
حمكمة اجلنايات االبتدائية مبحكمة الدار البي�ضاء

مقاول متهم بتحويل اأموال جلماعة "جند اخلالفة " املوالية لداع�ش 

امتحان �ضهادة التعليم االبتدائي

ت�سريب اختبار اللغة العربية مرفوقا باحلل على الفاي�سبوك

�ص5

�ص4

�ص3

�ص3

�ص2

�ص2

اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا www.elwassat.com1 €  اخلمي�ش 24  ماي  2018  املوافـق  لـ 08 رم�سان  1439هـ العدد:4647   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا

 �ضوناطراك تعر�ص ح�ضيلة
 الثالثي االأول من 2018

754 ملـــــيار دينار 
�سختها �سـوناطراك 
�ص4للخزينة العــــمومية 

�ص5

�ص4

مقري:

 �سنبـا�سر اإجـــــــراءات
  الـــــــــــوحـــــــــدة مــــــــــع
 حـــــركـــــــة النــــــــه�سة

 وزير العالقات 
مع الربملان حمجوب بدة

احلكومة جمربة على 
عر�ش تقرير ت�ســــيري 
املالية على الربملان

يف مترنا�ضت و �ضكيكدة

5 اإرهابيني ي�سلمون 
اأنف�سهم لل�سلطات 

الع�ســـــــكـــــــريـــــــة

 بنظام الب�ضمة الوراثية
 يف تاأ�ضريات احلج والعمرة 

 ال�سعـــــودية
  تــــــــ�ستثـــــني

املـــــــواطنني 
اجلزائـريني

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IFI
CA

TI
ON

 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

    RÉVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Vidéoprojecteur,Accès Internet

Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Mises en application des logiciels

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique

EXPERIENCE

EXP
ERI

EN
CE

di
gi

ta
l 

wo
rld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

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

www.investplus-dz.com

اأعلن قائمة 24 العبا مبفاجاآت 
مدوية ومعايري تثري الت�ضاوؤالت

ماجــــر يــفي بالوعد 
ويفـــاجئ اجلماهري 

اجلـــــــــزائـــــــــريـــــــــة

وزير العالقات مع الربملان حمجوب بدة

احلكومة جمربة على عر�ش تقرير ت�سيري املالية على الربملان

�ص13

احزاب

برملان

اأمني

حج

الباحث اجليو فيزيائي 
 واخلبري الفلكي، 

لوط بوناطريو

املواقيت ال�سرعية 
املعتمدة من قبل 

الو�ساية خاطئة

 .      بوديبة:  ف�سل االإجراءات الفوقية املعتمدة يف تاأمني االمتحانات النهائية



عين

الرقمنة  موقع  بربط  الوطنية  الرتبية  وزارة  قامت 
وهذا  وامل�سابقات،  لالمتحانات  الوطني  بالديوان 
النتائج  عن  الإعالن  عملية  يف  الإ�رساع  ق�سد 
املتعلقة بالمتحانات الر�سمية النهائية »ال�سانكيام« 
و«البيام« و«الباك« من خالل اإر�سال نتائج الف�سول 
الثالثة اإىل الديوان لحت�سابها والإعالن عن النتائج 

النهائية.
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»الهيبة 2« يجذب امل�ضاهد اجلزائري يف رم�ضان
ا�ستطاع امل�سل�سل ال�سوري »الهيبة« الذي يبث  يف �سهر رم�سان 2018 اأن يجذب  عدد 

كبري من امل�ساهدين اجلزائريني  ، وعلى هذا الأ�سا�س فلقد حقق هذا امل�سل�سل 
الدرامي يف جزئه الثاين  ن�سبة م�ساهدة عالية يف العامل العربي  يف الأ�سبوع الأول 

من هذا ال�سهر الف�سيل ملا يحمله من ر�سالة فنية  واإن�سانية �سادقة وهادفة  وهذا 
بالإ�سافة اإىل م�ساركة اأملع جنوم الدراما ال�سورية  كالفنان املبدع تيم ح�سن الذي يلعب 

فيه  دور البطولة رفقة الفنانة الكبرية منى وا�سف التي جنحت يف خمتلف اأدوارها 
التلفزيونية وحتى ال�سينمائية.

وزارة الرتبية الوطنية تربط موقع الرقمنة

 بالديوان الوطني لالمتحانات وامل�ضابقات

خبر في 
صورة

يف مترنا�ضت و �ضكيكدة

5 اإرهابيني ي�ضلمون اأنف�ضهم 
لل�ضلطات الع�ضكرية

 بنظام الب�ضمة الوراثية
 يف تاأ�ضريات احلج والعمرة 

 ال�ضعودية ت�ضتثني
املواطنني اجلزائريني

ال�سعودية  العربية  اململكة  ب�سفارة  الإعالم  مكتب  م�سوؤول  ك�سف 

باجلزائر، م�سعل ال�سمري، اأن املواطنني اجلزائريني غري مطالبني 

احلج  تاأ�سريات  يف  الوجه  و�سورة  الوراثية  الب�سمة  بنظام  حاليا 

والعمرة. واأو�سح ذات امل�سوؤول يف ت�رسيح اأم�س الأربعاء باأن نظام 

»غري  واحلج  العمرة  تاأ�سريات  يف  الوجه  و�سورة  الوراثية  الب�سمة 

وارد حاليا«، م�سريا اإىل اأن البيان الذي اأ�سدرته ال�سفارة ال�سعودية 

»مل ي�رس اإىل ذلك«واأ�ساف يف نف�س ال�سياق اأن م�سالح ال�سفارة »مل 

على  البيومرتي  النظام  هذا  لفر�س  توجيهات  اأي  الآن  حلد  تتلق 

املعتمرين او املعنيني مبو�سم احلج لهذا العام يف اجلزائر«. 

ال�ضغط يطيح مباجر
ان�ساع الناخب الوطني رابح 
ماجر اإىل ال�سغط الذي كان 

مفرو�سا عليه يف الأ�سهر 
الفارطة وقام اأخريا بتوجيه 

الدعوة اإىل الثنائي راي�س 
وهاب مبوحلي و�سفيان 

فيغويل اللذان �سجال 
عودتهما اإىل قائمة املنتخب 

الوطني جمددا بعدما 
ا�ستبعدهما مدرب اخل�رس 
من الت�سكيلة الوطنية منذ 
تعيينه على راأ�س العار�سة 
الفنية الوطنية وهو الأمر 
الذي جلب له �سغوطات 

كبرية من طرف اجلماهري 
واملحللني قبل اأن ي�سلّم 

بالأمر وي�ستدعيهما جمددا.

ال�ضفري الأمريكي وال�ضانكيام
دعا ال�سفري الأمريكي يف 

اجلزائر جون ديرو�رس 
التالميذ الذين اجتازوا 

اأم�س امتحان �سهادة التعليم 
الإبتدائي اإىل العمل جيدا 
والرتكيز من اأجل النجاح 

ملعدلت جيدة، وقال 
الدبلوما�سي الأمريكي يف 

تغريدة ن�رسها عرب ح�سابه 
الر�سمي على موقع التوا�سل 

الجتماعي »تويرت« وباللغة 
العربية »متنياتي بالنجاح 

جلميع التالميذ الذين 
�سيجتازون امتحان �سهادة 
التعليم البتدائي، اأدر�سوا 
جيدا و�ستكون اجلامعات 

الأمريكية يف متناول اأيديكم«.

الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
قوات  جهود  وبف�سل 
ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س 
اإرهابيني   )05( خم�سة  �ّسلم 
اأنف�سهم، �سباح اليوم 23 ماي 
الع�سكرية  لل�سلطات   2018
الع�سكريتني  بالناحيتني 
واخلام�سة.  ال�ساد�سة 
 )03( بثالثة  الأمر  ويتعلق 
 -  : بتمرنا�ست  اإرهابيني 
اأحمد« الذي التحق  »غربي 
الإرهابية  باجلماعات 

عبد  »غدير   - 2015؛  �سنة 
التحق  الذي  النا�رس« 
�سنة  الإرهابية  باجلماعات 

2015؛
الذي  لزهر«  »عماري   -
التحق باجلماعات الإرهابية 
الإرهابيني   ،2016 �سنة 
 )03( ثالث  بحوزتهم  كان 
نوع  من  ر�سا�سة  م�سد�سات 
 )05( وخم�سة  كال�سنيكوف 

خمازن ذخرية مملوءة.
اإرهابيان  �سلّم  وب�سكيكدة، 

نف�سيهما  اآخران   )02(
م�سد�سني  وبحوزتهما 
نوع  من  ر�سا�سني   )02(
 )06( و�ستة  كال�سنيكوف 
مملوءة  ذخرية  خمازن 
ونظارة  يدوية  وقنبلة 
بكل  الأمر  ويتعلق  ميدان. 
من امل�سمى »مرابط رابح« 
املكنى »�سعيب«، الذي كان 
ين�سط كمخت�س يف �سناعة 
وامل�سمى  املتفجرات، 
املدعو  ح�سني«  »بوخالفة 

الإرهابيان  »�رسحبيل«. 
كانا قد التحقا باجلماعات 

الرهابية �سنة 2002.
وبف�سل  مت�سل  �سياق  ويف 
املعلومات،  ا�ستغالل 
للجي�س  مفرزة  �سبطت 
م�سد�سا  ال�سعبي  الوطني 
ر�سا�سا من نوع كال�سنيكوف 
حني  يف  ب�سكيكدة/ن.ع.5، 
ت�سع  اأخرى  مفرزة  دمرت 
ال�سنع  تقليدية  قنابل   )09(

بتيزي وزو/ن.ع.1.

جمل�س الأمة يعقد جل�ضة عامة اليوم 
يعقد جمل�س الأمة 

اليوم اخلمي�س جل�ضة 
عامة يخ�ض�ضها لطرح 

اأ�ضئلة �ضفوية على عدد 

من اأع�ضاء احلكومة, 
ح�ضب ما اأفاد به اأم�س 

الأربعاء بيان للمجل�س.
واأ�ضاف ذات امل�ضدر اأن 

هذه الأ�ضئلة تتعلق 
بقطاعات الت�ضامن 

الوطني والأ�ضرة 
وق�ضايا املراأة, ال�ضغال 

العمومية والنقل, العمل 
والت�ضغيل وال�ضمان 
الجتماعي, البيئة 

والطاقات املتجددة.



24 �ساعةاخلمي�س 24  ماي  2018  املوافـق  لـ 08 رم�ضان  1439هـ 3
وزير العالقات مع الربملان حمجوب بدة

احلكومة جمربة على عر�ض تقرير ت�سيري املالية على الربملان
اأو�ضح وزير العالقات مع الربملان حمجوب بدة اأن م�ضروع القانون الع�ضوي اخلا�س بقوانني املالية، يحمل يف طياته العديد من التعديالت املتعلقة ب�ضري وتنفيذ ال�ضيا�ضات املالية، والتي جترب احلكومة على 

عر�س تقرير على الربملان حول الت�ضيري اجلاري للمالية العمومية، بالإ�ضافة لإدراج تقلي�س مدة ال�ضنة املرجعية ملناق�ضة قانون ت�ضوية امليزانية من ال�ضنة التي ت�ضبق مناق�ضة القانون بثالث �ضنوات )ن3-( 
حاليا اإىل ال�ضنة التي ت�ضبق مناق�ضة القانون ب�ضنة واحدة فقط )ن1-(، و�ضيكون قانون مالية �ضنة 2023 اأول قوانني املالية التي �ضتعتمد على م�ضروع هذا القانون.

علي ع زازقة

بدة  ح�سب  الن�ص  هذا  ويهدف 
عبد  راوية  املالية  وزير  خلف  الذي 
يف  الوطن  خارج  املتواجد  الرحمان 
الت�رشيع  »تكييف  اإىل  ر�سمية  مهمة 
ال�ساري يف هذا املجال مع الد�ستور 
ع�سوي  قانون  �سن  يت�سمن  الذي 
متعلق بقوانني املالية،  وقال حمدثنا 
اإىل  يهدف  القانون  م�رشوع  باأن 
مليزانية  القانونية  القاعدة  ع�رشنة 
بني احلكومة  العالقة  وتعزيز  الدولة 
امللف،  هذا  يخ�ص  فيما  والربملان 
الع�سوي  القانون  م�رشوع  ويق�سي 
بامليزانية  اخلا�ص  الإطار  بتحديد 
يتم حتيينه  �سنوات  ثالث  مدى  على 
�سنويا بغية ا�ست�رشاف اأف�سل لت�سيري 
الن�ص،  ويت�سمن  الدولة،  ميزانية 
الوزارية  الدوائر  خمتلف  حتديد 
لحتياجاتها من القرو�ص على اأ�سا�ص 
برامج و�سمان تقييم اأف�سل لالأداءات، 
وباملوازاة، �ستتزود احلكومة ا�ستنادا 
باآليات  الع�سوي  القانون  اإىل م�رشوع 
ت�سمح لها مبواجهة كل و�سعية طارئة 
ل�سيما اإمكانية اللجوء اإىل املرا�سيم 
اأو  امللحقة  بالعتمادات  املتعلقة 
الت�سحيحي  املالية  قانون  اإعداد 

خالل ال�سنة املالية.
 و�سي�ساهم م�رشوع القانون الع�سوي 
بني  العالقة  حت�سني  يف  بدة  ح�سب 
احلكومة والربملان فيما يخ�ص ملف 
”مزيد  �سي�سفي  الدولة مما  ميزانية 
املالية  ت�سيري  على  ال�سفافية”  من 
احلكومة  اأن  الوزير  واأكد  العمومي، 
بعر�ص  م�ستقبال  مطالبة  �ستكون 
الت�سيري  حول  الربملان  على  تقرير 
ابتداء  العمومية  للمالية  اجلاري 
تقلي�ص  تدريجيا  و�سيتم  الربيع،  من 
ملناق�سة  املرجعية  ال�سنة  مدة 
ال�سنة  من  امليزانية  ت�سوية  قانون 

بثالث  القانون  مناق�سة  ت�سبق  التي 
التي  ال�سنة  اإىل  �سنوات )ن-3( حاليا 
واحدة  ب�سنة  القانون  مناق�سة  ت�سبق 
هذا  م�رشوع  وين�ص  )ن-1(.  فقط 
الن�ص، اأن ل يدخل حيز التنفيذ فور 
و�سيتم  الر�سمية،  اجلريدة  يف  ن�رشه 
الع�سوي  القانون  هذ  اأحكام  تطبيق 
 2021 لل�سنوات  املالية  قوانني  على 
م�سرية  تبقى  التي   ،2022 غاية  اإىل 
مبوجب اأحكام املادة 84-17 املوؤرخ 
يف 7 يوليو 1984، باإتباع مبداأ التدرج، 
عملية  كتلة  اإدراج،  طريق  عن  وذلك 
املن�سو�ص عليها مبوجب  ووظيفية، 
مالية،  �سنة  لكل  الع�سوية،  القانون 
وذلك عن طريق التنظيم، ويتم اإعالم 
اللجان املكلفة باملالية على م�ستوى 

الربملان بغرفتيه م�سبقا.  
 2023 ل�سنة  املالية  قانون  و�سيكون 
اإعداده  �سيتم  مالية  قانون  اأول 
وتنفيذه  عليه  وامل�سادقة  ومناق�سته 
الع�سوي  القانون  هذا  لأحكام  طبقا 
نف�سه  ال�سيء  ينطبق  كما  اجلديد، 
ت�سوية  املت�سمن  القانون  على 
امليزانية املتعلقة ب�سنة 2023. وعلى 
اأ�سا�ص انتقايل، تعد وتناق�ص م�ساريع 
امليزانية  ت�سوية  املت�سمنة  القوانني 
و2024   2023 بال�سنوات  املتعلقة 
اإىل  بالرجوع  عليها  وي�سادق  و2025 
ال�سنة املالية ن-2. وابتداء من �سنة 
على  وي�سادق  ويناق�ص  يعد   ،2026
ت�سوية  املت�سمن  القانون  م�رشوع 
امليزانية بالرجوع اإىل ال�سنة املالية 

ن-1.
م�رشوع  عن  النواب  قاله  ما  وهذا 
بقوانني  املتعلق  ع�سوي  قانون 

املالية:

حمدادو�س
 هذا القانون مل يتغري اإىل بعد 

تو�ضيات خارجية

نا�رش  انتقد  ال�سدد  هذا  ويف 
الولوج  مت  التي  الطريقة  حمدادو�ص 
املتعلق  ع�سوي  قانون  مب�رشوع  بها 
 ، الربملان  قبة  اإىل  املالية  بقوانني 
بعد اأن مت تنفيذ تو�سيات موؤ�س�سات 
�رشورة  على  احلكومة  حتث  دولية 
حتريره، ما يوؤكد تنا�سي هذه الأخرية 
كانت  التي  احلزبية  الن�سالت  كل 

تدعو اإىل �رشورة تغيريه.
حلركة  الربملانية  الكتلة  رئي�ص  ونوه 
التدخل  ذات  خالل  ال�سلم  جمتمع 
املالية  لقوانني  املنظم  بالقانون 
القانون  ليدين  جاء  باأنه  اأكد  الذي 
ال�سابق املحرر عام 1984 واإدانة كل 
مرت  التي  ال�سابقة  املالية  القوانني 
الربملان ومت امل�سادقة عليها،  على 
اأجل  من  هرمنا  لقد  قال:«  حيث 
دائما  التي  التاريخية،  اللحظة  هذه 
الأحزاب  جل  لأجلها  نا�سلت  ما 

ال�سيا�سية منذ �سنة 1997«.
اأبرز ذات امل�سدر  ويف ذات اجلانب 
اأن هذا امل�رشوع جاء ليخرج اجلزائر 
من طريقة الت�سيري التقليدية املرتكزة 
اإىل  بالإجنازات،  والتغني  الكم  على 
طريقة اأخرى تقوم على العمل الدائم 
هذه  وتاأثري  الح�سائيات  ومناق�سة 
لل�سعب  العامة  احلياة  على  القوانني 

اجلزائري بكافة اأطيافه.

يف  رفت  �ضُ 1000 مليار دولر 
م�ضاريع هامة

الكتلة  رئي�ص  جدد  اأخرى  جهة  ومن 
 ، ال�سلم  جمتمع  حلركة  الربملانية 
تاأكيدات عبد الرزاق مقري املتعلقة 
بالجنازات املحققة من قبل رئي�ص 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  اجلمهورية 
من  مت  من  اأن  على  �سدد  حيث 

اجنازات ل ينكره اإل جاحد.

واأو�سح ذات امل�سدر يوم اأم�ص، باأن 
1000 املليار دولر مل يتم �رشفها يف 
حتديد  مت  لكون  التافهة  امل�ساريع 
امل�ساريع  يف  منها  كبرية  ميزانية 
ينكر  ل  التي  التحتية  والبنى  الهامة 
اجنازها اإل جاحد، لكنه عاد ليو�سح 
من  اليوم  لغاية  حتقيقه  مت  ما  باأن 
م�ساريع  هامة على كافة امل�ستويات 
وهذا  التنمية  خلق  زاوية  اإىل  تفتقد 
ما يجب العمل عليه م�ستقبال خا�سة 
مرحلة  تلوج  بداأت  اجلزائر  واأن 

احلكم الرا�سد ب�سكل �سل�ص.

الأفالن: احلكومة ل تعتمد 
عل النواب يف اجناز خطة 

عملها

حزب  عن  الربملاين  النائب  وا�سل 
�سلميان  الوطني  التحرير  جبهة 
للجدل،  املثرية  خرجاته  �سعداوي 
على  تعتمد  ل  احلكومة  اأن  اأكد  ملا 
عملها  اجناز خطة  ال�سعب يف  نواب 
يف كثري وليات الوطن، معتمدة على 

الولة وما يتم حتريره لهم.
طريقة  ينتقد  امل�سدر  ذات  وراح 
مناق�سة  خالل  احلكومة  عمل 
املتعلق  ع�سوي  قانون  م�رشوع 
ل  اأنه  اأو�سح  حيث  املالية،  بقوانني 
تقوم باأي ح�ساب خا�ص مبا هو قادم 
يف امل�ستقبل من حتديات، وهذا ملا 
اأعلنت يف وقت �سابق باأن �سنة 2018 
�ستكون قحط على اجلزائريني لتكون 
�سعر  ارتفع  ان  بعد  �سنة خري ح�سبه 
اإىل ما فوق 80 دولر،  النفط  برميل 
�سعداوي  ح�سب  يرتجم  ما  وهذا 

�سعف الت�سيري الذي يجب اأن يتغري.
�سعداوي مل يتوقف عند هذا احلد، 
ع�سوي  قانون  م�رشوع  اأن  اأكد  ملا 
�سيكون  املالية  بقوانني  املتعلق 
قوانني  مناق�سة  اأجل  من  متهيدا 

الغرفة  يف  وا�سع  ب�سكل  املالية 
اأنه  غري  م�ستقبال،  للربملان  ال�سفلى 
اأكد هذا الأمر �سيبقى جمرد حديث 
مثلما  الواقع  يف  تطبيقه  يتم  ولن 

ح�سل مع قوانني اأخرى.

الحتاد: احلكومة �ضتبيع 
الوثائق الدارية لل�ضعب

املجموعة  رئي�ص  اأكد  جهته  من 
النه�سة  اأجل  من  لالحتاد  النيابية 
خالف  بن  خل�رش  والبناء  والعدالة 
باأن احلكومة �ستبيع الوثائق الدارية 
قانون  تطبيق  يتم  اأن  بعد  ل�سعب 
يفر�ص   لكونه  التكميلي،  املالية 
غرار  على  ا�ستخراجها  على  ر�سوم 
بطاقة التعريف الوطنية التي �سيكون 
 2500 بـ  مقدر  اجلبائي  طابعها 

دينار.
مناق�سة  خالل  امل�سدر  ذات  وقال 
املتعلق  ع�سوي  قانون  م�رشوع 
:«قد  اأم�ص  يوم  املالية  بقوانني 
قانون  مناق�سة  اأثناء  وعدمتونا 
زيادات  تكون  لن  باأنه   2018 املالية 
يف الر�سوم وال�رشائب م�ستقبال ولكن 
جاء   2018 التكميلي  املالية  قانون 
املواطن  يتحملها  اإ�سافية  باأعباء 

لوحده متثلت يف بيع الوثائق الإدارية 
طوابع �رشيبية،  �سكل  للمواطنني يف 
قبل،  من  اإليه  ذهبتم  ما  يكذب 
التي  ال�سفافية  هي  اأين  مت�سائال:« 

يجب العتماد عليها.
بن خالف عاد ليتحدث عن  م�رشوع 
بقوانني  املتعلق  ع�سوي  قانون 
ا�ستح�سنه قال:«  اأن  بعد  اإذ  املالية 
�سيكون طفرة نوعية اإذا مل ت�سوهه 
حيث  فيما«،  التنظيمية  املرا�سيم 
اأو�سح باأنه �سيكون و�سيكون مبثابة 
ي�ستوجب  وهو  للدولة  مالية  د�ستور 
و�سع نظام معلوماتي دقيق و�سفاف 
»ميزانية  من  النتقال  اأجل  من 
اأهداف«  »ميزانية  اإىل  و�سائل« 
يكون  الأداء«  »ح�سن  وموؤ�رشات 
التقييم على اأ�سا�ص »الهدف« ولي�ص 

»ال�رشف« كما هو احلال الآن.  
م�سري  عن  خالف  بن  وت�ساءل 
املوجودة  �سندوقا   70 من  اأكرث 
اإىل  القانون  �سعي  ظل  يف  حاليا 
انتقاد  حمل  هي  والتي  تقلي�سها 
طرف  ومن  الربملان  طرف  من 
لأنها  العاملية  املالية  املوؤ�س�سات 
الكثري  يف  الف�ساد  م�سدر  اأ�سبحت 
من القطاعات وهي تعاين من �سوء 

الت�سيري.

حممد مراد حمدا�س اخلبري يف اجليوفيزياء

اجلزائر حققت خطوات مهمة يف البناء امل�ساد للزالزل
من الأحد اخلمي�س ومن 10.00 اإىل 13.00

عي�سى يطلق »الفتوى االإلكرتونية املبا�سرة«

مقري:

�سنبا�سر اإجراءات الوحدة مع حركة النه�سة

حمدا�ص  مراد  حممد  اأكد 
اأن  اجليوفيزياء،  يف  اخلبري 
مهمة  خطوات  خطت  اجلزائر 
يف  امل�سادة  ال�سكنات  يف 
خربات  من  م�ستفيدة  الزلزل 
تقنني  من  بداية  »كراغ«،  مركز 
امل�سادة  البنايات  معايري 
للزلزل، واإن تدارك اأن الطريق 
اأمامها من اأجل  ل تزال طويلة 

حتقيق حماية اأكرث فاعلية.
اجليوفيزيائي  اخلبري  اأو�سح 
معقبا  حمدا�ص،  مراد  حممد 
على املر�سوم الأخري الذي وقعه 
واخلا�ص  اجلمهورية  رئي�ص 
جمال  يف  العربي  بالتعاون 
للجزائر  اأن  الزلزايل  الن�ساط 
م�ستوى  على  عربيا  رائد  دور 
الزلزايل،  الن�ساط  درا�سة 
وهناك تبادل على م�ستوى اأكرث 
من بلد مبوجب اتفاقيات حول 
بالن�ساط  اخلا�سة  املعلومات 
لها  ي�ساف  باملنطقة،  الزلزايل 
اأن كل قارة لها جلنة خا�سة يف 
م�ساركة  اإىل  م�سريا  املجال، 

الفلك  علم  يف  البحث  مركز 
والفيزياء  الفلكية  والفيزياء 
الدويل  املوؤمتر  يف  الأر�سية، 
»الكراغ«  ليقدم  بال�سني، 
باجلزائر  اخلا�سة  الدرا�سات 
جهويا  هاما  دورا  يلعب  كونه 
م�ساركتهم  لها  ي�ساف  ودوليا، 
باجلمعية  املقبل  �سبتمرب 
الأوروبية وكذا اجلمعية  العامة 

العامة العربية لعلوم الأر�ص.
»الو�سط«،  حمدث  اأو�سح  كما 
اأن الدرا�سات تخ�ص مرحلتني، 
واخلا�سة  الأر�ص  داخل  الأوىل 
لتفرغ  يوؤدي  الذي  بالنك�سار 
اخلا�ص  والثاين  الطاقة، 
املباين  على  ذلك  بانعكا�سات 
مو�سحا  الأر�ص،  �سطح  على 
الأخرية مت تداركها  النقطة  اأن 
من طرف وزارة ال�سكن وتو�سيع 
حول  املخت�سني  مع  العالقة 
ح�سب  واملباين  الأر�ص  حركة 
تخ�س�سات املركز وامل�سندة يف 
مراقبة املناطق الزلزالية، كما 
مقايي�ص  لتحديد  ي�سارك  اأنه 

م�سادة للزلزل بناء على نتائج 
البحوث والدرا�سات للم�ساهمة 

يف اإن�ساء املباين.
واأ�ساف اأن العمل ل يزال جاريا، 
التي  الكوارث  من  بداية  وذلك 
�سهدتها اجلزائر بزلزال ال�سلف 
يف الثمانينات ثم زلزال زموري 
ال�سخمة،  واخل�سائر   ،2003 يف 
ليتم التدارك والتعاون من اأجل 
ملعايري  وفقا  املباين  تدارك 
متداركا  للزلزل،  م�سادة 
لي�ص  كليا  املخاطر  اإبعاد  اأن 
ممكنا لكن هناك جهود مبذولة 
واإجراءات توؤخذ لتح�سني نوعية 
قانون  راأ�سها  على  املباين، 
تطبيق مقايي�ص البناء امل�سادة 
للزلزل والتي اأ�سبحت اإجبارية 
الآن عك�ص ال�سابق، كما اأنه على 
ال�سري  مت  التوعوي  امل�ستوى 
ال�سحيح  الجتاه  يف  خطوات 
يف املجال، باإدراك اأنها ظاهرة 
طبيعية حتتاج لإجراءات جدية 

لتفاديها.
�ضارة بومعزة

الدينية  ال�سوؤون  وزير   اأعلن 
عي�سى،  حممد  والأوقاف 
»الفتوى  خدمة  اإطالق  عن 
عرب  املبا�رشة«،  اللكرتونية 
املوقع اللكرتوين لوزارة ال�سوؤون 

الدينية والأوقاف.
�سفحته  عرب  عي�سى  وك�سف 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  عرب 
�سهر  مبنا�سبة  اأنه  »فاي�سبوك«، 
وزارة  تعلن  الف�سيل  رم�سان 
عن  والأوقاف  الدينية  ال�سوؤون 
الإلكرتونية  الفتوى  خدمة  فتح 

ي�رشف  اأنه  موؤكدا  املبا�رشة، 
الأفا�سل  الأئمة  عليها نخبًة من 
لالإجابة  اجلامعيني  والأ�ساتذة 
عن اأ�سئلة املواطنني وان�سغالتهم 
الدينية بطريقة تفاعلية مبا�رشة 
من يوم الأحد اىل يوم اخلمي�ص 
العا�رشة  ال�ساعة  من  ابتداًء 
ال�ساعة  غاية  اإىل  10.00�سباحا 
الواحدة 13:00 زوال على املوقع 
للوزارة:.   الر�سمي  الإلكرتوين 
وتاأتي   .www.marw.dz
بالإ�سافة خدمات  اخلدمة  هذه 

العادية،  اللكرتونية  الفتاوى 
الأخ�رش،  الهاتف  وخدمة 
املرا�سلة  طريق  عن  والإجابة 
ال�سائلني  با�ستقبال  اأو  العادية 
مبقر  الفتوى  مداومة  مبكتب 
املجال�ص  فتحت  الوزارة.كما 
العلمية عرب وليات الوطن نف�ص 
توؤطرها  التي  اخلدمات  هذه 
نخبة من اأئمة امل�ساجد اأع�ساء 
بح�سب  العلمية،  املجال�ص  هذه 

الوزارة.
�ضارة بومعزة 

ال�سلم  جمتمع  حركة  رئي�ص  نفى   
ووزراء  احلركة  من  قياديي  نية 
اأبوجرة  غرار  على  �سابقون 
منا�رشة  املجيد  عبد  و  �سلطاين 
يف  التواجد  و  ال�ستوزار  يف 
التعديل احلكومي القادم ،مو�سحا 
ل   ” اأن  �سحفية    ندوة  خالل 
قيادي  باأي  الظن  اأ�سيء  اأن  اأود 
او  جرة  اأبو  وتواجد   ، احلركة  يف 
احلكومي  التعديل  يف  منا�رشة 
م�ساندتهم  حول  وارد  غري  القادم 
ال�سلطة بخ�سو�ص �سيناريو  خليار 

ذات  اأجاب   ، القادمة  الرئا�سيات 
عن  نبحث  نحن   ”: املتحدث 
من  فهو   ، الإحلاق  ولي�ص  التوافق 
يهمنا يف املرحة احلالية ول �سيء 

غري ذلك
ال�سلم  جمتمع  حركة  رئي�ص  وقال 
املوؤمتر  اأن  مقري  الرزاق  عبد 
الأخري لت�سكيلته قد اأ�ساف الكثري  
لل�سيا�سية العامة داخل حم�ص ومن 
امل�ساركة  مفهوم  تو�سيح  بينها 
اأكرث ومدى فعالية  احلركة داخل 
اجلزائر،  يف  ال�سيا�سية  اخلريطة 

النقا�ص  رف�ص  حالة  من  نقلها  و 
خارج املوؤ�س�سات اإىل و�سع اأف�سل 

�سي�سيف الكثري للحركة .
واأ�ساف مقري” اأن حركة جمتمع 
التامة  الع�رشنة  نحو  تتجه  ال�سلم 
ال�سيا�سي  بني  ما  و�ستف�سل 
والدعوي ،اأما فيما يتعلق مبفهوم 
عن  مقري  ك�سف  فقد  الوحدة 
البناء  حركة  مع  اإت�سالت  وجود 
مبا�رشة  اأجل  من  والنه�سة 

اإجراءات للوحدة.
ع�صام بور بيع



ف�شل الإجراءات 
الفوقية املعتمدة يف 

تاأمني المتحانات 
النهائية

الر�سمي  الناطق  اأكد  جهته  من 
امل�ستقل  الوطني  املجل�س  با�سم 
ثالثي  للقطاع  التدري�س  مل�ستخدمي 
يف  بوديبة  م�سعود  للرتبية  الأطوار 
على  »الو�سط«  به  خ�س  ت�رصيح 
املعتمدة  الفوقية  الإجراءات  ف�سل 
لتاأمني  اتخاذها  اإثم  ثم  التي 
غالبها  يف  التي  النهائية،  المتحانات 
وال�سلطة  التقديرية  بال�سلطة  مت�س 

البيداغوجية لروؤ�ساء املراكز.
مواقع  عرب  املوا�سيع  ت�رصيب  اأن   
عملية  اأن  اأثبت  الجتماعي  التوا�سل 
مراكز  داخل  لحتدث  الت�رصيب 
لهم  عالقة  ل  والتالميذ  المتحانات 
جناعة  مدى  عن  مت�سائال  بذلك، 
يف  اتخاذها  �سيتم  التي  الإجراءات 

امتحان �سهادة البكالوريا املقبل

 موؤامرة �شد بن 

غربيط...؟

التالميذ  اأولياء  بدوره رئي�س جمعية 
اجلهات  بع�س  اتهم  اأحمد  خالد 
مبحاولة الإطاحة بالوزيرة، موؤكدا اأن 
ت�رصيب موا�سيع المتحانات بالن�سبة 
ل�سهادة التعليم البتدائي عرب مواقع 
دليل  اأكرب  الجتماعي  التوا�سل 
بوجود موؤامرة �سد امل�سوؤولة الأوىل 
يف  احمد  خالد  اأ�سار  القطاع.  يف 
ت�رصيح خ�س به »الو�سط« اأن هناك 
 « قائال  الرتبية،  وزيرة  �سد  موؤامرة 

الإ�سالحات  �سد  الأطراف  بع�س 
بن  به  قامت  الذي  التجديد  و�سد 
نتائج  يريدون  ل  وهم  غربيط، 
» ،ويف �سياق  الرتبية  اإيجابية لقطاع 
الإ�سالحات  املتحدث  ثمن  مت�سل، 
م�سريا  الرتبية،  قطاع  عرفها  التي 
اأن كتب اجليل الثاين اأعطت ثمارها، 
موؤكدا اأن الوزيرة بن غربيط مل تف�سل 
بل  النهائية  المتحانات  تامني  يف 
هناك موؤامرة �سدها وطمان رئي�س 
بخ�سو�س  التالميذ  اأولياء  جمعية 
لتاأمني  اتخاذها  ثم  التي  الإجراءات 

م�سريا  البكالوريا،  �سهادة  امتحان 
اتخاذ  على  الو�ساية  حر�س  اإىل 
جميع الإجراءات خا�سة فيما يتعلق 
مواقع  على  امل�سددة  باحلرا�سة 
»رمبا  قائال:  الجتماعي،  التوا�سل 
النرتنت  قطع  اإىل  الو�ساية  �ستلجاأ 
لأنه  املا�سي  العام  يف  حدث  كما 
ت�رصيب  لجتناب  الأمثل  احلل 
م�سيفا   ،« المتحانات  موا�سيع 
يف  الأخطاء  يف  يكمن  التخوف   «
التاأمني  يخ�س  فيما  اأما  املوا�سيع، 

فالو�ساية حري�سة على ذلك » 

 )4( اأربعة  �سنة 2017 فتح  مت خالل 
بولية  جديدة  فندقية  موؤ�س�سات 
اجلزائر لي�سل العدد الإجمايل لهذه 
بالعا�سمة 182 موؤ�س�سة  املوؤ�س�سات 
�رصير،   20924 تقدر  اإيواء  بطاقة 
اجنازات  تقرير  به  اأفاد  ح�سبما 
هذا  ح�سب  و   2017 ل�سنة  الولية 
املوؤ�س�سات  هذه  فاإن  التقرير 
بها  حتظى  التي  ال182  الفندقية 
العا�سمة قد �سمحت بت�سغيل 11743 

الخت�سا�سات   مبختلف  �سخ�س 
و  الفندقة.  اإليها جمال  يحتاج  التي 
ال�سنة  نف�س  خالل  املوافقة  متت 
ب82  اخلا�سة  املخططات  على 
 16507 اإيواء  ب�سعة  اآخر  م�رصوع 
�رصير و الذي �سيوفر 9448 من�سب 

�سغل.
لعمليات  بالن�سبة  التقرير  اأبرز  و 
تقوم  التي  املراقبة  و  التفتي�س 
على  التجارة  مديرية  م�سالح  بها 

الفندقية  املوؤ�س�سات  هذه  م�ستوى 
و  اخلدمات  جودة  �سمان  بهدف 
مراقبة مدى احرتام ما ورد يف دفرت 
ل�سمان  املوؤ�س�سات  لهذه  ال�رصوط 
املعنية  امل�سالح  اأن  النزيل  راحة 
خالل  تفتي�س  عملية  ب53  قامت  
 53 حيالها  اتخاذ  مت  حيث   2017
اإنذارات  اأو  )اإعذارات  اإداري  اإجراء 
اأو ا�ستدعاءات اأو اقرتاحات بالغلق(. 
و  ال�سياحة  وكالت  بخ�سو�س  اأما 

الأ�سفار فقد بلغ عددها �سنة 2017 
ما يعادل 669 وكالة لالأ�سفار و التي 
 2700 من  اأزيد  توفر  اأن  ا�ستطاعت 
قد  و  ال�سباب،  لفائدة  �سغل  من�سب 
اأجريت يف نف�س ال�سنة على م�ستوى 
هذه الوكالت ال�سياحية 295 عملية 
 152 عن  اأ�سفرت  خمتلفة  تفتي�س 
اأو  اإنذارات  اأو  )اإعذارات  اإجراء  

ا�ستدعاءات اأو اقرتاحات بالغلق(.
ق.اإ

فيزيائي  اجليو  الباحث   �سكك 
يف  بوناطريو،  لوط  الفلكي،  واخلبري 
ال�رصعية املعتمدة من قبل  املواقيت 
باأن  موؤكدا  الدينية،  ال�سوؤون  وزارة 
الكاذب  الفجر  يف  ي�سلون  اجلزائريني 
ولي�س ال�سادق، م�سريا اأنه يتم �سيام 40 
املطلوب  الوقت  على  اإ�سافية  دقيقة 
لوط  الفلك  علم  يف  اخلبري  اتهم 
بوناطريو يف ت�رصيح خ�س به »الو�سط 
والأوقاف  الدينية  ال�سوؤون  وزارة   «
�سيام  على  اإ�سافية  دقيقة   40 بفر�س 

اجلزائريني، اإىل جانب الوقت ال�رصعي 
طلوع  من  وهو  لل�سيام،  املخ�س�س 
ال�سم�س،  غروب  اإىل  ال�سادق  الفجر 
من  املعتمدة  الرزنامة  اإن  قال  حيث 
قبل اجلهة الو�سية اأخطاأت يف حتديد 

وقت الإم�ساك و�سالة ال�سبح .
النار  بوناطريو  فتح  ال�سدد  ذات  يف 
على اجلمعية الفلكية ال�سعرى، م�سريا 
اأنها خلطت بني الفجر الفلكي والفجر 
حني  اجلزائري  اأن  مفيدا  الديني، 
يوؤدي �سالة الفجر بامل�سجد يعود اإىل 

النوم، لأن الظالم ل يزال ميالأ الأفق، 
ال�سبح  �سالة  بعد  يفرت�س  حني  يف 
التوقيت  وفق  لح  قد  النهار  يكون  اأن 
اأن يتبني  ال�رصعي ل�سالة الفجر، وهو 
اخليط الأبي�س من الأ�سود من الفجر

واأكد بوناطريو باأن الرزنامة التي ت�سري 
عليها وزارة ال�سوؤون الدينية بخ�سو�س 
اأ�سخا�س  اأعدها  ال�سالة،  مواقيت 
واإمنا  الفلك  علم  يف  بخرباء  لي�سوا 
هواة لي�س لهم الدراية الكافية يف ذلك، 
الفجر  يعتمدون  جعلهم  الذي  الأمر 

بدل  والإم�ساك  ال�سالة  يف  الفلكي 
تبني  عند  يكون  الذي  الفقهي  الفجر 
اخليط الأبي�س من اخليط الأ�سود من 
الفجر على حد قوله ، ودعا بوناطريو 
الكتاب  قاله  ملا  المتثال  �رصورة  اىل 
والر�سول، موؤكدا على �رصورة حتديد 
الوقت  بعد  �سالة  ل  لأن  املواقيت 
لأنها غري مقبولة، خا�سة �سالة الفجر 
اأن  ميكن  ل  الو�سطى  ال�سالة  لأنها 

نرتكها مهملة.
اإميان لوا�س

التنفيذي  اأكد حممد خروبي  املدير 
خالل  �سوناطراك  ب�رصكة  للمالية 
ال�رصكة  اأعمال  حل�سيلة  عر�سه 
ال�رصكة  باأن   2018 من  الأول  للثالثي 
قامت ب�سخ 754 مليار دينار للخزينة 
ن�سبة  ال�سنة، حمققة  العمومية مطلع 
مقارنتا  باملائة   40 ب  قدرت  ارتفاع 

ب الثالثي الأول من �سنة 2017
املوؤمتر  خالل  املتحدث  واأكد  هذا 
�سوناطراك  نظمته  الذي  ال�سحفي 
يوم اأم�س مبقرها املركزي بالعا�سمة 
مليار   754 ب�سخ  قامت  ال�رصكة  باأن 
دينار للخزينة العمومية مطلع الثالثي 
ن�سبة  بذلك  حمققتا   2018 من  الأول 
مقارنتا  باملائة  ب40  قدرت  ارتفاع 

ب2017.
خروبي  حممد  اأكد  ال�سياق  ذات  ويف 
التابعة  البرتول  تكرير  م�سايف  باأن 
لل�رصكة النا�سطة داخل اجلزائر على 
�سكيكدة،  مترنا�ست،  م�سفاة  غرار 
غرار  على  وخارجها  رزين  �سيدي 
مكنت  باإيطاليا  »اأوغي�ستا«  حمطة 
اجلزائر  واردات  فاتورة  خف�س  من 
 73 بن�سبة  املحروقات  منتجات  من 
مرتفع  اأعمال  رقم  وحمققة  باملائة 
مت  مبا  مقارنتا  باملائة   17 بن�سبة 

حت�سيله �سنة 2017.
م�ست�سار  مازيغي  اأحمد  واأكد  هذا 
�سوناطراك  ل�رصكة  العام  املدير 
ملختلف  ال�رصكة  اإيرادات  قيمة  باأن 
اإىل غاية  البرتول مند 2011  منتجات 
وهي  دينار  مليار   16 بلغت  قد   2017
القيمة التي عملت ال�رصكة من خالل 
اإىل  املمتدة  اجلديدة  اإ�سرتاتيجيتها 
من  وذلك  تقلي�سها  على   2030 اأفاق 
التابعة  امل�سايف  من  عدد  خالل 
اأوغي�ستا«   « م�سفاة  وخا�سة  لل�رصكة 
ال�رصكة موؤخرا مبدينة  ابتاعتها  التي 
نابويل الإيطالية، وهي امل�سفاة التي 
اأثري ب�ساأن قيمتها واجلذوة منها الكثري 
الإعالمي  الو�سط  داخل  اجلدل  من 
املتحدث  اأكد  اجلزائري،  حيث 
بامل�سفاة  للتعريف  عر�سه  خالل 
 46 يتجاوز  ل  امل�سفاة  عمره  باأن 
بع�س  له  روجت  كما   73 ولي�س  �سنة 
باأن  م�سيفا  الإعالمية  الو�سائط 
ال�رصكة تعمل بطاقة اإنتاجية قدرت ب 

10مليون طن �سنويا  من املحروقات 
 925 بلغة  وتخزين  ا�ستيعاب  وبطاقة 
اأكد  التي  الأرقام  برميل، وهي  مليون 
م�سفاة  باأن  املتحدث  خاللها  من 
م�سفاة  اأكر  ثاين  �ستكون  »اأوغي�ستا« 
لتكرير منتجات املحروقات بعد تلك 

التي يف �سكيكدة.

