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من �ضحايا حفلة �سولطينغ

�شهادة مثرية جلار
املرحومة �صوفيا

مقال كتبه �أحد جريان البنت
�صوفيا رحمها اهلل يرد فيه
على مر�ضى النفو�س الكارهني
لدين اهلل و على املر�ضي بدين
الكراهية الذين فربكوا ق�صة
كاذبة و �أطلقوا العنان لأحقادهم
و نفو�سهم املري�ضة فطعنوا
يف البنت املالئكة و يف �إمام
امل�سجد:..
فجعنا بخرب م�أ�ساوي ككل
اجلزائريني بعد احلفل الغنائي
الذي نظمته وزارة الثقافة بوفاة
خم�سة �ضحايا وع�رشات اجلرحى
نتيجة التدافع عند مدخل امللعب

وقد ا�ستمر احلفل رغم ف�ضاعة
احلدث مما �أثار ا�ستياء وغ�ضب
لدى فئة عري�ضة من ال�شعب,
والذي �أحب �أن �أركز عليه يف هذا
املقال �أن احلادثة قد ا�ستغلت من
طرف بع�ض اجلهات املح�سوبة
على التيار املعادي للدين والقيم
الإ�سالمية ا�ستغالال غري �أخالقي
وغري ح�ضاري كعادتهم وذلك
بتلفيق التهم والأكاذيب على
م�ؤ�س�سة امل�سجد و باخل�صو�ص
على الإمام الذي توىل اخلطابة
يف اجلمعة املا�ضية بل مل يكتف
هذا التيار بتغليظ القول على

الإمام فح�سب و�إمنا ادعوا �أن
هذا الأخري رف�ض ال�صالة على
الربعمة �صوفيا ذات الرابعة ع�رش
ربيعا بحجة �أنها ماتت يف مكان
غري الئق فيه الفجور والف�سوق
وهنا بيت الق�صيد ومربط الفر�س
ملاذا كل هذا التهويل والت�ضخيم
ما يبعث على التخويف والتهديد
و ا هو الهدف من كل هذا ومن
امل�ستفيد �,أ�سئلة تطرح نف�سها
الن هذه احلملة امل�سعورة
لي�ست عفوية بل هي خطوات
مدرو�سة تخدم �أغرا�ض �سيا�سية
بحتة �أهمها ت�شويه �صورة الدين

خبر في
صورة

احتاد العا�صمة حديث الإعالم العاملي

حت ّول فريق احتاد العا�صمة على حديث و�سائل
الإعالم العاملية بعد الأزمة املالية التي
داهمته قبل نهاية املو�سم الكروي املا�ضي،
حيث مت جتميد احل�ساب البنكي للفريق على
خلفية تواجد مالكه رجل الأعمال علي حداد
يف ال�سجن ،ويف هذا ال�صدد ن�رشت �صحيفة
«لوموند» الفرن�سية تقريرا مطوال م�ساء �أول
حتدثت خالله بالتف�صيل عما يحدث
�أم�س
ّ
خلف �أ�سوار النادي العا�صمي.

و �أهله و الت�شكيك يف م�ؤ�س�سة
دور امل�سجد مما ي�ستدعي من
ال�سلطات �إعادة النظر يف �إدارة
امل�سجد و الت�شديد الرقابة عليه
وغريها من الأهداف اخلبيثة
التي ي�سعى هذا التيار حتقيقه،
ولقد �أ�رسعت �إىل االت�صال بوالد
البنت املتوفاة وقابلته �شخ�صيا

معاناة كبرية مع منح التقاعد
يف بنك البدر

يجد املتقاعدون معاناة كبرية يف خمتلف فروع بنك بدر عرب الوطن
عند �سحب منحهم بالعملة ال�صعبة،ب�سبب �ضيق املقرات ونق�ص
ال�سيولة مع �ضعف الت�سيري،وهو ما يرهق ال�شيوخ والعجائز،كما هو
الأمر يف فرع عزابة ب�سكيكدة،حيث يبقى املنتظرون لدورهم حتت
�أ�شعة حارقة لل�شم�س او حتت الأمطار يف منظر م�ؤ�سف ،و ك�أننا
من دولة متخلفة جدا جدا،فهل متتلك وزارة املالية احللول لهذه
الظاهرة ال�سلبية؟

امل�ست�شفى اجلامعي ق�سنطينة
ت�صوير ب�شري عالوة

دعا املغني اجلزائري عبد الر�ؤوف دراجي
املدعو «�سولكينغ» زكالئه الفنانني �إىل اعتماد
يوم لل�صمت عرب ح�ساباتهم على خمتلف
مواقع التوا�صل االجتماعي ،حداد على �أرواح
ال�ضحايا الذين �سقطوا خالل احلفل الغنائي
الذي �أحياه �سهرة اخلمي�س املن�رصم يف ملعب
� 20أوت بالعا�صمة ،اين تويف خم�سة �أ�شخا�ص،
حيث ظهر �صاحب �أغنية « »la libertéعرب
ترحم خالله على �أرواح
مقطع فيديو لأول مرة بعد كارثة اخلمي�س ّ
ال�ضحايا و�شكر كل من وقف بجانبه يف املحنة طالبا منهم الدعوة
بالرحمة لل�ضحايا.

ب�شار

ر�شا�شا من نوع كال�شنيكوف وكمية
من الذخرية و( )06قوالب من مادة
 TNTو( )06كب�سوالت تفجري
ومرتين ( )02من الفتيل ال�صاعق
و( )04مولدات كهربائية و()05
مطارق �ضغط ،يف حني مت �ضبط
( )04مولدات كهربائية و()08
مطارق �ضغط بجانت/ن.ع.4.
وبعنابة/ن.ع� ،5.أحبط عنا�رص
الدرك الوطني حماولة هجرة

القليعة

م�ساجد تتعر�ض لل�سرقة

امل�سجد العتيق و م�سجد دواجي يتعر�ضون للك�رس و �رسقة �صندوق
الزكاة منهم و حل�سن احلظ مت القب�ض عليهم بوا�سطة الكامريا
املو�ضوعة يف م�سجد العتيق و ال�سارقني ينحدرون من فوكة حيث
دخلو ب�أحذيتهم لداخل امل�سجد.

غري �رشعية لـ (� )10أ�شخا�ص ،يف
حني مت توقيف ( )24مهاجرا غري

�رشعي من جن�سيات خمتلفة بعني
�صالح.

تيكاد7

اجتماع وزاري حت�ضريي مب�شاركة اجلزائر
عقد �أم�س الثالثاء مبدينة
يوكوهاما اليابانية اجتماع
وزاري حت�ضريي لأ�شغال
القمة التا�سعة مل�ؤمتر
طوكيو للتنمية يف �إفريقيا
(تيكاد )7ح�رضه ممثلو

 15ملثم يقتحمون غرفة العمليات
مدججني بال�سيوف

يتوا�صل م�سل�سل االعتداءات على الأطقم الطبية العاملة يف الهيئات
ال�صحية و التي كان �آخر حلقاتها ما حدث يف امل�ست�شفى اجلامعي
بق�سنطينة �أين قامت جمموعة من امللثمني عددها � 15شخ�صا
مبهاجمة بع�ض �أجنحة امل�ست�شفى و حتى غرفة العمليات مل ت�سلم
من ذلك �أين ا�ضطرت الطاقم الطبي �إىل الهروب و بقاء مري�ضني فوق
طاولة العمليات.

�ضبط  5قناطري و 53كلغ من الكيف املعالج

البلدان امل�شاركة يف هذا
اللقاء من بينهم اجلزائر,
ممثلة بوزير ال�ش�ؤون
اخلارجية� ,صربي بوقدوم.
ولدى تدخله خالل هذا
اللقاء ,ثمن وزير خارجية

حممد ي�سني خو�ص

عزابة ب�سكيكدة

�سولكينغ يدعو �إىل يوم ال�صمت

�ضبطت مفرزة للجي�ش الوطني
ال�شعبي بالتن�سيق مع عنا�رص
الدرك الوطني وم�صالح اجلمارك
اجلزائرية ،يوم � 26أوت 2019
بب�شار/ن.ع ،3.كمية معتربة من
الكيف املعالج تُقدر بخم�سة
( )05قناطري وثالثة وخم�سون
( )53كيلوغراما .من جهة �أخرى،
�ضبطت مفرزة للجي�ش الوطني
ال�شعبي بعني قزام/ن.ع ،6.م�سد�سا

بحكم حق اجلوار والتحقق يف
معرفة احلقيقة منه مبا�رشة ,وقد
كذب كل ما روج يف حق الإمام
و�أنه مل يرف�ض ال�صالة عليها بل
بالعك�س قال يل ب�أنه ات�صل عليه
وعزاه مب�صابه وعظم له الأجر
و �أن ال�صالة عليها جرى يف جو
هادئ دون �أي جتاوزات,و�أخذ

والدها امل�سكني وقد بدت عليه
�أثار احلزن والأمل على نف�سيته
وقال يل يا الأخ يا�سني كانت ابنتي
ت�صلي و تقر�أ القر�آن كثريا وت�صوم
النوافل وكانت ت�شارك يف احلراك
يف كل جمعة رحمها اهلل و�ألهم اهلل
ذويها ال�صرب وال�سلوان.

اليابان ,تارو كونو ,دخول
حيز التنفيذ منطقة التبادل
احلر يف �إفريقيا ,مربزا ان
القرار «مهم جدا» ومن
�ش�أنه «امل�ساهمة يف م�سار
ان�شاء �سوق افريقية موحدة

لأزيد من مليار من �سكان
القارة» .كما �أ�شار �إىل
�أن االجتماع التح�ضريي
الوزاري �سيدر�س م�رشوع
جدول �أعمال القمة وبحث
واعتماد م�رشوع �إعالن

يوكوهاما الذي �سريفع اىل
ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات
بداية من اليوم االربعاء,
عالوة على درا�سة التقرير
اخلا�ص بقمة نريوبي
(تيكاد )6ل�سنة .2016

�أول حمرم عطلة مدفوعة الأجر

�أعلنت املديرية العامة للوظيفة العمومية والإ�صالح الإداري,
يف بيان لها �أم�س الثالثاء� ,أنه مبنا�سبة حلول ال�سنة الهجرية
اجلديدة ,ف�إن يوم �أول حمرم �سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة
م�ستخدمي امل�ؤ�س�سات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين
العمومية واخلا�صة وكذا م�ستخدمي امل�ؤ�س�سات العمومية
واخلا�صة يف جميع القطاعات ,مبا يف ذلك امل�ستخدمون باليوم
�أو بال�ساعة.
و�أو�ضح ذات امل�صدر �أنه «يتعني على امل�ؤ�س�سات والإدارات
العمومية والهيئات والدواوين وامل�ؤ�س�سات املذكورة «اتخاذ
التدابري الالزمة ل�ضمان ا�ستمرارية اخلدمة يف امل�صالح التي
تعمل بنظام التناوب»وذكرت املديرية العامة للوظيفة العمومية
والإ�صالح الإداري �أن هذا الإجراء ي�أتي طبقا لأحكام القانون رقم
 278-63امل�ؤرخ يف  26جويلية  1963املعدل واملتمم املت�ضمن
قائمة الأعياد القانونية.
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الفريق قايد �صالح من وهران

اجلي�ش واع مبناورات
الع�صابة و �أذنابها

 .لن ن�سمح لأي كان امل�سا�س ب�سمعة اجلزائر
 .ال�شعب و حده من يختار رئي�سه املقبل
 .الدولة تعمل على دفع عجلة التنمية يف اجلنوب

�أكد نائب وزير الدفاع الوطني ،رئي�س �أركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي� ،أن
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �ستت�صدى بكل �صرامة ،للع�صابة و �أذنابها ممن ت�سول له
نف�سه امل�سا�س بحرمة تراب الوطن و �سمعته بني الأمم .
ف.ن�سرين
و�أفاد قايد �صالح ،يف كلمته خالل
ثالث �أيام زيارته �إىل الناحية
الع�سكرية الثانية ،بوهران� ،أم�س �أن
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية لن ت�سمح لأي
كان امل�سا�س ب�سمعة اجلزائر بني
الأمم وتاريخها املجيد وعزة �شعبها
الأ�صيل ،و�ستعمل على �إف�شال
املخططات اخلبيثة لأ�شخا�ص
م�أجورين�« ،أ�صبحت مواقفهم متغرية
ومتناق�ضة با�ستمرار».
وحتدث قائد الأركان عن حماوالت
لتقزمي دور اجلزائر �إقليميا ودوليا،
من قبل �أطراف يعملون حتت �إمرة
�أ�سيادهم ،م�ؤكدا �أن هذه املخططات
�سيت�صدى لها وطنيون خمل�صون
يعلمون وفق خطط مدرو�سة،
يتفادون تقدمي ت�رصيحات طائ�شة
غري حم�سوبة العواقب ،وي�سعون �إىل
طرح مبادرات تخدم البالد وت�ساهم

يف خروجها من الأزمة وقال الفريق
قايد �صالح“ :لكن هيهات �أن تتحقق
�أماين هذه الع�صابة و�أذنابها ومن
ي�سري يف فلكها ،لأن امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،و�أ�ضاف قائال جندد
الت�أكيد على ذلك وب�إحلاح� ،ستواجه
و�ستت�صدى بكل قوة و�رصامة ،رفقة
كافة الوطنيني املخل�صني والأوفياء
لعهد ال�شهداء الأبرار ،لهذه اجلهات
املغر�ضة ،ولن ت�سمح لأي كان
امل�سا�س ب�سمعة اجلزائر بني الأمم
وتاريخها املجيد وعزة �شعبها
الأ�صيل ،و�سنعمل معا ودون هوادة
على �إف�شال املخططات اخلبيثة
لهذه اجلهات وه�ؤالء الأ�شخا�ص
امل�أجورين ،الذين �أ�صبحت مواقفهم
متغرية ومتناق�ضة با�ستمرار ،لأنها
وبب�ساطة لي�ست نابعة من �أفكارهم
بل �أمالها عليهم �أ�سيادهم ،الذين
يتحكمون فيهم ويوجهونهم ح�سب
�أهوائهم ،حماولة منهم تقزمي دور

اجلزائر �إقليميا ودوليا ،هذا البلد
القارة الغني بتاريخه العريق ،القوي
مبواقفه املبدئية الثابتة ،والرثي
بطاقاته وخرياته ،قلت اجلزائر لي�ست
يف حاجة ملثل ه�ؤالء الب�رش ،بل هي
بحاجة �إىل الوطنيني املخل�صني الذين
يعملون وفق خطط مدرو�سة ،متحلني
يف ذلك بروح امل�س�ؤولية والتحفظ
ويتفادون تقدمي ت�رصيحات طائ�شة
غري حم�سوبة العواقب ،وي�سعون �إىل
طرح مبادرات تخدم البالد وت�ساهم
يف خروجها من الأزمة”.
كما �أكد قايد �صالح �أن ال�شعب
اجلزائري ال يحتاج ملن ميلي عليه
ما يجب فعله ،بل هو وحده من يختار
بكل حرية و�شفافية رئي�س اجلمهورية
القادم ،حيث قال “ :ال�شعب اجلزائري
الواعي والرا�شد ال يحتاج لو�صاية �أية
جهة كانت ،وال يحتاج ملن ميلي عليه
ما يجب فعله ،هذا ال�شعب الذي هو
وحده من يختار بكل حرية و�شفافية

رئي�س اجلمهورية القادم ،فبالدنا ال
تبنيها الع�صابة التي مل تعرف �أبدا
حقيقة اجلزائر و�شعبها ،ومل تقف
�إىل جانبه يف �أوقات ال�شدة والأزمات،
فال�شعب الذي �صقلته املحن مدرك
لهذه احلقائق ،وعلى يقني �أن البالد
يبنيها �أبنا�ؤها املخل�صون ،وهم وهلل
احلمد ميثلون الأغلبية من هذا
ال�شعب الأبي”.
وبخ�صو�ص التنمية يف اجلنوب
اجلزائري قال القايد �صالح تطرق
اىل الإجنازات ،و ا�ضاف قائال
�:أود �أن �أتطرق �إىل ما حتقق ،على
م�ستوى املناطق اجلنوبية للبالد،
بف�ضل اجلهود احلثيثة للدولة ،من
خالل الن�شاط املكثف للحكومة
على م�ستوى هذه املناطق ،من �أجل
الدفع بعجلة التنمية بها والوقوف
على تقدم �إجناز خمتلف امل�شاريع
احليوية املربجمة ،كذلك بف�ضل
جهود اجلي�ش الوطني ال�شعبي

على كافة امل�ستويات والأ�صعدة،
ال�سيما فيما تعلق بتقدمي يد العون
وامل�ساعدة لل�سكان يف املناطق
النائية خا�صة يف جمال الرعاية
ال�صحية ،كل هذه اجلهود �ست�ساهم
دون �شك يف �إنعا�ش االقت�صاد يف هذه
املناطق ال�شا�سعة ،وبالتايل حت�سني
ظروف معي�شة �ساكنتها خا�صة
على م�ستوى ال�رشيط احلدودي
اجلنوبي ،الذي ي�سهر �أفراد قواتنا
امل�سلحة على ت�أمينه ت�أمينا كامال،
والت�صدي بكل حزم لكل من ت�سول له
نف�سه امل�سا�س بحرمة تراب وطننا
الغايل.
كما اكد الفريق �أن اجلي�ش ال يزال
عازما على امل�ساهمة بفعالية
يف جتاوز هذه املرحلة الدقيقة
و�سيوا�صل �سعيه لتذليل كافة
ال�صعاب وحتييد العقبات ونزع كافة
الألغام املزروعة من قبل الع�صابة
يف خمتلف امل�ؤ�س�سات ،حيث قال

“يف الأخري ن�ؤكد جمددا �أن اجلي�ش
الوطني ال�شعبي� ،سليل جي�ش
التحرير الوطني ،كان حا�رضا يف
كل املحطات احلا�سمة التي عا�شتها
اجلزائر ،وال يزال عازما على
امل�ساهمة بفعالية يف جتاوز هذه
املرحلة الدقيقة التي ت�شهدها بالدنا
وتذليل ال�صعاب وحتييد العقبات
ونزع كافة الألغام املزروعة من قبل
الع�صابة يف خمتلف امل�ؤ�س�سات،
وذلك انطالقا من �إميانه العميق
بنبل مهامه ،التي تعهد والتزم �أمام
اهلل والوطن وال�شعب ،بت�أديتها بكل
حزم وتفان مهما عظمت التحديات
وكربت الرهانات ،و�سيبقى على
الدوام اخلادم الويف للوطن ،يُرابط
على الثغور ،ويحمي احلدود ،ويبني
ويطور كافة مكوناته ،هدفه الأ�سمى
هو احلفاظ على �أمانة ال�شهداء
الأبرار ،و�صون حا�رض اجلزائر
وم�ستقبلها”.

الباحثة باملركز الفرن�سي ملكافحة التطرف والإرهاب دبي�شي عقيلة

ال دولة مدنية دميقراطية بدون حماية اجلي�ش
.
الدكتورة دبي�شي عقيلة باحث
�أكادميية� ،أ�ستاذة الفل�سفة
باري�س،ومهتمة
بجامعة
بق�ضايا ال�سيا�سية وتاريخ
العلوم ،متحورت جل �أبحاثها
حول الفل�سفة ال�سيا�سية
وعالقتها بالأخالق ،و�أ�رشفت
على العديد من امل�شاريع
العلمية يف هذا احلقل الفل�سفي
الراهن.
يعتمد املركز الفرن�سي
للبحوث ومكافحة التطرف
والإرهاب  ،باري�س  ،على
�أ�س�س علمية �أكادميية ون�رش
ثقافة الأمن وهو يهتم مبخاطر
الإرهاب والعنف بجميع
�أ�شكاله ،يف مناطق ال�رصاع
الدويل ،يوفر املركز معلومات
وحتليالت يف جماالت مكافحة
الإرهاب واللجوء والهجرة  ،مع
الرتكيز على ال�ش�ؤون الفرن�سية
والأوروبية والدولية و�صالتها
بال�رشق الأو�سط  ،نزاعات،
يقع املركز يف قلب �أوروبا  ،يف
باري�س  ،وي�ضم جمموعة من
الباحثني واخلرباء يف جماالت
ال�ش�ؤون الفرن�سية الإ�سرتاتيجية
،وق�ضايا الإرهاب ،والتطرف
والهجرة.
مع
املركز
يتعامل
درا�سات مكافحة الإرهاب
واملخابرات ،وي�ستند �إىل
الدرا�سات الأكادميية والتقارير

اال�ستق�صائية
والدرا�سات
الإح�صائية
والدرا�سات
واملعلوماتية حول �سيا�سات
مكافحة الإرهاب  ،ال �سيما يف
�أوروبا  ،و�إىل ن�شاط اجلماعات
املتطرفة واملقاتلني الأجانب
يف �أوروبا  ،وكذلك يف بلدان
�أخرى ،ال�رشق الأو�سط
واجلماعات املتطرفة على
امل�ستويني الدويل والإقليمي.
يحافظ املركز على تعاون
وتن�سيق مفتوحني مع عدد
من مراكز الدرا�سة واملراكز
الإعالمية لتبادل امل�شورة
واخلربات .يوفر املركز � ً
أي�ضا
معلومات ميدانية وتقارير
حتقيق وحتقيق من مناطق
النزاع والنزاع .املركز مفتوح
�أمام امل�ؤ�س�سات الر�سمية وغري
الر�سمية لتقدمي الدرا�سات
للحكومات
اال�ست�شارية
وامل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة
واملنظمات الدولية.
التحديات الأمنية
الراهنة و التعامل معها
�إحدى �أهم العوامل التي تن�شط
فيها اجلماعات امل�سلحة �سواء
هو الفراغ ال�سيا�سي وحاله
االقت�صادي �أو االجتماعي الذي
يح�صل يف مناطق �ساخنة ومن
�ضمنها هو خلق فراغ �سيا�سي

امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الأقدر على �صياغة �أولويات املرحلة املقبلة
و �رصاع على ال�سلطة ما بني
�أحزاب ومن خالل تيارات
داخل الدولة يخلق �أر�ضية
خا�صة لعوده الإرهابيني ب�شكل
�أو ب�آخر ال�سيما و �أن اجلماعات
الإرهابية بالفعل هي ن�شيطة و
التقارير تكتب ذلك يف الفرتة
الأخرية خ�صو�صا يف مناطق
�شمال �إفريقيا وقد الحظنا
العمليات التفجري التي
انتهجتها اجلماعات الإرهابية
ال�سيما يف مناطق تون�س ويف
ليبيا وخ�صو�صا يف ظل التغيب
�أالمني املوجود حاليا يف
ليبيا و هذا احد �أهم العوامل
التي قد ي�ؤثر على احلالة يف
دول �إفريقيا و�شمال �إفريقيا
و خ�صو�صا اجلزائر وبالفعل
كانت التقارير تتحدث عن
عودة اجلماعات الإرهابية و
عودة امل�سلحني خ�صو�صا يف
تون�س و دول �شمال �إفريقيا
بعد عملية الق�ضاء عليهم �أو
حماولة الق�ضاء عليهم.
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
و�صياغة الأولويات
ما زال اجلي�ش اجلزائري �أو
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الأقدر
على �صياغة �أولويات املرحلة
املقبلة يف البالد ،وما زالت
قوى ال�شعب اجلزائري تتطلع

للجي�ش بنظرتي الأمل والرهبة،
وما زالت املعادلة املتناق�ضة
هي �سيدة املوقف ،حيث ال
دولة مدنية دميقراطية بدون
حماية اجلي�ش ،وال دولة مدنية
دميقراطية مع تدخل اجلي�ش،
هذه الثنائية التي يتطلع لها
اجلزائريون �سواء املواطنون
�أو ال�سا�سة �أو امل�ؤ�س�سات ،حيث
ي�سعى كل العاملون وامل�شتغلون
بال�سيا�سة �إىل االنتقال �إىل
الدولة الدميقراطية عرب
�صناديق االنتخابات وباحللول
الد�ستورية فقط ،وعدم تدخل
اجلي�ش يف ال�سيا�سة ،يف نف�س
الوقت ال ي�ستطيعون الت�صور
ب�أنهم �سينجحون يف حتقيق
�أهدافهم هذه بدون دعم
ور�ضى وموافقة اجلي�ش.
فبالرغم من االن�شغال ال�شعبي
والنخبوي واحلزبي باالنتخابات

باجلزائر� ،إال �أن اجلي�ش قد
حدد �أولوياته ال�سيا�سية �سواء
الداخلية �أم اخلارجية ،وكون
ر�ؤيته الوا�ضحة وخارطته
للم�ستقبل القريب والتي تتمثل
بالتايل:
�أوال :التم�سك بالإطار
الد�ستوري حلل �إ�شكاليات
املرحلة الراهنة ،حيث ال
جتاوز للد�ستور و�سيكون اجلي�ش
ال�ضامن لالنتقال ال�سلمي
لل�سلطة ا�ستنادا للد�ستور.
ثانيا :احلوار اجلاد كفيل
بتقدمي احللول املنا�سبة وخلق
الظروف املالئمة للذهاب �إىل
رئا�سيات وتنظيمها يف �أقرب
الآجال ،حيث لن يقبل اجلي�ش
با�ستقواء بع�ض الأطراف
وحماوالت ت�أجيج ال�شارع
وحرف البو�صلة والت�شكيك يف
حياديته.

ثالثا :عدم االن�شغال بالأو�ضاع
الداخلية على ح�ساب الأو�ضاع
الأمنية والتغريات الإقليمية
وما يحدث يف الدول املجاورة،
حيث لن يقبل اجلي�ش من بع�ض
اجلهات �أن جتره �إىل م�ساحات
و�رصاعات قد تعيقه يف حماية
البالد واالجنرار �إىل ما �آلت
�إليه دول الربيع العربي.
واجلي�ش ب�أولوياته الثالث
ال�سابقة �أو�صل ر�سائله لعدة
�أطراف� ،أولها بع�ض الأطراف
الداخلية التي ت�سعى للفوز
باالنتخابات الرئا�سية وحتاول
�أن ت�ستغل تاريخها الع�سكري
وت�ستميل قوى اجلي�ش ،وثانيها
�أطراف احلراك ال�شعبي التي
فتحت �شهيتها للتغيري عرب
حماوالت هدم كافة مراكز
القوى العميقة مبا فيها قيادة
اجلي�ش ،وال تكتفي وال يعجبها

االنتقال التدريجي عرب احلوار،
وتريد حتقيق انت�صارات
متالحقة بدون ر�ؤية وا�ضحة
للم�ستقبل ،وثالثها هو ر�سائل
وا�ضحة ب�أن اجلي�ش على
وعي كامل مبا يدور مبحيط
الدولة اجلزائرية وعلى دراية
وا�ستعداد لكافة التطورات التي
قد مت�س �أمن وحدود و�سالمة
الدولة اجلزائرية.
بالرغم من التباينات يف مواقف
اجلهات الفاعلة على ال�ساحة
اجلزائرية� ،إال �أن هناك اتفاق
غري معلن بني كل الأطراف
ب�رضورة عدم االنزالق �إىل
مربعات الفو�ضى والغمو�ض،
وما زالت الأطراف ت�ؤمن ب�أن
م�ساحة احلوار هي الكفيلة
بتعزيز االنتقال ال�سلمي
لل�سلطة.
حاورها  :حممد �شبلي

4

� 24ساعة

الأربعاء � 28أوت  2019املوافـق ل 27ذواحلجة 1440هـ

قب�ضة حديدية بني وزارتي املجاهدين والرتبية الوطنية

الأخطاء ت�ؤجل �صدور كتاب التاريخ
لل�سنة اخلام�سة ابتدائي
.

�إحالة كتب اللغة العربية والرتبية الإ�سالمية على املخت�صني

�أكدت م�صادر ر�سمية �أن وزارة املجاهدين قد �سجلت حتفظات �شديدة حول الكتاب املدر�سي لل�سنة اخلام�سة
ابتدائي والذي يحوي �أخطاء تاريخية مت�س مبقد�سات الثورة التحريرية وكذا الت�ضحيات الكربى التي قدمتها
اجلزائر يف �سبيل اال�ستقالل  ،وهو ما يعترب م�سا�سا مبقومات   املجتمع اجلزائري وتاريخه املجيد .
حممد بن ترار
هذا و�أ�شارت ذات امل�صادر
�أن وزارة املجاهدين قد
وجهت مرا�سلة �شديدة �إىل
مديرية الرتبية الوطنية ملنع
�صدور هذا الكتاب قبل
ت�صحيح الأخطاء وهو ما
ي�ؤجله �إىل ال�سنة املقبلة ،
و�سيخلق �أزمة لدى املعلمني
 ،هذا قد �شددت وزارة
املجاهدين على االعتماد
على املخت�صني يف تاريخ
اجلزائر يف حتليل الأحداث
ونقلها مب�صداقية  ،كما طالبت

ب�رضورة مراجعة موا�ضيع
التاريخ وربطها مبقومات
املجتمع وت�ضحيات ال�سابقني
 ،هذا التحفظات جعلت وزارة
الرتبية ت�ؤجل �صدور كتاب
التاريخ �إىل ال�سنة املقبلة ،
من جهة �أخرى مت عر�ض كتب
اللغة العربية على املجل�س
الأعلى للغة العربية   من �أجل
وقوفها على تدارك الأخطاء
الفادحة وكلمات الدارجة
على غرار» اقطعوا �سكة
احلديد ؟؟  ،يتغدى احل�صان
باحلبوب  ،تقطيع احللوى
�إىل ع�رشة �أجزاء ».....والتي

م�ست بالقواعد ال�سليمة
 ،من جانب �آخر مت �إحالة
كتب الرتبية الإ�سالمية على
وزارة ال�ش�ؤون الدينية ملراقبة

�أخطائه  ،يحدث هذا يف
الوقت الذي التزال �أخطاء
كربى م�سجلة يف بع�ض
الكتب خا�صة اجلغرافيا مثل

خريطة فل�سطني التي تذكر
فيها «�إ�رسائيل» ب�شكل متعمد
وكذا كتب القراءة التي تربط
الإن�سان االمازيغي مبا قبل
ادم عليه ال�سالم  ،وي�شجع على
العالقات ال�شاذة بني الذكور
والإناث .....
هذا و�أ�شارت مديرية الرتبية
�أن م�صاحلها طبعت هذه ال�سنة
حوايل � 50ألف كتاب ي�ضاف
�إىل � 30ألف كتاب التي مت
طبعها ال�سنة املا�ضية والتي
من �ش�أنها الق�ضاء على النق�ص
يف حاجة املدر�سة �إىل الكتاب
املدر�سي .

كذبت تقدميها لتعهدات لبع�ض الأطراف

جلنة كرمي يون�س ت�شيد مبن قبل دعوتها للحوار
جاء يف ن�ص البيان »:الهيئة مل تقدم
تعهدات لأي طرف� ،سواء داخل اجلزائر
�أو خارجها ،و�أن حتركاتها ال تعدو �أن
تكون جمع املبادرات من �أجل عر�ضها
على ال�شباب يف �إطار احلوار».
و�أو�ضحت اللجنة �أن كل لقاءاتها كانت
م�رصح بها وح�رضتها خمتلف و�سائل
الإعالم حيث جاء يف ن�ص البيان »:منذ
تن�صيب اللجنة ونحن ن�ستقبل خمتلف
فواعل املجتمع والقوى الفاعلة
من نقابات منظمات وجمتمع مدين

�أ�شادت اللجنة الوطنية للحوار
بال�شخ�صيات التي ان�ضمت وقبلت دعوة
امل�شاركة يف احلوار الوطني اجلاد
واجلامع حيث ورد يف ن�ص البيان ،مكذبة
كل ما مت تداوله م�ؤخرا بخ�صو�ص
تقدمي تعهدات لبع�ض الأطراف
واجلهات داخل وخارج الوطن.
و�أكدت جلنة احلوار والو�ساطة يف بيان
لها �أن الهيئة تقوم مبهامها ملحاولة
�إيجاد حلوال للأزمة مبا يقت�ضيه الواجب
الوطني بعيدا عن �أي �أمور �أخرى حيث

لال�ستماع �إىل �آراءهم وانطباعاتهم»
جددت جلنة احلوار الوطني على
�رضورة الإ�رساع يف اال�ستجابة
لإجراءات التهدئة واملطالب املرفوعة
لرئي�س الدولة عبد القادر بن �صالح
يف اللقاء الأول،م�شددة على ال�رشوع
يف احلوار الوطني اجلاد واجلامع بني
كل الفاعلني للخروج من الأزمة وحالة
االن�سداد ال�سيا�سي الذي ت�شهده منذ
�سبعة �أ�شهر كاملة.
وتعهدت جلنة احلوار الوطني بالعمل

على قدم و�ساق للخروج بالبالد �إىل
بر الأمان ،م�ؤكدين يف ال�ش�أن ذاته على
�أن حل الأزمة لن يكون �إال باجللو�س
على طاولة حوار جاد ت�شارك فيه
كل الأطراف والت�شكيالت ال�سيا�سية
والقوى الفاعلة من منظمات وجمعيات،
مبا ي�سمح بالذهاب النتخابات رئا�سية
حرة ونزيهة تتوافق وتطلعات ال�شعب
املرفوعة منذ جمعة  22فيفري
املن�رصم.
�إميان لوا�س

م�سرية الطلبة �أم�س

وعود ب�إنعا�ش احلراك خالل �سبتمرب

توعد الطلبة يف م�سرية �أم�س ،ببعث
احلراك �سبتمرب الداخل الهتاف «هاو
جا �سبتمرب» يف �إ�شارة منهم �إىل الدخول
االجتماعي الذي على الأبواب و�سط
توقعات بانعا�شه للحراك ال�شعبي،
بخا�صة عودة الطلبة للجامعات �إىل
جانب القطاعات املهنية ،كما ركزت
الهتافات بالدولة املدنية ،وا�ستحداث
�شعارات جديدة يف هذا اخل�صو�ص،
م�ؤكدين �أن مطلب ال�شعب �أوال و�أخريا
هو ا�سرتجاع ال�رشعية ليد ال�شعب.
و حول الرئا�سيات فردوا عليها بانتقاد

طريقة الرتويج لها ،بداية من �أداء جلنة
احلوار والو�ساطة رافعني �شعارات «جلنة
احلوار �أداة ل�سلطة القرار لعهدة خام�سة
من وراء ال�ستار» ،خا�صة �أن مهمتها
الرئي�سية هي حتقيق التح�ضري من �أجل
التوجه لالنتخابات الرئا�سية ،وتوا�صل
الت�صعيد للهتاف ب»ماكان�ش انتخاالت
يا الع�صابات» ،من جهة ثانية تخللت
الهتافات العودة للتلويح بالع�صيان املدين
الذي يعرف مدا وجزرا منذ حوايل
ال�شهر �سواء على م�ستوى م�سريات حراك
اجلمعة �أو الثالثاء ،يف حني مل يتم حتديد

معامل امكانية التوجه �إليه ويف �أي �صورة
�أم التغاظي عنه واللجوء لأ�ساليب �أخرى
داعمة للحراك بداية من الإ�رضابات
وامل�سريات القطاعية الداعمة.
وعلى طول خط امل�سرية عرفت
دعوات للإقبال عليها �سواء بالهتاف
«�أيها القاعدون �أنتم �أي�ضا معنيون» �أو
بال�شعارات كتلك الالفتة التي حملتها
امر�أة « �أو «نخرجوا قاع يتنحاو قاع ال
بحر ال عطلة» من يوافق احلراك ينتظر
�أن بتم التغيري لكن من ي�شارك يف احلوار
ي�ساهم هو يف التغيري» والفتة «حان وقت

التغيري والبد».
وبالعودة ال�صحافة فال تزال العالقة
بني املتظاهرين والإعالم الثقيل على
وجه اخل�صو�ص م�ضطربة� ،إذ دعت
الهتافات �إىل «�صحافة حرة عدالة
م�ستقلة» ،مطالبني بتحرير الإعالم
من ال�ضغوطات ،خا�صة يف ظل تراجع
التغطية مقارنة بالأ�سابيع الأوىل ،التي
عرفت �أوج التغطيات كما حازت عدة
قنوات �آنذاك على الثناء والتقدير
وتعيينها ك�صوت لل�شعب.

