
اجلي�ض يفر�ض قب�شته احلديدية على ال�شريط احلدودي اجلنوبي وال�شرقي 

��ست�سالم 33 �إرهابيا ، توقيف 47 مهربا و �إجها�ض 38 حماولة ت�سلل 

رئي�ض املنظمة الوطنية للناقلني ح�شني بوعرابة 

40 �ألف حافلة �ستتوقف عن �لعمل يف 2020
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الغ�ض وانرتنت الهواتف الذكية 
وت�شريب املوا�شيع 

حتالف حكـــومي 
لنجدة �لــــوزيرة 

�ض3بــــــــن غبـــــــريــط
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INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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Montage video
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Infographie maquettiste
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

تباهى بتعادل نيجرييا وبرر هزمية 
ال�شعودية مبواجهة منتخب مونديايل

هزيــــــــمة �إيـــــر�ن 
و�ل�سعودية ت�سع 
ماجر فـــي مــــــاأزق

الباحثة يف العلوم القانونيةالدكتورة خرية بن �شامل:

�لدفع بعدم �لد�ستورية �آلية جديدة للرقابة يف منظومة �لقانون

�ض13

اأدرار

غيـــــــاب �لتـــــــــن�سيق بـــــــني 
�مل�سالح �لإد�رية يجه�ض 
�لـــــــمخــــــــــــطط �لتنــــــــموي 
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�ض3
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 وزير ال�شوؤون الدينية
 يرد على »فتنة امل�شاجد«:

كل �مل�ساجد �لتزمت 
ب�سالة �جلمعة
 و�شط مت�شك الوزارة 

مبواقفها ال�شابقة

�لأطباء �ملقيمون 
يعودون لالحتجاج 

بالعــــــــــا�ســـــــمة
 قال اإن مداومات التجار 

حققت قفزة نوعية

جمعية حماية �مل�ستهلك 
تتـــجه نــــــــحو مقــــــــا�ســاة 
مــــــــوؤ�ســــــــ�سات خـــــــا�ســة

بنك اجلزائر يوفر الغطاء القانوين 

�لبنوك �لعمومية تدخل جمال 
�ل�سريفة �لإ�سالمية  قريبا

بعد غد الأربعاء

 عر�ض م�سروع قانون
 جممع �لغة �لأمازيغية 

دين

�شحة

ا�شتهالك

اقت�شاد

برملان

 .   80 �ألف حافلة لنقل 12 مليون مو�طن يوميا



عين

اأوقفت مفارز م�شرتكة للجي�ش الوطني ال�شعبي، يوم 16 جوان 2018 بكل من 
امل�شيلة/ن.ع.1 وتب�شة/ن.ع.5، ثالثة )03( اأ�شخا�ش بحوزتهم ثالث )03( بنادق 
تاجري  ومع�شكر/ن.ع.2،  وهران  من  بكل  اأخرى  مفارز  اأوقفت  فيما  �شيد، 
)02( خمدرات و�شبطت )400( قر�ش مهلو�ش، كما مّت حجز )2614( وحدة من 
خمتلف امل�رشوبات بب�شكرة/ن.ع.4. من جهة اأخرى، �شبطت مفرزة للجي�ش 
الوطني ال�شعبي بعني قزام/ن.ع.6، مركبة رباعية الدفع وثالث )03( دراجات 
نارية، يف حني اأحبطت وحدات حلرا�ش ال�شواحل، خالل عمليتني متفرقتني 
بكل من عني متو�شنت والغزوات/ن.ع.2، حماولتي هجرة غري �رشعية لــ )36( 

�شخ�شا كانوا على منت قوارب تقليدية ال�شنع.
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هدى �إميان فرعون �ضيفة 
فوروم �لإذ�عة

والال�شلكية  ال�شلكية  املو�شالت  و  الربيد  وزيرة  اليوم  تن�شط 

 « العدد اجلديد  اإميان هدى فرعون   الرقمنة    و  والتكنولوجيات 

لفوروم الإذاعة » الذي تنظمه القناة الأوىل  مب�شاركة القناة الثانية 

، اإذاعة  جيل ا.ف.م ، اإذاعة اجلزائر الدولية و التلفزيون اجلزائري 

ووكالة الأنباء اجلزائرية وتن�شطه بريزة برزاق ، بح�شور ممثلني عن 
ال�شحافة الوطنية.

يتناول هذا العدد الذي يُبث هذا  الثنني    18 جوان  2018 ، على 

املبا�رش  من  املركز الثقايف عي�شى م�شعودي ، مبقر املوؤ�ش�شة ، 21 
�شارع ال�شهداء اجلزائر من ال�شاعة 12.00 اإىل 13.00

 
*     تطوير منظومة الربيد والت�شالت

             »التدابري اجلديدة« 
  *م�شتقبل النرتنت يف اجلزائر.

مبنا�شبة عيد الفطر

بدوي يقيم �إحتفالية على 
�ضرف عمال �لقطاع 

 

اأقام اأم�ش الأحد الأم�ش وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة 

العمرانية، نور الدين بدوي، اإحتفال على �رشف موظفي واإطارات 

دائرته الوزارية، مبنا�شبة عيد الفطر املبارك، اأين قدم تهاين العيد 
لكافة عمال القطاع.

�لتكنولوجيا تعو�ض �لزيار�ت �لعائلية يف �لعيد

بكل من �مل�ضيلة/ن.ع.1 وتب�ضة/ن.ع.5 حجز3 بنادق �ضيد

خبر في 
صورة

�أحمد �أويحيى يجيب على 
ت�ضاوؤلت �ل�ضحفيني  

�لعامل يفتقد �خل�ضر يف �ملونديال

اعرتف العرب والعامل باأحقية اجلزائر يف زعامة الكرة العربية والتفوق على 
نهائيات  امل�شاركة يف  العرب خالل  انها مفخرة  العربية يف ظل  املنتخبات 
كاأ�ش العامل، ويف هذا ال�شدد فاإن العديد من املغردين عرب خمتلف مواقع 
التوا�شل الجتماعي »فاي�شبوك« و«تويرت« �شددوا على قوة املنتخب الوطني 
وقدرته كمنتخب عربي وحيد يف م�شاهاة املنتخبات العاملية مثلما حدث يف 
دورة  العربية خالل  للمنتخبات  املتتايل  ال�شقوط  بعد  وذلك  مونديال 2014 

رو�شيا بعد الهزمية ملنتخبات م�رش، املغرب وال�شعودية.

طيف �إ�ضياخم يعود 

عمد غالبية الفاعلني مبوقع التوا�شل الجتماعي »فاي�شبوك« اإىل التفاعل 
مع �شعار حمرك البحث غوغل، باختياره للر�شام اجلزائري حممد اأ�شياخم 
ك�شعار ليوم 17 جوان ليتحفل بالذكرى 90 مليالد الفنان الت�شكيلي اجلزائري 
احلركة  رواد  من  يعترب  حيث  وزو،  بتيزي  اأزفون  ابن  ال�شهري،  والر�شام 
اأي�شاً  والكثري، وكان  الكثري  يديه  تعلم على  الع�رش احلديث،  التجريدية يف 
عبد  جهته  من  الت�شكيلية.  للفنون  اجلزائرى  الوطني  الحتاد  فى  ع�شواً 
العزيز بوباكري تاأ�شف لعدم تذكر القامة ا�شياخم يف حني اأن غوغل مل يتوان 

بالحتفال به.

والأنرتنت  التكنولوجيا  و�شائل  اأ�شحت 
وطريقة اإر�شال الر�شائل الق�شرية »اأ�ش 
اأم اأ�ش« ال�شمة الغالبة على اأغلب اأفراد 

اإر�شال  اأجل  من  اجلزائري  املجتمع 
اأمنيات العيد اإىل الأهل والأ�شدقاء يف 
وقت تراجعت كثريا يف الأعوام الأخرية 

والأقارب  لالأهل  العائلية  الزيارات 
والقربى  الأرحام  �شلة  اأجل  من 

بيناأفرادها.

ي�شرف الوزير الأول، اأحمد اأويحيى بقبعته 
احلزبية كاأمني عام للتجمع الوطني الدميقراطي، 

على اإفتتاح اأ�شغال الدورة اخلام�شة للمجل�س 
الوطني حلزبه يوم اخلمي�س امل�شادف لـ 21 جوان 

اجلاري بالتعا�شدية العامة ملواد البناء بزرالدة 
غرب العا�شمة. ووفقا لبيان �شادر عن الأرندي، 

فاإن اأحمد اأويحيى �شيلتقي بال�شحافيني يوم 
ال�شبت 23 جوان للإجابة عن ت�شاوؤلتهم وعدة 

ق�شايا وطنية ت�شغل اأو �شغلت الراأي العام موؤخرا.

�ضيا�ضيون ي�ضومون عن �لت�ضريحات

»مرتو �جلز�ئر« ينجح يف ك�ضب رهانه يف رم�ضان

ال�شيا�شيني  على  ال�شيام  تاأثري  اأن  يبدو 
رف�ش  بحيث  متوا�شال،  لزال  اجلزائريني 
�شحفي  ت�رشيح  باأي  الإدلء  منهم  العديد 

ب�شبب العيد الذي يدوم عندهم ح�شب ما اأكد 
يوجب  ما  متتالية،  اأيام  ثالث  للو�شط  اأحدهم 
ت�شتند  خيالية  موا�شيع  خلق  ال�شحفي  ى  عل 

اإىل ت�رشيحات خارجة عن الإطار يتم ت�شويبها 
طويلي  اأحد  اإليه  اأ�شار  ما  ح�شب  بعد،  فيما 

الل�شان.

املواطنني  معظم   اأ�شاد 
ملرتو  البارز  بالدور  اجلزائريني 
رم�شان  �شهر  يف  اجلزائر 

الكرمي  حيث جنح يف ك�شب رهانه 
وفيا  كان  حيث  رم�شان  يف  الأول 
دقيقة   20 غاية  اإىل  للم�شافرين 

كان  اأنه  كما   ، الإفطار  اآذان  قبل 
ي�شتمر ل�شاعات متاأخرة من الليل 
وهذا  الرم�شانية  ال�شهرات  طيلة 

ما جعل املواطن اجلزائري يعي�ش 
هذا  ال�شهر  تامة  طيلة  راحة  يف 

الف�شيل .
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الباحثة يف العلوم القانونيةالدكتورة خرية بن �شامل:

الدفع بعدم الد�ستورية اآلية جديدة للرقابة يف منظومة القانون
   .          القانون �شيعر�س على الربملان اخلمي�س املقبل

اأو�شحت احلقوقية خرية بن �شامل باأن م�شروع قانون الدفع بعدم الد�شتورية ما هو اإل األية جديدة للرقابه يف منظومة القانون  تطبيقا لأحكام املادة 188 
من الد�شتور، وهذا وفقا لتعديله اجلديد �شنة 2016 والذي ين�س على اإمكانية اإخطار املجل�س الد�شتوري بالدفع بعدم الد�شتورية، بناء على اإحالة من 

املحكمة العليا اأو جمل�س الدولة عندما يدعي اأحد الأطراف يف املحاكمة اأمام جهة ق�شائية.

علي عزازقة

خالل  امل�صدر  ذات  وقال 
»الو�صط«  به  خ�ص  ت�رصيح 
الذي  الت�رصيعي  احلكم  باأن 
ينتهك  النزاع  ماآل  عليه  يتوقف 
احلقوق واحلريات التي ي�صمنها 
قد  التعديل،  هذا  الد�صتور 
للمتقا�صني  جديدا  حقا  اأعطى 
وحرياتهم  حقوقهم  عن  للدفاع 
خالل  من  د�صتوريا  امل�صمونة 
للق�صاء  املبا�رص  غري  الولوج 
نقلة  ي�صكل  مما  الد�صتوري 
ورقابة  العدالة  لتحقيق  نوعية 
ح�صبه،  القوانني  على  بعدية 
بن  خرية  احلقوقية  واأ�صافت 

�صامل باأن هذا امل�رصوع يت�صمن 
خم�ص حماور تق�صم فيها  ثمان 
ما  واأهم  مادة،   )28( وع�رصين 
جاء فيه حمور  يتعلق باملبادئ 
الدفع  لها  يخ�صع  التي  العامة 
تتم  حيث  الد�صتورية،  بعدم 
اإثارته اأمام كل اجلهات الق�صائية 
الق�صائية  واجلهات  العادية 
على  مرة  ولأول  وحتى  الإدارية 
ال�صتئناف  جهات  م�صتوى 
اأخرى  جهة  ومن  النق�ص.   اأو 
اجلهات  اإىل  حمدثتنا  تطرقت 
هذه  تطبيق  لها  يخول  التي 
اأكدت  حيث  القانونية،  اخلطوة 
كان  �صواء  �صخ�ص  كل  باأن 
العمل  ميكنه  معنوي  اأو  طبيعي 

من  الربملانيني  اأن  م�صيفة  به، 
اإذا  ال�صكوى  رفع  كذلك  حقهم 
املعرو�صة  القوانني  كانت  ما 
املجل�ص  يف  للمناق�صة  عليهم 
ال�صعبي الوطني ال�صعبي الوطني 
املعدل،  الد�صتور  تناق�ص 
ما  امل�رصوع  هذا  باأن  موؤكدة 
للرقابة  جديدة  اإ�صافة  اإل  هو 
اخلا�صة يف املنظومة القانونية. 
اخلمي�ص  فاإن  ال�صياق  ذات  ويف 
اأجل  �صيكون موعدا من  املقبل 
القانون  امل�رصوع  عر�ص  �صيتم 
ل�رصوط  املحدد  الع�صوي 
بعدم  الدفع  تطبيق  كيفيات  و 
املجل�ص  نواب  اأمام  الد�صتورية 
عر�صه  قبل  وهذا  الوطني  ال�صعبي 

علنية،  جل�صة  يف  للت�صويت  لحقا 
اإىل  القانوين  الن�ص  هذا  ويهدف 

احلياة  دميقراطية  م�صار  تكري�ص 
املراقبة  تعزيز  خالل  من  العامة 

تطبيقا  القوانني  على  الد�صتورية 
للتعديل الد�صتوري ل�صنة 2016.

الغ�س وانرتنت الهواتف الذكية وت�شريب املوا�شيع 

حتالف حكومي لنجدة الوزير بن غربيط

و�شط مت�شك الوزارة مبواقفها ال�شابقة

الأطباء املقيمون يعودون لالحتجاج بالعا�سمة

اأطلقت م�صالح قطاع الرتبية �صفارات 
الإنذار حت�صريا لدورة بكالوريا جوان 
فاجاأتها  التي  الهزات  لتفادي   ،2018
بني  ما   ،2014 منذ  الأخرية  ال�صنوات 
وما  املوا�صيع  ت�رصيب  تهديدات 
اأكدت  حني  يف  النرتنت،  حتدي  بني 
للدورة  التح�صريات  اأن  غربيط  بن 
وبتفاعل  اأمت وجه  اجلارية متت على 
مع كل املعنيني بالقطاع، واإن تداركت 
على  الن�رص  بع�ص  ت�صجيل  ميكن  اأنه 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  م�صتوى 
وذلك  الدورة،  على  يوؤثر  لن  اأنه  اإل 
ملدة  النرتنت  �صتقطع  احلكومة  اأن 
ولي�ص  امتحان  كل  من  كاملة  �صاعة 
ما  وهو  فقط،  الفاي�صبوك  حجب 
VPN دون جدوى، يف خطوة  يجعل 
توحد ال�صف بني اأكرث من قطاع على 

م�صتوى حكومة اأويحيى.
من  الرتبية  قطاع  م�صالح  رفعت 
جوان  بكالوريا  لدورة  التحدي  وترية 
التحديات  كل  من  بالرغم   ،2018
من  بداية  الدورة،  م�صار  عرفها  التي 
الكنابا�صت،  �صنه  الذي  الإ�رصاب 
كامل  �صهر  مدار  على  توا�صل  والذي 
�صل  حني  يف  الوطني،  امل�صتوى  على 
وزو،  وتيزي  وبجاية  البليدة  وليات: 
على مدار 3 اأ�صهر، وحرم املرت�صحني 
الأول،  الدرا�صي  الف�صل  امتحان  من 

على  اجلدل  من  الكثري  اأثار  ما  وهو 
اأوىل حتديات  وكانت  القطاع  م�صتوى 
رهن م�صري بكالوريا هذه الدورة، قبل 
اأن تعمد وزيرة الرتبية الوطنية نورية 
بن غربيط اإىل تاأجيل دورة البكالوريا 
 20 اإىل  وتاأجيلها  جوان   7 اإىل   3 من 
25 جوان، عن طريق ال�صت�صارة التي 
التاأجيل  عملية  اأن  واأكدت  اأطلقتها، 
بالقطاع،  املعنيني  مبوافقة  جاءت 
وما اثارته من جدل بني النقابات على 
بالغر�ص  يفي  لن  التاأجيل  اأن  اعتبار 
فمهلة الـ15 يوما لن تعو�ص درو�ص 3 
اأ�صهر، اإ�صافة اإىل الوقوع يف اإ�صكالت  
ال�صغط على الأ�صاتذة والت�صحيح ثم 
الت�صجيالت اجلامعية، يف حني اأ�صفى 
اأول واأخريا اإىل ابعاد املرت�صحني عن 

المتحان يف �صهر ال�صيام.
الو�صاية  يواجه  الذي  الثاين  التحدي 
على  البكالوريا،  موا�صيع  ت�رصيب  هو 
القطاع  هزت  التي  الف�صيحة  غرار 
واأدت  المتحانات،  ليلة   ،2016 دورة 
ثانية وما �صحبها من طعن  اإىل دورة 
اأ�صابع  تبادل  وخلّف  ال�صهادة،  يف 
م�صداقية  �رصبت  والتي  التهام، 
للم�صابقات  الوطني  الديوان 
للتلويح  واأدت  »لوناك«،  والمتحانات 
املوا�صيع  اإعداد  �صالحيات  ب�صحب 
على م�صتواه، يف حني اأكدت الو�صاية 

عن اإجراء جملة من النقاط التي من 
على  ال�صيناريو،  تكرار  منع  �صاأنها 
م�صتوى  على  املراقبة  حجم  راأ�صها 
الأ�صاتذة  واإبقاء  املوا�صيع،  اإعداد 
املكلفني بذلك خارج نطاق الت�صال 
جل  توفري  مع  اخلارجي،  بالعامل 
امل�صتلزمات لهم داخل مراكز الإعداد، 
حتذيرات  لل�صطح  يطفو  حني  يف 
منه  الرتبية  بقطاع  الفاعلني  خمتلف 
املوا�صيع املزيفة، والتي تنت�رص بقوة 
ليلة  التوا�صل الجتماعي  على مواقع 
المتحانات بهدف جلب امل�صاهدات 
يذبذب  ما  وال�صفحات، وهو  للمواقع 
وي�صتوجب  مرة،  كل  يف  املرت�صحني 

احلذر منه.
اأما التحدي الأكرب والذي يتو�صع نطاقه 
خدمات  �صيوع  منذ  عام  بعد  عاما 
النرتنت  من  والرابع  الثالث  اجليل 
موا�صيع  وتبادل  النقالة،  بالهواتف 
البكالوريا على م�صتوى الفاي�صبوك مع 
والمتحان،  بالتزامن  احللول  طلبات 
يف �صورة هزت م�صداقية عدة دورات 
يف  الغ�ص،  نطاق  وعززت  �صابقة 
اإمكانية  كيفية  عن  وا�صعة  ت�صاوؤلت 
الذكية  للهواتف  الوا�صع  ال�صتعمال 
القوة  بتلك  المتحان  قاعات  داخل 
رغم احلرا�صة، كما عمد املرت�صحون 
خالل  من  التحدي  �صقف  رفع  اإىل 

عرب  املواقع  حجب  م�صادات  توفري 
توفري  يف  به  وال�صتعانة   ،VPN
يف  حجبها،  مت  التي  للمواقع  الولوج 
حني اأن رفعت احلكومة ال�صنة اجلارية 
حجب  خالل  من  التحدي  �صقف  من 
خدمة النرتنت قبل كل امتحان ومنع 
على م�صتوى مراكز المتحان الهواتف 
الذكية  الأدوات  باقي  الذكية  والألواح 
املربوطة بالنرتنت تفاديا ملحاولت 

الغ�ص.
واملوا�صالت  الربيد  وزيرة  وكانت 
والتكنولوجيات  والال�صلكية  ال�صلكية 
قد  فرعون  اإميان  هدى  والرقمنة 
النرتنت  اأن«خدمة  موؤخرا  اأعلنت 
بداية  عند  �صاعة  قطعها ملدة  �صيتم 
كل امتحان من اأجل تفادي كل ما قد 
الدرا�صي«. المتحان  هذا  على  يوؤثر 

قد  العملية  اأن  الوزيرة  واأكدت 
بني  م�صرتك  ب�صكل  حتديدها  جرى 
وزارة  و  اجلزائر  ات�صالت  موؤ�ص�صة 
حجب،  جلدول  وفقا  الوطنية  الرتبية 
للمواقع  حمتمل   انقطاع  اإىل  م�صرية 
البكالوريا،  مرحلة  الجتماعية خالل 
عرب  اأن«الت�رصيبات  اعتربت  كما 
للغاية،  �صئيلة  الجتماعية  املواقع 
ياأخذ  ت�صتقبله  الذي  ال�صدى  بينما 

اإبعاد هامة«.
�شارة بومعزة

الأطباء  من  الع�رصات    احتج 
اأم�ص مب�صت�صفى حممد  املقيمني 
كلية  و  الوادي  بباب  دباغني  ملني 
الطب حممد ميحرزي تلبية لنداء 
التن�صيقية التي دعت اإىل الوقفتني 
تنديدا لالنتهاكات يف حق الأطباء 

املقيمني
املقيمني  الأطباء  ممثل  ونّدد 
مع  حديثه  يف  بوطالب  حمزة 
من  املنتهجة  باملمار�صة  الو�صط 
دباغني  م�صت�صفى ملني  اإدارة  قبل 
م�صلحة  رئي�ص  قام  حيث  )مايوّ(، 
املتحدث  ح�صب  ـ  العظام  طب 
املقيمني  الأطباء  باإق�صاء  ـ، 

امل�رصبني من ممار�صة حقهم يف 
الإ�رصاب باإر�صال قائمة باأ�صمائهم 
اإىل الإدارة العامة للم�صت�صفى، وهو 
منافيا  اأمرا  بوطالب  اعتربه  ما 

ملبداأ حرية الإ�رصاب.
الحتجاج  اإىل  عودتهم  حول  و 
للتن�صيقية  بالإعالم  املكلف  قال 
اأن التن�صيقية  لالأطباء  الوطنية 
لأداء  الرجوع  عدم  قررت 
عودة  بوطالب  اأكد  املناوبات، 
بداية  الحتجاجات  اإىل  الأطباء 
من  الو�صاية  اأم�ص، وخماطبة  من 
الو�صاية يف  نية  تاأكد  بعد  ال�صارع 
اإ�صعاف �صفوف املقيمني وانتهاج 

فيما  اخللف  اإىل  الهروب  �صيا�صة 
قد  كان  و  باملفاو�صات.  يتعلق 
للتن�صيقية  الوطني  املكتب  عاد 
املقيمني  لالأطباء  امل�صتقلة 
اجلزائريني، يف بيان له اإىل الرتاجع 
املناوبات  لأداء  العودة  قرار  عن 
التي كان من املقرر  ال�صتعجالية 
اأن ي�صتاأنفها الأربعاء املا�صي بعد 

�صهرين من املقاطعة.
الت�صعيد  مبثابة  القرار  ياأتي  و 
متادي  بعد  الحتجاج  للهجة 
الالمبالة  �صيا�صة  يف  الوزارة 
التي  التنازلت  لكل  التجاهل  و 
الأ�صابيع  خالل  الأطباء  قدمها 

املا�صية.
الأطباء  قام  اأخرى  جهة  من 
احتجاجية  بوقفة  املقيمني 
الطب  كلية  م�صتوى  على 
مع  ت�صامنا  ميحرزي”،  “حممد 
نهاية  بامتحان  املعنيني  الطلبة 
بالإق�صاء  واملهددين  التخ�ص�ص 
يف حال رف�صهم اللتحاق بالدورة 
ال�صتدراكية )ما بني 1 و19 جويلية 
القادم( التي فتحتها وزراة التعليم 
كاآخر  العلمي  والبحث  العايل 
بهذه  املعنيني  لالأطباء  فر�صة 

المتحانات.
ف.ن�شرين 

بعد قرار موا�شلة م�شار اتفاق اجلزائر 
بت�شقيف النتاج

 بوزيان مهماه: م�سلحة رو�سيا
 تكمن يف التموقع مع الأوبك

 وزير ال�شوؤون الدينية
 يرد على »فتنة امل�شاجد«:

كل امل�ساجد التزمت ب�سالة اجلمعة

قراأ اخلبري يف ال�صاأن الطاقوي  مهماه 
وال�صعودية  رو�صيا  قرار  يف  بوزيان، 
غري  لأجل   ،»+ »اأوبك  اتفاق  بتمديد 
للو�صع  ال�صحيحة  القراءة  باأن  حمدد، 
منذ البداية كانت ت�صري اإىل اأن رو�صيا 
وم�صلحة  جيدا،  م�صاحلها  تعرف 
الأوبك،  مع  التموقع  يف  تكمن  رو�صيا 
باأن  موؤخرا  له  الرتويج  مت  ما  رغم 
من  التحلل  اإجتاه  يف  ذاهبة  رو�صيا 
اأنها  يقول  واقع م�صلحة  لكن  الإتفاق، 
اأن  حني  يف  �صاريا،  الإتفاق  اإبقاء  مع 
تقنية، مبعنى  م�صاألة  تبقى  التعديالت 
على  تعديالت  تدخل  اأن  ميكن  اأنه 
تو�صي  ملا  وفقا  لحقا،  الإتفاق  بنود 
لكن  اخلما�صية،  املتابعة  جلنة  به 
الإتفاق  اإ�صتمرار  هو  اأ�صا�صا  يهم  ما 
والت�صاور  للتعاون  اإ�صرتاتيجي  كاإطار 

بخ�صو�ص و�صع ال�صوق النفطية.
اأما بخ�صو�ص توقعاته لالأ�صعار فرجح 
مهماه بوزيان اأنها �صتبقى يف نطاق الـ 
70 دولر حتى نهاية 2018، ما مل تقع 
امل�صلمات،  من  بكثري  تع�صف  حوادث 
باب  اأو  )م�صيق هرمز  امل�صايق  كغلق 

على  عدوان  اأي  حالة  يف  املندب( 
اإيران.

من جهته اأعلن وزير الطاقة الرو�صي، 
رو�صيا،  رئي�ص  اأن  نوفاك،  األك�صندر 
وويل العهد ال�صعودي، الأمري حممد بن 
�صلمان، اتخذا »قرارا تاريخيا« لتمديد 
حمدد،  غري  لأجل   »+ »اأوبك  اتفاق 
مو�صحا اأن العملية �صتجري بناء على 
اأن  مو�صحا  حاليا،  املوجود  الأ�صا�ص 
معدلت  يت�صمن  لن  اجلديد  التفاق 
لكنه  النفط،  ا�صتخراج  حلجم  دقيقة 
اتخاذ  لالأطراف املوقعة عليه  �صيتيح 
املعايري  تغيري  بخ�صو�ص  قرارات 
الراهنة حال تطلبت ال�رصورة ،واأ�صار 
م�صاألة  اأن  اإىل  الرو�صي  الطاقة  وزير 
حمدد  غري  لأجل   »+ »اأوبك  متديد 
�صتجري مناق�صتها يف الجتماع املقبل 
للدول امل�صاركة يف التفاق بالعا�صمة 
جوان،   23-22 يف  فيينا  النم�صاوية 
اجلزائر  لتفاق  ا�صتمرار  هذا  وياأتي 
اإطار  بناء  �صمن  الذي   ،2016 �صبتمرب 

اإ�صرتاتيجي للتعاون والتوافق.
�شارة بومعزة

الدينية  ال�صوؤون  وزير  كذب   
ما  عي�صى،  حممد  والأوقاف 
تناقلته جريدة مكتوبة بخ�صو�ص 
ل�صالة  ال�صلفيني  بع�ص  اإ�صقاط 
و�صالة  تزامنت  بعدما  اجلمعة 
يف  ورد  ما  اأن  موؤكدة  العيد، 
»�صلفيون  عنوان:  حتت  اجلريدة 
العيد  يوم  يف  اجلمعة  ي�صقطون 
حممد  بامل�صاجد:اأين  وفتنة 
عي�صى؟«، واأ�صاف حممد عي�صى 
ن�رصه  الذي  التكذيب  خالل  من 
التوا�صل  مبوقع  ح�صابه  على 
اأن  »فاي�صبوك«،  الجتماعي 
�صجل  ما  متاما  يناق�ص  العنوان 

التزمت بح�صبه  العيد، حيث  يوم 
�صالة  باإقامة  امل�صاجد  كل 
اجلمعة وفقا لتعليمات املرجعية 

الدينية الوطنية.
اجلريدة  �صد  الوزير  �صعد  كما 
مطالبا مبوافاة م�صاحله بال�صند 
كونه  عليه،  العتماد  مت  الذي 
امل�صاجد  مب�صداقية  مي�ص 
حدد  واأن  و�صبق  هذا  بح�صبه 
الإ�صالمي  باملجل�ص  امل�صوؤول 
عن  بومدين  بوزيد  الأعلى 
ت�صجيل 40 م�صجدا خارج رقابة 

الوزارة.
�شارة بومعزة



حافلة  �ألف   40
�ستتوقف عن �لعمل 

يف �آفاق 2020

 يف ذات ال�شياق ك�شف بوعرابة  
اإىل اأن 40 األف حافلة �شتتوقف 
يف   2020 اآفاق  يف  العمل  عن 
حني  اأن  حظرية احلافالت مل 
تتدعم باأي حافلة جديدة طيلة 
حيث   ، املا�شية   �شنوات   4
بتقدمي  الأخري   هذا  طالب 
طويلة  وقرو�ض  مالية  اإعانات 
يت�شنى  حتى  ناقل  األف   80 لـ 
لهوؤلء جتديد حظرية حافالت 
ت�شم  التي  امل�شافرين  نقل 
عمرها  يفوق  حافلة  األف   31
هذه   اأن  موؤكدا  �شنة،    15
 2.8 يف  ت�شببت  قد  احلافالت 
املرور يف  حوادث  من  باملائة 

ال�شنة املا�شية .  
حلد  اأنه  املتحدث  ذات  وقال 
الناقلني  ا�شتثناء  مت  الآن 
من  ال�شتفادة  من  اخلوا�ض 
من  اأن�شاأ  الذي  ال�شندوق 
اجلزائرية  الدولة  طرف 
متويله  يتم  الناقلني  لتعوي�ض 
ال�رضيبة  من  القتطاع  من 
بينما  اجلديدة  ال�شيارات  على 
العمومية  ال�رضكة  ت�شتفيد 
اأنها  رغم  �شخمة  اإعانات  من 
من  باملائة   5 نقل  يف  ت�شاهم 

اإجمايل امل�شافرين يوميا.

�لت�سعرية �حلقيقية 
لتذكرة �لنقل تعادل 

�لـ 50 دينار

ت�شعرية  يف  لرفع  وبالن�شبة 
النقل بـ 10 باملائة خالل 2018  
الوطنية  املنظمة  رئي�ض  قال 
اإنها  بوعرابة  ح�شني  للناقلني 
النقل  وزارة  باعرتاف  رمزية 
يف  الزيادة  رغم  اأنه  م�شيفا   ،

اأ�شعار الوقود اإل اأن قطاع النقل 
احل�رضي مل يرفع ت�شعرية النقل 
موؤكدا     2017 و  خالل 2016  
لتذكرة  احلقيقية  الت�شعرية  اأن 

النقل تعادل الـ 50 دينار.

ت�سكيل جلنة م�ستقلة 
للتحري يف �لأ�سباب 
�حلقيقية حلو�دث 

�ملرور

ح�شني  قدم  املقابل  ويف 
بتقدمي  اقرتاحا  بوعرابة 
اأجل  من  للخوا�ض  قرو�ض 
لل�رضكة  حافالت  اقتناء 
لل�شناعات  الوطنية  
علما    »SNVI« امليكانيكية 
مليار   1.7 تعادل  اأ�شعارها  اأن 
اإىل  يق�شي  كله   وهذا  �شنتيم، 
جتديد هذه احلظرية ،  م�شيدا 
 SNVI الأخري بحافالت  هذا 
اأنها  املرقمة �شنة 1992 قائال 
تفوقت على احلافالت ال�شينية 
امل�شتوردة اجلديدة  من حيث 
اأن  موؤكدا   ، املرورية  ال�شالمة 
ت�شببت  التي  احلافالت  هذه  
يف جمازر مرورية كلها جديدة 

زهيدة  باأ�شعار  وم�شتوردة 
ترتاوح بني 600 اإىل 700 مليون 
حلافلة  احلقيقي  ال�شعر  بينما 
بني  يرتاوح  حمرتمة  مبعايري 
داعيا  �شنتيم  مليار  و1.5   1.2
جلنة  ت�شكيل  اإىل  بوعرابة 
الأ�شباب  يف  للتحري  م�شتقلة 
 ، املرور  حلوادث  احلقيقية  
الناقلني  ت�شبب  ذلك  يف  نافيا  
يف ارتفاع ن�شبة حوادث املرور، 
من  انخف�شت  اأنها  اإىل  م�شريا 
 3 اإىل   2015 خالل  باملائة   4
 2.8 واإىل   2016 باملائة خالل 

باملائة خالل �شنة 2017 .

�إعد�د خمططات 
ولئية مدرو�سة بدقة 

لتفادي م�ساكل �لنقل

واأو�شح  ذات املتحدث  اأنه رغم 
للمنظمة  املتكررة  النداءات 
تو�شيات  لتطبيق  الرامية 
مل  اأنها   اإل  الوطنية  اجلل�شات 
رغم  الواقع   اأر�ض  على  تطبق 
اأنها كانت مت�شمنة لعدة حلول 
لتنظيم قطاع النقل يف اجلزائر 
والتي ا�شتجابت له  وزارة النقل  
على  مطالب بع�ض النقابات ،  

م�شوؤولية  بوعرابة  حمل  حيث 
الو�شعية التي ي�شهدها   قطاع 
النقل يف اجلزائر لكل من الولة 
القطاعات  م�شوؤويل  وبع�ض 
م�شوؤولية  بالنقل  املرتبطة 
الناقلني من  املواطنني  وحتى 
تدين  عنه  نتج  ما  ،وهذا 
اخلدمات رغم الفائ�ض يف عدد 
الناقلني حيث اأن مر�شوم 2004 
خمططات  باإعداد  الولة  كلّف 
م�شتوى  على  الولئية  النقل 
الحتياجات  ح�شب  ولياتهم 
البلديات  روؤ�شاء  مع  وبالتن�شيق 
هذه  عن  تخلوا  الولة  لكن 
تدخل  وينتظرون  املهمة 
اأنه  م�شيفا   النقل،  وزارة 
النقل   م�شاكل  تفادي  ميكن 
خمططات  اإعداد  طريق  عن 
ولئية مدرو�شة بدقة  م�شتدل 
ل  التي  الأحياء   ببع�ض  ذلك  
كليا يف حني   النقل  فيها  يتوفر 
اأخرى  اأحياء  يف  فائ�ض  يوجد 
اجلديدة   الأحياء  غرار   على 
يف  الناقلني  لتخلي  اإ�شافة  
اخلطوط  عن  الأحيان  بع�ض 
التي ل تاأتي مبردودية ليتحمل 
ال�رضيبة  اجلزائري  املواطن 

ب�شبب هذا الأمر .    

امل�شتهلك  حماية  جمعية  تتجه 
من  عدد  مقا�شاة  نحو 
مل�شا�شها  اخلا�شة  املوؤ�ش�شات 
املكفولة  امل�شتهلك  بحقوق 
اجلهة  نف�ض  حتدد  قانونا،ومل 

قائمة باملوؤ�ش�شات املعنية.
حماية  جمعية  رئي�ض  اعرتف 
م�شطفى  امل�شتهلك  واإر�شاد 
زبدي باأن مداومة التجار خالل 
مقارنة  حت�شنت  العيد  يومي 
عدم  مرجعا  الفارطة،  بال�شنة 

التموين  نق�ض  اإىل  فعاليتها 
واللحوم  والفواكه  باخل�رض 
مبا�رض  غري  اتهام  يف  بنوعيها، 
الفالحة  وزارة  لتطمينات 
وال�شيد  الريفية  والتنمية 

البحري.
براأ رئي�ض جمعية حماية واإر�شاد 
زبدي،  م�شطفى  امل�شتهلك 
م�شوؤولية  اأي  من  التجارة  وزارة 
باملواد  املواطنني  تزويد  يف 
العيد،  يومي  خالل  الغذائية 

باأن املداومة يف العيد حت�شنت 
الفارطة  لل�شنوات  بالن�شبة 
ح�شبه، وهذا راجع لزيادة عدد 
هذين  اأثناء  املداومني  التجار 
العقوبات  جراء  وكذا  اليومني، 
ال�شارمة التي اأعلنت عنها وزارة 
التجارة �شد املخالفني، موؤكدا 
فعالة  تكن  مل  املداومة  اأن 
باخل�رض  التموين  نق�ض  ب�شبب 
مما  بنوعيها،  واللحوم  الفواكه 
بداية  الأ�شعار  ارتفاع  اإىل  اأدى 

يبقي   « قائال:  العيد،  ليلة  من 
العيد يف عدم فاعلية املحالت 
التجارية املداومة، حيث اأنه ما 
الورق،  على  احلرب  بع�ض  يزال 
فالتجار املعنيون فتحوا املحل 
يكون  اأن  دون  العقوبة،  لتفادي 
كما  جتارية،  ممار�شات  هناك 
املخابز  من  الكثري  حال  هو 
التي ل تنتج اخلبز بالعدد الكايف 

للحي، فما بالك بالبلدية«.
�إميان لو��س

رئي�س �ملنظمة �لوطنية للناقلني ح�سني بوعر�بة 

قال �أن مد�ومات �لتجار حققت قفزة نوعية

حكيم مالك

40 األف حافلة �ستتوقف عن العمل يف 2020

جمعية حماية امل�ستهلك تتجه نحو مقا�ساة موؤ�س�سات خا�سة
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.   احلظرية الوطنية تتوفر على 80 األف حافلة لنقل 12 مليون مواطن يوميا

بنك �جلز�ئر يوفر �لغطاء �لقانوين 

البنوك العمومية تدخل جمال 
ال�سريفة الإ�سالمية  قريبا

مبعدل 18 مليون لرت �سنويا

اجلزائر ثالث م�ستورد 
للجعة الأوكرانية

رئي�س ديوان وزارة 
ال�سحة يغادر من�سبه

الأوكراين   »ubr« موقع  نقل 
تعد  اجلزائر  باأن  توؤكد  معلومات 
ثالث دولة ت�شتورد اجلعة الأوكرانية 
بعد كل   من بيالرو�شيا ومولدافيا، 
من  لرت  مليون   18 مبعدل  وهذا 

اجلعة �شنة 2017.
قيمته  ما  باأن  امل�شدر  ذات  وقال 
اجلعة  �شادرات  من  باملائة   17.7
مت   ،2017 �شنة  خالل  الأوكرانية 
بعد  وهذا  اجلزائر،  اإىل  توجيهها 
»هو  موقع  ن�رض  من  فقط  اأيام 
اأرخ�ض  يخ�ض  ترتيبا  اأورو«،  كو 
اجلعة،  �رضب  يف  العامل  مناطق 
كييف  الأوكرانية  العا�شمة  واأتت 
يف  كراكوف  البولندية  واملدينة 

بـ10  �رضاوؤها  ميكن  اإذ  ال�شدارة، 
�شنتات من عملة اليورو.

