني  املهنية  البطاقة 
األولى وطنيا يف عدد الفالحني ،ورغم التقييم اإلجمالي 
املقبول من طرف املنخرطني فيها ،إال أن عددا آخر ينتظر 

منها املزيد.
من  ،واحدة  بالوادي  للفالحة  الوالئية  الغرفة  تعد 
أنشط الغرف على املستوى الوطني فالهيئة املهنية التي 
تشرف على مهني القطاع ،الذي يدر ما تساوي قميته 
املالية 02 مليار أورو سنويا من اإلنتاج ،وتساهم بنسبة 
الهيئة   ،ويترأس  الفالحي  املنتوج  اجمالي  من  كبيرة 
لتولي هذا املنصب من  انتخب  الذي  بكار غمام حامد 
قبل مهني القطاع ،ويف املوضوع كشف عدد من أعضاء 
مجلس إدارة الهيئة املهنية ،أن الغرفة الفالحية بالوادي 
على تنظيم ما معدله يوم دراسي أو اعالمي أو تكويني 
كل نصف شهر ،يخصص يف غالب األحيان للزراعات 
احلقلية التي حتقق والية الوادي الرتب األولى وطنيا يف 
انتجاها كالبطاطا و الطماطم ،كما جتتهد  الهيئة  املذكورة 
كل  يف  اجلهات  من  جهة  اللقاءات  تلك  تشمل  أن  يف 
القمح  زراعة  فيها  تزدهر  التي  قشة  بن  ،كبلدية  مرة 
حتسيسة  ايام  العام  يف  مرتني  أو  مرة  تنظم  ،اذ  والشعير 
واعالمية هناك ، كما تنظم الغرفة الفالحية وباالشتراك 
دولي  صالون  تنظيم  يف  للمعارض  خاصة  مؤسسة  مع 
للفالحة الصحراوية بات مناسبة دائمة منذ سنوات يف 
املستوى  على  الفالحة  يف  املتخصصة  املعارض  أجندة 
الغرفة  إدارة  مجلس  من  عدد  .ويرى  والدولي  الوطني 
االجنازات  من  الكثير  أن  بالوادي  للفالحة  الوالئية 
،خاصة  الفالح  لصالح  حققتها  التي  واالتفاقيات 
جلهة مرافقة املصالح الفالحية احلكومية يف آمان البذور 
الفالحية مثال،و غيرها من مستلزمات األعمال الزراعية 
منهم  العديدين  اعتراف  الوادي ،ورغم  . فالحو والية 
منهم  أن عدد  ،إال  املهنية  هيئتهم  تبذلها  التي  باجلهود 
يرى بأن الغرفة الفالحية ميكنها أن تلعب دورا أكثر وأكبر 
خالل  من  التسويق  مرحلة  يف  التدخل  جلهة  ،خاصة 
لألسواق ،على  اخلضر  توريد  الفالحيني وحركة  تنظيم 
أكثر  بأسعار  تباع  أن  ميكن  كان  التي  البطاطا  مادة  غرار 
لو تدخلت الغرفة يف اجلانب التنظيمي للفالحني ، ويف 
هيئتهم  تدخل  عدم  إلى  منهم  عدد  أشار   الصدد  هذا 
التجار  بعض  شراء  عملية  خالل  يجب   الذي  بالدور 
ملنتوجهم من البطاطا مؤخرا ،بعد ان مت قرار العمل بآلية 
الفالحيني  على  منطقهم  التجار  فرض  إذ   ، السيربالك 
بعيدا عن أعني الغرفة الفالحية ، كما طالب عدد من 
آخر من مزارعي الوادي  إلى ضرورة تواجدهم يف مجلس 
سوق  تسيير  إليها  أوكلت  التي  الوالئية  الشركة  إدارة 
اجلملة للخضر والفواكه حتى يكون للفالح دور يف عملية 
ضبط السعر حسبهم ،كما ملح هؤالء للدور الذي ميكن 
الوطنية  الغرفة  لدى  بالضغط  الوالئية  الغرفة  تلعبه  أن 
لعملية  املنظمة  اآلليات  تغيير  قصد  الفالحيني  لصالح 
طموحات  ذلك   كل  مع  .لكن  اخلارج  نحو  التصدير 
الفالحني وهيئتهم املهنية مرهونة باإلطار القانوني الذي 

يحكم العالقة بني الطرفني. 
رشيد شويخ

باشرت لجنة التحقيق المرسلة من وزارة الصحة والسكان والمرسلة للمقاطعة اإلدارية بالمغير في والية الوادي أعملها من خالل 
االستماع للمواطنين واألطباء والتي أماطت اللثام عن عديد النقائص.

إثر احتجاجات سكان البياضة
مدير الصحة يعد بالنظر في قرار تحويل القابالت إلى الوادي

وطاقم  وممرضني  أطباء  من  العاملون  احتج 
يف  بالبياضة  اخلدمات  املتعددة  بالعيادة  اداري 
الوادي وعدد من املواطنني ،على حتويل قابلة و3 
املذكورة  الصحية  املؤسسة  من   ، لها  مساعدات 
إلى العيادة املتعددة اخلدمات بحي 1300 سكنا 
احملتجون  رفع  و   . بارجاهن  وطالبوا  الوادي  مبدينة 
املمرضات  من   04 حتويل  بقرار  منددة  شعارات 
بالعيادة  التوليد  مصلحة  يف  يشتغلن  كن  اللواتي 
املتعددة اخلدمات بالبياضة ،ويشهد لهن بالكفأة 
التي  الفترة  يف  خاصة  الكثير  وقدمن   ، العالية 
الوالدة  دار  يف  شب  الذي  احلريق  حادثة  تلت 
سبتمبر  شهر  ،نهاية  الوادي  مبدينة  العصرية 
8 رضع ،إذ مت حتويل  أودى بحياة  والذي  املنصرم 
وضع  وضعية  يف  كن  اللواتي  النساء  من  العديد 
الصحية  املؤسسة  بذات  التوليد  مصلحة  ،إلى 
بكل  النسوة  توليد  يف  فيها  الطبي  الطاقم  ،وجنح 
مدير  بقرار  تفاجؤا  البياضة  مواطنو  .لكن  سهولة 
املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية بالوادي والتي 
تتبعها العيادة املتعددة اخلدمات بالبياضة لها وفقا 

من   04 حتويل  ،بقرار  الصحي  اإلداري  للتقسيم 
طاقم التوليد نحو العيادة املتعددة اخلدمات بحي 
1300 مسكن يف الشط مبدينة الوادي والتي كان 
والي الوالية عبد القادر بن سعيد قد وضعها حيز 
احملتجون  ،وطالب  املاضي  اإلربعاء  يوم  اخلدمة 
غيابهن  ،ألن  البياضة  عيادة  إلى  فورا  بإعادتهن 
عدد  بحسب  فيها  للعمل  العادي  السير  على  أثر 
ذلك  انعكس  ،و  فيها  واملمرضني  األطباء  من 
بالسلب على مستوى اخلدمات التي إعتاد مواطنو 
البلدية اجلنوبية أن يجدوه فيها. ويف السياق أكد 
مدير الصحة والسكان بالنيابة الدكتور عبد القادر 
القابلة  نقل  عملية  ما  أن  الوطن  ألخبار  لعويني 
العيادة  يف  التوليد  ،ملصلحة  األربع  مساعداتها  و 
بالوادي  1300مسكن  بحي  اخلدمات  املتعددة 
،جاء يف إطار الطابع االستعجالي الذي يكتسيه 
فتح املؤسسة ومصلحة التوليد فيها بشكل خاص 
،بعد أن عجزت دار الوالدة العصرية مبدينة الوادي 
اللواتي يكن يف حالة  النسوة  عن استقبال أعداد 
التي  -وهي  املذكورة  املؤسسة  باتت  ،إذ  وضع 

شهدت حادثة وفاة 08ُخدج حرقا يف 24 سبتمبر 
املاضي –تستقبل ما معدله 72حالة والدة عادية 
لم  اإلكتظاظ  حالة   ، قيصرية  والدة   15 و  يوميا 
افتراش  إلى   الوالدة  دار  على  القائمون  يجد 
اللواتي يكن يف حالة مخاض  للنساء  األرضيات 
،وأضاف مدير الصحة أنه وقف على هذه احلالة 
بنفسه ما دفعه وباستشارة والي الوالية و املصالح 
املركزية لوزارة الصحة والسكان واصالح الى قرار 
فتح مصلحة التوليد يف املؤسسة الصحية اجلديدة 
،وبحكم أنه ال يوجد توظيف حاليا فقد مت اللجوء 
إلى حتويل على من القابالت من املؤسسة الصحية 
التابعة ملؤسسة الصحة اجلوارية بالوادي وكذا دار 
17 أكتوبر .حتى يتم  وضعها حيز  الوالدة بحي 
،لكن  بالفعل  مامت  ،وهو  22 جانفي  يوم  اخلدمة 
لعويني كشف أيضا أنه سيتم اعادة دراسة وضعية 
اخلدمات  املتعددة  العيادة  يف  التوليد  مصلحة 
بالبياضة  و تصحيح كل نقص قد يكون طرأ عليها 

بعد قرار حتويل القابالت اأٍلربعة .
رشيد شويخ 

بعد انتظار دام 19 سنة كاملة 
القايد صالح وشقيقته يصنعان فرحة عائلة  جويدة بالوادي

عمت الفرحة عائلة جويدة اجلموعي ، و التي 
الوادي  بوالية  احلدودية  املاء  دوار  ببلدية  تقطن 
ورزان  قايد صالح  أحمد  بتوأمني   رزقت  أن  ،بعد 

،وذلك بعد 19 سنة كاملة من االنتظار .
جانفي  شهر  نهاية  وجميلة  اجلموعي  انتظر 
بفارغ الصبر، لينتظرا خروج مولوهما الذي انتظراه 
ال42  صاحب  اجلموعي  ،خاصة   للحياة  طويال 
19 سنة ،وصرح  ألخبار  سنة و الذي تزوج قبل 
الوطن التي إلتقته يف مصحة الرمال ، أنه ظل يدعو 
لذلك بني األطباء يف  الذرية وسعى  يرزقه  أن  اهلل 
أمنيته  حتقيق  سبيل  يدخر يف  ولم  واجلزائر  تونس 

دينارا واحدا ، رغم أن يشتغل كحارس يف ثانوية 
مع  محاولته  كل  فشل  أن  ،وبعد  املاء  دوار  بلدية 
من جديد  يتزوج  أن  بضرورة  اقتنع  األولى  زوجته 
لعله يحظى بالبنون ، وفعال  وماهي اال شهور قليلة 
حتى بٌشر بأن زوجته حامل بتوأم ،ومرت الشهور 
نحو  وقبل   ، سنوات  وكأنها  جويدة  عائلة  على 
شهر وبعد وفاة قائد أركان اجليش الوطني الشعبي 
اجلموعيأن  قرر  صالح   قايد  أحمد  الفريق  الفقيد 
يسمي اإلبن الذكر على اسمه تيمنا به،أما زوجته 
رزان  باسم  البنت  تسميت  على  معه  اتفقت  فقد 
وعن   2020 جانفي   24 اجلمعة  يوم  مساء  ،ويف 

بوسط  الرمال  ومبصحة  عادية  والدة  عملية  طريق 
صحية  رعاية  للعائلة   وفرت  التي  الوادي  مدينة 
متميزة،رزق اهلل العائلة ،أحمد قايد صالح و رزان 
وسط فرحة لم تسع الوالد ين  ،األب قال ألخبار 
يريد  وال  الدنيا  من  ينتظره  ما  كل  هذا  أن  الوطن 
شيء آخر ،سوى أن يحظى مبنصب عمل أحسن 
ميكنه التكفل مبصاريفه عائلته التي تضاعف عددها 
.كما طلب اجلموعي من السلطات احمللية أن متكنه 
مسكنه    لترميم  الهش  السكن  إطار  يف  منحة  من 
،وزيادة غرفة ثانية فيه،كونه يحوي غرفة وحيدة .
رشيد شويخ
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لسيدي  الفالحي  املتحف  يعتزم 
املتاحف  تظاهرة  يف  املشاركة  بلعباس 
الدولية التي ستقام ببريطانيا يف شهر مارس 
القادم، حسبما استفيد لدى مسؤول هذا 
الصالون  فعاليات  هامش  على  املتحف 
السبت  اختتم  الذي  للفالحة  الدولي 

بوهران.
وأوضح غالم ساردي بحسب ما نقلته 
مقره  الكائن  الفالحي  املتحف  أن  وأج، 
برئاسة جامعة »جياللي اليابس« لسيدي 
اجلمعية  طرف  من  دعوة  تلقى  بلعباس 
بفرنسا  الفالحية  للمتاحف  الدولية 
املقرر  العاملية  املتاحف  تظاهرة  يف  للحضور 
مارس  شهر  غضون  يف  ببريطانيا  تنظيمها 

القادم.
للمتحف  املشاركة  هذه  وستسمح 
به  املعترف  بلعباس  لسيدي  الفالحي 
للمتاحف  الدولية  اجلمعية  مستوى  على 
الدولية ملتاحف  الفالحة )أميا( والفيدرالية 
بتقدمي  )أفما(  الريفي  والتراث  الفالحة 

يعد  الذي  الفضاء  بهذا  للتعريف  محاضرة 
يف  والثاني  الوطن  مستوى  على  األول 
الذي  ساردي  السيد  أضاف  كما  إفريقيا، 

يعتبر مبادر بتأسيس املتحف املذكور.
ألف   17 من  أكثر  املتحف  هذا  ويزخر 
األول  يحوي  أقسام  ثالثة  ويضم  قطعة 
عبارة  والثاني  واألوراق  واحلشرات  البذور 
عن دار للفالح يبرز يوميات الفالح القدمي 
ملختلف  الثالث  الفرع  تخصيص  مت  فيما 
مجاالت  يف  املستعملة  املعدات  أنواع 
كما  الكبيرة،  التجهيزات  منها  الفالحة 
يعتبر  الذي  ساردي  السيد  اليه  أشار 
مهندسا يف الفالحة وكان أستاذ جامعي.

تأسس  الذي  املتحف  ويستقطب 
بينهم  من  الزوار  من  الكثير   2004 يف 
أجانب  جامعيني  وأساتذة  شخصيات 
عبر  معارض  نظم  كما  وتالميذ  وطلبة 
يف  وشارك  الوطن  جامعات  مختلف 
وفق  الفالحي،  الطابع  ذات  التظاهرات 
ذات املتحدث الذي دعا إلى األخذ بعني 

مبقر  يوجد  الذي  املتحف  هذا  االعتبار 
»ضيق مما ال يسمح له بعرض كل املعدات 
و أداء دوره التربوي السيما أنه يعتبر قبلة 

للتالميذ.«
لسيدي  الفالحي  املتحف  كما حظي 
الصالون  يف  مشاركته  خالل  بلعباس 
كبير  عدد  بزيارة  بوهران  للفالحة  الدولي 
والطلبة  اجلامعني  واألساتذة  التالميذ  من 
التي مت جمعها من  مبقتنياته  تعرفوا  الذين 
يحوي  الذي  الفضاء  هذا  صاحب  طرف 
تطور  مراحل  ملختلف  توثق  رائعا  تراثا 

الفالحة يف اجلزائر.
اخلامسة  الطبعة  يف  شارك  وللتذكير 
 « وكالة  طرف  من  املنظم  الصالون  لهذا 
من  عارضا   50 زهاء  ايفانت«  اكسبوزيوم 
وقد  تونس  من  واحدة  ومؤسسة  اجلزائر 
أيام  أربعة  دامت  التي  التظاهرة  سجلت 

زهاء 8.000 زائر، وفق املنظمني.
وأج

استهدفا محال تجاريا
أمن دائرة بوحنيفية يوقف شخصين 

 
دائرة  بأمن  القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر  متكنت                 
بوحنيفية مبعسكر من توقيف شخصني يبلغان من العمر 22 سنة 
جتاري،  محل  داخل  من  بالكسر  السرقة  جرمية  يف  تورطهما  بعد 
عندما   ، املاضي  األسبوع  منتصف  إلى  القضية  وقائع  تعود  حيث 
تلقت فرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة شكوى من طرف الضحية 
التجاري من  بالكسر استهدفت محله  السرقة  حول تعرضه جلرمية 

طرف مجهولني.
مليون   20 من  بأكثر  قّدر  مالي  مبلغ  على  الفاعلون  واستولى 
احملل  خارج  مثبتة  كانت  مراقبة  كاميرات   03 إلى  سنتيم  إضافة 
، تنقل إثرها عناصر الشرطة إلى عني املكان أين مت إجراء املعاينة 
امليدانية وفتح حتقيق حول القضية متكن خالله عناصر فرقة الشرطة 
القضائية بعد حتريات حثيثة من حتديد هوية املشتبه فيهما وتوقيفهما  
مع استرجاع األداة املستعملة يف تخريب أقفال احملل التجاري وكذا 
مراقبة خاصة  أجهزة  كاميرات  ثالثة  و  املخربة  احلديدية  األقفال 
باحملل ،لتستكمل ضدهما إجراءات التحقيق يف القضية وقدما أمام 

العدالة التي أمرت بوضعهما رهن احلبس .

ا - اليان

بالتنسيق مع المجموعة اإلقليمية للدرك واألمن
حملة تحسيسية لفائدة مركبات نقل المسافرين 

 
املرورية  السالمة  مجال  يف  التحسيسية  لنشاطاتها    مواصلة 
لفائدة مختلف شرائح مستعملي الطريق  شاركت مصالح أمن والية 
للدرك  اإلقليمية  املجموعة  مع  األسبوع  بالتنسيق  نهاية  معسكر 
الوطني و باقي الشركاء امليدانيني  يف حملة حتسيسية ميدانية عبر 
لفائدة  خصصت   ، بوحنيفية  مبدينة  املسافرين  لنقل  البرية  احملطة 
»السياقة  شعار  ،حتت  البضائع  و  املسافرين  نقل  مركبات  سائقي 
من  ورتباء  إطارات  شارك  ،حيث  مسؤولية«  و  سالمة  االحترافية 
فرقة األمن العمومي بأمن الدائرة رفقة عناصر الدرك الوطني و ممثلي 
باقي الشركاء امليدانيني يف توجيه نصائح مرورية لفائدة سائقي هذا 
التوعية  تتضمن  مطويات حتسيسية  من خالل  املركبات  من  النوع 
املرور خاصة ما تعلق منها مبظاهر  قانون  من مخاطر مخالفة قواعد 
السرعة املفرطة وكذا التجاوزات اخلطيرة  مع التقيد بالعدد احملدد من 
إلى  القانونية حرصا على سالمتهم  إضافة  الركاب وكذا احلمولة 
أهمية املراقبة التقنية لهذه املركبات وكذا الصيانة الدورية لها على 
غرار التفقد املستمر حلالة الفرامل والعجالت وكذا أجزاء احملرك ، 
تفاديا ألي خلل مفاجئ قد يتسبب يف حادث مرور، مع حتسيس 
سائقي هذا النوع من املركبات أيضا بأهمية أخذ القسط الكايف من 
الراحة السيما خالل السياقة ملسافات طويلة تفاديا ملظاهر التعب .
أماني  حرات

ببريطانيا

المتحف الفالحي لسيدي بلعباس يشارك
 في تظاهرة المتاحف العالمية

عبد  اجلمهورية  رئيس  جدد  ان  بعد 
يف  الثقة  السبت،  مساء  تبون،  املجيد 
ضمن   « براهيمي  »نصيرة  غليزان   والي 
يتساءل  اجلمهورية،  لوالة  اجلزئية  احلركة 
الوثبة  حتقيق  يف  ستنجح  هل  الكثيرون 
املشاكل  من  والتخلص  املطلوبة  التنموية 
لها من  لم جتد  والتي  الوالية  تعانيها  التي 
قبل الوصفة الشافية الخراجها  من بوتقة 

التخلف التنموي    .
والي  لبقاء  ورافض  مرحب  وبني 
الوالية يف منصبها انفجرت مواقع التواصل 
احلركة  عن  االعالن  ليلة  االجتماعي 
 ، اجلمهورية  والة  مست  التي  اجلزئية 
فمنهم من بادر بالتبريكات وتقدمي التهاني 
يف  وابقائها  فيها  الثقة  جتديد  على  للوالي 
بحجة  لبقائها  تأسف  من  ومنهم  منصبها 

عدم تقدميها أية اضافة للوالية  .
وُعّينت نصيرة براهيمي  للمرة األولى 

خلفا   2017 جويلية   13 يوم  بغليزان  والًيا 
للوالي السابق درفوف حجري يف جتربة هي 
االولى من نوعها يف مسارها املهني ، ولم 
تكن محظوظة  كثيرا خالل فترة تواجدها 
يف  بالوالية  التنفيذي  املجلس  رأس  على 
الراقية  الواليات  ملصاف  بالوالية  االرتقاء 
بسبب جملة املشاكل التي تعيشها الوالية 

منذ عدة عقود .
كوالية  ارتقائها  ومنذ  غليزان   فوالية 
لم   1984 سنة  االداري   التقسيم  خالل 
تشهد ثورة تنموية فعالة رغم االغلفة املالية 
 ، لذلك  الدولة  خصصتها  التي  الضخمة 
لعديد  الكارثية  الوضعية  تترجمه  ما  وهو 
البلديات التي ال تزال تعاني تخلفا تنمويا  
احلل  الى  طريقها  لم جتد  عالقة  و مشاكل 
لتبقى  املبرمجة  التنموية  املشاريع  رغم 

االحتجاجات سيدة املوقف بها  ..
يلمح  غليزان  الوالية  لعاصمة  والوافد 

جيدا مظاهر الترييف التي عجز كل الوالة 
تزيني  و  معاملها  تغيير  يف  عليها  املتعاقبون 
عمليات  كل  تنفع  لم  حيث   ، محيطها 
تزيني  يف  الترقيع  باألحرى  او  التجميل 
كافة  عبر  منتشرة  احلفر  لتبقى  مظهرها، 
أحيائها و آلة التحفير متواصلة ناهيك عن 
جمالية  من  تزيد  عمرانية  مشاريع  غياب 
نحو  للمدينة  العشوائي  التوسع  و  املنطقة 
و  البنايات  جمالية  مراعاة  دون  اجلنوب 

الهندسة املعمارية الراقية .
ويأمل سكان والية غليزان ان تستدرك 
تطبيق  خالل  من  فات  ما  الوالية  والي 
تطوير  فيها  تراعي  هامة  تنموية  برامج 
املشاريع  عن  واالبتعاد  احلضري  اجلانب 
وتلتهم  شيئ  يف  تفيد  ال  التي  الروتينية 
منها  ويستفيد  العمومية  اخلزينة  اموال 

املقاولون اكثر من املواطنني .
ب . أمني

بين مرحب ورافض لبقائها في منصبها 
والي غليزان أمام تحٍد جديد النتشال الوالية من تخلفها التنموي 
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اليوم  منافسات  البترولي على  املجمع  سيطر مصارعو 
الثالث و األخير من بطولة اجلزائر للجيدو )أكابر فردي( 
املتنافس  اخلمس  بني  من  ذهبية  ميداليات  أربع  بنيلهم 
عليها السبت بقاعة »حسان حرشة« )اجلزائر العاصمة(.

