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حتذيرات اأمنية من مغبة ت�ضلل 
400اإرهابي من�ضق عن القاعدة  

 نـــــ�ضــــــــــــر 08 اآالف
  عـــ�ضكري بال�ضريط 

�ص6الـــــــــحدودي مع مايل 

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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وزير التعليم العايل حجار يوؤكد :

لـــــن ميتـــــــــحـن الطـــــــلبــة 
املتخلف�ن  عن  الـدرا�ضة
�ص3

 املتعلق باملجمع اجلزائري 
للغة الأمازيغية

اإ�ضقــاط 14 تعــديال مـــن 
م�ضـروع القان�ن الع�ض�ي
�ص3

عني زويت، ولية �ضكيكدة

 ك�ضـــــــــــف و تــــــــدمري
 خمباأين لالإرهابيني

�ص2
رئي�ص دائرة غليزان اأحمد بن 

طاطا يك�ضف ليومية »                  « 

 وزعــــــــنا 400 حــــــاوية 
لتفادي تراكم القمامات 
�ص24 ب�ضبب ال�ضتباه يف تلوث هذه  املنتجات ببكترييا ال�ضاملونيال

اإتالف منتجات �ضركة "�ضيليا 
اجلزائر" حلليب االأطفال

مدير ال�ضياحة بورقلة عبد اهلل بلعيد يك�ضف ليومية »                    «

15 فنــــدق فــــــي طــــــ�ر االإنـــــجاز 
وعراقيل البن�ك ترهن امل�ضاريع 

املن�ضق الوطني للكال، عا�ضور اإيدير:

روؤ�ضاء مراكز ارتكب�ا جتاوزات
م�ضعود عمراوي

 بكال�ريا 2018 االأح�ضن  
خالل الـ4 �ضن�ات اأخرية

ت�ضكل ذاكرة م�ضتقلة حلركية املجتمع

 املقــــــاهي اجلــــــزائرية و الت�ضـــــــــ�يق
�ص4 الثقايف – ال�ضياحي...الدور املفق�د

�ص4

وزير املالية عبدالرحمان راوية يوؤكد :

اأ�ضعار ال�ضيارات 
لن ترتفع و الدعم 

باق مل�ضتحقيه
ك�ضف وزير املالية عبد الرحمان راوية اأن 

اأ�ضعار ال�ضيارات لن ترتفع، م�ضري انه ثم 
اتخاذ العديد من تدابري من اأجل التحكم 

اجليد فيها، مربزا اأن وزارة ال�ضناعة فر�ضت 
رقابة �ضارمة على امل�ضنعني.

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

ماجر كّلف 4 مليار مقابل 
ف�ز تعادل و3 هزائم

 وعد بحل ق�ضيته 
مع اجلامعة املغربية 

 رونـــــــــــار متـــــــحــــــمـــــــــ�س  
لتــــــدريب اخل�ضر ومينح 
مــــ�افـــــــقته املــــــــبدئية

ريا�ضة

م�ضاهمة



عين

ب�أن  ن�سي  قد  زوخ«  الق�در  »عبد  الع��سمة  وايل  اأن  يبدو 
بيوت  تقطن  ع�ئالت  بلدي�ته�  يف  ت�سم  الزالت  الع��سمة 
ق�سديرية ت�سلتزم الرتحيل يف اإط�ر برن�مج عملية الرتحيل 
اأنه وعد العديد منهم  التي انطلقت يف 2014، رغم  الكربى 
ع�ئالت  هن�لك  ب�أن  ليوؤكد  رم�س�ن  بعد  مب��رشة  ب�لرتحيل 
عيد  مبن��سبة  ترحيله�  �سيتم  عدل  �سيغة  من  ا�ستف�دت 
اال�ستقالل املقبل، م� يطرح العديد من االأ�سئلة حول توقيت 

ترحيل تلك الع�ئالت التي دائم� م� ط�لبت ب�لرتحيل.
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الت�أخر يق�صي 202 
مرت�صح� من البك�لوري�

اأف�شح  مدير التعليم الثانوي، اأن ن�شبة 

املتاأخرين حتى الثامنة والن�شف، ملرت�شحي 
البكالوريا بلغت 5.69 باملائة بالن�شبة 

للمتمدر�شني و65 باملائة اأحرار، واأ�شاف،عابد 

عطوي، خالل ف ت�شريحات لإحدى برامج 

القنوات الوطنية اخلا�شة باأن املتاأخرين بعد 

الثامنة ون�شف بلغ 202 مرت�شح، منهم 80 باملائة 
اأحرار و16 متمدر�س.

اأدرار

ال�صرطة ت�صرتجع  �صي�رة م�صروقة 

»زوخ« يتن��صى �صك�ن البيوت الق�صديرية

خبر في 
صورة

عني زويت، ولية �شكيكدة

 ك�صـــــــــــف و تــــــــدمري
 خمب�أين للإره�بيني

م�جر يدفع ثمن التم�صك ب�ملن�صب

خرج الن�خب الوطني رابح م�جر من الب�ب ال�سيق للمنتخب الوطني بعد 
اإنه�ء مه�مه على راأ�س  تر�سيم االحت�دية اجلزائرية لكرة القدم قرار 
الع�ر�سة الفنية الوطنية عرب بي�ن على موقعه� االلكرتوين، حيث دفع 
�س�حب الكعب ثمن التم�سك ب�ملن�سب رغم رف�س ال�س�رع اجلزائري 
واإ�رشاره يف كل  راأ�س اخل�رش،  بق�ءه على  الفدرايل  واأع�س�ء املكتب 
خرجة اإعالمية على التم�سك مبن�سبه ومنحه الفر�سة من اأجل حتقيق 

النت�ئج مع الت�سكيلة الوطنية.

�صغط مواطني راأ�س امل�ء لطرد املري

يوا�سل ال�س�رع البلعب��سي يف ال�سغط على  امل�سوؤولني من اجل طرد 
التي  االأخالقية  االف�سيحة  بعد  راأ�س امل�ء من من�سبه  بلدية  رئي�س 
توّرط فيه� خالل االأي�م الف�رطة بعدم� مت ن�رش فيديو له عرب �سبكة 
راأ�س  بلدية  مواطنو  ي�رش  حيث  »ف�ي�سبوك«،  االجتم�عي  التوا�سل 
امل�ء على االإ�رشاع يف رحيل رئي�سه� الذي توّرط يف ق�سية اأخالقية 

هزت الراأي الع�م.

االأمن  م�س�لح  اأم�س  اأول  متكنت 
ا�سرتج�ع  من  اأدرار  بوالية 
تيوط�  نوع  من  م�رشوقة  �سي�رة 
من  اأ�سبوع  خالل  وهذا  هلك�س 
الذي  �س�حبه�  من  �رشقته�  
مبدينة  م�سكن   200 بحي  ركنه� 

تفيد  �سكوى  قدم  اأين  اأدرار  
وبعد  لل�رشقة  �سي�رته  بتعر�س 
اال�ستعالم�تي  العمل  تكثيف 
من  املركبة  وتر�سد  تتبع  مع 
التي  الدوري�ت  تكثيف  خالل 
املركبة  توقيف  عن  اأ�سفرت 

اجل�معية  االإق�مة  من  ب�لقرب 
�سخ�س  متنه�  على  �رشير   2000
اأين  العمر  من  الث�ين  العقد  يف 
واإمت�م  االأمن  مركز  اإيل  حول 
الق�نونية   االإجراءات  جميع 
ومب��رشة اأحيل على ال�سيد وكيل 

اأدرار  حمكمة  لدي  اجلمهورية 
اإيداع  اأمر  حقه  يف  اأ�سدر  الذي 
انتظ�ر  يف  العق�بية  املوؤ�س�سة 
ال�رشقة  بتهمة  الحق�  حم�كمته 

والتعدي على ملك الغري.
ب.ب

يف اإط�ر مك�فحة االإره�ب واإثر 
بعني  ومت�سيط  بحث  عملية 
�سكيكدة/ن.ع.5،  والية  زويت، 
ك�سفت ودمرت مفرزة للجي�س 
الوطني ال�سعبي، يوم 24 جوان 
للجم�ع�ت  خمب�أين   ،2018
االإره�بية يحوي�ن مواد غذائية 

واأغرا�س اأخرى. 
اجلرمية  حم�ربة  اإط�ر  ويف 
مفرزة  اأوقفت  املنظمة، 

ال�سعبي  الوطني  للجي�س 
�سخ�س�  بغرداية/ن.ع.4، 
بحوزته بندقية �سيد وم�سد�س� 
حني  يف  ال�سنع،  تقليدي 
بربج  اأخرى  مف�رز  اأوقفت 
اأربعة  خمت�ر/ن.ع.6،  ب�جي 
اأف�رقة  خمدرات  جت�ر   )04(
قر�س   )1400( بحوزتهم 
مركبة  و�سبطت  مهلو�س، 
رب�عية الدفع وكمية من املواد 

الغذائية بعني قزام.
من جهة اأخرى، اأوقف حرا�س 
ب�لق�لة/ن.ع.5،  ال�سواحل 
بط لديهم� اأجهزة  �سخ�سني �سُ
للمرج�ن  املحظور  لل�سيد 
حني  يف  للغط�س،  ومعدات 
غري  مه�جرا   )95( توقيف  مت 
اإفريقية  جن�سي�ت  من  �رشعي 
اأمن��س  عني  من  بكل  خمتلفة 

واالأغواط وتلم�س�ن.

جيجل

قرار مثري لرئي�س بلدية العوانة
�سنع رئي�س بلدية العوانة يف جيجل 
احلدث اأم�س عرب و�س�ئط التوا�سل 
االجتم�عي من خالل ن�س تعليمية 
الع�رشين  و  الرابع  يف  اأ�سدره� 

يف  املتمثل  و  اجل�ري،  ال�سهر  من 
داخل  ب�لتب�ن  التجول  منع  منع  
ال�سك�نية  التجمع�ت  وعرب  املدينة 
احل�رشية واالإدارات العمومية طول 

 .2018 ل�سنة  االإ�سطي�ف  مو�سم 
القرار  من  الث�لثة  امل�دة  وح�سب 
ورئي�س  للبلدية  الع�م  االأمني  ف�إن 
كتيبة  ورئي�س  العوانة  دائرة  اأمن 

م�  يف  كل  مكلفون  الوطني  الدرك 
يخ�سه بتنفيذ حمتوى  القرارالذي 
ن�رش موقع »�سبق بر�س« �سورة عنه 

اأم�س



مثل اأم�س اأمام القطب اجلزائري ملحكمة عّبان رم�ضان 
الع�رشات من املتهمني يف ما يعرف بق�ضية  بالعا�ضمة 
 ، بوهران  الكوكايني  701من  حجز  ق�ضية  اأو  البو�ضي 
اأم�س  قدمت  وقد  بالعقار   املتعلقة  الق�ضاء  واإفرازات 
اأمام  الوطني  للدرك  التحري  و  البحث  فرقة  م�ضالح 
الق�ضاء املتهمني اجلدد يف ما يعرف بق�ضية الكوكايني و 
العقارات اأو ق�ضية كمال البو�ضي املدعو كمال �ضيخي .

تقدمي  ، حيث مت  تامة  ب�رشية  الق�ضية  اإحاطة  وقد مت 
يف  اجلديد  للمتهمني  �ضباحا  التا�ضعة  ال�ضاعة  منذ 
ق�ضية البو�ضي التي �ضغلت الراأي العام ، وظهر اأن فيها 
روؤو�ضا كبرية  ومن بني املعلومات الواردة فاإن من بني 
تعلق  ما  �ضواءا  الق�ضية  هذه  يف  للتحقيق  امل�ضتدعني 
بالكوكايني اأو افرازاتها العقارية م�ضوؤول باأمالك الدولة 
بالعا�ضمة برتبة مدير ، و الذي مازالت مل تت�ضح اأ�ضباب 

مثوله اأمام الق�ضاء ، هل يتعلق بالعقار اأم  �ضيئا اآخر .
كما ك�ضفت م�ضادر اأن العديد من ال�رشكات و اأ�ضحابها 
هم من بني املاثلني اأم�س اأمام الق�ضاء ، للتحقيق معها 
يف اأبعاد هذه الق�ضية ، وتورطهم مع كمال البو�ضي الذي 
اأكرب بارونات العقار يف اجلزائر ، اإ�ضافة  اأ�ضبح اإحدى 

اإىل الكوكايني .
تورط  عن   ، اأخرى  م�ضادر  ك�ضفت  اأخرى  جهة  ومن 

ولي�س   ، البو�ضي  كمال  مع  خمتلف  تهم  يف  25قا�ضيا 
18قا�ضيا مثلما اأ�ضارت بع�س امل�ضادر الإعالمي ، فيما 
اأو   ، بالعقار  تعلق  ما  �ضواءا   ، متجاوزة  تبقى  التهم  اأن 
تلقي هدايا ، وغريها  من جهة اأخرى اأكدت م�ضادرنا 
 ، يتواجد يف �ضجن احلرا�س  �ضابق مازال  ابن وزير  اأن 

ومل يتم اإطالقه .
ع�صام بوربيع 
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رئي�س الرابطة اجلزائرية حلقوق الإن�صان، هواري قدور

لوبي اأمريكي-اأوروبي يريد اإقامة خميمات لالجئني باجلزائر
.           تقرير »الأ�سو�سيتد بر�س« كارثي ويفتقد للم�سداقية

اأو�صح رئي�س الرابطة اجلزائرية حلقوق الإن�صان، »هواري قدور« باأن لوبي اأمريكي-اأوروبي ي�صعى لل�صغط على اجلزائر من اأجل اإقامة خميمات لجئني للمهاجرين الأفارقة بوا�صطة ن�صر 
تقارير مغلوطة حتمل اأرقاما مزيفة عن حالة املهاجرين باجلزائر، يف حني و�صف تقرير وكالة الأ�صو�صيتد بر�س الأمريكية يف حتقيق بالكارثة الذي ل يحمل اأي م�صداقية.

علي عزازقة

عن  وا�ضنطن  تاأكيدات  على  رده  ويف 
على  بر�س  الأ�ضو�ضيتد  وكالة  طريق 
طرد اجلزائر لـ13 األف مهاجر اإفريقي 
يف 14 �ضهرا، اأو�ضح م�ضدرنا من خالل 
ت�رشيح خ�س به »الو�ضط« باأن التقرير 
الذي ن�رشته الوكالة ل يحمل اأي جديد 
واأرقام  كبرية  مغالطات  على  ويحوي 
على  اعتمدوا  لكونهم  ت�ضخيمها،  مت 

الوطنية،  اجلرائد  عرب  ن�رشه  يتم  ما 
ذلك  من  اأكرث  اإىل  قدور  هواري  وراح 
امليداين  الواقع  اأن  على  �ضدد  ملا 
الوكالة.  هذه  له  روجت  ما  عك�س 
امل�ضدر  ذات  اأكد  ال�ضياق  ذات  ويف 
و�ضائل  عرب  الأمريكية  اخلرجات  باأن 
متناق�ضة  اخلارجية  ووزارة  الإعالم 
متامالكون اأخر تقرير لوزارة اخلارجية 
ايجابي  كان  مهاجرين  الأمريكية حول 
عن  تاكدياته  ليجدد   ،2018 �ضنة  يف 

وجود لوبي اأمريكي اأوروبي يعمل على 
وهذا  باجلزائر  الرتكي  النموذج  اإعادة 
حتى  للمهاجرين  اإقامة  اأر�ضا  بجعلها 
ل يدخلون لأوروبا، ووهذا نف�س ال�ضيء 
الذي مت العمل به يف تركيا خالل وقت 
وحتى  ال�ضوريني  الالجئني  مع  �ضابق 
زعمت  اأخرى  جهة  ومن  العراقيني. 
يف  الأمريكية  بر�س  اأ�ضو�ضيتد  وكالة 
على   ، اأم�س  يوم  �ضدر  حتقيق مطول، 
اأن اجلزائر تخلت عن اأكرث من 13 األف 

املا�ضية،  الـ14  ال�ضهور  خالل  �ضخ�س 
يف  جمهول  م�ضريا  يواجهون  وتركتهم 
ومايل،  النيجر  مع  القريبة  ال�ضحراء 
وراح التقرير الذي حتوز »الو�ضط« على 
ن�ضخة منه باأن هوؤلء املهاجرين، الذين 
طردتهم اجلزائر، ن�ضاء حوامل واأطفال 
اأو ماء  ال�ضبل بدون طعام  تقطعت بهم 
م�ضافات طويلة،  امل�ضي  على  واأجربوا 
واأحيانا حتت تهديد ال�ضالح، يف درجة 

