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قال اإنه يتبنى مبداأ امل�ساركة، 
منا�سرة يوؤكد:

ال يوجد �شراع داخل 
حركة جمتمع ال�شلم

�س3
املجل�س الأعلى للق�ساء 

امل�شادقة على عدة 
 قرارات تخ�ص ترقية

 و تعيني و حركة الق�شاة 
�س3

 وزير التجارة يوؤكد

 على م�شانع ال�شيارات
 بلوغ مرحلة الت�شنيع 

�س4
الرئي�س املدير العام ل�سوناطراك 

عبداملومن 

ا�شـــــرتجـــــــاع الــــــغاز 
امل�شاحب الإنتاج النفط 

من اأجل تلبية الطلب 
�س4

 م�شابقة الدخول
  اإىل مدار�ص اأ�شبال

  االأمة للطورين
 املتو�شط  و الثانوي  

من 29 جويلية اإىل 6 اأوت بتيارت و وهران

 �س3بعد ف�سيحة وفاة امراأة وجنينها، هواري قدور يف�سح:

150 امراأة حامل تتوفى �شنويا يف اجلزائر

حماولة قتل ب�شبب هدف الفوز يف كاأ�ص اجلمهورية

  �س3

 م�شروع الوحدة 
بني حم�ص و البناء 

يتج�شد قريبا

بعد اأن ح�سمت احلركة م�ساألة 
املوؤ�س�سات: "الكاريزما" ل�سالح 

         ق�شية عدم التكفل بامراأة  حامل وجنينها باجللفة 
 الوايل ياأمر بفتح حتقيق  م�شتعجل 

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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املتهم اأجرب املارة على نقله للم�ست�سفى با�ستعمال نف�س ال�سكني

حمكمة الدار البي�ساء بالعا�سمة

وايل الأغواط يوؤكد على تعميق التحقيق يف قائمة ال�سكن وا�ستقبال الطعون

جندي يتعر�ص ل�شلل على يد خممور ب�شوفاليي

 االإفـــراج عــــن رجل اأعمــــال اإيـراين 
حاول تهــريب 4,5 ماليريديـــنار    

 االحـــــتـــــجاجـــات تـــــــمــــتد اإىل قــــطع
 الطرقات  و�شل حركة امل�شافرين  

تراث

دور املراأة يف احلفاظ 
 على املوروث

 الثقايف لوادي مزاب 
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وزارة الدفاع الوطني

 الك�سف عن خمب�أ للأ�سلحة 
والذخرية  بربج ب�جي خمت�ر  

ك�صفت مفرزة للجي�س الوطني ال�صعبي  �صباح اليوم اخلمي�س قرب ال�رشيط احلدودي بالقطاع 
العملياتي برج باجي خمتار بالناحية  الع�صكرية ال�صاد�صة    خمباأ للأ�صلحة والذخرية ح�صب ما 
اأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني  واأكد ذات امل�صدر اأنه يف اإطار مكافحة الإرهاب وحماية 
احلدود  واإثر دورية ا�صتطلع وتفتي�س قرب ال�رشيط احلدودي بالقطاع العملياتي برج باجي 
اليوم  �صباح  ال�صعبي   الوطني  للجي�س  مفرزة  ك�صفت  ال�صاد�صة   الع�صكرية  بالناحية  خمتار 
اخلمي�س 27 جويلية 2017  خمباأ للأ�صلحة والذخرية يحتوي على م�صد�س )01( ر�صا�س من نوع 
كل�صنيكوف و ثلث )03( بنادق تكرارية وبندقية )01( ن�صف اآلية من نوع �صيمونوف وع�رشون 
)20( قنبلة يدوية وكمية من قطع وما�صورات الغيار خا�صة بالأ�صلحة النارية بالإ�صافة اإىل كمية 

معتربة من الذخرية من خمتلف العيارات.

اجلزائرحتت�سن اللجنة 
اال�سرتاتيجية اجلزائرية امل�لية

يومي  مدار  على  بلدنا   حتت�صن 
اللجنة  اجتماع  وال�صبت  اجلمعة 
الإ�صرتاتيجية اجلزائرية املالية والذي 
ال�صوؤون  وزير  من  كل  يرتا�صه  �صوف 

اخلارجية عبد القادر م�صاهل ونظريه 
املايل عبد اللي ديوب، ويجري هذا 
التقييم  بهدف   12 دورته  الجتماع يف 
بالإ�صافة  مايل  يف  اجلارية  للأو�صاع 

اإىل الوقوف على تقدم الطرف املايل 
وامل�صاحلة  ال�صلم  ميثاق  تطبيق  يف 
عام  اجلزائر  اجتماع  عنه  انبثق  الذي 

.2015

ت�شريح اليوم

 املف�هيم ال�سي��سية 
بني الواقع و املث�لية 

ل �صك اأن ال�صاحة ال�صيا�صية هي ف�صاء مفتوح على م�رشاعيه ، و الكل 
يدلو بدلوه مبا يحمل من م�صتوى و زاوية روؤية و جتربة و مدى متكن 

القيم ال�صليمة من �صخ�صه و درجة الأخلق التي يحملها كٌل على حدى 
، و بالتايل باتت حديث العامة و منظرين تعج بهم املقاهي و كل �صرب 

من اجلزائر ال و ترى خمتلف القراءات و التاأويلت فاجلائع يذم و 
الغني له باروماتر امل�صالح و على ح�صب املوؤ�رش امل�صلحي تكون 
الكفة ، و الأكيد يف كل هذا اأنه ل مكان للأفكار ال�صليمة و التوجه 

ال�صائب و الذي هو �صعب املنال ملا له علقة بنكران الذات و التنكر 
لكل مبتغى خا�س اأو امل�صالح ال�صخ�صية ، و لهذا و على مّر الع�صور 
ت�صتن�صخ �رشاعات بني اخلري و ال�رش ، بني الظلم و ال�صطهاد ، و مل 

تتوقف عجلة التاريخ يف هذا و �صوف لن تتوقف اىل اأن يرث اهلل الأر�س 
و من عليها ، و بني هذا و ذاك نرى كذلك منوذجا لكل فئة فمنهم من 
بلغ جربوته عنان ال�صماء و قال اأنا ربكم الأعلى و ل اأريكم اإل ما اأرى 

، فاأ�صبح خالدا يف املتاحف اإىل يوم يبعثون و حتققت معه العدالة 
الإلهية يف الدنيا قبل الآخرة ، و هناك اأي�صا من رف�صوا الظلم و مل 

ي�صتكينوا و مل يركنوا وهم مثال اأبديا ك�صهداء ثورتنا املباركة و فجروا 
ثورة باخلناجر و الع�صي و خلّدوا فيها ، اإن طعم الظلم يختلف من 

ب�رش اإىل اآخر بل هو العاك�س احلقيقي ملا يحمل الإن�صان ، فال�صادق 
الأبّي وقع الظلم عليه ك�رشبة �صيف بّتار مفعولها يذيب احلجر ، و ل 

اأحد يتمنى اأن يكون مكانه ، و البقية امل�صتكانة ترى الأمور ك�رشبة ماء 
، هناك فرق كبري بني من يبحث عن وظيفة حزبية يف الرت�صح و بني 

من يعي�س الأفلطونية املثالية يف تر�صيخ القيم و املبادئ ال�صامية ، 
فالنظرة خمتلفة متاما اإىل اأبعد احلدود ، و لهذا ظهر الأدب ال�صيا�صي 

ال�صاخر من فئة متيعت مفاهيمها بني كل الطبقات ال�صالفة الذكر و 
ظهر جليا اأن الغلبة يف هذا الع�رش للجهل و الأطماع ال�صيقة و للأنانية 
املتوح�صة و مل يبقى �صوى حربا اأ�صودا بل هو نزيف اأخ�رش يذكر ماآثر 
قيم و مبادئ عملية احلكم التي راح �صحيتها و ل يزال ن�صف بني اآدم .

حممد قندوز /نا�شط �شيا�شي

املركز احلدودي اأم الطبول )الطارف( 

عبور اأزيد من 10 اآالف م�س�فر يف ظروف جيدة 
 عرب اأزيد من 10 اآلف م�صافر و 2300 مركبة يف ظرف 12 �صاعة مركز العبور احلدودي اأم الطبول 
بدائرة القالة )الطارف( و ذلك يف »ظروف جيدة« ح�صب ما علم من م�صالح اجلمارك. وقد اأدى 

امل�صافرون غالبيتهم من العائلت الإجراءات اجلمركية يف ظروف »جيدة«  ح�صب ما اأو�صحه �صفيق 
دحمان اإطار باجلمارك اجلزائرية و ذلك على هام�س زيارة عمل و تفقد قام بها وايل الولية حممد 
بن كاتب واأ�صاف نف�س امل�صدر باأن امل�صافرين خ�صعوا للإجراءات اجلمركية و الأمنية يف »اأقل من 

ع�رش دقائق« مربزا اأهمية اجلهاز الذي مت و�صعه من اأجل التكفل بعابري املركز  الذين يزداد عددهم 
با�صتمرار.

 تتوا�صل اخللفات بني اكرب م�صوؤولني 
القدم  لكرة  امل�صريتني  الهيئتني  على 
بني  اخللف  يتاأّجج  اأين  بلدنا،  يف 
رئي�س الحتادية اجلزائرية لكرة القدم 

الرابطة  ورئي�س  زط�صي  الدين  خري 
اأين  قرباج،  حمفوظ  للعبة  املحرتفة 
يبدو اأن عملية امل�صاحلة التي حدثت 
مل  الفارطة  الأيام  خلل  الرجلني  بني 

الأعني  على  للرماد  ذرا  �صوى  تكن 
لزالت  الرجلني  علقة  واأن  خا�صة 
الفاف  بيان  برهن عليه  ما  باردة وهو 

والرد الذي تلقته من الرابطة.

مت تن�صيب ع�رشة )10( مراكز لل�رشطة 
ولية  �صواطئ  خمتلف  م�صتوى  على 
علوة  امل�صطافني  لتاأمني  اجلزائر 
اأمنية  ت�صكيلت  ا�صتحداث  على 
العمومي  بالأمن  خا�صة  ا�صافية 
لل�صواطئ من  عرب الطرقات املوؤدية 
اأجل ت�صهيل و�صول امل�صطافني اإليها 
ح�صبما اأكده رئي�س امل�صلحة الولئية 
للأمن العمومي لولية اجلزائر عميد 
ال�رشطة حممد فيليل. و قال عميد 

ال�رشطة فيليل يف ت�رشيح لل�صحافة 
الأمنية  للتدابري  عر�صه  مبنا�صبة 
 2017 ال�صطياف  مبو�صم  اخلا�صة 
العامة  املديرية  اتخذتها  التي  و 
باملنا�صبة  »مت  اأنه  الوطني   للأمن 
على م�صتوى ولية اجلزائر اإن�صاء 10 
مراكز لل�رشطة على م�صتوى خمتلف 
كبريا  توافدا  تعرف  التي  ال�صواطئ 
للم�صطافني بهدف تاأمني املواطنني 
جاءوا  الذين  الأجانب  ال�صياح  كذا  و 

اإىل اجلزائر من اأجل ال�صتجمام«.
هذا  مبنا�صبة  ا�صتحداث  مت  كما 
ال�رشطة-«  عميد  -يقول  املو�صم 
خا�صة  ا�صافية  اأمنية  ت�صكيلت 
على  علوة  العمومي  بالأمن 
التي  و  اليومية  العادية  الت�صكيلت 
احلركة  ت�صيري  و  تنظيم  على  تعمل 
ولوج  و  و�صول  لت�صهيل   املرورية 
ال�صواطئ يف اق�رش  اإىل  امل�صطافني 

وقت ممكن«.

الجتماعي  التوا�صل  مواقع  حتولت 
اإىل  اأم�س  اأول  يوم  الفاي�صبوك  وخا�صة 
والنتقاد  وال�صتم  التعزي  لتبادل  منابر 
قطاع  على  الو�صية  لل�صلطة  املوجه 
ال�صحة باجللفة، بعد وفاة امراأة وجنينها 

اأن  بعد  امل�صت�صفيات،  اإحدى  �صاحة  يف 
كان  ما  دائما  اأخرى  ثلث  عل  طافت 
حادثة  هنا..  ي  تبق  لن   .. فيها  اجلواب 
التي حت�صل  احلوادث  للعديد من  ت�صاف 
ب�صكل دوري ويومي،  الوطني  الرتاب  عرب 

قطاع  اأن  على  عاما  ت�صورا  يعطي  ما 
على  يجب  كارثية  بظروف  مير  ال�صحة 
الو�صاية الأوىل التدخل ملنع كوارث اأخرى 
الأوىل  ال�صحية  واأن  خا�صة  احلدوث  من 

والأخرية هم املواطنون الب�صطاء.

خلف زط�سي وقرب�ج اإىل متى

�شواطئ والية اجلزائر
ان�س�ء 10 مراكز لل�سرطة على م�ستوى خمتلف 

وك�أنه� االأوىل..

العديد من اجلهات موؤكدة من خللها اأن للملك �صلمان والرئي�س ال�صي�صي وامللك حممد ال�صاد�س الدور الأكرب يف ن�رش التحرك اإطلقا بالرغم من اأنها تدعي اأنها لها دور كبري يف املنطقة ككل، والأدهى من هذا هو التغريدات التي كتبتها وال�صغط املمار�س عليهم يوميا من قبل قوات الكيان ال�صهيوين الغا�صب، تبني الأنظمة جاء ليبني اأنها غري قادرة على اجلزئي على الكيان ال�صهيوين، بعدما ر�صخ بالكامل ملطالب من كانوا ي�صلون يف اأبواب الأق�صى الكثرية، رغم امل�صاعب تتمثل يف املماليك وجمهورية واحدة تتبنى هذا الن�رش لنف�صها، وتقول اأنها من كان لها الف�صل يف حتقيق هذا الن�رش يبدو اأن الن�رش املبني الذي قدمه املرابطون عن الأق�صى نهاية هذا الأ�صبوع جعل العديد من النظمة العربية والتي املرابطون يفتحون .. والزعم�ء العرب يتبنون الن�سر
املرابطني عن الأق�صى..

بومردا�س

 مركز للردم
 التقني بزموري 

 

ي�صاهم دخول مركز الردم 
التقني للنفايات املنزلية ما بني 
البلديات ب«الزعاترة« ب�صواحي 

مدينة زموري �رشق بومردا�س 
- و املقرر ح�صب التوقعات 

قبل نهاية 2017-  يف الرفع من 
ن�صبة املعاجلة الإيكولوجية 
و العقلنية للف�صلت بكل 

الولية اإىل نحو 86 باملائة ما 
يعادل نحو 600 طن يوميا من  

الف�صلت  ح�صب ما افاد به 
مدير البيئة. و اأو�صح فار�صي 
حمزة خلل تقدميه لعر�س 

مف�صل حول القطاع يف اإجتماع 
املجل�س التنفيذي للولية  باأن 

املركز التقني لردم النفايات 
املنزلية بالزعاترة بزموري 

�صي�صاهم بن�صبة 21 باملائة يف 
معاجلة النفايات مبعدل 148 طن 

يوميا.



يف  حمدادو�ش  نا�رص  وقال 
باأن  به  "الو�سط"  خ�ش  ت�رصيح 
البناء  حركة  مع  الوحدة  م�رصوع 
احلم�ساوي  للبيت  ردهم  وحماولة 
هنالك م�رصوع  لأن  واردا،  لزال 
لذلك  امل�سرتكة  واللجنة  الوحدة 
معهم، وهي ل تزال قائمة منذ ما 
مربوطة  وهي  الت�رصيعيات،  قبل 
اأجنز  الذي  بال�سقف  حم�ش  عند 
ومنا�سلو  التغيري،  مع  جبهة 
احلركتني ح�سبه لي�سوا م�ستعجلني 
ل�سالح  ي�سري  والزمن  ب�سيء، 
اإعالن الوحدة، خرجة حمدادو�ش 
يقابلها ما �رصح به القيادي وع�سو 
اأبو جرة  للحركة  املركزية  اللجنة 
�سلطاين، ملا اأكد اأنه يوافق الوحدة 
مع التغيري و�سيعمل على مل �سمل 
كل تريكة الراحل حمفوظ نحناح، 
اأجل  من  للبناء  اأمال  يعطي  ما 
خا�سة  احلم�ساوي،  للبيت  العودة 
املحك  على  الحتاد  واأن م�رصوع 
بيت  داخل  امل�ستعلة  النار  ب�سبب 
حركة النه�سة وال�رصاع القائم بني 

منا�سلي والقيادات داخلها.
�سوؤال  عن  رده  ويف 
بوجود  "الو�سط"  املرتبط 
اأي  من  احلركة  داخل  تخوفات 
املعار�سة  قبل  معادي من  �سلوك 
مع  الوحدة  �رصب  على  تعمل 

القريب،  امل�ستقبل  يف  التغيري 
�سلطاين  جرة  اأبو  واأن  خا�سة 
ما  كل  �سد  ي�سري  كان  ما  دائما 
الالحق  الأ�سبق  الرئي�ش  به  يقوم 
عبد الرزاق مقري، قال:" امل�ساألة 
الآلية  عرب  موؤ�س�ساتيا،  حم�سومة 
وهذه  الداخلية،  الدميقراطية 
حملي،  رهاٌن  هي  الإنتخابات 
املتناف�سون،  فليتناف�ش  ذلك  ويف 
يف  احلركة  بنجاح  معني  واجلميع 
موؤكدا  اإنتخابي"،  ا�ستحقاق  اأي 
ال�سلم، ح�سمت  جمتمع  حركة  اأن 
ل�سالح  "الكاريزما"  م�ساألة 
ل�سالح  ولي�ست  املوؤ�س�سات 
�ساأنهم،  عال  مهما  الأ�سخا�ش 
خرجة  اأي  اأن  يو�سح  الذي  وهذا 

احلركة  داخل  جهة  اأي  قبل  من 
اأ�سبحت غري جمدية لكون الأمور 
واقعا  اأ�سبحت  والوحدة  ح�سمت 

يجب ال�سري معه.
املوحدة  حم�ش  حت�سريات  وعن 
املحلة  التغيري  جبهة  مع 
اأو�سح  املقبلة،  للمحليات 
للمحليات  حمدثنا اأن التح�سريات 
التح�سريات  مع  متزامنا  كان 
من  العديد  وهناك  للت�رصيعيات، 
الوليات قد خطت خطوات كبرية 
ت�سكل  ل  وهي  الرت�سيحات،  يف 
عائقا ب�سبب الوحدة، فالرت�سيحات 
نف�ش  تاأخذ  حمدادو�ش،  ح�سب 
الت�رصيعيات ول يوجد  الآليات يف 
لئحتها  على  كثرية  تعديالت 

جمل�ش  دورة  يف  عليها  امل�سادق 
جويلية   08 يوم:  الوطني  ال�سورى 
توجد  حم�ش  اأن  م�سيفا  2017م، 
يف املرحلة التوافقية الندماجية 
مرحلة  جتاوزنا  وقد  للوحدة، 
جبهة  حّل  بعد  فيها،  الإنتخابات 
م  املر�ِسّ املوؤمتر  وعقد  التغيري 
للَوحدة، فهي الآن جتري يف نف�ش 
ول  املوحدة،  احلركة  موؤ�س�سات 
يوجد طرفان متفاو�سان كما كان 
يف  الت�رصيعيات،  والتحدي  يف 
والتوافق  الن�سجام  هو  جناحها 
للقيادة  دخل  ول  املحلي، 
بالرعاية  اإل  فيها،  املركزية 
اأكد  كما  واملرافقة  والتوجيه 

نا�رص حمدادو�ش.

�سدد  رئي�ش حركة جمتمع ال�سلم، 
اأنه  على  منا�رصة،  املجيد  عبد 
داخل  تيارين  اأو  خالف  يوجد  ل 
لها  رئي�سا  اأ�سبح  التي  احلركة 
وما  املا�سي،  الأ�سبوع  من  بداية 
للراأي  اختالف  جمرد  يوجد 
اأقل،  ول  اأكرث  ل  النظر  ولوجهات 
باإ�سرتاتيجية  متم�سك  اأنه  موؤكدا 
اأحد  نف�سه  اعترب  الذي  امل�ساركة 
واأو�سح  الت�سعينات،  يف  �سناعها 
جمعه  حوار  يف  املتحدث  ذات 
مع املوقع الإخباري "�سبق بر�ش" 
ورجال  احلكومة  بني  ال�رصاع  اإن 
داعيا  توتر جديدة،  بوؤرة  الأعمال 
عادلة  طريقة  لإنتهاج  ال�سلطة 
بدل  الف�ساد  حماربة  يف  و�سفافة 

الإنتقائية وت�سفية احل�سابات.
ال�سلطة  اأن  املتحدث  ذات  وقال 
الأعمال،  رجال  �سنعت  من  هي 
الأحمر  اخلط  يتجاوز  ومن 
رهانات  حتدث  عندما  اأو  يوؤدب، 
�سيا�سية معينة حتتم تبديل الأدوار 
ال�سلطة  لالأ�سف  ي�سقط،  وبالتايل 
الذين  اأعمالها  رجال  اختارت 
معينة،  جهة  اإر�ساء  يف  يتناف�سون 
نية  ينف  ل  اأنه  منا�رصة  واأو�سح 

للف�ساد،  حماربته  يف  م�سوؤول  اأي 
و�سيعمل على منا�رصة  اأي برنامج 
"لكن  متابعا:  الف�ساد  ملكافحة 
احلكومة  من  الت�رصفات  هذه 
�سيا�سيا،  بريئة  اأنها  اعتقد  ل 
الأعمال  يف  رجال  �سناعة  لأن 
ولي�ست  �سيا�سية  عملية  اجلزائر 
ما  :"حتى  م�سيا  اقت�سادية"، 
اأكرث  يقلق  الأفعال  بردود  تعلق 
لأنه يعترب مركز توتر اآخر ي�ساف 
هذا  يف  املوجودة  التوتر  لبوؤر 
اجلديد  الرئي�ش  واأبرز  ال�رصاع"، 
توجد  اأنه  ال�سلم،  جمتمع  حلركة 
اأوجه ف�سادة متعددة يف اجلزائر، 

وهذا بداية من تزوير الإنتخابات 
اإىل القاعدة 49/51 اأين يتم فر�ش 
�رصكاء معينني، و�سول اإىل رخ�ش 
ال�سترياد التي تعترب اأحد مظاهر 
الف�ساد يف البالد، فعلى اأي اأ�سا�ش 
اقت�سادي  ترخي�سا ملتعامل  متنح 
اىل  اآخر،  اإ�سافة  عن  متنعه  و 
الهدف  حتقق  مل  الآلية  هذه  اأن 
فاتورة  بتخفي�ش  منها  املرجو 
ك�سفه  ما  ح�سب  ال�سترياد، 
ال�رصاع  منا�رصة. ويف حديثه عن 
جمتمع  حركة  داخل  املوجود 
يوجد  ل  اأنه  منا�رصة  قال  ال�سلم، 
ت�سمية  حتى  يوجد  ول  �رصاع 

جمرد  كائن  هو  ما  لكون  تيارات، 
وجهات  ويف  الراأي  يف  اإختالفات 
الختالف  ي�سل  ومل  النظر، ، 
حد  اإىل  احلركة  ح�سبه،  بني اأبناء 
كتلة،  فقرار  اأو  تيار  يف  التموقع 
يف  موثق  احلكومة،  يف  امل�ساركة 
واأنا  للحركة  الأ�سا�سي  القانون 
اأعترب نف�سي من �سناع اإ�سرتاتيجية 
تعني  ل  وامل�ساركة  امل�ساركة، 
املوقف، ف�سيا�سيا احلركة ت�سارك 
يف احلكومة، م�سيفا:" "لكن موقف 
ح�سب  الت�ساور  بعد  يكون  احلركة 
املواقف  هذه  وتكون  الظروف 
ولي�ست  ظرفية  مبالب�سات 
اإ�سرتاتيجية  خيارات، وملا اخرتنا 
كانت  الت�سعينات  يف  امل�ساركة 
اأ�سا�سيتني،  لإ�سرتاتيجيتني  تقابل 
املغالبة  ا�سرتاتيجية  كانت 
فاحلركة  الق�ساء"،  واإ�سرتاتيجية 
منا�رصة  اأو�سحه  ما  ح�سب 
امل�ساركة  اإ�سرتاتيجية  طرحت 
اإ�سرتاتيجية  عن  بديال  لتكون 
من  ممار�سة  كانت  التي  الإق�ساء 
طرف النظام والتيارات التي ت�سبح 

يف فلكه اآنذاك.
علي عزازقة

اجتمع املجل�ش الأعلى للق�ساء اأول 
ام�ش اخلمي�ش باجلزائر العا�سمة 
رئا�سة  حتت  العادية  دورته  يف 
العدل و حافظ   لوح، وزير  الطيب 
املجل�ش  رئي�ش  نائب  الأختام، 
عدة  على  �سادق  و  در�ش  حيث 
قرارات تتعلق برتقيات و تعيينات 
و م�رصوع حركة  الق�ساء  �سلك  يف 
للمجل�ش  بيان  اأو�سح  و  الق�ساة. 
جدول  على  امل�سادقة  بعد  و  اأنه 
الأعمال لهذه الدورة، وفقا للمادة 
للمجل�ش  الداخلي  النظام  من   45
املتعلقة  امل�سائل  املت�سمن  و 
بامل�سار املهني للق�ساة، در�ست و 
�سادقت هذه الهيئة على عدد من 
"امل�سادقة  يف  املتمثلة  النقاط 
 1370 املت�سمنة  القائمة  على 
جانب  اإىل  الرتقية  ق�سد  قا�سيا 
يف  ترقيات  من  ق�ساة  ا�ستفادة 
و  الكفاءة  على  اعتمادا  الوظائف 

النزاهة و اخلربة".
اأي�سا  الأعمال  جدول  ت�سمن  كما 
 22 تر�سيم  على  "امل�سادقة 
قا�سيا وفقا للمادة 40 من القانون 
"امل�سادقة  و  للق�ساء"  الأ�سا�سي 
على تعيني 300 قا�سيا وفقا للمادة 
03 من القانون الأ�سا�سي للق�ساء"، 
ف�سال عن "امل�سادقة على م�رصوع 

حركة الق�ساة املقدم من 
قبل املكتب الدائم وفقا لالأحكام 
القانون  يف  الواردة  املعايري  و 
"اقرتح  للق�ساء"كما  الأ�سا�سي 

رئي�ش  على  اأي�سا  املجل�ش 
ق�سد  ق�ساة  اأربعة  اجلمهورية 
العليا  الوطنية  الهيئة  يف  تعيينهم 
النتخابات،  ملراقبة  امل�ستقلة 
وفقا للمادتني 04 و 31 من القانون 
الع�سوي رقم 16-11 املوؤرخ يف 25 
اأوت 2016 املتعلق بالهيئة و ذلك 
ا�ستخالفا للق�ساة الأع�ساء الذين 
نوعية".  منا�سب  يف  تعيينهم  مت 
م�سائل  يف  ف�سل  و  "در�ش  كما 
املهني  بامل�سار  تتعلق  خمتلفة 

للق�ساة"، ي�سيف البيان.
و يف ختام اأ�سغاله، "ثمن املجل�ش 
الإ�سالحات  لق�ساء  الأعلى 
العميقة التي يعرفها قطاع العدالة 
تنفيذا لربنامج رئي�ش اجلمهورية، 
للق�ساء  الأعلى  املجل�ش  رئي�ش 
الرامية  و  بوتفليقة"،  العزيز  عبد 
اإىل "موا�سلة البناء للق�ساء القوي 
القانون  �سيادة  لتحقيق  ال�سامن 
و  احلقوق  و  للحريات  احلامي  و 
حماربة اجلرمية بكل اأ�سكالها من 
و  ال�ستقرار  و  الأمن  ب�سط  اأجل 

الطماأنينة يف املجتمع".
واختتم املجل�ش اأ�سغاله ب"تقدمي 
ال�سكر و العرفان للق�ساة على كل 
املجهودات املبذولة خالل ال�سنة 
اإطار  يف  املن�رصمة  الق�سائية 
موا�سلة  و  الد�ستورية  مهامهم 
و  بعدالته  املواطن  ثقة  تعزيز 
ب�سط النظام و اإ�ساعة ال�سكينة يف 

املجتمع".

الرابطة  رئي�ش  قدور  هواري  ك�سف 
اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان، 
اإمراه  وفاة  حادث   150 اإح�ساء  عن 
اجلزائرية  امل�ست�سفيات  يف  حامل 
ح�سل  وما  الوطني،  الرتاب  عرب 
تكرار  اإل  هو  ما  ح�سبه  اخلمي�ش 
موؤكدا  يوميا،  حت�سل  اأخرى  حلوادث 
هي  اجلنوب  والداخلية  وليات  اأن 
املت�رصرة من كل هذا، ما يوجب على 
احلد  على  والعمل  التدخل  الو�ساية 
باتت حت�سد  التي  احلوادث  هذه  من 

اأرواح املواطنني.
وقال ذات املتحدث يف ت�رصيح خ�ش 
للمراأة  ح�سل  ما  باأن  "الو�سط"  به 
معنى  باأمت  كارثية  يعد  اجللفاوية 
جمرد  للكثري  بالن�سبة  ولكنه  الكلمة، 
عرب  يوميا  تكراره  ب�سبب  حادث، 
اجلزائر  اأن  م�سيفا  الوطني،  الرتاب 
حت�سي 150 حادثا مماثال �سنويا، ما 
يعطي ت�سورا على اأن ال�سلطات غائبة 
واأو�سح  القطاع،  يف  يح�سل  ما  عن 
ذات املتحدث اأن الوليات املت�رصرة 
اجلنوب  يف  توجد  احلوادث  هذه  من 
الأغواط،  يف  تتمثل  والتي  والداخل، 
اجللفة، ال�سلف، وتي�سم�سيلت والبي�ش، 
دون ن�سيان الوليات اجلنوبية الأخرى 
امل�ساكل  من  جملة  يف  تتخبط  التي 
ويف  ال�سحة،  قطاع  على  م�ستوى 
�سياق حديثه عن اجلهات التي تتحمل 

م�سوؤولية ما ح�سل، قال هواري قدور 
حيث  امل�سوؤولية،  يتحمل  اجلميع  اأن 
مما  جزاأ  يتحمل  املري�ش  اأن  قال 
حلقوقه  معرفته  عدم  ب�سبب  يح�سل 
ما  دائما  الذي  الطبيب  ن�سيان  دون 
يدخل ملقر عمله متاأخرا، زيادة على 
اأنه يح�رص نف�سه يف اأ�سياء لي�ست من 
احلديث  دون  م�سيفا:"  اخت�سا�سه، 

عن امل�سريين واخلريطة ال�سحية".
الرابطة  رئي�ش  دعا  ال�سياق  ذات  ويف 
احلقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية 
اأجل  من  ال�سحة،  وزارة  الإن�سان، 
ال�سحة،  قانون  و�سع  يف  الإ�رصاع 
منذ  اأروقتها  يف  يتخبط  واأنه  خا�سة 
الرابطة �ساركت يف  اأن  2002، موؤكدا 
الكثري من املرات يف اإعطاء مقرتحات 
واأراء حول القانون، ولكنه ظل حبي�ش 
منذ 2002 اإىل غاية 2017، م�سيفا اأن 
اأ�سوء  الوزارة  اأعدته  الذي  امل�رصوع 
اإمكانية  وحول   ،1985 قانون  من 
تدخل الوزير الأول عبد املجيد تبون 
قال حمدثنا  املو�سوع،  اأجل حل  من 
:"اأ�سك يف ذلك"، متابعا:" لأن هناك 
موجود  هو  ال�سحة،  يف  يتحكم  لوبي 
قتل  يريدون  فهم  الوليات،  كل  يف 
القطاع ال�سحي العمومي، لهذا يجب 
على ال�سلطة الق�ساء التدخل من اأجل 

�سد الطريق عليهم".
علي عزازقة

اأكد قيادي من داخل حركة جمتمع ال�سلم اأن الوحدة مع حركة البناء الوطني، ممكنة 
جدا  و�سيناريو ما ح�سل مع جبهة التغيري املحلة يبقى وارد احلدوث، مو�سحا اأن الوحدة مع 

البناء مربوطة بال�سقف الذي اأجنزت به الوحدة مع جبهة التغيري، والوقت ح�سبه ي�سري ل�سالح 
ذلك، مربزا يف �سياق اأخر اأن حركة جمتمع ال�سلم بعد توحدها مع التغيري ح�سمت احلركة م�ساألة 

�ساأنهم. عال  مهما  الأ�سخا�ص  املوؤ�س�سات ولي�ست ل�سالح  "الكاريزما" ل�سالح 

بعد اأن ح�سمت احلركة م�ساألة "الكاريزما" ل�سالح املوؤ�س�سات:

قال اإنه يتبنى مبداأ امل�ساركة، منا�سرة يوؤكد:

علي عزازقة

م�سروع الوحدة بني حم�س يتج�سد قريبا

ال يوجد �سراع داخل حركة جمتمع ال�سلم

املجل�ص الأعلى للق�ساء 

 بعد ف�سيحة وفاة امراأة وجنينها،
 هواري قدور يف�سح:

امل�سادقة على عدة قرارات تخ�س 
ترقية و تعيني و حركة الق�ساة 

150 امراأة حامال تتوفى 
�سنويا باجلزائر
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�سا�سي  �أحمد  �لتجارة  وزير  دعا 
خالل  �أم�س،  �أول  �حلفيظ،  عبد 
تد�سني  على  �إ�رش�فه  لدى  كلمته 
من  �ل�سيار�ت  تركيب   م�سنع 
فاغن  »فول�س  �لأملانية  �لعالمة 
ل�سيدي  �ل�سناعية  باملنطقة   «
خطاب، دعا �ملتعامل �ىل �ملرور 
تخطي  مربز�  �لت�سنيع،  ملرحلة 
�ل�سابقة،  �سالل  حكومة  خطو�ت 
�أن  �سيئا   �أوؤكد  �أن  »�أريد  بقوله 
�جتاه �حلكومة �جلز�ئرية يف دعم 
�ل�سناعة �مليكانيكية لل�سيار�ت �إن 
و�سع  قد  �لأوىل  مرحلته  يف  كان 
من  �لآن  �أ�سبح  معينة   مبفاهيم 
�ل�سناعة  هذه  لتدعيم  �ل�رشوري 
تريد  ما  �جتاه  يف  نبقى  حتى  و 

حتقيقه �جلز�ئر ب�رش�كتها �لناجعة 
مع جممع فول�س فاغن هو تخطي 
�لآجال  �أقرب  يف  و  ثانية  مرحلة 

�ملمكنة«.
�لعملية  �أن  تد�رك  ثانية  جهة  من 
يتوجب  �أن  �إل  ملرحلية  حتتاج 
�خلطو�ت  تو�سيح  �ملجمع  على 
خطة  لتو�سيح  �سيتبعونها  �لتي 
ولي�س  �لت�سنيع  مرحلة  بلوغ  عمل 
�سيتو�سح  ما  وهو  �لرتكيب،  
بح�سب �لوزير يف �لأ�سابيع �لقليلة 
على  يعني  �أنه  م�سيفا  �لقادمة، 
و  �لعاملي  �ملجمع  هذ�  برنامج 
�سيكون  �أنه  جد�رته  �أثبت  �لذي 
تعزيز  و  معنا  �رشيكا  و  حليفا 
من  جعل  و  �ل�سيار�ت  �سناعة  
�جلز�ئر منطلقا حقيقيا من خالل  
و  �لت�سنيع  مهار�ت  �كت�ساب  �أول 
رقعة  لتو�سيع  وثانيا  �لتكنولوجيا 

هذ� �لقطاع  وثالثا جلعل �جلز�ئر 
�أكد  كما   « �سيار�ت  لهذه  م�سدر� 

وزير �لتجارة  .
�أما بلغة �لأرقام فاإن رقم �لأعمال 
باجلز�ئر  فاغن  فول�س  ملجمع 
د�ئما  كان  عديدة  �سنو�ت  منذ 
لنا  بالن�سبة  يكون  »هذ�  و  مهما 
�أخرى  مرحلة  �إىل  لل�سعود  حافز� 
خللق  �أخرى  وفر�سة  �لت�سنيع  من 
�لوزير،  بح�سب  �ل�سغل،  منا�سب 
د�عيا خالل قيامه بجولة تفقدية 
جممع  على  �لقائمني  للم�سنع 
�إىل  �سوفاك  و  فاغن  فول�س  
�لت�سنيع  و  �ملناولة  نحو  �لتوجه 
تو�سيع  هو  »طلبنا  قائال  �ملحلي 
�لفائدة  له  ما  �إىل  �مل�سنع  هذ� 
خالل  من  �لوطني  لالقت�ساد 
للمناولة و  �أخرى   جت�سيد م�سانع 
لإكت�ساب  و  �لقت�سادي  �لندماج 

�ملهار�ت و �لتكنولوجيا �ملعروفة 
بها  م�سانع فول�س فاغن لتحقيق 
�لت�سدير و �لعمل على خلق �سناعة 

حقيقية خالقة للرثوة ».
لهذ�  �لإنتاجية  �لطاقة  وتبلغ  هذ� 
م�ساحة  على  �أجنز  �لذي  �مل�سنع 
150 هكتار بتكلفة 20 مليار دج يف 
على  وحدة  �ألف   12 �لأوىل  �ل�سنة 
 100 �إىل  �لطاقة  هذه  رفع  يتم  �أن 
خم�سة  بعد  �سنويا  �سيارة  �ألف 
على  �لأ�سناف  مبختلف  �أعو�م 
وكذ�  و�لنفعية  �ل�سياحية  غر�ر 
لذ�ت  �لتابعة  �لتابعتان  �لعالمتان 
�ملجمع �لأملاين على غر�ر عالمة 
»�سيات«.و�ستتمثل  و   « �سكود�   «
�لوحدة  بهذه  �لندماج  ن�سبة 
حدود  �إىل  لتنتقل   %15 �ل�سناعية 
40% بعد مرور خم�س �سنو�ت على 

دخول �مل�سنع حيز �لإنتاج.

قنفاف   حمانة  �جللفة   و�يل  �أمر 
باإتخاذ  بالولية  �ل�سحة  مديرية 
�إجر�ءت توقيف و�إحالة �ملت�سببني 

يف حادثة عدم �لتكفل باإمر�أة 
حامل وجنينها ما �أدى �إىل وفاتها 
على جلنة �لتاأديب و »�لذهاب �إىل 
�أبعد من ذلك �إجر�ء�ت �إذ� تطلب 
�لأمر« يف �إطار حتديد �مل�سوؤوليات 
�ملوؤ�سفة  ح�سب  �لو�قعة  هذه  يف 
م�سالح  من  �جلمعة  �ليوم  علم  ما 

�لولية.
�لتنفيذي  �أكد �مل�سوؤول  و كان قد 

لقاء  يف   « »حادة  وبلهجة  بالولية 
لدى  �خلمي�س  �أم�س  بال�سحافة 
باأن  �حلادثة  هذه  على  تعريجه 
�لتي  ل�سيما  �لأمور  هذه  »مثل 
تتعلق بحياة �إن�سان يجب �أن تتخذ 
وفق جمرى  �إجر�ءت حازمة  فيها 
م�سيفا  ت�سامح«  ودون  �لقانون 
يتحمل  �أخطاأ  من  »�أن  بالقول 
مديرية  �سارعت  و  ذلك.«  نتيجة 
�ل�سحة بناء� على تعليمات �سارمة 
من طرف �لو�يل و �جلهات �لو�سية 
�إجر�ء�ت  و�إتخاذ  حتقيق  لفتح 

بد�يتها  وحتفظية  �إ�ستعجالية 
توقيفات يف حق �ملت�سببني يف هذه 
�لثالث  �مل�ست�سفيات  يف  �لو�قعة 
وذلك بح�سب درجات �لتكفل �لتي 
�إىل  وذلك  �ملوظفون  بها  يقم  مل 
وكذ�  �لطبي  �لتحقيق  �إنتهاء  حني 
ق�سية  حيثيات  تعود  و  �جلنائي. 
وجنينها  �حلامل  �ملر�أة  وفاة 
مبدينة عني و�سارة )100 كلم �سمال 
�لفارط  �لأ�سبوع  �إىل بحر  �لولية( 
جنينها  و  هي  حتفها  لقيت  حيث 
م�ست�سفيات  ثالث  تكفل  عدم  �إثر 

�إليها  تنقلت  قد  كانت  �لتي  بها 
�لو�قعة  هذه  لقيت  و  �ل�سحية 
�لعام تعاطفا و  �لر�أي  �لتي �سغلت 
��سنكار� �سديدين كما �أبانت عائلة 
حيث  �لوعي  من  درجة  �ل�سحية 
دعت �إىل �رشورة �إتخاذ �لإجر�ء�ت 
ومتابعة �ملق�رشين و كذ� �لتحقيق 
يف �لق�سية �لتي ر�حت فيها �إبنتهم 
وجنينها  هي  ربيعا(   23( �ساحبة 
عني  م�ست�سفيات  جابت  �أن  بعد 
و�سارة وحا�سي بحبح و�جللفة ليال 

بحثا عن تكفل هو من حقها.

�لأمة  �أ�سبال  مد�ر�س  تنظم   
�ل�سعبي  للجي�س  �لتابعة 
�لوطني بكل من وليتي وهر�ن 
و تيارت �بتد�ء من 29 جويلية 
و �إىل غاية �ل�ساد�س من �سهر 
�لدخول  م�سابقة  �لقادم  �أوت 
�لدر��سي  للمو�سم  �إليها 
�جلديد 2017-2018 �خلا�س 
�لثانوي   و  �ملتو�سط  بطوري 
�خلمي�س  �ليوم  علم  ح�سبما 
�جلهوية  �ملديرية  من 

لالإي�سال و �لإعالم و �لتوجيه 
للناحية �لع�سكرية �لثانية.

و �سي�رشع يف �مل�سابقة بالن�سبة 
للطور �ملتو�سط  ح�سب بيان 
للمديرية �ملذكورة - بعد غد 
�ل�سبت على م�ستوى مدر�ستي 
وهر�ن  بوليتي  �لأمة  �أ�سبال 
�لربنامج  ويت�سمن  تيارت  و 
يف  �ختبار�  و  طبيا  فح�سا 
�ليومني  خالل  �لريا�سة 
�لأولني و �ختبار�ت كتابية يف 

و  �لريا�سيات  و  �لعربية  �للغة 
�ليوم  خالل  �لفرن�سية  �للغة 

�لثالث.
�لثانوي  للطور  بالن�سبة  �أما 
ذ�ت  ي�سيف   - »ذكور« 
م�سابقة  ف�ستجرى  �مل�سدر- 
�لدخول على م�ستوى مدر�سة 
�أ�سبال �لأمة بوهر�ن من �لفاحت 
من �أغ�سط�س �إىل �لثالث منه 
مق�سما  �لربنامج  و�سيكون 
ويت�سمن  �أيام  ثالثة  على 

يف  �ختبار�  و  طبيا  فح�سا 
كتابية  �ختبار�ت  و  �لريا�سة 
يف �للغة �لعربية و �لريا�سيات 

و �لفيزياء و�لتكنولوجيا. 
�لثانوي  للطور  وبالن�سبة 
�مل�سابقة  �إجر�ء  �سيتم  �إناث 
�ل�ساد�س  و  �خلام�س  يومي 
م�ستوى  على  �أغ�سط�س  من 
مدر�سة �أ�سباب �لأمة بوهر�ن 
بنف�س  �لحتفاظ  مع  فقط 

برنامج �لذكور. 

