يف ق�ضية بارون الكوكايني و العقار

�ص3

م�س�ؤول ب�أمالك الدولة بالعا�صمة ميثل �أمام الق�ضاء
حتذيرات �أمنية من مغبة ت�سلل
�400إرهابي من�شق عن القاعدة

ن ـ ــ�شـ ـ ـ ـ ـ ــر � 08آالف
ع ــ�سكري بال�شريط
ال ـ ـ ـ ــحدودي مع مايل
العدد / 4672:الثمن :اجلزائر 10دج  -فرن�سا 1 €
العدد4189:
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�ص6
�أ�س�ستها� :شفيقة العرباوي �سنة1999

وزير املالية عبدالرحمان راوية ي�ؤكد :

وزير التعليم العايل حجار ي�ؤكد :

ل ـ ــن ميتـ ـ ـ ـ ـحـن الط ـ ـ ــلبــة
املتخلفون عن الـدرا�سة

�أ�سعار ال�سيارات
�إ�سقــاط  14تعــديال م ــن
الدعم
و
ترتفع
لن
م�شـروع القانون الع�ضوي
مل�ستحقيه
باق
ك�ش ـ ـ ـ ـ ــف و تـ ـ ـ ــدمري
خمب�أين للإرهابيني

�ص3

املتعلق باملجمع اجلزائري
للغة الأمازيغية

�ص3

عني زويت ،والية �سكيكدة

ك�شف وزير املالية عبد الرحمان راوية �أن
�أ�سعار ال�سيارات لن ترتفع ،م�شري انه ثم
اتخاذ العديد من تدابري من �أجل التحكم
اجليد فيها ،مربزا �أن وزارة ال�صناعة فر�ضت
رقابة �صارمة على امل�صنعني.

�ص2

رئي�س دائرة غليزان �أحمد بن
»
طاطا يك�شف ليومية «

وزعـ ـ ـ ــنا  400حـ ـ ــاوية
لتفادي تراكم القمامات

�ص3

املن�سق الوطني للكال ،عا�شور �إيدير:

ب�سبب اال�شتباه يف تلوث هذه املنتجات ببكترييا ال�ساملونيال

�إتالف منتجات �شركة "�سيليا
أطفال
ل
ا
حلليب
اجلزائر"
�ص4
مدير ال�سياحة بورقلة عبد اهلل بلعيد يك�شف ليومية «

»

�ص24

�ضة
ا

ر�ؤ�ساء مراكز ارتكبوا جتاوزات
�ص 4ماجر ك ّلف  4مليار مقابل
م�سعود عمراوي
بكالوريا  2018الأح�سن فوز تعادل و 3هزائم
ري

خالل الـ� 4سنوات �أخرية

غادر اخل�ضر من الباب ال�ضيق يف رابع جتاربه معه

وعد بحل ق�ضيته
مع اجلامعة املغربية

ت�شكل ذاكرة م�ستقلة حلركية املجتمع �ص 4رون ـ ـ ـ ـ ــار متـ ـ ـ ـح ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــ�س
 15فنـ ــدق فـ ـ ــي طـ ـ ــور الإن ـ ــجاز
وعراقيل البنوك ترهن امل�شاريع املقـ ـ ــاهي اجلـ ـ ــزائرية و الت�س ـ ـ ـ ــويق لتـ ـ ــدريب اخل�ضر ومينح
�ص 17مـ ــواف ـ ـ ــقته املـ ـ ـ ــبدئية
�ص 4الثقايف – ال�سياحي...الدور املفقود
مة
ساه
م�

TUTORIEL DYNAMISME

RÉVES

TRAVAIL

EMPLOI

INFOGRAPHIE

REDACTION SUR LE WEB

EXPERIENCE

PRATIQUE

digital

QUALIFICATION

INVESTPLUS

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

FORMATION

EXPERIENCE

world AVENIR

E-LEARNING METIER
CONTACT
RESULTAT
DYNAMISME
FLEXIBILITÉ

EXPERIENCE
RIGUEUR

Ecole succès Avenir

EXPERIENCE

MONTAGE VIDEO

RESULTAT

MARKETING

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

Langues étrangères
tarifs spécial été

Techniques de rédaction
Arabe francais
Rédaction sur le web
Photographie
Et camera
Montage video
Graphiste multimedia

Formations multimédia,

communication digitale

Photoshop cs
Indesign
Illustrator cs
Powerpoint autocad

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie
Commercial, chargé
De clientéle
Marketing et relations
Publiques

�ص13

Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650

FORMATION
DIPLOMANTE
QUALIFIANTE
A LA CARTE

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
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عني زويت ،والية �سكيكدة

ك�ش ـ ـ ـ ـ ــف و تـ ـ ـ ــدمري
خمب�أين للإرهابيني
يف �إطار مكافحة الإرهاب و�إثر
عملية بحث ومت�شيط بعني
زويت ،والية �سكيكدة/ن.ع،5.
ك�شفت ودمرت مفرزة للجي�ش
الوطني ال�شعبي ،يوم  24جوان
 ،2018خمب�أين للجماعات
الإرهابية يحويان مواد غذائية
و�أغرا�ض �أخرى.
ويف �إطار حماربة اجلرمية
املنظمة� ،أوقفت مفرزة

للجي�ش الوطني ال�شعبي
�شخ�صا
بغرداية/ن.ع،4.
بحوزته بندقية �صيد وم�سد�سا
تقليدي ال�صنع ،يف حني
�أوقفت مفارز �أخرى بربج
باجي خمتار/ن.ع� ،6.أربعة
( )04جتار خمدرات �أفارقة
بحوزتهم ( )1400قر�ص
مهلو�س ،و�ضبطت مركبة
رباعية الدفع وكمية من املواد

الغذائية بعني قزام.
من جهة �أخرى� ،أوقف حرا�س
بالقالة/ن.ع،5.
ال�سواحل
�ضبط لديهما �أجهزة
�شخ�صني ُ
لل�صيد املحظور للمرجان
ومعدات للغط�س ،يف حني
مت توقيف ( )95مهاجرا غري
�رشعي من جن�سيات �إفريقية
خمتلفة بكل من عني �أمنا�س
والأغواط وتلم�سان.

خبر في
صورة

ماجر يدفع ثمن التم�سك باملن�صب

�ضغط مواطني ر�أ�س املاء لطرد املري

خرج الناخب الوطني رابح ماجر من الباب ال�ضيق للمنتخب الوطني بعد
تر�سيم االحتادية اجلزائرية لكرة القدم قرار �إنهاء مهامه على ر�أ�س
العار�ضة الفنية الوطنية عرب بيان على موقعها االلكرتوين ،حيث دفع
�صاحب الكعب ثمن التم�سك باملن�صب رغم رف�ض ال�شارع اجلزائري
و�أع�ضاء املكتب الفدرايل بقاءه على ر�أ�س اخل�رض ،و�إ�رصاره يف كل
خرجة �إعالمية على التم�سك مبن�صبه ومنحه الفر�صة من �أجل حتقيق
النتائج مع الت�شكيلة الوطنية.

يوا�صل ال�شارع البلعبا�سي يف ال�ضغط على امل�س�ؤولني من اجل طرد
رئي�س بلدية ر�أ�س املاء من من�صبه بعد االف�ضيحة الأخالقية التي
تو ّرط فيها خالل الأيام الفارطة بعدما مت ن�رش فيديو له عرب �شبكة
التوا�صل االجتماعي «فاي�سبوك» ،حيث ي�رص مواطنو بلدية ر�أ�س
املاء على الإ�رساع يف رحيل رئي�سها الذي تو ّرط يف ق�ضية �أخالقية
هزت الر�أي العام.

«زوخ» يتنا�سى �سكان البيوت الق�صديرية

يبدو �أن وايل العا�صمة «عبد القادر زوخ» قد ن�سي ب�أن
العا�صمة الزالت ت�ضم يف بلدياتها عائالت تقطن بيوت
ق�صديرية ت�سلتزم الرتحيل يف �إطار برنامج عملية الرتحيل
الكربى التي انطلقت يف  ،2014رغم �أنه وعد العديد منهم
بالرتحيل مبا�رشة بعد رم�ضان لي�ؤكد ب�أن هنالك عائالت
ا�ستفادت من �صيغة عدل �سيتم ترحيلها مبنا�سبة عيد
اال�ستقالل املقبل ،ما يطرح العديد من الأ�سئلة حول توقيت
ترحيل تلك العائالت التي دائما ما طالبت بالرتحيل.

الت�أخر يق�صي 202
مرت�شحا من البكالوريا

�أدرار

ال�شرطة ت�سرتجع �سيارة م�سروقة

متكنت �أول �أم�س م�صالح الأمن
بوالية �أدرار من ا�سرتجاع
�سيارة م�رسوقة من نوع تيوطا
هلك�س وهذا خالل �أ�سبوع من
�رسقتها من �صاحبها الذي
ركنها بحي  200م�سكن مبدينة

�أدرار �أين قدم �شكوى تفيد
بتعر�ض �سيارته لل�رسقة وبعد
تكثيف العمل اال�ستعالماتي
مع تتبع وتر�صد املركبة من
خالل تكثيف الدوريات التي
�أ�سفرت عن توقيف املركبة

بالقرب من الإقامة اجلامعية
� 2000رسير على متنها �شخ�ص
يف العقد الثاين من العمر �أين
حول �إيل مركز الأمن و�إمتام
جميع الإجراءات القانونية
ومبا�رشة �أحيل على ال�سيد وكيل

اجلمهورية لدي حمكمة �أدرار
الذي �أ�صدر يف حقه �أمر �إيداع
امل�ؤ�س�سة العقابية يف انتظار
حماكمته الحقا بتهمة ال�رسقة
والتعدي على ملك الغري.
ب.ب

جيجل

قرار مثري لرئي�س بلدية العوانة
�صنع رئي�س بلدية العوانة يف جيجل
احلدث �أم�س عرب و�سائط التوا�صل
االجتماعي من خالل ن�ص تعليمية
�أ�صدرها يف الرابع و الع�رشين

من ال�شهر اجلاري ،و املتمثل يف
منع منع التجول بالتبان داخل
املدينة وعرب التجمعات ال�سكانية
احل�رضية والإدارات العمومية طول

مو�سم الإ�صطياف ل�سنة .2018
وح�سب املادة الثالثة من القرار
ف�إن الأمني العام للبلدية ورئي�س
�أمن دائرة العوانة ورئي�س كتيبة

الدرك الوطني مكلفون كل يف ما
يخ�صه بتنفيذ حمتوى القرارالذي
ن�رش موقع «�سبق بر�س» �صورة عنه
�أم�س

�أف�صح  مدير التعليم الثانوي� ،أن ن�سبة
املت�أخرين حتى الثامنة والن�صف ،ملرت�شحي
البكالوريا بلغت  5.69باملائة بالن�سبة
لل
متمدر�سني و 65باملائة �أحرار ،و�أ�ضاف،عابد
عطوي ،خالل ف ت�صريحات لإحدى برامج
القنوات الوطنية اخلا�صة ب�أن املت�أخرين بعد
الثا
منة ون�صف بلغ  202مرت�شح ،منهم  80باملائة
�أحرار و 16متمدر�س.
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رئي�س الرابطة اجلزائرية حلقوق الإن�سان ،هواري قدور

لوبي �أمريكي�-أوروبي يريد �إقامة خميمات لالجئني باجلزائر
.

تقرير «الأ�سو�شيتد بر�س» كارثي ويفتقد للم�صداقية

�أو�ضح رئي�س الرابطة اجلزائرية حلقوق الإن�سان« ،هواري قدور» ب�أن لوبي �أمريكي�-أوروبي ي�سعى لل�ضغط على اجلزائر من �أجل �إقامة خميمات الجئني للمهاجرين الأفارقة بوا�سطة ن�شر
تقارير مغلوطة حتمل �أرقاما مزيفة عن حالة املهاجرين باجلزائر ،يف حني و�صف تقرير وكالة الأ�سو�شيتد بر�س الأمريكية يف حتقيق بالكارثة الذي ال يحمل �أي م�صداقية.
علي عزازقة
ويف رده على ت�أكيدات وا�شنطن عن
طريق وكالة الأ�سو�شيتد بر�س على
طرد اجلزائر لـ� 13ألف مهاجر �إفريقي
يف � 14شهرا� ،أو�ضح م�صدرنا من خالل
ت�رصيح خ�ص به «الو�سط» ب�أن التقرير
الذي ن�رشته الوكالة ال يحمل �أي جديد
ويحوي على مغالطات كبرية و�أرقام
مت ت�ضخيمها ،لكونهم اعتمدوا على

ما يتم ن�رشه عرب اجلرائد الوطنية،
وراح هواري قدور �إىل �أكرث من ذلك
ملا �شدد على �أن الواقع امليداين
عك�س ما روجت له هذه الوكالة.
ويف ذات ال�سياق �أكد ذات امل�صدر
ب�أن اخلرجات الأمريكية عرب و�سائل
الإعالم ووزارة اخلارجية متناق�ضة
متامالكون �أخر تقرير لوزارة اخلارجية
الأمريكية حول مهاجرين كان ايجابي
يف �سنة  ،2018ليجدد تاكدياته عن

وجود لوبي �أمريكي �أوروبي يعمل على
�إعادة النموذج الرتكي باجلزائر وهذا
بجعلها �أر�ضا �إقامة للمهاجرين حتى
ال يدخلون لأوروبا ،ووهذا نف�س ال�شيء
الذي مت العمل به يف تركيا خالل وقت
�سابق مع الالجئني ال�سوريني وحتى
العراقيني .ومن جهة �أخرى زعمت
وكالة �أ�سو�شيتد بر�س الأمريكية يف
حتقيق مطول� ،صدر يوم �أم�س  ،على
�أن اجلزائر تخلت عن �أكرث من � 13ألف

�شخ�ص خالل ال�شهور الـ 14املا�ضية،
وتركتهم يواجهون م�صريا جمهوال يف
ال�صحراء القريبة مع النيجر ومايل،
وراح التقرير الذي حتوز «الو�سط» على
ن�سخة منه ب�أن ه�ؤالء املهاجرين ،الذين
طردتهم اجلزائر ،ن�ساء حوامل و�أطفال
تقطعت بهم ال�سبل بدون طعام �أو ماء
و�أجربوا على امل�شي م�سافات طويلة،
و�أحيانا حتت تهديد ال�سالح ،يف درجة
حرارة ت�صل  48درجة مئوية

حزب العمال بخ�صو�ص رئا�سيات 2019

يف ق�ضية بارون الكوكايني و العقار

ال تن�سيق مع املعار�ضة
ب�ش�أن مر�شح توافقي

م�س�ؤول ب�أمالك الدولة بالعا�صمة ميثل �أمام الق�ضاء

�شدد حزب العمال على �أن رئا�سيات ربيع 2019
لي�ست من �أولوياته يف الوقت الراهن ،ب�سبب
وجود م�شاكل اقت�صادية واجتماعية تعرفها
اجلزائر خالل هذه الفرتة ،يف حني رف�ض
التن�سيق مع �أحزاب املعار�ضة الأخرى فيما
يخ�ص اختيار مر�شح توافقي جتابه به مر�شح
ال�سلطة خالل ذات احلدث.
و�أو�ضح القيادي يف حزب العمال «رم�ضان
تاعزيبت» يف ت�رصيح خ�ص به «الو�سط «
ب�أن حزب العمال ال يعترب م�شكلة اجلزائر
يف الأ�شخا�ص لكون الأزمة �أعمق بكثري من
تلك التي تطرحها بع�ض اجلهات ،م�ضيفا
ب�أن اجلزائر تعاين �أزمة نظام كامل لهذا دعا

منا�ضلو احلزب رئي�س اجلمهورية �إىل �رضورة
ت�أ�س�س جمل�س ت�أ�سي�سي وطني عن طريق
تنظيم ا�ستفتاء �شعبي ،ويف هذا ال�سياق �أو�ضح
ذات امل�صدر ب�أن حزب العمال يعمل على �إيجاد
حلول مل�شاكل �أخرى تعرفها البالد يف كافة
املجاالت �سواء كانت اقت�صادي �أو �سيا�سية
وحتى اجتماعية .ومن جانب �آخر تطرق
حمدثنا �إىل ملف التن�سيق مع �أحزاب املعار�ضة
ب�ش�أن التوافق واالجماع على �شخ�صية واحدة
متثلهم خالل الرئا�سيات املقبلة ،حيث �أكد ب�أن
حزب العمال لن ين�سق ولن يجتمع مع �أي حزب
ب�ش�أن هذا امللف .

علي عزازقة

حم�س متتنع من الت�صويت
على قانون املالية التكميلي
امتنعت الكتلة الربملانية حلركة جمتمع
ال�سلم على الت�صويت على م�رشوع قانون
املالية التكميلي ،مكتفية بالت�صويت بنعم على
م�رشوع القانون الع�ضوي املتعلق بالدفع بعدم
الد�ستورية وعلى م�رشوع القانون الع�ضوي
املتعلق باملجمع اجلزائري للغة الأمازيغية،
رف�ضت حم�س الت�صويت على م�رشوع قانون
املالية التكميلي بالرغم من الإيجابيات التي
متيز بها على غرار قرار منح التنازل على
الأرا�ضي الفالحية للأجانب ،وقرار الر�سوم
على وثائق الهوية البيومرتية و�أ�شارت الكتلة
الربملانية حلم�س �أن قانون املالية يتميز
بالغمو�ض ومل ي�أت باجلديد من حيت الأهداف

الكلية املتعلقة بالنمو االقت�صادي و الت�شغيل
وتنويع م�صادر التمويل وتقييم الإ�صدار
النقدي.
هذا و �صوت احلركة بنعم على القانون الع�ضوي
املتعلقة بالدفع بعدم الد�ستورية ،مربزا �أن
امل�رشوع يعطي �ضمانات �أكرب للمتقا�ضني يف
ظل قوانني د�ستورية حتمي حقوقهم و حرياتهم
من جهة �أخرى ثمنت حم�س م�رشوع القانون
الع�ضوي املتعلق باملجمع اجلزائري للغة
الأمازيغية ،معتربا ذلك خطوة يف االجتاه
ال�صحيح يف ا�ستيعاب املكون الأ�صيل للهوية
املختلفة لل�شعب اجلزائري
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املتعلق باملجمع اجلزائري للغة الأمازيغية

�إ�سقاط  14تعديال عن
م�شروع القانون الع�ضوي

�أ�سقطت جلنة الرتبية والتعليم العايل
والبحث العلمي وال�ش�ؤون الدينية
بالغرفة ال�سفلى للربملان 14 ،تعديال
عن م�رشوع القانون الع�ضوي املتعلق
باملجمع اجلزائري للغة الأمازيغية،
معتربة  8تعديالت منها ب�أنها مت�س
مببد�أ �أن الع�ضوية يف املجمع الأمازيغي
ال تكون على �أ�سا�س متثيلي �أو فئوي �أو
قطاعي.
وتتمثل التعديالت الثمانية املرفو�ضة
واملقرتحة من قبل النواب ،بالأع�ضاء
ال�رشفيني للمجمع الأمازيغي ،وتوزيع
�أع�ضائه على املتغريات الل�سانية
بالت�ساوي ،وكذا �إدراج مفت�شي التعليم
�ضمن قائمة الأ�شخا�ص املقرتحني
لع�ضويته ،واقرتاح التن�صي�ص على
تعيني �أع�ضاء املجمع لعهدة مدتها
�أربع �سنوات قابلة للتجديد� ،إ�ضافة �إىل
�إدراج مادة جديدة يف م�رشوع القانون،
تتعلق بتعيني �أربعة نواب للرئي�س من
غري املتغري الل�ساين ،واقرتاح حتديد

مادة جديدة �أخرى تن�ص على �إجراء
مداوالت املجل�س ب�إحدى اللغتني
الوطنيتني .وتعلق التعديل ال�سابع
املرفو�ض حتت طائلة نف�س احلجة
من ذات اللجنة الربملانية ،يف اقرتاح
�إ�ضافة عبارة «تن�ص على وجوب تناوب
ممثلي املتغريات الل�سانية على رئا�سة
املجمع» يف املادة � ،21أما التعديل
الثامن فقد تعلق باقرتاح �إ�ضافة عبارة
«تن�ص على توزيع �أع�ضاء املكتب
ال�ستة لي�شملوا خمتلف املتغريات»،
ويبدو �أن اللجنة قد مت�سكت ح�سب
ال�صيغة النهائية مل�رشوع القانون
امل�صوت عليه ،بقطع الطريق �أمام �أي
توظيف �سيا�سي كان للمجمع اجلزائري
الأمازيغي ،من باب متثيلية �أو فئوية �أو
قطاعية الع�ضوية فيه ،على غرار ما
دعا �إليه نواب من املعار�ضة واملواالة
يف تدخالتهم ال�سابقة خالل جل�سات
املناق�شة للتقرير التمهيدي.
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مثل �أم�س �أمام القطب اجلزائري ملحكمة ع ّبان رم�ضان
بالعا�صمة الع�رشات من املتهمني يف ما يعرف بق�ضية
البو�شي �أو ق�ضية حجز 701من الكوكايني بوهران ،
و�إفرازات الق�ضاء املتعلقة بالعقار وقد قدمت �أم�س
م�صالح فرقة البحث و التحري للدرك الوطني �أمام
الق�ضاء املتهمني اجلدد يف ما يعرف بق�ضية الكوكايني و
العقارات �أو ق�ضية كمال البو�شي املدعو كمال �شيخي .

وقد مت �إحاطة الق�ضية ب�رسية تامة  ،حيث مت تقدمي
منذ ال�ساعة التا�سعة �صباحا للمتهمني اجلديد يف
ق�ضية البو�شي التي �شغلت الر�أي العام  ،وظهر �أن فيها
ر�ؤو�سا كبرية ومن بني املعلومات الواردة ف�إن من بني
امل�ستدعني للتحقيق يف هذه الق�ضية �سواءا ما تعلق
بالكوكايني �أو افرازاتها العقارية م�س�ؤول ب�أمالك الدولة
بالعا�صمة برتبة مدير  ،و الذي مازالت مل تت�ضح �أ�سباب

مثوله �أمام الق�ضاء  ،هل يتعلق بالعقار �أم �شيئا �آخر .
كما ك�شفت م�صادر �أن العديد من ال�رشكات و �أ�صحابها
هم من بني املاثلني �أم�س �أمام الق�ضاء  ،للتحقيق معها
يف �أبعاد هذه الق�ضية  ،وتورطهم مع كمال البو�شي الذي
�أ�صبح �إحدى �أكرب بارونات العقار يف اجلزائر � ،إ�ضافة
�إىل الكوكايني .
ومن جهة �أخرى ك�شفت م�صادر �أخرى  ،عن تورط

25قا�ضيا يف تهم خمتلف مع كمال البو�شي  ،ولي�س
18قا�ضيا مثلما �أ�شارت بع�ض امل�صادر الإعالمي  ،فيما
�أن التهم تبقى متجاوزة � ،سواءا ما تعلق بالعقار � ،أو
تلقي هدايا  ،وغريها من جهة �أخرى �أكدت م�صادرنا
�أن ابن وزير �سابق مازال يتواجد يف �سجن احلرا�ش ،
ومل يتم �إطالقه .

ع�صام بوربيع

وزير املالية عبدالرحمان راوية ي�ؤكد :

�أ�سعار ال�سيارات لن ترتفع و الدعم باق مل�ستحقيه
ك�شف وزير املالية عبد الرحمان راوية �أن �أ�سعار ال�سيارات لن
ترتفع ،م�شري انه ثم اتخاذ العديد من تدابري من �أجل التحكم
اجليد فيها ،مربزا �أن وزارة ال�صناعة فر�ضت رقابة �صارمة على
امل�صنعني.

�أكد املالية عبد الرحمان راوية �أن �سيا�سية الدعم باقية لن يتم
الرتاجع عنها نهائيا ،مو�ضحا �أن التغري الوحيد الذي يطر�أ عليها
هو طريقة منحها �أما بخ�صو�ص الآليات التي �ستعتمد من �أجل
هذا العر�ض ،فقال راوية �أنها مل حتدد بعد وهي مرتوكة لوزارة

ال�صناعة من خالل جلنة الوزارية امل�شرتكة.
و�أ�شاد الوزير بت�صويت ب�أع�ضاء املجل�س ال�شعبي الوطني على
م�رشوع قانون املالية التكميلي ،والذي يتيح ح�سبه للحكومة
بعث امل�شاريع التنموية يف اجلزائر ،بعد زيادة رخ�ص الربامج بـ

 500مليار دينار مقارنة بقانون املالية ل�سنة  ،2018الفتا �إىل ما
�سيرتتب عنه من بعث للم�شاريع اال�ستثمارية املجمدة على حد
تعبريه
�إميان لوا�س

وزير العدل طيب لوح

كمال البو�شي متابع يف  4ق�ضايا منف�صلة
�أكد وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح �أن املتهم
الرئي�سي يف ق�ضية  7قناطري كوكايني كمال �شيخي انه
حتت املتابعة الق�ضائية ،م�شريا ب�أن املتهم “كمال
البو�شي” متابع يف ق�ضية �أخرى كانت �أمرت بها
النيابة منذ �شهور متعلقة بتبيي�ض �أموال.
�أفاد طيب لوح الأم�س يف ندوة �صحفية على هام�ش
جل�سة الت�صويت على م�رشوع قانون الدفع بعدم
الد�ستورية ،بوجود ق�ضية ثالثة م�ستقلة مت التحقيق

فيها مع � 12شخ�صا تبني �أنهم تلقو امتيازات ،م�ؤكدا
�أنه �سيتم خ�ضوعهم للمتابعة القانونية م�ضيفا يف ذات
ال�صدد �أن “كمال البو�شي” وجمموعة املتورطني معه
متابعون يف �أربعة ق�ضائيا م�ستقلة ك�شفتها التحقيقات
يف ق�ضية الكوكايني .و�أبرز الوزير ب�أنه �إ�ضافة �إىل
الق�ضية الرئي�سية اخلطرية املتعلقة بتهريب كمية
كبرية من املخدرات ال�صلبة ،التي يتم التحقيق فيها
مع  6م�شتبهني هم رهن احلب�س ،ف�إنه توجد ق�ضية

م�ستقلة �أخرى تتعلق بالف�ساد يف ال�شق املتعلق
با�ستثمارات “كمال البو�شي” يف العقار حيث ا�ستفاد
من ت�سهيالت وامتيازات ،حيث ثبت تورط البع�ض
منهم مراقبني ور�ؤ�ساء دوائر تعمري .وك�شف الوزير
عن وجود �شبكة دولية وراء ق�ضية  7قناطر خمدرات
التي مت حجزها يف ميناء وهران ،م�شددا ب�أن الدولة
ال تت�سامح مع ق�ضايا الإرهاب وتهريب املخدرات.
ورف�ض لوح امل�سا�س بالهيئة الق�ضائية �أو �أي هيئة

�أخرى با�ستغالل تورط بعد املنت�سبني مل�ؤ�س�سات
الدولة يف هكذا ق�ضايا ،م�ؤكدا ب�أن املوقوفني م�شتبه
فيهم ومل تتثب �إدانتهم بعد �إال بعد انتهاء املحاكمة،
هذه الأخرية الذي �أكد ب�أنها �ستكون مفتوحة �أمام
الر�أي العام .وطالب املتحدث امل�ؤ�س�سات بعدم
الت�سرت لأي حالة خلرق القانون �أو التغا�ضي على �أي
جرمية خا�صة املتعلقة منها بالف�ساد .
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نواب الربملان ي�صوتون بالإجماع على قانون الدفع بعدم الد�ستورية

الإبقاء على القانون ورف�ض كل التعديالت املقرتحة
�صوت نواب املجل�س ال�شعبي الوطني ال�شعبي
بالإجماع على م�رشوع القانون الع�ضوي املحدد
ل�رشوط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الد�ستورية
باالجماع وبح�ضور  291نائب و  33وكالة ،الهادف �إىل
تعزيز املنظومة القانونية يف جمال حماية احلريات

الفردية،وان�سجاما مع ماجاء به التعديل الد�ستوري
الأخري الذي يكر�س الرقابة الد�ستورية عن طريق
الدفع بعدم الد�ستورية ورف�ض النواب املجل�س
ال�شعبي اليوم كل التعديالت املرفوعة للجنة
�ش�ؤون القانوية واالدارة احلريات املتمثلة يف ثالث

تعديالت ،متحورت م�ضامينها حول حذف البند
االخري من املادة  9لتجنب معار�ضتها لن�ص املادة
 212من الد�سور والتي تن�ص على املواد غري القابلة
لتعديل .كما مت رف�ض اقرتاح حول حتديد اجل 15
يوما كحد اق�صي لف�صل اجلهة الق�ضائية يف الدفع

بعدم الد�ستورية على م�ستوى املادة .08
من جهتها جلنة ال�ش�ؤون القانونية و الإدارية و
احلريات مل تتبنى �أي تعديل من التعديالت املحالة
عليها
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نواب الربملان ي�صوتون على قانون املالية التكميلي باالجماع
�صوت نواب الربملان �أم�س االثنني على
م�رشوع قانون املالية التكميلي ل�سنة 2018
بالإجماع ،و�سط ت�أييده من طرف نواب حزب
العمال الذين ثمنوه ،مقابل امتناع نواب حركة
حم�س والأفافا�س عن الت�صويت ،ومعار�ضة

نواب الأر�سيدي له الذين �صوتوا بال .فيما مت
الت�صويت بالإجماع على املادتني املعدلتني
منه ،واملتعلقتني ب�إلغاء الر�سم على القيمة
امل�ضافة لل�سيارات املركبة باجلزائر ،وكذا
املادة التي متنع املجل�س الوطني لال�ستثمار

من منح تخفي�ضات �رضيبية لفائدة امل�ستثمرين
باجلزائر ،من جهته �أ�شاد وزير املالية عبد
الرحمان راوية بت�صويت �أع�ضاء املجل�س ال�شعبي
الوطني بتدابري قانون املالية التكميلي ،والذي
يتيح ح�سبه للحكومة بعث امل�شاريع التنموية

يف اجلزائر ،بعد زيادة رخ�ص الربامج ب 500
مليار دينار مقارنة بقانون املالية ل�سنة ،2018
الفتا �إىل ما �سيرتتب عنه من بعث للم�شاريع
اال�ستثمارية املجمدة على حد تعبريه.
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وزير التعليم العايل حجار ي�ؤكد :

لن ميتحن الطلبة املتخلفون عن مقاعد الدرا�سة
.

ك�شف وزير التعبيم العايل و البحت العلمي �أن
الطلبة الذين مل يقوموا بالت�سجيل ومل يزاولوا
الدرو�س �سيتم اعتبارهم متخليني عن الدرا�سة
و�سيتم ف�صلهم.
و�أكد حجار خالل الندوة ال�صحفية التي
عقدها عقب امل�صادق على م�رشوع القانون
الع�ضوي املتعلق باملجمع اجلزائري للغة
الأمازيغية� ،إن �أبواب احلوار مع وزارتي
ال�صحة و التعليم العايل مفتوحة �أمام الأطباء
املقيمني ب�رشط احرتام قوانني اجلمهورية �أما
فيما يخ�ص الطلبة املطرودين من امل�ؤ�س�سات
اال�ست�شفائية الذين مت حتويل ملفهم �إىل عمداء
الكليات ،ف�أو�ضح حجار �أن الأمر يدخل �ضمن
�صالحيات وزارة ال�صحة وهي الطرف املخول

�أبواب احلوار مفتوحة مع الأطباء املقيمني

باتخاذ القرار
من جهة �أخرى طالب وزير التعليم العايل
والبحث العلمي طاهر حجار ال�سيا�سيني
لتكري�س تدري�س اللغة الأمازيغية والعمل بها
يف امل�ؤ�س�سات اجلزائرية ،من �أجل �أن يتفرغ
خرباء املجمع الأمازيغي ملهامهم يف ترقية
هذه اللغة
و�أكد حجار  ،ب�أنه «على اجلميع ترك الكلمة
للخرباء والباحثني يف الل�سانيات والعلوم
االن�سانية ،فيما يخ�ص ترقية اللغة الأمازيغية
باجلزائر مبجال التدري�س �أو اال�ستعمال
بامل�ؤ�س�سات ،وذلك جت�سيدا لأوامر رئي�س
اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة الهادفة
للتمكني للغة الأمازيغية يف حياة اجلزائريني

ب�صفتها لغة وك�شنية ر�سمية ،كما �أن على
ال�سيا�سيني االن�سحاب من هذا امليدان ،وترك

هذا املجمع يقوم مبهامه برتكيبته العلمية»
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البكالوريا بالبويرة

رغم ت�سجيل جمموعة تو�صيات متتد من بن غربيط �إىل الأولياء

افتكت �إجماع الفاعلني بقطاع الرتبية  ..بكالوريا  2018الأح�سن
·

�أولياء يقودون عمليات الغ�ش وهواتف احلرا�س ت�صنع التجاوز

اعترب جل الفاعلني بقطاع الرتبية الأح�سن ومطالب بتح�سني التن�سيق بني �أع�ضاء احلكومة لعزل املراكز فقط ،يف انتظار
حت�سني ال�ضبط �أكرث بعد اعرتاف بن غربيط بت�سجيل ن�شر بع�ض املوا�ضيع على نطاق �ضيق مع حتويل امللف للعدالة ،وتطبيق
التعليمات على م�ستوى كل مراكز االمتحان بعد ت�سجيل عدم االلتزام بالوقت ،وتو�سيع نطاق الإ�شكاالت لت�شمل جل املجتمع
بعد تورط عدد من الأولياء يف عمليات الغ�ش.