حرارة ت�ضل 48 درجة مئوية 

حزب العمال بخ�صو�س رئا�صيات 2019

ل تن�سيق مع املعار�سة 
ب�ساأن مر�سح توافقي

املتعلق باملجمع اجلزائري للغة الأمازيغية

اإ�سقاط 14 تعديال عن 
م�سروع القانون الع�سوي

حم�س متتنع من الت�سويت 
على قانون املالية التكميلي

�ضدد حزب العمال على اأن رئا�ضيات ربيع 2019 
ب�ضبب  الراهن،  الوقت  يف  اأولوياته  من  لي�ضت 
تعرفها  واجتماعية  اقت�ضادية  م�ضاكل  وجود 
رف�س  حني  يف  الفرتة،  هذه  خالل  اجلزائر 
فيما  الأخرى  املعار�ضة  اأحزاب  مع  التن�ضيق 
يخ�س اختيار مر�ضح توافقي جتابه به مر�ضح 

ال�ضلطة خالل ذات احلدث.
»رم�ضان  العمال  حزب  يف  القيادي  واأو�ضح 
 « »الو�ضط  به  خ�س  ت�رشيح  يف  تاعزيبت« 
اجلزائر  م�ضكلة  يعترب  ل  العمال  حزب  باأن 
من  بكثري  اأعمق  الأزمة  لكون  الأ�ضخا�س  يف 
م�ضيفا  اجلهات،  بع�س  تطرحها  التي  تلك 
دعا  لهذا  كامل  نظام  اأزمة  تعاين  اجلزائر  باأن 

اإىل �رشورة  رئي�س اجلمهورية  منا�ضلو احلزب 
طريق  عن  وطني  تاأ�ضي�ضي  جمل�س  تاأ�ض�س 
تنظيم ا�ضتفتاء �ضعبي، ويف هذا ال�ضياق اأو�ضح 
ذات امل�ضدر باأن حزب العمال يعمل على اإيجاد 
كافة  يف  البالد  تعرفها  اأخرى  مل�ضاكل  حلول 
�ضيا�ضية  اأو  اقت�ضادي  كانت  �ضواء  املجالت 
تطرق  اآخر  جانب  ومن  اجتماعية.  وحتى 
حمدثنا اإىل ملف التن�ضيق مع اأحزاب املعار�ضة 
واحدة  �ضخ�ضية  على  والجماع  التوافق  ب�ضاأن 
متثلهم خالل الرئا�ضيات املقبلة، حيث اأكد باأن 
حزب العمال لن ين�ضق ولن يجتمع مع اأي حزب 

ب�ضاأن هذا امللف .
علي عزازقة

العايل  والتعليم  الرتبية  جلنة  اأ�ضقطت 
الدينية  وال�ضوؤون  العلمي  والبحث 
تعديال   14 للربملان،  ال�ضفلى  بالغرفة 
املتعلق  الع�ضوي  القانون  م�رشوع  عن 
الأمازيغية،  للغة  اجلزائري  باملجمع 
مت�س  باأنها  منها  تعديالت   8 معتربة 
مببداأ اأن الع�ضوية يف املجمع الأمازيغي 
ل تكون على اأ�ضا�س متثيلي اأو فئوي اأو 

قطاعي.
املرفو�ضة  الثمانية  التعديالت  وتتمثل 
بالأع�ضاء  النواب،  قبل  من  واملقرتحة 
وتوزيع  الأمازيغي،  للمجمع  ال�رشفيني 
الل�ضانية  املتغريات  على  اأع�ضائه 
التعليم  مفت�ضي  اإدراج  وكذا  بالت�ضاوي، 
املقرتحني  الأ�ضخا�س  قائمة  �ضمن 
على  التن�ضي�س  واقرتاح  لع�ضويته، 
مدتها  لعهدة  املجمع  اأع�ضاء  تعيني 
اأربع �ضنوات قابلة للتجديد، اإ�ضافة اإىل 
اإدراج مادة جديدة يف م�رشوع القانون، 
من  للرئي�س  نواب  اأربعة  بتعيني  تتعلق 
حتديد  واقرتاح  الل�ضاين،  املتغري  غري 

اإجراء  على  تن�س  اأخرى  جديدة  مادة 
اللغتني  باإحدى  املجل�س  مداولت 
ال�ضابع  التعديل  وتعلق  الوطنيتني. 
احلجة  نف�س  طائلة  حتت  املرفو�س 
اقرتاح  يف  الربملانية،  اللجنة  ذات  من 
اإ�ضافة عبارة »تن�س على وجوب تناوب 
ممثلي املتغريات الل�ضانية على رئا�ضة 
التعديل  اأما   ،21 املادة  يف  املجمع« 
الثامن فقد تعلق باقرتاح اإ�ضافة عبارة 
املكتب  اأع�ضاء  توزيع  على  »تن�س 
املتغريات«،  خمتلف  لي�ضملوا  ال�ضتة 
ح�ضب  مت�ضكت  قد  اللجنة  اأن  ويبدو 
القانون  مل�رشوع  النهائية  ال�ضيغة 
امل�ضوت عليه، بقطع الطريق اأمام اأي 
توظيف �ضيا�ضي كان للمجمع اجلزائري 
الأمازيغي، من باب متثيلية اأو فئوية اأو 
ما  غرار  على  فيه،  الع�ضوية  قطاعية 
اإليه نواب من املعار�ضة واملوالة  دعا 
جل�ضات  خالل  ال�ضابقة  تدخالتهم  يف 

املناق�ضة للتقرير التمهيدي.
  اإميان لوا�س

جمتمع  حلركة  الربملانية  الكتلة  امتنعت 
قانون  م�رشوع  على  الت�ضويت  على  ال�ضلم 
املالية التكميلي، مكتفية بالت�ضويت بنعم على 
م�رشوع القانون الع�ضوي املتعلق بالدفع بعدم 
الع�ضوي  القانون  م�رشوع  وعلى  الد�ضتورية 
الأمازيغية،  للغة  اجلزائري  باملجمع  املتعلق 
قانون  م�رشوع  على  الت�ضويت  حم�س  رف�ضت 
التي  الإيجابيات  من  بالرغم  التكميلي  املالية 
على  التنازل  منح  قرار  غرار  على  بها  متيز 
الر�ضوم  وقرار  لالأجانب،  الفالحية  الأرا�ضي 
الكتلة  واأ�ضارت  البيومرتية  الهوية  وثائق  على 
يتميز  املالية  قانون  اأن  حلم�س  الربملانية 
بالغمو�س ومل ياأت باجلديد من حيت الأهداف 

الت�ضغيل  و  القت�ضادي  بالنمو  املتعلقة  الكلية 
الإ�ضدار  وتقييم  التمويل  م�ضادر  وتنويع 

النقدي.
هذا و �ضوت احلركة بنعم على القانون الع�ضوي 
اأن  مربزا  الد�ضتورية،  بعدم  بالدفع  املتعلقة 
يف  للمتقا�ضني  اأكرب  �ضمانات  يعطي  امل�رشوع 
ظل قوانني د�ضتورية حتمي حقوقهم و حرياتهم 
القانون  م�رشوع  حم�س  ثمنت  اأخرى  جهة  من 
للغة  اجلزائري  باملجمع  املتعلق  الع�ضوي 
الجتاه  يف  خطوة  ذلك  معتربا  الأمازيغية، 
للهوية  الأ�ضيل  املكون  ا�ضتيعاب  يف  ال�ضحيح 

املختلفة لل�ضعب اجلزائري
 اإميان لوا�س

يف ق�صية بارون الكوكايني و العقار

م�سوؤول باأمالك الدولة بالعا�سمة ميثل اأمام الق�ساء 

وزير املالية عبدالرحمان راوية يوؤكد :

اأ�سعار ال�سيارات لن ترتفع و الدعم باق مل�ستحقيه

وزير العدل طيب لوح  

كمال البو�سي متابع يف 4 ق�سايا منف�سلة

نواب الربملان ي�صوتون بالإجماع على قانون الدفع بعدم الد�صتورية

الإبقاء على القانون ورف�س كل التعديالت املقرتحة

وزير التعليم العايل حجار يوؤكد :

لن ميتحن الطلبة املتخلفون عن مقاعد الدرا�سة
.       اأبواب احلوار مفتوحة مع الأطباء املقيمني 

نواب الربملان ي�سوتون على قانون املالية التكميلي بالجماع

لن  ال�ضيارات  اأ�ضعار  اأن  راوية  الرحمان  عبد  املالية  وزير  ك�ضف 
التحكم  اأجل  من  تدابري  من  العديد  اتخاذ  ثم  انه  م�ضري  ترتفع، 
اأن وزارة ال�ضناعة فر�ضت رقابة �ضارمة على  اجليد فيها، مربزا 

امل�ضنعني.

يتم  لن  باقية  الدعم  �ضيا�ضية  اأن  راوية  الرحمان  عبد  املالية  اأكد 
الرتاجع عنها نهائيا، مو�ضحا اأن التغري الوحيد الذي يطراأ عليها 
اأجل  من  �ضتعتمد  التي  الآليات  بخ�ضو�س  اأما  منحها  طريقة  هو 
لوزارة  اأنها مل حتدد بعد وهي مرتوكة  العر�س، فقال راوية  هذا 

ال�ضناعة من خالل جلنة الوزارية امل�ضرتكة.
على  الوطني  ال�ضعبي  املجل�س  باأع�ضاء  بت�ضويت  الوزير  واأ�ضاد 
للحكومة  ح�ضبه  يتيح  والذي  التكميلي،  املالية  قانون  م�رشوع 
بـ  الربامج  التنموية يف اجلزائر، بعد زيادة رخ�س  بعث امل�ضاريع 

اإىل ما  ل�ضنة 2018، لفتا  بقانون املالية  500 مليار دينار مقارنة 
على حد  املجمدة  ال�ضتثمارية  للم�ضاريع  بعث  من  عنه  �ضيرتتب 

تعبريه

اأكد وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح اأن املتهم 
الرئي�ضي يف ق�ضية 7 قناطري كوكايني كمال �ضيخي انه 
“كمال  املتهم  باأن  م�ضريا  الق�ضائية،  املتابعة  حتت 
بها  اأمرت  كانت  اأخرى  ق�ضية  يف  متابع  البو�ضي” 

النيابة منذ �ضهور متعلقة بتبيي�س اأموال.
اأفاد طيب لوح الأم�س يف ندوة �ضحفية على هام�س 
بعدم  الدفع  قانون  م�رشوع  على  الت�ضويت  جل�ضة 
التحقيق  ثالثة م�ضتقلة مت  الد�ضتورية، بوجود ق�ضية 

فيها مع 12 �ضخ�ضا تبني اأنهم تلقو امتيازات، موؤكدا 
اأنه �ضيتم خ�ضوعهم للمتابعة القانونية م�ضيفا يف ذات 
ال�ضدد اأن “كمال البو�ضي” وجمموعة املتورطني معه 
متابعون يف اأربعة ق�ضائيا م�ضتقلة ك�ضفتها التحقيقات 
اإىل  اإ�ضافة  باأنه  الوزير  واأبرز  الكوكايني.  ق�ضية  يف 
كمية  بتهريب  املتعلقة  اخلطرية  الرئي�ضية  الق�ضية 
كبرية من املخدرات ال�ضلبة، التي يتم التحقيق فيها 
توجد ق�ضية  فاإنه  6 م�ضتبهني هم رهن احلب�س،  مع 

املتعلق  ال�ضق  يف  بالف�ضاد  تتعلق  اأخرى  م�ضتقلة 
با�ضتثمارات “كمال البو�ضي” يف العقار حيث ا�ضتفاد 
البع�س  تورط  ثبت  حيث  وامتيازات،  ت�ضهيالت  من 
الوزير  وك�ضف  تعمري.  دوائر  وروؤ�ضاء  مراقبني  منهم 
عن وجود �ضبكة دولية وراء ق�ضية 7 قناطر خمدرات 
التي مت حجزها يف ميناء وهران، م�ضددا باأن الدولة 
وتهريب املخدرات.  الإرهاب  تت�ضامح مع ق�ضايا  ل 
هيئة  اأي  اأو  الق�ضائية  بالهيئة  امل�ضا�س  لوح  ورف�س 

ملوؤ�ض�ضات  املنت�ضبني  بعد  تورط  با�ضتغالل  اأخرى 
الدولة يف هكذا ق�ضايا، موؤكدا باأن املوقوفني م�ضتبه 
فيهم ومل تتثب اإدانتهم بعد اإل بعد انتهاء املحاكمة، 
اأمام  مفتوحة  �ضتكون  باأنها  اأكد  الذي  الأخرية  هذه 
بعدم  املوؤ�ض�ضات  املتحدث  وطالب  العام.  الراأي 
الت�ضرت لأي حالة خلرق القانون اأو التغا�ضي على اأي 

جرمية خا�ضة املتعلقة منها بالف�ضاد .
اإميان لوا�س

ال�ضعبي  الوطني  ال�ضعبي  املجل�س  نواب  �ضوت   
املحدد  الع�ضوي  القانون  م�رشوع  على  بالإجماع 
الد�ضتورية  بعدم  الدفع  تطبيق  وكيفيات  ل�رشوط 
بالجماع وبح�ضور 291 نائب و 33 وكالة ،الهادف اإىل 
تعزيز املنظومة القانونية يف جمال حماية احلريات 

الد�ضتوري  التعديل  به  ماجاء  مع  الفردية،وان�ضجاما 
طريق  عن  الد�ضتورية  الرقابة  يكر�س  الذي  الأخري 
املجل�س  النواب  ورف�س  الد�ضتورية  بعدم  الدفع 
للجنة  املرفوعة  التعديالت  كل  اليوم  ال�ضعبي 
املتمثلة يف ثالث  احلريات  والدارة  القانوية  �ضوؤون 

البند  حذف  حول  م�ضامينها  متحورت  تعديالت، 
املادة  لن�س  معار�ضتها  لتجنب   9 املادة  من  الخري 
212 من الد�ضور والتي تن�س على املواد غري القابلة 
لتعديل.  كما مت رف�س اقرتاح حول حتديد اجل 15 
الدفع  يف  الق�ضائية  اجلهة  لف�ضل  اق�ضي  كحد  يوما 

بعدم الد�ضتورية على م�ضتوى املادة 08.
و  الإدارية  و  القانونية  ال�ضوؤون  جلنة  جهتها  من   
احلريات مل تتبنى اأي تعديل من التعديالت املحالة 

عليها
 اإميان لوا�س

 ك�ضف وزير التعبيم العايل و البحت العلمي اأن 
الطلبة الذين مل يقوموا بالت�ضجيل ومل يزاولوا 
الدرو�س �ضيتم اعتبارهم متخليني عن الدرا�ضة 

و�ضيتم ف�ضلهم.
التي  ال�ضحفية  الندوة  خالل  حجار  واأكد   
القانون  م�رشوع  على  امل�ضادق  عقب  عقدها 
للغة  اجلزائري  باملجمع  املتعلق  الع�ضوي 
وزارتي  مع  احلوار  اأبواب  اإن  الأمازيغية، 
ال�ضحة و التعليم العايل مفتوحة اأمام الأطباء 
املقيمني ب�رشط احرتام قوانني اجلمهورية اأما 
فيما يخ�س الطلبة املطرودين من املوؤ�ض�ضات 
ال�ضت�ضفائية الذين مت حتويل ملفهم اإىل عمداء 
الكليات، فاأو�ضح حجار اأن الأمر يدخل �ضمن 
�ضالحيات وزارة ال�ضحة وهي الطرف املخول 

باتخاذ القرار
العايل  التعليم  وزير  طالب  اأخرى  جهة  من 
ال�ضيا�ضيني  حجار  طاهر  العلمي  والبحث 
بها  والعمل  الأمازيغية  اللغة  تدري�س  لتكري�س 
يف املوؤ�ض�ضات اجلزائرية، من اأجل اأن يتفرغ 
ترقية  الأمازيغي ملهامهم يف  املجمع  خرباء 

هذه اللغة
الكلمة  باأنه »على اجلميع ترك   ، واأكد حجار 
والعلوم  الل�ضانيات  يف  والباحثني  للخرباء 
الن�ضانية، فيما يخ�س ترقية اللغة الأمازيغية 
ال�ضتعمال  اأو  التدري�س  مبجال  باجلزائر 
رئي�س  لأوامر  جت�ضيدا  وذلك  باملوؤ�ض�ضات، 
الهادفة  بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
اجلزائريني  حياة  يف  الأمازيغية  للغة  للتمكني 

على  اأن  كما  ر�ضمية،  وك�ضنية  لغة  ب�ضفتها 
ال�ضيا�ضيني الن�ضحاب من هذا امليدان، وترك 

هذا املجمع يقوم مبهامه برتكيبته العلمية«
اإميان لوا�س

على  الثنني  اأم�س  الربملان  نواب  �ضوت 
 2018 ل�ضنة  التكميلي  املالية  قانون  م�رشوع 
حزب  نواب  طرف  من  تاأييده  و�ضط  بالإجماع، 
نواب حركة  امتناع  مقابل  ثمنوه،  الذين  العمال 
ومعار�ضة  الت�ضويت،  عن  والأفافا�س  حم�س 

