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 قال اإن املتقا�صني فيها يتمتع�
ن بنف�س احلق�ق، ل�ح:

املحاكم الع�شكرية 
�شيدرج فيها الدفع 
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اخلبري القت�صادي الدويل عبد 
الرحمان مبت�ل »لل��صط »

�شعر النفط اأكرث من 70 
دولرا يوؤثر �شلبا على 

معدل النمو العاملي

وزيرة البيئة والطاقات املتجددة:

60 باملائة من م�شاريع الطاقات املتجددة لال�شتثمار الفالحي

�س3

ال�صتئناف جرى بح�ص�ر جميع 
الالعبني ما عدا بن يحي وب�دربال

اإحتاد اجلزائر ي�شتاأنف 
التح�شري للمو�شم 

اجلديد بح�شور فروجي
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�س3
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بن غربيط تتوعد كل 
من يحمل هاتفا داخل 

قاعة المتحان 
هدى اإميان فرع�ن:

قطع الأنتـــــــــرنت اأيــــــام 
البكالوريا لن يوؤثر على 
املوؤ�ش�شات القت�شادية
بعد مهلة 30 ج�ان التي حددتها 

وزارة التعليم العايل

م�شري جمهول ملئات 
طلبة الدكتوراه و 

البحوث العلمية

بكال�ريا
تربية

تعليم عايل

تعليم عايل
�صيدي بلعبا�س

حريق يتلف عدة 
هكتارات يف غابة 

حا�شي دحو 



عين

ك�سف مدير ال�سباب والريا�سة  ال�سيد عزيز طاهري عن 
ت�سطري  برنامج ثري لفائدة 120 األف �سال لتن�سيط ف�سل 

ال�سيف لفائدة �سباب الولية يتمثل يف املخطط الأزرق 
الذي ت�رشف عليه رابطة اأن�سطة الهواء الطلق والرتفيه 

ومبادلت ال�سباب بالتن�سيق مع ديوان موؤ�س�سات ال�سباب 
الذي يتمثل يف رحالت ل�سواطئ البحر لفائدة ال�سباب 
عرب كامل تراب الولية من خالل املوؤ�س�سات ال�سبانية 
وجمعيات ن�ساطات ال�سباب �رشيكة القطاع، الربنامج 

ينطلق من 10 جويلية اإىل غاية 31 اأوت 2018 .
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االأمن الوطني يف نهاية اال�شبوع

 105 حادث مرور ج�سماين 
باملناطق احل�سرية 

ك�سفت خلية الت�سال وال�سحافة للمديرية العامة لالأمن الوطني، عن ت�سجيل 105 

حادث مرور ج�سماين على م�ستوى املناطق احل�رشية، يومي 15 و 16 جوان من 

ال�سنة اجلارية  )نهاية الأ�سبوع(،  اأ�سفرت عن وفاة 13 �سخ�ص وجرح 192 اآخرين.

وتفيد التحاليل التي قامت بها امل�سالح املخت�سة لالأمن الوطني اأن  �سبب وقوع 

هذه احلوادث يعود بالدرجة الأوىل اإىل العن�رش الب�رشي، اإ�سافة اإىل العوامل 

الأخرى املرتبطة باملركبة واملحيط. يف هذا الإطار وحفاًظا على �سالمة اجلميع 

دد املديرية العامة لالأمن الوطني دعوتها مل�ستعملي الطريق العام اإىل توخي  تجُ

احليطة واحلذر اأثناء ال�سياقة مع احرتام قانون املرور وعدم تاوز ال�رشعة 

املحددة، دون التغا�سي عن املراقبة الدورية للمركبة، حفاظا على الأرواح و�سالمة 

م�ستعملي الطريق العام. كما ت�سع املديرية العامة لالأمن الوطني، حتت ت�رشف 

املواطنني الرقم الأخ�رش 1548  وخط النجدة 17، لتلقي البالغات 24 �سا/ 24 �سا.

مبنا�سبة مرور الذكرى ال 20 
لتاأ�سي�سيه

عدد خا�ص من املجلة الدورية  ملجل�ص الأمة

اأ�سدر جمل�ص  الأمة عددا خا�سا من جملته الدورية  وذلك مبنا�سبة مرور 

الذكرى ال 20 لتاأ�سي�سيه ، وهي مبثابة وثيقة ت�ساف اإىل الر�سيد  الأر�سيف للهيئة 

الت�رشيعية املحفوظ مبختلف الدعامات الت�سالية التي تتوفر  عليها الهيئة .

واأورد هذا العدد اخلا�ص من املجلة التي جاءت بعنوان )جمل�ص المة 20 �سنة من  

التاأ�سي�ص اىل التمكني( يف 113�سفحة ملف خا�ص لالحتفالية التي تزامنت والذكرى 

ال  20 لتاأ�سي�سيه يف 4 يناير 1998 حتت رعاية رئي�ص اجلمهورية  عبد العزيز  

بوتفليقة ، مربزا اأن املنا�سبة هي لفتة »عرفان وامتنان »وكذا » منا�سبة » ت�ستوجب  

التطلع اىل امل�ستقبل » ووقفة للربط بني الر�سيد امل�رشف للمجل�ص وما يطمح اليه  

تعزيزا للدور املنوط به يف ظل اأحكام الد�ستور اجلديد املتوج لالإ�سالحات التي  
بادر بها رئي�ص اجلمهورية .

ن�سرة الق�سية الفل�سطينية الربملان العربي ي�سيد بدور اجلزائر 

�سطيف  تكفل باأكرث من 120 األف �ساب خالل العطلة ال�سيفية 

خبر في 
صورة

تيزي وزو حتيي الذكرى 20 
لرحيل معطوب الونا�س

 راية مولودية اجلزائر
 حا�سرة يف رو�سيا

�سّجلت راية فريق مولودية اجلزائر احل�سور يف رو�سيا التي حتت�سن 
اأن�سار  اأحد  لفت  حيث  العامل،  كاأ�ص  مباريات  احلالية  الفرتة  خالل 
مباراة  خالل  املولودية  راية  يحمل  وهو  النتباه  العا�سمي  النادي 
الأول  الدور  من  الوىل  اجلولة  �سمن  واملك�سيكي  الأملاين  املنتخبني 

للمونديال، حيث كانت الراية فوق العلم الأملاين.

فروجي منبهر مبلعب بولوغني

انبهر املدرب الفرن�سي تيريي فروجي من الإمكانيات وو�سائل العمل 
املتاحة التي وجدها لدى زيارته اإىل ملعب عمر حمادي ببولوغني، 
اأين كان له اأول لقاء بالعبي فريق احتاد اجلزائر الذي ينتظر اأن يكون 
املدرب اجلديد له بن�سبة كبرية، حيث قام املدير العام عبد احلكيم 
خمتلف  على  الطواف  اأجل  من  الفرن�سي  املدرب  مبرافقة  �رشار 

الهياكل التي يحوزها ملعب بولوغني اأين ابدى اإعجابه بها.

اأ�ساد الربملان العربي خالل اإجتماعه موؤخرا بالرباط باململكة املغربية بالدعم الكبري الذي تقدمه اجلزائر ملوازنة دولة فل�سطني و �سندوقي 
الأق�سى و القد�ص، ن�رشة ل�سمود ال�سعب الفل�سطيني و ن�ساله من اأجل حريته و اإقامة دولته امل�ستقلة و عا�سمتها الأبدية مدينة القد�ص.

و ثمن م�سعل بن فهم ال�سلمي رئي�ص الربملان العربي يف ر�سالة وجهها اإىل عبد القادر بن �سالح رئي�ص جمل�ص الأمة، جهود اجلزائر الكبرية و 
املقدرة دعما لق�سية العرب الأوىل فل�سطني ،و وفائها بت�سديد التزاماتها يف موازنة دولة فل�سطني.

الثقافة  دار  حتت�شن 
بتيزي  معمري  مولود 
وزوابتداًء من اليوم عدة 
اإحياًء  ثقافية  ن�شاطات 
الغتيال   20 للذكرى 
معطوب  القبائلي  الفنان 
بتالة   1998 �شنة  الونا�س 
بونان حيث �شطرت بذات 
املنا�شبة املوؤ�ش�شة احلاملة 
مع  بالتن�شيق  ال�شمه 
للوالية  الثقافة  مديرية 
�شتتوا�شل  منوعا  برناجما 
فعالياته اإىل غاية 28 من 

اجلاري،ي�شتهل  ال�شهر 
دار  ببهو  معر�س  بتنظيم 
عر�س  خالل  من  الثقافة 
املج�شدة  ال�شور  خمتلف 
للراحل،  الفني  للم�شار 
اإىل جانب عر�س عدد من 
التي  ال�شحفية  املقاالت 
الفنان  م�شرية  واكبت 
خدمة  ميزاته  من  الذي 
كما  االأمازيغية  الق�شية 
اأ�شرطة  عر�س  �شيتم 
الأجمل  وكا�شيت  فيديو 
توريرت  ابن  غناه  ما 

الذي  دوالة  ببني  مو�شى 
للفن  الكثري  اأعطى 
اإ�شافة اإىل برجمة اأم�شية 
خاللها  من  يلتقي  �شعرية 
م�شابقة  يف  امل�شاركون 
مبقاطع  الونا�س  معطوب 
من ال�شعر االأمازيغي،على 
اأح�شن  �شاحب  يكرم  اأن 
ق�شيدة بجوائز ت�شجيعية 
امل�شطر  الربنامج  ويختتم 
حتييه  غنائي  بحفل 
الطرب  جنوم  من  كوكبة 

القبائليح-�س

حفيظ دراجي .. ق�سية راأي عام 
حتول فيديو املعلق الريا�سي حفيظ دراجي، وهو ب�سدد حت�سري 

»�سمة«، اإىل مو�سوع راأي عام وا�سع على م�ستوى موقع التوا�سل 
الجتماعي »فاي�سبوك«، بني طريف نقي�ص، بني م�ستغرب 

لل�سلوك من معلق بحجمه، وبني من �سجل انتقاده للتدخل يف 
�ساأن خا�ص، رغم اأنه مباح قانونا، ويبقى م�ساألة قرارات وتعّود، 

م�سائلني املنتقدين اإن كانوا قد ركزوا نظرهم على ق�سايا اأخرى 
اأكرثاأهمية، واأهم واأنفع.
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النائب خل�شر بن خالف:

الدفع بعدم الد�ستورية �سمان ل�سري القانون باجلزائر
�شدد رئي�س املجموعة النيابية لالحتاد من اأجل النه�شة و العدالة و البناء خل�شر بن خالف على اأن الدفع بعدم الد�شتورية ما هو اإال �شمان �شالمة القواعد 

وعدم ا�شطدامها ببع�شها، م�شيفا اأن مثل هكذا قانون �شيكون �شمام اأمان للحريات اإذا احرتمت قواعده ومقت�شياته وتوفرت �شروطه.

علي عزازقة

�أم�س  يوم  �ملتحدث  ذ�ت  وقال 
�لع�ضوي  �لقانون  مناق�ضة  خالل  
وكيفيات  �رشوط  يحدد  �لذي 
�لد�ضتورية  بعدم  �لدفع  تطبيق 
ق�ضائية  �إن�ضاء حمكمة  يجب  باأن 
خمت�ضة كما يعرف عند �لكثري من 
�لدول با�ضم �ملحكمة �لد�ضتورية، 
قائال: » وجند باأن �ملادة 188 من 
طبيعة  على  حافظت  �لد�ضتور 
�لهيئة �لفا�ضلة يف �لدفع رغم �أن 
�لهيئة �لتي تف�ضل فيه هي ق�ضائية 
بحتة وهذ� دليل على �نتهاج نهج 
وقائي  لي�س  �إجر�ء  وهو  خمتلط 
بعد  للن�س  يت�ضدى  عالجي  بل 

�ضدوره و�أثناء تطبيقه«.
حتقيق  باأن  خالف  بن  و�أو�ضح 

�أجلها  من  جاء  �لتي  �لأهد�ف 
بعدم  �لدفع  �لقانون  هذ� 
بع�س  توفر  ت�ضتلزم  �لد�ضتورية 
�ل�رشوط و�لتي تاأتي يف مقدمتها 
��ضتقاللية �لق�ضاء و خا�ضة مبد�أ 
حيث  �ل�ضلطات،  بني  �لف�ضل 
�أع�ضاء  و  ق�ضاة  بتعيني  طالب 
خمت�ضني  �لد�ضتوري  �ملجل�س 
بناء على معايري: �لكفاءة و �حلياد 
لتكري�س  �لنز�هة  و  �ل�ضفافية  و 
�أخرى  جهة  ومن  �لقانون،  دولة 
�رشورة  �إىل  �ملتحدث  ذ�ت  دعا 
باملجل�س  ثالثة  غرفة  ��ضتحد�ث 
�أن  دون  للت�ضفية  �لد�ضتوري 
�لبث  بعد  فيها  ق�ضاتها  ي�ضارك 
مع  �لد�ضتورية،  بعدم  �لدفع  يف 
�لعمل على ملء �لفر�غ �لت�رشيعي 
�لكبري �لذي ترتكه قاعدة قانونية 

مر�عاة  مع  �إلغائها  حالة  يف 
ح�ضا�ضية بع�س �لقو�عد �لقانونية 
�لتي جاءت يف قانون �لعقوبات �أو 

�لإجر�ء�ت �جلز�ئية.
وطالب رئي�س �ملجموعة �لنيابية 
لالإحتاد برفع �حلرج على �أع�ضاء 
ل  كي  بالرقابة  �ملكلفة  �لهيئة 
على  �ل�ضيا�ضي  �لطابع  يطغى 
�ملعينني و �ضيطرة �جلهة �لناخبة 

على �ملنتخبني.

رم�شان تعزيبت:
الدفع بعدم الد�شتورية دافع 

اإيجابي لدعم احلقوق

�لعمال  حزب  عن  �لنائب  �أبرز 
كبري�  تفاوؤل  تعزيبت  رم�ضان 
�لدفع  قانون  م�رشوع  ب�ضاأن 

على  �ملعرو�س  �لد�ضتورية  بعدم 
�ل�ضعبي  باملجل�س  �ملناق�ضة 
بالد�فع  �إياه  معترب�  �لوطني، 
�حلقوق  دعم  يف  �لإيجابي 
حني  يف  باجلز�ئر،  �لد�ضتورية 
�أكد �أن �مل�ضكل �مل�ضكل يكمن يف 
�لقانون  هذ�  وتطبيق  �ملمار�ضة 

على �لو�قع.
يف  �أم�س  يوم  تعزيبت  و�أو�ضح 
ملناق�ضة  جل�ضة  �أثناء  تدخله 
�لذكر،  �ل�ضالف  �لقانون  م�رشوع 
�ضابقا  �ضادق  قد  �لربملان  باأن 
ذ�ت  �لقو�نني  من  �لعديد  على 
حيث  من  �ليجابي  �ملردود 
يبقى  تطبيقها  لكن  �حلريات، 
علقها  �لتي  �لآمال  عن  بعيد� 
�إىل  م�ضري�  عليها،  �جلز�ئريون 
تر�جع هام�س �حلق يف �لإ�رش�ب 

�لق�ضاء  تدخل  حيث  ح�ضبه، 
هذ�  و�أجه�س  �ضابقا  �جلز�ئري 
توفري  رغم  �لد�ضتوري،  �حلق 
�لإجر�ء�ت  لكافة  منظميه 
�ملطلوبة،  و�لتنظيمية  �لقانونية 
عمال  �إ�رش�ب  باإلغاء  م�ضت�ضهد� 
�جلز�ئرية،  �جلوية  �خلطوط 
�لعد�لة �جلز�ئرية  حيث ع�ضفت 
بحق �لعمال يف �لحتجاج، وترتب 

عنه ف�ضل مكتبهم �لنقابي كله.
م�رشوع  م�ضمون  وبخ�ضو�س 
�ملتحدث  نف�س  �أبرز  �لقانون، 
�إىل  تتطرق  مل  م�ضودته  باأن 
�ملجل�س  معاجلة  لآجال  حتديد 
�لتي  لالخطار�ت  �لد�ضتوري 
بعدم  و�ملتعلقة  له،  ترفع 
عك�س  على  �لقو�نني،  د�ضتورية 

ف�ضل �لآجال بهيئات �أخرى. 

اخلبري االقت�شادي الدويل عبد الرحمان مبتول »للو�شط »

�سعر النفط اأكرث من 70 دوالرا يوؤثر �سلبا على معدل النمو العاملي

قال اإن املتقا�شني فيها يتمتعون بنف�س احلقوق، لوح:

املحاكم الع�سكرية �سيدرج فيها الدفع بعدم الد�ستورية

�لدويل  �لقت�ضادي  �خلبري    حتدث 
»�لو�ضط  ليومية  مبتول  �لرحمن  عبد 
» عن �جتماع �ملنتجني د�خل منظمة 
»�أوبك«  للبرتول  �مل�ضدرة  �لبلد�ن 
خارجها  من  م�ضتقلني  و�آخرين 
�لأ�ضبوع  له  �ملقرر  رو�ضيا،  بقيادة 
�لنم�ضاوية  �لعا�ضمة  يف  �جلاري 
عدة  �لأخري  هذ�  طرح  فيينا حيث 
�نتاج  �رتفاع  �أبرزها  �ضيناريوهات 
�ل�ضعودية  للبرتول  �لعربية  للملكة 
�نتاج  �رتفاع  �لأوبب  خارج  و�ضيتم 
منتج  للنفط  لكونها   �أكرب  رو�ضيا 
�لطاقة  �إنتاج  بلغت  للنفط  فلقد 
رو�ضيا و�ل�ضعودية للبرتول �أكرث من 10 

مليون برميل يوميا .
 
 

توقعات اقتناء ال�شني للنفط 
االإيراين واال�شتغناء عن 

ال�شعودية
 

�ل�ضني  تقوم  �أن  مبتول  توقع   ولقد 
ب�رش�ء كمية كبرية من �لنفط �لإير�ين 
�لأخرية  هذه  �أ�ضعار  �أن  بحكم  وهذ� 
يف  �ملتد�ولة  �لبرتول  �أ�ضعار  من  �أقل 
�ل�ضوق �لعاملية  بـ 5  دولر�ت  للربميل 
�ملتحدث  ،  م�ضيفا  ذ�ت  �لو�حد 
بخف�س  قامت  �ل�ضني  �إذ�  �أن 
لل�ضعودية كاأكرب  و�رد�تها  بالن�ضبة 
م�ضدر للخام   �أين �ضتحولها  مبا�رشة 
�لأمر  لن  فهذ�  �إير�ن  وبالتايل  �إىل 
�أ�ضعار  على  كبري  تاأثري�  له  يكون 

�لبرتول  .
 

ال�شني لها ا�شتقالل تام يف 
امليدان االقت�شادي

 
�لربوفي�ضور  قال  �ل�ضياق  ذ�ت  ويف 
مرتبط  هذ�  كل  �لقت�ضاد  �أن  يف 
بني  �جليو�ضيا�ضية  بالعالقات  �أ�ضا�ضا 
�ل�ضني و�إير�ن وياأتي هذ� بعد �جلولة 
بها وزير �خلارجية  �لتي قام  �لأخرية 
لل�ضني  ظريف  جو�د  حممد  �لإير�ين 
�ل�ضعبية حيث �أننا جند �أن �ل�ضني لها 
�لقت�ضادي  �مليد�ن  تام يف  ��ضتقالل 
�لذي  �لنفط  بكمية  مرتبط  وهذ� 
تعترب ثالث  �لتي  �إير�ن  من  تقتنيه 
»�أوبك« وكم  يف  �لنفط  منتجي  �أكرب 
من  �ململكة  و�رد�ت  من  �ضتحققه 
يف  جند  �ل�ضعودية  بينما  �لعربية 
هي  �لتي  �ملقابلة �لهند  �جلهة 
�ملتحدة  بالوليات  مرتبطة  مبا�رشة 

�لأمريكية .
 

النزاع االقت�شادي اأثر �شلبا على 
اأ�شعار النفط عامليا

 
�لدويل  �لقت�ضادي  �خلبري   ويرى 
�لوليات  بني  �لقت�ضادي  �لنز�ع  �أن 
و�أوروبا  �لأمريكية  �ملتحدة 
�أ�ضعار  على  كبري  ب�ضكل  و�ل�ضني  �أثر 
�لنفط عامليا و�لتي و�ضلت �إىل  حدود 
�لو�حد  ،  حيث  للربميل  73  بر�نت 
على  �ضلبيا  تاأثري�  له  �ضيكون 
هذ�  �لعاملي  ،وعلى  �لنمو  معدل 
�لنمو  �لعاملي  �لأ�ضا�س  فاملعدل 
�لذي يزيد من طلب �ملحروقات  هو 
باآخر  �أو  ب�ضكل  يتدخل  �لذي  وهو 

�لذهب  �أ�ضعار  �نخفا�س  �أو  بارتفاع 
�لأ�ضود  ، مت�ضائال  هل �ضيوؤثر �لنز�ع 
يوؤثر  �لأخرى  �لبلد�ن  مع  بني  �أمريكا 

يف معدل �لنمو �أم ل ؟.  
 

اأكرث من 10 ماليني برميل كمية 
االإنتاج اليومي للبرتول والغاز 

ال�شحي الأمريكا
 

مبتول  �إىل  �لرحمان  عبد  ورجع 
دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  ت�رشيح 
�لنفط من  زيادة  �أ�ضعار  تر�مب حول 
للبرتول  �لأوبب �ملنتجة  بلد�ن  طرف 
�ملتحدة  �لوليات  باإنتاج  ذكر  حيث 
لأكرث من 10 ماليني برميل يوميا يف 
�لبرتول  و�لغاز �ل�ضحي  ، مو�ضحا �أن 
هذ� �لأمر يعد �إنذ�ر موجها لل�ضعودية 
يف  �لنفط  �إنتاجها  من  رفع  �أجل  من 
لكي ل يت�ضبب يف �لتاأثري على �لأ�ضعار 
لأكرث من 70 دولر للربميل حيث جند 
للبرتول  و�ملنتجني  �مل�ضتهلكني  �أن 
مرحبني بن�ضبة 70 دولر للبرتول وهو 
طرفهم  يف  من  مقبول  �ضعر  جد 
�ضعر  زيادة  �أن  مبتول  حني  �عترب 
تاأثري  له  دولر   70 من  لأكرث  �لنفط 

�ضلبي على معدل �لنمو �لعاملي .
 

زيادة تدريجية الإنتاج النفط 
يف اجتماع فيينا

 
�لإنتاج  رفع  �ملر�قبون،  توقع  ولقد 
�إ�ضافة  يعني  )مبا   2016 مل�ضتويات 
1.8 مليون برميل يومياً على �لأقل(، 
يومياً  برميل  �لإنتاج مبليون  رفع  �أو 

»�أوبك« حاليا  دول  تنتج  فقط حيث 
مليون   31.86 نحو  �لتفاق(،  )بعد 
برميل يومياً، وهو �لإنتاج �مل�ضجل يف 
ماي �ملا�ضي، وفق بيانات �ملنظمة 
تبقي  �أن  �ملنتظر  فمن  �ل�ضهرية. 
خف�س  �تفاق  على  �ملوقعة  �لدول 
�لإنتاج، على نف�س م�ضتويات �لإنتاج 
و�ل�ضيناريو  �ضابقا،  عليها  �ملتفق 
وفق  لإنتاج  �ملجال  فتح  هو  �لر�بع 
�ضمنا  يعني  مبا  بلد،  كل  طاقة 
�خلف�س  حيث  �تفاق  عن  �لتخلي 
)بعد  حاليا  »�أوبك«  دول  تنتج 
برميل  �لتفاق(، نحو 31.86 مليون 
يف  �مل�ضجل  �لإنتاج  وهو  يومياً، 
ماي �ملا�ضي، وفق بيانات �ملنظمة 
�أع�ضاء  �ضيتو�ضل  حني  يف  �ل�ضهرية 
على  خارجها،  من  و�لدول  »�أوبك« 
بنحو  تبد�أ  لالإنتاج،  تدريجية  زيادة 
�إىل  لحقا  لت�ضل  برميل،  �ألف   500
مليون برميل يومياً  ولقد توقع بنك 
تتفق  �أن  بحثي،  تقرير  يف  باركليز 
�ملقبل،  �جتماعها  يف  »�أوبك«  دول 
يحذو  و�أن  �لإنتاج،  زيادة  على 
خارجها،  من  �لآخرون  �ملنتجون 
باركليز:  وقال  �ملنظمة  حذو 
هو  لدينا،  �لأ�ضا�ضي  »�ل�ضيناريو 
)با�ضتثناء  �أوبك  نفط  �إمد�د�ت  �أن 
و�إير�ن  �لتي  �ضتنخف�س  فنزويال 
 1.5 بنحو  �لنفط  فيهما  �إمد�د�ت 
مليون برميل يوميا ب�ضبب �لعقوبات 
( و �ضتزيد مبا يرت�وح بني 700 و800 
�لثاين  �لربع  من  يوميا  برميل  �ألف 

وحتى �لربع �لر�بع 2018«.
حكيم مالك

�لأختام  حافظ  �لعدل  وزير  �أكد 
�لع�ضكرية  �ملحاكم  باأن   لوح  �لطيب 
بعدم  �لدفع   بقانون  معنية  �ضتكون 
�لد�ضتورية و�ضيتمتع �ملتقا�ضني فيها 
بنف�س �حلقوق �ملطروحة يف �لق�ضاء 
خالل  �أم�س  يوم  لوح  وقال  �ملدين. 
عر�ضه مل�رشوع قانون ع�ضوي يحدد 
بعدم  �لدفع  تطبيق  وكيفيات  �رشوط 
�لد�ضتورية �إن �لقا�ضي ل ميكنه �لدفع 

بعدم �لد�ضتورية تلقائيا، وهو ما ينطبق 
�لبتد�ئية،  �جلنايات  حمكمة  على 
�لد�ضتورية  بعدم  دفع  �آلية  باأن  و�أكد 
جاءت لتعزيز مفهوم �ملو�طنة ومتكني 
�ل�ضمانات  حتقيق  من  �ملتاق�ضني 
وذلك  �لعادلة  للمحاكمة  �لأ�ضا�ضية 
بتقرير  �لت�رشيعي  �لن�س  مبر�جعة 
ذ�ت  ويف  بتف�ضريه،  �أو  د�ضتورية  عدم 
�إر�ضال  قر�ر  �إن  �لوزير  قال  �ل�ضدد 

عر�ئ�س  مع  �لد�ضتورية  بعدم  �لدفع 
�ملحكمة  �إىل  ومذكر�تهم  �لأطر�ف  
�لعليا �أو جمل�س �لدولة خالل 10 �أيام 
ول  �لأطر�ف  �إىل  ويبلغ  �ضدوره  من 

يكون قابل لأي طعن.
ومن جهة �أخرى �أو�ضح ممثل �حلكومة 
�لعليا  �ملحكمة  قبل  من  �لف�ضل  باأن 
�إحالة  حالة  يف  �لدولة  جمل�س  �أو 
�ملجل�س  �إىل  �لد�ضتورية  بعدم  �لدفع 

�لد�ضتوري يف �جل �ضهرين �بتد�ء من 
�إليه  �مل�ضار  �لإر�ضال  ��ضتالم  تاريخ 
�لع�ضوي،  �لقانون  من   10 �ملادة  يف 
�لتي  �لق�ضائية  �جلهة  �إعالم  يتم  كما 
�أر�ضلت �لدفع  بعدم �لد�ضتورية بقر�ر 
�لدولة  جمل�س  �أو  �لعليا  �ملحكمة 
�أيام  ع�رشة  �جل  يف  لالأطر�ف  ويبلغ 

من تاريخ �ضدوره ح�ضب �لوزير.
 علي عزازقة

امل�شتخدمون املدنيون االقت�شاديون التابعون 
ملوؤ�ش�شات اجلي�س 

�سدور املر�سوم الرئا�سيو 
املحدد للقانون االأ�سا�سي 

من  �لأخري  �لعدد  يف  �ضدر 
�ملر�ضوم   �لر�ضمية  �جلريدة 
�ملحدد   145-18 رقم  �لرئا�ضي 
للم�ضتخدمني  �لأ�ضا�ضي  للقانون 
ملوؤ�ض�ضات  �لتابعني   �ملدنيني 
للجي�س  �لقت�ضادي  �لقطاع 
ف�ضل  و�ملمّ �ل�ضعبي  �لوطني 
�لفئة،  هذه   �لتز�مات  و  حلقوق 
تناول  �أبو�ب،  ت�ضعة  خالل  فمن 
هذ� �ملر�ضوم بالتدقيق �حلقوق و 
�لو�جبات �ملنوطة  بـ«�مل�ضتخدم 
�رشوط  و  �لقت�ضادي«  �ملدين 
�لعمل  عالقة  �ضري  و  توظيفه 
�خلدمة  جتاه  و�ضعيته   كذ�  و 
�لنقاط  من  غريها  و  �لع�ضكرية 
�لأ�ضا�ضي  �لقانون  يت�ضمنها  �لتي 

�خلا�س  به.
�مل�ضتخدم  �لن�س  هذ�  يمّعرف  و 
يق�ضد  �لذي  �لقت�ضادي  �ملدين 
�ملدنيون  �مل�ضتخدمون   به 
ذ�ت  �لعمومية  �ملوؤ�ض�ضات  يف 
�لتجاري  و  �ل�ضناعي  �لطابع 
�لقت�ضادي  للقطاع   �لتابعة 
و  �ل�ضعبي  �لوطني  للجي�س 
�ملدنيون  �مل�ضتخدمون  كذ� 
�ملوؤ�ض�ضات  يف   �ل�ضبيهني  غري 
�خلدمات  و  لالإنتاج  �لع�ضكرية 
�لوطني  للجي�س  �لأ�ضغال  و 

�ل�ضعبي.
و  بحقوق  �ملتعلق  �لباب  ففي 
�لتعر�س  �لفئة، مت  و�جبات هذه 
و  بالر�تب  �ضلة   له  ما  لكل 
و  �لجتماعي  �ل�ضمان  خدمات 
�لتقاعد ف�ضال عن �ل�ضق �خلا�س 
و  �لتكوين   و  �لعطل  و   بالر�حة 
و  �ل�ضحية  �لوقاية  و  �لرتقية 
�خلدمات  و  �لعمل  و طب  �لأمن 
مز�يا  على  عالوة   �لجتماعية، 
�أخرى تندرج يف �إطار �لتفاقيات 
�ملربمة بني وز�رة �لدفاع �لوطني 
و  �لهيئات �لوطنية �لعمومية و/�أو 
�خلا�ضة، �أما عن �للتز�مات �لتي 

�ملدين  �مل�ضتخدم  على  يتعني 
�لقت�ضادي �لتقيد بها فقد  �ضدد 
�ملثال  �ضبيل  --على  �ملر�ضوم 
للمهام  �أد�ئه  وجوب  على   --
و  عمله   مبن�ضب  �ملرتبطة 
�ل�ضامية  �لقيادة  تعليمات  تنفيذ 
و  �ملهني  بال�رش  �للتز�م  مع 
�إف�ضاء،  عدم  و   �لتحفظ  و�جب 
�ضلطته  م�ضبق من  ترخي�س  دون 
خمت�ضة،  �ضلطة  �أو  �ل�ضلمية 
بالتقنيات  تتعلق  وثائق   و  وقائع 
و�لتكنولوجيات و �أ�ضاليب �لت�ضنيع 
�أكد  كما  �لتنظيمية.  �لكيفيات  و 
�ملر�ضوم �أي�ضا على �أنه »ل ميكن 
من  باأي حال  و  �مل�ضتخدم  لهذ� 
حزب  يف  �لنخر�ط  �لأحو�ل  
و  �ضيا�ضي  طابع  ذ�ت  جمعية  �أو 
ممار�ضة ن�ضاط �ضيا�ضي و تنظيم 
�أو  فيه  �مل�ضاركة  �أو  �لإ�رش�ب  
�لتحري�س عليه«، بحيث »تخ�ضع 
من  �لنقابي  �حلق  ممار�ضة 
طرف  �ملعني �إىل نف�س �لقو�عد 
�لتنظيمية �ملطبقة  و  �لت�رشيعية 
�لع�ضكريني  �مل�ضتخدمني   على 
وز�رة  يف  �ل�ضبيهني  و�ملدنيني 
�لدفاع �لوطني«، ت�ضيف �لوثيقة.
�أ�ضار  �لتوظيف،  بخ�ضو�س  و 
�لو�جب  �ل�رشوط  �إىل  �ملر�ضوم 
توفرها يف �ملرت�ضح و من  بينها 
�جلز�ئرية  باجلن�ضية  �لتمتع 
ت�ضمن  و عدم  �ملدنية  و�حلقوق 
�لق�ضائية  �ضو�بقه   وثيقة 
ممار�ضة  و  تتنافى  ملالحظات 
ف�ضال  �ملطلوب،  �لعمل  من�ضب 
عن �أن يكون يف  و�ضعية قانونية 
جتاه �خلدمة �لوطنية، و يف ذ�ت 
�لإطار، تطرق �ملر�ضوم �إىل نظام 
�ملهنية  �لأخطاء  و  �لن�ضباط 
و  درجات  ثالث  �إىل  �ملنق�ضمة  
�لعقوبات �لتاأديبية �لتي تقابلها و 
�لتي ترت�وح عموما بني  �لتنبيه  و 

ت�ضل �ىل درجة �لت�رشيح.