» مازيغي: 16 مليار 
دينار واردات ال�شركة 

من 2011 اإىل 2017«
امل�ست�سار  اأقر  ال�سياق  ذات  ويف 
مازيغي باأن امل�سفاة م�سنفة من قبل 
هيئات دولية خمت�سة �سمن املراتب 
معايري  على  احلائزة  للم�سايف  الأوىل 

اأمن و�سالمة دولية.
اأما فيما تعلق مبدى احرتام امل�سايف 
ملعايري  طراك  �سونا  ل�رصكة  التابعة 
املتحدث  اأكد  فقد  البيئي  الأمن 
ال�رصكة حتوز على عقد من قبل  باأن 
وزارة البيئة ي�سمح لها بالن�ساط ملدة 
مدى  اإىل  وا�سحة  اإ�سارة  يف  �سنة   12
وقوانني  اأطر  مع  ال�رصكة  متا�سي 

الأمن البيئي.

» 10مليون طن �شنويا 
الطاقة الإنتاجية 

مل�شفاة اأوغي�شتا«

ال�سحفيني  اأحد  �سوؤال  على  رده  ويف 
القاعدة  مالئمة  مدى  حول 
القانونية  اجلمركية باجلزائر للن�ساط 
فقد  باخلارج  لل�رصكة  ال�ستثماري 
اجلمركي  القانون  باأن  مازيغي  اأكد 
مثل  مثله  اجلزائر  يف  به  املتعامل 
كافة القوانني اجلمركية املعمول بها 
اأن  غري  العامل،  دول  من  العديد  عرب 
بع�س القواعد هي التي يف حاجة اإىل 
ليونة  منح  اأجل  من  فيها  البث  اإعادة 
اأكرب يف املعامالت مع اخلارج، نافيا 
يف ذات ال�سياق اإىل اأن تكون القوانني 
هادفة  حاليا  بها  املعمول  اجلمركية 
ال�ستثماري  الن�ساط  عرقلة  اإىل 

لل�رصكة باخلارج.
يحي عواق

امتحان �شهادة التعليم البتدائي

احلظرية الفندقية ولية اجلزائر

الباحث اجليو فيزيائي واخلبري الفلكي، لوط بوناطريو

اإميان لوا�س

ت�سريب اختبار اللغة العربية 
مرفوقا باحلل على الفاي�سبوك

182 موؤ�س�سة بطاقة اإيواء تقدر ب 20924 �سرير

 املواقيت ال�سرعية املعتمدة من قبل الو�ساية خاطئة

�شوناطراك تعر�س ح�شيلة الثالثي الأول من 2018

754 مليار دينار �سختها 
�سوناطراك للخزينة العمومية 
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.      بوديبة: ف�سل االإجراءات الفوقية املعتمدة يف تاأمني االمتحانات النهائية
.     خالد اأحمد: هناك موؤامرة �سد وزيرة الرتبية

.       669 وكالة لالأ�شفار وفرت اأزيد من 2700 من�شب عمل

ي�شتمر �شيناريو ت�شريب املوا�شيع المتحانات النهائية عرب مواقع التوا�شل الجتماعي با�شتعمال الهواتف النقالة و تقنيات 
العربية  اللغة  امتحان  تداول  مت  حيث  الت�شريب  عمليات  من  البتدائي  التعليم  �شهادة  امتحان  ي�شلم  مل  ،حيث  جي   4 و  3جي 

دقائق بعد انطالق المتحان مرفوقا باحلل، بالرغم من الإجراءات ال�شتثنائية التي�س اتخذتها الوزارة للحد من عمليات 
الغ�س والت�شريب ،مما يطرح ال�شوؤال بخ�شو�س مدى جناعة الإجراءات التي �شيتم اتخاذها يف امتحان �شهادة البكالوريا املقبل 

وهل ميكن القول اأن بن غربيط ف�شلت يف تاأمني  ظاهرة ت�شريب املوا�شيع .

ب2017 باملائة مقارنتا   40 بن�شبة  •      ارتفاع 
املحروقات من واردات  باملائة   73 خف�شت  ال�شركة  •      م�شايف 

 عبد املوؤمن ولد قدور املدير 
العام ل�شركة �شوناطراك

 نحمل م�سوؤولية كبرية
 اجتاه االإعالم

املعلومات بع�س  حجب        •"
 ب�شبب قانون الأعمال

املدير  قدور  ولد  املوؤمن  عبد  اأكد 
خالل  �سوناطراك  ل�رصكة  العام 
املقامة  ال�سحفية  الندوة  اأ�سغال 
لل�رصكة  املركزي  باملقر  اأم�س  يوم 
ح�سيلة  عر�س  اأجل  من  بالعا�سمة 
ال�رصكة  باأن   2018 من  الأول  الثالثي 
خمتلف  جتاه  كبرية  م�سوؤولية  حتمل 
و�سائل الإعالم موؤكد باأن كافة قنوات 
اأمامهم  ومفتوحة  م�سخرة  الت�سال 
من اأجل مدهم باملعلومة »امل�سئولة« 
والإيجابة على خمتلف ا�ستف�ساراتهم 
وت�ساوؤلتهم، مربرا �سبب عدم الإدلء 

ببع�س املعلومات املتعلقة ب�سفقات 
الأوقات  بع�س  يف  ال�رصكة  وم�ساريع 
التي  الأعمال  قانون  مقت�سيات  اإىل 
تلك  مثل  على  التحفظ  ت�ستوجب 
امل�رصوع  اإمتام  غاية  اإىل  املعلومات 

اأو ال�سفقة.
يف  ال�رصكة  باأن  املتحدث  واأكد  هذا 
اجلديدة  التوا�سلية  اإ�سرتاتيجيتها 
املعلومات  كافة  تقدمي  على  عازمة 
وح�سيلة الأعمال املقام بها كل نهاية 

3 اأ�سهر.
يحي عواق
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 خالل الأربعة اأيام الأوىل 

من رم�ضان 

ت�سجيل وفاة 34 �سخ�سا 
�إثر 91 حادث مروري 

وطنيا
لقي 34 �صخ�صا حتفهم و جرح 179 �آخر �إثر91 حادث مروري 
مت ت�صجيله خالل �لأٍربعة �أيام �لأوىل من �صهر رم�صان �لكرمي 
على �مل�صتوى �لوطني ح�صبما �أفاد به رئي�س م�صلحة �لإت�صال 
بالقيادة �لعامة للدرك �لوطني  و�أو�صح �لر�ئد بزيو عبد �لقادر 
عرب  �لأٍربعاء  �إىل  �لثالثاء  ليلة  �إعالمية  ميد�نية  جولة  خالل 
و�صطاو�يل  و�لرغاية  بالرويبة  �لأمنية  �حلو�جز  من  �لعديد 
عند  للوقوف  �لإفطار  وبعد  قبيل  بالعا�صمة  فايت  �أولد  و 
�لإجر�ء�ت �لتي �إتخذتها �لقيادة �لعامة للدرك �لوطني لتاأمني 
�ملو�طنني وممتلكاتهم خالل �صهر رم�صان �أنه مت خالل �لأربعة 
�أيام �أوىل من �صهر رم�صان ت�صجيل 91 حادث مروري ومقارنة 
مع نف�س �لفرتة من �ل�صنة �لفارطة فقد �صجل �إنخفا�س ب30 

حادث بن�صبة تر�جع 24.79 باملائة.

انخفا�س عدد الوفيات
�حلو�دث  �صحايا  من  �لقتلى  عدد  �أن  �ل�صياق  ذ�ت  يف  و�أ�صار 
�أي  �إنخفا�س ب8 حالت  �لوطني �صهد  �لرت�ب  �ملرورية عرب 
�جلارية  �ل�صنة   34 �إىل   2017 �صنة  وفاة  حالة   42 من  �إنتقل 
�ملا�صية  �ل�صنة  مع  مقارنة  حالة جريح  �إنخفا�س ب59  وكذ� 
بت�صجيل 179 حالة �ل�صنة �جلارية مقابل 238 �ل�صنة �ملن�رصمة 
مربز� �أن ولية ب�صكرة حتتل �صد�رة �لوليات �لتي �صجلت فيها 
�أكرب عدد من �ل�صحايا ب 5 وفيات تليها ورقلة ب4 حالت و 
و�مل�صلية  �لأغو�ط  و  �لبويرة  من  كل  ثم  حالت  ب3  مع�صكر 

وب�صار وتي�صم�صيلت 
ق�صنطينة ومترن��صت بحالتي وفاة )2(، و�أوعز �مل�صوؤول �لأمني 
�إنخفا�س حالت �حلو�دث �ملرورية وعدد �ل�صحايا و�جلرحى 
�لدرك  لعنا�رص  �جلو�ري  و�لعمل  �لتح�صي�صية  �حلمالت  �إىل 
�ملرورية  �ل�صالمة  قو�عد  لرت�صيخ  �ل�صنة  مد�ر  على  �لوطني 

وقو�عد �ل�صياقة 
�لوطني  �لدرك  وحد�ت  �أن  موؤكد�  �ل�رصعة  وعدم  �ل�صليمة 
�صمانا  ميد�نيا  جهودها  بتكثيف  عليه  �ملحافظة  �إىل  ت�صعى 

ل�صالمة �أرو�حهم 
و�أرو�ح �ملو�طنني .

خمطط اأمني خا�س بال�ضهر الف�ضيل
ذكر �لر�ئد عبد �لقادر بزيو �أن �لقيادة �لعامة للدرك 
�لوطني مبنا�صبة حلول �صهر رم�صان و�صعت خمططا 
�أمنيا خا�صا ، بهدف �صمان �لأمن و�ل�صكينة �لعموميني 
خالل �صهر رم�صان،حيث يقوم هذ� �ملخطط على 
�لتابعة  �لوحد�ت  جميع  باإقحام  �لتامة  �جلاهزية 
للمجموعة على غر�ر �رص�يا وفرق �أمن �لطرقات و 
ف�صائل �لأمن و�لتدخل ل�صمان مر�قبة فعالة لالإقليم 
�لـميد�ن«.  يف  و�مل�صتمر  �لد�ئم  �لتو�جد  وتـج�صيد 
و�أبرز �مل�صدر �أنه مت ت�صخري كافة �لإمكانيات �ملادية 
»من خالل �عتماد نظام عمل ي�صمح بالتغطية �لأمنية 
�ل�صاملة خا�صة خالل �أوقات �لذروة و �لأوقات �لتي 
ت�صهد حركة مرورية كثيفة و �لفرت�ت �مل�صائية �لتي 
�لعبادة  و�أماكن  �لأ�صو�ق  على  كبري�  �إقبال  تعرف 
�ملخطط  تدعيم  �أي�صا  مت  �أنه  و�أ�صاف  و�لرتفيه«. 
و�لفرعية  �لرئي�صية  �لطرقات  �صبكة  بتاأمني  �خلا�س 
خا�صة  �ملرور  حلركة  �جليدة«  �ل�صيولة  »ل�صمان 
كبرية  حركية  ت�صجل  �أين  �مل�صائية  �لفرتة  خالل 
مقارنة بالفرتة �ل�صباحية كما مت جتنيد وحد�ت �أمن 
�لطرقات وذلك بالتغطية �جليدة ل�صبكات �لطرقات 
ومد�خل  خمارج  عرب  و�ل�صدود  �لدوريات  وتكثيف 
قبيل  فرتة  خا�صة  �ل�رصيعة  �لطرقات  وعلى  �ملدن 
�لإفطار ل�صمان �صيولة حركة �ملرور �صمانا ل�صالمة 

م�صتعملي �لطريق .
�لدرك  م�صالح  �أن  �ملتحدث  �أكد  �أخرى  جهة  من 
يتو�جد  �لتي  �لف�صاء�ت  تاأمني  على  ت�صهر  �لوطني 
�لطماأنينة، حيث ي�صهد  فيها �ملو�طنون وتوفري جو 
�صهر رم�صان حركية وتو�فد� معترب� للمو�طنني على 
و  �لأ�صو�ق  و  �لإ�صتجمام  و  �لر�حة  �أماكن  م�صتوى 

�ملر�كز  �لتجارية وكذ� �مل�صاجد وحميطها.
ويف هذ� �ل�صدد، حتر�س ذ�ت �مل�صالح على حماية 
�لأ�صخا�س و�ملمتلكات، من خالل »تكثيف �لدوريات 
�حلفاظ  �أجل  من  ونهار�،  ليال  و�ملتنقلة  �لر�جلة 
نقاط  وتكثيف  وممتلكاتهم،  �ملو�طنني  �أمن  على 
�ملر�قبة وبرجمة دوريات ملختلف حمطات �لقطار، 
�حلافالت و�صيار�ت �لأجرة، مع �صمان �صيولة حركة 
�ملدن  »مد�خل  �لطرق  حماور  ومر�قبة  �ملرور 
و�ل�صو�حي«، وكذ� تاأمني �لأماكن �ملفتوحة للجمهور  
�حرت�م  �إىل  �لطريق  م�صتعملي  �مل�صدر جميع  ودعا 
قو�عد �ل�صالمة �ملرورية وعدم �لإفر�ط يف �ل�رصعة 
�صالمتهم  على  حفاظا  �لإفطار  موعد  قبيل  خا�صة 

و�صالمة �لآخرين.
�ملخ�ص�س   10.55 �لأخ�رص  بالرقم  �لتذكري  ومت 
لطلب �لنجدة �أو �لإ�صعاف �أو �لتدخل عند �ل�رصورة، 
حالة  عن  لالإ�صتعالم   »TARIKI« وتطبيقية 
�مل�صبقة  �ل�صكوى  موقع  �إىل  بالإ�صافة  �لطرقات، 

.« https:\\ppgn.mdn.dz«

�أمر، �أول �أم�س �لثالثاء ، قا�صي �جلنح لدى 
باإيد�ع   ، �لبي�صاء بالعا�صمة  �لد�ر  حمكمة 
�حلب�س  رهن  نفطال  �رصكة  لدى  منظفة 
�ملوؤقت مبوجب �إجر�ء�ت �ملثول �لفوري 
�لرقابة  حتت  �لع�رصينية  �إبنتها  و�صع  مع 
�أودعها  �لتي  �ل�صكوى  �إثر   ، �لق�صائية 
عمارتهم  �صكان  من  �صخ�صا   14 �صدهم 
كبرية  رعب  حالة  باإثارة  تورطهما  حول 
لأعمال  �إمتهانهما  خالل  من  �لعمارة  يف 
�مل�صحف  وتدني�س  �ل�صعوذة  و  �ل�صحر 
�صخ�س  بكل  �لأذى  �إحلاق  وكذ�  �ل�رصيف 

يعرت�س على ت�رصفاتهما �لعدو�نية .
�أمام  �ملتهمتان  تقدمي  جرى  وقد  هذ� 

حمكمة �حلال ، من قبل م�صالح �لأمن بعد 
قاطني  قبل  من  �صدهما  �صكاوى  ت�صاعد 
�أحد عمار�ت منطقة درقانة ، حيث �أكدو� 
�أن  قبل  للمحاكمة  مثولهم  خالل  هوؤلء 
جلل�صات  �لق�صية  تاأجيل  �ملحكمة  تقرر 
تقومان  كانتا  �ملتهمتان  �أن   ، لحقة 
�لتي  �ل�صقة  من  ومريبة  غريبة  بت�رصفات 
يقطنان بها من خالل �إ�صتقبالهما لعدد من 
�لزبائن و بعد تاأكدهم من �لأمر �إكت�صفو� 
�ل�صعوذة  و  �ل�صحر  متار�صان  كانتا  �أنهما 
�ل�رصيف  �مل�صحف  بتدني�س  وتقومان 
و  �لعدو�نية  ت�رصفاتهما  عن  ناهيك   ،
�صجار�تهما  و  �ل�صكان  كل  مع  �لهمجية 

يتعر�س  �صخ�س  �أي  مع  �ملتكررة 
ت�رصفاتهما  على  يعرت�س  �أو  طريقهما 
عن  بهم  �لأذى  باإحلاق  لهم  تهديديهما  و 
�ل�صيطانية  �لتعاويذ  و  �لطقو�س  طريق 
وعن   ، �لعمارة  يف  تطلقانها  كانتا  �لتي 
تفا�صيل هاته �لت�رصفات فقد ك�صف �أحد 
�ل�صحايا من قاطني �لعمارة �أن �ملتهمتان 
تقومان بالتلفظ بكالم غري �أخالقي على 
�لأمر�ملنايف  وهو  �جلري�ن  كافة  م�صامع 
للعرف مبا جعلهم يتفادون �لتو�جد رفقة 
�صيد�تهم يف ح�صور �ملتهمتان ، و�رصحت 
�صحية �أخرى �أن �ملتهمة �لأوىل قد قامت 
و�لدتها  لي�صت  �أنها  بالتبني  �إبنتها  باإخبار 

�حلقيقية م�صتغلتا فرتة غيابها عن �ملنزل 
جعل  ما  وهو  خل�صة  له  ت�صل�صلت  بعدما 
�أزمة نف�صية حادة ب�صبب  �لفتاة تدخل يف 
ناهيك   ، بالأمر  بها  �لتي علمت  �لطريقة 
�صببت  خطورة  �أكرث  �أخرى  ت�رصفات  عن 
حالة رعب كبرية باملنطقة و جعلت �لعديد 
من �ل�صكان يقومون بالرحيل وبيع �صققهم 
�لأمر  و�صع  جهتهم  من  يقررو�  �أن  قبل   ،
حد  و�صع  على  للعمل  �لق�صاء  يدي  بني 
للحالة �صو�ء� بردع �ملتهمتان �أو طردهما 
من �لأماكن ، وهذ� يف �إنتظار ما �صت�صفر 

عنه جل�صة �ملحاكمة من تفا�صيل �أكرث.
ل/منرية 

ح�صب  وعلى  �حلالية  �لق�صية  وقائع 
لتاريخ  تعود  �ملحاكمة  بجل�صة  د�ر  ما 
م�صالح  تلقت  حني   2016 �أكتوبر   30
�ل�صبطية �لق�صائية ملعلومات حول قيام 
د�ع�س«   « تنظيم  �صمن  نا�صطة  �صيدة 
،خرية«  ب   « �ملدعوة  هناك  ومتو�جدة 
�مل�صدر  جمهول  مايل  مبلغ  بتحويل 
�ملنجزة  �لتحريات  وخالل   ، للجز�ئر 
وهو   « م�صطفى   ، م   « �ملتهم  �أن  تبني 
رعية �صوري من كان مكلفا بت�صليم هذ� 
لأحد  دولر  �ألف   80 ب  �ملقدر  �ملبلغ 
�صقيقة  زوج  وهو  باجلز�ئر  �لأ�صخا�س 
 ، جمال«   ، ح   « �ملدعو  �ل�صيدة  هاته 
وعليه مت تر�صد �ملبلغ عنهم و �إثر كمني 
حمكم مت ن�صبه من قبل ذ�ت �مل�صالح مت 
توقيف �ملتهم » م ، م�صطفى » مبنطقة 

 18 مبلغ  ت�صليم  ب�صدد  وهو  بو�صاوي 
يعادل 280 مليون �صنتيم  �ألف دولر مبا 
للمدعو » ح ،جمال« ، وخالل �لتحريات 
�ملنجزة تبني �أن �ملبالغ �ملالية �لتي كان 
 ، م   « �ملتهم  ي�صلمها  �أن  �ملفرت�س  من 
كانت  ،جمال«  ح   « للمدعو   « م�صطفى 
�ملو�لية  �لإرهابية  �جلماعات  ل�صالح 
لتنظيم » د�ع�س« �مل�صماة تنظيم »جند 
قد  كانت  �لتي  �لأمو�ل  وهي   « �خلالفة 
ت�صل ملا يقارب 700 مليون �صنتيم ، كما 
م�صطفى«   ، م   « �ملتهم  �أن  �أي�صا  تبني 
وهو مقاول مكلف باإن�صاء ثالثة م�صاريع 
بناء  م�رصوع  ر�أ�صها  على  �جلز�ئر  يف 
يقيم  بالبليدة  �لع�صكري  �مل�صت�صفى 
بطريقة غري �رصعية باجلز�ئر منذ عام 
حتويالت  بعدة  يقوم  كان  �أنه  و   ،  2015
بعدما  قانونية  غري  بطريقة  لالأمو�ل 
هاتفه  على  �ملنجزة  �لتقارير  ك�صفت 

عبارة  �صورة   118 حو�يل  وجود  �لنقال 
خمتلفة  حو�لت  �إيد�ع  و  و�صولت  عن 
�أنه كان يقوم بعدة رحالت  �أي�صا  ،وتبني 
مثل  �لنز�ع  مناطق  يف  د�خلة  دول  لعدة 
كما   ، جمهولة  لأغر��س  ليبيا  و  نيجريا 
تبني بعد ��صتجو�ب �ملدعو » ح ، جمال 
تويف  �لتي   « ، خرية  ب   « �ملدعوة  �أن   «
زوجها �إثر ق�صف جوي مبدينة �لرمادي 
بالعر�ق ، كانت تنوي �إر�صال �ملبلغ �صالف 
ملطعم  بيعها  عائد�ت  من  وهو  �لذكر 
زوجته  وهي  ل�صقيقتها  �ملرحوم  زوجها 
 ، �ملالية  �ملبالغ  تلك  مباآل  علمه  دون 
�إبر�هيم   ، م   « �ملتهم  ��صتجو�ب  وخالل 
» عن جرم تكوين جماعة �إرهابية تن�صط 
بالد�خل و متويل �جلماعات �لإرهابية و 
�إىل  خمالفة حركة روؤو�س �لأمو�ل من و 
�خلارج ، ك�صف باأنه كان ميلك مطعما يف 
�جلز�ئر و بعدها مار�س ن�صاط �ملقاولة 

و تبنى ثالثة م�صاريع و �أكد حول �صفقة 
 « �ملدعوة  ل�صالح  �لأمو�ل  حتويل 
ب،خرية » باأنه مل يكن يعرفها و قد كان 
وبحكم  حتويله  �أر�د  مايل  مبلغ  بحوزته 
عدم وجود جهة مكلفة بتحويل �لأمو�ل 
 ، ح   « �ملدعو  على  معارفه  �أحد  عرفه 
�ملبلغ  بت�صليمه  يومها  قام  �لذي  جمال« 
يخ�س  فيما  ن�صاط  �أي  له  يكون  �أن  دون 
وحول   ، �لإرهابية  �جلماعات  متويل 
يقيم  باأنه  فاأكد  �لوطني  بالرت�ب  �إقامته 
بطريقة �رصعية ، ليطالب من جهته �لنائب 
�لعام توقيع عقوبة 7 �صنو�ت �صجنا نافذ� 
حقه  يف  �ملخالفة  قيمة  �صعف  وغر�مة 
بالرب�ءة  �إفادته  �ملحكمة  تقرر  �أن  قبل   ،
تن�صط  �إرهابية  جماعة  تكوين  جرم  عن 
 ، �لإرهابية  �جلماعات  متويل  و  بالد�خل 
جرمية  عن  حب�صا  �صهر�  ب18  �إد�نته  بعد 
�لإقامة �لغري �رصعية يف �لرت�ب �لوطني  .

ل/منرية

فتحت حمكمة �جلنايات �لبتد�ئية مبحكمة 
�لد�ر �لبي�صاء ملف مقاول �صوري مكلف 
باإجناز ثالثة م�صاريع �صخمة باجلز�ئر 

على ر�أ�صها م�رصوع �مل�صت�صفى �لع�صكري 
بالبليدة ، بعد �ل�صتباه بتورطه بتحويل �أمو�ل 
مالية �صخمة �آخرها 700 مليون �صنتيم من 
�صيدة متو�جدة مبعاقل »د�ع�س » وت�صليمها 

للجماعات �لإرهابية �ملو�لية لد�ع�س 
�مل�صماة » جند �خلليفة« باجلز�ئر ، وهي 

�لأمو�ل �لتي كانت �ل�صيدة تتح�صل عليها عن 
طريق بيعها لأمالك زوجها   �ملتويف �إثر 

ق�صف جوي بدولة �لعر�ق.

�ختتمت �أم�س 23 ماي 2018 باملدر�صة 
تون�صي<<  ><علي  لل�رصطة  �لعليا 
�لوطني  �مللتقى  فعاليات  باجلز�ئر 
تطوير  يف  ودوره  �لأمني  �لت�صال  حول 
�صخ�صيات  بح�صور  �لأمنية،  �لتوعية 
�أ�صاتذة  �جلامعات،  عمد�ء  وطنية، 
و�لإعالم  �لت�صال  يف  خرب�ء  جامعيني، 
وكذ� �إطار�ت من �ملديرية �لعامة لالأمن 

�لوطني وممثلي �لأ�رصة �لإعالمية.
من  و�لأخري  �لثاين  �ليوم  وخالل    
مد�خالت  تقدمي  مت  �مللتقى،  �أ�صغال 
�ت�صالية  مو��صيع  حول  وحما�رص�ت 
و�إعالمية خمتلفة، ��صتهلت مبد�خلة حتت 
مو�قع  عرب  �لأمنية  ><�لتوعية  عنو�ن 
�لتو��صل �لجتماعي<<، تناولت �جلهود 
�ملبذولة من قبل �ل�رصطة �جلز�ئرية يف 
�لأمنية  �لتوعية  وتدعيم  تعزيز  �صبيل 

للت�صدي  �جلمهور  �جتاه  و�لتح�صي�صية 
ملختلف �لآفات �لجتماعية و�ملكا�صب 
لالأمن  �لعامة  �ملديرية  حققتها  �لتي 
�لوطني حتت قيادة �ل�صيد �للو�ء �ملدير 
�لعام لالمن �لوطني، يف جمال ��صتعمال 
ومو�قع  �لجتماعي  �لتو��صل  دعائم 
�لكرتوين  موقع  �إن�صاء  خالل  من  �لو�ب، 
�لجتماعي،  للتو��صل  �صفحات  و�إطالق 
يف  �صاهمت  �لتي  وتويرت،  فاي�صبوك 
�جتاه  و�لتح�صي�س  �لتوعية  تعزيز 
�ملو�طن مبختلف �رص�ئحه، خا�صة فئة 
�ملتمدر�صني و�ل�صباب وجتنيبهم خماطر 
بن�صبة  �لتذكري  مع  �لجتماعية،  �لآفات 
�لدعائم  �لتي تعرفها  �ملتابعة �ملرتفعة 
من  �لوطني  لالأمن  �لرقمية  �لتو��صلية 
طرف �جلمهور، بالنظر لنجاعة �لر�صالة 

�لتوعوية و�لتح�صي�صية �لتي حتملها.   

عنو�ن  حتت  مد�خلة  قدمت  كما 
للمديرية  �لعامة  �لعالقات  ><حمالت 
تعزيز  �لوطني ودورها يف  لالأمن  �لعامة 
�لتطرق  مت  حيث  �لأمنية<<،  �لثقافة 
�لتي  و�ملبادر�ت  �حلمالت  جملة  �إىل 
�لوطني  لالأمن  �لعامة  �ملديرية  تطلقها 
لن�رص  �ملجتمع  �رص�ئح  خمتلف  �جتاه 
و�لتن�صيق  �ل�رص�كة  تعزيز  وكذ�  �لتوعية 

مع خمتلف �لفاعلني يف �ملجتمع. 
من  مد�خلة  تن�صيط  باملنا�صبة  ومت 
حتت  مليكة،  بوخاري  �لأ�صتاذة  طرف 
�ل�رص�عات  يف  �ل�صورة  دور  عنو�ن 
و�لدور  �ملهنية  بني  وتقاطعاتها 
�أ�صارت من  �لأخالقي-مناذج دولية<<، 
�أ�صحت  �لذي  �لكبري  �لتاأثري  �إىل  خاللها 
تلعبه �ل�صورة على �جلمهور �ملتلقي يف 
وقتنا �لر�هن م�صت�صهدة يف ذ�ت �لإطار 

بنماذج من �لو�قع �لدويل. لتختتم �صل�صلة 
�ملحا�رص�ت مبد�خلة لالأ�صتاذة فر�حتية 
تناولت  و�لتي  �جلز�ئر  جامعة  من  نو�ل 
><جيو�صيا�صية  عنو�ن  حتت  مو�صوع 

و�صائل �لإعالم<<.
�مل�صاركون،  نوه  مد�خالتهم  وخالل 
�لإعالم  جمال  يف  وخرب�ء  �أ�صاتذة 
�لتي  �لكبرية  باجلهود  و�لت�صال، 
قيادة  حتت  �جلز�ئرية  �ل�رصطة  تبذلها 
�لعام  �ملدير  هامل  �لغني  عبد  �للو�ء 
�آليات  تعزيز  جمال  يف  �لوطني  لالمن 
و�صائل  خمتلف  مع  و�لت�صال  �لتو��صل 
و�ملرئية  �مل�صموعة  �ملقروءة  �لإعالم 
�لت�صال  حقل  يف  �لعاملة  و�للكرتونية 
تقدمها  �لتي  �لنبيلة  و�لر�صالة  �لأمني 
�أمنه  على  حفاظا  �ملجتمع  لفائدة 

و�صالمته. 

عن طريق �ضكوى اأودعها �ضدهم �ضكان العمارة

اختتام امللتقى الوطني حول الت�ضال الأمني 

توقيف �سيدة و �بنتها المتهانهما �ل�سحر و �ل�سعوذة بدرقانة

خرب�ء ي�سيدون بجهود �ملديرية �لعامة للأمن �لوطني
,,

,,

حمكمة اجلنايات الإبتدائية مبحكمة الدار البي�ضاء

مقاول متهم بتحويل �أمو�ل جلماعة "جند �خللفة " �ملو�لية لد�ع�ش 
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ليومية  حملية  م�صادر  ك�صفت   
حملية  جمعيات  �أن   »�لو�صط« 
كانت   ، �لعاملة  �ليد  مهتمة مبلف 
�ىل  خا�صة  مر��صلة  رفعت  قد 
مطالبته  �أجل  من  �لأول  �لوزير 
م�صالح  لدى  �ل�صخ�صي  بالتدخل 
ليفاد جلنة حتقيق  �لطاقة  وز�رة 
عالية �مل�صتوى ، للوقوف على ما 
�أ�صمته نف�س �ملر��صلة بالتجاوز�ت 
م�صكوتا  ظل  �لتي  و�خلروقات 
�لت�صيري  مدر�ء  طرف  من  عنها 
ب�رشكات  �لب�رشية  و�ملو�رد 
�لتنقيب ، خدمات �لأبار ووحد�ت 
و�لرتكيب  و�ل�صتك�صاف  �لنتاج 
�لنفطي  باملجمع  و�ل�صيانة 
مت  حيث   ، �صوناطر�ك  �لعمالق 
بعرو�س  بالتالعب  هوؤلء  �تهام 
م�صبق  ترتيب  طريق  عن  �لعمل 
�لختبار�ت  يف  �لناجحني  لقو�ئم 
�ملر��صلة  ذ�ت  وح�صب   ، �ملهنية 
فاإن �ملدر�ء �ملذكورين  لوحدهم 
تغذية  م�صوؤولية  يتحملون  من 
�لت�صنج �ملحلي وتاأجيج �لحتقان 
ما  بتوظيف  �لبطالني  �و�صاط  يف 
�لعاطلني  من  باملائة   80 ن�صبته 

عن �لعمل من خارج �قليم �لولية 
على مد�ر �لثالث �صنو�ت �لأخرية  

.
�مل�صادر  ذ�ت   وح�صبما علم من 
�لأول  للوزير  رفع  مت  فاإنه 
�ىل  م�صاءلت  لتوجيه  �لتما�س 
�أجل  من  �لولئية   �ل�صلطات 
�لأ�صباب  عن  تو�صيحات  تقدمي 
دون  حالت   �لتي  �حلقيقية 

�لقطاعية  �لولئية  �للجنة  تفعيل 
�لأول  �لوزير  �أمر  �لتي  للت�صغيل 
خلفية  على  بت�صكيلها  �لأ�صبق  
وقعه  �لتي عا�صت على  �لحتقان 
�صهر  �لكبري  �جلنوب  وليات 
ومعلوم    .2013 �صنة  من  مار�س 
�صجلت  قد  كانت  ورقلة  ولية  �أن 
�إرتفاعا  �جلارية  �ل�صنة  خالل 
�حلركات  معدلت  يف  مقلقا 

باحلق  �ملطالبة  �لإحتجاجية 
�لوطنية  بال�رشكات  �لعمل  يف 
�ل�صناعة  يف  �لعاملة  و�لأجنبية 
�لنفطية مع �لتم�صك بالإ�رش�ع يف 
�إد�ري معمق  و  �أمني  فتح حتقيق 
�أطر�ف  تورط  مالب�صات  لك�صف 
تف�صي  على  �لت�صرت  يف  نافذة 
مظاهر �لتوظيف �ملبا�رش ح�صب 

�ملعلومات �لأولية �ملتوفرة .

