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قالوا �إنهم �أجلوا الوقفة ملا بعد اجتماع �أوبك لعدم زعزعة �صورة امل�ؤ�س�سة

 جويلية8 عمال �سوناطراك يتوعدون باالحتجاج يف

:هدى �إميان فرعون

قطع الأنت ـ ـ ـ ــرنت �أيـ ـ ــام
البكالوريا لن ي�ؤثر على
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية
3�ص

تعليم عايل
 جوان التي حددتها30 بعد مهلة
وزارة التعليم العايل

م�صري جمهول ملئات
 طلبة الدكتوراه و3�ص
:وزيرة البيئة والطاقات املتجددة
 باملائة من م�شاريع الطاقات املتجددة لال�ستثمار الفالحي البحوث العلمية60
53�ص
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Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie
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De clientéle
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Photoshop cs
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Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction
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Photographie
Et camera
Montage video
Graphiste multimedia

EMPLOI

EXPERIENCE

digital

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Secretariat
Informatique
APPRENTISSAGE
Vidéoprojecteur,Accès Internet
Agent
d’accueil
comptabilité,
Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Documentation
Ressources humaines
Mises en application des logiciels
Et archivage numérique COMPETENCEPROFESSIONNELLE
communication
QUALIFICATION
Evaluation en fin de stage

FORMATION

PRATIQUE

REDACTION SUR LE WEB

MONTAGE VIDEO
MARKETING

RESULTAT

QUALIFICATION

FORMATION
DIPLOMANTE
QUALIFIANTE
A LA CARTE

TUTORIEL DYNAMISME

EXPERIENCE

INVESTPLUS

Ecole succès Avenir

13�ص

INFOGRAPHIE

24�ص

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

�إحتاد اجلزائر ي�ست�أنف
التح�ضري للمو�سم
اجلديد بح�ضور فروجي

70 �سعر النفط �أكرث من
دوالرا ي�ؤثر �سلبا على
معدل النمو
العاملي
3�ص

TRAVAIL

حريق يتلف عدة
هكتارات يف غابة
حا�سي دحو
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650

اال�ستئناف جرى بح�ضور جميع
الالعبني ما عدا بن يحي وبودربال

اخلبري االقت�صادي الدويل عبد
« الرحمان مبتول «للو�سط

�سيدي بلعبا�س

world AVENIR

تعليم عايل

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

Langues étrangères
tarifs spécial été
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عين

تيزي وزو حتيي الذكرى 20
لرحيل معطوب الونا�س
حتت�ضن دار الثقافة
مولود معمري بتيزي
وزوابتداء من اليوم عدة
ً
إحياء
ن�شاطات ثقافية �
ً
للذكرى  20الغتيال
الفنان القبائلي معطوب
الونا�س �سنة  1998بتالة
بونان حيث �سطرت بذات
املنا�سبة امل�ؤ�س�سة احلاملة
ال�سمه بالتن�سيق مع
مديرية الثقافة للوالية
برناجما منوعا �ستتوا�صل
فعالياته �إىل غاية  28من

ال�شهر اجلاري،ي�ستهل
بتنظيم معر�ض ببهو دار
الثقافة من خالل عر�ض
خمتلف ال�صور املج�سدة
للم�سار الفني للراحل،
�إىل جانب عر�ض عدد من
املقاالت ال�صحفية التي
واكبت م�سرية الفنان
الذي من ميزاته خدمة
الق�ضية الأمازيغية كما
�سيتم عر�ض �أ�شرطة
فيديو وكا�سيت لأجمل
ما غناه ابن توريرت

راية مولودية اجلزائر
حا�ضرة يف رو�سيا

مو�سى ببني دوالة الذي
�أعطى الكثري للفن
�إ�ضافة �إىل برجمة �أم�سية
�شعرية يلتقي من خاللها
امل�شاركون يف م�سابقة
معطوب الونا�س مبقاطع
من ال�شعر الأمازيغي،على
�أن يكرم �صاحب �أح�سن
ق�صيدة بجوائز ت�شجيعية
ويختتم الربنامج امل�سطر
بحفل غنائي حتييه
كوكبة من جنوم الطرب
القبائليح�-س

خبر في
صورة

�سجلت راية فريق مولودية اجلزائر احل�ضور يف رو�سيا التي حتت�ضن
ّ
خالل الفرتة احلالية مباريات ك�أ�س العامل ،حيث لفت �أحد �أن�صار
النادي العا�صمي االنتباه وهو يحمل راية املولودية خالل مباراة
املنتخبني الأملاين واملك�سيكي �ضمن اجلولة الوىل من الدور الأول
للمونديال ،حيث كانت الراية فوق العلم الأملاين.

�سطيف تكفل ب�أكرث من � 120ألف �شاب خالل العطلة ال�صيفية
ك�شف مدير ال�شباب والريا�ضة ال�سيد عزيز طاهري عن
ت�سطري برنامج ثري لفائدة � 120ألف �شال لتن�شيط ف�صل
ال�صيف لفائدة �شباب الوالية يتمثل يف املخطط الأزرق
الذي ت�رشف عليه رابطة �أن�شطة الهواء الطلق والرتفيه
ومبادالت ال�شباب بالتن�سيق مع ديوان م�ؤ�س�سات ال�شباب
الذي يتمثل يف رحالت ل�شواطئ البحر لفائدة ال�شباب
عرب كامل تراب الوالية من خالل امل�ؤ�س�سات ال�شبانية
وجمعيات ن�شاطات ال�شباب �رشيكة القطاع ،الربنامج
ينطلق من  10جويلية �إىل غاية � 31أوت . 2018

ن�صرة الق�ضية الفل�سطينية الربملان العربي ي�شيد بدور اجلزائر
�أ�شاد الربملان العربي خالل �إجتماعه م�ؤخرا بالرباط باململكة املغربية بالدعم الكبري الذي تقدمه اجلزائر ملوازنة دولة فل�سطني و �صندوقي
الأق�صى و القد�س ،ن�رصة ل�صمود ال�شعب الفل�سطيني و ن�ضاله من �أجل حريته و �إقامة دولته امل�ستقلة و عا�صمتها الأبدية مدينة القد�س.
و ثمن م�شعل بن فهم ال�سلمي رئي�س الربملان العربي يف ر�سالة وجهها �إىل عبد القادر بن �صالح رئي�س جمل�س الأمة ،جهود اجلزائر الكبرية و
املقدرة دعما لق�ضية العرب الأوىل فل�سطني ،و وفائها بت�سديد التزاماتها يف موازنة دولة فل�سطني.

حفيظ دراجي  ..ق�ضية ر�أي عام
حتول فيديو املعلق الريا�ضي حفيظ دراجي ،وهو ب�صدد حت�ضري
«�شمة»� ،إىل مو�ضوع ر�أي عام وا�سع على م�ستوى موقع التوا�صل
االجتماعي «فاي�سبوك» ،بني طريف نقي�ض ،بني م�ستغرب
لل�سلوك من معلق بحجمه ،وبني من �سجل انتقاده للتدخل يف
�ش�أن خا�ص ،رغم �أنه مباح قانونا ،ويبقى م�س�ألة قرارات وتع ّود،
م�سائلني املنتقدين �إن كانوا قد ركزوا نظرهم على ق�ضايا �أخرى
�أكرث�أهمية ،و�أهم و�أنفع.

فروجي منبهر مبلعب بولوغني

انبهر املدرب الفرن�سي تيريي فروجي من الإمكانيات وو�سائل العمل
املتاحة التي وجدها لدى زيارته �إىل ملعب عمر حمادي ببولوغني،
�أين كان له �أول لقاء بالعبي فريق احتاد اجلزائر الذي ينتظر �أن يكون
املدرب اجلديد له بن�سبة كبرية ،حيث قام املدير العام عبد احلكيم
�رسار مبرافقة املدرب الفرن�سي من �أجل الطواف على خمتلف
الهياكل التي يحوزها ملعب بولوغني �أين ابدى �إعجابه بها.

الأمن الوطني يف نهاية اال�سبوع

 105حادث مرور ج�سماين
باملناطق احل�ضرية

ك�شفت خلية االت�صال وال�
صحافة للمديرية العامة للأمن الوطني ،عن ت�سجيل 105
حادث مرور ج�سماين على
م
�ستوى
ا
ملناطق
احل
�رضية ،يومي  15و  16جوان من
ال�سنة اجلارية (نهاية الأ�
سبوع)،
�
أ
�سفرت
عن
وفاة
13
�
شخ�ص
وجرح � 192آخرين.
وتفيد التحاليل التي
قامت
بها
امل�صالح املخت�صة للأمن الوطني �أن �سبب وقوع
هذه احلوادث يعود
بال
درجة
ا
ل
أوىل
�
إىل
ال
عن�رص الب�رشي� ،إ�ضافة �إىل العوامل
الأخرى املرتبطة
با
ملركبة
وامل
حيط.
يف
ً
هذا
ا
ل
إطار
و
حفاظا على �سالمة اجلميع
جُتدد املديرية
العامة
ل
ل
أمن
الوطني دعوتها مل�ستعملي الطريق العام �إىل توخي
احليطة و
احلذر
�
أثناء
ال
�سياقة
مع
ا
حرتام قانون املرور وعدم جتاوز ال�رسعة
املحددة،
دون
الت
غا�ضي
عن
ا
ملراقبة
ال
دورية
لل
مركبة ،حفاظا على الأرواح و�سالمة
م�ستعملي
ال
طريق
العام .كما
ت�ضع املديرية العامة للأمن الوطني ،حتت ت�رصف
املو
اطنني
الرقم
ا
ل
أ
خ�رض
1548
وخط النجدة  ،17لتلقي البالغات � 24سا� 24 /سا.

مبنا�سبة مرور الذكرى ال 20
لت�أ�سي�سيه

عدد خا�ص من املجلة الدورية ملجل�س الأمة
�أ�صدر جمل�س الأمة
عددا خا�صا من جملته الدورية وذلك مبنا�سبة مرور
الذكرى ال  20لت�أ�سي�سيه  ,وهي
مبثابة وثيقة ت�ضاف �إىل الر�صيد الأر�شيف للهيئة
الت�رشيعية املحفوظ مب
ختلف الدعامات االت�صالية التي تتوفر عليها الهيئة .
و�أورد هذا العدد ا
خلا�ص
من
ا
ملجلة
التي
جاءت بعنوان (جمل�س االمة � 20سنة من
الت�أ�سي�س اىل التمكني) يف 113
�صفحة ملف خا�ص لالحتفالية التي تزامنت والذكرى
ال  20لت�أ�سي�سيه يف 4
يناير  1998حتت رعاية رئي�س اجلمهورية عبد العزيز
بوتفليقة  ,مربزا �أن
امل
نا�سبة
هي
لفتة
«
عرفان وامتنان «وكذا « منا�سبة « ت�ستوجب
التطلع اىل امل
�ستقبل
«
ووقفة
ل
لربط
بني
ال
ر�صيد
امل
�رشف للمجل�س وما يطمح اليه
تعزيزا للدور ا
ملنوط
به
يف ظل
�أحكام الد�ستور اجلديد املتوج للإ�صالحات التي
بادر بها رئي�س اجلمهورية .
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النائب خل�ضر بن خالف:

الدفع بعدم الد�ستورية �ضمان ل�سري القانون باجلزائر
�شدد رئي�س املجموعة النيابية لالحتاد من �أجل النه�ضة و العدالة و البناء خل�ضر بن خالف على �أن الدفع بعدم الد�ستورية ما هو �إال �ضمان �سالمة القواعد
وعدم ا�صطدامها ببع�ضها ،م�ضيفا �أن مثل هكذا قانون �سيكون �صمام �أمان للحريات �إذا احرتمت قواعده ومقت�ضياته وتوفرت �شروطه.
علي عزازقة
وقال ذات املتحدث يوم �أم�س
خالل مناق�شة القانون الع�ضوي
الذي يحدد �رشوط وكيفيات
تطبيق الدفع بعدم الد�ستورية
ب�أن يجب �إن�شاء حمكمة ق�ضائية
خمت�صة كما يعرف عند الكثري من
الدول با�سم املحكمة الد�ستورية،
قائال « :وجند ب�أن املادة  188من
الد�ستور حافظت على طبيعة
الهيئة الفا�صلة يف الدفع رغم �أن
الهيئة التي تف�صل فيه هي ق�ضائية
بحتة وهذا دليل على انتهاج نهج
خمتلط وهو �إجراء لي�س وقائي
بل عالجي يت�صدى للن�ص بعد
�صدوره و�أثناء تطبيقه».
و�أو�ضح بن خالف ب�أن حتقيق

الأهداف التي جاء من �أجلها
هذا القانون الدفع بعدم
الد�ستورية ت�ستلزم توفر بع�ض
ال�رشوط والتي ت�أتي يف مقدمتها
ا�ستقاللية الق�ضاء و خا�صة مبد�أ
الف�صل بني ال�سلطات ،حيث
طالب بتعيني ق�ضاة و �أع�ضاء
املجل�س الد�ستوري خمت�صني
بناء على معايري :الكفاءة و احلياد
و ال�شفافية و النزاهة لتكري�س
دولة القانون ،ومن جهة �أخرى
دعا ذات املتحدث �إىل �رضورة
ا�ستحداث غرفة ثالثة باملجل�س
الد�ستوري للت�صفية دون �أن
ي�شارك ق�ضاتها فيها بعد البث
يف الدفع بعدم الد�ستورية ،مع
العمل على ملء الفراغ الت�رشيعي
الكبري الذي ترتكه قاعدة قانونية

يف حالة �إلغائها مع مراعاة
ح�سا�سية بع�ض القواعد القانونية
التي جاءت يف قانون العقوبات �أو
الإجراءات اجلزائية.
وطالب رئي�س املجموعة النيابية
للإحتاد برفع احلرج على �أع�ضاء
الهيئة املكلفة بالرقابة كي ال
يطغى الطابع ال�سيا�سي على
املعينني و �سيطرة اجلهة الناخبة
على املنتخبني.
رم�ضان تعزيبت:
الدفع بعدم الد�ستورية دافع
�إيجابي لدعم احلقوق

�أبرز النائب عن حزب العمال
رم�ضان تعزيبت تفا�ؤال كبريا
ب�ش�أن م�رشوع قانون الدفع

بعدم الد�ستورية املعرو�ض على
املناق�شة باملجل�س ال�شعبي
الوطني ،معتربا �إياه بالدافع
الإيجابي يف دعم احلقوق
الد�ستورية باجلزائر ،يف حني
�أكد �أن امل�شكل امل�شكل يكمن يف
املمار�سة وتطبيق هذا القانون
على الواقع.
و�أو�ضح تعزيبت يوم �أم�س يف
تدخله �أثناء جل�سة ملناق�شة
م�رشوع القانون ال�سالف الذكر،
ب�أن الربملان قد �صادق �سابقا
على العديد من القوانني ذات
املردود االيجابي من حيث
احلريات ،لكن تطبيقها يبقى
بعيدا عن الآمال التي علقها
اجلزائريون عليها ،م�شريا �إىل
تراجع هام�ش احلق يف الإ�رضاب

اخلبري االقت�صادي الدويل عبد الرحمان مبتول «للو�سط «

�سعر النفط �أكرث من  70دوالرا ي�ؤثر �سلبا على معدل النمو العاملي

  حتدث اخلبري االقت�صادي الدويل
عبد الرحمن مبتول ليومية «الو�سط
« عن اجتماع املنتجني داخل منظمة
البلدان امل�صدرة للبرتول «�أوبك»
و�آخرين م�ستقلني من خارجها
بقيادة رو�سيا ،املقرر له الأ�سبوع
اجلاري يف العا�صمة النم�ساوية
فيينا حيث طرح هذا الأخري عدة
�سيناريوهات �أبرزها ارتفاع انتاج
للملكة العربية ال�سعودية  للبرتول
و�سيتم خارج الأوبب ارتفاع انتاج
رو�سيا للنفط  لكونها�   أكرب منتج
للنفط  فلقد بلغت الطاقة�  إنتاج
رو�سيا وال�سعودية للبرتول �أكرث من 10
مليون برميل يوميا .
توقعات اقتناء ال�صني للنفط
الإيراين واال�ستغناء عن
ال�سعودية
ولقد توقع مبتول �أن تقوم ال�صني
ب�رشاء كمية كبرية من النفط الإيراين
وهذا بحكم �أن �أ�سعار هذه الأخرية
�أقل من �أ�سعار البرتول املتداولة يف
ال�سوق العاملية  بـ   5دوالرات  للربميل
الواحد   ،م�ضيفا  ذات املتحدث
�أن ال�صني�  إذا قامت بخف�ض
وارداتها  بالن�سبة لل�سعودية ك�أكرب
م�صدر للخام �أين �ستحولها  مبا�رشة
�إىل �إيران  وبالتايل فهذا الأمر  لن
يكون له ت�أثريا كبري على �أ�سعار
البرتول.  

ال�صني لها ا�ستقالل تام يف
امليدان االقت�صادي
ويف ذات ال�سياق قال الربوفي�سور
يف االقت�صاد�  أن كل هذا مرتبط
�أ�سا�سا بالعالقات اجليو�سيا�سية بني
ال�صني و�إيران وي�أتي هذا بعد اجلولة
الأخرية التي قام بها وزير اخلارجية
الإيراين حممد جواد ظريف لل�صني
ال�شعبية حيث �أننا جند �أن ال�صني لها
ا�ستقالل تام يف امليدان االقت�صادي
وهذا مرتبط بكمية النفط الذي
تقتنيه من �إيران التي تعترب ثالث
�أكرب منتجي النفط يف «�أوبك» وكم
�ستحققه من واردات من  اململكة
العربية ال�سعودية  بينما جند يف
اجلهة املقابلة الهند التي هي
مرتبطة  مبا�رشة بالواليات املتحدة
الأمريكية .
النزاع االقت�صادي �أثر �سلبا على
�أ�سعار النفط عامليا
ويرى اخلبري االقت�صادي الدويل
�أن النزاع االقت�صادي بني الواليات
و�أوروبا
الأمريكية
املتحدة
وال�صني�  أثر ب�شكل كبري على �أ�سعار
النفط عامليا والتي و�صلت �إىل  حدود
  73برانت للربميل الواحد  ،  حيث
�سيكون له ت�أثريا �سلبيا على
معدل النمو العاملي،  وعلى هذا
الأ�سا�س  فاملعدل النمو  العاملي
هو الذي يزيد من طلب املحروقات
وهو الذي يتدخل ب�شكل �أو ب�آخر

بارتفاع �أو انخفا�ض �أ�سعار الذهب
الأ�سود ،  مت�سائال  هل �سي�ؤثر النزاع
بني�  أمريكا مع البلدان الأخرى ي�ؤثر
يف معدل النمو �أم ال ؟  .

�أكرث من  10ماليني برميل كمية
الإنتاج اليومي للبرتول والغاز
ال�صحي لأمريكا
ورجع عبد الرحمان مبتول�  إىل
ت�رصيح الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب حول زيادة�  أ�سعار النفط من
طرف بلدان الأوبب املنتجة للبرتول
حيث ذكر ب�إنتاج الواليات املتحدة
لأكرث من  10ماليني برميل يوميا يف
البرتول  والغاز ال�صحي ،  مو�ضحا �أن
هذا الأمر يعد �إنذار موجها لل�سعودية
من �أجل رفع من �إنتاجها يف  النفط
لكي ال يت�سبب يف الت�أثري على الأ�سعار
لأكرث من  70دوالر للربميل حيث جند
�أن امل�ستهلكني واملنتجني للبرتول
مرحبني بن�سبة  70دوالر للبرتول وهو
�سعر  جد مقبول من طرفهم  يف
حني  اعترب مبتول �أن زيادة �سعر
النفط لأكرث من  70دوالر له ت�أثري
�سلبي على معدل النمو العاملي .
زيادة تدريجية لإنتاج النفط
يف اجتماع فيينا
ولقد توقع املراقبون ،رفع الإنتاج
مل�ستويات ( 2016مبا يعني �إ�ضافة
 1.8مليون برميل يومياً على الأقل)،
�أو رفع الإنتاج مبليون برميل يومياً

فقط حيث تنتج دول «�أوبك» حاليا
(بعد االتفاق) ،نحو  31.86مليون
برميل يومياً ،وهو الإنتاج امل�سجل يف
ماي املا�ضي ،وفق بيانات املنظمة
ال�شهرية .فمن املنتظر �أن تبقي
الدول املوقعة على اتفاق خف�ض
الإنتاج ،على نف�س م�ستويات الإنتاج
املتفق عليها �سابقا ،وال�سيناريو
الرابع هو فتح املجال لإنتاج وفق
طاقة كل بلد ،مبا يعني �ضمنا
التخلي عن اتفاق اخلف�ض  حيث
تنتج دول «�أوبك» حاليا (بعد
االتفاق) ،نحو  31.86مليون برميل
يومياً ،وهو الإنتاج امل�سجل يف
ماي املا�ضي ،وفق بيانات املنظمة
ال�شهرية يف حني �سيتو�صل �أع�ضاء
«�أوبك» والدول من خارجها ،على
زيادة تدريجية للإنتاج ،تبد�أ بنحو
� 500ألف برميل ،لت�صل الحقا �إىل
مليون برميل يومياً  ولقد توقع بنك
باركليز يف تقرير بحثي� ،أن تتفق
دول «�أوبك» يف اجتماعها املقبل،
على زيادة الإنتاج ،و�أن يحذو
املنتجون الآخرون من خارجها،
حذو املنظمة وقال باركليز:
«ال�سيناريو الأ�سا�سي لدينا ،هو
�أن �إمدادات نفط �أوبك (با�ستثناء
فنزويال و�إيران  التي�  ستنخف�ض
فيهما�  إمدادات النفط بنحو 1.5
مليون برميل يوميا ب�سبب العقوبات
) و �ستزيد مبا يرتاوح بني  700و800
�ألف برميل يوميا من الربع الثاين
وحتى الربع الرابع .»2018

حكيم مالك

قال �إن املتقا�ضني فيها يتمتعون بنف�س احلقوق ،لوح:

املحاكم الع�سكرية �سيدرج فيها الدفع بعدم الد�ستورية
�أكد وزير العدل حافظ الأختام
الطيب لوح ب�أن املحاكم الع�سكرية
�ستكون معنية بقانون الدفع بعدم
الد�ستورية و�سيتمتع املتقا�ضني فيها
بنف�س احلقوق املطروحة يف الق�ضاء
املدين .وقال لوح يوم �أم�س خالل
عر�ضه مل�رشوع قانون ع�ضوي يحدد
�رشوط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم
الد�ستورية �إن القا�ضي ال ميكنه الدفع

بعدم الد�ستورية تلقائيا ،وهو ما ينطبق
على حمكمة اجلنايات االبتدائية،
و�أكد ب�أن �آلية دفع بعدم الد�ستورية
جاءت لتعزيز مفهوم املواطنة ومتكني
املتاق�ضني من حتقيق ال�ضمانات
الأ�سا�سية للمحاكمة العادلة وذلك
مبراجعة الن�ص الت�رشيعي بتقرير
عدم د�ستورية �أو بتف�سريه ،ويف ذات
ال�صدد قال الوزير �إن قرار �إر�سال

الدفع بعدم الد�ستورية مع عرائ�ض
الأطراف ومذكراتهم �إىل املحكمة
العليا �أو جمل�س الدولة خالل � 10أيام
من �صدوره ويبلغ �إىل الأطراف وال
يكون قابل لأي طعن.
ومن جهة �أخرى �أو�ضح ممثل احلكومة
ب�أن الف�صل من قبل املحكمة العليا
�أو جمل�س الدولة يف حالة �إحالة
الدفع بعدم الد�ستورية �إىل املجل�س

الد�ستوري يف اجل �شهرين ابتداء من
تاريخ ا�ستالم الإر�سال امل�شار �إليه
يف املادة  10من القانون الع�ضوي،
كما يتم �إعالم اجلهة الق�ضائية التي
�أر�سلت الدفع بعدم الد�ستورية بقرار
املحكمة العليا �أو جمل�س الدولة
ويبلغ للأطراف يف اجل ع�رشة �أيام
من تاريخ �صدوره ح�سب الوزير.

علي عزازقة

ح�سبه ،حيث تدخل الق�ضاء
اجلزائري �سابقا و�أجه�ض هذا
احلق الد�ستوري ،رغم توفري
منظميه لكافة الإجراءات
القانونية والتنظيمية املطلوبة،
م�ست�شهدا ب�إلغاء �إ�رضاب عمال
اخلطوط اجلوية اجلزائرية،
حيث ع�صفت العدالة اجلزائرية
بحق العمال يف االحتجاج ،وترتب

عنه ف�صل مكتبهم النقابي كله.
وبخ�صو�ص م�ضمون م�رشوع
القانون� ،أبرز نف�س املتحدث
ب�أن م�سودته مل تتطرق �إىل
حتديد لآجال معاجلة املجل�س
الد�ستوري لالخطارات التي
ترفع له ،واملتعلقة بعدم
د�ستورية القوانني ،على عك�س
ف�صل الآجال بهيئات �أخرى.

امل�ستخدمون املدنيون االقت�صاديون التابعون
مل�ؤ�س�سات اجلي�ش

�صدور املر�سوم الرئا�سيو
املحدد للقانون الأ�سا�سي
�صدر يف العدد الأخري من
اجلريدة الر�سمية املر�سوم
الرئا�سي رقم  145-18املحدد
للقانون الأ�سا�سي للم�ستخدمني
املدنيني التابعني مل�ؤ�س�سات
القطاع االقت�صادي للجي�ش
مّ
والف�صل
الوطني ال�شعبي
حلقوق و التزامات هذه الفئة،
فمن خالل ت�سعة �أبواب ,تناول
هذا املر�سوم بالتدقيق احلقوق و
الواجبات املنوطة بـ»امل�ستخدم
املدين االقت�صادي» و �رشوط
توظيفه و �سري عالقة العمل
و كذا و�ضعيته جتاه اخلدمة
الع�سكرية و غريها من النقاط
التي يت�ضمنها القانون الأ�سا�سي
اخلا�ص به.
و ّيعرف هذا الن�ص امل�ستخدم
املدين االقت�صادي الذي يق�صد
املدنيون
به امل�ستخدمون
يف امل�ؤ�س�سات العمومية ذات
الطابع ال�صناعي و التجاري
االقت�صادي
التابعة للقطاع
للجي�ش الوطني ال�شعبي و
كذا امل�ستخدمون املدنيون
غري ال�شبيهني يف امل�ؤ�س�سات
الع�سكرية للإنتاج و اخلدمات
و الأ�شغال للجي�ش الوطني
ال�شعبي.
ففي الباب املتعلق بحقوق و
واجبات هذه الفئة ,مت التعر�ض
لكل ما له �صلة بالراتب و
خدمات ال�ضمان االجتماعي و
التقاعد ف�ضال عن ال�شق اخلا�ص
بالراحة و العطل و التكوين و
الرتقية و الوقاية ال�صحية و
الأمن و طب العمل و اخلدمات
االجتماعية ,عالوة على مزايا
�أخرى تندرج يف �إطار االتفاقيات
املربمة بني وزارة الدفاع الوطني
و الهيئات الوطنية العمومية و�/أو
اخلا�صة� ،أما عن االلتزامات التي

يتعني على امل�ستخدم املدين
االقت�صادي التقيد بها فقد �شدد
املر�سوم --على �سبيل املثال
 -على وجوب �أدائه للمهاماملرتبطة مبن�صب عمله و
تنفيذ تعليمات القيادة ال�سامية
مع االلتزام بال�رس املهني و
واجب التحفظ و عدم �إف�شاء,
دون ترخي�ص م�سبق من �سلطته
ال�سلمية �أو �سلطة خمت�صة,
وقائع و وثائق تتعلق بالتقنيات
والتكنولوجيات و �أ�ساليب الت�صنيع
و الكيفيات التنظيمية .كما �أكد
املر�سوم �أي�ضا على �أنه «ال ميكن
لهذا امل�ستخدم و ب�أي حال من
الأحوال االنخراط يف حزب
�أو جمعية ذات طابع �سيا�سي و
ممار�سة ن�شاط �سيا�سي و تنظيم
الإ�رضاب �أو امل�شاركة فيه �أو
التحري�ض عليه» ,بحيث «تخ�ضع
ممار�سة احلق النقابي من
طرف املعني �إىل نف�س القواعد
الت�رشيعية و التنظيمية املطبقة
على امل�ستخدمني الع�سكريني
واملدنيني ال�شبيهني يف وزارة
الدفاع الوطني» ,ت�ضيف الوثيقة.
و بخ�صو�ص التوظيف� ,أ�شار
املر�سوم �إىل ال�رشوط الواجب
توفرها يف املرت�شح و من بينها
التمتع باجلن�سية اجلزائرية
واحلقوق املدنية و عدم ت�ضمن
الق�ضائية
وثيقة �سوابقه
ملالحظات تتنافى و ممار�سة
من�صب العمل املطلوب ,ف�ضال
عن �أن يكون يف و�ضعية قانونية
جتاه اخلدمة الوطنية ،و يف ذات
الإطار ,تطرق املر�سوم �إىل نظام
االن�ضباط و الأخطاء املهنية
املنق�سمة �إىل ثالث درجات و
العقوبات الت�أديبية التي تقابلها و
التي ترتاوح عموما بني التنبيه و
ت�صل اىل درجة الت�رسيح.
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قالوا �إنهم �أجلوا الوقفة ملا بعد اجتماع �أوبك لعدم زعزعة �صورة امل�ؤ�س�سة

عمال �سونطراك يتوعدون باالحتجاج يف  8جويلية

�أعلنت تن�سيقية عمال �سوناطراك حاملي ال�شهادات اجلامعية بكالوريا� 3+سنوات ،عن نيتها بالعودة للغة ال�شارع بتنظيم وقفة احتجاجية
و�صفتها بال�سلمية ،الأحد  8جويلية� ،أمام مقر املديرية العامة بحيدرة ،متهمني املديرية العامة بالتماطل ،يف ظل عدم ف�صل جلنة
االتفاقيات اجلماعية( م�شرتكة بني املديرية والنقابة الوطنية) يف ق�ضيتهم ،على ر�أ�سها تطبيق املر�سوم الرئا�سي  14 -266الذي يعطيهم
حق الت�صنيف يف خانة الإطارات اجلامعية يف الرتبة(21عموديا) ح�سب �سلم ال�شركة املعمول به.