متم�سكون  �أنهم  �لتن�سيقية  و�أو�سحت   
تنظيمها  �ملزمع  كان من  �لتي  �لوقفة 
�خلمي�س �ملقبل، �إال �أنهم قررو� تاأجيلها 
حر�سا منهم وحتمال للم�سوؤولية �جتاه 
�لدولية  و�سمعتها  �ل�رشكة  م�سد�قية 
كونها تتز�من مع تاريخ �جتماع �لدول 
»�أوبك«،  باخلارج  للبرتول  �ملنتجة 
ال  �الإد�رة  مع  خالفاتهم  �أن  موؤكدين 
تتيح لهم جتاوز �لروح �لوطنية ووعيهم 
�ملدير  �لرئي�س  �سيا�سة  م�سعى  يف 
�لعام �أن تكون �سوناطر�ك �سمن �أكرب5  
م�ستقبال،  �لعامل  عرب  نفطية  �رشكات 
�إىل  �خلطوة  تاأجيل  مت  عليه  بوناء 
يبقى  ذلك  �أن  متد�ركني  جويلية،   8
من  �ل�رشكة  ��ستقر�ر  باأن  مرتبطا 

��ستقر�ر عمالها .
وبالعودة لعلة ت�سعيدهم، �أو�سح �لعمال 
�أنه ر�جع �إىل جتاهل مطالبهم، فرغم 
�لوثائق  كل  �مل�سرتكة  للجنة  تقدميهم 
�لد�ستور  من  و�ل�سادرة  �لقانونية 
�التفاقيات  به  تقر  وما  �جلز�ئري 
�لعمل  قانون  وباالأخ�س   �جلماعية 
ين�سب  �لذي  �لقانون 11/90   مبا فيه 

�قت�سادي  كقطاع  ق�سيتهم   يف خدمة 
مع  مقارنة  �أكرب  �متياز�  ويعطيهم 
وح�سب  �أنهم  �إال  �أخرى،  قطاعات 
ت�رشيحهم قد �لتم�سو� �لعك�س، يف ظل 
حقهم  يف  و�لتماطل  �لتق�سري  �سيادة 
وخا�سة  �مل�سرتكة  �للجنة  طرف  من 
متد�ركني  �لب�رشية،  �ملو�رد  مديرية 
�ملو�رد  مدير  جهود  يقدرون  �أنهم 
�سعوبة  تكبد  �لذي  �حلايل  �لب�رشية 
�لو�سع  �أن  حني  يف  بح�سبهم،  �لو�سع، 

�إعادة  يف  باالإ�رش�ع  يتح�سن  مل  �لعام 
جانب  يخ�س  فيما  و�لعمل  �لتجديد 
تنظيمها  و�إعادة  �الأ�سا�سية  �لقو�نني 
و�لرتقية  �لتوظيف  مع  وتكييفها 
لل�رشكة  �لوظيفي  �ل�سلم  يف  �لعمالية 
حاليا  يتما�سى  ال  �أنه  قالو�  و�لذي 
�مل�ستحدثة  �جلامعية  و�ل�سهاد�ت 
�ملحلية  �لعمالية  �ل�سوق  وم�ستجد�ت 

و�لدولية .
للرئي�س  دعوتهم  �لعمال  �أكد  كما 

بالوقوف  ل�سوناطر�ك   �لعام  �ملدير 
و�إ�رش�كهم   �للجنة  عمل  على  �سخ�سيا 
كعمال مبمثلني �رشعيني من �ختيارهم 
�مل�سرتكة  �للجنة  �جتماعات  حل�سور 
عليه  ين�س  كما  ق�سيتهم  تخ�س  �لتي 
حتى  �جلماعية  �التفاقيات  قانون 
�إىل حلول نهائية  �لو�سول  يتمكنو� من 
ومر�سية وحتى يتجنبو� حلول ترقيعية 
قد تلجاأ �ليها �للجنة، وعودة  �لق�سية 

�إىل نقطة �ل�سفر .

ك�سفت وزيرة �لرتبية �لوطنية نورية بن غربيط، 
�سهرة �أول �أم�س، خالل حلولها �سيفة على حو�ر 
�ل�ساعة على �لقناة �الأر�سية، �أن ن�سبة �لنجاح يف 
�لتعليم �ملتو�سط بلغت، 56.88 باملائة،  �سهادة 
بال�سنو�ت  مقارنة  مقبولة  ن�سبة  �أنها  موؤكدة 
�ل�سابقة، يف حني �أو�سح مدير �لتعليم �الأ�سا�سي 
تتوقع  �لوز�رة  جهالن،�أن  قا�سم  �لرتبية  بوز�رة 
باملائة   68 من  �أزيد  �إىل  �لنجاح  ن�سبة  �رتفاع 
حلوله  خالل  وذلك  �ل�سنة،  معدالت  باحت�ساب 
�لنهار،  بقناة  وجرنان  قهوة  ح�سة  على  �سيفا 
مو�سحا �أن ن�سبة �لنجاح لدى �الإناث بلغت59.20 
49.79باملائة.�أما  فبلغت  �لذكور  �أما  باملائة 
هذ�  ينطلق  �لذي  �لبكالوريا  �متحان  بخ�سو�س 
�الأربعاء، فاأو�سحت �أن مو�عيد �لك�سف عن نتائج 
بكالوريا دورة جو�ن 2018، �ستكون ما بني 15 و20 
�ل�سغط بدرجة كبرية على  يتم  و�أنه لن  جويلية، 

�إعطاء  و�أن  �مل�سححني،  و�الأ�ساتذة  �ملفت�سني 
�سباحا،  خن�سلة  من  �ستكون  �النطالق  �سارة 
�الإجر�ء�ت  تو�سيح  وجددت  م�ساء.  تب�سة  ومن 
�أو  ت�رشيب  �سيناريو  تكر�ر  لتفادي  �الحرت�زية 
�لتو��سل  مو�قع  على  �لبكالوريا  مو��سيع  ن�سو 
موؤكدة  �النرتنت،  قطع  من  بد�ية  �الجتماعي 
فرعون  هدى  �لربيد  وزيرة  مع  بالتعاون  مت  �أنه 
ومو�فقة �لوزير �الأول �أحمد �أويحيى، و�أنه �سيتم  
 ،09.30 �إىل  �سباحا   08.30 من  �النرتنت  قطع 
�ل�ساعة  خالل  وذلك  م�ساء،   15.00 من  وم�ساء 
عمليات  �أن  متد�ركة  �إمتحان،  كل  مع  �الأوىل 
�لت�رشيب  عملية  �أن  فاأكدت  �ملو��سيع  ت�رشيب 
�ل�سنو�ت  �أما   ،2016 خالل  و�حدة  ملرة  �سجلت 
بعد  �ملو��سيع  ن�رش  �سكل  يف  فجاءت  �الأخرى 
�المتحان،  مر�كز  د�خل  من  �ملو��سيع  توزيع 
�ل�سارمة  بالعقوبات  جمددة حتذير �ملرت�سحني 

لكل حماولة غ�س، و�أن كل تلميذ ي�سبط بو��سطته 
هاتف حممول تعترب حماولة غ�س ويعامل وفقا 
لها، حتى يف حالة عدم �سبطه ب�سدد ��ستعماله.

�أما بخ�سو�س فتح �أبو�ب �ملر�كز فحددت وزيرة 
�أنها تفتح 7.30 وتغلق 08.00، مو�سحة  �لرتبية 
حالة  يف  �لثانية  �لدورة  �حتمالية  بخ�سو�س 
مبنح  �الحتياطات،  بكل  �الأخذ  مت  باأنه  �لتاأخر، 
مهلة �إىل 08.30 للمرت�سحني �لذين يحوون على 
فال  �الأظرفة  فتح  بعد  �أما  و��سحة،  تربير�ت 
ميكن ولوج �أي مرت�سح، �أي على �ل�ساعة08.30، 
يف ظل حجم ��ستعمال �نرتنت �لهاتف و�حتمال 
�لغ�س، وهو ما �أكدت ت�سجيله �ل�سنو�ت �لفارطة، 
كاإ�سرت�تيجية من طرف بع�س �ملرت�سحني بتعمد 
�لتاأخر من �أجل �حل�سول على �ملو��سيع وك�سب 

بع�س �حللول قبل �لدخول للمر�كز.
�لبكالوريا   مو��سيع  وي�رش  �سعوبة  مدى  وحول   

�لبكالوريا،  مو��سيع  على  تطلع  ال  �أنها  �أكدت 
�مل�سوؤولني  �الأ�ساتذة  �خت�سا�س  من  كونها 
�لوطني  �لديو�ن  م�ستوى  على  �ملو��سيع  عن 
عليها،  تطلع  ال  و�أنها  و�المتحانات،  للم�سابقات 
هناك  و�أن  �جلميع،  متناول  يف  �أنها  متد�ركة 
�ل�سوؤ�ل  �أن  متابعة  �لقر�ءة،  باإعادة  خا�سة  جلنة 
يف حالة كانت �أعلى من م�ستوى �لتعليم، فهناك 
ويتم  �ملو��سيع  من  عينات  باأخذ  ميكانيزمات، 
�لت�سحيح �الأويل، ويف حالة �لك�سف عن غمو�س 
تتم عملية �لتعديل بعد �لتنقيط، وتر�سل للوناك، 
�الإ�سكاالت  م�ستوى  كل  ياأخذ  بذلك  �أنه  موؤكدة 
عمليات  بخ�سو�س  تطرح.�أما  �أن  ميكن  �لتي 
بعمل  �لقيام  مت  �أنه  فقالت  �لدرو�س،  تعوي�س 
�ملعنية  �لواليات  م�ستوى  على  باجلبار  و�سفته 

من �أجل �ال�ستدر�ك.

�ملتجددة  و�لطاقات  �لبيئة  وزيرة  �أعلنت 
فاطمة �لزهر�ء زرو�طي عن تخ�سي�س 60 
�ملتجددة  �لطاقات  م�ساريع  من  باملائة 
واليات  عديد  عرب  �لفالحي  لال�ستثمار 

�لوطن .
زرو�طي  �لزهر�ء  فاطمة  �لوزيرة  وقالت 
“منتدى  على  �سيفة  نزولها  خالل 
�أن هذه �مل�ساريع مدرجة  �ل�سعب” �أم�س 
�لوز�رة  �أعدتها  �لتي  �الإ�سرت�تيجية  �سمن 
هذه  من  �الإ�ستفادة  �أولوية  �ستمنح  حيث 
�مل�ساريع �لطاقوية �ملرتقبة �إىل �لواليات 
�ملجال  يف  كبري�  �نتعا�سا   تعرف  �لتي 

�لفالحي

و�أكدت زرو�طي �أن قطاع �لبيئة و �لطاقات 
�ملتجددة ب�سدد رفع �لتحدي لالإ�ستثمار 
باعتبارها  �ل�سم�سية  �لطاقة  جمال  يف 
يف  للم�ساهمة  ناجعا  م�ستقبليا  بديال 
�لرفع من وترية �الإ�ستثمار �لفالحي �سمن 
و  �لوطني  لالإقت�ساد  �جلديدة  �لتوجهات 
��ستثمرت  �جلز�ئر  باأن  �لوزيرة  �أو�سحت 
�لـ 15 �سنة �ملا�سية 2 مليار دوالر  خالل 
�لبيئة  لقطاع  �لتحتية  �لبنية  م�ساريع  يف 
�أن  �لوزيرة  وك�سفت  �ملتجددة  و�لطاقات 
على  لالإعتماد  م�سطر�  برناجما  هناك 
�إجناز  خالل  من  �ملتجددة  �لطاقات 
بواليات  ال�سيما  �ل�سم�سية  للطاقة  مر�كز 

�إىل  �لكهرباء  طاقة  و�إي�سال   �جلنوب  
�إىل  و�أي�سا  �لفالحي   �الإ�ستثمار  مناطق 
�مل�ساجد   و  �ملد�ر�س   ، �ل�سكنية  �الأحياء 
�لتنمية،  يف  �أ�سا�سيا  �رشيكا  باعتبارها 
�أن �جلز�ئر  من جهة �أخرى قالت �لوزيرة 
متتلك قدر�ت لفرز 13 مليون من �لنفايات 
�سنويا، معلنة عن توجه قريب لبيع �لنفايات 
�أنه  �ملتحدث  ذ�ت  �أبرزت  كما  �ملز�د  يف 
�مل�ستوى  على  مفرزة  �ألف   20 �إز�لة  مت 
مع  �ملا�سية،  �سنة   15 خالل  �لوطني 
تن�سيب قريب لـ 34 حمطة متنقلة لت�سفية 
�لع�سارة على م�ستوى مر�كز �لردم �لتقني 
�لكبرية. و يف ذ�ت �ل�سياق �أعلنت زرو�طي، 

عن غلق 13 وحدة �سناعية موؤخر� ب�سبب 
�جلز�ئر  �أن  كا�سفة  �لع�سو�ئية  �مل�سابات 
من  �مل�سرتجعة  �الأولية  �ملو�د  ت�سدر 
�لنفايات �إىل 10 بلد�ن حول �لعامل، و لدى 
م�رشوع  عن  �سحفي  �سوؤ�ل  حول  �إجابتها 
�ل�سد �الأخ�رش و مكافحة �لت�سحر و نحن 
زرو�طي  قالت  له  �لعاملي  �ليوم  ن�سادف 
�ل�سد  تفعيل  الإعادة  ت�سعى  �جلز�ئر  �ن 
و  جديدة  باإ�سرت�تيجية  لكن  �الأخ�رش 
مدرو�سة  و يف �ملقابل نحن نكافحه من 
�أحزمة  عدة  وزرع  �لت�سجري  �إعادة  خالل 

خ�رش�ء.
ف.ن�سرين

�أم�س،  �لوطنية،  �لرتبية  وزيرة  وجهت 
�متحان  ع�سية  �لرتبوية  للجماعة  ر�سالتها 
�لبكالوريا دورة 2018، د�عية �إياهم للتحلي 
بالهدوء م�ست�سهدة بحكمة »من جّد وجد«، 
مو�سحة �أنها تتفهم �خلوف و�الرتباك، �إال 

�أنه ي�ستدعي �لرتكيز، د�عية �إياهم لالبتعاد 
على  �لدورة  مب�سد�قية  مي�س  ما  كل  عن 
عرفه،  �لذي  �لتجنيد  بعد  �لغ�س،  ر�أ�سها 
عن  �أعرب  �ملجتمع  �أن  موؤكدة  بح�سبها، 
�لرتبية،  �سوؤون قطاع  بكل  �لوثيق  �رتباطه 

يف  �ساهمو�  �لتالميذ  �أولياء  �أن  موؤكدة 
�لقطاع  موظفي  �أما  �حلا�سل.  �ال�ستقر�ر 
يف  قائم،  �الأمل  �أن  يظهرون  �أنهم  فاأكدت 
مو�سحة  يبذلونها،  �لتي  �ملجهود�ت  ظل 
�أن كل ذلك يتيح �لتح�سري �لكلي لالمتحان 

�سبيحة �الأربعاء، خماطبة �ملرت�سحني: �أن 
و�العتماد  للنجاح  يوؤدي  ما  وحده  �لعمل 
ينجح  ملن  �لفرحة  مينح  �لنف�س  على 

بجهوده �خلا�سة.
 �س.ب

قال�ا اإنهم اأجل�ا ال�قفة ملا بعد اجتماع اأوبك لعدم زعزعة �س�رة امل�ؤ�س�سة

البكال�ريا

ن�سبة النجاح يف »البيام« 56 باملائة ومعدالت ال�سنة ترفعها لـ68 باملائة 

وزيرة البيئة والطاقات املتجددة:

بن غربيط يف ر�سالتها للجماعة الرتب�ية ع�سية االمتحان:  

�سارة ب�معزة

عمال �سونطراك يتوعدون باالحتجاج يف 8 جويلية

بن غربيط تتوعد كل من يحمل هاتفا داخل قاعة االمتحان 

60 باملائة من م�ساريع الطاقات املتجددة لال�ستثمار الفالحي

كل التح�سريات جاهزة النطالق البكالوريا 
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اأعلنت تن�سيقية عمال �س�ناطراك حاملي ال�سهادات اجلامعية بكال�ريا+3 �سن�ات، عن نيتها بالع�دة للغة ال�سارع  بتنظيم وقفة احتجاجية 
و�سفتها بال�سلمية،  االأحد 8 ج�يلية، اأمام مقر املديرية العامة بحيدرة، متهمني املديرية العامة بالتماطل، يف ظل عدم ف�سل جلنة 

االتفاقيات اجلماعية) م�سرتكة بني املديرية والنقابة ال�طنية( يف ق�سيتهم، على راأ�سها تطبيق املر�س�م الرئا�سي 266- 14 الذي يعطيهم 
حق الت�سنيف يف خانة االإطارات اجلامعية يف الرتبة)21عم�ديا( ح�سب �سلم ال�سركة املعم�ل به.

حجب امل�اقع تفاديا الإمكانية ت�سريب 
االأ�سئلة اخلا�سة بالبكال�ريا، فرع�ن:

قطع االنرتنت اأيام البكالوريا لن يوؤثر 
على املوؤ�س�سات االقت�سادية

ت�سنيف اجلزائر يف  املراتب االأخرية يف 
التكن�ل�جيا غري م�ؤ�س�س

الرتبية وال�سحة اأكرث امل�ستفيدين من القمر 
اال�سطناعي الك�م �سات

وتكنولوجيات  �لربيد  وزيرة  �كدت   
�ميان  هدى  و�الت�سال  �العالم 
وحجب  �النرتنت  قطع  �ن  فرعون، 
بد�ية  يف  كاملة  �ساعة  ملدة  �ملو�قع 
لن  �لبكالوريا  ل�سهادة  �متحان  كل 
�لعمومية  �ملوؤ�س�سات  �سري  على  يوؤثر 
خطوة  هي  و�إمنا  بال�سبكة  �ملرتبطة 
لالمتحانات  �حل�سن  �ل�سري  ل�سمان 
�لقمر  �أن  معلنة  قولها،  حد  على 
�ال�سطناعي �لكوم �سات �سيدخل حيز 
�لتنفيذ قريبا وقطاع �لرتبية و�ل�سحة 

�أكرث �مل�ستفيدين من ذلك.
�الأم�س  فرعون  �إميان  هدى  طماأنت   
عند حلولها �سيفة على فروم �الإذ�عة 
ت�ستعمل  �لتي  �ملوؤ�س�سات  باأن 
�لتكنولوجيات �حلديثة لن تتاأثر بقطع 
�لبكالوريا،  �متحانات  �أيام  �النرتنت 
مف�سولة  خا�سة  و�سالت  لديها  الأنها 
على  �النرتنت  �سبكة  عن  تقنيا 
مو�سحة  �إت�ساالت،  م�سالح  م�ستوى 
�ستعمل  �النرتنت  قطع  عملية  �ن 
عمليات  حدوث  �إمكانية  تفادي  على 
�خلا�سة  �ال�سئلة  ت�رشيب  �و  �لغ�س 
�سيعطي  ما  وهو  �المتحان  بهذ� 
م�سد�قية �أكرث له ويقي �ملمتحنني من 
�ل�سغوط �لتي تعر�سو� لها يف �لدور�ت 

�ل�سابقة.
�الخري  �لت�سنيف  �ملتحدثة  وكذبت 
�لذي  رتب خدمة تدفق �النرتنت  يف 
�الخرية  قبل  ما  �ملرتبة  يف  �جلز�ئر 
مت�سائلة  �لعاملي،  �مل�ستوى  على 
�لت�سنيف  هذ�  ثم  �أ�سا�س  �أي  على 
و�الأ�سباب �لتي تقف ما ور�ء �لت�سنيف 
�سوء  �أم  مدرو�سة  غري  جتارب  الأنها 
م�سرية   ، �لتقيي�س  �نعد�م  �و  �لتقدير 
�لبد�ية  منذ  عملت  �جلز�ئر   �ن  �ىل 
ب�سكل  �النرتنت  �سبكة  ب�سط  على  
�حل�رشية  �ملناطق  بني  متو�زن  
و�ملناطق �لنائية يف ��سرت�تيجية  قلما 
يتم �عتمادها يف �لعامل الأنها ال ترتكز 
تعتمد  ما  بقدر  �الرباح  �سنع  على  
على �مل�ساو�ة يف  �ي�سال  �خلدمة لكل 

�ملو�طنني على حد  �ل�سو�ء .
هناك  �سحيح  باأن  �عرت�فها  ورغم   
بع�س  يف  �النرتنت  تو�سيل  نق�س 
�لواليات، �إال �أنها �أكدت يف �ملقابل �أن 
مناطق كثرية يف �جلز�ئر ت�سهد تدفقا 

عاليا لالأنرتنت
ومنع  �لويفي  خدمة  جتميد  و�رجعت 

�لهاتف  متعاملي  �ل�سبط  �سلطة 
�لنقال من ن�رش خدماتهم يف �الأماكن 
و�رشحت  �أمنية،  الأ�سباب  �لعمومية 
�إن �ملتعاملني ال يوفرون  بالقول  ذلك 
خدمة حتديد هوية �ملتعامل يف حال 
��ستخد�م  طريق  عن  جرمية  �رتكاب 

�الأنرتنيت يف �الأماكن �لعمومية

ويف �سوؤ�ل حول ن�سبة تغطية �النرتنت 
�نها  فرعون  �أو�سحت  �جلز�ئر،  يف 
للهاتف  بالن�سبة  باملائة    100 تفوق 
بالربط  �ملتعلقة  �الأرقام  الن  �لنقال 
�أما فيما  نقال،  فاقت 40 مليون خط 
�كرث  هناك  �لثابتة  باخلطوط  يتعلق 
لالأنرتنت،  ثابت  خط  ماليني   3 من 
�لدويل  �الحتاد  �إح�سائيات  وبح�سب 
 35 فاقت  �لن�سبة  فان  لالت�ساالت 
�خلطوط  لها  �أ�سفنا  و�إذ�   باملائة 
�خلدمة   حيز  دخلت  �لتي  �جلديدة 
�جلارية  �ل�سنة  ومطلع    2017 نهاية 
 45 ن�سبة  تتجاوز  �أن  �ملمكن  فمن 
باملائة وهذ� مرتبط بطريقة ح�ساب  
�أن كل خط ي�ستفيد منه 4 �إىل  يعتمد 

5 �أ�سخا�س.
ميكن  �الإح�سائيات  �أن  و�أو�سحت 
�ملعتمد  �ملعيار  بح�سب  تختلف  �أن 
�ملو�سولة  �خلطوط  ح�ساب  مت  فاإذ� 
�لنفاذ  بن�سبة  يعرف  ما  �أو  باالأنرتنت 
�أن ي�سل �إىل 80 باملائة  فاالأمر ميكن 
�لبلديات  وكل  �لواليات  كل  الن 
مربوطة ب�سبكة �النرتنت �إال ن�سبة تقل 
عن 1 باملائة، �أما فيما يتعلق بالزبائن 

فن�سبة �لربط ال تتعدى 30 باملائة.
يف  �لتحكم  يخ�س  وفيما   
» نحتاج  �لوزيرة  �لتكنولوجيات، قالت 
�ىل �سنو�ت �أكرث من �جل �سناعتها يف 
�ملتعاملني  حتكم  ن�سبة  �إال  �جلز�ئر 
�حلديثة  �لتكنولوجيات  يف  �لوطنيني 
ما  �إىل  بالنظر  جد�  مقبولة  ن�سبة 
مرت به �جلز�ئر من ع�رشية �سود�ء و 
م�ساكل �قت�سادية، فموؤ�س�سة �ت�ساالت 
و�لنقال  �لثابت  فروعها  بكل  �جلز�ئر 
وطنية  بخرب�ت  تعمل  و�لف�سائي 
يف  خربته  على  يثبت  �ليوم  فال�سباب 
 « �جلديدة  بالتكنولوجيات  �لتحكم 
�أن  �ملتحدثة  �أكدت  �آخر،  �سياق  ويف 
�لباب �ملفتوح �أمام �لتجار للولوج �ىل 

�لتجارة �اللكرتونية
اإميان ل�ا�س

�سارة ب�معزة
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�سرطي �سابق �سابق 
يذبح �ساحب مقهى  

بحي » �سوريكال«
فتحت حمكمة اجلنايات الإبتدائية بالدار البي�ساء 

، ملف جرمية قتل ب�سعة جرت باأحد �سقق حي 
» �سوريكال« بباب الزوار ب�سهر ماي 2017 ، راح 
�سحيتها �ساحب مقهى يبلغ من العمر 24 �سنة 

من جراء تعر�سه للذبح و لعدة طعنات قاتلة عرب 
خمتلف اأنحاء ج�سده على يد عامله الذي ينحدر 

من منطقة » ب�سار »وهو �رشطي �سابق ب�سبب 
رف�ض الأول ت�سديد م�ستحقاته املالية املقدرة 

ب50 األف دج حلاجته لها يف حت�سري مرا�سيم 
زفافه .

