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عني الو�سط

الأربعاء � 14أوت  2019املوافـق ل 13ذواحلجة 1440هـ

ك�شف عنها وزير الداخلية �صالح دحمون

«مهام جديدة» ل�سلك ال�شرطة

�أعلن وزير الداخلية واجلماعات
املحلية والتهيئة العمرانية� ,صالح
الدين دحمون� ,أن قطاعه يعمل
بالتن�سيق مع املديرية العامة
للأمن الوطني على «�إعطاء دفع
جديد ل�سلك ال�رشطة و�إ�سدائه
مهام جديدة يف كل املجاالت».
وكتب دحمون على �صفحته
الر�سمية عرب الفي�سبوك �أن وزارة
الداخلية «تعمل بالتن�سيق مع
املدير العام للأمن الوطني من
�أجل �إعطاء دفع جديد ل�سلك
ال�رشطة يف كل املجاالت� ,سيما
التكوين ,مع �إ�سداء مهام جديدة
لهذا ال�سلك»و�أ�شار الوزير يف هذا

الإطار �إىل االتفاقية التي مت توقيعها
م�ؤخرا مع وزارة ال�صحة وال�سكان
و�إ�صالح امل�ست�شفيات ,والتي
«ت�سمح لل�رشطة اجلوارية بالتكفل
باملجال ال�صحي للمواطنني» ,معلنا
�أنه «�سيتم تكوين الإطارات التي
تعمل ب�صفة مبا�رشة مع املواطنني
يف هذا اجلانب» .ويف جمال حماية
البيئة ,ك�شف وزير الداخلية عن
ا�ستحداث «تخ�ص�ص حلماية البيئة
تابع مبا�رشة لل�رشطة الق�ضائية»,
م�شريا �إىل �أن «احلكومة اتخذت
م�ؤخرا قرارات خا�صة بحماية
البيئة والبد ان ترافق هذه العملية
بعمليات ا�ستباقية ووقائية تقوم بها

عطال يحتفل بعيد الأ�ضحى
بالك�أ�س االفريقية

ال�سلطات العمومية ويف مقدمتها
جهاز ال�رشطة ,وذلك بهدف ردع
كل من تخول له نف�سه امل�سا�س
بالبيئة وب�صحة املواطن» .كما �أكد
دحمون �أن القطاع يعمل من �أجل
«مرافقة جهاز ال�رشطة يف املجال
املهني وال�ش�ؤون االجتماعية ق�صد
االرتقاء بهذا ال�سلك �إىل م�ستوى
طموحات كل �أعوان ال�رشطة
وذلك ح�سب الإمكانيات املتاحة
وح�سب الأولويات»ويف �سياق
حديثه ,نوه الوزير بـ»العمل اجلبار
الذي يقوم به �أعوان الأمن» و�أ�شاد
بـ»املهنية واالحرتافية» التي �أبان
عنها املنت�سبون ل�سلك ال�رشطة

«خا�صة خالل الأ�شهر القليلة
املا�ضية ,وذلك رغم ال�صعاب
وكل ما حيك �ضد جهاز ال�رشطة
من م�ؤامرات»و�أو�ضح الوزير �أن
«تعامل �أعوان ال�رشطة مع الوقائع

خبر في
صورة

الأخ�ضرية بالبويرة

حمتجون يغلقون مقر
اجلزائرية للمياه

احتفل الالعب الدويل اجلزائري
يو�سف عطال بعيد الأ�ضحى
املبارك بني �أفراد عائلته
ال�صغرية يف قرية «�إيوا�ضني»
بوالية تيزي وزو ،حيث ن�رش
الالعب مقطع فيديو عرب ح�سابه
على موقع التوا�صل االجتماعي
«�أن�ستغرام» وهو برفقة �شقيقه
الذي كان يحمل الك�أ�س التي توج بها املنتخب الوطني م�ؤخرا من م�رص،
حيث كان االحتفال مميزا للمدافع الأمين للخ�رض.

�أقدم �صبيحة �أم�س مواطنو بلدية الأخ�رضية �شمال عا�صمة والية
البويرة على �شن حركة احتجاجية عارمة �أمام مقر م�ؤ�س�سة
اجلزائرية للمياه التي �أغلقوا �أبوابها بال�سال�سل مانعني العمال من
الولوج �إليها تنديدا منهم على �أزمة العط�ش اخلانقة التي ت�رضب
املنطقة منذ �شهر كامل رغم تواجد ثاين �أكرب �سد مبحاذاة املنطقة
ح�سب ت�رصيحات بع�ض املحتجني ليومية « الو�سط « والذين ق�صفوا
باملنا�سبة اجلهات املعنية وامل�س�ؤولة ب�سبب متاطلها يف �إنهاء هذا
امل�شكل الذي يتجدد كل �صائفة  ,واجلدير بالإ�شارة لقد عا�ش �سكان
منطقة الأخ�رضية على غرار بع�ض مناطق الوالية عيدا �أ�سود ب�سبب
جفاف حنفياتهم تزامنا مع عملية نحر الكبا�ش .
�أح�سن مرزوق

غزال يهنئ اجلزائريني من
املقد�سة
البقاع
ّ

خالل ال� 24ساعة الأخرية

�إرهاب الطريق يح�صد �أرواح
ثالثة �أ�شخا�ص

ف�ضل الالعب الدويل ال�سابق عبد
القادر غزال ق�ضاء عيد الأ�ضحى
يف البقاع املقدمة �أين ي�ؤدي فري�ضة
احلج بال�سعودية ،ون�رش غزال مقطع
فيديو ه ّن�أ من خالله اجلزائريني
ب�صفة خا�صة وامل�سلمني عامة
بالعيد الأ�ضحى� ،أين ظهر ي�ؤدي
منا�سك احلج وهو الذي تع ّود
على القيام بالفري�ضة يف الأعوام
الأخرية.

لقي ثالثة �أ�شخا�ص حتفهم و�أ�صيب � 26آخرين بجروح متفاوتة
اخلطورة �إثر وقوع  6حوادث مرور خالل ال� 24ساعة الأخرية عرب
مناطق متفرقة من الوطن ,ح�سب ما �أوردته اليوم الثالثاء ح�صيلة
مل�صالح احلماية املدنية و�أو�ضح ذات امل�صدر �أن �أثقل ح�صيلة
�سجلت على م�ستوى والية امل�سيلة بوفاة �شخ�ص و�إ�صابة �شخ�صني
بجروح اثر انقالب �سيارة بالطريق الوطني رقم  08ببلدية �أوالد
براهيم.

�شهر جويلية املا�ضي

البطالة ارتفعت �إىل ما فوق عتبة 12.5يف املائة
ح�سب الإح�صائيات التي ن�رشها
الديوان اجلزائري للإح�صائيات،
ف�إن ن�سبة البطالة ارتفعت اىل
ما فوق عتبة 12.5يف املائة
�شهر جويلية املا�ضي ،مقابل
 9.5يف املائة يف �أفريل ،ما
ميثل  3يف املائة ارتفاعا

للبطالة يف � 3أ�شهر ،وهي �أرقام
تناق�ض اخلطاب الر�سمي الذي
يقر بانتعا�ش �سوق ال�شغل.
وترتجم ن�سبة البطالة التي
ك�شف عنها الديوان اجلزائري
للإح�صائيات عدد العاطلني
عن العمل البالغ  2.5مليون

يف امليدان كان تطبيقا للتكوين
النظري الذي تلقوه ,وهو ما يعرب
عن احرتافية هذا ال�سلك» ,م�ؤكدا
�أن «امل�صالح الأمنية هدفها
الأ�سا�سي هو احلفاظ على �أمن

املواطن وممتلكاته ونطمح
للو�صول �إىل م�صاف الأ�سالك
الأمنية يف الدول املتقدمة يف كل
املجاالت وذلك بتظافر جهود كل
اخلريين».

�شخ�ص ،يف حني بلغ عدد
ال�سكان النا�شطني �أي الذين
بلغوا �سن العمل واملتوفرين
يف �سوق العمل �سواء كانوا
حا�صلني على عمل �أو عاطلني
يف �أفريل املا�ضي نحو12.2
مليون �شخ�ص مقابل 11.932

مليونا عند مطلع ال�سنة .وبلغ
عدد اجلزائريني العاملني 10
ماليني �شخ�ص يف جويلية،
منهم �أكرث من  8ماليني رجل
ما يعادل 81.1يف املائة و�أكرث
من مليوين امر�أة �أي  18.9يف
املائة.

النريان تتلف  334هكتارا
من الغابات و الأحرا�ش

الرابطة املحرتفة الأوىل

 11فريقا يف�ضل خيار املدرب املحلي

ف�ضل  11ناديا من الرابطة
املحرتفة الأوىل االعتماد على
مدربني حمليني يف بداية املو�سم
الكروي  2020-2019الذي
�ستعطى �إ�شارة انطالقه يوم
اخلمي�س ،ليت�أكد بذلك التوجه
�أكرث نحو التقني اجلزائري و
تراجع الوجهة االجنبية.

و ذكر تقرير ن�رشه موقع الإذاعة
الوطنية �أنه يف قراءة للأرقام
يت�ضح جليا ارتفاع عدد املدربني
املحليني يف البطولة مقارنة
باملو�سم املن�رصم الذي بلغ
فيه عدد املدربني اجلزائريني
 6فقط يف بدايته ،لتنعك�س
الآية يف املو�سم احلايل برتاجع

بور�صة التقني الأجنبي.
ويف هذا االجتاه ،ف�ضل احتاد
اجلزائر ،بطل اجلزائر ،و�ضع
ثقته يف ابن الفريق بالل دزيري
الذي �سي�سعى معه للحفاظ على
لقبه يف مهمة تبدو �صعبة ن�سبيا
يف ظل الو�ضعية املالية ال�صعبة
التي مير بها الفريق العا�صمي.

فبعد اتفاقها يف بداية الأمر مع
التون�سي قي�س يعقوبي ،تراجعت
ادارة فريق ابناء «�سو�سطارة»
عن هذه اخلطوة و قررت و�ضع
ثقتها يف القائد ال�سابق للفريق
ليتوىل �ش�ؤون العار�ضة الفنية
حلامل لقب البطولة الوطنية.

تدخلت م�صالح احلماية املدنية خالل � 24ساعة املا�ضية لإخماد
 51حريقا ت�سبب يف �إتالف  125هكتارا م�ساحة غابية 72 ,هكتارا
م�ساحة �أدغال 137 ,هكتارا م�ساحة �أحرا�ش وح�شائ�ش� ,إ�ضافة �إىل
 4050حزمة تنب و� 237شجرة مثمرة� ,إىل جانب تدخل ذات الوحدات
من �أجل �إخماد حريقني ح�رضي بكل واليتي امل�سيلة واجلزائر دون
ت�سجيل خ�سائر يف الأرواح الب�رشية ويف �إطار جهاز حرا�سة ال�شواطئ
واال�ستجمام ,قامت م�صالح احلماية املدنية بـ  350تدخال �سمح
ب�إنقاذ  259من الغرق احلقيقي وكذا تقدمي الإ�سعافات لـ � 20شخ�صا
كما مت �أي�ضا انت�شال جثة �شخ�ص تويف غرقا ب�شاطئ ممنوع لل�سباحة
باملكان امل�سمى عني بن �سلطان ببلدية عنابة
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� 24ساعة

الأربعاء � 14أوت  2019املوافـق ل 13ذواحلجة 1440هـ
ال�سفري الأمريكي ال�سابق باجلزائر روبرت فورد:

كل الأطراف باجلزائر
حتلت ب�ضبط النف�س

و�ضع ال�سفري الأمريكي باجلزائر �سابقا روبرت فورد الو�ضع يف اجلزائر �أمام �سيناريوهني،
قائال �إن ال�صورة مل تت�ضح �أيهما �ست�سلك �إما التطور �أو الثورة العنيفة ،راهنا اخلروج من
املرحلة بنتائج جهود احلوار بالإ�ضافة �إىل نقاط �ضعف كل الأطراف.
�سارة بومعزة
ركز الباحث يف معهد ال�رشق
الأو�سط بوا�شنطن ،على جلنة
احلوار احلالية ،ومدى تو�صلها
للر�ضا ل�صياغة خطة لعقد
انتخابات حتظى بقبول �شعبي،
حمددا ال�صعوبات املحيطة
باللجنة ،يف �أنها جتد نف�سها
حما�رصة  ،خا�صة بعد رف�ض
�رشوط التهدئة قبل انطالق
احلوار ،يف حني يتخوف نطاق
وا�سع من احلراك ال�شعبي
ومن الفاعلني يف ال�ساحة من
�أن يجدد النظام نف�سه.
�أما بالعودة لت�شخي�ص الطرفني
فحدد نقاط �ضعف بكل من
احلراك ال�شعبي واملتمثلة
بح�سبه يف االفتقاد �إىل قائد
وا�ضح ،بالإ�ضافة �إىل تناق�ص

الأعداد امل�شاركة ،ما يعزز
ال�شعور بالإحباط بعد ن�صف
�سنة ،وهو ما دفع لربوز طرح
الع�صيان املدين و�سط البع�ض،
متداركا ب�أنه مل يتم االتفاق
عليه بعد بالإ�ضافة �إىل كونه
من �ش�أنه �أن يكثف من حدة
العالقة بني الطرفني،
ومن جهة ثانية ركز ال�سفري
ال�سابق على نقطة حماولة
�إنقاذ النظام القائم عرب
تفادي تقدمي تنازالت،
وا�صفا اخلطوة على ل�سان
�أحد ال�صحفيني ب�أنها «انتحار
�سيا�سي» ،مردفا ذلك بقوله
« من ناحية �أخرى ،ي�أمل
�أ�صدقاء اجلزائر املتميزة
بتاريخ ثقايف ثري ومتنوع ب�أن
تنجح البالد يف جتنب هذا
االنتحار ال�سيا�سي ،وهناك

تقدير مبختلف �أرجاء العامل
جتاه م�س�ألة �أن جميع الأطراف
املعنية مار�ست �ضبط النف�س
يف املواجهة القائمة بينها
حتى الآن» ،متبعا ذلك
بالت�سا�ؤل حول ال�سيناريو الذي
�سينت�رص يف اجلزائر ،تاركا
باب ح�سم ر�أيهم مقت�رصا
على الت�سا�ؤل فقط� ،سواء ما
تعلق مبدى ا�ستطاعة اجلزائر
تفادي �سيناريوهات املنطقة
العربية ،قبل �أن يرجع الكرة
مللعب جلنة احلوار وما
ميكنها تقدميه ،م�شرتطا
ذلك بطبيعة التنازالت التي
�سيقبل بها اجلي�ش ،م�ؤكدا
�أن بناء �آلية انتخابية م�ستقلة
وحمايدة وقوية وم�ستقلة من
ال�صفر يتطلب كثرياً من جهود
التفاو�ض والوقت.

�أول لقاء ت�شاوري يوم
� 17أوت املقبل

املجتمع
�أعلنت فعاليات
املدين عن عقد �أول لقاء
ت�شاوري يف �إطار اللقاءات
املفتوحة مع خمتلف الفعاليات
والأحزاب ال�سيا�سية من �أجل
جت�سيد بيان  15جوان يوم 17
�أوت املقبل ،بهدف الو�صول
�إىل ر�ؤية جامعة يف حل الأزمة
ال�سيا�سية التي تعي�شها البالد
منذ  22فيفري.
و�أفادت فعاليات املجتمع
املدين من خالل بيان لها ب�أنه
« عقد �أول لقاء ت�شاوري يوم
� 17أوت  ، 2019ونثمن التجاوب
الكبري ملختلف الأطراف �آملني
�أن تكلل هذه املبادرة بالنجاح
املن�شود جت�سيدا ملطالب
ال�شعب اجلزائري ودعما حلوار
جاد وم�س�ؤول والهادفة النتقال
دميقراطي �سل�س ي�سمح ببناء
دولة حرة دميقراطية تعددية
مدنية يحكمها القانون متفتحة
على العامل يف �إطار مبادئ �أول
نوفمرب ».1954
و�أو�ضح ذات امل�صدر «بغية
حتقيق الهدف املن�شود
وم�ساهمة يف حل الأزمة
ال�سيا�سية للبالد متكنت
فعاليات املجتمع املدين من
عقد لقاءات ثنائية خالل
الفرتة املمتدة من  18جويلية
املا�ضي �إىل � 09أوت اجلاري
وقد �شملت  15حزب �سيا�سي و
�أكرث من � 20شخ�صية �سيا�سية
ونخب جزائرية وفاعلني
ميدانيني ..وال زالت اللقاءات
مفتوحة �ضمانا مل�شاورات
�أو�سع وا�شمل وبهدف الو�صول
�إىل ر�ؤية جامعة» .
و�أفادت فعاليات املجتمع
املدين يف بيان لها �أن «الندوة

من جهته �أ�ستاذ العلوم
ال�سيا�سية بجامعة اجلزائر 3
عي�سى بن عقون ،يف ات�صال
ربطه بـ»الو�سط» ،اعترب �أن
قراءات ال�سفري ال�سابق تبقى
مبنية على التقارير املقدمة
�إعالميا ،قائال �أن نقطة
تناق�ص امل�شاركة يف امل�سريات
له مربرات خا�صة بالو�ضع
احلايل من عطل و�صيف
وارتفاع درجة احلرارة ،يف حني
يتوقع التزايد خالل الدخول
االجتماعي ،وذلك ي�ضاف
له حجم النتائج املحققة
دفع بالبع�ض �إىل اعتبار �أنها
نتائج كافية .كما ركز على
نقطة اخللفية الأمنية للباحث

كونه �سفريا �سابقا ،مو�ضحا
�أن طرح هكذا �سيناريوهات
مربوطة بت�سا�ؤالت قد يكون
لها خلفيات �أمنية ،من خالل
البحث وراء قادة احلراك يف
ظل الف�شل يف حتديدهم للآن،
معتربا �أن ذلك يبقى نقطة
قوة للهبة ال�شعبية ،حيث يتم
الرتكيز على الف�ضاء الأزرق
�أو على الواقع واللقاء املبا�رش
�إال �أن ما يجمعهم لي�س القيادة
و�إمنا فكرة التغيري وهي
التي تدفع لتوحيد املطالب
واال�ستمرار بح�سب حمدثنا.
كما �أ�ضاف �أن هكذا درا�سات
وقراءات ت�أتي كجزئية جل�س
النب�ض ،حيث �سيكون لها
متابعات وبخا�صة فيما تعلق

بالردود التي ترد عليها ،ومن
خالل درا�سة تلك الردود
يتم معرفة الكثري بناء على
املتابعة والدرا�سة.
�أما بخ�صو�ص نقطة من يدعم
اجلي�ش ،و�أنه معزول حاليا،
فاعترب بن عقون �أن الغالبية
تدعم اجلي�ش ،عدا بع�ض
التيارات ال�سيا�سية معينة،
بح�سبه ،قائال �أن لها خالفات
مع القيادة ولي�س حتى مع
امل�ؤ�س�سة ،خللفيات ح�سابات
�سيا�سية وحتى م�صلحية،
مرجعا بع�ضها �إىل فتح ملفات
حماربة الف�ساد .م�ضيفا
�أن �سلوك �أحزاب املواالة
فجاءت للحفاظ على متوقعها
خا�صة يف ظل الرف�ض الذي

تلقاه جراء مواقفها ال�سابقة،
قائال �أنها ت�سعى للحفاظ
على تواجدها من خالل تلك
املواقف.
�أما الرهان الأبرز اخلا�ص
باحلوار ،فعلق عليه �أ�ستاذ
العلوم ال�سيا�سية ب�أنه يبقى
�ساريا ،و�إن تعرث بالبداية يف
ظل جلنة  ،2-6قبل تعود
للتو�سع ،متوقعا �أن تتو�سع
�أكرث ملرحلة ما بعد العيد و�أن
تلتحق به الطبقة ال�سيا�سية
عدا ما يعرف بـ»التيار
الدميقراطي» ،الذي و�صفه
ب�أنه ميلك مطالب تعجيزية
لها خلفياتها اخلا�صة ،نظرا
ل�ضعفهم خا�صة يف خطوة
كالرئا�سيات.

ع�ضو هيئة احلوار عبد الوهاب بن جلول:

فعاليات املجتمع املدين تعلن:

ال�سيا�سية �سي�شارك فيها
الأحزاب ال�سيا�سية حم�سوبة
على املعار�ضة و�شخ�صيات
وطنية �أخرى فاعلة �أفرزها
احلراك ال�شعبي ال�سلمي،
بهدف مل �شمل املبادرات
واملبادرين حول وثيقة مبادئ
عامة جتمع كل نقاط التوافق
لالنطالق جمتمعني يف بناء
حل للأزمة».
وذكرت فعاليات املجتمع
املدين انه «وحت�سبا لعقد
�أول لقاء ت�شاوري يوم � 17أوت
اجلاري ف�إنها تثمن التجاوب
الكبري ملختلف الأطراف
�أملني �أن تكلل هذه املبادرة
بالنجاح املن�شود جت�سيدا
ملطالب ال�شعب اجلزائري
ودعما حلوار جاد وم�س�ؤول
والهادفة النتقال دميقراطي
�سل�س ي�سمح ببناء دولة حرة
دميقراطية تعددية مدنية
يحكمها القانون متفتحة على
العامل يف �إطار مبادئ �أول
نوفمرب .»1954
وذكر ذات امل�صدر �أن «تنظيم
منتدى احلوار الأخري جاء يف
ظروف ا�ستثنائية تاريخية
والذي �سنجعل منه حمطة
مهمة من حمطات تقت�ضي
الت�أ�سي�س لف�ضاء وطني جامع
بني كل الأطياف املجتمعية
مبختلف توجهاتها وم�شاربها»،
مربزة �أن «م�شاركة فعاليات
املجتمع املدين يف هذه
املبادرات يندرج �أ�سا�سا وفق
ر�ؤية وا�ضحة ق�صد تثمني
ودعم كل مبادرة ت�سعي حلل
الأزمة التي تعرفها البالد».
و�أ�شار ذات امل�صدر �أن
«فعاليات املجتمع املدين

بن عقون :ت�صريحات
ال�سفري ج�س للنب�ض

عازمة كل العزم على جت�سيد
تو�صيات ندوته الوطنية
والو�صول بها نحو عقد ندوة
�سيا�سية وطنية جامعة ت�شمل
كافة الأطياف دون �إق�صاء
�أي طرف ويرتقي �إىل م�ستوى
احلراك ال�شعبي الذي �أثبت
وحدته و�سلميته ووعيه ون�ضج
مطالبه ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية لبناء جزائر حرة
دميقراطية اجتماعية تعددية
مدنية يحكمها القانون».
واعتربت فعاليات املجتمع
املدين �أنه بات من ال�رضوري
توفري مناخ �سيا�سي منا�سب
ملمار�سة احلوار وذلك من
خالل اتخاذ �إجراءات تهدئة
بغية �إر�ساء الثقة يف نفو�س
املواطنني و�ضمان انخراطهم
الفعلي يف هذا امل�سعى
الوطني التاريخي النبيل
مبا يحقق ممار�سة احلقوق
واحلريات الفردية واجلماعية
واحرتام حقوق الإن�سان».
وبخ�صو�ص احلراك ال�شعبي،
قال ذات امل�صدر «يتوا�صل
احلراك ال�شعبي ال�سلمي يف
جمعته اخلام�سة والع�رشين
بنف�س روح الإ�رصار وال�صمود
والتحدي والثبات وهو يقدم
يف كل مرة حمليا وطنيا ودوليا
ابهي �صور للوحدة ال�شعبية
الوطنية يف ثورته ال�سلمية وفى
هذه الأجواء تتوا�صل ن�شاطات
فعاليات املجتمع املدين
الرامية لتج�سيد تو�صيات
الندوة الوطنية املنعقدة يوم
 15جوان  2019و�سعيا منها
للو�صول �إىل عقد امللتقي
الوطني اجلامع« .

�إميان لوا�س

جل�سة هيئة احلوار مع ممثلي احلراك
كانت �إيجابية

�أكد ع�ضو هيئة احلوار والو�ساطة،
عبد الوهاب بن جلول �أن جل�سة
هيئة احلوار والو�ساطة مع
ممثلي احلراك ال�شعبي الأ�سبوع
املا�ضي كانت �إيجابية ،كا�شفا
ب�أن الهيئة تلقت ات�صاالت عديدة
من خمتلف الفعاليات والأحزاب
ال�سيا�سية بغية اجللو�س على

طاولة واحدة يف قادم الأيام.
ك�شف عبد الوهاب بن جلول ب�أن
الهيئة تلقت ات�صاالت عديدة من
خمتلف الفعاليات والأحزاب
ال�سيا�سية بغية اجللو�س على
طاولة واحدة يف قادم الأيام،
مو�ضحا ب�أن برنامج الهيئة مل
يُ�سطر بعد حتى يتم برجمة

جل�سات ت�شاور مع الأطراف التي
تريد ذلك” ،و�أ�ضاف املتحدث
«جلان الهيئة الأربعة تدر�س كل
االت�صاالت امل�سجلة ،و�سيتم
حتديد موعد منا�سب لعقد
اجلل�سات املقبلة� ،سيما و�أن
املعنيني باحلوار الزالوا منت�شني
بفرحة عيد الأ�ضحى املبارك».

وعقدت هيئة احلوار والو�ساطة
�أول اجتماع مع املعنيني باحلوار
الوطني الذي دعا �إليه رئي�س
الدولة ،عبد القادر بن �صالح،
الأ�سبوع املا�ضي بفندق يف
العا�صمة ،والذي كان مع ممثلي
احلراك ال�شعبي لـ  30والية.

�إميان لوا�س

راهن على �ضرورة جتاوز اخلالفات ال�سيا�سية

بن فلي�س يحذر من االن�شقاقات
دق رئي�س حزب طالئع احلريات
علي بن فلي�س ناقو�س اخلطر،
حمذرا من خطورة التمزقات
ال�سيا�سية
واالن�شقاقات
واالجتماعية ،م�شددا على �أن
اجلزائر بحاجة �إىل الوحدة
والتما�سك من �أجل �ضمان

الدفاع على م�صالح البلد.
وقال علي بن فلي�س من
خالل من�شور له على �صفحته
الر�سمية على موقع فاي�سبوك
نريد �أمة جزائرية موحدة
ومر�صو�صة الأركان والبنيان،
لأن يف الوحدة والتما�سك

تكمن �أ�سباب القوة والتطور،
الدفاع
يُ�ضمن
وفيهما
عن م�صالح البلد .و�شدد
املتحدث ب�أن اجلزائر بحاجة
للوحدة والتما�سك ،قائال
«وال نريد �أمة جزائرية مفتتة
اجل�سم وم�شلولة الأو�صال

تكون م�رسحا للتمزقات
ال�سيا�سية
واالن�شقاقات
واالجتماعية التي تزداد
خطورتها ا�ستفحاال من دون
�أن يكون هناك �أي �سبب
لوجودها».

�إميان لوا�س

العدالة ال�سوي�سرية ا�ستدعته ر�سميا �شهر �أكتوبر املقبل

متابعة خالد نزار بتهم التعذيب و الإعدام
خارج القانون

قررت جمعية �سوي�رسية
نا�شطة يف جمال حقوق
االن�سان �إعادة فتح املتابعة
الق�ضائية �ضد اجلرنال خالد
نزار املتواجد حاليا على
الرتاب الفرن�سي
قالت هيئة «ﺗﺮاﻳﻞ « �أن العدالة
وجهت فعال ا�ستدعاء للمعني
خالل الفرتة املمتدة بني �شهر
�أكتوبر القادم ،حيث يتابع وزير
الدفاع ال�سابق بتهم ارتكاب
جرائم حرب وجرائم �ضد
الإن�سانية يف اجلزائر ،و �سبق
لرئي�س نف�س الهيئة فيليب

ترون ،يف تغريدة على تويرت
�أن خالد نزار رفع طلبا للعدالة
ال�سوي�رسية يرغب يف ت�أجيل
مثوله الذي كان مقررا خالل
الأيام الفارطة � ،أن مثول
نزار �أمام الق�ضاء ال�سوي�رسي
كان مقررا منت�صف ال�سنة
اجلارية ومت �إرجا�ؤه بطلب منه
�شخ�صيا ،حيث كان قد تعهد
و �سبق للعدالة ال�سوي�رسية �أن
حتركت قبل ثمانية �سنوات
،ويف  2011و�أ�صدرت املحكمة
اجلنائية االحتادية يف �سوي�رسا
قرارا ي�سمح مبحاكمة وزير

الدفاع اجلزائري ال�سابق
اللواء خالد نزار واعتباره
�شخ�ص ال يتمتع باحل�صانة،
وخ�ضع نزار ال�ستجواب دام
ع�رش �ساعات يف جنيف حينها
حيث كان يف رحلة عالج ،قبل
�أن يفرج عنه مبوجب توقيع
تعهد باحل�ضور �إىل �سوي�رسا
يف حال ا�ستدعائه.
و ذكر تقرير ن�رشته العربي
اجلديد اللندنية يف عددها
لنهار �أم�س �أنه مت توجيه
اتهامات من عدة �أطراف
�سيا�سية ومدنية عن وممار�سة

واالختطاف
التعذيب
الق�رسية
واالختفاءات
والإعدامات خارج القانون.
و كانت العدالة الع�سكرية يف
اجلزائر قد �أ�صدرت مذكرة
جلب دولية �ضد خالد نزار
خالل الأ�سبوعني املن�رصمني
،وهي اخلطوة التي �أعقبها
املعني بت�رصيحات نارية
و�صلت حد الدعوة �إىل التمرد
�ضد قيادة اجلي�ش،الأمر الذي
اعترب �سقطة �أخالقية و �أمنية
ت�ضاف �إىل �سجل الرجل.

م�.س
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على غرار تركيا والأردن وبلجيكا

وجهات جديدة لتحويالت املر�ضى نحو اخلارج
.

تكفل باحلاالت امل�ستع�صية يف جمال جراحة القلب لدى الأطفال

�شدد وزير العمل والت�شغيل وال�ضمان االجتماعي �أم�س الثالثاء ح�سان تيجاين هدام خالل زيارة العمل التي قام بها �إىل الهيئات التابعة للقطاع بوالية
تيبازة على �ضرورة اال�ستثمار يف املوارد الب�شرية .
م�.س
وكان املركز الطبي املتخ�ص�ص
يف جراحة الأطفال لبو�سماعيل
�أول حمطة ا�ستهل بها الوزير
زيارته �أين دعا املدير العام
لل�صندوق الوطني لل�ضمان
االجتماعي للعمال الأجراء عبد
الرحمان حلفاية �إىل «�رضورة
االهتمام بالعن�رص الب�رشي الذي
و�صف باحللقة الأ�سا�سية يف جناح
القطاع مركزا يف ذات الوقت على
التكوين ونقل التكنولوجيا بني
الأجيال».
كما �أكد من جانب �آخر على
«االن�ضباط يف العمل الذي مييز
ال�ساهرين على هذه العيادة
الفريدة من نوعها والتي تقدم
خدمات يف م�ستوى تطلعات
املواطن مبديا ا�ستعداده
مل�ساعدة عمال القطاع البالغ
عددهم � 40ألف عامل على
امل�ستوى الوطني ق�صد حت�سني
اخلدمات املقدمة «.
وك�شف الوزير من جهة �أخرى عن
�إر�سال فريق طبي و�شبه طبي �إىل

فرن�سا للتكوين ونقل التكنولوجيا
كا�شفا عن تو�سيع ال�رشاكة يف
�إطار حتويل احلاالت امل�ستع�صية
يف جمال جراحة القلب لدى
الأطفال �إىل دول �أجنبية �أخرى
على غرار تركيا والأردن وبلجيكا
بعد درا�سة ال�صندوق الوطني
لل�ضمان االجتماعي للأ�سعار
واخلدمات التي تقدمها كل
دولة  ،كما �أعلن باملنا�سبة عن
«ا�ستفادة عمال املركز خالل
الأيام القليلة القادمة من منحة
املداومة على غرار ما هو معمول
به بامل�ؤ�س�سات الإ�ست�شفائية
العمومية معتربا هذه املنحة
حقا من حقوق ه�ؤالء « ،وبالفندق
الذي ي�ستقبل العائالت املرافقة
للأطفال املر�ضى الذي يعاجلون
مبركز جراحة القلب لبو�سماعيل
�أكد تيجاين هدام على «�رضورة
التكفل اجليد بهذه العائالت
القادمة من خمتلف �أنحاء الوطن
و االرتقاء باخلدمة بهذا املرفق
بعد ترميمه وحت�سني الأداءات �إىل
املقايي�س املعمول بها دوليا».
«كري�ستال»
عيادة
وكانت

املتخ�ص�صة يف طب وجراحة
العيون بحجوط ثالث حمطة من
زيارة الوزير حيث فتحت -هذه
العيادة التي ت�شغل  28عامال
وتقدم خدمة ملواطن والية تيبازة
التي تفتقر �إىل هذا التخ�ص�ص
�أبوابها يف �سنة  2011بعدا�ستفادة طاقمها من م�ساعدات
الدولة يف �إطار �آليات الت�شغيل.
�أما بالوكالة الوالئية للعطل
املدفوعة الأجر والبطالة
الناجمة عن �أخطار الأحوال
اجلوية لقطاعات البناء والأ�شغال
العمومية والري وبعد ا�ستماع
الوزير �إىل �رشوحات مف�صلة من
طرف املدير العام للوكالة الوطنية
عبد املجيد �شيكاكاري حول
ع�رصنة الت�سيري �أ�شار �إىل التجربة
اجلزائرية يف جمال تعوي�ض �أيام
العطل نتيجة �سوء الأحوال اجلوية
التي و�صفها «بالفريدة من نوعها
يف العامل و�أ�صبحت مثاال تقتدي
به امل�ؤ�س�سات الدولية».
و�أكد �شيكاكري يف هذا الإطار �أن
«الوكالة تقوم بتعوي�ض �أيام العمل
للقطاعات املذكورة عند ت�سجيل

حرارة مرتفعة جدا بواليات
اجلنوب واله�ضاب العليا».
و�أعلن تيجاين هدام يف هذا
ال�سياق على «تطبيق هذا الإجراء
بكل واليات القطر عند ت�سجيل
ذروة يف درجات احلرارة بد�أ من
هذه ال�سنة بعد حتديد الدرجة
املتفق عليها»،ومبركز الوكالة
الوالئية لل�صندوق الوطني للتقاعد
�شدد الوزير على ح�سن اال�ستقبال
والعالقات الإن�سانية والتوا�صل

بني �صاف بعني متو�شنت نحو النعامة

ال�سعودية

�أربع وفيات جديدة يف �صفوف احلجاج اجلزائريني
مت �أم�س الثالثاء ت�سجيل �أربع
وفيات جديدة يف �صفوف
احلجاج اجلزائريني ،ح�سبما
علم من رئي�س البعثة القن�صلية
اجلزائرية و�رصح ال�سفري عبد
القادر حجازي �أن الأمر يتعلق
بال�سيدة «حماين فاطمة
املولودة يف  12جوان 1949
بتابالط باملدية التي توفيت
ب�سبب دواعي �صحية» .
و�أ�ضاف �أن املتويف الثاين هو
«احلاج بوجالل عبد الرحمان
املولود يف  9مار�س 1947
بتلم�سان الذي تويف اثر نزيف
داخلي حاد حيث كان قد
خ�ضع من قبل يف اجلزائر

لعملية جراحية يف القلب «و
ح�سب ال�سفري حجازي �أن
حالة الوفاة الثالثة هي للحاج
الطيب الطيب املولود يف
الفاحت جانفي  1935بغليزان

تويف اثر توقف الدورة
الدموية» � ،أما املتويف الرابع
–ي�ضيف املتحدث -هو «عبد
القادر جللط من مواليد �سنة
 1942باملدية تويف اثر �سكتة

قلبية وكان يعاين من مر�ض
القلب و رف�ض �إجراء عملية
جراحية بال�سعودية حيث كان
ينوي القيام بها يف اجلزائر» .
ومن جهة �أخرى وح�سب رئي�س
البعثة الطبية الدكتور حممود
دحمان ف�إن « احلجاج الثالثة
االوائل توفوا مب�ست�شفى
منى اثر �إرهاق ج�سدي بعد
االنتهاء من ت�أدية منا�سكهم
يف حني �أن املتويف الرابع
فقد لقي حتفه مب�ست�شفى
مكة مل ي�ستطع االنتقال �إىل
م�شعر منى و عرفة حيث قام
ال�سعوديون بت�أدية املنا�سك
يف مكانه».