�سارة بومعزة
و�أو�ضحت التن�سيقية �أنهم متم�سكون
الوقفة التي كان من املزمع تنظيمها
اخلمي�س املقبل� ،إال �أنهم قرروا ت�أجيلها
حر�صا منهم وحتمال للم�س�ؤولية اجتاه
م�صداقية ال�رشكة و�سمعتها الدولية
كونها تتزامن مع تاريخ اجتماع الدول
املنتجة للبرتول باخلارج «�أوبك»،
م�ؤكدين �أن خالفاتهم مع الإدارة ال
تتيح لهم جتاوز الروح الوطنية ووعيهم
يف م�سعى �سيا�سة الرئي�س املدير
العام �أن تكون �سوناطراك �ضمن �أكرب5
�رشكات نفطية عرب العامل م�ستقبال،
بوناء عليه مت ت�أجيل اخلطوة �إىل
 8جويلية ،متداركني �أن ذلك يبقى
مرتبطا ب�أن ا�ستقرار ال�رشكة من
ا�ستقرار عمالها .
وبالعودة لعلة ت�صعيدهم� ،أو�ضح العمال
�أنه راجع �إىل جتاهل مطالبهم ،فرغم
تقدميهم للجنة امل�شرتكة كل الوثائق
القانونية وال�صادرة من الد�ستور
اجلزائري وما تقر به االتفاقيات
اجلماعية وبالأخ�ص قانون العمل
مبا فيه القانون  11/90الذي ين�صب

يف خدمة ق�ضيتهم كقطاع اقت�صادي
ويعطيهم امتيازا �أكرب مقارنة مع
قطاعات �أخرى� ،إال �أنهم وح�سب
ت�رصيحهم قد التم�سوا العك�س ،يف ظل
�سيادة التق�صري والتماطل يف حقهم
من طرف اللجنة امل�شرتكة وخا�صة
مديرية املوارد الب�رشية ،متداركني
�أنهم يقدرون جهود مدير املوارد
الب�رشية احلايل الذي تكبد �صعوبة
الو�ضع ،بح�سبهم ،يف حني �أن الو�ضع

العام مل يتح�سن بالإ�رساع يف �إعادة
التجديد والعمل فيما يخ�ص جانب
القوانني الأ�سا�سية و�إعادة تنظيمها
وتكييفها مع التوظيف والرتقية
العمالية يف ال�سلم الوظيفي لل�رشكة
والذي قالوا �أنه ال يتما�شى حاليا
وال�شهادات اجلامعية امل�ستحدثة
وم�ستجدات ال�سوق العمالية املحلية
والدولية .
كما �أكد العمال دعوتهم للرئي�س

املدير العام ل�سوناطراك بالوقوف
�شخ�صيا على عمل اللجنة و�إ�رشاكهم
كعمال مبمثلني �رشعيني من اختيارهم
حل�ضور اجتماعات اللجنة امل�شرتكة
التي تخ�ص ق�ضيتهم كما ين�ص عليه
قانون االتفاقيات اجلماعية حتى
يتمكنوا من الو�صول �إىل حلول نهائية
ومر�ضية وحتى يتجنبوا حلول ترقيعية
قد تلج�أ اليها اللجنة ،وعودة الق�ضية
�إىل نقطة ال�صفر .

كل التح�ضريات جاهزة النطالق البكالوريا
�أنه ي�ستدعي الرتكيز ،داعية �إياهم لالبتعاد
عن كل ما مي�س مب�صداقية الدورة على
ر�أ�سها الغ�ش ،بعد التجنيد الذي عرفه،
بح�سبها ،م�ؤكدة �أن املجتمع �أعرب عن
ارتباطه الوثيق بكل �ش�ؤون قطاع الرتبية،

م�ؤكدة �أن �أولياء التالميذ �ساهموا يف
اال�ستقرار احلا�صل� .أما موظفي القطاع
ف�أكدت �أنهم يظهرون �أن الأمل قائم ،يف
ظل املجهودات التي يبذلونها ،مو�ضحة
�أن كل ذلك يتيح التح�ضري الكلي لالمتحان

�صبيحة الأربعاء ،خماطبة املرت�شحني� :أن
العمل وحده ما ي�ؤدي للنجاح واالعتماد
على النف�س مينح الفرحة ملن ينجح
بجهوده اخلا�صة.

�س.ب

البكالوريا

بن غربيط تتوعد كل من يحمل هاتفا داخل قاعة االمتحان

�سارة بومعزة

ن�سبة النجاح يف «البيام»  56باملائة ومعدالت ال�سنة ترفعها لـ 68باملائة

ك�شفت وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيط،
�سهرة �أول �أم�س ،خالل حلولها �ضيفة على حوار
ال�ساعة على القناة الأر�ضية� ،أن ن�سبة النجاح يف
�شهادة التعليم املتو�سط بلغت 56.88 ،باملائة،
م�ؤكدة �أنها ن�سبة مقبولة مقارنة بال�سنوات
ال�سابقة ،يف حني �أو�ضح مدير التعليم الأ�سا�سي
بوزارة الرتبية قا�سم جهالن�،أن الوزارة تتوقع
ارتفاع ن�سبة النجاح �إىل �أزيد من  68باملائة
باحت�ساب معدالت ال�سنة ،وذلك خالل حلوله
�ضيفا على ح�صة قهوة وجرنان بقناة النهار،
مو�ضحا �أن ن�سبة النجاح لدى الإناث بلغت59.20
باملائة �أما الذكور فبلغت 49.79باملائة�.أما
بخ�صو�ص امتحان البكالوريا الذي ينطلق هذا
الأربعاء ،ف�أو�ضحت �أن مواعيد الك�شف عن نتائج
بكالوريا دورة جوان � ،2018ستكون ما بني  15و20
جويلية ،و�أنه لن يتم ال�ضغط بدرجة كبرية على

املفت�شني والأ�ساتذة امل�صححني ،و�أن �إعطاء
�شارة االنطالق �ستكون من خن�شلة �صباحا،
ومن تب�سة م�ساء .وجددت تو�ضيح الإجراءات
االحرتازية لتفادي تكرار �سيناريو ت�رسيب �أو
ن�شو موا�ضيع البكالوريا على مواقع التوا�صل
االجتماعي بداية من قطع االنرتنت ،م�ؤكدة
�أنه مت بالتعاون مع وزيرة الربيد هدى فرعون
وموافقة الوزير الأول �أحمد �أويحيى ،و�أنه �سيتم
قطع االنرتنت من � 08.30صباحا �إىل ،09.30
وم�ساء من  15.00م�ساء ،وذلك خالل ال�ساعة
الأوىل مع كل �إمتحان ،متداركة �أن عمليات
ت�رسيب املوا�ضيع ف�أكدت �أن عملية الت�رسيب
�سجلت ملرة واحدة خالل � ،2016أما ال�سنوات
الأخرى فجاءت يف �شكل ن�رش املوا�ضيع بعد
توزيع املوا�ضيع من داخل مراكز االمتحان،
جمددة حتذير املرت�شحني بالعقوبات ال�صارمة

لكل حماولة غ�ش ،و�أن كل تلميذ ي�ضبط بوا�سطته
هاتف حممول تعترب حماولة غ�ش ويعامل وفقا
لها ،حتى يف حالة عدم �ضبطه ب�صدد ا�ستعماله.
�أما بخ�صو�ص فتح �أبواب املراكز فحددت وزيرة
الرتبية �أنها تفتح  7.30وتغلق  ،08.00مو�ضحة
بخ�صو�ص احتمالية الدورة الثانية يف حالة
الت�أخر ،ب�أنه مت الأخذ بكل االحتياطات ،مبنح
مهلة �إىل  08.30للمرت�شحني الذين يحوون على
تربيرات وا�ضحة� ،أما بعد فتح الأظرفة فال
ميكن ولوج �أي مرت�شح� ،أي على ال�ساعة،08.30
يف ظل حجم ا�ستعمال انرتنت الهاتف واحتمال
الغ�ش ،وهو ما �أكدت ت�سجيله ال�سنوات الفارطة،
ك�إ�سرتاتيجية من طرف بع�ض املرت�شحني بتعمد
الت�أخر من �أجل احل�صول على املوا�ضيع وك�سب
بع�ض احللول قبل الدخول للمراكز.
وحول مدى �صعوبة وي�رس موا�ضيع البكالوريا

�أكدت �أنها ال تطلع على موا�ضيع البكالوريا،
كونها من اخت�صا�ص الأ�ساتذة امل�س�ؤولني
عن املوا�ضيع على م�ستوى الديوان الوطني
للم�سابقات واالمتحانات ،و�أنها ال تطلع عليها،
متداركة �أنها يف متناول اجلميع ،و�أن هناك
جلنة خا�صة ب�إعادة القراءة ،متابعة �أن ال�س�ؤال
يف حالة كانت �أعلى من م�ستوى التعليم ،فهناك
ميكانيزمات ،ب�أخذ عينات من املوا�ضيع ويتم
الت�صحيح الأويل ،ويف حالة الك�شف عن غمو�ض
تتم عملية التعديل بعد التنقيط ،وتر�سل للوناك،
م�ؤكدة �أنه بذلك ي�أخذ كل م�ستوى الإ�شكاالت
التي ميكن �أن تطرح�.أما بخ�صو�ص عمليات
تعوي�ض الدرو�س ،فقالت �أنه مت القيام بعمل
و�صفته باجلبار على م�ستوى الواليات املعنية
من �أجل اال�ستدراك.

وزيرة البيئة والطاقات املتجددة:

 60باملائة من م�شاريع الطاقات املتجددة لال�ستثمار الفالحي
�أعلنت وزيرة البيئة والطاقات املتجددة
فاطمة الزهراء زرواطي عن تخ�صي�ص 60
باملائة من م�شاريع الطاقات املتجددة
لال�ستثمار الفالحي عرب عديد واليات
الوطن .
وقالت الوزيرة فاطمة الزهراء زرواطي
خالل نزولها �ضيفة على “منتدى
ال�شعب” �أم�س �أن هذه امل�شاريع مدرجة
�ضمن الإ�سرتاتيجية التي �أعدتها الوزارة
حيث �ستمنح �أولوية الإ�ستفادة من هذه
امل�شاريع الطاقوية املرتقبة �إىل الواليات
التي تعرف انتعا�شا كبريا يف املجال
الفالحي

قطع االنرتنت �أيام البكالوريا لن ي�ؤثر
على امل�ؤ�س�سات االقت�صادية
ت�صنيف اجلزائر يف املراتب الأخرية يف
التكنولوجيا غري م�ؤ�س�س
الرتبية وال�صحة �أكرث امل�ستفيدين من القمر
اال�صطناعي الكوم �سات

بن غربيط يف ر�سالتها للجماعة الرتبوية ع�شية االمتحان:

وجهت وزيرة الرتبية الوطنية� ،أم�س،
ر�سالتها للجماعة الرتبوية ع�شية امتحان
البكالوريا دورة  ،2018داعية �إياهم للتحلي
بالهدوء م�ست�شهدة بحكمة «من جدّ وجد»،
مو�ضحة �أنها تتفهم اخلوف واالرتباك� ،إال

حجب املواقع تفاديا لإمكانية ت�سريب
الأ�سئلة اخلا�صة بالبكالوريا ،فرعون:

و�أكدت زرواطي �أن قطاع البيئة و الطاقات
املتجددة ب�صدد رفع التحدي للإ�ستثمار
يف جمال الطاقة ال�شم�سية باعتبارها
بديال م�ستقبليا ناجعا للم�ساهمة يف
الرفع من وترية الإ�ستثمار الفالحي �ضمن
التوجهات اجلديدة للإقت�صاد الوطني و
�أو�ضحت الوزيرة ب�أن اجلزائر ا�ستثمرت
خالل الـ � 15سنة املا�ضية  2مليار دوالر
يف م�شاريع البنية التحتية لقطاع البيئة
والطاقات املتجددة وك�شفت الوزيرة �أن
هناك برناجما م�سطرا للإعتماد على
الطاقات املتجددة من خالل �إجناز
مراكز للطاقة ال�شم�سية ال�سيما بواليات

اجلنوب و�إي�صال طاقة الكهرباء �إىل
مناطق الإ�ستثمار الفالحي و�أي�ضا �إىل
الأحياء ال�سكنية  ،املدار�س و امل�ساجد
باعتبارها �رشيكا �أ�سا�سيا يف التنمية،
من جهة �أخرى قالت الوزيرة �أن اجلزائر
متتلك قدرات لفرز  13مليون من النفايات
�سنويا ،معلنة عن توجه قريب لبيع النفايات
يف املزاد كما �أبرزت ذات املتحدث �أنه
مت �إزالة � 20ألف مفرزة على امل�ستوى
الوطني خالل � 15سنة املا�ضية ،مع
تن�صيب قريب لـ  34حمطة متنقلة لت�صفية
الع�صارة على م�ستوى مراكز الردم التقني
الكبرية .و يف ذات ال�سياق �أعلنت زرواطي،

عن غلق  13وحدة �صناعية م�ؤخرا ب�سبب
امل�صابات الع�شوائية كا�شفة �أن اجلزائر
ت�صدر املواد الأولية امل�سرتجعة من
النفايات �إىل  10بلدان حول العامل ،و لدى
�إجابتها حول �س�ؤال �صحفي عن م�رشوع
ال�سد الأخ�رض و مكافحة الت�صحر و نحن
ن�صادف اليوم العاملي له قالت زرواطي
ان اجلزائر ت�سعى لإعادة تفعيل ال�سد
الأخ�رض لكن ب�إ�سرتاتيجية جديدة و
مدرو�سة و يف املقابل نحن نكافحه من
خالل �إعادة الت�شجري وزرع عدة �أحزمة
خ�رضاء.

ف.ن�سرين

اكدت وزيرة الربيد وتكنولوجيات
االعالم واالت�صال هدى اميان
فرعون ،ان قطع االنرتنت وحجب
املواقع ملدة �ساعة كاملة يف بداية
كل امتحان ل�شهادة البكالوريا لن
ي�ؤثر على �سري امل�ؤ�س�سات العمومية
املرتبطة بال�شبكة و�إمنا هي خطوة
ل�ضمان ال�سري احل�سن لالمتحانات
على حد قولها ،معلنة �أن القمر
اال�صطناعي الكوم �سات �سيدخل حيز
التنفيذ قريبا وقطاع الرتبية وال�صحة
�أكرث امل�ستفيدين من ذلك.
طم�أنت هدى �إميان فرعون الأم�س
عند حلولها �ضيفة على فروم الإذاعة
ب�أن امل�ؤ�س�سات التي ت�ستعمل
التكنولوجيات احلديثة لن تت�أثر بقطع
االنرتنت �أيام امتحانات البكالوريا،
لأنها لديها و�صالت خا�صة مف�صولة
تقنيا عن �شبكة االنرتنت على
م�ستوى م�صالح �إت�صاالت ،مو�ضحة
ان عملية قطع االنرتنت �ستعمل
على تفادي �إمكانية حدوث عمليات
الغ�ش او ت�رسيب اال�سئلة اخلا�صة
بهذا االمتحان وهو ما �سيعطي
م�صداقية �أكرث له ويقي املمتحنني من
ال�ضغوط التي تعر�ضوا لها يف الدورات
ال�سابقة.
وكذبت املتحدثة الت�صنيف االخري
الذي رتب خدمة تدفق االنرتنت يف
اجلزائر يف املرتبة ما قبل االخرية
على امل�ستوى العاملي ،مت�سائلة
على �أي �أ�سا�س ثم هذا الت�صنيف
والأ�سباب التي تقف ما وراء الت�صنيف
لأنها جتارب غري مدرو�سة �أم �سوء
التقدير او انعدام التقيي�س  ،م�شرية
اىل ان اجلزائر عملت منذ البداية
على ب�سط �شبكة االنرتنت ب�شكل
متوازن بني املناطق احل�رضية
واملناطق النائية يف ا�سرتاتيجية قلما
يتم اعتمادها يف العامل لأنها ال ترتكز
على �صنع االرباح بقدر ما تعتمد
على امل�ساواة يف اي�صال اخلدمة لكل
املواطنني على حد ال�سواء .
ورغم اعرتافها ب�أن �صحيح هناك
نق�ص تو�صيل االنرتنت يف بع�ض
الواليات� ،إال �أنها �أكدت يف املقابل �أن
مناطق كثرية يف اجلزائر ت�شهد تدفقا
عاليا للأنرتنت
وارجعت جتميد خدمة الويفي ومنع

�سلطة ال�ضبط متعاملي الهاتف
النقال من ن�رش خدماتهم يف الأماكن
العمومية لأ�سباب �أمنية ،و�رشحت
ذلك بالقول �إن املتعاملني ال يوفرون
خدمة حتديد هوية املتعامل يف حال
ارتكاب جرمية عن طريق ا�ستخدام
الأنرتنيت يف الأماكن العمومية
ويف �س�ؤال حول ن�سبة تغطية االنرتنت
يف اجلزائر� ،أو�ضحت فرعون انها
تفوق  100باملائة بالن�سبة للهاتف
النقال الن الأرقام املتعلقة بالربط
فاقت  40مليون خط نقال� ،أما فيما
يتعلق باخلطوط الثابتة هناك اكرث
من  3ماليني خط ثابت للأنرتنت،
وبح�سب �إح�صائيات االحتاد الدويل
لالت�صاالت فان الن�سبة فاقت 35
باملائة و�إذا �أ�ضفنا لها اخلطوط
اجلديدة التي دخلت حيز اخلدمة
نهاية  2017ومطلع ال�سنة اجلارية
فمن املمكن �أن تتجاوز ن�سبة 45
باملائة وهذا مرتبط بطريقة ح�ساب
يعتمد �أن كل خط ي�ستفيد منه � 4إىل
� 5أ�شخا�ص.
و�أو�ضحت �أن الإح�صائيات ميكن
�أن تختلف بح�سب املعيار املعتمد
ف�إذا مت ح�ساب اخلطوط املو�صولة
بالأنرتنت �أو ما يعرف بن�سبة النفاذ
فالأمر ميكن �أن ي�صل �إىل  80باملائة
الن كل الواليات وكل البلديات
مربوطة ب�شبكة االنرتنت �إال ن�سبة تقل
عن  1باملائة� ،أما فيما يتعلق بالزبائن
فن�سبة الربط ال تتعدى  30باملائة.
وفيما يخ�ص التحكم يف
التكنولوجيات ،قالت الوزيرة « نحتاج
اىل �سنوات �أكرث من اجل �صناعتها يف
اجلزائر �إال ن�سبة حتكم املتعاملني
الوطنيني يف التكنولوجيات احلديثة
ن�سبة مقبولة جدا بالنظر �إىل ما
مرت به اجلزائر من ع�رشية �سوداء و
م�شاكل اقت�صادية ،فم�ؤ�س�سة ات�صاالت
اجلزائر بكل فروعها الثابت والنقال
والف�ضائي تعمل بخربات وطنية
فال�شباب اليوم يثبت على خربته يف
التحكم بالتكنولوجيات اجلديدة «
ويف �سياق �آخر� ،أكدت املتحدثة �أن
الباب املفتوح �أمام التجار للولوج اىل
التجارة االلكرتونية

�إميان لوا�س
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�شرطي �سابق �سابق
يذبح �صاحب مقهى
بحي « �سوريكال»
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الق�ضية تخ�ص ملفي
التهرب ال�ضريبي و تزوير
تقرير مر�سل لوكيل
اجلمهورية
�أجلت �أم�س حمكمة اجلنايات
الإ�ستئنافية مبجل�س ق�ضاء العا�صمة
 ،للدورة اجلناية املقبلة النظر يف
�أحد ملفات رجل الأعمال «عا�شور
عبد احلرمان» املتابع رفقة ثالثة
�إطارات من والية تيبازة على ر�أ�سهم
رئي�س �أمن والية تيبازة ال�سابق و
رئي�س امل�صلحة الوالئية لل�ضبطية
للق�ضائية لأمن والية تيبازة بجناية
عن جنايات التزوير وا�ستغالل

النفوذ ،و�إتالف م�ستندات من �ش�أنها
ت�سهيل البحث  ،على خلفية وقائع
تزوير التقرير املر�سل يف 2003
�إىل وكيل جمهورية حمكمة القليعة
ل�صالح رجل الأعمال «عا�شور عبد
الرحمان « .
الق�ضية احلالية و على ح�سب
ما دار بجل�سة املحاكمة تعود
لعام ، 2002على �إثر التحقيقات
التي بو�رشت يف ق�ضية تورط بها
«عا�شور عبد الرحمان» بخ�صو�ص
حت�صله على قرو�ض م�شبوهة من
البنك الوطنياجلزائري ،حيث قام
�آنذاك رئي�س �أمن والية تيبازة
ب�إر�سال تقرير كتابي يف �صالح
املتهم عا�شور عبد الرحمن لوكيل
اجلمهورية لدى حمكمة القليعة،
حيث ينفي وجود التجاوزات ،ويف

 2005رفع البنك الوطني اجلزائر
�شكوى �ضد املتهم ذاته باختال�س
�أموال عمومية ،ليتم بعد ذلك �إ�صدار
�أمربالقب�ض الدويل �ضده يف �سنة
 2007حينما كان متواجدا باململكة
املغربية ،كما ك�شفت التحقيقات
التي بو�رشت يف ملف «عا�شور عبد
الرحمان» عن تورط �إطارات �أمن
بوالية تيبازة الذين ا�ستغلوا ح�سب
التحقيق نفوذهم لتزوير التقرير
املر�سل يف � 2003إىل وكيل جمهورية
حمكمة القليعة ،وح�سب التحقيق
فان التزوير يتمثل يف ا�ستبدال
املر�سل �إليه و�إ�ضفاء ال�رشعية على
التعامالت امل�رصفية للمتهم اجتاه
الطرف ال�شاكي وهو البنك الوطني
اجلزائري ،كما مت ك�شف �إر�سال
هذه الوثيقة املزورة عرب الفاك�س

�إىل املتهم «عا�شور» عندما كان
متواجدا باملغرب ،حيث قام هذا
الأخري بت�سليمها �إىل ال�سلطات
الق�ضائية املغربية ق�صد �إبطال
�إجراءات ترحيله �إىل اجلزائر.
كما �أجلت املحكمة لنف�س التاريخ
النظر يف ملف �أخر لنف�س املتهم
املتعلق ب�إختال�س  3200مليار �سنتيم
من البنك الوطني اجلزائري وهو
امللف الذي تورط به امللياردير
ال�سابق «عا�شور عبد الرحمان «
رفقة �صهره « �س ،جمال « ،حيث
كلف مديرية ال�رضائب بنب عكنون
والقليعة خ�سارة مالية مقدرة ب
 5300مليار �سنتيم  ،وهي الق�ضية
التي عادت مرة �أخرى اىل املحكمة
بعد الطعن بالنق�ض امام املحكمة
العليا

تب�سة

تعر�ض فتاة لعملية اختطاف
على �إثر تقدم �أحد الأ�شخا�ص
�إىل مكتب املناوبة املركزية لأمن
تب�سة نهار �أم�س رفقة ابنته التي
تبلغ من العمر � 14سنة من �أجل رفع
�شكوى بخ�صو�ص تعر�ضها للإبعاد
و التحويل بوا�سطة مركبة من قبل
�شخ�صني يبلغان من العمر  17و 19

�سنة حيث تعود حيثيات الق�ضية
�أن الطفلة كانت متوجهة للدرا�سة
(درو�س خ�صو�صية) و بو�صولها
ملفرتق الطرق اعرت�ضتها �سيارة
كان بها �شخ�صني حدث دارا نقا�ش
بينهما ثم نزل �أحدهما من ال�سيارة
و �أدخالها بالقوة و توجها بها �إىل

مكان بعيد حيث قام �أحدهما بنزع
خمارها و �أخذ �صور فوتوغرافية مع
ال�ضحية ثم �أخلي �سبيلها حيث مت
ا�ستغالل ال�صور البتزازها لتبا�رش
فرقة حماية الأ�شخا�ص اله�شة
حتقيقاتها حول الق�ضية حيث مت
ا�ستدعاء امل�شكوا منهما للتحقيق

معهما حيث �أنكر التهم املن�سوبة
�إليهما حلني ا�ستكمال جمريات
التحقيق و تقدمي الأطراف �أمام
اجلهات الق�ضائية ح�سب خلية
االت�صـــال و العالقات العامـة لأمن
تب�سة.
ع /ر�شيد

بعد مهلة  30جوان التي حددتها وزارة التعليم العايل

م�صري جمهول ملئات طلبة الدكتوراه و البحوث العلمية
حذر املن�سق الوطني لنقابة الكنا�س
الدكتور عبداحلفيظ ميالط عرب
�صفحته يف الفاي�سبوك �أم�س من
تداعيات قرار وزارة التعليم العايل حول
انتهاء املدة التي حددتها وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي ملناق�شة جميع
ر�سائل الدكتوراه واملحددة بتاريخ 30
جوان � ،2018أكرث من � 31ألف باحث
دكتوراه مل يقوموا حلد اليوم ب�إيداع

ر�سائلهم ولن يقوموا بذلك قبل التاريخ
املحدد ،وقال املتحدث �أن هذا الأمر
يجعلنا نطرح الت�سا�ؤالت التالية؟ ملاذا
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،
ت�رص على معاملة نظام دكتوراه علوم
بعقلية نظام LMD؟!.و من وملاذا
ي�سعى لت�صفية نظام دكتوراه علوم؟!
و طرح املتحدث ت�سا�ؤال حول م�صري
الر�سائل التي عرفت تقدما كبريا،

املديرية العامة للأمن الوطني

اللواء عبد الغني ي�ستقبل
ال�سفري ال�صيني

لكن �أ�صحابها لن يتمكنوا من امتامها
قبل هذا التاريخ؟! و �أي�ضا ما م�صري
�أ�صحاب الر�سائل الذين انتهوا من
�إعدادها ،لكن واجهتهم م�شاكل يف ن�رش
املقالة يف جمالت ت�ستجيب ل�رشوط
الوزارة؟!ويف معر�ض �شكواه قال
الدكتور ميالط ما ذنب من ن�رش بحثه
يف جمالت علمية ،مل يرد ت�صنيفها
�ضمن املجالت املعتمدة يف القائمة

ا�ستقبل اللواء عبد الغني هامل املدير
العام للأمن الوطني ،يوم  18جوان
 ،2018مبقر املديرية العامة للأمن
الوطني� ،سعادة �سفري جمهورية
ال�صني ال�شعبية يانغ جوانغيو ،خالل
هذا اللقاء ،تباحث الطرفان الق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك ،كما تطرقا

الأخرية التي �أ�صدرتها الوزارة؟! .ذات
املتحدث قال �أنه يف حالة عدم تراجع
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
عن قرارها ب�إق�صاء باحثي الدكتوراه
علوم بعد تاريخ  30جوان  ،2018ف�إنها
�ستدخل القطاع يف �أزمة خطرية وغري
م�سبوقة� ،ستمتد تداعياتها �إىل كافة
املنظومة اجلامعية.
م�.س

�إىل �سبل تطوير �آليات التعاون الثنائي
بني ال�رشطة اجلزائرية ونظريتها
بجمهورية ال�صني ال�شعبية يف املجال
الأمني ،و�سبل تعزيز �أ�س�س تبادل
اخلربات والتجارب للت�صدي بفعالية
ملختلف �أ�شكال اجلرائم.
باملنا�سبة� ،أكد اللواء عبد الغني هامل

فتحت حمكمة اجلنايات الإبتدائية بالدار البي�ضاء
 ،ملف جرمية قتل ب�شعة جرت ب�أحد �شقق حي
« �سوريكال» بباب الزوار ب�شهر ماي  ، 2017راح
�ضحيتها �صاحب مقهى يبلغ من العمر � 24سنة
من جراء تعر�ضه للذبح و لعدة طعنات قاتلة عرب
خمتلف �أنحاء ج�سده على يد عامله الذي ينحدر
من منطقة « ب�شار «وهو �رشطي �سابق ب�سبب
رف�ض الأول ت�سديد م�ستحقاته املالية املقدرة
ب� 50ألف دج حلاجته لها يف حت�ضري مرا�سيم
زفافه .
وقائع الق�ضية احلالية وعلى ح�سب ما دار بجل�سة
املحاكمة تعود لتاريخ  19ماي  2017حني تلقت
م�صالح الأمن بباب الزوار لبالغ من �شخ�ص حول
اختفاء ابنه البالغ من العمر � 24سنة واملقيم
بحي  8ماي � « 1945سوريكال» لتقوم ذات
امل�صالح رفقة فرقة احلماية املدنية ملقاطعة
الدار البي�ضاء بالتنقل ملنزل املبلغ عنه �،أين مت
العثور على �أثار الدم منت�رشة عرب �أرجاء ال�شقة
و بعد تتبعها مت التو�صل جلثة املبلغ عنه خمب�أة
داخل احلمام وبعد معينتها من قبل الطبيب
ال�رشعي تبني �أن ال�ضحية قد تويف من جراء 3
طعنات على م�ستوى القلب و طعنة �أخرى على
م�ستوى اجلهة اليمنى للبطن و �أخرى على م�ستوى
الكتف و اليدين مع وجود �أثار ذبح على م�ستوى
الرقبة  ،كما عرثت م�صالح الأمن خالل عملية
التفتي�ش املنجزة باملنزل على كي�س خلف باب
احلمام يحوي مبلغ  496مليون �سنتيم  ،ويف �إطار
التحريات املنجزة للك�شف عن هوية الفاعل قامت
م�صالح الأمن بالبحث عنهاتف ال�ضحية الذي مت
�رسقته يوم الوقائع و الذي مت العثور عليه عند
�رشطي من الفرقة املتنقلة لل�رشطة الق�ضائية
لوالية ب�سكرة والذي �رصح خالل �سماعه �أنه �إقتناه
من �سوق املنطقة مع تقدميه هوية البائع الذي
مت التو�صل له هو الأخر والذي ك�شف من جهته
ب�أنه �إقتاناه من �شخ�ص �أخر وهو املتهم يف ملف
احلال الذي مت توقيفه بعد متديد االخت�صا�ص
لوالية ب�سكرة و �إعرتف مبجرد �سماعه ب�إقرتافه
جلرمية القتل يف حق ال�ضحية و �أكد ب�أنه قام
بذلك ب�سبب رف�ضه ت�سديد م�ستحقاته املالية
املقدرة ب� 50ألف دج عندما كان يعمل لديه ب�أحد
مقاهي منطقة « �سوريكال» وك�شف عن تفا�صيل
جرميته ب�أنه ارتكب هاته اجلرمية عندما كان
ب�صدد حت�ضري زفافه و�إحتاج لنقوده  ،فتوجه نحو
العا�صمة ملالقاة ال�ضحية و �إ�سرتداد م�ستحقاته
املالية املقدرة ب� 50ألف دج و بعد ق�ضائه ليلية
كاملة ب�أحد فنادق املنطقة توجه ملالقاته ب�سوق
باب الزوار فطلب منه ال�ضحية منحه مهلة �أخرى
 ،فقرر حينها �إ�سرتداد نقوده بالقوة وتوجه بتاريخ
 17ماي يف حدود ال�ساعة � 11صبحا ل�شقة ال�ضحية
بحي « �سوريكال» وبيده �سكني و مبجرد �أن قام
ال�ضحية بفتح الباب له دخل معه يف �شجار عنيف و
قام بطعنه على خمتلف �أنحاء ج�سده و من مت نقله
وهو جثة هامدة للحمام و تركه هناك وبعد قيامه
بتنظيف نف�سه من �أثار الدماء ومن توجه للبحث
عن النقود �أين عرث حينها على مبلغ  5000دج
ف�أخذه رفقة هاتف ال�ضحية من نوع « �سام�سونغ»
وغادر ال�شقة متوجها نحو منطقته قبل �أن يتم
التو�صل له من خالل التحريات  ،وهي الت�رصيحات
التي مت�سك بها املتهم خالل مواجهته جلرم القتل
العمدي مع �سبق الإ�رصار والرت�صد .
ل/منرية