�سارة بومعزة

الزيارة التفقدية لوزراء بدوي باجلنوب الكبري تك�شف امل�ستور

توجه لإنهاء مهام  08والة باجلنوب
�أثبتت الزيارات التفقدية املتوا�صلة
لعدد من الوزراء بحكومة بدوي ،
مدى حجم الفجوة بني الوالة بجنوب
البالد الكبري واملواطنني الغا�ضبني على
عجزهم يف حلحلة الرتاكمات .
ك�شفت م�صادر مطلعة ليومية «الو�سط
«� ،أن احلكومة �أخذت بعني االعتبار ردة
فعل املواطنني بعدد من واليات جنوب
البالد الكبري على غرار ورقلة  ،مترنا�ست
 ،ايليزي وب�شار و �أدرار بخ�صو�ص عجز
الوالة يف حلحلة الرتاكمات امل�سجلة يف
جميع امليادين التي لها �صلة بيوميات
املواطن كال�صحة  ،الرتبية  ،ال�شباب
والريا�ضة  ،الفالحة  ،ال�سكن و ال�شغل
هذا الأخري الذي حتول لهاج�س يق�ض
م�ضاجع امل�س�ؤولني ب�سبب عجزهم يف
االلتزام بالتطبيق ال�صارم لتعليمات

غ�ضب �شعبي من �سوء ت�سيري الوالة لـ 10ملفات �شائكة

احلكومة القا�ضية مبنح �أولوية التوظيف
لفائدة �أبناء اجلنوب على م�ستوى
ال�رشكات الوطنية و الأجنبية العاملة يف
ال�صناعة النفطية لقطع الطريق �أمام
مظاهر التوظيف املبا�رش لعمال من
خارج الوالية دون املرور على الوكاالت
املحلية للت�شغيل  ،ويتزامن ذلك مع
ت�سليم احلكومة رئي�س الدولة عبد
القادر لقائمة تتعلق باجراء حركة تغيري
وا�سعة النطاق يف �سلك الوالة والوالة
املنتدبني  ،من بينهم  08والة باجلنوب
الكبري ينتظر �إنهاء مهامهم وذلك بعدما
جتاوزتهم الأحداث على غرار ورقلة ،
عني �صالح  ،مترنا�ست � ،إيليزي  ،ب�شار
و الأغواط واملنيعة .
�إىل جانب ذلك فقد اتهمت تقارير
عبارة عن �شكاوى وعرائ�ض احتجاجية

رفعتها جمعيات حملية مهتمة بال�ش�أن
التنموي بتلك الواليات  ،ممثلي الدولة
«الوالة «برفع تقارير مغلوطة للمركزية
حول واقع عدة قطاعات �أ�صبحت
تعي�ش على وقع �صفيح على غرار
تدين اخلدمات ال�صحية ب�سبب نق�ص
الأخ�صائيني ،التجهيزات الطبية وعدم
التزام الهياكل ال�صحية الفرعية بنظام
املناوبة الليلة � ،أما بقطاع الرتبية
فقد حملت نف�س اجلمعيات الوالة
واملنتخبني م�س�ؤولية تبعات التماطل
يف ت�سليم املرافق الرتبوية اجلديدة
والت�أخر امللحوظ يف ترميم امل�ؤ�س�سات
الرتبوية املح�سوبة على الطور
االبتدائي  ،ويف قطاع ال�شباب والريا�ضة
ال تزال ت�شكو بلديات هاته الواليات من
احلرمان من مرافق الرتفيه والت�سلية

مما �ألزم عديد العائالت على املكوث
مبنازلها �أو اللجوء للكثبان الرملية .
�إىل جانب ذلك يبقى قطاع الفالحة
يف تراجع رهيب ب�سبب غياب �إرادة
حقيقية من امل�س�ؤولني لتطهري القطاع
من امل�ستثمرين الوهمني الذين حولوا
الأموال املخ�ص�صة لدعم ومتويل
امل�شاريع الفالحية نحو جمهولة .
�أما بقطاع ال�سكن فان هذا الأخري
يوجد بني مطرقة �شح احل�ص�ص
مبختلف �صيغها والت�أخر غري املربر
يف الإفراج على القوائم اال�سمية
للم�ستفيدين ب�سبب تخوف الوالة من
ردة فعل ال�شارع خا�صة بعد ت�سجيل
جتاوزات وخروق باجلملة للقوائم
املفرج عنها م�ؤخرا .

�أحمد باحلاج

رئي�س حزب فجر اجلديد الطاهر بن بعيب�ش

خيارعقد ندوة وطنية
ال فائدة منه

احلوار احلل الوحيد للخروج من الأزمة ال�سيا�سية
اعترب رئي�س حزب فجر اجلديد
الطاهر بن بعيب�ش ب�أن خطاب نائب
وزير الدفاع القايد �صالح حمل
تخوفات كبرية على م�ستقبل البالد،
م�شددا على �رضورة انتخاب رئي�س
اجلمهورية يف �أقرب الآجال.
عرب رئي�س حزب فجر اجلديد
الأم�س خالل لقائه برئي�س جلنة
احلوار والو�ساطة كرمي يون�س عن
رف�ضه لعقد ندوة وطنية ،معتربا
ب�أن ذلك م�ضيعة للوقت  ،م�شددا
على �رضورة الذهاب �إىل انتخابات
رئا�سية يف �أقرب الآجال للخروج من
حالة االن�سداد الذي تعي�شها البالد
مند  22فيفري املا�ضي .
وعلق الطاهر بن بعيب�ش على
رف�ض حم�س دعوة كرمي يون�س
للحوار ،مت�سائال « � إذا رف�ضنا

احلوار مع الهيئة مع من نتحاور
�إذن؟»
رد الطاهر بن بعيب�ش على
االنتقادات التي طالت جلنة احلوار
والو�ساطة و �أع�ضائها  ،قائال « نحن
نرحب باحلوار اليهمنا الأ�شخا�ص
ما يهمنا هو املحتوى� ،أع�ضاء
الهيئة العالقة لهم بالف�ساد من
بعيد �أو قريب «  .و�أكد طاهر بن
بعيب�ش مت�سكه باحلوار للخروج من
الأزمة ال�سيا�سية التي تعي�شها البالد
منذ  22فيفري املا�ضي ،م�شريا
« احلوار هو الوحيد للخروج من
حالة االن�سداد ال�سيا�سي ،وال بديل
لذلك ،نحن منذ البداية دعينا
ال�سلطة لفتح احلوار و تعيني ممثلني
له «.
�إميان لوا�س

منا�صرة عبد املجيد

االنتخابات الرئا�سية هي احلل

�أكد الرئي�س ال�سابق حلركة جمتمع
ال�سلم عبد املجيد منا�رصة ،على
�أن حل الأن�سب للخروج من الأزمة
هو الذهاب النتخابات رئا�سية يف
�أقرب الآجال م�شددا على �رضورة
�إعادة النظر يف الإطار التنظيمي
لها  .و قال منا�رصة لدى ا�ست�ضافته
يف احلوار مبا�رش �أن يجب احلر�ص
على ما يجمع وال يفرق بني �أبناء
ال�شعب اجلزائري م�شددا على �أن
الظرف يقت�ضي البحث عن خمارج
لالزمة يف اقرب وقت م�شبها
الأزمة باملر�ض وقال كلما ازداد
عمر املر�ض ا�ستع�صي �شفا�ؤه ،و
عن رف�ض احلركة احلوار مع جلنة
احلوار و الو�ساطة بقيادة كرمي

يون�س قال منا�رصة �أن املوقف من
�صالحيات املكتب الوطني الذي
عر�ض عليه احلوار و متت مناق�شته
و انتهى برف�ض املكتب احلوار
و باملقابل �أكد قيادي حم�س �أن
احلركة ال ترف�ض احلوار لكن يجب
�أن تتوفر بع�ض ال�رشوط و اعترب
النائب الربملاين ال�سابق �أن جلنة
الو�ساطة و احلوار حتوي عدة عيوب
من بينها عدم حتديد مدة عملها ،و
تركت الباب مفتوحا يف وقت نعي�ش
فيه �أزمة و مل تهتم لتنظيم اللجنة
تنظيم االنتخابات �إنقا�ص عدد
الهيئة التي �أ�صبحت �سوقا و كل
يتكلم ب�آرائه .
ف.ن�سرين

وزارة التعليم العايل

التحقيق يف ت�سيري 500خمرب
و 80جملة
�أمر وزير التعليم والبحث العلمي
بفتح حتقيق معمق مع هيئة ما يزيد
عن  500خمرب علمي و�إدارة حترير
قرابة  100جملة علمية بجامعات
جزائرية حتولت من منابر للعلم
�إىل مركز للرثاء عو�ض منابر للبحث
العلمي .
هذا وك�شف مدير تنفيذي بالوزارة
�أن م�صاحله قد با�رشت التحقق
من بع�ض ال�شكاوي التي تقدم
بها �أ�ساتذة وطلبة دكتوراه حول
ا�ستغاللهم من قبل �إدارة املخابر
التي تفر�ض على امل�شاركني يف
امللتقيات مبالغ ترتاوح ما بني 3000
و10000دج للأ�ساتذة و 1500و6000
للطلبة وهو �أمر غري مقبول بحكم
�أن هذه املخابر تتلقى مبالغ مالية
كربى من ميزانية البحث العلمي ،
والتي غالبا ما ت�ستغل يف رحالت
�إىل �سياحية لعائالت ومقربني
من طاقم املخرب يف كل من تون�س
 ،تركيا  ،املغرب ....عن طريق
تنظيم اتفاقيات �شكلية مع بع�ض
اجلامعات بهذه الدول والتي غالبا
ما ت�ستغلها �أي�ضا يف �إقامة ملتقيات
دولية تفر�ض على امل�شاركني فيها
مبالغ بالأورو وتفر�ض امل�شاركات
�صيفا يل يف فرتة العطل ما ي�ؤكد

�أن الق�ضية العالقة لها بالبحث
العلمي بقدر كي املال وال�سياحة ،
خا�صة وان الأ�ساتذة مرغمني على
امل�شاركة يف ملتقيات دولية ووطنية
ل�ضمان الت�أهيل  ،الطلبة ملزمني على
امل�شاركة جلمع نقاط املناق�شة  ،ما
جعل �أ�صحاب املخابر ي�ستغلون
الو�ضع خا�صة وان بع�ض ر�ؤ�ساء
املخابر جتاوزوا ال 75من العمر و
الزالو متم�سكني باجلامعة من اجل
حتقيق الربح والرثاء .
كمن جانب �آخر �ست�شمل التحقيقات
جلان املجالت التي خرجت عن
�إطارها العلمي  ،حيث مت �إح�صاء
ما يزيد عن  80جملة �أ�صبح طاقمها
يفر�ض مبالغ مالية من �أجل �ضمان
الن�رش بها و�صلت حدود ال10000دج
 ،وهو �أمر خمالف للقانون خا�صة
و�أن قوانني التعليم العايل تفر�ض
�رضورة جمانية الن�رش وامللتقيات
حفاظا على امل�ستوى العلمي
للمقاالت وال�شهادات العلمية
لالبتعاد على البزن�سة وا�ستغالل
املال الفا�سد يف �صناعة امل�ستويات
العلمية  ،هذا ومن �ش�أن التحقيقات
ان جتمد ن�شاطات املخابر وتلغي
بع�ض الن�شاطات املنظمة و�إحالة
�أ�صحابها �إىل الق�ضاء
م.ب
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يف ق�ضية �سرقة �شبلني من حديقة احلامة

وكيل اجلمهورية يلتم�س ت�سليط عقوبات
بني  5و � 10سنوات حب�سا للمتهمني
.

التحقيقات �أماطت اللثام عن �سرقة حيوانات �أخرى

ال تزال ف�ضائح الف�ساد متوا�صلة وال يزال م�سل�سل توقيف امل�شتبه فيهم يف ق�ضايا يعر�ض حلقاته على جمهور القراء ،و يف ظل احلملة التي ينظمها
احلراك ال�شعبي اجلزائري ملحاكمة كل من له �ضلع يف تدمري الأمن االقت�صادي وحتى االجتماعي للبالد يف طريقه نحو التغيري ،هاهي ال�سلطات
الأمنية تلقي ب�شباكها على  19متهما تورطوا يف �سرقة �شبلني من حديقة احلامة..
�إعداد :م.ثيزيري
وكيل اجلمهورية يلتم�س
ت�سليط عقوبات متفاوتة

�سيدي احممد بالعا�صمة ،حيث
مت فتح ملف �رسقة �أ�سدين من
حديقة احلامة ،هذه الق�ضية
التي مت حتريكها بعد �أن
قام املمثل القانوين حلديقة
احلامة ب�إيداع �شكوى ق�ضائية
�ضد جمهول يتهم من خاللها
�أطرافا جمهولة ب�رسقة �شبلني
من احلديقة وبعد فتح حتريات
ق�ضائية يف الق�ضية تبني �رسقة
حيوانات �أخرى من احلديقة
من بينها فرخ الطاوو�س �إىل
جانب  5من فراخه  ،وببغاء،
ومببا�رشة التحريات الأمنية قام
�أحد املتهمني ب�إعادة ال�شبلني
للحديقة �إال �أن �أحد هذان
ال�شبلني تويف بعد �إ�سرتجاعه
لأ�سباب بقيت جمهولة ،وكان
املتهمون قد قاموا بتاريخ
الوقائع بك�رس باب العيادة
البيطرية املتواجدة بحديقة
احلامة بالعا�صمة و�رسقة
ال�شبلني اللذين يبلغان من العمر
حوايل � 4أ�شهر بتاريخ الوقائع.

التم�س وكيل اجلمهورية مبحكمة
�سيدي احممد بالعا�صمة م�ساء
�أم�س ،ت�سليط عقوبات متفاوتة
يف حق  19متهما ب�رسقة �شبلني
من حديقة احلامة تراوحت
بني � 5سنوات حب�سا نافذا و
� 7سنوات حب�سا نافذا و 10
�سنوات حب�سا نافذا مع غرامات
مالية متفاوتة تراوحت بني 100
�ألف دينار جزائري غرامة مالية
نافذة و � 500ألف دينار جزائري
غرامة مالية نافذة ومليون دينار
جزائري غرامة مالية نافذة،
ومن بني املتهمني � 10أ�شخا�ص
يتواجدون رهن احلب�س امل�ؤقت
بامل�ؤ�س�سة العقابية احلرا�ش،
حيث �أن �أغلب املتهمني موظفون
بحديقة التجارب من �أعوان امن
ووقاية و�أعوان مراقبة كامريات
و م�سئويل العيادة بالإ�ضافة �إىل
مربيي احليوانات و بيطرية،
 10متهمني يف احلب�س
حيث تقا�سم املتهمون تهم
امل�ؤقت باحلرا�ش
ال�رسقة و امل�شاركة يف ال�رسقة
والإهمال الوا�ضح امل�ؤدي �إىل ه�ؤالء املتهمون الذين مت جرهم
ال�رسقة بالإ�ضافة �إىل تهمة لقف�ص الإتهام� ،أين قام قا�ضي
�إخفاء �أ�شياء م�رسوقة.
التحقيق بتكييف الوقائع �إىل
تهمة ال�رسقة و امل�شاركة يف
حمكمة �سيدي احممد
ال�رسقة والإهمال الوا�ضح،
تفتح امللف:
خا�صة و�أن جلهم موظفون
بحديقة التجارب من �أعوان
هذه الق�ضية التي مت اخلو�ض �أمن ووقاية و�أعوان مراقبة
فيها �أم�س� ،أمام هيئة حمكمة كامريات العيادة� ،إىل جانب

بيطرية ومربيي احليوانات،
حيث مت و�ضع  10متهمني منهم
رهن احلب�س امل�ؤقت بامل�ؤ�س�سة
العقابية يف احلرا�ش منذ ما
يزيد عن قرابة ال�شهرين،
حيث جرت التحقيقات الأمنية
مع ه�ؤالء املتهمني �إىل وكيل
اجلمهورية مبحكمة �سيدي
احممد بالعا�صمة� ،أين مت �سماع
املتورطني و�إحالتهم بذلك على
مكتب قا�ضي التحقيق بذات
املحكمة..
� 19شخ�صا من موظفي
احلديقة يف قف�ص الإتهام
ه�ؤالء املتهمون الذين مت جرهم
لقف�ص الإتهام� ،أين قام قا�ضي
التحقيق بتكييف الوقائع �إىل
تهمة ال�رسقة و امل�شاركة يف
ال�رسقة والإهمال الوا�ضح،
خا�صة و�أن جلهم موظفون
بحديقة التجارب من �أعوان
�أمن ووقاية و�أعوان مراقبة
كامريات العيادة ،حيث مت و�ضع
 10متهمني منهم رهن احلب�س
امل�ؤقت بامل�ؤ�س�سة العقابية يف
احلرا�ش منذ ما يزيد عن قرابة
�شهر.
بالرجوع �إىل تفا�صيل الق�ضية،
ف�إن عملية تفكيك ال�شبكة
الإجرامية التي تورطت يف
�رسقة �شبلني (�صغار الأ�سود)
من داخل العيادة البيطرية
حلديقة التجارب «احلامة» ،
كان من طرف م�صالح الأمن
والية العا�صمة بعد جناحها يف

القب�ض على  19م�شتبها فيهم املالية لل�شبل الواحد والتي
تورطوا يف اجلرمية لتتمكن ذات قدرت ب 400مليون �سنتيم،
العنا�رص من ا�سرتجاع ال�شبلني
ندوة �صحفية بعد
بعد � 48ساعة من اختفائهما
وحتويلهما �إىل خارج والية ا�سرتجاع ال�شبلني اللذين
�سرقا من حديقة احلامة
اجلزائر.
ن�ساء يف قف�ص االتهام
و�سعر ال�شبل  400مليون
ق�ضية احلال عاجلتها فرقة
ال�رشطة الق�ضائية لأمن
املقاطعة الإدارية حل�سني داي،
والتي متكنت من ا�سرتجاع
ال�شبلني البالغني من العمر
� 4أ�شهر  ،وهذا بعد �أن متت
�رسقتهما من داخل حديقة
التجارب احلامة بتاريخ
 13جوان الفارط  ،لتك�شف
التحريات الأولية يف امللف
عن �ضلوع  19م�شتبها فيهم
بينهم ن�ساء يف ارتكاب اجلرمية
بعد قيامهم بك�رس باب العيادة
البيطرية املتواجدة بحديقة
التجارب احلامة و�رسقة
ال�شبلني من داخلها  ،مما جعل
م�س�ؤويل �إدارة حديقة التجارب
باحلامة تقيد �شكوى ر�سمية
�ضد اجلناة جمهويل الهوية ،
ليتم فتح حتقيق ب�أمر من وكيل
اجلمهورية املخت�ص �إقليميا
لتفادي تهريب ال�شبلني �إىل خارج
الوطن  ،كما �أ�سفرت التحقيقات
املعمقة عن اكت�شاف تورط 19
م�شتبها فيهم ،وذلك بالتواط�ؤ مع
�أ�شخا�ص يعملون داخل حديقة
التجارب احلامة ،وذلك للقيمة

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

و�أ�شار امل�صدر �إىل �أن عنا�رص
فرقة ال�رشطة الق�ضائية لأمن
املقاطعة الإدارية حل�سني
داي ،مبا�رشة بعد تلقي �شكوى
مر�سمة من طرف م�س�ؤويل �إدارة
حديقة التجارب باحلامة ،مت
�إبالغ وكيل اجلمهورية املخت�ص
�إقليميا الذي �أمر فورا بفتح
حتقيق حيث با�رشت التحريات
املعمقة واملكثفة ملعرفة
مالب�سات ال�رسقة خوفا من
تهريب ال�شبلني خارج الوطن.
وتبني بعد التحقيقات املكثفة
تورط  19م�شتبها فيهم ،مت
توقيفهم ،وذلك بتواط�ؤ مع
�أ�شخا�ص يعملون داخل حديقة
التجارب احلامة .وقد مت و�ضع
� 10أ�شخا�ص منهم رهن الوقف
حتت النظر تبني �ضلوعهم
مبا�رشة يف عملية �رسقة
ال�شبلني.
و�أ�ضاف امل�س�ؤول الأمني
�أن العملية مكنت من ك�شف
الأ�ساليب التي تنتهجها عنا�رص
هذه ال�شبكة الإجرامية لإخفاء
معامل اجلرمية حيث قامت
بتحويل ال�شبلني نحو والية
�أخرى ،لكن مت الك�شف عن مكان
ال�شبلني ب�رسعة وا�سرتجاعهما
يف ظرف � 48ساعة،
وخالل مثول املتهمني للمحاكمة
�أجمعوا على �إنكار التهم املوجهة
�إليهم جملة وتف�صيال ،يف حني
قررت هيئة احلكمة ب�سيدي
احممد ت�أجيل النظر يف الق�ضية
�إىل ما بعد املداوالت القانونية
يف الق�ضية.
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يف ظل امتناع �سلطات الوادي يف تنفيذ قرار املحكمة العليا

ورثة املرحوم مباركي الها�شمي
ينا�شدون وزير العدل

�أخبار اجلنوب
احتجاجا على التدهور امل�ستمر ل�شبكة الطرقات

�سكان «تهقارت ال�شرقية» ببلدية
مترنا�ست يخرجون لل�شارع
من جهة ثانية فقد ذهب البع�ض
الأخر من حمدثينا اىل �أبعد من
ذلك عندما �أتهموا امل�س�ؤولني
املحليني وعلى ر�أ�سهم وايل الوالية
 ،رئي�س املجل�س ال�شعبي الوالئي
و رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
ببلدية مترنا�ست  ،بانتهاج �سيا�سة
املفا�ضلة يف توزيع امل�شاريع
االمنائية بني �أحياء البلدية ،
مهددين يف ذات ال�صدد مبوا�صلة
الت�صعيد من لهجة خطابهم يف
حالة ما مل جتد مطالبهم �أذانا
�صاغية.
جدير بالذكر �أن حي تهقارت
ال�رشقية يعترب من بني الأحياء
النائية التي تفتقر لأدنى
�رضوريات العي�ش الكرمي  ،رغم
تو�صيات وايل الوالية املوجهة
للم�س�ؤولني والقا�ضية بفتح قنوات
احلوار واال�ستماع الن�شغاالت
�ساكنة الأحياء وحما�رصتها بلغة
ال�رصاحة .
من جهتها حاولت يومية «الو�سط»
االت�صال بوايل والية مترنا�ست
دومي اجلياليل ملعرفة ر�أيه يف
املو�ضع الإ �أنه تعذر علينا ذلك
ب�سبب وجود هاتفه مغلق .
�أحمد باحلاج

�أقدم �سكان حي تهقارت ال�رشقية
التابع �إداريا لبلدية مترنا�ست ،
على قطع الطريق الوطني رقم 01
 ،احتجاجا منهم على غياب �إرادة
حقيقية من ال�سلطات املحلية
حتدت ال�سلطات الوالئية بوالية الوادي قرار املحكمة العليا القا�ضي بتنفيذ حق تثبيت ملكية قطعة
للتكفل بامل�شكل القائم واملتمثل
الأر�ض ورثتها لفائدة �أبناء املرحوم مباركي الها�شمي والتي كانت حمل نزاع مع خ�صومه وعلى ر�أ�سهم
يف برجمة عمليات ا�ستعجاليه
لتهيئة �شبكة الطرقات الفرعية
املدعو «�ش.ع»ملدة فاقت � 40سنة .
والثانوية .
قال �سكان حي تهقارت ال�رشقية
�أحمد باحلاج
ببلدية مترنا�ست يف ت�رصيح لهم
مع يومية «الو�سط»� ،أن خروجهم
وجهت عائلة مباركي الها�شمي
لل�شارع والإقدام على قطع الطريق
ر�سالة عاجلة لوزير العدل وحافظ
الوطني رقم واحد وبال�ضبط
االختام بلقا�سم زغماتي  ،كانت
بالقرب من حمطة التزود بالوقود ،
قد حت�صلت يومية «الو�سط»على
جاء على خلفية ا�ستنفاذهم جلميع
ن�سخة منها � ،أين طالبته بالتدخل
احللول الودية املمكنة للتكفل
العاجل بخ�صو�ص ق�ضية قطعة
بان�شغاالتهم القائمة واملتمثلة
الأر�ض التي تعود مليكتها لوالدهم
�أ�سا�سا يف �رضورة ر�صد عمليات
واملوجودة حمل نزاع مع خ�صومه
�إمنائية لتهيئة �شبكات الطرقات
وعلى ر�أ�سهم املدعو «�ش،ع» ،
الفرعية والثانوية املوجودة يف
حيث بقيت الق�ضية حمل متابعة
حالة متقدمة من االهرتاء ،
من طرف املحاكم واملجال�س
وهو ما �أحلق �أ�رضارا ج�سيمة
الق�ضائية ملدة � 40سنة قبل رفعها
باملركبات خا�صة ما تعلق منها
للمحكمة العليا التي ف�صلت يف
ب�سائقي �سيارات الأجرة الذين
الق�ضية لفائدة ورثة مباركي
باتوا يرف�ضون نقل زبائنهم لذات
الها�شمي  ،لكن تفاوت الأدوات خ�صمهم «�ش،ع «  ،ليبقى الت�سا�ؤل املذكورة �أن تطابق عقد البيع مع القانون مرة �أخرى بعد �إقراره احلي من خالل التحجج باهرتاء
الرقابية على م�ستوى دوائر مطروح بالن�سبة لل�ضحايا قائلني الإيداع املبطل من املحكمة العليا بتحقيق مدين  ،حيث كانت نتيجة و�ضعية الطريق .
االخت�صا�ص املعنية وعلى ر�أ�سهم
«�سبحان اهلل هل الرف�ض ينفذ « ،يكون ا�ستجابة الطلب ب�إبطال التحقيق �إقرار جميع الأطراف ب�أن
وايل الوالية  ،مدير املحافظة
العقارية  ،م�سح الأرا�ضي وم�صالح ومما زاد الطني بلة –ح�سبهم -عقد البيع لكن املجل�س بتالعبه �أ�صل امللكية الإيداع املبطل بقرار با�ستعمال �سالح �أبي�ض حمظور من ال�صنف ال�ساد�س
البلدية حال دون �إن�صافهم ما تواط�ؤ املوثق «ر،ع «واملحافظ وخرقه للقانون وعدم احرتامه املحكمة العليا � ،إذا �أن العقد باطل
العقاري بقيامها ب�إيداع القرار الأحكام ال�صادرة من املحكمة بن�ص املادة 342حرفيا و الإقرار
و�صفوه بحقهم امله�ضوم .
�إىل جانب ذلك فقد فتحت نف�س �سنة  1992لدى املحافظة العقاري العليا  ،خا�صة اذا علمنا �أن املادة جاء بحجة قاطعة عني املقرر
املرا�سلة النار على املح�رض بالوادي «�إ�شهاره «لفائدة ق�صار  284من ق،م �،أ والتي تن�ص حرفيا لكن املجل�س جتاوز هذه املادة
الق�ضائي بعد قيامه بالتنفيذ املدعو «�ش»على �أ�سا�س متلكه –ح�سبهم –�أن يكون لأحكام العقد �أي�ضا و�أمر بتعيني خبري ،حيث �أن
الر�سمي مع مراعاة �أحكام املادة املجل�س يعترب �أحكام املحكمة
الوهمي لقرار الرف�ض اعرتا�ض القرار امل�شهر املذكور .
البلدية �سنة  1992مل�صلحة من جهتها فقد �أو�ضحت املرا�سلة  ،883قبل �أن يقوم املجل�س بخرق العليا ك�أحكام عرفية .
يف �إطار حماربة اجلرمية ب�شتى  ،احدهما كان يحمل بيده �سالح
�أنواعها متكنت عنا�رص الأمن �أبي�ض (�سيف تقليدي ) كبري
و�سط حتذيرات من عواقب التقارير املغلوطة
احل�رضي الثالث ب�أمن والية احلجم  ،ليتم التقرب منهما و
مترنا�ست من توقيف �شخ�صني ف�ض ال�شجار وحتويلهما �إىل مقر
يبلغان من العمر (� 51سنة  60 /ال�رشطة  ،بعد ا�ستكمال� إجراءات
�سنة) �سنة عن ق�ضية امل�شاجرة التحقيق مت تقدمي امل�شتبه فيهما
يف الطريق العام مع حمل �سالح �أمام اجلهات الق�ضائية املخت�صة
ابي�ض حمظور من ال�صنف التي� أ�صدرت يف حق امل�شتبه فيه
الأول � 06أ�شهر حب�س نافذة مع
ال�ساد�س دون مربر �رشعي .
وقائع الق�ضية تعود� إىل دوريات غرامة مالية قدرها  20.000دج
�سواها  ،و هو الأمر الذي بات ينذر
�شهدت والية ورقلة منت�صف الأ�سبوع
لعنا�رص ال�رشطة بحي �أنكوف اين بينما ا�ستفاد امل�شتبه فيه الثاين
بدخول اجتماعي �ساخن  ،ويف �سياق
اجلاري موجة احتجاجات عارمة
لفت انتباههم �شجار بني �شخ�صني من الرباءة .
�أحمد باحلاج
مت�صل تبقى ال�سلطات العليا بالبالد
للبطالني املتم�سكني بخيار العمل
وعلى ر�أ�سها وزير العمل والت�شغيل
بال�رشكات العاملة يف ال�صناعة
�أمن مترنا�ست
وال�ضمان االجتماعي و املدير العام
النفطية دون �سواها  ،موازاة مع
للوكالة الوطنية للت�شغيل ملزمون
ذلك فقد حذر املهتمون مبلف اليد
بالتدخل لدى ال�رشكات النفطية
العاملة من مغبة العواقب الوخيمة
لك�شف الغمو�ض الذي يكتنف م�صري
للتقارير املغلوطة لل�سلطات الوالئية
القوائم اال�سمية للبطالني الذين
حول حقيقة الو�ضع املت�شنج الذي
�أجروا الفحو�صات املهنية يف وقت
بات ينذر بدخول اجتماعي �ساخن .
يف �إطار حماربة اجلرمية ب�شتى احدهما  ،مت حتويل الدراجة
�سابق على م�ستوى �رشكات الأ�شغال
�سجلت مناطق بوعامر  ،الروي�سات
�أنواعها متكنت عنا�رص الأمن النارية رفقة امل�شتبه فيه �إىل
الوطنية
ؤ�س�سة
�
امل
،
آبار
ل
ا
يف
 ،حلدب  ،الزياينة � ،سكرة ،حا�سي
احل�رضي الراابع ب�أمن والية مقر ال�رشطة و فتح حتقيق يف
م�سعود واحلجرية بوالية ورقلة املبا�رش لعمال من خارج الوالية  .من جهة ثانية فقد حذر �أكرث من للتنقيب وخدمات الآبار  .ومعلوم مترنا�ست من توقيف �شخ�ص الق�ضية اين تبني ان الدراجة
احتجاجات للبطالني املتم�سكني
�أن ملف الت�شغيل بوالية ورقلة التي يبلغ من العمر (� 23سنة ) عن حمل �رسقة و مت التعرف على
ب�أحقيتهم يف اال�ستجابة الفورية بال�رشكات النفطية الوطنية على متحدث يف املو�ضوع ال�سلطات
1333
زهاء
ترابها
على
حت�صي
ق�ضية ال�رسقة يف الطريق العام مالكها .
الن�شغاالتهم التي ت�أتي يف مقدمتها غرار خدمات الأبار  ،الأ�شغال يف الوالئية من مغبة العواقب الوخيمة
�رشكة نفطية من بينها � 333رشكة  .وقائع الق�ضية تعود� إىل دوريات بعد ا �ستكما ل � إ جر ا ء ا ت
�رضورة تدخل امل�صالح االمنية الأبار وامل�ؤ�س�سة الوطنية للتنقيب التي قد تنجر عن رفعها لتقارير يف �إطار ال�رشاكة مع الأجانب ال لعنا�رص ال�رشطة بحي الوئام اين التحقيق مت تقدمي امل�شتبه فيه
والق�ضائية لو�ضع حد لتجاوزات دون املرور على الوكاالت املحلية مغلوطة لل�سلطات املركزية حقيقة يزال يرزح حتت �أخطبوط �سوء لفت انتباههم �شخ�صان يقومان �أمام اجلهات الق�ضائية املخت�ص
مافيا الت�شغيل املتهم الأول للت�شغيل وهو الأمر الذي يتنافى الو�ضع املت�شنج يف ظل مت�سك الت�سيري وتفاوت الأدوات الرقابية بجر دراجة نارية  ،ليتم التقرب ة التي� أ�صدرت يف حقه حكم 05
ح�سبهم -يف الفو�ضى التي يتخبط مع تو�صيات وتعليمات احلكومة بطايل املنطقة املعروفة بالعا�صمة يف ظل متل�ص اللجنة القطاعية منهما  ،وبر�ؤيتهما لعنا�رص �سنوات حب�س نافذة مع الإيداعفيها ملف اليد العاملة كتف�شي القا�ضية مبنح �أولوية التوظيف املركزية للجنوب ال�رشقي ب�أحقيتهم الوالئية للت�شغيل و مفت�شيات العمل ال�رشطة الذا بالفرار تاركني    ،مع غرامة مالية قدرها
الدراجة النارية  ،مت اللحاق  100.000دج.
مظاهر املح�سوبية واملحاباة لفائدة �أبناء املنطقة بتطبيق مبد�أ يف التوظيف بال�رشكات الوطنية من الدور املنوط بها .
�أحمد باحلاج
�أحمد باحلاج بهما لتتمكن ال�رشطة من توقيف
والر�شوة  ،ناهيك عن التوظيف ح�سب الأولويات والإمكانات املتاحة العاملة يف ال�صناعة النفطية دون

�شرطة مترنا�ست توقف
�شخ�صني يف ق�ضية امل�شاجرة
يف الطريق العام

احتجاجات بطايل ورقلة تنذر بدخول
اجتماعي �ساخن

االطاحة بع�شريني يف ق�ضية
ال�سرقة يف الطريق العام
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فل�سطني املحتلة

نتنياهو يعتزم تو�سيع "احلي اليهودي"
خالل زيارته للخليل
ك�شفت �صحيفة "ي�سرائيل هيوم" العربية ال�صادرة �أم�س الثالثاء النقاب عن �أن رئي�س حكومة االحتالل
بنيامني نتنياهو ينوي اتخاذ مزيد من اخلطوات لتعزيز اال�ستيطان الإ�سرائيلي بال�ضفة الغربية املحتلة،
ردا على موجة عمليات املقاومة الفل�سطينية وقالت ال�صحيفة املقربة من نتنياهو� :إنه من املتوقع �أن يزور
نتنياهو احلي اال�ستيطاين اليهودي يف اخلليل (جنوب القد�س املحتلة) ،الأ�سبوع املقبل.

(جنوب القد�س املحتلة)
� 220ألف فل�سطيني مقابل
 750م�ستوطنا يهوديا ينكلون
بال�سكان الفل�سطينيني.
وبح�سب اتفاقية وقعت بني

منظمة التحرير واالحتالل
الإ�رسائيلي عام  ،1997فقد
ق�سمت املدينة �إىل ق�سمني:
منطقة "�أت�ش  "1اخلا�ضعة
لإدارة ال�سلطة الفل�سطينية،

ومنطقة "�أت�ش  "2التي
بقيت حتت �سيطرة اجلي�ش
الإ�رسائيلي ،ومن �ضمنها
البلدة القدمية.
ي�شار �إىل �أن نتنياهو د�أب
يف الآونة الأخرية و�أمام
ف�شل جي�شه و�أجهزته
الأمنية يف منع عمليات
املقاومة بال�ضفة املحتلة،
على امل�صادقة على بناء
وحدات ا�ستيطانية ر ًّدا على
عمليات املقاومة ويلج�أ
نتنياهو �إىل "جلب" �أ�صوات
واليمني
امل�ستوطنني
ل�صالح حزب الليكود
احلاكم يف االنتخابات التي
�ستجري ال�شهر القادم،
عرب اال�ستيطان والتو�سع
يف الأرا�ضي الفل�سطينية.

لقاء مع الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب وت�ساءل
النواب من الرئي�س":ما
هو �سبب اتخاذك مواقف
معار�ضة ملواقف املر�شد
الأعلى؟ ملاذا ت�سعى للقاء

والتفاو�ض مع �شخ�ص
و�صفته بنف�سك �سابقا
باملجنون ،بينما قال
املر�شد الأعلى �أننا لن
نتفاو�ض مع هذه الإدارة
الأمريكية ،و�أن التفاو�ض

معها �سم قاتل؟"وكان
الرئي�س روحاين قد �رصح
م�ؤخرا ب�أن طهران ال
ت�ستثني التفاو�ض� ،إن كان
ذلك ي�صب يف م�صلحة
البالد.

ق.د/وكاالت
و�ستكون هذه �أول زيارة
يقوم بها رئي�س الوزراء
ملدينة اخلليل منذ عقود
وح�سب ال�صحيفة ،تتواجد
على مكتب نتنياهو خطة
تطالب بتو�سيع احلي
اليهودي يف املدينة لي�ضم
ال�سوق الذي �أغلق منذ 25
عا ًما وكان نتنياهو �أعلن
�أم�س عن �إن�شاء حي جديد
يف م�ستوطنة "دوليف" غرب
رام اهلل (�شماال) ووفقا لبيان
�صدر عن مكتبه ،فقد �أوعز
بطرح م�رشوع قرار �أمام
جلنة التخطيط يف الإدارة
املدنية التابعة جلي�ش
االحتالل يف ال�ضفة الغربية،

خالل اجتماعها القريب،
ين�ص على بناء احلي ،الذي
�سي�شمل حوايل  300وحدة
ا�ستيطانية جديدة.
ويعي�ش يف مدينة اخلليل

اتهامات خطرية لروحاين يف الربملان الإيراين

�أفاد مرا�سلنا يف طهران
ب�أن ثمانني نائبا يف
الربملان الإيراين �أ�صدروا
بيانا اتهموا فيه الرئي�س
ح�سن روحاين مبخالفة
مواقف املر�شد الأعلى،

علي خامنئي.
ووردت يف البيان الذي
�أ�صدره نواب يف الربملان،
اتهامات للرئي�س روحاين
مبخالفة مواقف املر�شد
الأعلى ،وال�سعي لعقد

غ�ضب �شديد ودعوات للمقاطعة!