وعرف اليوم األخير، املخصص لألوزان الثقيلة، بروز 
املجمع  من  سنة(   19( معمري  مروى  الشابة  املصارعة 
على  كغ   78 من  أكثر  نهائي  يف  تغلبت  التي  البترولي 
حاملة اللقب و زميلتها يف الفريق، صونيا عسلة، بحركة 
»إيبون« يف منازلة لم تدم أكثر من دقيقة واحدة من الزمن.
جد  »أنا   : تتويجها  بعد  ل/واج  معمري  وصرحت 
فخورة بهذا اللقب الذي جاء ليتوج مجهودات أشهر طويلة 
بتشجيعاته  يبخلني  لم  الذي  مدربي  أشكر  العمل.  من 
ثمرة  هي  امليدالية  هذه  لدي.  ما  كل  لبذل  ودفعني 

نصائحه القيمة«.  
)أقل  السبت  املبرمج  الثاني  النسوي  النهائي  وكان 
القصر/ ثالة شيخ )شبيبة  املصارعة  لصالح  78 كغ(  من 
بجاية( التي تغلبت على لويزة ايشعالل )نادي بجاية(، 
البترولي(  )املجمع  وعالل  كوثر  اللقب  حاملة  غياب  يف 
البترولي  املجمع  حقق  الرجال،  اإلصابة.لدى  بسبب 
ثالثة  يف  ذهبية  ميداليات  بثالث  بفوزه  الكاملة  العالمة 
نهائيات و كانت من نصيب أسامة كابري )أقل من 90 
كغ(، مصطفى بوعمار )أقل من 100 كغ( ومحمد سفيان 

بلرقعة )أكثر من 100 كغ(.
وعبر مدرب املجمع البترولي، نور الدين يعقوبي عن 

ارتياحه للنتائج احملققة من قبل مصارعيه، رغم غياب عدة 
عناصر أساسية بسبب اإلصابة، على غرار فتحي نورين 

)أقل من 73 كغ(.
من  مزيج  بتواجد  متوازنة  مجموعة  »لدينا   : وقال 
املصارعني أصحاب اخلبرة و الشباب وهذا يف إطار السياسة 
هو  األهم  التعداد.  تشبيب  بهدف  االدارة  تنتهجها  التي 
حتضير مصارعينا للفريق الوطني للبروز يف مختلف احملافل 

الدولية«.
باالحتادية  الوطني  الفني  املدير  اعتبر  جهته،  من 
البطولة  مستوى  أن  بوطبشة،  سليم  للجيدو،  اجلزائرية 
الوطنية كان »متوسطا« نظرا لغياب عدة عناصر أساسية 

يف املنتخب الوطني بسبب اإلصابة.
بانتقاء  لنا  البطولة سمحت  »هذه   : التقني  وأضاف 
لسنة  اجلزائر  أبطال  سيلتحق  حيث  جديدة  عناصر 
لالستحقاقات  حتسبا  الوطني  بالفريق  الحقا   2020
شهر  املقررة  افريقيا  بطولة  منها  خاصة  القادمة،  الدولية 
أبريل باملغرب«. كما تطرق بوطبشة ملسألة التحكيم التي 
الى أن  لبطولة اجلزائر. و أشار  السوداء«  اعتبرها »النقطة 
»مستوى وزن أقل من 73 كغ كان أحسن من باقي الفئات 
أثرت سلبا على مشوار عدة  التحكيمية  القرارات  أن  إال 

مصارعني. أمتنى أال يتكرر ذلك يف املنافسات القادمة«.
التي  فردي(،  )أكابر  للجيدو  اجلزائر  بطولة  وعرفت 
جرت على مدار ثالثة أيام، مشاركة حوالي 500 مصارع 

منهم 170 لدى السيدات.

سباحة/ بطولة الجزائر المفتوحة
»تحطيم ثمانية أرقام قياسية يثبت 

ارتفاع مستوى المنافسة« 
اعتبر املدير الفني الوطني لالحتادية اجلزائرية للسباحة, عبد احلميد جتاديت, 
أن املستوى الفني العام لبطولة اجلزائر الشتوية املفتوحة باحلوض الصغير )25 م( 
وطنية  قياسية  أرقام  ثمانية  »حتطيم  عبر  ما جتسد  وهو  للغاية«  وقويا  »مرتفعا  كان 

جديدة«, وهي نتائج »لم يسبق لها مثيل منذ سنوات طويلة«.
وأسدل أمسية السبت الستار على البطولة التي جرت ضمن منافسة واحدة 
بتتويج  يناير(,   21-25( باجلزائر  )أصاغر-أواسط(  الشتوية  الوطنية  البطولة  مع 
الترتيب  األولى جلدول  املرتبة  احتالله  باللقب, عقب  البترولي  الرياضي  املجمع 
العام النهائي للميداليات املختلط )رجال وسيدات(, برصيد 68 ميدالية تفاصيلها 
على  شاسع  بفارق  املجمع  فريق  وتفوق  برونزية.   15 و  فضية   21 ذهبية,   32  :
صاحب الصف الثاني, احتاد اجلزائر, الذي اكتفى مبجموع 11 ميدالية )5 ذهبيات, 
5 فضيات و 1 برونزية(, متبوعا بنادي بريد اجلزائر بواقع 14 ميدالية )4 ذهبيات, 8 
فضيات و 2 برونزية(.وصرح جتاديت ل«وأج« : »أسدي العالمة الكاملة للمستوى 
أرقام  ثمانية  إسقاط  بدليل  للغاية,  وقويا  مرتفعا  كان  الذي  للبطولة  العام  الفني 
قياسية يف ظرف خمسة أيام من التنافس الشرس. وهي نتيجة باهرة لم تنجز منذ 
سنوات طويلة, فقد تكون سابقة يف تاريخ هذه البطولة الشتوية املفتوحة )25 م(«.
وأوضح التقني: »املستوى كان عاليا وجد متقارب بني سباحي النخبة, فقد كان 
الفوز ببعض األلقاب بفارق أجزاء من املائة. ففي اليوم األول سجلنا حتقيق ستة 

سباحني لزمن 52 ثانية يف سباق 100 متر سباحة حرة«.
واعتبر الرجل األول يف املديرية الفنية أن سيطرة املجمع البترولي على اللقب 
املنتخب  عناصر  أغلبية  يضم  منطقي«, ف«الفريق  »أمر  والسيدات  الرجال  لدى 
تراجع  سجلنا  منتظرة.  كانت  النتيجة  وهذه  اخلارج  يف  يتدربون  الذين  الوطني 
احتاد اجلزائر يف املنافسة على لقب الرجال, بسبب انتقال أفضل سباحيه للمجمع 
املنافسة, كشف  برزوا بشدة خالل هذه  الذين  السباحني  البترولي«. وبخصوص 
التقني أن »عبد اهلل عرجون )18 سنة( أثبت علو كعبه بانتزاعه ذهبيتي تخصصي 
100 و 200 م على الظهر مع تسجيله ثالثة أرقام قياسية فيهما. بن بارة أيضا 
حقق رقما قياسيا يف 50 م على الظهر. فضال عن جواد سيود برقم قياسي يف 200 

م متنوع وعديد الذهبيات«.
من  متكنت  كالعادة حيث  نفسي  رانيا  تألق  السيدات, سجلنا  »عند  وتابع: 
حتطيم رقم قياسي جديد, فضال عن التطور املستمر لنسرين مجاهد, التي كانت قد 
اقتربت من حتطيم الرقم القياسي ل100 م متنوع يف بطولة ما بني األندية بسطيف 

واليوم بلغت هذا الرقم لتثبت مستواها التصاعدي«.
الدوليني  السباحني  »جميع  أن  الوطني  الفني  املدير  آخر, كشف  جانب  من 
محفزون لكسب بطاقات املشاركة يف املواعيد الدولية الكبرى« التي تنتظرهم خالل 
هذه السنة, بداية من بطولة إفريقيا املفتوحة منتصف أبريل املقبل بجنوب إفريقيا, 

األلعاب األوملبية بطوكيو, ثم البطولة العربية لألكابر باجلزائر يف سبتمبر القادم.
مشاركة  »إلحراز  تهدف  مديريته  أن  جتاديت  احلميد  عبد  أفاد  األخير,  ويف 
إيجابية« يف املوعد القاري »رغم صعوبة املهمة« بالنظر إلى إجرائها يف بلد جنوب 
إفريقيا الذي«ميتلك تقاليدا عريقة يف السباحة« على املستويني اإلفريقي والدولي, 
»لكننا سنسعى خلوض غمار البطولة بأحسن العناصر الوطنية يف سبيل الصعود 

فوق منصة التتويج وتشريف األلوان الوطنية«. 

بوقلقال: »ال أتمنى السجن ألحد
 ومالل تجاوز الحدود«

أكد رئيس أوملبي املدية محفوظ بوقلقال بأنه ال يتمنى السجن حتى لعدوه إال أن مالل حسبه جتاوز كل احلدود من خالل 
املساس بشرفه وشرف عائلته التي لم تتقبل حسبه اإلتهامات التي طالته وإياهم من طرف رئيس شبيبة القبائل الذي وصفهم 
بالعصابة، وقال بوقلقال بأن لديه الثقة الكاملة يف العدالة اجلزائرية مضيفا بأن األخيرة ستفصل يف القضية نهائيا مضيفا بأنه 
يكن كل اإلحترام لفريق شبيبة القبائل وأنصاره األوفياء منوها بالعالقة الوطيدة التي جتمع بني والية املدية وشبيبة القبائل، 
ويف هذا الصدد قال الرجل األول يف فريق أوملبي املدية بأن كرة القدم سمحت له مبعرفة الكثير من الرجال يف 48 والية بعيدا 
عن الصراعات إال أنه تأسف يف ذات الوقت للحالة التي آلت إليها كرة القدم اجلزائرية مؤكدا بأنه كان من األجدر التركيز 

على الرفع من مستوى اللعبة وتطويرها بعيدا عن اخلالفات والتصريحات اجلارحة والتصرفات التي وصفها بالتافهة

مباريات اإلياب تلعب خارج وداخل المستطيل األخضر
من أجل من جهة أخرى إعترف رئيس أوملبي املدية محفوظ بوقلقال بأنهم يسعون حلسم الصعود يف أقرب وقت ممكن وذلك 

تفادي الكواليس التي قال عنها بأنها أصبحت أمرا عاديا يف البطولة اجلزائرية وتابع يقول بأن مباريات اإلياب صعبة جدا 
وال ميكن التحكم فيها خاصة وأنها تلعب داخل و خارج املستطيل األخضريضيف املتحدث، معتبرا بأنه عاشو الويالت يف 
مباريات الذاب من خالل الضرب والشتم اللذان تلقوه خاصة وأنهم رواد ترتيب البطولة احملترفة الثانية ويلعبون ورقة الصعود 
وهو ما يدفع بجميع األندية إلى اإلطاحة بهم بأي طريقة ممكنة، مضيفا بأن مباريات الذهاب فيها جتاوزات خطيرة فما بالك 
مبباريات اإلياب التي عادة ما تكون مصيرية للعديد من الفرق سواء يف مشوار الصعود أو السقوط، إلى ذلك طالب بوقلقال من 
الرابطة احملترفة بضرورة توفير محافظني يف اللقاءات املقبلة من احملترف الثاني وذلك جتنبا ألي جتاوزات قد حتدث يف اللقاءات 

مضيفا بأن األمن يجب أن يكون متوفرا للعب هكذا لقاءات مهمة.

بطولة الجزائر للجيدو )أكابر(
 سيطرة مصارعي المجمع البترولي على منافسات اليوم الثالث و األخير

اتحاد الحراش يتعادل بشق األنفس أمام أولمبي المدية
سقط إحتاد احلراش يف فخ التعادل اإليجابي أمام الضيف 
البطولة  من  ال16  اجلولة  حلساب  ملثله  بهدف  املدية  أوملبي 
على  رهيبا  ضغطا  وخلقو  بقوة  الزوار  ودخل  الثانية،  احملترفة 
ملا  جماهيري  وضغط  وسط سخط  األرض  أصحاب  دفاعات 
آلت إليه حالة الصفراء التي تواصل تذيل الترتيب وكان أشبال 
شريف حجار السباقني للتهديف عن طريق هاشم قبل أن يعود  
من  النتيجة  وعدلو  اللقاء  األجواء  إلى  تدريجيا  احلراش  إحتاد 
ضربة جزاء قبل نهاية املباراة بربع ساعة، وبهذه النتيجة عزز 

رفقاء الكروم مركزهم الريادي رفقة وداد تلمسان

عودية يسجل حضوره في المنصة الشرفية
سجل الدولي اجلزائري السابق وامللتحق حديثا بتشكيلة 
إحتاد احلراش محمد أمني عودية حضوره باملنصة الشرفية مللعب 
أول نوفمبر باحملمدية وذلك على هامش املواجهة التي جمعت 
من  ترحاب  محل  الالعب  وكان  املدية،  بأوملبي  الصفراء 
احلل  السابق  املصري  الزمالك  مهاجم  ترى يف  التي  اجلماهير 

للعقم الهجومي الذي يعاني منه الفريق، وظهر عودية متحمسا 
التوقف  من  سنتني  بعد  الرسمية  املنافسة  أجواء  إلى  للعودة 
التي  الفرص  القدم حيث تفاعل مع مختلف  عن ممارسة كرة 
سنحت للفريق وهو الذي لن يكون معنيا باملواجهات الرسمية 

مبا أنه لم يؤهل بعد من الرابطة احملترفة

الجماهير رفعت الفتات وشعارات لتشجيع الالعبين
وشحن  األمام  نحو  بالالعبني  للدفع  وسعيا  جهتها  من 
عمالقة  الفتة  برفع  احلراش  إحتاد  جماهير  قامت  معنوياتهم 
قبيل إنطالق اللقاء مكتوب عليها، مصير الفريق بأيديكم يف 
رسالة واضحة من عشاق الصفراء بأنهم يعتمدون على رفقاء 
عبدات ويرمون الكرة يف مرماهم فيما تبقى من مشوار البطولة، 
خاصة وأن  البقاء لن يتحقق سوى بعزمية ورغبة الالعبني فوق 
أرضية امليدات رغم املأمورية الصعبة يف املنافسة وكذا املشاكل 

التي يتخبط فيها الفريق منذ مواسم خلت.
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مولودية قسنطينة

االنتصـار علــى الشاويـة 
يعيد الموك إلى الوصافة

اســتعادت أول أمــس، مولوديــة قســنطينة نغمــة االنتصــارات، بعــد فوزهــا علــى 
ــد  ــام، بع ــب الع ــة الترتي ــرد يف وصاف ــا تنف ــر، جعله ــن لصف ــاوية بهدف ــاد الش ــف احت الضي
اخلســارة الســابقة مبلعــب »ســفوحي« بباتنــة أمــام الشــباب احمللــي بنتيجــة هــدف دون مقابــل 
والتــي أقلقــت األنصــار بعــض الشــيء، خاصــة بعــد تقلــص فــارق النقــاط عــن املالحقــن 
املباشــرين وعبــر املــدرب الســعيد بلعريبــي عــن ســعادته الكبيــرة بعــد الفــوز احملقــق والــذي 
ــرة،  ــم تكــن ســوى عث ــة ل ــأن اخلســارة الســابقة أمــام شــباب باتن ــه يؤكــدون ب جعــل العبي
ــة جــزاء شــرعية،  ــق مــن ركل ــان فري ــر، مــن خــالل حرم ــا احلكــم بشــكل كبي ســاهم فيه
ــادي  ــن إدارة الن ــة قســنطينة م ــة ملولودي ــب املســؤول األول عــن العارضــة الفني ــت طال يف وق
بترقيــة العبــي األواســط لشــهب الــذي يلعــب كظهيــر أيســر وقريــوة الــذي يســتغل منصــب 
مهاجــم صريــح بغيــة تدعيــم تعــداد القبــة البيضــاء وضــخ دمــاء شــابة وجديــدة يف التشــكيلة 
القســنطينية التــي تعانــي مــن بعــض النقائــص يف بعــض املناصــب، حيــث االتصــال بــكل 
مــن لشــهب وقريــوة إلعالمهمــا بقــرار املــدرب بلعريبــي الــذي وقــف علــى إمكانياتهمــا مــن 
ــد  ــذي يع ــي ال ــا الثنائ ــق فيه ــط، تأل ــرا فق ــرت مؤخ ــة ج ــاراة ودي ــا يف مب ــالل معاينتهم خ
ــر أظهــره املدافــع  ــة ذهــاب يف املســتوى وقــد حتســن كبي ــه ملرحل ــر مســتقبال بعــد أدائ بالكثي
شــرفاوي عمــار حــول وضعــه الصحــي وشــفائه مــن اإلصابــة التــي كان يعانــي منهــا وحرمتــه 
مــن املشــاركة يف مقابلتــي شــباب باتنــة واحتــاد الشــاوية، حيــث اندمــج شــرفاوي كليــة يف 
ــه  ــاع احلســن حــول جاهزيت ــا االنطب ــوم قبــل مواجهــة أول أمــس، معطي ــه ي تدريبــات زمالئ
البدنيــة ملواجهــة احتــاد خنشــلة املقبلــة، األمــر الــذي أراح كثيــرا الطاقــم الفنــي القســنطيني 

بعد توالي االنتصارات

بن ناصـر: الميـالن يسير 
فـي الطريـق الصحيــح

أبدى النجم اجلزائري »«اسماعيل بن 
ناصر«« عن تفاؤله مبستقبل »«ميالن«« هذا 

املوسم، خاصة بعد توالي االنتصارات يف الفترة 
األخيرة وقال »«بن ناصر«« يف تصريحات 

صحفية: »«امليالن يسير يف الطريق الصحيح، 
صحيح أننا لم نبدأ املوسم بأفضل طريقة 

ممكنة، لكن اآلن األمور مختلفة««. وأضاف: 
»«التعاقدات يف امليركاتو الشتوي منحت الفريق 
دفعة قوية، وعلينا أن نواصل اللعب بهذا األداء 
من أجل التقدم يف الترتيب العام««.هذا ويقبع 

نادي »«ميالن«« يف املركز 6 مؤقتا بفارق 7 نقاط 
عن نادي »«روما«« صاحب املركز الرابع.

غيابه يطرح االستفهامات

بـــن العمــري يتلقــى 
ضربــــة موجعــة!

غاب الدولي اجلزائري جمال الدين بن 
العمري، عن املواجهة التي تعادل فيها ناديه 
الشباب أمام نظيره الهالل، يف قمة الدوري 
وأوضح ُمدرب الليوث، رازفان لوشيسكو، 

بأن عدم تواجد املُدافع الصلب مع التشكيلة، 
يعود لتعرضه إلصابة على ُمستوى قدمه 
اليمنى وصّرح التقني الروماني لوسائل 
اإلعالم احمللية :««غياب بن العمري أثر 

علينا بطبيعة احلال، وهو يعاني من ُمشكل 
على ُمستوى املفصل««. ُيشار بأن جماهير 
الشباب، أعربت عن إستغرابها من غياب 
قلب األسد يف آخر حلظة، ُمعتبرة بأن األمر 

غير طبيعي ليتضح يف نهاية املطاف، بأن عدم ُمشاركة خريج مدرسة النصرية كان إضطراريا ال 
أكثر وال أقل.كبيًرا من الطرفن بشأن الصفقة التي قد حتسم خالل الساعات املقبلة.