�أعطت �رشكة �سوناطر�ك �لأولوية 
�جل  من  �لبتكارية«  »للم�ساريع 
لإنتاج  �مل�ساحب  �لغاز  ��سرتجاع 
�لبرتول ملو�جهة �لتحدي �ملزدوج 
�ملحلي  �لطلب  تلبية  يف  �ملتمثل 
�إليه  �أ�سار  ح�سبما  و�لأجنبي  
�لرئي�س �ملدير �لعام لل�رشكة  عبد 

�ملومن ولد قدور.
عقب  لل�سحافة  قدور  ولد  و�أكد 
حا�سي  �إىل  �أجر�ها  �لتي  �لزيارة 
بقيمة  نق�سا  »لدينا  قائال  �لرمل 
50 مليون م3/ يوميا يجب تد�ركه 
�ل�سباب  مهند�سينا  ن�سجع  ونحن 
برورد  مثلما حدث  �لبتكار   على 
و��ستدل  م�سعود(«  )حا�سي  �لباقل 
بالطريقة  �لعام  �ملدير  �لرئي�س 
عر�ست  �لتي  �جلديدة  �لتقنية 
عليه منذ �أيام �ملتعلقة با�سرتجاع 
من  مكعب  مرت  ماليني  ع�رشة 
�لبرتول  نتاج  ل  �مل�ساحب  �لغاز 
كانت  حيث  بيعها  بهدف  يوميا 
ت�سخ �سابقا لت�سغيل مر�فق م�سنع 

�ملعاجلة برورد �لباقل«. 
يقول  قدور  ولد  �ل�سيد  و�أو�سح 
برود  ذ�ته  �لمر  تطبيق  »نحاول 
�سوناطر�ك  �أن  م�سيفا  �لنو�س« 
�جل  من  جبارة  جمهود�ت  تبذل 
على  �لطبيعي  �لغاز  طلبات  تلبية 

�مل�ستوى �ملحلي و�خلارجي.
»�إنه  قائال  �ملتحدث  و�أردف 
من  �ل�رشكة  تعمل  كبري«  حتد 
تبذل ق�سارى  �نها  �أجله بجد كما 
تطوير  قدما يف   للم�سي  جهدها 
�ملدير  وذكر  �لنتاجية  قدر�تها 
�ل�سياق حقلي رقان  �لعام يف هذ� 
دخولهما  يرتقب  �للذين  تو�ت  و 
مرحلة �لنتاج نهاية �لعام �جلاري  
مو�سحا �ن » �لمر موؤكد بالن�سبة 

لرقان  �أما 
معنا  جلبنا  فقد  تو�ت  بخ�سو�س 
عملية  لت�رشيع  �ملحلية  �رشكاتنا 

�ل�سيد  �حلقل«ود�سن  هذ�  ت�سغيل 
حلا�سي  زيارته  خالل  قدور  ولد 
�لرمل حمطة ل�سخ GR5 ل�سغط 
�لغاز  �أنبوب  عرب  �ملنقول  �لغاز 
GR5 ب�سعة 8.8 مليار م3/�سنويا. 
وهي ثاين  حمطة لل�سخ من �ساأنها 
عرب  �ملنقول  �لغاز  �سغط  تعزيز 
�أنبوب  بعد   GR5 �لغاز  �أنبوب 
 GR5 حمطة  �ست�سمح  خر�سبةو 
�إىل  �ل�سغط  برفع  �لرمل  بحا�سي 
�لطبيعي  �لغاز  نقل  ق�سد  بار   70
�جلنوب-�ل�رشقي   �ملجمع حلقول 
�أي رقان �سمال و تيميمون و تو�ت 
نحو حا�سي �لرمل )�لأغو�ط( على 

م�سافة 765 كلم.
�لوطني  �ملركز  م�سوؤول  �أو�سح  و 
هذه  �إنتاج  �سخ  �أن  �لغاز  لتوزيع 
�حلقول يف نظام �لنقل عن طريق 
نوفمرب  �سهر  يف  يرتقب  �لقنو�ت 
بالن�سبة لرقان �سمال و يف    2017
دي�سمرب 2017 بالن�سبة لتو�ت و يف 
و  لتميمون.  بالن�سبة   2018 فرب�ير 
�سينقل بعدها هذ� �لغاز �لذي مت 
�لوطني  �ملركز  نحو  �سغطه  رفع 
و  �لرمل  بحا�سي  �لغاز  لتوزيع 
�ستبلغ هذه �ملحطة مع تو�سيعاتها 
�لإجمايل  مبلغها  يقدر  �لتي  و 
16،74 مليار دج  قدرة نقل ب�سعة 
من  �بتد�ء  مكعب  مرت  مليار   21
�حلقول  دخول  مع  ذلك  و   2020
�لغازية �مل�ستقبلية مرحلة �لنتاج. 
حا�سي  بحقول  �لأمر  يتعلق  و 
حا�سي  و  جنوب  و  �سمال  موينة 
باحمو و �أحنيت و تيديكلت جنوب 
و �أكابلي و �أ�سند �إجناز �أنبوب �لغاز 
بالرت��سي  �لوطنية  للموؤ�س�سات 
و  للقنو�ت  كو�سيد�ر  غر�ر  على 
و  للقنو�ت  �لوطنية  �ملوؤ�س�سة 
�ل�رشكة �لوطنية للهند�سة �ملدنية 
�لوطنية  �ملوؤ�س�سة  و  �لبناء  و 

لالأ�سغال �لبرتولية �لكربى.

حدد وزير التجارة اأحمد �سا�سي عبد احلفيظ، اأول اأم�س، جملة من اخلطوات التي يتعني على 
م�سانع تركيب ال�سيارات اتباعها، من اأجل بلوغ مرحلة الت�سنيع املحلي، خا�سة اأن وزير ال�سناعة 

�سبق واأن اأكد اأن العملية باجلزائر حتولت اإىل ا�سترياد مقنع، يف حني ك�سف عن خطة بلوغ مرحلة 
الت�سنيع �ستتو�سح قريبا.

قال اإن مدة االكتفاء بالرتكيب انق�ست 

اجللفة 

من 29 جويلية اإىل 6 اأوت بتيارت و وهران

�سارة بومعزة/ وكاالت 

 وزير التجارة ي�ؤكد: على م�سانع ال�سيارات
 ت��سيح  مراحل بل�غها الت�سنيع 

ال�ايل ياأمر بفتح حتقيق  م�ستعجل ق�سية عدم التكفل بامراأة  حامل وجنينها 

م�سابقة الدخ�ل اإىل مدار�س اأ�سبال الأمة للط�رين املت��سط و الثان�ي 

الرئي�س املدير العام ل�سوناطراك 
عبداملومن 

ا�سرتجاع الغاز امل�ساحب لإنتاج 
النفط من اأجل تلبية الطلب 
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�سوناطراك 

تد�سني حمطة جديدة ل�سغط الغاز 
بحا�سي الرمل

�لعام  �ملدير  �لرئي�س  د�سن   
�ملومن  عبد  ل�سوناطر�ك، 
ولد قدور، �ملحطة �جلديدة 
لظغط �لغاز )GR5( بحا�سي 
�لرمل �لتي ت�سمح بتعزيز قوة 
باأنبوب  �ملنقول  �لغاز  �سخ 
هذه  تعترب  و   )GR5( �لغاز 
�ملحطة، �لتي تقدر طاقتها 
مكعب  مرت  مليار  8ر8  ب 
�لأ�سا�سية  �ملحطة  �سنويا، 
�لثانية للظغط ت�سمح بت�رشيع 
�لغاز  باأنبوب  �ملنقول  �لغاز 

�ملنطقة  من   )GR5(
�ىل  )�أدر�ر(  برقان  �لغازية 
)�لغو�ط(  �لرمل  حا�سي 
و  كيلومرت   765 م�سافة  على 
ي�ستعمل هذ� �لنبوب يف   3 
حقول غازية هامة هي رقان 
ياأتي  و  تيميمون.  و  تو�ت  و 
�إطار زيارة  هذ� �لتد�سني يف 
ملن�ساآت  قدور   ولد  �ل�سيد 
ملجمع  �لغازية  و  �لبرتولية 
حا�سي  مبنطقة  �سوناطر�ك 

�لرمل. 

هزة اأر�سية بق�ة 3,5 درجات 
على �سلم ري�سرت بخراطة

�أم�س  �أول  �سباح  �سجلت   
�ل�ساعة  حدود  يف  �خلمي�س 
�أر�سية  �لثامنة و 4 دقائق هزة 
بلغت �سدتها 3،5 درجات على 

خر�طة،  مبدينة  ري�سرت  �سلم 
�علنه  ما  ح�سب  بجاية،  ولية 
�لفلك  علم  يف  �لبحث  مركز 
و�لفيزياء �لفلكية و�جليوفيزياء 

نف�س  و�و�سح  له  بيان  يف 
قد  �لهزة  مركز  �أن  �مل�سدر 
غرب  كلم   10 بعد  على  حدد 

مدينة خر�طة.
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هيئة  �ملتهم  �أمام  هذ�  ليمثل 
حمكمة بئر مر�د ر�ي�س عن تهمة 
�ل�رضب و�جلرح �لعمدي بال�سالح 
�ملثول  �إجر�ء�ت  مبوجب  �أبي�س 
تقدم  �لتي  �ل�سكوى  �إثر  �لفوري 
يف  جاء  �لتي  و  �ل�سحيتان  بها 
تعود  �لإعتد�ء  وقائع  �أن  فحو�ها 
�مل�سادف   2017 5جويلية  لتاريخ 
كاأ�س  نهائي  مبار�ة  �إجر�ء  لتاريخ 
من  كل  جمع  �لذي  �جلمهورية 
�سباب  و  �سطيف  وفاق  فريقي 
ت�سكيلته  يف  ي�سم  �لذي  بلوزد�د 
�رضيف  »يحي  �لالعب  قريبهما 
�سيد علي » ،�أين قرر� من جهتهما 
�لإحتفال  �ملبار�ة  �إنتهاء  وبعد 
�لهدف  خالل  من  قريبهما  بفوز 
�لفريق  �سباك  يف  �أحرزه  �لذي 
�أثناء تو�جدهما  �خل�سم  و تفاجاأ 
يتقدم  �حلايل  باملتهم  �حلي  يف 
طعنات  بتوجيه  يقوم  و  �سوبهما 
�حلجم  من  �سكني  بو��سطة  لهما 
قلب  �إخرتقت  �إحد�ها  �لكبري 
بطنه  �لثاين  و  �لأول  �ل�سحية 
 ، �ل�سبب  يربر  �أن  دون  وين�رضف 

�ل�رضعة  جناح  على  نقلهما  ويتم 
لهما  �أجريت  �أين  للم�ست�سفى 
كل  و�إ�ستفاد  �لأولية  �لإ�سعافات 
طبية  �سهادة  من  منهما  و�حد 
�إ�ستعمالها  �لتي  و  �ل�رضر  لإثبات 
بذلك  ويتم   ، �حلال  �سكوى  يف 
توقيف �لفاعل و حتويله على مركز 
�ملحاكمة  على  بالتايل  و  �لأمن 
�لفوري  �ملثول  �إجر�ء�ت  مبوجب 
�سالفة  �لتهمة  له  ن�سبت  بعدما 
بخ�سو�سها  �أكد  �لتي  و   ، �لذكر 
حقيقة  قام  باأنه  �جلنح  لقا�سي 
متاطله  ب�سبب  �ل�سحيتنن  بطعن 
عن ت�سديد دين كان لهما  يف ذمته 
و�لذي يعود لثمن �رض�ئه ملالب�س 
رجالية قام باقتنائها من حملهما 
قبيل عيد �لفطر �لفارط و متاطل 
دخوله  ب�سبب  لهما  ت�سديده  عن 
باأنه  ،موؤكد�  مالية  �سائقة  يف 
رفقتهما  لالحتفال  يومها  توجه 
م�ساهدته  مبجرد  �أنهما  غري 
يف  معهما  ليدخل  يوبخانه  ر�حا 
ب�سجار  �إنتهت  كالمية  مناو�سات 
قام خاللهما �ل�سحيتان بالعتد�ء 
دفاعا  يطعنهما  جعله  مبا  عليه 
�لت�رضيحات  نف�سه  ،وهي  عن 

�لتي �أكدت عليها دفاعه مع نفيها 
�لإعتد�ء  �سبب  يكون  باأن  �لتام 
�ل�سحيتني  قريب  فريق  فوز  هو 
منطقي  بالغري  �لأمر  معتربتا 
مر�فعتها  نهاية  يف  طالبت  ،كما 
يعاين  كونه  �لعقاب  من  باإعفائه 
جتعله  نف�سية  �إ�سطر�بات  من 
منه  وعي  دون  جر�ئم  يقرتف 
خا�سة يف حال تعر�سه لإ�ستفز�ز 
عار�سة على هيئة �ملحكمة ملفا 
طبيا يثبت �حلالة �ل�سحية ملوكلها 
�ل�سحيتان  دفاع  مت�سك  حني  ،يف 
و طالب من جهته  ب�سكوى �حلال 
�لق�سية من جنحة  باإعادة تكييف 
ب�سالح  �لعمدي  �جلرح  و  �ل�رضب 

�أبي�س �إىل جناية حماولة �لقتل بعد 
�لق�ساء بعدم �لخت�سا�س �لنوعي 
�إحتياطيا تعيني  و  ملحكمة �حلال 
و  �لأ�رض�ر  لتقدير  طبي  خبري 
�إفادة موكاله بتعوي�س مايل موؤقت 
و�حد  لكل  �سنتيم  60مليون  بقيمة 
ممثل  جهته  من  ليطالب   ، منهما 
�حلق �لعام ويف ظل ما �سلف ذكره 
حب�سا  4�سنو�ت  عقوبة  بت�سليط 
دج  50�ألف  بقيمة  وغر�مة  نافذ� 
، قبل �أن يقرر �لقا�سي من جهته 
بتوقيع  �لقانونية  �ملد�ولة  بعد  و 
عام  منها  حب�سا  عامني  عقوبة 
نافذ و �لباقي  موقوف  �لنفاذ يف 

حق �ملتهم .

مل يت�شور �شابان يف العقد الثاين من العمر اأن فرحتهما بفوز فريق �شباب بلوزداد الذي ي�شم قريبهما الالعب »يحي 
�شريف �شيد علي » بكاأ�س اجلمهورية �شيعر�شهما لإعتداء خطري كاد اأن يودي بحياتهما بعدما تعر�شا لإعتداء 

مفاجئ  على يد اأحد منا�شري  الفريق اخل�شم وفاق �شطيف الذي قام مبجرد م�شاهدتهما يحتفالن بالتهجم 
بطعنهما  على م�شتوى القلب و البطن .

باغتهما ب�شكني باحلجم الكبري  اأثناء اإحتفالهما بالفوز

ل/منرية

حماولة قتل ب�سبب هدف الفوز يف كاأ�س اجلمهورية
�لأ�سبوع  نهاية  �أفرجت 
�لبي�ساء  �لد�ر  �لفارط  حمكمة 
�أعمال  رجل  عن  بالعا�سمة 
مت  باك�ستانية  �أ�سول  من  �إير�ين 
�لأمن  م�سالح  قبل  من  توقيفه 
بومدين  هو�ري  �لدويل  باملطار 
تهريب  يف  بتورطه  �ل�ستباه  بعد 
نحو  دينار  مليار  مبلغ   4.5 
�سبط  �لذي  �ملبلغ  وهو  �خلارج 
بحوزته �أثناء حماولته �ل�سفر نحو 

�خلارج .
وهو  للمتهم  ن�سبت  وقد  هذ� 
�لدين«  »برهان  �رضكة  �ساحب 
�ملخت�سة  و�لت�سدير  لال�ستري�د 
و�لأفر�سة  �لبطانيات  بيع  يف 
تهمة �لت�رضيع و�لتنظيم �خلا�سني 
�لأمو�ل  روؤو�س  وحركة  بال�رضف 
توقيفه  بعد  �خلارج«  و�إىل  من 
على  بناء�  �لأمن  مبركز  يومني 
و�لتي  �لفوري  �ملثول  �إجر�ء�ت 

و�سع لأجلها رهن �حلب�س �ملوؤقت 
، كما �أكد �ملتهم خالل مو�جهته 
�مل�سبوط  �ملبلغ  �أن  للتهمة 
يف  له  كان  دين  جمرد  بحوزته 
ذمة رجل �أعمال جز�ئري ينحدر 
�ل�سبب  وهو  م�سيلة  ولية  من 
ق�سد  للجز�ئر  يتنقل  جعله  �لذي 
�إ�سرتد�ده و �أنه قد قام بالت�رضيح 
يقت�سيه  مبا  قانونية  ب�سفة  به 
�سوء  �أن  غري  �جلز�ئري  �لت�رضيع 
�لتي  �لن�سخة  ي�سيع  جعله  حظه 

ثبت �لأمر .
و�جلدير بالذكر �أن �ملتهم �حلايل 
دول  يف  معروف  �أعمال  رجل  هو 
مع  و��سعة  عالقات  وله  �خلليج 
كافة  عرب  �لأعمال  رجال  كافة 
ممثل  له  ويطالب   ، �لعامل  �أقطار 
�حلق �لعام ويف ظل ما �سلف ذكره 
حب�سا  �سنو�ت   3 عقوبة  ت�سليط 

نافذ� .

قرية  �سكان  من  �لع�رض�ت  �أقدم 
�سمال  تاجموت  ببلدية  �حلاجب 
�لإحتجاج  �لأغو�ط،على  ولية 
�ملتو�جد  �لربيد  مكتب  �أمام 
�لطريق  حتاذي  �لتي  بقريتهم 
�أفلو�  �لر�بط بني  �لوطني رقم 23 
وعا�سمة �لولية،وهذ� على خلفية 
من  �ملقدمة  �خلدمات  �سعف 
طالب  عليه،حيث  �لقائمني  قبل 
لو�يل  عاجل  تدخل  �ملحتجون 
�لربيد،من  وحدة  ومدير  �لولية 
�لتي  معاناتهم  يف  �لنظر  �أجل 
موظف  طويال،وتعيني  عمرت 
على  مبهامه  يقوم  د�ئمة  ب�سفة 
�ملكتب  �أن  وجه،ومعلوم  �أكمل 
عمل  و�ل�ستياء  �لتذمر  حمل 
�أ�سهر  �سبع  ملدة  منتظم  ب�سكل 
�خلدمات  بد�أت  كاملة،ومنها 

بات  �لتذبذب.حيث  يف  �لربيدية 
�لعمل يف هذ� �ملكتب مرة �أومرتان 
�أن  ذلك  من  و�لأمر  �لأ�سبوع.  يف 
هو  �ملكتب  على  �لقائم  �ملوظف 
يجد  �أنه  يقول  �لذي  �لقرية  بن 
�لأمو�ل  جلب  يف  كبرية  �سعوبة 
�جلز�ئر  بريد  زبائن  لتخلي�س 
يتجاوز  ل  زهيد�  �ملبلغ  كان  و�إن 
�ليوم.م�ستعجلني  يف  دج  �ألف   100
يوميا  بفتح �ملكتب  �ل�سلطات �ىل 
وتقدمي  خدماته على ب�سكل د�ئم 
�لو�سعية  هذه  وم�ستمر،و�أمام 
�إىل  �ملو�طنون  ي�سطر  �ملزرية 
بالنتقال  طويلة  م�سافات  قطع 
�ملجاورة  �لربيدية  �ملكاتب  �إىل 
لق�ساء  �لقريبة  �لبلديات  �إىل  �أو 

حاجياتهم �لربيدية 

�لأفالن  كلتة  رئي�س  خل�س 
�لولئي  �ل�سعبي  باملجل�س 
بالأغو�ط على هام�س تاأجيل دورة 
تاأجيلها  �لتي مت  �لعادية  �ملجل�س 
�ىل يوم �لأحد �ملقبل ب�سبب عدم 
�لأع�ساء،وهذ�  ن�ساب  �كتمال 
نظر� لغياب كتلة �لإرندي وحم�س 
عن �حل�سور لأ�سغال هذه �لدورة.
حيث جاء �لبيان مبثابة �لتاأكيد على 
�ل�سكن  لقائمة  �لتحقيق  �سمولية 
�مل�سهرة،�ىل  �لأر��سي  وقطع 

جانب معاقبة كل من ثبت يف حقة 
�لتدقيق  .مع  �ملرتكبة  �لتجاوز�ت 
�مل�ستفيدين،كما  قائمة  يف 
�حلكمة  تبني  �ىل  �لأفالن  دعت 
م�سكلة  معاجلة  يف  �حلو�ر  ولغة 
�ل�سلطات  عرب  �لحتجاجات 
تعلو�  �لبالد  م�سلحة  �لولئية،كون 
فوق كل �ملز�يد�ت �ل�سيا�سية،و�ن 
لأ�سحاب  تو��سعا  تنحني  �لأفالن 
�حلكمة يف معاجلة م�سكلة �ل�سكن 

و�لحتجاجات .

حمكمة الدار البي�شاء بالعا�شمة

طالبوا ال�شلطات بفتح مكتب بريد وتوفري 
ال�شيولة املالية .

موازاة مع تاأجيل دورة املجل�س ال�شعبي 
الولئي بالأغواط.

الإفراج عن رجل اأعمال اإيراين 
حاول تهريب 4,5 مليار دينار 

مواطنواقرية احلاجب بالأغواط 
يحتجون 

الأفالن ي�سدر بيان ملعاجلة م�سكلة 
ال�سكن والإحتجاجات.

�جلز�ئية  �لغرفة  �ستنظر 
عن  �لعا�سمة  ق�ساء  مبجل�س 
جد  ق�سية  �إعتد�ء  يف  قريب 
�سوق  من  طالت   جندي  خطرية 
على  ل�سلل  تعر�سه  �أهر��س  بعد 
م�ستوى �ل�ساقني و عجز طبي ملدة 
�أحد �ملخمورين  �أ�سهر على يد   4
كبري  بطعنه  ب�سكني  قام  �لذي 
�لإنتهاء  بعد  وقام  هاتفه  ل�رضقة 
على  �ملارة  باإجبار  �إعتد�ئه  من 
حتت  للم�ست�سفى  �ل�سحية  حمل 
وهي  �ل�سالح  بهذ�  �لتهديد  وقع 
�لق�سية �لتي عادت من جديد بعد 
�لذي حرك يف �حلكم  �لإ�ستئناف 
حمكمة  من  هيئة  �ل�سادر  �لأويل 
�ل�رضب  تهمة  عن  ر�ي�س  ماد  بئر 

�أبي�س  ب�سالح  �لعمدي  �جلرح  و 
و�لتهديد �ملتابع بها �ملتهم .

ل�سهر  جمرياتها  �لتي  تعود  و 
تفاجئ  حني  �لفارط  مار�س 
�ل�سحية وهو بالزي �ملدين ب�سدد 
�نتظار �حلافلة مبنطقة �سوفاليي 
�سوبه  يتقدم  خممور  ب�ساب 
�لنقال  ويطلب منه ت�سليمه هاتفه 
ولدى حماولته مقاومته قام بطعنه 
�سقط  �أين  �لقدمني  م�ستوى  على 
وقام  دمائه  يف  غارق  وهو  �أر�سا 
خلطورة  تفطن  �أن  �لفاعل  بعد 
�ملارة  �أحد  �سيارة  بتوقيف  فعلته 
�لذي كان رفقة �بنه �ل�سغري وبعد 
لدى  جتنبه  �لأخري  هذ�  حاول  �أن 
م�ساهدته جل�سد �ل�سحية �ساقطا 

وجهه  يف  �ل�سكني  �أ�سهر  �أر�سا 
وهدده بالقتل يف حال رف�س نقل 
نف�س  وهي  �ل�سحية  للم�ست�سفى 
حق  عليها  يف  �أقدم  �لتي  �لفعلة 
�ساحب  �لثالث  ليقوم  �ل�سحية 
�ل�سيارة بعد نقله لل�سحية بالتوجه 
ملركز �لأمن و تقييد �سكوى جر�ء 
تعر�س  �لذي  �خلطري  �لعتد�ء 
نف�سية  بعقدة  ت�سبب  �لذي  و  له 
�لذي  �لوقت  يف  �ل�سغري  لبنه 
�إ�سابة  خطورة  على  �لأطباء  �أكد 
�إ�ستلزمته  �لذي  �لأول  �ل�سحية 
�إجر�ء عدة عمليات مع  م�ساعفات 
خطرية و�سلت حلد �ل�سلل و  �لتي 
قدرت مدة �لعجز فيها  حلو�يل 4 
�لفاعل  توقيف  بذلك  ليتم  �أ�سهر 

تاأثري  حتت  كان  باأنه  تبني  �لذي 
�مل�رضوبات �لكحولية و مت حتويله 
�ملثول  �إجر�ء�ت  مبا�رضة مبوجب 
مر�د  بئر  حمكمة  على  �لفوري 
�أنكر  درجة  ،�أين  كاأول  ر�ي�س 
باأنه  �أكد  و  جرم  من  له  ن�سب  ما 
�ل�سحايا  على  بالعتد�ء  يقم  مل 
عن  �لدفاع  ب�سدد  كان  �أنه  و 
من  جتريده  حاولو�  بعدما  نف�سه 
جاء  ما  كل  ونفى  �لنقال  هاتفه 
�ملاثالن  �ل�سحيتان  ل�سان  على 
�ملحاكمة  �للذ�ن  تنازل  بجل�سة 
�لوقت  عن  �لطلبات �ملدنية   يف 
�ملتو�جد  �ل�سحية  طالب  �لذي 
بامل�ست�سفى بتعوي�س بقيمة مليون 

دج.

املتهم اأجرب املارة على نقله للم�شت�شفى باإ�شتعمال نف�س ال�شكني

جندي يتعر�س ل�سلل على م�ستوى ال�ساقني على يد خممور ب�سوفاليي

موجة  �لأغو�ط  ولية  تعي�س 
�لتي  �لأيام  هذه  عارمة  غ�سب 
قائمة  عن  �لإعالن  �ساحبت 
�ملق�سيون  �عت�سم  �ل�سكن،حيث 
من قائمة �ل�سكن وقطع �لأر��سي 
�لثاين  مقر�لولية،لليوم  �أمام 
تو�سعت  �لتو�يل،فيما  على 
قطع  على  هوؤلء  �إحتجاجات 
و�حد  �لوطني،رقم  �لطريق 
�لولية،حتديد�  عا�سمة  مبخرج 
�متدت  بو�ساكر،فيما  مبنقطة 
هذه �لحتجاجات �ىل �سل حركة 
من  �لولية  مدخل  �إىل  �ل�سري 

مبنطقة  �ل�سمالية،وهذ�  �لناحية 
�ملحتجون  �أقدم  بعدما  �ملريغة 
باحلجارة  �لطريق  قطع  على 
للعجالت  وحرق  و�ملتاري�س 
عبور  من  �سعب  �ملطاطية،مما 
�أ�سحابها   حولها  �لتي  �ملركاب 
ومع  ،لكن  �إجتنابي  طريق  �ىل 
ومرتدي  �مل�سافرون  بقي  هذ� 
هذ� �لطريق �حليوي �لذي يربط 
وغربها  ب�سمالها  �جلز�ئر  جنوب 
و�رضقها عرب  بو�بة ولية �ل�سهوب 
�لأغو�ط يعانون ل�ساعات ،يف وقت 
مل يفلح فيه �ملنتخبون باملجل�س 

�ل�سعبي �لولئي من عقد دورتهم 
كلتتي  �متنعت  بعدما  �لعادية 
�إىل  �حل�سور  وحما�س  �لأرندي 
�أ�سطر  �لدورة،مما  هذه  �أ�سغال 
تاأجيلها  �إىل  �ملجل�س  برئي�س 
نظر�  �ملقبل  �لأحد  يوم  �إىل 
�لن�ساب،ومو�ز�ة  �كتمال  لعدم 
�حمد  �لولية  و�يل  �أكد  ذ�لك  مع 
يف  �لتحقيق  تعميق  �إىل  مقالتي 
�لأر��سي  وقطع  �ل�سكن  قائمة 
بعني  �لأخذ  مع  �لأغو�ط  ببلدية 
�لعتبار �لطعون ودر��ستها،م�سري 
�إلغائها  لميكن  �لقائمة  �أن 

كونها  جيد�  فيها  �لتحقيق  و�إمنا 
يف  متثلت  �لأخطاء  بع�س  حملت 
و�ن  �مل�ستفيدين  بع�س  تكر�ر 
للت�سحيح،مما  �سيخ�سع  ذ�لك 
ت�ستوفيه  موطن  كل  على  ي�سهل 
�خذ  �ل�ستفادة  �ل�رضوط  فيه 
هذه  �ن  باعتبار  �ل�سكن  من  حقه 
�لإفر�ج  �نتظار  يف  �أولية  �لقائمة 
عن �لقائمة �لنهائية بعد در��ستها 
من طرف �للجنة �ملخت�سة وهذ� 
بعد �إل �نتهاء من در��سة �لطعون 

وملفات �مل�ستفيدين .
 

وايل الأغواط يوؤكد على تعميق التحقيق يف قائمة ال�شكن وا�شتقبال الطعون

الإحتجاجات متتد اإىل قطع الطرقات و�سل حركة امل�سافرين
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هو  باخت�صار  الثقايف   فاملوروث 
اخل�صائ�ص  يعك�ص  ثقايف  �صكل 
الذي  الإرث  اأنه  اأي  الب�رشية،  
و  ال�صلف  عن  اخللف  يتوارثه 
اإبقائه م�صتمرا، ول يكون تراثا اإل 
اإذا اأح�ص وارثوه ب�رشورة التعرف 
و  حمايته  و  عنه  والك�صف  عليه 
اإحيائه و الإفادة من قوته الكامنة 
وعي  قدر  على  اإل  تربز  لن  التي 
املجتمع بذلك الرتاث، و حر�صهم 
الذات  حتقيق  و  امتالك  على 
و  فيه  الإبداع  توا�صل  خالل  من 
الأجيال  اإىل  نقله  م�صوؤولية  حتمل 

الالحقة.
البحثية  الورقة  و�صنحاول يف هذه 
املوروث  على  ال�صوء  ت�صليط 
مزاب،  بني  منطقة  يف  الثقايف 
واحلديث عن طبيعة هذا املوروث 
الزوال،  و  ال�صياع  يف  الآخذ 
ال�صفوية  الرواية  على  معتمدين 
و  ثُقاتهم  و  املنطقة  مل�صايخ 
هويتهم  و  بثقافتهم  املهتمني 

الأمازيغية.

اتفاقية اليون�شكو

الرتاث  اليون�صكو  اتفاقية  تعّرف 
يف  الوارد  املادي  غري  الثقايف 
الثقايف غري  الرتاث  اتفاقية �صون 
�صبتمرب   29 يوم  املنعقدة  املادي 
 2003 عام  من  اكتوبر   17 اإىل 
»املمار�صات  باأنه  باري�ص،  مبدينة 
التعبري  واأ�صكال  والت�صورات 
واملعارف واملهارات، وما يرتبط 
وم�صنوعات  وقطع  اآلت  من  بها 
تعتربها  التي  ثقافية،  واأماكن 
الأفراد  واأحيانا  املجموعات 
هذا  الثقايف،  تراثها  من  جزء 
ا »الرتاث  الرتاث الذي ي�صمى اأي�صً
امليادين  وي�صمل  احلي«  الثقايف 
التعبري  واأ�صكال  العادات  الآتية: 
حمرك  متثل  التي  اللغة  فيها  مبا 
املادي،  غري  الثقايف  الرتاث 
املمار�صات  ال�صتعرا�ص،  فنون 
الأحداث  الطقو�ص،  الجتماعية، 
والتفاعالت  املعارف  الحتفالية، 
الكفاءات  والكون،  الطبيعة  مع 
باحلرف  املرتبطة  واملهارات 

التقليدية«.
املادي  الثقايف غري  الرتاث  وهذا 
اإبداعه  مع  الأجيال  تتوارثه 
وتطويره با�صتمرار مبا يتفق بيئتها 
وتفاعالتها مع الطبيعة وتاريخها، 
الإح�صا�ص  لديها  ينمي  وهو 
بال�صتمرارية  وال�صعور  بالهوية 
والتنمية امل�صتدامة. وحماية هذا 
تعّدد  تنمية  ويغذي  ي�صجع  الرتاث 

الثقافات والإبداع.
هو  اإذن،  الالمادي،  فالرتاث 
والت�صورات  املعارف  جمموع 

الكفاءات  وخمتلف  الجتماعية 
التقاليد  على  القائمة  والتقنيات 
يف خمتلف امليادين بالإ�صافة اإىل 
والأدبية،  والفنية  الإن�صانية  القيم 
ال�صبل  اإيجاد  منا  يقت�صي  ما  وهو 
من  عليه  باملحافظة  الكفيلة 
على  والتاأكيد  وتثمينه،  التال�صي 
تربط  التي  الوطيدة  العالقة 
الإن�صان بهويته وكينونته يف خمتلف 
وهو  والالمادية،  املادية  اأ�صكاله 
امل�صتدامة  التنمية  اأ�صا�صيات  من 
التي تهدف اإىل حفظ معامل الهوية 
تكمن  و  الوطنية،  وال�صخ�صية 
تعزيز  يف  الالمادي  الرتاث  قيمة 
فمن  الوطني،  احل�صاري  الر�صيد 
وتوثيقه  عليه  املحافظة  الواجب 
حتى ن�صمن خ�صو�صيتنا التي هي 

عنوان ل�صمودنا وانتمائنا.

مفهوم الرتاث

نتاج  جمموع  على  الرتاث  يطلق 
يتم  التي  ال�صابقة  احل�صارات 
اخللف،  اإىل  ال�صلف  من  وراثتها 
وهي نتاج جتارب الإن�صان ورغباته 
يف  اأكانت  �صواء  واأحا�صي�صه،  
اأو  اللغة  اأو  الفكر  اأو  العلم  ميادين 
الأدب، ولي�ص ذلك فقط، بل ميتد 
املادية  النواحي  جميع  لي�صمل 
فل�صفة  من  للمجتمع  والوجدانية 
وتراث   … وعمران  وفن  ودين 

ا. فلكلوري واقت�صادي اأي�صً
و ا�صتخدمت اللفظة اأي�صا للدللة 
الأمة  وتاريخ  املا�صي  على 
من  اإلينا  و�صل  وما  وح�صاراتها، 
اأكان  �صواء  القدمية،  احل�صارات 
هذا الرتاث متعلًقا بالأدب اأو العلم 

اأو الق�ص�ص اأو الآثار.
»يف  تراث  كلمة  اكت�صبت  لقد 
معنى  املعا�رش  العربي  اخلطاب 
املوروث  تدل على  اآخر، ف�صارت 
ال�صتخدام  يكون  وبذلك  الثقايف، 
احتياجات  ينا�صب  مما  اجلديد 
التعبري املعا�رشة، والذي ل يخرج 
لأنه  املوروث،  املعنى  نطاق  عن 
نابع من مفردات التفكري العربي«. 
هو  العام  مفهومه  يف  فالرتاث 
العربي  الإن�صان  يخ�ص  ما  جميع 
من  جزء  هو  بل  معنويا،  و  ماديا 

بذلك  في�صمل  ونف�صيته،  مكوناته 
والتجارب،  والعادات،  »التقاليد، 
جزء  اإنه  والفنون...  واخلربات، 
الجتماعي  موقفه  من  اأ�صا�صي 
والإن�صاين وال�صيا�صي والتاريخي«.

املعنى املعا�شر للرتاث

فهو:  املعا�رش،  معناها  عن  اأما 
الآثار  املتمثل يف  الفكري  الرتاث 
املكتوبة  واملعنوية  املادية 
التي حفظها  وال�صفاهية املوروثة 
فو�صلت  مبتورة،  اأو  كاملة  التاريخ 

اإلينا باأ�صخا�صها.
الرتاث  اأن  بالذكر،  اجلدير  ومن 
لي�ص الطابع اأو اخل�صائ�ص القومية 
فح�صب، فهو اأعمق من ذلك، حيث 
املادي  التاريخ  ح�صيلة  عن  يعرب 
واملعنوي حل�صارة معينة منذ اأقدم 
احل�صارات  من  فكثري  الع�صور، 
واحًدا،  مكاًنا  اأو  منطقة  حكمت 
اأن هذه احل�صارات قد ولت،  ومع 
اإل اأن الرتاث هو الو�صيلة الوحيدة 
اأعطت  التي  املميزة  الب�صمة  اأو 
�صخ�صيتها،  احل�صارات  لتلك 
على  ن�صتدل  اأن  ا�صتطعنا  والتي 
خالل  من  احل�صارات  هذه  عظم 
مبانيها الأثرية، اأو اأ�صاطريها التي 

و�صلت اإلينا.
 لقد اأدخل املفهوم احلايل للكلمة 
جوانب اأخرى، مما يت�صم به التفكري 
العربي وما تتطلبه حاجات التطور 
يف الواقع الذي نعي�ص فيه، اإل اأن 
على  متفقون  العرب  الدار�صني 
عندهم  فالرتاث  العام،  املعنى 
ال�صلف  عن  اخللف  ورثه  ما  كل 
للجيل  ال�صابق  اجليل  تركه  ما  اأو 

الالحق.

الرتاث ال�شفوي
بني  من  ال�صفوي  الرتاث  ويعد 
يخ�ص  ما  يف  الختالفات  اأهم 
اإدراجها  ميكن  التي  املو�صوعات 
فطبيعته  »الرتاث«،  مفهوم  حتت 
من  الكثري  جعلت  ال�صفوية 
درا�صته،  اإىل  مييلون  ل  الدار�صني 
اإليه  والتعرف  درا�صته  اأن  رغم 
نف�صها  تفر�ص  ملحة  حاجة  بات 
يف حياة كل ال�صعوب، لأن التم�صك 

ل�صتمرار  حقيقية  �صمانة  به 
واجلزائر  �صعب،  اأي  وجود 
اأحوج  العربية  البلدان  من  كغريها 
يف  خا�صة  الفعل،  هذا  ملمار�صة 
بغية  تواجهه من حتديات  ما  ظل 
فتم�صكها  وت�صتيتها،  ذاتها  تذويب 
ملح  مطلب  ال�صفوي  باملوروث 
للدفاع واحلفاظ على هذه الذات. 
ال�صفوي  برتاثها  الأمم  وتت�صبث 
وتتم�صك به لأنه »روحها ومقوماتها 
و تاريخها، والأمة التي تتخلى عن 
وتهدم  روحها،  عن  تتخلى  تراثها 

مقوماتها وتعي�ص بال تاريخ«.
تكمن  ل  ال�صفوي  الرتاث  فاأهمية 
هوية  على  احلفاظ  يف  فح�صب 
والت�صتت،  التمزق  من  ال�صعوب 
مبا�صيها،  تعريفها  يف  دور  له  بل 
ما�صيها  بني  الو�صل  �صلة  فهو 
وحا�رشها، فرغم نظرة املوؤرخني 
لأنهم  جدية،  غري  نظرة  اإليه 
ل  التي  الفنون  من  �رشًبا  يعدونه 
ميكن  انه  اإل  اإليها،  الركون  ميكن 
اأن ي�صاهم يف بناء تاريخ ال�صعوب.

خربة  تراكم  هو  ال�صفوي  والرتاث 
الإن�صان عرب اأجيال، لذلك فعالقة 
فهو  ع�صوية   عالقة  به  الإن�صان 
الذاكرة احلية للفرد واملجتمع، كما 
اأن لكل �صعب موروثاته اخلا�صة به 
فهو  لذلك  �صفهيا،  يتوارثها  والتي 
خربات  يختزن  جماعي  اإنتاج 
الأفراد واجلماعات، وبقدر ما هو 
متني  فانه جدار  للجماعة  خميال 
يف  لها  وحمرك  هويتها،  حلفظ 

ال�صتمرارية والوجود. 
الأهمية  هذه  من  وانطالًقا 
التي  »ال�صعوب  بول:  لطيف  يقول 
تخليده  وتعمل على  تراثها  حترتم 
الأجيال  وبني  ال�صباب  بني  ون�رشه 
وا�صد  اأ�صالة  اأكرث  تكون  ال�صاعدة 
ل  التي  من  اأخالًقا  وارفع  وحدة 
بني  جتمع  تقاليد  ول  لها  تراث 
خاللها  من  وت�صتذكر  اأفرادها، 
ورثوا  الذين  واأجدادها  ما�صيها 
منهم ذلك الرتاث، والذي هو جزء 
ال�صعوب  وثقافة  تاريخ  من  مهم 

الأ�صلية«
اإعادة النظر يف الرتاث ال�صفوي

فال بد اأن نحاول اإعادة النظر يف 
الرتاث ال�صفوي على اأنه تاريخ اأمة 
و ح�صارة، ل كالم �صطحي ل قيمة 
له، اأو هو نتاج فرتة زمنية غرقت 
والثقافية،  الفكرية  مبحدوديتها 
من  النوع  هذا  يكتنزه  ما  لأن 
ت�صوراتنا  بكثري  يفوق  قد  الرتاث 
عنه، فاجلزائر مثاًل ذات م�صاحة 
منها،  ال�صحراء  خا�صة  �صا�صعة 
من  ال�صفوي  املوروث  يتنوع  اإذ 
منطقة اإىل اأخرى ومن مدينة اإىل 
اأخرى، فما جنده يف مدينة ب�صكرة 
ورقلة،  مدينة  يف  جنده  ل  مثال 
جتاهلنا  وان  ذلك،  من  والعك�ص 
حماولتنا  يف  واكتفينا  التنوع  هذا 
الرتاث  وجمع  وا�صتق�صاء  لدرا�صة 

فاإننا  معينة  مدن  على  ال�صفوي 
حتًما �صنرتك جزء هويتنا الثقافية 

ي�صيع.
وينق�صم الرتاث اإىل ق�صمني، ق�صم 

مادي وق�صم معنوي:
الرتاث  كل  هو  املادي  فالرتاث 
و  بالعني،  يرى  الذي  و  امللمو�ص، 

ي�صمل:
من  الأجداد  �صيده  ما  كل   - اأ 
عمائر دينية كامل�صاجد والكنائ�ص 
والزوايا  والأ�رشحة  العلم  ودور 
كالق�صور  الأخرى؛  والعمائر 
واملراكز  والأ�صواق  واملنازل 

ال�صحية واحلمامات وغريها.
اليدوية وال�صناعات  – احلرف  ب 
�صناعتها  تتم  التي  التقليدية 
اخلام  املواد  على  بالعتماد 
والفخار  كاخلزف  باملنطقة: 
وال�صياغة  والزجاج،  والنحا�ص 
والن�صيج  والتطريز  واحلياكة 

والغزل والعي�ص وغريها.

والفولكلور  ال�صعبية  الأزياء  ج- 
واأدواتها  ال�صعبية  واملو�صيقى 

التقليدية التي توارثتها الأجيال.

