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ك�صف عنها وزير الداخلية �صالح دحمون

»مهام جديدة« ل�سلك ال�سرطة 
واجلماعات  الداخلية  وزير  اأعلن 
العمرانية, �صالح  والتهيئة  املحلية 
يعمل  قطاعه  اأن  دحمون,  الدين 
العامة  املديرية  مع  بالتن�صيق 
دفع  »اإعطاء  على  الوطني  لالأمن 
واإ�صدائه  ال�رشطة  ل�صلك  جديد 

مهام جديدة يف كل املجاالت«.
�صفحته  على  دحمون  وكتب 
وزارة  اأن  الفي�صبوك  عرب  الر�صمية 
مع  بالتن�صيق  »تعمل  الداخلية 
من  الوطني  لالأمن  العام  املدير 
ل�صلك  جديد  دفع  اإعطاء  اأجل 
�صيما  املجاالت,  كل  يف  ال�رشطة 
جديدة  مهام  اإ�صداء  مع  التكوين, 
هذا  يف  الوزير  ال�صلك«واأ�صار  لهذا 

االإطار اإىل االتفاقية التي مت توقيعها 
وال�صكان  ال�صحة  وزارة  مع  موؤخرا 
والتي  امل�صت�صفيات,  واإ�صالح 
بالتكفل  اجلوارية  لل�رشطة  »ت�صمح 
باملجال ال�صحي للمواطنني«, معلنا 
التي  االإطارات  تكوين  »�صيتم  اأنه 
تعمل ب�صفة مبا�رشة مع املواطنني 
يف هذا اجلانب«. ويف جمال حماية 
عن  الداخلية  وزير  ك�صف  البيئة, 
ا�صتحداث »تخ�ص�ص حلماية البيئة 
الق�صائية«,  لل�رشطة  مبا�رشة  تابع 
اتخذت  »احلكومة  اأن  اإىل  م�صريا 
بحماية  خا�صة  قرارات  موؤخرا 
البيئة والبد ان ترافق هذه العملية 
بعمليات ا�صتباقية ووقائية تقوم بها 

مقدمتها  ويف  العمومية  ال�صلطات 
ردع  بهدف  وذلك  ال�رشطة,  جهاز 
امل�صا�ص  نف�صه  له  تخول  من  كل 
بالبيئة وب�صحة املواطن«. كما اأكد 
اأجل  من  يعمل  القطاع  اأن  دحمون 
»مرافقة جهاز ال�رشطة يف املجال 
املهني وال�صوؤون االجتماعية ق�صد 
م�صتوى  اإىل  ال�صلك  بهذا  االرتقاء 
ال�رشطة  اأعوان  كل  طموحات 
املتاحة  االإمكانيات  ح�صب  وذلك 
�صياق  االأولويات«ويف  وح�صب 
اجلبار  بـ«العمل  الوزير  نوه  حديثه, 
الذي يقوم به اأعوان االأمن« واأ�صاد 
اأبان  التي  واالحرتافية«  بـ«املهنية 
ال�رشطة  ل�صلك  املنت�صبون  عنها 

القليلة  االأ�صهر  خالل   »خا�صة 
ال�صعاب  رغم  وذلك  املا�صية, 
ال�رشطة  جهاز  �صد  حيك  ما  وكل 
اأن  الوزير  موؤامرات«واأو�صح  من 
الوقائع  ال�رشطة مع  اأعوان  »تعامل 

للتكوين  تطبيقا  كان  امليدان  يف 
يعرب  ما  وهو  تلقوه,  الذي  النظري 
ال�صلك«, موؤكدا  عن احرتافية هذا 
هدفها  االأمنية  »امل�صالح  اأن 
اأمن  على  احلفاظ  هو  االأ�صا�صي 

ونطمح  وممتلكاته  املواطن 
االأ�صالك  م�صاف  اإىل  للو�صول 
كل  املتقدمة يف  الدول  االأمنية يف 
كل  بتظافر جهود  وذلك  املجاالت 

اخلريين«.

خبر في 
صورة

الأخ�صرية بالبويرة

حمتجون يغلقون مقر 
اجلزائرية للمياه

والية  عا�صمة  �صمال  االأخ�رشية  بلدية  مواطنو  اأم�ص  �صبيحة  اأقدم 
موؤ�ص�صة  مقر  اأمام  عارمة  احتجاجية  حركة  �صن  على  البويرة 
من  العمال  مانعني  بال�صال�صل  اأبوابها  اأغلقوا  التي  للمياه  اجلزائرية 
ت�رشب  التي  اخلانقة  العط�ص  اأزمة  على  منهم  تنديدا  اإليها  الولوج 
املنطقة منذ �صهر كامل رغم تواجد ثاين اأكرب �صد مبحاذاة املنطقة 
ح�صب ت�رشيحات بع�ص املحتجني ليومية » الو�صط » والذين ق�صفوا 
باملنا�صبة اجلهات املعنية وامل�صوؤولة ب�صبب متاطلها يف اإنهاء هذا 
امل�صكل الذي يتجدد كل �صائفة , واجلدير باالإ�صارة لقد عا�ص �صكان 
منطقة االأخ�رشية على غرار بع�ص مناطق الوالية عيدا اأ�صود ب�صبب 

جفاف حنفياتهم تزامنا مع عملية نحر الكبا�ص .
 اأح�صن مرزوق

خالل ال24 �صاعة الأخرية

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 
ثالثة اأ�سخا�ص 

متفاوتة  بجروح  اآخرين   26 واأ�صيب  حتفهم  اأ�صخا�ص  ثالثة  لقي 
اإثر وقوع 6 حوادث مرور خالل ال24 �صاعة االأخرية عرب  اخلطورة 
الثالثاء ح�صيلة  اليوم  اأوردته  ما  الوطن, ح�صب  مناطق متفرقة من 
ح�صيلة  اأثقل  اأن  امل�صدر  ذات  واأو�صح  املدنية  احلماية  مل�صالح 
�صجلت على م�صتوى والية امل�صيلة بوفاة �صخ�ص واإ�صابة �صخ�صني 

بجروح اثر انقالب �صيارة بالطريق الوطني رقم 08 ببلدية اأوالد 
براهيم.

النريان تتلف 334 هكتارا 
من الغابات و الأحرا�ص

الإخماد  املا�صية  �صاعة   24 املدنية خالل  احلماية  م�صالح  تدخلت 
اإتالف 125 هكتارا م�صاحة غابية, 72 هكتارا  ت�صبب يف  51 حريقا 
م�صاحة اأدغال, 137 هكتارا م�صاحة اأحرا�ص وح�صائ�ص, اإ�صافة اإىل 
4050 حزمة تنب و237 �صجرة مثمرة, اإىل جانب تدخل ذات الوحدات 
من اأجل اإخماد حريقني ح�رشي بكل واليتي امل�صيلة واجلزائر دون 
ت�صجيل خ�صائر يف االأرواح الب�رشية ويف اإطار جهاز حرا�صة ال�صواطئ 
�صمح  تدخال   350 بـ  املدنية  احلماية  م�صالح  قامت  واال�صتجمام, 
باإنقاذ 259 من الغرق احلقيقي وكذا تقدمي االإ�صعافات لـ 20 �صخ�صا 
كما مت اأي�صا انت�صال جثة �صخ�ص تويف غرقا ب�صاطئ ممنوع لل�صباحة 

باملكان امل�صمى عني بن �صلطان ببلدية عنابة

الرابطة  من  ناديا   11 ف�صل 
على  االعتماد  االأوىل  املحرتفة 
مدربني حمليني يف بداية املو�صم 
الذي   2020-2019 الكروي 
يوم  انطالقه  اإ�صارة  �صتعطى 
التوجه  بذلك  ليتاأكد  اخلمي�ص, 
و  اجلزائري  التقني  نحو  اأكرث 

تراجع الوجهة االجنبية.

و ذكر تقرير ن�رشه موقع االإذاعة 
لالأرقام  قراءة  يف  اأنه  الوطنية 
يت�صح جليا ارتفاع عدد املدربني 
مقارنة  البطولة  يف  املحليني 
بلغ  الذي  املن�رشم  باملو�صم 
اجلزائريني  املدربني  عدد  فيه 
لتنعك�ص  بدايته,  يف  فقط   6
االآية يف املو�صم احلايل برتاجع 

بور�صة التقني االأجنبي.
احتاد  ف�صل  االجتاه,  هذا  ويف 
و�صع  اجلزائر,  بطل  اجلزائر, 
ثقته يف ابن الفريق بالل دزيري 
الذي �صي�صعى معه للحفاظ على 
لقبه يف مهمة تبدو �صعبة ن�صبيا 
يف ظل الو�صعية املالية ال�صعبة 
العا�صمي.  الفريق  بها  التي مير 

فبعد اتفاقها يف بداية االأمر مع 
التون�صي قي�ص يعقوبي, تراجعت 
»�صو�صطارة«  ابناء  فريق  ادارة 
عن هذه اخلطوة و قررت و�صع 
للفريق  ال�صابق  القائد  يف  ثقتها 
الفنية  العار�صة  �صوؤون  ليتوىل 

حلامل لقب البطولة الوطنية.

ح�صب االإح�صائيات التي ن�رشها 
الديوان اجلزائري لالإح�صائيات, 
اىل  ارتفعت  البطالة  ن�صبة  فاإن 
املائة  12.5يف  عتبة  فوق  ما 
مقابل  املا�صي,  جويلية  �صهر 
ما  اأفريل,  يف  املائة  يف   9.5
ارتفاعا  املائة  يف   3 ميثل 

للبطالة يف 3 اأ�صهر, وهي اأرقام 
تناق�ص اخلطاب الر�صمي الذي 

يقر بانتعا�ص �صوق ال�صغل.
التي  البطالة  ن�صبة  وترتجم 
اجلزائري  الديوان  عنها  ك�صف 
العاطلني  عدد  لالإح�صائيات 
مليون   2.5 البالغ  العمل  عن 

عدد  بلغ  حني  يف  �صخ�ص, 
الذين  اأي  النا�صطني  ال�صكان 
واملتوفرين  العمل  �صن  بلغوا 
كانوا  �صواء  العمل  �صوق  يف 
عاطلني  اأو  عمل  على  حا�صلني 
نحو12.2  املا�صي  اأفريل  يف 
 11.932 مقابل  �صخ�ص  مليون 

ال�صنة.  وبلغ  مليونا عند مطلع 
 10 العاملني  اجلزائريني  عدد 
جويلية,  يف  �صخ�ص  ماليني 
رجل  ماليني   8 من  اأكرث  منهم 
واأكرث  املائة  يعادل81.1 يف  ما 
يف   18.9 اأي  امراأة  مليوين  من 

املائة.

الرابطة املحرتفة الأوىل

11 فريقا يف�سل خيار املدرب املحلي 

�صهر جويلية املا�صي

البطالة ارتفعت اإىل ما فوق عتبة 12.5يف املائة

عطال يحتفل بعيد الأ�سحى 
بالكاأ�ص الفريقية

احتفل الالعب الدويل اجلزائري 
االأ�صحى  بعيد  عطال  يو�صف 
عائلته  اأفراد  بني  املبارك 
»اإيوا�صني«  قرية  يف  ال�صغرية 
ن�رش  حيث  وزو,  تيزي  بوالية 
الالعب مقطع فيديو عرب ح�صابه 
االجتماعي  التوا�صل  على موقع 
�صقيقه  برفقة  وهو  »اأن�صتغرام« 
الذي كان يحمل الكاأ�ص التي توج بها املنتخب الوطني موؤخرا من م�رش, 

حيث كان االحتفال مميزا للمدافع االأمين للخ�رش.

غزال يهنئ اجلزائريني من 
البقاع املقّد�سة

عبد  ال�صابق  الدويل  الالعب  ف�صل 
االأ�صحى  عيد  ق�صاء  غزال  القادر 
يف البقاع املقدمة اأين يوؤدي فري�صة 
احلج بال�صعودية, ون�رش غزال مقطع 
اجلزائريني  خالله  من  هّناأ  فيديو 
عامة  وامل�صلمني  خا�صة  ب�صفة 
يوؤدي  ظهر  اأين  االأ�صحى,  بالعيد 
تعّود  الذي  وهو  احلج  منا�صك 
االأعوام  يف  بالفري�صة  القيام  على 

االأخرية.
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 ال�سفري الأمريكي ال�سابق باجلزائر روبرت فورد:

كل الأطراف باجلزائر
 حتلت ب�سبط النف�س

و�سع ال�سفري الأمريكي باجلزائر �سابقا روبرت فورد الو�سع يف اجلزائر اأمام �سيناريوهني، 
قائال اإن ال�سورة مل تت�سح اأيهما �ست�سلك اإما التطور اأو الثورة العنيفة، راهنا اخلروج من 

املرحلة بنتائج جهود احلوار بالإ�سافة اإىل نقاط �سعف كل الأطراف.

�سارة بومعزة

ال�رشق  معهد  يف  الباحث  ركز 
بوا�شنطن، على جلنة  الأو�شط 
احلوار احلالية، ومدى تو�شلها 
لعقد  خطة  ل�شياغة  للر�شا 
انتخابات حتظى بقبول �شعبي، 
املحيطة  ال�شعوبات  حمددا 
نف�شها  جتد  اأنها  يف  باللجنة، 
رف�ض  بعد  خا�شة   ، حما�رشة 
انطالق  قبل  التهدئة  �رشوط 
احلوار، يف حني يتخوف نطاق 
ال�شعبي  احلراك  من  وا�شع 
من  ال�شاحة  الفاعلني يف  ومن 

اأن يجدد النظام نف�شه.
اأما بالعودة لت�شخي�ض الطرفني 
من  بكل  �شعف  نقاط  فحدد 
واملتمثلة  ال�شعبي  احلراك 
قائد  اإىل  الفتقاد  يف  بح�شبه 
تناق�ض  اإىل  بالإ�شافة  وا�شح، 

يعزز  ما  امل�شاركة،  الأعداد 
ن�شف  بعد  بالإحباط  ال�شعور 
�شنة، وهو ما دفع لربوز طرح 
الع�شيان املدين و�شط البع�ض، 
التفاق  يتم  مل  باأنه  متداركا 
كونه  اإىل  بالإ�شافة  بعد  عليه 
حدة  من  يكثف  اأن  �شاأنه  من 

العالقة بني الطرفني،
ال�شفري  ركز  ثانية  جهة  ومن 
حماولة  نقطة  على  ال�شابق 
عرب  القائم  النظام  اإنقاذ 
تنازلت،  تقدمي  تفادي 
ل�شان  على  اخلطوة  وا�شفا 
باأنها »انتحار  اأحد ال�شحفيني 
بقوله  ذلك  مردفا  �شيا�شي«، 
ياأمل  اأخرى،  ناحية  من   «
املتميزة  اجلزائر  اأ�شدقاء 
بتاريخ ثقايف ثري ومتنوع باأن 
هذا  جتنب  يف  البالد  تنجح 
وهناك  ال�شيا�شي،  النتحار 

العامل  اأرجاء  مبختلف  تقدير 
جتاه م�شاألة اأن جميع الأطراف 
املعنية مار�شت �شبط النف�ض 
بينها  القائمة  املواجهة  يف 
ذلك  متبعا  الآن«،  حتى 
بالت�شاوؤل حول ال�شيناريو الذي 
تاركا  اجلزائر،  يف  �شينت�رش 
مقت�رشا  راأيهم  ح�شم  باب 
ما  �شواء  فقط،  الت�شاوؤل  على 
تعلق مبدى ا�شتطاعة اجلزائر 
املنطقة  �شيناريوهات  تفادي 
الكرة  يرجع  اأن  قبل  العربية، 
وما  احلوار  جلنة  مللعب 
م�شرتطا  تقدميه،  ميكنها 
التي  التنازلت  بطبيعة  ذلك 
موؤكدا  اجلي�ض،  بها  �شيقبل 
م�شتقلة  انتخابية  اآلية  بناء  اأن 
من  وم�شتقلة  وقوية  وحمايدة 
ال�شفر يتطلب كثرياً من جهود 

التفاو�ض والوقت.

ت�سريحات  عقون:  بن   
ال�سفري ج�ض للنب�ض

 
العلوم  اأ�شتاذ  جهته  من 
 3 اجلزائر  بجامعة  ال�شيا�شية 
ات�شال  يف  عقون،  بن  عي�شى 
اأن  اعترب  بـ«الو�شط«،  ربطه 
تبقى  ال�شابق  ال�شفري  قراءات 
املقدمة  التقارير  على  مبنية 
نقطة  اأن  قائال  اإعالميا، 
تناق�ض امل�شاركة يف امل�شريات 
بالو�شع  خا�شة  مربرات  له 
و�شيف  عطل  من  احلايل 
وارتفاع درجة احلرارة، يف حني 
الدخول  خالل  التزايد  يتوقع 
ي�شاف  وذلك  الجتماعي، 
املحققة  النتائج  حجم  له 
اأنها  اعتبار  اإىل  بالبع�ض  دفع 
على  ركز  كما  كافية.  نتائج 
للباحث  الأمنية  اخللفية  نقطة 

مو�شحا  �شابقا،  �شفريا  كونه 
�شيناريوهات  هكذا  طرح  اأن 
يكون  قد  بت�شاوؤلت  مربوطة 
خالل  من  اأمنية،  خلفيات  لها 
يف  احلراك  قادة  وراء  البحث 
ظل الف�شل يف حتديدهم لالآن، 
نقطة  يبقى  ذلك  اأن  معتربا 
يتم  حيث  ال�شعبية،  للهبة  قوة 
الأزرق  الف�شاء  على  الرتكيز 
اأو على الواقع واللقاء املبا�رش 
اإل اأن ما يجمعهم لي�ض القيادة 
وهي  التغيري  فكرة  واإمنا 
املطالب  لتوحيد  تدفع  التي 

وال�شتمرار بح�شب حمدثنا.
درا�شات  اأن هكذا  اأ�شاف  كما 
جل�ض  كجزئية  تاأتي  وقراءات 
لها  �شيكون  حيث  النب�ض، 
تعلق  فيما  وبخا�شة  متابعات 

ومن  عليها،  ترد  التي  بالردود 
الردود  تلك  درا�شة  خالل 
على  بناء  الكثري  معرفة  يتم 

املتابعة والدرا�شة.
اأما بخ�شو�ض نقطة من يدعم 
حاليا،  معزول  واأنه  اجلي�ض، 
الغالبية  اأن  عقون  بن  فاعترب 
بع�ض  عدا  اجلي�ض،  تدعم 
معينة،  ال�شيا�شية  التيارات 
بح�شبه، قائال اأن لها خالفات 
مع  حتى  ولي�ض  القيادة  مع 
ح�شابات  خللفيات  املوؤ�ش�شة، 
م�شلحية،  وحتى  �شيا�شية 
مرجعا بع�شها اإىل فتح ملفات 
م�شيفا  الف�شاد.  حماربة 
املوالة  اأحزاب  �شلوك  اأن 
فجاءت للحفاظ على متوقعها 
الذي  الرف�ض  ظل  يف  خا�شة 

ال�شابقة،  مواقفها  جراء  تلقاه 
للحفاظ  ت�شعى  اأنها  قائال 
تلك  خالل  من  تواجدها  على 

املواقف.
اخلا�ض  الأبرز  الرهان  اأما 
اأ�شتاذ  عليه  فعلق  باحلوار، 
يبقى  باأنه  ال�شيا�شية  العلوم 
يف  بالبداية  تعرث  واإن  �شاريا، 
تعود  قبل   ،2-6 جلنة  ظل 
تتو�شع  اأن  متوقعا  للتو�شع، 
اأكرث ملرحلة ما بعد العيد واأن 
ال�شيا�شية  الطبقة  به  تلتحق 
بـ«التيار  يعرف  ما  عدا 
و�شفه  الذي  الدميقراطي«، 
تعجيزية  مطالب  ميلك  باأنه 
نظرا  اخلا�شة،  خلفياتها  لها 
خطوة  يف  خا�شة  ل�شعفهم 

كالرئا�شيات.

فعاليات املجتمع املدين تعلن:

يوم ت�ساوري  لقاء  اأول 
املقبل اأوت   17  

املجتمع  اأعلنت فعاليات 
لقاء  اأول  عقد  عن  املدين 
اللقاءات  اإطار  يف  ت�شاوري 
املفتوحة مع خمتلف الفعاليات 
اأجل  من  ال�شيا�شية  والأحزاب 
يوم 17  بيان 15 جوان  جت�شيد 
الو�شول  بهدف  املقبل،  اأوت 
اإىل روؤية جامعة يف حل الأزمة 
البالد  تعي�شها  التي  ال�شيا�شية 

منذ 22 فيفري.
املجتمع  فعاليات  واأفادت 
املدين من خالل بيان لها باأنه 
يوم  ت�شاوري  لقاء  اأول  عقد   «
17 اأوت 2019 ، ونثمن التجاوب 
الكبري ملختلف الأطراف اآملني 
اأن تكلل هذه املبادرة بالنجاح 
ملطالب  جت�شيدا  املن�شود 
ال�شعب اجلزائري ودعما حلوار 
جاد وم�شوؤول والهادفة لنتقال 
ببناء  ي�شمح  �شل�ض  دميقراطي 
تعددية  دميقراطية  حرة  دولة 
مدنية يحكمها القانون متفتحة 
على العامل يف اإطار مبادئ اأول 

نوفمرب 1954.«
»بغية  امل�شدر  ذات  واأو�شح 
املن�شود  الهدف  حتقيق 
الأزمة  حل  يف  وم�شاهمة 
متكنت  للبالد  ال�شيا�شية 
من  املدين  املجتمع  فعاليات 
خالل  ثنائية  لقاءات  عقد 
الفرتة املمتدة من 18 جويلية 
اجلاري  اأوت   09 اإىل  املا�شي 
وقد �شملت 15 حزب �شيا�شي و 
�شيا�شية  �شخ�شية   20 اأكرث من 
وفاعلني  جزائرية  ونخب 
اللقاءات  زالت  ول  ميدانيني.. 
مل�شاورات  �شمانا  مفتوحة 
اأو�شع وا�شمل وبهدف الو�شول 

اإىل روؤية جامعة« .
املجتمع  فعاليات  واأفادت 
اأن »الندوة  املدين يف بيان لها 

فيها  �شي�شارك  ال�شيا�شية 
حم�شوبة  ال�شيا�شية  الأحزاب 
و�شخ�شيات  املعار�شة  على 
اأفرزها  فاعلة  اأخرى  وطنية 
ال�شلمي،  ال�شعبي  احلراك 
املبادرات  �شمل  مل  بهدف 
مبادئ  وثيقة  حول  واملبادرين 
التوافق  نقاط  كل  عامة جتمع 
بناء  يف  جمتمعني  لالنطالق 

حل لالأزمة«.
املجتمع  فعاليات  وذكرت 
لعقد  »وحت�شبا  انه  املدين 
اأوت  اأول لقاء ت�شاوري يوم 17 
التجاوب  تثمن  فاإنها  اجلاري 
الأطراف  ملختلف  الكبري 
املبادرة  هذه  تكلل  اأن  اأملني 
جت�شيدا  املن�شود  بالنجاح 
اجلزائري  ال�شعب  ملطالب 
وم�شوؤول  جاد  حلوار  ودعما 
دميقراطي  لنتقال  والهادفة 
حرة  دولة  ببناء  ي�شمح  �شل�ض 
مدنية  تعددية  دميقراطية 
على  متفتحة  القانون  يحكمها 
اأول  مبادئ  اإطار  يف  العامل 

نوفمرب 1954«.
وذكر ذات امل�شدر اأن »تنظيم 
يف  جاء  الأخري  احلوار  منتدى 
تاريخية  ا�شتثنائية  ظروف 
حمطة  منه  �شنجعل  والذي 
تقت�شي  حمطات  من  مهمة 
جامع  وطني  لف�شاء  التاأ�شي�ض 
املجتمعية  الأطياف  كل  بني 
مبختلف توجهاتها وم�شاربها«، 
فعاليات  »م�شاركة  اأن  مربزة 
هذه  يف  املدين  املجتمع 
وفق  اأ�شا�شا  يندرج  املبادرات 
تثمني  ق�شد  وا�شحة  روؤية 
حلل  ت�شعي  مبادرة  كل  ودعم 

الأزمة التي تعرفها البالد«.
اأن  امل�شدر  ذات   واأ�شار 
املدين  املجتمع  »فعاليات 

جت�شيد  على  العزم  كل  عازمة 
الوطنية  ندوته  تو�شيات 
ندوة  عقد  نحو  بها  والو�شول 
ت�شمل  جامعة  وطنية  �شيا�شية 
اإق�شاء  دون  الأطياف  كافة 
اإىل م�شتوى  اأي طرف ويرتقي 
اأثبت  الذي  ال�شعبي  احلراك 
ون�شج  و�شلميته ووعيه  وحدته 
مطالبه ال�شيا�شية والقت�شادية 
والجتماعية لبناء جزائر حرة 
تعددية  اجتماعية  دميقراطية 

مدنية يحكمها القانون«.
املجتمع  فعاليات  واعتربت 
ال�رشوري  بات من  اأنه  املدين 
منا�شب  �شيا�شي  مناخ  توفري 
من  وذلك  احلوار  ملمار�شة 
تهدئة  اإجراءات  اتخاذ  خالل 
نفو�ض  يف  الثقة  اإر�شاء  بغية 
انخراطهم  و�شمان  املواطنني 
امل�شعى  هذا  يف  الفعلي 
النبيل  التاريخي  الوطني 
احلقوق  ممار�شة  يحقق  مبا 
واجلماعية  الفردية  واحلريات 
الإن�شان«.  حقوق  واحرتام 
ال�شعبي،  احلراك  وبخ�شو�ض 
»يتوا�شل  امل�شدر  ذات  قال 
يف  ال�شلمي  ال�شعبي  احلراك 
والع�رشين  اخلام�شة  جمعته 
وال�شمود  الإ�رشار  روح  بنف�ض 
يقدم  وهو  والثبات  والتحدي 
يف كل مرة حمليا وطنيا ودوليا 
ال�شعبية  للوحدة  �شور  ابهي 
الوطنية يف ثورته ال�شلمية وفى 
هذه الأجواء تتوا�شل ن�شاطات 
املدين  املجتمع  فعاليات 
تو�شيات  لتج�شيد  الرامية 
يوم  املنعقدة  الوطنية  الندوة 
منها  و�شعيا   2019 جوان   15
امللتقي  عقد  اإىل  للو�شول 

الوطني اجلامع. »
اإميان لوا�ض

ع�سو هيئة احلوار عبد الوهاب بن جلول:

احلراك ممثلي  مع  احلوار  هيئة  جل�سة 
اإيجابية كانت   

اأكد ع�شو هيئة احلوار والو�شاطة، 
عبد الوهاب بن جلول اأن جل�شة 
مع  والو�شاطة  احلوار  هيئة 
ممثلي احلراك ال�شعبي الأ�شبوع 
كا�شفا  اإيجابية،  كانت  املا�شي 
باأن الهيئة تلقت ات�شالت عديدة 
من خمتلف الفعاليات والأحزاب 
على  اجللو�ض  بغية  ال�شيا�شية 

الأيام.  قادم  يف  واحدة  طاولة 
ك�شف عبد الوهاب بن جلول باأن 
الهيئة تلقت ات�شالت عديدة من 
والأحزاب  الفعاليات  خمتلف 
على  اجللو�ض  بغية  ال�شيا�شية 
الأيام،  قادم  يف  واحدة  طاولة 
مل  الهيئة  برنامج  باأن  مو�شحا 
برجمة  يتم  حتى  بعد  يُ�شطر 

جل�شات ت�شاور مع الأطراف التي 
تريد ذلك”،  واأ�شاف املتحدث 
كل  تدر�ض  الأربعة  الهيئة  »جلان 
و�شيتم  امل�شجلة،  الت�شالت 
لعقد  منا�شب  موعد  حتديد 
واأن  �شيما  املقبلة،  اجلل�شات 
املعنيني باحلوار لزالوا منت�شني 
بفرحة عيد الأ�شحى املبارك«. 

والو�شاطة  احلوار  هيئة  وعقدت 
اأول اجتماع مع املعنيني باحلوار 
رئي�ض  اإليه  دعا  الذي  الوطني 
�شالح،  بن  القادر  عبد  الدولة، 
يف  بفندق  املا�شي  الأ�شبوع 
والذي كان مع ممثلي  العا�شمة، 

احلراك ال�شعبي لـ 30 ولية.
اإميان لوا�ض

راهن على �سرورة جتاوز اخلالفات ال�سيا�سية

الن�سقاقات  من  يحذر  فلي�س  بن 
دق رئي�ض حزب طالئع احلريات 
علي بن فلي�ض ناقو�ض اخلطر، 
التمزقات  خطورة  من  حمذرا 
ال�شيا�شية  والن�شقاقات 
اأن  م�شددا على  والجتماعية، 
الوحدة  اإىل  بحاجة  اجلزائر 
�شمان  اأجل  من  والتما�شك 

الدفاع على م�شالح البلد.
من  فلي�ض  بن  علي  وقال 
خالل من�شور له على �شفحته 
الر�شمية على موقع فاي�شبوك 
موحدة  جزائرية  اأمة  نريد 
والبنيان،  الأركان  ومر�شو�شة 
والتما�شك  الوحدة  يف  لأن 

والتطور،  القوة  اأ�شباب  تكمن 
الدفاع  يُ�شمن  وفيهما 
و�شدد  البلد.  م�شالح  عن 
املتحدث باأن اجلزائر بحاجة 
قائال  والتما�شك،  للوحدة 
اأمة جزائرية مفتتة  »ول نريد 
الأو�شال  وم�شلولة  اجل�شم 

للتمزقات  م�رشحا  تكون 
ال�شيا�شية  والن�شقاقات 
تزداد  التي  والجتماعية 
دون  من  ا�شتفحال  خطورتها 
�شبب  اأي  هناك  يكون  اأن 

لوجودها.«

العدالة ال�سوي�سرية  ا�ستدعته ر�سميا �سهر اأكتوبر املقبل

الإعدام  و  التعذيب  بتهم  نزار  خالد  متابعة 
القانون خارج 

�شوي�رشية  جمعية  قررت 
حقوق  جمال  يف  نا�شطة 
املتابعة  فتح  اإعادة  الن�شان 
خالد  اجلرنال  �شد  الق�شائية 
على  حاليا  املتواجد  نزار 

الرتاب الفرن�شي
قالت هيئة »ترايل » اأن العدالة 
للمعني  ا�شتدعاء  فعال  وجهت 
خالل الفرتة املمتدة بني �شهر 
اأكتوبر القادم ،حيث يتابع وزير 
ارتكاب  بتهم  ال�شابق   الدفاع 
�شد  وجرائم  حرب  جرائم 
،و �شبق  الإن�شانية يف اجلزائر 
فيليب  الهيئة   نف�ض  لرئي�ض 

تويرت  على  تغريدة  يف  ترون، 
اأن خالد نزار رفع طلبا للعدالة 
تاأجيل  يف  يرغب  ال�شوي�رشية 
خالل  مقررا  كان  الذي  مثوله 
مثول  اأن   ، الفارطة  الأيام 
ال�شوي�رشي  الق�شاء  اأمام  نزار 
ال�شنة  منت�شف  مقررا  كان 
اجلارية ومت اإرجاوؤه بطلب منه 
تعهد   قد  كان  حيث  �شخ�شيا، 
اأن  ال�شوي�رشية  للعدالة  و �شبق 
�شنوات  ثمانية  قبل  حتركت 
،ويف 2011 واأ�شدرت املحكمة 
اجلنائية الحتادية يف �شوي�رشا 
وزير  مبحاكمة  ي�شمح  قرارا 

ال�شابق  اجلزائري  الدفاع 
واعتباره  نزار  خالد  اللواء 
باحل�شانة،  يتمتع  ل  �شخ�ض 
دام  ل�شتجواب  نزار  وخ�شع 
ع�رش �شاعات يف جنيف حينها 
حيث كان يف رحلة عالج، قبل 
توقيع  مبوجب  عنه  يفرج  اأن 
�شوي�رشا  اإىل  باحل�شور  تعهد 

يف حال ا�شتدعائه.
العربي  ن�رشته  تقرير  ذكر  و 
عددها  يف  اللندنية   اجلديد 
توجيه  مت  اأنه  اأم�ض  لنهار 
اأطراف  عدة  من  اتهامات 
�شيا�شية ومدنية عن وممار�شة 

والختطاف  التعذيب 
الق�رشية  والختفاءات 

والإعدامات خارج القانون.
يف  الع�شكرية  العدالة  كانت  و 
مذكرة  اأ�شدرت  قد  اجلزائر 
نزار  خالد  �شد  دولية  جلب 
املن�رشمني  الأ�شبوعني  خالل 
اأعقبها  التي  اخلطوة  ،وهي 
نارية  بت�رشيحات  املعني 
و�شلت حد الدعوة اإىل التمرد 
�شد قيادة اجلي�ض،الأمر الذي 
اعترب �شقطة اأخالقية و اأمنية 

ت�شاف اإىل �شجل الرجل.
م.�ض

اإميان لوا�ض
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املتخ�ص�ص  الطبي  املركز  وكان 
لبو�صماعيل  الأطفال  جراحة  يف 
الوزير  بها  ا�صتهل  حمطة  اأول 
العام  املدير  دعا  اأين  زيارته 
لل�صمان  الوطني  لل�صندوق 
عبد  الأجراء  للعمال  الجتماعي 
»�رضورة  اإىل  حلفاية  الرحمان 
الذي  الب�رضي  بالعن�رض  الهتمام 
و�صف باحللقة الأ�صا�صية يف جناح 
القطاع مركزا يف ذات الوقت على 
بني  التكنولوجيا  ونقل  التكوين 

الأجيال«.
على  اآخر  جانب  من  اأكد  كما 
مييز  الذي  العمل  يف  »الن�صباط 
العيادة  هذه  على  ال�صاهرين 
تقدم  والتي  نوعها  من  الفريدة 
تطلعات  م�صتوى  يف  خدمات 
ا�صتعداده  مبديا  املواطن 
البالغ  القطاع  عمال  مل�صاعدة 
على  عامل  األف   40 عددهم 
حت�صني  ق�صد  الوطني  امل�صتوى 

اخلدمات املقدمة ».
وك�صف الوزير من جهة اأخرى عن 
اإر�صال فريق طبي و�صبه طبي اإىل 

التكنولوجيا  ونقل  للتكوين  فرن�صا 
يف  ال�رضاكة  تو�صيع  عن  كا�صفا 
اإطار حتويل احلالت امل�صتع�صية 
لدى  القلب  جراحة  جمال  يف 
اأخرى  اأجنبية  دول  اإىل  الأطفال 
على غرار تركيا والأردن وبلجيكا 
الوطني  ال�صندوق  درا�صة  بعد 
للأ�صعار  الجتماعي  لل�صمان 
كل  تقدمها  التي  واخلدمات 
عن  باملنا�صبة  اأعلن  كما   ، دولة 
خلل  املركز  عمال  »ا�صتفادة 
منحة  من  القادمة  القليلة  الأيام 
املداومة على غرار ما هو معمول 
الإ�صت�صفائية  باملوؤ�ص�صات  به 
املنحة  هذه  معتربا  العمومية 
حقا من حقوق هوؤلء »، وبالفندق 
العائلت املرافقة  ي�صتقبل  الذي 
للأطفال املر�صى الذي يعاجلون 
لبو�صماعيل  القلب  مبركز جراحة 
»�رضورة  على  هدام  تيجاين  اأكد 
العائلت  بهذه  اجليد  التكفل 
القادمة من خمتلف اأنحاء الوطن 
و الرتقاء باخلدمة بهذا املرفق 
بعد ترميمه وحت�صني الأداءات اإىل 

املقايي�ص املعمول بها دوليا«.
»كري�صتال«  عيادة  وكانت 

وجراحة  طب  يف  املتخ�ص�صة 
من  ثالث حمطة  بحجوط  العيون 
-هذه  فتحت  حيث  الوزير  زيارة 
عامل   28 ت�صغل  التي  العيادة 
وتقدم خدمة ملواطن ولية تيبازة 
التخ�ص�ص  هذا  اإىل  تفتقر  التي 
بعد    2011 �صنة  يف  -اأبوابها 
م�صاعدات  من  طاقمها  ا�صتفادة 

الدولة يف اإطار اآليات الت�صغيل. 
للعطل  الولئية  بالوكالة  اأما 
والبطالة  الأجر  املدفوعة 
الأحوال  اأخطار  عن  الناجمة 
اجلوية لقطاعات البناء والأ�صغال 
ا�صتماع  وبعد  والري  العمومية 
من  مف�صلة  �رضوحات  اإىل  الوزير 
طرف املدير العام للوكالة الوطنية 
حول  �صيكاكاري  املجيد  عبد 
ع�رضنة الت�صيري اأ�صار اإىل التجربة 
اأيام  تعوي�ص  اجلزائرية يف جمال 
العطل نتيجة �صوء الأحوال اجلوية 
التي و�صفها »بالفريدة من نوعها 
تقتدي  مثال  واأ�صبحت  العامل  يف 

به املوؤ�ص�صات الدولية«.
واأكد �صيكاكري يف هذا الإطار اأن 
»الوكالة تقوم بتعوي�ص اأيام العمل 
للقطاعات املذكورة عند ت�صجيل 

بوليات  جدا  مرتفعة  حرارة 
اجلنوب واله�صاب العليا«.

هذا  يف  هدام  تيجاين  واأعلن 
ال�صياق على »تطبيق هذا الإجراء 
ت�صجيل  عند  القطر  وليات  بكل 
بداأ من  ذروة يف درجات احلرارة 
الدرجة  حتديد  بعد  ال�صنة  هذه 
الوكالة  عليها«،ومبركز  املتفق 
الولئية لل�صندوق الوطني للتقاعد 
�صدد الوزير على ح�صن ال�صتقبال 
والتوا�صل  الإن�صانية  والعلقات 

من  اعتربها  التي  املواطن  مع 
يعتمد  التي  الأ�صا�صية  العوامل 
دعوته  جمددا  القطاع  عليها 
الب�رضي  باملورد  الإهتمام   « اإىل 

وتطويره«.
حول  وافية  �رضوحات  تلقى  كما 
لل�صندوق  الع�رضية  ال�صرتاتيجية 
يعتربه  الذي  الأر�صيف  ت�صيري  يف 
تعميمها  »موؤكدا  الأمة  »ذاكرة 
لل�صمان  التابعة  الهيئات  كل  على 

الجتماعي.

اأما مبركز الوكالة الولئية لت�صغيل 
املوؤ�ص�صات  عر�ص  مت  ال�صباب 
يف  املقاولتية  يف  الناجحة 
املتجددة  الطاقات  جمالت 
والن�صيج  ال�صم�صية  والألواح 
التي  والنقل  الطبية  واملطهرات 
م�صاعدات  من  ا�صحابها  ا�صتفاد 
و  الت�صغيل  اآليات  اإطار  يف  الدولة 
الوزير  هوؤلء   من  العديد  طالب 
للح�صول  مب�صاعدتهم  والوايل 

على حملت لتو�صيع ن�صاطاتهم.

على غرار تركيا والأردن وبلجيكا 

   

وجهات جديدة لتحويالت املر�سى نحو اخلارج 
.        تكفل باحلالت امل�صتع�صية يف جمال جراحة القلب لدى الأطفال

�صدد وزير العمل والت�صغيل وال�صمان الجتماعي اأم�س الثالثاء ح�صان تيجاين هدام خالل زيارة العمل التي قام بها اإىل الهيئات التابعة  للقطاع بولية 
تيبازة على �صرورة ال�صتثمار يف املوارد الب�صرية .

بني �شاف بعني متو�شنت نحو النعامة

تو�سعة اأنبوب نقل الغاز حيز 
اخلدمة يف 2020

م�رضوع  يدخل  اأن  يرتقب 
الغاز  نقل  اأنبوب  تو�صعة 
الطبيعي ق�صدير )النعامة(-
)عني متو�صنت(  �صاف  بني 
حيز اخلدمة يف �صائفة �صنة 
2020، ح�صبما علم مبنا�صبة 
معاينة وزير الطاقة حممد 
اأم�ص  للم�رضوع  عرقاب 
النعامة  بولية  الثلثاء 
الذي  امل�رضوع  وي�صمل 
»كو�صيدار«  �رضكة  جت�صده 
واملوؤ�ص�صة الوطنية للقنوات 
قناة  اإجناز  على  »اإيناك« 
وهذا  بو�صة(   48( جديدة 
 197 ب  يقدر  طول  على 
النطلق  نهائي  بني  كلم 
الو�صول  ونهائي  بق�صدير 
اإىل  ويهدف  �صاف.  ببني 
ال�صتجابة للطلب املتزايد 
الطبيعي  الغاز  على 
لأنبوب  الثانية  )املرحلة 
ا�صبانيا(  باجتاه  ماد-غاز 
اأوروبا  متوين  وتاأمني 
اجلزائري  الطبيعي  بالغاز 
ال�صوق  متوين  تاأمني  وكذا 
اجلهة  ول�صيما  الوطنية 
املادة  بهذه  للبلد  الغربية 
الطاقوية، مثلما اأ�صري اإليه.