وقائع الق�سية احلالية وعلى ح�سب ما دار بجل�سة 
املحاكمة تعود لتاريخ 19 ماي 2017 حني تلقت 

م�سالح الأمن بباب الزوار لبالغ من �سخ�ض حول 
اختفاء ابنه البالغ من العمر 24 �سنة واملقيم 

بحي 8 ماي 1945 » �سوريكال« لتقوم ذات 
امل�سالح رفقة فرقة احلماية املدنية ملقاطعة 
الدار البي�ساء بالتنقل ملنزل املبلغ عنه ،اأين مت 
العثور على اأثار الدم منت�رشة عرب اأرجاء ال�سقة 
و بعد تتبعها مت التو�سل جلثة املبلغ عنه خمباأة 

داخل احلمام وبعد معينتها من قبل الطبيب 
ال�رشعي تبني اأن ال�سحية قد تويف من جراء 3 
طعنات على م�ستوى القلب و طعنة اأخرى على 

م�ستوى اجلهة اليمنى للبطن و اأخرى على م�ستوى 
الكتف و اليدين مع وجود اأثار ذبح على م�ستوى 
الرقبة ، كما عرثت م�سالح الأمن خالل عملية 

التفتي�ض املنجزة باملنزل على كي�ض خلف باب 
احلمام يحوي مبلغ 496 مليون �سنتيم ، ويف اإطار 

التحريات املنجزة للك�سف عن هوية الفاعل قامت 
م�سالح الأمن بالبحث عنهاتف ال�سحية الذي مت 

�رشقته يوم الوقائع و الذي مت العثور عليه عند 
�رشطي من الفرقة املتنقلة لل�رشطة الق�سائية 

لولية ب�سكرة والذي �رشح خالل �سماعه اأنه اإقتناه 
من �سوق املنطقة مع تقدميه هوية البائع الذي 
مت التو�سل له هو الأخر والذي ك�سف من جهته 

باأنه اإقتاناه من �سخ�ض اأخر وهو املتهم يف ملف 
احلال الذي مت توقيفه بعد متديد الخت�سا�ض 

لولية ب�سكرة و اإعرتف مبجرد �سماعه باإقرتافه 
جلرمية القتل يف حق ال�سحية و اأكد باأنه قام 

بذلك ب�سبب رف�سه ت�سديد م�ستحقاته املالية 
املقدرة ب50 األف دج عندما كان يعمل لديه باأحد 

مقاهي منطقة » �سوريكال« وك�سف عن تفا�سيل 
جرميته باأنه ارتكب هاته اجلرمية عندما كان 

ب�سدد حت�سري زفافه واإحتاج لنقوده ، فتوجه نحو 
العا�سمة ملالقاة ال�سحية و اإ�سرتداد م�ستحقاته 
املالية املقدرة ب50 األف دج و بعد ق�سائه ليلية 

كاملة باأحد فنادق املنطقة توجه ملالقاته ب�سوق 
باب الزوار فطلب منه ال�سحية منحه مهلة اأخرى 
، فقرر حينها اإ�سرتداد نقوده بالقوة وتوجه بتاريخ 

17 ماي يف حدود ال�ساعة 11 �سبحا ل�سقة ال�سحية 
بحي » �سوريكال« وبيده �سكني و مبجرد اأن قام 

ال�سحية بفتح الباب له دخل معه يف �سجار عنيف و 
قام بطعنه على خمتلف اأنحاء ج�سده و من مت نقله 
وهو جثة هامدة للحمام و تركه هناك وبعد قيامه 

بتنظيف نف�سه من اأثار الدماء ومن توجه للبحث 
عن النقود اأين عرث حينها على مبلغ 5000 دج 

فاأخذه رفقة هاتف ال�سحية من نوع » �سام�سونغ« 
وغادر ال�سقة متوجها نحو منطقته قبل اأن يتم 

التو�سل له من خالل التحريات ، وهي الت�رشيحات 
التي مت�سك بها املتهم خالل مواجهته جلرم القتل 

العمدي مع �سبق الإ�رشار والرت�سد .
ل/منرية

الق�شية تخ�ص ملفي 
التهرب ال�شريبي و تزوير 

تقرير مر�شل لوكيل 
اجلمهورية

اجلنايات  حمكمة  اأم�ض  اأجلت 
الإ�ستئنافية مبجل�ض ق�ساء العا�سمة 
يف  النظر  املقبلة  اجلناية  للدورة   ،
»عا�سور  الأعمال  رجل  ملفات  اأحد 
ثالثة  رفقة  املتابع  احلرمان«  عبد 
اإطارات من ولية تيبازة على راأ�سهم 
و  ال�سابق  تيبازة  ولية  اأمن  رئي�ض 
لل�سبطية  الولئية  امل�سلحة  رئي�ض 
بجناية  تيبازة  ولية  لأمن  للق�سائية 
وا�ستغالل  التزوير  جنايات  عن 

النفوذ، واإتالف م�ستندات من �ساأنها 
وقائع  خلفية  على   ، البحث  ت�سهيل 
 2003 يف  املر�سل  التقرير  تزوير 
القليعة  حمكمة  جمهورية  وكيل  اإىل 
عبد  »عا�سور  الأعمال  رجل  ل�سالح 

الرحمان » .
ح�سب  على  و  احلالية  الق�سية 
تعود  املحاكمة  بجل�سة  دار  ما 
التحقيقات  اإثر  ،على   2002 لعام 
بها  تورط  ق�سية  يف  بو�رشت  التي 
بخ�سو�ض  الرحمان«  عبد  »عا�سور 
من  م�سبوهة  قرو�ض  على  حت�سله 
قام  حيث  الوطنياجلزائري،  البنك 
تيبازة  ولية  اأمن  رئي�ض  اآنذاك 
�سالح  يف  كتابي  تقرير  باإر�سال 
لوكيل  الرحمن  عبد  عا�سور  املتهم 
القليعة،  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
ويف  التجاوزات،  وجود  ينفي  حيث 

اجلزائر  الوطني  البنك  رفع   2005
باختال�ض  ذاته  املتهم  �سد  �سكوى 
اأموال عمومية، ليتم بعد ذلك اإ�سدار 
�سنة  يف  �سده  الدويل  اأمربالقب�ض 
2007 حينما كان متواجدا باململكة 
التحقيقات  ك�سفت  ،كما  املغربية 
التي بو�رشت يف ملف »عا�سور عبد 
اأمن  اإطارات  تورط  عن  الرحمان« 
ح�سب  ا�ستغلوا  الذين  تيبازة  بولية 
التقرير  لتزوير  نفوذهم  التحقيق 
املر�سل يف 2003 اإىل وكيل جمهورية 
التحقيق  وح�سب  القليعة،  حمكمة 
ا�ستبدال  يف  يتمثل  التزوير  فان 
واإ�سفاء ال�رشعية على  اإليه  املر�سل 
اجتاه  للمتهم  امل�رشفية  التعامالت 
الوطني  البنك  وهو  ال�ساكي  الطرف 
اإر�سال  ك�سف  مت  كما  اجلزائري، 
الفاك�ض  عرب  املزورة  الوثيقة  هذه 

كان  عندما  »عا�سور«  املتهم  اإىل 
هذا  قام  حيث  باملغرب،  متواجدا 
ال�سلطات  اإىل  بت�سليمها  الأخري 
اإبطال  ق�سد  املغربية  الق�سائية 

اإجراءات ترحيله اإىل اجلزائر.
التاريخ  لنف�ض  املحكمة  اأجلت  كما 
املتهم  لنف�ض  اأخر  ملف  يف  النظر 
املتعلق باإختال�ض 3200 مليار �سنتيم 
وهو  اجلزائري  الوطني  البنك  من 
امللياردير  به  تورط  الذي  امللف 
 « الرحمان  عبد  »عا�سور  ال�سابق 
،حيث   « ،جمال  �ض   « �سهره  رفقة 
عكنون  بنب  ال�رشائب  مديرية  كلف 
ب  مقدرة  مالية  خ�سارة  والقليعة 
الق�سية  وهي   ، �سنتيم  مليار   5300
التي عادت مرة اأخرى اىل املحكمة 
املحكمة  امام  بالنق�ض  الطعن  بعد 

العليا

ل/منرية

الأ�سخا�ض  اأحد  تقدم  اإثر  على 
لأمن  املركزية  املناوبة  مكتب  اإىل 
التي  ابنته  رفقة  اأم�ض   نهار  تب�سة  
تبلغ من العمر 14 �سنة من اأجل رفع 
لالإبعاد  تعر�سها  بخ�سو�ض  �سكوى 
قبل  من  مركبة  بوا�سطة  التحويل  و 
�سخ�سني يبلغان من العمر 17 و 19 

الق�سية  حيثيات  تعود  حيث   �سنة 
للدرا�سة  متوجهة  كانت  الطفلة  اأن 
بو�سولها  و  خ�سو�سية(  )درو�ض 
�سيارة  اعرت�ستها  الطرق  ملفرتق 
كان بها �سخ�سني  حدث دارا نقا�ض 
بينهما ثم نزل اأحدهما من ال�سيارة 
اإىل  بها  توجها  و  بالقوة  اأدخالها  و 

اأحدهما بنزع  مكان بعيد حيث قام 
خمارها و اأخذ �سور فوتوغرافية مع 
�سبيلها  حيث مت  اأخلي  ثم  ال�سحية 
لتبا�رش  لبتزازها   ال�سور  ا�ستغالل 
اله�سة  الأ�سخا�ض  حماية  فرقة 
مت  حيث  الق�سية  حول  حتقيقاتها 
للتحقيق  منهما  امل�سكوا  ا�ستدعاء 

املن�سوبة  التهم  اأنكر  حيث  معهما 
جمريات  ا�ستكمال  حلني  اإليهما 
اأمام  الأطراف  تقدمي  و  التحقيق 
خلية  ح�سب  الق�سائية   اجلهات 
لأمن  العامـة  العالقات  و  الت�ســـال 

تب�سة.
ع/ ر�شيد

الكنا�ض  لنقابة  الوطني  املن�سق  حذر 
عرب  ميالط   عبداحلفيظ  الدكتور 
من  اأم�ض  الفاي�سبوك  يف  �سفحته 
تداعيات قرار وزارة التعليم العايل حول  
انتهاء املدة التي حددتها وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي ملناق�سة جميع 
ر�سائل الدكتوراه واملحددة بتاريخ 30 
باحث  األف   31 من  اأكرث   ،2018 جوان 
باإيداع  اليوم  حلد  يقوموا  مل  دكتوراه 

ر�سائلهم ولن يقوموا بذلك قبل التاريخ 
املحدد، وقال املتحدث اأن هذا الأمر 
يجعلنا نطرح الت�ساوؤلت التالية؟ ملاذا 
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
دكتوراه علوم  ت�رش على معاملة نظام 
وملاذا  من  LMD؟!.و  نظام  بعقلية 

ي�سعى لت�سفية نظام دكتوراه علوم؟!
م�سري  حول  ت�ساوؤل  املتحدث  و طرح 
كبريا،  تقدما  عرفت  التي  الر�سائل 

اأ�سحابها لن يتمكنوا من امتامها  لكن 
م�سري  ما  اأي�سا  و  التاريخ؟!  هذا  قبل 
من  انتهوا  الذين  الر�سائل  اأ�سحاب 
اإعدادها، لكن واجهتهم م�ساكل يف ن�رش 
ل�رشوط  ت�ستجيب  جمالت  يف  املقالة 
قال  �سكواه  معر�ض  الوزارة؟!ويف 
الدكتور ميالط  ما ذنب من ن�رش بحثه 
ت�سنيفها  يرد  مل  علمية،  جمالت  يف 
القائمة  يف  املعتمدة  املجالت  �سمن 

الأخرية التي اأ�سدرتها الوزارة؟!. ذات 
املتحدث قال اأنه يف حالة عدم تراجع 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
الدكتوراه  باحثي  باإق�ساء  قرارها  عن 
علوم بعد تاريخ 30 جوان 2018، فاإنها 
�ستدخل القطاع يف اأزمة خطرية وغري 
كافة  اإىل  تداعياتها  �ستمتد  م�سبوقة، 

املنظومة اجلامعية.
م.�ص

تب�شة

بعد مهلة 30 جوان التي حددتها وزارة التعليم العايل

تعر�ض فتاة لعملية اختطاف 

م�سري جمهول ملئات طلبة الدكتوراه و البحوث العلمية

حمكمة اجلنايات الإ�شتئنافية مبجل�ص ق�شاء العا�شمة

تاأجيل ملف رجل الأعمال ال�سابق »عا�سور عبد الرحمان« 

ا�ستقبل اللواء عبد الغني هامل املدير 
جوان   18 يوم  الوطني،  لالأمن  العام 
لالأمن  العامة  املديرية  مبقر   ،2018
جمهورية  �سفري  �سعادة  الوطني، 
،خالل  جوانغيو  يانغ  ال�سعبية  ال�سني 
الق�سايا  الطرفان  تباحث  اللقاء،  هذا 
تطرقا  كما  امل�سرتك،  الهتمام  ذات 

الثنائي  التعاون  اآليات  تطوير  �سبل  اإىل 
ونظريتها  اجلزائرية  ال�رشطة  بني 
املجال  يف  ال�سعبية  ال�سني  بجمهورية 
تبادل  اأ�س�ض  تعزيز  و�سبل  الأمني، 
بفعالية  للت�سدي  والتجارب  اخلربات 

ملختلف اأ�سكال اجلرائم.
باملنا�سبة، اأكد اللواء عبد الغني هامل 

اأن  على  الوطني،  لالأمن  العام  املدير 
لتقا�سم  م�ستعدة  اجلزائرية  ال�رشطة 
اخلربات وتبادل املمار�سات املثلى مع 
خمتلف اأجهزة اإنفاذ القانون الدولية، يف 
اإطار التعاون الثنائي اأو عرب املنظمات 
ال�رشطية الدولية والإقليمية، من جهته، 
جمهورية  �سفري  جوانغيو  يانغ  قدم 

ال�سني ال�سعبية باجلزائر، �سكره اجلزيل 
للواء املدير العام لالأمن الوطني، على 
ح�سن ال�ستقبال والرتحيب الذي حظى 
به، مثمنا نتائج اللقاء املثمرة، م�سيداً 
بجهود قيادة الأمن الوطني الرامية اإىل 
تقوية اأ�س�ض التعاون بني خمتلف اأجهزة 

ال�رشطة.

املديرية العامة لالأمن الوطني

اللواء عبد الغني ي�ستقبل 
ال�سفري ال�سيني
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ليومية  موثوقة  م�صادر  ك�صفت 
»الو�صط » اأن م�صالح احلكومة قد 
الداخلية واجلماعات  كلفت وزارة 
ب�رضورة  االقليم  وتهيئة  املحلية 
بواليات  اجلمهورية  والة  ابالغ 
 ، االأغواط   ، ب�صكرة   ، الوادي 
غرداية ، ورقلة ، مترنا�صت ، اأدرار 
، ب�صار ، ايليزي وتيندوف ب�رضورة 
جذرية  حلول  ايجاد  يف  االإ�رضاع 
لها  بقطاعات  القائمة  للم�صاكل 
املحلي  املواطن  بيوميات  �صلة 
�صيناريو  تكرار  ت�صجيل  لتفادي   ،
بداية  مع  االحتجاجات  موجات 
 ، اجلديد  االجتماعي  الدخول 
االأولية  املعطيات  ت�صري  حيث 
االإ�رضاع يف  اىل �رضورة  املتوفرة 
م�صغرة  تنفيذية  جمال�س  ت�صكيل 
اجلمهورية  والة  عليها  ي�رضف 
والوالة املنتدبني ا�صافة للم�صالح 
امل�صرتكة لتنفيذ ما يقارب 35400 
قرار لهدم البنايات وامل�صتودعات 
�صيدت  التي  الع�صوائية  واحلظائر 
فوق اأوعية عقارية تابعة ملمتلكات 
وهو  بناء  رخ�صة  بدون  العمومية 
املحلية  ال�صلطات  كاهل  اأثقل  ما 
حتمية   اأمام  نف�صها  وجدت  التي 
امل�صاريع  جت�صيد  يف  اال�رضاع 
 ، العمراين  الن�صيج  التنموية خارج 

اتخاذ  يف  الو�صايا  متاطل  ب�صبب 
االإجراءات القانونية �صد بارونات 
املال  اأ�صحاب  من  العقار  نهب 
جمعيات  اأن  ومعلوم  والنفوذ، 
را�صلت  قد  الواليات  بتلك  فاعلة 
وعلى  بالبالد  العليا  ال�صلطات 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  راأ�صها 
االأول  الوزير  و  بوتفليقة  العزيز 
الداخلية  ووزير  اأويحي  اأحمد 
الدين  نور  املحلية  واجلماعات 
بدوي ووزير العدل حافظ االأختام 
جلنة  ايفاد   اأجل  من  لوح  الطيب 
لتق�صي  امل�صتوى  عالية  حتقيق 

يكتنف  الذي  الغمو�س  حقائق 
على  املوجودة  ملفات  م�صري 
بخ�صو�س  العامة  النيابة  م�صتوى 

التعدي على العقار العمومي .
اأبدت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
احلكومة حتفظ كبري بخ�صو�س 
متاطل امل�صوؤولني بواليات اأدرار 
عا�صمة  وب�صار  مترنا�صت   ،
االإفراج  يف  الغربي  اجلنوب 
ل�صكنات  االأ�صمية  القوائم  على  
ذلك  يف  مبا  ال�صيغ  مبختلف 
االيجاري  االجتماعي  ال�صكن 
وال�صكن الريفي وقطع االأرا�صي 

احل�رضي  للبناء  ال�صاحلة 
املدعمة وغري املدعمة .

وح�صبما علم من نف�س  امل�صادر 
عن  وجهت  قد  احلكومة  فاإن 
طريق خمتلف الوزارات الو�صية 
تعليمات �صارمة لوالة اجلمهورية 
ت�صليم  على   ال�صهر  اأجل  من   ،
من  تنموي  م�رضوع   23 زهاء 
و  تربوية   موؤ�ص�صة   12 بينهم 
اأخرى �صحية وريا�صية و�صبانية  
وفقا للمعايري القانونية والتقنية 
مع اإحرتام اأجال الت�صليم وفق ما 

تن�س عليه دفاتر ال�رضوط .

 قال مدير ال�صباب والريا�صة بوالية 
ورقلة بوبكر �صتحونة ، اأن م�صاحله 
عمليات  الإ�صتكمال  جاهدة  ت�صهر 
تعبة بطاقات بيني �صبور عرب جميع 
االأوىل  وبالدرجة  الوالية  مناطق 
واملعزولة  النائية  والقرى  املدن 
باإن�صغاالت  التكفل  بهدف  وذلك 
ال�صباب واالأ�رضة الريا�صية بعا�صمة 
الرجل  اأكد   . ال�رضقي  اجلنوب 
والريا�صة  ال�صباب  بقطاع  االأول 
بوبكر �صتحونة يف ت�رضيح �صحفي 
اأنه يف  خ�س به يومية » الو�صط » 
و  لتعليمات  ال�صارم   التنفيذ  اإطار 
عبد  ورقلة  والية  وايل  توجيهات 
اأ�صا�صا   والرامية  جالوي  القادر 
كاأ�س  م�صاهدة  رقعة  لتو�صيع 
�صكان  لكل   2018 برو�صيا  العامل 
النائية  باملناطق  ال�صيما   ، الوالية 
و املعزولة ، حيث با�رضت م�صالح 
ذات امل�صوؤول  بتعبئة كل بطاقات 
 bein sport �صبور  بيني  التعبئة 
الريا�صة  و  ال�صباب  مبوؤ�ص�صات 
املوؤ�ص�صات  كل  مكنت  والتي 
بعا�صمة  الريا�صية  و  ال�صبانية 
الوالية ورقلة و باملقاطعة االإدارية 
العاملية  الكاأ�س  متابعة  من  تقرت 

بكل اأريحية يف خطوة حت�صب لوايل 
فقد  مت�صل  �صياق  ويف   ، الوالية 
الريا�صة  و  ال�صباب  مدير  اأ�صاف  
و  بنف�صه  العملية  �صتحونة  بوبكر 
لكل  العملية  اإ�صتكمال  على  اأ�رض 
ذات  ، ويف  الوالية  �صباب  و  �صكان 
بوبكر  �صتحونة  دعا  فقد  ال�صدد 
ال�صبانية  املوؤ�ص�صات  مرتادي 
التحلي  �رضورة  اإىل  والريا�صية 
ال�صياق  ذات  يف  موؤكدا  بال�صرب 
�صت�صمل  م�صتمرةو  العملية  باأن 
ال�صاعات  يف  املوؤ�ص�صات  كل 
القادمة . من جهة ثانية فقد ثمن 
 ، ورقلة  ببلديات  الريا�صي  ال�صارع 
تقرت   ، اأنقو�صة   ، خويلد  �صيدي 
وبلدية  اأعمر  بلدة   ، متا�صني   ،
ت�رضيحات  يف  احلدودية  الربمة 
 « »الو�صط  يومية  مع  لهم  متفرقة 
هذه املبادرة التي تندرج يف اإطار 
الإ�صرتاتيجية  ال�صارم  التج�صيد 
والريا�صة  ال�صباب  قطاع  عمل 
والتي  ال�رضقي  اجلنوب  بعا�صمة 
امل�صوؤول  متابعاتها  على  ي�رضف 
عبد  التنفيذية  الهيئة  على  االأول 

القادر جالوي �صخ�صيا .
اأحمد باحلاج 

�صطرت م�صالح امن والية تندوف 
توفري  اإىل  يهدف  اأمنيا  خمططا 
التغطية االأمنية ال�صاملة ملجريات 
، حيث  البكالوريا  امتحان �صهادة 
االإمكانيات  كافة  ت�صخري  مت 
خالل  من   واملادية  الب�رضية 
اإقحام حوايل 160 �رضطي لتاأمني 
04 مراكز طيلة فرتة االمتحانات 
يوم  من  اإبتداءا  تنظيمها  املقرر 

20 جوان اجلاري.
خللية  بيان  به  اأفاد  وح�صبما   
والعالقات  واالإت�صال  االإعالم 
اخلارجية مبديرية االأمن الوالئي 

قد  كانت   ، تيندوف  بوالية 
ن�صخة  »الو�صط«  يومية  ت�صلمت 
ي�صمل  املخطط  ذات  فاإن  منه 
والت�صحيح  التجميع  تاأمني مراكز 
املرافقة  على  ال�صهر  مع   ،
واأوراق  االأ�صئلة  االأمنية ملوا�صيع 
مديرية  مع  بالتن�صيق  االإجابات 
تاأمني  اأي�صا  ي�صم  كما   ، الرتبية 
مراكز االمتحانات ومقر مديرية 
ال�صري  ل�صمان  وهذا  الرتبية 
عرب  االختبارات  لهذه  احل�صن 

اإقليم االإخت�صا�س.
�شيخ مدقن  

وجهت حكومة الوزير االأول تعليمات �شارمة لوالة اجلمهورية بجنوب البالد الكبري ، من اأجل 
حلحلة الرتكمات بخ�شو�ص امللفات ال�شائكة قبل الدخول االجتماعي اجلديد ، خا�شة ما تعلق 

بقطاع العقار ، ناهيك عن امل�شري الغام�ص الذي يكتنف م�شري احل�ش�ص ال�شكنية اجلاهزة اإ�شافة  
اىل التم�شك ب�شرورة ت�شليم 23 م�شروع تنموي قبل نهاية  �شهر اأوت املقبل .

تنفيذ 35400 قرار هدم للفو�شوي،توزيع 16000�شكن وت�شليم 23م�شروع تنموي 

اأحمد باحلاج 

احلكومة تلزم والة اجلنوب بحلحلة امللفات 
ال�شائكة قبل الدخول االجتماعي 

مبديرية  االإعالم  خللية  بيان  اأفاد 
االأمن الوطني بوالية ورقلة ،كانت قد 
ت�صلمت يومية »الو�صط« ن�صخة منه ، 
كانت  املخت�صة  االأمنية  اجلهات  اأن 
قد متكنت خالل �صهر ماي املن�رضم 
من معاجلة اأكرث من  100 ق�صية تتعلق 
املمتلكات  �صد  واجلنايات  باجلنح 
اأوردته  ما  وفق  واخلا�صة  العمومية 

م�صادرنا .
الق�صائية  ال�رضطة  م�صالح  عاجلت 
،10ق�صية   2018 ماي  �صهر  خالل 
تورط فيها   12 �صخ�صا  ، منها ق�صية  
تورط  ا�رضار  جمعية  بتكوين  تتعلق 
فيها  01 �صخ�س  قدما امام اجلهات 
 ، اإيداع  اأمر  الق�صائية �صدر يف حقه 
02 ق�صايا تتعلق باالإقامة غري �رضعية 
تورط فيها  04  ا�صخا�س قدموا امام 
من  ا�صتفادوا  اأين  الق�صائية  اجلهات 
اإفراج موؤقت   وكذا 07 ق�صايا تتعلق 
فيها  تورط  حمظور  �صالح  بحمل 
اجلهات  امام  قدموا  ا�صخا�س    07
�صخ�س   01 �صد  �صدر  اين  الق�صائية 
ا�صخا�س   03 ا�صتفاد  فيما  اإيداع  اأمر 
من االإفراج املوؤقت و03 اأ�صخا�س من 

ا�صتدعاء مبا�رض .
اأما بخ�صو�س اجلنايات و اجلنح �صد 

عاجلت  فقد  املمتلكات  و  االأموال 
خالل  الق�صائية  ال�رضطة  م�صالح 
، 41 ق�صية  ،حيث  ال�صهر املن�رضم  
مت توقيف  و تقدمي 40 �صخ�صا  منها  
بال�رضقة تورط فيها  تتعلق  30 ق�صية 
32 �صخ�صا قدموا امام العدالة �صدر 
�صد هم احكام ق�صائية خمتلفة  ، 06 
ق�صايا تتعلق بتحطيم ملك الغري تورط 
فيها 07 ا�صخا�س قدموا امام اجلهات 
منها   �صخ�صني  �صد  ،�صدر  الق�صائية 
امر ايداع  فيما ا�صتفاد 03 ا�صخا�س 
من  البقية  و   ، املوؤقت  االفراج  من 

لـ03ق�صايا  اإ�صافة  مبا�رض،  ا�صتدعاء 
تتعلق بالن�صب واالحتيال  تورط فيها 
01 �صخ�س واحد  قدم امام اجلهات 
حقه  من   ا�صتفاد  اين  الق�صائية 
افراج موؤقت .  02 ق�صيتني تتعلقان  
بخيانة االمانة تورط فيها 01�صخ�س 

اين ا�صتفادا من افراج موؤقت   .
اىل جانب ذلك فقد  عاجلت م�صالح 
والية  باأمن  الق�صائية  ال�رضطة 
تتعلق  44ق�صية  ماي    �صهر  ورقلة 
االأفراد   �صد  واجلنح  باجلنايات 
اأمام  قدموا  �صخ�صا   35 فيها  تورط 

 05 �صد  �صدر  الق�صائية   اجلهات 
 11 وا�صتفاد   ايداع  امر  ا�صخا�س 
فيما  موؤقت  افراج  من  �صخ�صا  
ا�صتدعاء  من  �صخ�س   18 ا�صتفاد 
مبا�رض ، وو�صع  �صخ�س واحد حتت 
الرقابة الق�صائية  .          من جهة 
التواجد  �صمان  اإطار  يف  و  ثانية 
االأمني عرب املنافذ و الطرقات من 
بـ:  القيام  مت   ، املدينة  تامني  اجل 
مت   ، متنقلة  و  راجلة  دورية   21590
�صيارة   47340 مراقبة  خاللها  من 
خمالفة   1220 ت�صجيل   مت  حيث   ،
 ، االخت�صا�س  اإقليم  عرب  مرورية 
منها 18 خمالفة تن�صيق ، 85 جنحة 
مرورية  كما مت �صحب 432 رخ�صة 
ا�صهر.          06 و  ا�صهر   03 �صياقة ملدة 
من  املبذولة  اجلهود  من  بالرغم  و 
لالأمن  الوالية  امل�صلحة  طرف 
و  ال�صواق  حماية  ق�صد   ، العمومي 
من  املرور  حوادث  من  الراجلني 
خالل التطبيق ال�صارم للقوانني التي 
اأن م�صاحلي  اإال  ال�صري  تنظم حركة 
�صجلت يف جمال حوادث املرور 29 
و  جريحا   32 عنه  نتج  مرور  حادث 

قتيل واحد .      
اأحمد باحلاج 

عالج خالل �شهر ماي املن�شرم 100 ق�شية تتعلق باجلنح واجلنايات 

اأمن ورقلة يطوق موقع االإجرام ب�شتى اأنواعه 

مدير ال�شباب والريا�شة يرفع التحدي 
باملناطق النائية 

اأمن والية تندوف 

تعليمات وايل ورقلة لتو�شيع رقعة 
م�شاهدة كاأ�س العامل 2018

ت�شخري 160 �شرطي  لتاأمني 
امتحانات �شهادة  البكالوريا



�سيدي  والية  �أمن  م�سالح  �سطرت 
لتاأمني  خا�سا  خمططا  بلعبا�س 
جمريات �متحانات �سهادة �لبكالوريا 
لل�سنة �لدر��سية 2018/2017 وهذ� 
بتهيئة كل �لظروف �ملنا�سبة ق�سد 
�لهام   �لدر��سي  �ملوعد  هذ�  جناح 
�حل�سن  �ل�سري  �سمان  �أجل  ومن 
تعد�د  ت�سخري  مت  �ملو�عيد  لهذه 
�رشطي   700 �لـ  فاق  هام  ب�رشي 
تاأمني  مهمتهم  �لرتب  خمتلف  من 
وحميطها  �المتحانات  مر�كز 
�خت�سا�س  �إقليم  �سمن  تقع  �لتي 
م�سالح �الأمن �لوطني وكذ� مر�فقة 
مو��سيع  توزيع  عملية  وحماية 
مديرية  من  �نطالقا  �المتحانات 
�لرتبية  �إىل مر�كز �المتحانات ، مع 
�الإجابة  �أور�ق  ونقل  تاأمني  �سمان 
�المتحانات  مر�كز  من  �نطالقا 

مديرية  ومن  �لرتبية  مديرية  �إىل 
�لرتبية �إىل مر�كز �لت�سحيح  جتدر 
�المتحان  مر�كز  عدد  �أن  �الإ�سارة 
�خت�سا�س  �إقليم  �سمن  �ملتو�جدة 
 167 تبلغ  �لوطني  �الأمن  م�سالح 
�سهادة  الإمتحانات  بالن�سبة  مركز 
مركز  و32  �الإبتد�ئي   �لتعليم 
�لتعليم  �سهادة  المتحانات  بالن�سبة 
بالن�سبة  مركز   32 و  �ملتو�سط 
يف   ، �لبكالوريا  �سهادة  المتحانات 
يف  �المتحانات  ت�سحيح  يتم  حني 
بالن�سبة  �لكاهنة  متو�سطة  من  كل 
�ملتو�سط،  �لتعليم  المتحانات 
ثانوية زدور حممد �إبر�هيم بالن�سبة 
وثانوية  �ملتو�سط   �لتعليم  ل�سهادة 
�سهادة  المتحانات  بالن�سبة  �لنجاح 

�لبكالوريا 
 �ص.�ص 

موزعة  تدخل   7820 ت�سجيل  مت 
�ال�سعاف   4426 يلي  كما 
حر�ئق  تدخل  و189  و�الإجالء 
عمليات  تخل   2682 و  �لغابات 
حلو�دث  بالن�سبة  �أما  خمتلفة  
تدخل   523 ت�سجيل  مت  �ملرور 
��سفر عن 267 حادث مرور �أ�سفر 

عن �إ�سابة 350 �سخ�س �إ�سابات 
متفاوتة منهم من توفو� بقاعات 
على  �لطبية  �ال�ستعجاالت  
م�ستوى والية تب�سة بعد �إ�سعافهم 
م�ساحلنا  طرف  من  وحتويلهم 
كما مت ت�سجيل 15 حالة وفاة من 

طرف م�ساحلنا.
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مع �لفروع �لنقابية حول م�سرية 
�ملوظفني �لذين �أ�سبحو� ح�سب 
نقابيني باأنهم تعر�سو� للم�سايقة 
عر�س  �ملوظف  كر�مة  و�رشب 
بان  �ملدير  �تهم  كما  �حلائط 
�إال  يريد  ال  و  مت�سلط  �أ�سبح 
�لو�يل  قام  كما  قر�ر�ته  تنفيذ 
قبل هذه �لوقفة با�ستقبال �لفرع 
�لفجوة  �حتو�ء  بغية  �لنقابي 
بني  ت�سعدت  �لتي  و�مل�ساكل 
�لعمال و�ملدير �أين �تفقو�  على 
جملة من �حللول لكن ح�سبهم ال 
يريدون �سيء �سوي رحيل �ملدير 
و�أق�سي  هم�س  �لذي  �حلايل 

�أن  �إال  �أمور  عدة  يف  وتع�سف 
يف  �لعمال  يطاق  ال  �حلال  �سار 
�ملدخل  غلقو�  �أين  �لوقفة  هذه 

ر�فعني  للمديرية  �لرئي�سي 
يف  �لغليان  حالة  تعك�س  الفتات 
�لفالحة  قطاع  ويبقي  و�سطهم  

بادر�ر يعاين جملة من �مل�ساكل 
قدمها فالحو عدة مناطق منها 
ربط  ب�رشورة  طلمني  منطقة 
بالكهرباء  �لفالحية  حميطاتهم 
كما  �لوفري  �الإنتاج  من  بالرغم 
�لكربى  �مل�ساحات  طالبو  �تهم 
بقيت  �أين  �لفالحي  للن�ساط 
ملدة  �الأدر�ج  حبي�سة  ملفاتهم 
تفوق 4 �سنو�ت بدون �أن يحرك 
مبادرة  �أي  �لقطاع  م�سوؤويل 
تذكر كما �تهمو� �ملدير �ل�سابق 
حتت  �أر��سي  بتوزيع  و�حلايل 
�لفروع  د�ئما  ح�سب  �لطاولة 
�سقف  رفعت  �لتي  �لنقابية 
لعلها  �ملدير  بتغيري  �ملطالب 
للم�ساكل  وحل  خمرج  جتد 