فيما مت  بال.  �ضوتوا  الذين  له  الأر�ضيدي  نواب 
املعدلتني  املادتني  على  بالإجماع  الت�ضويت 
القيمة  على  الر�ضم  باإلغاء  واملتعلقتني  منه، 
وكذا  باجلزائر،  املركبة  لل�ضيارات  امل�ضافة 
لال�ضتثمار  الوطني  املجل�س  متنع  التي  املادة 

من منح تخفي�ضات �رشيبية لفائدة امل�ضتثمرين 
عبد  املالية  وزير  اأ�ضاد  جهته  من  باجلزائر، 
الرحمان راوية بت�ضويت اأع�ضاء املجل�س ال�ضعبي 
والذي  التكميلي،  بتدابري قانون املالية  الوطني 
التنموية  امل�ضاريع  بعث  للحكومة  ح�ضبه  يتيح 

 500 ب  الربامج  رخ�س  زيادة  بعد  اجلزائر،  يف 
 ،2018 ل�ضنة  املالية  بقانون  دينار مقارنة  مليار 
للم�ضاريع  بعث  من  عنه  �ضيرتتب  ما  اإىل  لفتا 

ال�ضتثمارية املجمدة على حد تعبريه.
 اإميان لوا�س

 اإميان لوا�س 



جوان  دورة  بكالوريا  اأم�س،  اختتمت، 
من  اجتيازها  يزمع  كان  الذي   ،2018
رّجح  واإن  مرت�شح،  اآالف   710 طرف 
القطاع  م�شتوى  على  الفاعلني  غالبية 
جناحها،  كفة  غلبة  و�رشكاء  م�شوؤولني 
االأخرية  ال�شنوات  خالل  االأح�شن  واأنها 
املوا�شيع  ت�رشيب  التي طبعتها جتاوزات 
والغ�س وهو ما كلفها دورات ا�شتثنائية، يف 
احلد  من  الو�شية  ال�شلطات  متكنت  حني 
من ذلك، والتمكن من تقلي�س التجاوزات 
عدة  ال�شهادة  م�شداقية  �رشبت  التي 
مرات، على راأ�شها حتدي انرتنت الهواتف 
املحمولة والغ�س عربها، و�شط جمموعة 
ت�رشب  ملنع  املتخذة   االجراءات  من 
املوا�شيع، بداية من تاأمني طبع موا�شيع 
الرتبية  مديريات  اإىل  ونقلها  االمتحان 
 66 تاأمني  وكذا  50مديرية  البالغ عددها  
نقطة حفظ املوا�شيع اإىل مراكز االإجراء 

البالغ عددها 2415 .
الغ�س  وجه  يف  الوقوف  اإجراء  اأما 
التوا�شل  مواقع  عرب  املوا�شيع  ون�رش 
االجتماعي، فانطلق مع ت�شعيد احلكومة 
الوطنية  الرتبية  وزارة  بني  واالتفاقية 
ووزارة الربيد بقطع االنرتنت ملدة �شاعة 
امتحان، يف  االأوىل من كل  ال�شاعة  خالل 
بعد  الحقا  احلكومة  عنه  تراجعت  حني 
جمموعة ال�شكاوى واالنعكا�شات امل�شجلة 

على املوؤ�ش�شات االقت�شادية.
ورغم تن�شيب 4 خاليا وطنية مهمة على 
م�شتوى وزارة الرتبية والداخلية والديوان 
الوطني وخلية تابعة للهيئة الوطنية للوقاية 
من اجلرائم املت�شلة بتكنولوجيات االإعالم 
هذا  تتبع  مهمتها  وحماربتها  واالت�شال 
االمتحان ور�شد كل ما ين�رش عرب مواقع 
التوا�شل االجتماعي، اإال اأن ذلك مل مينع 
بن�رش بع�س املوا�شيع فور عودة االنرتنت 
وهو ما اعرتفت به وزيرة الرتبية الوطنية، 
اأنه مت  بك�شفها  م�شعدة �شد املتجاوزين 
وزارة  وباإ�رشاف  قطاعية  جلنة  تكليف 
ق�شية  حول  ق�شائي  حتقيق  لفتح  العدل 

ن�رش موا�شيع امتحان البكالوريا.
حول  مت  طرح  الذي  االآخر  االإ�شكال 
املوا�شيع  ن�رش  املراكز، حيث مت  روؤ�شاء 
مرور  قبل  االمتحان،  قاعات  خارج  من 
ن�شف وقت امتحان بع�س املواد، يف حني 
ن�شف  بق�شاء  املرت�شح  يلزم  القانون  اأن 
االمتحان،  قاعة  داخل  االمتحان  مدة 
العربية  اللغة  اختبار  مدة  كانت  اذا  يعني 
4 �شاعات فاملرت�شح ال ي�شمح له باخلروج 
اأنه  حني  يف  كاملتني،  �شاعتني  مرور  قبل 
�شعبة  البكالوريا  موا�شيع  جند  باملقابل 
 4 مدار  على  متتد  التي  وفل�شفة  اأدب 
احل�شابات  ببع�س  متاحة  كانت  �شاعات 

قبل انق�شاء ن�شف املدة.

�أولياء يقودون عمليات 
�لغ�س وهو�تف �حلر��س 

ت�صنع �لتجاوز
املجتمع  م�شتوى  وعلى  ثانية  جهة  من   
�شجل املتابع لل�شاأن الرتبوي كمال نواري 
اإطارات  منهم  اآباء  تواجد  لـ«الو�شط«، 
�شامية اأمام مراكز االمتحان، مو�شحا اأن 
اإجراء  مراكز  اأمام  االأولياء  وجود  ظاهرة 
االمتحان مل�شاندة اأبنائهم على الغ�س عن 
طريق الهاتف النقال البلوتوت اأو الكيتمان 
بارتداء  املرت�شحات  ت�شتعمله  الذي 
اإىل  املرت�شح  ذهاب  اأو  مثال،  اخلمار، 
الذين  احلرا�س  بتواطوؤ من  املياه  دورات 
الهاتف  ا�شتعمال  يف  معهم  يت�شاهلون 
ي�شتعمل  من  وفيهم  املراحي�س  داخل 

هواتف حتى احلرا�س.

�ملن�صق �لوطني للكال، 
عا�صور �إيدير:

�لتجاوز�ت �مل�صجلة 

�أبطالها روؤ�صاء �ملر�كز
ثانويات  ملجل�س  الوطني  املن�شق  اأكد   
دورة  اأن  ايدير،  عا�شور  »كال«،  اجلزائر 
بكالوريا 2018 �شجلت جناحا نوعا ما من 
حيث التحكم يف الغ�س، وقلة التجاوزات، 
اأن  معتربا  ال�شابقة،  بال�شنوات  مقارنة 
بع�س  ت�شجيل  رغم  حت�شنت،  االأو�شاع 

التجاوزات، قادتها روؤ�شاء املراكز.
اأن  فقال  البيداغوجي  اجلانب  حول  اأما 
بعد،  املوا�شيع  لتحليل  يعمد  مل  الكال 
خا�شة اأن الدورة ال تزال متوا�شلة، حيث 
يف  التالميذ،  �شرتبك  الت�شحيحات  اأن 
ح�شب  املقبل  اجلمعة  �شيجتمعون  حني 
حتليل  اأجل  من  وتخ�ش�س  مادة  كل 
حمتوى املوا�شيع، م�شجال مالحظة عدم 
كان  مثلما  لغوية  اأخطاء  على  احتوائها 

ي�شجل يف وقت �شابق.

م�صعود عمر�وي
 بكالوريا 2018 �لأح�صن 
خالل �لـ4 �صنو�ت �أخرية

 
النه�شة  اأجل  النائب عن االحتاد من  اأكد 
م�شعود  ال�شابق  والنقابي  والبناء  والعدالة 
عمراوي، اأن دورة بكالوريا 2018 االأح�شن 
انت�شار  بعد  االأخرية،  ال�شنوات  خالل 
التي  والغ�س  املوا�شيع  ت�رشيب  ملفات 
ت�رشيح  يف  عمراوي  اأكد  حيث  طبعتها، 
بالدورة  اخلا�س  االإنطباع  اأن  لـ«الو�شط«، 
احلالية اأنها اأح�شن من ال�شنوات ال�شابقة، 
من  بداية  امللفات  اأقوى  تفادي  مت  اإذ 
اإىل الغ�س، بالرغم من  ت�رشيب املوا�شيع 
انعكا�شاتها  طبعت  التي  النقائ�س  بع�س 
الت�رشر  راأ�شها  على  العامة  احلياة  على 
على  اأثرت  التي  االنرتنت  انقطاعات  من 
اجلميع، مو�شحا اأنه كان باالإمكان التن�شيق 
هدى  وم�شالح  غربيط  بن  م�شالح  بني 
فرعون من اأجل اللجوء اإىل عزل املراكز 
املوؤ�ش�شات  بع�س  م�شتوى  على  يتم  كما 
اخلا�شة وحى بع�س العمومية، متداركا اأن 
ذلك ال ينق�س من نتائج جهود هذه ال�شنة، 
ي�شمل  كونه  للت�شحية  يحتاج  االأمر  واأن 

م�شداقية �شهادة البكالوريا.
كانت  اأنها  فاأكد  اأما بخ�شو�س املوا�شيع 
رغم  املقرر  و�شمن  الطلبة  متناول  يف 
طيلة  القطاع  �رشب  الذي  االإ�رشاب 
واليات  م�شتوى  على  اأ�شهر  و3  �شهر 
البليدة،  بجاية،  وزو،  تيزي  بعينها: 
بطريقة  للعتبة  جلاأت  الوزارة  اأن  معتربا 
ذلك،  عن  تعلن  اأن  دون  لكن  باأخرى  اأو 
لتكون احلظوظ مت�شاوية بني املرت�شحني 
موا�شيع  عن  واالبتعاد  مالئمة  مبوا�شيع 

تت�شمن اأ�شئلة خارج املقرر.
كثريا  تخوفت  والتي  اجلنوبية  الواليات 
تاأجيل  بعد  احلرارة  درجة  ارتفاع  من 
علق  جوان،  نهاية  اإىل  البكالوريا  دورة 
منة  اأنه  ب�شكرة،  ابن  وهو  عليها عمراوي 
من اهلل اأن كانت درجات احلرارة معقولة، 
اأبناء اجلنوب يف ظروف طبيعية  وامتحن 
باجلنوب،  اإغماء  حالة   0 ت�شجيل  ظل  يف 

اأحيانا بهذه املناطق  وهو ما كان يحدث 
احلارة.

مدير �لتعليم �لثانوي
 ت�صجيل 353 حالة غ�س 

منها و�صط  باملائة   80
�لأحر�ر

 
ك�شف مدير التعليم الثانوي التعليم الثانوي 
على  �شيفا  حلوله  خالل  عطوي،  عابد 
قناة النهار، انه مت ت�شجيل 353 حالة غ�س 
منها  باملائة   80 احلالية،  الدورة  خالل 
اأن  معتربا  االأحرار،  املرت�شحني  و�شط 
االأجراء  مبراكز  ال�رشامة  على  يدل  ذلك 
كون  التح�شري  عدم  عن  ناجت  الغ�س  واأن 
باالأق�شام  الدرا�شة  يزاولون  ال  غالبيتهم 
حاليا، موؤكدا االلتزام باالإق�شاء 5 �شنوات 
و10  املتمدر�شني  للمرت�شحني  بالن�شبة 
وحدد  االأحرار  للمرت�شحني  �شنوات 
عطوي عدد الغيابات و�شط املتمدر�شني 
نهاية  حتى  تلميذ،   16 اأي  باملائة،  بـ1 
االأحرار  مقابل  الدورة،  من  الثالث  اليوم 
الغياب  ن�شب  اأن  مو�شحا  باملائة،  بـ30 
والتاأخرات عندما ترتفع يكون بتاأثري من 
من  �شباحا  التاأخرات  حول  اأما  االأحرار، 
08:00 اإىل 08.30، 5.69 باملائة بالن�شبة 
بالن�شبة  باملائة  و65  للمتمدر�شني، 

لالأحرار.

�لقيادي بالأ�صنتيو عامر 
�صيخي:

مر�كز باجلنوب بدون 
تكييف ومو��صيع يف 

�ملتناول
 

الرتبية  عمال  بنقابة  القيادي  اأكد 
عن  ال�شابق  واملمثل  »االأ�شنتيو«، 
ت�رشيح  يف  �شيخي  عامر  اإيليزي  والية 
جتاوزات  ت�شجيل  يتم  مل  اأنه  لـ«الو�شط«، 
واإن  املرت�شحني،  طرف  من  تذمرات  اأو 
متثلت النقائ�س يف بع�س املكيفات على 
اأن  رغم  االجراء  مراكز  بع�س  م�شتوى 
درجات احلرارة بلغة ما بني 43-46 درجة 
التنقل  ايليزي،خا�شة خالل  م�شتوى  على 
ما بني املنزل ومركز االإجراء، يف حني مت 
دون  مت  االمتحان  اأيام  لكن  املاء،  توفري 

ت�شجيل تذمر و�شط التالميذ.
االمتحان،  موا�شيع  م�س  الر�شا  ونف�س 
م�شتوى  على  تذمر  اأي  ي�شجل  مل  حيث 
املناطق التي توا�شل معها، عني امينا�س، 
طرح  على  عرج  حني  يف  اإيليزي،  جنات، 
تتبعها  ثم  باجلنوب  خا�شة  دورة  تعجيل 
لتفادي  بال�شمال  خا�شة  ثانية  دورها 
معتربا  املرتفعة،  احلرارة  درجات 
الدورة  اأن  ذلك  منطقي،  غري  ذلك  اأن 
التي  املوا�شيع  وبح�شب  باجلنوب  االأوىل 
بالن�شبة  حذفها  اإىل  �شتوؤدي  �شتت�شمنها 
عتبة  حتديد  يعني  ما  وهو  لل�شمال، 

لل�شمال.

�ملن�صق �لوطني للكال، 
عا�صور �إيدير:

روؤ�صاء مر�كز �رتكبو� 
جتاوز�ت

 اأكد املن�شق الوطني ملجل�س ثانويات اجلزائر 
 2018 بكالوريا  دورة  اأن  ايدير،  عا�شور  »كال«، 
يف  التحكم  حيث  من  ما  نوعا  جناحا  �شجلت 
بال�شنوات  مقارنة  التجاوزات،  وقلة  الغ�س، 
رغم  حت�شنت،  االأو�شاع  اأن  معتربا  ال�شابقة، 
روؤ�شاء  قادتها  التجاوزات،  بع�س  ت�شجيل 

املراكز.
الكال  اأن  فقال  البيداغوجي  اجلانب  اأما حول 
اأن  خا�شة  بعد،  املوا�شيع  لتحليل  يعمد  مل 
الدورة ال تزال متوا�شلة، حيث اأن الت�شحيحات 
�شرتبك التالميذ، يف حني �شيجتمعون اجلمعة 
اأجل  من  وتخ�ش�س  مادة  كل  ح�شب  املقبل 
مالحظة  م�شجال  املوا�شيع،  حمتوى  حتليل 
كان  مثلما  لغوية  اأخطاء  على  احتوائها  عدم 

ي�شجل يف وقت �شابق.