العربية ت�سيء للمقاومة الفل�سطينية جمد ًدا
قناة العربية وجمددًا،
تهاجم املقاومة الفل�سطينية
وت�شيطنها ،حيث بثت القناة
تقري ًرا حول ا�ستخدام
منظمات "�إرهابية متطرفة"
للعملة الرقمية "البتكوين"،
وكانت كتائب الق�سام
النموذج الأول والوحيد الذي
�صدرته العربية يف تقريرها
الذي �أ�شار �إىل ت�صنيف
الذراع الع�سكري حلما�س
"منظمة �إرهابية" لدى
حكومات غربية .و�شهدت
مواقع التوا�صل االجتماعي
حالة من ال�سخط والغ�ضب
ال�شديدين ،على �إثر التقرير،
وقالوا �إنها (قناة العربية)
�أ�صبحت من�صة عربية
تتحدث بل�سان �إ�رسائيلي،
�إدانتهم
عن
وعربوا
ل�سيا�ستها املن�سجمة مع
الدعاية الإ�رسائيلية" ،ع�رص
�إرهاب البتكوين" هو عنوان
التقرير اجلديد الذي بثته

القناة ،تناولت فيه جلوء
بع�ض "املنظمات املتطرفة
للعمالت
امل�سلحة"
الإلكرتونية يف عمليات
التمويل والت�سليح والدعم،
وكانت كتائب ال�شهيد
عز الدين الق�سام اجلناح
الع�سكري حلركة املقاومة
"حما�س"
الإ�سالمية
النموذج الأوحد الذي
�صدرته "العربية"،واتهمت
قناة العربية كتائب الق�سام
ب�رشاء "املخدرات" و"غ�سل
الأموال"  .ولقي التقرير
الزائف حالة من الغ�ضب
واال�ستهجان عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي ،و�سط
دعوات لإلغاء متابعة كل
من�صات العربية ومقاطعتها
لدورها الإعالمي امل�شبوه
يف تناول ق�ضايا ال�شعب
وعد
الفل�سطيني ومقاومته
ّ
معلقون �أن العنوان الذي
�أرفقته العربية يف في�سبوك

القناة يظهر املوقف الر�سمي
ال�سعودي من املقاومة
الفل�سطينية ولي�ست املرة
الأوىل التي تهاجم فيها قناة
العربية ال�سعودية املقاومة
وف�صائلها عرب براجمها
املختلفة ،وكانت جددت
كتائب ال�شهيد عز الدين
الق�سام اجلناح الع�سكري
حلركة املقاومة الإ�سالمية
"حما�س" ( 24مار�س
املا�ضي) دعوتها ،حمبي
املقاومة الفل�سطينية كافة
�إىل دعمها مال ًّيا عرب عملة

"البتكوين" الإلكرتونية ب�آليات
جديدة �أكرث �أما ًنا و�أظهر
موقع الق�سام الإلكرتوين عند
فتحه واجهتني؛ الأوىل تقود
للموقع الر�سمي ،والأخرى
ل�صفحة التربع اخلا�صة
بحملة "داعم املقاومة".
و�أوردت ما ن�صه" :لأن
الأق�صى جزء ال يتجز�أ من
عقيدتنا ،و�آية يف كتاب ربنا،
ولأنها فل�سطني قبلة الأحرار
ومهوى الأفئدة وق�ضية
الأمة العادلة وحمط �أنظار
�أحرار العامل ،بات لزا ًما

على كل ح ٍّر وغيو ٍر �أن يكون
له �سهم يف اجلهاد ون�رصة
املظلومني".
وذكرت �أنه" :بات ب�إمكان
حمبي املقاومة الآن �أن
يو�صلوا دعمهم املايل ب�شكل
مبا�رش للمقاومة بعملة
البتكوين من خالل عنوان
املحفظة الذي �سيظهر بعد
�إدخال رمز التحقق اخلا�ص
بال�صفحة التالية:
وقالت الق�سام يف تغريدة
للناطق الر�سمي با�سمها "�أبو
عبيدة" على ح�سابه بتويرت
يف  29جانفي املا�ضي�" :إن
العدو ال�صهيوين يحارب
املقاومة من خالل حماولة
قطع الدعم عنها بكل
"لكن
ال�سبل"وا�ستدرك:
حمبي املقاومة يف كل العامل
يحاربون هذه املحاوالت
ال�صهيونية وي�سعون لإيجاد
كافة �سبل الدعم املمكنة
للمقاومة"،

رئي�س جتمع ال�شخ�صيات امل�ستقلة بال�ضفة
الغربية املحتلة ،خليل ع�ساف

التن�سيق الأمني لن يتوقف وال�سلطة ال
ت�ستطيع مقاومة "�إ�سرائيل"
قال رئي�س جتمع ال�شخ�صيات
امل�ستقلة بال�ضفة الغربية
املحتلة ،خليل ع�ساف،
�إن ال�سلطة الفل�سطينية ال
ت�ستطيع مقاومة م�ضايقات
"�إ�رسائيل" وغريها من
ال�ضغوط الدولية و�أكد ع�ساف
على �أهمية وقف االتفاقات
بني ال�سلطة الفل�سطينية
واالحتالل الإ�رسائيلي ويف
مقدمتها التن�سيق الأمني،
م�ستدركاً" :التن�سيق الأمني لن
يتوقف ما دام �سلوك ال�سلطة
لن يتغري" .و�شدد على �أن
املجتمع الفل�سطيني يحتاج
�إىل رجل الأمن الفل�سطيني
احلامي لوطنه و�أهله ،ولي�س
احلامي للإ�رسائيلي ،مطالباً
ب�رضورة وقف االعتقال
ال�سيا�سي "املدمر للمجتمع
ا لفل�سطيني " و �أ �ضا ف :
"�إ�رسائيل حتاول �إظهار
ال�سلطة وك�أنها يد �أمنية لها
وتعمل ل�صاحلها ،و�أنها عميلة،
و�أن الأجهزة الأمنية تعمل
ل�صالح �إ�رسائيل ،وهذا ينم
عن خباثة هائلة لالحتالل
الإ�رسائيلي" ،مو�ضحاً وجود
تطابق يف طرح الأ�سئلة على
املعتقلني لدى االحتالل
وال�سلطة.
و�أردف" :هذه ال�سيا�سة ال
تخدم القانون الفل�سطيني
وال الوطن ،وامل�ستفيد هو
االحتالل الإ�رسائيلي" ،م�ؤكداً
على �أهمية �سيادة القانون
ووجود رجل �أمن فل�سطيني
يحمي املواطن الفل�سطيني
امل�ستوطنني
ولي�س
الإ�رسائيليني.

و�أ�شار �إىل �أن احلالة الأمنية
يف ال�ضفة الغربية م�ؤ�سفة،
وال تخدم احلالة الفل�سطينية،
قائ ً
ال" :نتابع حاالت االعتقال
ال�سيا�سي والتي تكون بالنهاية
ا�ستكملت �إجراءات املحاكمة،
وتكون النتيجة الرباءة ،ما يدلل
على �أن الإجراءات فيها خط�أ
واالتهامات غري قانونية".
و�أ�شار �إىل وجود مناذج من
املعتقلني ال�سيا�سيني مل
يكملوا درا�ستهم اجلامعية
منذ 15عاماً ب�سبب تكرار
اعتقالهم لدى �أمن ال�سلطة
الفل�سطينية ،ومل يدانوا يف
�أي مرة لعدم وجود دالالت
قانونية �صحيحة و�شدد
على �رضورة �إنهاء االنق�سام
الفل�سطيني ،و�أن يكون قرار
ال�سلم واحلرب قراراً فل�سطينياً
ال وموحداً ،داعياً
وطنياً �شام ً
�إىل وقف التن�سيق الأمني
بني ال�سلطة الفل�سطينية
واالحتالل الإ�رسائيلي وقال:
"االحتالل الإ�رسائيلي يريد
للفل�سطينيني البقاء يف حالة
انق�سام دائم ،ال�ستكمال
خمططاته اال�ستيطانية دون
�أي مواجهات �أو معيقات"،
م�ستنكراً ا�ستمرار �أمن
ال�سلطة يف اعتقال الأ�رسى
املحررين وطلبة اجلامعات
وعد ع�ساف االعتقاالت
ّ
ال�سيا�سية دون توجيه �أي
تهم "ممار�سات �إجرامية"،
داعيا الكل الفل�سطيني من
ف�صائل وقوى وهيئات وطنية
وجمتمعية للوقوف يف وجه
هذه ال�سيا�سة التي ال حتتمل
ال�سكوت.

الربازيل ترف�ض م�ساعدة مالية من
" "G7لإنقاذ "رئة الأر�ض"
رف�ضت الربازيل م�ساعدة
جمموعة الدول ال�سبع الكربى
( )G7لإخماد احلرائق يف
غابات الأمازون ،بح�سب ما
�أعلن �أونيك�س لورنزوين ،كبري
موظفي �إدارة الرئي�س الربازيلي
جايري بول�سونارو.
وقال �أونيك�س لورنزوين متحدثا
ملوقع "جي  "1الإخباري ليل
االثنني على الثالثاء" :نقدر
عر�ض امل�ساعدة ،لكن هذه
املوارد قد تكون مفيدة �أكرث
لإعادة ت�شجري �أوروبا!" ،وهو
ت�رصيح �أكدته الرئا�سة الربازيلية
لوكالة "فران�س بر�س"ودعا
لورنزوين الرئي�س الفرن�سي
�إميانويل ماكرون لالهتمام
بـ"بالده وم�ستعمراته".
ويف تغريدة على "تويرت"� ،أعرب
بول�سونارو عن رف�ضه ملبادرة
املجموعة التي �أعلن عنها
الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون ،قائال" :نحن لن
نقبل �أن ي�شن الرئي�س ماكرون
هجمات غري منطقية وال
مربرة ب�ش�أن الأمازون ،وال �أن
يخفي نواياه من وراء فكرة
حتالف جمموعة ال�سبع لإنقاذ
الأمازون ،كما لو كنا م�ستعمرة
�أو �أر�ضا بال �صاحب"و�شدد
على دعمه حلل �إقليمي حلرائق

الأمازون ،م�ضيفا �أنه كان قد
حتدث مع الرئي�س الكولومبي،
�إيفان دوكي" ،ب�ش�أن احلاجة
لو�ضع خطط م�شرتكة بني
�أغلبية الدول التي ت�شكل منطقة
الأمازون ،ل�ضمان �سيادتنا
الطبيعية"وي�أتي
وثرواتنا
الرف�ض الربازيلي بعد وعد
قطعته جمموعة ال�سبع يف
اليوم الأخري من قمتها يف
بياريتز بجنوب غرب فرن�سا،
بتخ�صي�ص  20مليون دوالر
ك�إجراء طارئ لإر�سال طائرات
من �أجل �إخماد احلرائق الهائلة
امل�شتعلة يف غابات الأمازون
الربازيلية و�أعلن الرئي�س
الفرن�سي عن التمويل هذا،
وقال �إن احللفاء �سيدعمون
مبادرة �أو�سع ملنطقة الأمازون
�ستعر�ض �أمام اجلمعية العامة
للأمم املتحدة يف �سبتمرب
املقبل.
وي�أتي اخلالف الأخري ب�ش�أن
حرائق الأمازون عقب حتركات
من جانب احلكومة الربازيلية
لفتح املزيد من الغابات
املطرية �أمام م�رشوعات
التعدين والزراعة ،حيث ت�شري
بيانات الأقمار اال�صطناعية
�إىل �أن وترية �إزالة الغابات
تتزايد ب�رسعة.
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توظيف الكوارث:

التداعيات ال�سيا�سية حلرائق
الأمازون يف الربازيل
تتعر�ض غابات الأمازون ،التي ُتعرف بـ»رئة العامل» ،ملوجات من احلرائق هي الأ�شد من نوعها منذ عدة �سنوات ،حيث مت ت�سجيل نحو � 75ألف حريق
يف الغابات ،خالل ال�شهور الثمانية الأوىل من هذا العام ،بزيادة بن�سبة  84باملائة مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�ضيً ،
وفقا لبيانات املعهد الوطني
الربازيلي لأبحاث الف�ضاء .وبالرغم من التداعيات البيئية اخلطرية حلرائق الأمازون� ،إال �أنه ال ميكن جتاهل التداعيات ال�سيا�سية لهذه الكارثة
البيئية� ،سواء على عالقة الربازيل ببع�ض القوى الدولية ويف مقدمتها فرن�سا ،وكذلك على مكانة الربازيل كقوة عاملية �صاعدة� ،إ�ضافة �إىل تداعياتها
املحتملة على االقت�صاد الربازيلي.
د� .صدفة حممد حممود/مركز
امل�سقبل للدرا�سات و الأبحاث
املتقدمة
�أ�سباب متباينة:

تتداخل العديد من الأ�سباب
التي ميكن �أن تقف وراء حرائق
الأمازون ،وتتباين التف�سريات،
لت�صل �إىل حد التناق�ض وف ًقا لر�ؤى
الأطراف ذات ال�صلة� ،سواء كانت
�أطرا ًفا داخلية �أو دولية ،وذلك كما
يت�ضح فيما يلي:
 -1ر�ؤى الأطراف الداخلية :ثمة
تباين وا�ضح يف مواقف الأطراف
الداخلية الربازيلية فيما يتعلق
ب�أ�سباب ا�شتعال حرائق الغابات؛
فمن ناحية �أوىل ،تُلقي املنظمات
غري احلكومية املعنية بالبيئة
وكذلك املنظمات املدافعة
عن حقوق ال�سكان الأ�صليني،
بامل�سئولية على الرئي�س الربازيلي
«جايري بول�سونارو» ،عن ا�شتعال
احلرائق يف غابات الأمازون بوترية
غري م�سبوقة منذ عدة �سنوات.
ويرى املدافعون عن البيئة �أنه على
الرغم من �أن التغريات املناخية قد
تكون من العوامل املف�رسة ال�شتعال
احلرائق ،خا�صة مع مو�سم اجلفاف
الذي ت�شهده الربازيل يف الوقت
احلايل ،لكنهم ي�ؤكدون �أن معظم
احلرائق قد �أُ�رضمت عن عمد
من قبل املزارعني لإزالة الغابات،
بطريقة غري �رشعية.
ووف ًقا لرواية تلك املنظمات،
فقد ت�سبب الرئي�س الربازيلي،
ولو ب�صورة �ضمنية ،يف احلرائق
امل�شتعلة يف غابات الأمازون؛
وذلك من خالل ت�شجيعه احلطابني
واملزارعني على تطهري الغابات
املطرية لتجهيزها لال�ستخدام
الزراعي ،و�إزالتها للتو�سع يف ن�شاط
رعي املا�شية.
عالوة على ذلك ،مل يتخذ
«بول�سونارو» خطوات �رسيعة
للحيلولة دون انت�شار حرائق الغابات
وات�ساع نطاقها �إال بعد �ضغوط
دولية قوية عليه ،دفعته �إىل دعوة
اجلي�ش �إىل التحرك للم�ساهمة يف
جهود �إخماد احلرائق.
وميكن تف�سري موقف «بول�سونارو»
برغبته يف ا�ستخدام الغابات
املطرية من �أجل ت�رسيع معدل
النمو االقت�صادي ،وذلك على خلفية
الأزمة االقت�صادية التي تواجهها
البالد ،حيث يرى «بول�سونارو» �أن
حماية الغابات املطرية «عقبة
�أمام التنمية االقت�صادية» ،كما �أن
مطالبة «بول�سونارو» منذ توليه

رئا�سة الربازيل ،يف الأول من
يناير املا�ضي ،ب�رضورة ا�ستخدام
الغابات لأغرا�ض الزراعة والتعدين
ورعي املا�شي� ،إمنا ت�أتي ا�ستجابة
ل�ضغوط «اللوبي الزراعي» ،الذي
�ش ّكل قاعدة انتخابية مهمة اعتمد
عليها يف االنتخابات الرئا�سية التي
جرت يف �أكتوبر املا�ضي.
على اجلانب الآخر� ،ألقى
«بول�سونارو» بامل�سئولية على
املنظمات غري احلكومية البيئية
عن حرائق الأمازون ،قا ًئال �إنها
نق�صا يف املوارد املالية
«تعاين
ً
ب�سبب جتميد الرنويج و�أملانيا
م�ساعداتهما ل�صندوق الأمازون
املخ�ص�ص حلماية غابات
الأمازون» .وقال «بول�سونارو»« :ثمة
احتمال ال �أ�ستطيع ت�أكيده ب�أن يكون
ذلك مرده �إىل خطوات �إجرامية من
ه�ؤالء النا�شطني يف املنظمات غري
احلكومية بهدف التجيي�ش �ضدي
و�ضد احلكومة الربازيلية» ،وتابع:
«�إ ّنه بالإمكان توجيه اتهامات
وا�سعة ت�شمل املجتمعات املحلية
وال�سكان وكبار مالكي الأرا�ضي،
ولكن ال�شبهات الكربى تقع على
املنظمات غري احلكومية».
 -2ر�ؤى الأطراف الدولية :مثلما
اختلفت ر�ؤى الأطراف الداخلية
الربازيلية حول امل�سئول عن حرائق
غابات الأمازون ،فقد حدث ال�شيء
نف�سه بالن�سبة للأطراف الدولية.
ففي الوقت الذي اتخذت فيه بع�ض
الدول الأوروبية مواقف منددة
ب�سيا�سات «بول�سونارو» البيئية،
واتهمته بعدم اتخاذ �إجراءات
�رسيعة وحا�سمة للت�صدي مل�شكلة
احلرائق ،فقد �ساندت بع�ض الدول
الأخرى «بول�سونارو».
ففرن�سا ،الدولة احلا�ضنة التفاق
باري�س للتغري املناخي ،كانت
�صاحبة ال�صوت الأعلى يف الأزمة؛
�إذ �صدرت عن الرئي�س الفرن�سي
«�إميانويل ماكرون» انتقادات
الذعة للرئي�س الربازيلي ،ب�سبب
«تقاع�سا»
ما اعتربه ماكرون
ً
من قبل «بول�سونارو» �أمام هذه
الكارثة البيئية .واتهمت باري�س
«بول�سونارو» بـ»الكذب» ب�ش�أن
التزاماته حول املناخ .وو�صف
«ماكرون» احلرائق ب�أنها «�أزمة
دولية» ،مطالبًا قادة جمموعة
الدول ال�سبع ب�رضورة �إدراجها على
جدول �أعمال قمتهم املنعقدة يف
فرن�سا.
و�سارت كل من �أملانيا وكذلك
�أيرلندا وفنلندا على نف�س النهج
الفرن�سي ،فانتقدت ا�ستجابة

«بول�سونارو» للأزمة ،وو�صفت
امل�ست�شارة الأملانية «�أجنيال
مريكل» احلرائق ب�أنها «حالة
طوارئ خطرية» .كما هددت
فرن�سا و�أيرلندا بعدم الت�صديق
على االتفاق التجاري املوقع
يف يونيو املا�ضي بني االحتاد
الأوروبي وجتمع املريكو�سور
«الربازيل ،الأرجنتني� ،أوروجواي،
وباراجواي» ،حال عدم بذل
الربازيل املزيد من اجلهود حلماية
الغابات املطرية .ويف ال�سياق ذاته،
طالبت فنلندا بفر�ض حظر على
�صادرات الربازيل من اللحوم.
وتربط بع�ض الدول الأوروبية
وحتديدًا فرن�سا و�أيرلندا-موقفها من حرائق الأمازون
باالتفاق التجاري مع املريكو�سور،
على خلفية خماوف مزارعي
البلدين من الأ�رضار التي قد تلحق
بهم جراء تدفق �صادرات حلوم
البقر القادمة من دول املريكو�سور
�إىل ال�سوق الأوروبية ،ف�ضلاً عن
ال�ضغوط التي متار�سها جماعات
حماية البيئة الأوروبية.
يف املقابل ،كان موقف بريطانيا �إىل
حد ما فات ًرا من هذه الأزمة ،ورمبا
ميكن و�صفه بامل�ساند لبول�سونارو،
فبينما �رصح رئي�س الوزراء
الربيطاين «بوري�س جون�سون» ب�أنه
«قلق جدًا» ب�سبب الت�أثري الكارثي
املحتمل لفقدان عدد كبري من
الأ�شجار على البيئة ،فقد زار وزير
التجارة الربيطاين «كونور برينز»
الربازيل �سع ًيا �إىل تعميق عالقات
بالده االقت�صادية بربازيليا،
وذلك يف �إطار ا�ستعداد بريطانيا
ملرحلة ما بعد االن�سحاب من
االحتاد الأوروبي .ور ًّدا على �س�ؤال
حول احلرائق ،قال وزير التجارة
الربيطاين� ،إن حكومة «بول�سونارو»
لديها «طموحات م�رشوعة لتحقيق
الرخاء ل�شعبها».
�أما الواليات املتحدة ،فقد
�ساندت الرئي�س الربازيلي ،وقد

�أجرى الرئي�س الأمريكي «دونالد
اً
ات�صال هاتف ًّيا ببول�سونارو،
ترامب»
وعر�ض امل�ساعدة �إذا لزم الأمر يف
التعامل مع احلرائق .وميكن تف�سري
موقف ترامب امل�ساند لبول�سونارو
بعاملني� ،أولهما :موقف الرئي�س
الأمريكي نف�سه املعار�ض لق�ضية
التغري املناخي ،خا�صة �أنه �سبق
�أن �أعلن يف يونيو  2017ان�سحاب
الواليات املتحدة من اتفاق باري�س
للتغري املناخي .وثانيهما :تقارب
الر�ؤى بني الرئي�سني الأمريكي
والربازيلي لي�س فقط فيما يتعلق
باملوقف من ق�ضية التغريات
املناخية ،ولكن � ً
أي�ضا فيما يتعلق
بالعديد من الق�ضايا وامللفات
الدولية والإقليمية ،خا�صة �أن كال
الرئي�سني ينتميان �إىل تيار اليمني
املتطرف.
ت�أثريات متنوعة:

من ا ُ
ملرجح �أن تُ�سفر حرائق غابات
الأمازون عن العديد من التداعيات
والت�أثريات التي لن مت�س الربازيل
فح�سب ،بل العامل �أجمع:
الإ�ضرار بالأمن البيئي
الإقليمي والعاملي:

تلعب غابات الأمازون دو ًرا حمور ًّيا
يف الت�صدي لظاهرة التغريات
املناخية ،وهي م�سئولة عن
�إنتاج نحو ع�رشين باملائة من
الأك�سجني على كوكب الأر�ض،
ومتت�ص الغابات ماليني الأطنان
من انبعاثات الكربون �سنو ًّيا.
ومتتد غابات الأمازون املطرية
على م�ساحة  1.7مليار فدان،
لتغطي ثماين دول يف �أمريكا
اجلنوبية ،والتي امتدت احلرائق
بالفعل �إىل عدد منها ،وحتديدًا
فنزويال وبوليفيا وكولومبيا التي
تقدمت بطلب �إىل جمموعة ال�سبع
للح�صول على م�ساعدات ملواجهة
حرائق الغابات.
وهو الأمر الذي يعني �أن هذه

الأزمة تتجاوز يف ت�أثرياتها احلدود
ال�سيا�سية للدول التي تتواجد فيها
الغابات� ،إ�ضافة �إىل �أن حرائق
غابات الأمازون لي�ست جمرد
م�شكلة يف امل�ستقبل ،فهذه الغابة
املطرية هي بالفعل موطن يف
الوقت احلايل حلوايل ثالثة ماليني
نوع من النباتات واحليوانات
والطيور ،ومليون ن�سمة من ال�سكان
الأ�صليني .ولذا تعترب غابات
الأمازون املطرية �أكرث الأماكن
تنوعا من الناحية البيولوجية على
ً
الأر�ض ،وف ًقا لل�صندوق العاملي
للطبيعة.
وعلى الرغم من الت�أثريات الوخيمة
احلالية حلرائق غابات الأمازون
على العامل ،فيمكن حتويل هذه
الأزمة البيئية اخلطرية �إىل فر�صة
يف حال مت توظيف وا�ستثمار
هذا االهتمام احلكومي وال�شعبي
العاملي ال�ضخم ،من �أجل جتديد
االهتمام مرة �أخرى بق�ضية حماية
البيئة ،وحث القادة و�صانعي
ال�سيا�سات على اتخاذ خطوات
ملمو�سة ملواجهة ظاهرة التغريات
املناخية.
الت�أثري على االقت�صاد
الربازيلي:

ميكن �أن يكون حلرائق غابات
الأمازون ت�أثريات مزدوجة على
اقت�صاد الربازيل ،فمن ناحية ،رمبا
تُف�سح �إزالة الغابات املجال �أمام
التو�سع يف قطاع الزراعة وتربية
املا�شية ،وهو ما ميكن �أن يكون
له مردود �إيجابي على االقت�صاد
الربازيلي .ومن ناحية �أخرى،
ميكن �أن تُلحق الدعوات الأوروبية
ملقاطعة منتجات الربازيل من
حلوم البقر �أو وقف الت�صديق على
االتفاق التجاري مع املريكو�سور،
خ�سائر باالقت�صاد الربازيلي الذي
يُعاين بالفعل من حالة من الركود،
خا�صة مع انخفا�ض توقعات النمو
االقت�صادي لعام  ،2019من 2
باملائة �إىل  0.8باملائة.
ويف هذا الإطار ،عرب «بول�سونارو»
عن قلقه من االنعكا�سات
االقت�صادية ال�سلبية حلرائق
الغابات ،وقال�« :إذا بد�أ العامل
بو�ضع حواجز جتارية (يف وجه
الربازيل) ف�سيرتاجع قطاع
�صناعاتنا الغذائية واالقت�صاد»،
خا�صة �أن االحتاد الأوروبي يُعد
ثاين �أكرب �رشيك جتاري للربازيل،
كما �أن الأخرية هي �أكرب م�صدر
منفرد للمنتجات الزراعية �إىل
االحتاد الأوروبي يف جميع �أنحاء
العامل ،وف ًقا للمفو�ضية الأوروبية.

كما تُعد الربازيل �أكرب م�صدر
للحوم البقر على م�ستوى العامل
( 20باملائة من �إجمايل ال�صادرات
العاملية من اللحوم) ،و�صدرت
العام املا�ضي  1.64مليون طن
أرباحا
من اللحم البقري ،حمققة � ً
بلغت  6.57مليارات دوالر ،بح�سب
جمعية ال�صناعات امل�ص ّدرة للحوم
يف الربازيل� .إ�ضافة �إىل ذلك ،تعترب
الربازيل �أكرب م�ص ّدر عاملي لل�صويا
(الذي ي�ستخدم كعلف للما�شية)،
و�ص ّدرت ك ّمية قيا�سية من ال�صويا
�سنة  2018بلغت  83.3مليون طنّ .
تهديد مكانة الربازيل
الدولية:

جذبت حرائق غابات الأمازون
عري�ضة
قطاعات
اهتمام
يف املجتمع الدويل ،ونظم
املتظاهرون املعنيون بتغري املناخ
احتجاجات خارج ال�سفارات
الربازيلية يف عدد من البلدان،
للمطالبة بالت�صدي لهذه امل�شكلة.
وواجهت احلكومة الربازيلية
ً
�ضغوطا دولية حلماية الغابات
املطرية ال�شا�سعة من �أن�شطة قطع
الأ�شجار �أو عمليات التنقيب غري
القانونية .وكان ائتالف ي�ضم 118
منظمة غري حكومية انتقد يف بيان
م�شرتك «انعدام امل�سئولية» لدى
الرئي�س الربازيلي.
وقد �أدى تراجع الربازيل عن
التزاماتها ال�سابقة املتعلقة
بلعب دور بنّاء للحد من التغريات
املناخية� ،إىل عزل البالد دول ًيا،
والإ�رضار ب�صورة الربازيل التي
لطاملا لعبت دو ًرا حمور ًيا يف
الت�صدي لظاهرة التغريات
املناخية ،و�شاركت بقوة ون�شاط
يف خمتلف الفاعليات البيئية
الدولية ،كما �سبق �أن ا�ست�ضافت يف
عام  1992قمة الأر�ض يف ريو دي
جانريو.
�إ�ضافة �إىل ذلك� ،أدى تبني
«بول�سونارو» لهجة حادة جتاه
الدول التي انتقدت �أ�سلوب تعامله
مع حرائق الأمازون �إىل حدوث
توتر يف عالقات بالده ببع�ض
الدول الأوروبية ،وحتديدًا فرن�سا،
خا�صة مع اتهامه الرئي�س الفرن�سي
ب�أنه ي�ستغل حرائق الأمازون
لتحقيق م�صالح �سيا�سية �شخ�صية.
وقال «بول�سونارو» �إن «اقرتاح
الرئي�س الفرن�سي ب�أن تناق�ش
ق�ضايا الأمازون يف جمموعة ال�سبع
من دون م�شاركة بلدان املنطقة
ي�ستدعي �إىل الذهن «عقلية
ا�ستعمارية» ال مكان لها يف القرن
احلادي والع�رشين».
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�إ�شهار
PUB

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
املقاطعة االدارية عني �صالح
دائرة عني �صالح
بلدية عني �صالح
م�صلحة التنظيم وال�ش�ؤون العامة
مكتب االنتخابات واجلمعيات
الرقم 21-2019

»

و�صل ا�ستالم التبليغ باملطابقة القانونية مع القانون 241/ 16
يتمم ويعدل القانون الأ�سا�سي بالنادي الريا�ضي الهاوي 15/74

±¿R
Cñ¯`8
894
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]º

8±

طبقا لأحكام املادة  70من القانون رقم  06 -12امل�ؤرخ يف � 18صفر 1433
املوافق لـ 12يناير  2012املتعلق باجلمعيات مبقت�ضى القانون الأ�سا�سي
التنفيذي رقم  05- 13امل�ؤرخ يف  14رم�ضان عام  1434املوافق  23يوليو
 2013مبقت�ضى املر�سوم التنفيذي رقم  15/74امل�ؤرخ يف  26ربيع الثاين
عام  1436املوافق لـ  16فرباير  2015الذي يحدد الأحكام والقانون
النموذجي املطبق على النادي الريا�ضي الهاوي .
ومبقت�ضى املر�سوم التنفيذي رقم  241 -16امل�ؤرخ يف �21سبتمرب 2016
الذي يحدد الأحكام والقانون النموذجي املطبق على النادي الريا�ضي
الهاوي.
مت هذا اليوم  28:ماي  2019ا�ستالم مذكرة املطابقة القانونية امل�ؤرخة
يف  16/05/2019حتت رقم . 12/2019
والتي �أدخلت على القانون الأ�سا�سي للجمعية البلدية :النادي الريا�ضي
الهاوي امل�ستقبل الريا�ضي املجاهدين عني �صالح
املعتمدة حتت رقم  60/1981بتاريخ 1981 -06 -04
املقيمة بق�صر املرابطني عني �صالح
يرت�أ�سها :زقري �صالح
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الو�سط2019/08/28:
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2018

bilité et Contrôle de Gestion

e la formation
0 000DA

ouradia Alger

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques
et points de vente
Nous demandons aux propriétaires de
kiosques et autres buralistes qu’en cas de
non distribution de notre journal, de nous
contacter au numéro suivant :

021 69 64 83
الو�سط2019/08/28:

ANEP N°: 1913007179

الو�سط2019/08/28:

Par décision n° 234 du 27 avril
2019 du ministre de l’Energie,
XQ DJUpPHQW Gp¿QLWLI SRUWDQW
autorisation
d’exercice
de
l’activité de stockage et de
distribution des carburants
(extension et augmentation de
FDSDFLWp G¶XQ SRLQW GH YHQWH
de carburants), a été accordé à
Monsieur BELLABAS AMAR, sis
jODFRPPXQHGH'MHOIDZLOD\D
[GH 'MHOID FRQIRUPpPHQW DX
GLVSRVLWLRQV GX GpFUHW H[pFXWLI
GXIpYULHU
Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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يف اليوم الوطني ال�سرتداد جثامينهم

� 304شهداء يف "مقابر الأرقام"
�أنطلقت �صباح يوم الثالثاء املوافق  ، 2019/08/27فعاليات اليوم الوطني ال�سرتداد جثامني 304
من ال�شهداء التي ال تزال �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي حتتجزهم �سواء يف الثالجات الباردة� ،أو يف
مقابر جمهولة حتمل �شاخ�صات �أرقام ،كعقاب جماعي �أو انتقام لعائالت ال�شهداء.
تقريروكالة الأنباء
الفل�سطينية "وفا"
وت�شهد مراكز حمافظات الوطن
كافة وقفات جماهريية وفعاليات
وا�سعة ،بالتزامن مع حملة
الكرتونية ن�شطة حتت عنوان
"بدنا �أوالدنا" ،ف�ضال عن ن�شاط
اعالمي مفتوح لكل و�سائل
االعالم� ،إ�ضافة لتخ�صي�ص يوم
ملراكز التعليم للتعريف بق�ضية
اجلثامني املحتجزة ،وم�شاركة
�أهايل ال�شهداء املحتجزة
جثامينهم.
ومن �ضمن الفعاليات �سيتم
تنظيم اربع وقفات ال�ساعة
احلادية ع�رشة� ،ستكون عند
دوار ال�شهداء يف غزة ،ودوار
املنارة يف رام اهلل ودوار ابن
ر�شد يف اخلليل ،وامام ال�صليب
االحمر يف قطاع غزة ،مب�شاركة
ذوي ال�شهداء والعديد من القوى
الوطنية واحلزبية ،وم�ؤ�س�سات
ر�سمية واهلية وحقوقية ،وذلك
لرف�ضهم �سيا�سة االحتالل التي
�رشعت القوانني للنيل من �صمود
املواطن الفل�سطيني.
يذكر �أن حمكمة االحتالل
الإ�رسائيلي �أ�صدرت قانونا

يف العام  ،2017باعتبار حجز
جثامني ال�شهداء غري قانوين،
ولكنها مل ت�صدر قرارا ب�إطالق
�رساحهم ،بل �أعطت حكومتها
� 6أ�شهر لو�ضع قانون ي�سمح لها
بحجز هذه اجلثامني ،علما ب�أن
حتى اليوم مت حترير  121جثمان
�شهيد و�شهيدة من "مقابر
الأرقام" ،وما يزيد عن  180مما
ي�سمى "ثالجات االحتالل".
ووفق احلملة الوطنية ال�سرتاد
اجلثامني والتي ت�أ�س�ست عام
 ،2008ف�إن ما مت توثيقه ا�ستنادا
اىل بالغات عائالت ال�شهداء
والف�صائل الفل�سطينية التي كانوا
ينتمون لها ،مت احتجاز حوايل
� 400شهيد ،فيما مت حترير
جثامني  131منهم ،وما يزال
� 253شهيدا حمتجزا يف مقابر
الأرقام.
وت�ؤكد احلملة �أن عدد ال�شهداء
املوجودين يف مقابر الأرقام
يفوق هذا العدد املوثق ا�ستنادا
�إىل املعلومات املتداولة حول
املقابر واعداد القبور داخلها.
وح�سب احلملة ف�إن هناك 68
مفقودا منذ بداية االحتالل
حتى اليوم وال يعرف م�صريهم
وينكر االحتالل �أي معلومات

حولهم.
ومنذ عام  2015وحتى اليوم
احتجز االحتالل جثامني �أكرث
من � 220شهيداً لفرتات زمنية
خمتلفة (من �أيام �إىل �أ�شهر،
وبع�ض ال�شهداء �أكرث من عامني)
�أفرج عن معظمهم ،و�أبقى على
� 29شهيدا حمتجزا حتى اليوم.
وتن�ص اتفاقية جنيف الأوىل
يف املادة ( )17ب�إلزام الدول
املتعاقدة باحرتام جثامني
�ضحايا احلرب من االقليم
املحتل ومتكني ذويهم من
دفنهم وفقا لتقاليدهم الدينية
والوطنية.
و�أقام االحتالل الإ�رسائيلي
مقابر �رسية عرفت با�سم "مقابر
الأرقام" ،وهي عبارة عن مدافن
ب�سيطة ،حماطة باحلجارة بدون
�شواهد ،ومثبت فوق القرب لوحة
معدنية حتمل رقماً معيناً ،ولهذا
�سميت مبقابر الأرقام لأنها
تتخذ الأرقام بدي ً
ال لأ�سماء
ال�شهداء.
ويعلن االحتالل هذه املقابر
مناطق ع�سكرية مغلقة ،وهي
غري ثابتة وتتك�شف معطيات
مت�ضاربة بني فرتة و�أخرى حولها،
وان كان مت تداول مواقع  4مقابر