�سارة بومعزة
اختتمت� ،أم�س ،بكالوريا دورة جوان
 ،2018الذي كان يزمع اجتيازها من
رجح
طرف � 710آالف مرت�شح ،و�إن ّ
غالبية الفاعلني على م�ستوى القطاع
م�س�ؤولني و�رشكاء غلبة كفة جناحها،
و�أنها الأح�سن خالل ال�سنوات الأخرية
التي طبعتها جتاوزات ت�رسيب املوا�ضيع
والغ�ش وهو ما كلفها دورات ا�ستثنائية ،يف
حني متكنت ال�سلطات الو�صية من احلد
من ذلك ،والتمكن من تقلي�ص التجاوزات
التي �رضبت م�صداقية ال�شهادة عدة
مرات ،على ر�أ�سها حتدي انرتنت الهواتف
املحمولة والغ�ش عربها ،و�سط جمموعة
من االجراءات املتخذة ملنع ت�رسب
املوا�ضيع ،بداية من ت�أمني طبع موا�ضيع
االمتحان ونقلها �إىل مديريات الرتبية
البالغ عددها 50مديرية وكذا ت�أمني 66
نقطة حفظ املوا�ضيع �إىل مراكز الإجراء
البالغ عددها . 2415
�أما �إجراء الوقوف يف وجه الغ�ش
ون�رش املوا�ضيع عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي ،فانطلق مع ت�صعيد احلكومة
واالتفاقية بني وزارة الرتبية الوطنية
ووزارة الربيد بقطع االنرتنت ملدة �ساعة
خالل ال�ساعة الأوىل من كل امتحان ،يف
حني تراجعت عنه احلكومة الحقا بعد
جمموعة ال�شكاوى واالنعكا�سات امل�سجلة
على امل�ؤ�س�سات االقت�صادية.
ورغم تن�صيب  4خاليا وطنية مهمة على
م�ستوى وزارة الرتبية والداخلية والديوان
الوطني وخلية تابعة للهيئة الوطنية للوقاية
من اجلرائم املت�صلة بتكنولوجيات الإعالم
واالت�صال وحماربتها مهمتها تتبع هذا
االمتحان ور�صد كل ما ين�رش عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي� ،إال �أن ذلك مل مينع
بن�رش بع�ض املوا�ضيع فور عودة االنرتنت
وهو ما اعرتفت به وزيرة الرتبية الوطنية،
م�صعدة �ضد املتجاوزين بك�شفها �أنه مت
تكليف جلنة قطاعية وب�إ�رشاف وزارة
العدل لفتح حتقيق ق�ضائي حول ق�ضية
ن�رش موا�ضيع امتحان البكالوريا.
الإ�شكال الآخر الذي طرح مت حول
ر�ؤ�ساء املراكز ،حيث مت ن�رش املوا�ضيع
من خارج قاعات االمتحان ،قبل مرور
ن�صف وقت امتحان بع�ض املواد ،يف حني
�أن القانون يلزم املرت�شح بق�ضاء ن�صف
مدة االمتحان داخل قاعة االمتحان،
يعني اذا كانت مدة اختبار اللغة العربية
� 4ساعات فاملرت�شح ال ي�سمح له باخلروج
قبل مرور �ساعتني كاملتني ،يف حني �أنه
باملقابل جند موا�ضيع البكالوريا �شعبة
�أدب وفل�سفة التي متتد على مدار 4
�ساعات كانت متاحة ببع�ض احل�سابات
قبل انق�ضاء ن�صف املدة.

�أولياء يقودون عمليات
الغ�ش وهواتف احلرا�س
ت�صنع التجاوز
من جهة ثانية وعلى م�ستوى املجتمع
�سجل املتابع لل�ش�أن الرتبوي كمال نواري
لـ»الو�سط» ،تواجد �آباء منهم �إطارات
�سامية �أمام مراكز االمتحان ،مو�ضحا �أن
ظاهرة وجود الأولياء �أمام مراكز �إجراء
االمتحان مل�ساندة �أبنائهم على الغ�ش عن
طريق الهاتف النقال البلوتوت �أو الكيتمان
الذي ت�ستعمله املرت�شحات بارتداء
اخلمار ،مثال� ،أو ذهاب املرت�شح �إىل
دورات املياه بتواط�ؤ من احلرا�س الذين
يت�ساهلون معهم يف ا�ستعمال الهاتف
داخل املراحي�ض وفيهم من ي�ستعمل
هواتف حتى احلرا�س.

املن�سق الوطني للكال،
عا�شور �إيدير:
التجاوزات امل�سجلة

مرت�شحة تتو�سل بالبكاء
لل�سماح لها بالغ�ش
�صنعت �أم�س مرت�شحة يف �شهادة
البكالوريا مبركز بلدية عني احلجر
غرب عا�صمة والية البويرة  ,احلدث
حيث ومبجرد �أن �صدمت ب�صعوبة �أ�سئلة
مادة الفيزياء وعجزها عن حل التمارين
�أجه�شت بالبكاء والعويل والأده�ش من
هذا راحت تتو�سل الأ�ساتذة احلرا�س من
اجل ال�سماح لها بالغ�ش وهو الطلب الذي
قابله ه�ؤالء الأ�ساتذة بالرف�ض املطلق
ما �أدى بها الدخول يف نوبة من البكاء
وال�رصاخ ما ت�سبب يف فو�ضى عارمة
دخل الق�سم والأق�سام املجاورة وا�ستمر
احلال على نحو �أزيد من �ساعة من بداية
الإمتحان .

امليني والق�صات الغريبة
مو�ضة باك 2018

قابل املرت�شحون لدورة بكالوريا
 2018ال�ضغط النف�سي الذي مييز
هذا االمتحان بطقو�س غريبة �إىل
جانب ا�ستعمالهم كل الطرق واحليل
من اجل الغ�ش والإفالت من �أعني
احلرا�س  ,حيث عمد الكثريون منهم
من اجلن�سني على �إرتداء اللبا�س
الفا�ضح والكا�شف للمفاتن على
غرار امليني والفيزو بالن�سبة للبنات
وكذا الق�صات الغريبة امل�شابهة
لنجوم كرة القدم وال�رساويل املمزقة
و»البونتاكور» للمرت�شحني الذكور
ما يظهر ه�ؤالء ك�أنهم يف م�سابقات
عر�ض الأزياء وملكات اجلمال .

�أح�سن مرزوق

ب�سبب اال�شتباه يف تلوث هذه املنتجات
ببكترييا ال�ساملونيالي
�أبطالها ر�ؤ�ساء املراكز
�أكد املن�سق الوطني ملجل�س ثانويات
اجلزائر «كال» ،عا�شور ايدير� ،أن دورة
بكالوريا � 2018سجلت جناحا نوعا ما من
حيث التحكم يف الغ�ش ،وقلة التجاوزات،
مقارنة بال�سنوات ال�سابقة ،معتربا �أن
الأو�ضاع حت�سنت ،رغم ت�سجيل بع�ض
التجاوزات ،قادتها ر�ؤ�ساء املراكز.
�أما حول اجلانب البيداغوجي فقال �أن
الكال مل يعمد لتحليل املوا�ضيع بعد،
خا�صة �أن الدورة ال تزال متوا�صلة ،حيث
�أن الت�صحيحات �سرتبك التالميذ ،يف
حني �سيجتمعون اجلمعة املقبل ح�سب
كل مادة وتخ�ص�ص من �أجل حتليل
حمتوى املوا�ضيع ،م�سجال مالحظة عدم
احتوائها على �أخطاء لغوية مثلما كان
ي�سجل يف وقت �سابق.

م�سعود عمراوي
بكالوريا  2018الأح�سن
خالل الـ� 4سنوات �أخرية
�أكد النائب عن االحتاد من �أجل النه�ضة
والعدالة والبناء والنقابي ال�سابق م�سعود
عمراوي� ،أن دورة بكالوريا  2018الأح�سن
خالل ال�سنوات الأخرية ،بعد انت�شار
ملفات ت�رسيب املوا�ضيع والغ�ش التي
طبعتها ،حيث �أكد عمراوي يف ت�رصيح
لـ»الو�سط»� ،أن الإنطباع اخلا�ص بالدورة
احلالية �أنها �أح�سن من ال�سنوات ال�سابقة،
�إذ مت تفادي �أقوى امللفات بداية من
ت�رسيب املوا�ضيع �إىل الغ�ش ،بالرغم من
بع�ض النقائ�ص التي طبعت انعكا�ساتها
على احلياة العامة على ر�أ�سها الت�رضر
من انقطاعات االنرتنت التي �أثرت على
اجلميع ،مو�ضحا �أنه كان بالإمكان التن�سيق
بني م�صالح بن غربيط وم�صالح هدى
فرعون من �أجل اللجوء �إىل عزل املراكز
كما يتم على م�ستوى بع�ض امل�ؤ�س�سات
اخلا�صة وحى بع�ض العمومية ،متداركا �أن
ذلك ال ينق�ص من نتائج جهود هذه ال�سنة،
و�أن الأمر يحتاج للت�ضحية كونه ي�شمل
م�صداقية �شهادة البكالوريا.
�أما بخ�صو�ص املوا�ضيع ف�أكد �أنها كانت
يف متناول الطلبة و�ضمن املقرر رغم
الإ�رضاب الذي �رضب القطاع طيلة
�شهر و� 3أ�شهر على م�ستوى واليات
بعينها :تيزي وزو ،بجاية ،البليدة،
معتربا �أن الوزارة جل�أت للعتبة بطريقة
�أو ب�أخرى لكن دون �أن تعلن عن ذلك،
لتكون احلظوظ مت�ساوية بني املرت�شحني
مبوا�ضيع مالئمة واالبتعاد عن موا�ضيع
تت�ضمن �أ�سئلة خارج املقرر.
الواليات اجلنوبية والتي تخوفت كثريا
من ارتفاع درجة احلرارة بعد ت�أجيل
دورة البكالوريا �إىل نهاية جوان ،علق
عليها عمراوي وهو ابن ب�سكرة� ،أنه منة
من اهلل �أن كانت درجات احلرارة معقولة،
وامتحن �أبناء اجلنوب يف ظروف طبيعية
يف ظل ت�سجيل  0حالة �إغماء باجلنوب،

وهو ما كان يحدث �أحيانا بهذه املناطق
احلارة.

مدير التعليم الثانوي
ت�سجيل  353حالة غ�ش
 80باملائة منها و�سط
الأحرار
ك�شف مدير التعليم الثانوي التعليم الثانوي
عابد عطوي ،خالل حلوله �ضيفا على
قناة النهار ،انه مت ت�سجيل  353حالة غ�ش
خالل الدورة احلالية 80 ،باملائة منها
و�سط املرت�شحني الأحرار ،معتربا �أن
ذلك يدل على ال�رصامة مبراكز الأجراء
و�أن الغ�ش ناجت عن عدم التح�ضري كون
غالبيتهم ال يزاولون الدرا�سة بالأق�سام
حاليا ،م�ؤكدا االلتزام بالإق�صاء � 5سنوات
بالن�سبة للمرت�شحني املتمدر�سني و10
�سنوات للمرت�شحني الأحرار وحدد
عطوي عدد الغيابات و�سط املتمدر�سني
بـ 1باملائة� ،أي  16تلميذ ،حتى نهاية
اليوم الثالث من الدورة ،مقابل الأحرار
بـ 30باملائة ،مو�ضحا �أن ن�سب الغياب
والت�أخرات عندما ترتفع يكون بت�أثري من
الأحرار� ،أما حول الت�أخرات �صباحا من
� 08:00إىل  5.69 ،08.30باملائة بالن�سبة
للمتمدر�سني ،و 65باملائة بالن�سبة
للأحرار.

القيادي بالأ�سنتيو عامر
�شيخي:
مراكز باجلنوب بدون
تكييف وموا�ضيع يف
املتناول
�أكد القيادي بنقابة عمال الرتبية
«الأ�سنتيو» ،واملمثل ال�سابق عن
والية �إيليزي عامر �شيخي يف ت�رصيح
لـ»الو�سط»� ،أنه مل يتم ت�سجيل جتاوزات
�أو تذمرات من طرف املرت�شحني ،و�إن
متثلت النقائ�ص يف بع�ض املكيفات على
م�ستوى بع�ض مراكز االجراء رغم �أن
درجات احلرارة بلغة ما بني  46-43درجة
على م�ستوى ايليزي،خا�صة خالل التنقل
ما بني املنزل ومركز الإجراء ،يف حني مت
توفري املاء ،لكن �أيام االمتحان مت دون
ت�سجيل تذمر و�سط التالميذ.
ونف�س الر�ضا م�س موا�ضيع االمتحان،
حيث مل ي�سجل �أي تذمر على م�ستوى
املناطق التي توا�صل معها ،عني امينا�س،
جنات� ،إيليزي ،يف حني عرج على طرح
تعجيل دورة خا�صة باجلنوب ثم تتبعها
دورها ثانية خا�صة بال�شمال لتفادي
درجات احلرارة املرتفعة ،معتربا
�أن ذلك غري منطقي ،ذلك �أن الدورة
الأوىل باجلنوب وبح�سب املوا�ضيع التي
�ستت�ضمنها �ست�ؤدي �إىل حذفها بالن�سبة
لل�شمال ،وهو ما يعني حتديد عتبة
لل�شمال.

املن�سق الوطني للكال،
عا�شور �إيدير:
ر�ؤ�ساء مراكز ارتكبوا
جتاوزات
�أكد املن�سق الوطني ملجل�س ثانويات اجلزائر
«كال» ،عا�شور ايدير� ،أن دورة بكالوريا 2018
�سجلت جناحا نوعا ما من حيث التحكم يف
الغ�ش ،وقلة التجاوزات ،مقارنة بال�سنوات
ال�سابقة ،معتربا �أن الأو�ضاع حت�سنت ،رغم
ت�سجيل بع�ض التجاوزات ،قادتها ر�ؤ�ساء
املراكز.
�أما حول اجلانب البيداغوجي فقال �أن الكال
مل يعمد لتحليل املوا�ضيع بعد ،خا�صة �أن
الدورة ال تزال متوا�صلة ،حيث �أن الت�صحيحات
�سرتبك التالميذ ،يف حني �سيجتمعون اجلمعة
املقبل ح�سب كل مادة وتخ�ص�ص من �أجل
حتليل حمتوى املوا�ضيع ،م�سجال مالحظة
عدم احتوائها على �أخطاء لغوية مثلما كان
ي�سجل يف وقت �سابق.

خالل امتحانات
بكالوريا دورة
جوان 2018

غياب 2700
مرت�شح بب�سكرة
وورقلة و �أدرار

�سجلت مراكز �إجراء �إمتحانات �شهادة
البكالوريا خالل امتحانات �شهادة
البكالوريا بواليات ب�سكرة ،ورقلة و
�أدرار غياب �أكرث من 2700مرت�شح
لأ�سباب تبقى جمهولة رغم �أن هناك
فر�ضية ت�ؤكد �أن املقاطعني رف�ضوا
امل�شاركة يف هذا االمتحان النهائي
الذي تقرر برجمته و�سط ظروف
مناخية �صعبة دون احلديث عن �إفتقار
غالبية مراكز الإمتحانات للمكيفات
الهوائية  ،رغم ت�أكيد مديريات الرتبية
بالواليات املذكورة ت�سخري كافة
الإمكانيات املادية والب�رشية ل�ضمان
�سريورة �إمتحانات �شهادة البكالوريا
دورة جوان .2018
ومعلوم �أن هاته الواليات �سجلت تذيل
يف الرتتيب الوطني يف نتائج امتحانات
�شهادة البكالوريا خالل الدورات
ال�سابقة وذلك لعدة �أ�سباب ت�أتي يف
مقدمتها التذبذب يف توفري و�سائل
النقل املدر�سي ناهيك عن تف�شي
ظاهرة االكتظاظا بحجرات التدري�س
وذلك على خلفية ت�أخر فادح يف ت�سليم
املرافق الرتبوية .

�أحمد باحلاج

�إتالف منتجات �شركة
«�سيليا اجلزائر» حلليب الأطفال
�سيتم التكفل بعملية الإتالف من طرف
ثالث وحدات موزعة عرب الرتاب
الوطني بعملية اتالف منتجات حليب
الأطفال امل�ستورد وامل�سوق من طرف
�رشكة «�سيليا  اجلزائر» وهذا بعدما
مت االتفاق مع ال�سلطات املحلية ل�سحب
منتجات احلليب التابعة ل�رشكة «�سيليا
اجلزائر « من ال�سوق اجلزائرية ب�سبب
اال�شتباه يف تلوث هذه املنتجات ببكترييا
ال�ساملونيالي وجاء هذت  ح�سب بيان
ر�سمي  لل�رشكة وتتمثل هذه الوحدات
يف كل من مركز الردم التقني بالعن�رص
يف والية وهران و�رشكة اال�سمنت بعني
كبرية ب�سطيف (فرع املجمع العمومي
جيكا) �إ�ضافة �إىل وحدة �أخرى بوالية
البليدة»  وعليه ف�ستمتد هذه العملية�  إىل
عدة �أ�سابيع .يف حني �أعلنت �رشكة �سيليا
اجلزائر حلليب الأطفال �أنه «بالرغم من
�أنه مت ت�أكيد مطابقة كل املنتجات التي
�سحبت من  ال�سوق من طرف املخابر
العمومية وامل�ستقلة ال�سيما املخرب

البيطري اجلهوي لتلم�سان معهد با�ستور
باجلزائر العا�صمة �رشعت ال�رشكة
يف  10ماي  2018يف عملية اتالف
هذه املنتجات بالتعاون مع ال�سلطات
 ،ولقد ا�ستدعت �رشكة «�سيليا اجلزائر
حلليب الأطفال  بع�ض منتوجاتها يف
 10دي�سمرب من العام املا�ضي  وجاء
هذا يف بيان ر�سمي لل�رشكة ال�صادر يف
 21دي�سمرب  2017وي�أتي هذا  وي�أتي
هذا بعد طلب من  م�صنع احلليب ل�رشكة
«ال كتالي�س» مبدينة «كراون» بفرن�سا،
لتثبت  برنامج التحاليل امل�شددة الذي
�أجري منذ بداية الإنذار مع خمابر
م�ستقلة تلوثا متناثرا يف  م�صنع «كراون»
بفرن�سا وهذا ب�سبب �أ�شغال �أجريت فيه يف
ال�سدا�سي الأول ل�سنة   2017ولهذا قررت
�رشكة �سيليا اجلزائر تعزيز التدابري
االحرتازية بتو�سيع اال�ستدعاء �إىل جميع
منتجات الأطفال امل�صنعة و املعلبة يف
ذات امل�صنع منذ  15فيفري من . 2016

حكيم مالك

مدير ال�سياحة بورقلة عبد اهلل بلعيد
يك�شف ليومية «الو�سط»

 15فندق يف طور الإجناز وعراقيل
البنوك ترهن امل�شاريع
�أكد مدير ال�سياحة لوالية ورقلة
عبد اهلل بلعيد � ،أن م�صاحله ت�سعى
جاهدة لتوفري كافة االمكانات
املادية والب�رشية لإ�ستقطاع �أكرب
عدد ممكن من ال�سواح الأجانب
واملحليني  ،موازاة مع ذلك
فقد ا�شتكى مدير القطاع من
العراقيل البريوقراطية التي تواجه
امل�ستثمرين من طرف البنوك .
ك�شف مدير ال�سياحة بلعيد عبد
اهلل بوالية ورقلة  ،يف ت�رصيح
�صحفي خ�ص به يومية «الو�سط»
 ،عن �إح�صاء ما يقارب  28فندق
موزعني على خمتلف مناطق
الوالية وهياكل ا�ستقبال بقدرة
ا�ستيعاب تقدر ب 1700وهي يف
ت�صاعد م�ستمر بعد انتهاء �أكرث
من  15م�رشوع قيد الإجناز والتي
قد ت�صل قدرة اال�ستيعاب �إىل 2500
والتي من �شانها الق�ضاء على العجز
الذي يعرفه القطاع  .كما ك�شف

مدير القطاع �أن م�صاحله ت�سعى
�إىل ت�شجيع اال�ستثمار بال�سياحة
احلموية باعتبار اجلهة غنية باملياه
الباطنية واملعدنية  ،م�شريا يف نف�س
ال�سياق �إىل العراقيل التي باتت تعيق
امل�ستثمرين يف هدا املجال ت�أتي
يف مقدمتها م�شكل البنوك وغياب
الت�سهيالت لدعم امل�ستثمرين يف
هذا املجال رغم االت�صاالت التي
قامت به م�صاحله بالوزارة الو�صية
للوقوف على العراقيل التي يوجهها
امل�ستثمرين لتموينهم بالأموال
للإطالق م�شاريعهم .
و�أ�ضاف بلعيد فيما يخ�ص ال�سياحة
ال�صحراوية ك�شف املدير عن
ت�سجيل ما يقارب � 1000سائح
من الأجانب هدا بف�ضل تواجد
العديد من الوكاالت ال�سياحية التي
�ساهمت يف ت�شجيع هدا النوع من
ال�سياحة .
�أحمد باحلاج
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تب�سة

فتح حتقيق حول ق�ضية
تزوير و ا�ستعمال املزور

م�صالح �أمن العا�صمة بعد

توقي
ف (� )11شخ�ص م�شتبه فيه

ح
ج
ز
0
0
3
غ
را
م
م
ن
ال
قن
ب
الهندي و  106قر�ص مهلو�س
ل/منرية
عاجلت م�صالح �أمن والية اجلزائر عدّة
ق�ضايا خمتلفةّ ،
مت على �إثرها توقيف
احدى ع�رش (� )11شخ�ص م�شتبه فيه،
مع حجز ( )300غرام من القنب الهندي،
( )106قر�ص مهلو�س ومبلغ مايل قدره
( )103مليون �سنتيم .مت ّكنت م�صالح �أمن

املقاطعة االدارية حل�سني داي من معاجلة
ق�ضية تكوين جمعية ا�رشار للمتاجرة
يف املخدرات بوا�سطة جماعة �إجرامية
ّ
منظمة ،حيث انطلقت الق�ضية بعد �أن لفت
انتباه عنا�رص ال�رشطة بقطاع الإخت�صا�ص،
�سيارة على متنها م�سبوق ق�ضائي رفقة
�صديقه ،بعد تفتي�ش املركبة ،عرث على
�صفيحتني من القنب الهندي ،موا�صلة
للتحريات وبعد ا�ست�صدار اذن بتفتي�ش

منزل امل�شتبه فيه ،عرث على �صفيحة �أخرى
من القنب الهندي ،ليبلغ وزن ال�صفائح
الثالث ( )290غرام ،كما عرث داخل حقيبة
زوجة امل�شتبه فيه الثاين ،على كمية من
املخدرات ،مبلغ مايل من العملة الوطنية
قدره ( )100مليون �سنتيم ومبلغ �آخر من
العملة ال�صعبة قدره (� )350أورو .كما
عاجلت م�صالح امن املقاطعة الإدارية لبئر
مراد راي�س ،جمموعة من الق�ضايا املتفرقة

حمكمة اجلنايات الإبتدائية بالدار البي�ضاء

ّ
مت على �إثرها توقيف (� )09أ�شخا�ص م�شتبه
فيهم ،مع حجز ( )106قر�ص مهلو�س و()10
غرامات من القنب الهندي ،حيث متحورت
اغلب الق�ضايا حول حيازة املخدرات
والأقرا�ص املهلو�سة وكذا املتاجرة فيها.
بعد ا�ستكمال الإجراءات القانونية ،مت
تقدمي امل�شتبه فيهم على ال�سادة وكالء
اجلمهورية املخت�صني اقليميا للنظر يف
ملفاتهم.

بائع خمور يقود �شبكة لرتويج املخدرات داخل املالهي

فتحت حمكمة اجلنايات الإبتدائية بالدار
البي�ضاء �أم�س ملف �شبكة وطنية من 12
�شخ�صا خمت�صة يف ترويج و بيع املخدرات
داخل املالهي الليلة بالبويرة و العا�صمة و
زرالدة والتي يديرها بائع م�رشوبات كحولية
مقيم مبنطقة بوروبة  .وقائع الق�ضية احلالية
وعلى ح�سب ما دار بجل�سة املحاكمة
يعود ملطلع �شهر فيفري  2015حني تلقت
م�صالح ال�ضبطية الق�ضائية للحرا�ش خالل
�إ�ستجوابها لأحد املتهمني املكنى « زعرور»
بخ�صو�ص تورطه يف ق�ضية ترويج املخدرات
معلومات عن جمموعة �أ�شخا�ص تقوم ببيع

املخدرات يف منطقة بوروبة وما جاورها
على ر�أ�سهم املدعو « ق  ،عبد الواحد»
الذي مت و�ضعه حتت املراقبة وتوقيفه
بتاريخ  10فيفري  2015مبنطقة بوروبة �أين
كان رفقة �شخ�ص �أخر على منت �سيارة من
نوع « فولك�سفاقن» بعد عملية تر�صد طويلة
،وبعد تفتي�ش منزله بناءا على �إذن من ال�سيد
وكيل اجلمهورية املخت�ص مت العثور على ما
يقارب  2كلغ من املخدرات من نوع « الكيف
املعالج» مع مبالغ مالية قدرت ب� 35ألف
دج و مبلغ �أخر بقيمة � 92ألف دج بالإ�ضافة
لكيتور خا�صة بتقطيع املخدرات ،كما قامت

ذات امل�صالح من حجز هاتف امل�شتبه
به و عرث داخله على �صور �شم�سية للمتهم
وبحوزته كميات هائلة من املخدرات و مبالغ
مالية بالعملة ال�صعبة  ،كما مت �إ�ستغالل �أرقام
الهواتف املنجزة من ذات الهاتف للتو�صل
ل�رشكاء املتهم والذي تبني ب�أنهم حوايل 12
�شخ�صا كانوا ي�شكلون �شبكة لرتويج و بيع
املخدرات بو�سط الوطن وبالأخ�ص مناطق
بوروبة و بويرة وزرالدة وكانوا يتو�صلون
فيما بينهم عن طريق �أحدث التقنيات يف
عامل الأنرتنيت و الهواتف الذكية لإبعاد
ال�شبهات و البقاء بعيدا عن �أعني م�صالح

الأمن كما تبني من خالل �إخ�ضاع كمية
املخدرات املحجوزة للخربة لدى م�صالح
ال�رشطة العلمية ل�شاطوناف �أن املخدرات
كانت حتوي مادة ت�سمى « الكارا�سني» ،كما
�أ�سفرت التحريات �أن ال�شبكة كانت تقوم
برتويج املخدرات و توزيعها داخل املالهي
الليلية يف مناطق بويرة و العا�صمة و زرالدة
 ،ليتم بذلك حتديد هوية �أع�ضاء ال�شبكة
وحتويلهم على حمكمة احلال بجرم حيازة
املخدرات بغر�ض ترويجها يف �إطار �شبكة
�إجرامية منظمة .

ل/منرية
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حجز  01كلغ من الكيف املعالج وتوقيف �شخ�صني
متكنت قوات ال�رشطة بفرقة مكافحة املخدرات
من توقيف �شخ�صني يف العقد الثالث من العمر
بعد تورطهما يف ق�ضية متعلقة باحليازة على
املخدرات لغر�ض املتاجرة فيها ،قوات ال�رشطة
متكنت على �إثر ذلك من حجز  01كلغ من الكيف
املعالج و حجز مبلغ منايل قدره � 5آالف دينار

جزائري تعترب من عائدات ترويج هذه ال�سموم،
يف حني مت تقدمي ال�سالفي الذكر �أمام النيابة
�أين �صدر يف حقهما �أمري �إيداع  ف�صول الق�ضية
تعود �إىل ا�ستغالل قوات ال�رشطة بفرقة مكافحة
املخدرات ملعلومات تفيد بوجود �شخ�ص يحوز
على كمية من املخدرات وهو ب�صدد ترويجها

مبدينة �سيدي بلعبا�س ،لتبا�رش امل�صلحة بفتح
حتقيق معمق للك�شف عن مالب�سات الق�ضية .
بعد عملية مراقبة دقيقة لتحركات امل�شتبه فيه،
مت �ضبطه وبحوزته كمية من الكيف املعالج ،
وبعد عملية تفتي�ش قانونية مل�سكنه مت �ضبط
كمية �أخرى من الكيف املعالج  ،حيث قدرت

الكمية املحجوزة بـ  01كلغ من الكيف املعالج
 ،ناهيك عن حجز مبلغ مايل قدره � 5آالف
دينار جزائري ،يعترب من عائدات ترويج هذه
ال�سموم ،.هذا كما مت توقيف �رشيكه يف ترويج
هذه ال�سموم والبالغ هو الأخر � 32سنة

�ص�.صهيب

�أع�ضاء �شبكة مراكز التفكري للحوار "5+5

م�شاركة � 50شخ�صية يف املنتدى ال�سنوي الثالث
عقد �أم�س املنتدى ال�سنوي
التفكري
ملراكز
الثالث
املتو�سطي للحوار  5+5بفندق
الأورا�سي باجلزائر العا�صمة
حتت عنوان " التنمية الب�رشية
كمحرك للتعاون يف �إطار اجلوار
 5+5حتديات واحدة ت�سيري
م�شرتك وتنظم فعاليات هذا
املنتدى يف الفرتة املمتدة من
� 25إىل غاية  27جوان . 2018
ويتكون حوار غرب املتو�سط

 5+5من  10دول واملتمثلة يف
اجلزائر وتون�س وفرن�سا و�إ�سبانيا
والربتغال و�إيطاليا واملغرب
وليبيا وموريتانيا ومالطا ،والذي
يتطرق �إىل جملة من املوا�ضيع
واالقت�صادية
واالجتماعية
وال�سيا�سية واملتعلقة مبختلف
املجاالت كالرتبية والبحث
والنقل
العلمي وال�صحة
وال�سياحة والإ�ستثمار،والتجارة
والبيئة والطاقات املتجددة

والطاقة والهجرة واملوارد
املائية والدفاع والأمن .
جمع هذا املنتدى �صانعي
رفيعي
ال�سيا�سي
القرار
امل�ستوى واخلرباء ملناق�شة
الق�ضايا امل�شرتكة لبلدان احلوار
 5 +5وي�ضم هذا احلدث الهام
قرابة  50م�شاركا من �شخ�صيات
�سامية ودبلوما�سيني و�إطارات
م�سرية وخرباء وباحثني ملناق�شة
�إ�شكاليات م�شرتكة لبلدان

احلوار  5+5من بينهم اخلبري
االقت�صادي م�صطفى مقيدا�ش
وغريه من ال�شخ�صيات الأخرى
اجلزائرية والأجنبية  .يندرج
هذا املنتدى يف �إطار القرارات
الواردة يف الإعالن امل�صادق
عليه خالل امل�ؤمتر الرابع
ع�رش لوزراء اخلارجية للحوار
 5 +5املنعقد بتاريخ  21جانفي
 2018باجلزائر العا�صمة.
حكيم مالك

ح�سب خلية الإعالم واالت�صال مل�صالح �أمن والية تب�سة
متكنت الفرقة االقت�صادية و املالية التابعة للم�صلحة الوالئية
لل�رشطة الق�ضائية نهار �أم�س من فتح حتقيق حول ق�ضية
تزوير و ا�ستعمال املزور يف حمررات م�رصفية الن�صب و
االحتيال بخ�صو�ص عري�ضة �شكوى من مديرية التجهيزات
العمومية لوالية تب�سة �ضد مقاول �صاحب م�ؤ�س�سة �أ�شغال
البناء الكائن مقرها بوالية اجللفة و الفائز بالإ�ست�شارة
املعلن عنها من قبل مديرية التجهيزات العمومية لوالية
تب�سة �سنة  2007لتكملة م�رشوع امل�سجد الكبري ال�شيخ
العربي التب�سي على �أ�سا�س التزوير و ا�ستعمال املزور يف
ن�سخة من وثيقة كفالة �ضمان ح�سن التنفيذ مببلغ مايل قدره
 9.102.572.83دج ال�صادرة عن البنك الوطني اجلزائري
 BNAالوكالة الرئي�سية والية املدية املت�ضمن �أن وثيقة
الكفالة ح�سن التنفيذ املقدمة من قبل املقاول ال�سالف
الذكر غري �صادرة عن وكالتهم بعد تلقيهم مرا�سلة من قبل
مديرية التجهيزات العمومية لوالية تب�سة ق�صد مبا�رشة
�إجراءات احلجز على املبلغ املايل املدون بالن�سخة من
الوثيقة ال�سالفة الذكر بعد �إخالل املقاول اللتزاماته
التعاقدية و ف�سخ ال�صفقة املربمة على عاتقهه لتبا�رش
ذات الفرقة حتقيقاتها بهذا اخل�صو�ص و �سماع بع�ض من
املوظفني و بعد انتهاء التحقيق و �سماع �أقوال �أطراف
الق�ضية و بالتن�سيق مع ال�سيد وكيل اجلمهورية لدى حمكمة
تب�سة ليتم �إر�سال ملف الق�ضية عن جرم التزوير و ا�ستعمال
املزور يف حمررات م�رصفية (ن�سخة من وثيقة كفالة �ضمان
ح�سن التنفيذ) و الن�صب و االحتيال �ضد املقاول الذي مت
ا�ستدعائه �إال �أنه تعذر العثور عليه.

