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مكذبا بذلك ال�شائعات التي 
روجت التحاقه بغول:

بط��ش يدخل املحلي�ت 
 على راأ�ش ق�ئمة 
اجلزائر" "ل�ؤل�ؤة 
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وقف التزوير االنتخابي قرار 
�شيا�شي يف يد ال�شلطة، مقري :

 ا�شتحداث هيئة درب�ل
  م� ه� اإل اإله�ء 

من ال�شلطة لل�شعب 
�ص.3

�شركة م�شر للطريان تعلن:

رحالت ج�ية اإ�ش�فية 
بني اجلزائر وم�شر خالل 

الأعي�د واملن��شب�ت
�ص.4

 مع حيازة معدات 
تنقيب  عن الذهب 

 ت�قيف مهربني اثنني
  بكل من برج ب�جي
 خمت�ر وعني قزام 

مق�بالت«الداربي 
الع��شمي« تق�م ب�لبليدة

 يف انتظار اعادة 
فتح  ملعب 5 جويلية 

�ص.3 اعرتفت باأن االأق�شام

بن غربيط: �شيتم ت�شقيف ت�ظيف الإداريني

حمط�ت ال�ق�د  �شتبقى مفت�حة  ي�مي العيد
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  ال�ايل ي�قف منتخب� 
بلدي� ب�شكل  م�ؤقت 

عن اأداء مه�مه

بلدية �شيدي عامربامل�شيلة

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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- Méthodes pédagogiques - Un poste de travail par stagiaire
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مديرية التجارة:

ع�شية انطالق املنا�شك 

حمكمة الدار البي�شاء

 اأزيد من 3500 ت�جر ل�شم�ن 
مداومة  عيد الأ�شحى ب�لع��شمة 

 عي�شى ي�ؤكد اأن البعثة على اأمت
 ال�شتعداد والأدوية ك�فية

اأ�شح�ب اجلبة ال�ش�داء يق�طع�ن جل�ش�ت 
املح�كمة ب�شبب الق��شية !! 

 بعد �إحالتها من قبل قا�ضي حتقيق 
على  حمكمة �حلر��ش

مع�جلة ف�شيحة ال�شط� 
على ور�شة بن�ء امل�شجد 

الأعظم ب�ملحمدية قريب�  
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وزير الري و�سد بوهارون
اأثناء زيارة وزير املوارد املائية ح�سني ن�سيب اإىل والية اأم البواقي وباتنة، قال 
اإن م�رشوع �سد بوهارون ال�سخم هو حر�س رئي�س اجلمهورية على جناحه الأن 

هذا ال�سد يعترب �رشايني املنطقة بالن�سبة للماء ال�رشوب لها، يذكر اأن عودة وزير 
املوارد املائية ن�سيب ح�سني اإىل قطاعه �سيعطي ديناميكية كبرية على غرار �سد 
اأخر ال يقل اهمية عن �سد بوهارون وهو �سد ت�رشدون ال�سخم الذي �سيزود �سكان 

مدينة امل�سيلة وحتى بو�سعادة.

الكهرباء تقطع يف العا�سمة.. »رانا مالح«

الكب�ش اجلزائري الأغلى على امل�ستوى العربي
ا!! والزبون يخرج من عندهم بالعود يف فمه ويده مت توقيف ع�سابة بالعا�سمة تبيع حلم احلمري وبعدها مت توقيف مطعمني يف عني اأ�سا�س تذوق حلم ال�ساأن البحريني والكويتي والعماين واالأردين، فقط عام 2004 املدونني يقول:« الكثري يربر غالء االأ�ساحي مبذاق حلم ال�ساأن اجلزائري!! على الدول العربية من املحيط اإىل اخلليج، اأين �سجل متو�سط �سعر اخلروف يف قطر  350 اأورو هو متو�سط �سعر الكب�س اجلزائري، وهو مرتفع بكثري مقارنة بباقي  على بطنه كعالمة جلودة االأكل!! فهو ال يعرف حتى اإذا اأكل حلم خروف اأو بقرة اأو احلجل تبيع حلوم احلمري اأي�سً

مت  اإطالق درا�سة جدوى ملركز حمار«!
معاجلة مدجمة للنفايات )مركز 
الردم التقني بحمي�سي( لفائدة 
والية اجلزائر، وقد مت اإطالق 
م�رشوع هذه الدرا�سة خالل 

ور�سة خ�س�ست للتعاون الثنائي 
يف جمال حماية البيئة وت�سيري 

النفايات بح�سور وزيرة البيئة والطاقات 
املتجددة فاطمة الزهراء زرواطي و�سفري  اجلنوبية  وذلك يف اإطار 

التعاون اجلزائري الكوري اجلنوبي بارك �سانغ

اطالق درا�سة لإن�ساء مركز 
للمعاجلة املدجمة للنفايات 

بلديات  من  العديد  �سكان  حياة  حتولت 
اإىل  املا�سيني  اليومني  خالل  العا�سمة 
االنقطاعات  ب�سبب  حقيقي،  جحيم 
ال�سغط  بفعل  الكهربائي،  للتيار  املتكررة 
ح�سب ما تعلن عنه دائما اجلهات امل�سوؤولة 
على ت�سيري الكهرباء والغاز، فبلديات براقي 

بكامل  مو�سى  و�سيدي  اأحيائها،  بكامل 
اأحيائها، دون ن�سيان بلديات جماورة لهما، 
الزال �سكانهم يعي�سون يف القرون الو�سطى 
اأن  رغم  املواطنني،  اأحد  يردده  ما  ح�سب 
يلزم  ما   ،2017 �سنة  يف  اأننا  يو�سح  لتاريخ 
اأجل  من  التحرك  على  الو�سية  ال�سلطات 

هذه  من  للتقليل  منا�سبة  اإجراءات  اتخاذ 
الفرتة،  هذه  يف  االأقل  على  االنقطاعات 
املتكررة  االنقطاعات  ن�سيان  دون  وهذا 
املواطنني،  يرهق  اأ�سبح  الذي  للمياه، 
:«رانا  يردد  الل�سان  طويلي  اأحد  جعل  ما 

مالح«.

ا�ستحداث 11 تخ�س�سا 
 جديدا  بقطاع التكوين

 املهني بقاملة  

مت ا�ستحداث 11 تخ�س�سا جديدا بقطاع التكوين املهني 

بقاملة حت�سبا للدخول االإجتماعي املقبل  ، من بني هذه 

التخ�س�سات  الزراعات الكربى، تربية احليوانات املجرتة، عامل 

يف الغابات وعامل يف زراعة الغابات، ترميم الطرقات وميكانيك 

ت�سليح االآالت الفالحية وغريها

قواعد بن فلي�ش تتحرك

مكتبة ال�سارع مبيلة.. ت�سجيع للمقروئية

بعد اأن اأعلن حزب طالئع احلريات بقيادة 

علي بن فلي�س يف اجتماع جلنته املركزية، 

عن م�ساركته يف املحليات املقبلة، 

�رشع من�سقو الواليات عرب الوطن يف 

جمع التوقيعات عرب الرتاب الوطني، يف 

م�ساركته االأوىل بعد اأن قاطع ت�رشيعيات 

ماي املا�سي، ويبدو اأن طالئع احلريات 

معول اأن ي�سارك عرب اأكرث من 1000 بلدية 
وطنيا.

انطلقت  منذ اأ�سبوعني مبدينة 
فرجيوة  مبادرة حتت عنوان 

»مكتبة ال�سارع« حيث يتم و�سع 
الكتاب يف متناول املهتمني 

والقراء حتت �سعار »خذ كتابا 
و�سع اأخر مكانه«،  و يجدر 

االإ�سارة اأن »مكتبة ال�سارع« التي 
تقع بجوار حديقة 8 ماي 1945 
واأحد م�ساجد املدينة هي نتاج 

عمل جمموعة من املثقفني 
والطلبة الن�سطني �سمن نادي 
الكتاب لدار ال�سباب »تيكودان 

م�سباح » بفرجيوة.

ل �سوت يعلو فوق �سوت القدرة ال�سرائية
اأ�سبحت القدرة ال�رشائية ال�سعيفة بالن�سبة للمواطنني اإىل م�سكل عوي�س جدا خالل 

عليه  كانت  مما  مقارنة  جنونيا  ارتفاعا  اال�سعار  عرفت  اأين  جويلية،  �سهر  بداية 

قدرته  الرتكيز على حت�سني  ال�سلطات  ما طالب  دائما  الذي  املواطن  ال�سابق،  يف 

والتون�سيني، دون  اأ�سبحت يف احل�سي�س مقارنة بجرياننا املغاربة  التي  ال�رشائية 

القدرة  باأن  املواطنني  اأحد  قال  لهذا  كذلك،  ال�سعيف  ال�سهري  الراتب  ن�سيان 

ال�رشائية هي االأهم ما يجعل اجلميع ي�رشخون بجملة:« ال �سوت يعلو فوق �سوت 
القدرة ال�رشائية«.

24 �ساعة

العا�سمة تختنق مروريا قبل الدخول الجتماعي
ينطلق  مل  االجتماعي  الدخول 
املروري  ال�سغط  اأن  اإال  بعد، 
مداخلها  يف  خا�سة  ذروتها  يف 
اأول  يوم  �سجلت  حيث  ال�رشقية، 
امل�ستوى  على  واأم�س،  اأم�س 
�سايح  وادي  اإىل  املوؤدي  الطريق 
تعطيل  يف  ت�سبب  كارثيا،  اختناقا 
املواطنني،  من  العديد  م�سالح 
اأن  يقول  املواطنني  اأحد  اأدى  ما 
بالك  فما  بعد،  تبداأ  مل  الذروة 

بداية �سهر �سبتمرب املقبل.



�أعلن حكيم  منتظر� فقد  كان  كما 
ر�سميا  تر�سحه  على  بطا�ش 
حتمل  حرة  قائمة  ر�أ�ش  على 
�جلز�ئر«  للمحليات  »ل�ؤل�ؤة  �إ�سم 
بعيد  وفر،  كر  بعد  �ملقبلة،  وهذ� 
حزب  من  �ن�سحابه  عن  �لإعالن 
�سماه  ما  ب�سبب  ي�ن�ش  بن  عمارة 
ي�سري  �أ�سبح  �لذي  �لت�سيري  ك��رث 
وفق �ملح�س�بية و�ملحاباة ح�سبه، 
لباأ�ش  �سعبية  ميلك  �لذي  بطا�ش 
بها يف �جلز�ئر �ل��سطى، يع�ل على 
�خلم�ش  �ل�سن��ت  خالل  قدمه  ما 
�مل�ساريع  ظل  يف  وهذ�  �ملا�سية، 
�ملجل�ش  �أطلقها  �لتي  �لرتفيهية 
�ل�سعبي �لبلدي للجز�ئر �ل��سطى، 
�مل�ستحدثة  �مل�ساريع  ن�سيان  دون 
�أجل  من  �سه�لة  يجد  قد  كذلك، 
�ل�سلطة  حزبي  مرت�سحي  جمابهة 
و�أن  خا�سة  و�لأرندي،  �لفالن 
للجز�ئر  �لع�دة  يريد  �لأخري  هذ� 
له من  �لأم�ر مهياأة  �ل��سطى وكل 
�أجل ذلك، وهذ� يف ظل �ل�ستقر�ر 
�لذي تعرفه �لق�ى �لثانية يف �لبلد 

على جميع �لن��حي.
�أر�سل  ر�سالة  قد  بطا�ش  وكان 
�ل�سابق،  حزبه  لرئي�ش  حتدي 
هي  �ل��سطى  �جلز�ئر  �أن  م�ؤكد� 
بطا�ش، و�ملحليات �ملقبلة �ستثبت 
يف  �ملتحدث  ذ�ت  وقال  ذلك، 

�سيرت�سح  باأنه  له،  ت�رصيح  �سابق 
من  �إطار�ت  ت�سم  حرة  قائمة  يف 
�ل��سطى.و�سّدد  �جلز�ئر  بلدية 
رئي�ش بلدية �جلز�ئر �لعا�سمة بان 
قائمته �حلرة منبثقة من م��طنني 
وم��طنات �جلز�ئر �ل��سطى وكلهم 
�ثبت��  �مل��طنني  من  �إطار�ت 
ويف  عمله،  مكان  يف  كل  كفاءتهم 
�سياق حديثنا عن و�سع �مل�ستقيلني 
�ل�سعبية  �حلركة  حزب  من 
�جلز�ئرية وم�ستقبلهم، قال بطا�ش 
بانه قريبا �سيتم �إجتماع �ملنا�سلني 
و�لقياديني �مل�ستقيلني من �لأمبيا، 
من �أجل �لنظر يف طريقة �ل��س�ل 
جميعا  جتمعهم  �لتي  �ل�سيغة  �ىل 

ي�ستبعد  و�حد  منظم  غطاء  حتت 
�أن يك�ن يف �سكل حزب.

للتذكري فقد �أعلن �لقيادي �ل�سابق 
يف �لأمبيا عن �ن�سحابه من حزب 
�لتي  �لأ�سباب  عن  ي�ن�ش  بن 
�أين  �حلركة،  من  ي�ستقيل  جعلته 
�ل�سبب  �أنه  على  ي�ن�ش  بن  �تهم 
�لقياد�ت  من  �لعديد  جعل  �لذي 
حيث  �إ�ستقالتها،  تقدم  �حلزب  يف 
�حلركة  رئي�ش  �أن  بطا�ش  �أكد 
على  زيادة  »�لأمبيا«،  بعزل  قام 
�جلز�ئري  �ملجتمع  ث��بت  �رصبه 
و�ألفاظه  �ل�ستفز�زية  بخطاباته 
�أخرى  جهة  ومن  �لأخالقية،  غري 
�أوفياء  �ملتحدث  ذ�ت  دعا 

�ملكاتب �ل�لئية ومنا�سلي �حلزب 
و�لتاأهب  للتجند  �ل�طن  رب�ع  عرب 
من  و�لإق�ساء  للتهمي�ش  رف�سا 
خالل �لقر�ر�ت �ل�سخ�سية لرئي�ش 
للقاعدة  �لكلمة  و�إعادة  �حلزب 
�لن�سالية، حيث نعت رئي�ش �حلركة 
�لذي  بالديكتات�ر  ي�ن�ش  بن  عمار 
م�ساحله  تخدم  بقر�ر�ت  قام 
�س��هم من  وم�سالح حا�سيته دون 
�لد�خلية  وز�رة  د�عيا  �حلزب،  يف 
مطابقة  ح�ل  حتقيق  فتح  �إىل 
»�لأ�أمبيا« لل��ئح  قيادة  ت�سيري 
للقان�ن  �مل�ؤمتر، ومدى �حرت�مها 

�لأ�سا�سي للحزب.
علي عزازقة

حلق�ق  �ل�طنية  �لر�بطة    �أد�نت 
�لإن�سان �لرتفاع �جلن�ين  لأ�سعار 
�لغذ�ئية  �مل��د  من  �لعديد 
�ل�طنية   �لأ�س��ق  يف  �لأ�سا�سية 
مبثابة  �لقر�ر   هذ�  �أن  معتربة   ،
�حلق�ق  على  �رص�ش  هج�م 
ل�سائر  و�لجتماعية  �لقت�سادية 
كما  �جلز�ئريني  �مل��طنني  فئات 
و�رصب  �لفقر  من  مزيد�  يكر�ش 
للم��طنني،  �ل�رص�ئية  �لقدرة 
�جتماعي  دخ�ل  من  حمذرة 
تتدخل  مل  �إذ�  خا�سة  �ساخن 
ويف  �ل��سع،  لتهدئة  �حلك�مة 
�لر�بطة  ��ستغربت  �ل�سدد   ذ�ت 
غري  �جل  �إىل  �لثالثية  تاأجيل 
و��سح   دليل  �أنه  ،م�سرية  م�سمى 
من  لي�ش  �لجتماعي  �ل�سلم  بان 
�لنقابة  من  ل  و  �حلك�مة  �أوليات 
�لتي متثل �لعمال.   �عترب رئي�ش 
عن  للدفاع  �جلز�ئرية  �لر�بطة 
قدور،   ه��ري  �لإن�سان  حق�ق 
�ل�رص�ئية  �لقدرة  �نهيار  �ن 
و�ملكر�سة  �ل�سعب�ية  و�ل�سيا�سات 
للتهمي�ش و�لتفقري هي �ملفرو�سة 
�ملحرومة  �لفئات  رقاب  على 

�جلز�ئري   �ل�سعب  من  و�لكادحة 
�ن  على  و��سحة  م�ؤ�رص�ت  هي 
�سفيح  على  �لجتماعية  �جلبهة 
�لتي  �مل�ساربة  ظل  يف   ، �ساخن 
متار�سها ”ل�بيات” من م�ست�ردين 
ومنتجني ، مربز� �أنه �إذ� مل تتدخل 
�سيك�ن  �ل��سع   لتهدئة  �حلك�مة 
له �إنعكا�سات �سلبية � ينذر بكارثة 
�جتماعية يف �جلز�ئر .   و يف ذ�ت 
�ل�سدد  �أكدت  �لر�بطة �جلز�ئرية 
من  �لإن�سان  حق�ق  عن  للدفاع 
بان »م�سل�سل    ، لها  خالل تقرير 
لفئات  �ل�رص�ئية  �لقدرة  �رصب 
ل  �جلز�ئري  �ل�سعب  من  و��سعة 
�إن  و  خ�س��سا   ، مت���سال  يز�ل 
�حلك�مة �جلز�ئرية مل ت�سع حل�ل 
لجتناب �لأزمة جر�ء �نهيار �سعر 
على  زياد�ت  �إقر�ر  �س�ى  �لبرتول 
�لر�سم  ورفع  �ل�ستهالكية  �مل��د 
على �لقيمة �مل�سافة �لتي كانت و 

�ستك�ن �سلبا على �مل�ستهلك« . 
»�إن   �لر�بطة   تقرير   و�أ�ساف 
�نهيار �لدينار �جلز�ئري  �نعك�ش 
�سلبا على �مل��طن ، و �لغريب يف 
�لأمر حت�ل نقمة �نخفا�ش قيمة 

على  نعمة  �إىل  للم��طن  �لدينار 
�لتجار، حيث �سارع ه�ؤلء �إىل رفع 
�لأ�سعار على كل �ملنتجات �س��ء 
�مل�ست�ردة  �أو  �ل�سنع  �ملحلية 
�سعر  يف  �نهيار  و  تر�جع  بحجة 
�لعمالت  مقابل  �لدينار  �رصف 
و  �لدولر  خ�س��سا  �ل�سعبة 
�ل�سدد  ذ�ت  يف  و   .« �لأورو 
�جلز�ئرية  �لر�بطة  �عتربت   
�لإن�سان  حق�ق  عن  للدفاع 
للحك�مة  �لعنيد  �لإ�رص�ر  »�إن  
�ل�ستمر�ر  على  �لتجارة  ول�بيات 
يف �لإجهاز على �لقدرة �ل�رص�ئية 
لالأغلبية �ل�ساحقة من �مل��طنني 
ومربر�  ق�يا  حافز�  ي�سكل  �س�ف 
�لجتماعي  لالحتقان  م�رصوعا 
وخروج فئات و��سعة من �ملجتمع 
�ل�سارع  يف  للتظاهر  �جلز�ئري 
�لنقابة  م�س�ؤولني  ي���سل  ،بينما 
�ل�حيدة �ملمثلة يف �لثالثية يد�فع 
غري  �جلدد   �لإقطاعي�ن  على 
�لعمالية  �لطبقة  مب�سالح  �آبهني 
باأنه مت  �ل�سدد  ذ�ت  ،م�سرية  يف 
ت�سجيل خالل 6 �أ�سهر �لأوىل من 
طريق  عن   2017 �حلايل  �لعام 

�لحتجاجات  وترية  يف  �رتفاعا 
 6188 من  باأكرث  خميف  بت�ساعد 
�حتجاجا ». من جهة �أخرى �أكدت 
كل  �لفئات  ت�ساند  �أنها  �لر�بطة 
نقابات  من  باملجتمع  �ملنا�سلة 
�ل�سيا�سات  ومت�رصري  وجمعيات 
�ملطلبية  و�حلركات  �حلك�مية 
��سالح  »�رصورة   �إىل  ،د�عية 
�جلز�ئر  يف  �ل�رصيبي  �لنظام 
نت�س�ر عد�لة  �أن  ل  ميكن  حيث 
�رصيبية  عد�لة  بدون  �جتماعية 
بالن�سبة  �ل�رصيبية  فالعد�لة   ،
جمملها  يف  ظاملة  للم��طنني 
�لفقر�ء  و  �مل�ظفني  �أن  مبعنى 
 ( �لغنية  �لطبقة  فات�رة  ي�سددون 
رجال  لبع�ش  �ل�رصيبي  �لتهرب 
فر�ش  ت�ستطع  مل  �لأعمال(،و 
فر�ش  بالأحرى  رمزية  �رص�ئب 
»، وكذ�  �لرثوة  على  �ل�رصيبة 
ب�سكل  �لأج�ر  منظ�مة  �إ�سالح 
�حلد  تكفل  �ليات  وج�د  يفر�ش 
�لأدنى و�لأق�سى مبا يتنا�سب مع 
�مل�ظفني  بني  �لف��رق  ت�سييق 

باأج�ر عادلة.«
اإميان لوا�س .

ن�رية  �لرتبية   وزيرة  �أفادت    
�لدر��سة  �أق�سام  باأن  غربيط  بن 
مد�ر�ش  عدة  عرب  �كتظاظا  �ست�سهد 
�جلديدة  �لدر��سية  �ل�سنة  خالل 
�لأحياء  يف  خا�سة   ،2018/2017
م�ؤخر�،  ترحيل  عمليات  عرفت  �لتي 
تخطي  باإمكانه  �لأ�ستاذ  �أن  مربزة  
�لتك�ين  خالل  من  �ل�سكال  هذ� 
وفق  �لق�سم  ت�سيري  و�سمان  �جليد 
منهجية حمكمة، م��سحة  �أّن ت�ظيف 
طريقة  بنف�ش  �سيك�ن  �لإد�ريني 
بد�ية  �أّنه  غري  �لأ�ساتذة،  ت�ظيف 
هناك  �سيك�ن  �جلارية،  �ل�سنة  من 
�لإد�ريني،  لت�ظيف  بالن�سبة  ت�سقيف 
حت�سل  �لرتبية  قطاع  �أّن  �إىل  م�سرية 
�ل�ظيف  من  ��ستثنائية  رخ�سة  على 

�لعم�مي يف هذ� �خل�س��ش.
و�أ�سارت  وزيرة �لرتبية  �لأم�ش خالل 
جريدة  منتدى  على  �سيفة  حل�لها 
هي  �حلك�مة  �أول�ية  �أن   ، �ل�سعب 
�سمان �لتمدر�ش لكل جز�ئري بلغ �سن 
�ستتكفل  �ل�ز�رة  فاإن  وعليه  �ل�ساد�سة 
�لظروف،  كانت  مهما  �لعدد  بهذ� 
�ست�سهد  �لأق�سام  بع�ش  باأن  م�ؤكدة 
�أق�سام  �ست�سهد  كما  كبري�،  �كتظاظا 

�سكانية  كثافة  �أقل  مناطق  يف  �أخرى 
عدد تالميذ لن يتعدى 15 تلميذ� يف 
�رتفاع عدد  �إىل  �لق�سم، مرجعة هذ� 
�ل�سكان، فيما �أكدت باأن مدر�ء �لرتبية 

عاكف�ن على �إيجاد �حلل�ل.
�لكتظاظ  باأن  �ل�زيرة  و�أو�سحت 
�لط�ر  يف  �لأوىل  بالدرجة  منتظر 
�لبتد�ئي و�لأحياء �لتي عرفت عملية 
�لأول  �ل�زير  باأن  مربزة  �لرتحيل، 
ت�سنيف  لإعادة  لل�لة  ت��سيات  قدم 
�حلاجة  ح�سب  �ملجمدة  �مل�ساريع 
لإعادة بعثها، وح�سب بن غربيط فاإن 
يف  يكمن  �ل��سعية،  هذه  �أمام  �حلل 
�حلل �لبيد�غ�جي، وهذ� من �خلالل 
و�سمان  بالتالميذ  �جليد  �لتكفل 
�لت�سيري �جليد للق�سم، وه� ما يتم من 
خالل �لتك�ين �جليد لالأ�ستاذ و�لرفع 
و�أ�سارت ذ�ت �ملتحدثة،  كفاءته.  من 
�إىل �أّن �ل�ز�رة تلقت �إ�سعار� باإ�رص�ب 
�ملدر�سي  �لدخ�ل  مطلع  �لإد�ريني 
يف  دخلت  �ل�ز�رة  باأّن  مفيدة  �لقادم، 
�لعم�مي  �ل�ظيف  م�سالح  مع  نقا�ش 
و�لعمل  �ملرف�عة   للنظر يف مطالب 

على �لبحث عن �حلل�ل �ملمكنة .
اإميان لوا�س.

�أ�سار  عبد �لرز�ق مقري رئي�ش حركة 
ل  �ل�سلطة  �أن  �سابقا  �ل�سلم  جمتمع 
�لنتخابات  يف  �لتزوير  وقف  تريد 
دربال  �ل�هاب  عبد  حماولت  رغم 
�مل�ستقلة ملر�قبة  �لعليا  �لهيئة  رئي�ش 
�لنتخابات حت�سني �أد�ء هيئته، م�سري� 
�إل  ه�  ما  دربال  هيئة  ��ستحد�ث  �أن 
و�أكد   لل�سعب.    �ل�سلطة  من  �لهاء 
على  �لر�سمية  �سفحته  على  مقري 
م�قع �لت���سل �لجتماعي  �لفي�سب�ك: 
قر�ر  �لنتخابي ه�  �لتزوير  وقف  »�إن 
وهم  دربال،  كلف��  من  يد  يف  �سيا�سي 
ل يريدون وقف �لتزوير لأنهم يعلم�ن 
�إىل خ�سارة  �سي�ؤدي  �لتزوير  وقف  باأن 
باأن  �ن   �ل�سيا�سية«، م�سري�  و�جهاتهم 
ماليني  يعيد  من  وحده  �لتزوير  وقف 
باأنه  مفيد�  �ل�سناديق،  �ىل  �لناخبني 
وقف  لأن  �خل�سارة،  هذه  �ستتعاظم 

من  كبرية  �أعد�د�  �سيعيد  �لتزوير 
�إىل  �لتغيري  يف  �لر�غبني  �لناخبني 
�أن  مقري  و�أ�سار   كذلك«.   �ل�سناديق 
��ستحد�ث هيئة دربال، ما ه� �إل �لهاء 
و�جهة  وخللق  لل�سعب،  �ل�سلطة  من 
ي�ستعمل�ن  حيث  �لقر�ر«،  بيدهم  »من 
�جلز�ئريني،  لتلهية  �لهيئة  هذه 
نفاق  ترفع �حلرج عن  و�جهة  ولت�فري 
�لف�ساد  مع  �ملتحالفة  �لغربية  �لدول 
�جلز�ئري، م�ستطرد يق�ل باأنه يخ�سى 
�أنه حني يدرك �جلميع �سناعة �لتزوير 
��ستقر�ر  على  وخطره  �لنتخابي 
تنفع  ولن  فات  قد  �ل�قت  يك�ن  �لبلد، 
�لطيبة،  ن��ياه  ول  دربال  تطمينات 
معرب� عن خ�سيته يف �أن يتحمل عندئذ 
�لتزوير،  من  بر�ءته  رغم  �مل�س�ؤولية 

وعدم تزكيته له �إىل حد �لآن.
اإميان لوا�س .

لت�س�يق  �ل�طنية  �مل�ؤ�س�سة  طماأنت 
�لبرتولية  �ملنت�جات  وت�زيع 
و�أكدت  �مل��طنني،  جميع  “نفطال” 
لها  �لتابعة  �ل�ق�د  �أن جميع حمطات 
مفت�حة  �ستبقى  �ل�طني  �لرت�ب  عرب 
وت�سمن �لتم�ين بال�ق�د ب�سكل عادي 
خالل عيد �لأ�سحى �مل�سادف لي�مي 
�جلمعة و�ل�سبت، وهذ� بعد �ملخاوف 
�لتي �أطلقتها بع�ش �جلهات بخ�س��ش 
عدم ن�ساط نفطال خالل ي�مي �لعيد. 
و�أ�سار بيان خا�ش بال�رصكة �سدر ي�م 
باملنت�جات  “�لتم�ين  �أن  �إىل  �أم�ش، 
�لأ�سحى  عيد  �أيام  خالل  �لبرتولية 

�أيام  باقي  غر�ر  على  �سيتم  �ملبارك 
�ل�سنة وذلك عرب جميع حمطات ت�زيع 
لنفطال   �لتابعة  �لبيع  ونقاط  �ل�ق�د 
كامل  �ساعة  يف   24 على  �ساعة   24
�لرت�ب �ل�طني”، وذلك لتفادي �رتفاع 
�لط��بري �لتي عادة ما تالحظ خالل 
هذه �ملنا�سبات من كل �سنة، بيان جاء 
للم��طنني،  بالن�سبة  �لطماأنينة  ليبعث 
كل  �ل�سغط  عا�س��  ما  د�ئما  �لذين 
م��سم منا�سبات، ما يجعلهم ي�سكل�ن 
دون  عيد،  ي�م  كل  ط�يلة  ط��بري 

ن�سيان ع�سية �لعيد.
علي عزازقة

اأعلن رئي�س بلدية الو�شطى والقيادي ال�شابق يف احلركة ال�شعبية اجلزائرية، عبد 
احلكيم بطا�س، باأنه �شيدخل غمار اال�شتحقاقات االنتخابية املحلية يف قائمة حرة، 

التي حتمل ا�شم »لوؤلوؤة اجلزائر«، مكذبا بذلك كل ال�شائعات التي حتدثت عن اإن�شمامه 
حلزب عمار غول »تاج« وكذلك التجمع الوطني الدميقراطي، من اأجل متثيله يف هذه 

املحليات، التي قال عنها بطا�س اأنها �شتكون من ن�شيبه ب�شبب ال�شعبية التي ميتلكها 
ح�شب ما �شرح به يف الكثري من خرجاته االإعالمية .