تفقد  خلل  الوزير  واأكد 
زيارة  اإطار  يف  امل�رضوع 
عمل اإىل ولية النعامة على 

هذا  تو�صعة  عملية  اأهمية 
�صي�صمح  حيث  الأنبوب، 
بتعزيز  �صوناطراك  ملجمع 
نقل  جمال  يف  قدراته 
الغاز والت�صدير. ومن جهة 
تتدعم  اأن  يرتقب  اأخرى 
ولية النعامة يف �صنة 2020 
كهربائية  حمطة  با�صتلم 
بطاقة 1165 ميغاواط والتي 
كانت اليوم حمل تفقد وزير 
جت�صيد  ويجري  الطاقة 
الطاقوية  املن�صاأة  هذه 
الهامة  الإ�صرتاتيجية  ذات 
هكتار   40 م�صاحة  على 
بقيمة  امل�رضية  بدائرة 
مليار   95 تقدر ب  ا�صتثمار 
دج، وت�صهد اأ�صغال اإجنازها 
تقدما ملحوظا فيما يتوقع 
ال�صدا�صي  يف  ا�صتلمها 

الأول لل�صنة املقبلة.
عرقاب  حممد  ونوه 
التي  الكبرية  باملجهودات 
ومهند�صو  عمال  بها  قام 

على  ملحا  املحطة،  هذه 
نهائيا  ت�صليمها  �رضورة 
لها  ملا   2020 اأفريل  يف 
تاأمني  يف  اأهمية  من 
والوليات  النعامة  ولية 
جمال  يف  لها  املجاورة 
وتدعيم  الكهربائية  الطاقة 
ال�صبكة الكهربائية الوطنية. 
اأ�رضف  ثانية  جهة  ومن 
زيارته  خلل  الطاقة  وزير 
النعامة  لولية  التفقدية 
تد�صني حمطة حتويل  على 
بطاقة  بامل�رضية  الكهرباء 
والتي  كيلوفولط   200/400
�صبكة  تدعيم  �صاأنها  من 
وحت�صني  الكهرباء  نقل 
املقدمة  اخلدمات  نوعية 
عاين  كما  للمواطنني 
حمطة  اأي�صا  عرقاب 
بطاقة  ال�صم�صية  الطاقة 
بالنعامة وكذا  60 ميغاواط 
الكهرباء  حمول  م�رضوع 

30/60 كيلوفولط.

ال�شعودية 

اأربع وفيات جديدة يف �سفوف احلجاج اجلزائريني
مت اأم�ص الثلثاء ت�صجيل اأربع 
�صفوف  يف  جديدة   وفيات 
ح�صبما  اجلزائريني،  احلجاج 
علم من رئي�ص البعثة القن�صلية 
اجلزائرية و�رضح ال�صفري عبد 
القادر حجازي اأن الأمر يتعلق 
فاطمة  »حماين  بال�صيدة 
 1949 جوان   12 يف  املولودة 
توفيت  التي  باملدية  بتابلط 

ب�صبب دواعي �صحية« .
الثاين هو  اأن املتويف  واأ�صاف 
»احلاج بوجلل عبد الرحمان 
 1947 مار�ص   9 يف  املولود 
بتلم�صان الذي تويف اثر نزيف 
قد  كان  حيث  حاد  داخلي 
اجلزائر  يف  قبل  من  خ�صع 

»و  القلب  يف  جراحية  لعملية 
اأن  حجازي  ال�صفري  ح�صب 
الثالثة هي للحاج  الوفاة  حالة 
يف  املولود  الطيب  الطيب 
بغليزان   1935 جانفي  الفاحت 

الدورة  توقف  اثر  تويف 
اأما املتويف الرابع  الدموية« ، 
–ي�صيف املتحدث- هو »عبد 
القادر جللط من مواليد �صنة 
1942 باملدية تويف اثر �صكتة 

مر�ص  من  يعاين  وكان  قلبية 
عملية  اإجراء  رف�ص  و  القلب 
بال�صعودية حيث كان  جراحية 
ينوي القيام بها يف اجلزائر« .

ومن جهة اأخرى وح�صب رئي�ص 
الدكتور حممود  البعثة الطبية 
دحمان فاإن » احلجاج الثلثة 
مب�صت�صفى  توفوا  الوائل 
بعد  ج�صدي  اإرهاق  اثر  منى 
منا�صكهم  تاأدية  من  النتهاء 
الرابع  املتويف  اأن  حني  يف 
مب�صت�صفى  حتفه  لقي  فقد 
اإىل  النتقال  ي�صتطع  مل  مكة 
م�صعر منى و عرفة حيث قام 
املنا�صك  بتاأدية  ال�صعوديون 

يف مكانه«.

جيجل 

ربط 2600 �سكن ب�سبكة الغاز الطبيعي 
�صيتم »قبل نهاية اأوت اجلاري« 
امليلية  من  كل  ببلديات 
بولية  و�صطارة  وال�صقفة 
جيجل ربط 2600 �صكن ب�صبكة 
علم  ح�صبما  الطبيعي،  الغاز 
اأم�ص الثلثاء من اأحد اإطارات 
بالولية،  الطاقة  مديرية 
الأمر  ويتعلق  �صغلل   اليزيد 
وتيا�ص  من  كل  مبنطقتي 
و  امليلية  ببلدية  علي  واأولد 

وع�صو�صة  ولعزيب  البلوطة 
ولكوا�ص  ولقرابة  وال�صبت 
ببلدية ال�صقفة وكذا 220 �صكن 

اجتماعيا ببلدية �صطارة.
باأنه  الإطار  ذات  واأو�صح 
الأول  ال�صدا�صي  خلل  مت 
حيز  و�صع  اجلاري  العام  من 
الطبيعي  الغاز  ل�صبكة  اخلدمة 
جيجل  بولية  مناطق  لثلث 
 727 جمموعه  ما  وتزويد 

كل  بربط  الأمر  �صكنا،ويتعلق 
من منطقة واد عجول )ال�صطر 
الأول( الذي مت من خلله ربط 
بالغاز  م�صكنا   689 يعادل  ما 
)بلدية  بولزازن  وحي  الطبيعي 
الطاهري( الذي �صمل 16 �صكنا 
الطاهري(  )بلدية  الزانة  وحي 

الذي ت�صمن 22 �صكنا.
عدد  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 
بالغاز  املمونة  البلديات 

و�صل  جيجل  بولية  الطبيعي 
اإىل 19 بلدية من اأ�صل 28 بلدية 
تعدها الولية، اأي ما يعادل 68 
باملائة وهي الن�صبة التي يطمح 
بالولية  املحليون  امل�صوؤولون 
اأخرى  بلديات  وربط  جتاوزها 
لت�صجيع  احليوية  املادة  بهذه 
عودة ال�صكان للقرى وامل�صاتي 
التي هجروها خلل ت�صعينيات 

القرن املا�صي.
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م.ثيزيري

جرهم  مت  الذين  املتهمني  ه�ؤالء 
قا�ضي  قام  اأين  االتهام،  لقف�ص 
التحقيق بتكييف ال�قائع اإىل تهمة 
ال�رسقة  يف  امل�ضاركة  و  ال�رسقة 
واأن  خا�ضة  ال�ا�ضح،  واالإهمال 
التجارب  بحديقة  م�ظف�ن  جلهم 
واأع�ان  ووقاية  اأمن  اأع�ان  من 
اإىل  العيادة،  كامريات  مراقبة 
جانب بيطرية ومربيي احلي�انات، 
منهم  متهما   11 و�ضع  مت  حيث 
بامل�ؤ�ض�ضة  امل�ؤقت  احلب�ص  رهن 
العقابية يف احلرا�ص منذ ما يزيد 

عن قرابة �ضهر.
بالرج�ع اإىل تفا�ضيل الق�ضية، فاإن 
االإجرامية  ال�ضبكة  تفكيك  عملية 
�ضبلني  �رسقة  يف  ت�رطت  التي 
العيادة  داخل  من  االأ�ض�د(  )�ضغار 
التجارب  حلديقة  البيطرية 
م�ضالح  كان من طرف   ، »احلامة« 
العا�ضمة بعد جناحها  االأمن والية 
فيهم  م�ضتبها   19 على  القب�ص  يف 
ذات  لتتمكن  اجلرمية  يف  ت�رط�ا 
العنا�رس من ا�ضرتجاع ال�ضبلني بعد 
48 �ضاعة من اختفائهما وحت�يلهما 

اإىل خارج والية اجلزائر.

فرقة  عاجلتها  احلال  ق�ضية 
ال�رسطة الق�ضائية الأمن املقاطعة 
االإدارية حل�ضني داي، والتي متكنت 
من  البالغني  ال�ضبلني  ا�ضرتجاع  من 
العمر 4 اأ�ضهر ، وهذا بعد اأن متت 
�رسقتهما من داخل حديقة التجارب 
الفارط  ج�ان   13 بتاريخ  احلامة 
يف  االأولية  التحريات  لتك�ضف   ،
امللف عن �ضل�ع 19 م�ضتبها فيهم 
بينهم ن�ضاء يف ارتكاب اجلرمية بعد 
قيامهم بك�رس باب العيادة البيطرية 
التجارب  بحديقة  املت�اجدة 
احلامة و�رسقة ال�ضبلني من داخلها 
اإدارة حديقة  م�ض�ؤويل  ، مما جعل 
�ضك�ى  تقيد  باحلامة  التجارب 
املجه�يل  اجلناة  �ضد  ر�ضمية 
اله�ية ، ليتم فتح حتقيق باأمر من 
اإقليميا  املخت�ص  وكيل اجلمه�رية 
خارج  اإىل  ال�ضبلني  تهريب  لتفادي 
التحقيقات  اأ�ضفرت  كما   ، ال�طن 
 19 ت�رط  اكت�ضاف  عن  املعمقة 
مع  بالت�اط�ؤ  وذلك  فيهم،  م�ضتبها 
حديقة  داخل  يعمل�ن  اأ�ضخا�ص 
للقيمة  وذلك  احلامة،  التجارب 
املالية لل�ضبل ال�احد والتي قدرت 
اأن  وبعد  �ضنتيم،  ملي�ن  ب400 
اأمن والية اجلزائر  متكنت م�ضالح 

قامت  اإجرامية  �ضبكة  تفكيك  من 
االأ�ض�د( من  )�ضغار  �ضبلني  ب�رسقة 
حلديقة  البيطرية  العيادة  داخل 
التجارب احلامة، مت ا�ضرتجاعهما 
وت�قيف 19 م�ضتبها فيه ت�رط�ا يف 
املالزم   ، به  اأفاد  ح�ضبما  الق�ضية 
اأول لل�رسطة �ض�يعل زكرياء بفرقة 
ال�رسطة الق�ضائية الأمن املقاطعة 

االإدارية حل�ضني داي.
يف  �ض�يعل  اأول  املالزم  اأو�ضح 
عر�ص  عقب  لل�ضحافة  ت�رسيح 
اأمن  م�ضت�ى  على  املحج�زات 
داي  حل�ضني  االإدارية  املقاطعة 
العمر  من  يبلغان  �ضبلني  يف  ممثلة 
ا�ضرتجاعهما،  مت  اأ�ضهر   4 ح�ايل 
اأن ق�ضية احلال التي عاجلتها فرقة 
ال�رسطة الق�ضائية الأمن ح�ضني داي 
على  ال�ضبلني  �رسقة  بق�ضية  تتعلق 
باحلامة  التجارب  حديقة  م�ضت�ى 
فيها  ت�رط  املا�ضي،  ال�ضهر  يف 
بينهم  من  فيه  م�ضتبها  �ضخ�ضا   19
من  اأع�ضاء  اأن  اإىل  م�ضريا  ن�ضاء، 
العيادة  باب  بك�رس  قام�ا  الع�ضابة 
بحديقة  املت�اجدة  البيطرية 
ال�ضبلني  و�رسقة  احلامة  التجارب 

من داخلها.
عنا�رس  اأن  اإىل  امل�ضدر  واأ�ضار 

الأمن  الق�ضائية  ال�رسطة  فرقة 
داي،  حل�ضني  االإدارية  املقاطعة 
مر�ضمة  �ضك�ى  تلقي  بعد  مبا�رسة 
حديقة  اإدارة  م�ض�ؤويل  طرف  من 
وكيل  اإبالغ  مت  باحلامة،  التجارب 
اإقليميا الذي  اجلمه�رية املخت�ص 
اأمر ف�را بفتح حتقيق حيث با�رست 
واملكثفة  املعمقة  التحريات 
خ�فا  ال�رسقة  مالب�ضات  ملعرفة 

من تهريب ال�ضبلني خارج ال�طن.
املكثفة  التحقيقات  بعد  وتبني 
ت�قيفهم،  مت  م�ضتبها،   19 ت�رط 
وذلك بت�اط�ؤ مع اأ�ضخا�ص يعمل�ن 
احلامة.  التجارب  حديقة  داخل 
منهم  اأ�ضخا�ص   7 و�ضع  مت  وقد 
تبني  النظر  حتت  ال�قف  رهن 
�ضل�عهم مبا�رسة يف عملية �رسقة 

ال�ضبلني.

اأن  االأمني  امل�ض�ؤول  واأ�ضاف 
العملية مكنت من ك�ضف االأ�ضاليب 
هذه  عنا�رس  تنتهجها  التي 
معامل  الإخفاء  االإجرامية  ال�ضبكة 
بتح�يل  قامت  حيث  اجلرمية 
لكن  اأخرى،  والية  نح�  ال�ضبلني 
ال�ضبلني  مكان  عن  الك�ضف  مت 
ظرف  يف  وا�ضرتجاعهما  ب�رسعة 

48 �ضاعة. 

اأحد ال�سبلني تويف بعد ا�سرتجاعه 

العدالة تفتح ملف �سرقة الأ�سدين بحديقة احلامة نهاية ال�سهر 
التحقيقات اأماطت اللثام عن �سرقة حيوانات اأخرى

قررت هيئة حمكمة �ضيدي احممد بالعا�ضمة اأم�ض، تاأجيل اخلو�ض يف ملف �ضرقة اأ�ضدين من حديقة احلامة جلل�ضة 27 اأوت اجلاري، هذه الق�ضية التي مت حتريكها 
بعد اأن قام املمثل القانوين حلديقة احلامة باإيداع �ضكوى ق�ضائية �ضد جمهول يتهم من خاللها اأطرافا جمهولة ب�ضرقة �ضبلني من احلديقة وبعد فتح حتريات ق�ضائية يف 
الق�ضية تبني �ضرقة حيوانات اأخرى من احلديقة من بينها فرخ الطاوو�ض اإىل جانب 5 من فراخه ، وببغاء، ومببا�ضرة التحريات الأمنية قام اأحد املتهمني باإعادة ال�ضبلني 

للحديقة اإل اأن اأحد هذين ال�ضبلني تويف بعد اإ�ضرتجاعه لأ�ضباب بقيت جمهولة.

املديرية العامة للجمارك :

تراجع واردات اجلزائر من املواد الغذائية 
باأزيد من 10 باملئة

اأكدت ال�كالة الر�ضمية عن املديرية 
ان  اجلزائرية  للجمارك  العامة 
فات�رة واردات اجلزائر من امل�اد 
من  باأزيد  تراجعت  قد  الغذائية 
480 ملي�ن دوالر اأي بن�ضبة 52ر10 
ال�ضدا�ضي االأول من  باملائة خالل 
امل�ضدر  ذات  اأو�ضح  2019.و  �ضنة 
ان فات�رة ا�ضترياد امل�اد الغذائية 
دوالر  مليار  13ر4  ح�ايل  بلغت 
ال�ضنة  من  االأول  ال�ضدا�ضي  خالل 
مليار  61ر4  ح�ايل  مقابل  اجلارية 
دوالر خالل نف�ص الفرتة من ال�ضنة 
بح�ايل  تراجع  اأي  املن�رسمة 
)52ر10-  دوالر  ملي�ن  3ر485 
اإليه  اأ�ضارت  ح�ضبما  باملائة(، 
اال�ضت�رساف  و  الدرا�ضات  مديرية 

للجمارك.
اأ�ضباب  ان  امل�ضدر  ذات  يف  وجاء 
انخفا�ص  اىل  تع�د  الرتاجع 
و  احلليب  و  احلب�ب  ا�ضترياد 
م�ضتقاته و ال�ضكر و بقايا و ف�ضالت 
غريها.و  و  الغذائية  ال�ضناعات 
ا�ضترياد  فات�رة  بلغت  جهتها،  من 
التي  الطحني  و  الدقيق  و  احلب�ب 
فات�رة  باملائة من   33 قرابة  متثل 
356ر1  الغذائية،  امل�اد  ا�ضترياد 
672ر1  ح�ايل  مقابل  دوالر  ملي�ن 
مليار دوالر يف 2018 اأي بانخفا�ص 
قدر ب89ر18 باملائة كما تراجعت 
احلليب  منتجات  ا�ضترياد  فات�رة 

مقابل  دوالر  ملي�ن  37ر690  اإىل 
برتاجع  اأي  دوالر  ملي�ن  38ر789 

قارب 54ر12 باملائة.
اأي�ضا  انخف�ضت  جهتها،  من  و 
و م�ضتقاته  ال�ضكر  ا�ضترياد  فات�رة 
مقابل  دوالر  ملي�ن  81ر348  لتبلغ 
)53ر20-  دوالرا  ملي�ن  89ر438 
نفايات  و  بقايا  عرفت  باملائة(.و 
اأن�اع  منها  الغذائية  ال�ضناعات 
االأخرى  ال�ضلبة  البقايا  و  الك�ضب 
التي مت ا�ضتريادها بقيمة 86ر288 
ملي�ن دوالر مقابل 83ر440 ملي�ن 
-47ر34  بن�ضبة  تراجع  اأي  دوالر 
اإىل  جانفي  �ضهر  من  باملائة.و 
فقد  اجلارية،  ال�ضنة  من  ج�ان 
خ�ص هذا االنخفا�ص م�اد غذائية 
يتعلق  و  حدة،  باأقل  لكن  و  اأخرى 
االأمر با�ضترياد النب و ال�ضاي حيث 
بلغت قيمة الفات�رة 16ر180 ملي�ن 
دوالرا مقابل 53ر180 ملي�ن دوالر 
)21ر0- باملائة( اإ�ضافة اإىل تراجع 
لتبلغ  باملائة(  )-32ر1  اخل�رس 
القيمة االإجمالية للفات�رة 11ر146 
ملي�ن دوالر مقابل 07ر148 ملي�ن 

دوالر.
جمم�عات  �ضجلت  وباملقابل، 
اال�ضترياد  بنية  م�اد  من  اأخرى 
الفرتة  هذه  خالل  ارتفاعا 
يتعلق  و  املا�ضية  بال�ضنة  مقارنة 
لالأكل  ال�ضاحلة  بالف�اكه  االأمر 

اأخريا  و  احلية  احلي�انات  و 
امل�ضتح�رسات الغذائية املختلفةو 
الف�اكه  ا�ضترياد  فات�رة  بلغت 
اجلافة(  اأو  الطازجة  )الف�اكه 
34ر164 ملي�ن دوالر خالل االأ�ضهر 
مقابل   2019 �ضنة  من  االأوىل  ال6 
نف�ص  خالل  دوالر  ملي�ن  02ر100 
اأي  املن�رسمة،  ال�ضنة  من  الفرتة 
باملائة،  31ر64  فاقت  بزيادة 
ح�ضبما اأو�ضحت مديرية الدرا�ضات 

و اال�ضت�رساف للجمارك.
فقد  احلية  احلي�انات  واردات  اأما 
مقابل  دوالر  ملي�ن  60ر143  بلغت 
76ر25+   ( دوالر  ملي�ن  19ر114 
باملائة( خالل نف�ص فرتة املقارنة 
،و م�ص هذا االرتفاع اأي�ضا خمتلف 
املتن�عة  الغذائية  امل�ضتح�رسات 
ملي�ن  21ر156  من  انتقلت  اذ 
دوالر  ملي�ن  61ر166  اىل  دوالر 
 2019 �ضنة  من  الفرتة  نف�ص  خالل 
اإ�ضافة اىل هذه  )+66ر6 باملائة(و 
باقي  فان  االأ�ضا�ضية  املنت�جات 
ا�ضتريادها  مت  الغذائية  امل�اد 
بقيمة 41ر786 ملي�ن دوالر مقابل 
)43ر14+  دوالر  ملي�ن  22ر687 
ال�ض�يا  بزيت  يتعلق  فيما  باملئة(و 
و م�ضتقاتها، و حتى املكررة منها، 
فان قيمة ا�ضتريادها بلغت 78ر326 
ملي�ن دوالر مقابل 79ر318 ملي�ن 
دوالر )+51ر2 باملائة( و بخ�ض��ص 

التجزئة  ببيع  اخلا�ضة  االأدوية 
امل�اد  جمم�عة  يف  )امل�ضنفة 
فان  الغذائية(،  غري  اال�ضتهالكية 
فات�رة ا�ضتريادها �ضجلت انخفا�ضا 
دوالر  ملي�ن  42ر521  بلغت  حيث 
 2019 �ضنة  من  الفرتة  نف�ص  خالل 
مقابل 16ر650 ملي�ن دوالر خالل 
املن�رسمة  ال�ضنة  من  الفرتة  نف�ص 

اأي برتاجع بلغ 80ر19 باملئة.
جديدة  اآليات  و�ضع  مت  لالإ�ضارة  و 
خا�ضة بتاأطري ا�ضترياد ال�ضلع منها 
امل�اد  خارج   ( الغذائية  امل�اد 
الغذائية اال�ضرتاتيجية( منذ مطلع 
�ضنة 2018 من اأجل تقلي�ص العجز 
التجاري و ترقية االنتاج ال�طني و 
كانت وزارة التجارة قد اأعلنت ي�م 
اإجراءات  عن  املا�ضي  ابريل   14
من اجل تعزيز مت�ين ال�ض�ق خالل 
�ضهر رم�ضان ت�ضمنت اأي�ضا ت�ضهيل 
مثل  الغذائية  امل�اد  ا�ضترياد 
اإلغاء  اللح�م يف هذا االطار، تقرر 
ال�قائي  امل�ؤقت  االإ�ضايف  الر�ضم 
على ا�ضترياد حل�م البقر الطازجة 
اأو املجمدة و الف�اكه اجلافة )على 
و  الل�ز(  و  ال�ض�داين  الف�ل  غرار 
اجلاف  )العنب  املجففة  الف�اكه 
امل�جهة  امل�اد  و  الربق�ق(  و 
اأخرى  منت�جات  و  طبية  الأغرا�ص 

)الزبدة و غريها(.
ف.ن�سرين

�سطيف 

ف�سل عملية جمع
 جلود الأ�ساحي 

يف  املتدخلني  من  عدد  اعترب 
االأ�ضاحي  جل�د  جمع  عملية 
العملية  هذه  باأن  �ضطيف  ب�الية 
�ضطيف  والية  يف  تتحقق  مل 
مع  اختريت  التي   النم�ذجية 
ب�ضبب  وذلك  اأخرى  مدن  خم�ص 
والتح�ضي�ص«  التن�ضيق  »�ضعف 
النظافة  م�ضلحة  رئي�ص  واأو�ضح 
باأن  عباوي  خل�رس  بالبلدية 
تتمكن  �ضطيف مل  بلدية  »م�ضالح 
من ت�ضيري خالل هذا العيد عملية 
يف  وذلك  االأ�ضاحي  جل�د  جمع 
واجهتها  التي  ال�ضع�بات  ظل 
ذات  واأ�ضاف  امليدان«   يف 
امل�ض�ؤول باأن هذه العملية تتطلب 
وت�ضتدعي جه�دا م�ضاعفة لعديد 
امل�اطن  من  »بداية  ال�رسكاء 
التدابري  اتخاذ  عليه  يتعني  الذي 
االأولية مبا يف ذلك متليح اجلل�د 
الظل  يف  وو�ضعها  االأغنام  و�ضلخ 
اأ�ضاحي  جل�د  ا�ضرتجاع  بهدف 
ذات قيمة اقت�ضادية«، م�ضيفا باأن 
»املتدخلني يف عملية جمع اجلل�د 
يجب عليهم اتباع اإجراءات معينة 
تتطلب  العملية  واأن هذه  �ضيما  ال 
يد عاملة تتقن وتتحكم يف عملية 

املحافظ على هذه اجلل�د«.
وذكر عباوي اأن عملية جمع جل�د 
املا�ضية  ال�ضنة  خالل  االأغنام 
وا�ضعة  ت�عية  حملة  �ضبقتها 
من  �ضهرين  قبل  وذلك  النطاق 

انطالق العملية التي ت�جت بجمع 
اأغنام  جل�د  من  معترب  »عدد 
مت  اأنه  اإىل  اأ�ضار  االأ�ضاحي«كما 
ن�ضف  �ضاحنات  خم�ص  ت�ضخري 
مت  التي  اجلل�د  لنقل  مقط�رة 
جمعها نح� وحدة حت�يل اجلل�د 
»هذه  اأن  اإىل  م��ضحا  لباتنة، 
لال�ضتعمال  �ضاحلة  غري  اجلل�د 

الأ�ضباب عدة«.
م�ضلحة  رئي�ص  اأو�ضح  جهته  من 
العم�مية  بامل�ؤ�ض�ضة  النظافة 
التقني، عبد  الردم  لت�ضيري مراكز 
وتبعا  م�ضاحله  باأن  كتفي،  الن�ر 
خالل  اجلل�د  جمع  عملية  لنتائج 
ال�ضنة املا�ضية اختارت حي عدل 
كحي  م��ضى  بعني  �ضكن   1219
جل�د  جمع  حيث  من  من�ذجي 

اأغنام  االأ�ضاحي.
واأ�ضار اإىل اأن هذه العملية �ضبقتها 
حملة  املا�ضية  ال�ضنة  خالل 
ل�ضمان  للم�اطنني  حت�ضي�ص 
وهي  اجلمع  من  االأوىل  املرحلة 
االأغنام  جل�د  على  املحافظة 
ومتليحها والتي �ضاهمت يف جناح 
هذه العملية كما اأ�ضار ال�ضيد كتفي 
العيد  الثالث من  الي�م  اأنه يف  اإىل 
االأ�ضاحي  جل�د  جمع  عملية  فاإن 
املالحظات  تبني  حيث  مت�ا�ضلة 
قد  املجمعة  »اجلل�د  باأن  االأوىل 
الإنتاج  االأولية  مب�ادها  احتفظت 

منتجات وم�ضن�عات جلدية«.
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مطلعة  �أمنية  م�صادر  ك�صفت 
ليومية »�لو�صط«، �أن م�صالح �لأمن 
بد�ية  مع  �رشعت  قد  �ملخت�صة 
�لتحقيق  �جلاري  جويلية  �صهر 
مدير   25 و  بلدية  رئي�س   40 مع 
�لكبري  �جلنوب  بوليات  تنفيذي 
 ، �أدر�ر   ، مترن��صت  غر�ر  على 
�لو�دي   ، ب�صكرة   ، تيندوف   ، ب�صار 
�بر�م  يف  �صلتهم  ي�صتبه  وورقلة  
�صفقات م�صبوهة خمالفة للت�رشيع 
، ناهيك عن ت�صرتهم على ت�صخيم 
فو�تري لقتناء جتهيز�ت من طرف 
عمومية  موؤ�ص�صات  لفائدة  ممونني 

ح�صب �ملعلومات �ملتاحة .
م�صادرنا  به  �أفادت  وح�صبما 
مكافحة  ملف  على  �ملطلعة 
�لجهزة  حترك  فاإن  �لف�صاد 
بعد ح�صولها  �لأمنية جاء مبا�رشة 

�حتجاجية  وعر�ئ�س  �صكاوى  على 
�لتحقيق  �أن  علمنا  �ذ�  خا�صة   ،
�صلة  لهم  م�صوؤولني  ليطال  �صيتمد 
�لعام عن  �ملال  تبديد  مبا�رشة يف 
من  �لوظيفة  ��صتغالل  �صوء  طريق 
خالل تكر�ر ميز�نية �ل�رشف على 
ن�صيان  دون  جمدية،  غري  م�صاريع 
ت�صتكمل  م�صاريع مل  �أمو�ل  �رشف 
�أخرى  لعمليات  �إ�صافة  �أ�صغالها 

��صتالم  حما�رش  بالإم�صاء  تتعلق 
مع  يتنافى  �لذي  �لأمر  وهو  عتاد  
ملنح  �لر�مية  �حلكومة  توجيهات 
�خلزينة  �أمو�ل  �رشف  يف  �لأولية 
لها  �لتي  �مل�صاريع  على  �لعمومية 
كاإعادة  �ملو�طن  بيوميات  �صلة 
�لتحتية  �لبنية  ملر�فق  �لعتبار 
و  �لرتبوية  �مل�صاريع  و�جناز 
�ل�صحية وفق ما �أوردته م�صادرنا .

�أ�رشت  فقد  مت�صل  �صياق  ويف   
بني  من  �أن  �خلا�صة  م�صادرنا 
�لتي تقرر فتحها م�رشوع  �مللفات 
�لر�بط  بالطريق  �ل�أخ�رش  �حلزم 
م�صافة  على  وتقرت  ورقلة  بني 
�لقرن  مل�رشوع  �إ�صافة   ، كلم   150
�ل�رشف  �صبكة  تاأهيل  لإعادة 
�ل�صحي بنف�س �لولية ، �أما بولية 
م�رشوع  ملف  فيعترب  مترن��صت 
�ملاء من عني �صالح  �لقرن جللب 
على  �لهقار  عا�صمة  باجتاه 
�إعادة  م�رشوع  و  كلم   670 م�صافة 
�لر�بط  �لطريق  ل�صبكة  �لعتبار 
يعترب  �ملذكورتني  �ملدينتني  بني 
�ملعنية  �لأولويات  �أوىل  بني  من 
�لف�صاد  حجم  لك�صف  بالتحقيق 
خ�صائر  �لدولة  خزينة  كبد  �لذي 
 10 تكلفتها  فاقت  �صخمة  مالية 
حتقيق  دون  �صنتيم  مليار  �ألف 
�لنتائج �ملرجوة ح�صب �ملعلومات 

�ملتاحة .

با�شرت دوائر الخت�شا�س الأمنية حتريات معمق مع 40 رئي�س بلدية و 25 مدير تنفيذي ب�شبهات اإبرام 
�شفقات م�شبوهة حتت الطاولة وكذا ت�شخيم فواتري اقتناء جتهيزات ، مما ت�شبب يف تبديد �شارخ للمال 

العام على مدار اخلم�س �شنوات الأخرية ح�شب املعلومات املتاحة .

على خلفية ابرام �شفقات م�شبوهة و ت�شخيم فواتري اقتناء جتهيزات 

اأحمد باحلاج 

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

بلدية مترنا�شت

ارتفاع مقلق لظاهرة ال�ضطو الليلي على املنازل 

قرية عوينة مو�شى بورقلة

�ضكان يطالبون بتح�ضني
 ظروفهم الإجتماعية

ببلدية  �لطرقات  �صبكة  ت�صهد 
عني �صالح 700كلم عن مقر ولية 
مترن��صت ، تدهور م�صتمر، �لأمر 
ج�صيمة  �أ�رش�ر�  �أحلق  �لذي 
�ل�صاخطني  �ملركبات  باأ�صحاب 

من �مل�صكل �لقائم .
�صائقي  من  �لع�رش�ت  ندد 
عني  ببلدية  �لنفعية  �ملركبات 
يف   ، مترن��صت  بولية  �صالح 
�لو�صط  مع«  حديثهم  معر�س 
�لتي  �لكارثية  �لو�صعية  من   «
�لطرقات  و�صعية  عليها  توجد 
من  �ملاليري  عليها  �رشف  �لتي 
�جل �إعادة �لعتبار لها لكن دون 
باب  فتح  �لذي  �لأمر   ، جدوى 
م�صري  عن  جديد  من  �لت�صاوؤل 
�صنويا  �ملر�صودة  �لدولة  �أمو�ل 
�لذي  �لقائم  بامل�صكل  للتكفل 
�أرق  يوميات ما يزيد عن 70 �ألف 

ن�صمة .
حمليون  منتخبون  وقال 
�لولئي  �ل�صعبي  باملجل�س 
 ، معنا  حديثهم  يف  بتمرن��صت 
�لعمومية  �لأ�صغال  م�صاريع  �ن 
�أجل  من  �لدولة  ر�صدته�  �لتي 
بان�صغالت  �ملو�طنني  �لتكفل 

�لإمكانات  و  �لأولويات  ح�صب 
�جنازها  مت  غالبيتها  �ملتاحة 
�لقانونية  �ملعايري  عن  بعيد� 
�أكد  وقت  يف   ، بها  �ملعمول 
عني  غا�صبني  مبدينة  مو�طنني 
ولية  و�يل  ر��صلو�  �أنهم  �صالح 
مترن��صت ب�صفته �مل�صوؤول �لأول 
ورئي�س  �لتنفيذي  �جلهاز  على 
�أجل  برجمة  جمل�س �لإد�رة من 
لهم زيارة ميد�نية  للوقوف على 
حقيقة ��صتعمال در��صات قدمية 
طابع  ذ�ت  تنموية  م�صاريع  يف 

��صتعجايل .
ببلدية  �ملو�طنني   توعد  وقد 
من  بالت�صعيد   ، �صالح  عني 
لل�صغط  �لحتجاجات  لهجة 
�أجل  �لو�صية من  �ل�صلطات  على 
�لتكفل بالنقائ�س �مل�صجلة رغم 
بد�ئرة  �صلة  لها  جهات  �عرت�ف 
مترن��صت  ولية  مب�صالح  �لقر�ر 
تتمتع  �صالح  عني  بلدية  �أن 
�صاأنها  ،  من  مالية  ببحبوحة 
�مل�صاكل  جملة  من  �لتخل�س 
�لتقليدية �لتي باتت تهدد بن�صف 

كيان �ملجتمع �ملحلي.
اأحمد باحلاج 

 املواطنون يطالبون 
بتهيئة الطرقات

مدينة عني �شالح بتمرنا�شت

بولية  مو�صى  عوينة  قرية  تعاين 
عوي�س  تنموي  تخلف  من  ورقلة 
�ملر�فق  جل  يف  فادح   نق�س  و   ،
�ل�رشوريات،  خانة  يف   �ملدرجة 
عوينة  قاطني  ي�صتطيع  ل  �لتي 
على   ، عنها  �لإ�صتغناء  مو�صى 
كثافة  على  ترتبع  �أنها  من  �لرغم 
حياتهم  باتت    ، معتربة  �صكانية 
�صعبة �إىل م�صتحيلة جر�ء �لتهمي�س 
�لتنموية  �مل�صاريع  من  �لإق�صاء  و 
ميز�نية  �لدولة  لها  تر�صد  �لتي 
�ملخطط  ح�صب  توزع  هائلة 
لتلبية  �لتي يتم توزيعها  ، و  للولية 
حاجة كل  �أنحاء و بلديات �لولية 
بها  �لنق�س  مو�طن  وفق  ذلك  و   .
�لذي تظل  �لنق�س و �خللل  ، ذلك 
 ، به  علم  على  �ملحلية  �ل�صلطات 
دون حتريك �أي �صاكن ، و هو �لذي 
�إ�صتنكر له �ل�صكان ، م�صريين �أنهم 
باتو� يتخبطون لوحدهم يف تبعات 
�ل�صاملة  �لتنمية  نق�س  خملفات  و 

مبنطقتهم .
�ل�صكان  عرب   ، ذ�ته  �ل�صياق  يف  و 
من  كذلك  �ل�صديد  �إ�صتيائهم  عن 
على  م�صتقرة  �لغري  �لو�صعية 

يف   �ملو��صالت  و�صائل  م�صتوى 
�إىل  �ملنطقة  يربط  �لذي  �خلط 
عا�صمة  �إىل  كذ�  و  �لد�ئرة  مقر 
�ملح�صوب  �لتذبذب  ، هذ�  �لولية 
�أ�صا�صا على قطاع �لنقل بالعا�صمة 
 ، �ل�رشقي  باجلنوب  �ملركزية 
حمليا  �لوحيدة  �جلهة  تظل  �إذ 
، قبل  له  �مل�صوؤولة على و�صع حل 
�لوز�رة  مبنى  �إىل  �لإن�صغال  نقل 
�لو�صية بالعا�صمة .  �إذ �أن �إ�صتمر�ر 
على  يجربهم  حاله  على  �لو�صع 
هذه   ، �لأجرة  �صيار�ت  �إ�صتغالل 
�أثقلت كاهل جيوبهم  �لتي  �لأخرية 
، و خا�صة �أنهم من طبقة ه�صة يف 
معدوم  منهم  �لبع�س  و  �ملجتمع 
�ملا�صة  �حلاجة  �أن  غري   ، �لدخل 
لق�صاء  �أمورهم �ل�رشورية يدفعهم 
�ل�صيار�ت  و  �لفرود  �إقتناء  �إىل 
ي�صطر  �أو  خيالية  باأ�صعار  �خلا�صة 
للتنقل م�صيا عن �لإقد�م  غالبيتهم 
�ملحلية  �حلافالت  ��صتغالل  قبل 
بد�ئرة �صيدي خويلد للتنقل �صوب 
ل  معاناة  و�صط  خمتلفة  وجهات 

يقوى على حتملها �صوى �ل�صباب .
اأحمد باحلاج 

مترن��صت   ببلدية  �لقاطنني  ي�صكو 
لظاهرة  �لفظيع  �لنت�صار  من   ،
مل  �لتي   ، �ملنازل  على  �ل�صطو 
يو�صع حد لها بالرغم من �لند�ء�ت 
طالبو�  �لذين   ، لل�صكان  �ملتكررة 
بتمرن��صت   �ملحلية  �ل�صلطات 
�لتي  تخلي�صهم من تلك �لع�صابات 
�أتت على ممتلكاتهم �خلا�صة ، رغم 
توفر  عو�مل �لردع و �لرقابة ، و هو 
�لذي �أدى �إىل ��صتفحال �لظاهرة ، 
مرتفع  تز�يد  يف  �أخدت  �لتي  و 
و�صط وجود حمفز�ت �إنتعا�صها ، و 

خا�صة عند حلول �لظالم  .