جيجل

ربط � 2600سكن ب�شبكة الغاز الطبيعي
�سيتم «قبل نهاية �أوت اجلاري»
ببلديات كل من امليلية
وال�شقفة و�سطارة بوالية
جيجل ربط � 2600سكن ب�شبكة
الغاز الطبيعي ,ح�سبما علم
�أم�س الثالثاء من �أحد �إطارات
مديرية الطاقة بالوالية,
اليزيد �شغالل ويتعلق الأمر
مبنطقتي كل من وتيا�س
و�أوالد علي ببلدية امليلية و

البلوطة ولعزيب وع�شو�شة
وال�سبت ولقرابة ولكوا�ش
ببلدية ال�شقفة وكذا � 220سكن
اجتماعيا ببلدية �سطارة.
و�أو�ضح ذات الإطار ب�أنه
مت خالل ال�سدا�سي الأول
من العام اجلاري و�ضع حيز
اخلدمة ل�شبكة الغاز الطبيعي
لثالث مناطق بوالية جيجل
وتزويد ما جمموعه 727

�سكنا,ويتعلق الأمر بربط كل
من منطقة واد عجول (ال�شطر
الأول) الذي مت من خالله ربط
ما يعادل  689م�سكنا بالغاز
الطبيعي وحي بولزازن (بلدية
الطاهري) الذي �شمل � 16سكنا
وحي الزانة (بلدية الطاهري)
الذي ت�ضمن � 22سكنا.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن عدد
البلديات املمونة بالغاز

مع املواطن التي اعتربها من
العوامل الأ�سا�سية التي يعتمد
عليها القطاع جمددا دعوته
�إىل « الإهتمام باملورد الب�رشي
وتطويره».
كما تلقى �رشوحات وافية حول
اال�سرتاتيجية الع�رصية لل�صندوق
يف ت�سيري الأر�شيف الذي يعتربه
«ذاكرة الأمة «م�ؤكدا تعميمها
على كل الهيئات التابعة لل�ضمان
االجتماعي.

�أما مبركز الوكالة الوالئية لت�شغيل
ال�شباب مت عر�ض امل�ؤ�س�سات
الناجحة يف املقاوالتية يف
جماالت الطاقات املتجددة
والألواح ال�شم�سية والن�سيج
واملطهرات الطبية والنقل التي
ا�ستفاد ا�صحابها من م�ساعدات
الدولة يف �إطار �آليات الت�شغيل و
طالب العديد من ه�ؤالء الوزير
والوايل مب�ساعدتهم للح�صول
على حمالت لتو�سيع ن�شاطاتهم.

الطبيعي بوالية جيجل و�صل
�إىل  19بلدية من �أ�صل  28بلدية
تعدها الوالية� ,أي ما يعادل 68
باملائة وهي الن�سبة التي يطمح
امل�س�ؤولون املحليون بالوالية
جتاوزها وربط بلديات �أخرى
بهذه املادة احليوية لت�شجيع
عودة ال�سكان للقرى وامل�شاتي
التي هجروها خالل ت�سعينيات
القرن املا�ضي.

تو�سعة �أنبوب نقل الغاز حيز
اخلدمة يف 2020
يرتقب �أن يدخل م�رشوع
تو�سعة �أنبوب نقل الغاز
الطبيعي ق�صدير (النعامة)-
بني �صاف (عني متو�شنت)
حيز اخلدمة يف �صائفة �سنة
 ,2020ح�سبما علم مبنا�سبة
معاينة وزير الطاقة حممد
عرقاب للم�رشوع �أم�س
الثالثاء بوالية النعامة
وي�شمل امل�رشوع الذي
جت�سده �رشكة «كو�سيدار»
وامل�ؤ�س�سة الوطنية للقنوات
«�إيناك» على �إجناز قناة
جديدة ( 48بو�صة) وهذا
على طول يقدر ب 197
كلم بني نهائي االنطالق
بق�صدير ونهائي الو�صول
ببني �صاف .ويهدف �إىل
اال�ستجابة للطلب املتزايد
على الغاز الطبيعي
(املرحلة الثانية لأنبوب
ماد-غاز باجتاه ا�سبانيا)
وت�أمني متوين �أوروبا
بالغاز الطبيعي اجلزائري
وكذا ت�أمني متوين ال�سوق
الوطنية وال�سيما اجلهة
الغربية للبالد بهذه املادة
الطاقوية ,مثلما �أ�شري �إليه.
و�أكد الوزير خالل تفقد
امل�رشوع يف �إطار زيارة
عمل �إىل والية النعامة على

�أهمية عملية تو�سعة هذا
الأنبوب ,حيث �سي�سمح
ملجمع �سوناطراك بتعزيز
قدراته يف جمال نقل
الغاز والت�صدير .ومن جهة
�أخرى يرتقب �أن تتدعم
والية النعامة يف �سنة 2020
با�ستالم حمطة كهربائية
بطاقة  1165ميغاواط والتي
كانت اليوم حمل تفقد وزير
الطاقة ويجري جت�سيد
هذه املن�ش�أة الطاقوية
ذات الإ�سرتاتيجية الهامة
على م�ساحة  40هكتار
بدائرة امل�رشية بقيمة
ا�ستثمار تقدر ب  95مليار
دج ,وت�شهد �أ�شغال �إجنازها
تقدما ملحوظا فيما يتوقع
ا�ستالمها يف ال�سدا�سي
الأول لل�سنة املقبلة.
ونوه حممد عرقاب
باملجهودات الكبرية التي
قام بها عمال ومهند�سو

هذه املحطة ,ملحا على
�رضورة ت�سليمها نهائيا
يف �أفريل  2020ملا لها
من �أهمية يف ت�أمني
والية النعامة والواليات
املجاورة لها يف جمال
الطاقة الكهربائية وتدعيم
ال�شبكة الكهربائية الوطنية.
ومن جهة ثانية �أ�رشف
وزير الطاقة خالل زيارته
التفقدية لوالية النعامة
على تد�شني حمطة حتويل
الكهرباء بامل�رشية بطاقة
 200/400كيلوفولط والتي
من �ش�أنها تدعيم �شبكة
نقل الكهرباء وحت�سني
نوعية اخلدمات املقدمة
للمواطنني كما عاين
عرقاب �أي�ضا حمطة
الطاقة ال�شم�سية بطاقة
 60ميغاواط بالنعامة وكذا
م�رشوع حمول الكهرباء
 30/60كيلوفولط.
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�أحد ال�شبلني تويف بعد ا�سرتجاعه

العدالة تفتح ملف �سرقة الأ�سدين بحديقة احلامة نهاية ال�شهر
التحقيقات �أماطت اللثام عن �سرقة حيوانات �أخرى

قررت هيئة حمكمة �سيدي احممد بالعا�صمة �أم�س ،ت�أجيل اخلو�ض يف ملف �سرقة �أ�سدين من حديقة احلامة جلل�سة � 27أوت اجلاري ،هذه الق�ضية التي مت حتريكها
بعد �أن قام املمثل القانوين حلديقة احلامة ب�إيداع �شكوى ق�ضائية �ضد جمهول يتهم من خاللها �أطرافا جمهولة ب�سرقة �شبلني من احلديقة وبعد فتح حتريات ق�ضائية يف
الق�ضية تبني �سرقة حيوانات �أخرى من احلديقة من بينها فرخ الطاوو�س �إىل جانب  5من فراخه  ،وببغاء ،ومببا�شرة التحريات الأمنية قام �أحد املتهمني ب�إعادة ال�شبلني
للحديقة �إال �أن �أحد هذين ال�شبلني تويف بعد �إ�سرتجاعه لأ�سباب بقيت جمهولة.
م.ثيزيري
ه�ؤالء املتهمني الذين مت جرهم
لقف�ص االتهام� ،أين قام قا�ضي
التحقيق بتكييف الوقائع �إىل تهمة
ال�رسقة و امل�شاركة يف ال�رسقة
والإهمال الوا�ضح ،خا�صة و�أن
جلهم موظفون بحديقة التجارب
من �أعوان �أمن ووقاية و�أعوان
مراقبة كامريات العيادة� ،إىل
جانب بيطرية ومربيي احليوانات،
حيث مت و�ضع  11متهما منهم
رهن احلب�س امل�ؤقت بامل�ؤ�س�سة
العقابية يف احلرا�ش منذ ما يزيد
عن قرابة �شهر.
بالرجوع �إىل تفا�صيل الق�ضية ،ف�إن
عملية تفكيك ال�شبكة الإجرامية
التي تورطت يف �رسقة �شبلني
(�صغار الأ�سود) من داخل العيادة
البيطرية حلديقة التجارب
«احلامة»  ،كان من طرف م�صالح
الأمن والية العا�صمة بعد جناحها
يف القب�ض على  19م�شتبها فيهم
تورطوا يف اجلرمية لتتمكن ذات
العنا�رص من ا�سرتجاع ال�شبلني بعد
� 48ساعة من اختفائهما وحتويلهما
�إىل خارج والية اجلزائر.

ق�ضية احلال عاجلتها فرقة
ال�رشطة الق�ضائية لأمن املقاطعة
الإدارية حل�سني داي ،والتي متكنت
من ا�سرتجاع ال�شبلني البالغني من
العمر � 4أ�شهر  ،وهذا بعد �أن متت
�رسقتهما من داخل حديقة التجارب
احلامة بتاريخ  13جوان الفارط
 ،لتك�شف التحريات الأولية يف
امللف عن �ضلوع  19م�شتبها فيهم
بينهم ن�ساء يف ارتكاب اجلرمية بعد
قيامهم بك�رس باب العيادة البيطرية
املتواجدة بحديقة التجارب
احلامة و�رسقة ال�شبلني من داخلها
 ،مما جعل م�س�ؤويل �إدارة حديقة
التجارب باحلامة تقيد �شكوى
ر�سمية �ضد اجلناة املجهويل
الهوية  ،ليتم فتح حتقيق ب�أمر من
وكيل اجلمهورية املخت�ص �إقليميا
لتفادي تهريب ال�شبلني �إىل خارج
الوطن  ،كما �أ�سفرت التحقيقات
املعمقة عن اكت�شاف تورط 19
م�شتبها فيهم ،وذلك بالتواط�ؤ مع
�أ�شخا�ص يعملون داخل حديقة
التجارب احلامة ،وذلك للقيمة
املالية لل�شبل الواحد والتي قدرت
ب 400مليون �سنتيم ،وبعد �أن
متكنت م�صالح �أمن والية اجلزائر

من تفكيك �شبكة �إجرامية قامت
ب�رسقة �شبلني (�صغار الأ�سود) من
داخل العيادة البيطرية حلديقة
التجارب احلامة ،مت ا�سرتجاعهما
وتوقيف  19م�شتبها فيه تورطوا يف
الق�ضية ح�سبما �أفاد به  ،املالزم
�أول لل�رشطة �شويعل زكرياء بفرقة
ال�رشطة الق�ضائية لأمن املقاطعة
الإدارية حل�سني داي.
�أو�ضح املالزم �أول �شويعل يف
ت�رصيح لل�صحافة عقب عر�ض
املحجوزات على م�ستوى �أمن
املقاطعة الإدارية حل�سني داي
ممثلة يف �شبلني يبلغان من العمر
حوايل � 4أ�شهر مت ا�سرتجاعهما،
�أن ق�ضية احلال التي عاجلتها فرقة
ال�رشطة الق�ضائية لأمن ح�سني داي
تتعلق بق�ضية �رسقة ال�شبلني على
م�ستوى حديقة التجارب باحلامة
يف ال�شهر املا�ضي ،تورط فيها
� 19شخ�صا م�شتبها فيه من بينهم
ن�ساء ،م�شريا �إىل �أن �أع�ضاء من
الع�صابة قاموا بك�رس باب العيادة
البيطرية املتواجدة بحديقة
التجارب احلامة و�رسقة ال�شبلني
من داخلها.
و�أ�شار امل�صدر �إىل �أن عنا�رص

فرقة ال�رشطة الق�ضائية لأمن
املقاطعة الإدارية حل�سني داي،
مبا�رشة بعد تلقي �شكوى مر�سمة
من طرف م�س�ؤويل �إدارة حديقة
التجارب باحلامة ،مت �إبالغ وكيل
اجلمهورية املخت�ص �إقليميا الذي
�أمر فورا بفتح حتقيق حيث با�رشت
التحريات املعمقة واملكثفة
ملعرفة مالب�سات ال�رسقة خوفا

�سطيف

املديرية العامة للجمارك :

تراجع واردات اجلزائر من املواد الغذائية
ب�أزيد من  10باملئة

�أكدت الوكالة الر�سمية عن املديرية
العامة للجمارك اجلزائرية ان
فاتورة واردات اجلزائر من املواد
الغذائية قد تراجعت ب�أزيد من
 480مليون دوالر �أي بن�سبة 52ر10
باملائة خالل ال�سدا�سي الأول من
�سنة .2019و �أو�ضح ذات امل�صدر
ان فاتورة ا�سترياد املواد الغذائية
بلغت حوايل 13ر 4مليار دوالر
خالل ال�سدا�سي الأول من ال�سنة
اجلارية مقابل حوايل 61ر 4مليار
دوالر خالل نف�س الفرتة من ال�سنة
املن�رصمة �أي تراجع بحوايل
3ر 485مليون دوالر (52ر-10
باملائة) ,ح�سبما �أ�شارت �إليه
مديرية الدرا�سات و اال�ست�رشاف
للجمارك.
وجاء يف ذات امل�صدر ان �أ�سباب
الرتاجع تعود اىل انخفا�ض
ا�سترياد احلبوب و احلليب و
م�شتقاته و ال�سكر و بقايا و ف�ضالت
ال�صناعات الغذائية و غريها.و
من جهتها ,بلغت فاتورة ا�سترياد
احلبوب و الدقيق و الطحني التي
متثل قرابة  33باملائة من فاتورة
ا�سترياد املواد الغذائية356 ,ر1
مليون دوالر مقابل حوايل 672ر1
مليار دوالر يف � 2018أي بانخفا�ض
قدر ب89ر 18باملائة كما تراجعت
فاتورة ا�سترياد منتجات احلليب

�إىل 37ر 690مليون دوالر مقابل
38ر 789مليون دوالر �أي برتاجع
قارب 54ر 12باملائة.
و من جهتها ,انخف�ضت �أي�ضا
فاتورة ا�سترياد ال�سكر و م�شتقاته
لتبلغ 81ر 348مليون دوالر مقابل
89ر 438مليون دوالرا (53ر-20
باملائة).و عرفت بقايا و نفايات
ال�صناعات الغذائية منها �أنواع
الك�سب و البقايا ال�صلبة الأخرى
التي مت ا�ستريادها بقيمة 86ر288
مليون دوالر مقابل 83ر 440مليون
دوالر �أي تراجع بن�سبة 47-ر34
باملائة.و من �شهر جانفي �إىل
جوان من ال�سنة اجلارية ,فقد
خ�ص هذا االنخفا�ض مواد غذائية
�أخرى و لكن ب�أقل حدة ,و يتعلق
الأمر با�سترياد النب و ال�شاي حيث
بلغت قيمة الفاتورة 16ر 180مليون
دوالرا مقابل 53ر 180مليون دوالر
(21ر -0باملائة) �إ�ضافة �إىل تراجع
اخل�رض (32-ر 1باملائة) لتبلغ
القيمة الإجمالية للفاتورة 11ر146
مليون دوالر مقابل 07ر 148مليون
دوالر.
وباملقابل� ,سجلت جمموعات
�أخرى من مواد بنية اال�سترياد
ارتفاعا خالل هذه الفرتة
مقارنة بال�سنة املا�ضية و يتعلق
الأمر بالفواكه ال�صاحلة للأكل

و احليوانات احلية و �أخريا
امل�ستح�رضات الغذائية املختلفةو
بلغت فاتورة ا�سترياد الفواكه
(الفواكه الطازجة �أو اجلافة)
34ر 164مليون دوالر خالل الأ�شهر
ال 6الأوىل من �سنة  2019مقابل
02ر 100مليون دوالر خالل نف�س
الفرتة من ال�سنة املن�رصمة� ,أي
بزيادة فاقت 31ر 64باملائة,
ح�سبما �أو�ضحت مديرية الدرا�سات
و اال�ست�رشاف للجمارك.
�أما واردات احليوانات احلية فقد
بلغت 60ر 143مليون دوالر مقابل
19ر 114مليون دوالر ( 76ر+25
باملائة) خالل نف�س فرتة املقارنة
،و م�س هذا االرتفاع �أي�ضا خمتلف
امل�ستح�رضات الغذائية املتنوعة
اذ انتقلت من 21ر 156مليون
دوالر اىل 61ر 166مليون دوالر
خالل نف�س الفرتة من �سنة 2019
(66+ر 6باملائة)و �إ�ضافة اىل هذه
املنتوجات الأ�سا�سية فان باقي
املواد الغذائية مت ا�ستريادها
بقيمة 41ر 786مليون دوالر مقابل
22ر 687مليون دوالر (43ر+14
باملئة)و فيما يتعلق بزيت ال�صويا
و م�شتقاتها ,و حتى املكررة منها,
فان قيمة ا�ستريادها بلغت 78ر326
مليون دوالر مقابل 79ر 318مليون
دوالر (51+ر 2باملائة) و بخ�صو�ص

من تهريب ال�شبلني خارج الوطن.
وتبني بعد التحقيقات املكثفة
تورط  19م�شتبها ،مت توقيفهم،
وذلك بتواط�ؤ مع �أ�شخا�ص يعملون
داخل حديقة التجارب احلامة.
وقد مت و�ضع � 7أ�شخا�ص منهم
رهن الوقف حتت النظر تبني
�ضلوعهم مبا�رشة يف عملية �رسقة
ال�شبلني.

و�أ�ضاف امل�س�ؤول الأمني �أن
العملية مكنت من ك�شف الأ�ساليب
التي تنتهجها عنا�رص هذه
ال�شبكة الإجرامية لإخفاء معامل
اجلرمية حيث قامت بتحويل
ال�شبلني نحو والية �أخرى ،لكن
مت الك�شف عن مكان ال�شبلني
ب�رسعة وا�سرتجاعهما يف ظرف
� 48ساعة.

الأدوية اخلا�صة ببيع التجزئة
(امل�صنفة يف جمموعة املواد
اال�ستهالكية غري الغذائية) ,فان
فاتورة ا�ستريادها �سجلت انخفا�ضا
حيث بلغت 42ر 521مليون دوالر
خالل نف�س الفرتة من �سنة 2019
مقابل 16ر 650مليون دوالر خالل
نف�س الفرتة من ال�سنة املن�رصمة
�أي برتاجع بلغ 80ر 19باملئة.
و للإ�شارة مت و�ضع �آليات جديدة
خا�صة بت�أطري ا�سترياد ال�سلع منها
املواد الغذائية ( خارج املواد
الغذائية اال�سرتاتيجية) منذ مطلع
�سنة  2018من �أجل تقلي�ص العجز
التجاري و ترقية االنتاج الوطني و
كانت وزارة التجارة قد �أعلنت يوم
 14ابريل املا�ضي عن �إجراءات
من اجل تعزيز متوين ال�سوق خالل
�شهر رم�ضان ت�ضمنت �أي�ضا ت�سهيل
ا�سترياد املواد الغذائية مثل
اللحوم يف هذا االطار ,تقرر �إلغاء
الر�سم الإ�ضايف امل�ؤقت الوقائي
على ا�سترياد حلوم البقر الطازجة
�أو املجمدة و الفواكه اجلافة (على
غرار الفول ال�سوداين و اللوز) و
الفواكه املجففة (العنب اجلاف
و الربقوق) و املواد املوجهة
لأغرا�ض طبية و منتوجات �أخرى
(الزبدة و غريها).
ف.ن�سرين

ف�شل عملية جمع
جلود الأ�ضاحي
اعترب عدد من املتدخلني يف
عملية جمع جلود الأ�ضاحي
بوالية �سطيف ب�أن هذه العملية
مل تتحقق يف والية �سطيف
النموذجية التي اختريت مع
خم�س مدن �أخرى وذلك ب�سبب
«�ضعف التن�سيق والتح�سي�س»
و�أو�ضح رئي�س م�صلحة النظافة
بالبلدية خل�رض عباوي ب�أن
«م�صالح بلدية �سطيف مل تتمكن
من ت�سيري خالل هذا العيد عملية
جمع جلود الأ�ضاحي وذلك يف
ظل ال�صعوبات التي واجهتها
و�أ�ضاف ذات
يف امليدان»
امل�س�ؤول ب�أن هذه العملية تتطلب
وت�ستدعي جهودا م�ضاعفة لعديد
ال�رشكاء «بداية من املواطن
الذي يتعني عليه اتخاذ التدابري
الأولية مبا يف ذلك متليح اجللود
و�سلخ الأغنام وو�ضعها يف الظل
بهدف ا�سرتجاع جلود �أ�ضاحي
ذات قيمة اقت�صادية» ,م�ضيفا ب�أن
«املتدخلني يف عملية جمع اجللود
يجب عليهم اتباع �إجراءات معينة
ال �سيما و�أن هذه العملية تتطلب
يد عاملة تتقن وتتحكم يف عملية
املحافظ على هذه اجللود».
وذكر عباوي �أن عملية جمع جلود
الأغنام خالل ال�سنة املا�ضية
�سبقتها حملة توعية وا�سعة
النطاق وذلك قبل �شهرين من

انطالق العملية التي توجت بجمع
«عدد معترب من جلود �أغنام
الأ�ضاحي»كما �أ�شار �إىل �أنه مت
ت�سخري خم�س �شاحنات ن�صف
مقطورة لنقل اجللود التي مت
جمعها نحو وحدة حتويل اجللود
لباتنة ,مو�ضحا �إىل �أن «هذه
اجللود غري �صاحلة لال�ستعمال
لأ�سباب عدة».
من جهته �أو�ضح رئي�س م�صلحة
النظافة بامل�ؤ�س�سة العمومية
لت�سيري مراكز الردم التقني ,عبد
النور كتفي ,ب�أن م�صاحله وتبعا
لنتائج عملية جمع اجللود خالل
ال�سنة املا�ضية اختارت حي عدل
� 1219سكن بعني مو�سى كحي
منوذجي من حيث جمع جلود
�أغنام الأ�ضاحي.
و�أ�شار �إىل �أن هذه العملية �سبقتها
خالل ال�سنة املا�ضية حملة
حت�سي�س للمواطنني ل�ضمان
املرحلة الأوىل من اجلمع وهي
املحافظة على جلود الأغنام
ومتليحها والتي �ساهمت يف جناح
هذه العملية كما �أ�شار ال�سيد كتفي
�إىل �أنه يف اليوم الثالث من العيد
ف�إن عملية جمع جلود الأ�ضاحي
متوا�صلة حيث تبني املالحظات
الأوىل ب�أن «اجللود املجمعة قد
احتفظت مبوادها الأولية لإنتاج
منتجات وم�صنوعات جلدية».
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على خلفية ابرام �صفقات م�شبوهة و ت�ضخيم فواتري اقتناء جتهيزات

حتقيقات �ضد 40رئي�س بلدية
و  25مدير تنفيذي باجلنوب

با�شرت دوائر االخت�صا�ص الأمنية حتريات معمق مع  40رئي�س بلدية و  25مدير تنفيذي ب�شبهات �إبرام
�صفقات م�شبوهة حتت الطاولة وكذا ت�ضخيم فواتري اقتناء جتهيزات  ،مما ت�سبب يف تبديد �صارخ للمال
العام على مدار اخلم�س �سنوات الأخرية ح�سب املعلومات املتاحة .
�أحمد باحلاج
ك�شفت م�صادر �أمنية مطلعة
ليومية «الو�سط»� ،أن م�صالح الأمن
املخت�صة قد �رشعت مع بداية
�شهر جويلية اجلاري التحقيق
مع  40رئي�س بلدية و  25مدير
تنفيذي بواليات اجلنوب الكبري
على غرار مترنا�ست � ،أدرار ،
ب�شار  ،تيندوف  ،ب�سكرة  ،الوادي
وورقلة ي�شتبه �صلتهم يف ابرام
�صفقات م�شبوهة خمالفة للت�رشيع
 ،ناهيك عن ت�سرتهم على ت�ضخيم
فواتري القتناء جتهيزات من طرف
ممونني لفائدة م�ؤ�س�سات عمومية
ح�سب املعلومات املتاحة .
وح�سبما �أفادت به م�صادرنا
املطلعة على ملف مكافحة
الف�ساد ف�إن حترك االجهزة
الأمنية جاء مبا�رشة بعد ح�صولها

على �شكاوى وعرائ�ض احتجاجية
 ،خا�صة اذا علمنا �أن التحقيق
�سيتمد ليطال م�س�ؤولني لهم �صلة
مبا�رشة يف تبديد املال العام عن
طريق �سوء ا�ستغالل الوظيفة من
خالل تكرار ميزانية ال�رصف على
م�شاريع غري جمدية ،دون ن�سيان
�رصف �أموال م�شاريع مل ت�ستكمل
�أ�شغالها �إ�ضافة لعمليات �أخرى

تتعلق بالإم�ضاء حما�رض ا�ستالم
عتاد وهو الأمر الذي يتنافى مع
توجيهات احلكومة الرامية ملنح
الأولية يف �رصف �أموال اخلزينة
العمومية على امل�شاريع التي لها
�صلة بيوميات املواطن ك�إعادة
االعتبار ملرافق البنية التحتية
واجناز امل�شاريع الرتبوية و
ال�صحية وفق ما �أوردته م�صادرنا .

ويف �سياق مت�صل فقد �أ�رست
م�صادرنا اخلا�صة �أن من بني
امللفات التي تقرر فتحها م�رشوع
احلزم ال�أخ�رض بالطريق الرابط
بني ورقلة وتقرت على م�سافة
 150كلم � ،إ�ضافة مل�رشوع القرن
لإعادة ت�أهيل �شبكة ال�رصف
ال�صحي بنف�س الوالية � ،أما بوالية
مترنا�ست فيعترب ملف م�رشوع
القرن جللب املاء من عني �صالح
باجتاه عا�صمة االهقار على
م�سافة  670كلم و م�رشوع �إعادة
االعتبار ل�شبكة الطريق الرابط
بني املدينتني املذكورتني يعترب
من بني �أوىل الأولويات املعنية
بالتحقيق لك�شف حجم الف�ساد
الذي كبد خزينة الدولة خ�سائر
مالية �ضخمة فاقت تكلفتها 10
�أالف مليار �سنتيم دون حتقيق
النتائج املرجوة ح�سب املعلومات
املتاحة .

بلدية مترنا�ست

ارتفاع مقلق لظاهرة ال�سطو الليلي على املنازل
ي�شكو القاطنني ببلدية مترنا�ست
 ،من االنت�شار الفظيع لظاهرة
ال�سطو على املنازل  ،التي مل
يو�ضع حد لها بالرغم من النداءات
املتكررة لل�سكان  ،الذين طالبوا
ال�سلطات املحلية بتمرنا�ست
تخلي�صهم من تلك الع�صابات التي
�أتت على ممتلكاتهم اخلا�صة  ،رغم
توفر عوامل الردع و الرقابة  ،و هو
الذي �أدى �إىل ا�ستفحال الظاهرة ،
و التي �أخدت يف تزايد مرتفع
و�سط وجود حمفزات �إنتعا�شها  ،و
خا�صة عند حلول الظالم .

عرب الع�رشات من القاطنني ب�أحياء
�سري�سوف  ،تربكات  ،تهقارت
الغربية ومالطا ببلدية مترنا�ست
عن �إ�ستيائهم من ظاهرة ال�سطو
على املنازل و التي دقت ناقو�س
اخلطر و ذلك بالرغم من �أن
الأحياء ال تبعد عن عا�صمة الوالية
�إال بب�ضع كيلومرتات .
و �أ�ضاف �سكان تلك الأحياء
يف ت�رصيحات متفرقة لهم مع
« الو�سط « �أن هناك جملة من
الإقرتاحات ي�ستدعي العمل بها من
�أجل �إنقاذهم من خطر الع�صابات

الليلية  ،التي ت�ستهدف مقراتهم
ال�سكنية و ممتلكاتهم اخلا�صة  ،و
التي �أحيانا ما ت�ؤدي عمليات ال�سطو
تلك �إىل جرائم قتل يف حال �إبداء
مقاومة �شديدة من ال�ضحية  ،حيث
طالبوا بو�ضع برنامج خا�ص يف كل
ف�صول ال�سنة  ،و ب�شكل خا�ص منه
خالل الفرتة الليلية  ،و ذلك بتعزيز
الأحياء يف خمتلف نقاطه بالإنارة
العمومية � ،إذ لطاملا كان الظالم
احلالك من بني العوامل امل�شجعة
لن�شاط ال�شباب املنحرف  ،و ذلك
ملمار�سة �شتى طقو�س الف�ساد

و الرذيلة  ،على غرار ال�رسقة و
ال�سطو على املنازل و املحالت
التجارية  ،و كذا ا�ستهالك و
ترويج �شتى �أنواع املخدرات و
املهلو�سات  ،و التي كثريا ما
يرتادها منحرفني غرباء عن
الأحياء املذكورة بحيث يتخذون
من الأماكن الدام�سة وكرا لهم ،
كما طالب ال�سكان من ال�سلطات
الأمنية بتكثيف الدوريات الليلية ،
هذا الأخري الذي يعترب عامل قويا
لو�ضع حد للظاهرة .
�أحمد باحلاج

يف ظل رف�ض 45هيكال �صحيا العمل بنظام املناوبة الليلية

�إ�صابة �6589شخ�صا بالت�سمم العقربي ووفاة  12باجلنوب
دقت اجلمعيات الفاعلة يف
امليدان ال�صحي بواليات جنوب
الكبري ناقو�س اخلطر وذلك
على خلفية ت�سجيل � 6589إ�صابة
بالت�سمم العقربي من بينهم 12
حالة وفاة  ،ومما يطرح �أكرث
من عالمة ا�ستفهام هو التماطل
الكبري من طرف الو�صايا يف �إلزام
العيادات الطبية للعمل بنظام
املناوبة الليلية
�أح�صت م�صالح ال�صحة بواليات
ورقلة  ،مترنا�ست � ،أدرار  ،ب�سكرة
 ،الوادي  ،غرداية  ،ب�شار وتيندوف
 12حالة وفاة من جمموع 6589
حالة ا�صابة بالت�سمم العقربي
خالل ال�صائفة احلالية وبال�ضبط
بالفرتة املمتدة من �شهر �أفريل

�إىل غاية نهاية �شهر جويلية
املن�رصم وذلك ب�سبب افتقار
غالبية الأحياء بالقرى واملناطق
النائية ل�شبكة الإنارة العمومية
مقابل تزايد ملحوظ لتكد�س
النفايات و الأو�ساخ والأكيا�س
لبال�ستيكية  ،وقد زادت معدالت
الوفيات وامل�صابني بالت�سمم
العقربي خالل ال�سنة اجلارية
ب�سبب رف�ض  45عيادة جوارية
بذات الوالية العمل بنظام
املناوبة الليلية ،يف الوقت الذي
�شددت فيه الوزارة الو�صية
�رضورة �إتباع نظام املناوبة
الليلية للتكفل بجميع امل�صابني
بالت�سمم العقربي خا�صة مع
ارتفاع درجات احلرارة التي

جتاوزت عتبة الـ  55درجة
مئوية حتت الظل � ،أين يزداد
عدد امل�صابني بهذه احل�رشة
ال�سامة ،حيث يتعر�ض امل�صاب
بالت�سمم العقربي مل�ضاعفات
جانبية يف الطريق قبل و�صوله
�إىل امل�ست�شفى وحقنه بامل�صل
امل�ضاد للت�سمم نتيجة انعدام
املناوبة الليلية ،ف�ضال عن نق�ص
و�سائل النقل يف الفرتة الليلية.
و نا�شد عدد من املواطنني
القاطنني باملناطق النائية
والأرياف بالواليات اجلنوبية
ال�سالف ذكرها  ،م�صالح ال�صحة
بالتدخل العاجل والعمل على
تفعيل نظام املناوبة الليلية
بالعيادات اجلوارية خا�صة بعد

ارتفاع معدل الإ�صابة بالل�سع
العقربي ،وما زاد الطني بلة
نق�ص و�سائل النقل يف الفرتة
الليلية ،الأمر الذي جعل ه�ؤالء
املواطنني يطالبون الوزارة
الو�صية بالتدخل العاجل والعمل
على توفري املناوبة الليلية للحد
من معاناة التنقل �إىل م�ست�شفى
املدينة وكذا التقليل من عدد
ال�ضحايا الذين يتعر�ضون للت�سمم
العقربي والذين ميوتون يف
الطريق قبل و�صولهم �إىل ذات
املرفق،و ذلك من خالل �إرغام
العيادات اجلوارية البالغ عددها
 22ب�رضورة العمل بنظام املناوبة
الليلية.
�أحمد باحلاج

قرية عوينة مو�سى بورقلة

�سكان يطالبون بتح�سني
ظروفهم الإجتماعية

تعاين قرية عوينة مو�سى بوالية
ورقلة من تخلف تنموي عوي�ص
 ،و نق�ص فادح يف جل املرافق
املدرجة يف خانة ال�رضوريات،
التي ال ي�ستطيع قاطني عوينة
مو�سى الإ�ستغناء عنها  ،على
الرغم من �أنها ترتبع على كثافة
�سكانية معتربة  ،باتت حياتهم
�صعبة �إىل م�ستحيلة جراء التهمي�ش
و الإق�صاء من امل�شاريع التنموية
التي تر�صد لها الدولة ميزانية
هائلة توزع ح�سب املخطط
للوالية  ،و التي يتم توزيعها لتلبية
حاجة كل �أنحاء و بلديات الوالية
 .و ذلك وفق مواطن النق�ص بها
 ،ذلك النق�ص و اخللل الذي تظل
ال�سلطات املحلية على علم به ،
دون حتريك �أي �ساكن  ،و هو الذي
�إ�ستنكر له ال�سكان  ،م�شريين �أنهم
باتوا يتخبطون لوحدهم يف تبعات
و خملفات نق�ص التنمية ال�شاملة
مبنطقتهم .
و يف ال�سياق ذاته  ،عرب ال�سكان
عن �إ�ستيائهم ال�شديد كذلك من
الو�ضعية الغري م�ستقرة على

م�ستوى و�سائل املوا�صالت يف
اخلط الذي يربط املنطقة �إىل
مقر الدائرة و كذا �إىل عا�صمة
الوالية  ،هذا التذبذب املح�سوب
�أ�سا�سا على قطاع النقل بالعا�صمة
املركزية باجلنوب ال�رشقي ،
�إذ تظل اجلهة الوحيدة حمليا
امل�س�ؤولة على و�ضع حل له  ،قبل
نقل الإن�شغال �إىل مبنى الوزارة
الو�صية بالعا�صمة � .إذ �أن �إ�ستمرار
الو�ضع على حاله يجربهم على
�إ�ستغالل �سيارات الأجرة  ،هذه
الأخرية التي �أثقلت كاهل جيوبهم
 ،و خا�صة �أنهم من طبقة ه�شة يف
املجتمع و البع�ض منهم معدوم
الدخل  ،غري �أن احلاجة املا�سة
لق�ضاء �أمورهم ال�رضورية يدفعهم
�إىل �إقتناء الفرود و ال�سيارات
اخلا�صة ب�أ�سعار خيالية �أو ي�ضطر
غالبيتهم للتنقل م�شيا عن الإقدام
قبل ا�ستغالل احلافالت املحلية
بدائرة �سيدي خويلد للتنقل �صوب
وجهات خمتلفة و�سط معاناة ال
يقوى على حتملها �سوى ال�شباب .
�أحمد باحلاج

مدينة عني �صالح بتمرنا�ست

املواطنون يطالبون
بتهيئة الطرقات

ت�شهد �شبكة الطرقات ببلدية
عني �صالح 700كلم عن مقر والية
مترنا�ست  ،تدهور م�ستمر ،الأمر
الذي �أحلق �أ�رضارا ج�سيمة
ب�أ�صحاب املركبات ال�ساخطني
من امل�شكل القائم .
ندد الع�رشات من �سائقي
املركبات النفعية ببلدية عني
�صالح بوالية مترنا�ست  ،يف
معر�ض حديثهم مع» الو�سط
« من الو�ضعية الكارثية التي
توجد عليها و�ضعية الطرقات
التي �رصف عليها املاليري من
اجل �إعادة االعتبار لها لكن دون
جدوى  ،الأمر الذي فتح باب
الت�سا�ؤل من جديد عن م�صري
�أموال الدولة املر�صودة �سنويا
للتكفل بامل�شكل القائم الذي
�أرق يوميات ما يزيد عن � 70ألف
ن�سمة .
حمليون
منتخبون
وقال
باملجل�س ال�شعبي الوالئي
بتمرنا�ست يف حديثهم معنا ،
ان م�شاريع الأ�شغال العمومية
التي ر�صدتها الدولة من �أجل
التكفل بان�شغاالت  املواطنني

ح�سب الأولويات و الإمكانات
املتاحة غالبيتها مت اجنازها
بعيدا عن املعايري القانونية
املعمول بها  ،يف وقت �أكد
مواطنني غا�ضبني مبدينة عني
�صالح �أنهم را�سلوا وايل والية
مترنا�ست ب�صفته امل�س�ؤول الأول
على اجلهاز التنفيذي ورئي�س
جمل�س الإدارة من �أجل برجمة
لهم زيارة ميدانية للوقوف على
حقيقة ا�ستعمال درا�سات قدمية
يف م�شاريع تنموية ذات طابع
ا�ستعجايل .
وقد توعد املواطنني ببلدية
عني �صالح  ،بالت�صعيد من
لهجة االحتجاجات لل�ضغط
على ال�سلطات الو�صية من �أجل
التكفل بالنقائ�ص امل�سجلة رغم
اعرتاف جهات لها �صلة بدائرة
القرار مب�صالح والية مترنا�ست
�أن بلدية عني �صالح تتمتع
ببحبوحة مالية  ،من �ش�أنها
التخل�ص من جملة امل�شاكل
التقليدية التي باتت تهدد بن�سف
كيان املجتمع املحلي.
�أحمد باحلاج
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�صحيفة لوفيغارو الفرن�سية

ف�شل ذريع لل�سعودية باليمن
قالت �صحيفة لوفيغارو الفرن�سية �إن "عا�صفة احلزم" التي حتولت فيما بعد �إىل "�إعادة الأمل" والتي ال تزال
ال�سعودية م�ستمرة فيها لإخ�ضاع احلوثيني باليمن ،حتولت �إىل ف�شل ذريع للمملكة يف كل امل�ستويات.
ق.د
وت�ساءل حمرر ال�ش�ؤون الدولية
بال�صحيفة رينو جريار عما يف هذه
العا�صفة التي �أطلقها يف عام 2015
وزير الدفاع �آنذاك ويل العهد
ال�سعودي احلايل حممد بن �سلمان،
من "حزم" وما �أعادته من "�أمل".
وللرد على هذا الت�سا�ؤل �أقر الكاتب
ب�أن ال�شعب اليمني عانى بالفعل
رشد منه
من "عا�صفة" �شعواء� ،إذ � ّ
ثالثة ماليني عن بيوتهم و�أ�صبح
 11مليون ميني يت�ضورون جوعا
وال يجدون ما ي�سد رمقهم.
�أما كيف كانت "حازمة" وما
"الأمل" الذي �أعادته ،ف�إن جريار
ذكر �أن الرد على ذلك اجلزء من
ال�س�ؤال لي�س �سهال� ،إذ من الناحية
الع�سكرية ال يزال احلوثيون
ي�سيطرون على العا�صمة �صنعاء،
ومل يلن ه�ؤالء املقاتلون رغم
ب�ساطة �إمكانياتهم الع�سكرية وال
�ضعفوا رغم تعر�ضهم ل�رضبات
قاذفات القنابل املدمرة من
ال�سعودية والإمارات.
ومن الناحية الإن�سانية ،عانى �سكان
اليمن ب�شدة من خمتلف �أ�شكال
احلظر التي فر�ضها التحالف الذي
تقوده ال�سعودية والإمارات ،ومن
تعطل قنوات التوزيع املعتادة،
ومن الق�صف بالطائرات الذي
يو�صف ب�أنه الأقل دقة يف التاريخ

الع�سكري املعا�رص.
لكن الأدهى والأمر بح�سب
جريار ،هو الف�شل ال�سيا�سي� ،إذ
�إنه مدو و�شامل وال �أدل على ذلك
من الفو�ضى التي عمت عا�صمة
اجلنوب اليمني عدن بعد �أن
ا�ستولت قوات "احلزام الأمني"
املدعومة �إماراتيا على مع�سكرات
ومقرات احلكومة املعرتف بها
دوليا يف املدينة ،وهو ما يثلج
�صدور احلوثيني ،وفقا للكاتب
ولفت جريار �إىل �أن حممد بن
�سلمان يف قراراته الكارثية التي
اتخذها �ضد اليمن �أوال وبعد ذلك

يف قرره حما�رصة دولة قطر� ،إمنا
كان ي�ستجيب لتعليمات عرابه ويل
عهد �أبو ظبي حممد بن زايد.
ثالثة �إخفاقات
والواقع �أن ال�سعودية عانت ثالثة
�إخفاقات مدوية يف �سيا�ستها
اخلارجية خالل العقد الأخري ،بدءا
بف�شلها يف �سوريا التي �أمدت فيها
ما بني عامي  2012و 2016الثوار
ال�سنة باملال والعتاد ،ومرورا ب�شنها
احلرب على اليمن منذ عام ،2015
وانتهاء مبحا�رصتها دولة قطر

لكن ف�شل حرب اليمن يظل الأ�سو�أ
على الإطالق بالن�سبة لل�سعوديني،
�إذ ف�ضح وهن جي�شهم وه�شا�شته
الإ�سرتاتيجية ال�صارخة.
و�إذا ما انف�صلت عدن ،ف�ستتحالف
الإمارات مع جمهورية جنوب
اليمن اجلديدة وترتك ال�سعوديني
يت�صدون وحدهم للحوثيني يف
ال�شمال ،ثم تفتح �أبو ظبي املجال
�أمام حتالف �آخر يف املنطقة،
هذه املرة مع ال�صني التي هي قوة
عظمى متعط�شة للمنافذ البحرية
خا�صة يف ال�شواطئ ال�رشقية
املحاذية للقارة الأفريقية.