مكذبا بذلك ال�شائعات التي روجت التحاقه بغول:

فيما حذرت من دخول اجتماعي �شاخن ، رابطة حقوق االإن�شان :

علي عزازقة

بطا�س يدخل املحليات على راأ�س قائمة »ل�ؤل�ؤة اجلزائر«

احلك�مة اجلزائرية مل ت�سع حل�ال الجتناب اأزمة انهيار �سعر البرتول

اعرتفت باأن االأق�شام �شت�شهد اكتظاظا 

�شيا�شي قرار  االنتخابي  التزوير   وقف 
 يف يد ال�شلطة، مقري :

: املواطنني  تطمئن  نفطال 

بن غربيط: �سيتم ت�سقيف 
ت�ظيف االإداريني

ا�ستحداث هيئة دربال ما ه� اإال 
الهاء من ال�سلطة لل�سعب 

حمطات ال�ق�د  �ستبقى 
مفت�حة  ي�مي العيد
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»مل  املغرب  اأن  حايل،  واأ�ضاف 
طمعا  اإال  الغربية  ال�ضحراء  يحتل 
تاأكد  بعدما  الكبرية«،  ثرواتها  يف 
لهذه  االقت�ضادية  االهمية  من 
كان  واأنه  خ�ضو�ضا  االر�ض، 
متدهورا،  اقت�ضاديا  و�ضعا  يعي�ض 
مو�ضحا اأن »املغرب ميلك م�ضاحة 
جغرافية �ضغرية ال حتوز على اأي 
فاإن  املقابل  ويف  طبيعية،  ثروات 
�ضا�ضعة  اأر�ض  الغربية  ال�ضحراء 
ب�ضعب قليل العدد وثروات طبيعية 
اأ�ضار  ذاته،  ال�ضياق  هائلة«.ويف 
ال�ضحراوي،  احلقوقي  النا�ضط 
يف  الطبيعية  الرثوات  اأن  اإىل 
عند  تتلخ�ض  الغربية  ال�ضحراء 
اإال  الفو�ضفات،  يف  اليوم  الكثري 
االأرا�ضي  كل  احلقيقة  يف  اأنه 
ثروات،  عن  عبارة  ال�ضحراوية 
حيث حتوز ال�ضحراء الغربية على 
كبرية،  و�ضمكية  بحرية  ثروات 
والبرتول،  الغاز  حقول  جانب  اىل 
االأملا�ض  من  هائلة  واحتياطات 
واليورانيوم. واحلديد  والذهب 
واأ�ضاف، باأن جمموعة من البعثات 
طاقات  وجود  عن  موؤخرا  ك�ضفت 
متجددة يف االرا�ضي ال�ضحراوية، 
االحتالل  قبل  من  ا�ضتغاللها  يتم 
�رشعية،  غري  بطريقة  املغربي 
الت�رشيعات  مع  وا�ضح  تنايف  يف 

اإىل  م�ضريا  الدولية،  واملواثيق 
العائلة  تابعة  �رشكات  ا�ضتغالل 
»ناريفا«  مثل  املغربية  امللكية 
للطاقة ال�ضم�ضية والهوائية من عدة 
حقول يف منطقة فم الواد وحقول 
الطاح، كما �ضيتم ا�ضتغالل حقول 
بوجدور.وندد  منطقة  يف  اأخرى 
القانوين  غري  باال�ضتغالل  حايل، 
ميثاق  من   73 للمادة  واملعار�ض 
اإقليم  خلريات  املتحدة،  االأمم 
االأقاليم   كاأحد  الغربية  ال�ضحراء 
باال�ضتقالل  املتمتعة  غري  الـ17 
ا�ضتغالل  بان  مو�ضحا  الذاتي، 
يتم  ال�ضحراوية  للرثوات  املغرب 
ويف  ال�ضحراويني  ا�ضت�ضارة  دون 

غياب اأي ا�ضتفادة لهم. 
النا�ضط  اأدان  مت�ضل،  �ضياق  ويف 
ال�رشكات  مئات  تورط  احلقوقي، 

مع  اجلن�ضيات  خمتلف  من 
ا�ضتنزاف  يف  املغربي  االحتالل 
اأي  دون  ال�ضحراوية  الرثوات 
اعتبار للقانون الدويل، م�ضريا اإىل 
تورط �رشكات امريكية وبريطانية 
والرثوات  امللح  ا�ضتنزاف  يف 
الغاز  عن  والتنقيب  البحرية 
»كو�ضمو�ض  �رشكة  مثل  والبرتول 
و�رشكة  االمريكية  اينارجي« 
»�ضاليون اند ايرنجي«الربيطانية- 
قال  املقابل،  ويف  االيرلندية. 
قانونية  معركة  هناك  اإن  حايل، 
من  �ضواء  اجلهود،  فيها  تظافرت 
حقوق  عن  الدفاع  منظمات  قبل 
الن�ضطاء  طرف  من  اأو  االن�ضان 
رفع  اأجل  من  ال�ضحراويني، 
دعاوى اأمام جمموعة من املحاكم 
الرثوات  ا�ضتنزاف  اإيقاف  بهدف 

عن  اأ�ضفرت  والتي  ال�ضحراوية، 
قرار  خالل  من  اإيجابية  نتائج 
املحكمة االوربية بتوقيف ا�ضترياد 
من  القادمة  الزراعية  املنتجات 
حمكمة  وقرار  الغربية  ال�ضحراء 
�ضفينة  باحتجاز  افريقيا  جنوب 
القرارين  اأن  الفو�ضفات.واعترب 
ميكن  قانونية،  قاعدة  ميثالن 
من  جمموعة  على  تطبيقها 
رفع  عن  كا�ضفا  االأخرى،  الق�ضايا 
الربيطانية،  املحاكم  اأمام  دعوى 
يف  للنظر  الربيك�ضت،  بعد 
املتوجهة  ال�ضحراوية  املنتجات 
حترك  جانب  اإىل  بريطانيا،  نحو 
ال�ضلطات ال�ضحراوية عقب انتهاء 
املربمة  البحري  ال�ضيد  اتفاقية 
االوربي  واالحتاد  املغرب  بني 
قرار  القادم.وحول  نوفمرب  �ضهر 
اأو�ضح  احلدود،  تر�ضيم  املغرب 
باأنه اإجراء من جانب واحد يهدف 
وتطمني  التمويه  اإىل  خالله  من 
معه  املتورطة  االجنبية  ال�رشكات 
يف ا�ضتنزاف الرثوات ال�ضحراوية.
احلقوقي  النا�ضط  ونوه 
اجلزائر  بدور  ال�ضحراوي، 
التاريخ  ي�ضونه  الذي  وموقفها 
وقلوب  ال�ضحراوية  والذاكرة 
االجنازات  كل  يف  ال�ضحراويني، 
ال�ضعب ال�ضحراوي  التي يخو�ضها 

يف �ضبيل حتقيق تقرير امل�ضري.

الدينية  ال�ضوؤون  وزير  اأجرى 
زيارة  عي�ضى  حممد  واالوقاف 
للبعثة  املركزية  للعيادة  تفقدية 
واجتمع   اجلزائرية  الطبية 
الدينيني  واملر�ضدين  باالأئمة 
عن  االطالع  بغية  املكرمة  مبكة 
متت  التي  التح�ضريات  على  كثب 
النطالق  ا�ضتعدادا  مبا�رشتها 
اليوم.فبالعيادة  احلج  منا�ضك 
طاف  الطبية  للبعثة  املركزية 
العيادة  اأجنحة  مبختلف  الوزير 
والتقى بعدد من املر�ضى وحتدث 
ي�ضتح�ضنون  جعلهم  مما  معهم 
الزيارة وي�ضيدون بالرعاية اجليدة 
.وبخ�ضو�ض  الطبي  الطاقم  من 
عقب  الوزير  قال  الدواء  وفرة 
الزيارة ان االدوية كافية ومتنوعة 

املر�ضية  لكل احلاالت  وت�ضتجيب 
يف  م�ضريا  االطباء  ي�ضتقبلها  التي 
ذات الوقت اىل تاأخر دخول بع�ض 
االدوية ب�ضبب االجراءات االدارية 
التي تفر�ضها ال�ضلطات ال�ضعودية.
والطاقم  البعثة  جتاوب  »ان  وقال 
التعامل  اأح�ضن  الذي  الطبي 
�ضناديق  اىل  اإ�ضافة  والت�ضيري 
االدوية التي ادخلوها من اجلزائر 
الطبي  الطاقم  جعل  باالأطنان 
ي�ضتفيد من هذه االدوية ويجعلها 
حتت ت�رشف املر�ضى يف خمتلف 
اإلتقى  اآخر  جانب  املراكز«.ومن 
الوزير باالأئمة واملر�ضدين الدينيني 
حيث كانوا نحو 100 امام ينتمون 
الوكاالت  ملختلف  و42  للديوان 
اجل  من  االجتماع  ح�رشوا 

الروحي  للتكفل  الدقيق  التح�ضري 
منا�ضكهم  يف  احلجاج  ولتوجيه 
وامل�ضاعر.ويف  املقد�ضة  بالبقاع 
جلنة  رئي�ض  قال  اجلانب  هذا 
الذي ح�رش  معزوز  الفتوى حمند 
واالر�ضاد  الفتوى  جلنة  ان  اللقاء 
املتواجدين  باأع�ضائها  الديني 
امت  على  كلهم  املقد�ضة  بالبقاع 
والالئق  الالزم  للتكفل  اال�ضتعداد 
من  اجلزائريني  احلجاج  لتمكني 
املطلوب  بالوجه  منا�ضكهم  اداء 
االلتفاف  اىل  م�ضريا  �رشعا 
ائمتهم   حول  حلجاجنا  املالحظ 
خمتلف  حول  ي�ضتف�رشونهم 
باإر�ضاداتهم  وياأخذون  امل�ضائل 
املنا�ضك.وا�ضار  اداء  كيفية  عن 
الوزير يف االخري اىل ان توجيهات 

بدء  ع�ضية  تعطى  �ضوف  دقيقة 
امل�ضليات  جميع  يف  املنا�ضك 
تخ�ض التوجيه الديني واللوج�ضتي 
عدم  حول  وخا�ضة  وال�ضحي 
وعدم  ال�ضم�ض  ل�رشبات  التعر�ض 
من  �ضحية  غري  وجبات  تناول 
طرف احلجاج وهذا كما قال ليجد 
من  حقا  به  متكفل  نف�ضة  احلاج 
طرف البعثة. كما ركز الوزير على 
يف  للوقوف  االولية  اعطاء  وجوب 
�ضعيد عرفة الأن احلج عرفة كما 
قال الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
انتقال  ميكن  ال  لوج�ضتيا  والأنه 
بها  واملبيت  منى  اىل  اجلميع 
ال�ضعرية  وت�ضييع  امل�ضاحة  ل�ضيق 
والعدد  االزدحام  لكرثة  الركن 

الكبري للحجاج يوم الرتوية.

اأعطت ال�ضفارة ال�ضينية باجلزائر، 
مالية  اإعانة  الثالثاء،  اأم�ض  يوم 
تقدر بـ 4 ماليني دينار، كهبة للهالل 
االحمر اجلزائري الذي �ضيقدمها 
بدوره للعائالت اجلزائرية الفقرية 
املبارك  االأ�ضحى  عيد  مبنا�ضبة 
والدخول املدر�ضي.خالل مرا�ضيم 
قالت  بالعا�ضمة،  االإعانة  ت�ضليم 

الهالل  رئي�ضة  حبيل�ض  بن  �ضعيدة 
�ضفارة  اإّن  اجلزائري  االأحمر 
ال�ضني باجلزائر واظبت على منح 
االإعانات منذ 3 �ضنوات، واأو�ضحت 
بن حبيل�ض اأّن امل�ضاعدة اجلديدة 
املعوزة  للعائالت  �ض  �ضتخ�ضّ
املعزولة  باملناطق  والقاطنة 
القرى  وهي  اجلزائرية،  واحلدود 

التي ال ت�ضلها يف العادة، الكثري من 
امل�ضاعدات، من جهته، رّكز “يانغ 
جوانغيو” �ضفري ال�ضني باجلزائر، 
يعتمدها  التي  ال�ضفافية  اأّن  على 
هي  اجلزائري  االأحمر  الهالل 
االإعانة  لتقدمي  بالده  دفعت  التي 
.2014 منذ  دائمة  عادة  وجعلها 
ال�ضينية  امل�ضاعدات  تقت�رش  ومل 

على  اجلزائري  االحمر  للهالل 
االعانة املذكورة فقط، بل منحت 
لتدعيم  حا�ضوبا   54 ال�ضفارة 
واأفادت  لوج�ضتيا،  االأحمر  الهالل 
هذه  توزيع  �ضيّتم  اأّنه  حبيل�ض  بن 
املكاتب  خمتلف  على  احلوا�ضيب 

اجلهوية واملحلية.
ق.و

التجارة  مديرية  م�ضالح  �ضخرت 
 3500 من  اأزيد  اجلزائر  لوالية 
تاجر ل�ضمان املداومة يومي عيد 
اأفاد  ح�ضبما  املبارك،  االأ�ضحى 
اجلزائر  لوالية  التجارة  مدير  به 
اأم�ض،  اق�ض،  واأ�ضار   . ق�ض  كرمي 
اأنه مت ت�ضخري اكرث من ثلثي جتار 
العا�ضمة اي 3519 من بني 10660 
الن�ضاطات  خمتلف  يزاولون  تاجر 
املواد  وبيع  املخابز  راأ�ضها  وعلى 
من  وامللبنات  العامة  الغذائية 
اأجل �ضمان املداومة خالل يومي 
2017.و�ضمن  ل�ضنة  االأ�ضحى  عيد 
عليها  الرتكيز  مت  التي  الن�ضاطات 
املداومة  برنامج  جناح  ل�ضمان 
املخابز واملواد الغذائية و اخل�رش 
املتعاملني  اإىل  اإ�ضافة  والفواكه 
غرار  على  اأخرى  ن�ضاطات  يف 
واملقاهي  ال�ضاي  قاعات  اأ�ضحاب 
واملطاعم  البنزين  حمطات  و 
وغريها .واأو�ضح فيما يتعلق  بعدد 
املداومة  ت�ضمن  التي  املخابز 
عن  بالعا�ضمة  العيد  يومي  خالل 
ل�ضمان  خمبزة   503 تخ�ضي�ض 
اخلرب  مبادة  املواطن  تزويد 
م�ضيفا  اأ�ضا�ضية  مادة  باعتبارها 
تاجر    1739 ت�ضخري  كذلك  اأنه مت 
للمواد الغذائية  واخل�رش والفواكه 
)جتارة بالتجزئة( ل�ضمان املداومة 
من  ملبنات   10 ت�ضخري  مت  .كما 
اجلزائر  لوالية  احلليب  منتجي 

يومي  عملها  ا�ضتمرارية  ل�ضمان 
مدار  وعلى  عادي  ب�ضكل  العيد 
24/24 �ضاعة الفتا اأن مادة احلليب 
�ضتكون متوفرة وال ندرة فيها، كما  
ل�ضمان  مطاحن    5 ت�ضخري  مت 
واأ�ضاف  العيد.  يومي  املداومة 
االأعوان  عدد  اأن  ال�ضياق  ذات  يف 
مديرية  قبل  من  امل�ضخرين 
لتطبيق  اجلزائر  لوالية  التجارة 
يومي  خالل  املداومة  برنامج 
حوايل  ال�ضنة  هذه  بلغ  قد  العيد 
200 عون  موزعني على فرق تدخل 
بالعا�ضمة  اإدارية  مقاطعة   13 عرب 
توفري  ل�ضمان  بلدية   57 وت�ضمل 
خا�ضة  للمواطنني  املواد  خمتلف 
-يقول  اال�ضتهالك  وا�ضعة  املواد 
االجراءات  امل�ضوؤول.وبخ�ضو�ض 
املتخذة من طرف مديرية التجارة 
يلتزمون  ال  الذين  التجار  �ضد 
العيد فقد  يومي  باملداومة خالل 
حددتها ح�ضب ال�ضيد ق�ض املادتني 
35 و 35 مكرر من قانون 23 جويلية 
اثبات  بعد  التاجر  اأن  حيث   2013
املداومة  تعليمات  خمالفته 
بني  ما  ترتاوح  بغرامة   �ضيعاقب 
100.000 الف دج و0 200.00 الف 
دج . وا�ضاف  اأنه يف »حالة تكرار« 
عدم اإحرتام املداومة �ضيتم اإتخاذ 
حمل  بغلق  تتعلق  �ضارمة  اإجرءات 
التاجر املخالف للتعليمات ملدة ال 

تقل عن 30 يوما .

اأكد النا�صط احلقوقي ال�صحراوي، حممد حايل، اأن النزاع يف ال�صحراء الغربية املحتلة من طرف 
املغرب جوهره اقت�صادي ال يجب اإخفاوؤه وال اإهماله، مو�صحا باأن املحتل »يتعنت �صد م�صار الت�صوية 
يف اأخر م�صتعمرة باإفريقيا طمعا يف �صم اأرا�صي حتوز على خريات وثروات كبرية متكنه من حت�صني 

و�صعه االقت�صادي«.

لنا�صط ال�صحراوي حممد حايل: 

ع�صية انطالق املنا�صك 

الهالل االأحمر �صيتكفل بتوزيعها على الفقراء قبل العيد:

م.�س

املحتل املغربي يرف�ض ت�صوية النزاع طمعا يف ثروات ال�صحراء الغربية 

عي�صى يوؤكد اأن البعثة على اأمت ال�صتعداد والأدوية كافية 

ال�صني تتربع ب 4 ماليني دينار للجزائر

مديرية التجارة:

اأزيد من 3500 تاجر ل�صمان 
مداومة عيد الأ�صحى بالعا�صمة 
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�صركة م�صر للطريان تعلن:

رحالت جوية اإ�صافية بني اجلزائر 
وم�صر خالل الأعياد واملنا�صبات

للطريان،  “م�رش  �رشكة  اأعلنت 
النقل  تعزيز  �ضيتم  اأنه  اأم�ض،  يوم 
اجلوي بني اجلزائر وم�رش بتنظيم 
خالل  اإ�ضافية  جوية  رحالت 
واالعياد.ونقلت  العطل  فرتات 
موقع »كل �ضيء عن اجلزائر«  نقال 
امل�رشية  الد�ضتور  عن  �ضحيفة 
م�ضلم  ل�ضفوت  ت�رشيحات 
لـ”م�رش  القاب�ضة  ال�رشكة  رئي�ض 
“فى  اأن العملية تدخل  للطريان”، 
اإطار ا�ضرتاتيجية ال�رشكة لتن�ضيط 
اإىل م�رش  الوافدة  ال�ضياحة  حركة 
الفعالة يف  وا�ضتمراًرا مل�ضاهمتها 
لزيارة  ال�ضائحني  من  مزيد  جذب 
املدن ال�ضياحية”، وت�ضمل العملية 
دولة الكويت اأي�ضا.وقال م�ضلم اإن 

الفرتة من  ال�رشكة حر�ضت خالل 
اأوت اجلاري حتى مطلع �ضهر   14
�ضبتمرب املقبل على ت�ضيري رحالت 
ومدينة  اجلزائر  بني  خا�ضة 
لل�ضياحة،  تن�ضيًطا  ال�ضيخ  �رشم 
هذه  خالل  ال�رشكة  ت  �ضرَيّ حيث 
رحلة   14 من  يقرب  ما  الفرتة 
راكبًا   1260 نقلت  خا�ضة،  جوية 
ال�ضيفية  االإجازة  لق�ضاء  جزائرًيّا 
اأنه  بالذكر  ال�ضيخ.جدير  ب�رشم 
اخلا�ضة  الرحالت  هذه  بخالف 
ها ال�رشكة، فاإن “م�رش  التي ت�ضرِيّ
ت�ضري  اجلوية  للخطوط  للطريان” 
رحلة منتظمة ويومية اإىل اجلزائر 
طراز  من  طائراتها  اأحدث  على 

.800-B737  بوينغ



 6000 اجلزائر  والية  اأمن  �سخر   
ل�سمان  الرتب  خمتلف  من  �رشطي 
وممتلكات  املرورية  وال�سالمة  االأمن 
وذلك  الوالية  تراب  عرب  املواطنني 
االأ�سحى  بعيد  االحتفال  مبنا�سبة 
املبارك ح�سب ما اأفاد به بيان لذات 

امل�سالح.
اجلزائر  والية  اأمن  اأن  البيان  واأفاد 
والتدابري  االإجراءات  هذه  اتخذ 
االأ�سحى  بعيد  اخلا�سة  االأمنية 
املبارك ل�سمان تغطية اأمنية حمكمة 
يف  وكامل  �سامل  توزيع  خالل  من 
امليدان الأكرب عدد من قوات ال�رشطة 
العملياتية، وهذا لتوفري االأمن وحماية 
عرب  املواطنني،  ممتلكات  و  �سالمة 
ذات  يف  واأبرز  االإخت�سا�ص.  قطاع 
وتكثيف  م�ساعفة  مت  اأنه   ال�سدد  
خالل  من  والتدابري  االإجراءات 
من  بالقرب  خا�سة  مراقبة  عمليات 
واملراكز  املحالت  االأ�سواق،  حميط 
من  تعرفة  ملا  الكربى  التجارية 
القتناء  للعائالت  كبري  عدد  توافد 
عيد  باإحياء  اخلا�سة  امل�ستلزمات 

الفطر املبارك .
الدوريات  االمن  م�سالح   كثفت  كما 
كل  م�ستوى  على  والراجلة  الراكبة 
اخلا�سة  امل�سافرين  حمطات  من 
االأجرة  و�سيارات  باحلافالت 

ملا  والرتامواي،  امليرتو  وحمطات 
تعرفه من حركية املواطنني و�سمان 
وهذا  واأمان،  اأريحية  بكل  تنقالتهم 
والو�سائل  االأنياب  بفرق  باال�ستعانة 
التقنية احلديثة -- ي�سيف البيان--. 
من جهة اأخرى اأ�سار امل�سدر اىل اأنه 
للحد  ميداين  عمل  و�سع خمطط  مت 
من ظاهرة حوادث املرور وخملفاتها 
قوات  تواجد  تعزيز  مت  اأين  ال�سلبية 
والنقاط  التقاطعات  يف  ال�رشطة 
التواجد  م�ساعفة  مع  ال�سوداء 
ال�رشطي على م�ستوى نقاط املراقبة 
فرق  دوريات  تفعيل  وكذا  واحلواجز 
وحدات  هي  و  املرورية  الوقاية 
و  النارية  الدراجات  بوا�سطة  متنقلة 
ال�سيارات اخلفيفة، لردع كل خمالفي 
لالن�سيابية  �سمانا  املرور  قانون 
املرورية عرب الطرقات خالل تنقالت 

املواطنني خالل هذه املنا�سبة.
العا�سمة  والية  امن  م�سالح  وقامت 
اأمنية  دوريات  بتخ�سي�ص  كذلك 
ال�سوارع  م�ستوى  على  تعمل  راجلة 
للمقاطعات  الرئي�سية  واملفرتقات 
املراقبة  مهمة  لها  اأ�سندت  االإدارية 
الدائمة لالأ�سخا�ص امل�سبوهني و كذا 
اإحباط كل اأ�سكال االعتداءات التي قد 
العامة  واملمتلكات  املواطنني  مت�ص 

واخلا�سة يف الو�سط احل�رشي.
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ي�شتلهمون ن�شاطهم من املواقع »اجلهادية«

 ق�سية اأحد عنا�سر جماعة الإرهابي » درودكال«
 مبحكمة  اجلنايات يف الدورة املقبلة 

�شتنظر حمكمة اجلنايات مبجل�س ق�شاء العا�شمة خالل الدورة اجلنائية املقبلة يف ملف الإرهابي اخلطري » 
ع ،الوليد« الذي يعد احد اأخطر العنا�شر �شمن �شفوف ما ي�شمى بـ »كتيبة الفتح« التابعة للجماعة ال�شلفية 

للدعوة والقتال حتت اإمارة دروكدال عبد املالك النا�شطة باأعايل جبال بوزقزة بقدارة بولية بومردا�س 
واجلزائر العا�شمة وامل�شوؤولة عن ارتكاب عدة عمليات اإرهابية بو�شع كمائن لأفراد اجلي�س وعنا�شر 
ال�شرطة مع ارتكاب عدة اغتيالت، و�شدرت �شده عدة احكام ق�شائية اخرها كان �شهر فيفري 2015 .

ل/منرية

الذي �سيتابع رفقته متهمني اثنني 
من  بكل  االأمر  ويتعلق  اخرين 
املتابعني  و«ج،�سليم«  »ع،ابراهيم« 
جماعة  اىل  االنتماء  بجناية 
ذخرية  و  حيازة ا�سلحة  و  اإرهابية 
احلالية  الق�سية  وقائع   ، حربية 
معلومات  اإثر  على  انطلقت 
االأمن ،حول عملية  وردت م�سالح 
انتحارية كبرية كان يخطط للقيام 
مت  الذي  »ع،وليد«  املدعو  بها 
توجهه  لدى  عليه  القب�ص  اإلقاء 
اأين   ،  2011 رم�سان  يف  ملنزله 
�رشح بعد اإ�ستجوابه باأنه ن�سط يف 
اجلماعات االإرهابية بعد الف�سول 
اجلهادي  الفكر  حول  اإنتابه  الذي 
احللقات  و  االأفالم  من  �سبعه  و 
امل�ساجد  يف  تقام  كانت  التي 
الذي  و   ، اجلهادية  املواقع  مع 
اجلماعات  يف  لالإنخراط  دفعه 
اأكت�سف  اأن  بعد  خا�سة  االإرهابية 
الذي  �سقيقه  اإبن  بوا�سطة  اأمره 
�رشح  حيث   ، عنه  ال�سلطات  اأبلغ 
وهو  توفيق«  »ب.  اأن  املتهم 
اإمام يف م�سجد مالك بنو نبي هو 
من �سجعه وحمله على االإنخراط 
التي  اجلماعات  ر�سمية يف  ب�سفة 
تن�سط ببومردا�ص ،غري ان م�سالح 
وقامت  لن�ساط  تفطنت  االمن 
التوجه اىل  ، لي�سطر اىل  بتوقيفه 
اأحد اأ�سدقائه الذي قام بنقله اىل 
حتت  ن�سط  اين  قور�سو  مدينة 

ابراهيم  تيحال  االرهابي  اإمارة 
الفرقان  بعدها ب�رشية  ليلتحق 
واالهابي  �سارية  اأبو  االمري  رفقة 
�رشية  اىل  وبعدها  وليد  خالد 
قور�سو مبعية االرهابي بوعبد اهلل 
اجلند  امري  من  طلب  الذي  ن�سيم 
اىل  املقر  مبغادرة  لهما  ال�سماح 
العا�سمة حيث ارفق معه عن�رشان 
وقد �ساعدهم يف وولوج العا�سمة 
 ،« ا�سالم  »رزيق  الدعم  عن�رش 
وعن عالقته باالإرهابي »درودكال« 
ف�رشح املتهم اأنها بداأت عرب �سبكة 
عدة  عليهم  عر�ص  اأين  االأنرتنيت 
عمليات اإرهابية و بقي عرب اإت�سال 
معهم ، حيث ك�سفت التحريات اأن 
بها  قامت  التي  اجلرائم  اأكرب 
االرهابي  االعتداء  هي  اجلماعة 

بوالية  احلمام  مدينة عني  بو�سط 
تيزي وزو يف جويلية 2011 والذي 
ا�ستهدف عنا�رش ال�رشطة مبفرتق 
من  كل  ارتكبة  والذي  الطرق 
جند  امري   « املالك  عبد  »قوري 
اخلالفة الذي اعلن والئه لداع�ص 
املكنى  وليد«  »ع.  االرهابي  رفقة 
على  الق�ساء  مت  فيما   ، طلحة 
وحجز  االإرهابية  العنا�رش  اأحد 
داخل  »برييطا«  نوع  من  م�سد�ص 
يحوي خرطو�سة  بال�ستيكي  كي�ص 
ع�سكري  �رشوال   ، فغاين  زيا 
مو�سوع  حتوي  ق�سا�سة جريدة 
ترحل  الربيطانية  »الداخلية 
اإىل  االإرهاب«  بتهمة  جزائريا 
جانب ذخرية حية من اخلراطي�ص 
»العدوي  اأنكر  حيث  والعيارات. 