فهو  املعنوي،  الرتاث  اأما 
العقل  يخاطب  الذي  الرتاث 
والفنون  الآداب  وخا�صة  والفكر، 
واألوانها  باأنواعها  واملو�صيقى 
املختلفة، وكذا احلكايات ال�صعبية 
التي  والتاريخية  والأ�صطورية 
ومتجد  الأجيال،  ترددها  ظلت 
الوطن.  وحب  العليا  القيم  فيها 
لأبناء  الفكري  النتاج  وهو جمموع 
اإبداعاتهم  عن  يعرب  الذي  ال�صعب 
خمتلف  يف  الع�صور  مر  على 
العلوم  يف  اأكان  �صواء  املعارف، 
الدينية والفقهية والفل�صفية واللغة 
وحتى  والتاريخ،  وال�صعر  والأدب 
واحلكايات  الق�صائية  الت�رشيعات 
والعادات  ال�صعبية  والأمثال 
من  وغريها  والأعراف  والتقاليد 
العلوم التي ارتبطت ب�صكل مبا�رش 
مع الإن�صان وواقعه وحياته اليومية 

يف املنطقة.
يف  بنائية  َكِوْحَدة  املراأة  توؤدي 
الأ�رشة و املجتمع، دورا اأ�صا�صّيا 
ا�صتمرار  و  ا�صتقرار  �صمان  يف 
واملوروث  الأ�رشي   النظام 
الثقايف داخل الن�صق الجتماعي، 
عند  مرموقة  مبكانة  فحظيت 
ينظر  الذي  املزابي  املجتمع 
اإليها نظرة الدين الإ�صالمي لها، 
في�صعونها يف املنزلة الرفيعة التي 
ويعطونها  الإ�صالم،  فيها  اأحلها 
كل حقوقها امل�رشوعة التي جاء 
بها الدين، بل يرونها اأهم قاعدة 
يف املجتمع املزابي، وهي �صبب 
و�صعادته،  وتقدمه  �صالحه 
يكون  �صالحها  ح�صب  وعلى 
اعتنوا  لذلك  املجتمع،  �صالح 
بالغ  بها كل العتناء واحرتموها 

واأحاطوها  وبجلوها  الحرتام، 
بكل الو�صائل التي اأمر بها الدين 
وغاروا  �صالحها،  ي�صمن  مما 
ما  كل  من  وحفظوها  عليها 

يُ�صعف دينها و�صالحها
املراأة داخل التنظيم الجتماعي 

املزابي
التنظيم  داخل  فاملراأة  اإذن 
دورا  توؤدي  املزابي  الجتماعي 
نظًرا  النظام  ذلك  يف  مهما 
لكونها الناقل لالإرث الجتماعي 
واملحاِفظة  الثقافية  والنظم 
مالَها  اإىل  اإ�صافة  املادي  لالإرث 
من مكانة مرموقة يف جمتمعها، 
وال�صعر  ال�صعبية  فاحلكايات 
والأهازيج  والأمثال  ال�صعبي 
يتعلمها  واملو�صيقى  واللهجة 
املراأة  لن  والدته،  من  الفرد 
ال�صعبي  للرتاث  احلافظ  هي 
املربية  اأنها  اإىل  بالإ�صافة 
حتر�ص  التي  وال�صاعرة  والأديبة 
الثقايف،  اإرثها  على  للمحافظة 
الدينية  املنا�صبات  وقت  ففي 
عامة  ب�صفة  الن�صاء  ت�صعى 
على  بحر�ص  العجائز  وخا�صة 
�صواء  املنا�صبة  هذه  اإحياء 
احلكايات  اأو  بالغناء والإن�صاد 
واملواعظ اأو عن طريق الق�صائد 
هذا  تقاليد  عن  تعرب  التي 
املجتمع، وهذا خوًفا من زوالها 
تعترب  فاملراأة  م�صمونها،  وزوال 
خزان املوروث الثقايف للمجتمع 
كونها ماكثة بالبيت وهي املربية 
لالأطفال عك�ص الرجل الذي يهتم 

باإعالة العائلة.
ومن اأهم اأ�صكال الرتاث املادي يف 
منطقة مزاب والذي اأولته املراأة 
اهتماًما كبرًيا وتوارثته الأجيال، 
يخلو  يكاد  فال  الزرابي،  �صناعة 
من   - قدمًيا   – املزابي  البيت 
جعل  الذي  املن�صج(،   ( اأزّطا 
اإىل  �صواعدها  عن  ت�صمر  املراأة 
بدورها  لت�صاهم  الرجل،  جانب 
الطبيعة  ت  فتحَدّ ها،  يخ�ُصّ فيما 
عظيم،  بجهد  واجلهل  واحلاجة 
الرجل  جهد  يفوق  اأو  يوازي 
حتَّى  عنه  جهد  من  رته  وَفّ مبا 
فطرة  اإليه  املوكل  لدوره  غ  يتفَرّ
على  فربعت  و�رشًعا،  وجبلَّة 
اخل�صو�ص يف ا�صتغالل و توظيف 
جميع املواد والو�صائل الطبيعية 
رتها  واحليوانية والنباتية التي وَفّ
نعمة  ذلك  يف  مبا  الطبيعة  لها 
احلياة  �صعوبة  وعلَّمتها  الوقت؛ 
كيف  بيتها  يف  العي�ص  و�صظف 
املواد  هذه  من  جزء  كَلّ  ت�صتغُلّ 
وهذه النعم. حتَّى غدت ال�صتفادة 
�صيء يف حميطها  كِلّ  وا�صتغالل 
كبرًيا اأو �صغرًيا جلياًل اأو حقرًيا، 
اًل  �صلوًكا اجتماعية وخلقا متاأ�صِّ
الرجال  به  يلتزم  حمرتًما  ومبداأ 
والن�صاء والكبار وال�صغار، تتوارثه 

الأجيال عرب الع�صور والقرون.

يعد املوروث الثقايف لل�شعب اجلزائري عامة و االأمازيغي خا�شة م�شطلحا وا�شعا جدا من ال�شعب حتديد معامله، اإال اأّنه ُح�شر- على �شبيل الدقة- يف 
كل ما خلده االإن�شان من �شواهد روحية اأو مادية يف تراثه الفكري و رقّيه االإن�شاين �شواًء اأكان موروثا معنويا كاالأمثال واحلكم و احلكايات ال�شعبية 

واالأ�شاطري و االأهازيج والرق�شات وغريها، اأم كان ماديا كاحِلرف و ال�شناعات و االأزياء التقليدية و�شناعة احللي وغريها ممن تتمتع بقيمة فنية اأو 
تاريخية تدخل يف �شياق بناء الهوية الوطنية.

تراث

الدكتورة: بن رم�شان 
فريوز/ جامعة املدية

دور املراأة يف احلفاظ على املوروث الثقايف لوادي مزاب
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يف  قدمًيا  احلماة  كانت  فقد 
اليوم  �صباح  ويف  مزاب،  وادي 
تنزل  الزفاف، عندما  الرابع من 
العلوي  الطابق  من  العرو�صة 
الزوجني  نوم  للبيت، حيث غرفة 
ْرِبيْت(   )َتَ اجلربية  الب�صة  وهي 
مقابلة  اأَوّل  يف  حلماتها  لتقول 

لها معها:
رْي  بَاْح ْلِ      – �صباح الري، )�صْ

اأَياََلّ(.
     تيبها احلماة:

ابنتي،  يا  الري  �صباح   –      
رِي اأُولَْعاِفيه(. )اأَِخّ

    تقول العرو�صة:
�صِيّدتي؟،  يا  اأفعل  ماذا   –      

اِلّيْك اأَياََلّ(. )بَاتَّا َغ َدْدَجْغ َحَمّ
     تيبها حماتها:

لي يا ابنتي، لقد اأعَددت   – تَف�صَّ
)اأَْم�َص�ْض(  ال�صوف  لك ما�صط 
املفروزة،  ال�صوف  من  وقطعة 
ال�صوف  من  �صلَّة  لنا  لت�صنعي 
تريد  وفْت(. وهي  �صُّ َن  )اَتْبَاِنيْت 
نها يف �صنعة ال�صوف،  اختبار متُكّ
الرئي�صية  االأ�صا�صية  ال�صنعة 
الطريقة  وبهذه  املزابية،  للمراأة 
اأتقنت االلغزل وال�صبغ واحلياكة 
وورثتها  الزرابي  و�صناعة 

لالأجيال القادمة.
اأ�صكال الرتاث الالمادي

الرتاث  باأ�صكال  تعلق  ما  يف  اأما 
االأمثال  فنجد  الالمادي، 
واالأهازيج وغريها مما يعد وعاًء 
واالأعراف  والتقاليد  للعادات 
املزابي  املجتمع  يف  املنت�رشة 
الأنها  اأفراده،  بها  يلتزم  والتي 
االجتماعية  املالمح  عن  تعرب 
التي  للمجتمعات  والثقافية 
ظواهرها  وت�صور  فيها،  قيلت 
فاإنها  هنا  ومن  بدقة،  وبواطنها 
الذخرية  �صكلت  ما  مبقدار 
املعرفية و االأخالقية للمجتمع، 
فاإنها من خالل حفظها كوثيقة، 
املجتمع  لدرا�صة  كاأداة  برزت 
االجتماعية  وعالقاته  وقيمه 

وتلياتها.
املجتمع  ن�صف  املراأة  اأن  ومبا 
من  عدد  باأكرب  حظيت  فاإنها 
عدًدا  وقالت  ال�صعبية،  االأمثال 
الباأ�ض به من االأهازيج، و�صاهمت 
تراثهم  من  ا  بع�صً تر�صيخ  يف 
املادي ك�صناعة الزرابي مثاًل، و 
مثل  الالمادي  تراثهم  من  جانبًا 
عادة اأاّلون و�صط اأهلها و ذويها، 
االجتماعي  املزابي  فاملخيال 

من  انطالًقا  عنها  �صوره  �صكل 
الأن  مهيمنا؛  ذكورًيّا  ن�صًقا  كونه 
جمتمع  هو  التقليدي  املجتمع 
امل�صوؤول  هو  الرجل  فيه  يكون 
تنظيمها.  و  االأ�رشة  ت�صيري  عن 
البيت  يف  فمكانتها  املراأة،  اأما 
تهتم  و  االأطفال  ترعى  حيث 

باأمور االأ�رشة ورعاية االأوالد.
كثرًيا ما تردد يف جمال�ض الن�صاء 
بع�ض  م�صامراتهن  ف�صاءات  و 
والق�ص�ض  القدمية  االأهازيج 
باحلنكة  املفعمة  املعربة 
اأنف�صهن  عن  ترفيًها  والتجارب 
احلياة  م�صاق  من  لهن  وترويًحا 
تديد  بغر�ض  ومتاعبها 
الطاقة والن�صاط، وما مييز هذه 
املعطرة  الفرح  اأجواء  اللقاءات 
املغفرة  وطلب  الرحمان  بذكر 

منه والرحمة والعافية وال�صالم.
يف  املتجذرة  العادات  من 

املجتمع املزابي

العادات  بني  فمن  اأ�رشنا،  كما 
املزابي  املجتمع  يف  املتجذرة 
عادة اأاّلون )التفاوؤل(، التي اأخذت 
وقعدة  موؤخًرا...  ال�صياع  يف 
جل�صة  ما  حد  اإىل  ت�صبه  اأاّلون 
اجلزائري  ال�صمال  يف  البوقالة 
كو�صيلة  الن�صوة  تتخذها  التي 
الكالم  وتقدمي  والت�صلية  للمتعة 
والفرح  البهجة  الإدخال  الَعِطْر 
وال�رشور، و يف ثناياها قد تعني 
الفاأل اأو احلظ والن�صيب، و يكون 
التجمع يف و�صط عائلي بهيج بني 
حلقة  يف  واالأ�صدقاء  االأحباب 
النف�ض  عن  والرتفيه  للت�صامر 
واحللويات  ال�صاي  �صينية  مع 
تاكّماريت،  وجنب  واملك�رشات 
اأو  معينة  اأغرا�صا  يجمعن  ثّم 
اأ�صياء رمزية �صواء مما يلب�صن اأو 
ي�صتعملن مثل: خامت اأو زهرة اأو 
مفتاح اأو ورقة اأو اأ�صاور اأو قطعة 
اال�صخا�ض  بعدد  وتكون  �صكر، 
عن  ونيابة  احلا�رشين  البالغني 

االزواج او االخوة الغائبني.
امراأة  بالعملية  تقوم  ما  وغالبًا 
طاعنة يف ال�صن حمنكة ممن لهن 
تعيينها  يتم  احلياة،  يف  تارب 
برغبة   اأو  احلا�رشات  طرف  من 
اإحداهن ممن  تتقن احلكي و�رشد 
واملواعظ  التاريخية  االأحداث 
كلمات  يف  فت�صرت�صل  والعرب، 
مغم�صة  وهي  معربة  ان�صيابية 
لتلك  باأناملها  متلم�صة  العينني، 
االغرا�ض التي اأمامها، بكالم قد 

ترك  �صخ�ض  لكل  مطابقا  يكون 
تلم�صه  اأن  بعد  به  ا  خا�صً ا  غر�صً
م�صدوها  اليها  ين�صت  واجلميع 
يرتقب دوره اأو دور من يحب من 
تغمره  جو  يف  االأقارب  و  االأهل 

الغبطة وال�رشور.
يف  الن�صاء  تردده  ما  بع�ض  ومن 

جل�صة اأالون، هذه الكلمات:

�ْصالم  َد  ْدتزاليْت  اهلل  ب�صم  ْر   َدَفّ
ْفَوا�رْشَنَّْغ حممد ) �ض (

وال�صالم  وال�صالة  اهلل  ب�صم  بعد 
على ر�صول اهلل �ض

 ُووين َداَمْزَواْر اأَْن َوالََّوْن  ِد َمْزَواْر 
ْحَمْت َن مْتَاّل َد الَرّ

رَيْغ    بّتا  َغا�ِصيِنيْغ اإتُويِن بَّتا اأُ �َصِقّ
اْر  يََقّ اأَْرَجاَز�ْض  ِئتَْهاتَّايَا�ْض  تُويِن 

اِييْت اأََويِنّ اإِيتُو�ِصنْي  �َصاَجّ
�َصاَر�ْض  ِغري  رَيغ  �َصِقّ ءُ  تُوين 
اأَنَّْغ  �ْصَوايَْع  �َصاَر�ْض  اأَنَّْغ  لَْوقات 
ربي  رْيَزْم   اأ�صِ يَّاَرْن  اإِ �َصاَر�ْض 
اأَ�ِصيْق�صَى  رَي�ْض،  اْلِ َن  ِتيِويَرا 

ِتيَغاْو�صيٍِوينَ�ْض.

وترجمته اإىل العربية:

يف  االأول  »اأالون«،  اأول  هذا 
ال�صفاء والرحمة

اأقول لهذه )ال�صيدة( وما ال  ماذا 
اأقول 

بالدعاء  زوجها  لها  يلح  هذه 
من  يا  يل  اأ�صلحها  رب  فيقول 

منحتني اإياها
هذه ال اأقول لها غري ثالثة اأزمنة 
اأ�صهر  اأو ثالثة  اأو ثالث �صاعات 
رحمته،  اأبواب  لها  اهلل  يفتح  باأن 

فيق�صي لها ماآربها.

ا: واأي�شً

توين يال غر�ض اأنغ اأتارو �صار�ض 
اإقن دليمام  اإكن دملودن  الو�صول 
ديومزوار  اإالن  اأين  د�صيخ  اإقن 
اأالن  كاع  وناما�ض  اإالن دي  دوين 

ديوجمارو..
توين رب اتيدج ان تخ�صي  منحرم 
ت�صبح �صي جار اوغريو دوتوب..

نكرث  تدارت   اتيدج  رب  توين 
اديفغ  يلوز  اّتوتفن  وي  خريك 

يجون.
توين  مي  متوت اديلني  اتدونيت 
الذي  احلي  �صبحان  قارنا�ض 
اعاد  لرت  ات  اأما  ميوت  ال 

قارنا�ض لبيك اللهم لبيك.
احللوة   ان  اتيدج  رب  توين  

ت�صفراح بورخ�ض.
وتيوي  دازوقاغ   اودم�ض  توين 
ول  ميدن  جار   اتدج  ّتريي،  وؤو 
ول  ت�صمنغي،ترو  ول  ت�صيغي  

تزوين 
توين ا�صّتا�ض تكري�صا�ض �ض متا  
يّتيفاو  تعزمت  اعاد  تافو�صايت 

ودم�ض

وترجمته:

ثالثة  �صتلد  اأنها  اأم  لها  هذه 
اإمام  فتيان، اأحدهم موؤذن واآخر 

واآخر �صيخ 
يوجد يف االأول ويف الثاين كل ما 

يف االأخري
كاأ�صحية  اهلل  �صيجعلها  هذه 
اإىل  الفجر  اأول  من  ت�صبح  حمرم 

ال�صبح
لقولة  دارا  اهلل  �صيجعلها  هذه 
»كرث خريك«؛ من يدخلها جائعا 

يخرج منها �صبعانا
هذه بعد موتها، �صيقول لها اأهل 
»�صبحان احلي  )االأحياء(   الدنيا 
الذي ال ميوت«، اأما اأهل االآخرة 
»لبيك  لها  �صيقولون  )االأموات( 

اللهم لبيك«.
تفرح  كاحللوى  اهلل  جعلها  هذه 

االأطفال.
]مبعنى منور  اأحمر  هذه وجهها 
و  الكالم  تاأخذ  ال  وم�صيئ[، 
والنميمة(،  الغيبة  )تتفادى  تعيد 
ت�صلح بني النا�ض وال تفنت، تمع 

وال تفرق.
اليمني  من  ر�صالتها  ن�صج  هذه 

�صتقراأها، و ي�صيء وجهها.

الأهازيج الن�شوية

ا، جند  اأي�صً العادات  و من بع�ض 
االأمناط  اأكرث  االأهازيج فهي من 
باالإن�صان،  امللت�صقة  ال�صعرية 
واأ�صجانه،  همومه  عن  املعربة 
عرف  وقد  وابتهاجه،  واأفراحه 
مثل  مثلهم  االأهازيج،  املزابيون 
بها  االأر�ض، فعربوا  بقية �صعوب 
عن همومهم واأحزانهم واأفراحهم 
هي  االأهزوجة  و  وابتهاجهم، 
من  العامة  لغة  يف  �صعبي  ن�صيد 
النا�ض ين�صده النا�ض يف منا�صبات 
احلروب،  مثل  ومتنوعة،  كثرية 
واال�صتعرا�ض  الوفاة،  وعند 
الدينية  واملنا�صبات  واالأعرا�ض، 
العادية  احلياة  منا�صبات  و 

واال�صتقبال والتوديع.

ال�صعبية  االأهازيج  تنوعت  وقد 
االإن�صانية  ومثلت جميع احلاالت 
فقد  تقلباتها.  و  تنوعاتها  بكل 
احلب  م�صاعر  عن  االإن�صان  عرب 
واحلزن،  والغ�صب  والفرح 
ذلك  كل  وال�صكوى،  وال�صعادة 
عرب عنه باالأهازيج التي ينظمها 
ويرددها يف املنا�صبات املختلفة 
بعد  االأجيال  تتناقلها  وظلت 
تاربها  من  اإليها  وت�صيف  ذلك 

وخربتها ما يغذيها ويدعمها.
ومن االأهازيج الن�صوية التي  توؤدى 
جماعًيّا يف الغالب ويف منا�صبات  
عن  ثناياها  يف  تعرب  خمتلفة، 
الرجاء يف حتقيق االمنيات وبلوغ 
املرام ومعظمها ت�صتهل بكلمات 
ْن«، مبعنى  اَو�صَ ا�َصّ ِوي  اأَ »�ِصيَو�ْض 
التو�صل  به  ويق�صد  مبلّغ،  يا  بلّغ 
اىل اهلل عز وجل  لت�صهيل االأمور، 
عن  تعبرًيا  كلمات  ترديد  اأو 
فرحتهن �صواء يف عر�ض اأو حفلة 

اأو غريها من املنا�صبات :
 اأالالْو الال اأالالْو ال 

ت�صلولومْت  ِتيولِْعّينْي  اأ  ُحوفمْت 
ييد الاّل

اأما االأمثال، فلها �صلطة مرتبطة 
باجلماعة الأنهما �صوت االأجداد، 
فعند اال�صت�صهاد باملثل ال�صعبي 
الهيئة،  وتُعّدل  النربة  تتغري 
فيالحظ امل�صتمع اأن النربة التي 
يقال بها املثل تختلف عن الكالم 
يليه،  والذي  املثل  ي�صبق  الذي 
فيتخذ املتكلم �صوًتا ميثل �صوت 
االأجداد، ومن هنا كانت لالأمثال 
بعيًدا  باجلماعة  مرتبطة  �صلطة 

عن قائلها.
املرموقة  املراأة  ملكانة  ونظًرا 
يف جمتمعها، فاإن لها دور عظيم 
تراث املجتمع  يف احلفاظ على 
الالمادي وذلك من خالل تربيتها 
هادفة  اإ�صالمية  تربية  للن�ضء 
من  واملبادئ  للقيم  وتر�صيخها 

خالل توعيتها لهم: 
يف  تتمثل  الوطنية  هويتهم  اأن 
الثقايف  تراثهم  على  احلفاظ 
بالقيمة  يعود  الذي  الالمادي 
و�صيانة  تعزيز  يف  املتزايدة 
التي  هي  الهوية  الأن  الهوية، 
املجتمع  اأفراد  بني  ما  تمع 
مادام لالأمة تاريخ عميق واأجماد 
مبا  الرتاث  عنها  يعرب  وثقافة 
عن  معربة  رموز  من  يحتويه 
الروحية  وعواطفها  االأمة  تاريخ 

والقومية. 
اأن اأهمية املعرفة بالرتاث مرتبط 

باملحافظة  اأ�صا�صي  ب�صكل 
يف  املتاأ�صلة  جذوره  على 
مادًيّا  املزابي  املجتمع  تاريخ 

ومعنوًيّا. 
اإىل  تقودنا  بالرتاث  املعرفة  اأن 
االطالع على عظمة التاريخ الذي 
منذ  املزابي  املجتمع  �صاغه 
احل�صارات  روعة  واإىل  القدم، 
االأر�ض،  تلك  يف  �صكنت  التي 
الذاتي حلماية  الدافع  يولد  مما 

الرتاث، واملحافظة عليه.
اأن املعرفة بالرتاث تدفعهم اإىل 
الرتاث  جوانب  بكل  االهتمام 
منظومة  يكمل  مبا  الثقايف 

الرتاث ب�صكل كامل. 
على  للحفاظ  اجلهود  بذل  اأن 
اأهدافها،  حتقق  لن  الرتاث 
خالل  من  اإال  اأكلها،  وتوؤتي 
من  م�صاعفة  بجهود  القيام 
الرتاث،  بقيمة  الوعي  ن�رش  اأجل 
لت�صكيل  تثقيفية  بجهود  والقيام 
فكرة  حتت�صن  اجتماعية  قاعدة 
واالهتمام  بالرتاث،  االهتمام 
والعمل على تر�صيخ قيمتها  بها، 
يف اأذهان خمتلف االأوالد والبنات 
والطبقات االجتماعية، واإحداث 
املواطنني  نظرة  يف  نوعية  نقلة 
قيمته  اإبراز  خالل  من  للرتاث 
م�صاهمات  واإبراز  التاريخية، 
يف  وكفاحهم  واالأجداد،  االآباء 
تاأ�صي�صه وبنائه، وهو االأمر الذي 
ي�صتدعي اإعادة االعتبار للرتاث، 
ولهو  ترف  جمرد  اعتباره  وعدم 

لي�ض له قيمة، اأو فائدة.
على  احلفاظ  اأمر  يقت�رش  وال 
املربية  املراأة  على  املوروث 
املجتمع  على  يجب  بل  فقط، 
باإقامة  ذلك  يف  امل�صاهمة 
التي  املحلية  املهرجانات 
عملية  يف  ت�صاهم  اأن  ميكنها 
الثقايف،  الرتاث  على  احلفاظ 
وكذا بعقد الندوات واملوؤمترات 
لدرا�صة البحث الناجت من اجلمع 
خوًفا  الالمادي  الرتاث  وتدوين 

عليه من ال�صياع. 
و�صائل  ت�صاهم  اأن  يجب  كما 
اأهمية  �رشح  يف  االإعالم 
واأبعاده  الثقايف  الرتاث 
والثقافية  والتاريخية  احل�صارية 
واالجتماعية، واأن تقوم بالرتكيز 
ذلك  ومفردات  عنا�رش  على 
الرتاث من اأجل غر�ض قيم الوالء 
واحل�صارة، واالهتمام بال�صخ�صية 
كا�صًفا  الرتاث  باعتبار  الوطنية، 

لها، ومعرًبا عنها
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�سلطات االحتالل بني تكدير االنت�سار واإنكار الهزمية
�شلطات االحتالل االإ�شرائيلي التي تراجعت عن كل اإجراءاتها التي اتخذتها بعد الرابع ع�شر من هذا ال�شهر، وفككت البوابات االلكرتونية التي ن�شبتها وكانت 
�شرارة الغ�شب، واأزالت اجل�شور وامل�شارات املعدنية، ورفعت الكامريات احل�شا�شة والعادية، وفتحت االأبواب و�شلمت املفاتيح، و�شمحت للم�شلني بالدخول اإىل 

باحات امل�شجد وال�شالة فيه، واعرتفت ب�شروط املرجعيات املقد�شية واالأوقاف االإ�شالمية، وكفت عن و�شع ال�شروط والعقبات، وخ�شعت لالإرادة الفل�شطينية 
املوحدة، اإال اأنها رغم مظاهر الهزمية ودالئل االنك�شار، ال تريد اأن تقبل بهزميتها يف هذه املعركة التي فتحتها، واأن تعرتف بانت�شار املقد�شيني الذين واجهوها 

و�شربوا، واأن تقر برتاجعها املوؤمل وثبات الفل�شطينيني امل�شرف، واأن تقبل با�شتعادة امل�شلمني حقوقهم يف م�شجدهم، وانكفائها اإىل الوراء حيث كانت، وانهيار 
اأحالمها الكبرية حتت اأ�شوار امل�شجد االأق�شى.

لكن اأحداً ال ي�صتطيع اأن يخفي �صورة الهزمية 
يزين  اأن  وال  االنك�صار،  معامل  يطم�س  اأن  وال 
ويجمل ال�صورة التي اهتزت لتغدو زيفاً ن�رصاً، 
اإذ كان يبدو على وجوه عنا�رص ال�رصطة وجنود 
القد�س  بلدية  وموظفي  االحتالل  جي�س 
الذهول ال�صديد، وطغى الوجوم على هيئاتهم، 
وبدا ال�رصود يف نظرات عيونهم، رغم البنادق 
ي�صتقوون،  بها  التي  واالأ�صلحة  يحملون،  التي 
والهراوات التي بها ي�رصبون، اإال اأن اأقدامهم 
كانت تتعرث، وخطواتهم تتباطئ، وكلهم يلتفت 
حدث،  الذي  ما  يت�صاءل  وكاأنه  الوراء،  اإىل 
وكيف �صقطت هالة اجلي�س وتبددت �صطوته، 
رئي�صها  وخ�صع  حكومتهم  تراجعت  وكيف 
بالرتاجع  لهم  اأوامره  واأ�صدر  الفر�صة  واأ�صاع 
واالنكفاء، والتوقف عن املداهمة واالعتداء.

عن  تتحدث  وهي  خمتلفة  الثانية  ال�صورة 
نف�صها، وتعرب عن حالها بكل �رصاحٍة وو�صوح، 
وال حتتاج ملن ينقلها اأو يف�رصها، اإذ كل �صٍئ 
االأعداد  بالفرح،  وي�صي  باالنت�صار  ينبئ  فيها 
واجلموع  مكان،  كل  من  القادمة  الغفرية 
التهليل  واأ�صوات  االأبواب،  على  املحت�صدة 
وكاأنهم  املرابطون  بها  ي�صدح  التي  والتكبري 
يف يوم عيٍد، يتدافعون ك�صيٍل، وياأخذون باأيدي 
بع�صهم وكاأنهم موٌج اأو يف حٍج، ويغذون اخلطى 

نحو امل�صجد م�صياً وهرولًة، زرافى وجماعاٍت، 
يهنئون بع�صهم، ويباركون الأنف�صهم، ويتبادلون 
االبت�صامات والعناق، وي�صارعون بامل�صافحات 
ي�صبقهن،  ودعائهن  الن�صاء  واأهازيج  وال�صالم، 
وزغاريدهن وبكائهن مييزهن، وكلماتهن حتذو 
ت�صدرن  الالتي  وهن  الرجال،  وحتفز  الركب 
وواجهن  با�صاًل،  �رصباً  لرباط  يف  ال�صفوف 
تتحدى  والعيون  العدو،  جحافل  بعزمهن 
واخلطى  تعلو  واالأ�صوات  ترتفع،  والقب�صات 
نظراٍت  العدو  جنود  اإىل  ير�صل  وكٌل  تغذ، 
املكلوم،  ال�صعب  وفرحة  االنت�صار  عزة  فيها 
وحتمل يف اآٍن معاين التحدي واالإرادة، والعزم 

وامل�صاء، وال�صدِق والثبات واليقني.
اأمام  املر�صوم  الفل�صطيني  الن�رص  هذا  اأمام 
قو�صاً،  ال�صماء  يف  واملتعايل  زحفاً،  عيونهم 
ي�صمع  كاأنه  كرعٍد  املجلجل  ب�صوته  والهادر 
و�صيحات  تهليله  �صوت  اأبراجها  يف  اجلوزاء 
املتتابعة  احل�صود  مواجهة  ويف  تكبريه، 
كاأمواٍج ال متل وال تتعب، وال تقف وال ترتاجع، 
واآالف امل�صلني الذين انتظروا بع�صٍق و�صغٍف 
�صلطات  حتاول  احلرم،  اإىل  دخولهم  �صاعة 
واالأمنية  ال�صيا�صية  م�صتوياتها  بكل  االحتالل 
الفل�صطينيني،  فرحة  تف�صد  اأن  والع�صكرية، 
واأن تنغ�س عليهم يومهم، واأن تبطل �صالتهم، 

واأن ت�صوه انت�صارهم، واأن تنتق�س منه الكثري 
فهذا  كاذباً،  مزيفاً  اأو  ناق�صاً،  م�صوهاً  ليبدو 
قذى،  عيونهم  ويف  مٌر،  حلوقهم  يف  االنت�صار 
ويف نفو�صهم مر�ٌس، يالحقهم ك�صبح، ويعي�س 
مزمنٍة،  كعلٍة  يفارقهم  وال  ككابو�س،  معهم 
فكان قرارهم اخلبيث و�صعيهم اللئيم مبحاولة 

االنقالب.
باب حطة مغلقاً، ومل  ابتداًء على  اأبقت  فقد 
ت�صلم االأوقاف االإ�صالمية مفاتيحه، وهو الباب 
دوٌر  لهم  كان  اأ�صالء،  مقد�صيون  ي�صكنه  الذي 
الرباط،  يف  كبرٌي  و�صهٌم  املعركة،  يف  م�صهوٌد 
اإذ فتحوا اأبواب بيوتهم ال�صتقبال املرابطني، 
وقاموا على خدمتهم، ووفروا لهم ما يحتاجون 
لراحة  وكرا�صي  و�رصاٍب،  وطعاٍم  ماٍء  من  اإليه 
االأماكن  وهياأوا  امل�صنني،  و�صالمة  الكبار 

املنا�صبة لرباطهم وق�صاء حوائجهم.
اإال اأن الذين �صمدوا يف مواجهة العدو اأياماً، 
ذلياًل،  �رصوطهم  عند  النزول  على  واأرغموه 
الرتاجع  على  واإجباره  اإرادته،  ك�رص  يعيهم  مل 
من  كغريه  حطة  باب  فتح  واإعادة  قراره،  عن 
االأبواب الت�صعة االأخرى، ومل تخيفهم قوته، اأو 
ُفتَح  اإذ  كان،  الذي  االأمر  وهو  ترعبهم عدته، 
الباُب عنوًة، ومنه دخل اآالف الفل�صطينيني اإىل 
باحات احلرم قبيل اأذان الع�رص، ول�صان حالهم 

يقول لعدوهم اأننا ندخل اإىل م�صجدنا بعزٍة من 
حيث اأردت منعنا.

على  التنغي�س  حماوالته  من  العدو  يياأ�س  مل 
كل  م�صجدهم، والحق  فاقتحم  الفل�صطينيني، 
واملطاطي  احلي  النار  واأطلق  فيه،  كان  من 
عليهم، واأ�صاب بها وبقنابله ال�صوتية املخيفة 
اأكرث من مائة فل�صطيني، واعتقل مثلهم واأكرث 
جنوده  واعتلى  امل�صجد،  يف  املتواجدين  من 
الرايات  واأنزلوا  امل�رصفة،  ال�صخرة  قبة 
واالأعالم التي كانت فوقها، وا�صتدعى وحدات 
وف�س  القمع  الأعمال  مهياأة  خا�صة،  ع�صكرية 
وجلب  املتظاهرين،  ومواجهة  االعت�صامات 
البوابات،  على  وقفت  عنا�رص �رصطة جديدة 
واأخذ ي�رصب العابرين منها بالهراوات واأعقاب 
بق�صوة،  ويعاملهم  بغلظة  البنادق، ويدفعهم 
ويهددهم باإجراءاٍت اأ�صد، وكاأنه ينتقم منهم 
عليهم،  انت�رص  الذي  كله  ال�صعب  عن  نيابًة 

وفر�س اإرادته على حكومتهم.
لن يقبل الفل�صطينيون اأن ينغ�س عليهم العدو 
بالن�رص،  ن�صوتهم  ي�صلبهم  اأن  وال  فرحتهم، 
وممار�صاته  معهم  اإجراءاته  كانت  اأياً 
�صدهم، ومهما كانت حيله وخططه، فاإنهم 
و�صي�صدون  م�صجدهم،  على  �صيحافظون 
فهم  يوٍم،  كل  فيه  و�صي�صلون  الرحال  اإليه 

اأن  وا�صتعدوا  عدته،  اليوم  لهذا  اأعدو  قد 
�صهداء،  اأق�صاهم  �صبيل  ربهم يف  اهلل  يالقوا 
الطريق  على  و�صيكون  بع�صهم  قدموا  وقد 
مع  املعركة  اأن  يعلمون  اأنهم  اإذ  غريهم، 
واأن  تنتِه بعد،  الغادر مل  العدو اخلبيث  هذا 
االأ�صكال،  ومتعددة  كثرية  القادمة  ف�صولها 
اأي و�صيلة يف  اإىل  اللجوء  يتواَن عن  لن  واأنه 
حققوه  الذي  الن�رص  وانتزاع  قهرهم  �صبيل 

من بني اأيديهم.
و�صتكون �صالًة  �صتكون �صالة اجلمعة،  غداً 
كل  من  الفل�صطينيون  و�صيوؤمها  عظيمًة، 
مكاٍن، و�صيدخلون امل�صجد االأق�صى مهللني 
روؤو�صهم  وله �صاكرين،  مكربين، هلل حامدين 
وهاماتهم  مم�صوقة،  وقاماتهم  عالية، 
مرتفعة، وخطاهم حثيثة، واأ�صواتهم عالية، 
خطبة  و�صتكون  كبري،  بحقهم  واإميانهم 
االأيوبي،  الدين  الن�رص من فوق منرب �صالح 
يهدون اإليه ن�رصهم، ويعيدون معه جمدهم، 
ويعدونه بن�رٍص مزلزٍل كن�رصه، وحتريٍر ناجٍز 
له  وعهٌد  ورثوها،  عنه  اأمانٌة  فهذه  كيومه، 
و�صيق�صمون  يقطعونه،  له  ووعٌد  يحفظونه، 
ورايته  جمرداً،  �صيفه  يبقى  اأن  له  باهلل 
كان،  كما  حراً  منربه  يعود  حتى  مرفوعة، 

وم�صجده مطهراً كما اأراد. 

بقلم د. م�شطفى يو�شف اللداوي

عملية القد�س روؤية اإ�سرتاتيجية
�شميح خلف

اإح�صائيات  ذكرت   2006 عام  منذ 
مكتب تن�صيق ال�صوؤون االإن�صانية اإىل 
اعتداء   2500 من  يقارب  ما  توثيق 
عام  حتى  امل�صتوطنني  قبل  من 
20014 وكان ن�صيب عام 2014 324 
حالة كان اأبرزها حرق عائلة دواب�صة 
وحرق ال�صاب حممد اأبو خ�صري ويف 
تاريخ متقارب بني احلادثتني االأوىل 
يف جويلية عام 2015 وعرث على جثة 
ال�صاب حممد اأبو خ�صري يف اأحرا�س 
دير يا�صني يف 2 جويلية عام 2014م 
تلك املدينة التي تعر�صت ملذبحة 
و�صترين  ارجون  ع�صابات  قبل  من 
ال�صاب املقد�صي  والهاغاناة ، هذا 
 ، القد�س  يف  �صعفاط  حي  من 
دوما  قرية  من  دواب�صة  عائلة  اأما 

حمافظة نابل�س .
امل�صتوطنيني  اعتداءات  تزايدت 
وخا�صة  حينه  اىل  2014م  عام  بعد 
يف القد�س وحميطها ومدينة اخلليل 
ب�صكل ا�صا�صي وبرغم ان احلادثتني 
للم�صتوطنني  اعتداءات  من  االأبرز 
التي  وال�صجب  اال�صتنكار  وحالة 
حالة  اأن  اإال  العمليتني  تلك  رافقت 
اأفعال  لردود  ت�صل  مل  االحتقان 
قوية على النطاق ال�صعبي والر�صمي 
تهديداتها  بتنفيذ  ال�صلطة  تقم  ومل 
بتقدمي »ا�رصائيل« كمرتكبة جلرائم 
هذا  لوقتنا  ان�صانية  وجرائم  حرب 
ومن االأ�صباب احلقيقية لعدم ظهور 
االحتالل  على  �صعبية  مترد  حالة 
وممار�صاته تعلق ال�صلطة بربناجمها 
االأمن  بحفظ  والتزاماتها  لل�صالم 

واال�صتقرار يف مناطق ال�صلطة .
وخا�صة  االأق�صى  امل�صجد  تعر�س 
الرباق  وحائط  املغاربة  حي 
لغزو  االأق�صى  امل�صجد  وباحات 
اأطروحات  ظل  يف  اال�صتيطان  من 
الهيكل  باإقامة  للم�صتوطنني 
للفل�صطينيني  وم�صايقات  املزعوم 

جهة  من  امل�صتوطنيني  ودخول 
اأمني  تر�صيم  بهدف  املغاربة  حي 
للم�صجد  وزمني  ومكاين  وجغرايف 
االأق�صى واعتداءات اإ�رصائيلية على 
حرا�س امل�صجد واملرابطني وهيئة 
الوقف وعدم ال�صماح لالأردن بن�صب 
االحتالل  جتاوزات  تبني  كامريات 

وجنوده .
االحتالل  بني  املواجهات  تزايدت 
ي�صو�صف  وذلك مبا  والفل�صطينيني 
القد�س  �رصخة  اأو  ثالثة  بانتفا�صة 
تخمد  التي  ال�صكاكني  انتفا�صة  اأو 
هذا  يومنا  اإىل  ثانية  وتتجدد  فرتة 
انتفا�صة  اأو  الثالثة  واالنتفا�صة 
تقوي�س  هدفها  زال  ما  ال�صكاكني 
لدى  وخلخلتها  االأمنية  احلالة 
»ا�رصائيل«  اأن  االآن  االحتالل 
الق�صاء  اجل  من  تعاونتا  وال�صلطة 
واأ�صدرت  ال�صكاكني  ثورة  على 
الفل�صطينية  االأمن  الأجهزة  االأوامر 
عن  بعثا  املدار�س  طلبة  بتفتي�س 
املعنوي  التوجيه  وقيام  ال�صكاكني 
بتحري�س  املقاطعة  وفتح  لل�صلطة 
بان  اأبنائهم  مبنع  االأمور  اأولياء 
او  ذمن  بدون  باأرواحهم  يدفعوا 
بداأت  التي  االنتفا�صة  تلك  جدوى 
كان  ولكن  2014م  عام  اكتوبر  يف 
والدعم  ال�صعبية  احلا�صنة  ينق�صها 
الر�صمي والتاأييد االقليمي والدويل 

.
من  بعدد  االإ�رصائيلي  اجلانب  قام 
االأق�صى  امل�صجد  جتاه  اخلطوات 
 9 ففي  2015؛  �صبتمرب  �صهر  يف 
الدفاع  وزير  عن  �صدر  �صبتمرب، 
م�صاطب  بحظر  قرار  االإ�رصائيلي 
ويف  االأق�صى،  يف  والرباط  العلم 
الزراعة  وزير  اقتحم  �صبتمرب   14
امل�صجد  اآرئيل  اأوري  االإ�رصائيلي 
اإ�رصائيلًيا،  اأربعني  ب�صحبة  االأق�صى 
واقتحمت وحدات خا�صة وعنا�رص 
ويف  امل�صجد،  باحات  امل�صتعربني 
17 �صبتمرب، قام ع�رصات من �صبيبة 

احلاكم(  )احلزب  الليكود  حزب 
باقتحام امل�صجد االأق�صى 

على ال�صعيد ال�صيا�صي غابت الثقة 
اإ�صرتاط  مع  ال�رصاع  طريف  بني 
حكومة نتنياهو اعرتاف الفل�صطينني 
بيهودية دولة اإ�رصائيل، ومنذ مطلع 
املفاو�صات  كانت   2014 عام 
متوقفة وكانت ال�صلطة الفل�صطينية 
ملحكمة  لالن�صمام  توجهت 
اعرتاف  وانتزاع  الدولية  اجلنايات 
االأمم املتحدة بالدولة الفل�صطينية 
واعتبار  اإ�رصائيلي  رف�س  ظل  يف 
ذلك خطوة من جانب واحد، كما اأن 
ا�صتمرت  اليمينية  نتنياهو  حكومة 
يف  البناء  تو�صيع  عطاءات  بطرح 
ومل  الغربية  ال�صفة  م�صتوطنات 
ت�صتجب لطلب و�رصوط ال�صلطة من 
اإىل طاولة املفاو�صات  العودة  اجل 
وكذلك  اال�صتيطان  جتميد  وهي 
ال�صجون  من  اأ�رصى  عن  االإفراج 
االإ�رصائيلية، واأن يكون هناك �صقف 
املفاو�صات،  الإنهاء  حمدد  زمني 
ياأ�س  ال�صبب وكذلك  اأن هذا  ويبدو 
ال�صيا�صي  الو�صع  من  الفل�صطينني 
لعب  قد  واالجتماعي  واالقت�صادي 
وح�صب  ذلك  يف  جوهرياً  دوراً 
من   %52 فاإن  للراأي  ا�صتطالع 
ال�صكان يرغبون باملغادرة واأن %57 
اندالع  يدعمون  الفل�صطينيني  من 
من   %80 واأن  م�صلحة  انتفا�صة 
الق�صية  باأن  مقتنعون  الفل�صطينيني 
الئحة  على  لي�صت  الفل�صطينية 
اهتمامات العرب. ويذكر اأن خطاب 
يف  املتحدة  باالأمم  عبا�س  حممود 
�صيا�صياً  اأعترب   2015 �صبتمرب   30
وهو  اأو�صلو  نهاية ملرحلة  اأنه  على 
اأجمعت عليه معظم  الذي  املطلب 