رغم ت�صجيل جمموعة تو�صيات متتد من بن غربيط �إىل �لأولياء

خالل �متحانات 
 بكالوريا دورة 

جو�ن 2018

غياب 2700 
مرت�سح بب�سكرة  

وورقلة و اأدرار  
 

اإمتحانات �شهادة  اإجراء  �شجلت مراكز 
�شهادة  امتحانات  خالل  البكالوريا 
و  ورقلة  ب�شكرة،  بواليات   البكالوريا  
مرت�شح  من2700  اأكرث  غياب  اأدرار  
هناك  اأن  رغم  جمهولة  تبقى  الأ�شباب 
رف�شوا  املقاطعني  اأن  توؤكد  فر�شية 
النهائي  االمتحان  هذا  يف  امل�شاركة 
ظروف  و�شط  برجمته  تقرر  الذي 
مناخية �شعبة دون احلديث عن اإفتقار 
للمكيفات  االإمتحانات  مراكز  غالبية 
الرتبية  مديريات  تاأكيد  رغم   ، الهوائية 
كافة  ت�شخري  املذكورة  بالواليات 
ل�شمان  والب�رشية   املادية  االإمكانيات 
البكالوريا  �شهادة  اإمتحانات  �شريورة 

دورة جوان 2018.
تذيل  الواليات �شجلت  اأن هاته  ومعلوم 
يف الرتتيب الوطني يف نتائج امتحانات 
الدورات  خالل  البكالوريا  �شهادة 
يف  تاأتي  اأ�شباب  لعدة  وذلك  ال�شابقة 
و�شائل  توفري  يف  التذبذب  مقدمتها 
تف�شي  عن  ناهيك  املدر�شي  النقل 
التدري�س   بحجرات  االكتظاظا  ظاهرة 
وذلك على خلفية تاأخر فادح يف ت�شليم 

املرافق الرتبوية .
�أحمد باحلاج 

�صارة بومعزة

افتكت اإجماع الفاعلني بقطاع الرتبية .. بكالوريا 2018 الأح�سن
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التجاوز ت�سنع  احلرا�س  وهواتف  الغ�س  عمليات  يقودون  ·        اأولياء 

�لبكالوريا بالبويرة

مرت�سحة تتو�سل بالبكاء 
لل�سماح لها بالغ�س

ب�صبب �ل�صتباه يف تلوث هذه �ملنتجات 
ببكترييا �ل�صاملونيالي

 اإتالف منتجات �سركة 
»�سيليا اجلزائر« حلليب الأطفال

مدير �ل�صياحة بورقلة عبد �هلل بلعيد 
يك�صف ليومية »�لو�صط«

15 فندق يف طور الإجناز وعراقيل 
البنوك ترهن امل�ساريع 

�شهادة  يف  مرت�شحة  اأم�س  �شنعت 
احلجر  عني  بلدية  مبركز  البكالوريا 
احلدث   ، البويرة  والية  عا�شمة  غرب 
اأ�شئلة  اأن �شدمت ب�شعوبة  حيث ومبجرد 
التمارين   الفيزياء وعجزها عن حل  مادة 
من  واالأده�س  والعويل  بالبكاء  اأجه�شت 
هذا راحت تتو�شل االأ�شاتذة احلرا�س من 
اجل ال�شماح لها بالغ�س وهو الطلب الذي 
املطلق  بالرف�س  االأ�شاتذة  هوؤالء  قابله 
البكاء  من  نوبة  يف  الدخول  بها  اأدى  ما 
عارمة  فو�شى  يف  ت�شبب   ما  وال�رشاخ 
وا�شتمر  املجاورة  واالأق�شام  الق�شم  دخل 
احلال على نحو اأزيد من �شاعة من بداية 

االإمتحان .

�مليني و�لق�صات �لغريبة 
مو�صة باك 2018

بكالوريا  لدورة  املرت�شحون  قابل   
مييز  الذي  النف�شي  ال�شغط   2018
اإىل  غريبة  بطقو�س  االمتحان  هذا 
واحليل  الطرق  كل  ا�شتعمالهم  جانب 
اأعني  من  واالإفالت  الغ�س  اجل  من 
احلرا�س ، حيث عمد الكثريون منهم 
اللبا�س  اإرتداء  على  اجلن�شني  من 
على  للمفاتن  والكا�شف  الفا�شح 
للبنات  بالن�شبة  والفيزو  امليني  غرار 
امل�شابهة  الغريبة  الق�شات  وكذا 
لنجوم كرة القدم وال�رشاويل املمزقة 
الذكور  للمرت�شحني  و«البونتاكور« 
م�شابقات  يف  كاأنهم  هوؤالء  يظهر  ما 

عر�س االأزياء وملكات اجلمال .

�أح�صن مرزوق

طرف  من  االإتالف  بعملية  التكفل  �شيتم 
الرتاب  عرب  موزعة  وحدات  ثالث 
حليب  منتجات  اتالف  بعملية  الوطني 
طرف  من  وامل�شوق  امل�شتورد  االأطفال 
بعدما  وهذا   »�شيليا  اجلزائر«  �رشكة 
مت االتفاق مع ال�شلطات املحلية  ل�شحب 
»�شيليا  ل�رشكة  التابعة  احلليب  منتجات 
ب�شبب  اجلزائرية   ال�شوق  من   « اجلزائر 
اال�شتباه يف تلوث هذه املنتجات ببكترييا 
بيان  هذت  ح�شب  وجاء  ال�شاملونيالي  
الوحدات   هذه  وتتمثل  ر�شمي  لل�رشكة 
بالعن�رش  التقني  الردم  مركز  من  كل  يف 
بعني  اال�شمنت  و�رشكة  وهران  والية  يف 
العمومي  املجمع  )فرع  ب�شطيف  كبرية  
بوالية  اأخرى  وحدة  اإىل  اإ�شافة  جيكا( 
البليدة«  وعليه ف�شتمتد هذه العملية  اإىل 
عدة اأ�شابيع.   يف حني اأعلنت �رشكة �شيليا 
»بالرغم من  اأنه  االأطفال  اجلزائر حلليب 
التي  املنتجات  كل  تاأكيد مطابقة  اأنه مت 
املخابر  طرف  من  من  ال�شوق  �شحبت 
املخرب  ال�شيما  وامل�شتقلة  العمومية 

با�شتور  معهد  لتلم�شان  اجلهوي  البيطري 
ال�رشكة  �رشعت  العا�شمة  باجلزائر 
اتالف  عملية  يف   2018 ماي   10 يف 
ال�شلطات  مع  بالتعاون  املنتجات  هذه 
اجلزائر  »�شيليا  �رشكة  ، ولقد ا�شتدعت 
يف  منتوجاتها  االأطفال  بع�س  حلليب 
املا�شي  وجاء  العام  من  دي�شمرب   10
يف  ال�شادر   لل�رشكة  ر�شمي  بيان  يف  هذا 
هذا  وياأتي  وياأتي    2017 دي�شمرب   21
هذا بعد طلب من  م�شنع احلليب ل�رشكة 
بفرن�شا،  »كراون«  مبدينة  كتالي�س«  »ال 
الذي  امل�شددة  التحاليل  لتثبت  برنامج 
خمابر  مع  االإنذار  بداية  منذ  اأجري 
»كراون«  تلوثا متناثرا يف  م�شنع  م�شتقلة 
بفرن�شا وهذا ب�شبب اأ�شغال اأجريت فيه يف 
ال�شدا�شي االأول ل�شنة 2017  ولهذا قررت 
التدابري  تعزيز  اجلزائر  �شيليا  �رشكة 
اإىل جميع  اال�شتدعاء  بتو�شيع  االحرتازية 
يف  املعلبة  و  امل�شنعة  االأطفال  منتجات 

ذات امل�شنع منذ 15 فيفري من 2016 .
حكيم مالك

ورقلة  لوالية  ال�شياحة  مدير  اأكد 
عبد اهلل بلعيد ، اأن م�شاحله ت�شعى 
االمكانات  كافة  لتوفري  جاهدة 
اأكرب  الإ�شتقطاع  والب�رشية  املادية 
االأجانب  ال�شواح  من  ممكن  عدد 
ذلك  مع  موازاة   ، واملحليني 
من  القطاع  مدير  ا�شتكى  فقد 
تواجه  التي  البريوقراطية  العراقيل 

امل�شتثمرين من طرف البنوك .
عبد  بلعيد  ال�شياحة   مدير  ك�شف 
ت�رشيح  يف   ، ورقلة  بوالية  اهلل 
»الو�شط«  يومية  به  خ�س  �شحفي 
فندق   28 يقارب  ما  اإح�شاء  عن   ،
مناطق  خمتلف  على  موزعني 
بقدرة  ا�شتقبال  وهياكل  الوالية 
يف  وهي  ب1700  تقدر  ا�شتيعاب 
اأكرث  انتهاء  بعد  م�شتمر  ت�شاعد 
والتي  االإجناز  قيد  م�رشوع   15 من 
قد ت�شل قدرة اال�شتيعاب اإىل 2500 
والتي من �شانها الق�شاء على العجز 
ك�شف  كما   . القطاع  يعرفه  الذي 

ت�شعى  م�شاحله  اأن  القطاع  مدير 
بال�شياحة  اال�شتثمار  ت�شجيع  اإىل 
احلموية باعتبار  اجلهة غنية باملياه 
الباطنية واملعدنية ، م�شريا يف نف�س 
ال�شياق اإىل العراقيل التي باتت تعيق 
تاأتي  املجال  هدا  يف  امل�شتثمرين 
وغياب  البنوك  م�شكل  يف مقدمتها 
يف  امل�شتثمرين  لدعم  الت�شهيالت 
التي  االت�شاالت  رغم  املجال  هذا 
قامت به م�شاحله بالوزارة الو�شية 
للوقوف على العراقيل التي يوجهها 
باالأموال  لتموينهم  امل�شتثمرين 

لالإطالق م�شاريعهم .
واأ�شاف  بلعيد فيما يخ�س ال�شياحة 
عن  املدير  ك�شف  ال�شحراوية 
�شائح   1000 يقارب  ما  ت�شجيل 
تواجد  بف�شل  هدا  االأجانب  من 
العديد من الوكاالت ال�شياحية التي 
من  النوع  هدا  ت�شجيع  يف  �شاهمت 

ال�شياحة .
 �أحمد باحلاج 

�عترب جل �لفاعلني بقطاع �لرتبية �لأح�صن ومطالب بتح�صني �لتن�صيق بني �أع�صاء �حلكومة لعزل �ملر�كز فقط، يف �نتظار 
حت�صني �ل�صبط �أكرث بعد �عرت�ف بن غربيط بت�صجيل ن�صر بع�س �ملو��صيع على نطاق �صيق مع حتويل �مللف للعد�لة، وتطبيق 
�لتعليمات على م�صتوى كل مر�كز �لمتحان بعد ت�صجيل عدم �للتز�م بالوقت، وتو�صيع نطاق �لإ�صكالت لت�صمل جل �ملجتمع 

بعد تورط عدد من �لأولياء يف عمليات �لغ�س.



اأع�شاء �شبكة مراكز التفكري للحوار 5+5"

24 �ساعةالثالثاء 26  جوان  2018  املوافـق  لـ 12 �شوال 1439هـ 5
تب�شة

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

تب�سة  والية  �أمن  مل�سالح  و�الت�سال  �الإعالم  خلية  ح�سب 
متكنت �لفرقة �القت�سادية و �ملالية �لتابعة للم�سلحة �لوالئية 
ق�سية  حول  فتح حتقيق  من  �أم�س  نهار  �لق�سائية  لل�رشطة 
و  �لن�سب  ��ستعمال �ملزور يف حمرر�ت م�رشفية   و  تزوير 
�الحتيال بخ�سو�س عري�سة �سكوى من  مديرية �لتجهيز�ت 
�أ�سغال  موؤ�س�سة  �ساحب  مقاول  �سد  تب�سة  لوالية  �لعمومية 
باالإ�ست�سارة  �لفائز  و  �جللفة  بوالية  مقرها  �لكائن  �لبناء 
لوالية  �لعمومية  �لتجهيز�ت  مديرية  قبل  من  عنها  �ملعلن 
�ل�سيخ  �لكبري  �مل�سجد  م�رشوع  لتكملة   2007 �سنة  تب�سة 
�ملزور يف  ��ستعمال  و  �لتزوير  �أ�سا�س  على  �لتب�سي  �لعربي 
ن�سخة من وثيقة كفالة �سمان ح�سن �لتنفيذ مببلغ مايل قدره  
�لوطني �جلز�ئري  �لبنك  �ل�سادرة عن  9.102.572.83 دج 
وثيقة  �أن  �ملت�سمن  �ملدية  والية  �لرئي�سية  �لوكالة   BNA
�ل�سالف  �ملقاول  قبل  من  �ملقدمة  �لتنفيذ  ح�سن  �لكفالة 
�لذكر غري �سادرة عن وكالتهم بعد تلقيهم مر��سلة من قبل 
مبا�رشة  ق�سد  تب�سة  لوالية  �لعمومية  �لتجهيز�ت  مديرية 
من  بالن�سخة  �ملدون  �ملايل  �ملبلغ  على  �حلجز  �إجر�ء�ت 
اللتز�ماته  �ملقاول  �إخالل  بعد  �لذكر  �ل�سالفة  �لوثيقة 
لتبا�رش  عاتقهه   على  �ملربمة  �ل�سفقة  ف�سخ  و  �لتعاقدية 
بع�س من  �سماع  و  بهذ� �خل�سو�س  �لفرقة حتقيقاتها  ذ�ت 
�أطر�ف  �أقو�ل  �سماع  و  �لتحقيق  �نتهاء  بعد  و  �ملوظفني 
�لق�سية و بالتن�سيق مع �ل�سيد وكيل �جلمهورية لدى حمكمة 
تب�سة ليتم �إر�سال ملف �لق�سية عن جرم �لتزوير و ��ستعمال 
�ملزور يف حمرر�ت م�رشفية )ن�سخة من وثيقة كفالة �سمان 
ح�سن �لتنفيذ( و �لن�سب و �الحتيال �سد �ملقاول �لذي مت 

��ستدعائه �إال �أنه تعذر �لعثور عليه.
ع/ ر�شيد  

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

م�سرع �سابني يف باب الوادي 
ب�سبب ن�ساط املتاجرة 

باملخدرات
فتحت �أم�س حمكمة �جلنايات �ال�ستئنافية لدى جمل�س 
�سابان  �سحيته  ر�ح  عمدي  قتل  ق�سية  �جلز�ئر،  ق�ساء 
حي  يف  مت  عنيف  �سجار  �إثر  �لو�دي  باب  مبنطقة 
بوفريزي بباب �لو�دي بني عائلتني ب�سبب �ملناف�سة على 
زعامة �لتجارة باملخدر�ت و ��ستعملت فيه خمتلف �أنو�ع 
�الأ�سلحة . يف �لق�سية �لتي تعود جمرياتها لبد�ية �سهر 
قاعة  من  لند�ء  �الأمن  م�سالح  تلقت  حني   2011 مار�س 
�لعمليات لدى م�ست�سفى حممد ملني دباغني بباب �لو�دي 
�أ�سيب على  �أحدهما  ،حول تلقيها حلالة وفاة �سخ�سان 
م�ستوى �لفخذ �الأمين ، وبعد حترياتها تبني �أن �ل�سخ�سان 
قد تعر�سا لطاقات نارية �أثناء �سجار وقع يف منطقة حي 
�أحد  و  و�حدة  عائلة  �أفر�د  بني  �لو�دي  بباب  بوفريزي 
�ل�سحايا �ملكنى » �ل�سيطان« و �أن �ل�سجار قد ��ستعملت 
فيه خمتلف �أنو�ع �الأ�سلحة بعدما متكنت م�سالح �الأمن 
من حجز �سالحني نارين من نوعني رو�سي »بايكال« من 
ف�سال  »روبو�ست«  نوع  من  �سيد  وبندقية  ملم   12 عيار 
عن ��سرتجاع ظرفني فارغني خلرطو�ستني من عيار 12 
للتحريات  ومو��سلة   ، بحري  �سيد  بندقية  ورحمي  ملم 
�ل�سحيتان  بوفاة  �ملت�سببني  هوية  عن  للك�سف  �ملنجزة 
�إلقاء �لقب�س على كل من »�س.ف« 63 عاما �ملكنى  مت 
قاعة  �ساحب  وهو  عاما   28 »�س.ز«  و�بنه  »ليليفون« 
للريا�سة و�سقيقه »�س.�س.ع« 52 عاما و«ي.ف« 44 عاما 
�سديق �ملتهم �لثاين و يتم بذلك حتويلهم على حمكمة 
�جلنايات بجرم �لقتل �لعمدي مع �سبق �الإ�رش�ر و�لرت�سد 
وحمل �أ�سلحة بي�ساء حمظورة بدون مربر �رشعي وحيازة 
وحيازة ذخرية بدون رخ�سة بالن�سبة للمتهم �الأول و�لثاين 
و�مل�ساركة يف �لقتل �لعمدي مع �سبق �الإ�رش�ر و�لرت�سد 
�رشعي  مربر  بدون  حمظورة  بي�ساء  �أ�سلحة  وحمل 
�لرئي�سي  �ملتهم  ، حيث ك�سف  و�لر�بع  �لثالث  للمتهمني 
خالل �سماعه �أنه توجه حقيقة لل�سحية ق�سد منعه من 
بندقية  معه  حامال  �ملنطقة  يف  باملخدر�ت  �ملتاجرة 
�سيد و �أثناء �لنقا�س قام باإطالق عيار �أدى لوفاة �ل�سحية 
مع مفيه �لتام قيام �أي �سجار عك�س ت�رشيحات �ل�سهود 
�لذين �أجمعو� على توجه هذ� �الأخري رفقة �أ�سدقائه و 
�أ�سقائه على منت �سيارة وهم مدججني باالأ�سلحة وبعد 
�سجار عنيف مت بينهم و بني �ل�سحية تويف هذ� �الأخري 

رفقة �سخ�س �أخر من �أ�سدقائه .
ل/منرية

عّدة  �جلز�ئر  والية  �أمن  م�سالح  عاجلت 
توقيف  �إثرها  على  مّت  خمتلفة،  ق�سايا 
فيه،  م�ستبه  �سخ�س   )11( ع�رش  �حدى 
�لهندي،  �لقنب  من  غر�م   )300( حجز  مع 
قدره  مايل  ومبلغ  مهلو�س  قر�س   )106(
�أمن  م�سالح  �سنتيم.  متّكنت  مليون   )103(

�ملقاطعة �الد�رية حل�سني د�ي من معاجلة 
للمتاجرة  ��رش�ر  جمعية  تكوين  ق�سية 
�إجر�مية  جماعة  بو��سطة  �ملخدر�ت  يف 
منّظمة، حيث �نطلقت �لق�سية بعد �أن لفت 
�نتباه عنا�رش �ل�رشطة بقطاع �الإخت�سا�س، 
رفقة  ق�سائي  م�سبوق  متنها  على  �سيارة 
على  عرث  �ملركبة،  تفتي�س  بعد  �سديقه، 
مو��سلة  �لهندي،  �لقنب  من  �سفيحتني 
بتفتي�س  �ذن  ��ست�سد�ر  وبعد  للتحريات 

منزل �مل�ستبه فيه، عرث على �سفيحة �أخرى 
�ل�سفائح  وزن  ليبلغ  �لهندي،  �لقنب  من 
�لثالث )290( غر�م، كما عرث د�خل حقيبة 
من  كمية  على  �لثاين،  فيه  �مل�ستبه  زوجة 
�لوطنية  �لعملة  من  مايل  مبلغ  �ملخدر�ت، 
من  �آخر  ومبلغ  �سنتيم  مليون   )100( قدره 
كما  �أورو.   )350( قدره  �ل�سعبة  �لعملة 
عاجلت م�سالح �من �ملقاطعة �الإد�رية لبئر 
مر�د ر�ي�س، جمموعة من �لق�سايا �ملتفرقة 

مّت على �إثرها توقيف )09( �أ�سخا�س م�ستبه 
فيهم، مع حجز )106( قر�س مهلو�س و)10( 
غر�مات من �لقنب �لهندي، حيث متحورت 
�ملخدر�ت  حيازة  حول  �لق�سايا  �غلب 
و�الأقر��س �ملهلو�سة وكذ� �ملتاجرة فيها. 
مت  �لقانونية،  �الإجر�ء�ت  ��ستكمال  بعد 
وكالء  �ل�سادة  على  فيهم  �مل�ستبه  تقدمي 
يف  للنظر  �قليميا  �ملخت�سني  �جلمهورية 

ملفاتهم.