�لقائمة

دخل اأم�ص للمرة الثانية عمال وموظفو امل�شالح الفالحية بادرار يف وقفة احتجاجية اأمام مقر املديرية الوالئية رافعني عدة 
مطالب يف مقدمتهم ب�شرورة رحيل املدير بالنيابة وتعيني مدير كامل ال�شالحية لقطاع الفالحية كما اتهموا االإدارة باأنها 

تع�شفت يف حقوق العمال وغلقت احلوار

مطالبني برحيل املدير الوالئي بادرار

بو�شريفي بلقا�شم

موظفو امل�صالح الفالحية يف وقفة احتجاجية 

يف عملية هي االأوىل من نوعها بوالية �شعيدة 

�شيدي بلعبا�ص

اأدرار

اأدرار

مديرية احلماية املدنية لوالية تب�شة

اأمن الوالية ي�صع حدا ملحاولة ترويج 7600 قر�س مهلو�س 

12 جريحا يف 06 حوادث متفرقة خالل يومني

توقيف �صخ�س بحوزته خمدرات  

400 �صرطي لتاأمني مراكز امتحانات �صهادة البكالوريا 

 اإ�صابة خم�صة اأ�صخا�س
 يف ثالثة حوادث مرور

للحماية  �ملتقدم  �ملركز  تدخل 
الأجل  ببكارية   ببلدية  �ملدنية  
م�ستوى  على  وقع  مروري  حادث 
باملكان   10 رقم  �لوطني  �لطريق 
بلدية  �لتابعة   �خلنڨة  �مل�سمى 
م�سادر  تب�سة   والية  بكارية 
بني  ��سطد�م  يف  متثل  �حلادث 
مر�سيد�س  �سياحيتني  �سيارتني 
�إ�سابة  عن  �أ�سفر  �سيمبول  ورونو 
متفاوتة  �إ�سابات  �أ�سخا�س  �أربعة 
�خلطورة  �أعمارهم  ترت�وح بني 09 
وحتويلهم  �إ�سعافهم  مت  �سنة  و60 
�لطبية  �ال�ستعجاالت  م�سلحة  �ىل 
مب�ست�سفى بوقرة بولعر��س ببلدية  
بكارية.كما �سهد  �ملكان �مل�سمى 
فج �لقعقاع بلدية ود�ئرة بئر مقدم  
والية تب�سة حادث مروري متثل يف 

نوع  من  �سياحية  �سيارة  �نقالب 
�ثره  على  تدخلت  �سيمبول  رونو 
ببلدية  �لتابعة  �لثانوية  �لوحدة 
تب�سة  والية  بال�رشيعة  ود�ئرة  
�إ�سابة �سخ�س   ��سفر �حلادث عن 
�لبالغ من �لعمر حو�يل 06 �سنو�ت، 
�لثانوية  �لوحدة  تدخلت  كما 
جفال  �ل�سهيد  �ملدنية  للحماية 
تب�سة   �لكويف والية  ببلدية  مو�هلل  
على  وقع  مروري  حادث  الأجل 
 82 رقم  �لوطني  �لطريق  م�ستوى 
�ملاحلة  �الأبيار  �مل�سمى  باملكان 
�لتابعة �إقليم  بالكويف والية تب�سة 
بني  ��سطد�م  يف  متثل  �حلادث 
�سيارتني �سياحيتني �سيمبول وبيجو 

505 مل يتم ت�سجيل �أي �إ�سابات .
عزيزي ر�شيد

�ملخدر�ت  مكافحة  فرقة  متكنت 
بامل�سلحة �لوالئية لل�رشطة �لق�سائية 
كمية  حجز  من  �سعيدة  والية  باأمن 
هامة من �ملوؤثر�ت �لعقلية ومبلغ مايل 
معترب وتوقيف �أربعة �أ�سخا�س يف هذه 
�لق�سية ترت�وح �أعمارهم ما بني  35 و 
45 �سنة ، وقائع �لق�سية تعود �ىل �الأيام 
�لكرمي ويف  �الأخرية من �سهر رم�سان 
مدينة  �أحياء  م�ستوى  على  دوريات 
�لفرقة  عنا�رش  �نتباه  لفت  �سعيدة 

عليهم عالمات  بدت  �أ�سخا�س  لثالثة 
برتويجهم  معروفني  لكونهم  �الرتباك 
بحي  و�ملخدر�ت  �لعقلية  للموؤثر�ت 
توقيفهم  بعد  و  ب�سعيدة  عمرو�س 
عليهم  ج�سدي  تلم�س  عملية  و�إجر�ء 
عرث بحوزتهم على 10 �أقر��س ومبالـغ 
�لفرقة  ليتم حتويلهم �ىل مقر   ، مالية 
ومبا�رشة �لتحريات معهم �لتي �أف�ست 
وهو  �ل�سموم  هذه  م�سدر  معرفة  �ىل 
 41 �لعمر  من  �لبالغ  �لر�بع  �ل�سخ�س 

�سنة ي�ستغل حمل للت�سوير �لفتوغر�يف 
 ، ب�سعيـــدة   رم�سان  عبان  بحي 
�لفرقة  لعنا�رش  �لدقيقة  �لتحريات 
وجيز  ظرف  يف  توقيفه  من  مكنت 
مت  �لق�سائية  �جلهات  مع  وبالتن�سيق 
تفتي�س �ملحل �لذي ي�ستغله ليتم �لعثور 
�أنو�ع  من  مهلو�س  قر�س    5100 على 
خمتلفة و قارورتني من �سائل خمدر ، 
كما مكنت عملية تفتي�س ثانية مل�سكنه 
قر�س   2500 على  �لعثور  من  �لعائلي 

مهلو�س �أخرى من �أنو�ع خمتلفة ومبلغ 
مايل معترب يقدر بـ  185 مليون �سنتيم 
يعد من نتاج ترويج هذه �ل�سموم ، لتبلغ 
�لكمية �الإجمالية لالأقر��س �ملهلو�سة 
 7600 بحوزته  كانت  �لتي  �ملحجوزة 
قر�س مهلو�س ، �مل�ستبه فيهم �الأربعة 
�أجنز �سدهم ملف ق�سائي و�سيحالون 
حمكمة  لدى  �جلمهورية  وكيل  �أمام 

�سعيدة .
خ.ع

�سجلت  م�سالح �حلماية �ملدنية 
لوالية �سيدي بلعبا�س خالل يومني 
12 جريحا يف 06 حو�دث  ،حيث 
على �سا15  �الأول  �حلادث  وقع 
رقم  94  �لوطني  بالطريق  و37د 
ببلدية مرين بني �سيارتني نفعيتني 
وكانت  �حل�سيلة  و�ساحنة 

جريح  بينهم  من  جرحى   04
خطرية،كما  حالة  يف  و�حد 
��سطد�م  �سيارة  ب�سجرة  �أدى 
رقم  �لوطني  بالطريق 
�إىل  ببلدية  تغاليمات   13
بينما  �أ�سخا�س  جرح  03 
ت�سبب  ��سطد�م  �سيارة  بدر�جة 

نارية و�سط مدينة �سيدي بلعبا�س 
جهة  �سخ�سني  ومن  جرح  يف 
�سيارتني  بني  ويف  ت�سادم  �أخرى 
رقم  �لوالئي  بالطريق  نفعيتني 
ُجرح  �سخ�س  تنرية  ببلدية   48
�سيارة  �نقالب  �أدى  و�حد ،كما 
ببلدية   13 رقم  �لوطني  بالطربق 

جرح  حمادو�س  �إىل  �سيدي 
�إىل  و�حد  ،�إ�سافة  �سخ�س 
�لوطني  بالطريق  �سيارة  �نقالب 
تاوريرة  و�د  بني  �لر�بط   62 رقم 
ومرين ت�سبب هو �الآخر يف جرح 

�سخ�س 
 �ص.�ص

�ل�رشطة  قو�ت  �أم�س  �أول  متكنت 
للم�سلحة  �لتابعة  �لق�سائية 
�لق�سائية )فرقة  لل�رشطة  �لوالئية 
مكافحة �ملخدر�ت( بادر�ر وهذ� 
باحلي  بدوريات  قيامها  خالل 

�أدر�ر من توقيف  �سخ�س  �لغربي 
م�سبوق  �سنة   28 �لعمر  من  يبلغ 
ق�سائيا باملكان �ملعروف "�خل�سة   
باحلي �لغربي �أدر�ر حيث ومبجرد 
روؤيته لقو�ت �ل�رشطة الذ� بالفر�ر 

ليتم مالحقته وتوقيفه  �أين �سبط 
بحوزته كمية من �ملخدر�ت يقدر 

وزنها بـ2.8 غر�م كيف معالج
�الأمن  مقر  �إيل  حتويله  مت  �أين   
�لقانونية  �الإجر�ء�ت  �إمتام  وبعد 

مبا�رشة قدم �أمام وكيل �جلمهورية 
حيث �سدر يف حقه 6 �أ�سهر �سجنا 
نافذة وغر�مة مالية بتهمة �حليازة 

و��ستهالك �ملخدر�ت.
بو�شريفي بلقا�شم 

�لبكالوريا  �سهادة  و�متحانات  تز�منا 
دورة جو�ن 2018 �سطرت م�سالح �من 
�جل  من  �منيا  خمططا  �در�ر  والية 
حيث  �المتحانات  هذه  �سري  تامني 
ب400  قدر  ب�رشي  تعد�د  خ�س�س 

مركز   11 تامني  �جل  من  �رشطي 
ي�رشف  و�لتي   �در�ر  مبدينة  �متحان 
عليها رئي�س �من �لوالية �سخ�سيا بهدف 
�سمان �سري �لعملي يف �أح�سن �لظروف  
يف  �ل�رشطة  قو�ت  مهام  تندرج  �ين 

�ل�سهر على حماية ومر�فقة نقل �أور�ق 
حميط  تامني  �إيل  باالإ�سافة  �الأ�سئلة 
�لقيام  مع  ونهار�  ليال  �الأجر�ء   مر�كز 
بتكثيف �لدوريات ق�سد منع �الأ�سخا�س 
بالقرب  و�لتو�جد  �لتقرب  من  �لغرباء 

�ملرور  حركة  تنظيم  مع  �ملر�كز  من 
ت�سهيل  الأجل  �ملر�كز  من  بالقرب 
�ملر�كز  �إيل  �ملر�سحني  ودخول  خروج 

بكل �سهولة  وجتنب حودث �ملرور
بو�شريفي بلقا�شم 

�شيدي بلعبا�ص

700 �صرطي لتاأمني �صهادة البكالوريا 

احلماية املدنية01 جانفي  اإىل غاية 15جوان

7820 تدخل مل�صالح احلماية 
املدنية بوالية تب�صة 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون الأ�شرة

حكم باحلجر
01900/18 تاريخ  الفهر�س:  01174/18 رقم  رقم اجلدول: 

احلكم: 29/05/18 
علنيا  الأ�شرة  �شوؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة  حكمت 
يف  ال�شري  اإعادة  دعوى  قبول   : ال�شكل  يف  ح�شوريا  ابتدائيا 
حمكمة  عن  ال�شادر  للحكم  اإفراغا  املو�شوع:  يف  الق�شية. 
 : فهر�س  رقم  حتت   2017 دي�شمرب   19 بتاريخ:  احلال 
اخلربة  تقرير  على  بامل�شادقة  املحكمة  ق�شت   04103/17
�شبط  اأمانة  لدى  املودعة  اخلبري  طرف  من  املعدة  اخلربة 
 80/18 اإيداع  رقم  حتت   2018 مار�س   07 بتاريخ  املحكمة 
وبالنتيجة الأمر ب: اأول: احلجر على املرجع �شده رحمون 
مراد  بئر  ببلدية   1978 اكتوبر   19 بتاريخ  املولود  حممد 
راي�س لأبيه بايزيد واأمه تنون قديرة. ثانيا: تعيني املرجع 
رحمون بايزيد كمقدم عليه لرعايته وت�شيري �شوؤونه على 
اأن يلتزم با�شتئذان املحكمة يف حالة قيامه باأحد الت�شرفات 
الواردة يف ن�س املادة 88 من قانون الأ�شرة. بذا �شدر احلكم 
وبح�شبه  و  اأعاله  املذكور  بالتاريخ  وعلنيا  جهرا  به  واأف�شح 

اأم�شيناه مع اأمني ال�شبط.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية ورقلة

مديرية التنظيم وال�شوؤون العامة
م�شلحة التنظيم العام

مكتب املوؤ�ش�شات امل�شنفة واملهن املنظمة
�شفحة رقم :1295

قرار رقم : 702
يت�سمن فتح حتقيق عمومي حول موجز التاأثري على البيئة اخلا�ص مب�رشوع ان�ساء حمطة متعددة اخلدمات لفائدة ال�سيد حمام قويدر و الكائنة قرب الطريق الوطني رقم 

56باإجتاه تقرت بني النقطيتني الكلومرتيتني 43PK،PK44 بالق�سم 62 جمموعة امللكية 258بلدية حا�سي بن عبد اهلل دائرة �سيدي خويلد والية ورقلة
 تابع للقرار رقم 702بتاريخ 02 اأفريل 2018 �سفحة رقم 1296
باقرتاح من ال�سيد مدير التنظيم وال�سوؤون العامة يقرر ما يلي

 املادة 01 : يفتح حتقيق عمومي ببلدية حا�سي بن عبد اهلل  حول موجز التاأثري على البيئة اخلا�ص مب�رشوع ان�ساء حمطة متعددة اخلدمات لفائدة ال�سيد حمام قويدر 
و الكائنة قرب الطريق الوطني رقم 56باإجتاه تقرت بني النقطيتني الكلومرتيتني 43PK،PK44 بالق�سم 62 جمموعة امللكية 258بلدية حا�سي بن عبد اهلل دائرة �سيدي 

خويلد والية ورقلة وذلك ملدة 30يوم ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار .
 

املادة 02:يعني ال�سيد :عانوا اأيوب مهند�ص دولة اأو ال�سيد: بن حبري�ص عبد الرحمان مهند�ص دولة  مندوب حمقق يكلف بال�سهر على احرتام التعليمات يف جمال تعليق 
ون�رش هذا القرار وكذا فتح �سجل مرقم وموؤ�رش عليه جلمع اراء املواطنني حول امل�رشوع خالل مدة التحقيق يف االوقات واالمكان املحددة .

كما يكلف باجراء كل التحقيقات اأو جمع املعلومات التكميلية الرامية اىل تو�سيح العواقب املحتملة للم�رشوع على البيئة .
املادة 03: يعلق 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 �ساحب امل�رشوع .
املادة 04 : يو�سع موجز التاأثري على البيئة و�سجل التحقيق العمومي على م�ستوى بلدية حا�سي بن عبد اهلل  .

املادة 05: يحرر املندوب املحقق عند نهاية مهمته حم�رشا يحتوي على تفا�سيل حتقيقاته واملعلومات التكميلية التي يجمعها ثم ير�سله اىل ال�سيد الوايل عن طريق 
رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي لبلدية حا�سي بن عبد اهلل حتت ا�رشاف ال�سيد رئي�ص دائرة �سيدي خويلد مدعمة براأيه ال�رشيح حول هذا امل�رشوع .

املادة 06: يكلف ال�سادة االأمني العام للوالية ، مدير التنظيم وال�سوؤون العامة ، مدير البيئة ، مدير ال�سناعة واملناجم ،مدير احلماية املدنية ، قائد املجموعة الوالئية 
اأمن الوالية ورقلة ، رئي�ص دائرة �سيدي خويلد  ، رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي ببلدية حا�سي بن عبد اهلل  واملندوب املحقق كل يف دائرة  للدرك الوطني ، رئي�ص 

اخت�سا�سه بتنفيذ هذا القرارب الذي ين�رش يف ن�رشة القرارات االدارية لوالية .

ANEP N°: 818453 الو�شط:2018/06/19 الو�شط:2018/06/19الو�شط:2018/06/19

الو�شط:2018/06/19
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ANEP N°: 814030 الو�شط:2018/05/13



الو�سط: 2018/06/19

الو�سط: 2018/06/19

الو�سط: 2018/06/19

الو�سط: 2018/06/19

الو�سط: 2018/06/19

الو�سط: 2018/06/19

الو�سط: 2018/06/19

الو�سط: 2018/06/19
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الو�شط: 2018/06/19

الو�شط: 2018/06/19

الو�شط: 2018/06/19

الو�شط: 2018/06/19

الو�شط: 2018/06/19

الو�شط: 2018/06/19

الو�شط: 2018/06/19

الو�شط: 2018/06/19
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الو�شط: 2018/06/19الو�شط: 2018/06/19

الو�شط: 2018/06/19

الو�شط: 2018/06/19الو�شط: 2018/06/19

ANEP N°: 818354 الو�شط:2018/06/19

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
وزارة ال�شكن و العمران و املدينة

والية اأدرار
مديرية التعمري و الهند�شة 

املعمارية و البناء
م�شلحة متابعة ال�شفقات العمومية

الرقم:....م ت ه م ب/2018

�إعــــــــــــــــــــــــــــــذ�ر رقم -02-
NL5.721.3.262.027.01:رقم العملية

عنوان العملية: اأ�ضغال الطرق و ال�ضبكات املختلفة لتجزئات االأرا�ضي االجتماعية 
لواليات اجلنوب و اله�ضاب العليا

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

تبعا لالتفاقية امل�ضادق عليها من طرف املراقب املايل حتت رقم 2101 بتاريخ 
2017/09/24

تبعا لالأمر االإجناز رقم103 بتاريخ2017/12/31
تبعا للزيارة امليدانية لرئي�س فرع التعمري لدائرة فنوغيل اإىل موقع امل�رشوع 

بتاريخ2018/01/21
تبعا لالإجتماع املنعقد مبقر مديرية التعمري و الهند�ضة املعمارية و البناء ليوم 

2018/02/27 املتعلق بفح�س و�ضعية امل�ضاريع.
تبعا لالأمر رقم 01 ال�ضادر يف يومية احلياة بتاريخ 2018/04/18

تبعا للمرا�ضلة رقم 34 بتاريخ 2018/05/31 ال�ضادرة عن فرع التعمري لدائرة  
فنوغيل بخ�ضو�س عدم التحاق املقاولة بور�ضة االأ�ضغال.

فاإنه يوجه اإعذار رقم 02 اإىل مقاولة عكرمي عبدالرحمان
الكائن مقرها تيطاوين ال�رشفاء-اأنزجمري-اأدرار و احلائزة على االإتفاقية 

املتعلقة مب�رشوع �ضبكتي ال�رشف ال�ضحي و املياه ال�ضاحلة لل�رشب  احل�ضة رقم 
6 مبوقع 50 قطعة تيطاف بلدية تام�ضت،و ذلك لالأ�ضباب التالية:

عدم التحاق املقاولة بور�ضة االأ�ضغال
و عليه متنح لكم مهلة ثمانية)08 ( اأيام ابتداء من تاريخ اأول �ضدور لهذا االإعذار 
  BOMOP بال�ضحف الوطنية اأو الن�رشة الر�ضمية ل�ضفقات املتعامل العمومي

الأجل تعزيز الور�ضة بالو�ضائل املادية و الب�رشية و تدارك التاأخري الكبري يف 
االإجناز و يف حالة عدم ا�ضتجابتكم فاإنكم تتحملون تبعات التطبيق ال�ضارم 

للقوانني املن�ضو�س عليها يف املجال ال �ضيما تلك امل�ضار اإليها يف املر�ضوم 
الرئا�ضي رقم 247/15 املوؤرخ يف 2015/09/16 و املت�ضمن تنظيم ال�ضفقات 

العمومية و تفوي�ضات املرفق العام .

N° 01315

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 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 

 

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

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier Elmouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plutart le 10 avril 

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 2018



ريا�ضةالثالثاء 19 جوان  2018  املوافـق  لـ 05 �شوال 1439هـ 12

هيريو يجدد الثقة بدي خيا اأمام اإيران
ك�سف فرناندو هيريو املدير الفني ملنتخب الإ�سباين موقف دافيد دي خيا حار�س مان�س�سرت يونايتد، 

من امل�ساركة �سد اإيران غدا يف اجلولة الثانية للمجموعة الثانية من مناف�سات دور املجموعات لبطولة 
كاأ�س العامل، وقال هيريو يف ت�رشيحات ن�رشتها �سحيفة »ماركا«: »دي خيا هادئ، ويتدرب مثل العادة، 
ميلك ثقتنا جميعا واأنا لدى اأفكار وا�سحة، ومن واقع خرباتي اأنا اأعرف اأن الريا�سيني يحتاجون للثقة، 

ودي خيا �سوف يحر�س عرين املنتخب �سد اإيران«، واأ�ساف: »يف الأوقات ال�سعبة نلعب على اجلانب 
النف�سي وال�سخ�سي، وكانت ردة فعل دي خيا طبيعية، وهو مر باأوقات �سعبة من قبل.«، كان دي خيا 

اأخطاأ يف الهدف الثاين للربتغال اجلمعة املا�سي الذي �سجله كري�ستيانو رونالدو يف اللقاء الذي انتهى 
بالتعادل 3-3.

ملعب  اإىل  اليوم  الأنظار  تتجه 
مو�سكو  يف  �ستاديوم«  »�سبارتاك 
روبرت  البولندي  يختزل  حيث 
�ساديو  وال�سنغايل  ليفاندوف�سكي 
اللذين  بلديهما  طموح  مانيه 
من  الأوىل  اجلولة  يف  يتواجهان 
الثامنة،  املجموعة  مناف�سات 
فريقه  مع  ليفاندوف�سكي  واأنهى 
الأملاين  الدوري  ميونيخ  بايرن 
البوند�سليغا  يف  هداف  كاأف�سل 
للمو�سم الثالث توالياً بعد ت�سجيله 
بر�سيد  املو�سم  منهياً  هدفاً،   29
امل�سابقات،  جميع  يف  هدفاً   41
يف  اأ�سا�سياً  دوراً  لعب  مانيه  اأما 
نهائي  اإىل  ليفربول  فريقه  قيادة 
خ�رش  حيث  اأوروبا  اأبطال  دوري 
مدريد  ريال  اللقب  حامل  اأمام 
اأهداف   10 بت�سجيله  الإ�سباين 
يف  اآخرها  القارية  امل�سابقة  يف 
قوة  م�سكاًل  النهائية،  املباراة 
امل�رشي  مع  �ساربة  هجومية 

روبرتو  والربازيلي  �سالح  حممد 
فريمينو.

قدمه  الذي  الأداء  رغم  على 
الدوري  يف  املا�سي  املو�سم 
من  يعد  الذي  املمتاز  الإجنليزي 
الأكرث تطلباً عاملياً، ودوري ـبطال 
اأوروبا الذي ي�سكل امل�رشح الأهم 
على �سعيد الأندية، يحافظ مانيه 
على توا�سعه واحرتامه ملناف�سيه، 
ا�سم  اأول  الأرجح  على  مانيه  كان 
دونه مدرب املنتخب األيو �سي�سيه 
غمار  تخو�س  التي  ت�سكيلته  يف 
جمموعة  �سمن  رو�سيا  مونديال 
اإىل جانب  واليابان  كولومبيا  ت�سم 

بولندا.
وقدراته،  مانيه  مواجهة  يف   
الثالثاء  مباراة  بولندا  تدخل 
حظاً  الأوفر  املر�سحة  وهي 
الأفريقي،  املنتخب  على  للفوز 
وخربتها  �سجلها  اإىل  ا�ستناداً 
للمرة  النهائيات  تخو�س  كونها 

ترتيبها  رقم  نف�س  وهو  الثامنة، 
يف ت�سنيف الحتاد الدويل، وياأمل 
اأكمل  على  الإفادة  يف  البولنديون 
النهائيات  اإىل  عودتهم  من  وجه 
ملحاولة   2006 منذ  الأوىل  للمرة 
الثالث  املركز  يف  احللول  تكرار 
يف ن�سختي 1974 و1982، و�سيكون 
اآدم نافالكا  اعتماد فريق املدرب 
اأقر  الذي  ليفاندوف�سكي  على 
ال�سورة  تعوي�س  اإىل  ي�سعى  باأنه 
املخيبة التي ظهر بها قبل عامني 
يف كاأ�س اأوروبا حني اكتفى بهدف 
يتيم يف البطولة القارية التي و�سل 
النهائي  ربع  اإىل  البولنديون  فيها 
الرتجيح  بركالت  اخلروج  قبل 
اأمام الربتغال، وتلقت بولندا دفعة 
معنوية هامة بعدما ح�سل مدافع 
غليك  كاميل  الفرن�سي  موناكو 
على ال�سوء الأخ�رش للم�ساركة يف 
من  ال�رشيع  تعافيه  بعد  النهائيات 

اإ�سابة يف الكتف. 

ليفاندوف�ضكي ومانيه يختزالن القمةبولندا / ال�شنغال اليوم ابتداء من 16:00

رو�شيا / م�شر اليوم 
ابتداء من 19:00

الفراعنة يبحثون 
التعوي�ض اأمام 

رو�ضيا امل�ضيفة
يدرك منتخب م�رش اأهمية الفوز 

على رو�سيا امل�سيفة اليوم يف 
�سان بطر�سبورغ يف حال اأراد 
الإبقاء على اآمال تاأهله للمرة 
الأوىل يف تاريخه اإىل الدور 

الثاين من كاأ�س العامل رو�سيا، 
للقيام بذلك يحتاج اإىل جناعة 

هجومية قد يوفرها جنمه العائد 
من اإ�سابة حممد �سالح، غاب 

اأف�سل لعب اأفريقي ويف اإجنلرتا 
املو�سم املا�سي عن مباراة 

الأوروغواي، فقدم لعبو املدرب 
الأرجنتيني هكتور كوبر اأداء 

دفاعيا من�سبطاً وملتزماً تكتيكياً، 
اإمنا من دون فاعلية اأو خلق اأي 
فر�س حقيقية اأمام املرمى، 

وبفقدانهم الرتكيز خالل �رشبة 
حرة يف الدقيقة قبل الأخرية، 
اهتزت �سباكهم يف مباراتهم 

املونديالية الأوىل منذ 1990، 
ويف ظل فوز رو�سيا ال�ساحق على 

ال�سعودية 5-0 افتتاحا، قد ل 
تكفي م�رش نقطة التعادل مع 

رو�سيا اإذا ما ت�ساوى املنتخبان 
بالنقاط يف نهاية مناف�سات 
املجموعة الأوىل التي تبدو 

الأوروغواي مر�سحة قوية حلجز 
اإحدى بطاقتيها.

اأهمية نتيجة املنتخب امل�رشي 
يوازيها اللغط حول عودة �سالح 
خلو�س املباراة بعد غيابه منذ 

26 ماي املا�سي، لإ�سابته بالتواء 
يف مف�سل كتفه خالل مباراة 

فريقه ليفربول الإجنليزي وريال 
مدريد الإ�سباين يف نهائي دوري 

اأبطال اأوروبا، اأ�سار طبيب الفريق 
حممد اأبو العال لفران�س بر�س 
اأن �سالح جاهز متاماً« خلو�س 
مباراة رو�سيا، لكن مع ظهور 

هداف الدوري الإجنليزي وهو 
يجد �سعوبة يف ارتداء قمي�س 
طويل الأكمام وتدربه الأحد يف 
غروزين يف تق�سيمة مع الفريق 
الرديف، زادت التوقعات حول 
اإمكانية م�ساركته بديال اأمام 
املنتخب الرو�سي. ودفع كوبر 
يف مباراة الوروغواي بالعب 
الو�سط الهجومي عمرو وردة 
بدلً من �سالح، فنال اأداوؤه 

ا�ستح�ساناً كبرياً من اجلهاز الفني 
واجلماهري،  بعد فقدان نقطة 

التعادل من الأوروغواي يف الرمق 
الأخري، ي�رش لعبو م�رش على 

حتقيق الفوز.
ويغيب عن رو�سيا التي تواجه 
م�رش للمرة الأوىل وتبحث عن 
تاأهلها الأول اإىل الدور الثاين 
بعد احلقبة ال�سوفياتية، لعب 

و�سطها امل�ساب األن دزاغوييف، 
واأ�سيب لعب و�سط �س�سكا 

مو�سكو بفخذه يف املباراة الأوىل 
و�سيغيب لنحو ع�رشة اأيام، وقد 
حل بدلً منه دني�س ت�سرييت�سيف 
الذي �سجل هدفني، فيما عاد اإىل 
التمارين اجلماعية الظهري الأمين 

يوري جريكوف.

كولومبيا لتاأكيد قوتها امام ال�ضاموراي
كولومبيا / اليابان اليوم على ال�شاعة 13:00

بالتمام  �سنوات  اأربع  قرابة  بعد 
املواجهة  م�سهد  يتكّرر  والكمال 
اليابان  مع  كولومبيا  يجمع  الذي 
كاأ�س  نهائيات  الأول من  الدور  يف 
جمددا  و�سيلتقيان  رو�سيا  العامل 
�سمن  �ساران�سك  مدينة  يف 
الثامنة  املجموعة  مناف�سات 
التي  كولومبيا  عادت  رو�سيا،  من 
 ،2002 منذ  النهائيات  عن  غابت 
بطريقة مميزة   2014 الربازيل  يف 
قّدمت  حيث  اجلميع،  اأبهرت 
من  ب�سعوبة  وخرجت  لفتاً  اأداًءا 
 2-1 الربازيل  اأمام  النهائي  ربع 
جيم�س  الأول  جنمها  وك�سبت 
خو�سيه  كتيبة  و�ستعود  رودريغيز، 
لتكرار  وا�سحة  بنوايا  بيكرمان 
على  لها  الأف�سل  الإجناز  هذا 

الأقل، فهم ميتلكون كل املقومات 
تواجد  يعززها  والتي  الالزمة 
راداميل فالكاو  التاريخي  الهداف 
يف  الأول  ظهوره  �سي�سّجل  الذي 
حرمته  اأن  بعد  العاملي،  العر�س 
الإ�سابة من امل�ساركة يف الن�سخة 

املا�سية.
اأما اليابان التي تعّودت منذ تاأهلها 
يف  تواجدها  على   1998 الأول يف 
امل�ساركة  اأن  ترى  العامل  كاأ�س 
تاأتي  اأن  يجب  توالياً،  ال�ساد�سة 
للدور  التاأهل  من  اأكرب  ب�سيء 
الثاين الذي حّققته مرتني من قبل 
2002 و2010، تغيري القيادة الفنية 
املحلي  للمدرب  املهمة  واإ�سناد 
اأكريا ني�سينو ميكن اأن ياأتي بثماره 
القوي،  ال�ساموراي  وجه  باإظهار 

�سعب  م�سوار  بعد  خ�سو�ساً 
ياأمل  الآ�سيوية،  الت�سفيات  يف 
بيكرمان  خو�سيه  املدرب  رجال 
ل  فريق  اأمام  قوي  عر�س  تقدمي 
يطلب  حيث  اأبداً،  بقوته  ي�ستهان 
لعبيه  من  الأرجنتيني  املدرب 
لديهم  ما  اأف�سل  وتقدمي  اخلروج 
خالل  لهم  الأول  اللقاء  هذا  يف 
الفوز  فاإن  وحتما  البطولة،  هذه 
كافيتريو�س  لو�س  كتيبة  �سيعطي 
القائد  اأما  كبرية،  معنوية  دفعة 
حتماً  ف�ستكون  فالكاو  راداميل 
تاأكيد  بكل  عاطفية  املباراة  هذه 
فهي الأوىل له يف العر�س العاملي.
الفوز  اأن حققت  لليابان  ي�سبق  مل 
مباريات  ثالث  يف  كولومبيا  على 

جمعتهما من قبل.

