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عبد الرحمان بلعياط يف ت�سريح للو�سط

هذه ن�سيحتي 
ملعاذ بو�سارب

طالب القيادي التاريخي يف حزب 
جبهة التحرير الوطني اأم�ص يف 

لقاء مع الو�سط ب�سرورة اأن تنتبه 
قيادة احلزب احلالية اإىل �سرورة 

اإعادة النظر يف تركيبة و دور الهيئة 
امل�سرية احلالية التي اعتربها املعني 

مطالبة بالقيام بثالثة مهمات 
رئي�سية هي ال�سهر على �سوؤون احلزب 

الن�سالية و التنظيمية و ا�ستيعاب 
رهانات املوؤمتر القادم و بطبيعة 

احلال موعد الرئا�سيات التي يجب اأن 
يرتك احلزب فيها ب�سمته البارزة.

.

ع�سو اجلمعية الدولية لل�سالمة  املرورية مر�سلي عمراين "للو�سط":

 90 باملائة من مدار�س 
ال�سياقة تعمل بالر�سوة

�ص5

�ص6

�ص3

�ص4 �ص4

ال�سفري االأمريكي جون ديرو�سر

تنتظرنا اآفاق رحبة 
 للتعاون امل�سرتك 
مــــــع الــــــجـــــــزائــــــر 

�سيا�سة التق�سف رهنت جت�سيد 400 م�سروع تنموي 

 30بلدية باجلنوب
 على حافة الإفال�س 

ي�سبقه عقد دورات املجال�ص الوطنية لثالثة منهم

 التـــــــــحالف الــــــرئا�ســـي
 يجتمع بداية الأ�سبوع

العا�سمة
الولية تهدم بيوتا بنيت  حديثا  

على م�سارف وادي احلميز
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الالعبني  خانة  يف  حمرز  ريا�ض  اجلزائري  الدويل  الالعب  يتواجد 
اأمام  �سيتي  مان�س�سرت  فريقه  تكبدها  التي  الهزمية  من  امل�ستفيدين 
اأ�سا�سيا بعدما  اأين مل ي�سارك  نيوكا�سل يف الدوري االجنليزي املمتاز، 

يعيد  يجعله  الذي  االأمر  االحتياط  دكة  اإىل  غوارديوال  املدرب  حوله 
اإىل  ويعيده  و�سرتلينغ  �سانيه  للثنائي  الباهت  االأداء  ظل  يف  ح�ساباته 

الت�سكيلة االأ�سا�سية ابتداء من املقابلة املقبلة.

�سيمون  ماريانو  تعيني   على  موافقتها  اجلزائرية  احلكومة  اأعطت 
بادرو�ض �سفريا مفو�سا فوق العادة جلمهورية االأرجنتني لدى اجلمهورية 

اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية، ح�سب ما اأفاد به اأم�ض االأربعاء بيان 
لوزارة ال�سوؤون اخلارجية.

 م�ساهل يف زيارة 
ر�سمية اإىل الهند 

بزيارة ر�سمية  القادر م�ساهل،  ال�سوؤون اخلارجية، عبد  يقوم وزير 

اإىل الهند يومي 31 جانفي و 1 فرباير 2019، تلبية لدعوة من نظريته 

الهندية، ال�سيدة �سو�سما �سواراج، ح�سب ما اأفاد به اليوم االأربعاء 

بيان للوزارة واأو�سح ذات امل�سدر اأن هذه الزيارة »تاأتي يف �سياق 

يتميز باإرادة البلدين يف تعزيز وتعميق العالقات الثنائية بينهما يف 

�ستى املجاالت مبا يخدم امل�سالح املتبادلة للطرفني«.

ال�ستعرا�ض  »فر�سة  البيان--  --ي�سيف  الزيارة  هذه  �ستكون  كما 

كافة جوانب التعاون الثنائي بني اجلزائر والهند وتقييمها ودرا�سة 

ال�سبل الكفيلة بتنويعها يف خمتلف املجاالت واإعطائها حركية تكون 

يف م�ستوى القدرات التي يزخر بها البلدان«ومن املنتظر ان يجري 

الهند  يف  العليا  ال�سلطات  مع  »لقاءات  الزيارة  هذه  خالل  الوزير 

لبحث العالقات الثنائية التي تربط البلدين والتطرق اإىل الق�سايا 
االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�سرتك«.

حفيظ دراجي يزامن الرئا�سيات 
بكتاب جديد

ك�سف املعلق الريا�سي، حفيظ دراجي، عن تعاقده مع موؤ�س�ستني 

من  الذي  اجلديد  كتابه  لطباعة  واأملانيا  بريطانيا  يف  اأوروبيتني 

املنتظر اأن يحمل عنوان: يف ملعب ال�سيا�سة، حيث اأو�سح دراجي 

اآهاتي،  الكتاب يت�سمن  “اإن   الفاي�سبوك  يف من�سور ب�سفحته على 

االأخرية  اخلم�ض  ال�سنوات  خالل  بلدي  �سوؤون  يف  واآرائي  مواقفي 
ونرتقب �سدوره ع�سية الرئا�سيات املرتقبة«.

فران�س فوتبول ت�سيد ببلما�سي

حمرز امل�ستفيد الأكرب

�سفري جديد للأرجنتني باجلزائر

خبر في 
صورة

البويرة

التقلبات اجلوية ترعب 
�سكان البنايات اله�سة

الأمطار املت�ساقطة على 
عنابة عادلت 51 يوما !

اأف�سحت وزارة املوارد 
املائية عن اأ�سباب 

الفي�سانات التي م�ست والية 
عنابة موؤخرا، والتي خلفت 

خ�سائرا ب�رشية ومادية، حيث 
اأو�سحت مديرة التطهري 

وحماية البيئة، بوزارة املوارد 
املائية، نورة فريوي، عرب 

االإذاعة الوطنية، اإن الن�رشية 
اخلا�سة للحالة اجلوية كانت 

قد توقعت 40 ملل يف حني مت ت�سجيل 140 ملل من االأمطار، وهو 
ما يعادل ت�ساقط 51 يوما “، وبح�سب فريوي ال يجب البحث عن 
امل�سوؤول عن اخل�سائر يف تلك الفي�سانات بقدر ما هو مهم و�سع 

ميكانيزمات من اجل تفادي هاته الظواهر الطبيعية املتكررة والتي 
ال ميكن ان نوقف ت�سببها يف اخل�سائر . 

تب�سة

القاتل ال�سامت يددي 
بحياة امرة ور�سيعها 

توفيت امراأة ور�سيعها  من �سباح يوم االأربعاء من االأ�سبوع اجلاري 
ب�سقتهم  املدفئة  املنبعث من  الكربون  اأك�سيد  اأحادي  بغاز  اختناقا 
بحي 45 �سكن ببلدية املاء االأبي�ض جنوب  تب�سة وح�سب خلية االإعالم 
واالت�سال مت تدخل الوحدة الثانوية للحماية املدنية ال�سهيد �سليمان 
ور�سيعها   �سنة   26 العمر  من  تبلغ  امراأة  جثة  لتحويل  بتب�سة  جلول 
بذات  الطبية  اال�ستعجاالت  ق�سم  اإىل  اأ�سهر   04 العمر  من  البالغ 
االإقليم وحتويل ال�سحيتني اإىل م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى عاليا  
�سالح بتب�سة  رغم احلمالت التح�سي�سية التي تقوم بها ذات امل�سالح 
من خطر القاتل  ال�سامت  من و�سع �سخانات املاء يف اأماكن قليلة 
التهّوية  موؤّكدا اأنها ت�سّكل خطرا حمدقا بحياة م�ستعملها وعلى من 
معه يف البيت اأثناء ا�ستخدامها مهما كانت جودتها  داعيا اإىل و�سعها 
يف مكان تهوية  اأو فتْح نوافذ البيت اأثناء اال�ستحمام اإذا مّت تركيبها يف 

الداخل من اأجل توفري ما يكفي من االأوك�سجني يف الهواء  
 ع/ ر

جمال  الوطني  الناخب  تلقى 
بلما�سي االإ�سادة من جملة فران�ض 
تعامل  التي  الكيفية  حول  فوتبول 

الفرانكو  الالعب  ملف  يف  بها 
جزائري ح�سام عوار عندما اجتمع 
م�رشوع  له  و�رشح  باري�ض  يف  به 

يفر�ض  اأن  دون  الوطني  املنتخب 
اختيار  اأجل  من  ال�سغط  عليه 
الوطنية،  األوانها  لتمثيل  اجلزائر 

ودون اأن يفر�ض مهلة من اأجل منح 
منتخب  ا�ستفادة  على عر�ض  الرد 

بلد اأجداده بخدماته.

اله�سة  االأحياء  �سكان  اأبدى 
والق�سديرية  مبدينة البويرة ، 
تخوفهم ال�سديد من التقلبات 
الوالية  ت�سهدها  التي  اجلوية 
والتي  ال�ستوية  الفرتة  هذه  يف 
اأ�سبحت ت�سكل خطرا حقيقيا 
ت�ساقط  بعد  خا�سة  عليهم  
االأمطار  من  معتربة  كميات 
خالل اليومني االأخريين فاقت 
جعلت  والتي  حمليا   ملم   40
عن  تعرب  العائالت  بع�ض 
بناياتها  ت�سقط  اأن  من  قلقها 
القدمية املت�سدعة والتي يعود 

اخلم�سينيات  اإىل  ت�سييدها 
ت�رشيحاتهم  يف  موؤكدين   ،
االأخطار  اأن  الو�سط  ليومية  
زادت من تدهور حاالتها رغم 
املتكررة   والنداءات  ال�سكاوى 
من  قدموها  التي  للم�سوؤولني 
اجل ترحيلهم اإال اأن دار لقمان 
وبقي  حالها  على  مازالت 
واحلياة  املوت  بني  ال�سكان 
يف اأية حلظة. يذكر اأن من بني 
االأحياء املت�رشرة جند كل من 
،عي�سات  رم�سان  عبان  حي 
را�ض   ، بو�سية  اأوالد   ، ايدير 

واأوالد  اهلل  عبد  وبن   ، البويرة 
 ، االأحياء  من  وغريها  بليل 
ت�سم   البويرة  مدينة  اأن  علما 
15 حو�سا ق�سديريا ه�سا يعود 
بناوؤها اإىل احلقبة اال�ستعمارية 
خطرا  ت�سكل  اأ�سبحت  والتي 
امل�ساريع  رغم  �سكانها  على 
واملختلفة  الهامة  ال�سكنية 
منها  ا�ستفادت  التي  االأمناط 
على  الق�ساء  اأجل  من  البلدية 
وحت�سني  الق�سديرية  البيوت 

املحيط العمراين للمدينة. 
 اأ.م

الأغواط 

حجز  77.835 كيلوغراما من الكيف املعالج 
كيلوغراما   77.835 حجز   مت 
خالل  املعالج  الكيف  من 
م�سالح  قبل  من  الفارطة  ال�سنة 
للدرك  االإقليمية  املجموعة 
، ح�سبما  االأغواط  بوالية  الوطني 

علم اأم�ض االأربعاء من ذات اجلهة 
هذه  حجز  عملية  وتاأتي  االأمنية  
املحظورة  الب�ساعة  من  الكمية 
تورط  ق�سية   20 �سمن   2018 يف 
جانب حجز  اإىل  �سخ�سا   36 فيها 

151 قر�سا مهلو�سا ، كما اأو�سحت 
م�سالح الدرك الوطني يف ح�سيلة 
وتعد  الفارطة  لل�سنة  ن�ساطها 
املنق�سية  لل�سنة  احل�سيلة  هذه 
املخدرات  م�سادرة  بخ�سو�ض 

 2017 ب�سنة  مقارنة   « مرتفعة   «
التي عرفت حينها حجز 28.561 
كيلوغراما من الكيف املعالج التي 
 ، �سخ�سا   34 فيها  تورط  قد  كان 

وفق ذات امل�سدر .
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التاريخي يف حزب  القيادي  طالب 
يف  اأم�س  الوطني  التحرير  جبهة 
تنتبه  اأن  ب�رضورة  الو�سط  مع  لقاء 
�رضورة  اإىل  احلالية  احلزب  قيادة 
اإعادة النظر يف تركيبة و دور الهيئة 
اعتربها  التي  احلالية  امل�سرية 
بثالثة  بالقيام  مطالبة  املعني 

على  ال�سهر  هي  رئي�سية  مهمات 
�سوؤون احلزب الن�سالية و التنظيمية 
و ا�ستيعاب رهانات املوؤمتر القادم 
الرئا�سيات  موعد  احلال  بطبيعة  و 
فيها  احلزب  يرتك  اأن  يجب  التي 

ب�سمته البارزة
باأن  مقتنع  اأنه  بلعياط  قال  و 

تركيبة  تو�سيع  تتطلب  املرحلة 
كافة  لت�سمل  امل�سرية  الهيئة 
اأف�سل  اأداء  ي�سمن   مبا  القيادات 
ح�سد  يف  احلزب  جناح  �سمان  و 

الدعم ملر�سحه .
اأن احلل يكمن  ذات املتحدث قال 
و  عددا  اأكرث  جديدة  هيئة  يف 

موؤ�رضا  �ستكون  التي  هي  و  متثيال 
اإيجابيا مينح قواعد احلزب �سعورا 
لك�سب  القابلية  ،و  ال�سف  بوحدة 
بالتايل  و  احلالية  الرهانات  كل 
الوطني  التحرير  فوز مر�سح جبهة 

باأريحية كبرية.
و.احلاج

رئي�س حركة البناء عبد القادر بن قرينة يف حوار »للو�سط«:

 �لرئي�س له �حلق يف �لرت�شح لوالية �أخرى

عرب  رئي�س حركة البناء عبد القادر قرينة يف حوار مع »الو�سط »  بخيار امل�ساركة وخو�س غمار الرئا�سيات املقبلة ، موؤكدا  اأن احلركة  �ستتخذ اأي قرار 
باملقاطعة اأو موا�سلة  املناف�سة للرئا�سيات املقبلة  يف حالة اأي تغيريات  طارئة يف امل�سهد ال�سيا�سي ، م�سريا اأن الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة له احلق يف الرت�سح 

لعهدة اأخرى ،غري م�ستبعد دخول احلركة يف حتالفات حت�سبا لال�ستحقاقات املقبل .
حاورته : اإميان لوا�س 

اأعلنتم تر�سحكم 
للرئا�سيات املقبلة، 

لكن �ستتمكنون بخيار 
الرت�سح  اإىل غاية 18 

اأفريل 2019 ؟

تر�سحنا  فقط  يوجد  جدولنا  يف 
خلو�س  م�ستعدين  و  للرئا�سيات 
الأن  نحن  الرئا�سيات،  غمار 
خلو�س  املادي  التح�سري  يف 
ولزال  املقبلة  الإ�ستحقاقات 
اجلزائر  يف  ال�سيا�سي  امل�سهد 
يت�سم بالغمو�س و ال�سبابية ، لكن 
�سندخل  مطروحة  اخليارات  كل 
حدوث  حالة  يف  لكن  الرئا�سيات 
ملجل�س  ميكن  جدرية  تغيريات 
اأي  يتخذ  باأي  يقوم  اأ  ال�سورى 
نوا�سل  قد  و  نقاطع  قد  قرار 
املناف�سة فقرارانا اأنذاك �سيكون 
الإ�سارة  ،ويجدر  املعطيات  وفق 
جمع  يف  با�رضت  احلركة  بـاأن 
املا�سي  ال�سبت  منذ  التوقيعات 
و العملية متوا�سلة يف كل مكاتبنا 

يف جميع وليات الوطن

 
هل �ستدخل احلركة 

يف حتالفات حت�سبا 
للرئا�سيات املقبلة؟

الرئا�سي  للمعرتك  دخولنا  اأعلنا 
التوقيعات،  جمع  عملية  با�رضنا 
لي�س لدينا اأي �سيء مطروح على 
لق�سية  بالن�سبة  احلركة  الطاولة 
حت�رض  الأن  احلركة  التحالف، 
،لكنها  الرئا�سية  لال�ستحقاقات 
على  القادمة  الأيام  يف  متفتحة 
اأي تن�سيق اأو حتالف اأو تعاون مع 

الطياف ال�سيا�سية الأخرى .
 

م�ساألة تر�سح الرئي�س 
من عدمه مل تت�سح بعد 
، ما موقف احلركة من 

العهدة اخلام�سة ؟

الرئي�س له احلق الكامل يف الرت�سح 
و اإذا اأراد الرت�سح فمن حقه ذلك 
، واحلركة ل متلك ال�سالحية يف 
ذلك  بخ�سو�س  موقف  اإعطاء 
موؤ�س�سات  مقام  يف  لي�ست  ،لأنها 
الدولة ،و املجل�س الد�ستوري هو 

اأو  منعه  يف  ال�سالحية  ميلك  من 
نحن يف   ، الرت�سح  يف  له  ال�سماح 
احلركة نحرتم قواعد اللعبة نقبل 
اأي  يف  نتدخل  ل  و  تر�سيح  باأي 

قرار من قرار موؤ�س�سات الدولة
 

مع كل اإ�ستحقاق 
تتهمون الإدارة 

بالتزوير، لكن مع ذلك 
م�سرين على امل�ساركة 
يف النتخابات املقبلة ؟

الياأ�س  اأدخلت  الإدارة  لالأ�سف 
املواطنني  نفو�س  يف  التاأيي�س  و 
من خالل تزوير اإرادته ، فال�سعب 
ال�سلطة  خيارات  من  م�ستقيل 
وحركة   ، ذلك  يف  الثقة  وفقد 
ال�سلمية  املقاومة  اختارت  البناء 
�سيناريو  رغم  تكرر  امل�ساركة  و 

التزوير مع كل اإ�ستحقاق .
 

العديد من الأحزاب 
الإ�سالمية اختارت 

الدخول مبر�سحها  يف 
الرئا�سيات عو�س 

التحالف حول مر�سح 
واحد ، ما تعليقك على 

ذلك ؟

يف  الرغبة  اأعلنت  البناء  حركة 
ال�سورى،  جمل�س  منذ  تر�سحها 
بالرئا�سيات  معنني  اأننا  واأعلنا 
فلجاأنا  م�ستقل  حزب  دمنا  ما 
لتزكية حركة البناء من كل �رضائح 
كل  ننا�سد  ونحن  املجتمع، 
دون  �رضيفة  مناف�ستنا  و  ال�سعب 
، ول نح�رض  �ستم  و  �سب  و  عنف 
رواق  اأي  اأو  تيار  اأي  يف  اأنف�سنا 
 ، اجلميع  على  متفتحون  حمن 
نتناف�س  منا�سب  مبانراه  جنتهد 
يوجد  ل  لكن  الأحزاب  كل  مع 
لنا اأي مانع يف عقد حتالفات مع 
بعد  او  قبل  ال�سيا�سية  الطياف 

الإ�ستحقاقات الرئا�سية .

ما م�سري املبادرة التي 
اأطلقتها حركة البناء ؟

طرف  من  ترحيبا  لقت  املبادرة 
ال�سيا�سية  الأحزاب  من  العددي 
ويجدر  املجتمع،  يف  الفاعلني  و 

الإ�سارة اأنها مبادرة لي�ست ظرفية 
متعلقة بالرئا�سيات، فهي متعلقة 
بالأزمة القت�سادية و ال�سيا�سية و 
انعدام الروؤية، و لزلنا متم�سكني 

بها .
 

ما تقييمكم للهيئة 
العليا ملراقبة 
النتخابات؟

لديها  الهيئة  باأن  نتوقع  ل 
لالإ�رضاف  والقدرة  الإمكانيات 
تابعة  ،فهي  الإ�ستحقاقات  على 
لالإدارة، ولت�ستطيع �سمان نزاهة 
الإ�ستحقاقات املقبلة ، ولي�س لها 
العملية  لإدارة  يوؤهلها  �سيء  اأي 
األف   50 من  ،فاأكرث  النتخابية 
اإنتخابي  مركز  15األف  و  �سندوق 

تابع لالإدارة ، ويجدر الإ�سارة اأنه 
البيوترية  بالبطاقة  العمل  لو  ثم 
الناخب  بطاقة  من  بكثري  اأح�سن 
التزوير  عملية  �ستجعل  لأنها 

حمددة .
 

ما تعليقك على الو�سع 
ال�سيا�سي يف اجلزائر؟

اجلزائر يف حالة ركود اقت�سادي، 
متر  ،وهي  �سيا�سي  ،اجتماعي 
طبيعية  حالة  عن  يعرب  ل  بو�سع 
ال�ستثمار  يف  تام  �سلل  ،هناك 
لإحتياطات  ،ا�ستنزاف  اجلاد 
الطبقة  يف  ،ياأ�س  ال�رضف 
ارتفاع   ، النخبة  ويف  ال�سيا�سية 
لل�سباب  بالن�سبة  احلرقة  ن�سبة 

طمعا يف اأي اإمكانية لعي�س كرمي

 ي�سبقه عقد دورات املجال�س 
الوطنية لثالثة منهم

�لتحالف �لرئا�شي 
يجتمع بد�ية �الأ�شبوع

الأربعة  الت�سكيالت  �ستعقد 
ال�سبت  يوم  الرئا�سي  للتحالف 
املقبل مبقر حزب جبهة التحرير 
الوطني، لقاء ي�سبقه عقد دورات 

املجال�س الوطنية لثالثة منهم.
الوطني  التجمع  حزب  �سيعقد 
و  اخلمي�س  يومي  الدميقراطي 
اجلمعة جمل�سه الوطني بتعا�سدية 
�سين�سط  و  بزرالدة،  البناء  مواد 
يوم  اويحيى  اأحمد  العام  اأمينه 
ال�سبت ندوة �سحفية مبقر احلزب 
الوطني  املجل�س  �سينظم  كما 
ال�سعبية اجلزائرية، دورة  للحركة 
فرج  ب�سيدي  الريا�س  بفندق 
اأمل  جتمع  حزب  ا�ستدعى  و 
الوطني  جمل�سه  اي�سا  اجلزائر 

امل�سرية  الهيئة  من�سق  اأعلن  كما 
الوطني  التحرير  جبهة  حلزب 
عن  الثالثاء  اليوم  بو�سارب  معاذ 
مبقر  ال�سبت  يوم  �سينظم  لقاء 
احلزب و �سيجمع روؤ�ساء التحالف 
على  »امل�سادقة  ق�سد  الرئا�سي 
اأكد  للم�ستقبل«و  م�سرتكة   روؤية 
عن  الدفاع  كلنا  »علينا  قائال 
العزيز  )عبد  الرئي�س  برنامج 
اأ�سبح  برنامج  فهو  بوتفليقة(، 
واقعا  و  الدولة  بناء  يف  مرجعا 
اأخرى  جهة  من  اأعلن  و  حقيقيا« 
عن تن�سيب هيئة وطنية لتح�سري 
النتخابات الرئا�سية املقبلة التي 
انتخابية  حملة  باإجراء  �ستتكفل 

لفائدة مرت�سح احلزب.

عبد الرحمان بلعياط يف ت�سريح للو�سط

هذه ن�شيحتي ملعاذ بو�شارب

مي�سي الرجال و يبقى النهج و الأثر

�شبع �شنو�ت على رحيل مهري 
الذكرى  30جانفي  اأم�س  مرت 
و  املجاهد  لرحيل  ال�سابعة 
الأمني العام ال�سابق لالأفالن عبد 
ال�سخ�سية  هاته   ، مهري  احلميد 
التاريخ  يف  ب�سمتها  تركت  التي 
 ، اجلزائرية  ال�سيا�سية  احلياة  و 
لدرجة و�سف فيها برجل احلكمة 
ورجل امل�ساحلة ، و القوة الهادئة 
مواقفه  من  العديد  نتيجة   ،
كانت  لطاملا  التي  ال�سيا�سية 
مهري  احلميد  عبد   . متميزة 
الذي رحل يف 30جانفي 2012 عن 
عمر 85�سنة ، بقى ا�سمه خالدا ، 
يف خمتلف املحطات ال�سيا�سية ، 
وبقي ا�سم مهري عالقا بالأذهان 
ل�سيما و�سط الأفالنيني ، لدرجة 
الآفالن  راأ�س  و�سف ع�رضه على 

بالع�رض الذهبي .
العديد من مواقفه  مهري و رغم 
مل  اأحيانا  التي  و  املت�سنجة 
حت�سب له ، وقف �سامدا مببادئه 

كبري  باحرتام  يحظى  فكان   ،
املختلفني  حتى  و  رفقائه  و�سط 
واىل  مهري  فكان   ، �سيا�سيا  معه 
ال�سيا�سيني  بني  من  قريب  وقت 
لكالمهم  يح�سب  الذين  القالئل 
له اجلميع  وين�ست   ، األف ح�ساب 
يف خمتلف املراكز  مهري الذي 
اخلروب  1926مبنقطة  �سنة  ولد 
بق�سنطينة ، اجتمعت كل الظروف 
خم�رضمة  �سخ�سيته  لتكون 
معاي�سته  من  بداية   ، بامتياز 
الفرتة ال�ستعمارية ، اإىل م�ساركته 
يف حرب التحرير �سد ال�ستعمار 
. تقلد مهري من�سب وزير �سوؤون 
احلكومة  يف  العربي  املغرب 
ال�ستقالل،ووزير  قبل  املوؤقتة 
1979،ثم  يف  والإعالم  الثقافة 
بني  باري�س  يف  اجلزائر  �سفري 
من�سب  اأهم  و1988.لكن   1984
عام  اأمني  كان  مهري  تقلده 
الوطني بني  التحرير  حزب جبهة 

للمرحلة  نظرا  wو1996،   1988
بها  متر  كانت  التي  احل�سا�سة 
التعددية  دخلت  التي  اجلزائر 
ال�سيا�سية بعد 26 �سنة من �سيطرة 
حزب جبهة التحرير الوطني على 
ال�سيا�سية.وكان مهري من  احلياة 
احلرب  خالل  امل�ساحلة  دعاة 
اجلزائر  يف  اندلعت  التي  الأهلية 
1991.وبرز  انتخابات  اإلغاء  بعد 
يف  امل�ساركة  خالل  من  دوره 
خالل  من  م�ساحلة  حماولة  اأول 
التوقيع على اتفاق �سانت ايجيدو 
بروما يف 1994، اإىل جانب ح�سني 
القوى  جبهة  زعيم  احمد  اآبت 
عن  هدام  ال�سرتاكية،واأنور 
اجلبهة الإ�سالمية لالإنقاذ واأحمد 
بعد  جزائري  رئي�س  اأول  بلة  بن 
مهري  واآخرين.وظل  ال�ستقالل 
ال�سلمي  التغيري  اجل  من  ينا�سل 
التداول  اإىل  والدعوة  لل�سلطة 
خالل  من  اأيامه  اآخر  اإىل  عليها 

التي  وامللتقيات  املحا�رضات 
اأيامه  ويف  مهري  فيها.  �سارك 
حتى  لي�سكت  يكن  مل   ، الأخرية 
عندما   ، ال�سلطة  عن  بعيدا  وهو 
يرتدد  ل  فكان  اعوجاج،  اأي  يرى 
بالت�سال مع اأكرب امل�سوؤولني من 
اأجل حماولة ت�سويب بع�س الأمور 
. مهري ورغم ما وقع له مبا عرف 
التي على   « العلمية  ب« املوؤامرة 
 ، الآفالن  اإزاحته من  اثرها متت 
بقي ا�سمه خالدا يف هذا احلزب 
، ويح�سب له األف ح�ساب ، بل اأن 
على  يتح�رضون  الأفاليني  اأغلب 
زمن اأفالن مهري الذي قرر الناأي 
الكثري  عن  بها  التعفف  و  بنف�سه 
من املظاهر ال�سيا�سية ،لكن رغم 
م�سموعا  دائما  �سوته  كان  ذلك 
اأ�سحاب  و�سط  حتى  به  ويوؤخذ 
من  املنية  وافته  اأن  اىل  القرار 

عام 2012.
 ع�سام بوربيع 
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ويف ت�رصيح خالل  الدورة ال4 للحوار 
ال�سرتاتيجي اجلزائري-الأمريكي, 
قال ال�سفري ديرو�رص »يجب اأن نكون 
املتاحة.  الفر�ص  حول  متفائلني 
امل�سرتكة  الأ�سياء  من  الكثري  لدينا 
اأجل  من  �سوية  العمل  وباإمكاننا 
الثنائية«واأو�سح  �رصاكتنا  تطوير 
الدبلوما�سي الأمريكي الذي �سارك 
يف دورة امل�ساورات الثنائية اأن اآفاق 
التطرق  مت  ال�رصاكة  هذه  تطوير 
املخ�س�سة  املحادثات  اإليها خالل 
يقول  واأردف  القت�سادي  لل�سق 
الأمريكية  ال�رصكات  اأن  »نعتقد 
ال�رصيك  ذلك  تكون  اأن  ميكنها 
اجليد الذي يرافق اجلزائر يف تنويع 
العالقات  على  معرجا  اقت�سادها«, 
يف  البلدين  بني  القائمة  العريقة 

جمال الطاقة.
ال�سفري  تطرق  اأخرى,  جهة  ومن 

الأمريكي اإىل »املحادثات املثمرة« 
اجلزائرية  الدبلوما�سية  رئي�ص  بني 
ونظريه  م�ساهل  القادر  عبد 
والتي  بومبيو  مايكل  الأمريكي 
الق�سايا  جممل  على  متحورت 
يقول  وتابع  والقليمية  الثنائية 

»لقد كان اجتماع م�ساهل مع كاتب 
موفقة«  بداية  الأمريكية  الدولة 
هذه,  ال�سرتاتيجي  احلوار  لدورة 
معتربا اأن هذه املحادثات »جمدية 

للغاية«.
اىل  المريكي  الدبلوما�سي  واأ�سار 

اأن الوزيران حتادثا حول ليبيا ومايل 
وق�سايا افريقية مهمة اأخرى  و�رصح 
اجلزائر  دور  ندرك  »نحن  يقول 
كبريا  احرتاما  ونكّن  املنطقة  يف 
هذه  ختام  وخربتها«ويف  لتاريخها 
التي  للم�ساورات  اجلديدة  الدورة 
انعقدت حتت �سعار تعزيز ال�رصاكة 
امل�ستدامة واملتعددة الأبعاد, اتفق 
تعزيز  على  الثالثاء  اأم�ص  البلدان 
امل�سالح  على  للحفاظ  التعاون 
الإقليمي  ال�ستقرار  يف  امل�سرتكة 
ودحر اجلماعات الإرهابية ويف اآخر 
اجلزائر  عن  لها  معلومات  بطاقة 
املا�سي,  يوليو  �سهر  املن�سورة 
»الدور  عن  الدولة  كتابة  ك�سفت 
البناء« للجزائر يف ترقية ال�ستقرار 
يف املنطقة, ل�سيما فيليبيا ومايل.

اأ�سارت وزارة اخلارجية اىل ان  كما 
باإمكان  مقتدر«  »�رصيك  اجلزائر 
اأن  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
تقيم معه عالقات قوية يف جمالت 
الدبلوما�سية والقت�سادية والأمنية. 

اأعلنت ولية اجلزائر عن الدخول 
هدم  اأجل  من  وا�سعة  عملية  يف 
والتو�سعات  الفو�سوية  البيوت 
على  امل�سيدة  ال�رصعية  غري 
حتويل  مع  احلميز  وادي  �سفتي 
اإىل  ال�رصعيني  غري  املهاجرين 
لهم,  املخ�س�ص  الإيواء  مركز 
الأ�سبوع  �سجلت  بعدما  وذلك 
الفارط, حتركات لبع�ص �سما�رصة 
الق�سديرية  البيوت  يف  املتاجرة 
على م�ستوى �سفتي وادي احلميز 
وبرج  الكيفان  برج  ببلديتي 
جنح  حتت  �رصوعهم  البحري  
ق�سديرية  بيوت  ت�سييد  يف  الليل 
وتو�سعات غري �رصعية واإقدامهم 

جمهولني  لأ�سخا�ص  بيعها  على 
وملهاجرين  العا�سمة  خارج  من 
جن�سيات  من  �رصعيني  غري 

افريقية.
 كما رفعت نف�ص امل�سالح �سكوى 
الق�سائية  اجلهة  لدى  ر�سمية 
حتديد  اأجل  من  املخت�سة 
ال�سما�رصة  من  املتورطني  هوية 
واملنتفعني ومتابعتهم ق�سائيا مع 
فتح حتقيق اإداري ر�سمي لتحديد 
امل�سوؤولني الإداريني وراء التواطوؤ 
اأو التهاون يف التبليغ عن مثل هذه 
بلديتي  م�ستوى  على  الإنتهاكات 
كما  البحري,  وبرج  الكيفان  برج 
خالل  للولية  �سبق  اأنه  اأو�سحت 

ترحيل  بعملية  القيام   ,2018 �سنة 
القاطنة  للعائالت  اإ�سكان  واإعادة 
مبحاذاة  ق�سديرية  بيوت  يف 
كاإجراء  احلميز  وادي  �سفتي 
اأجل حمايتهم من  ا�ستعجايل من 
بعد  وقامت  الفي�سانات  خطر 
العقاري  الوعاء  بتنظيف  ذلك 
بغر�ص ال�سماح مبوا�سلة الأ�سغال 
مديرية  طرف  من  املربجمة 
يف  واملتمثلة  املائية  املوارد 
اأ�سغال تهيئة جمرى وم�سب وادي 

احلميز.
�سمحت  ذلك   اإىل  بالإ�سافة 
العمومية  الأ�سغال  مديرية 
وحماية  تهيئة  اأ�سغال  موا�سلة 

من  متتد  التي  البحرية  الواجهة 
الرغاية  وادي  اىل  مزفران  وادي 
مرورا بخليج اجلزائر على امتداد 
الولية  دعت  فيما  كيلومرت,    75
املواطنني اإىل القيام بدورهم عرب 
احل�ص الراقي يف التبليغ عن مثل 
هذه الإنتهاكات التي ت�سوه الوجه 
العمراين للعا�سمة وت�رص باجلهود 
من  تخلي�سها  �سبيل  يف  املبذولة 
اإطار  يف  الق�سديرية  الأحياء 
العمليات الكربى للرتحيل واإعادة 
الإ�سكان التي انطلقت منذ جوان 
على  اليوم  ت�سارف  وهي   2014

بلوغ العملية الـ 25 .
�س.ب

�سي�سارك يف فعاليات م�سابقة »حتدي 
جمعية  تنظمها  التي  اأ�ص«  ديجيت 
العليا  الدرا�سات  مدر�سة  »�سولي 

للتجارة« بالقليعة )تيبازة( بدءا 
من يوم غد اخلمي�ص نحو 100 طالب من 
خرية طلبة العلوم التجارية و الإعالم 
الآيل عرب الرتاب الوطني, ح�سبما علم 
اجلمعية.  ذات  لدى  الأربعاء  اأم�ص 
على  حتدي  مب�سابقة  الأمر  يتعلق  و 
 31 اخلمي�ص  )من  �ساعة   48 مدار 
جانفي اإىل  ال�سبت 2 فرباير( لبتكار 
تطبيق على الهاتف النقال يف جمالت 
يكون  اأن  �رصط  متنوعة   و  متعددة 
جديدة  و  مبتكرة  اأفكاره  امل�رصوع 
متخ�س�ص  طالب   100 نحو  مب�ساركة 
يف  جمالت التجارة و العلوم املالية و 
القت�سادية و الإعالم الآيل ينحدرون 
ح�سب  اجلزائر  جامعات  �ستى   من 

هذه  تهدف  و  اجلمعية.  اأع�ساء 
اأجواء من  اإىل خلق  العلمية  التظاهرة 
التناف�ص و الإبداع بني  الطلبة ل�سقل 
مواهبهم من خالل �سمان موؤطرين و 
مدربني حمرتفني يف جمالت متعددة  
»تقنيات  و  الربامج«  »تطوير  منها 
امل�ساريع«  »ت�سيري  و  امل�ساريع«  بيع 
علما  التخ�س�سات  من  غريها   اإىل 
تنظيم  يت�سمن  التظاهرة  برنامج  اأن 
حما�رصات و ور�سات خالل 48  �ساعة 
امل�سادر.  ذات  ح�سب  امل�سابقة,  من 
موا�سيع  املحا�رصات  هذه  تتناول  و 
حول الرقمنة و ا�ستعمال تكنولوجيات 
الإعالم و  الت�سال لت�سيري م�ساريع و 
و  البتكار  و  نا�سئة  موؤ�س�سات  اإن�ساء 
�سبكات  على  و  الإلكرتوين   الت�سويق 
حا�سنات  و  الجتماعي  التوا�سل 
الرقمي.      كما  الت�سويق  و  املواقع 

مدر�سة  »�سولي  جمعية  برجمت 
حول  ور�سات  العليا«  الدرا�سات 
»تطوير  امل�ساريع« و »احل�سول على 
»تنمية  و  »املواظبة«  و  عمل«  من�سب 
من  ال�سخ�سية«  الكفاءات   تطوير 
لالإ�سارة,  حمرتفني.  مدربني  تاأطري 
اإدارة  مع  بالتن�سيق  اجلمعية  �رصعت 
العمل  على  فرتة  منذ  املدر�سة 
يف  يندرج  الذي  امل�رصوع  هذا  على  
تقدم  حيث  ال�سنوي  برناجمها  اإطار 
انتقت  م�ساركا    150 نحو  للم�سابقة 
اأع�ساء اجلمعية من طلبة  منهم جلنة 
 100 اجلمعية   النا�سطني يف  املا�سرت 
الناجحون  �سيحظى  و  طالب.     
من  تاأطري  و  مبرافقة  الأوائل  الثالث 
الإعالم  يف   خمت�سة  موؤ�س�سات  قبل 
الآيل, ب�سفتها م�ساهمة يف امل�سابقة, 
من   تدريبية  فرتات  و  اإىل  �سنة  ملدة 

جهته  من  املوؤ�س�سات.     ذات  قبل 
الدرا�سات  العام ملدر�سة  قال املدير 
,الربوفي�سور  بالقليعة   للتجارة  العليا 
اأن  لواأج  ت�رصيح  يف  عثمان,  يخلف 
امل�سابقة  يف  امل�ساركني  »جميع 
جديرين  بالهتمام« مربزا اأن م�ساريع 
عامل  ثورة  تعد  املوبايل  تطبيقات 
اليوم و ذلك على  اعتبار اأن ا�ستعمال 
الهواتف الذكية بات اليوم معمم على 
جميع فئات املجتمع بدون  ا�ستثناء. 
طالبا   100 نحو  م�ساركة  اأن  اأ�ساف  و 
يعد موؤ�رصا على وجود طاقات كامنة 
اكت�سافها  و  عنها  البحث  تتطلب  
من  النوع  هذا  مثل  تنظيم  خالل  من 
الدرا�سات  مبدر�سة   امل�سابقات 
ف�ساء  تعد  التي  للتجارة  العليا 
قبل   من  املواهب  لكت�ساف  منا�سبا 

املوؤ�س�سات.