اخلبري  اأو�شح  ال�شياق  ذات  ويف 
هكذا  مثل  باأن  علي  اأيت  فرحات 
مغلوطة  تكون  قد  معلومات 
اأّي  بها  توجد  ل  اجلزائر  لكون 
ال�شوق  يف  للجعة  اأوكرانية  ماركة 
اجلزائرية، مرجًحا اأن تكون ماركة 
عاملية اأخرى من هولندا اأو اأملانيا 
الأوكراين  املنتج  ت�شوق  من  هي 
يف  اجلزائر،  يف  عالمتها  حتت 
حني مل يفند خرب ا�شرتاد اجلزائر 
للجعة والتي تعّد اأول م�شتهلك على 

امل�شتوى الإفريقي .
ع.ع

الت�شال  و  الإعالم  خلية  اأكدت 
و  ال�شحة  وزارة  م�شتوى  على 
امل�شت�شفيات،  واإ�شالح  ال�شكان 
TSA ”املوقع مع  ات�شال  يف 

ديوان  رئي�ض  رحيل  عربي”، خرب 
 ، رزقي”  “علي  ال�شحة  وزارة 

امل�شدر  ذات  حتفظ  مل  فيما 
الرجل  مغادر  اأ�شباب  ك�شف  عن 
وما  ملكتبه،  الوزارة  يف  الثاين 
اأو  با�شتقالة  يتعلق  الأمر  كان  اإذا 
اإنهاء مهام باأمر من الوزير خمتار 

ح�شبالوي”.

على  حاليا  اجلزائر  بنك  يعكف 
ي�شمح  جديد  قانوين  نظام  اإعداد 
منتجات  بت�شويق  العمومية  للبنوك 
بنكية بديلة او ما يعرف بال�شريفة 
به  اأفاد  ما  ح�شب  الإ�شالمية، 
املالية،  وزير  العا�شمة  باجلزائر 

عبد الرحمان راوية.
�شوؤال  على  رده  يف  راوية  واأو�شح 
جتميد  اأ�شباب  حول  �شفوي 
الإ�شالمية  املنتجات  ا�شت�شدار 
جل�شة  خالل  العمومية،  بالبنوك 
الوطني،  ال�شعبي  باملجل�ض  علنية 
ملطالب  ال�شتجابة  »بغر�ض  انه  
بنك  حاليا  يح�رض  املواطنني، 
يتعلق   جديدا  نظاما  اجلزائر 
يعرف  ما  اأو  البديل  بالتمويل 
اإىل  يهدف  الإ�شالمية،  بال�شريفة 
املنتجات  نوافذ   ن�شاط  تاأطري 
م�شتوى  على  الإ�شالمية  املالية 

البنوك العمومية«.
على  رده  يف  الوزير  واأ�شاف 
�شعيدي  فاطمة  النائب،  �شوؤال 
النظام  ان   ال�شلم(،  )حزب جمتمع 
بني  بالف�شل  �شيتكفل  اجلديد 

و  التقليدي  امل�رضيف  الن�شاط 
ذلك  و  الإ�شالمية  النوافذ   ن�شاط 
املحا�شبية  باجلوانب  يتعلق  فيما 
من  كذا  و  الإدارية  و  التنظيمية  و 
الحرتازية  للقواعد  المتثال  حيث 

و �شمان اللتزام بها.
النظام  هذا  ن�رض  اأن  راوية  واعترب 
الر�شمية  اجلريدة  يف  اجلديد 
املنتجات  لتو�شيع  دافعا  �شي�شكل 
ال�شوق  م�شتوى  على  الإ�شالمية 
ان   م�شيفا  اجلزائري،  امل�رضيف 
اأدرج  قانون املالية ل�شنة 2018 قد 
ال�شكوك  اإ�شدار  يوجب  حكما 
هو  �شي�شمح  جديد  بنكي  كمنتج 
البنكية  املنتجات  بت�شجيع  الآخر 
الإ�شالمية باجلزائر، وعلى م�شتوى 
دائرته الوزارية، اأفاد الوزير اأنه مت 
و�شع فريق عمل لإعداد اإطار قانوين 
تو�شيع  على  �شي�شاعد  تنظيمي 
الإ�شالمية  امل�رضفية  املعامالت 
�شكوك  اإ�شدار  طريق  عن  ل�شيما 
اإن�شاء  �شيادية لل�رضكات ف�شال عن 
و  التاأمني  يف  متخ�ش�شة  �رضكات 

اإعادة التاأمني التكافلي.   

�أكد رئي�س �ملنظمة �لوطنية للناقلني ح�سني بوعر�بة،لدى ��ست�سافته �أم�س �سمن برنامج »�سيف �ل�سباح« 
للقناة �لإذ�عية �لأوىل، �إن �حلظرية �لوطنية حلافالت نقل �مل�سافرين تتوفر على 80 �ألف حافلة تنقل 12 
مليون مو�طن يوميا،  حيث مت توفري �لنقل خالل  �ل�سهر �لف�سيل ليال ونهار وطيلة �أيام عيد �لفطر �ملبارك 
حيث تو�جد ممثلو �ملنظمة �لوطنية للناقلني على م�ستوى جميع �ملحطات على �مل�ستوى �لوطني ل�سمان نقل 

�ملو�طنني �إىل منازلهم .
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اأمن ولية اجلزائر

 حجز ما يقارب 01 كلغ 
من املخدرات  و440 

قر�س مهلو�س
اأمن والية اجلزائر من معاجلة ثالثة )03(  متكنت م�صالح 
ق�صايا خمتلفة متعلقة باملتاجرة يف املخدرات واالأقرا�ص 
املهل��صة وكذا تك�ين جمعية ا�رشار للمتاجرة يف امل�ؤثرات 
اأ�صخا�ص م�صتبه فيهم، مع  مّت ت�قيف )04(  العقلية، حيث 
حجز )930( غرام من القنب الهندي، )440( قر�ص مهل��ص، 
و  نقالة  )03( ه�اتف  �صنتيم،  ملي�ن   )35( قدره  مايل  مبلغ 

)50( و�صفة طبّية م�ؤ�رّشة وفارغة.
املقاطعة  اأمن  م�صالح  عاجلتها  والثانية  االأوىل  الق�صيتان 
والرتويج  باملتاجرة  متعلقتان  داي،  حل�صني  االإدارية 
معل�مة  فبا�صتغالل  املهل��صة،  واالأقرا�ص  ملخدرات 
مفادها قيام �صخ�ص برتويج املخدرات وامل�ؤثرات العقلية 
د  اأحد االحياء بقطاع االخت�صا�ص مّت الرت�صّ على م�صت�ى 
له وت�قيفه، بعد اخ�صاعه لعملية التلم�ص اجل�صدي، مل تعرث 
عنا�رش ال�رشطة على اأي �صيء بح�زته بتفتي�ص منزله وفقا 
الكيف  القنب  العث�ر على )500( غرام من  نيابي، مت  الإذن 
 )21.5( قدره  مايل  مبلغ  مهل��ص،  قر�ص   )80( املعالج، 
ملي�ن �صنتيم و )50( و�صفة طبّية م�ؤ�رّشة وفارغة. اأما فيما 
لفرقة  دورية  اثر  على  كانت  فقد  الثانية،  الق�صية  يخ�ص 
ال�رشطة الق�صائية بقطاع االخت�صا�ص حيث لفت انتباههم 
�صخ�ص معروف لدى امل�صالح ب�ص�ابقه العدلية وه� ب�صدد 
مّت  حيث  اأجرة،  ل�صائق  م�صب�ه  بال�صتيكي  كي�ص  ت�صليم 
ت�قيفهما وبح�زتهما )430( غرام من القنب الهندي )03( 
ه�اتف نقالة.  الق�صية الثالثة عاجلتها نف�ص امل�صالح وهي 
تتعلق بتك�ين جمعية ا�رشار للمتاجرة يف امل�ؤثرات العقلية، 
حيث لفت انتباه عنا�رش ال�رشطة بقطاع االخت�صا�ص �صيارة 
�صياحية على متنها �صخ�صان معروفات ب�ص�ابقهما العدلية، 
بعد اإخ�صاع ال�صيارة للمراقبة والتفتي�ص، عرث بداخل املقعد 
اخللفي على كي�ص بال�صتيكي به )360( قر�ص مهل��ص، كما 
عرث مع امل�صتبه فيه االأول على مبلغ مايل قدره )87( األف 
دينار، اأما امل�صتبه فيه الثاين عرث بح�زته على مبلغ مايل 
القان�نية،  االإجراءات  ا�صتكمال  بعد  األف دينار  قدره )46( 
املخت�ص  اجلمه�رية  وكيل  على  فيهم  امل�صتبه  تقدمي  مت 

اإقليميا للنظر يف ملفاتهم.

اأمن دائرة �شيق مبع�شكر

 توقيف اأربعة 
مروجني للمخدرات 
واملوؤثرات العقلية 

 
متكنت عنا�رش فرقة ال�رشطة الق�صائية باأمن دائرة 
�صيق مبع�صكر،  من و�صع حد لن�صاط اأربعة مروجني 
من �صمنهم ثالثة اأ�صقاء، ترتواح اأعمارهم بني 30 و 
اأقرا�ص  و  املعالج  الكيف  من  كمية  وحجز  �صنة   40
مهل��صة و مبلغ مايل من عائدات ترويج هذه ال�صم�م 
اأحد  قيام  ح�ل  معل�مات  ا�صتغالل  اإثر  هذا  جاء   ،
برتويج  �صنة   39 العمر  من  البالغ  فيهم  امل�صتبه 
املخدرات على منت دراجته النارية عرب �ص�ارع مدينة 
�صيق مب�صاعدة �صقيقيه ، ليتم ن�صب كمني حمكم بعد 
الرت�صد له و تتبع حتركاته مكن من ت�قيفه على منت 
دراجته النارية وحجز مبلغ مايل بح�زته ،نفذ اإثرها 
عنا�رش ال�رشطة عملية تفتي�ص مل�صكنهم العائلي قام 
مبحاولة  �صنة   38 العمر  من  البالغ  �صقيقه  خاللها 
الفرار بعد رميه لقطع من املخدرات قدر وزنها بـ 12 
تلم�ص ج�صدي مكنت  لعملية  اإخ�صاعه  غرام كما مت 
من حجز قطعة اأخرى من الكيف املعالج ، لتت�ا�صل 
عملية التفتي�ص بحجز قطعة اأخرى وزنها 08  غرام 
اأبي�ص  و�صالح  مهل��صة  اأقرا�ص   08 اإىل  اإ�صافة 
امل�صتبه  ت�قيف  مع   ، املخدرات  لتقطيع  ي�صتعمل 
فيهما االآخران، لت�صل الكمية االإجمالية اإىل 21 غرام 
من الكيف املعالج و 08 اأقرا�ص مهل��صة ،ح�ل اإثرها 
امل�صتبه فيهم االأربعة اإىل مقر اأمن الدائرة اأين اأجنز 
التي  العدالة  اأمام  قدم�ا  و  ق�صائي  اإجراء  �صدهم 

اأمرت ب��صعهم رهن احلب�ص. 
طالبي فاطمة

االإبتدائية  اجلنايات  حمكمة  فتحت 
منزل  �رشقة  ملف  البي�صاء  بالدار 
حمدين  �صعيد  منطقة  ب�ص�احي 
اأ�صخا�ص   4 من  ع�صابة  يد  ،  على 
العملية  بتخطيط  بتنفيذ  قام�ا 
من جار ال�صحية الذي ت�جه رفقتهم 
وقام�ا  باالإ�صتيالء  اجلرمية  مل�رشح 
على مبالغ مالية قاربت مليار �صنتيم 
مر�صعة  �صاعات  و  جم�هرات  وكذا 
ملا  قيمتها  ت�صل  الكرمية  باالأحجار 
يف�ق 200 ملي�ن �صنتيم الإعادة بيعها 
من جديد باأقل من 10 ماليني �صنتيم ، 
وهي ال�قائع التي ت�بع�ا الأجلها بجرم 
اأ�رشار لالأعداد جلناية  تك�ين جمعية 
ال�رشقة وت�فر ظرف التعدد و الك�رش 
اأ�صياء  اإخفاء  و  مركبة  اإ�صتح�صار  و 

م�رشوقة متح�صل عليها من جناية .
لتاريخ  تع�د  احلالية  الق�صية  وقائع 

تقدمت  حني   2017 �صبتمرب   4
حماية  ف�صيلة  اأمام  ال�صيدات  اأحد 
اجلزائر  والية  الأمن  املمتلكات 
،ب�صك�ى تعر�صها ل�رشقة منزلها الكائن 
اخلليل ب�صعيد  اإقامة  مبنطقة  مقره 
امل�صادف  �صبتمرب   2 بتاريخ  حمدين 
للي�م الثاين من عيد االأ�صحى ، حيث 
ت�جهت  اأنها  �صك�اها  فح�ى  جاء يف 
با�ص  مبنطقة  عائلتها  لزيارة  ي�مها 
تفاجاأت  م�صاءا  ع�دتها  وبعد  جراح 
تفقدها  بعد  و  منزلها  باأغرا�ص 
نق�دها  اإختفاء  اإكت�صفت  لالأغرا�ص 
مع  �صنتيم  ملي�ن  ب700  املقدرة 
 200 قيمتها  جم�هرات  فاقت 
 80 بقيمة  قالدة  �صنتيم  منها  ملي�ن 
املعدن  من  و�صاعة  �صنتيم  ملي�ن 
كرمية  االأ�صفر  مر�صعة  باأحجار 
ناهيك عن �صاعات اأخرى و نظارات 
تاأكدها  وبعد   ، عاملية  ماركات  من 
بنافذة  تفاجاأت  االأ�صفل  الطابق  من 
ول�ج  مكان  وهي  حمطمة  املنزل 

ال�صارقني ، لتنطلق التحريات االأمنية 
بتنقل م�صالح االأمن مل�رشح اجلرمية 
متت على  التي  الب�صمات  رفع  و 
املتهمني  اأحد  ت�قيف  اأ�صا�صها 
املدع� » �ص ،�صيد علي« بعد العث�ر 
من  لب�صماته  مطابقة  ب�صمات  على 
بح�زته  العث�ر  مت  و  اجلرمية  م�رشح 
وهي  ال�صحية  اأغرا�ص  اأحد  على 
�صاعة قيمة من ماركة عاملية ، والذي 
اإعرتف خالل �صماعه باأنه قام حقيقة 
ب�رشقة منزل ال�صحية بناءا على طلب 
يقيم  الذي  جارال�صحية  وه�  �صديقه 
 « املدع�  للعمارة  االأخري  بالطابق 
به  اإت�صل  قد  كان  والذي  ، حممد«  ح 
تنفيذ عملية  منه  ال�قائع وطلب  بي�م 
اأن  وبعد  ال�صيدات  اأحد  منزل  �رشقة 
ثالث  ب�صخ�ص  اإت�صل�ا  عر�صه  قبل 
العملية  لتنفيذ  مرافقتهم  منه  وطلب�ا 
و اإح�صار �صيارة من ن�ع » اأت��ص« التي 
و�صل�هم  بعد  متنها و  على  ت�جه�ا 
الثالث  املتهم  ال�صحية  بقي  حلي 

االأو�صاع  ملراقبة  ال�صيارة  منت  على 
�رشيكه  رفقة  ه�  ت�جه  فيما   ،
ال�ل�ج  من  متكنا  التي  لل�صقة  الثاين 
لها  ال��ص�ل  بعد  لها  عرب  النافذة 
العمارة  ، ومن مت  بالقفز من   �صطح 
قاما بعملية البحث عن االأ�صياء القيمة 
التي كانت عبارة عن جم�هرات ثمينة 
ح�ايل  وبعد   ، معتربة  مالية  ومبالغ 
على  وجته�ا  ال�صقة  غادرا  دقيقة   20
النق�د  الإقت�صام  املركبة  نف�ص  منت 
ملي�ن   140 واحد  كل  ن�صيب  اأين كان 
�صنتيم ، فيما قام�ا بييع املج�هرات 
بقيمة 10 ماليني �صنتيم  للمتهم الرابع 
وكان ن�صيب كل واحد منهم 3  ماليني 
�صنتيم ، قبل اأن يتم الت��صل لهم بف�صل 
جمه�دات م�صالح االأمن ، وهي النف�ص 
ذات  بها  مت�صك  التي  الت�رشيحات 
املتهم خالل م�اجهته لهيئة املحكمة 
، ليطالب لهم ممثل احلق العام ت�قيع 
عق�بات ترواحت بني 5 �صن�ات �صجنا 

نافذا وعامني حب�صا نافذا  .

ل/منرية  

اجلنايات  حمكمة  الي�م  �صتنظر 
ق�صاء  مبجل�ص  االإ�صتئنافية 
العا�صمة  يف اأحد ملفات رجل االأعمال 
»عا�ص�ر عبد احلرمان« املتابع رفقة 
على  تيبازة  والية  من  اإطارات  ثالثة 
راأ�صهم رئي�ص اأمن والية تيبازة ال�صابق 
لل�صبطية  ال�الئية  امل�صلحة  رئي�ص  و 
بجناية  تيبازة  والية  الأمن  للق�صائية 
عن جنايات التزويروا�صتغالل النف�ذ، 
ت�صهيل  �صاأنها  من  م�صتندات  واإتالف 
تزوير  وقائع  خلفية  على   ، البحث 
وكيل  اإىل   2003 يف  املر�صل  التقرير 
جمه�رية حمكمة القليعة ل�صالح رجل 

االأعمال »عا�ص�ر عبد الرحمان » .
دار  ما  و على ح�صب  الق�صية احلالية 
بجل�صة املحاكمة تع�د لعام 2002 ،على 
اإثر التحقيقات التي ب��رشت يف ق�صية 
الرحمان«  عبد  »عا�ص�ر  بها  ت�رط 
قرو�ص  على  حت�صله  بخ�ص��ص 
ال�طنياجلزائري،  البنك  من  م�صب�هة 
والية  اأمن  رئي�ص  اآنذاك  قام  حيث 
كتابي يف �صالح  تقرير  باإر�صال  تيبازة 
ل�كيل  الرحمن  عبد  عا�ص�ر  املتهم 
اجلمه�رية لدى حمكمة القليعة، حيث 
ينفي وج�د التجاوزات، ويف 2005 رفع 
�صد  �صك�ى  اجلزائر  ال�طني  البنك 
املتهم ذاته باختال�ص اأم�ال عم�مية، 

اأمربالقب�ص  اإ�صدار  ذلك  بعد  ليتم 
حينما   2007 �صنة  يف  �صده  الدويل 
كان مت�اجدا باململكة املغربية ،كما 
يف  ب��رشت  التي  التحقيقات  ك�صفت 
عن  الرحمان«  عبد  »عا�ص�ر  ملف 
ت�رط اإطارات اأمن ب�الية تيبازة الذين 
نف�ذهم  التحقيق  ح�صب  ا�صتغل�ا 
 2003 يف  املر�صل  التقرير  لتزوير 
القليعة،  حمكمة  جمه�رية  وكيل  اإىل 
يتمثل  التزوير  فان  وح�صب التحقيق 
واإ�صفاء  اإليه  املر�صل  ا�صتبدال  يف 

امل�رشفية  التعامالت  على  ال�رشعية 
وه�  ال�صاكي  الطرف  اجتاه  للمتهم 
مت  كما  اجلزائري،  ال�طني  البنك 
املزورة  ال�ثيقة  هذه  اإر�صال  ك�صف 
»عا�ص�ر«  املتهم  اإىل  الفاك�ص  عرب 
باملغرب،  مت�اجدا  كان  عندما 
بت�صليمها اإىل  االأخري  هذا  قام  حيث 
ق�صد  املغربية  الق�صائية  ال�صلطات 
اإبطال اإجراءات ترحيله اإىل اجلزائر.

التاريخ  بنف�ص  املحكمة  �صتنظر  كما 
املتعلق  املتهم  لنف�ص  اأخر  ملف  يف 

باإختال�ص 3200 مليار �صنتيم من البنك 
الذي  امللف  وه�  اجلزائري  ال�طني 
ال�صابق »عا�ص�ر  امللياردير  به  ت�رط 
�ص   « �صهره  رفقة   « الرحمان  عبد 
،جمال » ،حيث كلف مديرية ال�رشائب 
مالية  خ�صارة  والقليعة  عكن�ن  بنب 
وهي   ، �صنتيم  مليار   5300 ب  مقدرة 
اىل  اأخرى  مرة  عادت  التي  الق�صية 
امام  بالنق�ص  الطعن  بعد  املحكمة 

املحكمة العليا
ل/منرية  

امللف  كلف اخلزينة خ�شارة ب5300 مليار

رجل الأعمال »عا�سور عبد الرحمان«  يطل من جديد  يف ق�سية تهرب �سريبي  

قاموا ببيع املجوهرات بقيمة 10 ماليني �شنتيم فقط

�ساب يخطط وينفذ عملية �سطو على منزل جارته ل�سرقة نقود و جموهرات 
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رفيعة  �أمنية  م�صادر  ك�صفت   
،�أن  »�لو�صط«  ليومية  �مل�صتوى 
يف  �ملتخ�ص�صة  �لأمن  م�صالح 
مع  بالتن�صيق  و  �لإرهاب  مكافحة 
�ملدعومة  �لوطني  �لدرك  كتائب 
و  �حلدود  حر�س  بوحد�ت 
�جلمارك  �أق�صام  مفت�صيات 
بد�ية  منذ  تو��صل  �جلز�ئرية 
يومنا  غاية  و�إىل  �جلارية  �ل�صنة 
�لقيادة  خمطط  جت�صيد   ، هذ� 
للجي�س  �لأركان  لهيئة  �لعامة 
�لوطني �ل�صعبي و�لذي ي�صهر على 
متابعته �صخ�صيا رئي�س �جلمهورية 
�لدفاع  �لعزيز بوتفليقة وزير  عبد 
�لوطني �لقائد �لعام �لأعلى للقو�ت 
نف�س  يف  و�لر�مي   ، �مل�صلحة 
�لوقت لت�صديد �خلناق عرب جميع 
�لر�صمية  وغري  �لر�صمية  �ملمر�ت 
�لع�صكرية  للمناطق  ��صافة 
بال�رشيط   « »�ملحرمة  �ملغلوقة 
مع  و�ل�رشقي  �جلنوبي  �حلدودي 
وموريتانيا  �لنيجر   ، مايل  دول 
وليبيا  تون�س  �جلو�ر  دولتي  وكذ� 
على  تعي�س  �لتي  �لأخرية  هذه 
وقع  �إنفالت �أمني ب�صبب �صيطرة 
ثلثها  على  �لإرهابية  �لتنظيمات 
ذ�ت  من  علم  وح�صبما   ، �ل�رشعي 
�لأمنية  �لإجر�ء�ت  فاإن  �مل�صادر 
�إرهابي   33 �أرغمت  �ل�صارمة 
بتنظيم  �ل�صحر�ء  لكتائب  ينتمون 

حركة  و  �إفريقيا  ب�صمال  �لقاعدة 
�إفريقيا  بغرب  و�جلهاد  �لتوحيد 
كتيبة  من  �إرهابيني  لُثالثة  �إ�صافة 
�لإرهابي  بزعامة  �ملر�بطني 
�جلز�ئري �خلطري خمتار بلمختار 
�ملعروف بخالد �أبى �لعبا�س على 
�لأمن  مل�صالح  �أنف�صهم  ت�صليم 
و  �لثالثة  �لع�صكريتني  بالناحيتني 
و  ب�صار  وليتي  من  بكل  �ل�صاد�صة 

مترن��صت على �لتو�يل .
متكنت  فقد  ذلك  جانب  �إىل 
باحلدود  �مل�صرتكة  �لأمن  قو�ت 
�جلز�ئرية �ملتاخمة لدول �ل�صاحل 

�إعتقال  و  توقيف  من  �لإفريقي 
جز�ئريني  بينهم  من  مهرب   47
جن�صيات  يحملون  �أخرين  و 
و�لنيجر  مايل  لدول  خمتلفة 
و�ل�صينغال  و�لكامريون  وت�صاد 
من  كبرية  كمية  بحوزتهم  �صبط 
و  و�لأ�صلحة  و�ملخدر�ت  �لوقود 
�أخرى  و  �لوطنية  بالعملة  �أمو�ل 
بالعملة �ل�صعبة ح�صب �ملعلومات 

�ملتاحة .
�لتطبيق  �إطار  ثانية ويف  من جهة 
�ل�صارم لتعليمات نائب وزير �لدفاع 
�لوطني وقائد هيئة �لأركان �لعامة 

�لفريق  �ل�صعبي  �لوطني  للجي�س 
�أحمد قايد �صالح ، �لر�مية للقيام 
لل�رشيط  �لكلي  �مل�صح  بعمليات 
�ل�رشقي  و  �جلنوبي  �حلدودي 
و  �لإفريقي  �ل�صاحل  دول  مع 
وحد�ت  متكنت  ،فقد  �جلو�ر 
�لأمن �ملخت�صة �ملدعومة بغطاء 
حماولة   38 �إجها�س  من  جوي  
�لفارة  �لإرهابية  للعنا�رش  ت�صلل 
�جلوية  و�لغار�ت  �ملالحقات  من 
�لتي ت�صنها قو�ت نظامية �فريقية 
�ملعطيات  غربية ح�صب  �أخرى  و 

�لأولية �ملتوفرة .

و�لفو�كه  �خل�رش  �أ�صعار  ت�صهد   
�رتفاعا  جنوبية  وليات  بخم�س 
يف  �حلادة  �لندرة  ب�صبب  جنونيا، 
�لتزود باملو�د �ل�رشيعة �ل�صتهالك 
�ملناوبني  �لتجار  �لتز�م  وعدم 
�خلدمة  من  �لأدنى  �حلد  بتوفري 
يومي عيد �لفطر �ملبارك . �صجلت 
بالأ�صو�ق  و�لفو�كه  �خل�رش  �أ�صعار 
�لبلدية و�جلو�رية بوليات ورقلة ، 
وتيندوف،  ب�صار  �أدر�ر،  مترن��صت، 
�رتفاعا كبري� مبا�رشة يومي �لعيد، 
�لو�حد  �لكيلوغر�م  �صعر  بلغ  حيث 
جز�ئري،  دينار   100 �لبطاطا  من 
80دج،  �لب�صل  �صعر  و�صل  فيما 
و�لبارد  �حلار  و�لفلفل  �جلزر  �أما 
 150 عتبة  �أ�صعارها   و�صلت  فقد 
عرفت  فيما  جز�ئري،  دينار 
م�صاعفا  �رتفاعا  �لفو�كه  �أ�صعار 
ببلوغها �أ�صعار� خيالية، حيث و�صل 
�ل�صيء  نف�س  دج،   500 �ملوز  �صعر 
�لأ�صفر  و�لبطيخ  للتفاح  بالن�صبة 
�صعرهما  تر�وح  �للذين  و�لأحمر، 

جز�ئري   دينار   750 600و  �لـ  بني 
و��صتياء  �صخط  �أثار  ما  وهو 
�ملت�صوقني، �لذين بدورهم ت�صاءلو� 
مع  لهم  متفرقة  ت�رشيحات  يف 
�أ�صباب هذه  يومية »�لو�صط« ، عن 
�لزياد�ت غري �ملعقولة يف نظرهم، 
لل�صاأن  �ملتابعون  برره  ما   وهو 
�لقانوين  بال�صتغالل غري  �لتجاري 
يف  �لندرة  لعامل  �لتجار  لأ�صباه 
خطي  على  و�إدخالها  �ملو�د،  تلك 
�أ�صعارها،  و�لحتكار يف  �مل�صاربة 
ح�صبهم،  تعقيد�،  �لأمر  ز�د  ومما 
�لتجار  مئات  �لتز�م  عدم  هو 
�لتجارة  مديريات  �أدرجتهم  �لذين 
�ملناوبة  قو�ئم  يف  �لوليات  بهذه 
ليبقى  �ملبارك،  �لفطر  عيد  يومي 
ثمن  يدفع  �لب�صيط  �ملو�طن 
خا�صة  �ملرتفعة،  �لأ�صعار  فاتورة 
تدين  �لعتبار  بعني  �أخذنا  ما  �إذ� 
�لقدرة �ل�رش�ئية و�رتفاع �مل�صتوى 

�ملعي�صي  .
�شيخ مدقن 

�أجمع �ملتتبعني لل�صاأن �ملحلي و 
باملجل�س  �ملحليون  �ملنتخبون 
 ، بتيندوف  �لولئي  �ل�صعبي 
مل�صاريع  �لذريع  �لف�صل  على 
�أقرها  �لتي  �ملهنية  �ملحالت 
 100 ومبعدل  �جلمهورية  رئي�س 
حمل بكل بلدية بتيندوف ، حيث 
�ملهنية  �ملحالت  هذه  حتولت 
وتعاطي  لرتويج  مف�صال  مللجاأ 
�لآفات �لجتماعية وكذ� ممار�صة 

�لرذيلة .
�ملحلي  لل�صاأن  متابعون  �أكد 
�ل�صعبي  باملجل�س  ومنتخبون 
�أد�ة  بتيندوف   ب�صفتهم  �لولئي 
�لرب�مج  ملختلف  ومتابعة  رقابة 
بف�صل  تنبوؤ  �أنهم   ، �لتنموية 
قبل  �ملهنية  �ملحالت  م�صاريع 
بعيد�  �جنازها  ب�صبب   ، ولدتها 
�إىل  �صف   ، �لن�صاط  مناطق  عن 
ذلك تبادل �لتهم بني �مل�صتفيدين 
حول  �لبلديات  م�صالح  و  منها 
ربطها  م�صوؤولية  تقع  من  على 
�أن  حيث   ، �لكهرباء  ب�صبكة 
�ملح�صوبة  �ملر�فق  هذه  �صغور 
�صهل  �ملحلية  �جلماعات  على 
للتخريب  تعر�صها  ماأمورية  من 
من  ��صتباحتها  مع   ، و�ل�رشقة 
�ملجهويل  �ملنحرفني  طرف 
حولو�  �لذين   ، و�لهوية  �لعدد 
ملالذ  �ملهنية  �ملحالت  تلك 
�لآفات  وتعاطي  لرتويج  مف�صال 
�أنو�عها  مبختلف  �لجتماعية 
�ملخدر�ت  غر�ر  على  و�أ�صكالها 

ناهيك   ، �ملهلو�صة  و�لأقر��س 
ملمار�صة  �ملقلق  �لتف�صي  عن 
على  هوؤلء  �صدد  حيث   ، �لرذيلة 
�رشورة تدخل و�يل ولية تيندوف  
، من �أجل توجيه تعليمات �صارمة 
لروؤ�صاء �ملجال�س �ل�صعبية  �لبلدية 
بعا�صمة �لولية و بلدية �أم �لع�صل  
�لإجر�ء�ت  �تخاذ  يف  لل�رشوع 
�لالزمة و�خلا�صة يف نف�س �لوقت 
بف�صخ عقود �لإيجار للم�صتفيدين 
م�صتغلة  �لغري  �ملحالت  تلك  من 
، بهدف �إعادة ترميمها وت�صليمها 
�مل�صتفيدين  �ل�صباب  لفائدة 
ت�صغيل  دعم  و�صائل  خمتلف  من 
�ل�صباب ، كوكالة لون�صاج و�لوكالة 
�لبطالة  على  للتاأمني  �لولئية 
للت�صيري  �لولئية  �لوكالة  وكذ� 
�لقر�س �مل�صغر �لأكرث �إ�صتعد�د� 
ذ�ت  �أبدى  حيث   ، لإ�صتغاللها 
�متعا�صهم  عن  �ملتحدثني 
�ل�صديد من �إح�صاء �لع�رش�ت من 
�أنف�صهم  وجدو�  �لذين  �حلرفني 
ن�صاطهم  ملز�ولة  م�صطرين 
�ملكد�صة  منتوجاتهم  وترويج 
نقاط  غياب  ب�صبب  مبنازلهم  

�لت�صويق .
ك�صف  فقد  مت�صل  مو�صوع  ويف 
�ملهنية  �ملحالت  �أن  هوؤلء 
�ملقدرة بحو�يل 200 حمل مهني  
 ، �ملذكورة  �حلدودية  بالولية 
�رشفت عليها �أمو�ل طائلة لكنها 

مل حتقق �لنتائج �ملرجوة .
�شيخ مدقن  

فر�شت خالل ال�شدا�شي الأول من ال�شنة اجلارية،م�شالح الأمن امل�شرتكة بال�شريط احلدودي 
اجلنوبي طوق اأمني ، مع تعزيز التواجد الأمني باملناطق الع�شكرية املحرمة »املغلوقة » واملعابر 

احلدودية امل�شرح بها وغري امل�شرح بها ، مما اإرغام 33 اإرهابي على ت�شليم اأنف�شهم مع اإعتقال 47 
مهرب من خمتلف اجلن�شيات ، اإ�شافة لإجها�ض 38 حماولة ت�شلل للجماعات الإجرامية والتنظيمات 

الإرهابية وفق ما اأوردته م�شادرنا .

اجلي�ض يفر�ض قب�شته احلديدية على ال�شريط احلدودي اجلنوبي وال�شرقي 

اأحمد باحلاج 

اإ�ست�سالم 33 اإرهابي ، توقيف 47 
مهرب و اإجها�ض 38 حماولة ت�سلل 

�لعقار    ، �ل�صغل  ملفات  تعترب 
�لتي  �لرت�كمات  بني  من  و�ل�صحة 
بولية  �ملحلية  �ل�صلطات  عجزت 
�أدر�ر   يف معاجلتها ، ب�صبب غياب 
�مل�صالح  خمتلف  بني  �لتن�صيق 
�أجه�س  �لذي  �لأمر   ، �لإد�رية 
�ملخطط �لتنموي �لذي با�رش يف 

جت�صيده �لو�يل حمو بكو�س .
�حلقوقيون  �لنا�صطون  �أجمع 
�أن  �أدر�ر،  بولية  و�جلمعويون 
مرحلة  تعي�س  باملنطقة  �لتنمية 
�نكما�س ، كان لها �لأثر �لبليغ  يف 
تاأجيج غليان �جلبهة �لجتماعية ، 
�لت�صغيل  ملف  هوؤلء  يعترب  حيث 
�لتي  �ملوقوتة  �لقنابل  بني  من 
جذرية  حلول  عن  �لبحث  وجب  
�لفاأ�س  لوقوع  تفاديا  لتفكيكها  لها 
يف �لر�أ�س ، وذلك يف ظل �لتف�صي 
�ملقلق لظاهرة �لتوظيف �ملبا�رش 
و�لأجنبية  �لوطنية  بال�رشكات 
ومما   ، �لولية   باإقليم  �لعاملة 

هو  هوؤلء  ح�صب  بلة  �لطني  ز�د 
�لك�صف  يف  مفهوم  �لغري  �لتاأخر 
يف  للناجحني  �لنهائية  �لنتائج  عن 
م�صابقات �لتوظيف ، ورغم �إقد�م 
�لع�رش�ت من �لبطالني على تنظيم 
موجة �إحتجاجات عارمة ، �إل �أن 
ظهرها  �أد�رت  �ملحلية  �ل�صلطات 
ملطالبهم ،وذلك  عو�س فتح قنو�ت 
لن�صغالت  �ل�صتماع  و  �حلو�ر 
 ، �ملحتقنني  �لعمل  عن  �لعاطلني 
بتكر�ر  تنذر  باتت  موؤ�رش�ت  وهي 
و�أعمال  �لغ�صب  موجة  �صيناريو 
يف  �لولية  �صهدتها  �لتي   ، �لعنف 

�ل�صنو�ت �لقليلة �ملا�صية   .
�لغمو�س  يز�ل  ل  ثانية  جهة  من 
�لهدم  قر�ر  تنفيذ  م�صري  يكتنف  
و�مل�صتودعات  بالبنايات  �خلا�صة 
�صيدت  �لتي  �لع�صو�ئية  و�حلظائر 
للدولة  تابعة  عقارية  �أوعية  فوق 
�ملزرية  �لو�صعية  هذه  �أن  حيث   ،
رهن  يف  كبري  ب�صكل  �صاهمت 

�لتنموية  �مل�صاريع  من  �لعديد 
�ل�صحة  غر�ر  على  �لإ�صتعجالية 
�صييغه  و�ل�صكن مبختلف  و�لرتبية 
�لأر��صي  قطع  ذلك  يف  مبا 
�ل�صاحلة للبناء �حل�رشي �ملدعمة 

وغري �ملدعمة.
�إىل ذلك فاإن  �لقطاع �ل�صحي يعد 
تاأخره  ب�صبب   ، �ملفقودة  �حللقة 
يف �للتحاق بركب �لتنمية �ملحلية 
ب�صبب �لنقائ�س �مل�صجلة مبختلف 
�لتي ما فتئت   ، �ل�صحية   �لهياكل 
�مل�صتمرة  �لتعطالت  من  ت�صتكي 
بالن�صبة  �لدم  ت�صفية  لأجهزة 
�لق�صور  باإمر��س  للم�صابني 
�لكلوي خا�صة باملقاطعة �لإد�رية 
برج باجي خمتار �حلدودية  ، وهو 
بات يحتم عليهم قطع م�صافة  ما 
1600 كلم ذهابا و�إيابا ملدينة �أدر�ر 
 . �لت�صفية  بعملية  �لقيام  �جل  من 
�لتي  �لثورة  فاإن  ذلك   مع  مو�ز�ة 
حمو  �أدر�ر  ولية  و�يل  �أحدثها 

بكو�س ب�صفته �مل�صوؤول �لأول على 
�لهيئة �لتنفيذية  ، تبقى بعيدة على 
ما  �ملو�طنني  تطلعات  م�صتوى 
توحيد �جلهود مع م�صالح  يتم  مل 
�لقطاعية  �ملديريات  و  �لبلديات 
 ، عميق  �صبات  يف  �ملوجودة 
دفعت  غليان  حالة  عنه  تولد  مما 
باملو�طنني يف وقت �صابق لتنظيم 
بفتح  و�ملطالبة   ، �إحتجاجات  
حتقيق يف �لتجاوز�ت و�خلروقات 
�لتي ظل م�صكوتا عنها ، ومعلوم �أن 
�أدر�ر  يتز�من  تعرث �لتنمية بولية 
مع ��صتحد�ث عدد من �ملديريات 
�لإد�ريتني  باملقاطعتني  �ملنتدبة  
تيميمون  و  خمتار  باجي  برج 
�حلركة  رئي�س  و�صفها  و�لتي   ،
�ملجتمع  وفعاليات  �جلمعوية 
�لنا�صط  �لكبري  باجلنوب  �ملدين 
�جلمعوي عبد �لقادر تقار مبجرد 

هيكل بدون روح .
اأحمد باحلاج 

اأدرار

غياب التن�سيق بني امل�سالح الإدارية يجه�ض املخطط التنموي 

ب�شبب الندرة و عدم التزام التجار 
املناوبني يف يومي عيد الفطر 

حتولت مالذا ملروجي الآفات الجتماعية 
وممار�شة الرذيلة والف�شق

ارتفاع جنوين لأ�سعار اخل�سر 
والفواكه بخم�ض وليات جنوبية 

اإجماع على ف�سل م�ساريع املحالت 
املهنية بـبلديات تيندوف 



طماأن وزير املوارد املائية ح�سني 
ب�ساأن  ال�سكان  باملدية,  ن�سيب,  
غريب  �سد  مياه  �سالحية  مدى 
كميات  ظهور   عقب  لل�رشب 
معتربة من الطحالب على م�ستوى 
زيارته  هام�ش  على  و  ال�سد  هذا 
ل�سد غريب, اأكد ن�سيب اأن الظهور 
هائلة"  بكميات   و  "املفاجئ 
للطحالب على م�ستوى هذا ال�سد 
يزود  الذي  الدفلة(  عني  )والية 
ع�رشات  البلديات بو�سط املدية 
"يعترب ظاهرة طبيعية ناجمة عن 
تكونت   جمهرية"  طحالب  جتمع 
حيث  ال�سد  هذا  م�ستوى  على 
و  نوعية  على  يوؤثر  "ال  هذا  اأن 
التي تتدفق  عرب  �سالحية املياه 
اأكد  لل�رشب"و  املنازل  حنفيات 
الطحالب  هذه  تواجد  اأن  الوزير 
ال�سحة  على  اي خطر  ي�سكل  "ال 
العمومية",  م�سريا اإىل اأن امل�سكل 
الوحيد الناجم عن هذه الطحالب 

يتمثل يف "ال�سكل و الذوق".