ال�ضويد تطيح بكوريا اجلنوبية

ت�ضريت�ضوف: در�ضنا م�ضر جيدا 
ونعرف التعامل مع �ضالح

ال�سويدي  املنتخب  تغلب 
اجلنوبي  الكوري  نظريه  على 
�سمن  اأم�س  رد  دون  بهدف 
دور  من  الأوىل  اجلولة  مباريات 
مناف�سات  من  املجموعات 
يف  املقامة  العامل  كاأ�س  بطولة 
اللقاء  هدف  و�سجل  رو�سيا، 
جرانكفي�ست  اأندريا�س  الوحيد 
من ركلة جزاء يف الدقيقة 65 من 
املنتخب  و�سيواجه  اللقاء،  زمن 
ال�سويدي نظريه الأملاين والكوري 
اجلنوبي مع املك�سيكي يف اجلولة 
من   23 يوم  البطولة  من  الثانية 
املنتخب  بداأ  اجلاري،  ال�سهر 
جيدة  ب�سورة  اللقاء  الكوري 
نظريه  العاٍل على  بال�سغط  للغاية 
على  احل�سول  اأجل  من  ال�سويدي 
عر�سية  كرات  باإر�سال  الأ�سبقية 
كثيفة من الأطراف من اأجل خلق 
وجاءت  ال�سويدي،  م�ساكل جلانب 
مل�سلحة  اللقاء  يف  فر�سة  اأول 
الدقيقة  يف  ال�سويدي  املنتخب 
بريج  ماركو�س  وجد  عندما   20
نف�سه وجها لوجه مع حار�س كوريا 
اجلنوبية هيوجن وو �سو لكن الأخري 
ت�سدى لت�سديدة مهاجم ال�سويدي 

برباعة.
ي�سجل  اأن  كالي�سون  فيكتور  كاد 

الدقيقة  يف  ل�سويد  الأول  الهدف 
لر�سون  عر�سية  حول  بعدما   47
عن  بعيدا  ذهبت  راأ�سيته  لكن 
للمنتخب  كبرية  معاناة  القائم، 
الفر�س  اجلنوبي يف خلق  الكوري 
ال�سويدي  نظريه  مرمى  على 
من  بالرغم  الأول  ال�سوط  طيلة 
بثالثة  يوجن  تاي  �سني  لعب مدرب 
بقيادة  الأمامي  اخلط  يف  لعبني 
املنتخب  لكن  توتنهام  جنم  �سون 
وجاءت  للغاية،  منظم  ال�سويدي 
بداية ال�سوط الثاين �رشيعة عندما 
كاد اأول تويفونني اأن مينح التقدم 
الدقيقة  يف  ال�سويدي  للمنتخب 
رائعة  متريرة  ا�ستلم  بعدما   48
اأهدر  لكنه  كالي�سون  فيكتور  من 
الفر�سة ب�سورة غريبة، وكانت اأول 
الكوري  للمنتخب  حقيقية  فر�سة 
الدقيقة 52  اللقاء يف  اجلنوبي يف 
لكن  كوو  �سيول  جاي  طريق  عن 
را�سية مهاجم كوريا مل تكن دقيقة 
كافية لهز �سباك ال�سويد. واحت�سب 
ا�ستعان  بعدما  جزاء  ركلة  احلكم 
 64 الدقيقة  يف  الفيديو  بتقنية 
يف  كالي�سون  فيكتور  �سوقط  بعد 
مني  عرقلة  نتيجة  اجلزاء  منطقة 
اأندريا�س  وو كيم له والتي �سجلها 

جرانكفي�ست برباعة.

اأكد �ستاني�سالف ت�سرييت�سوف املدير 
فريقه  اأن  الرو�سي  للمنتخب  الفني 
امل�رشي  نظريه  ملواجهة  ا�ستعد 
ودر�سه ب�سكل جيد، ويواجه املنتخب 
على  امل�رشي  نظريه  اليوم  الرو�سي 
�سان  مبدينة  كري�ستوف�سكي  ملعب 
من  الثانية  اجلولة  يف  بطر�سربغ 
بكاأ�س  الأوىل  املجموعة  مناف�سات 
خالل  ت�سرييت�سوف،  وقال  العامل، 
املوؤمتر ال�سحفي التح�سريي للمباراة 
على  تدرب  الرو�سي  املنتخب  اإن 
هذا  »اليوم  م�سيفا:  الثابتة،  الكرات 
خ�سمنا  ندر�س  نحن  فعلناه،  ما  كل 
جيًدا، علينا ا�ستخدام نقاط �سعفه«، 
لعبني  ميلك  فريق  »كل  وتابع: 
لكننا  قوي،  لعب  و�سالح  مميزين، 
اأننا  كما  فقط،  �سالح  �سد  نلعب  ل 
نعرف جيدا كيف نتعامل معه«. واأكد 
املدرب الرو�سي، على اأهمية اأن يكون 
الالعبون يف اأعلى درجات اجلاهزية، 
قائال »يجب اأن نكون يف قمة تركيزنا، 
اأن ن�ستخدم فكرنا، فقد لعبنا  ويجب 
ال�سعودية،  اأمام  ممتازة  اأوىل  مباراة 
ونثق يف لعبينا«، وب�ساأن املقارنة بني 
قال:  وال�سعودي  امل�رشي  املنتخبني 
»ل اأ�ستطيع اأن اأحلل املباراتني، هناك 
وال�سعودية،  م�رش  بني  الت�سابه  بع�س 
ولكن م�رش اأف�سل يف الأداء وت�سنيفها 
ت�سرييت�سوفعن  واأعرب  اأعلى«، 
مباراة  يف  دجوازيف  لإ�سابة  اأ�سفه 
ال�سعودية، موؤكًدا جاهزية ت�سري�سيف 
م�سيًفا:  م�رش  اأمام  له  بديال  ليكون 
له  و�رشحنا  ت�سري�سيف  مع  »حتدثنا 

دوره و�سيكون اأ�سا�سًيا«.
ورف�س املدرب، الرد على �سوؤال حول 
حممد  م�ساركة  يف�سل  كان  اإذا  ما 
ل،  اأم  امل�رشي  املنتخب  مع  �سالح 
تابع »ل نقارن بني املنتخبات خا�سة 
فال�سعودية  الودية،  املباريات  يف 
اأو  الأرجنتني  اأو  فرن�سا  لي�ست 
الربازيل وكل مباراة لها خ�سو�سيتها، 
من  اأ�سبح  ال�سعودية  على  والنت�سار 
فوز  عن  نبحث  الآن  ونحن  املا�سي، 

جديد ون�سعر بالراحة«.

رينارد ي�ضتعد 
لثورة ب�ضرية 
اأمام الربتغال
يخو�س منتخب املغرب 
مباراة م�سريية غدا يف 
اجلولة الثانية من دور 
املجموعات مبونديال 
رو�سيا، وخ�رش الأ�سود 
يف املباراة الأوىل اأمام 

اإيران بهدف دون رد، 
وت�سري كل املعطيات 

اأن هرييف رينارد مدرب 
منتخب املغرب، �سيقوم 

بثورة ب�رشية وتغيريات يف 
ت�سكيله اأمام الربتغال لعدة 

اأ�سباب، اأهمها امل�ستوى 
املتوا�سع الذي قدمه 

بع�س الالعبون يف مباراة 
اإيران، وكذا تغيري الأ�سلوب 

التكتيكي والفني، اعتبارا 
لقوة اخل�سم، وينتظر عودة 

نبيل درار للجهة اليمني 
بدل من نورالدين اأمرابط، 

وكذا حمزة منديل يف 
اجلهة الي�رشى، وقد يجري 

رينارد، تغيريا اأي�سا على 
م�ستوى الهجوم، بالحتفاظ 
باأيوب الكعبي يف الحتياط، 
واإدخال بدله خالد بوطيب. 
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عي�شة ق.

من  الوطن  ار�ض  يف  يتواجد  حيث 
اإدارة  مع  املفاو�ضات  اإنهاء  اأجل 
تعاقده  تر�ضيم  قبل  العا�ضمي  النادي 
حيث  العقد،  توقيع  عرب  االحتاد  مع 
باملرافق  اإعجابه  عن  فروجي  عرب 
بعدما  بولوغني  ملعب  يحوزها  التي 
على  ووقف  �رسار  رفقة  عليها  طاف 

يحوزها  التي  الكبرية  االإمكانيات 
وقاعة  اال�ضرتجاع  و�ضائل  من  االحتاد 
العيادة  جانب  اإىل  الع�ضالت  تقوية 
على  ي�ضجعه  الذي  االأمر  وهو  الطبية 
جتربته  وخو�ض  الفريق  مع  التعاقد 

االأوىل يف البطولة الوطنية.
اإىل جانب ذلك، �ضهدت احل�ضة التدريبية 
القدامى  من  الالعبني  اأغلب  ح�ضور 
�ضورة  يف  الفريق  األوان  حملوا  الذين 

من�ضوري،  احلار�ض  زمامو�ض،  القائد 
يايا، مزيان، مفتاح وغريهم اإىل جانب 
الذين وقعوا عقودهم  الالعبني اجلدد 
مع ت�ضكيلة »�ضو�ضطارة« خالل مرحلة 
التحويالت ال�ضيفية احلالية على غرار 
بن تيبة، بن �ضاعة، مزغراين، حميو�ض 
رواندا  من  باي�ضنجي  واالإفريقيان 
االأخري  هذا  زميبابوي  من  وما�ضومبا 
الفحو�ضاتالطبية ومل يبق �ضوى  اأجرى 

اإىل  ان�ضمامه  لرت�ضيم  العقد  توقيع 
لن  بينما  العا�ضمي،  النادي  �ضفوف 
�ضمن  الهجهوج  ر�ضا  املغربي  يكون 
�رسار  ك�ضف  بعدما  االحتاد  تعداد 
العقد  ف�ضخ  على  معه  االتفاق  مت  اأنه 
فريق  اإىل  اإعارته  تتم  ولن  بالرتا�ضي 
اآخر، ومل تعرف ح�ضة اال�ضتئناف �ضوى 
غياب الثنائي بن يحي وبودربال اللذان 

مل يلتحقا بعد باأر�ض الوطن.

اال�شتئناف جرى بح�شور جميع الالعبني ما عدا بن يحي وبودربال

اإحتاد اجلزائر ي�ضتاأنف التح�ضري للمو�ضم اجلديد بح�ضور فروجي
�شرع فريق احتاد اجلزائر يف املرحلة اجلدية من التح�شريات للمو�شم الكروي اجلديد، اأين بداأ الالعبون يف التدريبات 
اأول اأم�س وخا�شوا ح�شة اال�شتئناف مبلعب عمر حمادي يف بولوغني بح�شور املدرب الفرن�شي تيريي فروجي وامل�شاعد 

كرمي خوذة اللذان كان حا�شرين يف امللعب ومت تقدميهما اإىل الالعبني يف اأول ح�شة تدريبية متهيدا للتعارف بني 
الطرفني يف ظل اقرتاب املدرب الفرن�شي من التعاقد مع النادي العا�شمي 

اآيت جودي ق�شم العمل على ثالث مراحل

�ضباب بلوزداد ي�ضرع يف التح�ضري 
ابتداء من 23 جوان

 اإدارة الفريق تقرتب من التعاقد 
مع خليفته ماد  ي�شون

حمرز يقرتب من الرحيل 
عن لي�ضرت �ضيتي

اأونا�س قريب من اأودينيزي 
يف �ضفقة تبادلية

�ضباب  فريق  اإدارة  برجمت 
التح�ضريات  انطالق  بلوزداد 
ابتداء  اجلديد  الكروي  للمو�ضم 
ي�رسع  اأين  املقبلن  جوان   23 من 
للمو�ضم  اال�ضتعداد  يف  الفريق 
املدرب  قيادة  حتت  اجلديد 
جودي،  اآيت  الدين  عز  اجلديد 
تق�ضيم  مت  ال�ضياق  هذا  ويف 
برنامج العمل على ثالث مراحل، 
التح�ضريات  من  االأوىل  املرحلة 
 20 ملعب  ين  ما  جتري  �ضوف 
يركز  حيث  بو�ضاوي  وغابة  اأوت 
على  الفني  الطاقم  خاللها 
ا�ضتعادة  اأجل  من  البدين  اجلانب 
اإىل  الركون  بعد  الالعبني  لياقة 

�ضتكون  بينما  الراحة،  فرتة 
العمل  بني  ما  الثانية  املرحلة 
والتكتيكي ويدوم  البدين  املزدوج 
التح�ضريات  برنامج  وفق  العمل 
املرحلة  �ضتكون  فيما  يوما،   20
عن  عبارة  التدريبات  من  الثالثة 
بن�ضبة  يتوجه  حت�ضريي  ترب�ض 
الوطن  باأر�ض  اإجراوؤه  نحو  كبرية 
اإدارة  لدى  االأموال  غياب  ب�ضبب 
�ضتكون  اأين  البلوزدادي،  النادي 
التدريبات مبلعب احلماية البدنية 
برجمة  ويعرف  البي�ضاء  الدار  يف 
قبل  الودية  املباريات  من  عددا 
انطالق املو�ضم الكروي اجلديد.
ع.ق.

يقرتب الالعب الدويل اجلزائري 
اخلروج  من  حمرز  ريا�ض 
�ضفوف  من  ر�ضميا  والرحيل 
االجنليزي  �ضيتي  لي�ضرت  فريقه 
احلايل  ال�ضيفي  املركاتو  خالل 
تر�ضيم  من  يقرتب  الذي  وهو 
حيث  �ضيتي،  مبان�ض�ضرت  انتقاله 
»بي  التلفزيونية  القناة  ك�ضفت 
تلقت  لي�ضرت  اإدارة  اأن  �ضي«  بي 
موافقة نظريتها نورويت�ض �ضيتي 
عن  التنازل  اجل  من  االجنليزي 
خدمات العبها مادي�ضون مقابل 

مليون   25 قيمته  مايل  عر�ض 
يف  الالعب  ين�ضط  اأين  اأورو، 
املنتخب  متو�ضط  من�ضب  نف�ض 
يوؤكد  الذي  االأمر  وهو  الوطني، 
عن  الرحيل  من  حمرز  اقرتاب 
�ضفوف لي�ضرت، باعتبار ان غدارة 
مع  التعاقد  من  تقرتب  الفريق 
واأن  خليفته يف املن�ضب، خا�ضة 
�ضمن  اأرادوا  النادي  م�ضوؤويل 
العب يف من�ضبه قبل ال�ضماح له 

بالرحيل عن الت�ضكيلة.
ع.ق.

ال ي�ضتبعد اأن يغادر الالعب الدويل 
�ضفوف  اأونا�ض  اآدم  اجلزائري 
خالل  االيطايل  نابويل  فريقه 
حيث  احلايل،  ال�ضيفي  املركاتو 
ايطالية  اإعالمية  تقارير  ك�ضفت 
االلتحاق  من  قريب  اأونا�ض  اأن 
اودينيزي  ت�ضكيلة  ب�ضفوف 
مقاي�ضة  �ضفقة  يف  االيطايل 
خا�ضة بعدما تقدم م�ضوؤويل نادي 
مع  التعاقد  بطلب  ر�ضميا  نابويل 
مرييت  األيك�ض  اأودينيزي  حار�ض 
يف ظل بحث النادي عن ا�ضتقدام 
اأين  التعداد،  اإىل  جديد  حار�ض 
حار�ض  دون  الفريق  يتواجد 
�ضيبي  رينا،  الثالثي  رحيل  يعد 
م�ضوؤويل  فاإن  وبالتايل  ورافايال، 
خيار  ال  االيطايل  اجلنوب  نادي 
اأمامهم �ضوى جلب حار�ض جديد، 
حار�ض  �ضعون  جعلم  ما  وهو 
اجل  من  اأعينهم  �ضوب  اأودينيز 
عر�ضا  قدموا  حيث  ا�ضتقدامهم، 
ماليا اإىل جانب منح العب اآخر من 
االأ�ضماء  من  قائمة  �ضمن  الفريق 
اونا�ض  التي �ضمت العب اخل�رس 
العام  �ضيف  بنابويل  التحق  الذي 
الفارط قادما من بوردو الفرن�ضي، 

روبريتو  الالعب  جانب  غلى 
قريبا  اأونا�ض  ويتواجد  ان�ضيني، 
خا�ضة  الفريق  عن  الرحيل  من 
الطاقم  ح�ضابات  يدخل  ال  واأنه 
املنق�ضي، يف  املو�ضم  الفني منذ 
انتظار ما �ضوف يح�ضمه املدرب 
كارلو اأنت�ضيلوتي الذي التحق هذه 
ال�ضائفة فيما يتعلق باحلفاظ عليه 

او ت�رسيحه.
ع.ق.

وكاالت

كاأ�س ديفي�س للتن�س بنريوبي

اجلزائر تتناف�س 
باملجموعة الثانية

وقع املنتخب الوطني للتن�ض رجال �ضمن الفوج  الثاين 

لكاأ�ض ديفي�ض املقررة العام احلايل عن املجموعة الثالثة 

ملنطقة افريقيا املقررة من 18 اإىل 24 جوان بنريوبي كينيا 

رفقة منتخب البلد املنظم، ناميبيا واملوزمبيق، اأما الفوج 

االأول ي�ضم منتخبات البنني، نيجرييا، رواندا والكامريون 

يف  الوقت الذي ان�ضحب فيه املنتخب االأوغندي من 

املناف�ضة، وي�ضارك املنتخب الوطني الذي ينتمي للمجموعة 

الثالثة ملنطقة اإفريقيا يف هذه  املناف�ضة بهدف حجز 

تاأهله للمجموعة الثانية ملنطقة »اأوروبا-اإفريقيا«، و�رسح 

رئي�ض االحتادية اجلزائرية للتن�ض حممد ب�ضعد قائال: 

»يبقى هدفنا االأ�ضا�ضي حجز تاأ�ضرية  ال�ضعود للمجموعة 

الثانية املو�ضم املقبل، �ضحيح اأن املهمة لن تكون �ضهلة 

اأمام منتخبات متلك نف�ض االأهداف، لكننا �ضنلعب كل 

حظوظنا بقوة«.  ويتكون املنتخب اجلزائري من حممد 

ح�ضان، يو�ضف ريحان، يو�ضف غزال ونزمي خملوف حتت 

اإ�رساف قائد الفريق جنيم حكيم مدير املنتخبات الوطنية 

باحتادية التن�ض،  وي�ضيف ب�ضعد: »نتوفر على العبني �ضبان 

ميلكون اخلربة يف مثل هذه  التظاهرات، كونهم �ضاركوا يف 

الدورات ال�ضابقة، عليهم فقط اأن يتحلوا بالثقة يف  النف�ض و 

االحتفاظ برتكيزهم يف كل مباراة، و ارتكاب اأقل عدد ممكن 

من االأخطاء  لتحقيق الفوز«.و قد �ضارك الالعبون يف دورات 

للمحرتفني بتون�ض وخا�ضة دورات م�ضتقبل 22 وم�ضتقبل  23 

باحلمامات من اأجل التح�ضري للموعد االإفريقي يف اأح�ضن 

الظروف املمكنة.  باالإ�ضافة اإىل اجلزائر، كان املفرو�ض 

اأن ت�ضارك يف مناف�ضة املجموعة الثالثة لكاأ�ض ديفي�ض 

2018 منتخبات اأنغوال، البنني، الكامريون، غانا،  كينيا، 

ليبيا، املوزمبيق، ناميبيا، نيجرييا، رواندا و اأوغندا، قبل 

اأن تن�ضحب يف  اأول االأمر فرق غانا و اأنغوال و رواندا ثم 

تتبعها اأوغندا، ومت تق�ضيم هذه املنتخبات على فوجني، 

و�ضيواجه الفائز بالفوج االأول ثاين الفوج  الثاين من جهة 

والفائز بالفوج الثاين ثاين الفوج االأول من جهة اأخرى على 

اأن ي�ضعد الفائزان للمجموعة الثانية ملنطقة اأوروبا-اإفريقيا 

عام 2019. يذكر اأنه يف دورة 2017 بالقاهرة اكتفى املنتخب 
الوطني باملركز ال�ضاد�ض يف الرتتيب العام.

يعمل اإىل جانبه خ�شارة م�شاعدا 
وكيال مدربا للحرا�س

خو�ضيه ماريا مدربا جديدا 
لأهلي برج بوعريريج

تعاقدت اإدارة فريق اأهلي برج بوعريريج مع 
املدرب اال�ضباين خو�ضيه ماريا من اأجل قيادة 
العار�ضة الفنية للفريق حت�ضبا للمو�ضم الكروي 

املقبل، حيث جنحت اإدارة الفريق ال�ضاعد اجلديد 
اإىل دوري الكبار يف اإقناع املدرب اال�ضباين من 
اأجل خو�ض التجربة مع ت�ضكيلة الكابا«، خا�ضة 
واأنه يعرف اأجواء البطولة الوطنية جيدا بعدما 
�ضبق له تدريب نادي بارادو الذي انتهى تعاقده 

معه بنهاية املو�ضم املنق�ضي، اين تو�ضل اإىل اتفاق 
مع م�ضوؤويل اأهلي الربج من موا�ضلة التدريب يف 

اجلزائر واالإ�رساف على فريقها الذي يعود جمددا 
اإىل اأجواء الرابطة املحرتفة االأوىل، ويف هذا 

ال�ضدد ك�ضف رئي�ض الديركتوار �ضليم حنا�ضي اأن 
اإدارة فريقه اختارت اإنهاء املفاو�ضات مع املدرب 

خو�ضيه ماريا واالتفاق معه على توقيع العقد 
وااللتزام مع الت�ضكيلة من اأجل قيادتها املو�ضم 

املقبل واالإم�ضاك بزمام العار�ضة الفنية.
و�ضيكون املدرب اال�ضباين مرفوقا باملح�رس 

البدين والذي �ضريافقه يف مهامه بالعار�ضة الفنية 
اإىل جانب الالعبني ال�ضابقني للت�ضكيلة زهري 

خ�ضارة الذي �ضيكون مدربا م�ضاعدا ومروان كيال 
مدربا للحرا�ض، حيث يكون وقع العقد مع االإدارة 

الربايجية، خا�ضة واأنه اتفق معها على حتقيق 
هدف البقاء يف البطولة الوطنية وت�ضجيل م�ضوار 

م�رسف ونتائج يف امل�ضتوى.
يف املقابل، وقع الالعب وليد عثماين عقدا ميتد 

مو�ضمني مع اأهلي الربج التي توا�ضل اإدارته عملية 
اال�ضتقدامات وتدعيم التعداد، حيث التحق عثماين 

بالت�ضكيلة قادما من احتاد احلرا�ض الذي لعب يف 
�ضفوفه املو�ضم الفارط.

عي�شة ق.



ماتيو�س: املك�سيك كانت رحيمة باأملانيا
علق لوثار ماتيو�س جنم املنتخب الأملاين ال�سابق على هزمية املاكينات بهدف دون رد اأمام املك�سيك، يف م�ستهل 

م�سوارهما مبونديال رو�سيا، وقال ماتيو�س خالل مقالته ب�سحيفة »بيلد« الأملانية: »الهزمية بهدف نظيف هي 
نتيجة رحيمة يف ظل اأداء اأملانيا،، مل اأر املان�سافت منذ فرتة طويلة بهذا ال�سعف يف بطولة كبرية، لقد فقدنا كل 

�سيء يف هذه املباراة تقريبا«، واأ�ساف: »ما اأفزعني عدم وجود اأي لعب يف املنتخب كان قادرا على املراوغة يف 
موقف رجل لرجل يف املباراة، لقد فكرت يف قرار ا�ستبعاد لريوي �ساين«. وكان يواكيم لوف مدرب اأملانيا ا�ستبعد 

�ساين من القائمة النهائية للمونديال، وكانت املفاجاأة الأبرز يف �سفوف املاكينات، نظرا للتاألق الالفت لالعب 
مان�س�سرت �سيتي هذا املو�سم يف الربميريليغ، وتابع: »مولر كان خميبا لالآمال، واأوزيل مل يفد باأي �سيء، بينما يجب 
اأن ي�سمن روي�س مكانه يف الت�سكيلة الأ�سا�سية، وي�سارك مع الفريق«، واأمت: »ل اأود اأن اأقول اإن كل �سيء �سيء، لكن 

يجب اأن يتغري الكثري، واأملانيا يف املباراتني املقبلتني هي املف�سلة للفوز، ولكن يجب اأن تظهر ب�سكل خمتلف«.

مارت�سينا مرتاح لأداء املنتخب الإ�سباين
اأعرب كارلو�س مارت�سينا عن تفاوؤله مبردود املنتخب الإ�سباين رغم التعادل مع الربتغال يف املرحلة 

الأوىل من مباريات املجموعة الثانية �سمن كاأ�س العامل رو�سيا، عّد ع�سو الطاقم الفني للمنتخب 
الإ�سباين م�ستوى »لروخا« جيداً على الرغم من التعادل مع الربتغال بثالثة اأهداف يف كل �سباك 

يف اجلولة الأوىل من املجموعة الثانية حل�ساب كاأ�س العامل رو�سيا، وقال الالعب الدويل ال�سابق يف 
�سفوف املنتخب الإ�سباين اإن الفريق بحالة جيدة اإذ لعب براحة اأمام مناف�س �سعب مثل الربتغال واأدى 

ب�سكل جّيد م�سرياً اأن املجموعة ت�سودها الثقة من اأجل ال�ستمرار والتح�سري للمباراة املقبلة، وعن 
اإقالة املدرب لوبيتيغي �رّصح مارت�سينا اأنه تفاجاأ بهذه الو�سعية ال�ستثنائية التي ح�سلت لكن هذا 

الأمر بات من املا�سي مما يحّتم على »لروخا« التفكري يف احلا�رص حّتى يكون القادم اأف�سل، واأ�ساف 
املدرب القادم من اإ�سبيلية مل�ساعدة هيريو اأن النقا�س الدائر حول لوبيتيغي خارجي بالأ�سا�س واأن 

تركيز اجلميع الآن داخل املجموعة ين�سب على كيفية الإعداد لبقية مباريات املونديال الرو�سي.
وتطّرق املدرب الإ�سباين اإىل املواجهة املقبلة التي �ستجمع »لروخا« باملنتخب الإيراين الذي حقق 
فوزاً ثميناً على املغرب يف املرحلة الفتتاحية من مباريات املجموعة موؤكداً اأنها غاية يف ال�سعوبة 
اأمام مناف�س ميتلك مدرباً كبرياً -كارلو�س كريو�س- ولعبني مهرة، واأ�سار اأن املنتخب الإ�سباين يكّن 

كل الحرتام لنظريه الإيراين الذي �سيكون عقبًة �سعبًة يف طريق »لروخا« نحو التاأهل للدور الثاين، 
اأما عن الطرف الآخر يف املجموعة املنتخب املغربي فقد ذكر مارت�سينا اأن فريق »اأ�سود الأطل�س« 
ي�سّم مواهب كثرية موؤكداً اأن الأخري �سيعمل على تاليف م�ساكله و�سي�سعى لتحقيق الفوز يف مباراتيه 

املقبلتني.

مارادونا يحذر �سامباويل: لن ت�ستطيع العودة 
للأرجنتني

�سن دييغو مارادونا اأ�سطورة الأرجنتني، هجوًما حاًدا على خورخي �سامباويل املدير الفني للتانغو 
بعد التعادل املحبط مع اإي�سلندا بهدف ملثله، يف املباراة التي جمعتهما باجلولة الأوىل من دور 

املجموعات بكاأ�س العامل، وقال مارادونا يف ت�رصيحات �سحفية: »�سامباويل اإذا ا�ستمر يف اللعب 
بهذه الطريقة، لن ي�ستطيع العودة اإىل الأرجنتني«، واأ�ساف: »خطته اأمام اإي�سلندا كانت و�سمة عار، 

رغم متو�سط اأطوال لعبي اإي�سلندا 190 �سنتيمرًتا اإل اأننا لعبنا على الأروقة، واعتمدنا على الكرات 
الهوائية، نحن مل نواجه لعبني ق�سار القامة«، وتابع: »ميكنك اأن ت�سطحب 25 لعبًا رائعني، ولكن 

عليك العمل معهم، ميكننا روؤية اأن اأي�سلندا مت اإعداد وتدريب لعبيهم ب�سكل اأف�سل من الأرجنتني، هذا 
عار كبري«. ونوه مارادونا: »من غري املعتاد اأن نرى الأرجنتني تعاين من اأجل مترير الكرة ملدة دقيقة 

اأو اثنتني«، وتطرق مارادونا للحديث عن ليونيل مي�سي، مو�سًحا: »لقد كان املتنف�س الوحيد لالأرجنتني، 
هناك م�سكلة خطرية �ستواجه الفريق خا�سة عند مواجهة نيجرييا، لأن املنتخب الأفريقي ميلك 

اخلربة ويعرف كيف يهز ال�سباك«.

مورينيو يتوقع تاأهل الربازيل واأملانيا
اأ�ساد جوزيه مورينيو مدرب مان�س�سرت يونايتد بيوم رائع لكرة القدم عقب ف�سل منتخبني من العيار 
الثقيل وهما اأملانيا والربازيل يف الفوز خالل مباراتهما الأوىل يف نهائيات كاأ�س العامل اأول اأم�س، 

وعانت اأملانيا حاملة اللقب من هزمية مفاجئة، بهدف نظيف اأمام املك�سيك التي بدت متاألقة يف 
مو�سكو، بينما تعادلت الربازيل 1-1 مع �سوي�رصا، واأعرب مورينيو الذي يعمل حملال تلفزيونيا يف 

حمطة رو�سيا اليوم عن �سعادته بالنتائج، لكنه قلل من احتمال اخلروج املبكر للربازيل واأملانيا، وقال 
الربتغايل مورينيو: »�سيتاأهلون جميعا، الأف�سل �سمن هذه الفرق الكبرية، �سيم�سي قدًما يف مراحل 

خروج املغلوب«، واأ�ساف: »اأعتقد اأن كل هذه الفرق تدرك نقاط متيزها، اأعتقد اأنهم يدركون اأن 
م�ستواهم �سيتح�سن«، ونوه: »من اجليد بالن�سبة لهم بالطبع اأن يثبتوا اأقدامهم على الأر�س، ومن اجليد 

بالن�سبة مل�سجعيهم اأن يظلوا على هدوئهم«.