معظمها يف غور الأردن وقرب
احلدود اللبنانية وال�سورية.
وترف�ض �سلطات االحتالل
�إعطاء �شهادات وفاة لذوي
ال�شهداء �أو تقدمي قوائم ب�أ�سماء
من حتتجز جثامينهم و�أماكن
وظروف احتجازهم ،بل اعرتفت
بالفو�ضى والإهمال يف احتجاز
اجلثامني وفقدان بع�ضها.
ويف عام � 2010أفرجت �سلطات
االحتالل عن جثمان ال�شهيد
م�شهور العاروري بعد �سنتني
من الن�ضال القانوين يف ملفه
وبعد احتجاز دام  34عاما يف
مقابر الأرقام ،ويف العام التايل
مت ا�سرتداد جثمان ال�شهيد
حافظ �أبو زنط بعد  35عاما من
االحتجاز وقد كان رفيقا لل�شهيد
العاروري.
و�سلم االحتالل رفات � 91شهيدا
يف  ،2012\5\31وكان من بينها
 18جثمانا غري معروفني ما
�شكل ت�أكيدا جديدا النتهاك
حكومة االحتالل لكرامة
ال�شهداء واال�ستهتار مب�شاعر
عائالتهم ،لكن احلملة متكنت
من التعرف على ثمانية جثامني
وت�سليمهم لعائالتهم ،فيما ما
زال يحتفظ بت�سعة جثامني يف

مقربة رام اهلل.
و�أ�صدرت املحكمة العليا
الإ�رسائيلية قرارا عام 2013
بت�سلم جثامني � 36شهيدا ،لكن
مت ت�سليم جثامني � 27شهيدا
منهم يف الأ�شهر الأوىل من العام
 ،2014لكن الت�سليم توقف بزعم
الظروف ال�سيا�سية.
ويف متوز � 2015أعلنت وزارة
جي�ش االحتالل �أمام "العليا
الإ�رسائيلية"� ،أنها �ستتوقف عن
احتجاز اجلثامني ،و�ست�رشع

بت�أ�سي�س بنك للحم�ض النووي
متهيدا لتحرير كافة اجلثامني
املحتجزة ،لكن حتى هذه
اللحظة مل تف بالتزامها.
وعاد االحتالل الإ�رسائيلي �إىل
احتجاز جثامني ال�شهداء ك�آلية
عقاب ،بزعم ا�ستهداف جنوده
وم�ستوطنيه بقرار من املجل�س
الوزاري الإ�رسائيلي ا ُ
مل�صغر
لل�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية
"الكابينت" بتاريخ \10\13
.2015

جرائم �ضد الأن�سانية

يحتجز االحتالل ال�صهيونى � 51شهيدا منذ منذ قرار الكابينت الأمنى بالعودة الحتجاز جثامني ال�شهداء الفل�سطينيني بتاريخ  2015\10\13وحتى اليوم اخرهم
ال�شهيد الطفل ن�سيم ابو رومي (14عاما) وال�شهيد ال�شاب عالء الهرميي ( 27عاما)
 - 1ال�شهيد عبد احلميد �أبو
�رسور
 - 2ال�شهيد حممد نا�رص طريرة
 - 3ال�شهيد حممد جبارة احمد
الفقيه
 - 4ال�شهيد رامي حممد
عورتاين
 - 5ال�شهيد م�صباح ابو �صبيح
 - 6ال�شهيد فادي قنرب
 - 7ال�شهيد براء �إبراهيم حممد
�صالح
 - 8ال�شهيد عادل ح�سن ابراهيم
عنكو�ش
 - 9ال�شهيد ا�سامة احمد

م�صطفي عطا
 - 10ال�شهيد بدر كمال م�صبح
 - 11ال�شهيد احمد ح�سن
ال�سباخي
 - 12ال�شهيد �شادي �سامي
احلمري
 - 13ال�شهيد عالء �سامي ابو
غراب
 - 14ال�شهيد حممد خري الدين
البحي�صي
 - 15ال�شهيد احمد ا�سماعيل
جرار
 - 16ال�شهيد احمد ن�رص جرار
 - 17ال�شهيد عبد الرحمن بني

فا�ضل
 - 18ال�شهيد م�صعب زهري
ال�سلول
 - 19ال�شهيد حممد الربايعة
 - 20ال�شهيد يو�سف �أحمد عطوة
العماوي
 - 21ال�شهيد عطية حممد عطوة
العماوي
 - 22ال�شهيد يو�سف جا�رس
�إبراهيم �أبو جزر
 - 23ال�شهيد عبد ال�سالم
م�سامح
 - 24ال�شهيد عزيز عوي�سات
 - 25ال�شهيد رمزي النجار

 - 26ال�شهيد خالد �سمري عبد
العال
 - 27ال�شهيد حممد طارق
�إبراهيم دار يو�سف
 - 28ال�شهيد هاين حممد عودة
املجدالوي
 - 29ال�شهيد وائل عبد الفتاح
اجلعربي
 - 30ال�شهيد عطاف حممد
م�صلح �صالح
 - 31ال�شهيد عماد خليل ابراهيم
�شاهني
 - 32ال�شهيد رمزي �أبو ياب�س
 - 33ال�شهيد �صالح عمر �صالح

برغوثي
 -34ال�شهيد �أ�رشف وليد �سليمان
نعالوة
 - 35ال�شهيد حممد فوزي
عدوي
 - 36ال�شهيد فار�س بارود
 - 37ال�شهيد امري دراج
 - 38ال�شهيد يو�سف عنقاوي
 - 39ال�شهيد يا�رس ال�شويكي
 - 40ال�شهيد عمر ابو ليلى
 - 41ال�شهيد حممد عبد املنعم
حممد عبد الفتاح
 - 42ال�شهيد عمر عوين عبد
الكرمي يون�س

 - 43ال�شهيد يو�سف وجيه يو�سف
احمد
 - 44ال�شهيد ن�صار طقاطقة
 - 45ال�شهيد هاين ابو �صالح
 - 46ال�شهيد عبد اهلل احلمايدة
 - 47ال�شهيد عبد اهلل العمري
 - 48ال�شهيد احمد العديني
 - 49ال�شهيد عبد اهلل امل�رصي
 - 50ال�شهيد الطفل ن�سيم مكافح
ابو رومي
 - 51ال�شهيد عالء خ�رض
الهرميي
الرحمة ل�شهدائنا االبرار وال�صرب
لقلوب عائالتهم
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لنا �أ�سماء ولنا وطن

حملة ا�سرتداد جثامني ال�شهداء الفل�سطينيني
والعرب املحتجزة والك�شف عن مقابر الأرقام

احلملة الوطنية ال�سرتداد جثامني ال�شهداء املحتجزة والك�شف عن م�صري املفقودين هي حملة وطنية �شعبية �أطلقها
مركز القد�س للم�ساعدة القانونية وحقوق الإن�سان يف عام  ،2008بهدف �إلزام حكومة االحتالل الإ�سرائيلي بالإفراج
عن جثامني ال�شهداء الفل�سطينيني والعرب املحتجزة لديها يف مقابر الأرقام ،ولأجل متكني ذويهم من ت�شييعهم
ودفنهم وفقا للتقاليد الوطنية الفل�سطينية وال�شعائر الدينية ،ومبا يليق بكرامتهم الإن�سانية والوطنية وكذلك
�إلزام حكومة االحتالل بتحديد م�صري املفقودين الذين متتنع عن �إعطاء �أي معلومات ب�ش�أنهم.
ه.ط
ولأجل حتقيق هذا الهدف الإن�ساين
النبيل عملت احلملة ومنذ بداية
ت�أ�سي�سها ،على ح�شد ر�أي عام وطني
و�إقليمي ودويل �ضاغط على حكومة
االحتالل لاللتزام بالقانون الدويل
الإن�ساين ،واتفاقات جنيف� ،سيما
املادة  17من اتفاقية جنيف الأوىل
والتي تلزم الدول املتعاقدة باحرتام
جثامني �ضحايا احلرب من االقليم
املحتل ومتكني ذويهم من دفنهم وفقا
لتقاليدهم الدينية والوطنية.
وت�ستند احلملة يف ن�شاطها اجلماهريي
�أ�سا�سا �إىل حترك ذوي ال�شهداء ،الذين
�شكلوا ج�سم احلملة يف جلان
تن�سيقية يف كل حمافظات فل�سطني،
�إ�ضافة اىل الدعم القانوين الذي
يقدمه مركز القد�س للم�ساعدة
القانونية وحقوق االن�سان للرتافع امام
املحاكم دفاعا عن حقوق العائالت
با�سرتداد جثامني �أبنائهم.
�أ�صدرت احلملة �أول وثيقة فل�سطينية
حول ق�ضية ال�شهداء املحتجزة
جثاميهم واملفقودين
يف كتاب طبعت منه طبعتني الأوىل يف
مطلع العام  2010بعنوان " لنا �أ�سماء
 ...ولنا وطن " ،و�أ�صدرت الطبعة
الثانية له يف عام 2013حمل الكتاب
تطورات و�إجنازات احلملة ،ووثق
لق�ضايا وحاالت جديدة من ال�شهداء
املحتجزة جثاميهم واملفقودين.
التوثيق لدى احلملة
تعترب احلملة اجلهة الوحيدة التي
تقوم بتوثيق احتجاز جثامني ال�شهداء
وبلغ �إجمايل ما مت توثيقه من قبل
احلملة ا�ستنادا اىل بالغات عائالت
ال�شهداء واملنظمات الفل�سطينية
التي كان ينتمون لها حوايل � 400شهيد
مت حترير جثامني  131منهم ،وما
زال � 253شهيدا حمتجزا يف مقابر
الأرقام (ح�سب �سجالت احلملة)
وكان اخر جثمان موثق لدينا دفن يف
مقابر الأرقام يعود للعام  ،2008و68
مفقودا منذ بداية االحتالل ،ومازالت
احلملة تتلقى بالغات عن جثامني
ال�شهداء واملفقودين حتى هذا اليوم.
ونحن نعلم جيدا ان عدد ال�شهداء
املوجودين يف مقابر الأرقام يفوق
هذا العدد ا�ستنادا اىل املعلومات
املتداولة حول املقابر واعداد القبور

داخلها .وهذه الأرقام ال ت�شمل من
مت احتجازهم لفرتات خمتلفة يف
الثالجات وما زال  51منهم حمتجزون
حتى اليوم.
�أقام االحتالل الإ�رسائيلي مقابر
�رسية عرفت با�سم مقابر الأرقام،
حيث ك�شف النقاب عن �أربع مقابر
كهذه ،ف�ض ً
ال عن احتجاز جثث �أخرى
يف ثالجات.
املقابر ال�رسية عبارة عن مدافن
ب�سيطة ،حماطة باحلجارة بدون
�شواهد ،ومثبت فوق القرب لوحة
معدنية حتمل رقماً معيناً ،ولهذا
�سميت مبقابر الأرقام لأنها تتخذ
الأرقام بدي ً
ال لأ�سماء ال�شهداء .ولكل
رقم ملف خا�ص حتتفظ به اجلهة
الأمنية امل�س�ؤولة ،وي�شمل املعلومات
والبيانات اخلا�صة بكل �شهيد ،وتعترب
املقابر مناطق ع�سكرية مغلقة ،وهي
غري ثابتة وتتك�شف معطيات مت�ضاربة
بني فرتة و�أخرى حولها ،وان كان مت
تداول مواقع  4مقابر معظمها يف
غور الأردن وقرب احلدود اللبنانية
وال�سورية..
ويذكر �أن �سلطات االحتالل
اال�رسائيلي متتنع عن �إعطاء �شهادات
وفاة لذوي ال�ضحايا او تقدمي قوائم
ب�أ�سماء من حتتجز جثامينهم و�أماكن
وظروف احتجازهم ،بل اعرتفت
بالفو�ضى والإهمال يف احتجاز
اجلثامني وفقدان بع�ضها.
ومع �أن االحتالل �أوقف �سيا�سة
احتجاز اجلثامني منذ عام ،2008
اال �أنه عاد لهذه ال�سيا�سة من خالل
قرار �صادر عن الكابينت الإ�رسائيلي
يف تاريخ  2015\10\13اذ مت منذ
هذا التاريخ احتجاز ما يزيد عن 220
�شهيدا و�شهيدة تراوحت فرتة احتجاز
جثامينهم ما بني ثالثة �أيام اىل ما
يزيد عن �سنتني و�أفرج عن معظمهم
وبقي حتى هذا اليوم � 51شهيدا
يرف�ض االحتالل ت�سليم جثاميهم
اىل عائالتهم حتت حجج كثرية،
منها ا�ستخدامهم كورقة تفاو�ض مع
املقاومة يف غزة ملعرفة معلومات
عن اجلنود الإ�رسائيليني املحتجزين
لديها منذ احلرب الأخرية عام .2014
قام االحتالل بدفن جثامني �أربعة
�شهداء منهم يف مقربة ج�رس ادم
احلدودية و�أبقى على احتجاز العدد
الأكرب يف الثالجات بعد ا�ست�صدار
امر من املحكمة العليا بعدم الت�رصف

بجثامينهم حلني �صدور قرار حمكمة
بخ�صو�صهم ،مع العلم ب�أنه ال يوجد
معلومات وا�ضحة عن مكان احتجاز
جثامني ال�شهداء من قطاع غزة
وعددهم � 22شهيدا من اجمايل
عدد ال�شهداء ال  51الذين ما زالوا
حمتجزين.
الإجنازات التي حققتها احلملة
* يف العام  2010مت ا�سرتداد جثمان
ال�شهيد م�شهور العاروري بعد �سنتني
من الن�ضال القانوين يف ملفه وبعد
احتجاز دام  34عاما يف مقابر
الأرقام.
يف العام  2011مت ا�سرتداد جثمان
ال�شهيد حافظ �أبو زنط بعد  35عاما
من االحتجاز وقد كان رفيقا لل�شهيد
العاروري يف نف�س العملية.
* يف العام  2012مت ا�سرتداد
جثامني � 91شهيدا و�شهيدة مبا
عرف مببادرة ح�سن النية من حكومة
االحتالل لل�سلطة الفل�سطينية
للعودة للمفاو�ضات وقد كان من
بينها 18جثمانا غري معرفني ،ما
�شكل ت�أكيدا جديدا النتهاك حكومة
ا�رسائيل لكرامة املوتى وا�ستهتارا
مب�شاعر عائالت ال�شهداء ،وعبئا
�إ�ضافيا على قيادة احلملة ،ا�ستلزم
جهودا ا�ستثنائية ومكثفة للو�صول �إىل
احلقيقة ب�ش�أنهم.
ومتكنت احلملة من الو�صول �إىل
احلقيقة والتعرف على ثمانية جثامني
وت�سليمهم لعائالتهم ،فيما ال زالت
حتتفظ بت�سعة جثامني يف مقربة رام
اهلل وتوا�صل جهودها للو�صول �إىل
احلقيقة ب�ش�أنهم حتى يت�سنى اعادتهم
�إىل عائالتهم.
هذا بالإ�ضافة �إىل االحتفاظ بجثمان
مت ت�سليمه لنا باعتباره جثمان
(املفقود) نا�رص البوز من مدينة
نابل�س،
وتبني لنا عند اجراء فح�ص احلم�ض
النووي انه ال يعود للمفقود املذكور
ومت دفنه لدى مديرية الطب ال�رشعي
التابعة لوزارة العدل داخل حرم جامعة
القد�س يف بلدة �أبو دي�س حلني التعرف
على اجلثمان وت�سليمه للعائلة.
* ويف العام � 2013صدر قرار من
املحكمة العليا االحتاللية بت�سليم
جثامني � 36شهيدة و�شهيدا ولكم مت
ت�سليم جثامني � 27شهيدا منهم يف
الأ�شهر الأوىل من العام  2014وتوقف

ت�سليم الباقي حتت حجج الو�ضع
ال�سيا�سي ومل يتم ت�سليم جثامني حتى
اليوم.
امل�سار القانوين خالل الثالثة
�أعوام املا�ضية
* يف متوز � 2015رصحت وزارة
احلرب اال�رسائيلية بالتزامها �أمام
املحكمة العليا ،ب�أنها �سوف تتوقف
عن احتجاز اجلثامني و�ست�رشع
بت�أ�سي�س بنك للحم�ض النووي تابع
جلي�ش االحتالل متهيدا لتحرير
كافة اجلثامني املحتجزة ،ولكن حتى
هذه اللحظة مل تف بالتزامها وتقدم
احلجج يف كل جل�سة حمكمة مماطلة
بالبدء يف ان�شاء بنك احلم�ض النووي.
عادت �سلطات االحتالل
*
الإ�رسائيلي �إىل احتجاز جثامني
ال�شهداء الفل�سطينيني" ك�آلية �ضبط
وعقاب ،بعد ارتفاع وترية العمليات
التي ا�ستهدفت جنودها وم�ستوطنيها
بقرار من الكابينت الإ�رسائيلي بتاريخ
 .2015 \10\13ومنذ ذلك الوقت حتى
اليوم ،احتجز االحتالل جثامني �أكرث
من � 230شهيداً فل�سطينياً لفرتات
زمنية خمتلفة (من �أيام �إىل �شهور،
وبع�ض ال�شهداء �أكرث من عامني) �أفرج
عن معظمهم وابقي على �51شهيدا
حمتجزا حتى اليوم.
وفيما كان جي�ش االحتالل يُفرج
عن جثامني �شهداء ال�ضفة الغربية
“ب�سهولة” �أكرب ،و�ضمن تقييدات �أقل،
كانت �رشطة االحتالل تفر�ض �رشوطاً
قا�سي ًة جمحف ًة على ت�سليم جثامني
ال�شهداء حملة الهوية املقد�سية،
كا�شرتاط الدفن الفوريّ بعد ت�سلّم
اجلثمان ،وت�سليمه بعد منت�صف الليل،
وبح�ضور عدد قليل جداً من الأقارب،
مع دفع كفالة مالية ت�صل �إىل � 6آالف
دوالر ،وغري ذلك.
يُذكر �أن االحتجاز يتم يف معهد �أبو
كبري للطب العديل يف يافا املحتلة،
ويتم يف ظروف قا�سية ،بدرجات
حرارة ت�صل �إىل  40حتت ال�صفر.
* يف العام  2016عدنا مرة �أخرى
للمحكمة بتقدمي ثالثة التما�سات
ت�شمل ملفات � 116شهيدا و�شهيدة
حمتجزة جثامينهم يف مقابر الأرقام،
جلهم من �شهداء االنتفا�ضتني الأوىل
والثانية ،مطالبني بت�سليم جثامينهم
وعمل فحو�صات احلم�ض النووي

لعائالتهم ،ولكن مت عمل الفح�ص
يف العام  2017لعائلتني فقط ،وهما
عائلة ال�شهيدة هنادي جرادات من
جنني  2002وعائلة ال�شهيد �أنور �أبو
ال�سكر من قطاع غزة  1990،وحتى
االن مل يتم ت�سليم نتائج الفحو�صات
من قبل اجلي�ش الإ�رسائيلي ومل يتم
حتديد جل�سة جديدة للمحكمة العليا
منذ تاريخ انعقاد اجلل�سة ال�سابقة
بتاريخ  2018\4\23والتي ادعت
فيها النيابة الإ�رسائيلية ب�أنها بحاجة
لت�أ�سي�س ج�سم داخل اجلي�ش للبحث
عن �أماكن دفن جثامني ال�شهداء وهو
حماولة لك�سب الوقت دون اي تقدم
يف هاذ االجراء و ُرفِعت اجلل�سة بدون
ا�صدار �أي قرار من قبل املحكمة
او حتى الزام اجلي�ش بالوفاء بتعده
املتعلق بالبدء بت�أ�سي�س بنك للحم�ض
النووي .
* �صدر بتاريخ  ،14.12.2017قرار
املحكمة العليا متعلق بااللتما�سات
املقدمة من قبل املحاميني والتي
حتمل ارقام (،16/8503 ،16/4466
�( 17/285أي ال�شهداء :عبد احلميد
�أبو �رسور ،وائل �أبو �صالح ،حممد
الفقيه ،حممد الطرايرة ،رامي
العورتاين ،م�صباح �أبو �صبيح ،وهو ما
ينطبق غالباً على بقية ال�شهداء يف
�ستني �صفحة مف�صلة فحواه
 -1اعتربت املحكمة العليا الأوامر
ال�صادرة من جي�ش االحتالل (يف
ال�ضفة) و�رشطة االحتالل (يف
القد�س) �أوام َر �إدارية باطلة،
باعتبار �أن من �أ�صدرها ال ميلك
االخت�صا�ص وال�صالحية بذلك
مبوجب ت�رشيع قانوين وا�ضح
و�رصيح ،يفو�ضه باحتجاز جثامني
الفل�سطينيني لغر�ض امل�ساومة
عليها يف مفاو�ضات لتبادلها مع
�أ�رسى �إ�رسائيليني.
� -2أ�ضافت املحكمة ب�أن احتجاز
اجلثامني لي�س له م�س ّوغ قانوين ال يف
القانون املحلي الإ�رسائيلي وال يف
القانون الدويل ،وال القانون الدويل
الإن�ساين.
 -3رف�ض املحكمة ادعاء النيابة
بالعمل مببد�أ “التبادلية”� ،أي االدعاء
بوجود �أ�رسى �أو قتلى �إ�رسائيليني
لدى حركة حما�س ،وبالتايل يجب
التعامل مع الفل�سطينيني بنف�س

الطريقة ،وتقول �إن مبد�أ التبادلية هو
“عيب �أخالقي يف حق �إ�رسائيل”.
 -4وعليه تلغي املحكمة �أوامر
احتجاز اجلثامني ،وت�أمر بالإفراج
عنها.
 -5تقرر املحكمة �أن يتم ت�أجيل
قرارها ببطالن احتجاز جثامني
ال�شهداء ،وب�رضورة الإفراج عنهم،
�إىل �ستة �شهور ،وذلك حتى تتيح
الفر�صة �أمام اجلهات الإ�رسائيلية
ب�سن ت�رشيع جديد وا�ضح
املعنية
ّ
و�رصيح يخ ّول القيادة الع�سكرية
وال�رشطية ويعطيها ال�صالحية
القانونية باحتجاز اجلثامني
لأغرا�ض �أمنية منها امل�ساومة مع
حما�س �أو غريها .يف حال عدم �سن
الت�رشيع خالل هذه املهلة يجب
عليها الإفراج عن اجلثامني فوراً.
وي�أتي قرار املحكمة هذا متناق�ضا
مع ذاته ،ففي حني اعتربت احتجاز
ٍ
مناف للقوانني الدولية
اجلثامني
الإن�سانية ،وترف�ض مبد�أ “التبادلية”
على حدّ زعمها ،ف�إنها يف نف�س
الوقت تُعطي مهلة للحكومة من �أجل
�سن قانون يُ�رشع هذه اجلرمية.
ّ
مع ذلك� ،أ ّدى هذا القرار �إىل نقمة
وا�سعة يف �صفوف وزراء االحتالل
و�أهايل اجلنود امل�أ�سورين لدى
املقاومة يف غزة ،وحملة انتقاد
وا�سعة يف الإعالم الإ�رسائيلي.
اعتربت حكومة االحتالل �أن هكذا
قرار من املحكمة العليا يعيق عملها
وي�ش ّكل
“م�ساً بجملة الأدوات التي
ّ
حتوزها الدولة والتي ميكن من
خاللها �إحداث تطور يف املفاو�ضات
من �أجل �إعادة مواطنني �أحياء
وجثامني �شهداء جي�ش الدفاع”،
ح�سب.5063663,00-L,0,7340/
 "htmlتعبريهم.
ور ّدت احلكومة ب�أنها لن ت�سعى من
�أجل ت�رشيع جديد يخ ّولها بهذه
ال�صالحية (خا�صة �أنه �سي�ستغرق
�أكرث من � 6شهور) ،و�أنها لن تقبل
بقرار العليا ،وعليه �ستطلب النقا�ش
بهذه الق�ضية يف هيئة ق�ضائية
مو�سعة (من  7ق�ضاة) ،ويف حال
رف�ضت املحكمة العليا طلب النقا�ش
بهيئة مو�سعة ،قد تطرح احلكومة
خيار تعديل “قانون الإرهاب”
القائم ب�إ�ضافة بند جديد عليه يتعلق
باحتجاز جثامني ال�شهداء.
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ريا�ضة
�إق�صاء عبا�سي  3لقاءات ومباراتني لدراو�ش
ولقاء واحد ل�شريف الوزاين

معاقبة �شبيبة �سكيكدة لقاء
دون جمهور

الطاقم الفني للكناري يوا�صل البحث عن ت�صحيح الأخطاء الدفاعية

فيلود ي�ستعيد خدمات بانوح امام بارادو
انطلقت ت�شكيلة فريق �شبيبة القبائل يف التح�ضري خلرجتها املقبلة يف البطولة الوطنية عندما تتنقل نهاية
هذا الأ�سبوع �إىل العا�صمة ملالقاة نادي بارادو �ضمن اجلولة الثالثة من الرابطة املحرتفة الأوىل املربجمة
بينهما ال�سبت املقبل� ،أين ي�ستعد الالعبون مبعنويات عالية بعد الت�أهل الثمني الذي عادوا به من �أم درمان
�إىل الدور ال�ساد�س ع�شر ملناف�سة رابطة ابطال �إفريقيا على ح�ساب املريخ ال�سوداين رغم الهزمية  ،2-3حيث
�سيكون لهذا الت�أهل انعكا�سا �إيجابيا على معنويات الالعبني
عي�شة ق.

بخ�صو�ص التح�ضري جيدا
من كافة النواحي حتى يكون
الفريق على �أمت اال�ستعداد ملا
تبقى من املناف�سة على مدار
املو�سم الطويل الذي ينتظرهم،
ويف هذا ال�صدد ف�إن املدرب
الفرن�سي هيربت فيلود �سوف
ميلك ورقة رابحة خالل خرجة
بارادو من خالل ا�سرتجاع

خدمات العبه حمزة بانوح الذي
ا�ستنفاذ عقوبة لقاءين �ضده من
املو�سم املن�رصم عندما كان
يحمل �ألوان ناديه ال�سابق وفاق
�سطيف ،حيث �سيكون املهاجم
جاهزا وحتت ت�رصف الطاقم
الفني للعب لقاء بارادو بعدما
غاب عن اول لقاءين يف املو�سم
اجلديد �أمام ن�رص ح�سني داي
واحتاد ب�سكرة� ،أين ينتظر �أن
يتواجد �ضمن الت�شكيلة الأ�سا�سية

ملوعد ال�سبت املقبل ،وهو الذي
يتواجد يف �أف�ضل م�ستوياته
و�سجل هدفا �أمام املريخ �ساهم
من خالله يف الت�أهل.
يف املقابل ،يوا�صل املدرب
فيلود يف البحث عن احللول
الناجعة ملعاجلة اخللل الذي
تعانيه ت�شكيلة "الكناري" على
م�ستوى الدفاع والذي �صار
يتلقى �أهدافا كثرية يف اللقاءات
الأخرية بعدما ا�ستقبلت �شباكه

هدفني �أمام احتاد ب�سكرة فاز
خاللها النادي القبائلي ب�صعوبة
واملريخ ال�سوداين الذي كان
بدوره متقدما بثالثية نظيفة،
هذا الأمر يحتم على الطاقم
الفني البحث عن البدائل
املمكنة و�إحداث تغيريات يف
حمور الدفاع ،وذلك ابتداء من
مقابلة بارادو حت�سبا ملوعدي
البطولة الوطنية واملناف�سة
القارية.

بينما برجمت داربي �شباب بلوزداد والن�صرية يف ملعب  5جويلية

الرابطة ت�ؤجل لقاء احتاد العا�صمة وال�صام �إىل الأحد

�أحدثت الرابطة املحرتفة لكرة
القدم عددا من التعديالت
على مباريات اجلولة الثالثة
من الرابطة املحرتفة الأوىل،
م�ست التغيريات مباريات
حيث ّ
الأندية العا�صمية ،بعدما قررت
ت�أجيل اللقاء الذي يجمع احتاد
العا�صمة وجمعية عني مليلة �إىل
الأحد املقبل عو�ض اجلمعة

مثلما كان مربجما يف وقت
�سابق� ،أين جتري املقابلة على
ملعب عمر حمادي ببولوغني
ابتداء من ال�ساعة التا�سعة
ليال ،وف�ضلت هيئة الرئي�س عبد
الكرمي مدوار ت�أجيل املقابلة
� 48ساعة بطلب من النادي
العا�صمي بعد خو�ضه مقابلة
�سونيداب النيجريي يف مناف�سة

رابطة �أبطال �إفريقيا وبرجمة
مباراة نادي بارادو و�شبيبة
القبائل على نف�س امللعب يوم
ال�سبت.
بينما يوا�صل فريق �شباب
بلوزداد اال�ستقبال على ملعب
 5جويلية ب�سبب عدم جاهزية
ملعبه � 20أوت ،1956ويف هذا
ال�صدد يجري الداربي العا�صمي

الكبري الذي يجمعه باجلار
ن�رص ح�سني داي على امللعب
الأوملبي املقرر �سهرة ال�سبت
القادم ابتداء من التا�سعة ليال،
يف املقابل ،ح�سمت الهيئة
الكروية توقيت مقابلة نادي
بارادو و�شبيبة القبائل ابتداء من
الثامنة والن�صف ليال.

ع.ق.

حت�ضر لفتح باب العرو�ض يف ظل �صمت موبيلي�س

هيئة مدوار توقع اتفاقية جديدة مع
التلفزيون العمومي الأيام املقبلة

تتوجه الرابطة املحرتفة لكرة
ّ
القدم نحو توقيع عقد جديد مع
التلفزيون العمومي ميتد لثالثة
�أعوام ،وذلك لغاية منت�صف العام
 2022بعد انتهاء فرتة التعاقد
بني الطرفني ،حيث ا�ستح�سنت
الهيئة الكروية التعامل مع هيئة
التلفزيون اجلزائري بعد التزامه
بكافة االلتزامات املالية التي
عاتقه ،وت�سديد امل�ستحقات
مقابل اال�ستفادة من نقل مباريات
البطولة الوطنية برابطتيها
املحرتفة الأوىل والثانية ،حيث
ينتظر �أن جتري عملية التوقيع

على العقد اجلديد خالل الأيام
املقبلة� .إىل جانب ذلك �أعلنت
الهيئة الكروية يف بيان ن�رشته على
موقعها االلكرتوين على خلفية
االجتماع الذي جمع �أع�ضاء
الرابطة يتقدمهم الرئي�س عبد
الكرمي مدوار انها �سوف تفتح
ابتداء من الأ�سبوع املقبل فر�صة
منح العرو�ض من طرف متعاملي
الهاتف النقال ب�ش�أن تقدمي
عرو�ضهم للح�صول على ح�رصية
مباريات البطولة الوطنية ،وذلك
يف ظل ال�صمت الذي تعتمده
�رشكة "موبلي�س" التي متلك

احل�رصية يف عالمتها على
�أقم�صة جميع الأندية  32امل�شكلة
للرابطتني الأوىل والثانية ،وعدم
فتحها املجال بخ�صو�ص جتديد
العقد مع الرابطة.
�إىل جانب ذلك ،منحت الهيئة
الكروية فر�صة جديدة لأربعة
�أندية من �أجل رفع التحفظات
املو�ضوعة على مالعبها حتى
ميكنها ت�أهيل تلك املالعب
ب�صفة ر�سمية من �أجل ا�ستقبال
املباريات عليها ويتعلق الأمر
بفرق �أمل الأربعاء ،احتاد
احلرا�ش� ،أمل بو�سعادة وجمعية

عني مليلة ،وذلك قبل تنقل �أع�ضاء
جلنة معاينة املالعب لأخذ معاينة
�أخرية عليها قبل و�ضع تقريرها
الأخري حولها ،يف املقابل ،ذ ّكرت
هيئة مدوار بو�ضعية �أندية احتاد
بلعبا�س ،احتاد عنابة ،مولودية
�سعيدة واحتاد احلرا�ش فيما
يتعلق بعدم ت�سوية ملف ديونها
املتعلقة بامل�ستحقات املالية
العالقة لالعبيها ال�سابقني والذين
و�ضعوا ملفاتهم على م�ستوى جلنة
املنازعات التابعة لالحتادية
اجلزائرية لكرة القدم.

عي�شة ق.

عاقبت جلنة االن�ضباط فريق
�شبيبة �سكيكدة باحلرمان من
اجلمهور يف مباراة واحدة
على �إثر االجتماع الذي جمع
�أع�ضائها �أول ام�س جرى
خالله درا�سة خمتلف التقارير
املتعلقة مبباريات الرابطتني
املحرتفتني الأوىل والثانية ،حيث
اق�صت اللجنة التابعة للرابطة
املحرتفة لكرة القدم جمهور
�شبيبة �سكيكدة من متابعة النادي
لقاءا واحدا عقب تدوين حكم
مواجهته �أمام �أمل الأربعاء �ضمن
اجلولة االفتتاحية من الرابطة
الثانية التي جرت نهاية الأ�سبوع
املنق�ضي اقتحام جمهور فريق
�أبناء مدينة "رو�سيكادا" لأر�ضية
امللعب ت�سبب يف توقيف املقابلة
م�ؤقتا قبل ا�ستئنافها ،حيث يغيب
الأن�صار عن �أول خرجات ناديهم
داخل القواعد عندما يالقون
اجلمعة املقبل ال�ضيف �رسيع
غليزان �ضمن اجلولة الثانية من
البطولة الوطنية.
�إىل جانب ذلك وجهة الرابطة
عقوبة مباراة واحدة لرئي�س نادي
امل بو�سعادة �شكيب بوعكاز ب�سبب
ت�رصف غري ريا�ضي نحو �أع�ضاء
طاقم التحكيم الذي �أدار مباراة

فريقه امام ال�صاعد اجلديد
اوملبي ارزيو ،بينما وجهت اللجنة
�إنذارا جلمهور احتاد احلرا�ش
قبل فر�ض عقوبة اللعب دون
جمهور بعد �إ�شعال الألعاب النارية
و�إلقائها على �أر�ضية امللعب خالل
مقابلة النادي العا�صمي الذي
جمعه خارج الديار �أمام �أوملبي
املدية.
من جهة �أخرى� ،أ�صدرت جلنة
االن�ضباط عقوباتها املوجهة
نحو مباريات الرابطة الأوىل،
عرب �إق�صاء العب احتاد بلعبا�س
�أحمد عبا�سي يف ثالث مقابالت
ح�سب تقرير حكم مباراة فريقه
و�أهلي برج بوعريريج الذي
طرده من اللقاء ،و�سوف حترمه
من املقابالت الثالث القادمة
لت�شكيلة "املكرة" �أمام كل من
جنم مقرة ،ن�رص ح�سني داي
واحتاد ب�سكرة ،بينما عوقب العب
اهلي الربج عبد الهاجم دراو�ش
لقاءين ب�سبب الطرد ،فيما كانت
عقوبة لقاء واحد يف حق كل من
مدرب مولودية وهران �رشيف
الوزاين والعب وفاق �سطيف
ح�سني لعريبي والعب مولودية
وهران �أ�سامة ليتيم.

ع.ق.

الألعاب الإفريقية كاراتي دو

اجلزائر حت�صد  13ميدالية من
بينها ذهبيتان

ح�صد املنتخب الوطني للكاراتي
 13ميدالية منها ذهبيتان اثنتان،
ف�ضيتان و 9برونزيات خالل اليوم
االخري من منازالت الكاراتي
دو -كاتا و كوميتي -يف �إطار
الألعاب الإفريقية التي حتت�ضنها
العا�صمة املغربية الرباط ،عادت
امليداليتني الذهبيتني �إىل كل من
�شيماء ميدي كوميتي وزن اقل
من  61كغ وفريق الذكور كوميتي،
بينما كان معدن الف�ضة من ن�صيب
حممد بوعقل كوميتي وزن اقل من
 67كغ وح�سني دايخي �أكرث من 84
غ� ،أما امليداليات الربونزية فقد
حت�صل عليها كل من كاميليا حاج
�سعيد كاتا وعبد احلكيم حواء كاتا
وفريق الإناث وفريق الذكور يف
اخت�صا�ص الكاتا والمية معطوب
كوميتي �أقل من  68كغ ،وداد دراو
كوميتي �أقل من  55كغ� ،أني�س
براهيمي كوميتي �أقل من  84كغ،
�إميان طالب كوميتي �أقل من 50
كغ وفريق الإناث كوميتي.
و �رصح رئي�س الفيدرالية اجلزائرية

لريا�ضة الكاراتي �سليمان م�سدوي
ان اجلزائر �شاركت مبجموع 18
ريا�ضيا  10ذكور و 8اناث بهدف
احل�صول على  4ميداليات ذهبية
و هو ما مل يتمكن الفريق الوطني
من الو�صول �إليه خالل هذه
امل�سابقة .للتذكري ف�إن املنتخب
الوطني لريا�ضة الكاراتي دو
ح�صل على  6ميداليات ذهبية
خالل الألعاب االفريقية ل�سنة
 2015التي احت�ضنتها العا�صمة
الكونغولية برازافيل.
من جهته ،اق�صي املنتخب الوطني
لكرة اليد �سيدات �أول ام�س على
يد نظريه الغيني بنتيجة ،27-29
ال�شوط االول انتهى بت�أخر -10
 15بقاعة املتعددة الريا�ضات
للمركب حممد اخلام�س بالدار
البي�ضاء املغرب يف الدور ربع
النهائي للدورة ،وكانت الت�شكيلة
الوطنية متقدمة يف النتيجة
 10 -15قبل ان تنهار يف املرحلة
الثانية و تخرج من املناف�سة.