ل/منرية

�ل�سنوي  �ملنتدى  �أم�س  عقد 
�لتفكري  ملر�كز  �لثالث 
بفندق   5+5 للحو�ر  �ملتو�سطي 
�لعا�سمة  باجلز�ئر  �الأور��سي 
�لب�رشية  �لتنمية   " عنو�ن  حتت 
كمحرك للتعاون يف �إطار �جلو�ر 
ت�سيري  و�حدة   حتديات   5+5
هذ�  فعاليات  وتنظم  م�سرتك  
�ملنتدى يف  �لفرتة �ملمتدة من 

25 �إىل غاية 27 جو�ن 2018  .
�ملتو�سط  غرب  حو�ر  ويتكون 

يف  و�ملتمثلة  دول   10 من   5+5
�جلز�ئر وتون�س وفرن�سا و�إ�سبانيا 
و�ملغرب  و�إيطاليا  و�لربتغال 
وليبيا وموريتانيا ومالطا ،و�لذي 
يتطرق �إىل  جملة من �ملو��سيع 
و�القت�سادية  و�الجتماعية 
مبختلف  و�ملتعلقة  و�ل�سيا�سية 
و�لبحث  كالرتبية   �ملجاالت 
و�لنقل  و�ل�سحة   �لعلمي 
و�الإ�ستثمار،و�لتجارة  و�ل�سياحة 
�ملتجددة  و�لطاقات  و�لبيئة 

و�ملو�رد  و�لهجرة  و�لطاقة 
�ملائية و�لدفاع و�الأمن  .

�سانعي  �ملنتدى  هذ�  جمع    
رفيعي  �ل�سيا�سي  �لقر�ر 
ملناق�سة  و�خلرب�ء  �مل�ستوى 
�لق�سايا �مل�سرتكة لبلد�ن �حلو�ر 
5+ 5  وي�سم هذ� �حلدث �لهام 
قر�بة 50 م�ساركا من �سخ�سيات 
و�إطار�ت  ودبلوما�سيني  �سامية  
م�سرية وخرب�ء وباحثني ملناق�سة 
لبلد�ن  م�سرتكة  �إ�سكاليات 

�خلبري  بينهم  من    5+5 �حلو�ر 
مقيد��س  م�سطفى  �القت�سادي 
�الأخرى  �ل�سخ�سيات  وغريه من 
يندرج   . و�الأجنبية  �جلز�ئرية 
هذ� �ملنتدى يف �إطار �لقر�ر�ت 
�مل�سادق  �الإعالن  يف  �لو�ردة 
�لر�بع  �ملوؤمتر  خالل  عليه 
للحو�ر  �خلارجية  لوزر�ء  ع�رش 
5+ 5 �ملنعقد بتاريخ 21 جانفي 

2018 باجلز�ئر �لعا�سمة.
 حكيم مالك 

بالد�ر  �الإبتد�ئية  �جلنايات  حمكمة  فتحت 
 12 من  وطنية  �سبكة  ملف  �أم�س  �لبي�ساء 
�سخ�سا خمت�سة يف ترويج و بيع �ملخدر�ت 
و  �لعا�سمة  و  بالبويرة  �لليلة  د�خل �ملالهي 
زر�لدة و�لتي يديرها بائع م�رشوبات كحولية 
مقيم مبنطقة بوروبة . وقائع �لق�سية �حلالية 
�ملحاكمة  بجل�سة  د�ر  ما  ح�سب  وعلى 
تلقت  حني   2015 فيفري  �سهر  ملطلع  يعود 
خالل  للحر��س  �لق�سائية  �ل�سبطية  م�سالح 
�إ�ستجو�بها  الأحد �ملتهمني �ملكنى » زعرور« 
بخ�سو�س تورطه يف ق�سية ترويج �ملخدر�ت 
ببيع  تقوم  �أ�سخا�س  معلومات عن جمموعة 

جاورها  وما  بوروبة  منطقة  يف  �ملخدر�ت 
�لو�حد«  عبد   ، ق   « �ملدعو  ر�أ�سهم  على 
وتوقيفه  �ملر�قبة  حتت  و�سعه  مت  �لذي 
بتاريخ 10 فيفري 2015 مبنطقة بوروبة �أين 
�سيارة من  �أخر على منت  رفقة �سخ�س  كان 
نوع » فولك�سفاقن« بعد عملية تر�سد طويلة 
،وبعد تفتي�س منزله بناء� على �إذن من �ل�سيد 
وكيل �جلمهورية �ملخت�س مت �لعثور على ما 
يقارب 2 كلغ من �ملخدر�ت من نوع » �لكيف 
�ألف  ب35  قدرت  مالية  مبالغ  مع  �ملعالج« 
�ألف دج باالإ�سافة  دج و مبلغ �أخر بقيمة 92 
لكيتور خا�سة بتقطيع �ملخدر�ت  ،كما قامت 

�مل�ستبه  هاتف  حجز  من  �مل�سالح  ذ�ت 
للمتهم  �سم�سية  �سور  على  د�خله  عرث  و  به 
وبحوزته كميات هائلة من �ملخدر�ت و مبالغ 
مالية بالعملة �ل�سعبة ، كما مت �إ�ستغالل �أرقام 
للتو�سل  �لهاتف  ذ�ت  من  �ملنجزة  �لهو�تف 
باأنهم حو�يل 12  ل�رشكاء �ملتهم و�لذي تبني 
بيع  و  لرتويج  �سبكة  ي�سكلون  كانو�  �سخ�سا 
�لوطن وباالأخ�س مناطق  �ملخدر�ت بو�سط 
يتو�سلون  وكانو�  وزر�لدة  بويرة  و  بوروبة 
يف  �لتقنيات  �أحدث  طريق  عن  بينهم  فيما 
الإبعاد  �لذكية  �لهو�تف  و  �الأنرتنيت  عامل 
م�سالح  �أعني  عن  بعيد�  �لبقاء  و  �ل�سبهات 

كمية  �إخ�ساع  خالل  من  تبني  كما  �الأمن 
م�سالح  لدى  للخربة  �ملحجوزة  �ملخدر�ت 
�ملخدر�ت  �أن  ل�ساطوناف  �لعلمية  �ل�رشطة 
،كما  �لكار��سني«   « ت�سمى  مادة  كانت حتوي 
تقوم  كانت  �ل�سبكة  �أن  �لتحريات  �أ�سفرت 
برتويج �ملخدر�ت و توزيعها د�خل �ملالهي 
�لليلية يف مناطق بويرة و �لعا�سمة و زر�لدة 
�ل�سبكة  �أع�ساء  هوية  حتديد  بذلك  ليتم   ،
حيازة  بجرم  �حلال  حمكمة  على  وحتويلهم 
�سبكة  �إطار  يف  ترويجها  بغر�س  �ملخدر�ت 

�إجر�مية منظمة . 
ل/منرية

متكنت قو�ت �ل�رشطة بفرقة مكافحة �ملخدر�ت 
من توقيف �سخ�سني يف �لعقد �لثالث من �لعمر 
على  باحليازة  متعلقة  ق�سية  يف  تورطهما  بعد 
�ملخدر�ت لغر�س �ملتاجرة فيها، قو�ت �ل�رشطة 
متكنت على �إثر ذلك من حجز 01 كلغ من �لكيف 
�آالف دينار  �ملعالج و حجز مبلغ منايل قدره 5 

جز�ئري تعترب من عائد�ت ترويج هذه �ل�سموم، 
�لنيابة  �أمام  �لذكر  �ل�سالفي  تقدمي  مت  حني  يف 
�أين �سدر يف حقهما �أمري �إيد�ع  ف�سول �لق�سية 
تعود �إىل ��ستغالل قو�ت �ل�رشطة بفرقة مكافحة 
�ملخدر�ت ملعلومات تفيد بوجود �سخ�س يحوز 
ترويجها  ب�سدد  وهو  �ملخدر�ت  من  كمية  على 

بفتح  �مل�سلحة  لتبا�رش  بلعبا�س،  �سيدي  مبدينة 
 . �لق�سية  مالب�سات  عن  للك�سف  معمق  حتقيق 
بعد عملية مر�قبة دقيقة لتحركات �مل�ستبه فيه، 
 ، �ملعالج  �لكيف  من  كمية  وبحوزته  �سبطه  مت 
�سبط  مت  مل�سكنه  قانونية  تفتي�س  عملية  وبعد 
قدرت  حيث   ، �ملعالج  �لكيف  من  �أخرى  كمية 

�ملعالج  �لكيف  كلغ من   01 بـ  �لكمية �ملحجوزة 
�آالف   5 قدره  مايل  مبلغ  حجز  عن  ناهيك   ،
هذه  ترويج  عائد�ت  من  يعترب  جز�ئري،  دينار 
�ل�سموم.، هذ� كما مت توقيف �رشيكه يف ترويج 

هذه �ل�سموم و�لبالغ هو �الأخر 32 �سنة 
 �س.�شهيب

حمكمة اجلنايات الإبتدائية بالدار البي�شاء 

حمكمة اجلنايات الإبتدائية بالدار البي�شاء 

م�ساركة 50 �سخ�سية  يف املنتدى ال�سنوي الثالث

بائع خمور يقود �سبكة  لرتويج املخدرات داخل املالهي 

حجز 01 كلغ من الكيف املعالج وتوقيف �سخ�سني 

م�شالح اأمن العا�شمة بعد توقيف )11( �شخ�س م�شتبه فيه

حجز 300 غرام من القنب الهندي و 106  قر�س مهلو�س 
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رفيعة  امنية  م�صادر  ك�صفت 
اأن   ،« »الو�صط  ليومية  امل�صتوى 
املكلفة  الأمنية  العمليات  غرفة 
الأمنية  التطورات  مبتابعة 
احلدودي  بال�رشيط  امليدانية 
دولة  ل�صمال  املتاخم  اجلنوبي 
وقع  على  يعي�ش  الذي  مايل 
اعادة  قررت  ،قد  خطري  انفالت 
ن�رش 08 األف ع�صكري عرب جميع 
 ، املغلوقة  الع�صكرية  النقاط 
بها  امل�رشح  احلدودية  املعابر 
تعزيز  مع   ، بها  امل�رشح  وغري 
جميع  عرب  الأمني  التواجد 
املتمثلة  الإ�صتثنائية  املحاور 
 ، املكهرب  وال�صياج  اخلنادق  يف 
امل�صادر  ذات  من  علم  وح�صبما 
ال�صارمة  الأمنية  الإجراءات  فاإن 
ورود  خلفية  على  تاأتي   املتخذة 
حتذيرات ون�رشية امنية من مغبة 
اإرهابي من�صق  امكانية ت�صلل 400 
القاعدة ب�صمال  عن خاليا تنظيم 
اإمارة جديدة  مايل ينوون تاأ�صي�ش 
الإفريقي وذلك  ال�صاحل  ب�صحراء 
قاموا  اإرهابيون  به  اأفاد  ح�صبما 

الأمن  مل�صالح  اأنف�صهم   بت�صليم 
ال�صاد�صة  الع�صكرية  بالناحية 
بولية مترنا�صت .  من جهة ثانية 
فقد اأجمع خرباء اأمنيون عارفون 
ال�صاحل  بدول  الأمن  بخبايا 
الع�صكرية  القوة  اأن  الإفريقي 
 ، احلدودي  بال�رشيط  املتمركزة 
تقوي�ش  يف  كبري  ب�صكل  �صاهمت 
مع  الإرهابية  اجلماعات  ن�صاط 

ت�صديد اخلناق على �صبكات الدعم 
والإ�صناد املوالية لها عرب خمتلف 
الو�صعية  وهي   ، الوطن  وليات 
امل�صجلة  الأرقام  ترتجمها  التي 
بدليل ا�صت�صالم 41 اإرهابي اإ�صافة 
وا�صناد  دعم  �صبكة   12 لتفكيك 
متكونة من 21 عن�رش مع ا�صرتجاع 
تكلفته  فاقت  �صخم  مايل  مبلغ 
الإجمالية 14 مليار �صنتيم وفق ما 

اأوردته م�صادرنا . اإىل جانب ذلك 
فقد متكنت قوات اجلي�ش الوطني 
خمتلف  مع  وبالتن�صيق  ال�صعبي 
ال�صنة  خالل  الأمنية  الت�صكيالت 
حماولة   17 اإجها�ش  من  اجلارية 
على  الإرهابية  للجماعات  ت�صلل 
اجلنوبي  احلدودي  ال�رشيط  طول 
ب�صمال  النزاع  ملناطق  املتاخم 

دولة مايل .

ل يزال الغمو�ش يكتنف م�صري 
عن  الإفراج  يف  الفادح  التاأخر 
ح�صة 400 قطعة اأر�ش �صاحلة 
�صيدي  ببلدية  احل�رشي  للبناء 
ب�صبب   ، ورقلة  بولية  خويلد 
يف  املحلية  ال�صلطات  متاطل 
اخلربة  م�صتحقات  ت�صديد 

العقارية .
املواطنني  ع�رشات  نا�صد 
من  لالإ�صتفادة  املر�صحني 
ح�صة 400 قطعة اأر�ش �صاحلة 
�صيدي  ببلدية  احل�رشي  للبناء 
عن  كلم   25 الواقعة  خويلد 
مقر ورقلة ، يف ت�رشيح لهم مع 
يومية »الو�صط » ، وايل الولية 
ب�صفته  جالوي  القادر  عبد 
الهيئة  على  الأول  امل�صوؤول 
التدخل  ب�رشورة  التنفيذية  
القائم  الإ�صكال  حلل  العاجل 
يف  كبري  تاأخر  يف  ت�صبب  الذي 
الإفراج على ح�صة 400 قطعة 
احل�رشي  للبناء  �صاحلة  ار�ش 
وذلك   ، خويلد  �صيدي  ببلدية 
هاته  م�صالح  عجز  ب�صبب 
م�صتحقات  ت�صديد  يف  البلدية 

اخلربة العقارية .
يف  متحدث  من  اأكرث  وقال   
معلقة  الأمال  باأن  املو�صوع 
بالولية من  الأول  الرجل  على 
الأ�صمية  القوائم  اإخراج  اأجل 
للم�صتفيدين من قطع الأرا�صي 
اإذا  من النفق املظلم ، خا�صة 

اأن هوؤلء �رشفوا النظر  علمنا 
من  ا�صتفادتهم  امكانية  عن 
ايجارية  اجتماعية  م�صاكن 
احل�صة  �صح  ب�صبب  عمومية 
التي تدعمت بها دائرة �صيدي 

خويلد .
كان  الولية  وايل  اأن  ومعلوم 
له  �صابق  ت�رشيح  يف  اأكد  قد 
وجه  »اأنه  »الو�صط  يومية  مع 
لروؤ�صاء  �صارمة  تعليمات 
امل�صرتكة  وامل�صالح  البلديات 
ال�صهر  اجل  من   ، معهم 
الرتتيبات  كافة  اإتخاذ  على 
والإجراءات الالزمة  لالإ�رشاع 
يف الإفراج على القوائم الأ�صمية 
للم�صتفيدين من قطع الأرا�صي 
احل�رشي  للبناء  ال�صاحلة 
املدعمة وغري املدعمة وذلك 
الطلب  من  التخفيف  بهدف 
ال�صكن  منط  على  املتزايد 
الإجتماعي الإيجاري العمومي 

عرب خمتلف بلديات الولية .
�صيدي  بلدية  اأن  بالذكر  جدير 
العام  خويلد كانت قد افرجت 
عن  يفوق  ما  على  املن�رشم 
300 قطعة اأر�ش �صاحلة للبناء 
�صادتها  اأجواء  يف  احل�رشي 
يقول  النزاهة  و  ال�صفافية 
رئي�ش املجل�ش ال�صعبي البلدي 
حممد  خويلد  �صيدي  ببلدية 

قوارح .
اأحمد باحلاج 

الأمن  م�صالح  توا�صل  تزال  ل   
حملتها  �صن  الوطنيني  والدرك 
الأحياء  لتطهري  الوا�صعة 
مروجي  من  بب�صكرة   امل�صبوهة 
التي  الكحولية   امل�رشوبات 
الفرتة  تزايدا ملحوظا يف  ت�صهد 
طالب  فقد  ذلك   اإىل   ، الأخرية 
جمعويون  و  حقوقيون  نا�صطون 
ب�رشورة الإ�رشاع يف اإ�صدار قرار 
ولئي يق�صي مبنع بيع اخلمور  .