و خالل هذه الزيارة, ك�سف الوزير 
متخذة  طارئة  تدابري  عدة  عن 
منها  الطحالب  هذه   ظهور  منذ 
امل�سفيات  و  املعدات  ا�ستبدال 
ملحطة الت�سفية التابعة لل�سد من 
و�سع م�سخات  و  اقتناء  و  جهة,  
معاجلة  و�سع  كذا  و  جرعية 
�ساأنها   من  املن�سط  بالكربون 
ب�سفة  الظاهرة  هذه  "معاجلة 
خالل  ن�سيب  قام  تدريجية"كما 
بو�سع  هذه  عمل  و  تفقد  زيارة 
يهدفان  اخلدمة   م�رشوعني حيز 
اإىل تاأمني التزويد باملاء ال�رشوب 
)اجلنوب  اوك�سري  عني  لبلديات 
)الو�سط(  الزبريية  و   ال�رشقي( 
من  انطالقا  التزويد  بف�سل 
"البريين- املوحد   النقل  جهاز 
بخ�سو�ش  �سالالت-العذاورة" 
بف�سل  و  اوك�سري  عني  بلدية 
النقل  جلهاز  املتبادلة   الروابط 
ا�رشدون  كدية  �سد  من  انطالقا 

ل�سالح بلدية الزبريية.
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لدى  باالإعالم  املكلف  اأو�سح  و 
املدنية,  للحماية  تيبازة  مديرية 
مي�ساليخ,  حممد  االأول  املالزم 
ككل  جندت  م�ساحلهم  اأن 
غطا�ش   420 ا�سطياف  مو�سم 
غطا�سا   120 جانب  اإىل  مو�سمي 
موزعني  للجهاز  ينتمون  حمرتفا 
املتخ�س�سة  الوحدات  على 
الرئي�سية  مهمتهم  الغط�ش  يف 
اأن  اأ�ساف  "امل�سطافني"و  راحة 
و�سع  مت  املجندين  الغطا�سني 
عمل  و�سائل  ت�رشفهم  حتت 
ت�سمح لهم بالتدخل يف اأي حلظة 
 10 و  مطاطيا  زورقا   14 اأهمها 
�سيارات  و  �سلبة  ن�سف  زوارق 
املالزم  اأ�سار  و  االإ�سعاف 
ح�سيلة  اإىل  ال�سياق  يف  مي�ساليخ 
اإنقاذ  مت  اأين  املا�سي  املو�سم 
982 من غرق "حقيقي" و تقدمي 
اال�سعافات االولية يف عني املكان 
 455 اإجالء  و  �سخ�ش  ل1800 
م�ست�سفيات  نحو  اآخر  �سخ�سا 
الوفيات  تراجع  مربزا   , الوالية 
غرقا من 10 �سحايا خالل مو�سم 
فقط خالل  �سحايا   5 اإىل   2016
توافد  التي �سهدت  �سائفة 2017 

5 مليون و 600 الف م�سطاف.
ال�سواطئ  عدد  تراجع  رغم  و 
امل�سموحة لل�سباحة هذا املو�سم 
)�ساطئي  �ساطئا   40 اإىل   42 من 
 2 احلمدانية  و   1 احلمدانية 
والية  تبقى  �رش�سال(  �رشقي 
على  متتد  التي  ب�سواحلها  تيبازة 
�سواطئ  حت�سي  كلم   120 طول 
�سنويا  جتعلها  جميلة  و  �ساحرة 
جدير  بامتياز.  �سياحية  قبلة 
القرية  مركب  �ساطئ  اأن  بالذكر 
ممنوع  يبقى  بتيبازة  ال�سياحية 
الثالث  للمو�سم  ال�سباحة  به  
انتهاء  تاأخر  ب�سبب  التوايل  على 
اأ�سغال اإعادة تاأهيل املركب رغم 
اآخر  خالل  القطاع  وزير  ت�سديد 
ا�ستدراك  �رشورة  على  له  زيارة 
مو�سم  ت�سييع  تفادي  و  التاأخر 

وللمحافظة  اآخر,  ا�سطياف 
التوافد,  من  امل�ستوى  هذا  على 
تيبازة  والية  م�سالح  خ�س�ست 
230 مليون دينار لتهيئة ال�سواطئ 
و  امل�سالك  فتح  و  احلظائر  و 
اقتناء التجهيزات بت�سعة �سواطئ 
اأهمها التي ت�سهد ا�ستقطابا كبريا 
مل�سالك,  تفتقر  التي  و  لل�سواح 
على  باالت�سال  املكلف  ي�رشح 
حممد  الوالية,  م�سالح  م�ستوى 
باجو كما خ�س�ست ذات امل�سالح 
48 مليون دينار القتناء �ساليهات 
جاهزة منها 35 خا�سة باملرافق 
 35 و  )مراح�ش+حمام(  ال�سحية 
اآخرا كمراكز مراقبة لفائدة فرق 

احلماية املدنية.

اإجراءات و تدابري 
ل�شمان جمانية 

ال�شواطئ

املجاين  الدخول  ل�سمان  و 
م�سالح  اتخذت   , لل�سواطئ 
التدابري  من  جملة  تيبازة  والية 
مع  بالتن�سيق  االإجراءات  و 
م�سالح الدرك و االأمن الوطنيني 
التي  ال�ساربة"  "القوة  ب�سفتهما 
العمومية  ال�سلطات  تعول عليهما 
"احتالل"  ظاهرة  ملكافحة 
املنحرفني  بع�ش  من  ال�سواطئ 
مقابل  مالية  ملبالغ  فر�سهم  و 

ركن  اأو  لل�ساطئ  الدخول 
ال�سياق,  ذات  يف  و  ال�سيارات. 
على  باالإعالم  املكلف  ك�سف 
م�ستوى م�سالح الوالية عن انعقاد 
اأع�ساء  مع  تن�سيقية  اجتماعات 
ا�ستعدادا  الوالئية  االأمنية  اللجنة 
مكافحة  خاللها  تقرر  للمنا�سبة 
تطبيق  و  �رشامة  بكل  الظاهرة 
معتد  كل  �سد  بحذافريه  القانون 
على �ساطئ اأو من تخول له نف�سه 
كما  امل�سطافني,  �سفو  تعكري 
جتديد  املتحدث-  تقرر-يتابع 
�سواطئ  ثالث  ا�ستغالل  رخ�سة 
املوؤ�س�سة  لفائدة  بالوالية  كربى 
العمومية للن�رش و االإ�سهار )اأناب( 
ب"الناجحة"  و�سفت  جتربة  بعد 
اال�سطياف  مو�سم  خالل 

املا�سي.
العقيد  ب�ساطئي  االأمر  يتعلق  و 
باأق�سى  عبا�ش  العقيد  و  حوا�ش 
�ساطئ  و  بالدواودة  الوالية  �رشق 
ال�سلطات  تعول  حيث  �سنوة 
احرتافية  على  "كثريا"  الوالئية 
تن�سيط  اأجل  من  املوؤ�س�سة  هذه 
هذه ال�سواطئ و اإعطائها بريقها 
ال�سواطئ  تعد  حيث  ال�سائع 
�سواطئ  اأح�سن  من   املذكورة 
 3 من  ازيد  على  متتد  و  الوالية 
�سعيا  و  الواحد.  لل�ساطئ  كلم 
و  اال�سطياف  مو�سم  الإجناح 
�سورة  على  احلفاظ  على  العمل 

�سياحية  وجهة  جعلها  و  تيبازة 
م�سالح  جندت  عنها  ي�ستغنى  ال 
الوالية يف اإطار التدابري املتخذة 
على  موزعني  اإداريا  مت�رشفا   13
مراقبة  مهمتهم  الوالية  �سواطئ 
و متابعة كل ما يتعلق ب�سمان كل 
امل�سطافني  لراحة  امل�ستلزمات 
ال�ساحلية  البلديات  م�ستوى  على 
جمانية  �سمان  على  وال�سهر 

الدخول لل�سواطئ.

ا�شرتجاع عددا من 
املخيمات ال�شيفية

م�ساعي  تكللت  اأخرى,  جهة  من 
ال�سلطات الوالئية الرامية لتثمني 
اجلماعات  و  الدولة  اأمالك 
من  عددا  با�سرتجاع  املحلية 
كانت  التي  ال�سيفية  املخيمات 
لوقت قريب مهملة اأو يتم كرائها 
خلوا�ش مقابل مبالغ مالية زهيدة 

ال تتعد الواحد مليون دينار.
خميمات  بثالث  االأمر  يتعلق  و 
ببلدية  �سنوة  ب�ساطئ  �سيفية 
ذات  م�سالح  األغت  اأين  تيبازة 
الكراء  عقد  املحلية  اجلماعة 
كرائها  يتم  اأن  على  والئي  بقرار 
اجتماعية  خدمات  جلان  لفائدة 
اإعالن املزايدة الذي  اإرجاء  بعد 
تيبازة  بلدية  م�سالح  عنه  اأعلنت 
اأحدث  و  امل�سدر  نف�ش  وفق    ,
و  يومها  الكراء  عقود  اإلغاء  قرار 
فر�ش دفرت �رشوط جديد موجة 
ت�سليط  و مت  وا�سعة حمليا  جدل 
يف  تيبازة  خميمات  على  ال�سوء 
حني اأن القرار �سمل كل خميمات 
�سواطئها  عرب  املنت�رشة  الوالية 
الوالية  م�سالح  ا�سرتجعت  كما 
البلج  ب�ساطئ  واقع  �سيفي  خميم 
ب750  تقدر  ا�ستيعاب  بطاقة 
بالدامو�ش  اآخرا  خميم  و  �رشيرا 
اأن  على  م�سطاف   500 بطاقة 
"حمرتمة"  باأ�سعار  كرائهما  يتم 
لدفرت  وفقا  خوا�ش  ملتعاملني 
ذات  ا�ستحدثته  جديد  �رشوط 

امل�سالح.

جندت احلماية املدنية بتيبازة ا�شتعدادا ملو�شم ال�شطياف 550 غطا�شا يف اإطار تدابري ملمو�شة اتخذتها م�شالح الولية اإيذانا 
مبو�شم ا�شطياف "ناجح و مريح".

احلماية املدنية بتيبازة و مو�شم ال�شيف

بو�شريفي بلقا�شم 

جتنيد 55 غطا�ص و ا�شرتجاع �شواطئ من اخلوا�ص
الطارف

تو�شيع نظام ال�شقي بالتقطري 
لتطوير �شعبة الطماطم ال�شناعية

متت التو�سية بتو�سيع اللجوء 
اإىل نظام ال�سقي بالتقطري يف 
ال�سناعية  الطماطم  زراعة 
حت�سي�سي  يوم  خالل 
مهيدي  ابن  بلدية  احت�سنته 
امل�سالح  من  مببادرة 
املدير  اأو�سح  و  الفالحية 
الفالحية  للم�سالح  املحلي 
�سغري  بن  كمال  ال�سيد 
�سعبة  تطوير  اأهداف  باأن 
تظل  ال�سناعية  الطماطم 
"متعلقة" بتعميم هذه التقنية 
من اأجل احلفاظ على االإنتاج  
ت�ساقط  يف  التذبذب  مقابل 
من  جمع  اأمام  و  االأمطار  
ال�سناعية  الطماطم  منتجي 
وحدات  عن  ممثلني  و 
و  الفالحة  بغرفة  التحويل 
للتعا�سد  اجلهوي  ال�سندوق 
ممثلي  اإىل  اإ�سافة  الفالحي 
للزراعة  التقني  املعهد 
ذات  اأو�سح  ال�سناعية 
اأ�سل ال5  امل�سوؤول باأنه من 
امل�ساحات  من  هكتار  اآالف 
بر�سم  ا�ستهدافها  املزمع 
الطماطم  غر�ش  حملة 
يتم   2018 ملو�سم  ال�سناعية 
اإخ�ساع ما معدله 60 باملائة 
لنظام  امل�ساحات  هذه  من 
اأ�ساف  و  بالتقطري  ال�سقي 
ي�سمن  النظام  هذا  باأن 
حيث  من  مردود"  "اأف�سل 
مبعدل  النوعية  و  الكمية 
و  الهكتار.  يف  قنطار   750
تو�سيع  عن  حتدث  اأن  بعد 
املخ�س�سة  امل�ساحات 

الفالحة  من  النوع  لهذا 
املتوقع  االإنتاج  باأن  اأو�سح 
 3 بحوايل  ال�سنة  هذه  يقدر 
ماليني قنطار من الطماطم 
جنيها  �سيتم  التي  الطازجة 
اأ�سا�سا  الواقعة  عرب احلقول 
بكل من الب�سبا�ش و الذرعان 
ابن  و  خمتار  �سبيطة  و 
هذا  خالل  مت  كما  مهيدي. 
العراقيل  عديد  طرح  اللقاء 
يف  املنتجون  يواجهها  التي 
�سال�سل  و  ال�سقي  جمال 
خالل  الطويلة  االنتظار 
بعد  و  حما�سيلهم  ت�سويق 
اأن ذكر بالت�سهيالت االإدارية 
ال�سعبة  لهذه  املمنوحة 
�سغري  بن  حتدث  الفالحية 
عن  اخل�سو�ش  وجه  على 
فتح انطالقا من هذه ال�سنة 
الطماطم  لتحويل  وحدتني 
م�ستوى  على  اإحداهما 
بقدرة  مهيدي(  )ابن  ال�سط 
اأخرى  و  طن   1000 حتويل 
موجهتني  قاملة   بوالية 
امل�سجلة  النقائ�ش  لتعزيز 
ال�سيما  امل�ستوى  هذا  يف 
طوابري االنتظار الطويلة يف 
و  املعلبات  �سناعة  معامل 
فيما يتعلق بال�سعر املرجعي 
املنتجون  منه  ي�ستكي  الذي 
و يرون اأنه يكبح منو القطاع 
ذات  اأو�سح  الفالحي 
االن�سغال  هذا  باأن  امل�سدر 
جمل�ش  اهتمام  حمور  �سكل 
مت  الذي  القطاع  مهنيي 

اإن�ساوؤه موؤخرا.
�شد غريب باملدية  

ال�شطات تطمئن ال�شكان عقب 
ظهور طحالب جمهرية
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
ديوان الأ�ضتاذة عبدي فتيحة حم�ضرة ق�ضائية 

لدى اخت�ضا�س حمكمة و جمل�س ق�ضاء بومردا�س 
حي ابن خلدون عمارة 85 مدخل "ب" رقم 02 بومردا�س

الهاتف : 0556.20.17.66
حم�ضر تكليف بالوفاء

املواد )612، 613 ، 412 /4( من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�ضتاذة عبدي فتيحة حم�رضة ق�ضائية بدائرة اخت�ضا�س حمكمة و جمل�س ق�ضاء بومردا�س ، الكائن مكتبها ب : حي ابن خلدون عمارة 85 مدخل "ب" رقم 02 بومردا�س 
لفائدة : ال�ضندوق الوطني للتوفري و الحتياط �رضكة ذات ممثلة يف �ضخ�س مدير وكالة بومردا�س رمز 114 ، الكائن مقره 42 خليفة بوخالفة اجلزائر ، املركز التجاري اليا�ضمني – بومردا�س القائمة 

يف حقهم الأ�ضتاذة /�ضبوين اميان 
�ضد/ اأوجدي العربي ال�ضاكن : حي 800 م�ضكن عمارة رقم 19 ت رقم 05 بومردا�س  

بناء على احلكم ال�ضادر عن حمكمة بومردا�س الق�ضم املدين بتاريخ 2015/05/24 فهر�س رقم 15/01578 رقم اجلدول 15/00607 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية حتت رقم 2016/116
بناء على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي املحرر من طرفنا بتاريخ 2018/02/01 

بناءا على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و املوؤ�رض عليه من قبل رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية بومردا�س   بتاريخ 2018/03/12.
بتاريخ  ال�ضبط لدى حمكمة بومردا�س   اأمناء  التعليق و املوؤ�رض عليه من قبل رئي�س  التنفيذي عن طريق  ال�ضند  تبليغ  بالوفاء و حم�رض  التكليف  تبليغ  بالوفاء و حم�رض  بناءا على حم�رض تكليف 

2018/03/07
بناءا على الإذن بالن�رض ال�ضادر عن ال�ضيدة رئي�ضة حمكمة بومردا�س  بتاريخ 2018/05/09 حتت رقم الرتتيب 18/00512 

كلفنا عن طريق الن�رض ال�ضيد/ اأوجدي العربي ال�ضاكن : حي 800 م�ضكن عمارة رقم 19 ت رقم 05 بومردا�س  
باأدائه فورا ت�ضليم و�ضل له على الأداء :

مبلغ : 519.768.18 دج )خم�ضمائة و ت�ضعة ع�رضة الف و �ضبعمائة و ثمانية و �ضتون دينار جزائري و 18 �ضنتيم (مبلغ الدين – مبلغ : 6798.00 دج ) م�ضاريف التنفيذ( – مبلغ 33.186،09  دج مبالغ 
م�ضتحقة على اأ�ضا�س القتطاع التنا�ضبي 

املجموع : 559.752،27 دج )خم�ضمائة و ت�ضعة و خم�ضون األف و �ضبعمائة و اثنان و خم�ضون دينار جزائري و 27 �ضنتيم ( 
وذلك تنفيذا لل�ضند التنفيذي احلكم املذكور اأعاله 

و اأعلمناه : باأنه اإذا مل ميتثل لهذا التكليف بالوفاء و بعد انق�ضاء مهلة خم�ضة ع�رض 15 يوما كاملة حت�ضب ابتداء من تاريخ هذا الن�رض �ضتحجز جميع ممتلكاته املنقولة طبقا للمادة 687 من قانون 
الإجراءات املدنية و الإدارية امل�ضار البيع اأعاله .

و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض للعمل به وفقا ملا يتطلبه القانون 

املح�ضرة الق�ضائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ديوان الأ�ضتاذة عبدي فتيحة حم�ضرة ق�ضائية

لدى اخت�ضا�س حمكمة و جمل�س ق�ضاء بومردا�س
حي ابن خلدون عمارة 85 مدخل "ب" رقم 02 بومردا�س

الهاتف : 0556.20.17.66

حم�شر تكليف بالوفاء
املواد )612، 613 ، 412 /4( من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�ضتاذة عبدي فتيحة حم�رضة ق�ضائية بدائرة اخت�ضا�س حمكمة و جمل�س ق�ضاء بومردا�س ، الكائن مكتبها ب : حي ابن خلدون عمارة 85 مدخل "ب" رقم 02 بومردا�س 
لفائدة : ال�ضندوق الوطني للتوفري و الحتياط �رضكة ذات ممثلة يف �ضخ�س مدير وكالة بومردا�س رمز 114 ، الكائن مقره 42 خليفة بوخالفة اجلزائر ، املركز التجاري اليا�ضمني – بومردا�س القائمة يف حقهم الأ�ضتاذة 

/�ضبوين اميان 
�ضد/ �ضد/ برغل عثمان ال�ضاكن : حي 200 م�ضكن eplf عمارة 05 رقم 09 �ضي م�ضطفى 

بناء على احلكم ال�ضادر عن حمكمة بومردا�س الق�ضم املدين بتاريخ 2016/05/25 فهر�س رقم 16/02803 رقم اجلدول 16/01154 و رقم الفهر�س 16/02803  و املمهور بال�ضيغة التنفيذية حتت رقم 2017/1223
بناء على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي املحرر من طرفنا بتاريخ 2017/11/09 

بناءا على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و املوؤ�رض عليه من قبل رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية �ضي م�ضطفى  بتاريخ 2018/03/20.
بناءا على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي عن طريق التعليق و املوؤ�رض عليه من قبل رئي�س اأمناء ال�ضبط لدى حمكمة بومردا�س  بتاريخ 2018/03/20

بناءا على الإذن بالن�رض ال�ضادر عن ال�ضيدة رئي�ضة حمكمة بومردا�س  بتاريخ 2018/05/09 حتت رقم الرتتيب 18/00511 
كلفنا عن طريق الن�رض ال�ضيدة / برغل عثمان ال�ضاكن : حي 200 م�ضكن eplf عمارة 05 رقم 09 �ضي م�ضطفى 

باأدائه فورا ت�ضليم و�ضل له على الأداء :
مبلغ : 758.345.54 دج )�ضبعمائة و ثمانية و خم�ضون األف و ثالثمائة و اأربعون  دينار و 54 �ضنتيم(– مبلغ : 6798.00 دج ) م�ضاريف التنفيذ( – مبلغ 47.500.73 دج مبالغ م�ضتحقة على اأ�ضا�س القتطاع التنا�ضبي 

املجموع : 812644.27 دج )ثمامنائة و اثنى ع�رضة األف و �ضتمائة و اأربعة و اأربعون  دينار جزائري و 27�ضنتيم( 
وذلك تنفيذا لل�ضند التنفيذي احلكم املذكور اأعاله 

و اأعلمناه : باأنه اإذا مل ميتثل لهذا التكليف بالوفاء و بعد انق�ضاء مهلة خم�ضة ع�رض 15 يوما كاملة حت�ضب ابتداء من تاريخ هذا الن�رض �ضتحجز جميع ممتلكاته املنقولة طبقا للمادة 687 من قانون الإجراءات املدنية 
و الإدارية امل�ضار البيع اأعاله .

املح�ضرة الق�ضائية و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض للعمل به وفقا ملا يتطلبه القانون 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ديوان الأ�ضتاذة عبدي فتيحة حم�ضرة ق�ضائية

لدى اخت�ضا�س حمكمة و جمل�س ق�ضاء بومردا�س
حي ابن خلدون عمارة 85 مدخل "ب" رقم 02 بومردا�س

الهاتف : 0556.20.17.66
حم�ضر تبليغ ال�ضند التنفيذي  

املواد )612، 412 /4( من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
نحن الأ�ضتاذة عبدي فتيحة حم�رضة ق�ضائية بدائرة اخت�ضا�س حمكمة و جمل�س ق�ضاء بومردا�س ، الكائن مكتبها ب : حي ابن خلدون عمارة 85 مدخل "ب" رقم 02 

بومردا�س 
لفائدة : ال�ضندوق الوطني للتوفري و الحتياط �رضكة ذات ممثلة يف �ضخ�س مدير وكالة بومردا�س رمز 114 ، الكائن مقره 42 خليفة بوخالفة اجلزائر ، املركز التجاري 

اليا�ضمني – بومردا�س القائمة يف حقهم الأ�ضتاذة /�ضبوين اميان 
�ضد/ اأوجدي العربي ال�ضاكن : حي 800 م�ضكن عمارة رقم 19 ت رقم 05 بومردا�س  

بناء على احلكم ال�ضادر عن حمكمة بومردا�س  الق�ضم املدين بتاريخ  2015/05/24 فهر�س رقم 15/01578  رقم اجلدول 15/00607 املمهور بال�ضيغة التنفيذية حتت 
رقم 2016/116 

بناء على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي املحرر من طرفنا بتاريخ 2018/02/01. 
بناءا على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و املوؤ�رض عليه من قبل رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية  بومردا�س   

بتاريخ 2018/03/12..
بناءا على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي عن طريق التعليق و املوؤ�رض عليه من قبل رئي�س اأمناء ال�ضبط لدى 

حمكمة بومردا�س  بتاريخ 2018/03/07
بناءا على الإذن بالن�رض ال�ضادر عن ال�ضيدة رئي�ضة حمكمة بومردا�س  بتاريخ 2018/05/09 حتت رقم الرتتيب 18/00512 

بلغنا عن طريق الن�رض ال�ضيد / اأوجدي العربي ال�ضاكن : حي 800 م�ضكن عمارة رقم 19 ت رقم 05 بومردا�س  
م�ضمون ال�ضند التنفيذي احلكم ال�ضادر عن حمكمة بومردا�س الق�ضم املدين بتاريخ 2015/05/24  فهر�س رقم 15/01578  رقم اجلدول 15/00607 املمهور بال�ضيغة 

التنفيذية حتت رقم 2016/116
املح�ضرة الق�ضائية و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض للعمل به وفقا ملا يتطلبه القانون 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ديوان الأ�ضتاذة عبدي فتيحة حم�ضرة ق�ضائية

لدى اخت�ضا�س حمكمة و جمل�س ق�ضاء بومردا�س
حي ابن خلدون عمارة 85 مدخل »ب« رقم 02 بومردا�س

الهاتف : 0556.20.17.66
حم�ضر تبليغ التكليف بالوفاء 

املواد )612، 412 /4( من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
نحن الأ�ضتاذة عبدي فتيحة حم�رضة ق�ضائية بدائرة اخت�ضا�س حمكمة و جمل�س ق�ضاء بومردا�س ، الكائن مكتبها ب : حي ابن خلدون عمارة 85 مدخل »ب« رقم 02 

بومردا�س 
لفائدة : ال�ضندوق الوطني للتوفري و الحتياط �رضكة ذات ممثلة يف �ضخ�س مدير وكالة بومردا�س رمز 114 ، الكائن مقره 42 خليفة بوخالفة اجلزائر ، املركز التجاري 

اليا�ضمني – بومردا�س القائمة يف حقهم الأ�ضتاذة /�ضبوين اميان 
�ضد/ اأوجدي العربي ال�ضاكن : حي 800 م�ضكن عمارة رقم 19 ت رقم 05 بومردا�س  

بناء على احلكم ال�ضادر عن حمكمة بومردا�س  الق�ضم املدين بتاريخ  2015/05/24 فهر�س رقم 15/01578 رقم اجلدول 15/00607 املمهور بال�ضيغة التنفيذية حتت 
رقم 2016/116 

بناء على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي املحرر من طرفنا بتاريخ 2018/02/01. 
بناءا على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و املوؤ�رض عليه من قبل رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية  بومردا�س  

بتاريخ 2018/03/12..
بناءا على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي عن طريق التعليق و املوؤ�رض عليه من قبل رئي�س اأمناء ال�ضبط لدى 

حمكمة بومردا�س  بتاريخ 2018/03/07
بناءا على الإذن بالن�رض ال�ضادر عن ال�ضيدة رئي�ضة حمكمة بومردا�س  بتاريخ 2018/05/09 حتت رقم الرتتيب 18/00512 

بلغنا عن طريق الن�رض ال�ضيد / اأوجدي العربي ال�ضاكن : حي 800 م�ضكن عمارة رقم 19 ت رقم 05 بومردا�س  
و اأعلمناه : باأنه اإذا مل ميتثل لهذا التكليف بالوفاء و بعد انق�ضاء مهلة خم�ضة ع�رض 15 يوما كاملة حت�ضب ابتداء من تاريخ هذا الن�رض �ضتحجز جميع ممتلكاته املنقولة 

طبقا للمادة 687 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية امل�ضار البيع اأعاله .
املح�ضرة الق�ضائية و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض للعمل به وفقا ملا يتطلبه القانون

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ديوان الأ�ضتاذة عبدي فتيحة حم�ضرة ق�ضائية

لدى اخت�ضا�س حمكمة و جمل�س ق�ضاء بومردا�س
حي ابن خلدون عمارة 85 مدخل "ب" رقم 02 بومردا�س

الهاتف : 0556.20.17.66

حم�ضر تبليغ التكليف بالوفاء 
املواد )612 ، 412 /4( من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�ضتاذة عبدي فتيحة حم�رضة ق�ضائية بدائرة اخت�ضا�س حمكمة و جمل�س ق�ضاء بومردا�س ، الكائن مكتبها ب : حي ابن خلدون عمارة 85 مدخل "ب" رقم 02 بومردا�س 
لفائدة : ال�ضندوق الوطني للتوفري و الحتياط �رضكة ذات ممثلة يف �ضخ�س مدير وكالة بومردا�س رمز 114 ، الكائن مقره 42 خليفة بوخالفة اجلزائر ، املركز التجاري اليا�ضمني – بومردا�س القائمة 

يف حقهم الأ�ضتاذة /�ضبوين اميان 
�ضد/ برغل عثمان ال�ضاكن : حي 200 م�ضكن eplf عمارة 05 رقم 09 �ضي م�ضطفى 

بناء على احلكم ال�ضادر عن حمكمة بومردا�س  الق�ضم املدين بتاريخ  2016/05/25 فهر�س رقم 16/02803 رقم اجلدول 16/01154 و رقم الفهر�س 16/02803 املمهور بال�ضيغة التنفيذية حتت رقم 
 2017/1223

بناء على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي املحرر من طرفنا بتاريخ 2017/11/09. 
بناءا على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و املوؤ�رض عليه من قبل رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية  �ضي م�ضطفى  بتاريخ 2018/03/20..

بتاريخ  بومردا�س   لدى حمكمة  ال�ضبط  اأمناء  رئي�س  قبل  من  عليه  املوؤ�رض  و  التعليق  طريق  عن  التنفيذي  ال�ضند  تبليغ  و حم�رض  بالوفاء  التكليف  تبليغ  و حم�رض  بالوفاء  تكليف  على حم�رض  بناءا 
2018/03/20

بناءا على الإذن بالن�رض ال�ضادر عن ال�ضيدة رئي�ضة حمكمة بومردا�س  بتاريخ 2018/05/09 حتت رقم الرتتيب 18/00511 
بلغنا عن طريق الن�رض ال�ضيد / برغل عثمان ال�ضاكن : حي 200 م�ضكن eplf عمارة 05 رقم 09 �ضي م�ضطفى

و اأعلمناه : باأنه اإذا مل ميتثل لهذا التكليف بالوفاء و بعد انق�ضاء مهلة خم�ضة ع�رض 15 يوما كاملة حت�ضب ابتداء من تاريخ هذا الن�رض �ضتحجز جميع ممتلكاته املنقولة طبقا للمادة 687 من قانون 
الإجراءات املدنية و الإدارية امل�ضار البيع اأعاله .

و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض للعمل به وفقا ملا يتطلبه القانون
املح�ضرة الق�ضائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ديوان الأ�ضتاذة عبدي فتيحة حم�ضرة ق�ضائية

لدى اخت�ضا�س حمكمة و جمل�س ق�ضاء بومردا�س
حي ابن خلدون عمارة 85 مدخل "ب" رقم 02 بومردا�س

الهاتف : 0556.20.17.66

حم�ضر تبليغ ال�ضند التنفيذي  
املواد )612 ، 412 /4( من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�ضتاذة عبدي فتيحة حم�رضة ق�ضائية بدائرة اخت�ضا�س حمكمة و جمل�س ق�ضاء بومردا�س ، الكائن مكتبها ب : حي ابن خلدون عمارة 85 مدخل "ب" رقم 02 بومردا�س 
لفائدة : ال�ضندوق الوطني للتوفري و الحتياط �رضكة ذات ممثلة يف �ضخ�س مدير وكالة بومردا�س رمز 114 ، الكائن مقره 42 خليفة بوخالفة اجلزائر ، املركز التجاري اليا�ضمني – بومردا�س القائمة 

يف حقهم الأ�ضتاذة /�ضبوين اميان 
�ضد/ برغل عثمان ال�ضاكن : حي 200 م�ضكن eplf عمارة 05 رقم 09 �ضي م�ضطفى 

بناء على احلكم ال�ضادر عن حمكمة بومردا�س  الق�ضم املدين بتاريخ  2016/05/25 فهر�س رقم 16/02803 رقم اجلدول 16/01154 و رقم الفهر�س 16/02803 املمهور بال�ضيغة التنفيذية حتت 
رقم 2017/1223 

بناء على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي املحرر من طرفنا بتاريخ 2017/11/09. 
بناءا على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و املوؤ�رض عليه من قبل رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية  �ضي م�ضطفى  بتاريخ 2018/03/30..

بتاريخ  ال�ضبط لدى حمكمة بومردا�س   اأمناء  التعليق و املوؤ�رض عليه من قبل رئي�س  التنفيذي عن طريق  ال�ضند  تبليغ  بالوفاء و حم�رض  التكليف  تبليغ  بالوفاء و حم�رض  بناءا على حم�رض تكليف 
2018/03/20

بناءا على الإذن بالن�رض ال�ضادر عن ال�ضيدة رئي�ضة حمكمة بومردا�س  بتاريخ 2018/05/09 حتت رقم الرتتيب 18/00511 
بلغنا عن طريق الن�رض ال�ضيد / برغل عثمان ال�ضاكن : حي 200 م�ضكن eplf عمارة 05 رقم 09 �ضي م�ضطفى

م�ضمون ال�ضند التنفيذي احلكم ال�ضادر عن حمكمة بومردا�س الق�ضم املدين بتاريخ 2016/805/25  فهر�س رقم 16/02803  رقم اجلدول 16/01154 و رقم الفهر�س 16/02803 املمهور بال�ضيغة 
التنفيذية حتت رقم 2017/1223.

و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض للعمل به وفقا ملا يتطلبه القانون 
املح�ضرة الق�ضائية 

ANEP N°: 818354 الو�ضط:2018/06/16

الو�ضط:2018/06/18 الو�ضط:2018/06/18

الو�ضط:2018/06/18 الو�ضط:2018/06/18

الو�ضط:2018/06/18

الو�ضط:2018/06/18
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة ال�ضكن و العمران و املدينة

ولية اأدرار
مديرية التعمري و الهند�ضة 

املعمارية و البناء
م�ضلحة متابعة ال�ضفقات العمومية

الرقم:....م ت ه ب/2018

اإعــــــــــــــــــــــــــــــذار رقم -02-
NL5.721.3.262.027.01:رقم العملية

عنوان العملية: اأ�ضغال الطرق و ال�ضبكات املختلفة لتجزئات الأرا�ضي الجتماعية لوليات 
اجلنوب و اله�ضاب العليا

املوقع:50 قطعة تيطاف-بلدية تام�ضت
احل�ضة رقم06: �ضبكتي ال�رضف ال�ضحي+ املياه ال�ضاحلة لل�رضب

تبعا لالتفاقية امل�ضادق عليها من طرف املراقب املايل حتت رقم 2010 بتاريخ 2017/09/24
تبعا لالأمر الإجناز رقم103 بتاريخ2017/12/31

تبعا للزيارة امليدانية لرئي�س فرع التعمري لدائرة فنوغيل اإىل موقع امل�رضوع 
بتاريخ2018/01/21

تبعا لالإجتماع املنعقد مبقر مديرية التعمري و الهند�ضة املعمارية و البناء ليوم 2018/02/27 
املتعلق بفح�س و�ضعية امل�ضاريع.