"يديعوت"

�سياق �آخر ،ذكر موقع "مفزاك اليف"
العربي� ،أن فل�سطينيني �ألقوا �صباح
اليوم ،احلجارة على قوات االحتالل
التي تعمل بالقرب من ال�سياج الفا�صل
�شمال قطاع غزة ،دون وقوع �إ�صابات
�أو �أ�رضار و�أعلن جي�ش االحتالل
يف �شهر جويلية املا�ضي� ،إ�سقاط
طائرة م�سرية انطلقت من غزة،
وطلب اجلي�ش من �سكان م�ستوطنات

"غالف غزة" ،حينها� ،أن يكونوا يف
حالة ت�أهب �إثر اكت�شاف هذه الطائرة
جدير بالذكر �أن �صحيفة "�إ�رسائيل
اليوم" العربية ،ذكرت يف �شهر جانفي
� ،2019أن طائرات جمهولة الهوية
بال طيار ،ا�ستطاعت ت�صوير �أحد
املواقع ال�رسية واحل�سا�سة التابعة
ل�سالح اجلو الإ�رسائيلي الذي عجز
عن �صدها.

و�أو�ضحت ال�صحيفة ،حينها� ،أن
جنودًا �إ�رسائيليني �أبلغوا عن قيام
"طوافات دخيلة" بت�صوير املوقع،
و�أنها جنحت يف مغادرة املكان،
دون اعرتا�ضها و�أ�شارت �إىل �أن
اجلي�ش مل يعلم بعد ملن تتبع هذه
الطائرات ،ولي�س لديه علم عن مكان
انطالقها� ،أو هدف ت�صويرها للموقع
الع�سكري.

الرنويج

ال�سويد معقل املجموعات العن�صرية يف ا�سكندنافيا
قالت رئي�سة وزراء الرنويج �إرنا �سولربغ،
�إن ال�سويد مركز املجموعات العن�رصية
يف ا�سكندنافيا ،م�شددة على �رضورة �أن
تتخذ �أو�سلو �إجراءات بهذا اخل�صو�ص
وت�أتي ت�رصيحات �سولربغ املتعلقة
بال�سويد ،عقب الهجوم امل�سلح الذي
ا�ستهدف ال�سبت ،م�سجد "مركز
النور الإ�سالمي" يف �ضاحية "بارم"
بالرنويج و�أ�شارت رئي�سة الوزراء �أن
مركز "حركة املقاومة اال�سكندنافية"
(ميينية متطرفة) هو ال�سويد و�أ�ضافت
بهذا ال�صدد" :ال�سويد هي مركز
املجموعات العن�رصية يف ا�سكندنافيا
(�شمال �أوروبا) ،ويجب على الرنويج

خمطط �صهيوين لبناء 641
وحدة ا�ستيطانية
�صادقت ما ي�سمى بـ"جلنة
التخطيط والبناء املحلية
الإ�رسائيلية" يف القد�س
املحتلة ،على خطتني لبناء
 641وحدة ا�ستيطانية،
على طريق اخلليل باملدينة
وذكرت القناة العربية
ال�سابعة� ،أن اخلطة الأوىل
�ستقام يف حميط منطقة
"تلبيوت" غرب طريق اخلليل،
على طول اخلط الأزرق
لل�سكك احلديدية اخلفيفة
و�رشق طريق بيت حلم ،يف
حني �أن اخلطة الثانية ،تقع
مبنطقة "�شعاري �صهيون"
على طريق اخلليل ذاتها.
و�ست�شمل اخلطة بناء مبنيني
�سكنيني ،بالإ�ضافة �إىل مبنى

�صناعي ،ومراكز رعاية
�صحية ،وكني�س يهودي ،وفق
القناة وتعد امل�ستوطنات
مناق�ضة لكل املبادئ الدولية
وميثاق الأمم املتحدة ،ورغم
�صدور جمموعة من القرارات
الدولية �ضد امل�رشوع
اال�ستيطاين الإ�رسائيلي،
واملطالبة بتفكيكها ووقف
بنائها� ،إال �أن دولة االحتالل
متتنع عن ذلك.
وكان �آخر تلك القرارات؛
القرار رقم ( )2334ال�صادر
عن جمل�س الأمن الدويل
يف  23كانون �أول من العام
 ،2017والذي طالب بوقف
فوري وكامل لال�ستيطان
بال�ضفة والقد�س املحتلتني.

وزير اخلارجية الإيراين ،حممد جواد ظريف

طائرات �صغرية اخرتقت حدود غزة

قال جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي،
�أم�س الثالثاء� ،إن درونات �صغرية
(طائرات دون طيار) اخرتقت
املنطقة احلدودية يف جنوب قطاع
غزة.
و�أفاد موقع "يديعوت �أحرونوت"
العربي� ،أن اثنتني من الدرونات
عادتا �إىل غزة فو ًرا "بعد �أن اخرتقتا
احلدود دون ت�شكيل �أي خطر"ويف

القد�س املحتلة

اتخاذ تدابري �ضد ذلك".
ولفتت �إىل قدوم تلك املجموعات
العن�رصية �إىل الرنويج لتنفيذ �أن�شطتها،
م�شددة على وجوب مكافحتها ب�شكل
م�شرتك وردا على ت�رصيحات �سولربغ،
قال وزير الطاقة والتنمية الرقمية
ال�سويدي �أندر�س يجمان ،يف تغريدة
على تويرت� ،إن "التعاون مهم يف حماربة
التطرف بني الدول".
لكنه ا�ستدرك خماطبًا �سولربغ" :لكن
� ِ
أنت تعاونت مع حزب التقدم اليميني
ِ
وجعلت ال�سيا�سية اليمينية
املتطرف،
املتطرف �سيلفي لي�ستوغ وزيرة (وزيرة
العدل) ،لذا ف�أنت بحاجة �إىل �إلقاء

نظرة عرب املر�آة"و�شدد "يجمان"
على وجوب �أن تواجه الرنويج احلقائق
وال�سبت� ،أ�صيب م�سن ( 75عاما)
جراء �إطالق نار يف هجوم نفذه �شاب
نرويجي م�ستهد ًفا م�سجدا ،قبل �أن

يتمكن رواد امل�سجد من ال�سيطرة
عليه وتقييده �إىل حني و�صول ال�رشطة
�إىل موقع احلادث وذكرت ال�رشطة� ،أن
ال�شاب املتهم نفذ الهجوم مبفرده،
دون مزيد من التفا�صيل.

وا�شنطن حولت منطقة اخلليج
�إىل علبة كربيت قابلة لال�شتعال
انتقد وزير اخلارجية الإيراين،
حممد جواد ظريف ،خطوات
وا�شنطن لت�شكيل حتالف
ع�سكري �ضد طهران يف
اخلليج ،قائال �إنها حولت
املنطقة �إىل "علبة كربيت".
ويف ت�رصيحات لقناة "اجلزيرة"
�أدىل بها �أثناء زيارته �إىل
الدوحة ،االثنني ،قال ظريف:
"اخلليج �ضيق وكلما زاد وجود
ال�سفن الأجنبية فيه �أ�صبح
�أقل �أمنا" .و�أ�ضاف�" :إغراق
املنطقة بالأ�سلحة من قبل
�أمريكا وحلفائها حولها �إىل
علبة كربيت قابلة لال�شتعال".
وقال ظريف ،عرب ح�سابه
يف "تويرت"� ،إنه �أجرى يف

العا�صمة القطرية حمادثات
مثمرة مع �أمري قطر ووزير
خارجيتها ،م�شريا �إىل �أنها
ت�ضمنت تبادل الآراء حول
ملفات "ثنائية و�إقليمية
ودولية" .و�أ�ضاف الوزير �أن
املوقف الذي كان يريد نقله
للقادة القطريني والعامل هو
�أن دول املنطقة وحدها قادرة
على �ضمان �أمنها ،بعيدا عن
�أي تدخل خارجي وذكرت
وكالة "رويرتز" �أن قطر التي
ت�ست�ضيف �إحدى �أكرب القواعد
الع�سكرية الأمريكية يف ال�رشق
الأو�سط ،حتاول عدم االنزالق
�إىل ال�رصاع املت�صاعد بني
وا�شنطن وطهران.

الواليات املتحدة

مر�شحة للرئا�سة تعلق حملتها
االنتخابية وترتدي البزة الع�سكرية
املر�شحة
�أعلنت
الدميوقراطية لالنتخابات
الأمريكية،
الرئا�سية
تول�سي غابارد� ،أنها �ستعلق
حملتها االنتخابية وتذهب
�إىل �إندوني�سيا للم�شاركة
يف متارين ع�سكرية هناك
وقالت غابارد البالغة من
العمر  38عاما� ،أول �أم�س
االثنني ،وهي ع�ضو يف
احلر�س الوطني الأمريكي
يف هاواي ل�شبكة "�سي بي
�إ�س" الإخبارية�" :س�أبتعد
عن احلملة لنحو �أ�سبوعني
وارتدي بزتي الع�سكرية
لالن�ضمام �إىل تدريبات
م�شرتكة يف �إندوني�سيا".
و�أ�ضافت�" :أحب بالدنا
و�أن �أكون قادرة على
خدمتها بطرق عدة،

منها كجندية" ،وتابعت:
"يف الوقت الذي يقول يل
البع�ض �أ�شياء مثل هذا
لي�س الوقت املنا�سب
ملغادرة احلملة� ،أال
ت�ستطيعني �إيجاد طريقة
لتجنب ذلك؟ ..لكن
تعلمون �إن امل�س�ألة ال
تتعلق بهذا الأمر".
يف
ع�ضو
وغابارد
الكونغر�س عن والية
هاواي منذ  2013وتخو�ض
ال�سباق لنيل تر�شيح
الدميقراطي
احلزب
الرئا�سية
لالنتخابات
يف  .2020وهي �أ�صغر
املر�شحني الدميقراطيني
الرئا�سية
لالنتخابات
خدمت يف العراق من
� 2004إىل .2005
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احلرب غري املقيدة:

كيف تفكر الدول يف مطاردة املقاتلني الإرهابيني الأجانب؟
�شكلت مالحقة املقاتلني الإرهابيني الأجانب يف مناطق النزاع ،ظاهرة مت�صاعدة
ً
ومنطا
طبعت م�سار العالقات الدولية يف مرحلة ما بعد انتهاء احلرب الباردة،
ً
وتطورا للمفهوم التقليدي للحرب املبني على العنف بني
جديدا من �أمناط ال�صراع،
ً
الدول املتعار�ضة الإرادة.
�سامي ال�سالمي/مركز امل�ستقبل
للدرا�سات والأبحاث املتقدمة
ف�إذا كانت احلرب �شكال من �أ�شكال
ال�رصاع ،بح�سب جوليان فروند يف
كتابه «�سو�سيولوجيا ال�رصاع»؛ ف�إن
العنف لي�س خيا ًرا بقدر ما هو و�سيلة
للدولة لفر�ض �إرادتها مبختلف التدابري
مبا فيها غري التقليدية.
وال ميكن ح�رص ظاهرة مالحقة
املقاتلني يف مناطق النزاع ،يف ال�سلوك
ال�سيا�سي والفعل الع�سكري لدولة
دون غريها� ،إذ �إن ا�ستجابة الدول
واع ملحفزات
على اختالفها ب�شكل ٍ
�سيا�ساتها اخلارجية وا�سرتاتيجياتها
الع�سكرية ،يظهر ب�شكل كبري يف
تطور �أمناط مالحقة املقاتلني منذ
�أحداث � 11سبتمرب  ،2001و�صوال �إىل
نهج دول ،كرو�سيا و�إيران وتركيا يف
�أمناط ا�ستجابة مغايرة للفهم اخلطي
الأمريكي للحدود الفا�صلة.
يتطلب فهم هذه الظاهرة ،يف عامل
ما بعد احلداثة املت�سم بالفو�ضى
وبتال�شي قواعد ال�رصاع الدويل،
الرتكيز على جوانبها الع�سكرية
خ�صو�صا
واال�سرتاتيجية وال�سيا�سية،
ً
�أن االكتفاء بالتفكري النمطي واجلامد
املبني على قواعد القانون الدويل
الإن�ساين (اتفاقيات جنيف الأربعة
والربوتوكوالن الإ�ضافيان) ،لن يخرج
عن �سياق الو�صف امل�ستفي�ض للمقاتل
يف مناطق النزاع ب�صفة عامة ،وهو �أمر
لن يتيح فهم �أدوات و�أمناط املالحقة،
والأبعاد اال�سرتاتيجية ملا وراء هذه
الظاهرة يف ا�ستغالل وتو�سيع احلدود
الفا�صلة يف العالقات الدولية.
� ً
أوال :من هو املقاتل الإرهابي
الأجنبي؟
يحدد «توما�س هيجهامر» يف درا�سته
حول «�صعود املقاتلني الأجانب» التي
�أعدها ملركز بيلفر للعلوم وال�شئون
الدولية التابع جلامعة هارفارد� ،أربعة
معايري لتمييز املقاتل الأجنبي� .إذ
يعرفه ب�أنه ال�شخ�ص الذي ان�ضم
�إىل مترد ،ويعمل من داخل القوات
املتمردة ،بحيث ال تربطه �أي
عالقة قرابة �أو جن�سية مع الأطراف
املتنازعة ،وال ينتمي �إىل جي�ش
نظامي .وبح�سبان الإرهاب ظاهرة
عابرة للحدود مبحفزاتها وتداعياتها،
ف�إن عوملة التنظيمات الإ�سالمية
ذات الطابع املت�شدد ،وات�ساع م�صادر
متويلها ،مع متكنها من ا�ستغالل
�شبكات التوا�صل االجتماعي للرتويج
لفكرها ال�سلفي اجلهادي ،وا�ستقطاب
املقاتلني الإرهابيني الأجانب؛ يجعل
من املعايري التي حددها «هيجهامر»
غري كافية لتعريف املقاتل الإرهابي
الأجنبي .يف هذا الإطار ،عرف
جمل�س الأمن يف قراره رقم 2178
( )2014/09/24ظاهرة املقاتلني
الإرهابيني الأجانب ،يف الأفراد الذين

ي�سافرون �إىل دولة غري التي يقيمون
فيها �أو يحملون جن�سيتها ،بغر�ض
ارتكاب �أعمال �إرهابية �أو تدبريها �أو
الإعداد لها �أو امل�شاركة فيها �أو توفري
تدريب على �أعمال الإرهاب �أو تلقي
ذلك التدريب.
ثانيًا� -أدوات و�أمناط املالحقة:
تتعدد �أدوات مالحقة املقاتلني
الأجانب بتعدد املتداخلني يف
النزاع ،وال تخلو تلك املالحقة من
اتباع الأدوات القانونية؛ حيث حتاول
الدولة املالحِ قة جترمي �أفعال املقاتل
الإرهابي ،والت�ضييق عليه ،وحما�رصته
قانون ًّيا ،وجتفيف م�صادر متويله،
وجترمي عمليات جتنيد وت�سهيل
دخول املقاتلني الإرهابيني الأجانب.
غري �أننا �سرنكز يف هذا التحليل على
الطبيعة املتغرية للأدوات الع�سكرية
و�أمناط املالحقة ما بني التدابري
احلربية والتدابري ما دون احلربية،
و�سياقات تطورها منذ �أحداث 11
�سبتمرب .2001
 1التدابري احلربية:تُعد احلرب �شكال من �أ�شكال ال�رصاع
الذي ت�سعى من خالله الدولة -ب�شكل
مبا�رش وتقليدي� -إىل فر�ض �إرادتها
جتاه الدول الأخرى ،غري �أن حتول
اجتاهات عنف الدولة ملالحقة
تنظيمات وجماعات �إرهابية� ،أنتج
�أمناط �رصاع جديدة ،كاحلرب الال
متماثلة ،واحلرب الوقائية.
احلرب الال متماثلة :م ّثلت �أحداث� 11سبتمرب  ،2001ذريعة لإدارة جورج
بو�ش االبن واملحافظني اجلدد،
للتدخل يف �أفغان�ستان يف �إطار العقيدة
الوقائية ،وهو �أمر �أف�ضى �إىل حرب ال
متماثلة؛ حيث يختلف طرفا النزاع
متامًا عن احلرب التقليدية التي
جتري بني �إدارتي دولتني متعار�ضتني،
يف حني عرفت احلرب على الإرهاب
يف �أفغان�ستان مواجه ًة بني طرفني ال
متماثلني من حيث عنا�رص القوة ،بني
دولة تنهج منط احلرب التقليدية،
وبني جمموعات �إرهابية مقاتلة تعتمد
�أ�ساليب حرب الع�صابات- .احلرب
الوقائية :متادت الواليات املتحدة
الأمريكية يف بداية القرن احلادي
والع�رشين يف �سيا�ساتها العدوانية،
وجعلت من فل�سفتها الذرائعية يف
حماربة الإرهاب ،منطل ًقا للتدخل يف
مناطق عدة ،و�أنتج اخللط بني مالحقة
املقاتلني الإرهابيني واملزاعم الواهية
المتالك النظام العراقي �أ�سلحة دمار
�شامل وارتباطه ب�صالت بتنظيم
القاعدةً ،
منطا حلرب وقائية غري
م�رشوعة ،متت �رشعنتها مبحاولة
�إدراجها يف �إطار احلرب اال�ستباقية.
والواقع �أن احلرب اال�ستباقية جتد
�رشعيتها يف القانون الدويل يف �إطار
اللجوء ال�رشعي للدفاع عن النف�س

وف ًقا لل�رشوط امل�شار �إليها يف املادة
 51من امليثاق الأممي ،والتي تن�ص
على �أنه «لي�س يف هذا امليثاق ما مينع
الدفاع ال�رشعي عن النف�س ،الفردي
�أو اجلماعي ،يف احلالة التي يكون
فيها ع�ضو يف الأمم املتحدة مو�ضوع
عدوان م�سلح� ،إىل غاية اتخاذ جمل�س
الأمن التدابري الالزمة ال�ستتباب
ال�سلم والأمن الدوليني» .وانطال ًقا من
امليثاق ف�إن حالة العدوان هي ال�رشط
الأ�سا�سي للدفاع عن النف�س واللجوء
للقوة ،وهو ال�رشط الذي مل يتحقق يف
الغزو الأمريكي للعراق �سنة  2003يف
�إطار حرب وقائية جعلت من حماربة
الإرهاب مفهومًا وا�س ًعا ملواجهة عدو
افرتا�ضي جمهول ي�صعب حتديد هويته
وموقعه للق�ضاء عليه .لقد �أف�ضت
�أمناط مالحقة املقاتلني الأجانب،
يف �إطار التدابري احلربية (احلرب
الال متماثلة  -احلرب الوقائية)،
�إىل ف�شل �أمريكي ذريع ،مرده انتهاج
وا�شنطن �أ�ساليب احلرب التقليدية
جتاه تنظيمات �إرهابية �أجادت �أمناط
مواجهة مبنية على تدابري ما دون
حربية (حرب الع�صابات ،العمليات
االنتحارية ،اغتيال القادة ال�سيا�سيني
واحلربيني).
 2التدابري ما دون احلربية:مل تكن لتقت�رص عملية مالحقة
املقاتلني الإرهابيني يف مناطق النزاع
على الواليات املتحدة الأمريكية يف
بداية القرن الـ ،21لوال القدرات الهائلة
التي امتلكتها �إبان �أحداث � 11سبتمرب،
والتي جعلت منها الدولة الوحيدة
القادرة على التحرك يف هذا الإطار
با�ستغالل التدابري احلربية ،وهو �أمر
فطنت وا�شنطن الح ًقا �إىل تداعياته
اخلطرية على م�سار ا�سرتاتيجيتها
الكربى.
�إذ تعر�ضت قدرة الواليات املتحدة
للتدخل يف موقعني خمتلفني ( العراق،
�أفغان�ستان) يف العامل يف الوقت نف�سه
لال�ستنزاف ،ما دفع بها �إىل نهج منط
مغاير مبني على اتخاذ تدابري ما
دون حربية ،وهو النمط الذي �سلكته
دول �أخرى كرو�سيا و�إيران وتركيا
م�ستغلة التخبط الأمريكي يف الفهم
الدقيق للحدود الفا�صلة ل�شن احلرب
ال�شاملة.
ويحدد الباحثان «جايلز هارلو»
و»جورج مايرز» (يف كتابهما «التدابري
مــا دون احلربية :حما�رضات جورج
كينان يف كلية احلرب الوطنية -1946
 )»1947التدابري ما دون احلربية
التي تتخذها الدولة دون الو�صول
�إىل حرب �شاملة ،وهي :التفاو�ض،
احلظر ،الرتهيب ،التخريب ال�رسي،
االغتيال (اغتيال �أ�سامة بن الدن يف
�أفغان�ستان ،واغتيال �أبرز قادة تنظيم
داع�ش) ،واال�ستخدام املحدود
للقوة (التدخل الإيراين ،والرتكي يف
�سوريا) .وبالعودة لتحركات الدول

�أعاله ملالحقة املقاتلني الإرهابيني
يف مناطق النزاع ،جند �أنها جل�أت يف
مرحلة ما من مراحل النزاع ال�سوري،
�إىل اتخاذ تدبري من التدابري ما دون
احلربية �أو نهج حزمة تدابري .ويف
هذا ال�سياق ،قامت رو�سيا باال�ستخدام
املحدود للقوة عن طريق �رضبات
ع�سكرية جوية جتاه �أهداف تنظيم
داع�ش وباقي املجموعات الإرهابية
يف �سوريا ،وكانت �سباقة �إىل الدعوة
�إىل وقف �إطالق النار ،ودبرت عملية
التفاو�ض حول خروج املقاتلني
الأجانب من مدينة حلب بعد �سيطرة
اجلي�ش ال�سوري عليها.
يُ�ضاف �إىل ذلك جلوء الدول �أعاله �إىل
منط احلرب الهجينة التي تقت�ضي
عمل الدولة على دعم جمموعات
وتنظيمات م�سلحة ب�أ�سلحة تقليدية
و�أخرى نوعية ،قادرة على مواجهة
العدو ب�شتى �أ�ساليب احلرب املمكنة،
يف �أماكن النزاع التي ال ت�سعى الدولة
للتدخل ب�شكل مبا�رش فيها .ولعل
الأمثلة تتعدد يف هذا اجلانب ،كالدعم
الأمريكي والرتكي للجي�ش ال�سوري
احلر ملواجهة نظام الأ�سد ،وكذا
الت�سليح الإيراين حلزب اهلل ،ودفعه
للقيام بعمليات ع�سكرية يف �سوريا.
وعليه ،ف�إن انتهاج الدولة ً
منطا حمددًا
ملالحقة املقاتلني الأجانب يف مناطق
النزاع ،ال يعني تغييبًا لباقي الأمناط
الأخرى �أو زوالها ،فلكل تدبري من
التدابري �-سواء احلربية �أو ما دون
احلربية� -أهمية ق�صوى يف �إدارة
مفتوحا
ال�رصاع ،وهو ما يجعل الباب
ً
�أمام اتباع منط احلرب الذي يتما�شى
والظروف املحيطة بالنزاع.
ثالثا -الأبعاد اال�سرتاتيجية
للمالحقة:
لقد �أثارت ظاهرة مالحقة املقاتلني
الإرهابيين يف مناطق النزاع ،بعيدًا
عن �أدواتها و�أمناطها ،ت�سا�ؤالت عدة
حول الأهداف احلقيقية ،والأبعاد
اال�سرتاتيجية من وراء خرق الدولة
للقانون الدويل والتدخل ع�سكر ًّيا
للحفاظ على م�صاحلها اال�سرتاتيجية
يف مناطق النزاع بدعوى حماية
�أمنها القومي ،والتمادي -يف بع�ض

الأحيان -يف اتباع تدابري ما دون
حربية ،كت�سليح تنظيمات وجمموعات
تزيد من ت�أزم النزاع بدال من �إيجاد
خ�صو�صا و�أن �إعالن مبادئ
حل له،
ً
القانون الدويل املتعلقة بالعالقات
الودية والتعاون بني الدول -وف ًقا
مليثاق الأمم املتحدة -تن�ص على
�رضورة امتناع كل دولة عن تنظيم
وت�شجيع الأعمال الإرهابية على
�أرا�ضي دولة �أخرى� .إن مفهوم الأمن
الذي تتحجج الدولة به للتدخل يف
ال�ش�أن الداخلي لدولة �أخرى ذات
�سيادة ،حتت ذريعة مالحقة املقاتلني
الأجانب ،يتغري من بلد لآخر بتغري
قيم املجتمع ذاته وطبيعة نظامه
ال�سيا�سي ،ف�إذا كان مفهوم الأمن
ً
مرتبطا بحماية احلدود اجلغرافية
احلقة للدولة ،فهو يختلف متا ًما لدى
الواليات املتحدة الأمريكية� .إذ يرى
الباحث «دافيد كامبل» يف درا�سته
«ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية
و�سيا�سات الهوية»� ،أن مفهوم الأمن
مفهوم وا�سع يف تعريفه ،يرتكز �أ�سا�سً ا
على حماية قيم املجتمع الأمريكي
كـ»احلياة» و»احلرية» و»ال�سعي
لتحقيق ال�سعادة» التي ت�ضمنها
�إعالن اال�ستقالل ،وامل�ستوحاة من
ت�صور «جوك لوك» للحقوق الطبيعية،
والتي يُ�ضاف �إليها قيم كـ»العدالة»
و»اقت�صاد ال�سوق» .وعليه ،ف�إن جلوء
الدول للأدوات الع�سكرية باتباع
�أمناط ملالحقة املقاتلني الأجانب،
كالعمليات الع�سكرية الإيرانية،
وال�رضبات اجلوية الرو�سية يف �سوريا،
والتوغل الع�سكري الرتكي يف �سوريا،
وال�رضبات الع�سكرية اجلوية الأمريكية
وقيادتها للتحالف الدويل �ضد داع�ش،
�سواء حلماية حدودها اجلغرافية� ،أو
حماية م�صاحلها اال�سرتاتيجية� ،أو
للدفاع عن كونية منظومتها القيمية؛
يندرج �ضمن تعريف «كالوزفيتز»
للحرب بح�سبانها امتدادًا لل�سيا�سة
و�إن بو�سائل �أخرى ،مبعنى �أن حتول
مفهوم الأمن من حماية احلدود احلقة
للدولة �إىل تفعيل القوة يف العامل حتت
ذرائع عدة ،يندرج �ضمن باب حماية
امل�صالح الكامنة للدولة ،وهي م�صالح
تتجاوز لدى القوى الكربى املفهوم
التقليدي للحدود املعرتف بها دول ًّيا.

وترى م�ؤ�س�سة  RANDللأبحاث
والتطوير يف تقرير لها �أعد للجي�ش
الأمريكي و�صدر يف �أبريل  2016حتت
عنوان «تو�سيع وا�ستغالل احلدود
الفا�صلة ل�شن احلرب ال�شاملة»� ،أن
احلدود الفا�صلة بني القوى الكربى
وكذلك بني القوى الإقليمية ،هي
حدود النفوذ املتوافق عليها ،والتي
ي�شكل جتاوزها �أو ا�ستغاللها والتوغل
فيها من �أحد الأطراف تهديدًا
بقيام حرب �شاملة .لذلك ي�سعى كل
طرف �إىل التحليل العلمي والدقيق
وا�ستغالل الفهم اخلاطئ �أو �سوء
تقدير باقي الأطراف لطبيعة احلدود
الفا�صلة ل�شن حرب �شاملة ،ويف هذا
الإطار تعمل الدولة على تقوي�ض
�أدوار مناف�سيها بتو�سيع احلدود
الفا�صلة كلما كانت العوامل الإقليمية
والظروف الدولية حمفزة لذلك.
وي�ؤكد اخلبريان اال�سرتاتيجيان
ال�صينيان «واجن زيا جن�سوي» و»كياو
لياجن» يف كتابهما «احلرب غري
املقيدة» ،ب�أن �أهم ما مييز ال�شكل
احلايل من �أ�شكال ال�رصاع على
ال�صعيد الدويل ،هو اعتماد «احلرب
غري املقيدة» التي ال تخ�ضع لقواعد
ال�رصاع الدويل ،والتي تقت�ضي ت�سخري
الدولة لكافة الأدوات غري التقليدية مبا
فيها االقت�صاد والتكنولوجيا ،واعتماد
�أ�ساليب احلرب ال�سيبريية واحلرب
الهجينة ،والعمل على ا�ستغالل كل
الإمكانيات املتاحة ملواجهة العدو
دون الدخول يف حرب �شاملة ،مبا يف
ذلك ا�ستخدام الهجمات الإرهابية.
ختا ًما ،ت�شكل ظاهرة مالحقة
املقاتلني الإرهابيني الأجانب
يف مناطق النزاع� ،إحدى ركائز
ا�سرتاتيجية احلرب غري املقيدة،
التي اعتمدتها القوى الكربى والقوى
الإقليمية ،ال�ستغالل وتو�سيع احلدود
الفا�صلة ل�شن حرب �شاملة .وميثل
هذا التطور املت�صاعد يف �أ�شكال
ال�رصاع ،حمف ًزا لأمناط تفكري
جديدة ،جتعل من حماربة الإرهاب
و�سيلة لتحقيق غايات �سيا�سية،
هدفها تو�سيع مناطق النفوذ ،بدال
من معاجلة �شاملة للعوامل امل�ؤدية
للإرهاب.
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�أ�ستحلفكم باهلل �أن �أق�ضي الأيام
والدي
املتبقية من حياتي بني �أح�ضان
ّ

قال للقا�ضي "العني بالعني وال�سن بال�سن"

الأ�سري فادي دار عدوان ..
الفدائي ال�صامت!