املدير العام للأمن الوطني ،على �أن
ال�رشطة اجلزائرية م�ستعدة لتقا�سم
اخلربات وتبادل املمار�سات املثلى مع
خمتلف �أجهزة �إنفاذ القانون الدولية ،يف
�إطار التعاون الثنائي �أو عرب املنظمات
ال�رشطية الدولية والإقليمية ،من جهته،
قدم يانغ جوانغيو �سفري جمهورية

ال�صني ال�شعبية باجلزائر� ،شكره اجلزيل
للواء املدير العام للأمن الوطني ،على
ح�سن اال�ستقبال والرتحيب الذي حظى
به ،مثمنا نتائج اللقاء املثمرة ،م�شيداً
بجهود قيادة الأمن الوطني الرامية �إىل
تقوية �أ�س�س التعاون بني خمتلف �أجهزة
ال�رشطة.
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�أخبار اجلنوب

تنفيذ  35400قرار هدم للفو�ضوي،توزيع �16000سكن وت�سليم 23م�شروع تنموي

مدير ال�شباب والريا�ضة يرفع التحدي
باملناطق النائية

امللفات
بحلحلة
اجلنوب
والة
تلزم
احلكومة
تعليمات وايل ورقلة لتو�سيع رقعة
ال�شائكة قبل الدخول االجتماعي
م�شاهدة ك�أ�س العامل 2018
وجهت حكومة الوزير الأول تعليمات �صارمة لوالة اجلمهورية بجنوب البالد الكبري  ،من �أجل
حلحلة الرتكمات بخ�صو�ص امللفات ال�شائكة قبل الدخول االجتماعي اجلديد  ،خا�صة ما تعلق
بقطاع العقار  ،ناهيك عن امل�صري الغام�ض الذي يكتنف م�صري احل�ص�ص ال�سكنية اجلاهزة �إ�ضافة
اىل التم�سك ب�ضرورة ت�سليم  23م�شروع تنموي قبل نهاية �شهر �أوت املقبل .
�أحمد باحلاج
ك�شفت م�صادر موثوقة ليومية
«الو�سط « �أن م�صالح احلكومة قد
كلفت وزارة الداخلية واجلماعات
املحلية وتهيئة االقليم ب�رضورة
ابالغ والة اجلمهورية بواليات
الوادي  ،ب�سكرة  ،الأغواط ،
غرداية  ،ورقلة  ،مترنا�ست � ،أدرار
 ،ب�شار  ،ايليزي وتيندوف ب�رضورة
الإ�رساع يف ايجاد حلول جذرية
للم�شاكل القائمة بقطاعات لها
�صلة بيوميات املواطن املحلي
 ،لتفادي ت�سجيل تكرار �سيناريو
موجات االحتجاجات مع بداية
الدخول االجتماعي اجلديد ،
حيث ت�شري املعطيات الأولية
املتوفرة اىل �رضورة الإ�رساع يف
ت�شكيل جمال�س تنفيذية م�صغرة
ي�رشف عليها والة اجلمهورية
والوالة املنتدبني ا�ضافة للم�صالح
امل�شرتكة لتنفيذ ما يقارب 35400
قرار لهدم البنايات وامل�ستودعات
واحلظائر الع�شوائية التي �شيدت
فوق �أوعية عقارية تابعة ملمتلكات
العمومية بدون رخ�صة بناء وهو
ما �أثقل كاهل ال�سلطات املحلية
التي وجدت نف�سها �أمام حتمية
اال�رساع يف جت�سيد امل�شاريع
التنموية خارج الن�سيج العمراين ،

ب�سبب متاطل الو�صايا يف اتخاذ
الإجراءات القانونية �ضد بارونات
نهب العقار من �أ�صحاب املال
والنفوذ ،ومعلوم �أن جمعيات
فاعلة بتلك الواليات قد را�سلت
ال�سلطات العليا بالبالد وعلى
ر�أ�سها رئي�س اجلمهورية عبد
العزيز بوتفليقة و الوزير الأول
�أحمد �أويحي ووزير الداخلية
واجلماعات املحلية نور الدين
بدوي ووزير العدل حافظ الأختام
الطيب لوح من �أجل ايفاد جلنة
حتقيق عالية امل�ستوى لتق�صي

حقائق الغمو�ض الذي يكتنف
م�صري ملفات املوجودة على
م�ستوى النيابة العامة بخ�صو�ص
التعدي على العقار العمومي .
�إىل جانب ذلك فقد �أبدت
احلكومة حتفظ كبري بخ�صو�ص
متاطل امل�س�ؤولني بواليات �أدرار
 ،مترنا�ست وب�شار عا�صمة
اجلنوب الغربي يف الإفراج
على القوائم الأ�سمية ل�سكنات
مبختلف ال�صيغ مبا يف ذلك
ال�سكن االجتماعي االيجاري
وال�سكن الريفي وقطع الأرا�ضي

ال�صاحلة للبناء احل�رضي
املدعمة وغري املدعمة .
وح�سبما علم من نف�س امل�صادر
ف�إن احلكومة قد وجهت عن
طريق خمتلف الوزارات الو�صية
تعليمات �صارمة لوالة اجلمهورية
 ،من �أجل ال�سهر على ت�سليم
زهاء  23م�رشوع تنموي من
بينهم  12م�ؤ�س�سة تربوية و
�أخرى �صحية وريا�ضية و�شبانية
وفقا للمعايري القانونية والتقنية
مع �إحرتام �أجال الت�سليم وفق ما
تن�ص عليه دفاتر ال�رشوط .

عالج خالل �شهر ماي املن�صرم  100ق�ضية تتعلق باجلنح واجلنايات

�أمن ورقلة يطوق موقع الإجرام ب�شتى �أنواعه
�أفاد بيان خللية الإعالم مبديرية
الأمن الوطني بوالية ورقلة ،كانت قد
ت�سلمت يومية «الو�سط» ن�سخة منه ،
�أن اجلهات الأمنية املخت�صة كانت
قد متكنت خالل �شهر ماي املن�رصم
من معاجلة �أكرث من  100ق�ضية تتعلق
باجلنح واجلنايات �ضد املمتلكات
العمومية واخلا�صة وفق ما �أوردته
م�صادرنا .
عاجلت م�صالح ال�رشطة الق�ضائية
خالل �شهر ماي 10، 2018ق�ضية
تورط فيها � 12شخ�صا  ،منها ق�ضية
تتعلق بتكوين جمعية ا�رشار تورط
فيها � 01شخ�ص قدما امام اجلهات
الق�ضائية �صدر يف حقه �أمر �إيداع ،
 02ق�ضايا تتعلق بالإقامة غري �رشعية
تورط فيها  04ا�شخا�ص قدموا امام
اجلهات الق�ضائية �أين ا�ستفادوا من
�إفراج م�ؤقت وكذا  07ق�ضايا تتعلق
بحمل �سالح حمظور تورط فيها
 07ا�شخا�ص قدموا امام اجلهات
الق�ضائية اين �صدر �ضد � 01شخ�ص
�أمر �إيداع فيما ا�ستفاد  03ا�شخا�ص
من الإفراج امل�ؤقت و� 03أ�شخا�ص من
ا�ستدعاء مبا�رش .
�أما بخ�صو�ص اجلنايات و اجلنح �ضد

الأموال و املمتلكات فقد عاجلت
م�صالح ال�رشطة الق�ضائية خالل
ال�شهر املن�رصم  41 ،ق�ضية ،حيث
مت توقيف و تقدمي � 40شخ�صا منها
 30ق�ضية تتعلق بال�رسقة تورط فيها
� 32شخ�صا قدموا امام العدالة �صدر
�ضد هم احكام ق�ضائية خمتلفة 06 ،
ق�ضايا تتعلق بتحطيم ملك الغري تورط
فيها  07ا�شخا�ص قدموا امام اجلهات
الق�ضائية �،صدر �ضد �شخ�صني منها
امر ايداع فيما ا�ستفاد  03ا�شخا�ص
من االفراج امل�ؤقت  ،و البقية من

ا�ستدعاء مبا�رش� ،إ�ضافة لـ03ق�ضايا
تتعلق بالن�صب واالحتيال تورط فيها
� 01شخ�ص واحد قدم امام اجلهات
الق�ضائية اين ا�ستفاد من حقه
افراج م�ؤقت  02 .ق�ضيتني تتعلقان
بخيانة االمانة تورط فيها �01شخ�ص
اين ا�ستفادا من افراج م�ؤقت .
اىل جانب ذلك فقد عاجلت م�صالح
ال�رشطة الق�ضائية ب�أمن والية
ورقلة �شهر ماي 44ق�ضية تتعلق
باجلنايات واجلنح �ضد الأفراد
تورط فيها � 35شخ�صا قدموا �أمام

اجلهات الق�ضائية �صدر �ضد 05
ا�شخا�ص امر ايداع وا�ستفاد 11
�شخ�صا من افراج م�ؤقت فيما
ا�ستفاد � 18شخ�ص من ا�ستدعاء
مبا�رش  ،وو�ضع �شخ�ص واحد حتت
من جهة
الرقابة الق�ضائية .
ثانية و يف �إطار �ضمان التواجد
الأمني عرب املنافذ و الطرقات من
اجل تامني املدينة  ،مت القيام بـ:
 21590دورية راجلة و متنقلة  ،مت
من خاللها مراقبة � 47340سيارة
 ،حيث مت ت�سجيل  1220خمالفة
مرورية عرب �إقليم االخت�صا�ص ،
منها  18خمالفة تن�سيق  85 ،جنحة
مرورية كما مت �سحب  432رخ�صة
�سياقة ملدة  03ا�شهر و  06ا�شهر.
و بالرغم من اجلهود املبذولة من
طرف امل�صلحة الوالية للأمن
العمومي  ،ق�صد حماية ال�سواق و
الراجلني من حوادث املرور من
خالل التطبيق ال�صارم للقوانني التي
تنظم حركة ال�سري �إال �أن م�صاحلي
�سجلت يف جمال حوادث املرور 29
حادث مرور نتج عنه  32جريحا و
قتيل واحد .

�أحمد باحلاج

قال مدير ال�شباب والريا�ضة بوالية
ورقلة بوبكر �شتحونة � ،أن م�صاحله
ت�سهر جاهدة لإ�ستكمال عمليات
تعبة بطاقات بيني �سبور عرب جميع
مناطق الوالية وبالدرجة الأوىل
املدن والقرى النائية واملعزولة
وذلك بهدف التكفل ب�إن�شغاالت
ال�شباب والأ�رسة الريا�ضية بعا�صمة
اجلنوب ال�رشقي � .أكد الرجل
الأول بقطاع ال�شباب والريا�ضة
بوبكر �شتحونة يف ت�رصيح �صحفي
خ�ص به يومية « الو�سط « �أنه يف
�إطار التنفيذ ال�صارم لتعليمات و
توجيهات وايل والية ورقلة عبد
القادر جالوي والرامية �أ�سا�سا
لتو�سيع رقعة م�شاهدة ك�أ�س
العامل برو�سيا  2018لكل �سكان
الوالية  ،ال�سيما باملناطق النائية
و املعزولة  ،حيث با�رشت م�صالح
ذات امل�س�ؤول بتعبئة كل بطاقات
التعبئة بيني �سبور bein sport
مب�ؤ�س�سات ال�شباب و الريا�ضة
والتي مكنت كل امل�ؤ�س�سات
ال�شبانية و الريا�ضية بعا�صمة
الوالية ورقلة و باملقاطعة الإدارية
تقرت من متابعة الك�أ�س العاملية

بكل �أريحية يف خطوة حت�سب لوايل
الوالية  ،ويف �سياق مت�صل فقد
�أ�ضاف مدير ال�شباب و الريا�ضة
بوبكر �شتحونة العملية بنف�سه و
�أ�رص على �إ�ستكمال العملية لكل
�سكان و �شباب الوالية  ،ويف ذات
ال�صدد فقد دعا �شتحونة بوبكر
مرتادي امل�ؤ�س�سات ال�شبانية
والريا�ضية �إىل �رضورة التحلي
بال�صرب م�ؤكدا يف ذات ال�سياق
ب�أن العملية م�ستمرةو �ست�شمل
كل امل�ؤ�س�سات يف ال�ساعات
القادمة  .من جهة ثانية فقد ثمن
ال�شارع الريا�ضي ببلديات ورقلة ،
�سيدي خويلد � ،أنقو�سة  ،تقرت
 ،متا�سني  ،بلدة �أعمر وبلدية
الربمة احلدودية يف ت�رصيحات
متفرقة لهم مع يومية «الو�سط «
هذه املبادرة التي تندرج يف �إطار
التج�سيد ال�صارم لإ�سرتاتيجية
عمل قطاع ال�شباب والريا�ضة
بعا�صمة اجلنوب ال�رشقي والتي
ي�رشف على متابعاتها امل�س�ؤول
الأول على الهيئة التنفيذية عبد
القادر جالوي �شخ�صيا .
�أحمد باحلاج

�أمن والية تندوف

ت�سخري � 160شرطي لت�أمني
امتحانات �شهادة البكالوريا
�سطرت م�صالح امن والية تندوف
خمططا �أمنيا يهدف �إىل توفري
التغطية الأمنية ال�شاملة ملجريات
امتحان �شهادة البكالوريا  ،حيث
مت ت�سخري كافة الإمكانيات
الب�رشية واملادية من خالل
�إقحام حوايل � 160رشطي لت�أمني
 04مراكز طيلة فرتة االمتحانات
املقرر تنظيمها �إبتداءا من يوم
 20جوان اجلاري.
وح�سبما �أفاد به بيان خللية
الإعالم والإت�صال والعالقات
اخلارجية مبديرية الأمن الوالئي

بوالية تيندوف  ،كانت قد
ت�سلمت يومية «الو�سط» ن�سخة
منه ف�إن ذات املخطط ي�شمل
ت�أمني مراكز التجميع والت�صحيح
 ،مع ال�سهر على املرافقة
الأمنية ملوا�ضيع الأ�سئلة و�أوراق
الإجابات بالتن�سيق مع مديرية
الرتبية  ،كما ي�ضم �أي�ضا ت�أمني
مراكز االمتحانات ومقر مديرية
الرتبية وهذا ل�ضمان ال�سري
احل�سن لهذه االختبارات عرب
�إقليم الإخت�صا�ص.

�شيخ مدقن
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مطالبني برحيل املدير الوالئي بادرار

موظفو امل�صالح الفالحية يف وقفة احتجاجية

دخل �أم�س للمرة الثانية عمال وموظفو امل�صالح الفالحية بادرار يف وقفة احتجاجية �أمام مقر املديرية الوالئية رافعني عدة
مطالب يف مقدمتهم ب�ضرورة رحيل املدير بالنيابة وتعيني مدير كامل ال�صالحية لقطاع الفالحية كما اتهموا الإدارة ب�أنها
تع�سفت يف حقوق العمال وغلقت احلوار
بو�شريفي بلقا�سم
مع الفروع النقابية حول م�سرية
املوظفني الذين �أ�صبحوا ح�سب
نقابيني ب�أنهم تعر�ضوا للم�ضايقة
و�رضب كرامة املوظف عر�ض
احلائط كما اتهم املدير بان
�أ�صبح مت�سلط و ال يريد �إال
تنفيذ قراراته كما قام الوايل
قبل هذه الوقفة با�ستقبال الفرع
النقابي بغية احتواء الفجوة
وامل�شاكل التي ت�صعدت بني
العمال واملدير �أين اتفقوا على
جملة من احللول لكن ح�سبهم ال
يريدون �شيء �سوي رحيل املدير
احلايل الذي هم�ش و�أق�صي

وتع�سف يف عدة �أمور �إال �أن
�صار احلال ال يطاق العمال يف
هذه الوقفة �أين غلقوا املدخل

الرئي�سي للمديرية رافعني
الفتات تعك�س حالة الغليان يف
و�سطهم ويبقي قطاع الفالحة

بادرار يعاين جملة من امل�شاكل
قدمها فالحو عدة مناطق منها
منطقة طلمني ب�رضورة ربط
حميطاتهم الفالحية بالكهرباء
بالرغم من الإنتاج الوفري كما
اتهم طالبو امل�ساحات الكربى
للن�شاط الفالحي �أين بقيت
ملفاتهم حبي�سة الأدراج ملدة
تفوق � 4سنوات بدون �أن يحرك
م�س�ؤويل القطاع �أي مبادرة
تذكر كما اتهموا املدير ال�سابق
واحلايل بتوزيع �أرا�ضي حتت
الطاولة ح�سب دائما الفروع
النقابية التي رفعت �سقف
املطالب بتغيري املدير لعلها
جتد خمرج وحل للم�شاكل
القائمة

�سيدي بلعبا�س

 12جريحا يف  06حوادث متفرقة خالل يومني

�سجلت  م�صالح احلماية املدنية
لوالية �سيدي بلعبا�س خالل يومني
 12جريحا يف  06حوادث،  حيث
وقع احلادث الأول على �سا15
و37د بالطريق الوطني رقم94  
ببلدية مرين بني �سيارتني نفعيتني
وكانت  احل�صيلة
و�شاحنة

 04جرحى من بينهم جريح
واحد يف حالة خطرية،كما
�أدى ا�صطدام�  سيارة  ب�شجرة
رقم
الوطني
بالطريق
�إىل
ببلدية  تغاليمات
13
بينما
�أ�شخا�ص
جرح03  
ت�سبب  ا�صطدام�  سيارة  بدراجة

نارية و�سط مدينة �سيدي بلعبا�س
يف جرح �شخ�صني  ومن جهة
�أخرى ويف  ت�صادم بني �سيارتني
نفعيتني بالطريق الوالئي رقم
 48ببلدية تنرية ُجرح�  شخ�ص
واحد ،كما �أدى انقالب �سيارة
بالطربق الوطني رقم  13ببلدية

�سيدي حمادو�ش�  إىل جرح
�شخ�ص واحد�،  إ�ضافة �إىل
انقالب �سيارة بالطريق الوطني
رقم  62الرابط بني واد تاوريرة
ومرين ت�سبب هو الآخر يف جرح
�شخ�ص 

�ص�.ص

يف عملية هي الأوىل من نوعها بوالية �سعيدة

�أمن الوالية ي�ضع حدا ملحاولة ترويج  7600قر�ص مهلو�س

متكنت فرقة مكافحة املخدرات
بامل�صلحة الوالئية لل�رشطة الق�ضائية
ب�أمن والية �سعيدة من حجز كمية
هامة من امل�ؤثرات العقلية ومبلغ مايل
معترب وتوقيف �أربعة �أ�شخا�ص يف هذه
الق�ضية ترتاوح �أعمارهم ما بني  35و
� 45سنة  ،وقائع الق�ضية تعود اىل الأيام
الأخرية من �شهر رم�ضان الكرمي ويف
دوريات على م�ستوى �أحياء مدينة
�سعيدة لفت انتباه عنا�رص الفرقة

لثالثة �أ�شخا�ص بدت عليهم عالمات
االرتباك لكونهم معروفني برتويجهم
للم�ؤثرات العقلية واملخدرات بحي
عمرو�س ب�سعيدة و بعد توقيفهم
و�إجراء عملية تلم�س ج�سدي عليهم
عرث بحوزتهم على � 10أقرا�ص ومبالـغ
مالية  ،ليتم حتويلهم اىل مقر الفرقة
ومبا�رشة التحريات معهم التي �أف�ضت
اىل معرفة م�صدر هذه ال�سموم وهو
ال�شخ�ص الرابع البالغ من العمر 41

�سنة ي�ستغل حمل للت�صوير الفتوغرايف
بحي عبان رم�ضان ب�سعي ــدة ،
التحريات الدقيقة لعنا�رص الفرقة
مكنت من توقيفه يف ظرف وجيز
وبالتن�سيق مع اجلهات الق�ضائية مت
تفتي�ش املحل الذي ي�ستغله ليتم العثور
على  5100قر�ص مهلو�س من �أنواع
خمتلفة و قارورتني من �سائل خمدر ،
كما مكنت عملية تفتي�ش ثانية مل�سكنه
العائلي من العثور على  2500قر�ص

مهلو�س �أخرى من �أنواع خمتلفة ومبلغ
مايل معترب يقدر بـ  185مليون �سنتيم
يعد من نتاج ترويج هذه ال�سموم  ،لتبلغ
الكمية الإجمالية للأقرا�ص املهلو�سة
املحجوزة التي كانت بحوزته 7600
قر�ص مهلو�س  ،امل�شتبه فيهم الأربعة
�أجنز �ضدهم ملف ق�ضائي و�سيحالون
�أمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة
�سعيدة .

خ.ع

�أدرار

توقيف �شخ�ص بحوزته خمدرات

متكنت �أول �أم�س قوات ال�رشطة
الق�ضائية التابعة للم�صلحة
الوالئية لل�رشطة الق�ضائية (فرقة
مكافحة املخدرات) بادرار وهذا
خالل قيامها بدوريات باحلي

الغربي �أدرار من توقيف �شخ�ص
يبلغ من العمر � 28سنة م�سبوق
ق�ضائيا باملكان املعروف "اخل�شة
باحلي الغربي �أدرار حيث ومبجرد
ر�ؤيته لقوات ال�رشطة الذا بالفرار

ليتم مالحقته وتوقيفه �أين �ضبط
بحوزته كمية من املخدرات يقدر
وزنها بـ 2.8غرام كيف معالج
�أين مت حتويله �إيل مقر الأمن
وبعد �إمتام الإجراءات القانونية

مبا�رشة قدم �أمام وكيل اجلمهورية
حيث �صدر يف حقه � 6أ�شهر �سجنا
نافذة وغرامة مالية بتهمة احليازة
وا�ستهالك املخدرات.

بو�شريفي بلقا�سم

�أدرار

� 400شرطي لت�أمني مراكز امتحانات �شهادة البكالوريا

تزامنا وامتحانات �شهادة البكالوريا
دورة جوان � 2018سطرت م�صالح امن
والية ادرار خمططا امنيا من اجل
تامني �سري هذه االمتحانات حيث
خ�ص�ص تعداد ب�رشي قدر ب400

�رشطي من اجل تامني  11مركز
امتحان مبدينة ادرار والتي ي�رشف
عليها رئي�س امن الوالية �شخ�صيا بهدف
�ضمان �سري العملي يف �أح�سن الظروف
اين تندرج مهام قوات ال�رشطة يف

ال�سهر على حماية ومرافقة نقل �أوراق
الأ�سئلة بالإ�ضافة �إيل تامني حميط
مراكز الأجراء ليال ونهارا مع القيام
بتكثيف الدوريات ق�صد منع الأ�شخا�ص
الغرباء من التقرب والتواجد بالقرب

من املراكز مع تنظيم حركة املرور
بالقرب من املراكز لأجل ت�سهيل
خروج ودخول املر�شحني �إيل املراكز
بكل �سهولة وجتنب حودث املرور

بو�شريفي بلقا�سم

مديرية احلماية املدنية لوالية تب�سة

�إ�صابة خم�سة �أ�شخا�ص
يف ثالثة حوادث مرور

تدخل املركز املتقدم للحماية
املدنية ببلدية ببكارية لأجل
حادث مروري وقع على م�ستوى
الطريق الوطني رقم  10باملكان
امل�سمى اخلنڨة التابعة بلدية
م�صادر
بكارية والية تب�سة
احلادث متثل يف ا�صطدام بني
�سيارتني �سياحيتني مر�سيد�س
ورونو �سيمبول �أ�سفر عن �إ�صابة
�أربعة �أ�شخا�ص �إ�صابات متفاوتة
اخلطورة �أعمارهم ترتاوح بني 09
و� 60سنة مت �إ�سعافهم وحتويلهم
اىل م�صلحة اال�ستعجاالت الطبية
مب�ست�شفى بوقرة بولعرا�س ببلدية
بكارية.كما �شهد املكان امل�سمى
فج القعقاع بلدية ودائرة بئر مقدم
والية تب�سة حادث مروري متثل يف

انقالب �سيارة �سياحية من نوع
رونو �سيمبول تدخلت على اثره
الوحدة الثانوية التابعة ببلدية
ودائرة بال�رشيعة والية تب�سة
ا�سفر احلادث عن �إ�صابة �شخ�ص
البالغ من العمر حوايل � 06سنوات،
كما تدخلت الوحدة الثانوية
للحماية املدنية ال�شهيد جفال
مواهلل ببلدية الكويف والية تب�سة
لأجل حادث مروري وقع على
م�ستوى الطريق الوطني رقم 82
باملكان امل�سمى الأبيار املاحلة
التابعة �إقليم بالكويف والية تب�سة
احلادث متثل يف ا�صطدام بني
�سيارتني �سياحيتني �سيمبول وبيجو
 505مل يتم ت�سجيل �أي �إ�صابات .

�سيدي بلعبا�س

عزيزي ر�شيد

� 700شرطي لت�أمني �شهادة البكالوريا
�سطرت م�صالح �أمن والية �سيدي
بلعبا�س خمططا خا�صا لت�أمني
جمريات امتحانات �شهادة البكالوريا
لل�سنة الدرا�سية  2018/2017وهذا
بتهيئة كل الظروف املنا�سبة ق�صد
جناح هذا املوعد الدرا�سي الهام
ومن �أجل �ضمان ال�سري احل�سن
لهذه املواعيد مت ت�سخري تعداد
ب�رشي هام فاق الـ � 700رشطي
من خمتلف الرتب مهمتهم ت�أمني
مراكز االمتحانات وحميطها
التي تقع �ضمن �إقليم اخت�صا�ص
م�صالح الأمن الوطني وكذا مرافقة
وحماية عملية توزيع موا�ضيع
االمتحانات انطالقا من مديرية
الرتبية �إىل مراكز االمتحانات  ،مع
�ضمان ت�أمني ونقل �أوراق الإجابة
انطالقا من مراكز االمتحانات

�إىل مديرية الرتبية ومن مديرية
الرتبية �إىل مراكز الت�صحيح جتدر
الإ�شارة �أن عدد مراكز االمتحان
املتواجدة �ضمن �إقليم اخت�صا�ص
م�صالح الأمن الوطني تبلغ 167
مركز بالن�سبة لإمتحانات �شهادة
التعليم الإبتدائي و 32مركز
بالن�سبة المتحانات �شهادة التعليم
املتو�سط و  32مركز بالن�سبة
المتحانات �شهادة البكالوريا  ،يف
حني يتم ت�صحيح االمتحانات يف
كل من متو�سطة الكاهنة بالن�سبة
المتحانات التعليم املتو�سط،
ثانوية زدور حممد �إبراهيم بالن�سبة
ل�شهادة التعليم املتو�سط وثانوية
النجاح بالن�سبة المتحانات �شهادة
البكالوريا

�ص�.ص

احلماية املدنية 01جانفي �إىل غاية 15جوان

 7820تدخل مل�صالح احلماية
املدنية بوالية تب�سة

مت ت�سجيل  7820تدخل موزعة
كما يلي  4426اال�سعاف
والإجالء و 189تدخل حرائق
الغابات و  2682تخل عمليات
خمتلفة �أما بالن�سبة حلوادث
املرور مت ت�سجيل  523تدخل
ا�سفر عن  267حادث مرور �أ�سفر

عن �إ�صابة � 350شخ�ص �إ�صابات
متفاوتة منهم من توفوا بقاعات
الطبية على
اال�ستعجاالت
م�ستوى والية تب�سة بعد �إ�سعافهم
وحتويلهم من طرف م�صاحلنا
كما مت ت�سجيل  15حالة وفاة من
طرف م�صاحلنا.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية ورقلة
مديرية التنظيم وال�ش�ؤون العامة
م�صلحة التنظيم العام
مكتب امل�ؤ�س�سات امل�صنفة واملهن املنظمة
�صفحة رقم 1295:
قرار رقم 702 :
يت�ضمن فتح حتقيق عمومي حول موجز الت�أثري على البيئة اخلا�ص مب�رشوع ان�شاء حمطة متعددة اخلدمات لفائدة ال�سيد حمام قويدر و الكائنة قرب الطريق الوطني رقم
56ب�إجتاه تقرت بني النقطيتني الكلومرتيتني  43PK،PK44بالق�سم  62جمموعة امللكية 258بلدية حا�سي بن عبد اهلل دائرة �سيدي خويلد والية ورقلة
تابع للقرار رقم 702بتاريخ � 02أفريل � 2018صفحة رقم 1296
باقرتاح من ال�سيد مدير التنظيم وال�ش�ؤون العامة يقرر ما يلي
املادة  : 01يفتح حتقيق عمومي ببلدية حا�سي بن عبد اهلل حول موجز الت�أثري على البيئة اخلا�ص مب�رشوع ان�شاء حمطة متعددة اخلدمات لفائدة ال�سيد حمام قويدر
و الكائنة قرب الطريق الوطني رقم 56ب�إجتاه تقرت بني النقطيتني الكلومرتيتني  43PK،PK44بالق�سم  62جمموعة امللكية 258بلدية حا�سي بن عبد اهلل دائرة �سيدي
خويلد والية ورقلة وذلك ملدة 30يوم ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار .
املادة :02يعني ال�سيد :عانوا �أيوب مهند�س دولة �أو ال�سيد :بن حبري�ش عبد الرحمان مهند�س دولة مندوب حمقق يكلف بال�سهر على احرتام التعليمات يف جمال تعليق
ون�رش هذا القرار وكذا فتح �سجل مرقم وم�ؤ�رش عليه جلمع اراء املواطنني حول امل�رشوع خالل مدة التحقيق يف االوقات واالمكان املحددة .
كما يكلف باجراء كل التحقيقات �أو جمع املعلومات التكميلية الرامية اىل تو�ضيح العواقب املحتملة للم�رشوع على البيئة .
املادة  :03يعلق هذا القرار مبقر الوالية  ،مقر دائرة �سيدي خويلد مقربلدية حا�سي بن عبد اهلل ومكان موقع امل�رشوع كما ين�رش يف جريديتني يوميتني وطنيتني على
نفقة �صاحب امل�رشوع .
املادة  : 04يو�ضع موجز الت�أثري على البيئة و�سجل التحقيق العمومي على م�ستوى بلدية حا�سي بن عبد اهلل .
املادة  :05يحرر املندوب املحقق عند نهاية مهمته حم�رضا يحتوي على تفا�صيل حتقيقاته واملعلومات التكميلية التي يجمعها ثم ير�سله اىل ال�سيد الوايل عن طريق
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية حا�سي بن عبد اهلل حتت ا�رشاف ال�سيد رئي�س دائرة �سيدي خويلد مدعمة بر�أيه ال�رصيح حول هذا امل�رشوع .
املادة  :06يكلف ال�سادة الأمني العام للوالية  ،مدير التنظيم وال�ش�ؤون العامة  ،مدير البيئة  ،مدير ال�صناعة واملناجم ،مدير احلماية املدنية  ،قائد املجموعة الوالئية
للدرك الوطني  ،رئي�س �أمن الوالية ورقلة  ،رئي�س دائرة �سيدي خويلد  ،رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي ببلدية حا�سي بن عبد اهلل واملندوب املحقق كل يف دائرة
اخت�صا�صه بتنفيذ هذا القرارب الذي ين�رش يف ن�رشة القرارات االدارية لوالية .