عرب �لع�رش�ت من �لقاطنني باأحياء 
تهقارت   ، تربكات   ، �صري�صوف 
مترن��صت  ببلدية  ومالطا  �لغربية 
�ل�صطو  ظاهرة  من  �إ�صتيائهم  عن 
ناقو�س  دقت  �لتي  و  �ملنازل  على 
�أن  من  بالرغم  ذلك  و  �خلطر 
�لأحياء ل تبعد عن عا�صمة �لولية 

�إل بب�صع كيلومرت�ت .
�لأحياء  تلك  �صكان  �أ�صاف  و 
مع  لهم  متفرقة  ت�رشيحات  يف 
من  جملة  هناك  �أن   « �لو�صط   «
�لإقرت�حات ي�صتدعي �لعمل بها من 
�إنقاذهم من خطر �لع�صابات  �أجل 

مقر�تهم  ت�صتهدف  �لتي   ، �لليلية 
و   ، �خلا�صة  و ممتلكاتهم  �ل�صكنية 
�لتي �أحيانا ما توؤدي عمليات �ل�صطو 
�إبد�ء  تلك �إىل جر�ئم قتل يف حال 
مقاومة �صديدة من �ل�صحية ، حيث 
طالبو� بو�صع برنامج خا�س يف كل 
ف�صول �ل�صنة ، و ب�صكل خا�س منه 
خالل �لفرتة �لليلية ، و ذلك بتعزيز 
�لأحياء يف خمتلف نقاطه بالإنارة 
�لظالم  كان  لطاملا  �إذ   ، �لعمومية 
�لعو�مل �مل�صجعة  �حلالك من بني 
لن�صاط �ل�صباب �ملنحرف ، و ذلك 
�لف�صاد  طقو�س  �صتى  ملمار�صة 

و  �ل�رشقة  غر�ر  على   ، �لرذيلة  و 
�ملحالت  و  �ملنازل  على  �ل�صطو 
و  ��صتهالك  كذ�  و   ، �لتجارية  
و  �ملخدر�ت  �أنو�ع  �صتى  ترويج 
ما  كثري�  �لتي  و   ، �ملهلو�صات 
عن  غرباء  منحرفني  يرتادها 
يتخذون  بحيث  �ملذكورة   �لأحياء 
 ، لهم  وكر�  �لد�م�صة  �لأماكن  من 
�ل�صلطات  من  �ل�صكان  طالب  كما 
 ، �لليلية  �لدوريات  بتكثيف  �لأمنية 
هذ� �لأخري �لذي يعترب عامل قويا 

لو�صع حد للظاهرة .
اأحمد باحلاج 

يف  �لفاعلة  �جلمعيات  دقت 
جنوب  بوليات  �ل�صحي  �مليد�ن 
وذلك  �خلطر  ناقو�س  �لكبري 
�إ�صابة  على خلفية ت�صجيل 6589 
 12 بينهم  من  �لعقربي  بالت�صمم 
�أكرث  يطرح  ومما   ، وفاة  حالة 
�لتماطل  من عالمة ��صتفهام هو 
�لكبري من طرف �لو�صايا يف �إلز�م 
بنظام  للعمل  �لطبية  �لعياد�ت 

�ملناوبة �لليلية 
بوليات  �ل�صحة  م�صالح  �أح�صت 
ورقلة ، مترن��صت ، �أدر�ر ، ب�صكرة 
، �لو�دي ، غرد�ية ، ب�صار وتيندوف 
12 حالة وفاة  من جمموع  6589 
�لعقربي  بالت�صمم  ��صابة  حالة 
خالل �ل�صائفة �حلالية وبال�صبط 
�أفريل  �صهر  من  �ملمتدة  بالفرتة 

جويلية  �صهر  نهاية  غاية  �إىل 
�فتقار  ب�صبب  وذلك  �ملن�رشم 
غالبية  �لأحياء بالقرى و�ملناطق 
�لعمومية  �لإنارة  ل�صبكة  �لنائية 
لتكد�س  ملحوظ  تز�يد  مقابل 
و�لأكيا�س  �لأو�صاخ  و  �لنفايات 
لبال�صتيكية ، وقد ز�دت معدلت 
بالت�صمم  و�مل�صابني  �لوفيات 
�جلارية  �ل�صنة  خالل  �لعقربي 
جو�رية  عيادة   45 رف�س  ب�صبب 
بنظام  �لعمل  �لولية  بذ�ت 
�لذي  �لوقت  يف  �لليلية،  �ملناوبة 
�لو�صية  �لوز�رة  فيه  �صددت 
�ملناوبة  نظام  �إتباع  �رشورة 
�مل�صابني  بجميع  للتكفل  �لليلية 
مع  خا�صة  �لعقربي  بالت�صمم 
�لتي  �حلر�رة  درجات  �رتفاع 

درجة   55 �لـ  عتبة  جتاوزت 
يزد�د  �أين   ، �لظل  حتت  مئوية 
�حل�رشة  بهذه  �مل�صابني  عدد 
�مل�صاب  يتعر�س  حيث  �ل�صامة، 
مل�صاعفات  �لعقربي  بالت�صمم 
و�صوله  قبل  �لطريق  يف  جانبية 
بامل�صل  وحقنه  �مل�صت�صفى  �إىل 
�نعد�م  نتيجة  للت�صمم  �مل�صاد 
�ملناوبة �لليلية، ف�صال عن نق�س 

و�صائل  �لنقل يف �لفرتة �لليلية.
�ملو�طنني  من  عدد  نا�صد  و 
�لنائية  باملناطق  �لقاطنني 
�جلنوبية  بالوليات  و�لأرياف 
�ل�صالف ذكرها ، م�صالح �ل�صحة 
على  و�لعمل  �لعاجل  بالتدخل 
�لليلية  �ملناوبة  نظام  تفعيل 
بعد  خا�صة  �جلو�رية  بالعياد�ت  

بالل�صع  �لإ�صابة  معدل  �رتفاع 
بلة  �لطني  ز�د  وما  �لعقربي، 
�لفرتة  يف  �لنقل  و�صائل  نق�س 
هوؤلء  جعل  �لذي   �لأمر  �لليلية، 
�لوز�رة  يطالبون  �ملو�طنني 
و�لعمل  �لعاجل  بالتدخل  �لو�صية 
للحد  �لليلية  �ملناوبة  توفري  على 
م�صت�صفى  �إىل  �لتنقل  معاناة  من 
عدد  من  �لتقليل  وكذ�  �ملدينة 
�ل�صحايا �لذين يتعر�صون للت�صمم 
يف  ميوتون  و�لذين  �لعقربي 
ذ�ت  �إىل  و�صولهم  قبل  �لطريق 
�إرغام  �ملرفق،و  ذلك من خالل 
عددها  �لبالغ  �جلو�رية  �لعياد�ت 
22 ب�رشورة �لعمل بنظام �ملناوبة 

�لليلية.     
اأحمد باحلاج 

يف ظل رف�س 45هيكال �شحيا العمل  بنظام املناوبة الليلية

اإ�ضابة 6589�ضخ�ضا بالت�ضمم العقربي ووفاة 12 باجلنوب 



الدولية  ال�ش�ؤون  حمرر  وت�شاءل 
بال�شحيفة رين� جريار عما يف هذه 
العا�شفة التي اأطلقها يف عام 2015 
العهد  ويل  اآنذاك  الدفاع  وزير 
ال�شع�دي احلايل حممد بن �شلمان، 

من "حزم" وما اأعادته من "اأمل".
وللرد على هذا الت�شاوؤل اأقر الكاتب 
بالفعل  عانى  اليمني  ال�شعب  باأن 
من "عا�شفة" �شع�اء، اإذ �رّشد منه 
واأ�شبح  بي�تهم  عن  ماليني  ثالثة 
ج�عا  يت�ش�رون  ميني  ملي�ن   11

وال يجدون ما ي�شد رمقهم.
وما  "حازمة"  كانت  كيف  اأما 
جريار  فاإن  اأعادته،  الذي  "االأمل" 
من  اجلزء  ذلك  على  الرد  اأن  ذكر 
ال�ش�ؤال لي�س �شهال، اإذ من الناحية 
احل�ثي�ن  يزال  ال  الع�شكرية 
�شنعاء،  العا�شمة  على  ي�شيطرون 
رغم  املقاتل�ن  ه�ؤالء  يلن  ومل 
وال  الع�شكرية  اإمكانياتهم  ب�شاطة 
ل�رشبات  تعر�شهم  رغم  �شعف�ا 
من  املدمرة  القنابل  قاذفات 

ال�شع�دية واالإمارات.
ومن الناحية االإن�شانية، عانى �شكان 
اأ�شكال  خمتلف  من  ب�شدة  اليمن 
احلظر التي فر�شها التحالف الذي 
ومن  واالإمارات،  ال�شع�دية  تق�ده 
املعتادة،  الت�زيع  قن�ات  تعطل 
الذي  بالطائرات  الق�شف  ومن 
التاريخ  دقة يف  االأقل  باأنه  ي��شف 

الع�شكري املعا�رش.
بح�شب  واالأمر  االأدهى  لكن 
اإذ  ال�شيا�شي،  الف�شل  ه�  جريار، 
اإنه مدو و�شامل وال اأدل على ذلك 
عا�شمة  عمت  التي  الف��شى  من 
اأن  بعد  عدن  اليمني  اجلن�ب 
االأمني"  "احلزام  ق�ات  ا�شت�لت 
املدع�مة اإماراتيا على مع�شكرات 
بها  املعرتف  احلك�مة  ومقرات 
يثلج  ما  وه�  املدينة،  يف  دوليا 
للكاتب  وفقا  احل�ثيني،  �شدور 
بن  حممد  اأن  اإىل  جريار  ولفت 
التي  الكارثية  قراراته  يف  �شلمان 
اتخذها �شد اليمن اأوال وبعد ذلك 

يف قرره حما�رشة دولة قطر، اإمنا 
كان ي�شتجيب لتعليمات عرابه ويل 

عهد اأب� ظبي حممد بن زايد.

ثالثة �إخفاقات

ثالثة  عانت  ال�شع�دية  اأن  وال�اقع 
�شيا�شتها  يف  مدوية  اإخفاقات 
اخلارجية خالل العقد االأخري، بدءا 
بف�شلها يف �ش�ريا التي اأمدت فيها 
الث�ار  و2016   2012 عامي  بني  ما 
ال�شنة باملال والعتاد، ومرورا ب�شنها 
احلرب على اليمن منذ عام 2015، 
قطر  دولة  مبحا�رشتها  وانتهاء 

لكن ف�شل حرب اليمن يظل االأ�ش�اأ 
لل�شع�ديني،  بالن�شبة  االإطالق  على 
وه�شا�شته  جي�شهم  وهن  ف�شح  اإذ 

االإ�شرتاتيجية ال�شارخة.
واإذا ما انف�شلت عدن، ف�شتتحالف 
جن�ب  جمه�رية  مع  االإمارات 
ال�شع�ديني  وترتك  اجلديدة  اليمن 
يف  للح�ثيني  وحدهم  يت�شدون 
ال�شمال، ثم تفتح اأب� ظبي املجال 
املنطقة،  يف  اآخر  حتالف  اأمام 
هذه املرة مع ال�شني التي هي ق�ة 
البحرية  للمنافذ  متعط�شة  عظمى 
ال�رشقية  ال�ش�اطئ  يف  خا�شة 

املحاذية للقارة االأفريقية.

قالت �صحيفة لوفيغارو �لفرن�صية �إن "عا�صفة �حلزم" �لتي حتولت فيما بعد �إىل "�إعادة �الأمل" و�لتي ال تز�ل 
�ل�صعودية م�صتمرة فيها الإخ�صاع �حلوثيني باليمن، حتولت �إىل ف�صل ذريع للمملكة يف كل �مل�صتويات.

ق.د

�صحيفة لوفيغارو �لفرن�صية

ف�سل ذريع لل�سعودية باليمن

دويل�الأربعاء  14   �أوت  2019  �ملو�فـق  ل13  ذو�حلجة   1440هـ 7
�لقد�س �ملحتلة

خمطط �سهيوين لبناء 641 
وحدة ا�ستيطانية 

وزير �خلارجية �الإير�ين، حممد جو�د ظريف

وا�سنطن حولت منطقة اخلليج 
اإىل علبة كربيت قابلة لال�ستعال

�لواليات �ملتحدة

مر�سحة للرئا�سة تعلق حملتها 
االنتخابية وترتدي البزة الع�سكرية

بـ"جلنة  ي�شمى  ما  �شادقت 
املحلية  والبناء  التخطيط 
القد�س  يف  االإ�رشائيلية" 
لبناء  خطتني  على  املحتلة، 
ا�شتيطانية،  وحدة   641
باملدينة  اخلليل  طريق  على 
العربية  القناة  وذكرت 
االأوىل  اخلطة  اأن  ال�شابعة، 
منطقة  حميط  يف  �شتقام 
"تلبي�ت" غرب طريق اخلليل، 
االأزرق  اخلط  ط�ل  على 
اخلفيفة  احلديدية  لل�شكك 
يف  حلم،  بيت  طريق  و�رشق 
تقع  الثانية،  اخلطة  اأن  حني 
�شهي�ن"  "�شعاري  مبنطقة 

على طريق اخلليل ذاتها.
و�شت�شمل اخلطة بناء مبنيني 
�شكنيني، باالإ�شافة اإىل مبنى 

رعاية  ومراكز  �شناعي، 
�شحية، وكني�س يه�دي، وفق 
امل�شت�طنات  وتعد  القناة 
مناق�شة لكل املبادئ الدولية 
وميثاق االأمم املتحدة، ورغم 
�شدور جمم�عة من القرارات 
امل�رشوع  �شد  الدولية 
االإ�رشائيلي،  اال�شتيطاين 
ووقف  بتفكيكها  واملطالبة 
بنائها، اإال اأن دولة االحتالل 

متتنع عن ذلك.
القرارات؛  تلك  اآخر  وكان 
ال�شادر   )2334( رقم  القرار 
الدويل  االأمن  جمل�س  عن 
العام  من  اأول  كان�ن   23 يف 
ب�قف  طالب  والذي   ،2017
لال�شتيطان  وكامل  ف�ري 
بال�شفة والقد�س املحتلتني.

انتقد وزير اخلارجية االإيراين، 
خط�ات  ظريف،  ج�اد  حممد 
حتالف  لت�شكيل  وا�شنطن 
يف  طهران  �شد  ع�شكري 
ح�لت  اإنها  قائال  اخلليج، 
كربيت".  "علبة  اإىل  املنطقة 
ويف ت�رشيحات لقناة "اجلزيرة" 
اإىل  زيارته  اأثناء  بها  اأدىل 
ظريف:  قال  االثنني،  الدوحة، 
"اخلليج �شيق وكلما زاد وج�د 
اأ�شبح  فيه  االأجنبية  ال�شفن 
"اإغراق  واأ�شاف:  اأمنا".  اأقل 
قبل  من  باالأ�شلحة  املنطقة 
اإىل  ح�لها  وحلفائها  اأمريكا 

علبة كربيت قابلة لال�شتعال".
ح�شابه  عرب  ظريف،  وقال 
يف  اأجرى  اإنه  "ت�يرت"،  يف 

حمادثات  القطرية  العا�شمة 
ووزير  قطر  اأمري  مع  مثمرة 
اأنها  اإىل  م�شريا  خارجيتها، 
ح�ل  االآراء  تبادل  ت�شمنت 
واإقليمية  "ثنائية  ملفات 
اأن  ال�زير  واأ�شاف  ودولية". 
نقله  يريد  كان  الذي  امل�قف 
ه�  والعامل  القطريني  للقادة 
اأن دول املنطقة وحدها قادرة 
عن  بعيدا  اأمنها،  �شمان  على 
وذكرت  خارجي  تدخل  اأي 
التي  قطر  اأن  "رويرتز"  وكالة 
ت�شت�شيف اإحدى اأكرب الق�اعد 
الع�شكرية االأمريكية يف ال�رشق 
االأو�شط، حتاول عدم االنزالق 
بني  املت�شاعد  ال�رشاع  اإىل 

وا�شنطن وطهران.

املر�شحة  اأعلنت 
الدمي�قراطية لالنتخابات 
االأمريكية،  الرئا�شية 
ت�ل�شي غابارد، اأنها �شتعلق 
حملتها االنتخابية وتذهب 
للم�شاركة  اإندوني�شيا  اإىل 
يف متارين ع�شكرية هناك 
من  البالغة  غابارد  وقالت 
العمر 38 عاما، اأول اأم�س 
يف  ع�ش�  وهي  االثنني، 
احلر�س ال�طني االأمريكي 
يف هاواي ل�شبكة "�شي بي 
"�شاأبتعد  االإخبارية:  اإ�س" 
عن احلملة لنح� اأ�شب�عني 
الع�شكرية  بزتي  وارتدي 
تدريبات  اإىل  لالن�شمام 

م�شرتكة يف اإندوني�شيا".
بالدنا  "اأحب  واأ�شافت: 
على  قادرة  اأك�ن  واأن 
عدة،  بطرق  خدمتها 

وتابعت:  كجندية"،  منها 
الذي يق�ل يل  ال�قت  "يف 
هذا  مثل  اأ�شياء  البع�س 
املنا�شب  ال�قت  لي�س 
اأال  احلملة،  ملغادرة 
طريقة  اإيجاد  ت�شتطيعني 
لكن  ذلك؟..  لتجنب 
ال  امل�شاألة  اإن  تعلم�ن 

تتعلق بهذا االأمر".
يف  ع�ش�  وغابارد 
والية  عن  الك�نغر�س 
هاواي منذ 2013 وتخ��س 
تر�شيح  لنيل  ال�شباق 
الدميقراطي  احلزب 
الرئا�شية  لالنتخابات 
اأ�شغر  وهي   .2020 يف 
الدميقراطيني  املر�شحني 
الرئا�شية  لالنتخابات 
من  العراق  يف  خدمت 

2004 اإىل 2005.

االإ�رشائيلي،  االحتالل  جي�س  قال 
�شغرية  درونات  اإن  الثالثاء،  اأم�س 
اخرتقت  طيار(  دون  )طائرات 
قطاع  جن�ب  يف  احلدودية  املنطقة 

غزة.
اأحرون�ت"  "يديع�ت  م�قع  واأفاد 
الدرونات  من  اثنتني  اأن  العربي، 
عادتا اإىل غزة ف�ًرا "بعد اأن اخرتقتا 
خطر"ويف  اأي  ت�شكيل  دون  احلدود 

�شياق اآخر، ذكر م�قع "مفزاك اليف" 
�شباح  األق�ا  فل�شطينيني  اأن  العربي، 
الي�م، احلجارة على ق�ات االحتالل 
التي تعمل بالقرب من ال�شياج الفا�شل 
�شمال قطاع غزة، دون وق�ع اإ�شابات 
االحتالل  جي�س  واأعلن  اأ�رشار  اأو 
اإ�شقاط  املا�شي،  ج�يلية  �شهر  يف 
غزة،  من  انطلقت  م�شرية  طائرة 
وطلب اجلي�س من �شكان م�شت�طنات 

يك�ن�ا يف  اأن  حينها،  غزة"،  "غالف 
حالة تاأهب اإثر اكت�شاف هذه الطائرة 
"اإ�رشائيل  �شحيفة  اأن  بالذكر  جدير 
الي�م" العربية، ذكرت يف �شهر جانفي 
اله�ية  جمه�لة  طائرات  اأن   ،2019
اأحد  ت�ش�ير  ا�شتطاعت  طيار،  بال 
التابعة  واحل�شا�شة  ال�رشية  امل�اقع 
عجز  الذي  االإ�رشائيلي  اجل�  ل�شالح 

عن �شدها.

اأن  حينها،  ال�شحيفة،  واأو�شحت 
قيام  عن  اأبلغ�ا  اإ�رشائيليني  جن�ًدا 
امل�قع،  بت�ش�ير  دخيلة"  "ط�افات 
املكان،  مغادرة  يف  جنحت  واأنها 
اأن  اإىل  واأ�شارت  اعرتا�شها  دون 
هذه  تتبع  ملن  بعد  يعلم  مل  اجلي�س 
الطائرات، ولي�س لديه علم عن مكان 
انطالقها، اأو هدف ت�ش�يرها للم�قع 

الع�شكري.

قالت رئي�شة وزراء الرنويج اإرنا �ش�لربغ، 
اإن ال�ش�يد مركز املجم�عات العن�رشية 
يف ا�شكندنافيا، م�شددة على �رشورة اأن 
تتخذ اأو�شل� اإجراءات بهذا اخل�ش��س 
املتعلقة  �ش�لربغ  ت�رشيحات  وتاأتي 
الذي  امل�شلح  الهج�م  عقب  بال�ش�يد، 
"مركز  م�شجد  ال�شبت،  ا�شتهدف 
"بارم"  �شاحية  يف  االإ�شالمي"  الن�ر 
اأن  ال�زراء  رئي�شة  واأ�شارت  بالرنويج 
"حركة املقاومة اال�شكندنافية"  مركز 
)ميينية متطرفة( ه� ال�ش�يد واأ�شافت 
مركز  هي  "ال�ش�يد  ال�شدد:  بهذا 
املجم�عات العن�رشية يف ا�شكندنافيا 
الرنويج  على  ويجب  اأوروبا(،  )�شمال 

اتخاذ تدابري �شد ذلك".
املجم�عات  تلك  قدوم  اإىل  ولفتت 
العن�رشية اإىل الرنويج لتنفيذ اأن�شطتها، 
ب�شكل  مكافحتها  وج�ب  على  م�شددة 
م�شرتك وردا على ت�رشيحات �ش�لربغ، 
الرقمية  والتنمية  الطاقة  وزير  قال 
تغريدة  يف  يجمان،  اأندر�س  ال�ش�يدي 
على ت�يرت، اإن "التعاون مهم يف حماربة 

التطرف بني الدول".
"لكن  �ش�لربغ:  خماطبًا  ا�شتدرك  لكنه 
اليميني  التقدم  حزب  مع  تعاونت  اأنِت 
اليمينية  ال�شيا�شية  وجعلِت  املتطرف، 
املتطرف �شيلفي لي�شت�غ وزيرة )وزيرة 
اإلقاء  اإىل  بحاجة  فاأنت  لذا  العدل(، 

"يجمان"  املراآة"و�شدد  عرب  نظرة 
على وج�ب اأن ت�اجه الرنويج احلقائق 
عاما(   75( م�شن  اأ�شيب  وال�شبت، 
اإطالق نار يف هج�م نفذه �شاب  جراء 
اأن  قبل  م�شجدا،  م�شتهدًفا  نرويجي 

ال�شيطرة  من  امل�شجد  رواد  يتمكن 
عليه وتقييده اإىل حني و�ش�ل ال�رشطة 
اإىل م�قع احلادث وذكرت ال�رشطة، اأن 
مبفرده،  الهج�م  نفذ  املتهم  ال�شاب 

دون مزيد من التفا�شيل.

"يديعوت"

 طائرات �سغرية اخرتقت حدود غزة 

�لرنويج

ال�سويد معقل املجموعات العن�سرية يف ا�سكندنافيا
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احلرب غري املقيدة:

كيف تفكر الدول يف مطاردة املقاتلني الإرهابيني الأجانب؟
�صكلت مالحقة املقاتلني الإرهابيني الأجانب يف مناطق النزاع، ظاهرة مت�صاعدة 

طبعت م�صار العالقات الدولية يف مرحلة ما بعد انتهاء احلرب الباردة، ومنًطا 
جديًدا من اأمناط ال�صراع، وتطوًرا للمفهوم التقليدي للحرب املبني على العنف بني 

الدول املتعار�صة الإرادة. 
�صامي ال�صالمي/مركز امل�صتقبل 

للدرا�صات والأبحاث املتقدمة

�أ�شكال  من  �شكال  �حلرب  كانت  فاإذ� 
يف  فروند  جوليان  بح�شب  �ل�رص�ع، 
فاإن  �ل�رص�ع«؛  »�شو�شيولوجيا  كتابه 
�لعنف لي�س خياًر� بقدر ما هو و�شيلة 
للدولة لفر�س �إر�دتها مبختلف �لتد�بري 

مبا فيها غري �لتقليدية.
مالحقة  ظاهرة  ح�رص  ميكن  وال 
�ملقاتلني يف مناطق �لنز�ع، يف �ل�شلوك 
لدولة  �لع�شكري  و�لفعل  �ل�شيا�شي 
�لدول  ��شتجابة  �إن  �إذ  غريها،  دون 
ملحفز�ت  و�ٍع  ب�شكل  �ختالفها  على 
و��شرت�تيجياتها  �خلارجية  �شيا�شاتها 
يف  كبري  ب�شكل  يظهر  �لع�شكرية، 
منذ  �ملقاتلني  مالحقة  �أمناط  تطور 
�إىل  �أحد�ث 11 �شبتمرب 2001، و�شوال 
يف  وتركيا  و�إير�ن  كرو�شيا  دول،  نهج 
�أمناط ��شتجابة مغايرة للفهم �خلطي 

�الأمريكي للحدود �لفا�شلة.
عامل  يف  �لظاهرة،  هذه  فهم  يتطلب 
بالفو�شى  �ملت�شم  �حلد�ثة  بعد  ما 
�لدويل،  �ل�رص�ع  قو�عد  وبتال�شي 
�لع�شكرية  جو�نبها  على  �لرتكيز 
ا  خ�شو�شً و�ل�شيا�شية،  و�ال�شرت�تيجية 
�أن �الكتفاء بالتفكري �لنمطي و�جلامد 
�لدويل  �لقانون  قو�عد  على  �ملبني 
�الأربعة  جنيف  )�تفاقيات  �الإن�شاين 
يخرج  لن  �الإ�شافيان(،  و�لربوتوكوالن 
عن �شياق �لو�شف �مل�شتفي�س للمقاتل 
يف مناطق �لنز�ع ب�شفة عامة، وهو �أمر 
لن يتيح فهم �أدو�ت و�أمناط �ملالحقة، 
هذه  ور�ء  ملا  �ال�شرت�تيجية  و�الأبعاد 
�لظاهرة يف ��شتغالل وتو�شيع �حلدود 

�لفا�شلة يف �لعالقات �لدولية.

اأوًل: من هو املقاتل الإرهابي 
الأجنبي؟

يحدد »توما�س هيجهامر« يف در��شته 
حول »�شعود �ملقاتلني �الأجانب« �لتي 
و�ل�شئون  للعلوم  بيلفر  ملركز  �أعدها 
�أربعة  �لتابع جلامعة هارفارد،  �لدولية 
�إذ  �الأجنبي.  �ملقاتل  لتمييز  معايري 
�ن�شم  �لذي  �ل�شخ�س  باأنه  يعرفه 
�لقو�ت  د�خل  من  ويعمل  مترد،  �إىل 
�أي  تربطه  ال  بحيث  �ملتمردة، 
�الأطر�ف  مع  جن�شية  �أو  قر�بة  عالقة 
جي�س  �إىل  ينتمي  وال  �ملتنازعة، 
ظاهرة  �الإرهاب  وبح�شبان  نظامي. 
عابرة للحدود مبحفز�تها وتد�عياتها، 
�الإ�شالمية  �لتنظيمات  عوملة  فاإن 
ذ�ت �لطابع �ملت�شدد، و�ت�شاع م�شادر 
��شتغالل  من  متكنها  مع  متويلها، 
للرتويج  �الجتماعي  �لتو��شل  �شبكات 
لفكرها �ل�شلفي �جلهادي، و��شتقطاب 
يجعل  �الأجانب؛  �الإرهابيني  �ملقاتلني 
�لتي حددها »هيجهامر«  من �ملعايري 
�الإرهابي  �ملقاتل  لتعريف  كافية  غري 
عرف  �الإطار،  هذ�  يف  �الأجنبي. 
 2178 رقم  قر�ره  يف  �الأمن  جمل�س 
�ملقاتلني  ظاهرة   )2014/09/24(
�الإرهابيني �الأجانب، يف �الأفر�د �لذين 

يقيمون  �لتي  غري  دولة  �إىل  ي�شافرون 
بغر�س  جن�شيتها،  يحملون  �أو  فيها 
�أو  �أو تدبريها  �إرهابية  �أعمال  �رتكاب 
�الإعد�د لها �أو �مل�شاركة فيها �أو توفري 
تلقي  �أو  �الإرهاب  �أعمال  على  تدريب 

ذلك �لتدريب.

ثانًيا- اأدوات واأمناط املالحقة:

�ملقاتلني  مالحقة  �أدو�ت  تتعدد 
يف  �ملتد�خلني  بتعدد  �الأجانب 
من  �ملالحقة  تلك  تخلو  وال  �لنز�ع، 
حتاول  حيث  �لقانونية؛  �الأدو�ت  �تباع 
�لدولة �ملالِحقة جترمي �أفعال �ملقاتل 
�الإرهابي، و�لت�شييق عليه، وحما�رصته 
متويله،  م�شادر  وجتفيف  قانونًيّا، 
وت�شهيل  جتنيد  عمليات  وجترمي 
�الأجانب.  �الإرهابيني  �ملقاتلني  دخول 
�لتحليل على  �أننا �شرنكز يف هذ�  غري 
�لع�شكرية  لالأدو�ت  �ملتغرية  �لطبيعة 
�لتد�بري  بني  ما  �ملالحقة  و�أمناط 
�حلربية،  دون  ما  و�لتد�بري  �حلربية 
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�أ�شكال �ل�رص�ع  تُعد �حلرب �شكال من 
�لذي ت�شعى من خالله �لدولة -ب�شكل 
�إر�دتها  فر�س  �إىل  وتقليدي-  مبا�رص 
حتول  �أن  غري  �الأخرى،  �لدول  جتاه 
ملالحقة  �لدولة  عنف  �جتاهات 
�أنتج  �إرهابية،  وجماعات  تنظيمات 
�لال  كاحلرب  جديدة،  �رص�ع  �أمناط 

متماثلة، و�حلرب �لوقائية.
�أحد�ث  مّثلت  متماثلة:  �لال  -�حلرب 
11 �شبتمرب 2001، ذريعة الإد�رة جورج 
�جلدد،  و�ملحافظني  �البن  بو�س 
للتدخل يف �أفغان�شتان يف �إطار �لعقيدة 
�لوقائية، وهو �أمر �أف�شى �إىل حرب ال 
�لنز�ع  طرفا  يختلف  حيث  متماثلة؛ 
�لتي  �لتقليدية  �حلرب  عن  متاًما 
جتري بني �إد�رتي دولتني متعار�شتني، 
�الإرهاب  على  �حلرب  يف حني عرفت 
ال  طرفني  بني  مو�جهًة  �أفغان�شتان  يف 
�لقوة، بني  متماثلني من حيث عنا�رص 
�لتقليدية،  �حلرب  منط  تنهج  دولة 
وبني جمموعات �إرهابية مقاتلة تعتمد 
-�حلرب  �لع�شابات.  حرب  �أ�شاليب 
�ملتحدة  �لواليات  متادت  �لوقائية: 
�حلادي  �لقرن  بد�ية  يف  �الأمريكية 
�لعدو�نية،  �شيا�شاتها  يف  و�لع�رصين 
يف  �لذر�ئعية  فل�شفتها  من  وجعلت 
للتدخل يف  منطلًقا  �الإرهاب،  حماربة 
مناطق عدة، و�أنتج �خللط بني مالحقة 
�ملقاتلني �الإرهابيني و�ملز�عم �لو�هية 
المتالك �لنظام �لعر�قي �أ�شلحة دمار 
بتنظيم  ب�شالت  و�رتباطه  �شامل 
غري  وقائية  حلرب  منًطا  �لقاعدة، 
مبحاولة  �رصعنتها  متت  م�رصوعة، 

�إدر�جها يف �إطار �حلرب �ال�شتباقية.
جتد  �ال�شتباقية  �حلرب  �أن  و�لو�قع 
�إطار  يف  �لدويل  �لقانون  يف  �رصعيتها 
�لنف�س  عن  للدفاع  �ل�رصعي  �للجوء 

�إليها يف �ملادة  وفًقا لل�رصوط �مل�شار 
تن�س  و�لتي  �الأممي،  �مليثاق  من   51
على �أنه »لي�س يف هذ� �مليثاق ما مينع 
�لفردي  �لنف�س،  عن  �ل�رصعي  �لدفاع 
يكون  �لتي  �حلالة  يف  �جلماعي،  �أو 
فيها ع�شو يف �الأمم �ملتحدة مو�شوع 
عدو�ن م�شلح، �إىل غاية �تخاذ جمل�س 
ال�شتتباب  �لالزمة  �لتد�بري  �الأمن 
�ل�شلم و�الأمن �لدوليني«.  و�نطالًقا من 
�مليثاق فاإن حالة �لعدو�ن هي �ل�رصط 
و�للجوء  �لنف�س  عن  للدفاع  �الأ�شا�شي 
للقوة، وهو �ل�رصط �لذي مل يتحقق يف 
�شنة 2003 يف  للعر�ق  �الأمريكي  �لغزو 
�إطار حرب وقائية جعلت من حماربة 
�الإرهاب مفهوًما و��شًعا ملو�جهة عدو 
�فرت��شي جمهول ي�شعب حتديد هويته 
�أف�شت  لقد  عليه.  للق�شاء  وموقعه 
�الأجانب،  �ملقاتلني  مالحقة  �أمناط 
)�حلرب  �حلربية  �لتد�بري  �إطار  يف 
�لوقائية(،  �حلرب   - متماثلة  �لال 
�نتهاج  مرده  ذريع،  �أمريكي  ف�شل  �إىل 
�لتقليدية  �حلرب  �أ�شاليب  و��شنطن 
جتاه تنظيمات �إرهابية �أجادت �أمناط 
دون  ما  تد�بري  على  مبنية  مو�جهة 
�لعمليات  �لع�شابات،  )حرب  حربية 
�ل�شيا�شيني  �لقادة  �غتيال  �النتحارية، 

و�حلربيني(.
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مالحقة  عملية  لتقت�رص  تكن  مل 
�ملقاتلني �الإرهابيني يف مناطق �لنز�ع 
يف  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  على 
بد�ية �لقرن �لـ21، لوال �لقدر�ت �لهائلة 
�لتي �متلكتها �إبان �أحد�ث 11 �شبتمرب، 
�لوحيدة  �لدولة  منها  جعلت  و�لتي 
�الإطار  هذ�  يف  �لتحرك  على  �لقادرة 
�أمر  وهو  �حلربية،  �لتد�بري  با�شتغالل 
تد�عياته  �إىل  الحًقا  و��شنطن  فطنت 
��شرت�تيجيتها  م�شار  على  �خلطرية 

�لكربى. 
�ملتحدة  �لواليات  قدرة  تعر�شت  �إذ   
للتدخل يف موقعني خمتلفني ) �لعر�ق، 
�أفغان�شتان( يف �لعامل يف �لوقت نف�شه 
لال�شتنز�ف، ما دفع بها �إىل نهج منط 
ما  تد�بري  �تخاذ  على  مبني  مغاير 
�شلكته  �لذي  �لنمط  وهو  دون حربية، 
وتركيا  و�إير�ن  كرو�شيا  �أخرى  دول 
�لفهم  يف  �الأمريكي  �لتخبط  م�شتغلة 
�حلرب  ل�شن  �لفا�شلة  للحدود  �لدقيق 

�ل�شاملة.
هارلو«  »جايلز  �لباحثان  ويحدد 
و«جورج مايرز« )يف كتابهما »�لتد�بري 
جورج  حما�رص�ت  �حلربية:  دون  مــا 
�لوطنية 1946- كينان يف كلية �حلرب 
�حلربية  دون  ما  �لتد�بري   )»1947
�لو�شول  دون  �لدولة  تتخذها  �لتي 
�لتفاو�س،  وهي:  �شاملة،  حرب  �إىل 
�ل�رصي،  �لتخريب  �لرتهيب،  �حلظر، 
يف  الدن  بن  �أ�شامة  )�غتيال  �الغتيال 
تنظيم  قادة  �أبرز  و�غتيال  �أفغان�شتان، 
�ملحدود  و�ال�شتخد�م  د�ع�س(، 
يف  و�لرتكي  �الإير�ين،  )�لتدخل  للقوة 
�لدول  لتحركات  وبالعودة  �شوريا(.  

�الإرهابيني  �ملقاتلني  ملالحقة  �أعاله 
�أنها جلاأت يف  �لنز�ع، جند  يف مناطق 
مرحلة ما من مر�حل �لنز�ع �ل�شوري، 
دون  ما  �لتد�بري  من  تدبري  �تخاذ  �إىل 
ويف  تد�بري.   حزمة  نهج  �أو  �حلربية 
هذ� �ل�شياق، قامت رو�شيا باال�شتخد�م 
�رصبات  طريق  عن  للقوة  �ملحدود 
تنظيم  �أهد�ف  جتاه  جوية  ع�شكرية 
�الإرهابية  �ملجموعات  وباقي  د�ع�س 
�لدعوة  �إىل  �شباقة  وكانت  �شوريا،  يف 
عملية  ودبرت  �لنار،  �إطالق  وقف  �إىل 
�ملقاتلني  خروج  حول  �لتفاو�س 
�الأجانب من مدينة حلب بعد �شيطرة 

�جلي�س �ل�شوري عليها.
يُ�شاف �إىل ذلك جلوء �لدول �أعاله �إىل 
تقت�شي  �لتي  �لهجينة  �حلرب  منط 
جمموعات  دعم  على  �لدولة  عمل 
تقليدية  باأ�شلحة  م�شلحة  وتنظيمات 
مو�جهة  على  قادرة  نوعية،  و�أخرى 
�أ�شاليب �حلرب �ملمكنة،  �لعدو ب�شتى 
�لدولة  �لتي ال ت�شعى  �لنز�ع  �أماكن  يف 
ولعل  فيها.  مبا�رص  ب�شكل  للتدخل 
�الأمثلة تتعدد يف هذ� �جلانب، كالدعم 
�ل�شوري  للجي�س  و�لرتكي  �الأمريكي 
وكذ�  �الأ�شد،  نظام  ملو�جهة  �حلر 
ودفعه  �هلل،  حلزب  �الإير�ين  �لت�شليح 

للقيام بعمليات ع�شكرية يف �شوريا.
وعليه، فاإن �نتهاج �لدولة منًطا حمدًد� 
ملالحقة �ملقاتلني �الأجانب يف مناطق 
�الأمناط  لباقي  تغييبًا  يعني  ال  �لنز�ع، 
من  تدبري  فلكل  زو�لها،  �أو  �الأخرى 
دون  ما  �أو  �حلربية  -�شو�ء  �لتد�بري 
�إد�رة  يف  ق�شوى  �أهمية  �حلربية- 
�لباب مفتوًحا  �ل�رص�ع، وهو ما يجعل 
�أمام �تباع منط �حلرب �لذي يتما�شى 

و�لظروف �ملحيطة بالنز�ع.

ثالثا- الأبعاد ال�صرتاتيجية 
للمالحقة:

�ملقاتلني  مالحقة  ظاهرة  �أثارت  لقد 
بعيًد�  �لنز�ع،  مناطق  يف  �الإرهابيين 
ت�شاوؤالت عدة  و�أمناطها،  �أدو�تها  عن 
و�الأبعاد  �حلقيقية،  �الأهد�ف  حول 
�لدولة  خرق  ور�ء  من  �ال�شرت�تيجية 
ع�شكرًيّا  و�لتدخل  �لدويل  للقانون 
للحفاظ على م�شاحلها �ال�شرت�تيجية 
حماية  بدعوى  �لنز�ع  مناطق  يف 
بع�س  -يف  و�لتمادي  �لقومي،  �أمنها 

دون  ما  تد�بري  �تباع  يف  �الأحيان- 
حربية، كت�شليح تنظيمات وجمموعات 
�إيجاد  من  بدال  �لنز�ع  تاأزم  من  تزيد 
مبادئ  �إعالن  و�أن  ا  خ�شو�شً له،  حل 
بالعالقات  �ملتعلقة  �لدويل  �لقانون 
-وفًقا  �لدول  بني  و�لتعاون  �لودية 
على  تن�س  �ملتحدة-  �الأمم  مليثاق 
تنظيم  عن  دولة  كل  �متناع  �رصورة 
على  �الإرهابية  �الأعمال  وت�شجيع 
�الأمن  �إن مفهوم  �أخرى.  دولة  �أر��شي 
يف  للتدخل  به  �لدولة  تتحجج  �لذي 
ذ�ت  �أخرى  لدولة  �لد�خلي  �ل�شاأن 
�شيادة، حتت ذريعة مالحقة �ملقاتلني 
بتغري  الآخر  بلد  من  يتغري  �الأجانب، 
نظامه  وطبيعة  ذ�ته  �ملجتمع  قيم 
�الأمن  مفهوم  كان  فاإذ�  �ل�شيا�شي، 
�جلغر�فية  �حلدود  بحماية  مرتبًطا 
�حلقة للدولة، فهو يختلف متاًما لدى 
يرى  �إذ  �الأمريكية.  �ملتحدة  �لواليات 
در��شته  يف  كامبل«  »د�فيد  �لباحث 
�الأمريكية  �خلارجية  »�ل�شيا�شة 
�الأمن  مفهوم  �أن  �لهوية«،  و�شيا�شات 
مفهوم و��شع يف تعريفه، يرتكز �أ�شا�ًشا 
�الأمريكي  �ملجتمع  قيم  حماية  على 
و«�ل�شعي  و«�حلرية«  كـ«�حلياة« 
ت�شمنها  �لتي  �ل�شعادة«  لتحقيق 
من  و�مل�شتوحاة  �ال�شتقالل،  �إعالن 
ت�شور »جوك لوك« للحقوق �لطبيعية، 
كـ«�لعد�لة«  قيم  �إليها  يُ�شاف  و�لتي 
جلوء  فاإن  وعليه،  �ل�شوق«.  و«�قت�شاد 
باتباع  �لع�شكرية  لالأدو�ت  �لدول 
�الأجانب،  �ملقاتلني  ملالحقة  �أمناط 
�الإير�نية،  �لع�شكرية  كالعمليات 
و�ل�رصبات �جلوية �لرو�شية يف �شوريا، 
�شوريا،  �لرتكي يف  �لع�شكري  و�لتوغل 
و�ل�رصبات �لع�شكرية �جلوية �الأمريكية 
وقيادتها للتحالف �لدويل �شد د�ع�س، 
�أو  �جلغر�فية،  �شو�ء حلماية حدودها 
�أو  �ال�شرت�تيجية،  م�شاحلها  حماية 
�لقيمية؛  منظومتها  كونية  عن  للدفاع 
»كالوزفيتز«  تعريف  �شمن  يندرج 
لل�شيا�شة  �متد�ًد�  بح�شبانها  للحرب 
حتول  �أن  مبعنى  �أخرى،  بو�شائل  و�إن 
مفهوم �الأمن من حماية �حلدود �حلقة 
للدولة �إىل تفعيل �لقوة يف �لعامل حتت 
حماية  باب  �شمن  يندرج  عدة،  ذر�ئع 
�مل�شالح �لكامنة للدولة، وهي م�شالح 
�ملفهوم  �لكربى  �لقوى  لدى  تتجاوز 

�لتقليدي للحدود �ملعرتف بها دولًيّا.