ال�شفري الأمريكي جون  ديرو�شر

العا�شمة

مدر�شة الدرا�شات العليا للتجارة 

م٫�س

تنتظرنا �آفاق رحبة للتعاون 
�مل�شرتك مع �جلز�ئر

�لوالية تهدم بيوتا بنيت  حديثا  على م�شارف و�دي �حلميز

م�شابقة حتدي »ديجيت �أ�س« البتكار 
تطبيقات  يف 48 �شاعة غد� �خلمي�س

اجلزائر و املجر

�إعادة بعث منح �ملا�شرت و �لدكتور�ه 

الطارف

حالة كارثية للموؤ�ش�شات 
�لرتبوية ببلدية عني �لع�شل 

غليزان

 05 �أ�شخا�س يعتدون على عون
 �أمن مب�شت�شفى حممد بو�شياف 

باجلزائر  الأربعاء  اأم�ص  اأكد 
امللتقى  يف  امل�ساركون  العا�سمة 
و  اجلزائر  بني  الأول  الأكادميي 
و  الدولية  العالقات  حول  املجر 
القت�سادية  و  الأمنية  الن�سغالت 
التي تهم الطرفني , اأن تنظيم هذا 
اللقاء يعد فر�سة لتعزيز عالقات 
و  اجلامعي  البحث  و  التعاون 

العلمي بني البلدين.
املجر  دولة  �سفرية  اأو�سحت  و 
كاتلينا  هيلغا  ال�سيدة  باجلزائر 
بريتز اأن عمق العالقات التاريخية 
التوجه  البلدين  عل  اليوم  حتتم 
نحو مزيد من التن�سيق يف خمتلف 
املجالت تثمينا لأوا�رص ال�سداقة 
بذل  اإىل  داعية  جتمعهما  التي 
بني  ال�رصاكة   جهود  من  مزيد 
بني  اجلامعات  و  البحوث  مراكز 

البلدين.
انه منذ �سنة 2014 متت  و ذكرت 
اإعادة بعث املنح التي تخ�ص الطلبة 
درا�ستهم  ملزاولة  اجلزائريني 
باملجر  الدكتوراه  و  املا�سرت  يف 
التعاون  على  ايجابي  كموؤ�رص 
 , البلدين  بني جامعات  الكادميي 
اإىل جانب عقد عديد التفاقيات 
و  البناء  و  الفالحة  جمالت  يف 
امل�ساريع  من  هام  عدد  متويل 
و  امليدانية  للبحوث  امل�سغرة 
التي ميكن اأن تفتح جمالت تعاون 
اكرب م�ستقبال و اأ�سافت اأن حجم 
البلدين و  التجارية بني  املبادلت 

الذي تراوح يف ال�سنوات املا�سية  
دولر  مليون  اىل 250  ما بني 150 
�سنويا , ل زال بعيدا عن الفر�ص 
البلدين  بني  املمكنة  و  احلقيقية 
جتمع  التي  التفاقيات  اأن  اإل   ,
اجلزائر و املجر تعك�ص من جهة 
مبا  نوعيا<<  ><تعاونا  اأخرى 
فيها التفاقيات املربمة مع عدد 
على  اجلزائرية  اجلامعات  من 
املدية  و  مترنا�ست  جامعة  غرار 
و�سبل  البيئي  باجلانب  املتعلقة  و 

احلفاظ على املحيط الغابي .
عميد  رابح  �رصيط  اأو�سح  و 
هذا  تنظيم  ان   3 اجلزائر  جامعة 
اللقاء ياأتي �سمن م�ساعي » ترقية 
موؤكدا  اجلامعي  العلمي  البحث   «
للتعاون  واعدة  افاق  هناك  ان 
اجلزائر  جامعة  و  جمر  دولة  مع 
التعاون  هذا  لتج�سيد  »م�ستعدة 
و  بحث  مراكز  من  نظريتها  مع 

جامعات جمرية«.
بلعربي  يا�سني  ك�سف  جهته  من 
يف  البحوث  ملركز  العام  املدير 
اأجل  من  التطبيقي  القت�ساد 
التنمية )كرياد(  على هام�ص هذا 
اللقاء عن التوقيع اليوم  اخلمي�ص 
باجلزائر العا�سمة لتفاقية تعاون 
املتخ�س�ص  املجري  املعهد  مع 
التجارة,  و  الدولية  العالقات  يف 
التفاق  هذا  مبوجب  �سيتم  و 
توطيد عالقات بحث ميدانية بني 

املوؤ�س�ستني يف البلدين.

ببلدية  الرتبوية  املوؤ�س�سات  �سهدت 
خالل  الطارف   ولية  الع�سل  عني 
حالة  الخرية  اجلوية  الإ�سطربات 
اأولياء  نا�سد  اأين  وكارثية  مزرية 
وعلى  الولئية   ال�سلطات  التالميذ 
راأ�سها م�سوؤول اجلهاز التنفيذي من 
احلالة  اإزاء  العاجل  التدخل   اأجل 
املوؤ�س�سات  اإليها  األت  التي  املزرية 
حتولت  اأين  البلدية  بذات  الرتبوية 
معظم  اأق�سام مدر�سة حداد عبداهلل 
انهيار  خملفات  وبقايا  حطام  اإىل  
املوؤ�س�سات  هذه  اأن  علما  ال�سقف 
حتولت  كما  حديثا  ترميمها   مت  
اأغلب ال�ساحات  اإىل بحريات ب�سبب 
ان�سداد البالوعات و  منعت التالميذ 
من اللتحاق باأق�سامهم مما اأ�سطر 
التالميذ اإىل النقطاع عن الدرا�سة 
عن  التالميذ  اأولياء  عرب  اأين  
املنتخبني  غياب  ب�سبب  ا�ستيائهم 
ال�سعبي  املجل�ص  ورئي�ص  املحليني 
التام  للغياب  بالن�سبة  وكذا  البلدي 

موؤخرا  ا�ستعملوا  اأين  للتدفئة 
على  خطر  �سكلت  قدمية  مدافئ 
ت�رصيح  ح�سب  التالميذ  حياة 
الولياء نف�ص احلالة املزرية تعرفها 
ال�سهداء  بحي  نوار  طراد  ابتدائية 
املدر�سة  وهذه  مركز  الع�سل  بعني 
�سنوات  منذ  للماء  انقطاع  ت�سهد 
على الرغم من املرا�سالت املتعددة 
املحلية  ال�سلطات  اإىل  اأر�سلت  التي 
البلدية وقد حال النقطاع املتكرر 
ال�ساخنة  الوجبات  تقدمي  من  للماء 
�رصاى  ثانوية  ت�سهد  ,كما  للتالميذ 
اأحمد انقطاع التالميذ عن الدرا�سة 
التي  العارمة  الفي�سانات  ب�سبب 
التالميذ  اأولياء  املوؤ�س�سة  ت�سهدها 
عني  ببلدية  النا�سطة   واجلمعيات 
من  الطارف  وايل  ينا�سدون  الع�سل 
العاجل والوقوف على  التدخل  اأجل 
حجم الكارثة التى حلت باملوؤ�س�سات 

الرتبوية .
رزق اهلل �شريف  

امن  عون  الأربعاء  اأم�ص  اأ�سيب 
بو�سياف  حممد  مب�ست�سفى 
على  بليغة  بجروح  بغليزان 
نتيجة  والأنف  العني  م�ستوى 
قبل  من  خطري  لعتداء  تعر�سه 
عليه  اعتدوا  الذين  اأ�سخا�ص   05
زيارة  من  منعهم  حني  بال�رصب 
امل�ست�سفى  نزيل  اأقاربهم  احد 

وهو ما جعل املعتدون يدخلون يف 
مناو�سات كالمية مع العون لتتطور 
اإىل  الكالمية  املناو�سات  وتتحول 
اعتداء وفور تلقيها اخلرب �سارعت 
الأمنية  امل�سالح  املكان  اإىل عني 
�سخ�سني  توقيف  ن  متكنت  اأين 
وبقي 03 اأ�سخا�ص يف حالة فرار .
ق  م

اأكد �شفري الوليات املتحدة الأمريكية باجلزائر جون ديرو�شر اأنه »متفائل« باآفاق ال�شراكة 
اجلزائرية الأمريكية, موؤكدا على اهتمام ال�شركات الأمريكية بال�شتثمار يف اجلزائر.
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املرورية  ¼ العقوبات 
يتم تطبيقها فقط

 
لل�سالمة  الدولية  اجلمعية  وع�سو  الباحث  اأكد 
حلوله  خالل  اأم�س،  عمراين،  مر�سلي  املرورية 
�سيفا على منتدى جريدة »الو�سط«، على �رضورة 
املجال  هذا  يف  خا�سة  وطنية  ا�سرتاتيجية  و�سع 
لل�سالمة املرورية  ت�سكيل مندوبية وطنية  متبوعة 
ت�رضف مدعومة بوا�سطة �سندوق خا�س لل�سالمة 
هذه  وتنفيذ  بدعم  التكفل  اأجل  من  املرورية 
امل�ستوى  على  حماورها  وخمتلف  اال�سرتاتيجية 
على  االإرادة  اأولوية  نقطة  على  موؤكدا  الوطني، 
تفعيل  اأجل  من  تاأتي  التكنولوجيا  الأن  التكنولوجيا 
اإن كانت هذه االأخرية  اأما  دور اخلطط املربجمة 
�سعيفة فالتكنولوجيا لن يكون لها دور �سوى اإطالة 

عمر االأزمة.
وركز عراين على دور الطرق املزدوجة، موؤكدا اأن 
معظم الطرق الوطنية التي حولت من طرق اأحادية 
االأخرية  الـ3  ال�سنوات  خالل  مزدوجة  طرق  اإىل 
راأ�سها  على  احلوادث  عدد  يف  انخفا�سا  عرفت 
اجللفة واالأغواط وهو اخلط الذي عرف يف وقت 
�سابق حوادث مميتة، مو�سحا اأن البحث عن هكذا 
حلول اأهم من الرتكيز على الردع والعقوبات نظريا 
للتحايل الذي يغلب عليها وكذلك طول اأمد اإر�سائها، 

م�سددا على اأهمية تغيري �سبكة الطرقات.

20 عقوبة يتم تطبيقها فقط من   5
 

ينخر  الذي  الف�ساد  »الو�سط« عامل  وانتقد �سيف 
اإجناز  يف  الف�ساد  راأ�سها:  على  املرورية  ال�سالمة 
والرخ�سة  التكوين  ويف  الردع  يف  والف�ساد  الطرق 
يقارب  ما  حمددا  املح�سوبية،  عامل  يف  واالأهم 
ت�سل  التي  هي  الردع  عمليات  من  الـ4/1  معدل 
طريق  عن  البقية  تدارك  يتم  حني  يف  للعقوبة 
املح�سوبية بدل معاقبة املتجاوزين. ولتفادي هذه 
التجاوزات ركز الباحث على طول مدة احلوار على 
�رضورة ان�ساء املندوبية مع �رضط جعل الهيئة تابعة 
لهيئة عليا متنحها اال�ستقاللية لتجاوز املح�سوبية 
ال�سائدة حاليا. كما انتقد املتحدث واقع التاأمينات 
باأنها ال  اإياها  ال�سالمة املرورية وا�سفا  يف جمال 
تلعب الدور املنوط بها مقابل كم اال�ستفادة التي 
حت�سدها من احلوادث، باالإ�سافة اإىل غياب وزارة 
تتحمل  من  اأنها  رغم  املجال  من  متاما  ال�سحة 
و�سحايا  جرحى  اأكرب  وبدرجة  الوفيات  م�سوؤولية 
تقدم  من  هي  الكربى  بالدول  اأنها  رغم  احلوادث 
للهيئة عدد الوفيات وو�سعية امل�سابني، باالإ�سافة 
التي دق جر�س  اأخرى كالرتبية  اإىل دور موؤ�س�سات 
جمال  هكذا  عن  غيابها  ا�ستمرار  ظل  يف  اخلطر 
الطفل  يبقى  كيف  مت�سائال  التوعية،  يف  ح�سا�س 
على مدار كل �سنوات االأطوار الثالثة دون تكوين اأو 

توعية وحت�سي�س يف جمال ال�سالمة املرورية.
مع  التعامل  توا�سل  اجلزائر  اأن  عمراين  واعترب 
حوادث املرور بنف�س الطريقة �سنويا، عرب حمالت 
عرب  االأحوال  اأح�سن  ويف  التلفزة  عرب  مو�سمية 
وهو  اأكلها،  ياأت  مل  االأمر  اأن  حني  يف  املطويات، 
ما ي�ستدعي التدارك والتجديد، متداركا اأننا ل�سنا 
لكن  �سوداوية  بنظرة  ال�سورة  روؤية  لدرجة  بعيدين 
بعينات  م�ست�سهدا  والتغيري،  اال�ستدراك  من  البد 
والتي  املتطورة،  الدول  اإليها  جلاأت  التي  احللول 
حوادث   0 ت�سجيل  من  اأوروبية  دولة   17 مكنت 

موؤخرا.
�سارة بومعزة

خالل  االأم�س  عمراين  مر�سلي  عرب 
جريدة  فروم  على  �سيفا  حلوله 
تعرفه  ملا  لواقع  اأ�سفه  عن  »الو�سط« 
على  اجلزائر  يف  املرورية  املنظومة 
مع  التكوين  وهلهلة  الو�ساطة  غرار 
انعدام الرتبية املرورية، معرتفا بوجود 
يف  املرورية  ال�سالمة  يف  كبري  ف�ساد 
ن�سبة  على  �سلبا  انعك�س  اجلزائر 

حوادث املرور يف اجلزائر
 

منظومة التكوين يف جمال 
ال�سالمة املرورية مهلهلة

 
لل�سالمة  الدولية  انتقد ع�سو اجلمعية 
منظومة  عمراين  مر�سلي  املرورية 
التكوين يف اجلزائر يف جمال ال�سالمة 
باملنظومة  اإياها  وا�سفا  املرورية، 

املعايري  مع  تتجاوب  ال  التي  املهلهلة 
واملقايي�س الدولية، داعيا اإىل �رضورة 
ت�سكيل  و  وطنية  اإ�سرتاتيجية  تبني 
املرورية  لل�سالمة  وطنية  مندوبية 
الإعادة النظر فيه و تقدمي اإح�سائيات 

للهيئات الدولية .
�سيا�سة  من  عمراين  مر�سلي  وتاأ�سف 
متار�سها  التي  وال�سمت  التجاهل 
ق�سية  بخ�سو�س  املعنية  ال�سلطات 
اجلزائر   »: قائال  املرورية،  ال�سالمة 
ب�سطحية  الق�سية  هذه  مع  تتعامل 
رغم اأن 1.35 مليون ن�سمة ميوتون يف 
الطرقات عامليا ، و49 باملئة يف بلدان 
اإفريقيا  كما  اأن  ال�سعيف  ،  الدخل 
حتتل املرتبة الثامنة يف ن�سبة �سحايا 
اأن  ويتوقع   ، العامل  املرور يف  حوادث 
حتتل املرتبة اخلام�سة يف �سنة 2030 

اإذا ا�ستمرت احلوادث بهذه الوترية«.
اإعادة  �رضورة  على  املتحدث  و�سدد 
النظر يف منظومة التكوين يف اجلزائر 

موؤكدا   ، املرورية  ال�سالمة  جمال  يف 
التكوين يف جمال الرتبية املرورية  اأن 
عموم من االأعمدة اخلم�سة يف م�رضوع 
بها  قامت  التي  املرورية  ال�سالمة 

االأمم املتحدة
اأن  املتحدث  اأ�سار  اأخرى،  جهة  ومن 
اجلزائر ال تتجاوب مع الهيئات الدولية 
مو�سحا  االإح�سائيات،  بخ�سو�س 
موجودة  غري  اجلزائر  �سفحة  باأن 
متهما  العاملية،  ال�سحة  منظمة  يف 
هذا  يف  بالتق�سري  املعنية  ال�سلطات 

اجلانب .

 الو�ساطة و�سعف التكوين 
زاد من عمق الأزمة

 
على  املتحدث  النار  وفتح  هذا 
مدار�س ال�سياقة يف اجلزائر، متهما 
»و  »التي�سبا  بنظام  بالتعامل  اإياها 
الر�سوة بخ�سو�س عملية احل�سول 

مت�سائال   ، ال�سياقة  رخ�سة  على 
من  الرقابة  و  ال�سلطات  هي  اأين 

كل هذا .
 نتوقع نتائج اإيجابية بعد تطبيق 

رخ�سة ال�سياقة بالتنقيط
نتائج  حتقيق  املتحدث  وتوقع 
ال�سالمة  جمال  يف  اإيجابية 
رخ�سة  تطبيق  بعد  املرورية 
حققته  ملا  بالتنقيط،  ال�سياقة 
من فعالية يف الدول التي تبنتها، 
م�سددا على اأن يكون هذا النظام 
ناقو�س  املتحدث  ودق  فعاال 
عدد  كرثة  بخ�سو�س  اخلطر 
م�سريا  اجلزائر،  يف  ال�سيارات 
اأن املواطن �سار ال حق له حتى 
يف الر�سيف، موؤكدا على �رضورة 
ا�ستعمال  عدم  ثقافة  ن�رض 
يف  ال�سباب  توعية  و  ال�سيارات 
ترك  و  العام  النقل  ا�ستعمال 

ال�سيارة.  

اإميان لوا�س 

الدولية  اجلمعية  وع�سو  الباحث  ركز 
عمراين  مر�سلي  املرورية  لل�سالمة 
يف  �سيارة  دون  يوم  تنظيم  دور  على 
التوعية حول ال�سالمة املرورية، لي�س 
حتى  لكن  احلوادث  جانب  من  فقط 
من باب تغيري منط احلياة، م�ست�سهدا 
على  اأوروبية  مدن  عدة  اأجنزته  مبا 
تقريبا  خالية  مبدينة  ا�سبانيا  راأ�سها 
املدينة،  و�سط  خا�سة  ال�سيارات  من 
الطبيعية  احلياة  طابع  يعيد  ب�سكل 
النقل  توفري  مبقابل  لكن  للمنطقة، 
عليه  يطلق  ما  اأو  الراقي  العمومي 
»النقل البديل امل�ستدام«، عرب خمتلف 
اجلزائرية  ال�سلطات  داعيا  ال�سبكات، 
�سبكات  توفري  عرب  بذلك  لالقتداء 

النقل العام وكذلك الرتويج له.
تكري�س  اإىل  »الو�سط«  كما دعا �سيف 
والتي  بـ30  ال�رضعة  املناطق حمدودة 
بعينات  م�ست�سهدا  �سعارها،  يحمل 
املدن التي ت�سري على ذلك النهج والتي 
فقط،  باأملانيا  منطقة  األف   18 بلغت 
مت�سائال اأين نحن من ذلك، خا�سة اأننا 
ن�سجل عدم احرتام هكذا �رضعة حتى 
ت�سكل خطرا،  قد  التي  املناطق  اأمام 

اأمام املدار�س وما �سابهها.
املرور  حوادث  تف�سي  اأ�سباب  وحول 
املغ�سو�س،  الغيار  بقطع  وربطها 

هو  اأمنا  االأكرث  املركبات  اأن  اأو�سح 
الدولية  املنظمة  �سمن   5 امل�رضوع 
اأنه  مو�سحا  املرورية،  لل�سالمة 
اأن  جند  الكربى  الدول  م�ستوى  على 
للم�ستهلك  حتّول  اأن  قبل  املركبات 

ويفرت�س  الت�سادم،  جتربة  عرب  متر 
هيئات  م�ستوى  على  ذلك  يكون  اأن 
االختبار  قيد  منوذج  وو�سع  م�ستقلة 
الغيار،  بقطع  بالك  فما  ال�سيارة  عن 
االآليات  تلك  كل  غياب  م�ستنكرا 

م�ست�سهدا  اجلزائر،  م�ستوى  على 
تعر�ست  التي  ال�سيارات  بع�س  بعودة 
فما  اال�ستعمال  اإىل  ثقيلة  حلوادث 
اجلديدة،  ال�سيارات  مبراقبة  بالك 
دون  احلافالت  �رضط  تغييب  م�سيفا 
الدول  اأن  رغم  الهوائية  الو�سادات 
لكل  حتى  فر�سها  اجتاه  يف  ت�سري 
مقاعد امل�سافرين على راأ�سها الهند 
التي اأقرت بداية من 2020 بعدم قبول 
دون الو�سادات الهوائية وعلى م�ستوى 
معيار   19 اإ�سافة  موؤخرا  مت  فرن�سا 
املرورية  ال�سالمة  لتقوية  �سالمة 

بداية من 2020.

مقاعد الأطفال
 الغائب الأكرب

لغياب  كثريا  »الو�سط«  �سيف  وتاأ�سف 
على  االأطفال  مبقاعد  االهتمام 
التي  الكوارث  رغم  ال�سيارات  م�ستوى 
اآخرها حادث  االأطفال،  اأرواح  حت�سد 
الذي  جراح  با�س  م�ستوى  على  مرور 
العمر  الثالثة من  راح �سحيته فتاة يف 
غيبوبة  يف  ون�سف  ال�سنة  ذو  واأخوها 
اأخذ والدهم الحتياطاته  يف ظل عدم 

بخ�سو�س مقاعد االأطفال.
�سارة بومعزة 

النقل الدائم امل�ستدام هو بديل ال�سيارات

اجلزائر ال متلك هيئات م�ستقلة لرقابة ال�سالمة

 ع�سو اجلمعية الدولية لل�سالمة املرورية 

مر�سلي عمراين »للو�سط«:

منظومة التكوين يف جمال 

ال�سالمة املرورية مهلهلة
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املرورية ال�سالمة  جمال  يف  متاأخرة  •       اجلزائر 
الأزمة التكوين زاد من عمق  •       الو�ساطة و�سعف 

بنظام  تعمل  ال�سياقة  مدار�س  من  باملائة   90         •
»التي�سيبا« و« الر�سوة "

اعرتف ع�سو الهيئة الدولية لل�سالمة املرورية 
مر�سلي عمراين بوجود ف�ساد يف منظومة ال�سالمة 

املرورية، م�سريال اإىل اأن الو�ساطة و�سعف 
التكوين زاد من عمق الأزمة، داعيا اإىل �سرورة 

تبني اإ�سرتاتيجية وطنية تكون قادرة على تنظيم 
وت�سيري املجال واإ�ستدراك ومراجعة النقائ�س 

للق�ساء على خمتلف التجاوزات
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ليومية  عليم  �أمني  م�صدر  �أفاد 
�لعامة  �لقيادة  �أن   ، »�لو�صط« 
�نتهجت  قد  �مل�صلحة  للقو�ت 
يرجح  ��صتثنائي  �أمني  خمطط 
�ألف   60 لن�رش  �صي�صطرها  �أنه  
و�صالمة  تاأمني  ل�صمان  ع�صكري 
ما  خا�صة  �لوطني  �لرت�ب  وحدة 
دول  مع  �حلدودية  بالنقاط  تعلق 
و  تون�س   ، ليبيا   ، �لنيجر   ، مايل 
والية  بو�بة  من  �ملغربية  �ململكة 
�لت�صدي  بهدف  وذلك  تلم�صان 
قانوين  غري  �خرت�ق  حماولة  الأي 
�صو�ء  �لوطني  �لرت�ب  ل�رشعية 
من طرف �جلماعات �الإرهابية �أو 
تفاديا  وذلك  �الإجر�مية  �ل�صبكات 
للت�صوي�س على �صريورة و �إجر�ء�ت 
حدد  �لتي  �لرئا�صية  �النتخابات 
�أفريل   18 �خلمي�س  يوم  موعدها 
من �ل�صنة �حلالية وفق �ملعطيات 

�لو�ردة �إلينا .
م�صادرنا  به  �أفادت  وح�صبما 

�لت�صكيالت  فاإن  �خلا�صة 
متكونة  �صتكون   �لتي  �الأمنية 
ملكافحة  �خلا�صة  �ملفارز  من 
�ملنظمة   و�جلرمية  �الإرهاب 
ووحد�ت  �خلا�صة  و�لقو�ت 
و  �جلوي  �القليم  عن  �لدفاع 
حر�س  بوحد�ت  �ملدعومة 
�ملتنقلة  �لكتائب  و  �حلدود 
للدرك �لوطني �صت�صند لها مهمة 
تعزيز �لتو�جد �الأمنية عرب 215 
مغلوقة مبا يف  ع�صكرية  نقطة 
�ملغلقة  �لنجدة  منافذ  ذلك 
باحلدود مع دولتي مايل و ليبيا 
بني  م�صلحا  نز�عا  تعي�س  �لتي 
�جلماعات  و  �لنظامية  �لقو�ت 
لتنظيم  �ملو�لية  �الإرهابية 
�لدولة د�ع�س و �لقاعدة ب�صمال 
�إفريقيا �إ�صافة حلركة �لتوحيد 
و�جلهاد بغرب �إفريقيا بزعامة 
ثانية  .  من جهة  �أغ غايل  �ياد 
بخبايا  عارفون  ��صتبعد  فقد 
�جلز�ئرية  باحلدود  �الأمن 
�إمكانية   ، جماورة  دول   05 مع 

م�صلحة  جلماعات  ت�صوي�س 
ع�صية  �حلدودي  �ل�رشيط  على 
وذلك  �لرئا�صية  �النتخابات 
للعمليات  �لهائل  للكم  بالنظر 
مت  �لتي  �لناجحة  �الأمنية 
�الأخرية  �لفرتة  خالل  تنفيذها 
متكنت  فقد  �الأرقام  وبلغة   ،
وحد�ت �الأمن �مل�صرتكة خالل 
�ل�صنة �ملن�رشمة من تنفيذ 147 

عملية نوعية مكنت من �إجها�س 
للجماعات  ت�صلل  حماولة   112
و�عتقال  توقيف  مع   ، �الإرهابية 
عن  ناهيك  �إرهابيا  و  مهربا   217
جز�ئري  �إرهابيا   145 �إح�صاء 
�الإفريقي  �ل�صاحل  يف  ين�صطون 
للم�صالح  �أنف�صهم  بت�صليم  قامو� 
�لناحية  م�صتوى  على  �الأمنية 

�لع�صكرية �ل�صاد�صة بتمرن��صت .

 �صبط فريق م�صتقبل �ملجاهدين 
بعني �صالح كافة �للم�صات  �الأخرية 
�الأخرية  �جلولة  ملو�جهة  حت�صبا 
من مرحلة �لذهاب  ببطولة �لق�صم 
�صتجمعهم  و�لتي  �ل�رشيف  ماقبل 
�حتاد  �لتقليدي  و�لغرمي  باجلار 
�مل�صري  �ملكتب  �أبدى   . �لكهرباء 
بعني  �ملجاهدين  م�صتقبل  لفريق 
يف  كبريتني  وثقة  تفاوؤل  �صالح 
مقابلة  تاأدية  �أجل  من  �لالعبني 
�ملو�صم �مل�صريية �لتي �صتجمعهم 
�حتاد  �لتقليدي  و�لغرمي  باجلار 
�لتقني  ي�رش  حيث   ، �لكهرباء 
على  حيلو  خل�رش  �ل�صاب  �لكروي 
بقوة  �ملو�جهة  هذه  يف  �لدخول 
�لذي  باالحتاد  �الإطاحة  �أجل  من 
ف�صله  ب�صبب  �صعبة  مبرحلة  مير 
�نطالق  منذ  �نت�صار  حتقيق  يف 
�لبطولة . وح�صب �الأ�صد�ء �لو�ردة 
�لفريق  فاإن  �مل�صتقبل  بيت  من 

�لثالث  �لنقاط  على  كثري�  يعول 
مو��صلة  �أجل  من  �ملقابلة  لهذه 
وتقلي�س  �ملقدمة  نحو  �لزحف 
�لفريق عن �لر�ئد �أمل �ل�صويطر .

�إد�رة  �أبدت  �أخر  �صعيد  وعلى 
�ل�صلك  �لكبري من  تخوفها  �لفريق 
 ، �ملبار�ة  هذه  الإد�رة  �لتحكيمي 
جتاوز�ت  باأن  علمنا  �إذ�  خا�صة 
�أمام  �ملا�صية  �ملقابلة  حتكيم 
�صد�ها  و�صل  مليانة  ترجي 
لل�صلطات �ملركزية �مل�صوؤولة على 
ي�صع  مما   ، بالبالد  �لكرة  �صوؤون 
يف  �لقدم  لكرة  �لوالئية  �لر�بطة 
�الأخطاء  ب�صبب  �أمرها  من  حرية 
غري  و�لتعيينات  للحكام  �ملتكررة 
تعلق  ما  خا�صة  لهم  �ملدرو�صة 
باملقابالت �مل�صريية �صو�ء تتعلق 
بالفرق �لتي تلعب على �ل�صعود �أو 

�صمان �لبقاء يف �لبطولة .
�أحمد باحلاج 

يف �إطار �ملجهود�ت �ملبذولة من 
حماربة  طرف قو�ت �ل�رشطة يف 
باملخدر�ت  �مل�رشوع  غري  �الإجتار 
فرقة  متكنت  �لعقلية،  و�ملوؤثر�ت 
مكافحة �ملخدر�ت باأمن والية �أدر�ر 
من  كمية  لرتويج  حماولة  �إحباط  من 
�ملخدر�ت كانت موجهة لال�صتهالك 
قدر  فنوغيل،  مبدينة  �مل�رشوع   غري 
مادة  من  بـ 614غ  �الإجمايل  وزنها 
حجز 05 �أقر��س  مع  �ملعالج  �لكيف 

من �ملوؤثر�ت �لعقلية.
معلومات  على  بناء�  �لعملية  جاءت 
و�ردة �إىل ذ�ت �لفرقة مفادها حماولة 
كمية من �ملخدر�ت  ترويج  �صخ�صني 
عنا�رش  لتبا�رش   ، �ملدينة  بو�صط 
�لتي  �مليد�نية  حترياتها  �لفرقة 
�صيارة  منت  على  بتوقيفهما  تكللت 
لعملية  �إخ�صاعهما  بعد  �صياحية، 
�لتلم�س �جل�صدي عرث بحوزة �أحدهما 
بـ 46.000دج  يقدر  مايل  مبلغ  على 
للتفتي�س  �ملركبة  �خ�صاع  وعند 

مقعد  �أ�صفل  �صبط  �لدقيق  �الأمني 
�ل�صالفة  �ملخدر�ت  كمية  �ل�صائق 
�أمن  مقر  �إىل  حتويلهم  بعد  �لذكر، 
متكنت  للتحقيق  و�إ�صتكماال  �لوالية 
من  �لق�صائية  �ل�صبطية  عنا�رش 
�لذي  �لرئي�صي  �ملمون  هوية  حتديد 
�ليوم  نف�س  يف  �الآخر  هو  توقيفه  مت 
وبحوزته مبلغ مايل يقدر بـ49500دج، 
�لقانونية  �الإجر�ء�ت  �إتخاذ كافة  بعد 
فيهم  �مل�صتبه  م�صاكن  �أحد  وتفتي�س 
مت حجز 05 �أقر��س مهلو�صة من نوع 

نوريكا بريغابالني.
بعد �إ�صتيفاء جميع �إجر�ء�ت �لتحقيق 
�أمام  فيهم  �مل�صتبه  تقدمي  مت  �الأويل 
�أدر�ر  حمكمة  لدى  �جلمهورية  وكيل 
�إجر�ء�ت  مبوجب  �مللف  �أحال  �لذي 
�ملثول �لفوري مبا�رشة على �جلل�صة، 
حب�صا  حقهم10�صنو�ت  يف  �صدر  �أين 
غر�مة  جز�ئري  دينار  ومليون  نافد� 

مالية نافدة مع �إيد�عهم باجلل�صة.
�أحمد باحلاج 

�شبطت �ل�شلطات �لع�شكرية �لعليا بالبالد خمططا �أمنيا ��شتثنائيا لتاأمني �ل�شريط �حلدودي مع 
دول �جلو�ر و�ل�شاحل �الفريقي ل�شمان وحدة و�شالمة �لرت�ب �لوطني وذلك تز�منا مع بدء �لعد 

�لتنازيل لالنتخابات �لرئا�شية �ملقررة يف 18 �أفريل من �ل�شنة �جلارية ح�شب �ملعلومات �ملتاحة .

لتاأمني وحدة و�شالمة �لبالد ع�شية �النتخابات �لرئا�شية  

.        �أو�مر باإطالق �لنار على كل من يرف�ض �لتوقف ل�شفار�ت �الإنذ�ر

�أحمد باحلاج 

ن�ســـــــر 60 �ألــــــــف عــــــــــ�سكري 
باملحاور �حلدودية �خلم�سة 

 �لرب�مج �لتكميلية  الإنقاذ �لو�صع 
�لكبري،  باجلنوب  بلدية   30 باتت 
�صيا�صة  ب�صبب  باالإفال�س  مهددة 
عملية  رهنت  �لتي  �لتق�صف 
م�صاريع  جت�صيد  يف  �النطالقة 
ما  ،وهو  �لبلدية  �ملخططات 
�أ�صتدعى بالوالة للت�رشيع يف توزيع 
�ملخ�ص�صة  �ملالية  �العتماد�ت  
�لد�خلية  وز�رة  تكفلت  فيما   ، لها 
ت�صديد  يف  �ملحلية  و�جلماعات 
�لعالقة  �لعمال  �أجور  م�صتحقات 

الأ�صطر معينة  .
�يليزي  بلديات  م�صالح  دقت   
ب�صكرة   ، مترن��صت   ، ورقلة   ،
 ، تيندوف   ، ب�صار   ، غرد�ية   ،
�لبي�س و�لو�دي   ، �لنعامة   ، �أدر�ر 

من  حمذرة   ، �خلطر  ناقو�س 
يف  تغرق  بلدية   30 زهاء  �إفال�س 
�لديون ب�صبب عجزها يف ت�صديد 
م�صتحقات �ملقاولني و�ملتعاملني 
�لو�صعية  ت�صببت  ،كما  �خلو��س 
�ملالية �ل�صعبة لتلك �لبلديات يف 
جت�صيد  �نطالقة  دون  �حليلولة 
يف  �مل�صجلة  �لتنموية  �مل�صاريع 
�لبلديات  تنمية  خمططات  �إطار 
ب�صبب  �لفارطة  �لثالثة  ل�صنو�ت 
من  �ملنتهجة  �لتق�صف  �صيا�صة 
عن  تبحث  �لتي  �حلكومة  طرف 
بد�ئل حقيقية بقطاعي �ال�صتثمار 
�ل�صناعي و �لفالحي الإنهاء �لتبعية 
جهتهم  من   ، �ملحروقات  لقطاع 
حمليون  منتخبون  �أجمع  فقد 

على  �لوالئية  �ل�صعبية  باملجال�س 
تفعيل  و  �جلهود  توحيد  �رشورة 
كاجلباية  �لبلديات  مد�خيل 
يتم  �لتي  �ملنتفعات  و  �لبرتولية 
�لعمومية  �ملر�فق  من  حت�صيلها 
�إذ�  ،خا�صة  �ملحلية  للجماعات 
لتوزيع  �صارعو�  �لوالة  �أن  علمنا 
�ملخ�ص�صة  �ملالية  �العتماد�ت 
بهدف  وذلك  �ملذكورة  للبلديات 
�لتنموية   �مل�صاريع  بعث  �إعادة 
�لغري منطلقة وت�صديد م�صتحقات 
�صنة  من  الأكرث  �لعالقة  �ملقاولني 
لديون  بالن�صبة  �ل�صيء  نف�س   ،
�جلز�ئرية  و  �صونلغاز  موؤ�ص�صات 
�لتي  �جلز�ئر  و�ت�صاالت  للمياه 
�صنتيم  جتاوزت عتبة 1000 مليار 

يف  �لبلديات  عجز  يربر   ،وما 
ت�صيري �صوؤونها هو �لتدخل يف �أكرث 
�لد�خلية  لوز�رة  مر�ت  ع�رش  من 
وتهيئة  �ملحلية  و�جلماعات 
و  م�صتحقات  لت�صديد  �الإقليم 
و  �لد�ئمني  �لعمال  �أجور 
�ملتعاقدين و �أعو�ن �الأمن �لذين 

يعدون باالأالف  .
�أنتقد ممثلي  ثانية فقد  من جهة 
�ل�صعب باملجال�س �لوالئية �لف�صل 
�لذريع مل�صاريع رئي�س �جلمهورية 
�ملهنية  �ملحالت  يف  �ملتمثلة 
�لتي تعول عليها �حلكومة لتفعيل 
مد�خيل �ل�صلطات �ملحلية بهدف 

تغطية حاجياتها �ملادية .
�أحمد باحلاج 

�ملجاهدين  م�صتقبل  مهاجم  �أكد 
بعني �صالح حمزة باحلاج ، �أن �لفوز 
�حتاد  �أمام  �لقادمة  �ملقابلة  يف 
مو��صلة  من  �صيمكنهم  �لكهرباء 
ثم  ومن  �ملقدمة  نحو  �لزحف 
�ملقابلة  يف  �الأخري  �لتعرث  تد�رك 
�لذي  مليانة  ترجي  �أمام  �ملا�صية 
فر�صو� عليه �لتعادل يف عقر د�ره 

و �أمام جماهريه .