الف�صائل الفل�صطينية.
اأبعادها  القد�س  عملية 

االإ�صرتاتيجية 
منذ اندالع انتفا�صة ال�صكاكني نفذ 
فردية  وبدوافع  االنتفا�صة  �صباب 

جي�س  �صد  العمليات  ع�رصات 
وافتقرت  وم�صتوطنية  االحتالل 
ال�صعبي  املد  اإىل  االنتفا�صة  تلك 
لدعمها  عملية  وو�صائل  والر�صمي 
كل  وكانت  القد�س  اأهايل  ودعم 
وترتقي  �صاحبها  يذهب  عملية 
معاين  اأ�صمى  يف  لل�صهادة  روحه 
الت�صحية ولكن مل ت�صع لها اأهداف 
القوى  بع�س  وبا�صتثناء  �صيا�صية 
الداعم  دحالن  تيار  مثل  فتح  يف 
اأما  وال�صعبية  وحما�س  لالنتفا�صة 
من  �صلبي  موقفها  فكان  ال�صلطة 
االنتفا�صة وادعت اأن تلك العمليات 
حالة  وتقو�س  القانون  عن  خارجه 

اال�صتقرار واالأمن يف ال�صفة .
�صبان  ثالث  نفذ   2014\7\14 يف 
ا�صت�صهادية  و�صبه  قتالية  عملية 
من  متخذين  جميعا  وا�صت�صهدوا 
لتنفيذ  طريقا  اال�صباط  حطة  باب 
ويف  الفحم  اأم  من  وهم  عمليتهم 
اأرا�صي خا�صعة لل�صيادة االإ�رصائيلية 
مقتل  عن  ا�صفرت   48 عام  منذ 
يف  يعمالن  الدروز  من  جنديني 
 ،« »االإ�رصائيلية  ال�رصطة  جهاز 
او  ال�صخامة  بتلك  تكن  مل  العملية 
كانت  عمليات  هناك  القتلى  عدد 
فيها  وتكبد االحتالل  واأ�صخم  اكرب 
واآخرها  واأقربها  فادحة  خ�صائر 
العملية التي نفذها عمر العابد يف 
اهلل  رام  غرب  حلمي�س  م�صتوطنة 

وقام بطعن 3 م�صتوطنيني ،
»ا�رصائيل«  اأربكت  القد�س  عملية 
دول  واأربكت  ال�صلطة  واأربكت 
عنها  ينتج  اأن  ميكن  ملا  االإقليم 
�صيا�صية  ورمبا  اأمنية  متغريات  من 
وبردة  ف«اإ�رصائيل«   ، االأر�س  على 
اإ�صرتاتيجية  خلفية  ومبنظور  فعل 
اأن جتري تلك العملية لب�صط  اأرادت 
�صيطرتها على القد�س والتحكم فيه 
بان  ا�صرتاتيجي  ملنظور  وتطبيعا 
فيها هي  ما  بكل  املوحدة  القد�س 
اأما   ، »االإ�رصائيلية«  ال�صيادة  حتت 

االإجراءات  يف  راأت  فلقد  االأردن 
مل�صوؤليتها  تقوي�س  »اال�رصائيلية« 
اأما   ، االأق�صى  للم�صجد  ورعايتها 
تفاعلت  التي  الفل�صطينية  ال�صلطة 
قيام  من  اأ�صبوع  بعد  االأزمة  مع 
العملية التي ا�صتنكرتها فقد وجدت 
اأن الب�صاط ين�صحب من حتت اأرجلها 
اإىل  االأمني  التن�صيق  اأوقفت  ولذلك 
عن  »ا�رصائيل«  ترتاجع  اأن  حني 
بع�س  موقف  وكان   ، اإجراءاتها 
دول االإقليم كال�صعودية بانها قامت 
بعدة ات�صاالت ملنح احلرية الكاملة 
للم�صلني يف القد�س والعودة لتطبيق 
املبادرة العربية والقرارات الدولية 

حلل الدولتني .!
اأما املوقف االأمريكي فقد دعى اإىل 
»االإ�رصائيليني«  ون�صح  العنف  وقف 
والعودة  االلكرتونية  احلواجز  بفك 
للو�صع ال�صابق والن تلك االإجراءات 
على  فاأكرث  اأكرث  االأزمة  تعقد  قد 

العموم :
»ا�رصائيل« تراجعت ولكن مل تنتهي 
اأوال  وتراجعت  التهويد  يف  فكرتها 
ل�صمود اأهل القد�س وحتديهم لتلك 
االإجراءات واملد ال�صعبي واحلا�صنة 
ال�صعبية التي ميكن اأن تفرز قيادات 
واملنظور  ال�صلطة  تتجاوز  جديدة 
االإقليمي  واملنظور  »اال�رصائيلي« 
لطبيعة القيادة الفل�صطينية فاجلميع 
»ا�رصائيل«  ترتاجع  اأن  على  يتفق 
حفاظا على الو�صع القائم وهو لي�س 
يف م�صلحة الفل�صطينيني واإن فتحت 
اأبواب امل�صجد االأق�صى .. فالهدف 
كن�س امل�صتوطنات وحترير القد�س 

وحترير ال�صفة واإقامة الدولة .
عن  العربي  معاريف  ذكرت 
الوزراء  رئي�س  من  مقربة  م�صادر 
نتنياهوم�صاء  بنيامني  »اال�رصائيلي« 
ال�صيناريوهات  اأن  قولها  اخلمي�س 
ال�صاباك  قدمها  التي  »املرعبة« 
اأدت  للكابنيت  االأخرية  اجلل�صة  يف 
االإجراءات  اإزالة  قرار  التخاذ 

االأمنية، اأن اال�صت�صالم للفل�صطينيني 
نبع من تو�صيات ال�صاباك وحتذيراته 
وال�صيناريوهات التي عر�صها خالل 
جل�صة الكابنيت، اأما يوفال �صتاينت�س 
اأن القرار من قبل نتنياهو »�صجاعا 
و�صعب« واأنه نفذ خطة اإ�صرتاتيجية 
اأعمال  ت�صاعد  تكتيكية مهمة ملنع 
روؤية  وجود  عدم  ظل  يف  العنف 
اجلي�س  وزير  قال  و�رصح  وا�صحة. 
نتنياهو  اأن  يعلون  مو�صيه  ال�صابق 
على  باحلفاظ  م�صوؤوليته  يف  ف�صل 

االأمن يف القد�س.
ا�صتعال  من  حذر  ال�صابك  وكان 
توؤدي  وان  االأق�صى  امل�صجد  اأزمة 
ال�صمالية  اجلهة  على  حرب  اإىل 
امل�صلمني  وتوحيد  واجلنوبية 
و�رصب  تركيا  اإىل  اإيران  من  كافة 
امل�صالح »اال�رصائيلية« يف كل مكان 
ال�صاباك  الذي عرب  االأكرب  وال�صبب 
عن خ�صيته منه هو عودة انخراط 
بالكفاح  االأق�صى  �صهداء  كتائب 

امل�صلح وا�صتعال ال�صفة .
ل�صان  وعلى  الفل�صطينية  ال�صلطة 
رئي�صها ي�رصح بان من اأهم اجنازات 
التن�صيق  وقف  القد�س  انتفا�صة 
االأمني وكان �صابقا اتخذت القيادة 
قرار  واالإ�صالمية  الفل�صطينية 
القادم  اجلمعة  يوم  العام  بالنفري 
واال�صتباك  امليادين  يف  وال�صالة 
والتقدم  االحتالل  حواجز  مع 
هل   ، دولية  جهة   18 لالن�صمام 
احلواجز  تفكيك  بعد  ذلك  ي�رصي 
االأق�صى  امل�صجد  يف  والكامريات 
..؟؟ اأم تتمر املواجهة لهدف اأكرب 
رحيل  حتى  انتفا�صة  هو  واأعظم 
القد�س  عملية  وتبقى   ، االحتالل 
ا�صرتاتيجيا  تغريا  اأحدثت  قد 
و�صعبيا ميكن اأن ي�صتثمر يف حركة 
كن�س  اأجل  من  الوطني  الن�صال 
امل�صتوطنات واالإخالل يف املعادلة 
اأن  االحتالل  يريدها  التي  االأمنية 

ت�صتقر .
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لإ�شهار�تكم و �إعالناتكم 
 �إت�شلو� بالرقم �لتايل : 021-696-483

�ليومية �لوطنية �ل�شاملة

el wassat

www.elwassat.com

www.elwassat.com

تهنئة 
مبنا�شبة ح�شول 

التلميذ تريورين 
ا�شامة من باب 

الزوار على 
�شهادة البكالوريا 
يتقدم له �شديق 

العائلة ر�شا 
الكابران بخال�ص 

التهاين متمنيا له 
حت�شيل املزيد من النجاحات يف 

   
حياته العملية و العلمية.

�إ�شهارجتديد مكتب 
جمعية حملية  

طبقا لأحكام  املادة 18 من القانون رقم 
املتعلق   2012 جانفي   12 يف  املوؤرخ   12-06

باجلمعيات  مت هذا اليوم 22 جوان 
التنفيذية  الهيئة  ت�شكيلة  جتديد   2017

للجمعية املحلية 
امل�شماة  اجلمعية الدينية مل�شجد عمر 

بن عبد العزيز  امل�شجلة حتت رقم 1108 
بتاريخ30/09/1990 

املقيمة ب قرية بذياب بلدية �شيدي 
عي�شى دائرة �شيدي عي�شى ولية امل�شيلة  

يرتاأ�شها ال�شيد مكي العربي 
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مبينة �أن "زوجي وحممد كانا على 
غرفة  تركيب  من  �لفروغ  و�شك 
وحممد  هو  �كت�شف  حني  �لنوم 
لأن  )�مل�شامري(  يف  نق�ص  وجود 
مل  للخز�نة  �خللفية  �لألو�ح  بع�ص 
فذهب  بعد،  تركيبها  مّت  قد  يكن 
حممد �إىل �ل�شيارة وعاد ب�شندوق 
فوره  ومن  �مل�شامري،  فيه  �شغري 
�لإ�رس�ئيلي  �لأمن  رجل  �أطلق 
�لر�شا�ص عليه لإح�شا�شه باخلوف 
من هذ� �ل�شندوق - وفق تخمينات 
زوجي، ممن �أكد يل باأنه مل ت�شدر 
حممد  عن  �أ�شاًل  �أ�شو�ت  �أية 
�لإ�رس�ئيلي  عاجله  حيث  وقاتله، 
للمنزل،  عودته  لدى  بر�شا�شاته 

دون �شبب معلن �أو و��شح".
وبينت �أبو �لري�ص �أن زوجها تعر�ص 
�ل�شابط  قبل  من  نار  لإطالق 
�جلو�ودة  قتل  �لذي  �لإ�رس�ئيلي 
�أنه  �إل  �حلمارنة،  ب�شار  و�لطبيب 
بنف�شه حني فّر نحو  بالنجاة  �أفلح 
و�أغلق  فيها،  و�أختباأ  �لنوم  حجرة 
�لباب على نف�شه، و�أت�شل بالنجدة 
�لتي و�شلت ب�رسعة قيا�شية وخالل 
لحظ  حيث  معدودة.  دقائق 
�لأمن  برفقة  خروجه  لدى  زوجي 
قد  كانا  �لإ�رس�ئيليان  باأن  �لأردين 
غادر� �ملكان، فيما كان �جلو�ودة 
على  م�شجيان  �حلمارنة  و�لطبيب 

�لأر�ص".
�أبو �لري�ص �أكدت ،نقاًل عن زوجها، 

باأن "�لإ�رس�ئيلي �لثاين مل ي�شارك 
يف �جلرمية �أو بعملية �إطالق �لنار، 
�أن  كما  �أي�شاً،  لوقفها  يتدخل  ومل 
عدد  ح�رس  ي�شتطيع  ل  زوجها 
�لعيار�ت �لنارية �لتي مت �إطالقها، 
يعاين  �للحظات  تلك  كان يف  كونه 

من حالة ذعر �شديد"، ح�شبها.
زوجها  باأن  �لري�ص،  �أبو  و�شددت 
"�جلو�ودة مل يكن  �أن  �أخربها عن 
حتى  ول  )مفكاً(  يديه  يف  يحمل 
)حديدة(، لأنه �أ�شاًل كان قد غادر 
بيدين  �مل�شامري  جللب  �ملنزل 
يدح�ص  �لذي  �لأمر  فارغتني"، 
حممد  �ل�شهيد  تهجم  مز�عم 
وحماولة  قاتله،  على  �جلو�ودة 

طعنه باملفك.
عنه  �أفرج  �لذي  �جلنيدي  ماهر 
�أم�ص  م�شاء  من  �لثامنة  قر�بة 
�لأربعاء، بعد عملية �إحتجازه منذ 
)�لتحفظ  لدو�ع  �جلرمية،  وقوع 
على حياته وحمايته( كما مت �إعالم 

عائلته.. يعاين �لآن ح�شبما تخربنا 
زوجته من "�شدمة نف�شية �شديدة، 
)نف�شيته حمطمة على �لآخر(، ول 
وخوف  ذعر  حالة  من  يعاين  يز�ل 
�لذي  �ل�شعب  �ملوقف  من  �شديد 
�لبكاء  عن  ينفك  ل  كما  و�جهه، 
على �ل�شهيد حممد �جلو�ودة ممن 
وطيدة،  �شد�قة  به عالقة  تربطه 
�لعالقة - قد  وكان - بحكم هذه 
يف  بالبدء  �ملا�شي  �لأ�شبوع  بد�أ 
قيادة  على  )�ل�شهيد(  تدريب 

�ل�شيار�ت".
ونفت �أبو �لري�ص، نقاًل عن زوجها، 
ما د�ر حول " وقوع خالف ب�شبب 
وزوجها  �جلو�ودة  �ل�شهيد  تاأخر 
�ل�شائق ماهر �جلنيدي عن �ملوعد 
وتركيب  لت�شليم  لهما  �ملحدد 
مبلحق  �خلا�شة  �لنوم  غرفة 
�ل�شكني"،  �لإ�رس�ئيلية  �ل�شفارة 
�ملكان  "و�شال  باأنهما  مو�شحة 
�لر�بعة  �ل�شاعة  متام  �ملوعد  يف 

يف  وقعت  �جلرمية  وباأن  ع�رس�ً 
�ل�شاد�شة و�لن�شف م�شاء تقريباً".
حديثها  �لري�ص  �أبو  وختمت 
�لذي  هلل  و�حلمد  �ل�شكر  برتديد 
�إىل  منوهة  �لنجاة،  لزوجها  كتب 
�أن" �لأخبار وردت �إلينا يف �لبد�ية 
نارية،  بعيار�ت  �إ�شابته  عن 
�ل�شدمة،  هول  من  علّي  فاأغ�شي 
ومعتز  مي�ص  �أبنائي  �شار  فيما 
ومالك يت�شايحون )رجعولنا بابا، 
م�شاألة  من  نتاأكد  ومل  بابا(،  بدنا 
جناته �إل �أم�ص �لأول يوم �لثالثاء، 
للمنزل  عودته  بعد  �أخربين  حيث 
ومل  ح�شنة  معاملة  تلقى  باأنه 
�أخرى  تفا�شيل  �أية  على  يطلعني 
�لإبتعاد  ف�شل  لكنه  حجزه،  عن 
عن منزله حالياً و�لإقامة �ملوؤقتة 
للر�حة،  �شعياً  �لأقرباء  �أحد  لدى 
نف�شي  و�شع  يف  و�أنه  خا�شة 
للغاية، ول يز�ل يعاين هول  �شيء 

�ل�شدمة".

عن  �لحتالل  �شلطات  �أعلنت 
�أنها لن ت�شمح بدخول �ملو�طنني 
�أعمارهم  تقل  ممن  �ملقد�شيني 
بدخول  عاما  �خلم�شني  عن 
�مل�شجد �لأق�شى �ملبارك لأد�ء 
وقت  يف  هذ�  �جلمعةو  �شالة 
�جلمعة،  �أم�ص  نهار  من  مبكر 
فيه  حّولت  �لذي  �لوقت  يف 
وبلدتها  �ملحتلة،  �لقد�ص  و�شط 
�إىل  �لأق�شى  وحميط  �لقدمية، 

ثكنة ع�شكرية.
يف  �إعالمية  م�شادر  وقالت 

�لحتالل  قو�ت  �إن  �لقد�ص، 
�رسعت منذ �شاعات م�شاء �أم�ص 
باإغالق "غالف" �لقد�ص، و�لذي 
ي�شمل �لأحياء و�ل�شو�رع �ملتاخمة 
ل�شور �لقد�ص �لتاريخي، وت�شمل 
�شلو�ن  من  �ملمتدة  �ملنطقة 
و�ل�شو�نة  �لعامود  ر��ص  وحي 
جر�ح،  و�ل�شيخ  �جلوز  وو�دي 
�ل�شارع  �إغالق  عن  ف�شال 
�لرئي�شي �ملحاذي ل�شور �لقد�ص 
و�ملمتد من باب �لعامود و�شارع 
�ل�شلطان �شليمان وباب �ل�شاهرة 

و�شول �إىل باب �لأ�شباط وكانت 
فجر  �عتقلت  �لحتالل  قو�ت 
معتكفا  م�شليا   120 نحو  �ليوم، 
�ملبارك،  �لأق�شى  بامل�شجد 
�مل�شلني،  ع�رس�ت  و�أ�شابت 
بينهم 15 ��شابة باأعرية مطاطية 
و6  �مل�شلني،  بني  �لر�أ�ص  يف 
م�شعفني، وذلك خاللها �قتحامها 
�لليلة  منت�شف  عند  �لو��شع 
من  �لأق�شى،  للم�شجد  �ملا�شية 
باحات  و�شهدت  �ملغاربة  باب 
مو�جهات  �لأق�شى  �مل�شجد 

�لتي  �لحتالل  قو�ت  مع  عنيفة 
�لأق�شى  �مل�شجد  �أبو�ب  �أغلقت 
من  كبرية  �أعد�د  دخول  بعد 
�مل�شلني للم�شجد لأول مرة منذ 

�لر�بع ع�رس من �ل�شهر �جلاري.
و�لقوى  �لف�شائل  �أن  �إىل  ي�شار 
�لرحال  �شد  �إىل  دعت  �لوطنية 
ل�شالة  �لأق�شى  للم�شجد 
�إجبار  عقب  فيه،  �جلمعة 
�لرت�جع  على  �لحتالل  �شلطات 
�لأق�شى  �شد  �إجر�ء�تها  عن 

و�لقد�ص.

حامد،  معتز  �لأ�شري  يو��شل 
�هلل،  ر�م  ق�شاء  �شلو�د  بلدة  من 
�لطعام  عن  �ملفتوح  �إ�رس�به 
م�شادر  وقالت  �أ�شبوعني  منذ 

قد  حامد  �لأ�شري  �إن  حملية: 
ُحرم من زيارة حماميه بقر�ر من 
ي�شار  �لحتالل  �شجون  م�شلحة 
�إىل �أن �لأ�شري معتز حامد �أعزب 

�هلل،  ر�م  ق�شاء  �شلو�د  بلدة  من 
بتاريخ  و�عتقلته قو�ت �لحتالل 

10-06-2006م.
�ملحكمة  و�أ�شدرت  كما 

بال�شجن  �ل�شهيونية بحقه حكما 
�لفعلي 15 عاماً؛ بتهمة �مل�شاركة 
يف عمليات للمقاومة �شد قو�ت 

�لحتالل.

عربية  �إعالم  و�شائل  ك�شفت 
�لثانية  �لقناة  بينها  ومن  �لليلة، 
عن �أن رئي�ص �حلكومة �ل�شهيونية 
على  عر�ص  نتنياهو،  بنيامني 
جاريد  �لأمريكيني،  �ملبعوثني 
�شم  غرينبالت،  وجي�شون  كو�شرن 
�لغربية  �ل�شفة  يف  م�شتوطنات 
بلد�ت  منح  مقابل  "�إ�رس�ئيل"  لـ 
)�ملثلث(  عارة  و�دي  منطقة  يف 
�لفل�شطينية،  �لوطنية  لل�شلطة 
م�شتقبلي  �شالم  �تفاق  من  كجزٍء 

بني "�إ�رس�ئيل" و�لفل�شطينيني.
بارك  فقد  ذ�تها  �مل�شادر  ووفق 
وزير �جلي�ص �لإ�رس�ئيلي �أفيغدور 
ليربمان هذ� �لقرت�ح، معترًب� من 
جهته �أن هذ� هو �حلل �مل�شتقبلي 

�لوحيد للو�شول �إىل �تفاقية �شالم 
وتعد  �لفل�شطيني،  �لطرف  مع 
هذه �ملرة �لأوىل �لتي ي�رسح فيها 
رئي�ص �حلكومة �لإ�رس�ئيلية مبثل 
ويقدم  علًنا،  �لت�رسيحات  هذه 
هذ�  يف  �شفقة  لعقد  �قرت�ًحا 
�لقرت�ح  هذ�  هاجم  وقد  �ل�شاأن، 
�مل�شرتكة  �لقائمة  يف  �لنائب 
�إن  قال:  �لذي  جبارين،  يو�شف 
نتنياهو يرتكب عرب هذ� �لقرت�ح 
جرميتني، �لأوىل هي "تر�ن�شفري" 
عارة،  و�دي  ملو�طني  ق�رسي، 
غري  م�شتوطنات  �شم  و�لثانية 
يوفر  ل  نتنياهو  و�أن  قانونية، 
عن  �ل�رسعية  لنزع  فر�شة، 

�ملو�طنني �لعرب.

اأوردت مواقع اأردنية اإعالمية تفا�شيل مغايرة متاما ملا ن�شر، حول اإقدام حار�س الأمن يف ال�شفارة ال�شهيونية يف 
عمان على قتل ال�شاب حممد اجلواودة ومالك البيت، م�شتندة اإىل ما روته زوجة ماهر اجلنيدي، الناجي الوحيد 
من احلادثة، ك�شفت زوجة الناجي الوحيد من جرمية امللحق ال�شكني بال�شفارة الإ�شرائيلية يف ت�شريحات لها اأّن 

كان برفقة  الذي  ال�شائق  اجلنيدي،  اأخربها زوجها ماهر  يف م�شرح اجلرمية" ح�شبما  كانا متواجدان  "اإ�شرائيليان 
ال�شهيد حممد اجلواودة لدى وقوع اجلرمية. والذي قال لها ما حرفه :"حممد مل يكن يحمل لدى قتله ل مفك ول 
حديدة"،ويف اأوىل ت�شريحاتها ال�شحفية، اأكدت "بثينه حممود اأبو الري�س"، نقاًل عن زوجها باأّن "ل �شجار اأو خالف 

وقع بني ال�شهيد حممد اجلواودة وقاتله الإ�شرائيلي".

مواقع اأردنية اإعالمية

�لأ�سري معتز حامد يو��سل �إ�سر�به منذ �أ�سبوعني

ق.د

هكذ� قتل حار�س �ل�سفارة �ملو�طننينْ 
�لأردنيني بدم بارد

حول البلدة القدمية لثكنة ع�شكرية

�لحتالل يفر�س قيود م�سددة على دخول �مل�سجد �لأق�سى

د. بكريات

�لحتالل ر�سد 15 مليون دولر 
لتعزيز رو�ية تهويد �لقد�س 

نتنياهو يك�سف عن خمطط 
�ل�ستيطاين "�إ�سر�ئيل" للتو�سع 

�لباحث  بكري�ت،  ناجح  د.  قال 
�لحتالل  �إن  �لقد�ص:  تاريخ  يف 
دولر  مليون   15 ر�شد  �ل�شهيوين 
حول  �ليهودية  �لرو�ية  لتعزيز 
مطالبا  �ملحتلة،  �لقد�ص  مدينة 
فل�شطينية  خطة  و�شع  ب�رسورة 
ملو�جهة  و�إ�شالمية  عربية 

موؤ�مر�ت �لحتالل.
 ودعا �ل�شيخ بكري�ت �إىل �للتفات 
ملدينة �لقد�ص وو�شعها يف ن�شب 
�أعني �مل�شلمني يف ظل �ملوؤ�مر�ت 
�شدها،  حتاك  �لتي  �ل�شهيونية 
نوًعا  ميار�ص  �لحتالل  �أن  موؤكًد� 
�لباحث  وبنّي  و�لثعلبة  �لتمويه  من 
�لحتالل  �أن  �لقد�ص  تاريخ  يف 
�لفل�شطيني  �لوجود  يعجبه  مل 
يف  �لقدمية  �لبلدة  يف  �ملكثف 
�شهر رم�شان، مو�شًحا �أن �لتز�حم 
�لقد�ص  باأن  جديدة  روؤية  �أعطى 
�شتبقى عا�شمة للفل�شطينيني، و�أن 
�لأق�شى يجمع هذ� �لوجود، وقال: 
�لعامل  من  جديد�  توجها  "ر�أينا 
�لإ�شالمي يف �لو�شول �إىل �لأق�شى 
من ماليزيا وتركيا وجنوب �إفريقيا 

وبريطانيا".

برنامج تهويدي
جيد  ب�شكل  بد�  �لوعي  �إن  وقال: 
لدى �ل�شعوب �لعربية، و�إن �لأق�شى 
�أن  موؤكًد�  ن�رسته.  بد  ول  �أ�شري، 
�خلطو�ت  كل  �أن  �أدرك  �لحتالل 
�شهو�ته،  ت�شبع  مل  �تخذها  �لتي 
برناجمه  وترية  من  رفع  وبالتايل 

�لتهويدي.
وبني �أن �لحتالل ز�د من �خرت�قه 
ووجوده يف حميط �لأق�شى؛ حيث 
و�أقام  حلكومته،  جل�شة  عقد 
جدر�ن  على  تهويدًيّا  مهرجاًنا 
�لأق�شى، و�عتدى على �ملعتكفني 
خالل �شهر رم�شان، م�شرًي� �إىل �أن 
�لحتالل ما يز�ل يغلق 80 حماًما 
لنا  ي�شمح  ول  �لغو�منة،  باب  يف 
ببناء وحدة خدماتية يف ظل قدوم 
200 �ألف م�شل لالأق�شى، وقال: �إن 
 � �لحتالل يعاقبنا عقاًبا كبرًي� جًدّ

و�شول  فيه  مينع  �لذي  �لوقت  يف 
�ل�شفة  �أبناء  من  �لفل�شطينيني 
�لحتالل  �أن  �إىل  و�أ�شار  �لغربية، 
حلملة  دولر  مليون   15 �شّخر 
لدى  �لتور�تية"  �لرو�ية  "ت�شحيح 
�لرو�ية  هذه  ن�رست  و�أنها  �لعامل، 
"�أين  من خالل �شفر�ئها وت�شاءل: 
رو�يتنا �حلقيقية �لإ�شالمية، و�أين 
و�لعرب  �لفل�شطينيون  �شفر�وؤنا 
ذلك؟..  �إز�ء  �لإ�شالمية  و�لدول 

�ألي�ص لالأق�شى �شفري؟".

ت�شحيح الرواية 
التاريخية

رو�يتنا  نقدم  �أن  �لأون  "�آن  وقال: 
�ليون�شكو  �أن  �شحيٌح  �ل�شحيحة.. 
عربية  �لقد�ص  باأن  قر�ر�ت  تتخذ 
كل  ولكن  باطل،  �لحتالل  ووجود 
عبارة  �أ�شبحت  �لقر�ر�ت  هذه 
و�قع  �أمام  ورق  على  حرب  عن 
بكري�ت  �ل�شيخ  �لحتالل"و�أ�شار 
ل  �ل�شهيوين  "�لو�قع  �أن  �إىل 
�لعامل،  ت�شليل  �إىل  فقط  ي�شتند 
�لحتالل"،  يف  لدعمه  و�إمنا 
ت�شحيح  على  "�لعمل  �إىل  د�عًيا 
ما  كل  ودح�ص  وتبيان  �لرو�ية، 
تزييف  من  �لحتالل  به  يقوم 
للتاريخ و�لو�قع، و�أن جنلب �لدعم 
�لدويل لنا �ملظلومني �مل�شحوقني 
�حلقيقية".  �لرو�ية  �أ�شحاب 
ولي�ص  و�قعًيّا،  دعًما  "نريد  وقال: 
"نحن  �لورق"وتابع:  على  دعًما 
ول  �أزمة،  ندير  �لفل�شطينيني 
يف  �أزمة  "عندنا  وقال:  نحلها"، 
�لقد�ص،  مع  �لفل�شطيني  �لتو��شل 
�إل  �ملدينة  مع  نتو��شل  ول 
وكاأن  رم�شان،  �شهر  خالل  من 
�أنها  موكًد�  تهمنا"،  ل  �لقد�ص 
 ،� جًدّ خطرية  �شيكولوجية  ق�شية 
�ل�شعب  �أيها  �أنتم  "�أين  وت�شاءل: 
ت�شدون  ل  وملاذ�  �لفل�شطيني، 
�شهر  يف  �إل  �لأق�شى  �إىل  �لرحال 
رم�شان؟ ول تهتمون بالأق�شى يف 

بقية �لأ�شهر؟".
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يف  قوية  اإ�رسائيلية  رغبة  وثمة 
تطبيع  يف  الأزمة  من  ال�ستفادة 
قبل  اخلليج  دول  مع  عالقاتها 
للق�سية  �سلمية  ت�سوية  اإىل  الو�سول 
وتر  على  اللعب  ويف  الفل�سطينية؛ 
وتر  وعلى  الإرهاب“  ”حماربة 
للظهور  الإيراين  النفوذ  مواجهة 
ك�رسيك طبيعي لهذه الدول؛ مع �سعي 
اإ�رسائيلي لتقلي�س نفوذ حما�س وقوى 
اإيران  الطريق على  املقاومة، وقطع 

يف ا�ستثمار الأزمة.
املرتبط  الكارثي  ال�سيناريو  ويبدو 
قطر  �سّد  حلرب  احل�سار  دول  ب�سن 
عديدة.  لأ�سباب  م�ستبعداً  احتمالً 
الديبلوما�سي  ال�سيناريو  يزال  وما 
طريق  عن  للتحقق  الأقرب  هو 
النهاية  يف  مقبولة  ت�سويات  اإيجاد 
بع�س  ثمنها  ويكون  الأطراف،  لهذه 
التنازلت القطرية، والتي قد حتتمل 
املقاومة  لقوى  اخل�سائر  بع�س 
ت�ساعد  مع  خ�سو�ساً  الفل�سطينية، 
حّل  يف  الغربي  الأمريكي  الدور 
املقاومة  قوى  فعلى  ولذلك  الأزمة. 
اأن تبذل ما بو�سعها لإف�سال حماولت 
الإرهاب“،  ”قوائم  على  و�سعها 
القوة  اأوراق  ترتيب  اإعادة  وحماولة 
اأي  يف  الدخول  جتنب  مع  لديها، 
من  اأي  ل�سالح  حا�سمة  ا�سطفافات 
احلل  اإىل  والدعوة  الأزمة؛  اأطراف 

اء“ العرب. ال�سيا�سي بني ”الأ�سَقّ

اأواًل: مقدمة:

مل تكن الأزمة اخلليجية التي انفجرت 
)ال�سعودية،  خليجية  دول  ثالث  بني 
والإمارات العربية، والبحرين( ومعها 
ال�سلة  ُمنبتَّة   5/6/2017 يوم  م�رس 
جمل�س  عرفها  �سابقة  اأزمات  عن 
�سحب  وجرى  اخلليجي  التعاون 
معلناً،  بع�سها  وكان  فيها،  �سفراء 
 ،2014 �سنة  ويف   2002 �سنة  يف  كما 
�سه  تلُمّ ميكن  �سامتاً  كان  وبع�سها 
بع�س  بني  العالقات  فتور  خالل  من 
اإن�ساء  رف�س  اأو  التعاون  دول جمل�س 
بني  التكاملية  الإجراءات  من  مزيد 
هذه  جوهر  ويتمحور  املجل�س،  دول 
رئي�سية  اأبعاد  اأربعة  حول  الأزمات 
اأو  مبا�رسة  بطريقة  منها  كل  مَي�ُسّ 
الفل�سطيني،  املو�سوع  مبا�رسة  غري 

وتتمثل يف الآتي:
مع  اخلليجية  العالقة  حدود   .1
لها  اإيران  مع  العالقة  وهذه  اإيران، 
بعدان، هما: ال�سيا�سة الإيرانية جتاه 
الدول العربية ب�سكل عام من ناحية، 
الق�سية  جتاه  الإيرانية  وال�سيا�سة 

الفل�سطينية من ناحية ثانية.
مع  اخلليجية  العالقة  حدود   .2
ال�سيا�سي“،  ”الإ�سالم  تنظيمات 
امل�سلمني،  الإخوان  جناح  وخ�سو�ساً 
حمددة  خليجية  دول  تنظر  حيث 
خا�س(  ب�سكل  والإمارات  )ال�سعودية 
ي�سكلون  امل�سلمني  الإخوان  اأن  اإىل 
خربة  والأكرث  حجماً  الأكرب  التنظيم 
هذا  واأن  العربي،  العامل  يف  �سيا�سية 
التنظيم ي�سعى لتويل ال�سلطة يف الدول 
العربية، وقد كان دوره ال�سيا�سي بارزاً 
وتون�س،  وباأ�سكال خمتلفة يف م�رس، 
والأردن،  وفل�سطني،  واملغرب، 
-من  يعني  ما  وهو  و�سورية…اإلخ. 
وجهة نظر ال�سعودية- احتمال انتقال 
اخلليجي،  للمجتمع  التيار  هذا  تاأثري 

جذور  وهناك  ال�سعودي،  خ�سو�ساً 
خليجية  جمتمعية  وبنية  تاريخية 
ال�سيا�سية  لالأدبيات  لالإن�سات  قابلة 
بناء  ينطوي،  ما  وهو  التنظيم،  لهذا 
على هذا الفهم، على احتمال ”القفز 
على ال�سلطة يف هذه الدول اخلليجية 
هنا  ومن  ال�سعودية“.  يف  خ�سو�ساً 
التيار. وملا كانت  واأد هذا  بّد من  ل 
يف  ن�ساطاً  الأكرث  الفل�سطينية  القوى 
�سلة  ذات  ”اإ�رسائيل“  مع  ال�رساع 
فاإن  امل�سلمني،  بالإخوان  تاريخية 
ظالل الأزمة اخلليجية امتدت لت�سيب 
حركة  وخ�سو�ساً  التنظيمات،  هذه 

املقاومة الإ�سالمية )حما�س(.
3. حدود �سيا�سة احلريات الإعالمية 
ال�سيا�سة  قلبها  ويف  اخلليجية 
التحريرية لقناة اجلزيرة القطرية. اإذ 
ترى دول اخلليج )خ�سو�ساً ال�سعودية 
متثل  اجلزيرة  قناة  اأن  والإمارات( 
الأكرث  واأنه  ”حتري�سياً“،  منرباً 
الإخوان  توجهات  عن  �سمنياً  تعبرياً 
يتجاوز  اأنه  عن  ناهيك  امل�سلمني، 
التحريرية  ال�سيا�سات  من  الكثري 
اعتاد  التي  التقليدية  الإعالمية 
عليها الإعالم العربي، وهو ما ي�سكل 
اجتاهات  يف  الراكدة  للمياه  ”خ�ساً“ 
ذلك  اأثر  وبدا  العربي،  العام  الراأي 
بداية  من  املمتدة  الفرتة  خالل  كله 
نهاية  مع  العربية  والتغريات  الثورات 
2010 اإىل الآن، مع الأخذ يف العتبار 
اأن هذه ال�سيا�سة التحريرية للجزيرة 
جتعل من املو�سوع الفل�سطيني مادة 

رئي�سية لها.

يف  ال�سعودي  الدور  مركزية   .4
التعاون  جمل�س  يف  ال�سيا�سي  القرار 
جمل�س  ن�ساأ  اأن  منذ  اخلليجي: 
التعاون اخلليجي �سنة 1981 كرد فعل 
على قيام الثورة الإيرانية �سنة 1979، 
للجم  اأداة  فيه  ترى  ال�سعودية  كانت 
الإيرانية يف اخلليج،  الثورة  تداعيات 
يكون  اأن  يجب  ال�سعودي  الدور  وباأن 
مركزياً، يف هذا املجال، بحكم الثقل 
الإقليم اخلليجي. وبعد  ال�سعودي يف 
الإعالن عن املبادرة العربية لت�سوية 
 ،2002 �سنة  الفل�سطينية  الق�سية 
مهند�سها  ال�سعودية  كانت  والتي 
ال�سعودي  الإح�سا�س  تعزز  الرئي�سي، 
�سياغة  يف  اململكة  دور  مبركزية 
العربية  ال�سرتاتيجية  التوجهات 
فقط،  اخلليجية  ولي�س  عام  ب�سكل 
وهو ما ا�سطدم بنوع من ”القلق“ بني 
قطر،  اأبرزها  حمددة  خليجية  دول 
النزعة  جماراة  عن  ُعماين  وعزوف 
املركزية ال�سعودية، م�سافاً اإليه قدر 
النزعة.  الكويتي من هذه  من احلرج 
وملا كان املو�سوع الفل�سطيني ي�سكل 
ال�سرتاتيجيات  مالمح  اأهم  اأحد 
جدواها(  عن  النظر  )بغ�س  العربية 
تطويع  �رسورة  راأت  ال�سعودية  فاإن 
املو�سوع الفل�سطيني ل�سالح توجهات 
اأخرى، وهو ما مل يَُرق لعدد من دول 

اخلليج اأو الدول العربية الأخرى.

ثانيًا: الت�شور "االإ�شرائيلي" 
للأزمة اخلليجية:

العالقة  فهم  ال�رسوري  من 
منظور  ومن  اخلليجية  الإ�رسائيلية 
املوقف  لفهم  ومعا�رس  تاريخي 
اخلليجي  احل�سار  من  الإ�رسائيلي 
امل�رسي لقطر ومن مالب�سات الأزمة 
العالقة  هذه  وتتمثل  اخلليجية، 
جوانبها  يف  الإ�رسائيلية  اخلليجية 

العامة يف الآتي:
الإ�رسائيلية  اخلليجية  العالقات   .1
والإمارات  ال�سعودية  )عالقات 

العربية مع ”اإ�رسائيل“(:
نقطة   1990 �سنة  اعتبار  ميكن 
لتقريب  الأمريكية  اجلهود  يف  حتول 
من  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
الرئي�س  انتقال  ولعل  ”اإ�رسائيل“. 
اأيار/  يف  ترامب  دونالد  الأمريكي 
مبا�رسة  ال�سعودية  من   2017 مايو 
لـ”اإ�رسائيل“ يف رحلته الأخرية للخليج 
خليجية  عالقات  من  جزءاً  ميثل 
هذه  وتتجلى  ”�سامتة“.  اإ�رسائيلية 
املوؤ�رسات  من  عدد  يف  العالقات 
اأكادميية  �سخ�سيات  ظهور  مثل 
�سعودية ذات �سالت �سابقة بالأجهزة 
الأمنية ال�سعودية يف ”اإ�رسائيل“، وما 
م�ساركة  عن  هاآرت�س  �سحيفة  ذكرته 
الإمارات العربية يف مناورات ع�سكرية 
املتحدة  والوليات  ”اإ�رسائيل“  مع 
ذلك  وقبل  اليونان.  اأوروبية يف  ودول 
مناورات  يف  الإمارات  �ساركت  بعام 
”اإ�رسائيل“  مع  م�سرتكة  اأخرى 
الوليات  يف  نيفادا  يف  غربية  ودول 
فتحت  ”اإ�رسائيل“  اأن  كما  املتحدة، 
يف ت�رسين الثاين/ نوفمرب 2015 مكتباً 
ظل  حتت  ظبي  اأبو  يف  ديبلوما�سياً 
املتجددة،  للطاقة  الدولية  الوكالة 
ويك  بيزن�س  بلومربج  وذكرت 
 Bloomberg Businessweek
هذا  اأن   2017 فرباير  �سباط/  يف 
املكتب ميكن اأن يقوم بدور ال�سفارة 
لتعميق العالقة بني ”اإ�رسائيل“ وبقية 
�سحيفة  اأ�سارت  كما  اخلليج.  دول 
 Times of اإ�رسائيل  اأوف  تاميز 
�رسية  لقاءات  �سل�سلة  اإىل   Israel
ناهيك  ]1[؛  اإ�رسائيلية  �سعودية 
يف  الت�سال  و�سائل  ق�سم  اأن  عن 
وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية بداأ منذ 
التوا�سل  و�سائل  توظيف  يف  فرتة 
والتويرت… )الفي�سبوك  الجتماعي 
اأن�ساأ �سفارة ”افرتا�سية“  اإلخ(، حيث 
لـ”اإ�رسائيل“   virtual embassy
يف كل دولة خليجية )ا�سمها ال�سفارة 
منذ  اخلليج(  دول  يف  الفرتا�سية 
يف  اأفراد  مع  التوا�سل  ويتم   .2013
ال�سفارة  هذه  خالل  من  اخلليج 
ال�سفري  يديرها  التي  الفرتا�سية 
يف  ويتم  باملور.  ييغال  الإ�رسائيلي 
الت�سجيع  هذه  التوا�سل  عمليات 
على العالقات التجارية -عرب طرف 
التبادل  حجم  جعل  ما  وهو  ثالث- 
التجاري )عرب طرف ثالث بني اخلليج 
ن�سف  نحو  اإىل  ي�سل  و”اإ�رسائيل“( 
مليار دولر طبقاً لتقديرات يت�سحاق 
ال�سيا�سي  القت�ساد  اأ�ستاذ  غال 
مع  له  حوار  يف  اأبيب  تل  جامعة  يف 

�سحيفة فاينن�سال تاميز ]2[ .