وليد » وهو من مواليد 1988 الذي 
جميع   2009 �سنة  باجلبل  ااإلتحق 
واقعة  ال�سيما  له  التهم املن�سوبة 
على  ال�رشطة  رجال  على  التهجم 
يحي  ايت  طرق  مفرتق  م�ستوى 
حيث  وزو  بتيزي  احلمام  بعني 
على  اآخر  واأ�سيب  �رشطي  تويف 
املتهم  كان  حيث  البطن  م�ستوى 
واإرهابي  رفقة عبد املالك قوري 
اآخر وقد �سهد �سده وتعرف عليه 
الذي  موثق  بينهم  عيان  �سهود 
باملائة من   100 متاأكد  اأنه  اأكد 
�سالح  و�سع  الذي  ال�سخ�ص  اأنه 
وقتلهوبعد   ال�رشطي  رقبة  على 
اأ�سيب  البلدي  واحلر�ص  ال�رشطة 
البطن  م�ستوى  على  اآخر  �رشطي 

بجروح خطرية .

البليدة : 

الدرك والأمن الوطنيان ي�سعان خمططا وقائيا مبنا�سبة الحتفال بعيد الأ�سحى
اجلهوية  القيادة  من  كل  �سطرت 
للدرك الوطني بالبليدة و املديرية 
خمططا  الوطني  لالأمن  الوالئية 
اقرتاب  مبنا�سبة  وقائيا  اأمنيا 
املبارك  االأ�سحى  بعيد  االحتفال 
و �سمانا الأمن و �سالمة املواطنني 
واملمتلكات وحركة ال�سري والتنقل، 

ح�سبما علم من هذين اجلهازين.
للدرك  اجلهوية  القيادة  وقامت 
و  ثابتة  ت�سكيالت  بو�سع  الوطني 
املواطنني  لتاأمني  تهدف  متحركة 
العمومية  االأماكن  م�ستوى  على 
للطرقات  الرئي�سية  املحاور  و 
الرئي�سية و الثانوية التي تعرف حركة 
مبنا�سبة  املواطنني  لتنقل  كبرية 
املخطط  هذا  ويت�سمن  العيد. 
فجائية  مراقبة  نقاط  و�سع  اأي�سا 
متنقلة و ثابتة لت�سهيل حركة املرور 
مل�ستعملي  امل�ساعدة  يد  وتقدمي 
و  امل�ساجد  تاأمني  و  الطريق 
املقابر و ذلك بالتن�سيق مع خمتلف 
على  للحفاظ  االأمنية  االأ�سالك 
�سكينة و امن املواطن .وبخ�سو�ص 
اأ�سواق  بحماية  اخلا�ص  املخطط 
نف�ص  قامت  مراقبتها  و  املوا�سي 
من  جملة  بو�سع  النظامية  الهيئة 
االإجراءات كمراقبة حركة املوا�سي 

اجلهات  مع  بالتن�سيق  مراقبتها  و 
االأ�سواق  ملنع  املعنية  االإدارية 
عادة  التي  الفو�سوية  و  الع�سوائية 
و  الطرقات  م�ستوى  على  تكون  ما 
يف  تت�سبب  و  املرور  حركة  تعرق 
ت�سكيالت  و�سع  مت  .كما  حوادث 
االأ�سواق  هذه  ملراقبة  خا�سة 
للموا�سي  �رشقة  حماولة  اأية  ملنع 
امل�ساعدة  طلب  حالة  يف  والتدخل 
املكلفة  امل�سالح  طرف  من 

مبراقبة �سالمة و �سحة املوا�سي. 
االأمن  مديرية  و�سعت  جهتها  ومن 
ا�ستثنائيا  خمططا  للبليدة  الوطني 
و�سع خطة  يت�سمن  املنا�سبة  بهذه 
خمتلف  فيها  ت�سارك  متكاملة 
امل�سالح العملياتية بهدف احلر�ص 
على �سمان ان�سيابية املرور و تعزيز 
يف  املواطنني.ومت  �سالمة  و  امن 
الدوريات  عدد  تكثيف  االإطار  هذا 
املتنقلة و الراجلة يف االأماكن التي 

كاأ�سواق  مروريا  ازدحاما  ت�سهد 
التجارية  املراكز  و  املوا�سي 
واملنتزهات و حمطات النقل الربي 
العبادة  دور  و  احلديدية  ال�سكة  و 
تدعو  املنا�سبة  وبهذه  املقابر.  و 
م�سالح االأمن الوالئي هذه املنا�سبة 
الحرتام  العام  الطريق  م�ستعملي 
بقواعد  وااللتزام  املرور  قانون 
على  واحلفاظ  املرورية  ال�سالمة 

املحيط والبيئة العامة.

حمكمة الدار البي�شاء

 اأ�سحاب اجلبة ال�سوداء يقاطعون جل�سات
 املحاكمة ب�سبب القا�سية !!

اأقدم اأم�ص اأ�سحاب اجلبة ال�سوداء   مبحكمة الدار البي�ساء مبقاطعة جل�سة املحاكمة اإعرتا�سا منهم على 
الدفاع  الذي اعتربته هيئة  االأمر  الرئي�سة لفرتات جد طويلة  ل�سري اجلل�سة  من قبل  التوقفات  املتكررة 
اإهانة و م�سا�ص بكرامة املحام واملهنة، خا�سة و اأن التوقفات املتكررة مل تكن مربرة وغري اإعتيادية  من 
قبل القا�سية امل�ستخلفة ،وهذا القرار الذي جاء باالإجماع من قبل هيئة الدفاع  كان بعد مرور اأكرث من 
4 �ساعات من انطالق جل�سة املحاكمة التي مل تعمر الأكرث من ن�سف �ساعة رغم حجم امللفات التي ال 
تزال يف االإنتظار  يف ظل تقلي�ص عدد اجلل�سات خالل االأ�سبوع مبعدل اجلل�سة الواحدة تزامنا مع العطلة 

ل/منريةالق�سائية .

بعد اإحالتها من قبل قا�شي حتقيق على  حمكمة احلرا�س

معاجلة ف�سيحة ال�سطو على ور�سة بناء 
امل�سجد الأعظم باملحمدية قريبا 

علمت جريدة »الو�سط« من م�سدر 
موثوق اأن حمكمة اجلنايات �ستنظر 
املزمع  املقبلة  دورتها  خالل 
نوفمرب املقبل يف  ب�سهر  اإنطالقها 
بناء  م�رشوع  هزت  التي  الف�سيحة 
امل�سجد االأعظم باجلزائر والكائن 
واملتعلق  باحلرا�ص  باملحمدية 
�رشقة  مبلغ 115مليون  بق�سية 
على  العمال  رواتب  �سنتيم  من 
وهي  املحا�سبة  م�ستوى  مكتب 
الف�سيحة التي تورط بها 6 اأ�سخا�ص 
اأحدهم  مب�رشوع  موظفني   5 منهم 
على  يعمل  واآخر  حرا�سة  عون 
وبالباقني  اال�سمنت  خمرب  م�ستوى 
املتابعني  بنائني«  »م�ساعدين 
مبوجب قرار االإحالة بجناية تكوين 
املو�سوفة  ال�رشقة  اأ�رشار،  جمعية 
والتزوير وا�ستعمال املزور مع توفر 
مركبة،  وا�ستح�سار  التهديد  ظرف 

وعدم االبالغ عن جرمية .
التحقيق  جرى  التي  الق�سية  يف 
فيها على م�ستوى حمكمة احلرا�ص 
والتي تعود جمرياتها ل�سكوى تقدم 
بناء  مب�رشوع  �سيني  م�سوؤول  بها 
امل�سجد االأعظم باملحمدية بنهاية 
2015  تفيد  تعر�سه  دي�سمرب  �سهر 
يد  على  خطرية  �سطو  لعملية 
بالتهجم  قاموا  اأ�سخا�ص  جمموعة 
وبيدهم  املحا�سبة  مكتب  على 

احلجم  من  و�سكاكني  خناجر 
على  باالإ�ستيالء  وقاموا  الكبري 
وهي  �سنتيم  مليون   115 مبلغ 
اأجور  لت�سديد  املخ�س�سة  املبالغ 
بالت�سفية  بتهدديه  وقيامهم  العمال 
اجل�سدية يف حال حاول مقاومتهم 
لتنطلق   ، بال�رشطة  االإ�ستنجاد  اأو 
اأن  ك�سفت  التي  االأمنية  التحريات 
يد  على  متت  قد  ال�سطو  عملية 
وهما  الور�سة  داخل  من  اأ�سخا�ص 
موظفان بور�سة هناك نفذا العملية 
ليلة  فكرتهما  واختارا  على  بناء 
باأن  التام  لعلمهما  الرواتب  ت�سليم 
اأظرفة  داخل  نقدا  ت�سلم  الرواتب 
بعد و�سعها يف مكتب املحا�سبة ،كما 
قاما باالإتفاق مع �سخ�ص غريب عن 
املوؤ�س�سة مكنوه من دخول الور�سة 
العمل  بطاقة  تزوير  طريق  عن 
الور�سة  لداخل  ولوجه  وبعد  هناك 
ب�سيارة فاخرة ظل ينتظرهما داخل 
مهمة  يف  اأنه  اأ�سا�ص  على  الور�سة 
عمل حلني تنفيذهما لعملية ال�سطو 
التي اإ�ستعانا بها بخناجر و�سكاكني 
واأقنعة، ويتم بعد التو�سل للفاعلني 
بتحويلهم على حمكمة احلرا�ص اأين 
جرى التحقيق معهم واإحالتهم على 
�سالف  باجلرم  اجلنايات  حمكمة 

الذكر .
ل/منرية

اأمن ولية اجلزائر : 

ت�سخري 6000 �سرطي لتاأمني 
العا�سمة مبنا�سبة عيد الأ�سحى 
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دعا امل�ستهلكني الكبار اىل تر�سيد ا�ستهالكهم

قيطوين ي�ستبعد اأي زيادات يف ت�سعرية الكهرباء 

تعيني  قرار  ت�سليم  حفل  وخالل 
ت�سليم  و  ال�رشقية  املنطقة  مدير 
مكلفني  مدراء  لعدة  املهام 
ال�رشكة  نظم من طرف  بالتوزيع، 
والغاز،  الكهرباء  لتوزيع  الوطنية 
اأ�سار ال�سيد قيطوين اىل » تبذير« 
ي�رش  يزال  ال  الذي  الكهرباء 
املبالغ  ب�سبب  العمومية  باخلزينة 
�سنويا  انفاقها  يتم  التي  ال�سخمة 
وقال  الطاقة.    ا�سعار  لدعم 
يف   « اأنه  ال�سدد  هذا  يف  الوزير 
الذروة  اىل  و�سلنا  املا�سي  يوليو 
قدرت  اذ  الكهرباء  ا�ستهالك  يف 
ب 13900 ميغاوات و مل يبق �سيئا 
متكنت  قد  و  ا�ستهالكه.  ميكن 
و  الو�سع  ت�سيري  من  �سونلغاز 
الكهرباء  قطع  اىل  اللجوء  تفادي 
 1000 انتاج  اىل  تو�سلت  حيث 
ظروف  يف  ا�سافية  ميغاوات 
 14000 اىل  للتو�سل  جدا  �سعبة 
13000ميغاوات  مقابل  ميغاوات 
الوزير  واأ�ساف   .»2016 �سنة  يف 
القيا�سي  اال�ستهالك  هذا  اأن 
ال�سديدة  احلرارة  نتيجة  جاء 
هو  بل  ال�سيف  ف�سل  ميزت  التي 

الذي  التبذير«   « عن  ناجت  اأي�سا 
حوايل  ا�ستهالك  مييز  يزال  ال 
مليون   9 اأ�سل  من  زبون  مليون   6
لقاء  يف  ال�رشكة.و  ت�سمهم  التي 
احلفل، �رشح  هذا  �سحفي عقب 
اذ  و  كثريا  نبذر  نحن   « الوزير 
املنوال  هذا  على  الو�سع  ا�ستمر 
فاإننا �سرناجع ال�سعر ب�سكل يجعل 
الزبائن يدفعون اأكرث«، م�سيفا اأن 
دفع  يف  �ست�ستمر  اله�سة  »الفئات 
االثرياء  اأن  غري  املدعم  ال�سعر 
االأ�سلي«.واأكد  ال�سعر  �سيدفعون 
انه مل يتقرر » حاليا« رفع االأ�سعار 
الكبار.  للم�ستهلكني  بالن�سبة  حتى 
جهة  من  الطاقة  وزير  واأو�سح 
اأي  االآن  يوجد  ال   « اأنه  اخرى 
الكهرباء  �سعر  رفع  يخ�ص  قرار 
م�سيفا  عام«  ب�سكل  الطاقة  اأو 
لقانون  التمهيدي  امل�رشوع  اأن 
على  حاليا  ين�ص  ال   2018 املالية 
على  الطاقة«.واعتمادا  �سعر  رفع 
االرقام، ك�سف الوزير اأن اجلزائر 
و  املنطقة  بلدان  �سمن  توجد 
�سبيل  وعلى  تكلفة.  االأقل  العامل 
اأن  قيطوين  ال�سيد  قال  املثال، 

للح�سة  دج  77ر1  تدفع  اجلزائر 
الكهربائي  اال�ستهالك  من  االأوىل 
)250 اىل 500 كيلوات وات( الذي 
يخ�ص الفئات اله�سة مقابل 06ر9 
تون�ص  يف  39ر3  و  املغرب  يف 
تخ�ص  التي  الثانية  احل�سة  اأما 
 4 ب  فتقدر  متو�سطا  ا�ستهالكا 
اجلزائر  يف  �ساعي  للكيلوات  دج 
 7 و  املغرب  يف  دج  7ر10  مقابل 
احل�سة  اأن  تون�ص يف حني  يف  دج 
ال 4 التي ت�سم امل�ستهلكني الكبار 
و  اجلزائر  يف  دج   4 ب  فتقدر 
يف  دج   14 املغرب  يف  دج  98ر15 
فان  دائما  قوله  ح�سب  تون�ص.و 
اأن  يجب  اال�سعار  حول  التفكري   «
اي  الرابعة  احل�سة  على  يرتكز 
ينح�رش  وال  الكبار«.  امل�ستهلكني 
يف  الطاقة  اأ�سعار  بني  الفارق 
يف  املجاورة  البلدان  و  اجلزائر 
اي�سا  مي�ص  بل  الكهرباء  قطاع 
ا�سا�ص  على  اأنه  مبا  الوقود 
 15 ب  يقدر  �سنوي  ا�ستهالك 
تطبق  اجلزائر  فان  طن  مليون 
باملنطقة.وعلى  اال�سعار  اأرخ�ص 
�سعر  متو�سط  فان  املثال  �سبيل 

يف  للرت  دج/   32 ب  حدد  البنزين 
 125 الواقع  يف  يكلف  اأنه  حني 
فيقدر  املغرب  يف  و  للدولة.  دج 
البنزين ب 85 دج/للرت وتون�ص ب 
قوله.وبخ�سو�ص  ح�سب  دج،   67
االنتاج الكهربائي ل�سونلغاز خالل 
ف�سل ال�سيف فقد اأ�سار الوزير اىل 
التبذير الذي يدفع باملوؤ�س�سة اىل 
انتاج كميات ا�سافية تكلف ماليري 
اأ�ساف  كما  الدوالرات/�سنويا.  

يجب   2018  « �سنة  يف  اأنه  يقول 
من  ا�سافية  ميغاوات   2000 انتاج 
ا�ستثمارا  �سيكلفنا  الكهرباء وهذا 
�سامال ما بني 3 اىل 4 مليار دوالر«.
اأن هذه القيمة املالية ميكن  غري 
اأخرى  قطاعات  يف  ا�ستغاللها 
ا�ستهالكنا  عقلنة  اىل  تو�سلنا  اذا 
اخلا�ص بالكهرباء«ـ ح�سب الوزير. 
الغاز  فان  ذلك،  اىل  وا�سافة 
الطاقة  هذه  انتاج  يف  امل�ستعمل 

مما  ت�سديره  و  اقت�ساده  ميكن 
للبلد ح�سب  �سيدر عمالت �سعبة 
ال�سيد قيطوين الذي ا�سار اىل اأنه 
مقابل قوة انتاجية كهربائية تقدر 
اجلزائر،  يف  ميغاوات  ب14000 
ميغاوات    400 موريتانيا   تنتج 
واملغرب 6000 ميغاوات و تون�ص 
اأن  يقول  ميغاوات.واختتم   4000
اجلزائر  يف  املنخف�سة  »اال�سعار 

ت�سجع على اال�ستهالك«.

دعا وزير الطاقة ال�سيد م�سطفى قيطوين، اأم�س،  م�ستهلكي الكهرباء الكبار اىل عقلنة ا�ستهالكهم م�سريا اىل ال�سروع يف » تفكري« على م�ستوى الوزارة 
يطبق على املديني املتو�سط اأو الطويل حتى تدفع الفئات الأكرث ا�ستهالكا للطاقة ال�سعر احلقيقي لهذه الطاقة اي دون ال�ستفادة من دعم الدولة.

تكوين مهني بالوادي  

اأكرث من 960 من�سب لفائدة 
املراأة املاكثة بالبيت 

 965 عن  يقل  ال  ما  خ�س�ص 
لفائدة  موجهة  تكوين  من�سب 
بوالية  بالبيت  املاكثة  املراأة 
التكوين  الدخول  بر�سم  الوادي 
 ،(2017 �سبتمرب  )دورة  القادم 
م�سوؤويل  من  ا�ستفيد  ح�سبما 
والتعليم  التكوين  مديرية 
هذه  اإدراج  املهنيني.ومت 
العرو�ص التكوينية التي متثل ما 
املنا�سب  باملائة من   14 ن�سبته 
خ�سي�سا  املتوفرة  البيداغوجية 
ي�ستجيب  مبا  ال�رشيحة  لهذه 
بالو�سط  ال�سيما  لتطلعاتها 
مدير  اأو�سح  كما   ، الريفي 
غ�سكيلي.ويويل  بلقا�سم  القطاع 
لتكوين  بالغة  اأهمية  القطاع 
بهدف  بالبيت  املاكثة  املراأة 
اإعادة االإعتبار للمراأة الريفية من 
اخت�سا�سات  يف  تاأهيلها  خالل 
باهتماماتها  �سلة  ذات  تكوينية 
على  ي�ساعد  مبا   ، احلياتية 

اإدماجها يف عامل ال�سغل لت�ساهم 
 ، االأ�رشة  احتياجات  تلبية  يف 
مثلما اأ�سري اليه .وبغر�ص تعميم 
لي�سمل  التكويني  الربنامج  هذا 
اأكرب عدد ممكن من هذه الفئة ، 
فقد وزعت منا�سب التكوين على 
م�ستوى 14 مركزا للتكوين املهني 
والتمهني منت�رشة عرب 12 بلدية ، 
للبلديات  االأولوية  اأعطيت  حيث 
على   ، احلدودية  ال�سيما  النائية 
ودوار  العربي  الطالب  غرار 
املاء وبن ق�سة.جتدر االإ�سارة اأن 
والتعليم املهنيني  التكوين  قطاع 
 15 على  يتوفر  الوادي  بوالية 
النائية  باملناطق  منتدبا  فرعا 
يف  تتمثل  فروع   )8( وثمانية 
موؤ�س�سات تكوينية موجهة لتلبية 
القاطنة   للفئات  التكوين  رغبات 
باملناطق النائية ، بغر�ص تقريب 
موؤ�س�سات القطاع من املواطن، 

كما متت االإ�سارة اإليه .

قرب 50 دولرا للربميل

اأ�سعار �سلة خامات اأوبك حتافظ على ارتفاعها 

املت�سررين من ال�سطرابات اجلوية ببولونيا

منح 40 مليون اأورو كم�ساعدات مالية طارئة للفالحني 

الدول  منظمة  خامات  �سلة  اأ�سعار  �سجلت 
امل�سدرة للنفط )اأوبك( الـ 13 انخفا�سا طفيفا 
دوالر  اغ�سط�ص   28 االثنني  يوم  86ر49   اإىل 
املا�سي  اجلمعة  ب�سعر يوم  مقارنة  للربميل 
اعلنت  ما  ح�سب   ، للربميل  93ر49  حني بلغ  
عنه املنظمة على موقعها االلكرتوين.  وت�سم 
�سلة خامات اأوبك التي تعد مرجعا يف م�ستوى 
�سيا�سة االإنتاج اخلام البحري القطري، واخلام 
الت�سدير  وخام  ال�سعودي،  اخلفيف  العربي 
الكويتي، وخام مربان االإماراتي، وخام�سحارى 
اجلزائري، وااليراين الثقيل، والب�رشة اخلفيف 
بوين  وخام  الليبي،  ال�سدر  وخام  العراقي، 
النيجريي، وخام  مرياي الفنزويلي، وجريا�سول 
واأورينت  الغابوين،  اخلفيف  وربيع  االأنغويل، 
امل�سرتكة  الوزارية  جلنة  كانت  .و  االكوادوري 
من  ا�ستحداثها  مت  التي  املتابعة  و  للمراقبة 
طرف منظمة اأوبك واملنتجني امل�ستقلني، قد 

الثقة يف  »ان   ، املا�سي  اال�سبوع  نهاية  اعلنت 
و  ال�سحيح   االجتاه  يف  وحترك  متينة  ال�سوق 
لكن كل اخليارات مطروحة، مبا يف ذلك متديد 
  ،2018 مار�ص  بعد  ملا  االنتاج   خف�ص  اتفاق 
اأن  للتاأكد من ا�ستقرار ال�سوق«.و قالت اللجنة 
يوليو  تراجعت يف  التجارية  النفط  »خمزونات 
واأحدث متو�سط يف خم�ص �سنوات يرتاجع منذ 
»�ستوا�سل  قولها  احلايل.واأ�سافت  العام  بداية 
اللجنة مراقبة العوامل االأخرى يف �سوق النفط 

كل  توازنها.  ا�ستعادة  عملية  على  وتاأثريها 
اخليارات  مبا يف ذلك احتمال التمديد   ملا بعد 
للتاأكد من  2018  مطروحة  االأول من  الثالثي 
بذل كل اجلهود ال�ستعادة توازن ال�سوق.«جتدر 
اال�سارة ان االجتماع املقبل  للجنة �سيعقد  يف 
دعوة  ينتظر  و  املقبل   �سبتمرب   22 يوم  فيينا 
من  املعفيتني   - ونيجرييا  ليبيا  عن  ممثلني 
اتفاق خف�ص االإنتاج - حل�سور االجتماع التايل 
والفنية.يذكر  الوزارية  امل�سرتكتني  للجنتني 
)اأوبك(  للبرتول  امل�سدرة  البلدان  منظمة  ان 
ومنتجون من خارجها بقيادة رو�سيا  قد اتفقوا 
اإنتاج  تخفي�سات  متديد  على  املا�سي  مايو 
اخلام ت�سعة اأ�سهر حتى مار�ص2018 يف م�سعى 
اخلام  من  العاملي  املعرو�ص  تخمة  لتقلي�ص 
وانخفا�ص  الن�سف  اإىل  االأ�سعار  هبوط  بعد 
االإيرادات الدول االأع�ساء و من خارجها ب�سدة 

و ذلك على امتداد ال�سنوات الثالث االأخرية.

كري�ستوف  البولوين،  الفالحة  وزير  اأعلن 
 159 خ�س�ست  بالده  حكومة  اأن   ، يورغيل، 
اأورو(  مليون   40 من  )اأزيد  زلوطي  مليون 
كم�ساعدات مالية طارئة للفالحني املت�رشرين 
من اال�سطرابات اجلوية التي �سهدتها البالد 
االنباء  وكالة  ح�سب  اجلاري،  ال�سهر  منت�سف 
البولونية.وذكرت الوكالة، قول الوزير البولوين، 
اإن » الدولة قررت منح الفالحني املت�رشرين 
مبلغ  االخرية  اجلوية  اال�سطرابات  جراء 
امل�ساعدات  اأن  اإىل  م�سريا  اورو«،  مليون   40
املقدمة للفالحني تبقى اأولية، وذلك يف انتظار 
منح املت�رشرين من الفالحني م�ساعدات تبلغ 
مليون   50 من  )اأزيد  زلوطي  مليون   200 نحو 
اأورو( يف اإطار برنامج التنمية القروية.واأ�ساف 

من  املت�رشرين  الفالحني  عدد  اأن  امل�سدر 
�سمال  عرفها  التي  اجلوية  اال�سطرابات 
وو�سط بولونيا خا�سة يومي 11 و12 من �سهر 
اأغ�سط�ص اجلاري، و�سل اىل نحو 5000 فالح، 
املناطق  االأولية.وعرفت  التقديرات  ح�سب 
،ح�سب  اجلوية  اال�سطرابات  ب�سبب  القروية 
امل�سدر، تدمري 5300 منزل قروي ونحو 2000 
بالقرى و 38  التجارية املتواجدة  من املباين 
األف هكتار من االأرا�سي الفالحية من خمتلف 
البولوين،  الفالحة  وزير  املزروعات.وقال 
من  اأخرى  اأنواعا  اأي�سا  �ستقدم  احلكومة  اإن 
الزراعية  املحا�سيل  لتعوي�ص  امل�ساعدات 
لت�سييد  وكذا  املثمرة،  واالأ�سجار  املت�رشرة 
بالعمل  االرتباط  ذات  املباين  ترميم  واإعادة 

م�سريا  الزراعي،  االإنتاج  وتخزين  الفالحي 
مبلغ  توفري  اىل  ت�سعى حاليا  اأن احلكومة  اىل 
اأورو(  200 مليون زلوطي )اأزيد من 50 مليون 
تعر�ص  التي  االأ�رشار  كل  لتعوي�ص  اإ�سافية 
ديون  اإلغاء  اإمكانية  ،مع  الفالحي  القطاع  لها 
لكل  بالن�سبة  وال�رشائب  ال�سغار  الفالحني 
يورغيل،  كري�ستوف  .واأكد  الفالحني  اأنواع 
املناطق  عن  الكهربائي  التيار  انقطاع  اأن 
اال�سطرابات  ب�سبب  البولونية  القروية 
األف طن   50 اإتالف  ت�سبب يف  اجلوية، 
تعد  مل  الفالحية  املواد  خمتلف  من 
كما  والت�سويق،  لال�ستهالك  �ساحلة 
اال�ستثنائية  املناخية  الظروف  ت�سببت 

يف نفوق اآالف املوا�سي والدواجن.
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الذي  ال�سكاين  التجمع  هذا  داخل 
ن�سمة  األف   80 عن  �سكانه  يزيد 
الربيوم�رسح  للنقل  حمطة  اجناز 
ت�سلية  وحدائق  الطلق  الهواء  يف 
اإىل  بالطفولة  خا�ص  وف�ساء 
لركنال�سيارات  حظائر    4 جانب 
بالع�سب  مغطاة  مالعب   4 و 
للكرة  ومالعب  اال�سطناعي 
احلديدية وم�سامري الألعابالقوى .

منذ  ا�ستلمت  املدينة  وكانت 
اأ�سابيع قليلة 7  مالعب مع�سو�سبة 
اأعمال  كما�سهدت  ا�سطناعيا 
ازدواجية للطرقات عرب حماورها 
الهامة مثل ما جرى على مدخلها 

الطريق  و  قوقة  جهةالقرارم  من 
للواليةوحر�ص  املوؤدي  املزدوج 
مدين  الرحمان  عبد  الوايل 
قيم  الذي  اللقاء  خالل  فواتيح 
على  للمدينة  التقنية  ن�ساطاللجنة 
ت�سمح  اأن  �رسورة  على  التاأكيد 
اجلديدةوكذا  واملرافق  الهياكل 
املزدوجة  الطرقية  الف�ساءات 
وحظائر ركن ال�سيارات ب"ت�سيري" 
كانت  املدينةالتي  داخل  احلركة 
وان�سدادات  اختناقات  تعاين 

م�رسة باإطار املعي�سة .
اأي�سا تنفيذ برنامج  ويجري حاليا 
لالأحياء  االعتبار  الإعادة  جديد 
دهن  خالل  من  اجلماعيةاملدينة 
بال�سبكات  العناية  و  العمارات 

لقيت  اأخرى  واأعمال  املختلفة 
باملدينةومن  ا�ستح�سانالكثريين 
�ستنطلق  التي  العمليات  اأهم 
قريبا مبيلة اعادة تاأهيل للحديقة 

العمومية
املدينة  بو�سط  �سعبوب"  "ر�سيد 
تهوئة"   " مبادرات  �سي�سهد  الذي 
طريق  تخ�سي�ص  خالل  من 

عامة  �ساحة  للراجلينوفتح 
حتت�سن تالقي النا�ص بهاويف هذا 
الذي  العقار  احلاق  �سيتم  ال�سياق 
الفالح  �سوق  �سابقا  يحت�سن  كان 
اإىل  العمومية  املدينةباحلديقة 
جانب احلديقة التابعة للبلدية كما 

علم من االجتماع.