تبعا لالأمر رقم 01 ال�ضادر يف يومية احلياة بتاريخ 2018/04/18
تبعا للمرا�ضلة رقم 34 بتاريخ 2018/05/31 ال�ضادرة عن فرع التعمري لدائرة  فنوغيل 

بخ�ضو�س عدم التحاق املقاولة بور�ضة الأ�ضغال.
فاإنه يوجه اإعذار رقم 02 اإىل مقاولة عكرمي عبدالرحمان

الكائن مقرها تيطاوين ال�رضفاء-اأنزجمري-اأدرار و احلائزة على الإتفاقية املتعلقة مب�رضوع 
�ضبكتي ال�رضف ال�ضحي و املياه ال�ضاحلة لل�رضب  احل�ضة رقم 6 مبوقع 50 قطعة تيطاف 

بلدية تام�ضت،و ذلك لالأ�ضباب التالية:
عدم التحاق املقاولة بور�ضة الأ�ضغال

و عليه متنح لكم مهلة ثمانية)08 ( اأيام ابتداء من تاريخ اأول �ضدور لهذا الإعذار بال�ضحف 
الوطنية اأو الن�رضة الر�ضمية ل�ضفقات املتعامل العمومي BOMOP  لأجل تعزيز الور�ضة 

بالو�ضائل املادية و الب�رضية و تدارك التاأخري الكبري يف الإجناز يف و يف حالة عدم ا�ضتجابتكم 
فاإنكم تتحملون تبعات التطبيق ال�ضارم للقوانني املن�ضو�س عليها يف املجال ل �ضيما تلك 

امل�ضار اإليها يف املر�ضوم الرئا�ضي رقم 247/15 املوؤرخ يف 2015/09/16 و املت�ضمن تنظيم 
ال�ضفقات العمومية و تفوي�ضات املرفق العام .

N° 01315
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تقدمي  من  ال�ضباط  انتهى   
الأنظار  كل  كانت  عر�ضهم. 
اأفيغدور  موجهة اإىل وزير اجلي�ش 
معار�ضته  عن  واأعرب  ليربمان. 
ال�ضديدة لتقدمي الإغاثة الإن�ضانية 
من  مقابل  اأي  دون  غزة  ل�ضكان 
ق�ضية  ذلك  يف  مبا  "حما�ش"، 
اأعرب  كما  والأ�رسى،  املفقودين 
الأ�ضابيع  يف منا�ضبات عدة خالل 
تكون  اأن  الوزراء  وتوقع  الأخرية. 

كلماته هي احلكم النهائي.
مراجعة  ليربمان  واأعطى 
اإىل  الإ�ضارة  دون  �ضيا�ضية-اأمنية، 
الق�ضية املطروحة. تبادل الوزراء 

نظراتهم املتفاجئة.
زئيف  �ضاأل  موقفك؟  هو  وما 
يوؤيد  باأنه  ليربمان  رد  الكني، 
اإىل  كما هو مقدم  اجلي�ش  موقف 
املنتدى. من هذا ميكننا اأن نفهم 
دون  الت�ضهيالت  منح  توؤيد  اأنك 
ليربمان،  رد  تقول،  ماذا  �رسوط؟ 
ل نعطي اأي �ضيء دون مقابل من 

"حما�ش".

دقيقة  قبل  فقط  الكني:  اأ�رس 
مع  اأنه  لنا  اجلي�ش  قال  واحدة 
مقابل،  دون  ت�ضهيالت  اإعطاء 

لذلك ماذا تقول؟
اجلي�ش  وراء  من   %  100 اأنا: 

الإ�رسائيلي قال ليربمان
اإذاً، فاأنت يف �ضالح كل الت�ضهيالت 

املقدمة.
�ضد  اأنا  اجلي�ش.  وزير  اأجاب  ل، 
اإلكني - وفقا للو�ضف - انحنى اإىل 
مهزوم.  وهو  كر�ضيه  على  الوراء 
حاول الوزير ارييه درعي حظه يف 
اجلي�ش  املعقد.  املنطق  ت�ضديع 
درعي  الت�ضهيالت،  مع  اإنه  قال 
اأنت  لليربمان،  بكالمه  متوجهاً 
ولكن  اجلي�ش،  تدعم  اأنك  قلت 
الت�ضهيالت.  �ضد  كنت  اأنك  اأي�ضا 

ما الذي يفرت�ش بنا اأن نفهمه؟
اللغز.  بحل  ليربمان  ي�ضاعد  مل 
املناق�ضة  ا�ضتمرت  فمه.  اأغلق 
القرار.  اتخاذ  دون  وا�ضتمرت 
الكبرية؟  ال�ضعوبة  هي  ما  ملاذا؟ 
�ضت�ضتمر طنجرة ال�ضغط الغزاوية 

يف الغليان حتى تنفجر يف وجوهنا 
بجلب  الوزراء  رئي�ش  يقوم  ثم 
اجتماعات  مواعيد  من  لئحة 
عر�ش  اإعداد  ورمبا  الكابينت، 
وا�ضتدعاء   ،PowerPoint
فعل  كما  مكتبه،  اإىل  ال�ضحفيني 
حرب  يف  الأنفاق  مع�ضلة  بعد 
ت�رسف  اأنه  لهم  و�رسح   ،2014

ب�ضكل �ضليم. وفقا للكتاب.
اإنه ل يتطرق  اأن يقول  اإلكني  اأراد 

اىل ما قيل يف مداولت الكبينت. 
ردا على  قال  وزير اجلي�ش  مكتب 
اأثريت  التي  الدعاءات  اأن  ذلك 
تن�ضيق  "يتم  �ضحيحة.  غري  هنا 
املواقف بني وزير اجلي�ش ورئي�ش 
الأركان، ول توجد فجوات بينهم. 
من الوا�ضح اأن اأي �ضخ�ش ي�رسب 
ال�ضورة  ليعك�ش  ذلك  يفعل  ل 
وت�ضويه  لت�ضويهنا  ولكن  احلقيقية 

�ضمعتنا".

متكن وزير اجلي�ش اأفيغدور ليربمان من "اإرباك وبلبلة" الكابينت الذي ناق�ش ما اإذا كان �شيعطي ت�شهيالت اإن�شانية ل�شكان غزة اأم ل، بعد اأن هداأت النريان يف 
اجلنوب، عقدت احلكومة ال�شيا�شية – الأمنية، اجتماعًا خا�شًا ملناق�شة الأزمة الإن�شانية املتفاقمة يف غزة. الأرقام التي عر�شها �شباط اجلي�ش الإ�شرائيلي 

اأمام الوزراء حول الو�شع يف قطاع غزة كانت حمبطة ومقلقة. املوؤ�ش�شة الأمنية اأو�شحت اأن امل�شلحة الإ�شرائيلية الوا�شحة تتمثل يف تعزيز �شل�شلة من 
الإجراءات لتخفيف الو�شع يف جمالت الكهرباء واملياه وال�شرف ال�شحي والتجارة وغري ذلك.

فل�شطني املحتلة

ماذا قال ليربمان يف اجتماع الكابينت حول غزة ؟

حما�ش

 اأمن ال�ضلطة يفربك ت�ضريحات للتاأثري على حراك ال�ضفة 

فل�شطني املحتلة

�ضرقة وثائق �ضرية من �ضيارة قائد كبري باجلي�ش "اال�ضرائيلي"

ماذا قالت اأم �ضهيد و5 اأ�ضرى بعد قرار 
منزلها؟ "اإ�ضرائيل" هدم 

اأكدت حركة املقاومة الإ�ضالمية 
ال�ضلطة  اأجهزة  اأن  "حما�ش" 
حتاول التاأثري على حراك ال�ضفة 
الراف�ش لعقوبات غزة، من خالل 
يف  لقيادات  ت�رسيحات  فربكة 
بياٍن  يف  احلركة  ونفت  احلركة، 
الت�رسيحات  ال�ضبت،  م�ضاء  لها 
املن�ضوبة للدكتور حممود الزهار 
وفتحي حماد حول حراك ال�ضفة 
والتي  م�رس،  مع  العالقة  اأو 

الذي   24 وطن  موقع  ن�رسها 
اعتاد على ن�رس الأخبار املفربكة 

والت�رسيحات الكاذبة.
هذا  اأن  على  احلركة   و�ضددت 
املتوا�ضل  الت�ضليلي  ال�ضلوك 
ملوقع وطن 24، والذي ي�ضتهدف 
الفرقة بني  الوطنية وبث  الرموز 
يائ�ضة  ال�ضعب، هو حماولة  اأبناء 
م�رس،  مع  عالقتنا  على  للتاأثري 
ويوؤكد تبعية هذا املوقع جلهات 

مع  اأهدافها  تتقاطع  م�ضبوهة 
"الإ�رسائيلي"بدوره  الحتالل 
قال القيادي يف حركة "حما�ش"، 
ت�رسيح  يف  زهري،  اأبو  �ضامي 
فربكة  اإن  ال�ضبت:  م�ضاء  له 
ت�رسيحات  ال�ضلطة  اأمن  اأجهزة 
حممود  احلركة  يف  للقياديني 
حول  حماد،  وفتحي  الزهار 
ال�ضفة  يف  ال�ضعبي  احلراك 
ون�رسها  غزة  لعقوبات  الراف�ش 

م�ضبوهة  اإعالمية  وكالت  على 
على  للتاأثري  يائ�ضة  حماولة  هي 
مدن  يف  احلراك  وترية  ت�ضاعد 
ال�ضفة وخارج فل�ضطني املحتلة، 
اإخبارية  ووكالت  مواقع  وداأبت 
�ضفراء معروفة بتبعيتها لأجهزة 
ت�رسيحات  فربكة  على  ال�ضلطة 
لت�ضويه  حما�ش  من  لقيادات 
الفنت  اإثارة  وحماولة  مواقفهم، 

يف ال�ضارع الفل�ضطيني.

معاريف  �ضحيفة  قالت   
وثائق  ان  ال�رسائيلية 
من  �رسقت  �رسية  ع�ضكرية 
الكومندو يف  لواء  قائد  �ضيارة 
وقالت  الإ�رسائيلي  اجلي�ش 
الوثائق  اإن  العربية،  ال�ضحيفة 

�ضيارة  داخل  حقيبة  يف  كانت 
لواء  قائد  بولت"،  "اآيف  العقيد 
الكومندو باجلي�ش الإ�رسائيلي، 
ومت �رسقتها عندما كان يجري 
جولة ميدانية بال�ضفة الغربية، 
نهاية الأ�ضبوع املا�ضي وذكرت 

قيادة  اأن  العربية،  ال�ضحية 
قررت  الإ�رسائيلي،  اجلي�ش 
فتح حتقيقا خا�ضا يف ظروف 
احلادثة،  هذه  ومالب�ضات 
�رسية  الوثائق  واأن  خ�ضو�ضا 
اأن  اىل  معاريف  واأ�ضارت  جدا 

العقيد اآيف بولت، اأ�ضبح قائدا 
ثمانية  منذ  الكومندو  للواء 
�ضهور، و�ضغل قبل ذلك من�ضب 
الغربية،  ال�ضفة  لواء  قائد 
وحدة  قائد  من�ضب  وقبلها 

ماجالن.

�ضلمت �ضلطات الحتالل الإ�رسائيلي، 
حممد  لطيفة  الفل�ضطينية  املواطنة 
ناجي اأبو حميد اإخطارا بهدم منزلها 
عقب   ،2018\6\17 الأحد  غٍد  يوم 
يف  جندي  بقتل  اإ�ضالم  جنلها  اتهام 
خميم الأمعري جنوبي رام اهلل خالل 
اقتحام قوات اجلي�ش للمخيم يف �ضهر 

رم�ضان املا�ضي.
وبفخر تقول اأم نا�رس: اإن املنزل فداء 
الوطن، ول يهمنا ممار�ضات الحتالل، 

به  قام  ما  وابني  و�ضنبنيه من جديد، 
و�رسيف،  وحر  فل�ضطيني  لكل  فخٌر 
وغًدا بعون اهلل يفرج عنه وعن اإخوته 
البا�ضلة  املقاومة  من  الأ�رسى  وبقية 

يف قطاع غزة.
اأمهلت  فقد  الإخطار؛  وبح�ضب 
�ضلطات الحتالل اأم نا�رس 48 �ضاعة 
رغم  اجلائر،  القرار  على  لال�ضتئناف 

اأن هذه املهلة �ضكلية، ول معنى لها.
حميد  اأبو  نا�رس  اأم  اأن  اإىل  ي�ضار 

وجنلها  الأمعري،  خميم  �ضكان  من 
اأبنائها  من  و4  �ضهيد،  النا�رس  عبد 
باملوؤبدات، ي�ضاف  اأ�رسى حمكومون 
اجلندي  بقتل  املتهم  اإ�ضالم،  لهم 
ل�ضلطات  و�ضبق  رم�ضان  �ضهر  خالل 
نا�رس  اأم  منزل  هدمت  اأن  الحتالل 
اأبنائها  اتهام  بعد  �ضابقا،  مرات  عدة 
وم�ضرية  الحتالل  جي�ش  جنود  بقتل 
بالبطولت؛  حافلة  حميد  اأبو  عائلة 
فلطيفة "اأم نا�رس" هي والدة ال�ضهيد 

والأ�ضري  حميد،  اأبو  النا�رس  عبد 
و50  موؤبدات   7( حميد  اأبو  نا�رس 
عاما(، ون�رس اأبو حميد )5 موؤبدات(، 
موؤبدات(   4( حميد  اأبو  و�رسيف 
و30  موؤبدات   3( حميد  اأبو  وحممد 
يف  اأبنائها  اأحكام  وجمموع  عاما(، 
ال�ضجون هي اأكرث من 19 موؤبدا ولدى 
اأم نا�رس من الأبناء 10 وابنتان، وابنها 
الأكرب الأ�ضري نا�رس هو ممثل الأ�رسى 

يف �ضجن ع�ضقالن.

ما الذي اأُجنز من 
اجلدار االأر�ضي على 

حدود قطاع غزة ؟

عال مر�شود

ع�ضرينية تعي�ش "غربتها" الثانية 
يف �ضجون االحتالل

م�ضاء  العربي،  "وال"  موقع  ك�ضف   
اأول اأم�ش ال�ضبت، عن اإمتام بناء ربع 
على  العائق  اأر�ضي  التحت  اجلدار 

طول احلدود مع قطاع غزة.
وذكر املوقع العربي، اإن 24 موقع بناء 
مع غزة،  منت�رسة على طول احلدود 
تقوم بعملية البناء، واأجنزت حتى الآن 
14 كيلو مرت من اجلدار العائق التحت 
اأ�ضل 65 كيلو مرت، وقال  اأر�ضي، من 
بني  العقد  على  وبناءا  اإنه  املوقع، 
وزارة اجلي�ش الإ�رسائيلي، وال�رسكات 
من  اجلدار،  هذا  ببناء  تعمل  التي 
العائق  بناء  من  النتهاء  املفرت�ش 
حتى نهاية العام 2019 وزعم املوقع 

حلركة  الع�ضكري  الذراع  اإن  العربي، 
مرت   200 بعد  على  اأقام  "حما�ش"، 
بناء  اأمام بع�ش مواقع  نقاط مراقبة 
ومتابعة  ملراقبة  العازل،  اجلدار 
على  موؤكدا  البناء،  عملية  تطورات 
باجلي�ش  اجلنوبية  اجلبهة  قيادة  اأن 
الإجراءات  من  �ضددت  الإ�رسائيلي، 
هذه  يف  العاملني  حلماية  الأمنية 

املواقع.
وال،  موقع  اأ�ضار  مت�ضل،  �ضياق  ويف 
النتهاء  قررت  اجلي�ش  وزارة  اأن  اىل 
العائق على  البحري  بناء اجلدار  من 
العام  نهاية  �ضواحل قطاع غزة  طول 

اجلاري 2018.

واأر�ش  الغربة  الت�ضتت بني  رغم حالة 
اجلامعية  الفتاة  عا�ضتها  التي  الديار 
عاما(   21( مر�ضود  عال  الإعالمية 
الغربية،  ال�ضفة  �ضمال  نابل�ش،  من 
اأنها اليوم  طيلة الأعوام املا�ضية، اإل 
زنانني  يف  الأ�ضد،  "الغربة"  تعي�ش 
بني  تنقلت  "عال"  الحتالل،  �ضلطات 
كان  قلبها  ولكن  وال�ضعودية،  الأردن 
بها  انتهى  بنابل�ش، حيث  معلقا  دوما 
املطاف يف جامعة النجاح الوطنية يف 

تخ�ض�ش الإذاعة والتلفزيون.
يوما  ني�ضان  من  ع�رس  احلادي  كان 
موؤملا على الأ�ضرية "مر�ضود"، عندما 
حوارة  مع�ضكر  اإىل  ا�ضتدعاوؤها  مت 
ثم  ومن  ل�ضتجوابها،  الحتاليل 
نف�ضها  لتجد  باعتقالها،  قرار  �ضدور 
خالل �ضويعات يف مركز حتقيق "بتاح 

تكفا".
والتي  �رسوق،  �ضقيقتها  تقول 
النجاح،  جامعة  من  حديثا  تخرجت 
التخرج  اأبواب  على  كانت  عال  "اإن 
النجاح،  جامعة  يف  الإعالم  كلية  من 
يف  العملي  التدريب  فرتة  وتق�ضي 
املحلية  الإذاعة  حمطات  اإحدى 
العائلة  اختطاف فرحة  ليتم  بنابل�ش، 

من  اأ�ضبوعني  بعد  بالتخرج"وت�ضيف 
التحقيق نقلت "عال"، وهي الثانية يف 
ترتيب اأ�رستها، اإىل �ضجن "ه�ضارون" 
املخ�ض�ش لالأ�ضريات، قبل اأن ت�ضتقر 
مل  اعتقالها  ومنذ  الدامون  �ضجن  يف 
تتمكن "عال" من لقاء اأهلها �ضوى يف 
اأول  والدتها  تنتظر  فيما  املحاكم، 
قدمت  وقد  الأ�ضبوع،  هذا  لها  زيارة 
ثماين مرات ملحكمة �ضامل ال�ضهيونية 
وتتلم�ش العائلة اأية معلومة عن ابنتهم 
املحاميات  من  �ضقيقتها،  تقول  كما 
ال�ضجون  يزرن  اللواتي  واحلقوقيات 
عادل  حماميها  ومن  الحتاللية، 
ورغم  النجاح،  جامعة  ويف  �ضماره.  
اعتقال  على  عديدة  اأ�ضابيع  مرور 
عال، اإل اأن زميالتها يتذكرنها دائما، 
وبخا�ضة خالل تواجدهن يف امل�ضجد 
اأثناء حفالت التخرج يف  اأو  الأق�ضى، 
يف  �ضورتها  رفع  مت  حيث  اجلامعة، 
الف�ضل  نهاية  يف  الطلبة  احتفالت 
ذكره  اجلدير  ال�ضابق"ومن  الدرا�ضي 
فل�ضطينية  اأ�ضرية   )64( قرابة  اأن 
 7 منهن  الحتالل  �ضجون  يف  يقبعن 
بحقهن  املحتل  وميار�ش  قا�رسات، 

اأب�ضع اأ�ضاليب التعذيب.
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وتبع حتريك اأ�سعار الوقود الذي طبق 
جمل�س  اإعالن  ال�سبت،  اليوم  �سباح 
متوقعا  قرارا  امل�رصي  الوزراء 
املوا�سالت  ركوب  تعريفة  بزيادة 
باملئة   20 ـ   10 بني  ت�سل  بن�سب 
اأعلنتها  الأ�سا�سية،  الثالثة  والزيادة 
وثاين  رم�سان،  �سهر  خالل  احلكومة 
اأيام عيد الفطر مب�رص، والذي يعتاد 
مهتمني  امل�رصيون  فيه  يكون  اأن 
وجبة  اإعداد  يف  ال�ستهالكي  بال�سق 
اأوقات  وق�ساء  التنزه  اأو  الإفطار 
تعد  كما  بالعيد  باملتنزهات  �سعيدة 
خالل  الأ�سا�سية  الرابعة  الزيادة  تلك 
التي مت�س خدمات حكومية  اأ�سهر   3
لأ�سعار  حكومية  زيادة  بعد  مدعمة، 
العا�سمة  يف  الأنفاق  مرتو  تذاكر 
القاهرة الذي ي�ستقله 3 ماليني بن�سب 

تراوح بني 50 و150 و250 باملئة.
على  عادة  امل�رصية  احلكومة  وترد 
انتقادات ب�ساأن حتريك الأ�سعار باأنها 
تتخذ خطة اإ�سالحية تدعو املواطنني 
بالبالد  الأمور  تفاقم  لعدم  لتحملها 
ال�سنوات  يف  اعتمدت  ما  عادة  التي 
اخلليج  ودعم  القرو�س  على  الأخرية 
لهذه  الأنا�سول  مرا�سل  ر�سد  ووفق 
كانت  ر�سمية،  بيانات  وفق  الزيادات 

على النحو الآتي:

مياه  جوان: زيادة   3
ال�شرب

رفعت احلكومة امل�رصية اأ�سعار مياه 
للمرة  املنزيل  لال�ستخدام  ال�رصب 
ت�سل  بن�سب   ،2017 اأوت  منذ  الثانية 

اإىل 44.4 باملائةوتزامنت رفع اأ�سعار 
املنزيل  لال�ستخدام  ال�رصب  مياه 
للمرة الثانية، وفق ما ن�رصته اجلريدة 
امل�رصي  الرئي�س  اأداء  مع  الر�سمية 
�سباحا،  الق�سم  ال�سي�سي  الفتاح  عبد 

لولية ثانية متتد اأربع �سنوات.
تقرر  اأنه  املن�سورة  الأرقام  واأظهرت 
لال�ستخدام  ال�رصب  مياه  �سعر  رفع 
 10 اإىل  �سفر  من  ال�سهري  املنزيل 
 45 من  قر�سا   65 اإىل  مكعبة،  اأمتار 
 44.4 )بن�سبة  املكعب  للمرت  قر�سا 
ال�رصيحة  زيادة  تقرر  كما  باملائة( 
مكعبا(  مرتا   20 اإىل   11 )من  الثانية 
قر�سا   120 مقابل  قر�سا   160 اإىل 
باملائة(،   33.3 )بن�سبة  ال�سابق  يف 
مرتا(   30 ـ   21( الثالثة  وال�رصيحة 
اإىل 225 قر�سا من  بن�سبة 36 باملائة 

165 قر�سا.
الرابعة  ال�رصيحة  القرار  وا�ستحدث 
والتي يراوح حجم ا�ستهالكها بني �سفر 
اإىل 40 مرتا مكعبا ويبلغ �سعرها 275 
للجريدة  ووفقا  املكعب  للمرت  قر�سا 
ال�رصيحة  �سعر  زيادة  تقرر  الر�سمية 
اخلام�سة والتي يزيد ا�ستهالكها على 
40 مرتا مكعبا اإىل 315 قر�سا من 225 
 35 بزيادها  املكعب،  للمرت  قر�سا 
املياه  اأ�سعار  زيادة  تقرر  كما  باملائة 
قر�سا   360 اإىل  التجاري  لال�ستهالك 
باملائة   50 بزيادة  قر�سا   240 من 
يتم  اأنه  الر�سمية  اجلريدة  واأو�سحت 
اعتبارا  اجلديدة  بالزيادات  العمل 
ا�ستهالك  عن  اجلاري  ال�سهر  من 
تكلفة  رفع  تقرر  كما  املا�سي  ماي 
كن�سبة  التي حت�سب  ال�سحي  ال�رصف 
باملائة   75 لت�سبح  املياه  فاتورة  من 
لال�ستهالك  بالن�سبة  باملائة   63 من 
 92 من  باملائة   98 واإىل  املنزيل، 

باملائة لغري املنزيل.

جوان: زيادة   12
الكهرباء

اأ�سعار  قررت احلكومة امل�رصية رفع 
�رصائح ا�ستهالك الكهرباء لال�ستخدام 
وت�سل  باملائة   26 مبتو�سط  املنزيل 
حتى 69.2 باملائة، اعتبارا من مطلع 
جويلية القادم الذي ميثل بداية ال�سنة 
الكهرباء  وزير  املالية يف م�رص وقال 
يف  �ساكر،  حممد  املتجددة  والطاقة 
اإنه تقرر رفع  اآنذاك،  موؤمتر �سحفي 
 50 ـ  �سفر  من  الأوىل  ال�رصيحة  �سعر 
 13 اأ�سل  من  قر�سا   22 اإىل  كيلووات، 
 69.2 قدرها  بزيادة  وذلك  قر�سا، 
ال�رصيحة  �سعر  رفع  وتقرر  باملائة 
اإىل  كيلووات   100 ـ   51 من  الثانية 
 36.3 بارتفاع   ،22 من  قر�سا   30

باملائة(.
يبلغ  التي  الثالثة  ال�رصيحة  وب�ساأن 
كيلووات،   200 ـ   100 بني  ا�ستهالكها 
من  قر�سا   36 اإىل  ال�سعر  ارتفع  فقد 
اأما  باملائة   33.3 بزيادة  قر�سا،   27
 350 اإىل   201 من  الرابعة  ال�رصيحة 
 70 اإىل  �سعرها  ارتفع  فقد  كيلووات، 
قر�سا بدل من 55 قر�سا، بزيادة 27.2 

باملائة.
وال�رصيحة اخلام�سة من 351 اإىل 650 
كيلووات، ارتفع �سعرها اإىل 90 قر�سا 

بدل من 75، بزيادة 20 باملائة.
ال�ستهالك  اأ�سعار  ارتفعت  كذلك، 
يراوح  التي  ال�ساد�سة  لل�رصيحة 
كليووات،  األف  ـ   651 بني  ا�ستهالكها 
 8 بزيادة   ،125 من  قر�سا   135 اإىل 
باملائة وال�رصيحة ال�سابعة التي يزيد 
ارتفع  كيلووات،  األف  على  ا�ستهالكها 
 ،135 من  قر�سا   145 اإىل  �سعرها 

بزيادة 7.4 باملائة فيما اأ�سار الوزير 
يف  الزيادة  متو�سط  اأن  اإىل  امل�رصي 
يبلغ  ال�سبع  لل�رصائح  الكهرباء  اأ�سعار 

26 باملائة.

اأ�شعار  رفع  جوان   16
الوقود

البرتول والرثوة املعدنية  قالت وزارة 
جمل�س  اإن  بيان،  يف  ال�سبت  اليوم 
املنتجات  اأ�سعار  زيادة  اأقر  الوزراء 
البرتولية اعتبارا من ال�ساعة التا�سعة 
ال�سبت  اأم�س  اأول  �سباح  )7:00 ت.غ( 
ووفق ر�سد مرا�سل الأنا�سول لالأ�سعار 
اجلديدة وال�سابقة، زاد �سعر لرت بنزين 
 6.75 لي�سبح  قر�س   1.75 بنحو   ،92
)بزيادة  جنيهات   5 من  بدل  جنيهات 
نحو 35 %(، وارتفع �سعر لرت بنزين 80 
لي�سل اإىل 5.5 جنيهات للرت بدل من 
3.65 جنيهات )نحو 50 %(كما اأ�سبح 
بدل  جنيهات   5.5 ال�سولر  لرت  �سعر 
وارتفع �سعر مرت  من 3.65 جنيهات، 
بدل  جنيه   2.75 من  لل�سيارات  الغاز 
�سعر  وارتفع   ،)%  37.5( جنيهني  من 
بنزين 95 اإىل 7.75 جنيهات للرت بدل 

من 6.6 جنيه )17.4 %(.
وارتفع �سعر اأ�سطوانة البوتاجاز )غاز 
اإىل  املنزيل(  وال�ستخدام  الطهي 
)نحو  جنيها   30 من  بدل  جنيها   50
اأ�سطوانة  �سعر  اأ�سبح  فيما   )%  66.6
من  جنيه   100 التجارية  البوتاجاز 
هذه  %(وتعد   66.6 )نحو  جنيها   60
ترفع  التي  الثالثة  املرة  هي  الزيادة 
منذ  الوقود  اأ�سعار  احلكومة  فيها 
حترير �سعر �رصف اجلنيه يف نوفمرب 
 12 قيمته  قر�س  اتفاق  �سمن   ،2016
مليار دولر مع �سندوق النقد الدويل 

من  يوم  عقب  الأوىل  الزيادة  وكانت 
يف  والثانية  ال�رصف،  �سعر  حترير 
حترير  وقبل   2017 جوان  اأواخر 
الوقود  اأ�سعار  �سهدت  ال�رصف،  �سعر 
ارتفاعا مطلع جويلية 2014، مع �سعي 
اإ�سالح منظومة  اإىل تطبيق  احلكومة 
احلكومة  قرار  وياأتي  الطاقة  دعم 
التزاما  الوقود  اأ�سعار  رفع  امل�رصية 
النقد  �سندوق  مع  التفاق  ببنود 
الدويل، وفق وثائقه املن�سورة يف 18 

جانفي 2017.
وي�سري ال�سندوق اإىل اأن م�رص ملتزمة 
دوري،  ب�سكل  الوقود  �سعر  بزيادة 
الوقود  اأنواع  بيع معظم  اأ�سعار  لت�سل 
للم�ستهلك اإىل 100 % من تكلفة الإنتاج 
بعد  املايل  العام  يف  ال�رصيبة(،  )قبل 

املقبل 2018 / 2019.

10 ماي زيادة تعريفة 

ركوب املرتو

رفع  امل�رصية  النقل  وزارة  قررت 
يف  الأنفاق  مرتو  تذاكر  اأ�سعار 
 3 ت�ستقله  الذي  القاهرة  العا�سمة 
و150   50 بني  تراوح  بن�سب  ماليني 
و250 باملائة واأو�سح بيان للوزارة اأن 
اعتبارا  التنفيذ  حيز  �ستدخل  الزيادة 
من يوم اجلمعة، بحيث تراوح الأ�سعار 
عدد  بح�سب  جنيهات،  و7  و5   3 بني 
خطوط  بني  والتحويل  املحطات 
التذكرة  �سعر  وكان  الثالث  املرتو 
عدد  عن  النظر  بغ�س  جنيهني،  يبلغ 
بني  حتويالت  اإجراء  اأو  املحطات 
يف  امل�رصيون  يتحرك  ومل  اخلطوط 
با�سثناء  جتمعات  يف  الزيادات  تلك 
تعريفة  زيادة  اإثر  تظاهرات حمدودة 
الرئي�س  دعا  ما  وهو  املرتو،  ركوب 
ل�سكر  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�رصي 

امل�رصيني اأكرث من مرة. 

�شهد امل�شريون خالل نحو اأ�شبوعني 3 زيادات باأ�شعار خدمات حكومية مدعمة، اأحدثها حتريك اأ�شعار الوقود بن�شب بني 17.45 % اإىل 66.6 %ووفق مرا�شل الأنا�شول، يعد قرار 
حتريك اأ�شعار الوقود اليوم ال�شبت، الأول الذي مي�س الدعم احلكومي بعد اأيام من ت�شكيل احلكومة اجلديدة برئا�شة م�شطفى مدبويل الذي احتفظ بحقيبة الإ�شكان اأي�شا.

زيادة اأ�شعار الوقود مب�شر

ق .د

ثالث �رتفاع باخلدمات �حلكومية �ملدعمة يف �أ�سبوعني

اأزمة امل�شلمني تتفاقم

زعيمة ميامنار حتاول �لتالعب بالأمم �ملتحدة 
يف الجتماع الأول، الذي عقد الأربعاء 
املا�سي، بني زعيمة ميامنار، اأون �سان 
املتحدة  الأمم  ومبعوثة  ت�سي،  �سو 
كري�ستني �رصانري برغرن، دعت حكومة 
فهم  اإىل  املتحدة  الأمم  ميامنار 
اأراكان  اإقليم  يف  احلقيقي"  "الو�سع 
)غرب(، الذي فر منه نحو 700 األف من 

الروهنغيا من ميامنار اإىل بنغالد�س.
دقت  احلقيقي"،  "الو�سع  عبارة 
لأنها  راأ�سي،  يف  الإنذار  اأجرا�س 
النتهاكات  من  طويلة  �سنوات  عك�ست 
ب�سكل  ترتكب  التي  العنف  واأعمال 
م�ستمر بحق م�سلمي الروهنغيا، ومنذ 
يف  احلقيقية  "احلالة  كانت  عاًما،   13
التي  ذاتها  الكلمات  هي  ميامنار"، 
�سوي،  ماينت  الفريق  ا�ستخدمها 
يف  الع�سكرية  ال�ستخبارات  رئي�س 
ميامنار اآنذاك، عندما حثني على نقل 
نهجهم اإىل العامل من خالل املقالت، 
واجتماعات  الإعالمية،  واملقابالت 

مع �سيا�سيني ودبلوما�سيني.
كان ذلك هو اللقاء الأول من نوعه الذي 
يجمعني مع "ماينت �سوي" يف يانغون، 
بح�سور نائبه العقيد ميا تون اأوو، الذي 
للقوات  امل�سرتك  الرئي�س  الآن  اأ�سبح 

امل�سلحة وكنت اآنذاك قد عدت حديثا 
الوليات  بعد غياب دام يف  اإىل بالدي 
على  واأنا  عاًما،   17 حوايل  املتحدة 
يف  الع�سكري  للحكم  املعار�سة  راأ�س 
من  الأ�سا�سي  الهدف  وكان  ميامنار 
القيادة  دعم  هو  البالد  اإىل  عودتي 
العقوبات  ب�سبب  الع�سكرية املحا�رصة 
يف  بلدنا  دمج  اإعادة  ليتم  الغربية 
ما  فرتة  ويف  جمدداً  الدويل  املجتمع 
ميامنار  عزل  مت  الباردة،  احلرب  بعد 
حلقوق  الفظيعة  النتهاكات  ب�سبب 
اجلي�س  قبل  من  املرتكبة  الإن�سان 
م�سيفي  �سوي"،  "ماينت  الفريق  وكان 
الآمنة  العودة  يل  رتب  الذي  الر�سمي 
اجلن�سية  وا�ستئناف  والطوعية 
املنا�سب،  الوقت  ويف  امليامنارية 
اأدركت متاماً ما الذي كان يعنيه رئي�س 
اأراد  اجلوا�سي�س بـ "الو�سع احلقيقي"، 
بب�ساطة اأن اأكون الناطق با�سم اجلي�س، 
عن  جميلة  �سورة  للعامل  اأقدم  واأن 

اأعمال جي�س ميامنار، تنايف حقيقته.
خالل  الع�سكري  القائد  وا�ستخدم 
نفاقه؛  عك�ست  عبارات  معي  حديثه 
ثقته  موؤكداً  ي�سدقنا"،  ل  "العامل  مثل 
اأن كالمي �سيكون ذو م�سداقية ب�سفتي 

الغرب  يف  وع�ست  در�ست  مواطن، 
كان  �سواء  وبالتايل،  طويلة   ل�سنوات 
للجي�س  بالن�سبة  احلقيقي"  "الو�سع 
يتوافق مع املحن التي يعي�سها م�سلمي 
الروهنغيا منذ اأعوام اأم ل، فاإن هذا ل 
يهم القيادة الع�سكرية باأكملها ومنذ ذلك 
الع�سكرية  للقيادة  دعمي  اأنهيت  احلني 

التي كنت اأعتربها "اإ�سالحية".
ميامنار  حكومة  اأن�ساأت  عام،  وقبل 
ال�سغط  اأعقاب  يف  الوطنية  اللجنة 
الدويل على م�ست�سارة الدولة للتحقيق 
اجلي�س  ارتكبها  عنف  اأعمال  يف 
اإل  الروهنغيا   الع�سكري بحق م�سلمي 
جانفي  يف  ال�سادر  اللجنة،  تقرير  اأن 
ال�سطهاد  ارتكاب جرائم  نفى   ،2017
ميامنار،  يف  الروهنغيا  �سّد  والإبادة 
رد  اللجنة  بّررت  ذلك،  على  وعالوًة 

قوات الأمن باأنه قانوين ومالئم.
يعيد  التاريخ  اأن  نرى  اأن  املوؤمل  من 
وال�سيا�سيني  الوطنيني  والقادة  نف�سه، 
يخفون  مازالوا  احلاليني  والع�سكريني 
ويتالعبون  القبيحة،  اجلي�س  حقائق 
كما فعل �سابقوهم وتواجه  بها، متاماً 
يف  حادة  انتقادات  ت�سي"،  �سو   "
تعاطفها  عدم  ب�سبب  العامل  اأنحاء 

التي  امل�سلمة،  الروهنغيا  اأقلية  مع 
حول  لال�سطهاد  عر�سة  الأكرث  تعترب 
العامل، وتواجه بح�سب الأمم املتحدة 
زعيمة  عرقيا"وتعر�ست  "تطهريا 
منحت  جوائز  عدة  ل�سحب  ميامنار 
متحف  جائزة  ومنها  �سابقاً،  اإياها 
وجائزة  وا�سنطن،  يف  الهولوكو�ست 
مدينة  جمل�س  من  احلرية"  "و�سام 
جهتها،  من  بريطانيا  يف  "اأك�سفورد" 
�سو  اأن  الدولية  العفو  منظمة  اعتربت 
ت�سي، وحكومتها "يدفنون روؤو�سهم يف 
الرمال" بتجاهل دور اجلي�س يف العنف 
جي�س  اأطلق  املا�سي،  اأوت   25 ومنذ 
متطرفة  بوذية  وملي�سيات  ميامنار 
اأقلية  �سد  اجلرائم  من  جديدة  موجة 

الروهنغيا امل�سلمة يف اإقليم اأراكان.
فر  املتحدة،  الأمم  معطيات  وبح�سب 
الروهنغيا  م�سلمي  من  األف   700 نحو 
اإىل بنغالد�س، 60 باملائة  من ميامنار 
التي  القمع  حملة  بعد  اأطفال،  منهم 
والوليات  الدولية  املنظمة  و�سفتها 
عرقي"وجراء  "تطهري  باأنها  املتحدة 
 9 عن  يقل  ل  ما  قتل  الهجمات،  تلك 
بح�سب  الروهنغيا،  من  �سخ�س  اآلف 

منظمة "اأطباء بال حدود" الدولية. 