الأمنية  العمليات  وت�صتهدف 
اأولد  بلديات  من  كل  النوعية 
احلاجب   ، خالد  �صيدي   ، جالل 
، اأوما�ش وعا�صمة الولية ب�صكرة  
، بهدف ردع مروجي امل�رشوبات 
حيث   ، هائلة  باأعداد  الكحولية 
تعتمد الجهزة المنية املخت�صة 
يف �صن حمالت مداهمة وتفتي�ش 
لتلك النقاط امل�صبوهة مع و�صع 
ن�صب  �صكل  على  اأمنية  حواجز 
الذي مكن  الأمر  وهو   ، الكمائن 
خالل ال�صدا�صي   الأول من ال�صنة 
اجلارية من تنفيذ 25 عملية امنية 
  39 تفكيك  من  مكنت  ناجحة 
الإدارية  عملية اغراق املقاطعة 
الزيبان   عا�صمة  و  جالل  اولد 

امل�رشوبات  من  هائلة  بكمية 
لزهاء  قوامها  ي�صل  الكحولية 
48250 قارورة خمر من خمتلف 
م�صادرة  ليتم  والنواع  ال�صكال 
وت�صليمها  امل�صبوطة  ال�صلعة 
مت  فيما   ، الخت�صا�ش  لدوائر 
البالغ عددهم  حتويل املوقوفني 
املعنية  للم�صلحة  �صخ�صا   17
ق�صائية  ملفات  اجناز  مت  اأين 
�صدهم مت مبوجبها احالتهم على 
حمكمتي  لدى  اجلمهورية  وكيل 
للنظر  وب�صكرة  جالل  اأولد 
احليازة  بتهمة  و�صعيتهم  يف 
بدون  بالكحوليات  واملتاجرة 
امل�صالح  حترك  وياأتي   ، رخ�ش 
تو�صل  مع  تزامنا  الأمنية 
 03 خليوط  الأمنيني  املحققني 
جرائم قتل خالل ال�صنة الفارطة 
املادة  هذه  مب�صتهلكي  �صلة  لها 
املحظورة ، ويف مو�صوع مت�صل 
مبجال  مهتمون  طالب  فقد 
الجتماعية  الآفات  مكافحة 
ب�رشورة  الو�صية  ال�صلطات 
اخلمور  بيع  منع  قرار  تفعيل 

وا�صتهالكها.
اأحمد باحلاج 

قررت ال�شلطات الع�شكرية العليا بالبالد ن�شر 08 اأالف ع�شكري على طول ال�شريط احلدودي 
اجلنوبي املتاخم لدولة مايل وذلك على خلفية ورود ن�شرية اأمنية حتذر من مغبة ت�شلل 400 

اإرهابي من�شق عن خاليا تنظيم القاعدة ب�شمال مايل ح�شب املعلومات املتاحة .

حتذيرات اأمنية من مغبة ت�شلل 400اإرهابي من�شق عن القاعدة  

اأحمد باحلاج 

ن�سر 08 اآالف ع�سكري 
بال�سريط احلدودي مع مايل 

املخت�صة  الأمن  م�صالح  فتحت 
مع  اأمنيا  حتقيقا  اأدرار  بولية 
ال�صابق  والريا�صة  ال�صباب  مدير 
�صكوى  ورود  خلفية  على  وذلك 
الفواتري  ت�صخيم  بخ�صو�ش 
اخلا�صث باملخيمات ال�صيفية .

من   « »الو�صط  يومية  علمت   
امل�صلحة  اأن   ، موؤكدة  م�صادر 
الق�صائية  لل�رشطة  الولئية 
يف  با�رشت  قد   ، اأدرار  بولية 
حتقيقا  املا�صية   القليلة  الأيام 
لقطاع  ال�صابق  املدير  مع  اأمنيا 
تورطه  بتهمة  والريا�صة  ال�صباب 
املخيمات  فواتري  ت�صخيم  يف 
مع  يتنافى  ما  وهو   ، ال�صيفية 
احلكومة  وتعليمات  توجيهات 
ب�صيا�صة  لالإلتزام  الرامية 
اىل  القطاعات  بجميع  التق�صف 

حقيقية  بدائل  عن  البحث  غاية 
لقطاع املحروقات الذي تهاوت 

اأ�صعاره يف البور�صات العاملية .
ال�صباب  مدير  اأن  ومعلوم 
اأدرار  بولية  ال�صابق  والريا�صة 
اأمنية  حتقيقات  حمل  املوجود 
خلفية  على  مهامه  اإنهاء  مت   ،
احتجاجية  وعرائ�ش  �صكاوى 

رفعتها �صده اجلمعيات املحلية 
الفاعلة للو�صايا ومت من خاللها 
باعانات  بالتالعب  اإتهامه 
لت�صجيع  املوجهة   ال�صندوق 

مبادرات  ال�صباب  .
يعي�ش  يزال  ل  ذلك  جانب  اإىل 
بولية  والريا�صة  ال�صباب  قطاع 
التجاذبات  وقع  على  اأدرار 

اأ�صماه  ما  ب�صبب  الت�صنج  و 
الريا�صية  والأ�رشة  املنتخبون 
ال�صلطة  ممار�صة  يف  بالتع�صف 
املدير  ا�صتمرار  عن  ناهيك   ،
الريا�صي  لل�صارع  ا�صتفزازته  يف 
خالل  من  القطاع  وعمال 
على  الع�صوائية  التعينيات 
ال�صبانية  املوؤ�ص�صات  م�صتوى 

والريا�صية .
التجاوزات  اأن  بالذكر  جدير   
بقطاع  امل�صجلة  واخلروقات 
اأدرار  بولية  والريا�صة  ال�صباب 
طاولة  على  موجود  احلدودية 
حطاب  حممد  القطاع  وزير 
اإحتواء  للف�صل فيه وذلك بهدف 
غليان الأ�رشة ال�صبانية والريا�صية 

بالولية ال�صالفة الذكر .
اأحمد باحلاج 

مطلعة  اأمنية  م�صادر  ك�صفت   
م�صالح  اأن   « »الو�صط  ليومية 
بالكتيبة  والتحري  البحث 
باملقاطعة   للدرك   الإقليمية 
بالولية  قزام  عني  الإدارية 

قد  ،كانت  مترنا�صت  التقليدية 
عرثت يف اليومني الأخريين  على 
اأبي�ش  بكي�ش  ملفوفة  ر�صيع  جثة 
ليتم   ، نوفمرب  الفاحت  ب�صاحة 
حفظ  مل�صلحة  ال�صحية  حتويل 

اجلوارية  الطبية  بالعيادة  اجلثث 
الطبيب  على  لعر�صها  قزام  بعني 
ال�رشعي بهدف اإخ�صاعها لتحاليل 
على  للتعرف  النووي  احلم�ش 
اإن  و  ل�صاحبها  احلقيقية  الهوية 

كانت املعلومات الأولية املتوفرة 
ل ت�صتبعد اأن يكون الر�صيع ناجم 
ح�صب  �رشعية  غري  عالقة  عن 

املعلومات املتاحة  .
�شيخ مدقن 

بخ�شو�ص ت�شخيم فواتري املخيمات ال�شيفية  

عني قزام بتمرنا�شت 

ال�سرطة الق�سائية باأدرار حتقق مع مدير ال�سباب والريا�سة ال�سابق

العثور على جثة ر�سيع جمهول الهوية 

ب�شبب عجز ال�شلطات يف دفع 130 مليون 
�شنتيم للخبري العقاري 

و�شط مطالب باإ�شدار قرار والئي ملنع بيع اخلمور 

الغمو�ض يكتنف م�سري400 قطعة 
اأر�ض ببلدية �سيدي خويلد بورقلة

اأجهزة االأمن  بب�سكرة توا�سل دك 
مواقع تخزين وترويج الكحوليات  



الأمن  عنا�رص  اأم�س  متكنت 
اأولد مالك  احل�رصي اخلارجي 
من  مبع�سكر  املحمدية  مبدينة 
و  مركبة  �رصقة  جرمية  اإحباط 
من  البالغ  فيه  امل�ستبه  توقيف 
العمر 33 �سنة ، اإثر نداء تدخل 
احل�رصي  الأمن  م�سالح  تلقته 
مركبة  تعر�س  حول  اخلارجي 
لل�رصقة من طرف جمهول باأحد 
،ليقوم  �سوارع مدينة املحمدية 
كل  اأخذ  بعد  امل�سلحة  عنا�رص 
البيانات و املعلومات ال�رصورية 
املتنقلة  الدوريات  بتكثيف 
مبدخل  اأمني  حاجز  ن�سب  و 
اخلارجي  احل�رصي  القطب 
الطريق  عرب  مالك  اأولد 
املحمدية  بني  الرابط  الولئي 
و مع�سكر ، حيث لفت انتباههم 
حتمل  مركبة  قدوم  اإثرها 
حمل  املركبة  موا�سفات  نف�س 

عنا�رص  خاللها  قام  ال�رصقة 
الإ�سارة  باإعطاء  ال�رصطة 
النظامية لل�سائق للتوقف اإل اأنه 
التوقف  لإ�سارة  المتثال  رف�س 
ليتم  الفرار  حماول   ، النظامية 
على  توقيفه  من  والتمكن  تتبعه 
اأنه حتت تاأثري  الفور حيث تبني 
امل�رصوبات الكحولية حيث متكن 
ال�سيطرة  من  ال�رصطة  عنا�رص 
امل�سلحة  ملقر  واقتياده  عليه 
و فتح حتقيق يف الق�سية ات�سح 
ا�ستغل  فيه  امل�ستبه  اأن  خالله 
حالة  يف  املركبة  حمرك  وجود 
ليقوم   ، �سائقها  وغياب  ت�سغيل 
اأوقفه  اأن  اإىل  �رصقتها  مبحاولة 
عنا�رص ال�رصطة لت�ستكمل �سده 
اأمام  اإجراءات التحقيق ثم قدم 
العدالة التي اأمرت بو�سعه رهن 

احلب�س.  
طالبي فاطمة

الولئية  امل�سلحة  �سجلت 
ولية  باأمن  الق�سائية  لل�رصطة 
من  ماي  �سهر  خالل  اأدرار 
 114 نحو   2018 اجلارية  ال�سنة 
الأ�سخا�س  م�ست  اإجرام  ق�سية 
الولية  اإقليم  عرب  واملمتلكات 
خا�سة  ق�سية  �سجلت21  حيث 
الإفراد  �سد   واجلنح  باجلنايات 
تورط فيها 20 �سخ�س حلت منها 
حتقيق  حمل  والباقي  ق�سية   18
اأما بخ�سو�س العتداء  متوا�سل 
�سجلت  فقد  املمتلكات  على 
تورط  ق�سية   35 امل�سلحة  ذات 
فيها 19�سخ�س حلت منها ال14 
العتداء  بخ�سو�س  اأما  ق�سية 
اأح�ست  العمومي  ال�سيء  �سد 
امل�سلحة 36 ق�سية تورط فيها 49 
اآما يف  بجانب مكافحة  �سخ�س 
العقلية  واملوؤثرات  املخدرات 
يف  الأمن  م�سالح  تو�سلت  فقد 
ظرف �سهرا اإيل ت�سجيل 9 ق�سايا  
ومن  �سخ�سا   15 فيها  تورط 

مايقارب581  �سبط  مت  خاللها 
قر�س  و12  معالج  كيف  غرام 
اإيل 9 ق�سايا  بالإ�سافة  مهلو�س  
القت�سادية  باجلرائم  خا�سة 
�سخ�سا   11 فيها  تورط  واملالية 
باجلرمية  خا�سة  واحدة  وق�سية 
ق�سايا  وثالث  املعلوماتية 
فيها  تورط  الأ�رصة  �سد  جنائية 
اأغلبية  اأ�سخا�س حيث مت حل   3
املتهمني  وعر�س  الق�سايا  هذه 
على العدالة ملحاكمتهم وبح�سب 
رابح  حمودي  امل�سلحة  رئي�س 
حمكمة  عمل  خطة  هناك  انه 
بغية  ال�سيف  ف�سل  يف  لتطبق 
وممتلكاتهم  الأ�سخا�س  حماية 
يف ظل تنقل العديد من العائالت 
ل�سطياف يف الوليات ال�سمالية 
كل  اخذ  منا  ي�ستوجب  مما 
من  امل�ساكن  حلماية  التدابري 
ظاهرة ال�رصقة التي تكرث يف هذه 

املدة
بو�سريفي بلقا�سم   
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اأن هاج�س التنمية  املحلية  اإل 
ال�سكان  باملنطقة هناك جعلت 
الجتماعي  لو�سعهم  يتاأملون 
فيه  يتخبطون  الذين  ال�سعب 
اأر�س  على  قريتهم  اإن�ساء  منذ 
الواقع،حيث جعلهم يقبعون بني 
فكي كما�سة مرغمني ل خمريين 
الفالحية  اأرا�سيهم  ترك  بني 
يف  الإ�ستمرار  اأو  والرعوية 
املعانات  طائلة  حتت  �سكانهم 
يتحدون خاللها �سعاب الطبيعة 
هذا  كل  املعي�سة،وبني  واآلم 
يف  الأهايل  يتثبت  وذالك 
من  ينتظرون  الريفية  منطقتهم 
املتتالية  والأزمنة  الأيام  خالل 
من  املحلية  ال�سلطات  تدخل 
اإىل  والنظر  م�ساكلهم  حل  اجل 
العراقيل  �سبح  واإزالة  مطالبهم 
كيانهم  توؤزم  التي  وال�سعاب 
الجتماعي على مدار ال�سنوات 

املتعاقبة حلالة عي�سهم هناك.
مطالب بفتح ال�سوق الأ�سبوعي

ال�سوق  بفتح  يطالبون  ال�سكان 
احلركة  لإنعا�س  الأ�سبوعي 
فال�سكان  بالقرية".  التجارية 
بفتح  الغد  قبل  اليوم  يطالبون 
ق�سد  وهذا  الأ�سبوعي  ال�سوق 
حاجياتهم  يلزم  ما  اقتناء 
اآفاق  وفتح  اليومية  ومتطلباتهم 
ماتعلق  التجاري،�سيما  التبادل 
جانب  املوا�سي،اىل  بتجارة 
الذي  الطريق  مفرتق  و�سع 
يربط املجمع ال�سكني بالطريق 
املزدوج رقم 01 بعد اأن مت فتح 
القرية  عن  الإجتنابي  الطريق 
خانقة،هو  عزلة  يف  واأبقاها 
ال�سكان  مبطالب  عجل  ما 
اأعلى م�ستويات توؤكد  تدوى اىل 
نقل  حافالت  دخول  باإجبارية 
امل�سافرين،خ�سو�سا احلافالت 
اجلنوب  ملناطق  العابرة 
نقل  حافالت  وكذا  وال�سمال- 
خط  تربط  التي  امل�سافرين 

غرداية الأغواط.
يف الوقت الذي عرفت فيه هذه 
وعجل  ال�سكان  اإحلاح  املطالب 
بعدها بثورة اإحتجاجية غا�سبة 
حمور  املحتجون  خاللها  اأغلق 
الطريق الوطني رقم 01 مطالبني 
بتدخل ال�سلطات الو�سية لجبار 
الطريق  وربط  احلافالت  خول 
فك  لهم  يت�سنى  حتى  بالقرية 
حالة العزلة التي يعي�سونها منذ 
فرتة طويلة،كما يطالب ال�سكان 
وفالحية  رعوية  اآبار  باإجناز 