ت�ستلم مدينة ميلة يف غ�سون الأ�سهر القادمة عددا من املرافقوالهياكل اجلديدة ح�سبما علم خالل 
اجتماع اللجنة الفنية للمدينة)كوفيميل( مبقر الولية ومن اأهم هذه املرافق التي �ست�سمح بتح�سني 

املحيط املعي�سي وترقية احلركة العمرانية

ميلة

ق.م

اجناز حمطة للنقل الربي

خن�سلة

تيارت

الديوان الوطني للتطهري بتيزي وزو 

املنطقة اجلنوبية موؤهلة الأن تكون قطبا فالحيا بامتياز الإنتاج احلبوب والبقول    

الرتكيز على اإ�سرتجاع الثقة يف القابالت 

حملة حت�سي�سية للمحافظة على �سبكات التطهري مبنا�سبة العيد

والتنمية  الفالحة  وزير  �رسح 
الريفية وال�سيد البحري عبد القادر 
"املنطقة  باأن  بخن�سلة  بوعزغي 
اجلنوبية لوالية خن�سلة   موؤهلة الأن 
الإنتاج  بامتياز  فالحيا  قطبا  تكون 
الوزير  والبقول"واأو�سح  احلبوب 
لل�رسوح  وفقا  الوالية  توقعات  اأن 
املقدمة له من قبل م�سالح مديرية 
مل�رسوع  معاينته  لدى  الفالحة 
مبنطقة  احلبوب  تخزين  مركب 
 2 احلامة–باإنتاج  ببلدية  بقاقة 
يف  احلبوب  من  قنطار  مليون 

"ممكنة  خن�سلة  بوالية   2019 اآفاق 
وقف  ما  اأن  الوزير  جدا"واأ�ساف 
للمنطقة  اليوم  زيارته  خالل  عليه 
موؤهالت  على   يدل  اجلنوبية 
احلبوب  اإنتاج  يف  اجلبارة  خن�سلة 
اأنظمة  غياب  ظل  ويف  بلغت  التي 
من  اأكرث  للمياه  املقت�سدة  ال�سقي 
ال  م�ساحة  على  قنطار  األف   500
تتجاوز 31 األف هكتار واأفاد الوزير 
اأن "اعتماد تقنيات ال�سقي احلديثة 
على  و"العمل  للمياه"  املقت�سدة 
وامل�ستثمرين"  الفالحني  مرافقة 

و"توفري ال�رسوط والو�سائل �سيمكن 
املرجوة  االأهداف  "بلوغ  من 
املكان  جتاوزها"وبعني  وحتى 
تعليمات  بوعزغي  ال�سيد  اأعطى 
وترية  ت�رسيع  اأجل  من  للمقاولني 
مركب  م�رسوع  وت�سليم  االأ�سغال 
طاقته  تقدر  الذي  احلبوب  تخزين 
بـ300 األف قنطار "قبل  نهاية جوان 

املقبل".
م�ستثمرة  الوزير  عاين  ذلك  قبل 
مبنطقة  االأبقار  لرتبية  خا�سة 
عن  ف�سال  بابار  ببلدية  بوزواك 

الإنتاج  فالحية  م�ستثمرة  تفقده 
البي�ص ببلدية بغاي بطاقة اإنتاج 82 
األف وحدة كما عاين الوزير ببلدية 
قاي�ص حمطة معاجلة تكثيف البذور 
والبقول  احلبوب  لتعاونية  تابعة 
اجلافة والتي تبلغ طاقة معاجلتها 5 
اأطنان يف ال�ساعة و�سيوا�سل الوزير 
لوالية  والتفقدية  العملية  زيارته 

خن�سلة بزيارة م�ستثمرة فالحية 
قبل  بوحمامة  ببلدية  التفاح  النتاج 
وحتويل  لتقطيع  وحدة  يزور  اأن 

اخل�سب ببلدية بوحمامة كذلك.

يف  امل�ساركات  القابالت  ركزت 
"االأبواب املفتوحة" حول خماطر 
بتيارت  الثدي  و�رسطان  احلمل 
على ا�ستعادة ثقة املري�سات فيهن 
ح�سبما علم الدى القابلة الرئي�سية 
مبوؤ�س�سة ال�سحة العمومية بتيارت 
اأن  لك�سا�ص  يا�سمينة  واأ�سافت 
التي  املفتوحة"  "االبواب  هذه 
بالعيادات  التوايل  على  تنظم 
"فريد  اخلدمات  املتعددة 
و"يحي  خمتاري"  و"علي  بوي�ص" 
ال�سحة  ملوؤ�س�سة  التابعة  لزرق" 
 28 من  تيارت  مبدينة  العمومية 

اىل 30 اأوت اجلاري تهدف اأ�سا�سا 
القابالت  يف  الثقة  ا�ستعادة  اإىل 
الطبي  و�سبه  الطبي  والطاقم 
التوليد بعد ت�سجيل وفاة  مل�سالح 
واأ�سارت  بالوطن   احلوامل  بع�ص 
ذات امل�سوؤولة اإىل اأن الراغبات يف 
احلمل واحلوامل اهتزت ثقتهن يف 
و�سبه  الطبية  والطواقم  القابالت 
الطبية املتخ�س�سة يف التوليد مما 
دفعهن اإىل العزوف على املتابعات 
الطبية وهو ما ي�سكل خطرا على 
اثناء  بهن  التكفل  ويجعل  حياتهن 

عمليات التوليد �سعبا.

املفتوحة  االأبواب  هذه  وت�سمل 
"الوالدة  تخ�ص  ور�سات  خم�ص 
احلمل"  اثناء  ال�سحية  واملتابعة 
الطبيعية"  الر�ساعة  و  التلقيح  و" 
و"الك�سف  احلمل"  منع  و"اأ�ساليب 
الثدي"  �رسطان  على  املبكر 
اخلا�سة  النف�سية  و"املتابعة 
من  الن�ساء  مبخاوف  بالتكفل 

احلمل 
امل�ساركات  والوالدة"وقدمت 
اللواتي  للزائرات  التظاهرة  يف 
العيادة  على  بكرثة  اليوم  توافدن 
املتعددة اخلدمات "فريد بوي�ص" 

املتابعة  اهمية  حول  �رسوحات 
الوالدة  وبعد  احلمل  اثناء  الطبية 
تباعد  ل�سمان  احلمل  منع  وطرق 
�رسورة  على  وركزن  الوالدات 
التقدم للم�سالح املخت�سة للك�سف 
انه  باعتبار  الثدي  �رسطان  على 
العالج  وفعالية  �رسعة  يف  ي�ساهم 
على  لنف�سانيني  فريق  اأ�رسف  كما 
خا�سة  للحوامل  النف�سي  التكفل 
اللواتي يحملن اول مرة وامل�سابات 
تقدمن  اللواتي  الثدي  ب�رسطان 

الأخذ اال�ست�سارات.

للتطهري  الوطني  الديوان  اأطلق 
اإعالمية  حملة  وزو  تيزي  وحدة 
بامل�ساكل  املواطنني  لتح�سي�ص 
رمي  خالل  من  حدوثها  املحتمل 

ف�سالت 
التطهري  �سبكات  داخل  االأ�ساحي 
عيد  القرتاب  حت�سبا  وذلك 
مدير  من  علم  ح�سبما   ، االأ�سحى 

هذه الوحدة واأو�سح ر�سيد ب�سة اأن 
هذه احلملة تندرج يف اإطار خمطط 
وطني و�سعه الديوان مبنا�سبة العيد 
�سبكات  على  "حافظوا  �سعار  حتت 
املواطنني  دعوة  بهدف  التطهري" 
لعدم رمي ف�سالت االأ�سحية داخل 

البالوعات لتجنب ان�سدادها.
االإعالمي  العمل  هذا  و�سي�سمل 

اإىل  الوالية  دوائر  و  بلديات  جميع 
متبوعا  �سيكون  و  العيد  يوم  غاية 
�سبكات  جمموع  تنظيف  بعملية 
التطهري فور انتهاء عمليات الذبح، 
ب�سة  ال�سيد  واأكد  ب�سة  لل�سيد  وفقا 
يرمون  الذين  املواطنني  عدد  اأن 

ف�سالتهم يف البالوعات عرف 
بف�سل  ذلك  و  كبريا  انخفا�سا 

االأن�سطة التح�سي�سية �سواء امليدانية 
من  االإعالم   و�سائل  عرب  اأو  منها 
جهة اأخرى اأ�سار ذات املتحدث اإىل 
اأنه يف اإطار �سيانة ال�سبكات قامت 
تنظيف  بعملية  وزو  تيزي  وحدة 
قنوات ال�رسف و البالوعات حت�سبا 
جراء  حمتملة  في�سانات  حلدوث 

ت�ساقط اأمطار اخلريف االأوىل.

وهران

تيارت

تب�سة 

تو�سيع الفرز االنتقائي للنفايات 
اىل موقعني اآخرين

اإ�ستفادة دواوير بلدية الرحوية 
من 400 �سكن ريفي

اإح�ساء 50 موقعا اأثريا يحمل 
املوا�سفات الوطنية

�سيتم تو�سيع عملية الفرز االإنتقائي من 
امل�سدر للنفايات املنزلية اإىل موقعني 
�سكنيني جديدين بوهران ح�سبما علم 
 20 "اأر  االت�سال ملكتب  م�سئول  لدى 
االأبي�ص  البحر  يف  ميثل  الذي  ميد" 
احلكومية  غري  املنظمة  املتو�سط 
20".واأو�سح  "اأر  البيئة  املهتمةب 
ميد   20 اأر  "مكتب  اأن  اأن�ص  الهواري 
اأخرين  �سكنيني  حيني  مبرافقة  يلتزم 
وهران  مدينة  ب�رسق  ال�سباح  بحي 
الفرز  عملية  الإطالق  م�سعاهما  يف 
االإنتقائي للنفايات املنزلية بال�رساكة 
واملوؤ�س�سة  للوالية  البيئة  مديرية  مع 
والتجاري  ال�سناعي  الطابع  ذات 
ملراكز الردم التقني للنفايات وبلدية 
العملية  هذه  اجلري".وتاأتي  بئر 
عقب  امل�سدر--  نف�ص  --ي�سيف 
الرامي  نوفمرب"   1" طلب من جمعية 
اإىل تطبيق الفرز االإنتقائي يف احليني 
املعنيني )260 م�سكن و1.063 م�سكن( 
حيث �سبقلل�سكان واأن بادروا بعمليات 
ذات ال�سلة )تهيئة املواقع وحت�سي�ص 
ال�سكان وال�رسوع فيالفرز االإنتقائي(. 

ن�ساط  برمج  الهدف  هذا  ولتحقيق 
"اأبواب  تظاهرة  يف  يتمثل  جواري 
يوم  االإنتقائي"  الفرز  حول  مفتوحة 
القادم على م�ستوى املوقعني  ال�سبت 
من  بدعم  ميد"   20 "اأر  تن�سيط  من 
مت  بوهران  اأخرى  اأحياء  من  �سباب 
الفرز  حول  وتكوينهم  حت�سي�سهم 

االإنتقائي وفق ذات امل�سدر.
حت�سي�ص  اإىل  املبادرة  هذه  و"ترمي 
ال�سكان  من  عدد ممكن  اأكرب  واإعالم 
للفرز  العديدة  الفوائد  والتجارحول 
اأجل  من  املنزلية  للنفايات  االإنتقائي 
اأ�سري  كما  الر�سكلة"  بوا�سطة  تثمينها 
النموذجية  العملية  اأن  يذكر  اإليه 
للفرز االإنتقائي من امل�سدر للنفايات 
املنزلية قد اأطلقت بوهران يف اأبريل 
ال�رساكة  اإتفاق  تنفيذ  اإطار  يف   2015
املربم �سنة 2013 بني الوزارة املكلفة 
احلكومية  غري  واملنظمة  بالبيئة 
اأحياء  حاليا  العملية  20".ومت�ص  "اأر 
لطفي"  و"العقيد  "عدل-امل�ستلة" 

و"ح�سناوي".

الرحوية  بلدية  دواوير  اإ�ستفادت 
ح�سبما  ريفي  400�سكن  من  بتيارت 
الدين  جمال  الدائرة  رئي�ص  به  اأفاد 
اأول  الرحوية  تكون  بهذا  و  حدو 
والية  ح�سة  من  امل�ستفيدة  البلديات 
تيارت التي تعودلربنامج 2011 و التي 
بعدما  موؤخرا  التجميد  عنها  رفع 
اإجنازاحل�سة  من  البلدية  هذه  اإنتهت 
التي اإ�ستفادت منها من قبل و املقدر 
باكرث من 1.000 وحدة �سكنية ح�سب 

ذات امل�سوؤول.
و اأفاد رئي�ص دائرة الرحوية اأن ح�سة 
منها  اإ�ستفادت  اجلديدة  �سكن   400
و  بلخوجة  �سالح  و  لومة  دواويربني 
�سكانها  يعاين  التي  قري�ص  و  مهادة 

اأرا�سيفالحية  اأزمة �سكن ولديهم  من 
م�ستثنيا  دوار بوعلي الذي خ�س�ست 
له 35 وحدة �سكنية �ست�ستفيد منها 12 

عائلة
تتوفر  الأنها  ريفية فردية  �سكنات  من 

على اأرا�سي.
و اأ�سار نف�ص امل�سدر اإىل اأن م�سالح 
اأ�سهر   3 منذ  ملفا  قدمت  الدائرة 
اأجل  من  الوالئي  مديرال�سكن  اإىل 
االإ�ستفادة من 400 م�سكن ريفي �سمن 
احل�سة املذكورة ل�سالح بلديةالرحوية 
و 55 م�سكن ل�سالح �سكان قرى تامدة 
متت  قرطوفة   ببلدية  �سميط  و 

املوافقة عليه.

االأثرية  واملواقع  املتاحف  اإدارة  اأح�ست 
الثقافة  مديرية  بالتن�سيقمع  تب�سة  لوالية 
وطنية  موا�سفات  حتمل  اأثريا  موقعا   50
ذات  مدير  االأربعاءمن  اأم�ص  علم  ح�سبما 
لذات  وا�ستنادا  لطفي  الدين  عز  االإدارة 
العملية  ذات  بر�سم  مت  فاإنه  امل�سوؤول 
بجرداملمتلكات  خا�ص  �سجل  ا�ستحداث 
الوالية  بهذه  واملنقولة  العقارية  الثقافية 
االأثرية باالإ�سافة اإىل اإعدادبطاقات تقنية 
وطنية.  موا�سفات  حتمل  االثرية  للمعامل 
املمتلكات  جرد  �سجل  ا�ستحداث  ومكن 
اإ�سافة23  من  واملنقولة  العقارية  الثقافية 
الوالية  كانت  بعدما  جديدا  اأثريا  موقعا 
اأو�سحه  ح�سبما  موقعا   27 �سوى  حت�سي 
عز الدينلطفي واأ�ساف ذات امل�سوؤول باأن 
حاليا  تخ�سع  االأثرية  املواقع  هذه  جميع 
اإحاطة  تاأهيل حيث مت  اإعادة  اإىل عمليات 
بلدية  اهلل  عبد  ب�سيدي  االأثري  املوقع 
ا�ستفادة  عن  للحمايةف�سال  ب�سور  مر�سط 
من  امل�سيحية  البازيليك  االأثري  املعلم 
بعدماا�ستكملت  تاأهيل  اإعادة  م�رسوع 

مرحلة درا�سته كما ا�ستفاد امل�رسح املدرج 
لالأ�سغال  الدرا�سة  اجناز  م�رسوع  من 
متت  كما  تاأهيله  اال�ستعجاليةالإعادة 
اإدارة  فاإن  وبالتوازي مع ذلك  اإليه  االإ�سارة 
الوالية  بهذه  االأثرية  واملواقع  املتاحف 
احلدودية �سبطت برناجما خا�سا لتح�سني 
�سيما  ال  املواقع  بهذه  احل�رسي  االإطار 
الواقعة منها و�سطاملدينة بحكم تواجدها 
اأو�سحه  ح�سبما  العمراين  الو�سط  داخل 
وباإ�رساككل  انه  م�سيفا  امل�سدر  ذات 
ومديرية  والوالية  البلدية  م�سالح  من 
املدين  املجتمع  جمعيات  وكذا  الثقافة 
من  النفايات  من  اأطنان   3 جمعحوايل  مت 
حميط هذه املعامل االأثرية وباالإ�سافة اإىل 
املتاحف  اإدارة  على  القائمون  �سطر  ذلك 
واملعامل  لتنظيفالتحف  برناجما  بالوالية 
االثرية ي�رسف عليه خمت�سون يف املجال 
اأو�سحباأن  الذي  امل�سدر  ذات  ح�سب 
االإدارة تقوم حاليا بعمل حت�سي�سي للحفاظ 

على الرتاث الثقايف عن طريق تنظيم اأيام
درا�سية وحمالت حت�سي�سية.
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Nous suivre sur:
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- 

�إ�شهار �إن�شاء جمعية ذ�ت �شبغة حملية 
طبقا لأحكام القانون رقم 12-06املوؤرخ يف 12جانفي 

2012 يتعلق باجلمعيات ذات الطابع الإجتماعي ل �سيما 
املادة 18منه. لقد مت هذا اليوم:2017/07/17تاأ�سي�س 

اجلمعية املحلية. امل�سماة : جمعية احلدادة حلي حممد 
بو�سياف بلدية عني اخل�سراء . املعتمدة حتت رقم :03/

بتاريخ :2017/07/17.
الرئي�س : لعماري احلاج

املقر الإجتماعي: م�سكن لعماري احلاج بن مو�سى بلدية 
عني اخل�سراء.

�إ�شهار �إن�شاء جمعية ذ�ت �شبغة حملية
طبقا لأحكام القانون رقم 12-06املوؤرخ يف 12جانفي 

2012 يتعلق باجلمعيات ذات الطابع الإجتماعي ل �سيما 
املادة 18منه. لقد مت هذا اليوم:2017/07/17تاأ�سي�س 

اجلمعية املحلية. امل�سماة : جمعية احلدادة حلي حممد 
بو�سياف بلدية عني اخل�سراء .

املعتمدة حتت رقم :03/بتاريخ :2017/07/17.
الرئي�س : لعماري احلاج

املقر الإجتماعي: م�سكن لعماري احلاج بن مو�سى بلدية 
عني اخل�سراء.
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�صفوف  يف  اجلدد  الالعبون  خطف 
فوز  خالل  الأ�صواء  ميونيخ  بايرن 
فريقهم على باير ليفركوزن 3-1 على 
ملعب األيانز اأرينا م�صاء اأول ام�س يف 
البافاري  الفريق  دفاع  حملة  م�صتهل 
الأملاين،  الدوري  يف  اللقب  عن 
نيكال�س  العمالق  املدافع  وافتتح 
البافاري  الفريق  اإىل  املنتقل  زويل 

الت�صجيل بكرة  مطلع املو�صم احلايل 
اأول م�صاركة له يف الدوري  راأ�صية يف 
الكرة  تلقيه  اإثر  اجلديد،  فريقه  مع 
باكورة  يخو�س  كان  اآخر  لعب  من 
رودي  �صيبا�صتيان  بايرن  مع  مبارياته 
ما  و�رسعان  مبا�رسة،  حرة  ركلة  من 
اأ�صاف الوافد اجلديد الآخر الفرن�صي 
بكرة  الثاين  الهدف  تولي�صو  كورينتني 
راأ�صية من م�صافة ق�صرية بعد متريرة 
رائعة من الت�صيلي اأرتورو فيدال، وكاد 
احلار�س  لكن  الثالث  ي�صيف  تولي�صو 
ترتطم  اأن  قبل  ت�صدى ملحاولته  لينو 

الكرة بالقائم وتخرج.
ح�صم  الثاين  ال�صوط  مطلع  ويف 
ليفاندوف�صكي  روبرت  البولندي 
النتيجة متاًما بت�صجيله الهدف الثالث 
اللجوء  بعد  احت�صبت  جزاء  ركلة  من 
عرقلة  اإثر  الفيديو  حكم  تقنية  اإىل 
لعب  قبل  من  البولندي  الهداف 
اأرانغيز  ت�صارلز  الت�صيلي  ليفركوزن 
لها  يتنبه  اأن  دون  من  املنطقة  داخل 
ليفركوزن  احلكم يف بادئ الأمر، ورد 
ال�صوي�رسي  �صجله  رائع  هدف  عرب 
اإدمري  الأ�صل  الألباين  اجلن�صية 

وا�صتمر  قوية،  بت�صديدة  حممدي 
ميونيخ  بايرن  مرمى  حار�س  غياب 
من  متاماً  تعافيه  لعدم  نوير  مانويل 
لها  خ�صع  كاحله  يف  جراحية  عملية 
و�صانع  املا�صي،  املو�صم  اأواخر 
الألعاب الكولومبي خامي�س رودريغيز 
املعار من ريال مدريد ملو�صمني، يف 
حني عاد اجلناح الهولندي اآريني روبن 
الثاين.  ال�صوط  اأواخر  يف  و�صارك 
تاأخرت  الثاين  ال�صوط  بداية  اأن  يذكر 
الغزيرة  الأمطار  ب�صبب  �صاعة  لربع 

التي هطلت على ميونيخ.

الربتغايل  يونايتد  مان�ص�صرت  مدرب  دعم 
تطالب  التي  الأ�صوات  مورينيو  جوزيه 
اإجنلرتا  يف  النتقالت  �صوق  باب  باإقفال 
حّتى  النتظار  بدل  املو�صم  انطالق  قبل 
دعت  اجنليزية  اأندية  وكانت  اأوت،  نهاية 
احلّد  اأجل  من  اخلطوة  هذه  اتخاذ  اىل 
يف  الفرق  تعي�صها  التي  ال�صطرابات  من 
الت�صويت  تعتزم  اأّنها  كما  املو�صم،  بداية 
على هذا القرتاح خالل اجتماع مقرر يف 
ذكرت  ما  بح�صب  املقبل  �صبتمرب  ال�صابع 
مع  تاميز«،  و«ذي  تلغراف«  »ذي  �صحيفتا 
توجه اأغلبية الأندية لتبني هذا الأمر الذي 
مو�صم  من  اعتبارا  التنفيذ  حيز  �صيدخل 
2018-2019، ويقفل باب النتقالت احلايل 
ثالثة  بعد حوايل  اأي  احلايل،  اأوت   31 يف 
الدوري  مناف�صات  انطالق  على  اأ�صابيع 
مبباراة  املا�صي  اجلمعة  الذي  املمتاز 
يف  مورينيو  وقال  �صيتي،  ولي�صتي  ار�صنال 
مع  فريقه  مواجهة  ع�صية  �صحفي  موؤمتر 
�صوان�صي: »كمدرب كرة قدم اأف�صل اأن يتم 
اقفال باب النتقالت يف اأبكر وقت ممكن، 
اأحد الالعبني  اأن يلعب  ما يجعلنا نتفادى 
الثانية  ومباراته  فريق  مع  الأوىل  مباراته 
فقدان  اإمكانية  وعن  اآخر«،  فريق  مع 
�صفوف  �صمن  يلعبون  الذين  الالعبني 
�صوق  ا�صتمرار  ب�صبب  الإجنليزية  الأندية 
الأخرى،  الأوروبية  البلدان  يف  النتقالت 
متلك  الأندية  من  القليل  اإن  مورينيو  قال 
اأف�صل  �رساء  تخّولها  التي  ال�رسائية  القّوة 
واأن  املمتاز،  الإجنليزي  الدوري  لعبي 
اأن  معرفة  املي�صورة  الأندية  هذه  على 
ال�رساء  الجنليزية  الأندية  امكانية  عدم 
ا عدم البيع«،  بعد منت�صف اأوت تعني اأي�صً
الراغبة  الأندية  على  لذا،   « وا�صتطرد 
بال�رساء اأن تقوم بذلك قبل حلول الأجل«.

ويف الإطار نف�صه، يبدو اأن مورينيو جنح يف 
تطوير فريقه يف �صوق النتقالت من خالل 

الثالثة  انتدابه ثالثة لعبني يف اخلطوط 
املدافع ال�صويدي فيكتور ليندلوف ولعب 
الو�صط ال�رسبي نيمانيا ماتي�س واملهاجم 
البلجيكي روميلو لوكاكو، وكان هذا الأخري 
يف  هام  و�صت  مرمى  يف  ثنائية  �صجل  قد 
اأوىل مباريات ال�صياطني احلمر يف الدوري 
اللقاء  اأن  كما  املو�صم،  لهذا  الجنليزي 
ملان�ص�صرت  نظيفة  برباعية  انتهى  الذي 
الذي  ماتي�س  اجلديد  الوافد  تاألق  �صهد 

اختري اف�صل لعب فيه.
بريي�صي�س  ايفان  الكرواتي  الالعب  وكان 
مر�صحا لو�صع حقائبه يف م�رسح الأحالم 
يونايتد  مان�ص�صرت  لكن  ال�صيف،  هذا 
رف�س حتى الآن دفع مبلغ 48 مليون جنيه 
اإنرت ميالن من  ا�صرتليني الذي يطالب به 
اأجل التخلي عن جناحهم، ويعتقد مورينيو 
كما  جديدة  �صفقات  يعقد  لن  فريقه  اأن 
التزام  الفريق جاهزا رغم عدم  يعترب  اأنه 
الإدارة بطلبه التعاقد مع لعب رابع، وقال 
اأن  اد وودورد  التنفيذي  للمدير  »لقد قلت 
اأربعة لعبني جدد،  التعاقد مع  خمططي 
اأ�صغط عليه  اأنني لن  اأي�صا  لكنني قلت له 
اأن يقوم مبا يراه الأف�صل مل�صلحة  وعليه 
�صعيد  »اأنا  مورينيو  واأردف  النادي«، 
للم�صي  واأم�صتعد  احلالية  باملجموعة 
تابع  لكنه  الرابع«،  الالعب  دون  من  قدما 
اإل  احلايل  الوقت  يف  نت�صوق  ل  »نحن 
ال�صوق  ندخل  جتعلنا  اأمور  ح�صلت  اإذا 

جمددا«.
الثنائي  اأن  مورينيو  اأعلن  اآخر،  اإطار  ويف 
فريق  مع  �صيلعبان  �صو  ولوك  يانغ  اأ�صلي 
اأمام �صوانزي غدا، متهيدا  حتت 23 �صنة 
العودة  بعد  الأول  الفريق  اىل  لعودتهما 
مبارياتهم  الدوليني  الالعبني  خو�س  من 
كاأ�س  ت�صفيات  يف  بالدهم  منتخبات  مع 
العامل اأواخر ال�صهر احلايل ومطلع ال�صهر 

املقبل. 

البايرن يفتتح البوند�ضليغا بفوز منطقي

الدويل  الو�صط  لعب  انتقل 
باري�س  من  ماتويدي  بليز  الفرن�صي 
بطل  جوفنتو�س  اإىل  جريمان  �صان 
اأعلن  ما  بح�صب  الإيطايل  الدوري 
عملية  وكانت  اأم�س،  اأول  الناديان 
اإعالن  انتقال ماتويدي و�صيكة بعد 
اخلمي�س  العجوز  ال�صيدة  فريق 
الطبية،  الزيارة  اأنهى  الالعب  اأن 
ماتويدي  الفرن�صي  النادي  و�صكر 
األوان  عن  الدفاع  يف  على«تفانيه 
قمي�س النادي ومن خالل متثيله يف 
ماتويدي  وو�صل  خمتلفة،  مبادرات 
دولية  مباراة   58 عاماً   30 البالغ 

مدينة  اإىل  الأربعاء  اأهداف(  و8 
طبية  فحو�صا  لياًل  واأجرى  تورينو، 
اأولية، واأ�صار جوفنتو�س على موقعه 

الر�صمي اأن ال�صفقة بلغت 20 مليون 
ماليني   10.5 اإىل  بالإ�صافة  يورو 

يورو كمكافاآت اإ�صافية.

ليفربول  فريق  اأم�س  اأول  رف�س 
من  جديداً  عر�صاً  الإنكليزي 
فريق بر�صلونة الإ�صباين لنتداب 
كوتينيو  فيليبي  الربازيلي 
وتقدم  يورو،  مليون   125 مقابل 
بعر�س  بر�صلونة  نادي  اليوم 
الفريق  جنم  مع  للتعاقد  جديد 
 114.2 مقابل  الإجنليزي 
لكن  ا�صرتليني  جنيه  مليون 
التم�صك  جددت  ليفربول  اإدارة 
م�صوؤويل  واأعلمت  بالالعب 
لي�س  كوتينيو  باأن  البالوغرانا 
من  حالياً  كوتينيو  ويعاين  للبيع، 
عن  اأبعدته  ظهره  يف  ا�صابة 
وقارياً،  حملياً  فريقه  مباريات 
مع  عقده  جدد  كان  اأنه  علماً 
خلم�س  العريق  ال�صمايل  الفريق 
جانفي  يف  اإ�صافية  �صنوات 

املا�صي. 

الأملاين  املدرب  اأن  ويذكر 
كوتينيو  باأن  �رسح  كلوب  يورغن 
لن يغادر الفريق الإجنليزي مهما 
اأن  كان عر�س بر�صلونة يف حني 
الرادز  اإدارة  را�صل  الربازيلي 

ب�صاأن اإمكانية مغادرة ليفربول.، 
عن  بر�صلونة  نادي  ويبحث 
معو�س لرحيل نيمار اإىل باري�س 
�صان جريمان الفرن�صي يف �صفقة 

بلغت 222 مليون يورو.