�لفالحية  �ملحيطات   ت�صهد   
و�لب�صاتني �لقدمية ببلدية عني �صالح 
لظاهرة   مقلق  تف�صي  بتمرن��صت  
فاإن  ذلك  مع  مو�ز�ة   ، �لرمال  زحف 
دور  لعب  ف�صلت  �لبلدية   م�صالح 
حلول  عن  �لبحث  عو�س  �ملتفرج 

جذرية للم�صكل �لقائم .
نا�صد �لع�رش�ت من �لفالحني بد�ئرة 
مترن��صت  لولية  �لتابعة  �صالح  عني 
  « »�لو�صط  يومية  لهم مع  يف ت�رشيح 
، �ل�صلطات �ملعنية ب�رشورة  �لتدخل 
زحف  لظاهرة  للت�صدي  �لعاجل  
بدفن  تهدد  �أ�صبحت  �لتي  �لرمال 
�لب�صاتني  و  �لفالحية  �ملحيطات 
للم�صتثمر�ت  �إ�صافة  �لقدمية 
�لفالحون  �أجمع  حيث   ، �جلديدة 
مكافحة  يف  �لتقليدية  م�صاعيهم  �أن 
 ، بالف�صل  باءت  �مل�صتمرة  �ملع�صلة 
مت�صائلني يف ذ�ت �ل�صياق عن م�صري 
�ملئات من �ملاليري  �لتي ت�صخ �صنويا 
مناطق  تنمية  �صندوق  طرف  من 
يف  �لعليا  و�له�صاب  �لكبري  �جلنوب 
لجناز  �لغابات  حمافظة  خزينة 
�ل�صدود و عمليات �لت�صجري وذلك يف 

�إطار  مكافحة �لت�صحر ، حيث  هدد 
�لوز�رة  مبر��صلة  �ملتحدثني  نف�س 
�لو�صية ملطالبتها باإيفاد جلنة حتقيق 
للوقوف على تد�عيات �لو�صع �ملتاأزم 
�لذي بات يهدد ب�صياع �لع�رش�ت من 
�ملزروعة  �مل�صاحات  هكتار�ت 
مع  –ح�صبهم-   يتنافى  ما  وهو   ،
بتذليل  �لقا�صي  �حلكومة  خطاب 
�ل�صعوبات وتقدمي �لت�صهيالت لفائدة 
�إنعا�س  يف  �لر�غبني  �مل�صتثمرين 
بد�ئل  عن  للبحث  �لفالحي  �لقطاع 
�ملحروقات  قطاع  خارج  حقيقية 
�لبور�صات  يف  �أ�صعاره  تهاوت  �لذي 
�لعمل  زيارة  �أن  ومعلوم   . �لعاملية 
وزير  قادت  �لتي  �لأخرية  و�لتفقد 
�ل�صيد  و  �لريفية   و�لتنمية  �لفالحة 
لولية  بوعزقي  �لقادر  عبد  �لبحري 
ورقلة ، كان قد متخ�س  عنها �لعديد 
�أهمها  من  لعل  �لهامة  �لقر�ر�ت  من 
�لق�صاء على جملة �مل�صاكل �لتقليدية 
�لريفية  �مل�صالك  �نعد�م  على  غر�ر 
�لكهرباء  �صبكة  يف  �لفادح  �لنق�س  و 

�لفالحية .
�ضيخ مدقن 

�لأخريين   �ليومني  يف  متكنت 
وبالتن�صيق  �لوطني  �لدرك  م�صالح 
�جلمارك  �ق�صام  مفت�صية  مع 
�جلز�ئرية مبدينة تيمياوين �لتابعة 
لولية �أدر�ر  ، من �لطاحة مبهرب 
نوع  من  �صاحنة  منت  على  كان 
 1000 من  باأكرث  حمملة  جيبيا�س 
كلغ من �ل�صمة �لتقليدية مهربة من 
دولة ليبيا بغر�س ترويجها  بال�صوق 
�ملحلية بطريقة غري �رشعية ،  ليتم 
وت�صليمها  �ملحجوز�ت  م�صادرة  
 ، �ملعنية  �لخت�صا�س  لدو�ئر 

�ملدعو  �ملعني  حتويل  مت  فيما 
»م.�س » يف �لأربعينيات من �لعمر 
للم�صلحة �ملخت�صة وبعد ��صتكمال 
�إعد�د  �لإجر�ء�ت �لقانونية معه و 
مبوجبه  مت  �صده  ق�صائي  ملف 
�جلمهورية  وكيل  على  �إحالته 
�لولية    بنف�س  رقان  حمكمة  لدى 
بالإيد�ع  �أمر  حقه  يف  �صدر  �أين 
�نتظار  يف  �ملوؤقت  �حلب�س  رهن 
�لتهريب  بتهمة  لحقا  حماكمته 

و�لإ�رش�ر بالقت�صاد �لوطني .
اأحمد باحلاج

 متكنت م�صالح �لأمن �ملتخ�ص�صة 
�ملنظمة  �جلرمية  مكافحة  يف 
�لقليمية  بالكتيبة  و�لتهريب  
على  �لوطني  للدرك  �ملتنقلة 
عني  �لد�رية  �ملقاطعة  م�صتوى 
�كت�صاف  من   ، بتمرن��صت  قز�م 
�ملو�د  لتخزين  �رشي  م�صتودع 
�لطاقة �ملعدة للتهريب �أين �صبط 

بد�خله 14800 لرت من �لوقود .
مطلعة  �أمنية  م�صادر  ك�صفت 
ليومية »�لو�صط » �أن وحدة �لأمن 
�ملتخ�ص�صة يف مكافحة �جلرمية 
بالكتيبة  �لتهريب  و  �ملنظمة 
كانت  �لوطني  للدرك  �لقليمية 
قد متكنت ليلة �لأحد �إىل �لأثنني  
�صحر�ء  �مل�صماة  باملنطقة 
�أر�صو�ن مبدينة عني قز�م �لو�قعة 

على بعد حو�يل 420 كلم عن مقر 
�كت�صاف  من   ، مترن��صت  ولية 
م�صتودع  �رشي خا�س باملهربني 
بغر�س  �لطاقوية  �ملو�د  لعد�د 
 ، �لنيجر  دولة  باجتاه  تهريبها 
لرت   14800 بد�خله  �صبط  �أين 
كمية  م�صادرة  ليتم  �لوقود  من 
لدو�ئر  وت�صليمها  �ملحجوز�ت 
يبقى  فيما  �ملعنية  �لخت�صا�س 
�أثار  لتقفي  متو��صال  �لتحقيق 
�لعدد  �ملجهويل  �ملهربني 
�لعملية  تعترب  حيث   ، و�لهوية 
نوعها   12 �لـ  �لنوعية   �لأمنية 
خالل  �ل�صنة �جلارية ، مما مكن 
 52600 يقارب  ما  ��صرتجاع  من 

لرت من �لوقود .
�ضيخ مدقن  

طالبت  مرا�ضلة رفعتها جمعيات حملية مهتمة ب�ضوق ال�ضغل ، اإىل الوزير الأول اأحمد اأويحي  
ب�ضرورة فتح حتقيق مع م�ضريي ال�ضركات البرتولية الكربى باقليم دائرة حا�ضي م�ضعود ، حيث 
اتهمت ذات املرا�ضلة مدراء الت�ضيري واملوارد الب�ضرية بال�ضركات النفطية  بتحويل م�ضدر رزق 

اجلزائريني مللكية خا�ضة .

رفعتها جمعيات حملية مهتمة اإىل الوزير الأول

اأحمد باحلاج 

مطالب بالتحقيق مع  م�شريي ال�شركات البرتولية الكربى بورقلة 

مطلعة  حملية  م�صادر  ك�صفت 
مديريات  �أن   « »�لو�صط  ليومية 
وفرت   �لكبري   �جلنوب  بوليات 
كافة �لإمكانيات �ملادية و�لب�رشية  
ل�صمان �إجر�ء �لمتحانات �لنهائية 
يف  �لثالثة   �لدر��صية  بالأطو�ر 

ظروف جد ح�صنة .
�أنه  �جلهات  نف�س  �أ�صافت  و 
�لتز�ما بتعليمات �لوز�رة �ملعنية ، 
بكل  �لرتبية  فقد قررت مديريات 
 ، مترن��صت   ، غرد�ية  وليات  من 
ب�صار ، تيندوف ، ب�صكرة ، �لو�دي 

ت�صخري  �حلدودية  �يليزي  و 
تالميذ  لفائدة  �لنقل  و�صائل 
على  �ملقبلني  �لنائية  �ملناطق 
�لتعليم  �صهادة  �إمتحانات  �إجتياز 
وكذ�  �ملتو�صط   – �لإبتد�ئي 
هذ�  ويندرج  �لبكالوريا  �صهادة 
�لكبرية  �ملخاوف  لإز�لة  �لقر�ر 
مغبة  �لتالميذ من  و  �لأولياء  لدى 
تنجر  قد  �لتي  �لوخيمة  �لعو�قب 
�لوطنية  �لرتبية  وز�رة  قر�ر  عن 
�لإمتحانات  بربجمة   �لقا�صي   
�لنهائية لالطو�ر �لدر��صية �لثالثة 

يف عز ف�صل �ل�صيف و �صهر رم�صان 
باإرتفاع  يتميز�ن  �للذ�ن   �ملبارك 
موجة �حلر �ل�صديدة  ،�لأمر �لذي 
تركيزهم  على  يوؤثر  �أن  �صاأنه  من 
ويحول دون حتقيق حت�صيل علمي 
�إىل  ميكنهم من �لنتقال من طور 
�أخر ، ويف �صياق مت�صل فقد ثمنت 
بتلك  �لتالميذ  �أولياء  جمعيات 
بتوفري  �لو�صايا  قر�ر  �ملناطق 
فلذ�ت  لفائدة  �ملدر�صي  �لنقل 
�لإمتحانات  �أيام  طيلة  �أكبادهم  
�أم�س   �إنطلقت بد�ية من يوم  �لتي 

�إىل غاية مطلع �صهر جو�ن �ملقبل 
.

�أن وليات �جلنوب   جدير بالذكر 
�لكبري �ملذكورة   ، ظلت طيلة �لـ 
�لرتتيب  تتذيل  �لأخرية  �صنة   15
 ، �لنهائية  �لمتحانات  �لوطني يف 
�لأمر �لذي دفع  بالأ�رشة �لرتبوية  
ب�رشورة  �لو�صايا   منا�صدة  �إىل 
�مل�صاكل  حيثيات  يف  �لبحث 
قطاع  تنخر  �لتي  �لتقليدية 

�لرتبية.
اأحمد باحلاج 

�لأخريين   �ليومني  يف  متكنت   
م�صالح �لأمن �مل�صرتكة �ملتخ�ص�صة 
�ملنظمة  �جلرمية  مكافحة  يف 
03 حماولت  �إحباط  من  و�لتهريب 
لتهريب 23 طن من �ملو�د �لغذ�ئية 
بال�رشيط  �لوقود  من  لرت   19800 و 
لدولة  �ملتاخم   �جلنوبي  �حلدودي 

مايل ح�صب �ملعلومات �ملتاحة .
موثوقة  �أمنية  م�صادر  ك�صفت   
م�صالح  �أن    ،  « »�لو�صط  ليومية 
مكافحة  يف  �ملتخ�ص�صة  �لأمن 
و�لتهريب  �ملنظمة  �جلرمية 
�لوطني  للدرك   �لإقليمية  بالكتيبة 

باجي  برج  �لإد�رية  باملقاطعة 
�أدر�ر ، كانت  �لتابعة لولية  خمتار  
قد متكنت خالل �ليومني �لأخريين 
لتهريب  حماولت   03 �إجها�س  من 
23 طن من �ملو�د �لغذ�ئية و 19800 
لرت باجتاه �إقليم �صمال مايل ، وذلك 
من  �صاحنتني  توقيف  خلفية  على 
نوع جيبيا�س و �صيارة رباعية �لدفع 
�إىل  �إ�صافة  من نوع تويوتا �صتاي�صن 
باملنطقة  �رشي  م�صتودع  �كت�صاف 
م�صادرة  ليتم   ،  50 بالـ  �مل�صماة 
ملفت�صية  وت�صليمها  �ملحجوز�ت 
فيما   ، �جلز�ئرية  �جلمارك  �أق�صام 

من   06 �لـ  �ملوقوفني  حتويل  مت 
ليبية  جن�صيات  من  رعايا   03 بينهم 
��صتكمال  وبعد  �ملعنية  للم�صلحة 
�لإجر�ء�ت �لقانونية معهم مت �إعد�د 
ومبوجبها  �صدهم  ق�صائية  ملفات 
�جلمهورية  وكيل  لدى  �إحالتهم  مت 
حق   يف  �صدر  �أين  رقان  مبحكمة 
�حلب�س  رهن  �لإيد�ع  �أمر  منهم   03
�ملوؤقت يف �نتظار حماكمتهم بتهمة 
بالقت�صاد  �لإ�رش�ر  و  �لتهريب 
�لوطني ، فيما مت �إد�نة �لبقية ب�صنة 
�صجنا موقوفة �لنفاذ مع تغرمي كل 
و�حد منهم بـ 48 �ألف دينار جز�ئري 

نحو  ترحيلهم  ��صتكمال عملية  قبل 
�لإقامة  بتهمة  �لأ�صلية  بلد�نهم 

�لغري �رشعية بالرت�ب �لوطني .
وح�صبما علم من ذ�ت �مل�صادر ، �إن 
�ملذكورة  �لنوعية  �لأمنية  �لعمليات 
�لتطبيق  عملية  �إطار  يف  تندرج 
�خلا�س  �لأمن  ملخطط  �ل�صارم 
�ل�رشيط �حلدودي �جلنوبي  بتاأمني 
طيلة �صهر رم�صان �ملبارك ومن ثم 
�ملنظمة  �جلرمية  ن�صاط  تقوي�س 
�لتهريب وفق  بهدف جتفيف منابع 

ما �أوردت م�صادرنا .
�ضيخ مدقن 

مديريات الرتبية باجلنوب الكبريبخ�ضو�س »ال�ضانكيام«

يف 03 عمليات اأمنية نوعية مل�ضالح الدرك بربج باجي خمتار باأدرار 

توفري النقل لفائدة تالميذ املناطق النائية 

اإجها�ض حماولة تهريب 23 طن من املواد الغذائية و 19 األف لرت من الوقود 

يف وقت تلعب فيه م�ضالح البلدية دور  املتفرج 

�ضبط بحوزته 1000 كلغ من ال�ضمة التقليدية 

عرث بداخله 14800 لرت من الوقود 

زحف الرمال يهدد الن�شاط الفالحي 
ببلدية  عني �شالح  بالزوال 

االطاحة مبهرب يف االربعينيات 
من العمر بتيمياوين باأدرار  

اكت�شاف م�شتودع �شري لتخزين 
املواد الطاقوية املهربة بعني قزام 



مراكز  اإىل  الأربعاء  اأم�س  توجه 
مرحلة  نهاية  �شهادة  اأمتحان 
23ماي   دورة  البتدائي  التعليم 
مرت�شح   14383 من    اأزيد   2018
 269 على    يتوزعون  ومرت�شحة 
مركز امتحان من خالل اعتماد كل 
موؤ�ش�شة  تربوية وهي املبادرة التي 
ارتاح لها اأولياء التالميذ باملنطقة 
خا�شة  المتحان  اإجراء  اأثناء 
تالميذ املناطق النائية الذين كانو 
يتنقلون يف وقت �شابق اإىل عا�شمة 
الولية تب�شة وهو الو�شع الذي كان 
يخلق لهم كثري من املعانات واليوم 
من  الإجراء  مراكز  تقريب  اأ�شبح 

الأ�رسة  املرت�شحني  اإقامتة  قرب 
التالميذ  حتقيق  تتوقع  الرتبوية 
مع  ال�شهادة  هذه  يف  جيدة  نتائج 
توفري كل الإمكانيات و�شبط جميع 
الظروف  اح�شن  يف  الإجراءات 
ولية  امن  م�شالح  و�شعت  كما 
لتاأمني  خا�س  عمل  برنامج  تب�شة 
املرت�شحني  ولتمكني  المتحان 
ظروف  يف  المتحان  اإجراء  من 
العمل  خالل  وذلك  وجيدة  جد 
ال�رسطة  عنا�رس  ت�شخري  على 
ي�شهرون على تاأمني وحميط مراكز 

المتحان يف اقليم اخت�شا�س .
عزيزي ر�شيد

لالأمن  الولئية  امل�شلحة  �شجلت 
خالل  اأدرار  ولية  باأمن  العمومي 
�شهر اأفريل  الفارط لل�شنة اجلارية 
جنحة  و54  مرورية   641خمالفة 
ت�شجيل  22 مركبة   مرورية كما مت 
بالن�شبة  اأما  املح�رس  يف  و�شعت 
حلوادث املرور مت ت�شجيل 15 حادث 
الخت�شا�س  قطاع  �شمن  مرور 
لل�شنة  الفرتة  نف�س  من  مقارنة 
انخفا�شا  �شهدت  اأين  املا�شية 
ملحوظا يف حوادث املرور مع عدم 
حوادث  نتيجة  قتيل  اأي  ت�شجيل 
املرور خالل �شهر اأفريل من ال�شنة 
حمالت  اىل  راجع  وهدا  اجلارية  

با�رستها  التي  والتح�شي�س  التوعية 
رفقة  املجال  هدا  يف  امل�شلحة 
احل�ش�س  وكدا  الفاعلني  ال�رسكاء 
اأمواج  على  تبث  التي  التوعية 
والوم�شات  اجلهوية  ادرار  اإذاعة 
وكذا  �شباح  كل  تبث  التي  التوعوية 
اجلهود املبذولة من طرف عنا�رس 
العمومي  لالأمن  الولئية  امل�شلحة 
لعنا�رس  املكثف  احل�شور  خا�شة 
النقاط  م�شتوى  على  ال�رسطة 
ال�شوداء وحماور الدوران واملراقبة 
م�شتوى  على  للمركبات  الروتينية 

احلواجز الثابتة.
بو�سريفي بلقا�سم 
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نهاية  اختبار  و10211 ممتحن يف 
البتدائي.التي  التعليم  مرحلة 
من  ممتحن  لها10211  تقدم 
مرت�شحني  و4  اإناث   4939 بينهم 
مرت�شحني  و4  حركيا  معاقني 
البكم.  ال�شم  �شغار  مدر�شة  عن 
يتوزعون يف جمموعهم على 196 
الولية  تراب  عرب  اإجراء  مركز 
مبعدل  حار�شا   1502 يوؤطرهم 
اأ�شتاذين من املدار�س البتدائية، 
مرت�شحا.   20 ذات  قاعة  كل  يف 
دهينة  عمر  ثانوية  اختريت  وقد 
اأوراق  مركزاللت�شحيح  بالأغواط 
املرحلة  هذا  يف  املرت�شحني 
لمتحان  بالن�شبة  اأما  الإبتدائية 
فقد  املتو�شط.  التعليم  �شهادة 
 10555 املرت�شحني  عدد  بلغ 
اإجراء. مركز   40 على  يتوزعون 

بينهم 9641 متمدر�شا و03 اأحرار 
ملركز  تابعا  مرت�شحا  و679 
مرت�شح  و232  بعد  عن  التكوين 
تابعا ملوؤ�ش�شة اإعادة الرتبية.وقد 
خ�ش�شت  ثانوية املقاومة ال�شعبية 
و  للت�شحيح  مركزا  بالأغواط 
اأخر  نوفمربمركز  اأول  ثانوية 

اأح�شت  الذي  الوقت  للتجميع.يف 
مرت�شحا   16325 الهيئة  ذات  فيه 
 6554 منهم  البكالوريا  ل�شهادة  
نظاميا و9771 مرت�شحا حرا و247 
اإعادة  ملوؤ�ش�شة  تابعا  مرت�شحا 
يف  يتوزعون  معاقا.  و14  الرتبية 
اإجراء. جمموعهم على 58 مركز 

احلاج  بكر  اأبي  ثانويتا  واختريت 
عي�شى بالأغواط و هواري بومدين 
ومعلوم  للت�شحيح.  مراكزا  باآفلو 
اأن ن�شبة النجاح يف امتحان نهاية 
بلغت  البتدائي  التعليم  مرحلة 

ال�شنة الفارطة 86.03 باملائة من 
جمموع 9772 مرت�شحا. بينما جنح 
دورة  باملائة يف  ن�شبته35.11  ما 
�شهادة  لمتحان  بالن�شبة   2017
 42.47 و  املتو�شط.  التعليم 
�شهادة  لمتحان  بالن�شبة  باملائة 
النظاميني  للمرت�شحني  البكالوريا 
مرت�شحا.   7955 جمموع  من 
ن�شب  يف  معتربة  بزيادات  وهذا 
النجاح مقارنة بنتائج الدورة التي 
كلفت  ذالك  مقابل  �شبقتها.يف 
117مالحظا  الو�شية  الوزارة 

امتحانات  جمريات  �شيتابعون 
عرب  و"الباك"  "البيام"  �شهادتي 
لهذا  امل�شخرة  المتحان  مراكزا 
متبوعا  �شيكون  الذي  احلدث 
و�شحية  ووقائية  اأمنية  بتغطية 
من  يحر�س  حني  �شاملة.يف 
ومديرالرتبية  الولية  وايل  جهته 
على  املعنية  امل�شالح  وكل 
الإمتحانات  �شريورة  اإجناح 
ي�شاهم  الذي  الطبيعي  ب�شكلها 
يف رفع م�شتوى التح�شيل العلمي 

للتالميذ.

�سبطت م�سالح مديرية الرتبية لولية الأغواط كل الإجراءات الإ�ستباقية الهامة التي من 
�ساأنها امل�ساهمة ب�سكل فعال يف ت�سيري جمريات اإمتحانات نهاية ال�سنة اجلارية،وهذا من خالل 

التح�سريات اجليدة التي تعكف مدى حر�س اجلهات الو�سية لجناح اإمتحان املراحل التعليمية 
الثالث،حيث �سيجري نحو37091 مرت�سحا لكل الأطوار من بينهم 16325 مرت�سحا لمتحان �سهادة 

البكالوريا و10555 مرت�سحا لمتحان �سهادة التعليم املتو�سط.

الأغواط

ع.ق.

37 األف مرت�سح يجتازون اإمتحانات نهائية ال�سنة 

بني 25 ماي و 15 جوان

م�ستغامن

توقف ا�ستثنائي للم�سعد الهوائي للبليدة 

معار�ض ون�ساطات 
جمعوية بدار البيئة 

الفعاليات  من  العديد  اأثنت 
التي  احلركية  على  اجلمعوية 
ت�شهدها دار البيئة لولية م�شتغامن 
مبادرات  بانتظام  ت�شتقبل  التي 
يف  الفاعلة  اجلمعوية  احلركة 
احت�شنت  حيث  البيئي  املجال 
امل�شتحدثة  اجلديدة  املوؤ�ش�شة 
للجمعيات  تكوينا  البيئة  قطاع  يف 
كما  البيئي  العمل  يف  الن�شطة 
ت�شجري  عمليات  يف  �شاهمت 
جمعوية  فعاليات  مع  بالتعاون 
مدير  واعتربت  هذا  حملية 
العمل  اأن  مب�شتغامن  البيئة  دار 
الت�شاركي الذي متار�شه املوؤ�ش�شة 
التي  الت�شاركية  الإرادة  من  نابع 

تبديها الوزارة واملديرية الو�شية
لزيارة  املوؤ�ش�شة  وت�شتعد  هذا 
وزير  �شتقود  التي  والتفقد  العمل 
لولية  املتجددة  والطاقات  البيئة 
البيئة  دار  �شتنظم  اإذ  م�شتغامن 
عددا من الن�شاطات كما �شتحت�س 
معار�س واأعمال وم�شاريع منوذجية 
الفاعلة  اجلميعات  من  لعدد 

وتعترب  هذا  البيئي  الن�شاط  يف 
الفاعلة  اجلمعيات  من  العديد 
البيئي  املرفق  اأن  القطاع  يف 
مب�شتغامن  اأجنز  الذي  اجلديد 
ومبوا�شفات نوعية ي�شتحق الدعم 
ال�شابة  اإطاراته  جمهود  ووتثمني 
يف  اجلامعات  خريجي  من  وهم 
عدد  تلح  كما  خمتلفة  تخ�ش�شات 
من املنابر اجلمعوية على متكينها 
نوادي  فتح  اأن�شطة  ممار�شة  من 
ن�شاطها  يبقى  التي  باملوؤ�ش�شة 
خدماتيا يف املجال البيئي وتعرف 
م�شتغامن بكرثة اجلمعيات املهتمة 
منها  والتطوعية  البيئة  بالأن�شطة 
لبلدية  الأحياء  "رابطة  جمعية 
"فيدارالية  وجمعية   " م�شتغامن 
احلياة  املدين"وجمعية  املجتمع 
للبيئة واملحيط املحلية " وغريها 
مع  تتعاون  التي  اجلمعيات  من 
م�شاريع  يف  مل�شتغامن  البيئة  دار 

جمعوية وبيئية  
  م.امني

للنقل  اأعلنت املوؤ�ش�شة اجلزائرية 
اتخاذها  عن  الهوائية  بامل�شاعد 
تنقل  �شاأنها �شمان  لإجراءات من 
الرابط  اخلط  عرب  املواطنني 
ال�رسيعة  و  البليدة  بلديتي  بني 
ال�شيانة  اأ�شغال  فرتة  خالل 
 15 و   25 بني  ما  �شتبا�رسها  التي 
ت�شتدعي  التي  و  الداخل  جوان 
الرابط  الهوائي  امل�شعد  توقف 
يف  جاء  ح�شبما  البلديتني،  بني 
املوؤ�ش�شة  هذه  عن  �شادر  بيان 
مع  باملوازاة  اأنه  البيان  واأو�شح 
التي  "الدورية"  ال�شيانة  اأ�شغال 
اجلزائرية  املوؤ�ش�شة  �شتبا�رسها 
على  الهوائية  بامل�شاعد  للنقل 
بني  الرابط  الهوائي  امل�شعد 
مرتفعات ال�رسيعة و بلدية البليدة 
اجلاري  ماي  ال25  من  اعتبارا 
فقد  القادم  يونيو   15 غاية  اإىل  و 
اإجراءات  املوؤ�ش�شة  اتخذت 
للنقل  حافالت  بت�شخري  تق�شي 

احل�رسي.
احلافالت  هذه  و�شت�شمن 
للنقل  العمومية  للموؤ�ش�شة  التابعة 
يومية  رحالت  للبليدة  احل�رسي 
العا�رسة  ال�شاعة  من  اعتبارا 
�شباحا اإىل غاية الرابعة و الن�شف 
م�شاءا مبعدل 10 رحالت يف اليوم 
ذهابا و اإيابا من بلدية البليدة اإىل 
مرتفعات ال�رسيعة وبعدما قدمت 

اعتذاراتها  املذكورة  املوؤ�ش�شة 
يف  اخللل  هذا  عن  لزبائنها 
اخلطوة  هذه  اعتربت  الرحالت، 
الهوائي  امل�شعد  عن  كبديل 
لتنقل  الوحيدة  الو�شيلة  يعد  الذي 
املواطنني بني هاتني البلديتني يف 
بينهما  ظل غياب خطوط نقل ما 
تذاكر  اقتناء  للمواطنني  وميكن 
حمطة  �شبابيك  من  احلافالت 

امل�شعد الهوائي للبليدة.
اأعلنت  قد  كانت  فقد  للتذكري 
للنقل  اجلزائرية  املوؤ�ش�شة 
اخلمي�س  الهوائية  بامل�شاعد 
"ا�شتثنائي"  توقف  عن  الفارط 
بني  الرابط  الهوائي  للم�شعد 

ما  الفرتة  يف  ال�رسيعة  و  البليدة 
الداخل  جوان  و15  ماي   25 بني 
)اأي ملدة ثالثة اأ�شابيع( واأو�شحت 
على  بالإعالم  املكلفة  خاللها 
بوجو،  زهرة  الهيئة،  هذه  م�شتوى 
ل/واأج اأن هذا التوقف ال�شتثنائي 
الرابط  الهوائي  امل�شعد  خلدمة 
مدينة  و  ال�رسيعة  مرتفعات  بني 
التي  ال�شيانة  اأ�شغال  البليدة �شببه 
ماي   25 بني  ما  الفرتة  �شتدوم يف 
ثالثة  ملدة  )اأي  جوان  ال15  و 

اأ�شابيع(.
هذه  ال�شيانة  اأ�شغال  و�شتم�س 
التي تتم ب�شفة "دورية"، ح�شب ما 
خمتلف  بالإعالم  املكلفة  اأكدته 

طول  على  املمتد  اخلط  كوابل 
عربة   138 كذا  و  كيلومرتات  2ر7 
التي �شت�شكل بدورها حمل مراقبة 
و تهيئة �شاملة يذكر اأن هذا اخلط 
الذي اأعيد ت�شغيله �شنة 2016 بعد 
�شنوات  ثالث  من  اأكرث  دام  توقف 
ي�شاهم كثريا يف التخفيف من حدة 
الزدحام على الطريق الوطني رقم 
37 الرابط بني البليدة و ال�رسيعة، 
الأ�شبوع  نهاية عطلة  �شيما خالل 
اأو فرتة الثلوج. كما ي�شمن لراكبيه 
من الزوار الذين يق�شدون املكان 
من خمتلف وليات الوطن مناظر 
اأ�شجار  و�شط  خالبة  طبيعية 

ال�شنوبر ال�شاهقة.
املوؤ�ش�شة  لأرقام  وا�شتنادا 
بامل�شاعد  للنقل  اجلزائرية 
بوجو  عنها  ك�شفت  التي  الهوائية 
لل�رسيعة  الهوائي  امل�شعد  فاإن 
ي�شمن نقل اأكرث من 35 األف راكبا 
�شهريا كما تعد و�شيلة النقل هذه 
ال�رسيعة  منطقة  لقاطني  الأف�شل 
�شيما يف فرتة ال�شطرابات اجلوية 
و ت�شاقط الثلوج وطماأنت املكلفة 
املوؤ�ش�شة  م�شتوى  على  بالإعالم 
بامل�شاعد  للنقل  اجلزائرية 
الهوائية يف اخلتام م�شتعملي هذه 
اخلدمة  اإىل  �شتعود  اأنها  الو�شيلة 
جوان   15 تاريخ  بعد  مبا�رسة 

القادم. 

تب�سة

14383 األف مرت�سح الإمتحانات 
�سهادة نهاية  التعليم االبتدائي

اأدرار

 ت�سجيل 641 خمالفة 
مرورية خالل �سهر 
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رم�ضانيات
رم�ضان يف نيوزلندا

قرابة  نيوزلندا  يف  امل�سلمني  ن�سبة  تبلغ 
بحرية  يتمتعون   ، تقريبا  م�سلم  األف  �ستني 
النيوزلندي،  القانون  لهم  مينحها  دينية، 
مطلقة  بحرية  �سعائرهم  ميار�سون  فهم 
ي�سمح  كما  تذكر،  م�سايقات  اأية  دون 
اأن  امل�سلمة  للمراأة  النيوزلندي  القانون 
ت�سع احلجاب على راأ�سها، والذي هو �سعار 
اإ�سالمها. عندما يحني موعد التما�س هالل 
اإىل  هناك  امل�سلمني  بع�س  يخرج  رم�سان 
املرتفعات ملراقبة هالل رم�سان، واإذا ما 
حتققوا من ثبوت هالل رم�سان ن�رشوا خرب 
ذلك عرب و�سائل الإعالم املختلفة. وحاملا 
يتم الإعالن عن ثبوت ال�سهر الكرمي، يهنئ 
العبارات  ومن  ا،  بع�سً بع�سهم  امل�سلمون 
قولهم:  املنا�سبة،  هذه  يف  بينهم  املتداولة 
كرمي(  )رم�سان  و  ال�سهر(  عليكم  )مبارك 
يقولون تلك العبارات مع ما يرافق ذلك من 
وجوه  تعلو  التي  واحلبور  ال�رشور  عالمات 
امل�سلمني يف تلك الديار، وقد فتحت عليهم 

هذه املنا�سبة الكثري الكثري من الذكريات.
وعلى الرغم من اأن النهار النيوزلندي يف اأيام 

يزيد طوله عن �ست ع�رشة �ساعة،  ال�سيف 
الفرحة  وعالمات  البهجة،  مظاهر  فاإن 
على  دليل،  اأ�سدق  لهي  رم�سان،  بقدوم 
قلوب  يف  والإميان  الإ�سالم  وتر�سخ  عمق 
امل�سلمني يف تلك الديار، ولهي اأو�سح برهان 
والع�سيان.  والفجور  الإباحية  رف�س  على 
م�سلمي  عند  رم�سان  ل�سهر  فاإن  �سك،  ول 
نيوزلندا - كباقي ديار الإ�سالم - خ�سو�سية 
ال�سهور؛ حيث تطراأ بع�س  لي�ست لغريه من 
اليومية،  امل�سلمني  حياة  على  التغريات 
نومهم  واأوقات  طعامهم،  اأوقات  فتختلف 
البالد  تلك  يف  وامل�سلمون  وا�ستيقاظهم. 
يحر�سون كل احلر�س على التم�سك بتعاليم 
عليه  اهلل  �سلى  نبيهم  هدي  واتباع  دينهم، 
و�سلم؛ فاجلميع هناك يحرتمون حرمة هذا 
امل�سلمني  من  جتد  وقلما  الف�سيل،  ال�سهر 
من ينتهك حرمة هذا ال�سهر، �سواء بالإفطار 
واملنكرات.  املعا�سي  بارتكاب  اأو  عالنية، 
يف نيوزلندا تقام ال�سلوات اخلم�س، ويُنادى 
ب�سكل  لها  ويخطب  اجلمعة  ل�سالة  فيها 
يف  امل�ساجد  اأهم  ومن  امل�ساجد،  دائم يف 

ر�سي  اخلطاب(  بن  )عمر  م�سجد  نيوزلندا 
كما  املدينة(  )مدر�سة  وم�سجد  عنه،  اهلل 
الدينية  واملحا�رشات  الندوات  وتعقد 
خمتلفة،  بلغات  الإ�سالمية  اجلاليات  لأبناء 
وتنظم دورات العلم ال�رشعي، وحلقات تعليم 
زيارة  على  اأغلبها  يف  تعتمد  والتي  القراآن، 
بالد  من  الوافدين  والدعاة  العلماء  بع�س 
من  وغريهما  وم�رش  ال�رشيفني  احلرمني 
بحب  تتمتع  الرتاويح  �سالة  الإ�سالم.  بالد 
عظيم واحرتام كبري عند امل�سلمني هناك، 
مكثًفا؛  وح�سوًرا  م�سهوًدا،  اإقبالً  وت�سهد 
الأطفال  يُهرع  الإفطار  طعام  تناول  فبعد 
اجلوامع  اإىل  والرجال  والن�ساء  وال�سباب 
وامل�ساجد لأداء �سالة الع�ساء، ومن بعدها 
الرتاويح؛ حيث  �سالة  لأداء  اجلميع  ي�ستعد 
ي�سلي امل�سلمون يف تلك البالد النائية �سالة 
اأغلب امل�ساجد،  الرتاويح ع�رشين ركعة يف 
القراآن  من  كاماًل  جزًءا  الإمام  فيها  يقراأ 
الكرمي. وعادة يتخلل �سالة الرتاويح در�س 
ال�سيوف  بع�س  يلقيها  وعظ  كلمة  اأو  ديني 

ا لهذه املنا�سبة. العلماء املوفدين خ�سي�سً

فانو�س رم�ضان بنابل�س ينري بعد ِحداد

مع اإنارة فانو�س رم�سان مبدينة نابل�س 
�سمال ال�سفة الغربية املحتلة، ت�سللت 

فرحة متاأخرة اإىل قلوب الأطفال بقدوم 
ال�سهر الف�سيل.

مل ت�ساأ مدينة نابل�س اأن تنري فانو�سها هذا 
العام يف وقت كانت فيه دماء اأخواتها مدن 
قطاع غزة ت�سيل على طول ال�سلك الزائل، 

فاأرجاأت احتفالها اأ�سبوعا كامال وعلى 
وقع التوا�سيح الدينية، اأزيح م�ساء الثنني 

)21-5( ال�ستار عن فانو�س عمالق يتو�سط 
ميدان ال�سهداء يف قلب املدينة التي 

ا�ستهرت باأجوائها الرم�سانية املميزة.
وحتلق مئات الأطفال والفتية مع ذويهم 

حول الفانو�س الذي ن�سبته اإحدى ال�رشكات 
اخلا�سة بالتعاون مع بلدية نابل�س، واأخذوا 

يلتقطون ال�سور التذكارية بجواره.

ليايل رم�ضان

رئي�س بلدية نابل�س املهند�س عديل يعي�س، 
الذي كان حا�رشا خالل اإنارة الفانو�س، 

قال »: اإن هذا الفانو�س ي�سلط ال�سوء 
على تاريخ نابل�س املعروفة بليايل رم�سان 

وفعاليات »ال�سوق نازل«.
واأ�سار اإىل اأن اإنارة الفانو�س كان مقرًرا يف 
الليلة التي يثبت فيها روؤية هالل رم�سان، 
لكن مع ارتقاء ع�رشات ال�سهداء يف غزة، 

فقد فر�س الواجب الديني والأخالقي 
والوطني تاأجيل هذه الفعالية، واأ�ساف: 
»اأردنا اأن يفرح اأبناوؤنا رغم الأمل الذي 
يعت�رش قلوبنا، واأن نقول لالحتالل اإننا 

�سنبقى مرابطني على هذه الأر�س رغم كل 
ما تفعل«.

توا�ضيح ومدائح

وبينما كان الأطفال يت�سابقون للح�سول 
على هدايا على �سكل فواني�س كرتونية 

�سغرية حم�سوة باأنواع ال�سكاكر وامل�سليات، 
كان من�سدو فرقة »اأحباب امل�سطفى« 

ي�سّنفون اآذان الكبار بالتوا�سيح الرم�سانية 
واملدائح النبوية.

واأعادت هذه الأجواء، احلاج ال�سبعيني 
»اأبو برهان« اإىل �سنوات الطفولة حينما 
كانت الفواني�س هي و�سيلة الإنارة �سبه 

الوحيدة لأزقة البلدة القدمية  وقال بينما 
كان يرافق ابنه وحفيديه: »فانو�س رم�سان 

اأكرث من جمرد م�سدر لل�سوء؛ فهو يرمز 
حلقبة زمنية ع�سناها بعيدا عن الحتالل 
ومنغ�ساته«اإنارة الفانو�س بث اأمال كذلك 

يف نفو�س الباعة املتجولني ممن يعتا�سون 
على بيع امل�سليات للمت�سوقني يف ليايل 

رم�سان، كالذرة والرتم�س والع�سائر 
وغريها، والذين ن�سطت حركة البيع 

عندهم.
وقال اأبو اأحمد الذي ميلك عربة لبيع 

الذرة: اإن مركز املدينة كان �سبه خال من 
املت�سوقني يف الليايل الأوىل من ال�سهر 

الف�سيل، معربا عن اأمله باأن يجتذب هذا 
الفانو�س اأعدادا كبرية من املت�سوقني، من 

داخل املدينة وخارجها.