لي�س بعد ،الزلت حي ًا �أ�صارع املوت ،الأمرا�ض اخلبيثة تنت�شر وتتوح�ش يف ج�سدي ،كل يوم
ارتدي ثوب ال�شهيد� ،أ�سابق املوت وانتظر كل �صباح ،لي�س بعد ،رمبا مير عيد الأ�ضحى دون
�ضحية �أخرى يف ال�سجون ،رمبا ال �أزال على حافة احلياة لأقول لكم كل عام وانتم بخري.
عي�سى قراقع
�أنا الأ�سري املري�ض �سامي �أبو دياك،
�سكان حمافظة جنني ،حمكوم
بال�سجن ثالثة م�ؤبدات وثالثني
عاماً ،ومعتقل منذ عام ،2002
�أقبع يف ما ي�سمى م�ست�شفى الرملة
"اال�رسائيلي" مع � 15أ�سريا مري�ضا،
�أعاين من مر�ض ال�رسطان بالأمعاء
منذ ثالث �سنوات ،املر�ض يت�صاعد
ب�سبب عدم وجود عناية طبية الزمة
و�إهمال متعمد تعر�ضت له يف
امل�ست�شفيات الإ�رسائيلية �أدى �إىل
تلوث يف الدماء وو�صويل اىل حافة
الهاوية ،وكل يوم ا�شعر �أن املوت قد
جاء وقفز �إىل ج�سدي واحت�ضني،
وكل �ساعة �أح�س بدبيب املوت
بداخلي واين �س�أرحل دون وداع.
لقد وجهت الكثري من الر�سائل
واملنا�شدات ،وك�شفت عن احلرب
ال�صامتة اخلطرية التي جتري
على �أج�ساد املعتقلني ،ك�شفت عن
�أقنعة �أطباء يلب�سون ثياب جالدين،
عن �سيا�سة ممنهجة ومتعمدة
حولت ال�سجون �إىل مقابر و�أمكنة
لزراعة الأمرا�ض القاتلة يف �أج�ساد
املعتقلني� ،رصخت بكل �شهقات
املوت الراب�ضة يف �أعماقي من
اجل التحرك والعمل لإنقاذ الأ�رسى
املر�ضى الذين يقتلوا رويداً رويداّ
يف هدوء و�صمت العاملني.
ل�ست وحدي ،املوت يرق�ص يف
هذا امل�شفى كل حني ،الأ�سري ب�سام
ال�سايح ي�صارع مر�ض ال�رسطان،
ويعد ال�ساعات ،وعثمان �أبو خرج
بد�أ يت�أمل اللحظات القادمة من
احلياة ،كل ما حويل �رصاخ وا�شتباك
مع الأوجاع ،امل�شلولون واملعاقون
واملجروحون واملنهكون واملدمرة
�أج�سادهم بالر�صا�ص ،من�صور
موقدة وخالد ال�شاوي�ش ومراد �أبو
معاليق وعالء الهم�ص وفواز بعارة
وا�رشف �أبو الهوى ،وحممد برا�ش
ومعت�صم رداد وي�رسى امل�رصي
و�إ�رساء اجلعابي�ص وناه�ض الأقرع،
حممد ابو خ�رض وعز الدين كراجة
وم�صطفى دراغمة وان�س مو�سى
واحمد �أبو خ�رض ،واال�سماء كثرية
ككرثة الأمرا�ض يف هذه ال�سجون،
الهواء موت ،واجلدران لها خمالب
و�أفواه جائعة ،الليل كثيف وال قمر

يطل من ال�سماء.
�أنا �سامي �أبو دياك ا�ستحلفكم باهلل
�أن تقوموا بالعمل ب�شكل جدي على
�إطالق �رساحي ،ف�أنا على م�شارف
املوت ،و�أريد ان اق�ضي الأيام
املتبقية من حياتي بني اح�ضان
والدي ،دعوين �أتوفى يف �أح�ضان
والدي ،ال �أريد الذهاب �إليهم داخل
كي�س ا�سود� ،أمتنى �أن تلقى �رصختي
�آذان �صاغية لكل من له �ضمري حي.
يف كل عام ي�سقط �شهداء يف
�صفوفنا� ،أعدادنا تنق�ص ،رحل
ال�شهيدين فار�س بارود و�صابر
طقاطقة هذا العام ،وودعنا الكثري
من زمالئنا ،عيوننا حتدق يف
بع�ضها البع�ض ،كل واحد فينا يعتقد
�أنها النظرات الأخرية ،نظرات
الفراق ،نظرات امليتني �إىل امليتني،
ال احد ك�رس حجارة هذا القرب ،ال
احد يطالب بنا كموتى وال ك�أحياء،
حتى امل�ؤ�س�سات الدولية وال�صحية
وبكل ما ملكت من تقارير ومواثق
فقد �شلت فعاليتها و �أهميتها على
�أبواب �سجون االحتالل.
املر�ض وعدم العناية باملر�ضى
هي حرب اخطر من �صفقة
القرن وامل�ؤامرات ال�سيا�سية على
امل�رشوع الوطني الفل�سطيني� ،أن
ترك الأ�رسى املر�ضى تفرت�سهم
الأمرا�ض العديدة هي هجوم على
�إن�سان الثورة وعلى رموز احلركة
الوطنية ،هي الإعدامات املتوارية
خلف الق�ضبان ،فمن يدق علينا
الأبواب؟ من يحملنا من املوت
�إىل احلياة ولو م�ؤقتاً؟ من مي�سك
بعكازاتنا ويقودنا على عرباتنا
املتحركة؟ من يعطينا الدواء يف
الأوردة؟ من ي�ساعدنا على التبول

وزرع الأكيا�س يف بطوننا؟ من
ينقذنا من الكوابي�س والأ�شباح لننام
قلي ً
ال؟ من ي�سند ظهورنا يف الذهاب
�إىل احلمام �أو االغت�سال؟ من يعيدنا
�إىل جمال قلوبنا و�أفكارنا وذكرياتنا
ال�سابقة؟ من ينقذنا من الرع�شات
والرجفات واحلبوب املخدرة؟
كل عام وانتم بخري يا �أبناء �شعبي
العظيم ،هي كلمات �أخرية ،رع�شات
�أخرية ،هم�سات �أخرية ،كنت �أمتنى
�أن القاكم يف فرح احلرية ولي�س
يف وجوم اجلنازات ،كنت م�شتاقاً
لأعانق كل طفل وبنت و�شجرة،
كنت �أمتنى ان �أ�صلي يف القد�س
ويف �ساحات الأق�صى واغني واقذف
حجراً وارفع علماً� ،أكون ككل الب�رش
على ار�ض وطني واقفا واقفا ولي�س
ميتا ممددا يف كفن.
�أنا الأ�سري �سامي �أبو دياك الناطق
با�سم ال�شهداء القادمني من �سجون
االحتالل ،ادعوا �إىل قيامة ،ادعوا
�إىل غ�ضب� ،أال ي�سمع النا�س ما
يجري من اعتداءات وح�شية يف
عوفر والنقب؟ اال ي�سمع النا�س
عن اعتقال الأطفال اليومي وتدمري
الطفولة يف �أقبية التحقيق على
�أيدي وحو�ش "ا�رسائيلية"؟ �إال
ي�سمع النا�س هذا اال�ستهتار العلني
بكل القيم والأخالق واملواثيق
الدولية بحقوق الأ�رسى والإن�سان؟
من ي�أتي لي�سمع ويرى؟ ليكتب
عنا قبل الغياب ،لي�سجل ح�ضورنا
الإن�ساين ب�أ�سماءنا ومالحمنا قبل
التال�شي حتت الرتاب.
�أنا الأ�سري �سامي �أبو دياك الناطق
من زمن امل�ؤبدات والأمرا�ض
والزنازين والظلمات ،وحدنا نواجه
املوت ،وحدنا نحاول �أن ن�سافر يف

خياالت احلياة ،احلياة �صارت خياالً،
احلياة �صارت بعيدة ،احلياة �صارت
ا�ستعارة وت�أويل ،كيف هي احلياة؟
ال يوجد حولنا �سوى قتلة� ،سجانون
وجالدون و�سكاكني وم�رشحة،
ل�سنا تقريراً طبياً ،ل�سنا عابرين يف
حوادث عابرة ،نحن �أ�رسى ال�شعب
الفل�سطيني ،نحن ب�رش ،جلودنا
هي جلدة االر�ض ،ملوحة دمنا هي
ملوحة الأر�ض ،فمن ينقذنا لينقذ
الأر�ض ،ار�ض الإن�سان؟
�أنا الأ�سري ال�شهيد احلي �سامي
�أبو دياك ،الآن ا�ستطيع الكتابة
وال�رصاخ ،بعد قليل لن ا�ستطيع،
رمبا هو النداء الأخري لأقول
للجميع :الوطن هو ق�ضية االن�سان،
ومن يرتك الإن�سان ميوت �أمام
ناظريه فقد قتل الوطن ،هذا
الوطن يت�أمل فينا ،ال �إجازات عندنا،
ال قيلولة وال رفاهية وال م�شاريع
خا�صة ،كل همنا �أن نتجاوز حاجز
املوت هنا وهناك ،ان نخرج من
العزل واالختناق واحل�رش املخيف،
�أن نرفع رايتنا احلرة فوق ار�ض
�أج�سامنا دون معازل و�أبراج و�أ�سالك
�شائكة� ،أن نكون كما �أرادت احلياة
�أن نكون� ،أن نتحرر من امل�ؤبدات
وال�سنوات القا�سيات ،انها لفجيعة
�أن ترتكوا الوطن يف �أج�سادنا يذوب
ويختفي حتت جنازير الدبابات
وامل�ستوطنات وال�سجانني ودولة
قرا�صنة وع�صابات.
�أنا الأ�سري �سامي �أبو دياك كل
عام وانتم بخري� ،س�أزور معكم كل
العائالت ،الأ�صدقاء والأحباب
�صباح العيد� ،س�أقر�أ الفاحتة على
�رضيح ال�شهداء يف خميم جنني
وقباطية� ،س�أزرع معكم �شجرة زيتون
يف �أر�ض م�صادرة ،و�أبني بيدي طوب
البيوت املهدومة يف �صور باهر،
�س�أكون معكم حيا يف الأعرا�س ويف
املواجهات ويف االحتفاالت ويف
املظاهرة.
الأ�سري املري�ض �سامي �أبو دياك
يردد يف الذكرى احلادية ع�رشة
لرحيل ال�شاعر حممود دروي�ش :
يا �أ�صدقاء الراحل املري�ض..
ال ت�س�ألوا متى يعود..
ال ت�س�ألوا كثريا..
بل ا�س�ألوا متى ي�ستيقظ الرجال.

بالدموع وال�رصاخ والثكل و ّدعت
عائلة ال�شهيد حممد دار عدوان
من خميم قلنديا �شمال القد�س
املحتلة جثمانه ،ولكن �شقيقه
فادي كان حينذاك ينظر بتم ّعن
�إىل وجه �شقيقه ال�صغري وهو
م�سجى بال روح و�ألف فكرة جتول
ً
يف ر�أ�سه.
حمله على كتفيه وواراه الرثى ثم
هم�س يف �أذنه بكلمات مل يعلمها
�أحد �إال بعد ب�ضعة �أ�شهر حني مت
اعتقاله على يد االحتالل ،كان
وقتها �أخربه �أن "دمك لن يجف
حتى �آخذ بث�أرك".
مرت الأيام وعا�ش فادي خاللها
مثل مك�سور اجلناح ي�شتاق �أخيه
الذي قتلته ر�صا�صات االحتالل
بدم بارد يف �أبريل /ني�سان املا�ضي،
كان ي�ستذكر كل حلظة عا�شها معه
و�ضحكاتهما معاً ومواقفهما معاً،
حتى كرب الأمل يف �صدره ومل يعد
يطاق.
وتتحدث والدة ال�شهيد حممد لـ
مكتب �إعالم الأ�رسى فتقول �إن
جنلها الأكرب فادي كان عاديا جدا
بعد ا�ست�شهاد �شقيقه ومل تظهر
عليه عالمات فرح �أو �رسور منذ
ذلك احلني ،حتى حني �أجنبت
زوجته قبل �شهر واحد طفال
و�أ�سماه حممد تيمنا بال�شهيد
مل يكن يف ذلك احلال من الفرح
ال�شديد كما كل الآباء ،بل كان
هادئا �صامتا معظم الوقت.
ويف ليلة ال�ساد�س من جويلية
املا�ضي كان فادي غائبا عن
املنزل تبعا لطبيعة عمله ،وحني
عاد يف وقت مت�أخر قلي ً
ال توجه
�إىل �أمه فق ّبل يديها ووجنتيها وقال
لها "�ساحميني� ..سوف �أ�شتاق لك
كثريا".
بد�أ ال�شك يراودها فلماذا يقول
مثل هذه الكلمات ،كانت قلقة
للغاية ومتلأها الريبة فهي مل جتف
دموعها بعد على جنلها ال�شهيد،
"�شو مالك مية؟ لي�ش بتحكي
هيك؟" �أخربها فادي وعلى م�سمع

كل فرد من العائلة ب�أنه �أقدم على
ده�س �أربعة جنود قرب بلدة حزما
�رشق القد�س املحتلة ،ثم ودعهم
جميعا مبن فيهم زوجته وطفاله،
وقبل �أن يخرج �أخربه والده �أنه
يجب �أن يو�صل زوجته وطفليه �إىل
منزل عائلتها يف قرية دير عمار
غرب رام اهلل قبل �أن يقتحم اجلنود
املنزل.
ويف الطريق وهما عائديْن من
القرية ن�صبت قوات االحتالل
حاجزا مفاجئا �أوقفت خالله
مركبة فادي واعتقلته مع والده
ونقلتهما للتحقيق.
�أ�سابيع قا�سية من التحقيق مر
بها الأ�سري مع والده يف مركز
امل�سكوبية �سيء الذكر ،ثم �أفرج
عن الوالد ومت حتويل فادي �إىل
�أق�سام الأ�رسى يف �سجن عوفر.
تو�ضح والدته ب�أنها ر�أته ثالث
مرات خالل املحاكم؛ فقالت له
من منبع الأم القلقة "�أخربهم
�أنك مل تكن متعمدا بده�سهم و�أن
املركبة انزلقت وحدها" ،فكان
رده لها الذي زلزل قاعة املحاكمة
"العني بالعني وال�سن بال�سن والبادئ
�أظلم".
حينها عمت املحكمة حالة من
الذهول ،ف�أي قلب ميتلكه هذا
الذي يجعله ينطق بهذه الكلمات
وهو مكبل وحتت �سطوتهم� ،أي
قلب ميتلكه جعله ينتقم لدماء
�أخيه بعد �أقل من �أربعة �أ�شهر على
ا�ست�شهاده.
بد�أت �أمه بالبكاء فهي علمت �أن
جنلها �سيحاكم ملدة طويلة وقد
ال حتت�ضنه قريبا ،ولكنه قال لها
ب�صوت واثق "ارفعي ر�أ�سك يا �أمي
ف�أنت �أم ال�شهيد ال تبكي وال حتزين
�أنا �أخذت بث�أره ولقنتهم در�سا".
ما زال فادي موقوفا بانتظار
املحاكمة ..وما زال ا�سمه يرتدد يف
املخيم بني الأطفال وجمموعات
ال�شبان على �أنه "الفدائي ال�صامت"
الذي مل يقبل �ضيما وال ظلماً.

�إعالم الأ�سرى
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الطبيب ال�صهيوين �سجان �آخر

الأ�سرى املر�ضى داخل املعتقالت الإ�سرائيلية

و�صمة عار يف جبني الإن�سانية

تقوم قوات االحتالل ال�صهيوين باعتقال الفل�سطينيني من خمتلف الفئات ،ن�ساء�..أطفاال�..شيوخا�..شبابا
وغريهم ب�شكل يومي يف كل مناطق الأر�ض املحتلة .ويهتم الإعالم الفل�سطيني ( والإعالم اجلزائري م�شكورا
) بق�ضية املعتقلني اهتماما عظيما ويعتربونها ق�ضية وطنية مركزية ،ملا ترمز �إليه من معاناة وحرمان
بالن�سبة لل�شعب الفل�سطيني ب�شكل عام وتتواىل الن�شرات واملالحق والتقارير التي تك�شف الوجه احلقيقي
لظلم االحتالل ومدى معاناة �شعب فل�سطني
د�.أحمد لطفي �شاهني
ال�شبكة العربية للثقافة
والر�أي والإعالم
ومن املعروف �أن العمل
الطبي  ..مهنة �أخالقية وعمل
�إن�ساين مطلق ال يرتبط بزمان
�أو مكان وال ت�صنيف فيه بني
�أجنا�س وال �إ�شكال فالطبيب
يقوم بالق�سم الطبي يوم
تخرجه وهو ق�سم موحد �سواء
كان ق�سم ابقراط ال�شهري �أو
يف �أي دولة فم�ضمون الق�سم
واحد خال�صته �أن الطبيب
�إن�سان يتفاين يف خدمة �أي
�إن�سان والهدف هو �إنقاذ
حياة املري�ض و تخفيف �آالم
املر�ض عنه لتخلي�صه منها
وحت�سني و�ضعه ال�صحي ،
�سواء نف�سياً �أو ج�سدياً وهذه
م�سلمات يف مهنة الأطباء،
لكن هذه امل�سلمات البديهية
لي�ست كذلك لدى الأطباء
ال�صهاينة يف املعتقالت
ال�صهيونية حيث يقدمون
تعاوناً كبرياً مع الفرق الأمنية
والع�سكرية  ،مبا يحقق �أهداف
خمابرات االحتالل يف تعذيب
الأ�سري وانتزاع االعرتافات
منه يف انتهاك �صارخ وحقري
لأخالقيات مهنة الطب
املعروفة دوليا و�إن�سانيا ولعل
�أخطر الأدوار الال �أخالقية
التي يقوم بها �أطباء االحتالل
 ،تتلخ�ص يف الآتي .
تبعية الطبيب يف ال�سجون
ال�صهيونية ماليا و�إداريا �إىل
م�صلحة ال�سجون واجلي�ش
 ،ولي�س �إىل م�ؤ�س�سة �صحية
مدنية وبالتايل فهو جزء من
املنظومة الأمنية ال�صهيونية
وي�ساهم معهم يف حتقيق
الطبيب
�أهدافهم ولذلك يقابل
ُ
املعتقل املري�ض وهو مرتدياً
ملالب�سه الع�سكرية  ،وم�سلحا
ببندقيته او م�سد�سه وهذا
يخالف اب�سط قواعد القانون
الدويل االن�ساين.
يجهز الطبيب ال�صهيوين
ا�ستمارة خا�صة بحالة
املعتقل ،ت�سمى ا�ستمارة
اللياقة البدنية ,يحدد فيها

الطبيب بعد �إجراء الفحو�ص
الأولية  ،نقاط ال�ضعف
اجل�سدي لدى املعتقل
الفل�سطيني ثم يقوم ب�إخبار
جهاز التحقيق بذلك ويقوم
جهاز التحقيق با�ستغالل
هذه املعلومات يف ال�ضغط
على املعتقل وحماولة �إجباره
على االعرتاف ويروي احد
املعتقلني ( �أ�سامة عبد القادر
) انه كان يجهل هذه النقطة
واخرب الطبيب �أن عنده ك�رس
يف القف�ص ال�صدري وفو جيء
يف التحقيق برتكيز ال�رضب
على نف�س املكان لالمعان يف
�إيذاء و�إيالم املعتقل لإجباره
على االعرتاف على �أ�سماء
زمالئه يف املقاومة.
ممار�سة دور ال�سجان
واملحقق ،عرب �رضب الأ�سري
وتوبيخه ،وزيادة ال�ضغط
عليه دون رحمة ،ومثال على
ذلك ما حدث مع املعتقل
( �إ�سالم بدران ) القابع يف
�سجن النقب ال�صحراوي
والذي يعاين من عدة �أمرا�ض،
منها فقدان الب�رص والتهابات
يف الأذن الو�سطى ،و�إ�صابات
بالر�صا�ص يف يده وقدمه،
و�أثناء عر�ضه على طبيب
ال�سجن املجرم  ،بادره بالقول
�أنهم ال ي�ستطيعون عالجه،
لأنه �سوف يكلفهم مبالغ
هائلة ،وانه ال ي�ستحق التكلفة
و �أنه يجب عليه �أن ميوت ..
لذلك ال يجد املعتقل الكثري
من الفروق ،بني الطبيب
حيث يعامل
وال�سجان
الطبيب ال�صهيوين املعتقل
الفل�سطيني على �أنه خمرب
و�إرهابي ،ولي�س �إن�ساناً
مري�ضاً ،وينظر �إليه انه ال
ي�ستحق املعاملة الإن�سانية
كباقي الب�رش ،ويُالحظ ذلك
من خالل نظرات الكراهية
للمري�ض ،وال�سب وال�شتم �أثناء
العالج وعمل بع�ض العمليات
اجلراحية بال خمدر ( بنج
) وقد روى احد املعتقلني(
�أن�س �شحادة ) �ساعات
الرعب واملعاملة الوح�شية
التي عاناها ،من قبل �أطباء
املعتقل �أثناء العملية التي

�أجريت له ،لإزالة الزائدة
الدودية وهو مقيد الأطراف،
ومل ي�شفع له �رصاخه ال�شديد
من الأمل ،وفقدانه للوعي �أكرث
من مرة ،وعندما تدخلت
ممر�ضة لدى اجلراح ،من �أجل
الرفق والرحمة باملري�ض،
متتم الطبيب باللغة العربية،
ب�أن املري�ض خمرب ،و�سبه
و�شتمه وتعالت �ضحكات
الفريق الطبي مما يدل على
العقلية الإجرامية اجلماعية
عندهم وعدم امتالكهم ل�صفة
الإن�سانية.
ابتزاز املعتقلني من طرف
عيادة ال�سجن وذلك من خالل
حماوالت ا�ستجواب املري�ض
واخذ �أي معلومة منه عن
املعتقلني ويتم امل�ساومة على
�إعطاء الدواء مقابل املعلومة
او مقابل فك الإ�رضاب عن
الطعام.
يقوم الطبيب ال�صهيوين
ب�إخفاء �آثار التعذيب والتنكيل
عن ج�سد املعتقل قبل عر�ضه
على املحكمة� ،أو قبل زيارته
من قبل م�ؤ�س�سات حقوق
الإن�سان �أو ال�صليب الأحمر
وذلك بطلب ت�أجيل حماكمته
�أو منع زيارته لأ�سباب طبية
وتتحجج ادارة ال�سجن بذلك
وتدعي انها من اجل �سالمة
املري�ض.
اعتاد الأطباء ال�صهاينة على
�إعطاء الأ�رسى الفل�سطينيني
املر�ضى م�ستح�رض الأكامول
من ارخ�ص و�أرد�أ الأنواع واعتاد
املعتقلني يف زياراتهم لعيادات
ال�سجون على �سماع عبارة
�إ�رشب ك�أ�س ماء و�أ�صبحت
كلمة هزلية ا�ستخفافية
لدى املعتقلني داخل وخارج
املعتقالت ال�صهيونية التي
ال يوجد داخلها �أي مل�سة
ان�سانية خا�صة عندما يكون
الطبيب ال�صهيوين جمرما
�أكرث من ال�سجان و�إذا �أردنا
�أن نذكر �أ�سماء معتقلني
ومعتقالت فل�سطينيات لن
يكفينا �آالف ال�صفحات لكن
البد ان نذكر الفتاة املقد�سية
(�رشوق دويات  20عاما ) والتي
�أ�صابها جنود االحتالل يف

كتفها بر�صا�صة مبا�رشة و�أدى
الإهمال الطبي �إىل انقطاع
�رشيان رئي�سي وت�رضرها
ب�شكل كبري ورغم ذلك حكم
عليها االحتالل � 16سنة
ظلما وعدوانا وال زالت تعاين
جنبا �إىل جنب مع �أ�سطورة
الن�ساء الفل�سطينيات( �إ�رساء
جعابي�ص) التي متثل لوحدها
منوذجا يج�سد قمة ال�صرب
والت�ضحية يف ظل الإهمال
الطبي املتعمد والق�سوة
والوح�شية لدى من يقولوا عن
�أنف�سهم �أطباء وهم ميار�سون
دور ال�سجان بدون �أي رحمة.
للعلم ووفقا لتقرير نادي
الأ�سري ووزارة الأ�رسة يف
جوان  2019ا�ست�شهد منذ
العام  1967حتى اليوم 206
�شهداء  ،منهم � 43أ�سرياً
ا�ست�شهدوا نتيجة الإهمال
الطبي و  71ا�ست�شهدوا حتت
التعذيب ب�إ�رشاف الطبيب
ال�صهيوين و�أمام عينية ومل
يتحرك �ضمريه �أمام نزيف
الإن�سان الذي ميوت بل كان
يرتكه ليموت وكان ي�شارك يف
تعذيبه  ....الن الطبيب هنا
�سجان �آخر.
�أن ال�سيا�سة الر�سمية
ال�صهيونية ب�ش�أن املعتقلني
الفل�سطينيني تتعمد عدم
تلبية حاجاتهم الطبية و�إهمال
عالجهم مما يفاقم احلاالت
املر�ضية بل �إن ذلك ي�ساهم يف
انت�شار الأمرا�ض بينهم  ..يف
واحد وع�رشون �سجنا مركزيا
ومراكز توقيف ومراكز حتقيق

حيث يبلغ عدد املعتقلني
الفل�سطينيني حتى �شهر جوان

 2019وفقا للإح�صائيات �إىل
� 11ألف معتقال العدد يتزايد
يوميا خ�صو�صا �أن متو�سط
املعتقلني الفل�سطينيني يف
مدن ال�ضفة يوميا  10على

الأقل

وختاما لهذا املو�ضوع امل�ؤرق

املوجع للقلب والأع�صاب
فان من الواجب علينا نحن

الفل�سطينيني

والعرب

�أن

ن�صحح املفاهيم وان نعرف

ان هناك فارق دقيق جدا بني
املعتقل والأ�سري فالأ�صل �أن
نقول معتقل وان نلغي كلمة
�أ�سري من قامو�سنا الوطني

وخطابنا

الإعالمي

وان

تتحول وزارة الأ�رسى �إىل
وزارة املعتقلني اواملخطوفني

اوالرهائن وان نقوم بت�صحيح
اخلطاب ال�سيا�سي والإعالمي
الفل�سطيني والعربي يف هذا

املجال وكنت ن�رشت مقاال
تف�صيليا يف اجلزائر وفل�سطني
بعنوان الفرق بني املعتقل
والأ�سري ارجو ارجوع اليه

و�أرجو ان نتذكر ابنائنا

املعتقلني يف كل �صلواتنا لعل

اهلل يحررهم

ت�شكل ق�ضية الأ�رسى
املر�ضى داخل املعتقالت
الإ�رسائيلية� ،أزمة �إن�سانية
وحقوقية ب�إمتياز ،ومتثل
و�صمة عار يف جبني النظام
الدويل ،ومنظماته احلقوقية
الذي حتلل من معايري
العدالة ،و�أدار ظهره لأب�سط
حقوق الإن�سان يف �أن يتلقى
الأ�سري الفل�سطيني الإن�سان
العالج املنا�سب واملتابعة
الطبية الالزمة داخل
الأ�رس.
ً
ومن املرعب حقا �أن ت�شري
كل التقارير احلقوقية �إىل
التزايد امل�ستمر يف �أعداد
املعتقلني املر�ضى .حيث
�أن عدد الأ�رسى املر�ضى
جتاوز الـ  ،750ممن ي�شتكون
من �أمرا�ض خمتلفة200 ،
منهم حالتهم حرجة ،و�أكرث
من  40يعانون من �أمرا�ض
خطرية كمر�ض ال�رسطان،
و 65يعانون من �أمرا�ض
نف�سية� ،إ�ضافة �إىل الع�رشات
الذين يعانون حاالت حرجة
ك�إ�صابات الر�صا�ص احلي
حلظة الإعتقال ،ومنهم من
�أ�صيب ب�شلل دائم وال يقوى
على احلركة ،ويعانون من
تدهور يف و�ضعهم ال�صحي

و�إهمال متعمد من قبل �إدارة
م�صلحة ال�سجون.
�أن الأ�رسى
واملفزع
املر�ضى يتوزعون على كافة
ال�رشائح ،فهناك مر�ضى يف
�صفوف الن�ساء والفتيات ،بل
ويف �صفوف الأطفال يف عمر
الزهور .ولنا �أن نتخيل مدى
املعاناة وامل�أ�ساة الإن�سانية
واالجتماعية التي ميكن
�أن تعي�شها �أ�رسة الأ�سري �أو
الأ�سري نف�سه .وما امل�شاعر
التي ترت�سخ يف عقول ونفو�س
ه�ؤالء الأ�رسى؟ وكيف ميكن
�أن يندجموا يف املجتمع بعد
ذلك؟! .
�إنها �سيا�سة الإ�ستبداد
والإرهاب والعن�رصية التي
متزق ن�سيج القيم الإن�سانية
والب�رشية ،وت�شكل و�صمة
عار مل يعد جبني املجتمع
الدويل يت�سع لها ،ف�إىل
متى هذا ال�صمت املعيب
واملريب؟ ،ومتى يا ترى
�سي�شهد �ضمري املجتمع
الدويل ميالده ال�صحيح؟!.
فادي �أبوبكر
كاتب وباحث فل�سطيني

تدهور �آخر على حالة الأ�سري
ال�سايح واحلركة الأ�سرية ت�ستنفر
�سادت حالة من الرتقب
والتوتر يف �صفوف
الأ�رسى عقب �إبالغ
�إدارة ال�سجون ال�صهيونية
للحركة الأ�سرية بحدوث
تدهور خطري �إ�ضايف
طر�أ على �صحة الأ�سري
املري�ض ب�سام ال�سايح.
وحملت احلركة الأ�سرية
�إدارة �سجون االحتالل
امل�س�ؤولية الكاملة عن
حياة الأ�سري يف ظل تدهور
حالته ال�صحية ،حيث
يعاين من مر�ض ال�رسطان
وق�صور يف ع�ضلة القلب
وت�ضخم يف الكبد وارتفاع
املاء �إىل الرئتني ،وكان
نقل قبل ب�ضعة �أيام �إىل
ق�سم العناية املكثفة
يف م�ست�شفى العفولة

�شكال فل�سطني املحتلة.
ونا�شدت احلركة كافة
اجلهات الر�سمية والدولية
وعلى ر�أ�سهم م�ؤ�س�سات
حقوق الإن�سان بالتدخل
الفوري لإنقاذ حياة الأ�سري
ال�سايح والإفراج عنه .وكان
االحتالل اعتقل الأ�سري
ال�سايح يف الثامن من
�أكتوبر عام  2015واتهمته
بامل�شاركة يف التخطيط
لتنفيذ عملية م�ستوطنة
"ايتمار" قرب نابل�س
والتي �أ�سفرت عن مقتل
م�ستوطنني ،حيث ما زال
موقوفاً بانتظار املحاكمة
وترف�ض قوات االحتالل
الإفراج عنه يف ظل تدهور
و�ضعه ال�صحي.
�إعالم الأ�سرى
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ريا�ضة
املريكاتو ال�صيفي للمو�سم الكروي اجلديد

الأندية الكبرية وفية لتقاليدها
وبارادو اال�ستثناء

الإدارة ت�سوي ديونها اليوم نحو جلنة املنازعات

العبو الوفاق ي�ست�أنفون التدريبات يف غياب �سيدهم ودباري
ا�ست�أنف العبو فريق وفاق �سطيف التدريبات م�ساء اول �أم�س حت�سبا النطالق البطولة الوطنية املقررة غدا �إقامة
جولتها االفتتاحية ،حيث �سيكون الوفاق على موعد مع التنقل �إىل العا�صمة ملالقاة بطل املو�سم املن�صرم احتاد العا�صمة
على ملعبه عمر حمادي ببولوغني وبدون جمهور ،وي�سعى �أ�شبال املدرب خري الدين ما�ضوي �إىل العودة بنتيجة �إيجابية
من العا�صمة وحتقيق انطالقة قوية من بولوغني من خالل ا�ستغالل الظروف التي مير بها املناف�س
عي�شة ق.
وتدارك املو�سم املخيب الذي
حققوه العام املن�رصم ،ويف هذا
ال�صدد كان تعداد ت�شكيلة "الن�رس
الأ�سود" مكتمال بعدما تدرب
جميع الالعبني وتواجدوا على
�أر�ضية ملعب الثامن ماي ،ومل
يغب �سوى الثنائي دباري و�سيدهم
ب�سبب معاناتهما من الإ�صابة،
بينما عاد زميلهما ربا�ش �إىل جو
التدريبات ب�صورة عادية واندمج
مع زمالئه عقب التعايف من
الإ�صابة التي كان يعاين منها.
يف �سياق منف�صل ،ينتظر �أن ت�سوي
�إدارة النادي ال�سطايفي الديون

نحو جلنة املنازعات اليوم ح�سب
م�صادر من داخل الفريق� ،أين
متكن رئي�س جمل�س الإدارة عز
الدين اعراب وعدد من املقربني
من الفريق من التو�صل �إىل االتفاق
مع عدد من العبيه ال�سابقني
بخ�صو�ص ت�سوية �أموالهم العالقة
عقب و�ضع ملفات ت�سوية الأموال
لدى جلنة املنازعات ،يف املقابل
تطالب �إدارة الفريق تفعيل بند
ت�سديد الأندية �أموال حقوق
التكوين لالعبني �أبناء الفريق
وحت�صيل �أموال من وراء العملية.
من جهة �أخرى ،مل تنتهي �إدارة
الكحلة من ق�ضية الالعب �إبراهيم
�أمادا الذي ورغم �أنه مت ت�سوية

�أموالهم العالقة والتي رفع على
�إثرها �شكوى لدى االحتاد الدويل
لكرة القدم� ،إىل ان ملفه الزال مل
يطو نهائيا ب�سبب الربوتوكول الذي
وقعه الرئي�س ال�سابق ح�سان حمار
مع مناجري الالعب ال�سابق للنادي،
�أين الزال حمبو الوفاق على قدم
و�ساق من اجل ت�سوية املو�ضوع
بعد منح الفيفا الفر�صة لإدارة
الوفاق من �أجل �إر�سال الوثائق
ال�ستكمال ملفهم حول الق�ضية.
ال�سو�سبان�س يتوا�صل حول
احلالة ال�صحية لفرحاين
بينما الزالت احلالة ال�صحية

للمدافع هواري فرحاين تراوح
مكانها ،وهو الذي الزال يتواجد
بعيدا عن جو التدريبات مع
الفريق ب�سبب اكت�شاف معاناته
من القلب عقب الفحو�صات
الطبية التي خ�ضع لها ،وهو الذي
�أجرى فحو�صات مع ّمقة للوقوف
على حالته ال�صحية �أف�ضل من
طرف اللجنة الطبية للفاف والتي
�سوف تف�صل يف امره بالعودة �إىل
اللعب من عدم ،حيث يتوا�صل
ال�سو�سبان�س فيما يتعلق باملعني
رغم �أن الفحو�صات الأخرية
التي خ�ضع لها جاءت مطمئنة يف
انتظار التعرف على موقف اللجنة
الطبية للهيئة الكروية اجلزائرية.

�أ�شبال فيلود ا�ست�أنفوا التدريبات ا�ستعدادا لبداية املو�سم اجلديد

الكناري يالقي الن�صرية اجلمعة يف ملعب بولوغني
تل ّقت �إدارة فريق �شبيبة القبائل مرا�سلة
من الرابطة املحرتفة لكرة القدم والتي
ت�ؤكد من خاللها ت�أخري مقابلة النادي
�أمام ن�رص ح�سني داي �إىل اجلمعة عو�ض
الغد اخلمي�س مثلما كان مربجما يف
بداية الأمر ،حيث ي�أتي ت�أخري اللقاء بني
الفريقني � 24ساعة ب�سبب تغيري امللعب
الذي �سوف جتري عليه املواجهة
وحتويلها �إىل ملعب عمر حمادي
ببولوغني بعدما كانت مربجمة يف

البداية على ملعب � 20أوت يف العا�صمة،
وكانت �إدارة النادي القبائلي قد اقرتحت
على نظريتها من الن�رصية اللعب يف
ملعب  5جويلية لكن الأخرية رف�ضت
االقرتاح و�أ�رصت على اال�ستقبال يف
بولوغني ،والذي �سوف يحت�ضن مواجهة
بطل املو�سم املن�رصم احتاد العا�صمة
و�ضيفه وفاق �سطيف غدا ،الأمر الذي
جعل الهيئة الكروية ت�أخري مقابلة �شبيبة
القبائل والن�رصية �إىل اجلمعة .يف

املقابل� ،رشعت ت�شكيلة "الكناري" يف
التدريبات وخا�ضت ح�صة اال�ستئناف
�أول �أم�س ا�ستعداد للتنقل الذي ينتظرها
نهاية هذا ال�سبوع �إىل العا�صمة ومواجهة
ن�رص ح�سني داي ،حيث ا�ستفادت ت�شكيلة
"الكناري" من � 48ساعة راحة عقب
مواجهة املريخ ال�سوداين �ضمن الدور
التمهيدي لرابطة �أبطال �إفريقيا وق�ضاء
العيد الأ�ضحى بني �أفراد العائلة قبل
العودة جمددا �إىل جو التدريبات يف ثاين

�أيام العيد حتت قيادة املدرب الفرن�سي
هيربت فيلود ،حيث ي�سعى فيلود العائد
جمددا �إىل التدريب يف البطولة الوطنية
بعد جتربتني ق�ضاهما على ر�أ�س
العار�ضة الفنية لفريقي وفاق �سطيف
واحتاد العا�صمة �إىل حتقيق بداية قوية
يف املو�سم الكروي اجلديد مثلما هو
متفق عليه مع الرئي�س �رشيف مالل
الذي طالبه بهدف قيادة النادي القبائلي
�إىل التتويج بلقب يف املو�سم اجلديد.

ي�صر على �شراء وثائق الت�سريح والرحيل عن الن�صرية

خا�سف يوا�صل املقاطعة وال يرد على ات�صاالت الإدارة
تتوا�صل املتاعب يف مالحقة فريق ن�رص
يتوجه نحو موا�صلة
ح�سني داي والذي
ّ
النزيف الذي ي�رضب تعداد الفريق خالل
املركاتو ال�صيفي احلايل ،حيث يوا�صل
الالعب نوفل خا�سف مقاطعة التدريبات
مع الت�شكيلة وي�رص على املغادرة والرحيل
عن �صفوف النادي خالل ال�صائفة احلالية،
ويتواجد املعني بعيدا عن تدريبات
الت�شكيلة بعدما رف�ض العودة �إىل �صفوف
النادي العا�صمي وي�سعى �إىل احل�صول على

�أوراق الت�رسيح اخلا�صة به ،حيث يرف�ض
املعني البقاء مع النادي العا�صمي وي�رص
من �أجل تلقي وثائق الت�رسيح اخلا�صة به،
�سعيا منه �إىل البحث عن مغامرة جديدة
بعيدا عن البطولة الوطنية باعتبار �أن
مرحلة املركاتو انتهت اخلمي�س املن�رصم
وبالتايل ف�إن خا�سف يف حال مت ت�رسيحه
من النادي �سوف يكون على موعد مع
البحث على االن�ضمام على فريق ين�شط
يف بطولة خارجية ح�سب تواريخ املريكاتو

�أو البقاء ن�صف مو�سم �أبي�ض على الأقل
�إىل غاية مطلع العام اجلديد من �أجل
التوقيع مع فريق جديد حت�سبا للمركاتو
ال�شتوي املقبل .ويوا�صل خا�سف يف
عدم الالمباالة مع �إدارة ن�رص ح�سني
داي وهو الذي ال يرد على املكاملات
الهاتفية التي ت�أتيه من امل�س�ؤولني على
الفريق ،حيث �شدد املعني على رحيله
عن النادي من خالل التكفل بنف�سه يف
�رشاء �أوراق الت�رسيح اخلا�صة به مقابل

مبلغ قابل للتفاو�ض لكن �إدارة الن�رصية
ترف�ض ال�سماح له بالرحيل حاليا ،خا�صة
و�أن الفريق فقد عدد من الركائز خالل
ال�صائفة احلالية ،والتي ف�ضلت الرحيل
وخو�ض جتربة جديدة على غرار احلار�س
غايا مرباح ،العريف ،حراق وقا�سمي بينما
ف�ضلت يف تعوي�ضها بالعبني ميلكون
�أ�سماء معروفة.
عي�شة ق.