الو�سط2018/06/19:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�ضاء  :اجللفة
حمكمة  :اجللفة
الق�سم� :ش�ؤون الأ�سرة
حكم باحلجر
رقم اجلدول 01174/18 :رقم الفهر�س 01900/18 :تاريخ
احلكم29/05/18 :
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا �ش�ؤون الأ�سرة علنيا
ابتدائيا ح�ضوريا يف ال�شكل  :قبول دعوى �إعادة ال�سري يف
الق�ضية .يف املو�ضوع� :إفراغا للحكم ال�صادر عن حمكمة
احلال بتاريخ 19 :دي�سمرب  2017حتت رقم فهر�س :
 04103/17ق�ضت املحكمة بامل�صادقة على تقرير اخلربة
اخلربة املعدة من طرف اخلبري املودعة لدى �أمانة �ضبط
املحكمة بتاريخ  07مار�س  2018حتت رقم �إيداع 80/18
وبالنتيجة الأمر ب� :أوال :احلجر على املرجع �ضده رحمون
حممد املولود بتاريخ  19اكتوبر  1978ببلدية بئر مراد
راي�س لأبيه بايزيد و�أمه تنون قديرة .ثانيا :تعيني املرجع
رحمون بايزيد كمقدم عليه لرعايته وت�سيري �ش�ؤونه على
�أن يلتزم با�ستئذان املحكمة يف حالة قيامه ب�أحد الت�صرفات
الواردة يف ن�ص املادة  88من قانون الأ�سرة .بذا �صدر احلكم
و�أف�صح به جهرا وعلنيا بالتاريخ املذكور �أعاله و وبح�سبه
�أم�ضيناه مع �أمني ال�ضبط.
الو�سط2018/06/19:

الو�سط2018/05/13:

الو�سط2018/06/19:

الو�سط2018/06/19:

ANEP N°: 818453

ANEP N°: 814030
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الو�سط2018/06/19 :

الو�سط2018/06/19 :

الو�سط2018/06/19 :

الو�سط2018/06/19 :

الو�سط2018/06/19 :

الو�سط2018/06/19 :

الو�سط2018/06/19 :

الو�سط2018/06/19 :
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الو�سط2018/06/19 :

الو�سط2018/06/19 :

الو�سط2018/06/19 :

الو�سط2018/06/19 :

الو�سط2018/06/19 :

الو�سط2018/06/19 :

الو�سط2018/06/19 :

الو�سط2018/06/19 :
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الو�سط2018/06/19 :

الو�سط2018/06/19 :

الو�سط2018/06/19 :

الو�سط2018/06/19 :

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة ال�سكن و العمران و املدينة
والية �أدرار
مديرية التعمري و الهند�سة
املعمارية و البناء
م�صلحة متابعة ال�صفقات العمومية
الرقم....:م ت ه م ب2018/

N° 01315

�إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار رقم -02-

رقم العمليةNL5.721.3.262.027.01:
عنوان العملية� :أ�شغال الطرق و ال�شبكات املختلفة لتجزئات الأرا�ضي االجتماعية
لواليات اجلنوب و اله�ضاب العليا
املوقع 50:قطعة تيطاف-بلدية تام�ست
احل�صة رقم� :06شبكتي ال�رصف ال�صحي +املياه ال�صاحلة لل�رشب
تبعا لالتفاقية امل�صادق عليها من طرف املراقب املايل حتت رقم  2101بتاريخ
2017/09/24
تبعا للأمر الإجناز رقم 103بتاريخ2017/12/31
تبعا للزيارة امليدانية لرئي�س فرع التعمري لدائرة فنوغيل �إىل موقع امل�رشوع
بتاريخ2018/01/21
تبعا للإجتماع املنعقد مبقر مديرية التعمري و الهند�سة املعمارية و البناء ليوم
 2018/02/27املتعلق بفح�ص و�ضعية امل�شاريع.
تبعا للأمر رقم  01ال�صادر يف يومية احلياة بتاريخ 2018/04/18
تبعا للمرا�سلة رقم  34بتاريخ  2018/05/31ال�صادرة عن فرع التعمري لدائرة
فنوغيل بخ�صو�ص عدم التحاق املقاولة بور�شة الأ�شغال.
ف�إنه يوجه �إعذار رقم � 02إىل مقاولة عكرمي عبدالرحمان
الكائن مقرها تيطاوين ال�رشفاء�-أنزجمري�-أدرار و احلائزة على الإتفاقية
املتعلقة مب�رشوع �شبكتي ال�رصف ال�صحي و املياه ال�صاحلة لل�رشب احل�صة رقم
 6مبوقع  50قطعة تيطاف بلدية تام�ست،و ذلك للأ�سباب التالية:
عدم التحاق املقاولة بور�شة الأ�شغال
و عليه متنح لكم مهلة ثمانية(� ) 08أيام ابتداء من تاريخ �أول �صدور لهذا الإعذار
بال�صحف الوطنية �أو الن�رشة الر�سمية ل�صفقات املتعامل العمومي BOMOP
لأجل تعزيز الور�شة بالو�سائل املادية و الب�رشية و تدارك الت�أخري الكبري يف
الإجناز و يف حالة عدم ا�ستجابتكم ف�إنكم تتحملون تبعات التطبيق ال�صارم
للقوانني املن�صو�ص عليها يف املجال ال �سيما تلك امل�شار �إليها يف املر�سوم
الرئا�سي رقم  247/15امل�ؤرخ يف  2015/09/16و املت�ضمن تنظيم ال�صفقات
العمومية و تفوي�ضات املرفق العام .
الو�سط2018/06/19:

ANEP N°: 818354

الو�سط2018/06/19 :

Comptabilité générale

INVESTPLUS

FORMATION INTENSIVE

Ecole de formation aux métiers-agréée par l’Etat sous numero1650

Formation

12, 14 et15 avril 2018

Le plan comptable en général
Les pièces comptables
justificatives
Les imputations comptables
Enregistrer les opérations comptables
Les factures d’achats et vente
Les rabais remises et ristournes
les avoirs
Les moyens de réglement
La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales
La trésorerie
Les emprunts et les prèts
Les immmobilisations
et les frais généraux
Les ecritures comptable

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Coùt de la formation
10 000DA

Date et heure s le 13 , 14 et 15 avril
de 10h ,30 au 15h,30

Inscrivez vous
au plutart le 10 avril

Sarl Investplus / - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier Elmouradia Alger

APPELEZ AUX NUMEROS
0666970737
0661413900
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رو�سيا  /م�صر اليوم
ابتداء من 19:00

الفراعنة يبحثون
التعوي�ض �أمام
رو�سيا امل�ضيفة
نغال اليوم ابت

داء من 16:00

بولندا  /ال�س

ختزالن القمة

�سكي ومانيه ي

ليفاندوف

تتجه الأنظار اليوم �إىل ملعب
«�سبارتاك �ستاديوم» يف مو�سكو
حيث يختزل البولندي روبرت
ليفاندوف�سكي وال�سنغايل �ساديو
مانيه طموح بلديهما اللذين
يتواجهان يف اجلولة الأوىل من
مناف�سات املجموعة الثامنة،
و�أنهى ليفاندوف�سكي مع فريقه
بايرن ميونيخ الدوري الأملاين
ك�أف�ضل هداف يف البوند�سليغا
للمو�سم الثالث توالياً بعد ت�سجيله
 29هدفاً ،منهياً املو�سم بر�صيد
 41هدفاً يف جميع امل�سابقات،
�أما مانيه لعب دوراً �أ�سا�سياً يف
قيادة فريقه ليفربول �إىل نهائي
دوري �أبطال �أوروبا حيث خ�رس
�أمام حامل اللقب ريال مدريد
الإ�سباين بت�سجيله � 10أهداف
يف امل�سابقة القارية �آخرها يف
املباراة النهائية ،م�شك ً
ال قوة
هجومية �ضاربة مع امل�رصي

حممد �صالح والربازيلي روبرتو
فريمينو.
على رغم الأداء الذي قدمه
املو�سم املا�ضي يف الدوري
الإجنليزي املمتاز الذي يعد من
الأكرث تطلباً عاملياً ،ودوري ـبطال
�أوروبا الذي ي�شكل امل�رسح الأهم
على �صعيد الأندية ،يحافظ مانيه
على توا�ضعه واحرتامه ملناف�سيه،
كان مانيه على الأرجح �أول ا�سم
دونه مدرب املنتخب �أليو �سي�سيه
يف ت�شكيلته التي تخو�ض غمار
مونديال رو�سيا �ضمن جمموعة
ت�ضم كولومبيا واليابان �إىل جانب
بولندا.
يف مواجهة مانيه وقدراته،
تدخل بولندا مباراة الثالثاء
وهي املر�شحة الأوفر حظاً
للفوز على املنتخب الأفريقي،
ا�ستناداً �إىل �سجلها وخربتها
كونها تخو�ض النهائيات للمرة

الثامنة ،وهو نف�س رقم ترتيبها
يف ت�صنيف االحتاد الدويل ،وي�أمل
البولنديون يف الإفادة على �أكمل
وجه من عودتهم �إىل النهائيات
للمرة الأوىل منذ  2006ملحاولة
تكرار احللول يف املركز الثالث
يف ن�سختي  1974و ،1982و�سيكون
اعتماد فريق املدرب �آدم نافالكا
على ليفاندوف�سكي الذي �أقر
ب�أنه ي�سعى �إىل تعوي�ض ال�صورة
املخيبة التي ظهر بها قبل عامني
يف ك�أ�س �أوروبا حني اكتفى بهدف
يتيم يف البطولة القارية التي و�صل
فيها البولنديون �إىل ربع النهائي
قبل اخلروج بركالت الرتجيح
�أمام الربتغال ،وتلقت بولندا دفعة
معنوية هامة بعدما ح�صل مدافع
موناكو الفرن�سي كاميل غليك
على ال�ضوء الأخ�رض للم�شاركة يف
النهائيات بعد تعافيه ال�رسيع من
�إ�صابة يف الكتف.

كولومبيا  /اليابان اليوم على ال�ساعة 13:00

كولومبيا لت�أكيد قوتها امام ال�ساموراي
بعد قرابة �أربع �سنوات بالتمام
والكمال يتك ّرر م�شهد املواجهة
الذي يجمع كولومبيا مع اليابان
يف الدور الأول من نهائيات ك�أ�س
العامل رو�سيا و�سيلتقيان جمددا
يف مدينة �ساران�سك �ضمن
مناف�سات املجموعة الثامنة
من رو�سيا ،عادت كولومبيا التي
غابت عن النهائيات منذ ،2002
يف الربازيل  2014بطريقة مميزة
قدمت
�أبهرت اجلميع ،حيث
ّ
�أدا ًءا الفتاً وخرجت ب�صعوبة من
ربع النهائي �أمام الربازيل 2-1
وك�سبت جنمها الأول جيم�س
رودريغيز ،و�ستعود كتيبة خو�سيه
بيكرمان بنوايا وا�ضحة لتكرار
هذا الإجناز الأف�ضل لها على

الأقل ،فهم ميتلكون كل املقومات
الالزمة والتي يعززها تواجد
الهداف التاريخي راداميل فالكاو
�سي�سجل ظهوره الأول يف
الذي
ّ
العر�س العاملي ،بعد �أن حرمته
الإ�صابة من امل�شاركة يف الن�سخة
املا�ضية.
�أما اليابان التي تع ّودت منذ ت�أهلها
الأول يف  1998على تواجدها يف
ك�أ�س العامل ترى �أن امل�شاركة
ال�ساد�سة توالياً ،يجب �أن ت�أتي
ب�شيء �أكرب من الت�أهل للدور
الثاين الذي ح ّققته مرتني من قبل
 2002و ،2010تغيري القيادة الفنية
و�إ�سناد املهمة للمدرب املحلي
�أكريا ني�شينو ميكن �أن ي�أتي بثماره
ب�إظهار وجه ال�ساموراي القوي،

خ�صو�صاً بعد م�شوار �صعب
يف الت�صفيات الآ�سيوية ،ي�أمل
رجال املدرب خو�سيه بيكرمان
تقدمي عر�ض قوي �أمام فريق ال
ي�ستهان بقوته �أبداً ،حيث يطلب
املدرب الأرجنتيني من العبيه
اخلروج وتقدمي �أف�ضل ما لديهم
يف هذا اللقاء الأول لهم خالل
هذه البطولة ،وحتما ف�إن الفوز
�سيعطي كتيبة لو�س كافيتريو�س
دفعة معنوية كبرية� ،أما القائد
راداميل فالكاو ف�ستكون حتماً
هذه املباراة عاطفية بكل ت�أكيد
فهي الأوىل له يف العر�س العاملي.
مل ي�سبق لليابان �أن حققت الفوز
على كولومبيا يف ثالث مباريات
جمعتهما من قبل.

هيريو يجدد الثقة بدي خيا �أمام �إيران
ك�شف فرناندو هيريو املدير الفني ملنتخب الإ�سباين موقف دافيد دي خيا حار�س مان�ش�سرت يونايتد،
من امل�شاركة �ضد �إيران غدا يف اجلولة الثانية للمجموعة الثانية من مناف�سات دور املجموعات لبطولة
ك�أ�س العامل ،وقال هيريو يف ت�رصيحات ن�رشتها �صحيفة «ماركا»« :دي خيا هادئ ،ويتدرب مثل العادة،
ميلك ثقتنا جميعا و�أنا لدى �أفكار وا�ضحة ،ومن واقع خرباتي �أنا �أعرف �أن الريا�ضيني يحتاجون للثقة،
ودي خيا �سوف يحر�س عرين املنتخب �ضد �إيران» ،و�أ�ضاف« :يف الأوقات ال�صعبة نلعب على اجلانب
النف�سي وال�شخ�صي ،وكانت ردة فعل دي خيا طبيعية ،وهو مر ب�أوقات �صعبة من قبل ،».كان دي خيا
�أخط�أ يف الهدف الثاين للربتغال اجلمعة املا�ضي الذي �سجله كري�ستيانو رونالدو يف اللقاء الذي انتهى
بالتعادل .3-3

يدرك منتخب م�رص �أهمية الفوز
على رو�سيا امل�ضيفة اليوم يف
�سان بطر�سبورغ يف حال �أراد
الإبقاء على �آمال ت�أهله للمرة
الأوىل يف تاريخه �إىل الدور
الثاين من ك�أ�س العامل رو�سيا،
للقيام بذلك يحتاج �إىل جناعة
هجومية قد يوفرها جنمه العائد
من �إ�صابة حممد �صالح ،غاب
�أف�ضل العب �أفريقي ويف �إجنلرتا
املو�سم املا�ضي عن مباراة
الأوروغواي ،فقدم العبو املدرب
الأرجنتيني هكتور كوبر �أداء
دفاعيا من�ضبطاً وملتزماً تكتيكياً،
�إمنا من دون فاعلية �أو خلق �أي
فر�ص حقيقية �أمام املرمى،
وبفقدانهم الرتكيز خالل �رضبة
حرة يف الدقيقة قبل الأخرية،
اهتزت �شباكهم يف مباراتهم
املونديالية الأوىل منذ ،1990
ويف ظل فوز رو�سيا ال�ساحق على
ال�سعودية  0-5افتتاحا ،قد ال
تكفي م�رص نقطة التعادل مع
رو�سيا �إذا ما ت�ساوى املنتخبان
بالنقاط يف نهاية مناف�سات
املجموعة الأوىل التي تبدو
الأوروغواي مر�شحة قوية حلجز
�إحدى بطاقتيها.
�أهمية نتيجة املنتخب امل�رصي
يوازيها اللغط حول عودة �صالح
خلو�ض املباراة بعد غيابه منذ
 26ماي املا�ضي ،لإ�صابته بالتواء
يف مف�صل كتفه خالل مباراة
فريقه ليفربول الإجنليزي وريال
مدريد الإ�سباين يف نهائي دوري
�أبطال �أوروبا� ،أ�شار طبيب الفريق
حممد �أبو العال لفران�س بر�س
�أن �صالح جاهز متاماً» خلو�ض
مباراة رو�سيا ،لكن مع ظهور
هداف الدوري الإجنليزي وهو
يجد �صعوبة يف ارتداء قمي�ص
طويل الأكمام وتدربه الأحد يف
غروزين يف تق�سيمة مع الفريق
الرديف ،زادت التوقعات حول
�إمكانية م�شاركته بديال �أمام
املنتخب الرو�سي .ودفع كوبر
يف مباراة االوروغواي بالعب
الو�سط الهجومي عمرو وردة
بدالً من �صالح ،فنال �أدا�ؤه
ا�ستح�ساناً كبرياً من اجلهاز الفني
واجلماهري ،بعد فقدان نقطة
التعادل من الأوروغواي يف الرمق
الأخري ،ي�رص العبو م�رص على
حتقيق الفوز.
ويغيب عن رو�سيا التي تواجه
م�رص للمرة الأوىل وتبحث عن
ت�أهلها الأول �إىل الدور الثاين
بعد احلقبة ال�سوفياتية ،العب
و�سطها امل�صاب �ألن دزاغوييف،
و�أ�صيب العب و�سط �س�سكا
مو�سكو بفخذه يف املباراة الأوىل
و�سيغيب لنحو ع�رشة �أيام ،وقد
حل بدالً منه دني�س ت�شرييت�شيف
الذي �سجل هدفني ،فيما عاد �إىل
التمارين اجلماعية الظهري الأمين
يوري جريكوف.

ال�سويد تطيح بكوريا اجلنوبية
ال�سويدي
املنتخب
تغلب
على نظريه الكوري اجلنوبي
بهدف دون رد �أم�س �ضمن
مباريات اجلولة الأوىل من دور
املجموعات من مناف�سات
بطولة ك�أ�س العامل املقامة يف
رو�سيا ،و�سجل هدف اللقاء
الوحيد �أندريا�س جرانكفي�ست
من ركلة جزاء يف الدقيقة  65من
زمن اللقاء ،و�سيواجه املنتخب
ال�سويدي نظريه الأملاين والكوري
اجلنوبي مع املك�سيكي يف اجلولة
الثانية من البطولة يوم  23من
ال�شهر اجلاري ،بد�أ املنتخب
الكوري اللقاء ب�صورة جيدة
للغاية بال�ضغط العا ٍل على نظريه
ال�سويدي من �أجل احل�صول على
الأ�سبقية ب�إر�سال كرات عر�ضية
كثيفة من الأطراف من �أجل خلق
م�شاكل جلانب ال�سويدي ،وجاءت
�أول فر�صة يف اللقاء مل�صلحة
املنتخب ال�سويدي يف الدقيقة
 20عندما وجد ماركو�س بريج
نف�سه وجها لوجه مع حار�س كوريا
اجلنوبية هيوجن وو �شو لكن الأخري
ت�صدى لت�سديدة مهاجم ال�سويدي
برباعة.
كاد فيكتور كالي�سون �أن ي�سجل

الهدف الأول ل�سويد يف الدقيقة
 47بعدما حول عر�ضية الر�سون
لكن ر�أ�سيته ذهبت بعيدا عن
القائم ،معاناة كبرية للمنتخب
الكوري اجلنوبي يف خلق الفر�ص
على مرمى نظريه ال�سويدي
طيلة ال�شوط الأول بالرغم من
لعب مدرب �شني تاي يوجن بثالثة
العبني يف اخلط الأمامي بقيادة
�سون جنم توتنهام لكن املنتخب
ال�سويدي منظم للغاية ،وجاءت
بداية ال�شوط الثاين �رسيعة عندما
كاد �أوال تويفونني �أن مينح التقدم
للمنتخب ال�سويدي يف الدقيقة
 48بعدما ا�ستلم متريرة رائعة
من فيكتور كالي�سون لكنه �أهدر
الفر�صة ب�صورة غريبة ،وكانت �أول
فر�صة حقيقية للمنتخب الكوري
اجلنوبي يف اللقاء يف الدقيقة 52
عن طريق جاي �شيول كوو لكن
را�سية مهاجم كوريا مل تكن دقيقة
كافية لهز �شباك ال�سويد .واحت�سب
احلكم ركلة جزاء بعدما ا�ستعان
بتقنية الفيديو يف الدقيقة 64
بعد �سوقط فيكتور كالي�سون يف
منطقة اجلزاء نتيجة عرقلة مني
وو كيم له والتي �سجلها �أندريا�س
جرانكفي�ست برباعة.

ت�شريت�شوف :در�سنا م�صر جيدا
ونعرف التعامل مع �صالح
�أكد �ستاني�سالف ت�شرييت�شوف املدير
الفني للمنتخب الرو�سي �أن فريقه
ا�ستعد ملواجهة نظريه امل�رصي
ودر�سه ب�شكل جيد ،ويواجه املنتخب
الرو�سي اليوم نظريه امل�رصي على
ملعب كري�ستوف�سكي مبدينة �سان
بطر�سربغ يف اجلولة الثانية من
مناف�سات املجموعة الأوىل بك�أ�س
العامل ،وقال ت�شرييت�شوف ،خالل
امل�ؤمتر ال�صحفي التح�ضريي للمباراة
�إن املنتخب الرو�سي تدرب على
الكرات الثابتة ،م�ضيفا« :اليوم هذا
كل ما فعلناه ،نحن ندر�س خ�صمنا
جيدًا ،علينا ا�ستخدام نقاط �ضعفه»،
وتابع« :كل فريق ميلك العبني
مميزين ،و�صالح العب قوي ،لكننا
ال نلعب �ضد �صالح فقط ،كما �أننا
نعرف جيدا كيف نتعامل معه» .و�أكد
املدرب الرو�سي ،على �أهمية �أن يكون
الالعبون يف �أعلى درجات اجلاهزية،
قائال «يجب �أن نكون يف قمة تركيزنا،
ويجب �أن ن�ستخدم فكرنا ،فقد لعبنا
مباراة �أوىل ممتازة �أمام ال�سعودية،
ونثق يف العبينا» ،وب�ش�أن املقارنة بني
املنتخبني امل�رصي وال�سعودي قال:
«ال �أ�ستطيع �أن �أحلل املباراتني ،هناك
بع�ض الت�شابه بني م�رص وال�سعودية،
ولكن م�رص �أف�ضل يف الأداء وت�صنيفها
�أعلى» ،و�أعرب ت�شرييت�شوفعن
�أ�سفه لإ�صابة دجوازيف يف مباراة
ال�سعودية ،م�ؤكدًا جاهزية ت�شري�شيف
ليكون بديال له �أمام م�رص م�ضي ًفا:
«حتدثنا مع ت�شري�شيف و�رشحنا له
دوره و�سيكون �أ�سا�س ًيا».
ورف�ض املدرب ،الرد على �س�ؤال حول
ما �إذا كان يف�ضل م�شاركة حممد
�صالح مع املنتخب امل�رصي �أم ال،
تابع «ال نقارن بني املنتخبات خا�صة
يف املباريات الودية ،فال�سعودية
لي�ست فرن�سا �أو الأرجنتني �أو
الربازيل وكل مباراة لها خ�صو�صيتها،
واالنت�صار على ال�سعودية �أ�صبح من
املا�ضي ،ونحن الآن نبحث عن فوز

جديد ون�شعر بالراحة».

رينارد ي�ستعد
لثورة ب�شرية
�أمام الربتغال
يخو�ض منتخب املغرب
مباراة م�صريية غدا يف
اجلولة الثانية من دور
املجموعات مبونديال
رو�سيا ،وخ�رس الأ�سود
يف املباراة الأوىل �أمام
�إيران بهدف دون رد،
وت�شري كل املعطيات
�أن هرييف رينارد مدرب
منتخب املغرب� ،سيقوم
بثورة ب�رشية وتغيريات يف
ت�شكيله �أمام الربتغال لعدة
�أ�سباب� ،أهمها امل�ستوى
املتوا�ضع الذي قدمه
بع�ض الالعبون يف مباراة
�إيران ،وكذا تغيري الأ�سلوب
التكتيكي والفني ،اعتبارا
لقوة اخل�صم ،وينتظر عودة
نبيل درار للجهة اليمني
بدال من نورالدين �أمرابط،
وكذا حمزة منديل يف
اجلهة الي�رسى ،وقد يجري
رينارد ،تغيريا �أي�ضا على
م�ستوى الهجوم ،باالحتفاظ
ب�أيوب الكعبي يف االحتياط،
و�إدخال بدله خالد بوطيب.
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ريا�ضة

�آيت جودي ق�سم العمل على ثالث مراحل

�شباب بلوزداد ي�شرع يف التح�ضري
ابتداء من  23جوان

اال�ستئناف جرى بح�ضور جميع الالعبني ما عدا بن يحي وبودربال

�إحتاد اجلزائر ي�ست�أنف التح�ضري للمو�سم اجلديد بح�ضور فروجي
�شرع فريق احتاد اجلزائر يف املرحلة اجلدية من التح�ضريات للمو�سم الكروي اجلديد� ،أين بد�أ الالعبون يف التدريبات
�أول �أم�س وخا�ضوا ح�صة اال�ستئناف مبلعب عمر حمادي يف بولوغني بح�ضور املدرب الفرن�سي تيريي فروجي وامل�ساعد
كرمي خوذة اللذان كان حا�ضرين يف امللعب ومت تقدميهما �إىل الالعبني يف �أول ح�صة تدريبية متهيدا للتعارف بني
الطرفني يف ظل اقرتاب املدرب الفرن�سي من التعاقد مع النادي العا�صمي

عي�شة ق.
حيث يتواجد يف ار�ض الوطن من
�أجل �إنهاء املفاو�ضات مع �إدارة
النادي العا�صمي قبل تر�سيم تعاقده
مع االحتاد عرب توقيع العقد ،حيث
عرب فروجي عن �إعجابه باملرافق
التي يحوزها ملعب بولوغني بعدما
طاف عليها رفقة �رسار ووقف على

الإمكانيات الكبرية التي يحوزها
االحتاد من و�سائل اال�سرتجاع وقاعة
تقوية الع�ضالت �إىل جانب العيادة
الطبية وهو الأمر الذي ي�شجعه على
التعاقد مع الفريق وخو�ض جتربته
الأوىل يف البطولة الوطنية.
�إىل جانب ذلك� ،شهدت احل�صة التدريبية
ح�ضور �أغلب الالعبني من القدامى
الذين حملوا �ألوان الفريق يف �صورة

يعمل �إىل جانبه خ�ضارة م�ساعدا
وكيال مدربا للحرا�س

خو�سيه ماريا مدربا جديدا
لأهلي برج بوعريريج
تعاقدت �إدارة فريق �أهلي برج بوعريريج مع
املدرب اال�سباين خو�سيه ماريا من �أجل قيادة
العار�ضة الفنية للفريق حت�سبا للمو�سم الكروي
املقبل ،حيث جنحت �إدارة الفريق ال�صاعد اجلديد
�إىل دوري الكبار يف �إقناع املدرب اال�سباين من
�أجل خو�ض التجربة مع ت�شكيلة الكابا» ،خا�صة
و�أنه يعرف �أجواء البطولة الوطنية جيدا بعدما
�سبق له تدريب نادي بارادو الذي انتهى تعاقده
معه بنهاية املو�سم املنق�ضي ،اين تو�صل �إىل اتفاق
مع م�س�ؤويل �أهلي الربج من موا�صلة التدريب يف
اجلزائر والإ�رشاف على فريقها الذي يعود جمددا
�إىل �أجواء الرابطة املحرتفة الأوىل ،ويف هذا
ال�صدد ك�شف رئي�س الديركتوار �سليم حنا�شي �أن
�إدارة فريقه اختارت �إنهاء املفاو�ضات مع املدرب
خو�سيه ماريا واالتفاق معه على توقيع العقد
وااللتزام مع الت�شكيلة من �أجل قيادتها املو�سم
املقبل والإم�ساك بزمام العار�ضة الفنية.
و�سيكون املدرب اال�سباين مرفوقا باملح�رض
البدين والذي �سريافقه يف مهامه بالعار�ضة الفنية
�إىل جانب الالعبني ال�سابقني للت�شكيلة زهري
خ�ضارة الذي �سيكون مدربا م�ساعدا ومروان كيال
مدربا للحرا�س ،حيث يكون وقع العقد مع الإدارة
الربايجية ،خا�صة و�أنه اتفق معها على حتقيق
هدف البقاء يف البطولة الوطنية وت�سجيل م�شوار
م�رشف ونتائج يف امل�ستوى.
يف املقابل ،وقع الالعب وليد عثماين عقدا ميتد
مو�سمني مع �أهلي الربج التي توا�صل �إدارته عملية
اال�ستقدامات وتدعيم التعداد ،حيث التحق عثماين
بالت�شكيلة قادما من احتاد احلرا�ش الذي لعب يف
�صفوفه املو�سم الفارط.