بداية �ضهر رم�ضان تربك م�ضلمي اأملانيا 
�مطالب بتوحيد »الر�ؤية«

اعتمادا  ال�سيام  اأملانيا  يف  امل�سلمني  من  الكثري  بداأ  بينما 
على الروؤية الفلكية، ارتاأى اآخرون بدء ال�سيام اخلمي�س لعدم 
الختالف جدل  هذا  وي�سبب  للهالل.  »روؤية �رشعية«  ثبوث 

بني م�سلمي اأملانيا، امتد حتى اإىل مواقع التوا�سل.
بداأ �سهر رم�سان يف اأغلب الدول العربية والإ�سالمية اخلمي�س 
وم�رش  والإمارات  ال�سعودية  اأعلنت  فقد   .،)2018 ماي   17(
والبحرين والأردن وال�سودان وقطر واجلزائر وتون�س والوقف 
ل�سهر  املتمم  هو  كان  الأربعاء  اأن  ولبنان،  العراق  ال�سني يف 

�سعبان ويوم غد اخلمي�س، اأول اأيام �سهر رم�سان املبارك.
اأن  للم�سلمني  الأعلى  املجل�س  اأعلن  فقد  اأملانيا  يف  اأما 
الأربعاء )16 ماي 2018( هو اأول اأيام �سهر رم�سان، �ساأنه يف 
الإ�سالمية يف  لل�سوؤون  الرتكي  الإ�سالمي  الحتاد  �ساأن  ذلك 

اأملانيا )Ditib(، اأكرب منظمة اإ�سالمية يف البالد.
الروؤية  مبداأ  على  اعتمادا  رم�سان  �سهر  بدء  اإعالن  ويتم 
�سكل  ما  وهو  الفلكية.  احل�سابات  مبداأ  على  اأو  ال�رشعية 
اختالفا وا�سحا هذا العام يف اأملانيا مقارنة مع اأغلب الدول 

العربية والإ�سالمية.
الأخبار  باأهم  يهتم  الذي  الدويل  الفلك  مركز  موقع  وذكر 

م�ساريعهم  ومن  الهالل.  روؤية  واأخبار  الفلكية  والأحداث 
»امل�رشوع الإ�سالمي لر�سد الأهلة«، يف تغريدة يف تويرت :

على  اعتمدت  اأو  فقط   الروؤية  على  جهتان  اعتمدت  »اإذا 
اأنهما  بال�رشورة  يعني  ل  فهذا  فقط  الفلكي  احل�ساب 
اأو  فلكية  �رشوط  على  منهما  كل  يعتمد  فقد  معا.  �سيبداآن 
كليهما  �سحة  مع  خمتلفة،  بداية  اإىل  توؤدي  خمتلفة  فقهية 
فقهيا وعلميا«. وخلق هذا اخلالف ارتباكا بني امل�سلمني يف 
املجال�س  فتاوي  على  اعتمادا  بع�سهم  �سام  اأملانيا، حيث  
يوم  ال�سيام  اآخرون  ارتاأى  حني  يف  اأملانيا،  يف  الإ�سالمية 
الإ�سالمية.  البلدان  من  اأي  يف  الهالل  روؤية  لعدم  اخلمي�س 
وو�سل هذا اجلدل والختالف حول بداية رم�سان اإىل مواقع 

التوا�سل الجتماعي.
�سو�سن  فل�سطيني  اأ�سل  من  الأملانية  ال�سيا�سية  ذكرت  فقد 
احلكومة  لدى  برلني  مفو�س  من�سب  ت�سغل  والتي  �سبلي 
الحتادية ومفو�س ال�سوؤون املجتمعية يف العا�سمة الأملانية، 
بدء  توحيد  امل�سلمني  ي�ستطيع  ل  »ملاذا  تويرت،  موقع  على 
ال�سيام«. واأ�سافت يف تغريدتها اأن هذا »النق�سام قد و�سل 

للعائالت، ومن �سمنها عائلتي«.  



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية مترنا�شت

املقاطعة االإدارية عني �شالح
دائرة عني �شالح

بلدية عني �شالح
م�شلحة التنظيم وال�شوؤون العامة

مكتب االإنتخابات واجلمعيات
الرقم: 09/ 2018

و�سل ت�سجيل الت�سريح بت�أ�سي�س 
جمعية حملية ذات ط�بع ثق�يف

 1433 عام  18�صفر  يف  06/12امل�ؤرخ  رقم  القان�ن  مبقت�صى 
امل�افق لـ12 جانفي 2012املتعلق باجلمعيات مت هذا الي�م : 23 

ماي 2018
ذات  بتاأ�صي�س اجلمعية املحلية  الت�رصيح  ت�صجيل  ت�صليم و�صلب 

طابع ثقايف امل�صماة
عني  اأقب�ر  والثقافة  للقان�ن  ال�صحراء  ال�صحراء  قافلة  جمعية 

�صالح
يرتاأ�صها ال�صيد : �صمبة عبد ال�صالم

 الكائن مقرها : اأقب�ر عني �صالح     

ANEP N°: 815167 الو�شط:2018/05/24
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   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
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"�أ�شو�شيتد بر�س"  وكانت وكالة 
�لأمريكية نقلت �ل�شبت �ملا�شي 
قولهم،  �أمريكيني  م�شوؤولني  عن 
�لإعالن  تنوي  و��شنطن  �إن 
"�شفقة  بـ  يعرف  عما  ر�شميا 
�ل�رص�ع  لت�شوية  �لقرن" 
�لإ�رص�ئيلي  �لفل�شطيني 
�أو  منت�شف  يف  �لفل�شطيني 
)بعيد  �ملقبل،  �ل�شهر  �أو�خر 
�أنهم  �إل  رم�شان(،  �شهر  �نتهاء 
-بح�شب �لوكالة - عادو� و�أكدو� 
�أن هذ� �لتوقيت "قابل للتغيري، 
يف  �لأو�شاع  لتطور�ت  نظر� 

�ملنطقة".
علمت  مت�شلة  ق�شية  ويف 
مطلعة،  م�شادر  من  "�لقد�س" 
"�شفقة  �أن  �لثالثاء،  �ليوم 
�أربعة  على  تقوم  �لتي  �لقرن" 
�أعمدة �أ�شا�شية: �إز�حة �لقد�س 
و�إنهاء  �لتفاو�س،  طاولة  عن 
�لكتل  و�شم  �لالجئني،  ق�شية 
و�لإبقاء  �لكربى  �ل�شتيطانية 

كافة  يف  �لحتالل  جي�س  على 
تو�جد  مع  �ملحتلة  �لأر��شي 
�لأغو�ر،  منطقة  يف  مكثف 
"�ل�شفقة"  �أن  "�لقد�س"  علمت 
ت�شمل كاأحد تفرعاتها "معاجلة 

�لأزمة �لإن�شانية يف غزة".
وتقوم معاجلة �لأزمة �لن�شانية 
"�أولً،  �أ�شا�س  على  غزة  يف 
طويلة  هدنة  على  �لتفاق 
ت�شمل  �لأمد مع حركة حما�س 
حما�س  وتعهد  �لأ�رصى،  تبادل 
بوقف حفر �لأنفاق، و�لكف عن 
تطوير و��شتالم �أ�شلحة متطورة 
�ل�شاروخية،  خا�شة  وفتاكة، 
�خلفيفة  باأ�شلحتها  و�لحتفاظ 
يف  يتم  �أن  على  و�ملتو�شطة" 
على  غزة  "تطعيم  �ملقابل 
�لفور مبعاجلات طارئة لق�شايا 
�إىل  )�أقرب  معي�شية  �إن�شانية 
مثل  غزية(،  مار�شال  خطة 
توفر  كهرباء  حمطات  �إن�شاء 
على  �شاعة   20 ملدة  �لطاقة 

مئات  وتقدمي  يومياً،  �لأقل 
�لدولر�ت  من  �ملاليني 
وتوفري  �لقت�شاد  لإ�شعاف 
فر�س عمل، و�إعادة بناء �لبنية 
�لتحتية،  و�لتعليمية  �ل�شحية 
وتو�شيع  غزة،  ميناء  وبناء 
يف  �لأ�شماك  �شيد  م�شافة 
�حل�شار، �رصيطة  ورفع  �لبحر، 
هذه  على  �لإ�رص�ف  يتم  �أن 

�خلطة �لأوربيون".
�شهر  فاإن  �مل�شدر  وبح�شب 
تر�مب جاريد كو�شرن،  �لرئي�س 
للمفاو�شات  تر�مب  ومبعوث 
غرينبالت،  جي�شون  �لدولية 
قاما مب�شاركة هذه �ملعلومات 
م�شوؤوليني  مع  )�ملقرتحات( 
�حلليفة  �لدول  ومن  عرب، 
"حل�شد �لدعم لهذه �خلطة"، �إل 
�أن كل ذلك يبقى قيد �لتكهنات، 
�أن  �مل�شتبعد  من  و�أنه  خا�شة 
تقبل �ل�شلطة �لفل�شطينية مبثل 
هذه �حللول �أو �خلطط، خا�شة 
�ل�شفارة  �فتتاح  مت  �أن  بعد 
�لقد�س  يف  �جلديدة  �لأمريكية 
"�إ�رص�ئيل"  و��شتمر�ر  �ملحتلة، 
يف قمعها �لوح�شي ملظاهر�ت 

�لعودة يف غزة.
"�أ�شو�شيتد  وكالة  وتدعي 
�لأمريكية  �لإد�رة  �أن  بر�س" 
قبل  من  لنتقاد�ت  تتعر�س 
حلفائها �لأوروبيني و�خلليجيني 
�لق�شية  جتاه  نهجها  ب�شبب 
يعتقدون  حيث  �لفل�شطينية، 
�إىل  حتتاج  �شالم  خطة  �أي  �أن 

تاأييدهم لدفعه �إىل �لأمام.
وتقول �لوكالة "�إن �لفل�شطينيني 
�خليانة  من  بحالة  ي�شعرون 
�لأمر  للخيانة(،  )بتعر�شهم 
�لذي قد يتفاقم ب�شكل ملحوظ 

من  حيث  �ملقبل،  �ل�شيف  يف 
�مل�شاعد�ت  تقلي�س  �ملتوقع 
للفل�شطينيني  �لأمريكية 
�إعادة  لتتم  �لدولر�ت،  مباليني 
�إىل  �لأمو�ل  هذه  تخ�شي�س 
بع�س  �أن  علما  �أخرى،  مناطق 
بر�مج �لدعم ُجمدت منذ �لعام 
�شتتوقف  حني  يف  �ملا�شي، 
�لأ�شهر  خالل  �أخرى  بر�مج 
�ملو�فقة  تتم  مل  �إذ�  �ملقبلة، 

عليها خالل �أ�شبوعني".
 50.5" �أن  �لوكالة  و�أفادت 
�أ�شل  من  فقط،  دولر  مليون 
251 مليوناً خم�ش�شة مل�شاعدة 
 2018 عام  يف  �لفل�شطينيني 
ح�شب  �لآن،  حتى  �رصفت 
�لبيانات �لر�شمية، بينما ل يز�ل 
جممدة،  مليون   200 من  �أكرث 
دولر  مليون   65 على  عالوة 
�لأمريكية  �مل�شاعد�ت  من 

�ملجمدة لوكالة �لأمم �ملتحدة 
�لالجئني  وت�شغيل  لغوث 

�لفل�شطينيني "�لأونرو�".
�أن  للوكالة  م�شوؤولون  و�أكد 
خالل  �شينظر  �لأبي�س  �لبيت 
وز�رة  تو�شيات  يف  �أ�شهر  عدة 
�لأمريكية  و�لوكالة  �خلارجية 
جزء  لتقدمي  �لدولية،  للتنمية 
�لأقل  على  �لأمو�ل  هذه  من 
منهم   3 لكن  للفل�شطينيني، 
للوكالة  ذكرو�  �مل�شوؤولني(  )من 
موؤ�رص�ت  �أي  هناك  لي�شت  �أنه 
�شوف  �لتو�شيات  هذه  �أن  على 
�لقريب،  �مل�شتقبل  يف  تطّبق 
دعو�ت  من  بالرغم  وذلك 

�مل�رصعني".
وت�شري تقارير دولية، �إىل �أن ما 
�لقرن"  "�شفقة  عليها  ��شطلح 
بها  وعلم  �شفحة،   35 يف  تقع 
بالكامل،  �لفل�شطيني  �جلانب 

بالقول  عليها  �ل�شلطة  وعلقت 
"لن  للحل  �ل�شفقة  هذه  �ن 
يقبل  و�حد�  فل�شطينيا  جتد 
باإقامة  �خلطة،  بها"،وتق�شي 
حدود  ذ�ت  فل�شطينية  دولة 
�ل�شفة  ن�شف  فوق  موؤقتة، 
من  فقط،  غزة  وقطاع  �لغربية 
باإيجاد  و�لبدء  �لقد�س،  دون 

حلول لق�شية �لالجئني.
�لقرن"  "�شفقة  تقت�شي  كما 
ببناء  �لفل�شطينيون  يقوم  باأن 
قرية  يف  لهم  جديدة"  "ُقد�س 
�لقرى  �أر��شي  وعلى  �أبودي�س، 
�لقريبة  �ل�شكانية  و�لتجمعات 
من مدينة �لقد�س �لقدمية �لتي 
ت�شم �مل�شجد �لأق�شى وكني�شة 
من  ممر  و�إن�شاء  �لقيامة، 
�لفا�شل  �جلد�ر  عرب  �أبودي�س 
يف  �ل�شلو�ت  �أد�ء  �أجل  من 

�مل�شجد و�لكني�شة.

رغم الت�ضريبات املتعددة باأن اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب تعتزم طرح م�ضروعها للت�ضوية ال�ضيا�ضية بني الفل�ضطينيني واإ�ضرائيل امل�ضمى "�ضفقة القرن"، 
مع نهاية جوان املقبل، اإل اأن ذلك يبدو بعيدا الآن، خا�ضة يف �ضوء احتقان الو�ضع ب�ضبب العرتاف الأمريكي بالقد�س املحتلة عا�ضمة لـ"اإ�ضرائيل"، ونقل ال�ضفارة 

الأمريكية اإليها بح�ضب خمتلف التقديرات.

مقابل هدنة دائمة

لغزة" مار�شال  "خطة  لت�شمل  القرن" تتو�شع  "�شفقة 

بقرار من نتنياهو

�شبب اجتماع املجل�ض الوزاري امل�شغر بخندق حتت الأر�ض؟
�حلكومة  رئي�س  نقل   
نتنياهو،  بنيامني  �ل�شهيونية، 
�لوز�ري  �ملجل�س  �جتماعات 
�لأمنية  لل�شوؤون  �مل�شغر 
�إىل  )�لكابينت(،  و�ل�شيا�شية 
�لأر�س  حتت  حم�شن  خندق 
�ملحتلة،  �لقد�س  منطقة  يف 
كما  للت�رصيبات،  منًعا  وذلك 
�لإ�رص�ئيلية  �لقناة  ك�شفت 
�لعا�رصة، م�شاء �ليوم �لثالثاء.

وزر�ء  عن  �لقناة  ونقلت 
�لوز�ري  �ملجل�س  يف  �أع�شاء 
ل  نتنياهو  دو�فع  �أن  �مل�شغر 
و�إمنا  �أمنية،  بتهديد�ت  تتعلق 
حما�رص  من  لت�رصيبات  منًعا 
عقد  �أتاح  حيث  �لجتماعات، 
رئي�س  مكتب  يف  �لجتماعات 
و��شعة  م�شاركة  �إىل  �حلكومة 

�لوزر�ء  م�شت�شاري  قبل  من 
ما  �ملجل�س،  يف  �لأع�شاء 
من  ت�رصيبات  عليه  ترتب 
�إىل و�شائل  حما�رص �جلل�شات 
�لإعالم �لإ�رص�ئيلية، ما ي�شعى 

نتنياهو �إىل جننبه.
عدد  �أن  �لقناة  و�أو�شحت 
ميكنهم  �لذين  �لأ�شخا�س 
�ملح�شن  �خلندق  دخول 
ونتيجة  للغاية،  حمدود 
�مل�شاعدون  يتمكن  لن  لذلك، 
ذلك  �حل�شور،  من  �لوز�ريون 
�لإجر�ء�ت  �أن  �إىل  بالإ�شافة 
�ل�رصي  �خلندق  يف  �ملتبعة 
ح�شور  على  �لوزر�ء  جترب 
هو�تفهم  دون  �لجتماع 
�ملحمولة، وعندما ي�شمح لهم 
�خلا�شة،  �أجهزتهم  باإدخال 

فاإن �لو�شول �إىل منطقة تكون 
فيها  �خلليوية  �لهو�تف  �شبكة 
ي�شتغرق  لال�شتقبال،  مهياأة 
ما  دقيقة،   15 �إىل   10 من 
لرغبة  وفًقا  �لت�رصيبات،  مينع 
نتنياهو.و�أ�شارت �لقناة �إىل �أن 
�لجتماعني �لأخريين للمجل�س 
�لوز�ري �مل�شغر، عقدت فعال 
يف �خلندق �ملح�شن �لذي يقع 
�ملركز  يف  �رصية  منطقة  يف 
�لأزمات  لإد�رة  �لإ�رص�ئيلي 
�لقد�س  مدينة  منطقة  يف 
�أن  �إىل  لفتت  كما  �ملحتلة، 
�ملقبلة  �لأربعة  �لجتماعات 
للمجل�س �شوف تعقد يف نف�س 
من  ذلك  ي�شتدل  �إذ  �ملكان، 
�جلد�ول �لزمنية �لتي �أر�شلتها 

�حلكومة للوزر�ء �لأع�شاء.

�شادق،  قد  �لكني�شت  وكان 
باأغلبية  �جلاري،  ماي  بد�ية 
 41 معار�شة  ُمقابل  موؤيد�ً   62
"�لظروف  قانون  على  ع�شو�؛ 
�أنه �شيُ�شمح  �لق�شوى" ما يعني 
لرئي�س �حلكومة، ووزير �لأمن، 
�لدخول يف  يعلنا مبفردهما  �أن 

حرب يرياِنها �رصورية.
�حلكومة  رئي�س  باأن  علًما 
نتنياهو،  بنيامني  �لإ�رص�ئيلية، 
�لقانون  �شياغة  تعديل  حاول 
"ظروف  عبارة  ي�شيف  بحيث 
لرئي�س  بذلك  ليحق  ق�شوى"، 
�تخاذ  �لأمن  ووزير  �حلكومة 
قر�ر منفرد بدخول حرب، دون 
ظروف  يف  للحكومة،  �لعودة 
�ملعار�شة  �أن  �إل  طبيعية، 

رف�شت �شيفة مماثلة.
�لذي  �لقانون  م�رصوع  وين�س 
بالقر�ءتني  عليه  �ملو�فقة  متت 
مُيكن  �أنه  على  و�لثالثة؛  �لثانية 
ملجل�س �لوزر�ء �أن يُقّرر بنف�شه 
قد  �ل�رصوع يف عملية ع�شكرية 
ولكن  حرب،  بد�ية  �إىل  توؤدي 
يف "�لظروف �لق�شوى" �شيكون 
�حلكومة  ورئي�س  �لأمن  وزير 
هذ�  مثل  �تخاذ  على  قادرين 

�لقر�ر بنف�شهما.
ومينح �لقانون �ملجل�س �لوز�ري 
باتخاذ  �ل�شالحية  �مل�شغر، 
قر�ر �إعالن �حلرب �أو �أي عملية 
حرب،  �إىل  توؤدي  قد  ع�شكرية 
كان  كما  للحكومة  �لرجوع  دون 

متبًعا يف �ل�شابق. 

ال�شفري المريكي يف 
"ا�شرائيل" يت�شلم 

�شورة للهيكل مبني 
على اأنقا�ض الأق�شى

ك�شفت �شحيفة هاأرت�س لعربية باأن 
�ل�شفري �لمريكي يف "�إ�رص�ئيل" 

ديفيد فريدمان تلقى �ليوم 
من مندوب عن معهد" �حيا" 

"�ل�رص�ئيلي" �شورة  كبرية للقد�س 
�لعتيقة يظهر فيها �لهيكل �لثاين 

مبني فوق �مل�شجد �لأق�شى، و وعد 
ن�رص �ل�شورة على و�شائل �لإعالم 
"�لإ�رص�ئيلية ".  وكان م�شدر يف 

�ل�شفارة �لأمريكية قال باأن �ملوقف 
�لأمريكي حيال �لقد�س و��شح يف 
�أمريك، حيث �إن �لأخرية � ل ز�لت 

تتم�شك بالو�شع �حلايل ملدينة 
�لقد�س و طالبت �ل�شفارة �لمريكية 

من مندوبي �ملعهد" �لإ�رص�ئيلي" 
�أن يقدمو� �عتذ�ر�ً عن تقدميهم 

�ل�شورة لل�شفري فريدمان .



الكويتية،  الو�ساطة  جانب  واإىل 
يف  عدة  دول  بذلتها  جهود  ثمة 
دعم  اأو  ثنائية،  و�ساطة  اإطار 
للو�ساطة الكويتية، وكانت اجلهود 
اإثارة  الأكرث  هي  الأمريكية 
لالهتمام من قبل اأطراف الأزمة، 
لقوة  اجلميع  اإدراك  منطلق  من 
تاأثري وا�سنطن خالفا لغريها من 
التي  اجلهود  وبالأخ�ص  الدول، 
ترامب  دونالد  الرئي�ص  يدعمها 
الأزمة  بداية  ،ومنذ  �سخ�سيا 
موقف  ظل   ،2017 جوان   5 يف 
من  ومتذبذبا«  »متناق�سا  ترامب 
»دول  جانب  اإىل  بوقوفه  الأزمة، 
والإمارات  )ال�سعودية  املقاطعة« 

والبحرين وم�رص(.
اأ�سدر   ،2017 جويلية  وبحلول 
خارجيته  لوزير  تعليماته  ترامب 
تيلر�سون،  ريك�ص  )اآنذاك( 
بعد  الكويتية،  الو�ساطة  بدعم 
جولت من املباحثات بالعا�سمة 
وعوا�سم  الدوحة،  القطرية 
اأمريكيني  واإيفاد مبعوثني  اأخرى، 

يف اأكرث من مرة. 
الكويت،  اأمري  زيارة  اأن  كما 

ال�سباح،  اجلابر  الأحمد  �سباح 
يف  ترامب  ولقائه  وا�سنطن،  اإىل 
حمّطة  �سّكلت   ،2017 �سبتمرب   7
و�سفها  اأزمة  م�سار  يف  فارقة 
ال�سباح بـ«املعقدة«، رغم »تفاوؤله 

بحلها قريبا جدا«.
ترامب  اأعلن  الزيارة،  تلك  ففي 
احرتامه لو�ساطة الكويت ودعمه 
�سخ�سيا  ا�ستعداده  مع  لها، 
والإمارات  قطر  بني  للتو�سط 

وال�سعودية. 
من�سبه،  تيلر�سون  مغادرة  وعقب 
خلفه  الذي  املا�سي،  مار�ص  يف 
مركز  بات  بومبيو،  مايك  فيه 
اأكرث  الأبي�ص  البيت  يف  القرار 
الروؤى  يف  وتوافقا  ان�سجاما 
الأو�سط،  ال�رصق  ملفات  ب�ساأن 
على  للحرب  الأولوية  اإعطاء  مع 

الإرهاب.
قطر و ترامب

اعرتف  ترامب  اأن  وا�سحا  وبدا 
يف  القطري  بالدور  �رصاحة 
اأن  كما  الإرهاب،  مكافحة 
مناورات  يف  الدوحة  م�ساركة 
ال�سعودية،  يف   »1 اخلليج  »درع 
ي�سب يف ذات الجتاه الأمريكي، 
اليقني  نحو  كثريا  يقرتب  الذي 
من  القطري  املوقف  ب�سالمة 

تهم »دعم الإرهاب ومتويله«. 
وتكتمل روؤية وا�سنطن يف �سالمة 
مب�ساركة  القطري  املوقف 
املتحدة  الوليات  الدوحة 
جمتمعة،  العربية  اخلليج  ودول 
يف  جديدة،  عقوبات  اإقرار  يف 
قيادات  على  اجلاري،  ماي   17
اهلل«  بـ«حزب  مرتبطة  وكيانات 
لإيران  الأوثق  احلليف  اللبناين؛ 
طيلة عقود ،ومن املفيد الإ�سارة 
الأمريكية  العقوبات  اأن  اإىل 
فيها  مبا  امل�سرتكة،  اخلليجية 
اهلل«،  »حزب  قيادات  على  قطر، 
تاأتي يف اليوم نف�سه الذي حتدث 
نظريه  مع  هاتفيا  بومبيو  فيه 
القطري، حممد بن عبد الرحمن؛ 
اخلليجية  الأزمة  اإنهاء  لبحث 
يف  الأمريكية  اخلارجية  ،وراأت 
من  املوحد  اخلليجي  املوقف 
يف  كبرية  م�ساهمة  اهلل«،  »حزب 
خالل  من  الدويل  الأمن  اإحالل 
اهلل  حزب  ونفوذ  اإيران  »تعطيل 
التي  العقوبات  يف املنطقة، عرب 
ا�ستهدفت جمل�ص �سورى احلزب 

وقياداته«. 

الو�ساطة الكويتية

الأمريكي  احلراك  مع  وبالتوازي 
اجلديد، �سلمت الو�ساطة الكويتية 
ر�سائل من اأمريها اإىل قادة الدول 
اخلليجية املعنية بالأزمة، اأكدت 
فيها على »خطورة« تاأخري احلل، 
الإقليمية  التدخالت  وبقاء 
اأن  لها  ميكن  التي  والدولية 
ت�ستنزف اجل�سم اخلليجي ،وترى 
الدويل،  احلل  انتظار  اأن  الكويت 
اأمريكية  قمة  اإىل  اإ�سارة  يف 
�سبتمرب  يف  متوقعة  خليجية 
يف  الأزمة  حّل  وعدم  املقبل، 
اإطار البيت اخلليجي، �سيوؤدي اإىل 
رفع تكلفة احلل، وحتميل جمل�ص 
العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

اأعباًء اإ�سافية.
ويبدو اأن الو�ساطة الكويتية ت�سري 
اخلطورة؛  بالغ  األغام  حقل  يف 
امل�سهد  لتعقيدات  نظرا 
وزيادة  باملنطقة،  ال�سيا�سي 
الإقليمية  ال�ستقطابات  حدة 
وترية  ت�ساعد  ونُُذر  والدولية، 
وا�سنطن  بني  املحتمل  ال�رصاع 
والدول احلليفة من جهة، واإيران 
من  لها  احلليفة  والقوى  والدول 

جهة اأخرى. 
ومنت�سف ماي اجلاري، اأكد بومبيو 
حدة  »تخفيف«  يف  ترامب  رغبة 
التعاون  جمل�ص  داخل  اخلالف 
اخلالف  حلل  متهيدا  اخلليجي؛ 
الو�ساطة  جهود  مع  بالتزامن 
خالل  من  »املتجددة«،  الكويتية 
الدخول يف »حوار بناء« بني جميع 
قبل  اخلليجي  اخلالف  اأطراف 
اخلليجية،  الأمريكية  القمة  عقد 
با�سم  املتحدثة  ت�رصيحات  وفق 
هيذر  الأمريكية،  اخلارجية 

نويرت.

ا�سرتاتيجيات بومبيو

ومع ذلك، مل تكن الأزمة اخلليجية 
يف  متقدمة  اأولويات  �سمن 
الأمريكي،  الوزير  ا�سرتاتيجيات 
امللف  اأزمة  اأن  يُعتقد  حني  يف 
الإيرانية  والطموحات  النووي 
البال�ستية  ال�سواريخ  امتالك  يف 
املقام  يف  تاأتي  وتطويرها، 
الأزمة  حل  على  متقدمة  الأول 

اخلليجية. 
و�سبق لـ«بومبيو« القيام بجولة يف 
تعيينه  �ساعات من  بعد  املنطقة 
بعد  �سملت  اجلديد،  مبن�سبه 
كاًل  الأطل�سي،  �سمال  حلف  مقر 
من ال�سعودية واإ�رصائيل والأردن، 
اإذ التقى، يف 29 اأفريل املا�سي، 
اجلبري،  عادل  ال�سعودي  نظريه 
�سلمان  امللك  ال�سعودي  والعاهل 

عهده  وويل  العزيز،  عبد  بن 
واأجرى معهم  �سلمان،  بن  حممد 
ت�سدرتها  انفراد،  على  مباحثات 
دون  اإيران،  �سد  احل�سد  م�ساألة 
تتعلق  معمقة  مباحثات  اإجراء 
منطلق  ،ومن  اخلليجية  بالأزمة 
التعاون  جمل�ص  وحدة  اأهمية 
الأمريكية  ال�سرتاتيجيات  يف 
اجلماعات  تهديدات  ملواجهة 
الإرهابية واإيران، اقت�رص حديث 
يف  مباحثاته  عقب  بومبيو، 
اأن  على  التاأكيد  على  الريا�ص، 
مهم  اأمر  التعاون  جمل�ص  »وحدة 

ونحتاج لإجنازها«.
اأن  واقع  من  انبثق  حديث 
اخلالفات البينية بني دول جمل�ص 
بني  الأزمة  وا�ستمرار  التعاون، 
�ساأنه  من  املقاطعة،  ودول  قطر 
اإيران باملنطقة، مبا  تعزيز نفوذ 
يف ذلك اليمن و�سوريا، يف الوقت 
لتحجيم  بالده  فيه  ت�سعى  الذي 

هذا النفوذ املتنامي. 
جدد  اجلاري،  ماي  ومطلع 
اأنور  الإمارات،  خارجية  وزير 
اأنه  على  بالده  تاأكيد  قرقا�ص، 
اأي و�ساطة »غري  لن تكون هناك 
خليجية« خلروج قطر من اأزمتها 
وزير  حتركات  اإىل  اإ�سارة  ويف 
واحتمالت  الأمريكي،  اخلارجية 
على  �سغوطا  وا�سنطن  ممار�سة 
بالأزمة،  املعنية  الدول  قادة 
اأ�سار قرقا�ص اإىل اأنه »لن تنفع اأي 
�سغوط«، مطالبا قطر بالتفاو�ص 
التي  جريانها  مطالب  اإطار  »يف 

تعرب عن هموم حقيقية«. 
قرقا�ص على اخلط

جاءت  قرقا�ص  ت�رصيحات 
متزامنة مع اأنباء ن�رصتها �سحيفة 
الأمريكية،  تاميز«  »نيويورك 
عن  نقال  اجلاري،  ال�سهر  مطلع 
فيها  ورد  اأمريكيني،  م�سوؤولني 
ال�سعودية  طالب  »بومبيو  اأن 
م�ستهل  يف  لها  زيارته  اأثناء 
جولته باملنطقة، باإنهاء احل�سار 

املفرو�ص على قطر«.
وا�سنطن  تبدو  ل  قد  وعموما، 
لإنهاء  »جديا«  م�رصوعا  تتبنى 
اأولويات  �سمن  وجعلها  الأزمة، 
�سيا�ستها اخلارجية حتى مع تعيني 
القومي  الأمن  وم�ست�سار  بومبيو 
الن�سجام  لتعزيز  بولتون،  جون 
بـ«ترامب«،  املحيطة  الدائرة  يف 
ور�سم  القرار  ب�سناعة  واملعنية 
،فوا�سنطن  اخلارجية  ال�سيا�سات 
�ستحر�ص على الدوام على و�سع 
الأزمة �سمن دائرة »اآمنة«، ومنعها 
من اخلروج عن ال�سيطرة للحفاظ 
على بنية �سليمة ملجل�ص التعاون، 

وهذا ما يت�سّدر اأولوياتها.
الأولوية دائما ملواجهة اإيران

فهي تعمل على اأن ي�سكل جمل�ص 
مواجهة  عمليا يف  اإطارا  التعاون 
النفوذ الإيراين باملنطقة عموما، 
ب�سكل  اخلليج  منطقة  ويف 
هامة  منطقة  باعتبارها  خا�ص، 
الأمريكية،  احليوية  للم�سالح 
والتي ميكن اأن تت�رّصر با�ستمرار 
التوترات  حدة  وت�ساعد  الأزمة، 
على  ،وبناء  املنطقة  دول  بني 
يف  وا�سنطن  �ستحافظ  ذلك، 
على  العري�سة،  ا�سرتاتيجياتها 
طريف  بني  »احلياد«  من  نوع 
ب�سكل  النحياز  وعدم  الأزمة، 

وا�سح اإىل اأي واحد منهما.
الأولوية  وا�سنطن  �ستعطي  كما 
باملنطقة  اإيران  ملواجهة  دائما 
والعمل  الأزمة،  ح�ساب  على 
من  اأنه  مع  حلها،  على  »اجلدي« 
من  يكفي  ما  متلك  اأنها  املوؤكد 
توظيفها  ميكن  التي  الأدوات 
بالوقت الذي تريد  لإنهاء الأزمة 
تزال  ل  املتحدة  الوليات  لكن 
يف  الأزمة  حل  على  اآمال  تبني 
اإطار البيت اخلليجي، وهي اآمال 
الأزمة  اأطراف  �سيا�سات  تبددها 
يرون  مبا  مت�ّسكا  تزيدهم  التي 
التنازل  ميكن  ل  »ثوابت«  اأنها 

عنها. 
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ل حلل، رغم جهود و�ساطة متعددة اجلوانب بداأتها الكويت ب�سكل  االأزمة اخلليجية التي تطل على عامها الثاين، ظلت منذ اندالعها قائمة دون التو�سّ
ر�سمي، مبباركة من الواليات املتحدة واملجتمع الدويل. 

تقدير حالة

ق .د

الأزمة اخلليجية.. هل ان�سّد اأفق الو�ساطة الأمريكية الكويتية؟ 
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عي�ضة ق.

و�ضع  يتم  �أن  ي�ضتبعد  ال  حيث 
�ملقبل  �ملو�ضم  �ضعال  يف  �لثقة 
ما  وهو  �أ�ضا�ضيا،  �للعب  �أجل  من 
�ضاو�ضي  فوزي  �حلار�س  يجعل 
�الحتياط  �إىل  بالتحول  مهدد� 
من  و�بال  تلقى  بعدما  خا�ضة 
�النتقاد�ت �ملو�ضم �ملنق�ضي من 
طرف جماهري ناديه، خا�ضة و�أن 
دون  �ليدين  �ضفر  خرج  �لفريق 

حتقيق �أي تتويج بلقب.
يف �ملقابل، يو��ضل قا�ضي �ل�ضعيد 
�لفريق  العبي  مع  �ملفاو�ضات 
عقودهم  على  �لتجديد  �أجل  من 

وبعدما ف�ضل �التفاق مع �ملهاجم 
تقلي�س  ب�ضبب  در�رجة  وليد 
�الإد�رة �أجرته �ل�ضهرية يف �لعقد 
�جلديد �لذي مت حت�ضريه، ينتظر 
عزي  �أيوب  �ملد�فع  يجدد  �أن 
�ضهرة �ليوم على �لعقد وهو �لذي 
تفاو�س منت�ضف �الأ�ضبوع �جلاري 
�إىل  وتو�ضل  �ل�ضعيد  قا�ضي  مع 
�التفاق على جتديد �لعقد، بينما 
زيد�ن  �الآخر  �ملد�فع  يجل�س 
�ملفاو�ضات  طاولة  �إىل  ميبار�كو 
على  �لتفاو�س  �جل  من  غد� 
قا�ضي  نفى  بينما  �لعقد.  جتديد 
تد�ولها  مت  �لتي  �الأخبار  �ل�ضعيد 
حول �ت�ضاله باملد�فع �ملخ�رضم 

�اللتحاق  �أجل  من  حلي�س  رفيق 
ب�ضفوف �ملولودية و�أكد ملقربيه 
ال  �إ�ضاعات  �ضوى  لي�ضت  �أنها 

�أ�ضا�س لها من �ل�ضحة.
برجمة  منف�ضل،  مو�ضوع  ويف 
�ال�ضتئناف  »�لعميد« ح�ضة  �إد�رة 
جو�ن  �لثامن  تاريخ  من  �بتد�ء 
يف  �ل�رضوع  �أجل  من  �لد�خل 
�لكروي  للمو�ضم  �ال�ضتعد�د 
ملو��ضلة  و�لتح�ضري  �ملقبل 
تنتظرها  �أين  �لقارية  �ملناف�ضة 
مت�ضدر  ملو�جهة  �ضعبة  خرجة 
مازميبي  بي  تي  �ملجموعة 
�لكونغويل حت�ضبا لدور جمموعات 

ر�بطة �أبطال �إفريقيا.