ماتويدي ينتقل ر�ضميًا اإىل جوفنتو�س

ليفربول يرف�س جمددا اال�ضتغناء عن كوتينيو للبار�ضا

ريال مدريد ي�ضرع يف حت�ضني 
اأ�ضي�ضينيو

بداأ نادي ريال مدريد الإ�صباين حماولت 
خالل  رحيله  من  خوفا  جنمه  حت�صني 
ظل  يف  اجلارية،  ال�صيفية  النتقالت 
وعلى  ب�صمه  الأندية  من  عدد  اهتمام 
راأ�صها الغرمي التقليدي بر�صلونة، وذكرت 
اأن  الربيطانية  �صتار«  »ديلي  �صحيفة 
ال�صتمرار  يف  يرغب  اأ�صين�صيو،  ماركو 
على  اجللو�س  يخ�صى  ولكنه  امللكي  مع 
الفريق  مع  م�صاركاته  وقلة  البدلء  دكة 
خالل الفرتة املقبلة، واأو�صحت ال�صحيفة 
اإدارة  مع  جل�س  الالعب  اأعمال  وكيل  اأن 
من  خماوفه  عن  وحتدث  مدريد،  ريال 
للعب  اأ�صين�صيو  يطمح  اإذ  امل�صاركة  قلة 
اأ�صا�صيا كل اأ�صبوع مع املرينغي، واأ�صارت 
ال�صحيفة اأن ريال مدريد يرغب يف متديد 
اأعمال  وكيل  مع  وحتدث  الالعب،  عقد 
ماركو حول هذا الأمر خا�صة واأن امللكي 
ال�رسط  لدفع  بر�صلونة  اجتاه  يخ�صى 
واملقدر  بالالعب،  اخلا�س  اجلزائي 
واحل�صول  فقط  يورو  مليون   80 بقيمة 

على خدماته خالل الفرتة املقبلة.

وكيل  اأن  ماكجاري  اإيان  ال�صحفي  واأكد 
عدد  عن  ي�صتف�رس  اأن  اأراد  اأ�صين�صيو 
القادم مع  التي �صيلعبها املو�صم  الدقائق 
يف  لعب  من  اأكرث  لتوافر  نظراً  الفريق، 
ل  الآن  حتي  ماكجاري:«  وقال  مركزه، 
يف  ورونالدو  زمية  وبن  بيل  هناك  يزال 
جزء  ميثل  اأ�صين�صيو  وكان  املقدمة،  يف 
�صغريا من خطط الفريق خالل 18 �صهرا 
املا�صية«، تابع:« اأ�صين�صيو لعب طموح، و 
من الوا�صح اأنه قدم ما ي�صتحق للم�صاركة 
يف الفريق الأول مع ريال مدريد، وهذا ما 
حاول  حديثه:«  وختم  اأ�صبوع«،  كل  يثبته 
خالل  ماركو  عقد  جتديد  مدريد  ريال 
حتي  جديد  ل  ولكن  املا�صية،  الأ�صابيع 
الآن« و�صجل اأ�صين�صيو هدفني يف انت�صار 
 1-5 بنتيجة  بر�صلونة  على  مدريد  ريال 
حيث  الإ�صباين،  ال�صوبر  لقائي  جمموع 
يف  مدريد  ريال  ل�صفوف  اأ�صين�صيو  ان�صم 
اأوت 2015 من ريال مايوركا اإل اأّنه ان�صم 
لإ�صبانيول ملو�صم على �صبيل الإعارة،قبل 

العودة للملكي.

دراك�ضلر لن 
يغادر باري�س 
�ضان جريمان

اأّكد روجري فيتمان وكيل اأعمال جوليان 
دراك�صلر اأّن النجم الدويل الأملاين لن 
الفرن�صي  �صان جريمان  باري�س  يغادر 
العديد  وخرجت  ال�صيف،  هذا 
اليومني  يف  الفرن�صية  التقارير  من 
املا�صيني لتتحدث عن اإمكانية رحيل 
جريمان  �صان  باري�س  من  دراك�صلر 
نيمار  الربازيلي  مع  التعاقد  عقب 
وازدياد كم النجوم لدى نادي العا�صمة، 
ومع اأّن ال�صائعات حتدثت عن اهتمام 
مان�ص�صرت يونايتد وت�صيل�صي واأر�صنال 
وليفربول بالإ�صافة اإىل بر�صلونة ب�صم 
الأخري  اأعمال  وكيل  اأّن  اإل  دراك�صلر 
رف�س مناق�صة م�صاألة مغادرة دراك�صلر 

لباري�س �صان جريمان.
مهتمني  ل�صنا  »نحن  فيتمان:  وقال 
»مل  م�صيفاً:  �صيئاً«،  اأحدهم  كتب  اإذا 
ت�رسيحاته  على  م�صدداً  �صيء«  يتغرّي 
بقاء  على  فيها  اأ�رّس  التي  ال�صابقة 
و�صم  جريمان،  �صان  مع  دراك�صلر 
من  دراك�صلر  جريمان  �صان  باري�س 
ال�صتوية  النتقالت  يف  فولف�صبورغ 
اأداًء  املا�صية وقدم �صاحب 23 عاماً 

جيداً مع فريقه اجلديد.

مورينيو يدعم قرار اإقفال املركاتو 
ال�ضيفي باكرا
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غوارديول

مورينيو لن 
يقدم هدايا 

لفينغر

قالت تقارير �سحفية، اأم�س ال�سبت، 
الإيطايل،  ميالن  اإنرت  نادي  اإن 
بالتعاقد  حلمه  عن  التخلي  يرف�س 
الإجنليزي  ت�سيل�سي  مدرب  مع 
�سحيفة  وذكرت  كونتي  اأنطونيو 
"مريور" اأن امُلالك ال�سينيني لإنرت 
عر�ٍس  لتقدمي  م�ستعدون  ميالن 
على  ين�س  ت�سيل�سي  ملدرب  مغٍر 
اإ�سرتليني  تقا�سيه 10 ماليني جنيه 

�سنويا.
لقب  اإحراز  من  كونتي  ويقرتب 
يف  املمتاز  الإجنليزي  الدوري 
علًما  ت�سيل�سي،  مع  الأول  مو�سمه 
نهائي  اإىل  ا  اأي�سً تاأهل  الفريق  باأن 
كاأ�س اإجنلرتا وكان مدرب املنتخب 
ا  عر�سً رف�س  قد  ال�سابق  الإيطايل 
ال�سهر  ميالن  اإنرت  من  مقدًما 
 6.5 يبلغ  �سنوي  براتب  املا�سي 

ماليني جنيه ا�سرتليني، م�رصا على 
لفرتة  ت�سيل�سي  مع  البقاء  رغبته يف 

طويلة.
اأم�س  عقد  �سحفي  موؤمتر  ويف 
توجد  ل  اأنه  كونتي  اأكد  اجلمعة، 
لديه اأي نية لرتك ت�سيل�سي، واأنه ل 
لعبيه  من  اأي  عن  ال�ستغناء  يريد 
اأنباء  توارد  ظل  يف  اأي�سا،  الكبار 
الدويل  الإ�سباين  النجم  عن ح�سول 

�سخم  عر�س  على  كو�ستا  دييجو 
ال�سينية  الأندية  اأحد  اإىل  لالنتقال 
وقال كونتي عند �سوؤاله عن اهتمام 
الأو�ساع كما  "تبقى  اإنرت بخدماته: 
على  ينطبق  نف�سه  والأمر  هي، 
حالة  يف  نبقى  اأن  يجب  الالعبني، 
لدينا  اأكرر..  النهاية،  حتى  تركيز 
املو�سم،  وقريب هذا  هدف عظيم 

ويجب اأن نفكر يف احلا�رص".  

حمرز ياأمل يف االنتقال لفريق 
ي�ضارك بدوري االأبطال

"مريور"  �سحيفة  اأَكّدت 
الدويل  النجم  اأن  الربيطانية، 
حمرز،  ريا�س  اجلزائري 
احلايل  فريقه  لرتك  م�ستعٌد 
لي�سرت �سيتي، ال�سيف املقبل 
الالعب،  اإن  ال�سحيفة،  وقال 
الذي فاز بجائزة اأف�سل لعب 
يف الدوري الإجنليزي املمتاز 
ياأمل  املا�سي،  املو�سم 
النتقال اإىل فريق م�سارك يف 
اأوروبا، املو�سم  دوري اأبطال 
عقًدا  حمرز،  ع  ووَقّ املقبل 
جديًدا مع لي�سرت �سيتي، قبل 
نهاية املو�سم املا�سي، مدته 
4 اأعوام، بيد اأنه مل يقدم اأداًء 
وهو  احلايل،  املو�سم  مبهًرا 
مبدرب  عالقته  توترت  الذي 

الفريق ال�سابق كالوديو رانيريي، الذي اأقيل يف فرباير.
بالدوري،  الفريق الأخرية  لتبديله، خالل مباراة  و�سعر حمرز بال�ستياء 
اأمام و�ست بروميت�س األبيون )1-0( الأ�سبوع املا�سي، واعرتف املدرب 
اأخرى، يتطلع  اأنه ينوي التحدث مع الالعب من ناحية  كريج �سك�سبري، 
من  م�ستفيًدا  ملحرز،  �سخم  عر�س  لتقدمي  الفرن�سي،  مر�سيليا  نادي 
امليزانية ال�سخمة التي منحها اإياه املالك الطموح فرانك ماكورت، رغم 

عدم م�ساركة الفريق بدوري الأبطال، املو�سم املقبل.
اأو  �سيتي،  لي�سرت  �سواء مع  املو�سم  ل حمرز 11 هدًفا فقط، هذا  و�سَجّ
يونايتد، عندما خ�رص  هام  و�ست  �سباك  اآخرها يف  كان  بالده،  منتخب 
فريقه يف 18 مار�س املا�سي وحمرز لي�س الالعب الوحيد املر�سح لرتك 
لي�سرت �سيتي، حيث اأ�سارت تقارير �سحفية اإىل نية احلار�س الدمناركي 
اأن يلتزم هداف الفريق  كا�سرب �سمايكل الرحيل وياأمل جمهور الفريق، 
جاميي فاردي بالبقاء، بعدما اقرتب ال�سيف املا�سي، من النتقال اإىل 
ا، حيث مل  اأي�سً اأر�سنال ويبدو م�ستقبل اجلهاز الفني للي�سرت حمل �سك 
ا جديًدا ل�سك�سبري، الذي ينتهي عقده بنهاية  يقدم النادي حتى الآن عر�سً
الفريق  مع  له  مباريات   9 اأول  من   6 يف  فاز  اأنه  علًما  احلايل،  املو�سم 

بالدوري املمتاز.

هرني

توتنهام مل يفقد �ضيًئا يف 
الربمييريليج

ال�سابق،  الإجنليزي  اأر�سنال  اأ�سطورة  هرني،  تيريي  الفرن�سي  رف�س 
ناف�سوا  ال�سبريز  اأن  موؤكًدا  الربمييريليغ،  للقب  توتنهام  بفقدان  الإقرار 
على البطولة املو�سم املا�سي واحلايل، اإل اأنهم مل يعتلوا ال�سدارة اأبًدا 

خالل املو�سمني.
و�سقط ال�سبريز يف فخ الهزمية، م�ساء اأول اأم�س اجلمعة، بهدفني مقابل 
الـ36  يونايتد، �سمن مناف�سات اجلولة  هدف خالل مواجهة و�ست هام 
وو�ست  ميدل�سربه  اأمام  للفوز  بحاجة  ت�سيل�سي  اأ�سبح  اخل�سارة  وبهذه 
الإجنليزي  للدوري  بطاًل  يُتوج  لكي  املقبلتني  املباراتني  يف  بروميت�س 
ب�سورة ر�سمية وقال هرني، خالل ت�رصيحاته ل�سبكة "�سكاي �سبورت�س": 

"عليكم انتظار ت�سيل�سي ليحقق الفوز يف املباراتني املقبلتني".
يتحدثون حول فقدان  النا�س  اأن  اأود قوله، وهو  "يوجد �سيء  واأ�ساف: 
توتنهام للقب الدوري، ولكنهم يحتاجون اأن يكونوا يف ال�سدارة لكي يفقدوا 
اللقب، لقد قالوا ذلك املو�سم املا�سي"واأ�ساف: "املو�سم املا�سي مل 
املو�سم"واختتم هرني  هذا  ا  اأي�سً يفعلوها  ومل  الرتتيب،  �سدارة  يعتلوا 
مل  ولكنهم  واحلايل،  املا�سي  املو�سم  ناف�س  "توتنهام  بقوله:  حديثه 

يفقدوا �سيء، لأنهم مل يت�سدروا".
ويحتل ال�سبريز و�سافة جدول الرتتيب بر�سيد 77 نقطة، وبفارق 4 نقاط 

عن ت�سيل�سي �ساحب ال�سدارة، والذي لعب مباراة اأقل.

ا جديًدا لتحقيق حلم �ضم كونتي اإنرت ميالن يقدم عر�ضً

ل يعتقد بيب جوارديول، املدير 
الفني لفريق مان�س�سرت �سيتي 

الإجنليزي، اإن جوزيه مورينيو، 
مدرب مان�س�سرت يونايتد �سيمنح 

مناف�سه اآر�سنال، الفوز يف املباراة 
التي جتمعهما، اليوم الأحد، �سمن 

مناف�سات اجلولة الـ36 من عمر 
الربمييريليج. واأعلن مورينيو، 
اأنه لن يعتمد على الأ�سا�سيني 
اأمام اآر�سنال بغر�س اإراحة 

جنومه؛ ب�سبب  من اأجل م�ساركة 
ال�سياطني احلمر يف بطولة الدوري 

الأوروبي. وقال جوارديول، يف 
ت�رصيحات نقلها موقع "فور فور 

تو": "اأنا متاأكد اأن مان�س�سرت 
يونايتد ذاهب اإىل لندن من اأجل 
حتقيق الفوز"واأ�ساف املدرب 
الإ�سباين: "ما اأعرفه قلياًل عن 

زميلي مورينيو، خالل املرات التي 
واجهته فيها، اأنه لن يذهب خل�سارة 

مباراة واحدة"ويحتل مان�س�سرت 
�سيتي املركز اخلام�س بجدول 
ترتيب الربمييريليج، بر�سيد 66 
نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن 

املانيو �ساحب املركز اخلام�س، 
فيما ياأتي اآر�سنال يف املركز 
ال�ساد�س بر�سيد 60 نقطة.

املجموعات  دور  قرعة  �سهدت 
التي  لالأندية،  العربية  للبطولة 
حتت  اجلمعة،  ا  م�ساء  اأجريت 
�سفح اأهرامات اجليزة، مواجهات 
للهالل  خا�سة  و�سعبة  نارية 
ال�سعودي والرتجي التون�سي ووقع 
املجموعة  يف  امل�رصي،  الأهلي 
و�سفها  ميكن  التي  الأوىل، 
الوحدة  اأندية  رفقة  باملتوازنة، 
داي  ح�سني  ون�رص  الإماراتي، 
الأردين  والفي�سلي  اجلزائري، 
تنتظره  امل�رصي  الزمالك  اأما 
اأمام  للغاية  �سعبة  مواجهات 
الن�رص ال�سعودي والفتح الرباطي 
وتت�سم  اللبناين  والعهد  املغربي 

املجموعة الثالثة تت�سم بال�سخونة 
الهالل  ا�سطدم  حيث  والإثارة، 
ال�سعودي باأندية الرتجي التون�سي 
واملريخ ال�سوداين، ونفط الو�سط 
البطولة  العراقي. ور�سد منظمو 
قيمة جوائز مالية �سخمة �ست�سل 
اإىل حوايل 2.5 مليون دولر، وهو 

مبلغ يفوق ما يتح�سل عليه بطل 
اإفريقيا  اأبطال  دوري  م�سابقة 
القرعة،  مرا�سم  حفل  و�سهد 
ال�سخ�سيات  من  العديد  ح�سور 
امل�ستوى  على  الهامة  الريا�سية 
مندوبي  اإىل  اإ�سافة  العربي، 

الأندية امل�ساركة يف البطولة.

�سحفية  تقارير  ذكرت   
مدريد،  ريال  اأن  اإجنليزية، 

مدربه  اأمام  جولة،  خ�رص 
ال�سابق جوزيه مورينيو، املدير 
الفني احلايل ملان�س�سرت يونايتد 
"مريور"  �سحيفة  ونقلت 
عن  ال�سبت،  اليوم  الربيطانية، 
تقارير اإ�سبانية، قولها اإن "ريال 
مدريد، رفع الراية البي�ساء اأمام 
مورينيو، يف �سباق الفوز ب�سفقة 
جريزمان،  اأنطوان  مع  التعاقد 

مهاجم اأتلتيكو مدريد".
واأ�سارت اإىل اأن "مورينيو حتدث 
جريزمان،  مع  �سخ�سي  ب�سكل 
ملان�س�سرت،  بالن�سمام  واأقنعه 

على  تتوقف  ال�سفقة  اأن  اإل 
تاأهل )املانيو( لدوري الأبطال، 
ليج"،  بـ"يوروبا  بالتتويج  �سواء 
الأربع  اأحد املراكز  اأو احتالل 

الأوىل بالدوري الإجنليزي.
اأن  اإىل  ال�سحيفة،  ولفتت 
بنًدا  "اأنطوان جريزمان، ميلك 
يف عقده ي�سمح له بالرحيل عن 
مقابل  مدريد،  اأتلتيكو  �سفوف 
اأ�سرتليني،  جنيه  مليون   89
راتب  على  احل�سول  وا�سرتط 
األف جنيه  اأ�سبوعي قيمته 200 

اأ�سرتليني".

مواجهات نارية يف البطولة العربية

مالحة ح�ضني داي يف مهمة �ضعبة

ريال مدريد يرفع الراية البي�ضاء اأمام مورينيو
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وفاة املمثلة مرياي 
دارك جنمة ال�سينما 

الفرن�سية يف ال�سبعينات
توفيت املمثلة الفرن�سية مرياي دارك 

الثنني عن 79 عاما، وقد �ساركت دارك 
التي تعترب من اأيقونات �سينما ال�ستينات 

وال�سبعينات، يف حوايل خم�سني فيلما 
رحلت املمثلة الفرن�سية مرياي دارك 

الثنني عن 79 عاما، وفق ما اأعلنت اإذاعة 
»اإر تي اإل« نقال عن م�سادر من عائلة 

الفنانة. وقد �ساركت دارك التي تعترب 
من اأهم املمثالت الفرن�سيات يف ال�ستينات 

وال�سبعينات، يف نحو خم�سني فيلما 
�سينمائيا طويال بينها 13 للمخرج جورج 

لوترن.
التي  دارك  م�سرية  لكن 
دولون  اآالن  باملمثل  ارتبطت 
�سهدت  �سنة،  ع�رشة  خلم�س 
انتكا�سة يف الثمانينات ب�سبب 

خطرية.  �سحية  م�سكالت 
عانت  التي  دارك  وخ�سعت 
منذ طفولتها من نفخة قلبية، 
لعملية قلب مفتوح �سنة 1980 

العام  يف  اأخرى  لعملية  ثم 
امل�ست�سفى  واأدخلت   .2013
يف نهاية 2016 ب�سبب اإ�سابتها 
باتت  وبعدما  دماغي  بنزيف 

ال�سينما،  �سناع  من  مهملة 
يف  دارك  مرياي  عادت 
الت�سعينات اإىل ال�ساحة الفنية 
عرب التلفزيون حمققة �سعبية 

اأدوارها  بف�سل  متجددة 
يف  وم�ستقلة  قوية  كامراأة 
اأخرجت  عديدة.  م�سل�سالت 
اأي�سا دارك عددا من االأعمال 

الوثائقية االجتماعية. وكانت 
منذ  متزوجة  دارك  مرياي 
املهند�س  من   2002 العام 

با�سكال ديربيز.

وفاة املخرج الفرن�سي من اأ�سل اأرمني اآالن بربريان

جنمة للمطرب االأ�سطوري �سارل اأزنافور على ر�سيف امل�ساهري يف هوليوود

الفنان جهاد عبدو...من الجئ �سوري اإىل جنم يف �سماء هوليوود

اآالن  الفرن�سي  املخرج  الثالثاء  تويف 
بربريان عن 63 عاما ح�سب وكيل اأعماله، 
»ال  منها  عديدة  اأفالما  بربريان  واأخرج 
�سيتيه دو ال بور« و«لو بوليه«تويف املخرج 
اأ�سل  من  وهو  بربريان،  اآالن  الفرن�سي 
الثالثاء عن 63  اأرمني ومولود يف بريوت، 

عاما على ما اأعلن وكيل اأعماله.

قبل  امل�ست�سفى  اأدخل  قد  بربريان  وكان 
فرتة ق�سرية، وكان يعاين من املر�س. لكن 
تعذر على وكيل االأعمال حتديد مكان وفاة 
املخرج التي ك�سفت عنها اأوال �سحيفة »ال 

تريبون« ال�سوي�رشية.
»يل  برنامج  اإخراج  بربريان  اآالن  وتوىل 
»كانال  حمطة  عرب  الهزيل  الفكاهي  نول« 

+«. وقد با�رش م�سريته كفني مونتاج لدى 
فيلم  اأخرج  العام 1994  هذه املحطة ويف 
»ال �سيتيه دو ال بور« الكوميدي الهزيل مع 
العام  اأخرج  كما  نول«.  برنامج »يل  اأبطال 
جريار  بطولة  من  بوليه«  »لو  فيلم   2002
بني  جمع  ذلك  على  �سنتني  وبعد  النفان 
املمثلني كري�ستيان كالفييه وجان رينو يف 

فيلم »النكيت كور�س« املقتب�س من ق�س�س 
اأجنز   1997 العام  ويف  لبيتيون  م�سورة 
اأو�ساط  اآخر حول  فيلما كوميديا  بربريان 
�سائدي ال�سور من بطولة باتريك تيم�سيت 
وفن�سان ليندون واأخرج يف العام 2007 فيلم 
واإيل  جونيو  جريار  مع  تريزور«  اأو  »ليل 

ناليوين.

�سارل  ال�سهري  الفرن�سي  املغني  يح�سل 
على  جنمته  على  اخلمي�س  م�ساء  اأزنافور 
والأزنافور  هوليوود.  يف  امل�ساهري  ر�سيف 
اأكرث  باع  وقد  العامل،  عرب  املحبني  ماليني 
اأغنية   1300 وكتب  األبوم  مليون   180 من 
بلغات خمتلفة �سيح�سل املطرب الفرن�سي 
على  اأخريا  93عاما  البالغ  اأزنافور  �سارل 
جنمته على ر�سيف امل�ساهري يف هوليوود، 
منح  عن  امل�سوؤولة  الهيئة  اأعلنت  ما  على 
اأن  اإىل  الهيئة  بيان  واأ�سار  هذه االمتيازات. 

»غرفة التجارة يف هوليوود فخورة باالإعالن 
اأن املغني االأ�سطوري �سارل اأزنافور �سينال 
امل�ساهري  ر�سيف  على   2618 رقم  النجمة 
النجمة  هذه  اأوت«موقع   24 اخلمي�س  يوم 
ال�سهرية  بولفارد  هوليوود  جادة  �سيكون يف 
اأجنل�س  لو�س  يف  تاريخي  م�رشح  واأمام 
اال�ستعرا�سي  امل�رشح  الأعمال  خم�س�س 
وقالت منتجة املرا�سم عند جادة امل�ساهري 
يف هوليوود اآنا مارتينيز اإن »�سارل اأزنافور 
فنان �سعبي معروف حول العامل وله ماليني 

املحبني من كل االأجيال«وقد اختري اأزنافور 
اإن«وجملة  اإن  »�سي  لقناة  ا�ستطالع  يف 
»تامي«العام 1998 كـ«اأهم مغن للمنوعات يف 
املغنني  كبار  على  الع�رشين«متقدما  القرن 
اإلفي�س بري�سلي وبوب ديالن وفرانك  بينهم 
�سيناترا. وقد باع اأكرث من 180 مليون األبوم 

وكتب 1300اأغنية بلغات عديدة.
�ساهنور  احلقيقي  وا�سمه  اأزنافور  �سارل 
فاريناغ اأزنافوريان، مولود يف باري�س لوالدين 
اأرمنيني، وقد اأ�سبح من اأهم ممثلي االنت�سار 

يف  املطرب  نال  وقد  العامل.  يف  االأرمني 
اخلريف املا�سي جنمة �رشفية على �ساكلة 
تلك التي �ستكون هذه املرة حمفورة ر�سميا 
اليوم  هوليوود  يف  امل�ساهري  ر�سيف  على 
هوليوود  على  »اأتردد  حينها  اأزنافور  وقال 
الواليات  يف  كثريا  عملت  �سنوات،  منذ 
املتحدة الأن )...( بلد قطاع الرتفيه الفني 
�سعبية  الفرن�سي  وللمطرب  اأمريكا«   هو 
كبرية يف لو�س اأجنل�س وجوارها حيث يعي�س 

عدد كبري من اأرمن املهجر.

 2011 منذ  عاما،   54 عبدو،  جهاد  ال�سوري  املمثل  قرر 
خلفه  وترك  املتحدة.  الواليات  يف  واال�ستقرار  بالده  مغادرة 
جمهوره العربي العري�س وممتلكاته، وانطلق يف حياة جديدة، 
على  اأجربته  والفقر،  احلاجة  معاناة  البداية  يف  اعرت�ستها 
وجهه  ابت�سمت يف  اأن  اإىل  الفن،  عن  بعيدا  �ستى  مهن  مزاولة 
هوليوود وحملته اإىل �سماء النجومية. فر�س خيار الهجرة اإىل 
البارزة يف  ال�سورية  االأ�سماء  البلدان االأجنبية نف�سه على  اأحد 
جماالت �ستى، ال�سيما تلك التي لها موقف �سلبي جتاه النظام 
يف ظل االأحداث التي تهز البالد. وجهاد عبدو هو اأحد الفنانني 
ال�سوريني الذين توحد »القدر والتجربة«، كما يقول لفران�س24، 
ال�سينما  يف  جديدا  م�ستقبال  ليمنحاه  م�سرتك  قالب  يف 
االأوىل  االأيام  ومنذ  جمربا.  البالد  مغادرته  اإثر  االأمريكية 
لالأحداث يف �سوريا، اأبدى ممثل م�سل�سل »باب احلارة« ال�سهري، 

الذي تابع احللقة الواحدة منه اأكرث من 50 مليون م�ساهد يف 
العامل العربي، معار�سته للنظام، ورف�س م�ساهمته يف الدعاية 
له، وهو �سلوك متعارف عليه لدى االأنظمة غري الدميقراطية، 
التي توظف اأ�سماء لها �سيتها يف عامل الفن وال�سينما واالإبداع 
منذ  ال�سوري،  النظام  وا�ستخدم  ل�سورتها.  للت�سويق  عامة، 
االأيام االأوىل لالأحداث، العنف الإ�سكات اأ�سوات املتظاهرين، 
وهي »مقاربة اأمنية« رف�سها جهاد عبدو، و�سعت م�سافة كبرية 
قبل  الكبري من  و«االإحلاح«  ال�سغوطات  رغم  النظام  وبني  بينه 

ال�سلطة على م�ساركته يف دعم هذه املقاربة. 

�سفر بدون تخطيط م�سبق

كانت مقابلة له مع �سحيفة »لو�س اأجنل�س تاميز« النقطة التي 

ن�سب  باأنه  اتهمه  والذي  بالنظام،  عالقته  يف  الكاأ�س  اأفا�ست 
االأمن«.  وقوات  للجي�س  �سوريا  يف  اجلارية  االأحداث  »اأ�سباب 
مغادرة  يف  يفكر  »يكن  مل  فيما  عليه  ال�سغوطات  فتزايدت 
تخطيط  وبدون  بال�سدفة  »ح�سل  له  بالن�سبة  االأمر  بالده«. 
حيث  القاهرة،  اإىل  جوية  برحلة   2011 يف  �سافر  م�سبق«. 
االأ�سئلة  لبع�س  دم�سق  مطار  يف  املراقبة  �رشطة  اأخ�سعته 
»�سي�سور  اأنه  على  رده  وكان  ال�سفر.  اأ�سباب  حول  االعتيادية 
مواجهته  دون  بالده  من  خروجه  ويف�رش  م�رش«.  يف  فيلما 
لتعقيدات كبرية، بكون »النظام يف�سل خروج االأ�سماء املعروفة 
اإىل اخلارج ليتهمها يف اآخر االأمر باخليانة«ومن القاهرة توجه 
يف اليوم التايل يف رحلة جوية ثانية اإىل مينابولي�س يف الواليات 
»ال�سيا�سات  يف  درا�ستها  تتابع  زوجته  كانت  حيث  املتحدة، 
لو�س  اإىل  يتوجها  اأن  قبل  اأ�سهر  ثمانية  هناك  ومكثا  العامة«، 

اأجنل�س.

 البحث عن عمل

يف لو�س اأجنل�س بداأت معركة جديدة مع احلياة. االأموال القليلة 
االنتهاء،  على  �سارفت  �سوريا  من  معه  باأخذها  له  �سمح  التي 
واأ�سبح مطالبا بالعمل ل�سمان قوته اليومي. ترك عبدو خلفه 
يف �سوريا منزلني و�سيارة وح�سابا بنكيا، وجمهورا عري�سا ظل 
اأعماله متكن عبدو من احل�سول على عمل يف  يتابع  ل�سنوات 
بيع الزهور مدة ثالثة اأ�سهر، بعدها يف بيع البيتزا ل�سهرين، ثم 
اإيطايل لنف�س املدة، واأخريا ك�سائق تاك�سي  ا�ستغل يف مطعم 
يقول  كثريا«،  له   �سمح  �سنتني  ودامت  االأطول،  كانت  لفرتة 

عبدو.