عي�شة ق.

القائد زمامو�ش ،احلار�س من�صوري،
يايا ،مزيان ،مفتاح وغريهم �إىل جانب
الالعبني اجلدد الذين وقعوا عقودهم
مع ت�شكيلة «�سو�سطارة» خالل مرحلة
التحويالت ال�صيفية احلالية على غرار
بن تيبة ،بن �شاعة ،مزغراين ،حميو�س
والإفريقيان باي�سنجي من رواندا
وما�سومبا من زميبابوي هذا الأخري
�أجرى الفحو�صاتالطبية ومل يبق �سوى

توقيع العقد لرت�سيم ان�ضمامه �إىل
�صفوف النادي العا�صمي ،بينما لن
يكون املغربي ر�ضا الهجهوج �ضمن
تعداد االحتاد بعدما ك�شف �رسار
�أنه مت االتفاق معه على ف�سخ العقد
بالرتا�ضي ولن تتم �إعارته �إىل فريق
�آخر ،ومل تعرف ح�صة اال�ستئناف �سوى
غياب الثنائي بن يحي وبودربال اللذان
مل يلتحقا بعد ب�أر�ض الوطن.

ك�أ�س ديفي�س للتن�س بنريوبي

اجلزائر تتناف�س
باملجموعة الثانية

وقع املنت
خب الوطني للتن�س رجال �ضمن الفوج الثاين
لك�أ�س ديفي�س
املقررة العام احلايل عن املجموعة الثالثة
ملنطقة افريقيا
املقررة من � 18إىل  24جوان بنريوبي كينيا
رفقة منتخب ا
لبلد املنظم ،ناميبيا واملوزمبيق� ،أما الفوج
الأول ي�ضم م
نتخبات البنني ،نيجرييا ،رواندا والكامريون
يف الوقت
الذي ان�سحب فيه املنتخب الأوغندي من
وي�ش
املناف�سة ،ارك
املنتخب الوطني الذي ينتمي للمجموعة
الثالثة ملن
طقة �إفريقيا يف هذه املناف�سة بهدف حجز
ت�أهله للمجموعة
الثانية ملنطقة «�أوروبا�-إفريقيا» ،و�رصح
رئي�س االحت
ادية اجلزائرية للتن�س حممد ب�سعد قائال:
«يبقى ه
دفنا
ا
لأ�سا�سي حجز ت�أ�شرية ال�صعود للمجموعة
الثانية املو�سم
املقبل� ،صحيح �أن املهمة لن تكون �سهلة
�أمام منتخ
بات متلك نف�س الأهداف ،لكننا �سنلعب كل
حظوظنا
بق
وة».
ويتكون املنتخب اجلزائري من حممد
ح�سان ،يو�سف
ريحان ,يو�سف غزال ونزمي خملوف حتت
�إ�رشاف قائد الف
ريق جنيم حكيم مدير املنتخبات الوطنية
باحتادية التن�س،
وي�ضيف ب�سعد« :نتوفر على العبني �شبان
ميلكون اخلربة
يف مثل هذه التظاهرات ,كونهم �شاركوا يف
الدورات ال�سابقة،
عليهم فقط �أن يتحلوا بالثقة يف النف�س و
االحتفاظ برتكي
زهم
يف كل مباراة ،و ارتكاب �أقل عدد ممكن
من الأخطاء لتح
قيق الفوز».و قد �شارك الالعبون يف دورات
للمحرتفني بتون�س
وخا�صة دورات م�ستقبل  22وم�ستقبل 23
باحلمامات من �
أجل التح�ضري للموعد الإفريقي يف �أح�سن
الظروف املم
كنة .بالإ�ضافة �إىل اجلزائر ،كان املفرو�ض
�أن ت�شارك
يف مناف�سة املجموعة الثالثة لك�أ�س ديفي�س
 2018منتخ
بات �أنغوال ,البنني ,الكامريون ,غانا ,كينيا,
ليبيا ,امل
وزم
بيق,
ناميبيا ,نيجرييا ,رواندا و �أوغندا ,قبل
حب
�أن تن�س يف
�أول الأمر فرق غانا و �أنغوال و رواندا ثم
تتبعها �أوغ
ندا ،ومت تق�سيم هذه املنتخبات على فوجني،
و�سيواجه ال
فائز بالفوج الأول ثاين الفوج الثاين من جهة
فوج
والفائز بال ال
ثاين ثاين الفوج الأول من جهة �أخرى على
�أن ي�صعد الفائزان
للمجموعة الثانية ملنطقة �أوروبا�-إفريقيا
عام  .2019يذكر �
أنه يف دورة  2017بالقاهرة اكتفى املنتخب
الوطني باملركز ال�ساد�س يف الرتتيب العام.

برجمت �إدارة فريق �شباب
بلوزداد انطالق التح�ضريات
للمو�سم الكروي اجلديد ابتداء
من  23جوان املقبلن �أين ي�رشع
الفريق يف اال�ستعداد للمو�سم
اجلديد حتت قيادة املدرب
اجلديد عز الدين �آيت جودي،
ويف هذا ال�سياق مت تق�سيم
برنامج العمل على ثالث مراحل،
املرحلة الأوىل من التح�ضريات
�سوف جتري ما ين ملعب 20
�أوت وغابة بو�شاوي حيث يركز
خاللها الطاقم الفني على
اجلانب البدين من �أجل ا�ستعادة
لياقة الالعبني بعد الركون �إىل

فرتة الراحة ،بينما �ستكون
املرحلة الثانية ما بني العمل
املزدوج البدين والتكتيكي ويدوم
العمل وفق برنامج التح�ضريات
 20يوما ،فيما �ستكون املرحلة
الثالثة من التدريبات عبارة عن
ترب�ص حت�ضريي يتوجه بن�سبة
كبرية نحو �إجرا�ؤه ب�أر�ض الوطن
ب�سبب غياب الأموال لدى �إدارة
النادي البلوزدادي� ،أين �ستكون
التدريبات مبلعب احلماية البدنية
يف الدار البي�ضاء ويعرف برجمة
عددا من املباريات الودية قبل
انطالق املو�سم الكروي اجلديد.

ع.ق.

�إدارة الفريق تقرتب من التعاقد
مع خليفته ماد ي�سون

حمرز يقرتب من الرحيل
عن لي�سرت �سيتي
يقرتب الالعب الدويل اجلزائري
ريا�ض حمرز من اخلروج
والرحيل ر�سميا من �صفوف
فريقه لي�سرت �سيتي االجنليزي
خالل املركاتو ال�صيفي احلايل
وهو الذي يقرتب من تر�سيم
انتقاله مبان�ش�سرت �سيتي ،حيث
ك�شفت القناة التلفزيونية «بي
بي �سي» �أن �إدارة لي�سرت تلقت
موافقة نظريتها نورويت�ش �سيتي
االجنليزي من اجل التنازل عن
خدمات العبها مادي�سون مقابل

عر�ض مايل قيمته  25مليون
�أورو� ،أين ين�شط الالعب يف
نف�س من�صب متو�سط املنتخب
الوطني ،وهو الأمر الذي ي�ؤكد
اقرتاب حمرز من الرحيل عن
�صفوف لي�سرت ،باعتبار ان غدارة
الفريق تقرتب من التعاقد مع
خليفته يف املن�صب ،خا�صة و�أن
م�س�ؤويل النادي �أرادوا �ضمن
العب يف من�صبه قبل ال�سماح له
بالرحيل عن الت�شكيلة.
ع.ق.

�أونا�س قريب من �أودينيزي
يف �صفقة تبادلية
ال ي�ستبعد �أن يغادر الالعب الدويل
اجلزائري �آدم �أونا�س �صفوف
فريقه نابويل االيطايل خالل
املركاتو ال�صيفي احلايل ،حيث
ك�شفت تقارير �إعالمية ايطالية
�أن �أونا�س قريب من االلتحاق
ب�صفوف ت�شكيلة اودينيزي
االيطايل يف �صفقة مقاي�ضة
خا�صة بعدما تقدم م�س�ؤويل نادي
نابويل ر�سميا بطلب التعاقد مع
حار�س �أودينيزي �أليك�س مرييت
يف ظل بحث النادي عن ا�ستقدام
حار�س جديد �إىل التعداد� ،أين
يتواجد الفريق دون حار�س
يعد رحيل الثالثي رينا� ،سيبي
ورافايال ،وبالتايل ف�إن م�س�ؤويل
نادي اجلنوب االيطايل ال خيار
�أمامهم �سوى جلب حار�س جديد،
وهو ما جعلم �ضعون حار�س
�أودينيز �صوب �أعينهم من اجل
ا�ستقدامهم ،حيث قدموا عر�ضا
ماليا �إىل جانب منح العب �آخر من
الفريق �ضمن قائمة من الأ�سماء
التي �ضمت العب اخل�رض اونا�س
الذي التحق بنابويل �صيف العام
الفارط قادما من بوردو الفرن�سي،

غلى جانب الالعب روبريتو
ان�سيني ،ويتواجد �أونا�س قريبا
من الرحيل عن الفريق خا�صة
و�أنه ال يدخل ح�سابات الطاقم
الفني منذ املو�سم املنق�ضي ،يف
انتظار ما �سوف يح�سمه املدرب
كارلو �أنت�شيلوتي الذي التحق هذه
ال�صائفة فيما يتعلق باحلفاظ عليه
او ت�رسيحه.
ع.ق.
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الدقة ال�سوي�سرية تبطل ال�سحر الربازيلي

خطف املنتخب ال�سوي�رسي نقطة
ثمينة من موقعته �أمام نظريه
ّ
املر�شح للفوز باللقب
الربازيلي
بتعادله معه  1-1على ملعب
«رو�ستوف �آرينا» �ضمن مناف�سات
املجموعة اخلام�سة بالدور الأول
من ك�أ�س العامل ،وتقدمت الربازيل
�أوال عرب فيليب كوتينيو يف الدقيقة
 ،20و�أدركت �سوي�رسا التعادل عرب
�ستيفان زوبري يف الدقيقة  ،50وبهذه
تت�صدر �رصبيا املجموعة
النتيجة،
ّ
مع نهاية اجلولة الأوىل بر�صيد 3
نقاط بعد فوزها يف وقت �سابق
على كو�ستاريكا  ،0-1وت�أتي الربازيل
و�سوي�رسا يف املركز الثاين بر�صيد
النقاط والأهداف ذاته ،ويف اجلولة
الثانية يوم  22من ال�شهر احلايل ،تلعب الربازيل �أمام كو�ستاريكا على ملعب كري�ستوف�سكي ،فيما تالقي �سوي�رسا نظريتها
�رصبيا على ملعب كالينينجراد.
ولعبت الربازيل بت�شكيلة متكاملة ،قادها يف الهجوم النجم نيمار والعب بر�شلونة فيليب كوتينيو وجناح ت�شيل�سي ويليان
خلف ر�أ�س احلربة جابرييل جي�سو�س وارتدى الظهري الأي�رس مار�سيلو �شارة القائد ،يف املقابل ،مل تخرج ت�شكيلة املنتخب
ال�سوي�رسي عن امل�ألوف ،مب�شاركة احلار�س يان �سومر� ،سيفريوفيت�ش و�ستيفان زوبري وبيلريمي دزميايلي و�شريدان �شاكريي
يف ال�شق الهجومي ،وباغتت �سوي�رسا مناف�ستها بفر�صة خطرية يف الدقيقة الثالثة ،عندما تابع دزميايلي متريرة من �شاكريي
فوق القائم ،ردت عليها الربازيل يف الدقيقة  11عندما �أر�سل نيمار كرة ق�صرية من الناحية الي�رسى �أمام املرمى ،حاول
باولينيو متابعتها لكنّها م ّرت بجوار القائم البعيد ،وافتتحت الربازيل الت�سجيل يف الدقيقة  20عندما قطع الدفاع ال�سوي�رسي
�سددها بطريقته املعتادة من خارج منطقة اجلزاء يف الزاوية العليا البعيدة مبرمى
كرة لت�صل �إىل املتحفز كوتينيو الذي ّ
احلار�س ال�سوي�رسي يان �سومر.
وعلى عك�س املجريات ،ح ّققت �سوي�رسا التعادل يف الدقيقة  ،50عرب �رضبة ر�أ�سية لزوبري يف قلب مرمى احلار�س �ألي�سون
بيكر ،واعرت�ض الربازيليون على الهدف بحجة تع ّر�ض املدافع مرياندا للدفاع من اخللف ،لكن احلكم رف�ض اال�ستعانة بتقنية
الفيديو امل�ساعدةوتوا�صلت الت�سديدات الربازيلية البعيدة املدى من ويليان وفرناندينيو ،وطالب الربازيليون بركلة جزاء �إثر
�سقوط جي�سو�س داخل املنطقة ،ويف الدقائق الأخرية� ،سنحت  3فر�ص للربازيليني مل يتم ّكنوا من ا�ستغاللها.

بداية �صاعقة للمك�سيك على ح�ساب املاكينات

هزمت املك�سيك مناف�ستها حاملة اللقب �أملانيا  0-1يف ك�أ�س
العامل رو�سيا �ضمن مناف�سات املجموعة ال�ساد�سة التي ت�ضم
�أي�ضاً منتخبي ال�سويد وكوريا اجلنوبية ،على ملعب لوجنيكي
يف العا�صمة مو�سكو� ،سجل هدف الفوز التاريخي هريفينغ
لوزانو العب نادي �آيندهوفن الهولندي يف الدقيقة  ،35ولعبت

املك�سيك مباراة للعمر على م�ستوى اخلطوط الثالثة �أو
الأربعة ،لأن احلار�س �أوت�شوا كان بط ً
ال حقيقياً جنّب فريقه
الأهداف ،وكان ب�إمكان املك�سيك �إ�ضافة هدفني من هجمات
مرتدة لكن احلظ خانها.
يف املقابل قدمت بطلة العامل مباراة جيدة عموماً،
لكنها افتقدت للفعالية والتنوع باحللول ،فكان التميز فقط
على �صعيد الت�سديد من ناحية كروز واالخرتاق املحدود
لدراك�سلر واملحاوالت املتالحقة لكيميت�ش ،وكانت �إ�سبانيا
بطلة العامل  2010بد�أت مونديال  2014بالربازيل باخل�سارة
�أمام هولندا ،وبات املنتخب الأملاين ثالث حامل للقب يف�شل
يف الفوز مبباراته الأوىل يف املوندياالت الثالث الأخرية،
بعد ايطاليا التي تعادلت مع الباراغواي يف �أول مباراة لها يف
مونديال جنوب افريقيا .2010وهذه املرة الأوىل التي يخ�رس
فيها �أبطال العامل يف مباراتهم االفتتاحية يف املونديال
املوايل ،ملرتني متتاليتني ،وهي املرة الأوىل التي تخ�رس فيها
�أملانيا بظهورها الأول يف املونديال منذ مونديال � 1982أمام
اجلزائر.

تيتي يك�شف معاناة الربازيل يف التوتر والقلق
عزا مدرب املنتخب الربازيلي لكرة القدم تيتي تعرث ال�سيلي�ساو �أمام �سوي�رسا يف رو�ستوف �إىل التوتر والقلق من
املباراة الأوىل يف مونديال رو�سيا ،وقال تيتي يف م�ؤمتر �صحايف عقب املباراة« :بالطبع ،كنت �أرغب يف الفوز،
�أنا ل�ست �سعيداً بهذه النتيجة ،كنت �سعيداً قبل ت�سجيلهم هدف التعادل ،كنا نتحرك ب�شكل جيد ،وبعد ذلك
�صعدوا ومل ننجح يف وقفهم جيداً» ،م�ضيفاً« :ا�ستغرقنا  10دقائق لإيجاد �إيقاعنا� ،إنهاء الهجمات مل يكن جيداً،
�إنه التوتر والقلق من املباراة الأوىل ،هذا ينطبق علي �أي�ضاً» ،وخيبت الربازيل املر�شحة �إىل اللقب وجنمها نيمار
الآمال التي كانت معلقة عليها يف بداية املونديال الرو�سي ،وقدمت عر�ضاً خميباً و�أجربت على التعادل.

ريا�ضة دولية

ماتيو�س :املك�سيك كانت رحيمة ب�أملانيا
علق لوثار ماتيو�س جنم املنتخب الأملاين ال�سابق على هزمية املاكينات بهدف دون رد �أمام املك�سيك ،يف م�ستهل
م�شوارهما مبونديال رو�سيا ،وقال ماتيو�س خالل مقالته ب�صحيفة «بيلد» الأملانية« :الهزمية بهدف نظيف هي
نتيجة رحيمة يف ظل �أداء �أملانيا ،،مل �أر املان�شافت منذ فرتة طويلة بهذا ال�ضعف يف بطولة كبرية ،لقد فقدنا كل
�شيء يف هذه املباراة تقريبا» ،و�أ�ضاف« :ما �أفزعني عدم وجود �أي العب يف املنتخب كان قادرا على املراوغة يف
موقف رجل لرجل يف املباراة ،لقد فكرت يف قرار ا�ستبعاد لريوي �ساين» .وكان يواكيم لوف مدرب �أملانيا ا�ستبعد
�ساين من القائمة النهائية للمونديال ،وكانت املفاج�أة الأبرز يف �صفوف املاكينات ،نظرا للت�ألق الالفت لالعب
مان�ش�سرت �سيتي هذا املو�سم يف الربميريليغ ،وتابع« :مولر كان خميبا للآمال ،و�أوزيل مل يفد ب�أي �شيء ،بينما يجب
�أن ي�ضمن روي�س مكانه يف الت�شكيلة الأ�سا�سية ،وي�شارك مع الفريق» ،و�أمت« :ال �أود �أن �أقول �إن كل �شيء �سيء ،لكن
يجب �أن يتغري الكثري ،و�أملانيا يف املباراتني املقبلتني هي املف�ضلة للفوز ،ولكن يجب �أن تظهر ب�شكل خمتلف».

مارت�شينا مرتاح لأداء املنتخب الإ�سباين
�أعرب كارلو�س مارت�شينا عن تفا�ؤله مبردود املنتخب الإ�سباين رغم التعادل مع الربتغال يف املرحلة
الأوىل من مباريات املجموعة الثانية �ضمن ك�أ�س العامل رو�سيا ،ع ّد ع�ضو الطاقم الفني للمنتخب
الإ�سباين م�ستوى «الروخا» جيداً على الرغم من التعادل مع الربتغال بثالثة �أهداف يف كل �شباك
يف اجلولة الأوىل من املجموعة الثانية حل�ساب ك�أ�س العامل رو�سيا ،وقال الالعب الدويل ال�سابق يف
�صفوف املنتخب الإ�سباين �إن الفريق بحالة جيدة �إذ لعب براحة �أمام مناف�س �صعب مثل الربتغال و�أدى
ب�شكل ج ّيد م�شرياً �أن املجموعة ت�سودها الثقة من �أجل اال�ستمرار والتح�ضري للمباراة املقبلة ،وعن
رصح مارت�شينا �أنه تفاج�أ بهذه الو�ضعية اال�ستثنائية التي ح�صلت لكن هذا
�إقالة املدرب لوبيتيغي � ّ
الأمر بات من املا�ضي مما يح ّتم على «الروخا» التفكري يف احلا�رض ح ّتى يكون القادم �أف�ضل ،و�أ�ضاف
املدرب القادم من �إ�شبيلية مل�ساعدة هيريو �أن النقا�ش الدائر حول لوبيتيغي خارجي بالأ�سا�س و�أن
تركيز اجلميع الآن داخل املجموعة ين�صب على كيفية الإعداد لبقية مباريات املونديال الرو�سي.
وتط ّرق املدرب الإ�سباين �إىل املواجهة املقبلة التي �ستجمع «الروخا» باملنتخب الإيراين الذي حقق
فوزاً ثميناً على املغرب يف املرحلة االفتتاحية من مباريات املجموعة م�ؤكداً �أنها غاية يف ال�صعوبة
�أمام مناف�س ميتلك مدرباً كبرياً -كارلو�س كريو�ش -والعبني مهرة ،و�أ�شار �أن املنتخب الإ�سباين يكنّ
كل االحرتام لنظريه الإيراين الذي �سيكون عقب ًة �صعب ًة يف طريق «الروخا» نحو الت�أهل للدور الثاين،
�أما عن الطرف الآخر يف املجموعة املنتخب املغربي فقد ذكر مارت�شينا �أن فريق «�أ�سود الأطل�س»
ي�ض ّم مواهب كثرية م�ؤكداً �أن الأخري �سيعمل على تاليف م�شاكله و�سي�سعى لتحقيق الفوز يف مباراتيه
املقبلتني.

مارادونا يحذر �سامباويل :لن ت�ستطيع العودة
للأرجنتني
�شن دييغو مارادونا �أ�سطورة الأرجنتني ،هجو ًما حادًا على خورخي �سامباويل املدير الفني للتانغو
بعد التعادل املحبط مع �إي�سلندا بهدف ملثله ،يف املباراة التي جمعتهما باجلولة الأوىل من دور
املجموعات بك�أ�س العامل ،وقال مارادونا يف ت�رصيحات �صحفية�« :سامباويل �إذا ا�ستمر يف اللعب
بهذه الطريقة ،لن ي�ستطيع العودة �إىل الأرجنتني» ،و�أ�ضاف« :خطته �أمام �إي�سلندا كانت و�صمة عار،
رغم متو�سط �أطوال العبي �إي�سلندا � 190سنتيم ً
رتا �إال �أننا لعبنا على الأروقة ،واعتمدنا على الكرات
الهوائية ،نحن مل نواجه العبني ق�صار القامة» ،وتابع« :ميكنك �أن ت�صطحب  25العبًا رائعني ،ولكن
عليك العمل معهم ،ميكننا ر�ؤية �أن �أي�سلندا مت �إعداد وتدريب العبيهم ب�شكل �أف�ضل من الأرجنتني ،هذا
عار كبري» .ونوه مارادونا« :من غري املعتاد �أن نرى الأرجنتني تعاين من �أجل مترير الكرة ملدة دقيقة
مو�ضحا« :لقد كان املتنف�س الوحيد للأرجنتني،
�أو اثنتني» ،وتطرق مارادونا للحديث عن ليونيل مي�سي،
ً
هناك م�شكلة خطرية �ستواجه الفريق خا�صة عند مواجهة نيجرييا ،لأن املنتخب الأفريقي ميلك
اخلربة ويعرف كيف يهز ال�شباك».

مورينيو يتوقع ت�أهل الربازيل و�أملانيا
�أ�شاد جوزيه مورينيو مدرب مان�ش�سرت يونايتد بيوم رائع لكرة القدم عقب ف�شل منتخبني من العيار
الثقيل وهما �أملانيا والربازيل يف الفوز خالل مباراتهما الأوىل يف نهائيات ك�أ�س العامل �أول �أم�س،
وعانت �أملانيا حاملة اللقب من هزمية مفاجئة ،بهدف نظيف �أمام املك�سيك التي بدت مت�ألقة يف
مو�سكو ،بينما تعادلت الربازيل  1-1مع �سوي�رسا ،و�أعرب مورينيو الذي يعمل حملال تلفزيونيا يف
حمطة رو�سيا اليوم عن �سعادته بالنتائج ،لكنه قلل من احتمال اخلروج املبكر للربازيل و�أملانيا ،وقال
الربتغايل مورينيو�« :سيت�أهلون جميعا ،الأف�ضل �ضمن هذه الفرق الكبرية� ،سيم�ضي قد ًما يف مراحل
خروج املغلوب» ،و�أ�ضاف�« :أعتقد �أن كل هذه الفرق تدرك نقاط متيزها� ،أعتقد �أنهم يدركون �أن
م�ستواهم �سيتح�سن» ،ونوه« :من اجليد بالن�سبة لهم بالطبع �أن يثبتوا �أقدامهم على الأر�ض ،ومن اجليد
بالن�سبة مل�شجعيهم �أن يظلوا على هدوئهم».
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فني

مهرجان ع�شتار ..نافذة على الفن العراقي املعا�صر

من مدينة الديوانية جنوبي بغداد ،قدم عالء �سمري حامال معه �آماال كبرية ب�أن تفتح له العا�صمة باب الولوج �إىل عامل الفن ،فلي�س من ال�سهل �أن يكون
الإن�سان فنانا يف جمتمع تقليدي حمافظ كالديوانية.
ا�ستهواه اخلزف يف البداية ،لكنه
قرر االنتقال �إىل النحت بعد �أربع
�سنوات ملا وجده فيه من «روحية
خمتلفة» ي�ستطيع من خاللها
التعبري عما يعي�شه العراق من
�أو�ضاع م�ضطربة ،لي�شق طريقه
عرب معهد الفنون اجلميلة ثم
�أكادميية الفنون بجامعة بغداد.
كانت بغداد فاحتة لآفاق جديدة
�أمام عالء ،فبد�أ يرتاد املعار�ض
واملهرجانات الفنية ،ويتعرف
من خاللها على مدار�س الفن
احلديث ،ويبد�أ يف امل�شاركة بعد
حني يف هذه املعار�ض.
ورغم �أن بع�ض املدن العراقية
كانت حتى قبل ب�ضع �سنوات ال
ت�ست�سيغ هذه الفنون ،وتنظر �إليها
بنوع من اال�ستغراب وعدم القبول،
تغي حاليا ،خا�صة
ف�إن الو�ضع رّ
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي
التي جلبت له كثريا من التفاعل

مع اجلمهور ،كما يقول.
وي�شتكي عالء من «نخبوية» الفنون
الت�شكيلية يف العراق ،فمعظم
املهتمني بها هم من الو�سط
الفني ،وهو ما يتطلب مزيدا من
الدعم والرتويج الإعالمي كي
يك�رس النحت والفن الت�شكيلي
«قيود ال�صفوة» ،ويكون معربا عن
هوية جمتمع ب�أكمله.
وعرب م�شاركته يف مهرجان
«ع�شتار للفنون» الذي �أقيم يف
بغداد ،نال عالء اجلائزة الأوىل
يف جمال النحت بعد �أن تفوق على
�أعمال م�شاركة عديدة.
ورغم انقطاعه م�ؤخرا عن العمل
يف هذا املجال ب�سبب ان�شغاله
بدرا�سة املاج�ستري ،ي�ؤكد عالء
�أن هذه اجلائزة �ستكون دافعا
له لتقدمي املزيد من الإبداع،
وحماولة اخلروج نحو �آفاق عربية
وعاملية.

ويجتذب مهرجان ع�شتار الذي
تقيمه جمعية الفنانني الت�شكيليني
�سنويا ،ع�رشات امل�شاركني
مبجاالت الفن الت�شكيلي والنحت
واخلزف ،جميعهم من ال�شباب
الذين وجدوا فيه نافذة يطلون من
خاللها على املجتمع.
وقد احت�ضن املهرجان يف ن�سخته
ال�ساد�سة هذا العام م�شاركات
لأكرث من  120فنانا �شابا من
خمتلف �أنحاء العراق ،ويقول
رئي�س جمعية الفنانني الت�شكيليني
قا�سم �سبتي �إن املكان مل يت�سع
لأعمالهم وقد انطلقت هذه
اجلائزة �أول مرة عام  ،2005لكنها
ا�ضطرت للتوقف بعد ذلك ب�سبب
الظروف الأمنية التي مرت بها
البالد ،قبل �أن تعاود ن�شاطها
يف ال�سنوات الأخرية بف�ضل
اال�ستقرار الن�سبي الذي يعي�شه
العراق منذ مدة.

ميل جيب�سون يتتبع «الكاميكازي» يف فيلمه اجلديد
«�أفينجرز» يوا�صل
ت�صدر �إيرادات ال�سينما

ي�ستعد املمثل واملخرج العاملي
ميل جيب�سون بعد جناح فيلمه

�أو�سكار

ا لأ خري « H a c k s a w
فيلم
 »Ridgeلإخراج
حول
جديد
درامي
احلرب العاملية الثانية
بعنوان « ،»Destroyer
وفقاً ملا ن�رشه موقع
«ذا هوليوود ريبورتر»
املتخ�ص�ص يف �أخبار
هوليوود.
وي�ستند جيب�سون الذي
جلائزة
تر�شيحه
مت
�أف�ضل �إخراج عن فيلمه

احلربي « ،»Hacksaw Ridgeيف فيلمه
اجلديد على كتاب جلون ووكوفيت�س
بعنوان «Hell from the Heavens:
The Epic Story of the USS
Laffey and World War II>s
»Greatest Kamikaze Attack
وي�ضم كتاب ووكوفيت�س مقابالت �شخ�صية
�أجراها مع ناجني من معركة �أوكيناوا
يف )  1945حينما كانت تقاوم ال�سفينة
الأمريكية املذكورة يف الكتاب هجمات
ما يعرفون بـ»الكاميكازي» يف �إ�شارة �إىل
طياريني يابانيني انتحاريني.