القطرية  العلقات   .2
االإ�شرائيلية

التجارية  العالقات  اأن  املعروف  من 
بني ”اإ�رسائيل“ وقطر بداأت يف �سنة 
الإ�رسائيلي  الرئي�س  وبح�سور   1996
عاد  والذي  برييز  �سمعون  ال�سابق 
وعلى   .2007 �سنة  قطر  لزيارة 
التجاري  املكتب  اإغالق  من  الرغم 
قطر  اأن  اإل   2008 �سنة  الإ�رسائيلي 
ا�ستقبلت يف �سنة 2013 وفداً جتارياً 
اإ�رسائيلياً. ويف �سنة 2008 التقى وزير 
الدفاع الإ�رسائيلي حينها اإيهود باراك 
مع ال�سيخ عبد اهلل بن خليفة اآل ثاين 
دافو�س،  موؤمتر  خالل  �سوي�رسا  يف 

كما التقت الوزيرة الإ�رسائيلية ت�سيبي 
ليفني اأمري قطر �سنة 2008 يف موؤمتر 
لالأمم املتحدة، وقامت ليفني بزيارة 
والتقت  نف�سها،  ال�سنة  يف  الدوحة 
القطريني.  امل�سوؤولني  من  بعدد 
مب�ساركة  ترحيبها  قطر  اأبدت  كما 
العامل  كاأ�س  مباريات  يف  ”اإ�رسائيل“ 
تاأهلها  حالة  يف  قطر  يف   2022
ريا�سياً، واأ�سهمت قطر يف بناء ا�ستاد 
”اإ�رسائيل“  مع  بالتفاق  ريا�سي 
يف  الفل�سطينية  �سخنني  مدينة  يف 
التوا�سل  عن  ناهيك   ،1948 اأرا�سي 
اإي�سال  �سبل  لرتتيب  الطرفني  بني 
غزة  لقطاع  القطرية  امل�ساعدات 
يف ظّل الأزمة امل�رسية مع حما�س. 
اأن  تلغراف  ديلي  �سحيفة  وذكرت 
وقف  ترتيبات  يف  اأ�سهمت  قطر 
اإطالق النار بني حما�س و”اإ�رسائيل“ 
يف غزة. كما ت�سري م�سادر اإ�رسائيلية 
من  عدد  ترحيل  يف  قطري  دوٍر  اإىل 
يهود اليمن ونقلهم لـ”اإ�رسائيل“ �سنة 

. ]3[ 2013
قدراً  “اإ�رسائيل”  اأبدت  املقابل  ويف 
من المتعا�س من دعم قطر حلما�س، 
وحّق حما�س يف امل�ساركة يف النظام 
ال�سيا�سي الفل�سطيني، وجهودها لفك 
اإعادة  ويف  غزة،  قطاع  عن  احل�سار 
املوقف  يُعُدّ  حيث  القطاع.  اإعمار 
العربية  املواقف  اأكرث  من  القطري 
الفل�سطينية.  الق�سية  دعم  يف  تقدماً 
الدور  لهذا  املنتقدين  اأكرث  ولعل 
القطري هو وزير اخلارجية اأفيجدور 

ليربمان.

ولكن ما علقة االأزمة 
اخلليجية بكل ذلك من املنظور 

االإ�شرائيلي؟

)طبقاً  لالأزمة  ”اإ�رسائيل“  تنظر 
لأغلب توجهات حملليها والذي ميكن 
اعتبار التقرير الذي �سدر عن معهد 
الإ�رسائيلي  القومي  الأمن  درا�سات 
الأكرث  اأبيب  تل  جامعة  يف   INSS
زاويتني،  من  بينها(  وعمقاً  و�سوحاً 
هما انعكا�سات الأزمة اخلليجية على 
من  اإيران  وعلى  ناحية،  من  حما�س 

ناحية اأخرى على النحو التايل:
النظر  وجهة  من  الأزمة  اعتبار   .1
ت�سدع  على  موؤ�رساً  الإ�رسائيلية 
مواجهة  يف  ”الُ�ُسنية“  اجلبهة 
ت�سجع  ”اإ�رسائيل“  فاإن  لذا  اإيران، 
الأمريكية  الإدارة  على  وت�سغط  بل 
ينفرط  ل  لكي  للو�ساطة  للعودة 
وترى  لإيران.  املواجه  العقد  هذا 
الأمريكية  الو�ساطة  اأن  ”اإ�رسائيل“ 
اأمري قطر  التي عر�سها ترامب على 
اأن تنجز عدداً  يف جوان 2017 يجب 
املنظور  )من  اأهمها  الأهداف  من 

الإ�رسائيلي( ما يلي:
اأن  يجب  الإمريكية  الو�ساطة  اأن  اأ. 
”حلما�س  قطر  دعم  بتقلي�س  تُربط 
حتديداً“، وهو ما يزيد من ال�سغوط 
املالية على غزة، ويجعلها اأكرث قابلية 
الفل�سطينية  ال�سلطة  بعودة  للقبول 
الغربية  ال�سفة  منوذج  ون�سخ  اإليها، 
قطاع  يف  الأمني  التن�سيق  )خ�سو�ساً 
غزة(، وهو الأمر الذي حتبذه كل دول 

جمل�س التعاون اخلليجي وم�رس.
ب. قطع الطريق على اإيران ل�ستثمار 
الأزمة القطرية؛ لأن ال�سغط امل�ستمر 
نحو  قطر  لدفع  �سيقود  قطر  على 
والعراق.  و�سورية  بل  واإيران  رو�سيا 
وهو ما يت�سح يف فتح املجال اجلوي 
الأغذية،  واإر�سال  لقطر،  الإيراين 

من  اإيرانيني  م�سوؤولني  وا�ستقبال 
م�ستوى رفيع يف العا�سمة القطرية.

لدى  رغبة  هناك  املقابل،  يف  ج. 
هناك  يكون  باأن  اإ�رسائيلية  اأطراف 
مواقف  ”تكييف“  يف  قطري  دور 
)طبقاً  قطر  اإبعاد  اأن  كما  حما�س. 
قيادات  لبع�س  الإ�رسائيلية(  للتقارير 
اأن  على  موؤ�رس  الدوحة  من  حما�س 
يعرقل  قد  الدوحة  على  ال�سغط 
امل�سار التدريجي الهادئ يف الرتاجع 

القطري عن دعم حما�س 
2. ترى ”اإ�رسائيل“ اأن راأب ال�سدع يف 
جمل�س التعاون اخلليجي مهم للغاية، 
املعار�سة  دعم  ا�ستمرار  ل�سمان 
الأزمة  ظالل  بداأت  التي  ال�سورية، 
و”اإ�رسائيل“  نحوها،  اخلليجية متتد 
لأطول  ال�سورية  الأزمة  امتداد  تريد 

فرتة ممكنة.
يف  الإ�رسائيلية  الدرا�سات  تلمح   .3
معر�س التحليل لالأزمة اإىل اأن هناك 
القيادتني  بني  فردية  �سخ�سية  اأبعاداً 
يحتاج  مما  وال�سعودية،  القطرية 
ديبلوما�سية عالية ملعاجلتها،  لدراية 
ول بّد من توظيف هذه احل�سا�سيات 
الأهداف  يخدم  ب�سكل  الفردية 

الإ�رسائيلية.
الأزمة  فاإن  اأخرى،  جهة  من   .4
مهمة  فر�سة  ت�سكل  اخلليجية 
�سيا�سياً  اخلليج  دول  ل�ستنزاف 
ومدخاًل  وع�سكرياً،  واقت�سادياً 
لأطراف  الغربي  الأمريكي  لالبتزاز 
توظيفها  ميكن  وبالتايل  الأزمة؛ 
مع  العالقات  تطبيع  يف  اإ�رسائيلياً 
”اإ�رسائيل“ كمدخل للر�سا الأمريكي، 

وكجزء من �رساع النفوذ مع اإيران.

االأزمة  �شيناريوهات  ثالثًا: 
من  وانعكا�شاتها  اخلليجية 

املنظور الفل�شطيني:

الأزمة  �سيناريوهات  حتديد  ميكن 
اخلليجية يف ال�سيناريوهات التالية:

الكارثي: ال�شيناريو   .1

ا�ستمرار  يف  ال�سيناريو  هذا  ويتمثل 
كل  يدفع  ب�سكل  الأزمة  يف  التعقيد 
الإجراءات  من  مزيد  نحو  طرف 
و�سولً  الآخر،  للطرف  العقابية 
ملرحلة املواجهة الع�سكرية ل �سّيما 
اأن 20% من مبيعات ال�سالح يف العامل 
دول  اإىل   2016–2015 �سنة  ذهبت 
وت�ساعف  اخلليجي،  التعاون  جمل�س 
اخلليجي  ال�سالح  م�سرتيات  حجم 
خالل الفرتة من 2011–2016 ]6[ 

.
خل�سائر  �سيوؤدي  ال�سيناريو  هذا  لكن 
الدعم  ا�ستمرار  جتعل  مادية 
بقدر  يرتاجع  لفل�سطني  املادي 
بظالل  �سيلقي  كما  ناحية،  من  كبري 
الق�سية  اأولوية  على  للغاية  قامتة 

الديبلوما�سية  ن�ساط  يف  الفل�سطينية 
اأ�سواأ تطور يف هذا  اأن  العربية. غري 
”اإ�رسائيل“  ت�ستثمر  اأن  ال�سيناريو 
تناف�س  خالل  من  هذه  احلرب  حالة 
املت�سارعة  اخلليجية  الأطراف 
كج�رس  ”اإ�رسائيل“  ا�سرت�ساء  على 
الدوائر  يف  اليهودي  اللوبي  لتوظيف 
الأمريكي  املوقف  جلر  الأمريكية 
ذاك.  اأو  الطرف  هذا  ل�سالح 
لـ”اإ�رسائيل“  مدخاًل  ذلك  و�سيكون 
اأكرب،  دول عربية  العالقة مع  لتطبيع 
اإ�رسائيلياً  توجهاً  هناك  اأن  خ�سو�ساً 
متزايداً نحو ت�سوية تقوم على اأ�سا�س 
قدر  باأو�سع  العربي  التطبيع  اأولوية 
ح�ساب  على  ”اإ�رسائيل“  مع  ممكن 
الفل�سطيني.  املو�سوع  ت�سوية  اأولوية 
اأن  ثقة من  على  ”اإ�رسائيل“  تبدو  اإذ 
تراجعت  الفل�سطينية  الق�سية  مكانة 
العقلي“  واحل�ساب  ”الوجدان  يف 
من  وا�سعة  �رسيحة  لدى  ال�سيا�سي 
ترى  فهي  وعليه  العربي،  املجتمع 
لتو�سيع  قابلية  اأكرث  اأ�سبح  الباب  اأن 
وهو  العربية.  العوا�سم  يف  ظهورها 
التفاو�س على  اأنها �ستجعل  يعني  ما 
ماهية  حتديد  ي�سبق  معها  التطبيع 
الت�سوية الفل�سطينية، وبالتايل حتقيق 
القوى  موازين  يف  اخللل  من  املزيد 
بني الطرف الفل�سطيني والإ�رسائيلي، 
مما يعني ال�ستمرار يف تهويد ال�سفة 
على  لحقاً  ال�رساع  وحّل  الغربية 

ح�ساب اجلوار العربي.

معوقات حدوث هذا ال�شيناريو:

ال�سيناريو  هذا  احتمال  اأن  يبدو 
اأحد  ول  �سعيفاً،  زال  ما  )احلرب( 
باأن  قطعية  اإجابة  تقدمي  ي�ستطيع 
ت�ستعل،  ل  اأم  �ست�ستعل  احلرب 
اأو  متوقع  وغري  ما  حدث  يغري  فقد 
حدوث  )مثل  كلها  امل�سارات  طارئ 
دول  اإحدى  يف  ال�سلطة  على  �رساع 
احل�سار لقطر(. لذا فاإن الإجابة عن 
�سمن  يبقى  احلرب  ا�ستعال  احتمال 
”العقالنية“،  الحتمالت  نظرية 
باأن  ي�سي  امل�سهد اخلليجي  زال  وما 
قطر  على  احلرب  اإعالن  احتمالت 
وقد  وم�ستبعدة.  �سعيفة  تزال  ما 
”ديبلوما�سية  ي�سمى  ما  طابع  تاأخذ 
اإر�سال  مثل  الع�سالت“  عر�س 
قريباً  احل�سار  دول  قبل  من  القوات 
املزيد  اإر�سال  اأو  قطر،  حدود  من 
القيام  اأو  لقطر،  الرتكية  القوات  من 
اأو  احلدود  على  حربية  مبناورات 
خرق  اأو  القطرية،  ال�سواطئ  قبالة 
الو�سول  دون  لقطر؛  اجلوي  املجال 
يبدو  الذي  الع�سكري  الغزو  ملرحلة 

م�ستبعداً لالأ�سباب التالية:
دول  لدى  جدية  رغبة  وجود  عدم  اأ . 
�سيناريو  اإىل  بالذهاب  احل�سار 
ال�سلوك  من  يظهر  كما  احلرب، 

ال�سيا�سي وامليداين لهذه الدول...

مت�س االأزمة اخلليجية الق�شية الفل�شطينية بطرق مبا�شرة وغري مبا�شرة، نظراً لوجود اأبعاد مرتبطة مبواقف دول احل�شار لقطر من تنظيمات ”االإ�شلم 
ال�شيا�شي“، ومواقفها من م�شار الت�شوية ال�شلمية، واملقاومة الفل�شطينية، ومواقفها من اإيران، وكذلك مواقفها من االإعلم وال�شيا�شات االإعلمية القطرية.

تقدير ا�شرتاتيجي

ق.د

تداعيات الأزمة اخلليجية على الق�سية الفل�سطينية 



حيث تلقى بن عيادة وعودا من 
جمل�س الإدارة ل�سباب ق�سنطينة 
وعودا با�سرتجاع امواله ومنحه 
من  دفعه  الذي  �سنتيم  املليار 
اأجل  2016 من  جيبه يف �سيف 
ما  وهو  بفريقهم،  اللتحاق 

تنهي  "ال�سيا�سي"  اإدارة  يجعل 
الالعب  مقاطعة  م�سل�سل 
اأجل  من  �سفحته  وتطوي 
التح�سريات  على  الرتكيز 

للمو�سم الكروي اجلديد.
مدينة  ابن  التحاق  اأن  الأكيد 

عبد  املدرب  بت�سكيلة  وهران 
تريح  �سوف  عمراين  القادر 
�سوف  حيث  كثريا  الأخري  هذا 
بخو�س  املعني  التعداد  يكتمل 
الكروي  املو�سم  املناف�سة 
امل�ستقدم  التحاق  بعد  املقبل 

�سي�سي  حممد  املايل  اجلديد 
الأول  امل�رشف  ويجعل 
يعمل  الفنية  العار�سة  على 
احل�س�س  خالل  راحة  باأكرث 

التدريبية.
املدافع  بق�سية  يتعلق  وفيما 

و�سعه  الذي مت  �رشفة  �سفيان 
هذا  من  �سابق  وقت  يف 
املركاتو �سمن قائمة الالعبني 
امل�رشحني فاإنه مل يتم الف�سل 
خا�سة  م�ستقبله  يف  نهائيا 
وانه حتدث يف وقت �سابق مع 

عرامة  طارق  العام  املناجري 
لكن  البقاء  على  معه  واتفق 
ظل  يف  بعد  يح�سم  مل  الأمر 
املدرب  اأكده  الذي  ال�رشار 
وعدم  بت�رشيحه  عمراين 

حاجته اإىل خدماته.

ريا�ضةاجلمعة 28 ال�شبت 29 جويلية   2017  املوافـق  لـ 31  �شوال   1438هـ 12
ق�شية املدافع �شرفة مل حت�شم بعد

بن عيادة ينهي املقاطعة والتحق ام�س 
ب�ضباب ق�ضنطينة

اأنهى العب �شباب ق�شنطينة ح�شني بن عيادة مقاطعة تدريبات الفريق 
يف وقت �شابق ب�شبب اإ�شراره احل�شول على مبلغ مليار �شنتيم الذي 
دفعه اإىل اإدارة فريقه ال�شابق احتاد اجلزائر من اأجل اقتناء وثائق 
الت�شريح اخلا�شة به من اأجل االنتقال اإىل ال�شباب، حيث متكن بن 

عيادة من احل�شول على الوثيقة التي توؤكد �شحة كالمه باأنه فعال قام 
بدفع املبلغ املذكور اآنفا اإىل اإدارة الرئي�س ربوح حداد والتي �شلمها له 

اأول ام�س هذا االأخري
.    عي�شة ق.

لكرة  الوطني  املنتخب  اأنهى 
ذكور  عاما   21 من  اقل  لفئة  اليد 
اجلارية  العامل  بطولة  مناف�سة 
عامليا،   14 املركز  يف  ببالدنا 
حيث انهزموا يف املباراة الرتتيبية 
اأمام  ام�س  اأول  خا�سوها  التي 
بعدما   21-20 بنتيجة  الأرجنتني 
انتهى  قد  الأول  ال�سوط  كان 
 ،11-11 املنتخبني  بني  بالتعادل 
يف  الوطنية  العنا�رش  وف�سلت 
اأنهت  بعدما  اف�سل  نتيجة  حتقيق 
منتظرة  تكن  مل  بهزمية  الدورة 
الأرجنتني  امام  الفوز  واأن  خا�سة 
كان متوقعا قبل ان يحدث العك�س، 
حيث �سبق للمنتخبني ان تقابال يف 
الذي  اللقاء  وانتهى  الأول  الدور 
ان  قبل   25-25 بالتعادل  جمعهما 
غ�سبان  احلار�س  رفقاء  ي�سقط 
اللقاء  جتدد  عند  الهزمية  فخ  يف 
الوطني  املنتخب  وكان  بينمهما. 
املناف�سة  يف  م�سواره  توقف  قد 
الهزمية  بعد  النهائي  ثمن  بالدور 
نظريه  اأمام  لها  تعر�س  التي 
املن�رشم  الأربعاء  �سهرة  مقدونيا 
حيث   ،24-20 بنتيجة  وانتهت 
الدور  الوطني  املنتخب  خا�س 
تاريخه  النهائي لأول مرة يف  ثمن 
وهو الذي مل ي�سبق ان جتاوز عقبة 
اأقل من  الأول من مونديال  الدور 

21 عاما.
مدرب  ك�سف  اأخرى،  جهة  من 
 21 من  لأقل  الوطني  املنتخب 
الذي  العقد  اأن  غربي  رابح  عاما 
يربطه بالحتادية اجلزائرية لكرة 
اليد �سوف ينتهي بتاريخ 30 جويلية 
له  يبق  مل  فاإنه  وبالتايل  املقبل 
العار�سة  راأ�س  على  يومني  �سوى 

ت�رشيحات  يف  مو�سحا  الفنية، 
نهاية  عقب  بها  �رشح  اإعالمية 
يقوم  �سوف  اأنه  الأرجنتني  مباراة 
بو�سع التقرير اخلا�س بامل�ساركة 
اجلزائرية يف بطولة العامل والذي 
�سوف ي�سم الأمور اليجابية التي 
مل  التي  ال�سلبية  والأمور  �سهدتها 

متر عليها.
اإىل  التطرق  غربي  وتفادى 
الفنية  العار�سة  على  م�ستقبله 
الوطنية بالبقاء وموا�سلة امل�سوار 
عدمه،  من  الوطنية  الت�سكيلة  مع 
التي  العرو�س  اإىل  تطرق  حيث 
باأنه  العربي  اخلليج  من  تلقاها 
اهتمام  �سمن  يتواجد  دوما 
اأندية  م�ستوى  على  امل�سوؤولني 
العربي،  اخلليج  دول  واحتاديات 
امل�ساركة  عن  املتحدث  وتطرق 
اجلزائرية يف مونديال ال�سباب اين 
ا�سار اأنهم حققوا الهدف امل�سطر 
لكرة  اجلزائرية  الحتادية  مع 
جتاوز  من  الالعبون  ومتكن  اليد 
الدور  اإىل  والتاأهل  الأول  الدور 
اأن العنا�رش  النهائي مو�سحا  ثمن 
وبذلت  عليها  ما  قدمت  الوطنية 
اإ�سعاد  اأجل  من  كبرية  جمهودات 
بقوة  تنقل  الذي  الكبري  اجلمهور 
غلى قاعة حر�سة ح�سان من اأجل 
ت�سجيعهم وم�ساندتهم، موؤكدا اأنهم 
نتيجة  حتقيق  على  قادرين  كانوا 
اف�سل، وك�سف غربي اأن عددا من 
اإىل  ترقيتهم  ت�سكيلته متت  لعبي 
اعتربه  الذي  وهو  الأول  املنتخب 
نف�س  له راف�سا يف  بالن�سبة  فخرا 
الوقت الك�سف عن هوية الالعبني 

املعنيني.

الذي  اجلدل  مرتف  ح�سني  الالعب  اأنهى 
القبة  رائد  فريق  م�ستقبله مع  يدور حول  كان 
الذي �ساهم معه لتحقيق ال�سعود اإىل الرابطة 
قوية  مناف�سة  خا�س  بعدما  الثانية  املحرتفة 
مع احتاد بني دوالة يف بطولة الهواة ملجموعة 
الأخرية  ال�سعود يف اجلولة  اين ح�سم  الو�سط 
قام  ال�سدد  هذا  ويف  الوطنية،  البطولة  من 
العا�سمي  النادي  مع  العقد  بتجديد  مرتف 
موا�سلة  حول  الت�ساوؤلت  من  ان�ساره  واأراح 
واأنه  الت�سكيلة من عدمه، خا�سة  مع  امل�سوار 
وهو  امليادين  يف  كبرية  جتربة  �ساحب  يعترب 
البطولة  يف  الأندية  اأكرب  األوان  حمل  الذي 
اجلزائر،  ومولودية  احتاد  �سورة  يف  الوطنية 
حمل  اأنه  كما  �سطيف،  ووفاق  القبائل  �سبيبة 
�سارة القيادة مع رائد القبة املو�سم املنق�سي، 
وبالتايل فغن جتديد خريج نادي احتاد اجلزائر 
انهى جدل دام ا�سبوعني يتعلق بالبقاء اأو تغيري 
الأجواء والنتقال اإىل فريق اآخر، وجنحت اإدارة 

"لر�سيكا" يف التجديد لعدد ىخر من الركائز 
الفريق  مع  اللعب  ملوا�سلة  حت�سبا  الفريق  يف 
املو�سم املقبل يف �سورة الثالثي بوزامة، نايت 
واآيت علي، يف انتظار احل�سم مع الثنائي الآخر 

من الركائز حنيفي وما�سي.

عملية  بجاية  مولودية  فريق  اإدارة  اأنهت 
الكروي  للمو�سم  حت�سبا  ال�ستقدامات 
اآخر  مع  التوقيع  ح�سم  بعد  وذلك  املقبل 
التحويالت  خالل  امل�ستهدفني  الالعبني 
بالعب  الأمر  ويتعلق  احلالية  ال�سيفية 
وقع  الذي  هريدة  اإ�سالم  املدية  اأوملبي 
على العقد مع فريقه اجلديد ملدة مو�سمني 
مف�سال خو�س جتربة مع النادي الذي نزل 
اإىل الرابطة املحرتفة الثانية ورفع التحدي 
اأجل العمل على امل�ساهمة يف حتقيق  من 
الرئي�س  اإدارة  طرف  من  امل�سطر  الهدف 
دوري  اإىل  �رشيعا  "املوب"  باإعادة  رزقي 
يف  هريدة  الالعب  ين�سط  حيث  الكبار، 

من�سب و�سط امليدان الدفاعي وهو املن�سب 
ينت�سطون فيه  الفريق عن لعبني  الذي يبحث 
من اجل خلق املناف�سة وا�ستفادة الت�سكيلة من 
الأمر، والتحق هريدة اأول ام�س بفريقه اجلديد 
بتون�س  بورقيبة  حمام  مركز  يف  يتواجد  الذي 

ا�ستعداد  التح�سريي  ترب�سه  خو�س  اأجل  من 
للمو�سم الكروي اجلديد، اأين اندمج مع زمالئه 
اجلدد ويعول على خو�س تدريبات بجدية من 
اأجل التواجد يف اح�سن جاهزية وهو املتاأخر 
انطلقوا  الذين  الالعبني  بقية  عن  باملقارنة 

قبله يف التح�سري للمناف�سة.

املنتخب الوطني ينهي بطولة العامل الأقل من 
21 عاما يف املركز 14

غربي: عقدي ينتهي يف 30 
جويلية والعبني متت ترقيتهم 

ملنتخب االأكابر

�شمن االألعاب العاملية 
اجلارية ببولونيا

امل�ضارعة معطوب حترز 
امليدالية الذهبية للكاراتي
معطوب  لمية  اجلزائرية  امل�سارعة  توجت 
 68 وزن  يف  الأربعاء  اأم�سية  الذهبية  بامليدالية 
مبدينة  اجلارية  العاملية   الألعاب  �سمن  كغ 
فيها اجلزائر  ت�سارك  والتي  بولونيا  وروكالو يف 
ويتعلق  تخ�س�سات  اأربعة  يف   ريا�سيني  ب�سبعة 
الكرة  الأثقال،  رفع  الكاراتي،  من  بكل  الأمر 
على  اجلزائرية  وفازت  واملايطو،  احلديدية 
يف  بو�سينغر  تريي�سا  األي�سا  النم�ساوية  ح�ساب 
�سومية  كايو  اليابانية  فيه  توجت  الذي  الوقت 
معطوب  مواجهة  وتعد  الربونزية.  بامليدالية 
وبو�سينغر الثانية من نوعها يف هذه البطولة بعد 
اأن تعادل  يف الدور الأول بنتيجة 0-0 يف الفوج 
اأ�سماء.وكانت اجلزائرية  اأربعة  الذي �سم  الثاين 
قد فازت يف الت�سفيات على ح�ساب اأمي توما�س 
من  كاميليا  ووردة   0-3 بنتيجة  نيوزيالندا  من 

بولونيا بنف�س النتيجة.
ق.ر.

نيمار يغادر تدريبات بر�ضلونة 
بعد ال�ضجار مع �ضيميدو

�سجار  يف  �سيلفا  دا  نيمار  الربازيلي  الدويل  دخل 
خالل تدريبات بر�سلونة الأخرية مع زميله الربتغايل 
اجلديد نيل�سون �سيميدو ليغادر التدريبات بعدها، 
ميل"  "ديلي  �سحيفة  ن�رشته  فيديو  واأظهر مقطع 
الربيطانية اأم�س دخول الالعبني يف نقا�س حاد بعد 
لعبة م�سرتكة، قبل اأن يف�س زمالوؤهما ال�ستباك. 
الذي  �سيميدو  على  التهجم  بعدها  نيمار  وحاول 
عاد ملوقعه الطبيعي يف التدريبات، قبل اأن يتدخل 
الربازيلي،  بزميله  ومي�سك  بو�سكيت�س  �سريجيو 
الذي خلع قمي�س التمرين و�سدد الكرة يف العار�سة 

بعنف قبل اأن ين�سحب من التدريبات.
اإرن�ستو  بر�سلونة  مدرب  ا  اأي�سً الفيديو  يف  ويظهر 
الربازيلي  لعبه  تارًكا  حيلة  دون  واقًفا  فالفريدي 
بر�سلونة  ويتدرب  ال�سيارات.  مواقف  نحو  يغادر 
حالًيا يف ميامي بالوليات املتحدة الأمريكية، قبل 
مواجهة ريال مدريد ودًيا م�ساء الغد �سمن بطولة 

كاأ�س الأبطال الدولية.

االإدارة ك�شب رهان االحتفاظ بركائز املو�شم املا�شي

مرتف ينهي ال�ضو�ضبان�س ويجدد لرائد القبة

الالعب التحق اول اأم�س بفريقه اجلديد ملركز حمام بورقيبة

املوب تختتم اال�ضتقدامات بالتوقيع لهريدة

عي�شة ق. ق.ر.

ع.ق.
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�سعيود ا�ستاأنف التدريبات �سافعي وبن يحي يوا�سالن الغياب

اإدارة احتاد اجلزائر ترد بالثقيل على حّمار

 فيغويل غادر ترب�ص وا�صت هام ويقرتب من االلتحاق بغاالت�صراي

�صوداين ي�صجل فوزا �صئيال وي�صعب مهمته باليوروبا ليغ

اجلزائر  احتاد  فريق  اإدارة  نفت 
خري  املدرب  بخدمات  اهتمامها 
رئي�س  ك�شف  مثلما  ما�شوي  الدين 
اول  حمار  ح�شان  �شطيف  وفاق 
نارية  �شحفية  ت�رصيحات  يف  اأم�س 
ربوح  العا�شمي  النادي  رئي�س  �شد 
احتاد  اإدارة  ك�شفت  حيث  حداد، 
�شحايف  بيان  يف  ام�س  اول  اجلزائر 
اأنها  االلكرتوين  موقعها  على  ن�رصته 
اجل  من  مبا�شوي  متاما  تت�شل  مل 
العار�شة  اإىل  و�شمه  معه  التفاو�س 

الفنية لفريقها رغم احرتامها للمدرب 
املعني وكفاءته التدريبية امل�شهود له 
ذكرت  حيث  اجلميع،  طرف  من  بها 
متعودة  لي�شت  اأنها  االحتاد  اإدارة 
مرتبطني  مدربني  مع  التفاو�س  على 
اأمر لي�س من  بعقود مع انديتهم وهو 
البيان  و�شّدد  وحترتمه،  االحرتافية 
التي  النارية  الت�رصيحات  ا�شتنكاره 
اأطلقها رئي�س الوفاق عندما ت�شّمنت 
تهديدات �شد الرئي�س حداد والوعيد 
اإىل  اإياه  داعية  عنه  امل�شتور  بك�شف 

احلديث عن تلك االأمور التي يخفيها 
البيان  وا�شتنكر  ورئي�شه،  الفريق  �شد 
الت�رصيحات  تلك  مثل  تاأثري  امكانية 
املوؤ�شفة ح�شبه على العالقة االأخوية 
والوطيدة بني اأن�شار الفريقني، ودعت 
اإدارة النادي العا�شمي اأن�شاره فريقها 
ودعمها  الت�شكيلة  حول  االلتفاف  اإىل 
من  النوع  ذلك  مبثل  التاأثر  وعدم 
خمتلف  �شياق  ويف  الت�رصيحات. 
يف  �شعيود  امري  الالعب  اندمج 
زمالئه  رفقة  اجلماعية  التدريبات 

اال�شتئناف  بداية  عن  غاب  بعدما 
حيث  املر�س،  من  معاناته  ب�شبب 
منحه الطاقم الطبي ال�شوء االأخ�رص 
احل�شة  يف  االندماج  اجل  من 
التدريبية التي جرت ام�شية اول ام�س 
الطاقم  اإقدام  �شهد  الذي  اليوم  وهو 
بول  البلجيكي  املدرب  بقيادة  الفني 
بوت على رفع وتري العمل عرب برجمة 
توا�شل  �شهدت  تدريبتني،  ح�شتني 
الثنائي فاروق �شافعي وحممد  غياب 

بن يحي.

اجلزائري  الالعب  يقرتب 
نحو  فيغويل  �شفيان 
�شفوف  اإىل  انتقاله  تر�شيم 
بعدما  الرتكي  غاالتا�رصاي 
ك�شفت ام�س �شحيفة »فوتبول 
متو�شط  اأن  االجنليزية  لندن« 
الوطنية  الت�شكيلة  ميدان 

ناديه  ترب�س  مقر  غادر 
نحو  االجنليزي  هام  وا�شت 
نحو  الرحال  �شد  قبل  فرن�شا 
مرحلة  انهاء  اأجل  من  تركيا 
م�شوؤويل  مع  املفاو�شات 
التحاقه  وتر�شيم  غاالتا�رصاي 
عرب  فريقهم  ت�شكيلة  ب�شفوف 

عن  واالإعالن  العقد  توقيع 
نف�س  وح�شب  ال�شفقة،  امتام 
امل�شدر فاإن الالعب قد اتفق 
املتعلقة  البنود  خمتلف  على 
�شوف  حيث  ال�شخ�شي  بعقده 
القادمة  ال�شاعات  يوقع خالل 
الذي ميتد خم�شة  العقد  على 

جوان  اإىل  ويتوا�شل  اأعوام 
�شنوية  اأجرة  مقابل   2022
قدرها 3.9 مليون يورون بينما 
وا�شت  اإدارة  ن�شيب  �شيكون 
هام من ال�شفقة قيمة 5 مليون 

يورو متثل �شفقة انتقاله.
ع.ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  �شّجل 
دينامو  ناديه  رفقة  �شوداين  العربي 
ح�شاب  على  فوزا  الكرواتي  زغرب 
مباراة  حل�شاب  الرنويجي  اأود  �شيفه 
م�شابقة  من  الثالث  الدور  ذهاب 
املقابلة  انتهت  اأين  االأوروبي  الدوري 
بنتيجة  اأم�س  اأول  م�شاء  جرت  التي 

الذي  االنت�شار  وهو  لواحد،  هدفني 
ميثل �شالحا ذو حدين بالن�شبة لزمالء 
واأنه  خا�شة  الوطني  املنتخب  مهاجم 
التي  االإياب  مقابلة  قبل  �شئيل  فوز 
على  القواعد  يخو�شونها خارج  �شوف 
املباراة  و�شهدت  املناف�س،  ملعب 
م�شاركة �شوداين يف الت�شكيلة االأ�شا�شية 

تلعب  بينما  اأطوارها،  جميع  حيث 
مقابلة االإياب اخلمي�س املقبل، ويلعب 
مناف�شة  املو�شم  هذا  زغرب  دينامو 
بعدما  العادة  غري  على  ليغ«  »اليوروبا 
اعتاد يف املوا�شم ال�شاقة على خو�س 
ت�شييعه  ب�شبب  اأوروبا  اأبطال  رابطة 
عاد  الذي  الكرواتي  الدوري  لقب 

زمالء  انهى  بينما  ريجيكا  ملناف�شه 
خريج نادي جمعية ال�شلف املو�شم يف 
حيث  الرتتيب،  بجدول  الثاين  املركز 
الرابع  الدور  اإىل  التاأهل  ي�شتهدفون 
قبل  االأوروبية  املناف�شة  من  واالأخري 

�شمان التواجد بدور املجدموعات.
ع.ق.

يبدو ان العالقة التي تربط بني رئي�سي االحتادية اجلزائرية والرابطة املحرتفة لكرة القدم خري الدين 
زط�سي وحمفوظ قرباج على التوايل تتوجه نحو الت�سعيد بني الرجلني واخلالفات التي جتمع بينمهما 

اعمق مما كان حم�سوبا له يف وقت �سابق، وكان غياب قرباج عن االجتماع الذي عقده رئي�س الفاف زط�سي 
مع روؤ�ساء االأندية املحرتفة بالرابطتني االأوىل والثانية القطرة التي افا�ست الكاأ�س بني الرجلني 

املعني  الفاف  واأنه ح�شب  خا�شة 
ح�شور  اجل  من  الدعوة  تلقى 
االجتماع باعتباره امل�شوؤول االأول 
الوطنية،  البطولة  تنظيم  على 
عن  يعرب  زط�شي  جعل  ما  وهو 
عند  االأوىل  منا�شبتني  عرب  غ�شبه 
و�شع نتائج االجتماع على املوقع 
يجدد  اأن  قبل  للفاق  االلكرتوين 
االأمر مرة ثانية عرب بيان اجتماع 
جرى  الذي  الفدرايل  املكتب 
جمددا  تاأكد  حيث  ام�س،  اأول 
بني  التفاهم  وعدم  اخلالف  عمق 
غيابه  قرباج  جت�شيد  عرب  الثنائي 
املكتب  اجتماع  عن  الثاين  للمرة 
عناء  نف�شه  يكلف  ومل  الفدرايل 
االعتذار عن الغياب وتعذر القدوم 
واإر�شال مبعوثا عن الرابطة ممثال 
ال�شدد  هذا  ويف  االجتماع،  يف  له 
طالبته  زط�شي  الرئي�س  هيئة  فاإن 

وتف�شري  االأمور  تو�شيح  ب�رصورة 
اخلرجات التي يقوم بها من خالل 
اإي�شاح الروؤى من وجهة نظر قرباج 
الرابطة  تربط  التي  العالقة  حول 

املحرتفة بهيئة الفاف.
قام  اللتان  اخلرجتني  اأن  االأكيد 
هوة  جمددا  توؤكدا  قرباج  بهما 
بزط�شي  يجمعه  الذي  اخلالف 
اأ�شحت  التي  العالقة  وبرودة 
وقت  يف  اال�شارة  رغم  جتمعهما 
بينهما  ال�شلح  القيام  اإىل  �شابق 
لكن االأمر مل يكن �شوى ذرا للرماد 
اأن  من  اعمق  بينهما  الن اخلالف 
خا�شة  بينهما  الت�شالح  يجري 
قرباج  تواجد  يرف�س  زط�شي  واأن 
خا�شة  الكروية  الهيئة  را�س  على 
لالأ�شخا�س املقربني  امتداد  واأنه 
حممد  ال�شابق  الفاف  رئي�س  من 

روراوة.

�سجل ثنائية وقاد بورتو للفوز يف مباراة دية

املدير الريا�صي لالزيو روما يكثف 
املفاو�صات للتعاقد مع براهيمي 

العبو العميد ا�ستاأنفوا التدريبات بتعداد 
مكتمل ما عدا غياب بوهنة

قا�صي ال�صعيد يفاو�ص اآيت جودي 
واالأن�صار يطالبون بعودة زكري

اجلزائري  الدويل  الالعب  افتتح 
التهديفي  عداده  براهيمي  يا�شني 
بعدما قادر فريق بورتو الربتغايل 
ح�شاب  على  الفوز  لتحقيق 
حديثا  ال�شاعد  بورتيمونين�شي 
الربتغالية  االأوىل  الدرجة  اإىل 
خالل املقابلة الودية التي جمعت 
حت�شبا  ام�س  اأول  م�شاء  الفريقني 
لتح�شري املو�شم الكروي اجلديد، 
ثقيلة  بنتيجة  بورتو  فاز  حيث 
5-1 و�شاهم فيها متو�شط ميدان 
يف  ثنائية  �شجل  بعدما  اخل�رص 
الثالث  الهدف  وقع  اأين  اللقاء، 
ان  قبل   22 الدقيقة  يف  لفريقه 
من   72 الدقيقة  الرابع يف  ي�شيف 
م�شاركة  املقابلة  و�شهدت  اللقاء، 
خا�س  حيث  اأ�شا�شيا  براهيمي 
وتتوا�شل  كاملة،  دقيقة  الت�شعني 
بورتو  لنادي  التح�شريية  املحطة 
االأوىل  وديتني  مباراتني  بخو�س 
ديبورتيفو  مبواجهة  غدا  يجريها 
مالقاة  قبل  اال�شباين  الكورونيا 
الربتغايل  في�شنتي  جيل  نادي 

الثالثاء القادم.
نادي  يوا�شل  اأخرى،  جهة  من 
براهيمي  مالحقة  روما  الزيو 
التعاقد  فر�شة  يرتك  مل  والذي 
ال�شيفي  املركاتو  خالل  معه 
ك�شفت  ال�شدد  هذا  ويف  احلايل، 
ايطاليا«  »�شبورت  ب�شبكة  �شحايف 
ايغلي  لالزيو  الريا�شي  املدير  اأن 
باآمال  التم�شك  يوا�شل  تاري 
احل�شول على خدمات خريج نادي 
ينتظر  الفرن�شي، حيث  ملعب ران 
اأن يكثف املفاو�شات من اأجل نيل 
موافقة اإدارة بورتو حول ت�رصيحه 
اإدارة  وكانت  فريقه،  �شفوف  اإىل 
االأويل  العر�س  رف�شت  قد  بورتو 
للمدير الريا�شي لنادي الزيو روما 
مليونني  مع  يورو  مليون   13 مبنح 
 18 مبلغ  ا�شرتط  حيث  مكافاآت، 
مليون يورو على االأقل مقابل فتح 
ت�رصيح  وت�شهيل  املفاو�شات  باب 
العا�شمة  فريق  غلى  املنيعة  ابن 

االيطالية.
عي�سة ق.

مولودية  فريق  اإدارة  توا�شل 
رفقة  التفاو�س  يف  اجلزائر 
مع  التعاقد  تريد  الذين  املدربني 
احدهم ق�شد خالفة املدرب كمال 
الفنية  العار�شة  راأ�س  على  موا�شة 
�شفقة  ف�شل  بعد  وذلك  للفريق 
امل�رصي  املدرب  مع  التعاقد 
ح�شن �شحاتة الذي رف�س العر�س، 
ويف هذا ال�شدد ك�شفت م�شادر من 
املدير  اأن  العا�شمي  البيت  داخل 
قا�شي  كمال  للمولودية  الريا�شي 
املدرب  اإقناع  يف  ف�شل  ال�شعيد 
جل�س  الذي  �شيخة  بن  احلق  عبد 
يف  املفاو�شات  طاولة  على  معه 
اإقناعه  يف  تعرث  لكنه  منا�شبتني 
رغم اأنه كان منح موافقته املبدئية 
وتدريب  جمددا  العودة  اأجل  من 
قا�شي  حتّول  املقابل  يف  العميد، 
عز  املدرب  وجهة  نحو  ال�شعيد 
ات�شل  الذي  جودي  اآيت  الدين 
باب  فتح  اأجل  من  ام�س  اأول  به 
عليه  وعر�س  معه  املفاو�شات 
مينحه  مل  اين  املولودية  تدريب 
املغربي  خريبقة  اوملبيك  مدرب 
وح�شب  العر�س،  حول  نهائيا  ردا 
ىخرين  مدربني  فاإن  م�شادرنا 
احدهم  مع  للتعاقد  م�شتهدفون 
�شورة  يف  الفريق  تدريب  اأجل  من 
روالن  والفرن�شي  �شارف  بوعالم 
اأغلبية  فاإن  املقابل  يف  كوربي�س. 
واالأخ�رص  االأحمر  اللونني  حمبي 
الذين  نور  بعودة املدرب  يطالبون 
زكري الذي �شبق له االإ�رصاف على 
الفريق عام 2010 وتوج معها بلقب 

البطولة الوطنية.
اأم�س  �رصعت  خمتلف،  �شياق  ويف 
يف  اجلزائر  مولودية  ت�شكيلة 
الكروي املقبل،  للمو�شم  التح�شري 
ال�شاب  الالعب  رفقاء  اأجرى  اأين 
اال�شتئناف  ح�شة  الوزاين  �رصيف 
بو�شاوي  بغابة  ال�شبيحة  يف 
عليها  اأ�رصف  التي  احل�شة  وهي 
�شايفي  رفيق  امل�شاعد  املدرب 
االأربعاء  معه  التعاقد  مت  الذي 
اإدارة  ف�شلت  حيث  املن�رصم، 
النادي العا�شمي تاأجيل اال�شتئناف 
الذي كان مربجما اأول ام�س والذي 
النادي  مبقر  التعداد  التقاء  �شهد 
يف العا�شور من اأجل ح�شة تعارفية 
جهة  من  �شايفي  امل�شاعد  مع 
ال�شعيد  قا�شي  الريا�شي  واملدير 
التي  اجلدية  االأمور  انطالق  قبل 

كانت البارحة. 
التي  اال�شتئناف  ح�شة  و�شهدت 
كانت خفيفة ح�شور جميع الالعبني 
ما عدا غياب املدافع ر�شيد بوهنة 
رزق  بعدما  فرن�شا  اإىل  عاد  الذي 
قراوي  اأمري  اندمج  بينما  مبولود، 
مقداد  ح�رص  فيما  املجموعة  مع 
وينتظران  املدين  بالزي  وزرداب 
اجلديد حول و�شعيتهما مع النادي، 
نحو  غورمي  خالد  يتوجه  بينما 
التعداد  يف  به  واالحتفاظ  البقاء 
اجدره  خف�س  على  وفاق  بعدما 
التح�شريات  وتنطلق  ال�شهرية، 
بح�شور  اليوم  من  ابتداء  اجلدية 

املح�رص البدين.
عي�سة ق.

عي�سة ق.

عي�سة ق.