فالحية  املنطقة  اأن  باعتبار 
ورعوية بالدرجة الأوىل وحت�سني 
العر�سية  الأرا�سي  ا�ستغالل 

وت�سوية و�سعية ال�سكان،

 العزلة والنقل تدفع 
املحتجني لل�سارع

يف  املواطنني  معاناة  تتوا�سل   
ل  الرهانات  رغم  البقعة  هذه 
ا�ستباقية  خطوات  كونها  تعدو 
لكنها  احلقيقي  منظورها  من 
اأكرث  املنطقة  جلعل  معيار 
انتعا�سا ب�سبب موقعها اجلغرايف 
و�سل  همزة  جعلها  الذي 
مقومتها  لت�سيري  عبور  ونقطة 
الطبيعية كونها منطقة �سياحية 
التفاتة  تتطلب  واإ�ستجمامية 
القرار  و�سناع  للم�سوؤولني  جادة 
البقاء  �سكانها  على  يوفر  ملا 
الطريق  يربط  حمول  كاإجناز 
بغية  ال�سكني  باملجمع  مبا�رصة 
جتاريا  ال�سكان  حركة  تن�سيط 
وحياة  غائبة  وتنمويا،"ال�سحة 
النا�س يف خطر" يف الوقت الذي 
يبقى  فيه الواقع ال�سحي متدين 
ب�سبب  منعدم  �سبه  درجة  اىل 
عن  واملمر�سني  الأطباء  هجرة 
املنطقة كونها حتوي على قاعة 
�سهور  منذ  طبيب  بدون  عالج 
رغم توفرها على طبيب عام من 
اأخرى،اإل  اإىل  فرتة   من  يعمل 
الوظيفي  ال�سكن  هاج�س  اأن 
عجل بهجرة  الأطباء الذين يتم 
و�رصعان  موؤقتة  ب�سفة  تعينهم 
بعيادات  للعمل  يتم حتويلهم  ما 
حا�سي الرمل اأو حا�سي الدلعة 
ل  وحيد  ممر�س  على  والإبقاء 
املطلوب،�سيما  بالغر�س  يكفي 

رغم  ال�ستعجالية،  احلالت  يف 
وبعدها  متاما  املنطقة  عزلة 
بنحو27  الرمل  عن مقر حا�سي 
الولية  عا�سمة  وعن  كلم 
حتما  ذالك  130كلم،واقع  بنحو 
يت�سبب بوفاة املري�س يف رحلته 
يع�سنه  ما  ح�سبان  دون  للعالج 
انعدام  ب�سبب  احلوامل  الن�ساء 
معاناة  اإىل  القابالت،اإ�سافة 
العقارب  بل�سعات  امل�سابني 
املر�سية   احلالت  من  وغريها 
تكفل  تتطلب  التي  امل�ستعجلة 
تعلق  �سواء  املكان  بعني  �سحي 
الأمر بتوفري القابالت اأو امل�سل 

امل�ساد لل�سم العقربي

  وعود امل�سوؤولني 
املحليني حرب على 

ورق

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

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

يعي�ش �سكان املجمع الريفي بوزبري البالغ عددعم 1300 ن�سمة بدائرة حا�سي الرمل بولية الأغواط، 
والذي يقع على حدود وليتي غرداية وعا�سمة الولية الأغواط مب�سافة اإجمالية تقدر بنحو 130 كلم 

جنوبا اأو�ساعا اإجتماعية قا�سية اأثرت بال�سلب على حياة ال�سكان،الذين عجل بعديدهم الواقع املزري اىل 
الهجرة مبكرا.رغم اأن املجمع ال�سكني هذا يقع على حمور الطريق الوطني رقم واحد.

هكذا يعي�ش �سكان" بوزبري" بالأغواط منذ الإ�ستقالل 

ع٫ق

معاناة تت�ضاعف وحياة   
تتاأزم وتنمية تتاأجل  

الأغواط

توقيف ثالثة �أ�ضخا�ص بتهمة 
�ضرقة حمل جتاري باالأغو�ط 

احل�رصي  الأمن  عنا�رص  متكن 
توقيف  من  باألأغواط  الثالث 
يف  متورطني  اأ�سخا�س  ثالث 
ق�سية �رصقة طالت حمال جتاريا  
لبيع العطور ومواد التجميل بحي 
الولية،حيث  بعا�سمة  �سكن   72
مبلغ  �رصقة  من  الل�سو�س  متكن 
مايل قدره 30 األف دج و03 هواتف 
اىل  بالتعبئة،ا�سافة  نقالة خا�سة 
خمتلف  من  �سجائر  علبة   33

عن  الإبالغ  وفور  الأنواع 
اأف�سى  حتقيق  فتح  احلادثة،مت 
فيهم  امل�ستبه  هوية  حتديد  اىل 
بني  ما  اأعمارهما  ترتواح  الذين 
تقدميهما  مت  �سنة،وقد  و21   18
تكوين جمعية  بتهمة  العدالة  اىل 
جلرمية  الإعداد  لغر�س  اأ�رصار 
ال�رصقة بالت�سلق املقرتنة بظرف 

الليل.
ع.ق

 الأمن احل�سري اخلارجي اأولد مالك
 مبدينة املحمدية مبع�سكر

 �إحباط �ضرقة مركبة و توقيف �لفاعل

ال�سرطة الق�سائية يف اأدرار

 ت�ضجيل 114 ق�ضية �إجر�م
 تورط فيها118 �ضخ�ص 
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ت�شكل ذاكرة حيه حلركية املجتمع

املقاهي اجلزائرية و الت�سويق الثقايف – ال�سياحي...الدور املفقود
وليد بوعديلة/ كلية الأداب-

جامعة20اأوت -1955�شكيكدة 

واالهتمام  احلديث  يكرث   
مع  خدماتها  ونوعية  باملقاهي 
حيث  اجلزائري،  ال�صيف  يوميات 
تكون العطلة واالنتقال عرب املدن 
املدن  وحتديدا    ، اجلزائرية 
ال�صاحلية ، لكن احلديث واالهتمام 
ي�صمالن كل املدن اجلزائرية، الن 
عادات  اأو  القهوة  �رشب  طقو�س 
املقاهي هي وطنية  اجللو�س قي 

وعاملية وحتتاج لعناية خا�صة.
اجلزائرية  املقاهي  ملف  فتح  و 
ملفات  من  حلقة  هو  خدماتها 
للو�صول  للفتح   حتتاج  كثرية 
ال�صياحية   و  التجارية  للخدمة 
تر�صي  التي  واالحرتافية  النوعية 
الزبون وترغمه على العودة ، ال اأن 

تطرده وتنفره.

من يهتم بال�شور املعّلقة 
يف املقاهي؟

      ل�صنا ندري هل انتبه الكثري منا 
لل�صور املعلقة يف جدران املقاهي 
يف  البحث  وهل  اجلزائرية؟ 
وزارة  �صاأن  من  ونوعيتها  طبيعتها 
التجارة؟  اأم  الثقافة  اأم  ال�صياحة 
لب�رش  املقهى  �صاحب  يهتم  وهل 

الزبون بقدر اهتمامه بجيبه؟
    ال تعرب ال�صور يف مقاهي عن 
فيها،   املوجودة  املنطقة  هوية 
وقد يجد الزبون �صورا من باري�س 
مدن  مقاهي  ...يف  وبرلني  ولندن 
عنابة....  و  وهران  ق�صنطينة  
ومن ثمة ال يعرف تاريخ املكان و  
ذاكرته والو�صعية التي كانت عليها 
وقد  واالأزقة،  وال�صوارع  البنايات 
ميتد االأمر لنوعية اللبا�س ومالمح 
بنا�صها  االأمكنة  الأن   ، االإن�صان 
واإن�صانها، وهي روح ولي�صت جمادا 

اأو حجرا.
    وقد جند �صورا لفنانني والعبني 

اأُثر  وال  العامل،  وم�صاهري  دوليني 
يف  بارز  جلزائري  �صورة  الأي 
اأم  مقاهي  يف  جند  فقد  جماله، 
للمغني  �صورا  خن�صلة  اأو  البواقي 
وال جند  مايكل جاك�صون  العاملي 
عي�صى اجلرموين، وقد جند �صور 
اأم كلثوم يف �صوق اأهرا�س وال جند 
�صور  جند  وقد  حدة،  بقار  �صور 
وال  ق�صنطينة  يف  االأطر�س  فريد 
جند �صور الفرقاين ، وهكذا هذه 
الظاهرة الغريبة عرب كامل واليات 

اجلزائر؟؟ 
     كما قد جند �صور املنتخبات 
جند  وال  القدم  كرة  يف  العاملية 
اجلزائري،  املنتخب  �صور 
ال�صائح  �صيمار�س  كيف  ولنت�صور 
الرتكي اأو الربتغايل �صياحته عندنا 
و هو يجد �صور منتخبه يف مقهى 
وماذا  اجلزائرية؟  العا�صمة  يف 
اأو  يكون عامال  )قد  ال�صائح  يفعل 
ولي�س  اأجنبية  �رشكة  يف  موظفا 
�رشطا اأن يكون قد جاء لل�صياحة(
ب�صورة الالعب املدريدي رونالدو 
�صارع  يف  للقهوة  �رشبه  اثناء 
ترك  وقد  �صكيكدة،  يف  االأقوا�س 
هذه ال�صورة يف مقهى يف ل�صبونة، 
ومن املفرو�س اأن تعو�صها �صورة 
النجم الوطني و ال�صكيكدي عي�صى 

دراوي او ريا�س حمرز مثال.
  اأقرتح ت�صكيل جلنة يف كل بلدية 
ال�صور  طبيعة  مبراقبة  تتكفل 
وحتديدا  املقاهي،  يف  املعلقة 
ال�صوارع  يف  املوجودة  املقاهي 
الرئي�صة، الأنها تنقل هويتنا وتعرب 
واحل�صاري،  الثقايف  موروثنا  عن 
يف  امل�صاهد  ترتبط  ان  ويجب 
املقاهي بكل احلركية ال�صياحية و 
اخلدماتية ال�صاملة، لنرتقي بهوية 
مكانا  ليكون  التجاري  املكان 
الدول  مقاهي  ونناف�س  ثقافيا، 
و  ال�صحية  اأبعادها  يف  املتقدمة 

الفنية و الثقافية...
البلدية  روؤ�صاء املجال�س    و على 
التاريخ  يف  الباحثني  مع  التوا�صل 
لال�صتفادة  االأدب  و  والفن 

املالمح  حول  معلوماتهم  من 
للبلديات  الثقافية  التاريخية 
اجلزائري. القطر  عرب  واملناطق 
املرتبطة  ال�صور  من  الكثري  الن 
باالجنازات الرتبوية واالإ�صالحية، 
الثورية،... االأدبية،  الريا�صية، 
يف  �صورها  تعلق  الأن  حتتاج 
االأجيال  لتعرف  العامة  االأماكن 
ال�صيوف  اأو  املنطقة  اأبناء  من 
بها. و اإال وقعنا يف امل�صخ الثقايف 
الب�رشي  واالرتباط  احل�صاري 

والروحي ب�صور غريبة عنا؟؟

اأنغام اجلاز بدل اأنغام 
ال�شاوي ؟؟

االأمر  يهمه  من  كل  انتباه  ونلتت   
مهمة  جندها  اأخرى  مل�صالة 
جدان بقدر اأهمية نوعية النظافة 
مقاهينا،  يف  امل�صتهلك  و�صحة 
املو�صيقى  و  االأنغام  طبيعة  وهي 
التي ي�صتمعها الزبون يف املقاهي 
اجلزائرية، ونحن دائما نركز على 
ال�صوارع  يف  املوجودة  املقاهي 
املركبات  يف  او  للمدن  الرئي�صة 

واملنتجعات ال�صياحية.
ي�صتمع   ماذا  نا�س:  يا  يل  قولوا   
هل  باري�س؟  يف  مقهى  يف  الزبون 
لق�صائد دحمان احلرا�صي  ي�صتمع 
او عبد املجيد م�صكود؟ وهل من 
املقاهي  يف  ن�صتمع  ان  املنطقي 
االأورا�س  مناطق  يف  املوجودة 
بيتهوفن  مو�صيقى  اأو   للجاز 
؟وهل  اجلرموين  عي�صى  بدل 
وم�رش  دم�صق  يف  املقاهي  تقدم 
كلثوم  وام  فريوز  اأنغام  وتون�س 
اأنغام املالوف  اأم  بو�صناق  ولطفي 
واالأندل�صي و كلمات واأ�صوات كمال 

وال�صيخ  الهواري  وبالوي  بوعزيز 
الغافور ؟ ومن يدري فقد تتحفنا 
ووا�صنطن  وطوكيو  برلني  مقاهي 
دريا�صة  و  املناعي  مبو�صيقى 

وعباب�صة و خليفي احمد؟؟
تبقى  اأن  ال�صياحة  لوزارة  يجب  ال 
التجارية  احلركية  عن  بعيدة 
واملطاعم،  للمقاهي  والثقافية 
املجال�س  مع  تن�صق  اأن  وعليها 
الذي  االأمر  يف  للبحث  البلدية 
النقا�س.و  و  بالك�صف  نتناوله 
التجاري  الت�صويق  يف  امل�صاهمة 
الغنائية  الفنية  الأعمالنا  والثقايف 

فنية  ممار�صة  وكل   ، الطربية  و 
واالنتماء  والذاكرة  الروح  تنقل 

اجلزائري.
فنحن نريد اأن نقول باأن امل�صتهلك 
اجلزائري هو اإن�صان قبل كل �صئ، 
املقاهي  يف  املال  يدفع  وهو 
لي�صا  جيدة،  نوعية  خدمة  الأجل 
وفنيا  معنويا  واإمنا  فقط  بطنيا 
القهوة  وجمال�س  كذلك،  ورمزيا 
-يف  ...بخا�صة  واالأكل  ال�صاي  و 
لالهتمام  حتتاج  ال�صيف-  ف�صل 
الثقافية  وهند�صتها  ديكورها  يف 
ال�صناعات  من  ت�صتفيد  التي 
التقليدية ومن الفنون و التاريخ 
و  والبيئة  النظافة  جانب  اإىل   ،

ال�صحة.
غريبة  لظاهرة  ون�صري 
تقدمي  وهي  بكرثة  انت�رشت 
ال�صاخنة  وامل�رشوبات  القهوة 
بال�صتيكي  كوب  يف  االخرى 
على  ال�صحية  االأخطار  رغم 
ال�صخونة  المتزاج  امل�صتهلك 
بالبال�صتيك يف حتول امل�رشوب 
م اإىل م�رشوب قاتل رغم انه يف 
الظاهر مينح املتعة ؟ ، و�صار 
ال�صاي  او  القهوة  الزبون  طلب 
زجاجي  كوب  يف  النعناع  او 
من  مرفو�صا  م�صتهجنا  امرا 
؟  املقهى  �صاحب  او  النادل 
وهذا ال يحدث اإال يف املقاهي 

اجلزائرية، دون احلديث عن غياب 
القهوة،  جانب  اإىل  املاء  كاأ�س 
فهذا امر جزائري بامتياز؟؟ هذا 
يا نا�س ملف اأخرى يحتاج لتدخل 
جمعية امل�صتهلك ووزارة ال�صحة.

بالتن�صيق مع وزارة التجارة.