هبة طوجي تغني لفريوز يف حفلها بالقاهرة

ت�ألقت املطربة اللبنانية هبة طوجي يف
حفلها الغنائي الذي �أقيم ،م�ساء �أول �أم�س
 ،داخل �أحد املنتجعات بطريق ال�سوي�س،
بح�ضور عدد كبري من حمبيها من خمتلف
اجلن�سيات.
وعزف امللحن �أ�سامة الرحباين ال�سالم
اجلمهوري امل�رصي ،وذلك قبل �صعود هبة
علي امل�رسح ،التي ا�ستهلت حفلها ب�أغنية
«�سلم علي م�رص» ،و�أعقبها كلمة وجهتها
للجمهور قائلة« :متنيت �إقامة حفل يف م�رص
منذ فرتة ،ولكن ظروف خارجة عن �إرادتي
حالت دون ذلك ،ولكني جئت لأ�سلم علي

تلك البلد و�أهلها ،و�أعدكم ب�إحياء املزيد
من احلفالت خالل الفرتة املقبلة».
وغنت هبة عدد من �أبرز �أغنياتها ،منها
«ميكن حبيتك وحلم» ،ثم قدمت «ميديل»
لعدد من �أغنيات فريوز� ،أبرزها «�سهر
الليايل وبنت اجلريان» قبل �أن تنهي الفا�صل
الأول من فقرتها الغنائية.
وا�ستكملت املطربة اللبنانية حفلها بعد
راحة ا�ستمرت ربع �ساعة ،وغنت بعدها
�أغنيات «ال بداية وال نهاية ومني اللي
بيختار» ،حيث القت الأغنية الأخرية تفاع ً
ال
كبرياً من احل�ضور.

عراك بالأيدي بني �أمري كرارة و�سكوت �آدكينز يف «حرب كرموز»
طرحت اجلهة املنتجة
لـ»حرب كرموز» الربومو
الدعائي للفيلم على �صفحتها
الر�سمية مبوقع في�س بوك،
متهيداً لعر�ضه يف ال�سينما،
يف مو�سم عيد الفطر.
وكان مل�شاهد االنفجارات
والعراك الن�صيب الأكرب من
م�شاهد الربومو ،وحتديداً
تلك التي جمعت بطل
الفيلم �أمري كرارة ب�سكوت
�آدكينز ،وذلك �إثر اعتداء
القوات الإجنليزية على

ق�سم «كرموز» بالإ�سكندرية،
حيث يج�سد كرارة دور اجلرنال
يو�سف امل�رصي ،بينما يلعب
«�آدكينز» �شخ�صية قائد القوات
الإجنليزية.
وي�شارك يف بطولة «حرب
كرموز» حممود حميدة،
وغادة عبدالرازق ،وفتحي
عبدالوهاب ،وم�صطفي خاطر،
و�إميان العا�صي ،وحممود
حجازي ،وحممد عز ،وحممد
علي رزق ،من �إخراج بيرت
ميمي.

ت�صدر فيلم احلركة واملغامرات اجلديد «�أفينجرز� :إنفينيتي وور»
�إيرادات ال�سينما يف �أمريكا ال�شمالية هذا الأ�سبوع حمققا  250مليون
دوالر .والفيلم من بطولة روبرت داوين جونيور ،وكري�س هيم�سوورث،
ومارك رافالو ،ومن �إخراج جو رو�سو ،و�أنطوين رو�سو.
وتراجع فيلم الرعب «�إيه كوايت بلي�س» من املركز الأول �إىل املركز
الثاين هذا الأ�سبوع حمققا �إيرادات بلغت  10.7ماليني دوالر.
والفيلم من بطولة �إمييلي بلنت ،وجون كرا�سين�سكي ،ومن �إخراج
جون كرا�سين�سكي �أي�ضا .واحتفظ الفيلم الكوميدي «�آي فيل بريتي»
باملركز الثالث حمققا �إيرادات بلغت  8.1ماليني دوالر ،والفيلم من
بطولة �إميي �شومر ،ومايكل وليامز ،ومن �إخراج �آبي كون ،ومارك
�سيلفر�شتاين.
وتراجع فيلم املغامرة واحلركة «رامبيدج» من املركز الثاين �إىل
املركز الرابع هذا الأ�سبوع ب�إيرادات بلغت  7.1ماليني دوالر.
والفيلم من بطولة دوين جون�سون ،وناعومي هاري�س ،ومن �إخراج براد
بيتون.
و�صعد فيلم احلركة واملغامرة واخليال العلمي «بالك بانرث» من
املركز الثامن �إىل املركز اخلام�س هذا الأ�سبوع ب�إيرادات بلغت 4.4
ماليني دوالر.
ويلعب دور البطولة يف الفيلم ت�شادويك بوزمان ،ومايكل بي .جوردان،
ولوبيتا نيونغو ،وهو من �إخراج ريان كوغلر.
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ثقافة

بن عامر عبد احلميد رئي�س جمعية «�آفاق الثقافية» مبع�سكر جلريدة الو�سط

ن�سعى لتفعيل دور املواطن
يف ممار�سة العمل الثقايف
تعترب اجلمعيات الثقافية مبع�سكر مالذ للكثري من ال�شباب بعديد من بلديات ودوائر الوالية ،حيث باتت تعرف
�إقباال من طرف املواطنني رغم قلة الن�شاطات ب�سبب �شح الإعانات املالية التي تنتظرها كل �سنة ،والتي م�صدرها
الأول املجال�س ال�شعبية البلدية ،هذه الأخرية التي �أ�صبحت غري قادرة على تلبية حاجة اجلمعيات الثقافية
نظرا لتقل�ص امليزانية ال�سنوية ،وكونها كذلك ت�أثرت وب�شهادة بع�ض الأميار ب�سيا�سة تر�شيد النفقات.

طالبي فاطمة
ويف املقابل ي�شهد الن�سيج
اجلمعوي مبع�سكر ديناميكية كبرية
خ�صو�صا بعد ان حظيت اجلمعيات
على اختالفها ب�أهمية �أولتها �إياها
ال�سلطات الوالئية وعلى ر�أ�سها
وايل الوالية من خالل تب�سيط
�إجراءات �إن�شائها ودعم �أن�شطتها
يف نطاق احرتام ا�ستقاللية قرارها
و�صيانة دورها املدين ،ليتبلور عنها
انتعا�ش احلياة اجلمعوية ،ومن
هاته اجلمعيات التي باتت تعرف
م�ؤخرا خ�صو�صا و�شهر رم�ضان
الكرمي ن�شاطات فكرية وثقافية
مكثفة لفائدة �رشيحة كبرية من
املجتمع جمعية «�آفاق الثقافية»
والتي فتح لنا رئي�سها ال�سيد عبد
احلميد بن عامر �أبواب مكتبه بقلب
رحب ف�أجرينا معه احلوار الآتي.
ممكن ورقة تعريفية خمت�رصة عن
�شخ�صك الكرمي لقراء ومتتبعي
جريدة الو�سط؟ بادئ ذي بدء،
�أ�شكرك الأخت الكرمية املبدعة
فاطمة على �إتاحتك الفر�صة يل

من خالل هذا احلوار ،وجوابا
على �س�ؤالك :ال�سيد بن عامر عبد
احلميد نا�شط جمعوي وفاعل ثقايف
من مواليد 1974/02/25بقرية �أهل
الونان بدائرة عقاز� ،أ�سعى جاهدا
من خالل ا�شتغايل يف املجال
الثقايف� ،إىل جانب ثلة من الفاعلني
اجلمعويني� ،إىل امل�ساهمة يف
خلق حراك ثقايف حملي ووطني،
�إميانا مني ب�أن التنمية االقت�صادية
واالجتماعية رهينة بالتنمية
الثقافية ،كما �أحلم باالنفتاح على
امل�شهد الثقايف العربي .متح�صل
على �شهادة البكالوريا �سنة 1992
تخ�ص�ص ريا�ضيات ،ثم التحقت
بجامعة مع�سكر فدر�ست علم النف�س
الرتبوي .وحاليا �أ�شتغل �أ�ستاذ مكون
ومكلف ب�إدارة املدر�سة االبتدائية
«�شقرون حممد» بالرحايلية.

«�آفاق الثقافية» جمعية ثقافية
حديثة الن�ش�أة ت�أ�س�ست بداية ال�سنة
اجلارية ،تن�شط على م�ستوى بلدية
ال�رشفة وباقي البلديات التابعة
لدائرة �سيق .همها خلق حراك
ثقايف هادف وم�ستمر بني �أيدي
�شباب ب�صموا �سجلها ب�أن�شطة
و�أما�سي و�أ�سابيع فنية وت�ضامنية
وثقافية لفائدة �رشيحة كبرية من
املجتمع .بها جمموعة من ال�شباب
ال يتميزون عن غريهم ب�شيء
�سوى �أنهم �آمنو بقدراتهم� ،إلتقوا
على فكرة ..ا�شرتكوا يف حملها..
جل ِدّية يف العمل والت ّ ُميز
فر�سموا ا ِ
يف املجتمع ....وزرعوا الب�سمة
يف �شفاه من يحتاجهم ،وبريقا ينري
امل�ستقبل بريادة ،يف ثوب من�سو ٍج
من �أ�صالة القيم وحماكٍ بحداثة
البدائل.

من تكون جمعية «�آفاق
الثقافية» يف امل�شهد
الثقايف واجلمعوي
مبع�سكر؟

ماهي �أهم �أهداف
اجلمعية؟
�أهداف اجلمعية التعد والحت�صى،
حيث ن�سعى جاهدين اىل

احياء الرتاث الثقايف للمنطقة،
وامل�ساهمة يف حماربة الآفات
الإجتماعية التي تنخر فئة ال�شباب
من بطالة وخمدرات وذلك بن�رش
العلم واملعرفة ،الإهتمام بالثقافة
والهوية الوطنية والعمل على
غر�س ثقافة العمل اجلمعوي
التطوعي وتغذية روح املبادرة
وتفعيل دور املواطن يف ممار�سة
العمل الثقايف ورعايته وت�شجيعه
كحراك مكمل ملجهود ال�سلطات
املحلية ،ابراز املواهب و�صقل
الطاقات واملواهب ل�شباب قرية
العنتارة والتي ت�أخذ �أ�شكاال متعددة
يف �صور �أن�شطة خمتلفة ومتنوعة
ليبقى الهدف اال�سمى للجمعية هو
ن�رش القيم الأخالقية والت�شجيع
على العمل اجلماعي التطوعي
والذي يعود بالفائدة على املنطقة
و�سكانها ككل.

ماذا حققت اجلمعية من
ت�أ�سي�سها اىل يومنا هذا؟
حققت اجلمعية انت�شارا �إعالمياً،
والذي مكنها من اي�صال بع�ض
الأهداف واخلدمات ،ل�رشيحة
املثقفني وال�شباب و�أولياء الأمور.
والتي منها ابراز دور اجلمعية ،وكذا
ن�رش الوعي للعامة واخلا�صة عن
امل�س�ؤولية االجتماعية ب�شكل عام
و�أن كل �شيء ال يرتبط فقط بدور
اجلهات الو�صية فدور الفرد داخل
املجتمع �أهم بكثري من ما يت�صور
البع�ض ،ذلك ان الدولة اجلزائرية
لن تتوانى حلظة واحدة يف تقدمي
�أي معونة كانت يف �أي م�رشوع
خريي ت�ضامني او ان�ساين يخدم
ال�صالح العام داخل املجتمع.

�سرية مقت�ضبة لأن�شطة
جمعيتكم هذا املو�سم
حمليا؟

عن دار �أمل اجلديدة يف �سورية

لقد �أخذت اجلمعية على عاتقها،
العمل وفق برنامج م�سطر �سلفا
من طرف �أع�ضائها ،وبالن�سبة لهذا
املو�سم فلقد �سطرت جمموعة
من الأن�شطة الثقافية على غرار
العرو�ض امل�رسحية لفائدة ال�صغار
والكبار ،وكذا ت�سطري برامج تتوافق
مع االعياد واملنا�سبات الوطنية
والدينية وكذا تنظيم دورات يف
الريا�ضة كما �سبق ونظمنا خالل
االيام القليلة املن�رصمة دورة كروية
بني فريق قرية العناترة و�أوالد
علي بوزيان وفريق ال�سد وقرية
الرحايلية .وللإ�شارة لقد متكنا
بف�ضل ت�ضافر جهود ثلة من ال�شباب
املهوو�سني بالثقافة ،من الرفع
من �إيقاع ا�شتغال اجلمعية ،وتنويع
جمال اهتماماتها.

هل تقوم اجلمعية
بزيارات متنوعة لفائدة
فئات معينة؟
اجلمعية تقوم بزيارات خمتلفة،
حيث قامت م�ؤخ ًرا بزيارة لفائدة
دار الأيتام بوالية وهران .وهذا يع َد
بطبيعة احلال جزء من واجبنا و
لي�س لنا ف�ضل ،لأن عملنا باختيارنا
وهو ان�ساين وتطوعي مائة باملائة
وال يجدر بنا ذكر ذلك لأنه جزء من
واجبنا كما ذكرنا �سالفا.

�أ�رشطة وثائقية حول دور املر�أة
الريفية ومكانتها يف املجتمع …
الخ ولكل نوع من الأن�شطة جمهوره
اخلا�ص وع�شاقه ،ويف كل نوع �أي�ضا
يوجد الغث وال�سمني .والبقاء
للأ�صلح طبعا .هذا وحاليا اع�ضاء
اجلمعية ب�صدد ت�سطري برنامج
والذي يخ�ص تكرميات لفائدة
حفظة القر�آن الكرمي ليلة ال�سابع
والع�رشين حيث التح�ضريات جتري
على قدم و�ساق .كما �سيت�ضمن
الربنامج ال�سنوي �أن�شطة �أخرى
�سنعمل �إن �شاء اهلل على تنظيمها
ح�سب التواريخ املحددة لها.

ما �أبرز املعوقات التي
تواجهونها والتي حتد من
تطلعاتكم؟
العراقيل التي حتد من تطلعاتنا
مادية بالدرجة الأوىل .ذلك �أن
�شح الدعم املادي وت�أخره
ي�ضاعف العبء على �أع�ضاء
اجلمعية مما ي�ؤثر �سلبا على
نوع الأن�شطة ،ونوع اخلدمات
التي تقدم للمواطن ،وي�صيب
املنظمني بالإحباط �أحيانا.
زيادة على ت�رشذم احلقل
الثقايف ،ال�شيء الذي يتحكم يف
جناح �أي ن�شاط .كما �أن كرثة
اجلمعيات ـرغم �أهمية ذلك
ي�ؤدي �أحيانا �إىل تنظيم �أكرث من
جمعية لأن�شطة ثقافية يف نف�س
الوقت ،وهو ما يجعل املهتمني
الثقافيني موزعني.

هل يوجد برامج يف
الفرتة القريبة للجمعية
؟

كلمة �أخرية ؟

ن�شاطنا م�ستمر طوال ال�سنة حيث
ننظم �أن�شطة خمتلفة منها الثقافية
كامل�سابقات الفكرية بني تالمذة
املدار�س والفنية والتي ت�شمل
عرو�ض م�رسحية و�أم�سيات �شعرية
�أدبية واخرى اجتماعية وكذا بث

ال�شباب هم ذخرية املجتمع
ومن هذا املنرب املوقر عرب
�صفحات جريدة الو�سط
�أدعوا �شباب قرية العناترة �إىل
الوقوف مع اجلمعية ودعمها
معنويا..

�صدور حديثا (�سكاكني �أليفة) لل�شاعر ال�سوري نوزاد جعدان

عن دار �أمل اجلديدة يف �سورية �صدرت
جمموعة �شعرية جديدة حتمل عنوان
(�سكاكني �أليفة) لل�شاعر ال�سوري نوزاد
جعدان بواقع � 115صفحة .ور�سم لوحة
الغالف الفنان ال�سويدي هاوك �ألفريد�سون
وجاء يف الإهداء “�إىل وطن يتقن �صناعة
املق�صات جيدًا ،وال يت�أ ّنق ،هل ت�سمع
ّ
طرطقة �أ�صابعي ،وهي تقطع من ثوبك

ريا ما كنتُ �أت�سلى
�آخر خيط زائد ،الذي كث ً
ب�سحبه ولفه على �سبابتي �أمام خطب
باعتك احلادة”.
تقع املجموعة بـ � 125صفحة من القطع
ن�صا �شعر ًيا ،ومن
املتو�سط بواقع ً 55
عناوين الق�صائد “ال يتقن �شي ًئا �سوى
ال�ضحك ،جميل ك�شجار الع�صافري ،كعيون
الأطفال ال �أخبئ حزين ،جمال�س العدم،

�أرمي الأحجار و�أقول ع�صافريي” وغريها
من الن�صو�ص ال�شعرية.
يذكر �أن نوزاد جعدان� ،شاعر وكاتب من
�سورية ،مواليد عفرين عام  ،1984يقيم
يف الإمارات العربية املتحدة ،حا�صل على
جوائز عدة منها جائزة ال�شارقة للإبداع
العربي ،وجائزة نعمان للثقافة يف لبنان،
وجائزة الو�سط البحرينية وغريها ،وتعد

املجموعة ال�شعرية املنتج الإبداعي العا�رش
ال�صادر جلعدان بعد ثالث جمموعات
�شعرية “حائطيات طالب املقعد الأخري
دار ف�ضاءات “الأردن” و “�أغاين بائع
املظالت دار الفرقد �سورية” و”�سعيد
جدا دار نينوى �سورية” ون�صني م�رسحني
“وطن �شبه منحرف عن دائرة الثقافة
والإعالم بال�شارقة” و”بطولة مطلقة” عن

دار �أمل اجلديدة وجمموعة ق�ص�صية خزانة
ترابية عن دار اليا�سمني الإمارات العربية
املتحدة ،وخمتارات من ال�شعر العاملي
دار نبطي الإمارات ورواد ال�سينما الهندية
دار اليا�سمني الإمارات العربية املتحدة،
ورواية “ديفدا�س” ترجمة بالإ�شرتاك مع
ال�شاعرة العراقية �سمرية �سلمان عن دار
�أمل اجلديدة ت�صدر قريبًا.
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الكاتبة فاطمة الزهراء بطو�ش جلريدة الو�سط

ثقافة

باكورة �أعمايل الروائية مرتعة
ب�شغف الأنوثة و احلياة
كيف حتب فاطمة الزهراء التعريف بنف�سها للقراء ؟

فاطمة الزهراء بطو�ش من مواليد  24فيفري � 1983أ�ستاذة لغة عربية�..شغوفة
بالقراءة والكتابة..تبحث عن االبداع البناء..وتدعمه  ..بنت والية املدية
(من بلدية ثالثة الدوائر)..تقيم ب�سطيف ( عني وملان )
حاورها � /أ  .خل�ضر  .بن يو�سف

ما هي حكاية فاطمة مع
الكتابة وال�شعر والبوح
واحلرف ؟
يل حكايا مع اللون النرثي ال
ال�شعري  ..يف احلقيقة � ..إذ ال
�أجيد النظم و القوايف ،لكني على
عالقة طيبة بال�صور االبداعية
و املح�سنات...ترت�شفها روحي
فت�ؤلف بقلم الوجدان عبارات و
نرثيات  ،ت�أخذ قالب الق�ص�ص و
الروايات  ..ت�ستقي عقدها من
الواقع مرات..ومن وحي اخليال
مرات عديدة ...لتعرب عن خلجات
القلب و ما �أثر به  ..و عن �أحالمه
و رحالته التي ال تنتهي .

من اكت�شف موهبتك ،
وهل واجهتك عوائق يف
بداياتك ؟

كان معلمي عمر بورزامة �أول من
الحظ ذلك يف ح�ص�ص التعبري ..
حيث كان جزاه اهلل خريا يبدي
اعجابه ال�شديد بكل ما �أكتبه ،
وي�شجعني كثريا  ..ثم �أ�ساتذتي
بالطور املتو�سط  ..و قد دفعوين
لأ�شارك يف م�سابقات �أدبية ..
حظيت بالفوز يف �أغلبها � ،أما
عن العوائق ف�إنها موجودة بطريق

كل واحد منا  ..تتجلى يف �أولئك
املثبطني للعزمية..و الواقفني
حجر عرثة مبمرات التطور و
التغري للأف�ضل  ،وطبعا الف�ضل
الأول و الأخري بعد اهلل عز وجل
يعود لوالدي �أعزهما اهلل و رفع
مقامهما..اذ عمال جاهدين لأجل
تعليمي و اخوتي ..

حدثينا عن �إ�صدارك
 ،ماذا تناولت فيه وما
هي �أهم املو�ضوعات
وماذا حاولت فاطمة
الر�سائل متريرها داخل
تفاعل ن�صو�صها للقارئ
واملتلقي ؟
�شغف �أنوثة �رشقية هي رواية
�أخذتنا �إىل عامل الأنوثة داخل
املجتمع ال�رشقي ،عامل حتب�س
�أنفا�س املر�أة وحتتقر رغباتها
 ،و ال ينظر �إليها �أنها جزء كبري
يجعل احلياة يف جمتمعنا تتوازن ،
�أين تهان وتظلم املر�أة �إال من رحم
ربي  !،مل ي�سمح املجتمع ال�رشقي
ب�أن يكون اخلال�ص للمر�أة التي
تو�ضع يف فهوة الرجم واالمتعا�ض
،فت�صلب �أنوثتها وجترد من
جمالها الداخلي الذي اغت�صبوه
،مبا ي�سمى الرجولة! وللأ�سف
حتى من بنات جن�سها � ..سميتهن
باملعينات الغبيات.

الرواية جعلتنا ن�شعر ب�أن احلب
لي�س م�ستحيال يف جمتمعنا و�أنه
ميكننا �أن نعي�شه كما تتمناه املر�أة
العربية  ،وانه يحق لها اي�ضا ان
تقرر متى تريد ومتى ال تريد،ومتى
ت�سلم �أ�شياءها ومتى متنع ذلك
بكل رغبتها ،يحق لها �أن تهم�س
بحبها �أن ت�سافر به ومتلأ حياتها
به بكل ما حتمله �أنوثتها من ن�ضج
وح�س تقبله كذريعة لتبني �أ�رسة
وتكون نف�سها على �أ�س�س هي
�أي�ضا تتقن ت�سطريها  ،كل هذا يف
�إطار �سطره لها اخلالق عز وجل
 ..و لي�س املخلوق...و�أعراف
خمالفة  ،كما كان هديف الأ�سمى
�أن �أوظف بع�ض العلوم املختلفة..
التي تزود اجلانب املعريف للقارئ
..مع ر�صيده اللغوي

ملن تقر�أ فاطمة الزهراء
 ،ومن هو من الكتاب
املف�ضل لديها وترك
ب�صمته يف ن�صو�صها ؟
مطالعتي للكتب لي�ست حم�صورة
يف ا�سم معني لكاتب  ..لكني
يف اجلانب الأدبي مت�أثرة جدا
بتوفيق احلكيم  ..م�ستلهمة
لأناقة احلرف من كتابات �أحالم
م�ستغامني �أ�ضف عليها ع�شقي
لأ�سلوب ال�شيخ املبار كفوري يف
كتابه الرحيق املختوم و كيف

م�صر

طرح رواية «بينما منوت»
للروائي �أدهم العبودي
ي�ستعد الكاتب الروائي �أدهم
العبودي ،لطرح روايته اجلديدة
التي حتمل عنوان «بينما منوت»
عن دار �أجيال للن�رش والتوزيع،
ومن املقرر �أن ترى الرواية
النور قريبًا.
ويعترب العبودي من �أبرز
الروائيني امل�رصيني ،الذين
اكت�سبوا ثقة جمهورهم من
جودة الأعمال التي ين�رشونها،
حيث طرح العبودي عددا من
الروايات ،من بينها« :متاهة
الأولياء ،حار�س الع�شق الإلهي،

جلباب النبي ،باب العبد،
الطيبون ،خطايا الآلهة».
ولد العبودي يف �صعيد م�رص
مبدينة الأق�رص ،ودر�س يف
كلية احلقوق جامعة �أ�سيوط،
فازت روايته الأوىل «باب العبد»
بجائزة ال�شارقة للإبداع العربي
 ،2012ليتبعها بعدد من الأعمال
الروائية البارزة هي «متاهة
الأولياء» التي اختريت كثاين
�أف�ضل رواية �صدرت يف الوطن
العربي بعد رواية « »366لأمري
ال�س يف عام .2013
تاج رّ

ميلي �سرية الر�سول عليه ال�صالة
وال�سالم

ما هي نظرتك للرواية
والروائيني اليوم
باجلزائر؟
نظرة تفا�ؤل �أن غد املبدعني
منهم �سيمنحهم التقدير الذي
ي�ستحقونه  ..ونظرة يقني �أن
الرديء من الكتابات �سيتم �سحبه
من �سماء الكتابة بعد هطوله على
�أر�ض القراء اجليدين.

هل ميكن القول �أن
الأدب الن�سوي وجد
�ضالته �أخريا �أم هناك
عوامل �أخرى �ساعدته
على احل�ضور؟
بع�ضهن �أو يف احلقيقة �أقلهن من
وجدن �ضالتهن  ،الأدب الن�سوي يف
اجلزائر خا�صة للأ�سف مرهون
جناحه بعدة عوامل � ..أولها �أن
ي�أتي من بلد خارجي �..أو �أن ي�أخذ

مباركته �أوال من اجلن�س الآخر ..
وكم من قلم امر�أة مبدع لكنه مت
ك�رسه بيد العائلة و العامل املحيط
قبل خروجه للعلن  ...فكيف لنا
�أن نقول �أن الأدب الن�سوي قد
وجد �ضالته ؟ وهو مقيد مبوافقة
الآخرين.

�أين النقد من الأعمال
املقدّ مة حاليا ونحن
يف زخم كبري من ن�شر
الدواوين ؟
الروائي �أو الكاتب ب�صفة عامة
ق�سمني الأول خا�ض التجربة
مبعيار مقارب للجر�أة ورمى بكل
ثقله على ال�ساحة وعلى االعالم
ليبهر بذلك العقول  ..فتحقق له
ال�شهرة الزائفة..فال نقد حقيقي
ملا كتبه  ..وهذا راجع للأ�سف
لوقوع الكثريين �ضحايا للإعالم
� ،أظن �أن النقد الأويل يقع على
عاتق دور الن�رش قبل �أن تقبل �أي
عمل  ..ثم �إن ر�أته منا�سبا يتم
الطبع ورميه لأح�ضان نقد القراء

در�س من كاما �سوطرا

املر�صع
بك�أ�س ال�شراب
َّ
بالالزورد
ِ
انتظرها ,
ْ
على بركة املاء حول
وز ْهر ُ
الك ُ
امل�ساء َ
ولونيا
انتظرها ,
ْ
َ
بذو ِْق الأمري الرفيع
البديع
انتظرها ,
ْ
ُ
َ
م�ش َو ٍّة
ب�سبع و�سائد حَ ْ
ِ
اخلفيف
بال�سحاب
ِ
ِ
ْ
انتظرها ,
ملء
بنار الب َُخور الن�سا ِ ّئي َ
املكان
ِ

ْ
انتظرها ,
ال�ص ْن َد ِل َّال َ
ذكر َي ِّة
برائحة َّ
اخليول
حول ُظ ُهور
ِ
ْ
انتظرها ,
تتعج ْل  ,ف�إن � َ
أقبل ْت
وال
َّ
بعد موعدها
ْ
فانتظرها ,
و�إن � ْ
أقبلت قبل موعدها
ْ
فانتظرها ,
ري فوق
وال تجُ ِفل الط َ
جدائلها
ْ
وانتظرها ,
ً
مرتاحة
لتجل�س
كاحلديقة يف �أَو ِْج ِز َ
ين ِتها
و�أَ ْ
نتظرها ,
ّ
َ
�س هذا الهواء
لكي تتنف َ

الغريب على قلبها
َ
ْ
وانتظرها ,
لرتفع عن �ساقها َث ْوبَها
ٌ
ٌ
غيمة
غيمة
ْ
وانتظرها ,
ُ
وخ ْذها �إىل �شرفة لرتى
ً
قمراً
احلليب
غارقا يف
ِ
ْ
انتظرها ,
َّ
النبيذ
املاء  ,قبل
وقدمْ لها َ
ِ
 ,وال
َ
َّ
َ
تتطلعْ �إىل ت ْو�أمْي حَ جَ ٍل
نائمينْ على �صدرها
ْ
وانتظرها ,
ُ�س على َمهَل ي ََدها
وم َّ
عندما

 ،نحن بحاجة حقيقية لل�ضمري و
التذوق اجلاد للحرف...ال للكم
وفقط .

جتارب الكتابة ال�شبابية
فر�ضت ح�ضورها .هل
ميكن القول اعتبارا
لذلك �أن ال�ساحة
الأدبية بخري؟
الأمر ن�سبي ..لأنه كما قلت �سابقا
�إذا بقى الطبع ع�شوائيا فال�ساحة
الأدبية يف خطر  ..من �أن ال
يجد اجليد مكانا له و�سط جمرد
جتارب  ..و �أن يفقد القارئ ثقته
بعد الغرق يف ذلك  ،يف النهاية
يجب �أن ال يكون طبع الأعمال
ربحي وفقط .