بقيت كل �أندية الرابطة الأوىل لكرة
القدم با�ستثناء نادي بارادو وفية
لتقاليدها يف جمال االنتقاالت
بالن�سبة للمو�سم الكروي اجلديد
 2020-2019الذي �ستعطى �إ�شارة
انطالقته غدا �ضاربة عر�ض
احلائط ا�ستقرار تعدادها ،فرغم
الأزمة املالية اخلانقة التي
جتتازها �أغلبية �أندية النخبة مبا
فيها حامل اللقب احتاد اجلزائر،
�إال �أن مرحلة االنتقاالت ال�صيفية
التي �أ�سدل عليها ال�ستار يوم � 8أوت
يف منت�صف الليل ،كانت بالن�سبة
ملختلف الت�شكيالت فر�صة لتعزيز
�صفوفها ولو �أنه �أحيانا مل تكن
عملية اال�ستقدامات مدرو�سة،
فمنذ انطالق "املريكاتو" ال�صيفي
يف الفاحت جوان املن�رصم �رشعت
خمتلف الأندية يف �سباق �ضد
ال�ساعة طمعا يف ا�صطياد الع�صافري
النادرة و لو �أنه يف النهاية كالعادة،
كانت الأندية الرثية ،على غرار
مولودية اجلزائر و �شباب بلوزداد،
امل�ستفيدة الأوىل من هذه العملية
التي اعتمدت بالدرجة الأوىل على
�سيا�سة "ملن يدفع �أكرث".
ويعك�س العدد الهائل من عملية
االنتقاالت مدى عدم ا�ستقرار
الأندية اجلزائرية و هو ما
�سيخلف انعكا�سات �سلبية على
النتائج الفنية ملختلف الفرق.
والدليل الأكرب لهذه ال�سيا�سة
ينطبق على احتاد اجلزائر املتوج
باللقب الوطني للمرة الثامنة يف
تاريخه والذي كان �ضحية هجرة
جماعية لالعبيه الأ�سا�سيني كنب
غيث و مزيان ،حيث ا�ضطر النادي
العا�صمي �إىل اعتماد مراجعة
�شاملة لتعداده.فبالإ�ضافة �إىل
ترقية عدد من العبي الرديف،
كان فريق "�سو�سطارة" من �أكرث
الأندية ن�شاطا خالل "املريكاتو"
ال�صيفي ،حيث ا�ستقدم ثمانية
العبني من بينهم الطاهر بن خليفة
(نادي بارادو) و ه�شام بلقروي
(الرائد ال�سعودي) ،و ذلك رغم
و�ضعية مالية �صعبة ناجتة عن
ان�سحاب امل�ساهم الأول للنادي،
�رشكة حداد لأ�شغال الطرقات و
البناء.
مولودية اجلزائر و�شباب
بلوزداد بقوة و "الباك" ويف
ل�سمعته
و ا�ستقدمت مولودية اجلزائر 13
العبا من بينهم �صانع �ألعاب وفاق
�سطيف ال�سابق ،عبد امل�ؤمن جابو
يف �أبرز �صفقة يف املريكاتو ،بينما

ا�ستغنى "العميد" عن خدمات
عدد من العبيه �أمثال املايل
�أليو ديانغ املنتقل �إىل الأهلي
امل�رصي و زكريا حدو�ش احتاد
اجلزائر وا�سامة تبي وفاق �سطيف
وامللغا�شي �إبراهيم �أمادا اخلور
القطري و�إ�سالم عرو�س نهاية
�إعارة نادي بارادو
�أما �شباب بلوزداد املتوج بك�أ�س
اجلزائر و الذي �ضمن بقاءه يف
الرابطة الأوىل ب�شق الأنف�س بعد
نهاية مو�سم مثرية ،فقد كان بدوره
ن�شطا خالل املرحلة ال�صيفية
لالنتقاالت ،وقد جنح املدير العام
الريا�ضي �سعيد عليق املعروف
بحديثه املقنع ،يف ا�صطياد عدد
من الالعبني حيث جلب ع�رشة
منهم يف مقدمتهم العربي ثابتي
احتاد بلعبا�س ،ثنائي ن�رص ح�سني
داي �أحمد قا�سمي و احلار�س
قايا مرباح ،و كذا حممد زيتي
�أهلي برج بوعريريج� ،أما �شبيبة
القبائل و�صيفة بطل اجلزائر فقد
�أحدثت ثورة كبرية على م�ستوى
التعداد با�ستقدام ما ال يق ّل عن
 11العبا منهم توفيق عدادي
�أوملبي املدية و حمزة بانوح وفاق
�سطيف ووليد بن �رشيفة (�شباب
ق�سنطينة ،بهذا التدعيم النوعي،
ي�أمل رئي�س النادي �رشيف مالل
يف ر�ؤية فريقه ي�ؤكد �صحوته وطنيا
و خا�صة الت�ألق يف مناف�سة رابطة
الأبطال الإفريقية.
من جهته ،عرف وفاق �سطيف
على غرار احتاد العا�صمة �صيفا
م�ضطربا نتيجة رحيل عدد من
�إطاراته و البداية بالثنائي جابو
ربيعي املتنقل ملولودية اجلزائر
وعبد القادر بدران الرتجي
التون�سي ،وهي و�ضعية دفعت ب�إدارة
"الن�رس الأ�سود" �إىل ا�ستقدام 8
العبني يتقدمهم احلار�س ال�سابق
للفريق �سفيان خذايرية احتاد
بلعبا�س العائد جمددا ل�صفوف
نادي عا�صمة اله�ضاب العليا.
وحطم ن�رص ح�سني داي الرقم
القيا�سي يف املريكاتو ال�صيفي
بجلبه  14عن�رصا جديدا بعد
تعر�ضه لهجرة جماعية لأح�سن
العبيه مرباح ،عالتي ،براهيمي،
خياط ،العريف ،حراق ،قا�سمي،
الورتاين ،يف املقابل ،ي�شكل نادي
بارادو اال�ستثناء يف بداية كل مو�سم
حيث �أثبت مرة �أخرى ب�أنه يعتمد
على �أكادمييته ال�شهرية "جان
مارك غيو" لتدعيم �صنف الأكابر
مت ترقية حوايل  10العبني من فئة
الرديف نحو الفريق الأول.
وكاالت

13

الأربعاء � 14أوت  2019املوافـق ل 13ذواحلجة 1440هـ

تواجد ب�أملانيا

ريا�ضة
�س لالنتقال �إىل نادي بوري�سيا مون�شغالدباخ
�أم

سبعيني يجري الفحو�صات الطبية متهيدا لتوقيع العقد

بن �

يقرتب الالعب الدويل اجلزائري رامي بن �سبعيني من خو�ض جتربة احرتافية
جديدة من خالل االن�ضمام �إىل الدوري الأملاين واللعب فيه بداية من املو�سم الكروي
اجلديد ،ويف هذا ال�صدد ك�شفت �أم�س جريدة «كيكر» الأملانية �أن بن �سبعيني و�صل
�أملانيا من �أجل اخل�ضوع �إىل الفح�ص الطبي التمهيدي اللتحاقه ب�صفوف نادي بوري�سيا
مون�شغالدباخ الذي �أ�صر على التعاقد معه خالل فرتة التحويالت ال�صيفية احلالية
عي�شة ق.
وتتوجه ال�صفقة نحو النجاح
وانتقال املدافع املتعدد
املنا�صب للخ�رض من �صفوف
ناديه احلايل رين الفرن�سي
نحو بوري�سيا مون�شغالدباخ،
�أين خ�ضع البارحة �إىل خمتلف
الفحو�صات الطبية قادما من
فرن�سا والتي تقربه �أكرث من �أي
وقت م�ضى يف حال جناحها من

التوقيع رفقة النادي الأملاين.
وكان رئي�س رين قد �رصح خالل
الأيام ال�سابقة �أن املفاو�ضات
ب�ش�أن رحيل مدافع اجلزائري
نحو وجهة جديدة يتطور
ويف مفاو�ضات متقدمة دون
الك�شف عن تفا�صيل جديدة،
حيث ف�ضلت �إدارة رين ال�سماح
البن مدينة ق�سنطينة الرحيل يف
املركاتو ال�صيفي احلايل مبقابل
مايل عو�ض رحيله باملجان

نهاية املو�سم املقبل وهمو
الذي �سوف يتواجد حينها حرا
من �أي التزام باعتبار ان تعاقده
مع رين ينتهي يف جوان ،2020
وذكرت تقارير �إعالمية �أملانية
�أن �صفقة انتقال بن �سبعيني
يف حال متّت� -سوف تكلّفخزينة بوري�سيا مون�شغالدباخ
قيمة ترتاوح ما بني  7و8
مليون �أورو �إىل جانب حمفزات
�إ�ضافية ،ويعترب بن �سبعيني

�صفقة �إيجابية للمميزات التي
يحوزها من خالل الطول

انت�شيلوتي يطلب تدعيم اخلط اخللفي

نابويل مهتم بخدمات ماندي
دخل الالعب الدويل اجلزائري
عي�سى ماندي مفكرة نادي نابويل
الإيطايل الذي عرب عن اهتمامه
بالتعاقد مع الالعب املحرتف يف
�صفوف ريال بيتي�س اال�سباين خالل
املركاتو ال�صيفي احلايل ،حيث
منح املدرب الإيطايل املخ�رضم
كارلو �أنت�شيلوتي ال�ضوء الأخ�رض
مل�س�ؤويل ناديه من �أجل تدعيم
الت�شكيلة بالعب يف الدفاع يف
ظل برجمة رحيل عدد من العبي
اخلط اخللفي للتعداد ،وهو املر

الذي جعل م�س�ؤويل نادي اجلنوب
الإيطايل ي�ضعون املدافع املحوري
للخ�رض �ضمن مفكرتهم وي�ستهدفون
التعاقد معه وتدعيم �صفوف
الت�شكيلة بخدماته ،ويف حال تر�سيم
التحاقه ف�إنه �سيجد مواطنيه فوزي
غوالم و�آدم �أونا�س –يف حال وا�صل
امل�شوار مع النادي-
وكان خريج نادي ملعب رمي�س
الفرن�سي احد �أبرز الالعبني
امل�شاركني يف نهائيات ك�أ�س
�إفريقيا للأمم التي ا�ست�ضافتها

م�رص خالل ال�صائفة احلالية وكان
له الدور يف تتويج املنتخب الوطني
باللقب القاري الأمر الذي جعله
حمط الأنظار ومتابعة الأندية
الأوروبية من �أجل تدعيم خطها
اخللفي بخدماته ،وال ي�ستبعد ان
يرحل ماندي عن نادي ريال بيتي�س
هذه ال�صائفة خا�صة �إذا علمنا ان
الالعب تلقى له مو�سمني يف العقد
الذي وقعه مع الفريق والذي ميتد
�إىل جوان  ،2021رغم �أن م�صادر
�إعالمية ا�سبانية حتدثت عن رغبة

م�س�ؤويل النادي الأندل�سي يف
متديد العقد مع العبها اجلزائري
ومنحه زيادة يف الأجرة مقابل
�إقناعه بتمديد العقد والبقاء فرتة
�أطول مع الفريق ،بالنظر �إىل ت�ألقه
يف �صفوفه من مو�سم �إىل �آخر
وهو الذي كان مت اختياره �ضمن
الت�شكيلة املثالية للدوري اال�سباين
املو�سم املن�رصم �إىل جانب جريارد
بيكيه متفوقا على مدافعي �أف�ضل
الأندية يف «الليغا».
عي�شة ق.

بعد خ�ضوعه على عملية جراحية لنزع احل�صى يف الكلى

غاالتا�سراي يعلن غياب فيغويل عن املناف�سة الفرتة املقبلة
�أعلنت �إدارة نادي غاالتا�رساي
الرتكي غياب العبها الدويل
اجلزائري �سفيان فيغويل عن
املالعب خالل الفرتة املقبلة،
دون الك�شف عن الفرتة الزمنية
التي �سوف يبتعد فيها الالعب
عن امليادين ،وك�شفت �إدارة
الفريق الرتكي عرب ح�سابها
على موقع التوا�صل االجتماعي
«تويرت» �أن متو�سط ميدان
املنتخب الوطني خ�ضع �إىل
عملية جراحية قبل يومني من

�أجل نزع احل�صى على م�ستوى
الكلى� ،أين �أكدت �أن العملية
جرت بنجاح والالعب يخ�ضع
خالل الفرتة املقبلة على فرتة
النقاهة من �أجل التعايف من �آثار
العملية قبل العودة جمددا �إىل
امليادين.
ورغم ان �إدارة النادي الرتكي مل
تك�شف عن مدة غياب فيغويل
عن املناف�سة� ،إال �أن تقارير
�إعالمية تركية �أكدت �أن خريج
نادي غرونوبل الفرن�سي �سوف

يغيب عن اللقاء املقبل لأ�شبال
املدرب فاحت تريمي الذي يلعبونه
�أمام دينيز لي�سبور �ضمن افتتاح
الدوري الرتكي املمتاز وهي
ال�رضبة املوجعة للطاقم الفني
الذي يعتمد كثريا على متو�سط
ميدان اخل�رض والذي كان خا�ض
مباراة ال�سوبر وفاز بلقبه الثالث
يف الدوري الرتكي عن املو�سم
املن�رصم عقب التتويج بلقبي
الدوري الرتكي وك�أ�س تركيا.
عي�شة ق.

فرحات :هديف �إقناع بلما�ضي والعودة �سريعا �إىل اخل�ضر
عبرّ الالعب الدويل اجلزائري
زين الدين فرحات عن رغبته
الكبرية يف العودة جمددا �إىل
�صفوف املنتخب اولطني وحمل
القمي�ص الوطني جمددا بعد
ا�ستبعاده عن ترب�صات اخل�رض
خالل الفرتة املا�ضية منذ تعيني
الناخب الوطني جمال بلما�ضي
على ر�أ�س العار�ضة الفنية الوطنية
ب�سبب املناف�سة القوية يف
املن�صب الذي ي�شغله املعني ،ويف

هذا ال�صدد ه ّن�أ الالعب املحرتف
يف �صفوف نادي نيم النا�شط يف
الدرجة الأوىل الفرن�سية قادما
�إليه هذا املركاتو ال�صيفي من
لوهافر اخل�رض واجلزائريني بعد
تتويج اجلزائر باللقب القاري،
و�شدد يف ت�رصيحاته مع قناة
«بني �سبورت�س» القطرية الناطقة
بالفرن�سية �أن هدفه املقبل العمل
على العودة �رسيعا �إىل الت�شكيلة
الوطنية رغم معرفته امل�سبقة

الت�شكيلة ا�ست�أنفت التح�ضري للقاء �شباب ق�سنطينة

جاليت مدربا جديد
ا ل�شبيبة ال�ساورة

ع ّينت �إدارة فريق �شبيبة ال�ساورة العبها ال�سابق م�صطفى جاليت على
ر�أ�س العار�ضة الفنية للفريق خلفا للمدرب امل�ستقيل التون�سي معز
بوعكاز ،حيث ف�ضلت �إدارة النادي منح الفر�صة �إىل ابن مدينة ب�شار
من �أجل تويل تدريب الفريق خالل الفرتة املقبلة وحتقيق االنطالقة
معه يف بداية املو�سم اجلديد وهو الذي ميلك طاقما م�ساعدا حيث
�سيكون يف م�ساعدته عبد الكرمي �صابر واللذان �سوف ي�رشفان على
تدريب الت�شكيلة خالل الفرتة املقبلة ،ويف هذا ال�صدد �أ�رشف جاليت
على ح�صة اال�ستئناف التي خا�ضها الالعبون �سهرة �أول �أم�س بعدما
نالوا ثالثة �أيام راحة متكنوا خاللها من ا�ستغاللها يف ق�ضاء عطلة عيد
الأ�ضحى رفقة عائالتهم قبل العودة �إىل املرحلة اجلدية واالنطالق يف
التح�ضري لبداية املو�سم اجلديد عندما ي�ستقبلون يف اجلولة االفتتاحية
ال�ضيف �شباب ق�سنطينة على ملعبهم � 20أوت بب�شار� ،أين كانت بداية
احل�صة التدريبية بتحفيز الالعبني والت�أكيد لهم على �رضورة التحلي
بالإميان بقدراتهم وحتقيق بداية قوية يف البطولة الوطنية ،ت�ساعد
على رفع املعنويات وامل�ساهمة يف التحفيز من �أجل حتقيق مو�سم
�إيجابي والتناف�س على خمتلف اجلبهات يف املو�سم الكروي اجلديد.
ع.ق.

كري�ستيانو :مي�سي يتح�سن
�سنويا و�أختلف عنه كثريا

�سقط بثالثية نظيفة �أمام البي ا�س جي

باملناف�سة ال�شديدة التي �سوف
يجدها من زمالئه خا�صة و�أن
املن�صب الذي ين�شطه يف الرواق
الأمين يعرف مناف�سة قوية
بتواجد العبني �أقوياء ،مو�ضحا
انه لن يرتك الفر�صة ت�ضيع منه
جمددا و�سوف يجتهد حتى يلفت
انتباه الناخب الوطني ويوجه له
الدعوة للعودة �إىل قائمة اخل�رض
جمددا.
للإ�شارة �سجل الالعب ال�سابق

الذي مي ّيزه وتعداد املنا�صب
التي ي�شغلها يف اخلط اخللفي

اين يلعب يف الرواقني الأمين
والأي�رس ومدافع حموري.

الحتاد العا�صمة �أول ظهور له
بقمي�ص فريقه نيم عندما خا�ض
مواجهة باري�س �سان جرمان
�ضمن اجلولة االفتتاحية للدوري
الفرن�سي التي جرت �سهرة الأحد
املن�رصم� ،أين �سقط بثالثية بي�ضاء
على عرين البي ا�س جي «حديقة
الأمراء» ،وخا�ض الت�سعني دقيقة
كاملة ومل يكن تقييمه جيدا من
املواقع الفرن�سية بعدما اكتفى
ع.ق.
بنيل تنقيط .4

�أ�شاد الربتغايل كري�ستيانو
رونالدو ،مهاجم نادي جوفنتو�س،
بقدرات الأرجنتيني ليونيل مي�سي
مو�ضحا
جنم بر�شلونة الإ�سباين،
ً
الفارق بينه وبني الربغوث،
وقال رونالدو ،خالل ت�رصيحاته
ل�شبكة» :»DAZNاالختالف
بيني وبني مي�سي �أنني لعبت مع
�أكرث من نادٍ ،وحققت دوري
�أبطال �أوروبا رفقة فريقني
خمتلفني» ،و�أ�ضاف «كنت هداف
دوري �أبطال �أوروبا على مدار 6
موا�سم متتالية ،كما �أنه ال يوجد
العديد من الالعبني الذين فازوا
بخم�سة �ألقاب يف ال�شامبيونزليغ ،ولهذا ال�سبب �أ�شعر ب�أنني �أجد نف�سي
يف هذه البطولة» .وتابع الدون «مي�سي العب ممتاز و�سيكون دائ ًما يف
الذاكرة ،وهذا ال يعود فقط �إىل فوزه بالكرة الذهبية ،ولكن لأنه يتح�سن
عا ًما بعد عام مثلي» ،ووا�صل «�أ�ستيقظ كل يوم و�أنا �أفكر يف التدريب
اخلا�ص بي بهدف حتقيق �شيء كبري ،ولي�س فقط لك�سب املال» ،و�أمت
كري�ستيانو رونالدو ت�رصيحاته ،قائلاً «�أ�شكر اهلل لأنني ال �أفتقر للمال،
لذلك �أنا �أريد مكا ًنا يف تاريخ كرة القدم».
ق.ر.
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ريا�ضة دولية

ال�سوبر الأوروبي

ليفربول املتوهج يطمح لإ�سقاط ت�شيل�سي املرتنح

بعدما فقد فر�صة
املناف�سة على هذا
اللقب  3مرات �سابقة
�ستكون الفر�صة �سانحة
�أمام يورغن كلوب
املدير الفني لليفربول
الإجنليزي للفوز بلقب
ك�أ�س ال�سوبر الأوروبي
عندما ي�صطدم اليوم
بنظريه ت�شيل�سي يف
مواجهة �إجنليزية خال�صة
على اللقب الأوروبي،
الفريقانعلى
ويلتقي
�إ�ستاد "فودافون �آرينا"
يف مدينة �إ�سطنبول
الرتكية ،بعد �أيام قليلة
من بدء م�سريتهما يف
الإجنليزي
الدوري
والتي كانت ا�ستعدا ًدا
قو ًيا لكليهما ،قبل
خو�ض مباراة اليومرغم
تباين نتائج الفريقني
يف �رضبة البداية،
وا�ستهل ليفربول رحلته
يف الدوري الإجنليزي
بالفوز الكبري  1-4على
نورويت�ش �سيتي فيما
خ�رس ت�شيل�سي برباعية
نظيفة �أمام مان�ش�سرت
يونايتد ،وتوج ليفربول

يف املو�سم املا�ضي
بلقب دوري �أبطال
�أوروبا ،ليمنح مدربه
كلوب فر�صة املناف�سة
على لقب ال�سوبر
الأوروبي للمرة الأوىل
بعد  3حماوالت فا�شلة
لبلوغ هذه املباراة ،يف
املقابل ،توج ت�شيل�سي
يف املو�سم املا�ضي
بلقب الدوري الأوروبي،
موعدا مع
لي�رضب
ً
ليفربول يف هذا اللقاء
الإجنليزي اخلال�ص على
لقب ال�سوبر الأوروبي.
وف�شل كلوب يف 3
حماوالت �سابقة لبلوغ
مباراة ك�أ�س ال�سوبر
الأوروبي مع بورو�سيا
الأملاين
دورمتوند
وليفربول حيث خ�رس
نهائي دوري الأبطال
ملرة واحدة مع كل من
دورمتوند وليفربول،
كما خ�رس نهائي الدوري
الأوروبي مع ليفربول،
وتغري هذا احلال يف
املا�ضي،
املو�سم
عندما قاد العبقري
الأملاين ليفربول للقب

دوري الأبطال بالفوز
على توتنهام يف النهائي
الذي توج خالله ليفربول
بلقب دوري الأبطال
للمرة ال�ساد�سة ،وهذه
هي املرة الأوىل يف
تاريخ الكرة الأوروبية
التي جتمع فيها مباراة
ال�سوبر الأوروبي بني
فريقني من �إجنلرتا.
ومتثل مباراة الغد
اختبا ًرا �صعبًا لفرانك
المبارد املدرب اجلديد
لت�شيل�سي والذي �سقط
يف االختبار الر�سمي
الأول له مع الفريق
بالهزمية الثقيلة �أمام

مان�ش�سرت يونايتد يف
الإجنليزي
الدوري
مطلع هذا الأ�سبوع،
وخ�رس ليفربول �أول
بطولة يخو�ضها يف
املو�سم احلايل ب�سقوطه
�أمام مان�ش�سرت �سيتي
ب�رضبات الرتجيح يف
مباراة الدرع اخلريية،
وكان ليفربول توج
بدوري الأبطال يف
املو�سم املا�ضي بعد
 13يوما فقط من �ضياع
لقب الدوري الإجنليزي،
ّ
حل ثانيا يف
حيث
املحلية
امل�سابقة
خلف مان�ش�سرت �سيتي

بفارق نقطة واحدة
علما ب�أن ال�رصاع
بينهما على اللقب ظل
حتى املرحلة الأخرية
من امل�سابقة ،ويفتقد
ليفربول يف مباراة اليوم
جهود حار�س مرماه
الربازيلي �ألي�سون بيكر
الذي �أ�صيب يف ربلة
ال�ساق خالل مباراته
�أمام نورويت�ش �سيتي،
وتعاقد ليفربول يف
الأ�سبوع املا�ضي مع
�أدريان حار�س مرمى
وي�ستهام ال�سابق والذي
�سيكون �ضمن قائمة
الفريق يف مباراة الغد.

النادي امللكي يتخلى عن بوغبا من �أجل نيمار
ك�شف تقرير �صحفي
بريطاين عن تطور جديد
يف املريكاتو اخلا�ص بريال
مدريد قبل انطالق املو�سم
اجلديد ،ووف ًقا ل�صحيفة "ذا
�صن" الربيطانية ،ف�إن ريال
مدريد �سيتوقف عن مطاردة
الفرن�سي بول بوغبا العب
و�سط مان�ش�سرت يونايتد،
يف حالة التو�صل التفاق مع
باري�س �سان جريمان ب�ش�أن
�ضم الربازيلي نيمار دا
�سليفا ،و�أ�شارت �إىل �أن ريال

مدريد يخو�ض مناف�سة قوية
مع بر�شلونة من �أجل ح�سم
�صفقة نيمار هذا ال�صيف.
ويعر�ض ريال مدريد
على نيمار راتب �أ�سبوعي
يبلغ � 700ألف �إ�سرتليني،
بينما يغري �سان جريمان
ب�صفقة تتخطى  100مليون
�إ�سرتليني ،بالإ�ضافة �إىل �ضم
واحد من الثالثي مار�سيلو
و�إي�سكو ورافائيل فاران
كجزء من االتفاق .يذكر �أن
�ضم بوغبا كان الهدف الأول

�أكد تقرير �صحفي �إيطايل �أم�س �أن �إنرت ميالن يعمل على حرمان جوفنتو�س من
�صفقة مهمة يف املريكاتو ال�صيفي اجلاري ،وكان فيدريكو كييزا جنم فيورنتينا
�أنهى اتفاقه ال�شخ�صي لالنتقال �إىل جوفنتو�س ،لكن روكو كومي�سو املالك اجلديد
للفيوال �أوقف ال�صفقة ،ووف ًقا ل�صحيفة "الغازيتا ديللو �سبورت" ،ف�إن �إنرت تو�صل
�إىل اتفاق مع فيورنتينا ب�إيقاف انتقال كييزا �إىل جوفنتو�س هذا ال�صيف ،على
�أن يتم �ضم الالعب �إىل "�سان �سريو" يف ال�صيف املقبل خالل �صفقة تبلغ 70
مليون يورو.
ويتبقى فقط يف اتفاق �إنرت وفيورنتينا �أن يح�صل الطرفان على موافقة الالعب،
الرتداء قمي�ص النرياتزوري يف مو�سم  ،202/2020وك�شفت ال�صحيفة� ،أن حترك
�إنرت لإيقاف انتقال كييزا �إىل جوفنتو�س ،ي�أتي كنوع من الرد على اتفاق ال�سيدة
العجوز على ال�رشوط ال�شخ�صية مع ماورو �إيكاردي مهاجم النرياتزوري ،وحث
الأخري على رف�ض عر�ضي روما ونابويل.

بايرن ميونيخ وفولف�سبورغ يعربان
للدور الثاين لك�أ�س �أملانيا
قطع بايرن ميونيخ بطاقة العبور �إىل الدور الثاين من م�سابقة ك�أ�س �أملانيا يف
الوقت الذي �شهدت مباريات �أول ام�س معاناة فولف�سبورغ قبل الت�أهل ،تخطى
بايرن ميونيخ الدور الأول من م�سابقة كا�س �أملانيا بفوزه على م�ضيفه �إنرغي
كوتبو�س  ،1-3ومل ي�ستهن حامل اللقب مبناف�سه الذي يلعب يف دوري الدرجة
الرابعة ف�أ�رشك العديد من العبيه الأ�سا�سيني وعلى ر�أ�سهم البولندي روبرت
�سجل الهدف الأول قبل �أن ي�ضيف الفرن�سي كومان الثاين
ليفاندوف�سكي الذي ّ
وغورتزكا الثالث ،وو ّقع بركان تاز على هدف فريقه ال�رشيف يف الوقت بدل
ال�ضائع من ركلة جزاء ،و�شهدت مباريات االثنني حاجة فولف�سبورغ للوقت
الإ�ضايف كي يت�أهل على ح�ساب هاليت�شري من دوري الدرجة الثالثة  3-5بعدما
انتهت املباراة بالتعادل  3-3يف الوقت الأ�صلي ،وودّع هانوفر امل�سابقة بخ�سارته
من كارل�رشوهر  0-2وت�أهل �شتوتغارت بفوزه  0-1على هان�سا رو�ستوك.

�ألي�سون لن يعود بعد ك�أ�س ال�سوبر
�أفاد الأملاين يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإجنليزي �أ ّن حار�س مرماه
الربازيلي �ألي�سون بيكر� ،سيغيب عن املالعب ب�ضعة �أ�سابيع بعدما تعر�ض لإ�صابة
يف افتتاح مباريات الدوري الإجنليزي املمتاز اجلمعة املن�رصم ،وقال املدرب
الأملاين للموقع الر�سمي لبطل �أوروبا" :الأمر لي�س �إيجابياً ،تع ّر�ض لإ�صابة يف
ربطة ال�ساق و�سيغيب لفرتة من الوقت ،ال �أريد التكهن ب�ش�أن عودته ،ولكن لن
يح�صل ذلك الأربعاء� ،سيحتاج �إىل الوقت ،ب�ضعة �أ�سابيع وهذا �أمر م�ؤكد" ،وتابع:
"قر�أت � 6أ�سابيع و�شائعات م�شابهة ،ولكن �أيل مل يتعر�ض لإ�صابات متكررة خالل
ً
قليال لر�ؤية كيف �ستتطور الأمور ،ولكن لن يكون
م�سريته ،لذا �أف�ضل �أن انتظر
متواجداً معنا يف الأ�سابيع القادمة".

لزين الدين زيدان مدرب

ال�شياطني احلمر ترف�ض

من املريكاتو ،ولكن �إدارة

رحيل الالعب الفرن�سي،

ريال مدريد فيما تبقى

دخول مفاو�ضات ب�ش�أن

بينما �ضم نيمار هو الرغبة
الأوىل لفلورنتينو برييز

رئي�س النادي امللكي.

توتنهام ُيغري �إريك�سن لرف�ض الريال واليويف

�أكد تقرير �صحفي بريطاين
ام�س �أن توتنهام يعمل
للحفاظ على خدمات
جنمه الدمناركي كري�ستيان
�إريك�سن هذا املو�سم ،ووفقًا
ل�صحيفة "الديلي ميل" ،ف�إن
توتنهام عر�ض على �إريك�سن

�إنرت ميالن يخطط لرد ال�صفعة
�إىل جوفنتو�س

احل�صول على راتب �أ�سبوعي
يقدر بقيمة � 200ألف جنيه
�إ�سرتليني للموافقة على
جتديد عقده ،ويتقا�ضى
�إريك�سن حال ًيا � 80ألف
�إ�سرتليني �أ�سبوع ًيا فقط ،كما
�أن عقده ينتهي يف ال�صيف

املقبل وبالتايل يخ�شى
توتنهام �أن يوقع الالعب
لأي فريق جانفي املقبل
جما ًنا ،و�أ�شارت �إىل �أن
الالعب يحظى باهتمام قوي
هذا ال�صيف من قبل ريال
مدريد وجوفنتو�س ،وال يزال

مفتوحا يف �إ�سبانيا
املريكاتو
ً
و�إيطاليا حل�سم ال�صفقة،
و�أو�ضحت �أن �إريك�سن قد
يوافق على عر�ض توتنهام
للتجديد ،ب�رشط و�ضع بند
ي�سمح له باالنتقال �إىل �أندية
حمددة مقابل �سعر ثابت.

�سنايدر يعلن اعتزال كرة القدم
�أعلن الهولندي وي�سلي �سنايدر اعتزاله كرة القدم مف�ض ً
ال التفرغ لعائلته
وحياته ال�شخ�صية وم�شاهدة املباريات بح�سب ما جاء يف ت�رصيحات له
تناقلتها و�سائل الإعالم العاملية ،وجاء ت�أكيد �شنايدر للموقع الر�سمي
لنادي م�سقط ر�أ�سه اوتريخت حيث قرر ا�ستئجار �إحدى غرف ال�ضيافة
يف ملعب "غالغينفارد" ليتابع مباريات فريقه خالل مو�سم -2019
 ،2020وقال �شنايدر الذي خا�ض  134مباراة دولية�" :أحا�سي�سي جتاه
هذه املدينة كبرية ،الآن وبعد ان توقفت عن ممار�سة كرة القدم� ،أود
اال�ستمتاع مبكان رائع لكي �أتقا�سم فيه ذكرياتي" ،وذكر �سنايدر البالغ 35
عاماً �أ ّنه يريد اال�ستمتاع بوقته وم�شاهدة املباريات يف مدينة �أوتريخت
بعد �أن توقف عن كرة القدم.
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ثقافة

مل�ؤلفها الأديب الألباين واث قري�شي

«ملحمة مدينة كوربني» ..عمل من
الأدب الن�ضايل امللحمي

تلقي رواية “ملحمة مدينة كوربني” مل�ؤلفها الأديب الألباين واث قري�شي ال�ضوء على حمطات من ن�ضال �ألبانيا بوجه االحتاللني الفا�شي
والنازي الذي تعر�ضت له تلك البالد ابان احلرب العاملية الثانية.
وكاالت
الرواية التي �صدرت م�ؤخرا
مرتجمة ونقلها للعربية الأديب
عبد اللطيف الأرنا�ؤوط ت�صنف
�ضمن الأدب الن�ضايل امللحمي
وذهبت يف بنيتها لتجاوز
عن�رصي الزمان واملكان
واملزج بني املا�ضي واحلا�رض
من خالل تداعي الأفكار لدى
امل�ؤلف لر�سم خمتلف مناحي
احلياة و�أ�شكال ال�رصاع.
وت�صور الرواية حياة ال�شعب
الألباين عرب �إيقاع فني متنوع
حيث �أ�صبحت الأحداث

منطلقا لتحليل الأفكار والقيم
ور�صد �أوجه الن�ضال ال�سيا�سي
واالجتماعي ومتابعة ت�شكل
الوعي التاريخي يف مواجهة
�أعداء الداخل واخلارج.
ينطلق قري�شي يف روايته من
حادثة مذبحة كوربني التي
ارتكبها االحتالل الفا�شي �ضد
�سكان املدينة لري�صد من
خاللها �سلوك بطلة الرواية
كاتيا ويحلل ت�رصفاتها يف
مواجهة االحتالل الذي انتزع
منها زوجها يف ليلة عر�سها
وعكر �صفو حياتها.
الرواية متثل بح�سب الروائي

واملرتجم حياة ال�شعب عندما
يكت�سب وعيه التاريخي من
خالل ظروف املواجهة ليدافع

عن حريته وكرامته عرب �أبنائه
الب�سطاء من الفالحني والعمال
الذين اكت�سبوا وعيهم ال�سيا�سي

بعد  500عام ..فين�شي النائمة ت�ستيقظ
على ذكرى دافن�شي
قد تكون بلدة فين�شي الهادئة منطقة
فاتنة �ساحرة ،وم�سقط ر�أ�س �أحد
�أكرث الفنانني �شهرة يف العامل حيث
ا�ستقى منها لقبه ،غري �أنك لن جتد
فنادق كبرية يف هذه البلدة الناع�سة.
وت�ؤدي �شوارع البلدة املزدانة
ب�أ�شجار ال�رسو �إىل مزارع ريفية تقع
على م�شارفها ،حيث ي�ؤجر ال�سكان
املحليون �أعداداً قليلة من الغرف
ويقدمون لل�ضيوف زيت الزيتون
الذي ع�رصوه ب�أنف�سهم �إىل جانب
النبيذ امل�صنع منزلياً.
وهذه املدينة ال�صغرية التي يبلغ
تعداد �سكانها � 15ألف ن�سمة ،رمبا ال
ت�ستطيع التعامل مع �أعداد كبرية من
ال�سياح ،وعلى الرغم من االفتقار �إىل
�أماكن الإقامة ف�إنها ميكن �أن حتدث
جواً من الإثارة واالهتمام والن�شاط
بني حمبي الفنون الإيطاليني ،وذلك
با�ست�ضافة معر�ض خا�ص يتم
تنظيمه مبنا�سبة مرور  500عام
على وفاة الفنان ال�شهري ليوناردو دا
فن�شي.
«متحف ليوناردو»
وحتى يوم � 15أكتوبر املقبل �سيتم
عر�ض لوحة «منظر طبيعي ل�سانتا
ماريا ديال نيفي» ،التي تعد �أول
عمل فني معروف لدافن�شي ويرجع
تاريخه لعام  ،1473كما �سيتم
عر�ض جميع �أنواع النماذج والوثائق
وخمططات وم�سودات الر�سومات،
وذلك يف «متحف ليوناردو» الكائن
يف بلدته الهادئة التابعة لإقليم
تو�سكانا.
وتقول كلوديا هيميز ع�ضو املجل�س
املحلي ل�ش�ؤون التعليم والثقافة
بحكومة فين�شي املحلية� ،إن

«الطبيعة التي �صورها ليوناردو
واعتاد �أن يراها مل تتغري كثرياً يف
�أيامنا هذه».
وت�ضيف «رمبا كان عدد املنازل
�أقل يف عهد ليوناردو ،ورمبا كانت
املناظر الطبيعية �أكرث تنوعاً وحافلة
باحلدائق وحقول القمح ،ولكن مل
تتغري الكثري من املعامل» ،ويف تلك
الأيام كانت �أ�شجار الزيتون والكرم
تنمو ب�شكل �شبه ح�رصي على التالل
املحيطة بالبلدة.