ك�صف مهاجم م�صتقبل �ملجاهدين 
بتمرن��صت  �صالح  عني  ببلدية 
حمزة باحلاج ، يف ت�رشيح �صحفي 
�أن   ،« »�لو�صط  يومية  به  خ�س 
فريقه يو��صل �لتح�صري بكل جدية 
و �ن�صباط �صارم حت�صبا للمو�جهة 
 ، �لكهرباء  �حتاد  �مام  �لقوية 
�لالعبون  �أن  باحلاج  �أو�صح  حيث 
�مللقاة  �مل�صوؤولية  بحجم  و�عون 

على عاتقهم من �جل �البقاء على 
ومن   ، مبلعبهم  �لثالث  �لنقاط 
مقدمة  نحو  �لزحف  مو��صلة  ثم 
�ل�صويطر  �أمل  ومناف�صة  �لرتتيب 

�لر�ئد على �صد�رة �لبطولة .
ذهب  فقد  مت�صل  �صياق  يف  و 
عندما  ذلك  من  �أبعد  �إىل  حمدثنا 
تقف  �لتي  �الأ�صباب  بني  من  �أكد 
خلف تعرثهم يف �ملقابلة �الأخرية 

خدمات  من  حرمانهم  هي 
�الأمر  ويتعلق  �الأ�صا�صي  �خلما�صي 
بن  �لنور  عبد  �حلار�س  من  بكل 
�لهجومي  �مليد�ن  وو�صط  مالك 
�لرقاين  وحمو  دقدوقة  ه�صام 
�ملالك  عبد  للمهاجمني  �إ�صافة 
�لذي  بابة  بن  �إبر�هيم  و  زقري 

�لتحق باخلدمة �لوطنية .
�أحمد باحلاج  

�شيا�شة �لتق�شف رهنت جت�شيد 400 م�شروع تنموي 

مهاجم م�شتقبل �ملجاهدين بعني �شالح حمزة باحلاج لـ"�لو�شط "

30بلدية باجلنوب على حافة �لإفال�س 

�سنو�جه �حتاد �لكهرباء بقلبني و ح�سد �لنقاط �لثالث �أمر مفروغ منه 

 بعد تعايف كل من �لهد�ف �شادقي 
و �ملاي�شرتو دقدوقة من �الإ�شابة 

 .      �لتحكيم هاج�ض �لفريق و�جماع 
على ح�شد �لنقاط �لثالث 

كانو� ب�شدد ترويج كمية من �ملخدر�ت 
و�ملوؤثر�ت �لعقلية

م�ستقبل �ملجاهدين بعني �سالح 
جاهز لالإطاحة باحتاد �لكهرباء 

 �أمـــــــن وليــــــــة �أدر�ر يـــــــ�سع 
حد� لن�ساط ثالثة �أ�سخا�س 

�أخبار �جلنوب�خلمي�ض 31 جانفي  2019  �ملو�فـق  ل26 جمادى �الأول 1440هـ 6



 1000 حوايل  التقرير  وت�ضمن 
حول  عنها  ال�رسية  رفعت  وثيقة 
الحتالل الأمريكي للعراق، وحركات 
املقاومة التي ظهرت اإبان الحتالل، 
والن�ضحاب الأمريكي من العراق ويف 
اإمتام  "مع  عبارة:  ترد  التقرير  ختام 
اإيران  تبدو   ،2018 يف  امل�رسوع  هذا 
اجلريئة و�ضاحبة ال�ضيا�ضات التو�ضعية 

الرابح الوحيد )يف العراق(".
العراق  حرب  اأن  التقرير  واأ�ضار 
بعالقات  كبرية  اأ�رسارا  اأحلقت 
الوليات  يف  وال�ضيا�ضة  اجلي�ش 

املتحدة، وبال�ضعب الأمريكي.
ولفت اإىل اأن الدر�ش الذي ا�ضتخل�ضه 
هو  العراق  من  الأمريكي  اجلي�ش 
بلد من  اأي  احتالل  اإىل  يبادر  لن  اأنه 
برية  قوة  خالل  من  ف�ضاعدا  الآن 
الوليات  اأن  التقرير  وادعى  كبرية، 

كافية  قوة  اأبدا  تر�ضل  مل  املتحدة 
من اأجل مكافحة "املتمردين ال�ضنة" 
العراق  يف  ال�ضيعية"  و"امليلي�ضيات 
واأ�ضاف: "بينما وفرت اإيران و�ضوريا 
ال�ضنة  للمقاتلني  والدعم  املكان 
املتحدة  الوليات  ت�ضع  مل  وال�ضيعة، 
للحيلولة  ا�ضرتاتيجية �ضاملة  اأي  اأبدا 
التحالف  عمليات  ذلك"وحول  دون 
التقرير  اأو�ضح  العراق،  يف  الدويل 
الأع�ضاء  البلدان  اإر�ضال  عدم  اأن 
لف�ضل  اأدى  كافية  قوات  التحالف  يف 
جهود  اأن  ،وبنينّ  البالد   يف  عملياته 
بقيادة  العراقي  اجلي�ش  تدريب 
كافية،  غري  كانت  املتحدة  الوليات 
امللف  العراقي  اجلي�ش  وا�ضتلم 

الأمني يف وقت مبكر.
اإن الوليات املتحدة مل تعامل  وقال 
الأ�رسى"،  "معاملة  احلرب  معتقلي 
ب�ضاأن  ا�ضرتاتيجية  ت�ضع  مل  واأنها 
اأدى  ما  املعتقلني،  حماكمة  كيفية 

اإىل  املقاتلني  من  الكثري  عودة  اإىل 
جتلب  "ل  واأ�ضاف:  احلرب  �ضاحة 
دائما.  ال�ضتقرار  الدميقراطية 
اأن  يعتقدون  الأمريكيون  القادة  كان 
مفعول  لها  �ضيكون   2005 انتخابات 

زادت  العك�ش،  على  لكن  مهدئا، 
والطائفي"يذكر  العرقي  التوتر 
بداأت  الأمريكية  الربية  القوات  اأن 
باإعداد التقرير عام 2013، ومل ين�رس 

رغم اإمتامه يف 2016

ن�شرت �لقو�ت �لربية �الأمريكية، تقرير� �أعدته حول �حتالل �لواليات �ملتحدة للعر�ق، �أعلنت فيه �أن 
�إير�ن هي �لر�بح �لوحيد يف �لعر�ق و�أعدت �لقو�ت �لربية �لتقرير �لبالغ 1300 �شفحة حول �الأن�شطة 

و�لعمليات �الأمريكية يف �لعر�ق ما بني عامي 2003 و2018.

�جلي�ش �الأمريكي

م٫�ش

اإيران الرابح الوحيد من غزو العراق

بزعم حماولتها تنفيذ عملية طعن 

مناور�ت جي�ش "�إ�شر�ئيل" باالأغو�ر

وزير �خلارجية �لعر�قي

ا�شت�شهاد فتاة فل�شطينية بر�شا�س االحتالل �شرقي القد�س

احتدام ال�شراع على ال�شلطة بفنزويال

تهجري ممنهج للمواطنني 
وممتلكاتهم

ندعم عودة دم�شق 
للجامعة العربية

ا يقتحمون  50 اإ�شرائيلًيّ
امل�شجد االأق�شى

فوزي  املوا�ضي  �ضاحب  حكاية  حتولت 
دراغمة اإىل حكاية موؤ�ض�ضات ون�ضطاء حقوق 
م�ضيدة  ال�ضاكوت  اأ�ضبح  بعدما  الإن�ضان، 
عي  لل�ضكان وموا�ضيهم ب�ضبب الألغام التي يدنّ
الكثري  يزال  ل  فيما  اأزالها،  اأنه  الحتالل 
منها يف املوقع، ومل يكن انفجار اللغم اأم�ش 
القريبة  ع�ضي�ش  اأم  منطقة ج�رس  الثنني يف 
والذي  ال�ضمالية،  بالأغوار  ال�ضاكوت  من 
اأمرا  الأبقار،  من  روؤو�ش  خم�ضة  ملقتل  اأدى 
الثاين  كونه  الأغوار  مناطق  يف  م�ضتغربا 
اأقل  خالل  املنطقة  نف�ش  يف  يحدث  الذي 

من عام.
والذي  دراغمة،  عارف  احلقوقي  الباحث 
خملفات  م�ضهد  و�ضف  املنطقة،  يقطن 
يف  تتناثر  الأبقار  من  "اأ�ضالء  النفجار 
الحتالل  ادعاء  رغم  اأنه  م�ضيفا  املكان"، 
اإخالء ال�ضاكوت من الألغام، ما زالت حت�ضد 
خطورة  وت�ضكل  املواطنني  موا�ضي  �ضنويا 
موجهة  الدعوة  اأن  م�ضتطردا  حياتهم،  على 
للموؤ�ض�ضات احلقوقية والإن�ضانية، للوقوف مع 

ال�ضكان وحمايتهم واحلفاظ على اأمالكهم.
يف  الأغوار  ملف  م�ضوؤول  قال  جانبه،  من 
العديد  اإن  ب�ضارات،  معتز  طوبا�ش  حمافظة 
من روؤو�ش املا�ضية نفقت يف منطقة ال�ضاكوت 
خالل ال�ضنوات املا�ضية، ب�ضبب الألغام التي 
ما تزال منت�رسة يف املنطقة، والتي يزرعها 
واملناطق  املواطنني  اأرا�ضي  يف  الحتالل 
�ضيطر  قد  الأرا�ضي  هذه  باأن  يذكر  الرعوية 
ومنع  واأغلقها   ،1967 عام  عليها  الحتالل 
�ضنوات  اأربع  وقبل  ا�ضتغاللها،  من  اأ�ضحابها 
ليزرعوها  اأ�ضحابها  اأمام  وفتحت  ا�ضتعيدت 

ويرعوا فيها منذ ذلك الوقت.
تعد  الأرا�ضي،  اأبحاث  مركز  وح�ضب 
قوات  جتريها  التي  الع�ضكرية  التدريبات 
الأغوار  مناطق  يف  الإ�رسائيلي  الحتالل 
اخلم�ضة  ال�ضنوات  مدار  على  الفل�ضطينية 
الطرق  اأبرز  من  اليوم  تاريخ  وحتى  املا�ضية 
الحتالل  عليها  يعتمد  التي  والو�ضائل 
اأر�ش  على  حقائق  فر�ش  يف  الإ�رسائيلي 
�ضواء  املنطقة  معامل  وتغيري  الواقع، 
اجلغرافية منها، وحتى الرتكيبة الدميغرافية 

لل�ضكان القاطنني هناك.
و�ضع  الحتالل  اأن  اإىل  املركز  واأ�ضار 
الأردن  غور  يف  القاطنة  البدوية  التجمعات 
حتويل  عرب  الع�ضكرية  ال�ضتهداف  دائرة  يف 
الزراعية  وحظائرهم  وم�ضاكنهم  م�ضاربهم 
اإىل �ضاحات لتدريب جي�ش الحتالل، م�ضريا 
الإن�ضانية  باحلقوق  يبايل  ل  اجلي�ش  اأن  اإىل 

للبدو العزل القاطنني هناك.
ورغم  الذين  املواطنني،  هوؤلء  باأن  واأكد 
على  ي�رسون  يعي�ضونها  التي  احلياة  �ضعوبة 
ين  متحِدنّ والأجداد  الآباء  اأر�ش  على  البقاء 
قرارات الحتالل يف تهجريهم من جتمعاتهم 
لأدنى  تفتقر  معزولة  مناطق  يف  وو�ضعهم 

مقومات البقاء ول تليق بالب�رس اأ�ضاًل.
العمل  جلان  مكتب  مدير  يوؤكد  جهته،  من 
موؤيد  الدكتور  والأغوار  اأريحا  يف  الزراعي 
 37 قتلت  الحتالل  خملفات  اأن  ب�ضارات، 
فل�ضطينيا معظمهم من الأطفال منذ احتالل 
نحو  واأ�ضيب   ،1967 عام  ال�ضمالية  الأغوار 
اإعاقات  اأربعمائة مواطن، كثري منهم يعانون 

دائمة.

العراقي  اخلارجية  وزير  اأعلن 
الأربعاء،  اأم�ش  احلكيم،   حممد 
دم�ضق  عودة  بالده  حكومة  دعم 
جامعة  يف  مقعدها  �ضغل  اإىل 
الدول العربية جاء حديث احلكيم 
مع  م�ضرتك  �ضحفي  موؤمتر  يف 
لفروف  �ضريغي  الرو�ضي  نظريه 
يف العا�ضمة الرو�ضية مو�ضكو وقال 
ال�ضحفي  املوؤمتر  خالل  احلكيم، 
الر�ضمي  التلفزيون  بثه  الذي 
الأنا�ضول:  وتابعته  العراقي 
رئي�ضية  حماور  ثالثة  "ناق�ضنا 
اأولها العالقات الثنائية بني رو�ضيا 
الثاين  والعراق واملحور  الحتادية 

الق�ضايا الإقليمية املتعلقة ب�ضوريا 
الثالث  واجلزء  واإيران،  وفل�ضطني 

املتعلق بالعالقات الدولية".
الأزمة  حل  من  "لبد  واأ�ضاف: 
ال�ضورية، ونحاول اإيجاد حل لعودة 
موؤكدا  العربية"،  للجامعة  �ضوريا 
اأن "احلكومة العراقية تدعم عودة 
العربية  الدول  جامعة  اإىل  �ضوريا 
حول  �ضوؤال  على  اأخرى"وردا  مرة 
ما اإذا كان العراق �ضيدخل احللف 
املتحدة  الوليات  تنوي  الذي 
احلكيم:  قال  اإيران،  �ضد  ت�ضكيله 
"العراق لن يدخل يف اأي حلف �ضد 

طهران".

اأم�ش  �ضباح  اإ�رسائيلًينّا   50 اقتحم 
باحات امل�ضجد  الأربعاء )1-30(، 
ع�ضكرية  قوات  برفقة  الأق�ضى 
م�ضادر  واأفادت  حمايتهم  نت  اأمنّ
اقتحموا  م�ضتوطناً   48 باأن  حملية 
يف  وجتولوا  الأق�ضى  امل�ضجد 
ال�ضباحية  الفرتة  خالل  باحاته 
واأ�ضافت امل�ضادر اأن امل�ضتوطنني 
قرب  تلمودية  طقو�ًضا  اأدوا 
ال�رسطة  بحماية  الرحمة"  "باب 

اخلا�ضة  والقوات  الإ�رسائيلية 
اإىل  ولفتت  بال�ضالح  املدججة 
املخابرات  من  عن�رسين  اقتحام 
الأق�ضى،  للم�ضجد  الإ�رسائيلية 

خالل الفرتة ذاتها.
الحتالل  �رسطة  اأن  اإىل  يُ�ضار 
باقتحام  للم�ضتوطنني  ت�ضمح 
عدا  ما  يومي،  ب�ضكل  الأق�ضى 
فرتتني:  وخالل  وال�ضبت،  اجلمعة 

)�ضباحية وم�ضائية(.

الأربعاء  اأم�ش  �ضباح  ا�ضت�ضهدت 
�ضماح  الفل�ضطينية  الفتاة   )1-30(
عقب  عاما(،   16( مبارك  زهري 
عليها  النار  الحتالل  اإطالق جنود 
عملية طعن  تنفيذ  بزعم حماولتها 
على حاجز الزعينّم �رسقي القد�ش 
الأحمر  الهالل  واأكد  املحتلة. 
الحتالل  جنود  اأن  الفل�ضطيني 
الو�ضول  الطبية من  منعوا طواقمه 
الإ�ضعاف  تقدمي  بغية  الفتاة  اإىل 
للعالج،  للم�ضفى  ونقلها  لها  الأويل 

فيما اأعلنت وزارة ال�ضحة ا�ضت�ضهاد 
عيان  �ضهود  واأفاد  لحًقا،  الفتاة 
�ضمعوا  اأنهم  الإعالم،  لو�ضائل 
�ضوت اإطالق نار بالقرب من حاجز 
مدينة  املقام على مدخل  الزعيم، 
الطريق  على  ال�رسقي  القد�ش 
"معاليه  م�ضتوطنة  اإىل  املوؤدية 
م�ضادر  وذكرت  �رسًقا  اأدوميم" 
مل  اجلنود  من  اأًينّا  اأننّ  الحتالل 
ي�ضب نتيجة للحادث. وتتخذ قوات 
النار  اإطالق  اأ�ضلوب  الحتالل 

ب�ضكل مبا�رس من نقطة قريبة منذ 
عام 2015، بزعم حماولة الطعن اأو 
غريه، مما اأدى اإىل ارتقاء ع�رسات 
ال�ضهداء بينهم اأطفال وفتيات ،وقال 
ب�ضوؤون  واخلبري  املحرر  الأ�ضري 
فروانة،  النا�رس  عبد  الأ�رسى، 
"الإ�رسائيلي"  الحتالل  قوات  اإن 
الت�رسيعية  النتخابات  ومنذ 
اآذار  يف  الأخرية  "الإ�رسائيلية" 
من  �ضعدت   ،2015 عام  )مار�ش( 
القانون  نطاق  خارج  القتل  جرائم 

اجل�ضدية(  والت�ضفية  )الغتيال 
ي�ضكلون  اأنهم  تدعي  من  بحق 
الفل�ضطينيني  املدنيني  من  خطرا 
هذا  اأن  فروانة  واأ�ضاف  الُعزل. 
عمليات  يف  اخلطري  الت�ضعيد 
القتل والإعدام امليداين بدم بارد، 
وملجرد ال�ضتباه، مل يكن �ضدفة اأو 
�ضمن  يندرج  واإمنا  فردي،  ب�ضكل 
نهج املوؤ�ض�ضة الإ�رسائيلية واأذرعها 
لتخويف  وال�ضيا�ضية  الأمنية 

وترهيب الفل�ضطينيني.

يف  ال�ضلطة  على  ال�رساع  احتدم 
على  احلكومة  اإقدام  مع  فنزويال 
يوؤدي  اأن  ميكن  حتقيق  اإجراء 
املعار�ضة  زعيم  اعتقال  اإىل 
نف�ضه  اأعلن  الذي  غوايدو  خوان 
اإىل  ودعا  للبالد  موؤقتا  رئي�ضا 
بال�ضوارع  جديدة  احتجاجات 
يف  العليا  املحكمة  وفر�ضت 
�ضفر غوايدو  فنزويال حظرا على 
وجمدت ح�ضاباته امل�رسفية فيما 
يبدو اأنه رد على العقوبات النفطية 
املتحدة  الوليات  فر�ضتها  التي 
بالغا  �رسرا  تلحق  اأن  واملتوقع 
املتداعي  الفنزويلي  بالقت�ضاد 

بالفعل.
ومعظم  املتحدة  الوليات  كانت 
قد  الغربي  الكرة  ن�ضف  دول 
لفنزويال  رئي�ضا  بجوايدو  اعرتفت 
نيكول�ش  للرئي�ش  حتد  اأكرب  يف 
قبل  ال�ضلطة  توليه  منذ  مادورو 
البالغ  جوايدو  ويريد  اأعوام  �ضتة 
يراأ�ش  والذي  عاما   35 العمر  من 
انتخابات  اإجراء  الوطنية  اجلمعية 
جديدة قائال اإن مادورو انتزع بغري 
حق مقعد الرئا�ضة لفرتة ثانية يف 

كي  عفوا  وعر�ش  املا�ضي.  العام 
يجتذب �ضباط اجلي�ش اإىل �ضفه.

اأما مادورو فيتهمه بتنفيذ انقالب 
عليه بتوجيه من الوليات املتحدة، 
وهو يعول على دعم اجلي�ش له ومن 
غري املرجح اأن يرتاجع عن موقفه 
ما مل يفقد هذا الدعم وهو يحظى 
اللتني  وال�ضني  رو�ضيا  بدعم  اأي�ضا 
جمل�ش  يف  دبلوما�ضيا  تدعمانه 

الأمن الدويل.
الرو�ضية  الإعالم  وكالة  ونقلت 
الأربعاء  يوم  رف�ضه  مادورو  عن 
انتخابات  لإجراء  الدعوات 
لكنه  ابتزاز،  باأنها  وو�ضفها  مبكرة 
لإجراء  م�ضتعد  اإنه  جمددا  قال 
ولقبول  املعار�ضة  مع  حمادثات 
ونقلت  ثالث  كطرف  دولة  تو�ضط 
الوكالة عنه قوله ”هناك عدد من 
العاملية  واملنظمات  احلكومات 
اإزاء  ال�ضادق  قلقها  تبدي  التي 
اإىل  ودعت  فنزويال  يف  يحدث  ما 
جولت  لف�ضل  نظرا  حوار“لكن 
قادها  جولة  بينها  �ضابقة،  حوار 
يف  املعار�ضون  ي�ضكك  الفاتيكان، 
مادورو  اأن  ويعتقدون  املحادثات، 

املحتجني  لإ�ضكات  ي�ضتغلها 
اأي�ضا  مادورو  وعرب  وقت.  وك�ضب 
عن ”ال�رسور والمتنان“ مل�ضاعدة 
بوتني  فالدميري  الرو�ضي  الرئي�ش 
مليارات  لفنزويال  رو�ضيا  وقدمت 
قرو�ش  �ضكل  يف  الدولرات 
اإن  م�ضادر  وقالت  وا�ضتثمارات، 
القطاع  من  ع�ضكريني  متعاقدين 
�رسية  مهام  ينفذون  اخلا�ش، 
يف  موجودون  مو�ضكو،  حل�ضاب 
مزيد  اإىل  جوايدو  ودعا  فنزويال 
من الحتجاجات يوم الأربعاء واإىل 
الأ�ضبوع  مطلع  يف  حا�ضدة  م�ضرية 
ال�ضغط على  يف حماولة ملوا�ضلة 
اإن  وقال  ال�ضوارع.  يف  مادورو 
يف  تكون  لن  الأربعاء  احتجاجات 
�ضل�ضلة  واإمنا  كبرية  م�ضرية  �ضورة 

من التجمعات ال�ضغرية.
وقال مكتب الأمم املتحدة حلقوق 
التي  الحتجاجات  اإن  الإن�ضان 
الآن  حتى  اأدت  اأ�ضبوع  قبل  بداأت 

اإىل �ضقوط اأكرث من 40 قتيال.
وي�ضارك اأي�ضا موؤيدو احلكومة يف 
حلفاء  يقودها  �ضخمة  جتمعات 
زار  بينما  ال�ضيا�ضيون،  مادورو 

وتابع  ع�ضكرية  قواعد  الرئي�ش 
تدريبات بالذخرية احلية يف الأيام 
الأخرية، واأمر مادورو بت�ضكيل 50 
قال  ال�ضعبي  للدفاع  وحدة  األف 
عن  ”بالدفاع  مكلفة  �ضتكون  اإنها 
وعلى  الأجداد“  اأر�ش  �ضالمة 
الرغم من اأنه من غري الوا�ضح ما 
�ضتزود  الوحدات  هذه  كانت  اإذا 
ال�ضرتاتيجية  هذه  فاإن  بال�ضالح، 
تعك�ش قلق احلكومة من اأن حتاول 
مادورو  هزمية  املتحدة  الوليات 
الدفاع  وزارة  ورف�ضت  ع�ضكريا 
ا�ضتبعاد  )البنتاغون(  الأمريكية 
معظم  كان  واإن  الع�ضكري،  العمل 
و�ضعى  هذا  يرجحون  ل  اخلرباء 
طارق  فنزويال  يف  العام  النائب 
�ضعب اإىل اإجراء التحقيق املبدئي 
ب�ضاأن جوايدو بناء على اأنه �ضاعد 
دول اأجنبية على التدخل يف �ضوؤون 
عن  اإعالنه  وعند  الداخلية  البالد 
املحكمة  رئي�ش  قال  التحقيق، 
حليف  وهو  مورينو،  مايكل  العليا 
وثيق ملادورو، اإن القرار مت اتخاذه 
وحدة  ”حماية  اأجل  من  حتديدا 

و�ضالمة البالد“.
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 تباطوؤ عاملي:

ملاذا تت�سرر اأ�سواق الطاقة من احلرب التجارية الأمريكية ال�سينية؟
اإبراهيم الغيطاين/مركز 

امل�ستقبل للدرا�سات و 
الأبحاث املتقدمة

تباطوؤ عاملي:

اجلمركية  التعريفات  حرب  �شملت 
املمتدة بني الوليات املتحدة الأمريكية 
كبريًة  قائمًة  عديدة  اأ�شهر  منذ  وال�شني 
الطاقة،  منتجات  فيها  مبا  ال�شلع  من 
من  متبادل  ب�شكل  عليها  ُفر�ض  والتي 
اجلانبني تعريفات جمركية تراوحت بني 
5 اإىل 25%، وهذا ما كانت له انعكا�شات 
تراجع حركة جتارة  جوهرية متثلت يف 
الطاقة البينية بينهما، ف�شًل عن ارتفاع 
النفقات الت�شغيلية لبع�ض �رشكات الطاقة 
بارتفاع  الأ�شا�ض  يف  متاأثرة  الأمريكية 
ارتفاع  ال�شلب امل�شتورد، وكذلك  تكلفة 
النهائية،  ال�شلع  بع�ض  اإنتاج  تكاليف 
تعترب  والتي  البل�شتيك،  غرار  على 
لكن  لها.  رئي�شًيّا  مكوًنا  البرتوكيماويات 
يبدو اأن املت�رشَر الأكرب من هذه احلرب 
البلداُن امل�شدرة للنفط والغاز الطبيعي 
م�شتويات  تراجع  من  تعاين  قد  التي 
الطلب عليهما يف الأجل املنظور نتيحة 
العاملي  للقت�شاد  املحتمل  التباطوؤ 

جراء هذه احلرب.

حرب جتارية:

»دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  انتقد 
�شدة  اإىل  قدومه  منذ  ب�شدة،  ترامب« 
احلكم يف جانفي 2017، منط املبادلت 
القت�شادية القائم بني الوليات املتحدة 
طويلة،  عقود  منذ  وال�شني  الأمريكية 
اأكرث  يف  �رشح  -ح�شبما  اإياه  معترًبا 
عادل  وغري  متوازن  غري  منا�شبة-  من 
�شالح  يف  املطاف  نهاية  يف  ي�شب  ول 
الرئي�ض  روؤية  تعود  ول  الأمريكيني. 
الأمريكي يف هذا ال�شاأن اإىل اأن امليزان 
التجاري بني البلدين مييل ل�شالح ال�شني 
نحو  قدره  قيا�شي  اأمريكي  وبعجز 
فح�شب،   )2017( دولر  مليار   396.1
ا اأن ال�رشكات  واإمنا يدعي »ترامب« اأي�شً
الفكرية  امللكية  حقوق  تنتهك  ال�شينية 
باأنها  اإياها  متهًما  الأمريكية،  لل�رشكات 
تتج�ش�ض على نظريتها الأمريكية ل�رشقة 

التكنولوجيا اخلا�شة بها.
ويف �شوء هذه املعطيات، عملت الإدارة 
على  املا�شي  العام  منذ  الأمريكية 
ال�شيني  القت�شادي  احل�شور  حتجيم 
يف ال�شوق الأمريكية عرب حزمة متنوعة 
تاأثرًيا تبني  اأ�شدها  من الإجراءات، لعل 
اإجراءات حمائية ت�شتهدف تقييد دخول 
وذلك  الأمريكية،  لل�شوق  ال�شينية  ال�شلع 

مرتفعة  جمركية  تعريفات  فر�ض  عرب 
هي  ال�شني  عليه  ردت  ما  وهو  عليها، 
على  جمركية  تعريفات  بفر�ض  الأخرى 

الواردات الأمريكية.
التدابري  من  متبادلة  جولت  وعرب 
املتحدة  الوليات  فر�شت  احلمائية، 
جمركية  تعريفات   2018 عام  نهاية  يف 
ال�شلع  بن�شبة 10% على قائمة كبرية من 
مليار  بـ200  قيمتها  تقدر  ال�شينية 
جمركية  تعريفات  اإىل  بالإ�شافة  دولر، 
الأمريكية  الواردات  كافة  على  اأخرى 

 ،%30 بن�شبة  ال�شم�شية  الألواح  من 
وواردات   ،)%25( ال�شلب  وواردات 
ق�شًما  باأن  علًما   ،)%10( الألومنيوم 
امل�شتوردة  ال�شلع  من  بالقليل  لي�ض 
ال�شينية.  ال�شوق  من  ياأتي  ال�شابقة 
ال�شلطات  اأخ�شعت  املقابل،  ويف 
كبرية  قائمة  الأخرى  هي  ال�شينية 
قيمتها  تقدر  الأمريكية  ال�شلع  من 
لتعريفات  دولر  مليارات  بـ110 

جمركية ترتاوح ما بني 5 اإىل %25.
وبعد جهوٍد دبلوما�شية و�شيا�شية من 
التجارية  احلرب  لحتواء  الطرفني 
الأمريكي  الرئي�شان  اتفق  بينهما، 
ال�شيني  ونظريه  ترامب«  »دونالد 
جمموعة  قمة  بهام�ض  بينج«،  »�شي 
دي�شمرب  يف  بالأرجنتني  الع�رشين 
ت�شعيد  عن  التوقف  على  املا�شي، 
اأي  فر�ض  وجتميد  احلرب،  هذه 
من  وذلك  اإ�شافية،  جمركية  ر�شوم 
اأجل خلق اأجواء منا�شبة لكي يتمكن 
الطرفان من اإجراء حمادثات بينهما 

املمكنة  احللول  اأف�شل  اإىل  للتو�شل 
للخلفات التجارية بينهما.

ومع هذا، ل تزال هناك حالة من الرتقب 
عدم  احتمالية  ب�شاأن  العاملي  والتخوف 
يحد  حل  اإىل  قريبًا  اجلانبني  تو�شل 
بينهما،  الدائرة  التجارية  احلرب  من 
التي  الق�شية  تعقيدات  ظل  يف  وذلك 
وجيو�شيا�شية  اقت�شادية  اأبعاد  حتيطها 
الأمريكية  املخاوف  يف  تتمثل  اأخرى 
التكنولوجية  ال�رشكات  دور  ت�شاعد  من 
ال�شينية يف العامل، بجانب الدور ال�شيني 
الهادي  املحيط  منطقتي  يف  املتنامي 

وال�رشق الأو�شط. 

ا�ستهداف الطاقة:

اتخذتها  التي  احلمائية  التدابري  �شملت 
�شد  وال�شني  املتحدة  الوليات  من  كٌلّ 
املا�شية،  ال�شهور  مدار  على  الآخر 
طبيعتها  رغم  وذلك  الطاقة،  منتجات 
طبقت  حيث  وال�شرتاتيجية،  احليوية 
الأوىل تعريفات جمركية بن�شبة 10% على 
البرتوكيماويات  منتجات  من  وارداتها 

ال�شني  فر�شت  املقابل  ويف  ال�شينية، 
على   %25 بن�شبة  جمركية  تعريفات 
الأمريكية،  والإ�شفلت  الفحم  منتجات 
ور�شوًما اأخرى بن�شبة 10% على واردات 

الغاز الطبيعي امل�شال الأمريكي.
بني  القائم  التجاري  التوتر  اأّثر  كما 
التجارة  الوليات املتحدة وال�شني على 
عدم  من  الرغم  على  للنفط،  البينية 
اخلا�شعة  ال�شلع  قائمة  يف  اإدراجه 
التجارة  يف  اجلمركية  للتعريفات 
معلومات  لإدارة  فطبًقا  بينهما. 

ال�شادرات  تراجعت  الأمريكية،  الطاقة 
لل�شوق  اخلام  النفط  من  الأمريكية 
يومًيّا  برميل  اآلف   105.5 اإىل  ال�شينية 
يف اأكتوبر املا�شي مقارنة بـ798.3 األف 
اأي بن�شبة  اأكتوبر 2017  برميل يومًيّا يف 
انخفا�ض 86.7%، فيما بلغت ال�شادرات 
اأدنى  لل�شني  النفط  من  الأمريكية 
�شبتمرب  خلل   2018 عام  يف  م�شتوى 
 72.4 م�شتوى  عند  نف�شه  العام  من 
بعد �شهر  يومًيّا، وجاء ذلك  برميل  األف 
جديدة  جولة  البلدين  تطبيق  من  واحد 
اأغ�شط�ض  يف  اجلمركية  التعريفات  من 

املا�شي. 
الوليات  اأن  ا  اأي�شً امللحظ  ومن 
من  اأقل  كميات  ا�شتوردت  املتحدة 
امل�شتويات املعتادة من النفط ال�شيني 
يف الأ�شهر الثلثة ع�رش املا�شية، وبلغت 
اأدناها خلل اأكتوبر املا�شي بنحو األف 
 22 بحوايل  مقارنة  وذلك  يومًيّا  برميل 
اأي   2017 اأكتوبر  يف  يومًيّا  برميل  األف 

بن�شبة انخفا�ض %95.5.
جتارة  اإن  القول  ميكن  عليه،  وبناًء 
املتحدة  الوليات  بني  الطاقة  منتجات 

احلرب  ب�شبب  ب�شدة  تاأثرت  وال�شني 
بيد  اجلانبني،  بني  القائمة  التجارية 
جتارية  اأ�رشار  �شوى  يرتك  لن  ذلك  اأن 
بح�شب  لكليهما  حمدودة  اقت�شادية  اأو 
اأن  ال�شني  فباإمكان  عديدة.  اجتاهات 
والغاز  اخلام  النفط  �شحنات  ت�شتبدل 
امل�شال الأمريكيني باأ�شواق اأخرى، على 
ال�رشق  وبلدان  واإفريقيا  رو�شيا  غرار 
ا كبرًيا  الأو�شط التي متتلك حالًيّا فائ�شً

يف معرو�ض اخلامني.
با�شتطاعة  يكون  قد  ا،  اأي�شً وباملثل 
الوليات املتحدة ت�شدير فائ�ض 
اأ�شواق  اإىل  لديها  امل�شال  الغاز 
ذات �شلت قوية بها ولديها طلب 
وذلك  ا،  اأي�شً اخلام  على  مرتفع 
على غرار ال�شوق الهندية، اإل اأن 
ذلك ل ينفي اأن ا�شتمرار احلرب 
يحرم  قد  بكني  �شد  التجارية 
ال�شتفادة  من  املتحدة  الوليات 
من الطلب ال�شيني املتنامي على 
الطويل،  الغاز امل�شال يف املدى 
مبا قد يُقو�ض تناف�شية امل�شاريع 
امل�شال  للغاز  اجلديدة  الإنتاجية 

يف ال�شوق الأمريكية.
تكون  رمبا  ذاته،  ال�شياق  ويف 
ال�شوق  يف  والغاز  النفط  �رشكات 
الأكرث  الأطراف  اأحد  الأمريكية 
التجارية  احلرب  من  ت�رشًرا 
والوليات  ال�شني  بني  القائمة 
مراقبو  يوؤكد  ح�شبما  املتحدة، 
حيث  العاملية،  الطاقة  اأ�شواق 
اجلمركية  التعريفات  فر�ض  اأدى 
على ال�شلب امل�شتورد اإىل ارتفاع تكاليف 
واأحد  لفت.  ب�شكل  الت�شغيلية  نفقاته 
الأمثلة اجلوهرية على ذلك ارتفاع تكلفة 

بناء خط اأنابيب Cactus II )ميتد من 
كوربو�ض  منطقة  اإىل  بريميان  حو�ض 
والذي  املك�شيك(،  خليج  على  كري�شتي 
 Plains All American تنفذه �رشكة
بـ40 مليون دولر بعد زيادة تكلفة ال�شلب 
ا، اأدت  امل�شتورد. وعلى هذا النحو اأي�شً
والوليات  ال�شني  بني  التجارية  احلرب 
الإنتاجية  الكلفة  ارتفاع  اإىل  املتحدة 
ال�شنع  تامة  املنتجات  من  للعديد 
مكوًنا  البرتوكيماويات  مواد  تعترب  التي 
فمن  اأخرى،  جهة  ومن  فيها.   رئي�شًيّا 
بني  القائم  التوتر  ينعك�ض  اأن  الطبيعي 
على  �شلبًا  وال�شني  املتحدة  الوليات 
يف  البلدين  بني  ال�شتثماري  التعاون 
الطاقة،  فيها  ومبا  املختلفة  املجالت 
�شهية  من  الأرجح-  -على  �شيحد  حيث 
ل�رشاء  وال�شينية  الأمريكية  ال�رشكات 
اأ�شول اأو الدخول يف م�رشوعات جديدة 

يف �شوقي كل منهما.
يف  بالفعل  جلًيّا  الجتاه  هذا  تبنّي  وقد 
انخفا�ض تدفقات ال�شتثمارات ال�شينية 
 4.8 اإىل  الأمريكية  بال�شوق  املبا�رشة 
بانخفا�ض  اأي  مليارات دولر يف 2018، 
84% عن م�شتواها البالغ 29 مليار دولر 
يف عام 2017 طبًقا لتقديرات جمموعة 
بتتبع  املعنية  الأمريكية  روديوم 
الوليات  بني  امل�شرتكة  ال�شتثمارات 

املتحدة وال�شني.

�سغوط هبوطية:

املوؤ�ش�شات  من  العديد  حذرت 
اأن  من  موؤخًرا  الدولية  القت�شادية 
املتحدة  الوليات  بني  التجارية  احلرب 
على  تداعياتها  تقت�رش  ل  قد  وال�شني 

وال�شيني،  الأمريكي  القت�شادين 
القت�شاد  على  للتاأثري  متتد  قد  واإمنا 
الكبري  للت�شابك  نظًرا  برمته،  العاملي 
هذا  ويف  العاملية.   القت�شادات  بني 
الدويل  النقد  �شندوق  اأكد  ال�شياق، 
مييل  العاملي  القت�شاد  اأن  موؤخًرا 
ما  حد  اإىل  اأ�رشع  ومبعدل  ال�شعف  اإىل 
مقارنة بالتوقعات ال�شابقة نظًرا لعوامل 
احلرب  ا�شتمرار  اأهمها  من  عديدة، 
املتحدة  الوليات  بني  القت�شادية 
على  �شلبًا  بدورها  توؤثر  والتي  وال�شني، 
الن�شاط ال�شناعي والتجاري للعديد من 

القت�شادات العاملية. 
يناير  يف  ال�شندوق  لتوقعات  وطبًقا 
العاملي  النمو  يتباطاأ  �شوف  اجلاري، 
 ،2020 يف  و%3.6   2019 يف   %3.5 اإىل 
بانخفا�ض قدره 0.2 و0.1 نقطة مئوية 
اأن  كما  املا�شي.  اأكتوبر  توقعات  عن 
القت�شاد  منو  يرتاجع  اأن  املحتمل  من 
 2019 عام  يف   %2.5 اإىل  الأمريكي 
كما  املا�شي.  العام  يف  بـ%2.9  مقارنة 
ال�شيني مبعدل %6.2  القت�شاد  �شينمو 
يف العام اجلاري واأقل من 6.6% يف العام 

املا�شي.
وبطبيعة احلال، فمن املحتمل اأن يوؤدي 
تراجع  اإىل  العاملية  القت�شادات  تباطوؤ 
م�شتويات الطلب على منتجات الطاقة، 
يعر�ض  قد  ومبا  اخلام،  النفط  وخا�شة 
الأجل  يف  الرتاجع  من  ملزيد  اأ�شعاره 
املتدنية  م�شتوياته  دون  وذلك  املنظور 
البالغة 54 دولًرا للربميل بنهاية دي�شمرب 
البلدان املنتجة  املا�شي، لت�شبح بذلك 
احلرب  من  اخلا�رشين  اأكرب  للنفط 
التجارية بني الوليات املتحدة وال�شني.   

وقد يكون من ال�سابق لأوانه تكوين 
تقييم نهائي حول تاأثري التعريفات 

اجلمركية على عالقات الطاقة البينية 
بني الوليات املتحدة وال�سني، اإل اأن 

ثمة موؤ�سرات اأولية ك�سفت عن تراجع 
حركة جتارة منتجات الطاقة بينهما يف 

الفرتة املا�سية متاأثرة بهذه التدابري 
احلمائية. ويف هذا ال�سدد، وطبًقا 

لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، 
تراجعت �سحنات الغاز الطبيعي امل�سال 
الأمريكي اإىل ال�سني يف اأكتوبر 2018 
بـ%70.2 اإىل 7.2 مليارات قدم مكعب 

مقارنة بــ24.2 مليار قدم مكعبا يف 
اأكتوبر 2017، كما اأن من الالفت اأن 

ال�سني مل ت�ستورد اأي �سحنات من الغاز 
امل�سال الأمريكي يف �سبتمرب املا�سي.
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فل�سطني"  "�أ�سرى 

نطالب بلجان طبية دولية لالإطالع على حالة الأ�ضرى املر�ضى
فل�سطني  �أ�رسى  مركز  طالب 
�ل�سحية  �مل�ؤ�س�سات  للدر��سات، 
�لدولية بت�سكيل جلان طبية وزيارة 
�لإ�رس�ئيلي،  �لحتالل  �سج�ن 
�لأ�رسى  حالة  على  لالطالع 
�مل�ت  يعان�ن  �لذين  �ملر�سى 
�لبطيء نتيجة �ل�ستهتار بحياتهم 
لهم،  �لالزم  �لعالج  تقدمي  وعدم 

ا لكل �أ�سري. و�لذي يعّد حًقّ
�سحفّي،  بيان  يف  �ملركز،  و�أفاد 
�أن �لأ�سري �ملري�ض عالء �إبر�هيم 
علي �لهم�ض )45 عاًما( من خميم 
يبنا مبدينة رفح جن�ب قطاع غزة، 
ع�رس  �حلادي  عامه  دخل  و�لذي 
يعد  �لحتالل،  �سج�ن  يف  ت��لًيا 
�ملزمنة  �ملر�سية  �حلالت  من 

و�خلطرية د�خل �ل�سج�ن.
و�أو�سح �لناطق �لإعالمي للمركز، 
�لباحث ريا�ض �لأ�سقر، �أن �لأ�سري 
�أي  من  يعاين  يكن  مل  �لهم�ض 
لكن حالته  �عتقاله،  �أمر��ض عند 
خالل  كثرًي�  تده�رت  �ل�سحية 
ب�سبب  وتفاقمت  �عتقاله،  �سن��ت 
تقدمي  وعدم  بحياته  �ل�ستهتار 
�لتي  لالأمر��ض  �ملنا�سب  �لعالج 

يعاين منها.