الدقة ال�سوي�سرية تبطل ال�سحر الربازيلي
خطف املنتخب ال�سوي�رصي نقطة 

ثمينة من موقعته اأمام نظريه 
الربازيلي املر�ّسح للفوز باللقب 

بتعادله معه 1-1 على ملعب 
»رو�ستوف اآرينا« �سمن مناف�سات 
املجموعة اخلام�سة بالدور الأول 

من كاأ�س العامل، وتقدمت الربازيل 
اأول عرب فيليب كوتينيو يف الدقيقة 
20، واأدركت �سوي�رصا التعادل عرب 

�ستيفان زوبري يف الدقيقة 50، وبهذه 
النتيجة، تت�سّدر �رصبيا املجموعة 

مع نهاية اجلولة الأوىل بر�سيد 3 
نقاط بعد فوزها يف وقت �سابق 

على كو�ستاريكا 1-0، وتاأتي الربازيل 
و�سوي�رصا يف املركز الثاين بر�سيد 

النقاط والأهداف ذاته، ويف اجلولة 
الثانية يوم 22 من ال�سهر احلايل، تلعب الربازيل اأمام كو�ستاريكا على ملعب كري�ستوف�سكي، فيما تالقي �سوي�رصا نظريتها 

�رصبيا على ملعب كالينينجراد.
ولعبت الربازيل بت�سكيلة متكاملة، قادها يف الهجوم النجم نيمار ولعب بر�سلونة فيليب كوتينيو وجناح ت�سيل�سي ويليان 

خلف راأ�س احلربة جابرييل جي�سو�س وارتدى الظهري الأي�رص مار�سيلو �سارة القائد، يف املقابل، مل تخرج ت�سكيلة املنتخب 
ال�سوي�رصي عن املاألوف، مب�ساركة احلار�س يان �سومر، �سيفريوفيت�س و�ستيفان زوبري وبيلريمي دزميايلي و�سريدان �ساكريي 

يف ال�سق الهجومي، وباغتت �سوي�رصا مناف�ستها بفر�سة خطرية يف الدقيقة الثالثة، عندما تابع دزميايلي متريرة من �ساكريي 
فوق القائم، ردت عليها الربازيل يف الدقيقة 11 عندما اأر�سل نيمار كرة ق�سرية من الناحية الي�رصى اأمام املرمى، حاول 

باولينيو متابعتها لكّنها مّرت بجوار القائم البعيد، وافتتحت الربازيل الت�سجيل يف الدقيقة 20 عندما قطع الدفاع ال�سوي�رصي 
كرة لت�سل اإىل املتحفز كوتينيو الذي �سّددها بطريقته املعتادة من خارج منطقة اجلزاء يف الزاوية العليا البعيدة مبرمى 

احلار�س ال�سوي�رصي يان �سومر.
وعلى عك�س املجريات، حّققت �سوي�رصا التعادل يف الدقيقة 50، عرب �رصبة راأ�سية لزوبري يف قلب مرمى احلار�س األي�سون 

بيكر، واعرت�س الربازيليون على الهدف بحجة تعّر�س املدافع مرياندا للدفاع من اخللف، لكن احلكم رف�س ال�ستعانة بتقنية 
الفيديو امل�ساعدةوتوا�سلت الت�سديدات الربازيلية البعيدة املدى من ويليان وفرناندينيو، وطالب الربازيليون بركلة جزاء اإثر 

�سقوط جي�سو�س داخل املنطقة، ويف الدقائق الأخرية، �سنحت 3 فر�س للربازيليني مل يتمّكنوا من ا�ستغاللها.

هزمت املك�سيك مناف�ستها حاملة اللقب اأملانيا 1-0 يف كاأ�س 
العامل رو�سيا �سمن مناف�سات املجموعة ال�ساد�سة التي ت�سم 
اأي�ساً منتخبي ال�سويد وكوريا اجلنوبية، على ملعب لوجنيكي 
هريفينغ  التاريخي  الفوز  هدف  �سجل  مو�سكو،  العا�سمة  يف 
لوزانو لعب نادي اآيندهوفن الهولندي يف الدقيقة 35، ولعبت 

اأو  الثالثة  اخلطوط  م�ستوى  على  للعمر  مباراة  املك�سيك 
الأربعة، لأن احلار�س اأوت�سوا كان بطاًل حقيقياً جّنب فريقه 
الأهداف، وكان باإمكان املك�سيك اإ�سافة هدفني من هجمات 

مرتدة لكن احلظ خانها.
عموماً،  جيدة  مباراة  العامل  بطلة  قدمت  املقابل  يف   
فقط  التميز  فكان  باحللول،  والتنوع  للفعالية  افتقدت  لكنها 
املحدود  والخرتاق  كروز  ناحية  من  الت�سديد  �سعيد  على 
اإ�سبانيا  وكانت  لكيميت�س،  املتالحقة  واملحاولت  لدراك�سلر 
باخل�سارة  بالربازيل  بداأت مونديال 2014  العامل 2010  بطلة 
اأمام هولندا، وبات املنتخب الأملاين ثالث حامل للقب يف�سل 
الأخرية،  الثالث  املونديالت  يف  الأوىل  مبباراته  الفوز  يف 
بعد ايطاليا التي تعادلت مع الباراغواي يف اأول مباراة لها يف 
مونديال جنوب افريقيا 2010.وهذه املرة الأوىل التي يخ�رص 
املونديال  يف  الفتتاحية  مباراتهم  يف  العامل  اأبطال  فيها 
املوايل، ملرتني متتاليتني، وهي املرة الأوىل التي تخ�رص فيها 
اأملانيا بظهورها الأول يف املونديال منذ مونديال 1982 اأمام 

اجلزائر.

بداية �ساعقة للمك�سيك على ح�ساب املاكينات
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تيتي يك�سف معاناة الربازيل يف التوتر والقلق
عزا مدرب املنتخب الربازيلي لكرة القدم تيتي تعرث ال�سيلي�ساو اأمام �سوي�رصا يف رو�ستوف اإىل التوتر والقلق من 

املباراة الأوىل يف مونديال رو�سيا، وقال تيتي يف موؤمتر �سحايف عقب املباراة: »بالطبع، كنت اأرغب يف الفوز، 
اأنا ل�ست �سعيداً بهذه النتيجة، كنت �سعيداً قبل ت�سجيلهم هدف التعادل، كنا نتحرك ب�سكل جيد، وبعد ذلك 

�سعدوا ومل ننجح يف وقفهم جيداً«، م�سيفاً: »ا�ستغرقنا 10 دقائق لإيجاد اإيقاعنا، اإنهاء الهجمات مل يكن جيداً، 
اإنه التوتر والقلق من املباراة الأوىل، هذا ينطبق علي اأي�ساً«، وخيبت الربازيل املر�سحة اإىل اللقب وجنمها نيمار 

الآمال التي كانت معلقة عليها يف بداية املونديال الرو�سي، وقدمت عر�ساً خميباً واأجربت على التعادل.
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مهرجان ع�صتار.. نافذة على الفن العراقي املعا�صر

من مدينة الديوانية جنوبي بغداد، قدم عالء �شمري حامال معه اآماال كبرية باأن تفتح له العا�شمة باب الولوج اإىل عامل الفن، فلي�س من ال�شهل اأن يكون 
االإن�شان فنانا يف جمتمع تقليدي حمافظ كالديوانية.

لكنه  البداية،  يف  اخلزف  ا�ستهواه 
قرر االنتقال اإىل النحت بعد اأربع 
�سنوات ملا وجده فيه من »روحية 
خاللها  من  ي�ستطيع  خمتلفة« 
من  العراق  يعي�سه  عما  التعبري 
طريقه  لي�سق  م�سطربة،  اأو�ساع 
ثم  اجلميلة  الفنون  معهد  عرب 

اأكادميية الفنون بجامعة بغداد.
جديدة  الآفاق  فاحتة  بغداد  كانت 
املعار�ض  يرتاد  فبداأ  عالء،  اأمام 
ويتعرف  الفنية،  واملهرجانات 
الفن  مدار�ض  على  خاللها  من 
بعد  امل�ساركة  ويبداأ يف  احلديث، 

حني يف هذه املعار�ض.
العراقية  املدن  بع�ض  اأن  ورغم 
ال  �سنوات  ب�سع  قبل  حتى  كانت 
ت�ست�سيغ هذه الفنون، وتنظر اإليها 
بنوع من اال�ستغراب وعدم القبول، 
خا�سة  حاليا،  تغريرّ  الو�سع  فاإن 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب 
التفاعل  من  كثريا  له  جلبت  التي 

مع اجلمهور، كما يقول.
وي�ستكي عالء من »نخبوية« الفنون 
فمعظم  العراق،  يف  الت�سكيلية 
الو�سط  من  هم  بها  املهتمني 
من  مزيدا  يتطلب  ما  وهو  الفني، 
كي  االإعالمي  والرتويج  الدعم 
الت�سكيلي  والفن  النحت  يك�رس 
ال�سفوة«، ويكون معربا عن  »قيود 

هوية جمتمع باأكمله.
مهرجان  يف  م�ساركته  وعرب 
يف  اأقيم  الذي  للفنون«  »ع�ستار 
االأوىل  اجلائزة  عالء  نال  بغداد، 
يف جمال النحت بعد اأن تفوق على 

اأعمال م�ساركة عديدة.
العمل  ورغم انقطاعه موؤخرا عن 
ان�سغاله  ب�سبب  املجال  هذا  يف 
عالء  يوؤكد  املاج�ستري،  بدرا�سة 
دافعا  �ستكون  اجلائزة  هذه  اأن 
االإبداع،  من  املزيد  لتقدمي  له 
وحماولة اخلروج نحو اآفاق عربية 

وعاملية.

الذي  ع�ستار  مهرجان  ويجتذب 
الت�سكيليني  الفنانني  تقيمه جمعية 
امل�ساركني  ع�رسات  �سنويا، 
والنحت  الت�سكيلي  الفن  مبجاالت 
ال�سباب  من  جميعهم  واخلزف، 
الذين وجدوا فيه نافذة يطلون من 

خاللها على املجتمع.
وقد احت�سن املهرجان يف ن�سخته 
م�ساركات  العام  هذا  ال�ساد�سة 
من  �سابا  فنانا   120 من  الأكرث 
ويقول  العراق،  اأنحاء  خمتلف 
رئي�ض جمعية الفنانني الت�سكيليني 
يت�سع  مل  املكان  اإن  �سبتي  قا�سم 
هذه  انطلقت  الأعمالهم وقد 
اجلائزة اأول مرة عام 2005، لكنها 
للتوقف بعد ذلك ب�سبب  ا�سطرت 
بها  مرت  التي  االأمنية  الظروف 
ن�ساطها  تعاود  اأن  قبل  البالد، 
بف�سل  االأخرية  ال�سنوات  يف 
يعي�سه  الذي  الن�سبي  اال�ستقرار 

العراق منذ مدة.

املنتجة  اجلهة  طرحت 
الربومو  كرموز«  لـ«حرب 
الدعائي للفيلم على �سفحتها 
بوك،  في�ض  مبوقع  الر�سمية 
ال�سينما،  يف  لعر�سه  متهيداً 

يف مو�سم عيد الفطر.
االنفجارات  مل�ساهد  وكان 
من  االأكرب  الن�سيب  والعراك 
وحتديداً  الربومو،  م�ساهد 
بطل  جمعت  التي  تلك 
ب�سكوت  كرارة  اأمري  الفيلم 
اعتداء  اإثر  وذلك  اآدكينز، 
على  االإجنليزية  القوات 

باالإ�سكندرية،  »كرموز«  ق�سم 
حيث يج�سد كرارة دور اجلرنال 
يلعب  بينما  امل�رسي،  يو�سف 
»اآدكينز« �سخ�سية قائد القوات 

االإجنليزية.
»حرب  بطولة  يف  وي�سارك 
حميدة،  حممود  كرموز« 
وفتحي  عبدالرازق،  وغادة 
عبدالوهاب، وم�سطفي خاطر، 
وحممود  العا�سي،  واإميان 
وحممد  عز،  وحممد  حجازي، 
بيرت  اإخراج  من  رزق،  علي 

ميمي.

ميل جيب�صون يتتبع »الكاميكازي« يف فيلمه اجلديد

هبة طوجي تغني لفريوز يف حفلها بالقاهرة

»اأفينجرز« يوا�صل 
ت�صدر اإيرادات ال�صينما

عراك بالأيدي بني اأمري كرارة و�صكوت اآدكينز يف »حرب كرموز«

يف  طوجي  هبة  اللبنانية  املطربة  تاألقت 
اأم�ض  اأول  م�ساء  اأقيم،  الذي  الغنائي  حفلها 
ال�سوي�ض،  بطريق  املنتجعات  اأحد  داخل   ،
من خمتلف  من حمبيها  كبري  عدد  بح�سور 

اجلن�سيات.
ال�سالم  الرحباين  اأ�سامة  امللحن  وعزف 
اجلمهوري امل�رسي، وذلك قبل �سعود هبة 
باأغنية  حفلها  ا�ستهلت  التي  امل�رسح،  علي 
وجهتها  كلمة  واأعقبها  م�رس«،  علي  »�سلم 
للجمهور قائلة: »متنيت اإقامة حفل يف م�رس 
منذ فرتة، ولكن ظروف خارجة عن اإرادتي 
علي  الأ�سلم  جئت  ولكني  ذلك،  دون  حالت 

املزيد  باإحياء  واأعدكم  واأهلها،  البلد  تلك 
من احلفالت خالل الفرتة املقبلة«.

منها  اأغنياتها،  اأبرز  من  عدد  هبة  وغنت 
»ميديل«  قدمت  ثم  وحلم«،  حبيتك  »ميكن 
»�سهر  اأبرزها  فريوز،  اأغنيات  من  لعدد 
الليايل وبنت اجلريان« قبل اأن تنهي الفا�سل 

االأول من فقرتها الغنائية.
بعد  حفلها  اللبنانية  املطربة  وا�ستكملت 
بعدها  وغنت  �ساعة،  ربع  ا�ستمرت  راحة 
اللي  ومني  نهاية  وال  بداية  »ال  اأغنيات 
بيختار«، حيث القت االأغنية االأخرية تفاعاًل 

كبرياً من احل�سور.

وور«  اإنفينيتي  »اأفينجرز:  اجلديد  واملغامرات  احلركة  فيلم  ت�سدر 
اإيرادات ال�سينما يف اأمريكا ال�سمالية هذا االأ�سبوع حمققا 250 مليون 
دوالر. والفيلم من بطولة روبرت داوين جونيور، وكري�ض هيم�سوورث، 

ومارك رافالو، ومن اإخراج جو رو�سو، واأنطوين رو�سو.
وتراجع فيلم الرعب »اإيه كوايت بلي�ض« من املركز االأول اإىل املركز 

الثاين هذا االأ�سبوع حمققا اإيرادات بلغت 10.7 ماليني دوالر.
اإخراج  ومن  كرا�سين�سكي،  وجون  بلنت،  اإمييلي  بطولة  من  والفيلم 
جون كرا�سين�سكي اأي�سا. واحتفظ الفيلم الكوميدي »اآي فيل بريتي« 
باملركز الثالث حمققا اإيرادات بلغت 8.1 ماليني دوالر، والفيلم من 
ومارك  كون،  اآبي  اإخراج  ومن  وليامز،  ومايكل  �سومر،  اإميي  بطولة 

�سيلفر�ستاين.
اإىل  الثاين  املركز  من  »رامبيدج«  واحلركة  املغامرة  فيلم  وتراجع 

املركز الرابع هذا االأ�سبوع باإيرادات بلغت 7.1 ماليني دوالر.
والفيلم من بطولة دوين جون�سون، وناعومي هاري�ض، ومن اإخراج براد 

بيتون.
من  بانرث«  »بالك  العلمي  واخليال  واملغامرة  احلركة  فيلم  و�سعد 
املركز الثامن اإىل املركز اخلام�ض هذا االأ�سبوع باإيرادات بلغت 4.4 

ماليني دوالر.
ويلعب دور البطولة يف الفيلم ت�سادويك بوزمان، ومايكل بي. جوردان، 

ولوبيتا نيونغو، وهو من اإخراج ريان كوغلر.

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

 H a c k s a w « خري  الأ ا
فيلم  Ridge« الإخراج 
حول  جديد  درامي 
الثانية  العاملية  احلرب 
 ،»Destroyer « بعنوان 
موقع  ن�رسه  ملا  وفقاً 
ريبورتر«  هوليوود  »ذا 
اأخبار  يف  املتخ�س�ض 

هوليوود.
الذي  جيب�سون  وي�ستند 
جلائزة  تر�سيحه  مت 
فيلمه  عن  اإخراج  اأف�سل  اأو�سكار 

احلربي »Hacksaw Ridge«، يف فيلمه 
ووكوفيت�ض  جلون  كتاب  على  اجلديد 
 Hell from the Heavens:« بعنوان
 The Epic Story of the USS
 Laffey and World War II>s

»Greatest Kamikaze Attack
وي�سم كتاب ووكوفيت�ض مقابالت �سخ�سية 
اأوكيناوا  معركة  من  ناجني  مع  اأجراها 
ال�سفينة  تقاوم  كانت  حينما   1945 يف ( 
هجمات  الكتاب  يف  املذكورة  االأمريكية 
اإىل  اإ�سارة  يف  بـ«الكاميكازي«  يعرفون  ما 

طياريني يابانيني انتحاريني.
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بن عامر عبد احلميد رئي�س جمعية »اآفاق الثقافية« مبع�شكر جلريدة الو�شط

ن�سعى لتفعيل دور املواطن 
يف ممار�سة العمل الثقايف 

تعترب اجلمعيات الثقافية مبع�شكر مالذ  للكثري من ال�شباب بعديد من بلديات ودوائر الوالية، حيث باتت تعرف 
اإقباال من طرف املواطنني رغم قلة الن�شاطات ب�شبب �شح االإعانات املالية التي تنتظرها كل �شنة، والتي م�شدرها 
االأول املجال�س ال�شعبية البلدية، هذه االأخرية التي اأ�شبحت غري قادرة على تلبية حاجة اجلمعيات الثقافية  

نظرا لتقل�س امليزانية ال�شنوية، وكونها كذلك تاأثرت وب�شهادة بع�س االأميار ب�شيا�شة تر�شيد النفقات.

طالبي فاطمة

الن�سيج  ي�سهد  املقابل  ويف 
اجلمعوي مبع�سكر ديناميكية كبرية 
خ�سو�سا بعد ان حظيت اجلمعيات 
اإياها  اأولتها  باأهمية  اختالفها  على 
راأ�سها  وعلى  الوالئية  ال�سلطات 
تب�سيط  خالل  من  الوالية  وايل 
اأن�سطتها  ودعم  اإن�سائها  اإجراءات 
يف نطاق احرتام ا�ستقاللية قرارها 
و�سيانة دورها املدين، ليتبلور عنها 
ومن  اجلمعوية،  احلياة  انتعا�ش 
تعرف  باتت  التي  اجلمعيات  هاته 
رم�سان  و�سهر  خ�سو�سا  موؤخرا 
وثقافية  فكرية  ن�ساطات  الكرمي 
من  كبرية  �رشيحة  لفائدة  مكثفة 
الثقافية«  »اآفاق  جمعية  املجتمع 
عبد  ال�سيد  رئي�سها  لنا  فتح  والتي 
احلميد بن عامر اأبواب مكتبه بقلب 
االآتي.  احلوار  معه  فاأجرينا  رحب 
عن  خمت�رشة  تعريفية  ورقة  ممكن 
ومتتبعي  لقراء  الكرمي  �سخ�سك 
بدء،  ذي  بادئ  الو�سط؟    جريدة 
املبدعة  الكرمية  االأخت  اأ�سكرك 
يل  الفر�سة  اإتاحتك  على  فاطمة 

وجوابا  احلوار،  هذا  خالل  من 
على �سوؤالك: ال�سيد  بن عامر عبد 
احلميد نا�سط جمعوي وفاعل ثقايف 
من مواليد 1974/02/25بقرية اأهل 
اأ�سعى جاهدا  بدائرة عقاز،  الونان 
املجال  يف  ا�ستغايل  خالل  من 
الثقايف، اإىل جانب ثلة من الفاعلني 
يف  امل�ساهمة  اإىل  اجلمعويني، 
ووطني،  حملي  ثقايف  حراك  خلق 
التنمية االقت�سادية  باأن  اإميانا مني 
بالتنمية  رهينة  واالجتماعية 
على  باالنفتاح  اأحلم  كما  الثقافية، 
متح�سل  العربي.  الثقايف  امل�سهد 
 1992 �سنة  البكالوريا  �سهادة  على  
التحقت  ثم  ريا�سيات،  تخ�س�ش 
بجامعة مع�سكر فدر�ست علم النف�ش 
الرتبوي. وحاليا اأ�ستغل اأ�ستاذ مكون 
االبتدائية  املدر�سة  باإدارة  ومكلف 

»�سقرون حممد« بالرحايلية.

من تكون جمعية »اآفاق 
الثقافية« يف امل�شهد 
الثقايف واجلمعوي 

مبع�شكر؟

ثقافية  جمعية  الثقافية«  »اآفاق 
حديثة الن�ساأة تاأ�س�ست بداية ال�سنة 
اجلارية، تن�سط على م�ستوى بلدية 
التابعة  البلديات  وباقي  ال�رشفة 
حراك  خلق  همها  �سيق.  لدائرة 
اأيدي  بني  وم�ستمر  هادف  ثقايف 
باأن�سطة  �سجلها  ب�سموا  �سباب 
وت�سامنية  فنية  واأ�سابيع  واأما�سي 
من  كبرية  �رشيحة  لفائدة  وثقافية 
املجتمع. بها جمموعة من ال�سباب 
ب�سيء  غريهم  عن  يتميزون  ال 
اإلتقوا  بقدراتهم،  اآمنو  اأنهم  �سوى 
حملها..  يف  ا�سرتكوا  فكرة..  على 
يز  والتُمّ العمل  يف  ية  اجِلِدّ فر�سموا 
الب�سمة  وزرعوا  املجتمع....  يف 
يف �سفاه من يحتاجهم، وبريقا ينري 
من�سوٍج  ثوب  يف  بريادة،  امل�ستقبل 
بحداثة  وحماٍك  القيم  اأ�سالة  من 

البدائل.

ماهي اأهم اأهداف 
اجلمعية؟

والحت�سى،  التعد  اجلمعية  اأهداف 
اىل  جاهدين  ن�سعى  حيث 

للمنطقة،  الثقايف  الرتاث  احياء 
االآفات  حماربة  يف  وامل�ساهمة 
االإجتماعية التي تنخر فئة ال�سباب 
بن�رش  وذلك  وخمدرات  بطالة  من 
بالثقافة  االإهتمام  واملعرفة،  العلم 
على  والعمل  الوطنية  والهوية 
اجلمعوي  العمل  ثقافة  غر�ش 
املبادرة  روح  وتغذية  التطوعي 
ممار�سة  يف  املواطن  دور  وتفعيل 
وت�سجيعه  ورعايته  الثقايف  العمل 
ال�سلطات  ملجهود  مكمل  كحراك 
و�سقل  املواهب  ابراز  املحلية، 
قرية  ل�سباب  واملواهب  الطاقات 
العنتارة والتي تاأخذ اأ�سكاال متعددة 
ومتنوعة  خمتلفة  اأن�سطة  �سور  يف 
ليبقى الهدف اال�سمى للجمعية هو 
والت�سجيع  االأخالقية  القيم  ن�رش 
التطوعي  اجلماعي  العمل  على 
والذي يعود بالفائدة على املنطقة 

و�سكانها ككل.

ماذا حققت اجلمعية من 
تاأ�شي�شها اىل يومنا هذا؟  

اإعالمياً،  انت�سارا  اجلمعية  حققت 
بع�ش  اي�سال  من   مكنها  والذي 
ل�رشيحة  واخلدمات،  االأهداف 
االأمور.  واأولياء  وال�سباب  املثقفني 
والتي منها ابراز دور اجلمعية، وكذا 
عن  واخلا�سة  للعامة  الوعي  ن�رش 
عام  ب�سكل  االجتماعية  امل�سوؤولية 
واأن كل �سيء ال يرتبط فقط بدور 
داخل  الفرد  فدور  الو�سية  اجلهات 
يت�سور  ما  من  بكثري  اأهم  املجتمع 
اجلزائرية  الدولة  ان  ذلك  البع�ش، 
تقدمي  يف  واحدة  حلظة  تتوانى  لن 
م�رشوع  اأي  يف  كانت  معونة  اأي 
يخدم  ان�ساين  او  ت�سامني  خريي 

ال�سالح العام داخل املجتمع.

 �شرية مقت�شبة الأن�شطة 
جمعيتكم هذا املو�شم 

حمليا؟

اأخذت اجلمعية على عاتقها،  لقد   
�سلفا  م�سطر  برنامج  وفق  العمل 
من طرف اأع�سائها، وبالن�سبة لهذا 
جمموعة  �سطرت  فلقد  املو�سم 
غرار  على  الثقافية  االأن�سطة  من 
العرو�ش امل�رشحية لفائدة ال�سغار 
والكبار، وكذا ت�سطري برامج تتوافق 
الوطنية  واملنا�سبات  االعياد  مع 
يف  دورات  تنظيم  وكذا  والدينية  
خالل  ونظمنا  �سبق  كما  الريا�سة 
االيام القليلة املن�رشمة دورة كروية 
واأوالد  العناترة  قرية  فريق  بني 
وقرية  ال�سد  وفريق  بوزيان  علي 
متكنا  لقد  ولالإ�سارة  الرحايلية. 
بف�سل ت�سافر جهود ثلة من ال�سباب 
الرفع  من  بالثقافة،  املهوو�سني 
وتنويع  اجلمعية،  ا�ستغال  اإيقاع  من 

جمال اهتماماتها.

هل تقوم اجلمعية 
بزيارات متنوعة لفائدة 

فئات معينة؟

خمتلفة،  بزيارات  تقوم  اجلمعية 
لفائدة  بزيارة  موؤخًرا  قامت  حيث 
دار االأيتام بوالية وهران. وهذا يعَد 
و  واجبنا  من  جزء  احلال  بطبيعة 
لي�ش لنا ف�سل، الأن عملنا باختيارنا 
باملائة  مائة  وتطوعي  ان�ساين  وهو 
وال يجدر بنا ذكر ذلك الأنه جزء من 

واجبنا كما ذكرنا �سالفا.

هل يوجد برامج يف 
الفرتة القريبة للجمعية 

؟

حيث  ال�سنة  طوال  م�ستمر  ن�ساطنا 
ننظم اأن�سطة خمتلفة منها الثقافية 
تالمذة  بني  الفكرية  كامل�سابقات 
ت�سمل  والتي  والفنية  املدار�ش 
عرو�ش م�رشحية واأم�سيات �سعرية 
بث  وكذا  اجتماعية  واخرى  اأدبية 

املراأة  دور  حول  وثائقية  اأ�رشطة 
… املجتمع  يف  ومكانتها  الريفية 
الخ ولكل نوع من االأن�سطة جمهوره 
اخلا�ش وع�ساقه، ويف كل نوع اأي�سا 
والبقاء  وال�سمني.  الغث  يوجد 
اع�ساء  وحاليا  هذا  طبعا.  لالأ�سلح 
برنامج  ت�سطري  ب�سدد  اجلمعية  
لفائدة  تكرميات  يخ�ش  والذي 
ال�سابع  ليلة  الكرمي  القراآن  حفظة 
والع�رشين حيث التح�سريات جتري 
�سيت�سمن  كما  و�ساق.  قدم  على 
اأخرى  اأن�سطة  ال�سنوي  الربنامج 
تنظيمها  على  اهلل  �ساء  اإن  �سنعمل 

ح�سب التواريخ املحددة لها.

ما اأبرز املعوقات التي 
تواجهونها والتي حتد من 

تطلعاتكم؟

العراقيل التي حتد من تطلعاتنا 
مادية بالدرجة االأوىل. ذلك اأن 
وتاأخره  املادي  الدعم  �سح 
اأع�ساء  على  العبء  ي�ساعف 
على  �سلبا  يوؤثر  مما  اجلمعية 
اخلدمات  ونوع  االأن�سطة،  نوع 
وي�سيب  للمواطن،  تقدم  التي 
اأحيانا.  باالإحباط  املنظمني 
احلقل  ت�رشذم  على  زيادة 
الثقايف، ال�سيء الذي يتحكم يف 
كرثة  اأن  كما  ن�ساط.  اأي  جناح 
ذلك   اأهمية  ـرغم  اجلمعيات 
يوؤدي اأحيانا اإىل تنظيم اأكرث من 
جمعية الأن�سطة ثقافية يف نف�ش 
الوقت، وهو ما يجعل املهتمني 

الثقافيني موزعني.

كلمة اأخرية ؟
املجتمع  ذخرية  هم  ال�سباب 
عرب  املوقر  املنرب  هذا  ومن 
الو�سط   جريدة  �سفحات 
اأدعوا �سباب قرية العناترة  اإىل 
ودعمها  اجلمعية  مع  الوقوف 

معنويا.. 

عن دار اأمل اجلديدة يف �شورية

�سدور حديثا )�سكاكني األيفة( لل�ساعر ال�سوري نوزاد جعدان
�سدرت  �سورية  يف  اجلديدة  اأمل  دار  عن 
عنوان  حتمل  جديدة  �سعرية  جمموعة 
نوزاد  ال�سوري  لل�ساعر  األيفة(  )�سكاكني 
لوحة  ور�سم  �سفحة.   115 بواقع  جعدان 
الغالف الفنان ال�سويدي هاوك األفريد�سون 
�سناعة  يتقن  وطن  “اإىل  االإهداء  يف  وجاء 
ت�سمع  هل  يتاأّنق،  وال  جيًدا،  ات  املق�سّ
ثوبك  من  تقطع  وهي  اأ�سابعي،  طرطقة 

اآخر خيط زائد، الذي كثرًيا ما كنُت اأت�سلى 
خطب  اأمام  �سبابتي  على  ولفه  ب�سحبه 

باعتك احلادة”.
القطع  من  �سفحة   125 بـ  املجموعة  تقع 
ومن  �سعرًيا،  ا  ن�سً  55 بواقع  املتو�سط 
�سوى  �سيًئا  يتقن  “ال  الق�سائد  عناوين 
كعيون  الع�سافري،  ك�سجار  جميل  ال�سحك، 
العدم،  جمال�ش  حزين،  اأخبئ  ال  االأطفال 

وغريها  واأقول ع�سافريي”  االأحجار  اأرمي 
من الن�سو�ش ال�سعرية.