�ضعال يجدد خم�ضة موا�ضم رفقة مولودية اجلزائرمباراكو يجتمع غدا بقا�ضي ال�ضعيد واال�ضتئناف يف 8 جوان
لت اإدارة فريق مولودية اجلزائر اإىل االتفاق رفقة حار�ضها ال�ضاب فريد �ضعال  تو�ضّ

ب�ضاأن موا�ضلة امل�ضوار يف �ضفوف الفريق، حيث وقع ر�ضميا �ضهرة اأول اأم�س بعدما 
اجتمع رفقة املدير الريا�ضي كمال قا�ضي ال�ضعيد وتو�ضل معه اإىل االتفاق ب�ضاأن 

البقاء يف �ضفوف الفريق بعدما وقع على العقد الذي ميتد خم�ضة موا�ضم يف تاأكيد 
على اإ�ضرار اإدارة املولودية االحتفاظ بخدمات حار�ضها والذي تعتربه م�ضتقبل النادي 

واأكدت رغبتها يف التم�ضك بخدماته 

بطولة العامل لكرة 
الري�ضة ح�ضب 

الفرق رجال

املنتخب 
الوطني يتلقى 

الهزمية الثانية

�نهزم �ملنتخب �لوطني لكرة 
�لري�ضة �أمام نظريه �ملاليزي 
بنتيجة 5-0 خالل �ملبار�ة� 
لتي جمعت �ملنتخبني �ول 
�م�س بالعا�ضمة �لتايالندية 
بانكوك �ضمن �جلولة �لثانية 

عن �ملجموعة �لر�بعة 
ملناف�ضات �لبطولة  �لعاملية 

للفرق »توما�س كوب« �خلا�ضة 
بالذكور و�لتي تتو��ضل �إىل 

تاريخ 28 ماي �ملقبل، و�نهزم 
مد�ل �ضربي يف �للقاء �الأول 

فردي �مام يل زي جيا �ضوطني 
دون رد 21-6، 21-13 وخ�رض 
حممد عبد �لرحيم بلعربي 
�أمام ��ضكندر ذو �لقرنني 

بنتيجة عري�ضة 7-21، 9-21، 
ويف �للقاء �لفردي �لثالث، فاز 
�ملاليزي جون هاو ليونغ على 
عادل حامق بو�قع 13-21، 
21-8، ويف �لزوجي خ�رض 

�ملنتخب �لوطني على مرتني 
حيث �نهزم �لزوجي ك�ضيلة 

معمري ويو�ضف مد�ل  �ضربي 
على يد حممد عريف عبد 
�للطيف ومو�طنه تيو �إي 

يي 21-12، 21-10، و�ضقط  
�لثنائي عبد �لرحيم بلعربي 
وعادل حامق بو�قع 11-21، 

21-15 �أمام كل من �آرون  �ضيا 
و ووي يك �ضوه، وخ�رض �لفريق 
�لوطني �مام نظريه �لد�مناركي 

بنف�س �لنتيجة 5-0 بر�ضم 
�جلولة �الأوىل، وو�جه �خل�رض 

�أم�س �ملنتخب �لرو�ضي �ضمن  
�جلولة �لثالثة عن �ملجموعة 

�لر�بعة، من جهته، فاز منتخب 
�لد�منارك على رو�ضيا مناف�ضة 
�جلز�ئر �ملقبلة بنتيجة 0-5 

بر�ضم �جلولة نف�ضها.
وي�ضارك �ملنتخب �لوطني 
يف هذ� �ملوعد �لعاملي ذو 

�لدرجة �الأوىل بف�ضل تتويجه 
بطال للقارة خالل �لبطولة 
�الإفريقية �لتي جرت �ضهر 

فيفري �ملن�رضم بقاعة حر�ضة  
ح�ضان باجلز�ئر �لعا�ضمة على 
ح�ضاب نيجرييا 3-2، وميثل 

»�خل�رض« يف هذ� �ملونديال كل 
من عادل حامق، حممد عبد 

�لرحيم بلعربي،  يو�ضف �ضربي 
مد�ل، معمري ك�ضيلة، جميد 
يا�ضني بلهو�ن و�ضامي خالدي 
بقيادة �ملدرب �لوطني فاحت 

بطاهر و�خلبري �ال�ضباين مولينا 
�أورتيغا.

وكاالت

النادي الهاوي يجتمع اليوم لإخراج ال�ضباب من النفق املظلم
االإدارة حولت 1800 اأورو لت�ضوية ق�ضية نغومو

يجتمع �أع�ضاء �لنادي �لهاوي لفريق 
لثاين  �ليوم  �ضهرة  بلوزد�د  �ضباب 
مرة يف �قل من 48 �ضاعة من �أجل 
مناق�ضة �لو�ضعية �ل�ضعبة �لتي مير 
بها �لفريق خا�ضة بعد قر�ر �أع�ضاء 
�ملكتب �مل�ضري �ال�ضتقالة جماعية 
من �ملن�ضب مبا�رضة عقب خو�س 
�لبطولة  يف  مبار�ة  الآخر  �لت�ضكيلة 
�لوطنية �أمام دفاع تاجنانت، حيث 
و�مل�ضريون  �ل�ضباب  �أبناء  يعمل 
ت�ضاهم  �لتي  �حللول  �إيجاد  على 
يف �إخر�ج �لفريق من �ملاأزق �لذي 
بدون  �أ�ضبح  و�لذي  فيها  يتو�جد 
حممد  �لرئي�س  رحيل  بعد  �إد�رة 
��ضتقالته  �أعلن  �لذي  بوحف�س 
ر�ضميا من �ملن�ضب دون �أن ي�ضعها 

مكتوبة، وقام رئي�س �لنادي �لهاوي 
ن�ضبة  ميلك  و�لذي  �ضتوف  كرمي 
�لفريق  يف  �ل�ضهم  ن�ضبة  من   %75
�إىل  �لدعوة  بتوجيه  �ملحرتف 
مالك  ر�ضا  �مل�ضاهم  �لثنائي 
�خلروج  �أجل  من  قانا  �لدين  وعز 
باحللول �لتي ت�ضمح باإنقاذ �ل�ضباب 
�ل�ضبابية  �لو�ضعية  من  �لبلوزد�دي 
�لنادي  وكان  عليها،  يتو�جد  �لتي 
�ملن�رضم  �لثالثاء  �جتمع  �لهاوي 
قرباج  حمفوظ  �إىل  �لدعوة  ووجه 
رئي�س �لفريق �ل�ضابق و�لذي �عتذر 
عن �حل�ضور موؤكد� �أنه ال ي�ضتطيع 
م�ضوؤولية  و�أخذ  �لفريق  �إىل  �لعودة 
�لكارثية  �لو�ضعية  ظل  يف  رئا�ضته 
و�أنه  خا�ضة  عليها  يتو�جد  �لتي 

يعاين غياب �الأمو�ل.
يف �ملقابل، قامت �إد�رة نادي �أبناء 
�لعقيبة بتحويل مبلغ 1800 �أورو �إىل 
�لقدم  لكرة  �جلز�ئرية  �الحتادية 
�لالعب  ق�ضية  ت�ضوية  �أجل  من 
جيل  للت�ضكيلة  �ل�ضابق  �لكامريوين 
نغومو و�لذي �ضبق �أن دفعت �لهيئة 
�لكروية �ملحلية ديونه ب�ضبب عجز 
�الإد�رة �لبلوزد�دية عن �لتكفل بتلك 
�لقيمة �لكبرية، وينتظر �ن يتم حل  
�ل�ضباب  وتفادي  نهائيا  �لق�ضية 
�لر�ضيد  نقاط من  تهديد خ�ضم 3 
�إىل  متتد  مهلة  ميلك  و�أنه  خا�ضة 
حتويل  �أجل  من  ماي   27 تاريخ 

�ملبلغ �إىل �لالعب.
عي�ضة ق.

 باالإ�ضافة اإىل حرمان �ضبيبة بجاية
 من جمهورها يف مباراة واحدة

 اإرغام ال�ضام تعوي�ض خ�ضائر 
حتطيم حافلة الكابا

اأر�ضنال يتعاقد ر�ضميا مع اإميري

البطولة االإفريقية لل�ضطرجن اأكابر

 اجلزائر حتقق اأربع 
ميداليات منها ذهبية

�لتابعة  �الن�ضباط  جلنة  عادت 
�لقدم  لكرة  �ملحرتفة  للر�بطة 
�إىل �مللف �ملتعلق مببار�ة جمعية 
بوعريريج  برج  و�أهلي  مليلة  عني 
 29 �جلولة  حل�ضاب  جرى  �لذي 
�لثانية  �ملحرتفة  �لر�بطة  من 
هذ�  ويف  مفتوحا،  تركته  بعدما 
�ل�ضدد فاإن �لهيئة �لكروية در�ضت 
�لتقارير �لتي و�ضلتها من حمافظ 
�لربج  �أهلي  و�إد�رة  �ملبار�ة 
�لتي  �لعنف  باأحد�ث  يتعلق  فيما 
�ضهدتها �ملقابلة وقامت مب�ضاهدة 
ت�ضويرها  مت  �لتي  �لفيديوهات 
�أقو�ل �الأمني �لعام  �إىل  و�ال�ضتماع 
�أن  تبني  �أين  �أم�س  �أول  للفريقني 
م�ضوؤولية  ال  »�ل�ضام«  م�ضوؤويل 
ملعب  حافلة  ر�ضق  بحادثة  لهم 
�أهلي �لربج �لذي كان متوجها �إىل 
�أجل خو�س  من  مليلة  ملعب عني 
جلنة  وقامت  �أمامه،  �ملو�جهة 
جمعية  �إد�رة  بتغرمي  �الن�ضباط 
�ضنتيم  مليون   15 مبلغ  مليلة  عني 
نظري �ضوء �لتنظيم و�العتد�ء على 
�مللعب  يف  �للوج�ضتيكية  �لو�ضائل 

تكاليف  حتميلها  �إىل  باالإ�ضافة 
�لتابعة  �حلافلة  حتطيم  تعوي�س 
تقدي  بعد  �لربج  �أهلي  الإد�رة 
من  �لفو�تري  �الأخري  هذ�  �إد�رة 
�أجل �إ�ضالح �حلافلة. يف �ملقابل، 
عاقبت �للجنة فريق �ضبيبة بجاية 
مبار�ة  باحلرمان من �جلمهور يف 
�لفريق  بعد ر�ضق جماهري  و�حدة 
�أر�ضية �مليد�ن خالل �للقاء �لذي 
خا�ضوه �أمام ود�د تلم�ضان حل�ضاب 
�لبطولة  من  و�الأخرية   30 �جلولة 
لت�ضييع  �لتاأثر  بعد  �لوطنية، 
لفائدة  �ل�ضعود  حلم  �جليا�ضمبي 
�أهلي �لربج، وهو ما يجعل �ل�ضبيبة 
�ملو�ضم  يف  مبارياتها  �أوىل  تلعب 
�ضاغرة.  مدرجات  �مام  �جلديد 
العبني  �أربعة  معاقبة  متت  بيما 
و�حدة  مبار�ة  لعب  من  باحلرمان 
مد�فع  من  بكل  �الأمر  ويتعلق 
�لرحمان  عبد  �جلز�ئر  مولودية 
ح�ضود، �أبو بكر ربيح العب �ضباب 
ق�ضنطينة، ر�ضا بن �ضايح وحممد 

بن �ضعرية العبا �ضبيبة بجاية.
ع.ق.

�الإجنليزي  �أر�ضنال  نادي  �أعلن 
�الإ�ضباين  �ملدرب  تعيني  �أم�س 
�لكرة  فريق  لقيادة  �إميري  �أوناي 
وخالفة �ملخ�رضم �أر�ضني فينعر،.
للنادي  �لر�ضمي  �حل�ضاب  وكتب 
»�أوناي  تويرت:  موقع  على  �للندين 
�جلديد، حقبة  �إميري هو مدربنا 
وف�ضل  جديد  ع�رض  جديدة، 
�إميري،  قال  جانبه،  ومن  جديد«، 
�لر�ضمي  للموقع  ت�رضيحات  يف 
غامرة  ب�ضعادة  »�أ�ضعر  الأر�ضنال: 
لالن�ضمام �إىل �أحد �الأندية �لكربى 
»�أر�ضنال  و�أ�ضاف:  �للعبة«،  يف 
�أنحاء  معروف وحمبوب يف جميع 
�للعب،  يف  �أ�ضلوبه  ب�ضبب  �لعامل 
و�مللعب  �ل�ضباب،  و�لالعبني 
�أنا  �لنادي،  �إد�رة  وطريقة  �لر�ئع، 
�مل�ضوؤولية  ملنحي  جًد�  متحم�س 
�ملهم  �جلديد  �لف�ضل  هذ�  لبدء 

�آر�ضنال«. وترك �إميري،  يف تاريخ 
�ضان  باري�س  قيادة  توىل  �لذي 
جريمان يف 2016، فريق �لعا�ضمة 
�ملو�ضم  نهاية  يف  �لفرن�ضية 
�ملن�رضم بعدما توج بثالثية حملية 
قيادة  له  �ضبق  كما  �الألقاب،  من 
لقب  الإحر�ز  �الإ�ضباين  �إ�ضبيلية 

�لدوري �الأوروبي ثالث مر�ت.
وكاالت

 حقق �ملنتخب �لوطني لل�ضطرجن 
رجال و�ضيد�ت �أربع ميد�ليات منها 
ذهبية و�حدة و3 برونزيات خالل 
�أكابر  فردي  �الإفريقية  �لبطولة 
ليفينغ�ضتون  مبدينة  جرت  �لتي 
ماي   22 �ىل   12 من  �لز�مبية 
�جلز�ئرية  وتوجت  �ملن�رضم، 
نالت  فيما  بالذهبية  مزيود  �أمينة 
ثالث  لطر�س  �ضربينة  مو�طنتها 

برونزيات.
مبركز  �لذكور  �كتفى  جهتهم،  من 
�أو�ضديق  حمفوظ  حققه  �ضاد�س 
حممد  �ال�ضتاذ   غياب  ظل  يف 
عدالن  �لدويل  و�ال�ضتاذ  حدو�س 
خلو�س  ي�ضتعد�ن  و�للذ�ن  عر�ب 
و�ملقررة  �فريقيا  منطقة  دورة 
بباماكو  جو�ن   29 �ىل   19 من 
�ضبعة  �ضتجمع   و�لتي  �ملالية 
�ل�ضينغال،  مايل،  �جلز�ئر،  بلد�ن 

وموريتانيا،  ليبيا  تون�س،  �ملغرب، 
وز�مبيا  �جلز�ئر  �ىل  وباالإ�ضافة 
دول  ع�رض  �ضاركت  �ملنظم  �لبلد 
للفردي  �الفريقية  �لبطولة  يف 
زميبابوي،  من  بكل  �الأمر  ويتعلق 
�نغوال،   م�رض،  �ملوزمبيق، 
ناميبيا، جنوب �فريقيا، بوت�ضو�نا، 

�ل�ضي�ضل، �أوغند� وماالوي.
ق.ر.
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الثنائي  عودة  حملت  بعدما 
�سابق  وقت  يف  امل�ستبعد 
مبوحلي  وهاب  راي�س  احلار�س 
اللذان  فيغويل  �سفيان  والالعب 
الت�سكيلة  عن  ا�ستبعادهما  مت 
على  ماجر  تعيني  منذ  الوطنية 
راأ�س العار�سة الفنية الوطنية دون 
الثنائي  تالق  لكن  مقنعة  تربيرات 
ب�سورة الفتة يف �سفوف فريقيهما 
من خالل الظهور البارز ملبوحلي 
ال�سعودي  االتفاق  ناديه  رفقة 
غاالتا�رساي  نادي  فيغويل  وقيادة 
الرتكي  الدوري  بلقب  التتويج  اإىل 
لالمر  االن�سياع  اإىل  ماجر  دفع 
لهما وهما  الدعوة  وتوجيه  الواقع 
دوليا  اللعب  اللذان ميلكان جتربة 
الوطنية  الت�سكيلة  واأن  خا�سة 
على موعد مع مواجهة من العيار 
الثقيل اأمام رفقاء جنم ريال مدريد 

اال�سباين كري�ستيانو رونالدو.
ماجر  فاجاأ  ذلك  جانب  اإىل 
اجلزائري  واجلمهور  املتتبعني 
هني  �سفيان  الالعب  با�ستبعاد 
املعنية  اخل�رس  قائمة  عن 
امل�ستوى  رغم  الرتب�س  بخو�س 
هذا  الالعب  اأبانه  الذي  الكبري 
اأندرخلت  فريقيه  رفقة  املو�سم 
مو�سكو  و�سبارتاك  البلجيكي 
يف  اإمكانيات  اظهر  اين  الرو�سي 
االإقناع عند  وتعود على  امل�ستوى 
ماجر  لكن  الوطنية  االألوان  حمل 
ا�ستبعاد  عرب  اآخر  راأي  له  كان 
مهاجم  اإىل  الدعوة  وتوجيه  هني 
الكروم  علي  �سيد  بلوزداد  �سباب 

الذعة  انتقادات  يواجه  الذي 
املو�سم  بعد  ناديه  �سفوف  يف 
باالإ�سافة  قدمه  الذي  املتدين 
اإىل طرح الت�ساوؤالت حول املعايري 
امل�سوؤول  اإثرها  على  قام  التي 
االأول على العار�سة الفنية الوطنية 
يتجاوز  ال  �ساب  العب  با�ستبعاد 
العب  ا�ستدعاء  مقابل  ربيعا   24
ويوؤكد  الثالثينيات،  جتاوز  اآخر 
ماجر االأخبار التي راجت يف وقت 
عن  ا�ستغنائه  امكانية  عرب  �سابق 
هني بعد ك�سف االأخري عدم ر�ساه 
ال�سوط  يف  وا�ستبداله  التغيري  من 
التي  الودية  املباراة  من  الثاين 
�سهر  اإيران  منتخب  اأمام  لعبوها 

مار�س املنق�سي.

تايدر يدفع ثمن 
التمرد

خلت قائمة ماجر من ا�سم الالعب 
اإمباكت  نادي  رفقة  املحرتف 
خطوة  يف  الكندي  مونرتيال 
حرب  بعد  خا�سة  منتظرة  كانت 
الت�رسيحات التي جمعت الرجلني 
امليدان  متو�سط  خروج  اإثر 
اجلزائري عن �سمته وانتقاده عدم 
اللقاءينب  خالل  عليه  االعتماد 
الوديني اللذان خا�سهما املنتخب 
الوطني يف الرتب�س ال�سابق وعدم 
واحدة،  دقيقة  ولو  للعب  به  الزج 
عدم  اإىل  القرار  ماجر  برر  اأين 
ان  قبل  بدنيا  الالعب  جاهزية 
يرد عليه االأخري باأنه ال يعاين من 
للعب،  جاهزا  وكان  بدنية  م�ساكل 

�رسخ  لتوؤكد  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
حيث  وتايدر  ماجر  بني  العالقة 
الإق�ساء  الوطني  الناخب  يتوجه 
امل�ستقبلية،  خياراته  من  الالعب 
رغم تاأكيد االأخري جاهزيته لتلبية 
كل  يف  الوطني  املنتخب  دعوة 

وقت.

تهمي�س درفلو يطرح 
الت�ضا�ؤالت بلخيرث 

�حلي�س يعودان

خرجاته  الوطني  الناخب  يوا�سل 
غري املتوقعة وخياراته غري مربرة 
خا�سة واأنه وا�سل تهمي�س مهاجم 
البطولة  وهداف  اجلزائر  احتاد 
مل  الذي  درفلو  اأ�سامة  الوطنية 
يف  للم�ساركة  الدعوة  له  يوجه 
لوديتي  حت�سبا  اخل�رس  ترب�س 
وهي  والربتغال  االأخ�رس  الراأ�س 
الت�ساوؤالت  اأثارت  التي  اخلطوة 
املو�سم  اأنهى  درفلو  واأن  خا�سة 
وتاألق  هدفا،   18 بت�سجيل  هدافا 
البطولة  اإىل  باالإ�سافة  فريقه  مع 
الكاف  كاأ�س  مناف�سة  يف  الوطنية 
الهدافني  و�سيف  يعترب  التي 
ويبقى  اأهداف،   5 بت�سجيله 
االأ�سباب  بقوة  املطروح  الت�ساوؤل 
اال�ستغناء  ماجر  دفعت  التي 
املنتخب  يف  حتى  خدماته  عن 
اأحد  اأنه  رغم  للمحليني  الوطني 
اأح�سن العبي القاطرة االأمامية يف 

اجلزائر.
يف املقابل �سجل املدافع االأمين 
خمتار  التون�سي  االإفريقي  للنادي 

بلخيرث عودته اإىل �سفوف اخل�رس 
دورة  يف  م�ساركته  بعد  جمددا 
جرت  التي  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س 
بالغابون،  املن�رسم  العام  مطلع 
خا�سة  بعدها  ي�ستدع  مل  والتي 
التي  الدفاعية  االأخطاء  بعد 
ماجر  اآثر  حيث  اآنذاك،  بها  قام 
ا�ستعادة بلخيرث على ح�ساب العب 
عطال  يو�سف  البلجيكي  كورتريي 
اإمكانيات  اأبرز  اأن  �سبق  والذي 
عاد  كما  االأمين،  الرواق  كبرية يف 
رفيق حلي�س جمددا غلى �سفوف 
عن  غيابه  بعد  الوطنية  الت�سكيلة 
االأعوام  الفرتة  خالل  �سفوفها 

االأخرية.

 قائمة 
الالعبني:

�ضا��ضي، مبوحلي، 
�ضاحلي، عر��س، 
بلخيرث، نعماين، 
ماندي، �ضافعي، 

حلي�س، بن مو�ضى، بن 
�ضبعيني، بوخن�ضو�س، 

فرحات، جماين، بن 
خما�ضة، بن طالب، 
فيغويل، �ضوداين، 

الكر�م، براهيمي، 
حمرز، �ضليماين، 
بنا�ضر �بوجناح.

ماجر يفي بالوعد ويفاجئ اجلماهري اجلزائريةاأعلن قائمة 24 العبا مبفاجاآت مد�ية �معايري تثري الت�ضا�ؤالت
اأعلن الناخب الوطني رابح ماجر قائمة 24 العبا املعنية بخو�س املباراتني الوديتني اأمام الراأ�س االأخ�ضر �الربتغال يومي 

1 �7 جوان على التوايل، حيث �ضتمون العنا�ضر الوطنية املعنية بالقائمة معنية بااللتحاق برتب�س املنتخب الوطني 
ابتداء من 28 ماي املقبل مبركز حت�ضري املنتخبات الوطنية يف �ضيدي مو�ضى، ��ضهدت القائمة بع�س املفاجاآت مثلما �عد 

به املدرب الوطني اجلماهري اجلزائرية قبل اأ�ضبوعني عندما اأكد اأنه يح�ضر ملفاجاآت يف القائمة املقبلة �هو ما حدث 

85 مليون اأورو قيمة انتقال حمرز اإىل املان �ضيتي

اإدارة ريال بيتي�س ت�ضرتط 30 مليون 
اأورو مقابل اال�ضتغناء عن ماندي

كلوب ي�ضدم جماهري ليفربول 
قبل نهائي كييف

الالعب  انتقال  م�سل�سل  يتوا�سل 
حمرز  ريا�س  اجلزائري  الدويل 
�سيتي  مان�س�سرت  نادي  �سفوف  اإىل 
االجنليزي والذي مل يح�سم بعد رغم 
منذ  بالفريق  الالعب  ا�سم  ارتباط 
هذا  ويف  الفارط،  ال�ستوي  املركاتو 
جريدة  اأم�س  �سباح  ك�سفت  ال�سدد 
م�سوؤويل  اأن  الربيطانية  »الغارديان« 
يكونون  �سوف  »ال�سماري«  ت�سكيلة 
مليون   68 قيمته  ما  بدفع  ملزمني 
اأورو باالإ�سافة اإىل مبالغ مالية متثل 
متغريات لي�سل جمموع قيمة ال�سفقة 

اأورو مقابل  االإجمال مبلغ 85 مليون 
تنازل اإدارة لي�سرت �سيتي عن خدمات 
والذي  »الثعالب«  ت�سكيلة  جنم 
 ،2020 جوان  غاية  اإىل  معها  يتعاقد 
تكرار  نحو  تتوجه  االأاأمور  اأن  ويبدو 
اجلاري  العام  مطلع  �سيناريو  نف�س 
تعرثت  اأين  الفارط،  العام  و�سائفة 
ومان�س�سرت  حمرز  بني  املفاو�سات 
لي�سرت  م�سوؤويل  تعنت  ب�سبب  �سيتي 
الكبرية  املالية  ومطالبهم  �سيتي 

للتنازل على خدماته.
ع.ق.

بيتي�س  ريال  نادي  اإدارة  حددت 
مقابل  املالية  �رسوطها  اال�سباين 
الدويل  العبها  عن  اال�ستغناء 
حيث  ماندي،  عي�سى  اجلزائري 
اإعالمية  تقارير  اأم�س  ك�سفت 
الفريق  م�سوؤويل  اأن  ا�سبانية 
العبهم  ي�رسحوا  لن  االأندل�سي 
اأورو  مليون   30 قيمة  �سوى مقابل 
اهتمام  حمل  اأ�سبح  واأنه  خا�سة 
التعاقد  يف  ترغب  اأوروبية  اأندية 
املقبلة،  ال�سائفة  خالل  معه 
املطالبة  اإىل  دفعها  الذي  االأمر 

خدماته  املهتم  الفريق  بدفع 
على  احل�سول  مقابل  املبلغ 
ال�سيفية  التحويالت  يف  توقيعه 
املقبلة، ويعترب ماندي اأحد اأف�سل 
اال�سباين  الدوري  يف  املدافعني 
كبرية  مباريات  قدم  الذي  وهو 
يف  مدافع  اأف�سل  خام�س  واختري 
اأبانه  الذي  املردود  بعد  »الليغا« 
بيتي�س  ريال  قيادة  يف  وم�ساهمته 
يف  املقبل  املو�سم  امل�ساركة  اإىل 

مناف�سة الدوري االأوروبي.
ع.ق.

نادي  مدرب  كلوب  يُورغن  رَدّ 
جماهري  بع�س  زعم  على  ليفربول 
لريال  االأي�رس  الظهري  باأَنّ  الفريق 
مدريد مار�سيلو، يعترب نقطة �سعف 
كبرية للفريق االإ�سباين، حيث يلتقي 
ال�سبت  ليفربول  مع  مدريد  ريال 
اأبطال  دوري  نهائي  يف  املقبل، 
كييف،  االأوكرانية  بالعا�سمة  اأوروبا 
وقال كلوب يف حوار مع جنم الريدز 
�سحيفة  ن�رسته  فاولر  ال�سابقروبي 
مار�سيلو  اإَنّ  يقول  "اجلميع  مريور: 
يدافع  ال  لكنه  رائع هجومًيا،  العب 
نقطة  هو  وبالتايل  جيد،  ب�سكل 
واأ�ساف:  مدريد"،  لريال  �سعف 
بدوري  الريال  فاز  ذلك،  رغم  "لكن 
املا�سيني  العامني  يف  االأبطال 

اأخرى"،  مرة  النهائي  اإىل  وو�سلوا 
كان  ا  اأي�سً ميونخ  "بايرن  وتابع: 
يعتقد اأنَّه اأف�سل ويف النهاية خ�رس، 
احتاج الريال اإىل 4 فر�س للت�سجيل 
 8 اإىل  احتاج  بايرن  بينما  مرتني، 
اأَكّد  لت�سجيل هدف واحد".،  فر�س 
ريال  "العبي  االأملاين:  املدرب 
من  كبرية  خربة  ميتلكون  مدريد 
وال  القدمني،  اأخم�س  اإىل  الراأ�س 
تُوجد نقاط �سعف لديهم"، واختتم 
بهذه  لي�ست  القدم  "كرة  بقوله: 
اإذا  القول  ميكنك  بحيث  ال�سهولة 
م لالأمام، فاإنَّه �سيرتك  مار�سيلو تقَدّ
حممد �سالح يف تلك امل�ساحة؛ الأن 

�سالح �سيجد نف�سه اأمام رامو�س".
�كاالت

الالعب مل يوقع عقدا رفقة هامبورغ االأملاين

درفلو يف مفاو�ضات متقدمة رفقة غرا�ضوبورز ال�ضوي�ضري
نفت م�سادر من داخل بيت فريق احتاد اجلزائر �سحة االأخبار التي مت تداولها �سهرة البارحة حول توقيع الالعب اأ�سامة درفلو يف 

�سفوف نادي هامبورغ االأملاين والنازل اإىل الدرجة الثانية، حيث اأكدت اأن تلك االأخبار ال اأ�سا�س لها من ال�سحة والالعب الزال مل 

يوقع مع اأي فريق، وهو الذي يتوجه نحو االحرتاف يف اأوروبا بن�سبة كبرية بعد نهاية العقد مع فريقه اإحتاد اجلزائر، وهو الذي تاألق 

ب�سكل الفت واأنهى املو�سم هدافا للبطولة الوطنية بر�سيد 18 هدفا، حيث ميلك الالعب عدة عرو�س من اأوروبا واخلليج ويتوجه 

نحو خو�س جتربة احرتافية يف اأوروبا للعب يف امل�ستوى العايل خا�سة واأنه الزال �سغري ال�سن وهو الذي مل يتجاوز 24 عاما، ورغم 

اأن درفلو ميلك اإن�ساالت مع م�سوؤويل هابورغ عرب وكيل اأعماله اإال انه اقرب اإىل االحرتاف يف البطولة ال�سوي�رسية خا�سة واأنه يف 

ال�سفقة  اإعالن �سفقة ح�سم  االأوىل ويقرتب من  الدرجة  ين�سط يف  والذي  ال�سوي�رسي  نادي غرا�سوبورز  مفاو�سات متقدة رفقة 
والتعاقد معه.

ع.ق.



بر�شلونة يثق يف قرار غريزمان
ال يز�ل �جلدل م�صتمر� ب�صاأن �إمكانية رحيل �ملهاجم �أنطو�ن غريزمان عن �صفوف �أتلتيكو 

مدريد، هذ� �ل�صيف من �أجل �الن�صمام للمناف�س �ملحلي بر�صلونة، وكانت تقارير قد ربطت 
�لفرن�صي باالنتقال للبار�صا هذ� �ل�صيف، �إال �أن �أنباء ك�صفت موؤخر� عن حماوالت من �إد�رة 
�أتلتيكو الإقناع �لالعب بالبقاء، ال�صيما بعد تتويج �لفريق ببطولة �لدوري �الأوروبي، وبح�صب 

�صحيفة موندو ديبورتيفو، فاإن هناك هدوء� من جانب �إد�رة بر�صلونة �لتي تثق يف كلمة 
�لالعب، و�التفاق �ل�صفهي �لذي مت منذ عدة �أ�صهر، و�أكدت م�صادر لل�صحيفة �لكتالونية، �أن 

�لالعب �لفرن�صي مل يوقع على �أية وثيقة مع �لنادي �لكتالوين، و�أ�صارت �ل�صحيفة، �أنه رغم 
حديث �ل�صحافة و�إد�رة �أتلتيكو ب�صاأن �إمكانية بقاء �لالعب مع �الأتليتي، تثق �إد�رة �لبار�صا يف 
�أن �صاحب 27 عاما �صينتهي به �ملطاف باالنتقال مللعب كامب نو. من ناحية �أخرى، نوهت 

�ل�صحيفة باأن �لالعب �لفرن�صي كان ي�صعى �إىل ح�صم م�صتقبله قبل �أن تبد�أ بطولة كاأ�س �لعامل 
هذ� �ل�صيف يف رو�صيا، �إال �أن هذ� �أمر بعيد �الحتمال �الآن، ومل ت�صتبعد �ل�صحيفة، �أن يخرب 

غريزمان �إد�رة �أتليتيكو برغبته يف �لبقاء �أو �لرحيل قبل �نطالق �ملونديال، بحيث ميكنه 
�لرتكيز على �لبطولة، حتى لو مل يتمكن �لبار�صا من �لتوقيع معه ر�صميا حتى 1 جو�ن �ملقبل، 

حينما ينخف�س �ل�رشط �جلز�ئي يف عقده من 200 �إىل 100 مليون يورو.

مدة العقد تف�شل بوفون على البي اأ�س جي
ك�صفت تقارير �صحفية عن م�صتجد�ت �لتفاو�س بني م�صوؤويل نادي باري�س �صان جريمان 
�لفرن�صي و�حلار�س �الإيطايل �ملخ�رشم جانلويجي بوفون، و�أكدت �صحيفة لو باري�صيان 

�لفرن�صية نقال عن مقربني من بوفون �أنه �أبلغ �إد�رة �لنادي �لباري�صي مبو�فقته على �رتد�ء 
قمي�س بي �إ�س جي، رغم طلبه مهلة لدر��صة �لعر�س من كل �لوجوه تنتهي بنهاية �الأ�صبوع 

�جلاري. و�أو�صحت �ل�صحيفة �أن قائد �ليويف �ل�صابق حتفظ على �أمر وحيد يف �لعر�س 
�ملقدم له من �صان جريمان وهو مدة �لتعاقد، وطالب جيانلويجي بوفون م�صوؤويل �لنادي 

�لفرن�صي تعديل �ملدة من مو�صمني �إىل مو�صم و�حد قابل للزيادة ملو�صم �أو مو�صمني 
�إ�صافيني، و�عتربت �أ�رشة �حلار�س �الإيطايل �ملخ�رشم �أن عر�س باري�س �صان جريمان مبثابة 

هدية �ل�صماء �لتي هبطت على بوفون بعد بلوغه 40 عاما، خا�صة �أنه �صيمنحه فر�صة للعب 
يف �أقوى �مل�صتويات.

كا�شيمريو: مللت احلديث عن نيمار
قال �لرب�زيلي كا�صيمريو متو�صط ميد�ن فريق ريال مدريد �الإ�صباين، �إنه ال ي�صتطيع �للعب 

لرب�صلونة الأنه ال ميلك جينات �لفريق �لكتالوين، يف ت�رشيح م�صابه لت�صايف هرينانديز 
�أ�صطورة �لبار�صا �ل�صابق، و�أ�صاف كا�صيمريو يف ت�رشيحات نقلتها �صحيفة »موندو 

ديبورتيفو« �لكتالونية: »�أنا مللت من �الأحاديث �لكثرية عن نيمار، هو العب عظيم لكن 
�حلديث �لكثري عنه جعلني �أمل، فاجلميع يتكلم عنه يف �لفرتة �ملا�صية«، وتابع كا�صيمريو: 

»نهائي دوري �أبطال �أوروبا �أمام ليفربول يوم �ل�صبت �صيكون جميال وقويا و�رش�صا يف منطقة 
�لو�صط، و�أنا �أتوقع �أنه �صيكون نهائي منوذجا«، و�أو�صح كا�صيمريو �أنه يف�صل طريقة �للعب 

4-4-2، بوجود 3 العبني بجو�ره، م�صري� �أنه يعرف جيد ما يفعله، لكن من �الأف�صل �أن يقول 
زيد�ن ذلك، و�ختتم كا�صيمريو ت�رشيحاته بالقول: »لقد بد�أت م�صريتي كحار�س مرمى 

ومهاجم، لكن يف �ختبار�ت �صاو باولو عندما الحظت كرثة �ملهاجمني، قمت برفع يدي 
عندما طلبو� متو�صط ميد�ن«.

كري�شتيانو الأكرث �شعبية يف العامل
ت�صدر �لربتغايل كري�صتيانو رونالدو جنم ريال مدريد للعام �لثالث على �لتو�يل قائمة 

�لريا�صيني �الأكرث �صعبية يف �لعامل متفوقاً على �الأمريكي ليربون جيم�س العب كرة �ل�صلة 
وغرميه مي�صي، و�صمن �لقائمة �لتي ت�صعها �صبكة »�ي.��س.بي.�إن«، �ختري رونالدو مهاجم 
ريال مدريد �حلائز على جائزة �أف�صل العب يف �لعامل خم�س مر�ت كاأكرث ريا�صي يحظى 

ب�صعبية يف �لعامل على �أ�صا�س عدد متابعيه عرب مو�قع �لتو��صل �الجتماعي و�تفاقات �لرعاية 
�خلا�صة به وعدد مر�ت كتابة ��صمه عرب حمركات �لبحث على �النرتنت، و�حتفظ ليربون 

جيم�س بطل دوري �ل�صلة �الأمريكي للمحرتفني ثالث مر�ت باملركز �لثاين يف �لقائمة بينما 
حل مي�صي ثالثا بعد ح�صوله على تا�صع �ألقابه يف �لدوري مع بر�صلونة. 

 وجاء يف �ملركز �لر�بع �لرب�زيلي نيمار �لذي �أ�صبح �أغلى العب كرة قدم يف �لعامل بعد 
�نتقاله مقابل 222 مليون يورو من بر�صلونة �إىل باري�س �صان جريمان يف �وت من �لعام 

�ملا�صي، وحل �ل�صوي�رشي روجيه فيدرر �أحد �أكرث �لالعبني تتويجا باالألقاب يف تاريخ �لتن�س 
خام�صاً متفوقاً على كيفن دور�نت جنم دوري �ل�صلة �الأمريكي للمحرتفني والعب �لتن�س 

�ال�صباين ر�فائيل ناد�ل، وحلت �أيقونة �لتن�س �الأمريكية �صريينا وليام�س بدالً من بطلة �لفنون 
�لقتالية �ملختلطة روند� ر�وزي يف �صد�رة قائمة �الأكرث �صعبية يف ريا�صة �ل�صيد�ت.  

مي�شي يلتحق بتدريبات التانغو

و�صل �أول �م�س قائد منتخب �الأرجنتني وجنم بر�صلونة �الإ�صباين ليونيل مي�صي �إىل بوين�س �آير�س قادما من بر�صلونة، حيث �لتحق بتدريبات 
منتخب بالده �لذي ي�صتعد خلو�س غمار نهائيات كاأ�س �لعامل يف رو�صيا 14 جو�ن �إىل 15 جويلية، وبعدما حطت به �لطائرة يف مطار �إيزيز�، 
باإ�رش�ف �ملدرب خورخي �صامباويل، ومل  �إىل مع�صكر تدريبات �الحتاد �الأرجنتيني حيث ح�رش مترينا مع زمالئه  توجه مي�صي مبا�رشة 

يخ�س مي�صي هد�ف �لدوري �الإ�صباين بر�صيد 34 هدفا �صوى 20 دقيقة خالل مبار�ة فريقه �الأخرية �صد ريال �صو�صييد�د يف �لدوري.
وكان �لالعبون باولو ديباال جونتو�س �الإيطايل، جيوفاين لو �صيل�صو باري�س �صان جريمان �لفرن�صي، ويلفريد كابايريو ت�صيل�صي �الإجنليزي، 
�لتدريبات  �إىل مقر  �إىل كري�صتيان بافون بوكا جونيورز و�صلو�  �صريخيو رومريو وماركو�س روخو مان�ص�صرت يونايتد �الإجنليزي، باالإ�صافة 
�أغويرو مان�ص�صرت �صيتي  �إدو�ردو �صالفيو بنفيكا �لربتغايل، �صريخيو  �لثالثاء ت�صم  �لتدريبات منذ  ليلتحقو� مبجموعة كانت بد�أت  �الثنني 
�أم�صرتد�م  �أجاك�س  تاليافيكو  ونيكوال�س  �ل�صيني  فورت�صن  هيبي  ما�صكري�نو  خافيري  �الإجنليزي،  هام  و�صت  النزيني  مانويل  �الإجنليزي 
�لهولندي، ويخو�س �ملنتخب �الأرجنتيني �أول مبار�ة ر�صمية له يف �لنهائيات �لعاملية يف 16 جو�ن �صد �أي�صلند� �صمن �ملجموعة �لر�بعة 

�لتي ت�صم �أي�صا كرو�تيا ونيجرييا.
يف �ملقابل، تعر�س �ملنتخب �الأرجنتيني ل�رشبة قا�صية قبل م�صاركته يف �ملونديال متثلت يف ��صتبعاد حار�صه �صريخيو رومريو ب�صبب �إ�صابة 
يف ركبته، بح�صب ما �أعلن �الحتاد �الرجنتيني �أول �أم�س، و�أ�صيب �حلار�س �لبديل ملان�ص�صرت يونايتد �الجنليزي بركبته �ليمنى خالل متارين 
منتخب بالده يف بوينو�س �ير�صوقال �الحتاد �الأرجنتيني يف بيان: »�صيتم حذف ��صم رومريو من الئحة �لالعبني 23 �لذين �صي�صاركون يف 
كاأ�س �لعامل 2018 يف رو�صيا«. ورومريو هو �حلار�س �الأرجنتيني �الأكرث خو�صاً للمباريات �لدولية، ومثل بالده يف نهائيات مونديايل 2010 
و2014. وذكر �الحتاد �الأرجنتيني �أن رومريو عانى من �ن�صد�د يف ركبته �ليمنى و�صيجري تقييمه جر�حياً، و�صيتم �الإعالن عن بديله يف �الأيام 
�ملقبلة، وف�صاًل عن خربته يف كا�س �لعامل، مثل رومريو بالده يف كوبا �أمريكا ثالث مر�ت وكان �صمن ت�صكيلة بالده �ملتوجة يف �أوملبياد 

بكني 2008 وخ�رشت �الأرجنتني نهائي مونديال 2014 �أمام �أملانيا.