 

لالأبحاث   RAND موؤ�ش�شة  وترى 
للجي�س  �أعد  لها  تقرير  يف  و�لتطوير 
�الأمريكي و�شدر يف �أبريل 2016 حتت 
�حلدود  و��شتغالل  »تو�شيع  عنو�ن 
�أن  �ل�شاملة«،  �حلرب  ل�شن  �لفا�شلة 
�لكربى  �لقوى  بني  �لفا�شلة  �حلدود 
هي  �الإقليمية،  �لقوى  بني  وكذلك 
و�لتي  عليها،  �ملتو�فق  �لنفوذ  حدود 
ي�شكل جتاوزها �أو ��شتغاللها و�لتوغل 
تهديًد�  �الأطر�ف  �أحد  من  فيها 
كل  ي�شعى  لذلك  �شاملة.  حرب  بقيام 
و�لدقيق  �لعلمي  �لتحليل  �إىل  طرف 
�شوء  �أو  �خلاطئ  �لفهم  و��شتغالل 
تقدير باقي �الأطر�ف لطبيعة �حلدود 
ل�شن حرب �شاملة، ويف هذ�  �لفا�شلة 
تقوي�س  على  �لدولة  تعمل  �الإطار 
�حلدود  بتو�شيع  مناف�شيها  �أدو�ر 
�لفا�شلة كلما كانت �لعو�مل �الإقليمية 

و�لظروف �لدولية حمفزة لذلك.
�ال�شرت�تيجيان  �خلبري�ن  ويوؤكد 
و«كياو  جن�شوي«  زيا  »و�جن  �ل�شينيان 
غري  »�حلرب  كتابهما  يف  لياجن« 
�ل�شكل  مييز  ما  �أهم  باأن  �ملقيدة«، 
على  �ل�رص�ع  �أ�شكال  من  �حلايل 
»�حلرب  �عتماد  هو  �لدويل،  �ل�شعيد 
لقو�عد  تخ�شع  �لتي ال  �ملقيدة«  غري 
�ل�رص�ع �لدويل، و�لتي تقت�شي ت�شخري 
�لدولة لكافة �الأدو�ت غري �لتقليدية مبا 
فيها �القت�شاد و�لتكنولوجيا، و�عتماد 
و�حلرب  �ل�شيبريية  �حلرب  �أ�شاليب 
كل  ��شتغالل  على  و�لعمل  �لهجينة، 
�لعدو  ملو�جهة  �ملتاحة  �الإمكانيات 
دون �لدخول يف حرب �شاملة، مبا يف 

ذلك ��شتخد�م �لهجمات �الإرهابية.
مالحقة  ظاهرة  ت�شكل  ختاًما، 
�الأجانب  �الإرهابيني  �ملقاتلني 
ركائز  �إحدى  �لنز�ع،  مناطق  يف 
�ملقيدة،  غري  �حلرب  ��شرت�تيجية 
�لكربى و�لقوى  �لقوى  �لتي �عتمدتها 
�الإقليمية، ال�شتغالل وتو�شيع �حلدود 
وميثل  �شاملة.  حرب  ل�شن  �لفا�شلة 
�أ�شكال  يف  �ملت�شاعد  �لتطور  هذ� 
تفكري  الأمناط  حمفًز�  �ل�رص�ع، 
�الإرهاب  حماربة  من  جتعل  جديدة، 
�شيا�شية،  غايات  لتحقيق  و�شيلة 
بدال  �لنفوذ،  مناطق  تو�شيع  هدفها 
�ملوؤدية  للعو�مل  �شاملة  معاجلة  من 

لالإرهاب.
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 عي�سى قراقع

�أنا �لأ�سري �ملري�ض �سامي �أبو دياك، 
حمكوم  جنني،  حمافظة  �سكان 
وثالثني  موؤبد�ت  ثالثة  بال�سجن 
 ،2002 عام  منذ  ومعتقل  عاماً، 
�أقبع يف ما ي�سمى م�ست�سفى �لرملة 
"�ل�رس�ئيلي" مع 15 �أ�سري� مري�سا، 
�أعاين من مر�ض �ل�رسطان بالأمعاء 
منذ ثالث �سنو�ت، �ملر�ض يت�ساعد 
ب�سبب عدم وجود عناية طبية لزمة 
يف  له  تعر�ست  متعمد  و�إهمال 
�إىل  �أدى  �لإ�رس�ئيلية  �مل�ست�سفيات 
�لدماء وو�سويل �ىل حافة  تلوث يف 
�لهاوية، وكل يوم ��سعر �أن �ملوت قد 
و�حت�سني،  ج�سدي  �إىل  وقفز  جاء 
�ملوت  بدبيب  �أح�ض  �ساعة  وكل 

بد�خلي و�ين �ساأرحل دون ود�ع.
�لر�سائل  من  �لكثري  وجهت  لقد 
�حلرب  عن  وك�سفت  و�ملنا�سد�ت، 
جتري  �لتي  �خلطرية  �ل�سامتة 
عن  ك�سفت  �ملعتقلني،  �أج�ساد  على 
ثياب جالدين،  يلب�سون  �أطباء  �أقنعة 
ومتعمدة  ممنهجة  �سيا�سة  عن 
و�أمكنة  مقابر  �إىل  �ل�سجون  حولت 
لزر�عة �لأمر��ض �لقاتلة يف �أج�ساد 
�سهقات  بكل  �رسخت  �ملعتقلني، 
من  �أعماقي  يف  �لر�ب�سة  �ملوت 
�جل �لتحرك و�لعمل لإنقاذ �لأ�رسى 
رويد�ّ  رويد�ً  يقتلو�  �لذين  �ملر�سى 

يف هدوء و�سمت �لعاملني.
يف  يرق�ض  �ملوت  وحدي،  ل�ست 
هذ� �مل�سفى كل حني، �لأ�سري ب�سام 
�ل�رسطان،  مر�ض  ي�سارع  �ل�سايح 
خرج  �أبو  وعثمان  �ل�ساعات،  ويعد 
من  �لقادمة  �للحظات  يتاأمل  بد�أ 
�حلياة، كل ما حويل �رس�خ و��ستباك 
و�ملعاقون  �مل�سلولون  �لأوجاع،  مع 
و�ملدمرة  و�ملنهكون  و�ملجروحون 
من�سور  بالر�سا�ض،  �أج�سادهم 
�أبو  ومر�د  �ل�ساوي�ض  وخالد  موقدة 
بعارة  وفو�ز  �لهم�ض  وعالء  معاليق 
بر��ض  وحممد  �لهوى،  �أبو  و��رسف 
�مل�رسي  وي�رسى  رد�د  ومعت�سم 
و�إ�رس�ء �جلعابي�ض وناه�ض �لأقرع، 
حممد �بو خ�رس وعز �لدين كر�جة 
مو�سى  و�ن�ض  در�غمة  وم�سطفى 
كثرية  و�ل�سماء  خ�رس،  �أبو  و�حمد 
�ل�سجون،  هذه  يف  �لأمر��ض  ككرثة 
خمالب  لها  و�جلدر�ن  موت،  �لهو�ء 
قمر  ول  كثيف  �لليل  جائعة،  و�أفو�ه 

يطل من �ل�سماء.
�أنا �سامي �أبو دياك ��ستحلفكم باهلل 
�أن تقومو� بالعمل ب�سكل جدي على 
فاأنا على م�سارف  �إطالق �رس�حي، 
�لأيام  �ق�سي  �ن  و�أريد  �ملوت، 
�ح�سان  بني  حياتي  من  �ملتبقية 
�أح�سان  يف  �أتوفى  دعوين  و�لدي، 
و�لدي، ل �أريد �لذهاب �إليهم د�خل 
كي�ض ��سود، �أمتنى �أن تلقى �رسختي 
�آذ�ن �ساغية لكل من له �سمري حي.

يف  �سهد�ء  ي�سقط  عام  كل  يف 
رحل  تنق�ض،  �أعد�دنا  �سفوفنا، 
و�سابر  بارود  فار�ض  �ل�سهيدين 
�لكثري  وودعنا  �لعام،  هذ�  طقاطقة 
يف  حتدق  عيوننا  زمالئنا،  من 
بع�سها �لبع�ض، كل و�حد فينا يعتقد 
نظر�ت  �لأخرية،  �لنظر�ت  �أنها 
�لفر�ق، نظر�ت �مليتني �إىل �مليتني، 
ل  �لقرب،  هذ�  ك�رس حجارة  �حد  ل 
كاأحياء،  بنا كموتى ول  �حد يطالب 
و�ل�سحية  �لدولية  �ملوؤ�س�سات  حتى 
ومو�ثق  تقارير  من  ملكت  ما  وبكل 
على  �أهميتها  و  فعاليتها  �سلت  فقد 

�أبو�ب �سجون �لحتالل.
باملر�سى  �لعناية  وعدم  �ملر�ض 
�سفقة  من  �خطر  حرب  هي 
على  �ل�سيا�سية  و�ملوؤ�مر�ت  �لقرن 
�أن  �لفل�سطيني،  �لوطني  �مل�رسوع 
تفرت�سهم  �ملر�سى  �لأ�رسى  ترك 
على  هجوم  هي  �لعديدة  �لأمر��ض 
�حلركة  رموز  وعلى  �لثورة  �إن�سان 
�ملتو�رية  �لإعد�مات  هي  �لوطنية، 
علينا  يدق  فمن  �لق�سبان،  خلف 
�ملوت  من  يحملنا  من  �لأبو�ب؟ 
مي�سك  من  موؤقتاً؟  ولو  �حلياة  �إىل 
عرباتنا  على  ويقودنا  بعكاز�تنا 
يف  �لدو�ء  يعطينا  من  �ملتحركة؟ 
�لتبول  على  ي�ساعدنا  من  �لأوردة؟ 

من  بطوننا؟  يف  �لأكيا�ض  وزرع 
ينقذنا من �لكو�بي�ض و�لأ�سباح لننام 
قلياًل؟ من ي�سند ظهورنا يف �لذهاب 
�إىل �حلمام �أو �لغت�سال؟ من يعيدنا 
�إىل جمال قلوبنا و�أفكارنا وذكرياتنا 
�لرع�سات  من  ينقذنا  من  �ل�سابقة؟ 

و�لرجفات و�حلبوب �ملخدرة؟
�سعبي  �أبناء  يا  بخري  و�نتم  عام  كل 
�لعظيم، هي كلمات �أخرية، رع�سات 
�أمتنى  �أخرية، كنت  �أخرية، هم�سات 
ولي�ض  �حلرية  فرح  يف  �لقاكم  �أن 
م�ستاقاً  كنت  �جلناز�ت،  وجوم  يف 
و�سجرة،  وبنت  طفل  كل  لأعانق 
�لقد�ض  يف  �أ�سلي  �ن  �أمتنى  كنت 
ويف �ساحات �لأق�سى و�غني و�قذف 
حجر�ً و�رفع علماً، �أكون ككل �لب�رس 
على �ر�ض وطني و�قفا و�قفا ولي�ض 

ميتا ممدد� يف كفن.
�لناطق  دياك  �أبو  �سامي  �لأ�سري  �أنا 
با�سم �ل�سهد�ء �لقادمني من �سجون 
�دعو�  قيامة،  �إىل  �دعو�  �لحتالل، 
ما  �لنا�ض  ي�سمع  �أل  غ�سب،  �إىل 
يف  وح�سية  �عتد�ء�ت  من  يجري 
�لنا�ض  ي�سمع  �ل  و�لنقب؟  عوفر 
عن �عتقال �لأطفال �ليومي وتدمري 
على  �لتحقيق  �أقبية  يف  �لطفولة 
�إل  "��رس�ئيلية"؟  وحو�ض  �أيدي 
�لعلني  �لنا�ض هذ� �ل�ستهتار  ي�سمع 
و�ملو�ثيق  و�لأخالق  �لقيم  بكل 
و�لإن�سان؟  �لأ�رسى  بحقوق  �لدولية 
ليكتب  ويرى؟  لي�سمع  ياأتي  من 
ح�سورنا  لي�سجل  �لغياب،  قبل  عنا 
قبل  ومالحمنا  باأ�سماءنا  �لإن�ساين 

�لتال�سي حتت �لرت�ب.
�لناطق  دياك  �أبو  �سامي  �لأ�سري  �أنا 
و�لأمر��ض  �ملوؤبد�ت  زمن  من 
و�لزنازين و�لظلمات، وحدنا نو�جه 
�ملوت، وحدنا نحاول �أن ن�سافر يف 

خيالت �حلياة، �حلياة �سارت خيالً، 
�حلياة �سارت بعيدة، �حلياة �سارت 
�حلياة؟  هي  كيف  وتاأويل،  ��ستعارة 
ل يوجد حولنا �سوى قتلة، �سجانون 
وم�رسحة،  و�سكاكني  وجالدون 
ل�سنا عابرين يف  ل�سنا تقرير�ً طبياً، 
�ل�سعب  �أ�رسى  نحن  عابرة،  حو�دث 
جلودنا  ب�رس،  نحن  �لفل�سطيني، 
هي جلدة �لر�ض، ملوحة دمنا هي 
لينقذ  ينقذنا  فمن  �لأر�ض،  ملوحة 

�لأر�ض، �ر�ض �لإن�سان؟
�سامي  �حلي  �ل�سهيد  �لأ�سري  �أنا 
�لكتابة  ��ستطيع  �لآن  دياك،  �أبو 
��ستطيع،  لن  قليل  بعد  و�ل�رس�خ، 
لأقول  �لأخري  �لند�ء  هو  رمبا 
�لن�سان،  �لوطن هو ق�سية  للجميع: 
�أمام  ميوت  �لإن�سان  يرتك  ومن 
هذ�  �لوطن،  قتل  فقد  ناظريه 
�لوطن يتاأمل فينا، ل �إجاز�ت عندنا، 
م�ساريع  ول  رفاهية  ول  قيلولة  ل 
نتجاوز حاجز  �أن  همنا  كل  خا�سة، 
من  نخرج  �ن  وهناك،  هنا  �ملوت 
�لعزل و�لختناق و�حل�رس �ملخيف، 
�ر�ض  فوق  �حلرة  ر�يتنا  نرفع  �أن 
�أج�سامنا دون معازل و�أبر�ج و�أ�سالك 
�حلياة  �أر�دت  كما  نكون  �أن  �سائكة، 
�ملوؤبد�ت  من  نتحرر  �أن  نكون،  �أن 
لفجيعة  �نها  �لقا�سيات،  و�ل�سنو�ت 
�أن ترتكو� �لوطن يف �أج�سادنا يذوب 
�لدبابات  جنازير  حتت  ويختفي 
ودولة  و�ل�سجانني  و�مل�ستوطنات 

قر��سنة وع�سابات.
كل  دياك  �أبو  �سامي  �لأ�سري  �أنا 
كل  معكم  �ساأزور  بخري،  و�نتم  عام 
و�لأحباب  �لأ�سدقاء  �لعائالت، 
على  �لفاحتة  �ساأقر�أ  �لعيد،  �سباح 
جنني  خميم  يف  �ل�سهد�ء  �رسيح 
وقباطية، �ساأزرع معكم �سجرة زيتون 
يف �أر�ض م�سادرة، و�أبني بيدي طوب 
باهر،  �سور  يف  �ملهدومة  �لبيوت 
�ساأكون معكم حيا يف �لأعر��ض ويف 
ويف  �لحتفالت  ويف  �ملو�جهات 

�ملظاهرة.
دياك  �أبو  �سامي  �ملري�ض  �لأ�سري 
ع�رسة  �حلادية  �لذكرى  يف  يردد 

لرحيل �ل�ساعر حممود دروي�ض :
يا �أ�سدقاء �لر�حل �ملري�ض..

ل ت�ساألو� متى يعود..
ل ت�ساألو� كثري�..

بل ��ساألو� متى ي�ستيقظ �لرجال.

لي�ش بعد، لزلت حيًا اأ�سارع املوت، الأمرا�ش اخلبيثة تنت�سر وتتوح�ش يف ج�سدي، كل يوم 
ارتدي ثوب ال�سهيد، اأ�سابق املوت وانتظر كل �سباح، لي�ش بعد، رمبا مير عيد الأ�سحى دون 

�سحية اأخرى يف ال�سجون، رمبا ل اأزال على حافة احلياة لأقول لكم كل عام وانتم بخري.

اأ�ضتحلفكم باهلل اأن اأق�ضي الأيام 
املتبقية من حياتي بني اأح�ضان والدّي
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وّدعت  و�لثكل  و�ل�رس�خ  بالدموع 
عدو�ن  د�ر  حممد  �ل�سهيد  عائلة 
�لقد�ض  �سمال  قلنديا  خميم  من 
�سقيقه  ولكن  جثمانه،  �ملحتلة 
بتمّعن  ينظر  حينذ�ك  كان  فادي 
وهو  �ل�سغري  �سقيقه  وجه  �إىل 
م�سجًى بال روح و�ألف فكرة جتول 

يف ر�أ�سه.
ثم  �لرثى  وو�ر�ه  كتفيه  على  حمله 
يعلمها  مل  بكلمات  �أذنه  يف  هم�ض 
�أ�سهر حني مت  ب�سعة  بعد  �إل  �أحد 
كان  �لحتالل،  يد  على  �عتقاله 
يجف  لن  "دمك  �أن  �أخربه  وقتها 

حتى �آخذ بثاأرك".
خاللها  فادي  وعا�ض  �لأيام  مرت 
�أخيه  ي�ستاق  �جلناح  مك�سور  مثل 
�لحتالل  ر�سا�سات  قتلته  �لذي 
بدم بارد يف �أبريل/ ني�سان �ملا�سي، 
كان ي�ستذكر كل حلظة عا�سها معه 
معاً،  ومو�قفهما  معاً  و�سحكاتهما 
يعد  ومل  �سدره  �لأمل يف  كرب  حتى 

يطاق.
لـ  حممد  �ل�سهيد  و�لدة  وتتحدث 
�إن  فتقول  �لأ�رسى  �إعالم  مكتب 
جنلها �لأكرب فادي كان عاديا جد� 
تظهر  ومل  �سقيقه  ��ست�سهاد  بعد 
منذ  �رسور  �أو  فرح  عالمات  عليه 
�أجنبت  حني  حتى  �حلني،  ذلك 
طفال  و�حد  �سهر  قبل  زوجته 
بال�سهيد  تيمنا  حممد  و�أ�سماه 
�لفرح  من  �حلال  ذلك  يف  يكن  مل 
كان  بل  �لآباء،  كل  كما  �ل�سديد 

هادئا �سامتا معظم �لوقت.
جويلية  من  �ل�ساد�ض  ليلة  ويف 
عن  غائبا  فادي  كان  �ملا�سي 
وحني  عمله،  لطبيعة  تبعا  �ملنزل 
توجه  قلياًل  متاأخر  وقت  يف  عاد 
�إىل �أمه فقّبل يديها ووجنتيها وقال 
�أ�ستاق لك  "�ساحميني.. �سوف  لها 

كثري�".
يقول  فلماذ�  ير�ودها  �ل�سك  بد�أ 
قلقة  كانت  �لكلمات،  هذه  مثل 
للغاية ومتالأها �لريبة فهي مل جتف 
�ل�سهيد،  جنلها  على  بعد  دموعها 
بتحكي  لي�ض  مية؟  مالك  "�سو 
هيك؟" �أخربها فادي وعلى م�سمع 

كل فرد من �لعائلة باأنه �أقدم على 
ده�ض �أربعة جنود قرب بلدة حزما 
ودعهم  ثم  �ملحتلة،  �لقد�ض  �رسق 
وطفاله،  زوجته  فيهم  مبن  جميعا 
�أنه  و�لده  �أخربه  يخرج  �أن  وقبل 
يجب �أن يو�سل زوجته وطفليه �إىل 
عمار  دير  قرية  يف  عائلتها  منزل 
غرب ر�م �هلل قبل �أن يقتحم �جلنود 

�ملنزل.
من  عائديْن  وهما  �لطريق  ويف 
�لحتالل  قو�ت  ن�سبت  �لقرية 
خالله  �أوقفت  مفاجئا  حاجز� 
و�لده  مع  و�عتقلته  فادي  مركبة 

ونقلتهما للتحقيق.
مر  �لتحقيق  من  قا�سية  �أ�سابيع 
مركز  يف  و�لده  مع  �لأ�سري  بها 
�أفرج  ثم  �لذكر،  �سيء  �مل�سكوبية 
�إىل  فادي  حتويل  ومت  �لو�لد  عن 

�أق�سام �لأ�رسى يف �سجن عوفر.
ثالث  ر�أته  باأنها  و�لدته  تو�سح 
له  فقالت  �ملحاكم؛  خالل  مر�ت 
"�أخربهم  �لقلقة  �لأم  منبع  من 
�أنك مل تكن متعمد� بده�سهم و�أن 
فكان  وحدها"،  �نزلقت  �ملركبة 
رده لها �لذي زلزل قاعة �ملحاكمة 
"�لعني بالعني و�ل�سن بال�سن و�لبادئ 

�أظلم".
من  حالة  �ملحكمة  عمت  حينها 
هذ�  ميتلكه  قلب  فاأي  �لذهول، 
�لكلمات  بهذه  ينطق  يجعله  �لذي 
�أي  �سطوتهم،  وحتت  مكبل  وهو 
لدماء  ينتقم  جعله  ميتلكه  قلب 
�أخيه بعد �أقل من �أربعة �أ�سهر على 

��ست�سهاده.
�أن  علمت  فهي  بالبكاء  �أمه  بد�أت 
وقد  طويلة  ملدة  �سيحاكم  جنلها 
لها  قال  ولكنه  قريبا،  حتت�سنه  ل 
ب�سوت و�ثق "�رفعي ر�أ�سك يا �أمي 
فاأنت �أم �ل�سهيد ل تبكي ول حتزين 

�أنا �أخذت بثاأره ولقنتهم در�سا".
بانتظار  موقوفا  فادي  ز�ل  ما 
�ملحاكمة.. وما ز�ل ��سمه يرتدد يف 
وجمموعات  �لأطفال  بني  �ملخيم 
�ل�سبان على �أنه "�لفد�ئي �ل�سامت" 

�لذي مل يقبل �سيما ول ظلماً.
اإعالم الأ�سرى

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

الأ�ضري فادي دار عدوان ..
 الفدائي ال�ضامت!



الأ�رسى  ق�ضية  ت�ضكل 
املعتقالت  داخل  املر�ضى 
اإن�ضانية  اأزمة  الإ�رسائيلية، 
ومتثل  باإمتياز،   وحقوقية 
النظام  جبني  عار يف  و�ضمة 
الدويل، ومنظماته احلقوقية 
معايري  من  حتلل  الذي 
العدالة، واأدار ظهره لأب�ضط 
يتلقى  اأن  الإن�ضان يف  حقوق 
الإن�ضان  الفل�ضطيني  الأ�ضري 
واملتابعة  املنا�ضب  العالج 
داخل  الالزمة  الطبية 

الأ�رس.
اأن ت�ضري   ومن املرعب حقاً 
اإىل  احلقوقية  التقارير  كل 
اأعداد  يف  امل�ضتمر  التزايد 
حيث  املر�ضى.  املعتقلني 
املر�ضى   الأ�رسى  عدد  اأن 
جتاوز الـ 750، ممن ي�ضتكون 
 200 خمتلفة،  اأمرا�ض  من 
واأكرث  حرجة،  حالتهم  منهم 
اأمرا�ض  من  يعانون   40 من 
ال�رسطان،  كمر�ض  خطرية 
اأمرا�ض  من  يعانون  و65 
نف�ضية، اإ�ضافة اإىل الع�رسات 
حالت حرجة  يعانون  الذين 
احلي  الر�ضا�ض  كاإ�ضابات 
من  ومنهم  الإعتقال،  حلظة 
يقوى  ول  دائم  ب�ضلل  اأ�ضيب 
من  ويعانون  احلركة،  على 
ال�ضحي  و�ضعهم  يف  تدهور 

واإهمال متعمد من قبل اإدارة 
م�ضلحة ال�ضجون.

الأ�رسى  اأن  واملفزع  
املر�ضى يتوزعون على كافة 
مر�ضى يف  فهناك  ال�رسائح، 
�ضفوف الن�ضاء والفتيات، بل 
ويف �ضفوف الأطفال يف عمر 
الزهور. ولنا اأن نتخيل مدى 
الإن�ضانية  واملاأ�ضاة  املعاناة 
ميكن  التي  والجتماعية  
اأو  الأ�ضري  اأ�رسة  تعي�ضها  اأن 
نف�ضه. وما امل�ضاعر  الأ�ضري 
التي ترت�ضخ يف عقول ونفو�ض 
هوؤلء الأ�رسى؟ وكيف ميكن 
اأن يندجموا يف املجتمع بعد 

ذلك؟! .
الإ�ضتبداد  �ضيا�ضة  اإنها 
التي  والعن�رسية  والإرهاب 
الإن�ضانية  القيم  ن�ضيج  متزق 
و�ضمة  وت�ضكل  والب�رسية، 
املجتمع  جبني  يعد  مل  عار 
فاإىل  لها،  يت�ضع  الدويل 
املعيب  ال�ضمت  هذا  متى 
ترى  يا  ومتى  واملريب؟، 
املجتمع  �ضمري  �ضي�ضهد 

الدويل ميالده ال�ضحيح؟!. 
فادي �أبوبكر
كاتب وباحث فل�سطيني

الرتقب  من  حالة  �ضادت 
�ضفوف  يف  والتوتر 
اإبالغ  عقب  الأ�رسى 
ال�ضهيونية  ال�ضجون  اإدارة 
بحدوث  الأ�ضرية  للحركة 
اإ�ضايف  خطري  تدهور 
الأ�ضري  �ضحة  على  طراأ 
ال�ضايح.  ب�ضام  املري�ض 
الأ�ضرية  احلركة  وحملت 
الحتالل  �ضجون  اإدارة 
عن  الكاملة  امل�ضوؤولية 
حياة الأ�ضري يف ظل تدهور 
حيث  ال�ضحية،  حالته 
يعاين من مر�ض ال�رسطان 
القلب  ع�ضلة  يف  وق�ضور 
وارتفاع  الكبد  وت�ضخم يف 
وكان  الرئتني،  اإىل  املاء 
اإىل  اأيام  ب�ضعة  قبل  نقل 
املكثفة  العناية  ق�ضم 
العفولة  م�ضت�ضفى  يف 

املحتلة.  فل�ضطني  �ضكال 
كافة  احلركة  ونا�ضدت 
اجلهات الر�ضمية والدولية 
موؤ�ض�ضات  راأ�ضهم  وعلى 
بالتدخل  الإن�ضان  حقوق 
الفوري لإنقاذ حياة الأ�ضري 
ال�ضايح والإفراج عنه. وكان 
الأ�ضري  اعتقل  الحتالل 
من  الثامن  يف  ال�ضايح 
واتهمته   2015 عام  اأكتوبر 
التخطيط  يف  بامل�ضاركة 
م�ضتوطنة  عملية  لتنفيذ 
نابل�ض  قرب  "ايتمار" 
مقتل  عن  اأ�ضفرت  والتي 
زال  ما  حيث  م�ضتوطنني، 
موقوفاً بانتظار املحاكمة 
الحتالل  قوات  وترف�ض 
الإفراج عنه يف ظل تدهور 

و�ضعه ال�ضحي.
�إعالم �لأ�سرى
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�لطبيب �ل�سهيوين �سجان �آخر

د.�أحمد لطفي �ساهني
�ل�سبكة �لعربية للثقافة 

و�لر�أي و�لإعالم

العمل  اأن  املعروف  ومن     
الطبي .. مهنة اأخالقية وعمل 
اإن�ضاين مطلق ل يرتبط بزمان 
بني  فيه  ت�ضنيف  ول  مكان  اأو 
فالطبيب  اإ�ضكال  ول  اأجنا�ض 
يوم  الطبي  بالق�ضم  يقوم 
تخرجه وهو ق�ضم موحد �ضواء 
اأو  ال�ضهري  ابقراط  ق�ضم  كان 
الق�ضم  فم�ضمون  دولة  اأي  يف 
الطبيب  اأن  خال�ضته  واحد 
اأي  خدمة  يف  يتفاين  اإن�ضان 
اإنقاذ  هو  والهدف  اإن�ضان 
اآلم  تخفيف  و  املري�ض  حياة 
منها   لتخلي�ضه  عنه  املر�ض 
 ، ال�ضحي  و�ضعه  وحت�ضني 
وهذه  ج�ضدياً  اأو  نف�ضياً  �ضواء 
الأطباء،   مهنة  يف  م�ضلمات 
البديهية   امل�ضلمات  هذه  لكن 
الأطباء  لدى  كذلك  لي�ضت 
املعتقالت  يف  ال�ضهاينة 
يقدمون   حيث  ال�ضهيونية 
تعاوناً كبرياً مع الفرق الأمنية 
والع�ضكرية ، مبا يحقق اأهداف 
خمابرات الحتالل يف تعذيب 
العرتافات  وانتزاع  الأ�ضري 
وحقري  �ضارخ  انتهاك  يف  منه 
الطب  مهنة  لأخالقيات 
املعروفة دوليا واإن�ضانيا ولعل 
اأخالقية  الال  الأدوار  اأخطر 
التي يقوم بها اأطباء الحتالل 

،  تتلخ�ض يف الآتي .
ال�ضجون  يف  الطبيب  تبعية   
اإىل  واإداريا  ماليا  ال�ضهيونية 
واجلي�ض  ال�ضجون  م�ضلحة 
�ضحية  موؤ�ض�ضة  اإىل  ولي�ض   ،
من  جزء  فهو  وبالتايل  مدنية 
ال�ضهيونية  الأمنية  املنظومة 
حتقيق  يف  معهم  وي�ضاهم 
اأهدافهم ولذلك يقابل الطبيُب 
املعتقل  املري�ض وهو مرتدياً 
ملالب�ضه الع�ضكرية ، وم�ضلحا 
وهذا  م�ضد�ضه   او  ببندقيته 
القانون  اب�ضط قواعد  يخالف 

الدويل الن�ضاين.
ال�ضهيوين   الطبيب  يجهز     
بحالة  خا�ضة  ا�ضتمارة 
ا�ضتمارة  ت�ضمى  املعتقل، 
فيها  ،يحدد  البدنية  اللياقة 

الفحو�ض  اإجراء  بعد  الطبيب 
ال�ضعف  نقاط   ، الأولية 
املعتقل  لدى  اجل�ضدي 
باإخبار  يقوم  ثم  الفل�ضطيني 
ويقوم  بذلك  التحقيق  جهاز 
با�ضتغالل  التحقيق  جهاز 
ال�ضغط  يف  املعلومات  هذه 
على املعتقل وحماولة اإجباره 
احد  ويروي  العرتاف  على 
املعتقلني ) اأ�ضامة  عبد القادر 
النقطة  هذه  يجهل  كان  انه   )
ك�رس  عنده  اأن  الطبيب  واخرب 
يف القف�ض ال�ضدري وفو جيء 
ال�رسب  برتكيز  التحقيق  يف 
على نف�ض املكان لالمعان يف 
لإجباره  املعتقل  واإيالم  اإيذاء 
اأ�ضماء  على  العرتاف  على 

زمالئه يف املقاومة.
ال�ضجان  دور  ممار�ضة 
الأ�ضري  �رسب  عرب  واملحقق، 
ال�ضغط  وزيادة  وتوبيخه، 
على  ومثال  رحمة،  دون  عليه 
املعتقل  مع  حدث  ما  ذلك 
يف  القابع   ) بدران  اإ�ضالم   (
ال�ضحراوي  النقب  �ضجن 
والذي يعاين من عدة اأمرا�ض، 
والتهابات  الب�رس  منها فقدان 
واإ�ضابات  الو�ضطى،  الأذن  يف 
وقدمه،  يده  يف  بالر�ضا�ض 
طبيب  على  عر�ضه  واأثناء 
ال�ضجن املجرم ، بادره بالقول 
عالجه،  ي�ضتطيعون  ل  اأنهم 
مبالغ  يكلفهم  �ضوف  لأنه 
هائلة، وانه ل ي�ضتحق التكلفة 

و اأنه يجب عليه اأن ميوت .. 
 لذلك ل يجد املعتقل  الكثري 
الطبيب  بني  الفروق،  من 
يعامل  حيث  وال�ضجان  
املعتقل  ال�ضهيوين  الطبيب 
خمرب  اأنه  على  الفل�ضطيني 
اإن�ضاناً  ولي�ض  واإرهابي، 
ل  انه  اإليه  وينظر  مري�ضاً، 
الإن�ضانية  املعاملة  ي�ضتحق 
ذلك  وياُلحظ  الب�رس،  كباقي 
الكراهية  نظرات  خالل  من 
للمري�ض، وال�ضب وال�ضتم اأثناء 
العمليات  بع�ض  وعمل  العالج 
بنج   ( خمدر  بال  اجلراحية 
املعتقلني)  احد  روى  وقد   )
�ضاعات   ) �ضحادة  اأن�ض 
الوح�ضية  واملعاملة  الرعب 
اأطباء  قبل  من  عاناها،  التي 
التي  العملية  اأثناء  املعتقل 

الزائدة  لإزالة  له،  اأجريت 
الأطراف،  مقيد  وهو  الدودية 
ومل ي�ضفع له �رساخه ال�ضديد 
من الأمل، وفقدانه للوعي اأكرث 
تدخلت  وعندما  مرة،  من 
ممر�ضة لدى اجلراح، من اأجل 
باملري�ض،  والرحمة  الرفق 
العربية،  باللغة  الطبيب  متتم 
و�ضبه  خمرب،  املري�ض  باأن 
�ضحكات  وتعالت  و�ضتمه 
على  يدل  مما  الطبي  الفريق 
اجلماعية  الإجرامية  العقلية 
عندهم وعدم امتالكهم ل�ضفة 

الإن�ضانية.
طرف  من  املعتقلني  ابتزاز   
عيادة ال�ضجن وذلك من خالل 
املري�ض  ا�ضتجواب  حماولت 
عن  منه  معلومة  اأي  واخذ 
املعتقلني ويتم امل�ضاومة على 
اإعطاء الدواء مقابل املعلومة 
عن  الإ�رساب  فك  مقابل  او 

الطعام.   
ال�ضهيوين  الطبيب  يقوم   
التعذيب والتنكيل  اآثار  باإخفاء 
عن ج�ضد املعتقل قبل عر�ضه 
زيارته  اأو قبل  على املحكمة، 
حقوق  موؤ�ض�ضات  قبل  من 
الأحمر  ال�ضليب  اأو  الإن�ضان 
حماكمته  تاأجيل  بطلب  وذلك 
طبية  لأ�ضباب  زيارته  منع  اأو 
بذلك  ال�ضجن  ادارة  وتتحجج 
�ضالمة  اجل  من  انها  وتدعي 

املري�ض.
على  ال�ضهاينة  الأطباء  اعتاد 
الفل�ضطينيني  الأ�رسى  اإعطاء 
الأكامول  م�ضتح�رس  املر�ضى 
من ارخ�ض واأرداأ الأنواع واعتاد 
املعتقلني يف زياراتهم لعيادات 
عبارة  �ضماع  على  ال�ضجون 
واأ�ضبحت  ماء  كاأ�ض  اإ�رسب 
ا�ضتخفافية  هزلية  كلمة 
وخارج  داخل  املعتقلني  لدى 
التي  ال�ضهيونية  املعتقالت 
مل�ضة  اأي  داخلها  يوجد  ل 
يكون  عندما  خا�ضة  ان�ضانية 
جمرما  ال�ضهيوين  الطبيب 
اأردنا  واإذا  ال�ضجان  من  اأكرث 
معتقلني  اأ�ضماء  نذكر  اأن 
لن  فل�ضطينيات  ومعتقالت 
لكن  ال�ضفحات  اآلف  يكفينا 
لبد ان نذكر الفتاة املقد�ضية 
)�رسوق دويات 20 عاما ( والتي 
يف  الحتالل  جنود  اأ�ضابها 

كتفها بر�ضا�ضة مبا�رسة واأدى 
انقطاع  اإىل  الطبي  الإهمال 
وت�رسرها  رئي�ضي  �رسيان 
حكم  ذلك  ورغم  كبري  ب�ضكل 
�ضنة   16 الحتالل  عليها 
ظلما وعدوانا ول زالت تعاين 
اأ�ضطورة  مع  جنب  اإىل  جنبا 
اإ�رساء  الفل�ضطينيات)  الن�ضاء 
لوحدها  التي متثل  جعابي�ض( 
ال�ضرب  قمة  يج�ضد  منوذجا 
الإهمال  ظل  يف  والت�ضحية 
والق�ضوة  املتعمد   الطبي 
والوح�ضية لدى من يقولوا عن 
ميار�ضون   وهم  اأطباء  اأنف�ضهم 

دور ال�ضجان بدون اأي رحمة.
نادي  لتقرير  ووفقا  للعلم   
يف  الأ�رسة  ووزارة  الأ�ضري 
منذ  ا�ضت�ضهد     2019 جوان 
 206 اليوم  حتى    1967 العام 
اأ�ضرياً   43 منهم   ، �ضهداء 
الإهمال  نتيجة  ا�ضت�ضهدوا 
حتت  ا�ضت�ضهدوا   71 و  الطبي 
الطبيب  باإ�رساف  التعذيب 
ومل  عينية  واأمام  ال�ضهيوين 
نزيف  اأمام  �ضمريه  يتحرك 
كان  بل  ميوت  الذي  الإن�ضان 
يرتكه ليموت وكان ي�ضارك يف 
هنا  الطبيب  لن   .... تعذيبه 

�ضجان اآخر.
الر�ضمية  ال�ضيا�ضة  اأن 
املعتقلني  ب�ضاأن  ال�ضهيونية 
عدم  تتعمد  الفل�ضطينيني 
تلبية حاجاتهم الطبية واإهمال 
احلالت  يفاقم  مما  عالجهم 
املر�ضية بل اإن ذلك ي�ضاهم يف 
انت�ضار الأمرا�ض بينهم ..  يف 
واحد وع�رسون  �ضجنا مركزيا 
ومراكز توقيف ومراكز حتقيق 

املعتقلني  عدد  يبلغ  حيث 
الفل�ضطينيني حتى �ضهر جوان 
اإىل  لالإح�ضائيات  وفقا   2019
11 األف  معتقال العدد يتزايد 
متو�ضط  اأن  خ�ضو�ضا  يوميا  
يف  الفل�ضطينيني  املعتقلني 
على   10 يوميا  ال�ضفة  مدن 

الأقل
وختاما لهذا املو�ضوع املوؤرق 
والأع�ضاب  للقلب  املوجع 
نحن  علينا  الواجب  من  فان 
اأن  والعرب  الفل�ضطينيني 
نعرف  وان  املفاهيم  ن�ضحح 
ان هناك فارق دقيق جدا بني 
اأن  فالأ�ضل  والأ�ضري  املعتقل 
كلمة  نلغي  وان  معتقل  نقول 
الوطني  قامو�ضنا  من  اأ�ضري 
وان  الإعالمي  وخطابنا 
اإىل  الأ�رسى  وزارة  تتحول 
وزارة املعتقلني اواملخطوفني 
بت�ضحيح  نقوم  وان  اوالرهائن 
اخلطاب ال�ضيا�ضي والإعالمي 
هذا  يف  والعربي  الفل�ضطيني 
مقال  ن�رست  وكنت  املجال 
تف�ضيليا يف اجلزائر وفل�ضطني  
املعتقل  بني  الفرق  بعنوان 

والأ�ضري ارجو ارجوع اليه
ابنائنا  نتذكر  ان  واأرجو 
لعل  املعتقلني يف كل �ضلواتنا 

اهلل يحررهم

تقوم قو�ت �لحتالل �ل�سهيوين باعتقال �لفل�سطينيني من خمتلف �لفئات، ن�ساء..�أطفال..�سيوخا..�سبابا 
وغريهم ب�سكل يومي يف كل مناطق �لأر�ض �ملحتلة. ويهتم �لإعالم �لفل�سطيني ) و�لإعالم �جلز�ئري م�سكور� 

( بق�سية �ملعتقلني �هتماما عظيما ويعتربونها ق�سية وطنية مركزية، ملا ترمز �إليه من معاناة وحرمان 
بالن�سبة لل�سعب �لفل�سطيني ب�سكل عام وتتو�ىل �لن�سر�ت و�ملالحق و�لتقارير �لتي تك�سف �لوجه �حلقيقي 

لظلم �لحتالل ومدى معاناة �سعب فل�سطني

�لأ�سرى �ملر�سى د�خل �ملعتقالت �لإ�سر�ئيلية 

و�سمة عار يف جبني �لإن�سانية

تدهور �آخر على حالة �لأ�سري 
�ل�سايح و�حلركة �لأ�سرية ت�ستنفر
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عي�شة ق.

الذي  املخيب  املو�سم  وتدارك 
هذا  ويف  املن�رصم،  العام  حققوه 
"الن�رص  ت�سكيلة  تعداد  كان  ال�سدد 
تدرب  بعدما  مكتمال  الأ�سود" 
على  وتواجدوا  الالعبني  جميع 
ومل  ماي،  الثامن  ملعب  اأر�سية 
يغب �سوى الثنائي دباري و�سيدهم 
الإ�سابة،  من  معاناتهما  ب�سبب 
جو  اإىل  ربا�ش  زميلهما  عاد  بينما 
واندمج  عادية  ب�سورة  التدريبات 
من  التعايف  عقب  زمالئه  مع 

الإ�سابة التي كان يعاين منها.
يف �سياق منف�سل، ينتظر اأن ت�سوي 
الديون  ال�سطايفي  النادي  اإدارة 

اليوم ح�سب  نحو جلنة املنازعات 
اأين  الفريق،  داخل  من  م�سادر 
عز  الإدارة  جمل�ش  رئي�ش  متكن 
املقربني  من  وعدد  اعراب  الدين 
من الفريق من التو�سل اإىل التفاق 
ال�سابقني  لعبيه  من  عدد  مع 
العالقة  اأموالهم  ت�سوية  بخ�سو�ش 
عقب و�سع ملفات ت�سوية الأموال 
لدى جلنة املنازعات، يف املقابل 
بند  تفعيل  الفريق  اإدارة  تطالب 
حقوق  اأموال  الأندية  ت�سديد 
الفريق  اأبناء  لالعبني  التكوين 

وحت�سيل اأموال من وراء العملية.
اإدارة  تنتهي  مل  اأخرى،  جهة  من 
الكحلة من ق�سية الالعب اإبراهيم 
ت�سوية  مت  اأنه  ورغم  الذي  اأمادا 

على  رفع  والتي  العالقة  اأموالهم 
الدويل  الحتاد  لدى  �سكوى  اإثرها 
لكرة القدم، اإىل ان ملفه لزال مل 
يطو نهائيا ب�سبب الربوتوكول الذي 
وقعه الرئي�ش ال�سابق ح�سان حمار 
مع مناجري الالعب ال�سابق للنادي، 
قدم  على  الوفاق  حمبو  لزال  اأين 
املو�سوع  ت�سوية  اجل  من  و�ساق 
لإدارة  الفر�سة  الفيفا  منح  بعد 
الوثائق  اإر�سال  اأجل  من  الوفاق 

ل�ستكمال ملفهم حول الق�سية.

ال�شو�شبان�س يتوا�شل حول 
احلالة ال�شحية لفرحاين

ال�سحية  احلالة  لزالت  بينما 

تراوح  فرحاين  هواري  للمدافع 
يتواجد  لزال  الذي  وهو  مكانها، 
مع  التدريبات  جو  عن  بعيدا 
معاناته  اكت�ساف  ب�سبب  الفريق 
الفحو�سات  عقب  القلب  من 
الذي  لها، وهو  التي خ�سع  الطبية 
للوقوف  معّمقة  فحو�سات  اأجرى 
من  اأف�سل  ال�سحية  حالته  على 
والتي  للفاف  الطبية  اللجنة  طرف 
اإىل  بالعودة  امره  تف�سل يف  �سوف 
يتوا�سل  حيث  عدم،  من  اللعب 
باملعني  يتعلق  فيما  ال�سو�سبان�ش 
الأخرية  الفحو�سات  اأن  رغم 
لها جاءت مطمئنة يف  التي خ�سع 
انتظار التعرف على موقف اللجنة 

الطبية للهيئة الكروية اجلزائرية.