من  وكاتب  �ساعر  جعدان،  نوزاد  اأن  يذكر 
يقيم   ،1984 عام  عفرين  مواليد  �سورية، 
يف االإمارات العربية املتحدة، حا�سل على 
لالإبداع  ال�سارقة  جائزة  منها  عدة  جوائز 
لبنان،  يف  للثقافة  نعمان  وجائزة  العربي، 
وتعد  وغريها،  البحرينية  الو�سط  وجائزة 

املجموعة ال�سعرية املنتج االإبداعي العا�رش 
جمموعات  ثالث  بعد  جلعدان  ال�سادر 
االأخري  املقعد  طالب  “حائطيات  �سعرية 
بائع  “اأغاين  و  “االأردن”  ف�ساءات  دار 
و”�سعيد  �سورية”  الفرقد  دار  املظالت 
م�رشحني  ون�سني  �سورية”  نينوى  دار  جدا 
الثقافة  دائرة  عن  منحرف  �سبه  “وطن 
واالإعالم بال�سارقة” و”بطولة مطلقة” عن 

دار اأمل اجلديدة وجمموعة ق�س�سية خزانة 
العربية  االإمارات  اليا�سمني  دار  عن  ترابية 
العاملي  ال�سعر  من  وخمتارات  املتحدة، 
الهندية  ال�سينما  دار نبطي االإمارات ورواد 
املتحدة،  العربية  االإمارات  اليا�سمني  دار 
مع  باالإ�سرتاك  ترجمة  “ديفدا�ش”  ورواية 
دار  عن  �سلمان  �سمرية  العراقية  ال�ساعرة 

اأمل اجلديدة ت�سدر قريبًا. 
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الكاتبة فاطمة الزهراء بطو�ش  جلريدة الو�شط 

باكورة اأعمايل الروائية مرتعة 
ب�شغف الأنوثة و احلياة

كيف حتب فاطمة الزهراء التعريف بنف�شها للقراء ؟
فاطمة الزهراء بطو�ش من مواليد 24 فيفري 1983 اأ�شتاذة لغة عربية..�شغوفة 

بالقراءة والكتابة..تبحث عن االبداع البناء..وتدعمه .. بنت والية املدية 
)من بلدية ثالثة الدوائر(..تقيم ب�شطيف ) عني وملان (

حاورها / اأ . خل�شر . بن يو�شف 

ما هي حكاية فاطمة مع 
الكتابة وال�شعر والبوح 

واحلرف ؟

ال  النرثي  اللون  مع  حكايا  يل 
ال  اإذ   .. احلقيقة  يف   .. ال�شعري 
اأجيد النظم و القوايف، لكني على 
االبداعية  بال�شور  طيبة  عالقة 
روحي  املح�شنات...ترت�شفها  و 
و  عبارات  الوجدان  بقلم  فتوؤلف 
و  الق�ش�ص  قالب  تاأخذ   ، نرثيات 
من  عقدها  ت�شتقي   .. الروايات 
اخليال  وحي  مرات..ومن  الواقع 
مرات عديدة... لتعرب عن خلجات 
القلب و ما اأثر به .. و عن اأحالمه 

و رحالته التي ال تنتهي .
من اكت�شف موهبتك ، 

وهل واجهتك عوائق يف 
بداياتك ؟

كان معلمي عمر بورزامة اأول من 
 .. التعبري  الحظ ذلك يف ح�ش�ص 
يبدي  خريا  اهلل  جزاه  كان  حيث 
 ، اأكتبه  ما  بكل  ال�شديد  اعجابه 
اأ�شاتذتي  ثم   .. كثريا  وي�شجعني 
بالطور املتو�شط .. و قد دفعوين 
 .. اأدبية   م�شابقات  يف  الأ�شارك 
اأما   ، اأغلبها  يف  بالفوز  حظيت 
عن العوائق فاإنها موجودة بطريق 

اأولئك  تتجلى يف   .. منا  واحد  كل 
الواقفني  للعزمية..و  املثبطني 
و  التطور  مبمرات  عرثة  حجر 
الف�شل  وطبعا   ، لالأف�شل  التغري 
وجل  عز  اهلل  بعد  االأخري  و  االأول 
رفع  و  اهلل  اأعزهما  لوالدي  يعود 
مقامهما..اذ عمال جاهدين الأجل 

تعليمي و اخوتي ..

حدثينا عن اإ�شدارك 
، ماذا تناولت فيه وما 
هي اأهم املو�شوعات 
وماذا حاولت فاطمة 

الر�شائل متريرها داخل 
تفاعل ن�شو�شها للقارئ 

واملتلقي ؟

رواية  هي  �رشقية  اأنوثة  �شغف 
داخل  االأنوثة  عامل  اإىل  اأخذتنا 
حتب�ص  ،عامل  ال�رشقي  املجتمع 
رغباتها  وحتتقر  املراأة  اأنفا�ص 
كبري  جزء  اأنها  اإليها  ينظر  ال  و   ،
يجعل احلياة يف جمتمعنا تتوازن ، 
اأين تهان وتظلم املراأة اإال من رحم 
ربي ،! مل ي�شمح املجتمع ال�رشقي 
التي  للمراأة  اخلال�ص  يكون  باأن 
تو�شع يف فهوة الرجم واالمتعا�ص 
من  وجترد  اأنوثتها  ،فت�شلب 
اغت�شبوه  الذي  الداخلي  جمالها 
ولالأ�شف  الرجولة!  ي�شمى  ،مبا 
حتى من بنات جن�شها .. �شميتهن 

باملعينات الغبيات.

احلب  باأن  ن�شعر  جعلتنا  الرواية 
واأنه  جمتمعنا  يف  م�شتحيال  لي�ص 
ميكننا اأن نعي�شه كما تتمناه املراأة 
ان  اي�شا  لها  يحق  وانه   ، العربية 
تقرر متى تريد ومتى ال تريد،ومتى 
ذلك  متنع  ومتى  اأ�شياءها  ت�شلم 
تهم�ص  اأن  لها  ،يحق  رغبتها  بكل 
اأن ت�شافر به ومتالأ حياتها  بحبها 
به بكل ما حتمله اأنوثتها من ن�شج 
اأ�رشة  لتبني  كذريعة  تقبله  وح�ص 
هي  اأ�ش�ص  على  نف�شها  وتكون 
اأي�شا تتقن ت�شطريها ، كل هذا يف 
وجل  عز  اخلالق  لها  �شطره  اإطار 
املخلوق...واأعراف  لي�ص  و   ..
االأ�شمى  كان هديف  كما   ، خمالفة 
اأن اأوظف بع�ص العلوم املختلفة..
التي تزود اجلانب املعريف للقارئ 

..مع ر�شيده اللغوي

ملن تقراأ فاطمة الزهراء 
، ومن هو من الكتاب 
املف�شل لديها وترك 
ب�شمته يف ن�شو�شها ؟

حم�شورة  لي�شت  للكتب  مطالعتي 
لكني   .. لكاتب  معني  ا�شم  يف 
جدا  متاأثرة  االأدبي  اجلانب  يف 
م�شتلهمة   .. احلكيم  بتوفيق 
اأحالم  كتابات  من  احلرف  الأناقة 
ع�شقي  عليها  اأ�شف  م�شتغامني 
يف  كفوري  املبار  ال�شيخ  الأ�شلوب 
كيف  و  املختوم  الرحيق  كتابه 

ال�شالة  عليه  الر�شول  �شرية  ميلي 
وال�شالم

ما هي نظرتك للرواية 
والروائيني اليوم 

باجلزائر؟

املبدعني  غد  اأن  تفاوؤل  نظرة 
الذي  التقدير  �شيمنحهم  منهم 
اأن  يقني  ونظرة   .. ي�شتحقونه 
الكتابات �شيتم �شحبه  الرديء من 
من �شماء الكتابة بعد هطوله على 

اأر�ص القراء اجليدين.

هل ميكن القول اأن 
االأدب الن�شوي وجد 

�شالته اأخريا اأم هناك 
عوامل اأخرى �شاعدته 

على احل�شور؟

اأقلهن من  اأو يف احلقيقة  بع�شهن 
وجدن �شالتهن ، االأدب الن�شوي يف 
مرهون  لالأ�شف  خا�شة  اجلزائر 
اأن  اأولها   .. عوامل  بعدة  جناحه 
ياأتي من بلد خارجي ..اأو اأن ياأخذ 

مباركته اأوال من اجلن�ص االآخر .. 
لكنه مت  مبدع  امراأة  قلم  من  وكم 
ك�رشه بيد العائلة و العامل املحيط  
لنا  فكيف   ... للعلن  خروجه  قبل 
قد  الن�شوي  االأدب  اأن  نقول  اأن 
وجد �شالته ؟ وهو مقيد مبوافقة 

االآخرين.

اأين النقد من االأعمال 
املقّدمة حاليا ونحن 

يف زخم كبري من ن�شر 
الدواوين ؟

عامة  ب�شفة  الكاتب  اأو  الروائي 
التجربة  خا�ص  االأول  ق�شمني 
بكل  ورمى  للجراأة  مقارب  مبعيار 
االعالم  وعلى  ال�شاحة  على  ثقله 
له  فتحقق   .. العقول  بذلك  ليبهر 
نقد حقيقي  الزائفة..فال  ال�شهرة 
لالأ�شف  راجع  وهذا   .. كتبه  ملا 
لالإعالم  �شحايا  الكثريين  لوقوع 
على  يقع  االأويل  النقد  اأن  اأظن   ،
اأي  اأن تقبل  الن�رش قبل  عاتق دور 
يتم  منا�شبا  راأته  اإن  ثم   .. عمل 
الطبع ورميه الأح�شان نقد القراء 

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

وفقط .

جتارب الكتابة ال�شبابية 
فر�شت ح�شورها. هل 

ميكن القول اعتبارا 
لذلك اأن ال�شاحة 

االأدبية بخري؟

االأمر ن�شبي ..الأنه كما قلت �شابقا 
فال�شاحة  الطبع ع�شوائيا  بقى  اإذا 
ال  اأن  من   .. خطر  يف  االأدبية 
يجد اجليد مكانا له و�شط جمرد 
جتارب .. و اأن يفقد القارئ ثقته 
النهاية  يف   ، ذلك  يف  الغرق  بعد 
االأعمال  طبع  يكون  ال  اأن  يجب 

ربحي وفقط .

هل فكرت برتجمة 
عملك » �شغف 

اأنوثة �شرقية »  اإىل 
االجنليزية او الفرن�شية 

؟

م�شر

 طرح رواية »بينما منوت« 
للروائي اأدهم العبودي

در�س من كاما �شوطرا 

اأدهم  الروائي  الكاتب  ي�شتعد 
العبودي، لطرح روايته اجلديدة 
التي حتمل عنوان »بينما منوت« 
والتوزيع،  للن�رش  اأجيال  دار  عن 
الرواية  ترى  اأن  املقرر  ومن 

النور قريبًا.
اأبرز  من  العبودي  ويعترب 
الذين  امل�رشيني،  الروائيني 
من  جمهورهم  ثقة  اكت�شبوا 
ين�رشونها،  التي  االأعمال  جودة 
من  عددا  العبودي  طرح  حيث 
»متاهة  بينها:  من  الروايات، 
االإلهي،  الع�شق  االأولياء، حار�ص 

العبد،  باب  النبي،  جلباب 
الطيبون، خطايا االآلهة«.

م�رش  �شعيد  يف  العبودي  ولد 
يف  ودر�ص  االأق�رش،  مبدينة 
اأ�شيوط،  جامعة  احلقوق  كلية 
فازت روايته االأوىل »باب العبد« 
بجائزة ال�شارقة لالإبداع العربي 
2012، ليتبعها بعدد من االأعمال 
»متاهة  هي  البارزة  الروائية 
كثاين  اختريت  التي  االأولياء« 
الوطن  رواية �شدرت يف  اأف�شل 
الأمري   »366« رواية  بعد  العربي 

تاج ال�رشرّ يف عام 2013.

ع  املر�شَّ ال�شراب  بكاأ�ش 
بالالزورِد 
انتظْرها ،

حول  املاء  بركة  على 
الُكوُلونيا  وَزْهر  امل�شاء 

انتظْرها ،
الرفيع  االأمري  بَذْوِق 

البديع 
انتظْرها ،

ٍة  َوّ �شُ َمْ و�شائَد  ب�شبِع 
بال�شحاِب اخلفيِف 

انتْظرها ،
بنار الَبُخور الن�شاِئّي ملَء 

املكاِن 

انتْظرها ،
ِة  ْنَدِل اَلّذَكرَيّ برائحة ال�شَّ

حول ُظُهور اخليوِل
انتْظرها ،

اأقبَلْت  فاإن   ، ْل  تتعَجّ وال 
بعد موعدها 

فانتْظرها ، 
واإن اأقبلْت قبل موعدها 

فانتْظرها ، 
فوق  الطرَي  جُتِفل  وال 

جدائلها 
وانتْظرها ، 

مرتاحًة  لتجل�ش 
كاحلديقة يف اأَْوِج ِزيَنِتها 

واأَنتْظرها ، 
الهواء  هذا  �َش  تتنَفّ لكي 

الغريَب على قلبها 
وانتْظرها ،

َثْوَبها  �شاقها  عن  لرتفع 
غيمٌة غيمٌة 

وانتْظرها ،
لرتى  �شرفة  اإىل  وُخْذها 

قمراً غارقًا يف احلليِب
 

انتْظرها ،
دْم لها املاَء ، قبل النبيِذ  وَقّ

، وال 
َحَجٍل  َتْواأَْمي  اإىل  لْع  تتَطّ

نائمنْي على �شدرها 
وانتْظرها ، 

َيَدها  َمَهل  على  وُم�َشّ 
عندما 

ُع الكاأ�َش فوق الرخام  َت�شَ
كاأَنَّك حتمُل عنها الندى 

وانتْظرها ، 
ُث  يتحَدّ كما  اإليها  دْث  حَتّ

ناٌي 
اإىل َوَتِر خائٍف يف الكماِن 

ما  على  �شاهداِن  كاأنكما 
ُيِعُدّ َغٌد لكما 

وانتْظرها ، 
ّع لها َلْيَلها خامتًا خامتًا  ومَلِ

وانتْظرها ،
اإىل اأَن يقوَل َلَك الليُل : 

مل َيْبَق غرُيُك ي الوجوِد 
فُخْذها ، ِبِرْفٍق ، اإىل موتَك 
املُ�شْتَهى  وانتْظرها ! ... * 
ممود دروي�ش
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 الك�صف عن بروتني ي�صبب 
�صرطان الدم

ذكر موقع رابطة العلوم املتقدمة الأمريكية، اأن فريقا من الباحثني 
يف جامعة بو�سطن، اكت�سفوا اأن اأحد الربوتينات يت�سبب بتكاثر وحتّول 
فريو�س تي- اللمفاوي الب�رسي الذي ي�سبب ال�رسطان. ودر�س العلماء 

عينات من اأن�سجة مر�سى يعانون من هذا النوع من ال�رسطان واكت�سفوا 
 Ubiquitin-fusion(UFD1 وجود زيادة ملحوظة يف م�ستوى بروتني

degradation(. وقام الباحثون بتقلي�س م�سطنع لن�ساط وفعالية 
اجلينات امل�سوؤولة عن تخليق الربوتني املذكور وجنم عن ذلك خف�س  
الأن�سجة ال�سليمة. وذكر املوقع، اأن الفريو�س معروف بت�سببه يف اأحد 

اأنواع ال�رسطان اخلطرية وهو اأول فريو�س قهقري، ي�سيب الب�رس ومتكن 
العلماء من عزله وفرزه.

 التخلي عن تناول اللحوم 
مينع ثلث الوفيات املبكرة

اأعلن علماء جامعة هارفرد عن اإمكانية منع ثلث الوفيات املبكرة التي 
حتدث يف العامل، اإذا تخلى الب�رس عن اللحوم التي يتناولونها.

واأكد علماء جامعة هارفرد اأنه يف الوليات املتحدة فقط، باإمكان 
التغذية النباتية منع حدوث مليون حالة وفاة مبكرة. ومعظم النا�س ل 

يقيمون فائدة احلميات النباتية، مع اأن العلماء اأثبتوا �سابقا اأن التغذية 
النباتية تقل�س كثريا خطر الأمرا�س املزمنة، لأنها ل حتتوي على زيوت 
م�سبعة وكولي�سرتول، وهي مواد ت�سبب اأمرا�س القلب والأوعية الدموية.

كما اأن احلمية النباتية حتتوي على ن�سب عالية من العنا�رس الواقية 
من الأمرا�س مبا فيها فيتامينات C وE والألياف وحم�س الفوليك 

والبوتا�سيوم واملغني�سيوم ومركبات كيميائية مفيدة اأخرى.

ت�صعون يف املئة من الب�صر 
يتن�صقون هواء ملوثا

اأطلقت منظمة ال�سحة العاملية، اليوم حتذيرا، من اأن اأكرث من 90 يف 
املئة من �سكان العامل، يتن�سقون هواء ملوثا، معلنة اأن التلوث م�سوؤول 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�س مناطق اأوروبا واأمريكا«،واأو�سحت املنظمة 

الأممية، اأن »9 اأ�سخا�س من كل 10 يف العامل يتن�سقون هواء يحوي 
م�ستويات عالية من امللوثات«، وهو الرقم نف�سه الذي ظهر يف التقرير 

الأخري ملنظمة ال�سحة العاملية قبل �سنتني. وتعتمد اإح�سائيات املنظمة 
على نوعية الهواء امل�سجلة يف اأكرث من 4300 مدينة يف 108 بلدان اأي 

اأكرث باألف مدينة مقارنة بالتقرير الأخري.

ملاذا يجب غ�صل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن اأن يكون من ال�سعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رسائها، 

ولكن طبيبا يف الأمرا�س اجللدية ك�سف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�سيتو، اأ�ستاذ الأمرا�س اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء املالب�س اجلديدة دون غ�سلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�سابة بالفطريات واأو�سح بيل�سيتو، 

اأن الثياب التي ن�سرتيها من املتجر معر�سة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �سخ�س اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�سابق، وميكن اأن يكون م�سابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�س 
اجللدية، ليند�سي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�سل املالب�س اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�ست�سيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خاللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�سحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�ستمرت 6 �ساعات.
ومل ي�ستبعد جراح الأع�ساب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�س املري�س 
وكان الورم يف مخ املري�س �سانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 

بالنمو منذ 3 �سنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�سعبة وب�سبب املر�س اخلطري فقد بال 

ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

علماء يك�صفون فوائد البقوليات ل�صحة الإن�صان
الوليات  من  علماء  اكت�سف 
تناول  دور  يثبت  ما  املتحدة 
خطر  تخفي�س  يف  البقوليات 
الإ�سابة باأمرا�س القلب والأوعية 

الدموية.
يف  كولورادو  جامعة  علماء  واأكد 
البقوليات  اأن  �سربينغز،  كولورادو 
ميكنها عمليا منع حدوث النوبات 
القلبية. لأن تناولها يزيد من ن�ساط 

اجل�سم امل�ساد لالأك�سدة.
وتو�سل العلماء اإىل هذا ال�ستنتاج 
مب�ساركة  جتارب  �سل�سة  بعد 
وت�سمنت  واحليوانات.  الب�رس 
خمربية  درا�سات  الأوىل  املرحلة 
من  تعاين  التي  واجلرذان  للفئران 
تتغذى  باتت  حيث  الزائد،  الوزن 
اأ�سا�سي،  ب�سكل  البقوليات  على 

م�ستوى  انخف�س  فرتة،  وبعد 
الكولي�سرتول يف دمائها.

ودر�س الباحثون يف املرحلة الثانية 
م�سكالت القلب وال�سكري، وات�سح 
اأن تناول البقوليات مفيد جدا يف 
عمل  حت�سن  حيث  احلالت.  هذه 

القلب لدى مر�سى ال�سكري.
من  الدرا�سة  هذه  نتائج  وتوؤكد 
البقوليات  فوائد  على  جديد 
اأن  �سبق  فقد  الإن�سان،  ل�سحة 
من  وجبة  بتناول  الأطباء  ن�سح 
غريها  اأو  البازيالء  اأو  الفا�سوليا 
تعزز  لأنها  يوم،  البقوليات كل  من 
ارتفاع  �سحة اجل�سم، وحتمي من 
م�ستوى  وارتفاع  الدم  �سغط 
ال�رسطان  ومن  الكولي�سرتول 

وت�ساعد يف تاأخري ال�سيخوخة.

ال�صيح لعالج اأكرث الأمرا�س خطورة

علماء يكت�صفون »اأخطر« فئات الدم!

اكت�سافهم  ال�سني  من  خرباء  قدم 
املالريا،  مر�س  عالج  يف  اجلديد 
العاملي  اليوم   ،2018 اأفريل   25 يف 
وا�ستخرج  املالريا،  ملكافحة 
اجلديد  اكت�سافهم  ال�سينيون  العلماء 
ال�سيح  نبتة  من  املالريا  لعالج 
احلويل املعدلة وارثيا، التي تعد من 
جمموعة  عالج  يف  القيمة  النباتات 
مادة  على  لحتوائها  الأمرا�س  من 
الرئي�سي  املكون  الأرتيمي�سينني، 

للعديد من الأدوية.
تركيز  اأن  يف  تكمن  امل�سكلة  لكن 
نبتة  يف  جدا  قليلة  الأرتيمي�سينني 
العلماء  بح�سب  احلويل،  ال�سيح 
ال�سينني الذين كتبوا ذلك يف مقالتهم 
 Molecular« جملة  يف  العلمية 
املجفف  ال�سيح  اأن  ومبا   .»Plant
من   %1 اإىل   0.1 ن�سبة  على  يحتوي 
بتعديل  العلماء  قام  الأرتيمي�سينني، 
احلويل  ال�سيح  جينات  على  وراثي 

واأ�سبح يعطي النوع املعدل منه ن�سبة 
ت�سل اإىل 3.2% من هذه املادة.

كيت�سوان  البحث،  م�رسف  واأو�سح 
تانغ، من جامعة �سانغهاي جياو تونغ 
معر�سون  العامل  �سكان  ن�سف  اأن 
يتم  حيث  باملالريا  الإ�سابة  خلطر 
كل  حالة  مليون   216 حوايل  ت�سجيل 

عام، ميوت منهم 445 األف �سخ�س.
بتحديد  ال�سينيون  العلماء  قام  لذلك 
ومعرفة وعزل جينات ال�سيح بالكامل 
جلميع  جينية  خريطة  على  وح�سلوا 
عددها  يبلغ  التي  النبتة  مورثات 
ترميز  عن  وامل�سوؤولة   ،63226

الربوتينات فيها.
ال�سينية  اجلامعة  اأخ�سائيو  ويخطط 
املعدل  احلويل  ال�سيح  زراعة  لبدء 
وراثيا لإنتاج كميات اأكرب من املركب 
ولت�سبح  للمالريا،  املعالج  الدوائي 
هي  مما  بكثري  اأقل  املادية  تكلفته 

عليه اليوم.

اكت�سف علماء من م�ست�سفى جامعة 
طوكيو اأن الذين جتري يف عروقهم 

ف�سيلة الدم الأوىل »O« اأكرث عر�سة 
للوفاة يف حال تعر�سهم لنزيف.

وتفيد جملة Critical Care التي 
ن�رست نتائج الدرا�سة، باأن العلماء 
در�سوا اأكرث من 900 حالة طوارئ، 

واكت�سفوا اأن ن�سبة الوفيات بني 
امل�سابني الذين جتري يف عروقهم 

فئة الدم الأوىل كانت 28%، يف حني مل 
تتجاوز بني الآخرين %11.

ويقول الدكتور فاتارو تاكاياما، اأحد 
امل�ساركني يف البحث، اإن اأ�سحاب 

ف�سيلة الدم الأوىل اأكرث عر�سة للموت 
ب�سبب �سعف تخرث دمهم عند تعر�سهم 
لالإ�سابات. وقد يكون ال�سبب يف عامل 

فون ويلرباند )الربوتني ال�سكري لبالزما 
الدم(. واأ�ساف تاكاياما مو�سحا: »تثري 

درا�ستنا م�ساألة كيفية تاأثري نقل الدم من 
الف�سيلة الأوىل اإىل الأ�سخا�س الذين 

تعر�سوا لإ�سابات �سديدة، يف جتان�س 
الو�سط، الذي بف�سله يتوقف نزف 

الدم، وهل هناك اختالف باملقارنة مع 
ف�سائل الدم الأخرى«.

واأكد تاكاياما على �رسورة ال�ستمرار 
يف اإجراء درا�سات يف هذا املجال، من 

اأجل التو�سل اإىل ا�سرتاتيجية لعالج 
امل�سابني.
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كيفّية �سالة حتّية امل�سجد
يجب على امل�سلم اإذا دخل امل�سجد اأن يكون ط�هراً، ف�إن مل يكن 
دخل  واإذا  ويتطّهر،  �أ  ليتو�سّ امل�سجد؛  مرافق  اإىل  يتوّجه  اأن  فعليه 
ب�آداب  ب�ً  ُمت�أِدّ ووق�ر  ب�َسكينَة  اليُمنى  بقدمه  فليدُخل  امل�سجد 
امل�سجد، ويقراأ اأثن�ء دخوله دع�ء حتّية دخول امل�سجد، وهو قول 
النبّي �سلّى اهلل عليه و�سلّم: )اللهَمّ افتْح يل اأبواَب رحمِتك(،]٤[ ثّم 
ي�سلّي �سالة حتّية امل�سجد، وهي عب�رة عن ركعتنَي ي�سلّيهم� امل�سلم 
الة الع�دّية؛ حيث يبداأ بتكبرية الإحرام فيقول: )اهلل  مثلم� يُ�سلّي ال�سّ
اأكرب(، ثّم يقراأ �سورة الف�حتة، ويقراأ بعده� �سورًة ق�سريًة من كت�ب 
اهلل، ثّم يركع ويطمئّن يف ركوعه، فيعتدل ق�ئم�ً من ركوعه ويطمئّن 
بني  يجل�س  ثّم  الأّول،  �سجوده  ويطمئّن يف  �س�جداً  ينزل  ثّم  ق�ئم�ً، 
ويطمئّن  الث�نية  ال�ّسجدة  في�سجد  جلو�سه،  يف  ويطمئّن  ال�ّسجدتنَي 
يف ال�ّسجود، ثّم يقوم لأداء الّركعة الث�نية، ويفعل م� فعله يف الّركعة 
الة على النبّي �سلّى اهلل عليه و�سلّم،  د وال�سّ الأوىل، ثّم يجل�س للت�سُهّ

ُمنِهي�ً �سالته ب�ل�ّسالم عن ميينه ثّم عن �سم�له.

كبائر الّذنوب
نوُب واملع��سي يف َوقِعه�   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�س ويف نتيَجِته� والأ�رضار 
امُلرتِتّبة عليه�، ومهم� ك�ن، ف�إنَّه� 

تَ�سرَتُِك يف كوِنه� خط�أ الَعبِد مِلق�ِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلم�ءُ على ت�سنيِف 

غ�ِئِر،  الّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَّ
والكب�ئر، ويف اأ�سم�ئه� دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، ف�لَكب�ئُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعن�ه� العظيُم من الُذّ
تعظيٌم لأمِره� وتنبيٌه ِلَطِره� وم� 

يرَتتَُّب عليه� اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنه�، وَقد 
َذَكره� اهللُ تَع�ىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَ�ِئَر َم� تُنَْهْوَن  فق�ل: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَ�ِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًي� ﴿، فدَلّ ِذكُره� على 

نوِب اإىل كب�ِئَر  ِة ت�سنيِف الُذّ َحّ �سِ
غ�ِئر، وُكلُّه� يف مق�ِم اهللِ كبرية، اإلَّ  و�سَ

غِر نظراً مل�  ُف ب�ل�سِّ ه� يتَّ�سِ اأَنّ بَع�سَ
حر،  هو اأكرَبُ منُه، ف�لَقتُل اأكرَبُ من ال�ِسّ

ُك اأكرُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِضّ
الُعلم�ء اأن ل كبريَة مع ال�سِتغف�ِر ول 
�سغريَة مع الإ�رضار، واأمثُل الأقواِل 

يف تعريِف الَكب�ئر اأنَّه� م� يرَتتَُّب عليِه 
ني� اأو وعيٌد يف الآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

غ�سٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتالِف 
العلم�ِء والِفرِق يف مفهوِم الَكب�ئر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل م� قيَل يف 

تعريفه�؛ ل�سالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�سِته�ِرِه عنَد ال�َسّ

�سرح لكلمة القيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �شيغة مبالغة 
�شديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�شبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�شورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�شَ

نن ال�سالة  �سُ
احلنفّية،  من  الُفقه�ء  ُجمهور  ق�ّسم 
واحلن�بلة  وامل�لكية،  وال�س�فعية، 
تَ�أّكده� وَعدمه،  الة ح�سب  �ُسنن ال�سّ
اإىل  ترِكه�  على  يرَتّتب  م�  وح�سب 
اإىل  احَلنفّية  ق�ّسمه�  حيث  ق�سمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  ف�ل�ُسّ واآداب؛  �ُسنن 
�سلّى  اهلل  ر�سول  عن  امُلوؤّكدة  ال�سّنة 
على  واَظَب  والتي  و�سلم،  عليه  اهلل 
ح�بُة  ال�سّ عليه�  وواَظب  فعله�، 
اإذا  ال�ُسنن  فهذه  عليهم،  اهلل  ر�سوان 
اأّم�  اأِثم،  تركه�  على  امُل�سلم  اأ�رّض 

املوؤّكدة،  غري  ال�سنن  فهي  الآداب 
اأبع��س  اإىل  فق�ّسموه�  ال�س�فعّية  اأّم� 
ب�سجود  ُترب  التي  نن  ال�ُسّ وهي 
عمداً  امُل�سلّي  ترَكه�  �سواًء  ال�سهو، 
ل  الّتي  وهَي  وهيئ�ت؛  �سهواً،  اأو 
اإىل  فق�ّسموه�  امل�لكّيُة  اأّم�  ُترَب، 
ال�ُسنن  هي  ال�سنن  ومندوب�ت؛  �ُسنَنٍ 
غري  ال�ُسنن  واملندوب�ت  املوؤّكدة، 
املوؤكدة، اأّم� فقه�ء احلن�بلة فق�ّسموا 
ال�ُسنن ب�عتب�ر القول والفعِل اإىل �ُسنن 

اأقوال، و�ُسنن اأفع�ل وهيئ�ت. 