هل فكرت برتجمة
عملك « �شغف
�أنوثة �شرقية « �إىل
االجنليزية او الفرن�سية
؟

أ�س فوق الرخام
َت َ�ضعُ الك� َ
ُ
حتمل عنها الندى
ك�أ َّن َك
ْ
وانتظرها ,
حت ْ
َّ
َّ
يتحد ُث
دث �إليها كما
ٌ
ناي
الكمان
خائف يف
�إىل و ََت ِر
ٍ
ِ
�شاهدان على ما
ك�أنكما
ِ
ُي ِع ُّد َغ ٌد لكما
ْ
وانتظرها ,
ً
ً
خامتا
خامتا
ولمَ ِ ّع لها َلي َْلها
ْ
وانتظرها ,
يقول َل َك ُ
َ
الليل :
�إىل �أَن
مل َيب َْق غري ُ
الوجود
ُك ي
ِ
ُ
َ
موتك
فخ ْذها ِ ,ب ِر ْف ٍق � ,إىل
ْ
املُ ْ
وانتظرها ! * ...
�شتهَى
حممود دروي�ش
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علماء يك�شفون فوائد البقوليات ل�صحة الإن�سان
اكت�شف علماء من الواليات
املتحدة ما يثبت دور تناول
البقوليات يف تخفي�ض خطر
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية.
و�أكد علماء جامعة كولورادو يف
كولورادو �سربينغز� ،أن البقوليات
ميكنها عمليا منع حدوث النوبات
القلبية .لأن تناولها يزيد من ن�شاط
اجل�سم امل�ضاد للأك�سدة.
وتو�صل العلماء �إىل هذا اال�ستنتاج
بعد �سل�سة جتارب مب�شاركة
الب�رش واحليوانات .وت�ضمنت
املرحلة الأوىل درا�سات خمربية
للفئران واجلرذان التي تعاين من
الوزن الزائد ،حيث باتت تتغذى
على البقوليات ب�شكل �أ�سا�سي،

وبعد فرتة ،انخف�ض م�ستوى
الكولي�سرتول يف دمائها.
ودر�س الباحثون يف املرحلة الثانية
م�شكالت القلب وال�سكري ،وات�ضح
�أن تناول البقوليات مفيد جدا يف
هذه احلاالت .حيث حت�سن عمل
القلب لدى مر�ضى ال�سكري.
وت�ؤكد نتائج هذه الدرا�سة من
جديد على فوائد البقوليات
ل�صحة الإن�سان ،فقد �سبق �أن
ن�صح الأطباء بتناول وجبة من
الفا�صوليا �أو البازيالء �أو غريها
من البقوليات كل يوم ،لأنها تعزز
�صحة اجل�سم ،وحتمي من ارتفاع
�ضغط الدم وارتفاع م�ستوى
الكولي�سرتول ومن ال�رسطان
وت�ساعد يف ت�أخري ال�شيخوخة.

ذكر موقع رابطة العلوم املتقدمة الأمريكية� ،أن فريقا من الباحثني
يف جامعة بو�سطن ،اكت�شفوا �أن �أحد الربوتينات يت�سبب بتكاثر وحت ّول
فريو�س تي -اللمفاوي الب�رشي الذي ي�سبب ال�رسطان .ودر�س العلماء
عينات من �أن�سجة مر�ضى يعانون من هذا النوع من ال�رسطان واكت�شفوا
وجود زيادة ملحوظة يف م�ستوى بروتني Ubiquitin-fusion(UFD1
 .)degradationوقام الباحثون بتقلي�ص م�صطنع لن�شاط وفعالية
اجلينات امل�س�ؤولة عن تخليق الربوتني املذكور وجنم عن ذلك خف�ض
الأن�سجة ال�سليمة .وذكر املوقع� ،أن الفريو�س معروف بت�سببه يف �أحد
�أنواع ال�رسطان اخلطرية وهو �أول فريو�س قهقري ،ي�صيب الب�رش ومتكن
العلماء من عزله وفرزه.

التخلي عن تناول اللحوم
مينع ثلث الوفيات املبكرة

ال�شيح لعالج �أكرث الأمرا�ض خطورة
قدم خرباء من ال�صني اكت�شافهم
اجلديد يف عالج مر�ض املالريا،
يف � 25أفريل  ،2018اليوم العاملي
ملكافحة املالريا ،وا�ستخرج
العلماء ال�صينيون اكت�شافهم اجلديد
لعالج املالريا من نبتة ال�شيح
احلويل املعدلة وارثيا ،التي تعد من
النباتات القيمة يف عالج جمموعة
من الأمرا�ض الحتوائها على مادة
الأرتيمي�سينني ،املكون الرئي�سي
للعديد من الأدوية.
لكن امل�شكلة تكمن يف �أن تركيز
الأرتيمي�سينني قليلة جدا يف نبتة
ال�شيح احلويل ،بح�سب العلماء
ال�صينني الذين كتبوا ذلك يف مقالتهم
العلمية يف جملة «Molecular
 .»Plantومبا �أن ال�شيح املجفف
يحتوي على ن�سبة � 0.1إىل  %1من
الأرتيمي�سينني ،قام العلماء بتعديل
وراثي على جينات ال�شيح احلويل

و�أ�صبح يعطي النوع املعدل منه ن�سبة
ت�صل �إىل  %3.2من هذه املادة.
و�أو�ضح م�رشف البحث ،كيت�سوان
تانغ ،من جامعة �شانغهاي جياو تونغ
�أن ن�صف �سكان العامل معر�ضون
خلطر الإ�صابة باملالريا حيث يتم
ت�سجيل حوايل  216مليون حالة كل
عام ،ميوت منهم � 445ألف �شخ�ص.
لذلك قام العلماء ال�صينيون بتحديد
ومعرفة وعزل جينات ال�شيح بالكامل
وح�صلوا على خريطة جينية جلميع
مورثات النبتة التي يبلغ عددها
 ،63226وامل�س�ؤولة عن ترميز
الربوتينات فيها.
ويخطط �أخ�صائيو اجلامعة ال�صينية
لبدء زراعة ال�شيح احلويل املعدل
وراثيا لإنتاج كميات �أكرب من املركب
الدوائي املعالج للمالريا ،ولت�صبح
تكلفته املادية �أقل بكثري مما هي
عليه اليوم.

علماء يكت�شفون «�أخطر» فئات الدم!
اكت�شف علماء من م�ست�شفى جامعة
طوكيو �أن الذين جتري يف عروقهم
ف�صيلة الدم الأوىل «� »Oأكرث عر�ضة
للوفاة يف حال تعر�ضهم لنزيف.
وتفيد جملة  Critical Careالتي
ن�رشت نتائج الدرا�سة ،ب�أن العلماء
در�سوا �أكرث من  900حالة طوارئ،
واكت�شفوا �أن ن�سبة الوفيات بني
امل�صابني الذين جتري يف عروقهم
فئة الدم الأوىل كانت  ،%28يف حني مل
تتجاوز بني الآخرين .%11
ويقول الدكتور فاتارو تاكاياما� ،أحد
امل�شاركني يف البحث� ،إن �أ�صحاب
ف�صيلة الدم الأوىل �أكرث عر�ضة للموت
ب�سبب �ضعف تخرث دمهم عند تعر�ضهم
للإ�صابات .وقد يكون ال�سبب يف عامل
فون ويلرباند (الربوتني ال�سكري لبالزما
الدم) .و�أ�ضاف تاكاياما مو�ضحا« :تثري
درا�ستنا م�س�ألة كيفية ت�أثري نقل الدم من
الف�صيلة الأوىل �إىل الأ�شخا�ص الذين
تعر�ضوا لإ�صابات �شديدة ،يف جتان�س
الو�سط ،الذي بف�ضله يتوقف نزف
الدم ،وهل هناك اختالف باملقارنة مع
ف�صائل الدم الأخرى».
و�أكد تاكاياما على �رضورة اال�ستمرار
يف �إجراء درا�سات يف هذا املجال ،من
�أجل التو�صل �إىل ا�سرتاتيجية لعالج
امل�صابني.

الك�شف عن بروتني ي�سبب
�سرطان الدم

�أعلن علماء جامعة هارفرد عن �إمكانية منع ثلث الوفيات املبكرة التي
حتدث يف العامل� ،إذا تخلى الب�رش عن اللحوم التي يتناولونها.
و�أكد علماء جامعة هارفرد �أنه يف الواليات املتحدة فقط ،ب�إمكان
التغذية النباتية منع حدوث مليون حالة وفاة مبكرة .ومعظم النا�س ال
يقيمون فائدة احلميات النباتية ،مع �أن العلماء �أثبتوا �سابقا �أن التغذية
النباتية تقل�ص كثريا خطر الأمرا�ض املزمنة ،لأنها ال حتتوي على زيوت
م�شبعة وكولي�سرتول ،وهي مواد ت�سبب �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
كما �أن احلمية النباتية حتتوي على ن�سب عالية من العنا�رص الواقية
من الأمرا�ض مبا فيها فيتامينات  Cو Eوالألياف وحم�ض الفوليك
والبوتا�سيوم واملغني�سيوم ومركبات كيميائية مفيدة �أخرى.

ت�سعون يف املئة من الب�شر
يتن�شقون هواء ملوثا
�أطلقت منظمة ال�صحة العاملية ،اليوم حتذيرا ،من �أن �أكرث من  90يف
املئة من �سكان العامل ،يتن�شقون هواء ملوثا ،معلنة �أن التلوث م�س�ؤول عن
�سبعة ماليني حالة وفاة �سنويا .وقالت املنظمة ،يف بيان« ،يف ال�سنوات
ال�ست الأخرية بقيت م�ستويات التلوث يف الهواء الطلق مرتفعة وم�ستقرة
ن�سبيا مع تراجعها يف بع�ض مناطق �أوروبا و�أمريكا»،و�أو�ضحت املنظمة
الأممية� ،أن «� 9أ�شخا�ص من كل  10يف العامل يتن�شقون هواء يحوي
م�ستويات عالية من امللوثات» ،وهو الرقم نف�سه الذي ظهر يف التقرير
الأخري ملنظمة ال�صحة العاملية قبل �سنتني .وتعتمد �إح�صائيات املنظمة
على نوعية الهواء امل�سجلة يف �أكرث من  4300مدينة يف  108بلدان �أي
�أكرث ب�ألف مدينة مقارنة بالتقرير الأخري.

ملاذا يجب غ�سل املالب�س
اجلديدة قبل ارتدائها؟
ميكن �أن يكون من ال�صعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رشائها،
ولكن طبيبا يف الأمرا�ض اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�سيتو� ،أ�ستاذ الأمرا�ض اجللدية يف املركز الطبي جلامعة
كولومبيا� ،إن ارتداء املالب�س اجلديدة دون غ�سلها ،ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
تهيج اجللد �أو اجلرب �أو القمل �أو الإ�صابة بالفطريات و�أو�ضح بيل�سيتو،
�أن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�ضة للكثري من التلوث ،نتيجة
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص �آخر رمبا �أراد �رشاءها يف وقت
�سابق ،وميكن �أن يكون م�صابا باجلرب �أو القمل .وتقول طبيبة الأمرا�ض
اجللدية ،ليند�سي بوردون ،من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا� ،إن
غ�سل املالب�س اجلديدة قبل ارتدائها� ،أمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر
�أن ت�ست�ضيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية ،التي ميكن �أن تنتقل
�إىل ب�رشتك وتلحق بها ال�رضر.

جراحون هنود ينجحون يف �إزالة
�أكرب ورم دماغي
�أجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية
قامت خاللها ب�إزالة ورم يف دماغ ب�رشي يبلغ وزنه  1.8كيلوغرام وكتبت
�صحيفة «� »The Hinduأن العملية اجلراحية ا�ستمرت � 6ساعات.
ومل ي�ستبعد جراح الأع�صاب ترميورتي نادكارين� ،أن يكون هذا الورم
الأكرب من نوعه يف العامل� ،إذ كان حجمه �أكرب من حجم ر�أ�س املري�ض
وكان الورم يف مخ املري�ض �سانتال بال ،البالغ من العمر  31عاما ،بد�أ
بالنمو منذ � 3سنوات ،لكن �أحدا من الأطباء مل يوافق �آنذاك على �إجراء
مثل هذه العملية اجلراحية ال�صعبة وب�سبب املر�ض اخلطري فقد بال
ب�رصه ،لكن الأطباء ي�أملون الآن بعودة ب�رصه بعد �إزالة الورم.
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كيفية �صالة حتية امل�سجد
ّ
ّ

www. elwassat.com

يجب على امل�سلم �إذا دخل امل�سجد �أن يكون طاهراً ،ف�إن مل يكن
ّ
ليتو�ض�أ ويتط ّهر ،و�إذا دخل
يتوجه �إىل مرافق امل�سجد؛
فعليه �أن
ّ
ُ
ب�سكينَة ووقار ُمت�أ ِّدباً ب�آداب
منى
ي
ال
بقدمه
ل
فليدخ
امل�سجد
َ
ُ
امل�سجد ،ويقر�أ �أثناء دخوله دعاء حت ّية دخول امل�سجد ،وهو قول
أبواب رحمتِك) ]٤[،ث ّم
النبي �صلّى اهلل عليه و�سلّم( :الله َّم افت ْح يل � َ
ّ
ي�صلّي �صالة حت ّية امل�سجد ،وهي عبارة عن ركعتَني ي�صلّيهما امل�سلم
ال�صالة العاد ّية؛ حيث يبد�أ بتكبرية الإحرام فيقول( :اهلل
مثلما يُ�صلّي ّ
�أكرب) ،ث ّم يقر�أ �سورة الفاحتة ،ويقر�أ بعدها �سور ًة ق�صري ًة من كتاب
ويطمئن
ويطمئن يف ركوعه ،فيعتدل قائماً من ركوعه
اهلل ،ث ّم يركع
ّ
ّ
ً
ويطمئن يف �سجوده الأ ّول ،ث ّم يجل�س بني
قائماً ،ث ّم ينزل �ساجدا
ّ
ويطمئن
ال�سجدة الثانية
ال�سجدتَني
ّ
ّ
ويطمئن يف جلو�سه ،في�سجد ّ
ّ
ال�سجود ،ث ّم يقوم لأداء ال ّركعة الثانية ،ويفعل ما فعله يف ال ّركعة
يف ّ
النبي �صلّى اهلل عليه و�سلّم،
وال�صالة على
الأوىل ،ث ّم يجل�س للت�ش ّ ُهد ّ
ّ
بال�سالم عن ميينه ث ّم عن �شماله.
ُمنهِياً �صالته ّ

�أثر ُّ
الذنوب واملعا�صي
ّكليف للإن�سانِ ُمرتبطاً
ري والتَّحليلِ واالختيار ،فكا َن التَ ُ
ِ
مت ّيَ َز الإن�سا ُن عن غريِه من
الكائنات بِنعم ِة العقلِ الذي هو مِ نح ُة اهللِ للتّف�س ِ
َ
ُ
ُقا�س الأعمال بتح ّ ُققِ ال ّ ُر�شدِ والتَّمييز ،فتُف َر ُ
�ض
وح�ضو ِر َعقلِه ،فما كا َن من الأعمالِ ب ِ
ِغياب ال َعقلِ فال ميزا َن له ،و�إنمّا ت ُ
بِوع ِي ِه ومتيي ِز ِه ُ
َّ
وتوظ ُ
الف ُ
ُرو�ض وتُ�سترَ ُ
حب ال ّ ُدنيا والإقبالِ عليها وعلى َ�شهواتِها،
العورات
ف ال ُق ُد ُ
ُ
رات وتُقبَ ُل ال ُعقود .وقد ُج ِب َل الإن�سا ُن يف َخل ِق ِه على ِّ
وهذا َّ
أ�صلِه � ،اَّإل �أ ّنَ ُه يمَ ل ُِك اختيا َر البُعدِ عن ُه والتع ُف ِ
ّف
الطب ُع البَ ّ ُ
�رشي �أم ٌر ف ّ ٌ
ِطري ال ِقبَ َل للإن�سانِ بكبحِ ِه �أو التط ّ ُه ِر منه والتَّداوي من ت� ّ ُ
هوات � اَّإل خبيثُها ،وما ح َّر َم منها � اَّإل �أبدَلها ُ
بطهر ،فيختا ُر ا ُ
عن حرامِ ِه والتن ّ ُز ِه عن �آثامِ ه ،ذلك �أ َّن اهلل ما ح َّر َم من َّ
ملكلَّ ُ
ال�ش ِ
ف ما ي�شاءُ
َ
نوب واملعا�صي ،مهما تداف َع �إىل االبتِعا ِد عنها ،ويف �سري ِة
فيجزى ،ويختا ُر
آدمي من ال ّ ُذ ِ
باحلاللِ ُ
باحلرام ما ي�شاءُ فيُجزى ،فال يَخلو � ّ ٌ
ِ
ًّ
وال�سال ُم( :ك ّ ُل ابنِ �آد َم َّ
اخلطائ َ
ني ال ّتَ َّوابونَ).
ري
ال َّر�سول عليه َّ
ال�صالةُ َّ
خطاءٌ ،وخ ُ

كبائر ّ
الذنوب

نوب واملعا�صي يف َوق ِعها
تَختَ ِل ُ
ف ال ّ ُذ ُ
نتيج ِتها والأ�رضار
يف ال ّنَف�س ويف
َ
املُرت ِّتبة عليها ،ومهما كان ،ف�إنَّها
ِك يف كو ِنها خط�أ ال َع ِ
بد لمِ قا ِم
تَ�شترَ ُ
ِ
ت�صنيف
العلماءُ على
ر ِّبه ،ويَ ّتَ ِف ُق ُ
الذّ ِ
ال�صغا ِئرِ ،
ذنوب
ِ؛
ني
�صنف
نوب يف
ُ
َّ
دالالت تقو ُد
أ�سمائها
�
ويف
والكبائر،
ٌ
جمع الكبرية،
َبائر
ُ
�إىل املَعنى ،فالك ُ
العظيم من ال ّ ُذنوب ،ويف َ
ذلك
ومعناها
ُ
تعظيم لأمرِ ها وتنبي ٌه خِلطَ رِ ها وما
ٌ
ب عليها �أو يَجني ِه ال َعب ُد ِمنها ،وقَد
يَرت ّتَ ُ
َذكَرها اهلل ُ تَعاىل يف القر�آن الكرمي
تتَ ِنبُوا كَبَا ِئ َر َما تُنْ َه ْو َن
فقال� ﴿ :إِ ْن جَ ْ
�س ِّيئَا ِتك ُْم َونُ ْد ِخلْك ُْم
ُم
َعنْ ُه نُ َك ِف ّْر َعنْك ْ َ
َّ
كرها على
ميا ﴾،
ُم ْدخَ لاً كَرِ ً
فدل ِذ ُ
ِ
ِ
ت�صنيف ال ّ ُذ ِ
نوب �إىل كبا ِئ َر
ح ِة
�ص َّ
الَ
و�صغا ِئر ،و ُكلُّها يف مقا ِم اهللِ كبرية� ،إ ّ
َ
ع�ضها ي ّتَ ِ
بال�صغرِ نظراً ملا
ف
�ص ُ
� َّأن بَ َ
ِّ
ال�سحر،
هو �أكبرَ ُ من ُه ،فالقَت ُل �أكبرَ ُ من ِّ
أكرب من القتل ،ويف قولِ
وال�ش ُ
ِرّ
ك� ُ
ِ
العلماء �أن ال كبري َة مع اال�ستغفا ِر وال
ُ
�صغري َة مع الإ�رصار ،و�أمث ُل الأقوالِ
ِ
ب علي ِه
يف
تعريف الكَبائر �أنَّها ما يَرت ّتَ ُ
ح ّ ُد يف ال ّ ُدنيا �أو وعي ٌد يف الآخر ِة �أو
غ�ضب �أو تهدي ٌد �أو ل َعن ،ومع اخ ِت ِ
الف
ٌ
العلما ِء وال ِفرقِ يف مفهو ِم الكَبائر،
يبقى هذا القو ُل �أمثَ َل ما قي َل يف
تعريفها؛ ل�سالم ِت ِه من القوا ِد ِح الواردةِ
ال�سلف.
على غريِه ،وال�ش ِتها ِر ِه عن َد َّ

�شرح لكلمة القيوم :
القيوم �أي قائم على كل نف�س
بعلمه و تدبريه وتربيته و
الأخذ بيده  ،قيوم �صيغة مبالغة
�شديد العناية مبخلوقاته  ،قائم
على كل نف�س مبا ك�سبت � ،أنت
مراقب  ،قال تعاىل� ﴿ :إِ َّن َر َّب َ
ك
اد ﴾ [�سورة الفجر]14 :
�ص ِ
َل ِبالمْ ِْر َ

ق�سم ُجمهور الفُقهاء من احلنف ّية،
ّ
وال�شافعية ،واملالكية ،واحلنابلة
وعدمه،
ال�صالة ح�سب تَ�أ ّكدها َ
ُ�سنن ّ
وح�سب ما يَرتتّب على تركِها �إىل
ق�سمها ا َ
حلنف ّية �إىل
ق�سمني؛ حيث ّ
فال�سنن عن َدهم هي
ُ�سنن و�آداب؛
ُّ
ال�سنّة ا ُ
مل�ؤ ّكدة عن ر�سول اهلل �صلّى
َ
واظ َب على
اهلل عليه و�سلم ،والتي
َ
ال�صحاب ُة
وواظب عليها
فعلها،
ّ
ال�سنن �إذا
ر�ضوان اهلل عليهم ،فهذه ُ
رص ا ُ
مل�سلم على تركها �أثِمّ � ،أما
�أ� ّ

العبادات معللة مب�صالح اخللق :
�أيها الأخوة الأكارم ،ال زلنا يف مو�ضو ٍع يت�صل �أ�شد االت�صال بـ�« :سبل الو�صول وعالمات القبول»
�أال وهو اخل�شوع .العبادات كالزكاة معللة مب�صالح اخللق وقد بينت يف اللقاء ال�سابق �أن هناك
عبادات كما قال عنها الإمام ال�شافعي :معلل ٌة مب�صالح اخللق ،و�أن هناك طقو�ساً من �سمات
ومتتمات ال معنى لها ،بينما
إمياءات،
و�سكنات ،و�
حركات،
الديانات الو�ضعية الأر�ضية ،الطقو�س
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
�ص َد َق ًة ت َُط ِّه ُر ُه ْم َوتُ َز ِّكي ِه ْم ﴾ [ �سورة التوبة الآية
العبادات معللة مب�صالح اخللق ﴿ ُخ ْذ مِ ْن �أَ ْم َوا ِل ِه ْم َ
ال�صيَا ُم َك َما ُكت َِب َعلَى الَّذِ ي َن مِ ْن َقبْ ِل ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ ّتَقُو َن ﴾
 ﴿ ]103 :يا �أَ ّيُ َها الَّذِ ي َن �آَ َمنُوا ُكت َِب َعلَيْ ُك ُم ِّ
[ �سورة البقرة ]

ُ�سنن ال�صالة

الآداب فهي ال�سنن غري امل�ؤ ّكدة،
فق�سموها �إىل �أبعا�ض
� ّأما ال�شافع ّية
ّ
ال�سنن التي جُترب ب�سجود
وهي
ُّ
مل�صلّي عمداً
ال�سهو� ،سوا ًء تر َكها ا ُ
وهي الّتي ال
�أو �سهواً ،وهيئات؛
َ
فق�سموها �إىل
تجُبرَ ّ � ،أما املالك ّي ُة
ّ
ال�سنن
ُ�سننَ ٍ ومندوبات؛ ال�سنن هي ُ
ال�سنن غري
امل�ؤ ّكدة ،واملندوبات
ُ
فق�سموا
امل�ؤكدةّ � ،أما فقهاء احلنابلة ّ
ال�سنن باعتبار القول والفعلِ �إىل ُ�سنن
ُ
و�سنن �أفعال وهيئات.
أقوال،
�
ُ

اجتماع الأ�سماء احل�سنى يف لفظ اجلاللة :
�أيها الأخوة « ،اهلل» َمن ؟ قال بع�ض العلماء َ :علَ ٌم على الذات  ،وقال بع�ضهم  :علَم على واجب الوجود
 ،كلمة علم �أي ا�سم  ،و عندنا يف اللغة ا�سم العلم  ،علَم على واجب الوجود � ،أن يف الكون واجب وجود و
ممكن وجود و م�ستحيل وجود  ،م�ستحيل �أن يكون اجلزء �أكرب من الكل  ،ي�ستحيل �أن يكون االبن �أكرب من
�أبيه  ،هذه �أ�شياء م�ستحيلة � ،أما الأ�شياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن  ،ممكن �أن يكون وممكن �أ ّالَ يكون ،
و�إذا كان على ما هو �أو على غري ما هو � ،أما واجب الوجود فال بد من وجوده �إنه اهلل  ،فكلمة « اهلل « علم
على واجب الوجود  ،واهلل �صاحب الأ�سماء احل�سنى كلها ُ ،جمعت الأ�سماء احل�سنى كلها يف « اهلل « ف�إذا قلت
علي � ،إذا قلت  :يا اهلل الأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف
يا اهلل � ،أي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا ّ ُ
لفظ اجلاللة  ،الذي هو علم على الذات � ،أو علم على واجب الوجود  ،هل �سمعتم يف الأر�ض كلها �أن جهة
ت�ستطيع �أن ت�سمي نف�سها « اهلل» ؟ م�ستحيل  ،طبعاً امل�ؤمنون بدافع من �إميانهم و تعظيم ربهم � ،أما الكفار
وامللحدون فال يجر�ؤون على هذا� ،إنهم يعلمون يف �أعماقهم �أن اهلل �سينتقم منهم  ،لأن كفرهم لي�س �أ�صي ً
ال
 ،الكفر و الإحلاد �سطحي  ،هم يف �أعماق �أنف�سهم ي�شهدون �أن اهلل موجود  ﴿ :لمَ ْ تَ ُك ْن ِفتْنَتُ ُه ْم �إ اَِّل �أَ ْن َقالُوا
َو هَّ
اللِ َر ِّبنَا َما ُكنَّا ُم�شرْ ِ ِك َ
ني ﴾ [�سورة الأنعام ]23 :قال تعاىل ﴿ :انْ ُظ ْر َكيْ َف َك َذبُوا َعلَى �أَنْفُ�سِ ِه ْم﴾ [�سورة
الأنعام]24 :

�سبب نزول �سورة الإخال�ص
ف�سون� :إنّ �سبب نزول �سورة الإخال�صَ ،مر ّ ُده �إىل �س�ؤال ا ُ
قال ا ُ
وال�سالم-
مل�رشكني
للنبي الكرمي -عليه ّ
ال�صالة ّ
مل ِرّ
ّ
ّبي الكرمي
وطلبهم منه �أن يَ ِ�صف لهم اهلل َ �سبحانه وتعاىل ،ف�أنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة الإخال�ص ،و�أجابهم النَ ّ
ُ
بي بن كعب
�
أ
عليه ّال�صالة ّ
وال�سالم -عن �س�ؤالهم حول �صفات اهلل تعاىل من خالل �آيات �سورة الإخال�ص ،حيث َروى ّ ُ
الل ُ تعاىلُ ( :ق ْل ُه َو هَّ
الل ُ علَي ِه و�سلَّ َم :ان�سِ ب لَنا ر ّبَ َك ،ف�أَنز َل هَّ
اللِ �صلَّى هَّ
ني قالوا لر�سولِ هَّ
الل ُ
رشك َ
ر�ضي اهلل عنه�( :أ َّن امل� ِ
�أَ َح ٌد هَّ
ميوت � اَّإل �سيو َرثُ  ،و�إ َّن
موت ،وال �شيء
ُ
لي�س �شيءٌ يولَ ُد � اَّإل �سيَ ُ
ال�ص َم ُد)َّ ،
*الل ُ َّ
وال�ص َم ُد :الَّذِ ي لمَ ْ يَ ِل ْد َولمَ ْ يُولَ ْد؛ لأ ّنَ ُه َ
َ
هَّ
ولي�س كمث ِل ِه �شي ٌء) .وجاء يف �سبب
ميوت وال يو َرثُ َ ،و(لمَ ْ يَ ُك ْن لَ ُه ُك ُف ًوا �أ َح ٌد) قا َل :مل يَ ُكن لَ ُه �شبي ٌه وال عِ د ٌل،
الل َ ال
ُ
َ
وال�سالم� -أن يَ�صف لهم ر ّبَه ،ف�أنزل اهلل
نزول �سورة الإخال�ص كذلك �أنّ اليهود والنّ�صارى �س�ألوا
النبي -عليه ّ
ال�صالة ّ
ّ
النبي �صلَّى اهلل ُ عليْ ِه و�سلَّ َم ،فقالوا:
تعاىل �سورة الإخال�ص ، .ف ُروِي عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه�( :أ َّن اليهو َد �أتوا
َّ
ف لنا ر ّبَك الذي تعب ُد ،ف�أنزل اهلل ُ ع َّز وج َّلُ ( :ق ْل ُه َو هَّ
ِ�ص ْ
الل ُ �أَ َح ٌد� ..إىل �آخرها) ،فقال :هذه �صف ُة ر ّبي ع َّز وج َّل).
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كلمة ال�سر

هل تعلم

الكلمات املراد �شطبها

 1الب�صل احللو كان الفاكهة املف�ضلة عند قدماء
الرومان
 2الفيل يبكي عندما يكون حزينا
 3احل�صان ميوت �إذا قطع ذيله
 4اجلبل الأ�صفر يقع يف ا�سبانيا
� 5سدين هي عا�صمة ا�سرتاليا
 6اجلبل الأخ�ضر يقع جنوب ليبيا
 7عدد ملوك فرن�سا الذين حملوا ا�سم لوي�س  18ملكا
 8حروف الن�صب هي�:أن،لن،كي�،إذن
� 9أ�سرع الطيور التي ال تطري هي النعامة
 10ال�سلحفاة هي احليوان الذي يحفظ عظمه يف
حلمه
 11احلمى هي ال�سبب الرئي�سي يف وفاة اال�سكندر
املقدوين
 12هل تعلم ان م�ضغ اللبان �أثناء تقطيع الب�صل مينع
الدموع
 13الفاطميني ينت�سبون �إىل فاطمة الزهراء
 14اال�سم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�ساء
�15أكرث الذرات �شيوعا يف الطبيعة ذرات
الهيدروجني
 16املعلقات �سميت بهذا اال�سم لأنها تعلق على جدران
الكعبة
� 17أول معارك العرب الربية هي م�ؤتة ذات ال�صواري
18ا�سم رياح اخلما�سني �سميت بهذا اال�سم لأنها تدوم
خم�سني يوما
 19ال�صالة يف بيت املقد�س تعادل خم�سني �صالة
 20فيدل كا�سرتو هو زعيم كوبا
 21البحرين هي الدولة الوحيدة التي ال يوجد لها
حدود برية
� 22أول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا
 23نظام احلكم يف اليابان �إمرباطوري
 38وزن املولود ال�صحيح  3كغم
� 39سيدنا �إ�سماعيل هو �أخو �إ�سحق عليهما ال�سالم
 40عدد ال�سور املدنية يف القر�آن الكرمي هي �29سورة
 41الطني امل�شوي ي�سمى الفخار
42عدد �أبواب امل�سجد احلرام خم�سة وع�شرون بابا
 43الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم حج مرة واحدة
فقط
 44معنى الوبل هو املطر الغزير
 45م�ؤلف كتاب �أ�سد الغابة هو ابن الأثري
 46غزوة ذات الرقاع حدثت يف ال�سنة الرابعة
للهجرة
 47جبل املقطم هو من اجلبال الأثرية ويقع يف م�صر
 48ج�سم اجلرادة يحتوي على �أكرث من" من � 400ألف
ع�ضلة
 49القلب هو امل�ضخة الوحيدة التي مل ي�ستطع العامل
كله �صنع مثلها
� 50أول من" من رمى ب�سهم يف �سبيل اهلل هو �سعد بن
�أبي وقا�ص ر�ضي اهلل عنه
� 51أول م�سجد بني يف الإ�سالم هو م�سجد قباء

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

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

 -بـابا �سنـفور

 -الل�ؤل�ؤة

 -غـياهـب

 -تنور

 -احلـاملـة

 -بهيج

 -د .هركـول

 -الال

� -أ�صفر مـان

 -با�سـل

 -اجلوري

 -عذباوي

 -دوم

 -عذاب

 -م�ستغمـ�ض

� -سـرب

كـ ــلم ــات مـ ـت ـق ــاط ـع ــة

حل العدد ال�سابق

ال ــ�س ــودوك ــو
اللعبة عبارة عن مربع كبري مق�سم لت�سعة مربعات
ا�صغر ( متو�سطة) وكل مربع منها مق�سم لت�سعة
مربعات �صغرية.
هدف اللعبة
ادخال االرقام من  1ايل  9يف كل خانة ب�رشط.
كل �صف افقي يحتوي على كل رقم مرة واحدة فقط.
كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

املدير م�س�ؤول الن�رش

�شفيقة العرباوي

acm_comunication@yahoo.fr

هاتف التحرير 021.69.64.63 :
021.69.64.63
الفاك�س :
هاتف و فاك�س الإدارة021.69.64.83 :
0661.41.25.76
النقال :

بريد االدارة:

info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

ال�سحب

www.elwassat.com

مطبعة اجلزائر الو�سط SIA
مطبعة ورقلة

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار با�ستور
اجلزائر
الفاك�س الهاتف:
021737128

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

اال�شهار

التوزيع

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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تعرف على �أهم تقنيات كيا  2019 K900اجلديدة كلياً

تعترب كيا  K900اجلديدة كلياً
املعروفة با�سم كوري�س واحدة من
�أكرث الطرازات يف فئة ال�سيارات
الفاخرة زخراً بالتقنيات والرتفيه
املعلوماتي املتقدم ،واليوم �سوف
ن�ستعر�ض �سوياً �أهم التقنيات التي
�أتت بها.