ق.ر.
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ريا�ضة

قم � 11إىل امل�ستقدم اجلديد املك�سيكي لوزانو

�أنت�شيلوتي يدفع �أونا�س �إىل مغادرة نابويل
منح ر

يدفع املدرب الإيطايل كارلو �أنت�شيلوتي العبه الدويل اجلزائري �آدم
�أونا�س نحو الرحيل عن �صفوف فريقه نابويل الإيطايل خالل املركاتو
ال�صيفي احلايل ،حيث يتواجد متو�سط ميدان اخل�ضر �أقرب من �أي
وقت م�ضى من اجل مغادرة �صفوف الفريق النا�شط يف الدرجة الأوىل
الإيطالية ،ولذك بعد اخلطوة التي �أقدمت عليها �إدارة نابويل من خالل
منحها القمي�ص رقم � 11إىل العبها امل�ستقدم حديثا هريفينع لوزانو
عي�شة ق.
والذي كان وقع خالل الأ�سبوع
احلايل قادما من �صفوف
�أيندهوفن الهولندي ،حيث مت
تقدمي الالعب الدويل املك�سيكي
�إىل و�سائل الإعالم حامال
القمي�ص رقم  11وهو الذي
يحمله �أونا�س مع الفريق .وت�أتي
هذه اخلطوة التي قامت �إدارة

النادي الإيطايل لت�ؤكد اقرتاب
خطوة رحيل الالعب نحو وجهة
جديدة �سوف تكون بن�سبة كبرية
على العودة للدوري الفر�سي،
بعدما تناقل الإعالم الإيطايل
والفرن�سي تو�صل �أونا�س �إىل
االتفاق مع م�س�ؤويل �إدارة ني�س من
اجل التعاقد معهم هذه ال�صائفة
واالن�ضمام على ت�شكيلة املدرب
الفرن�سي باتريك فيريا ،حيث يبدو

�أونا�س �أقرب من �أي وقت م�ضى
ب�ش�أن مغادرة نابويل عقب تواجده
خارج ح�سابات املدرب الإيطايل
املخ�رضم ،وهو الذي رف�ض منحه
الثقة ويف�ضل و�ضعه خارج القائمة
الر�سمية للمباريات.
ويحتاج �أونا�س �إىل فر�صة اللعب
من �أجل البقاء يف جو املناف�سة
واحلفاظ على اللياقة البدنية
واحلفاظ على حظوظه يف

موا�صلة ك�سب ثقة الناخب الوطني
جمال بلما�ضي والتواجد دوما
�ضمن ح�ساباته التكتيكية ل�ضمان

حت�سبا للمناف�سات القارية والإقليمية

اجلزائر حا�ضرة مبجموع �سبعة �أندية

التمثيل اجلزائري �سيكون حا�رضا
ب�سبعة �أندية يف خمتلف املناف�سات
الإفريقية والعربية لكرة القدم
غداة اختتام الدور التمهيدي
للبطوالت التابعة للكونفدرالية
الإفريقية واالحتاد العربي للكرة،
يف رابطة �أبطال �إفريقيا� ,ضمن
�شبيبة القبائل واحتاد اجلزائر
بطاقتي عبورهما �إىل الدور
ال�ساد�س ع�رش .فقد حققت
ال�شبيبة ت�أهال �صعبا من ملعب
�أم درمان بال�سودان ,على ح�ساب
املريخ املحلي بف�ضل هديف
الوافدين اجلديدين ,حمزة بانوح
وتوفيق عدادي من ركلة جزاء
خالل الرمق الأخري من املواجهة
التي تقدم فيها ال�سودانيون بثالثية
مع العلم �أن فريق «الكناري» تفوق
�أثناء مباراة الذهاب بواقع ،0-1
و�سيواجه زمالء حمرون بر�سم
الدور ال�ساد�س ع�رش ,نادي حوريا
كوناكري غينيا.

وبدورها �ستوا�صل ت�شكيلة احتاد
اجلزائر مغامرتها القارية ,بعد
�صعودها �إىل الدور املقبل ب�سهولة
ن�سبية على ح�ساب �سونيداب
النيجريي بانت�صار  1-3مبلعب 5
جويلية ،فبعد فوز يف لقاء الذهاب
بالنيجر  1-2عمل املدرب بالل
دزيري على تدوير الفريق ب�صفة
ذكية عرب �إراحة بع�ض الركائز
مثل مفتاح وزواري حت�سبا لقادم
اال�ستحقاقات ،و�سيواجه احتاد
اجلزائر خالل الدور ال�ساد�س
ع�رش نادي غور ماهيا كينيا �شهر
�سبتمرب املقبل و�سبق للفريقني ان
تقابال �ضمن مرحلة املجموعات
عام  2018الذهاب بنريوبي ,0-0
الإياب باجلزائر  .1-2يف ك�أ�س
الكونفدرالية الإفريقية ,اجتاز
�شباب بلوزداد ونادي بارادو
ب�أريحية عتبة القطن الت�شادي
وكام�سار الغيني على التوايل،
وفر�ض ال�شباب حامل لقب ك�أ�س

اجلزائر منطقه على مناف�سه
الفريق الت�شادي بالفوز  0-2ذهابا
و�إيابا .لكنه �سيكون مطالبا بتقدمي
م�ستوى فني �أعلى لإق�صاء نادي
برياميدز امل�رصي ,الذي �أ�ضحى
يف وقت ق�صري مناف�سا �رش�سا
لعمالقي الكرة امل�رصية الأهلي
والزمالك ،و�رشف �شبان �أتليتك
بارادو الكرة اجلزائرية مبنا�سبة
�أول م�شاركة قارية يف تاريخه,
بت�أهله دون تعقيدات على ح�ساب
ممثل غينيا الذهاب  ,0-3 :الإياب
 ،1-0و�سيواجه �أ�شبال التقني
�شالو النادي ال�صفاق�سي التون�سي
مبنا�سبة الدور املقبل ,ومعلوم �أن
هذا الأخري توج الأ�سبوع الفارط
بك�أ�س تون�س ويعد �أبرز املر�شحني
لنيل التاج القاري .ويف مناف�سة
ك�أ�س العرب للأندية البطلة �أحرز
�شبيبة ال�ساورة م�شوارا بدون خط�أ
خالل الدورة التمهيدية التي جرب
بني  19و� 25أوت بالدار البي�ضاء

ر�سم زمالء القائد
املغربية ,حيث ّ
�سيد علي يحي �رشيف بطاقة
ت�أهلهم �إىل الدور ال�ساد�س ع�رش
بف�ضل انت�صارهم �سهرة الأحد
املن�رصم على النادي البنزرتي
التون�سي  0-1ليت�صدر «الن�سور»
املجموعة الثانية بر�صيد  9نقاط،
وبر�سم الدور ال�ساد�س ع�رش
�ستواجه �شبيبة ال�ساورة اجلزائري
نادي ال�شباب ال�سعودي الذي ي�ضم
املدافع الدويل اجلزائري جمال
الدين بلعمري� .أما املمثالن
اجلزائريان الآخران يف مناف�سة
الك�أ�س العربية ,مولودية اجلزائر
و�شباب ق�سنطينة املعفيان من
املرحلة التمهيدية ف�سيقابالن
على التوايل ظفار العماين يوم 24
�سبتمرب مبلعب  5جويلية واملحرق
البحريني �أم�س مبلعب ال�شهيد
حمالوي حل�ساب الدور ال�ساد�س
ع�رش.
ق.ر.

�إدارة النادي الفرن�سي رف�ضت املطالب املالية للرتجي

�أوملبيك مار�سيليا ين�سحب من �سباق التعاقد مع باليلي
تراجعت �إدارة نادي اوملبيك
مار�سيليا عن فكرة التعاقد
مع الالعب الدويل اجلزائري
يو�سف باليلي و�ضمه على
�صفوفه خالل فرتة التحويالت
ال�صيفية احلالية ،حيث ان�سحبت
من �صفقة �ضم مهاجم اخل�رض
�إىل تعدادها ب�سبب املغاالة يف
املطالب املالية لإدارة نادي
الرتجي التون�سي التي تبحث عن
اال�ستفادة ب�أكرب قيمة مالية من
�صفقة حتويل العبها اجلزائري،
ويف هذا ال�صدد ك�شفت تقارير
�إعالمية فرن�سية ان �إدارة نادي
اجلنوب الفرن�سي و�ضعت ا�سم
باليلي �ضمن قائمة الالعبني
امل�ستهدفني من طرف الطاقم

الفني للنادي من �أجل التوقيع معه
نظري الت�ألق الالفت الذي يقدمه
ابن مدينة وهران بعد م�شوار رائع
قدمه يف م�شاركته مع املنتخب
الوطني مبناف�سة ك�أ�س �إفريقيا
للأمم� ،إىل جانب م�ساهمته
الكبرية يف تتويج ناديه الرتجي
التون�سي بلقب رابطة ابطال
�إفريقيا يف املو�سم الفارط� .إال
ان نف�س امل�صادر �أكدت �أن �إدارة
الرتجي ا�شرتطت على م�سريي
نادي اوملبيك مار�سيليا احل�صول
على عر�ض ال يقل عن  3مليون
�أورو مقابل التخلي عن خدمات
باليلي وال�سماح له بالرحيل
وااللتحاق بالنادي الفرن�سي وهو
املطلب الذي رف�ضه نظرائهم من

اال�ستدعاء �إىل الرتب�ص التح�ضريي
املقرر انطالقه الأ�سبوع املقبل
ب�ش�أن التح�ضري خلو�ض لقاءات

ودية ،واال�ستعداد للت�صفيات
امل�ؤهلة �إىل كا�س �إفريقيا املقبلة
 2021بالكامريون.

�صام عن التهديف �أمام الن�صر ال�سعودي

بوجناح ي�ؤجل ح�سم الت�أهل
للمربع الذهبي �إىل الإياب
رّ
تعث الالعب الدويل اجلزائري بغداد بوجناح يف مباراة التي جمعت ناديه
ال�سد القطري وامل�ضيف الن�رص ال�سعودي �ضمن مباراة ذهاب الدور ربع
النهائي من دوري �أبطال �آ�سيا ،حيث عاد رفقاء مهاجم الت�شكيلة الوطنية
بالهزمية هدفني لهدف قبل ا�ستقبال املناف�س ال�سعودي يف منت�صف �شهر
�سبتمرب الداخل بلقاء الإياب من املناف�سة الآ�سيوية ،ورغم اخل�سارة �إال
�أن حظوظ مهاجم الت�شكيلة الوطنية الزالت قائمة من �أجل بلوغ املربع
الذهبي من البطولة الآ�سيوية والتي ت�ضع �إدارة ال�سد �آماال كبرية من �أجل
الذهاب بعيدا فيها والتناف�س على التتويج باللقب القاري .وف�شل بوجناح
يف الو�صول �إىل ال�شباك والت�سجيل رغم �أنه دخل يف الت�شكيلة الأ�سا�سية
للمدرب اال�سباين ت�شايف هرنانديز� ،أين لعب الت�سعني دقيقة كاملة ومل
يقدر خاللها على الو�صول �إىل املرمى ،حيث تعلق عليه �أماال كبرية من
اجل الت�ألق يف مقابلة الإياب على ملعب ال�سد وقيادة الفريق نحو بلوغ
الدور ن�صف النهائي ،و�ضيعت ت�شكيلة «الزعيم» فر�صة التقدم يف النتيجة،
بعدما كانت افتتحت باب الت�سجيل بعد مرور  21دقيقة من اللعب قبل �أن
يقلب العبو الن�رص الطاولة وينجحوا يف توقيع هدفني.
ع.ق.

احتاد ب�سكرة يتلقى ال�ضوء
الأخ�ضر لإ�شراك �سي�سي
تلقت �إدارة احتاد ب�سكرة �أم�س خربا �سارا وذلك بعد ح�صولها على ال�ضوء
الأخ�رض من قبل الرابطة املحرتفة لكرة القدم من �إ�رشاك العبها اجلديد
خمتار �سي�سي يف املباريات املقبلة للنادي ،و�أ�صبح املايل �سي�سي م�ؤهال
ب�صفة ر�سمية لتعزيز �صفوف احتاد ب�سكرة ،بداية من لقاء اجلمعة املقبل �ضد
جمعية ال�شلف التي تندرج �ضمن اجلولة الثالثة من الرابطة املحرتفة الأوىل،
ومن املنتظر �أن ي�سجل الالعب م�شاركته الأوىل يف املباراة املقبلة ،على
خلفية امل�ستوى املميز الذي ب�صم عليه يف االختبارات الودية التي خا�ضها
الفريق خالل الفرتة التح�ضريية .جتدر الإ�شارة �إىل �أن �إدارة احتاد ب�سكرة
تعاقدت مع املايل خمتار �سي�سي ملدة �سنتني ،قادما من نادي العني النا�شط
يف الدرجة الثانية ال�سعودية.
ق.ر.

مبابي يتحدىالإ�صابة
بر�سالة قوية

النادي الفرن�سي وتخلوا عن فكرة
التعاقد معه ب�صفة نهائية ،بعدما
ر�أى املدير الريا�ضي لأوملبيك
مار�سيليا �أندوين زوبيزاريتا
املغاالة يف املطالب املالية،
ويتوجه باليلي نحو ق�ضاء مو�سم

�آخر رفقة الرتجي بعدما ف�شلت
�أي�ضا مفاو�ضاته مع ناديه اجنيه
من �أجل حمل �ألوانه جمددا،
وذلك لأ�سباب لها عالقة بال�شق
املايل �أي�ضا.
عي�شة ق.

رفع كيليان مبابي ،مهاجم باري�س �سان جريمان ،راية التحدي رغم �إ�صابته
الع�ضلية التي �ستبعده عن املالعب لأ�سابيع ،ون�رش مبابي �صورة له داخل
حمام ال�سباحة عرب ح�سابه الر�سمي على «تويرت» ،وعلق�« :شكرا لكل ر�سائل
االطمئنان على حالتي ،لقد بد�أت عملية اال�ست�شفاء من الإ�صابة» ،و�أ�ضاف
الفرن�سي ال�شاب�« :أتطلع للعودة يف �أ�رسع وقت ممكن لأكون يف خدمة فريقي
واملنتخب» ،و�أ�صيب كيليان خالل مباراة تولوز م�ساء الأحد املا�ضي بتمزق
يف الع�ضلة اخللفية للفخذ الأي�رس� ،سيغيب على �إثرها فرتة ترتاوح بني � 3إىل
وكاالت
� 4أ�سابيع.
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ريا�ضة دولية

�إنرت ميالن ي�ضرب برباعية ويهدد اليويف
ا�ستهل انرت ميالن بقيادة
مدربه اجلديد �أنطونيو
كونتي مو�سمه ب�أف�ضل ما
يكون باكت�ساحه �ضيفه
ليت�شي � 0-4أول ام�س
يف اجلولة الأوىل من
الدوري الإيطايل ،قبل
موقعة مياتزا كانت الآمال
املعقودة كبرية على
�أنطونيو كونتي وروميلو
لوكاكو على نحو رئي�سي
واالثنان كانا على املوعد
يف ليلة �أبدع فيها اجلميع
ال بل �شكلت منطلقاً لبدء
طموحات غري حمدودة
حملياً ورمبا قارياً ،ودفع
كونتي بالوافدين لوكاكو
و�ستيفانو �سين�سي فلم
يخيبا الظنون بهزهما
ال�شباك يف �أول اختبار
ر�سمي مع «النرياتزوري»
فيما غاب دييغو غودين
لإ�صابة ع�ضلية ،و�أثبت
لوكاكو من املباراة الأوىل
�أنه �سيكون �صفقة رابحة،
فالبلجيكي املنتقل من
يونايتد مقابل  73مليون
دوالر �سجل الهدف الثالث
وكان م�صدر قلق وازعاج
لدفاع ليت�شي وتنقل كثرياً
وكان على عادته مذه ً
ال
يف املرتدات حني وجد
امل�ساحات مثلما كان مع
ال�شياطني احلمر يف ك�أ�س

العامل  2018طبعاً مع
اختالف املهام التكتيكية
حيث ات�ضح ان كونتي
�سيعتمد على البلجيكي
كمحور هجومي تدور
حوله منظومة كاملة.
وما م ّيز انرت كرثة
املحاوالت من خارج
املنطقة حتى �أن الفريق
كان �أخطر بكثري يف
الت�سديد البعيد والدليل
�أن ثالثة �أهداف �أتت
بعيدة املدى ،فيما هدف
لوكاكو جاء نتيجة متابعة
داخل املنطقة لت�سديدة
من خارجها نفذها الوتارو
مارتينيز ارتدت من
احلار�س غابرييل ،وت�ألق
على نحو وا�ضح يف الت�سديد
البعيد واملرواغات الوافد
اجلديد معارا من ت�شيزينا
�سين�سي �صاحب الهدف

الثاين ،والذي �صال وجال
وك�أنه ابن النادي لردح
من الزمن ،وبجانبه
كان الكرواتي مار�سيلو
كالطلقة
بروزوفيت�ش
منفجر الأداء وهو �أف�ضل
العبي فريقه عموماً� ،إذ
كان �أكرث من مل�س الكرة
 130مرة و 102متريرة-و�سدد مراراُ كرات قو�سية
جنح يف �إحداها بالهدف
الأول وظهر تناغمه مع
�سين�سي والرائع على
الي�سار الغاين كوادو
ا�سامواه الذي �ساهمت
ومتريراته
عر�ضياته
العك�سية الأر�ضية يف
خلخلة دفاع ليت�شي ،ليتكلل
جمهود و�سط �إنرت الرائع
�أتى كاندريفا بقذيفة
مهولة منحت «نرياتزوري»
الهدف الرابع ليقدم

الفريق يف �أول ظهور له
منظومة هجومية مذهلة
ي�ضاف �إليها الن�شيط
الكثري الت�سديد الأرجنتيني
مارتينيز.
و�إن كان ليت�شي العائد
بعد غياب لي�س الفريق
الذي ميكن القيا�س عربه
ومعرفة م�ستويات الفرق،
�إال �أن ذلك ال ينتق�ص
مما قدمه �إنرت يف م�ستهل
الدوري �أمام � 65ألف
م�شجع ،خ�صو�صاً �أنه مر
زمن طويل قارب العقد
على م�شاهدتنا للأبي�ض
والأزرق بهذه املتعة ،وال
�شك �أن و�صول كونتي
مكان �سباليتي والتعزيزات
املختلفة ،رفعت بحد
ذاتها من�سوب الآمال بلقب
�أول للدوري منذ 2010
تاريخ و�صول ال�صينيني،

وبعد ا�ستعرا�ض اجلولة
الأوىل من امل�ؤكد �أن
التوقعات �سرتتفع �شيئاً
ف�شيئاً و�صداها قد �أ�صاب
�سيدة تورينو العجوز
العارفة اكرث من غريها من
هو كونتي وما هي تطلعاته
�أينما حل ،وما االحتفاالت
اجلنونية لكونتي املتوج
مع اليويف بالكالت�شيو بني
 2011و 2014وبالدوري
الإجنليزي مع ت�شيل�سي
� 2017ضد فريق مدينته
ليت�شي وهو الفريق الذي
بد�أ معه م�سريته كالعب
عام � 1985إال دليل على
ما ي�صبو �إليه ابن  50عاماً
املتّقد دوماً يف كل مباراة
ك�أنها الأوىل يف م�سريته.
الآن بعد عر�ض �سان
�سريو �ستتجه الأنظار
حتماً �إىل الأحد القادم
تاريخ مباراة الفريق مع
كالياري للوقوف �أكرث على
جدية �إنرت يف مزاحمة
جوفنتو�س� ،أمر �إن ح�صل
لن يكون �إال مك�سباً لع�شاق
امل�ستديرة املتعط�شني
مل�شاهدة كالت�شيو ملتهباً
كما كان قبل �سطوة القطب
الواحد.

الريال يعلن �إ�صابة رودريغيز يف ربطة ال�ساق

�أعلن نادي ريال مدريد �أنّ
العبه الكولومبي خامي�س
رودريغيز تعر�ض لإ�صابة
يف ربطة ال�ساق خالل
املباراة �ضد بلد الوليد
�ضمن املرحلة الثانية
من الدوري الإ�سباين من
دون حتديد فرتة غيابه،
و�أ�صيب الدويل الكولومبي

العائد هذا املو�سم �إىل
�صفوف النادي امللكي
بعد �إعارة ملو�سمني مع
بايرن ميونيخ الأملاين،
خالل املباراة التي �أقيمت
ال�سبت املن�رصم على
ملعب �سانتياغو برنابيو،
وانتهت بتعادل ريال مع
�ضيفه  ،1-1وا�ستبدل

املدرب الفرن�سي زين
الدين زيدان خامي�س �أوائل
ال�شوط الثاين ،م�ؤكداً بعد
املباراة �أنّ هذا التبديل
يعود �إىل انزعاج بدين �شعر
به الالعب.
ويف بيان �أفاد ريال« :بعد
الفحو�ص التي �أجريت
لالعب خامي�س رودريغيز

من قبل اجلهاز الطبي يف
ريال مدريدّ ،
مت ت�شخي�ص
وجود �إ�صابة ع�ضلية يف
ربطة ال�ساق اليمنى»،
و�أ�شار النادي �أنه �سنوا�صل
تقييم تعافيه ،من دون �أن
يحدد فرتة الغياب املتوقع
لالعب البالغ من العمر 28
عاماً ،لكن تقارير �صحافية

�إ�سبانية ومنها ل�صحيفة
«�آ�س»� ،أ�شارت �أن الالعب
�سيغيب عن املباراة
املقبلة لفريقه يف املرحلة
الثالثة من الدوري الإ�سباين
�ضد فياريال الأحد املقبل
ومباراتي منتخب بالده
�ضد الربازيل وفنزويال يف
 7و 11منه.

مي�سي خارج قائمة الأرجنتني �أمام ت�شيلي واملك�سيك
�أعلن ليونيل �سكالوين
الفني
املدير
للأرجنتني عن قائمة
« الأ لبي�سيلي�ستي »
ت�شيلي
ملواجهتي
واملك�سيك الوديتني
ال�شهر املقبل ،والتي
غاب عنها القائد
والنجم ليونيل مي�سي،
وكان احتاد �أمريكا

اجلنوبية لكرة القدم قد
�أ�صدر قرارا يف جويلية
املا�ضي ب�إيقاف «ليو»
ملدة ثالثة �أ�شهر ب�سبب
ت�رصيحاته التي هاجم
فيها االحتاد القاري
عقب خروج منتخب
بالده من ن�صف نهائي
كوبا �أمريكا على يد
الربازيل .يف املقابل،

�سكالوين
ا�ستدعى
مهاجم باير ليفركوزن
الأملاين لوكا�س �أالريو،
ك�أبرز الوجوه احلديثة
املن�ضمة للمنتخب،
ومل ت�شهد القائمة �أي
مفاج�آت تذكر �سواء يف
الأ�سماء الغائبة �أو التي
مت ا�ستدعا�ؤها.
الأرجنتني
وتخو�ض

مباراتني وديتني يف
الواليات املتحدة خالل
فرتة التوقف الدويل
املقبلة ،حيث �ستكون
الأوىل �أمام ت�شيلي يوم 5
�سبتمرب /يف مدينة لو�س
�آجنلو�س ،بينما �ستكون
الثانية �أمام املك�سيك
بعدها بخم�سة �أيام يف
تك�سا�س.

حماولة �أخرية من بر�شلونة حل�سم
�صفقة نيمار

ك�شف تقرر �صحفي �إ�سباين ام�س عن
تطور جديد يف مفاو�ضات بر�شلونة،
من �أجل التعاقد مع الربازيلي نيمار
دا �سيلفا جنم باري�س �سان جريمان،
ووف ًقا ل�صحيفة «موندو ديبورتيفو»
الإ�سبانية ،ف�إن وفدًا من بر�شلونة
غادر �صبيحة �أم�س �إىل باري�س
لتقدمي العر�ض الأخري للبار�صا يف
املريكاتو ب�ش�أن نيمار ،ويتكون وفد
النادي الكتالوين من �إيريك �أبيدال ال�سكرتري الفني وخافيري بوردا�س
ع�ضو جمل�س الإدارة و�أو�سكار جراو املدير التنفيذي.
ً
عر�ضا يف الأ�سبوع املا�ضي يت�ضمن �ضم نيمار
و�سبق �أن قدم بر�شلونة
ملدة مو�سم على �سبيل الإعارة ،مع و�ضع بند �رشاء اختياري يف �صيف
 2020مقابل  140مليون يورو� ،إ�ضافة �إىل بند �آخر ب�إلزامية ال�رشاء يف
�صيف  2021مقابل  170مليو ًنا ،و�أ�شارت ال�صحيفة �أن العر�ض اجلديد
لرب�شلونة �سيكون على �شاكلة ال�صيغة الأخرية التي مت عر�ضها على �سان
جريمان ل�ضم نيمار ،و�أو�ضحت �أن املفاو�ضات قد ت�ضمن �إدراج بطاقة
الفرن�سي عثمان دميبلي ،والذي فقد ح�صانته يف «كامب نو» و�أ�صبح
متاحا يف املريكاتو ب�سبب كرثة �إ�صاباته وعدم ان�ضباطه ،و�أكدت «موندو
ً
ديبورتيفو» �أن م�س�ؤويل بر�شلونة ال ي�سافرون �إىل باري�س بتفا�ؤل مفرط
ب�ش�أن ح�سم ال�صفقة ،كما ال يزالون ينتظرون حتدث نيمار ب�شكل علني
عن رغبته يف العودة �إىل «كامب نو».

باكايوكو على �أبواب الرحيل

�أكد تقرير �صحفي بريطاين ام�س
�أن ت�شيل�سي وافق على رحيل
�أحد العبيه يف املريكاتو ال�صيفي
احلايل ،ووف ًقا ل�صحيفة «مريور»
الربيطانية ،ف�إن ت�شيل�سي فتح الباب
�أمام رحيل تيموي باكايوكو هذا
ال�صيف ،بعد �أن خرج الالعب من
ح�سابات املدرب فرانك المبارد يف
�أول  3جوالت من الدوري الإجنليزي
املمتاز ،ويجري موناكو مفاو�ضات
مع البلوز ل�ضم باكايوكو ملدة مو�سم على �سبيل الإعارة قبل غلق باب
املريكاتو ب�أيام قليلة ،مع موا�صلة النادي الفرن�سي �سعيه ل�ضم فرانك
كي�سي من �صفوف ميالن ،ورغم تف�ضيل م�س�ؤويل النادي الفرن�سي �إبرام
�صفقة كي�سي عن �ضم باكايوكو ،ولكن طلبات الالعب الإيفواري ب�ش�أن
الراتب ال�سنوي مرتفعة للغاية .يذكر �أن باكايوكو كان يلعب رفقة ميالن
خالل املو�سم املا�ضي على �سبيل الإعارة.

�سان جريمان يلتقط �إ�شارة نافا�س

ك�شف تقرير �صحفي �إ�سباين عن
حترك باري�س �سان جريمان الفرن�سي
للظفر بخدمات الكو�ستاريكي كيلور
نافا�س حار�س مرمى ريال مدريد،
قبل نهاية �سوق االنتقاالت ال�صيفية،
وبح�سب �صحيفة «موندو ديبورتيفو»
الإ�سبانية ،ف�إن باري�س �سان جريمان
تقدم بعر�ض مايل بقيمة  15مليون
يورو ،لكن �إدارة ريال مدريد طالبت باحل�صول على  20مليون يورو
للتخلي عن خدماته ،وارتبط ا�سم نافا�س خالل الأ�سابيع املا�ضية
باالنتقال ل�صفوف باري�س �سان جريمان ،بعدما �أ�صبح احلار�س الثاين يف
�صفوف ريال مدريد خلف البلجيكي تيبو كورتوا.
وي�سعى البي �إ�س جي ل�ضم حار�س مرمى خُم�رضم ،لتعوي�ض رحيل
الإيطايل جيانلويجي بوفون م�ؤخ ًرا ،وكان نافا�س قد �أ�شعل غ�ضب مديره
الفني زين الدين زيدان يف الأيام القليلة املا�ضية بعدما تراجع عن قبول
و�ضعه داخل الفريق كحار�س احتياطي للبلجيكي كورتوا ،وهي الإ�شارة
التي يبدو �أن م�س�ؤويل �سان جريمان التقطوها وحتركوا �رسيعا �سعيا
ل�ضمه.
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ثقافة

�أحد رواد النقد الأدبي احلديث

الناقد ال�ساخر مارون عبود �..شذرات من �سريته و �آرائه النقدية
الأديب اللبناين الفكه مارون عبود ،ابن قرية عني كفاح اللبنانية� ،أحد رواد النقد الأدبي احلديث يف الن�صف الأول من القرن الع�شرين ،وقد كتب
الكثري يف هذا الباب� ،إال �أنه ومنذ �أن ودع احلياة يف الثالث من حزيران عام  ،1962بعد �أن ا�ست�شعر قبل هذا الت�أريخ ب�سنتني دوارا يف ر�أ�سه ،ن�صحه
الأطباء على �إثره برتك القراءة والكتابة ،عادين ما �أ�صابه جزءا من حياة ال�شيخوخة التي تزيدها الأمرا�ض وط�أة وق�ساوة وا�ضعني يف احل�سبان
معاناته مع مر�ض ال�سكري� ،أقول منذ �أن غادر احلياة ،بد�أ جنم مارون عبود يخفت ،وال يكاد يذكره الذاكرون �إذا ما ذكر النقاد والدار�سون وبقيت
الإ�شارة �إىل الناقد امل�صري الراحل حممد مندور (تويف يف ماي�س  )1965بو�صفه من رواد النقد ،ويرجع الكثري �إىل درا�ساته وكتبه.

ق.ث/وكاالت
لقد قر�أت العديد من كتب الناقد
اللبناين الراحل مارون عبود يف جمال
النقد �أو الق�صة �أو املقالة مثل( :على
الطائر) و(من اجلراب) و(وجوه
وحكايات) و(يف املخترب) وهو حتليل
ونقد لآثار الكتاب املعا�رصين ،وكان
�آخر ما قر�أت من كتبه ،كتابه النقدي
اجلميل (جمددون وجمرتون) وفيه
يتناول هذا الناقد اجلاد حني يجد
اجلد ،والفكه �إذا احتاج املوقف
ملزحة وطرفة ،يتناول عددا من
املو�ضوعات منها ق�صيدة ب�شارة
اخلوري يف رثاء �أحمد �شوقي ،ف�ضال
عن ق�صيدة �أمني نخلة يف رثاء �شوقي
ومن �سياق املقال نفهم �أ َّن هذه
املقاالت كتبت بعد عام � ،1931سنة
وفاة �شوقي ،وكنت �أحبذ لو �أ�شار
امل�ؤلف �إىل �سنة ن�رش مقالته ومكان
ن�رشها لزيادة التوثيق ،كما مل ي�رش
�إىل ت�أريخ طبع الدواوين �أو الكتب التي
حتدث عنها ودار الن�رش ،كما حتدث
عن دواوين يو�سف غ�صوب ال�شاعر
اللبناين الثالثة :القف�ص املهجور
والعو�سجة امللتهبة وقارورة الطيب،
ووقف طويال عند ال�شاعر اللبناين
ال�شهري �إليا�س �أبو �شبكة و ديوانه
املدوي (�أفاعي الفردو�س) ،ومل
يقت�رص حديثه على �أبو �شبكة ال�شاعر
بل حتدث عن �أبو �شبكة الناثر الكاتب
ف�ضال على �أمني تقي الدين ،وقد
عرفت هذه الأ�رسة ب�إجنابها للعديد
من الأدباء وال�شعراء والباحثني فهذا
ابن عمه ال�شاعر �أحمد تقي الدين،
وهذا �أخوه ر�شيد تقي الدين ،وهذان
ابنا �أخيه خليل تقي الدين و�سعيد تقي
الدين ،كما وقف طويال عند فلك�س
فار�س ،الذي قر�أت ترجمته لكتاب
(هكذا تكلم زراد�شت) للفيل�سوف
الأملاين نيت�شه) �سنة .1967

�سرية و م�سرية
مل يقف مارون عبود يف كتابه النقدي
املمتع هذا ،وال�صادر عن دار مارون
عبود ودار الثقافة يف بريوت بطبعته
اخلام�سة عام  ،1979عند �أدباء لبنان،

بل امتد للحديث عن �أدباء العراق
و�شعرائه ،فيتحدث بكل احرتام عن
ديوان �شاعر العراق الكبري املرحوم
حممد ر�ضا ال�شبيبي ،لكنه يقف
موقفا �سلبيا �إزاء �أ�شعار �أحمد ال�صايف
النجفي ،وقد عرف عن ال�صايف عدم
اعتنائه ب�شعره بل يطلقه كيفما ا ّتفق
ومارون عبود ،الذي �أوقف قلمه
ال�صادق على قول احلقيقة ،وال قول
ً
جمامال وحمابياً،
عنده غريها ما كان
�سواء مع ال�صايف النجفي� ،أم بع�ض من
�سبقوه ،مثل ب�شارة اخلوري �أم بع�ض
�أ�شعار يو�سف غ�صوب ،فهو يرى �أن
امل ّثال ال ي�ستطيع �أن يَ َ�ص ِرّي ال�صخرة
من الروائع ب�رضبة واحدة ،كذلك ال
يقدر ال�شاعر �أن يبدع يف �أ�سلوب ما
مل يت�أ َّن كثرياً� ،إىل هذا �أعزو �ضعف
الرتكيب يف �شعر ال�صايف ،فالأ�سلوب
الق�ص�صي الذي يتعمده تعوزه تعابري
جديدة و�أمناط حديثة وقوالب
طريفة ،ي�صوغها من معدن الكلمة
فهو ال يحتاج فقط �إىل كلمات يبحث
عنها ال�شاعر وي�ضعها حيث ا�سرتخى
�شعره في�شتد بل يحتاج �أي�ضا �إىل
�ألفاظ �سائرة ال يغني عنها غريها،
وال يتم املعنى �إال بها ( )...لي�س ي�ضري
ال�صايف قولنا �إن �أغرا�ضه غري جديدة،
وح�سبُه هذا التو�سع
ف�أمثاله كثريونَ ،
لوال الذي فيه من رخاوة ،فالفكرة ال
تنمو يف الزاوية التي ولدت فيها ،بل
تتجاوز حدود القرية وتخوم البلدان
وتهاجر كالنا�س ،ولكن بال جواز..
فدولة الأدب ال قنا�صل فيها وال
�سفراء للت�أ�شري ..تراجع �ص.180
ولكن ال�صايف بدل �أن يتقبل �آراء مارون
عبود النقدية النزيهة التي يطلقها
بعيدا عن الغر�ض ال�شخ�صي ،بل لوجه
اهلل واحلقيقة ،ف�إ ّنه زاد يف عنجهيته،
حتى و�صل الأمر به �إىل التنديد -لكن
ب�شكل خفي ورمزي -مبارون عبود.
بنقاد القري�ض برمت ملا ر�أيتهم وقوفا
يف طريقي

فلم �أرحيلة يل غري
�أنــي �أ�سري وال �أبايل
بالنقيــق

�أو قوله:
�س�أ�شكر نقادي اللئام لأنني ركبت
عليهم يف طريقي �إىل املجد
ويتحدث عن ديوان عمر �أبو ري�شة
ابن مدينة حلب ال�شهباء ،حا�رضة
ملك �سيف الدولة احلمداين ،ديوانه
املو�سوم بـ (�شعر) فريى �أن يف ديوان
�أبو ري�شة �شعراً طاملا متنينا �أن نقر�أه
ون�سمعه ،ف�شاعرنا يحدو الكالم
ويزجيه على هواه ،تراجع �ص.200
(هذه خن�ساء جديدة  -ولكنها مثقفة
 تطلع علينا يف القرن الع�رشينبديوان �شعر يدور حول مو�ضوع
واحد ،كديوان خن�ساء الزمن الغابر،
تلك ذوبت �شعرها دموعا على �أخويها،
وهذه ا�ستحالت عواطفها �شعرا حزينا
كئيبا ي�صح فيه ما قاله �ألفريد دي
مو�سه� -إذا مل تخني الذاكرة :ا�رضب
القلب فهناك ال�شعر الذي ال ميوت لو
�صح بي �أن �أمتثل بالنابغة لقلت لنازك
املالئكة :اذهبي ف�أنت �أ�شعر من كل
ذات ثديني ،ولوال ذلك الب�صري عمر �أبو
ري�شة ،لف�ضلتك على �شعراء املوا�سم،
وليغ�ضب علي �ألف ح�سان ،فال يخلق
النقد غري الأعداء .مارون عبود ناقد
مثقف ،قارئ جاد ،كثري االطالع على
الآداب والفنون ،قدميها وحديثها،
لذا يطلق القولة �أو الإ�شارة ،وعلى
القارئ اللبيب فهم فحواها ومغزاها.
هو ي�شري وعليك �أنت �أ ّيها القارئ� ،أن
تالحقه لفهم مراميه ومغازيه يف هذه
القولة ،ولوال ذلك الب�صري ،لف�ضلتك
على �شعراء املوا�سم� ،إ�شارة ذكية �إىل
مروية نقدية ،حفلت بها كتب الأدب
العربي القدمي حديثها وغابرها،
مفادها تلك املناظرة النقدية ،التي
كان بطلها ال�شاعر اجلاهلي �أبو علي
النابغة الذبياين� ،إذ حتفل كتب النقد
الأدبي بتلك املرويات عن �سوق عكاظ
�أيام اجلاهلية ،التي ما كانت �سوقا لبيع
احلاجيات و�رشائها بل منتدى للأدب
وال�شعر ،والعرب �أ ّمة �شاعرة ،فكانت
تن�صب للنابغة قبة حمراء من جلد،
فيعر�ض ال�شعراء عليه �أ�شعارهم،
وحدث مرة �أن جاءه الأع�شى ،وهو
املق�صود هنا بـ(الب�صري) ثم �أن�شده
ح�سان بن ثابت و�آخرون ،ثم جاء دور
متا�رض بنت ال�شرُ َيد ال�سلمية املعروفة

بـ(اخلن�ساء) ف�أن�شدته ق�صيدتها التي
�ستظل مدوية يف �ضمري الزمن وهي
رثاء لأخيها �صخر ومنها:
و�إن �صخرا لت�أمت الهداة به ك�أنه علم
يف ر�أ�سه نا ُر
عج َب النابغ ُة بالق�صيدة وقال لها،
ف�أُ ِ
لوال �أن �أبا ب�صري -يعني الأع�شى-
�أن�شدين �شعرا ،لقلت �إنك �أ�شعر اجلن
والإن�س� ،إذن يفهم من هذه املروية
�أن النابغة يريد �أنها ت�أتي ثانية بعد
الأع�شى ،هذا تف�سري تلك اال�شارة
الذكية التي �أطلقها مارون عبود� ،أي
�أ ّن نازك ت�أتي ثانية بعد ال�شاعر عمر
�أبو ري�شة وكتابات مارون عبود زاخرة
وحافلة بهذه الإ�شارات الذكيات ،التي
ت�شغل عقل القارئ ،وحديث الأ�ستاذ
مارون عبود هذا ،كان احتفا ًء ب�صدور
الديوان الأول لل�شاعرة نازك املالئكة
املو�سوم بـ(عا�شقة الليل) عام ،1947
وفيه تب�شري بهذا ال�صوت ال�شعري
املنفرد ،ويكون بهذا قد احتاز ف�ضل
ال�سبق ،باكت�شاف هذه الطاقة ال�شعرية
الرائعة ،التي �أثبتت الأيام حيويتها
وروعتها ،وهذه هي مهمة الناقد
ال�صادق النزيه ،فهو ي�ؤكد �أن ال�شاعرة
نازك املالئكة ،عا�شقة الليل ،يف
طليعة بنات جن�سها من ال�شاعرات -
ذوات الدواوين  -يف هذا الوقت� ،إن
مل تكن �أولهن ،وا�ضعني يف احل�سبان
�أن مارون عبود ،يطلق ر�أيه النقدي
هذا عام  ،1947عند �صدور ديوانها
الأول ،فهو يرى ال�شاعرة املوهوبة
من البي�ضة ت�صيح ،فالبداية م�ؤ�رش
على امل�سرية املوهوبة حتى النهاية.