ع /ر�شيد

حمكمة اجلنايات الإ�ستئنافية
مبجل�س ق�ضاء العا�صمة

م�صرع �شابني يف باب الوادي
ب�سبب ن�شاط املتاجرة
باملخدرات
فتحت �أم�س حمكمة اجلنايات اال�ستئنافية لدى جمل�س
ق�ضاء اجلزائر ،ق�ضية قتل عمدي راح �ضحيته �شابان
مبنطقة باب الوادي �إثر �شجار عنيف مت يف حي
بوفريزي بباب الوادي بني عائلتني ب�سبب املناف�سة على
زعامة التجارة باملخدرات و ا�ستعملت فيه خمتلف �أنواع
الأ�سلحة  .يف الق�ضية التي تعود جمرياتها لبداية �شهر
مار�س  2011حني تلقت م�صالح الأمن لنداء من قاعة
العمليات لدى م�ست�شفى حممد ملني دباغني بباب الوادي
،حول تلقيها حلالة وفاة �شخ�صان �أحدهما �أ�صيب على
م�ستوى الفخذ الأمين  ،وبعد حترياتها تبني �أن ال�شخ�صان
قد تعر�ضا لطاقات نارية �أثناء �شجار وقع يف منطقة حي
بوفريزي بباب الوادي بني �أفراد عائلة واحدة و �أحد
ال�ضحايا املكنى « ال�شيطان» و �أن ال�شجار قد ا�ستعملت
فيه خمتلف �أنواع الأ�سلحة بعدما متكنت م�صالح الأمن
من حجز �سالحني نارين من نوعني رو�سي «بايكال» من
عيار  12ملم وبندقية �صيد من نوع «روبو�ست» ف�ضال
عن ا�سرتجاع ظرفني فارغني خلرطو�شتني من عيار 12
ملم ورحمي بندقية �صيد بحري  ،وموا�صلة للتحريات
املنجزة للك�شف عن هوية املت�سببني بوفاة ال�ضحيتان
مت �إلقاء القب�ض على كل من «�س.ف»  63عاما املكنى
«ليليفون» وابنه «�س.ز»  28عاما وهو �صاحب قاعة
للريا�ضة و�شقيقه «�س�.س.ع»  52عاما و»ي.ف»  44عاما
�صديق املتهم الثاين و يتم بذلك حتويلهم على حمكمة
اجلنايات بجرم القتل العمدي مع �سبق الإ�رصار والرت�صد
وحمل �أ�سلحة بي�ضاء حمظورة بدون مربر �رشعي وحيازة
وحيازة ذخرية بدون رخ�صة بالن�سبة للمتهم الأول والثاين
وامل�شاركة يف القتل العمدي مع �سبق الإ�رصار والرت�صد
وحمل �أ�سلحة بي�ضاء حمظورة بدون مربر �رشعي
للمتهمني الثالث والرابع  ،حيث ك�شف املتهم الرئي�سي
خالل �سماعه �أنه توجه حقيقة لل�ضحية ق�صد منعه من
املتاجرة باملخدرات يف املنطقة حامال معه بندقية
�صيد و �أثناء النقا�ش قام ب�إطالق عيار �أدى لوفاة ال�ضحية
مع مفيه التام قيام �أي �شجار عك�س ت�رصيحات ال�شهود
الذين �أجمعوا على توجه هذا الأخري رفقة �أ�صدقائه و
�أ�شقائه على منت �سيارة وهم مدججني بالأ�سلحة وبعد
�شجار عنيف مت بينهم و بني ال�ضحية تويف هذا الأخري
رفقة �شخ�ص �أخر من �أ�صدقائه .

ل/منرية
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�أخبار اجلنوب

حتذيرات �أمنية من مغبة ت�سلل �400إرهابي من�شق عن القاعدة

ب�سبب عجز ال�سلطات يف دفع  130مليون
�سنتيم للخبري العقاري

ن�شر � 08آالف ع�سكري
الغمو�ض يكتنف م�صري 400قطعة
بال�شريط احلدودي مع مايل �أر�ض ببلدية �سيدي خويلد بورقلة

قررت ال�سلطات الع�سكرية العليا بالبالد ن�شر � 08أالف ع�سكري على طول ال�شريط احلدودي
اجلنوبي املتاخم لدولة مايل وذلك على خلفية ورود ن�شرية �أمنية حتذر من مغبة ت�سلل 400
�إرهابي من�شق عن خاليا تنظيم القاعدة ب�شمال مايل ح�سب املعلومات املتاحة .
�أحمد باحلاج
ك�شفت م�صادر امنية رفيعة
امل�ستوى ليومية «الو�سط «� ،أن
غرفة العمليات الأمنية املكلفة
مبتابعة التطورات الأمنية
امليدانية بال�رشيط احلدودي
اجلنوبي املتاخم ل�شمال دولة
مايل الذي يعي�ش على وقع
انفالت خطري ،قد قررت اعادة
ن�رش � 08أالف ع�سكري عرب جميع
النقاط الع�سكرية املغلوقة ،
املعابر احلدودية امل�رصح بها
وغري امل�رصح بها  ،مع تعزيز
التواجد الأمني عرب جميع
املحاور الإ�ستثنائية املتمثلة
يف اخلنادق وال�سياج املكهرب ،
وح�سبما علم من ذات امل�صادر
ف�إن الإجراءات الأمنية ال�صارمة
املتخذة ت�أتي على خلفية ورود
حتذيرات ون�رشية امنية من مغبة
امكانية ت�سلل � 400إرهابي من�شق
عن خاليا تنظيم القاعدة ب�شمال
مايل ينوون ت�أ�سي�س �إمارة جديدة
ب�صحراء ال�ساحل الإفريقي وذلك
ح�سبما �أفاد به �إرهابيون قاموا

بت�سليم �أنف�سهم مل�صالح الأمن
بالناحية الع�سكرية ال�ساد�سة
بوالية مترنا�ست  .من جهة ثانية
فقد �أجمع خرباء �أمنيون عارفون
بخبايا الأمن بدول ال�ساحل
الإفريقي �أن القوة الع�سكرية
املتمركزة بال�رشيط احلدودي ،
�ساهمت ب�شكل كبري يف تقوي�ض
ن�شاط اجلماعات الإرهابية مع

ت�شديد اخلناق على �شبكات الدعم
والإ�سناد املوالية لها عرب خمتلف
واليات الوطن  ،وهي الو�ضعية
التي ترتجمها الأرقام امل�سجلة
بدليل ا�ست�سالم � 41إرهابي �إ�ضافة
لتفكيك � 12شبكة دعم وا�سناد
متكونة من  21عن�رص مع ا�سرتجاع
مبلغ مايل �ضخم فاقت تكلفته
الإجمالية  14مليار �سنتيم وفق ما

�أوردته م�صادرنا � .إىل جانب ذلك
فقد متكنت قوات اجلي�ش الوطني
ال�شعبي وبالتن�سيق مع خمتلف
الت�شكيالت الأمنية خالل ال�سنة
اجلارية من �إجها�ض  17حماولة
ت�سلل للجماعات الإرهابية على
طول ال�رشيط احلدودي اجلنوبي
املتاخم ملناطق النزاع ب�شمال
دولة مايل .

بخ�صو�ص ت�ضخيم فواتري املخيمات ال�صيفية

ال يزال الغمو�ض يكتنف م�صري
الت�أخر الفادح يف الإفراج عن
ح�صة  400قطعة �أر�ض �صاحلة
للبناء احل�رضي ببلدية �سيدي
خويلد بوالية ورقلة  ،ب�سبب
متاطل ال�سلطات املحلية يف
ت�سديد م�ستحقات اخلربة
العقارية .
نا�شد ع�رشات املواطنني
املر�شحني للإ�ستفادة من
ح�صة  400قطعة �أر�ض �صاحلة
للبناء احل�رضي ببلدية �سيدي
خويلد الواقعة  25كلم عن
مقر ورقلة  ،يف ت�رصيح لهم مع
يومية «الو�سط «  ،وايل الوالية
عبد القادر جالوي ب�صفته
امل�س�ؤول الأول على الهيئة
التنفيذية ب�رضورة التدخل
العاجل حلل الإ�شكال القائم
الذي ت�سبب يف ت�أخر كبري يف
الإفراج على ح�صة  400قطعة
ار�ض �صاحلة للبناء احل�رضي
ببلدية �سيدي خويلد  ،وذلك
ب�سبب عجز م�صالح هاته
البلدية يف ت�سديد م�ستحقات
اخلربة العقارية .
وقال �أكرث من متحدث يف
املو�ضوع ب�أن الأمال معلقة
على الرجل الأول بالوالية من
�أجل �إخراج القوائم الأ�سمية
للم�ستفيدين من قطع الأرا�ضي
من النفق املظلم  ،خا�صة �إذا

علمنا �أن ه�ؤالء �رصفوا النظر
عن امكانية ا�ستفادتهم من
م�ساكن اجتماعية ايجارية
عمومية ب�سبب �شح احل�صة
التي تدعمت بها دائرة �سيدي
خويلد .
ومعلوم �أن وايل الوالية كان
قد �أكد يف ت�رصيح �سابق له
مع يومية «الو�سط «�أنه وجه
تعليمات �صارمة لر�ؤ�ساء
البلديات وامل�صالح امل�شرتكة
معهم  ،من اجل ال�سهر
على �إتخاذ كافة الرتتيبات
والإجراءات الالزمة للإ�رساع
يف الإفراج على القوائم الأ�سمية
للم�ستفيدين من قطع الأرا�ضي
ال�صاحلة للبناء احل�رضي
املدعمة وغري املدعمة وذلك
بهدف التخفيف من الطلب
املتزايد على منط ال�سكن
الإجتماعي الإيجاري العمومي
عرب خمتلف بلديات الوالية .
جدير بالذكر �أن بلدية �سيدي
خويلد كانت قد افرجت العام
املن�رصم على ما يفوق عن
 300قطعة �أر�ض �صاحلة للبناء
احل�رضي يف �أجواء �سادتها
ال�شفافية و النزاهة يقول
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
ببلدية �سيدي خويلد حممد
قوارح .
�أحمد باحلاج

و�سط مطالب ب�إ�صدار قرار والئي ملنع بيع اخلمور

ال�سابق
والريا�ضة
ال�شباب
مدير
مع
حتقق
أدرار
�
ب
الق�ضائية
ال�شرطة
�أجهزة الأمن بب�سكرة توا�صل دك

فتحت م�صالح الأمن املخت�صة
بوالية �أدرار حتقيقا �أمنيا مع
مدير ال�شباب والريا�ضة ال�سابق
وذلك على خلفية ورود �شكوى
بخ�صو�ص ت�ضخيم الفواتري
اخلا�صث باملخيمات ال�صيفية .
علمت يومية «الو�سط « من
م�صادر م�ؤكدة � ،أن امل�صلحة
الوالئية لل�رشطة الق�ضائية
بوالية �أدرار  ،قد با�رشت يف
الأيام القليلة املا�ضية حتقيقا
�أمنيا مع املدير ال�سابق لقطاع
ال�شباب والريا�ضة بتهمة تورطه
يف ت�ضخيم فواتري املخيمات
ال�صيفية  ،وهو ما يتنافى مع
توجيهات وتعليمات احلكومة
الرامية للإلتزام ب�سيا�سة
التق�شف بجميع القطاعات اىل

غاية البحث عن بدائل حقيقية
لقطاع املحروقات الذي تهاوت
�أ�سعاره يف البور�صات العاملية .
ومعلوم �أن مدير ال�شباب
والريا�ضة ال�سابق بوالية �أدرار
املوجود حمل حتقيقات �أمنية
 ،مت �إنهاء مهامه على خلفية
�شكاوى وعرائ�ض احتجاجية

رفعتها �ضده اجلمعيات املحلية
الفاعلة للو�صايا ومت من خاللها
�إتهامه بالتالعب باعانات
ال�صندوق املوجهة لت�شجيع
مبادرات ال�شباب .
�إىل جانب ذلك ال يزال يعي�ش
قطاع ال�شباب والريا�ضة بوالية
�أدرار على وقع التجاذبات

و الت�شنج ب�سبب ما �أ�سماه
املنتخبون والأ�رسة الريا�ضية
بالتع�سف يف ممار�سة ال�سلطة
 ،ناهيك عن ا�ستمرار املدير
يف ا�ستفزازته لل�شارع الريا�ضي
وعمال القطاع من خالل
التعينيات الع�شوائية على
م�ستوى امل�ؤ�س�سات ال�شبانية
والريا�ضية .
جدير بالذكر �أن التجاوزات
واخلروقات امل�سجلة بقطاع
ال�شباب والريا�ضة بوالية �أدرار
احلدودية موجود على طاولة
وزير القطاع حممد حطاب
للف�صل فيه وذلك بهدف �إحتواء
غليان الأ�رسة ال�شبانية والريا�ضية
بالوالية ال�سالفة الذكر .
�أحمد باحلاج

عني قزام بتمرنا�ست

العثور على جثة ر�ضيع جمهول الهوية
ك�شفت م�صادر �أمنية مطلعة
ليومية «الو�سط « �أن م�صالح
البحث والتحري بالكتيبة
الإقليمية للدرك باملقاطعة
الإدارية عني قزام بالوالية

التقليدية مترنا�ست ،كانت قد
عرثت يف اليومني الأخريين على
جثة ر�ضيع ملفوفة بكي�س �أبي�ض
ب�ساحة الفاحت نوفمرب  ،ليتم
حتويل ال�ضحية مل�صلحة حفظ

اجلثث بالعيادة الطبية اجلوارية
بعني قزام لعر�ضها على الطبيب
ال�رشعي بهدف �إخ�ضاعها لتحاليل
احلم�ض النووي للتعرف على
الهوية احلقيقية ل�صاحبها و �إن

كانت املعلومات الأولية املتوفرة
ال ت�ستبعد �أن يكون الر�ضيع ناجم
عن عالقة غري �رشعية ح�سب
املعلومات املتاحة .
�شيخ مدقن

مواقع تخزين وترويج الكحوليات

ال تزال توا�صل م�صالح الأمن
والدرك الوطنيني �شن حملتها
الأحياء
لتطهري
الوا�سعة
امل�شبوهة بب�سكرة من مروجي
التي
امل�رشوبات الكحولية
ت�شهد تزايدا ملحوظا يف الفرتة
الأخرية � ،إىل ذلك فقد طالب
نا�شطون حقوقيون و جمعويون
ب�رضورة الإ�رساع يف �إ�صدار قرار
والئي يق�ضي مبنع بيع اخلمور .
وت�ستهدف العمليات الأمنية
النوعية كل من بلديات �أوالد
جالل � ،سيدي خالد  ،احلاجب
� ،أوما�ش وعا�صمة الوالية ب�سكرة
 ،بهدف ردع مروجي امل�رشوبات
الكحولية ب�أعداد هائلة  ،حيث
تعتمد االجهزة االمنية املخت�صة
يف �شن حمالت مداهمة وتفتي�ش
لتلك النقاط امل�شبوهة مع و�ضع
حواجز �أمنية على �شكل ن�صب
الكمائن  ،وهو الأمر الذي مكن
خالل ال�سدا�سي الأول من ال�سنة
اجلارية من تنفيذ  25عملية امنية
ناجحة مكنت من تفكيك 39
عملية اغراق املقاطعة الإدارية
اوالد جالل و عا�صمة الزيبان

بكمية هائلة من امل�رشوبات
الكحولية ي�صل قوامها لزهاء
 48250قارورة خمر من خمتلف
اال�شكال واالنواع ليتم م�صادرة
ال�سلعة امل�ضبوطة وت�سليمها
لدوائر االخت�صا�ص  ،فيما مت
حتويل املوقوفني البالغ عددهم
� 17شخ�صا للم�صلحة املعنية
�أين مت اجناز ملفات ق�ضائية
�ضدهم مت مبوجبها احالتهم على
وكيل اجلمهورية لدى حمكمتي
�أوالد جالل وب�سكرة للنظر
يف و�ضعيتهم بتهمة احليازة
واملتاجرة بالكحوليات بدون
رخ�ص  ،وي�أتي حترك امل�صالح
الأمنية تزامنا مع تو�صل
املحققني الأمنيني خليوط 03
جرائم قتل خالل ال�سنة الفارطة
لها �صلة مب�ستهلكي هذه املادة
املحظورة  ،ويف مو�ضوع مت�صل
فقد طالب مهتمون مبجال
مكافحة الآفات االجتماعية
ال�سلطات الو�صية ب�رضورة
تفعيل قرار منع بيع اخلمور
وا�ستهالكها.
�أحمد باحلاج
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هكذا يعي�ش �سكان" بوزبري" بالأغواط منذ الإ�ستقالل

معاناة تت�ضاعف وحياة
تت�أزم وتنمية تت�أجل
يعي�ش �سكان املجمع الريفي بوزبري البالغ عددعم  1300ن�سمة بدائرة حا�سي الرمل بوالية الأغواط،
والذي يقع على حدود واليتي غرداية وعا�صمة الوالية الأغواط مب�سافة �إجمالية تقدر بنحو  130كلم
جنوبا �أو�ضاعا �إجتماعية قا�سية �أثرت بال�سلب على حياة ال�سكان،الذين عجل بعديدهم الواقع املزري اىل
الهجرة مبكرا.رغم �أن املجمع ال�سكني هذا يقع على حمور الطريق الوطني رقم واحد.
ع٫ق

�إال �أن هاج�س التنمية املحلية
باملنطقة هناك جعلت ال�سكان
يت�أملون لو�ضعهم االجتماعي
ال�صعب الذين يتخبطون فيه
منذ �إن�شاء قريتهم على �أر�ض
الواقع،حيث جعلهم يقبعون بني
فكي كما�شة مرغمني ال خمريين
بني ترك �أرا�ضيهم الفالحية
والرعوية �أو الإ�ستمرار يف
�سكانهم حتت طائلة املعانات
يتحدون خاللها �صعاب الطبيعة
و�آالم املعي�شة،وبني كل هذا
وذالك يتثبت الأهايل يف
منطقتهم الريفية ينتظرون من
خالل الأيام والأزمنة املتتالية
تدخل ال�سلطات املحلية من
اجل حل م�شاكلهم والنظر �إىل
مطالبهم و�إزالة �شبح العراقيل
وال�صعاب التي ت�ؤزم كيانهم
االجتماعي على مدار ال�سنوات
املتعاقبة حلالة عي�شهم هناك.
مطالب بفتح ال�سوق الأ�سبوعي
ال�سكان يطالبون بفتح ال�سوق
الأ�سبوعي لإنعا�ش احلركة
التجارية بالقرية" .فال�سكان
يطالبون اليوم قبل الغد بفتح
ال�سوق الأ�سبوعي وهذا ق�صد
اقتناء ما يلزم حاجياتهم
ومتطلباتهم اليومية وفتح �آفاق
التبادل التجاري�،سيما ماتعلق
بتجارة املوا�شي،اىل جانب
و�ضع مفرتق الطريق الذي
يربط املجمع ال�سكني بالطريق
املزدوج رقم  01بعد �أن مت فتح
الطريق الإجتنابي عن القرية
و�أبقاها يف عزلة خانقة،هو
ما عجل مبطالب ال�سكان
تدوى اىل �أعلى م�ستويات ت�ؤكد
ب�إجبارية دخول حافالت نقل
امل�سافرين،خ�صو�صا احلافالت
العابرة ملناطق اجلنوب
وال�شمال -وكذا حافالت نقل
امل�سافرين التي تربط خط
غرداية الأغواط.
يف الوقت الذي عرفت فيه هذه
املطالب �إحلاح ال�سكان وعجل
بعدها بثورة �إحتجاجية غا�ضبة
�أغلق خاللها املحتجون حمور
الطريق الوطني رقم  01مطالبني
بتدخل ال�سلطات الو�صية الجبار
خول احلافالت وربط الطريق
بالقرية حتى يت�سنى لهم فك
حالة العزلة التي يعي�شونها منذ
فرتة طويلة،كما يطالب ال�سكان
ب�إجناز �آبار رعوية وفالحية

الأغواط

توقيف ثالثة �أ�شخا�ص بتهمة
�سرقة حمل جتاري بالأغواط

متكن عنا�رص الأمن احل�رضي
الثالث ب�ألأغواط من توقيف
ثالث �أ�شخا�ص متورطني يف
ق�ضية �رسقة طالت حمال جتاريا
لبيع العطور ومواد التجميل بحي
� 72سكن بعا�صمة الوالية،حيث
متكن الل�صو�ص من �رسقة مبلغ
مايل قدره � 30ألف دج و 03هواتف
نقالة خا�صة بالتعبئة،ا�ضافة اىل
 33علبة �سجائر من خمتلف

الأنواع وفور الإبالغ عن
احلادثة،مت فتح حتقيق �أف�ضى
اىل حتديد هوية امل�شتبه فيهم
الذين ترتواح �أعمارهما ما بني
 18و� 21سنة،وقد مت تقدميهما
اىل العدالة بتهمة تكوين جمعية
�أ�رشار لغر�ض الإعداد جلرمية
ال�رسقة بالت�سلق املقرتنة بظرف
الليل.

ع.ق

الأمن احل�ضري اخلارجي �أوالد مالك
مبدينة املحمدية مبع�سكر

�إحباط �سرقة مركبة و توقيف الفاعل

باعتبار �أن املنطقة فالحية
ورعوية بالدرجة الأوىل وحت�سني
ا�ستغالل الأرا�ضي العر�شية
وت�سوية و�ضعية ال�سكان،

العزلة والنقل تدفع
املحتجني لل�شارع
تتوا�صل معاناة املواطنني يف
هذه البقعة رغم الرهانات ال
تعدو كونها خطوات ا�ستباقية
من منظورها احلقيقي لكنها
معيار جلعل املنطقة �أكرث
انتعا�شا ب�سبب موقعها اجلغرايف
الذي جعلها همزة و�صل
ونقطة عبور لت�سيري مقومتها
الطبيعية كونها منطقة �سياحية
و�إ�ستجمامية تتطلب التفاتة
جادة للم�س�ؤولني و�صناع القرار
ملا يوفر على �سكانها البقاء
ك�إجناز حمول يربط الطريق
مبا�رشة باملجمع ال�سكني بغية
تن�شيط حركة ال�سكان جتاريا
وتنمويا"،ال�صحة غائبة وحياة
النا�س يف خطر" يف الوقت الذي
يبقى فيه الواقع ال�صحي متدين
اىل درجة �شبه منعدم ب�سبب
هجرة الأطباء واملمر�ضني عن
املنطقة كونها حتوي على قاعة
عالج بدون طبيب منذ �شهور
رغم توفرها على طبيب عام من
يعمل من فرتة �إىل �أخرى�،إال
�أن هاج�س ال�سكن الوظيفي
عجل بهجرة الأطباء الذين يتم
تعينهم ب�صفة م�ؤقتة و�رسعان
ما يتم حتويلهم للعمل بعيادات
حا�سي الرمل �أو حا�سي الدالعة
والإبقاء على ممر�ض وحيد ال
يكفي بالغر�ض املطلوب�،سيما

يف احلاالت اال�ستعجالية ،رغم
عزلة املنطقة متاما وبعدها
عن مقر حا�سي الرمل بنحو27
كلم وعن عا�صمة الوالية
بنحو 130كلم،واقع ذالك حتما
يت�سبب بوفاة املري�ض يف رحلته
للعالج دون ح�سبان ما يع�شنه
الن�ساء احلوامل ب�سبب انعدام
القابالت�،إ�ضافة �إىل معاناة
امل�صابني بل�سعات العقارب
وغريها من احلاالت املر�ضية
امل�ستعجلة التي تتطلب تكفل
�صحي بعني املكان �سواء تعلق
الأمر بتوفري القابالت �أو امل�صل
امل�ضاد لل�سم العقربي

وعود امل�س�ؤولني
املحليني حرب على
ورق
تبقى الوعود كما هي ح�سب
ال�سكان متوفرة على �أجندة
امل�س�ؤولني،لكن غيابها متاما
عن اعني القاطنون هناك
يعك�س حالة االحتقان والتذمر
الذي يعي�شه الأهايل يف
منطقة غنية برثواتها الطبيعية
والغازية،ورغم ذالك ف�إن غياب
التنمية املحلية ال يكاد يف�رس
الواقع احلتمي لل�سكان "وتزيد
تلك املعانات يف قطاع الرتبية
الوطنية" فاملطالب تعددت اىل
حد وجوب توفري ابتدائية اخرى
ومتو�سطة.مع حت�سني الإطعام
املدر�سي يف مدار�س حا�سي
الرمل لتالميذة بوزبري�،إىل
جانب زيادة عدد حافالت النقل
املدر�سي فوجود حافلة وحيدة
ال تكفي لتنقل التالميذ يف الطور

املتو�سط والثانوي �إىل مدينة
حا�سي الرمل يوميا،وهم ح�سب
توقيتهم العادي يتمدر�سون يوما
كامال هناك من ال�ساعة ال�سابعة
�صباحا موعد الذهاب �إىل غاية
اخلام�سة م�ساء بتوقيت يومي
كامل يجعل عددهم م�ضطرين
�إىل الهجرة من املدار�س نحو
احلياة العملية وانقطاع مبكر
عن الدرا�سة،ب�سبب و�ضعهم
الدرا�سي املزري�،سيما يف
ف�صول ال�شتاء الباردة التي يعجز
غالبية التالميذ عن التنقل نحو
حا�سي الرمل والعودة منها نحو
منازلهم وبقائهم يوما كامال
بعيدين عن حنني �أهاليهم
حتمية هذا الظرف بالذات
تف�رس معامل املعانات التي
تالحق التالميذ مطلع كل �سنة
درا�سية ومايع�شونه ل�سنوات
مقابل ما تزخربه به املنطقة
ال�صناعية حا�سي الرمل مقر
الدائرة من كنز طاقوي هام
من املفرو�ض عن تكون حياة
ال�سكان هناك مبثابة حياة
امللوك – ح�سبهم -وبني كل
هذه الفروقات تبقى املعانات
ت�صنع يوميات املواطنني
الذين ال يكادوا يتنف�سون �سوى
ماي�ستن�شقونه من هواء الغاز
املنبعث من حميط منطقتهم
التي رافقتها مظاهر العزلة
وتبعاتها من هموم وم�شاكل
اليف�رسها �سوى العاملني بخبايا
التنمية هناك وتزيد املعانات.

متكنت �أم�س عنا�رص الأمن
احل�رضي اخلارجي �أوالد مالك
مبدينة املحمدية مبع�سكر من
�إحباط جرمية �رسقة مركبة و
توقيف امل�شتبه فيه البالغ من
العمر � 33سنة � ،إثر نداء تدخل
تلقته م�صالح الأمن احل�رضي
اخلارجي حول تعر�ض مركبة
لل�رسقة من طرف جمهول ب�أحد
�شوارع مدينة املحمدية ،ليقوم
عنا�رص امل�صلحة بعد �أخذ كل
البيانات و املعلومات ال�رضورية
بتكثيف الدوريات املتنقلة
و ن�صب حاجز �أمني مبدخل
القطب احل�رضي اخلارجي
�أوالد مالك عرب الطريق
الوالئي الرابط بني املحمدية
و مع�سكر  ،حيث لفت انتباههم
�إثرها قدوم مركبة حتمل
نف�س موا�صفات املركبة حمل

ال�رسقة قام خاللها عنا�رص
ال�رشطة ب�إعطاء الإ�شارة
النظامية لل�سائق للتوقف �إال �أنه
رف�ض االمتثال لإ�شارة التوقف
النظامية  ،حماوال الفرار ليتم
تتبعه والتمكن من توقيفه على
الفور حيث تبني �أنه حتت ت�أثري
امل�رشوبات الكحولية حيث متكن
عنا�رص ال�رشطة من ال�سيطرة
عليه واقتياده ملقر امل�صلحة
و فتح حتقيق يف الق�ضية ات�ضح
خالله �أن امل�شتبه فيه ا�ستغل
وجود حمرك املركبة يف حالة
ت�شغيل وغياب �سائقها  ،ليقوم
مبحاولة �رسقتها �إىل �أن �أوقفه
عنا�رص ال�رشطة لت�ستكمل �ضده
�إجراءات التحقيق ثم قدم �أمام
العدالة التي �أمرت بو�ضعه رهن
احلب�س.

طالبي فاطمة

ال�شرطة الق�ضائية يف �أدرار

ت�سجيل  114ق�ضية �إجرام
تورط فيها� 118شخ�ص
�سجلت امل�صلحة الوالئية
لل�رشطة الق�ضائية ب�أمن والية
�أدرار خالل �شهر ماي من
ال�سنة اجلارية  2018نحو 114
ق�ضية �إجرام م�ست الأ�شخا�ص
واملمتلكات عرب �إقليم الوالية
حيث �سجلت 21ق�ضية خا�صة
باجلنايات واجلنح �ضد الإفراد
تورط فيها � 20شخ�ص حلت منها
 18ق�ضية والباقي حمل حتقيق
متوا�صل �أما بخ�صو�ص االعتداء
على املمتلكات فقد �سجلت
ذات امل�صلحة  35ق�ضية تورط
فيها �19شخ�ص حلت منها اال14
ق�ضية �أما بخ�صو�ص االعتداء
�ضد ال�شيء العمومي �أح�صت
امل�صلحة  36ق�ضية تورط فيها 49
�شخ�ص �آما يف بجانب مكافحة
املخدرات وامل�ؤثرات العقلية
فقد تو�صلت م�صالح الأمن يف
ظرف �شهرا �إيل ت�سجيل  9ق�ضايا
تورط فيها � 15شخ�صا ومن

خاللها مت �ضبط مايقارب581
غرام كيف معالج و 12قر�ص
مهلو�س بالإ�ضافة �إيل  9ق�ضايا
خا�صة باجلرائم االقت�صادية
واملالية تورط فيها � 11شخ�صا
وق�ضية واحدة خا�صة باجلرمية
املعلوماتية وثالث ق�ضايا
جنائية �ضد الأ�رسة تورط فيها
� 3أ�شخا�ص حيث مت حل �أغلبية
هذه الق�ضايا وعر�ض املتهمني
على العدالة ملحاكمتهم وبح�سب
رئي�س امل�صلحة حمودي رابح
انه هناك خطة عمل حمكمة
لتطبق يف ف�صل ال�صيف بغية
حماية الأ�شخا�ص وممتلكاتهم
يف ظل تنقل العديد من العائالت
ال�صطياف يف الواليات ال�شمالية
مما ي�ستوجب منا اخذ كل
التدابري حلماية امل�ساكن من
ظاهرة ال�رسقة التي تكرث يف هذه
املدة

بو�شريفي بلقا�سم
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املقاهي اجلزائرية و الت�سويق الثقايف – ال�سياحي...الدور املفقود

وليد بوعديلة /كلية الأداب-
جامعة�20أوت �1955-سكيكدة

يكرث احلديث واالهتمام
باملقاهي ونوعية خدماتها مع
يوميات ال�صيف اجلزائري ،حيث
تكون العطلة واالنتقال عرب املدن
اجلزائرية  ،وحتديدا املدن
ال�ساحلية  ،لكن احلديث واالهتمام
ي�شمالن كل املدن اجلزائرية ،الن
طقو�س �رشب القهوة �أو عادات
اجللو�س قي املقاهي هي وطنية
وعاملية وحتتاج لعناية خا�صة.
و فتح ملف املقاهي اجلزائرية
خدماتها هو حلقة من ملفات
كثرية حتتاج للفتح للو�صول
للخدمة التجارية و ال�سياحية
النوعية واالحرتافية التي تر�ضي
الزبون وترغمه على العودة  ،ال �أن
تطرده وتنفره.