الإدارة ت�شوي ديونها اليوم نحو جلنة املنازعات

العبو الوفاق ي�ضتاأنفون التدريبات يف غياب �ضيدهم ودباري

املريكاتو ال�شيفي للمو�شم الكروي اجلديد

االأندية الكبرية وفية لتقاليدها 
وبارادو اال�ضتثناء

بقيت كل اأندية الرابطة الأوىل لكرة 
وفية  بارادو  نادي  با�ستثناء  القدم 
النتقالت  جمال  يف  لتقاليدها 
اجلديد  الكروي  للمو�سم  بالن�سبة 
اإ�سارة  �ستعطى  الذي   2020-2019
عر�ش  �ساربة  غدا  انطالقته 
فرغم  تعدادها،  ا�ستقرار  احلائط 
التي  اخلانقة  املالية  الأزمة 
مبا  النخبة  اأندية  اأغلبية  جتتازها 
اللقب احتاد اجلزائر،  فيها حامل 
ال�سيفية  النتقالت  اأن مرحلة  اإل 
التي اأ�سدل عليها ال�ستار يوم 8 اأوت 
بالن�سبة  كانت  الليل،  منت�سف  يف 
ملختلف الت�سكيالت فر�سة لتعزيز 
تكن  مل  اأحيانا  اأنه  ولو  �سفوفها 
مدرو�سة،  ال�ستقدامات  عملية 
فمنذ انطالق "املريكاتو" ال�سيفي 
املن�رصم �رصعت  الفاحت جوان  يف 
�سد  �سباق  يف  الأندية  خمتلف 
ال�ساعة طمعا يف ا�سطياد الع�سافري 
النادرة و لو اأنه يف النهاية كالعادة، 
غرار  على  الرثية،  الأندية  كانت 
مولودية اجلزائر و �سباب بلوزداد، 
امل�ستفيدة الأوىل من هذه العملية 
التي اعتمدت بالدرجة الأوىل على 

�سيا�سة "ملن يدفع اأكرث".
عملية  من  الهائل  العدد  ويعك�ش 
ا�ستقرار  عدم  مدى  النتقالت 
ما  هو  و  اجلزائرية  الأندية 
على  �سلبية  انعكا�سات  �سيخلف 
الفرق. ملختلف  الفنية  النتائج 
ال�سيا�سة  لهذه  الأكرب  والدليل 
ينطبق على احتاد اجلزائر املتوج 
يف  الثامنة  للمرة  الوطني  باللقب 
هجرة  �سحية  كان  والذي  تاريخه 
كنب  الأ�سا�سيني  لالعبيه  جماعية 
غيث و مزيان، حيث ا�سطر النادي 
مراجعة  اعتماد  اإىل  العا�سمي 
اإىل  لتعداده.فبالإ�سافة  �ساملة 
الرديف،  لعبي  من  عدد  ترقية 
اأكرث  من  "�سو�سطارة"  فريق  كان 
"املريكاتو"  خالل  ن�ساطا  الأندية 
ثمانية  ا�ستقدم  حيث  ال�سيفي، 
لعبني من بينهم الطاهر بن خليفة 
بلقروي  ه�سام  و  بارادو(  )نادي 
رغم  ذلك  و  ال�سعودي(،  )الرائد 
عن  ناجتة  �سعبة  مالية  و�سعية 
للنادي،  الأول  امل�ساهم  ان�سحاب 
و  الطرقات  لأ�سغال  حداد  �رصكة 

البناء.

مولودية اجلزائر و�شباب 
بلوزداد بقوة و "الباك" ويف 

ل�شمعته

 13 اجلزائر  مولودية  ا�ستقدمت  و 
لعبا من بينهم �سانع األعاب وفاق 
�سطيف ال�سابق، عبد املوؤمن جابو 
يف اأبرز �سفقة يف املريكاتو، بينما 

خدمات  عن  "العميد"  ا�ستغنى 
املايل  اأمثال  لعبيه  من  عدد 
الأهلي  اإىل  املنتقل  ديانغ  األيو 
احتاد  حدو�ش  زكريا  و  امل�رصي 
اجلزائر وا�سامة تبي وفاق �سطيف 
اخلور  اأمادا  اإبراهيم  وامللغا�سي 
نهاية  عرو�ش  واإ�سالم  القطري 

اإعارة نادي بارادو
بكاأ�ش  املتوج  بلوزداد  �سباب  اأما 
يف  بقاءه  �سمن  الذي  و  اجلزائر 
بعد  الأنف�ش  ب�سق  الأوىل  الرابطة 
نهاية مو�سم مثرية، فقد كان بدوره 
ال�سيفية  املرحلة  خالل  ن�سطا 
لالنتقالت، وقد جنح املدير العام 
املعروف  عليق  �سعيد  الريا�سي 
عدد  ا�سطياد  املقنع، يف  بحديثه 
ع�رصة  جلب  حيث  الالعبني  من 
ثابتي  العربي  مقدمتهم  يف  منهم 
احتاد بلعبا�ش، ثنائي ن�رص ح�سني 
احلار�ش  و  قا�سمي  اأحمد  داي 
زيتي  حممد  كذا  و  مرباح،  قايا 
�سبيبة  اأما  بوعريريج،  برج  اأهلي 
القبائل و�سيفة بطل اجلزائر فقد 
م�ستوى  على  كبرية  ثورة  اأحدثت 
عن  يقّل  ل  ما  با�ستقدام  التعداد 
عدادي  توفيق  منهم  لعبا   11
اأوملبي املدية و حمزة بانوح وفاق 
)�سباب  �رصيفة  بن  ووليد  �سطيف 
النوعي،  التدعيم  بهذا  ق�سنطينة، 
مالل  �رصيف  النادي  رئي�ش  ياأمل 
يف روؤية فريقه يوؤكد �سحوته وطنيا 
و خا�سة التاألق يف مناف�سة رابطة 

الأبطال الإفريقية.
�سطيف  وفاق  عرف  جهته،  من 
�سيفا  العا�سمة  احتاد  غرار  على 
من  عدد  رحيل  نتيجة  م�سطربا 
جابو  بالثنائي  البداية  و  اإطاراته 
اجلزائر  ملولودية  املتنقل  ربيعي 
الرتجي  بدران  القادر  وعبد 
التون�سي، وهي و�سعية دفعت باإدارة 
 8 ا�ستقدام  اإىل  الأ�سود"  "الن�رص 
ال�سابق  احلار�ش  يتقدمهم  لعبني 
احتاد  خذايرية  �سفيان  للفريق 
ل�سفوف  جمددا  العائد  بلعبا�ش 

نادي عا�سمة اله�ساب العليا. 
الرقم  داي  ح�سني  ن�رص  وحطم 
ال�سيفي  املريكاتو  يف  القيا�سي 
بعد  جديدا  عن�رصا   14 بجلبه 
لأح�سن  جماعية  لهجرة  تعر�سه 
براهيمي،  عالتي،  مرباح،  لعبيه 
قا�سمي،  حراق،  العريف،  خياط، 
نادي  ي�سكل  الورتاين، يف املقابل، 
بارادو ال�ستثناء يف بداية كل مو�سم 
يعتمد  باأنه  اأخرى  اأثبت مرة  حيث 
"جان  ال�سهرية  اأكادمييته  على 
مارك غيو" لتدعيم �سنف الأكابر 
مت ترقية حوايل 10 لعبني من فئة 

الرديف نحو الفريق الأول.
وكالت

ا�شتاأنف لعبو فريق وفاق �شطيف التدريبات م�شاء اول اأم�س حت�شبا لنطالق البطولة الوطنية املقررة غدا اإقامة 
جولتها الفتتاحية، حيث �شيكون الوفاق على موعد مع التنقل اإىل العا�شمة ملالقاة بطل املو�شم املن�شرم احتاد العا�شمة 
على ملعبه عمر حمادي ببولوغني وبدون جمهور، وي�شعى اأ�شبال املدرب خري الدين ما�شوي اإىل العودة بنتيجة اإيجابية 

من العا�شمة وحتقيق انطالقة قوية من بولوغني من خالل ا�شتغالل الظروف التي مير بها املناف�س

تلّقت اإدارة فريق �سبيبة القبائل مرا�سلة 
من الرابطة املحرتفة لكرة القدم والتي 
النادي  مقابلة  تاأخري  خاللها  من  توؤكد 
اأمام ن�رص ح�سني داي اإىل اجلمعة عو�ش 
يف  مربجما  كان  مثلما  اخلمي�ش  الغد 
بداية الأمر، حيث ياأتي تاأخري اللقاء بني 
الفريقني 24 �ساعة ب�سبب تغيري امللعب 
املواجهة  عليه  جتري  �سوف  الذي 
حمادي  عمر  ملعب  اإىل  وحتويلها 
يف  مربجمة  كانت  بعدما  ببولوغني 

البداية على ملعب 20 اأوت يف العا�سمة، 
وكانت اإدارة النادي القبائلي قد اقرتحت 
يف  اللعب  الن�رصية  من  نظريتها  على 
رف�ست  الأخرية  لكن  جويلية   5 ملعب 
يف  ال�ستقبال  على  واأ�رصت  القرتاح 
بولوغني، والذي �سوف يحت�سن مواجهة 
العا�سمة  احتاد  املن�رصم  املو�سم  بطل 
الذي  الأمر  غدا،  �سطيف  وفاق  و�سيفه 
جعل الهيئة الكروية تاأخري مقابلة �سبيبة 
يف  اجلمعة.  اإىل  والن�رصية  القبائل 

يف  "الكناري"  ت�سكيلة  �رصعت  املقابل، 
ال�ستئناف  ح�سة  وخا�ست  التدريبات 
اأول اأم�ش ا�ستعداد للتنقل الذي ينتظرها 
نهاية هذا ال�سبوع اإىل العا�سمة ومواجهة 
ن�رص ح�سني داي، حيث ا�ستفادت ت�سكيلة 
عقب  راحة  �ساعة   48 من  "الكناري" 
الدور  �سمن  ال�سوداين  املريخ  مواجهة 
التمهيدي لرابطة اأبطال اإفريقيا وق�ساء 
قبل  العائلة  اأفراد  بني  الأ�سحى  العيد 
العودة جمددا اإىل جو التدريبات يف ثاين 

اأيام العيد حتت قيادة املدرب الفرن�سي 
العائد  هيربت فيلود، حيث ي�سعى فيلود 
جمددا اإىل التدريب يف البطولة الوطنية 
راأ�ش  على  ق�ساهما  جتربتني  بعد 
�سطيف  وفاق  لفريقي  الفنية  العار�سة 
بداية قوية  اإىل حتقيق  العا�سمة  واحتاد 
هو  مثلما  اجلديد  الكروي  املو�سم  يف 
مالل  �رصيف  الرئي�ش  مع  عليه  متفق 
الذي طالبه بهدف قيادة النادي القبائلي 

اإىل التتويج بلقب يف املو�سم اجلديد.

تتوا�سل املتاعب يف مالحقة فريق ن�رص 
موا�سلة  نحو  يتوّجه  والذي  داي  ح�سني 
النزيف الذي ي�رصب تعداد الفريق خالل 
يوا�سل  حيث  احلايل،  ال�سيفي  املركاتو 
الالعب نوفل خا�سف مقاطعة التدريبات 
مع الت�سكيلة وي�رص على املغادرة والرحيل 
عن �سفوف النادي خالل ال�سائفة احلالية، 
تدريبات  عن  بعيدا  املعني  ويتواجد 
الت�سكيلة بعدما رف�ش العودة اإىل �سفوف 
النادي العا�سمي وي�سعى اإىل احل�سول على 

اأوراق الت�رصيح اخلا�سة به، حيث يرف�ش 
املعني البقاء مع النادي العا�سمي وي�رص 
من اأجل تلقي وثائق الت�رصيح اخلا�سة به، 
�سعيا منه اإىل البحث عن مغامرة جديدة 
اأن  باعتبار  الوطنية  البطولة  عن  بعيدا 
مرحلة املركاتو انتهت اخلمي�ش املن�رصم 
وبالتايل فاإن خا�سف يف حال مت ت�رصيحه 
مع  موعد  على  يكون  �سوف  النادي  من 
ين�سط  فريق  على  الن�سمام  على  البحث 
يف بطولة خارجية ح�سب تواريخ املريكاتو 

الأقل  على  اأبي�ش  مو�سم  ن�سف  البقاء  اأو 
اأجل  من  اجلديد  العام  مطلع  غاية  اإىل 
للمركاتو  حت�سبا  جديد  فريق  مع  التوقيع 
يف  خا�سف  ويوا�سل  املقبل.  ال�ستوي 
ح�سني  ن�رص  اإدارة  مع  الالمبالة  عدم 
املكاملات  على  يرد  ل  الذي  وهو  داي 
على  امل�سوؤولني  من  تاأتيه  التي  الهاتفية 
رحيله  على  املعني  �سدد  حيث  الفريق، 
يف  بنف�سه  التكفل  خالل  من  النادي  عن 
مقابل  به  اخلا�سة  الت�رصيح  اأوراق  �رصاء 

الن�رصية  اإدارة  لكن  للتفاو�ش  قابل  مبلغ 
ترف�ش ال�سماح له بالرحيل حاليا، خا�سة 
خالل  الركائز  من  عدد  فقد  الفريق  واأن 
الرحيل  ف�سلت  والتي  احلالية،  ال�سائفة 
وخو�ش جتربة جديدة على غرار احلار�ش 
غايا مرباح، العريف، حراق وقا�سمي بينما 
ميلكون  بالعبني  تعوي�سها  يف  ف�سلت 

اأ�سماء معروفة.
عي�شة ق.

اأ�شبال فيلود ا�شتاأنفوا التدريبات ا�شتعدادا لبداية املو�شم اجلديد

الكناري يالقي الن�ضرية اجلمعة يف ملعب بولوغني

ي�شر على �شراء وثائق الت�شريح والرحيل عن الن�شرية

خا�ضف يوا�ضل املقاطعة وال يرد على ات�ضاالت االإدارة
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عي�شة ق.

النجاح  نحو  ال�صفقة  وتتوجه 
املتعدد  املدافع  وانتقال 
�صفوف  من  للخ�رض  املنا�صب 
الفرن�صي  رين  احلايل  ناديه 
مون�صغالدباخ،  بوري�صيا  نحو 
اإىل خمتلف  البارحة  اأين خ�صع 
من  قادما  الطبية  الفحو�صات 
فرن�صا والتي تقربه اأكرث من اأي 
وقت م�صى يف حال جناحها من 

التوقيع رفقة النادي الأملاين.
وكان رئي�س رين قد �رضح خالل 
املفاو�صات  اأن  ال�صابقة  الأيام 
اجلزائري  مدافع  رحيل  ب�صاأن 
يتطور  جديدة  وجهة  نحو 
دون  متقدمة  مفاو�صات  ويف 
جديدة،  تفا�صيل  عن  الك�صف 
حيث ف�صلت اإدارة رين ال�صماح 
لبن مدينة ق�صنطينة الرحيل يف 
املركاتو ال�صيفي احلايل مبقابل 
باملجان  رحيله  عو�س  مايل 

وهمو  املقبل  املو�صم  نهاية 
الذي �صوف يتواجد حينها حرا 
من اأي التزام باعتبار ان تعاقده 
مع رين ينتهي يف جوان 2020، 
وذكرت تقارير اإعالمية اأملانية 
�صبعيني  بن  انتقال  �صفقة  اأن 
تكلّف  �صوف  مّتت-  حال  -يف 
مون�صغالدباخ  بوري�صيا  خزينة 
و8   7 بني  ما  ترتاوح  قيمة 
مليون اأورو اإىل جانب حمفزات 
�صبعيني  بن  ويعترب  التي اإ�صافية،  للمميزات  اإيجابية  �صفقة 

الطول  خالل  من  يحوزها 
املنا�صب  وتعداد  ميّيزه  الذي 
اخللفي  اخلط  ي�صغلها يف  التي 

الأمين  الرواقني  يف  يلعب  اين 
والأي�رض ومدافع حموري.

بن �ضبعيني يجري الفحو�ضات الطبية متهيدا لتوقيع العقدتواجد باأملانيا اأم�س لالنتقال اإىل نادي بوري�شيا مون�شغالدباخ
يقرتب الالعب الدويل اجلزائري رامي بن �شبعيني من خو�س جتربة احرتافية 

جديدة من خالل الن�شمام اإىل الدوري الأملاين واللعب فيه بداية من املو�شم الكروي 
اجلديد، ويف هذا ال�شدد ك�شفت اأم�س جريدة »كيكر« الأملانية اأن بن �شبعيني و�شل 

اأملانيا من اأجل اخل�شوع اإىل الفح�س الطبي التمهيدي للتحاقه ب�شفوف نادي بوري�شيا 
مون�شغالدباخ الذي اأ�شر على التعاقد معه خالل فرتة التحويالت ال�شيفية احلالية

انت�شيلوتي يطلب تدعيم اخلط اخللفي

نابويل مهتم بخدمات ماندي
اجلزائري  الدويل  الالعب  دخل 
نابويل  نادي  مفكرة  ماندي  عي�صى 
اهتمامه  عن  عرب  الذي  الإيطايل 
يف  املحرتف  الالعب  مع  بالتعاقد 
�صفوف ريال بيتي�س ال�صباين خالل 
حيث  احلايل،  ال�صيفي  املركاتو 
املخ�رضم  الإيطايل  املدرب  منح 
الأخ�رض  ال�صوء  اأنت�صيلوتي  كارلو 
تدعيم  اأجل  من  ناديه  مل�صوؤويل 
يف  الدفاع  يف  بالعب  الت�صكيلة 
لعبي  من  عدد  رحيل  برجمة  ظل 
املر  وهو  للتعداد،  اخللفي  اخلط 

اجلنوب  نادي  م�صوؤويل  جعل  الذي 
الإيطايل ي�صعون املدافع املحوري 
للخ�رض �صمن مفكرتهم وي�صتهدفون 
�صفوف  وتدعيم  معه  التعاقد 
الت�صكيلة بخدماته، ويف حال تر�صيم 
التحاقه فاإنه �صيجد مواطنيه فوزي 
غولم واآدم اأونا�س –يف حال وا�صل 

امل�صوار مع النادي-
رمي�س  ملعب  نادي  خريج  وكان 
الالعبني  اأبرز  احد  الفرن�صي 
كاأ�س  نهائيات  يف  امل�صاركني 
ا�صت�صافتها  التي  لالأمم  اإفريقيا 

وكان  احلالية  ال�صائفة  م�رض خالل 
له الدور يف تتويج املنتخب الوطني 
جعله  الذي  الأمر  القاري  باللقب 
الأندية  ومتابعة  الأنظار  حمط 
خطها  تدعيم  اأجل  من  الأوروبية 
ان  ي�صتبعد  ول  بخدماته،  اخللفي 
يرحل ماندي عن نادي ريال بيتي�س 
ان  علمنا  اإذا  خا�صة  ال�صائفة  هذه 
الالعب تلقى له مو�صمني يف العقد 
الفريق والذي ميتد  الذي وقعه مع 
م�صادر  اأن  رغم   ،2021 جوان  اإىل 
ا�صبانية حتدثت عن رغبة  اإعالمية 

يف  الأندل�صي  النادي  م�صوؤويل 
اجلزائري  لعبها  مع  العقد  متديد 
مقابل  الأجرة  يف  زيادة  ومنحه 
فرتة  والبقاء  العقد  بتمديد  اإقناعه 
اأطول مع الفريق، بالنظر اإىل تاألقه 
اآخر  اإىل  مو�صم  من  �صفوفه  يف 
�صمن  اختياره  مت  كان  الذي  وهو 
ال�صباين  للدوري  املثالية  الت�صكيلة 
املو�صم املن�رضم اإىل جانب جريارد 
اأف�صل  مدافعي  على  متفوقا  بيكيه 

الأندية يف »الليغا«.
عي�شة ق.

الت�شكيلة ا�شتاأنفت التح�شري للقاء �شباب ق�شنطينة

جاليت مدربا جديد
ا ل�ضبيبة ال�ضاورة

عّينت اإدارة فريق �صبيبة ال�صاورة لعبها ال�صابق م�صطفى جاليت على 
معز  التون�صي  امل�صتقيل  للمدرب  خلفا  للفريق  الفنية  العار�صة  راأ�س 
اإدارة النادي منح الفر�صة اإىل ابن مدينة ب�صار  بوعكاز، حيث ف�صلت 
من اأجل تويل تدريب الفريق خالل الفرتة املقبلة وحتقيق النطالقة 
معه يف بداية املو�صم اجلديد وهو الذي ميلك طاقما م�صاعدا حيث 
واللذان �صوف ي�رضفان على  الكرمي �صابر  �صيكون يف م�صاعدته عبد 
تدريب الت�صكيلة خالل الفرتة املقبلة، ويف هذا ال�صدد اأ�رضف جاليت 
اأم�س بعدما  اأول  على ح�صة ال�صتئناف التي خا�صها الالعبون �صهرة 
نالوا ثالثة اأيام راحة متكنوا خاللها من ا�صتغاللها يف ق�صاء عطلة عيد 
الأ�صحى رفقة عائالتهم قبل العودة اإىل املرحلة اجلدية والنطالق يف 
التح�صري لبداية املو�صم اجلديد عندما ي�صتقبلون يف اجلولة الفتتاحية 
ال�صيف �صباب ق�صنطينة على ملعبهم 20 اأوت بب�صار، اأين كانت بداية 
التحلي  لهم على �رضورة  والتاأكيد  الالعبني  بتحفيز  التدريبية  احل�صة 
ت�صاعد  الوطنية،  البطولة  يف  قوية  بداية  وحتقيق  بقدراتهم  بالإميان 
مو�صم  اأجل حتقيق  من  التحفيز  يف  وامل�صاهمة  املعنويات  رفع  على 

اإيجابي والتناف�س على خمتلف اجلبهات يف املو�صم الكروي اجلديد.
ع.ق.

كري�ضتيانو: مي�ضي يتح�ضن 
�ضنويا واأختلف عنه كثريا

كري�صتيانو  الربتغايل  اأ�صاد 
رونالدو، مهاجم نادي جوفنتو�س، 
بقدرات الأرجنتيني ليونيل مي�صي 
مو�صًحا  الإ�صباين،  بر�صلونة  جنم 
الربغوث،  وبني  بينه  الفارق 
ت�رضيحاته  خالل  رونالدو،  وقال 
الختالف   :»DAZN»ل�صبكة
مع  لعبت  اأنني  مي�صي  وبني  بيني 
دوري  وحققت  ناٍد،  من  اأكرث 
فريقني  رفقة  اأوروبا  اأبطال 
هداف  »كنت  واأ�صاف  خمتلفني«، 
اأوروبا على مدار 6  اأبطال  دوري 
يوجد  ل  اأنه  كما  متتالية،  موا�صم 
فازوا  الذين  الالعبني  من  العديد 

بخم�صة األقاب يف ال�صامبيونزليغ، ولهذا ال�صبب اأ�صعر باأنني اأجد نف�صي 
يف هذه البطولة«.  وتابع الدون »مي�صي لعب ممتاز و�صيكون دائًما يف 
الذاكرة، وهذا ل يعود فقط اإىل فوزه بالكرة الذهبية، ولكن لأنه يتح�صن 
عاًما بعد عام مثلي«، ووا�صل »اأ�صتيقظ كل يوم واأنا اأفكر يف التدريب 
اخلا�س بي بهدف حتقيق �صيء كبري، ولي�س فقط لك�صب املال«، واأمت 
كري�صتيانو رونالدو ت�رضيحاته، قائاًل »اأ�صكر اهلل لأنني ل اأفتقر للمال، 

لذلك اأنا اأريد مكاًنا يف تاريخ كرة القدم«.
ق.ر.

بعد خ�شوعه على عملية جراحية لنزع احل�شى يف الكلى

غاالتا�ضراي يعلن غياب فيغويل عن املناف�ضة الفرتة املقبلة

�شقط بثالثية نظيفة اأمام البي ا�س جي

فرحات: هديف اإقناع بلما�ضي والعودة �ضريعا اإىل اخل�ضر

غالتا�رضاي  نادي  اإدارة  اأعلنت 
الدويل  لعبها  غياب  الرتكي 
عن  فيغويل  �صفيان  اجلزائري 
املقبلة،  الفرتة  خالل  املالعب 
الزمنية  الفرتة  عن  الك�صف  دون 
الالعب  فيها  يبتعد  �صوف  التي 
اإدارة  وك�صفت  امليادين،  عن 
ح�صابها  عرب  الرتكي  الفريق 
الجتماعي  التوا�صل  موقع  على 
ميدان  متو�صط  اأن  »تويرت« 
اإىل  خ�صع  الوطني  املنتخب 
من  يومني  قبل  جراحية  عملية 

م�صتوى  على  احل�صى  نزع  اأجل 
العملية  اأن  اأكدت  اأين  الكلى، 
يخ�صع  والالعب  بنجاح  جرت 
فرتة  على  املقبلة  الفرتة  خالل 
النقاهة من اأجل التعايف من اآثار 
اإىل  جمددا  العودة  قبل  العملية 

امليادين.
ورغم ان اإدارة النادي الرتكي مل 
فيغويل  غياب  مدة  عن  تك�صف 
تقارير  اأن  اإل  املناف�صة،  عن 
خريج  اأن  اأكدت  تركية  اإعالمية 
�صوف  الفرن�صي  غرونوبل  نادي 

لأ�صبال  املقبل  اللقاء  عن  يغيب 
املدرب فاحت تريمي الذي يلعبونه 
افتتاح  لي�صبور �صمن  دينيز  اأمام 
وهي  املمتاز  الرتكي  الدوري 
الفني  للطاقم  املوجعة  ال�رضبة 
يعتمد كثريا على متو�صط  الذي 
ميدان اخل�رض والذي كان خا�س 
مباراة ال�صوبر وفاز بلقبه الثالث 
املو�صم  عن  الرتكي  الدوري  يف 
بلقبي  التتويج  عقب  املن�رضم 

الدوري الرتكي وكاأ�س تركيا.
عي�شة ق. 

اجلزائري  الدويل  الالعب  عرّب 
رغبته  عن  فرحات  الدين  زين 
اإىل  جمددا  العودة  يف  الكبرية 
وحمل  اولطني  املنتخب  �صفوف 
بعد  جمددا  الوطني  القمي�س 
اخل�رض  ترب�صات  عن  ا�صتبعاده 
تعيني  منذ  املا�صية  الفرتة  خالل 
بلما�صي  جمال  الوطني  الناخب 
على راأ�س العار�صة الفنية الوطنية 
يف  القوية  املناف�صة  ب�صبب 
املن�صب الذي ي�صغله املعني، ويف 

هذا ال�صدد هّناأ الالعب املحرتف 
يف  النا�صط  نيم  نادي  �صفوف  يف 
قادما  الفرن�صية  الأوىل  الدرجة 
من  ال�صيفي  املركاتو  هذا  اإليه 
بعد  واجلزائريني  اخل�رض  لوهافر 
القاري،  باللقب  اجلزائر  تتويج 
قناة  مع  ت�رضيحاته  يف  و�صدد 
الناطقة  القطرية  �صبورت�س«  »بني 
بالفرن�صية اأن هدفه املقبل العمل 
الت�صكيلة  اإىل  �رضيعا  العودة  على 
امل�صبقة  معرفته  رغم  الوطنية 

�صوف  التي  ال�صديدة  باملناف�صة 
واأن  خا�صة  زمالئه  من  يجدها 
الرواق  يف  ين�صطه  الذي  املن�صب 
قوية  مناف�صة  يعرف  الأمين 
مو�صحا  اأقوياء،  لعبني  بتواجد 
منه  ت�صيع  الفر�صة  يرتك  لن  انه 
جمددا و�صوف يجتهد حتى يلفت 
له  ويوجه  الوطني  الناخب  انتباه 
اخل�رض  قائمة  اإىل  للعودة  الدعوة 

جمددا.
ال�صابق  الالعب  �صجل  لالإ�صارة 

له  ظهور  اأول  العا�صمة  لحتاد 
نيم عندما خا�س  فريقه  بقمي�س 
جرمان  �صان  باري�س  مواجهة 
للدوري  الفتتاحية  اجلولة  �صمن 
الفرن�صي التي جرت �صهرة الأحد 
املن�رضم، اأين �صقط بثالثية بي�صاء 
على عرين البي ا�س جي »حديقة 
دقيقة  الت�صعني  وخا�س  الأمراء«، 
من  جيدا  تقييمه  يكن  ومل  كاملة 
اكتفى  بعدما  الفرن�صية  املواقع 

ع.ق.بنيل تنقيط 4.



بريطاين  �صحفي  تقرير  �أكد 
يعمل  توتنهام  �أن  �م�س 
خدمات  على  للحفاظ 
كري�صتيان  �لدمناركي  جنمه 
�إريك�صن هذ� �ملو�صم، ووفًقا 
فاإن  ميل"،  "�لديلي  ل�صحيفة 
�إريك�صن  على  توتنهام عر�س 

�حل�صول على ر�تب �أ�صبوعي 
جنيه  �ألف   200 بقيمة  يقدر 
على  للمو�فقة  �إ�صرتليني 
ويتقا�صى  عقده،  جتديد 
�ألف   80 حالًيا  �إريك�صن 
�إ�صرتليني �أ�صبوعًيا فقط، كما 
�ل�صيف  يف  ينتهي  عقده  �أن 

يخ�صى  وبالتايل  �ملقبل 
�لالعب  يوقع  �أن  توتنهام 
�ملقبل  جانفي  فريق  لأي 
�أن  �إىل  و�أ�صارت  جماًنا، 
�لالعب يحظى باهتمام قوي 
ريال  قبل  من  �ل�صيف  هذ� 
مدريد وجوفنتو�س، ول يز�ل 

�ملريكاتو مفتوًحا يف �إ�صبانيا 
�ل�صفقة،  حل�صم  و�إيطاليا 
قد  �إريك�صن  �أن  و�أو�صحت 
توتنهام  عر�س  على  يو�فق 
بند  و�صع  ب�رشط  للتجديد، 
ي�صمح له بالنتقال �إىل �أندية 

حمددة مقابل �صعر ثابت.

�صحفي  تقرير  ك�صف 
جديد  تطور  عن  بريطاين 
بريال  �خلا�س  �ملريكاتو  يف 
مدريد قبل �نطالق �ملو�صم 
�جلديد، ووفًقا ل�صحيفة "ذ� 
ريال  فاإن  �لربيطانية،  �صن" 
مدريد �صيتوقف عن مطاردة 
لعب  بوغبا  بول  �لفرن�صي 
يونايتد،  مان�ص�صرت  و�صط 
مع  لتفاق  �لتو�صل  حالة  يف 
ب�صاأن  جريمان  �صان  باري�س 
د�  نيمار  �لرب�زيلي  �صم 
�صليفا، و�أ�صارت �إىل �أن ريال 

مدريد يخو�س مناف�صة قوية 
ح�صم  �أجل  من  بر�صلونة  مع 

�صفقة نيمار هذ� �ل�صيف.
مدريد  ريال  ويعر�س 
�أ�صبوعي  ر�تب  نيمار  على 
�إ�صرتليني،  �ألف   700 يبلغ 
جريمان  �صان  يغري  بينما 
مليون   100 تتخطى  ب�صفقة 
�إ�صرتليني، بالإ�صافة �إىل �صم 
مار�صيلو  �لثالثي  من  و�حد 
فار�ن  ور�فائيل  و�إي�صكو 
�أن  .يذكر  �لتفاق  من  كجزء 
�صم بوغبا كان �لهدف �لأول 

مدرب  زيد�ن  �لدين  لزين 
تبقى  فيما  مدريد  ريال 
�إد�رة  ولكن  �ملريكاتو،  من 

ترف�س  �حلمر  �ل�صياطني 
ب�صاأن  مفاو�صات  دخول 
�لفرن�صي،  �لالعب  رحيل 

�لرغبة  هو  نيمار  �صم  بينما 
برييز  لفلورنتينو  �لأوىل 

رئي�س �لنادي �مللكي.

اإنرت ميالن يخطط لرد ال�صفعة 
اإىل جوفنتو�س

�أكد تقرير �صحفي �إيطايل �أم�س �أن �إنرت ميالن يعمل على حرمان جوفنتو�س من 
�صفقة مهمة يف �ملريكاتو �ل�صيفي �جلاري، وكان فيدريكو كييز� جنم فيورنتينا 
�أنهى �تفاقه �ل�صخ�صي لالنتقال �إىل جوفنتو�س، لكن روكو كومي�صو �ملالك �جلديد 
للفيول �أوقف �ل�صفقة، ووفًقا ل�صحيفة "لغازيتا ديللو �صبورت"، فاإن �إنرت تو�صل 
�نتقال كييز� �إىل جوفنتو�س هذ� �ل�صيف، على  باإيقاف  �إىل �تفاق مع فيورنتينا 
"�صان �صريو" يف �ل�صيف �ملقبل خالل �صفقة تبلغ 70  �إىل  �أن يتم �صم �لالعب 

مليون يورو.
ويتبقى فقط يف �تفاق �إنرت وفيورنتينا �أن يح�صل �لطرفان على مو�فقة �لالعب، 
لرتد�ء قمي�س �لنري�تزوري يف مو�صم 202/2020، وك�صفت �ل�صحيفة، �أن حترك 
�إنرت لإيقاف �نتقال كييز� �إىل جوفنتو�س، ياأتي كنوع من �لرد على �تفاق �ل�صيدة 
�لعجوز على �ل�رشوط �ل�صخ�صية مع ماورو �إيكاردي مهاجم �لنري�تزوري، وحث 

�لأخري على رف�س عر�صي روما ونابويل.

بايرن ميونيخ وفولف�صبورغ يعربان 
للدور الثاين لكاأ�س اأملانيا

قطع بايرن ميونيخ بطاقة �لعبور �إىل �لدور �لثاين من م�صابقة كاأ�س �أملانيا يف 
�لوقت �لذي �صهدت مباريات �أول �م�س معاناة فولف�صبورغ قبل �لتاأهل، تخطى 
�إنرغي  �أملانيا بفوزه على م�صيفه  بايرن ميونيخ �لدور �لأول من م�صابقة كا�س 
�لدرجة  �لذي يلعب يف دوري  �للقب مبناف�صه  كوتبو�س 3-1، ومل ي�صتهن حامل 
روبرت  �لبولندي  ر�أ�صهم  وعلى  �لأ�صا�صيني  لعبيه  من  �لعديد  فاأ�رشك  �لر�بعة 
�لثاين  �لفرن�صي كومان  �أن ي�صيف  ليفاندوف�صكي �لذي �صّجل �لهدف �لأول قبل 
بدل  �لوقت  يف  �ل�رشيف  فريقه  هدف  على  تاز  بركان  ووّقع  �لثالث،  وغورتزكا 
للوقت  فولف�صبورغ  حاجة  �لثنني  مباريات  و�صهدت  جز�ء،  ركلة  من  �ل�صائع 
�لإ�صايف كي يتاأهل على ح�صاب هاليت�صري من دوري �لدرجة �لثالثة 5-3 بعدما 
�نتهت �ملبار�ة بالتعادل 3-3 يف �لوقت �لأ�صلي، ووّدع هانوفر �مل�صابقة بخ�صارته 

من كارل�رشوهر 2-0 وتاأهل �صتوتغارت بفوزه 1-0 على هان�صا رو�صتوك.

األي�صون لن يعود بعد كاأ�س ال�صوبر
مرماه  حار�س  �أّن  �لإجنليزي  ليفربول  نادي  مدرب  كلوب  يورغن  �لأملاين  �أفاد 
�لرب�زيلي �ألي�صون بيكر، �صيغيب عن �ملالعب ب�صعة �أ�صابيع بعدما تعر�س لإ�صابة 
يف �فتتاح مباريات �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز �جلمعة �ملن�رشم، وقال �ملدرب 
�أوروبا: "�لأمر لي�س �إيجابياً، تعّر�س لإ�صابة يف  �لأملاين للموقع �لر�صمي لبطل 
لن  ب�صاأن عودته، ولكن  �لتكهن  �أريد  �لوقت، ل  لفرتة من  �ل�صاق و�صيغيب  ربطة 
يح�صل ذلك �لأربعاء، �صيحتاج �إىل �لوقت، ب�صعة �أ�صابيع وهذ� �أمر موؤكد"، وتابع: 
"قر�أت 6 �أ�صابيع و�صائعات م�صابهة، ولكن �أيل مل يتعر�س لإ�صابات متكررة خالل 
م�صريته، لذ� �أف�صل �أن �نتظر قلياًل لروؤية كيف �صتتطور �لأمور، ولكن لن يكون 

متو�جد�ً معنا يف �لأ�صابيع �لقادمة".

�صنايدر يعلن اعتزال كرة القدم
�أعلن �لهولندي وي�صلي �صنايدر �عتز�له كرة �لقدم مف�صاًل �لتفرغ لعائلته 
وحياته �ل�صخ�صية وم�صاهدة �ملباريات بح�صب ما جاء يف ت�رشيحات له 
�لر�صمي  للموقع  �صنايدر  تاأكيد  �لعاملية، وجاء  �لإعالم  و�صائل  تناقلتها 
لنادي م�صقط ر�أ�صه �وتريخت حيث قرر ��صتئجار �إحدى غرف �ل�صيافة 
-2019 مو�صم  خالل  فريقه  مباريات  ليتابع  "غالغينفارد"  ملعب  يف 
"�أحا�صي�صي جتاه  دولية:  مبار�ة   134 خا�س  �لذي  �صنايدر  وقال   ،2020
�أود  �لقدم،  كرة  توقفت عن ممار�صة  �ن  وبعد  �لآن  كبرية،  هذه �ملدينة 
�ل�صتمتاع مبكان ر�ئع لكي �أتقا�صم فيه ذكرياتي"، وذكر �صنايدر �لبالغ 35 
عاماً �أّنه يريد �ل�صتمتاع بوقته وم�صاهدة �ملباريات يف مدينة �أوتريخت 

بعد �أن توقف عن كرة �لقدم.

فر�صة  فقد  بعدما 
هذ�  على  �ملناف�صة 
�صابقة  مر�ت   3 �للقب 
�صانحة  �لفر�صة  �صتكون 
كلوب  يورغن  �أمام 
لليفربول  �لفني  �ملدير 
بلقب  للفوز  �لإجنليزي 
�لأوروبي  �ل�صوبر  كاأ�س 
�ليوم  ي�صطدم  عندما 
يف  ت�صيل�صي  بنظريه 
مو�جهة �إجنليزية خال�صة 
�لأوروبي،  �للقب  على 
�لفريقانعلى  ويلتقي 
�آرينا"  "فود�فون  �إ�صتاد 
�إ�صطنبول  مدينة  يف 
قليلة  �أيام  بعد  �لرتكية، 
يف  م�صريتهما  بدء  من 
�لإجنليزي  �لدوري 
��صتعد�ًد�  كانت  و�لتي 
قبل  لكليهما،  قوًيا 
خو�س مبار�ة �ليومرغم 
�لفريقني  نتائج  تباين 
�لبد�ية،  �رشبة  يف 
رحلته  ليفربول  و��صتهل 
�لإجنليزي  �لدوري  يف 
على   1-4 �لكبري  بالفوز 
فيما  �صيتي  نورويت�س 
برباعية  ت�صيل�صي  خ�رش 
مان�ص�صرت  �أمام  نظيفة 
ليفربول  وتوج  يونايتد، 

�ملا�صي  �ملو�صم  يف 
�أبطال  دوري  بلقب 
مدربه  ليمنح  �أوروبا، 
�ملناف�صة  فر�صة  كلوب 
�ل�صوبر  لقب  على 
�لأوىل  للمرة  �لأوروبي 
فا�صلة  حماولت   3 بعد 
يف  �ملبار�ة،  هذه  لبلوغ 
ت�صيل�صي  توج  �ملقابل، 
�ملا�صي  �ملو�صم  يف 
بلقب �لدوري �لأوروبي، 
مع  موعًد�  لي�رشب 
�للقاء  هذ�  يف  ليفربول 
�لإجنليزي �خلال�س على 

لقب �ل�صوبر �لأوروبي.
 3 يف  كلوب  وف�صل 
لبلوغ  �صابقة  حماولت 
�ل�صوبر  كاأ�س  مبار�ة 
بورو�صيا  مع  �لأوروبي 
�لأملاين  دورمتوند 
خ�رش  حيث  وليفربول 
�لأبطال  دوري  نهائي 
من  كل  مع  و�حدة  ملرة 
وليفربول،  دورمتوند 
كما خ�رش نهائي �لدوري 
ليفربول،  مع  �لأوروبي 
يف  �حلال  هذ�  وتغري 
�ملا�صي،  �ملو�صم 
�لعبقري  قاد  عندما 
للقب  ليفربول  �لأملاين 

بالفوز  �لأبطال  دوري 
على توتنهام يف �لنهائي 
�لذي توج خالله ليفربول 
�لأبطال  دوري  بلقب 
وهذه  �ل�صاد�صة،  للمرة 
يف  �لأوىل  �ملرة  هي 
�لأوروبية  �لكرة  تاريخ 
مبار�ة  فيها  جتمع  �لتي 
بني  �لأوروبي  �ل�صوبر 

فريقني من �إجنلرت�.
�لغد  مبار�ة  ومتثل 
لفر�نك  �صعبًا  �ختباًر� 
لمبارد �ملدرب �جلديد 
�صقط  و�لذي  لت�صيل�صي 
�لر�صمي  �لختبار  يف 
�لفريق  مع  له  �لأول 
�أمام  �لثقيلة  بالهزمية 

يف  يونايتد  مان�ص�صرت 
�لإجنليزي  �لدوري 
�لأ�صبوع،  هذ�  مطلع 
�أول  ليفربول  وخ�رش 
يف  يخو�صها  بطولة 
�ملو�صم �حلايل ب�صقوطه 
�صيتي  مان�ص�صرت  �أمام 
يف  �لرتجيح  ب�رشبات 
�خلريية،  �لدرع  مبار�ة 
توج  ليفربول  وكان 
يف  �لأبطال  بدوري 
بعد  �ملا�صي  �ملو�صم 
13 يوما فقط من �صياع 
لقب �لدوري �لإجنليزي، 
يف  ثانيا  حّل  حيث 
�ملحلية  �مل�صابقة 
�صيتي  مان�ص�صرت  خلف 

و�حدة  نقطة  بفارق 
�ل�رش�ع  باأن  علما 
ظل  �للقب  على  بينهما 
�لأخرية  �ملرحلة  حتى 
ويفتقد  �مل�صابقة،  من 
ليفربول يف مبار�ة �ليوم 
مرماه  حار�س  جهود 
بيكر  �ألي�صون  �لرب�زيلي 
ربلة  يف  �أ�صيب  �لذي 
مبار�ته  خالل  �ل�صاق 
�صيتي،  نورويت�س  �أمام 
يف  ليفربول  وتعاقد 
مع  �ملا�صي  �لأ�صبوع 
مرمى  حار�س  �أدريان 
و�لذي  �ل�صابق  وي�صتهام 
قائمة  �صمن  �صيكون 

�لفريق يف مبار�ة �لغد.
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ال�سوبر الأوروبي

ليفربول املتوهج يطمح لإ�صقاط ت�صيل�صي املرتنح

النادي امللكي يتخلى عن بوغبا من اأجل نيمار

توتنهام ُيغري اإريك�صن لرف�س الريال واليويف
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ملوؤلفها الأديب الألباين واث قري�شي

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

تلقي رواية “ملحمة مدينة كوربني” ملوؤلفها الأديب الألباين واث قري�شي ال�شوء على حمطات من ن�شال األبانيا بوجه الحتاللني الفا�شي 
والنازي الذي تعر�شت له تلك البالد ابان احلرب العاملية الثانية.