حنني وحزن.. عيد �لروهنغيا
 يف خميمات �للجوء

ا�ستقبل الالجئون الروهنغيا، الفارون من عنف اجلي�س 
واملتطرفني البوذيني اإىل خميمات ببنغالدي�س، عيد الفطر 
املبارك، بحزن وا�ستياق لبالدهم، واأدى م�سلمو الروهنغيا 

املقيمون يف خميمات مبدينة "كوك�س بازار" البنغالية 
)جنوب �رصق(، �سباح اليوم ال�سبت، �سالة العيد يف جوامع 

وم�ساجد خمتلفة، بح�سب و�سائل اإعالم حملية.
وت�رصع الالجئون اإىل اهلل، باأن يعودوا اإىل منازلهم ب�سكل 

اآمن، ويتمكنوا من اإن�ساء حياة ي�سودها الأمن وال�ستقرار.
وقال الروهنغي "نور حممد"، الأمني العام ملخيم 

"كوتوبالونغ"، بكوك�س بازار، ، "بالرغم من الظلم الذي 
تعر�سنا له يف اإقليم اأراكان )غربي ميامنار(، اإل اأننا ل زلنا 

نحب اأر�سنا"،واأ�ساف: "نريد العودة اإىل اأر�سنا باأمان. لأننا 
حما�رصون يف هذا املخيم ال�سغري، ولي�س لدى اأطفالنا 

مكان يذهبون اإليه، ول ي�سعرون ببهجة العيد و�رصوره"ومنذ 
25 اأوت املا�سي، اأطلق جي�س ميامنار وملي�سيات بوذية 
متطرفة موجة جديدة من اجلرائم �سد اأقلية الروهنغيا 

امل�سلمة يف اأراكان وبح�سب معطيات الأمم املتحدة، 
فر نحو 700 األف من م�سلمي الروهنغيا من ميامنار اإىل 

بنغالد�س، 60 باملائة منهم اأطفال، بعد حملة القمع التي 
و�سفتها املنظمة الدولية والوليات املتحدة باأنها "تطهري 

عرقي"،وجراء تلك الهجمات، قتل ما ل يقل عن 9 اآلف 
�سخ�س من الروهنغيا، بح�سب منظمة "اأطباء بال حدود" 

الدولية. 
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ي�سعى �ملنتخب �لبلجيكي �إىل ت�أكيد 
للمن�ف�سة  �ملر�سحني  بني  مك�نته 
بو�بة  من  �لع�مل،  ك�أ�س  لقب  على 
عندم�  بنم�  �جلديدة  �لو�فدة 
يتلقي�ن �ليوم يف �ملجموعة �ل�س�بعة 
وبعدم�  وتون�س،  �إجنلرت�  ت�سم  �لتي 
يالقي  �أد�ء  تقدمي  عن  عجزو� 
�لتوقع�ت يف م�س�ركتيهم� �لأخريتني 
موندي�ل �لرب�زيل 2014 وك�أ�س �أوروب� 
»�ل�سي�طني  ي�أمل  فرن�س�  يف   2016
�ملوندي�ل  يف  �لعتب�ر  رد  �حلمر« 
�جليل  يقدم  �أن  ويوؤمل  �لرو�سي، 
بقي�دة  �لكثري  للمنتخب  �لذهبي 
و�إدين  بروين  دي  كيفن  مثل  جنوم 
ب�إ�رش�ف  لوك�كو،  وروميلو  ه�ز�ر 

م�رتينيز  روبرتو  �لإ�سب�ين  �ملدرب 
وم�س�عديه �لنجم �لفرن�سي �ل�س�بق 
غر�مي  و�لإجنليزي  هرني  تيريي 
جونز، وبلغت بلجيك� موندي�ل 2018 
ع�رش  يف  وتع�دل،  �نت�س�ر�ت  بت�سع 
�لأوروبية،  �لت�سفي�ت  يف  مب�ري�ت 
قدرة  حول  ق�ئمة  �ل�سكوك  لكن 
�ملدرب �جلديد على �أن يخرج من 
م�  �أف�سل  �ملوهوب  �ملنتخب  هذ� 
لديه، و�أث�ر قر�ر م�رتينيز ب��ستبع�د 
�ألع�ب  �أعمدة �ملنتخب �س�نع  �أحد 
ن�ينغولن،  ر�دج�  �لإيط�يل  روم� 
�مل�سجعني.   لدى  ��ستي�ء  موجة 
ومنذ �نته�ء �لت�سفي�ت �لتي و�سعت 
�لث�لثة  للمرة  �لنه�ئي�ت  يف  بلجيك� 

م�رتينيز  رج�ل  خ��س  ع�رشة 
�سد  �لتح�سريية  مب�ري�تهم  جميع 
�ملوندي�ل،  يف  م�س�ركة  منتخب�ت 
�ل�سعودية   ،0-1 �لي�ب�ن  على  ف�زو� 
 1-4 كو�ست�ريك�   ،0-3 م�رش   ،0-4
و�سلب�   3-3 �ملك�سيك  مع  وتع�دلو� 
تو�جه  �أل  ويتوقع  �لربتغ�ل،  �أم�م 
�إحدى  حجز  يف  �سعوبة  بلجيك� 
�لدور ثمن  �إىل  بط�قتي �ملجموعة 
�لنه�ئي على �لأقل، �إل �أن م�رتينيز 
�أنف�سهم.  لعبوه  ي�ستبق  �أل  يرغب 
بغي�ب  �للق�ء  م�رتينيز  ويخو�س 
وتوم��س  كومب�ين  ف�ن�س�ن  �لق�ئد 
قبل  �إ�س�بتهم�  ب�سبب  فريم�يلن 

�لو�سول �إىل رو�سي�. 

بلجيكا يف رحلة البحث عن الفوز من بوابة بنمابلجيكا / بنما اليوم ابتداء من 16:00

تون�س / اجنلرتا 
اليوم ابتداء من 

19:00

ن�ضور قرطاج 
حتمل الآمال 
العربية اأمام 

الأ�ضود الثالثة
م�سو�ره  �لتون�سي  �ملنتخب  يد�سن 
نه�ئي�ت  يف  كبرية  ب�آم�ل  �ل�سعب 
رو�سي�  يف   2018 �لع�مل  ك�أ�س 
�ليوم  �لجنليزي  نظريه  مبو�جهة 
�أرين�«  »فولغوغر�د  �أر�سية  على 
من�ف�س�ت  من  �لأوىل  �جلولة  يف 
ترحم  ومل  �ل�س�بعة،  �ملجموعة 
و�أوقعتهم  قرط�ج«  »ن�سور  �لقرعة 
ج�نب  �إىل  ت�سم  جمموعة  يف 
�لبلجيكي  �ملنتخب  �جنلرت�، 
يف  بعيد�ً  للذه�ب  بقوة  �ملر�سح 
�ملوندي�ل، كم� �أّن جدول �ملب�ري�ت 
تون�س  منتخب  �س�لح  يف  ي�سب  مل 
كونه �سيالقيهم� تو�لي�ً قبل مب�ر�ته 
بنم�  �أم�م  �لأول  �لدور  يف  �لأخرية 
وهي  �لأوىل،  للمرة  ت�س�رك  �لتي 
تون�س  فيه�  تقع  �لتي  �لث�نية  �ملرة 
�جنلرت�  مع  و�حدة  جمموعة  يف 
و�لتقت  �ملوندي�ل،  يف  بلجيك�  �أو 
�لأوىل  �جلولة  يف  �جنلرت�  تون�س 
�ل�س�بعة  �ملجموعة  من�ف�س�ت  من 
حليف  �لفوز  وك�ن   1998 ملوندي�ل 
�لإجنليز بهدفني نظيفني، وو�جهت 
تون�س بلجيك� يف �جلولة �لث�نية من 
يف  �لث�منة  �ملجموعة  من�ف�س�ت 

موندي�ل 2002، وتع�دلً 1-1.
حتت  �لتون�سي  �ملنتخب  و�سيكون 
يف  �لث�ين  فوزه  حتقيق  �سغط 
�ملوندي�ل،  يف  �خل�م�سة  م�س�ركته 
�إىل  و�ليتيم  �لأول  فوزه  يعود  �إذ 
 ،1978 ع�م  �لأوىل  م�س�ركته 
جم�هريه�  �آم�ل  تون�س  وحتمل 
�أول  لك�سب  �لعرب  و�مل�سجعني 
نقطة على �لأقل يف �لن�سخة 21 من 
�ملمثلني  �سقوط  بعد  �ملوندي�ل، 
�لعرب �لثالثة �لآخرين يف �لختب�ر 
�لتون�سي  �ملنتخب  و��ستعد  �لأول، 
بتع�دلني مع �لربتغ�ل وتركي� بنتيجة 
و�حدة 2-2، وخ�س�رة ب�سق �لنف�س 
�أم�م ��سب�ني� 0-1، وت�س�رك تون�س 
للمرة �لوىل منذ 2006 و�خل�م�سة 
وهي  و2002،  و1998   1978 بعد 
تطمح لتكر�ر �إجن�ز �ملغرب 1986 
�لث�ين  �لدور  ببلوغ   2014 و�جلز�ئر 

للمرة �لأوىل يف ت�ريخه�.
�أم�م  �لتون�سي  �ملنتخب  و�سيكون 
�جنلرت�  �سد  م�س�عفة  �سعوبة 
قبل  �لت�أهل  ح�سم  �ىل  �ل�س�عية 
يف  بلجيك�  �أم�م  �ملرتقبة  �لقمة 
وي�أمل  �لأخرية،  �لث�لثة  �جلولة 
حمو  يف  �لثالثة«  »�لأ�سود  منتخب 
و�لتي  �لكبرية،  �لبطولت  خيب�ت 
�ليتيم  �للقب  �سوى  فيه�  يحقق  مل 
�أر�سه،  على   1966 مبوندي�ل 
يتخط  مل  �لن�سخة،  تلك  وب��ستثن�ء 
�ملنتخب عتبة �لدور ن�سف �لنه�ئي 
و�ستكون  �لكربى،  �لبطولت  يف 
لعبي  ع�تق  على  �لثقيلة  �ملهمة 
هد�ف  ق�ئده  وخ�سو�س�  �ملنتخب 
وحتت�ج  ك�ين،  ه�ري  توتنه�م 
�جنلرت� �ىل رد �لعتب�ر بعد ف�سله� 
 ،2008 �أوروب�  لك�أ�س  �لت�أهل  يف 
 ،2016 نه�ئي  ثمن  من  و�خلروج 
دون   2014 �لأول ملوندي�ل  و�لدور 
فوز، ويعول �س�وثغيت على ت�سكيلة 
�س�بة، �عترب لعب و�سط م�ن�س�سرت 
توفر  �نه�  ديلف  ف�بي�ن  �سيتي 
�لذه�ب  �إىل  يقوده  »م�  للمنتخب 

بعيد� يف �لبطولة.

�ضربيا تتغلب على كو�ضتاريكا 

على  �ل�رشبي  �ملنتخب  تغلب 
نظريه �لكو�ست�ريكي بهدف نظيف 
�أم�س �سمن مب�ري�ت �جلولة �لأوىل 
للمجموعة  �ملجموع�ت  دور  من 
�خل�م�سة �سمن من�ف�س�ت بطولة 
رو�سي�،  يف  �ملق�مة  �لع�مل  ك�أ�س 
بف�سل  �ل�رشبي  �ملنتخب  ويدين 
�إىل �ملخ�رشم �ألك�سندر كولروف 
�لذي  �لإيط�يل  روم�  �أي�رش  ظهري 
من  �لوحيد  �للق�ء  هدف  �سجل 
يف  ر�ئعة  مب��رشة  حرة  ركلة 
�ملنتخب  و�سيو�جه   ،57 �لدقيقة 
�ل�سوي�رشي  نظريه  �ل�رشبي 
يف  �لرب�زيلي  مع  و�لكو�ست�ريكي 
�ل�سهر  �جلولة �ملقبلة يف 22 من 
�ل�رشبي  �ملنتخب  بد�أ  �جل�ري. 
�ملب�ر�ة ب�سغط كبري على نظريه 
�أخذ  �أجل  من  �لكو�ست�ريكي 
من  قوية  ر�أ�سية  بعد  �لأ�سبقية 

�لك�س�ندر ميرتوفيت�س يف �لدقيقة 
على  ب�سالم  مرت  لكنه�  �لث�نية 
�ملنتخب  رد  وج�ء  كو�ست�ريك�، 
بعر�سية  �رشيع�  �لكو�ست�ريكي 
 3 �لدقيقة  يف  دور�تي  من  ر�ئعة 
حوله� غونز�ليز لر�أ�سية قوية نحو 
لكن  �ل�رشبي  �ملنتخب  مرمى 
�ستويكوفيت�س  �حل�ر�س فالدميري 

ت�سدى له� بنج�ح.
�للق�ء،  عمر  من  دقيقة   30
من  منتخب  �أي  قدرة  دون  مرت 
�رشيط  ق�س  على  �ملنتخبني 
�لدف�عية  �لقوة  �لأهد�ف يف ظل 
ب�لرغم  و�رشبي�  كو�ست�ريك�  من 
�لكرة  على  �رشبي�  �سيطرة  من 
�لأول  �ل�سوط  �نتهى   ،%60 بن�سبة 
ب�لتع�دل  و�رشبي�  كو�ست�ريك�  بني 
�ل�سلبي دون ��ستط�عة �أي منتخب 
لكن  �لآخر  مرمى  يف  ي�سجل  �أن 

ك�ن  �لكو�ست�ريكي  �ملنتخب 
�ملرتدة  �لهجم�ت  يف  خطري� 
دون  �لكرة  ملك  �ل�رشبي  بينم� 
مرمى  على  كثرية  فر�س  خلق 
�ل�رشبي  �ملنتخب  وبد�أ  ن�ف��س. 
حم�ول  بقوة  �لث�ين  �ل�سوط 
عن  �لأهد�ف  �رشيط  �فتت�ح 
يف  ميرتوفيت�س  �لك�سندر  طريق 
كيلور  �حل�ر�س  لكن   51 �لدقيقة 
لعب  لنفر�د  ت�سدى  ن�ف��س 
�رشبي� برب�عة، وو��سل �ملنتخب 
يف  �لكرة  على  �سيطرته  �ل�رشبي 
ت�سجيل  �أجل  من  �لث�ين  �ل�سوط 
بو��سطة  �لذي ج�ء  �لأول  �لهدف 
�لك�سندر كولروف جنم روم� من 
ركلة حرة مب��رشة يف �لدقيقة 57 
�للق�ء و�سط مت�بعة من  من زمن 
ح�ر�س ري�ل مدريد، كيلور ن�ف��س 

�لكرة تدخل �سب�كه.

بنما تبحث عن ظهور 
تاريخي اأمام بلجيكا

 دي�ضان يلمح لتغيريات
 يف ت�ضكيلة فرن�ضا

كوبر يح�ضم م�ضاركة �ضالح 
اأ�ضا�ضيا اأمام رو�ضيا

 اإبراهيموفيت�ش
 يت�ضامن مع بنزمية

مب�ر�ة يف  �أول  بنم�  منتخب  يخو�س 
يالقي  حني  بت�ريخه  �لع�مل،  ك�أ�س 
نظريه �لبلجيكي يف �سوت�سي، ب�جلولة 
�ملجموعة  مب�ري�ت  من  �لأوىل 
وج�ء  رو�سي�،  ملوندي�ل  �ل�س�بعة 
على  للجدل  و�ملثري  �لدر�مي  �لفوز 
كو�ست�ريك� 2 -1، ليمنح بنم� بط�قة 
ح�س�ب  على  �ملوندي�ل  �إىل  �لت�أهل 
�لهدف  يف  وبد�  �ملتحدة،  �لولي�ت 
تتج�وز  مل  �لكرة  �أن  لبنم�  �لأول 
�حت�س�به،  مت  لكن  �ملرمى  خط 
يف  �ملتحدة  �لولي�ت  خ�س�رة  ومع 
�أمريك�  ت�سفي�ت  يف  له�  مب�ر�ة  �أخر 
�أم�م  و�لك�ريبي  و�لو�سطى  �ل�سم�لية 
بط�قة  بنم�  ن�لت  وتوب�غو،  تريند�د 
�إىل رو�سي�. ويدرك �ملنتخب  �لعبور 

�ل�سغري �أنه مبجرد �أن تبد�أ �لكرة يف 
�ل�سعب  من  �سيكون  ف�إنه  �لدور�ن، 
�أف�سل  من  جمموعة  مق�رعة  جد� 
منتخب  ويفتقد  �أوروب�،  يف  �لنجوم 
روبرتو  مدربه  بقي�دة  بلجيك�، 
�لدف�ع توم��س  م�رتينيز، قلبي خط 
كومب�ين،  وفين�سنت  فريم�يلني 
وب�لت�يل من �ملقرر �أن يبد�أ ديدريك 
ثالثة  من  كو�حد  �ملب�ر�ة  بوي�ت� 
فريتوجنن  ي�ن  بج�نب  مد�فعني 
خط  يف  لكن  �لديرفرييلد،  وتوبي 
على  بلجيك�  منتخب  يعول  �لهجوم 
روميلو  يف  �ملتمثلة  �ل�س�ربة  قوته 
لوك�كو جنم م�ن�س�سرت يون�يتد وكيفني 
�سيتي،  م�ن�س�سرت  جنم  بروين  دي 

و�دين ه�ز�رد جنم ت�سيل�سي.

�أفلت منتخب فرن�س� ب�سيء من �حلظ 
�لع�مل،  ك�أ�س  يف  �لأوىل  مب�ر�ته  من 
يتحتم  �أنه  مت�م�  يدرك  �لفريق  لكن 
ك�ن  �إذ�  �أف�سل  ب�سكل  يلعب  �أن  عليه 
موندي�ل  يف  بعيد�  �لذه�ب  يف  يرغب 
من  فرن�س�  منتخب  و��ستف�د  رو�سي�، 
��ستخد�م تقنية حكم �لفيديو �مل�س�عد 
�لع�مل،  ك�أ�س  ت�ريخ  يف  �لأوىل  للمرة 
للفريق  جز�ء  �رشبة  �حت�سبت  عندم� 
هدف  غريزم�ن  �أنطو�ن  منه�  �سجل 
�أم�م  �ملو�جهة  للديوك، خالل  �لتقدم 
�أدرك  �أ�سرت�لي�  منتخب  لكن  �أ�سرت�لي�، 
�أي�س�،  جز�ء  �رشبة  بو��سطة  �لتع�دل 
لتكنولوجي�  فرن�س�  منتخب  و�حت�ج 
�لفوز يف  لت�سجيل هدف  خط �ملرمى 
دي�س�ن  ديدييه  وحتلى   ،  81 �لدقيقة 
ببع�س  فرن�س�،  ملنتخب  �لفني  �ملدير 

�أحد�ث  على  تعقيبه  يف  �لو�قعية 
نلعب  »مل  دي�س�مب:  وق�ل  �ملب�ر�ة، 
يكن  مل  هجومن�  خط  ك�فية،  ب�رشعة 
يكن  مل  دي�س�مب  ينبغي«،  كم�  جيد� 
�سعيد� ب�أد�ء �ملثلث �لهجومي �ملتمثل 
وعثم�ن  مب�بي  وكيلي�ن  جريزم�ن  يف 
يكن  »مل  دي�س�ن:  و�أو�سح  دميبلي. 
هن�ك تدفق، �لثالثي مل يلعب ب�ن�سج�م 
�أف�سل«،  ب�سكل  نلعب  �أن  علين�  ك�ف، 
و�أ�س�د دي�س�ن مب�ستوى �لبدلء �أوليفييه 
جريو وبليز م�تويدي ونبيل فقري، مم� 
تغيري�ت  �إمك�نية حدوث  �إىل  ي�سري  قد 
يف �لت�سكيل خالل �ملب�ر�ة �ملقبلة �أم�م 
بريو �خلمي�س �ملقبل، كم� �أبدى دي�س�ن 
�إعج�به مب�ستوى بول بوغب�، وق�ل »بول 
قدم �أد�ء طيب�، �إنه لعب ر�ئع �س�حب 

�إمك�ن�ت ه�ئلة«.

م�رش  ملنتخب  �لفني  �جله�ز  ح�سم 
�لفريق  جنم  �سالح  حممد  موقف 
من �مل�س�ركة �أم�م �ملنتخب �لرو�سي 
�لث�نية  �جلولة  �ملقب، �سمن  �لثالث�ء 
بك�أ�س  �لأوىل  �ملجموعة  حل�س�ب 
هيكتور  ح�سم  حيث   ،2018 �لع�مل 
ب�سكل  قرر  �لفر�عنة  مدرب  كوبر 
�أم�م  �أ�س��سًي�  ب�سالح  �لدفع  نه�ئي 
لق�ء  ليفربول عن  رو�سي�، وغ�ب جنم 
�لبدلء  دكة  على  بقي  �إذ  �أوروغو�ي 

ت�رشيح�ت  رغم  دقيقة،   90 طيلة 
ب�أن  �ل�سحفي  �ملوؤمتر  يف  �ملدرب 
وك�ن   ،%100 بن�سبة  ج�هز  �لالعب 
�سالح قد تعر�س لإ�س�بة يف �لكتف، 
�أم�م  ليفربول  فريقه  مب�ر�ة  خالل 
�أبط�ل  دوري  نه�ئي  يف  مدريد  ري�ل 
�لتدريب�ت  يف  �سالح  و�س�رك  �أوروب�، 
لليوم  �مل�رشي  للمنتخب  �جلم�عية 
ج�هز�  و�أ�سبح  �لتو�يل  على  �لث�ين 

للظهور �أم�م رو�سي�.

زلت�ن  �ل�سويدي  �لنجم  �سن 
ح�د�  هجوم�  �إبر�هيموفيت�س 
�ملدير  دي�س�ن  ديديه  �سد 
ب�سبب  فرن�س�  ملنتخب  �لفني 
كرمي  ��ستبع�د  على  �إ�رش�ره 
مدريد  ري�ل  مه�جم  بنزمية 
من ق�ئمة �لديوك �لتي ت�س�رك 
يف ك�أ�س �لع�مل رو�سي�، و�أبرزت 
ت�رشيح�ت  ليكيب  �سحيفة 
لإبر�هيموفيت�س يقول فيه�: »ل 
حرم�ن  �لطبيعي  من  �أنه  �أرى 
لعب من متثيل منتخب بالده 
مه�جمي  �أف�سل  من  �أنه  رغم 
�لع�مل وتوج موؤخر� بلقب دوري 

�أبط�ل �أوروب�«، و�أ�س�ف �لنجم 
دي�س�ن  ق�ل  »لقد  �ل�سويدي: 
يوؤهله  ل  بنزمية  م�ستوى  �أن 
فرن�س�،  ق�ئمة  يف  للتو�جد 
ف�إنه  ب�لفعل  بذلك  �رشح  �إذ� 
يقدمه«،  م�  لديه  لي�س  مدرب 
و�أمت �إبر�هيموفيت�س: »��ستبع�د 
فرن�س�  ق�ئمة  من  بنزمية 
�لفريق  لأن  �سخيف،  قر�ر 
�أن  لبد  للفوز  ي�سعى  �لذي 
لديهم  لعبني  على  يعتمد 
و�لتتويج  �لنت�س�ر�ت  عقلية 
�لذي  بنزمية  مثل  ب�لبطولت 

يت�سم بهذه �ملو��سف�ت«.
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اجلمهور  اإقناع  يف  ف�شل  الذي 
م�شوؤويل  قبل  اجلزائري 
االحتادية اجلزائرية لكرة القدم 
م�شوؤولية  تويل  اأحقيته يف  حول 
الوطنية  الت�شكيلة  تدريب 
واأهليته يف موا�شلة املهام بعد 
�شقطت  التي  املتتالية  الهزائم 
منتخبات  اأمام  فيها املجموعة 
امليدان  اأر�شية  على  متوا�شعة 
الربتغايل  املنتخب  عدا  ما 

ال�شابقة  الطبعة  بلقب  املتوج 
من كاأ�س اأوروبا للأمم.

اأمام  الوطني  املنتخب  هزمية 
اأمام  والتعادل  ال�شعودي  نظريه 
برهن  الوطن  باأر�س  نيجرييا 
اخلربة  توا�شع  على  جمددا 
الوطني  للناخب  التكتيكية 
اجلزائرية  للجماهري  واإيهامه 
خا�شة  املقنعة  غري  بتربيراته 
لقاء  نهاية  بعد  قال  عندما 
انهزموا  اخل�رض  اأن  ال�شعودية 
لكن  مونديايل،  فريق  اأمام 

االأخ�رض  امل�شتطيل  واقع 
�شقطت  عندما  العك�س  برهن 
بهزمية  »االأخ�رض«  ت�شكيلة 
الرو�شي  املنتخب  اأمام  ثقيلة 
اجلولة  يف  الدورة  م�شت�شيف 
كاأ�س  نهائيات  من  االفتتاحية 
العامل وخ�رض بخما�شية نظيفة، 
التعرث  بعد  التربير  كان  فيما 
منتخبا  واجه  اأنه  نيجرييا  اأمام 
كبريا واأحد اكرب املنتخبات يف 
خرجة  كل  ويف  ال�شمراء  القارة 
اإعلمية تقريبا يتباهى بالتعادل 

»الن�شور  ت�شكيلة  اأن  اإال  اأمامه، 
جدا  بعيدة  ظهرت  املمتازة« 
عن امل�شتوى العاملي وخ�رضت 
بثنائية دون مقابل اأمام كرواتيا 
حيث ف�شلت يف الوقوف ندا للند 
مودريت�س  الثنائي  رفقاء  اأمام 
الذي  االأمر  وهو  وراكيتيت�س، 
يوؤكد اأن املنتخب الوطني لي�س 
بعيدا عن امل�شتوى العاملي لكن 
احليلة  وقلة  الداخلية  امل�شاكل 
امل�شتوى  جعلت  التكتيكية 

يرتاجع.

تباهى بتعادل نيجرييا وبرر هزمية ال�شعودية مبواجهة منتخب مونديايل

هزمية اإيران وال�ضعودية ت�ضع ماجر يف ماأزق
يتواجد الناخب الوطني رابح ماجر يف موقف حمرج وهو الذي لطاملا بحث عن التربيرات عند كل تعرث 
ي�شجله املنتخب الوطني منذ تعيينه على راأ�س العار�شة الفنية الوطنية قبل ثمانية ا�شهر، حيث جاءت 

الهزمية الثقيلة التي وقع فيها املنتخب ال�شعودي وخ�شارة املنتخب النيجريي لتعري حقيقة املدرب 
اجلزائري وجتعل تربيراته دون منطق بالنظر لهزمية املنتخبني اللذان �شبق اأن اأطاحا بالت�شكيلة 

الوطنية، وك�شفا حمدودية اخليارات التكتيكية والفنية للمدرب الوطني

عر�شت 4.5 مليون اورو لمبويل

اإدارة غاالتا�ضراي ترفع عر�ضها 
املايل من اأجل بنا�ضر

 كني�س و�شالو�شي مقرتحان
 حلمل قمي�س النادي

بوحف�ش يتفق مع بوخلوة بر�ضي�ش 
وجرار للتوقيع يف �ضباب بلوزداد

 غوتزه ينتظر النجمة
 اخلام�ضة الأملانيا

الرتكي  غاالتا�رضاي  نادي  اإدارة  ت�رض 
الدويل  اللعب  مع  التعاقد  على 
حت�شبا  بنا�رض  اإ�شماعيل  اجلزائري 
للتحويلت ال�شيفية احلالية، ويف هذا 
الرتكي  النادي  م�شوؤويل  فاإن  ال�شدد 
اإمبويل  اإقناع نظرائهم  حاولوا جمددا 
للتخلي عن خدمات العبهم  االيطايل 
طلب  رف�شوا  كانوا  بعدما  اجلزائري 
اإ�رضارهم  ب�شبب  االأتراك  امل�شوؤولني 
والتواجد  بخدماته  االحتفاظ  على 
�شمن التعداد املعني بخو�س املو�شم 
ب�شورة  �شاهم  واأنه  خا�شة  املقبل 
دوري  اإىل  ال�شعود  حتقيق  يف  كبرية 
احد  ويعترب  االيطالية  االأوىل  الدرجة 
الركائز االأ�شا�شية يف �شفوف الت�شكيلة 

ح�شب  منعدم  �شبه  فيه  والتفريط 
و�شائل االإعلم االيطالية.

ولهذا الغر�س تعمل اإدارة غاالتا�رضاي 
على رفع القيمة املالية وتقدمي عر�س 
يقتنعون  اإمبويل  م�شوؤويل  يجعل  مايل 
رفع  يقررون  ما جعلهم  وهو  بعر�شهم 
العر�س اإىل 4.5 مليون اأورو بعدما كان 
العر�س االأول بقيمة 3.5 مليون، حيث 
توؤكد التقارير االإعلمية الرتكية مدى 
املو�شم  الرتكي  الدوري  بطل  اإ�رضار 
املنق�شي على �شم اللعب القادم من 
اأ�شحى  الذي  وهو  االجنليزي  اأر�شنال 
حمل اهتمام عدد من االأندية االأوروبية 

املهتمة ب�شمه اإىل �شفوفها.
ع.ق.

بلوزداد  �شباب  فريق  اإدارة  توا�شل 
اللعبني  انتداب  طريق  يف  امل�شي 
حت�شبا  جديدة  الأ�شماء  والتوقيع 
وحت�شريا  احلايل  ال�شيفي  للمركاتو 
هذا  ويف  املقبل،  الكروي  للمو�شم 
طاولة  على  اأ�شماء  عدة  فاإن  ال�شدد 
اجل  من  بوحف�س  حممد  الرئي�س 
م�شوؤولو  يكون  حيث  معها،  التعاقد 
عدد  توقيع  �شمنوا  العا�شمي  النادي 
مقدمتهم  ويف  اأم�س  اللعبني  من 
من  القادم  بر�شي�س  ك�شيلة  الثنائي 
جرار  وعادل  بوعريريج  برج  اأهلي 
منحا  اللذان  القبائل  �شبيبة  العب 
اإدارة ال�شباب موافقتهما على التوقيع 
املو�شم  خلل  الفريق  قمي�س  وحمل 
الثنائي  يلتحق  قد  بينما  املقبل، 
العب  بوخلوة  العابدين  زين  االآخر 
دباري من  مولودية اجلزائر واملدافع 
احتاد احلرا�س من اجل االن�شمام اإىل 

التعداد البلوزدادي هذا ال�شيف.
اإىل جانب هذه االأ�شماء فاإن احلار�س 
م�شتهدف  االآخر  هو  �شاو�شي  فوزي 
من  بوحف�س  اإدارة  مفكرة  و�شمن 
وهو  وطلب خدماته  به  االت�شال  اأجل 
بعد  التزام  اي  من  حرا  يتواجد  الذي 
ت�رضيحه من فريقه مولودية اجلزائر، 
اأين ياأتي االهتمام بخدماته بطلب من 
الذي  جودي  اآيت  الذين  عز  املدرب 
احلار�س  خللفة  معه  بالتعاقد  طالب 
عبد القادر �شاحلي الذي غار الفريق 
وانتقل غلى ت�شكيلة �شبيبة القبائل، من 
جهته، مت اإقرتاح املدافع ريا�س كني�س 
من اأجل االن�شمام اإىل ت�شكيلة »العقيبة« 
الذي  نعماين  حممد  املدافع  وخلفة 
الت�رضيح من جلنة  اأوراق  على  حت�شل 
عدم  �شكوى  رفع  بعدما  املنازعات 

احل�شول على م�شتحقاته املالية.
عي�شة ق.

على  النحيب  غوتزه  ماريو  رف�س 
املنتخب  قائمة  من  ا�شتبعاده 
االأملاين يف مونديال رو�شيا، موؤكدا 
اأنه يتمنى كل التوفيق للمنتخب يف 
هدف  غوتزه  و�شجل  العامل،  كاأ�س 
الفوز يف �شباك االأرجنتني يف نهائي 
ليمنح   ،2014 الربازيل  مونديال 
العامل  كاأ�س  الرابع يف  اللقب  بلده 
التي  القائمة  من  ا�شتبعاده  لكن مت 
بعد  لوف  يواخيم  املدرب  اأعلنها 
مو�شم باهت مع بورو�شيا دورمتوند. 
وكتب غوتزه عرب ح�شابه على �شبكة 
»اأوجه  تويرت:  االجتماعي  التوا�شل 

النجمة  اجلبوا  لزملئي،  حديثي 
منتخب  العبو  وي�شع  اخلام�شة«، 
يف  قمي�شهم،  على  جنوم   4 اأملانيا 
العامل  الفوز بلقب كاأ�س  اإىل  اإ�شارة 
�شتيندل  الر�س  حث  كما  مرات،   4
املونديال  من  ا�شتبعاده  مت  الذي 
نيل  على  فريقه  االإ�شابة،  ب�شبب 
اأوالد  »يا  �شتيندل:  اللقب.وكتب 
اأقول لكم اجلبوا الكاأ�س اإىل اأملانيا 
اأوىل  اأملانيا  اأخرى«.وتخو�س  مرة 
وقت  يف  املونديال  فى  مبارياتها 
اأمام املنتخب  اليوم االأحد،  الحق، 

املك�شيكي.

 بن عياد قريب من
 التعاقد مع الت�شكيلة

احتاد بلعبا�ش ي�ضرع 
اليوم يف ترب�ش حت�ضريي 

ميتد اإىل 6 جويلية
ي�رضع فريق احتاد �شيدي بلعبا�س ابتداء من اليوم يف 

التح�شري النطلق املو�شم الكروي اجلديد، حيث برمج 

الطاقم الفني للت�شكيلة بقيادة املدرب التون�شي معز 

بوعكاز ال�شطر االأول من التح�شريات مبدينة بلعبا�س 

حيث يبداأ اللعبون التدريبات من ملعب 24 فيفري حيث 

يخو�س اللعبون ترب�شا حت�شرييا مغلقا ينطلق اليوم 

ويتوا�شل ملدة 12 يوما، ينتظر اأن يكون فرتة للتعارف بني 

املدرب اجلديد بوعكاز واللعبني قبل االنطلق يف االأمور 

اجلدية، حيث ينتهي الرتب�س يف ال�شاد�س جويلية املقبل 

وي�شهد الرتكيز على اجلانب البدين من اجل ا�شرتجاع 

اللعبني اللياقة البدنية واال�شتعداد للمو�شم الطويل الذي 

ينتظرهم، خا�شة وان ت�شكيلة »املكرة« على موعد مع 

خو�س املناف�شة القارية عرب خو�س كاأ�س الكاف باعتبارها 
حامل لقب كاأ�س اجلمهورية املو�شم املن�رضم.

يف املقابل، تتوجده اإدارة الرئي�س بن عياد نحو ا�شتقدام 

العب جديد والتعاقد معه حت�شبا للمركاتو ال�شيفي 

احلايل، ويتعلق االأمر باللعب مراد بن عياد الذي تلقى 

اأوراق الت�رضيح من اإدارة ناديه وفاق �شطيف بعدما قررت 

االإدارة ف�شخ العقد معه بالرتا�شي، حيث تبقى الوجهة 

اجلديدة للعب نحو الغرب اجلزائري والتوقيع مع احتاد 

بلعبا�س، خا�شة واأن الفريق يحتاج اإىل الدعم على م�شتوى 
اخلط االأمامي.

عي�شة ق.

نعماين ي�شل غدا للتوقيع وجابو 
باق املو�شم املقبل

وفاق �ضطيف ي�ضرع اليوم 
برتب�ش حمام بورقيبة

اأجل  من  تون�س  اإىل  اليوم  الرحال  �شطيف  وفاق  فريق  حتت للمو�شم اجلديد من خلل اإجراء التدريبات يف ملعب الثامن بعد اأ�شبوعني من �رضوع ت�شكيلة »الن�رض االأ�شود« يف التح�شري الكروي اجلديد 2019/2018، حيث ياأتي الرتب�س التح�شريي خو�س الرتب�س التح�شريي هناك ا�شتعدادا النطلق املو�شم ي�شد  اجلدية  التح�شريات  يف  االنطلق  قبل  ب�شطيف  اللعبني يف تون�س، اأين ينتظر ان يبحث الطاقم الفني على �شمان اكرب قيادة املدرب املغربي ر�شيد الطاو�شي مبركز حمام بورقيبة ماي  بني  التناف�شية  اأجل  من  الودية  املباريات  من  الثالثة لرابطة اأبطال اإفريقيا اأمام الدفاع احل�شني اجلديدي والوقوف على جاهزيتهم وا�شتعدادهم خلو�س مباراة اجلولة عدد 
مدينة املغربي املقررة يف منت�شف �شهر جويلية الداخل. نعماين  حممد  املدافع  ي�شل  اأن  ينتظر  املقابل،  الرئي�س يف  اإدارة  مع  العقد  على  التوقيع  اأجل  من  غدا  �شيكون تون�س  حيث  الوفاق،  بتعداد  التحاقه  وتر�شيم  حمار  من ح�شان  اللعبني  اآخر  بلوزداد  �شباب  من  امل�شتقدم  فاإن البطولة الوطنية الذين يوقعون يف الوفاق يف انتظار اتلعاقد نعغماين  وبالتايل  املقبلة،  االأيام  خلل  اأفارقة  اثنني  العبني  التوقيع مع  بعد  مبا�رضة  تون�س  يف  باللعبني  �شيلتحق  �شطيف عك�س ما كان متوقعا اأن ي�شل اليوم للتوقيع وال�شفر مع الوفد نعماين  وفاق  فريق  رئي�س  قرر  بورقيبة.  حمام  اإىل  بعد عودته من جتربة حت�شبا للمو�شم الكروي املقبل، وذلك بعدما كان اللعب قريبا االحتفاظ باللعب عبد املوؤمن جابو �شمن تعداد الت�شكيلة مبا�رضة  املنق�شي  املو�شم  بنهاية  الرحيل  للحرتاف من  عرو�شا  ميلك  جابو  كان  اأين  ال�شعودي،  رابطة اأبطال اإفريقيا، حيث �شيكون �شانع األعاب الفريق معنيا ناديه الذي يخو�س املناف�شة القارية ويخو�س دور جمموعات يف اإحدى الدوريات اخلليجية، قبل ان يتقرر بقاء اللعب مع بالدوري 

مبرافقة التعداد للم�شاركة يف ترب�س تون�س.
عي�شة ق.