�لقدم  لكرة  �الأوروبي  �الحتاد  �تخذ 
�إجر�ء�ت تاأديبية بحق ليفربول �الإجنليزي 
�لتي  �الأحد�ث  ب�صبب  �الإيطايل  وروما 
يف  �أنفيلد  ملعب  على  مبار�تهما  ر�فقت 
دوري  من  �لنهائي  ن�صف  �لدور  ذهاب 
�ملبار�ة  ليفربول  وح�صم  �أوروبا،  �أبطال 
�الأوىل 5-2 يف �أجو�ء م�صحونة وقد �أدين 
�صاحب �الأر�س بعد قيام �أن�صاره باإ�صعال 
على  �ملقذوفات  و�إلقاء  �لنارية  �الألعاب 

�أر�س �مللعب.
وهوجم �أحد �أن�صار ليفربول ويدعى �صون 
روما  م�صاغبي  قبل  من  عاماً   53 كوك�س 
مبار�ة  قبل  �أنفيلد  ملعب  �أ�صو�ر  خارج 

�لذهاب حيث نقل �إىل �مل�صت�صفى ودخل 
ومت  حرجة،  حاله  تز�ل  وال  غيبوبة  يف 
لال�صتباه  روما  �أن�صار  من  �ثنني  �إيقاف 
باأ�صطورة  دفع  ما  �جلرم  بهذ�  بقيامهما 
روما فر�ن�صي�صكو توتي �إىل منا�صدة �أن�صار 
ح�صن  �لريا�صية،  بالروح  �لتحلي  �لفريق 
جرت  وقد  للخ�صم،  و�الحرت�م  �ل�صيافة 
من  �الأوملبي  �مللعب  يف  �الإياب  مبار�ة 
�ملبار�ة  روما  تذكر. وح�صم  دون حو�دث 
جمموع  يف   7-6 خ�رش  لكنه   2-4 �لثانية 
�ملبار�ة  �إىل  ليفربول  ليتاأهل  �ملبار�تني 
�الإ�صباين  مدريد  ريال  �صد  �لنهائية 

�ملقررة يف كييف �ل�صبت �ملقبل.

اإجراءات تاأديبية �شد ليفربول وروما
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ميالن مهدد بال�شتبعاد من الدوري الأوروبي
فتح �الحتاد �الأوروبي لكرة �لقدم حتقيقاً يف ملف نادي ميالن �الإيطايل �ملتهم بعدم �حرت�م 
لهيئة  �لتابعة  �لتحقيق  غرفة  »قررت  �ليوفا:  بيان  يف  وجاء  �لنظيف،  �ملايل  �للعب  قو�عد 
�لرقابة �ملالية باالحتاد �الأوروبي �إحالة فريق ميالن �الإيطايل �إىل �لغرفة �لق�صائية الإخالله 
بقو�عد �للعب �ملايل �لنظيف، وخا�صة �إخالله ب�رشط �مل�صاو�ة »، و�أكد �لبيان: »بعد فح�س 
�لتابعة لهيئة  �لنادي، �عتربت غرفة �لتحقيق  �لتي قدمها  �لوثائق و�لتف�صري�ت  دقيق لكافة 

�أية �تفاقات للت�صوية«، وختم: »�إن غرفة  �لرقابة �ملالية �أن حيثيات �لق�صية ال ت�صمح باإبر�م 
�لتحقيق �لتابعة لهيئة �لرقابة �ملالية ترى من بني عو�مل �أخرى، �أنه ماز�ل هناك �صكوك قائمة 

و�صي�صدر  �ملقبل«،  �أكتوبر  يف  �صد�دها  �صيتم  �لتي  و�ل�صكوك  �لقرو�س  متويل  باإعادة  يتعلق  فيما 
�الحتاد �الأوروبي قر�ره �صهر جو�ن �لد�خل، علماً �أن ميالن �صيكون مهدد� باال�صتبعاد من م�صابقة �ليوروباليغ �لتي تاأهل �إليها 

�ملو�صم �لقادم.



يف  االعالميني  نقابة    رف�ضت 
برنامج  بوقف  مطالبات  م�رص 
ال�ضفر«  حتت  »رامز  املقالب 
القنوات  اإحدى  الذي يعر�ض على 
داخل  جتاوزات  لوجود  العربية 
عدم  موؤكدة  الربنامج،  حلقات 
حتى  الن�ض  عن  خروج  اأي  ر�ضد 

االآن يف حلقات الربنامج.
�ضالح  �ضهام  االإعالمية  وقالت 
االعالميني،  نقابة  اأول  وكيل 
جلنة  اإن  اليوم،  �ضحفي  بيان  يف 
النقابة  داخل  والر�ضد  املتابعة 

وامل�ضل�ضالت  الربامج  جلميع 
�ضهر  خالل  املختلفة  بالقنوات 
خمالفات  اأي  تر�ضد  مل  رم�ضان، 
ال�ضفر«  حتت  »رامز  لربنامج 
»اإم  �ضا�ضة  على  حالياً  املعرو�ض 

بي �ضي« م�رص.
اأن ما يحدث من جدل  واأو�ضحت 
حول الربنامج ودعاية �ضده ما هي 

اإال »نف�ضنة وحرب اإعالنات«.
داخل  اللجنة  اإن  �ضالح  وقالت 
ال�ضهر  بداية  منذ  تعمل  النقابة 
الكرمي، ومل ت�ضجل اأي �ضكاوى �ضد 

الربنامج على م�ضتوى املوؤ�ض�ضات 
اأو االأفراد.

هناك  اأن  الوا�ضح  »من  واأ�ضافت: 
حالة ترب�ض بالربنامج والقناة من 
لكونهما  نظراً  املناف�ضني  بع�ض 
االأكرث م�ضاهدة على م�ضتوى م�رص 

والوطن العربي«.
اأن  اإىل  النقابة  وكيل  واأ�ضارت 
اأي  حدوث  تر�ضد  مل  اللجنة 
اأخري  عربية  دولة  اأي  يف  م�ضاكل 
يتم عر�ض الربنامج علي �ضا�ضتها 
�ضواء يف ال�ضعودية اأو دول اخلليج 

اأو لبنان .
يحدث  »ما  اأن  �ضالح  واأو�ضحت 
املناف�ضة  عن  يخرج  ال  م�رص  يف 
عام  كل  واملعتادة  ال�رص�ضة 
ن�ضب  علي  باال�ضتحواذ  واملتعلقة 
االإعالنات  وكعكة  امل�ضاهدة 
التهام  علي  احلرب  تدور  التي 
اأن  اإىل  الفتة  منها«،  قطعة  اأكرب 
»الكالم عن وجود جتاوزات داخل 
الربنامج ومطالبات البع�ض بوقفه 

يندرج حتت هذه احلرب«.
التجاوزات  ر�ضد  اأن  اىل  واأ�ضارت 
واحلفاظ  العام  الذوق  ومراعاة 
دور  هو  املجتمع  اأخالق  على 
وهي  املعنية  للجهات  اأ�ضيل 
االإعالم  لتنظيم  االأعلى  املجل�ض 

ونقابة االعالميني.
وقالت �ضالح اإنه بالرغم من اأن قناة 
تعر�ض  والتي  م�رص  �ضي«  بي  »اإم 
م�رصية،  غري  قناة  هي  الربنامج 
ال  للربنامج  املنتجة  ال�رصكة  واأن 
حتمل اجلن�ضية امل�رصية، وبالتايل 
امٌلنظمة  للقوانني  يخ�ضعون  فال 
اأي  فاإن  ذلك  ومع   ، م�رص  داخل 
ر�ضد  يتم  م�رص  داخل  تعمل  قناة 
ما تبثه من قبل نقابة االإعالميني.
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هكذا هناأ جنوم وفنانو هوليوود العامل الإ�ضالمي بحلول �ضهر رم�ضان

اأعمال البيئة ال�ضامية يف املو�ضم نقابة الإعالميني يف م�ضر ترف�ض وقف برنامج«رامز حتت ال�ضفر«
احلايل تك�ضر النمطية املعتادة

هاين �ضالمة: ل�ضت خمرجًا لأرد على النتقادات املوجهة لإخراج »فوق ال�ضحاب«

بعث عدد من جنوم وفناين هوليوود تهانيهم اإىل العامل الإ�ضالمي لهذه املنا�ضبة ال�ضنوية، حيث تاأتي هذه الر�ضائل مع ا�ضتمرار تلقي التهاين مبنا�ضبة 
حلول �ضهر رم�ضان.

�ضوندا راميز
 

وبطلة  االأمريكية،  املمثلة  كتبت 
 »Scandal« ال�ضهرية  امل�ضل�ضالت 
 How»و  »Grey>s Anatomy»و
 ،»to get Away with Murder
الر�ضمي  موقعها  عرب  مقاال 
عنوان:  يحمل  والذي  »�ضونداالند«، 
رم�ضان«،  خالل  اجلميل  ترد  »كيف 
والذي كتبت فيه لقرائها: »ال ميكنكم 
الكراهية،  على  متفرجني  تقفوا  اأن 
افعلوا  العمل  هذا  رم�ضان  يف  ولكن 

اخلري لكي تكونوا جزءا من احلل«.

هال�ضي

عرب  االأمريكي  البوب  مطربة  غردت 
»رم�ضان  »تويرت«:  على  ح�ضابها 

مبهج  رم�ضان  لكم  واأمتنى  مبارك! 
والنمو  ال�ضعادة  لكم  متمنيا  ومثمر 

ال�ضخ�ضي«.

»دي �ضي كوميك�س«
الهزلية  الق�ض�ض  �رصكة  هناأت 
العامل  يف  جمهورها  كل  االأمريكية، 
وذلك  رم�ضان،  �ضهر  بحلول  العربي، 
اأبطالها  من  لواحد  لر�ضم  بن�رصها 
وهو  االأخ�رص«  »الفانو�ض  اخلارقني 

يهنئ بحلول ال�ضهر الكرمي.

يونا
يونا  االأغاين  وكاتبة  املغنية  متنت 
ملتابعيها: »امتنى لكم رم�ضان جميل، 
بال�ضرب  مليئا  يكون  اأن  اأمتنى  والذي 

كلكم  اأحبكم  وال�ضالم واخلري.  واحلب 
كثريا!«.    

�ضينثيا نيك�ضون
التي  نيك�ضون،  �ضينثيا  املمثلة  كتبت 
تر�ضحت ملن�ضب حاكم والية نيويورك 
االأمريكية: »بالن�ضبة ملئات االآالف من 
رم�ضان  فاإن  نيويورك،  يف  امل�ضلمني 
والعائلة.  والتجديد  للتفكري  وقت  هو 
بهذا  واملحتفلني  ال�ضائمني  كل  اإىل 

ال�ضهر: رم�ضان مبارك!«.   

 ميا فارو

االأمريكية  والنا�ضطة  املمثلة  كتبت 
جلميع  مبارك  »رم�ضان  فارو:  ميا 
اأنحاء  جميع  يف  امل�ضلمني  االأ�ضدقاء 

العامل«. 

 يف حماولة لك�رص الطابع النمطي الذي 
والعربي  ال�ضوري  امل�ضاهد  عليه  اعتاد 
اأعمال  جاءت  ال�ضامية  البيئة  الأعمال 
بني  متنوعة  احلايل  الرم�ضاين  املو�ضم 
املوقف  كوميديا  وبني  ماألوف  هو  ما 

والفانتازيا.
ثالثة اأعمال درامية للبيئة ال�ضامية اأولها 
اأواخر  اأحداثه  وجتري  ال�ضاوي�ض  حرمي 
حقبة احتالل العثمانيني ل�ضورية ويعتمد 
على كوميديا املوقف اإىل جانب احل�ض 
الرومن�ضي والبولي�ضي بعيدا عن التطرق 
معظم  يف  املوجودة  الزعامة  ملو�ضوع 
تتمحور  حيث  ال�ضامية  البيئة  اأعمال 
ق�ضايا  حول  امل�ضل�ضل  يف  ال�رصاعات 
واملعقدة  الب�ضيطة  االجتماعية  النا�ض 

يف حلولها.
حرمي ال�ضاوي�ض تاأليف هاين زينة واإخراج 
لالإنتاج  قبن�ض  واإنتاج �رصكة  اأ�ضعد عيد 
رم�ضان  زهري  بطولة  من  وهو  الفني 
احلكيم  واأماين  الدين  �ضم�ض  وعبري 
و�ضعد مينا وحممد خري اجلراح واأندريه 
ا�ضرب  الفتاح مزين وجيني  �ضكاف وعبد 
وح�ضام  عقيلي  ور�ضوان  وعا�ضم حواط 

عيد ودانا جرب وعلي كرمي واآخرين.
جزئه  يف  ال�ضام  عطر  م�ضل�ضل  ويعود 
ي�ضتعر�ض  حيث  جديدة  بنقلة  الثالث 
زرعت  التي  اخلارجية  اخلفية  االأيدي 
منطقتنا  يف  املتطرف  االإرهابي  الفكر 
واإخراج  قاووق  مروان  تاأليف  من  وهو 
قبن�ض  وانتاج �رصكة  حممد زهري رجب 
ع�ضاف  ر�ضيد  وبطولة  الفني  لالإنتاج 
وزهري  رم�ضان  ووائل  اجلزائري  و�ضباح 
اأبي�ض  ورنا  امل�رصي  و�ضلمى  رم�ضان 
وليا  ملحو  وقا�ضم  املو�ضللي  ووفاء 
اخلراط  وموؤيد  وايل  واأمانة  مباردي 

واآخرين.
العمل الثالث هو وردة �ضامية ذو الطابع 

الفانتازي عن ن�ض للكاتب مروان قاووق 
�رصكة  واإنتاج  ا�ضحاق  تامر  واإخراج 

غولدن الين لالإنتاج والتوزيع الفني.
من  امل�ضتوحى  العمل  اأحداث   وتدور 
�ضل�ضلة  حول  و�ضكينة  ريا  م�رصحية 
و�ضامية  وردة  ال�ضقيقتني  مغامرات 
مع  القتل  وجرائم  باالأخطار  املحفوفة 
متثل  حيث  الكوميدية  املواقف  بع�ض 
تعي�ض  التي  املتعجرفة  االأخت  وردة 
التي  و�ضامية  ق�رصها  يف  �ضيدة  مثل 
ال�ضقيقتني  دور  وجت�ضد  لل�ضفر  ت�ضعى 
كل من الفنانتني �ضالفة معمار و�ضكران 

مرجتى.
نخبة  امل�ضل�ضل  بطولة  يف  وي�ضارك 
واللبنانية  ال�ضورية  الدراما  جنوم  من 
ونادين  قا�ضم  وعالء  حداد  �ضلوم  منهم 
حت�ضني  وندين  رم�ضان  وزهري  خوري 
يا�ضني  وروعة  النهار  ومعت�ضم  بك 
و�ضحر  الدب�ض  مارديني و�ضحى  وطالل 
واأمين  ولينا حوارنة  عنيد  وجيانا  فوزي 
ال�ضورية  الدراما  ت�ضهد  كما  بهن�ضي. 
عدد  عرب  التاريخية  لالأعمال  عودة 
اأبي  بن  املهلب  بينها  امل�ضل�ضالت  من 
�ضفرة وتدور اأحداثه حول حياة املهلب 
خرا�ضان  على  االأموي  الع�رص  والة  اأحد 
يركز  كما  حكمه  وفرتة  وحياته  ون�ضاأته 
العنف  لنبذ  الداعية  القيم  على  العمل 
بني  الت�ضامح  ون�رص  الديني  والتطرف 

النا�ض.
وتاأليف  لطفي  حممد  اإخراج  من  العمل 
�ضي  اي  �رصكة  واإنتاج  البطو�ض  حممد 
ميديا برودك�ضن وتلفزيون ابو ظبي وهو 
من بطولة معت�ضم النهار ودمية قندلفت 
وروبني  القي�ض  وخالد  �ضبيح  وفادي 
قنوع  وحممد  �ضموط  وجالل  عي�ضى 
وعبد الرحمن اأبو القا�ضم ويامن حجلي 

و�ضامر ا�ضماعيل وغريهم.

امل�رصي  النجم  قال 
املخرج  اإن  �ضالمة،  هاين 
اتبع  العزيز  عبد  روؤوف 
خمتلفاً  اإخراجياً  تكنيكاً 
يف م�ضل�ضله اجلديد »فوق 
يُعر�ض  الذي  ال�ضحاب«، 
من  عدد  علي  حالياً 

املحطات الف�ضائية.
اأنه   ، �ضالمة  واأ�ضاف 
ال�ضاأن  يف  يتدخل  ال 

ملماً  لي�ض  الأنه  االإخراجي، 
م�ضرياً  قوله،  بح�ضب  بتفا�ضيله، 
اإيل اأن خمرج م�ضل�ضله هو االأجدر 
املوجهة  االنتقادات  علي  بالرد 
خمتلف،  �ضياق  ويف  لالإخراج. 
بردود  �ضعادته  عن  الفنان  اأعرب 
م�ضل�ضله  عن  تلقاها  التي  الفعل 
تركز  اأغلبها  اأن  موؤكداً  اجلديد، 
»ماندو«،  �ضخ�ضية  تفا�ضيل  على 
�ضابق  يف  مثلها  يج�ضد  مل  التي 

الواردة  التعليقات  بح�ضب  اأعماله 
ازدياد  متمنيا  لقوله،  وفقاً  اإليه 
اجلمهور  من  التفاعلية  احلالة 

خالل احللقات املقبلة.
وي�ضارك يف بطولة »فوق ال�ضحاب« 
�ضليبا  و�ضتيفاين  ن�رص  اإبراهيم 
األفون�ض  و�ضادي  �ضعيب  وعفاف 
العزيز  عبد  حممود  وحممد 
الغني،  عبد  ومني  فهمي  واإيهاب 

من تاأليف ح�ضان ده�ضان.

املمثل الرتكي »عمار 
الكو�ضويف« ينظم اإفطارات 

جماعية يف 7 قرى

اأوغلو،  اإمريزيل  كنان  ال�ضهري  الرتكي  املمثل   يعتزم 
املعروف عربيا بـ »عمار الكو�ضويف«، تنظيم اإفطارات 
رم�ضان  �ضهر  من  اأيام   7 اآخر  يف  جماعية  رم�ضانية 

املبارك يف 7 قرى خمتلفة.
باأعمال  قيامه  الرتكي  املمثل  عن  املعروف  ومن 
وذبح  امل�ضاعدات،  تقدمي  من  م�ضتمرة،  خريية 
تنفيذ  ال�رصية يف  دائما  متلم�ضا  وتوزيعها،  االأ�ضاحي 

اأعماله، اإال اأن اأهايل القرى دائما ما يك�ضفون عنها.
القرى  اأهايل  فاإن  الرتكي،  االإعالم  اأورد  ما  وبح�ضب 
هم من ك�ضفوا برنامج تنظيم االإفطار يف هذه القرى، 
زيارة  يف  االإفطارات  لهذه  التخطيط  جرى  حيث 
اأنقرة  العا�ضمة  قرى  باإحدى  لعائلته  الرتكي  للممثل 
قبل �ضهر رم�ضان، مبنا�ضبة عيد االأم يف تركيا، والذي 

�ضادف 13 ماي اجلاري.
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يف الأ�ضابيع الثقافية اخلا�ضة ب�ضهر الرتاث 2018

التعريف باملخزون الثقايف 
عرب دوائر والية بومردا�س   

خ�ض�ضت مديرية الثقافة ر�ضيد ميموين بولية بومردا�س بالتن�ضيق مع كل الدوائر 
وبالتعاون مع املجال�س ال�ضعبية البلدية فعاليات الأ�ضابيع الثقافية عرب دوائر الولية 

والتي تتوا�ضل فعاليتها اإىل غاية 01 نوفمرب 2018  وهذا عرب خمتلف املوؤ�ض�ضات 
الثقافية وال�ضبانية واملن�ضاآت البلدية وال�ضاحات العمومية  املتواجدة عرب كل بلدية 
مقر الدائرة   وياأتي هذا تدعيما  للتبادل الثقايف والفني بني البلديات  وياأتي هذا يف 

اإطار فعاليات �ضهر الرتاث الثقايف ل�ضنة 2018.

حكيم مالك

 التناف�س الإيجابي بني 
املبدعني يف خمتلف 

البلديات
 

الثقافية   الأ�سابيع  واأو�سح منظمو 
عرب دوائر ولية بومردا�س  ليومية 
التي  اأن هذه املبادرة   »الو�سط » 
يف   موؤخرا  فعاليتها  انطلقت 
اإىل  تهدف  اجلاري   ماي  �سهر 
والطاقات  املواهب  اكت�ساف 

ال�سابة يف ميادين الفنون الثقافية 
جملة  وح�رص  وت�سجيعها  والفنية 
الفنية  والتعابري  الإبداعات 
بلديات  خمتلف  يف  املوجودة 
اإتاحة   وكذا  بومردا�س  ولية 
فر�س الحتكاك  وتبادل التجارب 
وخلق  املبدعني   بني  واخلربات 
جو من الن�ساط والبهجة يف نفو�س 
ف�ساء  تعترب  اأنها  ،كما  املواطنني 
واملخزونني  بالر�سيد   للتعريف 
ي�سكالن   اللذان  الثقافيني  
خ�سو�سية كل بلدية  وخلق جو من 
التناف�س  الإيجابي بني املبدعني 

يف خمتلف البلديات.
الثقافية  الفعاليات  هذه  وت�سمل 
اأكده  ما  ح�سب   ، ببومردا�س 
»على  »للو�سط  املنظمون  
الثقافية  الن�ساطات  من  العديد 
والتي  والرثية  املتنوعة   والفنية 
ودائرة   بلدية  كل  خ�سو�سية  متثل 
من  املبدعني  جميع  مب�ساركة 
ميادين  من  البلديات  خمتلف 
 ، امل�رصح  يف  واملتمثلة  خمتلفة 
والغناء والإن�ساد وفن  واملو�سيقى 
والأعمال  الفوتوغرايف  الت�سوير 
ال�سمعية الب�رصية والفن الت�سكيلي  

والتحف الفنية والإبداع الأدبي من 
�سعر والرواية والق�سة واحلكايات 
الإبداعات  اإىل  اإ�سافة  ال�سعبية 
الن�سوية  من خياطة وطرز ور�سم 
واإبداعات  والطبخ  احلرير  على 

الطفل يف �ستى املجالت .

 تخ�ضي�س م�ضابقات 
ثقافية وفنية

 
يف  م�سابقات  تنظيم  �سيتم  كما   
خمتلفة   وفنية  ثقافية  جمالت 

املتواجدين  املبدعني  بني 
دائرة  اإقليم  يف  وامل�ساركني 
يف  ي�سارك  وبالتايل  بومردا�س 
هذه التظاهرة  العديد من الوجوه  
والأ�سماء  والفنية  الثقافية  
اجلزائر   يف  البارزة   الإبداعية 
وعلى هذا الأ�سا�س ف�سي�سهد هذا 
الأ�سبوع الثقايف الولئي اخلا�س 
بولية  بومردا�س م�ساركة  اأملع 
الذين  اجلزائريني   املبدعني 
من  الإبداعية  باأعمالهم  برزوا 
خالل الأ�سابيع الثقافية  للدوائر 

دوائر  من  العديد  �سملت  والتي 
واأبرزها  بومردا�س    ولية 
الق�سبة  وحتديدا  دل�س  دائرة 
العتيقة  التي افتتحت فيها هذه 
الفعالية الثقافية  التي تدخل يف 
اإطار اإحياء �سهر الرتاث الثقايف 
ل�سنة 2018 اإ�سافة لدوائر اأخرى  
ي�رص  ودائرة  منايل   برج  كدائرة 
خمي�س  ودائرة  بغلية  ودائرة  
ودائرة  الثنية  ودائرة   اخل�سنة 
ودائرة  والنا�رصية  بودواو 

بومردا�س . 

ميهوبي يهدي اآلتي اإمزاد والرباب 
ملنظمة »غود بالنيت«

وفاة عمالق االأدب االأمريكي 
فيليب روث

فرن�سا ت�سيد مب�سروع ت�سجيل الك�سك�س يف قائمة الرتاث العاملي
عزالدين  الثقافة،  وزير  اأهدى   
ميهوبي، اآلتني  مو�سيقيتني يف �ساكلة 
غود   « منظمة  اإىل  ورباب  اأمزاد 
جمموعتها  �سمن  لعر�سها  بالنيت« 
يف  املو�سيقية  لالآلت  ال�ستثنائية 
)الأوىل  الآلتني  �سلمت  وقد  العامل. 
املعنوي  الثقايف  الرتاث  يف  م�سنفة 
يان  املنظمة،  رئي�س  اإىل  لالإن�سانية( 
اأرتور برتراند، الذي �سارك مع يزيد 
تيزي يف اإخراج فيلم  »اجلزائر: نظرة 
ال�سماء«، بح�سور �سفري اجلزائر  من 
يف فرن�سا، عبد القادر م�سدوة والوفد 

املرافق للوزير.
تقليدية  وترية  اأداة  اإمزاد  يعترب  و 
ي�ستعملها طوارق اجلنوب اجلزائري، 
تعزفها  الن�ساء ب�سكل خا�س، يف حني 
اأندل�سية  عربية  اأداة  هو  الرباب  اأن 

ذات اأوتار، واأ�سلها من امل�رصق.
وتت�سمن املجموعة امل�سماة »ناقالت 
امللحن  يديرها  التي  الأ�سوات« 

جملتها  يف  عمار،  اأرموند  الفرن�سي 
مو�سيقية  اآلة   3000 عن  يزيد  ما 
 125 قدرها  م�ساحة  يف  معرو�سة 
للمو�سيقى  كلية  خم�س�سة  مربع  مرت 

التقليدية.  
املئوية  الآلت  مل�س  للزوار  وميكن 
املو�سوعة عادة يف �سندوق زجاجي 
واللعب بها بف�سل امل�ساركة املنتظمة 

لكبار اأ�ساتذة املو�سيقى.
الآلتني  ت�سليم  حفل  وخالل 
يان  املخرج  تطرق  املو�سيقيتني، 
اأي�سا  اأخرج  الذي  برتراند  اأرتور 
والذي  »املراأة«  الوثائقي  الفيلم 
العامل  ن�ساء  خا�س  ب�سكل  يتناول 
عزالدين  الثقافة  وزير  مع  اأجمع، 
ينوي  التي  امل�ساريع  اإىل  ميهوبي 
اجنازها يف  اجلزائر، وهو البلد الذي 
انبهر به عند ت�سوير الفيلم الوثائقي 

»اجلزائر: نظرة من ال�سماء«.
 ق.ث

الأمريكي  والأديب  الكاتب  تويف 
عن  الثالثاء  اأم�س  روث  فيليب 
مدينة  يف  عاما   85 ناهز  عمر 
عمالقة  اأحد  يعد  وهو  نيويورك، 

الأدب الأمريكي املعا�رص.
روث  حتول  الأخرية،  �سنواته  ويف 
اإىل اأزمات منت�سف العمر الوجودية 
عن  يتخلى  اأن  دون  واجلن�سية، 
التزامه با�ستعرا�س اأ�رصار النف�س، 
مثل اخلزي والإحراج، ولكن عادة 
بجرعة  م�سحوبا  ذلك  خرج  ما 
خ�سمني  وبعد  الدعابة.  من  كبرية 
اأن  روث  قرر  الكتابة،  من  عاما 
عام  األفها  التي  »نيمي�سيز«  روايته 
2010 وحتكي ق�سة عن تف�سي �سلل 

الأطفال يف حي نيوارك الذي ن�ساأ 
الأخرية  �ستكون  بنيوجريزي،  فيه 
جمموعة  ن�رص   2017 ويف  له. 
كتبها  روائية  واأعمال غري  مقالت 
اأعمال  واأ�سهر  و2013،   1960 بني 
كمبلينت«  »بورتنويز  روايته  روث 
اأول  وكان   1969 عام  األفها  التي 
ق�س�س  جمموعة  روث  ن�رصه  ما 
»جودباي  ا�سم  حتمل  ق�سرية 
بجائزة  عنها  وفاز  كولومبو�س« 
الوطنية.  الكتب  نقاد  جائزة دائرة 
عن  بوليتزر  بجائزة  روث  وفاز 
عام  با�ستورال«  »اأمرييكان  رواية 

.1997
وكالت

 البولندية “اأوجلا توكارت�سوك” تفوز
 بجائزة مان بوكر للرواية العاملية

بوكر  مان  جائزة  اأعلنت 
رواية  فوز  العاملية،  للرواية 
البولندية  للكاتبة  “الرحالت” 
باجلائزة  توكارت�سوك،  اأوجلا 
تذهب  والتي   ،2018 للعام 
بني  منا�سفة  املادية  قيمتها 
اإىل  الرواية  ومرتجمة  الكاتبة 
اللغة الإجنليزية، واملقدرة 50 

األف جنيه اإ�سرتليني.
دفعت  التي  الأ�سباب  وحول 
التحكيم،  جلنة  اأع�ساء 
 ، “الرحالت”  رواية  لختيار 
 ،2018 لعام  باجلائزة  للفوز 
بوكر  مان  جائزة  اأ�سارت 
بيانها  يف  العاملية،  للرواية 
ال�سحفي، اإىل اأن الكاتبة اأوجلا 
توكارت�سوك، تعد من اأبرز كتاب 
اأعمالهم  ت�سل  الذين  بولندا، 
واأن  مبيعا،  الأكرث  قوائم  اإىل 
هو  باجلائزة،  روايتها  فوز 
على  بقدرتها  عاملي  اعرتاف 
روايتها  ترجمة  بعد  املناف�سة 

اإىل اللغة الإجنليزية.
اأن  اإىل  ال�سحفي  البيان  واأ�سار 
تدربت  توكارت�سوك،  اأوجلا 
جامعة  يف  نف�سية  كطبيبة 
ل  اهتماماتها  اأن  وار�سو، 
كتاباتها،  على  توؤثر  تزال 
عام  الأول  كتابها  ون�رصت 
ق�سائد  جمموعة  وهو   ،1989
روايات  ثماين  ولديها  �سعرية، 
كما  ق�سريتني،  وجمموعتني 
ت�سارك يف ا�ست�سافة مهرجان 
منزلها  من  بالقرب  يقام  اأدبي 

يف جنوب بولندا.
رواية  مرتجمة  عن  اأما 
اللغة  اإىل  “الرحالت” 
كروفت،  جينيفر  الإجنليزية، 
اأنها  اإىل  اجلائزة  فاأ�سارت 
ترتجم من البولندية والإ�سبانية 
لو�س  يف  وتعي�س  والأوكرانية، 
اأجنلو�س، وهي حمررة موؤ�س�سة 
ريفيو  اآير�س  بوين�س  جملة  يف 
مان  جائزة  عن   قالت  والتي 

اإن  العاملية،  للرواية  بوكر 
من  رواية  هي  “الرحالت” 
ال�سظايا املرتبطة، تنطلق من 
القرن الـ 17 وحتى يومنا هذا، 
ال�سفر  مو�سوعات  وتتناول 
اإىل  م�سرية  الإن�سان،  وت�رصيح 
“فاينان�سال  ما ذكرته �سحيفة 
“الرحالت”  رواية  عن  تاميز” 
لأوقاتنا  فل�سفية  “ق�سة  باأنها 

ال�ساخبة”.
رواية  باأن  واأو�سحت، 
من  اختيارها  مت  “الرحالت” 
تقدميها  مت  رواية   108 بني 
للجائزة يف دورتها لعام 2018، 
مكونة  حتكيم  جلنة  قبل  من 
من خم�سة ق�ساة، برئا�سة ليزا 
كاتبة  وهى  اأوبى،  اأبينياني�سى 
كل  وبع�سوية  ثقافية،  ومعلقة 
�ساعر  هوفمان،  مايكل  من: 
ومراجع ومرتجم من الأملانية؛ 
هاري كونزرو، الروائي ال�سهري، 
 20 اإىل  روايته  ترجمت  الذى 

�سحفي  مارتن،  وتيم  لغة، 
اأوييمى،  وهيلني  اأدبي،  وناقد 
وم�رصحيات  روايات  موؤلفة 

وق�س�س الق�سرية.
حتكيم  جلنة  رئي�سة  وقالت 
للرواية  بوكر  مان  جائزة 
 :2018 دورة  يف  العاملية، 
�سهلة،  مداولتنا  تكن  مل 
الق�سرية  القائمة  كانت  فلقد 
لكنني  جدا،  قوية  العام  لهذا 
لأن  بالغة،  ب�سعادة  اأ�سعر 
رواية  اختيار  قررنا  اإننا  اأقول 
البولندية  للكاتبة  “الرحالت” 
للفوز  توكارت�سوك،  اأوجلا 
اأوجلا  اأن  وراأت،  باجلائزة. 
توكارت�سوك كاتبة تتمتع بذكاء 
اأدبية  وحبكة  وخيال  رائع، 
عاملا  خاللها  قدمت  ملفتة، 
مليئا بالكت�سافات، اإ�سافة اإىل 
قدمتها  التي  الرائعة  الرتجمة 

جنيفر كروفت.
وكالة اأنباء ال�ضعر

ت�سجيل  مب�رصوع  فرن�سا  اأ�سادت 
ببلدان   اخلا�س  الك�سك�س 
املغرب العربي يف قائمة الرتاث 
اإياه  معتربة  للب�رصية،  املعنوي 

م�سعى »هام«.
لأحد  �سوؤال  على  لها  رد  ويف 
النواب الذي طالب بدعم فرن�سا 
الأمم  منظمة  يف  امل�سعى  لهذا 
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة 
وزارة  اأ�سارت  )اليون�سكو(، 

اإىل  اخلارجية  وال�سوؤون  اأوروبا  
قائمة  يف  الك�سك�س  »ت�سجيل  اأن 
يعد   للب�رصية  املعنوي  الرتاث 

اقرتاحا مهما«.
اأ�سادت  الكتابي،  ردها  xويف 
ت�سجيل  مب�رصوع  الوزارة 
الك�سك�س موؤكدة على »عدم نيتها 
امل�سعى  هذا  يف  امل�ساركة  يف 
املغرب  دول  با�رصته  الذي 

العربي«.