متجران فقط للهدايا التذكارية،
يعر�ضان منتجات من بينها قم�صان
مطبوع عليها عبارة «�أنا �أحب
فين�شي».
واحتفظت هذه البلدة الهادئة على
التالل مبعاملها ال�ساحرة الأ�صلية،
ومن بينها �أن املتاجر املحيطة
مبيدان البلدة والتي تبيع كل يوم
تذكارات مثل مفار�ش الطاوالت
واخل�رضوات والأدوات ،تغلق �أبوابها
يف الظهرية �أثناء فرتة �إغفاءة
القيلولة.

وباملقارنة باملدن الأكرث حيوية
و�شهرة من �إقليم تو�سكانا مثل لوكا
و�سيينا واملدينة ال�صغرية �سان
جيميجنانو ،تبدو فين�شي غافية يف
النعا�س اللذيذ بعذوبة وك�أنها يف
حالة من ال�سبات ال�شتوي ،وذلك يف
�أنظار ال�سياح حتى على الرغم من
حلول ذكرى وفاة فنانها الكبري.
وبني قلعة كا�ستيللو دي كونتي
جويدي التي يرجع تاريخها للقرن
الثاين ع�رش وكني�سة «�سانتا كرو�شي»
املعمدانية الب�سيطة التي كان
ليوناردو يذهب �إليها ،يوجد يف
منطقة و�سط بلدة فين�شي التاريخية

البيت

عذوبة ال�سبات

ويق�ضي الطالب املحليون وقتاً
طوي ً
ال داخل مطاعم البيتزا عندما
يحل موعد تناول طعام الغداء،
وتقوم حافلة بجولة حتمل خاللها
من �آن لآخر يف رحلة �شاقة �إىل
�أعلى التل املنحدر ب�شدة الزوار �إىل
البيت الذي ولد فيه ليوناردو بقرية
�أن�شيانو ،ولكن على العك�س من هذا
املعلم البارز ف�إن الطوابري املعتادة
من الزوار ال تتواجد ب�شكل ملحوظ
�أمام النقاط املميزة ،وهي يف هذه
احلالة برج القلعة الذي ي�رشف
على �أ�سطح منازل البلدة املك�سوة

باخلزف.
وتزدان املنحدرات الرائعة بب�ساتني
الكرم و�أ�شجار الزيتون على طول
الطريق �إىل فين�شي ،وهي بلدة ال يتم
االحتفاء بها رغم �أنها حتمل ا�سما
�شهريا على م�ستوى العامل ،وتقع يف
�إقليم تو�سكانا مبنت�صف الطريق بني
مدينتي فلورن�سا وبيزا.
يف جميع �أنحاء �أوروبا
ومنحت فين�شي ا�سمها و�إلهامها
�إىل واحد من �أكرث العبقريات �شهرة
وت�أثريا على مدى التاريخ وهو
ليورناردو دا فين�شي ،الذي فارق
احلياة ببلدة �أمبواز الفرن�سية منذ
خم�سة قرون وبال�ضبط يف الثاين من
(ماي)1519
و�سيتم االحتفال بذكرى هذا الفنان
العاملي يف جميع �أنحاء �أوروبا خالل
العام احلايل تخليداً لإجنازاته ،والتي
ت�شمل �ستة �آالف من املخطوطات
يف خمتلف املعارف العلمية� ،إىل
جانب الأعمال الفنية الكربى التي
�أبدعها مثل لوحتي املوناليزا
والع�شاء الأخري.
ويتم �أي�ضا �إتاحة معلومات حول
ال�سرية الذاتية للفنان العظيم عن
طريق الو�سائط املتعددة (املالتي
ميديا) داخل املتحف ،بينما ميكن
للزائر �أن يتمتع خارج املتحف
باملناظر الطبيعية ال�ساحرة امللهمة
املحيطة باملكان مثلما كان يفعل
ليوناردو يف طفولته.
ومت ت�سمية طريق «فيا كاترينا»
امل�ؤدي �إىل بلدة �سان بانتاليو
املجاورة على ا�سم والدة ليوناردو،
التي من املرجح �أنها كانت تقطع
هذا الطريق لتزور ابنها الذي ترعرع
مع �أ�رسة والده.
وكاالت

واالجتماعي بعد ما القوه من
معاناة و�أمل.
الرواية �صدرت عن الهيئة

العامة ال�سورية للكتاب وتقع
يف � 130صفحة من القطع
الكبري �أما م�ؤلفها فهو �أحد
�أهم الأدباء الألبان يف الن�صف
الثاين من القرن املا�ضي ترجم
له �إىل العربية رواية “عر�س
�ساكو” على حني �أن الأديب عبد
اللطيف �أرنا�ؤوط ع�ضو احتاد
الكتاب العرب ومن ترجماته
“جرنال اجلي�ش امليت”
و”احل�صن” و”عر�س �ساكو”
و”�صيف لن يعود” ومن م�ؤلفاته
“جتربتي مع الثقافة” و”املر�أة
يف عيون ال�شعراء” و”�أدباء يف
دائرة ال�ضوء”.

�أدباء عمانيون :فوز جوخة احلارثي
بـ»البوكر الدولية» �إجناز تاريخي

�أ�شاد م�س�ؤولون و�أدباء عمانيون
بفوز الروائية جوخة احلارثي
بجائزة مان بوكر الدولية لأف�ضل
عمل �أدبي مرتجم للإنكليزية،
وا�صفني �إياه بـ»الإجناز التاريخي»
كونها املرة االوىل التي يتم فيها
منح اجلائزة ل�شخ�صية من دولة
عربية.
و�صدرت الرواية الفائزة «�سيدات
القمر» عام  ،2010وهي تروي
حكاية ثالث �شقيقات ي�شهدن
على التطور البطيء يف املجتمع
العماين يف القرن الع�رشين.
وتدور �أحداث الرواية يف قرية يف
ال�سلطنة وتتمحور حول ال�شقيقات
مايا التي تتزوج من عبداهلل بعد
خيبة عاطفية ،و�أ�سماء التي
تتزوج بدافع الواجب ،وخولة التي
تنتظر عودة حبيبها املهاجر �إىل
كندا.
واحلارثي هي �أول روائية عمانية
يرتجم لها عمل �إىل الإنكليزية،
فيما �أن «�سيدات القمر» �أول
عمل روائي عربي يفوز باجلائزة
املرموقة.
وقال الكاتب العماين �سيف

الرحبي �إن فوز احلارثي «�إجناز
تاريخي كبري للكاتبة ولعمان
وللثقافة العربية ب�صورة عامة،
«واعترب �أن الفوز دليل على
�أن «الأدب العماين ي�سري �إىل
الأمام».
وقال رئي�س جامعة ال�سلطان
قابو�س ،الدكتور علي البيماين:
«فوز احلارثي بهذه اجلائزة
فخر للجامعة ،ولنا جميعاً ،وهو
دليل على م�ستوى الأدب يف
عمان واخلليج ككل».
وقالت الكاتبة� ،أمل احلرملي:
«�أبارك للأديبة جوخة احلارثي
فوزها ،و�أنا على يقني �أن هناك
ع�رشات الروايات والأعمال
العمانية الأخرى التي ب�إمكانها
الو�صول لنف�س املن�صة ،والتوفيق
حليف املجد املجتهد».
ونالت احلارثي ( 40عاماً)
�شهادة دكتوراه يف ال�شعر العربي
من جامعة ادنربه يف ا�سكتلندا،
تدر�س الأدب حالياً يف
وهي ّ
جامعة ال�سلطان قابو�س يف
م�سقط.
وكاالت

ترجمة مذكرات نابليون :احلملة على
م�صر» �إىل العربية

�صدرت حديثاً عن املركز القومي
للرتجمة ترجمة كتاب «مذكرات
نابليون :احلملة على م�رص» ،نقله
عن الفرن�سية الدكتور عبا�س �أبو
غزالة.
الكتاب يت�ضمن لأول مرة �شهادة
نابليون بونابرت عن تاريخ وقائع
حملته احلربية على م�رص (1798
 ،)1801 -وم�شاعره جتاه جرناالته

وجنوده ،وكذلك �ش�ؤون ال�سيا�سة
والت�سليح والدفاع عن حدود م�رص،
وم�شاعره جتاه �شعبها �أي�ضاً.
ويو�ضح الكتاب �أن نابليون �أراد
�أن يرتك ح�صاد جتربته للتاريخ،
فبد�أ كتابة مذكراته يف منفاه ،بعد
هزميته يف معركة واترلو ،يف 18
جوان  1815حتى وفاته يف  5ماي
.1821
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للكاتب م�صطفى �أيت خروا�ش

عزمي ب�شارة  -نقد ال�سرديات الكربى
للعلمنة والعلمانية
يعرف م�صطفى �أيت خروا�ش كتابه نظرية العلمانية عند عزمي ب�شارة  -نقد ال�سرديات
ّ
الكربى للعلمنة والعلمانية ،ال�صادر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات ،ب�أنه
�ضن ُقمنا به من خالل تت ُّبعنا م�شروع الدين والعلمانية يف �سياق تاريخي
تتويج «لعمل ُم ٍ
للمفكر العربي عزمي ب�شارة ،ويرجع �سبب اهتمامنا مب�شروع الدين والعلمانية عمو ًما �إىل
اعتبارين :يكمن �أولهما يف تت ُّبعنا عددًا من امل�شروعات النقدية التي قاربت �إ�شكال الدين
يف العامل الإ�سالمي� ،سواء تلك التي انتقدت املوروث الديني من زاوية الإ�صالح و�إعادة
النهو�ض� ،أم تلك التي انتقدت الدين بغر�ض التجاوز �أو القطيعة الإبي�ستيمولوجية.
وكاالت
وا�ستنتجنا �ضخامة املجهود العلمي
املبذول لدرا�سة هذا الإ�شكال ،لكن
من دون �أن يتجدد الفكر الديني
واملجتمعي ،ومن دون �أن يح�صل �أي
�إ�صالح ديني حقيقي� .أما االعتبار
الثاين ،فيتمحور حول فر�ضية اعتبار
عب
�س�ؤال الدين �س� اًؤال م�ستهل ًكا ال يُ رّ
عن جوهر الإ�شكال الذي حتاول
ج ّل هذه امل�رشوعات حلَّه ،و�أنه
رمبا يجدر بنا درا�سة �أمناط الوعي
وتط ّوره ،وكذا �أمناط العلمنة التي
تُفرزه».

دين وتدين
يقع هذا الكتاب (� 144صفحة بالقطع
ومفهر�سا) يف ثالثة
الو�سط ،موث ًقا
ً
ف�صول ،ي�سمي امل�ؤلف كلاً منها
با�سم جملد من املجلدات الثالثة
التي ت�ؤلف كتاب ب�شارة.
ي�سرب خروا�ش يف الف�صل الأول،
«الدين والتدين»� ،أغوار اجلزء الأول
من املجلد الأول من كتاب ب�شارة،
فيتكلم عن املقد�س والأ�سطورة
والدين والأخالق ،وعن التدين ،وعن
نقد نقد الدين ،مقد ًما التعريفات
التي �أدرجها ب�شارة ،ثم يختم هذا
الف�صل باالنتقال من مبحث الدين
والتدين �إىل مبحث العلمانية .يكتب:
«يُع ّد اجلزء الأول من م�رشوع الدين
والعلمانية يف �سياق تاريخي ديباجة
معرفية �رضورية ،توقف فيه ب�شارة
عند مو�ضوع الدين �أو الظاهرة
الدينية ،ودر�س عنا�رصها ومكوناتها
و�إفرازاتها املختلفة التي م ّرت بها
عملية ال َعلمنة و�سياقاتها التاريخية
املختلفة ،ليفرز نظريات العلمنة
وجدليتها املتباينة ويدر�سها ،كي
يخل�ص �إىل طرح �أمنوذج نظري

متكامل انطال ًقا من �إجمايل هذه
الإ�شكاالت التي �سيدر�سها على
طول جملدات امل�رشوع� .إ ّن تناول
مو�ضوع الدين والتدين يف هذا اجلزء
لي�س من منطق �أنه �أ�سا�س امل�رشوع
ونواتُه املحورية ،بل العك�س؛ فجوهر
م�رشوع ب�شارة هو ال َعلمنة والعلمانية.
�إال �أنه بفعل تنامي ال�رسديات الكربى
حول الدين والظاهرة الدينية،
من قبيل خلط الدين بالأ�سطورة
واخلرافة والأخالق عندما يجري
احلديث عن الظاهرة الدينية ،بد�أ
ب�شارة من هنا بال�ضبط؛ �أي درا�سة
الدين وما يحوم حوله من ظواهر
خمتلفة ،مفر ًزا كل ظاهرة على حدة،
وناقدًا يف املح�صلة ج َّل التعميمات
التي �شملت وت�شمل درا�سة الدين
والظاهرة الدينية عمو ًما».

علمانية وعلمنة
يف الف�صل الثاين ،الذي جاء بعنوان،
«العلمانية والعلمنة :ال�صريورة
الفكرية» ،يطوف خروا�ش يف اجلزء
الثاين من املجلد الأول من كتاب
ب�شارة ،والذي يعتربه «النواة الأ�سا�س
املتقدمة للم�رشوع ،يف �ضوء النتائج
التي و�صل �إليها ،نظ ًرا �إىل �أن درا�سة
�صريورة العلمنة وت�ش ّ ُكل العلمانية
بالتوازي مع درا�سة تط ّ ُور الدين
ونقده ونقد نقده قد جرت بلورتها
وتقدميها على نحو م�ستفي�ض يف
حركة لولبية للتاريخ الفكري يف هذا
اجلزء املهم .ارتكز جهد امل�ؤلف يف
اجلزء الأول على درا�سة الظاهرة
الدينية وما يتعلق بها من ظواهر
مت�شابكة ،مفر ًزا كل ظاهرة على
حدة بالتف�سري املعريف املتداخل،
اً
و�صول �إىل و�ضعِه ال�صيغة التعريفية
املفهومية البارزة ملفهوم العلمنة
أمنوذجا �سو�سيولوج ًيا
التي اعتربها �
ً

و�صريورة تاريخية تراكمية يتعر�ض
فيها الدين لإعادة الوعي بنف�سه
باعتباره دي ًنا ،و�إعادة قراءته على �أنه
مو�ضوع للمعرفة ،بل �إعادة َعلمنته
نتيجة تط ّ ُور املعرفة احلديثة وما
�صاحبها من علمنة للوعي واملجتمع
والدولة» .يعر�ض امل�ؤلف ما ورد يف
كتاب ب�شارة عن النه�ضة والأن�سنة
الكاثوليكية ومركزية الإن�سان
والإ�صالح الديني ون�شوء منطق
الدولة وبداية االكت�شافات العلمية،
ويف مرحلة ما بعد التنوير من الريبية
�إىل العقل املطلق ومنه �إىل نقد
العقل ،ثم يتناول العلمانية باعتبارها
�أيديولوجيا يف القرن التا�سع ع�رش،
مع مناذج يف النقد احلداثي للتنوير
ومناذج من ليربالية ودميقراطية
معا�رصة يف حرية الدين والعقيدة،
خا ً
متا با�ستدراك يف الأن�سنة العربية
والعلمانية.

علمانية ونظريات
يتناول امل�ؤلف ،يف الف�صل الثالث،
«العلمانية ونظريات العلمنة» ،الت�أريخ
وم�س�ألة تعميم الأمنوذج الأوروبي
يف العلمنة ،مقد ًما مناذج تاريخية
للعلمنة من التجارب الإنكليزية
والفرن�سية والأملانية والإ�سبانية� ،إىل
جانب الأمنوذج البولندي ،ثم ينتقل
�إىل البحث يف العلمنة ونظرياتها،
و�أمنوذج العلمنة بني �أوروبا و�أمريكا،
والديانة ال�سيا�سية والديانة املدنية.
يكتب« :تع َّر�ض مفهوم العلمنة عرب
جتلياته املختلفة يف الف�ضاء الأوروبي
للتطور من مفردة كانت تُ�ستخدم يف
الف�ضاء الكن�سي ،كما �أ�سلفنا يف �ضوء
قراءتنا مل�رشوع ب�شارة� ،إىل م�صطلح
�أك�سبته �أيديولوجيا القرن التا�سع
ع�رش مفهو ًما �أ�صبح ’براديغ ًما‘
يف العلوم االجتماعية يف ما بعد.

وتطورت نظريات العلمنة� ،سواء تلك
التي تنتقد النظرية يف �رسدياتها
التاريخية� ،أو تلك التي ط ّورت
النظرية عرب �إعادة فهم ال�صريورة
التي ترتكز عليها العلمنة ،بت�أثري
تداخل املناهج املعرفية ،حتى
دُح�ضت �أطروحة الف�صل املفروغة
من �أي اعتبار لل�سياقات التاريخية
وال�صريورات املتباينة» .وينتهي �إىل
�أن �أطروحة الف�صل بني املجالني
تعب عن حقيقة
الديني والدنيوي ال رّ
التمايز بني املجاالت املعرفية
املختلفة و�صريوراتها املتباينة ،ومن
ث ّم ،ف�إن من ال�رضوري التمييز بني
�أمناط التدين والفئات االجتماعية
و�أنواع الدولة وتاريخها ودرجة تط ّ ُور
املجتمعات ودرجة علمنة الوعي
فيها ،و�إال ف�إن نظرية العلمنة ت�سقط
يف تعميمات وا�ستقراءات خاطئة.

دَني َوة الدين
يقول خروا�ش يف «خامتة» الكتاب،
�إن بحث الدين والعلمانية ال يُعترب
بح ًثا فل�سف ًيا باملفهوم الكال�سيكي يف
الأقل« ،مبحدداته الإبي�ستيمولوجية
واللغوية واملنهجية� .إنه بحث فكري
ونظري يقارب مو�ضوعً ا تتداخل
فيه الفل�سفة (فل�سفة الدين ،فل�سفة
التاريخ �...إلخ) مع العلوم الإن�سانية
واالجتماعية الأخرى ،لذلك اعتمد
ب�شارة لهذا االعتبار منهجية تداخل
العلوم .وتكمن قوة الكتابة الفكرية
التي اعتمدها ب�شارة يف �شموليتها
وتخ�ص�صها يف الوقت نف�سه؛ ذلك
ُّ
�أنها ا�ستوعبت جميع مناحي الكتابة
عن العلمانية والدين م ًعا مبنهج
وتبحرت على نحو
تكاملي تركيبيّ ،
متخ�ص�ص يف ق�ضايا فل�سفية ونظرية
دقيقة ،ما ي�سمح للمتخ�ص�ص وغري
املتخ�ص�ص با�ستيعابها بدرجة

متفاوتة» .وبح�سبهَ ،من َه َج ب�شارة
نظري َة العلمنة ،مبا هي «دَني َوة»
للدين بطريقة مركبة ومنظمة،
معتمدًا على منهجية ترتيب النواظم
املعرفية التي تُق ّوي م�رشوعه
الفكري .كما نتج من درا�سة �صريورة
العلمنة ت�ش ّ ُكل العلمانية يف �صيغ
�سيا�سية وتاريخية متعددة ،و�أ�صبح
من املجحف النظر �إىل العلمانية
على �أنها فل�سفة� ،أو موقف �سيا�سي
يف�صل الدولة عن الدين ،يف اختزالية
فا�ضحة ،بغ�ض النظر عن درا�سة
ال�سياقات التاريخية لن�شوئها،
واختالفها من بلد �إىل �آخر ،ومن
ثقافة دينية �إىل �أخرى ،ومن نظام
�سيا�سي �إىل �آخر .ويختم م�ؤكدًا �أن
مقاربة ب�شارة �ست�ساهم يف م�صاحلة
الوعي العربي والإ�سالمي مع
ذاته ،ومع خ�صومه الأيديولوجيني،
خ�صو�صا الأيديولوجيات العلمانية
ً
التي ف�شلت يف ا�ستقدامها للنظرية
العلمانية على �أنها م�رشوع جمرد،
رسا على
وحماولة تطبيقها ق� ً
جمتمعات تقليدية ودول هجينة،
وعلى ثقافة دينية �شمولية.

للكاتب املغربي حممد الأ�شعري

م�صطفى �أيت خروا�ش باحث يف
الأدب املقارن والدرا�سات الثقافية
وطالب دكتوراه مبدر�سة الدكتوراه
«الآداب والفنون والعلوم الإن�سانية
واالجتماعية» التابعة لكلية الآداب
والعلوم الإن�سانية يف جامعة ابن
طفيل باملغرب ،حا�صل على
املاج�ستري يف الأدب املقارن من
معهد الدوحة للدرا�سات العليا يف
قطر ،مهتم بق�ضايا الأدب العاملي
وحتوالت التنظري الأدبي واملعريف
لإ�شكالية «العاملية» يف �سياق
الإنتاج املعريف والأدبي ،وق�ضايا
التحوالت الثقافية وال�سيا�سية يف
الوطن العربي .عمل باح ًثا م�ساعدًا
يف املركز العربي للأبحاث ودرا�سة
ال�سيا�سات ،وباح ًثا م�شار ًكا يف
مركز �أفكار للدرا�سات والأبحاث.
ا�شتغل مرتج ًما مع العديد من مراكز
الأبحاث وامل�ؤ�س�سات الدولية.
و�شارك يف م�ؤمترات وندوات دولية
وحملية عدة ،ون�رش بحو ًثا ودرا�سات
عدة يف دوريات دولية حمكمة ،كما
يكتب مقاالت ر�أي يف عدد من
املنابر الإعالمية.

«العني القدمية»رواية جليل الأحالم املك�سورة باملغرب
يقرتح الكاتب املغربي حممد
الأ�شعري يف روايته اجلديدة «العني
القدمية» رحلة حافلة باملطبات
يف عوامل ذات نك�ست �أحالمها،
مثخنة بالأعطاب واال�ضطرابات،
تغدو جمرد انعكا�س لأعطاب
واختالالت �أو�سع على واجهة
املجتمع وال�سيا�سة.
عن من�شورات املتو�سط ب�إيطاليا،

�صدرت الرواية (� 255صفحة) التي
تكر�س انحياز الأ�شعري م�ؤخرا
لفتنة ال�رسد بعد م�سرية �أوىل برز
خاللها كواحد من �أبرز الأ�صوات
ال�شعرية باملغرب .ير�سم الكاتب
معامل ذات حتمل ا�سم «م�سعود»
الذي ال يطابق م�سماه ،الرجل
ال�ستيني الذي يت�أمل حياته
كحلقات متعاقبة من الأوهام

والأحالم املك�سورة.
و�سواء بعني «م�سعود» �أو من ت�أمل
خارجي يف ذاته ويف عالقته مع
حميطه االجتماعي وال�سيا�سي
والعائلي ،تغدو الرواية ديوان
الزمن ال�سيا�سي الراهن بامتياز،
ت�ضع الأ�صبع على مكامن العلل
التي جتعل من احلا�رض حالة
مر�ضية غارقة يف وحل االزدواجية

بني �شعارات الإ�صالح واحلداثة
والكوابح امل�شدودة �إىل التقليد
والف�ساد و�إعادة �إنتاج التخلف.
انك�سار الفرد وعطب املجتمع
ين�سج الأ�شعري �إذن جدلية
العالقة بني ال�سكيزوفرينيا
الفردية واجلماعية التي تفرز
يف مظهريها حالة انف�صال عن
الواقع ،و�ضبابية يف الر�ؤية وتوترا

مع املا�ضي وعجزا عن الت�صالح
مع امل�ستقبل .حيلة الأ�شعري يف
ذلك حتريك �شخ�صية «م�سعود»
على درب حياة واقعية و�أخرى
متخيلة تفرز �شخ�صية م�ضاعفة
له ،ندا ونقي�ضا ،ي�سميها يف الن�ص
«الآخر» ،الذي ي�صبح مر�آة م�شوهة
مل�سعود ،يحاورها ويناكفها،
ويحاول ك�رسها �أحيانا.
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عن مركز الفكر اال�سرتاتيجي للدرا�سات برتكيا

«القوة الناعمة» يف املنطقة العربية..
ر�ؤى وا�سرتاتيجيات
�شارك يف �إعداد الكتاب الذي يت�ألف من � 319صفحة 4 ،باحثني عرب متخ�ص�صني بال�ش�أن الإفريقي والرتكي والعربي والإيراين ،وا�ستغرق ت�أليفه نحو 9
�أ�شهر .حتظى درا�سة القوة الناعمة وت�أثريها يف ال�سيا�سة اخلارجية للدول ،مبكانة خا�صة يف فهم �أدوات النفوذ ،وتوجهات ال�سيا�سات اخلارجية.
وكاالت
لهذه الأ�سباب والدوافع،
جاء كتاب «القوة الناعمة يف
املنطقة العربية» ،ال�صادر
عن مركز الفكر اال�سرتاتيجي
للدرا�سات (عربي تركي مقره
يف �إ�سطنبول) ،الذي ي�سلط
ال�ضوء على الدول املحورية
الثالث ،تركيا واململكة العربية
ال�سعودية و�إيران.
ت�سعى هذه الدرا�سة ،بح�سب
املركز� ،إىل الإجابة عن �أ�سئلة
تتعلق بالر�ؤى واال�سرتاتيجيات
التي تتبناها كل دولة من هذه
الدول الثالث يف توظيف �أدواتها
الناعمة ،ومنها :م�صادر القوة
الناعمة التي تعتمد عليها
ال�سعودية وتركيا و�إيران يف �إدارة
م�صاحلها يف مناطق نفوذها؟
و�إىل �أي مدى ا�ستخدمت
هذه الدول القوة الناعمة على
م�ستوى ال�سيا�سة اخلارجية؟
وما م�ساحة التن�سيق والت�شبيك
مع امل�ؤ�س�سات املحلية يف
مناطق النفوذ؟ و�أين تكمن نقاط
ال�ضعف والقوة يف توظيف الدول
الثالث للقوة الناعمة؟
وبح�سب املركز� ،شارك يف
�إعداد الكتاب الذي يت�ألف من
� 319صفحة 4 ،باحثني عرب
متخ�ص�صني بال�ش�أن الإفريقي
والرتكي والعربي والإيراين،
وا�ستغرق ت�أليفه نحو � 9أ�شهر.
قال م�صطفى احلباب رئي�س
املركز� ،إن «�أهمية الكتاب
تكمن يف حقل القوى غري
التقليدية ،مع تطور �أدوات
التوا�صل ال�سيا�سي ،و�رسعة

الو�صول �إىل املجتمعات وت�أثري
ذلك على ال�سيا�سة» .و�أ�ضاف
يف ت�رصيحات للأنا�ضول� ،أن
«البحث يف دور القوة الناعمة
للقوى امل�ؤثرة يف املنطقة
العربية ،يعد جماال جديدا
وجديرا باالهتمام ،نظرا لأهمية
املنطقة العربية ،وما ت�شهده من
حتوالت ،كذلك الت�سابق الدويل
الوا�ضح على خلق مناطق نفوذ
خالقة ،واالقرتاب من ت�أمني
جمموعة من امل�صالح احليوية
للدول الإقليمية الكربى».
�أهمية الكتاب للقارئ العربي
تابع احلباب« :الكتاب ي�ؤكد
للقارئ العربي �أنه جزء من
عملية هذا التفاعل التي حتدثها
�أدوات القوة الناعمة ،وهذه
الأدوات ت�ستند �إىل ممار�سة
الإقناع بالنموذج ال�سيا�سي فكرا
وممار�سة ،يف الوقت الذي تعي�ش
فيه البالد العربية �أزمة حقيقية
يف اال�ستقرار ال�سيا�سي وبناء
الدولة القوية».
و�أو�ضح �أن «الكتاب يقدم وجها
�آخر للقارئ من �أوجه ال�رصاع،
و�أداة نفوذ باتت حمل اهتمام
من خمتلف الدول والقوى
الفاعلة» .وم�ضى قائال« :و�إذا
�أمعنا النظر يف واقع املنطقة
العربية التي تو�سعت فيها رقعة
ال�رصاع ،وتعددت �أدوات النفوذ
الإقليمية والدولية ،تظهر
احلاجة لدرا�سة القوة الناعمة
يف ثالث دول حمورية بال�رشق
الأو�سط ،وهي اململكة العربية
ال�سعودية وتركيا و�إيران».
من جانبه ،قال عاتق جار
اهلل ،اخلبري بال�ش�أن الرتكي،

�إن «تركيا تعد اليوم ،وخا�صة
من منظور عربي ،ق�صة جناح،
ومنوذجا يحتذى به ،بف�ضل
النجاح االقت�صادي والتحوالت
ال�سيا�سية التي حققتها،
وامل�شكالت االجتماعية التي
جنحت يف مواجهتها».
و�أ�ضاف جار اهلل � ،أن «النجاحات
التي حققتها تركيا دفعت عموم
ال�شعوب العربية والكثري من
املثقفني ملتابعة التجربة الرتكية
باهتمام ،واملطالبة بتحوالت يف
�أوطانهم متاثل ما حققته تركيا
خالل ال�سنوات املا�ضية».
وتابع« :تكمن م�صادر قوة تركيا
الناعمة يف توظيف الإدارة
الرتكية اجلديدة ملوقع البالد
اجليو�سرتاتيجي (املركزي)،
بالإ�ضافة �إىل الإرث التاريخي
والدميوغرافيا املتنوعني ،عدا
النه�ضة االقت�صادية والتجربة
الدميقراطية التي ت�شهدها».
و�أ�شار �إىل �أن «عوامل النجاح
التي حققتها تركيا تعد فر�صة
وثروة ا�سرتاتيجية تعزز ح�ضور
تركيا يف النادي الدويل ،لكنها
متثل يف ذات الوقت حتديات
وعقبات ما مل تتوفر �أدوات
تدعمها وحتميها».
بدوره� ،أكد الباحث يف ال�ش�أن
ال�سعودي �سعد القحطاين� ،أن
«تركيا لعبت دور الو�سيط يف
امللفات الدولية الكربى ،مثل
اخلالف العربي الإ�رسائيلي،
وامللف النووي الإيراين ،وحاليا
يف امللف ال�سوري مع رو�سيا».
و�أ�شار �إىل �أن «تركيا تفوقت
يف جمال القوة الناعمة ،وباتت
تزاحم فيه الدول الكربى ،فهي

واحدة من �أكرث  30دولة حول
العامل ا�ستخداما للقوة الناعمة،
بح�سب املوقع الربيطاين
( )softpower30املتخ�ص�ص
بر�صد �أداء الدول يف توظيف
و�أ�شار
الناعمة».
القوة
القحطاين �إىل �أن «تقرير مركز
(Free Media In RFE/
)RL: Unfree Societies
�أكد �أن الدبلوما�سية الرتكية
ت�أتي يف املرتبة اخلام�سة بعد
الواليات املتحدة وفرن�سا
وال�صني ورو�سيا وبريطانيا من
حيث التفاعل والت�أثري».
يف ال�سياق ،قال مطهر ال�صفاري
الباحث يف ال�ش�أن الإيراين� ،إن
«ت�أثري القوة الناعمة الرتكية
يف املنطقة العربية �أكرب بحكم
التاريخ والدين ،وكذلك املواقف
الإن�سانية وال�سيا�سية كالق�ضية
ال�سورية والفل�سطينية ،وحتى
ق�ضايا امل�سلمني يف بورما
�إيران) ،ف�صال لكل منها ،مكونا ال�سعودية واملغرب وتون�س
وال�صومال».
وقال الباحث �أحمد ح�سني من ثالثة مباحث ،ت�ضمنت واجلزائر و�سلطنة عمان
اخلبري بال�ش�أن الإفريقي� ،إن قراءة يف ر�ؤية الثالث الدول والإمارات العربية املتحدة
«ف�صول الكتاب تت�ضمن �أربعة للقوة الناعمة و�إ�سرتاتيجيتها ،والأردن والكويت وقطر
والعراق.
ف�صول رئي�سية ،خ�ص�ص الف�صل وامل�صادر اخلا�صة لكل منها».
الأول كمدخل نظري ت�أ�سي�سي وم�ضى قائال« :ركزت الدرا�سة مت االعتماد على امل�صادر
تناول مفهوم القوة الناعمة ،على �أدوات القوة الناعمة لهذه املكتبية ال�صادرة عن الدول
و�أنواع �أدواتها ،وت�أثرياتها يف الدول ،والكيفية التي تعمل حمل الدرا�سة ،بالإ�ضافة �إىل
ال�سيا�سة اخلارجية ،بالإ�ضافة بها الدول يف تعزيز نفوذها ،بع�ض التقارير املحلية والدولية
�إىل عالقتها بالقوة ال�صلبة للدول وخل�صت الف�صول �إىل تقييم بهذا ال�ش�أن ،وحتليل ممار�سات
يف ظل التطورات التي ي�شهدها �أثر القوة الناعمة من خالل ومواقف الدول املبحوثة.
وتزداد �أهمية القوة الناعمة
العامل على خمتلف الأ�صعدة ،جمموعة من امل�ؤ�رشات».
والتي �سهلت و�رسعة التوا�صل �سين�رش الكتاب وفق املركز يف ( )Soft Powerباطراد نتيجة
�أكرث من  32نقطة بيع عادية ثورة التكنولوجيا ،وهيمنة و�سائل
والت�أثري بني الأمم».
وعن الف�صول الثالثة املتبقية ،و�إلكرتونية ،موزعة يف  12التوا�صل االجتماعي التي عززت
�أو�ضح ح�سني �أنها «خ�ص�صت دولة عربية و�إ�سالمية هي :دور الفرد يف مراقبة ال�سيا�سات
لدول الدرا�سة (ال�سعودية ،تركيا ،تركيا وم�رص واململكة العربية وتقييمها.

كتاب يك�شف �أ�سرارا جديدة عن موت هتلر

يف الثالثني من �أفريل ،1945
توجه اجلي�ش الأحمر ال�سوفياتي
نحو العا�صمة الأملانية برلني،
وحا�رص امللج�أ الذي يحتمي
فيه الزعيم النازي �أدولف هتلر
وزوجته �إيفا براون ،حيث تذكر

امل�صادر �أن جثتيهما �أحرقتا يف
املكان نف�سه.
غري �أن ال�شكوك التي حامت
حول الطريقة التي مات بها
هتلر فتحت الباب وا�سعا �أمام
فر�ضيات بع�ضها جاوز املنطق،

مثل خرب ت�سلله من برلني
وتوجهه نحو �أمريكا الالتينية،
كما ذكر ذلك بع�ض ال�شهود،
وهذا ما جعل نهاية «الفوهرر»
�إحدى �أبرز �ألغاز القرن
الع�رشين .ويف �سياق التحقيق يف
هذه املحطة التاريخية البارزة،
قام جان كري�ستوف بريزار،
املتخ�ص�ص يف الدكتاتوريات
املعا�رصة ،بالعمل مع ال�صحفية
النا بار�شينا ،وتوج جمهودهما
ب�إ�صدار كتاب بعنوان «موت
هتلر» ،ال�صادر عن دار ن�رش
«فايار» الفرن�سية يف 372
�صفحة.