وفاة الفنانة 
ال�سورية 

املعار�سة فدوى 
 �سليمان 
يف باري�س

 توفيت الفنانة ال�سورية فدوى 

�سليمان عن �سن 47 عاما بعد 

معاناة مع املر�س يف باري�س. وتعد 

�سليمان من الوجوه البارزة يف بداية 

املظاهرات املعار�سة للنظام 

ال�سوري قبل اأن تقرر املغادرة 

برفقة زوجها اإىل باري�س حيث 

ح�سلت على اللجوء ال�سيا�سي. 

و�ساركت الفنانة يف جمموعة 

من العرو�س امل�رشحية واأعمال 

تلفزيونية كما األفت ديوان �سعر 

ترجم اإىل اللغة الفرن�سية.
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»كل هذا الهراء« لعزالدين �شكري ف�شري

رواية حتكي تاريخ القارئ و تورطه
وكالت

مل يكن نفاد الطبعة الأوىل من رواية »كل هذا الهراء« متوقًعا خالل اأ�شبوع واحد رغم �شهرة كاتبها الروائي »عز الدين �شكري ف�شري«، �شاحب الرواية الأ�شهر عن ثورة 
25 يناير »باب اخلروج« ال�شادرة عام 2012.

تزيل  اجلديدة  الرواية  قراءة  لكن 
الده�سة اإذ ي�ستطيع كل قارئ اأن يجد 
عن  يقراأ  اأنه  ويعتقد  فيها،  مكانه 
الأخرية  اخلم�س  ال�سنوات  يف  حياته 
هذا  »كل  م�رص.و�سدرت  عمر  من 
معر�س  لنطالق  مواكبة  الهراء« 
اأ�سدل  الذي  للكتاب  الدويل  القاهرة 
ال�ستار عليه م�ساء اأم�س اجلمعة، يف 
320 �سفحة من القطع ال�سغري وذلك 
بعد تغيري ال�سم الذي كان يف الأ�سل 
الفرا�س«.ويبداأ  يف  وعمر  »اأمل 
امل�رصي  والدبلوما�سي  الروائي 
م�ستدعًيا  حميم  باإهداء  روايته 
الأولرتا�س«  مذبحة  »�سهداء  ذكرى 
ي�سمل  ثم   2012 عام  بور�سعيد  يف 
كل �سحايا ال�سنوات اخلم�سة الفائتة 
وم�سجونيها »واإىل ماليني غريهم يف 
ال�سجن الأكرب بانتظار يوم اخلروج.. 
اآت ل ريب فيه«.وقتل 73  اليوم  هذا 
امل�رصي،  الأهلي  للنادي  م�سجًعا 
ناديهم  بني  مباراة  ح�سورهم  خالل 
بور�سعيد،  يف  امل�رصي  والنادي 
اقتحمت  عندما   ،2012 فرباير  يف 
اجلماهري اأر�س امللعب، فيما و�سف 
مالعب  ت�سهده  حادث،  اأب�سع  باأنه 
كرة القدم على الإطالقويعلن الكاتب 
الأحداث  يف  امل�ساركة  من  براءته 
ت�سليمها  على  تاأكيده  عرب  الروائية 
بتحمل  ويكتفي  القراء،  اأحد  من  له 

فقط. ال�سياغة  عن  امل�سوؤولية 
»ف�سري«  ي�سمي  �ساخر  وبح�س 
الن�س  داخل  التنا�سلية  الأع�ساء 
بتلك »التي يحب�س القا�سي من يذكر 
يلقى  اأن  ا�سمها �رصيًحا«، خوًفا من 
م�سري زميله الروائي امل�رصي اأحمد 
عامني  الق�ساء  حب�سه  الذي  ناجي 
»ا�ستخدام  روايته  يف  جاء  ما  ب�سبب 
يناير  ثوار  »ف�سري«  احلياة«.ويق�سم 
عن  خاللها  من  يبحث  اأمناط  اإىل 
وم�سريه  الثائر  لدى  الثورة  دوافع 
حكايات  ت�ستغرق  هزميتها.ومل  بعد 
الثورة »القتيلة« بني اأمل وعمر �سوى 
الفرا�س  منت�سف  من  متتد  م�سافة 
نحو  ا�ستغرقت  وزمنًيا  حافته،  حتى 
بالرواية هي  ف�سول   8 �ساعة يف   24
�سفر  على  بقيت  التي  الفرتة  تلك 
الأمريكية  امل�رصية  مفيد«  »اأمل 
بعد  نيويورك  اإىل  الرواية  بطلة 
يف  كامل  لعام  ال�سجن  من  خروجها 
ق�سية متويل املنظمات الأجنبية يف 
امل�رصي  ال�سابط  ابنة  م�رص.»اأمل« 
وا�ستثمر  اأمريكا  اإىل  هاجر  الذي 
ب�سكل  ثم مات  الت�سغيل  بيع نظم  يف 
مفاجئ وترك ابنة تعاين من ازدواج 
الثقافية بني م�سلمة م�رصية،  الهوية 
يف  وجدت  ثم  متحررة  واأمريكية 
الهوية  �سك  مينحها  ا  خال�سً الثورة 
وتهزم.»عمر«  حتا�رص  الثورة  لكن 

عرب  امليدان  رفاق  ق�س�س  يحكي 
الرواية لكن حكايته تبداأ من مزرعة 
�سمال  يف  القاعدة  لتنظيم  مملوكة 
ميدان  يف  لحقا  ليظهر  ال�سودان، 
هروبه  بعد  الثورة  ل�سالح  التحرير 
بطريقة معقدة من املزرعة وي�ستقر 
التي  »عمر«  ق�سة  م�رص.وتغطي  يف 
ال�سابق  تاريخ اجليل  لـ«اأمل«  يحكيها 
الذين  اأولئك  وبالتحديد  للثوار 
والتنظيمات  القاعدة  مع  تورطوا 
املتطرفة املوازية لها زمنًيا.وينتقل 
الذي  اجليل  اإىل  حكاياته  يف  »عمر« 
من  بدًءا  التحرير  ميدان  يف  التقى 
عن  ويحكي   2011 يناير   25 �سبيحة 
و«تامر«،  و«حمب«،  »وائل«،  الثالثي 
جماعات  اإىل  الثالثة  وينتمي 
جذورهم  اختالف  على  الأولرتا�س 
من  »وائل«  ينحدر  حيث  الطبقية 
بكلية  ويدر�س  الفقر  �سديدة  اأ�رصة 
التجارة.الثاين »حمب« وهو مهند�س 
وخريج  م�رصي  م�سيحي  برجميات 
جامعة �ستانفورد بالوليات املتحدة 
اأما الثالث فهو ابن خالة عمر وينتمي 
حمامًيا  ويعمل  الو�سطى  للطبقة 
الثالثة  برجمياتالتقى  �رصكة  وميلك 
يف  منهم  اثنان  وقتل  امليدان  يف 
يف  بور�سعيد  يف  الألرتا�س«  »مذبحة 
اأول فرباير 2012 ليخرج الثالث برغبة 
عارمة يف النتقام واإميان كامل بالقوة 

والعنف ك�سبيل ملواجهة الظلم واأودع 
ق�سية  يف  اأعوام  خلم�سة  ال�سجن 
و�ساديولعل  حبيبة  تظاهر.حكاية 
اأول  اأنه  »ف�سري«  للروائي  يح�سب  ما 
»مذبحة  روائًيا  يتناول  عربي  مبدع 
را�سًدا  العدوية«  رابعة  اعت�سام 
عن  الر�سمية  للروؤية  مغايرة  روؤية 
الذين  روايته  اأبطال  عرب  العت�سام 
اإن�سانًيا، فتواجدوا من دون  ارتبطوا 
العت�سام  يف  �سالًحا  يالحظوا  اأن 
بق�سية  املوؤمنة  »حبيبة«  وبينهم 
ح�رص  الذي  و«�سادي«  املعت�سمني 
»حبيبة«.و«ت�ست�سهد«  على  خوًفا 
�سهدتها  التي  املذبحة  يف  الفتاة 
م�رص يوم 14 اأوت2014، بينما يخرج 
»�سادي« حمطًما، وينطلق للقتال يف 
�سيناء �سمال �رصقي م�رص مع تنظيم 
اأوت   14 املقد�س«.ويف  بيت  »اأن�سار 
اجلي�س  من  قوات  ف�ست   ،2013
لأن�سار  اعت�سامني  بالقوة  وال�رصطة 
مدرين  رئي�س  اأول  مر�سي  حممد 
منتخب دميقراطًيا يف ميداين »رابعة 
بالقاهرة  م�رص«  و«نه�سة  العدوية« 
�سقوط  عن  الف�س  الكربى.واأ�سفر 
632 قتياًل، منهم 8 �رصطيني، بح�سب 
الإن�سان«  حلقوق  القومي  »املجل�س 
الذي  الوقت  يف  م�رص)حكومي(،  يف 
حملية  حقوقية  منظمات  فيه  قالت 
اأعداد  اإن  ر�سمية(،  )غري  ودولية 

�سخ�س.ويف  األف  جتاوزت  القتلى 
ينتقل  الرواية  من  ال�ساد�س  الف�سل 
الدين  فخر  عمر  بطله  مع  »ف�سري« 
بحكاياته اإىل منط اآخر من ثوار يناير 
حيث يحكي عن �سابني مثليني ظلت 
اأحدهما  قرر  حتى  �رصية  عالقتهما 
التوا�سل  موقع  عرب  عنها  الإعالن 
فيتلقي  بوك«  »في�س  الجتماعي 
كل  من  عنيفة  فعل  ردود  الثنان 
الجتاهات ما ي�سطرهما للهرب اإىل 
ف�سري(  )عمر/  نيويورك.وي�ستكمل 
اإىل  لل�سفر  بعر�س  احلكايات  باقي 
يتكا�سل  لكنه  »اأمل«،  تقدمه  اأمريكا 
الذي  الالمعني  يف  باق  اأنه  موؤكًدا 
وهو  واحد  اإجناز  يف  ويطمع  يعي�سه 

مرور الزمن.

وت�شاأله اأمل قبل اجتاهها 
اإىل املطار:

ما الذي تنوي فعله؟ فريد : �ساأنام غالبًا 
عن  اخلا�سة  روايته  »ف�رص«  ينهي  هكذا 
مهاجر  بني  اإياهم  م�سنًفا  يناير  ثوار 
�رصقي  �سمال  للقتال  وهارب  للغرب، 
م�رص، و�سجني، اأو قتيل، اأو حمبط حمطم 
�سكري  كبري.عزالدين  �سجن  جنبات  بني 
ف�سري، كاتب م�رصي �سدرت له 6 روايات: 
املفعمة  علي  و«ر�سالة   ،« اخلروج  »باب 
ببهجة غري متوقعة«، و«عناق عند ج�رص 
امل�رصي«،  و«غرفة  و«اأبوعمر  بروكلني«، 
و«اأ�سفار  الفراعني«،  املركزة«،  العناية 

و«مقتل فخرالدين «.

�سنوات  ثالث  من  اأكرث   بعد 
النا�سطة  اختطاف  على 
يف  اخلليل  �سمرية  ال�سورية 
دم�سق  بغوطة  »دوما«  مدينة 
ال�رصقية، خرجت موؤخرا للنور 
لليوميات  الإ�سبانية  الرتجمة 
فرتة  خالل  �سجلتها  التي 
»يوميات  عنوان  حتت  احل�سار 
2013«.وهذه  دوما  احل�سار يف 
اأول ترجمة للكتاب الذي يلفت 
الكاتبة  ق�سية  اىل  النتباه 
مع  اختطفت  التي  ال�سورية 
دي�سمرب   9 يف  اآخرين  نا�سطني 
2013 من مقّر عملهم يف دوما، 
غام�سا  م�سريهم  يزال  ول 
عن  عبارة  اليوم.والكتاب  حتى 
يوميات الكاتبة يف مدينة دوما 
التي  ال�رصقية  دم�سق  بغوطة 
ال�سوري،  النظام  حا�رصها 
يدها  بخط  فيها  دونت  حيث 
واجلوع  املحا�رصين  ق�س�س 
خمطوطات  وهي  واملرارة، 
اأ�سدقاوؤها، وبعثوا بها  اأنقذها 
عمل  الذي  اخلارج  يف  لزوجها 
كتاب.الإعالن  يف  ن�رصها  على 
عن ترجمة الكتاب جاء قبل نحو 
الـ56  اأ�سبوع يف ذكرى ميالدها 
العربي« )موؤ�س�سة  »البيت  مبقر 
تتبع  الثقافية  للدبلوما�سية 
الإ�سبانية(  اخلارجية  وزارة 
مدينة  مدريد.»يف  بالعا�سمة 

ال�رصقية  دم�سق  بغوطة  دوما 
التي حا�رصها النظام ال�سوري، 
ق�س�س  خليل  �سمرية  دونت 
واملرارة،  واجلوع  املحا�رصين 
اأنقذها  خمطوطات  وهي 
اإىل  بها  وبعثوا  اأ�سدقاوؤها 
عمل  الذي  اخلارج  يف  زوجها 

على ن�رصها يف كتاب«
 

يوميات املوت
 

اخلليل  �سمرية  يوميات  وتتميز 
اأقرب  ب�سيطة  تدوينات  باأنها 
ل  دقيقة  حلظة  اقتنا�س  اإىل 
اأنها  كما  بالعني املجردة،  ترى 
ب�سبب  اليوميات  تلك  كتبت 
تفعل  باأن  لها  ي�سمح  ل  و�سع 
على  تراه  ما  تدوين  من  اأكرث 
انقطاع  ظل  يف  يومياتها  ورق 
عن  املدينة  وعزل  الكهرباء 
جتد  دوما  اخلارجي.يف  العامل 
احل�سار  حتت  نف�سها  الكاتبة 
املوت  حالت  ت�سجيل  فتقرر 
يف  الإن�سان  وعجز  الفظيع، 
النظام  يحا�رصها  مدينة 
اإ�سالمية.  جماعة  وتديرها 
اأ�سهر، منذ  كتبت �سمرية طيلة 
اأوت   21 الكيميائية  املجزرة 
اختطافها. يوم  حتى   2013

ونا�سطة  كاتبة  اخلليل  و�سمرية 
مواليد  من  �سورية  �سيا�سية 

منا�سلة  وهي   ،1961 حم�س 
ال�سيوعّي  العمل  حزب  يف 
من  اأكرث  اعتقلت  املعار�س، 
 .1987 عام  منذ  �سنوات  اأربع 
اختارت  عنها  الإفراج  وبعد 
يف  والعمل  دم�سق  يف  العي�س 
واإخراجها. الكتب  ت�سميم 
الكاتب  من  متزّوجٌة  و�سمرية 
يا�سني احلاج �سالح الذي ق�سى 
عامني متواريا يف دم�سق، قبل 
يف  ال�رصقية  الغوطة  يق�سد  اأن 
اأفريل 2013 لتن�سم اإليه �سمرية 
اأ�سبحت  اأن  بعد  اأ�سابيع،  بعد 
ال�سوري  النظام  من  مالحقة 
كتبه  تقرير  بفعل  دم�سق  يف 
خمرب.وظلت �سمرية يف الغوطة 
�سالح  احلاج  خروج  بعد  حتى 
وكانت  جويلية  2013،  منها يف 
تقيم يف دوما، حيث عملت مع 
والنا�سطة  الكاتبة  �سديقتها 
احلقوقية رزان زيتونة يف مركز 

»الن�ساء الآن« يف دوما.
 اختطاف جماعي

مع  اخلليل  �سمرية  واختُطفت 
النا�سط  وزوجها  زيتونة  رزان 
حمادة  وائل  ال�سابق  واملعتقل 
ناظم  ال�ساعر  واملحامي 
يف  عملهم  مقّر  من  حمادي، 
معلومات  اأّي  تعرف  ول  دوما، 

ولي�س  الوقت،  ذلك  منذ  عنهم 
يزالون على  كانوا ل  اإن  موؤكدا 
قيد احلياة، اأم ل.وجمع زوجها 
يومياتها التي كانت تكتبها على 
قبل  في�سبوك  مبوقع  �سفحتها 
انقطاع  ب�سبب  عزلة  تعي�س  اأن 
لتبداأ  والإنرتنت  الكهرباء 
الورق،  على  يومياتها  كتابة 
التي ن�رصت يف  اليوميات  وهي 
وع�رصة  عامني  الكتاب.وبعد 
�سمرية  اختطاف  من  اأ�سهر 
الذي  الكتاب  ن�رص  وزمالئها، 
ت�سمن  اأق�سام،  ثالثة  يف  يقع 
اأولها حمتوى اأوراق كتبتها بخط 
لها  من�سورات  والثاين  اليد، 
والثالث  في�سبوك،  موقع  على 
تعريفية  مقالت  ثالث  هو 
زوجته. عن  �سالح  كتبها 
نعومي  الكتاب  وقالت مرتجمة 
م�ست�رصقة  -وهي  رامرييث 
ال�ساأن  يف  متخ�س�سة  اإ�سبانية 
احل�س  »بهرين  ال�سوري- 
الرائعة«  الكاتبة  لهذه  الإن�ساين 
لت�سجل  بتلقائية  »كتبت  التي 
احل�سار،  حتت  الأحداث 
واأ�سارت اإىل اأن ترجمة الكتاب 
النتباه  للفت  حملة  من  »جزء 
خمتلف  ودفع  ق�سيتها  اإىل 
للك�سف عن  امل�سوؤولة  اجلهات 

م�سريها«.
وكالت

طرق فعالة ت�ساعد على 
قراءة 200 كتاب �سنويًا

 
رغم  �سنويا  الكتب  مئات  قراءة  على  البع�س  يواظب 
عن  العزوف  يربرون  اآخرين  لكن  ان�سغالتهم.  تعدد 
القراءة  على  ومل�ساعدتهم  الوقت.  بغياب  القراءة 
اأن�ساأ مدون �سفحة خا�سة لتقدمي الن�سائح للراغبني 
الكثري  الكتب.يواظب  من  اأكرب عدد ممكن  قراءة  يف 
من املليارديرات مثل كوارين بوفيت وبيل غيت�س اأو 
رغم  �سنوياً  الكتب  مئات  قراءة  على  وينفري  اأوبرا 
ت�سو  ت�سارلز  املدون  لدى  وتولد  الكثرية.  م�ساغلهم 
هدفه  بلوغ  يف  وجنح  ب�رصاهة  للقراءة  كبري  حما�س 
دفعت  العام.القراءة  كتاب يف   200 قراءة  ومتكن من 
عمله.  من  ال�ستقالة  قرر  كما  كثرياً  لل�سفر  ت�سو 
الغو�س يف  للراغبني يف  ن�سائح  تقدمي  الآن  ويحاول 
عامل القراءة، واأن�ساأ لهذا الغر�س مدونة اأطلق عليها 
»بيزني�ساإن�سايدر«. الأملاين  املوقع  »الكوارتز«، وفقاً 
يحب الكثري من النا�س القراءة لكنهم يجدون اأعذاراً 
وبالن�سبة  مثاًل.  الوقت  كغياب  عليها  املواظبة  لعدم 
النا�س.  به  يقوم  خطاأ  اأول  هي  الأعذار  فهذه  لت�سو 
عليك  يجب  ل  تقراأ،  اأن  فعاًل  اأردت  »اإذا  ون�سيحته: 
اأن تختلق الأعذار«.وقام ت�سو بعملية ح�سابية للوقت 
كتاب.  لقراءة  املتو�سط  يف  املرء  يحتاجه  الذي 
بالن�سبة له فال�سخ�س الذي يواظب على القراءة يقراأ 
يف املتو�سط ما بني 200 اإىل 400 كلمة يف الدقيقة. 
وتت�سمن الكتب املتخ�س�سة يف املتو�سط حوايل 50 
 10 تعطينا  كلمة  األف   50 من  كتاب  كلمة.و200  األف 
ماليني كلمة، وهو ما يعادل 417 �ساعة. وحتى بالن�سبة 
للذين ل ي�ستطيعون الإلتزام بـ 417 �ساعة من القراءة 
�سنويا ميكنهم القيام بنف�س العملية احل�سابية مع كتب 
اأقل. فاخلال�سة التي يريد ت�سو اأن يو�سلها للنا�س هي 

اأن عذر غياب الوقت من اأجل القراءة جمرد وهم. 

اأعلن عن ترجمة الكتاب يف  ذكرى ميالدها الـ56 مبقر »البيت العربي

يوميات ح�سار دوما«.. ماأ�ساة �سمرية اخلليل بل�سان اإ�سباين
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 نه�ضة القومية املتطرفة تثري 
جداال بني املوؤرخني

ت�سرد رواية »ل ميكن اأن يح�سل هنا« )اإيت كانت هابن هري( ال�سادرة عام 1935، ق�سة دمياغوجي اأمريكي جاهل يدعى باز ويندريب ي�سبح رئي�سا بعد تعهده 
بتحويل دولة كئيبة ي�سيطر عليها اخلوف، جمددا اإىل بلد غني ومعتز بنف�سه واآمنوبعد ثمانية عقود، تعود الرواية اخليالية ال�ساخرة للموؤلف �سينكلري لوي�س اىل 

الواجهة لت�سبح من اكرث الكتب مبيعا على النرتنت بعد فوز دونالد ترامباملفاجئ بالنتخابات الرئا�سية المريكية.

يف  ويندريب  راقب  �صحايف  وي�صف 
االنتخابية،  حملته  يف  خالل  منا�صبة 
الرجل بانه »�صبهاأمي، كاذب علني من 
غبية«. �صبه  وافكاره  ك�صفه،  ال�صهل 

التيارات  كانت  بينما  الرواية  كتبت 
يف  كارثي  ب�صكل  تنت�رش  القومية 
الواليات  يف  اقل  وب�صكل  اوروبا، 
املتجدد  االهتمام  ويعك�س  املتحدة. 
باأحداأ�صواأ  االهتمام  عودة  بالكتاب 
نقاط  الع�رشينوتثري  القرن  عقود 
وثالثينات  احلايل  الوقت  بني  ال�صبه 
اأحد  ي�صفها  التي  املا�صي  القرن 
جدال  الرهيب«،  »الع�رش  ب  الكتاب 
حول  املوؤرخني  او�صاط  يف  كبريا 
اجراء  فيها  ميكن  التي  الدرجة 
املقارنة بينهموعقب انتخاب ترامب 
الكاتب  حذر  املتحدة،  الواليات  يف 
�صاميون  ال�صهري  الربيطاين  واملذيع 
كارثية«  نواجه حلظة  »اأننا  من  �صاما 
مذكرا باأن الزعيم النازي ادولف هتلر 
يف  انتخابه  عقب  ال�صلطة  اىل  و�صل 
بيفور  انتوين  العقدويعار�س  ذلك 
الذي  االأوروبي  التاريخ  يف  اخلبري 
م�صريا  ذلك  اي�صا،  رواجا  كتبه  تلقى 
ي�صقط  ان  جدا  ال�صهل  »من  اأنه  اإىل 
مبقارنات  القيام  فخ  يف  املت�صائمون 
تاريخية ك�صولة«.،و مع عودة القومية 
ورف�س  االأجانب  وكراهية  املتطرفة 
بالفوز،  للرتامب  �صمح  الذي  النخب 
من  بريطانيا  خلروج  والت�صويت 
االحتاد االأوروبي باالإ�صافة اىل نه�صة 
اأوروبا،  يف  املتطرف  اليمني  اأحزاب 

التاريخ  كان  ان  ت�صاوؤالت  هناك 
مذهلي�صري  نف�صه.ت�صابه  �صيعيد 
ت�صابه  وجود  اىل  املوؤرخني  من  عدد 
الك�صاد  الفرتتينففرتة  بني  مذهل 
الع�رشين  القرن  ثالثينات  يف  الكبري 
عقب انهيار بور�صة وول �صرتيت عام 
العاملية  املالية  االأزمة  ت�صبه   ،1929
الذين  النا�س  2008واأ�صبح  عام  يف 
عن  عاطلني  وكانوا  �صعوبات  واجهوا 
النخب  من  للغاية  غا�صبني  العمل 
يت�صاءلون  وكانوا  واملالية  ال�صيا�صية 
العديد  اأوالدهم.والقى  م�صتقبل  عن 
واليهود  االجانب  على  باللوم  منهم 
يعتربونه  مبا�س  متعلقني  وا�صبحوا 
انت�صار  من  بالقلق  و�صعروا  مثاليا 
وكان  واخلارج.  الداخل  يف  اعدائهم 
ال�صيوعية  ال�صنوات  تلك  يف  التهديد 
اليوم. املتطرف  اال�صالم  اأ�صبح  و 
االطل�صي  عرب  ال�صحن  تو�صع  واأثار 
وافالم  واالذاعة  اجلوي  والربيد 
�صعورا  ال�صناعي،  واالنتاج  هوليوود 
يت�صارع  القوت  بان  النا�س  لدى 
الفرن�صي  املوؤرخ  ينغلق.يرى  والعلم 
كتابا  األف  الذي  بالن�صار  با�صكال 
عن تلك الفرتة اأن فرتة ثالثينات من 
العوملة«  القرن املا�صي متثل »بداية 
املخاوف  من  العديد  اىل  اأدت  التي 
املوجودة  واالقت�صادية  الثقافية 
اإىل  احلكومات  �صعت  اليوموقتها، 
حماية اقت�صادها عرب فر�س التعرفة 
اىل  اأدى  ما  واحلواجز،  اجلمركية 
اجلانب  جتاريةوعلى  حرب  اندالع 

االخر من العامل، �صعدت قوة ا�صيوية 
قومية لديها طموحات اقليمية مثرية 
احتلت  التي  اليابان  وهي  خماوف، 
خ�رش  النم�صا،  1931ويف  عام  ال�صني 
اليمني املتطرف االنتخابات الرئا�صية 
بفارق �صئيل قدره 31 الف �صوت يف 
اجلولة  يف  يربح  وقد  املا�صي،  ماي 
القادمة ال�صهر املقبل، وكان م�صت�صار 
مييني متطرف و�صل اىل ال�صلطة يف 
النم�صا عام 1932 ودمر الدميوقراطية 
فيهاومع انت�صار الفا�صية، طغى م�صعى 
املانيا لالنتقام خل�صارتها يف احلرب 
العاملية االأوىل على العقد باأكمله، هل 
فالدميري  الرو�صي  الرئي�س  �صيكون 
انهيار  من  باالأمل  ي�صعر  الذي  بوتني 
احلديث  النظري  ال�صوفييتي،  االحتاد 

لذلك؟

اختالف بني الفرتتني

عاملي  خبري  وهو  كري�صو  ايان  يعرتف 
بر�س  فران�س  لوكالة  هتلر  نه�صة  يف 
اجل  من  باأبحاث  يقوم  كان  عندما  بانه 
كتابه اجلديد حول اوروبا يف الفرتة بني 
اعوام 1914- 1949، اكت�صف نقاط �صبه 
�صنعود  اننا  اعتقد  »ال  للقلققال  مثرية 
الأن  املظلمة  الثالثينات  ع�صور  اىل 
اىل  باالإ�صافة  كبرية،  اختالفات  هناك 
اوجه �صبه ظاهرية«.وي�صري كري�صواإىلاأن 
اأملانيا  دور  هو  االختالفات  اأهم  اأحد 
الليربالية،  للدميوقراطية  كمنارة  اليوم 
الفقري  والعمود  بال�صالم  ملتزمة 

دافعة  قوة  يعد  الذي  االأوروبي  لالحتاد 
لال�صتقرار.وا�صاف انه ال ميكن انكار ان 
اوروبا مليئة باالختالفات »عندما تنظر 
تقارن  ال  ولكنها  وبولندا«  املجر  اىل 
بالدول اال�صتبدادية قبل 80 عاما. وقال 
االنفاق  بني  التوازن  اىل  فقط  »انظروا 
وقتها  االجتماعية  والرفاهية  الع�صكري 
ريت�صارد  الراأي  هذا  مع  واليوم«.ويتفق 
الرهيبة:  »الع�صور  كتاب  موؤلف  اوفريي 
»نعي�س  ويقول  احلروب«.  بني  بريطانيا 
يف عامل موؤلف من دول م�صتقرة، ال يوجد 

امرباطوريات ا�صتعمارية عاملية والغرب 
ال�صابق«. يف  عليه  كان  مما  ثراء  اكرث 
من  ا�صتياء  م�صاعر  توجد  »ال  وا�صاف 
احلرب وال�صيا�صات اجلماهريية تطورت 
وا�صتقرت يف كل مكان. ولهذا فاأن اجراء 
الثالثينات  مع  التاريخية  املقارنات 
اال�صلحة  حمله«.وغريت  غري  يف  يبدو 
حول  اال�صرتاتيجي  التفكري  النووية 
ان  املرجح  ملحوظومن  ب�صكل  احلرب 
ي�صتمر اجلدل لفرتة طويلة للغاية.وي�صري 
»الثالثينيات  كتاب  األف  الذي  بالن�صار 

عادت« انه ال يتوقع حربا عاملية اخرى 
يف  يبالغون  معا�رشيه  ان  يعتقد  ولكنه 
تفاوؤلهم يف قوة املوؤ�ص�صات الدولية مثل 
االحتاد االوروبي يف وجه ظروف عادية 
واالمر  مت�صابهة،  لي�صت  جدا«الفرتات 
ذاتها«  هي  الفعل  ردود  لكن  نف�صه  لي�س 
ومعاداتهم  اجلماهري  غ�صب  اىل  م�صريا 
يف  جديد  يوجد  »ال  »للنخب«.وتابع 
ال�صياق او يف اال�صباب التي جتعل هوؤالء 
يقوم  ملاذا  او  لل�صلطة  ي�صعدون  النا�س 

النا�س بو�صعهم يف مراكز �صلطة«.