منها  »وتثمينا  ردها  يف  واأكدت 
الك�سك�سي،  ت�سجيل  مل�رصوع 
هذا  الن�سواء  فرن�سا  تعتزم  ل 
من  لكل  امل�سرتك«  امل�سعى 

اجلزائر واملغرب وتون�س.
الدين  عز  الثقافة  وزير  واأفاد 
افتتاح   خالل  بباري�س  ميهوبي 
اليون�سكو،  الفريقي يف  الأ�سبوع 
اأول اأم�س  باأن اجلزائر واملغرب 
قد  وليبيا   وتون�س  وموريتانيا 

العا�سمة،  باجلزائر  اجتمعوا 
على  واتفقوا  خلت،  اأيام  منذ 
لت�سجيله  الك�سك�سي   اقرتاح 
ملعارف  »منتجا  اليون�سكو  لدى 
�سنة  األف  من  لأزيد  خربات  و 
وم�سدرا للقيم  واملمار�سات من 

اأجل العي�س معا يف �سالم«.
ويف ردها الذي ن�رص اأول اأم�س يف 
وزارة  اأكدت  الر�سمية،  اجلريدة 
الفرن�سية  اخلارجية  ال�سوؤون  
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قندول ال�صخر 
بعد اأيام ، وبينما كان يف الثكنة جاءه على وجه ال�ضرعة  م�ضاءا » ولد املرهونة 

» خمربا اأن »الغريب » ظهر من جديد يف اأعايل الكوندي ، واأن بع�س الريفيني 
، حتى قابله يف البلد؟  قال »اأخربتني عيونا يل ، اأن الذي تو�ضطت لإطالق 

�ضراحه ، من قب�س عليه يف �ضعاب بوكركر قد ظهر من جديد »

ي�ضني بوغازي 

اهتمام من  ادين   مل يرث اخلرب 
  « اأوليفي  �شارل  ال�رسجان   «
وكاأنه مل ي�شمع ما يقال له ، بل 
ظل  منهمكا يف تقليب اأوراقه ، 
فلم تثريه مقالته ، وال اقتحامه  
ردا    ، وجهه  خمطوفا  للثكنة  
باردا مل يعجبه ! لكنه راح يقول 
واقفا : » ال�شمنداوى با�رس جمع 
بنادق   ، الريفيني  من  االأ�شلحة 
اظهر  وقد   ، ميلكونها  �شيد 
واملخربني   ، �شديدا  حزما 
امل�شاتي   يجو�شون  كانوا  الذين 
اأكرث   باأعداد  �شغرية ، �شاروا  
،واأكرث تنظيما  يف  عددا وعدة 

هذا ال�شيف  »
بداأت  االأ�شلحة  جمع  مرحلة   «
�شارل  ال�رسجان   « رد    « ؟ 
فيما    ، راأ�شه  يرفع  اأن  دون    «
اأمامه  من  تلك�شية   اأوراقا  رفع 
هذه   « نربته   يف  وم�شددا   ،
االأوراق التي بني يداي ر�شمية ، 
وجميعها  عن املخربني الدين 
تقديرا   اأق�شى  على  �شهرا  مند 
وهي  ؟  احلملة  هذه  با�رسوا  
لي�شت  االأوراق الوحيدة ، ففي 
البعيدة   والدواوير  امل�شاتي 
 ، للأ�شلحة  ح�رسا   هنالك  
الراغبني  للريفيني  وت�شجيل 
ال�شمنداوي  اإىل  االنظام   يف 
واملوا�شي  للموؤن  وجردا   ،
املو�شم  يف  املزارعني  واأغلل 

القادم  ووو ..«

القيادة  ورق  على  �شيء   كل 
�شيئا  تغفل   ال  ، هي  االإقليمية 
 « اأن  اأتدري   باملنا�شبة  ؟  
املخربني ، اخذوا يظهرون بني 
،لقد  ع�شكرية  باألب�شة  الريفيني 
املمزوجة  االألب�شة  تلك   رموا 
ع�شكري  وال�شبه  املدين  بني 
،كما  بها  يظهرون  كانوا  التي 
 ، باملئات  يعدون  �شاروا  
مفاجئات  كربى  موعودة  بها 
 ، احلار  ال�شيف  هذا  اأبواب 
�شتنفد يف دوار ال�شوادق ، على 

ما اعتقد » 
جملته   فيه  اأيقظت  ولقد 
حزيران    – اأوث  عن  االأخرية  
من العام املا�شي قبيل  �شدوع  

ذاك  وعن   ، ال�شمنداوي 
اأتعبه   احلر ال�شديد الذي 
يف اأيامه  االأوىل يف الثكنة 
االأنواء  طوالع  وكاأن    ،
الكوندي  يف  ال�شيفية  
 ، واإياه  جتاربها  مريرة 
ولهذا   ! تتق�شده  وكاأنها 
فقد ا�شت�شعر اأمرا خمتلفا 
متاما لهذا ال�شيف ، وهو 

ذات االإح�شا�س نف�شه من رمي 
اأن  قبل  مكتبه،  اأمام  �شامتا  به 
 « املرهونة  »ولد  عليه  يقتحم 

الثكنة ، خمربا باأنباءه .
» اأمرا  خطريا  ينتوون  االإقدام 

عليه  »  
 ، اخلفيفة  ال�شاحرة  ب�شمته 
تلك املتخفية يف وجهه، والتي 
اختفت مند مدة، هاهي تعاود   

الظهور فى وجهه ، ردا على ما 
ا�شتخل�شه » ولد املرهونة » من 
كلمه عن املفاجئات الكربى ،  
ثم وبعد هنيهة اأردف قائل له: 
يراودنا  نف�شه  اخلاطر  »رمبا 
وثيقة  ؟  وهذه  واأنت  اأنا   ! معا 
من القيادة االإقليمية، هي لك لو 
اأمامه  تريدها » ودفع باالأوراق 
 ! فتعجب  املكتب،  فوق  اإليه 
»وان�رسف  املرهونة  ولد   «

غا�شبا منك�رسا.
 ، �شادتي   يا   ، حال  كل  على 
بدت االأحداث اجلديدة وكاأنها 
ال تعنيه ، وجميع  االأحداث عن 
» املخربني » وعن ما يفكر فيه 
، وما ينجزه النظام الكولونيايل 

ال�رسجان   « ، غدا  الكوندي  يف 
االنتظار  من  حالة   « �شارل 
الرغبة  افقده  الذي   ، الغريب 
لفظه  فقد   ، اال�شتمرار  يف  
 ، الر�شمي  الكولونيايل  النظام 
فيما ي�شتمر رديفه الغري ر�شمي  
االعتماد  ميكن  ذراعا  يراه  
بدا  املرهونة«   »ولد  عليها  
اطلع مبا  قليل  وكاأنه   ، اأمامه 

يجري  حوله ؟ اأيكون مل يدري 
مبا حدث له عند جلنة ال�شباط 
العائلت  تكون  اأن  اأميكن   !
الثلثة وم�شيو » موران�شكو » مل 
يخربه مبا حدث ! لقد زاد يقني  
النظام  اأن   « �شارل  »ال�رسجان 
نف�شه  على  من�شق  الكولونيايل 
، فهاهو رئي�س ملي�شيات عرب 

 « احلركي   « املخل�شني  البلدة 
بل    ، معه  حدث  مبا  يخرب  مل 
القاتل  عماه  على  ابقي  لقد 
يعلم    « �شال  ال�رسجان  و«  ؟ 
جيدا  كل �شغرية ، وكبرية التي 
الكوندي  عليها  وت�شتيقظ  تنام 
اآل   « من  بتعليمات  انه  يعلم   ،
املرهونة  ولد    « موران�شكو 
يقيم » معتقل �شغريا يف زريبته 
ال�شغرية » وبني احلني ، واالآخر 
الريفيني   بع�س  على  يقب�شون  
الفقراء ممن ي�شك يف انتماءهم  
 ، يعذبون  فكانوا   ، لل�شمنداوي 
ير�شلون  كانوا  منهم   واالأخطر 
اإىل دائرة » حي مزيان الرهيب  
» بالقيادة  االإقليمية ، واغلب من 
ير�شلون هنالك ال يعودن اأبدا ؟ 
تطبيق  يف  جتاوزه  اأنهم  ويعلم 
الريفيني  مراقبة  اجراءت  
 ، وال�شوادقيني  ال�شمنداويني 
بطاقات  وت�شليم   ، والتفتي�شات 
املوؤن ، ويعلم اأن كل �شيء يدار 
بعيدا عنه ، من خلل  »مكتب 
ال�رسطة الع�شكرية » لكنه �شار 
�شيء  كل  غدا  لقد  ؟   ياأبه  ال 
يعنيه  ال  وكاأنه  الكوندي   يف 
نهاياتها   �شتاأخذ   االأحداث  ؟ 
املحتومة ،وان حربا بداأت �شد 
ياأبه  ال  قليلون  بدوا   ، خمربني 
لهم،  قد غدت  تاأخذ » �شورة 

احلرب ال�شاملة » �شد الريفيني  
الفقراء ، وال�شوادقيني .

مل يعد يهمه  هذا االأمر كثريا ، 
يعلم اأن معمري الق�شم االأوربي 
�شهورا  مند  خوفا  ينه�شون 
االأحقاد  ت  غدا  من  خوفا   ،
الكولونيايل  النظام  يبثها  التي 
والعائلت الثلثة ، ولقد زادت  
ينخر   الذي  الت�شتت  من 
 ، و�رساعاتهم   ، الكولون 
والفوارق  االجتماعية  التي 
املكا�شب  على  تعاظمت 
وهي   ، العائلية  والفوائد 
تغدي  التي  الفوارق   ذات 

ما يقرتف االآن .
ال�رسجان   « حزم  لقد 
اإن  و   ، قراره   « اأوليفي  �شارل 
 « اإىل  يرجعه  لن  اإبعاده  قرار 
ليون » لقد قرر الهجرة اإىل اأبعد  
 « قرر   ، العامل  هذا  من  نقطة 
الهجرة اإىل ا�شرتاليا » اأين عمه 
 ، بالتحاقه  و�شي�شعد  ينتظره، 
هروبا من خيبات كثرية » فحتى 
النظام  هذا  منه  يفرون  اأبناءه 

الكولونيايل ؟ » 
ليون ، مق�شيا من  اإىل  لن يعود 
اأماله   خيبت   ع�شكرية  خدمة 
الكوندي  يف  كولونياليا  ونظاما 
،ومل يعد ! ومل يبقى يف الكوندي 
فغادرها  كما دخلها  مند عاما 
اأو يزيد ؟ وتركها  متوج هرجا 
و  ال�رساخات  حتت  ومرجا 
»ال�شمنداوي » الذي ظل اأمامه 
 « يطال  فل  مكتمل  اإبهارا   «
 : وظل يف خميلته على ما قال 
  « الرجولة  عبق  من  و�شحرا   «
ال�شمنداوي   اأبدا مع  فلم  يقف 
النظام  تخيل  مثلما    ! م�شاندا 
العائلت  ذراع  الكولونيايل 
جلنة  قررت  ومثلما   ، الثلثة 
الأنه    ، الع�شكرية  االن�شباط 
راأته   ما   يخون  اأن  ي�شتطع  مل  
عيناه  يف اأيامه الكوندية ، وان 
ما راأه  كان معكو�شا  متاما ملا  
و�شابا   ، �شغريا  عقله  به   لقن 
و   ، املتوح�شني  الريفيني   عن 

الكوندي  اجلبليني يف  الربابرة  
اأبدا  ذلك  فلم يجد  ؟  والبلدات 
�شارل  ال�رسجان   « تزع  لهذا   ،
قوانني  و   ، حي  �شمريا  بني   «
؟   قا�شية  ع�شكرية   خدمة 
فما   «  ، اإن�شانيته  يخن   مل 
اأبدا   ال   « » خمربني  من  راأيته  
متمردين   « بل  خمربني  لي�شوا 
كولونيالني   �شد  فقط  كان    «
تدمري   يف  اأوغلوا  برجوازيني 
كيانا اآخرا من االأهايل الريفيني 
، كولون اأوغل  يف نزوة االإخ�شاع 
م�شتعبدا الريفيني الكونديني  ، 
 ، �شبا  االهانة  نزوات  وفى  
نزوة  وفى     ، ،وجتويعا  و�شتما 
على  والقتل  باالإفناء  الرتب�س 

امتداد الليل والنهار« 
مل يعد لديه �شيئا ي�شتحق البقاء 
من اجله ، و قبل املغادرة قرر 
اأن   « اأوليفي  �شارل  ال�رسجان   «
 « اإىل  االأخرية  ر�شالته   يكتب 
�شوزان بال » ي�رسح اأ�شياء ، من 
ال�شمنداوي  ال�شحر  اإىل  احلب 
و  ال�شمري  عذابات  اإىل 
يف  الكولونيالية  االن�شقاقات 
يراه  الذي كان  االأوربي  اجل�شد 
بالكوندي  التحاقه  عند  واحد 
لكنه اكت�شفه �شتى ، بل اأج�شاد  
متوائمة   لي�شت  و   ، متنافرة 
يف  وال  االأفكار  يف  ال   ، متام  
العواطف وال يف  الوجود نف�شه  

يف  » كوندي ال�شمندو »
اإىل   « اأوليفي  »�شارل  ر�شالة  
االآن�شة �شوزان بال : » لقد مرت 
جدا  �رسيعة  وال�شهور  االأيام 
ال  اأين  حتى  مرت   ، حبيبتي  يا 
ا�شتطاع التثبث  هل مرت  حقا 
ال�شاعة  لكني يف هذه   ، اأو ال   !
التي احزم فيها اأمتعتي االأخرية 
واأهم   ، الذكريات  من  بع�س  و 
كتمته  لطاملا  حبا  احزم  اأين 
عنك ، حبا مل متنحي الكوندي 
اأقول  الن  منا�شبا  و  كافيا  وقتا 

لك ، يا حبيبتي ، احبك ..

يتبع ...

لقد حزم » ال�ضرجان �ضارل اأوليفي » قراره ، و اإن قرار 
اإبعاده لن يرجعه اإىل » ليون » لقد قرر الهجرة اإىل اأبعد  

نقطة من هذا العامل ، قرر » الهجرة اإىل ا�ضرتاليا » اأين عمه 
ينتظره، و�ضي�ضعد بالتحاقه ، هروبا من خيبات كثرية » 

فحتى اأبناءه يفرون منه هذا النظام الكولونيايل ؟ » 
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 جتنبي هذه الأطعمة 
يف رم�صان

�سهر رم�سان الكرمي فر�سة عظيمة لتنقية اجل�سم، 
والتخل�ص من ال�سموم املرتاكمة، من خالل تنظيم اأوقات 

تناول الوجبات، وعدم الإ�رساف يف الطعام.
وهو فر�سة لراحة املعدة وبالتايل اإ�ستعادة �سحة اجلهاز 
اله�سمي. واإىل جانب ذلك فاإن هناك بع�ص الأطعمة التي 

ل ينبغي تناولها خالل ال�سهر الكرمي، حيث ت�رس ب�سحة 
اجلهاز اله�سمي، كما تعيق عملية تنقية اجل�سم من ال�سموم، 

وت�سبب الك�سل واخلمول، لحتواءها على الكثري من 
املكونات غري ال�سحية اإليِك اأهم الأطعمة الواجب المتناع 

عنها خالل ال�سهر الكرمي

اأول: التوابل والأطعمة احلارة واحلريفة:

قد يت�سبب الطعام احلار واملتبل بكرثة، يف العديد من 
امل�سكالت ال�سحية كع�رس اله�سم والنتفاخ، وال�سعور بعدم 

الراحة يف املعدة. كما اأن تناول الطعام احلار يف وجبة ال�سحور، 
�سيجعل �سيام اليوم الثاين �ساقا جدا، كما يت�سبب يف ال�سعور 

بالعط�ص ال�سديد، وقد يوؤدي لآلم وقرحة املعدة.

ثانيا: الأطعمة املقلية:

 ك�سفت بع�ص الدرا�سات الغذائية وال�سحية، اأن الأطعمة 
املقلية ت�رس ب�سحة اجل�سم والدماغ بطرق عديدة. كما اأن 

تناولها يوؤدي اإىل ان�سداد ال�رسايني، والذي يوؤدي اإىل ال�سكتات 
الدماغية، وت�سبب مر�ص الزهامير، التهاب املفا�سل، النوبات 

القلبية، متدد الأوعية الدموية، وارتفاع �سغط الدم. وهذا ب�سبب 
ا�ستخدام اأنواع من الزيوت املعدلة وراثيا، يف حالة �رسائها من 

املطاعم وحمالت جتهيز الوجبات ال�رسيعة.

ثالثا: الأطعمة اجلاهزة اأو الوجبات ال�ضريعة:

رمبا يحب البع�ص تناول الإفطار خارج املنزل كنوع من التغيري، 
لكن من الأف�سل جتنب كافة تلك الأطعمة اجلاهزة يف رم�سان 

وطوال العام، حيُث اإن تلك الأطعمة مليئة بالدهون امل�سبعة، 
والكربوهيدرات غري ال�سحية. وبع�ص املكونات ال�سناعية والتي 

تت�سبب يف الإ�سابة مبر�ص ال�رسطان.
ميكنِك تعديل بع�ص الإختيارات يف حالة تناول الطعام خارج 
املنزل، جلعلها اأكرث �سحية. جتنبي تناول الأطعمة الد�سمة 

واملقلية وغريها وحاويل قدر الإمكان تناول كميات وفرية من 
اخل�رسوات الطازجة والفواكه ال�سحية.

رابعا: التقليل من م�ضروبات الكافيني:

مثل ال�ساي والقهوة وامل�رسوبات الغازية، لأنها مدرة للبول، فهي 
تت�سبب بالعط�ص خالل ال�سيام.

وين�سح باحلد من تناول تلك امل�رسوبات قبل حلول �سهر رم�سان 
بوقت كايف، لتجنب اآثارها اجلانبية اأثناء ال�سيام، فقد يت�سبب 

ذلك يف ال�سعور بال�سداع، الإرهاق والتقلبات املزاجية، وميكن 
الكتفاء بفنجان واحد اأو اثنني بعد الإفطار.

خام�ضا: الأطعمة املاحلة:

مثل املخلالت والأ�سماك املاحلة، كالرجنة وال�رسدين، 
والأطعمة التي حتتوي على ن�سبة عالية من الأمالح عامة، فعند 

تناول الأطعمة املاحلة، فاأنِت تعر�سني نف�سك خلطر اإختزان 
املاء باجل�سم والتورم، واجلفاف والعط�ص ب�سكل اأكرب يف اليوم 

التايل.

�ضاد�ضا: احللوى والأطعمة الغنية بال�ضكر:

وتتميز مائدة رم�سان بالكثري من اأطباق احللوى كالكنافة 
والقطائف، ومثل احللويات اجلاهزة وامل�سنعة، وامل�رسوبات 
التي حتتوي على جلوكوز، وهي اأطعمة ذات �سعرات حرارية 

مرتفعة وقيمة غذائية منخف�سة.
ميكن الكتفاء بالفاكهة الطازجة، اأو قطعتني �سغريتني من 

احللوى.
جتنبي ال�سلوكيات الغذائية اخلاطئة وال�سارة بال�سحة، اأنِت 

واأ�رستك، واغتنمي الفر�سة للتدريب على منط احلياة ال�سحية 
خالل �سهر رم�سان الكرمي.

مر�صى الُكلى و�صيام �صهر رم�صان
وماذا  الُكلى؟  مر�سى  ي�سوم  هل 
ومدى  ال�سوائل؟  وتناول  الدواء  عن 
ي�سكل  هل  و  ال�سيام،  على  قدرتهم 
ال�سيام خطرا على حالتهم ال�سحية؟

عند  الكلى  مري�ص  يطرحها  اأ�سئلة 
على  الإجابة  تعتمد  ولكن  ال�سوم، 
املري�ص،  حلالة  الطبيب  ت�سخي�ص 
حيث  ال�سحي،  و�سعه  �سوء  مدى  و 
يت�سبب ال�سوم نتيجة لنق�ص ال�سوائل 
مر�سى  حالة  تدهور  اإىل  والأمالح، 
ي�سبب اختالل  الق�سور املزمن، مما 

يف وظائف الكلى.
على  التعرف  من  لبد  البداية  ويف 
والذي  باجل�سم،  ال�سغري  الع�سو  هذا 
الهامة  الوظائف  من  العديد  يوؤدي 

لالإن�سان.
اأع�ساء  من  هام  ع�سو  هي  فالكلية 
مائل  بني  لونها  الإن�سان،  ج�سم 
اخللفي  اجلدار  على  وتقع  للحمرة، 
للتجويف البطني، على جانبي العمود 
احلاجز،  احلجاب  حتت  الفقري، 
القف�ص  يف  الأخريان  ال�سلعان  ليقوم 

ال�سدري بحماية الكلية.

*وظائف الكلى: - تعد الكلية الع�سو 
امل�سوؤول عن تنقية الدم من ال�سموم 
)التمثيل  الأي�ص  عملية  عن  الناجتة 

الغذائي(.
تتمثل  وظائف  بعدة  الكلى  تقوم   -
قلوية  و  حمو�سة  على  باملحافظة 

الدم.
على  بالعمل  كذلك  الكلى  تقوم   -
يتحكم  الذي  الرينني  هرمون  اإفراز 
مبواد موجودة يف الدم لزيادة �سغط 

الدم اإىل القلب. - دور الكلية هام يف 
ت�سنيع الربوتينات، وتنظيم م�ستويات 
توقف  عن  ينتج  و  الدم.  يف  ال�سكر 
الكلية عن القيام بوظائفها الطبيعية، 
الكلوي  بالف�سل  املري�ص  اإ�سابة 
الأعرا�ص  بع�ص  يرافقه  والذي 
الوجه  و�سحوب  والإعياء،  كالتعب 

وذلك من اأقل جمهود.
ويقدم الأطباء بع�ص الن�سائح الهامة 

ملر�سى احل�سوات من اأهمها:

- القيام بتناول كميات كبرية من املاء 
بعد وجبة الإفطار، لتخفيف الأمالح 

و طرد احل�سوات ال�سغرية.
- احلذر من القيام باأي جمهود اأثناء 

النهار.
- حماولة جتنب الأطعمة التي ت�سبب 
اآ�سيد  واليوريك  الدم  حمو�سة  زيادة 
)حم�ص اليوريا( مثل اللحوم احلمراء 
وحتى  واملك�رسات،  والقهوة  وال�ساي 
ل نزيد عبء الكليتني خالل ال�سيام.

في�صبوك يعمل على جمع بيانات م�صتخدميه ال�صحية من امل�صت�صفيات �صًرا

اكت�صاف �صر زيادة الرغبة يف تناول الطعام ليال

من  ال�سخ�سية  البيانات  جلمع  في�سبوك  يخطط 
من  كجزء  الأمريكية  امل�ست�سفيات  يف  املر�سى 
الجتماعية  ال�سبكة  اأرادت  مقرتح.  بحثي  م�رسوع 
م�ستخدميها  اأمرا�ص  تفا�سيل حول  على  احل�سول 
ومعلومات حول و�سفاتهم الطبية، بغر�ص م�ساعدة 
املتخ�س�سني يف املجال الطبي على تطوير خطط 

عالج حمددة للمر�سى.
بيانات  م�ساركة  اأو  جمع  يتم  مل  في�سبوك؛  وفق 
املر�سى يف الواقع؛ فقد جاء يف بيانهم: »مل يتخطى 
هذا العمل مرحلة التخطيط، مل ن�ستلم بيانات اأي 

�سخ�ص اأو ن�ساركها اأو نحللها«.
تاأجيل  اأنه قد مت  في�سبوك  بيان من �رسكة  اأ�ساف 
اأخرى  جوانب  على  في�سبوك  ليعمل  امل�رسوع، 
لبيانات  اأف�سل  حماية  توفري  على  العمل  مثل 

الأ�سخا�ص.
ف�سيحة  ب�سبب  تعاين  الجتماعية  ال�سبكة  تزال  ل 
مليون   87 حلوايل  ال�سخ�سية  البيانات  م�ساركة 
�رسكة  مع  �سحيح  ب�سكل غري  للفي�سبوك  م�ستخدم 
البيانات الربيطانية كامربيدج اأناليتيكا. كما تعر�ص 
 2.2 عددهم  البالغ  م�ستخدميها  ن�سف  من  اأكرث 
جهات  قبل  من  بياناتهم  لف�سح  م�ستخدم  مليار 

خبيثة. قال املدافعون عن اخل�سو�سية اإن م�رسوع 
يلفت  امل�ست�سفيات  مر�سى  من  البيانات  جمع 
اأن يكون لالأ�سخا�ص  اأهمية  النتباه مرة اأخرى اإىل 

راأي يف كيفية ا�ستخدام بياناتهم ال�سخ�سية.
بياناتهم  قد يوافق بع�ص الأ�سخا�ص على م�ساركة 
الطبية لإجراء اأبحاث طبية با�ستخدامها، مع ذلك 
�سيقلق عديدون من و�سول بع�ص املعلومات الطبية 

لأطبائهم اأو و�سطاء التاأمني اخلا�ص بهم.
حماية  يف  الفي�سبوك  ف�سل  من  املخاوف  اأدت 
بيانات امل�ستخدمني ب�سكل �سحيح اإىل قيام بع�ص 
من  كجزء  الجتماعية  ال�سبكة  الأ�سخا�ص مبغادرة 

DeleteFacebook# حملة
م�ستخدمي  عدد  عن  في�سبوك  موقع  يك�سف  مل 
لكن  الجتماعية،  ال�سبكة  غادروا  الذين  ال�سبكة 
هذا  ادعى  زوكربريج  مارك  التنفيذي  الرئي�ص 
ذا  تاأثري  »اأي  له  يكن  مل  الحتجاج  اأن  الأ�سبوع 

مغزى«.
يجب على النا�ص اأن يكونوا على علم بال�سلطة التي 
على  اجلميع  يعمل  اأن  يجب  في�سبوك.  بها  يتمتع 
النا�ص  فقد  واإل  اخلا�سة  البيانات  على  ال�سيطرة 

ال�سيطرة على خ�سو�سية حياتهم.

وجدت درا�سة حديثة اأن م�ستويات »هرمون 
اجلوع« ترتفع مع انخفا�ص م�ستويات »هرمون 

ال�سبع« يف اأوقات امل�ساء وبحث تقرير نُ�رس 
يف املجلة الدولية لل�سمنة، يف كيفية تاأثري 

�ساعات امل�ساء على ميل ال�سخ�ص اإىل 
الإفراط يف تناول الطعام، ا�ستنادا اإىل درا�سة 
اأ�رسفت عليها جامعة جونز هوبكنز ميدي�سن 

يف بالتيمور. واأخذت الدرا�سة يف العتبار 
م�ستويات التوتر لدى امل�ساركني، اإىل جانب 

ا�ستك�ساف اإمكانية تاأثري احلالة النف�سية 
لل�سخ�ص على م�ستويات هرمون اجلوع 

اأي�سا واأجرى الباحثون �سل�سلة من التجارب 
مع جمموعة �سغرية مكونة من 19 رجال 

)يعانون من زيادة الوزن( و13 امراأة، ترتاوح 
اأعمارهم بني 18 و50 عاما وخل�ص الباحثون 

اإىل اأن النا�ص قد يكونوا اأكرث ميال لتناول 
الطعام، ب�سبب زيادة هرمون اجلوع خالل 

اجلزء الأخري من اليوم. وقالت �سارة كارنيل، 
الأ�ستاذة امل�ساعدة يف الطب النف�سي والعلوم 

ال�سلوكية بجامعة جونز هوبكنز: »ت�سري 
نتائجنا اإىل اأن الإفراط يف تناول الطعام 

يزداد يف فرتة امل�ساء، خا�سة اإذا كنت تعاين 
من الإجهاد«. ويف عام 2017، اأفادت منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي، 
يف تقريرها عن ال�سحة العامة، باأن %26.9 
من الربيطانيني ميكن ت�سخي�سهم بال�سمنة 
املفرطة ومنذ الت�سعينيات، زادت معدلت 

ال�سمنة يف بريطانيا بن�سبة %92.
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الإكثار من تالوة القراآن الكرمي يف �ضهر رم�ضان :
القراآن الكرمي هو ما كان يعنى به عليه ال�سالة وال�سالم، كان يكرث 
من تالوة القراآن، وكلكم يعلم اأن تالوة القراآن ميكن اأن تكون تالوة 

تعبد، وميكن اأن تكون تالوة تدبر، تالوة التعبد ميكن اأن تقراأ كل 
يوم جزءاً اأو جزاأين بح�سب الفراغ، اأما قراءة التدبر فهذه مهمة 

جداً، هذه ميكن اأن ترفعك عند اهلل، لأن اهلل �سبحانه وتعاىل قال:  
﴿ اإِنَّا اأَنَْزلْنَاهُ ِف لَيْلَِة الَْقْدِر * َوَما اأَْدَراَك َما لَيْلَُة الَْقْدِر*لَيْلَُة الَْقْدِر 
َخْيٌ ِمْن اأَلِْف �َسْهٍر ﴿ ] �سورة القدر: 1-3 [ القراآن حمال اأوجه 

لكن من اأوجه معاين هذه الآية اأنك اإذا قدرت اهلل حق قدره خي 
من اأن تعبده ثمانني عاماً، ليلة القدر خي من األف �سهر لذلك قال 

ُ َعلَى بَ�َشٍ  َ َحَقّ َقْدِرِه اإِْذ َقالُوا َما اأَنَْزَل اهلَلّ تعاىل:  ﴿ َوَما َقَدُروا اهلَلّ
ِمْن �َسْيٍء ُقْل َمْن اأَنَْزَل الِْكتَاَب الَِّذي َجاَء ِبِه ُمو�َسى نُوًرا َوُهًدى 
َعلُونَُه َقَراِطي�َس تُبُْدونََها َوتُْخُفوَن َكِثًيا َوُعِلّْمتُْم َما َلْ  ِللنَّا�ِس َتْ
ِهْم يَلَْعبُوَن ﴿ ]  ُ ثَُمّ َذْرُهْم ِف َخْو�سِ تَْعلَُموا اأَنْتُْم َوَل اآَبَاوؤُُكْم ُقِل اهلَلّ

�سورة الأنعام: 91 [
الإن�سان متى يع�سي اهلل اإن ل يعرف اهلل، اأما اإذا عرفه فال يع�سيه، 

اإذا اأردت �سبباً وجيهاً لطاعة اهلل هو اأن تعرفه.

كبائر الّذنوب
نوُب واملعا�سي ف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

ف النَّف�س وف نتيَجِتها والأ�شار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�سرَتُِك ف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب ف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَّ
والكبائر، وف اأ�سمائها دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبية، 

نوب، وف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه ِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل ف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف الُذّ َحّ �سِ
غاِئر، وُكلُّها ف مقاِم اهللِ كبية، اإلَّ  و�سَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�سِّ ها يتَّ�سِ اأَنّ بَع�سَ
حر،  هو اأكَبُ منُه، فالَقتُل اأكَبُ من ال�ِسّ

ُك اأكُب من القتل، وف قوِل  وال�ِشّ
الُعلماء اأن ل كبيَة مع ال�سِتغفاِر ول 
�سغيَة مع الإ�شار، واأمثُل الأقواِل 

ف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد ف الآخرِة اأو  حُدّ ف الُدّ

غ�سٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتالِف 
العلماِء والِفرِق ف مفهوِم الَكبائر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل ف 

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غِيه، ول�سِتهاِرِه عنَد ال�َسّ

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

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

اِد ﴿ ]�ضورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�ضَ

نن ال�ضالة  �ضُ
احلنفّية،  من  الُفقهاء  ُجمهور  ق�ّسم 
واحلنابلة  واملالكية،  وال�سافعية، 
تَاأّكدها وَعدمه،  الة ح�سب  �ُسنن ال�سّ
اإىل  ترِكها  على  يرَتّتب  ما  وح�سب 
اإىل  احَلنفّية  ق�ّسمها  حيث  ق�سمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  فال�ُسّ واآداب؛  �ُسنن 
�سلّى  اهلل  ر�سول  عن  امُلوؤّكدة  ال�سّنة 
على  واَظَب  والتي  و�سلم،  عليه  اهلل 
حابُة  ال�سّ عليها  وواَظب  فعلها، 
اإذا  ال�ُسنن  فهذه  عليهم،  اهلل  ر�سوان 
اأّما  اأِثم،  تركها  على  امُل�سلم  اأ�ّش 

املوؤّكدة،  غي  ال�سنن  فهي  الآداب 
اأبعا�س  اإىل  فق�ّسموها  ال�سافعّية  اأّما 
ب�سجود  ُتب  التي  نن  ال�ُسّ وهي 
عمداً  امُل�سلّي  ترَكها  �سواًء  ال�سهو، 
ل  الّتي  وهَي  وهيئات؛  �سهواً،  اأو 
اإىل  فق�ّسموها  املالكّيُة  اأّما  ُتَب، 
ال�ُسنن  هي  ال�سنن  ومندوبات؛  �ُسنَنٍ 
غي  ال�ُسنن  واملندوبات  املوؤّكدة، 
املوؤكدة، اأّما فقهاء احلنابلة فق�ّسموا 
ال�ُسنن باعتبار القول والفعِل اإىل �ُسنن 

اأقوال، و�ُسنن اأفعال وهيئات. 

اجتماع الأ�ضماء احل�ضنى يف لفظ اجلاللة :
 

 اأيها الأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�س العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�سهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�سم ، و عندنا ف اللغة ا�سم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن ف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون البن اأكب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما الأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غي ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �ساحب الأ�سماء احل�سنى كلها ، ُجمعت الأ�سماء احل�سنى كلها ف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل الأ�سماء احل�سنى جمتمعة ف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم ف الأر�س كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون ف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س اأ�سياًل 
، الكفر و الإحلاد �سطحي ، هم ف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�ْشِ َواهلَلّ

الأنعام: 24[

�ضبب نزول �ضورة الإخال�ص
الة وال�ّسالم-  ه اإىل �سوؤال امُل�شكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة الإخال�س، َمرُدّ  قال امُلف�ِشّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة الإخال�س، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
الة وال�ّسالم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �سورة الإخال�س، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: ان�ِسب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �سلَّى اهلَلّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ امل�ِشكنَي قالوا لر�سوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي َلْ يَِلْد َوَلْ 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)َلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: ل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء ف �سبب  اهلَلّ
الة وال�ّسالم- اأن يَ�سف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �سورة الإخال�س كذلك اأّن اليهود والّن�سارى �ساألوا النبّي -عليه ال�سّ

تعاىل �سورة الإخال�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �سِ

نوب واملعا�ضي  اأثر الُذّ
متيََّز الإن�ساُن عن غِيه من الكائناِت ِبنعمِة العقِل الذي هو ِمنحُة اهللِ للّتف�سِي والتَّحليِل والختيار، فكاَن التَّكليُف لالإن�ساِن ُمرتبطاً 

�سِد والتَّمييز، فتُفَر�ُس  ِق الُرّ ا تُقا�ُس الأعماُل بتحُقّ ِبوعِيِه ومتييِزِه وُح�سوِر َعقِله، فما كاَن من الأعماِل ِبغياِب الَعقِل فال ميزاَن له، واإَنّ
نيا والإقباِل عليها وعلى �َسهواِتها،  ُف الُقُدراُت وتُقبَُل الُعقود. وقد ُجِبَل الإن�ساُن ف َخلِقِه على حِبّ الُدّ الُفرو�ُس وتُ�سرَتُ العوراُت وتوَظّ
ِف  ِله، اإَلّ اأنَُّه مَيِلُك اختياَر البُعِد عنُه والتعُفّ ِر منه والتَّداوي من تاأ�سُّ بُع البَ�شُيّ اأمٌر ِفطرٌيّ ل ِقبََل لالإن�ساِن بكبِحِه اأو التطُهّ وهذا الَطّ
َم منها اإَلّ اأبَدلها بُطهر، فيختاُر امُلكلَُّف ما ي�ساءُ  هواِت اإَلّ خبيثُها، وما حَرّ َم من ال�َسّ ِه عن اآثاِمه، ذلك اأَنّ اهلل ما حَرّ عن حراِمِه والتنُزّ

نوِب وامَلعا�سي، مهما تدافَع اإىل البِتعاِد عنها، وف �سيِة  باحلالِل فيُجزى، ويختاُر باحلراِم ما ي�ساءُ فيُجزى، فال يَخلو اآدمٌيّ من الُذّ
ابوَن(. ائنَي التََّوّ اءٌ، وخُي الًطّ الُم: )كُلّ ابِن اآدَم خَطّ الةُ وال�َسّ �سول عليه ال�سَّ الَرّ

العبادات معللة مب�ضالح اخللق :
اأيها الأخوة الأكارم، ل زلنا ف مو�سوٍع يت�سل اأ�سد الت�سال بـ: »�سبل الو�سول وعالمات القبول« 
األ وهو ال�سوع.  العبادات كالزكاة معللة مب�سالح اللق وقد بينت ف اللقاء ال�سابق اأن هناك 
عبادات كما قال عنها الإمام ال�سافعي: معللٌة مب�سالح اللق، واأن هناك طقو�ساً من �سمات 

الديانات الو�سعية الأر�سية، الطقو�س حركاٌت، و�سكناٌت، واإمياءاٌت، ومتتماٌت ل معنى لها، بينما 
يِهْم ﴿ ] �سورة التوبة الآية  ُرُهْم َوتَُزِكّ َدَقًة تَُطِهّ العبادات معللة مب�سالح اللق ﴿ ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم �سَ
يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن ﴿   ّ : 103[  ﴿ يا اأَيَُّها الَِّذيَن اآََمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم ال�سِ

] �سورة البقرة [
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الكلمات املراد �ضطبها
- بـابا �ضنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�ضفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ضتغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�ضـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �ضـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�ضابق

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�ضلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�ضل   1
الرومان

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

4 اجلبل االأ�ضفر يقع يف ا�ضبانيا
5 �ضدين هي عا�ضمة ا�ضرتاليا

6 اجلبل االأخ�ضر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�ضا الذين حملوا ا�ضم لوي�س 18 ملكا

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�ضلحفاة   10
حلمه

اال�ضكندر  وفاة  يف  الرئي�ضي  ال�ضبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�ضغ اللبان اأثناء تقطيع الب�ضل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�ضبون اإىل فاطمة الزهراء
14 اال�ضم ال�ضعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�ضاء

ذرات  الطبيعة  يف  �ضيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �ضميت بهذا اال�ضم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�ضواري
18ا�ضم رياح اخلما�ضني �ضميت بهذا اال�ضم الأنها تدوم 

خم�ضني يوما
19 ال�ضالة يف بيت املقد�س تعادل خم�ضني �ضالة

20 فيدل كا�ضرتو 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�ضحيح 3 كغم

39 �ضيدنا اإ�ضماعيل هو اأخو اإ�ضحق عليهما ال�ضالم
40 عدد ال�ضور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�ضورة

41 الطني امل�ضوي ي�ضمى الفخار
42عدد اأبواب امل�ضجد احلرام خم�ضة وع�ضرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول   43
فقط

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

الرابعة  ال�ضنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

ع�ضلة
49 القلب هو امل�ضخة الوحيدة التي مل ي�ضتطع العامل 

كله �ضنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�ضهم يف �ضبيل اهلل هو �ضعد بن 

اأبي وقا�س ر�ضي اهلل عنه
 51 اأول م�ضجد بني يف االإ�ضالم هو م�ضجد 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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�سيارات
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طرح  نيتها  عن  ت�سال  �رشكة  �أعلنت 
�سيار�ت  من  قوة  و�أكرث  �أ�رشع  مناذج 
"Model 3"و�سياأتي �لنموذج �لأول من 
 Performance Model" �سيار�ت 

�ل�سيارة  ميكن  كهربائي  مبحرك   "3
من زيادة ت�سارعها من 0 �إىل 100 كلم/

�ساعة يف غ�سون 4.5 ثانية، بالإ�سافة 
 225 م�سافة  لقطع  تكفي  بطارية  �إىل 

كلم.
�أما �لنموذج �لأ�رشع، ف�سياأتي مبحركني: 
�أ�سا�سي فوق �ملحور �خللفي للعجالت، 
و�آخر �أمامي، ميكنان �ل�سيارة من زيادة 

�ساعة  كلم/   100 �إىل   0 من  ت�سارعها 
عن  ف�سال  فقط،  ثانية   3.5 يف ظرف 
كلم   500 م�سافة  لقطع  تكفي  بطارية 

بال�سحنة �لو�حدة.

5 �أخطاء �سائعة تدمر حمرك 
�ل�سيارة خالل �ل�سيف

�سوبارو تعرتف بتزييف بيانات 
كفاءة ��ستهالك �لوقود 

ي�ساحبه  وما  �ل�سيف  ف�سل   – نت  �ملربع 
متثل  و�لأتربة،  �ل�سديدة  �جلو  حر�رة  من 
ويف  وحمركاتها،  �ل�سيار�ت  على  عبئا 
يف  �ل�سيار�ت  قائدي  يقع  �لأحيان  بع�ض 
�لوقت،  مع  �سيار�تهم  وتتلف  ت�رش  �أخطاء 
�لأخطاء،  تلك  من  عدد  هنا  ون�ستعر�ض 

لتفادي �رتكابها.

1( نق�س مياه تربيد 
الردياتري

دورة  يف  �ل�سيارة  حمرك  يعتمد 
�لتربيد على �ملياه و�لهو�ء خلف�ض 
�لرهيب  �لرتفاع  ومع  حر�رته، 
�ل�سيف  يف  �حلر�رة  لدرجات 
�لردياتري  د�خل  �ملياه  تتناق�ض 
درجة  لزيادة  يوؤدي  لتبخرها، مما 
�سديدة  ب�سورة  �ملحرك  حر�رة 
به،  م�سكلة  حلدوث  يوؤدي  مما 
�ل�سديدة  �ملالحظة  فيجب 

مل�ستوى �ملاء وتزويده د�ئما.

2( اختيار الزيت 
املنا�ضب للمحرك

كل �سيارة ولها زيت ذو درجة لزوجة 
عند  �لزيوت  وتختلف  له،  منا�سب 
�لأ�ستخد�م يف �ل�سيف عن �ل�ستاء 
يف درجة �للزوجة، ويجب �ملتابعة 
يف  خ�سو�سا  للزيوت  �لد�ئمة 
�ل�سيف لالرتفاع �ل�سديد للحر�رة 

للحفاظ على �ملحرك من �لتلف.