وبعد عامني من املحادثات
مع ال�سلطات الرو�سية�ُ ،سمح
لربيزار وبار�شينا باالطالع على
�أر�شيف �رسي ي�ضم ا�ستنطاقا
لأ�شخا�ص �شهدوا الأيام
الأخرية لهتلر ،كما اطلعوا على
تقارير املخابرات الرو�سية،
وبقايا ب�رشية ت�شمل عظاما
من اجلمجمة والفك ،يقول
الكرميلني �إنها خا�صة بالزعيم
النازي.
ولأول مرة منذ انتهاء احلرب
العاملية الثانية ،مت �إجراء
اختبارات علمية على هذه
البقايا للو�صول �إىل احلقيقة

التي ت�سمح ب�إغالق هذا امللف
ب�شكل نهائي.
ورافق الباحثني الطبيب
ال�رشعي فيليب �شاريل ،وهو
معروف ب�أعماله حول ق�ضايا
تتعلق بق�ضايا املوت التي
حتيطها الألغاز مثل ريت�شارد
قلب الأ�سد وهرني الرابع ،غري
�أن ال�سلطات الرو�سية �أخربتهم
�أن الرتخي�ص �صالح ليوم واحد
فقط ،و�أن وقت فح�ص العظام
املن�سوبة لهتلر لن يدوم �أكرث
من ثالث �ساعات.
ويروي امل�ؤلفان يف هذا الكتاب
بطريقة رواية جا�سو�سية الأيام

الأخرية لأدولف هتلر واملقربني
منه ،واحت�ضار الرايخ الثالث
الذي كان البع�ض �شهودا عليه
على عمق ع�رشة �أمتار حتت
�سطح الأر�ض ،وما الذي جرى
وفق ما تو�صلوا �إليه من �أبحاث
ودرا�سات .وتو�صل البحث
العلمي -رغم �أنه مل ي�أخذ وقتا
كافيا� -إىل �أن العظام التي مت
فح�صها تعود ب�شكل قاطع
لهتلر» ،غري �أن �سبب موته ال
يزال غام�ضا :هل جترع ال�سم �أو
�أطلق على نف�سه �أو �أطلق عليه
الر�صا�ص؟
وكاالت
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م�شروبات الديتوك�س ...اخلرباء يك�شفون احلقيقة
يف ال�سنوات الأخرية ،ذاع �صيت
م�رشوبات وع�صائر الديتوك�س،
فهل هذه امل�رشوبات بالفعل
م�رشوبات �سحرية خل�سارة
الوزن ون�ضارة الب�رشة وغريها
كثري مما تعد به؟ يف هذه
الفرتة من ال�سنة تلج�أ الكثري
من الن�ساء حلميات غذائية
قا�سية و�أنظمة ريا�ضية �صارمة
وممار�سات غريبة للح�صول
على اجل�سد املثايل .وبينما
ين�صح اخلرباء دوماً باتباع
حمية غذائية متوازنة وبطيئة
الوترية لتحقيق خ�سارة �صحية
يف الوزن� ،إال �أن العديد من
الن�ساء يلج�أن للحلول ال�رسيعة
والتي قد ال يكون بع�ضها �صحياً
متاماً مثل ع�صائر الديتوك�س.
ك�شف اخلرباء م�ؤخراً عن
�أن ما يحدث يف اجل�سم
خالل فرتة تناولك ع�صائر
الديتكو�س قد ال يكون �أمراً
�صحياً متاماً ،فهذا النوع
من امل�رشوبات -والذي
يجعل اجل�سم بالفعل يبدو
�أكرث نحافة -قد يت�سبب لك
بخ�سارة كميات كبرية من املاء
وقد يلحق ال�رضر بع�ضالتك،
وذلك ب�سبب حمتوى هذه
امل�رشوبات املنخف�ض من
املعقدة
الكربوهيدرات
والربوتينات ،الأمر الذي قد

�صادف اليوم الأول من ماي الذكرى  20لليوم العاملي للربو،
حيث يتم ت�سليط ال�ضوء يف هذا اليوم على املر�ض ون�رش
التوعية ب�أ�سبابه وطرق الوقاية والعالج.ي�صادف اليوم الأول
من مايو (�أيار) الذكرى  20لليوم العاملي للربو ،حيث يتم
ت�سليط ال�ضوء يف هذا اليوم على املر�ض ون�رش التوعية
ب�أ�سبابه وطرق الوقاية والعالج.
ومع تطور احلياة يف املدن ،وزيادة التلوث ،وزيادة ن�سب
البدانة ،وا�ستخدام املواد احلافظة على نحو وا�سع،
من املتوقع �أن تزداد حاالت الربو والأمرا�ض التنف�سية
الأخرى .لذلك ال بد من اتخاذ االحتياطات الالزمة،
لتجنب الإ�صابة بهذا املر�ض ،ومن بينها اتباع نظام غذائي
منا�سب ،ي�ساعد يف التخفيف من �أعرا�ضه ،بح�سب موقع �إن
دي تي يف.

 1تناول املزيد من الثوم والب�صلال�سموم من اجل�سم ،واالكتفاء
باتخاذ قرارات تغذوية �صحية
بدالً من هذا كله ،مثل جتنب:
الأطعمة الغنية بال�سكر.
الطعام املقلي .الطعام
واملعلبات.
املعالج
واال�ستعا�ضة عن هذه كله
بالفواكه واخل�ضار والطعام
الغني بالربوتينات وكل ما يتم
ت�صنيعه من احلبوب الكاملة.
وبينما قد ال يت�سبب لك ع�صري
الديتوك�س لوحده بالعديد من
الأ�رضار  -مقارنة بالأنظمة
الغذائية املعتمدة بالكامل

يجعلك تبدو �أكرث نحافة بينما
�أنت حقيقة تخ�رس جزءاً من
ع�ضالتك .وال يقت�رص الأمر
على هذه الأ�رضار فح�سب،
بل قد تت�سبب لك م�رشوبات
الديتوك�س بالأمور التالية:
وهن عام يف اجل�سم قد
ي�صيبك ب�إغماء مفاجئ.
تقلبات مزاجية كبرية نتيجة
التغريات الكبرية وال�رسيعة يف
م�ستويات ال�سكر يف اجل�سم.
وين�صح اخلرباء باالبتعاد عن
ما ي�سمى بالديتوك�س� ،أو
احلميات املخ�ص�صة لت�رصيف

فقط على مبد�أ الديتوك�س،-
�إال �أن هذه الع�صائر قد ال
تكون �صحية متاماً على
امل�ستوى التغذوي� ،إذ حتتوي
هذه الع�صائر (خا�صة تلك
التي يدخل يف مكوناتها �أنواع
من الفاكهة) على كميات كبرية
من ال�سكر (تقدر ب 8-6
مالعق �صغرية من ال�سكر) ،قد
يت�سبب تناولها وعلى مدى �أيام
متتالية يف التالعب مب�ستويات
اجللوكوز والأن�سولني على
املدى الطويل ،خا�صة لدى
الن�ساء.

الأرق
هو داء ي�صيب الإن�سان ،والأرق
عبارة عن عدم القدرة على النوم
ّ
تقطعه وعدم ا�ستمراره �إن
�أو
ُوجد ،مما ي�سبب تدهور ال�صحة
النف�سية واجل�سدية ،والأرق مرتبط
ببيئة املري�ض وظروفه ،والعوامل
التي ت�سببهتختلف �أ�سباب الأرق

وعالجاته من �شخ�ص لآخر،
ومن هذه الأ�سباب �صعوبة النوم
و اال�ستيقاظ املتكرر �أثناء الليل
و اال�ستيقاظ مبكرا يف ال�صباح،
وللأرق �أنواع عدة منها الأرق
العابر وهو الأرق الذي ي�ستمر
ليلة واحدة �أو عدة �أ�سابيع والنوع

الثاين هو الأرق املزمن وهو �أكرث
الأنواع تعقيدا من الأنواع الأخرى
وينتج الأرق املزمن عن جمموعة
من العوامل منها الإ�ضطرابات
اجل�سمية �أو النف�سية ،و�أكرث
الأ�سباب ال�شائعة امل�سببة للأرق
املزمن هي الك�آبة

ا�ستعماالت احلناء :

ب�شكل كامل �سهل الإ�ضافة �إىل
املكان املحرتق �سواء كان ب�شكل
معجون �أو ب�شكل مطحون.
 .2التئام اجلروح  :للحناء �أثر
يف التئام اجلروح وخا�صة القروح
املزمنة والأكزما ولقد ا�ستعملته
يف عالج التقرحات التي ت�صيب
القدم ولقد ثبت �أن له ت�أثري فعال
جداً (� .)11أما العامل الذي
ي�سبب ال�شفاء مل يعرف بعد
ولكن �أعتقد �أن له ت�أثري مغزيل
للجرح وخ�صائ�صه امل�ضادة
للمكروبات فاجلروح حتتاج �إىل

�إيقاف النزف :حيث
.3
قمت با�ستعماله للإيقاف نزف
مقدمة الأنف وذلك بل�صق
مطحون احلناء على مكان
النزف ،حيث يحزم املل�صوق
على مكان النزف ،مم ي�ؤدي
�إىل توقف النزف خالل ثواين
بطريقة �سحرية  .كذلك �إيقاف
نزف الأنف اخللفي :حيث ميكن
ذلك ب�أن يطلب من املري�ض �شم
م�سحوق احلناء عرب املنخرين
يجعله ي�صل �إىل داخل الأنف �أو
املنخر اخللفي وهذا امل�سحوق
�سوف يلت�صق املنطقة النازفة
ويقوم ب�إيقاف النزف� ،أما
الت�أثريات اجلانبية للحناء هي
جعل املري�ض يعط�س قلي ً
ال
 .كما �أن للحناء ت�أثري م�ضاد
للنزف ميكن ا�ستعماله يف �أماكن
�أخرى مثل �إيقاف نزف قرحة
الإثني ع�رش.

ال يقت�رص دور كل من الثوم والب�صل على �إ�ضافة نكهة مميزة على
وجبات الطعام ،ويقول الباحثون� ،إن الب�صل والثوم ميلكان ت�أثرياً
م�ضاداً للربو ،نظراً لغناهما مب�ضادات االلتهاب.

 2تناول املزيد من الأغذية الغنيةباملغن�سيوم
من املعروف �أن املغن�سيوم يريح ع�ضالت اجلهاز التنف�سي،
وبالتايل ف�إن �إ�ضافة �أغذية غنية باملغن�سيوم يف نظامك الغذائي
قد ي�ساعدك يف الوقاية من الربو .بع�ض الأطعمة الغنية
باملغني�سيوم  :بذور اليقطني واملوز والكاجو وال�شوكوالتة
الداكنة واخل�رضاوات اخل�رضاء الداكنة مثل الربوكلي.

 3بذور الكتانقد ت�ساعدك بذور الكتان يف مكافحة الربو ،وميكنك �إما �أن ت�أكل
البذور بعد حتمي�صها �أو نقعها ،وميكنك حتى �إ�ضافة م�سحوق
بذور الكتان يف اللنب املخفوق والع�صائر� ،أو �إ�ضافة زيت بذور
الكتان يف نظامك الغذائي.

 4الأطعمة الغنية بفيتاميني �سي ودالقد ي�ؤدي نق�ص فيتاميني �سي ودال �إىل زيادة خماطر الإ�صابة
بالربو لدى الأطفال والبالغني ،وت�شمل الأطعمة الغنية بفيتامني
دال الأ�سماك الدهنية ،مثل التونة و�سمك ال�سلمون واالجبان
و�صفار البي�ض� ،أما فيتامني �سي ميكن العثور عليه يف الطماطم
والبابايا والربتقال والعنب الربي واخل�رضوات اخل�رضاء.

بع�ض �أ�سباب �آالم الر�أ�س

� 5إ�ضافة الكركم �إىل النظام الغذائيالكركم هو نوع من التوابل ميلك العديد من الفوائد ،لكن �إحدى
الفوائد الأقل �شهرة للكركم هو �أنه ميكن �أن ي�ساعد يف حماربة
الربو الق�صبي ،ويعترب كوب من املاء يحتوي على القليل من
الكركم والقليل من الفلفل الأ�سود كعالج فعال �ضد ا�ضطرابات
الربو.

م�ضادات حيوية عادة .

 .1يف عالج احلروق :عندما
تو�ضع احلناء على احلروق من
الدرجة الأوىل والثانية تعطي
نتائج جيدة يف العالج  .كما
�أنها تقلل من الآالم الناجتة
عن احلروق .تقلل من فقدان
منطقة اجللد املحرتقة
لل�سوائل وهذا مهم �إن كانت
منطقة احلرق كبرية  .لها ت�أثري
�ضد امليكروبات لذلك يقلل من
العدوى .يلت�صق مبكان املجلد
امل�صاب باحلروق حتى ي�شفى

 8ن�صائح غذائية
للم�صابني بالربو

�صحة

 6-التخفيف من م�شتقات الألبان

تنتج �آالم الر�أ�س عامة نتيجة تناول بع�ض
م�صادر الغذاء ال�سيئة كال�سكر والكافيني،
واملحليات اال�صطناعية ،والأطعمة امل�صنعة
التي حتتوي على الأ�صباغ واملواد احلافظة
اال�صطناعية ،وكذلك منتجات الألبان،
والغلوتني ،وقد يكون �أمل الر�أ�س نتيجة
احل�سا�سية من بع�ض �أ�صناف الغذاء خا�صة
من منتجات الألبان والغلوتني وغريها .ينتج
�أمل الر�أ�س يف بع�ض الأحيان نتيجة الإجهاد
العاطفي والنف�سي واالكتئاب .التوتر الع�ضلي
نتيجة اجللو�س �أما �شا�شة احلا�سوب فرتة
طويلة وجود حالة من عدم التوازن يف �إفراز
بع�ض الهرمونات ،كاالختالل الذي يح�صل
للكورتيزول الذي ينظم �ضغط الدم وم�ستوى
ال�سكر يف الدم.

ين�صح بتجنب اال�ستهالك املفرط ملنتجات الألبان ،حتى لو كنت
ال تعاين من ح�سا�سية من منتجات الألبان ،ويرجع ذلك �إىل �أن
منتجات الألبان قد ت�ؤدي �إىل ان�سداد املجاري التنف�سية.

 7جتنب الأطعمة ال�سكرية واملعاجلةالأطعمة التي حتتوي على �سكر �أو الأطعمة التي يتم معاجلتها،
وميكن �أن ت�شجع احل�سا�سية وتثري الربو ،ويجب جتنب ا�ستهالك
هذه الأطعمة متا ًما �إذا كنت تعاين من الربو �أو معر�ض خلطر
الإ�صابة بالربو.

 8جتنب �شرب املاء املثلج يف كثري من الأحيانتناول الطعام البارد �أو �رشب املاء املثلج ميكن �أن ي�ضيق
املجاري الهوائية ،ويو�صي اخلرباء بتناول وجبات �أ�صغر
لتخفيف ال�ضغط عن احلجاب احلاجز.
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ربا الن�سيئة وربا الف�ضل...
الزيادة مع الت�أجيل ربا الن�سيئة ،والزيادة من دون ت�أجيل ربا
الف�ضل.
نحا علماء االقت�صاد هذا النحو يف تق�سيم الربا لكنهم
ا�ستعملوا �أ�سماء جديدة من هذه الأ�سماء ربا الديون وهو ربا
الن�سيئة ،وربا البيوع وهو ربا الف�ضل� ،إذاً عندنا نوعان من
الربا:
ربا الن�سيئة -2 ...وربا الف�ضل...
-1
ربا الن�سيئة هو الزيادة على الدين مقابل الأجل
الزيادة مقابل الأجل ربا الن�سيئة ،الزيادة من دون �أجل ولكن
يف البيع هو ربا الف�ضل.
�أيها الأخوة؛ النوع الأول كان �شائعاً يف اجلاهلية ميكن �أن
ن�سميه ربا الديون :وهو ف�ضل العني على الدين :يعني
�أقر�ضت مائة لرية ت�سرتدها مائة وع�رشين ،ف�ضل العني على
الدين ...وف�ضل احللول على الأجل:
يعني �إذا �أعطيته املبلغ ويف وقته �أديته مائة ،ف�إن �أخرته
�أديته مائة وع�رشين ،وهو ينطبق على املعامالت امل�رصفية
الربوية التي ذكرناها.
يعني �أي قر�ض بفائدة قلّت �أو رُ
كثت هو ربا الديون وهو ربا
الن�سيئة وهو ربا اجلاهلية وهو ربا القر�آن ،كلها �أ�سماء مل�سمى
واحد.
قوام هذا الربا �أو قوام هذه املع�صية الكبرية الزيادة على
الدين مقابل الأجل وهذا يتناول �صوراً كثرية بع�ضها ظاهر
جلي ،وبع�ضها خفي.

عظمة خُ لقه وحلمه
وعفوه �صلى اهلل
عليه و �سلم
و�أما الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها
كانت خلق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على
االنتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �شهادة رب
العاملني يف �إذ يقول( و�إنك لعلى خلق عظيم)
،ويقول النبي عن نف�سه (�أدبني ربي ف�أح�سن ت�أديبي)
 ،ويف ذلك قول عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنها
حني �سئلت :كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت»كان
خلقه القرءان» �أي كل خ�صلة خري يف القرءان هي
يف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها يف و�صف خلقه
�أي�ضاً»:مل يكن ر�سول اهلل فاح�شاً وال متفح�شاً وال
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�صفح وقالت :ما
انتقم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه �إال �أن
تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول �أبو �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه:
كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�شد حياء من
العذراء يف خدرها وكان �إذا كره �شيئاً عرفناه يف
وجهه» رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من �أو�صافه �صلى
اهلل عليه و�سلم فقد �أمره ربه تعاىل �أن ي�أخذ العفو
من �أخالق النا�س فقال تعاىل {خُ ذِ ال ْ َع ْف َو َو�أْ ُم ْر
ِ�ض َعنِ الجْ َ اهِ ِلنيَ} (الأعراف.)169/
بِال ْ ُع ْر ِف َو�أَ ْعر ْ
فما من حليم �إال عرفت له زلة �أما نبينا الأعظم
عليه ال�صالة وال�سالم فكان ال يزيد مع كرثة الإيذاء
�إال �صرباً ،ومع �إ�رساف اجلاهل �إال حلماً .ومما يدل
على ذلك قوله عليه ال�صالة وال�سالم« :اللهم اهد
قومي ف�إنهم ال يعلمون» بعدما فعلوا به وب�أ�صحابه
ما فعلوا .وكذلك قوله عليه ال�صالة وال�سالم
يف الذين �أخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه
وحر�ضوا عليه قبائل العرب وغريهم «اذهبوا ف�أنتم
الطلقاء» وذلك يوم الفتح.
وروى �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال»:كنت
مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ
احلا�شية فجذ به �أعرابي بردائه جذبة �شديدة
حتى �أثرت حا�شية الربد يف �صفحة عنقه ثم قال:
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل
الذي عندك ف�إنك ال حتمل يل من مالك وال من
مال �أبيك!!!
ف�سكت عليه ال�صالة وال�سالم ثم قال :املال مال اهلل
و�أنا عبده و�أعطاه ما طلب ،فهل هناك يف احللم
والعفو يف مثله �صلى اهلل عليه و�سلم.

املعا�صي و الآثام جتعل الإن�سان يكره لقاء اهلل عز وجل :

باملقابل� :إذا كانت حياة الإن�سان معا�ص,
و�آثاماً ,وماالً حراماً ,وف�سقاً ,وفجوراً,
وجاء ملك املوت يكره لقاء اهلل.
�أعرف رج ً
ال متفوقاً بالدنيا تفوقاً �شديداً,
عنده خربة بالتجارة عالية جداً� ,أ�صيب
مبر�ض خبيث و هو ما يزال يف الثامنة
و الثالثني من عمره ،الأهل مل يبلغوه,

فله ابن عم �-أحد �أخواننا -زاره� ,سمع
منه كالماً بذيئاً ال يُقبل؛ له �صاحبات,
وله ع�شيقات ,وله �رشاب ,و�أموال كثرية,
فلما علم �أنه م�صاب مبر�ض خبيث ,كانت
ت�أتيه حاالت ه�سرتيا كل دقيقتني �أو ثالث,
يبحث ,يقول :ال �أريد �أن �أموت .يقول �أحد
جريانه يف البناء :واهلل �سمعنا �صياحاً ,ال

يوجد بيت يف البناء مل ي�سمع �صوته ,عندما
فارق احلياة �رصخ �رصاخاً �شديداً .احلالة
أحب لقاء اهلل ,وهو على
وا�ضحة� ,إن�سان � ّ
فرا�ش املوت ,ر�أى مقامه يف اجلنة ,ب�رش
أحب لقاء اهلل ,و�إن�سان �آخر عمله
باجلنة ,ف� ّ
�سيئ ,عندما عرف مكانه يف النار� ,رصخ
خوفاً وذعراً.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
�أيها الأخوة ،قد ال ينتبه الإن�سان �إىل بع�ض امل�صطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع
الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة يف �أ�صل خلقها تعرفها ،الق�ضاء الربيطاين ي�أخذون ع�رشة من
الطريق يعر�ضون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�شفون احلقيقة ،الإن�سان له فطرة �سليمة
لذلك احلياء �أن متتنع عن فعل �شيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتدا ًء من دون تعليل.
الرب ما اطم�أنت �إليه النف�س والإثم ما حاك يف �صدرك وكرهت �أن يطلع عليه النا�س ،لك فطرة هذه
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة ،يعني ما �أمرك اهلل ب�شيء �إال وفطرتك وجبلتك ترتاح له ،وما
نهاك عن �شيء �إال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت الأعمال الطيبة التي �أودعت قيمتها يف فطرة الإن�سان معروفاً ،و�سمي ال�شيء الذي ت�أباه
الفطر ال�سليمة منكراً ،من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�شيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً
الدليل:
ِلدينِ َحنِي ًفا ﴾ ( �سورة الروم )30 :لأن �إقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك:
﴿ َف�أَ ِق ْم َو ْج َه َك ل ِّ
ّا�س َعلَيْ َها لاَ تَبْدِ ي َل لخِ َ لْقِ هَّ
ِط َر َة هَّ
ِلدينِ َحنِي ًفا ف ْ
الدي ُن ال ْ َق ِّي ُم ()30
اللِ َذل َِك ِّ
﴿ َف�أَ ِق ْم َو ْج َه َك ل ِّ
اللِ الَّتِي َف َط َر النَ َ
﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا :العدل ح�سن لكن يف الأمراء �أح�سن ،واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء �أح�سن ،وال�سخاء ح�سن
لكن يف الأغنياء �أح�سن ،وال�صرب ح�سن لكن يف الفقراء �أح�سن ،والتوبة ح�سن لكن يف ال�شباب �أح�سن.
يعني ال�شاب �ألزم ما يلزمه التوبة ،واملر�أة �ألزم ما يلزمها احلياء ،والغني �ألزم ما يلزمه ال�سخاء ،والفقري
�ألزم ما يلزمه ال�صرب ،والأمري �ألزم ما يلزمه العدل ،ورد:
�أحب ثالثاً ،وحبي لثالث �أ�شد� ،أحب الطائعني ،وحبي لل�شاب الطائع �أ�شد� ،أحب املتوا�ضعني ،وحبي
للغني املتوا�ضع �أ�شد� ،أحب الكرماء ،وحبي للفقري الكرمي �أ�شد ،و�أبغ�ض ثالثاً ،وبغ�ضي لثالث �أ�شد،
�أبغ�ض الع�صاة ،وبغ�ضي لل�شيخ العا�صي �أ�شد� ،أبغ�ض املتكربين ،وبغ�ضي للفقري املتكرب �أ�شد� ،أبغ�ض
البخالء ،وبغ�ضي للغني البخيل �أ�شد.
ت�ستح فال خري فيك ،و�إن مل
ت�ستح فا�صنع ما �شئت على معنيني� :إن مل
فاحلياء من الإميان ،و�إذا مل
ِ
ِ
ت�ستح من اهلل فافعل ما �شئت وال تعب�أ بكالم النا�س.
ِ
يف �آيات دقيقة جداً من هذه الآياتَ ﴿ :و�أَنْ ِف ُقوا فيِ َ�سبِيلِ هَّ
اللِ َولاَ تُل ْ ُقوا ِب�أَيْدِ ي ُك ْم �إِلىَ ال ّتَ ْهل ُ َك ِة (( ﴾ )195
�سورة البقرة ) �إن مل تنفقوا �أو :وال تلقوا ب�أيديكم �إىل التهلكة �إن �أنفقت كل �أموالكم ،لذلك الإ�سالم
و�سطي.
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�إيقاف مقدمة "�شيخ احلارة" ب�سمة وهبة ملخالفتها
ميثاق ال�شرف والإ�ساءة للأفارقة
�أعلنت نقابة الإعالميني امل�صريني ال�سبت� ،إيقاف ب�سمة وهبة مقدمة برنامج «�شيخ احلارة» على قناة القاهرة والنا�س ،عن ممار�سة الن�شاط
الإعالمي ملخالفتها «ميثاق ال�شرف» وعدم تقنني �أو�ضاعها.

وقال الدكتور طارق �سعدة،
رئي�س اللجنة الت�أ�سي�سية
لنقابة الإعالميني� ،إن جمل�س
النقابة اتخذ قرارا بوقف
ب�سمة وهبة بناء على تقرير
املر�صد الإعالمي للنقابة،
وما الحظه من جتاوزات مهنية
و�أخالقية بحلقة  19مايو ،التي
ا�ست�ضافت فيها الفنان ماجد
امل�رصي ،التي خالفت ميثاق
ال�رشف الإعالمي ومدونة
ال�سلوك املهني.
و�أ�ضاف �سعدة ،يف بيان له،
�أن احللقة خالفت �أي�ضا قانون

نقابة الإعالميني رقم  93ل�سنة
 ،2016الذي يحظر ممار�سة
الن�شاط الإعالمي دون القيد
بجداول النقابة �أو احل�صول
على ت�رصيح مزاولة مهنة.
جاء ذلك بعد موافقة جمل�س
�إدارة اللجنة الت�أ�سي�سية
للنقابة ،يف جل�ستها املنعقدة
يوم ال�سبت ،ب�ش�أن ما ورد
بتقرير املر�صد الإعالمي
من
الإعالميني
لنقابة
جتاوزات «مهنية و�أخالقية»
بربنامج �شيخ احلارة على قناة
«القاهرة والنا�س» ،ال�سيما

فيلم «الطفيلي» للمخرج الكوري
اجلنوبي يفوز ب�سعفة «كان» الذهبية

اختتم مهرجان «كان» ال�سينمائي �أم�س ال�سبت فعالياته يف دورته الثانية
وال�سبعني ،بفوز فيلم « »parasiteالطفيلي) للمخرج الكوري اجلنوبي بونغ
جون -هو ،بجائزة ال�سعفة الذهبية.
فيلم مهرجان «كان» ال�سينمائي مينح �آالن ديلون جائزة رغم احتجاجات
الن�ساء
وح�صل فيلم «�صورة الفتاة على النار» من �إخراج الفرن�سية �سيلني �سكيما ،على
جائزة �أف�ضل �سيناريو ،فيما ذهبت جائزة جلنة التحكيم لفيلمي «الب�ؤ�ساء»
لكاتب ال�سيناريو واملمثل واملخرج الفرن�سي الدج يل ،و»بوكارو» للمخرجني
الربازيليني كليبري ميندونزا فيلو ،وجوليانو دورنيلي�س.
وكانت اجلائزة الكربى من ن�صيب فيلم «�أتالنتيك» للمخرجة الفرن�سية ماتي
ديوب ،وجائزة �أف�ضل �إخراج للمخرجني الفرن�سيني الأخوين جان بيار داردين،
ولوك داردين على فيلمهما «�أحمد ال�صغري».
وح�صلت املمثلة الربيطانية �إميلي بيت�شام على جائزة �أف�ضل ممثلة على
دورها يف فيلم «ليتل جو» ،واملمثل الإ�سباين �أنطونيو بانديرا�س على جائزة
�أف�ضل ممثل لدوره يف فيلم «دواور �إي غلوريا».
ويعد مهرجان «كان»� ،أهم املهرجانات ال�سينمائية يف العامل ،ويعود ت�أ�سي�سه
لعام  ،1946ويقام يف ماي من كل عام مبدينة «كان» الفرن�سية.

دانيال كريغ يخ�ضع لعملية جراحية
بعد تعر�ضه لإ�صابة

يخ�ضع حالياً النجم دانيال كريغ،
لعملية جراحية بعد تعر�ضه لإ�صابة
يف كاحله �أثناء كوالي�س ت�صويره
للجزء املقبل من فيلم «جيم�س
بوند» يف جامايكا ،جاء ذلك يف
تغريدة ن�رشها احل�ساب الر�سمي
ل�سل�سلة �أفالم احلركة والإثارة
جيم�س بوند ،على تويرت.
ك�شفت ال�رشكة املنتجة ا�ستعدادها
ال�ستئناف ت�صوير فيلم العميل ال�رسي  ،»007بعد �إجراء كريغ لعملية جراحية
وخ�ضوعه لفرتة �إعادة ت�أهيل ت�ستمر لأ�سبوعني ،م�ؤكدة عدم ت�أثر املوعد
املقرر ل�صدور اجلزء املقبل بت�أجيل الت�صوير الذي حدث م�ؤخراً.
ومن املتوقع عر�ض الفيلم يف �صاالت ال�سينما يوم � 8أبريل (ني�سان) عام
 ،2020وهو من بطولة دانيال كريغ ،ال�شانا لينت�ش� ،أنا دي �أرما�س ،رامي
مالك ،بيلي ماغنو�سن ،ليا �سيدوك�س ،رالف فاينز ،بن وي�شاو ،نعومي هاري�س
وديفيد دين�سيك.

احللقة اخلا�صة با�ست�ضافة
الفنان ماجد امل�رصي ،ح�سب
القرار.
و�أ�شارت النقابة يف قرارها
الذي حمل رقم  23ل�سنة
� ،2019أنه بعد فح�ص جداول
النقابة و�سجل الت�صاريح ،تبني
عدم قيد الإعالمية ب�سمة
وهبة بجداول الع�ضوية ،وعدم
ح�صولها على ت�رصيح م�ؤقت
ملزاولة الن�شاط الإعالمي.
وواجه برنامج «�شيخ احلارة،
الذي تقدمه ب�سمة وهبة على
قناة القاهرة والنا�س ،العديد

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

الفنان ماجد امل�رصي التي

�إنه من املقرر �أن حتقق جلنتا

املجل�س قراره بخ�صو�ص

حملت �إ�ساءات للأفارقة.

الر�صد وال�شكاوى يف هذه

املخالفات املن�سوبة .

املخرج الن�صراوي �إيليا �سليمان يح�صد جائزة رفيعة
امل�ستوى مبهرجان «كان» ال�سينمائي

ح�صد الفيلم الفل�سطيني اجلديد «
البد �أن تكون هي اجلنة « It Must( -
 ، )Be Heavenللمخرج الن�رصاوي
ال�شهري �إيليا �سليمان ،جائزة االحتاد
الدويل للنقّاد لأف�ضل �إجناز كبري

للمخرج الن�رصاوي ايليا �سليمان -
Pascal Le SegretainGetty
 .Imagesفيلم  ،يف امل�سابقة
الر�سمية مبهرجان كان ال�سينمائي
الدويل  ،يف دورته الـ  72لعام .2019

واعترب فيلم املخرج الفل�سطيني ،
�إيليا �سليمان  ،الذي ُعر�ض �ضمن
امل�سابقة الر�سمية للمهرجان،
بانت�صار جديد لل�سينما العربية .وقد
حظي ب�إعجاب كبري وت�صفيق ا�ستمر
عدة دقائق.
الفيلم عبارة عن ق�صة ملحمية
مط ّعمة بالفكاهة ي�سعى من خاللها
املخرج الن�رصاوي � ،إىل ا�ستك�شاف
الهوية واجلن�سية واملنفى  ،علما بان
�سليمان بد�أ اوىل م�شاهد فيلمه من
م�سقط ر�أ�سه النا�رصة .
وقال املخرج الن�رصاوي  ،ب�أن حياته
عبارة عن « �رشيط �سينمائي طويل
لغريب يبحث عن وطن  .هذا الغريب
الذي مثلّه يف �أفالمه «.

وبد�أ �سليمان املقيم يف العا�صمة
الفرن�سية باري�س ،يف �إنتاج الأفالم
يف نيويورك حيث عا�ش بني العامني
 1981و . 1993وكان �أول فيلمني
ق�صريين له «مقدمة لنهاية جدال»
الذي ينتقد طريقة تقدمي العرب يف
�أفالم هوليوود ويف و�سائل الإعالم،
وفيلم «تكرمي بالقتل» الذي ي�ستح�رض
�إحدى ليايل نيويورك خالل حرب
اخلليج.
يُذكر �أن املخرج الفل�سطيني �إيليا
�سليمان� ،شارك يف مهرجان كان
ال�سينمائي  3مرات من قبل ،وح�صد
جائزة جلنة التحكيم ورابطة النقاد
«فيرب�سي» عام  2002عن فيلمه
ال�شهري «يد �إلهية».

�سيلف�سرت �ستالون :مل �أعتقد �أبد ًا �أنني �س�أمتهن التمثيل

قال املمثل الأمريكي وجنم �أفالم احلركة،
�سيلف�سرت �ستالون ،جلمهور من ع�شاق
ال�سينما يف مدينة كان الفرن�سية� ،إنه مل
يتوقع �أن ينجح يف ال�سينما ب�سبب حادث
وقع له عند مولده وت�سبب يف عدم و�ضوح

املدير م�س�ؤول الن�رش
يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
�ش ذ م م ر�أ�سمالها  5.000.000٫00د ج

من ال�شكاوى ،وخا�صة حلقة

وقال م�صدر م�س�ؤول باملجل�س،

املخالفات ،على �أن ي�صدر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

خمارج الكلمات لديه ،لكنه �أ�صبح الآن �أحد
�أ�شهر رموز هذا الفن.
وذاع �صيت �ستالون ( 72عاماً) عام 1976
بعدما ح�صل فيلمه ال�شهري «روكي» ،الذي
يدور يف �أجواء حلبة املالكمة ،على جائزة

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

�أو�سكار لي�صبح بعدها �أحد �أهم جنوم �أفالم
احلركة يف هوليوود عرب �سل�سلة �أفالم
«روكي» و»رامبو».
لكن �ستالون �أ�شار �إىل �أنه عندما كان يف
بداياته املهنية كانت �إعاقته الكالمية تربك
املخرجني وزمالءه من املمثلني مثل بطل
فيلم «ترميناتور» �أرنولد �شوارزنيجر.
و�أ�ضاف اجلمعة �أثناء ح�ضور مهرجان كان،
حيث وجهت له دعوة للحديث عن م�شواره
الفني« :مل �أعتقد �أبداً �أنني (�س�أمتهن
التمثيل).
وتابع« :عندما كنت �أحاول احل�صول على
وظيفة يف الإعالنات كان املخرج يقول يل
ماذا تقول؟ ب�أي لغة تتحدث؟».
وا�ستكمل« :علمت مدى �سوء الو�ضع عندما
قال يل �أرنولد �شوارزنيغر �أنت تتحدث
بلكنة ،عندها قلت له عذراً� ،أنا �أحتدث
بلكنة؟ هذا �صحيح يا �أرنولد ورمبا ينبغي
�أن �أفتح مدر�سة لدرو�س احلديث و�سيكون
الأمر ممتازاً».

و�أ�صبحت �إعاقة �ستالون الكالمية الآن
�أحد �أهم �سماته املميزة �إىل جانب بنيته
اجل�سدية القوية.
وقوبل املمثل واملخرج بحفاوة �شديدة
عند و�صوله �إىل كان اجلمعة.
وحتدث �ستالون �أي�ضاً عن �أ�شهر �أدواره يف
ال�سينما ،قائ ً
ال« :يتناول فيلم رامبو اجلانب
املظلم ب�شدة من الطبيعة التي يحيا بها
الكثري من النا�س للأ�سف لأنهم ي�شعرون
بالعزلة».
ويج�سد �ستالون يف هذا الفيلم �شخ�صية
حمارب �شارك يف حرب فيتنام ويكافح
للتكيف جمدداً مع احلياة املدنية.
وعن �سل�سلة �أفالم روكي ،لفت« :روكي
خمتلف� ،إنه �أكرث تفا�ؤالً ويدرك �أنه لي�س
�شخ�صاً مميزاً لكنه يحاول �أن يكون كذلك».
وتقدم ال�سل�سلة �شخ�صية روكي بالبوا
املالكم الأمريكي من �أ�صل �إيطايل ،الذي
ينتمي لطبقة عاملة وي�شق طريقه نحو
ال�شهرة.

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

مطبعة اجلزائر الو�سط  SIAمطبعة
ورقلة
�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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جرنال موتورز تطلق �سيارة دون مقود!

ا�ستعر�ضت �رشكة جرنال موتورز
ال�شهرية م�رشوع �سيارتها
" "Cruise AVذاتية القيادة
التي من املتوقع �أن حتدث نقلة
نوعية يف عامل �سيارات امل�ستقبل.
وطور خرباء " "GMهذه املركبة
لتكون �سيارة كهربائية ذاتية
القيادة بامتياز ،وذلك لتحل مكان
�سيارات ""Chevrolet Bolt
الكرو�س �أوفر التي القت �شعبية
وا�سعة يف الواليات املتحدة
والعديد من �أ�سواق العامل.
تنتمي " "Cruise AVوفقا

للمعلومات الواردة عن جرنال
موتورز �إىل "عائلة ال�سيارات
ذاتية التحكم من الفئة الرابعة،
�أي �أنها قادرة على التنقل والقيام
بالرحالت ب�شكل ذاتي دون
توجيه ال�سائق ،لكن يف احلاالت
اال�ضطرارية �أو يف حال تعر�ضها
حلادث ما ،فيف�ضل �أن يقوم
ال�سائق ب�إبعادها وركنها على
جانب الطريق ،وتختلف قليال عن
ال�سيارات ذاتية القيادة من اجليل
اخلام�س والتي ال حتتاج لأي
تدخل ب�رشي �أبدا لتوجيهها".

وبالإ�ضافة خللو هذه ال�سيارة من
املقود والدوا�سات ،فهي خالية
�أي�ضا حتى من �أي �أزرار للتحكم
بالقيادة ،حتى �أن �أبوابها من
املفرت�ض �أن تفتح وتقفل ب�شكل
�أوتوماتيكي ،كما �أنها قادرة على
ركن نف�سها دون تدخل الب�رش.
ال�سيارة املتطورة .و�شا�شاتها التي
تعمل باللم�س قادرة على التعامل
مع الأجهزة والهواتف الذكية
التي تعمل بنظامي �أندرويد و
 ،IOSف�ضال عن ميزاتها التي
ت�سمح ببث �إ�شارات الـ Wi-Fi

كما زودت هذه ال�سيارة بنظام
هجني من اجليل الثالث يحوي
حمرك بنزين ب�سعة  1.5لرت ب�أربع
�أ�سطوانات ،يتميز بقدرة كبرية
على توفري الوقود ،حيث يبلغ
معدل ا�ستهالكه الو�سطي 4.5
لرت لكل  100كلم .وت�ؤكد هوندا
على �أنها �ستطرح هذا النموذج
يف ال�سوق الأمريكية �أوائل العام
اجلاري ،حيث تتوقع له �أن يلقى
رواجا كبريا هناك على غرار
�سياراتها الهجينة ال�سابقة
و�سيارات تويوتا من نف�س الفئة.