�أمر��ض عدة؛  من  يعاين  �أنه  وبني 
�أهمها "�ل�سّل" يف �لرئتني و�لكلى، 
�ملعدة، و�سعف يف  وتقرحات يف 
عمل �سبكية �لعني، وكذلك ت�سخم 
�لغدد �لليمفاوية، ونقل �إىل عيادة 
�سجن "�لرملة" �أكرث من مرة، ول 

يقدم له �س�ى "�مل�سكنات".
�لهم�ض  �لأ�سري  �أن  و�أ�ساف 
�لرملة"  "م�سفى  يف  د�ئم  مقيم 
لإجر�ء  �مل�ستمرة  حاجته  ب�سبب 

بعد  وذلك  �لطبية،  �لفح��سات 
جللطة  �سن��ت  عدة  قبل  تعر�سه 
ت�دي  �أن  كادت  حادة  دماغية 
�إ�رس�ًبا  خا�ض  وكان  بحياته، 
يف  �أيام  لثالثة  �لطعام  عن 
�إىل  نقله  �أجل  من   2015 دي�سمرب 

�مل�ست�سفى.
�ختطفته  �لهم�ض  �أن  �إىل  و�أ�سار 
�رسق  لالحتالل  خا�سة  ق��ت 
رفح بتاريخ 2009/1/24، وتعر�ض 

وعزل  �أ�سهر،  عدة  قا�ٍض  لتحقيق 
يف  �أ�سهر،   6 من  �أكرث  �نفر�دي 
تاأثري  لها  كان  �لعتقال،  بد�ية 

�سلبي على �سحته.
بحقه  �أ�سدر  �لحتالل  �أن  و�أفاد 
بعد  عاًما،   29 بال�سجن  حكًما 
�إد�نته بالنتماء �إىل كتائب �سهد�ء 
فتح،  حلركة  �لتابعة  �لأق�سى 
ع�سكرية  فعاليات  يف  و�مل�ساركة 

�سد �لحتالل.

هيئة �لأ�سرى

 الحتالل يعتدي بال�ضرب على 
5 معتقلني من عائلة واحدة

�ل�رسى  �س�ؤون  هيئة  نقلت 
من  �لربعاء،  �أم�ض  و�ملحررين 
خالل حماميتها جاكلني فر�رجة، 
�لحتالل  ق��ت  قيام  �سهاد�ت 
و�لعتد�ء  بالتنكيل  �لإ�رس�ئيلي 
معتقلني   5 بحق  �ملربح  بال�رسب 
حمافظة  من  �سكارنة  عائلة  من 
�لعتقال  عملية  خالل  حلم  بيت 
ت�قيف  مركز  يف  معهم  و�لتحقيق 

“عت�سي�ن”.
�ملعتقلني  �أن  �ملحامية،  وذكرت 
�سكارنة،  �بر�هيم  حممد  عمر 
�سكارنة،  �حمد  �سعبان  و�بر�هيم 
�سكارنة،  حمم�د  �حمد  �هلل  وعبد 
�سكارنة،  خليل  حممد  وعمار 
�سكارنة،  ح�سن  كمال  وح�سام 
�ثناء  ب�ح�سية  لل�رسب  تعر�س�� 
نحالني،  قريتهم  من  �عتقالهم 
حلظة  عليهم  �لعتد�ء  مت  حيث 
بالركل  منازلهم  من  �عتقالهم 
و�عقاب  �حلديدية  بالب�ساطري 

�لبنادق.
ولفتت �إىل �نه مت تكبيل �يديهم بعد 
�عتقالهم، وطرحهم على �لر�ض، 

ومت �لقفز ف�قهم من قبل �جلن�د 
�جليب  يف  و�سعهم  ثم  و�رسبهم 
حتى  �رسبهم  وم���سلة  �لع�سكري 
و�سل�� بهم �ىل م�ست�طنة “بيتار”، 
يقارب  ما  هناك  تركهم  مت  حيث 
�لثالث �ساعات وهم مكبلي �ليدي 
يف  �لأعني  ومع�س�بي  و�لقد�م 

�لربد �لقار�ض.
وبعد  �أنه  �ملحامية،  و�أ�سافت 
�لتنكيل، مت نقل  عدة �ساعات من 
مركز  �ىل  �سكارنة،  �ملعتقلني 
حيث  ع�سي�ن،  وت�قيف  حتقيق 
�أثناء  �ل�سديد  لل�رسب  تعر�س�� 
لل�سب  وكذلك  معهم  �لتحقيق 

و�ل�ستم.
“عت�سي�ن”  معتقل  �أن  �إىل  يُ�سار 
�لتابعة  �لعتقال  مر�كز  �أ�س��أ  من 
�ل�رس�ئيلي،  �لحتالل  جلي�ض 
�ملعتقلني  �حتجاز  يتم  حيث 
بالعف�نة  مليئة  �سيئة  غرف  د�خل 
فيها �حل�رس�ت  وتنت�رس  و�لرط�بة 
و�جلرذ�ن، ويتعر�ض فيها �ل�رسى 
و�لتعنيف  �لتنكيل  ��سكال  لكافة 

�جل�سدي و�لنف�سي.
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مل تكن �ملاكنة �لإعالمية يف دولة �لحتالل يوماً ما منف�سلة عن ر�أ�س �لقيادة، فهي �ملحرك و�ملحر�س �لأول لت�سجيع قادة �لحتالل 
على �تخاذ �لقر�ر�ت �لتي من �ساأنها �لإ�سر�ر بال�سعب �لفل�سطيني وق�سيته وثو�بته.

التحري�ض الإعالمي .. مق�ضلة الحتالل على اأعناق الأ�ضرى
للدر��سات،  فل�سطني  �أ�رسى  مركز 
�مل�ؤ�س�سة  �أّن  له،  بياٍن  يف  ك�سف 
ت�سارك  لالحتالل  �لإعالمية 
على  �لهج�م  قر�ر  �سناعة  يف 
�لعد�ء  روح  بتغذيه  �لأ�رسى، 
و�لتحري�ض  نح�هم،  و�لتطرف 
يدفع  ما  با�ستمر�ر،  عليهم 
و�لع�سكرية  �لأمنية  �مل�ؤ�س�سة 

لت�سديد ظروف �لأ�رسى.

قدمي جديد

�س�ؤون  يف  و�ملخت�ض  �ملحرر   
قال  �ل�رس�ونة،  �أمين  �لأ�رسى 
لالإعالم"  �لفل�سطيني  لـ"�ملركز 
�لعربي  �لإعالم  �لتحري�ض من  �أّن 
و�ل�سخ�سيات �ل�سهي�نية ه� قدمي 
�لحتالل  دولة  �أّن  مبيناً  جديد، 
تناف�سية  ورقة  �لأ�رسى  تتخذ 

لك�سب �لأ�س��ت يف �لنتخابات.
وي�سري �ل�رس�ونة �إىل �أّن �لتحري�ض 
مهمني؛  لأمرين  يهدف  �لإعالمي 
�ل�سج�ن  "م�سلحة  دفع  هما 
�إجر�ء�ت  لتخاذ  �ل�سهي�نية" 

عقابية �أكرث �رس�مة بحق �لأ�رسى 
باجتاه  �لدفع  و�لثاين  جهة،  من 
عقابية  وق��نني  قر�ر�ت  �تخاذ 

بحق �لأ�رسى.
ويعتقد �لأ�سري �ملحرر �أّن �لأ�رسى 
�ل�سباق  حالة  �أمام  "فري�سة" 
�لحتالل،  دولة  يف  �لنتخابي 
خالل  منهم  �لت�سييق  كان  لذ� 
�سجن  يف  �سيما  �لأخرية  �ملّدة 
�لأ�رسى  دفع  �لذي  �لأمر  ع�فر، 
و�لإعالم  �ل�سعب  خلفهم  ومن 
لهم، ما دفع  للت�سدي  �لفل�سطيني 
عن  للرت�جع  �ل�سج�ن"  "م�سلحة 

قر�ر�تها بحقهم.
للدر��سات  فل�سطني  مركز  باحث 
�إعالم  �أّن  �أّكد  �لأ�سقر،  ريا�ض 
�لحتالل ل يكتفي بنقل ت�رسيحات 
و�لع�سكريني  �لأمنيني  �لقادة 
باأو�ساع  يتعلق  فيما  لالحتالل 
�عتقالهم،  وظروف  �لأ�رسى 
�إمنا  �ل�سج�ن؛  د�خل  يجرى  وما 
يعتمد على �سيا�سة ممنهجة تق�م 
�لأ�رسى  على  �لتحري�ض  على 

وت�س�يرهم كاأنهم "�إرهابّي�ن".

جر�ئم حرب

�ل�سهي�ين  �ل�ساأن  يف  �ملخت�ض 
�أّن  �إىل  �أ�سار  �لرفاتي،  �أمين 
�أجل  من  �لأ�رسى  على  �لتحري�ض 
�لنتخابات،  يف  �لأ�س��ت  ك�سب 
و�نتهاكا  حرب،  جرمية  "ميثل 
ا  وزًجّ �لإن�سان،  حلق�ق  �سارخا 
�لدعاية  �أت�ن  يف  �لإن�سان  لكر�مة 

�لنتخابية"، وفق ق�له.
على  �ل�سغط  "حالة  ويق�ل: 
�لأ�رسى تكثفت خالل هذه �ملّدة، 
�لأطر�ف  من  حماولت  �سمن 
�مللف  بهذ�  للزّج  �ل�سهي�نية 
�لنتخابية، حيث  �لدعاية  �سمن 
ماآ�سي  على  بع�سهم  ي�س�ق�ن 
و�أ�رس�ه،  �لفل�سطيني  �ل�سعب 
ودمائهم"وي��سح  وجر�حهم، 
�ملجتمع  �جنر�ف  �أّن  �لرفاتي 
يدفع  �ليمني  نح�  �ل�سهي�ين 
�ل�سغط  حالة  من  مزيد�ً 
ورقة  لك�نهم  �لأ�رسى؛  على 
و�لف�ز  �لأ�س��ت  ك�سب  ملحاولة 

�لكثري  �أّن  مبيناً  بالنتخابات، 
�أ�سدرتها  �لتي  �لقر�ر�ت  من 
حك�مة �لحتالل كان �سبباً فيها 
ما  وه�  �لإعالمي.  �لتحري�ض 
�لأ�سقر،  ريا�ض  �لباحث  �أّكده 
�حلك�مة  قر�ر�ت  �أّن  مبيناً 
لالأ�رسى،  �ملعادية  �لإ�رس�ئيلية 

كان �سبباً �أ�سا�سياً فيها �لتحري�ض 
حيث  "�لإ�رس�ئيلي"،  �لإعالم 
يف  �ملتطرف  �ليمني  ��ستثارت 
و�أع�ساء  �لإ�رس�ئيلي  �ملجتمع 
وخلقت  له،  �لتابعني  �لكني�ست 
درجة  �إىل  عد�ئية  �أج��ء 
�أ�سبحت �لآر�ء �لأخرى �لتي قد 

تدع� لتطبيق �مل��ثيق �لإن�سانية 
�لأ�سقر  وي�سري  �سامتة  عليهم، 
يق�د  �لحتالل  �إعالم  �أّن  �إىل 
ول  �لأ�رسى،  على  حاد�ً  هج�ماً 
يكاد مير ي�م �إّل وجتد �أن عدًد� 
تن�رس  �لعدو  �إعالم  و�سائل  من 

�أخبار�ً حتر�ض على �لأ�رسى.



�صحفية،  ت�رصيحات  يف  و�أكد 
�أم�س �الأربعاء، �أّن "جنود �الحتالل 
وقو�ت �مل�صتعربني ت�رصفو� ق�صاة 
"�الإعد�م"  من  وجعلو�  وجالدين 
�أّن  و�أو�صح  لالعتقال".  بدياًل 
�ملدنيني  من  �لعظمى  �لغالبية 
قو�ت  بر�صا�س  �أعدمو�  �لذين 
�الأربع  �ل�صنو�ت  خالل  �الحتالل 
�أي  ي�صكلون  يكونو�  مل  �الأخرية، 
"�الإ�رص�ئيليني"  حياة  على  خطر 
�الحتالل(،  حكومة  تدعي  )كما 
عليهم  �ل�صيطرة  باالإمكان  كان  بل 
�إطالق  من  بداًل  و�عتقالهم 
من  كثري  و�إّن  عليهم،  �لر�صا�س 
و��صحة  كانت  �مل�صورة  �مل�صاهد 
�أّن  �إىل  يف توثيق �الأحد�ث. و�أ�صار 
�أطلقت  �لذين  �لفل�صطينيني  بع�س 
باجتاههم  "�الإ�رص�ئيلية"  �لنري�ن 
تُركو�  مبا�رص،  ب�صكل  و�أ�صيبو� 
حتى  دما  ينزفون  طويلة  ل�صاعات 

��صت�صهدو� دون تقدمي �الإ�صعافات 
�إىل  بنقلهم  �ل�صماح  �أو  لهم، 
�مل�صت�صفيات، و�أن بع�صهم �أطلقت 
�ل�صفر،  نقطة  من  عليهم  �لنري�ن 
عمليات  �أن  يوؤكد  �لذي  �الأمر 
�لقتل  بهدف  كانت  �لنري�ن  �إطالق 
�أن هذ�  و�أو�صح فرو�نة،  �ملتعمد. 
عمليات  يف  �خلطري  �لت�صعيد 
�لقتل و�الإعد�م �مليد�ين بدم بارد، 
�صدفة  يكن  مل  �ال�صتباه،  وملجرد 
يندرج  و�إمنا  فردي،  ب�صكل  �أو 
�الإ�رص�ئيلية  �ملوؤ�ص�صة  نهج  �صمن 
و�ل�صيا�صية  �الأمنية  و�أذرعها 

لتخويف وترهيب �لفل�صطينيني.
مع  �ن�صجاما  ياأتي  "هذ�  وقال: 
وحتري�س  �ملتطرفني  دعو�ت 
�ل�صيا�صيني و�الأمنيني �الإ�رص�ئيليني، 
"�إعد�م  قانون  مل�رصوع  وترجمة 
و�أقره  نوق�س  �لذي  �الأ�رصى" 
بالقر�ءة  �الإ�رص�ئيلي  �لكني�صت 

فرو�نة  وبنّي  �الأوىل.  �لتمهيدية 
�إ�صد�ر  يحظر  �لدويل  �لقانون  �أّن 
�أنو�ع  من  نوع  �أي  بتنفيذ  �أو�مر 
�أو  �لقانون،  نطاق  خارج  �لقتل 
دون  �الإعد�م  �أو  �لتع�صفي  �الإعد�م 
ذلك،  على  �لتحري�س  �أو  حماكمة 
جر�ئم  �لعمليات  هذه  جميع  ويعّد 
�لقانون،  عليها  يعاقب  حرب 
باحلاالت  �لتذرع  يجوز  وال 
�ال�صتثنائية. و�أكد �خلبري يف �صوؤون 
�حلكومة  ي�صجع  ما  �أن  �الأ�رصى، 
هذه  مو��صلة  على  "�الإ�رص�ئيلية" 
�جلر�ئم هو �ل�صمت �لدويل وعدم 
�تخاذ قر�ر�ت ر�دعة من �ملجتمع 
�لدويل و�الأمم �ملتحدة، �الأمر �لذي 
ي�صتدعي توثيقا علميا جلميع تلك 
�لق�صاء  �إىل  بها  و�لتوجه  �حلاالت 
�ملجتمع  على  و�ل�صغط  �لقانوين، 
وتوفري  م�صوؤولياته  لتحمل  �لدويل 

�حلماية لل�صعب �لفل�صطيني.

قال الأ�صري املحرر واخلبري ب�صوؤون الأ�صرى، عبد النا�صر فروانة، اإن قوات الحتالل "الإ�صرائيلي" ومنذ النتخابات الت�صريعية "الإ�صرائيلية" الأخرية يف اآذار )مار�س( عام 2015، �صعدت من 
جرائم القتل خارج نطاق القانون )الغتيال والت�صفية اجل�صدية( بحق من تدعي اأنهم ي�صكلون خطرا من املدنيني الفل�صطينيني الُعزل.

الحتالل جعل من "الإعدام امليداين" بدياًل لالعتقال

هيئة الأ�صرى

15 اأ�صريا “مب�صفى الرملة” يعانون اأو�صاعا �صحية خطرية ومقلقة
 �أفاد حمامي هيئة �صوؤون �الأ�رصى 
باأن  عجوة،  كرمي  و�ملحررين، 
�حلالة �ل�صحية لالأ�صري �بو دياك 
تتفاقم با�صتمر�ر وت�صهد تر�جعا 
و�أنه  �لوقت،  مرور  مع  متو��صال 
�مل�صكنات  من  �أنو�ع   8 يتناول 

يوميا لتخفيف �أوجاعه و�آالمه.
زيارته ملا  و�أو�صح عجوة، خالل 
�أن  �أم�س،  �لرملة  مب�صفى  تعرف 
�ال�صري �بو دياك يعاين من �لتعب 
ويعاين  �لد�ئم،  و�الإرهاق  �ل�صديد 
وعدم  �لتنف�س  يف  �صعوبة  من 

ي�صتطيع  وال  �مل�صي  على  �لقدرة 
�آالم  ب�صبب  ل�صاعات طويلة  �لنوم 

�لورم يف �ملعدة و�الأمعاء.
�الأو�صاع  �أن  �لهيئة،  وقالت 
�ملر�صى  لالأ�رصى  �ل�صحية 
ت�صمى  فيما  �لقابعني  و�جلرحى 
تزد�د  �لرملة”  �صجن  “عيادة 
�ملتابعة  غياب  ظل  يف  �صوء�، 
ت�صّنف  �ل�صحية �حلثيثة ملر�صى 
�الأ�صعب  باأنها  �ل�صحية  حاالتهم 
بني �الأ�رصى يف �صجون �الحتالل 
�ال�رص�ئيلي ولفتت �لهيئة، �إىل �أن 

حاليا  يقبعون  مري�صا  �أ�صري�   15
ويعانون من  �لرملة”  “م�صفى  يف 
كل  وهم  ومقلقة،  �أو�صاع خطرية 

من:
�الأ�صري �صامي �بو دياك، �رصطان 

باالمعاء.
من  يعاين  رد�د،  معت�صم  �الأ�صري 
بعمل  وق�صور  باالمعاء  �رصطان 
�لقلب، و�لربو، وم�صاكل بالعظام، 
بالكتف  و�أوجاع  باجللد،  وتاآكل 

و�ملفا�صل، وم�صاكل بالروؤية.
يعاين من  ناه�س �القرع،  �الأ�صري 

ومبتور  عديدة  �صحية  م�صاكل 
�لقدمني.

من  يعاين  �صالح،  �صالح  �الأ�صري 
�صلل ن�صفي ويحمل بيديه �كيا�صا 

للبول و�لرب�ز.
يعاين  �لهدى،  �بو  ��رصف  �الأ�صري 
كر�صي  على  ويتنقل  �ل�صلل،  من 

متحرك.
�الأ�صري خالد �ل�صاوي�س، يعاين من 
�أمر��س  عدة  ومن  ن�صفي  �صلل 

�صعبة ومزمنة.
يتنقل  موقدة،  من�صور  �الأ�صري 

ب�صبب  متحرك  كر�صي  على 
بيديه  ويحمل  بال�صلل،  ��صابته 

�كيا�صا للبول و�لرب�ز.
�الأ�صري م�صطفى �رص�غمة، يعاين 
مر�س  ومن  بالكلى  م�صاكل  من 

�ل�صكري.
�الأ�صري عز �لدين كرجة، يعاين من 
و�حلو�س  و�لقدم  بالكتف  ��صابة 
عمليات  الجر�ء  وبحاجة 

جر�حية.
�الأ�صري �حمد دعي�صات، يعاين من 
��صابته بعدة طلقات نارية بفخده 

�الأمين.
�الأ�صري وليد �رصف، لديه م�صاكل 
�لتهابات  من  ويعاين  بالكبد 
فتحة  على  �لقريبة  باالمعاء 

�ل�رصج.
يعاين  حويلة،  �بو  حممد  �الأ�صري 

من ��صابة بالقدم �لي�رصى.
مي�صي  حريبات،  �ياد  �الأ�صري 
على  �مل�صاعدة  جهاز  بو��صطة 

�مل�صي.
�الأ�صري حممد �بو خ�رص، بحاجة 

لعملية زر�عة كلية.

حمكمة الحتالل تثّبت العتقال الإداري بحّق اأ�صرى

الإفراج عن الأ�صري مروان اأبو غنيم بعد ق�صائه )12( عامًا

�الحتالل  حمكمة  �صادقت 
�أو�مر  “عوفر” على  �لع�صكرية يف 
عن  ادرة  �ل�صّ �الإد�ري  �العتقال 
�لع�صكري  بـ”�لقائد  ي�صّمى  ما 
�الأ�رصى  بحّق عدد من  للمنطقة” 

�لفل�صطيني،  �الأ�صري  نادي  و�أو�صح 
ثّبتت  �أن �ملحكمة  �الأربعاء،  �أم�س 
�الأو�مر �ل�صادرة ملدة �صّتة �صهور 
حممود  حممد  �الأ�رصى:  بحّق 
ثائر  عمر،  خليل  حو�مدة، حممد 

ر�صا مري، معتز حممود �أبو زنيد 
وعمرو جمال زيد.

�أربعة �صهور بحّق �الأ�رصى:  وملّدة 
�أ�صيل وليد برغوثي، معت�صم منري 
برغوثي، يحيى هاين جادو، �إ�صالم 

�أبو  ريا�س عدنان  �صحاتيت،  وليد 
حميد�ن  مدحت  وهيثم  عي�صة 
فيما ثّبتت ملّدة ثالثة �صهور �الأمر 
�إيهاب منري  �الأ�صري:  ادر بحّق  �ل�صّ

برغوثي.

عن  �الإفر�ج  مت  �أنه  �الأ�صري  نادي  قال 
�الأ�صري مرو�ن �أبو غنيم )34 عاماً( من 
بعد  وذلك  نابل�س،  يف  قليل  كفر  بلدة 
معتقالت  يف  حمكوميته  مدة  ق�صائه 
يُ�صار  عاماً   )12( و�لبالغة  �الحتالل 
معتقل  من  عنه  �الإفر�ج  �صيتم  �أنه  �إىل 

“�لنقب �ل�صحر�وي”.

اأو�صاع خطرية ومقلقة 
لأ�صرى عيادة الرملة

�أفاد حمامي هيئة �صوؤون �الأ�رصى 
�ليوم  عجوة،  كرمي  و�ملحررين، 
�لثالثاء �أن �حلالة �ل�صحية لالأ�صري 
�صامي �أبو دياك تتفاقم با�صتمر�ر 
مع  متو��صال  تر�جعا  وت�صهد 
�أنو�ع   8 يتناول  و�أنه  �لوقت،  مرور 
لتخفيف  يوميا  �مل�صكنات  من 
عجوة،  و�أو�صح  و�آالمه.  �أوجاعه 
�لرملة،  م�صت�صفى  زيارته  خالل 
من  يعاين  دياك  �أبو  �الأ�صري  �أن 
�لد�ئم،  و�الإرهاق  �ل�صديد  �لتعب 
وعدم  �لتنف�س  يف  �صعوبة  ومن 
ي�صتطيع  وال  �مل�صي،  على  �لقدرة 

�آالم  ب�صبب  طويلة  ل�صاعات  �لنوم 
وقالت  و�الأمعاء.  �ملعدة  �لورم يف 
�ل�صحية  �الأو�صاع  �إّن  �لهيئة؛ 
و�جلرحى  �ملر�صى  لالأ�رصى 
�لقابعني فيما ت�صمى "عيادة �صجن 
�لرملة" تزد�د �صوء�، يف ظل غياب 
�ملتابعة �ل�صحية �حلثيثة ملر�صى 
باأنها  �ل�صحية  حاالتهم  ت�صّنف 
�صجون  يف  �الأ�رصى  بني  �الأ�صعب 
�إىل  ولفتت  �الإ�رص�ئيلي  �الحتالل 
�أن 15 �أ�صري� مري�صا يقبعون حالًيّا 
"م�صت�صفى �لرملة" يعانون من  يف 

�أو�صاع خطرية ومقلقة.
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ن�سر ح�سني داي / دفاع تاجنانت

الن�ضرية ت�ضتهدف املركز الثالث 
والرابيد لتفادي الغرق

يلتقي فريق ن�سر ح�سني داي م�ساء اليوم ال�سيف دفاع تاجنانت على 
ملعب 20 اأوت حت�سبا لت�سوية الرزنامة بخو�س اللقاء املتاأخر عن اجلولة 

امللعب  اأر�سية  الن�سرية  وتدخل  الأوىل،  الرابطة املحرتفة  من   18
مبعنويات مرتفعة بعد ا�ستعادة الثقة اإثر �سل�سلة لقاءين دون فوز 

والتدارك يف اجلولة ال�سابقة اأمام اأهلي برج بوعريريج والتاأهل يف كاأ�س 
الكاف اأين تلعب دور املجموعات، ويف هذا ال�سدد ت�ستهدف الن�سرية 
موا�سلة ح�سد النتائج اليجابية وا�ستغالل املعنويات املرتفعة التي 

تتواجد عليها 

عي�سة ق.

جديدة  نقاط  ثالث  ح�صد  �أجل  من 
وحتقيق  �لوطنية  �لبطولة  يف 
�أين  �لتو�يل،  على  �لثاين  �النت�صار 
�جل  من  مو�تية  �لفر�صة  �صتكون 
جدول  يف  �لثالث  باملركز  �النفر�د 

�لرتتيب وت�صييق �خلناق على �لر�ئد 
و�لو�صيف، عرب �لتو�جد يف �لبوديوم، 
وهو �الأمر �لذي يدركه �لطاقم �لفني 
�لذي  �إيغيل  مزيان  �ملدرب  بقيادة 
نف�س  على  �ملو��صلة  عن  يبحث 
�لديناميكية من خالل حتقيق �نت�صار 
با�صتعادة  لالعبني  ي�صمح  معنوي 

حظوظهم كاملة من �أجل �للعب على 
�الأدو�ر �الأوىل و�لتناف�س على �صمان 

م�صاركة قارية �ملو�صم �ملقبل.
�ملو�جهة  هذه  تعترب  �ملقابل،  يف 
و�لقيام  �لنف�صية  �لناحية  من  هامة 
�لعا�صمي  للنادي  حت�صري  باأف�صل 
ينتظره  �لذي  �لهام  للقاء  حت�صبا 

من  خرجة  �ول  يف  �ملقبل  �حلد 
عندما  �لكاف  كاأ�س  جمموعات  دور 
يالقي �ل�صيف بيرتو �تلتيكو �الأنغويل 
موفقة  �نطالقة  حتقيق  على  بحثا 
ويبحث  �لقارية،  �ملناف�صة  يف 
على  قا�صمي  �أحمد  �ملهاجم  رفقاء 
�اليجابية،  �لنتائج  بوترية  �ملو��صلة 

�لتو�يل  على  �لر�بع  �لفوز  عن  بحثا 
�أهلي  �أمام  �النت�صار  له  �صبق  بعدما 
بوعريريج  برج  �أهلي  �لليبي،  بنغازي 
على  و�لتاأكيد  �جلز�ئر  ومولودية 
بعد  ت�صاعدي  منحى  يف  �لتو�جد 
�لبد�ية �ملتعرثة يف �نطالقة �ملو�صم 

�جلديد.

حتت  �لزو�ر  يتو�جد  �ملقابل،  يف 
موؤخرة  يف  بالغرق  �لتهديد  طائل 
�أ�صبحو�  و�أنهم  خا�صة  �لرتتيب 
و�أنهم  خا�صة  بال�صقوط  مهددين 
يتو�جدون يف �ملركز ما قبل �الأخري، 
�لن�رصية  �أمام  �ليوم  جديد  وتعرث 

يغرقهم �أكرث يف قاع �لرتتيب.

وجدوا �سعوبات لتجاوز 
عقبة جنم مقرة

احلمراوة اآخر 
املتاأهلني لربع 

النهائي وتالقي 
ال�ضيا�ضي

�أنهى فريق مولودية وهر�ن 
عقد �الأندية �ملتاأهلة �إىل �لدور 
ربع �لنهائي من مناف�صة كاأ�س 
�جلمهورية بعدما جتاوز عقبة 
نادي جنم مقرة و��صتغل عاملي 

�الأر�س و�جلمهور من �جل �لتو�جد 
يف ربع �لنهائي من مناف�صة �ل�صيدة 

�لكاأ�س، ومل تكن مهمة �لتاأهل 
�صهلة خا�صة و�أن �لفريق �ملحلي 
��صطر �إىل لعب 120 دقيقة من 

�أجل ح�صم تاأ�صرية �لتاأهل بف�صل 
هديف من�صوري وحالميية �للذ�ن 
قاد� �لت�صكيلة ملو��صلة �ملناف�صة 
وبلوغ �أدو�ر متقدمة من �لكاأ�س، 
وهو �لتاأهل �لذي يجعل مولودية 
وهر�ن تالقي �صباب ق�صنطينة يف 
ربع �لنهائي �لذي �صوف يجري يف 
�صيغة �لذهاب و�الإياب �أين تتنقل 
ت�صكيلة »�حلمر�وة« يف �لذهاب 
�إىل ق�صنطينة قبل �أن ت�صت�صيف 

لقاء �الإياب يف ملعبها �أحمد زبانة. 
لالإ�صارة �أ�صحى برنامج مباريات 
�لدور ربع �لنهائي مكتمال بعد 

تاأهل �حلمر�وة �أين يالقي �صبيبة 
بجاية نادي بار�دو، بينما يت�صدر 

�لد�ربي �لعا�صمي بني �صباب 
بلوزد�د ون�رص ح�صني د�ي قمة 

مباريات ربع �لنهائي من �ملناف�صة، 
فيما تالقي �حتاد عنابة وفاق 
�صطيف و�صباب ق�صنطينة �أمام 
مولودية وهر�ن، وبرجمت جلنة 
كاأ�س �جلمهورية تو�ريخ �لكاأ�س 
يومي 19 و20 فيفري ملباريات 

�لذهاب، 26 و27 من نف�س �ل�صهر 
ملباريات �الإياب.

عي�سة ق.

الحتادية اجلزائرية للريا�سات امليكانيكية

برجمة اجلمعية االنتخابية يف التا�ضع فيفري

اجلولة 20 للرابطة املحرتفة الثانية

ال�ضلف ترت�ضد ال�ضدارة والزيانيون 
ي�ضتهدفون التم�ضك بالبوديوم

�النتخابية  �لعامة  �جلمعية  تعقد 
للريا�صات  �جلز�ئرية  لالحتادية 
�لتا�صع فيفري  �مليكانيكية بتاريخ 
وحت�صري  جتمع  مبركز   �لد�خل 
بال�صويد�نية  �لوطنية   �لفرق 
رئي�س  من  �أم�س  �أول  علم  ح�صبما 
�صاوي،  فاحت  �لرت�صيحات  جلنة 
يف  �نه  �مل�صوؤول  ذ�ت  و�أ�صار 
�إيد�ع  عملية  ��صتكمال  �نتظار 
ملفات �لرت�صح �لتي تختتم ر�صميا 
فان  �صابقا  �ملذكور  �لتاريخ  قبل 
�لرئا�صة  من�صب  تقلد  م�صوؤولية 
هذه  �لفدر�ليني  و�الأع�صاء 
و�الولوية  �صارمة  �صتكون  �ملرة 
�لريا�صات  وحمبي  الأبناء  فيها 
�مليكانيكية، وكان �أع�صاء �جلمعية 
لالحتادية  �ال�صتثنائية  �لعامة 

�جلز�ئرية للريا�صات �مليكانيكية، 
�حل�صيلتني  باالإجماع  رف�صو�  قد 
�الأدبية و�ملالية 2018  �لتي قدمها 
عمر  بن  �مري  بالنيابة  �لرئي�س 
ت�صجيلهم  بعد  �ملا�صي  �جلمعة 
وتنظيمية  قانونية  خروقات  لعدة 
يف �لت�صيري �لريا�صي و�ملايل وهذ� 
بعد م�صاءالت مثرية وحمرجة  لنب 
عمر �لذي مل يكن مقنعا يف �إجابته 
�لعامة  �جلمعية  �أع�صاء  �أمام 
�لريا�صات  ر�بطة  رئي�صة  ومنهم 
�الغو�ط  لوالية  �مليكانيكية 
خديجة بن حمرو�س و نائب ر�بطة 
�مني  لالخت�صا�س  �جلز�ئر  والية 
�لعايبي. وطالبت ��رصة �لريا�صات 
�ل�صباب  وز�رة  �مليكانيكية 
و�لريا�صة بفتح حتقيق عاجل �أمام 

يتعلق  فيما  �مل�صجلة  �خلروقات 
�صجلت  �لتي  �ملالية  باحل�صيلة 
مليون  و900  مليار  قاربت  ديونا 
�لهيئة  تع�صه  مل  �أمر  وهو  �صنتيم 
�لفدر�لية منذ ن�صاأتها ح�صبما �أكده 
فتحي بن عي�صى رئي�س نادي جنم 
بن عكنون للريا�صات �مليكانيكية. 
رف�س  بعد  �نه  بالذكر  جدير 
�حل�صيلتني  �ملذكورتني باالإجماع، 
�أمري  بالنيابة  �لرئي�س  �أ�صحى 
�لفدر�ليني  و�لع�صوين  عمر  بن 
وعبد  زو�وي  �مني  �ل�صابقني، 
للحقوق  يفتقدون  �صاوي  �لكرمي 
ع�رصة  ملدة  للرت�صح  �لقانونية 
�أي عهدتني وما تبقى من  �صنو�ت 

هذه �لعهدة.
وكالت

مباريات  �لغد  �أم�صية  جتري 
�لر�بطة �ملحرتفة  �جلولة 20 من 
تنقال  تعرف  �صوف  و�لتي  �لثانية، 
�ل�صلف  جمعية  للو�صيف  �صعبا 
�إىل جنوب �لوطن من �أجل مالقاة 
يف  يامل  و�لذي  ب�صكرة  �إحتاد 
�لتناف�س  فيب  بحظوظه  �لتم�صك 
دوري  �إىل  و�لعودة  �ل�صعود  على 
�ملو�صم  �ل�صقوط  بعد  �لكبار 
ت�صكيلة  �أبناء  مير  حيث  �ملا�صي، 
�ل�صك  بفرتة  �لون�رصي�س«  »��صود 
من  جولتني  �آخر  يف  تعرثهم  بعد 
على  ويعولون  �لوطنية،  �لبطولة 
لهم  ت�صمح  �إيجابية  بنتيجة  �لعودة 
وهم  موؤقتا  �ل�صد�رة  �إىل  بالعودة 
بنقطة و�حدة عن  يبتعدون  �لذين 
�ملت�صدر جنم مقرة �لذي يخو�س 
مقابلة �لقمة �أمام مولودية �لعلمة 

�ل�صبت �ملقبل.

يف �ملقابل، يعتزم ود�د تلم�صان يف 
ملعبه  على  �لثالث  �لنقاط  ح�صد 
�حلر��س  �حتاد  ي�صت�صيف  عندما 
من �أجل �صمان �لبقاء يف �لبوديوم، 
ي�صجل  مناف�صا  يو�جه  �أنه  رغم 
�الأخرية  �لفرتة  يف  قوية  عودة 
ت�صع  �آخر  يف  ينهزم  مل  و�لذي 
مباريات وفاز يف لقاءيه �الأخريين 
�يجابية  نتيجة  ح�صد  على  ويعول 
لالبتعاد عن منطقة �خلطر، بينما 
�أمام  نف�صها  �ملوؤخرة  �أندية  جتد 
مهام متباينة حيث ي�صتقبل جمعية 
�صبيبة  �لقبة كل من  ور�ئد  وهر�ن 
�لتو�يل،  على  و�صبيبة  �صكيكدة 
نفي�صه  �لبليدة  �إحتاد  يجد  بينما 
�أمام تنقل �صعبة ملالقاة �مل�صيف 

�أمل بو�صعادة.
 

برنامج �ملباريات:

ر�ئد �لقبة / �صبيبة بجاية
جمعية وهر�ن / �صبيبة �صكيكدة

�أمل بو�صعادة / �إحتاد �لبليدة 
و�د تلم�صان / �حتاد �حلر��س

�إحتاد عنابة / مولودية �صعيدة
�إحتاد ب�صكرة / جمعية �ل�صلف

ع.ق.

فرو�ضية: االأندية ت�ضادق على م�ضروع 
رزنامة املناف�ضات ل�ضنة 2019

حت�سبا ملناف�سات الفرو�سية

االأندية ت�ضادق على م�ضروع 
رزنامة 2019

�ملنخرطة  �الأندية  �صادقت 
�جلز�ئرية  �الحتادية  لدى 
على  باالأغلبية   ، للفرو�صية 
مناف�صات  رزنامة  م�رصوع 
�ليوم  علم  ح�صبما   ،  2019
�لفني  �ملدير  من  �لثالثاء 
�صغري. بن  �ليامني  �لوطني، 

بعدما    ، �الإجماع  هذ�  وجاء 
و  بدر��صة  �الندية  قامت 
م�رصوع  و�إثر�ء  مناق�صة 
�مل�صادقة  قبل  �لرزنامة  
تقني  �جتماع  خالل   ، عليه 
خ�صي�صا  باجلز�ئر،  عقد 
نف�س  ح�صب  �لغر�س،   لهذ� 
�ملدير  و�أ�صار  �مل�صدر. 
حتى  �نه   ، �لوطني  �لفني 
يكون م�رصوع رزنامة �ملو�صم 
ر�صميا،   ،  2019 �لريا�صي- 
�جلمعية  على  �ملرور  يتعني  
�لعامة للهيئة �لفدر�لية ، �لتي 

مل يحدد تاريخها بعد.

�نعقدت  �لتي  �جلمعية  هذه 
�جلز�ئرية  �الحتادية  مبقر 
ع�صو   ، تر�أ�صها   ، للفرو�صية 
�صغري  �لفدر�يل،  �ملكتب 
فهيمة  مب�صاعدة   بهلويل، 
�صبيان ، �لع�صوة �أي�صا ورئي�صة 
�للجنة �لتقنية ، بح�صور �المني 
�لعزيز  عبد   ، بالنيابة  �لعام 
جديد و�ملدير �لفني �لوطني.
مبجرد   « �صغري،  بن  وقال 
على   �لعمة  �جلمعية  م�صادقة 
مناف�صات  رزنامة  م�رصوع 
جلنة   تن�صيب  �صيتم   ،  2019
�لقيام  مهمة  �ليها  تعهد 
بزيار�ت ملختلف �ملو�قع �لتي 
�صتحت�صن �مل�صابقات ، وهذ� 
قدرتها  من  �لتاأكد  �جل  من 
�لغر�س  هذ�  ��صتيفاء  على 
�ملو�عيد  خمتلف  خالل 
��صتجابتها  ومدى  �لريا�صية 

لدفرت �ل�رصوط«.