أهلي برج بوعريريج

هذه هي قرارات بوعكاز قبل موعد بلوزداد

ــن  ــرج م ــي الب ــي ألهل ــم الفن ــط الطاق ضب
خــالل املــدرب الرئيســي اجلديــد، التونســي 
ــة  ــة القادم ــى املقابل ــاعته عل ــكاز، س ــز بوع مع
أمــام رائــد ترتيــب الرابطــة احملترفــة األولــى 
شــباب بلــوزداد مبلعــب 20 أوت 55، حيــث 
اختــار املعنــي بصفــة نهائيــة طريقــة اللعــب 
ــن  ــتختلف ع ــي س ــا والت ــيعتمد عليه ــي س الت
ســابقه  عليهــا  يعتمــد  كانــت  التــي  تلــك 
قضيــة  مــع ظهــور  دومــا،  فرانــك  الفرنســي 
ــة  ــه االنضباطي ــأن وضعيت ــددا بش ــارس مج احل
وقــال الرئيــس أنيــس بــن حمــادي، أن احلــارس 
ــى  ــة يرض ــى ورق ــع عل ــد وق ــي ق ــوزي شاوش ف
فيهــا بــأي مبلــغ تعطيــه لــه اإلدارة إذا مــا غــادر 

الفريــق وهــو اإلجــراء الــذي طمــأن إدارة األهلــي 
مبــا  للطرفــن  مخــرج  عــن  تبحــث  وجعلهــا 
ــه إلــى الوجهــة اخلليجيــة  يالئمهــا ولــم ال حتويل
مببلــغ كبيــر، خاصــة وأن اســمه مــا زال لــه وزن 
ــي  ــب الوطن ــع املنتخ ــي م ــل التاريخ ــد التأه بع
بـــ«أم درمــان«، حيــث ورغــم أن احلارس الســابق 
ــرج  ــه بب ــر عائلت ــي متواجــد مبق للمنتخــب الوطن
ــذ أحــداث  ــرج من ــة الب ــم يحــل بوالي ــل ول مناي
ــه  ــا، فإن ــى أثره ــي طــرد عل ــاراة الســاورة والت مب
ــرا  ــة احلديــث كثي ــر خــالل الســاعات املاضي كث
ــم يســتدع  ــه ل ــى الفريــق رغــم أن ــه إل عــن عودت
إلــى تربــص تونــس، كمــا أنــه وتزامنــا مــع هــذه 
األخبــار لــم يتغيــر شــيء بخصــوص بعــض 

ــي  ــودة شاوش ــة ع ــق بقضي ــي تتعل ــت الت الثواب
ــم  ــن أه ــرج وم ــي الب ــن أهل ــة عري ــى حراس إل
احلارســن ســي  رفــض  هــي  الثوابــت  هــذه 
محمــد ســيدريك وزكريــاء بوحلفايــة عودتــه 
ــاراة  ــدث يف مب ــا ح ــبب م ــع، بس ــكل قاط بش
الســاورة يف وقــت ســابق، كمــا أن األنصــار غيــر 
ــس  ــم باألم ــودة مدلله ــى ع ــا عل ــن متام متفتح
ألنهــم وإن كان بعضهــم يشــيد بإمكانياتــه، إال 
ــر  أنهــم يعتبــرون الفريــق خــط أحمــر وكان املدي
الرياضــي، نذيــر بوزنــاد، قــد أكــد يف وقــت 
ســابق بــأن اإلدارة منعــت شاوشــي مــن خــوض 
تربــص تونــس مــا يعنــي أن بــن حمــادي ال 
ــدف  ــه ه ــل أن ل ــق، ب ــى الفري ــه إل ــد عودت يري

كســب مــدرب شــباب قســنطينة خــودة 
ــادة الشــباب للعــودة  الرهــان، بعــد أن جنــح يف قي
بكامــل الــزاد مــن ملعــب بولوغــن، إال أنــه 
الالعبــن  إلــى  االنتصــار  يف  الفضــل  أرجــع 
بالدرجــة األولــى، مثلمــا أكده:«الالعبــون كانــوا 
ــوا  ــم حافظ ــو«، ألنه ــم »براف ــول له ــد وأق يف املوع
ــذه  ــة، وه ــر دقيق ــة آخ ــى غاي ــم إل ــى تركيزه عل
ــب  ــاراة تلع ــا، ألن املب ــي أريده ــة الت ــي العقلي ه
النهايــة«  صافــرة  احلكــم  إعــالن  غايــة  إلــى 
وأضاف:«أعتقــد بأننــا قدمنــا شــوطا ثانيــا جيــدا، 
ــيان  ــم بنس ــن وطالبته ــع الالعب ــت م ــد حتدث لق
ــا  ــدان فقــط، وهــو م ــى املي ــز عل احلكــم، والتركي
مكننــا مــن العــودة يف النتيجــة قبــل تســجيل 
الهــدف الثانــي، وهــو مــا يؤكــد الشــخصية التــي 
ــه  ــت بأن ــران أثب ــا أن أمق ــا، كم ــا فريقن يتملكه
ــف  ــن خط ــن م ــي، ومتك ــاص حقيق ــم قن مهاج
ــجل  ــة س ــف فرص ــن نص ــع وم ــن املداف ــرة م الك
هــدف الفــوز، وال يختلــف اثنــان يف كــون أمقــران 
صاحــب الفضــل الكبيــر يف االنتصــار احملقــق« 
وخــرج النــادي الرياضــي القســنطيني بعــدة فوائــد 
مــن لقــاء بــارادو، بغــض النظــر عــن النقــاط 
ــوم، أيــن  ــر مــن البودي الثــالث التــي قربتهــم أكث
بــات الســنافر علــى بعــد نقطتــن فقــط مــن 
ــبيبة  ــر وش ــاد اجلزائ ــة احت ــة الثالث ــي املرتب صاحب
ــور  ــة اجلس ــاء مدين ــب أبن ــث كس ــل، حي القبائ
بلمســعود  صــورة  يف  جــدد،  العبــن  املعلقــة 

واحلــارس عصمانــي وبدرجــة أقــل عــواج، وهــي 
العناصــر التــي عانــت التهميــش يف عهــد املــدرب 
الســابق الفــان، مــا ســيجعل املنافســة علــى 
ــال  ــة املن ــتقبال صعب ــية مس ــة أساس ــر مبكان الظف
ــي  ــم التحكيم ــنافر بالظل ــرة الس ــددت أس ــد ن وق
الــذي عاشــته يف لقــاء بــارادو، بدايــة مــن املديــر 
ــة  ــد هلل العدال ــذي قال:«احلم ــراج، ال ــام رج الع

التحيــز  ظــل  يف  خاصــة  أنصفتنــا،  اإللهيــة 
ــو  ــي ه ــز يف نفس ــا ح ــم، وم ــن احلك ــح م الفاض
ــة علــى إحــدى القنــوات  ــاراة كانــت منقول أن املب
العربيــة، وهــو مــا ال يشــرف كــرة القــدم احملليــة، 
وأود أن اشــكر كال مــن الطاقــم الفنــي والالعبــن 
علــى الفــوز احملقــق، كمــا ال أنســى أنصارنــا، 
املهاجــم  بقوة«.وبــدوره  معنــا  تنقلــوا  الذيــن 

شباب قسنطينة

المــدرب خــودة يكســب نقاطــا إضافيـة

يطمح لتسجيل أكثر من 10 أهداف

دولـــور يكشــف سـّر هدفـه أمـام ديجـون
كشف »«أندي دولور«« عن سر هدفه يف مرمى »«ديجون«« أول أمس السبت يف مباريات الدوري الفرنسي، وهو الهدف الثامن له هذا املوسم يف 

»«الليغ1««. وصرح دولور قائال: »«قرأنا اخلصم جيدا، وشاهدنا العديد من الفيديوهات لدفاعهم فاخللل دائما ما يكون يف القائم األول يف الكرات الثابتة««. 
وأضاف: »«هذا ما قمنا به متركزت يف القائم األول وسجلت الهدف الثاني واملهم هو حتقيق النقاط الثالث، كان ميكننا قتل املباراة يف أكثر من فرصة««. وتابع: 

»«سأفعل كل شيء من أجل تسجيل أكثر من 10 أهداف يف الدوري الفرنسي هذا املوسم««.

بألون فينلو

درفلــــو ُيسجـــــل هدفـــــه األول 
وقع سهرة أول أمس السبت املهاجم الدولي اجلزائري »«أسامة درفلو«« هدفه األول بألوان فريقه اجلديد »«يف يف يف فينلو««. هدف العب سوسطارة السابق 
جاء يف مواجهة فريقه ضد املُضيف آر كي سي فالفيك  يف اجلولة 20 من الدوري الهولندي املمتاز...درفلو منح الفوز لفريقه بتسجيله الهدف الثاني يف الدقيقة 

82 من املواجهة التي انتهت بفوز فينلو بهدفن لهدف وحيد وكان ابن بوسعادة قد التحق على شكل إعارة بفينلو خالل هذا امليركاتو الشتوي احلالي.
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ــم  ــاء الطاق ــع أعض ــاور م ــّررت اإلدارة بالتش ق
الفنــي تقــدمي موعــد التربــص الشــتوي الــذي 
تعتــزم إقامتــه للفريــق بفنــدق »«املوحديــن««، 
وميتــد إلــى غايــة عشــية لقــاء اجلولــة األولــى 
مــن مرحلــة العــودة مــن البطولــة الوطنيــة، الــذي 
ــوم  ــاس ي ــيدي بلعب ــاد س ــة باحت ــيجمع املولودي س
الســبت القــادم مبلعــب هــذا األخيــر، وعليــه ينتظر 
ــن  ــن العابدي ــباح زي ــد س ــاء العائ ــد زم أن يتواج
االثنــن... عــوض  اليــوم  عشــية  بالفنــدق 
ــران،  ــة وه ــّررت إدارة مولودي ــب أخــر، ق مــن جان
التــي يرأســها املشــرف العــام شــريف الوزانــي ســي 
الطاهــر، عقــد جمعيــة عامــة للمســاهمن يــوم 30 
جانفــي القــادم، للفصــل يف عــّدة نقــاط مســتعجلة 
ــس  ــس مجل ــن رئي ــا تعي ــق، يتصّدره ــم الفري ته
إدارة جديــد ومديــر عــام جديــد، علــى اعتبــار أّن 
شــريف الوزانــي ميلــك قــرار التعيــن لكــن ال ميلــك 
عقــدا وقــد بــادر شــريف الوزانــي إلــى اّتخــاذ هــذه 
اخلطــوة بإرســال دعــوات رســمية للمســاهمن عبــر 
ــون، بعــد أن  ــه القان ــي كمــا يقتضي محضــر قضائ

ــام األزمــة  ــّك ألغ الحــظ تخــاذل املســاهمن يف ف
ــن  ــة، مفّضل ــة الوهراني ــا املولودي ــي توجــد فيه الت
التعــارك عبــر صفحــات وســائل اإلعــام عــن 
ــة أســهم  ــى غالبي ــة االســتحواذ عل ــه أحقي ــن ل م
الشــركة الرياضيــة، وقــد يشــهد األنصــار واحملّبــون 
يف األيــام القليلــة القادمــة، فصــا متجــّددا يف 
ــرف  ــود املش ــاع جه ــي ضي ــراع، وبالتال ــذا الص ه
العــام شــريف الوزانــي ومــن معــه، وتوصيــات 
ــة  ــة احملترف ــة تســيير األندي ــة ملراقب ــة الوطني املديري
التــي يرأســها رضــا عبــدوش دون طائــل ومــع عــدم 
حتّمــس »«بابــا«« للعــودة إلــى رئاســة املولوديــة 
الوهرانيــة، رغــم أّنــه ال زال ينــادي بأعلــى صوتــه، 
ــة،  ــركة الرياضي ــة يف الش ــب األغلبي ــه صاح بأّن
وبســبب ذلــك يوجــد يف خصــام مفتــوح مــع 
ــه احلــق فيمــا  ــن ل ــاري عــن م ــه يوســف جب غرمي
ــح  ــا مرش ــن بينهم ــراع املعل ــي، والص ــول ويّدع يق
مبوقفــه  طــرف  كّل  لتمّســك  أكثــر  للتصعيــد 
ونظرتــه، ومتاطــل املســاهمن يف عقــد جمعيــة 
ــوق  ــران ف ــة وه ــع مولودي ــم لوض ــة به ــة خاص عام

الســكة القانونيــة الصحيحــة، ميكــن القــول إّن 
مســتقبلها فعــا مهــدد رغــم تفــاؤل الســلطات 
احملليــة مبخــرج عاجــل ومــرض لهــذه األزمــة التــي 
ــام  ــاد لكــن أم ــة غــرب الب ــد أندي تعصــف بعمي
ــآرب  ــن أجــل امل ــة م ــا يجــري ســرا وعاني كل م
الشــخصية، مــازال األنصــار ينتظــرون اجلديــد 
وتنفيــذ الوعــود التــي قّدمــت وتقــّدم لهــم مــن قبل 
الســلطات احملليــة كّل مــرة لتخليــص املولوديــة مــن 
معاناتهــا، علمــا أّنهــم أكــدوا يف مختلــف وقفاتهــم 
االحتجاجيــة أّنهــم يرفضــون بقــاء املســاهمن 
ــط  ــدون فق ــة، ويري ــركة الرياضي ــن يف الش احلالي
ــا  ــة حتتضــن مولوديتهــم، ومعه ــة شــركة وطني رؤي
فمــن  الكرويــة،  للواجهــة  عودتهــا  يف  يأملــون 
ســتكون لــه الغلبــة يف مسلســل »«احلمــراوة«« 
ــي  ــوى الت ــل الدع ــي؟ وه ــد أن ينته ــذي ال يري ال
رفعهــا الطيــب محيــاوي ضــد املســاهمن بالشــركة 
الرياضيــة، هــي اخلطــوة الناجعــة علــى درب إيجاد 
املخــرج املريــح؟! وكانــت محكمــة جمــال الديــن 
ــادي  قــد أّجلــت الدعــوى التــي رفعهــا رئيــس الن

عرفــت مبــاراة وداد تلمســان ضــد شــبيبة 
بجايــة، برســم اجلولــة 16 مــن بطولــة القســم 
واملبــاراة  موبيليــس  احملتــرف  الثانــي  الوطنــي 
فياضــا  حماســا  اإليــاب،  مرحلــة  يف  األولــى 
مــن قبــل الفريــق احمللــي، الــذي فــاز برباعيــة 
العقيــد  ملعــب  أمــس  أول  احتضنهــا  نظيفــة، 
ــث  ــا احلكــم بوســليماني حمــزة حي ــي وأداره لطف
دخــل العبــو املــدرب عزيــز عبــاس بــكل قــوة ضــد 
فريــق األواســط لشــبيبة بجايــة، بســبب إضــراب 
ــق  ــث خل ــم، حي ــم أجوره ــدم تلقيه ــن لع الاعب
العبــو الــوداد عــدة فــرص ســانحة للتســجيل، 
أبرزهــا يف الدقيقــة 11، حينهــا قــذف الاعــب رقــم 
17 بــن شــريقة كرتــه جانــب شــباك حــارس مرمــى 
الشــبيبة أمغــار  وتواصلــت الفــرص الضائعــة لغايــة 
الدقيقــة 16 حــن جنــح املهاجــم بلطــرش مــن توقيــع 
الهــدف األول برأســية محكمــة. ويف الدقيقــة 46 
ــل  ــب لوكي ــق الاع ــن طري ــان ع ــع وداد تلمس ضي
مضاعفــة النتيجــة بعدمــا وجــه تســديدة جــد 
ــع  ــة 48 وم ــة إصطدمــت بالعارضــة ويف الدقيق قوي
ــي  ــب نزوان ــتطاع الاع ــي إس ــوط الثان ــة الش بداي
هجمــة  طريــق  عــن  الثانــي  الهــدف  تســجيل 
معاكســة محكمــة. وبعدهــا بدقيقتــن فقــط، 
عــاد الــوداد ليعمــق جــراح شــبيبة بجايــة، حيــث 
أضــاف الاعــب بــن حمــري عقــب توزيعة ورأســية 
ــا كاد أن  ــار بعده ــباك أمغ ــكنها يف ش ــة أس محكم
يضيــف الاعــب أوكيــل بعــد توزيعــة بــن شــريفة 

مــن جانــب الــوداد الهــدف الرابــع، لــوال التدخــل 
احملكــم حلــارس مرمــة الشــبيبة. يف الدقيقــة 59 
ــب  ــزاء عق ــة ج ــى ضرب ــان عل ــل وداد تلمس حتص
عرقلــة نزوانــي داخــل منطقــة 18م، تكفــل الاعب 
ــوة  ــكل ق ــا ب ــه قذفه ــديدها لكن ــري بتس ــن حم ب
مضيعــا هدفــا آخــر لفريقــه بعدهــا توالــت الهجمات 

ــام أحــد مدافعــي شــبيبة  ــوداد، إذ ق مــن طــرف ال
بجايــة بلمــس الكــرة بيــده دون قصــد، ليعلــن 
احلكــم بوســليماني مــرة أخــرى عــن ضربــة جــزاء 
للــوداد، جنــح نزوانــي يف تســجيل الهــدف الرابــع، 

ــة 62.  ــك يف الدقيق كان ذل
مــن جهتهــم قــام العبــو شــبيبة بجايــة 

وداد تلمسان

الزيانيـون يؤكدون نواياهـم في الصعــود

اتحاد بسكرة

اليـــوم موعــد نهايــة تربــص تونـــس
قررت إدارة احتاد بسكرة بالتنسيق مع الطاقم الفني، تقليص مدة التربص الذي يجريه الفريق بحمام بورقيبة بتونس إلى 10 أيام بدال من 13 يوما.

وبعد هذه املستجدات، سيعود وفد اإلحتاد إلى بسكرة سهرة اليوم، الستكمال حتضيراته حتسبا للشطر الثاني من البطولة وذلك بسبب الصعوبة املسجلة يف 
برمجة لقاءات ودية باملركز املذكور. 

وفاق سطيف

تأييـد حكم السجـــــن 
النافـذ لحســان حمــار

أيد مجلس قضاء سطيف 
أمس األحد، احلكم الصادر بحق 

حسان حمار، الرئيس السابق لوفاق 
سطيف املنافس بدوري احملترفن 

اجلزائري، والقاضي بسجنه 5 
سنوات نافذة وحوكم حمار بتهم 
»النصب واالحتيال«، و«خيانة 
األمانة وتبديد األموال«. ويعد 

حمار ثاني مسؤول كروي جزائري 
يدينه القضاء بالسجن النافذ خال 
أشهر قليلة، بعد عبد الباسط زعيم 
رئيس احتاد عنابة الناشط يف دوري 
الرابطة احملترفة الثانية، والذي نفذ 
عقوبة السجن 6 أشهر نهاية العام 

املاضي، بتهمة الفساد.

جمعية عين مليلة

بوغـرارة يتوقع ضخ نفس 
جديـد بعـد االستئنـاف

أكد مدرب جمعية 
عن مليلة ليامن بوغرارة، 

بأنه ينتظر الكثير من 
الوافدين اجلدد زالغ وروني 

وتبي، مضيفا بأن تربص 
العاصمة مكنه من معاجلة 

بعض النقائص، التي 
الحظها يف لقاء الكأس 

أمام شباب أدرار.
وقال خليفة املدرب 
عز الدين آيت جودي، 

بأنه يأمل يف حتسن أوضاع 
الصام املادية، على اعتبار 

أن غياب املوارد املالية، 
يهدد مستقبل الفريق يف 

الرابطة احملترفة األولى، وأردف محدثنا قائا:« بعد أن قمنا بتعاقدات جيدة يف امليركاتو 
الشتوي املاضي، حاولت جتريب زالغ وروني يف ودية برج البحري، واحلمد هلل الثنائي لفت 

انتباهي يف أول ظهور، وأتوقع بأن ينجح الاعبان يف تقدمي اإلضافة التي أبحث عنها، يف 
انتظار الزج بتبي الذي ميتلك اخلبرة وأراه قادرا على إحراج العبي اخلط األمامي، على 

العموم، األجواء داخل الفريق جيدة، وتربص العاصمة جرى يف أفضل الظروف، ولكن 
مشكلتنا تتمثل يف غياب املوارد املالية، وعلى اإلدارة بقيادة الثنائي شداد وعمراني إيجاد 

احللول، ألنه ال ميكنني أن أواصل حتفيز املجموعة يف غياب احلوافز«.
وتابع بوغرارة، بخصوص الوضعية احلالية للفريق:« الصام متتلك تشكيلة ال بأس 

بها، وبعد القيام ببعض التعاقدات أرى بأن الفريق بات أقوى، ولكن هذا ال يعني شيئا يف 
غياب األموال، خاصة وأن املرحلة الثانية تتطلب بعض التضحيات، إذا ما أردنا الوصول 

لألهداف املنشودة، لقد وفقت يف أول اختبار بعد انتزاع تأشيرة التأهل يف الكأس على 
حساب شباب أدرار، يف انتظار االمتحان الثاني أمام مولودية اجلزائر، وهي املباراة التي 

نبحث فيها عن االنتصار، من أجل تدشن مرحلة اإلياب بقوة، لقد حضرنا لهذا املوعد 
بشكل جيد، وآمل أن نكون يف أمت اجلاهزية من أجل حتقيق النقاط الثاث، التي من شأنها 

أن تدفعنا أكثر نحو األمام«.

نادي بارادو

البرتغالــي فرانشيسكـو 
شالـو يشتكـى التهميـش

عبر البرتغالي فرانشيسكو 
شالو، مدرب بارادو، عن 

استغرابه من »جتاهل اإلعام 
اجلزائري« ملباريات فريقه يف كأس 
الكونفيدرالية األفريقية، مشددا 

على ضرورة دعم األندية اجلزائرية 
لتحقيق إجنازات قارية وقال شالو 
خال الندوة الصحفية التقدميية 

ملباراة سان بيدرو، التي لعبت سهرة 
أمس: »غياب وسائل اإلعام عن 

تغطية مباراة مهمة كهذه مؤسف 
حقا، أعتقد أن هذا التجاهل يوضح 

قيمة النادي بالنسبة للصحافة 
اجلزائرية، وصدقوني بهذه الطريقة 

لن نحقق أي شيء، ألن وسائل 
اإلعام شريك أساسي يف تطوير 

كرة القدم«.وأضاف »يجب أن يعلم اجلميع أن حظوظنا يف التأهل للدور املقبل قائمة، فنحن 
نحتل املركز الثالث بفارق نقطتن فقط عن صاحب املرتبة الثانية، وهذا األمر سيجعلنا مطالبن 

ببذل املزيد من اجلهد لتحقيق املبتغى وصنع املفاجأ يف أول مشاركة قارية«.وختم »النتائج 
مهمة، لكن ما يهمني أكثر هو أداء الاعبن وتطبيقهم للتعليمات، ومشاركتنا يف هذه املسابقة 

ستساعدنا على اكتساب املزيد من اخلبرة«.

مولودية وهران

شريف الوزاني 
يهــدد مجددا 
باالنسحــاب 
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الختيار خليفة المصاب هاري كين

 4 أسمــــاء هجوميـــة 
علــى طاولـة مورينيـو 

أصبح البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب نادي توتنهام هوتسبير 

اإلجنليزي مجبرًا على إبرام صفقة 
جديدة بهدف تعزيز خط هجوم 
الفريق يف أعقاب اإلصابة التي 
تعرض لها املهاجم اإلنكليزي 

هاري كني وكان الدولي اإلجنليزي 
تعرض إلصابة قوية يف أوتار ركبته 
اليسرى مطلع شهر يناير اجلاري، 

تستدعي خضوعه لعملية جراحية 
قد تبعده عن املالعب حتى نهاية 

املوسم ، وهو ما أملح إليه مورينيو 
بإمكانية غياب الالعب عن 

منتخب بالده يف بطولة كأس أمم 
أوروبا الصيف القادم هذا وتنتظر 

الفريق استحقاقات محلية وقارية 
هامة، مما يفرض على إدارة النادي 

التعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع 
لتعزيز فرصة الفريق يف جتاوز اليبزيغ 

األملاني يف الدور الثمن النهائي 
من مسابقة دوري أبطال أوروبا ، 

وإحتالل أحد املراكز األربعة األولى 
يف بطولة الدوري اإلنكليزي من اجل معاودة املشاركة القارية يف املوسم القادم وبحسب تقرير 
لصحيفة »ماركا« اإلسبانية، فإن مورينيو وضع اربعة خيارات هجومية قادرة على سد الفراغ 

الذي سيتركه هاري كني بعدما سبق لهم ان تألقوا مع أنديتهم ويتصدر القائمة األوروغوياني 
إدينسون كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي واملرشح للرحيل عن فرنسا قبيل 

اشهر عن انقضاء عقده معه يف شهر يونيو املقبل ، حيث ترفض إدارة النادي واجلهاز الفني 
التفريط فيه، حلاجة الفريق خلدماته حتى نهاية املوسم أما بقية األسماء فهم اإلسباني فرناندو 
لورينتي مهاجم نادي نابولي اإليطالي ، والبلجيكي كريستيان بنتيكي مهاجم نادي كريستال 

باالس اإلجنليزي ، والبولندي كرزيستوف بياتيك مهاجم نادي أي سي ميالن اإليطالي 
...يشار إلى أن مورينيو يفضل الالعبني أصحاب اخلبرة وهو ما يالحظ على أعمار املهاجمني 

األربعة ، نظرًا إلمكانية تأقلمهم مع األجواء اإلنكليزية وتفادي منح أحدهم عقدًا طويل 
األجل، على اعتبار ان مهمة املهاجم اجلديد ستكون محددة مبدة زمنية بنهاية املوسم اجلاري.