�أدب ما وراء البحار
اللبناين
الناقد مارون عبود ،ما اكتفى يف كتابه
النقدي املمتع والر�صني (جمددون
وجمرتون) بدرا�سة دواوين ال�شعر،
بل انتقل لدرا�سة �أدب ما وراء البحار
اللبناين ،و�أعني بذلك �أدب املهجر
ال�شمايل� ،أي الواليات املتحدة
الأمريكية ،فلقد انتقل العديد من
الأدباء اللبنانيني �إىل �أمريكا ،بو�سطن
قوم
ونيويورك ،واللبنانيون بخالف ٍ

�آخرين ،جوابو �آفاق ،ولعل ذلك
مرتبط بجذورهم الأوىل� ،أجدادهم
الفينيقيني �إذ كانوا جوابي بحار
وحميطات� ،أقول انتقل جربان خليل
جربان وميخائيل نعيمة و�إيليا �أبو
ما�ضي و�أمني الريحاين وغريهم،
لي� ّؤ�س�سوا هناك (الرابطة القلمية)
التي تر�أ�سها جربان ،الذي طبقت
�شهرته الآفاق والذي كتب ب�أ�سلوب
جديد ،ا�ستهوى القراء ،وحاول
تر�سمه والن�سج
العديد من الكتاب ّ
على منواله ،ولكن �أ ّنى لهم ذلك ،وهذه
الفوارق يف املواهب التي �ص ّبها اهلل
يف بع�ض خالئقه تفعل فعلها ،الأمر
الذي دفع مبيخائيل نعيمة �أ ْن يكتب
كتابه ذاك عن �صديق عمره جربان
لكن ما مت ّكن من التخل�ص من دواعي
احلقد واحل�سد ،وقد حتول جربان يف
نظر النا�س �إىل رمز و�أيقونة حماوالً
حتطيمها (فبد�أ كما يقول مارون عبود
منذ حبل به يف البطن ،و�أخريا ،ك�شف
عن عورته ....فتم الكتاب) �ص.247
ثم يوا�صل امل�ؤلف حديثه عن
املدر�سة اجلنوبية� ،أي املهجر
اجلنوبي ،يف الربازيل خا�صة ،حيث
�أ�س�س الأدباء اللبنانيون املهاجرون
�إىل تلك الأ�صقاع ،الع�صبة الأندل�سية
م�ستوحني يف ذلك �أيام العرب يف
�شبه اجلزيرة الإيبريية؛ الأندل�س وما
قدموا للح�ضارة الإن�سانية فيها ،وكان
نتاجهم الغالب ،ال�شعر .يف موازاة
النرث يف املهجر ال�شمايل ،واقفاً عند
�أعمدة هذه الع�صبة �أمثال� :إليا�س
فرحات �صاحب البيت املدوي:

�إذا كانت الدوالت ع�رشا ليعرب فكم
دولة ت�ستوعب ال�صني والهند
وال�شاعر القروي ر�شيد �سليم اخلوري،
و�شقيقه ال�شاعر املدين قي�رص �سليم
اخلوري ،و�شكر اهلل اجلر ،الذي
قر�أت الكثري من �أ�شعاره يف جملة
(الأديب) اللبنانية قبل توقفها عن
ال�صدور خريف عام  ،1984لوفاة
�صاحبها ومن�شئها �ألبري �أديب (رحمه
اهلل) و�أخوه عقل اجلر ونعمه قازان
وفوزي املعلوف و�شقيقاه �شفيق
وريا�ض ،وبعد �سنوات �إليا�س قن�صل
و�شقيقه زكي قن�صل الذي كنت
�أقر�أ ق�صائدهما يف جملة (الأقالم)
العراقية يف �سنواتها الأوىل هي التي
ً
ف�ضال عن جملة
� ّأ�س�ست �سنة ،1964
(الأديب) الآنف ذكرها .كثري من
الكتب متوت مع تقادم الأ ّيام ومرور
الأزمان ،لكن ها هي م�ؤلفات القا�ص
والناقد اللبناين ال�ساخر مارون عبود،
حتمل معها دميومة عي�شها ،مع �أ ّنها
كتبت يف �سنوات الثالثني والأربعني
من القرن الع�رشين ،وذلك راجع
لنزاهة الناقد وثقافته وجديته وقوله
احلقيقة ،وحتى �إ ْن �أغ�ضبت املعني
فيها ،ومن هنا ي�أتي م�صداق املقولة
التي �ستبقى تر ّ ُن يف �أ�سماع الدهر
والتي �أطلقها عمر بن عبد قي�س،
�إذا خرجت الكلمة من القلب وقعت
يف القلب و�إذا خرجت من الل�سان مل
تتجاوز الآذان ،...وكتابة مارون عبود
خرجت من القلب الطيب لتجد مكانها
الرحيب يف قلوب القراء والدرا�سني
ونفو�سهم .وذلك َح�سبُه.

� 3آالف كتاب �إلكرتوين و�صوتي يف مكتبة ال�شارقة العامة

�أعلنت مكتبة ال�شارقة العامة،
التابعة لهيئة ال�شارقة للكتاب،
عن توفريها  3008كتاب �إلكرتوين
و�صوتي لع�شاق القراءة الرقمية،
يف �شتى جماالت املعرفة من
الفنون والآداب والعلوم.
وت�ضم املكتبة ،عرب من�صتها
الرقمية ،جمموعة وا�سعة من
الكتب واملراجع والدوريات
والر�سائل العلمية ،والكتب النادرة
واملقاالت
واملخطوطات،
ور�سائل جامعية ،وغريها من
�أوعية املعلومات التي تفيد

من�صة املكتبة
الباحثني ،وتقدم
ّ
خدمات الو�سائل ال�سمعية
والب�رصية ،وخدمات البحث يف
الفهر�س الآيل والإنرتنت ،التي
توفر مواد معرفية وم�صادر
للمعلومات ب�أي�رس ال�سبل ،وب�أقل
جهد و�أ�رسع وقت خلدمة البحث
العلمي ،بح�سب �صحيفة الإمارات
اليوم.
«م�سموع»
وترتبط املكتبة بنحو � 38ألف
مكتبة ومدر�سة منت�رشة يف
جميع �أنحاء العامل� ،ضمن �شبكة

(�أوفردرايف) ،حيث �أطلقت
املكتبة ،بالتعاون مع �رشكة
«�أوفردرايف»� ،إحدى �أبرز من�صات
القراءة الرقمية العاملية للمكتبات
واملدار�س ،جمموعة املكتبة
الرقمية التي ت�ضم عدداً كبرياً
من الكتب الإلكرتونية وال�صوتية،
وتتميز املجموعة با�ستخدام
واجهة �رسيعة اال�ستجابة ،تتوافق
مع الهواتف الذكية والأجهزة
اللوحية و�أجهزة الكمبيوتر ،التي
ميكن الو�صول �إليها من خالل
املوقع الإلكرتوين� ،أو من خالل

تطبيقات «�أوفردرايف».
وتقدم ما تنتجه مكتبة «م�سموع»،
ت�سجيالت عالية اجلودة لتالوة
ن�صو�ص الكتب املطبوعة
�أو الإلكرتونية ،وحتفظ هذه
الت�سجيالت ب�شكل رقمي على
�أجهزة التخزين الرقمية ،وميكن
اال�ستماع �إليها با�ستخدام
امل�شغالت ال�صوتية الرقمية،
والهواتف املحمولة و�أجهزة
م�سموع املحملة م�سبقاً.
خمطوطات ونوادر
وقاعدة البيانات التي توفرها

املكتبة ت�ضم  1172خمطوطة
�إفريقية بني  1834و ،1966تقدم
للعلماء والباحثني معلومات غري
م�سبوقة عن املرا�سالت ال�رسية
للمملكة املتحدة ،وتغطي تقريباً
كامل فرتة الغزو واال�ستعمار
الأوروبي يف �إفريقيا ،وتت�ضمن
ب�شكل عام نظام احلكم والزراعة
والتعليم واملر�أة والبيئة والهجرة
اىل الواليات املتحدة ،خالل تلك
الفرتة ،والكثري من املو�ضوعات
الأخرى.
وتوفر املكتبة لأول مرة يف دولة

الإمارات «قاعدة بيانات للكتب
النادرة يف املكتبة الربيطانية»،
مت �إطالقها بالتعاون مع �رشكة
 ،Galeوت�ضم نحو  7000عنوان
نادر تعود �إىل الفرتة املمتدة
بني القرنني الـ 15والـ 19ت�صور
احل�ضارة العربية.
وتتيح لر ّوادها  600خال�صة
للكتب ،و 4000مقال ،و460
ا�ست�شارة ،و150حلقة �إدارية
�صوتية م�سموعة تطرحها «�إدارة
كوم»

وكاالت
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ثقافة

الناقد الأكادميي امل�صري عالء اجلابري:

تعزيز القراءة والكتابة العربية
تعد م�شروع ًا ثقافي ًا �ضخم ًا

تواجه اللغة العربية حتديات جمة يف ع�صرنا املت�سارع اليوم،
وينادي خمت�صون ب�ضرورة مناق�شة تعزيز القراءة والكتابة بها،
و�ضع خطط وبرامج لدعم لغة جميلة عريقة يكاد ن�ساها الكثري
من �أبنائها.
وكاالت
ويتحدث �أ�ستاذ الأدب والنقد
يف جامعة ال�سوي�س والكاتب
والناقد الأكادميي امل�رصي عالء
اجلابري،حول هذه امل�س�ألة،
فيقول« :م�س�ألة تعزيز القراءة
والكتابة العربية تعد م�رشوعاً
ثقافياً �ضخماً ،وغاية ما نطمح
له يف البدء �صياغة جمموعة من
الأ�سئلة والت�صورات ،فاملوقف
كلية ملتب�س جداً يف م�رشوع
القراءة والكتابة وبر�أيي �أن جمرد
حتقيقه كفكرة حم�ضة غري ِ
كاف،
فمث ً
ال لو ات�رشت القراءة والكتابة
يف ال�سخافات وما هو غري مفيد
وال يبنى عليه ،فذلك لي�س دلي ً
ال
على �أي �شيء ي�ستحق الذكر،
بل نوعية االنت�شار هي املهمة،
فعك�س ذلك ال يدل على التطور �أو
التقدم �أو ثقافة».
ا�شتباك ..جدارة
وي�ؤكد اجلابري �أن امل�س�ؤولية
تكمن يف حتديد نقاط مهمة يف
امل�س�ألة �سابقة الذكر� ،أولها عالقة
القراء بال�صورة وخ�صو�صية اللغة
العربية ،ومواجه القراءة للثقافة
العلمية �أو ما يعتد �أنه �رصاع ين
الإن�سانيات والعلوم ،وي�ضيف
اجلابري« :هناك دائماً ا�شتباك،
بني و�سائل التعبري املختلفة �سواء
كان ذلك يف احلرف �أو اخلط
�أو ال�صورة ،ويف الع�رص احلايل
هناك اقرتاب بني قواعد ال�صورة

والر�أ�سمالية و�سطوة الع�رص ،فما
حدث ويحدث هو حماولة للبحث
عن وجود �أ�ص ً
ال ،حماولة �إثبات
اجلدارة والقيمة والأهمية ،ولي�س
الت�شابك مع ال�صورة ،لأن هذه
الأخرية ا�ستطاعت �أن حتتوي
القراءة وجتعلها يف خدمتها ال
العك�س ،القراءة يف خ�صو�صيتها
نتيجة مهارة ومعاي�شة ،من ثم
تتحول �إىل �سلوك ،لكن ال�صورة
ا�ستقبالها رحب رغم دوامها الأقل
من القراءة وطبعاً هنا نق�صد
القراءة التي ت�شكل الوعي وتطمح
للتفكري املطلق وتتجاوز احلد
النمطي».

�ضعف لغوي
ومن جهته يقول الكاتب والناقد
امل�رصي �إيهاب املالح« :تعزيز
القراءة والكتابة باللغة العربية
مو�ضوع مطروح يف كثري من
الأوقات ،خا�صة يف ال�سنوات
الأخرية مع بداية ظهور وتنامي
اجتاه االهتمام باللغة العربية
بني اعتبارها لغة قومية �أو لغة
الثقافة� ،إمنا باعتبارها مكوناً
�أ�سا�سياً لوجود كامل وعن�رص ثابت
يف العامل ،و�رضورة �أن تكون هذه
اللغة التي يتوا�صل بها ويتعامل من
خاللها عدد �ضخم من الب�رش ،ما
يقرب خم�س العامل ،ومن امللح
�أن نت�ساءل كيف ميكن حقاً تعزيز
القراءة والكتابة باللغة العربية

للروائي �سليمان فيا�ض

�شخ�صيات و�سرديات
تن�سجها «�أالعيب الذاكرة»
ي�ضمها كتاب «�أالعيب الذاكرة»،
ت�شتغل الن�صو�ص التي
ّ
من �إعداد ومراجعة �سمر �إبراهيم ،على ال�شخ�صيات
الثقافية التي عرفها الروائي �سليمان فيا�ض وخربها
جيداً بحكم �صداقته بها� ،أو بحكم العمل ،فبع�ضهم
عمل معهم يف �صحف وجمالت ،والبع�ض الآخر كان
ي�أتي �إليه للن�رش.
كما غلب على هذه الن�صو�ص �صفة املراوحة بني
الإف�صاح والتمويه ،فتح�رض �شخ�صية �أمل دنقل
�رصيحة ،وباملثل �إبراهيم �أ�صالن ،ويو�سف �إدري�س،
حيث يقدم وجوهاً تف�صيلية عن هذه ال�شخ�صيات.
ولهذا الكتاب ق�صة ،حيث كان الأديب الراحل �سليمان
فيا�ض قد ف ّكر يف كتابة بورتريهات ل�شخ�صيات ر�آها
وعا�رصها ،لكن الأجل وافاه ومل مينحه فر�صة جمع
ما كتب ،فقامت الكاتبة �سمر �إبراهيم ب�إعداد الكتاب
ومراجعته؛ تنفيذاً لرغبة الأديب الراحل.

وكاالت

يف ظل �ضعف لغوي عام ،ن�شهده
ب�صور كثرية منذ �أول الالفتات
التي جتابهنا يف تعامالتنا اليومية
التي تعلن حمتواها بلغة غري
عربية �أو عربية ركيكة».

�آلية التقدمي
ويقول املالح« :القراءة فعل
معريف هام ،لكن علينا �أن جنيب
حول الت�سا�ؤل عما �إذا ميكن �أن
تتم يف الفراغ ال كفكرة كلية ،دون
حد �أدنى من �سالمة هذه اللغة،
هل ميكن امتالك املعرفة دون
�سالمة هذه اللغة قراءة وكتاب
وفهماً و�إفهاماً؟».
وي�ستكمل« :امل�س�ألة حول اتقان
وامتالك اللغة مدخلها القراءة
�أقرب لل�سهل املمتنع ،فالأزمة
لي�ست يف الوقت مث ً
ال� ،أو توافر
املواد ،بل يف �آلية التقدمي يف
العامل العربي ،نحن بحاجة
حقيقية لإيجاد �آليات منا�سبة لهذا
الع�رص ،حتى منتلك الوعي للقيام
بالقراءة ب�شكل منتج».

قفز حاجز
ويقول اجلابري« :مقابلة القراءة
بالعربية بالثقافة العلمية بدورها
�أزمة ،ترقى �إىل �إ�شكالية حقيقة،
و�أنا بعد �أكرث من ربع قرن من
تدري�س اللغة العربية ،ت�شكل لدي
يقني �صادم رمبا ،وهو �أننا يجب

�أن نتعال مع اللغة العربية على
�أنها لغة ثانية ،فنحن واقعني يف
ازدواجية لغوية كبرية جداً ،بني
ما نقر�أه وما نتعامل به يف احلياة
اليومية ،ف�أ�صبح اجلهل الكبري يف
احلياة العامية وفعل القراءة حاجز
ال يريد النا�س القفز عليه».
وي�ضيف« :اللغة العربية حتكل
�إ�شكاليات داخلية وخ�صو�صية،
وبالنظر للتدرج فيها جند �أن هناك
�صعوبة توا�صل بني الفروقات مما
جعل اللغة العربية تبتعد عن كونها
و�سيلة لتقريب القراءة بل تثقل
القراءة �إىل حد ما».

م�ستويات الف�صحى
ويختلف املالح مع الطرح �سابق
الذكر ،فيقول« :التعامل مع فكرة
االزدواجية اللغوية على �أنها �أزمة
ال يبدو دقيقاً ،فذلك �أمر موجود يف
كل الأمم ،فما يتحدث به الإجنليز
والفرن�سيون مث ً
ال يف حياتهم
اليومية غري الذي يوجد يف الأدب
والكتب عموماً ،والراحل املفكر
د� .سعيد بدوي ،ف�صل القول يف
هذه امل�س�ألة يف كتابه «م�ستويات
الف�صحى العربية املعا�رصة»،
وحل الإ�شكال ب�أنه ال تناق�ض يف
امل�س�ألة بل من الطبيعي جداً

تدرج الأمم وتباين اللغة فيها ،وهو
�أمر مرتبط بن�ش�أت اللغات نف�سها
يف املجتمعات ،فهناك لهجات
متفرعة عنها يف التوا�صل العام،
وامل�س�ألة لي�ست تناق�ضاً بقدر
ما تكون خيارات وقدرات ووعياً
وثقافة ،وطريقة تعبري وحياة».

التقنيات ..حرية
التفكري
ولكن يف حال و�ضعنا ت�صوراً
معاك�ساً قيد االعتبار ،فالبد من
حل لهذه امل�س�ألة ،فيقول اجلابري:
«قد يكون االكتفاء بامل�ستوى
التوا�صلي يف التعامل باللغة العربية
ال على امل�ستوى املعياري ،وف�ض
الإ�شكاالت املتعلقة بع�شق مظهر
اللغة �أكرث من ما حتمل به القارئ
على التقدم» .وي�ضيف« :ما �أن
التقنيات احلديثة قد ت�سهم يف
حل الكثري من املعوقات يف تعزيز
القراءة والكتابة باللغة العربية،
فالنقاط ال�سمعية لدى الطفل
مث ً
ال بينما ي�شاهد الكرتون �أو
ي�سمع الأغنيات ،لها �أكرب الأثر من
املرات التي يقر�أ �أو يتحدث به ،ثم
هناك م�س�ألة القبول باالختيارات
املراهقة �أو ال�شابة التي تبدو لنا
بفنيات �أقل �أو لغة ب�سيطة ،فهي

ت�ؤ�س�س للأكرب والأعمق م�ستقب ً
ال،
وكذلك ا�ستغالل و�سائل التوا�صل،
والتخل�ص من كارثة عدم احرتام
خ�صو�صية اجلال ،فموثوقية
التاريخ مث ً
ال الذي نتعامل معه
ك�أنه وحي يوحى ال مادة وحدث
وق�صة ،م�س�ألة يجب تخطيها،
ومثل ذلك حرية التفكري».

�أغاين� ..أفالم..
م�سرحيات
ويقول املالح« :يجب الرتكيز
على فكرة ما ميكن ا�ستخدامه
لتعلم وتعزيز اللغة العربي و�صوالً
للهدف الذي نريده من خالل
التعامل مع التدرج وتقنية ال�سماع،
وا�ستغالل اجلان الب�رصي،
والرتكيز على التخفيف من احل�شو
يف تعليم اللغة العربية واالنتقال
للممتع الرفع الباقي اخلالد من
الأدب والفكر» .وي�ضيف اجلابري:
«نحتاج لتغيري كامل يف املناهج،
وم�رسحة و�أفلمة الن�صو�ص
وحتويلها لأغنيات ،والتعامل مع
اللغة العربية مبرونة يف خمتلف
املراحل العمرية ،والتعامل مع
املناهج با�ستخدام الألعاب
والتقنيات التي تكون العربية
حا�رضة فيها».

�صدور الكتاب الأخري للمفكر الراحل الدكتور جالل �أمني
�أ�صدرت دار الكرمة يف القاهرة
الكتاب الأخري للمفكر الراحل
الدكتور جالل �أمني ،بعنوان:
ماذا حدث للثقافة يف م�رص؟.
يقول �أمني يف مقدمته« :من
الالفت للنظر �أن الفرتة
من  1945-1914من تاريخ
الثقافة امل�رصية مل ت�شهد
فقط قفزة جبارة يف الكتابة
الأدبية والتاريخية ،بل ويف
خمتلف �أنواع الفنون :امل�رسح،
وال�سينما ،واملو�سيقى ،والغناء،
والنحت.
ونالحظ �أنه يف كل هذه الفروع،
جمع املثقفون والفنانون
امل�رصيون بني احرتامهم
لرتاثهم وبني تقديرهم للأ�ساليب
اجلديدة يف الثقافة والفنون
الغربية ،ف�أنتجوا � اً
أعمال جديرة
بالبقاء ،وال تزال تخلب �ألبابنا
بجمالها حتى اليوم .قارن كل

ذلك مبا يُن�رش الآن جليل من
املثقفني و�أ�ساتذة اجلامعات،
ق�ضوا يف الغرب ُمددًا �أطول
مما ق�ضاه جيل ما بني احلربني،
وحازوا من �شهادات الغرب
�أكرث مما حازه ذلك اجليل ،ف�إذا
إبداعا،
بهم �إذا كتبوا كانوا �أقل � ً
و�أقل ف�صاحة ،و�أ�ضعف لغة،
و�أبعد عن العقالنية ،و�أقل ثقة
بالنف�س ،و�أ�شد مياالً للمجاملة
حتى لو تعار�ضت مع قول
احلق .بالإ�ضافة �إىل تدهور يف
م�ستوى التعليم ،ويف م�صداقية
الإعالم .يف هذا الكتاب و�صف
لهذا التدهور يف هذه املجاالت
مع حماولة لتف�سريه» .د .جالل
�أمني ( )2018-1935عامل
اقت�صاد ومفكر م�رصي تخرج يف
كلية احلقوق يف جامعة القاهرة
عام  ،1955و�أجنز الدكتوراه
يف كلية لندن لالقت�صاد .د َّر�س

االقت�صاد بكلية احلقوق يف
جامعة عني �شم�س بني 1965
و ،1974ثم عمل م�ست�شا ًرا
اقت�صاد ًّيا لل�صندوق الكويتي
للتنمية حتى العام  ،1978حيث
انتقل �إىل كاليفورنيا ك�أ�ستاذ
زائر لالقت�صاد يف جامعتها
ملدة �سنتني .ثم �شغل من�صب
�أ�ستاذ االقت�صاد يف اجلامعة

الأمريكية يف القاهرة منذ 1979
وحتى رحل عن عاملنا يف 25
�سبتمرب  .2018ن�رش د� .أمني
ما يقارب الأربعني م�ؤل ًفا يف
االقت�صاد وال�سيا�سة والتاريخ
االقت�صادي املعا�رص ،وتُرجم
له �أكرث من ع�رشة كتب �إىل
الإجنليزية.
وكاالت
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ثقافة

ت�أليف �آال�ستري بونيت وترجمة �أحمد مغربي

فكرة الغرب :الثقافة
وال�سيا�سة والتاريخ

ً
حديثا عن �سل�سلة ترجمان يف املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب فكرة الغرب :الثقافة
�صدر
وال�سيا�سةوالتاريخ ،وهو ترجمة �أحمد مغربي لكتاب The Idea of the West: Culture, Politics, and History
ً
ومفهر�سا) يف مقدمة و�سبعة ف�صول
موثقا
للأكادميي �آال�س َتري بونيت .يقع الكتاب (� 320صفحة بالقطع الو�سط،
ً
اً
حماول الإجابة عن �أ�سئلة عدة ،من قبيل" :ما الغرب؟"" ،ما �أ�صول هذا املفهوم؟"" ،ما تاريخه؟"" ،ما
وخامتة،
جتلياته املختلفة؟"" ،ما عالقته بخ�صومه و�صراعاته؟".
وكاالت
الأطروحة الأ�سا�سية يف الكتاب هي
�أن الغرب من �صنع غري الغربيني
�إىل ح ّد بعيد؛ �إذ يبدو �أن �أفكار
غري الغرب ّيني عن الغرب �سبقت
نظريتها عند الغرب ّيني يف حاالت
عدّة؛ و�أ َّن ال�رشق مل يقت�رص على
ا�سترياد الغرب وتب ّنيه من خالل
نوع من التهجني؛ و�أ َّن الثقافات غري
ريا ما بَنَت على نحو فاعل
الغربية كث ً
و ُمبتَ َكر �صو ًرا ومتثيالت للغرب
تنا�سب حاجاتها ال�سيا�سية يف ك ّل
مرحلة؛ و�أ َّن هذه التمثيالت غالبًا
ما كانت خمتلفة �أ�ش ّد االختالف
عن الغرب الفعلي� .إىل جانب هذا،
ي�ص ّوب بونيت على "ذلك النوع
من العدوان ّية الذي �أبداه هان�سون
ومارغاليت وبوروما" ،وهم ك ّتاب
معا�رصون يدين ما ير ّوجون له
با�ستمرار من �أ�ساطري عن مواجهة
حمتومة بني ال�رشق والغرب وعن
انت�صا ر الغرب الأكيد.
فكرة الأبي�ض
يف الف�صل الأول ،من الأبي�ض �إىل
"الغربي"" :تدهورعِ رقي" و�صعود
فكرة "الغرب" يف بريطانيا -1930
 ،1890يرى بونيت �أن فكرة الغرب
ن�ش�أت من فكرة �أ�سبق هي "فكرة
البيا�ض" التي توقف ا�ستخدامها
يف ثالثينيات القرن الع�رشين ،حني
حلّت "القيم الغربية" حم ّل "خطاب

البيا�ض" الذي راحت حمدوديته
ال�شديدة تتك�شف خالل ما يدعوه
بونيت "�أزمة البيا�ض" ،وهي
فرتة �شهدت كرثة الأعمال التي
حتتفي بف�ضائل البيا�ض وحت ّذر
من املخاطر التي تواجهها .لكن
االفرتا�ضات العرقية املبتذلة يف
هذه الأدبيات مل تثبتها الوقائع على
الأر�ض ،ما �أحدث توت ًرا �شديدًا ث ّم
تدهو ًرا يف خطاب التفوق الأبي�ض،
عالوة على �أن جمع الأعراق
املتباينة حتت مقولة "البيا�ض"
ما كان لينفع يف الدفاع عن ق�ضية
"وحدة البي�ض".
عملت متناق�ضات �أخرى عديدة
على بذر اال�ضطراب يف فكرة
"وحدة البي�ض"؛ �إذ ك�شفت احلرب
العاملية الأوىل واالنق�سامات
الطبقية ال�شديدة التي قتل فيها
الأخوة بع�ضهم ً
بع�ضا ق�صور البيا�ض
كمقولة من مقوالت الت�ضامن
االجتماعي .وتبينّ �أن الهوية البي�ضاء
لي�س لها تاريخها امل�ستقل .كما ثبت
�أن فكرة الغرب ،يف املقابل ،مرنة
ريا،
وقابلة لال�ستخدام �أكرث كث ً
ف�ضلاً عن كونها �أبعد مدى وال
تبدي من املركزية العرقية �إال ما
هو حاذق ورهيف .يالحظ بونيت
�أن امتياز البيا�ض مل ينته بل تغيرّ ت
طبيعته فح�سب ،و�أ�ضحى �أ�ش ّد خفا ًء
و�أق ّل اعرتا ًفا به .و�إذا ما كانت فكرة
الغرب قد �ساعدت يف زوال بع�ض
خ�صائ�ص املذهب القائل بالتف ّوق
الأبي�ض ،ف�إنها كانت تنطوي هي

ذاتها على م�شكالتها اخلا�صة
وتوتراتها� ،إذ تبقى فكرة م�أزومة
تواجه خطر االنحالل.
غرب يف ال�شرق
يوا�صل بونيت ر�صد فكرة الغرب،
� مّإنا لدى مفكرين بارزين واجتاهات
فكرية بارزة من خارج الغرب �إىل
هذا احل ّد �أو ذاك ،فيعقد الف�صل
�شيوعي ومنثلنا :فكرة
الثاين
ّ
"الغرب" يف االحتاد ال�سوفياتي،
لر�صد الكيفية التي تعامل بها
البال�شفة مع فكرة "الغرب" ،بد ًءا
من ربطه باحلداثة اال�شرتاكية
والثورة اال�شرتاكية التي يُنتظر
اً
و�صول �إىل اعتباره
�أن ت�أتي منه
عدو الدولة ال�سوفياتية الوليدة.
ويخ�ص�ص الف�صل الثالث ،وداعً ا
�آ�سيا ،غرب ا ُ
مل َغ ْر ِبنني :فوكوزاوا
وغوكالب ،لر�صد العالقة بني �آ�سيا
والغرب ،م�ستك�ش ًفا مواقف دعاة
التغريب ال�رشقيني يف �أواخر القرن
التا�سع ع�رش ومطلع القرن الع�رشين
ويتناول �أعمال اثنني من املفكرين
الأ�سا�سيَني ،هما الياباين فوكوزاوا
يوكيت�شي والرتكي �ضياء غوكالب،
وجدا �أن القطع مع �آ�سيا والو�صل
مع الغرب هما ما ميكن �أن يعطي
بلديهما موق ًعا مم ّي ًزا ومتف ّو ًقا ،على
� اّأل يُف َهم ذلك مبعنى االلتحاق بالغرب
بل مبعنى امتالك �أدواته الفكر ّية
والع�سكر ّية واالقت�صادية التي ال ب ّد
�أن ت�ساعد على اال�ستقالل وامتالك
م�ستقبل قومي م�ستقل� .أ ّما يف

مبنا�سبة االحتفال باليوم العاملي للأر�شيف:

الف�صل الرابع ،غرببال روح�/آ�سيا
الروحان ّية:غرب طاغور ،فيقدم
بونيت حماول ًة ّ
تتوخى �إظهار �أ�صالة
الروحانية الآ�سيوية وكونها لي�ست
جمرد ارتكا�س عدائي جتاه املادية
الغربية والهوية الغربية عمو ًما.
طوباوية وواقع
يف الف�صل اخلام�س ،من فاقد
الروح �إىل خامل :فكرة "الغرب"
من الآ�سيو ّية اجلامعة �إىل القيم
الآ�سيو ّية ،ينتقل الكاتب من القرن
التا�سع ع�رش و�أوائل القرن الع�رشين
�إىل �أواخره ،لري�صد ما اعرتى
ال�صور النمطية عن الغرب من
اختالف �شديد يف الثنائية ال�ضدية
التي ت�ضع الغرب مقابل �آ�سيا .هكذا
مل يعد الغرب لدى املدافعني عن
اًّ
حمل للعقالنية
القيم الآ�سيوية
وال�صناعية بل للك�سل والفو�ضى
االجتماعية ،بخالف �آ�سيا الكفوءة
حت�س بواجبها وتنكر ذاتها.
التي
ّ
بيد �أن هذا الرف�ض للغرب يبقى،
على ما يرى الكاتبًّ ،
"ه�شا �أمام قوة
لمَ
النموذج النيوليربايل املعو الذي
يهيمن عليه الغرب"� .أ ّما يف الف�صل
ال�ساد�س ،طوباو ّية غرب ّية" :الغرب"
فينكب الكاتب على
النيوليربايل،
ّ
ما حلق بفكرة الغرب من ت�ضييق
مع �أفول الدميقراطية االجتماعية
وبروز النيوليربالية بو�صفها برنامج
عمل لباقي العامل ،مع �أ ّنها يف ر�أي
بونيت تفكري طوباوي و�أيديولوجيا.