 وكالت

م�ؤخرا  �صدرت  التي  الرواية 
الأديب  للعربية  ونقلها  مرتجمة 
عبد اللطيف الأرناوؤوط ت�صنف 
الن�صايل امللحمي  �صمن الأدب 
لتجاوز  بنيتها  يف  وذهبت 
واملكان  الزمان  عن�رصي 
واحلا�رص  املا�صي  بني  واملزج 
لدى  الأفكار  تداعي  خالل  من 
مناحي  خمتلف  لر�صم  امل�ؤلف 

احلياة واأ�صكال ال�رصاع.
ال�صعب  حياة  الرواية  وت�ص�ر 
متن�ع  فني  اإيقاع  عرب  الألباين 
الأحداث  اأ�صبحت  حيث 

والقيم  الأفكار  لتحليل  منطلقا 
ال�صيا�صي  الن�صال  اأوجه  ور�صد 
ت�صكل  ومتابعة  والجتماعي 
م�اجهة  يف  التاريخي  ال�عي 

اأعداء الداخل واخلارج.
من  روايته  يف  قري�صي  ينطلق 
التي  ك�ربني  مذبحة  حادثة 
�صد  الفا�صي  الحتالل  ارتكبها 
من  لري�صد  املدينة  �صكان 
الرواية  بطلة  �صل�ك  خاللها 
يف  ت�رصفاتها  ويحلل  كاتيا 
انتزع  الذي  الحتالل  م�اجهة 
عر�صها  ليلة  يف  زوجها  منها 

وعكر �صف� حياتها.
الروائي  بح�صب  متثل  الرواية 

عندما  ال�صعب  حياة  واملرتجم 
من  التاريخي  وعيه  يكت�صب 
خالل ظروف امل�اجهة ليدافع 

اأبنائه  عرب  وكرامته  حريته  عن 
والعمال  الفالحني  الب�صطاء من 
الذين اكت�صب�ا وعيهم ال�صيا�صي 

من  لق�ه  ما  بعد  والجتماعي 
معاناة واأمل.

الهيئة  عن  �صدرت  الرواية 

وتقع  للكتاب  ال�ص�رية  العامة 
القطع  من  �صفحة   130 يف 
اأحد  فه�  م�ؤلفها  اأما  الكبري 
الن�صف  يف  الألبان  الأدباء  اأهم 
الثاين من القرن املا�صي ترجم 
“عر�س  رواية  العربية  اإىل  له 
�صاك�” على حني اأن الأديب عبد 
احتاد  ع�ص�  اأرناوؤوط  اللطيف 
ترجماته  ومن  العرب  الكتاب 
امليت”  اجلي�س  “جرنال 
�صاك�”  و”عر�س  و”احل�صن” 
و”�صيف لن يع�د” ومن م�ؤلفاته 
“جتربتي مع الثقافة” و”املراأة 
يف  و”اأدباء  ال�صعراء”  عي�ن  يف 

دائرة ال�ص�ء”.

قد تك�ن بلدة فين�صي الهادئة منطقة 
اأحد  راأ�س  وم�صقط  �صاحرة،  فاتنة 
العامل حيث  �صهرة يف  الفنانني  اأكرث 
ا�صتقى منها لقبه، غري اأنك لن جتد 
فنادق كبرية يف هذه البلدة الناع�صة.
املزدانة  البلدة  �ص�ارع  وت�ؤدي 
باأ�صجار ال�رصو اإىل مزارع ريفية تقع 
ال�صكان  ي�ؤجر  حيث  م�صارفها،  على 
الغرف  من  قليلة  اأعداداً  املحلي�ن 
الزيت�ن  زيت  لل�صي�ف  ويقدم�ن 
جانب  اإىل  باأنف�صهم  ع�رصوه  الذي 

النبيذ امل�صنع منزلياً.
يبلغ  التي  ال�صغرية  املدينة  وهذه 
تعداد �صكانها 15 األف ن�صمة، رمبا ل 
ت�صتطيع التعامل مع اأعداد كبرية من 
ال�صياح، وعلى الرغم من الفتقار اإىل 
اأماكن الإقامة فاإنها ميكن اأن حتدث 
الإثارة والهتمام والن�صاط  من  ج�اً 
الفن�ن الإيطاليني، وذلك  بني حمبي 
يتم  خا�س  معر�س  با�صت�صافة 
عام   500 مرور  مبنا�صبة  تنظيمه 
على وفاة الفنان ال�صهري لي�ناردو دا 

فن�صي.

»متحف ليوناردو«

�صيتم  املقبل  اأكت�بر   15 ي�م  وحتى 
ل�صانتا  طبيعي  »منظر  ل�حة  عر�س 
اأول  تعد  التي  نيفي«،  ديال  ماريا 
عمل فني معروف لدافن�صي ويرجع 
�صيتم  كما   ،1473 لعام  تاريخه 
عر�س جميع اأن�اع النماذج وال�ثائق 
الر�ص�مات،  وم�ص�دات  وخمططات 
الكائن  لي�ناردو«  »متحف  يف  وذلك 
لإقليم  التابعة  الهادئة  بلدته  يف 

ت��صكانا.
وتق�ل كل�ديا هيميز ع�ص� املجل�س 
والثقافة  التعليم  ل�ص�ؤون  املحلي 
اإن  املحلية،  فين�صي  بحك�مة 

لي�ناردو  �ص�رها  التي  »الطبيعة 
يف  كثرياً  تتغري  مل  يراها  اأن  واعتاد 

اأيامنا هذه«.
املنازل  عدد  كان  »رمبا  وت�صيف 
كانت  ورمبا  لي�ناردو،  عهد  يف  اأقل 
املناظر الطبيعية اأكرث تن�عاً وحافلة 
مل  ولكن  القمح،  وحق�ل  باحلدائق 
تلك  ويف  املعامل«،  من  الكثري  تتغري 
والكرم  الزيت�ن  اأ�صجار  كانت  الأيام 
تنم� ب�صكل �صبه ح�رصي على التالل 

املحيطة بالبلدة.

عذوبة ال�شبات

حي�ية  الأكرث  باملدن  وباملقارنة 
ل�كا  ت��صكانا مثل  اإقليم  و�صهرة من 
�صان  ال�صغرية  واملدينة  و�صيينا 
يف  غافية  فين�صي  تبدو  جيميجنان�، 
يف  وكاأنها  بعذوبة  اللذيذ  النعا�س 
حالة من ال�صبات ال�صت�ي، وذلك يف 
من  الرغم  على  حتى  ال�صياح  اأنظار 

حل�ل ذكرى وفاة فنانها الكبري.
ك�نتي  دي  كا�صتيلل�  قلعة  وبني 
للقرن  تاريخها  يرجع  التي  ج�يدي 
الثاين ع�رص وكني�صة »�صانتا كرو�صي« 
كان  التي  الب�صيطة  املعمدانية 
يف  ي�جد  اإليها،  يذهب  لي�ناردو 
منطقة و�صط بلدة فين�صي التاريخية 

التذكارية،  للهدايا  فقط  متجران 
بينها قم�صان  يعر�صان منتجات من 
اأحب  »اأنا  عبارة  عليها  مطب�ع 

فين�صي«.
على  الهادئة  البلدة  هذه  واحتفظت 
الأ�صلية،  ال�صاحرة  مبعاملها  التالل 
املحيطة  املتاجر  اأن  بينها  ومن 
ي�م  كل  تبيع  والتي  البلدة  مبيدان 
الطاولت  مفار�س  مثل  تذكارات 
واخل�رصوات والأدوات، تغلق اأب�ابها 
اإغفاءة  فرتة  اأثناء  الظهرية  يف 

القيل�لة.

البيت

وقتاً  املحلي�ن  الطالب  ويق�صي 
عندما  البيتزا  داخل مطاعم  ط�ياًل 
الغداء،  طعام  تناول  م�عد  يحل 
خاللها  حتمل  بج�لة  حافلة  وتق�م 
اإىل  �صاقة  رحلة  يف  لآخر  اآن  من 
اأعلى التل املنحدر ب�صدة الزوار اإىل 
لي�ناردو بقرية  الذي ولد فيه  البيت 
اأن�صيان�، ولكن على العك�س من هذا 
املعلم البارز فاإن الط�ابري املعتادة 
من الزوار ل تت�اجد ب�صكل ملح�ظ 
النقاط املميزة، وهي يف هذه  اأمام 
ي�رصف  الذي  القلعة  برج  احلالة 
املك�ص�ة  البلدة  منازل  اأ�صطح  على 

باخلزف.
وتزدان املنحدرات الرائعة بب�صاتني 
ط�ل  على  الزيت�ن  واأ�صجار  الكرم 
الطريق اإىل فين�صي، وهي بلدة ل يتم 
ا�صما  حتمل  اأنها  رغم  بها  الحتفاء 
�صهريا على م�صت�ى العامل، وتقع يف 
اإقليم ت��صكانا مبنت�صف الطريق بني 

مدينتي فل�رن�صا وبيزا.
يف جميع اأنحاء اأوروبا

واإلهامها  ا�صمها  فين�صي  ومنحت 
اإىل واحد من اأكرث العبقريات �صهرة 
وه�  التاريخ  مدى  على  وتاأثريا 
فارق  الذي  فين�صي،  دا  لي�رناردو 
منذ  الفرن�صية  اأمب�از  ببلدة  احلياة 
خم�صة قرون وبال�صبط يف الثاين من 

)ماي(1519
و�صيتم الحتفال بذكرى هذا الفنان 
العاملي يف جميع اأنحاء اأوروبا خالل 
العام احلايل تخليداً لإجنازاته، والتي 
املخط�طات  من  اآلف  �صتة  ت�صمل 
اإىل  العلمية،  املعارف  خمتلف  يف 
التي  الكربى  الفنية  الأعمال  جانب 
امل�ناليزا  ل�حتي  مثل  اأبدعها 

والع�صاء الأخري.
ح�ل  معل�مات  اإتاحة  اأي�صا  ويتم 
عن  العظيم  للفنان  الذاتية  ال�صرية 
)املالتي  املتعددة  ال��صائط  طريق 
ميكن  بينما  املتحف،  داخل  ميديا( 
املتحف  خارج  يتمتع  اأن  للزائر 
باملناظر الطبيعية ال�صاحرة امللهمة 
يفعل  كان  مثلما  باملكان  املحيطة 

لي�ناردو يف طف�لته.
كاترينا«  »فيا  طريق  ت�صمية  ومت 
بانتالي�  �صان  بلدة  اإىل  امل�ؤدي 
لي�ناردو،  والدة  ا�صم  على  املجاورة 
تقطع  كانت  اأنها  املرجح  من  التي 
هذا الطريق لتزور ابنها الذي ترعرع 

مع اأ�رصة والده.

بعد 500 عام.. فين�ضي النائمة ت�ضتيقظ 
عماني�ن على ذكرى دافن�ضي واأدباء  م�ص�ؤول�ن  اأ�صاد 

احلارثي  ج�خة  الروائية  بف�ز 
بجائزة مان ب�كر الدولية لأف�صل 
لالإنكليزية،  مرتجم  اأدبي  عمل 
وا�صفني اإياه بـ«الإجناز التاريخي« 
ك�نها املرة الوىل التي يتم فيها 
دولة  من  ل�صخ�صية  اجلائزة  منح 

عربية.
و�صدرت الرواية الفائزة »�صيدات 
تروي  وهي   ،2010 عام  القمر« 
ي�صهدن  �صقيقات  ثالث  حكاية 
على التط�ر البطيء يف املجتمع 

العماين يف القرن الع�رصين.
وتدور اأحداث الرواية يف قرية يف 
ال�صلطنة وتتمح�ر ح�ل ال�صقيقات 
بعد  عبداهلل  من  تتزوج  التي  مايا 
التي  واأ�صماء  عاطفية،  خيبة 
تتزوج بدافع ال�اجب، وخ�لة التي 
تنتظر ع�دة حبيبها املهاجر اإىل 

كندا.
واحلارثي هي اأول روائية عمانية 
الإنكليزية،  اإىل  عمل  لها  يرتجم 
اأول  القمر«  »�صيدات  اأن  فيما 
عمل روائي عربي يف�ز باجلائزة 

املرم�قة.
�صيف  العماين  الكاتب  وقال 

اإن ف�ز احلارثي »اإجناز  الرحبي 
ولعمان  للكاتبة  كبري  تاريخي 
عامة،  ب�ص�رة  العربية  وللثقافة 
على  دليل  الف�ز  اأن  »واعترب 
اإىل  ي�صري  العماين  »الأدب  اأن 

الأمام«.
ال�صلطان  جامعة  رئي�س  وقال 
البيماين:  علي  الدكت�ر  قاب��س، 
اجلائزة  بهذه  احلارثي  »ف�ز 
فخر للجامعة، ولنا جميعاً، وه� 
يف  الأدب  م�صت�ى  على  دليل 

عمان واخلليج ككل«.
احلرملي:  اأمل  الكاتبة،  وقالت 
احلارثي  ج�خة  لالأديبة  »اأبارك 
ف�زها، واأنا على يقني اأن هناك 
والأعمال  الروايات  ع�رصات 
باإمكانها  التي  الأخرى  العمانية 
ال��ص�ل لنف�س املن�صة، والت�فيق 

حليف املجد املجتهد«.
عاماً(   40( احلارثي  ونالت 
�صهادة دكت�راه يف ال�صعر العربي 
ا�صكتلندا،  ادنربه يف  من جامعة 
يف  حالياً  الأدب  تّدر�س  وهي 
يف  قاب��س  ال�صلطان  جامعة 

م�صقط.
 وكالت

اأدباء عمانيون: فوز جوخة احلارثي 
بـ«البوكر الدولية« اإجناز تاريخي

ترجمة مذكرات نابليون: احلملة على 
م�ضر«  اإىل العربية 

�صدرت حديثاً عن املركز الق�مي 
»مذكرات  كتاب  ترجمة  للرتجمة 
نابلي�ن: احلملة على م�رص«، نقله 
اأب�  عبا�س  الدكت�ر  الفرن�صية  عن 

غزالة.
�صهادة  مرة  لأول  يت�صمن  الكتاب 
وقائع  تاريخ  عن  ب�نابرت  نابلي�ن 
 1798( احلربية على م�رص  حملته 
- 1801(، وم�صاعره جتاه جرنالته 

ال�صيا�صة  �ص�ؤون  وكذلك  وجن�ده، 
والت�صليح والدفاع عن حدود م�رص، 

وم�صاعره جتاه �صعبها اأي�صاً.
اأراد  نابلي�ن  اأن  الكتاب  وي��صح 
للتاريخ،  جتربته  ح�صاد  يرتك  اأن 
فبداأ كتابة مذكراته يف منفاه، بعد 
 18 يف  واترل�،  معركة  يف  هزميته 
ج�ان 1815 حتى وفاته يف 5  ماي 

.1821  وكالت

ثقافة
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للكاتب م�صطفى اأيت خروا�ش

عزمي ب�سارة - نقد ال�سرديات الكربى 
للعلمنة والعلمانية

يعّرف م�صطفى اأيت خروا�ش كتابه نظرية العلمانية عند عزمي ب�صارة - نقد ال�صرديات 
الكربى للعلمنة والعلمانية، ال�صادر  عن املركز العربي للأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات، باأنه 
عنا م�صروع الدين والعلمانية يف �صياق تاريخي  تتويج »لعمل ُم�صٍن ُقمنا به من خلل تتُبّ

للمفكر العربي عزمي ب�صارة،  ويرجع �صبب اهتمامنا مب�صروع الدين والعلمانية عموًما اإىل 
عنا عدًدا من امل�صروعات النقدية التي قاربت اإ�صكال الدين  اعتبارين: يكمن اأولهما يف تتُبّ
يف العامل الإ�صلمي، �صواء تلك التي انتقدت املوروث الديني من زاوية الإ�صلح واإعادة 

النهو�ش، اأم تلك التي انتقدت الدين بغر�ش التجاوز اأو القطيعة الإبي�صتيمولوجية.
 وكالت

وا�ضتنتجنا �ضخامة املجهود العلمي 
املبذول لدرا�ضة هذا الإ�ضكال، لكن 
الديني  الفكر  يتجدد  اأن  دون  من 
واملجتمعي، ومن دون اأن يح�ضل اأي 
العتبار  اأما  حقيقي.  ديني  اإ�ضالح 
الثاين، فيتمحور حول فر�ضية اعتبار 
يُعبرّ  الدين �ضوؤاًل م�ضتهلًكا ل  �ضوؤال 
حتاول  الذي  الإ�ضكال  جوهر  عن 
واأنه  حلَرّه،  امل�رشوعات  هذه  جلرّ 
اأمناط الوعي  رمبا يجدر بنا درا�ضة 
التي  العلمنة  اأمناط  وكذا  ره،  وتطورّ

تُفرزه«.

دين وتدين

يقع هذا الكتاب )144 �ضفحة بالقطع 
ثالثة  يف  ومفهر�ًضا(  موثًقا  الو�ضط، 
منها  كاًل  املوؤلف  ي�ضمي  ف�ضول، 
الثالثة  املجلدات  من  جملد  با�ضم 

التي توؤلف كتاب ب�ضارة.
الأول،  الف�ضل  يف  خروا�ش  ي�ضب 
»الدين والتدين«، اأغوار اجلزء الأول 
ب�ضارة،  كتاب  من  الأول  املجلد  من 
والأ�ضطورة  املقد�ش  عن  فيتكلم 
والدين والأخالق، وعن التدين، وعن 
التعريفات  مقدًما  الدين،  نقد  نقد 
هذا  يختم  ثم  ب�ضارة،  اأدرجها  التي 
الدين  مبحث  من  بالنتقال  الف�ضل 
والتدين اإىل مبحث العلمانية. يكتب: 
»يُعدرّ اجلزء الأول من م�رشوع الدين 
ديباجة  تاريخي  �ضياق  والعلمانية يف 
ب�ضارة  فيه  توقف  �رشورية،  معرفية 
الظاهرة  اأو  الدين  مو�ضوع  عند 
الدينية، ودر�ش عنا�رشها ومكوناتها 
بها  ت  مررّ التي  املختلفة  واإفرازاتها 
التاريخية  و�ضياقاتها  الَعلمنة  عملية 
العلمنة  نظريات  ليفرز  املختلفة، 
كي  ويدر�ضها،  املتباينة  وجدليتها 
نظري  اأمنوذج  طرح  اإىل  يخل�ش 

هذه  اإجمايل  من  انطالًقا  متكامل 
على  �ضيدر�ضها  التي  الإ�ضكالت 
تناول  اإنرّ  امل�رشوع.  جملدات  طول 
مو�ضوع الدين والتدين يف هذا اجلزء 
لي�ش من منطق اأنه اأ�ضا�ش امل�رشوع 
ونواتُه املحورية، بل العك�ش؛ فجوهر 
م�رشوع ب�ضارة هو الَعلمنة والعلمانية. 
اإل اأنه بفعل تنامي ال�رشديات الكبى 
الدينية،  والظاهرة  الدين  حول 
بالأ�ضطورة  الدين  خلط  قبيل  من 
يجري  عندما  والأخالق  واخلرافة 
بداأ  الدينية،  الظاهرة  عن  احلديث 
درا�ضة  اأي  بال�ضبط؛  هنا  من  ب�ضارة 
ظواهر  من  حوله  يحوم  وما  الدين 
خمتلفة، مفرًزا كل ظاهرة على حدة، 
التعميمات  جَلرّ  املح�ضلة  وناقًدا يف 
الدين  درا�ضة  وت�ضمل  �ضملت  التي 

والظاهرة الدينية عموًما«.

علمانية وعلمنة

يف الف�ضل الثاين، الذي جاء بعنوان، 
ال�ضريورة  والعلمنة:  »العلمانية 
الفكرية«، يطوف خروا�ش يف اجلزء 
كتاب  من  الأول  املجلد  من  الثاين 
ب�ضارة، والذي يعتبه »النواة الأ�ضا�ش 
املتقدمة للم�رشوع، يف �ضوء النتائج 
التي و�ضل اإليها، نظًرا اإىل اأن درا�ضة 
العلمانية  ل  وت�ضُكرّ العلمنة  �ضريورة 
الدين  ر  تطُورّ درا�ضة  مع  بالتوازي 
بلورتها  جرت  قد  نقده  ونقد  ونقده 
يف  م�ضتفي�ش  نحو  على  وتقدميها 
حركة لولبية للتاريخ الفكري يف هذا 
اجلزء املهم. ارتكز جهد املوؤلف يف 
الظاهرة  درا�ضة  على  الأول  اجلزء 
ظواهر  من  بها  يتعلق  وما  الدينية 
على  ظاهرة  كل  مفرًزا  مت�ضابكة، 
املتداخل،  املعريف  بالتف�ضري  حدة 
التعريفية  ال�ضيغة  و�ضِعه  اإىل  و�ضوًل 
العلمنة  ملفهوم  البارزة  املفهومية 
التي اعتبها اأمنوذًجا �ضو�ضيولوجًيا 

يتعر�ش  تراكمية  تاريخية  و�ضريورة 
بنف�ضه  الوعي  لإعادة  الدين  فيها 
باعتباره ديًنا، واإعادة قراءته على اأنه 
َعلمنته  اإعادة  بل  للمعرفة،  مو�ضوع 
وما  احلديثة  املعرفة  ر  تطُورّ نتيجة 
�ضاحبها من علمنة للوعي واملجتمع 
والدولة«. يعر�ش املوؤلف ما ورد يف 
والأن�ضنة  النه�ضة  عن  ب�ضارة  كتاب 
الإن�ضان  ومركزية  الكاثوليكية 
منطق  ون�ضوء  الديني  والإ�ضالح 
العلمية،  الكت�ضافات  وبداية  الدولة 
ويف مرحلة ما بعد التنوير من الريبية 
نقد  اإىل  ومنه  املطلق  العقل  اإىل 
العقل، ثم يتناول العلمانية باعتبارها 
ع�رش،  التا�ضع  القرن  يف  اأيديولوجيا 
للتنوير  النقد احلداثي  مع مناذج يف 
ودميقراطية  ليبالية  من  ومناذج 
والعقيدة،  الدين  حرية  يف  معا�رشة 
خامًتا با�ضتدراك يف الأن�ضنة العربية 

والعلمانية.

علمانية ونظريات

الثالث،  الف�ضل  يف  املوؤلف،  يتناول 
»العلمانية ونظريات العلمنة«، التاأريخ 
الأوروبي  الأمنوذج  تعميم  وم�ضاألة 
تاريخية  مناذج  مقدًما  العلمنة،  يف 
الإنكليزية  التجارب  من  للعلمنة 
والفرن�ضية والأملانية والإ�ضبانية، اإىل 
ينتقل  ثم  البولندي،  الأمنوذج  جانب 
ونظرياتها،  العلمنة  يف  البحث  اإىل 
واأمنوذج العلمنة بني اأوروبا واأمريكا، 
والديانة ال�ضيا�ضية والديانة املدنية. 
عب  العلمنة  مفهوم  �ش  »تعَررّ يكتب: 
جتلياته املختلفة يف الف�ضاء الأوروبي 
للتطور من مفردة كانت تُ�ضتخدم يف 
الف�ضاء الكن�ضي، كما اأ�ضلفنا يف �ضوء 
قراءتنا مل�رشوع ب�ضارة، اإىل م�ضطلح 
التا�ضع  القرن  اأيديولوجيا  اأك�ضبته 
’براديغًما‘  اأ�ضبح  مفهوًما  ع�رش 
بعد.  ما  يف  الجتماعية  العلوم  يف 

وتطورت نظريات العلمنة، �ضواء تلك 
�رشدياتها  يف  النظرية  تنتقد  التي 
طورّرت  التي  تلك  اأو  التاريخية، 
ال�ضريورة  فهم  اإعادة  عب  النظرية 
بتاأثري  العلمنة،  عليها  ترتكز  التي 
حتى  املعرفية،  املناهج  تداخل 
املفروغة  الف�ضل  اأطروحة  ُدح�ضت 
التاريخية  لل�ضياقات  اعتبار  اأي  من 
اإىل  وينتهي  املتباينة«.  وال�ضريورات 
املجالني  بني  الف�ضل  اأطروحة  اأن 
الديني والدنيوي ل تعبرّ عن حقيقة 
املعرفية  املجالت  بني  التمايز 
املختلفة و�ضريوراتها املتباينة، ومن 
بني  التمييز  ال�رشوري  من  فاإن   ، ثمرّ
الجتماعية  والفئات  التدين  اأمناط 
ر  واأنواع الدولة وتاريخها ودرجة تطُورّ
الوعي  علمنة  ودرجة  املجتمعات 
فيها، واإل فاإن نظرية العلمنة ت�ضقط 

يف تعميمات وا�ضتقراءات خاطئة.

َدنيَوة الدين
الكتاب،  »خامتة«  يف  خروا�ش  يقول 
يُعتب  ل  والعلمانية  الدين  بحث  اإن 
بحًثا فل�ضفًيا باملفهوم الكال�ضيكي يف 
الإبي�ضتيمولوجية  »مبحدداته  الأقل، 
واللغوية واملنهجية. اإنه بحث فكري 
تتداخل  مو�ضوًعا  يقارب  ونظري 
فل�ضفة  الدين،  )فل�ضفة  الفل�ضفة  فيه 
الإن�ضانية  العلوم  مع  ...اإلخ(  التاريخ 
اعتمد  لذلك  الأخرى،  والجتماعية 
ب�ضارة لهذا العتبار منهجية تداخل 
الفكرية  الكتابة  قوة  وتكمن  العلوم. 
�ضموليتها  يف  ب�ضارة  اعتمدها  التي 
ذلك  نف�ضه؛  الوقت  يف  �ضها  وتخ�ُضرّ
اأنها ا�ضتوعبت جميع مناحي الكتابة 
مبنهج  مًعا  والدين  العلمانية  عن 
نحو  على  رت  وتبحرّ تركيبي،  تكاملي 
متخ�ض�ش يف ق�ضايا فل�ضفية ونظرية 
وغري  للمتخ�ض�ش  ي�ضمح  ما  دقيقة، 
بدرجة  با�ضتيعابها  املتخ�ض�ش 

ب�ضارة  َمنَهَج  وبح�ضبه،  متفاوتة«. 
»َدنيَوة«  هي  مبا  العلمنة،  نظريَة 
ومنظمة،  مركبة  بطريقة  للدين 
معتمًدا على منهجية ترتيب النواظم 
م�رشوعه  تُقورّي  التي  املعرفية 
الفكري. كما نتج من درا�ضة �ضريورة 
�ضيغ  يف  العلمانية  ل  ت�ضُكرّ العلمنة 
واأ�ضبح  متعددة،  وتاريخية  �ضيا�ضية 
العلمانية  اإىل  النظر  املجحف  من 
اأو موقف �ضيا�ضي  اأنها فل�ضفة،  على 
يف�ضل الدولة عن الدين، يف اختزالية 
درا�ضة  عن  النظر  بغ�ش  فا�ضحة، 
لن�ضوئها،  التاريخية  ال�ضياقات 
ومن  اآخر،  اإىل  بلد  من  واختالفها 
نظام  ومن  اأخرى،  اإىل  دينية  ثقافة 
اأن  موؤكًدا  ويختم  اآخر.  اإىل  �ضيا�ضي 
مقاربة ب�ضارة �ضت�ضاهم يف م�ضاحلة 
مع  والإ�ضالمي  العربي  الوعي 
الأيديولوجيني،  خ�ضومه  ومع  ذاته، 
العلمانية  الأيديولوجيات  ا  خ�ضو�ضً
للنظرية  ا�ضتقدامها  يف  ف�ضلت  التي 
جمرد،  م�رشوع  اأنها  على  العلمانية 
على  ق�رًشا  تطبيقها  وحماولة 
هجينة،  ودول  تقليدية  جمتمعات 

وعلى ثقافة دينية �ضمولية.

يف  باحث  خروا�ش  اأيت  م�ضطفى 
الثقافية  والدرا�ضات  املقارن  الأدب 
الدكتوراه  مبدر�ضة  دكتوراه  وطالب 
الإن�ضانية  والعلوم  والفنون  »الآداب 
الآداب  لكلية  التابعة  والجتماعية« 
ابن  جامعة  يف  الإن�ضانية  والعلوم 
على  حا�ضل  باملغرب،  طفيل 
من  املقارن  الأدب  يف  املاج�ضتري 
يف  العليا  للدرا�ضات  الدوحة  معهد 
العاملي  الأدب  بق�ضايا  مهتم  قطر، 
واملعريف  الأدبي  التنظري  وحتولت 
�ضياق  يف  »العاملية«  لإ�ضكالية 
وق�ضايا  والأدبي،  املعريف  الإنتاج 
يف  وال�ضيا�ضية  الثقافية  التحولت 
باحًثا م�ضاعًدا  العربي. عمل  الوطن 
العربي لالأبحاث ودرا�ضة  يف املركز 
يف  م�ضارًكا  وباحًثا  ال�ضيا�ضات، 
والأبحاث.  للدرا�ضات  اأفكار  مركز 
ا�ضتغل مرتجًما مع العديد من مراكز 
الدولية.  واملوؤ�ض�ضات  الأبحاث 
دولية  وندوات  موؤمترات  و�ضارك يف 
وحملية عدة، ون�رش بحوًثا ودرا�ضات 
كما  دولية حمكمة،  دوريات  يف  عدة 
من  عدد  يف  راأي  مقالت  يكتب 

املنابر الإعالمية.

للكاتب املغربي حممد الأ�صعري

»العني القدمية«رواية جليل الأحالم املك�سورة باملغرب
حممد  املغربي  الكاتب  يقرتح 
الأ�ضعري يف روايته اجلديدة »العني 
باملطبات  حافلة  رحلة  القدمية« 
اأحالمها،  نك�ضت  ذات  عوامل  يف 
وال�ضطرابات،  بالأعطاب  مثخنة 
لأعطاب  انعكا�ش  جمرد  تغدو 
واجهة  على  اأو�ضع  واختاللت 

املجتمع وال�ضيا�ضة.
عن من�ضورات املتو�ضط باإيطاليا، 

�ضدرت الرواية )255 �ضفحة( التي 
موؤخرا  الأ�ضعري  انحياز  تكر�ش 
لفتنة ال�رشد بعد م�ضرية اأوىل برز 
اأبرز الأ�ضوات  خاللها كواحد من 
الكاتب  ير�ضم  باملغرب.  ال�ضعرية 
»م�ضعود«  ا�ضم  حتمل  ذات  معامل 
الرجل  م�ضماه،  يطابق  ل  الذي 
حياته  يتاأمل  الذي  ال�ضتيني 
الأوهام  من  متعاقبة  كحلقات 

والأحالم املك�ضورة.
و�ضواء بعني »م�ضعود« اأو من تاأمل 
مع  عالقته  ويف  ذاته  يف  خارجي 
وال�ضيا�ضي  الجتماعي  حميطه 
ديوان  الرواية  تغدو  والعائلي، 
بامتياز،  الراهن  ال�ضيا�ضي  الزمن 
العلل  مكامن  على  الأ�ضبع  ت�ضع 
حالة  احلا�رش  من  جتعل  التي 
مر�ضية غارقة يف وحل الزدواجية 

واحلداثة  الإ�ضالح  �ضعارات  بني 
التقليد  اإىل  امل�ضدودة  والكوابح 

والف�ضاد واإعادة اإنتاج التخلف.
انك�ضار الفرد وعطب املجتمع

جدلية  اإذن  الأ�ضعري  ين�ضج 
ال�ضكيزوفرينيا  بني  العالقة 
تفرز  التي  واجلماعية  الفردية 
عن  انف�ضال  حالة  مظهريها  يف 
الواقع، و�ضبابية يف الروؤية وتوترا 

الت�ضالح  عن  وعجزا  املا�ضي  مع 
الأ�ضعري يف  حيلة  امل�ضتقبل.  مع 
»م�ضعود«  �ضخ�ضية  حتريك  ذلك 
واأخرى  واقعية  حياة  درب  على 
م�ضاعفة  �ضخ�ضية  تفرز  متخيلة 
له، ندا ونقي�ضا، ي�ضميها يف الن�ش 
»الآخر«، الذي ي�ضبح مراآة م�ضوهة 
ويناكفها،  يحاورها  مل�ضعود، 

ويحاول ك�رشها اأحيانا.



 ،1945 �أفريل  من  �لثالثني  يف 
توجه �جلي�ش �لأحمر �ل�سوفياتي 
برلني،  �لأملانية  �لعا�سمة  نحو 
يحتمي  �لذي  �مللجاأ  وحا�رص 
فيه �لزعيم �لنازي �أدولف هتلر 
وزوجته �إيفا بر�ون، حيث تذكر 

�مل�سادر �أن جثتيهما �أحرقتا يف 
�ملكان نف�سه.

حامت  �لتي  �ل�سكوك  �أن  غري 
بها  مات  �لتي  �لطريقة  حول 
�أمام  و��سعا  �لباب  فتحت  هتلر 
فر�سيات بع�سها جاوز �ملنطق، 

برلني  من  ت�سلله  خرب  مثل 
�لالتينية،  �أمريكا  نحو  وتوجهه 
�ل�سهود،  بع�ش  ذلك  ذكر  كما 
وهذ� ما جعل نهاية »�لفوهرر« 
�لقرن  �ألغاز  �أبرز  �إحدى 
�لع�رصين. ويف �سياق �لتحقيق يف 
هذه �ملحطة �لتاريخية �لبارزة، 
بريز�ر،  كري�ستوف  جان  قام 
�لدكتاتوريات  يف  �ملتخ�س�ش 
�ملعا�رصة، بالعمل مع �ل�سحفية 
جمهودهما  وتوج  بار�سينا،  لنا 
»موت  بعنو�ن  كتاب  باإ�سد�ر 
ن�رص  د�ر  عن  �ل�سادر  هتلر«، 
 372 يف  �لفرن�سية  »فايار« 

�سفحة.

�ملحادثات  من  عامني  وبعد 
�ُسمح  �لرو�سية،  �ل�سلطات  مع 
لربيز�ر وبار�سينا بالطالع على 
��ستنطاقا  ي�سم  �رصي  �أر�سيف 
�لأيام  �سهدو�  لأ�سخا�ش 
�لأخرية لهتلر، كما �طلعو� على 
�لرو�سية،  �ملخابر�ت  تقارير 
عظاما  ت�سمل  ب�رصية  وبقايا 
يقول  و�لفك،  �جلمجمة  من 
بالزعيم  خا�سة  �إنها  �لكرميلني 

�لنازي.
�حلرب  �نتهاء  منذ  مرة  ولأول 
�إجر�ء  مت  �لثانية،  �لعاملية 
هذه  على  علمية  �ختبار�ت 
�حلقيقة  �إىل  للو�سول  �لبقايا 

�لتي ت�سمح باإغالق هذ� �مللف 
ب�سكل نهائي.

�لطبيب  �لباحثني  ور�فق 
وهو  �ساريل،  فيليب  �ل�رصعي 
ق�سايا  حول  باأعماله  معروف 
�لتي  �ملوت  بق�سايا  تتعلق 
ريت�سارد  مثل  �لألغاز  حتيطها 
قلب �لأ�سد وهرني �لر�بع، غري 
�أخربتهم  �لرو�سية  �ل�سلطات  �أن 
و�حد  ليوم  �لرتخي�ش �سالح  �أن 
فقط، و�أن وقت فح�ش �لعظام 
�أكرث  يدوم  لن  لهتلر  �ملن�سوبة 

من ثالث �ساعات.
ويروي �ملوؤلفان يف هذ� �لكتاب 
بطريقة رو�ية جا�سو�سية �لأيام 

�لأخرية لأدولف هتلر و�ملقربني 
�لثالث  �لر�يخ  و�حت�سار  منه، 
عليه  �سهود�  �لبع�ش  كان  �لذي 
حتت  �أمتار  ع�رصة  عمق  على 
�لذي جرى  وما  �لأر�ش،  �سطح 
وفق ما تو�سلو� �إليه من �أبحاث 
�لبحث  وتو�سل  ودر��سات. 
�لعلمي -رغم �أنه مل ياأخذ وقتا 
مت  �لتي  �لعظام  �أن  �إىل  كافيا- 
قاطع  ب�سكل  تعود  فح�سها 
ل  موته  �سبب  �أن  غري  لهتلر«، 
يز�ل غام�سا: هل جترع �ل�سم �أو 
�أطلق عليه  �أو  �أطلق على نف�سه 

�لر�سا�ش؟
وكاالت
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عن مركز الفكر اال�سرتاتيجي للدرا�سات برتكيا

»القوة الناعمة« يف املنطقة العربية.. 
روؤى وا�سرتاتيجيات

�سارك يف اإعداد الكتاب الذي يتاألف من 319 �سفحة، 4 باحثني عرب متخ�س�سني بال�ساأن االإفريقي والرتكي والعربي واالإيراين، وا�ستغرق تاأليفه نحو 9 
اأ�سهر. حتظى درا�سة القوة الناعمة وتاأثريها يف ال�سيا�سة اخلارجية للدول، مبكانة خا�سة يف فهم اأدوات النفوذ، وتوجهات ال�سيا�سات اخلارجية. 