جيلي تعلن ا�ستثمار  1.9مليار دوالر يف لوت�س ملناف�سة بور�ش وفرياري
منذ ثمانية �أعوام� ،أعلنت
لوت�س الربيطانية املعروفة
الريا�ضية
ب�سياراتها
الفاخرة عن خطط
لطرح ثمانية موديالت
جديدة ،ولكن مل يتحقق
ذلك ب�سبب �ضعف موارد
ال�رشكة �آنذاك ،ولكن كل
ذلك تغري مع �رشاء جيلي

حل�صة متحكمة من لوت�س
يف مايو .2017
جيلي ال�صينية �أعلنت عن
خطط ال�ستثمار  1.9مليار
دوالر على الأقل يف لوت�س
لإعادة �إحياء ال�رشكة
وحتويلها �إىل “ا�سم معروف
يف عامل الفخامة ملناف�سة
بور�ش وفرياري” ،و�سيتم

�إنفاق املال يف تعيني 200
مهند�س جديد وبناء م�صنع
ومركز ت�صميم وابتكار.
جيلي ترغب يف تكرار
التجربة الناجحة مع
فولفو ،عقب ا�ستثمارها
 11مليار دوالر يف ال�صانعة
ال�سويدية وحتويلها ال�سم
المع يف جمالها مبوديالت

رائجة يف �أوروبا وحول
العامل.
ر�ؤيتنا
املتوقع
من
ملوديالت جديدة من
لوت�س يف العامني القادمني،
مع �إ�شارة بع�ض التقارير
لتطوير �سيارتي كرو�س
�أوفر جديدتني ملناف�سة
بي �إم دبليو  X4و.X6

مازدا �ست�صنع حمركات � 6سلندر م�ستقيمة
و�سيارة تناف�س مر�سيد�س C-Class

ت�ستمر مازدا يف حت�سني
و�صورتها
جمالها
با�ستمرار ،مع تقدمي
مازدا 3

اجلديدة كلياً والأف�ضل
من كل جانب من املوديل
وحتديث
ال�سابق،

مازدا  6و 5-CXكرو�س
اوفر ،والآن �أعلنت
ال�رشكة عن عزمها بناء
حمرك 6

�سلندرات م�ستقيمة.
هذا يعني �أن مازدا
�ستن�ضم الودي وبي
ام دبليو وجاكوار
بنز
ومر�سيد�س
يف �إعادة �إحيائهم
والذي
للمحرك،
ب�صعوبة
ي�شتهر
التعامل معه وتوفري
م�ساحة منا�سبة له يف
مق�صورة املحرك.
كما تنوي مازدا
تقدمي نظام هجني
خمفف جديد ومن�صة
لل�سيارات الكهربائية
ونظام دفع رباعي متطور
جديد ورمبا الأهم من
كل هذا� ،سيارة
جديدة كبرية

احلجم ،وكله جزء من
توجه مازدا نحو اجليل
القادم من التقنيات
وال�سيارات.
من املتوقع �أن مازدا
 6القادمة �ستكون �أول
موديل يح�صل على
حمرك ال�ست �سلندرات
اجلديد �ضمن جمال
ال�رشكة ،بت�صميم م�شابه
ل�سيارة فيجن كوبيه
املرفقة
املده�شة
�صورها بالأ�سفل ،ما
يعني ارتفاع �سعر ال�سيارة
ومرتبتها يف ال�سوق للفئة
الفاخرة مع توجيهها
ملناف�سة بي ام دبليو
الفئة الثالثة ومر�سيد�س
 C-Classمبا�رشة.

معلومات تهمك عن �شيفروليه
كمارو 2020

رغم تد�شني اجليل احلايل من
كمارو يف � ،2016إال �أن �شيفروليه
ت�ستمر بتحديثها ب�شكل م�ستمر
منذ وقتها ،وهو ما ينطبق كذلك
على موديل  2020الذي ح�صل
على خيار جديد للناقل مع
حمرك  V6بجانب عدة حتديثات
ت�صميمية ،و�سوف نعر�ض لكم
اليوم  6نقاط ينبغي معرفتها عن
املوديل اجلديد.
حمرك  V8ب�سعر �أرخ�ص
ت�أتي كمارو  LT1اجلديدة كخيار
ممتاز بني فئات  1LTالأدنى و
 SSالأعلى ،حيث �أن �سعرها
الذي يبد�أ من  34,995يجعلها
�أرخ�ص كمارو مبحرك � V8سعة
 6.2لرت بقوة  455ح�صان ،خا�صة
بفارق �سعر يبلغ  3,000عن كمارو
 1SSموديل  ،2019كما �أنها ت�أتي
مع نف�س غطاء حمرك فئة SS
ذو منفذ الهواء مع عدة مل�سات
خارجية م�ستعارة من فئة .LT
ناقل �أوتوماتيكي � 10سرعات
مع حمرك V6
بعد �إتاحة الناقل الأوتوماتيكي
� 10رسعات بالفئات ذات حمرك
� ،V8أتاحت �شيفروليه نف�س
الناقل املميز كخيار مع الفئات
ذات حمرك � V6سعة  3.6لرت.
مظهر جديد لفئة SS
تتبنى كمارو  SSمظهر جديد
ملقدمتها يعتمد على ت�صميم
منوذج كمارو �شوك االختباري

الذي ظهر مبعر�ض �سيما
املا�ضي مع و�ضع �شعار �شيفروليه
ب�أعلى ال�شبك بدالً من الفا�صل
الو�سطي الذي �أ�ضحى بنف�س لون
الهيكل.
توفري اللون الأخ�ضر
نظراً لتوفر فورد مو�ستنج باللون
الأخ�رض ،قررت �شيفروليه طرح
اخليار ذاته با�سم �أخ�رض الراليات
لكمارو يف  ،2020وهو ما يعد ا�سم
اللون ذاته عندما كان متاحاً يف
�أول �أجيال كمارو.
�إتاحة اجلناح اخللفي
ومقاعد ريكارو الريا�ضية
بفئات �أكرث
كان اجلناح اخللفي متوفراً �سابقاً
مع حزمة  RSفقط� ،إال �أنه
الآن �أ�صبح متوفراً �أي�ضاً بفئات
 LSو ،LTيف حني كانت مقاعد
ريكارو الريا�ضية متوفرة فقط
بفئات  ،1LEولكنها �صارت الآن
متاحة على  ،LTبجانب توفري
الدوا�سات الأملنيوم و�أحزمة
الأمان احلمراء بكافة الفئات.
م�صابيح خلفية مظللة
وخيار ملكاب�س مكابح ملونة
هذا وقد ح�صلت فئات  LSو
� LTأي�ضاً على خيار م�صابيح
خلفية مظللة بجانب خيار مكابح
مكابح حمراء �أو برتقالية بفئات
 LTو LT1و� SSإىل جانب �شعار
�شيفروليه املطلي باللون الأ�سود
بفئة .LT

تع ّرف على معاين �أ�سماء
ال�سيارات اليابانية!

تعترب ماركات ال�سيارات اليابانية
اليوم من بني �أف�ضل املاركات
العاملية يف �صناعة ال�سيارات.
وجند اليوم الكثري من �أنواع
ال�سيارات املختلفة من الطراز
الياباين ولها الكثري من الأ�سماء
التي قد ال نعلم معناها ..تع ّرفوا
معنا على �أ�سماء ال�سيارات
اليابانية ومعانيها:

 �سيارة ني�سان:وهي من بني املاركات اليابانية
الأكرث انت�شارا والتي تعني باللغة
اليابانية �أن ال�سيارة �إنتاج الدولة
اليابانية.

� -سيارة �سوزوكي:

والتي تنق�سم �إىل ق�سمان وهما
�سوزو وتعني �أجرا�س او جر�س
واحد وكي والتي تعني �شجرة
وهذا يعني �أن كلمة �سوزوكي هي
�شجرة الأجرا�س.

�سيارة هوندا:
ا�سم هوندا هو لقب عائلة م�ؤ�س�س
تلك ال�رشكة هوندا �سو�شريو وعن
معني اال�سم فهو معناه احلقل
الرئي�سي وهو ا�سم مكون من
قطعتان هون ومعناه احلقل وهذا
معناه الرئي�سي.
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«غوغل» تفر�ض ر�سومها على
م�صنعي الهواتف الذكية

تزمع �رشكة «غوغل» الأمريكية حت�صيل
الر�سوم من �رشكات �صناعة الهواتف
الذكية التي ترغب يف ت�شغيل تطبيقاتها
على الأجهزة املباعة يف �أوروبا.
وتقول «غوغل» �إن هذه التعديالت
تتوافق مع قرار االحتاد الأوروبي يف
يوليو ملكافحة االحتكار ،والذي فر�ض
غرامة قدرها  4.3مليار يورو على
«غوغل» النتهاكها قوانني مكافحة

االحتكار ونقلت «بلومربغ» عن جمموعة
«�ألفابيت» �أنه اعتبارا من � 29أكتوبر
اجلاري �سيتم حت�صيل الر�سوم على
الطرازات اجلديدة من الهواتف الذكية،
التي تثبت خدمة املتجر الإلكرتوين
«غوغل بالي» وجمموعة تطبيقات
«غوغل» ال�شهرية مثل «جي ميل»
و»يوتيوب» و»خرائط غوغل» كر�سوم
ترخي�ص لهذه التطبيقات.

طريقة جديدة ل�سرقة �أموال
�أ�صحاب هواتف �أندرويد!
�أعلن خرباء �شركة « »McAfeeعرب
موقعها الإلكرتوين عن اكت�شاف �أكرث
من  10تطبيقات �ضارة بالهواتف الذكية
العاملة بنظام �أندرويد يف متجر« « oGo
.»gle Play
وقال الأخ�صائيون �إن قرا�صنة من
جمموعة « »AsiaHitGroupهم الذين
متكنوا من الت�سلل وزراعة برامج �ضارة
يف املتجر ،و�أدخلوا فريو�سا حتت ا�سم
« ،»Sonvpayيت�سلل عرب �إ�شعارات
�صامتة .فبعد �أن يثبت التطبيق ،ير�سل
تنبيها للم�ستخدمني حول حتديث يخفي
حتت زره ا�شرتاكا «مقنعا» بخدمات
مدفوعة.
ولكي ال ي�شعر م�ستخدمو الهواتف
الذكية بهذه امل�صيدة ،ي�ستخدم الهاكرز
تقنيات ال تتطلب ت�أكيد التحديث
�أو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�سائل
«.»SMS
وي�سمح هذا الت�سلل اخلطري للهاكرز
ب�سحب النقود مبا�شرة من ح�ساب الهاتف،
ويف الوقت نف�سه ،لن يجد امل�ستخدمون
�أي �أثر لعملية االحتيال هذه عرب تاريخ
الر�سائل املر�سلة.

�آ�سو�س تطلق هاتفها الذكي اجلديد
ك�شفت �رشكة �آ�سو�س عن هاتفها الذكي  6 Zenfoneاجلديد ،الذي ميتاز
بكامريا مزدوجة دوارة.
و�أو�ضحت ال�رشكة التايوانية
�أنها قامت بتجهيز الهاتف
مبوتور يتيح �إمكانية تدوير
وحدة الكامريا بني الو�ضع
الأ�صلي والو�ضع النهائي لها
ب�سال�سة مبقدار  180درجة،
كما ميكن تثبيتها ،وهو
ما يوفر للم�ستخدم حرية
الت�صوير من جميع زوايا
الر�ؤية املمكنة دون اهتزاز
ال�صورة.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،زودت
�رشكة �آ�سو�س الكامريا
الدوارة بالعديد من الوظائف
املفيدة مثل ال�صور البانورامية املدعومة �أو تتبع مو�ضوع الت�صوير �أثناء ت�سجيل
الفيديو.
وي�شتمل ج�سم وحدة الكامريا ،امل�صنوع من �سبيكة معدنية فائقة املتانة،
على كامريا �شديدة الإ�ضاءة ( )1.79/fبدقة  48ميجابيك�سل ،وكامريا وا�سعة
الزاوية ( 125درجة) بدقة  13ميغابيك�سل مع وظيفة ت�صحيح االهتزازات يف
الوقت الفعلي ،وميكن للكامريا  48ميغابيك�سل ت�سجيل مقاطع الفيديو بدقة
 4Kوب�رسعة ت�صل �إىل � 60صورة يف الثانية ،كما يتعرف م�ست�شعر الت�سارع على
�سقوط الكامريا الهاتف الذكي ،وبالتايل يتم �إعادة وحدة الكامريا ب�رسعة الربق
�إىل الو�ضع الأ�صلي ب�شكل �آمن.
وت�شتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف �آ�سو�س  6 Zenfoneعلى �شا�شة قيا�س
 6.4بو�صة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة ( 1080×2340بيك�سل) ومتتاز
بدرجة �سطوع ق�صوى تبلغ  600نيت.
وتعتمد �آ�سو�س على معالج كوالكوم  ،855 Snapdragonويبلغ وزن الهاتف
املزود ببطارية �سعة  5000ميللي �أمبري �ساعة  190غراماً ،ويعمل بنظام ت�شغيل
غوغل �أندرويد .)Pie( 9.0
ويتوفر الهاتف يف الأ�سواق العاملية باللون الف�ضي والأ�سود بحلول نهاية ال�شهر
اجلاري ب�سعر يبلغ  499دوالراً �أمريكياً للإ�صدار املزود بذاكرة و�صول ع�شوائي 6
غيغابايت وذاكرة داخلية �سعة  64جيغابايت.

�سام�سونغ ت�شوق لهاتفها القادم
9 Galaxy Note
�أ�صدرت �رشكة �سام�سونغ ثالث
�إعالنات دعائية ت�شويقية جديدة
لهاتفها الرئي�سي املنتظر
غاالك�سي نوت Galaxy
 ،9 Noteوالذي من املفرت�ض
�أن تك�شف النقاب عنه بتاريخ 9
�أوت عرب حدث ،Unpacked
حيث يعتمد م�صري العالمة
التجارية � Galaxy Noteإىل
حد كبري على رد فعل العمالء
على هاتف Galaxy Note
 ،9وتب ًعا لإدراكها لهذا الأمر
ف�إن الفيديوهات الت�شويقية
اجلديدة ت�ؤكد �أن لدى ال�رشكة
الكورية اجلنوبية حتديثات
جذرية حقيقة قد تغري م�سار
الأمور .وكانت الت�رسيبات
ال�سابقة قد �أكدت �أن �سام�سونغ
تفكر جد ًيا يف �إلغاء عالمتها
التجارية Galaxy Note
ب�سبب انخفا�ض الربحية ،وت�شبع
�سوق الهواتف الذكية ،وت�أخري
دورات الرتقية مع احتفاظ
العمالء ب�أجهزتهم لفرتة �أطول،
وت�شابه مناذج Galaxy S
 Plusو  Galaxy Noteمن
حيث خ�صائ�ص املنتج ،مما
قد ي�ستدعي توحيد املنتجني
لتخفي�ض التكلفة �إذا كانت

مبيعات اجلهاز اجلديد حمبطة،
ولكن دون وجود تفا�صيل حول
كيفية حدوث ذلك.
ويبدو �أن �سام�سونغ قررت
ا�ستباق احلدث والإعالن
بطريقة ت�شويقية عن امليزات
التي من املفرت�ض �أن يت�ضمنها
هاتفها اجلديد ،مبا يف ذلك
بطارية ب�سعة �أكرب من املعتاد
بالن�سبة لت�شكيلة هواتف
 ،Galaxy Noteيف حماولة
منها جلذب امل�ستخدمني مبك ًرا
للهاتف ،حيث ي�شري الفيديو �إىل
اتخاذ ال�رشكة قرا ًرا بزيادة
بالن�سبة للكثريين �أكرب نقطة بيع
يف هاتف .9 Galaxy Note
و�أو�ضحت املعلومات ال�صادرة
�ساب ًقا �إمكانية ح�صول الهاتف
على بطارية ب�سعة  4000ميلي
� 25ساعة من زمن م�شاهدة
الفيديو امل�ستمر ب�أعلى �سطوع
لل�شا�شة ،مما يجعلها �أكرب
�سعة �ضمن �أي هاتف ذكي من
ت�شكيلة هواتفها املختلفة ،كما
ريا بالن�سبة
�أنها ت�شكل حت�سنًا كب ً
لبطارية جهاز العام املا�ضي
 ،8 Galaxy Noteوالذي كان
ميتلك بطارية ب�سعة  3300ميلي
�أمبري.

ظهور �أغرب هاتف لهذا العام
ببطارية تعمل  50يوما!
ا�ستعر�ضت �رشكة « »Energizerخالل
معر�ض « »MWCالأخري هاتفا مزودا
ببطارية ب�سعة  18000ميللي �أمبري،
هي الأكرب �سعة بني بطاريات الهواتف
يف العامل وتفيد ال�رشكة امل�صنعة ب�أن
بطارية الهاتف الكبرية تكفيه ليعمل
 50يوما يف و�ضع االنتظار ،كما تكفي

مل�شاهدة الأفالم والفيديوهات ملدة
يومني ،وميكن �شحنها من � 0إىل %100
يف ظرف � 9ساعات ،وميكن ا�ستخدامها
ك�شاحن حممول للهواتف والأجهزة الذكية
كما متيز جهاز «Power Max P18K
 »Popبكامريا �أمامية مدجمة داخل
الهيكل ،تخرج عند احلاجة ال�ستخدامها،

و�شا�شة مبقا�س  6.2بو�صة ،بدقة عر�ض
( )1080/2160بيك�سل ،وذاكرة و�صول
ع�شوائي  6جيغابايت ،وذاكرة داخلية 128
جيغابايت ،ومعالج «.»Helio P70
ومن املفرت�ض �أن يطرح الهاتف يف
الأ�سواق ،يف جوان املقبل ،ب�سعر 600
دوالر تقريبا.

تطبيقات مكافحة الفريو�سات لهواتف �أندرويد � ..ضرورية �أم ال؟
تتوفر للهواتف الذكية املزودة بنظام
الت�شغيل غوغل �أندرويد تطبيقات ملكافحة
الفريو�سات  ..فهل هذه التطبيقات
�رضورية �أم ال؟ قال جورج �أوفرمان ،من
جملة «كمبيوتر بيلد» الأملانية� ،إن الهواتف
الذكية املزودة بنظام غوغل �أندرويد �أكرث
عر�ضة لهجمات القر�صنة الإلكرتونية
مقارنة بالأجهزة اجلوالة املزودة بنظام
�أبل «�آي �أو �إ�س» ،نظراً لأن هذا النظام

يعترب الأكرث �شيوعاً وانت�شاراً .و�أو�ضح
�أوفرمان قائ ً
ال« :يتم حتديث هواتف �أبل
ب�شكل مركزي وبانتظام� ،أما حتديث
هواتف �أندرويد ف�إنه يختلف باختالف
ال�رشكات املنتجة للأجهزة» .وبالتايل قد
تقوم �رشكة ب�إتاحة حتديثات الأمان املهمة
يف منتجاتها ب�شكل مبكر عن ال�رشكات
الأخرى ،عالوة على �أنه يتم �إمداد �أجهزة
�أبل اجلوالة بالتحديثات اجلديدة لفرتة

ك�شفت �سوزان وج�سيكي الرئي�س التنفيذي
ل�رشكة يوتيوب عن �أن ال�رشكة �ستقوم بتطوير
بع�ض املزايا من �أجل �صناع املحتوى
وامل�ستخدمني ،حيث يتم حتديث ميزة جديدة
قيد الإختبار وهي عالمة التبويب “ا�ستك�شف”
 Explore tabالتي تهدف �إىل تزويد
امل�شاهدين مبجموعة �أكرث تنوعً ا من تو�صيات
الفيديو.
مت الإعالن عن اخلرب عرب قناة Creator
 – Insiderوهي القناة نف�سها التي �أبرزتها
وج�سيكي يف �آخر حتديث لها باعتبارها

امل�صدر “غري الر�سمي” الذي يتم ت�شغيله
بوا�سطة موظفي يوتيوب.
ووف ًقا للخرب ف�إن ميزة تبويب اال�ستك�شاف
اجلديد قيد االختبار حال ًيا على ن�سبة  1باملائة
فقط من م�ستخدمي تطبيق يوتيوب على نظام
الت�شغيل �آي �أو �إ�س  ،iOSلذا فهناك احتمال
كبري ب�أنك لن ترى هذا التحديث يف تطبيق
يوتيوب على هاتفك يف الوقت احلايل.
�أما �إذا كنت �ضمن املجموعة التجريبية
ف�ستالحظ �أن �رشيط التنقل ال�سفلي يف التطبيق
يبدو خمتل ًفا ،فبدالً من عالمات التبويب

�أطول مقارنة مبوديالت �أندرويد ،وهو ما
قد ي�ؤدي �إىل ظهور الثغرات الأمنية.

يوتيوب تخترب تبويب “ا�ستك�شف” يف تطبيقها
على �آيفون لعر�ض قنوات ومقاطع فيديو جديدة

الرئي�سية ،و Trendingواال�شرتاكات� ،سرتى
بدالً من ذلك ال�صفحة الرئي�سية واال�ستك�شاف
واال�شرتاكات.
تكمن الفكرة وراء تبويب ا�ستك�شف Explore
يف تزويد م�ستخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة
متنوعة من اقرتاحات العر�ض للم�شاهدة �أكرب
مما لديهم اليوم .ففي الوقت احلايل تت�أثر
تو�صيات الفيديو املخ�ص�صة �إىل حد كبري
بن�شاط العر�ض ال�سابق و�سلوكيات �أخرى ،والتي
ميكن �أن ت�ؤدي بعد ذلك �إىل �إن�شاء نوع من
االختيار املتجان�س للمحتوى املو�صى به.
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بالكهرباء
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ق�سنطينة

�إقبال وا�سع لل�صغار على املدار�س
القر�آنية خالل العطلة ال�صيفية

ت�سجل املدار�س القر�آنية و امل�ساجد عرب والية ق�سنطينة �إقباال الفتا من طرف الأطفال مع بداية كل
عطلة �صيفية �أي منذ جوان �إىل غاية �أوت من كل �سنة لتعلم وحفظ القر�آن الكرمي على �أيدي �أئمة
م�ؤهلني و مربني و كذا متطوعني و تعول �أغلب العائالت بق�سنطينة على الفرتة ال�صيفية لتمكني
�أبنائها من حت�صيل جانب من العلوم ال�شرعية ال�سيما حفظ �سور من القر�آن الكرمي عرب خمتلف املرافق
الدينية املنت�شرة بالوالية بغر�ض عدم تفويت الفر�صة عليهم بالنظر �إىل �أن �أغلبهم يفتقد للوقت الكايف
االلتحاق باملدار�س القر�آنية �أثناء املو�سم الدرا�سي الر�سمي
م�.س

ا�ستفادت �سوق �أهرا�س خالل ال�سنوات
الأخرية من ربط  144م�شتة تتوزع
عرب البلديات الـ 26التي تعدها هذه
الوالية ح�سبما علم اليوم الثالثاء لدى
مديرية الطاقة وا�ستنادا مل�صالح ذات
املديرية ,ف�إن عملية الربط هذه التي
�شملت  144م�شتة من �ضمن برنامج
بـ 253م�شتة تطلبت ت�سخري غالف
مايل بقيمة  120مليار دج ,فيما جتري
الأ�شغال حاليا ال�ستكمال الـ 109م�شاتي
املتبقية ومنها  14م�شتة �أدرجت �ضمن
ال�صندوق امل�شرتك لل�ضمان والت�ضامن
للجماعات املحلية بغالف مايل بـ100
مليون دج وبعدما �أ�شار �إىل �أن جممل
عمليات الربط هذه �سمحت بتح�سني
الإطار املعي�شي ملواطني هذه امل�شاتي
وتثبيتهم يف مناطقهم الأ�صلية والرفع
من ن�سبة التغطية بالكهرباء الريفية بهذه
الوالية احلدودية� ,أكد ذات امل�صدر �أنه
مت بر�سم عمليات الربط مد  235كلم
عرب عديد بلديات الوالية.

تعتمد عملية التعليم باملدا�س
القر�آنية ال�صيفية على تعليم
الكتابة و الرتتيل ال�صحيح
للقر�آن و خمارج احلروف
وكذا �أحاديث نبوية �رشيفة و
�أدعية على يد مدر�س معتمد
من مديرية ال�ش�ؤون الدينية و
الأوقاف.
و قال رئي�س م�صلحة التعليم
القر�آين و التكوين و الثقافة
اال�سالمية مبديرية ال�ش�ؤون
الدينية و الأوقاف لوالية
ق�سنطينة عبد احلكيم خلفاوي:
«ن�ستقبل �أزيد من � 5آالف تلميذ
من خمتلف الأعمار خالل كل
عطلة �صيفية موزعني على 200
ق�سم قر�آين عرب  245م�سجدا،

وقد الحظنا يف ال�سنوات
الأخرية رغبة واهتمام كبريين
من طرف الأولياء بخ�صو�ص
توجيه �أبنائهم نحو املدار�س
القر�آنية.
و يرغب عدد من الأئمة
ومدر�سي القر�آن الكرمي
بق�سنطينة يف �إدراج �أق�سام
خا�صة مبدار�س الطور

االبتدائي ال�ستقبال الأطفال
الراغبني يف تعلم القر�آن خالل
العطلة ال�صيفية» لتخفيف
ال�ضغط على املدار�س
القر�آنية املوجودة بامل�ساجد
و �أو�ضح يف هذا ال�سياق �أحمد
بوخرة �إمام م�سجد جعفر بن
�أبي طالب مبدينة علي منجلي,
ب�أن �أغلب العائالت ت�سجل

البويرة

معر�ض فردي للفنانة الت�شكيلية
خفقان القلب
جميلة �شاليل
و�أ�سبابه

يلعب القلب �أحد الأدوار الرئي�سية
يف ج�سم الإن�سان ،ويتميز بخالياه
اخلا�صة ،التي تنتج وتنقل عرب �ألياف
وحزم حمددة التيار الكهربائي ،الذي
بف�ضله ينقب�ض القلب.
يرتاوح عدد �رضبات القلب يف
حال ال�سكينة بني � 80-60رضبة يف
الدقيقة .ويقل عددها خالل النوم،
يف حني تزداد عند القيام بن�شاط
بدين .ولكن يف بع�ض احلاالت تتغري
قوة وايقاع �رضبات القلب وتتابعها،
وهذا يطلق عليه اخلفقان .فما هي
�أ�سبابه وما هي عواقبه ،وكيف نتعرف
عليه هناك �أ�سباب عديدة للخفقان،
وعادة ما يكون �سببه مر�ض هذا
الع�ضو املهم يف اجل�سم ،مثل مر�ض
القلب اخللقي (ت�شوه قلبي مكت�سب)،
التهاب ع�ضلة القلب واعتالل ع�ضلة
القلب ،ومر�ض نق�ص تروية القلب.
كما �أن هناك �أ�سبابا �أخرى ترتبط
بعمل �أع�ضاء اجل�سم الأخرى مثل
اجلهاز الع�صبي والتنف�سي واله�ضمي.
�أي �أن اخلفقان ميكن �أن يظهر نتيجة
خلل يف عمل �أع�ضاء اجل�سم الأخرى.
و�أن الإجهاد املنتظم والتوتر العاطفي
و�سن الي�أ�س وتناول بع�ض �أنواع الأدوية
والكحول والن�شاط البدين وغريها.
و ت�شخي�ص ال�سبب ي�ساعد يف و�صف
الدواء الالزم.

يتوا�صل على م�ستوى املركز التجاري
«�إينو» مبدينة البويرة املعر�ض الفردي
للفنانة الت�شكيلية « جميلة �شاليل « التي
عر�ضت على ع�شاق هذا الفن طبقا
متنوعا من اللوحات الت�شكلية التي جت�سد
عدة موا�ضيع على غرار املر�أة اجلزائرية
عرب خمتلف احلقب الزمنية اىل جانب
لوحات اخرى تربز املناظر اخلالبة
وال�ساحرة التي متيز والية البويرة وكذا
منطقة �سور الغزالن االثرية  ,و�شهد
املعر�ض يف �أيامه الأوىل توافد معترب

للجمهور البويري الذي ا�ستغل الفر�صة
لتبادل الأفكار مع الفنانة التي اجابت
عن كل ا�ستف�ساراتهم فيما يخ�ص جمال
الفن الت�شكيلي  ,ويف ال�سياق �أ�رصت
الفنانة على تقدمي ت�شكراتها ملديرة
املركز التي منحتها هذا الف�ضاء لعر�ض
�أعمالها الفنية ولقاء اجلمهور الذواق لهذا
الفن  .هذا و�سبق جلميلة �شاليل �أن مثلت
اجلزائر �شهر �أفريل املن�رصم يف امللتقى
العاملي للفنون الت�شكلية الذي احت�ضنته
دولة تون�س ال�شقيقة � .أح�سن مرزوق

قاملة

النريان تتلف  60هكتارا
من الغطاء الغابي

مت �إتالف  60هكتارا من الغطاء النباتي
الغابي خالل حريق �شب يف الـ� 48ساعة
املنق�ضية بغابة بني �صالح ببلدية جماز
ال�صفاء ب�أق�صى اجلهة ال�رشقية لقاملة,
ح�سبما �أفادت به خلية االعالم واالت�صال
للحماية املدنية .و�أ�شار ذات امل�صدر
�إىل �أن امل�ساحات الغابية املتلفة يف
احلريق الذي �شب مبنطقة بوردين بذات
الغابة منذ منت�صف نهار �أول �أم�س الأحد
وتطلب �إطفا�ؤه عدة �ساعات متثلت يف
�أ�شجار الفلني والكاليتو�س ,م�ضيفا ب�أن
التحكم يف احلريق �سمح بحماية بقية

الغابة التي متتد على م�ساحات كبرية
يف كامل املنطقة التي تربط بني واليتي
قاملة والطارف .
و�أو�ضحت خلية االعالم واالت�صال �أن
عملية االطفاء التي تدخلت ب�ش�أنها الوحدة
الثانوية للحماية املدنية ببو�شقوف بدعم
من الوحدة الرئي�سية والرتل املتحرك
للوالية عرفت ت�سخري �سبع �شاحنات
�إطفاء وتعداد ب�رشي يقدر ب 40عونا,
م�ضيفة ب�أن التدخل كان بالتن�سيق مع
حمافظة الغابات وبلديتي بو�شقوف
وجماز ال�صفاء.

�أبناءها خالل الفرتة ال�صيفية
لتعلم القر�آن الكرمي مما
ي�شكل –ح�سبه� -ضغطا على
امل�ساجد.
و�أ�ضاف �أن هذه لأق�سام
القر�آنية ال�صيفية ت�ستقبل �أزيد
من  40تلميذا جديدا كل �سنة
مما يطرح -ح�سبه -م�شاكل
عدة� ,سواء من حيث ظروف
اال�ستقبال �أو فعالية التدري�س
وتعد والية ق�سنطينة من بني
الواليات التي يتوج طلبتها كل
�سنة باملراتب الأوىل وطنيا
يف حفظ القر�آن الكرمي و كذا
من حيث عدد الدار�سني بهذه
املدار�س القر�آنية ب�إجمايل
يفوق � 22ألف تلميذ م�سجل
للمو�سم الدرا�سي -2018
.2019

�شرطة العمران و حماية البيئة
ب�أمن الأغواط

معاجلة  209خمالفة
خالل ال�سدا�سي
الأول من 2019

عاجلت فرقة �رشطة العمران و حماية
البيئة بامل�صلحة الوالئية للأمن العمومي
ب�أمن والية الأغواط خالل ال�سدا�سي الأول
من ال�سنة اجلارية  )209( ،2019خمالفة يف
هذا املجال ،ت�ضمنت ( )47خمالفة متعلقة
بالعم ــران ،و ( )162خمالفة متعلقة مبجال
البيئة و ال�صحة العمومية ،كما قامت الفرقة و
وفق الأطر القانونية املتعلقة بحماية البيئـ ــة
و العمران بتكثيف اخلرجات امليدانية
بالتن�سيق مع خمتلف الهيئات املحلية التي
تعنى بهذا املجال.
يف هذا ال�سياق �سهرت الفرقة خالل نف�س
الفرتة من خالل الإطارات الرتباء و �أعوان
ال�رشطة التابعني لها على تكثيف العمل
التح�سي�سي التوعوي با�ستغالل خمتلف
اخلرجات امليدانية ،و كذا امل�شاركة يف
خمتلف الف�ضاءات التح�سي�سية والإعالمية
لرت�سيخ الوعي و الثقافة الأمنية التي ت�سمح
للمواطن باحلفاظ على البيئة و العمران
داخل املحيط احل�رضي الذي يعي�ش فيه،
عالوة على امل�ساهمة يف خمتلف املبادرات
و الأن�شطة البيئية .

عر�ضت �رشكة «�آبل» مكاف�أة قدرها
مليون دوالر مقابل اخرتاق هاتف
«�آيفون» يف اختبار جريء لأنظمة
الأمان اخلا�صة بها وقال رئي�س
الأمن يف ال�رشكة� ،إيفان كر�ستيت�ش،
�سيكون لدى قرا�صنة الإنرتنت فر�صة
رائعة للفوز مببلغ كبري هذا اخلريف،
ميثل (�إىل حد كبري) �أعلى مكاف�أة
تقدمها �أي �رشكة تقنية كربى و�أعلن
كر�ستيت�ش عن العر�ض املفاجئ يف
م�ؤمتر الأمان التكنولوجي Black
 ،Hatالذي ُعقد يف ال�س فيغا�س
يوم اخلمي�س الفائت ،وفقا لتقارير
.CNET
وتطلق «�آ
بل»
�
أي
�ضا
مكاف�أة اخرتاق
g
«ماك»  ،Mac buوتو�سعها
لت�شمل  watchOSونظام ت�شغيل
«�آبل تي يف» اخلا�ص وبهذا ال�صدد،
و�صف الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
«�آبل» ،تيم كوك ،اخل�صو�صية ب�أنها
جزء من «حقوق الإن�سان» ،و�سط
خماوف �أمنية متزايدة يف العامل.
وقال كوك �إن ال�رشكة جادة يف عدم
جمع املعلومات ال�شخ�صية واحلفاظ
على عمالئها العامليني ،البالغ
عددهم ملياري م�ستخدم يف م�أمن
من القرا�صنة وك�شف كر�ستيت�ش
�أن «�آبل» تعتزم توزيع عدد حمدود
من هواتف «�آيفون» �سهلة االخرتاق
العام املقبل ،على �أي �شخ�ص ميكنه
اكت�شاف العيوب يف الأجهزة.

ا�سبانيا

بر�شلونة تفقد
حار�سها لفرتة
� 6أ�سابيع

�أعلن نادي بر�شلونة اال�سباين� ,أم�س
الثالثاء� ,أن حار�سه الربازيلي نيتو �سيغيب
عن امل�شاركة يف املباريات ملدة ترتاوح
ما بني  6اىل � 8أ�سابيع .ووفقا للموقع
الر�سمي لرب�شلونة ,ف�إن نيتو �أجرى عملية
جراحية� ,صباح �أم�س الثالثاء ,يف مع�صم
يده الي�رسى حتت �إ�رشاف الطبيب خافيري
مري ,مما �ألزمه الراحة ملدة قد ت�صل
ثمانية �أ�سابيع وكان نيتو قد �أ�صيب بك�رس
يف مع�صم يده الي�رسى خالل خو�ضه �آخر
تدريبات النادي "الكتالوين" يف الواليات
املتحدة الأمريكية يذكر �أن "البلوغرانا"
ي�ستعد خلو�ض مباراة افتتاح "الليغا" ,يوم
اجلمعة املقبل �أمام �أتلتيك بيلباو ,على
ملعب �سان مامي�س.

املركز الوطني للمناخ

ارتفاع قيا�سي
لدرجات احلرارة

�شهد �شهر جولية ل�سنة « 2019درجات
حرارة مرتفعة» ليال ونهارا وبلغت
درجات احلرارة «ارتفاعا قيا�سيا» يف
العديد من مناطق البلد حيث جتاوزت
3+ر 3درجة مئوية ملعدل احلرارة
العادية ,ح�سبما �أفاد به مدير املركز
الوطني للمناخ �صالح �صاحبي عابد.
و�أكد �صاحبي عابد يف ت�رصيح «�أن
�شهر جويلية  2019كان حارا جدا يف
�أغلب مناطق الوطن ,وارتفعت درجات
احلرارة ما بني 2ر 0و 3ر 3درجة مئوية
عن معدل احلرارة العادية ,و�سجلنا
باملوازاة مع ذلك درجات حرارة
ق�صوى �أكرث من العادية لكنها متغرية
من منطقة لأخرى».