مودريت�ش ي�صيد باالنت�صار على نيجرييا
اأكد لوكا مودريت�ش جنم و�صط ريال مدريد الإ�صباين �صعوبة الفوز الذي حققه منتخب 
كرواتيا، على نظريه النيجريي بثنائية نظيفة يف اجلولة الأوىل من مباريات املجموعة 

الرابعة لكاأ�ش العامل، وانتهى ال�صوط الأول بتقدم منتخب كرواتيا بهدف جاء بنريان �صديقة، 
واأ�صاف مودريت�ش الهدف الثاين لكرواتيا من �رضبة جزاء، وقال لوكا مودريت�ش: »كانت 

مباراة �صعبة لكننا كنا نتوقع ذلك«، واأ�صاف: »اأعتقد اأنه بناء على هذا الفوز، فاإننا �صنحقق 
الدور املطلوب منا و�صنوا�صل رحلتنا بالطريقة التي خططنا لها قبل قدومنا اإىل هنا«.

مدرب نيجرييا: م�صرينا ال يز�ل يف �أيدينا
عانت نيجرييا من نق�ش اخلربة لتخ�رض ت�صكيلتها ال�صابة ب�صبب ركلتني ثابتتني 0-2 اأمام كرواتيا يف 

املجموعة الرابعة بنهائيات كاأ�ش العامل، ومتلك نيجرييا واحدة من اأ�صغر ت�صكيالت البطولة مبتو�صط 
عمر اأكرب من 26 عاًما، وبذل املنتخب الأفريقي جمهوًدا كبرًيا لكنه مل يرتجم ذلك اإىل اأهداف، 

و�صمح لكرواتيا بالت�صجيل من ركلتني ثابتتني، وقال جرينوت روهر مدرب نيجرييا: »عندما تخ�رض 
مباراة فهذا اأمر غري حمبب، لكننا ندرك اأن كرواتيا كانت اأف�صل وارتكب لعبو فريقي ال�صبان بع�ش 
ا ثم ركلة جزاء«، تابع  الأخطاء، الهدف الأول جاء بعد ركلة ركنية، والهدف الثاين بعد ركلة ركنية اأي�صً
»اأعتقد اأَنّ هوؤلء الالعبني ال�صبان يحتاجون اإىل الوقت للتعلم، و�صيُعانون لبع�ش الوقت من ال�صذاجة 
يف الركالت الثابتة لكننا نعمل على عالج ذلك«، و�صتلعب نيجرييا يف اجلولة املقبلة مع دولة اأ�صغر 

لكنها متلك طموًحا كبرًيا؛ حيث تواجه اأي�صلندا يف مباراة قد تكون حا�صمة يف فر�ش التاأهل.
وقال روهر: »يجب اأن نتقبل هذه الهزمية، والآن يجب علينا الفوز على اأي�صلندا وكل �صيء ل يزال 

ممكنا، اإذا فزنا باملباراة املقبلة �صيكون كل �صيء ممكًنا يف التاأهل«، واأ�صاف: »نحن را�صون بتنظيم 
الفريق دفاعيا لكننا مل ن�صنع الكثري من الفر�ش للت�صجيل، نحتاج لأن نح�صد 4 نقاط على الأقل اإذا 
كنا نريد التاأهل، الأمر يبقى يف اأيدينا لذا دعونا نتحلى بالإيجابية ونثق اأن بو�صعنا النجاح«، وتابع: 

»لدينا اأ�صغر ت�صكيلة يف العامل خالل بطولة كاأ�ش العامل اجلارية لذا دعونا نتعلم من املباراة، اأعتقد 
اأن بو�صعنا الظهور ب�صكل اأف�صل«.

كوتينيو: �أحلم بلقب كاأ�ش �لعامل
قال فيليب كوتينيو لعب منتخب الربازيل اإن امل�صاركة يف نهائيات كاأ�ش العامل حلم ظل 

يراوده منذ الطفولة، و�صارك اأم�ش لعب بر�صلونة مع منتخب ال�صامبا للمرة الأوىل يف 
املونديال اأمام �صوي�رضا، واأ�صاف لعب ليفربول ال�صابق يف ت�رضيحات نقلها موقع »لن�ش« 

الربازيلي: »لقد نا�صلنا لنكون هنا، هذه �صتكون املباراة الأوىل، واآمل اأن نبداأ جيًدا«، واأردف: 
»كل �صيء كان يتم ب�صكل جيد يف الأ�صهر الأخرية قبل كاأ�ش العامل«، وتابع: »كل املباريات 
مهمة، نحن الآن يف مرحلة املجموعات، بعد اأن جنحنا يف الت�صفيات ثم لعبنا مواجهات 

ودية، والآن نحن هنا يف �صوت�صي يف بيئة مثالية«، وعن امل�صاركة للمرة الأوىل يف نهائيات 
كاأ�ش العامل، علق بقوله: »لقد انتظرت هذه اللحظة طويال، كنت اأعمل كثرًيا من اأجلها، اأحلم 

بالفوز بهذا اللقب«.

�ملقارنة بني مي�صي ورونالدو ت�صتعل
ا�صتعلت من جديد نار املقارنة بني اأ�صطورتي بر�صلونة وريال مدريد، حيث ت�صدر ف�صل 

ليونيل مي�صي مع منتخب الأرجنتني اأمام اأي�صلندا الأحاديث فبات ا�صمه باملركز الأول عاملياً 
بني اأكرث املوا�صيع تداولً على تويرت، فيما احتاج كري�صتيانو رونالدو ملباراة واحدة فقط كي 

ي�صيطر على امل�صهد يف كاأ�ش العامل بعد ثالثية تاريخية يف مرمى اإ�صبانيا قاد بها الربتغال 
للتعادل 3-3، اإننا على موعد مع زمن �صنتح�رض به على اعتزالهما ونقا�صات املقارنة بينهما 
ول ميكننا اإغفال املقارنة عن اأداء اأف�صل لعبني يف العامل حالياً نظراً للتناق�ش الكبري بني 
ما فعله مي�صي ورونالدو مع الأرجنتني والربتغال توالياً يف كاأ�ش العامل رو�صيا 2018، اإل اأننا 

يجب اأن نتحدث عن الأ�صباب التي اأدت لهذه الفوارق بني اأداء مي�صي ورونالدو.
تقول �صورة املقارنة ال�صائعة اإّن رونالدو ح�صل على ركلة جزاء �صجلها بنف�صه ثم اأ�صاف 

هدفاً ثانياً من ت�صديدة بعيدة وثالثاً من ركلة حرة مبا�رضة رائعة، بالوقت الذي وقف به 
حار�ش اأي�صلندا هالدور�صون يف وجه ركلة جزاء ملي�صي وت�صديدة قوية من خارج منطقة 
اجلزاء يف مباراة �صهدت 11 ت�صديدة من هداف الليغا مقابل 4 من رونالدو اأمام اإ�صبانيا، 

ويتحمل �صامباويل جزءاً كبرياً من م�صوؤولية تعادل الأرجنتني وتراجع اأداء مي�صي وعلى 
الطرف الآخر يح�صب لفرناندو �صانتو�ش توظيف اإمكانات رونالدو ال�صحيح مما اأ�صهم بفارق 
امل�صتوى الكبري بني الثنني. مي�صي حمور اأ�صلوب لعب الأرجنتني بلم�صه الكرة 115 مرة اأمام 

اأي�صلندا بينما مل�صها رونالدو 52 فقط اأمام اإ�صبانيا ويجب اأن نتذكر جيداً اأّن الفرن�صي زيدان 
مدرب ريال مدريد ال�صابق قّدم هدية ثمينة ملنتخب الربتغال باإراحة رونالدو ومنحه فر�صة 
الدخول اإىل كاأ�ش العامل باأف�صل جاهزية اأما فالفريدي فقد ا�صتنزف مي�صي باإ�رضاكه يف 36 

مباراة بالدوري مقارنة برونالدو 27 لقاء، ا�صتمرار جتريب اأ�صاليب اللعب يف الأرجنتني جعل 
مي�صي يف ماأزق حقيقي وتو�صح خرائط حتركات ليونيل اأّنه ل يهداً لكن دون جدوى، اأما 

رونالدو فقد حفظ عن ظهر قلب ما يريده �صانتو�ش واقتنع فعلياً باأّن التقدم يف ال�صن يجب 
احرتامه.

كرو�تيا ت�صطاد ن�صور نيجرييا وتت�صدر �ملجموعة

حقق منتخب كرواتيا فوزاً م�صتحقاً على نيجرييا بثنائية دون رد يف ملعب »كالينينجراد« يف ختام اجلولة الأوىل للمجموعة 
الرابعة ببطولة كاأ�ش العامل التي ت�صت�صيفها رو�صيا، �صجل ثنائية منتخب كرواتيا الالعب النيجريي اأوجينكارو اإيتوبو يف مرماه 
يف الدقيقة 32 ولوكا مودريت�ش يف الدقيقة 71 من �رضبة جزاء، احتل منتخب كرواتيا بهذا الفوز �صدارة املجموعة بر�صيد 3 
نقاط، بينما ظل ن�صور نيجرييا يف املركز الأخري بال نقاط، ات�صمت املباراة بتفوق وا�صح للجانب الكرواتي �صواء على م�صتوى 
منتخب  �صيطر  اإحداث خطورة،  الفردية يف  النيجريية  املحاولت  وف�صلت  املرمى،  على  الفاعلية  اأو  وال�صتحواذ  ال�صيطرة 
كرواتيا على جمريات الأمور منذ الدقائق الأوىل ولكن اأداء نيجرييا الدفاعي اأغلق امل�صاحات يف وجه رفاق لوكا مودريت�ش 

لالخرتاق رغم ال�صيطرة وال�صتحواذ.
بالالعب  لت�صطدم  براأ�صه  ماندزوكيت�ش  ماريو  حولها  عر�صية  كرة  من  التقدم  هدف  كرواتيا  منتخب  �صجل   32 الدقيقة  يف 
اإيجالو ورد املنتخب الكرواتي  اإيتوبو وتعلن تقدم الكروات، واأهدر منتخب نيجرييا فر�صة �رضيعة من  اأوجينكارو  النيجريي 
ب�صغط  الثاين  ال�صوط  نيجرييا  منتخب  املوقف.بداأ  اأنقذ  النيجريي  الدفاع  ولكن  ماندزوكيت�ش  جانب  من  �رضيعة  بانطالقة 
هجومي واأهدر اأكرث من كرة كان اأبرزها عن طريق �رضبة راأ�ش من ليون بالوجن ثم ت�صديدة من مو�صي�ش، واحت�صب احلكم 
اإيكوجن يف منطقة اجلزاء، لي�صجل لوكا مودريت�ش الهدف  �رضبة جزاء ل�صالح منتخب كرواتيا من خطاأ �صد ويليام تروو�صت 

الثاين لكرواتيا يف الدقيقة 71، �صنحت حماولة نيجريية اأهدرها مو�صي�ش بت�صديدة.

اأوىل  تعادل منتخب الأرجنتني مع نظريه الأي�صلندي 1-1 يف 
مبارياتهما يف دور املجموعات بكاأ�ش العامل والتي اأقيمت اأول 
اأم�ش على ملعب اأتكريت اأرينا برو�صيا، افتتح �صريجيو اأجويرو 
الت�صجيل لالأرجنتني بالهدف الأول يف الدقيقة 19، فيما عادل 
اأتت   ،23 الدقيقة  يف  لأي�صلندا  النتيجة  فينبوجا�صون  األفريد 

الدقائق الع�رض الأوىل جل�ش النب�ش بني املنتخبني، حيث بداأ 
املنتخب الأي�صلندي اللقاء ب�صغط �صامل على اخلط اخللفي 
ت�رضع  وعدم  بهدوء  املوقف  مع  تعاملت  التي  لالأرجنتني، 
بتناقل الكرة بحثا عن خمرج للتقدم اإىل الأمام، مع الدقيقة 
19 �صدد ماركو�ش روخو كرة قوية و�صلت اإىل اأغويرو، الذي 
تعامل معها بذكاء �صديد بعدما هيئها لنف�صه بطريقة جيدة 
ثم �صدد كرة بي�رضاه �صكنت الزاوية اليمنى، معلنا عن الهدف 

الأول لالأرجنتني. 
الدفاعي،  الثلث  الأرجنتيني من م�صاكل يف  وعانى املنتخب 
الدفاعي،  والرباعي  الو�صط  لعبي  ترابط  عدم  يف  متثلت 
بالإ�صافة لل�صغط ال�صلبي على حامل الكرة، ا�صتغلت اأي�صلندا 
فقط  دقائق  �صوى  ت�صتغرق  ومل  الأرجنتني،  �صعف  نقطة 
لتعديل النتيجة عن طريق فينبوجا�صون، الذي تابع كرة مرتدة 
تلقى  بالده،  ملنتخب  النتيجة  وعادل  كابايريو  احلار�ش  من 
التعادل  اإحراز هدف  بعد  اأي�صلندا دفعة معنوية كبرية  لعبو 
�صاعدتهم يف موا�صلة الأداء املتوازن دفاعيا وهجوميا حتى 

نهاية ال�صوط الأول.  

�أي�صلند� تفجر �ملفاجاأة وحتبط �الأرجنتني
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حو�ر عا�صف بني لوبيتيغي وروبيالي�ش
ك�صفت تقارير �صحفية اإ�صبانية اأم�ش عن احلديث الأخري بني جولني لوبيتيغي املدير الفني اجلديد لريال مدريد ورئي�ش الحتاد الإ�صباين 
رئي�ش  روبيالي�ش  لوي�ش  تلقى  الإ�صبانية،  »ماركا«  �صحيفة  وبح�صب  املا�صي،  الأ�صبوع  املاتادور  تدريب  من  اإقالته  قبل  روبيالي�ش،  لوي�ش 
الحتاد الإ�صباين لكرة القدم ات�صال من لوبيتيغي الثالثاء املا�صي يخربه فيه مبوافقته على عر�ش ريال مدريد، وقال لوبيتيغي لرئي�ش 
الحتاد الإ�صباين: »نحن يف طريقنا اإىل اإعالن ال�صفقة«، واأ�صافت ال�صحيفة اأن لوبيتيغي اأكد لرئي�ش الحتاد الإ�صباين اأنه ل ميكنه رف�ش  
تهدئة الو�صع والتمهل يف القرار، واأو�صحت ال�صحيفة اأن روبيالي�ش اأبلغ لوبيتيغي باأنه من الأف�صل له تقدمي ال�صتقالة من تدريب املنتخب 
الإ�صباين، ورد لوبيتيغي على اقرتاح رئي�ش الحتاد الإ�صباين بالرف�ش، وقال: »لن اأ�صتقيل، اإذا كنت  تريد ذلك اأقلني«، وذكرت ال�صحيفة اأن 
لعبي املنتخب الإ�صباين مل ي�صدقوا خرب قيادة جولني لريال مدريد، م�صرية اإىل اأن الالعبني كانوا يريدون ا�صتمراره، ونوهت ال�صحيفة باأن 

قائد املنتخب �صريجيو رامو�ش، دافع ب�صدة عن لوبيتيغي ل�صتمراره يف قيادة لروخا.
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راغب  اللبناين  املطرب  طرح 
»اإللي  كليباته  اأحدث  عالمة 
الر�سمية  قناته  عرب  باعنا«، 
باعنا«  »اإللي  يوتيوب  مبوقع 
البوغة،  حممد  كلمات  من 
خيامي،  حممود  واأحلان 

وتوزيع مدحت خمي�س، واإخراج 
زياد خوري وتخطى كليب »اإللي 
باعنا« 130 األف م�ساهدة خالل 
�ساعات من طرحه، عرب القناة 
لراغب عالمة مبوقع  الر�سمية 

يوتيوب.

نان�سي عجرم  تتغنى بجمال 
�إ�سطنبول و�سلفي مع �أوزريل 

يثري �سجة
 قالت املغنية اللبنانية نان�سي عجرم، اإنها معجبة بجمال مدينة 

اإ�سطنبول وحتب اأن تغني فيها وتزورها دوما بغر�س ال�سياحة 
اأي�سا واأ�سافت عجرم، التي تق�سي اإجازة عيد الفطر يف تركيا 

على هام�س حفلها الفني: »اأنا �سعيدة لكوين يف اإ�سطنبول، وهي 
لي�ست املرة الأوىل التي اأكون فيها، واإن مل تكن يل حفلة فيها، 

اأحب اأن اآتي اإليها«وتابعت: »اأحب اأن اأغني يف اإ�سطنبول، اأحب اأن 
اآتي �سياحة اإليها، واإ�سطنبول جميلة كما العادة.. عندما تكون يل 

حفلة غنائية يف بلد اأحبه اأوافق فورا، وت�سادف اأن احلفلة هذه 
تزامنت مع عيد الفطر وكنت �سعيدة جدا«.

وقالت الفنانة اللبنانية: »و�سلت  لإ�سطنبول وجتولت يف ال�سوارع 
التي جتاور الفندق الذي اأقيم فيه، وهذه لي�ست املرة الأوىل التي 
اأزور فيها هذه املناطق، واإن كانت هناك مناطق كثرية ل اأعرف 
اأ�سماءها«ويف وقت �سابق  فلقد اأحيت نان�سي عجرم، اأول  اأم�س 
حفال فنيا التقت فيه مع ع�ساقها يف مدينة اإ�سطنبول، بثاين اأيام 

عيد الفطر ال�سعيد، بعد غياب 6 �سنوات عن تركيا.
اإىل ذلك، ن�رشت املمثلة الرتكية مرمي اأوزريل املعروفة با�سم 

»ال�سلطانة هيام« �سيلفي مع نان�سي التي ن�رشت بدورها �سورة 
لها مع النجمة التي ع�سقها متابعو امل�سل�سالت الرتكية يف العامل 
العربي بعد اأدائها دور زوجة ال�سلطان العثماين �سليمان القانوين 

واأثارت ال�سور هذه �سجة على مواقع التوا�سل الجتماعي، حيث 
اأ�ساد العديد بب�ساطة اأوزريل وتلقائيتها وجمال نان�سي.

 مونيه وبيكا�سو ي�سنعان
 �حلدث مبز�د يف لندن

 تعر�س دار كري�ستيز للمزادات لوحة لبابلو بيكا�سو واأخرى لكلود 
مونيه للبيع يف مزاد بالعا�سمة الربيطانية لندن هذا الأ�سبوع 
يف ليلة لعر�س الأعمال الفنية النطباعية واحلديثة واللوحة 

املعرو�سة ملونيه هي �سمن �سل�سلة من 12 لوحة ر�سمها الفنان 
عام 1877 ت�سور حمطة للقطارات يف باري�س، وتقدر قيمتها مبا 

يرتاوح بني 22 و28 مليون جنيه اإ�سرتليني )29.19 و37.15 مليون 
دولر( وفقا لدار املزادات وقال كيث جيل مدير ليلة مبيعات 

الفن النطباعي واحلديث يف كري�ستيز التي تقام يوم 20  جوان 
اجلاري »اإنها لوحة نادرة جدا وواحدة من �سل�سلة موؤلفة من 12 
لوحة فقط، وهو ما يجعلها هدفا ملحبي الأعمال الفنية، على 

الأرجح هي اأف�سل لوحة ملونيه تعر�س يف لندن منذ اأكرث من 
ع�رشين عاما«.

كما تعر�س الدار للبيع لوحة لمراأة جال�سة على كر�سي ر�سمها 
الفنان الإ�سباين بيكا�سو عام 1942، وت�سور ملهمته امل�سورة دورا 

مار. ومن املتوقع اأن تباع اللوحة مقابل ما يرتاوح بني 18 و25 
مليون جنيه اإ�سرتليني )24 و33 مليون دولر.(

وقال جيل »بيكا�سو هو الفنان الذي يبحث الكثري من كبار 
عمالئنا حاليا عن اأعماله«.

يف �لذكرى �لت�سعني مليالده حمرك غوغل ي�ستذكر »حممد �إ�سياخم« 

ر�غب عالمة يطرح �أحدث كليباته »�إللي باعنا«

وفاة �لفنان ماهر ع�سام بعد �سر�ع مع �ملر�ض

حكيم مالك

اأم�س   غوغل  حمرك  ا�ستذكر   
اجلزائر  يف  الر�سم  عمالقة  اأحد 
الت�سكيلي  الفن  موؤ�س�سي  واأحد 
الفنان  يف  واملتمثل  احلديث 
اجلرافيك  وم�سمم  الت�سكيلي 
حمتفيا  اإ�سياخم  حممد  الراحل 
مليالده  الت�سعني  بالذكرى  يف 
وعليه فلقد ولد هذا املبدع  يف  
قرية »جناد« التابعة لولية  تيزي 
الكربى  القبائل  مبنطقة  وزو 
هذا  ويعد     1928 جوان   17 يف 
الر�سام ر�سومات اإ�سياخم العديد 
ا�ستعمل  حيث  املوا�سيع   من 
واألوانه  ولوحته  الناطقة  ري�سته 
كو�سيلة فعالة  للتعبري عن اأفكاره 
يف  نوعه  من  الفريد  واأ�سلوبه 
عامل الر�سم  ، فلقد در�س الر�سم 

حممد  يد  على  وتتلمذ  �سغريا، 
لوحاته  عر�س  حيث  را�سم،  
بقاعة  1951م  عام  باري�س  يف 
بعدها  لين�سم  موري�س«،  »اأندريه 
للفنون  العليا  املدر�سة  طلبة  اإىل 
اجلميلة بباري�س  يف عام 1963م، 
الوطنية  باملدر�سة  اأ�ستاذا  اأ�سبح 
للفنون اجلميلة باجلزائر وبالتايل  
اجلزائري  الر�سام   هذا  ا�ستطاع 
اأن يدون ا�سمه باأحرف من ذهب 
على لئحة الر�سامني اجلزائريني 
الفن  رواد  من  اأ�سبحوا  الذين 
الت�سكيلي يف اجلزائر  واأحد رواد 
الع�رش  يف   التجريدية  احلركة 
را�سم  احلديث على غرار حممد 
وعائ�سة  حداد وعليه   فاإ�سياخم 
ومرجعا   حقيقية   اأيقونة  يعد 
الت�سكيلية  احلركة  يف   به  يقتدى 
والوطن  اجلزائر  يف  املعا�رشة 

العربي وبالرغم من اأنه كان معاقا 
اأنه  اإل  الي�رشى   لذراعه  وفاقدا 
وا�سل م�سريته الإبداعية مع عامل 
اآرائه  بني  من  ،و  والألوان  الر�سم 
التعبري عن  اإنه  »احلقد مقد�س«، 
والقادرة،  القوية  القلوب  رف�س 
اإنه الإح�سا�س  الكره يعني احلب، 
بحرارة الروح وكرمها، اإنه يخفف 
يجعل  اإنه  العدالة  وي�سنع  القلق 
اأكرب من الأ�سياء التافهة  الإن�سان 
لقد  الراحل   قائال  واحلقرية 
رفيقني  والعنفوان  احلقد  جعلت 
يف  واأحببت  العزلة،  اأحببت  يل، 
يجرح  ما  كل  اأكره  كيف  العزلة 
احلق وال�سواب.. فلقد جتول هذا 
الأخري يف خمتلف عوا�سم العامل 
اجلوائز  من  الكثري  على   وحاز   ،
اأبرزها  التقديرية  وامليداليات 
جائزة الأ�سد الذهبي يف روما عام 

1980م  ولقد األف كتابه »35 �سنة 
والذي تعر�س  يف جهنم ر�سام«   

الفنية  جتربته  من  ملالمح  فيه 
يف   تويف  اأن  غاية  اإىل  والإن�سانية 

الفاحت من دي�سمرب �سنة 1985 بعد 
�رشاع مع مر�س ال�رشطان.

ف�سل فيلم جون تر�فولتا »غوتي« وح�سوله على �أقل تقييمات

تويف الفنان امل�رشي ماهر 
ع�سام، �سباح اأم�س عن 38 

عاماً، بعد اأزمة �سحية اأدخلته 
يف غيبوبة كاملة مب�ست�سفي دار 

الفوؤاد يف القاهرة.
و�سيعت جنازة الفنان الراحل 

اأم�س بعد �سالة الظهر من 
م�سجد ال�رشطة مبنطقة ال�سيخ 

زايد، ليواري الرثي داخل 
مقابر العائلة، ومل يتحدد 

موعد اأو مكان العزاء حتى 
الآن.

يذكر اأن م�سوار ماهر ع�سام 
الفني بداأ منذ الطفولة، 

بامل�ساركة يف بطولة فيلم 
»النمر والأنثي« مع عادل 

اإمام، و�سارك يف عدد من 
الأفالم ال�سينمائية، ومنها 

التعويذة، �سامل اأبواأخته، 
قلب الأ�سد، ع�س البلبل، هي 
فو�سى، وغريها من الأعمال 

ال�سينمائية والتليفزيونية. 

زعيم  عن  الأخري  ترافولتا  جون  فيلم  يحظى  مل 
ر�سا  على  غوتي«،  »جون  الأ�سطوري  املافيا 
اليوم الأول من عر�سه يف  امل�ساهدين والنقاد منذ 
�سالت ال�سينما، حيث ح�سل على اأدين ن�سبة تقييم 
املعني  الإلكرتوين،  الفا�سدة«  “الطماطم  موقع  يف 
ح�سل  ال�سينمائية  والتقييمات  املراجعات  باأخبار 
فيلم »غوتي«، الذي اأخرجه كيفن كونويل على 0%، يف 
 Rotten« املعروف  ال�سينمائية  املراجعات  موقع 
امل�سبوق،  غري  ال�سلبي  التقييم   ،»Tomatoes
الذي مل حت�سل عليه حتى الأفالم الأ�سواأ، وهي من 
اأي  الفيلم على  التي ل يح�سل فيها  القليلة  املرات 

اآراء اإيجابية.
وح�سب �سحيفة بريطانية، يعترب فيلم »غوتي« ثالت 
»انظر من  بعد  الفا�سلة،  ال�سينمائية  ترافولتا  اأفالم 

يتكلم الأن«، والفيلم الكوميدي »ال�سخفاء ال�ستة«.
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للكاتب عبد القادر اجلماعي

يف الذكرى ال�سنوية لرحيله .. 
ليلة الأمري عبد القادر الأخرية

ي�شتلهم الروائي اأحداث روايته من حمطات مهمة من حياة الأمري عبد القادر 
اجلزائري منذ نعومة اأظفاره اإىل مقاومته لال�شتعمار الفرن�شي. قد تكون �شخ�شية 

الأمري عبد القادر اجلزائري من اأهم ال�شخ�شيات التي كتب عنها العديد من املوؤلفات 
والدرا�شات والر�شائل اجلامعية. واآخر هذه الكتب هو رواية »ليلة الأمري الأخرية« 

لعبد القادر اجلماعي باللغة الفرن�شية والتي نقلها اإىل العربية وقدم لها �شا�شي حمام.

وكالت
 

يبد�أ حمام مقدمته بقوله: م�ساء 
وقف   1847 �سنة  دي�سمرب   24
�لأمري عبد �لقادر مع جمموعة 
وحتت  �لربد  يف  رفاقه  من 
�لبارجة  يرتقب  غزير،  مطر 
»�ل�سولون«، �لتي ر�ست يف »جامع 
�ل�سغري  �ملرفاأ  �لغزو�ت«، 
�ملغربية،  �حلدود  من  �لقريب 
وذلك بعد خم�س ع�رشة �سنة من 
�لفرن�سي،  �ل�ستعمار  مقاومة 
�لهز�ئم  �لأمري  فيها  عرف 
من  �لعديد  ووّقع  و�لنت�سار�ت، 
بتوقيع  �نتهت  �لتي  �لتفاقيات 

وثيقة ��ست�سالمه.
رو�ية »ليلة �لأمري �لأخرية« تروي 
يف  �نطلقت  �لتي  �مللحمة  هذه 
وبطلها  ع�رش،  �لتا�سع  �لقرن 
�جلز�ئري،  �لقادر  عبد  �لأمري 
�ل�ستعمار  �سد  �ملقاومة  قائد 
�ل�سويف  و�ل�ساعر  �لفرن�سي، 
�لذي  و�لقارئ  �لكتب،  وعا�سق 
يحمل مكتبته يف حلّه وترحاله، 
�ملتفتح  �لعقل  و�ساحب 
بحياته  �ألهم  �لذي  �حلد�ثي، 
�لتا�سع  �لقرن  فناين  و�أعماله 
�لرو�يات  حوله  فكتبت  ع�رش، 
وكتب  �ل�سعرية  و�لق�سائد 

�لتاريخ و�للوحات �لفنية. 
�جلماعي،  �لقادر  عبد  �لكاتب 
�ملنطقة  نف�س  ترعرع يف  �لذي 
وهي  �لأمري،  فيها  ولد  �لتي 

�جلز�ئر،  غربي  وهر�ن  منطقة 
ي�ستلهم  �لغربة،  مثله  وعانى 
�أحد�ث رو�يته من حمطات مهمة 
من حياة �لأمري عبد �لقادر منذ 
ومبايعته  و�سبابه  �أظفاره  نعومة 
ومقاومته لال�ستعمار �لفرن�سي، 
�لتي �نتهت با�ست�سالمه ومغادرة 
�جلز�ئر مع رفاقه نحو فرن�سا، 
حيث ي�سجنون وبعد مدة يطلق 
�رش�حهم، فيتوجهون نحو تركيا 
ي�ستقر  حيث  دم�سق،  نحو  ثم 
قبله  �سكنه  �لذي  �لبيت  وي�سكن 
بن عربي، وهناك  �لدين  حميي 
يدّر�س  حياته  بقية  يق�سي 
�جلامع  يف  �لأكرب  �ل�سيخ  كتب 

�لأموي. 
�لرو�ية  هذه  �أهمية  تكمن 
�لتي ميتزج فيها �خليال  �لقيمة 
بالأ�سطورة  و�لتاريخ  باحلقيقة، 
يف مو�سوعيتها وحياديتها، فرغم 
بالفرن�سية،  كتبها  �ملوؤلف  �أن 
�لفرن�سي  �لقارئ  يتملق  فاإنه مل 
ومل يغازله ومل يحاول ��ستمالته 
�أو  وعجائبي،  غر�ئبي  بو�سف 
و�حلب  �حلرمي  عن  باحلديث 

�ملحّرم.
�لدين  حميي  �أن  �لرو�ئي  يذكر 
تربية  �لقادر  عبد  �بنه  رّبى 
ف�سب  �سحيحة،  �إ�سالمية 
عقيدة  بالإ�سالم  متم�سكاً 
�لإ�سالم،  بقيم  ملتزماً  و�سلوكاً، 
�لعنف مهما  ونبذ  �لت�سامح  دين 

كان نوعه.

مل يكن �لأمري عبد �لقادر قائد�ً 
لال�ستعمار  مقاوماً  ع�سكرياً 
كان  لكنه  فح�سب،  �لفرن�سي 
عاملاً مت�ساحماً حد�ثياً متفتحاً، 
ي�رش  و�لقر�ءة،  للكتب  وعا�سقاً 
�لأيام  يف  و�أ�سفاره  تنقالته  يف 
�ل�ساحية �أو �لعا�سفة على حمل 
ومكتبته  و�أر�سيفه  خمطوطاته 
�لغنية »كنزه �ل�سغري« �لتي تتكون 

من خم�سة �آلف عنو�ن.
فاأمه �ل�سيدة زهرة �مر�أة مثقفة 
دوخة  بن  عمر  �سيدي  �بنة 
�بنها  يف  غر�ست  مثقف،  رجل 
و�ملعرفة  �لقر�ءة  حب  �لأمري 
يقر�أ  فكان  �أظفاره،  نعومة  منذ 
وكتب يف �سوؤ �لنهار �أو على �سوء 
م�ساعل  �أ�سو�ء  على  �أو  �ل�سموع 
باحلديث  عماًل  �ملع�سكر 
يف  ولو  �لعلم  »�طلبو�  �ل�رشيف 

�ل�سني«.
يحفظ �لأمري عبد �لقادر مئات 
�لأعمال �ملخطوطة يف �سناديق 
مكتبته  رفوف  وعلى  خ�سبية 
�ملفكرين  �أعمال  ت�سم  �لتي 
�سينا  �بن  مثل  و�لغربيني  �لعرب 
و�بن  �لطفيل  و�بن  و�لغز�يل 
وفيثاغور�س  و�أفالطون  ر�سد 

و�أر�سطو.
ي�سنع  �أ�سود  بحرب  �لأمري  يكتب 
�ملخلوط  �خلرفان  �سوف  من 
�ل�ساخن  �ملاء  من  بقليل 
�لألو�ن  كل  ي�ستعمل  و�مل�سكتة. 
�مل�ستخل�سة من �لنباتات �أو من 

�ملربي  بقلمه  يكتب  �ملعادن. 
من جزء من ق�سبة جافة، بري�سة 
�لر�فدين  بالد  �سكان  ��ستعملها 

منذ ثالثة �آلف �سنة. 
كتباً  و�ألف  �أ�سعار�ً  �لأمري  نظم 
»�ملو�قف« جمموعة  كتاب  مثل 
�لت�سوف  يف  �مل�سائل  من 
بابن  �لأمري  تاأثر  وقد  و�لوعظ. 

عربي.
وكان �لأمري من دعاة �حلو�ر بني 
و�ساحب  و�لأديان  �حل�سار�ت 
دعاة  ومن  نه�سوي،  خطاب 
�لغرب،  ح�سارة  على  �لنفتاح 
مز�ياها،  ببع�س  و�لنتفاع 
�ل�سناعات  بع�س  عنها  فاأخذ 
وقد  �لأ�سلحة.  �سناعة  مثل 
خمتلف  على  �لفرن�سيني  حاور 
تيار�تهم و�جتاهاتهم و�أطيافهم، 
دون  من  �لنا�س  مع  وتعامل 
مر�عاة لدياناتهم �أو جن�سياتهم، 
�لفرن�سيني  �لأ�رشى  فعامل 
عام  �ملو�رنة  وحمى  برفق. 
مع  �جلبل  فتنة  خالل   1860
وكان  و�سوريا.  لبنان  يف  �لدروز 
�لأمري يجوب �سو�رع �ملدينة مع 
لنجدة وحماية  �أبنائه ومر�فقيه 
جلاأ  وقد  �ملجازر.  �سحايا 
بيته  �ىل  �مل�سيحني  من  �لكثري 

يف دم�سق.
وهذ� �لعمل �جلليل جلب لالأمري 
و�لتقدير  �لحرت�م  من  �لكثري 

وبرو�سيا  �لنم�سا  �إمرب�طور  من 
و�لبابا  �لدول  وروؤ�ساء  و�لأمر�ء 
و�ل�سلطات   ، �لتا�سع«  »بيو�س 
منحته  �لتي  نف�سها،  �لفرن�سية 
جوقة  لو�سام  �لأكرب  »�ل�سليب 
ميد�لية حفر  و�سكت  �ل�رشف«، 
قاوم  �حلديث،  »يوغرطة  عليها 
على  �لدول  �أقوى  من  و�حدة 
حتبه  �لتي  فرن�سا  �لب�سيطة 

وتقدره«.
وبعث �ملطر�ن بايف، ر�سالة �إىل 
فيها  ي�سكره  �لقادر  عبد  �لأمري 
ورد  للم�سيحيني،  حمايته  على 
�ملطر�ن  ر�سالة  على  �لأمري 
ر�سالتكم  و�سلتني  »لقد  قائاًل: 
�لكرمية وخطابكم �لبليغ. �إن ما 
هو  �مل�سيحيني  لفائدة  به  قمنا 
�رشيعة  ملبادئ  وتنفيذ  و�جب 
�لإن�سانية،  ومقت�سيات  �لإ�سالم 
لأن كل �ملخلوقات �أهل و�أحبهم 

�ىل �هلل �أنفعهم لأهل �هلل«.
وجه  �لرو�ئي  ك�سف  كما 
وف�سح  �لقبيح،  �ل�ستعمار 
وما  �جلز�ئر،  يف  ممار�ساته 
�قرتفه من جمازر، فقد خّربو� 
�لقرى  من  �لعديد  وحمو�  مدناً 
على وجه �لأر�س، وقتلو� �لن�ساء 
و�لأطفال و�ل�سيوخ و�لعجائز دون 
وجّوعو�  ونهبو�  و�سلبو�  ذنب، 
و�رّشدو� وعّذبو� �ملو�طنني. لقد 
�سورة  �جلماعي  �لكاتب  قدم 

�لقادر،  عبد  لالأمري  م�رشقة 
للقّر�ء  لالإ�سالم،  خالله  ومن 
علّهم  وغريهم،  �لفرن�سيني 
ومو�قفهم  قناعاتهم  يغرّيون 
و�أفكارهم �مل�سبقة عن �لإ�سالم 

و�مل�سلمني.
بالتقدم  �ملفتون  �لأمري  قبل 
�لإمرب�طورة  دعوة  �لتقني 
تد�سني  حل�سور  »�أوجيني« 
�ل�سوي�س  »قناة  �لكبري  �مل�رشوع 
و�آ�سيا  �أفريقيا  �سيفتح  �لذي   –
للتقريب  �لعجوز  �لقارة  �أمام 
بح�سور  و�لغرب  �ل�رشق  بني 
با�سا  �إ�سماعيل  �خلديوي 
»فرن�سو�  �لنم�سا  و�إمرب�طور 
قي�رش  عهد  وويل  جوزيف« 
مثل  و�أدباء  وفنانني  رو�سيا 
�ملوؤلف  يختم  قويتي«.  »تيوفيل 
�لكتاب باأن �لأمري ��ستقر نهائياً 
و�رشح  در�س  حيث  دم�سق  يف 
ق�سماً  ون�رش  عربي  �بن  �أعمال 
�ملكية«  »�لفتوحات  كتاب  من 

لبن عربي.
منزل  يف  �لأمري  عا�س  فقد 
من  قريباً  ودفن  عربي،  �بن 
و�لن�سيان  �ل�سمت  وبعد  قربه، 
نقلت رفاته يف 5 جويلية  1966 
�لر�بعة  �لذكرى  مبنا�سبة 
ودفن  �ىل  �جلز�ئر،  لال�ستقالل 
لل�سهد�ء  �ملخ�س�س  �لق�سم  يف 

يف مقربة »�لعالية«.