لدى  �ملنخرطة  �الأندية  �صادقت 
للفرو�صية  �جلز�ئرية  �الحتادية 
رزنامة  م�رصوع  على  باالأغلبية 
ح�صبما   2019 �لعام  مناف�صات 
�لفني  �ملدير  من  �م�س  �أول  علم 
وجاء  �صغري،  بن  �ليامني  �لوطني 
هذ� �الإجماع بعدما  قامت �الندية 
م�رصوع  و�إثر�ء  مناق�صة  و  بدر��صة 
عليه  �مل�صادقة  قبل  �لرزنامة  
باجلز�ئ  تقني عقد  �جتماع  خالل 
و�أ�صار  �لغر�س،  لهذ�  خ�صي�صا 
�ملدير �لفني �لوطني �نه حتى يكون 
�لريا�صي  �ملو�صم  رزنامة  م�رصوع 
على  �ملرور  يتعني   ر�صميا،   2019
�لفدر�لية  للهيئة  �لعامة  �جلمعية 

�لتي مل يحدد تاريخها بعد.
مبقر  �نعقدت  �لتي  �جلمعية  هذه 

للفرو�صية  �جلز�ئرية  �الحتادية 
�لفدر�يل  �ملكتب  ع�صو  تر�أ�صها 
فهيمة  مب�صاعدة   بهلويل  �صغري 
ورئي�صة  �أي�صا  �لع�صوة  �صبيان 
�للجنة �لتقنية بح�صور �الأمني �لعام 
بالنيابة عبد �لعزيز جديد و�ملدير 
�صغري:  بن  وقال  �لوطني،  �لفني 
�لعمة  �جلمعية  م�صادقة  »مبجرد 
مناف�صات  رزنامة  م�رصوع  على  
تعهد  جلنة  تن�صيب  �صيتم   2019
�ليها مهمة �لقيام بزيار�ت ملختلف 
�ملو�قع �لتي �صتحت�صن �مل�صابقات، 
قدرتها  من  �لتاأكد  �جل  من  وهذ� 
خالل  �لغر�س  هذ�  ��صتيفاء  على 
ومدى  �لريا�صية  �ملو�عيد  خمتلف 

��صتجابتها لدفرت �ل�رصوط«.
وكالت
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اأع�ضاء جمل�س اإدارة 

�ضبيبة الزيارة 
يزورون لربا�س

 احلار�س 
بن بوط مهدد 

بعقوبات قا�ضية 
من اإدارة مالل

القبائل  �شبيبة  حار�س  يتواجد 
طائل  حتت  بوط  بن  اأ�شامة 
�شارمة  عقوبات  اإىل  التعر�س 
من طرف اإدارة الفريقن وذلك 
اللعب  املعني  رف�س  اإثر  على 
مباراة  الرديف  النادي  رفقة 
جرت  التي  مليلة  عني  جمعية 
على  املن�رصم  الأ�شبوع  نهاية 
بتيزي وزو،  اأول نوفمرب  ملعب 
الرئي�س  اإدارة  هددت  حيث 
الثاين  حار�شها  مالل  �رصيف 
غنزاله  اأين مت  ثقيلة  بعقوبات 
يف بادئ الأمر اإىل التدرب مع 
قرار  انتظار  يف  الثاين  الفريق 
املدرب الفرن�شي فرانك دوما 
يف  الأ�شبوع  هذا  تواجد  الذي 
فرن�شا، وهو الذي �شوف يف�شل 
معروف  واأنه  خا�شة  اأمره  يف 
بالن�شباط  التالعب  بعدم 
�شابقة  حالت  يف  ذلك  واأثبت 
»الكناري«،  ت�شكيلة  لعبي  مع 
توجيه  تتم  اأن  ي�شتبعد  ول 
�شد  ومالية  تاأديبية  عقوبات 
احلار�س الثاين للنادي القبائلي 
غري  بت�رصف  قام  الذي  وهو 
اأن يكون  حمرتف لالعب يجل 
خا�شة  فريقه،  ت�رصف  حتت 
واأنه يعاين من نق�س املناف�شة 
واهلدف من حتويله اإىل اللعب 
اأجل  من  الرديف  الفريق  مع 

بقائه يف جو املناف�شة.
اأقدمت  خمتلف،  �شياق  يف 
يتقدمها  القبائل  �شبيبة  اإدارة 
بزيارة  مالل  �رصيف  الرئي�س 
�شالح  للنادي  ال�شابق  النجم 
اأين  العائلي  منزله  لربا�س يف 
األزمه  يعاين من املر�س الذي 
الفرا�س، وجاءت اخلطوة التي 
قام بها اأع�شاء جمل�س الإدارة 
نظري ما قدمه لربا�س للفريق، 
مب�شاعدته  التعهد  مت  حيث 
التزمت  اإذا  اأوروبا  يف  للعالج 
عرفانا  الأمر  ال�شحية  حالته 
امل�شتديرة  للكرة  خلدماته 
ال�شبيبة  رفقة  اجلزائرية 
�شنوات  الوطني  واملنتخب 

ال�شبعينيات والثمانينيات.
عي�ضة ق.

مولودية اجلزائر / املريخ ال�ضوداين اليوم ابتداء من 19:00

العميد ي�ضعى اإىل فوز 
ثمني قبل موعد الإياب

يلتقي فريق مولودية اجلزائر �ضهرة اليوم بال�ضيف املريخ ال�ضوداين �ضمن مباراة ذهاب الدور ربع 
النهائي من البطولة العربية للأندية، اأين يدخل النادي العا�ضمي اأر�ضية ملعب 5 جويلية بهدف 
حتقيق الفوز بنتيجة مريحة حت�ضبا لت�ضهيل املهمة يف عبور عقبة النادي ال�ضوداين وبلوغ ن�ضف 

النهائي للمناف�ضة العربية، خا�ضة واأن املولودية لن تكون مهمتها �ضهلة امام مناف�س اأق�ضى مواطنه 
اإحتاد العا�ضمة يف ثمن النهائي وهو الأمر الذي يجعل اجلميع يف النادي ي�ضعون له األف ح�ضاب

عي�ضة ق.

يف  جديدة  خيبة  اأي  لتفادي  وذلك 
انطالق  منذ  املولودية  م�شوار 
خا�شة  اجلاري،  الكروي  املو�شم 
خ�رصت  »العميد«  ت�شكيلة  واأن 
بعد  املو�شم  هذا  الثاين  رهانها 
يف  املن�رصم  الأ�شبوع  الإق�شاء 
ن�رص ح�شني  اأمام  اجلمهوري  كاأـ�س 
جمموعات  دور  من  واخلروج  داي 
وبالتايل  اإفريقيا،  ابطال  رابطة 
يجد املدرب عادل عمرو�س نف�شه 
اأمام اإلزامية الفوز بالنتيجة والأداء 
موا�شلة  �شمان  اأجل  من  والإقناع 
الفنية  العار�شة  راأ�س  على  مهامه 
الفريق  يف  م�شتقبله  واأن  خا�شة 

اليوم،  مباراة  نتيجة  على  مرهون 
وهو ما يجعل الت�شكيلة تدخل حتت 
الفوز  ت�شجيل  اأجل  من  ال�شغط 
الذين  اأن�شارهم  اأنظار  حتت  وذلك 
ينتظر اأن يتنقلوا بقوة اإىل مدرجات 
امللعب الأوملبي، وبالتايل فاإن رفقاء 
احلار�س فريد �شعال يدركون اأهمية 
اأجل  من  ايجابية  نتيجة  حتقيق 
الت�شالح مع اأن�شارهم الغا�شبني من 
التعرثات التي ت�شجلها الت�شكيلة يف 
على  الإقناع  وعدم  الأخرية  الفرتة 

اأر�شية امليدان.
يف  الفني  الطاقم  هاج�س  ويبقى 
الغيابات التي �شوف ي�شجلها اللقاء 
ويف مقدمتهم الالعب م�شطفى بن 
عرو�س الذي اأجرى عملية جراحية 
جانب  اإىل  باكرا،  املو�شم  واأنهى 

الثنائي وليد درارجة وه�شام نقا�س 
عن  ر�شميا  يغيبان  �شوف  اللذان 

م�شاركة  تتاأكد  مل  بينما  املباراة، 
اأمني �شويبع امل�شاب هو الآخر، يف 

اإبراهيم  املقابل، ي�شجل امللغا�شي 
لقاء  املناف�شة يف  اإىل  اأمادا عودته 

املريخ ال�شوداين.
عمرو�س: ناأم

ل تعوي�س الإق�ضاء 
من الكاأ�س بالتاأهل 
بالبطولة العربية

عربرّ مدرب مولودية اجلزائر 
عادل عمرو�س عن رغبته يف 
العربية  البطولة  يف  التاأهل 
اأن  اأكد  لالأندية وذلك عندما 
فر�شة  اأمامه  تبق  مل  فريقه 
هذه  �شوى  مو�شمه  لإنقاذ 
من  الإق�شاء  بعد  املناف�شة 

الأ�شبوع  اجلمهورية  كاأ�س 
املن�رصم، واأو�شح اأنه ل بديل 
اأمام اأ�شباله �شوى حتقيق فوز 
جتاوز  اأجل  من  اليوم  مريح 
بها  مير  التي  ال�شعبة  الفرتة 
وتعوي�س  العا�شمي،  النادي 
الكاأ�س  ال�شيدة  من  اخلروج 
الذهبي  املربع  اإىل  بالتاأهل 
العربية،  املناف�شة  من 
خالل  اأم�س  عمرو�س  واأ�رص 
اأن  ال�شحافية  الندوة  عقده 
اأ�شحت  العربية  املناف�شة 
ول  لهم  بالن�شبة  كمهمة 
بديل �شوى العمل يجد وبذل 
موا�شلة  اأجل  من  اجلهود 
املو�شم  واإنهاء  املغامرة 

بالتتويج بلقب على الأقل.

�ضّلم اأم�س ا�ضتقالته اإىل رئي�س الفاف

 ولد زمرييل ي�ضتقيل ر�ضميا 
من ع�ضوية املكتب الفدرايل

 غولم واأونا�س يق�ضيان 
من كاأ�س اإيطاليا

م نائب رئي�س الحتادية اجلزائرية  قدرّ
ر�شميا  زمرييل  ولد  ب�شري  القدم  لكرة 
الفاف،  يف  من�شبه  من  ال�شتقالة 
ا�شتقالته  اأم�س  املعني  منح  حيث 
زط�شي  الدين  خري  الفاف  لرئي�س 
اإىل  الو�شول  يف  جنح  بعدما  وذلك 
قبة الربملان وظفر بعهدة يف من�شب 
متنع  اأين  الأمة،  جمل�س  يف  �شيناتور 
وهو  املنا�شب  ازدواجية  الوقانني 
يف  من�شبه  عن  التنازل  اإىل  دفعه  ما 
املكتب الفدرايل واختيار مهامه على 
م�شتوى جمل�س الأمة الذي مت تن�شيب 
اأم�س، وكان ولد زمرييل  اأول  اأع�شائه 
داي  ح�شني  ن�رص  فريق  يرتاأ�س  الذي 

لرئي�س  الثاين  النائب  من�شب  تبواأ  قد 
ربوح  يعترب  بينما  زط�شي  الفاف 
اأخبار  وكانت  الأول،  النائب  حداد 
كثرية موؤكدة ك�شفت عن �شوء عالقته 
بالرجل الأول للهيئة الكروية وتوترها 
بولد  دفع  ما  الأخرية  الفرتة  خالل 
اجتماعات  عن  الغياب  اإىل  زمرييل 
الفدرايل موؤخرا، غلى جانب  املكتب 
ف�شل ك�شبه ع�شوية املكتب التنفيذي 
بعد  القدم  لكرة  الإفريقي  لالحتاد 
التاأخر يف اإر�شال ملف الرت�شح والذي 
خارج  للكاف  العامة  الأمانة  ت�شلمته 

الآجال املحددة لذلك.
عي�ضة ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  اأق�شي 
كاأ�س  م�شابقة  من  غولم  فوزي 
نابويل  ناديه  خ�شارة  بعد  اإيطاليا 
قوية  مباراة  يف  امليالن  اأمام 
جمعت ت�شكيلة الناديني �شهرة اأول 
النهائي  ثمن  الدور  اأم�س حل�شاب 
من املناف�شة، حيث �شقط رفقاء 
اأمام  للخ�رص  الأي�رص  الظهري 
�شريو«  »�شان  ملعبه  على  امليالن 
بهدفني نظيفني يف مقابلة عرفت 
م�شاركة غولم اأ�شا�شيا والذي لعب 

مرة  لأول  كاملة  دقيقة  الت�شعني 
الطويل  الغياب  من  عودته  منذ 
الإ�شابة  ب�شبب  املناف�شة  عن 
التي كان يعاين منها على م�شتوى 
عمليتني  اإجراء  اإىل  دفعته  الركبة 
املدرب  اأقحمه  حيث  جراحيتني، 
ب�شكل  اأنت�شيلوتي  كارلو  اليطايل 
ال�شابقة  اللقاءات  يف  تدريجي 
اإمكانياته  ل�شتعادته  متهيدا 
املقابل  يف  املعهودة،  ولياقته 
بدوره  اأونا�س  اآدم  مواطنه  �شجل 
امل�شاركة يف املقابلة بعدما اأقحم 
ثنائي  وف�شل  ال�شوطني  بني  ما 
امل�شاهمة  يف  الوطنية  الت�شكيلة 
الإيطايل  اجلنوب  نادي  بتاأهل 
مغامرة  وموا�شلة  متقدم  دور  اإىل 

الكاأ�س.
ع.ق. 

اكتفى مبتابعة هزمية املان �ضيتي من مقعد البدلء

حمرز يدفع غوارديول اإىل مراجعة ح�ضاباته التكتيكية

�ضليماين يقرتب من كارديف �ضيتي

�شجل الالعب الدويل اجلزائري ريا�س 
املو�شم  هذا  الرابعة  هزميتهم  حمرز 
نادي  امل�شيف  يد  على  جاءت  والتي 
بني  جرت  التي  املقابلة  يف  نيوكا�شل 
حل�شاب  اأم�س  اول  �شهرة  الفريقني 
الجنليزي  الدوري  من   24 اجلولة 
لواحد  هدفني  بنتيجة  وانتهت  املمتاز 
و�شط  اكتفى  حيث  املحليني،  ل�شالح 
دكة  على  باجللو�س  اخل�رص  ميدان 
ي�شارك  ومل  اللقاء  اأطوار  طيلة  البدلء 
يف اأي دقيقة منها، وتاأتي هذه النتيجة 
بيب  ال�شباين  املدرب  ح�شابات  لتعيد 
تدوير  طريقة  انتهج  الذي  غوارديول 
اللعب  فر�شة  اجلميع  ومنح  الالعبني 
الحتياط،  اإىل  حمرز  حورّل  بعدما 
التكتيكية  ح�شاباته  يراجع  ان  وينتظر 
لها  تعر�س  التي  القا�شية  بعد اخل�شارة 

خارج الديار ومنحه فر�شة اللعب بداية 
من اللقاء املقبل يف دوري الربميرليغ، 
الربهنة   على  تعود  حمرز  واأن  خا�شة 
النت�شار  منح  يف  احلا�شم  دوره  على 
جعل  ما  وهو  »ال�شبريتز«،  ت�شكيلة  اإىل 
طرف  من  النتقاد  حمل  غوارديول 
مبنح  يطالبون  الذين  الفريق  جماهري 

لوهافر  نادي  خريج  اإىل  كاملة  الثقة 
يف  خا�شة  اللعب  اأجل  من  الفرن�شي 
ظل الأداء املخيب الذي اأظهره الثنائي 
والذي  الرواقني  على  و�شرتلينغ  �شانيه 
اإىل  مكانه  اأحدهما  برتك  يهددهما 

حمرز بداية من املواجهة القادمة.
ع.ق.

يقرتب الالعب الدويل اجلزائري 
اإىل  العودة  من  �شليماين  اإ�شالم 
بعد  جمددا  الجنليزي  الدوري 
لي�شرت  رفقة  الأوىل  جتربته 
ك�شفت  ال�شدد  هذا  ويف  �شيتي، 
و�شائل الإعالم الرتكية ان مهاجم 
مع  التعاقد  من  يقرتب  اخل�رص 
النا�شط  �شيتي  كارديف  نادي 
املمتاز،  الجنليزي  الدوري  يف 
الفريق  م�شوؤولو  و�شعه  حيث 

الراغب  الالعبني  قائمة  �شمن 
املركاتو  هذا  معهم  التعاقد  يف 
يف  امل�شاهمة  اجل  من  ال�شتوي 
ال�شقوط  �شبح  من  النادي  اإنقاذ 
مراكز  �شمن  يتواجد  الذي  وهو 
ويف  الرتتيب،  بجدول  املوؤخرة 
اإىل  �شليماين  تو�شل  ال�شدد  هذا 
اتفاق مع م�شوؤويل كارديف �شيتي 
ومل يتبق �شوى التوقيع على العقد 
مع  اتفاق  اإىل  التو�شل  بعد  معه 

الذي  لي�شرت  نظرائهم من فريقه 
العقد، وتاأتي خطوة عودة  ميلك 
جمددا  اإجنلرتا  اإىل  �شليماين 
نادي  رفقة  جتربته  ف�شل  بعد 
اأنهى  والذي  الرتكي  فيرنبات�شي 
نهايتها  قبل  معه  الإعارة  مدة 
فقط  ا�شهر  �شتة  مرور  وبعد 
كان  الإعارة  عقد  اأن  باعتبار 

ملدة العام.
ع.ق.
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وكيل بيل يفند 
�ضائعات رحيله 

عن الريال
رد جوناثان بارنيت وكيل اأعمال الالعب 

الويلزي غاريث بيل، على �شائعات 
رحيله عن �شفوف ناديه ريال مدريد 
الإ�شباين، وقال بارنيت يف ت�رصيحات 

ن�رصتها �شحيفة موندو ديبورتيفو: 
»بيل مل يفكر اأبًدا يف ترك 

ريال مدريد، رغم 
معاناته ال�شديدة يف 
املو�شم املا�شي«، 
واأ�شاف: »غاريث 

بيل كان يرتدي 
قمي�ص ريال 
مدريد وهو 
يف مرحلة 
الطفولة، 

كان يحلم 
بالن�شمام 

للفريق 
امللكي، 

احللم اأ�شبح 
حقيقة«، 

وتابع: 
»جماهري 

ريال مدريد 
مل تكن 

عادلة مع بيل 
الذي تعر�ص 

ل�شافرات ا�شتهجان يف عدة 
منا�شبات«، واأو�شح: »من 
املهم اأن يح�شل بيل على 

الدعم من املحبني، اإنه يف 
ريال مدريد منذ 2013، 

ويحب هذا الفريق رغم 
ما يظهر يف و�شائل 

الإعالم«، واأمت: »ريال 
مدريد ل يرغب يف 

بيع غاريث بيل، 
لقد تعبنا من هذه 
الق�ش�ص الكاذبة«.

بينيتز ال ي�ضتبعد الرحيل عن نيوكا�ضل
مل ي�شتبعد رافاييل بينيتز مدرب نيوكا�شل يونايتد الرحيل عن النادي هذا املو�شم 

اإذا مل يعزز امل�شوؤولون الت�شكيلة يف فرتة النتقالت احلالية، وينتهي عقد بينيتز 
مع نيوكا�شل يف جوان لكن عدم تدعيم �شفوف النادي بالعبني جدد مل�شاعدة 
الفريق الذي يحتل املركز 17 يف الدوري املمتاز على البقاء بني الكبار اأ�شاب 

اإىل عدم ا�شتكمال فرتة  املدرب الإ�شباين بالإحباط ورمبا يدفعه 
نهاية  ال�شتمرار حتى  ب�شاأن  �شوؤال  ردا على  بينيتز  وقال  العقد، 

العقد: »ل اأ�شتطيع تاأكيد اأي �شيء، مل اأكن اأفكر يف الرحيل«. 
ودّب خالف بني بينيتز ومايك اآ�شلي مالك النادي ب�شاأن ا�شرتاتيجية 
التعاقدات قبل ثالثة اأيام على اإغالق فرتة النتقالت احلالية لكنه 
ل يرغب يف ترك النادي والفريق يبتعد بنقطتني فقط عن منطقة 

القيام بكل  »اأنا مدرب حمرتف واأرغب يف  الهبوط، واأ�شاف بينيتز 
الأ�شياء على اأف�شل ما يكون، يف وقت من الأوقات قررت ال�شتمرار 

مع الفريق يف الدرجة الثانية لإنهاء عملي بال�شكل املطلوب، اأحتلى 
ببع�ص املبادئ و�شاأحاول اإنهاء الأمور باأف�شل �شورة«.

 موناكو يق�ضى
 من ن�ضف نهائي 

كاأ�س الرابطة
التاأهل  نادي موناكو ببطاقة  فّرط 
اإىل املباراة النهائية مل�شابقة كاأ�ص 
رابطة الأندية الفرن�شية املحرتفة 
للمو�شم الثاين تواليا، وذلك بتقدمه 
اول  بهدفني  غانغان  م�شيفه  على 
نهاية  يف  يخ�رص  اأن  قبل  ام�ص 
وبدا  الرتجيح.  بركالت  املطاف 
خميب  خروج  من  القادم  موناكو، 
الكاأ�ص  مل�شابقة  الرابع  الدور  من 
الدرجة  من  متز  �شيفه  يد  على 
الثانية بنتيجة 1-3 قبل اأن ي�شيف 
يد  على  الدوري  يف   13 الهزمية 
ديجون 0-2، يف طريقه للتاأهل اىل 
النهائي للمرة ال�شاد�شة يف تاريخه 
 ،2003 عام  واحد  بلقب  املتوج 
بعدما تقدم بهديف الربتغايل روين 
لوبيز والرو�شي األك�شندر غولوفني، 
و�شجل نادي الإمارة الذي عاد اإليه 
مدربه الربتغايل ليوناردو جاردمي، 
تلقاها  التي  ال�رصبة  رغم  هدفيه 
بعد اأقل من ربع �شاعة على بداية 
وليام  الو�شط  لعب  بطرد  اللقاء 
فانكور حل�شوله على اإنذارين، لكن 
اأعطى  مل�شيفه  العددي  التفوق 
ثماره يف النهاية لأنه قل�ص الفارق 
يف الثواين الأوىل من ال�شوط الثاين 
�شجل  ثم  مندي  الك�شندر  عرب 
ماركو�ص  الدقيقة عرب  يف  التعادل 

تورام.
حتى  حالها  على  النتيجة  وبقيت 
فاحتكم  الأ�شلي،  الوقت  نهاية 
الرتجيح  ركالت  اإىل  الفريقان 
وبلغ   4-5 غانغان  ح�شمها  التي 
على  معكرا  الأوىل،  للمرة  النهائي 
جاردمي مباراته الأوىل بعد العودة 
حماولة  يف  ال�شابق  من�شبه  اإىل 
لنت�شال الفريق من مركزه 19 قبل 
لتيريي  خلفا  الدوري  يف  الأخري 
الإمارة  نادي  علق  الذي  هرني 
وكان  املن�رصم،  اخلمي�ص  مهامه 
احلايل  املو�شم  ا�شتهل  موناكو 
اأقيل  لكنه  نف�شه  باإ�رصاف جاردمي 
اأمام  اخل�شارة  اثر  من�شبه  من 
يتم  اأن  قبل  اأكتوبر   7 1-2 يف  رين 
ال�شتعانة بخدمات هرني، بيد اأن 
بقيادة  اإطالقا  تتح�شن  مل  الأمور 
ال�شابق،  فرن�شا  منتخب  مهاجم 
هرني  مهام  بتجميد  موناكو  فقام 
عودة  يعلن  اأن  قبل  اخلمي�ص 
اإىل  الفريق  قاد  الذي  جاردمي 
مو�شم  الدوري  بطل  لقب  اإحراز 
منذ  الأوىل  للمرة   2017-2016
الدوري  و�شافة  واإىل  عاما،   17
املا�شي،  املو�شم  الرابطة  وكاأ�ص 
الثانية  املباراة  تقام  اأم�ص  وجرت 
النهائي بني �شرتا�شبورغ  يف ن�شف 

و�شيفه بوردو.

نيوكا�ضل يقتن�س الفوز 
على مان�ض�ضرت �ضيتي

قطر حتقق تاأهال تاريخيا 
لنهائي كاأ�س اآ�ضيا

فالن�ضيا ي�ضعد اإىل ن�ضف 
النهائي كا�س امللك

�شيفه  على  مثرياً  فوزاً  يونايتد  نيوكا�شل  حقق 
مان�ش�شرت �شيتي حامل اللقب و�شاحب املركز الثاين 
هدف،  مقابل  بهدفني  عليه  بالتغلب  املو�شم  هذا 
الدوري الإجنليزي املمتاز،  �شمن املرحلة 24 من 
افتتح الت�شجيل مان�ش�شرت �شيتي عن طريق �شريخيو 
اأن  قبل  اللقاء  زمن  من  الأوىل  الدقيقة  يف  اأغويرو 
يعود نيوكا�شل من بعيد ويحرز هدفني متتاليني عن 
طريق مهاجمه الفنزويلي خو�شيه �شولومون روندون 
يف  ريت�شي  مات  الإ�شكتلندي  ثم   66 الدقيقة  يف 

الدقيقة 80 من ركلة جزاء، .

تاأهلت قطر اإىل نهائي كاأ�ص اآ�شيا لأول مرة يف تاريخها 
بفوزها على اأ�شحاب الأر�ص برباعية بي�شاء، فاز منتخب 
قطر برباعية نظيفة على الإمارات اأول اأم�ص يف ن�شف 
مع  موعداً  لي�رصب   ،2019 الإمارات  اآ�شيا  كاأ�ص  نهائي 
من  كّل  قطر  رباعية  على  وتناوب  النهائي،  يف  اليابان 
والبديل  الهيدو�ص  وح�شن  علي  واملعز  بوعالم  خوخي 
حامد اإ�شماعيل، يف مباراة �شهدت طرد اإ�شماعيل اأحمد 
من اجلانب الإماراتي، وكان العنابي الطرف الأف�شل يف 
كّل �شيء وعرف كيف يرتجم فر�شه ويحافظ على اأع�شابه 
خالل الدقائق الت�شعني، كما ا�شتمر حار�شه �شعد ال�شيب 
توالياً  ال�شاد�شة  للمرة  �شباكه  نظافة  على  احلفاظ  يف 
هدايف  لرتتيب  �شدارته  علي  املعز  وعّزز  البطولة،  يف 

البطولة بر�شيد ثمانية اأهداف. 

نهائي  ن�شف  اإىل  التاأهل  بطاقة  فالن�شيا  نادي  خطف 
م�شابقة كاأ�ص ملك اإ�شبانيا من يدي �شيفه خيتايف بالفوز 
عليه 3-1 اأول اأم�ص معو�شاً خ�شارته ذهاباً خارج ملعب 
فالن�شيا،  لإق�شاء  خيتايف يف طريقه  وبدا  وحيد،  بهدف 
الذهاب  مباراة  هدف  �شجل  الذي  مولينا  خورخي  لأن 
ثم  البداية،  على  فقط  دقيقة  بعد  املقدمة  يف  و�شعه 
حافظ على تقدمه حتى الدقيقة 61 حني �شجل رودريغو 
باإكماله  ل�رصبة  خيتايف  تعر�ص  ثم  الأول،  هدفه  مورينو 
التوغويل  طرد  بعد  لعبني  بع�رصة  الأخري  ال�شاعة  ربع 
النتيجة  اإبقاء  لكنه متكن رغم ذلك من  داكونام،  دجيني 
على التعادل حتى الدقيقة الثانية من الوقت ال�شائع حني 

�شجل رودريغو هدفه الثاين.
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الكاتب �سمري دعا�س جلريدة الو�سط 

الكتابة فر�صتنا الثمينة العتقال اللحظات الهاربة
�سمري دعا�س كاتب وقا�س من ولية �سطيف ابن بلديتني: بلدية اأولد تبان حيث املن�ساأ والطفولة وبلدية عني وملان التي در�س بها ويقيم بها حاليا 

خريج جامعة فرحات عبا�س ، تخ�س�س بيولوجيا ي�سغل من�سب مندوب طبي ، يكتب الق�سة الق�سرية والق�سرية جدا ، وبع�س املحاولت يف ال�سعر احلر 
واخلاطرة �سارك بالعديد من امللتقيات ، وطنية ودولية اإ�سافة اإىل م�سابقات اأدبية ، حيث توّج هذا العام باملرتبة الثانية عربيا يف الق�سة الق�سرية ، 

مب�سابقة القلم احلر بجمهورية م�سر العربية.

 خل�سر  بن يو�سف 

كيف كانت بدايتك مع كتابة 
ة  الق�سة ، وهل واجهِت اأَيّ

�سعوبات يف بداية م�سوارك ؟

من  كانت  الق�صة  كتابة  مع  بدايتي 
�صغري  فمنذ  املطالعة،  منطلق 
اأتذكر  وهنا  بالقراءة،  مولعا  كنت 
الزخم  وذلك   ، الكويتية  العربي  جملة 
املعريف الكبري الذي احتوته �صفحاتها 
وكان  ب�رشاهة،  عليها  اأقبل  كنت   ،
الأدبية  املوا�صيع  ي�صتهويني  ما  اأكرث 
اأجد متعة  ، كنت  وباخل�صو�ص الق�صة 
واأتعجب   ، الق�ص�صي  ال�رشد  يف  كبرية 
الكلمات  تلك  ي�صوغ  اأن  لكاتب  كيف 
ممتعة  ق�صة  اإىل  تلك  اأفكاره  ويرتجم 
وبهية ال�رشد، لأجدين وبنهاية كل ق�صة 
فاأقول  �صاحبها،  اأنا  وكاأنني  اأقراأها 
يف قرارة نف�صي : لي�ص بال�صعب �رشد 
حدث مثل هذا ، كان باإمكاين اأن اكتب 
بخرب�صات  فبداأت  اأح�صن،  ورمبا  مثله 
املكّثفة  باملطالعة  وطورتها  ب�صيطة 
باجلامعة  امل�صابقة  تلك  كانت  اأن  اإىل 
والتي �صاركت بها، وكنت اأول الفائزين، 
مما  جدا..  كثرية  التهاين  فكانت 
هذا  يف  واأكرث  اأكرث  للكتابة  �صجعني 
اجلن�ص الأدبي، ثم كان الف�صاء الأزرق 
والتي  الجتماعي  التوا�صل  وو�صائل 
تطوير  يف  وجلي  كبري  ب�صكل  اأ�صهمت 

معاريف وقدراتي الكتابية
حقيقة مل تواجهني  �صعوبات كثرية يف 
التهّكمات  بع�ص  عدا  م�صواري  بداية 
باحلياة  ال�صلبيني  النا�ص  بع�ص  من 
اأنا  فيما  اخلطى  واثق  كنت  لكني   ،

مم�صي فيه ، فلم اأعرها اهتمامي

ملن  يقراأ �سمري دعا�س ؟

لعمالقة  طبعا  كانت  بالقراءة  بدايتي 
اأو  العربي  �صواء  الأدب،  وجهابذة 
الغربي، فقراأت لنجيب حمفوظ، هذا 
الذي   ، العربية  الرواية  واأب  العبقري 
املنفلوطي  اأي�صا  للعاملية،  اأو�صلها 
والذي قراأت كل روائعه، عبا�ص حممود 
العقاد وكل عبقرياته. مولود فرعون.. 
والرائعة  هدوقة..  بن  احلميد  عبد 
القا�صة زهور وني�صي. اأغاتا كري�صتي.. 
منازع  دون  والرائع  ماركيز..  غار�صيا 
دو�صتويف�صكي،  الرو�صي  الأدب  اأب 

وحتى حاليا لزلت اأقراأ لكل هوؤلء.

قات التي تواجه  ما هي اأبرز املعِوّ
الكتابة الإبداعية اليوم يف 

راأيك، خا�سة يف ظل الن�سغال 
بهموم احلياة اليومية؟

كرثتها،  ورغم  اليوم  الإبداعية  الكتابة 
تعاين  تبقى  ممار�صيها  انت�صار  ومدى 
ذلك العقم والالفعالية اإن �صّح التعبري، 
وذلك راجع لكثري من املعوقات، رمبا 
اأبرزها البيئة اأو املجتمع الذي نعي�صه 
جمتمعنا  فاأغلبية  له..  نكتب  والذي 
الكتاب  عن  مناأى  يف  اجلزائري 
بدون  جمتمع  مبعنى  واملقروئية. 
الأ�صعدة،  بكل  وهذا  ثقايف،  حراك 
الرفوف  الكتاب حبي�ص  ي�صل  وبالتايل 
، �صواء باملكتبات اأو بالبيت. وهذا ما 
لإبداعه،  واإلغاء  للكاتب  تهمي�ص  يعني 
ملن   - حرية  يف  الكاتب  يكون  وهنا 

اأكتب ؟. 
يف  املالية  املبدع  قدرة  عدم  اأي�صا 
الن�رش،  ولدار  للطبع  تقدمي خمطوطه 

وب�صكل  الطبع   اأ�صعار  ارتفاع  ظل  يف 
ع�صوائي ، وغياب الرقيب واملحا�صب 
امل�صوؤول عن هذا، و�صّح يد العون من 
الثقافية،  واملوؤ�ص�صات  الهيئات  قبل 
املبدع  احت�صان  واجبها  من  التي 

وتبني اأعماله

اأي�سا النظر للكتابة الإبداعية 
وكاأنها ترفا ، وبالتايل 

ال�ستخفاف والتقزمي من �ساأن 
من املبدع. فالكتابة ر�سالة 

وق�سية وهدف ولي�ست جمرد 
كلمات متناثرة

التي  والتابوهات  املجتمع  تعقيدات 
غري  ورمبا  مبا�رش  ب�صكل  يفر�صها 

مبا�رش
تثمني  وعدم  باملبدع  الهتمام  غياب 
اأعماله. من الناحية الإعالمية خا�صة. 
وال�صخو�ص  الوجوه  نف�ص  فتجد 
الو�صائل  وبكل  وتكرارا،  دوما  حا�رشة 
الكاتب  يهم�ص  حني  يف  الإعالمية. 

ال�صاب خا�صة ول ينظر حلاله

اأنت الآن ت�سغل من�سب مندوب 
طبي ، يف راأيك بني املوهبة 

واملن�سب الوظيفي ي�سيع اأحد 
الطرفني اأم ي�سيع الرجل املبدع 

؟ 

بد  ول  �رشوري  �صيء  الوظيفة  اأكيد 
اأي�صا بالن�صبة يل �صيء  منه. واملوهبة 

واجب ومقد�ص
اأن  اأظن  ل  كليهما  لأهمية  وبالنظر 
املبدع �صي�صيع.. ولن ي�صيع الطرفني. 
الكتابة الإبداعية حالة  اأو  لن الإبداع 
حّدة  ات�صعت  مهما  نف�صها  تفر�ص 
فاملبدع  املواقف.  وتاأّزمت  الظروف 
لن  يكتب  مبا  يوؤمن  الذي  احلقيقي 

ي�صيع اأبدا

اأنت �ساب وقدوة لكل ال�سباب 
،وولية �سطيف تزخر بطاقة 

كبرية منها ، لو حدثتنا عن 
الكيفية التي تقوم فيها 

باملهمة بني الكتابة البداعية 
والوظيفة ؟

بني  بها  اأوّفق  التي  الكيفية  بخ�صو�ص 
�صعبة  والوظيفة.. هي حقيقة  الكتابة 
اىل  اأميل  اأجدين  واأحيانا  ما.  نوعا 
الأخر  الطرف  ح�صاب  على  طرف 
اأعود  ما  �رشعان  لكن  العك�ص.  و 
بالن�صبة  التوازن.  ذلك  خلق  حماول 
تاأخذ  فوظيفتي  طبي  وكمندوب  يل 
دوما  لليل  فاأجلاأ  والكثري.  الكثري  مني 
ل  لأن  والقراءة،  الكتابة  لأقرتف 
اجلمعة  يومي  النهار عدا  وقت يل يف 
ما  ا�صتدراك  فاأحاول  وال�صبت، 
رمبا مل  الأ�صبوع.  اأيام  بقية  فاتني يف 
اأ�صعف كثريا حل�صور بع�ص امللتقيات 
على  دوما  لكني  الأدبية،  والندوات 
دراية  وعلى  الإبداع،  بزمالء  ات�صال 
مبا يحدث بال�صاحة الثقافية. فاأحاول 
بني  وتوفيق  تن�صيق  خلق  جاهدا 
ما  بكل  الإبداعية  والكتابة  الوظيفة 

اأوتيت من جهد.

لو تكلمنا عن جمموعتك 
الق�س�سية ، وكيف كان �سداها 

بعد ا�سدارها ؟

الزمن.  من  كبرية  مرحلة  ِنتاج  هي 

الق�صرية  ق�ص�صي  كل  فيها  جمعت 
بداية  يف  وحقيقة  جدا.  والق�صرية 
الأمر كنت �صد فكرة الن�رش، لأين كنت 
نا�صجة،  غري  عادية  ن�صو�ص  اأراها 
الكثري  ولأن  الن�رش.  مب�صتوى  ولي�صت 
قراأ يل ما اأبثه بني احلني والآخر على 
ما  على  فاأثنوا   ، بالفي�صبوك  �صفحتي 
فكانت  الن�رش.  على  و�صجعوين  ان�رش 
البداية مع دار املثقف للن�رش والتوزيع 
بباتنة. فكان الإ�صدار يف فيفري 2018 
اليا�صمني(.  اغتالوا  )ثم  عنوان  حتت 
وال�صغف  بال�صدى  كثريا  تفاجاأت  وقد 
من  املجموعة،  حققته  الذي  الكبري 
خالل لقاءات البيع بالتوقيع وم�صاركتي 
العر�ص  كان  ثم  الوطنية.  باملعار�ص 
العام  هذا  �صيال  الدويل  باملعر�ص 
وحلّد  هناك..  الن�صخ  كل  نفذت  حيث 
يطالبون  الكثريون  يزال  ل  ال�صاعة 
باملجموعة. مما جعلني اأبا�رش بطبعة 
ثانية، والتي �صتكون جاهزة يف القريب 

العاجل

ما اأهم مو�سوعات جمموعتك 
الق�س�سية  وعلى ما ركزت فيها 
وما اجلديد الذي اأردت ا�سافته 

وتقدميه للقارئ اجلزائري 
والعربي عامة ؟

الق�ص�صية..  جمموعتي  بخ�صو�ص 
الق�صرية  الق�صة  بني  مزيج  كانت  فقد 
الق�صرية جدا.. هذه الأخرية  والق�صة 
بالن�صبة  ادبي حديث  لون  تعترب  والتي 

للمغرب العربي وللجزائر
الوقائع  بع�ص  املجموعة  تناولت 
م�ّصت  التي  الجتماعية  والأحداث 
ما  ظل  يف  موؤخرا،  العربية  بالدنا 
النكبات  وتلك  العربي  بالربيع  ي�صمى 
الأخ�رش  على  اأتت  التي  واخليبات 
ل  ويالتها  من  ي�صلم  فلم  والياب�ص، 

الب�رش ول ال�صجر
اليا�صمني(..  اغتالوا  )ثّم  العنوان  كان 
وهو كناية على ما اقرتفته تلك الدموية 
الهمجية من واأٍد للحياة.. لالإن�صانية.. 

لالإبداع.. وحتى للفن والفكر
اجلزائرية  ثورتنا  تاريخ  كان  وقد 
من  باملجموعة..  حا�رشا  املجيدة 
هي  والتي  واأمل(.  )ليل  ق�صة  ل  خال 
اأ�رشة  عا�صتها  حقيقة  لوقائع  حماكاة 
اإّبان  اجلزائري  بال�رشق  متوا�صعة 

ال�صتعمار الفرن�صي
املجموعة  بهذه  اإي�صاله  اأردت  ما 

اأي�صا،  العربي  وحتى  للجزائري  �صواء 
وان  وللدمار..  للعنف  نبذ  ر�صالة  هي 
اإن�صانيتنا  وعلى  اأوطاننا  على  نحافظ 
�صحية  نقع  ل  وان  العربية.  ووحدتنا 
ويكفينا  ال�صهيواأمريكية.  للمخططات 
حاليا  بفل�صطني  يحدث  ما  دليل  خري 

وما حدث للجزائر قدميا.