اجلامعة العربية تدعو �إىل احلفاظ على املكنون الوثائقي الفل�سطيني
دعت جامعة الدول العربية �إىل
احلفاظ على املكنون الوثائقي
الفل�سطيني املحفوظ يف دور
ومراكز الأر�شيف الوطنية
العربية وغريها "ملا متثله
هذه الرثوة من هوية للأمة
الفل�سطينية �أر�ضاً و�شعباً".
وجاء ذلك يف بيان �أ�صدرته
اجلامعة مبنا�سبة االحتفال
باليوم العاملي للأر�شيف
بالتزامن مع االحتفال مبرور
 70عاماً على ن�ش�أة املجل�س
الدويل للأر�شيف الذي ميثل
م�صدراً فريداً من نوعه و�إثرا ًء
للن�شاط الب�رشي.
واعتربت اجلامعة هذا اليوم

منا�سبة ايجابية لت�سليط
ال�ضوء على �أنه ثمة ذاكرة
كاملة لل�شعب الفل�سطيني
تعر�ضت وتتعر�ض يوميا اىل
النهب وال�سلب واالغت�صاب
من قبل االحتالل اال�رسائيلي
م�شددة على �أن ذلك "يتطلب
انتفا�ضة جمتمع الأر�شيفني
والوثائقيني يف �شتى �أنحاء
العامل عم ً
ال على احلفاظ على
تلك الذاكرة احلية لل�شعب
الفل�سطيني".
واكدت على �رضورة تكثيف
اجلهود ال�سرتجاع االر�شيف
الفل�سطيني العربي املنهوب
واملنقول لدى االحتالل

الإ�رسائيلي الذي قام م�ؤخراً كافة االجراءات املمكنة
ب�رسقة وثائق مهمة من لعر�ض هذا املو�ضوع على
امل�سجد االق�صى تتعلق جدول �أعمال م�ؤمتره ال�سنوي
ب�أمالك و�أوقاف القد�س ملنع االحتالل اال�رسائيلي
من االعتداء على الأر�شيف
املحتلة و�أرا�ضيها.
وحذرت من خطورة هذا الوثائقي لل�شعب الفل�سطيني
الأمر على الأوقاف امللكية وت�شويهه باعتباره دلي ً
ال على
الفل�سطينية التي متثل العمود ارتباط هذا ال�شعب العريق
الفقري يف القد�س املحتلة ب�أر�ضه وممار�سته حلياته
"مما يزيد من حجم اخلطر عليها .و�شددت على �رضورة
عند ا�ستخدامها من قبل الت�صدي للحمالت الإ�رسائيلية
قوات االحتالل ما ي�ؤدي امل�ستمرة لتزييف وتزوير
اىل احلاق ال�رضر بالأوقاف و�رسقة الأر�شيف الوثائقي
الفل�سطيني بهدف حمو الهوية
الفل�سطينية".
ونا�شدت اجلامعة املجل�س الفل�سطينية العربية.
وكاالت
الدويل للأر�شيف التخاذ

لن�صل �إىل الف�صل ال�سابع والأخري،
الواقع "الغربي" امل ّر :راديكال ّية
�إ�سالم ّية ومعاداة "الغرب" ،حيث
ين�رصف االهتمام �إىل ما تطور لدى
الإ�سالم ال�سيا�سي املتطرف من
يوتوبيا هي مقلوب الغرب و�صورته
املعكو�سة .وهنا ،يناق�ش الكاتب
�أعمال اثنني من املفكرين خمتلفني
�أ�ش ّد االختالف ،هما الناقد الثقايف
الي�ساري جالل �آل �أحمد ،والإ�سالم ّية
مرمي جميلة .و�آال�ستري بونيت
بروفي�سور اجلغرافيا االجتماع ّية يف
جامعة نيوكا�سل ،وم�ؤلّفWhite :
Identities: Historical and
International Perspectives

()2000( Anti-racism ;)2000
and How to Argue: A
.)2001( Students’ Guide
ولقد قام برتجمة هذا الكتاب :
�أحمد مغربي وهو طبيب وباحث
ومرتجم ،يحمل �شهادة البكالوريو�س
يف الطب والدبلوم يف ال�صحة
النف�سية  -العقلية .يعمل حمر ًرا
علم ًيا يف �صحيفة "احلياة" .ترجم
ع�رشات الكتب العلمية والثقافية،
منها :ثقافة حرة :م�ستقبل الإبداع
يف ع�رص الإنرتنت؛ الطائرة؛
جالوت واملعلومات؛ تاريخ امللح يف
العامل؛ حلفاء يف �رصاع :العالقات
ال�سعودية  -الأمريكية منذ .1962

"الغازي خ�سرو بك"..
جامع عثماين يف �سراييفو
منذ خم�سة قرون وحتى يومنا هذا ،ال يزال جامع الغازي خ�رسو بك
يف العا�صمة البو�سنية �رساييفو ،يجذب الأنظار ببنائه التاريخي وجماله
املعماري .وبُني اجلامع عام  1530عندما كانت البو�سنة والهر�سك جزءا
من الدولة العثمانية ،من قبل املعمار التربيزي عجم علي ،وب�أمر من
حاكم والية البو�سنة العثماين الغازي خ�رسو بك .ورغم عدم كونه �أول
جامع بني يف املدينة عقب فتحها من قبل العثمانيني ،ف�إنه الأهم فيها،
ف�ضال عن �إ�سهامه الكبري يف متدّن �رساييفو التي كانت حينها عبارة
عن ق�ضاء �صغري .ويقع جامع خ�رسو بك حاليا بجانب برج ال�ساعة
التاريخي امل�شيد يف القرن الـ � ،16ضمن ال�سوق الرئي�سية يف قلب
العا�صمة �رساييفو .ورغم االعتداءات التي تعر�ض لها اجلامع التاريخي
يف العهود املختلفة ،ف�إنه مت ترميمه واملحافظة على �أ�صله ،لين�سخ
جماله على الهدايا التذكارية ،واحلديث عنه يف العديد من الأفالم
الوثائقية .وعلى مر القرون املا�ضية ،كان اجلامع مو�ضع �إحياء للعديد
من التقاليد الإ�سالمية ،حيث ال يزال يُرفع فيه الأذان بال�صوت املجرد
ال عرب املكربات ،ويُختم فيه القر�آن كل يوم بعد �صالة الظهر بناء على
و�صية خ�رسو بك .ويتميز اجلامع الذي يع ّد نقطة التقاء ال�سياح املحليني
والأجانب ،بكونه �أول جامع حول العامل ي�ستخدم �شبكة الكهرباء .وخالل
�شهر رم�ضان املبارك ،يزداد الإقبال على اجلامع عرب حلقات قراءة
القر�آن نهارا و�صالة الرتاويح ليال ،ليتحول يف هذا ال�شهر �إىل "القلب
الناب�ض" للمدينة .وقال م�صطفى واتراجناق ،رئي�س جمل�س �أمناء وقف
خ�رسو بك� ،إن م�ؤ�س�ستهم الوقفية ت�ضم العديد من الأمالك الأخرى مثل
الدكاكني واحلمامات واخلانات املحيطة باجلامع ،وت�شكل م�صدر دخل
للوقف وللجامع .و�أو�ضح واتراجناق � ،أن خ�رسو بك �أ�سهم ب�شكل كبري يف
تطور �رساييفو واكت�سابها الهوية املدنية ،وبعد وفاته حتولت �رساييفو
�إىل مركز و�صل ع�سكري و�إداري وعلمي بني ال�رشق والغرب.
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خم�س مواد غذائية تبطئ ال�شيخوخة
ويعد التفاح �أحد هذه
املواد الغذائية ،حيث
�أن تناوله بانتظام يجدد
الن�شاط واحليوية ،الحتوائه
على مركبات الفالفونويد
امل�ضادة
والبوليفينول
للأك�سدة .كما ت�ساعد هذه
املركبات يف حت�سني عمل
القلب ،بحيث ميكن اعتبار
تناول التفاح ب�صورة منتظمة
وقاية فعالة من �أمرا�ض القلب
والأوعية الدموية .كما �أن
التفاح يح�سن عملية اله�ضم
وعمل البنكريا�س والكبد.
وين�سب البنجر (ال�شمندر)
�أي�ضا �إىل املواد املفيدة،
حيث �أن تناوله وع�صريه يزيد
من قدرة اجل�سم على التحمل
بف�ضل حم�ض الفوليك الذي
ي�ساعد يف خلق خاليا جديدة.
كما �أن البنجر يحفز عمل
الدماغ ويحميه من عمليات
االنتكا�س املرتبطة بالتقدم
يف العمر .ويطلق على البنجر
خ�رضة اجلمال ،لأنه ي�ساعد
يف تطبيع �ضغط الدم ويح�سن
املزاج وينظف الكلى والكبد،
وي�ؤثر �إيجابيا يف حركة الأمعاء
وعملية التمثيل الغذائي،
ويخف�ض م�ستوى ال�سكر
يف الدم وين�شط منو ال�شعر
والأظافر.

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

وعلى من يريد �أن يبدو �شابا
دائما �أن يتناول الأطباق
املحتوية على اجليالتني
الغني بالكوالجني «بروتني
ال�شباب» .بف�ضل هذا الربوتني،
يتح�سن و�ضع اجللد وال�شعر
والن�سيج الع�ضلي .وتعزز
الأحما�ض الأمينية املوجودة
يف اجليالتني ع�ضلة القلب
والن�شاط املعريف.
وت�أتي الفراولة يف املرتبة
الرابعة بني هذه املواد ،فقد
ك�شفت نتائج درا�سة �أجراها

علماء جامعة وارويك الطبية
الربيطانية �أن تناول الفراولة
ي�ؤدي �إىل تن�شيط الربوتني
 Nrf2الذي يزيد من تركيز
م�ضادات الأك�سدة يف الدم
ويخف�ض م�ستوى الدهون
والكولي�سرتول فيه وحتتوي
الفراولة النا�ضجة على ن�سبة
عالية من النحا�س الذي يحفز
�إنتاج الكوالجني يف اجللد .كما
حتتوي على �أحما�ض خمتلفة
ت�ساعد يف جتدد خاليا اجللد
وم�ضادة لاللتهابات.

�أما املادة اخلام�سة يف هذه
القائمة فهي الزيتون .حيث
ينظف الزيتون اجل�سم من
ال�سموم و�أمالح املعادن
الثقيلة .وهو مفيد جدا
للم�سنني ،لأنه يحتوي على
الكال�سيوم الذي ي�ؤثر �إيجابيا
يف ن�سيج العظام .كما يحتوي
على �أحما�ض دهنية خمتلفة
تعمل على تخفي�ض م�ستوى
الكولي�سرتول يف الدم ،ما
ي�ساعد على تنظيف الأوعية
الدموية.

«عالج �سحري» ملحاربة �إدمان التدخني!

�أكد علماء �أن ا�ستخدام العقاقري ذات الت�أثري
النف�سي ،مثل الفطر ال�سحري ،ميكن �أن
ي�ساعد النا�س على حماربة �إدمان التدخني
وي�سمى املركب الفعال املوجود يف الفطر
ال�سحري ،psilocybin ،حيث كان يُعطى
لعدد من املدخنني وتهدف الدرا�سة التي
ا�ستمرت � 6سنوات� ،إىل الك�شف عن الآلية
الدماغية التي جتعل من ال�صعب جدا
التخل�ص من عادة التدخني ال�سيئة.
وقال تي�سني نوراين ،من كلية جونز هوبكنز
بلومربغ لل�صحة العامة وجامعة :Durham
«يعد تدخني ال�سجائر بالء �صحيا عاما،
وال توجد عالجات فعالة ميكن االعتماد
عليها .وحققت الدرا�سة التجريبية مفتوحة
الت�سمية ،نتائج مثرية للإعجاب يف عالج
�إدمان تدخني ال�سجائر مب�ساعدة مركب
 ،psilocybinوكنا نريد �أن نفهم ب�شكل
�أف�ضل كيفية عمله».
وبالن�سبة للدرا�سة� ،أجرى العلماء مقابالت
مع � 12شخ�صا �شاركوا يف درا�سة �سابقة حول
الإقالع عن التدخني ،حيث تلقى امل�شاركون
العالج ال�سلوكي املعريف �إىل جانب � 2أو 3

جل�سات عالج با�ستخدام psilocybin
وا�ستمرت املقابالت على مدى � 30شهرا،
بعد �إجراء جل�سات  psilocybinالأولية
وتوقف  9من امل�شاركني عن التدخني على
نحو فعال بعد العالج باملركب ال�سحري،
بينما تدهور حال اثنني منهم و�أ�صبح �أحدهم
مدخنا اجتماعيا و�أفاد امل�شاركون مبالحظة
فوائد بالإ�ضافة �إىل التغلب على �إدمان
النيكوتني ،ت�شمل ارتفاع م�ستويات التقدير
اجلمايل واالنفتاح على املجتمع وتبني
الدرا�سة املن�شورة يف جملة علم الأدوية
النف�سية� ،أن هذه الطريقة تعمل ب�شكل جيد
للتخل�ص من �إدمان التدخني.
ويف �شهر ماي ،ك�شف العلماء �أن الفطر
ال�سحري ميكن �أن يح�سن �أي�ضا من املعاجلة
العاطفية لدى املر�ضى امل�صابني باالكتئاب.
ووجدت درا�سة �أجريت على  17مري�ضا
يعانون من االكتئاب املقاوم للعالج،
نُ�رشت يف علم الأدوية النف�سية� ،أن عالج
� psilocybinإىل جانب الدعم النف�سي،
ارتبط مع التعرف ب�شكل �أف�ضل على الوجوه
العاطفية.

 1تناول املزيد من الأغذية الغنيةباملغن�سيوم
من املعروف �أن املغن�سيوم يريح ع�ضالت اجلهاز التنف�سي،
وبالتايل ف�إن �إ�ضافة �أغذية غنية باملغن�سيوم يف نظامك الغذائي
قد ي�ساعدك يف الوقاية من الربو .بع�ض الأطعمة الغنية
باملغني�سيوم  :بذور اليقطني واملوز والكاجو وال�شوكوالتة
الداكنة واخل�رضاوات اخل�رضاء الداكنة مثل الربوكلي.

 2بذور الكتانقد ت�ساعدك بذور الكتان يف مكافحة الربو ،وميكنك �إما �أن ت�أكل
البذور بعد حتمي�صها �أو نقعها ،وميكنك حتى �إ�ضافة م�سحوق
بذور الكتان يف اللنب املخفوق والع�صائر� ،أو �إ�ضافة زيت بذور
الكتان يف نظامك الغذائي.

 3الأطعمة الغنية بفيتاميني �سي ودالقد ي�ؤدي نق�ص فيتاميني �سي ودال �إىل زيادة خماطر الإ�صابة
بالربو لدى الأطفال والبالغني ،وت�شمل الأطعمة الغنية بفيتامني
دال الأ�سماك الدهنية ،مثل التونة و�سمك ال�سلمون واالجبان
و�صفار البي�ض� ،أما فيتامني �سي ميكن العثور عليه يف الطماطم
والبابايا والربتقال والعنب الربي واخل�رضوات اخل�رضاء.

� 4إ�ضافة الكركم �إىل النظام الغذائيالكركم هو نوع من التوابل ميلك العديد من الفوائد ،لكن �إحدى
الفوائد الأقل �شهرة للكركم هو �أنه ميكن �أن ي�ساعد يف حماربة
الربو الق�صبي ،ويعترب كوب من املاء يحتوي على القليل من
الكركم والقليل من الفلفل الأ�سود كعالج فعال �ضد ا�ضطرابات
الربو.

 5-التخفيف من م�شتقات الألبان

نعمة �أم نقمة؟ تعرف على خماطر املكيفات!
حذرت جمموعة من الأطباء والأخ�صائيني الرو�س من
خماطر ا�ستخدام مكيفات الهواء على �صحة الإن�سان،
خا�صة لدى ارتفاع درجات احلرارة يف ال�صيف و�أكد
الأخ�صائيون �أن ت�شغيل مكيفات الهواء يف الطق�س احلار
جدا ميكن �أن ي�ؤدي �إىل تفاقم �أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية .كما �أن ا�ستخدام املكيفات يرفع خطر الإ�صابة
بنزالت الربد املرتبطة بانخفا�ض درجة حرارة اجل�سم
ب�شكل �رسيع.
وقالت الطبيبة ،فيتاال فورونت�سوفا ،لوكالة �أنباء نوفو�ستي،
�إن «ت�شنج الأوعية الدموية ،ب�سبب هواء املكيفات البارد،
ميكن �أن ي�ؤدي �إىل تفاقم �أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية ،وارتفاع درجات احلرارة وارتفاع �ضغط الدم».

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

و�أو�ضحت الأخ�صائية �أن الأوعية الدموية تتو�سع لدى
ارتفاع حرارة اجلو ،والدخول �إىل �أماكن باردة تعمل
فيها املكيفات ي�ؤدي �إىل انقبا�ض الأوعية الدموية.
لذلك ،يجب عدم تربيد الهواء يف الأماكن املغلقة ب�شكل
كبري ،بل تربيدها بدرجات �أقل لتبقى قريبة من درجات
احلرارة العامة .وقال عامل الأحياء ،فيكتور نالييف ،يف
�أكادميية العلوم الرو�سية� ،إن «خطر ا�ستخدام املكيفات
على ال�صحة يت�ضاعف لدى الأ�شخا�ص الذين يعانون
من �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية ،والذين يعانون
من ال�سمنة ومر�ض ال�سكري»ون�صح الأطباء الذين
ي�ستخدمون املكيفات مبحاولة االبتعاد عن م�صدر الهواء
البارد مبا�رشة وعدم اجللو�س �أمام �أجهزة التربيد.

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

 6جتنب الأطعمة ال�سكرية واملعاجلةالأطعمة التي حتتوي على �سكر �أو الأطعمة التي يتم معاجلتها،
وميكن �أن ت�شجع احل�سا�سية وتثري الربو ،ويجب جتنب ا�ستهالك
هذه الأطعمة متا ًما �إذا كنت تعاين من الربو �أو معر�ض خلطر
الإ�صابة بالربو.

 7جتنب �شرب املاء املثلج يف كثري من الأحيانتناول الطعام البارد �أو �رشب املاء املثلج ميكن �أن ي�ضيق
املجاري الهوائية ،ويو�صي اخلرباء بتناول وجبات �أ�صغر
لتخفيف ال�ضغط عن احلجاب احلاجز.
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ٌ
م�ضاعف من رب العاملني
ثواب
ال�سخاء على الرحم له ٌ
ثواب م�ضاعف من
ال�سخاء على الرحم له
ٌ
رب العاملني �أيها الأخوة الكرام� ،أمر اهلل
بالر�أفة بالأرحام كما نر�أف بامل�ساكني ،قال
ني
�س ِك َ
عز وجلَ ﴿ :و�آَ ِت ذَا الْق ُْربَى َح َّق ُه َوالمْ ِ ْ
ال�سبِيلِ ﴾ [ �سورة الإ�رساء الآية:
َوابْ َن َّ
]26
مقدم
والعطاء
البذل
يف
الرحم
وحق
ٌ
على اليتامى وامل�ساكني ،قال تعاىل﴿ :
�س َ�أل ُون َ
ُون ُق ْل َما �أَنْ َف ْقت ُ ْم ِم ْن خَ رْ ٍ
ي
َك َماذَا يُنْ ِفق َ
يَ ْ
َ
َ�سا ِك ِ
ني
َف ِلل ْ َوا ِل َديْنِ َو ْ أ
الق َْر ِب َ
ني َوال ْيَتَا َمى َوالمْ َ
ال�سبِيلِ ﴾ [ �سورة البقرة الآية215 :
َوابْنِ َّ
] �أيها الأخوة ،ال�سخاء على الرحم له
م�ضاعف من رب العاملني ،فعن ر�سول
ثواب
ٌ
ٌ
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم دققوا يف هذا
احلديث:
ال�ص َد َق ُة على امل�سك ِ
�ص َدقة ،وهي على
ني َ
(( َّ
حم اثنتان� :صدقة ِ
و�صلة )) [�أخرجه
الر ِ
ذي َّ
�أبو داود والرتمذي عن �سلمان بن عامر ]
�إن تفقدت ذوي رحمك لك �أجران؛ �أجر
ال�صدقة مع �أجر ال�صلة ،و�أول من يعطى من
ال�صدقة هم الأقربون من ذوي امل�سكنة،
فعن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه يقول(( :
كان �أبو طلح َة � رَ َ
أكث الأن�صار ماال باملدينة من
حاء  -ب�ستان
ي
ب
ِليه
�
إ
أمواله
أحب �
نخل ،وكان � َّ
َ رْ ُ َ

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

ِ
امل�سجد  -فكان
جميل جداً وكانت م�ستقبل َة
ر�سو ُل اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يدخُ ل ُها،
وي�رشب من ماء فيها ط ِّيب  ،قال �أن�س :فلما
ُ
نزلت هذه الآية { :ل َْن تَنَال ُوا ال َّرِ
ْب َح ّتَى تُنْ ِفقُوا
ْ
ما حُ ِ
ون } [�آل عمران ]92 :
ت ّب ُ َ
مِ َّ
قام �أبو طلح َة �إِىل ر�سولِ اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم فقال :يا ر�سولَ اهلل� ،إِن اهلل تبارك
ْب َح ّتَى تُنْ ِفقُوا
وتعاىل يقول { :ل َْن تَنَال ُوا ال رِ َّ
ما حُ ِ
أحب مايل �إِ َ
حاء،
ت ّب ُ َ
مِ َّ
ون } و�إِن � َّ
يلّ :بَ رْ ُ
ي َ
ُخ َرها عند
و�إِنَّها �صدقة هلل� ،أرجو ب َِّرها وذ ْ
َ�ضعها يا ر�سولَ اهلل حيث � َ
أراك اهلل،
اهلل ف ْ
قال :فقال ر�سو ُل اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
بَخ ،ذلك مال رابح ذلك مال رابح )) [
�أخرجه البخاري وم�سلم و�أبو داود والرتمذي
والن�سائي ومالك عن �أن�س بن مالك ]
بع�ضهم يقول :ملا �سمي املال ماالً؟ لأنه
لي�س لك ما لك� ،أما �إذا �أنفقته يف �سبيل
اهلل في�صبح لك (( .ذلك مال رابح ،ذلك مال
قلت ،و�إِين �أرى �أن
رابح ،وقد
�سمعت ما َ
ُ
جتعل َها يف الأقربني ،فقال �أبو طلحةَ� :أفع ُل
يا ر�سولَ اهلل ،فق�سمها �أبو طلح َة يف �أقاربه
وبني عمه)) [ �أخرجه البخاري وم�سلم و�أبو
داود والرتمذي والن�سائي ومالك عن �أن�س بن
مالك ]

�صلة الرحم عبادة حتتل املركز الأول بعد العبادات ال�شعائرية

تالحظون �أن هذه العبادة التعاملية حتتل
�أول مركز بعد العبادات ال�شعائرية ،بل
�إن النبي عليه ال�صالة وال�سالم مل يربط
هذه العبادة ب�أن يكون الأرحام لهم
مكانة ،قال النبي الكرمي�(( :أو�صاين
خليلي ب�صلة الرحم و�إن �أدبرت )) [
�أخرجه الطرباين والطرباين عن �أبي ذر

الغفاري ]
و�َ (( :أ َمرَنيِ َر ِّبي ِبت ِْ�سع  :خَ �شْ يَ ِة اهلل يف
ال�س والعالنية  ،وكلمة العدل يف الغ�ضب
ِرّ ِّ
والر�ضى  ،والق�صد يف الفقر والغنى ،و�أن
�أَ ِ�ص َل َم ْن َق َط َعنِي ،و�أعطي َم ْن َح َر َمنِي،
�ص ْمتي
و� ْأع ُف َو َع َّم ْن َظل َ َمنِي ،و�أن يكون َ
ِف ْكرا  ،ون ُْطقِي ِذ ْكرا ،ونظري عربة ))

[�أخرجه زيادات رزين عن �أبي هريرة
] �أيها الأخوة ،بل �إن هذه العبادة
التعاملية الأوىل ربطت بالإميان ،فقد
قال عليه ال�صالة وال�سالمَ (( :و َمن كا َن
ي�ؤم ُن باهللِ واليو ِم الآخر فليَ ِ�صل َرحِ َمه ))
[�أخرجه البخاري وم�سلم و�أبو داود عن
�أبي هريرة ]

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

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا :العدل ح�سن لكن يف الأمراء �أح�سن ،واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء �أح�سن ،وال�سخاء ح�سن
لكن يف الأغنياء �أح�سن ،وال�صرب ح�سن لكن يف الفقراء �أح�سن ،والتوبة ح�سن لكن يف ال�شباب �أح�سن.
يعني ال�شاب �ألزم ما يلزمه التوبة ،واملر�أة �ألزم ما يلزمها احلياء ،والغني �ألزم ما يلزمه ال�سخاء ،والفقري
�ألزم ما يلزمه ال�صرب ،والأمري �ألزم ما يلزمه العدل ،ورد:
�أحب ثالثاً ،وحبي لثالث �أ�شد� ،أحب الطائعني ،وحبي لل�شاب الطائع �أ�شد� ،أحب املتوا�ضعني ،وحبي
للغني املتوا�ضع �أ�شد� ،أحب الكرماء ،وحبي للفقري الكرمي �أ�شد ،و�أبغ�ض ثالثاً ،وبغ�ضي لثالث �أ�شد،
�أبغ�ض الع�صاة ،وبغ�ضي لل�شيخ العا�صي �أ�شد� ،أبغ�ض املتكربين ،وبغ�ضي للفقري املتكرب �أ�شد� ،أبغ�ض
البخالء ،وبغ�ضي للغني البخيل �أ�شد.
ت�ستح فال خري فيك ،و�إن مل
ت�ستح فا�صنع ما �شئت على معنيني� :إن مل
فاحلياء من الإميان ،و�إذا مل
ِ
ِ
ت�ستح من اهلل فافعل ما �شئت وال تعب�أ بكالم النا�س.
ِ
يف �آيات دقيقة جداً من هذه الآياتَ ﴿ :و�أَنْ ِف ُقوا فيِ َ�سبِيلِ هَّ
اللِ َو اَل تُل ْ ُقوا ِب�أَيْدِ ي ُك ْم �إِلىَ ال ّتَ ْهل ُ َك ِة (( ﴾ )195
�سورة البقرة ) �إن مل تنفقوا �أو :وال تلقوا ب�أيديكم �إىل التهلكة �إن �أنفقت كل �أموالكم ،لذلك الإ�سالم
و�سطي.
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«هاو تو ترين يور دراغون» يت�صدر �إيرادات
ال�سينما الأمريكية
ت�صدر اجلزء الثالث من �سل�سة �أفالم الر�سوم املتحركة (هاو تو ترين يور دراغون) والذي يحمل
عنوان (هاو تو ترين يور دراغون :ذا هايدن وورلد) �إيرادات دور ال�سينما ب�أمريكا ال�شمالية ،ح�سبما
�أظهرت تقديرات ا�ستوديوهات ال�سينما م�ساء �أول �أم�س .
وحقق الفيلم ،الذي
ي�شارك يف �أداء �أ�صوات
�شخ�صياته كل من
كيت بالن�شيت وجاي
وغريارد
باروت�شيل
باتلر� ،إيرادات بلغت 30
مليون دوالر.
وجاء يف املركز الثاين
الفيلم الكوميدي «�إيه
ماديا فاميلي فيونريال»،
الذي ي�شارك يف بطولته
كل من تايلر بريي
وكا�سي ديفيز وباتري�س
الفلي ،حمققاً ايرادات
بلغت  27.1مليون دوالر.
وتراجع �إىل املركز
الثالث فيلم املغامرات

واحلركة (�أليتا :باتل
�أجنيل) ،الذي ي�شارك
يف بطولته كل من روزا
�ساالزار وكري�ستوفر
فالتز وجينيفر كونلي،
حمققا �إيرادات بلغت 7
ماليني دوالر.
وجاء فيلم الر�سوم
املتحركة (ليغو مويف2:
ذا �سكند بارت) ،الذي
ي�شارك يف �أداء �أ�صوات
�شخ�صياته كري�س برات
و�إليزابيث بانك�س وويل
�أرنت ،يف املركز الرابع
ب�إيرادات بلغت 6.6
مليون دوالر.
و�صعد �إىل املركز

اخلام�س الفيلم احلائز
على جائزة �أو�سكار
�أف�ضل فيلم لهذا العام

�سبيلرغ ،وجى جى ابرامز،
لكتابة �سيناريو فيلم عن ق�صة
كفاح الالجئة ال�سورية دعاء
الزامل خالل رحلتها املميتة
من �سوريا �إىل �أوروبا احتج
العديد من املتابعني ورواد

(غرين بوك) ،والذي
ي�شارك يف بطولته كل
من فيغو مورتن�سن

وماهر�شاال
ب�إيرادات
مليون دوالر.

علي،
بلغت4.7

مواقع التوا�صل االجتماعي،
على اختيار املمثلة لينا دونهام،
مطالبني باختيار كتاب �سوريني
�أو من العرب باعتبارهم
الأجدر والأن�سب لفهم م�شاعر
الالجئني ال�سوريني ،مت�ساءلني
ما �إذا كانت دونهام ت�شعر
بالتعاطف مع الالجئني �أو قد
�شاركت من قبل يف حمالت
جهود �إغاثة الالجئني .وجاء
ذلك فور �إعالن دونهام عرب
ح�سابها على تويرت ،كتابة
ق�صة الفيلم املقتب�س من كتاب
بعنوان «�أمل �أقوى من البحر»،
للمتحدثة با�سم املفو�ضية
العليا ل�ش�ؤون الالجئني ،ميل�سا

فيلمينغ ،بعد اتهامات �سابقة
تعر�ضت لها دونهام عام
 ،2016ب�سبب �إنتاجها وت�أليفها
لفيلم غالبية املمثلني فيه من
�أ�صحاب الب�رشة البي�ضاء ،يف
الوقت الذي كانت تنادي فيه
بزيادة معدالت ظهور الأقليات
يف الأعمال الفنية يف هوليوود
يف املقابل حاولت �صاحبة
الكتاب ،ميل�سا فليمينغ طم�أنة
املتابعني الختيار دونهام،
للواقع،
م�ؤكدة حر�صها
وح�صولها على ما ي�ضمن
احلفاظ على هوية الق�صة
احلقيقة التي حاولت �إي�صالها
للجميع من خالل كتابها.

ويل �سميث ينفي امل�شاركة يف اجلزء املقبل من «الفرقة االنتحارية»
�أعلن ويل �سميث ان�سحابه ر�سمياً من اجلزء
املقبل من»الفرقة االنتحارية» ،والذي لعب
يف جزئه الأول �شخ�صية «ديد�شوت» ،ب�سبب
ان�شغاله بت�صوير عدد من الأعمال الفنية،
ح�سبما �أفاد موقع فاريتي.
وجاء ذلك تزامنا مع �إعالن موعد طرح
اجلزء الثاين من الفيلم يف �أوت  ،2021و رغم
�أن «وارنر برو�س» مل تعلن �أ�سماء امل�شاركني

يف اجلزء القادم� ،إال �أن تقارير قالت �إن
تقييمات النقاد ال�سلبية التي ح�صدها اجلزء
الأول من الفيلم ،كانت �سبب ان�سحاب بع�ض
�أبطاله.
ي�شار �إىل �أن اجلزء الأول من «الفرقة
االنتحارية»ُ ،عر�ض يف  ،2016وح�صد 700
مليون دوالر ،حول العامل ،و�شارك يف بطولته
ويل �سميث ،وجاريد ليتو ،ومارغو روبي.

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

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

ك�شف جنم هوليوود والنا�شط
البيئي ،ليوناردو دي كابريو،
متمث ً
ال يف م�ؤ�س�سته اخلريية عن
تعاونه مع �أرملة م�ؤ�س�س �رشكة
�أبل و�سيدة الأعمال الأمريكية،
لورين �ستيف جوبز ،لإطالق
منظمة غري ربحية ،تهدف لدعم
الق�ضايا البيئة والتغري املناخي.
�أعلن دي كابريو ب�صفته الرئي�س
امل�ؤ�س�س ،عن دمج م�ؤ�س�سته
اخلريية التي حتمل ا�سمه واملعنية بدعم ق�ضايا املناخ ورفع الوعي
البيئي ،لإن�شاء منظمة « »Earth Allianceغري الربحية ،بال�رشاكة
مع م�ؤ�س�سة «�إمير�سون كولكتيف» ،التي تر�أ�سها باول جوبز ،وتقدم
دعمها وبع�ض م�شاريعها يف جمال حماية احلياة الربية.
وك�شف دي كابريو عن �سعادته بتلك ال�رشاكة  ،م�ؤكداً �أن اخلطوة
القادمة التي تتخذها م�ؤ�س�سته ،ت�ساهم يف تلبية احلاجة امللحة
ملواجهة حتديات البيئة والتغري املناخي ،بهدف حماية كوكب الأر�ض
من املخاطر املتزايدة التي تواجهه.

نادر الأتات يطلق «حالة فو�ضى»

فيلم عن الجئة �سورية يفجر موجة انتقادات يف هوليوود

تعر�ضت الكاتبة واملمثلة
الأمريكية لينا دونهام �إىل
حملة انتقادات �شعواء من رواد
مواقع التوا�صل االجتماعي،
على خلفية تر�شيحها من
قبل املخرج العاملي �ستيفن

دي كابريو يك�شف عن تعاون جديد
مع �أرملة م�ؤ�س�س «�آبل»

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
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�أطلق الفنان اللبناين نادر
الأتات �أحدث �أعماله الفنية
الغنائية التي حتمل عنوان
“حالة فو�ضى” عرب القناة
الر�سمية ل�رشكة “روتانا”
لل�صوتيات واملرئيات على
موقع الفيديوهات ال�شهري
“يوتيوب”.
“حالة فو�ضى” كلمات على
املوىل� ،أحلان �صالح الكردي ،توزيع عمر �ص ّباغ ،و�إخراج �سعيد
املاروق.
و�ش ّوق “الأتات” جمهوره لأحدث �أعماله عرب ح�سابه الر�سمي على
موقع التدوينات الق�صرية “تويرت” للأغنية وعلق عليها قائال�“ :صار
فيكن حت�رضوا كليب «حالة فو�ضى» على روتانا يوتيوب ..بتمنى
يعجبكن ...نادر الأتات”.
كان املطرب اللبناين نادر الأتات طرح م�ؤخ ًرا �أحدث �أعماله امل�صورة
على طريقة الفيديو كليب بعنوان “برتق�ص عيوين” عرب املتاجر
الإلكرتونية ،وقناته الر�سمية على موقع “يوتيوب” ،والأغنية من
كلمات و�أحلان فار�س �إ�سكندر ،وتوزيع عمر �صباغ.

«راب» جديد للنجم امل�صري
�أحمد مكي

ن�رش النجم امل�رصي،
�أحمد مكي ،يف ح�سابه على
«في�سبوك» مقطعا �صوتيا
لأغنية «راب» جديدة تدعو
لعدم الي�أ�س والإميان باهلل
واالقرتاب منه.تقول بع�ض
كلمات الأغنية« :ولو ح�سيتها
قفلت وهمومك كرتت عليك..
ما تقول�ش ربي غ�ضبان ميكن
من حبه فيك ،قفلها جامد
عاوزك تفتكر �أ�صلك ن�سيت..
لو م�ش بيحبك كان �سابك ما
كان خلاّ ك �صحيت»وي�شتهر النجم امل�رصي ال�شهري� ،أحمد مكي،
بت�أليف وغناء «الراب»� ،إىل جانب عمله يف جمايل التمثيل والإخراج.
وبد�أ مكي م�سريته الفنية عام  ،2001عقب تخرجه من معهد ال�سينما
التابع لأكادميية الفنون امل�رصية ،و�شارك يف العديد من الأفالم
وامل�سل�سالت ،وقدم العديد من �أغاين «الراب» ،من بينها �ألبوم «�أ�صله
عربي» عام  ،2011بالإ�ضافة �إىل الأغاين املنفردة.

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

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

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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رو�سيا تبد�أ ببيع �سيارات " "Marussiaاملعدلة

� 5سيارات اقت�صادية تغزو
�أ�سواق العامل

ن�رش خرباء ال�سيارات م�ؤخرا قائمة
مبركبات تتميز بقدر عال من
العملية واالقت�صادية يف ا�ستهالك
الوقود.

"VIP-
�رشكة
�أعلنت
 "Serviceالرو�سية عن
نيتها بيع بع�ض �سيارات
" "Marussia B1الريا�ضية
املعدلة حملية ال�صنع.
و�أتت هذه ال�سيارات بهياكل
ان�سيابية من املعدن و�ألياف

الكربون ،و�أنظمة تعليق
وفرملة ريا�ضية ،و�ألوان فريدة
جتمع بني الأحمر والأ�سود،
والأ�صفر والأ�سود ،بالإ�ضافة
�إىل فتحات جانبية يف الهيكل
ل�ضمان مقاومة �أقل للهواء
عند ال�رسعات العالية.

املركبات
هذه
وزودت
مبحركات " "VQ35ب�سعة
 3.5لرت وعزم  300ح�صان،
قادرة على زيادة الت�سارع من 0
�إىل  100كلم� /ساعة يف غ�ضون
 5ثوان ،والو�صول باملركبة
�إىل �رسعة  250كلم� /ساعة

كما زودت ال�سيارات بعلب
�رسعة �أوتوماتيكية ،و�أبواب
تفتح للأعلى على غرار
تلك املوجودة يف �سيارات
المبورغيني الريا�ضية� ،أما
�سعرها فيبلغ � 153ألف دوالر
تقريبا.

الند روفر رود روفر قادمة ملناف�سة مر�سيد�س S-Class
يبدو �أن الند روفر تعمل على موديل
جديد كليا ،حيث �سجلت جاكوار
الند روفر ملكيتها ال�سم رود روفر
مبكتب براءات االخرتاع والعالمات
التجارية.
وح�سب تقرير �أوتو �إك�سربي�س
الربيطانية ،ف�إن هذا اال�سم يعود
�إىل �سيدان فاخرة ،بد�أت جاكوار
الند روفر تطويرها بالفعل ملناف�سة
مر�سيد�س بنز  S-Classعلى ناحية
الفخامة والتقنيات املتطورة مع
قدرات طرق وعرة تليق بالعالمة
التجارية.
لي�ست هنالك معلومات ع ّما �إذا

كانت ال�سيارة �ستتوفر مبحرك
برتول �أو ديزل �أو هجني ،لكن
املجلة الربيطانية �أكدت ب�أنها
�ستتوفر بن�سخة كهربائية بالكامل
مبحركني ير�سالن الطاقة �إىل نظام
دفع رباعي ،ما يتيح لها االنطالق
من  100-0كم�/س خالل �أقل من 5
ثوان ،على �أن تكون البطارية ذات
مدى يكفي قطع  480كم على الأقل
بال�شحنة الواحدة.
اجلدير بالذكر �أن رود روفر ال تزال
مبراحل تطويرها الأولية ،لذا ف�إن
و�صولها للأ�سواق �إن حدث لن يكون
قبل مطلع العقد املقبل.