تاأليف الدكتور علي اجلبوري

�سدور »معجم الكلمات ال�سومرية«  يف اللغتني الأكدية والعربية
 

�شدر عن مكتبة ال�شكندرية »معجم الكلمات ال�شومرّية« يف اللغتني الأّكدّية والعربّية، واأخرى اأكدية فى 
العربّية، للدكتور علي اجلبوري، عامل الآثار واللغويات القدمية واأ�شتاذ اللغة الأكدية والدرا�شات امل�شمارية 
ومدير وحدة الدرا�شات الآ�شورية بجامعة املو�شل بالعراق. املعجم يحوي اآلف املفردات ال�ّشومرية والأكدية 

امل�شتخدمة حالّيًا يف اللغة العربّية، ويك�شف عن حجم التداخل اللغوي بني هذه اللغات الثالث؛ وذلك لتعاي�شها 
وا�شتعمالها �شوّيًا يف املنطقة نف�شها، وخا�شة اللغتني ال�شومرية والأّكدّية لفرتة 500 �شنة تقريًبا؛ فال�شومرية 

بداأت ا�شتعمالها ب�شكل الوا�شع بحدود 3000 قبل امليالد، واعتمدت يف البدء على العالمات ال�شورية، ومن ثّم 
على املقاطع الرمزية يف الكتابة، اأما الأكدّية فظهرت بحدود 2500 قبل امليالد، وا�شتمّر ا�شتعمال هاتني اللغتني 
اإىل نهاية الألف الثالث قبل امليالد، وخالل هذه الفرتة تقّدم الأكديون خطوة اأخرى يف تطوير الكتابة باخلط 

م اإىل اأربعة اأق�شام: الأول: الكلمات ال�شومرية يف اللغة الأكدية. والثاين:  امل�شماري ال�شومري. واملعجم مق�َشّ
الكلمات ال�شومرية يف اللغة العربية. والثالث: الكلمات الأكدية يف اللغة العربية. والرابع: الكلمات العربية 
ذات اجلذور ال�شومرية والأكدية. واأ�شدر املوؤلف »قامو�س اللغة ال�شومرية - الأكدية – العربية« )اأبو ظبي، 

وعاملّيًا. عربّيًا  النادرة  التاأليف  من  والقامو�س  املعجم  من  ُكٌلّ  وُيعُدّ  وكالت2016(، 

اإ�سهار
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الكاتب املعز غامل جلريدة الو�شط 

الكتابة بغري العربية 
حتليق  يف ف�ضاءات اأخرى
بداية هل من تعريف ل�شخ�شكم للقراء ؟
غامل املعز لدين اهلل من مواليد 1995 من مدينة امل�شيلة ،  طالب طب 

nI No Lo اأ�شنان و كاتب باللغة الجنليزية و    )مل اأعد اأنتمي بالعربية 
ال�شعرية املجموعة  ger Belong  �شاحب 

حاوره / اأ . خل�شر . بن يو�شف 

كيف كانت بدايتك 
مع البوح واحلرف ، 

حدثنا عن هذا اللقاء 
املفتعل ؟

�صغريا  طفال  كنت  اأن  منذ 
كانت   ، االبتدائية  يف  اأدر�س 
هي  الكتابي  التعبري  ح�صة 
�صمحت  حيث  عندي  املف�صلة 
الكتابة  بحب  يوم  بعد  يوما  يل 
اأكتب  �رصت  حتى  فاأكرث  اأكرث 
ال  و  �صيء  اأي  و  �صيء  كل  عن 
من  االأ�صتاذ  يعطينا  مبا  اأتقيد 
االآن  اإىل  و  بها   نقوم  اأعمال 
الزلت اأحتفظ بالكراري�س التي 
كنت اأكتب بها و مع تعلمي للغة 
االجنليزية بعد بع�س ال�صنوات 
املف�صلة  لغتي  هي  �صارت 

للتعبري عما يجول يف خاطري

اأين و�شل املبدع غامل 
اليوم ؟

التعلم  من  �صنني  بعد  و  اليوم 
و   ، الف�صل  و  املحاولة  و 
اجلاد  العمل  من  عامني  بعد 
كتبي  اأول  اإكمال  ا�صتطعت 
هو  الذي  و  االجنليزية  بالغة 
�صعرية  جمموعة  عن  عبارة 
و   ، ق�صة  �صكل  يف  منظمة 

مما  اأكرث  حقق  �رصاحة  الذي 
القراءة  الأن  نظرا  اأتوقع  كنت 
و   ، ما  نوعا  نادرة  اجلزائر  يف 
خا�صة باللغة االجنليزية لكن و 
�صمح  ال�صعوبات  هذه  كل  رغم 
بتحقيق حلمي  الكتاب  يل هذا 
الكتابة  �صاحة  دخول  هو  و 

اجلزائرية

من اأين ت�شتوحي 
موا�شيع كتاباتك ؟

واحد  اإلهام  م�صدر  لدي  لي�س 
و  النقال  هاتفي  معي  ،اأحمل 
كلما �صمعت حكايات اأ�صخا�س 
 ، غرباء  حتى  اأو  اأعرفهم  ممن 
اأو �صاهدت خربا على االنرتنت 
و  اأراه  ما  رمبا  اأو   ، التلفاز  اأو 
اأن  اأحاول  به  اأح�س  و  اأ�صمعه 
ما يجول يف خاطري يف  اأكتب 
باإعادة  اأقوم  ثم  اللحظة  تلك 
اأوقات  يف  جمعته  ما  كل  كتابة 
اأكتب عن  اأن  فراعي فاأ�صتطيع 
�صيء  اأي  عن  و  �صخ�س  اأي 
من  هذا  و  معقد  او  ب�صيط 
جمال ال�صعر و ما يجذبني اإليه

هل لك اأن تقدم لنا 
ما تناولته بني دفتي 

جمموعتك ال�شعرية ، 
وما اأهم املوا�شيع التي 

ركزت عليها ؟

ككل  ال�صعرية  املجموعة 
تدور  التي  تتحدث عن احلرب 
الذي  االأ�صخا�س  اأحد  داخل 

فقد اأعز ما ميتلك 
و رحلته للبحث عن بع�س االأمل 
باحلياة  للت�صبث  ي�صاعده  لكي 
فكما ي�صتطيع القارئ اال�صتمتاع 
لوحدها  �صعرية  ق�صيدة  بكل 
اال�صتمتاع  اأي�صا  ي�صتطيع 
طيات  بني  املوجودة  بالق�صة 
اأقم ب�رصدها  التي مل  الكتاب و 
بوا�صطة  اإمنا  اأحداث  بوا�صطة 
يجد  فالقارئ    ، امل�صاعر 
ما  االأحداث حول  ين�صج  نف�صه 
الرئي�صية.  ال�صخ�صية  به  ت�صعر 
التي  للموا�صيع  بالن�صبة  اأما 
 ، لالكتئاب  فهي  عليها  ركزت 
الوحدة ، اخلوف و حالة العامل 
من  االأهم  و  فيه  نعي�س  الذي 
اأهمية  و  القوة  و  االأمل  ذلك 

االأ�صدقاء و العائلة.

ما هو اجلديد الذي 
حاولت اثارته داخل 

ن�شو�شك بتمرير 
ر�شائلك للقارئ 

واملتلقي ؟

حاولت اأن اأذكر القارئ اأنه اأوال 
اإننا  و  اإن�صان  �صيء  كل  قبل  و 
هذا  وقتنا  يف  خا�صة  كب�رص 
على  احلياة  فيه  بنينا  الذي 
االت�صال  اإىل  نحتاج  املاديات 

نغذي  اأن  و  م�صاعرنا  مع  اأكرث 
ما  و  العقل  نغذي  مثلما  الروح 
يف  ذلك  لفعل  اأف�صل  اأداة  من 
باالأخ�س  و  الكتاب  من  راأيي 

ال�صعر .

اأنت طالب طب و�شاب 
و اقتحمت عوامل 

ال�شعر واحلرف كيف 
لك اأن تو�شح تلك 
العالقة التي جتمع 

فيها بني الثنني معا ، 
وهل واجهت �شعوبات 

يف التوفيق بينهما  ؟

و  الطبي  املجال  يف  الدرا�صة 
ب�صفة عامة اأي جمال علمي ال 
يقبل اإال با�صتخدام ذلك اجلزء 
يعرتف  ال  الذي  العقل  من 
املنطق  و  باملعلومات  �صوى 
البحت  املو�صوعي  التفكري  و 
هي  الكتابة  هواية  اأن  اأظن  و 
خلق  يف  ال�صخ�صية  طريقتي 
اجلانب  بني  التوازن  من  نوع 
ي�صمح  الذي  اجلانب  و  العقلي 
و  النف�س  مع  بالتوا�صل  لنا 
 ، حولنا  النا�س  و  م�صاعرها 
التوفيق  لكيفية  بالن�صبة  اأما 
متاما  �رصيحا  الأكون  و  بينهما 
...الدرا�صة كانت تاأخذ الق�صط 
اأ�صتغل  كنت  و  وقتي  االأهم من 
للكتابة  الفراغ  اأوقات  و  العطل 

و الرتفيه عن نف�صي .

من خالل كتابتك 
باللغة الجنليزية 

، هل ميكنك اأن 
حتدثنا عن جتربتك 
وهواج�شها وعوائقها ؟

اللغة  تعلمت  اأن  بعد  �صخ�صيا 
التحكم  ا�صتطعت  و  االجنليزية 
يف اأ�صا�صياتها يف وقت مبكر مل 
بل   ، كبرية الحقا  �صعوبة  اأجد 
و اأحيانا اأجد اأنني اأ�صتطيع اأن 
اأعرب عن نف�صي و اأو�صل فكرتي 
ب�صهولة و بطريقة اأف�صل باللغة 
باللغة  مقارنة  االجنليزية 
و  مثال  الفرن�صية  اأو  العربية 

االجنليزية  اللغة  تتميز  كما 
فاإنها  ب�صاطتها  و  ب�صهولتها 
من  خا�س  بنوع  تتميز  اأي�صا 
من  ينبع  اجلاذبية  و  اجلمال 

تلك الب�صاطة .

ما م�شتقبل الكتابة 
بالجنليزية يف 

اأو�شاط الكتاب ال�شاب 
اجلزائريني خا�شة ، 
والإبداع اجلزائري 

عامة ؟ 

الطريق  زالت  ال  �رصاحة 
املجال  يف  طويلة  و  �صعبة 
االأدبي اجلزائري الأنه ولالأ�صف 
اجلزائري  القارئ  ال�صديد 
املجتمع  يف  قليلة  اأقلية  ميثل 
�صيئا  القراءة  و  الكتاب  �صار  و 
غريبا على جمتمعنا و هو اأمر 
حمزن و حمزن جدا و اإذا كانت 
االأدبية  االأعمال  حال  هذه 
اأن  فلك  هجرت  التي  العربية 
االأدبية  ال�صاحة  �صعوبة  تتخيل 
االجنليزية يف اجلزائر ، فجزء 
يف  اأمل  كل  يفقد  يكاد  مني 
حت�صن الو�صع اأما اجلزء االآخر 
بعد  يح�صم  مل  االأمر  اأن  فريى 
الذي  الدعم  كل  بعد  خا�صة 

تلقيته من القراء

هل ترى باأن اجليل 
ال�شاب احلايل 

باإمكانه اأن ي�شاهم يف 
ديناميكية البداع 

والثقافة يف اجلزائر ؟ 

اأن  ، فقط علينا  .. طبعا   نعم 
االألف  فطريق  جميعا  نتحد 
خيارات  بخطوة  تبداأ  ميل 
و  احلركة  هذه  و  املقالة 
و  موؤخرا  نراها  التي  االأعمال 
هي  ال�صباب  طرف  من  خا�صة 
اأ�صياء تدعوا للتفاوؤل و تعني اأن 
االإبداع ما زال حي و هو يحاول 
فقط  �صباته  من  اال�صتيقاظ 
اإىل بع�س الدعم ، ففي  يحتاج 
لدى  عديدة  مواهب  اجلزائر 
املجاالت  جميع  يف  و  اأبنائها 

كما  ا�صتغاللها  يتم  لو  فقط 
يجب و يتم اأي�صا توفري الظروف 
املالزمة لكل طالب و مبدع و 
�صاب جزائري ف�صنحقق ما كنا 

نراه يوما م�صتحيال

هل تكتفي بكتابة 
ال�شعر اأم متيل 

لأجنا�س اأدبية اأخرى 
؟

عليك  اأكذب  لن  توا�صع  بكل 
النرث  و  ال�صعر  اأكتب  اأنني  رغم 
لل�صعر  اأكرث  مييل  القلب  لكن 

حاليا

هل �شاركت يف 
امللتقيات وامل�شابقات 

الأدبية ، وهل ما 
ينّظم منها يف اجلزائر 

يويف املبدع حقه 
ويخدم الإبداع ؟

بالن�صبة للملتقيات و امل�صابقات 
مل ي�صمح يل ان�صغايل بالدرا�صة 
�صاأكون  لكن   ، فيها  بامل�صاركة 
الدويل  املعر�س  يف  حا�رصا 
اهلل  �صاء  اإن  باجلزائر  للكتاب 
من  العديد  اأن  اأرى  بينما   ،
على  تنظيمها  يتم  امللتقيات 
يف  ينق�صها  ما  العام  مدار 
التغطية  من  املزيد  هو  راأي 

االعالمية و اال�صهار

هل من كلمة اأخرية 
للقراء واجلريدة  ؟

من  لكل  بال�صكر  اأتقدم  اأن  اأود 
دعمني من العائلة و االأ�صدقاء 
االلتفاف  اإىل  القراء  اأدعوا  و 
و  املف�صلني  كتابهم  حول 
اثراء  من  نتمكن  حتى  دعمهم 
اجلزائر  يف  االأدبية  ال�صاحة 
و  بالظهور  للمواهب  ن�صمح  و 
اأخريا  و    ، باأعمالهم  امتاعنا 
يو�صف  بن  االأ�صتاذ  اأ�صكرك 
على  الو�صط  جريدة  وكذلك 
دعمكم للمواهب ال�صابة و هذا 

احلوار الراقي 
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عالج جيني على �جلرذ�ن يحيي �آمال 
�صفاء م�صلويل �لأطر�ف �لأمامية

يقول علماء اإنهم خطوا خطوات 
هدف  حتقيق  م�سار  يف  كبرية 
ا�ستعادة  من  امل�سلولني  متكني 
وا�ستخدم  باأطرافهم  التحكم 
جامعة  يف  علمي  بحث  فريق 
العالج  لندن  يف  كوليج  كينغز 
احلبل  اإ�سابات  لإ�سالح  اجليني 
ومتكنت  اجلرذان  لدى  ال�سوكي 
من  امل�سلولة  احليوانات  هذه 
بعد  ال�سكر  من  مكعبات  اأكل 
اأطرافها  باأكف  التقطتها  اأن 
الأمامية ومازال هذا البحث يف 
اأن اخلرباء  بيد  الأولية،  مراحله 
قالوا اإنه ي�سكل نوعا من الدليل 
اإمكانية  على  اقناعا  الأكرث 
وعملها  اليد  حركة  ا�ستعادة 
ويقوم  ما  يوما  امل�سلولني  لدى 
اجل�سم باإ�سالح اأي �رضر يحدث 
بندبة  تلقائيا  ال�سوكي  يف احلبل 
اخلاليا  من  ولي�س  ليفي  ن�سيج 

الع�سبية نف�سها.
حاجز  مثل  الندبة  هذا  وتعمل 
بني  جديدة  ات�سالت  اأي  يعوق 

الأع�ساب.

كيف يعمل العالج 
اجليني؟

اإزالة  يحاولون  الباحثون  كان 
الليفي  الن�سيج  ندبة  مكونات 
للجرذان  ال�سوكي  احلبل  يف 
اىل  ذلك  لتحقيق  واحتاجوا 
اإعطاء خاليا يف احلبل ال�سوكي 
التعليمات  من  جديدا  طقما 
اجلينية- ادخال مورثات �سليمة 
عمل  لت�سحيح  اخلاليا  اىل 
املورثات غري الفعالة- لتحطيم 

الندبة.
كانت  اعطوها  التي  والتعليمات 

لأنزمي يدعى »ت�سوندروتينا�س«، 
لدخال  فريو�سا  وا�ستخدموا 
النهاية،  ويف  املورثات  هذه 
اُ�ستخدم عقار لتحفيز هذه عمل 
احليوانات  وا�ستعادت  املورثات 
القدرة  التجربة  امل�ستخدمة يف 
اطرافها  اأكف  حتريك  على 
العالج  بدء  بعد  الأمامية 
اإحدى  وقالت  ل�سهرين  اجليني 
البحث،  فريق  يف  امل�ساركات 
الدكتورة اأميلي بورن�سايد »باتت 
الو�سول  على  قادرة  اجلرذان 
اأقرا�س  اإىل  �سحيح  ب�سكل 

ال�سكر والتقاطها«.
زيادة  اأي�سا  »وجدنا  واأ�سافت 
ال�سوكي  احلبل  فعالية  يف  كبرية 
اأن  اإىل  ي�سري  ما  للجرذان، 
يف  جرت  قد  جديدة  ات�سالت 
الع�سبية«وياأمل  اخلاليا  �سبكات 
مدخلهم  يعمل  اأن  الباحثون 
العالجي هذا على الب�رض الذين 
ا�سابات  جراء  بال�سلل  ي�سابون 

حوادث  يف  ال�سوكي  احلبل 
ا�سطدام �سيارات اأو �سقوط.

اإليزابيث  الربوف�سورة  وقالت 
»وجدنا  �سي  بي  لبي  برادبري 
ا�ستعادة  فعال:  مثري  اأمر  اأنه 
لأن  الوظيفة،  من  النوع  هذا 
متثل  الأيدي  حركة  ا�ستعادة 
للمر�سى  بالن�سبة  ق�سوى  اأولوية 
احلبل  بجروح  امل�سابني 
تكون  »اأن  ال�سوكي«واأ�سافت 
قادرا على حمل فنجان قهوة اأو 
الإم�ساك بفر�ساة الأ�سنان، مثل 
ب�سكل كبري  الأ�سياء حت�سن  هذه 
من نوعية حياة )امل�سلولني( ومن 
على  واعتمادهم  ا�ستقالليتهم 
متكن   ،2014 عام  اأنف�سهم«ويف 
معتمدا  ال�سري  من  م�سلول  رجل 
على م�ساية بعد ا�ستخدام خاليا 
اأنفه لإعادة بناء جزء  من داخل 
من حبله ال�سوكي وكان امل�ساب 
هجوم  يف  ُجرح  فيدياكا  داريك 
جرح  نوع  يف  ت�سبب  ب�سكني 

التي  اجلروح  تلك  عن  خمتلف 
ا�سطدام  حوادث  بها  تت�سبب 
ال�سيارات وما زال العالج اجليني 
الب�رض  على  للتطبيق  جاهز  غري 
الطبية.  واملراكز  العيادات  يف 
بيكون، من  الدكتور مارك  وقال 
ال�سوكي  احلبل  بحوث  موؤ�س�سة 
»كانت  �سي  بي  لبي  اخلريية، 
�ساهدتها  بيانات  اأكرث  البيانات 
وظيفة  ا�ستعادة  تظهر  اإقناعا 
الأمامية«واأ�ساف  الأطراف 
ترخي�س  اأن  بيد  اأمر مثري،  »اأنه 
اجلينية  العالجات  ا�ستخدام 
حتديا  ميثل  الطبية  املراكز  يف 
خا�سا، ولكن لي�س من النوع الذي 
يف  عليه«وكتب  التغلب  ميكن  ل 
تغريدة على تويرت »اإذا نقل هذا 
العيادات  البحث لال�ستخدام يف 
واملراكز الطبية قد يغري حيوات 
ممن  العامل  يف  النا�س  ماليني 
جراء  الناجم  ال�سلل  من  يعانون 

اإ�سابات يف احلبل ال�سوكي«.

اأكد علماء من جامعة ما�سات�سو�ست�س الأمريكية اأن مادة الرتيكلو�سان امل�سادة للبكترييا ميكن اأن تت�سبب بالإ�سابة ب�رضطان القولون �حذرو� مادة �لرتيكلو�صان يف معاجني �لأ�صنان!
والتهابه ون�رض موقع »MedicalXpress« درا�سة علمية عن خطورة مادة الرتيكلو�سان التي تدخل يف تركيب الكثري من منتجات 
املري�سة  التجارب  فئران  على  الرتيكلو�سان  تاأثري  خاللها  در�سوا  جتربة  العلماء  واأجرى  وال�سابون.  الأ�سنان  كمعجون  التنظيف 

وال�سليمة فوجدوا اأنها ت�سببت يف تطور مر�س �رضطان القولون والتهابه لدى جميع الفئران دون ا�ستثناء.
واأ�سار الباحثون اإىل اأن »هذه التجربة اأكدت اأن تريكلو�سان غري تركيب البكترييا احليوية يف اأمعاء الفئران واأثر �سلبا على تنوعها 
الرتيكلو�سان يوؤثر �سلبيا على حالة الأمعاء«.الهام يف هذه املنطقة احل�سا�سة من اجل�سم«وقال م�رضف الدرا�سة، غادون ت�سانغ، اإن »هذه النتائج تربهن للمرة الأوىل على اأن 
الأ�سنان  الوقت احلايل يف �سناعة معاجني  للجراثيم والفطريات ت�ستخدم يف  الرتيكلو�سان هو مادة ا�سطناعية م�سادة  اأن  يذكر 

وال�سابون ومزيل العرق واأنواع املنظفات املختلفة. كما ي�ستخدم الرتيكلو�سان يف عالج الأ�سنان قبل تركيب احل�سوات لها.

منا�صف �ملطبخ »قد توؤدي �إىل حدوث ت�صمم غذ�ئي«
ا�ستخدام  اأن  حديثة  درا�سة  رجحت 
اأغرا�س متعددة قد  منا�سف املطبخ يف 
ت�سمم غذائي وفح�س  اإىل حدوث  يوؤدي 
من  موري�سيو�ساأكرث  جامعة  يف  باحثون 
املطبخ  يف  ا�ستخدمت  من�سفة  مئة 
بكترييا  اأن  الفح�س  وك�سف  �سهر  ملدة 
املنا�سف  يف  توجد  ما  غالبا  الإيكولي 
مثل  اأغرا�س خمتلفة،  ت�ستخدم يف  التي 
وجتفيف  والأ�سطح  الأدوات  تنظيف 
اأن  اإىل  النتائج  اأ�سارت  كما  الأيدي. 
املنا�سف املبللة التي ت�ستخدمها الأ�رض 
على  اأي�سا  حتتوي  اللحوم  تاأكل  التي 

ا�ستخدام  ويوؤدي  الإيكولي.  بكترييا 
اإىل  غر�س  من  اأكرث  يف  املن�سفة  نف�س 
زيادة فر�س انت�سار البكترييا، وقد توؤدي 
غذائي  ت�سمم  حدوث  اإىل  النهاية  يف 
وُعر�ست نتائج هذه الدرا�سة يف املوؤمتر 
ال�سنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأحياء 

الدقيقة بولية جورجيا الأمريكية.
من  املئة  يف   49 اأن  الفح�س  واأثبت 
وهو  البكترييا،  بداخلها  تنمو  املنا�سف 
الأمر الذي تزيد فر�س حدوثه مع ارتفاع 
عدد اأفراد الأ�رضة ووجود اأطفال بينهم.

8 طرق متكنك من �ل�صتعد�د 
ج�صديًا ل�صتقبال رم�صان

�سارف �سهر رم�سان على البدء، والكثري من النا�س ي�ستقبلونه من 
دون اأي حت�سريات خا�سة اأو ا�ستعدادات معينة اأو تغيريات يف منط 

احلياة. وحلياتنا العادية اليومية منط معني نتبعه، يتوقف متاماً 
ويختلف مع بدء �سهر رم�سان، فبدءاً من تّغري مواعيد تناول الطعام 

وانتهاًء بالمتناع عن القهوة والتدخني؛ يحتاج اجل�سم للتاأقلم مع 
الو�سع اجلديد قبل رم�سان وبعدها ملدة �سهر حتى ي�ستطيع 

ال�سيام وق�ساء �سهر رم�سان من دون تعب اأو اإرهاق اأو اأي اأعرا�ساً 
اأخرى.

ويت�سمن ال�ستعداد قبل رم�سان تغيري بع�س العادات، وممار�سة 
بع�س الأمور الأخرى التي جتعلك م�ستعداً من الناحية اجل�سدية 

قبل رم�سان.

قم بزيارة �شريعة للطبيب

من اجليد ب�سكل عام اأن تقوم باملتابعة والفح�س مع الطبيب كل 
�ستة اأ�سهر لـ �سنة، للتاأكد من �سالمة �سحتك وعدم اإ�سابتك باأي 
اأمرا�س. ويف�سل اأن تقوم بزيارة الطبيب العام قبل رم�سان حتى 

تتاأكد من عدم وجود ما قد مينعك من ال�سيام، اأو ما قد يوؤدي اإىل 
�سعوبات اأثناء ال�سيام.

قلل من املنبهات

لتناول القهوة وال�ساي وتدخني ال�سجائر اأعرا�س ان�سحاب م�سابهة 
لالأعرا�س التي ت�سيب املن�سحب من الإدمان. اإنه من اأجل �ساحلك 
اأن تبداأ يف التقليل من �رضب القهوة وال�ساي وخف�س عدد ال�سجائر 

التي تعودت عليها.
حيث اأن ا�ستمرارك على نف�س املعدل من ال�سجائر والقهوة، �سوف 
يعر�سك ل�سعوبات �سديدة عند بدء ال�سيام. فقد ت�ساب بال�سداع، 

تعكر املزاج، الع�سبية، عدم الرتكيز وغريها من الأعرا�س التي 
�ستزعجك وتوقفك عن ممار�سة حياتك الطبيعية.

اأكرث من �شرب املاء

�سواًء كنت حتاول تقليل �رضب القهوة وال�ساي اأو ال�سجائر اأم ل، 
فاأنت حتتاج اإىل �رضب كميات كبرية من املاء خالل اليوم. فاأولً، 

ج�سمك يحتاج اإىل ال�سوائل ملقاومة اجلفاف يف حر ال�سيف. 
وثانياً، ي�ساعد املاء على اإخراج ال�سموم من اجل�سم، وهي العملية 

التي �ستحدث لك ب�سكل اأ�سهل اإن كنت حتاول التقليل من ال�سجائر 
واملنبهات.

ل تن�س وجبة الإفطار مبكراً

وحتى ل ي�سعب عليك القيام لل�سحور عند بدء ال�سيام، ت�ستطيع اأن 
حتاول التعود على وجبة الإفطار املبكرة قبل رم�سان من اأجل اأن 

تعود ج�سدك على ا�ستقبال وجبة الإفطار مبكراً.

اأبعد بني مواعيد الوجبات

وي�ساعد هذا الأمر التعود على وجود وجبتني فقط خالل �سهر 
رم�سان، وهما ال�سحور والإفطار، فعندما تقوم باإبعاد الأوقات بني 
الوجبات التي تتناولها يف اليوم قبل رم�سان، �سوف ي�ساعدك هذا 
الأمر على احتمال عدم الأكل فرتة ال�سيام و�سوف يتعود ج�سمك 

على هذا فلن يتعبك باأعرا�س مثل الإعياء ب�سبب قلة تناول الطعام.

اتبع اأي تعليمات طبية خا�شة بحالتك

اإن كنت تعاين من اأي مر�س مثل ال�سكر اأو ال�سغط، فاإنك �سوف 
حتتاج اإىل املتابعة مع الطبيب ملعرفة التعليمات واملحظورات 

خالل �سيامك، حتى ل تتعر�س للم�ساكل ال�سحية.

عّدل من �شاعات نومك

اإذا كنت من النوع الذي تعّود على اأن يخلد اإىل النوم متاأخراً، حاول 
اأن تقلل من ال�ساعات تدريجياً لت�ستطيع النوم يف معاد منا�سب قبل 

رم�سان لتتمكن من ال�ستيقاظ لتناول ال�سحور خالل ال�سيام، لك 
اأن تتخيل بقاءك متاأخراً ثم تناولك ال�سحور ثم النوم وال�سطرار 

لال�ستيقاظ مبكراً اليوم التايل للذهاب اإىل العمل، �سيكون هذا 
الأمر �ساقاً جداً على ج�سمك ليحتمله.

خطط لنوعية وجباتك

بالتاأكيد لن تقوم باإعداد قائمة كاملة ملا �ستعده لوجبات رم�سان. 
لكن، باإمكانك اأن ت�سع لنف�سك خطة مب�سطة عامة ملا �سوف 

�ستتناوله خالل �سهر رم�سان، وذلك حتى ل تفاجئ اأحياناً بعدم 
معرفة ما �سوف تتناوله فتقوم با�ستبداله بالوجبات ال�رضيعة اأو 

الأطعمة غري املفيدة.
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ترتيُب املخلوقاِت بعَد املاِء والعر�ِش
الَقلََم  َخلََق  َوالَعْر�َش،  املاَء  تََعاَل  اهللُ  َخلََق  اأْن  بَْعَد 

الأْعلَى ثَُمّ اللَّْوَح املْحُفوَظ ثَُمّ �َساِئَر املْخلُوَقاِت.

الَقلَُم الأْعلَى َواللَّْوُح املحفوُظ 

اَء  ٍة بَي�سَ ِف اللَّْوِح املْحُفوِظ اأنَُّه ِمْن ُدَرّ  َوَرَد يف َو�سْ
َخْم�ِسمائِة  َم�ِسرَيةُ  ُه  َعر�سُ َحْمَراءُ،  يَاُقوتٌَة  تَاهُ  َحاَفّ
ِبُقْدَرِة  َفَجَرى  يْكتَُب  اأن  الَقلََم  تََعاَل  اهللُ  اأَمَر  َعاٍم، 
اهللِ تََعاَل ِمْن َغرْيِ اأْن ُيْ�ِسَكُه اأَحٌد ِمْن َخلِْقِه، َفَكتََب 
نْيَا  الُدّ يَُكوُن يف  َوَما  َكاَن  ما  املْحُفوِظ  اللَّْوِح  َعلَى 
األَف �َسنٍَة َخلََق  َذِلَك ِبخْم�ِسنَي  بَْعَد  ثَُمّ  ِنَهايَِتها.  اإل 
مواِت َوالأْر�َش يِف �ِستَِّة اأيَّاٍم، َفال يُولَُد اإنْ�َساٌن  اهللُ ال�َسّ
ماِء اإل َعلَى َح�َسِب َما  َماٍء ِمَن ال�َسّ َول تَنِْزُل َقْطَرةُ 

ُكِتَب يِف اللَّْوِح املْحُفوِظ.
الأْر�ُش 

�َسبِْع  ِمْن  َواِحَدةٌ  ِهَي  َعلَيَْها  نَْحُن  التي  الأْر�ُش   
اأْر�ٍش  َوُكُلّ  اأْعالَها،  َوِهَي  تََعال  َخلََقَها اهللُ  ني  اأَر�سِ
يُوَجُد  اِبَعِة  ال�َسّ الأْر�ِش  َويف  الأْخرى،  َعِن  لٌَة  ُمنَْف�سِ
اِر بْعَد  ى “�ِسّجنَي” َوُهَو َمَكاُن اأْرَواِح الُكَفّ َمَكاٌن يُ�َسَمّ
َت الأْر�ِش  ِبلَى اأْج�َساِدِهَم اإل اأن يُبَْعثُوا، َوَجَهنَُّم َتْ
الكفار  ِبها  اهللُ  َد  تََوَعّ الَِّتي  النَّاُر  َوِهَي  اِبَعِة  ال�َسّ
يف  الأْر�ِش  هِذِه  َخلْق  َوَكاَن  ِعبَاِدِه.  ِمْن  اَة  والُع�سَ

ِ ال�ّسّت. لنَْيِ ِمَن الأَيّ اليْوَمنْيِ الأَوّ

بُْع  مواُت ال�َسّ ال�َسّ
مواِت  ال�َسّ َخلََق  الأْر�َش  تََعال  اهللُ  َخلََق  اأن  بَْعَد   
َعَمٍد،  ِبَغرْيِ  اهللُ  َرَفَعَها  �سلْبٌَة  اأْجَراٌم  َوِهَي  بَْع،  ال�َسّ
َها البَْع�ِش، بنَْي الَواِحَدِة َوالأْخَرى  لَة َعْن بَْع�سِ ُمنَْف�سِ

َم�َساَفُة َخْم�ِسَماَئِة َعاٍم، َوِلُكّل �َسماٍء باٌب.
َوَعْجِز  الأْر�ِش  َعِن  الأول  َماِء  ال�َسّ بُْعِد  ِة  �ِسَدّ َوِمْن 
اأن  الغرِبّينَي  بَْع�ُش  يَْعتَِقُد  اإْدَراِكَها  َعْن  الإنْ�َساِن 
ُجْملَُة  هو  َوالَكواِكُب  النُُّجوُم  فيه  الذي  اَء  الَف�سَ
ل  َما  اإل  تٌَدّ  ُمْ اأنُه  بَاِطال  َويَْعتَِقُدوَن  الَعامِل،  هذا 
ِنَهايََة لَُه َول َعْبَة ِبَكالِمِهْم لأن اهللَ تََعال اأْخَبَنَا يف 
القراأن َونَِبيَُّه �سلى اهلل عليه و�سلم اأْخَبَنَا يف حِديِثِه 
َماِء  ال�َسّ َوَفْوَق  قالوا.  َما  ِبِخالِف  الأُموِر  َهِذِه  َعْن 

اِبعِة تُوَجُد اجَلنَُّة. ال�َسّ

َمَراِفُق الأر�ِش 
بِْع َخلََق اهللُ تََعال َمَراِفَق  مواِت ال�َسّ  َوبَْعَد َخلِْق ال�َسّ

الأْر�ِش كالأنَْهاِر والأ�ْسَجاِر َواجِلبَاِل َوَغرْيِها.
اآدُم 

اِد�ِش َوُهَو   ثَُمّ َخلَق اهللُ تََعال اأَدَم يِف اأِخِر اليَْوِم ال�َسّ
حيُث  ِمْن  املْخلُوَقاِت  اأِخُر  هَو  َواأدُم  اجُلُمَعِة  يَْوُم 
تَُراِب  ِمْن  تََعاَل  اهللُ  َخلََقُه  الأنبياِء  واأّوُل  اجِلن�ُش 
ِمَن  اٍء  ِبَ اهلَل  باأمر  امَللَُك  خلطه  اأن  بَْعَد  الأْر�ِش 
َخلُْق  َوَكاَن  اَء،  َحَوّ الأيْ�َسِ  لَِعِه  �سِ ِمْن  َوَخلََق  اجَلنَِّة، 

املالِئَكِة َواجِلّن َوالبََهاِئِم َقبَْل َخلِْق اأَدَم.

ف�ضل الدعاء
الدعاء هو اأن يطلَب الداعي 

ه؛  َرّ ما ينفُعه وما يك�شف �شُ
وحقيقته اإظهار الفتقار اإىل 

اهلل، والتربوؤ من احلول والقوة، 
وهو �شمُة العبوديِة، وا�شت�شعاُر 

الذلِة الب�شرية، وفيه معنى 
الثناِء على اهلل عز وجل، 

واإ�شافِة اجلود والكرم اإليه.
الدعاُء طاعٌة هلل، وامتثال 

لأمره
ُكُم اْدُعوِن  قال تعاىل: »َوَقاَل َرُبّ

وَن  َتْكرِبُ َنّ اَلِّذيَن َي�شْ اأَ�ْشَتِجْب َلُكْم اإِ
َم  َعْن ِعَباَدِتي �َشَيْدُخُلوَن َجَهَنّ

َداِخِريَن«. ]�شورة غافر: الآية 
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الدعاء عبادة
ُ َعَلْيِه َو�َشَلَّم :  َلّى اهلَلّ قال �شَ

َعاُء ُهَو اْلِعَباَدُة«. ]رواه  »الُدّ
الرتمذي وابن ماجه،[

الدعاء اأكرم �شيء على اهلل 
تعاىل

ُ َعَلْيِه َو�َشَلَّم :  َلّى اهلَلّ قال �شَ
 ِ ْكَرَم َعَلى اهلَلّ »َلْي�َس �َشْيٌء اأَ

َعاِء«. ]رواه  َتَعاىَل ِمْن الُدّ
اأحمد والبخاري، وابن ماجة، 

والرتمذي واحلاكم و�شححه، 
ووافقه الذهبي[

الدعاء �شبب لدفع غ�شب اهلل
ُ َعَلْيِه َو�َشَلَّم: »َمْن  َلّى اهلَلّ قال �شَ

ْب َعَلْيِه«.  َ َيْغ�شَ اأَْل اهلَلّ َلْ َي�شْ
، وابن ماجَة،  الرتمذُيّ ]رواه 

و�شححه احلاكم، ووافقه 
الذهبي، وح�شنه الألبان[

اأحفاد الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم
ابن  اأّنه  على  احلفيد  يعرف   
فيعرف  البنت  ابن  اأما  الولد، 
يتعلّق  وفيما  ال�سبط،  با�سم 
بر�سول اهلل عليه اأف�سل ال�سالة 
اأحفاٍد  اأي  له  يكن  فلم  وال�سالم 
الذكور، وذلك ب�سبب  اأبنائه  من 
اإل  ال�سّن،  �سغار  وهم  موتهم 
بناته،  من  اأ�سباٍط  ثمانية  له  اأّن 
واأ�سماوؤهم  ذكور،  خم�سة  وهم 

هي: علي: وهو ابن زينب ر�سي 
اهلل عنها من زوجها العا�ش بن 
عبد �سم�ش، وي�سار اإل اأّنه تويف 
هي  اأمامة:  ال�سّن.  يف  �سغرياً 
عليه  حملها  والتي  علي،  اأخت 
احل�سن،  �سالته.  اأثناء  ال�سالم 
اأبناء  هم  وحم�سن:  واحل�سني، 
اأبي  فاطمة من زوجها علي بن 
طالب ر�سي اهلل عنهما. اأم كلثوم، 

وزينب: هن بنات فاطمة وعلي 
هو  اهلل:  عبد  طالب.  اأبي  بن 
امل�سلمني  خليفة  من  رقية  ابن 
عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه.

بن  عثمان  تزّوج  مالحظة:   
اهلل  ر�سول  ابنة  كلثوم  اأم  عفان 
اختها  وفاة  بعد  ال�سالم  عليه 
اأن  دون  توفيت  اأّنها  اإل  رقية، 

تنجب.

ف�ضائل القراآن الكرمي
اأن اأهل القراآن هم اأهل اهلل.

اأن ثواب تالوة القراآن اأعظم من اأنف�س اأموال الدنيا.
اأن كل حرف فيه بع�شر ح�شنات.

اأنه يورث الإن�شان الراحة والذكر احل�شن يف ال�شماء 
والأر�س.