املعروف اأن الأ�رشة  هي التي حتفظ 
اأواق املبدع من الهرتاء وال�صياع 
يف راأيك هل تعتربها كذلك ،وما ذا 

قدمت لك الأ�رشة يف حياتك ؟

رمبا نعم ورمبا ل.. فالأ�رشة املثقفة 
�صتحافظ  حتما  معرفيا  واملت�صبعة 
للذكرى.  ولو  مبدعها،  خرب�صات  على 
عك�ص ذلك حني ين�صاأ الكاتب يف اأ�رشة 
ل عالقة لها بالإبداع، اأو يف حميط ل 
كتاباته  �صك حتى  فبدون  اأ�صال،  يقراأ 
اإن مل  �صت�صيع،  واجلوهرية  ال�رشورية 

يحر�ص على حفظها
فقد  حمظوظ.  جد  �صخ�صيا  واأنا 
وبيت  اأ�رشتي  اأ�رشتني..  بني  ن�صاأت 
جدي. واحلمد هلل كال الأ�رشتني حمّب 
للعلم والفكر والإبداع رغم اإمكانياتهما 
خايل  خايل،  ان�صي  ول  املحدودة. 
للمعرفة..  واملحّب  املثقف  الرجل 
ل  بكم  ياأتي  والأخر  احلني  من  كان 
حيث  واملجالت.  الكتب  من  به  با�ص 
كنت اأهرع اإليها ملتهما �صفحاتها بنهم 
وايجابي  كبري  تاأثري  له  فكان  �صديد. 

جدا يف تكويني املعريف والثقايف

ال�صعر بلغ �صنوات النجاح ولكن مل 
ي�صتمر لياأفل ويتوارى يف مقابل ذلك 
عادت الرواية اإىل الواجهة و�صيطرت 

كلية  نريد راأيك ب�رشاحة يف هذا 
املو�صوع ؟

قدمي  منذ  والرواية  فال�صعر  اأكيد    
على  يرتبعان  حاليا  حتى  الزمان، 
وقدميا  والثقافة،  الإبداع  عر�ص 
حم�صورا  العرب  عند  الأدب  كان 
املمار�صة  نتيجة  فقط.  ال�صعر  يف 
البدوية والريفية والتي اقت�رشت على 
ت�صوير الوقائع، والتعبري عن امل�صاعر 
واملكنونات احل�صية �صعريا ل اأكرث. ثم 
عاد ت�صليط ال�صوء على الرواية نتيجة 
الكثرية  والتنقالت  بالغرب  الحتكاك 
لأوربا واأمريكا. فكان الهتمام بالن�ص 
الروائي كبري جدا ومبالغ فيه، لدرجة 

اإهمال وتهمي�ص بقية الأجنا�ص الأدبية 
الأخرى. مما اأدى اإىل حدوث ما ي�صمى 
كتاب  من  فكثري  اخليانات..  ببع�ص 
الق�صة انتقلوا مبا�رشة اإىل الرواية دون 

رجة للن�ص الق�ص�صي
اأهله  اأدبي  لون  فلكل  الغرب،  اأما عند 
باقي  على  التاأثري  دون  ومريديه. 
التي  الق�صرية  الق�صة  خا�صة  الألوان. 
وكرث  الرواية،  م�صاف  يف  �صارت 
خري  ورمبا  بها.  والهتمام  احلديث 
القا�صة  مونرو(  )اآلي�ص  الكندية  دليل 
نوبل  بجائزة  توّجت  والتي  البارعة 

لالأدب �صنة 2013

تعد ولية �سطيف من الرواد 
بني الوليات يف البداع  يف �ستى 

املجالت ، ما الأ�سباب ح�سب 
راأيك ؟

رمبا  الإبداع..  يف  الرواد  من  �صطيف 
التي  الثقافية  للحركة  راجع  هذا 
�صهدتها اجلزائر وكل الوليات وب�صتى 
�صبابي  جيل  وجود  كذلك  املجالت. 
اأفكاره  اإي�صال  مبدع، ومدى رغبته يف 
الأدبية  ال�صحوة  اأي�صا  واإبداعاته. 
وفتح دور الن�رش لالأبواب، والت�صهيالت 
كذلك  املجال.  هذا  يف  املقّدمة 
�صطيف  ملدينة  اجلغرايف  املوقع 
من  للكثري  عبور  نقطة  باعتبارها 
التوا�صل  تعزيز  وبالتايل  الوليات. 
الثقافات.  خمتلف  بني  والحتكاك 
اإ�صافة اإىل ت�صجيعات ودعم ال�صلطات 

واملوؤ�ص�صات املعنية

ملاذا اختار مبدعنا “الق�سة” على 
غريها من انواع الأدب العربي ؟ 

التي  هي  الق�صة  اأن  اأجد  �صخ�صيا 
و�رشد  باحلكي  فمتعتي  اختارتني.. 
اأخرى.  متعة  ت�صاهيها  ل  الأحداث 
احلدث  او  الق�صة  اأجد  فاأحيانا 
حيثياتها،  يف  فاأن�رش  وبّدقة.  يكتبني 
يل  انه  ومع  �صخ�صياتها.  واأتقم�ص 
واخلاطرة،  بال�صعر  املحاولت  بع�ص 
اإّل اأن كتابة الق�صة تبقى املهيمنة على 

رغباتي وميولتي الإبداعية

هل ت�ستهويك الكتابة يف 
الرواية ؟

ذلك  واأع�صق  اأحبها  للرواية..  بالن�صبة 

متيزها.  التي  اجلمالية  وتلك  الن�صق 
من  متخوف  اأجدين  دوما  لكني 
بحاجة  الروائي  فالعمل  اقرتافها. 
كل  وحاليا  كبريين.  ولتفرغ  جلهد 
اللون  هذا  على  م�صلطة  ال�صواء 
يحتاج  رمبا  غماره  فخو�ص  الأدبي. 
اكتب  فاأن  ملّحة.  ورغبة  ل�صجاعة 
عبقرية  مني  ي�صتوجب  روائيا  ن�صا 
رفيع.  م�صتوى  ذات  ثاقبة  وروؤية 
خا�صة وال�صاحة الأدبية تعّج بكثري من 
الأ�صماء الروائية، حيث للرداءة عنوان 

عري�ص ولالأ�صف.

راأيك يف النقد يف بامل�سهد 
الثقايف؟ وهل تتقبل النقد؟

اأكيد فانا مع م�صجعي النقد. فال تقوم 
لكن  نقد.  دون  والثقافة  لالأدب  قائمة 
احرتافيا  بّناًء  نقدا  يكون  اأن  �رشط 
ارتقاء  يف  وي�صهم  الن�ص،  يخدم 
اليوم عن  اأعيبه  فما  �صاحبه.  م�صتوى 
غياب  هو  الثقافية  بال�صاحة  النقد 
عبارة  فبات  والحرتافية،  امل�صداقية 
عن حماباة وجمرد اآراء ل اأكرث. وهذا 
النقد.  مدعي  من  الكثري  فيه  وقع  ما 

فيهاجمون ال�صخ�ص ل الن�ص.
اأ�صهم  النقد قد  اأجد  ففي جزائرنا ل 
وخدم امل�صهد الثقايف بامل�صتوى الذي 

نريد، مقارنة مع باقي ال�صعوب

م�ساريعك امل�ستقبلية على 
�سعيد الكتابة ؟

على �صعيد الكتابة.. اأح�رش ملجموعة 
ق�صرية  ق�ص�ص  وجمموعة  ق�ص�صية. 
جدا كما يل بع�ص الق�صائد واخلواطر 
بحاجة لبع�ص الرتتيب، قد اجمعها يف 

كتاب 

كلمة اأخرية للقراء واجلريدة ؟

ال�صكر  بجزيل  اأتوجه  الأخري   يف 
لك اأخي خل�رش، على هذا احلوار 
مو�صول  �صكر  ال�صيق.  اجلميل 
ولكل  املوقرة  جلريدتكم  اأي�صا 
حلول  ومبنا�صبة  عليها.  العاملني 
ال�صنة اجلديدة 2019 اأمتناها �صنة 
اجلميع.  على  واإبداع  وخري  حب 
الثقافية  وال�صاحة  �صنة  وكل 
األف  باألف  باجلزائر  والإبداعية 

خري ومتيز.
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لل�شحفي الفل�شطيني حممد الده�شة

كتاب »عني احللوة«.. ربع قرن 
من التحوالت ال�سيا�سية

يف كتابه »عني احللوة«، ا�شتطاع ال�شحفي الفل�شطيني حممد 
الده�شة اأن يلخ�س اأبرز التحولت ال�شيا�شية والأحداث 

الأمنية واجلهود الفل�شطينية يف خميم عني احللوة لالجئني 
الفل�شطينيني جنوب لبنان على مدار اأكرث من ربع قرن.

وكالت 

بعد   1991 العام  بداأت  اأحداث 
وانت�شار  الطائف  اتفاق  توقيع 
�شيدا  منطقة  يف  اللبناين  اجلي�ش 
اإىل  الفل�شطيني  العن�رص  وانكفاء 
داخل املخيمات و�شوال اإىل العام 
�شهدها  التي  والتطورات   ،2017

املخيم من معارك داخلية.
اختار الده�شة عنوان كتابه ب�شكل 
من  حمتواه  اإىل  مبا�رصة  يحيل 
القطع  من  �شفحة   280 خالل 

املتو�شط و220 �شورة ملونة.
ويقول الكاتب اإن »الفكرة راودتني 
ذروة  مع  تزامنا   ،2014 العام  منذ 
على  وتداعياتها  ال�شورية،  االأزمة 
خا�شة  الفل�شطينية  املخيمات 
اإطالق  مع  احللوة  عني  خميم 
الفل�شطينية  )القوى  مبادرة  
على  واحلفاظ  املخيمات  حلماية 

العالقة مع االأ�شقاء اللبنانيني«(.
حينها �شعرت -ي�شيف الكاتب-اأن 
عني احللوة يف مهب الريح، ووقتها 

قررت اأن اأوثق اأبرز االأحداث التي 
ع�شفت وقد تع�شف باملخيم.

حيادية

يتميز كتاب »عني احللوة« عن غريه 
املخيم  تناولت  التي  الكتب  من 
باحليادية  متيزه  االأول  باأمرين، 
ال�شيا�شية املطلقة، وعدم انحيازه 
اأهله،  وهموم  املخيم  لق�شية  اإال 
الكاتب  جتربة  خال�شة  فهو 

الده�شة لر�شالته االإعالمية.

االأحداث  يوثق  الكتاب  اأن  والثاين 
دون  دقيق  ب�شكل  واخلرب  بال�شور 

ت�شخيم اأو تهويل اأو تب�شيط.
واختار الكاتب اأن يدون املعلومات 
عن  خمتلفة  بطريقة  الكتاب  يف 
اإىل  اال�شتناد  دون  اأي  االآخرين، 
كاملعتاد،  واالأبحاث  املراجع 
و�شعى ليكون هو امل�شدر والباحث 
عن املعلومة ليكون الكتاب مرجعا 
لكل من يريد البحث واحل�شول على 

احللوة.  عني  خميم  عن  معلومات 
العمل  »ا�شتغرق  الده�شة  يقول 
على الكتاب اأكرث من ثالث �شنوات 
والت�شوير«،  والتدقيق  البحث  من 
بال�شهل  لي�ش  »االأمر  وي�شيف 
هناك الكثري من املعلومات وكان 
ال بد من اأن اأتاأكد من كل معلومة 
ال�شعوبات  عن  اأما  بنف�شي«. 
عدم  فهي  الده�شة  واجهت  التي 
دقيقة  واإح�شائيات  اأرقام  وجود 
»لقد  الكاتب  يقول  ومتطابقة  
عدم  هو  مرير  بواقع  ا�شطدمت 
املخيم  عن  اإح�شائيات  وجود 
لكني  مت�شاربة،  فهي  وجدت  واإن 
واالت�شاالت  بالبحث  تخطيتها 
عن عني  خا�شة  اإح�شائية  لتكوين 
دقيقة  اعتبارها  ميكن  احللوة 
اختيار  �شبب  وعن   .»%95 بن�شبة 
من  غريه  عن  احللوة  عني  خميم 
»اخرتت  الكاتب  يقول  املخيمات 
املخيمات  ي�شبه  الأنه  احللوة  عني 
باملعاناة  لبنان،  يف  الفل�شطينية 
العودة  على  واالإ�رصار  وال�شمود 

»اأ�شعى  ويتابع  التوطني«.  ورف�ش 
�شورة  لر�شم  الكتاب  خالل  من 
وعن  )املخيمات(،  عنها  حقيقية 
مع  التعامل  يتم  اأن  يجب  كيف 
احتياجاتها وواقعها، ومع تطلعات 

�شعبها و�شبابها ون�شال اأبنائها«.
ويتاألف الكتاب من خم�شة ف�شول، 
وكل  الن�شاأة  يت�شمن  االأول  الف�شل 
املعلومات ال�رصورية عن املخيم، 
وحدوده  �شكانه  وعدد  م�شاحته 
على  يحتوي  والثاين  وعائالته، 
خريطة القوى ال�شيا�شية وال�شعبية 
واملدنية واالجتماعية واجلمعيات 

االأهلية و�شواها.
فت�شمن  الثالث  الف�شل  اأما 
والتحوالت  االأمنية  االأحداث 
اأهم  الكاتب  اعتربه  اإذ  ال�شيا�شية، 
على  ال�شوء  ي�شلط  الأنه  ف�شل 
�شل�شلة من امللفات ال�شاخنة التي 
جعلت املخيم يتاأرجح بني معادلتي 
دون  من  واملفقود  اله�ش  االأمن 
االنفجار الكبري، وبه اإح�شائية حول 
االغتياالت والت�شفيات ال�شيا�شية، 

االأمنية،  والورقة  واملطلوبني، 
والروؤية اللبنانية املوحدة.

ت�شمن  الكاتب  يف  ف�شل  ورابع 
ال�شيا�شية  وقواها  ب�شيدا  العالقة 
وثوابت املدينة الوطنية، والن�شال 
عني  خميم  باعتبار  والت�شحيات، 
احللوة جزء من املدينة. اأما اآخر 
االأحداث  الأبرز  توثيق  فهو  ف�شل 
ذاكرة  من  والتواريخ  واملالحق 

املخيم.

ردود فعل اإيجابية

اإيجابية  فعل  ردود  الكتاب  والقى 
اأن  اإىل  دعوا  الذين  القراء،  من 
يكون »عني احللوة« مرجعا توثيقيا 
تاريخ عا�شمة  لفرتة ربع قرن من 
ال�شتات الفل�شطيني بكل ما حملته 
وتطورات  اأحداث  من  الفرتة  تلك 
ويقول  واأفراح.  وماآ�ش  وتقلبات 
رئي�ش املكتب ال�شيا�شي للجماعة 
حمود  يف  لبنان   ب�شام  االإ�شالمية 
مرجعا  ليكون  ي�شلح  »الكتاب 

على  يحر�ش  باحث  لكل  موثقا 
لكل  مفتوحة  دعوة  وهو  احلقيقة 
الف�شائل العاملة يف �شاحة املخيم 
للعقل  للتالقي واحلوار واالحتكام 
وللم�شلحة الفل�شطينية العليا على 
ح�شاب امل�شالح احلزبية والفئوية 
الر�شا�ش.  ولغة  والع�شائرية 
يخاطب  اأنه  الكتاب  يف  واجلميل 
اجلانب اللبناين الر�شمي واحلزبي 
ببعد  املخيم  واقع  اإىل  للنظر 
اجتماعي اإن�شاين بعيدا عن النظرة 
االأمنية البحتة، كما اأنه يربز الدور 
االإيجابي للقوى ال�شيا�شية واالأمنية 
اللبنانية والفل�شطينية يف احلر�ش 
ويتمنى  واجلوار.  املخيم  على 
يعتمد  اأن  ال�شحفي حممد ده�شة 
كتابه، وثيقة فل�شطينية لدى وكالة 
اللبناين  احلوار  وجلنة  »االأونروا« 
الفل�شطيني يف الدولة اللبنانية ويف 
دائرة �شوؤون الالجئني يف »منظمة 
يكون  واأن  الفل�شطينية«،  التحرير 
وال�شحفيني  للدرا�شات  مرجعا 

و�شواهم.

يعد اأحد اأروع الكتب التي كتبها يف املهجر

جربان خليل جربان يفقد حقوق كتاب »النبي« مع بداية 2019
   وكالت 

العام  من  االأوىل  ال�شاعات  مع 
اللبناين  الروائي  فقد  اجلديد، 
الن�رص  حقوق  جربان  خليل  جربان 
يف  كتبها  التي  الكتب  اأروع  الأحد 

املهجر »النبي«.
اأ�شا�ش  حجر  �شكل  الذي  فالكتاب 

قد  كان  االأدبية،  جربان  م�شرية  يف 
املتحدة  الواليات  يف  ن�رصه  مت 
ن�رص  دار  اتخذ  حيث   ،1923 عام 
من  نيويورك  يف  كنوف«  اآ.  »األفرد 
االأمريكي  الفكرية  امللكية  قانون 
الكاتب  حلقوق  حلماية  و�شيلة 
بح�شب  ذلك،  كل  اأن  اإال  والنا�رص، 
ما ذكرته �شحيفة »نيويورك تاميز« 

احلقوق  رفع  مع  املا�شي  من  بات 
عاماً.وما   21 منذ  االأوىل  للمرة 
موقع  ذكره  ما  بح�شب  ذلك  يعني 
»فورتيون« االإلكرتوين، اأنه بات الأي 
من  اأي  ن�رص  ويعيد  ين�شخ،  اأي  كان 
�شمن  املذكورة  االأدبية  االأعمال 
كتاب »النبي«، من دون الرجوع اإىل 
عائلة الكاتب اأو دار الن�رص، وبالتايل 

ومن  للجميع  متاحاً  الكتاب  بات 
مرة  اآخر  اأن  اإىل  قيود.وي�شار  دون 
اأقدمت الواليات املتحدة على رفع 
حقوق امللكية عن االأعمال االأدبية 
كان يف 1998، وبالتايل ي�شتعد حمبو 
اإىل  الن�رص  ودور  واملكتبات  الكتب 
نه�شة جديدة يف عامل توزيع املواد 
االأدبية، وبخا�شة مع تطور املجال 

اإعادة  و�شائل  يف  التكنولوجي 
الن�رص.

مدد  االأمريكي  الكونغر�ش  وكان 
الن�رص  حقوق  بقانون  العمل 
 1923 على  اإ�شافياً  عاماً  لع�رصين 
حقوق  بينها  من  وكتاباً،  عماًل 
مبلكية  االحتفاظ  يف  ديزين  �رصكة 

�شخ�شية »ميكي ماو�ش«.

جانفي  ي�شهد   اأن  املتوقع  ومن 
رفع  من  جديدة  موجة   ،2020
حقوق الن�رص عن جمموعة �شخمة 
من االأعمال االأدبية، ال �شيما كتاب 
بعنوان  فيتزجريالد«  �شكوت  »اأف 
مت  الذي  غاتزبي«  غرايت  »ذي 
ت�شويره موؤخراً يف فيلم من بطولة 

»ليوناردو دي كابريو«.

بعد رحلة زاخرة بالعطاء الأدبي امتدت لنحو ن�شف قرن

رحيل الروائي امل�سري عبد الوهاب االأ�سواين عن 84 عامًا
م�رص  يف  الثقافية  االأو�شاط  نعت 
الوهاب  عبد  والروائي  الكاتب 
اليوم  تويف  الذي  االأ�شواين، 
اخلمي�ش عن 84 عاماً، بعد رحلة 
امتدت  االأدبي  بالعطاء  زاخرة 

لنحو ن�شف قرن.
عبد  اإينا�ش  الثقافة  وزيرة  وقالت 
»االأو�شاط  اإن  بيان  يف  الدامي، 
العربي  والوطن  م�رص  يف  االأدبية 
فقدت اأحد فر�شان الرواية الذين 
فكرية  عوامل  خلق  يف  جنحوا 
التي  موؤلفاته  خالل  من  �شاحرة 
ثقافة  مالمح  من  جزءاً  �شكلت 

املجتمع امل�رصي«.
قائاًل:  م�رص  كتاب  احتاد  ونعاه 
الكبري  واملثقف  االأديب  »رحل 
باقية  اأعماله  تظل  ولكن  بج�شده، 

خالدة توؤثر يف االأجيال القادمة«.
ح�شن  حممد  الوهاب  عبد  ولد 
م�رص،  جنوب  يف  اهلل،  عو�ش 
مبحافظة اأ�شوان، يف 1934 ومنها 
الوهاب  عبد  �شهرته  ا�شم  اكت�شب 

االأ�شواين.
اأبناء املدر�شة  اأحد  النقاد  اعتربه 
اإىل عبا�ش حممود  ن�شبة  العقادية 
الثقيف  يف  ومنوذجاً  العقاد، 

اإىل  تعليمه  يف  و�شل  اإذ  الذاتي 
الثانوية العامة، ومل يكمل بعد ذلك 
نظراً الن�شغاله بتجارة كبرية بداأها 

والده يف مدينة االإ�شكندرية.
ويف املدينة ال�شاحلية املطلة على 
االأ�شواين  البحر املتو�شط اختلط 
وتعلم  واملثقفني،  االأدباء  مبجتمع 
االأجنبية  اجلن�شيات  من  الكثري 
اأبرز  اأحد  �شار  حتى  املختلفة، 
يف  خا�شًة  املو�شوعيني  املثقفني 

جمال التاريخ.
لقيت روايته »�شلمى االأ�شوانية« يف 
بعدها  لتتواىل  كبرياً  �شدًى   1970

العا�شفة«  »وهبت  مثل  االأعمال 
غري  و«ابت�شامة  املر«،  و«الل�شان 
الدراوي�ش«،  و«اأخبار  مفهومة«، 
العنب«،  و«كرم  االأبي�ش«،  و«النمل 

و«اإمرباطورية حمدان«.
واأ�شدر من املجموعات الق�ش�شية 
العائلية«،  املطارحات  »مملكة 
من  و«�شال  وجهان«،  و«للقمر 
القطيفة ال�شفراء«، وحتولت بع�ش 
درامية،  م�شل�شالت  اإىل  موؤلفاته 

و�شهرات تلفزيونية، واإذاعية.
ح�شل على جائزة الدولة التقديرية 

يف االآداب عام 2010.

م�سر: ت�ستعيد قطعة اأ�سرية م�سروقة 
قبل بيعها يف مزاد بربيطانيا

امل�رصية  ال�شفارة  جنحت 
مع  بالتن�شيق  لندن  فى 
يف  الربيطاين  املتحف 
اأثرية  قطعة  ا�شتعادة 
من  م�رصوقة  حجرية 
مبعبد  املفتوح  املتحف 
الكرنك، خرجت من م�رص 
ب�شكل غري �رصعي، لبيعها 
بريطانيا،  يف  باملزادات 
ويف �شحن القطعة االأثرية 
اأول  �شباح   القاهرة،  اإىل 

اأم�ش.

امل�رصي  ال�شفري  وقال 
اإن  لندن طارق عادل  لدى 
ال�شفارة بالتعاون مع وزارة 
الثقايف يف  االآثار والقطاع 
وزارة اخلارجية تعمل على 
تكثيف جهودها وم�شاعيها 
االأثرية  القطع  ال�شرتداد 
امل�رصية التي خرجت من 
م�رص بطرق غري �رصعية، 
يف  للبيع  واملعرو�شة 

بريطانيا.
 وكالت 
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جتلي املراأة العربية املنا�ضلة و املقاومة عند 

ال�ضاعر الفل�ضطيني عز الدين النا�ضرة ...
لقد كانت م�ساهد الن�سال يف الوطن العربي اأبرز م�ساهد امل�ساهمة واحل�سور بالن�سبة 

للمراأة العربية، فال اأ�سمى من الت�سحية باأجمل حلظات احلياة لأجل الأر�س والوطن، 
وهو ما ج�سدته الكثريات يف الزمن العربي. و تاأمل عزالدين  املنا�سرة �سخ�سيات 

ن�سوية كثرية، كما تعمق يف بطولتهن و�سجا عتهن، ذلك ما قراأه يف يوميات الأمة 
العربية، واختار اأن يكتب اعرتافه ال�سعري بالبطولة التي تبدع تفا�سيلها املراأة، ومل 
يجد من مقدرة اإبداعية ميكن اأن تقرتب من �سر البطولة التي تبدع تفا�سيلها املراأة، 

اإل تلك التي ت�ستعني باإ�سراق التوظيف الأ�سطوري، وهو توظيف يتجاوز العادي، 
ومينح القارئ عوامل مده�سة من اخلوارق وال�سخ�سيات الإن�سانية املوؤّلهة، فكيف 

جتّلت املراأة املنا�سلة يف �سعر املنا�سرة؟ وما هي الأبعاد الأ�سطورية التي اأعطاها؟ وكيف 
انتقل بها من ب�ساطة اليومي اإىل وهج الأ�سطوري؟.يكتب املنا�سرة ق�سة املنا�سلة 

�سوزان ويحيل القراءة على فعلها الوطني، لكن قبل التوغل ال�سعري يف املراأة/ البطولة 
ينطلق يف ق�سيدته من املراأة/ اجلمال: 

قلم/وليد بوعديلة

�ضوزان البي�ضاْء
مثل ح�ضى ال�ضاطئ

عيناها زرقاْء
كالبحر الدافئ

اإىل  يلجاأ  كعادته-   – ال�ضاعر  اإن 
اجلمال  عنا�رص  لتمنحه  الطبيعة 
ال�ضاحرة  املراأة  وي�ضور  والقوة 
البي�ضاء من خالل ح�ضى ال�ضاطئ، 
كما اأن عيونها الزرقاء ت�ضبه البحر، 
التي  ال�ضعرية  البداية  هي  وهذه 
و�ضحر  املراأة  �ضحر  بني  توحد 
تاألقها  تاأخذ  فاملراأة  الطبيعة، 
وال�ضاعر  الطبيعة  من  ال�ضكلي 
ت�ضكيالت  بف�ضل  بن�ضه  يرتقي 
قد  ال�ضاعر  ولأن  الطبيعة.  املراأة- 
جلب القارئ من خالل تلك البداية 
فها  احلاملة،  الرومن�ضية  ال�ضاعرية 
و�ضحر  البطولة  �رص  له  يكتب  هو 

الإقدام:
حتت  اأفعى  يا  اأ�رصارك  �رصقت 

املاْء
واجتثت يف الليل قرونك بالناْر

يف  اإل  غّزة  من  تهرب  مل  فار�ضٌة 
غّزةْ

فار�ضٌة عا�ضقة املنطاْر
تقراأ يف الليل كتاب البحر الرثثاْر

�ضهيل  بعد  الغابة  اأ�رصار  ت�ضمع 
العا�ضفة اخل�رصاْء

العدّو هو، )الأفعى( يف اأعماق املاء، 
وقد �ضارع املحتل )�ضوزان( ليقطع 
قرونها بالنار، وهي املراأة الفار�ضة 
بحًثا  اآخر  اإىل  مكان  من  امل�ضافرة 
عن البطولة واملجد، والتي حتن اإىل 
الطبيعة )البحر- الليل( بعد اخلروج 
من عوا�ضف املعارك وال�رصاعات، 
ونلحظ ال�ضاعر الفل�ضطيني يقرتب 
املغازي  ق�ض�ص  من  ب�ضعره-   –
اخليالية  العنا�رص  متزج  وهي 
الأدوات  جت�ّضد  كما  والواقعية، 
اخلارقة  والقدرات  ال�ضحرية 
)راأ�ص  اخلرافية  وال�ضخو�ص  للعادة 
الغول، التنني الذي يقذف النار...( 
الأفعى،  �ضوزان،  ت�ضارع  حني   ،
بعدها  عن  التحّول  يف  تبداأ  فاإنها 
على  ل  وتتح�ضّ الب�ضيط،  الإن�ضاين 
هي  كما  واخللود،  والدهاء  احلكمة 
الأفعى  تدخل  الأ�ضاطري.  اأفعى 
ال�ضاعر  وياأخذ  البحر،  اأعماق  اإىل 
الأ�ضطورة  يف  التال�ضي  موقف 
لفعل  اليومي  امل�ضهد  وخرق 
املعتقدات  و)اإن  الأنثوية،  البطولة 
والدور  املقد�ضة  القيمة  اإىل  ت�ضري 
القدا�ضة  هذه  للماء،  املقد�ص 
توّزع بوا�ضطة حوريات- �ضاحرات، 
ال�ضحرية املقد�ضة موجودة  والقوة 
على  وتفّرق  املحيطات  قعر  يف 

اأ�ضطورية  الأبطال بوا�ضطة كائنات 
– كذلك- يف  موؤنثة، وهي موجودة 
اأو  �ضغرية  املاء،  تواجد  اأماكن  كل 

كبرية.
الأ�ضطوري  الكائن  هي  و)�ضوزان(   
فل�ضطني،  يف  احلياة  ملياه  املّوزع 
ويرتقب  املحتل  يالحقها  لذلك 
والأمكنة،  الأزمنة  كل  يف  خطاها 
بنريانه،  امللحمي  زحفها  ليوقف 
هذا  اأعيننا  اأمام  ميتد  وهكذا 
ال�رصاع الغرائبي املده�ص احلا�رص 
والنار،  املاء  بني  الأ�ضاطري،  يف 
اأمامنا بف�ضل �ضحر التجريب  ميتد 
التنوع  وبف�ضل  الروؤية  م�ضتوى  على 
خ�ضوبة  توفر  مع  لل�ضاعر،  الثقايف 
الأ�ضطوري-  البُعد  لأّن  اخليال، 
اأو  اليومية  لل�ضخ�ضيات  امللحمي 
ال�ضعبية ل يتحقق من دون التكثيف 
يوا�ضل  اجلمايل.  والوعي  الدليل 
اخلارق  ال�ضعري  اقرتابه  املنا�رصة 
الفل�ضطينية/  املراأة  �ضخ�ضية  من 

العربية: 
بئر  من  فتنتها  اغرتفت  �ضوزان 

الأ�رصاْر
قاع  يف  ر�رص�ص  اإذا  النَِوّ  يف  تدخل 

الداْر
�ضوزان

غ�ضن من �ضجرة كنعان
كغمو�ص النجمة يف �ضقف العامل

كغمو�ص العا�ضفة ال�رصية
هي امراأة من الزمن الكنعاين، وهي 
متتلك  الأ�ضطوري،  ال�ضحر  امراأة 
عنا�رص  يف  وتتماهى  الفتنة  اأ�رصار 
اأ�رصار  اأنها متتلك  الطبيعة، مبعنى 
الإن�ضاين،  الكوين  واحل�ضور  القوة 
�ضوزان  ظهور  يربط  وال�ضاعر 
واملوت  اجلفاف  من  باخلروج 
واخل�ضب  احللم  فهي  وال�ضياع، 
يف  الأ�ضا�ص  القوة  وهي  واحلياة، 
كل تغيري ويف كل طموح اإىل احلرية 
وال�ضتقالل، وهو ما يف�رِصّ احل�ضور 
الكبري جلماليات اخل�ضوبة والوجود 
املنايف  رغم  ق�ضائد،  يف  واحلركة 
واجلراح والفجائع. تاأتي �ضوزان اإىل 
الأ�ضطوري،  الفر�ص  على  فل�ضطني 
املواجهة  اأدوات  حتمل  وهي 
اإىل  اجلفاف  لتحّول  واملقاومة، 
�ضجرة  من  غ�ضن  وكاأنها  مناء، 
والثورة  الأمل  ثمار  يحمل  كنعان، 
ومينح الإن�ضان القدرة على التجدد، 
الأر�ص  عمق  يف  متجذر  اأّنه  كما 
ب�ضجرة  لرتباطه  الفل�ضطينية، 
متجذرة يف الرتبة الكنعانية، وهكذا 
الكنعاين  باجلد  �ضوزان  تتماهى 
رمزيات  مع  �ضخ�ضيتها  وتتحاور 
الذاكرة والهوية، وتاأتي اإىل فل�ضطني 
الوطن وتتاأمل  لتبحث عن  الراهنة، 

حال اأبنائه وبناته: 

يا اأ�ضباح الديجوْر
جئت اإليكم من وطن ماأ�ضوْر

اأ�ضاألكم اأين الظلمة...اأين النوْر
اأين ن�ضو�ص الأجداْد

عن  املوؤ�ضطرة  ال�ضخ�ضية  تبحث 
اأ�ضباب  تعرف  اأن  تريد  الوطن، 
عن  وتفت�ص  تخنقه  التي  الطامة 
كما  اأرجاءه،  ي�ضيء  الذي  النور 
الكنعانيني  الأجداد  اآثار  عن  تبحث 
واأغانيهم،  وكلماتهم  واأ�ضجارهم 
املحتل  لأّن  اأثر،  اأي  جتد  ل  لكنها 
قد �رصق الأر�ص و�ضّوه الهوية، فمن 
الكنعانية؟.  املذبحة  هذه  ي�ضمع 
ي�ضتعني املنا�رصة بالوقواق الطائر 
الطيور  اأع�ضا�ص  على  ي�ضطو  الذي 
�ضعر  يف  وهو  فراخها،  وي�رصق 
املنا�رصة معادل للعدو الذي ي�رصق 
تراب الأر�ص الفل�ضطينية، ومن ثمة 
فالوقواق/ العدو يقدم عالمة اأخرى 
ويف  ال�ضعري،  الن�ص  يف  لالأ�ْضطرة 

مالمح ق�ضة املنا�ضلة )�ضوزان(..
اأ�ضئلة  من  املراأة  تكرث  وعندما   
البحث عن اآثار الوطن، فاإنها حتيل 
على الراهن العربي الذليل املغطّى 
بلبا�ص العار وال�ضمت، و)تكر�ص بنية 
والتوبيخ،  اللوم  دللت  ال�ضتفهام 
فهي خطاب تعرية للموقف العربي 
حيال اجلرائم التي يقرتفها املحتل 
كما  ورموزهم،  الفل�ضطينيني  بحق 
تنطوي هذه البنية على ف�ضح الروؤى 
احلياد،فالأمة  تلتزم  التي  العربية 
ا�ضتلزم  عندما  باحلياد  تلوذ  التي 
اأمة  هي  جوهرًيا،  موقًفا  الأمر 

تفتقد �رصوطها يف الوجود(.
تعطي  ما  بقدر  ال�ضتفهامات  اإن   
تفتح  والتفجع  احلزن  م�ضاحات 
الوهج  بعودة  الأمل  من  ا  بع�ضً
الفل�ضطينيات  تعود  ومعه  الكنعاين، 
الغرتاب  ب�رصاخ  ل  امل�ضبيات 
الأر�ص  باأغاين  ولكن  وال�ضياع، 
 – تهدم  وقد  النت�ضار،  وزغاريد 
ع�ص  الأ�ضطورية-  العودة  بهذه 
الوقواق/ العدو، وحتطّمت تر�ضانته 
وعزم  الإرادة  قوة  اأمام  الع�ضكرية 
ميكن  ل  فل�ضطني.  يف  القلوب 
اغتيال الذاكرة امللحمية الكنعانية، 
ال�ضهادة  اأ�ضوات  واأد  ميكن  ول 
املحتل  ي�ضتطيع  لن  كما  والن�ضال، 
اأن يلغي تنوع األوان غابات فل�ضطني، 
طال  مهما  �ضتتوقف  واملذبحة 
الفل�ضطيني  �ضيخرج  ومنها  زمنها، 
من رماد احرتاقه ليكون �ضوًتا ثائًرا 
من  املنا�رصة  يلتفت  ملتهبة.  ونار 
جديد اإىل �ضوزان، ويعطيها الطابع 
متنحه  كي  الأ�ضطوري  اجلمايل 

جمّدًدا لالأر�ص:
كالطائر يف الأيْك

وكذلك �ضوزان

كالقمر الأحمر
يلمع يف ال�ضطاآن

وكذلك �ضوزان
عا�ضفة من ندم يف قلبي حتى الآن

كحبات  املنفرط  قلبي  يف  مذبحة 
الرمان

لكن الأر�ص تدور
الأر�ص تدور

قد يذهب الكثري من اأبناء فل�ضطني 
اإىل املنايف وقد يعاين الذين بقوا يف 

الداخل 
املاأ�ضاة، اأو قد ي�ضيب املوت الذين 
يدخلون حدود املواجهة، لكن اأنوار 

الزمن الآتي 
تلهب ال�ضدور واأحالم العودة تقوي 
تتوقف،  ل  تدور  فالأر�ص  الإرادة، 

واملقاومة مت�ضي 
ارتفاع  تعلن  الأر�ص،  اإيقاع  على 
كل  يف  والن�ضال  ال�ضهادة  �ضوت 

�ضوارع وجبال 
مب�ضاهد  وتخرب  فل�ضطني،  و�ضهول 
الكنعانية  الفل�ضطينية-  امللحمة 

التي ت�ضتمر وتتوا�ضل من 
املنا�رصة  كتب  لقد  اآخر.  اإىل  جبل 
�ضعرية  وعانق  املراأة  �ضعرية 
ال�ضهادة، و)ال�ضهادة ب�ضمة ل متاثلها 
ب�ضمة يف الوجود والرتفاع ومعانقة 
الأر�ص حتى اآخر نف�ص، اإ�ضافة اإىل 
احلرية  اإىل  والهادي  الدليل  كونها 
وطبيعي  الحتالل،  من  واخلال�ص 
اأن الدم املنبثق من جرح كل �ضهيد، 
باحلق  الإميان  �ضدة  عن  يعرّب  اإمّنا 

العربي الفل�ضطيني( ،..
الق�ضية  �ضدق  عن  يُعرّب  كما 
الديني  التاريخي-  وامتدادها 
واملالحم  بالأجماد  واإ�رصاقها 
ويج�ّضد املحبة بني ال�ضعب ووطنه. 
يوميات  من  املنا�رصة  يجعل 
يف  اأ�ضطورية  عالمات  البطولة 
اليومي  مينح  اأن  يريد  وكاأنه  �ضعره 
جالل امللحمي الأ�ضطوري، اأو يريد 
اأن ير�ّضخه يف ذاكرة ال�ضعب ب�ضفات 
اأ�ضطورية وكتابة ن�ص يحاور اليومي 
املاأ�ضاوية،  الغنائية  اأبعاده  ويك�ضف 
ولدة  الأر�ص  من  اخلروج  حيث 
جديدة، والدخول اإليه )املوت( عودة 
متوزية منتظرة، وهو ما يجعل ن�ضه 
والأمل،  الأمل  بني  يتاأرجح  ال�ضعري 
الأمل،  لدللت  ملحوظ  تفوق  مع 

كما نقراأ عن �ضخ�ضية مرمي:
لي�ضت حجًرا مريام

مريام البحر الزاهي،
البحر امللغوم

ور�ضائل  اأجنحة  جنوم،  مريام 
وتخوم

مريام هديُر البحر وهدهدة البحر
املجاهدة  عن  ق�ضيدة  ونقراأ 
ن�ضومر(،  فاطمة  )لل  اجلزائرية 

اإلهة تتحكم  تتحّول فيها املراأة اإىل 
يف الطبيعة: 

كانت فاطمة اخل�رصاء
براعتها  �ضحر  من  ح�ضان  فوق 

وقوافيها
تقود  اجلي�ص،  تقود  الريح،  تقود  و 

الثلج،
تقود ن�ضور اأعاليها

ُقرب  فًخا  ن�ضبْت  حتى  ترتب�ص، 
املاء 

، كانوا من ق�ٍصّ
اأ�ْضعلت النار احلمرا 

فاحرتق الأعداء
اإّن مرمي لي�ضت حجًرا بل هي بحر 
ناب�ص باحلركة، وهي جنوم معانقة 
الأر�ص  اأبناء  بكل  حتيط  للف�ضاء 
فاطمة(  لل  )و  النور،  ومتنحهم 
به  تتحرك  �ضحرًيا  ح�ضاًنا  تركب 
لتقود  اجلزائري،  الوطن  �ضماء  يف 
اإلهة  وكاأنها  اجلي�ص،  وتوّجه  الريح 
ن�ضور  تاأمر  الأ�ضاطري،  اإلهات  من 
الأعداء  على  بالهجوم  ال�ضماء 
للوطن،  للثاأر  وذلك  النار،  وبرميهم 
)اإزي�ص(  فهل تكون لل فاطمة هي 
زوجها  اإعادة  تريد  التي  امل�رصية 
اإىل احلياة، ثم تاأمر ابنها بالثاأر من 

)�ضت(؟ 
اأم هل تكون مرمي هي الآلهة )ثريا( 
العربية؟. حتمل عودة املنا�رصة اإىل 
والعنا�رص  الأنرثبولوجية  الأجواء 
الهتمام  اإىل  اإ�ضارة  الطبيعية 
املعريف لديه بكل ما يرتبط بجوهر 
الذات الإن�ضانية، من الأمم القدمية 
ومعتقداتها الدينية واأ�ضاطريها اإىل 
الع�رص الذي يعي�ضه، وما يتمّيز به من 
اأبعدت  تغريات ح�ضارية مت�ضارعة، 
وب�ضاطته،  فطرته  عن  الإن�ضان 
فتكون  مادًيا،  م�ضتهلًكا-  وجعلته 
�ضعرية العودة اإىل تفا�ضيل الطبيعة 
واإىل  نار...(  مطر،  �ضجر،  )نبات، 
املرجعيات ال�ضعبية )اأ�ضاطري، دين، 
البديل  هي  طقو�ص...(  عادات، 
والغربة  ال�ضياع  مل�ضاعر  الإبداعي 
املعا�رص.  الإن�ضان  اأ�ضابت  التي 
ال�ضعبية-  الأجواء  هذه  وحت�رص 
الطبيعية يف �ضخ�ضية )لل فاطمة( 
املنا�رصة  يبدع  التي  الأ�ضطورة 
يف  هي  اأبدعت  بعدما  جزئياتها، 

الن�ضال والتحّدي: 
القمر اأَهاّل

اآه... لّل، اآه... لل، اآه... لل
غا�ضت يف طني الأر�ص،
ارتع�ص احلناء الأحمر،

فوق ر�ضوم اأ�ضابعها الأوىل 
وراأت عا�ضقها يف قيد مغلولً

مهارتها  يحتاج  ج�ضًدا  ن�ضيْت 
املقهورة

الأر�ص،  طني  يف  املراأة  تغو�ص 
يف  املتوّحدة  الإلهة  ع�ضتار  وكاأنها 
املجاهدة  املراأة  وهي  الأر�ص، 
وطنها  ق�ضية  مع  تفاعلت  التي 
واأ�رصفت  ال�ضتعمار،  وحاربت 
الرجال  ووجهت  الهجومات  على 
الالزمة  امل�ضوؤوليات  واأعطتهم 
اأثناء املعارك كما فعلت يف هجوم 
جرجرة، وغريها من الهجومات التي 
ال�ضتعمارية،  امل�ضالح  ا�ضتهدفت 
وكان  و�ضجاعة،  ب�ضالة  واأبدت 
ج�ضدها باروًدا يف وجه امل�ضتعمر، 
البُعد  املنا�رصة  اأعطاها  وقد 
وطنها  اأحبت  لأنها  الأ�ضطوري 
فخرجت  ب�ضبابها،  لأجله  و�ضحت 
املراأة  وعانقت  العادية  املراأة  من 
الزمن  وجتاوزت  امللحمية، 
زمنها  لتبدع  العادي  اخلارجي 
)لل  تظل  البطويل.  اخلا�ص/ 
لتعطي  احل�ضور  متجّددة  فاطمة( 
املراأة العربية كل اإيحاءات ال�ضمود 
اليومي  من  فتنفلت  والتحّدي، 
الب�ضيط، وتتحول اإىل اإن�ضانة موؤلّهة، 
تاأتينا من الأعماق الأ�ضطورية، فال 
من  تبعث  هي  اإمنا  عنا،  تنقطع 

الرماد عند موتها: 
ماتت يف ال�ضجن الأ�ضود مثل اأمرية

اأغ�ضان  ارجتفت  البحر،  وبكاها 
�ضارت  علًما،  �ضارت  لكن  الغار 
جنًما،  �ضارت  رمًزا،  �ضارت  ق�ضما 

�ضارت جباًل، �ضارت �ضهاًل
اآهْ لّل، اآهْ لّل، اآهْ لّل.