من يهتم بال�صور املع ّلقة
يف املقاهي؟
ل�سنا ندري هل انتبه الكثري منا
لل�صور املعلقة يف جدران املقاهي
اجلزائرية؟ وهل البحث يف
طبيعتها ونوعيتها من �ش�أن وزارة
ال�سياحة �أم الثقافة �أم التجارة؟
وهل يهتم �صاحب املقهى لب�رص
الزبون بقدر اهتمامه بجيبه؟
ال تعرب ال�صور يف مقاهي عن
هوية املنطقة املوجودة فيها،
وقد يجد الزبون �صورا من باري�س
ولندن وبرلني ...يف مقاهي مدن
ق�سنطينة وهران و عنابة....
ومن ثمة ال يعرف تاريخ املكان و
ذاكرته والو�ضعية التي كانت عليها
البنايات وال�شوارع والأزقة ،وقد
ميتد الأمر لنوعية اللبا�س ومالمح
الإن�سان  ،لأن الأمكنة بنا�سها
و�إن�سانها ،وهي روح ولي�ست جمادا
�أو حجرا.
وقد جند �صورا لفنانني والعبني

دوليني وم�شاهري العامل ،وال �أُثر
لأي �صورة جلزائري بارز يف
جماله ،فقد جند يف مقاهي �أم
البواقي �أو خن�شلة �صورا للمغني
العاملي مايكل جاك�سون وال جند
عي�سى اجلرموين ،وقد جند �صور
�أم كلثوم يف �سوق �أهرا�س وال جند
�صور بقار حدة ،وقد جند �صور
فريد الأطر�ش يف ق�سنطينة وال
جند �صور الفرقاين  ،وهكذا هذه
الظاهرة الغريبة عرب كامل واليات
اجلزائر؟؟
كما قد جند �صور املنتخبات
العاملية يف كرة القدم وال جند
�صور املنتخب اجلزائري،
ولنت�صور كيف �سيمار�س ال�سائح
الرتكي �أو الربتغايل �سياحته عندنا
و هو يجد �صور منتخبه يف مقهى
يف العا�صمة اجلزائرية؟ وماذا
يفعل ال�سائح (قد يكون عامال �أو
موظفا يف �رشكة �أجنبية ولي�س
�رشطا �أن يكون قد جاء لل�سياحة)
ب�صورة الالعب املدريدي رونالدو
اثناء �رشبه للقهوة يف �شارع
الأقوا�س يف �سكيكدة ،وقد ترك
هذه ال�صورة يف مقهى يف ل�شبونة،
ومن املفرو�ض �أن تعو�ضها �صورة
النجم الوطني و ال�سكيكدي عي�سى
دراوي او ريا�ض حمرز مثال.
�أقرتح ت�شكيل جلنة يف كل بلدية
تتكفل مبراقبة طبيعة ال�صور
املعلقة يف املقاهي ،وحتديدا
املقاهي املوجودة يف ال�شوارع
الرئي�سة ،لأنها تنقل هويتنا وتعرب
عن موروثنا الثقايف واحل�ضاري،
ويجب ان ترتبط امل�شاهد يف
املقاهي بكل احلركية ال�سياحية و
اخلدماتية ال�شاملة ،لنرتقي بهوية
املكان التجاري ليكون مكانا
ثقافيا ،ونناف�س مقاهي الدول
املتقدمة يف �أبعادها ال�صحية و
الفنية و الثقافية...
و على ر�ؤ�ساء املجال�س البلدية
التوا�صل مع الباحثني يف التاريخ
والفن و الأدب لال�ستفادة

من معلوماتهم حول املالمح
التاريخية الثقافية للبلديات
واملناطق عرب القطر اجلزائري.
الن الكثري من ال�صور املرتبطة
باالجنازات الرتبوية والإ�صالحية،
الريا�ضية ،الأدبية ،الثورية...،
حتتاج لأن تعلق �صورها يف
الأماكن العامة لتعرف الأجيال
من �أبناء املنطقة �أو ال�ضيوف
بها .و �إال وقعنا يف امل�سخ الثقايف
احل�ضاري واالرتباط الب�رصي
والروحي ب�صور غريبة عنا؟؟

�أنغام اجلاز بدل �أنغام
ال�شاوي ؟؟
ونلتت انتباه كل من يهمه الأمر
مل�سالة �أخرى جندها مهمة
جدان بقدر �أهمية نوعية النظافة
و�صحة امل�ستهلك يف مقاهينا،
وهي طبيعة الأنغام و املو�سيقى
التي ي�ستمعها الزبون يف املقاهي
اجلزائرية ،ونحن دائما نركز على
املقاهي املوجودة يف ال�شوارع
الرئي�سة للمدن او يف املركبات

واملنتجعات ال�سياحية.
قولوا يل يا نا�س :ماذا ي�ستمع
الزبون يف مقهى يف باري�س؟ هل
ي�ستمع لق�صائد دحمان احلرا�شي
او عبد املجيد م�سكود؟ وهل من
املنطقي ان ن�ستمع يف املقاهي
املوجودة يف مناطق الأورا�س
للجاز �أو مو�سيقى بيتهوفن
بدل عي�سى اجلرموين ؟وهل
تقدم املقاهي يف دم�شق وم�رص
وتون�س �أنغام فريوز وام كلثوم
ولطفي بو�شناق �أم �أنغام املالوف
والأندل�سي و كلمات و�أ�صوات كمال

بوعزيز وبالوي الهواري وال�شيخ
الغافور ؟ ومن يدري فقد تتحفنا
مقاهي برلني وطوكيو ووا�شنطن
مبو�سيقى املناعي و دريا�سة
وعباب�سة و خليفي احمد؟؟
ال يجب لوزارة ال�سياحة �أن تبقى
بعيدة عن احلركية التجارية
والثقافية للمقاهي واملطاعم،
وعليها �أن تن�سق مع املجال�س
البلدية للبحث يف الأمر الذي
نتناوله بالك�شف و النقا�ش.و
امل�ساهمة يف الت�سويق التجاري
والثقايف لأعمالنا الفنية الغنائية

و الطربية  ،وكل ممار�سة فنية
تنقل الروح والذاكرة واالنتماء
اجلزائري.
فنحن نريد �أن نقول ب�أن امل�ستهلك
اجلزائري هو �إن�سان قبل كل �شئ،
وهو يدفع املال يف املقاهي
لأجل خدمة نوعية جيدة ،لي�سا
بطنيا فقط و�إمنا معنويا وفنيا
ورمزيا كذلك ،وجمال�س القهوة
و ال�شاي والأكل ...بخا�صة -يف
ف�صل ال�صيف -حتتاج لالهتمام
يف ديكورها وهند�ستها الثقافية
التي ت�ستفيد من ال�صناعات
التقليدية ومن الفنون و التاريخ
� ،إىل جانب النظافة والبيئة و
ال�صحة.
غريبة
لظاهرة
ون�شري
انت�رشت بكرثة وهي تقدمي
القهوة وامل�رشوبات ال�ساخنة
االخرى يف كوب بال�ستيكي
رغم الأخطار ال�صحية على
امل�ستهلك المتزاج ال�سخونة
بالبال�ستيك يف حتول امل�رشوب
م �إىل م�رشوب قاتل رغم انه يف
الظاهر مينح املتعة ؟  ،و�صار
طلب الزبون القهوة او ال�شاي
او النعناع يف كوب زجاجي
امرا م�ستهجنا مرفو�ضا من
النادل او �صاحب املقهى ؟
وهذا ال يحدث �إال يف املقاهي

اجلزائرية ،دون احلديث عن غياب
ك�أ�س املاء �إىل جانب القهوة،
فهذا امر جزائري بامتياز؟؟ هذا
يا نا�س ملف �أخرى يحتاج لتدخل
جمعية امل�ستهلك ووزارة ال�صحة.
بالتن�سيق مع وزارة التجارة.

يف اخلتام
هذه خواطر من يوميات ال�صيف
اجلزائري احلار� ،أردت �أن �أ�رشك
القارئ فيها ،وطموحي �أن يفتح
نقا�ش عميق حول راهن وم�ستقبل
املقاهي اجلزائرية ،لأن امل�س�ألة
ال تتوقف عند ت�سيلم التاجر
ال�سجل التجاري للمقهى بل
هناك �سجل �سياحي ثقايف علينا
�أن ننتبه له ،وعلى �صاحب املقهى
يك ّون فيه .ويربز هنا دور خمتلف
الوزارات املعنية للو�صول للخدمة
الالئقة والتناف�سية مع املقاهي
العربية والأجنبية،التي دخلت يف
التنمية االقت�صادية و ال�سياحية و
الت�سويق الثقايف للدول ،و يتجلى
دور وزارات التجارة وال�سياحة و
ّ
فلكل
الثقافة و البيئة و ال�صحة
جمال رجلهو�إطاراته ،والهدف
واحد ،فهل و�صلت الر�سالة؟ وهل
ن�ستفيد من جتارب غرينا؟

�إ�شهار

هـ1439  �شوال12  املوافـق لـ2018  جوان26 الثالثاء
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FORMATION INTENSIVE
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Le plan comptable en général
Les pièces comptables
justificatives
Les imputations comptables
Enregistrer les opérations comptables
Les factures d’achats et vente
Les rabais remises et ristournes
les avoirs
Les moyens de réglement
La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales
La trésorerie
Les emprunts et les prèts
Les immmobilisations
et les frais généraux
Les ecritures comptable

Comptabilité générale
Formation

2018/06/26:الو�سط
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
دائرة �سيدي خويلد
بلدية �سيدي خويلد
م�صلحة التنظيم وال�ش�ؤون العامة
01/2018: الرقم

و�صل ت�سجيل الت�صريح
بت�أ�سي�س جمعية حملية

18-19 et 20 Juillet 2018
CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
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Inscrivez vous
au plutart le 10 avril

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

Coùt de la formation
10 000DA

Sarl Investplus / - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier Elmouradia Alger

1433  �صفر18  امل�ؤرخ يف12/06: مبقت�ضى القانون رقم
 مت هذا اليوم،  املتعلق باجلمعيات2013  يناير12 املوافق لـ
ت�سليم و�صل الت�صريح بت�أ�سي�س اجلمعية2018  ماي27 :
املحلية ذات طابع خريي اجتماعي امل�سماة
جمعية ايادي االح�سان اخلريية �سيدي خويلد
الكائن مقرها احلي العتيق �سيدي خويلد ورقلة
لرئي�س اجلمعية ال�سيد جدي كيالين
 بورقلة28/02/1963 : تاريخ ومكان
 م�سكن �سيدي خويلد ورقلة40  حي:العنوان
2018/06/26:الو�سط

2018/06/26:الو�سط

2018/06/26:الو�سط

2018/06/26:الو�سط

2018/0626:الو�سط
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الثالثاء  26جوان  2018املوافـق لـ � 12شوال 1439هـ

بات �سالحا �أحلق بال�صهاينة خ�سائر كبرية

ملاذا يزعج الواقي الذكري �إ�سرائيل ؟
ملاذا يزعج الواقي الذكري �إ�سرائيل ؟ ..لن تتبع الإجابة على هذا ال�س�ؤال عالمة اال�ستفهام مبا�شرة ،فامل�شاهد التي حتتويها ال�سطور التالية
�ستقودك حتما نحوها .على بعد �أمتار من ال�سياج احلدودي الفا�صل بني قطاع غزة و�إ�سرائيل ،يحاول �شاب فل�سطيني ملثم االختباء خلف تلة
رملية �صغرية مك�سوة باحل�شائ�ش الطويلة ،ونباتات �شوكية ويحيط بها �شجريات �صغرية .وبينما يحاول جتنب انك�شاف موقعه �أو انغرا�س الأ�شواك
احلادة يف �ساقيه ويديه ،كان ال�شاب امللثم يعمل برتكيز ودقة على تعبئة م�سحوق "هيدروك�سيد ال�صوديوم" �أو ما يعرف حمليا با�سم "ال�صودا
الكاوية" يف "واق ذكري" ،قبل �أن يحكم �إل�صاق فوهته بزجاجة بال�ستيكية معبئة باملاء.
ومبجرد �أن يرفع �أ�صابعه عن فوهة
الواقي الذكري يت�ساقط امل�سحوق
الكيميائي ،الذي ي�ستخدم عادة يف
�أعمال التنظيف ،داخل الزجاجة
ليتفاعل �رسيعا مع املاء ويبد�أ بالغليان
مولدا كمية من الغاز تت�صاعد وتنفخ
البالون .ينزع ال�شاب بالونه من الزجاجة
البال�ستيكية بحذر �شديد -فاملحلول
بداخلها قد يحرق ج�سده لو �أ�صابه-
ويحكم �إغالق فوهته بخيط يربطه �إىل
حجر قريب ،حتى ال يطري ،فذلك الغاز
املت�صاعد خفيف كالهيليوم.
وبعد �أن ينتهي من �صنع بالونه املنفوخ،
يخرج الفل�سطيني امللثم قطعة قما�ش
من جيبه ويح�شوها مبواد م�شتعلة
ا�ستخرجها م�سبقا من �ألعاب نارية ،كما
ي�سحق بداخلها بع�ض �أعواد الكربيت
ويغمرها �أخريا مبادة البنزين.
هذا الفتيل الذي �صنعه ال�شاب
الفل�سطيني �سيحظى يف النهاية
بحا�ضنة خفيفة من الأ�سالك املعدنية
الرقيقة تتخذ �شكال ا�سطوانيا ،يُحكم
ربطها بطرف خيط البالون ال�شفاف
الذي مت نفخه م�سبقا.
وقبل �أن يحلق البالون �أو الواقي الذكري
عاليا حامال معه الفتيل امل�شبع باملواد
احلارقة باجتاه الأرا�ضي الإ�رسائيلية
املحاذية لقطاع غزة ،يو�صل ال�شاب
امللثم طرف الفتيل ب�سيجارة �أو عود
بخور وي�شعله.
وتعمل ال�سيجارة �أو عود البخور كم�ؤقت
ا�شتعال ،فبمجرد و�صول �رشارتهما �إىل
الفتيل ي�شتعل مولدا موجة نارية تفجر
الواقي الذكري يف ال�سماء ،لت�سقط
�أخريا كرة لهب على �أحد احلقول
الزراعية املغت�صبة من قبل �إ�رسائيل
م�سببة حريقا كبريا.

امل�شهد الذي يتكرر يوميا
هذا امل�شهد الذي يتكرر يوميا منذ
�أكرث من �شهرين ،بات ي�شكل م�صدر
�إزعاج و�إرباك للحكومة ب�إ�رسائيل،
فاملئات من البالونات امل�صنوعة من
الواقي الذكري ومواد م�شتعلة ب�سيطة
�سقطت داخل الأرا�ضي الإ�رسائيلية
و�أحرقت �آالف الدومنات الزراعية ما
ت�سبب بخ�سائر كبرية للمزارعني.
ويعد البالون احلارق ،تطورا طبيعيا،
للطائرات الورقية ،بح�سب الن�شطاء
القائمني على �إطالقها ،نظرا ل�سهولة
�إعداده ،وفعاليته الأقوى ،ولكونه ال
يحتاج خليط طويل ،كما الطائرات.
وبح�سب الن�شطاء �أي�ضا ،ف�إن �إطالق
الطائرات الورقية� ،أ�صبح قليال جدا ،يف
هذه الفرتة ،وبات الرتكيز ب�شكل خا�ص
على �إطالق البالونات ،التي تعتمد على
"الواقيات الذكرية" ويُطلق ن�شطاء
فل�سطينيون هذه البالونات احلارقة،
والطائرات الورقية ،باجتاه الأرا�ضي
الإ�رسائيلية منذ بداية م�سريات "العودة"
التي انطلقت نهاية مار�س املا�ضي؛
للمطالبة بعودة الالجئني الفل�سطينيني

ملدنهم وقراهم التي هجروا منها عام
 ،1948وبرفع احل�صار املفرو�ض على
قطاع غزة منذ العام .2006

اندالع �أكرث من 400
حريق ب�سبب الطائرات
و الواقيات
وبح�سب معطيات ك�شفتها جلنة الأمن
واخلارجية بالكني�ست  ،منت�صف ال�شهر
اجلاري ،ف�إن البالونات والطائرات
الورقية احلارقة� ،أ�سفرت عن اندالع
�أكرث من  400حريق بامل�ستوطنات
الإ�رسائيلية.
ووفق املعطيات ذاتها ،ف�إن تكلفة
مواجهة تلك احلرائق بلغت نحو 2
مليون �شيكل �إ�رسائيلي (نحو � 554ألف
دوالر) ،والطائرات الورقية و�سيلة �أخرى
لإي�صال الفتيل امل�شتعل �إىل احلقول
وامل�ستوطنات الإ�رسائيلية القريبة ،لكن
البالونات ت�صل مل�سافة �أبعد.
ويف  15جوان اجلاري ،نقلت �صحيفة
"ه�آرت�س" العربية ،عن احلاخام دودي

�سيمحي� ،ضابط يف جهاز الإطفاء
والإنقاذ الإ�رسائيلي ،قوله �إن النريان
�أتت على نحو � 25ألف دومن (الدومن=
�ألف مرت مربع) من الأرا�ضي الزراعية
يف املناطق املتاخمة لقطاع غزة،
خالل ال�شهرين املا�ضيني.
ويقول ال�شاب امللثم ،الذي �صنع
البالون احلارق الأخري� ،إن "البالونات
والطائرات الورقية احلارقة و�سيلتنا
الوحيدة لنلفت انتباه العامل �إىل ما
نعانيه من ح�صار خانق داخل قطاع
غزة منذ �أكرث من ع�رش �سنوات".
ورف�ض ال�شاب الفل�سطيني التقاط
�أي �صور له �أو ا�صطحاب كامريات
�إىل موقع �إطالق بالونه حتى ال يلفت
انتباه الطائرات الإ�رسائيلية التي
تراقب احلدود بكثافة� ،إليه وت�ستهدفه
ب�صواريخها كما فعلت مع زمالئه.
وبعد ظهر �أم�س الأحد �أُ�صيب 3
ن�شطاء ،جراء ق�صف �إ�رسائيلي ،بينما
كانوا يهمون ب�إطالق بع�ض البالونات
،كما ا�ستهدفت الطائرات الإ�رسائيلية
كذلك ،يوم ال�سبت املا�ضي ،ب�صاروخ
واحد جمموعة من ال�شبان قرب احلدود

ال�رشقية لقطاع غزة� ،أثناء حماولتهم
�إطالق بالونات وطائرات ورقية حارقة
باجتاه جنوب �إ�رسائيل ،دون وقوع
�إ�صابات ،الفل�سطيني �صانع البالونات
احلارقة ،عاد ليكمل حديثه للأنا�ضول
بالقول" :ال ميكن �أن نتوقف عن �إطالق
البالونات باجتاه �إ�رسائيل قبل �أن ترفع
ح�صارها عن غزة".
وي�ضيف" :الفقر والبطالة واملر�ض
والأزمات الإن�سانية �أنهكت الفل�سطينيني
يف القطاع ،والآالف من الأ�رس مل تعد
جتد طعاما لأطفالها .كيف ن�صمت
على كل هذا �سنوا�صل �إ�شعال احلرائق
حتى تنتهي هذه امل�أ�ساة"،ووفق بيانات
اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني
(حكومي) ،للعام  ،2017ف�إن �أكرث من
ن�صف �سكان غزة يعانوا من الفقر،
بن�سبة  53باملائة ،فيما قالت الأمم
املتحدة ،العام املا�ضي� ،إن  80باملائة
من �سكان غزة يتلقون م�ساعدات
�إن�سانية عاجلة ،يف �إ�شارة ل�سوء الأو�ضاع
الإن�سانية.
وخالل الربع الأول من  ،2018انخف�ضت
قيمة الواردات �إىل قطاع غزة بن�سبة

 ،%15مقارنة بالربع الأول من ،2017
نتيجة لعدم طلب امل�ستوردين ب�ضائع
جديدة ب�سبب الو�ضع ،بح�سب غرفة
التجارة وال�صناعة بغزة ،وال يوجد من
مي ّول �صناعة البالونات امل�شتعلة ،وفق
ال�شاب الفل�سطيني ،فتكفلتها ب�سيطة
للغاية وال تتجاوز دوالرا �أمريكيا،
فالواقي الذكري ثمنه � 1شيكل ،وكمية
"ال�صودا الكاوية" املطلوبة لنفخ بالون
واحد ال تتجاوز تكلفتها ال�شيكل �أي�ضا،
وثمن البنزين و�أعواد الكربيت ومواد
الألعاب النارية وعود البخور يبلغ 2
�شيكل.

ملاذا ا�ستخدام الواقي
الذكري
يلج�أ الفل�سطينيون �إىل ا�ستخدام
الواقي الذكري لأن املطاط امل�صنوع
منه �أقوى من البالونات العادية ويحلق
مل�سافة �أبعد داخل �إ�رسائيل قبل �أن
ينفجر ،كما �أنهم ال ي�ستخدمون غاز
الهيليوم لنفخ البالونات نظرا لتكلفته
الباهظة وندرته يف قطاع غزة ،ب�سبب

منع ال�سلطات الإ�رسائيلية لتوريده
للقطاع .وت�سببت البالونات احلارقة،
مبوجة ت�صعيد حمدودة بني غزة
و�إ�رسائيل ،الأ�سبوع املا�ضي ،حيث
�شنت طائرات �إ�رسائيلية غارات على
مواقع حلركة "حما�س" ،بهدف ال�ضغط
عليها لإيقاف هذا الظاهرة ،فيما رد
فل�سطينيون (مل يعلنوا عن هويتهم)
بق�صف امل�ستوطنات الإ�رسائيلية
املحاذية للقطاع .وي�سود جدل يف
�إ�رسائيل حول �سبل مواجهة مطلقي
الطائرات الورقية والبالونات امل�شتعلة،
�إذ يرى بع�ض �أركان احلكومة ،مثل
رئي�سها بنيامني نتنياهو ووزير دفاعه،
�أفيغدور ليربمان ،جتنب قتلهم ،لتفادي
ت�أثري �سلبي على �صورة �إ�رسائيل عامليا.
وواجهت �إ�رسائيل انتقادات دولية حادة،
لقتلها  129فل�سطينيا وجرحها الآالف،
خالل م�شاركتهم يف احتجاجات �سلمية،
قرب ال�سياج الأمني الفا�صل بني غزة
و�إ�رسائيل ،منذ نهاية مار�س املا�ضي.
ومتيل امل�ستويات الأمنية يف اجلي�ش
واملخابرات الإ�رسائيلية �إىل التو�صية
باالمتناع عن قتل املتظاهرين ،لتجنب
�أي ت�صعيد قد يتحول ملواجهة مع
حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س)
يف القطاع .لكن وزراء �إ�رسائيليون،
مثل وزير التعليم ،نفتايل بينيت ،ووزير
الأمن الداخلي ،جلعاد �أردان ،يو�صون
ب�رضورة ال�سماح للجي�ش بقتل مطلقي
الطائرات البالونات احلارقة من غزة،
التي حتا�رصها �إ�رسائيل منذ  12عاما.
وناق�ش املجل�س ال�صهيوين الوزاري
امل�صغر ،يف  17جوان اجلاري ،ق�ضية
الطائرات الورقية والبالونات امل�شتعلة
لكنه مل يعلن �أية قرارات تتعلق بها
وبح�سب �آخر ما ر�شح من معطيات
�إ�رسائيلية ،ف�إن هذه البالونات احلارقة
قد ت�شعل مواجهة ع�سكرية بني غزة
والكيان ال�صهيوين ،والأربعاء ،نقلت القناة
الثانية العربية عن م�صادر ع�سكرية� ،أن
�إ�رسائيل لن ت�سمح با�ستمرار ظاهرة
البالونات احلارقة ،التي يتم �إطالقها
من غزة باجتاه امل�ستوطنات" ،حتى لو
�أدّى ذلك �إىل الدخول يف �رصاع ع�سكري
وا�سع" .وقالت امل�صادر� ،إن "اجلي�ش
ال�صهيوين قال يف تقييم ميداين� ،إن
حما�س تخطيء بتقديراتها ،فالكيان
ال�صهيوين لن ت�سمح با�ستمرار �إطالق
�إرهاب الطائرات الورقية والبالونات
املحرتقة من غزة ،حتى لو كان الثمن
الدخول يف �رصاع ع�سكري وا�سع".
و�أ�ضافت ":لن تتمكن حما�س من
خلق قواعد لعبة جديدة" ،م�شري ًة �أن
"اجلي�ش يعد لعملية �شاملة يف غزة،
�إذا ما ا�ستمرت حما�س مبحاولة خلق
قواعد لعبة جديدة" .ورغم �أن تلك
البالونات والطائرات الورقية احلارقة
ت�ستنزف �إ�رسائيل من ناحيتي االقت�صاد
والأمن القومي ،لكن لي�س للدرجة التي
تتيح لو�سائل �إعالم �إ�رسائيلية بو�صف
ما يحدث ب�أنه "حرب ا�ستنزاف"،
بح�سب مراقبني.
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تكلم عنها يف "خطاب الن�صر

ما �أهداف �أردوغان لعام  2023؟

قال الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان �إنه �سيذل ق�صارى جهده لتحقيق �أهداف وتطلعات بالده بحلول العام  2023وقال �أردوغان يف خطاب �ألقاه من �شرفة املقر الرئي�س
حلزب العدالة والتنمية ،بالعا�صمة �أنقرة� ،أمام ح�شد جماهريي مبنا�سبة فوزه ،وحتالفه باالنتخابات الرئا�سية والربملانية التي �شهدتها البالد� ،أم�س الأحد" ،بف�ضل الثقة التي
منحتمونا �إياها عرب �صناديق االقرتاع �سنبلغ �سويا ب�إذن اهلل �أهدافنا لعام ."2023
ق .د
وتابع �أردوغان" ،بعد مرا�سم
�أداء اليمني �سنحدد وزراءنا
وامل�س�ؤولني و�سنبد�أ بتطبيق
برناجمنا" ،م�ضيفا "�سنعمل ليل
نهار حتى ال تخ�رس تركيا حلظة
واحدة من م�ستقبلها".
وت�سعى تركيا لتحقيق �سل�سلة
من الأهداف بحلول العام 2023
الذي يوافق الذكرى املئوية
الأوىل لإعالن اجلمهورية ،ومن
�أبرزها الدخول يف جمموعة
�أكرب  10قوى اقت�صادية على
م�ستوى العامل ،وو�ضعت لهذا

الغر�ض ر�ؤية �سيا�سية واقت�صادية
ت�شمل عدة خطط ،لبلوغ الناجت
القومي  2تريليون دوالر يف هذا
التاريخ.
و�شهدت تركيا �أم�س الأحد
انتخابات رئا�سية وبرملانية
مبكرة جتاوزت ن�سبة امل�شاركة
فيها  ،%88ح�سب نتائج �أولية
غري ر�سمية.
و�أظهرت النتائج الأولية ،ح�صول
مر�شح "حتالف ال�شعب" للرئا�سة
رجب طيب �أردوغان على
 %52.55من �أ�صوات الناخبني،
فيما ح�صل مر�شح حزب ال�شعب
اجلمهوري حمرم �إجنة على
 %30.67من الأ�صوات.

ليبيا

خرج با�ستنتاجات حمبطة

البنتاغون يحاكي مواجهة رو�سية �أوروبية
خل�ص خرباء البنتاغون �إىل �أن
اجلي�ش الأمريكي لن يتمكن من
وقف زحف اجلي�ش الرو�سي �إذا
قرر غزو بولندا ،نظرا لبطئه يف
التحرك وح�شد التعزيزات قيا�سا
بنظريه الرو�سي ومت التو�صل
�إىل هذا اال�ستنتاج بعد حماكاة
مواجهة ع�سكرية بني دول االحتاد
الأوروبي ورو�سيا و�أ�شارت �صحيفة

"وا�شنطن بو�ست" �إىل �أن الواليات
املتحدة ،نفذت على الأقل
واحدا من هذه التدريبات .وقالت
ال�صحيفة�" :سيكون لدى رو�سيا
الوقت الكايف لال�ستيالء على
دول البلطيق خالل قيام اجلي�ش
الأمريكي مبلء  17ا�ستمارة
�رضورية لنقل قوات الناتو من
�أرا�ضي �أملانيا �إىل بولندا" وبني

امل�شاكل الأخرى التي �ستواجه
القوات الأمريكية ،الطرق ال�ضيقة
وتدهور و�ضع مرافق البنية
التحتية للنقل يف منطقة العمليات
واجل�سور غري القادرة على حمل
ثقل الدبابات الأمريكية.
و�سي�صطدم اجلي�ش الأمريكي
حتما بالبريوقراطية الأوروبية
وقد ي�صل الأمر �إىل التحقق

من جوازات �سفر الع�سكريني
الأمريكيني و�أ�ضافت ال�صحيفة،
�أن الواليات املتحدة ا�صطدمت
يف عام  2017مب�شاكل مماثلة
و�شبيهة ،حيث ا�ستغرقت � 4أ�شهر،
لإعادة ناقالت مدرعة �إىل �أملانيا
من مكان متركزها الأ�سا�سي،
وذلك بعد ا�ستخدامها يف مناورات
يف جورجيا.

للمرة الأوىل

بيونغ يانغ حتجم عن ن�شر املقاالت املعادية لوا�شنطن

يف �سابقة من نوعها تكاد تكون
الأوىل� ،أحجمت كوريا ال�شمالية
يف �صحفها عن انتقاد الواليات
املتحدة يف الذكرى الـ 65النتهاء
احلرب الكورية التي دارت
رحاها بني عامي  1950و1953
و�سائل الإعالم الكورية ال�شمالية
وعلى ر�أ�سها �صحيفة "رودونغ"
الناطقة با�سم حزب العمال
احلاكم ،اعتادت بني �سطور
تعليقاتها يف مثل هذا اليوم

من كل عام على ن�رش املقاالت
الناقدة للواليات املتحدة يف
ذكرى اندالع احلرب وانتهائها،
وو�صف وا�شنطن بـ"العدو
القوي" �أو "الإمرباطورية
ودعت مرارا
الأمريكية"
لتدمريها لكن ال�صحيفة الناطقة
با�سم احلزب احلاكم اكتفت هذه
ال�سنة وعلى خالف عادتها،
ب�إظهار مغزى احلرب الكورية
ودور جي�ش البالد فيها� ،إ�ضافة

�إىل ما و�صفته بـ"جتارب ناجحة"
للمواطنني الكوريني ال�شماليني
يف تلك احلرب.
جدير بالذكر �أن ال�صحيفة كانت
قد ن�رشت يف الـ 25من يونيو
املا�ضي مقاال افتتاحيا حتت
عنوان "لندمر بكل حزم م�ؤامرة
ا�ستفزازية �أمريكية هادفة
لغزو كوريا ال�شمالية" ،و�آخر
بعنوان "ال ميكن �أن نخمد اليوم
الكراهية والغ�ضب من عدونا

اللدود الإمرباطورية الأمريكية،
ودمنا يغلي من �شدة الرغبة يف
االنتقام".
ويرى حمللون� ،أن التغيريات
الطارئة يف لهجة الإعالم الكوري
ال�شمايل ،جاءت نتيجة للتهدئة
امل�سجلة بني البلدين ،عقب
القمة التاريخية التي عقدت بني
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
ونظريه ال�شمايل كيم جونغ �أون
يف �سنغافورة م�ؤخرا.

جمهزين ب�أحدث العتاد الع�سكري

�سيئول تر�سل دفعة جنود �إىل الإمارات

ي�ستعد اجلي�ش الكوري اجلنوبي
لإر�سال دفعة جديدة من الع�سكريني
املجهزين ب�أحدث العتاد وال�سالح
الفردي لدعم وحدة "الأخ" الع�سكرية
املتمركزة يف الإمارات ونقال عن وكالة
"يونهاب" الكورية اجلنوبية ،ف�إن دفعة
جديدة م�ؤلفة من  125جنديا و�ضابطا
�سيغادرون اليوم البالد �إىل الإمارات
لرفد وحدة "الأخ" املتمركزة هناك
وقالت الوكالة �إن الدفعة اجلديدة من
اجلنود مزودة ب�أحدث العتاد احلربي
امل�سمى "وارير بالتفوم" (من�صة
املحارب) وتتكون "وارير بالتفوم"

من  18قطعة من العتاد �أهمها ،خوذة
م�ضادة للر�صا�ص حتى عيار  9ملم،
وم�سد�س مطور ،وعد�سات مكربة،
وعد�سات حتديد الأهداف ،و�سرتة
م�ضادة للر�صا�ص.ي�شار �إىل �أن وحدة
"الأخ" هي وحدة ع�سكرية مكونة من
 140جنديا ،مت �إر�سالها �إىل الإمارات
يف يناير  2011لدعم تدريب اجلنود
الإماراتيني يف منطقة �سويحان ب�أبوظبي
وخالل هذه الفرتة مت �إيفاد نحو 1600
جندي كوري جنوبي لتدريب القوات
الإماراتية اخلا�صة و�إجراء تدريبات
م�شرتكة مع اجلي�ش الإماراتي.

�ضابط يك�شف �سبب زيادة عمليات
الهجرة غري ال�شرعية
�أنقذت دوريات حر�س ال�سواحل الليبية  485مهاجرا غري �رشعيني من
جن�سيات �إفريقية كانوا على منت قوارب مطاطية قبالة ال�سواحل الليبية وقال
العميد �أيوب قا�سم الناطق با�سم القوات البحرية التابعة حلكومة الوفاق
الوطني لوكالة "�سبوتنيك" الرو�سية" :دوريات حر�س ال�سواحل الليبية �أنقذت
 485مهاجرا خمالفا خالل عمليتي �إنقاذ مهاجرين كانوا على منت قوارب
مطاطية ومن جن�سيات �إفريقية" .و�أ�ضاف" :يف العملية الأوىل متكنت دورية
حلر�س ال�سواحل يف منطقة طرابل�س يوم الأحد ،من �إنقاذ  97مهاجرا ،بينهم
 26طفال ،و 22امر�أة ،كانوا على منت قارب مطاطي" .وتابع� :أما يف العملية
الثانية ،فتمكنت دورية حلر�س ال�سواحل يوم الأحد من �إنقاذ  361مهاجرا
بينهم  44طفال ،و 88امر�أة ،كانوا على منت قاربني مطاطيني" ،م�شريا �إىل �أن
املهاجرين من �إرترييا ،و�أثيوبيا ،وغامبيا ،ونيجرييا ،و�أكرث من ن�صفهم من
�أريرتيا .وذكر �أنه متت عملية الإنقاذ �شمال منطقة زلينت ونقل املهاجرون
�إىل نقطة الإنزال بقاعدة طرابل�س البحرية وقدمت لهم امل�ساعدة الإن�سانية
والطبية وبعد ذلك مت ت�سليمهم جلهاز مكافحة الهجرة غري ال�رشعية ،مبركز
�إيواء ال�سكة ولفت قا�سم �إىل �أن الفرتة احلالية تعد ذروة عمليات الهجرة غري
ال�رشعية نظرا لتح�سن الطق�س ،كما �أن املهربني يريدون �أن يتخل�صوا مما
لديهم يف املع�سكرات ،خا�صة و�أن اجلنوب الليبي يعد �أهم ممرات الهجرة
غري ال�رشعية ،و�أن بع�ض القوات الدولية من االحتاد الأوروبي ترى �أمام
�أعينها عمليات التهريب وال توقفها ،ودول اجلوار غري جادة يف مواجهة
الهجرة.