موراتا ُيزيح 
النقاب عن حلمه 

مع ت�سيل�سي
موراتا  األفارو  الإ�سباين  ك�سف 
عن  الإجنليزي،  ت�سيل�سي  مهاجم 
لتحقيقه  ي�سعى  الذي  الهدف 
مع  ال�سخ�سي  امل�ستوى  على 
البلوز، وقال موراتا يف ت�رصيحات 
ل�سبكة  ESP نقلتها �سحيفة ديلي 
يف  امل�ساركة  "هديف  اإك�سربي�س: 
لقد   2018 رو�سيا  العامل  كاأ�س 
كان دائماً حلمي، ولذلك �ساأحاول 
ت�سيل�سي  بذل ق�سارى جهدي مع 
لأحقق ذلك، واأفكر اأي�ساً يف جلب 
موراتا  ميتلك  للبلوز"،  البطولت 
الالروخا  مع  دولية  مباراة   20
اأول  منذ  اأهداف،   9 فيها  �سجل 
الأول  املنتخب  مع  له  م�ساركة 
يف 2014 وبعد انتهاء بطولة كاأ�س 
"ت�سيل�سي  موراتا:  وتابع  العامل، 
العامل،  يف  الفرق  اأف�سل  �سمن 
هنا  اأ�سدقائي  لدي  اأن  كما 
اأنا  التاأقلم،  �ساعدوين على  الذين 
اأننا  واأ�سعر  لندن  يف  جدا  �سعيد 
الثالثي  و�ساعد  واحدة"،  عائلة 
و�سي�سك  اأزبيليكويتا  الإ�سباين 
رودريغيز  وبيدرو  فابريغا�س 
لندن،  يف  لي�ستقر  موراتا  الالعب 
لت�سيل�سي،  باللعب  اأقنعوه  كما 
واأعلن ت�سيل�سي تو�سله لتفاق مع 
ريال مدريد حول ان�سمام موراتا 
النتقالت  فرتة  البلوز،خالل  اإىل 

ال�سيفية اجلارية.

اإن  اإ�سبانية  �سحفية  تقارير  قالت 
ريال  لعب  بيل  غاريث  الويلزي 
اإىل  ال�ستماع  يرف�س  مدريد 
على  وي�رص  له،  املقدمة  العرو�س 
وذكرت  امللكي،  النادي  مع  البقاء 
بيل  اأّن  املدريدية  "ماركا"  �سحيفة 
فريق  قمي�س  ارتداء  يف  يرغب  ل 
اآخر، كما اأّنه ل ينوي الرحيل حتى لو 
جنح الريال يف التعاقد مع الفرن�سي 

كيليان مبابي مهاجم موناكو، بل اأن 
الالعب يحاول تقدمي اأف�سل جهوده 
للمو�سم  التح�سريية  الفرتة  خالل 
غيابه  بعد  اأف�سل،  ب�سورة  للعودة 
املو�سم  مباريات  من  العديد  عن 
واأ�سارت  الإ�سابة،  بداعي  املا�سي 
حتى  عقده  جدد  بيل  اأّن  ال�سحيفة 
 17 يبلغ  راتب  على  ويح�سل   2022
�ساحب  وهو  �سنوًيا،  يورو  مليون 

خلف  الفريق  يف  راتب  اأف�سل  ثاين 
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو.

فريق  لن يحقق مع  اأّنه  بيل  ويعتقد 
مدريد  ريال  برفقة  يحققه  ما  اآخر 
لذلك يف�سل البقاء، كما اأّن فلورنتينو 
امللكي، ميتلك  النادي  رئي�س  برييز 
يتخلى  ولن  بالالعب  قوية  عالقة 
عنه ب�سهولة وفًقا لل�سحيفة، ولفتت 
"ماركا" اأّن برييز كان ميتلك عالقة 

وكان  موراتا  األفارو  مع  ا  اأي�سً قوية 
يرغب يف الحتفاظ به، لكن الالعب 
طلب منه املغادرة ومل يوافق النادي 
 80 على  ح�سوله  بعد  �سوى  امللكي 
و�سارك  ت�سيل�سي،  من  يورو  مليون 
لريال  الأخريتني  الهزميتني  يف  بيل 
مدريد �سد قطبي مدينة مان�س�سرت، 
اأف�سل  بدين  م�ستوى  يف  ظهر  حيث 

من املو�سم املا�سي.

مبابي لن يزحزح بيل عن ريال مدريد

مدرب  كونتي  اأنطونيو  يرغب 
التعاقد  يف  الإجنليزي  ت�سيل�سي 
فرتة  انتهاء  قبل  لعبني   4 مع 
يف  احلالية  ال�سيفية  النتقالت 
�سحيفة  وذكرت  املقبل،  اأوت   31
للتعاقد  ي�سعى  كونتي  اأن  "مرتو" 
اأر�سنال  من  ت�سامربلني  األيك�س  مع 
لأنه يراه البديل املنا�سب للنيجريي 
الالعب  اأن  كما  مو�سي�س،  فيكتور 
تغيري خطة  مع  ب�سورة جيدة  ظهر 
مدرب  فينغر  اأر�سني  الفرن�سي 

املدفعجية اإىل 3-4-3.
كونتي  فاإنه  ال�سحيفة،  وبح�سب 
تطوير  على  قادر  اأنه  يعلم 

كما  اأف�سل،  ب�سورة  ت�سامربلني 
واحدا  عاما  ميتلك  الالعب  اأن 
عليه  احل�سول  وميكن  عقده،  يف 
كما  اإ�سرتليني،  مليون   30 مببلغ 
رو�س  مع  للتعاقد  كونتي  يخطط 
اإيفرتون،  ميدان  متو�سط  باركلي 
رونالد  الهولندي  اأعلن  بعدما 
كومان املدير الفني للفريق، رحيله 
انتهاء عقده  وقبل  اجلاري  ال�سيف 
مبو�سم كامل، اإل اأن ما يعوق اإمتام 
ال�سفقة هو اإ�رصار التوفيز على 50 
اإ�سرتليني للموافقة على بيع  مليون 
الالعب، وبالإ�سافة للثنائي، يحاول 
كونتي التعاقد مع الإ�سباين فريناندو 

لزيادة  �سيتي  �سوانزي  من  يورينتي 
الدعم الهجومي كما اأنه م�ستمر يف 
الإيطايل  مفاو�ساته مع جوفنتو�س 

ب�ساأن األيك�س �ساندرو.

بر�سلونة  و�سط  لعب  اأكد 
اأن  راكيتيت�س  اإيفان  الكرواتي 
زميله يف الفريق الربازيلي نيمار، 
لعب مهم للغاية بالن�سبة للفريق 
يف  اأمله  عن  معربا  الكتالوين، 
الرب�سا،  �سفوف  بني  يبقى  اأن 
ت�رصيحات  يف  راكيتيت�س  وقال 
ح�سة  اأول  قبل  لل�سحفيني، 
مدينة  يف  لرب�سلونة  تدريبية 
"نتعامل مع الأمر ب�سكل  ميامي: 
هذه  يف  الالعبني  راأي  طبيعي، 
نيمار  بالفعل،  معروف  امل�ساألة 
جزء مهم للغاية من الفريق، وهو 
ونحن  اأ�رصتنا  من  جزء  مبثابة 
جميعا نرغب يف بقائه"، واأ�ساف: 

اأي تغيري ونراه  "مل نالحظ عليه 
على  يتغري  مل  طاقته،  بكل  يلعب 
الإطالق"، واأبرز الكرواتي الدويل 
له  يوجد  ل  يبقى،  اأن  "اأريده 
ك�سخ�س،  اأو  كالعب  �سواء  مثيل 
بالن�سبة  للغاية  مهم  عن�رص  اإنه 
ذلك،  من  الرغم  وعلى  اإلينا"، 
معقد  بقرار  يتعلق  الأمر   " اأكد: 
للغاية وكلنا نريده اأن يبقى، لكننا 

�سنتفهم قراره يف كل الأحوال".
ريال  اأمام  الغد  مباراة  وعن 
الودية  الأبطال  كاأ�س  يف  مدريد 
لقاء  �سيكون  اأنه  راكيتيت�س  اعترب 
اأكرب من جمرد مباراة ودية، وقال 
فانت  ودية،  مباراة  تكون  "لن 

والكال�سيكو  دائما  الفوز  تريد 
اأن  من  حمذرا  الكال�سيكو"،  هو 
مباراة  لتقدمي  ي�ستعد  فريقه 
جيدة وموا�سلة الإيقاع الإيجابي 
بداية  منذ  الرب�سا  بداأه  الذي 

ال�ستعدادات للمو�سم اجلديد.

كونتي ي�ستهدف 4 العبني قبل غلق املريكاتو

راكيتيت�ش: نريد بقاء نيمار معنا لكمننا نحرتم قراره
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للتحكيم  الدولية  املحكمة  ت�ستعد 
ب�ساأن  جديد  قرار  لإ�سدار  الريا�سي 
�ستكون  والأرجنتني  بوليفيا  عقوبة 
امل�ستفيد الأكرب، حيث اأكدت ال�سحف 
منتخبات  م�سوار  اأن  الأرجنتينية 
يف  وباراغواي  وت�سيلي  الأرجنتني 
املوؤهلة  اجلنوبية  اأمريكا  ت�سفيات 
برو�سيا   2018 العامل  كاأ�س  لبطولة 
الفرتة  خالل  كبرية  تقلبات  �سي�سهد 
املحكمة  ت�سدر  عندما  املقبلة 
"تا�س"  الريا�سي  للتحكيم  الدولية 
على  املوقعة  العقوبة  بتعديل  قراراً 
لكرة  الدويل  الحتاد  قبل  من  بوليفيا 
نا�سيون"  "ل  �سحيفة  وقالت  القدم، 
بتغيري  �ستقوم  "تا�س"  اأن  الأرجنتينية 
يف  وقع  الذي  الفيفا،  لقرار  جزئي 
بوليفيا  على  عقوبة  املا�سي  نوفمرب 
يف  ر�سيدها  من  نقاط  اأربع  بخ�سم 
املوؤهلة  اجلنوبية  اأمريكا  ت�سفيات 
بالعب  الدفع  خلفية  على  للمونديال، 
غري  ب�سكل  املباريات  اإحدى  يف 
قانوين، واأ�سارت ال�سحيفة الأرجنتينية 
من  مكونة  عقوبة  �ستوقع  "تا�س"  اأن 
�سقني، حيث �ستبقي على قرار خ�سم 
منتخب  ر�سيد  من  الأربع  النقاط 
اإىل الغرامة املالية،  بوليفيا بالإ�سافة 
ولكنها يف الوقت نف�سه لن متنح نقاطاً 
قيامهما  ب�سبب  وت�سيلي،  بريو  ل�سالح 
اإ�رصاك  م�ساألة  يف  �سكواهما  بتقدمي 
لعب بوجه غري قانوين بعد مرور اأكرث 
اأمام  مباراتيهما  على  �ساعة   24 من 

بوليفيا.
الأق�سى  احلد  �ساعة   24 مدة  وتعترب 
لأي  خاللها  امل�سموح  الزمنية  للفرتة 
تقدمي  املباريات  اإحدى  بعد  فريق 
غري  يراه  قد  اإجراء  �سد  �سكواه 
طبقاً  للقواعد،  خمالف  اأو  قانوين 
املونديال،  لت�سفيات  املنظمة  للوائح 
الإعالن  "�سيتم  نا�سيون":  "ل  وقالت 

املقبلة،  يوماً   15 خالل  العقوبة  عن 
من  القادمة  املرحلة  بداية  قبل 
 31 يومي  اجلنوبية  اأمريكا  ت�سفيات 
املقبلني"،  �سبتمرب  واخلام�س  اأوت 
ر�سمي  ب�سكل  تدخل  قد  الفيفا  وكان 
معاقبة  وقرر  املذكورة  الق�سية  يف 
بوليفيا ب�سبب قيامها باإ�رصاك املدافع 
نيل�سون كابريرا يف مباراتيها اأمام بريو 
وت�سيلي يف الت�سفيات، و�سارك كابريرا 
يف املباراتني كبديل يف ال�سوط الثاين.

على  املوقعة  العقوبة  وترجع 
الالعب  باإ�رصاك  قيامها  اإىل  بوليفيا 
الأ�سول  �ساحب  كابريرا،  نيل�سون 
على  ح�سل  الذي  الباراغوايانية، 
ي  فيفر  الثالث  يف  البوليفية  اجلن�سية 
2016، ولهذا يرى الفيفا اأن الالعب مل 
املن�سو�س  ال�رصوط  من  اأي  ي�ستوف 
لئحة  من  ال�سابعة  املادة  يف  عليها 
الدويل،  لالحتاد  الأ�سا�سي  النظام 
ولذلك كان يجب عدم �سمه للمنتخب 
�سارك يف  كابريرا  اأن  يذكر  البوليفي. 
عام  باراغواي  مع  واحد  دولية  مباراة 
يجوز  ل  الفيفا،  للوائح  وطبقا   ،2007
اأن  لأي لعب تغري منتخب بالده قبل 
متر خم�س �سنوات على اإقامته ب�سكل 

مت�سل يف بلده اجلديد.
ويف حال اتخذت "تا�س" القرار الذي 
اأ�سارت اإليه ال�سحيفة الأرجنتينية فاإن 
ت�سيلي التي حتتل حالياً املركز الثالث 
ترتيب  جدول  يف  اأوروغواي  بجانب 
اجلنوبية  اأمريكا  ت�سفيات  منتخبات 
نقطتني  �ستخ�رص  للمونديال  املوؤهلة 
 23 من  �سيتقل�س  الذي  ر�سيدها  من 
اإىل 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن 
اخلام�س  املركز  �ساحبة  الأرجنتني 
�سي�سعد  هذا،  �سوء  وعلى  حالياً، 
املراكز  اإىل  الأرجنتيني  املنتخب 
الأربعة الأوىل، التي �سيتاأهل اأ�سحابها 

مبا�رصة اإىل مونديال رو�سيا 2018.

الرئي�س  فيار  ماريا  اآنخيل   قدم 
لكرة  الإ�سباين  لالحتاد  املوقوف 
نائب  من�سب  من  ا�ستقالته  القدم 
كما  للعبة،  الأوروبي  الحتاد  رئي�س 
ع�سوية  من  با�ستقالته  فيار  تقدم 
اللجنة التنفيذية لليويفا ب�سكل فوري، 
"راديو  حمطة  ذكرته  ما  بح�سب 
وبعث  اأم�س،  اأول  الإذاعية  ماركا" 
وقبلها  ر�سالة  يف  با�ستقالته  بيار 
اليويفا،  رئي�س  �سيفرين  األك�سندر 
فيار  اإىل  بال�سكر  �سيفرين  وتقدم 
فيها  التي خدم  الكثرية  الأعوام  على 
وبعث  القدم،  لكرة  الأوروبي  الحتاد 
الحتاد  اإىل  مماثلة  بر�سالة  فيار 
الدويل لكرة القدم حيث يتوىل من�سب 
نائب رئي�س الفيفا، ولكن حتى الآن مل 
يتلقى رداً على ا�ستقالته، ويواجه فيار 
وثالثة متهمني اأخرين من بينهم جنله 
واأعمال  خمالفات  ارتكاب  مزاعم 
واختال�س  م�ستندات  وتزوير  ف�ساد 

اأموال.
اإىل  الأولية  التحقيقات  وتو�سلت 
وروؤ�ساء  فيار  بني  معامالت  وجود 
جلاأ  اإ�سبانيا  يف  الإقليمية  الحتادات 
فيها اإىل ال�ستعانة بالأموال اخلا�سة 
بالحتاد الإ�سباين لكرة القدم من اأجل 
احل�سول على دعمهم يف النتخابات 
لتمديد فرتة وليته على راأ�س الحتاد 
املهيمن على �سوؤون الكرة الإ�سبانية، 
ماي  يف  عاماً   67 البالغ  فيار  واختري 
التوايل  على  الثامنة  للمّرة  املا�سي 
فرتة  ليبداأ  الإ�سباين  لالحتاد  رئي�ساً 
�سنوات،  لأربع  متتد  جديد  ولية 
على خلفية غياب جبهات معار�سة له 
بدون  بالتزكية  وا�ستمراره يف من�سبه 
اإجراء انتخابات .ويعترب بيار الالعب 
الرئي�س  بيلباو  اأتلتيكو  لنادي  ال�سابق 
تاريخ  يف  الأطول  الولية  �ساحب 
الكرة الإ�سبانية، حيث يرتاأ�س الحتاد 

الإ�سباين لكرة القدم منذ 29 عاماً.

ا�ستقالة فيار من من�سب 
نائب رئي�ش اليويفا

قرار "التا�ش" يقّرب االأرجنتني 
من املونديال
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جورج  هوليوود  جنما  ي�شارك 
مهرجان  يف  دميون  ومات  كلوين 
بفيلمهما  ال�شينمائي  البندقية 
يقوم  الذي  »�شابوربيكون«، 
ببطولته دميون و�شارك يف كتابته 
واأخرجه كلوين كما يح�رض دميون 
عر�ض فيلمه »داون�شايزينغ«، الذي 
افتتاح  يف  باين،  األك�شندر  اأخرجه 

املهرجان.
وينظر اإىل مهرجان البندقية على 
اأنه موؤ�رض حمتمل حلظوظ الأفالم 
يف الفوز باأو�شكار، مثلما حدث مع 
�شبوتاليت«  اآند  »بريدمان  فيلم 

�شابق  مهرجان  يف  عر�ض  الذي 
الأو�شكار  بجائزة  يفوز  اأن  قبل 
افتتاح  �شهد  كما  �شورة  اأح�شن 
عر�ض  املا�شي  العام  مهرجان 
فيلم »ل ل لند«، ثم ر�شح بعدها 
جلائزة اأو�شكار اأح�شن �شورة فيلم 
العدد  على  يح�شل  لند«  ل  »ل 
جلوائز  الرت�شيحات  من  الأكرب 

اأو�شكار
فيلم  يف  دميون  ويج�شد 
ت�شعى  �شخ�شية  »�شابوربيكون« 
بلدته  يف  الظالم  اأ�رضار  فهم  اإىل 
الهادئة مع زوجته مارغريت، التي 

تلعب دورها جوليان مور.
كما يلعب يف فيلم »داون�شايزينغ«، 
كري�شتني  اأي�شا  فيه  ي�شارك  الذي 
ويغ و نيل باتريك هاري�ض وجي�شون 
�شوديكي�ض، دور رجل ينكم�ض بحثا 
�شمن  ويٌعر�ض  اأف�شل  حياة  عن 
فيلم  اأي�شا  املهرجان  فعاليات 
غولريمو  للمخرج  املاء«  »�شكل 
اأحداثه  تدور  الذي  تورو،  ديل 
الباردة  احلرب  فرتة  خلفية  على 
�شايل  بطولة  وهو  الأمريكية، 
هوكينز و مايكل �شانون واأوكتيفيا 
املخرج  يعر�ض  كما  �شبن�رض 

اأرونوفي�شكي  دارين  الأمريكي 
فيلمه بعنوان »اأم«، بطولة جينفري 

لورين�ض وخافيري باردمي.
اإنه »�شعيد« بعر�ض  وقال املخرج 
اأي�شا  �شيعر�ض  الذي  الرعب  فيلم 
يف تورونتو ويناف�ض الفنان ال�شيني 
املعار�ض النا�شط، اأي وي وي، يف 
ب�رضي«  »تدفق  بفيلم  املهرجان 
الالجئني  اأزمة  يتناول  الذي 
العاملية ويركز الفيلم، الذي غطى 
نطاق  عام،  مدار  على  دولة   23
وي  وي  وقال  وتاأثرياتها  الأزمة 
:«ل توجد اأزمة لجئني، اإنها اأزمة 
ب�رضية. فاحلدود لي�شت يف جزيرة 
قلوبنا  يف  بل  اليونانية،  لي�شبو�ض 

وعقولنا«.
قرر الفنان ال�شيني وي وي اإخراج 
بعد  ب�رضي«  »تدفق  بعنوان  فيلم 
زيارة جزيرة لي�شبو�ض اليونانيةكما 
وروبرت  فوندا  جني  �شتحتفل 
الذهبي  الأ�شد  بجائزة  ريدفورد 
وو�شف  اأعمالهما  جممل  عن 
الفني  املخرج  باربريا،  األبريتو 
»واحدة  باأنها  فوندا  للمهرجان، 
الدولية  ال�شينما  اأبطال  اأعظم  من 
باأنه  ريدفور  وو�شف  املعا�رضة« 
بالغريزة  وممثل  الفكر  »ر�شني 

يتمتع بح�ض للتفا�شيل«.
وت�شتمر فعاليات مهرجان البندقية 
 30 من  الفرتة  خالل  ال�شينمائي 

اأوت وحتى اخلام�ض من �شبتمرب.

مفتوحة  وجروح  دامية  عيون 
مثل  اأن  املوؤكد  من  خم�شبة... 
النت�شار  حتقق  ل  ال�شور  هذه 
خمتلف  الأمر  لكن  الإنرتنت.  على 
خا�شة  موؤثرات  لفنانة  بالن�شبة 
ال�شور  هذه  لها  حققت  عراقية 
متابعة كبرية على ال�شبكة العنكبوتية 
مدينة  يف  القانون  طالبة  وقامت 
كركوك ب�شمال العراق �شايل البياتي 
واهتماماتها  قدراتها  بتطوير 
العام  وبداأت  املوؤثرات  جمال  يف 
خا�شة  موؤثرات  عمل  يف  املا�شي 

�شناعية للم�رضح.
العمر  من  تبلغ  التي  ال�شابة  وقالت 
تقريبا  »بداية  لرويرتز  عاما   21
اإك�ض  يعني داعا�شتغلبالإ�شاإف  �شنة 
)املوؤثرات اخلا�شة(. بداية ما كان 
ما  غريب  كان  �شوية  لأنه  دعم  اأكو 
موجود هنا نا. وتعرف يعني الأهل 
�شوية ودم وكدا ما يعجبهم ها ال�شي 

�شي. لكن ا�شتمريت.«
و�شائل  اإىل  اللجوء  البياتي  وقررت 
واتخذت  الجتماعي  التوا�شل 
اأكو  �شفت  �شوية  »�شوية  قرارها 
ميديا.  بال�شو�شل  عليه  اإقبال  هو 
�شفحتى كانت متابعيها قليلة. بعد 
كرتوا  اإك�ض  بالإ�شاإف  ا�شتغلت  ما 
ب�شكل كل ا�شتباه. �شفت انه النا�ض 
يحبون  جديدة.  اأفكار  اإ�شي  حتب 

يتعرفون على فنون جديدة.«
وتقول اإن حياة ال�شعب العراقي ت�شبه 
التفجريات  جتعل  حيث  رعب  فيلم 
التي تقع ب�شكل �شبه يومي من �شور 
يوم  كل  يف  معتادا  حدثا  الدماء 
التوا�شل  بو�شائل  �شفحتها  ومتتلئ 
الجتماعي بال�شور لأعمال واقعية 
خميفة مبا يف ذلك اأيدي ذات اأ�شابع 
عميقة  �شقوق  ذات  ووجوه  ممزقة 
الوهمي  والدم  مك�شوفة  واأخماخ 
عن�رض اأ�شا�شي يف اإبداعاتها وتقوم 
مبزج الع�شل الأبي�ض و�شبغة حمراء 
التاأثري.  لعمل  الكاكاو  وم�شحوق 
من  يكن  مل  ذلك  مع  اإنه  وقالت 
ال�شهل احل�شول على م�شادر املواد 

الالزمة لعملها.
يعني  املواد  »اأغلب  واأو�شحت 
خا�شة  يعني  بالبيت  اأ�شنعتها 
اأداة.  اأي  عندي  ما  كنت  بالبداية 
ه�شه عندي تقريبا. ب�ض �شغلة تكون 

بالأدوات  باملقارنة  ب�شيطة  �شي 
ان  باخلارج  بيها  ي�شتلغون  اللي 
تعترب  يعني  عندي  اللي  الأدوات 
اأين  كله  الباقي  جدا.  ب�شيط  �شي 
وباملواد  بدائل.  األقى  اين  اأحاول 
بالعراق  هنا  عندنا  موجودة  اللي 
�شنو  الأ�شلية  املادة  اأ�شوف  اأحاول 
ا�شوي  اأحاول  بيها.  و�شنو  حتتوي 
ال�شغل  توامي  من عندنا هنا بحيث 

اللي اأنا اأ�شتغله.«
ويف حني اأن عمل املوؤثرات اخلا�شة 
يف  ن�شبيا  جديدا  مفهوما  يزال  ل 
اإمكانية  يف  البياتي  تاأمل  العراق 
واأن  الفن  هذا  عملها  يربز  اأن 
اهتمام  املطاف  نهاية  يف  يجذب 
الذي  الغزو  وبعد  ال�شينما  �شناع 
للعراق  املتحدة  الوليات  قادته 
ب�شدام  اأطاح  والذي   2003 عام  يف 
واملعدات  ال�شينما  اأر�شيف  تعر�ض 
العنف  وا�شتنزف  للنهب  العراق  يف 
مواهب  لحق  وقت  يف  الطائفي 
تزال  ل  البياتي  لكن  الفنية  البالد 
فريق  من  جزءا  تكون  باأن  حتلم 
اإثارة  لفيلم  واملوؤثرات  املكياج 
يف  بالدها  متثيل  ي�شتحق  عراقي 
الدولية  ال�شينمائية  املهرجانات 
»طموحي  وقالت  هوليوود  ويف 
اأو  رعب  فيلم  فيلم..  عندنا  يكون 
يعني  اأو  بالبداية.  هوليود  اأكيد 
يكون  لهوليود.  يو�شل  عراقي  فيلم 
بجودة ويكون باهتمام ويكون نا�ض 
ونا�ض  اأدوات  جتيب  ونا�ض  تدعم 
يعني متمكنة تقدر تقف ويانا حتى 
يعني.  بيه  نناف�ض  حلو  �شئ  نقدم 
لي�ض الدول كلها بتقدم اأفالم؟ كلها 
بت�شارك يف مهرجانات عاملية على 
)ل(؟  العراق  لي�ض  العامل.  م�شتوى 
ونقدر.  اإمكانيات  عندنا  هلل  احلمد 
البقية.  من  اأكرث  موهبة  عندنا 
تكون  ولو  نقدمها  اللي  وال�شغالت 
امل�شتخدمة  الدوات  لو  ب�شيطة 
اأي عمل  نناف�ض  نقدر  ب�ض  ب�شيطة 

حتى ولو لهوليود كان.«
ال�شينمائي  النتاج  دور  وقامت 
العراق مبحاولت مع  امل�شتقلة يف 
حتقيق بع�ض النجاح مثل فيلم ابن 
بابل. وفاز الفيلم بعدد من اجلوائز 

الدولية.

فنانة م�ؤثرات خا�صة 
عراقية تكت�صب �صعبية 

على الإنرتنت

ج�رج كل�ين ومات دمي�ن ي�صاركان يف 
مهرجان البندقية ال�صينمائي

والإثارة  اخليال  فيلم  ت�شدر 
كومينغ«  هوم  »�شبايدرمان: 
اإيرادات دور ال�شينما يف اأمريكا 
اأظهرت  ح�شبما  ال�شمالية، 
تقديرات ا�شتوديوهات ال�شينما. 
ي�شارك  الذي  الفيلم،  وحقق 
روبرت  من  كل  بطولته  يف 
تومي  وماري�شا  جونيور  داوين 
كيتون،  ومايكل  هولند  وتوم 
اإيرادات بلغت 117 مليون دولر 

يف  وجاء  اأيام.  ثالثة  اأول  خالل 
من  الثالث  اجلزء  الثاين  املركز 
املتحركة  الر�شوم  اأفالم  �شل�شة 
»دي�شباكابول مي«، الذي ي�شارك 
كل  �شخ�شياته  اأ�شوات  اآداء  يف 
من �شتيف كاريل وكري�شتني ويج 
اإيرادات  حمققاً  باركر،  وتري 
واحتل  دولر.  مليون   34 بلغت 
الثارة  فيلم  الثالث  املركز 
الذي  درايفر«،  »بابي  واجلرمية 

من  كل  بطولته  يف  ي�شارك 
اإجلورت  واأن�شيل  �شبي�شي  كيفني 
اإيرادات  حمققاً  هام،  وجون 
وجاء  دولر.  مليون   12.8 بلغت 
اخليال  فيلم  الرابع  املركز  يف 
وومان«،  »وندر  واملغامرات 
الذي ي�شارك يف بطولته كل من 
جال جادوت وكري�ض باين وروبن 
بلغت  اإيرادات  حمققاً  رايت، 

10.1 مليون دولر.

اخلام�ض  املركز  يف  وحل 
اأفالم  �شل�شلة  اأجزاء  اأحدث 
يحمل  والذي  »تران�شفورمرز« 
عنوان » تران�شفورمرز: ذا ل�شت 
الأخري(، والذي  )الفار�ض  نايت« 
ي�شارك يف بطولته كل من اأنتوين 
ولورا  ويلربج  ومارك  هوبكنز 
هادوك وجون جودمان واإيزابيال 
مونري و�شتانلي توت�شي، باإيرادات 

بلغت 6.3 مليون دولر.

ظافر  التون�شي،  الفنان  اأكد 
العابدين، اأن الدعوة اإىل “التفاوؤل” 
كانت من اأهم الر�شائل التي اأراد اأن 
دوره  خالل  من  للجمهور،  يو�شلها 

يف م�شل�شل “حالوة الدنيا” .
خا�ض  ت�رضيح  يف  العابدين،  وقال 
لـ”روتانا”: “رغم روؤيتي اأن الدراما 
اأن ت�شدر فكرة واحدة  ت�شتطيع  ل 
تفكريه  له  اإن�شان  كل  اإن  اإذ  للعمل، 
من  به  �شيخرج  الذي  وم�شمونه 
اأنكر  اأن  اأ�شتطيع  ل  لكن  العمل، 
يف  قدمتها  التي  ور�شالتي  هديف 

امل�شل�شل”.
وعربرّ عن �شعادته بالطاقة الإيجابية 
التي ا�شتطاع اأن يو�شلها للجمهور، 
من خالل �شخ�شية “�شليم”، وجعله 
بها  وي�شتمتع  احلياة  يحب  اجلميع 

يف كل حلظة.
يُعر�ض  اأن  “العابدين”  ومتنى 
على  “كراميل”  الدرامي  م�شل�شله 
لي�شتكمل   امل�رضية،  القنوات 
بعد  العربي،  الوطن  يف  جناحه 
يف  اأحدثها  التي  الإيجابية  ال�شجة 

لبنان.

ظافر العابدين : هذه 
ر�صالتي من »حالوة 

الدنيا«

»�صبايدر مان« يحقق 117 ملي�ن دولر اأول 
ثالثة اأيام من عر�صه
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�شهد الكاتب انهيار دولة اجلنوب ثم 
مرحلة الوحدة اليمنية التي حتققت 
يف 1990 وحرب �شيف 1994 و�شوال 
املعقد  النظام  على  االنقالب  اإىل 
الذي اأقامه علي عبد اهلل �شالح يف 
عام 2011 و�شعود احلوثيني.. »اأي 

انهيار اليمن الذي عرفناه«.
خري  ي�شلط  اليمن(  )حرائق  يف 
امل�شهد  على  ال�شوء  اهلل  خري  اهلل 
املعا�رص  اليمني  ال�شيا�شي 
والوحدة  ال�رصاع  يف  راأيه  ويقول 
يف  وحتى  والتاريخ  واجلغرافيا 
يف  الدخول  دون  والب�رص  احلجر 
تكهنات اأو حتى اخلو�ض فيها. فهو 
يقول ما يعرفه فقط ويعرب عن ذلك 
قائال »مل اأكن �شوى �شحفي �شغوف 
باليمن اأحب اأهله واأحرتمهم وخرج 
�شبه  بعد ثالثني عاما من مرافقة 
بانطباع  اليمني  للحدث  يومية 
واحد هو االآتي: كلما عرفت اليمن 
اأنك  كم  اكت�شفت  كلما  واليمنيني 
اليمن  وجتهلهم«.وحرائق  جتهله 
منذ  اهلل  خري  �شفحات  على  تبداأ 
اأول زيارة قام بها قبل ثالثني عاما 
اإن  لكنه يقول  اليمن امل�شطور  اإىل 
»اليمن الذي عرفناه مل يعد موجودا 
ما  ومرحلة  ال�شطرين  �شيغة  واإن 
وال�شوؤال  واردة  لي�شت  الوحدة  قبل 
الوحيد الذي ميكن طرحه كم عدد 
التي �شتقوم يف  الكيانات  اأو  الدول 
هذا البلد يف مرحلة ما بعد انتهاء 
�شتنتهي هذه  الطويلة وهل  حروبه 
بعدما  خ�شو�شا  يوما  احلروب 
على  لها  مقرا  القاعدة  وجدت 

االأرا�شي اليمنية«.
يخت�رص  تعليقا  الكاتب  وينقل 
يف  اأ�شدقائه  اأحد  عن  امل�شهد 
من  اجلنوب  اإىل  اإب  حمافظة 
»اإن  يقول  قليلة  وب�شطور  �شنعاء 
العامل  يف  الوحيد  البلد  هو  اليمن 
القوى  كل  فيه  تت�شارع  الذي 
املا�شي«. اإىل  العودة  اأجل  من 
من  الالعبني  كل  اأدوار  وي�شتعر�ض 

هادي  من�شور  ربه  عبد  الرئي�ض 
اإىل ما  و�رصعيته التي تريد العودة 
اإىل  �شقوط �شنعاء عام 2014  قبل 
مرور  مع  »تبني  الذين  احلوثيني 
الوقت اأنهم ال ميتلكون اأي م�رصوع 
�شيا�شي اأو اقت�شادي للبلد با�شتثناء 
اإيرانية«. م�شتعمرة  اليمن  حتويل 
وتبدو يف نظر الكاتب كل االأطراف 
املت�شارعة يف حالة هرب  اليمنية 
عمليا من م�شاكل اليمن التي ال حل 
غياب  يف  املنظور  املدى  يف  لها 

التو�شل اإىل �شيغة جديدة للبلد.
ت�شتلزم  اجلديدة  ال�شيغة  وهذه 
كل  يتجاوز  اأن  اهلل  خري  بح�شب 
طرف تاريخا معينا اإذ اإنه »لن تكون 
اإىل  العودة  ال�رصعية  ا�شتطاعة  يف 
�شنعاء مثلما لن يكون يف ا�شتطاعة 
االأبد  اإىل  �شنعاء  حكم  احلوثيني 
مهما اعتقدوا اأنهم باتوا يج�شدون 
مرحلة  يف  الزيدية  الع�شبية 
اليمنيني  القادة  تاريخ  معينة«.والأن 
اأخرى  بظروف  واإن  نف�شه  يكرر 
�شهر  اإىل  بنا  يعود  الكاتب  فاإن 
عندما   1986 عام  �شباط  فرباير 
الدميقراطية  اليمن  جمهورية  زار 
الثالث  اأحداث  اإثر  على  ال�شعبية 
من  الثاين  كانون  يناير  من  ع�رص 
العام نف�شه والتي انتهت اإىل خروج 
ال�شلطة  من  نا�رص  علي  جماعة 

وجلوئهم اإىل ال�شمال.
اهلل  خري  �شاهد  الزيارة  هذه  ويف 
املارك�شيون«  »الرفاق  تقاتل  كيف 
دماء  على  بنف�شه  و�شار  عدن  يف 
للحزب  ال�شيا�شي  املكتب  اأع�شاء 
اال�شرتاكي التي غطت اأر�ض قاعة 
يف  حقيقية  جمزرة  فيها  ارتكبت 
تلك  و�شكلت  الدامي  النهار  ذلك 
جلمهورية  النهاية  بداية  املجزرة 
االحتاد  كنف  يف  ومنت  ترعرعت 

ال�شوفيتي ال�شابق.
اهلل  خري  ي�شور  دقيق  و�شف  ويف 
للحزب  ال�شيا�شي  املكتب  قاعة 
»اأر�شها  كانت  التي  اال�شرتاكي 
فيما حتولت  الياب�ض  بالدم  مغطاة 
املوكيت اخل�رصاء اإىل �شوداء وكان 

هناك كر�شي فيه ثقب من اخللف 
التي  الر�شا�شة  هو  الثقب  وهذا 
ا�شتقرت يف ج�شد علي عنرت نائب 
ووزير  حينه  يف  اجلمهورية  رئي�ض 
علي  منتقدي  اأ�شد  واأحد  الدفاع 

نا�رص«.
وبتوطئة التهام نا�رص يقول الكاتب 
نقال عن اأ�شخا�ض كانوا يف القاعة 
ويدعى  نا�رص  علي  مرافق  »اإن 
واأح�رص  القاعة  اإىل  دخل  ح�شان 
نا�رص  اعتاد  الذي  ال�شاي  ترمو�ض 
على ال�رصب منه لكونه كان يحاذر 
يح�رص  مل  ويومذاك  ت�شمم  عملية 
كانت  فيما  االجتماع  نا�رص  علي 
تنتظر  املر�شيد�ض  �شيارته 
قاعة  حيث  البناية  مدخل  عند 
احلا�رصون  فوجئ  االجتماعات. 
بدخول مرافقه الذي ما اإن انتهى 
يف  ال�شاي  ترمو�ض  و�شع  من 
ا�شتدار  حتى  املخ�ش�ض  املكان 
اأطلق منه  و�شهر م�شد�شا �شغريا 
خ�شوم  على  اجتاه  كل  يف  النار 

علي نا�رص«.
والثابت لدى الكاتب اأن علي نا�رص 
حممد »ف�شل الغدر بخ�شومه قبل 

اأن يغدروا به«.
ال�رصاع  الكتاب  ف�شول  ومن 
اهلل  عبد  علي  بني  قام  الذي 
حرب  بعد  واالإ�شالميني  �شالح 
انتهت  والتي   1994 �شيف 
االنف�شايل  امل�رصوع  بهزمية 
علي  بزعامة  اال�شرتاكي  للحزب 

 1994 حرب  فبعد  البي�ض.  �شامل 
به  يواجه  ما  اإيجاد  �شالح  اأراد 
كانوا  الذين  امل�شلمني«  »االإخوان 
الكاتب  وبراأي  حلفاءه يف احلرب 
يف  اأ�شا�شيا  دورا  لعب  �شالح  فاإن 
بروز »العامل احلوثي« يف ال�شمال 
اإىل  �شارعت  اإيران  لكن  اليمني 
الذين  »احلوثيني«  ا�شتيعاب 
بكثري  اأكرث  بها  مرتبطني  �شاروا 
من ارتباطهم ب�شالح بقي اهتمام 
والذي  اليمن  الكاتب من�شبا على 
ال  ببلد  عا�شق  كاهتمام  �شار 
خالل  من  العامل  يف  له  �شبيه 
يف  تن�رص  التي  ال�شيا�شية  مقاالته 
الكويتية  والراأي  اللندنية  العرب 

وامل�شتقبل اللبنانية.
وال تكاد �شخ�شية مينية �شواء من 
�شابقا  ن�شفني  امل�شطورة  الدولة 
حاليا  املحرتقة  الدولة  يف  اأو 
موا�شفاتها  اهلل  خري  ويفند  اإال 
مع  واالجتماعية  ال�شيا�شية 
باالأبي�ض  ب�شورة  احتفاظه 
ور�شائل  ووثائق  عنها  واالأ�شود 
عن زمن الثمانينات وبع�شها �شور 
املرحلة  تلك  بقيادات  جتمعه 
�شحفية  اأحاديث  اأجرى  حيث 
معها ب�شفته رئي�شا للق�شم العربي 
والدويل يف �شحيفة النهار اللبنانية 
بني 1976 و1988 ومديرا للتحرير 
بني  اللندنية  احلياة  �شحيفة  يف 
1988 و1998 وكاتبا عربيا م�شتقال 

من 1998 اإىل اليوم.

منذ  بالده  اأن  اأفغاين  كاتب  يرى 
و�شول العرب اإليها يف القرن ال�شابع 
العربية  باللغة  رحبت  امليالدي 
على  يعيب  ولكنه  معها،  وتفاعلت 
اهتموا  -الذين  العرب  الباحثني 
اأفغان�شتان-  يف  ال�شيا�شية  باالأو�شاع 
االأفغاين  ال�شعب  لفكر  جتاهلهم 

وثقافته ونتاجه االأدبي.
 

اللغة  اإن  �شايف  اأمان  حممد  ويقول 

االأفغانية  اللغة  يف  اأثرت  العربية 
التاأثري  امتد  كما  اأي�شا،  بها  وتاأثرت 
والتاأثر اإىل التقاليد اأي�شا، واإن االأدب 
االأدب  يف  عميق  تاأثري  له  العربي 
كان  حيث  الع�شور،  عرب  االأفغاين 
االأدباء االأفغان يعرفون اللغة العربية 
اأجنبية  وال يزالون، »وال يعدونها لغة 
ال�رصقية«. ال�شعوب  من  كغريهم 
»اأفغان�شتان  كتابه  وي�شيف �شايف يف 
اأن  الع�شور«  عرب  العربية  واللغة 

على  احلفاظ  ا�شتطاعوا  العرب 
ب�شبب  البعيدة  الديار  تلك  يف  لغتهم 
االأفغاين  ال�شعب  من  االحرتام  نظرة 
التي انتقلت من حلقات  القراآن  للغة 
التدري�ض يف امل�شاجد اإىل املدار�ض 

واجلامعات االأفغانية.
�شفحة   120 يف  يقع  الذي  والكتاب 
الق�شم  اأ�شدره  القطع،  متو�شطة 
يف  اأفغان�شتان  �شفارة  يف  الثقايف 
موؤلفات  اإىل  وي�شاف  القاهرة، 

»اأفغان�شتان  منها:  التي  الكاتب 
واالأدب العربي عرب الع�شور« )1988( 
جمال  ال�شيد  تاريخ  عن  و«نفحات 
الدين االأفغاين« )1991( و«ابن االأثري 
اأديبا وناقدا وبالغيا« و«اأفغان�شتان.. 
ي�رصف  كما   ،)1996( والنار«  النور 
على »معجم االألفاظ العربية يف اللغة 
جامعة  �شت�شدره  الذي  االأفغانية« 
االإ�شالمية  �شعود  بن  حممد  االإمام 

يف الريا�ض.

يخرج ال�شحفي اللبناين املخ�شرم خري اهلل خري اهلل بخال�شة عن بلد عربي ممزق مفادها اأنه »كلما عرفت 
اليمن واليمنيني اكت�شفت كم اأنك جتهله وجتهلهم«.يحمل الكاتب خري اهلل هذا االنطباع ليوثقه يف كتاب 

)حرائق اليمن. �شهادات من الداخل من انهيار دولة اجلنوب اإىل انهيار الدولة( ال�شادر عن دار العرب للن�شر 
والتوزيع والدار العربية للعلوم نا�شرون كا�شفا مبئة وخم�س و�شبعني �شفحة عن اأدوار زعامات حملية لعبت 

بالنار اليمنية وفككت الدولة و�شاهمت يف �شعود جنم احلوثيني الذين �شاروا »اأن�شار اهلل«.