مع النيراتزوري

آشلــي يونــغ يتـــرك 
بصمتـــــه األولــى 

تواجد اإلجنليزي آشلي يونغ، الظهير 
األمين إلنتر ميالن، يف تشكيلة النيراتزوري 

ملباراة كالياري، ألول مرة بعد انضمامه للفريق 
اإليطالي خالل فترة االنتقاالت الشتوية اجلارية 
وقرر أنطونيو كونتي، املدير الفني إلنتر، الدفع 

بيونغ أساسًيا ليظهر للمرة األولى بقميص 
النيراتزوري وترك يوجن بصمته األولى مع إنتر 
سريًعا بعدما قدم متريرة حاسمة لزميله الوتارو 

مارتينيز، الذي قص شريط أهداف اللقاء 
وذكرت شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، أن يونغ 
هو أول العب إجنليزي يلعب مباراة بالدوري 

اإليطالي مع إنتر ميالن، منذ بول آينس يف عام 
1997، أي منذ حوالي 23 عاًما وانضم يونغ 
)34 عاًما( إلى إنتر ميالن، مقابل 1.5 مليون 
يورو فقط، حيث كان من املقرر انتهاء عقده 
مع مانشستر يونايتد، بنهاية املوسم اجلاري 

وخاض الالعب اإلجنليزي املخضرم 18 مباراة، بقميص مانشستر يونايتد هذا املوسم يف جميع 
املسابقات، وكان يحمل شارة قيادة الفريق.

بين يوفنتوس وسان جيرمان

عقبــة أخيـــرة تهـدد 
صفقـــة التبــــادل 

كشف تقرير صحفي 
إيطالي، أمس األحد، عن 

آخر تطورات الصفقة التبادلية 
بني يوفنتوس، وباريس سان 

جيرمان  خالل امليركاتو 
الشتوي اجلاري وقال موقع 

»كالتشيو ميركاتو«، إنَّ فابيو 
باراتيتسي املدير الرياضي 

ليوفنتوس، اتصاالت جديدة 
مع مسؤولي سان جيرمان 

بشأن وضع التفاصيل 
د الصفقة،  النهائية ملبادلة ماتيا دي تشيليو، واليفني كورزاوا وأشارت إلى أنَّ عقبة واحدة ُتهدِّ

وهي تقييم كل ناٍد لقيمة الالعبني؛ حيث يرغب ليوناردو املدير الرياضي لسان جيرمان يف عقد 
صفقة تبادلية خالصة دون وضع أي أموال على اجلانب اآلخر، يرغب يوفنتوس يف احلصول على 

تعويض مادي؛ ألن عقد كورزاوا سينتهي بعد 6 أشهر فقط وأكد »كالتشيو ميركاتو« أن هناك 
تفاؤاًل كبيًرا من الطرفني بشأن الصفقة التي قد حتسم خالل الساعات املقبلة.

بعد اتساع الفارق بينه وبين السيتي إلى 15 نقطة

حظـوظ ليفربـول فـي التتويـج بالـدوري 
اإلنكليــزي ترتفــع إلــــى 99 %

الدوري  إحراز  يف  فرصته  ليفربول  نادي  عزز 
منذ  تاريخه  يف  األولى  للمرة  املمتاز  اإلجنليزي 
1992 ، يف  عام  احلالية  بصيغتها  املسابقة  إطالق 
التي  اللقب،  الصيام عن  إطار سعيه إلنهاء حالة 
الزمته منذ عام 1990 وبحسب موقع »فايف ثيرتي 
ايت«، فإن حظوظ ليفربول يف التتويج باللقب، قد 
يف  وذلك   ،  99% إلى  نسبتها  لتصل  ارتفعت 
الذي  مانشستر سيتي  املباشر  مطارده  تعثر  أعقاب 

بهدفني  باالس  كريستال  أمام  التعادل  فخ  يف  وقع 
لتتقلص   ، والعشرين  الثالثة  اجلولة  يف  ملثلهما 
ما  إلى  بلقبه  االحتفاظ  يف  اللقب  حامل  حظوظ 
الثالثة  اجلولة  وشهدت  هذا  فقط    1% نسبته 
تسجيل  مقابل  سيتي  ملانشستر  تعثرًا  والعشرون 
يونايتد  مانشستر  على  جديدًا  انتصارًا  ليفربول 
الفارق  توسيع  إلى  أدى  ما  وهو   ، نظيفني  بهدفني 
قبل  »الريدز«  لصالح  نقطة   16 إلى  ليصل  بينهما 

15 جولة عن نهاية املوسم الرياضي ، مع اإلشارة 
الى أن أبناء »اآلنفيلد رود« لديهم مباراة مؤجلة مع 
ويست هام يونايتد ، مما مينحهم فرصة بتعزيز الفارق 
إلى 19 نقطة...يشار إلى أن حلاق مانشستر سيتي 
الفارق  هذا  ضوء  على  صعبًا  أمرًا  يعتبر  بليفربول 
الشاسع واألداء اخلرايف الذي يقدمه »الريدز« الذين 
لم يخسروا أي مباراة حتى اآلن مقابل تذبذب أداء 

ونتائج منافسيه و على رأسهم »السيتزن« .

أصبح اإلسباني إرنستو فالفيردي أول مدرب 
ُيقال من تدريب نادي برشلونة اإلسباني منذ شهر 
اتخذته  قرار  آخر  كان  والذي   ،  2003 عام  يناير 
يف  غال  فان  لويس  الهولندي  بإقالتها  النادي  إدارة 
عام  منذ  الكتالوني  اإلدارة  وكانت  الثانية  جتربته 
القرار سواء  الفريق حرية  2003 قد تركت ملدرب 
املدربني  كافة  رحل  حيث   ، االستقالة  او  بالبقاء 
من باب النادي الواسع، بعدما أبدت إدارة النادي 
الذين  اولئك  فيهم  مبن  باستمرارهم  ترحيبها 
استقالوا قبل انقضاء عقودهم ، وهو ما ساهم كثيرًا 
يف  نتائجه  على  إيجابًا  اثر  مما  الفريق  استقرار  يف 
رادومير  الصربي  املسابقات...هذا وتولى  مختلف 
انتيك تدريب الفريق موقتًا بداًل من املُقال فان غال 
، ليرحل مبحض ارادته بعد نهاية عقده الذي امتد 
فرانك  الهولندي  مع  التعاقد  ليتم   ، املوسم  لنهاية 
يف  مكث  حيث   ،  2003 عام  رايكارد يف صيف 
منصبه خمسة اعوام كاملة حتى استقال يف صيف 
عام 2008 بعدما حقق مع الفريق بطولتي الدوري 
ويف   .2006 عام  أوروبا  أبطال  ودوري  اإلسباني 
اإلسباني  مع  النادي  إدارة  تعاقدت   2008 عام 
ليستمر  اعوام  اربعة  ملدة  بعقد   ، غوارديوال  بيب 
رافضًا   ،  2012 عام  صيف  يف  انقضائه  حتى 
برشلونة  من  جعل  بعدما  الرحيل  ومفضاًل  البقاء 
غوارديوال  وترك  العالم  يف  الفرق  أقوى  من  واحدًا 
مكث  الذي  فيالنوفا  تيتو  الراحل  ملساعده  املهمة 
يف تدريب الفريق موسمًا واحدًا )2012-2013( ، 
إال انه قرر االستقالة قبل بداية املوسم الثاني ، من 

متأثرًا  بأشهر  ليتوفى بعدها  للعالج ،  التفرغ  أجل 
مبرضه بعدما حقق هو اآلخر لقب الدوري اإلسباني 
ويف موسم )2014-2013(، اختارت إدارة برشلونة 
األرجنتيني جيراردو مارتينو تاتا ليحل محل تيتيو 
فيالنوفا بعقد ملدة موسمني لم يكملهما، مفضاًل 
تقدمي  يف  فشله  بسبب   ، املوسم  بنهاية  االستقالة 
إضافة للفريق بعدما خرج من املوسم دون حتقيق أي 
إدارة  تعاقدت   ،)2014-2015( موسم  ويف  لقب 
النادي مع اإلسباني لويس انريكي بعقد ميتد لثالثة 
 ، متميزة  نتائج  الفريق  مع  ، حيث حقق  مواسم 
إال انه رفض جتديد عقده مفضاًل الرحيل مع نهاية 

عقده يف عام 2017 ، ليحل محله إرنستو فالفيردي 
الذي اقيل من منصبه بعد خروج الفريق على يد 
اتلتيكو مدريد يف كأس السوبر اإلسباني ...يشار 
املدربني  رغبة  حتترم  ظلت  برشلونة  إدارة  أن  إلى 
مصلحة  يخدم  الذي  املناسب  القرار  اتخاذهم  يف 
يف  تتردد  تكن  فلم   ، آخر  طرف  أي  قبل  النادي 
على  هم  كانوا  املقابل  ويف  للبقاء  الفرصة  منحهم 
نفس الثقة بعدم ترددهم يف الرحيل بعدما ادركوا 
بأنه لم يعد لهم ما ميكن ان يقدموه يف ظل الضغط 
اجلماهيري و اإلعالمي الكبير، الذي يتعرض له 

الفريق طوال املوسم.

إدارة النادي تركت حرية القرار للمدربين السابقين

فالفيريـــــدي أول مــدرب ُيقـــــــال 
فــــي برشلــونة منـــذ عـــام 2003 

بعد غياب عام كامل

فيرساليكــــــو يعــــــود للمشاركـــــة 
عاد الكرواتي شيمي فيرساليكو إلى التشيكلة األساسية ألتلتيكو مدريد أمام ليغانيس، ليخوض بذلك أول مباراة رسمية عقب غيابه عن اللعب ملدة 

عام و13 يوما وطيلة هذه الفترة كان فيرساليكو يتعايف من إصابة يف الركبة حرمته من املنافسة، ما عّجل بإنهاء إعارته إلنتر ميالن، الذي لعب معه آخر مباراة 
خاضها قبل اإلصابة يف 13 من جانفي 2019 وحصل الالعب الكرواتي على اإلذن الطبي بالعودة للعب يف التاسع من جانفي اجلاري، لكن مدرب األتلتي، 

األرجنتيني دييجو سيميوني لم يستدعه للمشاركة يف مواجهات الفريق الثالث التالية لهذا التاريخ، وهي نهائي كأس السوبر اإلسباني أمام ريال مدريد، ومباراة 
إيبار يف الليجا، ولقاء الدور الـ32 لكأس امللك أمام كولتورال ليونيسا ولم يكن املدرب ينوي الدفع به للمنافسة اآلن، ولكن إصابة العبي مركز الظهير االمين 
سانتياغو أرياس وكيران تريبيير، الذي سيغيب عن ثالث لقاء له بسبب إصابة يف الفخذ، عجلت بعودة فيرساليكو وكان الظهير الكرواتي قد حط الرحال يف 

أتلتيكو مدريد منذ ثالثة مواسم قادما من ساسولو اإليطالي وخالل أول موسمني له مع »الروخيبالنكوس« خاض فيرساليكو 54 مباراة رسمية، 35 يف الليغا، 
و6 يف دوري أبطال أوروبا، و4 يف الدوري األوروبي الذي توج بلقبه مع األتلتي يف موسم 2018-2017، و9 لقاءات يف كأس ملك إسبانيا.
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أخبار العالم

صفقة القرن  

دولة فلسطينية منزوعة السيادة عاصمتها »شعفاط«
وكالة األناضول

فلسطينية  دولة  إقامة  القرن«  »صفقة  وتقترح 
من   70% مساحة  على  سيادة،  أو  جيش  بال 
بلدة  عاصمتها  تكون  أن  ميكن  الغربية،  الضفة 
ذلك  جاء  القدس.  شرقي  شمال  »شعفاط« 
»يديعوت  صحيفة  األحد،  به،  أفادت  ما  وفق 
تفاصيل  إنها  قالت  ما  نشرت  التي  أحرونوت« 
جديدة خلطة السالم األمريكية املعروفة بـ«صفقة 
القرن«، وفق ما نقلته عن مصادر إسرائيلية، لم 

تسمها. 
تسمح  اخلطة  فإن  ذاته،  املصدر  وبحسب 
من  باملائة   40 إلى   30 بني  ما  بضم  إلسرائيل 
الغربية.وقّسمت  بالضفة  »ج«  املنطقة  أراضي 
3 مناطق، هي  إلى  الغربية  الضفة  أوسلو  اتفاقية 
»أ« و«ب« و«ج«، ومتثل املناطق »أ« نحو %18 من 
مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية 
 ،21% »ب«  املناطق  متثل  فيما  وإدارًيا،  أمنًيا 
وتخضع إلدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية. 
أما املناطق »ج«، التي تشّكل %61 من مساحة 
الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، 
اإلسرائيلي  االحتالل  موافقة سلطات  يستلزم  ما 

على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
القرن«  لتنفيذ »صفقة  التحضير  فترة  وخالل 
التي  »ج«  املنطقة  كل  يف  البناء  جتميد  سيتم 
بإمكان  أن  يعني  ما  إسرائيل،  عليها  تسيطر 
داخل  االستيطاني  النشاط  مواصلة  إسرائيل 
بحسب  توسيعها،  دون  القائمة  املستوطنات 
تنص  اخلطة  فإن  الصحيفة  ووفق  ذاته.  املصدر 
تصل  مساحة  على  فلسطينية  دولة  إقامة  على 
مبا  الغربية،  الضفة  أراضي  من   70% نحو  إلى 
لكن  »ج«.  املنطقة  أراضي  من   30% ذلك  يف 
القرن« ستكون،  وفق »صفقة  الفلسطينية  الدولة 
سيطرة  بال  أو  بدون جيش  »يديعوت«-  بحسب 
أية  وبال  احلدودية،  واملعابر  اجلوي  املجال  على 
صالحية لعقد اتفاقيات مع دول أجنبية. وتقترح 
والضفة  غزة  بني  »نفق«  إقامة  األمريكية  اخلطة 

الغربية يكون مبثابة »ممر آمن«.
وقالت »يديعوت« إن احلديث يدور عن مسألة 
»حساسة للغاية لم يتم بحثها بعد على يد منظومة 
األمن اإلسرائيلية، نظرا إلمكانية استخدام النفق 
وتطالب  مطلوبني«.  أو  أسلحة  »نقل  يف  املذكور 
»صفقة القرن« السلطة الفلسطينية بإعادة السيطرة 
»حماس«  حركتي  سالح  ونزع  غزة  قطاع  على 

اإلسرائيلي.  التقرير  وفق  اإلسالمي،  واجلهاد 
وتبقي اخلطة األمريكية على 15 مستوطنة معزولة 
حتت السيادة اإلسرائيلية رغم عدم وجود تواصل 
كذلك  إسرائيل.  مع  املستوطنات  لهذه  جغرايف 
غير  موقعا   60 بإخالء  إسرائيل  اخلطة  تطالب 

قانوني يعيش فيها نحو 3 آالف مستوطن.
على  القرن«  »صفقة  تنص  الصحيفة،  ووفق 
»سيادة  حتت  احملتلة  القدس  مدينة  على  اإلبقاء 
الشريف  القدسي  احلرم  ذلك  يف  مبا  إسرائيل«، 
بني  مشترك  بشكل  تدار  التي  املقدسة  واألماكن 

على  اخلطة  تنص  وال  والفلسطينيني.  إسرائيل 
الفلسطينيون  سيحصل  لكن  القدس،  تقسيم 
على كل ما هو خارج حدود جدار الفصل احمليط 
وتقترح  ذاته.  املصدر  بحسب  املقدسة،  باملدينة 
»صفقة القرن« 50 مليار دوالر لتمويل املشروعات 
الفلسطينية.  الدولة  املناطق املخصصة إلقامة  يف 
للبيت  مقربة  مصادر  فإن  »يديعوت«  وبحسب 
األبيض قالت إن ولي العهد السعودي محمد بن 
سلمان سيكون ضمن آخرين باخلليج تعهدوا أمام 

األمريكيني بتوفير املبلغ املطلوب. 

اجلديد«  »كورونا  فيروس  ضحايا  عدد  ارتفع 
يف الصني إلى 56 وفاة، فيما جتاوز عدد املصابني 

1975، بحسب وكالة شينخوا الرسمية.
اليوم  الصحية  السلطات  عن  الوكالة  ونقلت 
إصابة  1975 حالة  تسجيل  مت  إنه  قولها  األحد، 
فيروس  عن  الناجم  الرئوي  بااللتهاب  مؤكدة 
كورونا اجلديد )-2019إن.سي.أو.يف( يف عموم 
وذكرت  حرجة.  حالة  يف   234 بينها  البالد، 
اللجنة الوطنية للصحة أنه خالل الساعات الـ24 
جديدة  إصابة  حالة   688 تسجيل  مت  املاضية، 
مؤكدة و 1309 حاالت جديدة يشتبه بإصابتها و 
15 حالة وفاة جراء املرض )13 حالة وفاة يف هوبي 
أخرى  واحدة  وحالة  شانغهاي  يف  واحدة  وحالة 

يف خنان(.
االلتهاب  تفشي  أدى  السبت،  يوم  وبنهاية 
الرئوي إلى ما إجماليه 56 حالة وفاة، بينما تعافى 
49 شخصا، وال يزال هناك 2684 مريضا يشتبه 
مت  أنه  اللجنة  وأوضحت  بالفيروس.  بإصابتهم 
تعقب ما إجماليه 23431 من املخالطني عن قرب 

يخضعون   21556 بينهم  أن  مضيفة  للمرضى، 
للمالحظة الطبية، بينما غادر 325 املستشفيات 
إصابة  10 حاالت  تسجيل  مت  كما  السبت.  يوم 
مؤكدة يف هوجن كونغ وتايوان ومكاو، و يف تايالند 
 ،)2( كوريا  وجمهورية   ،)2( واليابان   ،)4(
والواليات املتحدة )2(، وفيتنام )2(، وسنغافورة 
واحدة(،  )حالة  ونيبال   ،)3( وماليزيا   ،)3(

وفرنسا )3(، وأستراليا )حالة واحدة(.
بـ  يسمى  بات  الذي  اجلديد  كورونا  وفيروس 
»فيروس ووهان« نظرا الكتشاف أول حالة إصابة 
بالفيروس بهذه املدينة، ينتقل عن طريق اجلو يف 
أول  ومن  والسعال.  والعطس  التنفس  حاالت 
حرارة  درجة  ارتفاع  بالفيروس،  اإلصابة  أعراض 
يف  وضيق  والسعال،  احلنجرة،  يف  وألم  اجلسم، 
التنفس، واإلسهال، ويف املراحل املتقدمة يتحول 
ينتهي  الكلى، قد  التهاب رئوي، وفشل يف  إلى 
الغامض  الفيروس  عن  الصني  وكشفت  باملوت. 

ألول مرة يف 12 ديسمبر املاضي مبدينة ووهان.
ق.د

الواليات المتحدة األمريكية
مقتل شخصين وإصابة 7 في إطالق نار داخل حانة 
قتل شخصان وأصيب 7 آخرون، فجر األحد، إثر إطالق نار داخل حانة يف والية كارولينا 

الشمالية، جنوب شرقي الواليات املتحدة، وفق مصدر مسؤول.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن تود هاردي، احملقق يف الوالية املذكورة، أن احلادث وقع يف 
 7 دارلينغ كاونتي، وتسبب مبقتل شخصني وإصابة  احلانات مبدينة هارتسفيل، مبقاطعة  إحدى 
آخرين. ولم يرد تفاصيل بعد حول حاالت اجلرحى أو أسباب وقوع احلادثة، او عدد املنفذين. 

وقال هاردي إنه سيتم يف وقت الحق اليوم اإلدالء مبزيد من املعلومات حول حادثة إطالق النار.