خا�ص مبالك  K900من خالل
هذا املوقع ،مع وجود دعم لكل
من �أندرويد �أوتو� ،أبل كاربالي
و�شحن ال�سلكي للهواتف� ،إ�ضافة
�إىل وجود �شا�شة عر�ض ر�أ�سية
قيا�س � 9.7إن�ش تعر�ض املعلومات
على الزجاج الأمامي.

نظام املعلومات
الرتفيهي

العدادات و�أمناط
القيادة

يحمل الكون�سول الو�سطي �شا�شة
مل�سية قيا�س � 12.3إن�ش ،ميكن
من خاللها التحكم يف درجة
احلرارة وم�ستوى ال�صوت �إ�ضافة
�إىل معلومات الرحلة،كما ميكن
من خاللها الو�صول �إىل نظام
مالحة متقدم ب�شكل �أ�سهل ،حيث
يتم ربط كافة هذه ﻷ
ا�نظمة بنظام
املعلومات الرتفيهي UVO
 luxeاخلا�ص بعالمة كيا والذي
يتيح التحكم عن بعد يف بع�ض
اخل�صائ�ص ،بعد �إن�شاء ح�ساب

توجد �شا�شة عدادات رقمية
عالية الدقة من نوع TFT
بقيا�س � 7إن�ش ب�شكل قيا�سي� ،أو
�أخرى بقيا�س � 12.3إن�ش ب�شكل
اختياري والتي تعر�ض �ألوان
خمتلفة ح�سب منط القيادة
امل�ستخدم ،والتي ميكن تغيريها
ﻷ�ي من Comfort :لراحة �أكرب،
 Ecoلتح�سني معدالت �إ�ستهالك
البنزين Sport ،للح�صول على
�أداء ريا�ضي� ،أو  Customالذي
ميكن تخ�صي�صه.

ال�رشكات ال�صينية ال ميكنها
بب�ساطة �أن تكبح نف�سها عن �إغراء
تقليد ت�صاميم �سيارات الغرب،
زوتيي هي �إحدى ال�رشكات
املعروفة بتقليدها بور�ش ماكان،
والآن ،عالمة هانتينج التي تتبع
املجموعة التجارية نف�سها ،تريد
القيام ب�شيء مماثل يف �إحدى
منتجاتها القادمة ،حتديداً،
جاكوار  F-Paceال�صني.
حيث تظهر �صور براءات االخرتاع
التي ظهرت على املواقع
ال�صينية ب�أن ال�رشكة �ستطلق

�سيارة مقلدة واجهتها الأمامية
 F-Paceوخلفيتها جتمع بني
جاكوار وبور�ش ،يف حني تقع
كتابة  Hantengبني امل�صابيح
اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�ض يف التفا�صيل،
لكن و�سائل الإعالم ال�صينية تتوقع
ب�أن ال�سيارة �ست�سمى  X6وتقع بني
 X5و X7وهي موديالت م�رسوق
ت�صميمها من هيونداي ،على �أن
يتم تد�شينها يف معر�ض �شينجدو
لل�سيارات  2018والذي �سينطلق
يف � 7سبتمرب.

ال�سالمة والقيادة
الذاتية
ح�صلت  K900على تر�سانة
�ضخمة من �أنظمة ال�سالمة
املتقدمة تبد�أ مع ر�ؤية حميطية
بـ  360درجة من خالل �أربعة
كامريات� ،إ�ضافة �إىل نظام للك�شف
عن البقعة العمياء من خالل بث
مبا�رش جلانبي ال�سيارة يف �شا�شة
العدادات والذي يفعل ب�شكل �آيل
عند �إ�ضاءة �شارة االنعطاف ،كما
تعمل عجلة القيادة على تنبيه
ال�سائق من خالل اهتزازات يف
حالة تغيري امل�سار ب�شكل غري
�آمن عند التقاط م�ست�شعرات
ال�سيارة ﻷ�ي مركبات �أو عقبات يف
الطريق ،مع تقنية املخرج الآمن
والتي متنع فتح الأبواب للركاب
�إذا ما كانت هنالك �سيارة �أو �أحد
امل�شاة يقرتب من املرور بجانب
ال�سيارة.

النظام ال�صوتي
البد من وجود نظام �صوت
منا�سب لتجربة قيادة مميزة ،ويف
هذا النطاق تفوقت  K900على
نف�سها عن طريق نظام �صوتي
من Harman Kardon/
 Lexiconبقدرة  900واط ومن
خالل � 17سماعة والذي يعترب
�أقوى �أنظمة كيا ال�صوتية مع
تكنولوجيا  Clari-Fiوتقنية
 QuantumLogicالتي تعمل
على بث �صوت حميطي عايل
النقاء.

ارات

�سي

دودج ت�شالنجر SRT
هيلكات 2019

�أ�صدرت فيات كراي�سلر �صوراً
ت�شويقية متهيداً لإطالق في�س
ليفت دودج ت�شالنجر SRT
هيلكات .2019
ال�رشكة قد ك�شفت بالفعل عن
�أهم التغيريات التي �ستحظى
بها �سيارة الع�ضالت املحدثة،
حيث يظهر لنا بالت�شويقيات
فتحات تهوئة مزدوجة يف غطاء
املحرك م�ستوحاة من املوديالت
التي كانت ت�صدر يف ال�ستينات
وال�سبعينات.
بف�ضل عنا�رص الت�صميم اجلديدة،
دودج ت�شالنجر  SRTهيلكات
ال تبدو “�أكرث �رشا” بل �أي�ضاً
توفر “�أف�ضل تهوئة للمحرك

ال�سوبرت�شارج” ،وذلك ح�سب
ت�رصيحات فيات كراي�سلر.
ال نعلم �إذا ما كان املحرك
ال�سوبرت�شارج � HEMIسعة 6.2
لرت � 8سلندر �ستكون قوته هي
نف�سها يف موديل � 2019أم ال،
مع ذلك ،كونه يو لّد  707ح�صان
و 881نيوتن.مرت من عزم الدوران،
يجعله ال يفتقد فعليا لأي زيادة يف
الطاقة.
خالف ذلك ال ميكننا التيقن �إذا
ما كانت �ستكون هنالك حتديثات
يف ال�سيارة باملقارنة مع ما هي
عليه حاليا ،لذا كل ما علينا فعله
هو انتظار “هذا ال�صيف” لنعلم ما
تخطط له دودج.

اجلي�ش الأمريكي يطور
تقنية توقف ال�سيارات
فجائيا �أثناء حتركها

ا��ضاءة الداخلية
ﻹ
تعاونت كيا مع معهد بانتون
الأمريكي للألوان الذي �ساعد
على توفري  64لون ﻹ��ضاءة K900
الداخلية من خالل � 7ألوان رئي�سية
ميكن االختيار من بينها.

هانتينج ال�صينية ت�ستعد لطرح جاكوار ّ F-Pace
مقلدة

مع ازدياد عدد الهجمات التي
ت�ستخدم ال�سيارات ك�سالح
لده�س املدنيني �أو اقتحام
الثكنات الع�سكرية ،بد�أت وزارة
الدفاع الأمريكية بتطوير تقنية
ثورية قادرة على وقف ال�سيارات
امل�رسعة قبل و�صولها لأهدافها،
و�ستكون هذه التقنية عبارة عن
جهاز خا�ص ي�ستخدم ترددات
موجات الراديو للتحكم يف م�سارات
ال�سيارات و�إيقافها عند اللزوم.
ملنع هذه النوعيات من هجمات
ال�سيارات� ،سيقوم جهاز البنتاجون
ب�إر�سال موجات ميكروويف عالية
الرتدد جتاه ال�سيارات ،ما �سي�ؤدي
لتعطيل مكوناتها الكهربائية
و�إجبار املحرك على التوقف،

وميكنكم م�شاهدة تطبيق للتقنية
يف الفيديو امللحق.
البنتاغون يطور حاليا ن�سختني من
التقنية ،واحدة مبجال �صغري ميتد
خلم�سني مرت ،ما ي�سمح بو�ضع
اجلهاز يف �صندوق �سيارة بيك �أب
او ما �شابه ،و�أخرى مبجال 100
مرت وجهاز ثابت يف مكان واحد،
و�سيكون هدف الن�سخة الثانية
هو و�ضع الأجهزة يف الأماكن
العامة املتعر�ضة خلطر الهجمات
الإرهابية لده�س املدنيني.
وقد ت�سبب هجوم �إرهابي ب�سيارة
يف تورونتو بكندا الأ�سبوع املا�ضي
مبقتل ع�رشة مدنيني و�إ�صابة
�آخرين ،ويتبع ذلك هجمات مماثلة
يف فرن�سا و�أملانيا وغريهما.
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�إ�شهار
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ني�سان ليف 2018
الكهربائية اجلديدة و�أهم
املميزات والتقنيات
ني�سان ليف هي رقم  1عاملياً بني ال�سيارات الكهربائية
حيث ا�ستطاعت ال�رشكة بيع  300,000وحدة منها
بحيلها الأول ،وت�سعى ني�سان متابعة جناحها عرب
جيلها الثاين الذي �أتى بت�صميم ع�رصي جديد كلياً
وتقنيات هي الأكرث تطوراً ،وبالرغم من �أنها هات�شباك
�إال �أنها ال تختلف كثرياً عن �أي كرو�س �أوفر بالأ�سواق.
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«حان الوقت للم�ضي قدما» ..رئي�س
وات�س �آب يغادر في�سبوك!

�إت�ش تي �سي �ستك�شف عن هاتفها
اجلديد  HTC U12يوم  23مايو

الت�صميم اخلارجي
بها �شبك �أمامي ثالثي الأبعاد على �شكل حرف ،V
امل�صابيح الأمامية كانت �سابقاً كبرية وم�ستديرة والآن
هي ُ LEDمنزوية -ت�أخذ زاوية من جانب ال�سيارة،-
غطاء املحرك لديها ي�ضيف لل�سيارة مل�سة ريا�ضية،
وكذلك فمنفذ ال�شحن مت و�ضعه مبقدمتها لت�سهيل
و�صول كابل ال�شحن �إليه.
�أكرث ما مي ّيز خلفها هو ال�سقف الذي يبدو عائماً،
وكذلك فامل�صابيح اخللفية مت �إعادة ت�صميمها ومل
ت ُعد نحيلة وطويلة كال�سابق حيث �أنها الآن LED
متتد �إىل جوانب ال�سيارة� ،أي�ضاً الزجاج اخللفي مائل
كما �أنه بالطبع لديها �شعار  Zero Emissionالذي
ي�ؤكد ب�أنه �سيارة �صديقة للبيئة ذات انبعاثات �صفرية،
و�أ�سفل امل�صد هنالك �إيروديناميك لتح�سني تدفق
الهواء حول ال�سيارة.

�أعلن رائد �أعمال الإنرتنت والرئي�س
التنفيذي لوات�س �آب ،جان كوم ،عن
رغبته بالتخلي عن من�صبه ومغادرة
في�سبوك ويف �صفحته على في�سبوك قال
كوم« :حان الوقت بالن�سبة يل للم�ضي
قدما� ..أنا �أغادر من�صبي كرئي�س لوات�س
�آب يف في�سبوك يف الوقت الذي �أ�صبح
النا�س يعتمدون على هذا التطبيق �أكرث
مما كنت �أتوقع».
من جانبها� ،أ�شارت �صحيفة وا�شنطن
بو�ست �إىل �أن «كوم قرر التخلي عن

من�صبه كرئي�س تنفيذي لوات�س �آب بعد
اخلالفات الأخرية بينه وبني في�سبوك
التي �أعلنت عن نيتها التدخل يف خدمات
ت�شفري الر�سائل يف وات�س �آب».
كما كان متوقعاً بدات �رشكة ات�ش
يذكر �أن جان كوم و�رشيكه بريان �آكتون،
تي �سي يف توزيع الدعوات حلدث
عندما باعا وات�س �آب لفي�سبوك عام
�ستقيمه ال�رشكة يوم  23مايو
 ،2014كانا قد وعدا امل�ستخدمني
اجلاري وذلك للك�شف عن هاتفها
باحلفاظ على �رسية البيانات وعدم
الرائد اجلديد والذي من املتوقع
ت�رسيبها لأي جهات �أخرى ،وعام 2016
ان يحمل ا�سم  .HTC U12يف
متكن القائمون على التطبيق من زيادة
بو�سرت احلدث و�ضعت ات�ش تي �سي
ت�شفري البيانات �إىل حد كبري.
بع�ض تفا�صيل اجلهاز مثل كامريتني
يف الأمام ل�صور ال�سيلفي وكامريتني
مزدوجة من اخللف والتي �ستدعم
كافة الأو�ضاع اجلديدة يف الكامريا
مثل البوكية والتقريب وغريها.

�أبرز موا�صفات هاتف
« »Plus 7 Nokiaاجلديد
طرحت �شركة « »HMD Globalاملالكة حلقوق بيع نوكيا
هاتف « »Nokia 7 Plusمبوا�صفات مناف�سة وت�صميم
ع�صري �أنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة �أن يلقى الهاتف رواجا وا�سعا
عند ع�شاق نوكيا ،نظرا ملوا�صفاته املتقدمة ،ومن �أهمها:
 معالج ثماين النوى «.»Qualcomm Snapdragon 660 معالج ر�سوميات «.»Adreno 512 ذاكرة و�صول ع�شوائي  4غيغابايت. ذاكرة داخلية بحجم  64غيغابايت ،قابلة للتو�سيعبا�ستخدام بطاقات ذاكرة خارجية «microSD/HC/
.»XC
 �شا�شة بحجم  6بو�صات و�أبعاد « »18:9ودقة عر�ض( )2160х1080بيك�سل ،حممية بزجاج مقاوم لل�صدمات
واخلدو�ش «.»Corning Gorilla Glass 3
 كامريا خلفية مزدوجة بدقة « »12+13ميغابيك�سل. كامريا �أمامية بدقة  16ميغابيك�سل وفتحة عد�سة«.»f/2.0
 منفذ « »Type-C Genومنفذ  3.5ملم خم�ص�ص ل�سماعاتالر�أ�س.
 �أجهزة ا�ست�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديداملواقع  GPSو A-GPSوغلونا�س.
 منفذين لبطاقات االت�صال «.»nanoSIM بطارية ب�سعة  3800ميللي �أمبري. نظام ت�شغيل (.Android 8.1.0 (Oreo �أبعاد الهاتف ( )158.38х75.64х7.99ملم. -الوزن 183 :غراما.

يف الت�رسيبات ال�سابقة مت ت�أكيد
وجود معالج �سناب دراغون 845
مع  6GBرام و  128GBذاكرة
تخزين داخلي مع �شا�شة بحجم 6
غن�ش بدقة  +QHDتدعم ن�سبة
العر�ض اجلديدة  .18:9اي�ضاً يت�ضح
من ال�صورة دعم ل�رشيحتني �إت�صال
�أو �رشيحة وذاكرة خارجية مع وجود
ملعايري مقاومة املاء و�سماعتني
�سترييو من الأمام كما جرت
العادة يف هواتف ال�رشكة التايوانية
الرئي�سية.

انعقاد قمة �أمازون ويب �سريفي�سز
( )AWSالأوىل يف دبي
عقدت �رشكة احلو�سبة ال�سحابية التابعة
لأمازون� ،أمازون ويب �سريفي�زس (،)AWS
قمتها الأوىل يف �إمارة دبي للتعريف بخدماتها
وكيفية اال�ستفادة منها ب�أف�ضل �شك ٍل ممكن
من �أجل بيئة ابتكارية .وحتدث مايك
كاليفيل ،نائب رئي�س املبيعات التجارية
والتطوير يف ال�رشكة يف الكلمة االفتتاحية

عن �أهم خ�صائ�ص ومزايا اخلدمة ال�سحابية
لل�رشكة ،وتبعه بذلك عدد من ممثلي العمالء
الرئي�سيني يف املنطقة؛ مثل جمموعة الطاير،
�شبكة  ،MBCو�رشكة االحتاد للت�أمني .كانت
�رشكة �أمازون ويب �سريفي�زس ( )AWSقد
افتتحت مكاتبها يف دبي واملنامة يف يناير
 ،2017وقد �أعلنت ال�رشكة عن خطتها افتتاح

مركز بيانات ال�رشق الأو�سط يف  2019يف
العا�صمة البحرينية �أي�ضاً .ي�أتي ذلك ا�ستمراراً
لعمل �أمازون على تو�سيع دائرة خدماتها
ال�سحابية يف العديد من ا ُ
ملدن الرئي�سية يف
العامل ،حيث توفر من خاللها خدمات عديدة
ُمبتكرة؛ مثل الذكاء اال�صطناعي ،انرتنت
الأ�شياء ،وتعلم الآلة.

كامربيدج �أناليتيكا ُتغلق
�أبوابها بعد ف�ضيحة في�سبوك
�أعلن القائمون على �رشكة الأبحاث
كامربيدج �أناليتيكا «Cambridge
 »Analyticaعن �إغالق ال�رشكة ب�شك ٍل
تام بعد الف�ضيحة التي �رضبتها مع في�سبوك
ب�سبب ا�ستخدام بيانات امل�ستخدمني
بطريقة غري �رشعية.
وي�أتي هذا القرار مع �إعالن جمموعة
 SCLاملالكة لل�رشكة عن �إيقاف خدماتها
وتقدمي طلب حلل ال�رشكة بعد �إعالن

افال�سها ب�سبب الف�ضيحة الأخرية .وبح�سب
رئي�س جمموعة  SCLجوليان ويتدالند،
ف�إن ال�رشكة �ستغلق �أبوابها ب�سبب امل�شاكل
الأخرية التي خلفتها ف�ضيحة في�سبوك،
حيث �أن ال�رشكة كانت تُعاين منذ حدوث
امل�شكلة مما ت�سبب بعزوف اجلميع عن
اال�ستفادة من خدماتها ،وهو ما جعل �إعادة
تد�شني خدماتها �ضمن عالمة جتارية
جديدة �صعب جداً .وقالت ال�رشكة يف

بيانها ال�صحفي «بعد التحقيقات الداخلية
للم�شاكل الأخرية ،ف�إننا و�صلنا ملنحنى
ُمغلق ،ونحن ن�شعر بالأ�سى التام ملوظفي
ال�رشكة الذين علموا بذلك اخلرب  ،وهو ما
�سيجعلهم بدون وظائفّ ».يُذكر �أن ف�ضيحة
كامربيدج �أناليتيكا ت�سببت �أب�ضا بخ�سائر
فادحة ل�رشكة في�سبوك يف الأ�سابيع
الأخرية ،وهو ما جعلها تُغري �سيا�ستها
ب�شكل كامل بعدها.

رئي�س نينتندو اجلديد

خطط ال�ستثمار  1مليار دوالر لتطوير �ألعاب الهواتف الذكية

عينت �رشكة الألعاب اليابانية نينتندو رئي�ساً
جديداً لها قبل �أيام خلفاً للرئي�س ال�سابق
تات�سومي كيمي�شيما ،ويبدو �أن الرئي�س اجلديد
يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ستقب ً
ال.
حيث �رصح الرئي�س اجلديد �شنتارو فوروكاوا،
عن رغبته با�ستثمار  100مليون ين ياباين
(حوايل مليار) لتطوير �ألعاب خمتلفة للهواتف
الذكية.

وكانت �رشكة نينتندو قد حققت نقلة كبرية
يف العامني الأخريين مع �إطالق عدة �ألعاب
للهواتف الذكية ،كما هو احلال مع �إطالق
جهاز �سويت�ش� .إال �أن الرئي�س اجلديد يرى يف
�ألعاب الهواتف جماالً ُمهمهاً لتحول ال�رشكة
وتو�سيع عملها يف جمال الألعاب.
وحققت ال�رشكة �أرباحاً و�شعبية كبرية مع
�ألعاب مثل Pokémon GO، Mario

 ،Runو  .Fire Emblem: Heroesكما
�أنها �أعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�سمى
.Dragalia Lost
رمبا بد�أت ال�رشكة بالتفكري �أكرث بالو�ضع
احلايل مع الرئي�س اجلديد ال�شاب ،حيث �أن
هذا التحول من �ش�أنه �أن يُعيد ال�رشكة للواجهة
عو�ضاً عن �سنوات الغياب التي كانت ترف�ض
فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.
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�سيدي بلعبا�س

حريق يتلف عدة هكتارات يف غابة حا�سي دحو
�ص�.صهيب

�صيد التونة احلمراء

تعديل بع�ض الأحكام
مبر�سوم وزاري
�صدر املر�سوم الوزاري املعدل و املتمم للمر�سوم
ال�صادر ب � 19أفريل  2010الذي يحدد ح�ص�ص
�صيد التونة احلمراء بالن�سبة لل�سفن التي حتمل
الراية الوطنية يف املياه الإقليمية اخلا�ضعة للقانون
اجلزائري ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها يف
اجلريدة الر�سمية رقم . 30
و ح�سب مر�سوم وزارة الفالحة والتنمية الريفية
وال�صيد البحري ,فان �أحكام مر�سوم  2010مت امتامها
باملادة  12مكرر التي تن�ص على انه « يت ّعني على
جمهزي �سفن �صيد التونة بوا�سطة ال�شباك الكي�سية
و بوا�سطة حبال ال�صنانريي و�ضع الأجهزة اخلا�صة
باالت�صال التي ت�ضمن ربط �شبكة الإنرتنت والهاتف
املت�صل بالقمر اال�صطناعي ,و يجب �أن تكون هذه
الأجهزة عملية خالل حملة ال�صيد .

تدخلت احلماية املدنية لوالية �سيدي بلعبا�س
�أم�س رفقة م�صالح الغابات من �أجل �إخماد
حريق اندلع بغابة تقع ببلدية حا�سي دحو
دائرة تنرية  ،حيث �سخرت يف هذا ال�ش�أن
م�صالح احلماية املدنية � 06شاحنات �إطفاء
مبختلف �أنواعها و 70عون احلماية املدنية
مبختلف الرتب لإخماد هذا احلريق الذي
يعترب الأول منذ بداية حملة مكافحة حرائق
الغابات يف والية �سيدي بلعبا�س ،يف وقت
فتحت امل�صالح املخت�صة حتقيقا ملعرفة
�أ�سباب هذا الأخري

خالل �أربعة �أ�شهر

حجز  11طن من القنب
الهندي باجلزائر

احتجز ما يقارب عن  11طن من القنب
الهندي باجلزائر خالل الأربعة �أ�شهر الأوىل
من �سنة  ,2018حيث  %72منها احتجزت
غرب الوطن ,ح�سبما �أكدته ح�صيلة للديوان
الوطني ملكافحة املخدرات و �إدمانها.
و �أو�ضح الديوان يف تقريره �أن «10.910,983
كغ من القنب الهندي قد مت حجزها خالل
االربعة ا�شهر االوىل من �سنة  2018منها
 %72,23احتجزت غرب الوطن» ,يف ا�شارة
اىل احل�صيلة التي قدمتها م�صالح مكافحة

www.elwassat.com

املخدرات (الدرك الوطني ,املديرية
الوطنية للأمن الوطني و اجلمارك) و ذكر
م�صدر مقرب من الديوان �أن كمية القنب
الهندي املحتجزة خالل هذا التاريخ
املرجعي قد �سجلت انخفا�ضا بن�سبة
 %43,12مقارنة بنف�س الفرتة ل�سنة  2017و
هذا راجع اىل تعزيز اجلهاز الأمني على
م�ستوى احلدود ,معتربا �أنه و بالرغم من
هذا الرتاجع ف�إن الكميات املحتجزة تظل
«مرتفعة».

عالمة «�إل جي «

�إطالق �شا�شة فائقة العر�ض والو�ضوح
34 ™ULTRAWIDE

�ستقوم �إل جي الكرتونيك�س قريبا ب�إطالق
�شا�شتها  34 ™ULTRAWIDEبو�صة
التي ّ
مت اختيارها ك�أف�ضل �شا�شة عر�ض من
قبل اجلمعية ال�صحف ّية لل�صور الفن ّية ،وهي
جمعية عاملية رائدة يف جمال الت�صوير
الفوتوغرايف وو�سائط الت�صوير .ورغم ما
يتم ّيز به �أداء �سوق ال�شا�شات العاملية من
�ضعف ،ف�إنّ مبيعات طرازات  21:9قد �شهدت
منوا مت�سارعا بن�سبة تتجاوز  30باملائة يف
العام املا�ضي .وبف�ضل جودة ال�صورة التي ال

ت�ضاهى وفوائد اال�ستخدام التي ّ
مت تعزيزها،
هيمنت �إل جي يف العام املا�ضي ب�شكل كبري
على �سوق �شا�شات العر�ض ،21:9م�سجلة بذلك
ريادتها للعام اخلام�س على التوايل يف هذا
القطاع املتخ�ص�ص .كما احتلت ال�رشكة عام
 2017مرتبة القيادة على امل�ستوى العاملي يف
مبيعات �شا�شات ،UHDوهي �سوق تنمو بقوة
وذلك بن�سبة  54باملائة على �أ�سا�س �سنوي.
ح�سب البيان ت�سلمت «الو�سط «ن�سخة منه

�سمرية بوجلطي

دور �آخر للمال اخلليجي يف
تهيئة الأجواء ل�صفقة القرن
الأمريكية على م�ستوى قطاع
غزة حيث ذكرتقرير ن�شرته
�صحيفة «ه�آرت�س» التي
ت�صدر يف الكيان ال�صهيوين
�أن الواليات املتحدة طلبت
من دول اخلليج اال�ستثمار يف
اقت�صاد قطاع غزة .وقالت
ال�صحيفة �إن �إدارة دونالد
ترامب حتاول �إقناع ملكيات
اخلليج با�ستثمار مئات املاليني
من الدوالرات يف م�شاريع
اقت�صادية يف غزة ،و�أن هذه
اخلطوة هي حماولة لتهدئة
الأو�ضاع الأمنية وخلق زخم
قبل �أن يعلن البيت الأبي�ض
عن خطته للت�سوية .الذين
خططوا ل�صفقة القرن يدركون
جيدا �أن مفتاح احلل موجود
يف قطاع غزة ولي�س يف ال�ضفة
،ف�أي انفجار للأو�ضاع �سيهدم
املعبد على من فيه،و حينها
�ستعجز الإدارة الأمريكية
عن ت�سويق م�شروعها الذي
ظلت تهيئ الأجواء املثالية
له منذ مدة طويلة الأغرب
يف املو�ضوع �أن بع�ض الدول
العربية باتت �أكرث حر�صا من
وا�شنطن لتمري �صفقة القرن
و قد و�ضعت مقدراتها املالية
يف خدمة امللف،و هنا تت�ضح
�أ
طراف املعادلة حيث اال�ستفادة
�ص
هيو
نية
،و التخطيط �أمريكي
،و التمويل خليجي
 #وداد احلاج