�أودي تطرح " "Q3اجلديدة
ن�رشت �رشكة �أودي مقطع فيديو
تروجيا ل�سيارة " "Q3الكرو�س
�أوفر اجلديدة ،املنتظر طرحها
يف الأ�سواق قريبا ومن املفرت�ض
�أن تطرح هذه ال�سيارة بهيكل

�أكرب بقليل من " "Q3احلالية ،مع
تعديالت �ستطال الواجهة الأمامية
وامل�صابيح التي �ستبدو �أكرث
ع�رصية بت�صميمها اجلديد.
كما �ستظهر هذه ال�سيارة بعدة

ن�سخ ،مبنية على من�صة ""MQB
ومزودة مبحركات بنزين توربينية
ب�سعة  3.0و 3.5و 4.0لرتات،
وعلب �رسعة �أوتوماتيكية بـ8
مراحل� ،أما الن�سخة الريا�ضية من

" "jeepتطلق �أحدث �سياراتها
اجلديدة على �أحدث �أنظمة
�رسبت �رشكة " "jeepالأمريكية
معلومات عن �سيارة " "Renegadeاملولتيميديا ،و�شا�شة متطورة
بحجم  8.4بو�صة ،قادرة على
املعدلة التي �ستظهر يف الأ�سواق
التعامل مع نظامي �أندرويد و،ios
قريبا ومتيزت هذه ال�سيارة عن
�سابقاتها من �سل�سلة " "Renegadeوزودت الن�سخ العادية من هذه
ال�سيارات مبحركات ب�سعة 1.3
بهيكل �أكرث ع�رصية ،وم�صابيح
لرت وعزم  120ح�صانا� ،أما الن�سخ
� LEDأمامية وخلفية ،وت�صميم
يوحد �ألوان ممت�صات ال�صدمات مع الريا�ضية فزودت مبحركات توربينة
بنف�س ال�سعة قادرة على توليد عزم
ال�سقف ب�صورة يف غاية الأناقة.
 150و 180ح�صانا.
كما ح�صلت قمرة ""Renegade

هذه املركبة فمن املفرت�ض �أن
ت�أتي مبحرك هجني وبطاريات
تكفيها لقطع  150كلم بال�شحنة
الواحدة ،وخزان وقود يكفيها لقطع
م�سافة  400كلم.

 :Toyota Yarisبد�أت تويوتا يف �إنتاج ""Yaris
منذ العام  ،1999واكت�سبت هذه
ال�سيارات �شعبية وا�سعة يف خمتلف
بلدان العامل ب�سبب �أدائها املميز،
وقلة ا�ستهالكها للوقود.
 :Hyundai Elantraحققت هذه ال�سيارة مبيعات كبرية
يف ال�سنوات الأخرية ،و�أ�صبحت
واحدة من �أهم �سيارات الفئة
املتو�سطة.

 :Honda Fitعرفت هذه ال�سيارة مبحركها
املميز واالقت�صادي ب�سعة  1.5لرت،
والذي ي�ستهلك  5لرتات فقط من
الوقود لكل  100كلم.
 :Toyota Camryحتتل هذه ال�سيارة املراتب الأوىل
يف املبيعات العاملية يف ال�سنوات
الأخرية ،ملا تتميز به من قدر عال
من كفاءة الأداء والراحة وال�سعر
املناف�س.
 :Mitsubishi Mirageتعرف يف الأ�سواق العاملية با�سم
" ،"Mitsubishi Coltوتعترب من
�أكرث ال�سيارات ال�صغرية قوة وعملية
وتر�شيدا يف ا�ستهالك الوقود.

فولك�س واجن جولف 2020
اجلديدة كلي ًا تظهر �أثناء اختبارها

املربع نت – متكن امل�صورون
التج�س�سيون م�ؤخراً من التقاط
�صورتني حديثتني للجيل الثامن
من فولك�س واجن  2020جولف
يف جنوب افريقيا واملانيا دون
�أي متويهات ،رغم �أن هذه النماذج
كانت حتمل �أغطية حُمكمة حول
�أجزاء حمدد مثل امل�صابيح
الأمامية واخللفية ،ولكننا نرى
اليوم �أول �صور جت�س�سية احرتافية
ملوديل � 2020أثناء اختبارها يف
�أوروبا ال�شمالية .تظهر فولك�س
فافن فولف  2020يف هيئتها
الإنتاجية بال�صور مغطاة بتمويهات
كاملة مع لوحات �أرقام �أملانية،
فيظهر منها فقط م�صابيح LED
التوقيعية ب�شكل جزئي ،الزجاج
الأمامي والنوافذ الأمامية،
ويبدو �أننا لن ن�شهد الكثري من
التغيريات ،رغم �أن الأبعاد تبدو
خمتلفة قلي ً
ال ،حيث يبدو الهيكل
ً
�أطول و�أعر�ض قليال من املوديل
احلايل ،مع زيادة طول وانخفا�ض
املقدمة ملظهر �أكرث ريا�ضية ،يف
حني َّ
منت قاعدة العجالت لزيادة
م�ساحة الركاب باخللف.
نتيجة لذلك� ،ست�صبح املق�صورة
رحبة �أكرث بجانب ح�صولها على
مزيد من تقنيات االت�صال والأمان
مثل القيادة ن�صف الذاتية ،حيث
�سرتتكز التحديثات بالداخلية

لرنى حت�سينات يف جودة اخلامات
وم�ستوى الراحة .مع تطور ت�صميم
اخلارجية� ،ستتجه فولك�س فاغن
غولف  2020للح�صول على ن�سخة
�أخف من من�صتها با�سم MQB
 Evoعرب ا�ستخدام مزيد من
املواد اخلفيفة يف هيكلها ،مما
يقلل الوزن بقدر  45كغم كما
هو متوقع ،وذلك لزيادة ر�شاقة
التحكم والتوجيه وكفاءة ا�ستهالك
الوقود� .سي�أتي اجليل اجلديد
من جولف مع عدة خيارات
للمحركات ،ما يت�ضمن ن�سخة
 GTEهجينة قابلة لل�شحن ومدى
�أكرب من ال�سابق ،بجانب جمموعة
من حمركات التريبو ون�سخ GTR
و Rعالية الأداء.
هذا ومن غري الوا�ضح �إن كانت
فولك�س واجن �ست�ستمر ب�صنع
ن�سخة غولف هات�شباك بثالثة
�أبواب نظراً لقلة الإقبال على
هذه الن�سخة بالأعوام الأخرية،
ولكن من امل�ؤكد �أننا �سنعرف
مزيد من املعلومات عند تد�شني
اجليل اجلديد كلياً باجليل الثالث
من العام اجلاري ،ما �سيتم على
الأغلب خالل معر�ض فرانكفورت
لل�سيارات ب�شهر �سبتمرب ،حيث
�أعلنت ال�صانعة الأملانية بالفعل
�أنها �ستبد�أ الإنتاج يف يونيو
القادم.
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�إ�شهار
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غوغل «تقتل» الأر�ض امل�سطحة!

قام عمالق البحث على الإنرتنت
غوغل»
«خرائط
بتحديث
بحيث يتحول املنظور العام �إىل
كرة �أر�ضية ثالثية الأبعاد عند
القيام بالتكبري ال�شامل ،بدال من
عر�ض اخلريطة امل�سطحة وقبل
التحديث ،ا�ستخدمت خرائط
غوغل �إ�سقاط «،»2D Mercator
الذي يعر�ض �شكل الكرة الأر�ضية
على �سطح م�ستو ،وكثريا ما ي�صور
احلجم الفعلي لبع�ض البلدان ب�شكل

خاطئ ،وي�شوه «عن غري ق�صد»
حجم الأر�ض وكتلتها يف البلدان
الأبعد عن خط اال�ستواء وكتبت
غوغل يف تغريدة ن�رشتها على موقع
تويرت« :مع التحديث اجلديد ثالثي
الأبعاد خلرائط غوغل على �سطح
املكتب ،مل تعد غرينالند بحجم
�إفريقيا»ويعمل التحديث املطور يف
و�ضعية �سطح املكتب فقط ،ولي�س
يف تطبيق خرائط غوغل .وميكن
تفعيله على جميع املت�صفحات

الرئي�سية ،مثل غوغل كروم وفاير
فوك�س ،و.Microsoft Edge
وت�أتي هذه اخلطوة يف الوقت الذي
�أ�صبحت فيه خرائط غوغل �أكرث
ذكاء ،منذ �إطالقها لأول مرة قبل
 13عاما وقدمت غوغل م�ؤخرا
ميزة ( ALالذكاء اال�صطناعي)،
التي ميكنها �إبالغ امل�ستخدمني
مبقدار احتمال �إعجابهم مبطعم
ما .وجتمع هذه الأداة بني الذكاء
اال�صطناعي و�سجل البحث ال�سابق

وتعليقات امل�ستخدمني ،للح�صول
على درجة من  .100وتعمل ال�رشكة
الآن على زيادة امليزات اجلديدة
مل�ستخدمي  iOSو�أندرويد ،يف
بريطانيا والواليات املتحدة وكندا
و�أ�سرتاليا واليابان ،واملزيد من
الدول يذكر �أن غوغل ك�شفت عن
هذه امليزة لأول مرة يف م�ؤمتر
املطورين ال�سنوي  ،I/Oيف وقت
�سابق من هذا العام.

ن�رشت �سام�سونغ فيديو ترويجي
يظهر بع�ض موا�صفات هاتف
«نوت »10املنتظر قبل موعد
الإعالن عنه ر�سميا ،يف � 9أوت
اجلاري ،وبالنظر �إىل الفيديو،
ميكن مالحظة �أن الهاتف اجلديد
يتميز عن «نوت »8-بتعديالت
عدة ،فالكامريا اخللفية �أتت
مزدوجة وب�صورة �أفقية ،وما�سح
ب�صمات الأ�صابع �أتى �أ�سفلها.
كما طالت التعديالت القلم الذكي
للجهاز ،والذي �أ�صبح قادرا
على التحكم ببع�ض خ�صائ�ص

الهاتف عن بعد ،كالتنقل بني
ال�صور واملقاطع ال�صوتية ،وفتح
وقفل �شا�شة اجلهاز ،و�إعطاء
الأمر ال�سلكيا للكامريا اللتقاط
ال�صور.
و�سيح�صل هذا الهاتف على
م�ساحة تخزين داخلية قد ت�صل
�إىل  512غيغابايت� ،أو حتى 1
تريابايت ،ومعاجلات «Exynos
� »9810أو «Qualcomm
 ،»845 Snapdragonوبطارية
ب�سعة  3850ميللي �أمبري ،و�شا�شة
�أكرب بقليل من �شا�شة «نوت.»9-

 Android Pieهو الإ�سم الر�سمي
لن�سخة نظام اندرويد  9.0اجلديدة

�إ�شعارات في�سبوك تالحق م�ستخدمي
�إن�ستغرام وتثري غ�ضبهم!
ر�صد بع�ض امل�ستخدمني حتديث �إن�ستغرام الأخري الذي �أ�ضاف رمز
في�سبوك على �صفحات امللفات ال�شخ�صية ،ما �أثار حرية الكثريين
ولوحظ هذا التحديث لأول مرة من قبل م�ستخدم ،رديت ،قام
بتحميل �صورة لرمز في�سبوك ،وو�صفها ب�أنها «�إ�صدار جتريبي من
�إن�ستغرام».
ويُظهر التحديث طريقة جديدة لإعالم امل�ستخدمني ب�إ�شعاراتهم
على في�سبوك ،وذلك على ملفاتهم ال�شخ�صية يف �إن�ستغرام .وي�ؤدي
النقر على الرمز �إىل ت�شغيل تطبيق في�سبوك .ويف حال مل يتم ربط
ح�ساب �إن�ستغرام مع في�سبوك ،ف�ستظهر ر�سالة تقول�« :إن�ستغرام
يرغب بفتح في�سبوك».
وبالن�سبة للم�ستخدمني الذين ر�صدوا رمز الإ�شعارات على �إن�ستغرام،
ف�إن تذكريهم ب�أن عمالق املواقع االجتماعية ميلك �إن�ستغرام ،كان
�أمرا غري مرحب به �إىل حد كبري ،حيث توجه عدد من امل�ستخدمني
�إىل تويرت لي�صفوا هذا التغيري بـ «املزعج»وقال �أحدهم ب�سخرية:
«من الرائع �أنني حذفت ح�سابي على في�سبوك قبل �أ�شهر ،ومع
ذلك ما يزال �إن�ستغرام ير�سل يل �إ�شعارات عن �أن�شطة �أ�صدقائي
على في�سبوك» .ومع ذلك ،قال م�ستخدم �آخر« :يف البداية �شعرت
باالنزعاج من �أن في�سبوك �أ�ضافت الإ�شعارات �إىل ح�سابي على
�إن�ستغرام ،ولكن هذا يعني الآن �أنه لي�س علي التحقق من في�سبوك
على الإطالق ما مل �أح�صل على �إ�شعار يف �إن�ستغرام! ال �أعتقد �أن هذه
هي خطتهم».
ويبدو �أن هذه امليزة هي و�سيلة لت�شجيع م�ستخدمي �إن�ستغرام على
ا�ستخدام في�سبوك ،الذي �شهد انخفا�ضا وا�ضحا يف اال�ستخدام بني
ال�شباب خالل ال�سنوات الأخرية.
و�أو�ضح بحث �أجراه � eMarketerأن �أقل من ن�صف م�ستخدمي
الإنرتنت يف الواليات املتحدة ،الذين ترتاوح �أعمارهم بني � 12إىل 17
�سنة� ،سي�ستخدمون في�سبوك هذا العام .كما تتوقع �رشكة الأبحاث �أن
يخ�رس موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم (�أقل من  25عاما) هذا العام.

�سام�سونغ تك�شف عن
مزايا «نوت»10

ب�شكل مفاجئ �أعلنت �رشكة قوقل
قبل قليل عن الإ�سم الر�سمي لن�سخة
نظام �أندرويد القادمة والتي كانت
تعرف �سابقاً بالإ�سم الرمزي
اندرويد  Pطوال الأ�شهر املا�ضية
�إذا وكما هو وا�ضح يف عنوان اخلرب
ن�سخة اندرويد اجلديدة �ستحمل
�إ�سم � Android Pieأو اندرويد
الفطرية بالعربية و�ستحمل الرقم

 9.0ويبدو ان قوقل قررت االجتاه
للإ�سم الأ�سهل بدالً من الأ�سماء
املتداولة ال�سابقة مثل بان كيك
وب�ستا�شيو.
قوقل ذكرت �أن النظام اجلديد
�سيبد�أ بالو�صول لهواتف بيك�سل
بدءاً من اليوم و�أي�ضا �سي�صل �أوالً
للهواتف التي �شاركت باختبار
الن�سخ التجريبية من �رشكات مثل

�سوين وون بل�س واوبو ونوكيا وي�صل
�أي�ضا جلميع الهواتف التي تدعم
م�رشوع تربل ال�شهري للتحديثات .
من الوا�ضح �أن قوقل �ستبد�أ
بتحديث هواتهفا �أوالً لذلك �إذا
كنت �أحد مالك هواتف بيك�سل
عليك انتظار و�صول التحديث
هوائياً لهاتفك خالل ال�ساعات
القادمة.

غوغل تف�شي موعد �إطالقها لهواتف بك�سل  3باخلط�أ
يبدو �أن �رشكة قوقل �أعلنت عن
موعد �إطالق هواتف بك�سل  3ر�سمياً
عن طريق اخلط�أ ،وذلك عرب �إعالن
للهواتف يف موقع  Famebitيف كندا
املخت�ص بالرتويج للمنتجات ومنها
منتجات �رشكة غوغل وك�شف الإعالن
ب�شكل مفاجئ عن موعد الإطالق
يف الرابع من �أكتوبر لهذا العام .وقد
نوه راندون يل لهذا اخلرب عرب فيديو

ملوقع  Android Policeومبا �أن
موقع  Famebitهو عبارة عن حلقة
و�صل لعر�ض املنتجات والربط بني
املنتج ووكاالت الت�سويق ،فقوقل هنا
هي امل�سئولة عن الإعان ب�شكل مبا�رش
لغر�ض الرتويج للهواتف يف كندا بو�صف
كان مفاده انها �ستب�رص النور يف الرابع
من �أكتوبر !
ونظراً للن�سخ ال�سابقة من �إعالنات

هواتف بك�سل مل يكن يعني �إطالق
الهاتف توفرها بال�شكل الفعلي يف
ال�سوق ،ولكن هذه املرة يبدو �أن الأمر
يختلف حيث على الأرجح �أن الإعالن
عن موعد �إطالقها �سقط �سهواً من
قبل موظفي قوقل يف كندا.

ك�شفت عمالقة التقنية الكورية
�سام�سونغ عن توقعها لعائدات و�أرباح
الربع الأول من العام يف تقريرها
املايل ،والذي �شهد ارتفاعاً كبرياً يف
مبيعات ال�رشكة للقطع �أو الرقاقات
امل�ستخدمة يف الأجهزة الإليكرتونية.
وا�ستطاعت �سام�سونغ بذلك حتقيق

رقم قيا�سي بالأرباح بحوايل  14.7مليار
دوالر يف �أول ربع من  2018وبزيادة
 %19عن الربع الأول من العام املا�ضي
وفق تقديراتها .لتتمكن بذلك من ك�رس
احتكار انتل لل�صدارة على مدار  25عاما
املا�ضية .ويعترب هذا الرقم �أعلى �أي�ضا
من التوقعات التي حتدث عنها املحللني

يف الفرتة املا�ضية .وللعلم ف�إن ال�رشكة
مل تك�شف عن تفا�صيل التقرير املايل
ب�شكل كامل ،والذي بالعادة ي�صدر مع
نهاية �شهر �أبريل .لكنها �أعلنت فقط عن
رقم قيا�سي يف املبيعات والأرباح دون
ذكر م�صادر تلك الأرباح؛ مثل الأجهزة،
ال�شا�شات ،البطاريات … ،وغريها.

�سام�سوجن ت�صبح �أكرب ُم�ص ِنع
للقطع االليكرتونية
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العلماء يك�شفون
«�أ�سو�أ» ف�صيلة دم
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�سيدي بلعبا�س

حجز  12مركبة
و 14درجة

متكنت عنا�رص ال�رشطة ب�أمن والية �سيدي
بلعبا�س من حجز  12مركبة و 14دراجة
وتوقيف عدد هام من املجرمني من �أ�صل
 161مت توقيفهم يف عملية �رشطة مفاجئة
و�إحالتهم على مراكز الأمن للتنقيط
والتحقيق العملية اندرجت يف �إطار حماربة
الإجرام احل�رضي و �شملت عدة نقاط تعرف
بتواجد الأ�شخا�ص امل�شتبه فيهم ،وهذا يف
�إطار خمطط قوات ال�رشطة حت�سبا للدخول
االجتماعي ،وتندرج يف �إطار ت�أمني املواطنني
ومباغتة املجرمني يف �أماكن تواجدهم
 ،العملية م�ست خمتلف الأحياء ال�شعبية
والنقاط ال�سوداء و�أ�سفرت عن �إيقاف وحتويل
� 161شخ�صا لدرا�سة حالتهم  ،ومت على �إثر
ذلك توقيف �شخ�ص بحوزته خمدرات ( كيف
معالج) كما �ضبط عدد من الأ�سلحة البي�ضاء
بحوزة �أ�شخا�صا �آخرين ،يف حني تبني �أن
�شخ�صني حمل بحث من طرف اجلهات
الق�ضائية ،كما متكنت قوات ال�رشطة من
توقيف عدد منهم بحوزتهم كميات متفاوتة
من امل�رشوبات الكحولية ،ناهيك عن توقيف
 12مركبة و حتويل  14دراجة نارية و�إحالتها
على املح�رش  ،هذه العمليات �ساهمت يف
تراجع منحى اجلرمية بالوالية حيث ان
م�صالح ال�رشطة �سجلت تراجعا كبريا يف
معدل اجلرمية مقارنة بال�سنة املا�ضية .
تلم�سان  :حممد بن ترار

ب�سبب مناف�سه "اال�سرائيلي"

ان�سحاب امل�صارع فتحي
نورين من بطولة العامل

�إن�سحب امل�صارع اجلزائري فتحي نورين من
بطولة العامل اجلارية التي جتري وقائعها هذه
الأيام بالعا�صمة اليابانية طوكيو.وقد وجد
امل�صارع فتحي نورين الذي يتناف�س يف فئة وزن
 73كلغ ،نف�سه بعد ال ُقرعة ،م�ضطرا للتناف�س
�ضد م�صارع �إ�رسائيلي.وكان اجلزائري نورين
قد تفوق على ميتيلو�س فيليب من لي�شت�شتاين
بعالمة �إيبون يف الدور الأول ،ليت�أهل ملناف�سة
الإ�رسائيلي بوتبول طاهار.وهذه املرة الثانية
التي ين�سحب فيها امل�صارع نورين من مواجهة
الإ�رسائيلي بوتبول يف مناف�سات دولية ،لتفادي
التطبيع مع الكيان ال�صهيوين.و�سبق البن الباهية
وهران التتويج بالبطولة الإفريقية يف  2018يف
وزن  73كلغ.
ف.ن

ترامب وروحاين ..قمة
تلوح يف الأفق؟
خطاب جديد �أ�سا�سه التهدئة �إزاء �إيران
�ساد نقا�شات قمة جمموعة ال�سبع يف بياريتز
الفرن�سية ،الرئي�س الفرن�سي قال �إنه ب�صدد
حت�ضري الأجواء لعقد قمة بني الرئي�سني
الأمريكي والإيراين ،بينما قال ترامب �إنه ال
يرف�ض احلوار املبا�رش مع روحاين اذا كانت
�رشوط اللقاء منا�سبة ..ويف لغة م�شابهة قال
الرئي�س الإيراين �إنه ال ميناع يف احلوار مع �أي
جهة كانت� ،إذا كان ذلك يف م�صلحة �إيران،
ت�رصيحات جاءت عقب ح�ضور وزير اخلارجية
الإيراين على هام�ش �أعمال قمة ال�سبع  ..قال
ترامب �إنها متت مبوافقته الكاملة فهل تنجح
فرن�سا يف التقريب بني الرئي�سني؟ وهل توافق
�إيران على طرح ملفتها التي تعتربها خطوطا
حمراء على طاولة املفاو�ضات؟

www.elwassat.com

وزير ال�ش�ؤون اخلارجية حممد �سامل ولد ال�سالك

ح�ضور اجلمهورية ال�صحراوية يف
"تيكاد  "7يثبت �أنها "حقيقة ال رجعة فيها"
�أكد وزير ال�ش�ؤون اخلارجية حممد �سامل ولد ال�سالك �أم�س الثالثاء مبدينة يوكوهاما �أن ح�ضور
اجلمهورية العربية ال�صحراوية الدميقراطية يف القمة ال�سابعة مل�ؤمتر طوكيو للتنمية يف �إفريقيا
(تيكاد )7دليل على ان الدولة ال�صحراوية «حقيقة ال رجعة فيها».
ق.د وكاالت

وقال الوزير ال�صحراوي يف
ت�رصيح لل�صحافة على هام�ش
م�شاركته يف االجتماع الوزاري
التح�ضريي لقمة تيكاد  7املقررة
بداية من اليوم الأربعاء �أن ح�ضور
اجلمهورية العربية ال�صحراوية
الدميقراطية يف هذه القمة «يدل
على �أنها حقيقة ال رجعة
فيها» ,م�شريا �إىل �أنه «بعد
ابيدجان ومابوتو وبروك�سيل حيث
�شاركت اجلمهورية ال�صحراوية
يف اجتماعات تخ�ص ال�رشاكة
مع االحتاد الأوروبي واليابان

ودول اجلامعة العربية ,ها هي
اليوم حت�رض قمة تيكاد  7بني

االحتاد الإفريقي واليابان» ,مما
يعد --كما قال« --دليال على ان

املركز اجلامعي بتي�سم�سيلت يح�صد  84من�صب دكتوراه

حت�صيل املركز الأول �ضمن جامعات
اجلهة الغربية

ح�صد املركز اجلامعي احمد بن يحيى
الون�رشي�سي تي�سم�سيلت  84من�صب دكتوراه
حمققا ارتفاعا مهما مقارنة بال�سنة املا�ضية
التي بلغ فيها عدد املنا�صب  66من�صب ،وهي
تتوزع على  5ميادين تكوين ،و�11شعبة ،و28
تخ�ص�ص .هذا وح�سب مدير املركز اجلامعي
الدكتور عبدالقادر دحدوح ف�إن م�سابقة
الدكتوراه لل�سنة اجلامعية � 2020/2019سيتم
فتح لأول مرة دكتوراه يف �شعبة الفيزياء،
و�شعبة العلوم االقت�صادية ،و�شعبة التدريب
الريا�ضي ،مبجموع  6تخ�ص�صات جديدة.
للإ�شارة فقط ،بالن�سبة ملنا�صب الدكتوراه
التي حت�صل عليها املركز واملقدرة ب84

من�صب بهذا العدد يحتل املركز املرتبة
االوىل يف املراكز اجلامعية بالغرب اجلزائري
ويتفوق على جامعات ،فعلى �سبيل املثال
جامعة تيارت عدد املنا�صب 81وجامعة
�سعيدة 72من�صب وجامعة �أدار  57من�صب
وهذا يعد م�ؤ�رشا �إيجابيا على نوعية الت�أطري
وفاعليته من ذوي م�صف الأ�ستاذية باملركز
مقارنة مب�ؤ�س�سات جامعية �أخرى ،وال �أدل
على ذلك من عدد الأ�ساتذة الذين مت ترقيتهم
�إىل رتبة بروفي�سور باملركز والبالغ عددهم 9
خالل الدورة الأخرية.يف �إنتظار ترقية املركز
�إىل جامعة .

حممد �شبلي

ال�شريط احلدودي اجلنوبي بتمرنا�ست

اجلي�ش يك�شف خمب�أ �أ�سلحة
متكنت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعب� ,أم�س
االثنني ,بف�ضل ا�ستغالل املعلومات و�إثر دورية
تفتي�ش قرب ال�رشيط احلدودي اجلنوبي
بتمرنا�ست ,من ك�شف �أ�سلحة تتمثل يف �سبع
قذائف للقاذف ال�صاروخي  7-RPGوح�شوتني
( )02دافعتني لنف�س القاذف بالإ�ضافة �إىل
قنبلتني ( )02تقليديتي ال�صنع ,ح�سب ما افاد
به �أم�س الثالثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني،

و�أو�ضح البيان �أنه «يف �إطار مكافحة الإرهاب
وحماية احلدود وبف�ضل ا�ستغالل املعلومات,
ك�شفت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي ,يوم 26
�أوت � ,2019إثر دورية تفتي�ش قرب ال�رشيط
احلدودي اجلنوبي بتمرنا�ست/ن.ع� ,6.سبع ()07
قذائف للقاذف ال�صاروخي  7-RPGوح�شوتني
( )02دافعتني لنف�س القاذف بالإ�ضافة �إىل
قنبلتني ( )02تقليديتي ال�صنع».

تيزي وز

�سكان �شعوفة يغلقون الطريق
الوطني رقم 12

�شن �صبيحة �أم�س ،الع�رشات من �سكان قرية
�شعوفة بوالية تيزي وزو حركة احتجاجية من
خالل �شل حركة املرور بالطريق الوطني رقم
 12حيث قام املحتجون بغلق هذا الطريق بكل
من منطقة فريحة وكذا مبفرتق الطرق امل�ؤدي
نحو بلدية عزازقة لي�شلوا بذلك حركة املرور
بهذا الطريق امل�ؤدي نحو تيزي وزو ومنه نحو
الطريق الوطني رقم  26الرابط بني واليتي
تيزي وزو و بجاية والعا�صمة،ب�شكل تام وطالب
املحتجون اجلهات املعنية ب�رضورة الإ�رساع
يف جت�سيد الوعود املقدمة لهم من قبل

ال�سلطات حث مل ترى النور،الأمر الذي زاد من
تذمرهم الكبري يف ظل الظروف ال�صعبة التي
يعي�شون فيها،رغم الوعود املقدمة لهم ،يقول
�أحد املحتجني ،لكن بقاء دار لقمان على حالها
جعل املحتجني يطالبون هذه املرة برحيل
رئي�س هذه الدائرة حيث حملوه م�س�ؤولية ما
�آلت �إليه املنطقة التي يتخبطون فيها وقد
خلفت هذه احلركة االحتجاجية ،تذمر مئات
املواطنني من م�ستعملي هذا الطريق الذين
وجدوا �أنف�سهم عالقني يف معادلة مل يكونوا
طرفا فيها
ح-كرمي

م�سرية الدولة ال�صحراوية لتبوء
مكانتها بني الأمم حقيقة ال رجعة
فيها وال ميكن �إيقافها»وتابع قوله
ب�أن ال�شعب ال�صحراوي «له احلق
يف الوجود على غرار باقي �شعوب
العامل ويجب ان ي�أخذ مكانه بني
الأمم»واعترب رئي�س الدبلوما�سية
ال�صحراوية ان االحتاد االفريقي
«�أ�صبح يف الوقت احلايل قوة
متحدة على �أ�سا�س مبادئه
وميثاقه» ,م�شريا �إىل �أن «املغرب
مل يتمكن من عرقلة هذا املوقف
الإفريقي ,وبالتايل م�شاركة الدولة
ال�صحراوية يف قمة تيكاد .»7

العر�ض الدويل تون�س

مع موبيلي�س �إبقوا على
�إت�صال مع �أقاربكم
يعلن موبيلي�س عن �إطالق عر�ضه اجلديد «
العر�ض الدويل تون�س»،لفائدة زبائن عرو�ض
الدفع امل�سبق و Win Max Control
،بال�رشاكة مع املتعامل .Orange Tunisie
يت�سنى لزبائننا البقاء على ات�صال دائم
حتى َ
بذويهم ب�أف�ضل الأ�سعار،يطلق موبيلي�س عر�ضه
الدويل اجلديد بـ  500دج فقط ،والذي ي�سمح
لزبائن عرو�ض الدفع امل�سبق الإ�ستفادة من
�ساعة من املكاملات الدولية نحو تون�س.
Orange
العر�ض الدويل
 500 Tunisieدج:
 60دقيقة مكاملات نحوالثابت و النقال
(املتعامل ، )Orange Tunisieعر�ض
�صالح ملدة  30يوم.
لال�ستفادة من هذا العر�ض ،على الزبائن
ت�شغيل العر�ض الدويل تون�س ،بت�شكيل *#600
�أو عرب التطبيق � MobiSpaceأو واجهة
الوابmeetMob https://meetmob.:
mobilis.dz

خالل نهاية الأ�سبوع اجلاري

�إرهاب الطريق يح�صد
�أرواح � 5أ�شخا�ص
�سجلت م�صالح الأمن الوطني ,خالل نهاية
الأ�سبوع اجلاري ,وفاة � 5أ�شخا�ص و�إ�صابة 120
�آخرين بجروح متفاوتة يف  107حوادث مرور
وقعت على م�ستوى املناطق احل�رضية.
وت�شري املعطيات التي قامت بها امل�صالح
املخت�صة للأمن الوطني �أن �سبب وقوع هذه
احلوادث يعود بالدرجة الأوىل �إىل العن�رص
الب�رشي� ,إ�ضافة �إىل العوامل الأخرى ويف
هذا الإطار ,جتدد املديرية العامة للأمن
الوطني دعوتها �إىل م�ستعملي الطريق العام
بغية «توخي احليطة واحلذر �أثناء ال�سياقة
مع احرتام قانون املرور وعدم جتاوز
ال�رسعة املحددة دون التغا�ضي عن املراقبة
الدورية للمركبة حفاظا على الأرواح و�سالمة
م�ستعملي الطريق العام»كما ت�ضع املديرية
العامة للأمن الوطني حتت ت�رصف املواطنني
الرقم الأخ�رض  1548وخط النجدة  17لتلقي
البالغات � 24سا� 24/سا.

�أجرى علماء جامعة هارفارد الأمريكية
درا�سات �شاملة ومعمقة ،ويف �ضوء النتائج
التي ح�صلوا عليها ن�رشوا مقاال بعنوان «�أجل
ف�صيلة دمكم ت�ؤثر يف �صحتكم»ويتحدث
العلماء يف مقالهم ،عن ف�صائل الدم لدى
الب�رش .وقد �أثبتوا �أن �أخطر ف�صيلة دم هي
 AB (IV) Rhذات ري�سو�سrhesus-
�سالب ،م�شريين �إىل �أن  %8من الأ�شخا�ص
ميلكون مثل هذه الف�صيلة من الدم على
الأر�ض .وي�ؤكد الباحثون ب�صورة خا�صة على
�أن الأ�شخا�ص الذين يحملون هذه الف�صيلة
نادرا ما ينجبون ،و�إذا ما ح�صل ذلك فيكونون
من جن�س واحد فقط .وهناك حاالت نادرة
جدا لوالدة �أطفال من اجلن�سني .وي�شري
العلماء يف املقال� ،إىل �أن الن�ساء اللواتي
يحملن هذه الف�صيلة من الدم �أكرث عر�ضة
للإ�صابة بال�رسطان ومن جانب �آخر �أجرى
علماء جامعة فريمونت ،جتارب متعلقة
بف�صائل الدم ،و�أثبتوا �أن الأ�شخا�ص الذين
يحملون ف�صيلة دم  AB (IV) Rhذات
ري�سو�س� rhesus-سالب ،معر�ضون للإ�صابة
بتغريات يف الدماغ وخا�صة يف جمال التفكري
والذاكرة وي�شريون �إىل �أن الأ�شخا�ص الذين
يحملون هذه الف�صيلة �أكرث عر�ضة للإ�صابة
باخلرف بن�سبة  %82والإ�صابة باجللطة
الدماغية ويف�رس الأطباء ال�سبب ،بكون جهاز
املناعة لدى ه�ؤالء الأ�شخا�ص �ضعيف،
لذلك ميكن �أن ي�صابوا ب�أمرا�ض جميع الذين
يتوا�صلون معهم.

عر�ض بر�شلونة
الأخري ل�ضم نيمار
ك�شف تقرير �صحفي �إ�سباين� ،أم�س الثالثاء ،عن
تطور جديد يف مفاو�ضات بر�شلونة ،للتعاقد
مع الربازيلي نيمار دا �سيلفا ،جنم باري�س �سان
جريمان الفرن�سي وح�سب �صحيفة «موندو
ديبورتيفو» الإ�سبانية ،ف�إن وفدا من بر�شلونة
غادر �أم�س �إىل باري�س ،لتقدمي عر�ض الفريق
الكتالوين الأخري ل�ضم نيمار يف املريكاتو اجلاري
ويتكون وفد بر�شلونة من �إيريك �أبيدال ال�سكرتري
الفني وخافيري بوردا�س ع�ضو جمل�س الإدارة
و�أو�سكار جراو املدير التنفيذي و�سبق لرب�شلونة
�أن قدم عر�ضا الأ�سبوع املا�ضي يت�ضمن �ضم
نيمار ملدة مو�سم على �سبيل الإعارة ،مع و�ضع
بند �رشاء اختياري يف �صيف  2020مقابل 140
مليون يورو� ،إ�ضافة �إىل بند �آخر ب�إلزامية ال�رشاء
يف �صيف  2021مقابل  170مليونا.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن العر�ض اجلديد
لرب�شلونة �سيكون على �شاكلة ال�صيغة الأخرية
التي مت عر�ضها على �سان جريمان ل�ضم نيمار،
مع �إدراج بطاقة الفرن�سي عثمان دميبلي ،والذي
فقد ح�صانته يف «كامب نو» و�أ�صبح متاحا يف
املريكاتو ،ب�سبب كرثة �إ�صاباته وعدم ان�ضباطه.

جازي تفاجئ
م�شرتكيها بعرو�ض
االنرتنت اجلديدة

ي�رس جازي ال�رشكة الرائدة يف تقنيات
االت�صاالت الرقمية  ،الإعالن عن �إطالق
عرو�ض �إنرتنت جديدة لتلبية احتياجات
امل�شرتكني من اخلوا�ص وال�رشكات م�ؤكدة
مرة �أخرى التزامها بجعل ا�ستخدام
الإنرتنت عرب الهاتف املحمول �أكرث
انت�شا ًرا يف اجلزائر .بخ�صو�ص باقات
الإنرتنت اجلديدة فهي كما يلي:
الباقات ال�شهرية 60 :جيغابايت مقابل
 2000دينار ،و 15جيغابايتمقابل 1000
دينار و  6جيغابايتمقابل  500دينار.
الباقة الأ�سبوعية 3 :جيغابايت مقابل
 300دينار .الباقات اليومية 1 :جيغابايت
مقابل  100دينار 250،ميغابايت مقابل 50
دينار و  100ميغابايت مقابل  30دينار� .أما
مفاج�أة جازي فهي تتمثل يف خ�صم ٪ 50
على اال�شرتاكات التي تلي اال�شرتاك الأول،
حيث ي�صبع �سعر اال�شرتاك كما يلي:
الباقات ال�شهرية 60 :جيغابايت مقابل
 1000دينار ،و  15جيغابايت مقابل 500
دينار و  6جيغابايت مقابل  250دينار� .أما
الباقة الأ�سبوعية فتوفر  3جيغابايت مقابل
 150دينار .و الباقات اليومية 1 :جيغابايت
مقابل  50دينار 250،ميغابايت مقابل 25
دينار و  100ميغابايت مقابل  15دينار
فقط.
لال�ستفادة من باقات الإنرتنت اجلديدة ما
على امل�شرتك �إال �أن يقوم بت�شكيل * 707
� ، #أو ا�ستعمال تطبيق جازي �أو الدخول
�إىل �صفحة الويب اخلا�صة باملتعامل.