اأن كل اآية يحفظها امل�شلم يرفعه اهلل بها درجة يف اجلنة.
اأن املاهر بالقراآن يقرنه اهلل تعاىل باأف�شل املالئكة.

اأن اأف�شل النا�س هو من يتعلم القراآن ويعلمه.
اأن اهلل تعاىل ل يعذب اإن�شاًنا حفظ القراآن وعمل به.

اأنه ياأتي �شفيًعا لأ�شحابه الذين كانوا يعملون به يف الدنيا.
اأن �شاحب القراآن رفعه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم �شلى 

اهلل عليه و�شلم اإىل مراتب العلماء.
اأن �شاحب القراآن يكرمه اهلل عز وجل عليه وعلى والديه 

يوم القيامة باأنواع عظيمة من التكرمي.
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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

حل العدد ال�شابق

الــــ�ســــودوكـــو
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

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة 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�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�سهار با�ستور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�سحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �سورة ت�سل اجلريدة الترد 
اإىل ا�سحابها �سواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr



بنتايغا  تطوير  على  توؤكد  بنتلي 
2019 لعام  قوة  الأكرث  �سبيد 

الإثنني 18 جوان  2018  املوافـق  لـ 04 �شوال 1439هـ

�سيارات
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يف   SUV �أول  طرحت  بنتلي 
تاريخها، بنتايغا، منذ ثالثة �أعو�م 
كبري  جتاري  جناح  �إىل  لتتحول 
توفرت  وبينما  �لفاخرة،  للعالمة 
�ل�سيارة يف �لبد�ية مبحرك برتويل 
مولد�ت  جمال  تو�سع  W12؛ 
برتويل  حمرك  لي�سمل  �لطاقة 
ثمان  وديزل  �سلندر�ت  بثمان 

�سلندر�ت ون�سخة هجينة بالقاب�س 
�لكهربائي.

على  ر�سميا  �ل�رشكة  �أكدت  و�لآن 
لبنتايجا،  “�سبيد”  �إ�سد�ر  تطوير 
كبري”  ب�سكل  “خمتلف  بت�سميم 
عن �ملوديل �لقيا�سي، وحت�سينات 
 ،W12 حمرك  لأد�ء  ملحوظة 
�إىل 600  و�لتي ت�سل قوته �حلالية 

نيوتن.  900 دور�نه  وعزم  ح�سان 
مرت. �لرتفاع يف قوة و�أد�ء بنتايجا 
لل�سيارة  �سي�سمح  �لقادمة  �سبيد 
بالت�سارع �إىل 100 كلم\�س باأف�سل 
من �ملعدل �حلايل �ملمتاز بالفعل 
SUV عند 4.1 ثانية،  لـ  بالن�سبة 
عن  �لق�سوى  �ل�رشعة  �زدياد  مع 
جري  وبقاء  �حلالية،  كلم\�س   301

بثمان �رشعات  �لأوتوماتيكي   ZF
مع برجميات حمدثة له.

بنتلي  �أن  �لعتبار  يف  �لأخذ  مع 
بثمان  �لبرتويل  �ملحرك  طرحت 
�لهجينة  و�لن�سخة  �سلندر�ت 
�أو�ئل  يف  �لكهربائي  بالقاب�س 
�إ�سد�ر  طرح  �ملتوقع  من   ،2018

�سبيد �لأعلى �أد�ء يف 2019.

كارلو�س غ�سن ي�ستعد لتويل من�سب رئي�س حتالف رينو-ني�سان-ميت�سوبي�سي
�أ�سار كارلو�س غ�سن، �لرئي�س �لتنفيذي لتحالف 
 Financial رينو-ني�سان يف مقابلة مع جريدة

Times �إىل �لحتمالية �لكبرية لتخليه عن من�سب 
�لرئي�س �لتنفيذي لرينو بعد نهاية مدته �لر�سمية 
يف 2022، مع ��ستمر�ره يف من�سب رئي�س جمل�س 
�لإد�رة. ولكن من �ملتوقع �أن يتم تن�سيبه ر�سميا 

كالرئي�س �لتنفيذي لتحالف رينو-ني�سان-مي�ستوبي�سي 
�جلديد بعد �إعادة ت�سكيله، بالإ�سافة �إىل من�سبه 

�حلايل كرئي�س جمل�س �إد�رة �لتحالف �لثالثي، عقب 
�رش�ء رينو-ني�سان مليت�سوبي�سي و�إنقاذها على �إثر 
ف�سيحة تالعبها مبعدلت ��ستهالك �لوقود. حاليا 

يركز غ�سن على توثيق �لعالقة بني ني�سان ورينو 
وجتهيز �سانعات �ل�سيار�ت لعامل جديد من �ل�سيار�ت 

�لكهربائية بالكامل وذ�تية �لقيادة، ولأجل ذلك، قرر 
�لتخلي عن �لإد�رة �ملبا�رشة لني�سان لهريوتو �سايكاو� 

و�لرتكيز على �إد�رة �لتحالف. ويُذكر �أن �لتحالف 
ك�سف موؤخر� عن خطة لزيادة معدلت �لندماج 
�ل�سنوي بني رينو وني�سان �إىل 12 مليار دولر، �أي 

�سعف �ل�ستة مليار دولر يف 2016، ويق�سد بذلك 
عمليات �لإنتاج و�لتطوير �مل�سرتك بني �لعمالقني 

�لفرن�سي و�لياباين.

ال�سيارات التي تنهار قيمتها 
بعد 3 �سنوات من ال�ستعمال

هو  م�ستعملة  �سيار�ت  �رش�ء 
على  �لكثريون  يف�سله  خيار 
لأ�سباب  �جلديدة  �ل�سيار�ت 
�رشكة  قامت  وقد  مادية، 
iSeeCars بو�سع قائمة مثرية 
�لتي  �ملوديالت  عن  لالهتمام 
يف  �لنخفا�سات  �أكرب  تو�جه 
�لقيمة عقب �ل�ستعمال، لهوؤلء 
�سفقة  �أف�سل  يف  �لر�غبني 

ممكنة من ناحية �لأ�سعار.
متو�سط �نخفا�س �سعر �ل�سيارة 
�أعو�م  لثالثة  ��ستعمالها  عقب 
هو 35%، ولكن بع�س �ل�سيار�ت 
�أ�سعارها  يف  �لنخفا�س  ي�سل 
وبالأخ�س  ثمنها..  ن�سف  �إىل 
�إم  بي  �لفاخرة، مثل  �ل�سيار�ت 
دبليو �لفئة �خلام�سة بانخفا�س 
ثالثة  قيمتها عقب  52.6% يف 

�أعو�م فح�سب.
فقدت   E-Class مر�سيد�س 

 36 خالل  قيمتها  من   %49.9
بـ 34،010  �سهر ب�سعر متو�سط 
دولر – 126،000 ريال.. بينما 
�لفئة  دبليو  �إم  بي  �نخف�ست 
 A3 و�أودي   ،%49.8 �لثالثة 
وكاديالك   ،%47.9 �نخف�ست 

SRX تر�جعت %47.2.
ننتقل خارج �ملجال �لفاخر �إىل 
و�لتي  با�سات،  فاجن  فولك�س 
تفقد 50.7% من قيمتها خالل 
�ل�ستعمال  من  �أعو�م  ثالثة 
 14،906 �إىل  �سعرها  لي�سل 
بينما  ريال،   56،000  – دولر 
قر�بة   200 كر�ي�سلر  فقدت 
48% من قيمتها، وفورد تورو�س 
�نخف�ست   6 مازد�   .%49.7
فورد  فقدت  بينما   ،%45.0
فورتي  وكيا   ،%45.7 فوكا�س 
�إمبال  و�سيفروليه   ،%45.5

44.9%، وماليبو %44.5.

بي اإم دبليو الفئة الثامنة كوبيه 2019 تك�سف نف�سها ر�سميا 
�ل�ستار  دبليو  �إم  بي  �أز�حت 
كوبيه  �لثامنة  �لفئة  عن  �أخري� 
من  �أ�سهر  عقب  �جلديدة 
و�لت�رشيبات  �لتج�س�سية  �ل�سور 
فيما  لكم  ونعر�س  �ملختلفة.. 
وتفا�سيل  معامل  �أهم  يلي 
دبليو  �إم  بي  �لفاخرة،  �ل�سيارة 
�أكدت على �أن �لرتكيز يف �لكوبيه 
�جلديدة هو توفري جتربة قيادة 
مت  حيث  وديناميكية،  مثرية 
ومولد�ت  �ل�سا�سيه  �سبط 
لعر�س  �لتعليق  ونظام  �لطاقة 
“ر�ساقة ترتقى على �ملناف�سني 

متوقع  هو  كما  لمتناهية  ودقة 
قمة  يف  ريا�سية  �سيارة  من 

جمالها”.

الت�شميم اخلارجي 

كوبيه  �لثامنة  �لفئة  خارجية 
بني  وجتمع  �أنيقة  �جلديدة 
حزمة  يف  �لع�سلية  �ل�سطوح 
عالمة  بر�ئحة  تفوح  موحدة 
مبالمح  وتلتزم  دبليو  �إم  بي 
�لأبرز  و�ملثال  ت�سميمها، 
�لتهوية  �سبكة  هو  ذلك  على 

�لكليتني  �سكل  على  �ل�سخمة 
 4،843 �إىل  �لكوبيه  طول  وي�سل 
مليمرت   1،902 وعر�سها  مليمرت 
و�رتفاعها 1،341 مليمرت وقاعدة 

عجالتها 2،822 مليمرت.

املحركات 

�ستتوفر  كوبيه  �لثامنة  �لفئة 
ديزل  ترييو  �لأول  مبحركني، 
�سلندر�ت  ب�ست  لرت   3.0 �سعة 
دور�ن  وعزم  ح�سان   315 بقوة 
من  بت�سارع  نيوتن.مرت،   680

يف  كلم\�س   100 �إىل  �ل�سفر 
4.9 ثانية �ملحرك �لثاين تريبو 
بثماين  لرت   4.4 �سعة  مزدوج 
ح�سان   523 بقوة  �سلندر�ت 
نيوتن.مرت،   750 دور�ن  وعزم 
يف  كلم\�س   100 �إىل  بت�سارع 
ويت�سل  فح�سب..  ثانية   3.7
�أوتوماتيكي  بجري  �ملحركان 

بثمان �رشعات.

اأهم املميزات 

تعليق  بنظام  �لكوبيه  وتاأتي 
ب�سكل  �ملتكيف   M طر�ز  من 
نو�ب�س  ي�سمل  و�لذي  قيا�سي، 
بالإ�سافة  متطورة،  �إلكرتونية 
�لتوجيه  نظم  �أحدث  �إىل 
ونظام  دبليو،  �إم  بي  من  �لفعال 
و�أنظمة  �لدحرجة،  ملنع  فعال 
�لتحكم  مثل  متعددة  �سالمة 
�ل�سري  �رشعة  يف  �لأوتوماتيكي 
يف  للبقاء  �مل�ساعدة  ونظام 
من  و�حلماية  �لطريق  حارة 
�ل�سطد�م �جلانبي و�مل�ساعدة 

على �لركن.

�سا�سة  جند  �ملق�سورة  د�خل 
مل�سية بطول 10.25 �إن�س للوحة 
 12.3 �أخرى  و�سا�سة  �لقيادة، 

�إن�س للوحة �لعد�د�ت.
مر�سيد�س  عو�مل  بني  �جلمع 
 911 وبور�س  كوبيه   S-Class
يوجد  �أنه  تعتقد  دبليو  �إم  بي 
 S-Class مر�سيد�س  بني  فر�غ 
ملوؤه  ليتم   911 وبور�س  كوبيه 
و�لتي  �جلديدة،  �لثامنة  بالفئة 
جتمع بني �أهم ميز�ت �ملوديلني، 
جتربة �لقيادة �لريا�سية �ملثرية 

و�ملق�سورة �لفاخرة.
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 Gingerbread و�ت�صاب تك�صف عن دعمها لإ�صد�ر �أندرويد

كان  املا�ضي،  ال�ضهر  من  اعتباًرا 
 Gingerbread اإ�ضدار اأندرويد
املعروف باإ�ضم “اندرويد جينجر” 
يزال  اإ�ضدار 2.3 ال  رقم  �ضاحب 
اأجهزة  0.3% من جميع  مع  يعمل 
اأندرويد، وقد ظهرت هذه الن�ضخة 
اأن  قبل 8 �ضنوات من االآن، ويبدو 
حر�ص وات�ضاب على م�ضتخدميها 
كل  وبعد  �ضي،  اأي  كل  قبل  ياأتي 
�ضيء يوؤكد البيان االأخري لوات�ضاب 
اأن تطبيقها �ضيدعم ن�ضخة النظام 

هذا ختى عام 2020.
عام  من  فرباير   1 يوم  وحتديًدا 
يتزامن  الذي  2020، وهو املوعد 
لنظام  وات�ضاب  تقاعد  مع  فعلًيا 
اأن  من  الرعم  على   ،7  iOS اأبل 
متاًما،  قدمًيا  لي�ص  النظام  هذا 
عام  يف  مرة  الأول  ظهر  حيث 
هاتف  مع  جنب  اإىل  جنبًا   2013
الوقت  هذا  لياأتي   .5S  iPhone
م�ضتخدمي  يتمكن  ولن  املحدد 
وات�ضاب من الو�ضول اإىل اخلدمة، 

اأ�ضًل  اململوكة  ال�رشكة  واأ�ضارت 
تقدمي  يتم  يعد  مل  اأنه  لفي�ضبوك 
ميزات لهذه املن�ضات ويحذر من 
اأن بع�ص هذه االأجهزة قد تتوقف 
عن العمل يف اأي وقت ب�ضبب عدم 
االأحدث  االإ�ضدارات  مع  التوافق 

من التطبيق.
العدد  عن  النظر  وب�رشف 
هوؤالء  من  ن�ضبًيا  املنخف�ص 
الدعم  تقاعد  فاإن  امل�ضتخدمني، 
للمن�ضتني املذكورتني قد يكون له 

خلدمة  في�ضبوك  بخطط  علقة 
الر�ضائل، اأخرًيا ويف الوقت احلايل 
�ضيتم  اأنه  بالفعل  وات�ضاب  اأكدت 
 Nokia S40 نظام  دعم  اإنهاء 
 ، العام  هذا  من  دي�ضمرب   31 يف 
املنخف�ص  العدد  اإىل  وبالنظر 
الذين  للم�ضتخدمني  ن�ضبًيا 
اأندرويد اي�ص  اإ�ضدار  ي�ضتخدمون 
كرمي 4.0 فلن يكون من املفاجئ 
روؤية اإعلن يف امل�ضتقبل القريب 
فيما يتعلق بعدم دعم وات�ضاب له.

تويرت تبد�أ بعر�ض �لإعالنات يف �لفيديو

اأنها  عن  تويرت  �ضبكة  ك�ضفت 
االإعلنات  بعر�ص  �ضتبداأ 
املختلفة �ضمن الفيديوهات التي 
يتم ن�رشها على ال�ضبكة وذلك يف 

12 دولة خمتلفة.
تظهر  االإعلنات  و�ضتبداأ 
مقاطع  مقدمة  يف  للم�ضتخدمني 
الإعلنات  �ضبيه  ب�ضكل  الفيديو 
قابلة  والغري  القابلة  يوتيوب 
تويرت  اإعلن  اأن  حيث  للتخطي، 
التي  الفيديوهات  يف  �ضيظهر 
قريب  اأو  م�ضابه  حمتوي  حتمل 

اإىل حمتوى االإعلن.
خلل  من  تويرت  �رشكة  وت�ضعى 
م�ضتوى  رفع  اإىل  االأمر  هذا 

االإعلنات واأنواعها على ال�ضبكة، 
اأكرب  اإيرادات  تاأمل حتقيق  حيث 
واأنها  االإعلنات خا�ضة  تلك  من 
الأول  اأرباح  حتقيق  ا�ضتطاعت 
العام  من  االأول  الربع  يف  مرة 
يبدو  ولذلك  طويلة،  �ضنوات  بعد 
نهج  على  بال�ضري  منطقياً  االأمر 
الدخل  لزيادة  الفيديو  اإعلنات 
اأن ال�رشكة كانت تعاين من  يُذكر 
ال�ضبكة  على  امل�ضتخدمني  منو 
لكن  متتالية،  خ�ضائر  وحتقيق 
دور�ضي  جاك  موؤ�ض�ضها  بعودة 
بداأت  التنفيذي  املدير  ملن�ضب 
املميزة  االأرقام  حتقق  ال�ضبكة 

اأخرياً.

حتديث �أوريو ي�صل لهو�تف �صام�صونغ 
Edge S7 و S7 غالك�صي

ب�ضكل  �ضام�ضونغ  بداأت  اأخريا 
غالك�ضي  هواتف  ترقية  ر�ضمي يف 
الأحدث  اإيدج   S7 غالك�ضي  و   S7
اندرويد  الت�ضغيل  نظام  ن�ضخة من 
اأوريو  اندرويد  باإ�ضم  واملعروفة 

.8.0
فعلياً  بالو�ضول  بدء  التحديث 
الهند  يف   7 ا�ص  جالك�ضي  لهواتف 
ودول  اال�ضيوية  الدول  وبع�ص 

للواليات  و�ضوال  العربي  اخلليج 
املنتظر  ومن  االأمريكية  املتحدة 
ان تتو�ضع عمليات التحديث جلميع 

الدول تباعاً خلل االأيام القادمة.
�ضيقدم التحديث واجهة �ضام�ضونغ 
 9.0  Experience اجلديدة 
من  الكثري  اإىل  باالإ�ضافة  للهاتفني 
الأداء  واالإ�ضلحات  التح�ضينات 
االأمنية  التح�ضينات  مع  اجلهاز 
�ضيقدم  اأي�ضا   ، قوقل  �رشكة  من 

التحديث مزايا نظام اندرويد اأوريو 
�ضورة  داخل  �ضورة  مثل  الرئي�ضية 
واخت�ضارات  التلقائي  واالكمال 
لل�ضور  باالإ�ضافة  التطبيقات 
تكرار  وامكانية  التعبريية اجلديدة 
 ، املزايا  من  وغريها  التطبيقات 
االجهزة  هذه  ملك  من  كنت  اإذا 
بدءاً  التحديث  عن  البحث  ميكنك 
لهاتفك  و�ضوله  وانتظار  اليوم  من 

يف اأي حلظة.

�ن�صتغر�م ت�صمح ببيع 
�ملنتجات عرب �لق�ص�ض

مع ارتفاع عدد م�ضتخدمي ق�ض�ص 
م�ضتخدم  مليون   300 اإىل  ان�ضتغرام 
على  الرتكيز  يف  ال�رشكة  بداأت 
للق�ض�ص  التجاري  اجلانب  جلب 
املن�ضورات  مع  حدث  كما  اي�ضاً 
كما  ان�ضتغرام  تطبيق  داخل  العادية 
بداأت  فقد  العنوان  يف  وا�ضح  هو 
ق�ض�ص  بعر�ص  بال�ضماح  ان�ضتغرام 
املنتجات  الأ�ضحاب  االآن  ت�ضويقية 

وذلك من خلل زر احلقيبة اجلديد 
بروؤية املزيد من  لك  ي�ضمح  والذي 
املعرو�ص  املنتج  عن  التفا�ضيل 

والذهاب لل�رشاء مبا�رشة.
امليزة  اختبار هذه  بداأت  ان�ضتغرام 
 20 مع  بالتعاون  وذلك  اأ�ضهر  منذ 
وحققت  �ضهرية  جتارية  علمة 
القائمني  قرر  لذلك  كبرياً  جناحاً 
ان�ضتغرام  يف  االأعمال  ق�ضم  على 

التجربة  تو�ضيع هذه  اليوم  من  بدءاً 
احل�ضابات  من  املزيد  لت�ضمل 
كم�ضتخدمني  التجارية.  والعلمات 
امليزة  هذه  من  ن�ضتفيد  �ضوف 
للتعرف  او  لل�رشاء  �ضواء  بالتاأكيد 
حتى  او  املنتجات  تفا�ضيل  على 
االأمور  من  وغريها  مطعم  حلجز 
التي �ضتظهر الحقاً فور انت�ضار هذه 

امليزة للكثري من الدول. 

 G7 إل جي تطلق هاتفها�
�جلديد  ThinQ

اأعلنت �رشكة اإل جي اإطلق هاتفها 
الذكي ThinQ G7 بكامريا معدلة، 

مع االعتماد على تقنية الذكاء 
اال�ضطناعي.

واأو�ضحت ال�رشكة الكورية اجلنوبية 
اأن جهازها اجلديد مزود بنظام 

غوغل اأندرويد 8 ومعالج كوالكوم 
Snapdragon 845 مع ذاكرة 

و�ضول ع�ضوائي �ضعة 4 جيغابايت 
وذاكرة داخلية �ضعة 64 جيغابايت.

وياأتي الهاتف اإل جي اجلديد 
ب�ضا�ضة قيا�ص 6.1 بو�ضة وتعمل 

بدقة x 3120 1440 بيك�ضل وبتن�ضيق 
19.5:9، باالإ�ضافة اإىل وجود جتويف يف اجلزء العلوي لل�ضماعة والكامريا 

وامل�ضت�ضعرات. وترّوج ال�رشكة الكورية اجلنوبية لهاتفها الذكي اجلديد 
من خلل الكامريا املتطورة املزودة باثنني من امل�ضت�ضعرات 16 

ميغابيك�ضل، وميتاز اأحدهما بعد�ضة وا�ضعة الزاوية، من اأجل التقاط 
�ضور اأكرث و�ضوحا مقارنة باملوديلت ال�ضابقة، مع ت�ضوي�ص اأقل عند 

ا�ضتعمال العد�ضة وا�ضعة الزاوية. وتعول ال�رشكة الكورية على تقنية الذكاء 
اال�ضطناعي الإعدادات ال�ضورة، حيث تتعرف الكامريا على االأ�ضياء 

واملناظر املراد ت�ضويرها وتقوم مبواءمة بارامرتات الت�ضوير، ويف ظل 
ظروف االإ�ضاءة ال�ضيئة يتم ا�ضتعمال العديد من اأدوات امل�ضاعدة، وتوفر 

الكامريا للم�ضتخدم ما يبلغ جمموعه 19 و�ضعا للت�ضوير.
ومن �ضمن املزايا االأخرى، التي يتمتع بها الهاتف، الرتكيز على جودة 

 ،DTS:X ضوتا بجودة� ThinQ G7 النغمات، حيث يوفر هاتف اإل جي
باالإ�ضافة اإىل معالج �ضوت هاي فاي لت�ضغيل ال�ضوت عن طريق �ضماعة 
الراأ�ص. كما ميتاز هاتف اإل جي اجلديد مبقاومة املاء واالأتربة و�ضيتم 

طرحه يف االأ�ضواق العاملية مع بداية يونيو )حزيران( باللون االأ�ضود 
والرمادي.



علـى هذا النحو �سجلت عدة حوادث مرور 
منها 05 الأكرث دموية ت�سببت يف وفاة 06 
اإ�سابة  و  احلوادث  مكان  يف  اأ�سخا�ص 
مت  اخلطورة  متفاوتة  بجروح  اآخرين   08
اإىل  نقلهم  ثم  املكان  عني  يف  اإ�سعافهم 
خمتلف امل�سالح الإ�ست�سفائية من طرف 
ح�سيلة  اأثقل  املدنية،  احلماية  م�سالح 
 02 بوفاة  ت�سبب    ، باتنة  بولية  �سجلت 
اأ�سخا�ص و اإ�سابة 03 اآخرين بجروح على 
م�ستوى  على  �سيارتني  بني  اإ�سطدام  اإثر 
الطريق الوطني رقم 86 ببلدية تلخامت. 

للإ�سارة، تدخلت وحدات احلماية املدنية 
من اأجل 02 حالتني متوفيني غرقا ، ولية 
 15 العمر  من  بلغ  طفل  وفاة  ت�سم�سيلت  
لعيون  ببلدية  فريك�ص  بدوار  واد  يف  �سنة 

م�ست�سفى  اإىل  نقلها  مت  ال�سحية  جثة   ،
يبلغ  وفاة طفل  م�ستغامن  ولية   ، املحلي 
من العمر 15 �سنة  غرقا يف البحر ب�ساطئ  

ممنوعة  �سخرية  منطقة  ل�سفر  كاف 
حتويل  مت    ، احلجاج  ببلدية  لل�سباحة  

ال�سحية اإىل  م�ست�سفى �سيدي خل�رض.

�أمن والية �سعيدة

500 �شرطي لتـ�أمني 32 
مركز امتح�ن البك�لوري�

�سخرت م�سالح اأمن ولية �سعيدة تعداد ب�رضي معترب 
يفوق 500 �رضطي لتاأمني 32 مركز اإمتحان بكالوريا 

من بني 36 مركز املتواجدة عرب تراب ولية �سعيدة مع 
توفري كل الظروف امللئمة لتمكني التلميذ من اإجتياز 
الإمتحانات يف ظروف ح�سنة ، من خلل الرتكيز على 

تكثيف الدوريات ومنع توقف ال�سيارات اأمام مراكز 
الإمتحان وكذا الأ�سخا�ص امل�سبوهني اإ�سافة اإىل 

احلر�ص على تقدمي يد العون وامل�ساعدة للتلميذ ، 
بالإ�سافة اإىل هذه الإجراءات تخ�سي�ص فرق خا�سة 

�سواء على م�ستوى مدينة �سعيدة اأو دوائر الولية للتكفل 
بعملية نقل اأوراق المتحان و اأوراق الإجابــة ، من جهة 

اأخرى كانت خلية الإت�سال والعلقات العامة لأمن الولية 
ال�سباقة اإىل تن�سيط ح�س�ص عرب اأمواج اإذاعة �سعيدة 

اجلهوية بح�سور اإطارات من الأمن وممثل عن مديرية 
الرتبية لولية �سعيدة واأخ�سائيني نف�سانيني ، كر�ست 

للحديث عن الإجراءات اجلديدة التي �سيتم اإتخاذها هذه 
ال�سنة ملحاربة ظاهرة الغ�ص و ت�رضيب اأوراق الإمتحانات 

وكذا التذكري باأن هذه الت�رضفات ال�سلبية �سينجر عنها 
حتما متابعات ق�سائية وجزائية ، بالإ�سافة اىل ت�سجيع 

التلميذ على التحلي بالثقة ،وكان الهدف من احل�سة هو 
حت�سي�ص و توعية اأولياء التلميذ ب�رضورة دعوة اأبنائهم 

لتجنب حالت الغـــ�ص . 
ع.خ

�أمن والية �جلز�ئر 

2000 �شرطي لت�أمني 
امتح�ن�ت �شه�دة البك�لوري�

يف اإطار التح�سري لجتياز امتحانات �سهادة البكالوريا 
التي تنطلق اأطوارها يوم 20 جوان اجلاري على مدار 
)05( اأيام، �سخرت م�سالح امن ولية اجلزائر 2000 

�رضطي من خمتلف الرتب والتخ�س�سات، �سيعملون على 
توفري الأمن وال�سلمة اأثناء اجتياز المتحانات، كما 
�ست�سمل الإجراءات والتدابري الوقائية التي اتخذت، 
تاأمني )167( مركز امتحان و )05( مراكز ت�سحيح 

ومركزان لتجميع اأوراق المتحانات.

�أحمد باحلاج 

بني 16 �إىل 17 جو�ن 2018

2578 تدخل للحم�ية املدنية وت�شجيل6 وفي�ت
خالل �لفرتة �ملمتدة بني 16 �إىل 17 جو�ن 2018 �إىل غاية �سبيحة �أم�س على �ل�ساعة �لثامنة )�أي خالل 24 �ساعة 

�الأخرية( �سجلت وحد�ت �حلماية �ملدنية 2578 تدخل يف عــدة مناطق خمتلفة من �لوطن وهذ� على �إثر تلقي 
مكاملات �ال�ستغـاثة من  طرف �ملو�طنني، هذه �لتدخالت �سملت خمتلف جماالت �أن�سطة �حلماية �ملدنية �سو�ء 

�ملتعلقة بحو�دث �ملرور، �حلو�دث �ملنزلية، �الإجالء �ل�سحي �إخمــاد �حلر�ئق و �الأجهزة �الأمنية.

احل�ش�ب�ت 
الفرن�شية يف ليبي�

يف �لوقت �لذي ت�سارع فيه قو�ت �مل�سري �لليبي حفرت 

�خلطى لل�سيطرة على مدينة درنة ،يت�ساءل كثري 

من �ملهتمني عن جدوى �الأجندة و �لرتتيبات  �لتي 

و�سعتها باري�س يف موؤمترها �الأخري ،ظاهريا هي خطوة 

لتطبيع �الأو�ساع و تكري�س �ل�سالم يف هذه �ل�ساحة 

�مل�سطربة،لكن �لهدف �الأكرب هو »�سمان ��ستمر�ر تدفق 

�لنفط و�لغاز �لطبيعي �لليبي، حيث ُتعترب ليبيا �أكرث 

دولة يف �إفريقيا متتلك �حتياطيات نفطية، و�الأهم من 

ذلك بالن�سبة لفرن�سا هو �نخفا�س تكاليف �إنتاج ونقل 

�لنفط �لليبي وذلك لقربها من �لقارة �الأوروبية وتو�فر 

�لعمالة �لرخي�سة مما �أهلها لتحتل �ملركز �لثالث يف 

قائمة م�سدري �لنفط لالحتاد �الأوروبي 

يف �ملقام �لثاين تذكر در��سة �إ�سرت�تيجية تد�ولتها 

�لعديد  من �ملو�قع �ملخت�سة يف �ل�ساعات �ملا�سية �أن  

جمابهة �لهجرة غري �ل�سرعية �لقادمة من �جلنوب هي 

يف �سلب �الهتمامات �لفرن�سية  حيث تعتربها �ل�سبب 

�لرئي�سي للعمليات �الإرهابية يف �لعو��سم �الأوروبية. 

ولذلك ت�سعى فرن�سا لدعم و�سعها �لع�سكري و�الأمني 

يف �لقارة �الإفريقية من خالل نفوذها يف ليبيا بتحويلها 

�إىل منطقة عمق ��سرت�تيجي للقاعدة �لع�سكرية 

�لفرن�سية »ماد�ما« �ملوجودة يف دولة �لنيجر.  ويف 

�ملقام �لثالث حتر�س حكومة �لرئي�س ماكرون على 

متديد �لنفوذ على ح�ساب �أطر�ف �أوروبية �أخرى�أين  

جتد فرن�سا نف�سها مكبلة د�خل �الحتاد �الأوروبي بعد 

خروج بريطانيا منه، و�سعود �ليمني �ملتطرف بد�خلها، 

لتجد نف�سها مع �أملانيا يف مو�جهة �أكرث عنًفا مع �أزمة 

�لديون �الأوروبية. ويف جمابهة لتد�عي �لدور �لقيادي 

يف �لقارة �الأوروبية، ت�سعى باري�س ال�ستعادة نفوذها 

�لقيادي يف منطقة �سمال �إفريقيا وك�سب �لنفوذ على 
ح�ساب �إيطاليا

هي �إذ� لعبة �مل�سالح �ملعقدة،و �لتي تن�سج بعيد� عن 

�الأعني وجتد لها من �ملطبلني �لكثري من �الأيدي �لتي 

تعودت �ل�سرب على كل �لدفوف.

موقف

بعد غد �الأربعاء

عر�ض م�شروع ق�نون 
جممع الغة الأم�زيغية 
�سيتم عر�ص م�رضوع القانون الع�سوي 

املتعلق باملجمع اجلزائري للغة 
الأمازيغية الأربعاء القادم للمناق�سة 
اأمام نواب املجل�ص ال�سعبي الوطني 

،ويحدد م�رضوع القانون مهام وت�سكيلة 
وتنظيم و�سري هذا املجمع الذي 
�سيوؤدي مهامه بالتعاون مع جميع 
ال�رضكاء املعنيني، ل�سيما الهيئات 
الوطنية واجلمعيات التي تن�سط 
يف جمال ترقية اللغة الأمازيغية 

وتطويرها، و�ست�سمن ت�سكيلة هذه 
الهيئة التي تكت�سي �سبغة علمية 

حم�سة، مكانتها ك »�سلطة مرجعية« 
يف هذا املجال، مما ي�سفي على 

اأ�سغالها طابعا اأكادمييا حياديا ومن�سفا 
يرتكز على م�ساهمة اخلرباء والكفاءات 

العلمية املوؤكدة.
�حلاج # ود�د 

ثروات اأثري�ء الع�مل تنمو اإىل 
202 تريليون دولر

وزير د�خلية �أملانيا

 مل يعد بو�شعي العمل مع مريكل

روبوت�ت تتنب�أ ب�أفك�رن� 
وتلبي »رغب�تن�«!

خلل  الأفراد  ثروات  منت 
اإىل  لت�سل  املا�سي  العام 
م�سجلة  دولر،  تريليون   202
اأقوى منو يف 5 �سنوات بف�سل 
وتراجع  الأ�سواق،  �سعود 
العملت  معظم  اأمام  الدولر 
درا�سة  وقالت  الرئي�سية، 
بو�سطن  جمموعة  اأجرتها 
ال�ست�سارية، اإن ثروات الأفراد 
 ،%12 بن�سبة   2017 يف  زادت 

العاملية  الرثوات  منت  فيما 
تقلبات  ظل  يف   ،%7 بن�سبة 
واأظهرت  ال�رضف،  اأ�سعار 
الدرا�سة اأن الأثرياء يف اأمريكا 
بالن�سيب  احتفظوا  ال�سمالية 
الأكرب من الرثوات ال�سخ�سية، 
و�سكلوا حوايل 43%، حيث يقيم 
معظم اأ�سحاب الرثوات الأكرث 
املتحدة  الوليات  �سخامة يف 

وال�سني واليابان.

اأملانية  اإعلم  و�سائل  ذكرت 
البلد،  يف  الداخلية  وزير  اأن 
مل  اأنه  اأعلن  �سيهوفر،  هور�ست 
رئي�سة  مع  العمل  ي�ستطيع  يعد 
اأنغيل  امل�ست�سارة  احلكومة 
مريكل، ب�سبب �سيا�ستها املتهاونة 
يف جمال الهجرة وذكرت �سحيفة  
Welt am Sonntag اأن الوزير 
حزب  يتزعم،  الذي  �سيهوفر 

امل�سيحي«  الجتماعي  »الحتاد 
حلزب  الرئي�ص  احلليف   )CSU(
الدميقراطي  »الحتاد  مريكل 
كل  اأبلغ    )CDU( امل�سيحي« 
يعد  مل  اأنه  امل�سرتكني  الأ�سدقاء 
قادراً على العمل مع اأنغيل مريكل 
ال�سيا�سي  عن  ال�سحيفة  ونقلت 
بو�سعي  يعد  »مل  حرفيا:  قوله 

العمل مع هذه املراأة«.

اأملانية  بون يف  اأكد علماء جامعة 
اخلوارزميات  من  جمموعة  اأن 
للذكاء  خ�سي�سا  امل�سممة 
ال�سطناعي ميكن اأن تتنباأ بنتائج 
ال�سلوك الب�رضي قبل ب�سعة دقائق 
من ظهورها، وقال العلماء يف مقال 
 ،»Science Alert« ن�رض يف جملة
ميكن  اخلوارزميات  هذه  اإن 

الآيل  التعليم  اأنظمة  يف  اإدخالها 
املنزلية  الروبوتات  يف  ودجمها 
روبوتات  اأن  الباحثون  وتوقع 
يف  �ستتمكن  ال�سخ�سي(  )اخلادم 
حت�سري  من  القريب  امل�ستقبل 
التي  بالإجراءات  التنبوؤ  اأو  القهوة 
يجب اأن نتخذها حلل م�سكلة ما، 

قبل اأن نقوم بها عمليا.
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غرد�ية

 توقع اإنت�ج 43 األف قنط�ر من عنب امل�ئدة

من  قنطار  األف   43 يفوق  اإنتاج  حتقيق  يتوقع 
حملة  بر�سم  واحليوي  املبكر  املائدة  عنب 
بولية  موؤخرا  املنطلقة   2018 ل�سنة  اجلني 
من  الأحد  اأم�ص  ا�ستفيد  ح�سبما  غرداية، 
م�سوؤويل مديرية امل�سالح الفلحية ، و �سجلت 

انطلق حملة جني حم�سول العنب هذه ال�سنة 
تاأخرا بب�سعة اأيام مقارنة بال�سنوات العادية بعد 
يف  �ساهم  مما  معتدلني  ربيع  و  �ستاء  ف�سلي 

خروج �رضيع ملكامن كرمة العنب.
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�الأحمر �جلز�ئري  �لهالل  و    Ooredoo

 مق��شمة فرحة عيد الفطر 
مع الأطف�ل يف امل�شت�شفي�ت 

احتفلت Ooredoo بال�رضاكة مع الهلل 
املبارك  الفطر  بعيد  اجلزائري  الأحمر 
مع الأطفال يف امل�ست�سفيات عرب وليات 
وق�سنطينة  ووهران  العا�سمة  اجلزائر 
ت�سع  التوايل،  على  ع�رض  الرابعة  لل�سنة 
�سعار  حتت  العيد  هذا   Ooredoo
ملقا�سمة  وتتجند  والتاآزر  الت�سامن 
هدايا  بتقدمي  وذلك  الفطر  عيد  فرحة 
للأطفال الذين مل يتمكنوا من عي�ص هذه 
الأوقات مع عائلتهم ور�سم الب�سمة على 
امُلواطنة  وجوههم. عرفت هذه املبادرة 

املفو�سة  �رضيف،  مرمي  ال�سيدة  ح�سور 
الوطنية حلماية وترقية الطفولة، و ال�سيدة 
زهية بن عرو�ص، وزيرة �سابقة و اإعلمية، 
الأحمر  الهلل  ممثل  بلحوت،  والدكتور 
جزايري،  رم�سان  وال�سيد  اجلزائري، 
و  العامة  للعلقات  العملياتي  املدير 
م�ساركة  كذا  و   Ooredoo لـ   الإعلم 
الهلل  وُمتطوعي   Ooredoo عمال 
بزيارة  قاموا  الذين  اجلزائري،  الأحمر 
م�ست�سفيات  مبختلف  املر�سى  الأطفال 

اجلزائر العا�سمة ووهران وق�سنطينة.


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