العراق
مواجهات عنيفة بالناصرية وتجدد االحتجاجات ببغداد

من  وعدد  بغداد  يف  متظاهرين  لتفريق  احلي  الرصاص  العراقية  األمن  قوات  استخدمت 
العازمني  احملتجني  اختناق يف صفوف  إصابات وحاالت  وقوع  مما تسبب يف  اجلنوبية،  احملافظات 
القوات األمنية  العاصمة بغداد، استخدمت  على مواصلة حراكهم حتى تنفيذ مطالبهم. ففي 
من  القريبتني  والوثبة  اخلالني  ساحتي  يف  صغيرة  جتمعات  لتفريق  محاولة  يف  احلي  الرصاص 
معسكر االحتجاج املركزي يف ساحة التحرير وسط العاصمة، بحسب مصدر يف الشرطة. وقال 
املتظاهرون  ورشق  نارية.  بأعيرة  بينهم ستة  بجروح،  أصيبوا  األقل  على  متظاهرا   17 إن  املصدر 
الشباب قوات مكافحة الشغب باحلجارة وألقوا الزجاجات احلارقة عليها. وأفادت وسائل إعالمية 
التحرير يف العاصمة بغداد، بعد يوم  التوافد إلى ساحة  العراقيني بدؤوا  بأن عشرات املتظاهرين 
من محاولة قوات األمن فض االحتجاجات بالقوة. وعاد احملتجون بأعداد كبيرة خالل املساء ويف 
صباح األحد. ويف الناصرية جنوب البالد، أكدت مصادر محلية وقوع مواجهات وسط املدينة بني 

املتظاهرين والقوات األمنية، أثناء محاولتها فتح الطرق التي أُغلقت صباح األحد.
وأضافت املصادر أن املتظاهرين عمدوا منذ ساعات الصباح الباكر إلى إغالق تقاطع البهو القريب 
من ساحة احلبوبي -حيث مركز االعتصامات يف املدينة- والذي يضم أغلب الدوائر احلكومية يف 
إطار االستمرار يف اإلضراب العام. وأشارت املصادر إلى أن القوات األمنية استخدمت الرصاص 
احلي والقنابل املدمعة إلجبار املتظاهرين على االنسحاب وفتح الطرق املغلقة، وحتدث ناشطون عن 
إصابة عشرات احملتجني يف مواجهات اليوم. ويف محافظة النجف، خرجت مظاهرات صباح اليوم 
تطالب باإلصالح السياسي ومحاربة الفساد يف العراق. وأفاد شهود عيان يف مدينة البصرة جنوبي 
االعتصام  مقّر  املدينة  البحرية وسط  إلى ساحة  أخرى  مرة  عادوا  املتظاهرين  مئات  بأن  العراق، 
منذ عدة أشهر. وأضاف الشهود أن املتظاهرين هاجموا باحلجارة ما تعرف بقوات الصدمة، كما 
شرعوا يف نصب خيام مرة أخرى بعد أن أحرقتها قوات األمن صباح السبت. ويف سياق متصل، 
قال مدير مفوضية حقوق اإلنسان يف البصرة مهدي التميمي -يف تصريح للجزيرة- إنه مت إطالق 
سراح جميع املتظاهرين الذين اعتقلوا بالتزامن مع اقتحام قوات األمن مركز االعتصام، وعددهم 
35 متظاهرا. وكان أربعة من املتظاهرين قتلوا يف العراق السبت جراء مواجهات بينهم وبني قوات 
األمن التي حاولت اقتحام ساحات التظاهر لفض االعتصام. ويشهد العراق منذ األول من أكتوبر 

املاضي حركة احتجاجات مطلبية خلفت مئات القتلى وآالف اجلرحى.
ق.د

الصين  
ارتفاع ضحايا »كورونا الجديد« إلى 56 ضحية

كشفت صحيفة عبرية أن »صفقة القرن« األمريكية ستشمل »فترة تحضير« مدتها 4 سنوات وذلك 
انطالقا من قناعة أمريكية بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيرفض تنفيذها لكن ربما يقبلها خليفته.
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 تكنولوجيا

GPS باحثون يستخدمون الذكاء االصطناعي لتحسين خرائط
 MIT ابتكر باحثون يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
RoadTag� يسم ى الرقمية  اخلرائط  إلثراء  جديًدا   منوذًجا 
ger يستخدم صور األقمار الصناعية لتحديد ميزات الطرق يف 
اخلرائط الرقمية، مما قد يساعد يف حتسني التنقل عبر نظام حتديد 
املواقع العاملي GPS، وجرى شرح النموذج يف ورقة قدمت يف 

مؤمتر جمعية النهوض بالذكاء االصطناعي.
 GPS وعادًة ما يتم إنشاء خرائط نظام حتديد املواقع العاملي
بواسطة شركات كبرى مثل غوغل، التي ترسل مركبات مزودة 
بكاميرات جتول ضمن األحياء اللتقاط الفيديو والصور اخلاصة 
بطرق املنطقة، لكن هذه العملية باهظة التكلفة، كما أن احلفاظ 

عل ى هذه اخلرائط محدثة يستغرق وقًتا طوياًل.

أحد الحلول
أجزاء  بعض  جتاهل  يتم  املرتفعة،  التكاليف  أن  إل ى  وتبًعا 
العاملي  املواقع  حتديد  نظام  بيانات  إال  هناك  تظهر  وال  العالم، 
التحديات  هذه  حلول  أحد  ويتمثل  فقط،  األساسية   GPS
يف إيجاد منوذج تعليم آلي مرتبط بصور األقمار الصناعية، والتي 
وذلك يف  ما،  إل ى حد  بانتظام  وحتديثها  عليها  احلصول  يسهل 

سبيل حتديد ميزات الطريق تلقائًيا.
لكن املشكلة هي أن صور األقمار الصناعية للطرق غالًبا ما 
يجعل  مما  واملباني،  األشجار  مثل  أشياء  بسبب  غامضة  تكون 
األمور أكثر صعوبة بالنسبة لعنصر التعلم اآللي، وهنا يأتي دور 

االبتكار اجلديد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

دقة عالية
ويستخدم النموذج اجلديد مزيًجا من بنية الشبكة العصبونية 

للتنبؤ تلقائًيا بعدد املمرات وأنواع الطرق )السكنية أو السريعة( 
الطرق  ضمن  االختبارات  يف  النموذج  ومتكن  العوائق،  وراء 
املعزولة من حساب أرقام املمرات بدقة تصل إل ى %77، وميكنه 

أن يستنتج أنواع الطرق )السكنية أو السريعة( بدقة 93%.
 RoadTagger لتمكني  أيًضا  الباحثون  ويخطط 
وممرات  السيارات  وقوف  أماكن  مثل  أخرى،  مبيزات  التنبؤ  من 
األيام  من  يوم  يف  استخدامها  يتم  أن  ويأملون  الدراجات، 
ملساعدة البشر عل ى التحقق من صحة التعديالت املستمرة عل ى 
الطرق بسرعة. وقال سام مادن Sam Madden، املؤلف 
احلاسب  وعلوم  الكهربائية  الهندسة  قسم  يف  وأستاذ  املشارك 
EECS وباحث يف مختبر علوم احلاسب والذكاء االصطناعي 
تهتم  ألماكن  هي  احملدثة  الرقمية  اخلرائط  معظم   :CSAIL
بها الشركات الكبرى، ويف حال كنت يف أماكن ال يهتمون بها 

كثيًرا، فأنت يف وضع غير مؤات فيما يتعلق بجودة اخلريطة.
وأضاف »هدفنا هو إنشاء خرائط رقمية عالية اجلودة، بحيث 

تكون متاحة يف أي بلد«.

»غوغل« تفرض رسومًا مقابل بياناتك

من  االلتماسات  آالف  الشركة  وتتلق ى 
فرض  قررت  فإنها  لذا،  عام،  كل  السلطات 
رسوم للمساعدة يف تعويض التكاليف املرتبطة 
إشعاًرا  جوجل  وأرسلت  املعلومات،  بإنتاج 
حيز  دخلت  والتي  اجلديدة،  الرسوم  بإعالن 
تطبيق  موظفي  إل ى  يناير،   13 يف  التنفيذ 

القانون.

رسوم  قانونية
ألن  وذلك  قانونية،  الرسوم  هذه  وتعد 
بتحصيل  للشركات  يسمح  الفيدرالي  القانون 
رسوم سداد لهذه الطلبات، وهي ليست جديدة 
غوغل  فرضت  إذ  غوغل،  إل ى شركة  بالنسبة 

البيانات  طلبات  تلبية  عل ى  رسوًما  املاضي  يف 
الوحيدة  الشركة  ليست  أنها  كما  القانونية، 

التي تتقاض ى رسوًما مقابل هذا العمل.
صحيفة  غوغل  باسم  متحدث  وأخبر 
سنوات  منذ  تقم  لم  الشركة  أن  تاميز  نيويورك 
منتظم عل ى هذه  بفرض رسوم بشكل  عديدة 
النصف  البحث يف  وتلقت عمالقة  الطلبات، 
طلًبا  ألف   26 أكثر من   2019 عام  األول من 
املتحدة،  الواليات  يف  البيانات  عن  للكشف 
كما تلقت أكثر من 11 ألف طلًبا للحفاظ عل ى 

البيانات.

الطلبات  واألسعار
املوثق  غوغل  من  السداد  إشعار  وسرد 

األسعار  القانون  تطبيق  مسؤولي  إل ى  واملرسل 
التالية لطلبات البيانات املختلفة:

• االستدعاء للمحكمة: 45 دوالرا.
• أمر: 150 دوالرا.

• مذكرة البحث: 245 دوالرا.
• أمر اعتراض وتتبع: 60 دوالرا.

• أمر التنصت: 60 دوالًرا.
للصحيفة:  الشركة  باسم  املتحدث  وقال 
الطلبات  عل ى  رسوًما  تفرض  لن  غوغل  إن 
التحقيقات  ذلك  يف  مبا  احلاالت،  بعض  يف 
املتعلقة بسالمة األطفال والطوارئ التي تهدد 

احلياة.
القانون  تطبيق  وكاالت  حتصل  أن  وميكن 
املستخدمني  عن  املعلومات  أنواع  جميع  عل ى 

من غوغل، وذلك بالرغم من أن املعلومات التي 
القانوني  الطلب  عل ى  تعتمد  الشركة  تقدمها 
للوكاالت  ميكن  جوجل،  ملوقع  ووفًقا  املقدم، 
احلكومية احمللية والفيدرالية أن تطلب احلصول 
أو  املاضي  إنشاؤها يف  مت  التي  املعلومات  عل ى 

املعلومات التي مت إنشاؤها يف الوقت الفعلي.
عل ى  االستدعاء،  مذكرات  وتكشف 
يف  إنشاؤها  مت  معلومات  عن  املثال،  سبيل 
غوغل  من  يطلبوا  أن  ميكن  بحيث  املاضي، 
الكشف عن االسم الذي قدمه املستخدم عند 
عناوين  وكذلك  جيميل  بريد  حساب  إنشاء 
إلنشاء  املستخدمة   IP اإلنترنت  بروتوكول 

احلساب وتسجيل الدخول وتسجيل اخلروج.

ابتسام   بوكثير

عطل ُمفاجئ في ‘’فايسبوك’’
‘’فايسبوك’’،  االجتماعي،  التواصل  موقع  تعّرض 

لعطل مفاجئ، مساء اليوم السبت 25 جانفي 2020.
معظم  املستخدمني يف  آالف  لدى  العطل  وقد حدث 
بلدان العالم، يف حني سجل موقع ‘’داون ديتيكتور دوت 
التقارير  من  العديد  اإللكترونية،  األعطال  ملتابعة  كوم« 

بالعطل’’.
من  متكنهم  عدم  من  ‘’فايسبوك’’  مستخدمو  وتشكى 
شكا  بينما  بهم،  اخلاصة  األخبار  صفحة  حتميل  إعادة 
البعض اآلخر من عدم قدرته على تسجيل الدخول إلى 

حسابه، بحسب صحيفة ‘’ذا صن’’ البريطانية.
عطل  واجهوا  أنهم  املستخدمني  من  عدد  قال  كما 
‘’فايسبوك’’ خالل الـ24 ساعة املاضية، فيما أبلغ العديد 
موقع  على  أن حساباتهم  ‘’تويتر’’،  موقع  مستخدمي  من 
حدث،  خطأ  أمر  ‘’هناك  أن  رسالة  تظهر  ‘’فايسبوك’’ 

برجاء إعادة حتميل الصفحة’’. 

بدأت شركة غوغل االستفادة من 
طلبات وكاالت تطبيق القانون 
فيما يتعلق ببيانات المستخدم 

هذا الشهر، حيث أعلنت عمالقة 
البحث أنها ستبدأ في فرض رسوم 
على سلطات تطبيق القانون فيما 

يتعلق بطلبات الكشف عن البيانات 
القانونية، مثل مذكرات االستدعاء 

ومذكرات  البحث  المتعلقة 
بمستخدميها، وذلك وفًقا لتقرير 
من صحيفة »نيويورك تايمز«.
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هما ضحيتان  االثنني  أن  يبنّي  الواقع  لكن 
لنظام حتكمه عالقات القوي والضعيف، والرابح 
واخلاسر، مع غياب التربية على املساواة واحترام 
اآلخر، وسط بيئات أسرية ومدرسية وسلطوية 
 , خلطورتها  مختلف  على التنمر بطرق  تشجع 
اهتماما  الظاهرة  تلك  وتلقى  الدهر  منذ  وذلك 
ومشكالت  بقضايا  املهتمني  من  عادي  غير 
التربية التعليم ،  حيث أن هذه املشكلة تعتبر 
الطالب  من  الكثير  تعثر  يف  ومؤثرا  هاما  سببا 
الدراسة  ُكره  إلى  بالبعض  تدفع  وقد   , دراسيا 
وتركها أصال  , أال وهي ظاهرة العنف الشديد 
من  حدا  بلغ  والذي  الطالب  بني  املدارس  يف 
معه  تعامل  املجتمعات   أن  لدرجة  التوحش 
التنمر«  »ظاهرة  وسماه  جديد  توصيفي  باسم 
لسلوك  اإلنساني  السلوك  حتول  على  كداللة   ,
الغابة  يف  التعامل  يف  احليواني  للسلوك  مشابه 
للغة  إال  بقاء لضعيف وال احتكام  , حيث ال 
القوة الوحشية دومنا مراعاة خللق قومي أو لسلوك 

فاضل .
واألمهات  اآلباء  من  الكثير  يشعر  ال  رمبا 
املدارس  يف  التربويني  املسئولني  من  حتى  أو 
مبدى املشكلة التي يقع فيها أبناؤهم أو طالبهم 
كضحايا للتنمر إال بعد فترة طويلة نسبيا , وذلك 
كنتيجة لوقوع هؤالء األبناء حتت ضغط شديد 
حتى  لهم  يسمح  ال  معنوي  أو  مادي  وإرهاب 
مبجرد إظهار الشكوى أو إعالن ما يتعرضون له 
حتى ال ينالهم مزيد من األذى على يد هؤالء 

املتنمرين .
صفوف  على  املشكلة  تلك  تقتصر  وال 
النسبي  شيوعها  رغم   – فقط  العامة  ومدارس 
مدارس  يف  أيضا  موجودة  أنها  إال   – فيهم 
الضحية  فيها  وتكون  بحدة,  ولكن  اخلاصة 
أكثر حتمال وأكثر استعدادا لكتم ما تعانيه نظرا 

للطبيعة الطفل  .
إحدى  الوطن يف  أـخبار  ومن خالل جولة 
العاصمة  شرق  البحري  ببرج  اخلاصة  املدارس 

فتح لنا مدير املوسسة  أبواب مدرسته  
الذي  التنمر  أحداث  و  تفاصيل  لنا  ليسرد 
يعاقب  األخيرة   األعوام  مدرسته يف  شاهدتها 
السلوك  املدارس  يف  واإلداريون  املدرسون 
العدواني والتنمر بني التالميذ  مبختلف الطرق، 
التنمر  بدورهم  ميارسوا  بأن  بعضهم  ويتمادى 
اجلسدي واملعنوي على تالميذهم، إذ يعتبرونه 
وتتعمق  األمور.  وضبط  للردع  تربويًا  أسلوبًا 
يجهل  عندما  التربوية  املؤسسات  يف  املشكلة 
القّيمون على التعليم وجود ظاهرة التنمر أصاًل، 
وعالجها  تشخيصها  عن  عاجزين  يجعلهم  ما 
عدة  بطرد  قمنا  لقد  جتارب  عدة  خالل  ومن 
أساتذة تخطوا  كل حدود التنمر .حيث أضاف 
مع  تتعامل  التربوية   عمومًا ال  »املؤسسات   :
ويحتاج  لديه مشكلة  أنه شخص  على  املتنمر 
للمساعدة، وأّن أسبابًا جعلت سلوكه عدائيًا، 
املتنمر  يحرمون  وجندهم  عقابه،  إلى  تلجأ  وإمنا 
يوجهون  والنشاطات،  املدرسية  الرحالت  من 
التالميذ  أمام  بوجهه  ويصرخون  اإلهانات  إليه 
اآلخرين، ويصل العقاب إلى حدود طرده من 

املدرسة«.
ال  واملدراء  املدرسني  »أغلب  أن  وقال 
إيجابية  نقاطا  املتنمر  الطفل  لدى  أن  يدركون 
سلوكه،  لتقومي  وإبرازها  فيه  استغاللها  ميكن 
عنيف  بأنه  يصنفونه  العكس،  يحصل  بل 
ومؤٍذ ويحاولون جتنبه قدر اإلمكان. يضعونه يف 
املقاعد األخيرة يف الصف، ويشعرونه دومًا بأنه 
شخص غير مرحب به، وينبهون الطالب على 
سمعه بأال يكونوا مثله، وهذا سلوك مؤٍذ بحّد 

ذاته ويفاقم مشكلته«.
التالميذ  بني  التنمر  كيفية  بخصوص  أما 
من  مجموعة  رأس  على  عادة  يظهر  »املتنمر 
لهم  ويوجه  بهم  يصرخ  املدرسة.  يف  الطالب 
والضرب  باللكم  ويعنفهم  الئق،  غير  كالمًا 
أو  اعتراض  أي  منهم  يبدر  وال  والدفع، 
بسلوكه«،  القبول  عليهم  يبدو  بل  مواجهة، 
للضحية  إلى عبارات ومفردات يوجهها  مشيرة 
والشتائم،  السباب  ومنها  والتحقير  لإلغاظة 
واملتنمر  عمر  مع  يتناسب  ال  الذي  والكالم 
بلغة  ضحيته  يخاطب  بل  بالكالم  يكتفي  ال 

اإلشارات أيضًا.
دور المختص في العمل االجتماعي

و صرح عبد الرزاق .ب بخصوص  التعامل 
مع هده الظاهرة »دورنا لألسف يف املدارس غير 
إلزامي، لذلك جنده مغيبًا، ننتظر فرصة عمل 
لتوسيع  منها  ننطلق  عّلنا  املدارس،  إحدى  يف 

االهتمام بالظاهرة والتوعية بشأنها«.
أعرب عن أسفه لـ«معاناة التالميذ الذين ال 
يجدون متخصصًا يلجأون إليه طلبًا للمساعدة، 

لذلك يشكون األمر للناظر أو املدير الذين يحلون 
األمور بالعقاب، عدا عن أن بعض الطالب ال 

ميلكون اجلرأة للشكوى«.
البحث  واجهت  التي  العقبات  عن  أما 
فقال: »إلى جانب ندرة املعلومات وقّلة اخلبرة 
واملتخصصني  اإلدارات  لدى  باملوضوع  واملعرفة 
االجتماعيني، يتدخل يف هذا املوضوع من ليس 
واملدرسني  اإلدارات  بعض  وتتحفظ  مؤهاًل، 
خوفًا  لديهم،  تنمر  حاالت  عن  احلديث  عن 
بأنهم غير  انطباع  على سمعة املدرسة، وخلق 
قادرين على حّل تلك املشكالت وتقومي سلوك 

الطالب«.
»تبقى  أن  من  قلقه  الرزاق  عبد  وأبدى 
جهودنا حبرا على ورق، وأال جند فرصة عمل 
مشكالت  حّل  يصعب  التي  املدارس،  يف 
املتخصصني يف  تالميذها من دون دعم وخبرة 
اخلدمة االجتماعية واإلشراف االجتماعي«..
وأكد أن العمل االجتماعي يرافق اجلانبني 
واملتخصص  املدارس،  يف  واألكادميي  التربوي 
التوعية  ينّشط حمالت  العمل االجتماعي  يف 
حّل  يف  ويساعد  التعليمية  املؤسسات  يف 

املشكالت، والتنمر إحداها.
أسباب ساعدت على انتشار التنمر

يف  كثير  قاموس  من  تغيب  تنّمر  كلمة 
املدرسني ومدراء املدارس، ويستبدلونها بصفات 
أخرى مثل مشاغب، ومتكبر، ومنهم من يظن 

أنه فرط احلركة أو حب السيطرة. 
فظيلة دزري أخصائية نفسية أكدت ألخبار 
ليست  املدارس  يف  التنمر  ظاهرة  أن   الوطن 

معزولة داخل اجلسم التربوي، بل تستمد قوتها 
املستشرية  والعدوانية  العنف  من  واستمرارها 
املتنمر  جتد  فأين  باملتنمرين.  احمليطة  البيئة  يف 
العائلية  والعالقات  األسري  واقعه  عن  اسأل 
أساليب  يف  وابحث  وسطها،  يتربى  التي 
وال  مدرسته،  يف  املعتمدة  والتعامل  التوجيه 
البلطجة  عن  يسمعه  أو  يراه  ما  تأثير  تتجاهل 
والبلطجيني إما مباشرة يف احلي حيث يسكن، 
إلى ذلك  واإلنترنت. ويضاف  أو عبر اإلعالم 
كله السمات الشخصية والنفسية التي تساعد 
ولهذا  املتنمر  لدى  العدوانية  صفة  تطوير  على 
كان البد من بحث وتقص حول األسباب التي 
أدت إلى انتشاره ذلك االنتشار السريع واملريب 

.
واضافت ان أول خطوة لعالج هذه املشكلة 
هو االعتراف بوجودها ، تليها مرحلة التشخيص 
الظاهرة يف مدارسنا و  للوقوف على حجم هذه 
حتديد املستويات الدراسية التي تنتشر فيها أكثر 
من غيرها ، و معرفة األسباب التي تؤدي إلى 
على  نعمل  أن  ميكننا  عندئذ   . التنمر  انتشار 
إيجاد حلول لهذه املشكلة التي تنتشر أكثر يف 
الدول الغربية بسبب التغييرات التي حتدث يف 
املجتمعات وتأثير اإلعالم الذي غّير كثيرًا من 
تأثيره  امتد  و   ، واملراهقني  األطفال  سلوكيات 
ليشمل حتى سلوكيات البالغني . و يف اخلليج 
املدارس  يف  التنمر  من  الوقاية  تعتبر   ، العربي 
يف  لـ”اليونيسف”  اجلديدة  اخلطة  برامج  أحد 
والهدف   ،2014-2017  : للمرحلة  املنطقة 
الرئيسي لهذا البرنامج هو الوصول ملدارس خالية 

من التنمر لضمان بيئٍة آمنٍة لألطفال.