وكاالت

و�لدو�فع،  �لأ�سباب  لهذه 
يف  �لناعمة  »�لقوة  كتاب  جاء 
�ل�سادر  �لعربية«،  �ملنطقة 
�ل�سرت�تيجي  �لفكر  مركز  عن 
مقره  تركي  )عربي  للدر��سات 
ي�سلط  �لذي  �إ�سطنبول(،  يف 
�ملحورية  �لدول  على  �ل�سوء 
�لعربية  و�ململكة  تركيا  �لثالث، 

�ل�سعودية و�إير�ن.
بح�سب  �لدر��سة،  هذه  ت�سعى 
�أ�سئلة  عن  �لإجابة  �إىل  �ملركز، 
و�ل�سرت�تيجيات  بالروؤى  تتعلق 
هذه  من  دولة  كل  تتبناها  �لتي 
�لدول �لثالث يف توظيف �أدو�تها 
�لقوة  م�سادر  ومنها:  �لناعمة، 
عليها  تعتمد  �لتي  �لناعمة 
�ل�سعودية وتركيا و�إير�ن يف �إد�رة 
نفوذها؟  مناطق  يف  م�ساحلها 
��ستخدمت  مدى  �أي  و�إىل 
على  �لناعمة  �لقوة  �لدول  هذه 
�خلارجية؟  �ل�سيا�سة  م�ستوى 
و�لت�سبيك  �لتن�سيق  م�ساحة  وما 
يف  �ملحلية  �ملوؤ�س�سات  مع 
مناطق �لنفوذ؟ و�أين تكمن نقاط 
�ل�سعف و�لقوة يف توظيف �لدول 

�لثالث للقوة �لناعمة؟
يف  �سارك  �ملركز،  وبح�سب 
من  يتاألف  �لذي  �لكتاب  �إعد�د 
عرب  باحثني   4 �سفحة،   319
�لإفريقي  بال�ساأن  متخ�س�سني 
و�لإير�ين،  و�لعربي  و�لرتكي 

و��ستغرق تاأليفه نحو 9 �أ�سهر.
رئي�ش  �حلباب  م�سطفى  قال 
�لكتاب  »�أهمية  �إن  �ملركز، 
غري  �لقوى  حقل  يف  تكمن 
�أدو�ت  تطور  مع  �لتقليدية، 
و�رصعة  �ل�سيا�سي،  �لتو��سل 

وتاأثري  �ملجتمعات  �إىل  �لو�سول 
و�أ�ساف  �ل�سيا�سة«.  على  ذلك 
�أن  لالأنا�سول،  ت�رصيحات  يف 
�لناعمة  �لقوة  دور  يف  »�لبحث 
�ملنطقة  يف  �ملوؤثرة  للقوى 
جديد�  جمال  يعد  �لعربية، 
وجدير� بالهتمام، نظر� لأهمية 
�ملنطقة �لعربية، وما ت�سهده من 
�لدويل  �لت�سابق  كذلك  حتولت، 
نفوذ  مناطق  خلق  على  �لو��سح 
تاأمني  من  و�لقرت�ب  خالقة، 
�حليوية  �مل�سالح  من  جمموعة 

للدول �لإقليمية �لكربى«.
�أهمية �لكتاب للقارئ �لعربي

يوؤكد  »�لكتاب  �حلباب:  تابع 
من  جزء  �أنه  �لعربي  للقارئ 
عملية هذ� �لتفاعل �لتي حتدثها 
وهذه  �لناعمة،  �لقوة  �أدو�ت 
ممار�سة  �إىل  ت�ستند  �لأدو�ت 
�لإقناع بالنموذج �ل�سيا�سي فكر� 
وممار�سة، يف �لوقت �لذي تعي�ش 
فيه �لبالد �لعربية �أزمة حقيقية 
وبناء  �ل�سيا�سي  �ل�ستقر�ر  يف 

�لدولة �لقوية«.
وجها  يقدم  »�لكتاب  �أن  و�أو�سح 
�ل�رص�ع،  �أوجه  من  للقارئ  �آخر 
�هتمام  حمل  باتت  نفوذ  و�أد�ة 
و�لقوى  �لدول  خمتلف  من 
»و�إذ�  قائال:  وم�سى  �لفاعلة«. 
�ملنطقة  و�قع  يف  �لنظر  �أمعنا 
تو�سعت فيها رقعة  �لتي  �لعربية 
�لنفوذ  �أدو�ت  وتعددت  �ل�رص�ع، 
تظهر  و�لدولية،  �لإقليمية 
�لناعمة  �لقوة  لدر��سة  �حلاجة 
بال�رصق  حمورية  دول  ثالث  يف 
�لعربية  �ململكة  وهي  �لأو�سط، 

�ل�سعودية وتركيا و�إير�ن«.
جار  عاتق  قال  جانبه،  من 
�لرتكي،  بال�ساأن  �خلبري  �هلل، 

وخا�سة  �ليوم،  تعد  »تركيا  �إن 
جناح،  ق�سة  عربي،  منظور  من 
بف�سل  به،  يحتذى  ومنوذجا 
و�لتحولت  �لقت�سادي  �لنجاح 
حققتها،  �لتي  �ل�سيا�سية 
�لتي  �لجتماعية  و�مل�سكالت 

جنحت يف مو�جهتها«.
و�أ�ساف جار �هلل ، �أن »�لنجاحات 
�لتي حققتها تركيا دفعت عموم 
من  و�لكثري  �لعربية  �ل�سعوب 
�ملثقفني ملتابعة �لتجربة �لرتكية 
باهتمام، و�ملطالبة بتحولت يف 
�أوطانهم متاثل ما حققته تركيا 

خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية«.
وتابع: »تكمن م�سادر قوة تركيا 
�لإد�رة  توظيف  يف  �لناعمة 
�لبالد  ملوقع  �جلديدة  �لرتكية 
)�ملركزي(،  �جليو�سرت�تيجي 
�لتاريخي  �لإرث  �إىل  بالإ�سافة 
عد�  �ملتنوعني،  و�لدميوغر�فيا 
و�لتجربة  �لقت�سادية  �لنه�سة 

�لدميقر�طية �لتي ت�سهدها«.
�لنجاح  »عو�مل  �أن  �إىل  و�أ�سار 
فر�سة  تعد  تركيا  حققتها  �لتي 
ح�سور  تعزز  ��سرت�تيجية  وثروة 
لكنها  �لدويل،  �لنادي  يف  تركيا 
حتديات  �لوقت  ذ�ت  يف  متثل 
�أدو�ت  تتوفر  مل  ما  وعقبات 

تدعمها وحتميها«.
�ل�ساأن  يف  �لباحث  �أكد  بدوره، 
�أن  �لقحطاين،  �سعد  �ل�سعودي 
يف  �لو�سيط  دور  لعبت  »تركيا 
مثل  �لكربى،  �لدولية  �مللفات 
�لإ�رص�ئيلي،  �لعربي  �خلالف 
�لإير�ين، وحاليا  �لنووي  و�مللف 

يف �مللف �ل�سوري مع رو�سيا«.
تفوقت  »تركيا  �أن  �إىل  و�أ�سار 
وباتت  �لناعمة،  �لقوة  جمال  يف 
فهي  �لكربى،  �لدول  فيه  تز�حم 

حول  دولة   30 �أكرث  من  و�حدة 
�لعامل ��ستخد�ما للقوة �لناعمة، 
�لربيطاين  �ملوقع  بح�سب 
�ملتخ�س�ش   )softpower30(
توظيف  يف  �لدول  �أد�ء  بر�سد 
و�أ�سار  �لناعمة«.  �لقوة 
مركز  »تقرير  �أن  �إىل  �لقحطاين 
Free Media In RFE/(
 )RL: Unfree Societies
�لرتكية  �لدبلوما�سية  �أن  �أكد 
بعد  �خلام�سة  �ملرتبة  يف  تاأتي 
وفرن�سا  �ملتحدة  �لوليات 
من  وبريطانيا  ورو�سيا  و�ل�سني 

حيث �لتفاعل و�لتاأثري«.
يف �ل�سياق، قال مطهر �ل�سفاري 
�إن  �لإير�ين،  �ل�ساأن  يف  �لباحث 
�لرتكية  �لناعمة  �لقوة  »تاأثري 
بحكم  �أكرب  �لعربية  �ملنطقة  يف 
�لتاريخ و�لدين، وكذلك �ملو�قف 
كالق�سية  و�ل�سيا�سية  �لإن�سانية 
وحتى  و�لفل�سطينية،  �ل�سورية 
بورما  يف  �مل�سلمني  ق�سايا 

و�ل�سومال«.
ح�سني  �أحمد  �لباحث  وقال 
�إن  �لإفريقي،  بال�ساأن  �خلبري 
�أربعة  تت�سمن  �لكتاب  »ف�سول 
�لف�سل  رئي�سية، خ�س�ش  ف�سول 
تاأ�سي�سي  نظري  كمدخل  �لأول 
�لناعمة،  �لقوة  مفهوم  تناول 
يف  وتاأثري�تها  �أدو�تها،  و�أنو�ع 
بالإ�سافة  �خلارجية،  �ل�سيا�سة 
�إىل عالقتها بالقوة �ل�سلبة للدول 
�لتي ي�سهدها  يف ظل �لتطور�ت 
�لأ�سعدة،  خمتلف  على  �لعامل 
�لتو��سل  و�رصعة  �سهلت  و�لتي 

و�لتاأثري بني �لأمم«.
�ملتبقية،  �لثالثة  �لف�سول  وعن 
»خ�س�ست  �أنها  ح�سني  �أو�سح 
لدول �لدر��سة )�ل�سعودية، تركيا، 

مكونا  منها،  لكل  ف�سال  �إير�ن(، 
ت�سمنت  مباحث،  ثالثة  من 
�لدول  �لثالث  روؤية  يف  قر�ءة 
و�إ�سرت�تيجيتها،  �لناعمة  للقوة 

و�مل�سادر �خلا�سة لكل منها«.
�لدر��سة  »ركزت  قائال:  وم�سى 
لهذه  �لناعمة  �لقوة  �أدو�ت  على 
تعمل  �لتي  و�لكيفية  �لدول، 
نفوذها،  تعزيز  يف  �لدول  بها 
تقييم  �إىل  �لف�سول  وخل�ست 
خالل  من  �لناعمة  �لقوة  �أثر 

جمموعة من �ملوؤ�رص�ت«.
يف  �ملركز  وفق  �لكتاب  �سين�رص 
عادية  بيع  نقطة   32 من  �أكرث 
 12 يف  موزعة  و�إلكرتونية، 
هي:  و�إ�سالمية  عربية  دولة 
�لعربية  و�ململكة  وم�رص  تركيا 

وتون�ش  و�ملغرب  �ل�سعودية 
عمان  و�سلطنة  و�جلز�ئر 
�ملتحدة  �لعربية  و�لإمار�ت 
وقطر  و�لكويت  و�لأردن 

و�لعر�ق.
�مل�سادر  على  �لعتماد  مت 
�لدول  عن  �ل�سادرة  �ملكتبية 
�إىل  بالإ�سافة  �لدر��سة،  حمل 
بع�ش �لتقارير �ملحلية و�لدولية 
ممار�سات  وحتليل  �ل�ساأن،  بهذ� 

ومو�قف �لدول �ملبحوثة.
�لناعمة  �لقوة  �أهمية  وتزد�د 
نتيجة  باطر�د   )Soft Power(
ثورة �لتكنولوجيا، وهيمنة و�سائل 
�لتو��سل �لجتماعي �لتي عززت 
دور �لفرد يف مر�قبة �ل�سيا�سات 

وتقييمها.

كتاب يك�سف اأ�سرارا جديدة عن موت هتلر



�صحةالأربعاء  14   اأوت  2019  املوافـق  ل13  ذواحلجة   1440هـ 18
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يف ال�صنوات الأخرية، ذاع �صيت 
م�رشوبات وع�صائر الديتوك�س، 
بالفعل  امل�رشوبات  هذه  فهل 
خل�صارة  �صحرية  م�رشوبات 
الوزن ون�صارة الب�رشة وغريها 
هذه  يف  به؟   تعد  مما  كثري 
الكثري  تلجاأ  ال�صنة  من  الفرتة 
غذائية  حلميات  الن�صاء  من 
قا�صية واأنظمة ريا�صية �صارمة 
للح�صول  غريبة  وممار�صات 
وبينما  املثايل.  اجل�صد  على 
باتباع  دوماً  اخلرباء  ين�صح 
حمية غذائية متوازنة وبطيئة 
الوترية لتحقيق خ�صارة �صحية 
من  العديد  اأن  اإل  الوزن،  يف 
الن�صاء يلجاأن للحلول ال�رشيعة 
والتي قد ل يكون بع�صها �صحياً 
متاماً مثل ع�صائر الديتوك�س.
عن  موؤخراً  اخلرباء  ك�صف 
اجل�صم  يف  يحدث  ما  اأن 
ع�صائر  تناولك  فرتة  خالل 
اأمراً  يكون  ل  قد  الديتكو�س 
النوع  فهذا  متاماً،  �صحياً 
والذي  امل�رشوبات-  من 
يبدو  بالفعل  اجل�صم  يجعل 
لك  يت�صبب  قد  نحافة-  اأكرث 
بخ�صارة كميات كبرية من املاء 
بع�صالتك،  ال�رشر  يلحق  وقد 
هذه  حمتوى  ب�صبب  وذلك 
من  املنخف�س  امل�رشوبات 
املعقدة  الكربوهيدرات 
قد  الذي  الأمر  والربوتينات، 

يجعلك تبدو اأكرث نحافة بينما 
من  جزءاً  تخ�رش  حقيقة  اأنت 
الأمر  يقت�رش  ول  ع�صالتك. 
فح�صب،  الأ�رشار  هذه  على 
م�رشوبات  لك  تت�صبب  قد  بل 
التالية:  بالأمور  الديتوك�س 
قد  اجل�صم  يف  عام  وهن 

ي�صيبك باإغماء مفاجئ.
نتيجة  كبرية  مزاجية  تقلبات 
التغريات الكبرية وال�رشيعة يف 

م�صتويات ال�صكر يف اجل�صم.
عن  بالبتعاد  اخلرباء  وين�صح 
اأو  بالديتوك�س،  ي�صمى  ما 
احلميات املخ�ص�صة لت�رشيف 

ال�صموم من اجل�صم، والكتفاء 
باتخاذ قرارات تغذوية �صحية 
بدلً من هذا كله، مثل جتنب:

بال�صكر.  الغنية  الأطعمة 
الطعام  املقلي.  الطعام 
واملعلبات.  املعالج 
كله  هذه  عن  وال�صتعا�صة 
والطعام  واخل�صار  بالفواكه 
الغني بالربوتينات وكل ما يتم 

ت�صنيعه من احلبوب الكاملة.
وبينما قد ل يت�صبب لك ع�صري 
الديتوك�س لوحده بالعديد من 
بالأنظمة  مقارنة   - الأ�رشار 
بالكامل  املعتمدة  الغذائية 

الديتوك�س-،  مبداأ  على  فقط 
ل  قد  الع�صائر  هذه  اأن  اإل 
على  متاماً  �صحية  تكون 
اإذ حتتوي  التغذوي،  امل�صتوى 
تلك  )خا�صة  الع�صائر  هذه 
التي يدخل يف مكوناتها اأنواع 
من الفاكهة( على كميات كبرية 
 8-6 ب  )تقدر  ال�صكر  من 
مالعق �صغرية من ال�صكر(، قد 
يت�صبب تناولها وعلى مدى اأيام 
متتالية يف التالعب مب�صتويات 
على  والأن�صولني  اجللوكوز 
لدى  خا�صة  الطويل،  املدى 

الن�صاء.

الأرق
والأرق  الإن�صان،  ي�صيب  داء  هو 
النوم  على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
اإن  ا�صتمراره  وعدم  تقّطعه  اأو 
ال�صحة  تدهور  ي�صبب  ،مما  ُوجد 
النف�صية واجل�صدية، والأرق مرتبط 
والعوامل  وظروفه،  املري�س  ببيئة 
الأرق  اأ�صباب  ت�صببهتختلف  التي 

لآخر،  �صخ�س  من  وعالجاته 
النوم  �صعوبة  الأ�صباب  هذه  ومن 
الليل  اأثناء  املتكرر  ال�صتيقاظ  و 
ال�صباح،  يف  مبكرا  ال�صتيقاظ  و 
الأرق  منها  عدة  اأنواع  ولالأرق 
ي�صتمر  الذي  الأرق  وهو  العابر 
والنوع  اأ�صابيع  عدة  اأو  واحدة  ليلة 

اأكرث  وهو  املزمن  الأرق  هو  الثاين 
الأخرى  الأنواع  من  تعقيدا  الأنواع 
جمموعة  عن  املزمن  الأرق  وينتج 
الإ�صطرابات  منها  العوامل  من 
،واأكرث  النف�صية  اأو  اجل�صمية 
لالأرق  امل�صببة  ال�صائعة  الأ�صباب 

املزمن هي الكاآبة

 8 ن�صائح غذائية
 للم�صابني بالربو

�صادف اليوم الأول من ماي الذكرى 20 لليوم العاملي للربو، 
حيث يتم ت�صليط ال�صوء يف هذا اليوم على املر�س ون�رش 

التوعية باأ�صبابه وطرق الوقاية والعالج.ي�صادف اليوم الأول 
من مايو )اأيار( الذكرى 20 لليوم العاملي للربو، حيث يتم 
ت�صليط ال�صوء يف هذا اليوم على املر�س ون�رش التوعية 

باأ�صبابه وطرق الوقاية والعالج.
ومع تطور احلياة يف املدن، وزيادة التلوث، وزيادة ن�صب 

البدانة، وا�صتخدام املواد احلافظة على نحو وا�صع، 
من املتوقع اأن تزداد حالت الربو والأمرا�س التنف�صية 

الأخرى. لذلك ل بد من اتخاذ الحتياطات الالزمة، 
لتجنب الإ�صابة بهذا املر�س، ومن بينها اتباع نظام غذائي 
منا�صب، ي�صاعد يف التخفيف من اأعرا�صه، بح�صب موقع اإن 

دي تي يف.

والب�صل الثوم  من  املزيد  تناول   1-

ل يقت�رش دور كل من الثوم والب�صل على اإ�صافة نكهة مميزة على 
وجبات الطعام، ويقول الباحثون، اإن الب�صل والثوم ميلكان تاأثرياً 

م�صاداً للربو، نظراً لغناهما مب�صادات اللتهاب.

الغنية  الأغذية  من  املزيد  تناول   2-
باملغن�صيوم

من املعروف اأن املغن�صيوم يريح ع�صالت اجلهاز التنف�صي، 
وبالتايل فاإن اإ�صافة اأغذية غنية باملغن�صيوم يف نظامك الغذائي 

قد ي�صاعدك يف الوقاية من الربو. بع�س الأطعمة الغنية 
باملغني�صيوم : بذور اليقطني واملوز والكاجو وال�صوكولتة 

الداكنة واخل�رشاوات اخل�رشاء الداكنة مثل الربوكلي.

الكتان بذور   3-

قد ت�صاعدك بذور الكتان يف مكافحة الربو، وميكنك اإما اأن تاأكل 
البذور بعد حتمي�صها اأو نقعها، وميكنك حتى اإ�صافة م�صحوق 
بذور الكتان يف اللنب املخفوق والع�صائر، اأو اإ�صافة زيت بذور 

الكتان يف نظامك الغذائي.

ودال �صي  بفيتاميني  الغنية  الأطعمة   4-

قد يوؤدي نق�س فيتاميني �صي ودال اإىل زيادة خماطر الإ�صابة 
بالربو لدى الأطفال والبالغني، وت�صمل الأطعمة الغنية بفيتامني 

دال الأ�صماك الدهنية، مثل التونة و�صمك ال�صلمون والجبان 
و�صفار البي�س، اأما فيتامني �صي ميكن العثور عليه يف الطماطم 

والبابايا والربتقال والعنب الربي واخل�رشوات اخل�رشاء. 

الغذائي النظام  اإىل  الكركم  اإ�صافة   5-

الكركم هو نوع من التوابل ميلك العديد من الفوائد، لكن اإحدى 
الفوائد الأقل �صهرة للكركم هو اأنه ميكن اأن ي�صاعد يف حماربة 

الربو الق�صبي، ويعترب كوب من املاء يحتوي على القليل من 
الكركم والقليل من الفلفل الأ�صود كعالج فعال �صد ا�صطرابات 

الربو. 

الألبان م�صتقات  من  التخفيف   6-

ين�صح بتجنب ال�صتهالك املفرط ملنتجات الألبان، حتى لو كنت 
ل تعاين من ح�صا�صية من منتجات الألبان، ويرجع ذلك اإىل اأن 

منتجات الألبان قد توؤدي اإىل ان�صداد املجاري التنف�صية.

واملعاجلة ال�صكرية  الأطعمة  جتنب   7-

الأطعمة التي حتتوي على �صكر اأو الأطعمة التي يتم معاجلتها، 
وميكن اأن ت�صجع احل�صا�صية وتثري الربو، ويجب جتنب ا�صتهالك 

هذه الأطعمة متاًما اإذا كنت تعاين من الربو اأو معر�س خلطر 
الإ�صابة بالربو.

املثلج يف كثري من الأحيان املاء  -8 جتنب �صرب 

تناول الطعام البارد اأو �رشب املاء املثلج ميكن اأن ي�صيق 
املجاري الهوائية، ويو�صي اخلرباء بتناول وجبات اأ�صغر 

لتخفيف ال�صغط عن احلجاب احلاجز.

 

1.    يف عالج احلروق: عندما 
من  احلروق  على  احلناء  تو�صع 
تعطي  والثانية  الأوىل  الدرجة 
كما   . العالج  يف  جيدة  نتائج 
الناجتة  الآلم  من  تقلل  اأنها 
فقدان  من  تقلل  احلروق.  عن 
املحرتقة  اجللد  منطقة 
كانت  اإن  مهم  وهذا  لل�صوائل 
تاأثري  منطقة احلرق كبرية . لها 
�صد امليكروبات لذلك يقلل من 
املجلد  مبكان  يلت�صق  العدوى. 
ي�صفى  حتى  باحلروق  امل�صاب 

اإىل  الإ�صافة  �صهل  كامل  ب�صكل 
املكان املحرتق �صواء كان ب�صكل 

معجون اأو ب�صكل مطحون.
 2.    التئام اجلروح : للحناء اأثر 
يف التئام اجلروح وخا�صة القروح 
املزمنة والأكزما ولقد ا�صتعملته 
يف عالج التقرحات التي ت�صيب 
القدم ولقد ثبت اأن له تاأثري فعال 
الذي  العامل  اأما   .)11( جداً 
بعد  يعرف  مل  ال�صفاء  ي�صبب 
مغزيل  تاأثري  له  اأن  اأعتقد  ولكن 
امل�صادة  وخ�صائ�صه  للجرح 
اإىل  حتتاج  فاجلروح  للمكروبات 

م�صادات حيوية عادة .

حيث  النزف:  اإيقاف      .3  
نزف  لالإيقاف  با�صتعماله  قمت 
بل�صق  وذلك  الأنف  مقدمة 
مكان  على  احلناء  مطحون 
املل�صوق  يحزم  حيث  النزف، 
يوؤدي  مم  النزف،  مكان  على 
ثواين  خالل  النزف  توقف  اإىل 
اإيقاف  بطريقة �صحرية . كذلك 
نزف الأنف اخللفي: حيث ميكن 
ذلك باأن يطلب من املري�س �صم 
املنخرين  عرب  احلناء  م�صحوق 
اأو  يجعله ي�صل اإىل داخل الأنف 
املنخر اخللفي وهذا امل�صحوق 
النازفة  املنطقة  يلت�صق  �صوف 
اأما  النزف،  باإيقاف  ويقوم 
هي  للحناء  اجلانبية  التاأثريات 
قلياًل  يعط�س  املري�س  جعل 
م�صاد  تاأثري  للحناء  اأن  كما   .
للنزف ميكن ا�صتعماله يف اأماكن 
قرحة  نزف  اإيقاف  مثل  اأخرى 

الإثني ع�رش.

بع�س اأ�صباب اآلم الراأ�سا�صتعمالت احلناء :

بع�س  تناول  نتيجة  عامة  الراأ�س  اآلم  تنتج 
والكافيني،  كال�صكر  ال�صيئة  الغذاء  م�صادر 
والأطعمة امل�صنعة  ال�صطناعية،  واملحليات 
احلافظة  واملواد  الأ�صباغ  على  حتتوي  التي 
الألبان،  منتجات  وكذلك  ال�صطناعية، 
نتيجة  الراأ�س  اأمل  يكون  وقد  والغلوتني، 
خا�صة  الغذاء  اأ�صناف  بع�س  من  احل�صا�صية 
ينتج  وغريها.  والغلوتني  الألبان  منتجات  من 
الإجهاد  نتيجة  الأحيان  بع�س  يف  الراأ�س  اأمل 
الع�صلي  التوتر  والكتئاب.  والنف�صي  العاطفي 
فرتة  احلا�صوب  �صا�صة  اأما  اجللو�س  نتيجة 
اإفراز  التوازن يف  طويلة وجود حالة من عدم 
يح�صل  الذي  كالختالل  الهرمونات،  بع�س 
وم�صتوى  الدم  �صغط  ينظم  الذي  للكورتيزول 

ال�صكر يف الدم.
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ربا �لن�سيئة وربا �لف�سل...
 الزيادة مع التاأجيل ربا الن�سيئة، والزيادة من دون تاأجيل ربا 

الف�سل.
 نحا علماء االقت�ساد هذا النحو يف تق�سيم الربا لكنهم 

ا�ستعملوا اأ�سماء جديدة من هذه االأ�سماء ربا الديون وهو ربا 
الن�سيئة، وربا البيوع وهو ربا الف�سل، اإذاً عندنا نوعان من 

الربا:
وربا الف�سل...  ربا الن�سيئة...     2-   -1 

 ربا الن�سيئة هو الزيادة على الدين مقابل االأجل
الزيادة مقابل االأجل ربا الن�سيئة، الزيادة من دون اأجل ولكن 

يف البيع هو ربا الف�سل.
 اأيها االأخوة؛ النوع االأول كان �سائعاً يف اجلاهلية ميكن اأن 
ن�سميه ربا الديون:   وهو ف�سل العني على الدين:   يعني 

اأقر�ست مائة لرية ت�سرتدها مائة وع�رشين، ف�سل العني على 
الدين...  وف�سل احللول على االأجل:

 يعني اإذا اأعطيته املبلغ ويف وقته اأديته مائة، فاإن اأخرته 
اأديته مائة وع�رشين، وهو ينطبق على املعامالت امل�رشفية 

الربوية التي ذكرناها.
ت هو ربا الديون وهو ربا   يعني اأي قر�ض بفائدة قلّت اأو كثرُ

الن�سيئة وهو ربا اجلاهلية وهو ربا القراآن، كلها اأ�سماء مل�سمى 
واحد.

 قوام هذا الربا اأو قوام هذه املع�سية الكبرية الزيادة على 
الدين مقابل االأجل وهذا يتناول �سوراً كثرية بع�سها ظاهر 

جلي، وبع�سها خفي.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما االأخالق احلميدة واالآداب ال�رشيفة فجميعها 

كانت خلق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على 
االنتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �سهادة رب 

العاملني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول النبي عن نف�سه )اأدبني ربي فاأح�سن تاأديبي( 

، ويف ذلك قول عائ�سة اأم املوؤمنني ر�سي اهلل عنها 
حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�سلة خري يف القرءان هي 

يف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها يف و�سف خلقه 

اأي�ساً:«مل يكن ر�سول اهلل فاح�ساً وال متفح�ساً وال 
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما 
انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه اإال اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه: 
كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �سيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�سافه �سلى 

اهلل عليه و�سلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
ْر  ِذ الَْعْفَو َواأْمرُ من اأخالق النا�ض فقال تعاىل }خرُ

اِهِلنَي{ )االأعراف/169(. ِبالْعرُْرِف َواأَْعِر�ْض َعِن اجْلَ
فما من حليم اإال عرفت له زلة اأما نبينا االأعظم 

عليه ال�سالة وال�سالم فكان ال يزيد مع كثة االإيذاء 
اإال �سرباً، ومع اإ�رشاف اجلاهل اإال حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ال يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�سحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�سوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�ض بن مالك ر�سي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ 
احلا�سية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �سديدة 

حتى اأثرت حا�سية الربد يف �سفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ال حتمل يل من مالك وال من 

مال اأبيك!!!
ف�سكت عليه ال�سالة وال�سالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �سلى اهلل عليه و�سلم.

�ملعا�سي و �لآثام جتعل �لإن�سان يكره لقاء �هلل عز وجل :
 باملقابل: اإذا كانت حياة االإن�سان معا�ض، 
وفجوراً،  وف�سقاً،  حراماً،  وماالً  واآثاماً، 

وجاء ملك املوت يكره لقاء اهلل. 
 اأعرف رجاًل متفوقاً بالدنيا تفوقاً �سديداً، 
اأ�سيب  جداً،  عالية  بالتجارة  خربة  عنده 
الثامنة  يف  يزال  ما  هو  و  خبيث  مبر�ض 
يبلغوه،  مل  االأهل  عمره،  من  الثالثني  و 

�سمع  زاره،  اأخواننا-  -اأحد  عم  ابن  فله 
�ساحبات،  له  يرُقبل؛  ال  بذيئاً  كالماً  منه 
كثرية،  واأموال  �رشاب،  وله  ع�سيقات،  وله 
اأنه م�ساب مبر�ض خبيث، كانت  فلما علم 
تاأتيه حاالت ه�سرتيا كل دقيقتني اأو ثالث، 
يبحث، يقول: ال اأريد اأن اأموت.   يقول اأحد 
ال  �سياحاً،  �سمعنا  واهلل  البناء:  يف  جريانه 

يوجد بيت يف البناء مل ي�سمع �سوته، عندما 
فارق احلياة �رشخ �رشاخاً �سديداًً.  احلالة 
على  وهو  اهلل،  لقاء  اأحّب  اإن�سان  وا�سحة، 
فرا�ض املوت، راأى مقامه يف اجلنة، ب�رش 
باجلنة، فاأحّب لقاء اهلل، واإن�سان اآخر عمله 
النار، �رشخ  �سيئ، عندما عرف مكانه يف 

خوفاً وذعراً. 

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها االأخوة، قد ال ينتبه االإن�سان اإىل بع�ض امل�سطلحات �سمى اهلل االأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 

الفطرة معروفاً الأن الفطر ال�سليمة يف اأ�سل خلقها تعرفها، الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�رشة من 
الطريق يعر�سون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سفون احلقيقة، االإن�سان له فطرة �سليمة 

لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.
الرب ما اطماأنت اإليه النف�ض واالإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ض، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإال وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �سيء اإال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت االأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة االإن�سان معروفاً، و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�ض توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �سورة الروم: 30(  الأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
ينرُ الَْقِيّمرُ )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َض َعلَيَْها اَل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴾

من ل ي�ستحي ل خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن يف االأمراء اأح�سن، واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء اأح�سن، وال�سخاء ح�سن 

لكن يف االأغنياء اأح�سن، وال�سرب ح�سن لكن يف الفقراء اأح�سن، والتوبة ح�سن لكن يف ال�سباب اأح�سن. 
يعني ال�ساب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�سخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�سرب، واالأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�سد، اأحب الطائعني، وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد، اأحب املتوا�سعني، وحبي 
للغني املتوا�سع اأ�سد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�سد، واأبغ�ض ثالثاً، وبغ�سي لثالث اأ�سد، 
اأبغ�ض الع�ساة، وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد، اأبغ�ض املتكربين، وبغ�سي للفقري املتكرب اأ�سد، اأبغ�ض 

البخالء، وبغ�سي للغني البخيل اأ�سد. 
فاحلياء من االإميان، واإذا مل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت على معنيني: اإن مل ت�ستِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت وال تعباأ بكالم النا�ض.
ْم اإِىَل التَّْهلرَُكِة )195( ﴾  )  وا ِباأَيِْديكرُ ِ َواَل ترُلْقرُ يف اآيات دقيقة جداً من هذه االآيات: ﴾ َواأَنِْفقرُوا يِف �َسِبيِل اهلَلّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: وال تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك االإ�سالم 
و�سطي.
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النقال  :0661.41.25.76  

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

الثانية  دورته  يف  فعالياته  ال�شبت  اأم�ش  ال�شينمائي  »كان«  مهرجان  اختتم 
وال�شبعني، بفوز فيلم »parasite« الطفيلي( للمخرج الكوري اجلنوبي بونغ 

جون- هو، بجائزة ال�شعفة الذهبية.
احتجاجات  رغم  جائزة  ديلون  اآالن  مينح  ال�شينمائي  »كان«  مهرجان  فيلم 

الن�شاء
وح�شل فيلم »�شورة الفتاة على النار« من اإخراج الفرن�شية �شيلني �شكيما، على 
»البوؤ�شاء«  لفيلمي  التحكيم  فيما ذهبت جائزة جلنة  �شيناريو،  اأف�شل  جائزة 
لكاتب ال�شيناريو واملمثل واملخرج الفرن�شي الدج يل، و«بوكارو« للمخرجني 

الربازيليني كليبري ميندونزا فيلو، وجوليانو دورنيلي�ش.
وكانت اجلائزة الكربى من ن�شيب فيلم »اأتالنتيك« للمخرجة الفرن�شية ماتي 
ديوب، وجائزة اأف�شل اإخراج للمخرجني الفرن�شيني االأخوين جان بيار داردين، 

ولوك داردين على فيلمهما »اأحمد ال�شغري«.
على  ممثلة  اأف�شل  جائزة  على  بيت�شام  اإميلي  الربيطانية  املمثلة  وح�شلت 
دورها يف فيلم »ليتل جو«، واملمثل االإ�شباين اأنطونيو بانديرا�ش على جائزة 

اأف�شل ممثل لدوره يف فيلم »دواور اإي غلوريا«.
ويعد مهرجان »كان«، اأهم املهرجانات ال�شينمائية يف العامل، ويعود تاأ�شي�شه 

لعام 1946، ويقام يف ماي من كل عام مبدينة »كان« الفرن�شية.

دانيال كريغ يخ�شع لعملية جراحية 
بعد تعر�شه لإ�شابة

   
كريغ،  دانيال  النجم  حالياً  يخ�شع 
لعملية جراحية بعد تعر�شه الإ�شابة 
ت�شويره  كوالي�ش  اأثناء  كاحله  يف 
»جيم�ش  فيلم  من  املقبل  للجزء 
يف  ذلك  جاء  جامايكا،  يف  بوند« 
الر�شمي  احل�شاب  ن�رشها  تغريدة 
واالإثارة  احلركة  اأفالم  ل�شل�شلة 

جيم�ش بوند، على تويرت.
ك�شفت ال�رشكة املنتجة ا�شتعدادها 

ال�شتئناف ت�شوير فيلم العميل ال�رشي 007«، بعد اإجراء كريغ لعملية جراحية 
املوعد  تاأثر  عدم  موؤكدة  الأ�شبوعني،  ت�شتمر  تاأهيل  اإعادة  لفرتة  وخ�شوعه 

املقرر ل�شدور اجلزء املقبل بتاأجيل الت�شوير الذي حدث موؤخراً.
عام  )ني�شان(  اأبريل   8 يوم  ال�شينما  �شاالت  يف  الفيلم  عر�ش  املتوقع  ومن 
رامي  اأرما�ش،  دي  اأنا  لينت�ش،  ال�شانا  كريغ،  دانيال  بطولة  من  وهو   ،2020
مالك، بيلي ماغنو�شن، ليا �شيدوك�ش، رالف فاينز، بن وي�شاو، نعومي هاري�ش 

وديفيد دين�شيك.

اإيقاف مقدمة "�شيخ احلارة" ب�شمة وهبة ملخالفتها 
ميثاق ال�شرف والإ�شاءة لالأفارقة

اأعلنت نقابة الإعالميني امل�شريني ال�شبت، اإيقاف ب�شمة وهبة مقدمة برنامج »�شيخ احلارة« على قناة القاهرة والنا�س، عن ممار�شة الن�شاط 
الإعالمي ملخالفتها »ميثاق ال�شرف« وعدم تقنني اأو�شاعها.

�شعدة،  طارق  الدكتور  وقال 
التاأ�شي�شية  اللجنة  رئي�ش 
جمل�ش  اإن  االإعالميني،  لنقابة 
بوقف  قرارا  اتخذ  النقابة 
تقرير  على  بناء  وهبة  ب�شمة 
للنقابة،  االإعالمي  املر�شد 
وما الحظه من جتاوزات مهنية 
واأخالقية بحلقة 19 مايو، التي 
ماجد  الفنان  فيها  ا�شت�شافت 
ميثاق  خالفت  التي  امل�رشي، 
ومدونة  االإعالمي  ال�رشف 

ال�شلوك املهني.
له،  بيان  يف  �شعدة،  واأ�شاف 
اأي�شا قانون  اأن احللقة خالفت 

نقابة االإعالميني رقم 93 ل�شنة 
ممار�شة  يحظر  الذي   ،2016
القيد  دون  االإعالمي  الن�شاط 
احل�شول  اأو  النقابة  بجداول 

على ت�رشيح مزاولة مهنة.
جمل�ش  موافقة  بعد  ذلك  جاء 
التاأ�شي�شية  اللجنة  اإدارة 
املنعقدة  جل�شتها  يف  للنقابة، 
ورد  ما  ب�شاأن  ال�شبت،  يوم 
االإعالمي  املر�شد  بتقرير 
من  االإعالميني  لنقابة 
واأخالقية«  »مهنية  جتاوزات 
بربنامج �شيخ احلارة على قناة 
ال�شيما  والنا�ش«،  »القاهرة 

با�شت�شافة  اخلا�شة  احللقة 
الفنان ماجد امل�رشي، ح�شب 

القرار.
قرارها  يف  النقابة  واأ�شارت 
ل�شنة   23 رقم  حمل  الذي 
جداول  فح�ش  بعد  اأنه   ،2019
الت�شاريح، تبني  النقابة و�شجل 
ب�شمة  االإعالمية  قيد  عدم 
الع�شوية، وعدم  وهبة بجداول 
موؤقت  ت�رشيح  على  ح�شولها 

ملزاولة الن�شاط االإعالمي.
احلارة،  »�شيخ  برنامج  وواجه 
على  وهبة  ب�شمة  تقدمه  الذي 
العديد  والنا�ش،  القاهرة  قناة 

حلقة  وخا�شة  ال�شكاوى،  من 
التي  امل�رشي  ماجد  الفنان 

حملت اإ�شاءات لالأفارقة.

وقال م�شدر م�شوؤول باملجل�ش، 
اإنه من املقرر اأن حتقق جلنتا 
هذه  يف  وال�شكاوى  الر�شد 

ي�شدر  اأن  على  املخالفات، 
بخ�شو�ش  قراره  املجل�ش 

املخالفات املن�شوبة .

املخرج الن�شراوي اإيليا �شليمان يح�شد جائزة رفيعة 
امل�شتوى مبهرجان »كان« ال�شينمائي

 « اجلديد  الفل�شطيني  الفيلم  ح�شد 
 It Must( - « البد اأن تكون هي اجلنة
Be Heaven( ، للمخرج الن�رشاوي 
االحتاد  جائزة  �شليمان،  اإيليا  ال�شهري 
كبري  اإجناز  الأف�شل  للنّقاد  الدويل 

 - �شليمان  ايليا  الن�رشاوي  للمخرج 
 Pascal Le SegretainGetty
امل�شابقة  يف   ، فيلم   .Images
ال�شينمائي  كان  مبهرجان  الر�شمية 

الدويل ، يف دورته الـ 72 لعام 2019.

 
 ، الفل�شطيني  املخرج  فيلم  واعترب 
�شمن  ُعر�ش  الذي   ، �شليمان  اإيليا 
للمهرجان،  الر�شمية  امل�شابقة 
بانت�شار جديد لل�شينما العربية. وقد 
ا�شتمر  باإعجاب كبري وت�شفيق  حظي 

عدة دقائق.
ملحمية  ق�شة  عن  عبارة  الفيلم 
خاللها  من  ي�شعى  بالفكاهة  مطّعمة 
ا�شتك�شاف  اإىل   ، الن�رشاوي  املخرج 
الهوية واجلن�شية واملنفى ، علما بان 
من  فيلمه  م�شاهد  اوىل  بداأ  �شليمان 

م�شقط راأ�شه النا�رشة . 
وقال املخرج الن�رشاوي ، باأن حياته 
طويل  �شينمائي  �رشيط   « عن  عبارة 
لغريب يبحث عن وطن . هذا الغريب 

الذي مثلّه يف اأفالمه ».

العا�شمة  يف  املقيم  �شليمان  وبداأ 
االأفالم  اإنتاج  يف  باري�ش،  الفرن�شية 
العامني  بني  عا�ش  نيويورك حيث  يف 
فيلمني  اأول  وكان   . و1993   1981
جدال«  لنهاية  »مقدمة  له  ق�شريين 
العرب يف  تقدمي  ينتقد طريقة  الذي 
االإعالم،  و�شائل  ويف  هوليوود  اأفالم 
وفيلم »تكرمي بالقتل« الذي ي�شتح�رش 
حرب  خالل  نيويورك  ليايل  اإحدى 

اخلليج.
اإيليا  الفل�شطيني  املخرج  اأن  يُذكر 
كان  مهرجان  يف  �شارك  �شليمان، 
قبل، وح�شد  3 مرات من  ال�شينمائي 
النقاد  ورابطة  التحكيم  جلنة  جائزة 
فيلمه  عن   2002 عام  »فيرب�شي« 

ال�شهري »يد اإلهية«.

قال املمثل االأمريكي وجنم اأفالم احلركة، 
ع�شاق  من  جلمهور  �شتالون،  �شيلف�شرت 
مل  اإنه  الفرن�شية،  كان  مدينة  يف  ال�شينما 
حادث  ب�شبب  ال�شينما  يف  ينجح  اأن  يتوقع 
وت�شبب يف عدم و�شوح  له عند مولده  وقع 

خمارج الكلمات لديه، لكنه اأ�شبح االآن اأحد 
اأ�شهر رموز هذا الفن.

 1976 عام  عاماً(   72( �شتالون  �شيت  وذاع 
الذي  »روكي«،  ال�شهري  فيلمه  ح�شل  بعدما 
يدور يف اأجواء حلبة املالكمة، على جائزة 

اأو�شكار لي�شبح بعدها اأحد اأهم جنوم اأفالم 
اأفالم  �شل�شلة  عرب  هوليوود  يف  احلركة 

»روكي« و«رامبو«.
يف  كان  عندما  اأنه  اإىل  اأ�شار  �شتالون  لكن 
بداياته املهنية كانت اإعاقته الكالمية تربك 
املخرجني وزمالءه من املمثلني مثل بطل 

فيلم »ترميناتور« اأرنولد �شوارزنيجر.
واأ�شاف اجلمعة اأثناء ح�شور مهرجان كان، 
حيث وجهت له دعوة للحديث عن م�شواره 
)�شاأمتهن  اأنني  اأبداً  اأعتقد  »مل  الفني: 

التمثيل(.
على  احل�شول  اأحاول  كنت  »عندما  وتابع: 
وظيفة يف االإعالنات كان املخرج يقول يل 

ماذا تقول؟ باأي لغة تتحدث؟«.
وا�شتكمل: »علمت مدى �شوء الو�شع عندما 
تتحدث  اأنت  �شوارزنيغر  اأرنولد  يل  قال 
اأحتدث  اأنا  عذراً،  له  قلت  عندها  بلكنة، 
ينبغي  ورمبا  اأرنولد  يا  �شحيح  هذا  بلكنة؟ 
اأفتح مدر�شة لدرو�ش احلديث و�شيكون  اأن 

االأمر ممتازاً«.

االآن  الكالمية  �شتالون  اإعاقة  واأ�شبحت 
بنيته  جانب  اإىل  املميزة  �شماته  اأهم  اأحد 

اجل�شدية القوية.
�شديدة  بحفاوة  واملخرج  املمثل  وقوبل 

عند و�شوله اإىل كان اجلمعة.
اأدواره يف  اأ�شهر  عن  اأي�شاً  �شتالون  وحتدث 
ال�شينما، قائاًل: »يتناول فيلم رامبو اجلانب 
بها  يحيا  التي  الطبيعة  من  ب�شدة  املظلم 
ي�شعرون  الأنهم  لالأ�شف  النا�ش  من  الكثري 

بالعزلة«.
�شخ�شية  الفيلم  هذا  يف  �شتالون  ويج�شد 
ويكافح  فيتنام  حرب  يف  �شارك  حمارب 

للتكيف جمدداً مع احلياة املدنية.
»روكي  لفت:  روكي،  اأفالم  �شل�شلة  وعن 
لي�ش  اأنه  ويدرك  تفاوؤالً  اأكرث  اإنه  خمتلف، 
�شخ�شاً مميزاً لكنه يحاول اأن يكون كذلك«.
بالبوا  روكي  �شخ�شية  ال�شل�شلة  وتقدم 
الذي  اإيطايل،  اأ�شل  من  االأمريكي  املالكم 
نحو  طريقه  وي�شق  عاملة  لطبقة  ينتمي 

ال�شهرة.