القوانني الأمريكية ال ترحم حتى
ال�سائحات الفرن�سيات!
�أم�ضت �سائحة فرن�سية �أ�سبوعني يف ال�سجن الجتيازها باخلط أ�
احلدود بني الواليات املتحدة وكندا خالل فرتة الظالم وذكرت
�صحيفة "ذي �إندبندنت"� ،أن احلادث وقع قرب مدينة وايت روك عند
فانكوفر الكندية ،و�أنه وب�سبب عدم حمل الفتاة وثائق ثبوتية تدل على
�شخ�صيتها ،مت الزج بها يف مركز االحتجاز يف مدينة تاكوما على بعد
 200كيلومرت من مكان التوقيف وفقا لل�سائحة ،ف�إنها مل تلحظ �أي
عالمات �أو �إ�شارات تدل على �أن احلدود الدولية قريبة ،وقالت �إنها
حادت قليال عن الطريق لكي تلتقط �صورة وبعد ذلك �أوقفها حر�س
احلدود الأمريكي.
و�أ�ضافت" :قالوا يل �إين عربت احلدود ب�شكل غري قانوين وحاولت �أن
�أ�رشح لهم �أنني مل �أفعل ذلك عن ق�صد .وبعد ذلك �أدخلوين �إىل �سيارة
ال�رشطة وو�ضعوين خلف الق�ضبان و�أخذوين .ثم طلبوا مني خلع كل
مالب�سي حتى املجوهرات وفح�صوها بالكامل".
ويف وقت الحق� ،أح�رضت والدة الفتاة �أوراق ابنتها مع ت�رصيح
تواجدها يف كندا وا�ستمرت عملية تدقيق الأوراق والتحقق من
�صحتها� ،أ�سبوعني كاملني وال�سائحة حبي�سة ال�سجن.
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جاريكا:
م�ستقبلي مع بريو
�سيتحدد قري ًبا

سا  /الدامنارك

فرن�

ن لتجنب كرواتيا

رون ت�ألق غريزما

الديوك ينتظ

ينتظر منتخب فرن�سا ت�ألق مهاجمه �أنطوان غريزمان ل�ضمان �صدارة املجموعة الثالثة
يف مونديال رو�سيا  2018وذلك عندما يواجه اليوم نظريه الدمناركي� ،ساعي ًا �إىل جتنب
مواجهة كرواتيا املحتملة يف دور الثمن النهائي.
و�ضمنت فرن�سا ت�أهلها بعد فوزين
غري مقنعني على �أ�سرتاليا 1-2
والبريو  ،0-1وتبدو الدمنارك
الأقرب ملرافقتها �إذ جمعت �أربع
نقاط من فوز على البريو 0-1
وتعادل مع �أ�سرتاليا  ،1-1وتناف�س
الدمنارك على البطاقة الثانية
�أ�سرتاليا التي ال متلك م�صريها
بني يديها� ،إذ يتعني عليها الفوز
على البريو وخ�سارة الدمنارك
على �أمل الت�أهل بفارق الأهداف،
املهاجم غريزمان البالغ 27
عاماً مل يقدم �أف�ضل ما لديه
حتى الآن يف مونديال رو�سيا،
فقد �سجل هدفاً من ركلة جزاء
�ضد �أ�سرتاليا ،وا�ستبدله املدرب
ديدييه دي�شان يف املباراتني

اللتني بد�أهما �أ�سا�سياً ،بدايته
البطيئة تعك�س معاناته املبكرة
على غرار ما ح�صل يف ك�أ�س
�أوروبا  2016التي ا�ست�ضافتها
بالده ،والتي �أنهاها يف �صدارة
ترتيب الهدافني.
و�سي�ضمن فريق دي�شان ،قائد
املنتخب املتوج بلقب ،1998
�صدارة املجموعة حتى يف حال
التعادل مع الدمنارك ،وهي
نتيجة �ست�ؤهل الأخرية �إىل الدور
الثاين بغ�ض النظر عن نتيجة
مباراة ا�سرتاليا البريو ،وبدا العب
و�سط فرن�سا وبايرن ميونيخ
الأملاين كورنتان تولي�سو حذرا
من مالقاة كرواتيا يف الدور الثاين
بعد العرو�ض القوية التي قدمتها

يف املجموعة الرابعة ،ال�سيما
تفوقها على الأرجنتني ،0-3
�إال �أن تفادي كرواتيا قد يعني
اال�صطدام بالأرجنتني وليونيل
مي�سي يف حال ت�أهلهما.
بفوزها على البريو وتعادلها مع
�أ�سرتاليا رفعت الدمنارك عدد
مبارياتها املتتالية من دون خ�سارة
�إىل  ،17وكانت يف طريقها لتحقيق
فوزها الثاين لكن تقنية امل�ساعدة
بالفيديو منحت الأ�سرتاليني ركلة
جزاء اثر مل�س يو�سف بول�سن
الكرة داخل املنطقة �أدرك منها
التعادل ،و�سيغيب بول�سن �أمام
الدمنارك ب�سبب الإيقاف ،وت�سعى
الدمنارك لبلوغ ثمن النهائي للمرة
الأوىل منذ .2002

�أ�سرتاليا  /بريو

�أ�سرتاليا تت�شبث ب�آمالها يف الت�أهل

تت�شبث �أ�سرتاليا ب�أملها ال�ضعيف
يف تخطي الدور الأول عندما
تالقي البريو ،وتعتمد �آمال
الأ�سرتاليني على فارق الأهداف
لكن ب�رشط فوزهم وخ�سارة
الدمنارك� ،إال �أن مهمة العبي
املدرب الهولندي بريت فان
مارفيك لن تكون �سهلة �أمام
البريو التي قدمت عرو�ضاً رائعة
يف مباراتيها ال�سابقتني ،و�ست�سعى
�إىل تتويج عودتها �إىل املونديال
للمرة الأوىل منذ  ،1982ب�أف�ضل
نتيجة ممكنة بعدما خرجت

من املناف�سة ،ويواجه فان
مارفيك �ضغوطاً من الأ�سرتاليني
وو�سائل �إعالمهم للدفع بهدافهم
التاريخي املخ�رضم تيم كاهيل 38
عاماً والذي يتواجد يف املونديال
الرابع له ،ويرى الأ�سرتاليون �أن
الوقت حان لر�ؤيته على �أر�ض
امللعب بدالً من مقاعد البدالء.
وكتبت �صحيفة �سيدين ديلي
تلغراف« :ال يزال فان مارفيك
يعرت�ض ب�شكل ال ميكن تف�سريه
على �أعظم العب يف التاريخ
الأ�سرتايل وهدافه» ،م�شددة

على �رضورة الدفع بكاهيل �إىل
جانب ال�شاب دانيال �أرزاين �ضد
البريو ،وقال املدافع مارك
ميليغان« :ل�ست مت�أكداً من �أن ذلك
�سيحدث» ،م�ضيفاً« :لكنني �أعرف
�أنه �إذا مت ا�ستدعاء تيمي ف�سيكون
�أكرث من جاهز» ،وتابع «هذا
لي�س قرارنا ،نحن ندعم بع�ضنا
البع�ض ،ونعرف ما �سيفعله عندما
ينال فر�صته ،لكن ل�سنا من يتخذ
القرار� ،أنا مت�أكد من �أنه حمبط
لعدم نيله فر�صة ،لكن امل�ساعدة
التي يقدمها لالعبني رائعة».

تعهد الأرجنتيني ريكاردو جاريكا
بالك�شف مبكرا عن قراره فيما
يخ�ض البقاء �أو الرحيل عن الإدارة
الفنية ملنتخب بريو ،ويتمتع املدرب
الأرجنتيني ب�شعبية جارفة يف بريو،
بعد �أن قاد منتخب البالد للت�أهل
لأول مونديال يف ال�سنوات 36
الأخرية ،وقال جاريكا �أم�س خالل
تواجده يف مدينة �سوت�شي الرو�سية،
لو�ضع اللم�سات الأخرية على
حت�ضريات بريو ،خلو�ض مباراتها
الأخرية يف املجموعة الثالثة
ملونديال � 2018أمام �أ�سرتاليا:
«يجب �أن يكون هناك رد �رسيع»،
وتعهد جاريكا ب�أنه �سيك�شف عن
قراره ،عقب انتهاء م�شاركة بريو يف
املونديال ،و�أ�ضاف قائال« :عندما
ينتهي كل هذا� ،سينفك االرتباط،
الآن ال يوجد لدي �إجابة».
من جانبه ،قال قائد بريو ،باولو
جرييرو «�أتكلم ب�صوت املجموعة،
�سيكون من الرائع �أن يبقى
املدرب� ،سن�ضغط قليال عليه»،
وع�ضد جاريكا من قيمته يف بريو،
بعدما قاد منتخب البالد �إىل
حتقيق مفاج�أة كبرية بالت�أهل �إىل
املونديال الرو�سي وقدم �أداء جيدا
رغم خروجه من الدور الأول.

الأرجنتني  /نيجرييا

التانغو حتت �ضغوطات الفوز
وترقب هدية كرواتيا

ت�شهد مدينة �سان بطر�سبورغ
الرو�سية اليوم مباراة حا�سمة قد
تكون �آخر مباراة لأف�ضل العب
خم�س مرات ليونيل مي�سي يف
ك�أ�س العامل ،لكن احلظطوظ تبقى
يف �صف الالعب يف حال انتف�ض
املنتخب الأرجنتيني ونف�ض عنه
غبار الهزمية املذلة �أمام كرواتيا
بالفوز على نيجرييا يف اجلولة
الثالثة والأخرية من مناف�سات
املجموعة الرابعة ،الهدف وا�ضح
ملي�سي وزمالئه يف منتخب
املدرب خورخي �سامباويل
الفوز على نيجرييا بفارق كبري
من الأهداف دون االلتفات �إىل
نتيجة املباراة الثانية بني كرواتيا
واي�سلندا ،بعدما ح�سمت كرواتيا
البطاقة الأوىل للمجموعة عقب
فوزها على الأرجنتني و�إحلاقها
باملنتخب الأمريكي اجلنوبي �أ�سو�أ
هزمية ،وكانت الأمور �ستتعقد
كثرياً على الأرجنتني لوال نيجرييا
التي تغلبت يف اجلولة الثانية على
�أي�سلندا فاحتة الباب �أمام �أبطال

 1978و 1986ملحاولة التكفري عن
ذنوبهم وجتنب �إحراج اخلروج
من الباب ال�صغري يف ما يرجح
�أن تكون �آخر م�شاركة ملي�سي يف
ك�أ�س العامل.
ح�سابياً ال تزال كل االحتماالت
على الطاولة ،الأرجنتني حتتل
حالياً املركز الرابع الأخري بنقطة
وبفارق الأهداف خلف �أي�سلندا 3-
للأول و 2-للثانية ،وحتتاج للفوز
على نيجرييا ب� ّأي فارق �رشط عدم
فوز �أي�سلندا على كرواتيا �أو بفارق
كبري من الأهداف يف حال حقق
اال�سكندنافيون املفاج�أة وتغلبوا
على لوكا مودريت�ش ورفاقه .ومن
املرجح �أن يتخلى �سامباويل اليوم
عن احلار�س ويلي كابايريو الذي
ت�سبب بخطئه القاتل بالهدف
الأول لكرواتيا ،ويعتمد على
فرانكو �أرماين ،كما يرتدد ان
�سامباويل �سيتخلى عن خطة
اللعب بثالثة مدافعني والعودة �إىل
اخلطة التقليدية مع �أربعة العبني
يف اخلط اخللفي.

روي�س يو�ضح حقيقة
االحتاد امل�صري وجود فتنة بكتيبة �أملانيا
يو�ضح �سبب
اختيار الإقامة
يف جروزين

�أكد االحتاد امل�رصي لكرة القدم
�أن اختيار مقر املع�سكر الدائم
للفراعنةخالل م�شاركته يف بطولة
ك�أ�س العامل حكمته عدة اعتبارات،
وف ًقا لنظم االحتاد الدويل واللجنة
املنظمة للبطولة� ،أو�ضح االحتاد،
يف بيان �صحفي�أن مدينة جروزين
كانت �ضمن اخليارات على موقع
الفيفا املتاحة �أمام املنتخب
امل�رصي من بني املقرات التي
�أعلن عنها االحتاد الدويل ،ونوه
احتاد الكرة �أن �إدارة الفراعنة،
�صحبة املدير الفني الأرجنتيني
قامت بتفقد املقار املتاحة ،ووقع
اختيار هيكتور كوبر على مدينة
جروزين لأ�سباب فنية ،منها جتاور
ملعب التدريب مع فندق الإقامة
وباعتباره �أف�ضل ملعب تدريب من
املالعب املتاحة ،ف�ضلاً عن بعد
املقر عن �أي �ضجيج.
و�شدد بيان اجلبالية �أنه مت �إتباع
ما ورد يف التعميم رقم  ،2ال�صادر
عن االحتاد الدويل واخلا�ص
بنظام الإقامة خالل البطولة،
حيث يتحمل الفيفا نفقات
الإقامة مبحا�سبة الفنادق التي
ينزل بها كل فريق ،وذكر البيان �أن
املحا�سبة تتم من االحتاد الدويل
�إىل الفنادق مبا�رشة ،على �أ�سا�س
الفواتري املر�سلة من الفيفا
لالحتاد امل�رصي ،وي�سدد االحتاد
امل�رصي هذه الفواتري للفيفا من
احل�صة املمنوحة له ،مبا ال يدع
�أي جمال لأي جهة �أخرى يف
دفع �أي م�ستحقات مالية على
املنتخب.

نفى ماركو روي�س العب املنتخب
الأملاين ،وجود �أي م�شاكل داخل
�صفوف املاكينات بخ�صو�ص
التغيريات على الت�شكيلة الأ�سا�سية
خالل مواجهة ال�سويد الأخرية،
وحقق املان�شافت االنت�صار يف �أول
مباراة له يف البطولة على ال�سويد
بهدفني لهدف ،وقال روي�س خالل
امل�ؤمتر ال�صحفي �أم�س�« :أنا
�سعيد مل�شاركتي يف هذه البطولة
ريا ،كنا ن�ؤمن بقدراتنا �ضد
�أخ ً
ال�سويد حتى النهاية ،والفوز كلل
جمهودنا يف النهاية» ،و�أ�ضاف
«التغيريات يف الت�شكيلة الأ�سا�سية
ال �أعتقد �أنه من اجليد يف الوقت
احلايل �أن نتحدث عن الت�شكيلة،

نحن نحتاج لكل الالعبني وال
نواجه �أي م�شاكل يف هذا الأمر،
�أنا مقتنع بالطريقة التي نعمل
بها» .وعن موقف الثنائي �أوزيل
و�سامي خ�ضرية بعد غيابهما عن
امل�شاركة �ضد ال�سويد� ،أو�ضح
«كان لديهما رد فعل عظيم يف
املران ،ووجودهما على مقاعد
البدالء ال يعني �شي ًئا ،فالبطولة
ما زالت طويلة» ،واختتم باحلديث
عن �سبا�ستيان رودي منوه «ال
يوجد لديه �أي م�شاكل �صحية،
و�سوف ي�ستخدم القناع الواقي
ولكن ال �أتوقع م�شاركته ،بينما
�سيكون مات�س هوميلز جاهزًا
الأربعاء �ضد كوريا اجلنوبية».

برنامج مباريات اليوم
الدامنارك فرن�سيا
�أ�سرتاليا بريو
اللقاءان ينطلقان على ال�ساعة 15:00
نيجرييا  /الأرجنتني
�إي�سلندا  /كرواتيا
املباراتان جتريان ابتداء من ال�ساعة
19:00
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ريا�ضة

بلقا�سمي يوقع مع �شباب ق�سنطينة

غيابات عديدة يف ح�صة
اال�ستئناف وعمراين يتو ّعد

غادر اخل�ضر من الباب ال�ضيق يف رابع جتاربه معه

ماجر ك ّلف  4مليار مقابل فوز تعادل و 3هزائم
انتهت ق�صة رابح ماجر مع املنتخب الوطني مدربا للت�شكيلة الوطنية بعد قرار �أع�ضاء املكتب الفدرايل ب�إنهاء مهامه رفقة باقي اع�ضاء الطاقم
الفني ويتعلق الأمر بامل�ساعدين جمال مناد ومزيان �إيغيل ومدرب احلرا�س الونا�س قاواوي ،حيث ومثلما كان منتظرا و�سبق «للو�سط» �أن ك�شفته
يف عدد �أول �أم�س ف�إن �إقالة ماجر من من�صبه على ر�أ�س العار�ضة الفنية الوطنية كان منتظرا ومت اتخاذه من طرف �أع�ضاء املكتب الفدرايل
ال�سبت الفارط وخرجوا بقرار متفق وهو اال�ستغناء عن خدماته

عي�شة ق.
يف ظل ف�شله يف الرهان الذي كان
مو�ضوعا عليه وعدم �إقناعه خالل
الإ�رشاف على املباريات منذ تعيينه
مدرب للخ�رض �شهر �أكتوبر من العام
املن�رصم خلفا للمدرب اال�سباين
لوكا�س �ألكاراز ،ومل يتمكن ماجر من
الإقناع �سواء للجمهور اجلزائري �أو
الالعبني الذين انتقدوه يف �أكرث من
منا�سبة ،وك�شفت م�صادر من داخل

املنتخب �أن ماجر مل يتمكن من
التحكم يف �أمور املنتخب وفلتت منه
الأمور وهو ما جعل رحيله الأف�ضل
خا�صة و�أن املجموعة فقدت الروح
والعزمية على �أر�ضية امليدان ب�سبب
امل�شاكل الداخلية �إىل جانب عدم
معرفة املعني مبناهج التدريب
واعتماده على الطريقة التقليدية،
خا�صة و�أنه ال ميلك ال�شهادات
املطلوبة للتدريب وال ميلك الفكرة
الكافية حول مناهج التدريب.

وعد بحل ق�ضيته مع اجلامعة
املغربية وعقده ي�ضم �شرطا جزائيا
بقيمة � 737ألف دوالر

رونار متحم�س لتدريب اخل�ضر
ومينح موافقته املبدئية

أعلن رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين
�
زط�شي عن و�ضع الهيئة الكروية التي ير�أ�سها قائمة ب�أ�سماء
املدربني الذين تهتم للتعاقد معهم من اجل خالفة ماجر
على ر�أ�س املنتخب الوطني� ،أين ت�ضم القائمة امل�صغرة وفق
زط�شي �أ�سماء كل من الفرانكو بو�سني وحيد حليلوزيت�ش،
ربتغايل كريو�ش والفرن�سي هرييف رونارد ،وك�شفت �أم�س
ال
وكالة الأنباء الأملانية �أن مدرب املنتخب املغربي رونارد
منح موافقته املبدئية �إىل الفاف من �أجل تدريب املنتخب
وطني والإ�رشاف عليه خالل الفرتة املقبلة ،خا�صة و�أنه
ال
ميلك فكرة على الكرة اجلزائرية وهو الذي �سبق له تدريب
نادي �إحتاد اجلزائر مو�سم  2011/2010وترك ب�صمة ايجابية،
أمر الذي �سوف يعمل على ا�ستغالله يف حال تعاقدت معه
ال
لفاف ،وح�سب نف�س امل�صدر ف�إن رونارد تعهد بالعمل على
ا
إيجاد �صيغة مع م�س�ؤويل اجلامعة امللكية املغربية من �أجل
�
ف�سخ العقد الذي ميتد �إىل عام .2018
وتبقى النقطة ال�سلبية يف ق�ضية املدرب املتوج بلقبني لك�أ�س
فريقيا رفقة منتخبي زامبيا وكوت ديفوار �أن العقد الذي
�إ
وقعه مع هيئة لقجع ت�ضم �رشطا جزائيا تبلغ قيمته � 737ألف
دوالر مقابل ف�سخه وهو ما يعادل ما قيمته  11مليار �سنتيم،
وهو املبلغ املطالب زط�شي بدفعه يف حال �أراد جلب املدرب
الفرن�سي.

عي�شة ق.

رهان رئي�س الفاف خري الدين
زط�شي على املدرب رابح ماجر كان
فا�شال وتكرر معه نف�س ال�سيناريو
الذي وقع مع �سابقه �ألكاراز ،حيث
وا�صلت الهيئة الكروية يف ا�ستنزاف
الأموال على املدربني دون حتقيق
النتائج املطلوبة ،خا�صة لو علمنا
�أن ماجر –الذي يكون اجتمع �أم�س
مع زط�شي لإيجاد �صيغة الطالق
بالرتا�ضي� -سوف يتلقى تعوي�ضا
يقدر ما بني  800ومليار و200

مليون �سنتيم دون احت�ساب الأجور
ال�شهرية التي �أحرزها منذ �إ�رشافه
على تدريب اخل�رض وهو ما يجعله
يتقا�ضى جمموع  4مليار �سنتيم
مقابل نتائج متوا�ضعة وح�صيلة فنية
�سلبية متثلت يف حتقيق فوز واحد
�أمام تنزانيا ،وثالث هزائم �أمام
منتخبات �إيران ،الر�أ�س الأخ�رض
والربتغال يف لقاءات ودية وتعادل
يف مباراته الر�سمية الوحيدة �أمام
نيجرييا.

بالإ�ضافة �إىل حرمانها من حقوق
البث التلفزيوين

الأندية التي متلك ديون
تفوق مليار �سنتيم ممنوعة
من اال�ستقدامات

ق ّررت االحتادية
اجلزائرية لكرة القدم حرمان الأندية التي
تتجاوز ديونها
مبلغ مليار �سنتيم من التعاقد مع العبني
جدد ،حيث
خرج �أع�ضاء املكتب الفدرايل يف اجتماعهم
الذي �أجروه �أول
�أم�س مبركز حت�ضري املنتخبات الوطنية
ب�سيدي مو�سى
ب
قرار حرمان الأندية التي متلك ديونا
و�شكاوى على ط
اولة جلنة املنازعات التابعة للفاف من
احل�صول على ال
إجازات لالعبيها اجلدد وت�أهيلهم من �أجل
خو�ض املناف
�سة،
و
قالت الفاف يف بيان ن�رشته يف وقت
مت�أخر لأول �أم�س
�أن الفرق التي مل ت�سو �أموال وامل�ستحقات
املالية العالقة ل
العبيها �سوف تكون �أي�ضا حمرومة من
احل�صول على
ح�صتها من حقوق البث التلفزيوين للمو�سم
املن�
رصم ،وذلك �إىل غاية ت�سوية و�ضعيتها املالية.
والأكيد �أن عدة
�أندية �سوف ت�شهد �صيفا عا�صفا ويف
مقدمتها فريق
�شباب بلوزداد الذي رحل  17العبا عن
تعداد املو�سم
الفارط ،وجميعهم رفعوا �شكاوى �ضد
�إدارة الرئي�س
حممد بوحف�ص ب�سبب عدم احل�صول على
�أجورهم ال�ش
هرية للمو�سم الفائت ،وبالتايل ف�إن �إدارة
ال�سياربي تتواجد
�أمام مع�ضلة ت�أهيل الالعبني اجلدد الذين
ا�ستقدمتهم
خالل ال�صائفة احلالية وهي التي وقعت مع 12
العبا دفعة واحدة.

عي�شة ق.

بعد ثالثة �أيام من املناف�سة
بالألعاب املتو�سطية

اجلزائر يف املركز التا�سع
جلدول امليداليات

�أبان كل من ال�سباح �أ�سامة �سحنون
وم�صارع الكاراتي ح�سني دايخي علو
كعبهما خالل اجلولة الثانية من �ألعاب
البحر الأبي�ض املتو�سط بتاراغونا
ب�إحرازهما ميداليتني ذهبيتني �إذ و�ضعا
بذلك اجلزائر يف املرتبة التا�سعة يف
اجلدول امل�ؤقت للميداليات ،وقد متكن
امل�صارع دايخي الذي يناف�س يف فئة
�أكرث من  84كغ من حتقيق حلمه ب�إحراز

�أوىل ميدالياته خالل هذه الن�سخة من
�ألعاب البحر الأبي�ض املتو�سط متوجا
بذلك ت�ضحياته وحت�ضرياته ال�صعبة،
واجتاز دايخي  3جوالت �أولها �أمام بطل
العامل ل�صنف الآمال الإيطايل �سيمون
مارينو بقرار حتكيمي ثم امام التون�سي
�أحمد الزار يف ربع النهائيليفوز بعدها
على املقدوين زاركو اروف�سكي يف ن�صف
النهائي� ،أما املنازلة النهائية فكانت

عرفت ح�صة اال�ستئناف التي
خا�ضها بطل املو�سم املن�رصم
�شباب ق�سنطينة عدة غيابات
و�سط املجموعة التي ح�رضت
�إىل ملعب ال�شهيد حمالوي
بق�سنطينة من �أجل ال�رشوع
يف املرحلة اجلدية والتح�ضري
للمو�سم الكروي املقبلن حيث
مل تعرف �أول ح�صة تدريبية
�سوى ح�ضور  13العبا فقط
من التعداد من بينهم  5العبني
جدد ا�ستقدمتهم الإدارة خالل
املركاتو ال�صيفي احلايل يف
�صورة قدور بلجياليل ،فيما مت
الرتخي�ص للم�ستقدم اجلديد
حداد بالغياب ،ومل متر تلك
الغيابات مرور الكرام خا�صة
بعدما �أيدى املدرب عبد
القادر عمراين غ�ضبه واال�ستياء
من تلك الغيابات وهو الذي
وجد نف�سه �أمام جمموعة غري
مكتملة ،مو�ضحا �أنه لن يت�سامح

يف الأمور املتعلقة باالن�ضباط
و�سوف ي�رضب بالثقيل خالل
الفرتة املقبلة� ،أين ينتظر �أن
تتم معاقبة الالعبني الغائبني
عن اال�ستئناف والتدريبات عرب
خ�صم مبالغ مالية من الأجور.
من جهة �أخرى ،الزال املناجري
العام لل�سيا�سي طارق عرامة
ي�ستهدف التعاقد مع العبني
جدد وتدعيم الت�شكيلة خا�صة
�أنها على موعد مع خو�ض عدة
حتديات يف املو�سم اجلديد،
وتعود �إىل خو�ض املناف�سة
القارية العام املقبل ،ولهذا
الغر�ض ف�إن الإدارة تبحث عن
التعاقد مع مهاجم وجناح قبل
غلق قائمة اال�ستقدامات ،وكان
العب مولودية بجاية بلقا�سمي
قد وقع �أول �أم�س على العقد
وان�ضم ر�سميا �إىل تعداد بطل
املو�سم املا�ضي.
ع.ق.

الإدارة ات�صلت ب�ساملي وزنا�سني
لإقناعهما بالبقاء

حاي�س وقيو�س يوقعان
رفقة �شباب بلوزداد

توا�صل �إدارة فريق �شباب
بلوزداد عملية اال�ستقدامات
وتدعيم الفريق بالعبني جدد
من اجل التح�ضري للمو�سم
اجلديد خا�صة بعد النزوح
الكبري لالعبيها ورحيل 17
العبا عن املو�سم الفارط،
ويف هذا ال�صدد �إلتحق العبني
اثنني بالفريق ووقعوا ب�صفة
ر�سمية ويتعلق الأمر بكل من
الالعب ريان حاي�س الذي
ف�سخ عقده مع احتاد اجلزائر
قادما �إليه من رائد القبة
والالعب مهدي قيو�س الذي
�سبق له حمل �ألوان ال�شباب.
يف املقابل ،ات�صلت �إدارة
الرئي�س حممد بوحف�ص
بالالعب �ساملي من �أجل
االلتحاق مبكتب الفريق
والتطرق �إىل ت�سوية م�ستحقاته
املالية والعمل على �إقناعه
بالبقاء يف �صفوف الت�شكيلة
حت�سبا للمو�سم الكروي املقبل
�صعبة �أمام امل�رصي حممد اال�صفر.
وتوا�صلت الأفراح اجلزائرية خالل اجلولة
الثانية بعد �أن �أحرز ال�سباح اجلزائري
�أ�سامة �سحنون نهائي  100م �سباحة حرة،
وقد �سيطر ال�سباح اجلزائري �إذ قطع
م�سافة ال�سباق يف وقت قدره 48ثا 00ج
متفوقا على الإيطاليني مريي�سي ودوتو،
حمطما الرقم القيا�سي الوطني.
ومتيز اليوم الثالث من الألعاب

�إىل جانب ات�صالها بالالعب
زنا�سني من �أجل �إقناعه
ب�سحب ال�شكوى التي رفعها
�ضد الإدارة و�إقناعه باللعب
مع الت�شكيلة املو�سم املقبل.
من جهة �أخرى ،توا�صل الإدارة
البلوزدادية البحث عن مدرب
جديد من �أجل التعاقد معه
خلالفة عز الدين �آيت جودي
الذي �أقالته من من�صبه على
ر�أ�س العار�ضة الفنية ب�سبب
اخلالفات يف وجهات النظر
خا�صة فيما يتعلق بعملية
اال�ستقدامات باعتبار �أن
امل�س�ؤولني وقعوا مع الالعبني
اجلدد دون م�شاورة املدرب،
ويف هذا ال�صدد ف�إن عددا
من املدربني يتواجدون يف
املفكرة من �أجل التوقيع مع
�أحدهم على غرار الثالثي
بوغرارة ،بوعراطة و�رشيف
الوزاين.

ع.ق.

املتو�سطية بت�أهل امل�صارعني ب�شري
�سيدازارا و�آدم بوجملني �إىل النهائي
يف تخ�ص�ص اليوناين الروماين يف حني
�سيلعب عبد النور العوين حل�صد الربونز،
و�أق�صى �سيدازارا الذي دخل يف فئة 87
يف ن�صف النهائي الكرواتي �إيفان هوكلك
يف حني �أن بوجملني �أق�صى امل�رصي
ح�سان علي �أحمد.

ق.ر.
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كولومبيا حتيي �آمال الت�أهل وتق�صي بولندا

ريا�ضة دولية

فالكاو :حققت حلم الطفولة
بدا النجم الكولومبي رادميل فالكاو �سعيدًا ج ًدا ب�أول �أهدافه يف نهائيات ك�أ�س
العامل �أول ام�س خالل االنت�صار على بولندا بعدما غاب عن مونديال  2014بداعي
الإ�صابة ،قال فالكاو يف ت�رصيحات نقلتها �صحيفة «ليكيب» الفرن�سية�« :إنه حلم �أن
�أ�سجل هد ًفا كهذا� ،أحلم به منذ الطفولة» ،وتابع�« :أنا �سعيد بالفوز ،و�سلوك الفريق
وجميع الالعبني ،هذا هو الهدف الذي كنت �أنتظره منذ وقت طويل» ،وكان املنتخب
الكولومبي قد تغلب على بولندا ،بثالثة �أهداف نظيفة ليعزز �آماله يف الت�أهل �إىل
الدور املقبل.

�سي�سيه :اليابان كان �أف�ضل وكنا قادرين على
تفادي الأهداف
�أنع�ش منتخب كولومبيا حظوظه يف الت�أهل لدور ثمن النهائي بعد الفوز على بولندا بنتيجة  0-3يف املباراة التي جمعتهما �أول ام�س يف
�إطار مناف�سات اجلولة الثانية من دور املجموعات بنهائيات ك�أ�س العامل برو�سيا ،افتتح ياري مينا �أهداف اللقاء يف الدقيقة  ،40ثم �ضاعف
رادميل فالكاو النتيجة يف الدقيقة  ،70ثم ختم خوان كوادرادو الثالثية يف الدقيقة  ،75وبتلك النتيجة يح�صد املنتخب الكولومبي �أول ثالث
نقاط يف املجموعة ليحتل املركز الثالث ،خلف اليابان وال�سنغال �أ�صحاب الأربعة نقاط يف املركزين الأول والثاين فيما ظلت بولندا يف
املركز الأخري دون نقاط وتودع البطولة مبكرا.
انطلقت املباراة بحذر من اجلانبني فلم تبادر �أي من بولندا �أو كولومبيا بهجوم �ضاغط يف الدقائق الأوىل ،على الرغم من �سيطرة الأخرية
على الكرة ،بد�أت مالمح اخلطورة الكولومبية يف الظهور مع مرور ربع �ساعة عن طريق اجلبهة اليمنى بقيادة خوان كوادرادو الذي بذل
جمهودا كبريا بانطالقاته من هذا اجلانب ،لكن قوبلت بدفاع بولندي حد من تلك اخلطورة ،مل ي�سع املنتخب البولندي �سوى التمركز يف
الثلث اخللفى �أمام الزيادة العددية للكولومبيني ،واالعتماد على �رسعات زيلين�سكي يف القيام بالهجمة املرتدة ولكنها دائما كانت تنتهى
بالف�شل ،ومتكن ياري مينا من افتتاح النتيجة يف الدقيقة  ،40بعدما ا�ستغل كرة عر�ضية رائعة من خامي�س رودريغيز ،لريتقى لها مدافع
بر�شلونة �أعلى من حار�س املرمى وي�سكنها ال�شباك.
يف ال�شوط الثاين وا�صلت كولومبيا �ضغطها دون فر�ص على املرمى ،مع تراجع غريب من العبي بولندا ،ومع بوادر خلطورة هجومية لبولندا،
ا�ستغل خوان كوينتريو خط�أ دفاعيا ليقدم مترير على طبق من ذهب لفالكاو الذي انفرد باملرمى و�سجل الهدف الثاين يف الدقيقة  ،70ومع
الدقيقة  75انهار الدفاع البولندي وكلل كوادرادو جمهوده بهدف ا�ستغل فيه متريره رائعة من خامي�س لينفرد جمددا باحلار�س وي�ضعها يف
ال�شباك.

ال�ساموراي يعقد املجموعة الثامنة
تعادل املنتخب ال�سنغايل مع نظريه الياباين � 2-2أول �أم�س �ضمن
مناف�سات اجلولة الثانية من املجموعة الثامنة ببطولة ك�أ�س العامل،
و�سجل هديف ال�سنغال كل من �ساديو ماين بالدقيقة  11ومو�سى
واجي  ،71بينما �أحرز تاكا�شي �إينوي يف الدقيقة  34وكي�سوكي
هوندا بالدقيقة  78هديف اليابان ،وبهذا التعادل يتقا�سم املنتخبان
�صدارة املجموعة الثامنة بر�صيد  4نقاط لكل منهما ،بد�أ املنتخب
ً
�ضغطا عال ًيا على العبي
ال�سنغايل املباراة بطريقة  3-3-4ومار�س
اليابان ،و�شكل اجلناحان �ساديو ماين و�إ�سماعيال �سار خطورة كبرية
على الدفاع الياباين.
من جانبه ،عانى املنتخب الياباين من القوة البدنية لالعبي
ال�سنغال� ،إال �أن ال�ساموراي الأزرق قدم �أدا ًء جيدًا يف ال�شوط الثاين،
وافتتح منتخب ال�سنغال التهديف مبك ًرا ،يف الدقيقة  ،11من �أول
هجمة على مرمى اليابان ،حيث �أبعد كاوا�شيما ت�سديدة من يو�سف
�سابايل بطريقة خاطئة ،لت�صطدم ب�ساديو ماين وت�سكن ال�شباك،
وكاد �إ�سماعيال �سار �أن ي�سجل الهدف الثاين لل�سنغال بعد �رضبة

مق�صية يف الدقيقة  ،22جنح كاوا�شيما يف الت�صدي لها بنجاح،
وجنح تاكا�شي �إينوي يف ت�سجيل هدف التعادل ملنتخب بالده ،يف
الدقيقة  34بعد متريرة من ناجاتومو وت�سديدة على ي�سار ندياي
يف �أول اختبار حقيقي للحار�س ال�سنغايل ،تراجع �أداء ال�سنغال
عقب هدف التعادل ،وبد�أت اليابان يف ال�سيطرة واال�ستحواذ على
الكرة من �أجل حماولة الو�صول �إىل مرمى ندياي لكن دون فاعلية
حقيقة .وعرفت الدقيقة  49فر�صة خطف هدف الأ�سبقية لليابان
عن طريق يويا �أو�ساكو ،لكن الر�أ�سية و�صلت �سهلة �إىل يدي احلار�س
ال�سنغايل ندياي ،وا�ستمرت الهجمات اليابانية ففي الدقيقة ،63
حرمت العار�ضة ال�ساموراي من الهدف الثاين بعد ت�سديدة قوية من
�إينوي ،وعاد منتخب ال�سنغال للتقدم مرة �أخرى عن طريق مو�سى
واجي الذي ا�ستقبل كرة عر�ضية من يو�سف �سابايل ،و�سددها بقوة
يف املرمى ،وجنح البديل كي�سوكي هوندا يف ت�سجيل هدف التعادل
لليابانبالدقيقة  78بعد خط�أ فادح من حار�س ال�سنغال يف تقدير
الكرة.