اجتماع الأ�سماء احل�سنى يف لفظ اجلاللة :
 

 اأيه� الأخوة ، »اهلل« َمن ؟ ق�ل بع�س العلم�ء : َعلٌَم على الذات ، وق�ل بع�سهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�سم ، و عندن� يف اللغة ا�سم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون البن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�سي�ء م�ستحيلة ، اأم� الأ�سي�ء املمكنة م� �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا ك�ن على م� هو اأو على غري م� هو ، اأم� واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �س�حب الأ�سم�ء احل�سنى كله� ، ُجمعت الأ�سم�ء احل�سنى كله� يف » اهلل » ف�إذا قلت 
ي� اهلل ، اأي ي� رحيم ي� قوي ي� غني ي� جب�ر ي� منتقم ي� علُيّ ، اإذا قلت : ي� اهلل الأ�سم�ء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف الأر�س كله� اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سه� » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبع�ً املوؤمنون بدافع من اإمي�نهم و تعظيم ربهم ، اأم� الكف�ر 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعم�قهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س اأ�سياًل 
، الكفر و الإحل�د �سطحي ، هم يف اأعم�ق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َق�لُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة الأنع�م: 23[ ق�ل تع�ىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَ� َم� ُكنَّ� ُم�رْضِ َواهلَلّ

الأنع�م: 2٤[

�سبب نزول �سورة الإخال�ص
الة وال�ّسالم-  ه اإىل �سوؤال امُل�رضكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة الإخال�س، َمرُدّ  ق�ل امُلف�رِضّ

ف لهم اهللَ �سبح�نه وتع�ىل، ف�أنزل اهلل �سبح�نه وتع�ىل �سورة الإخال�س، واأج�بهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
الة وال�ّسالم- عن �سوؤالهم حول �سف�ت اهلل تع�ىل من خالل اآي�ت �سورة الإخال�س، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

 ُ ُ تع�ىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: ان�ِسب لَن� ربََّك، ف�أَنزَل اهلَلّ ِ �سلَّى اهلَلّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِضكنَي ق�لوا لر�سوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد اإَلّ �سيَموُت، ول �سيء ميوُت اإَلّ �سيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�سَّ ُ ال�سَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( ق�َل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وج�ء يف �سبب  اهلَلّ
الة وال�ّسالم- اأن يَ�سف لهم ربَّه، ف�أنزل اهلل  نزول �سورة الإخال�س كذلك اأّن اليهود والّن�س�رى �س�ألوا النبّي -عليه ال�سّ

تع�ىل �سورة الإخال�س. ، فُرِوي عن ابن عب��س ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم، فق�لوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخره�(، فق�ل: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لن� ربَّك الذي تعبُد، ف�أنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �سِ

نوب واملعا�سي  اأثر الُذّ
متيََّز الإن�س�ُن عن غرِيه من الك�ئن�ِت ِبنعمِة العقِل الذي هو ِمنحُة اهللِ للّتف�سرِي والتَّحليِل والختي�ر، فك�َن التَّكليُف لالإن�س�ِن ُمرتبط�ً 

�سِد والتَّمييز، فتُفَر�ُس  ِق الُرّ � تُق��ُس الأعم�ُل بتحُقّ ِبوعِيِه ومتييِزِه وُح�سوِر َعقِله، فم� ك�َن من الأعم�ِل ِبغي�ِب الَعقِل فال ميزاَن له، واإَنّ
ني� والإقب�ِل عليه� وعلى �َسهواِته�،  ُف الُقُدراُت وتُقبَُل الُعقود. وقد ُجِبَل الإن�س�ُن يف َخلِقِه على حِبّ الُدّ الُفرو�ُس وتُ�سرَتُ العوراُت وتوَظّ
ِف  ِله، اإَلّ اأنَُّه مَيِلُك اختي�َر البُعِد عنُه والتعُفّ ِر منه والتَّداوي من ت�أ�سُّ بُع البَ�رضُيّ اأمٌر ِفطرٌيّ ل ِقبََل لالإن�س�ِن بكبِحِه اأو التطُهّ وهذا الَطّ
َم منه� اإَلّ اأبَدله� بُطهر، فيخت�ُر امُلكلَُّف م� ي�س�ءُ  هواِت اإَلّ خبيثُه�، وم� حَرّ َم من ال�َسّ ِه عن اآث�ِمه، ذلك اأَنّ اهلل م� حَرّ عن حراِمِه والتنُزّ

نوِب وامَلع��سي، مهم� تدافَع اإىل البِتع�ِد عنه�، ويف �سريِة  ب�حلالِل فيُجزى، ويخت�ُر ب�حلراِم م� ي�س�ءُ فيُجزى، فال يَخلو اآدمٌيّ من الُذّ
ابوَن(. �ئنَي التََّوّ �ءٌ، وخرُي الًطّ الُم: )كُلّ ابِن اآدَم خَطّ الةُ وال�َسّ �سول عليه ال�سَّ الَرّ

العبادات معللة مب�سالح اخللق :
اأيه� الأخوة الأك�رم، ل زلن� يف مو�سوٍع يت�سل اأ�سد الت�س�ل بـ: »�سبل الو�سول وعالم�ت القبول« 
األ وهو ال�سوع.  العب�دات ك�لزك�ة معللة مب�س�لح اللق وقد بينت يف اللق�ء ال�س�بق اأن هن�ك 
عب�دات كم� ق�ل عنه� الإم�م ال�س�فعي: معللٌة مب�س�لح اللق، واأن هن�ك طقو�س�ً من �سم�ت 

الدي�ن�ت الو�سعية الأر�سية، الطقو�س حرك�ٌت، و�سكن�ٌت، واإمي�ءاٌت، ومتتم�ٌت ل معنى له�، بينم� 
يِهْم ﴿ ] �سورة التوبة الآية  ُرُهْم َوتَُزِكّ َدَقًة تَُطِهّ العب�دات معللة مب�س�لح اللق ﴿ ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم �سَ
يَ�ُم َكَم� ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن ﴿   ّ : 103[  ﴿ ي� اأَيَُّه� الَِّذيَن اآََمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم ال�سِ

] �سورة البقرة [
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

 ال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�سهار با�ستور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�سحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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كلياً  اجلديدة   K900 كيا  تعترب 
املعروفة با�سم كوري�س واحدة من 
ال�سيارات  فئة  يف  الطرازات  اأكرث 
والرتفيه  بالتقنيات  الفاخرة زخراً 
املعلوماتي املتقدم، واليوم �سوف 
ن�ستعر�س �سوياً اأهم التقنيات التي 

اأتت بها.

نظام املعلومات 
الرتفيهي

�سا�سة  الو�سطي  الكون�سول  يحمل 
ميكن  اإن�س،   12.3 قيا�س  مل�سية 
درجة  يف  التحكم  خاللها  من 
اإ�سافة  ال�سوت  وم�ستوى  احلرارة 
ميكن  الرحلة،كما  معلومات  اإىل 
نظام  اإىل  الو�سول  خاللها  من 
مالحة متقدم ب�سكل اأ�سهل، حيث 
نظمة بنظام  يتم ربط كافة هذه ا�أ
 UVO الرتفيهي  املعلومات 
والذي  كيا  بعالمة  اخلا�س   luxe
بع�س  يف  بعد  عن  التحكم  يتيح 
ح�ساب  اإن�ساء  بعد  اخل�سائ�س، 

خالل  من   K900 مبالك  خا�س 
لكل  دعم  وجود  مع  املوقع،  هذا 
كاربالي  اأبل  اأوتو،  اأندرويد  من 
اإ�سافة  للهواتف،  ��سلكي  و�سحن 
راأ�سية  عر�س  �سا�سة  وجود  اإىل 
قيا�س 9.7 اإن�س تعر�س املعلومات 

على الزجاج ا�أمامي.

العدادات واأمناط 
القيادة

رقمية  عدادات  �سا�سة  توجد 
 TFT نوع  من  الدقة  عالية 
اأو  قيا�سي،  ب�سكل  اإن�س   7 بقيا�س 
ب�سكل  اإن�س   12.3 بقيا�س  اأخرى 
األوان  تعر�س  والتي  اختياري 
القيادة  منط  ح�سب  خمتلفة 
تغيريها  ميكن  والتي  امل�ستخدم، 
ي من: Comfort لراحة اأكرب،  �أ
اإ�ستهالك  معد�ت  لتح�سني   Eco
على  للح�سول   Sport البنزين، 
الذي   Custom اأو  ريا�سي،  اأداء 

ميكن تخ�سي�سه.

ال�شالمة والقيادة 
الذاتية

تر�سانة  على   K900 ح�سلت 
ال�سالمة  اأنظمة  من  �سخمة 
حميطية  روؤية  مع  تبداأ  املتقدمة 
اأربعة  خالل  من  درجة   360 بـ 
كامريات، اإ�سافة اإىل نظام للك�سف 
بث  خالل  من  العمياء  البقعة  عن 
�سا�سة  ال�سيارة يف  مبا�رش جلانبي 
اآيل  ب�سكل  يفعل  والذي  العدادات 
كما  ا�نعطاف،  �سارة  اإ�ساءة  عند 
تنبيه  على  القيادة  عجلة  تعمل 
يف  اهتزازات  خالل  من  ال�سائق 
غري  ب�سكل  امل�سار  تغيري  حالة 
م�ست�سعرات  التقاط  عند  اآمن 
ي مركبات اأو عقبات يف  ال�سيارة �أ
ا�آمن  تقنية املخرج  مع  الطريق، 
للركاب  ا�أبواب  فتح  متنع  والتي 
اإذا ما كانت هنالك �سيارة اأو اأحد 
امل�ساة يقرتب من املرور بجانب 

ال�سيارة.

النظام ال�شوتي

�سوت  نظام  وجود  من  �بد 
منا�سب لتجربة قيادة مميزة، ويف 
على   K900 تفوقت  النطاق  هذا 
�سوتي  نظام  طريق  عن  نف�سها 
Harman Kardon/ من 
ومن  واط   900 بقدرة   Lexicon
يعترب  والذي  �سماعة   17 خالل 
مع  ال�سوتية  كيا  اأنظمة  اأقوى 
وتقنية   Clari-Fi تكنولوجيا 
تعمل  التي   QuantumLogic
عايل  حميطي  �سوت  بث  على 

النقاء.

�شاءة الداخلية  ا�إل

بانتون  معهد  مع  كيا  تعاونت 
�ساعد  الذي  لالألوان  ا�أمريكي 
 K900 ساءة� على توفري 64 لون �إ
الداخلية من خالل 7 األوان رئي�سية 

ميكن ا�ختيار من بينها.

 SRT دودج ت�شالنجر
هيلكات 2019 

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�شيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

�سوراً  كراي�سلر  فيات  اأ�سدرت 
في�س  �إطالق  متهيداً  ت�سويقية 
 SRT ت�سالنجر  دودج  ليفت 

هيلكات 2019.
عن  بالفعل  ك�سفت  قد  ال�رشكة 
�ستحظى  التي  التغيريات  اأهم 
املحدثة،  الع�سالت  �سيارة  بها 
بالت�سويقيات  لنا  يظهر  حيث 
غطاء  يف  مزدوجة  تهوئة  فتحات 
املحرك م�ستوحاة من املوديالت 
ال�ستينات  يف  ت�سدر  كانت  التي 

وال�سبعينات.
بف�سل عنا�رش الت�سميم اجلديدة، 
هيلكات   SRT ت�سالنجر  دودج 
اأي�ساً  بل  �رشا”  “اأكرث  تبدو   �
للمحرك  تهوئة  “اأف�سل  توفر 

ح�سب  وذلك  ال�سوبرت�سارج”، 
ت�رشيحات فيات كراي�سلر.

املحرك  كان  ما  اإذا  نعلم   �
HEMI �سعة 6.2  ال�سوبرت�سارج 
هي  قوته  �ستكون  �سلندر   8 لرت 
 ،� اأم   2019 موديل  يف  نف�سها 
ح�سان   707 لّد  يو  كونه  ذلك،  مع 
و881 نيوتن.مرت من عزم الدوران، 
يجعله � يفتقد فعليا �أي زيادة يف 

الطاقة.
اإذا  التيقن  ميكننا   � ذلك  خالف 
ما كانت �ستكون هنالك حتديثات 
هي  ما  مع  باملقارنة  ال�سيارة  يف 
عليه حاليا، لذا كل ما علينا فعله 
هو انتظار “هذا ال�سيف” لنعلم ما 

تخطط له دودج.

التي  الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ك�سالح  ال�سيارات  ت�ستخدم 
اقتحام  اأو  املدنيني  لده�س 
وزارة  بداأت  الع�سكرية،  الثكنات 
تقنية  بتطوير  ا�أمريكية  الدفاع 
ال�سيارات  وقف  على  قادرة  ثورية 
امل�رشعة قبل و�سولها �أهدافها، 
عن  عبارة  التقنية  هذه  و�ستكون 
ترددات  ي�ستخدم  خا�س  جهاز 
موجات الراديو للتحكم يف م�سارات 
اللزوم.  عند  واإيقافها  ال�سيارات 
هجمات  من  النوعيات  هذه  ملنع 
ال�سيارات، �سيقوم جهاز البنتاجون 
باإر�سال موجات ميكروويف عالية 
الرتدد جتاه ال�سيارات، ما �سيوؤدي 
الكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
التوقف،  على  املحرك  واإجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

البنتاغون يطور حاليا ن�سختني من 
التقنية، واحدة مبجال �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  ما  مرت،  خلم�سني 
اجلهاز يف �سندوق �سيارة بيك اأب 
 100 مبجال  واأخرى  �سابه،  ما  او 
واحد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
الثانية  الن�سخة  هدف  و�سيكون 
ا�أماكن  يف  ا�أجهزة  و�سع  هو 
العامة املتعر�سة خلطر الهجمات 

ا�إرهابية لده�س املدنيني.
اإرهابي ب�سيارة  وقد ت�سبب هجوم 
يف تورونتو بكندا ا�أ�سبوع املا�سي 
واإ�سابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�سا واأملانيا وغريهما.

هانتينج ال�شينية ت�شتعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة
ميكنها   � ال�سينية  ال�رشكات 
بب�ساطة اأن تكبح نف�سها عن اإغراء 
الغرب،  �سيارات  ت�ساميم  تقليد 
ال�رشكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�س ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  وا�آن، 
تريد  نف�سها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�سيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�سني.
حيث تظهر �سور براءات ا�خرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ستطلق  ال�رشكة  باأن  ال�سينية 

ا�أمامية  واجهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�س،  جاكوار 
امل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�س يف التفا�سيل، 
لكن و�سائل ا�إعالم ال�سينية تتوقع 
باأن ال�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�س  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سيارات 

يف 7 �سبتمرب.
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»حان الوقت للم�ضي قدما«.. رئي�س 

وات�س اآب يغادر في�ضبوك!

والرئي�س  الإنرتنت  اأعمال  رائد  اأعلن 
عن  كوم،  جان  اآب،  لوات�س  التنفيذي 
ومغادرة  من�صبه  عن  بالتخلي  رغبته 
في�صبوك ويف �صفحته على في�صبوك قال 
للم�صي  يل  بالن�صبة  الوقت  »حان  كوم: 
قدما.. اأنا اأغادر من�صبي كرئي�س لوات�س 
اأ�صبح  الذي  الوقت  يف  في�صبوك  يف  اآب 
النا�س يعتمدون على هذا التطبيق اأكرث 

مما كنت اأتوقع«.
وا�صنطن  �صحيفة  اأ�صارت  جانبها،  من 
عن  التخلي  قرر  »كوم  اأن  اإىل  بو�صت 

بعد  اآب  لوات�س  تنفيذي  كرئي�س  من�صبه 
في�صبوك  وبني  بينه  الأخرية  اخلالفات 
التي اأعلنت عن نيتها التدخل يف خدمات 

ت�صفري الر�صائل يف وات�س اآب«.
يذكر اأن جان كوم و�رشيكه بريان اآكتون، 
عام  لفي�صبوك  اآب  وات�س  باعا  عندما 
امل�صتخدمني  وعدا  قد  كانا   ،2014
وعدم  البيانات  �رشية  على  باحلفاظ 
ت�رشيبها لأي جهات اأخرى، وعام 2016 
زيادة  من  التطبيق  على  القائمون  متكن 

ت�صفري البيانات اإىل حد كبري.

 اأبرز موا�ضفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�شوميات -

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

microSD/HC/« با�شتخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�ض
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�شل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�ش�ض ل�شماعات 
الراأ�ض.

- اأجهزة ا�شت�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�ض.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات االت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�شغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

اإت�س تي �ضي �ضتك�ضف عن هاتفها 
اجلديد HTC U12 يوم 23 مايو

ات�س  �رشكة  بدات  متوقعاً  كان  كما 
حلدث  الدعوات  توزيع  يف  �صي  تي 
مايو   23 يوم  ال�رشكة  �صتقيمه 
هاتفها  عن  للك�صف  وذلك  اجلاري 
املتوقع  من  والذي  اجلديد  الرائد 
يف   .HTC U12 ا�صم  يحمل  ان 
بو�صرت احلدث و�صعت ات�س تي �صي 
بع�س تفا�صيل اجلهاز مثل كامريتني 
يف الأمام ل�صور ال�صيلفي وكامريتني 
�صتدعم  والتي  اخللف  من  مزدوجة 
الكامريا  الأو�صاع اجلديدة يف  كافة 

مثل البوكية والتقريب وغريها.

تاأكيد  مت  ال�صابقة  الت�رشيبات  يف 
 845 دراغون  �صناب  معالج  وجود 
ذاكرة   128GB و  رام   6GB مع 
 6 بحجم  �صا�صة  مع  داخلي  تخزين 
ن�صبة  تدعم   +QHD بدقة  غن�س 
العر�س اجلديدة 18:9. اي�صاً يت�صح 
اإت�صال  ل�رشيحتني  دعم  ال�صورة  من 
اأو �رشيحة وذاكرة خارجية مع وجود 
و�صماعتني  املاء  مقاومة  ملعايري 
جرت  كما  الأمام  من  �صترييو 
التايوانية  ال�رشكة  العادة يف هواتف 

الرئي�صية.

انعقاد قمة اأمازون ويب �ضريفي�ضز 
)AWS( الأوىل يف دبي

التابعة  ال�صحابية  احلو�صبة  �رشكة  عقدت 
 ،)AWS( �صريفي�زس  ويب  اأمازون  لأمازون، 
قمتها الأوىل يف اإمارة دبي للتعريف بخدماتها 
ممكن  �صكٍل  باأف�صل  منها  ال�صتفادة  وكيفية 
مايك  وحتدث  ابتكارية.  بيئة  اأجل  من 
التجارية  املبيعات  رئي�س  نائب  كاليفيل، 
الفتتاحية  الكلمة  يف  ال�رشكة  يف  والتطوير 

اأهم خ�صائ�س ومزايا اخلدمة ال�صحابية  عن 
لل�رشكة، وتبعه بذلك عدد من ممثلي العمالء 
الرئي�صيني يف املنطقة؛ مثل جمموعة الطاير، 
�صبكة MBC، و�رشكة الحتاد للتاأمني. كانت 
قد   )AWS( �صريفي�زس  ويب  اأمازون  �رشكة 
يناير  يف  واملنامة  دبي  يف  مكاتبها  افتتحت 
2017، وقد اأعلنت ال�رشكة عن خطتها افتتاح 

يف   2019 يف  الأو�صط  ال�رشق  بيانات  مركز 
العا�صمة البحرينية اأي�صاً. ياأتي ذلك ا�صتمراراً 
خدماتها  دائرة  تو�صيع  على  اأمازون  لعمل 
الرئي�صية يف  امُلدن  العديد من  ال�صحابية يف 
العامل، حيث توفر من خاللها خدمات عديدة 
انرتنت  ال�صطناعي،  الذكاء  مثل  ُمبتكرة؛ 

الأ�صياء، وتعلم الآلة.

كامربيدج اأناليتيكا ُتغلق 
اأبوابها بعد ف�ضيحة في�ضبوك

الأبحاث  �رشكة  على  القائمون  اأعلن 
 Cambridge« اأناليتيكا  كامربيدج 
ب�صكٍل  ال�رشكة  اإغالق  عن   »Analytica
تام بعد الف�صيحة التي �رشبتها مع في�صبوك 
امل�صتخدمني  بيانات  ا�صتخدام  ب�صبب 

بطريقة غري �رشعية.
جمموعة  اإعالن  مع  القرار  هذا  وياأتي 
SCL املالكة لل�رشكة عن اإيقاف خدماتها 
اإعالن  بعد  ال�رشكة  حلل  طلب  وتقدمي 

افال�صها ب�صبب الف�صيحة الأخرية. وبح�صب 
ويتدلند،  جوليان   SCL جمموعة  رئي�س 
فاإن ال�رشكة �صتغلق اأبوابها ب�صبب امل�صاكل 
في�صبوك،  ف�صيحة  خلفتها  التي  الأخرية 
حدوث  منذ  تُعاين  كانت  ال�رشكة  اأن  حيث 
عن  اجلميع  بعزوف  ت�صبب  مما  امل�صكلة 
ال�صتفادة من خدماتها، وهو ما جعل اإعادة 
جتارية  عالمة  �صمن  خدماتها  تد�صني 
يف  ال�رشكة  وقالت  جداً.  �صعب  جديدة 

بيانها ال�صحفي »بعد التحقيقات الداخلية 
ملنحنى  و�صلنا  فاإننا  الأخرية،  للم�صاكل 
التام ملوظفي  بالأ�صى  ن�صعر  ونحن  ُمغلق، 
ال�رشكة الذين علموا بذلك اخلرب ، وهو ما 
�صيجعلهم بدون وظائف.« يُّذكر اأن ف�صيحة 
بخ�صائر  اأب�صا  ت�صببت  اأناليتيكا  كامربيدج 
الأ�صابيع  يف  في�صبوك  ل�رشكة  فادحة 
�صيا�صتها  تُغري  جعلها  ما  وهو  الأخرية، 

ب�صكل كامل بعدها.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ل�ضتثمار 1 مليار دولر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�صاً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�صابق  للرئي�س  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�صومي كيمي�صيما، ويبدو اأن الرئي�س اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�صتقباًل.
حيث �رشح الرئي�س اجلديد �صنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�صتثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  الأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �صويت�س. اإل اأن الرئي�س اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  الهواتف  األعاب 

وتو�صيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�صعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
اأنها اأعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�صمى 

.Dragalia Lost
بالو�صع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�صاب،  اجلديد  الرئي�س  مع  احلايل 
هذا التحول من �صاأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�س  كانت  التي  الغياب  �صنوات  عن  عو�صاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

ني�ضان ليف 2018 
الكهربائية اجلديدة واأهم 

املميزات والتقنيات 
ني�صان ليف هي رقم 1 عاملياً بني ال�صيارات الكهربائية 

حيث ا�صتطاعت ال�رشكة بيع 300،000 وحدة منها 
بحيلها الأول، وت�صعى ني�صان متابعة جناحها عرب 

جيلها الثاين الذي اأتى بت�صميم ع�رشي جديد كلياً 
وتقنيات هي الأكرث تطوراً، وبالرغم من اأنها هات�صباك 
اإل اأنها ل تختلف كثرياً عن اأي كرو�س اأوفر بالأ�صواق.

الت�شميم اخلارجي

 ،V بها �صبك اأمامي ثالثي الأبعاد على �صكل حرف
امل�صابيح الأمامية كانت �صابقاً كبرية وم�صتديرة والآن 

هي LED ُمنزوية -تاأخذ زاوية من جانب ال�صيارة-، 
غطاء املحرك لديها ي�صيف لل�صيارة مل�صة ريا�صية، 

وكذلك فمنفذ ال�صحن مت و�صعه مبقدمتها لت�صهيل 
و�صول كابل ال�صحن اإليه.

اأكرث ما ميّيز خلفها هو ال�صقف الذي يبدو عائماً، 
وكذلك فامل�صابيح اخللفية مت اإعادة ت�صميمها ومل 
 LED تُعد نحيلة وطويلة كال�صابق حيث اأنها الآن

متتد اإىل جوانب ال�صيارة، اأي�صاً الزجاج اخللفي مائل 
كما اأنه بالطبع لديها �صعار Zero Emission الذي 
يوؤكد باأنه �صيارة �صديقة للبيئة ذات انبعاثات �صفرية، 

واأ�صفل امل�صد هنالك اإيروديناميك لتح�صني تدفق 
الهواء حول ال�صيارة.



تدخلت احلماية املدنية لوالية �سيدي بلعبا�س 
اأم�س  رفقة م�سالح الغابات من اأجل اإخماد 
ببلدية حا�سي دحو  اندلع بغابة  تقع  حريق  
ال�ساأن  هذا  يف  �سخرت  حيث   ، تنرية  دائرة 
م�سالح  احلماية املدنية 06 �ساحنات اإطفاء 
املدنية  و70 عون احلماية  اأنواعها  مبختلف 
الذي  احلريق  هذا  الإخماد  الرتب  مبختلف 
يعترب االأول منذ بداية حملة مكافحة حرائق 
وقت  ،يف  بلعبا�س  �سيدي  والية  يف  الغابات 
ملعرفة  حتقيقا  املخت�سة  امل�سالح  فتحت 

اأ�سباب هذا االأخري 

�ص.�صهيب

�صيدي بلعبا�ص

حريق يتلف عدة هكتارات يف غابة حا�سي دحو 

 املال اخلليجي 
و �سفقة القرن

دور اآخر للمال اخلليجي يف 
تهيئة الأجواء ل�صفقة القرن 
الأمريكية على م�صتوى قطاع 
غزة حيث ذكرتقرير ن�صرته 

�صحيفة »هاآرت�ص« التي 
ت�صدر يف الكيان ال�صهيوين 
اأن الوليات املتحدة طلبت 

من دول اخلليج ال�صتثمار يف 
اقت�صاد قطاع غزة. وقالت 
ال�صحيفة اإن اإدارة دونالد 

ترامب حتاول اإقناع  ملكيات 
اخلليج با�صتثمار مئات املاليني 

من الدولرات يف م�صاريع 
اقت�صادية يف غزة، واأن هذه 
اخلطوة هي حماولة لتهدئة 
الأو�صاع الأمنية وخلق زخم 

قبل اأن يعلن البيت الأبي�ص 
عن خطته للت�صوية. الذين 

خططوا ل�صفقة القرن يدركون 
جيدا اأن مفتاح احلل موجود 

يف قطاع غزة ولي�ص يف ال�صفة 
،فاأي انفجار لالأو�صاع �صيهدم 

املعبد على من فيه،و حينها 
�صتعجز الإدارة الأمريكية 
عن ت�صويق م�صروعها الذي 
ظلت تهيئ الأجواء املثالية 
له منذ مدة طويلة الأغرب 
يف املو�صوع اأن بع�ص الدول 

العربية باتت اأكرث حر�صا من 
وا�صنطن لتمري �صفقة القرن 
و قد و�صعت مقدراتها املالية 
يف خدمة امللف،و هنا تت�صح 

اأطراف املعادلة حيث ال�صتفادة 

�صهيونية ،و التخطيط اأمريكي 
،و التمويل خليجي

موقف

�صيد التونة احلمراء

 تعديل بع�ض الأحكام 
مبر�سوم وزاري

�سدر املر�سوم الوزاري املعدل و املتمم  للمر�سوم  
ال�سادر ب 19 اأفريل 2010 الذي يحدد ح�س�س 
�سيد التونة احلمراء بالن�سبة لل�سفن التي حتمل 

الراية الوطنية  يف املياه االإقليمية اخلا�سعة للقانون 
اجلزائري ويحدد  كيفيات توزيعها وتفعيلها يف 

اجلريدة الر�سمية رقم 30 .
و ح�سب مر�سوم وزارة الفالحة والتنمية الريفية 

وال�سيد البحري، فان اأحكام مر�سوم  2010  مت امتامها 
باملادة 12 مكرر التي تن�س على انه » يتّعني على 

جمهزي �سفن  �سيد التونة بوا�سطة ال�سباك الكي�سية 
و بوا�سطة حبال ال�سنانريي و�سع االأجهزة اخلا�سة  
باالت�سال التي ت�سمن ربط �سبكة االإنرتنت والهاتف 
املت�سل بالقمر اال�سطناعي، و يجب  اأن تكون هذه 

االأجهزة عملية خالل حملة ال�سيد .

احلاج # وداد 
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خالل اأربعة اأ�صهر 

 حجز 11 طن من القنب 
الهندي باجلزائر 

عالمة »اإل جي »

اإطالق �سا�سة فائقة العر�ض والو�سوح  
 34 ™ULTRAWIDE

القنب  من  طن   11 عن  يقارب  ما  احتجز 
الهندي باجلزائر خالل االأربعة اأ�سهر االأوىل 
احتجزت  منها   %72 حيث   ،2018 �سنة  من 
غرب الوطن، ح�سبما اأكدته ح�سيلة للديوان 

الوطني ملكافحة املخدرات و اإدمانها.
و اأو�سح الديوان يف تقريره اأن »10.910،983 
كغ من القنب الهندي قد مت حجزها  خالل 
منها   2018 �سنة  من  االوىل  ا�سهر  االربعة 
ا�سارة  الوطن«، يف   72،23% احتجزت غرب 
مكافحة  م�سالح  قدمتها  التي  احل�سيلة  اىل 

املديرية   الوطني،  )الدرك  املخدرات 
ذكر  و  اجلمارك(  و  الوطني  لالأمن  الوطنية 
القنب  كمية  اأن  الديوان  من  مقرب  م�سدر 
التاريخ   هذا  خالل  املحتجزة  الهندي 
بن�سبة  انخفا�سا  �سجلت  قد  املرجعي 
و   2017 ل�سنة  الفرتة  بنف�س  مقارنة   %43،12
على  االأمني  اجلهاز  تعزيز  اىل  راجع  هذا  
من  بالرغم  و  اأنه  معتربا  احلدود،  م�ستوى 
هذا  الرتاجع فاإن الكميات املحتجزة تظل 

»مرتفعة«.

باإطالق  قريبا  الكرتونيك�س  جي  اإل  �ستقوم 
بو�سة   34   ™ULTRAWIDE �سا�ستها  
من  عر�س  �سا�سة  كاأف�سل  اختيارها  مّت  التي 
وهي  الفنّية،  لل�سور  ال�سحفّية  اجلمعية  قبل 
الت�سوير  جمال  يف  رائدة  عاملية  جمعية 
ما  ورغم  الت�سوير.  وو�سائط  الفوتوغرايف 
من  العاملية  ال�سا�سات  �سوق  اأداء  به  يتمّيز 
�سعف، فاإّن مبيعات طرازات 21:9 قد �سهدت 
يف  باملائة   30 تتجاوز  بن�سبة  مت�سارعا  منوا 
ال  التي  ال�سورة  جودة  وبف�سل  املا�سي.  العام 

تعزيزها،  مّت  التي  اال�ستخدام  وفوائد  ت�ساهى 
كبري  ب�سكل  املا�سي  العام  يف  جي  اإل  هيمنت 
على �سوق �سا�سات العر�س21:9، م�سجلة بذلك 
هذا  يف  التوايل  على  اخلام�س  للعام  ريادتها 
عام  ال�رشكة  احتلت  كما  املتخ�س�س.  القطاع 
2017  مرتبة القيادة على امل�ستوى العاملي يف 
مبيعات �سا�ساتUHD، وهي �سوق تنمو بقوة 
�سنوي. اأ�سا�س  على  باملائة   54 بن�سبة  وذلك 

ح�سب البيان ت�سلمت »الو�سط »ن�سخة منه
�صمرية بوجلطي  
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