المختصون دقوا ناقوس الخطر

التنمر في المدارس الجزائرية أصبح ظاهرة
التنمر ظاهرة أصبح  المجتمع كله  يشتكي منها ويعاني من سلبياتها  , ويبحث المختصون  في بالعملية التربوية ونشأة األجيال سبل عالجها تبدو 

شخصيتا المتنمِّر والمتنمَّر عليه على طرفي نقيض، األول يستقوي على الثاني، ويجعله أسير سلطته. 
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فوائد مذهلة للرياضة على المخ والصحة النفسية
ممارسة  على  الكثيرون  يحرص 
على  احلصول  ملجرد  الرياضية  التمارين 
أنهم ال يعلمون إال  جسم صحي، غير 
القليل عن فوائد التمرين. فهي ال تقتصر 
فقط على حتسني الصحة البدنية، لكنها 
النفسية،  الصحة  على  أيضًا  تنعكس 

.»Boldsky« وفق موقع
باسو  جوليا  أجرتها  لدراسة  ووفقًا 
العصبية  العلوم  مبركز  سوزوكي  وويندي 
التمارين  فإن  نيويورك،  جامعة  يف 
تقليل  يف  جدًا  فعالة  تعتبر  الرياضية 
وذلك  الشديد،  االكتئاب  عالمات 
اجلسم  على  اإليجابي  تأثيرها  بسبب 
بأنها أحد مضادات  أيضًا  ُتعرف  وألنها 

االكتئاب الرئيسية.
إلى ذلك تساعد التمارين الرياضية 
يف  األساسية  الهرمونات  تنظيم  على 
الذاكرة  حتسني  يف  تسهم  التي  املخ، 
اإلدراكية،  الوظائف  وحتسن  والتركيز، 
الصحة  وتعزز  الصحي،  النوم  وتتيح 
على  املعروف،  ومن  للمخ.  العامة 
عكس أجزاء اجلسم األخرى، ال يتمتع 
يزال  ال  لكنه  فعلية،  بعضالت  املخ 

يتطلب التمرين ملواصلة وظائفه.
اخلطأ  من  يكون  فلن  وبالتالي، 
هي شكل  الرياضية  التمارين  إن  القول 
للعديد من مشاكل  من أشكال العالج 
الصحة العقلية. وفيما يلي بعض الطرق 
التي توضح كيف تؤثر التمارين الرياضية 

على املخ.

-1 تحسن المزاج
وسوزوكي،  باسو  لدراسة  وفقًا 
تغيرات  تسبب  الرياضية  التمارين  فإن 
فورية يف مستوى هرمونات معينة، مثل 
دوبامني وسيروتونني، وهي املسؤولة عن 
الشعور  ومتنح  املزاجية،  احلالة  حتسني 

بالسعادة.

-2 تحسن النوم
أثبتت الدراسات أن 150 دقيقة من 
الشخص  تساعد  األسبوعية  التمارين 
على احلصول على نوم أفضل، عن طريق 
التوتر والقلق. لذلك،  تقليل مستويات 
غالبًا ما ُيقترح على األشخاص املصابني 
على  الرياضية  التمارين  إدخال  باألرق 

حياتهم لتحسني نوعية نومهم.

-3 تقلل من التوتر والقلق
على  الرياضية  التمارين  تساعد 
يسمى  هرمون  من  خاص  نوع  تنظيم 
والذي   endocannabinoids
واإلجهاد،  القلق  تقليل  على  يساعد 
ويعطي الشخص شعورًا بالرضا والسعادة 
واالطمئنان. وتقول نتائج دراسة علمية 
نشرته دورية All Wiley حول ممارسة 
أكثر  يظلون  أنهم  معًا  للرياضة  األزواج 

سعادة ورضا.

-4 تقي من األمراض التنكسية
صينية   - أميركية  دراسة  أثبتت 
الدورية  نتائجها  نشرت  مشتركة، 
ممارسة  أن   ،BMJ البريطانية  الطبية 
تقلل من خطر األمراض  يوميًا  الرياضة 
االنتكاسية مثل اخلرف والزهامير، وذلك 
املخ،  يف  الدم  تدفق  حتسني  طريق  عن 
بشكل  والنمو  العمل  على  يساعده  مما 

جيد.

-5 تحسن اإلدراك
ويف السياق نفسه، أثبتت التجارب 
معدل  عن  عبارة  البدني  التمرين  أن 
وظيفية  تغيرات  إلى  يؤدي  قوي  جيني 
وهيكلية يف املخ من أجل حتسني الوظيفة 

اإلدراكية ورفاهية الشخص.

خطوات إزالة صمغ األظافر:
 • ضعي يديك يف وعاء واسع يحتوي على 
فكلما  حتّملها،  تستطيعني  بدرجة  ساخنة  مياه 
صمغ  إزالة  كانت  كلما  ساخنة  املياه  كانت 
املاء  يف  يديك  اتركي  وسريعة.  سهلة  األظافر 
تشعري  أن  الى  أو  دقائق،  سبع  مدة  الساخن 
السهل  ومن  لينة  أصبحت  املزيفة  األظافر  أن 

التخلص منها.
 • قومي بإزالة األظافر املزيفة بهدوء وعناية 
بإيذاء  التسبب  شديدين، واحرصي على عدم 
األصابع من الطرف. وإلزالة أكبر قدر من صمغ 
األظافر، بإمكانك استخدام أداة حادة لتسهيل 

إزالتها.
 • قومي بتجفيف يديك وأظافرك باستخدام 
فوطة قطنية جافة ونظيفة، وذلك بعد االنتهاء 
على  واحرصي  املزيفة.  األظافر  كافة  إزالة  من 

التأكد من عدم وجود أي بقايا لصمغ األظافر.
 • استخدمي مزيل طالء األظافر للتخلص 
أظافرك  املوجودة على  بقايا صمغ األظافر  من 
املناكير  مزيل  من  كمية  وضع  عبر  احلقيقية، 
على  بها  ظفر  كل  وفرك  قطنية،  قطعة  على 
حدة بشكل جيد، الى أن تتاكدي أن صمغ 

نهائي.  بشكل  أُزيل  قد  األظافر 
استخدام  بإمكانك  كما 

أي  إلزالة  األظافر  مبرد 
لصمغ  مستعصية  بقايا 

األظافر.

  نصائح عند تطبيق 
صمغ األظافر

التسبب  لتتجنبي 
ألظافرك  أذى  بأي 

على  احرصي  احلقيقية، 
األظافر  صمغ  استخدام 

املخصص للصق األظافر املزيفة، 

استعمال  عن  واالبتعاد 
ألنها  القوية  الغراء  أنواع 
بقوة،  باألظافر  تلتصق 
فتصبح عملية التخلص منها 
صعبة جدًا. كذلك، احرصي 
على تطبيق كمية قليلة من صمغ 
استخدامه  يف  املبالغة  ألن  األظافر، 

يجعله  مما  األصابع،  الى  تسربه  الى  تؤدي 
ملتصقًا باجللد بشكل قوي، فيلحق ضررًا كبيرًا 
استخدمي  كذلك،  باألظافر.  احمليط  باجللد 
نوعية جيدة من األظافر املزيفة التي ال حتتاج إال 
كمية قليلة من صمغ األظافر كي تلتصق على 

األظافر احلقيقية.

ابتسام  بوكتير

كيف أزيل صمغ األظافر
اذا كنت ممن يلجأن الى استخدام األظافر المزيفة للحصول على أظافر أنيقة، عليك التنبه 
جيدًا في ما يتعلق بصمغ األظافر الذي ُيستخدم إللصاق هذه األظافر، حيث أن إزالته بشكل 
عشوائي تسبب ضررًا كبيرًا ألظافرك الطبيعية وتجعل مظهرها قبيحًا ومزعجًا. انطالقًا من 

هذا، سنعرفك الى كيفية إزالة صمغ األظافر بطريقة آمنة وسهلة.
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الصفحة  متابعي  من  عديدة  لطلبات  تلبية 
اعتبرته  عما  توضيحية  أمثلة  تقدمي  أجل  من 
أقدم  بينهما  التقنية  والفروق  وحكايات  روايات 
السرديني  للنمطني  والتمثيل  التفصيل  هذه 
بكل  وأرحب  طبعًا:  الشخصية  قراءتي  حسب 
هذه  قرؤوا  ملن  والقراءات  والرؤى  االختالفات 

النصوص.
- هوية الرواية وهوية احلكاية:

فنية  فروق  مييزها من  مبا  الرواية  تتعرف هوية 
التي  الدائرة  هذه  الكبرى.  احلكي  دائرة  داخل 
مطلق  فاحلكي  مبني،  متكلم  إنسان  كل  ميلكها 
وهو  األساليب،  وال  التقنيات  حتده  ال  العنان، 
الذي  الصغير  الطفل  ميلكه  عام  بشري  مبدأ 
متلكه  كما  لوالديه،  أمور  من  شاهده  ما  يحكي 
العجوز التي حتكي ألحفادها ما تراكم يف ذاكرتها 
أن  دون  واجلداد،  اآلباء  حكايات  من  الشعبية 
والتشويق  املتعة  غير  موضوعية  بقاعدة  تلتزم 

والتندر ملن يستمعون إليها. 
بينما الرواية هي مبدأ خاص، داخل اإلطار 
يخضع  سردي  متفصل  هو  أي:  للحكي،  العام 
احملكيات،  متيزه عن سائر  فنية  وتقنيات  لقوانني 
حتدد  التي  هي  والتمفصالت  القوانني  تلك 
ما  أو  األنواعية  هويته  ومتنحه  الروائية،  كينونته 
ميكن أن نسميه شخصية الرواية، تلك التقنيات 
التي من دونها، أو يف غيابها يبقى النص مجرد 
ضمن  تصنفها  خاصية  أي  من  خالية  حكاية 
امتلكوا  من  إال  ميلكه  ال  الذي  الروائي  اإلطار 
احلّكائني  دون جميع  من  الروائية  التقنية  صنعة 

من البشر.
متنح  التي  السردية  التقنيات  أهم  بني  ومن 
أو  ]العقدة[  بناء  جند  الروائية:  هويتها  النصوص 
أساسها  على  تبنى  التي  وهي  التعقيد،  تقنية 
وتسلسها،  األحداث  تطور  حتكم  التي  احلبكة 
يبنيه  الذي  للسرد  املخيالي  املنطق  لها  ويخضع 
الكاتب مع قارئه، وتفضي من خالل احلبكة ال 
حل  إلى  سيؤول  معني  إلى حل  السردي  منطق 
العقدة حاًل كليًا أو جزئيًا أو يخرجنا منها بعقدة 
العقدة  فيها  أو تضمحل  فيها،  تنسينا  أكبر منها 

األولى.
وهناك انواع عدة من التعقيد؛ منها ما يكون 
افتتاحيًا، ومنها ما يكون متوسطًا، ومنها ما يكون 
فصل  )كل  تفصيليًا:  يكون  ما  ومنها  ختاميًا، 
يف  مركزيًا  يكون  ما  ومنها  اخلاصة(،  وعقدته 
الهرمي  البناء  و  الوحيدة  العقدة  »ذات  الرواية: 

لألحداث«.
التعقيد يلعب دورًا جوهريًا يف  وكل نوع من 

حتديد أمرين أساسيني:
- األمر األول هو توكيد أو نفي الهوية الروائية 

للنص.
منط  حتديد  يف  املساهمة  هو  الثاني  األمر   -

الرواية ونوعية سردها.
وكأمثلة تطبيقية على بناء الرواية من حيث 
تعقيدها وحبكتها وحلها.. نقدم للقارئ روايات 
جزائرية يعرفها، منها ما كانت أصيلة يف جنسها 
السردي  متفصلها  عبر  الروائية  لهويتها  ومؤكدة 
إليه.  النوع الذي تنتمي  والتقني مثرية ومجددة 
وبالتالي حبكتها وحلها  ما غابت عقدتها  ومنها 
أن  دون  احلكاية  فلك  يف  تدور  وبقيت  جميعًا، 
هويتها  مينحها  خاص  سردي  متفصل  أي  تتخذ 

الروائية التي تدعيها على صفحة الغالف.
- رواية كاماراد- رفيق احليف والضياع:

احليف  رفيق  كامارد  رواية  يطالع  أن  للقارئ 
والضياع التي أستوفت تقنيًا وجماليُا كل مقومات 
حد  تصل  تفصيلية  تعقيدات  وقدمت  الروائية، 

انسداد األفق سواء بالنسبة لشخصيات الروائية 
وأحداثها أو بالنسبة لقارئها. ليعيد الروائي حل 
للحبكة  متنح  سحرية  بطريقة  مرة  كل  التعقيد 

والعقدة احلل وظائفها البنائية وجدواها الفنية.
- رواية احلركي حملمد بن جبار

للتعقيد  متكاماًل  منوذجًا  تعتبر  التي  والرواية 
جبار  بن  حملمد  “احلركي”  رواية  هي  واحلل 
التعقيد  لتقنيات  مذهلة  صنعة  عن  تنبء  التي 
التعقيد  تقنية  الروائي  استعمل  حيث  واحلل 
أصعب  من  اجلمع  معًا)وهذ  واملركزي  املفصل 
يف  كبير  متكن  على  وبرهانًا  التعقيد  تقنيات 
فيها من طرف  والتكم  السرد  بتقنيات  التالعب 
فصل  كل  جزئية يف  عقدة  بزرع  وذلك  الروائي( 
الدائرة  للحداث  درامية  ذروة  إلى  جميعها  تقود 
بعقد  منها  اخلروج  يتم  مركزية.  عقدة  حول 
احلل  أو  إلى اخلالص  نصل  أخرى حتى  فرعية 
أثر  الذي كان دراميًا )حوادثيًا( ومأساويًا. مسح 
التعقيدات السابقة ومنح الرواية صفة النموذجية 

يف جنسها )التاريخي( يف قراءتنا طبعًا.
لم  وُينشر،  ُيكتب  مما  كثيرة  نصوصًا  أن  غير 
تتعد عتبة احلكاية، وبقيت دون تقنيات روائية: 
ال عقدة ال حل وبالتالي حتى احلبكة بقيت فاقدة 
للمعنى واجلدوى إذ لم تقد أو تفضي إلى أي نوع 
من التعقيد، بل استمر السرد املنطقي املتواصل 
وهو  )ب(  النقطة  إلى  )أ(  النقطة  من  والتطوري 
الهوية  روائيًا الفتقاده  بناًء  وليس  ألفبائي  حكي 
النماذج  القارئ  أمام  التقنية كما أسلفنا .ونضع 

اآلتية:
-رواية الرايس لهاجر قويدري:

بضمير  النهاية  إلى  البداية  من  حتكى  التي 
كذا  فعل  تنقل..  رحل  قام  )ذهب  الغائب 
وكذا…. حتى نهاية احلكاية ( دون أن تعرف أية 
عقدة ال كلية وال جزئية. مما يلغي فاعلية احلبكة 
والعقدة واحلل بانعدام العقدة التي حتمل الهوية 
كأمنا  احلكاية  مدار  يف  ويبقيه  للنص،  الروائية 
القارئ أمام حكواتي يبدأ من نقطة البدء وينتهي 
منطقيًا إلى نقطة املنتهى يف خط تطوري مستقيم 
ال توقفه أي عقبة أو إشكالية. حتى يختم القارئ 
متسائاُل يف النهاية: أين اإلشكال يف هذا النص 
أية  يتلقى  أن  دون  السرد؟؟  هذا  كل  وراء  ومن 

جواب.. سوى زخم احلكاية الذي تبقى متعتها 
يف ذهنه إلى أمد قد يطول وقد يقصر.

إيزابيل  انتظار  يف  عام  أربعمائة  رواية   -
للسعيد خطيبي:

احلكواتي  مسارها  تأخذ  األخرى  هي 
األلفبائي مروية بضمير الغائب عن سيرة الرحالة 
إيزابيل إيبرهاردت، دون أن يلجا الكاتب إلى زرع 
أي نوع من التعقيد التفصيلي عبر فصول الروائية 
أو املركزي، بل تسمتر يف منحى مستقيم حتكي 
يف تفاصل حوادث منقضية منتهية.. ال تشكل 
يف نظر كاتبها أي إشكالية أو تتوقف يف مسارها 
مينح  فكيف  أحداثها،  تربك  عقدة  أية  عند 
عليها  يبني  روائية  عقدة  ولقارئه  لنصه  الكاتب 
احلبكة واحلل والتشويق بأسره وهو لم يوجدها أو 
لعله يجدها يف نصه، بحكم سرده لتاريخ منقٍض 

بالنسبة إليه؟
- رواية الصخرة األسيرة للصادق بن الطاهر 

فاروق:
علي  بجائزة  الفائز  هو  النص  هذا  بأن  نذكر 
معاشي للرواية يف اجلزائر )طبعة 2017( واملفارقة 
املتمثلة  الرواية،  هوية  يحمل  ال  النص  هذا  أن 
أساسًا يف العقدة التي تلغى بغيابها بقية املقومات 

الفنية األخرى لروائية الرواية.
هذه  يف  السرد  تنويع  من  الرغم  وعلى 
لقصتني  الفصوص  بني  املتواتر  النص،)السرد 
الفضائي  التنويع  )واعتماد  مختلفتني(، 
القصتني  كال  أن  إال  واملتخيل(  الواقعي  بني 
الضمنيتني )اجلارية يف فرنسا واجلارية يف اجلزائر- 

اجللفة(.. لم تتضمنا أية عقدة بل أي نوع من 
تؤدي  التي ال  أبطل مفعول احلبكة  مما  التعقيد. 
إلى سيرورة  فقط  بل  إلى حل  إلى عقدة وال  ال 
كان  ما  )منها  املتعاقبة  األحداث  من  متواصلة 
استذكارًا ومنها ما كان استباقًا ومنها ما كان توقفًا 
وترهينًا على مستوى الزمن(. لكن رغم تقنيات 
العجائبي  والسرد  الزمنية،  واإليقاعات  التفضية 
املمتع يف احملكي النصي إال أن انعدام العقدة بكل 
أنوعها جعله حكاية يف السرد العجائبي للتاريخ، 
الشكل  رواية النعدام  وليس  املوضوع  من حيث 
أنواعها(  العقدة بكل  الفنية )وخاصة  واملقومات 

التي متنحه الهوية الروائية.
حتى وإن توجت جلنة حتكيم نصًا ال يحمل 
على  للسنة  رواية  أحسن  واعتبرته  روائية،  هوية 
فنها  يف  تقنيًا  أصيلة  تكون  قد  نصوص  حساب 
النص  حمل  ينفي  ال  فهذا  الروائية،  وهويتها 
اجلهد  من  الكثير  فيها  حكائية  لتقنيات  املتوج 
مفصلية  وال  جوهرية  غير  كانت  )وإن  واإلبداع 
والتفضية  كالزمن  النص  وهوية  التجنيس  يف 
وتوليد احملكيات التخييلية التي تشترك فيها كل 
احملكيات(، ألن األمر يعود إلى خصوصية املعايير 
مضمونية  تكون  قد  والتي  اللجنة  وضعتها  التي 
النص  بهوية  تهتم  تقنية  وليست  وحكائية 
محمد  جائزة  يف  رأينا  كما  السردي.  وانتمائه 
ديب لسنة 2016. التي توجت يف املرتبة األولى 

جلائزة الرواية اجلزائرية: مجموعة قصصية.

بقلم: الناقد محمد أمني البحري

 بين السرد الحكائي والروائي »نماذج 
من الرواية الجزائرية  المعاصرة«

»أخبار الوطن« شبكة إخبارية جزائرية تفتح لكم 

المجال لنشر مساهمتكم األدبية والفكرية، ال تترددوا 

في مراسلتنا عبر البريد االلكتروني التالي:

culturaelwatane@gmail.com 

»أخبار الوطن تنتظر إبداعكم«
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عدة  بكني  احتضنت 
برأس  خاصة  احتفاالت 
وبداية  الصينية  السنة 
بتنظيم  الربيع،  فصل 
بقاعة  فنية  نشاطات  عدة 
العروض باملدينة املمنوعة.

 ففي الوقت الذي مت فيه 
الكبرى  االحتفاالت  إلغاء 
فيروس  انتشار  بسبب 
األيام  خالل  الفتاك  كورونا 

 41 وفاة  إلى  أدى  والذي  املاضية 
شخصا وتسجيل 1300 حالة حتى 
جملة  ذلك  اثر  على  واتخاذ  اآلن، 
من  للحد  الصارمة  اإلجراءات  من 
على  اإلبقاء  بكني  قررت  انتشاره، 

بعض االحتفاالت.
املصغرة  االحتفاالت  وضمت 
مجموعة  أدتها  عروض  العام  لهذا 
بكني  ألوبرا  التابعني  الفنانني  من 
جو،  جيانغ  املسرحية  للمؤسسة 
شيشياوتسيو  املمثلني  بينهم  من 
هووانغجي ولي هانغتو، الذين أدوا 
عروض فنية كالسيكية من التراث 

الصيني.
الصني يومية  جريدة   وحسب 
عدة  فإن   ،  Chanidaily
غرار  على  تنظيمها  سيتم  عروض 
التقليدي  الفلكلوري  العرض 
الصيني، الذي سيؤديه كل من وو 
الـ28  يف  إيروسونغفاي  رفقة  يوسيا 
العروض  وتلقى  املقبل،  جانفي 
الفلكلورية املسماة بـ » سيانغ شانغ«  
الصيني  اجلمهور  من  كبيرا  إقباال 
التي  السنة  برأس  االحتفال  خالل 

ستتواصل إلى غاية 30 جانفي.
ق.ث

بمناسبة بداية فصل الربيع
بكين تحيي احتفاالت رأس السنة 

الصينية رغم فيروس كورونا

احتضنت دار الثقافة »علي معاشي« لتيارت
 العرض الشرفي لمسرحية 

»مجانين  ولكن«

دودة  بن  مليكة  الثقافة  وزيرة  قالت 
يوم السبت باجلزائر العاصمة أن قطاعها 
»يعمل على خريطة طريق جادة وواقعية« 
بإشراك  املسرحية  املنظومة  إلصالح 

جميع املسرحيني.
تكرمي  حفل  يف  دودة  بن  وأوضحت 
املتوجة  أس«  بي  أعضاء مسرحية »جي 
عرض  ألحسن  القاسمي  بجائزة  مؤخرا 
اخلريطة  أن حتقيق هذه  مسرحي عربي- 
الكفاءات  بإشراك جميع  »إال  يكون  لن 

يف ظل الشفافية والثقة« كما قالت.
قطاعها  أن  اإلطار  هذا  يف  وأضافت 
خالل  من  واسعا  احلوار  باب  »سيفتح 
واملهتمني  الفنانني  تضم  جلسات« 
املرض  »تشخيص  قصد  باملسرح 

وجتاوزه«.
إلى  ستقف  أنها  الوزيرة  وأوضحت 
من  املسرح  »حترير  لـ  املسرحيني  جانب 
التسيير  وسوء  البيروقراطية  األمراض 
الرداءة  أمام  الباب  »فتحت  التي   »..
على  احلقيقيني«  املبدعني  همشت  التي 

حد قولها.
الوزارة  باب  يكون  بأن  وعدت  كما 
عنها  عبر  إرادة«  هناك  مادامت  »مفتوحا 
بأن  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس 
جمهورية  نحو  »طريقها  اجلزائر  تشق 
كل  مع  »القطيعة  تتبنى  جديدة« 

السلوكات والثقافات البائدة«.
تطرقها  ولدى  أخرى  جهة  ومن 
»رجل  نصها  عن  مهدي  حنان  لتتويج 
ملسابقة  الثالثة  باملرتبة  األحمر«  الثلج 
خالل  للطفل  املوجه  املسرحي  النص 
بأن  دودة  بن  اعتبرت  املهرجان  نفس 
»رهاننا  أيضا  سيكون  الطفل  مسرح 

األكبر« يف هذه املرحلة.
ومنحت »جي بي أس« -التي ألفها 
اجلزائري  الوطني  للمسرح  وأخرجها 
محمد شرشال خالل هذا التكرمي جائزة 
وعرض  دينار،  مليون   100 بقيمة  مالية 

»الرهني« مبلغ 50 مليون.