قاعدة اللعب النظيف تف�ض ا�شتباكات املونديال
مع انتهاء فعاليات اجلولة الثانية من مباريات الدور الأول للمونديال ،وتعقد احل�سابات يف �أكرث من جمموعة� ،سيكون على عدد من الفرق
النظر �إىل و�ضعها يف قائمة اللعب النظيف ،التي قد حت�سم املوقف يف بع�ض املجموعات ،وطبقا لقواعد البطولة ،يف حالة الت�ساوي بني
فريقني �أو �أكرث يف ر�صيد النقاط مع نهاية فعاليات الدور الأول يتم اللجوء �إىل الأهداف التي �سجلها الفريق يف مبارياته باملجموعة،
النقاط التي ح�صدها كل فريق يف مبارياته مع الفرق حمل اال�شتباك �أو الت�ساوي ،فارق الأهداف يف املواجهات بني نف�س الفرق،
الأهداف التي �سجلها كل فريق يف مبارياته مع هذه الفرق ،نقاط كل فريق يف قائمة اللعب النظيف و�إجراء قرعة .وحتدد نقاط كل
فريق يف قائمة اللعب النظيف طبقا لعدد البطاقات ال�صفراء واحلمراء التي نالها خالل مبارياته بالبطولة ،و�إذا ا�ستمر التطابق �ستجرى
القرعة ،وقد يتم اللجوء ملعامل اللعب النظيف يف املجموعة الثانية� ،إذا حقق كل من املنتخبني الإ�سباين والربتغايل نتيجة متطابقة �أمام
املغرب و�إيران على الرتتيب ،وح�صل العبو املنتخب الربتغايل على بطاقتني �صفراوين ،فيما ح�صل العبو املنتخب الإ�سباين على بطاقة
�صفراء واحدة ،وقد يتم اللجوء لقاعدة اللعب النظيف � ً
أي�ضا يف املجموعة ال�ساد�سة� ،إذا خ�رس كل من املنتخبني الأملاين وال�سويدي
 0-1يف اجلولة الأخرية ،ولن يكون الأمر ل�صالح املنتخب الأملاين يف هذه احلالة ،نظرا لطرد العبه جريوم بواتينغ �أمام ال�سويد ،وتوجد
احتماالت قوية � ً
أي�ضا للجوء �إىل قاعدة اللعب النظيف ،يف حالة انتهاء املباراة بني بلجيكا و�إجنلرتا بالتعادل يف املجموعة ال�سابعةذ ،ونال
العبو �إجنلرتا بطاقتني �صفراوين فقط ،مقابل ثالث بطاقات لبلجيكا.

�أعرب �أليو �سي�سيه املدير الفني للمنتخب ال�سنغايل عن �أ�سفه بعد التعادل مع اليابان يف
ثاين جوالت الدور الأول لك�أ�س العامل ،وقال �سي�سيه ،يف ت�رصيحات �أبرزها موقع «الفيفا»:
ً
ريا ،مقارن ًة مبا قدمناه
«بالطبع ن�أ�سف ملا حدث ،نعرتف ب�أننا مل ن�شاهد
عر�ضا �سنغال ًيا كب ً
�أمام بولندا ،مل نكن جيدين ،واليابان كانت الفريق الأف�ضل يجب �أن �أعرتف بذلك» ،و�أردف:
«لكن رغم ذلك ا�ستطعنا التقدم مرتني ،ما �أزعجنا هو تلقينا لهدفني ،لعبت اليابان كما كان
متوق ًعا ،فهو منتخب يتمتع بجودة كبرية» ،وتابع املدرب بقوله« :لقد �ضغطنا عليهم ب�شكل
جيد يف البداية ،لكننا ارتكبنا بع�ض الأخطاء مبجرد �أن �أعطيناهم بع�ض امل�ساحة� ،أ�صبح
الأمر �صعبًا علينا ،والآن علينا تقدمي مباراة جيدة �أمام كولومبيا».
وانتقد �سي�سيه مدافعي فريقه ،بقوله« :كل ما �أعرفه �أنه يف بطولة مثل ك�أ�س العامل ،وبهذه
املجموعة من الالعبني �أ�صحاب امل�ستوى العاملي ف�إن هذه الأهداف كان ميكن جتنبها»،
و�أ�ضاف�« :سواء �ساليف �ساين �أو كاليدو كوليبايل فكالهما العب رائع� ،أعتقد �أنهما قدما �أداء
�أقل اليوم� ،سنعمل على ذلك ،كوليبايل يحتاج لإظهار قدراته و�ساين كذلك».

ت�ألق فاجرن يخطف الأنظار يف ك�أ�س العامل
قبل نحو �شهرين فقط مل يكن الظهري الأمين فاجرن ،يعرف �إن كان �سيلتحق بت�شكيلة
الربازيل يف ك�أ�س العامل لكنه الآن �أ�صبح اخليار الأول مبركزه ،وميلك فر�صة لل�سري
على درب الأ�ساطري ،وال يحظى الظهري الأمين بقيمة كبرية يف بع�ض البلدان ،لكن يف
الربازيل يحمل هذا املركز مكانة خا�صة بعد �أن �شغله جنوم بحجم كافو وكارلو�س
�ألربتو ،وبات ينظر �إىل فاجرن العب كورينثيانز كوريث �رشعي لهذا املركز ،بعدما
�أ�صبح اخليار الأول خلالفة داين �ألفي�س ،وبدا �أن فر�ص فاجرن يف اللحاق بك�أ�س
العامل ،مهددة بعد تعر�ضه لإ�صابة بع�ضالت الفخذيف مباراة بالدوري �أفريل املا�ضي،
لكنه تعافى يف الوقت املنا�سب ،ثم ا�ستفاد من خروج �ألفي�س من الت�شكيلة للإ�صابة
لين�ضم للبعثة يف رو�سيا ،كما ا�ستغل �إ�صابة دانيلو يف املباراة الأوىل خالل التعادل 1-1
مع �سوي�رسا ،ليخو�ض مباراته الدولية اخلام�سة يف الفوز  0-2على كو�ستاريكا.
و�أزال فاجرن ال�شكوك ب�ش�أن عدم وجود العبني حمليني بالربازيل ي�صلحون للعب
يف ك�أ�س العامل ،وقال �إنه �أكرث من م�ستعد خلو�ض املباراة احلا�سمة �أمام �رصبيا
غدا باملجموعة اخلام�سة ،وقال فاجرن «م�ستوى التدريبات يف املنتخب ي�شعرك
بالطم�أنينة ،عندما ترى نيمار ودوغال�س كو�ستا وويليان وتاي�سون بهذا امل�ستوى
املرتفع ،فهذا ي�ساعدك يف التح�ضري ملواجهة �أي موقف» ،و�أ�ضاف «ندرك جميعا
�أهمية الت�أهل وحجم امل�سئولية ،نعرف �أن املباراة �ستكون �صعبة بدنيا وذهنيا
وخططيا».

مي�سي :لن �أعتزل قبل حتقيق حلمي
�أبدى النجم ليونيل مي�سي رغبته يف حتقيق حلمه وحلم ال�شعب الأرجنتيني برفع لقب ك�أ�س
العامل قبل �أن يعتزل لعب كرة القدم ،وميلك املنتخب الأرجنتيني فر�صة يف الت�أهل �إىل
الدور املقبل من ك�أ�س العامل ،حال الفوز على نيجرييا اليوم ،ولكن ب�رشط خ�سارة اي�سلندا
�أو تعادلها مع كرواتيا يف املباراة الأخرى يف ختام مباريات املجموعة الرابعة ،وقال مي�سي
عن ك�أ�س العامل« :هي بطولة تعني الكثري ،لأن الأرجنتني لها مكانة خا�صة� ،إنها تعني الكثري
بالن�سبة يل � ً
أي�ضا» ،و�أ�ضاف« :دائ ًما ما كنت �أحلم بر�ؤية نف�سي �أرفع ك�أ�س العامل ،ور�ؤية
العاطفة التي �ستحدث مع هذا الأمر� ،أ�شعر بالق�شعريرة عندما �أفكر يف تلك اللحظة� ،إنها
�ستجعل ماليني الأرجنتينيني �سعداء» ،واختتم« :ال ميكننا التخلي عن هذا احللم ،لقد فزت
ريا ،ال �أريد �أن �أعتزل قبل الفوز بك�أ�س العامل
ب�أهم الألقاب يف حياتي ،لكن طموحي ما زال كب ً
مع الأرجنتني».
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فني

مروان خوري ....الأخالق قبل املوهبة

قال الفنان اللبناين مروان خوري �إ ّنه يُف�ضل الغناء باللغة العربية ،رغم �إجادته الفرن�سية والإجنليزية .و� َ
أ�ضاف �أن «العاملية ال تقت�صر على
الغناء باللغات الأجنبية �أو مع �أجنبي ،بل العاملية هي �إبداع �شخ�صي يف �أي منطقة بالعامل».
وعن برنامج «الطرب» الذي الفنية ،ف�أنا بحاجة دائمة �إىل
يقدمه ،قال خوري�« :أفتخر بهذه التعلم من �أعالم ا ُ
ملو�سيقى».
التجربة التي �أقدم من خاللها و�أ�ضاف �أن «التفا�صيل �رضورية يف
املو�سيقى العربية ب�ألوانها التي حياة الفنان يف تَعاطيه مع حميطه
ت�ضم كل �أقطار الدول العربية ،ومع النا�س لأ ّن الفن �أخالق قبل
وحتتفي ب�أ�سماء فنية كبرية» ،كل �شيء».
م�شريا �إىل �أن «برامج �صناعة وحتدث الفنان اللبناين ،يف الندوة
النجوم حققت جناحا كبرياً ال�صحافية التي نظمها قبيل
بتقدميها �أ�صواتا ُمبهرة ،لكن �إحياء �سهرته مبن�صة النه�ضة
ظروف الإنتاج مل تُ�ساعد يف �ضمان �ضمن فعاليات مهرجان موازين،
ا�ستمرارية م�سريتها الفنية».
َع ْن ان�شغاله بتقدمي مو�سيقى
وبخ�صو�ص الأغنية املغربية� ،أ�شاد امل�سل�سالت ،و�أو�ضح �أن «هذا
خوري بالأ�صوات املغربية ال�شابة ،ال�صنف ال يزال غائباً يف الوطن
التي �ساهمت يف �إعادة الإ�شعاع �إىل العربي» ،م�شريا �إىل انكبابه على
الأغنية املغربية ،وقال �إن «�سعد م�رشوع ف ّني مل�رسحية عاملية
ملجرد يعد من جيل الفنانني تنقل موا�ضيع عرب مقاطع
الذين �أعادوا الإ�شعاع �إىل الأغنية مو�سيقية.
ُ
املغربية والرتاثية وو�صولها �إىل و�أ�ضاف «�أغاين امل�سل�سالت ،ال ّتي
ً
بلدان �أخرى».
تفاعال
قدّمتها م�ؤخراً ،القت
و�شدّد خوري على دور الدرا�سة �إيجابياً من طرف ا ُ
جلمهور ،لأ ّنها
املو�سيقية يف جناح الفنان ،وعلق تقدّم �أكرث من فكرة يف �شكل
على ذلك قائال« :املوهبة وحدها ُمو�سيقي جديد»وتعليقا على
ال يمُ كِن �أ ْن تظهر �إمكانات الفنان ،خو�ضه جتربة التمثيل ،قال�« :أَنَا
فالدرا�سة �أمر �أ�سا�سي يف حياته ،ل�ستُ �ض ّد خو�ض املغني جتربة
ورغم ما راكمته طيلة م�سريتي التمثيل ،لَكِن دون التخلي عن

�شخ�صيته احلقيقية داخل العمل،
فاملغني يظل مغنياً» .و�أ�ضاف
«جتربة املمثل يف م�ساري تظل
خجولة ،لأَ ِيّن ال ميكن �أَ ْن �أقدم
�أدواراً مركبة».
وع ْن تلحني �أغان لفنانِني
�آخرين ،ر ّد ُخوري« :لكل ُمطرب
�شخ�صيته و َموهبتهَ ،و�أَنَا �أفكر
أكتب لغريي
يف منط يُ ْ�شبهني ،و� ُ
ب�شكل خُمتلف ،و�أر�سم كل �أغنية
على منط كل �صوت» .و�أ�ضاف
«عندما ت�صدر الأغنية ت�صبح
ملكاً للجمهور� ،صحيح �أ ّنها،
قانونياً ،تظل من حق ال�شاعر
وكاتب الكلمات و�صاحب الأغنية،
لكن مبجرد �صدورها ت�صبح ملكاً
للجميع».
وعلق على انقطاع تعامله مع
ً
قائال �إن «املو�سيقى
الفنانة �إلي�سا
احتفال باجلمال ولي�س بالأ�سماء،
ولكل فنان �إح�سا�سه وطريقته يف
الأداء» .وتابع «التعاون مع �شخ�ص
و�سط �أجواء متوترة ب�إمكانه
�أ ْن ينعك�س �سلباً على التوافق
املو�سيقي».

ماريا كاري تعرتف ب�إ�صابتها مبر�ض نف�سي

ك�شفت املغنية الأمريكية ماريا
كاري �أنها تعاين من ا�ضطراب
وجداين ثنائي القطب ،م�شرية
�إىل �أنها بد�أت تلقي العالج بعد
فرتة طويلة حاولت خاللها �إنكار
حالتها.
و�أ�شارت املغنية �صاحبة ال�صوت

القوي الذي جعلها �إحدى �أجنح
الفنانات يف الت�سعينات� ،إىل
�أنها قررت التحدث علناً عن
هذه امل�شكلة للم�ساعدة يف
�إزالة الو�صمة ال�سلبية ب�ش�أن هذا
اال�ضطراب الذهني.
وقالت يف مقابلة ن�رشتها جملة

ت�صدرت املمثلة الأمريكية
�أجنلينا جويل ورجل الأعمال
بيل غيت�س قائمة ال�شخ�صيات
الأكرث �إثارة للإعجاب يف العامل.
و�أظهر ا�ستطالع �رشكة يوجوف،
املعنية ب�أبحاث ال�سوق ،ومقرها
لندن� ،أن جويل وغيت�س تفوقا
على م�شاهري مثل بارك ومي�شيل
�أوباما و�أوبرا وينفرى وحتى
الزعيم الروحي للتبت الداالي
الملا وت�شمل القائمة  20رجال
و� 20سيدة ،قام � 37ألف مواطن
باختيارهن يف  35دولة.

الرجال الأكرث �إثارة للإعجاب
الرئي�س الأمريكي ال�سابق باراك
�أوباما ثم املمثل جاكي �شان
ورئي�س ال�صني �شي جني بينج.

«بيبول» املتخ�ص�صة يف �أخبار
امل�شاهري «حتى وقت قريب كنت
�أعي�ش يف حالة �إنكار للواقع وعزلة
وكنت �أخاف دائما من �أن يف�ضح
�أحدهم و�ضعي».
ولفتت كاري ،وهي يف �أواخر
الأربعينيات من عمرها� ،إىل
�أنها اعتقدت طوي ً
ال ب�أنها تعاين
ا�ضطراباً يف النوم غري �أنها
اكت�شفت الحقاً �أن الأعرا�ض
املوجودة لديها ناجمة عن
�إ�صابتها باال�ضطراب الوجداين
ثنائي القطب املعروف �أي�ضا
با�سم الهو�س االكتئابي.
و�أ�ضافت «كنت لأ�شعر بالوحدة
واحلزن وحتى بالذنب �إذا مل �أفعل
ما كان يتعني علي فعله من �أجل

م�سريتي».
و�أو�ضحت املغنية يف ت�رصيحاتها
للمجلة �أن هذا اال�ضطراب «يجب
�أال يحددكم و�أرف�ض �أن �أدع ذلك
يحدد من �أنا �أو �أن يتحكم بي».
وذكرت كاري �أنها تعاين اال�ضطراب
الثنائي القطب من الدرجة الثانية
وهو يت�سم ب�أعرا�ض �أقل حدة
مقارنة مع اال�ضطراب عينه من
الدرجة الأوىل.
ويعاين حواىل  %2.8من الأمريكيني
البالغني من اال�ضطراب ثنائي
القطب بح�سب املعهد الوطني
الأمريكي لل�صحة العقلية.
و�أ�شارت املغنية �إىل �أنها بد�أت
تتناول �أدوية وتخ�ضع لعالج ب�سبب
معاناتها جراء هذا الو�ضع.

نتفليك�س ت�سحب كل �أفالمها
من مهرجان كان

�أجنلينا جويل وبيل غيت�س �أكرث ال�شخ�صيات � ً
إثارة للإعجاب يف العامل

الرجال الأكرث �إثارة
للإعجاب
وجاء بعد غيت�س يف قائمة

ال�سيدات الأكرث �إثارة
للإعجاب
يف حني �شملت قائمة ال�سيدات
الأكرث �إثارة للإعجاب مي�شيل
�أوباما والإعالمية �أوبرا وينفرى
وامللكة �إليزابيث ملكة بريطانيا
ووزيرة اخلارجية الأمريكية
ال�سابقة هيالري كلينتون.
وتغريت النتيجة لدى �إ�صدار
النتيجة لكل دولة مبفردها ،حيث
ت�صدر �أوباما قائمة الرجال الأكرث
�إثارة للإعجاب يليه الرئي�س

الأمريكي احلايل دونالد ترامب
يف �أمريكا .وبالن�سبة للن�ساء،
ت�صدرت مي�شيل �أوباما قائمة
ال�سيدات الأكرث �إثارة للإعجاب
يف �أمريكا تليها �أوبرا وينفري
ثم امللكة �إليزابيث الثانية .كما

ن�رشت �رشكة يوجوف ر�سما
بيانيا لن�سبة الإعجاب ب�أوباما
وترامب يف كل دولة ،وجاء
ترامب يف املرتبة الـ 17و�سبقه
�أوباما يف كل الدول التي �شملها
اال�ستطالع ماعدا رو�سيا .

قالت �رشكة نتفليك�س �أول �أم�س
�إنها �ست�سحب كل �أفالمها من
مهرجان كان ال�سينمائي الذي
يقام ال�شهر القادم ،بعد �أن
منع املنظمون خو�ض �أفالم
ال�رشكة م�سابقاته لرف�ضها
عر�ضها يف دور ال�سينما .وقال
تيد �ساراندو�س مدير املحتوى
يف نتفليك�س يف مقابلة مع جملة
«فارايتي» �إن عر�ض الأفالم يف
مهرجان كان لن يكون له معنى
بعد �أن غيرّ قواعده.
وكان مدير املهرجان تيريي
فرميو قال ال�شهر املا�ضي �إن
نتفليك�س رف�ضت توزيع �أفالمها
يف دور العر�ض بفرن�سا ،وبالتايل
�ستمنع من املناف�سة يف احلدث
الذي ي�ستمر  12يوما .لكنه �أو�ضح

�أن بو�سع ال�رشكة عر�ض �أفالمها
خارج امل�سابقات الر�سمية.
وقال �ساراندو�س ملجلة
«فارايتي» �إن نتفليك�س لن ت�شارك
خارج املناف�سات .و�أ�ضاف «ال
�أظن �أن هناك �أي منطق يف
اخلروج من امل�سابقات».
وتعتزم نتفليك�س عر�ض ثمانني
فيلما يف العام احلايل لعمالئها
الذين يبلغ عددهم  109ماليني
على م�ستوى العامل.
وعر�ضت ال�رشكة ب�ضعة �أفالم
مثل «برايت» من بطولة ويل
�سميث يف عدد حمدود من دور
العر�ض ،لكن معظم �سال�سل دور
العر�ض الكربى رف�ضت طرح
�أفالم نتفليك�س لأنها تعر�ضها
على الإنرتنت يف نف�س التوقيت.
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ً
حديثا
�صدر

ثقافة

«اجلذور التاريخية للأزمة
اليمنية» للدكتور حممود اجلبارات
لقد برزت الأزمة اليمنية بعد حراك الربيع العربي ،وتنحية الرئي�س ال�سابق على عبد اهلل �صالح ،وما تبع ذلك
من �صراعات �سيا�سية بني مكونات املجتمع اليمني ال�سيا�سية والع�شائرية ،ومل تكن دول الإقليم مبن�أى عن تلك
ال�صراعات ،وقد ُا�ضطرت �أن تكون طرفا يف الأزمة عندما تدخلت دول اخلليج العربية ع�سكريا يف اليمن حتت
عملية عا�صفة احلزم بعد انقالب احلوثيني املتحالفني مع الرئي�س املخلوع على عبد اهلل �صالح �ضد احلكومة
ال�شرعية بقيادة الرئي�س عبد ربه من�صور هادي عام .2015

م�٫س
ومنذ ذلك التاريخ مل تعد الأزمة
اليمنية جمرد �أزمة حملية
داخلية ،فقد دخلت على خط
الأزمة قوى ودول مت�صارعة،
فالتحالف العربي الذي قادته
اململكة العربية ال�سعودية �ضم
جمموعة من الدول العربية ،وقد
تلقى دعما لوج�ستيا وع�سكريا
من دول حليفة مثل الواليات
املتحدة الأمريكية وغريها .يف
املقابل تلقت جماعة احلوثي
و�صالح دعماً �سيا�سياً معلناً من
�إيران وحلفائها من الأحزاب
وامللي�شيات يف املنطقة العربية
ودعما ع�سكريا �رسيا ،ومع
تطور الأحداث فقد حدثت
هناك انق�سامات بني احللفاء،
فالتحالف العربي ظهرت فيه
ت�صدعات ،وت�ضارب م�صالح ،كما
ظهرت يف اجلانب الآخر تلك
االنق�سامات التي قادت ملقتل
الرئي�س ال�سابق على يد حلفاء

الأم�س احلوثيني.
قليلون هم القراء الذين يعرفون
خلفية ال�رصاعات ال�سيا�سية
واملذهبية يف اليمن ،وقليلون
من يعرفون اخللفية املذهبية
جلماعة احلوثي ،هذا ما حاول
�أن يو�ضحه �أ�ستاذ التاريخ يف
جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور
حممود اجلبارات يف كتابه»
اجلذور التاريخية للأزمة اليمنية»
ال�صادر م�ؤخرا عن الآن نا�رشون
وموزعون يف ع ّمان.
ي�ضم الكتاب درا�ستني مت�صلتني
بذات املو�ضوع :الزيدية ،وهو
املذهب الذي ينتمي �إليه
احلوثيون ،وغريهم من الع�شائر
اليمنية ،واجلذور التاريخية
للأزمة اليمنية املعا�رصة.
يقول الباحث حمددا �أهمية
البحث الذي يقدمه »:كان تاريخ
اليمن احلديث واملعا�رص ،وما
يزال ،جماالً بكراً ،قلًما ت�ستوفى
�أدواته ووثائقه و�رشوط الكتابة
التاريخية يف مو�ضوعاته؛ وذلك

لتعقيدات مدخالته وت�شابك
عالقاته الداخلية واخلارجية،
�إ�ضافة �إىل املزاج العام املرتبط
باجتاهات ور�ؤى دار�سيه ،ف�ضال
عن ر�ؤى �أبنائه ومواقفهم من
هذا التاريخ وم�آالته».
وقد بينّ الكاتب �أن الأزمة اليمنية
منذ اندالعها عام  2011ك�شفت
عن بع�ض مكنونات املجتمع
واحتقاناته
ور�ؤاه
اليمني
املتماهية مع واقع مكوناته
الداخلية وعالقات قواه احل ّية
مع حميطها الإقليمي ،و�ش ّكلت
الأزمة ،ب�صورة عر�ضية ،ظاهرة
ت�شي وتُغري ب�إعادة قراءة
�صريورة تاريخ اليمن املعا�رص
مبناهج و�أدوات وطرائق تفكري
جديدة.
�أما الدرا�سة الثانية فقد اهتمت
باملذهب الزيدي ،من خالل
امل�صادر التاريخية والفقهية،
ويف خمتلف مراحل تاريخ اليمن،
وبيان تاريخ عالقات الزّيدية مع
التيارات ال�سيا�سية واالجتهادات
الفقهية يف اليمن ،وطريقة �أداء
الإمامة الزيدية ال�سيا�سي كدولة،
وتطور اجتهادها املذهبي خالل
الظروف ال�سيا�سية امل�ستجدة
مبنظور تاريخي .كل ذلك يف
حماولة للإجابة ،املبا�رشة �أو غري
املبا�رشة ،على الت�سا�ؤالت الهامة
التي �أثارتها تطورات الأزمة
اليمنية وهي :هل تتطور الزّيدية،
بتجلياتها احلالية ب�صفتها حركة
حوثية ،وتتحول �إىل حزب
�سيا�سي ميني يقبل الت�شارك ّية يف
احلكم ،والتبادل ال�سلمي لل�سلطة
يف دولة مينية مدنية حديثة؟ �أم
�أن ا�ستعادة الزيدية املذهبية،
كما ظهر يف احلركة احلوثية،
�سيتج�سد جمددا يف ت�أ�سي�س
�إمامة زيدية؟ ويف كل الأحوال،
كيف �ستتعامل الزيدية احلوثية

مع بقية املكونات ال�سيا�سية
والفقهية واملناطق ّية يف اليمن؟
لعل �أبرز ما تو�صل اليه الباحث
فيما يتعلق بثنائية املذهب
والدولة عند زيدية اليمن هو
�أن املذهب الزيدي يف اليمن
تطور تاريخياً كجزء من تط ّور
املعار�ضة ال�سيا�سية الإ�سالمية
للدول الإ�سالمية املركزية على
ّ
ووظف
اختالف توجهاتها،
القبائل اليمنية يف الو�صول �إىل
ال�سلطة و�/أو احلفاظ على هذه
ال�سلطة ،و�أنه مل ي�ؤمن يوما
باملعار�ضة ال�سلمية والفكرية
للدولة الإ�سالمية املركزية� ،أو
للدول الإ�سالمية التي ن�ش�أت
يف اليمن وتعاي�ش معها؛ بل
�إن �رصاعات ع�سكرية دامية
وم�ستم ّرة قادها الأئمة للو�صول
�إىل ال�سلطة يف اليمن �ضد الدول
اليمنية؛ و�رصاعات ع�سكرية بني
الأئمة املتناف�سني على الإمامة؛
كان كثري منها داخل البيت
الفاطمي ولأئمة متعار�ضني ،و�أن
املذهب الزيدي �أقرب املذاهب
ال�سنّة؛ تطور فكرياً
ال�شيعية �إىل ُ
واجتهادياً على �ضوء مدر�سة
املتكلمني املعتزلية ،وركز على
الإمامة ودور الإمام يف ال�سلطة
ال�سيا�سية (الدولة)؛ ولكن ما
�أن تقوى �سلطة الإمام ودولته،
ويجد �أي مبادرة خارجية من
دولة �شيعية �إمامية اثني ع�رشية؛
املختلفة يف اجتهادها الفقهي
عن الزيدية؛ ف� ّإن الإمام ي�ستقوي
بها ،وين�سق معها �سيا�سياً ورمبا
ع�سكرياً يف مواجهة الدول
املجاورة له ،ويرافق ذلك تطبيق
اجتهادات الفرقة املطرفية

�أو االثني ع�رشية يف اليمن،
ومنها �رشوط الإمامة واملوقف
من خالفة ال�شيخني ،وحديث
الغدير ،والإ�ضافة على الأذان،
وال�رصخة.
و�أن الإمام الزيدي كان �أحياناً يلج�أ
لعقد اتفاقات على �شكل ُهدن
م�ؤقتة مع دول يحاربها وحتاربه،
و�أن هذه الهدن ال ت�ستمر ،وغالبا
ما يبادر الإمام �إىل نق�ضها بعد
�أن يُع ِّد ال ُع ّدة �إىل جولة جديدة
من احلرب .و�أن �رشوط تويل
الإمامة املعتربة عند الزيدية
مل تكن تطبق غالباً عند خروج
الإمام للدعوة �أو توليه الإمامة،
وتوىل �أئمة الإمامة بدون توفر
�أي �رشط �أحياناً ،وبتوفر �رشط
�أو �رشطني �أو �سبعة �رشوط،
و�أحياناً بنق�ص �رشط واحد ،كما
�أن الإمام كان يف كل احلاالت
ي�ستوىل على ال�سلطة بالقوة
الع�سكرية وال�سيف؛ ولذلك كانت
اليمن يف حالة حروب دائمة.
�أما الف�صل الثاين فقد ت�ضمن
املحاور التالية :مقدمات الأزمة،
انطالق ثورة الربيع العربي يف
اليمن ،املبادرة اخلليجية الحتواء
الأزمة .وقد خل�ص �إىل �أن احلل
ال�سيا�سي يف اليمن يقوم على
التوافق ال�سيا�سي الوطني اليمني
على �أجندات �سيا�سية حمددة
املدى الزمني ،والعمل بروح
الفريق هامة جدا يف ظروف
اليمن احلا�رضة ،كما �أن التوافق
على خارطة طريق للمرحلة
االنتقالية ،وحل امللي�شيات
احلزبية والطائفية وال َقبَلية
امل�سلحة ،وبناء جي�ش وطني،
و�إعادة النظر يف تطبيق تق�سيم

الأقاليم للمرحلة النهائية من بناء
الدولة اليمنية ،حيث �إن تطبيقه
يتطلب وجود دولة مركزية قوية
وقادرة ماليا .و�أن اليمن بحاجة
�إىل دعم املجتمع الدويل ودول
الإقليم ،وخا�صة دول جمل�س
التعاون اخلليجي اقت�صاديا
وماليا و�سيا�سيا؛ لإعادة بناء
الدولة اليمنية ،وترميم العالقات
الداخلية بني خمتلف مكونات
املجتمع اليمني �ضمن العدالة
االنتقالية التي توافق عليها
اليمنيون .وي�ؤكد الباحث على
�أن املبادرة اخلليجية و�آلياتها
املزمنة ما زالت �صاحلة لأن
تكون �إطاراً متوافقاً عليه،
وقاب ً
ال للتطوير عليه يف حل
امل�س�ألة اليمنية ،كما �أن قرارات
جمل�س الأمن املت�صلة باليمن
كانت توافقية يف الأفق الدويل،
وميكن تفعيلها و�صوال �إىل حل يف
امل�س�ألة اليمنية .يذكر �أن الدكتور
حممود اجلبارات من مواليد
ال�شوبك يف الأردن �سنة ،1958
حا�صل على �شهادة الدكتوراة يف
التاريخ يف جامعة الريموك ،عام
 ،2005خدم يف القوات امل�سلحة
الأردنية ( ،)1996 -1980وتقاعد
مقدم ،وعمل حما�رضاً يف
برتبة ّ
املعاهد الع�سكرية ،حاز و�سام
اخلدمة الطويلة املخل�صة قبيل
تقاعده ،ويعمل �أ�ستاذاً للتاريخ
احلديث واملعا�رص يف جامعة
البلقاء التطبيقية منذ �سنة
 .2006من م�ؤلفاته :العالقات
اليمنية مع الواليات املتحدة
الأمريكية (1948 -1904م )،
2008م .درا�سات يف تاريخ اليمن
املعا�رص2014 ،م.

كونراد .و�ضمت قائمة الع�رش
الأوائل� ،أي�ضا «البحث عن
الزمن املفقود» ملار�سيل
برو�ست وراوية «جني اير»
ل�شارلوت برونتي ،و»العار»
جلون ماك�سويل كوتزي
و»ال�سيدة ديلواي» لفرجينيا
وولف و»دون كي�شوت» مليغيل
دي �رسفانت�س.

تغلق جائزة مان بوكر الذهبية
للرواية باب الت�صويت على
اختيار �أف�ضل رواية على
مدار خم�س عقود منذ
انطالق اجلائزة ،احتفاال
مبرور  50عاما عليها ،ومن
املقرر �أن تعلن اجلائزة عن
الرواية الفائزة يوم  8جويلية
.2018
وكان جائزة مان بوكر

الذهبية قد �أعلنت عن
روايات القائمة الق�صرية
وهى:
رواية «فى دولة حرة» للكاتب
فيديادر �سوراجربا�ساد w
نيبول رواية «القمر النمر»
للكاتبة بينيلوب ليفلى
رواية «املري�ض الإجنليزى»
للكاتب مايكل �أونداجتى
رواية «�صالة الذئب» للكاتبة

هيالرى مانتل
رواية «لينكولن فى باردو»
للكاتب جورج �سوندرز.
وتتكون جلنة حتكيم جائزة
مان بوكر الذهبية من :الكاتب
روبرت ماكروم ،وال�شاعر
ليمن �سي�سى ،والروائية
كاميال �شام�سى ،وامل�ؤلف
والإعالمى �ساميون مايو،
وال�شاعرة هوىل ماكني�ش.