»مري�سو: حتقيق م�ساّد«

امل اأحدًا  معار�ضة كامو برواية ال تجُ

نقد كمال داود للواقع اجلزائري ان�صّب 
نيْها  مُبكِوّ الوطنية  الُهوّية  م�صاألة  على 
»مري�صو:  رواية  ت�صتمل  والّديني  اللغوي 
بالفرن�صية  كتبها  التي  م�صاّد«،  حتقيق 
َميْزات  على  داود،  كمال  اجلزائري 
فنية وم�صمونية تتعا�صد معاً لتُعلن عن 
جريء  نزوٍع  ذاِت  بّيٍة  َغ�صَ كتابٍة  مالمح 
واالآخر  االأنا  �صيء:  بكّل  �س  التحُرّ اإىل 
والهوية  باملراأة  والعالقة  واحلرب 
الت�صّورات  وماألوف  واللغة  واالأدب 
القت  وقد  والعقائدية.  االجتماعية 
هذه الرواية اهتماما اإعالميا كبريا بعد 

ظهور طبعتيْها االأوىل يف اجلزائر عن 
دار »الربزخ« 2013، والثانية يف باري�س 
ونال   ،2014 �صود«  »اأكت  دار  عن 
اخلم�س«  »القارات  جائزة  �صاحبها 
القائمة  بلغ  بعدما  الفرانكوفونية 
اأن  اإال  »غونكور«.  جلائزة  الق�صرية 
ردود  اأي�صا  اأثارت  م�صمونها  جراأة 
اأفعال عنيفة لعّل اأهّمها تكفري ُموؤِلِّفها 
من قبل اأحد �صيوخ ال�صلفية باجلزائر.
مفهوم  ا�صتعارةُ  لنا  جازت  اإذا 
»املعار�صة« الذي اُْفتُِتنْت به الق�صيدةُ 
و�صّح  الزمن  من  كبرية  لفرتة  العربية 
لقلنا  ال�رشدي،  املجال  يف  ا�صتثماُره 
معار�صة  متّثل  داود   كمال  رواية  اإّن 
روائية لرواية »الغريب« للفرن�صي األبري 
الروايات  اأ�صهر  اإحدى  تُعّد  التي  كامو 
الع�رشين.  القرن  خالل  الفرن�صية 
م�صاّد«،  حتقيق  »مري�صو:  اأّن  ذلك 
لكمال داود،  االأول  الروائي  العمل  وهي 
ببنية  �صبيهة  �رشدية  بنية  على  نه�صت 
ال�صفحات،  كامو من حيث حجُم  رواية 
االأحداث  وعبثّيُة  ال�صخ�صيات،  وطبيعُة 
واأمكنتُها، ونف�صيُة الراوي، بل وحتى من 
كامو  رواية  لغة  مع  لغتها  متاهي  حيث 
بل  ال  ا�صتعاراتها.  وثراء  اإيحاءاتها  يف 
منوال  على  مقدودة  ذاتها  مقّدمتها  اإّن 
مقّدمة »الغريب« حيث نقراأ يف مفتتحها 
ما  اأمي  »اليوم،  »هارون«:  راويها  قول 
تزال حية. هي مل تعد قادرة على قول 

اأّي �صيء، ولكنها ت�صتطيع اأن تروي اأمورا 
واإن  ا،  تنا�صّ فيه  جند  قول  وهو  كثرية« 
يف  كامو  رواية  مفتتح  مع  م�صاّدا،  كان 
قول راويها »مري�صو«: »اليوم ماتت اأّمي، 
اأدري«. ويف  ل�صُت  اأم�س،  ماتت  اأو رمبا 
فان  يو�صِّ راِوينَْي  وجود  نعدم  ال  القولنْي 
ظلّت  التي  االأم  حال  والمباالة  بحياٍد 
حّية يف رواية داود ومّيتة يف رواية كامو.

حكاية رواية كمال داود يُلّخ�صها راويها 
»هارون« ذو ال�صبعني عاما بقوله: »ذاك 
�صيء،  منه  يبق  مل  اأخي،  هو  ُقِتَل  الذي 
اأجل�ُس  مكانه،  الأتكلّم  اأنا  اإالَّ  يبق  مل 
تعازَي مل  دوما يف هذه احلانة منتظراً 
يف  ي�صرت�صل  وبهذا  اأحد«،  من  ت�صلني 
مدينة  حانات  باإحدى   ، هذيايٍنّ حديٍث 
اأّن  حقيقة  عن  خالله  يك�صف  وهران، 
املواطن اجلزائري الذي قتله الفرن�صي 
يف  ر�صا�صات  بخم�س  مري�صو«  »األبري 
اجلزائر  �صواطئ  باأحد   1942 �صيف 
اأخيه  �صوى  لي�س  بارٍد،  بدٍم  العا�صمة، 
جعل  ما  وهو  الع�ّصا�س«.  اأوالد  »مو�صى 
ه تدخل يف حالة من احلزن املمزوج  اأَمّ
ابنها ظلّت  االنتقام من قاتل  برغبة يف 
تالزمها وتدفعها اإىل اإجباره هو - راوي 
رواية كمال داود الذي كان عمره وقتئذ 
اأخيه  بثاأر  االأخذ  على   - اأعوام  �صبعة 
اآمل  ما  اأ�صّد  من  ولعّل  الفرن�صّيني.  من 
القاتل  اأّن  احلادثة  هذه  يف  هارون 
بطل  االأ�صل  يف  وهو  مري�صو«،  »األبري 

األّف كتابا بعد خروجه  رواية كامو، قد 
من ال�صجن حتّدث فيه بلغة �صعرية عن 
دون  من  »العربي«  لذاك  َقتْله  حيثيات 
القتيل  ا�صم  على  �صفحاتها  يف  اإحالة 
وال على مكان دفنه وال على �صبب قتله. 
امل�صتعَمر  من  االنتقام  لثقافة  وتفعياًل 
اجلمعّي  الوعِي  يف  �صادت  التي 
عبثية  مع  هارون  متاهى  اجلزائرّي، 
القتل  يف  والمباالته  »مري�صو«  جتربة 
واأقدم يف اليوم الثاين ال�صتقالل اجلزائر 
يف  اأّمه  رغبة  حتقيق  على   1962 العام 
الفرن�صّيني  الأحد  بقتله  وذلك  االنتقام 
كما  ومي«  »الُرّ بالتنكري  �صّماه  الذي 
وجّراء  بـ«العربي«.  قتيله  مري�صو  �صّمى 
ال�صجن،  يف  عديدة  �صنوات  ى  ق�صّ ذلك 
اأُطلق  مثلما  �رشاُحه،  بعَدها  ليُطلَق 
لكتابة  ال  ويتفّرغ  قبله،  مري�صو  �رشاح 
لتو�صيف  واإمنا  كما فعل مري�صو،  رواية 
رواية  عنه  �صكتت  الذي  اأخيه  حال 
له،  االعتبار  رِدّ  من  كثري  يف  »الغريب« 
اأن مو�صى مل يكن ميّثل  بنا نعرف  فاإذا 
خطرا على اأّي فرن�صّي، فهو »�صاّب قليل 
الكالم له ج�صم هزيل وكثري البثور، وذو 
كثة«.  حلية  ن�صفه  تغطي  �صغري  وجه 
اأخيه  مقتل  هارون حكاية  ا�صتثمر  وقد 
بجميع  اجلزائري  التاريخ  وقائع  لريوي 
تفا�صيله ناقدا بجراأة كبرية كّل ما طفا 
الواقع من مظاهر �صيا�صية  على �صطح 
يف  موغلًة  يراها  ودينية  واجتماعية 

الرتّدي  على  للنا�س  وحافزًة  التخلّف 
حتقيق  من  لهم  مانعة  كربى  اأوهام  يف 
نقد  اأّن  احل�صارّي.والظاهر  نهو�صهم 
يقف  مل  اجلزائري  للواقع  داود  كمال 
واالجتماعية  النف�صية  املظاهر  عند 
على  اأي�صا  ان�صّب  واإمنا  فيه،  ال�صائدة 
اللغوي  نيْها  مُبكِوّ الوطنية  الُهوّية  م�صاألة 
احتفى  اأنه  ذلك  ُوِر  �صُ ومن  والّديني، 
على  لها  وف�صّ الفرن�صية  »الرومي«  بلغة 
�صاهى  اإبداعا  فيها  واأبدع  بل  العربية، 
وزّكى  بل  نف�صه،  كامو  األبري  اإبداع 
ا�صتعمالَها يف الكتابة على حّد قول بطله 
)مري�صو(  القاتل  �صار  »بعدما  هارون: 
فاإّن  جّيدة،  بلغة  روايته  وكتَب  �صهرياً، 
ال�صبب  ولهذا  تقليده...  يف  رغبًة  لدّي 
فاإين �صاأفعل ما فعلناه يف هذا البلد بعد 
تلو احلجارة  اآخذ احلجارة  اال�صتقالل: 
الأبني  القدمية  امل�صتعِمرين  بيوت  من 
اإن  يل.  لغًة  �صاأبني  بي؛  خا�صا  بيتا  بها 
ممتلكات  هي  وتعابريه  القاتل  كلمات 
اال�صتحواذ  ميكن  اأنه  يعني  ما  �صاغرة« 
عليها. كما نلفيه يبالغ يف نقد معتقدات 
الّدينية متجاوزا  جمموعته االجتماعية 
يف ذلك ما فعل األبري كامو يف »الغريب«، 
زاره يف  الذي  للكاهن  قال مري�صو  فاإذا 
اإح�صا�صه  ال�صجن ليخّفف عنه من حّدة 
بالذنب: »مل يعد يوجد �صيء له اأهمّية« 
�صعور  من  فيه  يكتّظ  ما  اإىل  اإ�صارة  يف 
بالعدمية والعبث، فاإّن هارون كمال داود 

بال�صجن:  زاره  الذي  الدين  لرجل  يقول 
»اإن اهلل هو ال�صوؤال ولي�س االإجابة«.اإّن ما 
ميّيز رواية »مري�صو: حتقيق م�صاّد« عن 
تعاطت  التي  اجلزائرية  الروايات  باقي 
مع ثيمة اال�صتعمار الفرن�صي، بل وحتى 
تلك التي ان�صّب االهتمام ال�رشدّي فيها 
غرار  على  لكامو  »الغريب«  رواية  على 
ما فعل كّل من �صالح قمري�س يف رواية 
يف  با�صي  و�صليم  مري�صو«  مات  »اليوم 
�صاب«،  لرجل  االأخري  »ال�صيف  رواية 
مظاهر  مبناق�صة  اكتفائها  عدم  هو 
ثقافة امل�صتعمر الفرن�صي للجزائر وما 
واإمنا  ومعاناة،  اأمل  من  للنا�س  �صّببته 
عالقتها  يف  الثقافة  تلك  تُ�صائل  هي 
اال�صتعمار  زمَن  اجلزائرية  الثقافة  مع 
وبعَده من داخل مدّونتها نف�صها، حيث 
الفنّي   اجلدل  عرب  بنيتها  تفّكك  راحت 
برواية  مُمثَّلة  االأدبية  اأيقوناتها  اأهّم 
كمال   اأّن  نزعم  جدل  وهو  »الغريب«. 
والكراهية التي حكمت وما تزال حتكم 
فالقتل   بـ«الرومي«،  »العربي«  عالقة 
العمِد  القتِل  �صوى  يُنِْتج  مل  »الغريب« 
م�صاد«،  حتقيق  »مري�صو:  رواية  يف 
االأدب  يف  املجاين  القتل  �صهوة  اإن  بل 
راحت ت�صت�رشي داخل الواقع اجلزائري 
�صورتها  عقائدية  اأبعادا  لها  وتاأخذ 
الدولة و«الكفرة«  االإ�صالميني مع  حرب 

ابتداء من ت�صعينات القرن املا�صي.
 عبدالدامي ال�سالمي/ تون�س
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مر�ض جدري 
املاء

جدري املاء اأو ما يطلق عليه »احلماق« 
اأو »العنقز«، هو عبارة عن فريو�س 

معٍد ي�صّمى »فريو�س اجلدري«، ي�صيب 
اجللد وي�صّبب طفحًا جلدّيًا وحّكة، 
وي�صيب كذلك الأغ�صية املخاطّية 

لباطن الفم. والإ�صابة باملر�س يوؤّدي 
لظهور بقعًا وحوي�صالت حمراء الّلون 

يف كل اأجزاء اجل�صم.
معظم  الفريو�س  هذا  ي�صيب 
الأطفال، اإلاّ اأناّه ل يكون خطراً اإلاّ 
اأو املراهقني  اأ�صاب احلوامل  اأذا 
مناعة  لديهم  الذين  ال�صناّ  كبار  اأو 
�صعيفة، يف الغالب ي�صاب ال�صخ�س 
املر�س،  بهذا  فقط  واحدة  ة  مراّ

فهذا  اجلدري  لقاح  اأخذ  مت  واإذا 
يف  ولكن  اأي�صاً.  الحتمالت  يقلاّل 
حالة عدم ال�صفاء من املر�س فاإناّه 
 ، نطاقي«  »لفريو�س  ر  يتطواّ قد 
ي لأمرا�س خطرية كاأمرا�س  ويوؤداّ
ا  اأماّ والدماغ.  حايا  ال�صاّ التهاب 

اإىل الإ�صابة  الأعرا�س التي ت�صري 
بجدري املاء، فهي ال�صعور باأوجاع 
بال�صعف  وال�صعور  احللق،  يف 
اأناّ  كما  ال�صهياّة،  وفقد  واخلمول 
داع  وال�صاّ احلرارة  وارتفاع  احلمى 
ا  اأماّ املر�س،  اأعرا�س  من  الدائم 

الذي  اجللدي  الطفح 
د  يظهر بعد يومني على الأكرث يوؤكاّ
الإ�صابة باملر�س، فالبقع احلمراء 
التي تظهر على اجللد هي اأهماّ ما 
ميياّز هذا املر�س، وت�صتمر اأعرا�س 
هذا املر�س لفرتة اأ�صبوعني تقريباً 
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كر  بالذاّ اجلدير  ومن  يوماً(،   16  -
اأناّ هذا املر�س معٍد، ولذلك فهو 
ينتقل من �صخ�س لآخر عن طريق 
الحتكاك املبا�رش من خالل مل�س 
عن  ا  واإماّ والبثور،  احلمراء  البقع 

يق  طر
اأو  ال�صعال،  اأو  بالعط�س  التنف�س 
ة باملري�س  اأ�صياء خا�صاّ ا�صتخدام 
كم�صاركته اأدوات الطعام اأو اأدواته 

يف ال�صتحمام وغريها 

مر�ض الفوبيا
و الفوبيا هي الكلمة اليونانية التي تعني الرهاب ، و هو اأحد األأمرا�س النف�صية التي تعرب عن اخلوف 
املتوا�صل و املبالغ فيه ب�صكل غري طبيعي من اأ�صياء معينة عند وقوعها اأو التفكري يف حدوثها ، و 
يوؤثر هذا اخلوف اأو الرهاب على حياة املري�س الجتماعية لأنه يجعله يف قلق متوا�صل و �صيق 
من تلك احلالة ، ففي معظم حالت الرهاب امل�صجلة و املعروفة يكون املر�صى واعني متاماً 
و جتاوزها ، و يلزم الأمر ا�صت�صارة الطبيب النف�صي اأو املعالج النف�صي للعمل على التخل�س من حلالتهم و اأنها عبارة عن خوف غري مربر ، و لكن ل ي�صتطيع املر�صى التغلب على تلك املخاوف 
تلك امل�صكلة  و يعترب الرهاب من امل�صاكل اجلمة يف عامل املر�س النف�صي ، لأنه يوؤثر ب�صكل 
مبا�رش على عمل اأجهزة اجل�صم وقت حدوث نوبة الرهاب ، فامل�صابني باخلوف من الأماكن املغلق 
اأو الكلو�صرتوفوبيا على �صبيل املثال ل ي�صتطيعون التنف�س و ت�صيبهم حالت من الهي�صرتيا و الدوار 
بالن�صبة لباقي اأنواع الرهاب اأو الفوبيا التي ميكن اأن توؤثر على �صعاف القلوب و توؤدي اإىل الوفاةو �رشعة نب�صات القلب ، مع �رشاخ �صديد عند البع�س اأو بكاء ، و ت�صل احلالت اإىل الإغماء ، و هكذا 

طرق للتخّل�ض من زيادة الوزن
ال دوماً لعملياّة تخ�صي�س اأي منطقة من اجل�صم هو القيام باملداومة على التاّمارين   حللاّ الفعاّ

الريا�صية، وهناك متارين ريا�صياّة كثرية لكلاّ منطقة من اجل�صم تعمل على تذويب الدهون 

حني ممار�صتها، ومن هذه التمارين الريا�صية ممار�صة ريا�صة امل�صي ال�رشيع، فهي من 

ال جداً يف تخ�صي�س منطقة البطن، فيجب  هلة، ويف ذات الوقت تاأثريها فعاّ التاّمارين ال�صاّ

تني يف الأ�صبوع القيام بتمرين املعدة، ويكون  املداومة على امل�صي يومياً اأو على الأقل مراّ

العلوي  ن�صفك  برفع  وتقوم  ظهرك  على  بال�صتلقاء  تقوم  اأن  ا  اإماّ وجهني؛  على  التمرين 

على  وتعمل  على ظهرك  اأي�صاً  ت�صتلقي  اأن  ا  واإماّ يومياّاً،  بالتاّعب  ت�صعر  اأن  اإىل  ات  مراّ ة  عداّ

ريقة تعمل على تخ�صي�س البطن  رفع �صاقيك عالياً مع تثبيت يديك حتت راأ�صك؛ فهذه الطاّ

ة طرق معروفة ومنت�رشة كثرياً بني اأو�صاط الناّا�س  بعد اإجراء هذه التاّمارين الريا�صياّة هناك عداّ

احة نحوها، ومييلون للمداواة بها وهي: الطب البديل » الأع�صاب« فكثري من الأفراد ي�صعرون بالراّ

فوائد الر�صاعة الطبيعّية

فوائد زيت اخلروع لل�صعر

لالأم تعيُد الرحَم اإىل طبيعته وحتافظ على تنا�صق ج�صم الأماّ 
يلجاأن  اللواتي  هات  الأماّ بني  �صائٌد  هو  ما  بعك�س  ور�صاقتها، 
ت�صاعدها على فقدان  ال�صناعي، كما  ا�صتخدام احلليب  اإىل 
وزنها واإزالة الدهون وعودة ج�صمها اإىل و�صعه الطبيعي الذي 
التبوي�س،  تاأخري  يف  ت�صهم  اأقلاّ  بوقت  احلمِل  قبل  عليه  كان 
لتعطَي فرتة كافية بني اإجناب واآخر، وتتيُح الفر�صة لالأماّ لتهتماّ 
ة لالإجناب  ه من الر�صاعة وتكون م�صتعداّ بطفلها، وتعطيه حقاّ
القادم حتميها من �رشطان الثدي، وكلما كانت فرتة الر�صاعة 
اأطوَل كانت احلماية اأكرب، كذلك حتميها من �رشطان الرحم 
وتريحها  �صدرها  يف  دوماً  احلليب  بتوفر  تتميز  واملبي�س 
ر  اأينما ذهبت توفاّ من عناء حت�صريه وحمله معها يف عبوات 
ال�صالحية لل�رشب كلما احتاَج الطفُل اإىل ذلك، بعك�س احلليب 

ال�صناعي الذي ميلك مدة معينة من ال�صالحية 

الأحما�س  على  احتوائه  ب�صبب  عر  ال�صاّ تَطويل  يف  اخلروع  زيت  مفعول  ويعود   
عمل  ز  يُعزاّ فاإنه  وال�صعر  الراأ�س  فروة  على  تطبيقه  وعند  هـ،  وفيتامني  الدهنية 
الدورة الدموية، ويَ�صفي فروة الراأ�س من الق�رشة ومن اأياّ عدوى بكتريية اأو فطرية، 
ومينحه  واجلفاف،  ف  التق�صاّ من  ال�صعر  يحمي  اأناّه  كما  ال�صعر،  ب�صيالت  ي  ويُغذاّ
احلاجبني  ت�صمل  ال�صعر  تكثيف  على  اخلروع  زيت  وقدرة  املطلوبة،  طوبة  الراّ
مو�س وطولها  مو�س اأي�صاً. مُيكن ال�صتفادة من زيت اخلروع يف زيادة كثافة الراّ والراّ
عن طريق تطبيقه على الرمو�س مع احلر�س على عدم و�صع كمياٍّة كبرية من الزيت 
وعدم مالم�صتها للعيون؛ لأناّه قد يت�صباّب يف تهياّج وانتفاخ العيون عند ال�صتيقاظ، 
مو�س �صباحاً  وين�صح بالقيام بهذه العملية يومياً قبل النوم؛ حيث ميكن غ�صل الراّ
ة ثالثة اإىل اأربع اأ�صابيع للح�صول على  جيداً باملاء الدافئ، وتكرار هذه العملياّة مداّ
ة، ومن ا�صتخدامات زيت اخلروع اجلمالية اأي�صاً تنظيف الب�رشة من  النتائج املرجواّ
الأو�صاخ، كما يُ�صتعمل لإزالة بقايا املاكياج ب�صبب خوا�صه الطبيعياّة التي ت�صمح له 

طوبة والتغذية املطلوبة بالتغلغل يف اأعماق امل�صام وتطهريها، ومنحها الراّ

كيفية التعامل مع القيء عند الأطفال 
يُعترُب  الأطفال  عند  القيء 
ال�صائعة  الأمور  من  القيء 
عند  كبرية  بن�صبة  احلدوث 
عن  ين�صاأ  والذي  الأطفال، 
عدوى فريو�صية تقوم مبهاجمة 
ويحدث  كما  اله�صمي،  اجلهاز 
بالدوار  ال�صعور  نتيجة  القيء 
�صبيل  على  ال�صيارة  ركوب  من 
يحدث  اأن  وميكن  املثال، 
وال�صعال،  للعط�س  ا�صتجابة 
التمييز بني  ول بد من �رشورة 
غريزي  اأمر  عن  الناجت  القيء 
وبني القيء الناجت عن التج�صوؤ، 
وجتدر الإ�صارة اإىل اأن التج�صوؤ 
يبداأ  لهذا  الطفل،  يرعب  اأمٌر 
الأمركيفية  حدث  كلما  بالبكاء 
حافظي  القيء،  مع  التعامل 

بداّ  ل  َرِطباً،  على ج�صم طفلِك 
بال�صوائل  الطفل  تعوي�س  من 

فقدها  التي  تلك  من  بدلً 
كان،  كما  روتني طفلك  اأعيدي 

عودي  القيء  يتوقف  اأن  بعد 
الذي  القدمي  الغذاء  لنظام 
اعتاد عليه طفلك مع احلر�س 
وزوديه  بال�صوائل،  تزويده  على 
بالأطعمة اخلفيفة على املعدة 
كتناول  اله�صم،  وال�صهلة 
احلبوب الكاملة، واللنب الزبادي 
زوديه بالأمور التي تريحه، باأن 
والذي  النوم  على  ت�صاعديه 
يقلل من حالت القيء وي�صاعد 
واإعطاءه  اإياِك  تهدئته  يف 
اأدوية لعالج الغثيان ما مل يكن 
واإن  الطبيب،  قبل  من  هذا 
للح�صانة  يذهب  طفلك  كان 
والرو�صة، عليك األاّ تر�صليه اإل 
متوا�صلنينْ  يومني  انق�صاء  بعد 

على اآخر مرة تقياّاأ بها



�إ�سالمياتالأربعاء 30  اأوت 2017  املوافـق  لـ 08 ذو احلجة 1438هـ

19

يتمّيز الإ�سالم بامُلرونة يف التطبيق من حيث مالءمته 
لي�َس  اهلل  اأنزلُه  ديٌن  فهَو  واملكان،  الزمان  اأحوال  مع 
لزماٍن واحد دوَن غريه، بل هَو ديٌن للب�رشّية حّتى تقوَم 
ال�ساعة، فبالتايل نرى الإ�سالم يغزو العامل من ِخالل 
م�سادره الأ�سيلة والتي ت�سلُح لُكّل زماٍن ومكان، فال 
يوجد ُجموٌد وحتّجر يف الإ�سالم مبا ل يتعار�س مع 
مع  يتعار�س  ل  فالإ�سالم  الأ�سيلة،  الإ�سالم  ثوابت 
الإبداع طاملا مل يُكن ُهناك ابتداع يف دين اهلل ما لي�َس 
فيه يتمّيز الإ�سالم باأّنُه ديٌن ي�سرٌي على النا�س و�سهٌل 
ويتجان�ُس  الِفطرة  يتواءُم مع  ديٌن  لأّنُه  وذلَك  تطبيقه 
ُمّمداً  واأَنّ  اهلل  اإل  اإله  ل  اأن  ي�سهد  فامُل�سلم  معها، 
الدين  هذا  باأَنّ  امُلطلق  اإميانِه  ِخالل  من  اهلل  ر�سوُل 
وفطرته  ذاته  من  ينبع  الإميان  هذا  لأَنّ  وذلك  حّق، 

التي فطَر النا�َس عليها يحوي الإ�سالم ُحلولً جذرّية 
مل�ساكل العامل، فهَو ديٌن يحوي اأنظمًة بداخله قادرة 
الإ�سالم  ففي  ماآزقه،  جميع  من  العامل  اإخراج  على 
النا�س  بني  الرثوة  توزيع  يكفُل  رّباين  اقت�سادّي  نظاٌم 
فال غنى فاح�س ول فقراً بنَي النا�س وذلك من ِخالل 
امُل�سلمني  اأغنياء  من  تكون  التي  وال�سدقات  الزكاة 
الذي  الربا  وجترمي  حترمي  وكذلك  ُفقرائهم،  اإىل 
اليوم،  الوهمّية  املالّية  الأنظمة  انهيار  اأ�سا�س  هَو 
وُهناك النظام الجتماعّي الذي يبني ُمتمعاً فا�ساًل 
يف  ال�سيا�سّي  النظام  وُهناك  وُمتعاطفاً،  وُمتما�سكاً 
الأنظمة  من  ذلك  وغري  البالد،  �سوؤون  واإدارة  احُلكم 
التي ميتلكها الإ�سالم من خالل ت�رشيعه الرّباين الذي 

يعلم ما يُ�سلح الِعباد يف ُدنياُهم واآخرتِهم

خ�سائ�ص �لدين �لإ�سالمّي

ُيعّد الإ�شالم من ال�شرائع الكاملة وال�شاملة والتي جاءت لت�شتوعب حياة النا�س وُمتطّلباتِهم، ففي الإ�شالم ُحلوٌل لق�شايا احلياة الب�شرّية عاّمة
 يجمع الإ�شالم اأمَر الُدنيا والآخرة، فهَو لي�َس بالدين الذي يدعو اإىل الرهبانّية والتبّتل والنقطاع عن الدنيا وتركها دوَن عمٍل اأو �شعي، بل هَو ديٌن يدعو اإىل 
ِعمارة الُدنيا واأن تكوَن مزرعًة لالآخرة من ِخالل الأعمال ال�شاحلة فيها وال�شعي فيها باخلري والإ�شالح، واإقامة العدل فيها والأمر املعروف والنهي عن املُنكر

يطان كيفّية �لّتخل�ص من و�ساو�ص �ل�سّ

عقوبة عقوق �لو�لدين ُيعّد عقوق �لو�لدين�أهمّية �مل�ساهمة يف �لأوقاف

�أثر �لوحدة يف متا�سك �لدول �لإ�سالمّية
الإ�سالمّية  ال�رّشيعة  باأّن  �سّك  ل   
يف  والّطريق  املنهج  بّينت  قد 
و�ساو�س  من  الوقاية  �سبيل 
ومن  منها،  والّتخل�س  ال�ّسيطان 
ال�ستعاذة  نذكر  الو�سائل  هذه 
فهذه  الرجيم،  ال�ّسيطان  من  باهلل 
يف  الو�سائل  اأنفع  هي  الو�سيلة 
ال�ّسيطان؛  و�ساو�س  من  الّتخل�س 
حيث اإّن ال�ستعاذة تعني اللتجاء 
بركن اهلل تعاىل وحوله وقّوته، ومن 
�رّش  من  عائًذا  تعاىل  هلل  يلتجئ 
ال�سيطان وو�سو�سته �سوف يحميه 
�ساأن  تقليل  �سّك   بال  تعاىل  اهلل 