�شيلف�شرت �شتالون: مل اأعتقد اأبدًا اأنني �شاأمتهن التمثيل
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مقود! دون  �سيارة  تطلق  موتورز  جرنال 

موتورز  �رشكة جرنال  ا�ضتعر�ضت 
�ضيارتها  م�رشوع  ال�ضهرية 
القيادة  ذاتية   "Cruise AV"
نقلة  حتدث  اأن  املتوقع  من  التي 
نوعية يف عامل �ضيارات امل�ضتقبل. 
وطور خرباء "GM" هذه املركبة 
ذاتية  كهربائية  �ضيارة  لتكون 
القيادة بامتياز، وذلك لتحل مكان 
 "Chevrolet Bolt" �ضيارات 
�ضعبية  القت  التي  اأوفر  الكرو�س 
املتحدة  الواليات  يف  وا�ضعة 

والعديد من اأ�ضواق العامل.
وفقا   "Cruise AV" تنتمي   

جرنال  عن  الواردة  للمعلومات 
ال�ضيارات  "عائلة  اإىل  موتورز 
الرابعة،  الفئة  من  التحكم  ذاتية 
اأي اأنها قادرة على التنقل والقيام 
دون  ذاتي  ب�ضكل  بالرحالت 
احلاالت  يف  لكن  ال�ضائق،  توجيه 
تعر�ضها  حال  اأو يف  اال�ضطرارية 
يقوم  اأن  فيف�ضل  ما،  حلادث 
على  وركنها  باإبعادها  ال�ضائق 
جانب الطريق، وتختلف قليال عن 
ال�ضيارات ذاتية القيادة من اجليل 
الأي  حتتاج  ال  والتي  اخلام�س 

تدخل ب�رشي اأبدا لتوجيهها".

وباالإ�ضافة خللو هذه ال�ضيارة من 
خالية  فهي  والدوا�ضات،  املقود 
للتحكم  اأزرار  اأي  من  حتى  اأي�ضا 
من  اأبوابها  اأن  حتى  بالقيادة، 
ب�ضكل  وتقفل  تفتح  اأن  املفرت�س 
على  قادرة  اأنها  كما  اأوتوماتيكي، 

ركن نف�ضها دون تدخل الب�رش.
ال�ضيارة املتطورة. و�ضا�ضاتها التي 
تعمل باللم�س قادرة على التعامل 
الذكية  والهواتف  االأجهزة  مع 
و اأندرويد  بنظامي  تعمل  التي 
التي  ميزاتها  عن  ف�ضال   ،IOS
 Wi-Fi الـ  اإ�ضارات  ببث  ت�ضمح 

بنظام  ال�ضيارة  هذه  زودت  كما 
يحوي  الثالث  اجليل  من  هجني 
حمرك بنزين ب�ضعة 1.5 لرت باأربع 
كبرية  بقدرة  يتميز  اأ�ضطوانات، 
يبلغ  حيث  الوقود،  توفري  على 
 4.5 الو�ضطي  ا�ضتهالكه  معدل 
هوندا  وتوؤكد  كلم.   100 لكل  لرت 
النموذج  هذا  �ضتطرح  اأنها  على 
العام  اأوائل  االأمريكية  ال�ضوق  يف 
يلقى  اأن  له  تتوقع  حيث  اجلاري، 
غرار  على  هناك  كبريا  رواجا 
ال�ضابقة  الهجينة  �ضياراتها 

و�ضيارات تويوتا من نف�س الفئة.

تعّرف على معاين اأ�سماء 
ال�سيارات اليابانية!

تعترب ماركات ال�ضيارات اليابانية 
املاركات  اأف�ضل  بني  من  اليوم 
ال�ضيارات.  �ضناعة  يف  العاملية 
اأنواع  من  الكثري  اليوم  وجند 
الطراز  من  املختلفة  ال�ضيارات 
االأ�ضماء  من  الكثري  ولها  الياباين 
التي قد ال نعلم معناها.. تعّرفوا 
ال�ضيارات  اأ�ضماء  على  معنا 

اليابانية ومعانيها:

- �سيارة ني�سان:

اليابانية  املاركات  بني  من  وهي 
االأكرث انت�ضارا والتي تعني باللغة 
الدولة  اإنتاج  ال�ضيارة  اأن  اليابانية 

اليابانية.

- �سيارة �سوزوكي:

وهما  ق�ضمان  اإىل  تنق�ضم  والتي 
جر�س  او  اأجرا�س  وتعني  �ضوزو 
�ضجرة  تعني  والتي  وكي  واحد 
وهذا يعني اأن كلمة �ضوزوكي هي 

�ضجرة االأجرا�س.

�سيارة هوندا:

ا�ضم هوندا هو لقب عائلة موؤ�ض�س 
تلك ال�رشكة هوندا �ضو�ضريو وعن 
احلقل  معناه  فهو  اال�ضم  معني 
من  مكون  ا�ضم  وهو  الرئي�ضي 
قطعتان هون ومعناه احلقل وهذا 

معناه الرئي�ضي.

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

حل�ضة متحكمة من لوت�س 
يف مايو 2017.

عن  اأعلنت  ال�ضينية  جيلي 
خطط ال�ضتثمار 1.9 مليار 
دوالر على االأقل يف لوت�س 
ال�رشكة  اإحياء  الإعادة 
وحتويلها اإىل “ا�ضم معروف 
يف عامل الفخامة ملناف�ضة 
و�ضيتم  وفرياري”،  بور�س 

اإنفاق املال يف تعيني 200 
مهند�س جديد وبناء م�ضنع 

ومركز ت�ضميم وابتكار.
تكرار  يف  ترغب  جيلي 
مع  الناجحة  التجربة 
ا�ضتثمارها  عقب  فولفو، 
11 مليار دوالر يف ال�ضانعة 
ال�ضم  وحتويلها  ال�ضويدية 
المع يف جمالها مبوديالت 

وحول  اأوروبا  يف  رائجة 
العامل.

روؤيتنا  املتوقع  من 
من  جديدة  ملوديالت 
لوت�س يف العامني القادمني، 
التقارير  بع�س  اإ�ضارة  مع 
كرو�س  �ضيارتي  لتطوير 
ملناف�ضة  جديدتني  اأوفر 

.X6و X4 بي اإم دبليو

معلومات تهمك عن �سيفروليه 
كمارو 2020

من  احلايل  اجليل  تد�ضني  رغم 
كمارو يف 2016، اإال اأن �ضيفروليه 
م�ضتمر  ب�ضكل  بتحديثها  ت�ضتمر 
منذ وقتها، وهو ما ينطبق كذلك 
ح�ضل  الذي   2020 موديل  على 
مع  للناقل  جديد  خيار  على 
حمرك V6 بجانب عدة حتديثات 
لكم  نعر�س  و�ضوف  ت�ضميمية، 
اليوم 6 نقاط ينبغي معرفتها عن 

املوديل اجلديد.
حمرك V8 ب�سعر اأرخ�ص

تاأتي كمارو LT1 اجلديدة كخيار 
و االأدنى   1LT فئات  بني  ممتاز 
�ضعرها  اأن  حيث  االأعلى،   SS
يجعلها    34،995 من  يبداأ  الذي 
اأرخ�س كمارو مبحرك V8 �ضعة 
6.2 لرت بقوة 455 ح�ضان، خا�ضة 
بفارق �ضعر يبلغ 3،000 عن كمارو 
1SS موديل 2019، كما اأنها تاأتي 
 SS فئة  حمرك  غطاء  نف�س  مع 
مل�ضات  عدة  مع  الهواء  منفذ  ذو 

.LT خارجية م�ضتعارة من فئة

ناقل اأوتوماتيكي 10 �سرعات 
V6 مع حمرك

االأوتوماتيكي  الناقل  اإتاحة  بعد 
10 �رشعات بالفئات ذات حمرك 
نف�س  �ضيفروليه  اأتاحت   ،V8
الفئات  مع  كخيار  املميز  الناقل 

ذات حمرك V6 �ضعة 3.6 لرت.
SS مظهر جديد لفئة

جديد  مظهر   SS كمارو  تتبنى 
ت�ضميم  على  يعتمد  ملقدمتها 
االختباري  �ضوك  كمارو  منوذج 

�ضيما  مبعر�س  ظهر  الذي 
املا�ضي مع و�ضع �ضعار �ضيفروليه 
الفا�ضل  من  بدالً  ال�ضبك  باأعلى 
الو�ضطي الذي اأ�ضحى بنف�س لون 

الهيكل.
توفري اللون الأخ�سر

لتوفر فورد مو�ضتنج باللون  نظراً 
طرح  �ضيفروليه  قررت  االأخ�رش، 
اخليار ذاته با�ضم اأخ�رش الراليات 
لكمارو يف 2020، وهو ما يعد ا�ضم 
يف  متاحاً  كان  عندما  ذاته  اللون 

اأول اأجيال كمارو.

اإتاحة اجلناح اخللفي 
ومقاعد ريكارو الريا�سية 

بفئات اأكرث
كان اجلناح اخللفي متوفراً �ضابقاً 
اأنه  اإال  فقط،   RS حزمة  مع 
بفئات  اأي�ضاً  متوفراً  اأ�ضبح  االآن 
كانت مقاعد  وLT، يف حني   LS
فقط  متوفرة  الريا�ضية  ريكارو 
االآن  ولكنها �ضارت   ،1LE بفئات 
توفري  بجانب   ،LT على  متاحة 
واأحزمة  االأملنيوم  الدوا�ضات 

االأمان احلمراء بكافة الفئات.
م�سابيح خلفية مظللة 

وخيار ملكاب�ص مكابح ملونة

و  LS فئات  ح�ضلت  وقد  هذا 
م�ضابيح  خيار  على  اأي�ضاً   LT
خلفية مظللة بجانب خيار مكابح 
بفئات  برتقالية  اأو  مكابح حمراء 
LT وLT1 وSS اإىل جانب �ضعار 
االأ�ضود  باللون  �ضيفروليه املطلي 

.LT بفئة

مازدا يف حت�ضني  ت�ضتمر 
و�ضورتها  جمالها 
تقدمي  مع  با�ضتمرار، 
 3 مازدا 

واالأف�ضل  كلياً  اجلديدة 
من كل جانب من املوديل 
وحتديث  ال�ضابق، 

مازدا 6 وCX-5 كرو�س 
اأعلنت  واالآن  اوفر، 
بناء  عزمها  عن  ال�رشكة 

 6 حمرك 

�ضلندرات م�ضتقيمة.
مازدا  اأن  يعني  هذا 
وبي  الودي  �ضتن�ضم 
وجاكوار  دبليو  ام 
بنز  ومر�ضيد�س 
اإحيائهم  اإعادة  يف 
والذي  للمحرك، 
ب�ضعوبة  ي�ضتهر 
وتوفري  معه  التعامل 
م�ضاحة منا�ضبة له يف 

مق�ضورة املحرك.
مازدا  تنوي  كما 
هجني  نظام  تقدمي 
خمفف جديد ومن�ضة 
الكهربائية  لل�ضيارات 
ونظام دفع رباعي متطور 
من  االأهم  ورمبا  جديد 
�ضيارة  هذا،  كل 
كبرية  جديدة 

من  جزء  وكله  احلجم، 
اجليل  نحو  مازدا  توجه 
التقنيات  من  القادم 

وال�ضيارات.
مازدا  اأن  املتوقع  من 
اأول  �ضتكون  القادمة   6
على  يح�ضل  موديل 
�ضلندرات  ال�ضت  حمرك 
جمال  �ضمن  اجلديد 
م�ضابه  بت�ضميم  ال�رشكة، 
كوبيه  فيجن  ل�ضيارة 
املرفقة  املده�ضة 
ما  باالأ�ضفل،  �ضورها 
يعني ارتفاع �ضعر ال�ضيارة 
ومرتبتها يف ال�ضوق للفئة 
توجيهها  مع  الفاخرة 
دبليو  ام  بي  ملناف�ضة 
ومر�ضيد�س  الثالثة  الفئة 

C-Class مبا�رشة.

مازدا �ست�سنع حمركات 6 �سلندر م�ستقيمة 
C-Class و�سيارة تناف�ش مر�سيد�ش
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»غوغل« تفر�ض ر�سومها على 
م�سنعي الهواتف الذكية

تزمع �رشكة »غوغل« الأمريكية حت�صيل 
الهواتف  �صناعة  �رشكات  من  الر�صوم 
الذكية التي ترغب يف ت�صغيل تطبيقاتها 

على الأجهزة املباعة يف اأوروبا.
التعديالت  هذه  اإن  »غوغل«  وتقول 
يف  الأوروبي  الحتاد  قرار  مع  تتوافق 
فر�ض  والذي  الحتكار،  ملكافحة  يوليو 
على  يورو  مليار   4.3 قدرها  غرامة 
مكافحة  قوانني  لنتهاكها  »غوغل« 

الحتكار ونقلت »بلومربغ« عن جمموعة 
اأكتوبر   29 من  اعتبارا  اأنه  »األفابيت« 
على  الر�صوم  حت�صيل  �صيتم  اجلاري 
الطرازات اجلديدة من الهواتف الذكية، 
الإلكرتوين  املتجر  خدمة  تثبت  التي 
تطبيقات  وجمموعة  بالي«  »غوغل 
ميل«  »جي  مثل  ال�صهرية  »غوغل« 
كر�صوم  غوغل«  و«خرائط  و«يوتيوب« 

ترخي�ض لهذه التطبيقات.

�سام�سونغ ت�سوق لهاتفها القادم 
9  Galaxy Note

اأ�صدرت �رشكة �صام�صونغ ثالث 
اإعالنات دعائية ت�صويقية جديدة 
املنتظر  الرئي�صي  لهاتفها 
 Galaxy نوت  غالك�صي 
Note 9، والذي من املفرت�ض 
اأن تك�صف النقاب عنه بتاريخ 9 
 ،Unpacked اأوت عرب حدث
العالمة  م�صري  يعتمد  حيث 
اإىل   Galaxy Note التجارية 
العمالء  فعل  رد  على  كبري  حد 
 Galaxy Note هاتف  على 
الأمر  لهذا  لإدراكها  وتبًعا   ،9
الت�صويقية  الفيديوهات  فاإن 
ال�رشكة  لدى  اأن  توؤكد  اجلديدة 
حتديثات  اجلنوبية  الكورية 
م�صار  تغري  قد  حقيقة  جذرية 
الت�رشيبات  وكانت  الأمور. 
ال�صابقة قد اأكدت اأن �صام�صونغ 
عالمتها  اإلغاء  يف  جدًيا  تفكر 
 Galaxy Note التجارية 
ب�صبب انخفا�ض الربحية، وت�صبع 
وتاأخري  الذكية،  الهواتف  �صوق 
احتفاظ  مع  الرتقية  دورات 
العمالء باأجهزتهم لفرتة اأطول، 
 Galaxy S مناذج  وت�صابه 
من   Galaxy Note و   Plus
مما  املنتج،  خ�صائ�ض  حيث 
املنتجني  توحيد  ي�صتدعي  قد 
كانت  اإذا  التكلفة  لتخفي�ض 

مبيعات اجلهاز اجلديد حمبطة، 
حول  تفا�صيل  وجود  دون  ولكن 

كيفية حدوث ذلك.
قررت  �صام�صونغ  اأن  ويبدو 
والإعالن  احلدث  ا�صتباق 
امليزات  عن  ت�صويقية  بطريقة 
التي من املفرت�ض اأن يت�صمنها 
ذلك  يف  مبا  اجلديد،  هاتفها 
املعتاد  من  اأكرب  ب�صعة  بطارية 
هواتف  لت�صكيلة  بالن�صبة 
حماولة  يف   ،Galaxy Note
منها جلذب امل�صتخدمني مبكًرا 
للهاتف، حيث ي�صري الفيديو اإىل 
بزيادة   قراًرا  ال�رشكة  اتخاذ 
بالن�صبة للكثريين اأكرب نقطة بيع 

.9 Galaxy Note يف هاتف
ال�صادرة  املعلومات  واأو�صحت 
الهاتف  ح�صول  اإمكانية  �صابًقا 
ميلي    4000 ب�صعة  بطارية  على 
م�صاهدة  زمن  من  �صاعة   25
الفيديو امل�صتمر باأعلى �صطوع 
اأكرب  يجعلها  مما  لل�صا�صة، 
�صعة  �صمن اأي هاتف ذكي من 
ت�صكيلة هواتفها املختلفة، كما 
اأنها ت�صكل حت�صًنا كبرًيا بالن�صبة 
املا�صي  العام  جهاز  لبطارية 
Galaxy Note 8، والذي كان 
ميتلك بطارية ب�صعة 3300 ميلي 

اأمبري.

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

التنفيذي  الرئي�ض  وج�صيكي  �صوزان  ك�صفت 
بتطوير  �صتقوم  ال�رشكة  اأن  يوتيوب عن  ل�رشكة 
املحتوى  �صناع  اأجل  من  املزايا  بع�ض 
وامل�صتخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد الإختبار وهي عالمة التبويب “ا�صتك�صف” 
تزويد  اإىل  تهدف  التي   Explore tab
امل�صاهدين مبجموعة اأكرث تنوًعا من تو�صيات 

الفيديو.
 Creator قناة  عرب  اخلرب  عن  الإعالن  مت 
اأبرزتها  التي  نف�صها  القناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  اآخر  يف  وج�صيكي 

ت�صغيله  يتم  الذي  الر�صمي”  “غري  امل�صدر 
بوا�صطة موظفي يوتيوب.

ال�صتك�صاف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
اجلديد قيد الختبار حالًيا على ن�صبة 1 باملائة 
فقط من م�صتخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
احتمال  فهناك  لذا   ،iOS اإ�ض  اأو  اآي  الت�صغيل 
تطبيق  يف  التحديث  هذا  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف الوقت احلايل.
التجريبية  املجموعة  �صمن  كنت  اإذا  اأما 
ف�صتالحظ اأن �رشيط التنقل ال�صفلي يف التطبيق 
التبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�صرتى  وال�صرتاكات،   Trendingو الرئي�صية، 
الرئي�صية وال�صتك�صاف  ال�صفحة  بدلً من ذلك 

وال�صرتاكات.
 Explore تكمن الفكرة وراء تبويب ا�صتك�صف
يف تزويد م�صتخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
اأكرب  للم�صاهدة  العر�ض  اقرتاحات  متنوعة من 
تتاأثر  احلايل   الوقت  ففي  اليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  اإىل  املخ�ص�صة  الفيديو  تو�صيات 
بن�صاط العر�ض ال�صابق و�صلوكيات اأخرى، والتي 
من  نوع  اإن�صاء  اإىل  ذلك  بعد  توؤدي  اأن  ميكن 

الختيار املتجان�ض للمحتوى املو�صى به.

طريقة جديدة ل�سرقة اأموال 
اأ�سحاب هواتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �شركة » McAfee« عرب 

موقعها الإلكرتوين عن اكت�شاف اأكرث 
من 10 تطبيقات �شارة بالهواتف الذكية 

oGo »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

وقال الأخ�شائيون اإن قرا�شنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�شلل وزراعة برامج �شارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�شا حتت ا�شم 
»Sonvpay«، يت�شلل عرب اإ�شعارات 

�شامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�شل 
تنبيها للم�شتخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�شرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ل ي�شعر م�شتخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�شيدة، ي�شتخدم الهاكرز 

تقنيات ل تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�شائل 

.»SMS«
وي�شمح هذا الت�شلل اخلطري للهاكرز 

ب�شحب النقود مبا�شرة من ح�شاب الهاتف، 
ويف الوقت نف�شه، لن يجد امل�شتخدمون 

اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�شائل املر�شلة.

ظهور اأغرب هاتف لهذا العام 
ببطارية تعمل 50 يوما!

»Energizer« خالل  ا�صتعر�صت �رشكة 
مزودا  هاتفا  الأخري   »MWC« معر�ض 
اأمبري،  ميللي   18000 ب�صعة  ببطارية 
الهواتف  بطاريات  بني  �صعة  الأكرب  هي 
باأن  امل�صنعة  ال�رشكة  وتفيد  العامل  يف 
ليعمل  تكفيه  الكبرية  الهاتف  بطارية 
تكفي  كما  النتظار،  و�صع  يف  يوما   50

ملدة  والفيديوهات  الأفالم  مل�صاهدة 
 %100 اإىل   0 من  �صحنها  وميكن  يومني، 
يف ظرف 9 �صاعات، وميكن ا�صتخدامها 
ك�صاحن حممول للهواتف والأجهزة الذكية 
 Power Max P18K« كما متيز جهاز
داخل  مدجمة  اأمامية  بكامريا   »Pop
الهيكل، تخرج عند احلاجة ل�صتخدامها، 

و�صا�صة مبقا�ض 6.2 بو�صة، بدقة عر�ض 
و�صول  وذاكرة  بيك�صل،   )1080/2160(
ع�صوائي 6 جيغابايت، وذاكرة داخلية 128 

.»Helio P70« جيغابايت، ومعالج
يف  الهاتف  يطرح  اأن  املفرت�ض  ومن 
 600 ب�صعر  املقبل،  جوان  يف  الأ�صواق، 

دولر تقريبا. 

اآ�سو�ض تطلق هاتفها الذكي اجلديد
   

ميتاز  الذي  اجلديد،   6  Zenfone الذكي  هاتفها  عن  اآ�صو�ض  �رشكة  ك�صفت 
بكامريا مزدوجة دوارة.

التايوانية  ال�رشكة  واأو�صحت 
الهاتف  بتجهيز  قامت  اأنها 
تدوير  اإمكانية  يتيح  مبوتور 
الو�صع  بني  الكامريا  وحدة 
لها  النهائي  والو�صع  الأ�صلي 
درجة،   180 مبقدار  ب�صال�صة 
وهو  تثبيتها،  ميكن  كما 
حرية  للم�صتخدم  يوفر  ما 
زوايا  جميع  من  الت�صوير 
اهتزاز  دون  املمكنة  الروؤية 

ال�صورة.
زودت  ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة 
الكامريا  اآ�صو�ض  �رشكة 
الدوارة بالعديد من الوظائف 

املفيدة مثل ال�صور البانورامية املدعومة اأو تتبع مو�صوع الت�صوير اأثناء ت�صجيل 
الفيديو.

املتانة،  فائقة  معدنية  �صبيكة  من  امل�صنوع  الكامريا،  وحدة  ج�صم  وي�صتمل 
وا�صعة  وكامريا  ميجابيك�صل،   48 بدقة   )1.79/f( الإ�صاءة  �صديدة  كامريا  على 
يف  الهتزازات  ت�صحيح  وظيفة  مع  ميغابيك�صل   13 بدقة  درجة(   125( الزاوية 
بدقة  الفيديو  مقاطع  ت�صجيل  ميغابيك�صل   48 للكامريا  وميكن  الفعلي،  الوقت 
4K وب�رشعة ت�صل اإىل 60 �صورة يف الثانية، كما يتعرف م�صت�صعر الت�صارع على 
�صقوط الكامريا الهاتف الذكي، وبالتايل يتم اإعادة وحدة الكامريا ب�رشعة الربق 

اإىل الو�صع الأ�صلي ب�صكل اآمن.
وت�صتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف اآ�صو�ض Zenfone 6 على �صا�صة قيا�ض 
ومتتاز  بيك�صل(   1080×2340( الكاملة  الفائقة  الدقة  بتقنية  تعمل  بو�صة   6.4

بدرجة �صطوع ق�صوى تبلغ 600 نيت.
الهاتف  وزن  ويبلغ   ،855  Snapdragon كوالكوم  معالج  على  اآ�صو�ض  وتعتمد 
املزود ببطارية �صعة 5000 ميللي اأمبري �صاعة 190 غراماً، ويعمل بنظام ت�صغيل 

.)Pie( 9.0 غوغل اأندرويد
ويتوفر الهاتف يف الأ�صواق العاملية باللون الف�صي والأ�صود بحلول نهاية ال�صهر 
اجلاري ب�صعر يبلغ 499 دولراً اأمريكياً لالإ�صدار املزود بذاكرة و�صول ع�صوائي 6 

غيغابايت وذاكرة داخلية �صعة 64 جيغابايت.

بنظام  املزودة  الذكية  للهواتف  تتوفر 
الت�صغيل غوغل اأندرويد تطبيقات ملكافحة 
التطبيقات  هذه  فهل   .. الفريو�صات 
من  اأوفرمان،  جورج  قال  ل؟  اأم  �رشورية 
جملة »كمبيوتر بيلد« الأملانية، اإن الهواتف 
الذكية املزودة بنظام غوغل اأندرويد اأكرث 
الإلكرتونية  القر�صنة  لهجمات  عر�صة 
بنظام  املزودة  اجلوالة  بالأجهزة  مقارنة 
النظام  هذا  لأن  نظراً  اإ�ض«،  اأو  »اآي  اأبل 

واأو�صح  وانت�صاراً.  �صيوعاً  الأكرث  يعترب 
اأبل  هواتف  حتديث  »يتم  قائاًل:  اأوفرمان 
حتديث  اأما  وبانتظام،  مركزي  ب�صكل 
باختالف  يختلف  فاإنه  اأندرويد  هواتف 
قد  وبالتايل  لالأجهزة«.  املنتجة  ال�رشكات 
تقوم �رشكة باإتاحة حتديثات الأمان املهمة 
ال�رشكات  عن  مبكر  ب�صكل  منتجاتها  يف 
اأجهزة  اإمداد  اأنه يتم  الأخرى، عالوة على 
لفرتة  اجلديدة  بالتحديثات  اجلوالة  اأبل 

ما  اأندرويد، وهو  اأطول مقارنة مبوديالت 
قد يوؤدي اإىل ظهور الثغرات الأمنية.

تطبيقات مكافحة الفريو�سات لهواتف اأندرويد .. �سرورية اأم ال؟



�سوق اأهرا�س

ربط 144 م�شتة 
بالكهرباء

اأهرا�س خالل ال�سنوات  ا�ستفادت �سوق 
تتوزع  م�ستة   144 ربط  من  الأخرية 
هذه  تعدها  التي  الـ26  البلديات  عرب 
لدى  الثالثاء  اليوم  علم  ح�سبما  الولية 
ذات  مل�سالح  وا�ستنادا  الطاقة  مديرية 
التي  هذه  الربط  عملية  فاإن  املديرية, 
برنامج  �سمن  من  م�ستة   144 �سملت 
غالف  ت�سخري  تطلبت  م�ستة  بـ253 
بقيمة 120 مليار دج, فيما جتري  مايل 
الأ�سغال حاليا ل�ستكمال الـ109 م�ساتي 
املتبقية ومنها 14 م�ستة اأدرجت �سمن 
والت�سامن  لل�سمان  امل�سرتك  ال�سندوق 
بـ100  مايل  بغالف  املحلية  للجماعات 
جممل  اأن  اإىل  اأ�سار  وبعدما  دج  مليون 
بتح�سني  �سمحت  هذه  الربط  عمليات 
الإطار املعي�سي ملواطني هذه امل�ساتي 
والرفع  الأ�سلية  مناطقهم  يف  وتثبيتهم 
من ن�سبة التغطية بالكهرباء الريفية بهذه 
الولية احلدودية, اأكد ذات امل�سدر اأنه 
كلم   235 مد  الربط  عمليات  بر�سم  مت 

عرب عديد بلديات الولية.

خفقان القلب 
واأ�شبابه

الرئي�سية  الأدوار  اأحد  القلب  يلعب   
بخالياه  ويتميز  الإن�سان,  ج�سم  يف 
اخلا�سة, التي تنتج وتنقل عرب األياف 
وحزم حمددة التيار الكهربائي, الذي 

بف�سله ينقب�س القلب.
يف  القلب  �رضبات  عدد  يرتاوح 
يف  �رضبة   80-60 بني  ال�سكينة  حال 
النوم,  خالل  عددها  ويقل  الدقيقة. 
بن�ساط  القيام  عند  تزداد  حني  يف 
تتغري  احلالت  بع�س  يف  ولكن  بدين. 
وتتابعها,  القلب  �رضبات  وايقاع  قوة 
هي  فما  اخلفقان.  عليه  يطلق  وهذا 
اأ�سبابه وما هي عواقبه, وكيف نتعرف 
للخفقان,  عديدة  اأ�سباب  هناك  عليه 
هذا  مر�س  �سببه  يكون  ما  وعادة 
مثل مر�س  اجل�سم,  املهم يف  الع�سو 
القلب اخللقي )ت�سوه قلبي مكت�سب(, 
ع�سلة  واعتالل  القلب  ع�سلة  التهاب 

القلب, ومر�س نق�س تروية القلب.
ترتبط  اأخرى  اأ�سبابا  هناك  اأن  كما 
مثل  الأخرى  اجل�سم  اأع�ساء  بعمل 
اجلهاز الع�سبي والتنف�سي واله�سمي. 
اأي اأن اخلفقان ميكن اأن يظهر نتيجة 
خلل يف عمل اأع�ساء اجل�سم الأخرى. 
واأن الإجهاد املنتظم والتوتر العاطفي 
و�سن الياأ�س وتناول بع�س اأنواع الأدوية 
وغريها.  البدين  والن�ساط  والكحول 
ي�ساعد يف و�سف  ال�سبب  و ت�سخي�س 

الدواء الالزم.

م.�س

باملدا�س  التعليم  عملية  تعتمد 
تعليم  على  ال�سيفية  القراآنية 
ال�سحيح  الرتتيل  و  الكتابة 
احلروف  خمارج  و  للقراآن 
و  �رضيفة  نبوية  اأحاديث  وكذا 
معتمد  مدر�س  يد  على  اأدعية 
و  الدينية  ال�سوؤون  مديرية  من 

الأوقاف.
التعليم  م�سلحة  رئي�س  قال  و 
الثقافة  و  التكوين  و  القراآين 
ال�سوؤون  مبديرية  ال�سالمية 
لولية  الأوقاف  و  الدينية 
ق�سنطينة عبد احلكيم خلفاوي: 
»ن�ستقبل اأزيد من 5 اآلف تلميذ 
كل  خالل  الأعمار  خمتلف  من 
عطلة �سيفية موزعني على 200 
م�سجدا,   245 عرب  قراآين  ق�سم 

ال�سنوات  يف  لحظنا  وقد 
كبريين  واهتمام  رغبة  الأخرية 
بخ�سو�س  الأولياء  طرف  من 
املدار�س  نحو  اأبنائهم  توجيه 

القراآنية.
الأئمة  من  عدد  يرغب  و 
الكرمي  القراآن  ومدر�سي 
اأق�سام  اإدراج  يف  بق�سنطينة 
الطور  مبدار�س  خا�سة 

الأطفال  ل�ستقبال  البتدائي 
الراغبني يف تعلم القراآن خالل 
لتخفيف  ال�سيفية«  العطلة 
املدار�س  على  ال�سغط 
بامل�ساجد  املوجودة  القراآنية 
و اأو�سح يف هذا ال�سياق اأحمد 
بن  جعفر  م�سجد  اإمام  بوخرة 
اأبي طالب مبدينة علي منجلي, 
ت�سجل  العائالت  اأغلب  باأن 

ال�سيفية  الفرتة  خالل  اأبناءها 
مما  الكرمي  القراآن   لتعلم 
على  �سغطا  –ح�سبه-  ي�سكل 

امل�ساجد.
لأق�سام  هذه  اأن  واأ�ساف 
القراآنية ال�سيفية ت�ستقبل اأزيد 
�سنة  كل  تلميذا جديدا   40 من 
م�ساكل  -ح�سبه-  يطرح  مما 
ظروف  حيث  من  �سواء  عدة, 
التدري�س  فعالية  اأو  ال�ستقبال 
بني  من  ق�سنطينة  ولية  وتعد 
كل  طلبتها  يتوج  التي  الوليات 
وطنيا  الأوىل  باملراتب  �سنة 
الكرمي و كذا  القراآن  يف حفظ 
بهذه  الدار�سني  من حيث عدد 
باإجمايل  القراآنية  املدار�س 
م�سجل  تلميذ  األف   22 يفوق 
 -2018 الدرا�سي  للمو�سم 

.2019

ق�سنطينة 

اإقبال وا�شع لل�شغار على املدار�س 
القراآنية خالل العطلة ال�شيفية

البويرة

معر�س فردي للفنانة الت�شكيلية
 جميلة �شاليل

»اآبل« تعر�س 
مليون دوالر ملن 

يخرتقهواتفها!
عر�ست �رضكة »اآبل« مكافاأة قدرها 
هاتف  اخرتاق  مقابل  دولر  مليون 
لأنظمة  جريء  اختبار  يف  »اآيفون« 
رئي�س  وقال  بها  اخلا�سة  الأمان 
الأمن يف ال�رضكة, اإيفان كر�ستيت�س, 
�سيكون لدى قرا�سنة الإنرتنت فر�سة 
رائعة للفوز مببلغ كبري هذا اخلريف, 
مكافاأة  اأعلى  كبري(  حد  )اإىل  ميثل 
تقدمها اأي �رضكة تقنية كربى واأعلن 
العر�س املفاجئ يف  كر�ستيت�س عن 
 Black التكنولوجي  الأمان  موؤمتر 
فيغا�س  ل�س  يف  ُعقد  الذي   ,Hat

لتقارير  وفقا  الفائت,  اخلمي�س  يوم 
.CNET

اخرتاق  مكافاأة  اأي�سا  »اآبل«  وتطلق 
وتو�سعها   ,Mac bug »ماك« 
ت�سغيل  ونظام   watchOS لت�سمل 
»اآبل تي يف« اخلا�س وبهذا ال�سدد, 
ل�رضكة  التنفيذي  الرئي�س  و�سف 
باأنها  اخل�سو�سية  كوك,  تيم  »اآبل«, 
و�سط  الإن�سان«,  »حقوق  من  جزء 

خماوف اأمنية متزايدة يف العامل.
وقال كوك اإن ال�رضكة جادة يف عدم 
جمع املعلومات ال�سخ�سية واحلفاظ 
البالغ  العامليني,  عمالئها  على 
عددهم  ملياري م�ستخدم يف ماأمن 
كر�ستيت�س  وك�سف  القرا�سنة  من 
حمدود  عدد  توزيع  تعتزم  »اآبل«  اأن 
»اآيفون« �سهلة الخرتاق  من هواتف 
العام املقبل, على اأي �سخ�س ميكنه 

اكت�ساف العيوب يف الأجهزة.
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املركز الوطني للمناخ

ارتفاع قيا�شي 
لدرجات احلرارة 

�سهد �سهر جولية ل�سنة 2019 »درجات 
وبلغت  ونهارا  ليال  مرتفعة«  حرارة 
يف  قيا�سيا«  »ارتفاعا  احلرارة  درجات 
العديد من مناطق البلد حيث جتاوزت  
احلرارة  ملعدل  مئوية  درجة  +3ر3 
املركز  مدير  به  اأفاد  ح�سبما  العادية, 

الوطني للمناخ �سالح �ساحبي عابد.
»اأن  ت�رضيح  يف  عابد  �ساحبي  واأكد 
يف  جدا  حارا  كان   2019 جويلية  �سهر 
اأغلب مناطق الوطن, وارتفعت درجات 
احلرارة ما بني 2ر0 و 3ر3 درجة مئوية 
و�سجلنا  العادية,   احلرارة  معدل  عن 
حرارة  درجات  ذلك  مع  باملوازاة 
متغرية   لكنها  العادية  من  اأكرث  ق�سوى 

من منطقة لأخرى«.
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التجاري  املركز  م�ستوى  على  يتوا�سل 
الفردي  املعر�س  البويرة  مبدينة  »اإينو« 
التي   « �ساليل  » جميلة  الت�سكيلية  للفنانة 
طبقا  الفن  هذا  ع�ساق  على  عر�ست 
متنوعا من اللوحات الت�سكلية التي جت�سد 
عدة موا�سيع على غرار املراأة اجلزائرية 
جانب  اىل  الزمنية  احلقب  خمتلف  عرب 
اخلالبة  املناظر  تربز  اخرى  لوحات 
وكذا  البويرة  ولية  متيز  التي  وال�ساحرة 
و�سهد   , الثرية  الغزلن  �سور  منطقة 
معترب  توافد  الأوىل  اأيامه  يف  املعر�س 

الفر�سة  ا�ستغل  الذي  البويري  للجمهور 
اجابت  التي  الفنانة  مع  الأفكار  لتبادل 
جمال  يخ�س  فيما  ا�ستف�ساراتهم  كل  عن 
اأ�رضت  ال�سياق  ويف   , الت�سكيلي  الفن 
ملديرة  ت�سكراتها  تقدمي  على  الفنانة 
لعر�س  الف�ساء  التي منحتها هذا  املركز 
اأعمالها الفنية ولقاء اجلمهور الذواق لهذا 
الفن . هذا و�سبق جلميلة �ساليل اأن مثلت 
اجلزائر �سهر اأفريل املن�رضم يف امللتقى 
احت�سنته  الذي  الت�سكلية  للفنون  العاملي 

دولة تون�س ال�سقيقة .

ا�سبانيا

بر�شلونة تفقد 
حار�شها لفرتة

  6 اأ�شابيع
اأم�س  ال�سباين,  بر�سلونة  نادي  اأعلن 
الثالثاء, اأن حار�سه الربازيلي نيتو �سيغيب 
عن امل�ساركة يف املباريات ملدة ترتاوح 
للموقع  ووفقا  اأ�سابيع.   8 اىل   6 بني  ما 
الر�سمي لرب�سلونة, فاإن نيتو اأجرى عملية 
جراحية, �سباح اأم�س  الثالثاء, يف مع�سم 
يده الي�رضى حتت اإ�رضاف الطبيب خافيري 
ت�سل  قد  ملدة  الراحة  األزمه  مما  مري, 
ثمانية اأ�سابيع وكان نيتو قد اأ�سيب بك�رض 
يف مع�سم يده الي�رضى خالل خو�سه اآخر 
الوليات  يف  "الكتالوين"  النادي  تدريبات 
املتحدة الأمريكية يذكر اأن "البلوغرانا" 
ي�ستعد خلو�س مباراة افتتاح "الليغا", يوم 
على  بيلباو,  اأتلتيك  اأمام  املقبل  اجلمعة 

ملعب �سان مامي�س. 

�سرطة العمران و حماية البيئة 
باأمن الأغواط

 معاجلة 209 خمالفة 
خالل ال�شدا�شي 

االأول من 2019 

حماية  و  العمران  �رضطة  فرقة  عاجلت 
العمومي  لالأمن  الولئية  بامل�سلحة  البيئة 
الأول  ال�سدا�سي  الأغواط خالل  ولية  باأمن 
ال�سنة اجلارية 2019, )209( خمالفة يف  من 
متعلقة  )47( خمالفة  ت�سمنت  هذا املجال, 
متعلقة مبجال  )162( خمالفة  و  بالعمـــران, 
البيئة و ال�سحة العمومية, كما قامت الفرقة و 
وفق الأطر القانونية املتعلقة بحماية البيئــــة 
امليدانية  اخلرجات  بتكثيف  العمران  و 
التي  املحلية  الهيئات  مع خمتلف  بالتن�سيق 

تعنى بهذا املجال.
نف�س  الفرقة خالل  �سهرت  ال�سياق  هذا  يف 
اأعوان  و  الرتباء  الإطارات  الفرتة من خالل 
العمل  تكثيف  على  لها  التابعني  ال�رضطة 
خمتلف  با�ستغالل  التوعوي  التح�سي�سي 
يف  امل�ساركة  كذا  و  امليدانية,  اخلرجات 
والإعالمية  التح�سي�سية  الف�ساءات  خمتلف 
لرت�سيخ الوعي و الثقافة الأمنية التي ت�سمح 
العمران  و  البيئة  على  باحلفاظ  للمواطن 
فيه,  يعي�س  الذي  احل�رضي  املحيط  داخل 
عالوة على امل�ساهمة يف خمتلف املبادرات 

و الأن�سطة البيئية . 

النباتي  الغطاء  من  هكتارا   60 اإتالف  مت 
�ساعة  الـ48  يف  �سب  حريق  خالل  الغابي 
جماز  ببلدية  �سالح  بني  بغابة  املنق�سية 
لقاملة,  ال�رضقية  اجلهة  باأق�سى  ال�سفاء 
ح�سبما اأفادت به خلية العالم والت�سال 
امل�سدر  ذات  واأ�سار  املدنية.  للحماية 
يف  املتلفة  الغابية  امل�ساحات  اأن  اإىل 
احلريق الذي �سب مبنطقة بوردين بذات 
الغابة منذ منت�سف نهار اأول اأم�س الأحد 
يف  متثلت  �ساعات  عدة  اإطفاوؤه  وتطلب 
باأن  م�سيفا  والكاليتو�س,  الفلني  اأ�سجار 
بقية  بحماية  �سمح  احلريق  يف  التحكم 

كبرية  م�ساحات  على  متتد  التي  الغابة 
التي تربط بني وليتي  يف كامل املنطقة 

قاملة والطارف .
اأن  والت�سال  العالم  خلية  واأو�سحت 
عملية الطفاء التي تدخلت ب�ساأنها الوحدة 
الثانوية للحماية املدنية ببو�سقوف بدعم 
املتحرك  والرتل  الرئي�سية  الوحدة  من 
�ساحنات  �سبع  ت�سخري  عرفت  للولية 
عونا,  ب40  يقدر  ب�رضي  وتعداد  اإطفاء 
مع  بالتن�سيق  كان  التدخل  باأن  م�سيفة 
بو�سقوف  وبلديتي  الغابات  حمافظة 

وجماز ال�سفاء.

قاملة

النريان تتلف  60 هكتارا 
من الغطاء الغابي 

ت�سجل املدار�س القراآنية و امل�ساجد عرب ولية ق�سنطينة اإقبال لفتا من طرف الأطفال مع بداية كل 
عطلة �سيفية اأي منذ جوان اإىل  غاية اأوت من كل �سنة لتعلم وحفظ القراآن الكرمي على اأيدي اأئمة 

موؤهلني و مربني و كذا متطوعني و تعول اأغلب العائالت بق�سنطينة على الفرتة ال�سيفية لتمكني 
اأبنائها من حت�سيل جانب من العلوم ال�سرعية ل�سيما حفظ �سور من القراآن الكرمي عرب خمتلف املرافق 

الدينية املنت�سرة بالولية بغر�س عدم تفويت الفر�سة عليهم بالنظر اإىل اأن اأغلبهم يفتقد للوقت الكايف 
اللتحاق باملدار�س القراآنية اأثناء املو�سم الدرا�سي الر�سمي 

اأح�سن مرزوق
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