اإلنسان  ضياع  العرض  ويعالج 
املعاصر بني األفكار واملبادئ وموقفه من 
الوقت وإدمانه االنتظار دون الوصول، بل 
يقدم صورة لإلنسان املسخ الذي يتحول 
ويفقد حتى حقيقته، سواء بفعل فاعل 

أو بإرادته.
تكاد  لوحات  على  املسرحية  وتقوم 
تكون منفصلة وهو ما تعمده املخرج الذي 
الى  أقرب  جتعله  بطريقة  العرض  صمم 
قدرات  على  معتمدا  والفكاهة  الفرجة 
بأجسادهم  والتعامل  احلركة  املمثلني يف 
بعض  العرض  فضمن  بأصواتهم،  ال 

الرقصات املنضبطة.

»علي  الثقافة  دار  احتضنت 
السبت  أمسية  لتيارت  معاشي« 
ملسرحية  األول  الشريف  العرض 
»مجانني ولكن...« من إنتاج فرقة 

املشعل للمسرح من والية تيارت.
التي  املسرحية  وتناولت 
ومن  دقيش  القادر  عبد  أخرجها 
يحياوي  مصطفى  الفنان  تأليف 
واحلرقة  كالشغل  اجتماعية  قضايا 
وطنية  سياسية  وقضايا  والفقر 
ودولية وأخرى تتعلق بالفن والثقافة 
التي  األخرى  القضايا  من  وغيرها 
عبر  اجلزائري  املجتمع  عايشها 

فترات متعاقبة.
ومت عرض هذا العمل املسرحي 
دارت  دقيقة   50 حوالي  مدة  يف 
حيث  واقعي  ديكور  يف  مشاهده 
تفاعل اجلمهور مع هذا العمل الذي 

امتزجت فيه الكوميديا والتراجيديا 
مع حركات املمثلني.

وأفاد املخرج عبد القادر دقيش 
أن  الشريف  العرض  هامش  على 
لألطفال  موجه  آخر  عرض  هناك 
يف طور اإلنتاج من إخراجه بعنوان 
نصه  كتبت  اخليال«  وعالم  »دالل 
ممثالت  إحدى  بومترة  منال  الفنانة 
يف مسرحية« مجانني ولكن...«.

دار  مدير  قنبيز  قادة  وأكد 
هذا  أن  معاشي«  »علي  الثقافة 
بكل  »سيحظى  املسرحي  العمل 
من  الثقافة  دار  االهتمام من طرف 
أجل أن يعرض يف مختلف مناطق 
التبادل  خالل  من  سواء  الوطن، 
تيارت  متثيل  خالل  من  أو  الثقايف 

يف املهرجانات اجلهوية والوطنية«.
ق.ث

صارة بوعياد

عبر  شقران  الرسام  رحلة  تضمنت 
مختلف املعارض، فتنقل من اجلزائر إلى 
وباريس  وبروكسل  وروما  وموسكو  وارسو 
الشرقية،  برلني  وبلغراد،  ونيم  ومرسيليا 
تونس،  الرباط،  طوكيو،  ومانيال،  هافانا 
طرابلس، القاهرة، الكويت، ليستكشف 
يف  ذلك  جتسيد  ويحاول  باستمرار  العالم 
الوطني  للتراث  دائما  ويف  لكنه  لوحاته، 
ويلتزم به دائما، وأيضا يلتزم بتيار األوشام 
منذ نشأته . قال الرسام نور الدين شقران 
عبد  بدار  معرضه  افتتاح  هامش  على 
عن  لوحات  رسم  فكرة  إن  اللطيف، 
السيد  مع  جمعه  حديث  يف  جاء  اجلاز 
باليلي وهو القائم بأعماله وصاحب رواق 
لي  قالي   »،»arts for you»الفنون
باليلي أنت عازف جاز ملاذا ال تقدم حتية 
ومن  لوحاتك،  طريق  عن  للجاز  تكرميية 

هنا بدأت الرسم عن اجلاز«.
اقترحت باليلي  »لو  مضيفا شقران: 
كنت  ال  سنوات   10 منذ  الفكرة  هذه 
تخونني  اليوم  أفضل،  عمال  قدمت 
اللوحات  بعض  تفاصيل  فتجدون  عينيا 
اجلاز  جتسيد  حاولت  حيث  دقيقة  غير 
يوجد  ال  لي  بالنسبة  أمريكي،  األفرو 
أصل  هي  إفريقيا  إفريقيا،  دون  جاز 
اللوحات  يف  ستجدون  كما  النوع،  هذا 
محور  ليست  لكنها  املوسيقية  اآلالت 
فرسمت  احملور،  هو  اآللة  حامل  اللوحة، 
اجلاز،  اآلالت  يحملن  أمازيغيات  نساء 
ورجال ذو بشرة داكنة ومزجت ألوان ثقافة 
التوارق بألوان اجلاز«. وعن إقحامه الدائم 

تصريح  يف  شقران  قال  املرأة  للشخصية 
على  كفنان  »أعمل  الوطن«،  »أخبار  لـ 
باألساس  النسوية  الشخصيات  إقحام 
فيها  تسبح  حيث  جتريدية،  لوحات  يف 
اللوحات  أن  غير  واإلشارات،  الرموز 
الشخصيات،  من  تخلو  النوع  هذا  من 
سيدة  النساء  من  أجعل  أن  أردت  لكن 
اللوحات، حيث تظهر تلك الشخصيات 
إال  خاللها  من  أريده  وما  تبتسم،  وهي 
أن أدخل بها السكينة إلى قلب اجلمهور 
بعد معاناته كثيرا من مشاكل احلياة ومن 
أني  أخفي  كما ال  قلبه،  أدمت  أحداث 
أرسم املرأة يف شكل حركة، حيث يأخذ 
وأحورهم يف شكل  من حرف  أكثر  ذلك 
حتى  أو  زوج  أو  األحيان  أغلب  يف  امرأة 

طفل«.
خالل  من  »أتناول  بقوله:  مشيرا 
يتم  مختلفة  مواضيع  الفنية  لوحاتي 
توظيفها يف أطر مغايرة منها موضوع املرأة 

لوحاتي،  يف  متميزا  مكانا  يحتل  الذي 
توظيف  اإلمكان  قدر  ذلك  يف  محاوال 
تبعا  الشعبية  واألساطير  والطقوس  الرموز 
أستعمل  حيث  التجريدية،  للمدرسة 
الكتابة اخلطية، التيفناغ، اخلط العربي، 
األشكال الهندسية، املالمح اخلفية إلبراز 

تاريخ وتقاليد املجتمع اجلزائري«.
مدينة  مواليد  من  شقران  الدين  نور 
إلى  للعودة  غادرها   ،1942 عام  الرباط 
بكلية  التحق   ،1966 سنة  اجلزائر 
يف  اجلميلة  والفنون  املعمارية  الهندسة 
الكبير  للرسام  ورشة  يف  العاصمة  اجلزائر 

محمد اسياخم.
الدين  نور  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
بالرباط واجلزائر، كان  شقران، يف شبابه 
ُتعرف  اجلاز  ملوسيقى  مجموعة  يف  عضًوا 
باسم »les Titans«، كما كان يعزف 
على آلة الهارمونيكا، ويف بعض األحيان 

يعزف على آالت اإليقاع.

المعرض مستمر إلى غاية 7 فيفري المقبل 

نور الدين شقران يحيي لجاز 
بدار عبد اللطيف

انطلق أمسية السبت معرض الفنان التشكيلي »نور الدين شقران« الذي ضم 30لوحة فنية حملت في طياتها »تحية للجاز«، 
بدار عبد اللطيف، وتتواصل فعاليته إلى غاية 07 فيفري المقبل، في إطار نشاطاتها الثقافية السنوية تنظمها الوكالة 

الجزائرية لإلشعاع الثقافي.

خالل االختفاء بعرض »جي بي أس«
خريطة طريق جادة وواقعية إلصالح المنظومة المسرحية
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عمرو دياب يفاجئ جمهوره 
بـ»عم الطبيب«

انتهى يف الساعات األولى من فجر السبت 25 يناير حفل الفنان 
عمرو دياب يف ميديا سيتي بدبي، بحضور حاشد من محبي دياب. 
تداور رواد مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو، ملفاجأة عمرو 
القادم،  ألبومه  من  جديدة  أغنية  بغناء  احلفل  أثناء  اجلمهور  دياب 

وحتمل اسم عم الطبيب والتي استقبلها اجلمهور بحماس  شديد. 
أغنية عم الطبيب من ألبوم أنا غير وهي من كلمات صابر كمال 

أحلان عمرو دياب، توزيع رامي سمير. 
اجلديد  ألبومه  حتضيرات  دياب  عمرو  يواصل  أخرى  ناحية  من 
والذي من املتوقع صدوره خالل األيام القادمة خاصة وأن عمرو يعد 

 مبفاجآت كبيرة جلمهور يف األلبوم املنتظر . 
13 فيفري  الكويت يف  ويذكر أن عمرو دياب سيحيي حفال يف 

املقبل، مبنطقة أرض املعارض .

زينة  املصرية  املمثلة  كشفت 
فيلم  يف  ستشارك  كانت  أنها 
أنها  إال  مراهقة«  »مذكرات 
لتحل مكانها  اعتذرت عنه حينها 
املمثلة املصرية هند صبري، وبررت 
هو  فيه  مشاركتها  عدم  زينة سبب 
أن أهلها منعوها من ذلك، مضيفة 
أنها كانت تبلغ من العمر 16 عام، 
بيوم  التصوير  قبل  عنه  واعتذرت 

واحد.
يعرض  زينة  أن  ذكره  اجلدير 
الذي  »الفلوس«  فيلم  حاليا  لها 
املصري  الفنان  بطولته  يف  يشارك 
من  كل  جانب  إلى  حسني  تامر 
خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، 
سعيد  إخراج  من  سالم،  ومحمد 
محمد  وحوار  وسيناريو  املاروق، 

عبد املعطي، وقصة تامر حسني.

زينة اعتذرت عن
 »مذكرات مراهقة« 

مي عز الدين تتحول لدمية باربي 
حتولت مي عز الدين لدمية باربي بأحدث ظهور لها، 
بطبيبها  جمعتها  التي  الطريفة  اللقطات  نشرت  حيث 
من  وذلك  قامتها،  قصر  بوضوح  لتبني  عيادته  داخل 

خالل خاصية »ستوري انستغرام«.
بتلك  الطول  فارع  طبيبها  الدين  عز  مي  ومازحت 
تعليقها  يف  كتبت  حيث  الطريفة،  وتعليقاتها  اللقطات 
على األولى »ملا يبقى دكتورك أطول منك وحتاول تطوله«، 
وعلقت على األخرى: »هو علشان دكتوري هسكت له؟ 

شديت كرسي  وطلعت أتفاهم معاه«. 
طريفة  بتعليقات  املصرية  النجمة  محبو  وتداول 
باربي  الدمية  من  نسخة  تبدو  أنها  مؤكدين  ومازحة، 
ومثيالتها من »عرائس األطفال«، بينما تساءل البعض 
مزحاتها  أن  ورأوا  استدركوا  لكنهم  الصحي  عن وضعها 
هو  طبيبها  تخصص  وأن  خاصة  حال  بخير  أنها  تعني 
جراحات التجميل، خاصة بعد أن وجهت رسالة شكر 
لطبيبها بقولها: »شكرًا لطبيبي على كل شيء.. على 

احلب والثقة.. دكتور صادق ونادر«.

عمر العبدالالت يتألق في ليلة 
أسطورية بالشارقة

يف  اإلمارات  جمهور  عاش 
ليلة  الشارقة،  بإمارة  املجاز  مسرح 
امتزجت  بامتياز،  غنائية  فنية 
التي  والفرح  احملبة  مشاعر  بها 
الفنان عمر  األردن«  زرعها »صوت 
التي  املدرجات  يف  العبدالالت 

تخط الثالث آالف شخص.
من  مجموعة  عبر  عمر  وتنقل 
مدرج  وزوايا  أركان  بني  األغنيات 
املسرح، وبصوت أختلط بني صوت 
الذي  العبدالالت وصوت اجلمهور 
لم يتوقف عن ترديد األغنيات معه 
على مدار ما يقارب الساعتني من 

الغناء املتواصل.
العبدالالت  عمر  وقدم 
الغنائية،  وصلته  خالل  مفاجأة 
الستقبال  اجلمهور  استأذن  عندما 

خشبة  على  أخرى  مرة  عساف  محمد  الفلسطيني  الفنان 
املسرح بعد أن أنهى وصلته الغنائية، والذي شاركه الليلة 
املتميزة اجلماهيرية، وقدما معًا أغنية كتبها وحلنها وأعدها 
أمام  غنائها  أجل  من  احلفل  بليلة  خصيصًا  العبدالالت 

اجلمهور األردني الفلسطيني والعربي احلاضر.

ويوم  البروفات  خالل  أجرى  قد  العبدالالت،  وكان 
احلفل مجموعة كبيرة من اللقاءات الصحافية واإلعالمية 
الوطن  ومراسلني  اإلمارات  يف  اإلعالم  وسائل  معظم  مع 
العربي، حتدث خاللها عن جميع مشاريعه الفنية وأغنياته 

وجميع أعماله املقبلة.

حصول ليلى اسكندر على الجنسية السعودية
عبر  السعودية  اجلنسية  على  اسكندر  ليلى  حصول  فيديو  انتشر 
السوشيال ميديا بكثافة شديدة، حيث كشف بوضوح عن رد فعلها 

حلظة إعالمها باخلبر السار ومنحها هويتها اجلديدة.
وكانت ليلى اسكندر تظن أنها مدعوة لتناول وجبة اإلفطار لدى 
صديقها لكنها فوجئت به يخرج وثيقة هويتها السعودية بعد منحها 
اجلنسية كزوجة مواطن بقرار من وزير الداخلية السعودي، وذلك 
بعد مرور بضع سنوات على زواجها من الفنان السعودي يعقوب 
الفرحان وإجنابها لطفلهما الوحيد يوسف واختيارها اإلقامة بصفة 

دائمة يف اململكة.
تصريحات  يف  مؤخرًا  كشف  قد  الفرحان  يعقوب  النجم  وكان 

تليفزيونية عن تفاصيل بداية قصة حبه مع النجمة اللبنانية عندما كانا 
يقومان بتصوير مسلسل خليجي يف إحدى مدن سويسرا وخرجا معًا 

للتنزه لتبدأ مشاعره يف التحرك نحوها، قبل أن يعلنا عن 
زواجهما الذي مت عام 2012 يف اإلمارات بسبب 

ديانة الزوجة التي تعتنق املسيحية.
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

1.منع »التشقيق الهيدروليكي« في فرنسا هو قرار سياسي محض
إن قرار منع »التشقيق الهيدروليكي« يف فرنسا هو قرار سياسي محض، إتخذه 
فرانسوا هوالند )François Hollande( الذي تولى منصب رئيس اجلمهورية 
مسعى  منظور  ضمن   ،2017 ماي   14 حتى   2012 ماي   15 من  الفرنسية 
استراتيجي فرنسي للتموقع كدولة قائدة وفقا »للنظرية اخلضراء يف العالقات 
تاريخية  فرصة  ذلك  يف  رأت  وفرنسا  جديد،  كمنظور  ظهرت  التي  الدولية 
إلستعادة نفوذها وهيمنتها الدولية فإقتنصتها« ومادمت فرنسا تتوفر على بدائل 
طاقوية مريحة أهمها بالنسبة لها هي الطاقة النووية )3\4( كهربائها تنتجها من 
احملطات النووية، لذلك ترى أن اخليار االستراتيجي أهم من اخليار التقني يف 
ظل توفر البدائل املريحة اقتصاديا، مع التذكير أنه بعد أزيد من سنة بقليل من 
بداية حكم »فرنسوا هوالند« ظهر التقرير الدولي املرجعي ملكامن احملروقات غير 
التقليدية، والذي أحرق أعصاب الساسة الفرنسيني، ألنه قّزم االحتياطيات 
%24 .. وهذا بدليل وجود  بـ  الغاز الصخري وأنزل مستواها  الفرنسية من 
تقرير للبرملان الفرنسي يف سنة 2013 )بداية حكم هوالند( يوصي بإستخدام 
»التشقيق الهيدروليكي« والتقرير أعدته وشاركت فيه خبرات علمية فرنسية 

مهمة !!

2.تقرير خبرة فرنسي يوصي بأهمية تقنية »التشقيق الهيدروليكي«
النهائي  التقرير  على  الفرنسي  البرملان  صادق   2013 سنة  خريف  يف 
واستغالل  إلستكشاف  الهيدروليكي  للتشقيق  البديلة  »التقنيات  حول 
 )41( صفحته  يف  جاء  الذي  التقرير  هذا  التقليدية«،  غير  الهيدروكربونات 
البرملان يف ماي 2013( ما يلي  من النسخة )املصادق عليها من قبل مكتب 
عاًما، حتى   65 ملدة  تطويره  مّت  التي  هذه،  الهيدروليكي  التشقيق  تقنية   «  :
أصبحت ناضجة، وقد جرى تنفيذ أكثر من مليون تشقيق بها يف جميع أنحاء 
العالم، وصوال إلى وتيرة حفر 50 ألف بئر سنويًا، مع تسجيل حفر أكثر من 
يتم حفرهما حالًيا،  بئرين  أصل كل  الهيدروليكي من  بالتشقيق  واحدة  بئر 
بغض النظر عن الغرض من هذه البئر )االستغالل التقليدي أو غير التقليدي 
ولذلك  األرض(،  جلوف  احلرارية  الطاقة  املياه،  إمدادات  للهيدروكربونات، 
فهي تقنية ُمتقنة وُمتحكم فيها جيدا. ولم يتم حتديد أية حالة مثبتة ومؤكدة 
لتلوث املياه اجلوفية املرتبطة مباشرة بالتشقيق الهيدروليكي يف الوقت احلالي 
.. وحاالت التلوث التي مت حتديدها هي على األرجح نتيجة لإلدارة اخلاطئة 
للمياه السطحية أو اآلبار ذات النوعية الرديئة .. تقنية التشقيق الهيدروليكي 
مستخدمة بالفعل يف فرنسا، ولقد مّت استخدامها بشكل متكرر يف فرنسا يف 
العقود األخيرة، دون اإلبالغ عن أي ضرر، لقد مّت استخدامها 45 مرة على 
الذي   »OPECST« العمل  فوج  بأن  التذكير  لي  ينبغي  وهنا  األقل«. 
أعد هذا التقرير الهام كان رّدا منه على قانون 2011، وأيضا على قرار رئيس 
اجلمهورية الفرنسي »فرانسوا هوالند« يف نهاية عام 2012 بـ »حظر التشقيق 
نائبا وعضًوا يف   36 العمل هذا من  الهيدروليكي« يف فرنسا، وقد تألف فوج 
مجلس الشيوخ، وكان مدعوما يف بحثه باخليارات العلمية، من خالل جلنة 
من حوالي عشرين عاملًا، وبالنسبة للملمح العلمي للنواب الفرنسيني ميكنني 
استحضار عدة أسماء من فوج العمل هذا، بدًء بالرئيس وهو السيناتور »برونو 

سيدو« وهو مهندس زراعي، ونائبه »جان إيف لو داوت« وهو حامل لدكتوراه 
يف الطب وكان أستاذا للتعليم العالي يف الكيمياء احليوية، ونائبته أيضا »آن 
عملت  والتي  األرض  علوم  واملختصة يف  الزراعية  املهندسة   « داين  لو  إيفون 
يف املنجز من دراساتها يف مجال البيئة والتنوع البيولوجي كما كانت مسؤولة 
العمل  فريق  ضّم  وأيضا  اإليكولوجية،  النظم  مجال  يف  العلمي  البحث  عن 
»دومينيك  و  صيدالني-بيولوجي،  وهو  فياالت«  سيباستيان  »جان  من  كّل 
أورالك« وهي طبيبة عيون، و »آالن كليز« األخصائي يف أخالقيات البيولوجيا، 
توران«  لويس  و«جون  األوروبي،  اخلضر  حزب  يف  العضو  باوبني«  »دنيس  و 
املسؤولة  باتايل«  السرطان، و«دلفني  وأمراض  الطب  العالي يف  التعليم  أستاذ 
األوروبي  تيار اخلضر  بوشوك« عضو  و«كورين  املستدامة،  والتنمية  البيئة  عن 
الوطنية  املدرسة  »فابيان كيلر« خريجة  و  البيئة،  املعتمدة يف علوم  واألستاذة 
للدكتوراه  احلامل  بيرسون«  ميشيل  و  والغابات،  واملياه  الريفية  للهندسة 
يف  املعمقة  الدراسات  لدبلوم  احلاملة  لينيمان«  نويل  و«ماري  االقتصاد،  يف 
املجلس  رئيس  لينوار«  كلود  السيناتور »جان  إلى  إضافة  الفيزيائية،  الكيمياء 

األعلى للطاقة الفرنسي )2002 - 2012(.