«�آنا كارينينا» الرو�سية بني الإعالن عن جائزة مان بوكر
الذهبية للرواية
�أف�ضل  3روايات يف التاريخ
حلت رواية «�آنا كارينينا»
للكاتب الرو�سي العظيم ليو
تول�ستوي يف املركز الثالث
لقائمة �أف�ضل الروايات يف
تاريخ الب�رشية ،وفقا لت�صنيف
�صحيفة «ديلي تلغراف»
الربيطانية .واحتلت يف املركز
الأول ،رواية «مدل مار�ش»
للكاتبة الإجنليزية ماري �آن

�إيفان�س ،الأكرث �شهرة با�سمها
القلمي جورج �إليوت وو�ضع
خرباء ال�صحيفة يف املركز
الثاين رواية «موبي ديك»
للكاتب الأمريكي هريمان
ملفيل وجاءت يف املركز
الرابع رواية «�صورة �سيدة»
لهرني جيم�س ،ويف اخلام�س
رواية «قلب الظالم» جلوزيف

ثقافة
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" فران�س  " 24و ال�صحفية «تاتيانا اخلوري»

ت�شويه مق�صود � ،أو جهل بتاريخ الإيالة وت�أويالت للآثار القدمية ؟
لقد قدمت « تاتيانا اخلوري « �صحفية « فران�س  « 24يف برناجمها الثقايف « غرائب وعجائب اجلزائر « يف احل�صة املبثة بتاريخ  24/06/2018 :ت�شويها غري مربرا على الإطالق ،ت�شويها مق�صودا � ،أو رمبا جهال
بتاريخ « االيالة « وت�أويالت للآثار القدمية وللكثري من احلقائق االثارية بت�أويالتها �صدامية  ،فقد كان تقدميها وك�أنه وفق الر�ؤية اال�ستعمارية الفرن�سية القدمية اخلال�صة  ،والتي حتاول �إذكاء جذورا
من التخلف  ،والبناء للعداء م�سيحي �إ�سالمي قدمي يف اجلزائر مند ع�صر االيالة وما �سبق رمبا ؟ وثم �إل�صاق �أو�صافا من الرببرية  ،والوح�شية على حكام االيالة و�شعبها  ،وهي نف�سها الر�ؤية اال�ستعمارية  ،وهي
خاطئة على مقا�سات تاريخية و ثقافية ح�ضارية قدمية  ،باعرتاف الباحثني واخلرباء .

ي�سني بوغازي
فقد كان اندها�شي كبريا ،
وهائال يف الكم من الر�سائل
امل�شوهة التي رمت بها
ال�صحفية والقناة  ،ال �سمح
اهلل الإ�ساءة �إىل التاريخ القدمي
للإيالة واجلزائر  ،فتنا�ست
الظروف التاريخية والثقافية
التي �أحاطت بتلك الفرتة مند
« � 1800إىل  « 1932مند فكرة
احتالل االيالة عند نابليون �إىل
تاريخ تاريخ الغزو.
وراحت ال�صحفية « تاتيانا
اخلوري « تروى �أحداثا وفق
ت�أويالت اخللفية امل�شوهة ،
خلفية ثقافية حتمل رغبات
يف �إذكاء بدورا من اجلدل
حول قيم �إن�سانية كالتعاي�ش
بني الأديان والعنف  ،فعلى
مقا�سات الرببرية و ال�رصاع
امل�سيحي الإ�سالمي حاولت
ت�أويل كثريا من الأحداث التي
قدمتها ؟ فعند تطرقها �إىل «
ق�ضية مدفع مبرزوق « حاولت
�إذكاء ذات الظالل الرببرية
والوح�شية  ،و�إل�صاقها بالإيالة
وحكامها  ،بل قدمت «قتل
امل�سيحني « ك�سلوك جمانيا
من حكام االيالة  ،يف تلميح

مريب اىل حادثة القن�صل « دو
الفاري�ش « الذي اعدم مبدفع
بومزروق يف �صدره ؟ واحلقيقة
التاريخية �إن هذا القن�صل كان
متجاوزا ملهامه القن�صلية يف
الفرتة ، 1811وقام بن�شاطات
جت�س�سية ت�رض با�ستقرار االيالة
مما عر�ضه للإعدام .وفيما
يتعلق بطريقة �إعدامه «مبدفع
مبرزوق « فلم تكن �سوى طريقة
من طرق كثرية كانت تعتمد يف
�إعدام اجلوا�سي�س وفى تلك
الفرتة .
كل هذا مل تذكره ال�صحفية «
« يف مدينة تيبازة  ،والذي هو «
تاتيانا اخلوري « ق�صدا او
مرقد املوريتانية « كما و�ضحت
جهال  ،بل راحت تلمح �إىل �أ�شياء
الباحثة يف الآثار « ال�سيدة
�أخرى خارج املعطى التاريخي
فردي « �ضيفة ال�صحفية «
نف�سه  ،بلغة ت�أويلية  ،وقراءات
�آتيانيا اخلوري « التي راحت
حتاول الإيهام �أن االيالة
مرة �أخرى حتاول �أحداث ربطا
كانت بربرية ؟ وغري متفهمة
بني ت�سمية « الرومانية « والدين
للم�سيحيني  ،رغم �أن الت�أريخ
امل�سيحي وك�أنها تريد القول �أن
نف�سه يذكر �إن االيالة كانت
املرقد �سمى نكاية عن�رصية
حترتم الطائفة امل�سيحية فيها
بامل�سجيني ؟يف حماولة غريبة
 ،بل �أن الكردينال امل�سيحي
رمبا لإل�صاق تهمة اال�ضطهاد
العام ا�ستقبل اجلرنال « بوربون
امل�سيحي يف اجلزائر هوية
« عند دخوله االيالة غازيا
القناة �أ�صال  ،متنا�سية يف ذات
ظاملا .
الوقت الت�أويالت والتف�سريات
ثم عرجت �إىل احلديث بالت�أويل
التاريخية اخلا�صة بالتاريخ
اخلارج عن املعطى الثقايف و
القدمي يف الع�رص الروماين
التاريخي عن « مرقد الرومية

وعالقته باململكة النوميدية
التي كانت تعترب كل ما
هو رومانيا م�ضادا للهوية
النوميدية  ،وان هذه الأفكار
كانت متداولة قبل ميالد
امل�سيح  ،فحني نعلم �أن «
مرقد الرومية « �أو « املرقد
املوريتانية « يعود �إىل قرن قبل
امليالد نكت�شف كل �شيء ؟
فلماذا حاولت ال�صحفية
على « فران�س � « 24إذكاء
تلك الت�سا�ؤالت اخلارجة على
ال�سياق التاريخي و الثقايف
برمته  ،رمبا نق�ص يف الإدراك
� ،أو حماولة لإل�صاق ا�شياءا
لي�ست لها من الإ�سناد التاريخي

�شيئا؟ اغلب الظن �أن ال�صحفية
والقناة الإخبارية الفرن�سية
« فران�س  « 24ال تعتني فقط
�إال بتمرير الر�ؤية اال�ستعمارية
الثقافية الفرن�سية القدمية ،
على من�صات الإعالم اجلديد
وتقنياته املبهرة  ،بل�سان «
�آيتاينا اخلوري «
للتذكري « مدفع بومرزق «
يتواجد يف �إحدى املدن
الفرن�سية حتت ت�سمية « املدفع
القن�صلي «لفهم الأحداث ،
�إن العدوان الفرن�سي قدمي
يعود اىل  1810حني �أر�سل «
نابيلون» جا�سو�سه لي�ضع
خرائط لأجل غزو االيالة .

وان �إعدام القن�صل اجلا�سو�س،
مل يكن �سوى �أ�سلوبا يف تنفيذا
الإعدامات فيتلك الفرتة ،ال
�أكرث وال اقل.فيما �أن جميع
القنا�صلة الفرن�سيني الدين
اعتمدوا يف «ايالة اجلزائر»
تاريخيا كانوا كلهم جوا�سي�سا.
وقد حذر «الداي ح�سني « منهم
مرارا وتكرار يف ر�سائل موثقة،
ويكفى اال�ست�شهاد بالقن�صل «
ديفال « �صاحب ق�ضية املروحة
الذي �أ�ساء بكالم قبيح للداي
 ،وكانت تلك الإ�ساءات عادة
قن�صلية فرن�سية  .للمقالة
مراجع ( كتاب :حممد با�شا ،
اال�ستحواذ على االيالة )2014 ،

نقا�ش

بعد انف�صام ال�شخ�صية..هاهو انف�صام العقل ؟ا

بقلم :جمال ن�صراهلل

يقف املواطن العربي اليوم حائرا
منده�شا،بل يف كثري من املرات مف�صوم
ال�شخ�صية بل هي عنده مت�ضاربة
متناطحة ب�سبب ما يراه وما يحاط حوله
من فوارق ح�ضارية بادية للعيان�،سواء
تلك التي ي�شاهدها ب�أم عينيه �أثناء
تنقالته وجتواله �،أو تلك التي جلبتها له
و�سائل الإعالم مبختلف م�شاربها،و�أكيد
�أنه كلما ازداد ت�سا�ؤال ازداد قلقا ونقما
جتاه واقع يومي يعي�ش بني ظهرانيه...
ويتنف�س هواءه �صباح م�ساء؟ا لأنه كلما
فهِم وخ ّمن ب�أن بلده الأ�صلي يحوز على
م�ؤهالت �سياحية وثقافية وثروات باطنية
ومعدنية..عك�س بع�ض الدول الأوروبية
�أوالأ�سكندنافية وبع�ض الأمريكالتينية
�أوالأ�سيوية وحتى اخلليجية ،منها تلك
التي متتلك القليل من هذه املوارد بل
�أن �أغلبها يعمل على ا�ستريادها من
�أقاليمنا،ورغم ذلك تبدو حياة الفرد
هناك مريحة وهانئة بل �صارت �أوطانهم
محِ جا لكثري من العقول والطاقات
.وم�شاكلها �أقل بكثري من م�شاكلنا
و�أزماتنا.بل �أن الفوارق االجتماعية ال

�أثرلها تقريبا �أو قل بدرجات جزئية و�أقل
ب�سبب ال�سيا�سات الناجعة وامل�سطرة من
طرف احلكومات والهيئات واملنظمات
التي تراعي يف املقام الأول بل ترعى
قيمة الإن�سان وكيفية عي�شه بني �أح�ضان
كل القيم الإن�سانية واملواطناتية ،وبجزء
كبري من الكرامة ..هذا النوع من
املنظمات والهيئات ال تكاد ت�ست�شم لها
رائحة عندنا على الرغم من وجودها
على الورق وبالت�سمية ..وحني �إ ِذ ي�صبح
ل�سان حال خطاب املواطن اليومي كلما
حانت له الفر�صة ُم ِقرا ب�أن بلده الأ�صلي
يعاين من مع�ضالت وت�شنجات كربى يف
الت�سيري والتقنني...و�أن هنالك �أعطاب
وجب على القائمني على �ش�ؤون احلكم
�أن ي�سارعوا يف التخل�ص منها وتفكيك
�شفراتها؟ا والأكرث من غريب �أنها تبدو
للجميع وا�ضحة و�ضوح ال�شم�س � ،أي
م�شخّ �صة واجلميع يعطيك ب�ش�أنها و�صفة
عالج كاملة.وب�رسعة الربق..؟ا لكنك تراه
يزداد ي�أ�سا وقنوطا وال يفكر �إال يف كيفية
الهرب والهجرة يوم ي�سمع عن كثري من
احلقائق والت�رصيحات ال�صادرة من �أجندة
نف�س امل�س�ؤولني والتي مل تعد يف كثري
من املحافل واملحطات �إال ذرا للرماد

يف العيون كما يقال �أوهي يف الأ�صل عبارة
عن وعود م�ستقبلية  .معظمها ال يدخل
�إال يف ثقافة الدمياغوجية والهروب نحو
الأمام...وليت الأمر يتوقف عند هذه
الطبقة الدنيا والتي هي بحجم م�ستواها
ال�سفلي تفهم وتفقه مثل هذه امل�سائل
جيدا ...بل كيف �سيكون الأمر يا ترى
مع الكوادر والإطارات املثقفة والأدمغة
التي جلها ال يتمنى فقط بل ي�سعى �سعيا
حثيثا وب�إ�رصار على العمل والعي�ش خارج
احلدود�...أينما يجد احلياة هناك �أكرث
رفاهية وت�ألقا ؟ا فلقد بلغت حدود ال�صرب
�أوجها لدى الكثريين منهم ممن يزدادون
طلبا للتخل�ص من هذا الواقع املعي�شي
املرير...يوم جتدهم يتدافعون على
مداخل ال�سفارات .حيث يزداد م�ستوى
القلق لديهم ح�سب م�ستوى الكره والت�شا�ؤم
�أمام �أنف�سهم و�أحوالهم و�أينما ول ّوا
وجوههم ..وهنا ويف هذا املنعرج بالذات
ي�سخرون ي�ستهز�ؤون من
جتدهم دوما ّ
واقعهم الذي يعتربونه دوما يف املراتب
الأخرية على �أ�سا�س �أن الأمل يف حد ذاته
نفذ ون�صاب �شد الرحال ها قد اكتمل..
ونحن هنا نتحدث عن فئة ال�شباب
و�أغلب الطلبة خا�صة اجلامعيني�...أما �إذا

عرجنا على الفئات الأخرى ف�إنك تلحظ
ال حمالة تلك الغ�صة من املرارة عالقة
يف حلوقهم وال ت�سمع منهم �سوى الأدعية
الداعية لإ�صالح حال هذا البلد...ويف
�أذهانهم �أن كل �شيء �أ�صبح وا�ضحا...و�أن
املتل�ص�صني منعدمي ال�ضمري �أ�صبحوا
هم من يتحكمون يف رقاب الأغلبية ....
ويزدادون متركزا ونفوذا.وال حول وال
قوة لهم هم ...بل يعي�شون يومياتهم
جمرد �ضحايا �أن وقد �ضاقت �صدورهم
من حجم امل�شاكل واملتاعب التي جلبها
هذا الع�رص املت�سم بال�رسعة والدقة
والتطور الإلكرتوين املذهل و�صوال �إىل
الثقافة الرقمية احل�سية..لي�صبح ال�س�ؤال
اجلوهري ما لفرق بيننا وبني الغرب �إن
مل يكن التخطيط اجليد واملحكم وو�ضع
احل�سابات الدقيقة لأدنى امل�سائل..
و�إقامة العدل وال�شفافية يف تناول الأمور
و�إدارتها...وبعد كل هذا التيه الذي
عا�شته ومازال �شخ�صياتهم جاء الدور
على العقول التي بدورها �أ�صيبت بداء
اخللط والالفهم...بل عجزت و�أعيقت
عن تف�سري ما يحدث يف كل االجتاهات؟ا

�شاعر و�صحفي جزائري @djamilnacer
gmail.com
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اكت�شاف �سبب غري متوقع للإ�صابة بالأرق الدائم!

حذرت درا�سة جديدة �أجرتها جامعة مي�سوري-
كولومبيا من �أن ليلة واحدة فقط من �رشب
اخلمر قد جتعل النوم �أكرث �صعوبة لبقية احلياة
ويقول فريق البحث �إن الأمر يتطلب  4م�رشوبات
كحولية يف جل�سة واحدة فقط ،لإحلاق ال�رضر
بجني ينظم عملية النوم ،ما قد يت�سبب يف
الإ�صابة ب�أرق دائم.
وقال امل�ؤلف الرئي�سي للبحث ،الدكتور ماهي�ش
تاكر ،وهو �أ�ستاذ يف علم الأع�صاب بجامعة
مي�سوري-كولومبيا� ،إن «النوم م�شكلة كبرية
للمدمنني على الكحول .و�إذا كنت ت�رشب اخلمر،
�ست�شعر باحلرمان من النوم يف اليوم التايل
و�ستحتاج �إىل �رشب املزيد من الكحول للخلود
�إىل النوم».
وبالن�سبة للدرا�سة ،قام الباحثون بتعري�ض
الفئران مل�ستويات �رشاهة ال�رشب التي ر�صدت
لدى الب�رش .ويف ال�ساعات التالية� ،شهدت الفئران
زيادة كبرية يف حركة العني �أثناء النوم .ومل تظهر
�أي زيادة يف الأدينو�سني (مادة كيميائية تعزز
النوم) وال حتى الرغبة يف النوم واكت�شف الفريق
�أن تناول م�رشوب كحويل يقلل من ن�شاط اجلني

الذي يتحكم بالنوم ويعرف با�سم «.»ENT1
و�أو�ضح الباحثون �أن الأمر كان مفاجئا ،حيث
توقعوا �أن يت�أثر اجلني بعد عدة جل�سات من
�رشب اخلمر ،ولي�س واحدة فقط .و�أ�شاروا �إىل
�أن الدرا�سة اجلديدة ال تو�ضح فقط كيف ميكن
�أن ي�ؤدي الإكثار من �رشب اخلمر �إىل ا�ضطراب
النوم ،بل قد ي�سلط ال�ضوء على كيفية ت�أثري
ا�ضطرابات النوم �سلبا على الأ�شخا�ص ،لتدفعهم
�إىل �إدمان الكحول.
ووفقا للمعهد الوطني للإدمان على الكحول،
ف�إن �رشب اخلمر منط يجعل تركيز الكحول يف
الدم ي�صل �إىل  0.08غرام �أو �أكرث .ويحدث هذا
عادة عندما ي�ستهلك الرجل  5ك�ؤو�س كحول �أو
�أكرث� ،أو ت�ستهلك الن�ساء  4م�رشوبات �أو �أكرث،
خالل �ساعتني فقط وهناك بالفعل خماطر
معروفة على املدى الق�صري عندما يتعلق الأمر
ب�رشب اخلمر ،مبا يف ذلك الر�ؤية امل�شوهة
و�ضعف الذاكرة يذكر �أن واحدا من كل  6بالغني
يف الواليات املتحدة ي�رشب اخلمر  4مرات
على الأقل �شهريا ،وفقا ملراكز ال�سيطرة على
الأمرا�ض والوقاية منها.

�أكد علماء من جامعتي �إي�ست �أجنليا و�أ�ستون الربيطانيتني �أن اال�ستعمال
الطويل مل�ضادات االكتئاب يت�سبب باخلرف.
وتو�صل العلماء �إىل تلك النتائج بعد درا�سات ا�ستمرت � 9سنوات عاينوا
خاللها امللفات الطبية لنحو � 350ألف �شخ�ص تزيد �أعمارهم عن 65
�سنة� 40 ،ألفا منهم كانوا م�صابني ب�أعرا�ض االكتئاب ويتناولون �أدوية
لتح�سني حالتهم النف�سية.
وبعد �أن الحظ العلماء �أن ن�سبة امل�صابني باخلرف كانت �أعلى بكثري
عند الذين يتعاطون م�ضادات االكتئاب ،دققوا يف نوعية الأدوية ،فتبني
�أن ما يدعى مب�ضادات الكولني هي �أكرث ما يزيد احتمال الإ�صابة
باخلرف عند تعاطيها على املدى الطويل.

فح�ص جديد للدم يعتمد
على �صور الهاتف الذكي

علماء ...ال�سكري عالمة مبكرة لل�سرطان
وجد علماء من املعهد
الوطني للأورام يف الواليات
املتحدة الأمريكية �أن
املر�ضى الذين يعانون
من النوع الثاين من مر�ض
ال�سكري ،يت�ضاعف لديهم
خطر الإ�صابة ب�رسطان
البنكريا�س.
وحلّل الباحثون معلومات
التاريخ املر�ضي لـ � 50ألف
�شخ�ص ،يف الفرتة املمتدة
بني عامي  ،2013-1993ثلثهم
من امل�صابني بالنوع الثاين
من مر�ض ال�سكري و�أظهرت
نتائج التحليل �أن  128من
امل�صابني بال�سكري و 280من
الأ�صحاء �أ�صيبوا بال�رسطان.
وتبني �أي�ضا �أن مر�ضى
ال�سكري �أ�صيبوا بال�رسطان

خالل � 3سنوات بعد �إ�صابتهم
بال�سكري.
و�أكدت البيانات �أن خطر
الإ�صابة ب�رسطان البنكريا�س
قد ارتفع بن�سبة %2.3
لدى امل�صابني بال�سكري
يف املتو�سط ،مقارنة
بالأ�شخا�ص الأ�صحاء ممن مل
ي�صابوا بال�سكري �أبدا.
كما �أظهرت البيانات �أن
مر�ض ال�سكري من النوع
الثاين ،غري مرتبط �أبدا
بالإ�صابة ب�أنواع �أخرى من
الأورام اخلبيثة لذلك ين�صح
الباحثون مر�ضى ال�سكري
من النوع الثاين ،باخل�ضوع
ملراقبة طبية دورية وخا�صة
فيما يتعلق بت�شخي�ص مر�ض
�رسطان البنكريا�س.

تطوير حبوب م�صنوعة من ال�شوكوال لعالج مر�ض ال�سكري
مت تطوير حبوب حتتوي على العنا�رص الغذائية
الرئي�سية املوجودة يف الكاكاو ،والتي حتمي
املر�ضى امل�صابني بال�سكري من م�ضاعفات
تهدد حياتهم ويقول الباحثون ب�أن املواد
الكيماوية ،امل�سماة بالالفانول ،ميكن �أن تتحول
�إىل دواء للح�ؤول دون ت�أثريات املر�ض ال�ضارة
وقد خل�صت درا�سة حديثة ن�رشت يف دورية
حت�سن
«م�ضادات الأك�سدة» �إىل �أن احلبوب ّ
ال�سيطرة على ن�سبة ال�سكر يف الدم ،وتقلل من
م�ستويات الدهون ال�ضار يف الدم ،وت�ساعد على
جتنب الأ�رضار الطويلة الأمد امل�صاحبة ملر�ض
ال�سكري.
وبد�أ تداول احلبوب يف اململكة املتحدة بعدما
متت املوافقة عليها كغذاء طبي من قبل هيئة
�سالمة الأغذية الأوربية.
وحتتوي كل حبة من �شوكواله الفالفونول على
 200ميلي غرام من م�ستخل�ص فالفان الكاكو،
�أي �أكرث بثالثة �أ�ضعاف من الكمية اليومية
املو�صى بها للتحكم مبر�ض ال�سكري من اجلدير
بالذكر ب�أن درا�سات �إ�ضافية يجريها فريق من
املخت�صني من م�ؤ�س�سة «بلود فلو» بالتعاون
مع جامعة هارفارد الأمريكية ،بهدف معرفة
فيما �إذا كانت احلبوب تقلل من معدل الإ�صابة
بالنوبات القلبية وال�سكتات الدماغية واخلرف،
بح�سب �صحيفة مريور الربيطانية.

اكت�شاف �أ�ضرار جديدة
لأدوية االكتئاب

ط ّور باحثون فح�صاً جديداً للدم يعتمد على تقنيات الهاتف الذكي
لتوفري نتائج �رسيعة بطريقة �سهلة �سواء يف املنزل �أو عيادة الطبيب.
وي�ستطيع الفح�ص اجلديد ك�شف الأج�سام امل�ضادة با�ستخدام
الإنزميات ،ويوفر على املر�ضى كبار ال�سن زيارة املخترب.
وبح�سب دورية «بايو�سين�سور�س وبايو�إليكرتونيك�س» التي ن�رشت تقريراً
عن فح�ص الدم اجلديد يغني هذا الفح�ص الذي ي�س ّمى  Melisaعن
زيارة املخترب ويخت�رص وقت الفح�ص .وهو عباره عن جهاز يزن ن�صف
كغم ويت�ألف من �سخان مائي يحت�ضن عينات من الدم ويحللها عن طريق
ال�صور التي يتم التقاطها بهاتف حممول.

�أطعمة وم�شروبات ّ
تنظف الرئة
من الغبار وال�سموم
الرئتان هما الو�سيط بني الهواء اخلارجي والدورة الدموية للج�سم،
وبذلك يلعبان دوراً هاماً يف تنقية الهواء وف�صل الأك�سجني و�إخراج
الغبار .ل�ضمان قيام الرئتني بوظائفهما ،وتقليل متاعب التنف�س يف
مو�سم الربيع احر�ص على تناول الأطعمة وامل�رشوبات التي تنظف
الرئتني ،وت�شفي الأ�رضار الناجتة عن دخان ال�سجائر وعادم ال�سيارات
والغبار:
* لتنظيف الرئتني من ال�سموم تناول ع�صري العنب يومياً  ،مع �إ�ضافة
قطرات من الليمون (احلام�ض) �إليه.
* لتح�سني �صحة رئتيك ا�رشب املزيد من املاء ،مع احلد من تناول
منتجات الألبان ،واللحوم ،والذرة ،والقمح ،وال�صويا.

�إ�صابات الر�أ�س تزيد احتمال
الإ�صابة باخلرف!
تو�صل علماء من جامعة �أوميو ال�سويدية �إىل �أن الإ�صابات �أو الكدمات
التي يتعر�ض لها ر�أ�س الإن�سان ترفع من احتمال �إ�صابته باخلرف يف
غ�ضون مدة ت�صل �إىل � 30سنة.
وللت�أكد من �أخطار �إ�صابات الر�أ�س املختلفة على املدى الطويل ،قام
علماء من جامعة �أوميو ال�سويدية بدرا�سات حللوا خاللها البيانات
الطبية لنحو  3.3مليون �شخ�ص ،مت ت�سجيلها وجمعها يف م�شايف البالد
على مدى  40عاما تقريبا ،حيث ركزوا على التاريخ الطبي له�ؤالء
الأ�شخا�ص والإ�صابات التي تعر�ضوا لها وحالة جهازهم الع�صبي.
وبيت نتائج الدرا�سات �أن �إ�صابات الر�أ�س ،وخ�صو�صا تلك التي ت�ؤثر على
املنطقة القحفية يف الدماغ ،تزيد من احتمال اخلرف مبعدل ملحوظ،
فاحتمال الإ�صابة باخلرف يف ال�سنة الأوىل بعد حدوث الإ�صابة كان
مرتفعا مبعدل  ،%80ويف ال�سنوات الـ  15الالحقة كان احتمال الإ�صابة
باخلرف نحو  ،%45وو�صلت تلك الن�سبة �إىل  %25على مدى ال�سنوات الـ
 30من تعر�ض النا�س لتلك الإ�صابات.

طريقة �سهلة لإنقا�ص
الوزن يف مكان العمل
ك�شف علماء �أمريكيون عن طريقة جديدة ت�ساعد على فقدان 3
كيلوغرامات من الوزن الزائد �سنويا �أثناء العمل وقال العلماء �إن التخلي
عن املقعد يف مكتب العمل مفيد جدا للذين يريدون التخل�ص من وزنهم
الزائد ،دون احلاجة �إىل تغيري �أنظمتهم الغذائية .ويكفي ق�ضاء �ست
�ساعات يوميا بو�ضعية الوقوف للح�صول على نتائج مر�ضية يف تخفي�ض
الوزن بح�سب الدرا�سة.
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الإمام مالك بني فكرة الإجماع و�إجماع �أهل املدينة
لعل مالكا ر�ضي اهلل عنه �أكرث الأئمة الأربعة ذكرا للإجماع واحتجاجا به ،واملوط أ�
خري �شاهد على ذلك� .إن مدلول كلمة الإجماع عند مالك قد حدده يف قوله« :وما
كان فيه الأمر املجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه �أهل الفقه والعلم ومل يختلفوا
فيه»هذا هو اتفاق �أهل احلل والعقد من هذه الأمة يف �أمر من الأمور ونعني
بالإتفاق الإ�شرتاك �إما يف القول �أو يف الفعل �أو يف الإعتقاد .وب�أهل احلل والعقد
املجتهدين يف الأحكام ال�رشعية»
هذا هو الإجماع الذي يحتج به مالك ر�ضي اهلل عنه ،ونرى الإحتجاج به كثريا
يف كتاب «املوط�أ» يف امل�سائل التي ال يعتمد فيها على الن�ص� ،أو يحتاج الن�ص
عنده �إىل التف�سري� ،أو تكون الآية داللتها من قبيل الظاهر الذي يقبل الإحتمال
و التخ�صي�ص .قال ابن الق�صار« :مذهب مالك رحمه اهلل وغريه من الفقهاء� :أن
�إجماع الأع�صار حجة» والإجماع عند املالكية غري خا�ص بال�صحابة والتابعني،
و�إجماع التابعني على �أحد �أقوال ال�صحابة يعترب �إجماعا..

بني فكرة الإجماع و�إجماع �أهل املدينة
بتتبعنا للم�صطلحات التي وظفها مالك يف موطئه ندرك �أنه يجعل نوعا من
التفرقة بني الإجماع و�إجماع �أهل املدينة ،يدل على ذلك قوله« :وما كان فيه
«الأمر املجتمع عليه» فهو ما اجتمع عليه من قول �أهل الفقه والعلم ومل يختلفوا
فيه» ،وما قلت يف «الأمر عندنا» فهو ما عمل النا�س به عندنا وجرت به الأحكام
وعرفه اجلاهل والعامل».
ولذلك جند «القرايف» يعد �أ�صول مذهب مالك فيعد الإجماع حجة وحده ويعد
ما عليه عمل �أهل املدينة حجة �أخرى فيقول« :الأدلة هي الكتاب وال�سنة و�إجماع
الأمة و�إجماع �أهل املدينة».

خ�صائ�ص املذهب املالكي
هو املذهب املالكي الذي اختاره
الآباء و الأجداد عن �إميان واقتناع
وحجة وبرهان .ومل يبغوا به
بديال منذ عرفوه فجمع �شملهم
ووحد كلمتهم و�صان دولتهم
وع�صمهم من التفرق واالختالف
مبا امتاز به من خ�صو�صيات على
�صعيد �أ�صول الفقه،وعلى �صعيد
الفقه نف�سه.
 - 1احلديث النبوي ال�شريف
الوارد يف عامل املدينة
 - 2خ�صو�صيات املذهب على
م�ستوى �أ�صول الفقه
 - 3يف خ�صو�صياته على ال�صعيد
الفقهي و نوجزه يف ع�شرة
حماور:
�أوال  :رحابة �صدره و انفتاحه
على غريه من املذاهب الفقهية
وال�شرائع ال�سماوية ال�سابقة..
ثانيا  :قابليته للتطور والتجديد
ومواكبة الع�صر..
ثالثا  :املرونة يف معاجلة كثري
من الق�ضايا ال�شائكة واحلاالت
امل�ستع�صية..
رابعا  :ال�سماحة والتي�سري يف
�أحكامه و�آرائه..
خام�سا  :الو�سطية واالعتدال
يف �أحكامه ومواقفه ويف �أ�صوله
وفروعه..
�ساد�سا  :البعد املق�صدي..
�سابعا :البعد العلمي واملعريف
بن�صو�ص ال�شريعة الإ�سالمية
وروحها..
ثامنا  :البعد االجتماعي
وامل�صلحي يف توجهاته و�أحكامه..
تا�سعا  :املنطقية والعقالنية يف
�أحكامه..
عا�شرا  :الواقعية ،نوازله وفروعه
يف خمتلف الأبواب..

�أحفاد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم

يعرف احلفيد على �أنّه ابن
الولد� ،أما ابن البنت فيعرف
با�سم ال�سبط ،وفيما يتعلّق
بر�سول اهلل عليه �أف�ضل ال�صالة
وال�سالم فلم يكن له �أي �أحفا ٍد
من �أبنائه الذكور ،وذلك ب�سبب
ال�سن� ،إال
موتهم وهم �صغار
ّ
ٍ
أ�سباط من بناته،
� ّأن له ثمانية �
وهم خم�سة ذكور ،و�أ�سما�ؤهم

هي :علي :وهو ابن زينب ر�ضي
اهلل عنها من زوجها العا�ص بن
عبد �شم�س ،وي�شار �إىل �أنّه تويف
ال�سن� .أمامة :هي
�صغرياً يف
ّ
�أخت علي ،والتي حملها عليه
ال�سالم �أثناء �صالته .احل�سن،
واحل�سني ،وحم�سن :هم �أبناء
فاطمة من زوجها علي بن �أبي
طالب ر�ضي اهلل عنهما� .أم كلثوم،

وزينب :هن بنات فاطمة وعلي
بن �أبي طالب .عبد اهلل :هو
ابن رقية من خليفة امل�سلمني
عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه.
مالحظة :تز ّوج عثمان بن
عفان �أم كلثوم ابنة ر�سول اهلل
عليه ال�سالم بعد وفاة اختها
رقية� ،إال �أنّها توفيت دون �أن
تنجب.