البابلية  ع�ضتار  هي  فاطمة  ل  ل   
واأفروديت  امل�رصية  واإزي�ص 
احل�ضارات  كل  تعانق  اليونانية، 
والأ�ضاطري، ويف غيابها يبكي البحر 
الآلهة  وهي  الأ�ضجار،  وترجتف 
الرتانيم  لها  الإن�ضانية  تن�ضد  التي 
الأر�ص  الأم-  وهي  وال�ضلوات، 
الب�رص ومتنحهم  اأبناء  التي حتت�ضن 
واخل�ضوبة.  والدفء  املحبة 
املراأة  هوية  ال�ضاعر  اأ�ضاف  لقد 
ال�ضخ�ضيات  قائمة  اإىل  املوؤ�ضطرة 
الن�ضال  اأبجديات  اإىل  تنتمي  التي 
بها  ينتقل  لأن  و�ضعى  واملقاومة 
اأ�ضطورية تفتح  يف عوامل ملحمية- 
الن�ص على هوية اخل�ضوبة والتجّدد، 
وتوؤّكد على عمق النتماء لدى املراأة 
العربية، وقد ا�ضتطاع املنا�رصة اأن 
يج�ّضد الطابع الأ�ضطوري للمراأة يف 
العنا�رص  خمتلف  خالل  من  �ضعره 
الأنرثوبولوجية  الروؤى  اأو  الطبيعية 
التي وّظفها ب�ضورة �رصيحة اأو باآلية 

التلميح والتكثيف..
مالحظة /للدرا�ضة مراجع

�ضكيكدة  بوعديلة-جامعة  وليد   
-اجلزائر
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

بجميع اأنواع ال�صرطان
وجدت درا�شة جديدة اأن العمل كم�شيف للطريان يزيد ب�شكل كبري 
بال�شكان  مقارنة  ال�رسطانات،  من  مبجموعة  الإ�شابة  خطر  من 
اأن خطر  ووجدوا  �شخ�ص،  اآلف   5 من  اأكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
م�شيفات  لدى   %50 تفوق  بن�شبة  زاد  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة 
خماطر  ارتفعت  حني  يف  الأخريات،  الن�شاء  من  اأكرث  الطريان 
الإ�شابة ب�رسطان املعدة بن�شبة ت�شل اإىل 74%، لدى طاقم الطريان 

مقارنة بال�شكان العاديني.
اإن  قالوا  الباحثني  لكن  الزيادة،  هذه  اأ�شباب  الدرا�شة  تو�شح  ومل 
التعر�ص املتزايد للإ�شعاع املتاأين يف الوقت الذي يق�شيه الطاقم يف 
الطبقات العليا للجو الرقيق، وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات 
الوجبات، ميكن اأن تكون عوامل خطر للإ�شابة باأنواع خمتلفة من 
ال�رسطانات. وو�شف الباحثون نتائج الدرا�شة التي ن�رست يف دورية 
للقلق، خا�شة يف ما  باأنها مثرية   »Environmental Health«
يتعلق باأ�شلوب حياة طاقم الطريان غري ال�شحي. وقالت الدكتورة، 
اإيرينا موندخوفيت�ص، من كلية ال�شحة العامة بجامعة هارفارد: »اإن 
درا�شتنا هي من بني اأكرب الدرا�شات واأكرثها �شمول حول ال�رسطان 
بني اأفراد طاقم الطريان حتى الآن، ونبلغ عن انت�شار اأعلى ل�رسطان 
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليلنيني، هو اأخطر اأنواع �رسطان 

اجللد، بني اأطقم الطريان مقارنة بعامة ال�شكان«.
بني   %3.4 بن�شبة  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
بعنق  والإ�شابة  ال�شكان،  عامة  2.3% يف  بـ  مقارنة  الطريان  اأطقم 
بـ%0.47  اله�شمي  واجلهاز   ،%0.70 بـ  بن�شبة 1.0% مقارنة  الرحم 
بـ  مقارنة   %0.67 بن�شبة  الدرقية  والغدة   ،%0.27 بن�شبة  مقارنة 
ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  اأن  اأي�شا  الدرا�شة  وجدت  كما   .%0.56
يرتفع مع كل  ال�رسطان،  اأنواع  الثدي و�رسطان اجللد وغريها من 
5 �شنوات من العمل، ويتعر�ص م�شيفو الطريان للعديد من املواد 
هذه  وت�شمل  املق�شورة،  بيئة  يف  واملحتملة  املعروفة  امل�رسطنة 
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على الرتفاع وتعطيل �شاعة اجل�شم 
اأمناط التحول غري املنتظمة و�شوء نوعية الهواء داخل  من خلل 
مرتبطة  اأنها  يبدو  ل  العمل  فرتات  اإن  الباحثون  وقال  املق�شورة. 
ب�رسطان الثدي اأو �رسطان الغدة الدرقية اأو �رسطان اجللد يف كل 
الن�شاء، ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�شابة ب�رسطان الثدي لدى 
الن�شاء اللواتي مل يكن لديهن اأطفال اأبدا، اأو الن�شاء اللواتي لديهن 

ثلثة اأطفال اأو اأكرث.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن النتائج ت�شري اإىل �رسورة بذل جهود اإ�شافية 
ذلك  يف  مبا  امل�شيفات،  بني  بال�رسطان  الإ�شابة  خماطر  لتقليل 

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

ملاذا يجب غ�صل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن اأن يكون من ال�شعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رسائها، 

ولكن طبيبا يف الأمرا�ص اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�شيتو، اأ�شتاذ الأمرا�ص اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء امللب�ص اجلديدة دون غ�شلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�شابة بالفطريات واأو�شح بيل�شيتو، 

اأن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�شة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�شابق، وميكن اأن يكون م�شابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�ص 
اجللدية، ليند�شي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�شل امللب�ص اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�شت�شيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�شحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�شتمرت 6 �شاعات.
ومل ي�شتبعد جراح الأع�شاب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�ص املري�ص 
وكان الورم يف مخ املري�ص �شانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 

بالنمو منذ 3 �شنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�شعبة وب�شبب املر�ص اخلطري فقد بال 

ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

اكت�صاف طريقة حلماية اجل�صم من ال�صرطان
اكت�شف فريق علمي دويل طريقة 
التي   »T« خليا  تن�شيط  لإعادة 
مكافحة  خلل  قواها  ا�شتنفدت 
موقع  ويفيد  ال�رسطانية  اخلليا 
باأن   ،»MedicalXpress«
اأحد اأ�شباب عدم متكن منظومة 
مناعة ج�شم الإن�شان من التغلب 
اخلليا  اأن  هو  ال�رسطان،  على 
مهاجمتها  نتيجة  طاقتها  تفقد 
لأن اخلليا  ال�رسطانية،  اخلليا 
الغلوكوز  متت�ص  ال�رسطانية 
حرمان  اإىل  يوؤدي  ما  بفعالية، 

خليا »T« من م�شدر الطاقة.
وات�شح للباحثني اأن �شبب ا�شتنفاد 
قوة خليا املناعة هو انخفا�ص 
الذي   ،»1 »اإينوليز  اأنزمي  كمية 
يلعب دورا مهما يف حرق ال�شكر.

انخفا�ص  لذلك، يلحظ  ونتيجة 
التي  التاأك�شدية  الف�شفرة  وترية 
من خللها يتم حفظ الطاقة على 
ثلثي  اأدينو�شني  جزيئات  �شكل 

جتنب  اأجل  ومن  الفو�شفات. 
اخلليا  الباحثون  اأجرب  هذا، 
على امت�شا�ص حم�ص البريوفيك 
ال�شكر(،  لأك�شدة  النهائي  )الناجت 

اخلليا  طاقة  زيادة  اإىل  اأدى  ما 
اللمفاوية وزيادة فعاليتها وابتكر 
الباحثون مركبا من مواد مثبطة، 
واختربوه على الفئران املخربية. 

منو  تباطوؤ  الباحثون  لحظ  وقد 
الفئران،  هذه  عند  الأورام 
على  لختباره  يخططون  لذلك 

متطوعني مر�شى. 

علماء يقرتبون من ابتكار دواء يعالج ال�صلل الرعا�س

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

قال باحثون اإنهم اقرتبوا من التو�شل 
اإىل دواء يعالج مر�ص ال�شلل الرعا�ص 
)باركن�شون( �شيتم اإنتاجه من توليفة 
دواء لعلج ال�شغط املرتفع ي�شّمى 
ا�رساديبني. وينتمي هذا الدواء اإىل 
نوعية من العلجات تو�شف باأنها 
مثبطات قنوات الكال�شيوم، والتي 

تعمل على تو�شعة ال�رسايني وبالتايل 
خف�ص �شغط الدم.

وبح�شب الأبحاث التي اأجريت يف 
جامعة نورث و�شرتن ب�شيكاغو، 

تبني اأن من تناولوا دواء ا�رساديبني 
تنخف�ص لديهم خماطر الإ�شابة 

بال�شلل الرعا�ص، وقد �شعت الأبحاث 
لفهم �رس تاأثري هذا الدواء، ونُ�رست 

نتائج الدرا�شة يف دورية »كلينيكال 
اإنفي�شتيجي�شن«، واأظهرت اأن اخلليا 

الع�شبية بالدماغ امل�شوؤولة عن 

حركة الع�شلت تنتج نوعاً من العادم 
اأو ال�شموم، ومع ارتفاع م�شتوى 

الكال�شيوم يف هذه اخلليا ت�شمر 
ومتوت ب�شبب ال�شموم التي تنتجها 
بنف�شها ما يوؤثر على احلركة ب�شكل 
ن�شميه ال�شلل الرعا�ص. وهنا ياأتي 

تاأثري دواء ا�رساديبني يف خف�ص 
الكال�شيوم، وعدم ال�شماح برتاكم 

ال�شموم التي تقتل اخلليا.
وقد وفرت هذه النتائج اأدلة �شمحت 

بنقل التجارب من احليوانات اإىل 
الب�رس، ونظراً لعدم وجود اآثار 

جانبية لدواء ا�رساديبني يتم اإجراء 
التجارب يف اأكرث من 50 موقع 

بالوليات املتحدة، وبلغت التجارب 
مرحلة متقدمة تقرتب كثرياً من 

الإعلن عن التو�شل لعلج لل�شلل 
الرعا�ص.

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�شيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ 
بوا�شطة اأقطاب كهربائية ب�شيطة اأثناء النوم، واأظهرت نتائج التجربة حت�شن 

اأداء الذاكرة يف اليوم التايل. وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�شعة باجتاه 
التو�شل اإىل علج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�شاحب 

بع�ص الأمرا�ص الع�شبية مثل ال�شلل الرّعا�ص )باركن�شون(. ويعترب حتفيز 
الدماغ من املو�شوعات ال�شاخنة على موائد البحث يف جمال علم الأع�شاب 

خلل ال�شنوات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على النوم الذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�شها. وبح�شب دورية 
نيورو�شاين�ص، اأم�شى امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�شعوا 
خلل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�شّمى التحفيز بالتناوب 

عرب دائرة مغلقة.

جامعة  من  باحثون  اقرتح 
اإ�شافة  كاليفورنيا  يف  �شتانفورد 
عامل جديد ميكن من خلله التنبوؤ 
القلب،  ف�شل  باحتمال  املبكر 
مرور  �شهولة  مدى  قيا�ص  وهو 
الب�شيطة  الكهربائية  املوجات 

يف اأن�شجة دهون ال�شاق. وتو�شف 
ا�شتمرار  باأنها  القلب  ف�شل  حالة 
اأن يقدر  القلب يف اخلفقان دون 
اإىل  الدم  من  يكفي  ما  �شخ  على 
اجللو�ص  كرثة  اجل�شم.  اأجزاء 
وقلة احلركة توؤخر اكت�شاف ف�شل 

الأبحاث  نتائج  ونُ�رست  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�ص  ويتم  الأمريكية،  القلب 
للموجات  اجل�شم  دهون  مقاومة 
مترير  طريق  عن  الكهربائية 
موجات ب�شيطة يف ال�شاق، وكلما 

زاد املاء وال�شوائل يف ال�شاق كلما 
�شهًل،  الكهربي  التيار  مرور  كان 
وعند زيادة الدهون ي�شعف مرور 
املوجات الكهربائية، ومن خلل 
ذلك ميكن التنبوؤ املبكر باحتمال 

ف�شل القلب.



�سادات  هم  ال�سالم  عليهم  الر�سل 
الكرمي  القراآن  �رَصّح  وقد  فني،  املتعِفّ
اأنبيائه  كلمة  اتفاق  الآيات  يف عدد من 
باأنهم  هتافاتهم  يف  ال�سالم  عليهم 
حتى  ًعا،  تطُوّ اهلل  ر�سالت  يبِلّغون 
يف  ل  واملتاأِمّ لهم،  �ِسعاًرا  ذلك  �سار 
خامت  اأَنّ  يجد  احلكيم،  الذكر  �ُسور 
ر�سله حممًدا �سلى اهلل عليه و�سلم هو 
التعُفّف  م�ساألة  على  تاأكيًدا  ر�سله  اأكرث 
�ص  �ساأُخ�سِّ لذا  النا�ص؛  اأيدي  يف  عما 
احلديث حول ت�رصيحه �سلى اهلل عليه 
قومه  من  الأجر  �سوؤاله  بعدم  و�سلم 
الآيات  واأورد  الر�سالة،  تبليغهم  مقابل 
املتعلقة يف هذه امل�ساألة مرتبة ح�سب 
اأوًل: قول اهلل عز  الآيات:  نزول  ترتيب 
وجل يف اأول ما نَزل يف هذا املو�سوع، 
اهلل  �سلى  حممًدا  ر�سوله  يخاطب  وهو 
عليه و�سلم بقوله: اأَْم تَ�ْساأَلُُهْم اأَْجًرا َفُهْم 

ِمْن َمْغَرٍم ُمثَْقلُوَن ]القلم: 46[.
وجاء اخلطاب القراآين ها هنا باأ�سلوب 

دعوة  عن  الكفار  اإعرا�ص  من  ب  التعُجّ
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  حممد  الر�سول 
اإبالغه  على  ثمًنا  ي�ساألهم  مْل  اأنه  مع 
، والآية ا�ستفهام مبعنى  اإياهم ر�سالة اهلَلّ
على  ت�ساألهم  ل�سَت  واملعنى:  النفي؛ 
�سيترَبّمون  َفعل ذلك  لو  �سيًئا؛لأنَّه  ذلك 
عز  اهلل  اأَمر  ثانًيا:  دعوته]3[.  من 
وجل نبيَّه حممًدا �سلى اهلل عليه و�سلم 
اأْخَذ  ي�ساألهم  ل  باأنه  لقومه،  يعلن  اأن 
عز  فقال  ربه؛  كتاب  تبليغه  على  �سيء 
اأَْجٍر  ِمْن  َعلَيِْه  اأَ�ْساأَلُُكْم  َما  ُقْل  وجل: 
اإَِلّ ِذْكٌر  َوَما اأَنَا ِمَن امْلُتََكِلِّفنَي * اإِْن ُهَو 
نَي * َولَتَْعلَُمَنّ نَبَاأَهُ بَْعَد ِحنٍي ]�ص:  ِللَْعامَلِ
86 - 88[. ثالًثا: اإر�ساد اهلل عز وجل 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد  لر�سوله 
املوؤمنني،  من  اأتباع  له  �سار  اأن  بعد 
بذل  على  احلر�ص  �سديدي  وكانوا 
يَفهم  ولئال  الإ�سالم،  ن�رصة  يف  املال 
من  عليهم-  اهلل  ر�سوان   - ال�سحابة 
قد  اهلل عز وجل  اأن  ال�سابَقني،  ني  الن�سَّ

م على ر�سوله حممد �سلى اهلل عليه  حَرّ
به  اآَمن  ممن  �سيء  اأي  يَقبل  اأن  و�سلم 
اجلهاد  �سبيل  يف  املال  اإنفاق  كان  ولو 
على  وجل  عز  فاأَنزل  القُربات،  و�سائر 
ُقْل  قوله:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ر�سوله 

ْن  َلّ َمْن �َساَء اأَ َما اأَ�ْساأَلُُكْم َعلَيِْه ِمْن اأَْجٍر اإِ
يَتَِّخَذ اإَِل َرِبِّه �َسِبياًل ]الفرقان: 57[.

رابًعا: ت�سلية اهلل عز وجل لر�سوله حممد 
�سلى اهلل عليه و�سلم من عدم ا�ستجابة 
�سبحانه  و�سهادتُه  لدعوته،  ار  الكَفّ

وتعال له على ابتغائه الأجر منه وحده؛ 
َولَْو  النَّا�ِص  اأَْكرَثُ  َوَما  وجل:  عز  فقال 
َعلَيِْه  لُُهْم  تَ�ْساأَ َوَما   * مِبُوؤِْمِننَي  َت  َحَر�سْ
نَي يو�سف:  َلّ ِذْكٌر ِللَْعامَلِ ِمْن اأَْجٍر اإِْن ُهَو اإِ

      .]104-10 3[

الر�سول حممد �سلى اهلل عليه و�سلم و �سوؤال الأجر على الدعوة 
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احلج:
قد يح�سب الإن�سان اأن ال�سفر اإل البقاع 

املقد�سة الذي كلف بها امل�ستطيع واعترب 
من فرائ�ص الإ�سالم على بع�ص اأتباعه 

يح�سبه الإن�سان رحلة جمردة
عن املعاين اخللقية، ومثال ملا قد حتتويه 

الأديان اأحيانا من تعبدات غيبية. وهذا 
ْعلُوَماٌت َفَمن َفَر�َص  ُجّ اأَ�ْسُهٌر َمّ خطاأ }احْلَ

َجّ َفاَل َرَفَث َولَ ُف�ُسوَق َولَ ِجَداَل  ِفيِهَنّ احْلَ
ِجّ َوَما تَْفَعلُواْ ِمْن َخْيٍ يَْعلَْمُه اهلّلُ  يِف احْلَ

اِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن يَا  ُدواْ َفاإَِنّ َخْيَ الَزّ َوتََزَوّ
اأُْوِل الأَلْبَاِب{

هذا العر�ص املجمل لبع�ص العبادات التي 
هي اأركان الإ�سالم، ن�ستبني منه متانة 
الأوا�رص التي تربط الدين باملقا�سد 

واحِلَكم. اإنها عبادات متباينة يف جوهرها 
ومظهرها، ولكنها تلتقي عند الغاية والهدف 
واملق�سد. فال�سالة وال�سيام والزكاة واحلج، 
وما �سابه هذه الطاعات من تعاليم الإ�سالم، 
هي مدارج الكمال املن�سود، وروافد التطهر 

الذي ي�سون احلياة ويعلى �ساأنها، ولهذه 
ال�سجايا الكرمية -التي ترتبط بها اأو تن�ساأ 

عنها- اأعطيت منزلة كبية يف دين اهلل. فاإذا 
ى  مل ي�ستفد املرء منها ما يزِكّى قلبه، وينِقّ
لبه! ويهذب باهلل وبالنا�ص �سلته فقد هوى.

ورمبا قدر الطفل على حماكاة اأفعال 
ال�سالة وترديد كلماتها.. رمبا متكن املمثل 
من اإظهار اخل�سوع وت�سنع اأهم املنا�سك.. 
لكن هذا وذاك ل يغنيان �سيئا عن �سالمة 

اليقني، ونبالة املق�سد.
واحلكم على مقدار الف�سل وروعة ال�سلوك 

يرجع اإل م�سار ل يخطئ، وهو اخللق 
العال!

ال�سالة الواجبة:
عندما اأمر اهلل بها اأَبَان احلكمة من اإقامتها 

فقال تعال: }اتُْل َما اأُوِحَي اإِلَيَْك ِمَن 
اَلَة تَنَْهى َعِن  اَلَة اإَِنّ ال�سَّ الِْكتَاِب َواأَِقِم ال�سَّ

ُ يَْعلَُم َما  ِ اأَْكرَبُ َواهلَلّ الَْفْح�َساء َوامْلُنَكِر َولَِذْكُر اهلَلّ
نَُعوَن{)2( فالإبعاد عن الرذائل، والتطهي  تَ�سْ

من �سوء القول و�سوء العمل هو حقيقة 
ال�سالة.

العالقة بني ال�سيام والدعاء
اآيات ال�سيام جاء عقبها ذكُر الدعاء 
َفاإِيِنّ  َعِنّي  ِعبَاِدي  �َساأَلََك  َواإَِذا   {
َدَعاِن  اإَِذا  اِع  الَدّ َدْعَوَة  اأُِجيُب  َقِريٌب 
لََعلَُّهْم  ِبي  َولْيُوؤِْمنُواْ  ِل  َفلْيَ�ْستَِجيبُواْ 
قال   ]186  : البقرة  يَْر�ُسُدوَن{] 

بع�ص املف�رصين : )) ويف هذه الآية 
اإمياءٌ اإل اأن ال�سائم مرجو الإجابة ، 
واإل اأن �سهر رم�سان مرجوة دعواته 
، واإل م�رصوعية الدعاء عند انتهاء 
التحرير   [  )) رم�سان  من  يوم  كل 

تعال  واهلل   ]179/2 والتنوير 
يغ�سب اإذا مل ي�ساأل قال النبي عليه 
ال�سالة وال�سالم )) من مل ي�ساأل اهلل 
يغ�سب عليه (( ] رواه اأحمد 442/2 

والرتمذي 3373 [ .

العفو عن اخلطاأ والن�سيان يف الفروع
َب  ْو �رَصِ اِئٌم َفاأََكَل اأَ ولقد عفي اهلل يف الفروع عن اخلطاأ والن�سيان فال حرج علي من ن�سي اأو اأخطاأ فيه »َمْن نَ�ِسَى َوُهَو �سَ

َطاأَ َوالِنّ�ْسيَاَن َوَما ا�ْستُْكِرُهوا َعلَيِْه« ِتى اخْلَ اَوَز َعْن اأَُمّ َ َتَ ُ َو�َسَقاهُ«)10( و�سيامه �سحيح »اإَِنّ اهلَلّ ا اأَْطَعَمُه اهلَلّ َ َنّ ْوَمُه َفاإِ َفلْيُِتَمّ �سَ

الإميان املزور
فلي�ست العربة يف اجلوع والعط�ص اإنا العربة يف املقا�سد واملعاين واأ�سول ال�رصيعة ومل يعف الإ�سالم عن اخلطاأ فيها اأو 
ن�سيانها لأنها يجب اأن تختلط بلحمه وت�سيل مع دمه يف عروقه ينب�ص بها قلبه. ويف هذا يقول ربنا تبارك ا�سمه:}اأََراأَيَْت 

اَلِتِهْم  ِلنَّي* الَِّذيَن ُهْم َعْن �سَ �ْسِكنِي* َفَويٌْل ِللُْم�سَ يِن* َفَذِلَك الَِّذي يَُدُعّ الْيَِتيَم* َوَل يَُح�ُصّ َعلَى َطَعاِم امْلِ ُب ِبالِدّ الَِّذي يَُكِذّ
�َساُهوَن* الَِّذيَن ُهْم يَُراءُوَن* َومَيْنَُعوَن امْلَاُعوَن{ عالمة املكذبني بيوم الدين �سوء خلقهم مع اهلل بداية بالإهمال يف حقه 

ال�سالة ومل يتوجهوا اإليه بالإخال�ص يف العبادة فراحوا يراوؤون النا�ص، و�سوء خلقهم مع النا�ص نهاية فينهر اليتيم ول 
يتمثل اأخالق الدين التي دعت اإل التكافل واملحبة والراأفة، فمنع خيه عن النا�ص )َومَيْنَُعوَن امْلَاُعوَن(

ح�سول التقوى
والتقوى غاية الأمر، وجماع اخلي، وو�سية اهلل لالأولني والآخرين، وال�سوم فر�سة عظمى للتزود من التقوى، قال تعال 

}...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�سور مري�سا مل يذهب اإل طبيب اأو ذهب ولكن مل يتناول الدواء اأو تناوله علي غي ما اأو�سي به الطبيب؟! فهذا يعد 
من ال�سفهاء. فعندما ي�سبح هُمّ امل�سلم اأن يوؤدي العبادات بطريقة �سكلية دون اللتفات اإل مقا�سدها ودون اإحداث 

تغيي يف اأخالقه فال يجد للعبادة ثمرة، ول يجد حالوة الإميان، وتد انف�ساما يف �سخ�سية بع�ص امل�سلمني، فقد تده 
ى ال�سدق، ويُ�سيء معاملة  ا كثي ال�سالة وال�سيام واحلج والعتمار، ويف الوقت نف�سه ل يُوؤمَتَن علي �سيء، ول يتَحَرّ �سخ�سً

الآخرين، وتده قليل ال�سرب عند البالء؛ فهو اإذا مل يتغي بعبادته ومل ي�ستفد من اأدائها.

حمفزات خارجية
اأولً : اجتماع كافة امل�سلمني على �سيام هذا ال�سهر والعبادة فيه، وهو ما يحفز امل�سلم لال�ستمرار يف العبادة ويدفعه 
نحو تغيي �سلوكه وعادته. ثانياً : تغي ال�سلوك من حيث الطعام وال�رصاب والعبادة، و�سبط النف�ص والتحكم بها، ليكون 
امل�سلم هو من يتحكم بنف�سه ل �سهواته. ثالثاً : تالزم اأداء العبادات وا�ستمرارها ما بني �سحور و�سيام و�سالة وفطور 
وقيام وتهجد طوال ال�سهر دون انقطاع، فامل�سلم طوال هذه املدة يف تكامل لأنواع خمتلفة من العبادات مما ي�ساعد 

على ال�ستمرار يف الطاعة. رابعاً : ال�سلوك الإيجابي اجلماعي من خالل التزام امل�سلمني بحفظ األ�سنتهم وجوارحهم 
مما يحفز على روح الألفة واملحبة وي�ساعد على التغيي. اإن كل ما يف الكون يتغي يف رم�سان، وهذه املحفزات ينبغي 
للم�سلم اأن ي�ست�سعرها ويتعاي�ص يف اأجوائها لكي يبداأ معها التغيي، التغيي الإيجابي الذي ي�ستمر مع امل�سلم ول ينقطع 

حتى بعد رم�سان.



فنياخلمي�س 31 جانفي  2019  املوافـق  ل26 جمادى الأول 1440هـ 20

 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 

ال�شحب  
مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة 

ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

اأف�شل اأفالم نتفليك�س يف 2018 
التي تفوقت على �شالت ال�شينما

   
وهذه اأف�شل اأفالم نتفليك�ش لعام 208 والتي متكنت من حتقيق جناحاً جماهرياً 
فيلم  ال�شينما:  �شاالت  يف  املعرو�شة  االأفالم  اأف�شل  خالله  من  ناف�شت  وا�شعاً 
والغمو�ش«Apostle«على  الرعب  فيلم  ح�شول  عدم  من  بالرغم   »Apostle«
لالإعالن  نتفليك�ش  اأطلقتها  التي  التي  والرتويج  االإعالنية  احلمالت  من  ح�شته 
عن عرو�شها يف �شهر الهالوين اأكتوبر ،اإال اأنه ا�شتطاع اأن يحظى بن�شبة م�شاهدة 
عالية وا�شتح�شاناً جماهرياً من متابعيه، ويبدو اأن الف�شل يف ذلك يعود للمخرج 
واملالكم الربيطاين جاريث ايفانز الذي ا�شتطاع اأن ينقل امل�شاهد الأجواء الفيلم 
ريت�شارد�شون  توما�ش  رحلة  حول  وتدور  النف�شية،  واالإثارة  بالرعب  تتميز  التي 
بعد �شفره اإىل جزيرة نائية الإنقاذ �شقيقته التي اختطفتها طائفة دينية غام�شة 
مطالبة بفدية الإعادتها اآمنة، وهناك يقوم بك�شف االأكاذيب واالأ�رشار التي ترتكز 

عليها هذه الطائفة.

»BlacKkKlansman« فيلم

ا�شتطاع فيلم ال�شرية الذاتية الدرامي«بالك كالن�شمان« للمخرج االأمريكي 
لهذا  ال�شينمائي  كان  مهرجان  يف  مقعداً  لنف�شه  يحجز  اأن  يل،  �شبايك 
العام بعد ح�شوله على اجلائزة الكربى، كما مت تر�شيحه جلوائز غولدن 
غلوب و�شط توقعات بتواجده �شمن جمموعة االأفالم املر�شحة جلوائز 
الواقعية  اأحداثه  اإىل  يعود  ذلك  يف  ال�شبب  ولعل   ،2018 لعام  االأو�شكار 
اأفريقية،  اأ�شول  من  االأمريكي  املحقق  مذكرات  كتاب  من  امل�شتمدة 
والعن�رشية  ال�رشية  املنظمة  اخرتاق  من  متكن  والذي  �شتالوورث،  رون 
»كو كلك�ش كالن« عام 1970، والتي كان لها تاريه اإجرامي متطرف جتاه 

ال�شود يف اأمريكا.

»A Quiet Place« فيلم

لي�ش غريباً اأن يناف�ش فيلم الرعب والغمو�ش«يف مكان هادئ« بقوة على 
وكاتبه  وبطله  الفيلم  خمرج  جنح  اأن  بعد  العام،  لهذا  االأو�شكار  جوائز 
النجم جون كرا�شن�شكي وزوجته امييلي بالنت يف تقدمي منوذجاً خمتلفاً 
عرب  بحثاً  واالأكرث  االأف�شل  �شمن  �شنفت  التي  ال�شامتة  الرعب  الأفالم 
غوغل عام 2018، تدور اأحداث الفيلم عن م�شتقبل االأر�ش التي تتعر�ش 
لهجوم وحو�ش تفرت�ش الب�رش عن طريق تتبع اأ�شواتهم، مما ي�شطر اأ�رشة 
كران�شكي اأن ت�شكن يف مرزعة هادئة لبع�ش الوقت والتوا�شل مع بع�شهم 

عن طريق لغة االإ�شارة حلماية عائلتهم.

فيلم كفرناحوم«

جنحت املخرجة اللبنانية نادين لبكي يف نقل ر�شالة ان�شانية للعامل من 
ظاهرة  اأ�شبحت  ق�شية  يناق�ش  الذي  »كفرناحوم«  فيلمها  ق�شة  خالل 
لها،  يتعر�شون  التي  واالإ�شاءة  وم�شاكل  ال�شوارع  اأطفال  وهي  متف�شية 
زين  الطفل  ق�شة  وهي  حقيقية،  وحكايات  باأ�شخا�ش  باال�شتعانة  وذلك 
)12 عاماً(، الذي قرر يقا�شي والديه اللذان اأح�رشاه اإىل العامل دون اأن 
يكونا قادرين على منحه احلب الكايف وتربيته تربية �شوية حيث ا�شتطاع 
الفيلم اأن يحقق اأ�شداء وا�شعة بعد و�شوله الأهم جوائز هوليوود وح�شوله 
على جائزة جلنة التحكيم يف مهرجان كان ال�شينمائي وتر�شيحه جلوائز 
�شمن  تواجده  اإىل  ي�شري  مما  اأجنبية  بلغة  فيلم  كاأف�شل  غلوب  غولدن 

االأفالم املناف�شة على جوائز االأو�شكار يف جانفي القادم. 

عر�س م�شرحية »ا�شرتاحة املهّرجني« حول التعذيب اإّبان ال�شتعمار الفرن�شي

عمرو دياب و«مار�شميلو« يحققان رقما قيا�شيا

مت اأول اأم�ش باجلزائر العا�شمة 
»ا�شرتاحة  م�رشحية  عر�ش 
مناف�شات  اإطار  يف  املهرجني« 
الطبعة الـ 13 للمهرجان الوطني 
للم�رشح املحرتف حيث �شلطت 
ال�شوء على ممار�شات التعذيب 

اإبان احلقبة اال�شتعمارية.
التي  امل�رشحية  هذه  �شد  وجتجُ
فظاعة  العقون  اأحمد  اأخرجها 
حول  الذي  الفرن�شي  االحتالل 
يجُجدر  اأ�شخا�ش  من  مّهرجني 

جالدين  اإىل  النا�ش  ت�شلية  بهم 
جمرمني.

وخالل �شاعة ون�شف من الزمن 
امل�رشحية  هذه  اأحداث  جرت 
العديد  كان  حيث  ثكنة  داخل 
املتنكرين يف هيئة  من اجلنود 
لتقدمي  يح�رشون  مهرجني 
عالقات  خلق  بغية  عر�ش 
جديدة مع املجتمع اجلزائري 
بهدف »تلميع �شورتهم« وتقدمي 

وجه اأكرث اإن�شانية.

خالد النبوي يبحث عن �شريك لإنتاج »منطقة حمرمة«

»اأنغامي«  تطبيق  اإدارة  اأعلنت 
دياب  لعمرو  الثنائية  االأغنية  اأن 
و«مار�شميلو« التي حملت ا�شم، »باين 
ا�شتماع  ن�شبة  اأعلى  حققت  حبيت«، 

لعام 2018.

االأوىل  املرة  اأنها  اإىل  التطبيق  واأ�شار 
التي يت�شدر فيها فنان القوائم العربية 
واالأجنبية يف اآن واحد، اأال وهو الـ »دي 

جي« االأمريكي، »مار�شميلو«.
العربية  القائمة  »مار�شميلو«  وت�شدر 

االأكرث ا�شتماعا من خالل اأغنية »باين 
الغربية  القوائم  ت�شدر  بينما  حبيت«، 
ليلقب   ،»Friends« اأغنية  من خالل 

بفنان عام 2018.
اأغاين  حققت  �شبق،  ما  على  وعالوة 

عدد  اأعلى  جمتمعة،  دياب  عمرو 
»اأنغامي«  تطبيق  عرب  ا�شتماعات 
خالل عام 2018، وخا�شة عقب طرح 
»كل  االأخري،  الألبومه  امل�رشي  الفنان 

حياتي«.

ت�شارك يف  اإنتاجية  جهة  النبوي، عن  خالد  يبحث 
حممد  للمخرج  حمرمة«  »منطقة  م�شل�شله  اإنتاج 
باأزمة  �شعالن  اإ�شماعيل  املنتج  تعر�ش  بعد  بكري، 

مالية حالت دون ا�شتكماله الت�شوير.
�شحة  ال  اإنه  امل�شل�شل  داخل  من  م�شدر  وقال 
اأن  موؤكداً  الت�شوير،  النبوي  ا�شتئناف  عن  اأثري  ملا 
حيث  جمهوالً،  م�شرياً  ويواجه  متوقف  امل�شل�شل 
ل�رشيك  بحاجة  اأنه  امل�شل�شل  اأ�رشة  املنتج  اأبلغ 
املقبلة،  الفرتة  يف  الت�شوير  ال�شتكمال  اإنتاجي 
وعلى اإثره بداأ النبوي يف بذل م�شاع حثيثة بحثاً عن 

جهة منتجة ت�شارك يف اإنتاج م�شل�شله.
وي�شارك يف بطولة »منطقة حمرمة« حممود عبد 
ونهي  كيالين،  وحممد  بو�شو�شة  واأمل  املغني، 
يو�شف  تاأليف  من  ودياب،  جبيل،  وثراء  عابدين، 

ح�شن يو�شف.