عن دار العرب للن�شر والتوزيع والدار العربية للعلوم نا�شرون

ق.ث/ وكاالت

الكاتب اللبناين خري اهلل خري اهلل �شاهد 
على "حرائق اليمن" 

الكاتب االأفغاين حممد اأمان �شايف :

 اأيها العرب ال تهملوا ثقافتنا

البلد  هذا  بنني،  عمق  من 
االإفريقي الواقع غربي القارة 
الفتيات  تنحدر  ال�شمراء، 
و«كارين  اأهي�شو«  »تاتيانا 
اأبوغورن«  و«زكيات  اأهي�شو« 
»تريوترييبا«  فريق  اأع�شاء 
االأول  الن�شائي  املو�شيقي 
مفعمات  فنانات  البالد،  يف 
االبت�شامة،  �شعارهن  باحلياة، 
م�شرية  نحو  »القدر«  قادهن 

ا�شتثنائية يف عامل الغناء.
 10 الـ  يتعد  مل  فني  م�شوار 
�شنوات، اأحيت خالله الفتيات 
الغنائية  العرو�ض  من  العديد 
واإفريقيا  بنني  يف  والراق�شة 
على  بح�شولهن  توج  والعامل، 
جوائز عدة فريق ن�شائي نحت 
ا�شمه يف عامل الغناء والرق�ض 
حتى  املحلي،  امل�شتوى  على 
من  وعدد  اإفريقيا  �شيته  بلغ 
موهبة  بف�شل  العامل  دول 
مو�شيقية  وجهود  فريدة 
اإىل بحث فني عميق  اأ�شيفت 
االإفريقي  الرتاث  من  ينهل 

املمزوج بروح الع�رص.
جهود مكنت من ت�شليط ال�شوء 
عذبة  ن�شائية  اأ�شوات  على 
واالأجواء  الطبول  قرع  تبنت 
ركيزة  االإفريقية  املو�شيقية 
لفنهن، من اأجل ن�رص«البهجة« 
مو�شيقى  ع�شاق  قلوب  يف 
والتعريف  ال�شمراء  القارة 
حول  املحلية  بالثقافة 
جعل  توجه  �شمن  العامل، 
من  )نبات  كاالبا�ض«  »قرع 
ي�شتخدم  القرعية  الف�شيلة 
اإفريقيا(  يف  مو�شيقية  اآلة 
مو�شيقية  )اآلة  و«ال�شاجات« 
االآلتني  النحا�ض(،  من  قدمية 

املف�شلتني للفرقة.
الفريق  ببلوغ  ذروته  بلغ  جناح 
عقده االأول من خالل التعاقد 
بنني  يف  حفالت  �شل�شلة  على 
حيث  االأوروبية؛  والقارة 
قائدة  اأهي�شو،  تاتيانا  اأعلنت 
خالل  »تريوترييبا«،  فريق 
يف  عقدته  �شحفي  موؤمتر 
يف  اجلاري  اأوت  من  العا�رص 
كوتونو عا�شمة بنين، اأن فرتة 
ال�شيف املتبقية �شتعي�ض على 
وقع عدة عرو�ض، اأبرزها جولة 
االأوروبية  القارة  يف  غنائية 
مطلع  من  انطالقا  قادتهم 
مدن«،   10 اإىل  اجلاري  ال�شهر 
الفرن�شية  العا�شمة  بينها 
مر�شيليا  ومدينة  باري�ض 
الفرن�شية والعا�شمة البلجيكية 

بروك�شل واالأملانية برلني.
�شنوات   10 مبرور  واحتفاال 
منذ تاأ�شي�شها، من املنتظر اأن 
مو�شيقيا  حفال  الفرقة  حتيي 

باملركز  املقبل  اأكتوبر   14 يف 
كوتونو،  يف  الفرن�شي  الثقايف 
بنني،  يف  ع�شاقها  »مالقاة  لـ 
الفنية«،  لعرو�شها  املتعط�شني 
يف  تاتيانا  قالت  ما  ح�شب 

حديث لالأنا�شول.
»اللحظات«  اأبرز  وم�شرتجعة 
�شمن  ذهنها،  يف  العالقة 
م�شريتها الفنية، اأ�شافت تاتيانا 
املهني،  امل�شتوى  »على  اأنه 
الـ  م�شرية  خالل  لنا  اأُتيحت 
10 �شنوات، فر�شة التوجه اإىل 
)الفرن�شية(  مونروي  مدينة 
اجلاز  مهرجان  يف  للم�شاركة 
 50 مرور  ذكرى  الإحياء  الكبري 
تاأ�شي�شه«.وتابعت،  منذ  عاما 
»كنا  بالقول:  ال�شدد،  ذات  يف 
من  كبرية  اأ�شماء  جانب  اإىل 
االإفريقية  املو�شيقى  عامل 
اآ�شا  غرار  على  والعاملية، 
ودوبي  هندية(  )مغنية 
اإيفوارية(  )مغنية  غناهوري 

وعديد امل�شاهري االآخرين«. 
الن�شائية  الغنائية  الفرقة 
تتاألف،  كانت  بنني،  يف  االأوىل 
 ،2002 عام  بداياتها  خالل 
يف  جنحن  فتيات،   5 من 
الظهور �شمن برامج الكت�شاف 
اأن  قبل  ال�شابة،  املواهب 
العري�ض  اجلمهور  يتعرف 
خالل  من   ،2006 عام  عليهن 
»غان  االأول  الغنائي  األبومهن 
نا هو« )»دقت ال�شاعة« يف لغة 
مزج  الذي  املحلية(،  »يوربا« 
التقليدية  واالإيقاعات  االأحلان 
اإفريقية  باأنغام  املحلية 

وغربية. 
ويف 2012، �شجلت فتيات فريق 
»اأكبيه«،  األبومهن  »تريوترييبا« 
الثاين يف م�شوارهن  الذي يعد 
اأبواب  فتح  ما  االحرتايف؛ 
م�رصاعيها  على  النجومية 

اأمامهن.
التجارب  من  متنوع  ر�شيد 
 2007 عام  منذ  اأ�شهم  الرثية، 
اأبوغورن«  »زكيات  �شعود  يف 
و«كارين  اأهي�شو«  و«تاتيانا 
م�شارح  عدة  على  اأهي�شو« 
�شوق  مهرجان  منها  عريقة، 
االإفريقي  للعر�ض  الفن 
عا�شمة  اأبيدجان  يف  »ما�شا«، 
االقت�شادية  ديفوار  كوت 
»كودوغو  ليايل  ومهرجان 
فا�شو،  بوركينا  يف  النموذجية« 
اأوروبية يف  اإىل جوالت  اإ�شافة 

فرن�شا وبلجيكا. 
م�شرية توجت يف اأكتوبر 2012، 
على  »تريوترييبا«  بح�شول 
الكت�شافات  الثانية  اجلائزة 
فرن�شا  »راديو  على  العام، 

الدولية«.

فرقة »تريوترييبا« الن�شائية يف بنني

�شفرية االأحلان االإفريقية 
حول العامل 

وكاالت
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نعي�شه  كالذي  يوما  �أن  و�أح�شب 
�أ�شتح�رض  �أن  علي  يفر�ض  �لآن 
�لفنانة  مي"   " �لرو�ية  هذه  بطلة 
�لت�شكيلية، �أ�شتذكرها بكل م�شاعر 
�ملر�ر �لتي �نتابتها، وعربت عنها 
ت�شبه  حالة  �شمن  وخذلن  باأ�شى 
�إدو�رد  عا�شها  �لتي  �حلالة  تلك 
فل�شطني،  يف  طفولته  يف  �شعيد 
حني خرج منها مطرود�ً مع �أ�رضته 
�إىل بريوت وعمره �ثنا ع�رض عاماً. 
�أن يزور منزله  يف عام 1998 قرر 
مكانه  فوجد  �لقد�ض،  �رضق  يف 
م�شتوطنة ي�شكنها �شهاينة رف�شو� 
على  و�حدة  نظرة  يلقي  �أن  حتى 
وهو  فرجع  �لد�خل،  يف  �ملنزل 
يبكي ب�شدة. كان هذ� بعد �أن تلقى 
ب�رضطان  �إ�شابته  حول  ت�شخي�شاً 
�أن  ب�رضورة  �أقنعه  ما  وهو  �لدم، 

�لذي  �ملكان  عن  �شجاًل  يخلف 
فيه.  طفولته  و�أم�شى  فيه،  ولد 
 " �شريته  موثقا يف  ما جنده  وهو 
خارج �ملكان". هنا �إن كان �إدو�رد 
�شعيد قد �جرت�أ على زيارة �لقبور 
 " فاإن  عليها،  و�لبكاء  �لقد�ض  يف 
�إن  تت�شاءل  �لرو�ية بقيت  مي" يف 
كان باإمكانها �أن تفعل "...ل �أحد 
�أن  �أريد  ول  �لقبور،  �إل  هناك  يل 
ثم  فقط  �لقبور  �أزور  لكي  �أرجع 
�أنزوي مع �أ�شباحي و�أبكي. �أريد �أن 
�حلياة  مدينة متنحني  نحو  �أرجع 
�جلميلة.  طفولتي  يف  وتغبطني 
فيها  تكون  مدينة  �أرى  �أن  �أريد 
بعودتي.  �ملرحبني  �أول  هي  �أمي 
طردين  من  مع  �شاأتعامل  ..كيف 

من �أر�شي وقتل �أمي و�أهلي؟"
تر�شخت  �لتي  مي"   " هي  هذه 
يف ذهن قارئ �لرو�ية وقد �قرتن 
ت�شتح�رض  بالقد�ض،  ما�شيها 

تبق  ومل  �رحتلو�  �لذين  �أحبتها 
�مل�شحوبة  �لذكريات  �شوى  منهم 
باأ�شى و�شجن ي�شبه �رضيط �لفيلم 
�ل�شينمائي، يتحرك ب�رضعة �أحياناً 
يف  ويثبت  �أخرى  �أحياناً  وببطء 
" �شوناتا لأ�شباح  �أحيان ثالثة. يف 
�لقد�ض" يلفتك �أن و��شيني �لأعرج 
ي�شتح�رض باقتد�ر تعابري مو�شيقية 
فنية ت�شويرية م�شتقاة من ما�شي 
بل  �لقد�ض.  يف  �ملثقل  مي"   "
تتخلق  تتبعناها  �شوناتا"   " �إن 
يوبا"   " يدي  بني  �لبد�يات  منذ 
��شتوت  وقد  نرقبها  مي"   " �بن 
مع  بالتو�زي  �لنهائي  ب�شكلها 
حنني  من  هاربة  مو�شيقية  نوتات 
�لآونة  بني  يت�رضب  �لقد�ض  حول 
حتكيه  مي  كانت  مما  و�لأخرى 
عنها  تغب  مل  مدينة  عن  لبنها 
رغم �إقامتها �لطويلة يف نيويورك، 
قا�شية  وذ�كرة  من�شجما  يبدو  مبا 

�لتي ولدت  ��شتقرت يف ذهن مي 
على  و�أجربت  �ملدينة  هذه  يف 
�أن  بعد  و�لدها  مع  منها  �لرحيل 
�ملجرمة  �ليهود  ع�شابات  قتلت 
يف  �إل  هذ�  تدرك  �أن  دون  �أمها 
لذلك  حياتها،  من  متاأخرة  فرتة 
يفهم  �أن  �لرو�ية  لقارئ  يكن  مل 
ما�ض  عن  بعيد�  مي"   " حا�رض 
عربت  عظيمة  مدينة  يف  عميق 
لوحات  خالل  من  �لرو�ية  عنه 
فر��شات  �إن  بل  �ملختلفة،  مي 
ن�شاأت من متزقات مي و�أ�شو�قها 
كان  ما  �لقد�ض،  يف  �لطفولية 
دون  لوحاتها  يف  حت�رض  �أن  لها 
�لأ�شو�ق  وهي  للقد�ض،  حتيل  �أن 
لها  كر��شة  يف  ر�أيناها  �لتي 
بخبازيها  �لقد�ض  بر�ئحة  عبقت 
�جلميلة  وفر��شاتها  و�شهر�تها 
يف حي �ملغاربة، بطيورها، وبكل 
ما �ندثر منها. مع كل �شفحة يف 

�لقد�ض  ذكرى  تت�شاعد  �لرو�ية 
قاب  مي  ت�شبح  �إن  وما  �أكرث، 
قو�شني �أو �أدنى من �ملوت، حتى 
بالقد�ض،  تلب�شت  وقد  جندها 
�أحالمها  يف  ت�شتعيد  و�شارت 
�أن  بعدها  لتدرك  وجدها  �أمها 

خميلتها  باإبعاد  �لتفكري  جمرد 
�لقد�ض هو خيانة، فاأ�شياوؤنا  عن 
دفعة  تعود  �أن  من  بد  ل  �لدفينة 
لها  �لتي جند  �للحظة  و�حدة يف 
�شكونها  من  حتركها  �لتي  �للغة 

وموتها.

وا�شيني الأعرج

يبدو �أن �ملخطط �ل�شهيوين و�شل 
�أي  �لعلني،  �لظهور  نقطة  �إىل 
�ل�رضقية  �لقد�ض  على  �ل�شتيالء 
�لقد�شني  توحيد  �جتاه  يف 
للدولة  �ملوحدة  �لعا�شمة  لت�شبح 
�شارباً  �ملفرت�شة،  �ليهودية 
�ملعاهد�ت  بكل  �حلائط  عر�ض 
ذلك  يف  مبا  �لدولية،  و�ملو�ثيق 

�تفاقية �أو�شلو.
كل  �إ�رض�ئيل  �شتخلق  طبعاً، 
�لكبري،  لتنفيذ خمططها  �لأعذ�ر 
رقعتها  �ت�شعت  عربية  بتزكية 
جلعل  جهد�ً  تدخر  مل  و�أمريكية 
�ملنطقة  يف  قوة  �أكرب  �إ�رض�ئيل 
ع�شكرياً. وبد�أ تنفيذ خطة �لهيكل 

بجعل ما كان ممنوعاً، م�شموحاً.
�قتحم  �شارون عندما  ذلك  �فتتح 
�أدنى  �لقد�شي بحر�شه بال  �حلرم 
�مل�شتوطنني  دخول  ثم  �حرت�م، 
قرب  عن  لروؤية  بروفات  وكاأنها 
و�لإ�شالمية  �لعربية  �لفعل  ردة 
وتاأتي  كالعادة.  �شفر�ً  كانت  �لتي 
�جلديدة  �لختبارية  �خلطوة 
بال�شتيالء على �مل�شجد و�ل�شماح 
للجانب �لعلوي من هيكل �شليمان 
�مل�شجد  ح�شاب  على  بالظهور 
تهدميه  �شيتم  �لذي  �لأق�شى 
�لكثري  يف  كما  جزئياً،  �أو  كلياً 
�لأمريكية  �ل�رضية  �لوثائق  من 

و�لإ�رض�ئيلية.
قد يبدو �لكالم خر�فياً لكن علينا 
تدبريه  يتم  ملا  عمياناً  نكون  �أن 
�شمن �شريورة مدرو�شة بدقة و�أن 
�أن  �إذ  بال�شبط  هذ�  هو  �ملنتهى 

�ملكان �لذي ي�شكل ثاين مقد�شات 
�مل�شلمني، فالهيكل �أولها بالن�شبة 
لليهود. �إ�رض�ئيل و�شلت �إىل درجة 
�لر�أي  يهمها  يعد  مل  �لتغول،  من 
�لذي  و�لأوروبي  �لعاملي  �لعام 
كبلته عقدة �لهولوك�شت �لإجر�مي 
�لعاملية  �رتكبوه يف �حلرب  �لذي 
ول  للعرب  ل  عالقة  ول  �لثانية 

للم�شلمني به.
فمه  يفتح  �أن  �أحد  ي�شتطيع  ول 
�شد عدو�ن ظاهر من دون �تهامه 
مبعاد�ة �ل�شامية. ول �أمريكا طبعاً، 
رئي�ض  �أي  �أر�د  �إذ�  �حلرية،  بلد 
�لنتخابات  يف  ينجح  �أن  �أمريكي 
�أن  عليه  �حلكم،  يف  ي�شتمر  �أو 
�ل�شهيوين  �للوبي  ي�شرت�شي 
�لقر�ر.  مناحي  كل  �ملهيمن على 
ول يهمها طبعاً ر�أي �لعرب فر�دى 
�إل  عنهم  ل حديث  �أو جمتمعني، 
ينفذون  تابعني،  �إىل  لتحويلهم 

خططها �ل�شرت�تيجية.
و�قفة  و�حدة  عربية  قوة  تبق  مل 
�لتغول،  هذ�  مو�جهة  على  قادرة 
�لذ�تي  �لتدمري  بعد  باخل�شو�ض 
و�شوريا،  للعر�ق،  و�ل�شتعماري 
و�جلز�ئر  م�رض  و�إنهاك  وليبيا، 
�لتي  �لأهلية  حربها  �أنهكتها  �لتي 
ثالثني  بعد  �شنو�ت،  ع�رض  د�مت 
�لبالد.  ��شتقالل  من  فقط  �شنة 
لها  كانت  �لتي  �لبلد�ن  تعد  مل 
ن�شبية  و��شتقاللية  حقيقية،  قوة 
يف قر�ر�تها، قادرة على �لتناف�ض 

�لع�شكري حلماية نف�شها.
�لفرت��شية  �لنووية  �لرب�مج  حتى 
تكونها  بدء  يف  �شفيت  �لعربية 
حتى تظل �إ�رض�ئيل �لقوة �لوحيدة 

�لتي  �لدول  هذه  �ملنطقة.  يف 
�أثبتت �أن قهر �جلي�ض �لإ�رض�ئيلي 
�شفيت   73 حرب  يف  ممكن  �أمر 
�أهلية  بحروب  �إما  نهائياً  كلها 
قوى  من  مفربك  �أغلبه  قاهرة 
�أو  غربية،  �أو  جهوية  خارجية 
بحروب عدو�نية �حتاللية حارقة 
لعبت  خر�ب  و�لياب�ض.  لالأخ�رض 
فيه �لدكتاتوريات �لعربية �ملعلنة 
وغري �ملعلنة، دور�ً تدمريياً كبري�ً 

لبلد�نها.
�أن  يفرت�ض  �لذي  �لعربي  �ملال 
لتنمية  ي�شتعمل  للتنمية،  ي�شخر 
�لعد�و�ت �جلو�رية يف ظل �إرهاب 
بع�ض  �أي�شاً  فيه  �شاهمت  طاحن 
�له�شة،  باأنظمتها  �لعربية  �لدول 
و�أيديولوجيات �خليبة �لتي وجدت 
م�شطح  ب�شكل  �ملقروء  �لدين  يف 
�أن  يكفي  �شالتها.  ظاهري، 
�لإرهاب،  هذ�  ن�شاأ  كيف  ن�شتعيد 
يف  ت�شويقه  مت  وكيف  كرب،  وكيف 
دقيقة  برجمة  وفق  �أفغان�شتان، 
�إذ  �لعربية  �لدول  يف  ثم  للتدمري، 

مل يبق فيها �شيء و�قف.
�لناجت لي�ض فقط تدمري ما �شّيده 
�ملا�شي  �لقرن  طو�ل  �لعرب 
�أي�شاً  ولكن  رماد،  �إىل  وحتويله 
للعربي  �إيجابية  �شورة  �أية  ت�شويه 
ن�شوء  �إىل  �لأمر  و�شل  و�مل�شلم. 
يكفي  �إذ  �لق�شوة.  �شديدة  فوبيا 
ليتجه  م�شلم،  �أو  عربي  كلمة  ذكر 
و�حلذر.  �خلوف  نحو  �شيء  كل 
�أن  رجل يحمل كتاباً عربياً ميكن 
�لعربي  لقنبلة.  �إليه كحامل  ينظر 
�لرمزية  �ل�شورة  تدمري  �لبعبع. 
عاملياً هو جزء من عمل �حلركة 

يتفكك.  �شيء  كل  �ل�شهيونية. 
كان  �لذي  �لكبري  �لعربي  �ملال 
من  �لعرب  يُخرج  �أن  باإمكانه 
مناف�شة  قوة  ويفر�شه  �لتخلف 
مكانه،  غري  �إىل  يذهب  عاملياً، 
�خلا�رضة  �حلروب  يف  ويبّدد 
�لأخالقي  و�لف�شاد  بالوكالة، 

و�لجتماعي.
وكاأنه �أ�شبح حمكوماً على �لعرب 
�أن  دون  من  �لقريب،  بالفناء 
�ملناخ  هذ�  يف  بذلك.  يح�شو� 
�لقيامي �لعام، تتم �رضقة ما تبقى 
قبل  �لفل�شطينية  �لأر��شي  من 
�لرموز  على  �لنهائي  �لإنق�شا�ض 
�ملقد�ض،  بيت  ومنها  �لكبرية، 
�أو جزئياً  كلياً  حتى يخلى �ملكان 
كما  �ل�شليماين  �لهيكل  لت�شييد 
�شيئاً  نرى  ل  نحن  �شابقاً.  ذكرت 
�لهيكل  وجود  عن  �لنظر  بغ�ض 
�ل�شليماين من عدمه، فقد مت منذ 

ع�رض�ت �ل�شنني تهييئه.
جاهزة  �أ�شبحت  �لهيكل  خطط 
ع�رض،  �ل�شاد�ض  �لقرن  منذ 
ووفق  با�شتمر�ر.  حت�شينها  ويتم 
و�لرمزية  �لدينية  �لن�شو�ض 
ماليني   6 تهييء  يتم  �ل�رض�ئيلية 
وكلها جاهزة.  �لبناء  قطعة حجر 
رجال  بع�ض  �قتنائها  يف  �شارك 
و�شع  مت  بينما  �ليهود.  من  �ملال 
بال�شتعانة  �لأ�شا�ض  �جلحر 
ب�شخرة كبرية تزن �أكرث من ثالثة 
�حلرم  حتت  �حلفريات  �أطنان. 
ع�رض�ت  منذ  م�شتمرة  �لقد�شي 

�ل�شنني.
جتهيزها  مت  �لهيكل  قاعدة  حتى 
�لهيكل  ر�أ�ض  �إخر�ج  �إل  يبق  ومل 

على  �لإ�رض�ئيليون  يعمل  �لذي 
�لقد�شي  �حلرم  تهدمي  بعد  رفعه 
�خلطط  يف  كما  منه  جزء  �أو 
يظهر  وما  �لغر�ض.  لهذ�  �ملهياأة 
�ليوم من بو�بات �إلكرتونية، وو�شع 
�ل�شلطة  حتت  �لقد�شي  �حلرم 
�لف�شل  �إل  لي�ض  �ل�رض�ئيلية 
�لأخرية  �ملرحلة  بدء  من  �لأخري 
من بناء �لهيكل �ل�شليماين �لثالث، 
�لأوىل على  للمرة  �لهيكل  دمر  �إذ 
عام  بختن�رض  �لبابلي  �لقائد  يد 
بعد  بناوؤه  �أعيد  ثم   . م   . ق   586
ثم   . م   . ق   521 �شنة  نحو  ذلك، 
دمر �لهيكل للمرة �لثانية على يد 
»تيط�ض« �بن �لمرب�طور �لروماين 
من  �لتا�شع  يف  »�شبا�شتيان«، 
�أغ�شط�ض/ �آب كما ورد يف بع�ض 
 135 عام  ويف  �لتاريخية.  �لوثائق 
م )يف عهد �لمرب�طور هارديان( 
مت تدمري �ملدينة ، وطرد �ليهود 
مدينة  مكانها  و�أقيمت   ، منها 
كابي  »�إيليا  بـ  �شميت   ، جديدة 
تولينا«. وبقيت حتمل هذ� �ل�شم 
عهد  يف  �مل�شلمون  دخلها  حتى 
عمر بن �خلطاب، و�شارت ت�شّمى 
�ملقد�ض«  »بيت  �أو  »�لقد�ض« 
يعمل �ملتطرفون �ليهود و�حلركة 
�ل�شهيونية على حتويل هذ� �لوهم 
�لديني �إىل حقيقة من منطلق فكرة 
م  �حَلَرّ د�خل  �ملعبد،  موقع  �أن 
حد  بجو�ره  �أو  �ل�رضيف  �لُقد�شي 
�للت�شاق به مما ي�شطر �أ�شحاب 
�لهيكل �إىل تدمري �حلرم �لقد�شي، 
�ل�شند  منه.  كبري  �قتطاع جزء  �أو 
وحمو  �لبناء  ذريعة  ي�شكل  �لديني 

�حلرم �لقد�شي.

لإ�رض�ئيل  جد�ً  منا�شبة  فر�شة 
للذهاب بعيد�ً يف عملية �لتهويد. 
�ل�رضقية  �لقد�ض  حوطت  �أن  بعد 
من  �لأر��شي  ونهبت  بالعمر�ن، 
ي�شبح  �لتي  �لكربى  �لقد�ض  �أجل 
�لذي  �لقد�شي  �حلرم  د�خلها 
�إ�شالمي  رمزي  كوجود  �شينتهي 
�أهم  بو�شفه  �لهيكل  بروز  بعد 
�لعرب  يهودي.  ديني  موقع 
يت�شدقون  �لذين  و�ملل�شمون 
و�شلو�تهم  كالمهم  يف  يومياً 
وجمموعاتهم �لتي كونوها حلماية 
ملنع  �شاكناً  يحركو�  مل  �لقد�ض 
كل  مر�أى  على  تتم  �لتي  �ملجزرة 
�لفعلي  �لحتجاج  بدل  �لنا�ض. 
بد�أو� يعطون للعدو�ن �لإ�رض�ئيلي 

�ملتغّول كل �ملربر�ت.
من  حالة  �إىل  �لعرب  و�شل  فقد 
ت�شور  �ل�شعب  من  �أ�شبح  �لإذلل 
�لذي  �مل�شتنقع  من  قيامهم 

و�شعو� �أنف�شهم فيه.
كما  �ل�شهيوين،  �لكيان  �أن  �أعتقد 
بعني  ياأخذ  مل  �نتفا�شة،  كل  يف 
�لياأ�ض  حالة  �أن  معادلة  �لعتبار 
حيث  �لتطرفات  لكل  رديف  هي 
يف  يخ�رضه  ما  لالإن�شان  يعود  لن 
جامعة  ممزقة،  فل�شطني  ظل 
�أ�شالمية  وموؤ�ش�شة  ميتة،  عربية 
بائ�ض  �أمن  وجمل�ض  حمت�رضة، 
�أفق  �لأمريكية.  بالإر�دة  ملت�شق 
من  �لكثري  �فرت�شه  �لذي   2020
�ل�شهاينة و�حلاخامات �ملتطرفني 
من  وخروجه  �لهيكل  لتحقيق 
ول  بعيد�ً  يعد  مل  �لأر�ض،  حتت 

م�شتبعد�ً.
نقال عن القد�س العربي

يف القد�س، قبل مدة ق�شرية �شاءت يل الأقدار اأن اأحتاور مع وا�شيني حول روايته " �شوناتا لأ�شباح القد�س" �شمن م�شروع تلفزيوين مل يكتمل لظرف ما. 
لكن للحق، ما من مرة حت�شرين القد�س فيها حتى تنثال على ذاكرتي اأحداث هذه الرواية. 

وذاكرة مي احلزينة  القد�س" لوا�شيني العرج   لأ�شباح  " �شوناتا 

موقف

ق.ث

خيانة" هو  القد�س  عن  املخيلة  باإبعاد  التفكري  جمرد  " اإن 

الف�صل ال�صهيوين الأخري يف اجتاه تهويد القد�س وبناء الهيكل
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اأ�صباب الإ�صابة مبر�ض  الربو

 الّربو هو �ضعور ب�ضيق يف التنف�س، 
التنّف�س  يف  و�ضيق  �ضعال  ي�ضحبه 
اأن  ميكن  ولهاث  ال�ضدر  وت�ضفري 
�ضكل  على  خفيفاً،  الّربو  يكون 
الّرك�س  بعد  ًة  خا�ضّ مزمنة  كحة 
ال  وعادًة  النوم،  واأثناء  واالنفعال، 
الّنف�س،  يف  ب�ضيق  م�ضحوباً  يكون 
يتمّثل  متو�ّضطاً  الربو  يكون  اأن 
در،  ال�ضّ يف  ب�ضفري  م�ضحوبة  بكحة 
الّربو  يكون  التنف�س،اأن  يف  و�ضيق 
املقدرة  عدم  وت�ضاحبه  �ضديداً، 
يكون  ورّبا  الكالم،  موا�ضلة  على 

ل�ضّدة  نتيجًة  در  بال�ضّ �ضفري  هناك 
من  و  به  الهوائّية  امل�ضالك  �ضيق 
اجليني   العامل  به  االإ�ضابة  اأ�ضباب 
الذي ينحدر من  ال�ضخ�س  اإن  حيث 
عائلة بها ح�ضا�ضية ال�ضدر اأو اجللد 
يكون اأكرث قابلية لالإ�ضابة بالربو من 
ينحدرون من عائالت  الذين  اأولئك 
العامل  احل�ضا�ضية  تلك  من  تخلو 
البيئي  وهو تعر�س املري�س لبع�س 
للمجاري  واملهيجات  املحفزات 
املحفزات  هذه  ومن  التنف�ضية 
الوظيفة  يف  تنت�رش  التي  املحفزات 

ومنها  به  نقوم  الذي  العمل  اأو 
وال�ضبغات  واالأدوية  اخل�ضب  غبار 
واحليوانات واحل�رشات واملبي�ضات 
حيث اأن هذه املحفزات تنتج الربو 
املهني والذي ي�ضكل 15% من الربو 
اأهمها  من  اأخرى  وهنالك حمفزات 
البارد  والهواء  والر�ضح  الطلع  غبار 
ودخان  ال�ضجائر  ودخان  والريا�ضة 
العطور  باالإ�ضافةاإىل  النقل  و�ضائل 
واالأدوية  العاطفية  واملحفزات 
واالأدوية  االلتهاب  م�ضادات  مثل 

امل�ضتخدمة يف عالج ال�ضغط.

فوائد بذور 
اليقطني

 اأهميتها ل�ضحة القلب 
حيث اإّن مقدار رع كوب 

من بذور اليقطني حتتوي 
من املغني�ضيوم ن�ضف ما 

يحتاجه اجل�ضم باليوم، 
حيث اإّن هذا العن�رش 

يدخل يف الرتكيبة 
للحام�س النووي والذي 
ي�ضاعد يف عمليات �ضخ 
القلب وتكوين االأ�ضنان 
و�ضحة العظام وحتّفز 

وظائف االأمعاء، وي�ضاف 
اإىل ذلك دور املغني�ضيوم 

يف عالج �ضغط الدم 
ويقي من النوبات القلبية 

واجللطات وال�ضكتات 
الدماغية

جلهاز املناعة يف اجل�ضم 
حيث اإّنها غنية بالزنك 
والذي يقوم على تقوّية 
جهاز املناعة وي�ضاعد 

على النوم ويعدل املزاج 
وي�ضاعد يف حت�ضني 

االإب�ضار ويقوم بتنظيم 
االأن�ضولني باالإ�ضافة اإىل 

دوره يف تقوّية اجلن�س عند 
الذكور، ومن املعروف 
اأن نق�س الزنك يوؤّدي 

اإىل نزالت الربد والتعب 
واالأنفلونزا وظهور حبوب 

ال�ضباب
بذور اليقطني غنية 

باالأوميجا 3 هي حم�س 
األفا لينو لينيك والتي 

ت�ضاعد يف زيادة الرتكيز 
وقّوة الذاكرةمفيدة 

للربو�ضتاتا وذلك باإحتوائها 
على الزنك والذي هو 
مفيد ل�ضحة الرجال 

والربو�ضتاتا مّما ي�ضاعد يف 
منع ت�ضخم الربو�ضتاتا اأو 

�رشطان الربو�ضتاتا
بذور اليقطني تفيد 

الذين يعانون من مر�س 
ال�ضكري حيث يوجد بع�س 

الدرا�ضات التي تثبت 
باأّن تناول بذور اليقطني 

ت�ضاعد مر�ضى ال�ضكري يف 
تنظيم معدالت االأن�ضولني 

وحتد من م�ضاعفات 
ال�ضكر وذلك الحتواء بذور 

اليقطني على م�ضادات 
االأك�ضدة

للن�ضاء ما بعد �ضن الياأ�س 
فهو مفيد لهن ، حيث 
يعمل على رفع ن�ضبة 

الكولي�ضرتول اجليد ويقلّل 
من ال�ضغط وال�ضداع واأمل 

املفا�ضل وغري ذلك من 
عالمات انقطاع الطمث 

لديهن
تعّد بذور اليقطني مفيدة 
يف منع االلتهابات واحلد 
منها وذلك الأنها حتتوي 
على م�ضادات االلتهاب 

مثل االإندوميثا�ضني
تعترب بذور اليقطني 

جيدة ملن يعانون من 
ا�ضطرابات يف النوم، حيث 

حتتوي على مواد ت�ضاعد 
على النوم املريح

امل�ضاكل  من  الفم  فطريات  تعترب 
بع�س  يف  خطرية  تكون  قد  التي 
موجودة  تكون  والتي  احلاالت 
يف  عدوى  ب�ضبب  وتكون  الفم  يف 
يف  املوجودة  املخاطية  االأغ�ضية 
التهابات  عن  عبارة  وهي   ، الفم 
داخل  حتدث  التي  وا�ضطرابات 
بقع  �ضكل  على  احللق  اأو  الفم 
بي�ضاء وق�ضدية اللون اأو ربا تكون 
ت�ضمى  الفم  وفطريات   ، �ضفراء 

اأي�ضاً بداء الفطريات
ت�ضبح  ال  الفم  يف  الفطريات 
ما  ذاتها حتى يظهر  م�ضكلة بحد 
ي�ضمى بالتغيري يف كيمياء جتاويف 
من  تف�ضل  التي  للفطريات  الفم 
غريها من الكائنات احلية الدقيقة 
التي تكون موجودة يف الفم اأ�ضا�ضاً 

التغيريات  حتدث  اأن  ميكن   ،
اجلانبية  االآثار  اأنها  على  هذه 
اأثر  تكون  اأو  احليوية  للم�ضادات 
املخدرات  متعاطي  لعالج  جانبي 

كالعالج الكيميائي
هذه  يف  ال�ضبب  يكون  اأن  وميكن 
مثل  معينة  ظروف  املتغريات 
تعاطي املخدرات وم�ضابي مر�س 
يف  �ضوء  تكون  وقد   ، ال�ضكري 
املناعة  لنق�س  ب�ضبب  اأو  التغذية 
ال�ضيخوخة  وحاالت  االيدز  مثل 
ال  الذين  اال�ضخا�س  بع�س  اأو   ،
احلفاظ  االأ�ضنان  اأطقم  تنا�ضبهم 
مما يوؤدي اىل فوا�ضل يف االأغ�ضية 
 ، الفم  يف  املوجودة  املخاطية 
للفطريات  بوابة  تكون  قد  والتي 

الفم.

اأ�صباب الفطريات يف الفم

فوائد ال�صم�صم للعظام

الكال�ضيوم،  على  ال�ضم�ضم  يحتوي 
واحلديد،  والف�ضفور،  والزنك، 
املعادن  وهذه  واملغني�ضيوم، 
على  فّعال  ب�ضكل  تعمل  جمتمعة 
على  واملحافظة  العظام  حماية 
من  فتقيها  و�ضالبتها،  �ضالمتها 
والتخلخل.  وال�ضعف  اله�ضا�ضة 
فيتامني  على  ال�ضم�ضم  يحتوي 

تقوية  يف  كبرية  فائدة  له  الذي  د 
العظام

على  للح�ضول  طريقة  اأف�ضل 
ال�ضم�ضم  من  املرجوة  الفائدة 
خالل  من  هي  العظام  تقوية  يف 
تناول ملعقة �ضغرية على الريق يف 
اأو خلطه  ال�ضف،  بطريقة  ال�ضباح 

مع الزبادي وتناوله بامللعقة

ميكن اأن نقوم بتفعيل ال�ضم�ضم يف 
نظامنا الغذائّي على نطاق وا�ضع، 
وذلك من خالل اإ�ضافته اإىل اأنواع 
نتناولها  التي  املختلفة  ال�ضلطات 
اإ�ضافتها  واأي�ضاً  با�ضتمرار، 
الأطباق املقّبالت املختلفة وبهذه 
الطريقة نكون ح�ضلنا على فوائده 

بطريقة اأ�ضهل واأ�رشع

عالج فطريات 
الفم

الفم باء مغلي م�ضاف  م�ضم�ضة 
مرتني  القرنفل  من  كمية  اإليه 
البكترييا  من  الفم  لتخلي�س  يومّياً 
امل�ضببة للفطريات،املواظبة على 
نظافة الفم واالأ�ضنان ب�ضكل يومي

من  اليوم  يف  مرتني  كوب  تناول 
م�رشوب املريمية الذي يقوم على 
وحماربتها،عالج  البكترييا  قتل 
بدهن  القيام  الفم  فطريات 
بالفطريات  امل�ضابة  املناطق 

داخل الفم بكمية من الع�ضل
الفم  لتنظيف  الطرق  اأف�ضل  من 
مرة  ال�ضواك  ا�ضتخدام  وتعقيمه 
مواد  على  يحتوي  الأنه  اليوم  يف 
على  الق�ضاء  على  تعمل  مطهرة 
والفطريات،امل�ضم�ضة  البكترييا 
ملّدة ع�رش دقائق باء االأوك�ضجني، 
ثّم غ�ضل الفم باملاء للتخلّ�س من 

الل�ضان  دهن  االأوك�ضجني  ماء  اآثار 
مّرتني  ال�ضم�ضم  بطحينية  والفم 
ملّدة  وامل�ضاء  ال�ضباح  يف  يومياً 
ترتاوح من ع�رش اإىل خم�س ع�رشة 
الفم  ب�ضم�ضة  القيام  ثم  دقيقة، 
اأف�ضل  املاء،من  بوا�ضطة  جيداً 
�رشب  الفطريات  عالج  و�ضائل 
من  كوب  �رشب  الرائب  احلليب 
يف  يومياً  مرتني  ال�ضنامكي  مغلي 
ال�ضباح وامل�ضاء باإ�ضافة مطحون 
ال�ضنامكي اإىل املاء املغلي لعالج 
كتم  عن  تنتج  التي  الفطريات 
بني  التوازن  اختالل  ملنع  املعدة 
املوجودة  والبكترييا  الفطريات 
يف  التوازن  وعمل  بالفم  اأ�ضا�ضاً 
االأو�ضاط احلم�ضية م�ضم�ضة الفم 
با�ضتعمال اخلّل الذي يوؤّدي بدوره 

على اإيقاف منو البكترييا

فوائد الكركديه لل�صعر
  ت�ضتخدم اأوراق الكركديه يف العديد من اخللطات اخلا�ضة 
بال�ضعر، وذلك من ملا لها من فائدة يف اإعطاء ال�ضعر القوة، 
حل  اإىل  باالإ�ضافة  طوله،  يف  امللحوظة  والزيادة  والكثافة، 
ف،  امل�ضكالت الكثرية التي تواجه ال�ضعر كالت�ضاقط والتق�ضّ
ت�ضيب  التي  املزعجة  للق�رشة  الفعالة  العالجات  من  ويعد 
الراأ�س، واأكرث من ا�ضتخدم هذه الو�ضفة هم الهنود منذ زمن  
يفقد ال�ضعر جماله وحيويته و�ضبابه، فيعمل على تغيري لون 
اإىل  باالإ�ضافة  الغامق،  االأحمر  اللون  ومنحه  االأبي�س  ال�ضعر 

منحه اللمعان والربيق
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 مما ال �شك فيه اأن للذنوب اآثاراً يف الدنيا وجزاء يف 
االآخرة، فيكون الغادر ممن خ�رس الدنيا واالآخرة معا 
وهو اخل�رسان االأكرب، ولقد ذكرت االأحاديث ال�رسيفة 

االآثار القبيحة لهذه ال�شفة
 اإذا عمل االإن�شان �شيئة، ت�شجل يف �شجل اأعماله �شيئة 
ولها   بذاتها  �شيئة  االأعمال هي  بع�ض  اأن  اإاّل  واحدة 
اأثر اأقبح منها اأال وهو م�شاعفة ال�شيئات ك�شفة الغدر 
وهذا ما ورد عن اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم - الَغْدُر 

ِيّئاِت- يُ�شاِعُف ال�َشّ
وتناله  النا�ض  عند  قيمته  يفقد  الغادر  االإن�شان   اأن 
املهانة من اهلل تعاىل وهذا ما اأ�شار اإليه اأمري املوؤمنني  
وعنه  الُقراآِن«،  ُماِنُب  َفاإنَُّه  الَغْدَر؛  »جاِنبُوا  بقوله: 
اأْقبَُح اخِليانَِة،  َفاإنَُّه  عليه ال�شالم قال: »اإّياَك َوالَغْدَر؛ 

َواإَنّ الَغُدوَر مَلُهاٌن ِعنَْد اهللِ
واأر�شد ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم اأمته من 
خالل و�شيته الأمري املوؤمنني عليه ال�شالم اأن ال تغدر  
اأن  على  وحثها  عباده،  بني  تعاىل  اهلل  اأمان  وتنتهك 

ال�شرب يف ال�شدة والبالء و�شيق االأمور خري لها من اأن 
تغدر فتنال العاقبة الوخيمة وهذا ما �رسح به يف قوله 
�شلى اهلل عليه واآله و�شلم لعلي فيما َعِهَد اإليه: »َواإّياَك 
ِتِه؛ َفاإَنّ اهللَ َجَعَل َعْهَدهُ  َوالَغْدَر ِبَعْهِد اهللِ َواالإْخفاَر ِلِذَمّ
رْبُ  َوال�شَّ ِبَرْحَمِتِه،  الِعباِد  �شبنَْيَ  اأْم�شاهُ  اأماناً  تَُه  َوِذَمّ
يٍق ترجو انِْفراَجُه َخرْيٌ ِمْن َغْدٍر تَخاُف اأْوزاَرهُ  َعلى �شِ
النا�ض يوم القيامة بني  َوتَِبعاِتِه َو�ُشوَء عاِقبَِتِه �شيقف 
يدي احلكم العدل اأال وهو اهلل �شبحانه فيحكم بينهم، 
ويقف اخل�شم اأمام خ�شمه ويديل ب�شهادته ومطالبه 
فيحكم اهلل تعاىل للمظلوم على الظامل، ولكن بالن�شبة 
للغادر �شيكون اخل�شم معه لي�ض املغدور فح�شب بل 
اخل�شم  هو  احلكم  يكون  اأي  اخل�شم،  هو  تعاىل  اهلل 
عن  ورد  فلذا  الغادر  على  املواقف  اأ�شد  من  وهذا 
اهللُ  قاَل  قوله:  و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 
اأْعطى  َرُجٌل  الِقياَمِة:  يَْوَم  ُمُهْم  َخ�شْ اأنا  ثاَلثٌة  تَعاىل: 
بي ثَُمّ َغَدَر، َوَرُجٌل باَع ُحّراً فاأكل ثََمنُُه، َوَرُجٌل ا�ْشتَاأَجَر 

ِه اأْجَرهُ اأِجرياُ َفا�ْشتَوفى ِمنُْه الَعَمَل َومَلْ يَُوِفّ

�آثار �لغدر

�لغدر �سفة ذميمة
وهو نق�ض العهد وترك الوفاء به، فهو �شفة ذميمة ال يتلب�ض بها اإال لئام النا�ض، بل هي �شفة وحو�ض 

احليوان كالذئاب، و�شفة من ال دين له وال مروءة، و�شفة ال يت�شف بها اإاّل من كان حقرياً 
وال�شهوات  املهلكة،  الرذائل  من  فهي  الأحرارهم،  عبداً  لروؤو�شهم،  ذياًل  النا�ض  بني 
منها  التمكن  عند  النبالء  عنها  ويرتفع  ذكرها،  عند  العقالء  منها  ينفر  التي  اخلبيثة 
ملا لها من عاقبة وخيمة يف الدنيا واالآخرة، ففي الدنيا �شاحبها مطلوب مكروه ويف 

االآخرة �شاحبها ماأخوذ بعذاب اهلل تعاىل
وحيث اأن الغدر هو نق�ض العهد وخلف الوعد جند اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم يف عهده 
ملالك االأ�شرت يوؤكد على قباحة الغدر فيقول: »واإن عقدت بينك وبني عدوك عقدة اأو 
األب�شته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء، وارع ذمتك باالأمانة، واجعل نف�شك جنة دون ما 
اأعطيت فاإنه لي�ض من فرائ�ض اهلل �شيء النا�ض اأ�شد عليه اجتماعا مع تفرق اأهوائهم 
اآرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود، وقد لزم ذلك امل�رسكون فيما بينهم دون  وت�شتت 
امل�شلمني ملا ا�شتوبلوا من عواقب الغدر، فال تغدرن بذمتك، وال تخي�شن بعهدك، وال 

تختلن عدوك، فاإنه ال يجرتئ على اهلل اإال جاهل �شقي«

وجوب �سكر 
�هلل على �لنعم

ميكن  ال  التي  النعم  من  بالعديد  االإن�شان  على  اهلل  مّن  لقد 
يحتاج  ما  كل  واأعطاه  لالإن�شان  كلّه  الكون  ف�شخر  اإح�شاوؤها 
من و�شائل لتحقيق غايته يف الكون وحتى عندما طلب اهلل عز 
اأمامه  باأن و�شع  وجل من االإن�شان عبادته فقد ي�رس له ذلك 
امل�شتقيم،  الطريق  على  ودلّه  االأنبياء  واأر�شل  اخلري  طرق 
من  بكثري  اأكرث  احل�شنات  على  احل�شول  طرق  له  وجعل 
املعا�شي وغريه الكثري.  ولذلك وجب على االإن�شان �شكر اهلل 
على الدوام على نعمه الكثرية ومن املهم معرفة اأّنه مهما قام 
االإن�شان ب�شكر اهلل على نعمه فاإّن كرم اهلل يكون اأكرب بكثري من 
اأو ماليني  الدنيا  �شكره عليه يف احلياة  االإن�شان  ي�شتطيع  اأن 
مثلها فكلما �شكر االإن�شان اهلل عز وجل زاده من ف�شله وكرمه 
وجزاه اإح�شاناً على �شكره فبال�شكر تدوم النعم وكما يقول اهلل 
َكَفْرُتْ  َولَِئْن  اَلأَِزيَدنَُّكْم  لَِئْن �َشَكْرُتْ  َربُُّكْم  َن  تَاأََذّ َواإِْذ  عز وجل:« 
اإَِنّ َعَذاِبي لَ�َشِديٌد«، فلذلك يجب على املرء اأن يختار اأف�شل 
تعاىل مبا  ي�شكره  واأن  نعمه  على  وجل  اهلل عز  ل�شكر  الطرق 

يليق بعطائه عز وجل.