3( زيادة درجات 
املكيف املفاجئة

عند �سري �ل�سيارة وت�سغيل �ملكيف 
�لدرجة  وعلى  مفاجئة  ب�سورة 
�ملحرك،  لتلف  يوؤدى  �لق�سوى 
له،  �سديد  مفاجئ  حمل  لإ�سافة 
�ملكيف  درجات  ت�سغيل  فيجب 
تدريجيا ويف�سل من و�سع �لثبات.

4( مكان ركن ال�ضيارة

مكان  يف  �ل�سيارة  ركن  عند 
�ل�سم�ض  لأ�سعة  معر�ض  مك�سوف 
عدة  �إىل  يوؤدى  طويلة،  لفرت�ت 
�سعوبة  ومنها  لل�سيارة  �أ�رش�ر 
تربيد �ل�سيارة �رشيعا، وتاأثر طالء 
�إطار�ت  وت�سقق  وتاآكله،  �ل�سيارة 

�ل�سيارة للتلف �أي�ساً.

5( ملء كامل خلزان 
الوقود

�لوقود  خز�ن  ملء  عدم  يجب 
خا�سة يف ف�سل �ل�سيف، لالرتفاع 
�ل�سديد لدرجة �حلر�رة مما يوؤدى 
وجود  عدم  ومع  �لتبخر،  لعملية 
حتدث  قد  �خلز�ن  يف  م�ساحة 

م�سكلة.

موظفيها  باأن  �سوبارو  �عرتفت 
��ستهالك  كفاءة  �أرقام  زيفو� 
�لكربونية  و�لنبعاثات  �لوقود 
مطول..  حتقيق  عقب  ل�سيار�تها 
�أن  على  �ل�رشكة  �أ�رشت  ولكن 
�سيارة   903 على  �أثرت  �لأخطاء 
دي�سمرب  بني  �سنعهم  مت  فح�سب 
مل  وبينما   ،2017 ونوفمرب   2012
متعلقة  بيانات  �أي  �سوبارو  جتد 
لإثبات  �لالزمة  �لقيا�ض  مبعد�ت 
�أ�سارت   ،2012 قبل  �لتزييف 
“�حتمالية  �إىل  �ليابانية  �ل�رشكة 
�لتالعب  عمليات  لبدء  مرتفعة 
و�لنبعاثات  �لوقود  بكفاءة 
�أن  يبدو   .”2002 منذ  �لكربونية 
و�مل�رشفني  �مل�سانع  مفت�سي 
�مل�سادر  هم  فيها  �لعمليات  على 
�لتزييف، حيث  لعمليات  �لرئي�سية 
�أ�رشت �سوبارو �أن �لإد�رة �لعليا مل 
تعلم بهذه �لتغيري�ت غري �لقانونية 

للبيانات ومل تاأمر بها.

�لأ�سباب  �أن  �سوبارو  وتعتقد 
�مل�سانع  موظفي  لقيام  �لرئي�سية 
بتزييف �لبيانات هو �سغط �لإد�رة 
�لعليا علهم لتح�سني معدلت كفاءة 
و�لنبعاثات  �لوقود  ��ستهالك 
تتما�سى  �لتي مل  �ل�سيار�ت  لبع�ض 

مع �ملقايي�ض �لالزمة �آنذ�ك.
�لتدريب  �أن  تعتقد  �أي�سا  �سوبارو 
�لد�خلية  و�لقو�نني  �ملالئم  غري 
رئي�سي  ب�سكل  �سببت  �ل�سعيفة 
�أي�سا يف عمليات �لتزييف.. ويُذكر 
باأن  عمالئها  طماأنت  �ل�رشكة  �أن 
يكن  مل  حدث  �لذي  �لتزييف 
��ستدعاء  �أي  تتطلب  �لتي  بال�سدة 
�سوبارو  �أكدت  ولكن  ل�سيار�تها، 
حممل  على  �لأمر  �أخذها  على 
�جلدية ومعاقبتها للم�سوؤولني عنه، 
مع تعبريها عن “كامل �أ�سفها عن 
�سببته  �لذي  و�لإزعاج  �مل�ساكل 
�رشكائنا،  لعمالئنا،  �مل�سكلة 

وم�ساهمينا”. 

بور�ش كايني 2019 هايربد تك�سف نف�سها ر�سميًا بقوة 455 ح�سان
�أثبتت موديالت بور�ض �لهجينة بالقاب�ض �سعبيتها بني �مل�ستهلكني على مد�ر �ل�سنو�ت �ملا�سية، وت�سعى �ل�رشكة باأن تتابع جناحها، وبذلك ك�سفت 

.2019 E-Hybrid ر�سمياً عن كايني
لدى كايني E-Hybrid حمرك تريبو 3 لرت 6 �سلندر قوة 335 ح�سان و450 نيوتن.مرت من عزم �لدور�ن مع بطارية 14.1 كيلوو�ط تغذي موتور 

كهربائي يولد 134 ح�سان و400 نيوتن.مرت من عزم �لدور�ن، ما يزيد قوة �لكرو�ض �أوفر �لإجمالية �إىل 455 ح�سان.
على ناحية �لأد�ء، باإمكان كايني E-Hybrid �لت�سارع من 0-96.5 كيلومرت خالل 4.7 ثانية مع �رشعة ق�سوى 252 كيلومرت يف �ل�ساعة، مع �لعلم 

�أن �ملوديل باإمكانه �لتنقل على �لطاقة �لكهربائية وحدها م�سافة 44 كيلومرت وبالإمكان �سحن �لبطارية بالكامل خالل 7.8 �أو 2.3 �ساعة عرب 
�لقاب�ض �ملنزيل.

تغيري�ت �خلارجية حمدودة ولكن يت�سمنها مكابح خ�رش�ء و�سار�ت خا�سة وزخرفات خ�رش�ء، كما لدى �ملوديل منفذ خا�ض لل�سحن. �أما 
�لد�خلية فهي تاأتي بزخرفات خ�رش�ء، نظام معلومات ترفيهي وعد�د�ت قيا�سات جمهزة لل�سيار�ت �لهجينة، كما لدى �ملوديل مميز�ت بينها 

نظام مكّيف �إ�سايف، مل�سة ريا�سية على �ملظهر، نظام بور�ض لإد�رة �لتعليق �لهو�ئي �لن�سط.
�إىل جانب �إطالق كايني E-Hybrid، �ستقدم بور�ض عدة مميز�ت جديدة لكايني بينها م�ساحات زجاج مدفئة، �سا�سة عر�ض ر�أ�سية، مقاعد 

تدليك، عجالت 22 �إن�ض.
هذ� و�سيبد�أ �سعر بور�ض كايني E-Hybrid 2019 من 79،900 )299،625 ريال(، على �أن تطرح يف �لأ�سو�ق �لعاملية يف مطلع �لعام �ملقبل.

رولز روي�ش كولينان SUV تد�سن �أمام �لعامل يف 10 ماي
�أفخم SUV يف �لعامل �سيُز�ل �ل�ستار عنها �أخري�ً يف 10 ماي �ملقبل، حيث �أكدت رولز روي�ض ر�سمياً باأن كولينان �ستحتفل بتد�سينها �لعاملي خالل 

�خلمي�ض من �ل�سبوع �ملقبل يف متام �ل�ساعة �لثانية ظهر�ً بتوقيت �ل�سعودية.
ل تز�ل حمدودة، لكن كولينان �ست�ستوحي كثري�ً من تفا�سيل فانتوم وتتبنى و�جهة �أمامية ماألوفة �لتفا�سيل 

بال�سبك �لأمامي �ملهيب �لذي حتيط به م�سابيح �أمامية م�ستطيلة �ل�سكل، على �أن حتظى 
بخطوط حادة يف جو�نبها، �أبو�ب �نتحارية تفتح ب�سكل عك�سي، عادم 

مزدوج، كما تكون م�سابيحها �خللفية م�ستوحاة من فانتوم ويقع جناح 
باأعلى خلفيتها.

�سيمتلك �ملوديل د�خلية فائقة �لفخامة حيث �أظهرت �ل�سور 
�لتج�س�سية �سابقا تفا�سيل �أف�سل �جللود مع زخرفات خ�سبية 

ومعدنية، كما �أن كولينان �سيكون لديها عد�د�ت قيا�سات رقمية 
وكون�سول و�سطي فريد من نوعه و�إعد�د معلومات وترفيه ي�سبه بي �إم 

دبليو مالكة �ل�رشكة.
هو ما ي�سمى Viewing Suite، حيث مبجرد �سغط مالكها على زر، يخرج له �أكرث ما مييز كولينان 

مقعدين وطاولة كوكتيل من �سندوق �لأمتعة. �ست�ستند رولز روي�ض SUV على من�سة معمارية �لفخامة و�لتي د�سنت لأول مرة يف فانتوم ومقرر 
��ستخد�مها يف موديالت �ل�رشكة �مل�ستقبلية. مبا �أن كولينان �ستكون موجهة للر�حة ل �لأد�ء، ميكننا توقع باأنها �ستمتلك نظام تعليق هو�ئي مثل 

فانتوم و�لذي يجري ماليني �لعمليات �حل�سابية كل ثانية لي�سبط �لتوجيه و�لت�سارع و�لأد�ء. هذ� وتظل مو��سفات �لأد�ء غري موؤكدة، �إل �أن كولينان 
مقرر �أن ت�ستخدم حمرك فانتوم �لتريبو �ملزدوج �سعة 6.75 لرت 12 �سلندر، نتاج لك، ميكننا توقع �أن تدور قوة �ملوديل يف حدود 563 ح�سان و900 

نيوتن.مرت من عزم �لدور�ن مع �ت�ساله بجري �أوتوماتيكي ثماين �ل�رشعات ير�سل �لقوة �إىل نظام دفع على جميع �لعجالت.

بايونري تطلق �سل�سلة جديدة من ر�ديو �ل�سيارة بتقنية كاربالي
�أعلنت �رشكة بايونري عن �إطالق �سل�سلة جديدة 
�أبل  تقنية  دعم  مع  �ل�سيارة  ر�ديو  �أجهزة  من 
كاربالي و�أو�سحت �ل�رشكة �ليابانية �أن �لأجهزة 
CD/ �أ�سطو�نات  م�سغل  تت�سمن  �جلديدة 
ب�سا�سة  مزودة  وتاأتي  مالحة  ونظام   DVD

تعمل بدقة و�سوح )800x460 بيك�سل(.
ب�سا�سة   AVIC-Z610BT �ملوديل  وياأتي 
AVIC- �ملوديل  ويتمتع  بو�سة،   6.2 قيا�ض 

دعم  مع  ولكن  �ل�سا�سة،  بنف�ض   Z710DAB
�ملوديالت  DAB+،وتاأتي  �لرقمي  �لر�ديو 
AVIC-و  AVIC-Z810DAB �لفاخرة 
مع  بو�سة   7 قيا�ض  ب�سا�سة   Z910DAB
AVH- �ملوديل  �أما  �لرقمي،  �لر�ديو  دعم 
�لر�ديو  تقنية  على  ي�ستمل  فال   Z9100BT
 7 قيا�ض  كبرية  ب�سا�سة  يزخر  ولكنه  �لرقمي، 

بو�سة.
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طريقة فريدة لتربيد معاجلات احلوا�سب

طالب  من  جمموعة  متكنت 
جامعة  يف  العليا  الدرا�سات 
ابتكار  من  الرو�سية  بطر�سبورغ 
املعاجلات  لتربيد  فريدة  طريقة 

يف احلوا�سب.
اجلديدة  التربيد  طريقة  تعتمد 
على نظام خا�ص من الأنابيب التي 
حتوي �سوائل تتحرك وفقا ملبداأ 
الديناميكي،  الكهربائي  التدفق 
حرارة  درجة  ارتفاع  حال  ويف 
تلك  من  القريب  الكمبيوتر  معالج 
باحلركة  ال�سوائل  تبداأ  الأنابيب 
ت�سبه  �سبكة تربيد  �سمنها م�سكلة 
الثالجات  يف  املوجودة  تلك 

نظام  يف  �سيء  واأهم  املنزلية. 
يغني  اأنه  هو  اجلديد  التربيد 
ا�ستخدام  عن  احلوا�سب  مطّوري 
اأنظمة التربيد التقليدية املعتمدة 
على املراوح، الأمر الذي �سيوفر 
اإىل حد كبري من ا�ستهالك الطاقة 
يف الأجهزة، وكذلك من ال�سو�ساء 

التي تنجم عن تلك املراوح.
واأ�سار مطورو هذا النظام اإىل اأنهم 
يجرون اختبارات ل�ستخدامه يف 
حال  ويف  ال�سخ�سية،  احلوا�سب 
ن�سخ  �ستعر�ص  الختبارات  جناح 
الكمبيوترات  مطوري  على  منه 

قريبا.

�سركة حتقن 5 ماليني هواتف اأندرويد 
لعالمات رائدة بربجميات خبيثة 

حّذر باحثون اأمنّيون من الربجميات ال�سارة فيما يقرب من خم�سة 
ماليني هاتف اأندرويد يف جميع اأنحاء العامل، حيث مت تثبيت برجميات 

RottenSys ال�سارة على هواتف لعالمات جتارية �سهرية مثل �سام�سوجن، 
و�ساومي، وهواوي، واأوبو، وفيفو، وجيوين؛ مما ي�سمح للمخرتقني 

والربجميات اخلبيثة بالت�سلُّل اإىل نظام اأندرويد.
ووفًقا ل�رشكة Check Point Mobile Security املتخ�س�سة يف 

اأمن املعلومات فاإن تثبيت RottenSys يحدث بعد خروج الأجهزة 
من امل�سانع الأ�سلية. وتقع ال�سبهة على �رشكة تيان باي ال�سينية؛ 

لكونها املوزع الر�سمي لالأجهزة التي قد يتم فيها تثبيت الربجميات 
اخلبيثة، على الرغم من اأن م�سدرها مل يتم تاأكيده بعد. وتظل برجميات 

 .Wi-Fi متخفية بعد التثبيت كمكّون نظام خلدمة RottenSys
وتبقى غري ن�سطة لب�سعِة اأيام حتى بعد التهيئة الأولية للجهاز، لكنها بعد 

ذلك تت�سل باخلوادم البعيدة وتبداأ يف تنزيل برامج اإعالنية دون اإبالغ 
امل�ستخدم، وتقوم بعر�ص الإعالنات يف التطبيقات و�سفحات الويب، 

وغالبًا ما ت�ستبدل الإعالنات الأ�سلية، ف�ساًل عن ظهور النوافذ املنبثقة 
 Check Point على اجلهاز امل�ساب اأثناء ال�ستخدام. وذكر باحثو

Security اأن برجميات RottenSys اخلبيثة بداأت يف النت�سار منذ 
�سبتمرب 2016. وبحلول 12 مار�ص 2018، اكت�سفوا وجود 4.96 مليون جهاز 

م�ساب بالفعل، مع اأكرث من 115 األف من الأرباح التي حققها املخرتقون 
خالل الفرتة 3-12 مار�ص فقط. لكن اخلطر الأكرب يكمن يف ال�ستخدام 

ال�سار، ونظًرا لأن RottenSys م�سّمنة يف نظام الت�سغيل ولديها اإمكانية 
ا لأية اأن�سطة اأخرى،  الو�سول اإىل اأذونات اأندرويد؛ ميكن ا�ستخدامها اأي�سً
وذلك با�ستخدام الطريقة نف�سها لعر�ص الإعالنات. ويف بع�ص احلالت، 

مت اكت�ساف اأن RottenSys جنحت يف تنزيل تطبيقات خبيثة من 
�ساأنها تغيري عمل واجهة ال�ستخدام. ول ميكن حتديد موقع املعلومات 
املتعلقة باملخرتقني، ول ميكن تاأكيد توّرط اأي من موظفي تيان باي يف 
تلك احلملة اخلبيثة، اأو اإذا كانت ال�رشكة اأُ�سيبت بنوٍع من الهجوم لإدراج 

الربامج ال�سارة يف اأنظمتها. كما اأن ال�رشكات امل�سّنعة مل تتحدث عن 
الأمر حتى ذلك احلني.

 �سناب �سات يطلق 
نظارات ذكية مميزة

�سناب  تطبيق  على  القائمون  اأعلن 
�سات ال�سهري اإطالق اجليل الثاين من 

نظارات »Spectacles« الذكية.
على   »Spectacles V2« و�سممت 
�سكل نظارات �سم�سية عادية بهيكل 
ومزود  للماء،  مقاوم  وع�رشي  اأنيق 
اجلانبني  على  �سغرية  بكامريات 
التقاط  على  امل�ستخدم  ت�ساعد 

الدقة،  عالية  والفيديوهات  ال�سور 
توفر  داخلية  بطارية  اإىل  بالإ�سافة 
النظارة  ا�ستعمال  للم�ستخدم 
الفيديوهات  م�ساهدة  اأو  للت�سوير 
اأنها  تبدو  ما  اأما  �ساعات.  لعدة 
عد�سات هذه النظارة، فهي يف الواقع 
ما  عر�ص  ميكنها  متطورة  �سا�سات 
ت�سوره الكامريات مبا�رشة، اأو عر�ص 

الفيديوهات املوجودة يف الهاتف اأو 
بالنظارة  و�سله  بعد  الذكي  اجلهاز 

عرب �سبكة البلوتوث.
وتتوفر هذه النظارة حاليا يف متاجر 
املتحدة  الوليات  يف   »Snap«
ب�سعر  وفرن�سا  وكندا  وبريطانيا 
اأن  املنتظر  ومن  دولر،   129.99

تظهر يف 13 دولة اأخرى

»NVIDIA« تقدم تقنية 
غري م�سبوقة لتعديل ال�سور

 »NVIDIA« طور املربجمون يف �رشكة
ت�ساعد  فريدة  رقمية  خوارزميات 
الأجزاء  وا�سرتجاع  ال�سور  تعديل  على 
عمل  طريقة  وتختلف  منها.  املفقودة 
برامج  عمل  اأ�سلوب  عن  التقنية  هذه 
التعديل الأخرى، فخوارزمياتها ل ت�سعى 

ال�سورة  من  املفقود  املكان  عن  للبحث 
بها،  مللئه  منه  القريبة  الألوان  وحتديد 
بل تعتمد على الذكاء ال�سطناعي لتعاين 
ال�سورة ب�سكل كامل وتخمن ما ميكن اأن 
كما  ومتلوؤه.  املفقود  اجلزء  مكان  يكون 
مع  التعامل  اخلوارزميات  لهذه  ميكن 

وحتدد  الوجوه  على  حتتوي  التي  ال�سور 
اأ�سكال عيون  وانتقاء  العيون مثال،  �سكل 
مبا  الأ�سلية  وا�ستبدال  منها  قريبة 
الذي  الأمر  الوجه،  �سكل  مع  يتنا�سب 
يجعل منها برجميات مميزة للم�سورين، 
وللذين يعدلون ال�سور للمجالت واملواقع 

مت�سفح Brave ياأتي ب�سكل �سبيه 
بكروم مع عدة اإ�سافات

تطور مت�سفح Brave ب�سكل كبري موؤخرا، حيث 
اأن م�رشوع العمل جاء �رشيعا ومت تطوير املت�سفح 
على نظام iOS قبل ثالثة �سهور، ثم اآندرويد قبل 
الكمبيوتر  لأجهزة  وبعدها قدمته  ون�سف،  �سهر 
اأن  ويبدو  ولينك�ص.  ماك،  ويندوز،  باأنظمة 
القائمني على امل�رشوع يعملون بجد على تطوير 
كروم  مثل  برامج  ملناف�سة  احلديث  املت�سفح 
وفايرفوك�ص، حيث اأن الن�سخة اجلديدة منه تاأتي 
ب�سكل مميز و�سبيه مبت�سفح غوغل كروم  يعمل 

كروميوم  نواة  على  بريف  اأو   Brave مت�سفح 
للربجمة  مفتوح  م�سدر  وهي   ،Blink وحمرك 
متلكه غوغل، وهو ذاته الذي بنت عليه مت�سفحها 
واجهة  على  الأخري  التحديث  واحتوى  كروم. 
مطورة عن ال�سابق واأ�سبح باإمكان امل�ستخدمني 
الأعلى  يف  ظاهر  ب�سكل  التبويب  عالمات  روؤية 
املت�سفح  اأن  كما  كروم،  قوقل  احلال  هو  كما 
اأ�سبح اأ�رشع من ال�سابق، ومن املفرت�ص اأن يكون 
حممي ب�سكل اأكرب وذلك ب�سبب ترابطه املبا�رش 

مع نواة كروميوم املطورة من غوغل. وللعلم، فاإن 
مت�سفح بريف ياأتي مع اإ�سافة حلجب الإعالنات 
�سببا  كانت  والتي  بها،  التحكم  املزعجة- ميكن 
رئي�سيا يف �سهرة املت�سفح يف وقت ق�سري. يُذكر 
اأن مت�سفح بريف هو اأحد م�ساريع املطور الكبري 
“جافا  الربجمة  لغة  مبتكر  وهو  ايت�ص،  بريندان 
موؤ�س�سي  اأحد  اأنه  كما   ،JavaScript ”سكربت�
موزيال  مت�سفح  تطوير  عن  امل�سئولة  موزيال 

فايرفوك�ص ال�سهري.

مزايا قد ال تعرفها يف هاتفك الذكي!
عدد موقع »Gazeta.ru« بع�ص املزايا التي قد ل يعرفها م�ستخدمو اأجهزة »اأندرويد« يف هواتفهم الذكية، 
اأوىل تلك املزايا هي الألعاب اخلفية املدجمة يف نظام اأندرويد، كلعبة » الف�سح« املوجودة يف اأنظمة » 2.3 

Gingerbread« القدمية، والتي ميكن للم�ستخدم اأن ي�سل اإليها بالدخول اإىل قائمة اإعدادات الهاتف ومن ثم 
اختيار قائمة حقل »ن�سخة الأندرويد« وال�سغط عليه ب�رشعة عدة مرات لتعمل اللعبة.

وامليزة الأخرى التي يجهلها العديد من م�ستخدمي اأندرويد وفقا للموقع، هي اإ�سافة اأحد جهات الت�سال اإىل 
»القائمة ال�سوداء« دون ا�ستخدام تطبيقات اإ�سافية، اإذ يكفي للم�ستخدم الدخول اإىل قائمة »جهات الت�سال« ومن 
ثم اختيار جهة معينة والدخول اإىل قائمة الإعدادات املوجودة داخل احلقل املخ�س�ص بها وحظرها مبا�رشة من 

هناك.
اأما اخلا�سية الثالثة فهي »خا�سية ال�سيف«، والتي متكن اأ�سخا�سا اآخرين غري امل�ستخدم من ا�ستعمال الهاتف دون 
الو�سول اإىل ال�سور اأو البيانات ال�سخ�سية املوجودة يف اجلهاز، ولتفعيلها ميكن للم�ستخدم �سحب »�ستارة الواجهة« 

اإىل الأ�سفل وال�سغط على خيار »ال�سيف« لتفّعل واجهات اأخرى تخلو من جميع التطبيقات واألبومات ال�سور 
والفيديوهات. 
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يف جو مهيب �صييع الفقيد ال�صحفي لزهر 
�صريوكان اإىل مثواه الأخري، مبقربة ايفري 
طويل  �رصاع  بعد  وذلك  ورقلة  ببلدية 
حيث   ، الفرا�ش  األزمه  ع�صال  مر�ش  مع 
من  كل  ح�صور  اجلنازة  مرا�صيم  عرفت 
ورئي�ش  القادر جالوي   الولية عبد  وايل 
م�صطفى  الولئي  ال�صعبي  املجل�ش 
والأمنية  املدنية   وال�صلطات  زعطوط 
اجلزائر  لإذاعة  اجلهوي  للمدير  ا�صافة 
املحطة  مدير  و  عقاب  العيد  ورقلة  من 
اجلهوية للتلفزيون اجلزائري عبد الباري 
�صحفي  من  كبري  عددا  ،وكذا  �صوداين 
املحلية  الإعالمية  الو�صائل  خمتلف 
املرئية  و  املكتوبة  ال�صحافة  يف  �صواء 
الذي  الفقيد  اأن  ،ومعلوم  وامل�صموعة 
يتجاوز  خلفه طفل مل  ترك  املنية  وافته 

من العمر �صنة واحدة .
 من جهة ثانية اأكد مدير املكتب اجلهوي 
املحرتف  وال�صحفي   « »الو�صط  ليومية 
الإعالمية  الأ�رصة  اأن   ، باحلاج  اأحمد 
املقربيني  ال�صحفيني  خا�صة  املحلية 

من الفقيد مل ي�صدقوا هول الفاجعة التي 
اأملت بهم باإعتبار اأن زميلهم الراحل لزهر 
�صريوكان  يحتل مكانة خا�صة يف قلوبهم 
اإخال�ش  اأخالق و  نظرا ملا يتمتع به من 

وتفاين كبري يف العمل  .
امتحان �شهادة التعليم االبتدائي

غي�ب140 تلميذ عن ب�أدرار
اأكد عبد احلق بومعيزة مدير الرتبية لولية اأدرار اأن 
عملية اإجراء امتحان �صهادة التعليم البتدائي جرت 

يف ظروف ح�صنة عرب كافة اإقليم الولية ال�صا�صع 
جراء توفري كل الإمكانيات الأزمة مما اأتاح لنا 

ا�صتقبال اأزيد من 10 األف تلميذ مر�صح  كما و�صل 
عدد الغياب اإيل 140 تلميذ اأغلبيتهم يف املناطق 

احلدودية  فيما الأ�صباب تبقي ذاتية تخ�ش التالميذ 
،و اأوليائهم  فهي ل عالقة لها مع مراكز الإجراء حتى 

من و�صل متاأخرا مت ال�صماح له بالدخول بغية اأجراء 
المتحان يف ظروف عادية وب�صكل ايجابي  

بو�شريفي بلقا�شم 

اأيام قبل نهائي دوري اأبطال اأوروبا

ف�ضيحة تهز اأوكراني� 
داهمت ال�رصطة الأوكرانية اأم�ش 35 ناديا لكرة القدم 

واعتقلت حكما واحدا على الأقل، ب�صبب ف�صيحة تالعب 
يف نتائج مباريات. وجاءت هذه احلملة املو�صعة قبل 

اأربعة اأيام فقط من اإقامة نهائي دوري اأبطال اأوروبا بني 
حامل اللقب ريال مدريد الإ�صباين وليفربول الإجنليزي يف 
العا�صمة الأوكرانية كييف يف الـ26 من مايو اجلاري، وهو 

اأكرب حدث يف كرة القدم يقام يف اأوكرانيا منذ م�صاركتها يف 
تنظيم بطولة اأوروبا 2012.

 مع�شكر

اإن�ض�ء 94 حميط� فالحي� 
يف الو�ضط الغ�بي 

مت بولية مع�صكر اإن�صاء 94 حميطا فالحيا يف الو�صط 
الغابي �صيتم توزيعها على م�صتثمرين يف القطاع ، ح�صبما 

علم اأم�ش الأربعاء لدى حمافظة الغابات. واأبرز رئي�ش 
مكتب اجلرد والتهيئة واملنتوجات علي مغراوي اأنه مت 

بالتعاون مع حمافظة م�صح الأرا�صي لولية مع�صكر، 
النتهاء من اإعداد خمططات م�صح الأرا�صي ل 43 حميطا 

مب�صاحة اإجمالية تقدر ب 248 هكتار ينتظر اعتمادها 
من قبل املديرية العامة للغابات لل�رصوع يف توزيعها على 

م�صتثمرين يف القطاع الفالحي يف اإطار رخ�ش ال�صتغالل.

�شيخ مدقن 

اخلمي�س 24  ماي  2018  املوافـق  لـ 08 رم�ضان  1439هـ
بعد معاناة طويلة من مر�ض ع�شال 

ت�ضييع جن�زة ال�ضحفي لزهر �ضريوك�ن بورقلة 
�شيعت اأول اأم�ض ، مبقربة اإفري ببلدية ورقلة جنازة ال�شحفي الفقيد من اإذاعة اجلزائر بورقلة بح�شور ال�شلطات 

املدنية واالأمنية ورفقاء الفقيد من االأ�شرة االإعالمية بورقلة اإ�شافة اىل جمع غفري من �شكان الوالية .

�ضفقة القرن و 
م�ضريات العودة

حيال  العامل  ت�صود  التي  الرتقب  حالة  رغم 

»اخلنوع  رغم  و  القرن   �صفقة  تفا�صيل 

العربية  الأنظمة  متار�صه  الذي  الأ�صطوري« 

بارقة  ،اأمام ذلك كله تربز  العام  الت�صاوؤم  ورغن 

ولتزال  تخلفه  الذي  الغبار  وراء  من  الأمل 

اأمل  املحا�رص،  العودة يف قطاع غزة  م�صريات 

ينع�ش �صدور الكثريين ي�صري اأن هذه الفعاليات 

الأهداف  من  كثريا  �صتحقق  الحتجاجية  

امل�رصوب  احل�صار  ف�صح  اأقلها   الإ�صرتاتيجية 

على القطاع من طرف العدو ال�صهيوين وتورط 

الهيمنة  تكري�ش  يف  مبا�رص  ب�صكل  عربية  دول 

اأي�صا  الفل�صطينية،و  الأرا�صي  على  ال�صهيونية 

�صياغة  اإعادة  و  القرن  �صفقة  م�صار  تعطيل 
التوازنات ميدانيا.

للق�صية  �صتكون مف�صيلة  القادة  القليلة  الأ�صهر 

الفل�صطينية و التاأكيد على ف�صل خيار النبطاح 

فر�ش  املفاو�صات،ف�صال عن  الت�صويف عرب  و 

مقاومة  و�صائل  ابتكار  عرب  امليدان  حقائق 

جرائمه  حجم  تك�صف  و  العدو  تعري  جديدة 

اأمام الراأي العام الدويل،قيادة املقاومة الوطنية 

الفل�صطينية تعي جيدا ح�صا�صية الظرف احلايل 

و تكون قد اأعدت العدة للمواجهة على جبهات 

كثرية و من بينها تطوير و�صائل الردع الع�صكرية 

فالعقل  ال�صدد  هذا  ويف  الو�صائل  من  وغري 

البتكار  على  العجيبة  قدرته  اأثبت  الفل�صطيني 
و اإف�صاد اأحالم اخلانعني و الغا�صبني.

موقف

العر�ض الرتويجي 
الرم�شاين اخلا�ض 

باملعتمرين 

 مك�مل�تكم
 بـ 9.60 دج فقط !

 
طيلة ال�صهر الف�صيل، يرافق 

موبيلي�ش زبائنه املعتمرين للبقاع 
املقد�صة ،باإطالق عر�ش ترويجي 

على مكاملات خدمة التجوال 
باأَخف�ْش الأ�صعار! 

و عليه ،باإمكان زبائن الدفع امل�صبق 
موبيلي�ش ،من البقاء على ات�صال 
دائم مع عائالتهم خالل اآدائهم 
للعمرة وهذا باأح�صن ت�صعرية 

9.60 دج للدقيقة مع احت�صاب 
كل الر�صوم، على كل املكاملات 
املر�صلة و امل�صتقبلة من و اإىل 
اجلزائر نحو العربية ال�صعودية.

احلاج # وداد 

»اإ�ض-500« الرو�شية

منظومة دف�ع جوي ق�درة على 
اإ�ضق�ط �ضواريخ اأ�ضرع من ال�ضوت

العا�شمة

انقط�ع التي�ر الكهرب�ئي ب�ملنطقة 
ال�ضن�عية بواد ال�ضم�ر 

م�شر

ال�ضجن 10 اأعوام لل�ضحفي 
ا�ضم�عيل اال�ضكندراين

 Military Watch« �صحيفة  اأعلنت 
ت�صل�صلي  اإنتاج  بداأ  اأن   »Magazine
»اإ�ش-500«  اجلوي  الدفاع  ملنظومة 
الرو�صية �صيكون حدثا هاما بالن�صبة لرو�صيا 

و�رصكائها الع�صكريني.
ووفقا لل�صحيفة، فاإن اأنظمة الدفاع اجلوي 
»اإ�ش-400«  وهي  رو�صيا،  لدى  احلالية 
من  كافية  و«اآي-135«  و«اإ�ش-300-بي« 
لردع  ولكن  احلالية،  التهديدات  ردع  اأجل 
يجب  اجلديدة،  امل�صتقبلية  التهديدات 

ولذلك،  اجلوي.  الدفاع  منظومة  تطوير 
يعد  »اإ�ش-500«  تطوير منظومة  اإنهاء  فاإن 
لرو�صيا،  ا�صرتاتيجية  اأهمية  ذات  م�صاألة 
من  اأ�رصع  اأ�صلحة  تطوير  ب�صبب  وذلك 
للقارات  عابرة  بالي�صتية  و�صواريخ  ال�صوت 
ال�صحيفة  و�صددت  الغربية.  الدول  قبل  من 
الرو�صية  »اإ�ش-500«  منظومة  اأن  على 
حيث  بثمن«،  تقدر  »ل  منظومة  �صتكون 
�صت�صبح اأول منظومة دفاع جوي قادرة على 

اإ�صقاط �صواريخ اأ�رصع من ال�صوت.

ال�صمار  بوادي  ال�صناعية  املنطقة  عرفت 
باجلزائر العا�صمة اأم�ش الأربعاء انقطاعا 
احد  اأ�صغال  ب�صبب  الكهربائي  التيار  يف 
اخلوا�ش و التي اأدت اإىل عطب يف الكوابل 
ملديرية  بيان  يف  جاء  ح�صبما   ، التحتية 
توزيع الكهرباء و الغاز  باحلرا�ش باجلزائر 

العا�صمة. 
و اأو�صح البيان اأن عطبا م�ش الكابل التحتي 
للكهرباء  مبنطقة واد ال�صمار �صباح اأم�ش 
ما جنم   10:57 ال�صاعة  الأربعاء يف حدود 
عنه انقطاع التيار عن املنطقة ال�صناعية، 

و اأرجعت املديرية �صبب العطب اإىل اأ�صغال 
قام بها احد اخلوا�ش حني كان ب�صدد ربط 

منزله ب�صبكة ال�رصف ال�صحي.
توزيع  ملديرية  التقنية  الفرق  تنقلت  و 
الكهرباء و الغاز باحلرا�ش اإىل عني املكان 
من اأجل اإ�صالح العطب و اإعادة بعث التيار  
احلوادث  هذه  مثل  اأن  املديرية  واأ�صافت 
متكرر«  و  دوري  »ب�صكل  يحدث  بات 
بال�صنوات املا�صية و هو ما احلق  مقارنة 
بالن�صبة  الأمر  كذا  و  معتربة  اأ�رصارا  بها 

لزبائنها.

ب�صجن  م�رصية  ع�صكرية  حمكمة  ق�صت 
احلركات  �صوؤون  يف  واخلبري  ال�صحفي 
اإ�صماعيل  �صيناء  جزيرة  �صبه  يف  امل�صلحة 
الإ�صكندراين 10 اأعوام، وفق ما اأفاد حماميه 
حمامي  وقال  املحكمة.  يف  وم�صوؤول 
موكله،  اإن  العال،  عبد  طارق  الإ�صكندراين 
 ،2015 عام  نوفمرب  يف  عليه  قب�ش  الذي 
و�صائل  على  ع�صكرية  »اأ�رصار  بن�رص  متهم 

لالإخوان  والن�صمام  الجتماعي،  التوا�صل 
بن�رص  اأي�صا  متهم  اأنه  واأ�صاف  امل�صلمني«. 
»معلومات ت�رص بالأمن الوطني خارج البالد 
يف حوارات ومقابالت �صحفية«، م�صريا اإىل 
اأنه �صي�صتاأنف احلكم والإ�صكندراين حمتجز 
احتياطيا على ذمة الق�صية منذ اعتقاله يف 
الغردقة قبل عامني ون�صف بعد عودته من 

رحلة عمل اإىل برلني.

www.elwassat.com العدد : 4648/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�ضا €1

ات�شاالت اجلزائر

 تخفي�ض اأ�ضع�ر املك�مل�ت اله�تفية
اأعلن املتعامل العمومي ات�صالت اجلزائر 
م�صاء اأم�ش الثالثاء عن تخفي�صات هامة 
و  املحلية  الهاتفية  املكاملات  اأ�صعار  يف 

الدولية مبنا�صبة �صهر رم�صان املعظم.
خالل  العمومي  املتعامل  اأو�صح  و 
العر�ش  اإطالق  مبنا�صبة  نظم  حفل 
للزبائن  تقرتح  اجلزائر  »ات�صالت  اأن 
املقيمني تخفي�صات يف اأ�صعار املكاملات 
ثانية  دج/30  ب5ر2  الثابت  نحو  الهاتفية 
و  رو�صيا   : هي  و  دولية  وجهات   10 نحو 

و  اأملانيا  و  �صوي�رصا  و  كندا  و  اإ�صبانيا 
اإيطاليا و الوليات املتحدة و بريطانيا و 

الربتغال و فرن�صا«.
اأ�صعار  يف  التخفي�صات  تخ�ش  كما 
املكاملات الهاتفية نحو الثابت تون�ش ب2 
5ر3  ب  املقد�صة  البقاع  و  ثانية  دج/30 
امل�صدر  ذات  اإىل  ا�صتنادا  ثانية  دج/30 
الذي اأ�صار اإىل اأن التخفي�صات يف الأ�صعار 
نحو  املحلية  املكاملات  اأي�صا  م�صت 

الهاتف النقال ب 2 دج/30 ثانية.

عر�ض الرتويجي  ُتطلق     Ooredoo"
على تطبيقها » اإ�شالميات« 

اأ�ضبوع جم�ين، ا�ضرتاك �ضهري ب 50  دج 

Ooredoo �صهر رم�صان ب�صعار  ت�صتقبل 
عر�ش  وتُطلق  التكنولوجي،  البتكار 
ترويجي  على تطبيقها » اإ�صالميات«، اأول 

خدمة للبث ال�صوتي الديني يف اجلزائر.
لزبائن  ميكن  الف�صيل،  ال�صهر  خالل 
ال�صتفادة من حمتوى رقمي   Ooredoo
ديني غني ومتنوع لال�صتماع والقراءة بتقنية 
القراآنية  لالآيات  ل�صيما  امل�صتمر  البث 
ومواقيت  الدينية،  واملدائح  والأدعية 

ح�صب  وال�صالة  والإم�صاك  الإفطار 
الديني  املحتوى  اإىل  بالإ�صافة  الوليات. 
رم�صان،  ل�صهر  ا  خ�صي�صً امل�صمم  الرثي 
يقرتح تطبيق »اإ�صالميات« م�صابقات يومية 
من   Ooredoo زبائن  مُتّكن   )Quizz(
 Samsung GALAXY بجهاز  الفوز 
 MAXY ماك�صي  وتعبئات  اأ�صبوع  كل   S8
 Super  MAXY( ، MAXY Hadra

.)2000 MAXY Internet اأو