ف�ضائل القر�آن الكرمي
�أن �أهل القر�آن هم �أهل اهلل.
�أن ثواب تالوة القر�آن �أعظم من �أنف�س �أموال الدنيا.
�أن كل حرف فيه بع�شر ح�سنات.
�أنه يورث الإن�سان الراحة والذكر احل�سن يف ال�سماء
والأر�ض.
�أن كل �آية يحفظها امل�سلم يرفعه اهلل بها درجة يف اجلنة.
�أن املاهر بالقر�آن يقرنه اهلل تعاىل ب�أف�ضل املالئكة.
�أن �أف�ضل النا�س هو من يتعلم القر�آن ويعلمه.
�أن اهلل تعاىل ال يعذب �إن�سا ًنا حفظ القر�آن وعمل به.
�شفيعا لأ�صحابه الذين كانوا يعملون به يف الدنيا.
�أنه ي�أتي
ً
�أن �صاحب القر�آن رفعه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �صلى
اهلل عليه و�سلم �إىل مراتب العلماء.
�أن �صاحب القر�آن يكرمه اهلل عز وجل عليه وعلى والديه
يوم القيامة ب�أنواع عظيمة من التكرمي.
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كلمة ال�سر

هل تعلم

الكلمات املراد �شطبها

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

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

 -د .هركـول

 -الال

� -أ�صفر مـان

 -با�سـل

 -اجلوري

 -عذباوي

 -دوم

 -عذاب

 -م�ستغمـ�ض

� -سـرب

حل العدد ال�سابق

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

acm_comunication@yahoo.fr
وداد احلاج

 -احلـاملـة

 -بهيج

ال ــ�س ــودوك ــو

�شفيقة العرباوي
رئي�س التحرير :

 -غـياهـب

 -تنور

كـ ــلم ــات مـ ـت ـق ــاط ـع ــة

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

 -بـابا �سنـفور

 -الل�ؤل�ؤة

هاتف التحرير :
الفاك�س :
النقال :

021.69.64.83
021.69.64.63
0661.41.25.76

بريد االدارة:

info@elwassat.com
بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

اال�شهار

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

021737128

ال�سحب

مطبعة اجلزائر الو�سط  SIAمطبعة ورقلة

التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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كاديالك  XT5طراز  2019تكت�سب مميزات �سالمة وترتفع �أ�سعارها

ارات

�سي

�سيارة كهربائية خارقة
تعر�ض للبيع يف رو�سيا!
�أكد وكالء "Electric Motors
 "Clubيف مو�سكو بدء ا�ستالم
طلبات �رشاء �سيارة "_Concept
 "Twoالريا�ضية الفاخرة ،وزودت
�رشكة " "Rimacالت�شيكية هذه
ال�سيارة ب�أربع حمركات كهربائية
جبارة قادرة على توليد عزم
 1914ح�صانا ،وزيادة الت�سارع من
� 0إىل  100كلم�/ساعة يف غ�ضون
 1.8ثانية فقط ،وتبلغ ال�رسعة
الق�صوى لهذه ال�سيارة  412كلم/

�أعلنت كاديالك ر�سميا عن تفا�صيل
 XT5موديل  2019بالواليات
املتحدة ،لتطبق زيادة ب�أ�سعارها
مقارنة بالعام املا�ضي .حيث �سيبد�أ
�سعر الكرو�س �أوفر من 42,690دوالر
ما يعني زيادة بقدر 1,100دوالر
مقارنة مبوديل  ،2018يف حني
�أن فئة الفخامة يرتفع �سعرها
1,900دوالر �إىل 49,490دوالر

 ،فئة الفخامة برمييوم تكلف
55,190دوالر بارتفاع 1,100دوالر
� ،أما الفئة الأعلى  XT5بالتينوم
فقد زادت 2,500دوالر لت�صل
�إىل 66,890دوالر ت�أتي الزيادة
الكت�ساب  XT5مميزات �سالمة
ب�شكل قيا�سي دون ر�سوم �إ�ضافية
مثل تنبيه ال�سائق عند ت�شتته عرب
مراقبة ردود فعله ،وهي �إ�ضافة

كانت قيمتها �سابقا 770دوالر وذلك
يف فئة الفخامة.
فئة  XT5بالتينوم ت�أتي �أي�ضا
بحزمة متطورة مل�ساعدة ال�سائق
بينها مثبت �رسعة متك ّيف ،مكابح
�أمامية وخلفية �أوتوماتيكية
للطوارئ ،م�ساعد الركن وغريه،
وقد كانت �سابقا تكلف 1,595دوالر
( 6,000ريال) �إ�ضافية .و�أخريا ،رفع

الأ�سعار هدف كاديالك الأول منه
هو زيادة الفجوة بني �أ�سعار �أعلى
فئة  XT4و�أقل فئة  ،XT5حيث
�أن �أعلى فئة  XT4دون اخليارات
الإ�ضافية �سعرها 42,790دوالر ،
�أعلى 1,200دوالر مقارنة ب�أقل
فئة  ،XT5لكن مع تغيريات موديل
 2019فقد �أ�صبحت 2019 XT5
�سعرها �أعلى بقدر 100دوالر

�ساعة ،وبطارياتها املتطورة
متكنها من قطع م�سافة  650كلم
بال�شحنة الواحدة.
كما زودت بطاريات ال�سيارة
مبيزة ال�شحن ال�رسيع التي متكن
امل�ستخدم من ملء  %80من �سعتها
يف ظرف ن�صف �ساعة فقط ومن
املنتظر �أن تطرح "_Concept
 "Twoيف ال�سوق الرو�سية ب�سعر
 131مليون روبل �أي (نحو  2مليون
و� 138ألف دوالر).

“مر�سيد�س” و “بي �إم دبليو”
يف تعاون تاريخي

�أفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�صينية"..
ا�ستعر�ضت �رشكة  IAT Designال�صينية �سيارة " "Karlmann Kingالتي �صنفها اخلرباء ك�أفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل
وبح�سب موقع " "CarAndBikeاملتخ�ص�ص يف املحركات� ،أن �أكرث ما يلفت االنتباه يف هذه ال�سيارة هو هيكلها اخلارجي امل�صمم بطريقة
جتعلها تبدو كمركبة من �أفالم اخليال ،وامل�صنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة و�ألياف الكربون القوية ،وال�صلب.
وي�ضمن القوة والأداء املمتاز لل�سيارة حمرك قوي من � 10أ�سطوانات� ،سعة  7.0لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من  8نقالت ،بقوة 400
ح�صان ،قادرة علي بلوغ �رسعة ق�صوي ت�صل �إيل  160كيلو مرت � /س .وتتميز ال�سيارة من الداخل بالفخامة ،بعد تزويدها مبقاعد جلدية
فاخرة ،و�شا�شة بالزما كبرية مل�شاهدة الأفالم ،ملحقة بـ  20مكرب �صوت ،بالإ�ضافة �إىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�ساخنة ،وماكينة ل�صنع
القهوة ،و�أماكن خم�ص�صة حلفظ الك�ؤو�س املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب .كما حتتوي ال�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل �أمان عالية،
وميكن التحكم يف الإ�ضاءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية .وقامت " "IAT Designب�صناعة  12ن�سخة من
هذه ال�سيارة فقط حول العامل ب�سعر ي�صل �إىل  2مليون دوالر� ،أي ما يعادل ( 34مليون حنيه م�رصي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا� 6أول �سيارة تدعم كار بالي و�آندرويد �أوتو
ك�شفت �رشكة ت�صنيع ال�سيارات اليابانية مازدا عن
�سيارة مازدا 6والتي �ستكون �أول �سياراتها التي
تدعم من�صتي �آندرويد �أوتو وكار بالي الذكيتني،
وجاء ذلك يف معر�ض ال�سيارات الدويل يف نيويورك
الأمريكية.
�ستكون �أول ن�سخة من النظامني الذكيني متاحة
يف �صيف العام احلايل  ،2018كما �سيكون �أ�صحاب

ال�سيارات من هذا النوع قادرين على حتديث كار
بالي و�آندرويد �أوتو ب�شكل كامل واختياري فور
�إ�صدار التحديث يف ال�صيف و�رصحت مازدا ب�أن
من�صتي �آندرويد �أوتو وكار بالي �ستكونان �ضمن
�إ�ضافات نظام الت�شغيل الذكي املوجود يف �سيارات
ال�رشكة  .Mazda Connectedيُذكر �أن موقع
ال�رشكة اليابانية يف كندا ن�رش بيانا حول دعم

املن�صتني ل�سيارة  ،3-CXلكن املتحدث با�سم
ال�رشكة يف املعر�ض الدويل لل�سيارات مل يتحدث
عن ذلك الأمر خالل كلمته ،مما �أثار ا�ستغراب
امل�ستخدمني كانت �رشكة مازدا �أعلنت عن رغبتها
ب�إ�ضافة من�صتي قوقل و�آبل يف العام املا�ضي ،بعد
�أن بد�أت التخطيط لذلك منذ �إطالق نظامها
 Mazda Connectedعام .2014

الك�شف ع

ن مناذج ع�سكرية من �سيارة "نيفا" الرو�سية

ورة ل�سيارة "نيفا" ،ف�ضال عن رباعية
البيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مط
ثناء مناورات حفظ ال�سالم الرو�سية
عات املجنزرة وعربات "بي �إم بي".
ك�شفت �رشكة "�أوتوفاز" الرو�سية �أ
�أنها قادرة على ال�سري فيها كاملدر
�ضح
تبار ال�سيارة يف الأرا�ضي الوعرة ،وات
الناري للم�شاة ،وميكن �أن ين�صب فيها
الدفع اخلفيفة "باغي" ،ومت اخ
الع�سكرية املطورة خم�ص�صة للدعم
يني اخلا�صة� ،أناتويل ليبيد� ،إن "نيفا"
اون مع طاقمه .وقد ازدادت امل�سافة
وقال املقدم يف قوات املظل
كما ميكن ا�ستخدامها لنقل مدفع ه
 7.6ملم� ،أو ر�شا�ش "كورد" الثقيل.
قاذف قنابل �أو ر�شا�ش من عيار 2
ملرابطة يف مدينة �سولنيت�شنوغور�سك
والأر�ض مقارنة بالنماذج املدنية.
"نيفا" �إىل وحدات القوات اخلا�صة ا
بني قعرها
�سلمت � 4سيارات ع�سكرية من طراز
و�أكد ليبيد �أن �رشكة "�أوتوفاز"
�رسعتها  100كيلومرت يف ال�ساعة يف
يف �ضواحي مو�سكو.
اال�ستطالع ،وزنها  750كيلوغراما و
خلفيفة ،فهي �سيارة للتدخل ال�رسيع و
�أما رباعية الدفع "باغي" ا
حيث ت�ستهلك  15-12لرتا من الوقود.
الأرا�ضي الوعرة

وقعت كل من �رشكة “داميلر” ،املالكة
للعالمة التجارية الأملانية الفاخرة
“مر�سيد�س” ،و ُمناف�ستها الأملانية
العتيدة “بي �إم دبليو – ”BMW
�إتفاقية تعاون ُكربى ُرمبا تكون الأوىل
من نوعها يف تاريخ املناف�سة ال�شديدة
بني العمالقني.
تتعلق �إتفاقية التعاون بني ال�رشكتني
على دمج كافة اخلدمات التقنية
ا ُ
ملتلعقة بالتنقل ،والتي متتلكها
وتُديرها كل �رشكة من ال�رشكتني على
حدة ،يف �رشكة جديدة ُموحدة متتلك
كال من ال�رشكتني ن�سبة  ٪٥٠من ر�أ�س
مالها وحقوق �إدارتها.
ُ
ت�ضم ال�رشكة اجلديدة املوحدة حتت
مظلتها خدمات وتطبيقات من بينها:
�رشكة “كار تو جو – :“Car2Go
وهي خدمة متاحة  ٢٩مدينة
خُمتلفة يف �أوروبا والواليات املتحدة
الأمريكية تُتيح �إ�ستئجار ال�سيارات
و ُم�شاركتها بح�سب احلاجة من خالل
تطبيق للهواتف املحمولة ،ويمُ كن
لل ُم�ستخدمني �إ�ستئجار ال�سيارات
ملدة �ساعات �أو �أيام ويقوم التطبيق
بتوجيههم اىل مكان تواجد ال�سيارة،
ويمُ كنهم �إعادة ال�سيارة اىل �أية نقطة
من نقاط عديدة ُمتاحة لإعادة
ال�سيارة.
خدمة “درايف ناو – :“DriveNow
وتُقدم خدمة مماثلة متاما خلدمة
“كار تو جو” ولكنها ُمتوفرة حاليا
يف �أوروبا فقط وقد كانت اخلدمة
مملوكة من قبل ملجموعة “بي
ام دبليو” وتتيح �إ�ستئجار �سيارات
ال�رشكة فقط.
خدمات �سيارات الأجرة ح�سب
الطلب “myTaxi, Clever Taxi
و  :“Chauffeur Privéوجميعها
خدمات تُتيح طلب �سيارات الأجرة

من خالل تطبيق للهواتف املحمولة
مع �إمكانية حتديد املوعد املطلوب
لو�صول ال�سيارة و�إمكانية تقييم
ال�سائقني وطلب �سائق بعينه يف حال
رغبة ا ُ
مل�ستخدم يف ذلك وتتوافر تلك
اخلدمات يف عدة دول �أوروبية ويف
الواليات ا ُ
ملتحدة الأمريكية.
و
“ParkNow
خدمتي
 :“Parkmobileمتتلك �رشكة “بي
ام دبليو” كلتا ال�رشكتني حاليا ،وتُقدم
هذة اخلدمات املفهوم نف�سه ب�إمكانية
البحث عن �أماكن �إنتظار ال�سيارات
املدفوعة حول املدينة وحجز تلك
الأماكن والدفع من خالل التطبيق.
تُتيح اخلدمة كذلك �إمكانية البحث
عن �أماكن لإنتظار ال�سيارات تتوافر
بها �شواحن لل�سيارات الكهربائية،
�أو خدمة تنظيف ال�سيارات �أثناء
الإنتظار ،وكذلك خدمة ُم�ساعد ركن
ال�سيارات.
خدمة “ :“ReachNowوهي
خدمة مملوكة ل�رشكة “بي ام دبليو”
تدمج بني �إمكانية �إ�ستئجار ال�سيارات
وقيادتها بنف�سك �أو طلب �سيارة
خا�صة يقودها �سائق خُمت�ص من
خالل تطبيق واحد ويتم محُ ا�سبة
ا ُ
مل�ستخدم مبدة �إ�ستئجار ال�سيارة.
تعمل اخلدمة حاليا يف ثالث ُمدن
�أمريكية فقط.
خدمة “ :“ChargeNowوهي
خدمة خُم�ص�صة ملالك ال�سيارات
الكهربائية وتعمل من خالل
�إ�شرتاكات �شهرية وبطاقات ُم�سبقة
الدفع يمُ كن ملالك ال�سيارة الكهربائية
�إ�ستخدام ح�سابه لدى اخلدمة يف
�شحن �سياراته الكهربائية يف �آالف
الأماكن ا ُ
ملخ�ص�صة لذلك كما يمُ كنه
تعقب �إ�ستخدامه للطاقة وم�رصوفات
�سيارته من خالل ح�سابه باخلدمة.
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مايكرو�سوفت توقف العمل على خطط دعم  Xboxلتقنية الواقع االفرتا�ضي

تطبيق مميز
ي�ساعدك يف حفظ
الكلمات الإجنليزية
بطريقة مبتكرة
تطبيق  Memriseهو تطبيق
مميز ي�ساعدك يف حفظ الكلمات
الإجنليزية بطريقة مبتكرة ،بحيث
تختار اللغة التي تريد تعلمها من
بني  100لغة ،ثم يعر�ض لك كلمات
ب�شكل متكرر مع تعريفها ونطقها
ال�صحيح ،وميكنك حتديد عدد
معني للكلمات التي �ستحفظها
�أ�سبوعياً.

�أكد املدير الت�سويقي لق�سم الألعاب
يف �رشكة مايكرو�سوفت �أن �رشكته
لي�س لديها �أي خطط لتطوير ودعم
تقنية الواقع االفرتا�ضي يف �أجهزة
 Xboxخالل الفرتة القادمة،
بالرغم من �سعيها لدعم التقنية
على �أجهزة الكمبيوتر.
وتعمل مايكرو�سوفت ب�شكل

م�ستمر على تطوير تقنيات الواقع
االفرتا�ضي واملعزز ،حتى �أنها
متتلك نظارتها اخلا�صة بتقنية
الواقع االفرتا�ضي وتعمل على
تطوير نظارة �أخرى ،كما تعمل على
توفري املحتوى املبني على تقنيات
الواقع للتلفزيون والكمبيوتر� ،إال �أن
العمل على تطوير نف�س الأمر

لأجهزة � Xboxأقل بكثري.
وكان رئي�س ق�سم الألعاب يف
ال�رشكة فيل �سبن�رس قد حتدث
قبل عامني عن �سعي ال�رشكة لدعم
تقنيات الواقع على �أجهزة الألعاب،
�إال �أن الأمر كان جمرد حما�س زائد
وقتها ،حيث مل تظهر �أي نتائج
حتى الآن وقام املدير التنفيذي

للق�سم بنفي الأحاديث حول دعم
التقنيات قريباً.
وعلى اجلانب الأخر ،ف�إن �سوين
تبدو الأكرث تنوعاً يف جمال
الألعاب ،حيث قامت بتقدمي جهاز
 Pro PS4الداعم لتقنية الواقع
االفرتا�ضي قبل عامني لتوفر
جتربة لعب مثالية للم�ستخدمني.

�أي م�ساعد �صوتي هو الأف�ضل للأجهزة
والهواتف الذكية؟

مميزات التطبيق:
  Chatbotsت�ساعدك علىحت�سني تدفق املحادثة
 �أ�شخا�ص حقيقيون ي�ساعدونكعلى تعلم لغة حقيقية كل يوم يف
ال�سياق
 جمموعة متنوعة من الألعابالتفاعلية املثرية للتعلم واملمار�سة:
مراجعة ال�رسعة  ،مهارات
اال�ستماع  ،الكلمات ال�صعبة ،

ا ملر ا جعة
الكال�سيكية Grammarbot ،
...
 دليل النطق :عن طريق ت�سجيلومقارنة نطقك مع املتحدثني
الأ�صليني
 و�ضع دون ات�صال  :اختبارمهاراتك اللغوية كلما وحيثما يكون
منا�سبًا لك
 تعلم الكثري �أو �أقل عدد منالكلمات يف اليوم كما ت�شاء .

الطريقة ال�صحيحة ل�شحن
بطارية هاتفك

التدوينة
هذه
يف
�س�أ�ستعر�ض معكم الطريقة
ال�صحيحة ل�شحن بطارية
جهازك:
 1جتنب احلرارة املتطرفة 2-ا�شحن هاتفك بجرعات

م�ستمرة
 3ال تدع بطارية هاتفكتنفد متاما  4-حافظ على
�شحن بطاريتك ما بني 65%
�إىل  75%فهذا �أف�ضل  5-ال
ت�شحن بطاريتك بالكامل

حل �سريع لنقل ملفاتك من الذاكرة
الداخلية �إىل بطاقة  SDيف هاتفك
ن�رش موقع « »Stone Temple Consultingنتائج درا�سة قام بها
حمللون يف جمال التقنية الكت�شاف �أف�ضل امل�ساعدات الذكية العاملة يف
الكمبيوترات والأجهزة الذكية .وخالل الدرا�سة ،قام املحللون باختبار
�أ�شهر تلك امل�ساعدات و�أكرثها رواجا ،كم�ساعد غوغل ال�صوتي وم�ساعد
« »Siriالذي طورته �آبل ،وم�ساعد « »Cortanaمن مايكرو�سوفت،
و» »Alexaمن تطوير �أمازون ،وطرحوا على تلك امل�ساعدات نحو 5000
�س�ؤال وطلبوا منها القيام بالعديد من املهام للتحكم مبختلف الكمبيوترات
والأجهزة الذكية .وبعد مقارنة النتائج تبني للمحللني �أن م�ساعد غوغل
الذكي هو الأف�ضل �أداء ب�شكل عام ،كما �أن ن�سب �أخطائه يف الإجابات �أو
فهم الأوامر كانت الأقل مقارنة بامل�ساعدات الأخرى.
ويف املرتبة الثانية من حيث الأداء واال�ستجابة جاء م�ساعد «»Cortana
من مايكرو�سوفت ،تاله م�ساعد « »Alexaوبعده «.»Siri

ال�صور ومقاطع الفيديو والتنزيالت
الأخرى �إىل بطاقة  SDاخلا�صة
بك .هذا التطبيق مفيد للأجهزة مع
ذاكرة داخلية �صغرية والتي ال ت�سمح

تطبيق  Files To SD Cardيقدم
لك حل �رسيع بنقرة واحدة لنقل
ملفاتك من الذاكرة الداخلية �إىل
بطاقة  SDيف هاتفك .قم بنقل

بحفظ امللفات اخلا�صة بك مبا�رشة
�إىل بطاقة  ,SDمع هذا التطبيق
ميكنك حترير الذاكرة الداخلية
جلهازك.

تطبيق Screenhot
Pro
ميكنك التقاط لقطات �شا�شة
ومقاطع فيديو بنقرة واحدة
فقط  ،وم�شاركتها مع �أي

تطبيق �أو اقت�صا�صها .يتم �إخفاء
 Screenhot Proيف �رشيط
الإ�شعار  ،مبجرد �إطالقه .وهذا

دائما
يعني �أنه ميكن الو�صول �إليه
ً
ويف �أي مكان  ،بغ�ض النظر عن
ال�شا�شات التي �أنت عليها.

لعبة  Duck Warfareلعبة A TIME IN SPACE
حتاول �رشكة � GÜSCOأن ت�أخذ متجرك! ان�ضم �إىل
VR 2
القوى مع �أكرث من ً 20
بطا وتقاتل من �أجل منزلك يف
لعبة  Quackiestعلى الإطالق!

رحلة مثرية �أخرى �إىل الف�ضاء  ،وهذه املرة �أطول و�أطول و�أكرث �إثارة.
� ً
أي�ضا لعبة م�صغرة جديدة جلعل رحلتك �إىل الف�ضاء �أف�ضل بكثري.
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رئي�س دائرة غليزان �أحمد بن طاطا يك�شف ليومية «

»

وزعنا  400حاوية لتفادي تراكم القمامات
�أكد رئي�س دائرة غليزان �أحمد بن طاطا �،أن م�صاحله وبالتن�سيق مع املجل�س ال�شعبي البلدي قد �شرعت م�ؤخرا يف حملة نظافة وا�سعة
النطاق ت�شمل جميع الأحياء حتت �شعار « نظافة مدينتي�....سلوك ح�ضاري» وذلك يف �إطار �ضمان مو�سم ا�صطياف جيد .

�أحمد باحلاج
ك�شف رئي�س دائرة غليزان �أحمد بن طاطا يف
ت�رصيح �صحفي خ�ص به يومية «الو�سط» �أن
حملة النظافة الوا�سعة النطاق التي ت�شهدها
عا�صمة الوالية متت بالتن�سيق مع م�صالح
البلدية التي انطلقت قبل �أ�سبوع و�ستم�س جميع
الأحياء �شوارع املدينة على غرار املداخل
الرئي�سية للمدينة التي عرفت نوعا ما من
انت�شار الأو�ساخ والأع�شاب ال�ضارة التي باتت
ت�شوه املنظر ،ويف ذات ال�سياق �أ�ضاف رئي�س
الدائرة ان حملة التنظيف التي انطلقت �شارك
فيها ومت دعمها باليد العاملة والعتاد من قبل
�أربعة الداوائر املجاورة وم�صالح الغابات
ومديرية الأ�شغال العمومية للق�ضاء نهائيا على
الأو�ساخ وما �شابه ذلك عرب خمتلف �أحياء و
�شوارع املدينة خا�صة املداخل التي لطاملا
عانت الإهمال� .إىل جانب ذلك فقد �أفاد بن

طاطا �أن عملية التنظيف �ستظل م�ستمرة طيلة
ف�صل ال�صيف ل�ضمان راحة �سكان غليزان
خالل ف�صل ال�صيف �أين ت�شهد اجلهة ارتفاعا
حم�سو�سا يف درجة احلرارة و�إعطاء �صورة
جمالية لزوار املدينة م�شريا �إىل �رضورة توعية
املواطنني ب�أهمية احلفاظ على البيئة واملحيط

تب�سة

حادث مرور يخلف وفاة
�شخ�ص بالونزة

و�أ�ضاف املتحدث �أن م�صاحله قامت بتوزيع ما
يقارب  400حاوية عرب خمتلف الأحياء وال�شوارع
لتفادي الرمي الع�شوائي للنفايات �إال �أنه يبقى
ال زاما على مواطني غيليزان التحلي بثقافة
املحافظة على البيئة بعدما مت ت�سجيل �رسقة
ما يقارب  100حاوية مت و�ضعها من قبل .

الديوان الوطني للثقافة والإعالم يعزيهما

وفاة والدة ال�شاب ن�صرو
ووالد الفنان حممد ملني
�أعلن �أ م�س الديوان الوطني للثقافة
و الإعالم عن وفاة والدة مغني الراي
ال�شاب ن�رصو �أول �أم�س يف منزلها بوهران
بعد �رصاع طويل مع املر�ض والذي كان
�أحد �أ�سباب عودته �إىل �أر�ض الوطن بعد
غياب دام �أكرث من � 20سنة على جمهوره
اجلزائري ليعود بعد �شهرين �إىل اجلزائر
لر�ؤية والدته ،ويف نف�س الوقت تقريبا
�أعلن عن وفاة والد الفنان املعتزل حممد

تدخلت م�صالح احلماية املدنية لوالية لوالية تب�سة الوحدة
الثانوية بدائرة الونزة نهار ام�س حادث مرور الذي وقع على
م�ستوى الطريق  82باملكان امل�سمى قرية �سيدي �صالح
التابعة اقليم بلدية الونزة اثر اقالب �سيارة من نوع ابيزا
حيث خلف احلادث قتيل يف عني املكان و�إ�صابة امراة
با�صبات متفاوتة اخلطورة حيث مت نقلهما من طرف
احلماية املدنية �إىل م�ست�شفى دائرة وبلدية الونزة و فتحت
م�صالح الأمن حتقيقا يف احلادثة التي اهتز لها جميع �سكان
وخا�صة عائلة ال�ضحية.
عزيزي ر�شيد

ملني و�أمام هذا امل�صاب اجللل قدم عبد
احلميد بوحالة املكلف بالإعالم لدى
الديوان با�سم املدير العام لأون�سيي وكل
�إطارات الديوان تعازيه اخلال�صة لأ�رسة
الفقيدين ،كا تقدم كل من الفنان وحيد
واملنتج طارق ح�شمان و عدد �آخر من
الفنانني تعازيهم لزميليهما �إثر امل�صاب
اجللل الذي �أمل بهما.

حكيم مالك

املجل�س الإ�سالمي الأعلى ي�شيد
بفتوى ملر�شد الثورة الإيرانية

امتحان البكالوريا
بالأغواط

حماولة انتحار
فا�شلة ملرت�شح حر

�شهد �أحد مركز الإجراء املخ�ص�ص
المتحان �شهادة البكالوريا للطلبة الأحرار
بالأغواط حماولة انتحار فا�شلة لتلميذ يبلغ
من العمر� 21سنة.ب�سبب حالة ه�ستريية
نف�سية مفاجئة جعلته يقدم على املجازفة
التي �أثارت حالة من القلق و�سط الطاقم
الرتبوي هناك ،حيث مل يرتدد وهو يف حالة
ع�صبية من ت�سلق جدار املركز والتهديد
برمي نف�سه من الأعلى و�سط م�شهد درامي
تطلب تدخل م�صالح ال�رشطة واحلماية
املدنية،لإقناعه بالعدول عن فكرته،
ليتم يف الأخري التحكم يف الو�ضع وتهدئة
التلميذ.حيث تبني من خالل الفحو�صات
الطبية �أنه يعاين من زكام حاد حال دون
قدرته على الإجابة.

ع.ق

 #وداد احلاج

الأمني العام الأ�سبق للناتو ممنوع
من دخول الواليات املتحدة!
منعت ال�سلطات الأمريكية خافيري �سوالنا،
الأمني العام الأ�سبق حللف الناتو ووزير
خارجية �إ�سبانيا الأ�سبق ،من الدخول احلر
�إىل البالد ،ح�سبما نقلت �صحيفة El Pais
الإ�سبانية عن م�صادر دبلوما�سية ويتمتع
�أي مواطن �إ�سباين بحرية دخول الواليات
املتحدة لفرتة �إقامة ال تزيد عن  90يوما،
لكن ب�رشط �أال يحمل جواز �سفره عالمات

لزيارة �أي من �إيران والعراق و�سوريا
وال�سودان وليبيا وال�صومال واليمن ،و�سبق
�أن قام �سوالنا بزيارة �إىل �إيران ،ما يلزمه
طلب ت�أ�شرية دخول �أمريكية و�شغل �سوالنا
من�صب الأمني العام للناتو بني العامني
 1995و ،1999وينوي حاليا الذهاب �إىل
�أمريكا لإلقاء حما�رضة يف معهد بروكينغ�س
بوا�شنطن.

دعوة لطرد مي�سي من منتخب الأرجنتني
طالب املدرب الأرجنتيني ريكاردو كارو�سو
لومباردي ،بطرد الهداف التاريخي
لراق�صي»التانغو» ليونيل مي�سي من
املنتخب الأرجنتيني وقال لومباردي يف
ت�رصيحات نقلتها �صحيفة ماركا الإ�سبانية:
«مي�سي التهم  7مدربني للمنتخب ،يبدو
يل �أنه تعمد اللعب ب�شكل �سيئ لكي يورط
خورخي �سامباويل (املدرب احلايل
ملنتخب الأرجنتني) ..يجب طرد مي�سي
من املنتخب»و�أ�ضاف لومباردي« :ال يهتم
(مي�سي) ب�أي �شي ،ويلعب ب�شكل معاك�س
لطريقة املدرب .يحب دوما �أن يلعب

وهو حماط بالالعبني الذين يحبهم ولي�س
ب�أف�ضل الالعبني».

«كال�شينكوف» ت�ساعد يف بيع اللحم املقدد

اجللفة

الطبعة الـ  77للأيام الإعالمية
حول م�صالح الأمن الوطني

ممثال للواء املدير العام للأمن الوطني� ،أ�رشف مدير ال�صحة،
الن�شاط االجتماعي والريا�ضات يوم االثنني  25جوان  2018على
افتتاح الطبعة الـ  77للأيام الإعالمية على م�صالح الأمن الوطني،
وهذا على م�ستوى دار الثقافة � -إبن ر�شد -بوالية اجللفة ،بح�ضور
ال�سيد وايل الوالية ،ال�سلطات املحلية ،ممثلي املجتمع املدين
و �إطارات من الأمن الوطني .وقد قام مدير ال�صحة الن�شاط
االجتماعي والريا�ضات رفقة ال�سلطات املحلية بتد�شني من�ش�آت
�رشطية واجتماعية بذات الوالية ،والتي تندرج يف �إطار حر�ص قيادة
الأمن الوطني وعلى ر�أ�سها اللواء املدير العام للأمن الوطني ،على
تعزيز التغطية الأمنية عرب كامل الرتاب الوطني ،وتقدمي خدمات
�أمنية ترقى �إىل تطلعات املواطن ،حيث مت تد�شني مقر �أمن دائرة
حد ال�صحاري وكذا مرقد للعزاب.

www.elwassat.com
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مل تتوقف �شهرة «كال�شنيكوف» وعالمتها
التجارية عند البندقية الآلية ،47-AK
الأ�شهر والأو�سع انت�شارا على م�ستوى العامل،
لكنها تعدت ال�سالح �إىل املنتجات الغذائية
،وظهرت يف الآونة الأخرية منتجات معلبة
للحوم مقددة حمفوظة حتمل عالمة البندقية
�شدّ د املجل�س الإ�سالمي الأعلى,
�أم�س االثنني ,جمددا على حترمي
التعر�ض ل�صحابة ر�سول الإ�سالم
حممد بن عبداهلل و حرمة �أمهات
امل�ؤمنني ,الأمر الذي يعد «اعتداء
�صارخا على ح�رضة النبي الكرمي» و
«خمالفا للإميان».
و يف بيان له� ,أ�شاد املجل�س الإ�سالمي
الأعلى بالفتوى الأخرية ال�صادرة عن
املر�شد الأعلى للثورة الإ�سالمية
الإيرانية �آية اهلل خامنائي ,بتحرمي
التعر�ض لل�صحابة ر�ضوان اهلل

عليهم و الإ�ساءة لهم بال�سب و ال�شتم
باعتبارهم حواري ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و �سلم و الت�أكيد على حرمة
النيل من ن�سائه �أمهات امل�ؤمنني،
و �أعرب املجل�س عن ت�أييده لهذه
الفتوى ال�صادرة عن املرجع الأ�سمى
لل�شيعة ,مباركا هذا امل�سعى الرامي
�إىل «توحيد الأمة و جمع كلمتها و مل
�شعثها» يف مواجهة هذا «ال�سلوك
امل�شني من �سباب و �شتم و لعن و
طعن ل�سلفها ال�صالح» ,م�شددا على
�أن «الفتنة �أ�شد من القتل».

كال�شنيكوف ،وفوقها النجمة احلمراء لالحتاد
ال�سوفيتي ،بينما كتب على العلبة �شعار «�إ�صابة
الهدف بدقة»وتتميز املعلبات ب�أنها يف متناول
املواطنني ذوي الدخل املتو�سط ،حيث يبلغ
�سعر العبوة الواحدة  250روبال ( 2.5دوالر)،
وتزن  340غراما.

جازي توفر جهاز مودمي مع خ�صم
 ٪ 50على باقة االنرتنت!
ك�شفت �رشكة جازي  ،الرائدة يف جمال تقنيات
االت�صاالت الرقمية � ،أن تعلن عن طرح باقة مودم
بتقنية اجليل الرابع مع خ�صم ترويجي بن�سبة ٪50
على �أ�سعار ال�صيغ املختلفة لإر�ضاء رغبات الزبائن
احلاليني وامل�ستقبليني اختارت جازي �أن تفتتح
ال�صيف من خالل طرحها يف ال�سوق جلهاز توجيه

االنرتنت (روتور) متعدد املداخل و طويل املدى،
مع خ�صم  ٪50على �أ�سعار حزم الإنرتنت الربونزية
والف�ضية والذهبية والبالتينية.
تتكون احلزم من جهاز روتور من اجليل الرابع
و�رشيحة �إنرتنت مع احجام انرتنت م�صممة
خ�صي�صا لتلبية احتياجات كل م�ستهلك
ً