ق�شي خويل يدعم “ن�شور قا�شيون”  

حامت العراقي ما بني قرب�س ولبنان حمتفاًل بالعام اجلديد

خويل  ق�شي  النجم  �شارك 
الر�شمي  ح�شابه  عرب  جمهوره، 
على “اإن�شتقرام”، مبقطع فيديو 
�شيارته  داخل  خالله  من  ظهر 
قا�شيون،  لن�شور  ر�شالة  ليوجه 
الذين  ال�شوري،  املنتخب  �شباب 

االأمم  كاأ�ش  يف  �شي�شاركون 
االآ�شيوية.

املقطع  يف  “ق�شي”،  وقال 
قا�شيون  “ن�شور  امل�شور: 
ي�شعد  �شبابنا  الوطني  منتخبنا 
حتققوا  اهلل  �شاء  اإن  اأوقاتكم، 

واأمتني  لنا،  اآ�شيا  وكاأ�ش  الن�رش، 
التوفيق لكل املنتخبات االأخرى، 
ونحنا معكم، واأمتنى اأن ت�شعدوا 
كل  يف  وندعمكم  ال�شوريني،  كل 
االإمارات  دولة  يف  مبارياتكم 

العربية املتحدة”.

يح�رش  خويل،  ق�شي  اأن  يذكر 
حاليا مل�شل�شله اجلديد “خم�شة 
يف  ي�شارك  والذي  ون�ش”، 
نادين  الفنانة  بجانب  بطولته 
خالل  و�شيعر�ش  جنيم،  ن�شيب 

املو�شم الرم�شاين املقبل.

يتنقل  ولبنان،  قرب�ش  بني  ما 
الفنان  العراقية«  االأغنية  »عندليب 
حامت العراقي حمتفاًل بقدوم العام 
حفلني  خالل  من   ،2019 اجلديد 
غنائياً،  برناجماً  لهما  اأعد  غنائيني 
ومواويله  اأغنياته  واأجمل  اأهم  من 

ال�شهرية.

 28 املوافق  اجلمعة  يوم  ويف 
االأول  احلفل  يحيي   ،2018 دي�شمرب 
يف قرب�ش الرتكية، بقاعة احلفالت 
فرقته  بها  يرافقه   Elexus بفندق 
اليوم  ليتوجه بعدها يف  املو�شيقية، 
التايل مبا�رشة اىل العا�شمة اللبنانية 
م�شاء  التايل  احلفل  الإحياء  بريوت 

دي�شمرب   29 املوافق  ال�شبت  يوم 
بها  ي�شاركه  لبنان  كازينو  يف   ،2018

الفنان اللبناين عا�شي احلالين.
مع  وبالتزامن  ذلك،  جانب  اإىل 
قرب�ش  يف  الغنائيني  احلفلني  اإحياء 
ولبنان، يعر�ش حامت العراقي اأغنيته 
األبومه االأخري  امل�شورة من اأغنيات 

ال�شاعر  كلمات  من  »وات�شح«   2018
رامي العبودي، واأحلان �شيف عامر، 
وتوزيع ح�شام الدين، بطريقة الفيديو 
كليب، من اإخراج راأفت البدر، وذلك 
عرب قناة روتانا مبوقع الفيديوهات 
يف  �شورها  قد  كان  والتي  ال�شهري، 

تركيا خالل الفرتة املا�شية.
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امل�سي على  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  ت�ساعد  مقاعد  ت�ستعر�ض  تويوتا 

للتنقل  تويوتا  موؤ�س�سة  قامت 
مناذج   5 عن  بالك�سف  اليوم 
املتحركة  للمقاعد  اختبارية 
النهائية  الت�سفيات  �سمن 
مل�سابقتها التي عقدتها مبعر�ض 
 2019 امل�ستهلك  اإلكرتونيات 
دجمها  ميكن  اأجهزة  عن  بحثاً 
ب�سال�سة بحياة الأ�سخا�ض الذين 
مر�سية  م�سكالت  من  يعانون 
بالن�سف ال�سفلي من اأج�سادهم، 
ا�ستخدامها �سهل ومريح  ليكون 
ا�ستقاللية  مدى  زيادة  مع 
الأفراد وقدرتهم على امل�ساركة 

يف احلياة اليومية.
ا�سم  منوذج  اأول  يحمل 
تقدميه  مت  والذي   Evowalk

 Evolution �رشكة  قبل  من 
حيث  الأمريكية،   Devices
يتم  �سوار  هيئة  على  ياأتي 
تركيبه حول اأرجل امل�ستخدمني  
ملراقبة  م�ست�سعرات  وي�ستخدم 
الع�سالت  وحتفيز  امل�سي 
مل�ساعدة ال�سخ�ض على امل�سي 

دون تعب.
بت�سميم  الثاين  اجلهاز  اأما 
من   Quix فهو  اأي�ساً،  اأمريكي 
 ،IHMC & Myolyn رشكة�
هيئة هيكل خارجي ميكن  على 
�رشيعاً  امل�سي  من  امل�ستخدم 

ب�سكل ثابت وو�سع راأ�سي.
�ساركت اأي�ساً �رشكة ايتالديزاين 
ال�سيارات  لت�سميمات  ال�سهرية 

 Moby جهاز  عرب  الإيطالية 
من�سة  هيئة  على  ياأتي  الذي 
تدور  حيث  عجالت،  ذات 
فكرتها على اأن تكون متوفرة يف 
الأماكن العامة وميكن تاأجريها 
لفرتة  الهاتف  على  تطبيق  عرب 

حمددة.
 Ultralight مقعد  عن  اأما 
من  املتحرك   Wheelchair
حتديث  فهو   Phoenix Ai
ا�ستخدام  احلالية عرب  للمقاعد 
األياف الكربون خفيفة الوزن مع 
متيزه بذكاء ا�سطناعي يغري من 
كي  با�ستمرار  اجلاذبية  مركز 
به  يقوم  الذي  الن�ساط  ينا�سب 
ال�سعور  من  للتخل�ض  ال�سخ�ض 

ال�سيء بالهتزازات.
واأخرياً نرى Qolo الذي طوره 
ت�سوكوبا  جامعة  من  فريق 
هيكل  هيئة  على  اليابانية 
عجالت،  على  يرتكز  خارجي 
مبا ي�سمح للم�ستخدم باجللو�ض 

اأو الوقوف.
الذين  امل�ساركني  كافة  ح�سل 
النهائية  املرحلة  لهذه  و�سلوا 
 1.87( دولر  األف   500 على 
تطوير  ل�ستكمال  ريال(  مليون 
الإعالن  �سيتم  بينما  مناذجهم، 
كي   2020 عام  يف  الفائز  عن 
قدرها  جائزة  على  يح�سل 
مليون دولر )3.75 مليون ريال( 

حينها.

�سيارات  تطرح  "JAC" ال�سينية 
بيك اآب جديدة يف رو�سيا

 "JAC" �رشكة  وكالء  اأكد 
ال�سينية يف مو�سكو عزم �رشكتهم 
طرح �سيارات "JAC T6" البيك 
احلديثة على الأرا�سي الرو�سية.

يف  ال�سيارات  هذه  و�ستطرح 
املحركات،  من  بنوعني  رو�سيا 
ب�سعة  توربيني  بنزين  حمرك 
ح�سانا،   177 وعزم  لرتين 
وحمرك ديزل بنف�ض ال�سعة بعزم 
تلك  �ستزود  كما  ح�سانا.   136
املركبات بعلب �رشعة ميكانيكية 

بـ 6 مراحل، وعجالت مبقا�ض 17 
اإن�سا، واأنظمة "ABS" للفرملة، 

ونظامي دفع خلفي ورباعي.
هذه  من  الغالية  الن�سخ  و�ستاأتي 
الأنظمة  باأحدث  ال�سيارات 
كم�ست�سعرات  الإلكرتونية، 
الأمامية  والكامريات  امل�سافات 
ت�سخني  واأجهزة  واخللفية، 
واملقاعد،  واملرايا  للزجاج 
وتكييف  مولتيميديا  واأنظمة 

متطورة. 

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

دودج ت�سارجر 2019 تظهر الأول مرة اأثناء االختبار

ميكنها  ل  ال�سينية  ال�رشكات 
بب�ساطة اأن تكبح نف�سها عن اإغراء 
الغرب،  �سيارات  ت�ساميم  تقليد 
ال�رشكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�ض ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  والآن، 
تريد  نف�سها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�سيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�سني.
حيث تظهر �سور براءات الخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ستطلق  ال�رشكة  باأن  ال�سينية 

الأمامية  واجهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�ض،  جاكوار 
امل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�ض يف التفا�سيل، 
لكن و�سائل الإعالم ال�سينية تتوقع 
باأن ال�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�ض  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سيارات 

يف 7 �سبتمرب.

موديالت  ح�سول  املرتقب  من 
حتديثات  على  وت�سالنجر  ت�سارجر 
لذلك  دودج  تلميح  ح�سب  قريبا 
موؤخرا.. وقد ظهرت �سور جت�س�سية 
القادم  ت�سارجر  ملوديل  جديدة 
حمدودة  تغيريات  عن  تك�سف 

لل�سيارة الع�سلية.
“�سكات”  لن�سخة  هي  ال�سور 
بنف�ض  ت�سارجر،  لدودج  الأ�سا�سية 
الأمامية  وامل�سابيح  املقدمة 
ال�سابق،  للموديل  املحرك  وغطاء 
رئي�سي،  واحد  باختالف  ولكن 
فتحات الهواء، والتي مت و�سع اثنتني 
�سبكة  من  العلوي  اجلزء  يف  منها 

الأمامية  امل�سابيح  بجوار  التهوية 
لإعطاء ت�سارجر مظهرا اأكرث جراءة 

ولو ب�سكل حمدود لعام 2019.
العجالت جديدة كليا لهذا الإ�سدار 
حمدودة  تغيريت  مع  املوديل،  من 
وبع�ض  الكربوين  اخللفي  للجناح 
املوديل  �سارة  على  التعديالت 
اأ�سفل  تقع  التحديثات مع ذلك  اأهم 
غطاء املحرك لأداء ال�سيارة، لرفع 
قوتها من امل�ستوى احلايل عند 485 
ح�سان، ويُذكر اأن دودج تنوي اإجراء 
حتديثات �ساملة لالأداء واملحركات 

يف موديل 2020.

بوغاتي فريون مقلدة غري 
مكتملة معرو�سة للبيع 

 بي اإم دبليو تبني
 م�سنعا يف رو�سيا

�سريون  بوجاتي  ا�ستبدال  رغم 
فريون،  لطراز  �رشع  والأ حدث  الأ
من  واحدة  تعترب  مازالت  اأنها  اإل 
اأف�سل ال�سوبركارز التي مت �سنعها 
طالق، ولهذا ال�سبب تعترب  على الإ
ن�سخة  �سنع  يتم  كي  منا�سبة  الآن 

مقلدة منها.
بناء  للغاية  ال�سعب  من  بالطبع، 
فريون  لطراز  مطابقة  ن�سخة 
رجل  قام  ولكن،  معقول،  ب�سعر 
ن�سخة  بطرح  اأفيتو  با�سم  رو�سي 
والتي  فريون،  من  مكتملة  ن�سف 
 6 �سعة  حمرك  حتمل  اأنها  يقول 
معدل  مع  1،000 ح�سان  بقوة  لرت 
هذه  اأن  اإل  فقط،  كلم   100 �سري 
التفا�سيل م�سكوك يف م�سداقيتها 

بن�سبة كبرية جداً بالطبع.
كبري  مبلغ  اأفيتو،  اإعالن  ح�سب 
حمرك  مع  مقلدة  ن�سخة  مقابل 
كانت  لو  حتى  مام،  الأ يف  مثبت 
توجد  فال  ح�سان،   1،000 بقوة 
اأية  دون  ذلك  من  للتاأكد  طريقة 

اختبارات معتمدة.
فريون  تختلف  بالطبع، 
عن  جذرياً  اختالفاً  �سوبر�سبورت 
تاأتي  فهي  املقلدة،  الن�سخة  هذه 
التريبو  رباعي   W16 حمرك  مع 
بقوة 1،180 ح�سان و 1،500 نيوتن.

معدل  مع  الدوران،  عزم  من  مرت 
كلم/�ساعة   100 اإىل   0 من  ت�سارع 
ق�سوى  و�رشعة  ثانية   2.5 خالل 

ت�سل اإىل 415 كلم/�ساعة.

دبليو  اإم  بي  �رشكة  اأعلنت 
م�سنع  بناء  نيتها  عن  الأملانية 
جديد لها على الأرا�سي الرو�سية 
كالينينغراد  مدينة  عمدة  وقال 
الرو�سية اأنطون األيخانوف: "من 
املنتظر اأن ت�ستحدث �رشكة بي 
الأملانية م�سنعا جيدا  دبليو  اإم 
اأن  لها يف رو�سيا، ومن املرجح 
و�سيتم  كالينينغراد،  يف  يفتتح 
من  النماذج  اأحدث  اإنتاج  فيه 
يتعلق  ما  يف  ال�سيارات"اأما 
�سينتجها  التي  باملركبات 
يتم  اأن  املنتظر  فمن  امل�سنع، 
�سيدان من  �سيارات  ت�سنيع  فيه 
اإم دبليو،  الفئة 3 و5 و7 من بي 
ف�سال عن �سيارات كرو�ض اأوفر 

."Х5"و "Х3" من الفئتني

النتهاء  يتم  اأن  املفرت�ض  ومن 
من بناء امل�سنع يف فرتة ترتاوح 
ما بني عامني اإىل عامني ون�سف، 
من  الثاين  الن�سف  من  اعتبارا 

العام اجلاري.
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جوهو   ،"HMD Global" با�سم  املتحدث  اأكد 
بقدرات  يتميز  الذي  نوكيا  هاتف  اأن  �سارفيكا�س، 

ت�سوير فائقة �سي�سدر، يف 24 فرباير املقبل.
وقال �سارفيكا�س يف تغريدة له على تويرت اإن هاتف 
�سيعر�س  املتطور   "PureView  9  Nokia"
 Mobile World" معر�س  خالل  للجمهور 

Congress" العاملي، يف فرباير العام اجلاري.
و�سيتميز هذا الهاتف بكامريا اأ�سا�سية بـ 5 عد�سات، 

ميكن  �سور  لأخذ  م�سممة  ميغابيك�سل،   41 بدقة 
حتويلها اإىل لقطات ثالثية الأبعاد، وما�سح لب�سمات 

الأ�سابع مدمج يف ال�سا�سة.
 4000 ب�سعة  ببطارية  يزود  اأن  املفرت�س  من  كما 
ميللي اأمبري، مبيزة ال�سحن ال�رسيع، متكنه من العمل 
بقليل،  اأكرب  اأو  بو�سات   6 مبقا�س  و�سا�سة  ليومني، 
وكامريا اأمامية بدقة 24 ميغابيك�سل مبيزة التعرف 

على الوجوه. 

املت�صّفح اجلديد Jio على 
اأندرويد يقّدم حًل �صريًعا 

ونظيًفا لت�صّفح االنرتنت
  

اأحدث   Jio تطبيق 
الويب  مت�سّفحات 
قوقل  متجر  على  من 
يعلم  واجلميع  بالي، 
يف  تطول  القائمة  اأن 
يف  حيث  املجال،  هذا 
مل�سنا  الأخرية  الآونة 
من  به  باأ�س  ل  عدد 
املت�سفحات  تطبيقات 
قليلة  باأحجام  تاأتي 
هذا  منها  للغاية، 

ونظيًفا  �رسيًعا  حاًل  اأندرويد  كم�ستخدم  لك  يُقّدم  الذي  املت�سّفح، 
لت�سّفح النرتنت.

فقط،  ميغابايت   4.8 بحجم  ياأتي  اأنه  املت�سّفح  هذا  ومن مميزات 
بكافة  الأخبار  اأحدث  لك  تعر�س  التي  الرئي�سية  الواجهة  وهناك 
وحماذاة  الطلب،  ح�سب  الن�س  حجم  تعديل  خيارات  مع  اأ�سكالها، 
بالأخبار يّقدم لك مت�سّفح Jio مقاطع فيديو ح�سب الذوق، بطريقة 

.UC م�سابهة للمت�سّفح الغني عن التعريف
ومن على الواجهة الرئي�سية للمت�سّفح �ستاُلحظ وجود عالمات تبويب 
افرتا�سية لبع�س مواقع الويب ال�سهرية، ف�ساًل عن وجود �رسيط بحث 
يدعم البحث الن�سي والبحث ال�سوتي، مع دعمه لفتح عالمات تبويب 
اأدعها  التي  املميزات  اخلفي، وغريها من  الت�سّفح  وو�سع  متعددة، 
 Jio Browser مت�سّفح  حتميل  ميكنك  اأخرًيا  بنف�سك،  لتكت�سفها 
يدعم  اأن  على  بالي،  قوقل  متجر  على  من  وكامل  جماين  ب�سكل 

اأندرويد 5.0 فاأحدث.
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اآبل تطلق خوذا بتقنيات »8K« نوكيا تطلق "الهاتف الكامريا" قريبا!

للواقع االفرتا�صي
مرات  عدة  اآبل  ذكرت 
تطوير  على  تعمل  اأنها 
الفرتا�سي  للواقع  خوذ 
م�سادر  لكن  واملعزز، 
اأن  موؤخرا  اأكدت  مطلعة 
خوذ  �ستطلق  ال�رسكة 
مزودة  فريدة   »VR«

.»8K« بتقنيات
 »CNET« موقع  ونقل 
اأن  اآبل  يف  م�سدر  عن 
لإطالق  تتح�رس  ال�رسكة 
 ،2020 عام  اخلوذ  هذه 
اأن  املفرت�س  من  حيث 
التعامل  على  قادرة  تكون 
الأجهزة  من  العديد  مع 
بنظام  العاملة  الذكية 

.Ios
هذه  ميزات  اأهم  ومن 
للم�سدر،  وفقا  اخلوذ 
ب�سا�ستني  �ستزود  اأنها  هو 
 ،»8K« بدقة  منف�سلتني 
ر�سوميات  ومعالج 
قدر  اأكرب  �سيوفر  متطور 
ال�سور  يف  الواقعية  من 

ثالثية  والفيديوهات 
الأبعاد.

 »Oculus Rift« خوذة 
الفرتا�سياأ�سهر  للواقع 
الفرتا�سي  الواقع  خوذ 

لعام 2018
كما من املفرت�س اأن تخلو 
الأ�سالك  من  اخلوذ  هذه 

احلال  هو  كما  اخلارجية 
يف اخلوذ احلالية، لتت�سل 
�سغري  خارجي  جهاز  مع 
يثبت على اخل�رس ل�سلكيا 
ويحوي معاجلات متطورة 
 Fusion Apple A11(
 845  Snapdragon اأو 

.)970 Kirini اأو

 �صناب �صات يطلق 
نظارات ذكية مميزة

اأعلن القائمون على تطبيق �سناب 
�سات ال�سهري اإطالق اجليل الثاين 
 »Spectacles« نظارات  من 

الذكية.
 »Spectacles V2« و�سممت 
�سم�سية  نظارات  �سكل  على 
عادية بهيكل اأنيق وع�رسي مقاوم 
�سغرية  بكامريات  ومزود  للماء، 

ت�ساعد  اجلانبني  على 
التقاط  على  امل�ستخدم 
والفيديوهات  ال�سور 
عالية الدقة، بالإ�سافة اإىل 
للم�ستخدم  توفر  داخلية  بطارية 
اأو  للت�سوير  النظارة  ا�ستعمال 
لعدة  الفيديوهات  م�ساهدة 
�ساعات. اأما ما تبدو اأنها عد�سات 
الواقع  يف  فهي  النظارة،  هذه 
عر�س  ميكنها  متطورة  �سا�سات 

اأو  ما ت�سوره الكامريات مبا�رسة، 
املوجودة يف  الفيديوهات  عر�س 
الهاتف اأو اجلهاز الذكي بعد و�سله 

بالنظارة عرب �سبكة البلوتوث.
يف  حاليا  النظارة  هذه  وتتوفر 
الوليات  يف   »Snap« متاجر 
املتحدة وبريطانيا وكندا وفرن�سا 
ومن  دولر،   129.99 ب�سعر 
دولة   13 يف  تظهر  اأن  املنتظر 

اأخرى

»NVIDIA« تقدم تقنية 
غري م�صبوقة لتعديل ال�صور

 »NVIDIA« طور املربجمون يف �رسكة
ت�ساعد  فريدة  رقمية  خوارزميات 
الأجزاء  وا�سرتجاع  ال�سور  تعديل  على 
عمل  طريقة  وتختلف  منها.  املفقودة 
برامج  عمل  اأ�سلوب  عن  التقنية  هذه 
التعديل الأخرى، فخوارزمياتها ل ت�سعى 

ال�سورة  من  املفقود  املكان  عن  للبحث 
بها،  مللئه  منه  القريبة  الألوان  وحتديد 
بل تعتمد على الذكاء ال�سطناعي لتعاين 
ال�سورة ب�سكل كامل وتخمن ما ميكن اأن 
كما  ومتلوؤه.  املفقود  اجلزء  مكان  يكون 
مع  التعامل  اخلوارزميات  لهذه  ميكن 

وحتدد  الوجوه  على  حتتوي  التي  ال�سور 
اأ�سكال عيون  وانتقاء  العيون مثال،  �سكل 
مبا  الأ�سلية  وا�ستبدال  منها  قريبة 
الذي  الأمر  الوجه،  �سكل  مع  يتنا�سب 
يجعل منها برجميات مميزة للم�سورين، 
وللذين يعدلون ال�سور للمجالت واملواقع 

مت�صفح Brave ياأتي ب�صكل �صبيه 
بكروم مع عدة اإ�صافات

تطور مت�سفح Brave ب�سكل كبري موؤخرا، حيث 
اأن م�رسوع العمل جاء �رسيعا ومت تطوير املت�سفح 
على نظام iOS قبل ثالثة �سهور، ثم اآندرويد قبل 
الكمبيوتر  لأجهزة  وبعدها قدمته  ون�سف،  �سهر 
اأن  ويبدو  ولينك�س.  ماك،  ويندوز،  باأنظمة 
القائمني على امل�رسوع يعملون بجد على تطوير 
كروم  مثل  برامج  ملناف�سة  احلديث  املت�سفح 
وفايرفوك�س، حيث اأن الن�سخة اجلديدة منه تاأتي 
ب�سكل مميز و�سبيه مبت�سفح غوغل كروم  يعمل 

كروميوم  نواة  على  بريف  اأو   Brave مت�سفح 
للربجمة  مفتوح  م�سدر  وهي   ،Blink وحمرك 
متلكه غوغل، وهو ذاته الذي بنت عليه مت�سفحها 
واجهة  على  الأخري  التحديث  واحتوى  كروم. 
مطورة عن ال�سابق واأ�سبح باإمكان امل�ستخدمني 
الأعلى  يف  ظاهر  ب�سكل  التبويب  عالمات  روؤية 
املت�سفح  اأن  كما  كروم،  قوقل  احلال  هو  كما 
اأ�سبح اأ�رسع من ال�سابق، ومن املفرت�س اأن يكون 
حممي ب�سكل اأكرب وذلك ب�سبب ترابطه املبا�رس 

مع نواة كروميوم املطورة من غوغل. وللعلم، فاإن 
مت�سفح بريف ياأتي مع اإ�سافة حلجب الإعالنات 
�سببا  كانت  والتي  بها،  التحكم  املزعجة- ميكن 
رئي�سيا يف �سهرة املت�سفح يف وقت ق�سري. يُذكر 
اأن مت�سفح بريف هو اأحد م�ساريع املطور الكبري 
“جافا  الربجمة  لغة  مبتكر  وهو  ايت�س،  بريندان 
موؤ�س�سي  اأحد  اأنه  كما   ،JavaScript ”سكربت�
موزيال  مت�سفح  تطوير  عن  امل�سئولة  موزيال 

فايرفوك�س ال�سهري.



اأن  اللقاء --الذي جرى  اأو�صح ذات امل�صدر 
مبقر املجل�س ال�صعبي الوطني-- تناول »واقع 
من  عرفته  وما  البلدين  جتمع  التي  العالقات 
الكثيفة  الزيارات  بعد  ال�صيما  الفت  تطور 
اأعلى  على  البلدين  م�صوؤولو  تبادلها  التي 
لتقييم  »منا�صبة  اللقاء  �صكل  امل�صتويات«كما 
اللجنة  الربملاين ال�صيما على م�صتوى  التعاون 
الربملانية الكربى التي ينتظر اأن تنعقد خالل 
رئي�س  ا�صتعر�س  القادمة«وبعدما  االأ�صهر 
بها  بادر  التي  االإ�صالحات  حزمة  املجل�س 
رئي�س اجلمهورية ال�صيد عبد العزيز بوتفليقة, 
ال�رشعية  للجزائر باحرتام  »التزام  حتدث عن 
لتقرير  بالكفاح  يتعلق  فيما  ال�صيما  الدولية 
الفل�صطيني  ال�صعبني  حال  غرار  على  امل�صري 
الإيجاد  اجلزائر  »جهود  مربزا,  وال�صحراوي« 
حلول �صلمية وتوافقية لالأزمتني يف مايل وليبيا 
بانتهاجها  �صواء  التطرف  حماربة  يف  ودورها 
�صيا�صة امل�صاحلة الوطنية اأو من خالل دعوتها 
لتجفيف منابع االإرهاب ال�صيما باالمتناع عن 

دفع الفدية«.
اإىل  ب«التطرق  اللقاء  �صمح  اأخرى  جهة  من 
الذاكرة,  حيث جدد رئي�س املجل�س  مو�صوع 
ورفاة  جماجم  ا�صتعادة  على  اجلزائر  حر�س 
بع�س ال�صهداء باعتبارها جزء ذا قيمة خا�صة 
من تاريخ اجلزائر وال ميكن التفريط فيه«من 

جهته,  اأعرب  ال�صفري الفرن�صي عن »ارتياحه 
الثنائي«  التعاون  لرتقية  املبذولة  للمجهودات 
اجلهود  »م�صاحبة  اإىل  لربملانيني  داعيا 
جماالت  ي�صمل  حتى  لتنويعه  الديبلوما�صية 
تطور  من  اجلزائر  حققته  »ما  مثمنا,  اأخرى« 

مكنها من ولوج اآفاق اقت�صادية واعدة«.

م٫�س

معاذ بو�سارب يلتقي ال�سفري الفرن�سي

مو�صوع جماجم و رفاة ال�صهداء يف ال�صدارة
�سكل اللقاء الذي جمع اأم�س الأربعاء رئي�س املجل�س  ال�سعبي الوطني, معاذ بو�سارب مع ال�سفري الفرن�سي باجلزائر, كزافيي دريونكور, منا�سبة  لتقييم 

التعاون الربملاين الذي يجمع البلدين, ح�سب ما اأفاد به بيان للمجل�س.  

م�سالح اأمن تب�سة

توقيف ثالثة 
اأ�صخا�ص حمل بحث

دائرة  الأمن  ال�رشطة  قوات  متكنت 
 3 توقيف  من  اأم�س  نهار  ال�رشيعة 
العدلية  ال�صوابق  ذوي  من  اأ�صخا�س 
اأمر  نهائي  حكم  حقهم  يف  ال�صادر 
بالقب�س متورطني يف عدة ق�صايا منها 
و  ال�صاد�س  ال�صنف  من  �صالح  حمل 
التزوير و ا�صتعمال املزور يف حمررات 
اإدارية و الن�صب و االحتيال و اختال�س 
االإجراءات  اتخاذ  مت  موؤ�ص�صة   اأموال 
وكيل  اأمام  وتقدميهم  �صدهم  القانونية 
اجلمهورية لدي حمكمة تب�صة اأين �صدر 
دائرة  اأمن  متكنت  بدوها  اإيداع   اأمر 
طرف  من  �صكوى  اثر  على  ال�رشيعة 
�صنة   24 العمر  من  البالغة  مواطنة  
ال�رشيعة حول تعر�صها  مقيمة  مبدينة 
لالغت�صاب و ال�رشب و اجلرح العمدي و 
ال�رشقة التي ا�صتهدفت حقيبتها اليدوية 
هويتهم   جتهل  اأ�صخا�س   3 طرف  من 
لتوقيف  الق�صية  يف  حتقيق  فتح  ليتم 
املوا�صفات  على  بناءا  فيهم  امل�صتبه 
التي تقدمت بها ال�صحية و حلني اإمتام 
اأطراف  تقدمي  و  القانونية  االإجراءات 
ح�صب  الق�صائية  اجلهات  اأمام  الق�صية 

التهم املن�صوبة اإليهم.

اأدرار 

22 �صيارة اإ�صعاف للبلديات النائية

الحتاد الأوروبي

ا�صتبدال  ق�صاة ب�صر بـ »روبوتات ذكية«

»تي�سم�سيلت«

جرمية قتل ب�صعة

اأ�سعار النفط

حت�صن �صعر مزيج برنت 

غليزان  

حجز 2.5 كلغ من الكيف

ورقلة 

 ثالثة قتلى و 10 جرحى 
يف حادث مرور بتقرت  

من  اإ�صعاف  �صيارة   22 من  اأدرار  والية  ا�صتفادت 
للمر�صى  ال�صحي  االإجالء  خدمات  تعزيز  �صاأنها 
عرب خمتلف مناطقها , ح�صبما على اأم�س االأربعاء 
العملية  هذه  ت�صاهم  و  الوالية   م�صوؤويل  من 
بخ�صو�س  العجز  تغطية  يف  الهامة  االإ�صتدراكية 

�صنوات  ثالث  عن  تزيد  لفرتة  االإ�صعاف  �صيارات 
الو�صائل  تلك  من  احل�صة  هذه  �صتوزع  حيث   ,
ال�صحية عرب دفعات , وقد وزعت منها 7 �صيارات 
اإ�صعاف على عدد من البلديات مبختلف املناطق 
املربجمة  ال�صيارات  باقي  و�صول  انتظار  يف 

االإجالء  جمال  يف  للوالية  الكلية  التغطية  ل�صمان 
الوالية  وايل  اأو�صح  ملا  وفقا   , للمر�صى  ال�صحي 
ت�صليم  مرا�صم  على  اإ�رشافه  لدى  بكو�س  حمو 
اخلدمات  متعددة  العيادة  لفائدة  اإ�صعاف  �صيارة 
ببلدية اأنزجمري )جنوب اأدرار( . كما تت�صمن تلك 

الدفع  رباعية  اإ�صعاف  �صيارات   )  6( �صت  احل�صة 
�صاحلة لكل االأر�صيات موجهة للمقاطعة االإدارية 
باجي  برج  بلديتي   ( خمتار  باجي  برج  احلدودية 
نظرا  الوالية  جنوب  باأق�صى   ) وتيمياوين  خمتار 

لت�صاري�س املنطقة و م�صالكها الوعرة .

ر�صمي  ميثاق  اأول  االأوروبي  املجل�س  اأقر 
بع�س  يف  ال�صناعي  الذكاء  ا�صتخدام  لبدء 
االإجراءات الق�صائية يف دول االحتاد االأوروبي 
واأ�صار املجل�س اإىل الدور الكبري الذي قد تلعبه 
التكنولوجيا املتطورة يف تعزيز العدل وحتليل 
املعلومات وت�صهيل اتخاذ القرارات الق�صائية 

ال�صناعي  الذكاء  خوارزميات  توظيف  وميكن 
يف حتديد »خطورة« االأ�صخا�س واملتهمني يف 
املحاكم, من خالل قدرتها على حتليل نوعية 
وا�صتنتاج  ما,  يتخذها �صخ�س  التي  القرارات 
ويف  املجتمع  يف  »انحرافه«  احتمالية  مدى 
وحدة  رئي�صة  حذرت  اخلرب,  على  تعليقها 

االأوروبي,  املجل�س  يف  الق�صائي  االإ�صالح 
كليمينتينا باربارو, من اأن الذكاء ال�صناعي قد 
يزيد من »التحيز« يف بع�س الق�صايا, ما يجعل 

اإحقاق العدل مهمة اأكرث �صعوبة.
تاأخذ  التقنية ال  باأن  باربارو حتذيرها  وبررت 
ال�صخ�صية  والظروف  العوامل  االعتبار  بعني 

االإقامة  ومكان  التعليمي  كامل�صتوى  للمتهم, 
على  وبناء  فيها  ن�صاأ  التي  االجتماعية  والبيئة 
من  اأوروبيون  حقوقيون  يتخوف  �صبق,  ما 
»الق�صاة  بداأ  اإذا ما  تقوي�س �رشعية املحاكم 
التي  لتلك  مغايرة  قرارات  يتخذون  الروبوت« 

ت�صدر عن الق�صاة الب�رش.

اأول  م�صاء  تي�صم�صيلت  مدينة  اهتزت 
بحي  امراأة  مقتل  على  الثالثاء  اأم�س 
لقيت  ال�صبالة«  با�صم«  معروف  متار  بن 
م�صاء  �صنة(   41( العمر  من  تبلغ  امراأة 
بحي  م�صكن  داخل  الثالثاء  اأم�س  اأول 
تي�صم�صيلت  مبدينة   « اأحمد  متار  »بن 
م�رشعها على يد رجل ال يتجاوز عمره 
)43 �صنة( وح�صب معلومات التي وردتنا 

والية  �صواحي  من  تنحدر  ال�صحية  بان 
نقل  مت  امل�صادر  ذات  ووفق  البليدة  
االأمن  م�صالح   ال�صحية من طرف  جثة 
باملوؤ�ص�صة  اجلثث  حفظ  م�صلحة  اإىل 
الوالية  بعا�صمة  اال�صت�صفائية  العمومية 
اأ�صباب  للمعرفة  حتقيقا  وفتحت   ,

ومالب�صات هذه احلادثة.
 بو�سياف ع/ق

وا�صلت اأ�صعار النفط اأم�س االأربعاء 
التوايل,  على  الثاين  لليوم  حت�صنها 
املتحدة  الواليات  فر�س  بعد 
يف  النفط  قطاع  على  عقوبات 
فنزويال وبلغ خام القيا�س العاملي 
للربميل  دوالرا  82ر61  برنت 
بالن�صبة للعقود االآجلة ب�صوق لندن 
عن  �صنتا  ب50  مرتفعا  الدولية, 

اإغالق ال�صوق م�صاء ام�س و ارتفع 
الو�صيط  تك�صا�س  غرب  خام  �صعر 
االأمريكي ب37 �صنتا ليقدر 58ر53 
نيويورك  ب�صوق  للربميل  دوالرا 
االإدارة  كانت  و  )نيماك�س(  الدولية 
اإجراءات  اتخذت  قد  االأمريكية 
ميلك  الذي   البلد  فنزويال,  �صد 

اأهم خمزونات النفط يف العامل.

من  غليزان  والية  الأمن  ال�رشطة  قوات  متكنت 
وترويج  املتاجرة  يف  خمت�صة  �صبكة  توقيف 
حالة  يف  ا�صخا�س  �صتة  من  تتكون  املخدرات 
املعالج   الكيف  كلغ من    2.5 وبحوزتهم  تلب�س 
�صائل  من  قارورة  و19  مهلو�س  قر�س  و400 
ت�صتعملهما  �صيارتني  حجز  اىل  ا�صافة  خمدر 
قدر  مايل  ومبلغ  الرتويج  عملية  يف  ال�صبكة 
العملية  البيع  عائدات  �صنتيم  مليون  ب26 
املخدرات  مكافحة  فرقة  تلقت  جاءت عندما 

بامل�صلحة الوالئية لل�رشطة الق�صائية معلومات 
خمت�صة  ل�صبكة  ن�صاط  وجود  مفادها  موؤكدة, 
معالج(   )كيف  املخدرات  وترويج  املتاجرة  يف 
خطة  اعداد  مت  املعلومات  لتلك  وا�صتغالال 
وبعد  املركبتني   توقيف  من  مكنتهم  حمكمة 
عملية التفتي�س مت العثور على كمية معتربة من 
املخدرات )كيف معالج( واقرا�س مهلو�صة يف 

انتظار حماكمتهم.
 ق  م

 10 واأ�صيب  حتفهم  اأ�صخا�س   )3( ثالثة  لقي 
وقع  خطري  مرور  حادث  يف  بجروح  اآخرين 
 3/ رقم  الوطني  الطريق  على  االأربعاء  اأم�س 
/ الرابط بني مدينتي تقرت و ورقلة , ح�صبما 
اأفادت احلماية املدنية بتقرت و متثل احلادث 
لنقل  �صغرية  حافلة  بني  عنيف  ا�صطدام  يف 
امل�صافرين و �صاحنة ذات مقطورة كانت ت�صري 

مقتل  عن  اأ�صفر  مما   , املعاك�س  االإجتاه  يف 
ثالثة من ركاب احلافلة من جن�س ذكر , وفقا 
ال�صحايا  جثث  اإجالء  مت  ,و  امل�صدر  لذات 
اإىل م�صلحة حفظ اجلثث مب�صت�صفى �صليمان 
عمريات بتقرت , الذي نقل اإليه اجلرحى.وقد 
فتحت م�صالح الدرك الوطني حتقيقا للك�صف 

عن مالب�صات هذا احلادث .
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خالل زيارته الأوىل 
منذ 4 عقود

طائرة ملك اإ�صبانيا 
 ترفع العلم 

اخلاطئ للعراق 
اإ�صبانيا  ملك  زيارة  مرا�صم  �صهدت 
تعد  والتي  للعراق,  ال�صاد�س  فيليب 
االأوىل منذ اأربعة عقود, اأم�س االأربعاء, 
خطاأ فادحا وظهرت الطائرة التي اأقلت 
امللك يف مقطع فيديو, وعلى مقدمتها 
اأول علم اعتمده حزب البعث, عند توليه 
املا�صي  القرن  �صتينيات  يف  احلكم 
احلزب,  اعتمده  الذي  العلم  وكان 
احلايل,  العراقي  العلم  الألوان  مطابقا 
باالإ�صافة اإىل ثالث جنمات يف و�صطه 
النجمات  بينها  اأكرب«  »اهلل  كلمة  مع 
 2003 عام  النظام  تغيري  وبعد  الثالث, 
اأ�صبح العلم العراقي بو�صعه احلايل من 
على  االإبقاء  مع  الثالث  النجمات  دون 
�صدام  و�صعها  التي  اأكرب«  »اهلل  كلمة 
ح�صني بخط يده ومت بعد ذلك تغيريها 

باخلط الكويف الهند�صي.
وزارة  وكذلك  اإ�صبانيا  ملك  اأن  ويبدو 
اخلارجية والبعثة الدبلوما�صية يجهلون 
العلم  على  طراأت  التي  التغيريات 
ال�صفارة  اأن  من  الرغم  على  العراقي, 
العلم  ترفع  اإ�صبانيا  يف  العراقية 

احلايل.
يرتدي  وهو  االإ�صباين  امللك  كما ظهر 
يبدو  ما  على  وهبط  الع�صكري,  الزي 
يف قاعدة ع�صكرية ومل يكن هناك اأي 
م�صوؤول عراقي يف ا�صتقباله, ما يوحي 
الرتتيب  يتم  ومل  مفاجئة,  الزيارة  باأن 

لها م�صبقا مع اجلانب العراقي.

 اأمطار غزيرة
 يف عدد من 

الواليات ال�صاحلية

اجلوي  الر�صد  م�صالح  اأم�س  اأطلقت 
كبريا  ت�صاقطا  تتوقع  حتذيرية  ن�رشة 
الطارف,  بعدة واليات منها   لالأمطار 
تيزي  بجاية,  �صكيكدة, جيجل,  عنابة, 
وزو, البويرة, عني الدفلى, تي�صم�صيلت, 
حذرت  الن�رشة  وغليزان,ذات  ال�صلف 
اأي�صا من هبوب رياح ب�رشعات قيا�صية 
تيمو�صنت  عني  وهران,  من  كل  على   

وتلم�صان.
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