الإن�سانّية،  الّنف�س  يف  ال�ّسيطان 
ال�ّسيطان  يعّظم  الذي  فالإن�سان 
واأمره ميّكن ال�ّسيطان من الّت�سلط 
َواإنَُّه  تعاىل  قال  وال�ستعالء عليه، 
يَُعوُذوَن  الأِنْ�ِس  ِمَن  ِرَجاٌل  َكاَن 
َرَهقا  َفَزاُدوُهْم  ِنّ  اْلِ ِمَن  ِبِرَجاٍل 
(، بينما يكون الإميان ب�سعف كيد 
ال�ّسيطان واأّنه لي�س له �سبيٌل على 
وحرًزا  وقاية  املّتقني  املوؤمنني 
احلديث  ففي  للم�سلم؛  مكيًنا 
عن  المتناع  اإىل  ندب  ال�رّشيف 
اأو �سّبه حّتى  ال�ّسيطان  قول تع�س 
ومدى  وجوده  باأهمّية  ي�سعر  ل 

الّنا�س، ففي الأثر قوله  تاأثريه يف 
عليه ال�سالة وال�سالم ل تقل تع�س 
ي�سري  حتى  يعظم  فاإنه  ال�سيطان 
مثل البيت ويقول: بقوتي �رشعته 
ولكن قل: ب�سم اهلل فاإنه ي�سغر حتى 
يف  فالأ�سل  الذبابة   مثل  ي�سري 
ن  امل�سلم اأن يلجاأ اإىل الّذكر ليح�سّ
نف�سه من كيد ال�ّسيطان وو�ساو�سه  
لزوم الّطاعات والعبادات واجتناب 
املنكرات، فاإّن امل�سلم الذي يلزم 
يف  ومنهجه  تعاىل  اهلل  طريق 
و�ساو�س  �سد  نف�سه  يقّوي  احلياة 

ال�ّسيطان وكيده  

 الوقف �سدقٌة جاريٌة يح�سد املرء 
نيا ويتوا�سل ثوابها يف  اأجرها يف الُدّ
عمل  من  فهي  مماته؛  بعد  الآخرة 
ينقطع مبوته عن  ل  الذي  اآدم  ابن 
حيث  و�سلم؛  عليه  اهلل  �سلى  الّنبّي 
قال: »اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله 
اإل من ثالث: �سدقٌة جاريٌة اأو علٌم 
ينتفع به من بعده اأو ولٌد �سالٌح يدعو 

له حتقيق املنفعة وامل�سلحة لعدٍد 
كبرٍي من امل�سلمني واملحتاجني يف 
فبالوقف  املعمورة؛  اأرجاء  كاّفة 
العبادة،  ودور  امل�ساجد  تنت�رش 
وطباعة  املدار�س  عدد  ويكرث 
الّنبوّية  ال�ّسنة  وُكتب  الكرمي  القراآن 
را�سّية م�ساعدة الفقراء  والُكتب الِدّ
التكلفة املرتّتبة  واملعوزين وتقليل 

الغذاء  اأو  التَّعليم  اأو  لل�ّسكن  عليهم 
لهوؤلء  الوقف  ريع  دفع  خالل  من 
امل�سلم  بواجب  القيام  الفقراء 
متمعه  وجتاه  امل�سلم  اأخيه  جتاه 
وامل�ساعدة  العون  يد  تقدمي  من 
الفقر  ن�سبة  تقليل  يف  وامل�ساهمة 
يف املجتمع من خالل تقدمي جزٍء 

من املال كوقٍف اإ�سالمٍيّ

ذلك  ورد  وقد  الكبائر  اأكرب  من   
رواه  الذي  احلديث  يف  �رشيحاً 
ر�سي  احلارث  بن  نفيع  بكرة  اأبي 
اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل �سلى 
باأكرب  اأنبئكم  األ  و�سلم:  عليه  اهلل 
يا  بلى  قلنا:  ؟   - ثالًثا   - الكبائر 
باهلل  الإ�رشاك  قال:  اهلل،  ر�سول 
متكًئا  وكان  الوالدين،  وعقوق 

الزور  وقول  األ  فقال:  فجل�س، 
يكررها  زال  فما  الزور،  و�سهادة 
وعقوبة  �سكت  ليته  قلنا:  حتى 
اهلل  اإل  يعلمها  ل  الوالدين  عقوق 
ُجرمها،  لعظيم  وتعاىل  �ُسبحانُه 
اأّن اهلل �ُسبحانُه وتعاىل جعلها  كما 
من العقوبات التي تُعّجل ل�ساحبها 
يف الدنيا ف�ساًل عن عذاب الآخرة 

وبني  بينه  ما  واأ�سلح  تاب  من  اإّل 
والديه فاإّن اهلل تّواٌب رحيم

الإ�سالمّية  الوحدة  تتحّقق  حنَي 
جميعاً  امُل�سلمنَي  ُقلوُب  تكون 
وهذا  واحد،  رجٍل  قلب  على  كاأّنها 
امُل�سلمني  يزيد من مّبة  �سّك  بال 
ينعك�س  وبالتايل  البع�س  لبع�سِهم 
)امل�سلحة  اخلا�ّس  ال�سالح  على 
العاّم  ال�سالح  وعلى  الفردّية(، 
وامُلجتمعات،  الدول  م�سلحة 
يلييختفي  فيما  الآثار  هذِه  وُنمل 
النا�س  ُقلوب  من  واحل�سد  احلقد 
لأخيَك  حُتّب  اأن  املحّبة  من  لأّن 
تق�سي  وبالتايل  لنف�سك،  حُتّبُه  ما 
ينخر  الذي  الف�سل  اأ�سباب  على 

الإ�سالمّية  امُلجتمعات  قوام  يف 
والبُغ�س  احل�سد  لُفرقة  نتيجًة 
ُهم  حُتفُظ اأمواُل امُل�سلمنَي واأعرا�سُ
تقّل  وبالتايل  ُحرماتهم،  وتُ�سان 
ُم�ستوى  على  الرمية  ُم�ستويات 
هذا  فيكون  وامُلجتمعات  الدَول 
�سبباً  ة  اخلا�سّ لالأموال  احلفظ 
للنمّو القت�سادّي ب�سكٍل عاّم تن�سط 
التكافل  حالت  امُل�سلمني  لدى 
ِخالل  من  الجتماعّي  والت�ساُمن 
فر�سها  التي  النا�س  ُحقوق  تاأدية 
الزكاة  باأداء  كالقيام  اأموالنا  يف  اهلل 
ال�سدقة  بذل  وكذلك  مُل�ستحّقيها، 

فتكون  وامُلحتاجني  الفقراء  على 
امُل�سلمة  الدولة  �ساعدَت  قد  بذلك 
والعوز يف  الفقر  تقليل جيوب  على 
اأنحاء الدولة بوحدة كلمة امُل�سلمني 
يف  كانت  التي  الختالفات  فاإّن 
يف  كبرية  فروقات  حُتدث  ال�سابق 
فتحّل  تتال�سى  الواحد  ال�سّف 
والتاآخي،  والرحمة  املوّدة  مكانها 
امُلهاجرين  بني  احلالة  كانت  كما 
الأن�سار  بنَي  وكذلَك  والأن�سار 
الإ�سالم  قبَل  كانوا  حني  اأنف�سُهم 
اهلل  فاأكرمُهم  بينُهم،  فيما  يتقاتلون 

بهذا الدين الذي جعلهم اأخوة

عالمات حّب �هلل للعبد
 حّب اهلل هو �سبيل املرء لعي�س حياٍة كرمية، وهو 
ما يدفعه اإىل العمل لآخرته للقاء رّبه الّذي اأكرمه 
عابٍد  لكّل  الأ�سمى  الغاية  وهو  بحّبه،  و�رّشفه 
�ساجٍد بالّليل وحافٍظ لكالم رّبه، ومن عالمات 
تعاىل  اهلل  كتاب  يف  ُذكر  كما  غايته  اإىل  و�سوله 
وواجباته  بفرو�سه  امل�سلم  قيام  نبّيه  واأحاديث 
على اأكمل وجه، فاهلل اإذا اأحب عبداً، �سّهل له من 
الّطريق وال�ّسبل ما يجعله يحّب عبادته ب�سدق، 

وي�ساعد  بخ�سوع،  بوقتها  �سالته  ي�سلّي  فرتاه 
من  وغريها  مقابل،  دون  من  ومتاجه  فقريه 
ويتكا�سلون  البع�س  ي�ست�سعبها  قد  الأمورالّتي 
حّب  على  اأّنك حزت  امل�سلم  اأّيها  فاعلم  عنها، 
رّبك اإذا كنت م�سلماً مّتبعاً لأوامر رّبه واإذا �سعيت 
جاهداً لإر�سائه اّتباع امل�سلم �سّنة نبّيه وقيامه 
يحّب  اهلل  اأّن  الكرمي  نبّينا  ذكر  فقد  بنوافله، 
امل�سلم الّذي يّتبعه، فاإذا كان ي�سلّي نوافله كاملًة 

واخلمي�س  الثنني  ي�سوم  وكان  اإهماٍل،  دون  من 
نبّيه ويحذو  تقاع�س، ويقتدي ب�سفات  من دون 
حذوه، فذلك يعني اأّن اهلل تعاىل يحّبه ويريده اأن 
وال�ست�سهاد  للجهاد  املرء  حّب  واب  ال�سّ يعمل 
دليل على حّب اهلل لعبده، فقد ذكر اهلل �سبحانه 
الكافرين  على  والعّزة  الهاد،  حّب  اأن  وتعاىل 
من �سفات امل�سلمني الّذين يحّبهم اهلل، فرتاهم 
الّدفاع عن  �سبيل  ومنازلهم يف  اأحبابهم  يرتكون 

دين اهلل اأو عن وطنهم، من دون خوف ابتالء اهلل 
�سبحانه وتعاىل من دلئل حّب اهلل للم�سلم، فاهلل 
رب،  يبتلي امل�سلم الّذي يحّبه ليختربه ويعلّمه ال�سّ
يكون  ول  ال�ّسّيئات،  له  ويغفر  درجاٍت  ويرفعه 
قد  بل  فح�سب،  والأحزان  باملاآ�سي  البتالء 
يكون البتلء باملال اأو بالاه، فيبتلي اهلل 
العبد باملال الكثري املبارك فيه، ليعلّمه اأن 

ينفقه يف �سبيل اخلري وي�ساعد به الفقراء
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- 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 الأ�شفر يقع يف ا�شبانيا
5 �شدين هي عا�شمة ا�شرتاليا

6 اجلبل الأخ�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 ل تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

ال�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 ال�شم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�شاء

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا ال�شم لأنها تعلق على جدران 
الكعبة

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

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

20 فيدل كا�شرتو هو زعيم كوبا
لها  يوجد  ل  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 الأثري

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال الأثرية 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 الإ�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
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والية  كل  من  م�شاركني   4 اختيار  يتم  حيث   
فر�شة  ومنحهم  منهم  االف�شل  اإختيار  بهدف 
ذهبية للم�شاركة يف امل�شابقة الدولية اخلا�شة 
املقررة   « »بريوت  املبا�رش  العر�ض  مبهارات 
الداخل . وتعترب املدربة  خالل �شهر �شبتمرب 
وكاتبة  اإعالمية  حمدي  فاطمة  وامل�شت�شارة 
اأزيد  االإعالمية  امل�ؤ�ش�شات  بعديد  ا�شتغلت 
االول  كتابني  ر�شيدها  �شنة ومتلك يف   11 من 
بعن�ان » ال�شياج » طبعة عربية واخرى فرن�شية 
 « النار  تغريبة   « عن�ان  يحمل  والثاين   2014

ال�شادر �شنة 2016 .

يف انتظار اعادة فتح  
ملعب 5 جويلية 

مقابالت«الداربي 
العا�صمي« تقام 

بالبليدة
�شتقام مقابالت » الداربي العا�شمي« لبط�لة 

الرابطة املحرتفة االوىل م�بيلي�ض لكرة 
القدم مبلعب م�شطفى ت�شاكر بالبليدة ، يف 
انتظار اعادة فتح ملعب 5 ج�يلية )اجلزائر( 

الذي يخ�شع حاليا لال�شغال، ح�شب ما افادت 
به ام�ض االثنني الرابطة ال�طنية لكرة القدم 

عرب م�قعها الر�شمي على �شبكة االنرتنت.
وكان رئي�ض الرابطة ال�طنية لكرة القدم ، 
قد تطرق خالل اجتماع املكتب الفدرايل 

املنعقد ي�م االربعاء املا�شي باملركز الفني 
ب�شيدي م��شى، اىل امل�شكل الذي ت�شببت 

فيه ادارة املركب االوملبي حممد ب��شياف 
التي تاأخرت يف ابالغ الرابطة بقرار غلق 

امللعب من اجل القيام باالأ�شغال، بالرغم  
من اّن قرار اال�شتقبال بهذا امللعب وتاريخ 

انطالق البط�لة كانت معروفة منذ عدة 
اأ�شابيع. وبهذا اخل�ش��ض او�شحت االحتادية 

اجلزائرية يف بيان لها  اّن »جمه�دات 
كبرية تقام حاليا من اجل اال�رشاع يف وترية 

اال�شغال ، علما اّن الرابطة تلقت وع�دا 
بت�شليم امللعب يف اال�شب�ع االول من �شهر 

�شبتمرب املقبل ».  وجتدر اال�شارة اّن 
الداربي العا�شمي بني احتاد اجلزائر و 

نادي بارادو )1-1(  حل�شاب اجل�لة االوىل، 
و الذي كان من املقرر اقامته مبلعب 5 
ج�يلية قد حّ�ل اىل ملعب عمر حمادي 

ب�شبب هذا امل�شكل . وعليه، �شيك�ن ملعب 
ت�شاكر بالبليدة الذي �شبق له وان احت�شن 

مقابلة الداربي الكبرية امل��شم املن�رشم بني 
م�ل�دية اجلزائر و احتاد اجلزائر )1-2( ، 

ي�م 7 �شبتمرب املقبل م�رشحا ملقابلة القمة 
بني ن�رش ح�شني داي و احتاد اجلزائر 45 

ر17�شا( حل�شاب اجل�لة الثانية من البط�لة. 
وميكن كذلك ان تقام مقابلة  الداربي 

االخرى بني �شباب بل�زداد و م�ل�دية اجلزائر 
حل�شاب اجل�لة الثالثة  مبلعب البليدة. 

العدد : 4431/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

   اأح�سن مرزوق
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بلدية �سيدي عامربامل�سيلة

 الوايل يوقف منتخبا بلديا ب�صكل
 موؤقت عن اأداء مهامه

اأ�سدر وايل والية امل�سيلة حممد بو�سماحة قرارا 
بتوقيف املنتخب قويني حممد ع�سو باملجل�س 

ال�سعبي البلدي لبلدية �سيدي عامر ب�سفة موؤقتة 
عن ممار�سة مهامه االنتخابية اإىل غاية �سدور 

حكم نهائي من اجلهة الق�سائية املخت�سة .

حتت اإ�سراف االإعالمية فاطمة حمدي

دورة تدريبية يف املناظرة الدولية بالبويرة
اأ�سرفت ام�س الكاتبة واالإعالمية » فاطمة حمدي » على تنظيم دورة تدريبية يف جمال منهجية 

اخلطاب واملناظرة و�سناعة الراي العام لفائدة 18 م�ساركا مبقر جمعية ال�سالم الوالئية مبدينة البويرة 
التي تكفلت بتنظيم هذه الفعالية االوىل من نوعها على م�ستوى الوالية واجلزائر واختري مو�سوع 

التطرف واحللول املنا�سبة من اأجل التخل�س منه بت�سجيل فيديوهات للم�ساركني .

البويرة

تلم�سان :

امل�سيلة

وكالة االأنباء الفل�سطينية 

�صكان العجيبة يطالبون بخط نقل  يربطهم بالوالية

 ت�صخري اأزيد من 700 تاجر للمداومة
 خالل يومي عيد االأ�صحى

حجز 7 اآالف قارورة خمر ببو�صعادة 

اأع�صاء الكني�صت ومتطرفون يهود يقتحمون 
باحات امل�صجد االأق�صى

جدد م�اطن� بلدية العجيبة ال�اقعة �رشق والية الب�يرة، 
نداءهم لل�شلطات املعنية مطلبهم املتمثل يف تخ�شي�ض 

خط نقل يربط بلديتهم بعا�شمة ال�الية على بعد 25 
كلم . حيث اإ�شتك�ا من اإ�شتمرار هذا ال��شع املزري 

الذي يجرب امل�شافرين اإىل املك�ث واقفني ط�يال على 
ط�ل قارعة الطريق ال�طني رقم 05 واإنتظار حافالت 
النقل القادمة من بلدية م�شدالة اأمال يف الظفر مبقعد 

اإن وجد ، والتي ال تكفي اأمام تزايد عدد امل�شافرين من 
عمال وطلبة ، ويف هذا ال�شدد اأعرب العديد منهم يف 

ت�رشيحاتهم لي�مية »ال��شط » عن �شخطهم ال�شديد جراء 

هذه ال��شعية التي اأرهقت كاهلهم وجعلتهم يتحمل�ن 
مرغمني حر ال�شيف وبرد ال�شتاء لعدم وج�د واقيات 
حتميهم من ذلك ، واأكدوا اأن ال��شع كارثي باأمت معنى 
الكلمة و�شط العذاب الذي يتذوق�نه ي�ميا خا�شة يف 
الفرتة ال�شباحية اأين يتخ�ف�ن من التاأخر عن م�اعيد 

العمل اأو الدرا�شة  وهنا جددوا هذا املطلب الذي اأ�شبح 
يف نظرهم اأكرث من �رشوري وما على ال�شلطات املعنية 

على راأ�شهم ال�ايل اجلديد » م�شطفى ليماين » اإال 
التحرك لتج�شيده على اأر�ض ال�اقع الإنهاء ماأ�شاة ومعاناة 

�شكان بلدية باأكملها .

ي�مي عيد  للمداومة خالل  تاجرا  ت�شخري 777  مت 
لدى مديرية  تلم�شان ح�شبما علم  ب�الية  االأ�شحى 
التجارة. وذكر رئي�ض مكتب تنظيم ال�ش�ق و املهن 
املداومة   برنامج  اأن  ت�فيق  قدادة  بن  املقننة 
لتفادي  التجارية  الن�شاطات  خمتلف  يف  متعامل 
اال�شطرابات يف التم�ين بال�شلع خالل اأيام العيد .

حمل   449 و  خمبزة   110 املخطط  هذا  وي�شمل 
و  لبيع اخل�رش  و 87 حمال جتاريا  الغذائية  للم�اد 
الف�اكه و 79 مطعما و 30 �ش�ق م�شغر و 10 ملبنات 

الف�اكه  و  للخ�رش  اجلملة  �ش�ق  و  مطحنة   11 و 
لتلم�شان و تعاونية احلب�ب و البق�ل اجلافة و �رشكة 
للمياه املعدنية لتغطية متطلبات كل بلديات ال�الية  
ملديرية التجارة من اأجل ال�ق�ف على مدى تطبيق  
العيد.  ي�مي  التجار  طرف  من  املداومة  نظام 
االلتزام  على  امل�اطنني  التجارة  م�شالح  وحثث 
بالعقالنية يف اقتناء امل�اد ال�ا�شعة اال�شتهالك كما 
دعت التجار اإىل التحلي بروح امل�ش�ؤولية املهنية و 

احرتام برنامج املداومة خالل العيد.

على  بب��شعادة  ال�طني  الدرك  م�شالح  حجزت   
6922 قارورة من امل�رشوبات الكح�لية من خمتلف 
االن�اع واالأحجام، و هذا بناء على معل�مات واردة 
مفادها  ال�طني  للدرك  االأبحاث  ف�شيلة  اإىل 
الكح�لية  امل�رشوبات  من  كبرية  كمية   ، وج�د 
مب�شكن  وذخرية  �شيد  اأ�شلحة  اىل  ا�شافة   ،
�شنة   46 العمر  من  يبلغ  الذي  ت(،  )ب  امل�شمى 
طرف  من  وامل�شتغل  ببلجيكا  مغرتب  بب��شعادة 
االجراءات  ا�شتكمال  بعد  م(،  )ب  امل�شمى  اأخيه 

العث�ر  مت  حيث  امل�شكن  تفتي�ض  مت  القان�نية 
الكح�لية من  امل�رشوبات  قارورة من  على 6922 
قدرها  مالية  بقيمة  واالأحجام،  االن�اع  خمتلف 
حجز  و  م(،  )ب  امل�شمى  ت�قيف  و  ملي�ن   116
الدولة  الأمالك  وت�شليمها  الكح�لية  امل�رشوبات 
اجلمه�رية  وكيل  ال�شيد  اأمام  امل�ق�ف  تقدمي  و 
لدى حمكمة ب��شعادة من اأجل احليازة و املتاجرة 

امل�رشوبات الكح�لية بدون رخ�شة.
عبدالبا�سط بديار 

ذكرت وكالة االأنباء الفل�شطينية )وفا(، اأم�ض، اأن 
عددا من املتطرفني اليه�د واأع�شاء يف الكني�شت 
اال�رشائيلي  )الربملان( اقتحم�ا باحات امل�شجد 
االق�شى و�شط اإجراءات اأمنية م�شددة. واأو�شحت 
ال�كالة يف بيان لها، اأن ع�ش� الكني�شت املتطرف 
يه�دا غليك برفقة جمم�عة من غالة املتطرفني 
واحلاخامات اليه�د »اقتحم�ا امل�شجد االق�شى 
لهم  �شمحت  الذين  الكني�شت  اأع�شاء  طليعة  يف 
امل�شجد«.  باقتحام  االحتالل  حك�مة 

واأ�شاف ذات امل�شدر، اأن عملية اقتحام االق�شى 
�شديدة  اأج�اء  و�شط  املغاربة  باب  من  »متت 
كبري  وا�شتنفار  م�شددة  اأمنية  واجراءات  الت�تر 
للعاملني يف امل�شجد االأق�شى  وامل�شلني«. وياأتي 
من  ون�شف  عام  مدة  منعه  بعد  االقتحام  هذا 
قبل احلك�مة اال�رشائيلية، والتي اأقرت يف وقت 
الكني�شت  الأع�شاء  االقتحامات  ا�شتئناف  �شابق 
االقتحامات  من  ملزيد  جتريبية  كخط�ة  اليه�د 

االأخرى.

بعد االإع�سار املداري 

اأ�صعار البرتول ترتاجع ب�صكل طفيف اأم�س
تتاأثر فيه  الذي  ال�قت  النفط يف  اأ�شعار  انخف�شت 
الطاقة  من  املائة  يف   13 نح�  باإغالق  االأ�ش�اق 
التكريرية للخام يف ال�اليات املتحدة اأكرب م�شتهلك 
مداري  اإع�شار  �رشب  اأن  بعد  للنفط  العامل  يف 
م�شايف  اإغالق  و�شاعد  النفطية.  �شناعتها  قلب 
النفط اأ�شعار العق�د االآجلة للبنزين االأمريكي على 
.وانخف�شت  عامني  يف  م�شت�ى  اأعلى  اإىل  ال�شع�د 
مزيج  العاملي  القيا�ض  االآجلة خلام  العق�د  اأ�شعار 

برنت 42 �شنتا اإىل  
47ر51 دوالر للربميل بعد اأن جرى تداولها مرتفعة 
من  �شابق  وقت  يف  للربميل  دوالر  19ر52   عند 
خلام  االآجلة  العق�د  اأ�شعار  اجلل�شة.وانخف�شت 
�شنتات  ع�رشة  االأمريكي  ال��شيط  تك�شا�ض  غرب 
اأكرث  هبطت  اأن  بعد  للربميل  دوالر  67ر46   اإىل  
من اثنني يف املائة يف اجلل�شة ال�شابقة.وقد ي�ؤدي 

املزيد  اإىل  االإع�شار  عن  الناجمة  االأ�رشار  تقييم 
من التقلبات. وفيما ت�شتعد عدد من م�شايف النفط 
هط�ل  ي�شتمر  اأن  املت�قع  من  العمل،  ال�شتئناف 
تاأثري  ليتفاقم  االأربعاء  ي�م  حتى  الغزيرة  االأمطار 
حملل    وقال  هي��شت�ن.  يف  الكارثية  الفي�شانات 
لدى �رشكة برتوماتريك�ض  »يجب اأن تعمل م�شايف 
اآ�شيا مبعدالت اأعلى كي تع��ض )اإغالق  النفط يف 
برنت«. �شعر  يدعم  ما  وه�  االأمريكي(،  امل�شايف 
االأعمال  حجم  اأن  من  حذر  املحلل   نف�ض  لكن  
ال�اليات  يف  امل�شب  اأن�شطة  قطاع  يف  املت�قفة 
يف  الكبرية  االأ�رشار  واأن  بعد،  يت�شح  مل  املتحدة 
حق�ل النفط اأو خط�ط االأنابيب قد تدعم اأ�شعار 
العا�شفة  واأحلقت  ال��شيط.  تك�شا�ض  غرب  خام 
بال�اليات  النفط    مب�شايف  »هاريف«،   املدارية 

املتحدة اأ�رشار كبرية .

توقيف مهربني اثنني بكل من برج باجي خمتار وعني قزام 
اأوقفت مفارز للجي�ض ال�طني ال�شعبي، بكل من برج باجي خمتار وعني قزام، مهربني اثنني و�شبطت �شاحنتني و19200 لرت من ال�ق�د ومعدات التنقيب عن الذهب، 
ح�شب ما اأفاد به بيان ل�زارة الدفاع ال�طني. واأو�شح ذات امل�شدر اأنه »يف اإطار حماربة التهريب واجلرمية املنظمة، اأوقفت مفارز للجي�ض ال�طني ال�شعبي بكل من برج 
باجي خمتار وعني قزام/ن.ع.6، مهربني اثنني و�شبطت �شاحنتني و19200 لرت من ال�ق�د ومعدات التنقيب عن الذهب، يف حني �شبطت مفرزة اأخرى بتندوف/ن.ع.3، 
مركبتني )02( رباعيتي الدفع و2800 لرت من ال�ق�د«. وب�اليات ال�ادي وغرداية وب�شكرة/ن.ع.4 ووهران/ن.ع.2، اأوقفت مفارز للجي�ض ال�طني ال�شعبي وعنا�رش الدرك 
ال�طني »ثالثة )03( مهربني و�شبط�ا �شاحنتني ومركبتني و8649 وحدة من خمتلف امل�رشوبات و320 كيل�غرام من مادة التبغ«. من جهة اأخرى، اأحبط حرا�ض ال�ش�احل 
بعنابة/ن.ع.5، »حماولة هجرة غري �رشعية لـ12 �شخ�شا كان�ا على منت قارب تقليدي ال�شنع، يف حني اأوقف عنا�رش الدرك ال�طني وحرا�ض احلدود 37 مهاجرا غري 

�رشعي من جن�شيات خمتلفة بكل من ب�شار واأدرار وتلم�شان«.

غرة يف  م�ؤ�ش�شة م�شّ بال�شلف خلق زهاء 19  �شيتم قريبا 
جمال ر�شكلة النفايات ح�شبما علم من املكلف باالإعالم 

بالفرع املحلي لل�كالة ال�طنية لدعم وت�شغيل ال�شباب.
واأو�شح ر�شا قمري اأن ما يعادل 19 ملفا الإن�شاء م�ؤ�ش�شات 
غرة نا�شطة يف جمال ر�شكلة النفايات قد مت قب�لها  م�شّ
حيث ا�شتفاد ثالثة �شباب من اجراءات الدرا�شة والتم�يل 
مراكز  يف  اآخرا  �شابا   16 وتاأهيل  تك�ين  �شيتم  حني  يف 
التك�ين املهني يف هذا املجال )ر�شكلة النفايات( بداية 
من الدخ�ل املهني �شهر �شبتمرب املقبل قبل اال�شتفادة 

من مت�يل م�شاريعهم. وا�شتنادا لذات امل�شدر، فاإن اإقبال 
غرة يعترب »ثمرة« للحمالت التح�شي�شية واالإعالمية التي  ال�شباب على ان�شاء مثل هذه امل�ؤ�ش�شات امل�شّ
تهدف لت�جيههم نح� »مهن جديدة خاّلقة للرثوة« وكذا يف اإطار االتفاقية املربمة بني مديرية البيئة 
والفرع املحلي ل�كالة دعم وت�شغيل ال�شباب والتي تهدف لتط�ير امل�ؤ�ش�شات النا�شطة يف املجال البيئي 
وا�شتك�شاف ن�شاطات جديدة ف�شال عن املرافقة الن�عية لل�شباب يف جميع مراحل ان�شاء امل�ؤ�ش�شة. 
غرة النا�شطة يف املجال البيئي وكذا ا�شرتاتيجية ال�كالة التي  واأ�شاف قمري اأن قلة امل�ؤ�ش�شات امل�شّ
تعتمد على تن�يع جماالت الدعم والتم�يل دفع اإىل ت�شجيع مثل هذه التخ�ش�شات على غرار ا�شرتجاع 
وده�ن  النباتية  الزي�ت  ا�شرتجاع  الطي�ر،  ري�ض  ا�شرتجاع  )االأ�شمدة(،  فالحية  الأغرا�ض  النفايات 

املطابخ وكذا ن�شاط ا�شرتجاع اخل�شب ونفايات االأقم�شة. 

وكالة دعم ت�سغيل ال�سباب ال�سلف :

غرة   نحو خلق 19 موؤ�ص�صة م�صّ
 يف جمال ر�صكلة النفايات
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