3.برلمانيو فرنسا »المنتخبون من جميع الجهات« .. يدافعون عن التنقيب 
على الغاز الصخري واستغالله في فرنسا .. ويطالبون بـعدم »شيطنة« الغاز 

الصخري في فرنسا
من املواقف التي تلخص التوجه العام ألعضاء الفوج الذي أعد التقرير، 
الهيدروليكي  »التشقيق  بأن  أكد  والذي  لينوار«  كلود  »جان  السيناتور  موقف 
التقنية  ومنط  االستخدام،  يف  واألسهل  كفاءة،  األكثر  األسلوب  هو  يزال  ال 
املستخدمة اليوم ال عالقة لها بالتقنية املستخدمة من قبل .. إنه ألمر مؤسف 
أن بعض الناس ينتظرون دواًل أخرى للتقدم يف البحث إلتخاذ قرار«، وأيضا 
زميلته »كريستيان باتايل« نائبة رئيس فوج العمل، التي أكدت بأن »التشقيق 
الهيدروليكي هو التقنية املستخدمة يف جميع أنحاء العالم، والتقنيات األخرى 
الهيدروليكي هو عرقلة  التشقيق  أن حظر  نعتبر  فإننا  لذلك،  تبقى هامشية. 
البيئية  اآلثار  أن  رغم  الرئيسية ..  واالستغالل  االستكشاف  لتقنية  واضحة 
ميكن إدارتها« لتضيف »ال ميكننا القبول باألمر وأن جنعل من فرنسا تبتعد عن 
األبحاث العاملية وأن تتخلف، وأن يكون الباحثون الفرنسيون ليس لهم حق 

العمل يف فرنسا يف هذا املضمار«. 

4.لماذا أصبح »الغاز الصخري« موضوًعا محرمًا في فرنسا ؟
املوقف الفرنسي العام املعلن من الغاز الصخري، مع خفوت صوت حتى 

البرملان واملؤسسات العلمية، يستند إلى ستة )6( محّددات :
ا. تراجع التقديرات للكمون الفرنسي من الغاز الصخري، أضعف   
سنة  فقبل  باإلحباط،  العلمية  واملؤسسات  العلماء  وأصاب  البرملان،  موقف 
متر  مليار  فرنسا على )5,1 آالف  إلى حيازة  تشير  التقديرات  2013، كانت 
مكعب(، وبعد حتّيني املعطيات مّت خفض اإلحتياطيات الفرنسية بـ 24 %، 
التراجع عن مسعى استغالل  إلى  الرسمية  الفرنسية  باملؤسسات  هذا ما دفع 

مكامنها.
ب.   بروز العقدة من جديد جتاه اجلزائر، ففرنسا الرسمية ذات   
احتياطيات  على  حتوز  بأنها  تفاخر   2013 قبل  كانت  االستعمارية،  الذهنية 
)5,1 آالف مليار متر مكعب( من الغاز الصخري، كثاني احتياطي أوروبي، 
متر  مليار  آالف   6,5( اجلزائرية  االحتياطيات  من  قريبة  هذه  احتياطياتها  و 
مكعب(، لكن بعد ظهور تقرير جوان 2013، أين مّت التأكيد بأن فرنسا حتوز فقط 
على )ما يعادل 3,8 آالف مليار متر مكعب(، بينما املخزون اجلزائري القابل 
لإلستغالل من الغاز الصخري هو يف حدود 20 ألف مليار متر مكعب(. هذا 
األمر لم تهضمه فرنسا، لذلك تسعى إلعاقة أي مخطط مستقبلي إلستغالل 
مواردنا الطاقوية غير التقليدية، مبا يتسنى لها من تصدير الكهرباء )ذات املصدر 
النووي( لنا مستقبال ملا نسقط يف فخ العوز الطاقوي .. هذه هي احلقيقة .. 

نعم إنها احلقيقة ..
)القابلة  الصخري  الغاز  %94,58 من حجم مكامن  ج. وجود   
احلوض  هذا  الباريسي،  احلوض  يف  لفرنسا  الفنية(  الناحية  من  لالسترجاع 
الذي يضم %41,7 من الساكنة، كما ال ميكن لفرنسا استغالل هذه الثروة 

الواقعة حتت أراضي مدينة عريقة، هي رمز التمدن األوروبي.
د.  مشكالت اجليولوجيا املنضغطة بالسالسل اجلبلية األوروبية   
خاصة جبال األلب، مبا وّلد تشكل طبقات أرضية مليئة بالشقوق العميقة، 
هذا ما يجعل من إمكانية استغالل الغاز الصخري يف أوروبا ككل ليس فقط 

معقدا، بل ومكلفا من الناحية االقتصادية عندهم، وهذا ما يطرح تلك الصورة 
النمطية يف األدبيات الفرنسية حول تهديد األحواض املائية بالتلوث، بينما 
الفرنسية،  اجليولوجيا  عن  كلية  تختلف  الصحراوية  اجليولوجيا  أن  احلقيقة 

خاصة يف متوضع الطبقات املتضمنة للمياه.
مرتبط حّد  الغربية،  أوروبا  دول  منظور  الطاقوي يف  اإلنتقال  ه.    
هو  كما  االقتصادي«  »اإلنتقال  وليس  اإليكولوجي“،  ”اإلنتقال  بـ  التماهي 
احلال عندنا، لذلك جند دولة كـ ”فرنسا“ مثال، تراهن على ”املنظور البيئي“ 
مدخل  خالل  من  الدولية،  العالقات  يف  قائدة“  ”دولة  كـ  متوقعها  إلعادة 
العالقة  صياغة  بإعادة  يعنى  والذي  البيئي،  املنظور  أو   “ اخلضراء  ”النظرية 
التي  فرنسا  لذلك  البيئة«،  »عقيدة  أساس  على  امليادين  مختلف  الدولية يف 
فقدت حظوظها يف قيادة االحتاد االروبي، بعد تراجع أدوارها أمام أملانيا، هي 

حتاول التموقع من خالل املنظور البيئي واملناخي:
i.  فقامت بإستضافة قمة املناخ )COP21( يف باريس بني 30 نوفمبر   
و11 ديسمبر 2015، وسعت جلعلها نقطة حتّول، ومرجعية جديدة بديلة عن كّل 

القمم املناخية السابقة، حيث أصبحت ُتعرف بـ ”قمة باريس للمناخ“،
البيئي  التحول  وزارة  إنشاء  مّت   ،  2017 ماي   17 منذ    .ii  
مجاالت  يف  احلكومة  سياسة  وتنفيذ  إعداد  عن  مسؤولة  وهي  والتضامن، 
والطاقة  الطاقوي  والتحول  اخلضراء  والتكنولوجيات  والبيئة  املستدامة  التنمية 
والنقل  الصناعي  واألمن  والتكنولوجية  الطبيعية  املخاطر  من  والوقاية  واملناخ 

والبنى التحتية واملعدات والبحر،
Nico�( يف 17 ماي 2017، كذلك، مّت تعيني نيكوال إولو  .iii  
las Hulot( وزير دولة لالنتقال االيكولوجي والتضامن يف حكومة إدوارد 
الذي يكرر دومًا رغبته يف  البيئة« وهو  فيليب، »نيكوال« يعرف بكنية »نبي 

حتقيق »ديانة البيئة«،
iv.  يف شهر أفريل 2018 مت إطالق نداء إلقرار »دستور بيئي“   
وتضمن ”مشروع القانون املقترح“ بأن تدرج البيئة واملناخ يف املادة األولى من 

الدستور على الشكل:
»املادة األولى من الدستور: فرنسا جمهورية ال تتجزأ، علمانية، دميقراطية  

اجتماعية، متضامنة وبيئية«

قانون  »مشروع  األختام  حافظ  قدم   ،2019 أوت   28 يف    .v  
الوزراء. وقد تضمن تعديال  الدستور لتجديد احلياة الدميقراطية« إلى مجلس 
للمادة األولى من الدستور بالصيغة التالية »اجلمهورية تعزز احلفاظ على البيئة 
والتنوع البيولوجي والعمل للحّد من التغير املناخي«، يف انتظار إدراجه احملتمل 

يف جدول أشغال البرملان الفرنسي.
لذلك رمت فرنسا بكل ثقلها بهدف العودة للريادة العاملية والتموقع من 
جديد كدولة قائدة على أساس »املناخ«، وهي ملتزمة عقائديا بالبعد البيئي، 

مبا يجعل »البيئة واملناخ« العقيدة اجلديدة للكيان السياسي الفرنسي.
من  املتضاءل  مخزونها  استغالل  لها صعوبة  تبنّي  ملا  فرنسا  و.    
الغاز الصخري، و مع ظهور أول خرائط توزع مكامن الغاز الصخري يف العالم، 
جنودها  التقليدي، حملت  غير  الغاز  من  هام  مالي حلقل  حيازة  ُتبنّي  والتي 
ودخلت مالي، حتت غطاء شرعية محاربة التنظيمات اإلرهابية يف الساحل، 
لتبني لها قاعدة ممتدة مع النيجر، تراقب من خاللها عن قرب حتوالت مشهد 
الطاقة العاملي، فإذا متكنت ثورة الغاز الصخري من احملافظة على زخمها ومنوها 
املضطرد عامليا، فستمضي فرنسا يف استغالل مكامن غيرها يف مالي ويف ليبيا، 
أقدمت  حني  البشع،  واالستغاللي  االستعماري  منظورها  مخططات  ضمن 
هام يف حوض  غازي  اكتشاف حقل  بعد  مباشرة  ليبيا  اخلراب يف  نشر  على 

غدامس الليبي.

 5. مشكل ترجمة .. أدى إلى فهومات خاطئة خطيرة
fracturation hydrau� الفرنسية  العبارة  ترجمة  جرى  »لقد 
lique« بـ »التكسير الهيدروليكي« وهو ما يجري تداوله يف األدبيات التقنية 
بأنه سيتم تكسير  الكثيرين،  إلى فهومات  »التكسير« أوحت  عندنا، وعبارة 
وزالزل،  أرضية  انهيارات  سيولد  مبا  األرض،  طبقات  الكامنة حتت  الصخور 
نفاذيتها  والتي  الصخرية  للمسامات  بعملية »حّث«  القيام  احلقيقة هي  لكن 
مبستوى »املللي دارسي« أي ما يعادل »ميلي جزء من املليار متر مربع«، لذلك 
التشقيق بعد )0,5 سم(، وال يحدث ال كسر للصخور وال متدد  لن يتعدى 

للتشقيقات إلى املستويات الرسوبية األعلى وال شيء من هذا القبيل.
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 بقلم مهماه بوزيان - باحث جزائري
mah2bouziane@gmail.com

الغاز الصخري ..
 فرنسا ليست نموذجا مرجعيا !!
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وقع  متفاوتة يف حادث سير  بجروح  آخرين   32 وأصيب  أشخاص   05  هلك 
 ليلة السبت إلى األحد على الطريق الوطني رقم 8، بالقرب من عني احلجل بوالية
واإلعالم اإلحصاء  مكتب  رئيس  نعيجي  بالل  املالزم  به  أفاد  ما   املسيلة، حسب 

.مبديرية احلماية املدنية لوالية املسيلة
 ونقلت القناة اإلذاعية األولى أن احلادث الذي وقع يف حدود الساعة 15 و22 

دقيقة جنم عن اصطدام بني شاحنة وحافلة لنقل املسافرين تنشط عبر خط »بسكرة-
 اجلزائر العاصمة«، ما أدى إلى انحرافها عن الطريق وانقالبها، مضيفة أن الضحايا
 الذين تتراوح أعمارهم بني 27 و40 سنة نقلوا إلى مستشفى سيدي عيسى وعيادة
وأعوان ما بني ضباط  املدنية خمسني عنصرا،  احلماية  وقد سخرت  احلجل.   عني 
.ووسائل مادية أخرى من أجل هذه العملية، حسب ما علم من هذا السلك النظامي

 من جهة أخرى، فتحت مصالح األمن املختصة إقليميا حتقيقا ملعرفة ظروف 
.ومالبسات احلادث

ق.و

بلسان عبد العزيز تويقر 

خالل 24 ساعة فقط

 مصـرُع 9 أشخـاص في حوادَث سيـر

كلُّ الوساطات فشلت في وقف االحتجاج

 غلـــُق مقـــّر بلديــة
 وادي العنــب بعنابــة
 لألسبــوع الثالــــث
 تواصل، أمس األحد، غلق مقر بلدية وادي العنب بعنابة لألسبوع الثالث على 

 .التوالي بعد فشل جهود كل الوساطات يف إعادة فتح مقر البلدية
 وحسب مصادرنا، فإن املواطنني عادوا أدراجهم صباح أمس بعدما تواصل غلق 

 مقر البلدية من طرف محتجني يطالبون رئيس البلدية »بوطبة عياشي« باالستقالة من
 على رئاسة املجلس الشعبي البلدي، بسبب ما يعتبرونه فشل األخير يف حتريك عجلة
بالبلدية. يف حني، ارجع آخرون أسباب االحتجاج إلى خالف حزبي بني  التنمية 

.منتخبي اآلفالن واألرندي يدفع املواطنون ثمنه
البلدية  مقر  أمام  من  املرات  من  العديد  احتجوا  املواطنني  من  العشرات   وكان 

 معبرين عن استيائهم من التهميش، خاصة فيما يتعلق بالسكن الذي يعتبر مطلبهم
 األول، ناهيك عن غياب التهيئة وبرامج التنمية واملساحات اخلضراء وأماكن التسلية،
 إضافة إلى أزمة النقل. كما قاموا بغلق البلدية خالل األيام املاضية وطالب احملتجون
 برحيل املي، لكن حلد اآلن لم جتد شكاوى هؤالء املواطنني آذانا مصغية، ما جعلهم

 .يناشدون الوالي التدخل والنظر يف وضعيتهم املزرية قصد إخراجهم منها
ف. سليم

ساعة   24 الـ  خالل  املدنية،  احلماية  وحدات   سجلت 
الوطن. من  مختلفة  مناطق  عدة  تدخال يف   30535  املنقضية، 
 وبالنسبة إلى حوادث املرور، سجلت املصالح ذاتها 6 حوادث سير
 تسببت يف مقتل 09 أشخاص وإصابة 33 آخرين بجروح. يذكر
 أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى والية املسيلة بهالك 05
 أشخاص وإصابة 33 آخرين بجروح، إثر اصطدام بني حافلة لنقل
 املسافرين تنشط عبر خط »اجلزائر - حاسي مسعود« وشاحنة،
 ما أدى إلى انقالب احلافلة على مستوى الطريق الوطني رقم 08

 ببلدية عني حلجل. وعليه، مت التكفل بالضحايا يف مكان احلادث
 عينه قبل حتويلهم إلى مستشفى سيدي عيسى من طرف أعوان

 .احلماية املدنية
تقدمي أجل  من  املدنية  احلماية  مصالح  تدخلت   كما 

غاز استنشاقهم  جراء  تسمموا  لـ18 شخصا  األولية   اإلسعافات 
الكربون أكسيد  التدفئة ،(co) أحادي  وسائل  من   املنبعث 
واليات من  كل  يف  وذلك  مساكنهم،  داخل  املوجودة   املختلفة 

.الشلف وتبسة وتلمسان وسطيف وبومرداس وتندوف وباتنة

   َهل َمكتوٌب علينا أن 
نسكَت ونلتزَم الّصمَت؛ ُنغلق 

ق  الّنوافَذ واألبواَب وُنصفِّ
ألنفِسنا كالِقردة داخل 
الَقفص، ونرقُص وُنغّني 
ونتزوج داخل الَقفص، 

وُننِجب األوالَد ومنوُت؟ 
هل مكتوٌب علينا أن نسكَت 
ونحن نرى بأمِّ الَعني كيَف 

ع املناصب وامَلغامن  ُتوزَّ
واملكاِسب - فما ِطْلنا الوطَن 
وال ِطْلنا الّرقص! هل ُكِتب 

علينا أن نسكَت ونضَع 
مال كالّنعام  رؤَسنا يف الرِّ
ُة  والقوُم تأخُذهم الِعزَّ

باإلثِم والّنفس؟ هل يستمُر 
َمنطق الَعشيرة والَقبيلة 
وامُلاَصصة وامُلكافأة على 

حساب الكفاءة؟ 
    أسئلة البدَّ أن تطرحها 

على نفسك وأنَت الذي 
آمنت بفعل الّتغيير وُسّنة 

ّنة التي  الكون؛ هذه السُّ
يبدو أنها ترفض أن تتزحزح 
يف بالدنا من خالل خطابات 
الّتحنيط وتصرفات الكثير 

من ُواّلة األمور الذين 
يجتهدون يف تقديس 

احلاكم وتغفيل املكوم 
واالستهتار بحياته وتسفيه 

أحالِمه وتتفيه حقوقه ؛ 
ُد نفسه عبر  خطاٌب يجدِّ

واجهات جديدة، وَمثُل 
ذلك يتجّسد فيما قامت 
به وزيرة الّتضامن التي 

انتقلت إلى جيجل رفقَة 
وزير الّداخلية لالطالع 

على حالة الّناس بعد هزة 
أرضية شديدة ضربت 

املنطقة ؛ زيارٌة لم َتُدم أكثَر 
من نصف ساعة! نصف 
ساعة كانت كافيًة ألن 

تؤكد فيها السيدة الوزيرة 
أن الّرئيس يتابع الوضع 

باهتمام وكفى املؤمنني َشّر 
الِقتال؟ 

    لم تدخل الوزيرة بيتا 
متضررا، ومثلها فعل الوزير 
والوالي و«املير«، ولم متسح 

على رأس عجوٍز خائفة 
قّررت امَلبيَت يف الشارع 
يف ِعّز شهر جانفي، ولم 

ُتؤِنس شيخا بدا الذهول 
على ُمحّياه واضًحا؛ جاءت 

السّيدة الوزيرة فقط 
لتقوَل إّن الرئيس ساهر 

من أجلكم، وعدا ذلك نحُن 
ِمنكم َبراء، هل هذا فعال ما 
ُنريده من تغيير؟! ال ميكن 
للكفاءة أن تسوَد وال ميكن 
ر حال البالد إلى  أن تتغيَّ

حال أحسن من هذه مادامت 
ُع بالوالء  املناصب توزَّ

واجلهوية وِمعيار امُلاصصة 
- الفكرية )التيارات(- 

وكثير من احلسابات التي 
ال تتقاطُع مع مبدأ الكفاءة 

واالستحقاق.
 ويف انتظار أن يتحقَق ما 
نرجوه، ما زلنا يف القفص 
غالقني امَلناِفَذ واألبواب 

ُق ورمبا ننتظر  نرقص ونصفِّ
املوت!

 هالُك 05 أشخاص وإصابة 32 بجروح في حادث َسير 
المسيلة

الِخْذالن!

سكيكدة

 إصابــة امــرأة فــي انهيـار
 شرفــة بالمدينـة القديمــة

 تدخلت، أمس األحد، مصالح 
 احلماية املدنية التابعة للوحدة الثانوية يف

 سكيكدة، من أجل حتويل سيدة يف عقدها
 الرابع وهي يف حالة غيبوبة إلى مصلحة

 االستعجاالت، عقب إصابتها إثر انهيار
 شرفة بيتها العائلي املوجود باحلي القدمي

.»املعروف باسم »الكوليزي
 وبحسب مصادرنا، فإن السيدة كانت

 يف شرفة شقتها املتهالكة والتي مت تصنيفها
 يف اخلانة احلمراء، قبل أن تنهار الشرفة

 وتهوي السيدة من على ارتفاع يفوق 7 أمتار. يذكر أن الضحية فقدت الوعي ليتم حتويلها على عجلة
.إلى مصلحة االستعجاالت الطبية قصد تلقي العالج الالزم

 وإثر هذا احلادث، خرج سكان املباني الهشة املجاورة يف احتجاجات مطالبني والي الوالية 
.بالتعجيل يف ترحيلهم فورا قبل أن تزهق أرواحهم حتت الردم

 جمال بوالديس

كلُّ الوساطات فشلت في وقف االحتجاج

 بّطالـو ورقلـة ُيطالبون
 وزيـَر العـدل بالتدخـل

 يواصل عدد من خريجي اجلامعات وقفاتهم االحتجاجية السلمية األحَد من 
 كل أسبوع للمرة اخلامسة على التوالي، وكان ذلك امتدادا للقاءات اجلوارية التي

.عقدها البطالون فيما بينهم لتدارس معضلة ملف الفتنة بورقلة
 وقد نظم احملتجون، يوم أمس األحد، الوقفة االحتجاجية اخلامسة من أمام 

 مقر الوالية تنديدا بواقع الشغل يف الوالية وطريقة التسيير العشوائية التي طرحت
 عديد التساؤالت وسط طالبي العمل، عبروا خاللها عن سخطهم وامتعاضهم من
 »مافيا« و«بارونات« الشغل، بحسبهم، على مستوى مرافق القطاع. وقد اجمعوا

 على جملة من املطالب من شأنها إخراج امللف من عنق الزجاجة وإضفاء الشفافية
 واملصداقية على طريقة التسيير، أهمها فتح حتقيق استعجالي وشامل حملاسبة
.ومعاقبة كل املتورطني يف فساد هذه املنظومة وإلغاء كافة الشروط التعجيزية
 زاهية سعاد

 رحمة عمار

 مفاجأة الدور الـ16

 وداد بوفاريــك ُيقصـي المولودية
مــــــن كـــأس الجمهوريـــة

 أقصيت أمس اخلميس تشكيلة نادي مولودية اجلزائر، من منافسة كأس
 اجلمهورية على يد مضيفه نادي وداد بوفاريك، على ملعب "محمد رقاز ببوفاريك

 البليدة. وصنع نادي الوداد مفاجأة كبيرة يف الدور السادس عشر من منافسة السيدة
 الكأس، بعد جتاوزه زمالء عبد املؤمن جابو بركالت الترجيح، بعد نهاية الوقت
 الرسمي للمباراة بالتعادل السلبي 0-0، ليتأّهل وداد بوفاريك إلى ثمن نهائي

.الكأس بضربات الترجيح 5-4
 يذكر أن الوداد ينشط حاليًا يف بطولة الهواة مبجموعة الوسط، ويصدر الترتيب

.برصيد 33 نقطة وبفارق نقطتني عن املالحق نادي حي اجلبل
وليد كويني



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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