 واأول ما ي�شكر به العبد ربه هو االإميان التام به تعاىل وتاأدية الفرائ�ض التي فر�شها 
اهلل عز وجل عليه باأف�شل ما ميكن وبنية خال�شة لوجه وباالبتعاد عن املعا�شي التي 
حرمها اهلل عز وجل على االإن�شان وجتنبها جتنباً تاّماً، اأّما بعد القيام بتاأدية الفرائ�ض 
فيمكن اأن يقوم االإن�شان ب�شكر اهلل عز وجل بتاأدية النوافل كقيام الليل وال�شدقات فعن 
 ُ َمْت َقَدَماهُ ، َفِقيَل لَُه : َغَفَر اهلَلّ ُ َعلَيِْه َو�َشلََّم َحتَّى تََوَرّ لَّى اهلَلّ املغرية قال:« َقاَم النَِّبُيّ �شَ
َر ، َقاَل : اأََفاَل اأَُكوُن َعبًْدا �َشُكوًرا«، واإّن من اأف�شل االأمور  َم ِمْن َذنِْبَك َوَما تَاأََخّ لََك َما تََقَدّ
اأن يقوم بها املرء ل�شكر اهلل هي ذكره تعاىل على  للمرء  واأي�رسها والتي ميكن  اأي�شاً 

الدوام وهي من اأعظم الطرق ل�شكر اهلل تعاىل على النعم. 
ولكن ل�شكر اهلل على نعمه ال ينبغي االقت�شار على �شكر اهلل وحده بل يجب باملقابل 
َ«، فاهلل عز وجل  اأي�شاً ففي احلديث:« َمْن مَلْ يَ�ْشُكْر النَّا�َض مَلْ يَ�ْشُكْر اهلَلّ �شكر النا�ض 
هو الذي �شخر لك النا�ض يف حياتك وهو الذي مكنهم من تقدي اخلري لك وكان النبي 
اإال  املعروف  جزاء  فما  وي�شكرهم  الدوام  على  النا�ض  يجازي  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
املرء  لهذا  بقولك  بالل�شان  واأقلها  الطرق  بالعديد من  النا�ض  �شكر  ويكون  املعروف 
اأن يحدث  اأي�شاً على العبد  اأو من مثل ذلك، ومن الواجب  اأو �شكراً  جزاك اهلل خرياً 
بنعم اهلل عز وجل عليه ولكن من دون الفخر والبذخ فلي�ض الق�شد بذلك اأن مت�شي بني 
النا�ض متفاخراً باالأموال واالأوالد فبهذا اأهلك اهلل بع�شاً من االأمم ال�شابقة ولكن يكفي 
تكون مالب�ض  واأن  الب�رس جميعاً  بها على  اهلل عز وجل  اأنعم  التي  النعم  التحدث عن 
الدون  من  لكن  عبده  على  نعمته  اأثر  يرى  اأن  يحب  اهلل  فاإّن  جميلة  نظيفة  االإن�شان 

التفاخر والبذخ كما قلنا �شابقاً وكل على قدر ا�شتطاعته
اال�شتغفار يزيد يف رزق االإن�شان باملال، والزواج، والذرّية ال�شاحلة من البنني والبنات 
َماَء َعلَيُْكْم ِمْدَراراً * َومُيِْدْدُكْم  اراً * يُْر�ِشِل ال�َشّ قال تعاىل : » ا�ْشتَْغِفُروا َربَُّكْم اإِنَُّه َكاَن َغَفّ

ِباأَْمَواٍل َوبَِننَي َويَْجَعْل لَُكْم َجنَّاٍت َويَْجَعْل لَُكْم اأَنَْهاراً«.
 اال�شتغفار يكّفر اخلطايا وال�شيئات ويزيد يف احل�شنات ويرفع بالدرجات قال تعاىل : 

ٌة نَْغِفْر لَُكْم َخَطايَاُكْم َو�َشنَِزيُد امْلُْح�ِشِننَي« »َوُقولُوا ِحَطّ

من نعم �هلل �لإميان به
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

اللعبة عبارة عن مربع كبري مق�سم لت�سعة مربعات 
ا�سغر ) متو�سطة( وكل مربع منها مق�سم لت�سعة 

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

ادخال االرقام من 1 ايل 9 يف كل خانة ب�رشط.
كل �سف افقي يحتوي على كل رقم مرة واحدة فقط. 

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�شلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�شل   1
الرومان

2 الفيل يبكي عندما يكون حزينا
3 احل�شان ميوت اإذا قطع ذيله

4 اجلبل االأ�شفر يقع يف ا�شبانيا
5 �شدين هي عا�شمة ا�شرتاليا

6 اجلبل االأخ�شر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�شا الذين حملوا ا�شم لوي�ض 18 ملكا

8 حروف الن�شب هي:اأن،لن،كي،اإذن
9 اأ�شرع الطيور التي ال تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

اال�شكندر  وفاة  يف  الرئي�شي  ال�شبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�شغ اللبان اأثناء تقطيع الب�شل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�شبون اإىل فاطمة الزهراء
14 اال�شم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�شاء

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا اال�شم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�شواري
18ا�شم رياح اخلما�شني �شميت بهذا اال�شم الأنها تدوم 

خم�شني يوما
19 ال�شالة يف بيت املقد�ض تعادل خم�شني �شالة

20 فيدل كا�شرتو هو زعيم كوبا
لها  يوجد  ال  التي  الوحيدة  الدولة  هي  البحرين   21

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

23 نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري
38 وزن املولود ال�شحيح 3 كغم

39 �شيدنا اإ�شماعيل هو اأخو اإ�شحق عليهما ال�شالم
40 عدد ال�شور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�شورة

41 الطني امل�شوي ي�شمى الفخار
42عدد اأبواب امل�شجد احلرام خم�شة وع�شرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول   43
فقط

44 معنى الوبل هو املطر الغزير
45 موؤلف كتاب اأ�شد الغابة هو ابن االأثري

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال االأثرية ويقع يف م�شر
48 ج�شم اجلرادة يحتوي على اأكرث من" من 400 األف 

ع�شلة
49 القلب هو امل�شخة الوحيدة التي مل ي�شتطع العامل 

كله �شنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�شهم يف �شبيل اهلل هو �شعد بن 

اأبي وقا�ض ر�شي اهلل عنه
 51 اأول م�شجد بني يف االإ�شالم هو م�شجد قباء

كلمة ال�سر



 La Joie de Lire �شارع الإخوة ها�شمي –القليعة- تيبازة   
مكتبة

   مكتبة  دار الكتب 12، �شارع علي بو منجل -16000
 -مكتبة العامل   08، �شاحة الأمري عبد القادر –اجلزائر 

 -مكتبة ال�شهاب 10، نهج ابراهيم غرفة باب الواد – اجلزائر
 -مكتبة احلياة 40، �شارع العربي بن مهيدي –اجلزائر

 -مكتبة دار ال�شحافة)1( 63، نهج العربي بن مهيدي –اجلزائر
 مكتبة الجتهاد 09،�شارع حماين –اجلزائر

 مكتبة رحمة ريا�ض الفتح، طابق 112 املدنية- اجلزائر
 مكتبة اإبن خلدون 57، �شارع ديدو�ض مراد -16000اجلزائر

 مكتبة ال�شاحة ريا�ض الفتح طابق 117 املدنية -اجلزائر
 ريا�ض الفتح طابق 117 املدنية  E.D.I.F Culture   مكتبة

 -اجلزائر
–الأبيار18030 كنيدي  �شاحة   ،01 ال�شحافة)2(  دار   مكتبة 

 اجلزائر
 مكتبة دار املعرفة 6، �شارع لي�شي عبد اهلل - البليدة

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

ال�شكني اإديراملجمع  عي�شاوي  �شارع  القدوي05،   مكتبة 
زيداك،بن عكنون اجلزائر

 مكتبة بن عبيد حي علي يون�شي واد ال�شمار- اجلزائر
 مكتبة  للفنون و الآداب 04، واد حيدرة –اجلزائر

 Azur et Mer – Nord،مكتبة فوغايل املجمع ال�شكني 179
    برج البحري ،

 اجلزائر A.M.F مكتبة
 مكتبة الغزايل 17، �شارع ديدو�ض مراد -اجلزائر 16000

ال�شوق اأقونني  الإخوة  نهج   ،17 بادي�ض   بن  وراقة  و   مكتبة 
 –اجلزائر

)�شاحة نعامة  بو  جيالتي  �شارع   ،04 لالأبيار  العامة   املكتبة 
 كنيدي( الأبيار

 اجلزائر-16030
 مكتبة وراقة  تعاونية فران�ض فانون الرغاية- اجلزائر

بن العربي  �شارع   ،02 النه�شة  اجلزائرية  املطبوعات   مكتبة 
 مهيدي –اجلزائر

 مكتبة ديوان املطبوعات اجلامعية –ديدو�ض مراد- �شارع ديدو�ض

د- مرا

 اجلزائر
– املوؤ�ش�شة الوطنية للفنون املطبعية �شارع  مكتبة ميديا بوك 

 اأحمد
 اجلزائر- 

  ANEP LIVRE )مكتبة )املوؤ�ش�شة الوطنية للن�رش و الإ�شهار
 بومردا�ض دار الثقافة ر�شيد ميموين - بومردا�ض -

 �شاحة اأول نوفمرب - البليدة ،MAUGUIN 18 مكتبة
 مكتبة  القرط�شية 01،�شارع العقيد عمريو�ض- اجلزائر

 ال�رشاقة )Point virgule()1(  مكتبة
 �شطاوايل )point virgule()2( مكتبة

 مكتبة الفنون اجلميلة �شارع ديدو�ض مراد
 ex DEBUSSY – مكتبة  �شارع م�شطفى الوايل

 مكتبة األف ورقة �شارع خليفة بو خالفة
  مكتبة النه�شة ريا�ض الفتح

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

مطعم ال�صومام
مركز الفنون، ريا�ض الفتح، املدنية

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

مركز الفنون، ريا�ض الفتح، املدنية
 هاتف: 021.67.13.49

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

مطعم كونفو�صيو�س ال�صيني
الأبيار اجلزائر العا�شمة

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

-بنك اجلزائر - البنك املركزي
روزفلت، 38 فرانكلني   �شارع 

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

مونت للتنميةتخ�صي�س  اجلزائري   البنك 
 فروا زنقة بريخادم ، اجلزائر

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

بنك التنمية املحلية
حي عمار قا�شي ، �شطاوايل. 05

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

البنك اخلارجي اجلزائري
طريق العقيد عمريو�ض 11
الهاتف: 021.60.17.23
الفاك�ض: 021.6017.23

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

 فاك�ض : 021.91.64.57
املوؤ�ص�صة العامة اجلزائر

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

115
حمطة  القطار  الآغا   
021.62.02.24
021.62.75.22
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 الفنادق الرئي�صية بالعا�صمة

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

 فندق ال�صوفيتال
"172 ، حي ح�شيبة بن بوعلي ، اجلزائر

 هاتف : 021685210/670110
 فاك�ض: 021662104/663020 

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

 فندق اجلزائر الدويل - الهيلتون �صابقا-
 ال�شونرب البحري- معر�ض اجلزائر-

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

 فندق ال�صفري
" 14حي ال�شالح ح�شني ، اجلزائر

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

 فندق الوعل الدهبي
حديقة احليوانات والت�شلية ، بن عكنون ، 

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

 فندق الريا�س
 املركب ال�شياحي �شيدي فرج ، �شطاوايل 

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

فندق الأمري
" 33 حي طالل ح�شن، طريق دايل اإبراهيم

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

فندق املر�صى
  املركب ال�شياحي-�شيدي فرج، �شطاوايل

 هاتف021.39.19.51/39.10.05  
 فاك�ض:45 .021.39.16  

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

فندق الرمال الدهبية 
 املركب ال�شياحي بزرالدة
 هاتف: 021.39.69.24 
 فاك�ض: 021.39.78.67 

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

 القندق ال�صياحي املركزي
"09حي عبان رم�شان ، اجلزائر 

 هاتف : 021.73.76.44 

م�صت�صفى عني النعجة 
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي 
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية
Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

م�صت�صفى مايو باب الواد 

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل
Tél :  )021( 52-

24-00 
م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور
Tél :  )021( 76-

62-03
م�صت�صفى احلرائق الدويرة 
Tél :  )021( 41-

76-77
 41-76-75 

Fax : )021( 41-
62-25

م�صت�صفى الرويبة 
Tél : )021( 85-

26-89
 80-70-30

م�صت�صفى المرا�س العقلية 
دريد ح�صني 

Tél : )021( 23-
41-59

23-32-35
م�صت�صفى للمعاقني دهنيا
Tél :  )021( 92-

17-15 
Fax : )021( 60-

75-42
كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
م�صت�صفي الأغواط 

029،92.16.93
م�صت�صفي ب�صكرة 

033،71.51.86
م�صت�صفي غرداية 

029،89.19.54
م�صت�صفي بومردا�س 

024،41.58.30
م�صت�صفي بجاية 

034،92.04.28
م�صت�صفي بويرة 

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
م�صت�صفي مع�صكر 

045،32.16.53
امل�صت�صفي اجلامعي لتلم�صان 

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

امل�صت�صفي اجلامعي ل�صطيف
036،90.08.10 
 036،90.30.01

امل�صت�صفي اجلامعي للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

 م�صت�صفي ابن بادي�س
031،94.49.66
م�صت�صفيات ق�صنطينة
038،82.86.97

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

م�صت�صفي ابن ر�صد 
038،86.32.12 
 038.86.32.15

الإ�صعافات   العا�صمة
)021( 21 
73.69.69
)021( 21 
املكتبات56.05.05

 اجلزائرية 



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

 ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار با�شتور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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ت�ساهدون هذه ال�سهرةبرامج تلفزيونية
06:00 Divertissement : M6 Music  
07:10  Culture Infos : Météo  
07:15  Jeunesse : La maison de Mickey  
08:25  Jeunesse : Le petit Nicolas  
08:40  Série TV : Martine  
08:45 Culture Infos : Météo  
08:50  Culture Infos : M6 boutique  
09:45 Culture Infos : Météo  
10:40   La petite maison dans la prairie  
11:40   La petite maison dans la prairie  
12:45  Culture Infos : Le 12.45  
13:05  Série TV : Scènes de ménages  
13:50  mariages et un enterrement  
16:20   Les reines du shopping  
17:20   La meilleure boulangerie de France  
20:05  Série TV : Scènes de ménages  
20:50  Série TV : NCIS : Los Angeles  
21:40  Série TV : NCIS : Los Angeles  
22:30  Série TV : NCIS : Los Angeles  
23:20  Série TV : NCIS : Los Angeles  

06:00  Jeunesse : Franklin  
06:10  Jeunesse : Franklin  
06:25  Jeunesse : La famille Cro  
06:30  Jeunesse : TFou  
08:30  Culture Infos : Téléshopping  
09:25  Série TV : Petits secrets entre 
10:25  Série TV : Au nom de la vérité  
11:55  Petits plats en équilibre  
12:00   Les douze coups de midi  
12:50  Sport : L’affiche du jour  
13:00  Culture Infos : Journal  
13:40   : Petits plats en équilibre  
13:55  Cinéma : Armageddon  
16:30  Divertissement : Spéciale bêtisier  
18:00  Bienvenue chez nous  
19:00  Money Drop  
20:00  Culture Infos : Journal  
20:40  Série TV : Nos chers voisins  
20:45  C’est Canteloup  
20:55  Alice Nevers, le juge est une femme  
22:50  Alice Nevers, le juge est une femme  
23:45   Alice Nevers, le juge est une femme  

06:00 Sport : Les spécialistes F1  
06:50  Divertissement : Zapping  
07:00  Le Before du grand journal  
07:30  Divertissement : Le petit journal  
07:55   Les Guignols de l’info  
08:10  Sport : Zapsport  
08:15  Série TV : Les Simpson  
08:35  Cinéma : Les profs  
10:00  La semaine Barré  
10:13 Série TV : Les tutos  
10:15  Culture Infos : Planète dinosaures  
10:45  Cinéma : Les gamins  
12:45  La nouvelle édition, 2e partie  
14:00  Série TV : Mafiosa  
14:55  Série TV : Mafiosa  
18:05  Divertissement : Zapping  
18:10  Le Before du grand journal  
20:55  Scandal  
22:20  Série TV : Weeds  
23:15  Série TV : The Office  
23:35  Série TV : The Office  

08h00 : bonjour d’algérie (direct)
09h30 : el ghaib (13) rediff
10h00 : el ardh el haya (05)
10h25 : mimi et boubou (16)
10h50 : culture club ‘’rediff’’
12h00 : journal en français+ météo
12h25 : el oua’ede (35)
13h45 : awalim oua assfar (02)
14h30 : qouloub fi sira’e (07)
15h05 : actu-elle ‘’rediff’’
16h10 : kapita (29)
16h30 : takder tarbah
17h00 : santé mag
18h00 : journal en amazigh
18h25 : el ghaib (14)
19h00 : journal en français+ météo
19h25 : mc didine le roi du burger 2 
20h00 : journal en arabe
20h45 : Eco débat
21h35 : chronique des années de braise

Genre : Emission TV - Divertissement
Synopsis  Détournements d’images d’actua-
lité, parodies, interviews décalées, Nicolas 
Canteloup propose une satire des faits mar-
quants de la journée avec, pour signature, ses 
imitations des personnages qui font l’évé-
nement dans le monde de la politique, du 
spectacle et des médias.

20:55  C’est Canteloup

Saison 8 épisode 9
30 mn
Synopsis  Nancy entreprend d’inscrire son 
fils Stevie dans un club de football mais 
devant la réticence de l’entraîneur devant les 
origines mexicaines de l’enfant, elle lui fait 
du chantage pour parvenir à ses fins. Shane 
se confie à son oncle à propos de sa récente 
relation amoureuse. Jill est furieuse d’appren-
dre qu’Andy n’a attendu que quelques jours 
pour avoir une relation sexuelle avec une autre 
femme.

20:55  Weeds

يعي�ش جمموعة من النجوم 
وامل�شاهري مغامرات م�شوقة �شمن 
جولة رائعة يف برنامج "على �شط 
بحر الهوى"، وذلك حول البحر 
الكاريبي على منت �شفينة فاخرة.

     على شط بحر الهوى     19:30 
DThe Good Wife   07:45

DR. OZ   08:30
The Doctors   09:15

Alam Al Tasawuq   10:00
Mercy   11:00

حب فى مهب الريح   11:45
12:30   ليلى

13:15  جذور
Pan Am    14:00

امريتي انِت    15:00
Dr .�شيف   16:00

جذور   17:00
اأثري احلب    18:00

ليلى   19:00
حب فى مهب الريح   20:00
�شكلك م�ش غريب   20:30

امريتي انِت   22:00

06:15 : مطلقات �شغريات
07:00 :الزوجة الثانية

08:00 :يا�شمني
09:00 :  �شباح اخلري يا عرب

11:00 :ليث و نورة
12:00 : �شديقات العمر

13:00 : توم الغرة
14:00 :يا�شمني

15:00 :اأ�شوفكم علي خري
16:00 :الزوجة الثانية

17:00 : ان�شاء حائرات
18:00 :   بدون �شك

19:00  : االأخبار
19:30 على شط بحر الهوى

21:00 :�شديقات العمر
22:00 :�شدى املالعب

23:00 :يا�شمني

م�شل�شل تركي رومان�شي تدور اأحداثه 
حول ال�شاب الو�شيم الرثي "جلنار" 

الذي يقع يف حب ليلى وهي ابنة عائلة 
مفل�شة على عداوة مع عائلته لكنه 

يتحدى اجلميع ويتزوجها ثم يفقدها 
يف حادث �شيارة.

ليلى     19:00



املرحلة الثانية للتمرين البياين املركب وبالرمايات احلقيقية بالذخرية احلية "جمد 2017".
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اأحداث23
يف �صور



العدد : 4405/ الثمن : 
اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1 www.elwassat.com

�إىل  ليلة �خلمي�س  �ل�ستار  �أ�سدل   
�جلمعة على �لطبعة 13 ملهرجان 
�أ�سبوعا  د�م  �لذي  �لعربي  جميلة 
)�رشق  جميلة  �لأثرية  باملدينة 
مميز  و  ر�ئع  باأد�ء  �سطيف( 
حممد  �لفل�سطيني  للمطرب 
�ل�سهرة  جنم  كان  �لذي  ع�ساف 
برتحاب  حظي  �لذي  و  بامتياز 
ملفت من طرف �جلمهور �لغفري. 
يف  ع�ساف  حممد  �أمتع  قد  و 
كانت  �لتي  �خلتامية  �ل�سهرة 
مبثابة وقفة ت�سامنية مع �ل�سعب 

باأد�ئه  �جلمهور  �لفل�سطيني 
�لتي  �لأغاين  من  لباقة  �لر�قي 
متجد �لقد�س و فل�سطني و ذلك 
بكل روعة و�سط جتاوب �حل�سور  
�ساعة  من  �أكرث  مد�ر  فعلى 
مع  ع�ساف  حممد  غنى  ون�سف 
��سهدي«  عليا  دنيا  »يا  جماهريه 
موؤثرة  جد  كلمات  تت�سمن  �لتي 
وجه  �لفل�سطينية  �لق�سية  حول 
من خاللها حتية ل�سهد�ء �لقد�س 
�لقامة  »منت�سب  و  �جلز�ئر  و 
يا   « و  خليفة  ملار�سيل  �أم�سي« 
ر�فقتها  �لتي  مايل«  يا  و  حاليل 
»علومة  و  �ل�سطايفيات  زغاريد 
علومة« من �لرت�ث �لفل�سطيني ثم 

�أغنية »علي �لكوفية« و ذلك بطلب 
حممد  و��سل  و   ، �جلمهور  من 
ع�ساف �لغناء مردد� حروف »ف 

ل �س ط ي ن« حيث �أعطى لكل 
حرف معنى رفقة جمهوره   ردد 

معه كلمات �أغانيه.

امل�سيلة 

 �شباب اأوالد عدي القبالة 
يطالبون مبالعب جوارية

يعاين،�سباب بلدية �أولد عدي 
�لقبالة �رشق ولية �مل�سيلة،من 
ي�سجل  �لذي  �لفادح  �لنق�س 
وكذ�  �لريا�سية  �ملر�فق  يف 
�لأمر  �جلو�رية،  �ملالعب 
كل  يف  �ل�سباب  يجرب  �لذي 
مرة على �لتوجه �إىل �ملالعب 
على  �ملتو�جدة  �جلو�رية 
م�ستوى �إقليم �لبلديات �لأخرى 
وممار�سة  للرتفيه  �ملجاورة 
ويف  �لبلدية  ،�سباب  �لريا�سة 
�أنهم  �أكدو�  بهم  جمعنا  لقاء 
�ملحلية  �ل�سلطات  ر��سلو� 
ونقلو�  �لبلدية،  رئي�س  خا�سة 
�لنق�س  يخ�س  فيما  معاناتهم 
وف�ساء  قاعات  يف  �مل�سجل 
حلد  ولكن  �لريا�سة  ملمار�سة 
رد،  على  يح�سلو�  مل  �ليوم 
�لتي  �لوعود  كل  �أن  و�أ�سافو� 
على  جت�سد  مل  لهم  قدمت 

�ملعاناة  لتبقى  �لو�قع  �أر�س 
يطبعان  وحدهما  و�لفر�غ 
�ل�سباب  يومياتهم،وتطرق 
يف  �لتام  �لغياب  م�سكل  �إىل 
هذ�  ويف  �جلو�رية  �ملالعب 
حديثهم  يف  ي�سيفو  �ل�سدد 
�إقليم  كامل  م�ستوى  �أنه على 
 ، �لقبالة  عدي  �أولد  بلدية 
و�حد  ملعب  �إل  يوجد  فال 
 ، �إقليمها  كامل  يف  تر�بي 
�ل�سباب  �أدخل  �لذي  �لأمر 
و  �لفر�غ  ب�سبب  دو�مة  يف 
للرتفيه  �أماكن  وجود  عدم 
�لذي  �ل�سيء  يق�سدونها، 
خا�سة  منهم  �لكثري  �أدخل 
للتوجه  �لعمل  عن  �لعاطلني 
�إىل عامل �لآفات �لجتماعية 
�لفر�غ  حالة  ب�سبب  �خلطرية 

�لتي يتو�جدون عليها .
عبدالبا�سط بديار

 ُمعززا منوه خالل ال�سدا�سي

 

 الأّول ل�سنة 2017

  Ooredoo ُيوا�شل 
منوه بف�شل عر�ض هّيا! و 
يجمع14 مليون ُم�شرتك

عرفت �لنتائج �ملالية لـ Ooredoo �جلز�ئر و �لتي �أُعلن عنها 
يوم �خلمي�س 27 جويلية 2017، منو� �إيجابيا خالل �ل�سد��سي 
�لأول ل�سنة 2017، ُمعزز� بذلك مكانته ل�سيما بف�سل �إطالق 

عر�سه ماك�سي هّيا! )MaxyHaya !(يف ماي �لفارط و �لذي 
عرف جناحا كبري� لدى �لزبائن. تعّزز هذ� �لنجاح بالديناميكية 

�لتجارية �لتي و�سعها Ooredoo من خالل �إطالق عر�سيه 
هّيا! و ماك�سي هّيا !�للذ�ن مينحان مز�يا ح�رشية فيما 

 Ooredooيخ�س �ل�سوت و �لبيانات بالأرقام، بلغت �إير�د�ت
)�جلز�ئر(3،52 مليار دينار جز�ئري يف �ل�سد��سي �لأول ل�سنة 

2017 فيمايخ�سعدد�لزبائن،فقدبلغ 14 مليون ُم�سرتك يف نهاية 
جو�ن 2017، مقابل4،13مليومُن�سرتك مقارنة مع نف�س �لفرتة 
ل�سنة 2016.  ُقدرت �لإير�د�ت �ملحققة قبل �حت�ساب �لفو�ئد 
و�ل�رش�ئب و�ل�ستهالك و�لإطفاء )EBITDA( بـ 4،23مليار 

دينار جز�ئري يف �ل�سد��سي �لأول ل�سنة 2017.خالل �ل�سد��سي 
�لأول ل�سنة 2017، ��ستثمر Ooredoo )�جلز�ئر( ما يقارب 

5،3مليار دينار جز�ئري، ل�سيما يف تقوية و حتديث جتهيز�ت 
�سبكته يف �ملجمع، مُيثل Ooredoo )�جلز�ئر(4،9 %من 

جمموع �لزبائنو 2،7% من حجم �ل�ستثمار�ت.

غليزان 

3 قتلى و 11 جريحا  
يف حادثي مرور 

 لقي ثالثة )3( �أ�سخا�س م�رشعهم 
و �أ�سيب 11  �آخر� بجروح متفاوتة 

�خلطورة يف حادثي مرور وقعا بولية 
غليز�ن  ح�سبما علم �أم�س �جلمعة من 

�لوحدة �لرئي�سية للحماية �ملدنية.
و �أو�سح �سابط �ملناوبة بذ�ت �مل�سالح 

�ملالزم �لأول �ل�سيخ �سايب �لدور يو�سف 
�أن �حلادث �لأول وقع فجر �ليوم �جلمعة 

يف حدود �ل�ساعة 3   على م�ستوى 
�لطريق �لوطني رقم  23 باملنطقة 

�مل�سماة » �لرقايقية » ببلدية د�ر بن عبد 
�هلل )زمورة( نتيجة �إ�سطد�م بني �سيارتني 
�سياحيتني جنم عنه م�رشع �سخ�سيني يف 
عني �ملكان و �إ�سابة 5 �أ�سخا�س �أخرين 

بجروح متفاوتة �خلطورة.
و وقع حادث �أخر يف م�ساء �أم�س 

�خلمي�س على م�ستوى �لطريق �لولئي 
رقم  18  باملنطقة �مل�سماة » �ل�سجر�رة 

» ببلدية و�دي �ل�سالم )مند��س( نتيجة 
�إنحر�ف و �إنقالب جر�ر ذو عربة   خلف 

وفاة ر�سيع و �إ�سابة 6 ��سخا�س �أخرين 
بجروح متفاوتة �خلطورة .

تطوير اأنابيب الغاز 

اأزيد من 37 مليار دج 
متويل ل�شنة 2017 
 �إ�سافة �إىل هذه �مل�ساريع  �أكد مدير 

م�ساريع حا�سي �لرمل ملجمع �سوناطر�ك  
يو�سف مالكي  �أنه مت تخ�سي�س غالف 
مايل مببلغ 37 مليار دج يف �سنة 2017 

مل�ساريع تطوير �أنابيب �لغاز �لتي و�سعت 
على م�ستوى حماور جنوب-�رشق و 

جنوب-غرب �لوطن.
و ميثل هذ� �لغالف �ملايل ن�سبة 51 

باملائة من �لغالف �لإجمايل �ملخ�س�س 
مل�ساريع �لتطوير و �إعادة تاأهيل ن�ساط 

�سوناطر�ك للنقل عرب �لقنو�ت ل�سنة 
2017  و �ملقدر مببلغ 72،5 مليار دج. 

فمنذ 1985 )تاريخ �لدخول يف �خلدمة( 
لغاية �ليوم  مرت كمية �إجمالية ب 2.230 

مليار مرت مكعب من �لغاز عرب �ملركز 
�لوطني لتوزيع �لغاز.

غليزان 

642 �شركة مل تودع 
ح�شاباتها االجتماعية

�أح�سى �لفرع �ملحلي للمركز �لوطني 
لل�سجل �لتجاري لغليز�ن 642 �رشكة 

مل تودع ح�ساباتها �لجتماعية 
ح�سبما ك�سفت عنه  ماأمورة �لفرع 
�ملحلي لل�سجل �لتجاري لغليز�ن 

خمتارية ن�سرية تني �لتي �أو�سحت 
على هام�س يوم �إعالمي حول �لإيد�ع 

�لقانوين للح�سابات �لجتماعية 
�أن هذه �لعملية تخ�س �ل�رشكات 
�لتجارية �لتي تتمتع بال�سخ�سية 

�ملعنوية )�ل�رشكات ذ�ت �ل�سهم و 
�ملوؤ�س�سات ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة 
و�رشكات �لت�سامن و�رشكات �لتو�سية 

�لب�سيطة �أو ذ�ت �لأ�سهم(.

بعد تطرق "الو�سط   " 
ملعظلتهم يف عددها املا�سي 

النائب » اإبراهيمي«   
يتعهد مبتابعة ملف عمال 

ال�شبكة االجتماعية 
 بعد تطرق جريدة » �لو�سط  » �إىل مو�سوع 

عمال �ل�سبكة �لجتماعية �لتابعني لقطاع 
بلدية �جللفة �لذين نظمو� حركة �حتجاجية  
بد�ية �لأ�سبوع �لفارط �مام مقر ولية �جللفة 
مطالبني �لو�فد �جلديد »قنفاف حمانة«و�يل 

�لولية بفتح �ملنا�سب �ملحررة �لتابعة 
لذ�ت �لقطاع و�ملقدرة ب 51 من�سب ،حيث 

�ن معاناتهم د�مت �سنو�ت كثرية ومل يتم 
�در�جهم �سمن منا�سب �لعمل د�ئمة وهناك 
من ��ستغل بهاته �ل�سيغة طيلة 16 �سنة كاملة 

،  هاهو نائب �لربملاين من حركة »حم�س 
»�ل�سيد �لأخ�رش �بر�هيمي » بعد مو�سوعنا 

يت�سل بنا ويوؤكد �نه يتعهد مبتابعة ملف 
�لق�سية و�سوف يعمل جاهد� من �جل رفع 

�لغنب على �أمثال هوؤلء فهل ينجح »نائبنا  » 
يف م�سعاه �لنبيل هذ� ويعيد �لب�سمة لهوؤلء 

�لذين قدمو� خدمات جليلة ورمبا �أكرث من 
�لعمال �لد�ئمني وباأجر زهيد  و �لنتيجة يف 

�لأخري  كانت 16 �سنة من �لعمل دون ت�سوية .
اجللفة  /اأحمـد قادري

وايل اجللفة

امل�شابـح لي�شت ملك 
طبقة على ح�شاب  طبقة 

با�رش »قنفاف حمانة » و�يل �جللفة وعده 
�لذي قطعه �أمام �سكان �لأحياء �لثالثة )�لربج 

و �ل�ساية وعي�سى �لقايد ( وكما تطرقت له 
جريدة   » �لو�سط » يف �لعدد �ملا�سي �أنه 

�سوف يقوم باإعادة �لزيارة يوم �لأربعاء م�ساء 
رفقة بع�س �ملد�رء  وها هو هذ� �لوعد قد  

�إلتزم به وهو ما ز�د يف ثقة �ملو�طن �أكرث 
وجعله يتنف�س �ل�سعد�ء مرة �أخرى  ويدعو له 
مبو��سلة هاته  �مل�سرية  و�لطريقة �جلديدة 

�لتي بد�أ  ينتهجها منذ توليه هذ� �ملن�سب 
حيث كانت �لبد�ية معاينة �مللعب �جلو�ري 

بحي عي�سى �لقايد وهذ�  رفقة رئي�س 
�ملجل�س �ل�سعبي �لولئي و رئي�س �لد�ئرة 
و رئي�س �ملجل�س �ل�سعبي �لبلدي و مدير 

�ل�سباب و�لريا�سة و مدير �ملركب �لريا�سي 
حيث وجدو� هذ� �مللعب يفتقد �إىل نقائ�س 

جمة مثل �نعد�م �لإنارة د�خل �مللعب  
و�نعد�م �لأبو�ب  و�لتهيئة �خلارجية و  تعيني 
حار�س له ويف هذ� �ل�سدد �أمر �لو�يل رئي�س 

�لبلدية باأن يقوم بدوره على �أكمل وجه و تلبية 
مطالب �ل�سباب و�إعادة تد�رك هاته �لنقائ�س  

يف �لقريب �لعاجل .
اجللفة / اأحمد قادري

ا�شربوا القهوة للتخل�ض 
من الوزن الزائد!

 ك�سف علماء من جامعة لوما ليند� �لأمريكية بولية 
كاليفورنيا �أن تناول وجبة فطور م�سِبعة يحد من 
�ل�سعور باجلوع طو�ل �لنهار، �لأمر �لذي ي�ساعد 

على فقد�ن �لوزن �إل �أن �ملخت�سني يف جامعة �لعلوم 
و�لتقنيات يف كو�نغ تونغ يف �ل�سني، �أكدو� �أن �رشب 

�لقهوة يوميا �سي�ساعد على تخفي�س �لوزن وقام 
�لعلماء باإجر�ء جمموعة جتارب على �لفئر�ن، حيث 

تلقت هذه �لقو�ر�س جرعات  �ل�ستقالب مبقد�ر 
10%. بالإ�سافة �إىل ذلك تدفع �لطاقة �لتي تنطلق 

من جر�ء عمليات �ل�ستقالب �لإن�سان �إىل �أن يوؤدي 
منطا ن�سيطا حلياته، ما يوؤدي �إىل فقد�ن قدر �أكرب 

من �ل�سعر�ت �حليوية كما �ت�سح للمخت�سني �أن عدد 
فناجني �لقهوة �ملطلوب للحد من �ل�سهية يجب �أل 

يقل عن �أربعة فناجني قهوة يوميا.

مهرجان جميلة العربي يف طبعته ال13

الفل�شطيني حممد ع�شاف جنم �شهرة االختتام 
م.�س

 اجلمعة 28 ال�سبت 29 جويلية   2017 
املوافـق  لـ 31  �سوال   1438هـ

رو�شيا تطور �شاعة مر�شحة لتكون االأدق يف العامل
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 �أكد �أليك�سي �أبر�موف �مل�سوؤول عن 
هيئة �لرقابة و�ملعايري �لرو�سية �أن 
تطوير  ��ستطاعو�  �لرو�س  �لعلماء 
�لأكرث  تكود  قد  ب�رشية«  »�ساعة 
دقة يف �لعامل. ويف مقابلة مع موقع 
�أبر�موف:  قال  �لرو�سي  نوفو�ستي 

للمعهد  �لتابعون  �لعلماء  »متكن 
من  للمرتولوجيا  �لرو�سي  �لوطني 
معقدة،  ب�رشية  �ساعة  تطوير 
تعتمد على �لتقنيات �لذرية، وتتمتع 
بقدر  تعمل  جتعلها  مبو��سفات 
و�ل�ستقر�ر،  �لدقة  من  جد�  عال 

�ساعة  �أدق  لتكون  ير�سحها  قد  ما 
�أنه  �إىل  بالإ�سافة  �لعامل،  يف 
�لعديد  يف  منها  �ل�ستفادة  ميكن 
و�لتقنية،  �لعلمية  �ملجالت  من 
�ملركبات  م�ستقبال يف  و��ستعمالها 
لأبر�موف:  ووفقا  �لقيادة«.  ذ�تية 

�ل�سوئية  �ل�ساعات  من  �لنوع  »هذ� 
يتمتع بدرجة عالية من �حل�سا�سية 
�أد�ة  يجعله  ما  �لأر�سية  للجاذبية 
عليها  �لعتماد  �ملمكن  من  مميزة 
م�ستقبال يف �لتنبوؤ بالهز�ت �لأر�سية 

و�لثور�ت �لربكانية«.
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�سطيف

وهران

غرداية

بجاية

يتجاوز عمرها  ل  لقيت طفلة 
ثالثة  وجرح  �سنو�ت   5
بجروح  �آخرين  �أ�سخا�س 
وقع  مرور  حادث  يف  خمتلفة 
وفقا  �مل�سيلة  بولية  �م�س 
�أفادت به م�سالح �حلماية  ملا 

�حلادث  هذ�  ومتثل  �ملدنية 
مبنطقة  وقع  �لذي  �ملروري 
رقم  �لوطني  �لطريق  �ل�سبع 
يف  عامر،  �سيدي  بلدية   89
مما  �سياحية  �سيارة   �نقالب 
�لفور هالك طفلة  على  خلف 

و�إ�سابة  �سنو�ت   5 عمرها 
ثالثة �أ�سخا�س �آخرين بجروح 
مكان  �لأعو�ن  تدخل  ولدى 
�لإ�سعافات  �حلادث مت تقدمي 
�لأولية لل�سحايا ثم مت حتويلهم 
�ل�ستعجالت  مل�سلحة 

و  عامر  �سيدي  مدينة  بعيادة 
�مل�سالح  فتحت  جهتها  من 
حتقيقا  �ملخت�سة  �ملعنية 
ومالب�سات  �أ�سباب  ملعرفة 

هذ� �حلادث.
عبدالبا�سط بديار 

�سيدي عامر بامل�سيلة

وفاة طفلة واإ�شابة ثالثة اآخرين يف حادث مرور

15 األف دوالر ملن يفك رمزا واحدا من نقو�ض �شينية قدمية!
تف�سري نهائي حلرف متنازع حول معناه.�حليو�نات، حيث متثل تلك �لرموز �ملقاطع �لأ�سلية للغة �ل�سينية �ملكتوبة«. كما يقدم �ملتحف 50 �ألف يو�ن )7500 دولر( ملن ي�ستطيع تقدمي قدرها 100 �ألف يو�ن )حو�يل 14779 دولر� �أمريكيا( لكل حرف جمهول يتم فك رموزه، من �لنقو�سات �ملوجودة على درع لل�سلحفاة وعظام عمرها عن 3 �آلف عام. ووفقا لوكالت �لأنباء �ل�سينية فاإن »�ملتحف �لذي يقع يف مقاطعة خنان و�سط �ل�سني، م�ستعد لتقدمي مكافئة مالية  �أكد �ملتحف �لوطني للخط �ل�سيني �أنه على ��ستعد�د لدفع 15 �ألف دولر مقابل فك �أو تف�سري كل رمز من »�لنقو�س �لع�رشية« �لتي يزيد 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