يف اخلتام

ال�صيف  يوميات  هذه خواطر من 
اجلزائري احلار، اأردت اأن اأ�رشك 
يفتح  اأن  وطموحي  فيها،  القارئ 
نقا�س عميق حول راهن وم�صتقبل 
املقاهي اجلزائرية، الأن امل�صاألة 
التاجر  ت�صيلم  عند  تتوقف  ال 
بل  للمقهى  التجاري  ال�صجل 
هناك �صجل �صياحي ثقايف علينا 
اأن ننتبه له، وعلى �صاحب املقهى 
يكّون فيه. ويربز هنا دور خمتلف 
الوزارات املعنية للو�صول للخدمة 
املقاهي  مع  والتناف�صية  الالئقة 
دخلت يف  واالأجنبية،التي  العربية 
التنمية االقت�صادية و ال�صياحية و 
للدول، و يتجلى  الثقايف  الت�صويق 
و  وال�صياحة  التجارة  وزارات  دور 
فلكّل  ال�صحة  و  البيئة  و  الثقافة 
والهدف  رجلهواإطاراته،  جمال 
واحد، فهل و�صلت الر�صالة؟ وهل 

ن�صتفيد من جتارب غرينا؟ 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

 دائرة �شيدي خويلد
بلدية �شيدي خويلد

م�شلحة التنظيم وال�شوؤون العامة
الرقم :01/2018

 و�صل ت�صجيل الت�صريح 
بت�أ�صي�س جمعية حملية

 1433 �شفر   18 يف  املوؤرخ   12/06: رقم  القانون  مبقت�شى 
اليوم  املتعلق باجلمعيات ، مت هذا   2013 12 يناير  لـ  املوافق 
اجلمعية  بتاأ�شي�س  الت�شريح  و�شل  2018ت�شليم  ماي   27  :

املحلية ذات طابع خريي اجتماعي امل�شماة
جمعية ايادي االح�شان اخلريية �شيدي خويلد

الكائن مقرها احلي العتيق �شيدي خويلد ورقلة
لرئي�س اجلمعية ال�شيد جدي كيالين
تاريخ ومكان : 28/02/1963 بورقلة

العنوان: حي 40 م�شكن �شيدي خويلد ورقلة 

ANEP N°: 819347 الو�شط:2018/06/26

الو�شط:2018/06/26

الو�شط:2018/0626

الو�شط:2018/06/26الو�شط:2018/06/26

الو�شط:2018/06/26
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente 
 Les  rabais remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les prèts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  ecritures comptable 

 

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

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier Elmouradia Alger   

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

18-19 et 20 Juillet 2018
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بات �شالحا اأحلق بال�شهاينة خ�شائر كبرية

ملاذا يزعج الواقي الذكري اإ�سرائيل ؟ 
ملاذا يزعج الواقي الذكري اإ�شرائيل ؟.. لن تتبع االإجابة على هذا ال�شوؤال عالمة اال�شتفهام مبا�شرة، فامل�شاهد التي حتتويها ال�شطور التالية 

�شتقودك حتما نحوها.  على بعد اأمتار من ال�شياج احلدودي الفا�شل بني قطاع غزة واإ�شرائيل، يحاول �شاب فل�شطيني ملثم االختباء خلف تلة 
رملية �شغرية مك�شوة باحل�شائ�س الطويلة، ونباتات �شوكية ويحيط بها �شجريات �شغرية.  وبينما يحاول جتنب انك�شاف موقعه اأو انغرا�س االأ�شواك 

احلادة يف �شاقيه ويديه، كان ال�شاب امللثم يعمل برتكيز ودقة على تعبئة م�شحوق "هيدروك�شيد ال�شوديوم" اأو ما يعرف حمليا با�شم "ال�شودا 
الكاوية" يف "واق ذكري"، قبل اأن يحكم اإل�شاق فوهته بزجاجة بال�شتيكية معبئة باملاء. 

فوهة  عن  �أ�صابعه  يرفع  �أن  ومبجرد 
�مل�صحوق  يت�صاقط  �لذكري  �لو�قي 
يف  عادة  ي�صتخدم  �لذي  �لكيميائي، 
�لزجاجة  د�خل  �لتنظيف،  �أعمال 
ليتفاعل �رسيعا مع �ملاء ويبد�أ بالغليان 
وتنفخ  تت�صاعد  �لغاز  من  كمية  مولد� 
�لبالون.  ينزع �ل�صاب بالونه من �لزجاجة 
-فاملحلول  �صديد  بحذر  �لبال�صتيكية 
�أ�صابه- لو  ج�صده  يحرق  قد  بد�خلها 
ويحكم �إغالق فوهته بخيط يربطه �إىل 
حجر قريب، حتى ال يطري، فذلك �لغاز 

�ملت�صاعد خفيف كالهيليوم. 
وبعد �أن ينتهي من �صنع بالونه �ملنفوخ، 
قما�ش  �مللثم قطعة  �لفل�صطيني  يخرج 
م�صتعلة  مبو�د  ويح�صوها  جيبه  من 
��صتخرجها م�صبقا من �ألعاب نارية، كما 
�لكربيت  �أعو�د  بع�ش  بد�خلها  ي�صحق 

ويغمرها �أخري� مبادة �لبنزين. 
�ل�صاب  �صنعه  �لذي  �لفتيل  هذ� 
�لنهاية  يف  �صيحظى  �لفل�صطيني 
بحا�صنة خفيفة من �الأ�صالك �ملعدنية 
يُحكم  ��صطو�نيا،  �صكال  تتخذ  �لرقيقة 
�ل�صفاف  �لبالون  خيط  بطرف  ربطها 

�لذي مت نفخه م�صبقا. 
وقبل �أن يحلق �لبالون �أو �لو�قي �لذكري 
عاليا حامال معه �لفتيل �مل�صبع باملو�د 
�الإ�رس�ئيلية  �الأر��صي  باجتاه  �حلارقة 
�ل�صاب  يو�صل  غزة،  لقطاع  �ملحاذية 
عود  �أو  ب�صيجارة  �لفتيل  طرف  �مللثم 

بخور وي�صعله. 
وتعمل �ل�صيجارة �أو عود �لبخور كموؤقت 
��صتعال، فبمجرد و�صول �رس�رتهما �إىل 
�لفتيل ي�صتعل مولد� موجة نارية تفجر 
لت�صقط  �ل�صماء،  يف  �لذكري  �لو�قي 
�حلقول  �أحد  على  لهب  كرة  �أخري� 
�إ�رس�ئيل  قبل  من  �ملغت�صبة  �لزر�عية 

م�صببة حريقا كبري�. 

امل�شهد الذي يتكرر يوميا

منذ  يوميا  يتكرر  �لذي  �مل�صهد  هذ� 
م�صدر  ي�صكل  بات  �صهرين،  من  �أكرث 
باإ�رس�ئيل،  للحكومة  و�إرباك  �إزعاج 
من  �مل�صنوعة  �لبالونات  من  فاملئات 
ب�صيطة  م�صتعلة  ومو�د  �لذكري  �لو�قي 
�الإ�رس�ئيلية  �الأر��صي  د�خل  �صقطت 
ما  �لزر�عية  �لدومنات  �آالف  و�أحرقت 

ت�صبب بخ�صائر كبرية للمز�رعني. 
طبيعيا،  تطور�  �حلارق،  �لبالون  ويعد 
�لن�صطاء  بح�صب  �لورقية،  للطائر�ت 
ل�صهولة  نظر�  �إطالقها،  على  �لقائمني 
ال  ولكونه  �الأقوى،  وفعاليته  �إعد�ده، 

يحتاج خليط طويل، كما �لطائر�ت. 
�إطالق  فاإن  �أي�صا،  �لن�صطاء  وبح�صب 
�لطائر�ت �لورقية، �أ�صبح قليال جد�، يف 
هذه �لفرتة، وبات �لرتكيز ب�صكل خا�ش 
على �إطالق �لبالونات، �لتي تعتمد على 
ن�صطاء  ويُطلق  �لذكرية"  "�لو�قيات 
�حلارقة،  �لبالونات  هذه  فل�صطينيون 
�الأر��صي  باجتاه  �لورقية،  و�لطائر�ت 
�الإ�رس�ئيلية منذ بد�ية م�صري�ت "�لعودة" 
�ملا�صي؛  مار�ش  نهاية  �نطلقت  �لتي 
�لفل�صطينيني  �لالجئني  بعودة  للمطالبة 

�لتي هجرو� منها عام  ملدنهم وقر�هم 
على  �ملفرو�ش  �حل�صار  وبرفع   ،1948

قطاع غزة منذ �لعام 2006. 

 400 من  اأكرث  اندالع 
الطائرات  ب�شبب  حريق 

و الواقيات
�الأمن  جلنة  ك�صفتها  معطيات  وبح�صب 
و�خلارجية بالكني�صت ، منت�صف �ل�صهر 
و�لطائر�ت  �لبالونات  فاإن  �جلاري، 
�ندالع  عن  �أ�صفرت  �حلارقة،  �لورقية 
بامل�صتوطنات  حريق   400 من  �أكرث 

�الإ�رس�ئيلية. 
تكلفة  فاإن  ذ�تها،  �ملعطيات  ووفق 
 2 نحو  بلغت  �حلر�ئق  تلك  مو�جهة 
�ألف   554 )نحو  �إ�رس�ئيلي  �صيكل  مليون 
دوالر( ،و�لطائر�ت �لورقية و�صيلة �أخرى 
�حلقول  �إىل  �مل�صتعل  �لفتيل  الإي�صال 
و�مل�صتوطنات �الإ�رس�ئيلية �لقريبة، لكن 

�لبالونات ت�صل مل�صافة �أبعد. 
�صحيفة  نقلت  �جلاري،  جو�ن   15 ويف 
دودي  �حلاخام  عن  �لعربية،  "هاآرت�ش" 

�الإطفاء  جهاز  يف  �صابط  �صيمحي، 
�لنري�ن  �إن  قوله  �الإ�رس�ئيلي،  و�الإنقاذ 
)�لدومن=  دومن  �ألف   25 نحو  على  �أتت 
�لزر�عية  �الأر��صي  من  مربع(  مرت  �ألف 
غزة،  لقطاع  �ملتاخمة  �ملناطق  يف 

خالل �ل�صهرين �ملا�صيني. 
�صنع  �لذي  �مللثم،  �ل�صاب  ويقول 
"�لبالونات  �إن  �الأخري،  �حلارق  �لبالون 
و�صيلتنا  �حلارقة  �لورقية  و�لطائر�ت 
ما  �إىل  �لعامل  �نتباه  لنلفت  �لوحيدة 
قطاع  د�خل  خانق  ح�صار  من  نعانيه 

غزة منذ �أكرث من ع�رس �صنو�ت". 
�لتقاط  �لفل�صطيني  �ل�صاب  ورف�ش 
كامري�ت  ��صطحاب  �أو  له  �صور  �أي 
يلفت  ال  حتى  بالونه  �إطالق  موقع  �إىل 
�لتي  �الإ�رس�ئيلية  �لطائر�ت  �نتباه 
وت�صتهدفه  �إليه  بكثافة،  �حلدود  تر�قب 

ب�صو�ريخها كما فعلت مع زمالئه. 
 3 �أُ�صيب  �الأحد  �أم�ش  ظهر  وبعد 
بينما  �إ�رس�ئيلي،  ق�صف  جر�ء  ن�صطاء، 
�لبالونات  بع�ش  باإطالق  يهمون  كانو� 
�الإ�رس�ئيلية  �لطائر�ت  ��صتهدفت  ،كما 
ب�صاروخ  �ملا�صي،  �ل�صبت  يوم  كذلك، 
و�حد جمموعة من �ل�صبان قرب �حلدود 

حماولتهم  �أثناء  غزة،  لقطاع  �ل�رسقية 
�إطالق بالونات وطائر�ت ورقية حارقة 
وقوع  دون  �إ�رس�ئيل،  جنوب  باجتاه 
�لبالونات  �صانع  ،�لفل�صطيني  �إ�صابات 
لالأنا�صول  حديثه  ليكمل  عاد  �حلارقة، 
بالقول: "ال ميكن �أن نتوقف عن �إطالق 
�أن ترفع  �لبالونات باجتاه �إ�رس�ئيل قبل 

ح�صارها عن غزة". 
و�ملر�ش  و�لبطالة  "�لفقر  وي�صيف: 
و�الأزمات �الإن�صانية �أنهكت �لفل�صطينيني 
تعد  �الأ�رس مل  و�الآالف من  �لقطاع،  يف 
ن�صمت  كيف  الأطفالها.  طعاما  جتد 
�إ�صعال �حلر�ئق  على كل هذ� �صنو��صل 
حتى تنتهي هذه �ملاأ�صاة"،ووفق بيانات 
�لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز 
من  �أكرث  فاإن   ،2017 للعام  )حكومي(، 
�لفقر،  من  يعانو�  غزة  �صكان  ن�صف 
�الأمم  قالت  ،فيما  باملائة   53 بن�صبة 
�ملتحدة، �لعام �ملا�صي، �إن 80 باملائة 
م�صاعد�ت  يتلقون  غزة  �صكان  من 
�إن�صانية عاجلة، يف �إ�صارة ل�صوء �الأو�صاع 

�الإن�صانية. 
وخالل �لربع �الأول من 2018، �نخف�صت 
بن�صبة  غزة  قطاع  �إىل  �لو�رد�ت  قيمة 

 ،2017 من  �الأول  بالربع  مقارنة   ،%15
ب�صائع  �مل�صتوردين  طلب  لعدم  نتيجة 
غرفة  بح�صب  �لو�صع،  ب�صبب  جديدة 
من  يوجد  وال  بغزة،  و�ل�صناعة  �لتجارة 
�لبالونات �مل�صتعلة، وفق  ميّول �صناعة 
ب�صيطة  فتكفلتها  �لفل�صطيني،  �ل�صاب 
�أمريكيا،  دوالر�  تتجاوز  وال  للغاية 
وكمية  �صيكل،   1 ثمنه  �لذكري  فالو�قي 
بالون  لنفخ  �ملطلوبة  �لكاوية"  "�ل�صود� 
�أي�صا،  و�حد ال تتجاوز تكلفتها �ل�صيكل 
ومو�د  �لكربيت  و�أعو�د  �لبنزين  وثمن 
 2 يبلغ  �لبخور  وعود  �لنارية  �الألعاب 

�صيكل. 

ملاذا ا�شتخدام الواقي 
الذكري

��صتخد�م  �إىل  �لفل�صطينيون  يلجاأ 
�مل�صنوع  �ملطاط  الأن  �لذكري  �لو�قي 
ويحلق  �لعادية  �لبالونات  من  �أقوى  منه 
�أن  قبل  �إ�رس�ئيل  د�خل  �أبعد  مل�صافة 
غاز  ي�صتخدمون  ال  �أنهم  ،كما  ينفجر 
لتكلفته  نظر�  �لبالونات  لنفخ  �لهيليوم 
ب�صبب  غزة،  قطاع  يف  وندرته  �لباهظة 

لتوريده  �الإ�رس�ئيلية  �ل�صلطات  منع 
�حلارقة،  �لبالونات  وت�صببت  للقطاع.  
غزة  بني  حمدودة  ت�صعيد  مبوجة 
حيث  �ملا�صي،  �الأ�صبوع  و�إ�رس�ئيل، 
على  غار�ت  �إ�رس�ئيلية  طائر�ت  �صنت 
مو�قع حلركة "حما�ش"، بهدف �ل�صغط 
رد  فيما  �لظاهرة،  هذ�  الإيقاف  عليها 
هويتهم(  عن  يعلنو�  )مل  فل�صطينيون 
�الإ�رس�ئيلية  �مل�صتوطنات  بق�صف 
يف  جدل  وي�صود  للقطاع.   �ملحاذية 
مطلقي  مو�جهة  �صبل  حول  �إ�رس�ئيل 
�لطائر�ت �لورقية و�لبالونات �مل�صتعلة، 
مثل  �حلكومة،  �أركان  بع�ش  يرى  �إذ 
دفاعه،  ووزير  نتنياهو  بنيامني  رئي�صها 
�أفيغدور ليربمان، جتنب قتلهم، لتفادي 
تاأثري �صلبي على �صورة �إ�رس�ئيل عامليا.  
وو�جهت �إ�رس�ئيل �نتقاد�ت دولية حادة، 
لقتلها 129 فل�صطينيا وجرحها �الآالف، 
خالل م�صاركتهم يف �حتجاجات �صلمية، 
غزة  بني  �لفا�صل  �الأمني  �ل�صياج  قرب 

و�إ�رس�ئيل، منذ نهاية مار�ش �ملا�صي. 
�جلي�ش  يف  �الأمنية  �مل�صتويات  ومتيل 
�لتو�صية  �إىل  �الإ�رس�ئيلية  و�ملخابر�ت 
باالمتناع عن قتل �ملتظاهرين، لتجنب 
مع  ملو�جهة  يتحول  قد  ت�صعيد  �أي 
)حما�ش(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة 
�إ�رس�ئيليون،  وزر�ء  لكن  �لقطاع.   يف 
بينيت، ووزير  �لتعليم، نفتايل  مثل وزير 
يو�صون  �أرد�ن،  جلعاد  �لد�خلي،  �الأمن 
مطلقي  بقتل  للجي�ش  �ل�صماح  ب�رسورة 
غزة،  من  �حلارقة  �لبالونات  �لطائر�ت 
�لتي حتا�رسها �إ�رس�ئيل منذ 12 عاما. 
�لوز�ري  �ل�صهيوين  �ملجل�ش  وناق�ش 
ق�صية  �جلاري،  جو�ن   17 يف  �مل�صغر، 
�مل�صتعلة  و�لبالونات  �لورقية  �لطائر�ت 
بها  تتعلق  قر�ر�ت  �أية  يعلن  مل  لكنه 
معطيات  من  ر�صح  ما  �آخر  وبح�صب 
�لبالونات �حلارقة  �إ�رس�ئيلية، فاإن هذه 
غزة  بني  ع�صكرية  مو�جهة  ت�صعل  قد 
و�لكيان �ل�صهيوين ،و�الأربعاء، نقلت �لقناة 
�لثانية �لعربية عن م�صادر ع�صكرية، �أن 
ظاهرة  با�صتمر�ر  ت�صمح  لن  �إ�رس�ئيل 
�إطالقها  يتم  �لتي  �حلارقة،  �لبالونات 
من غزة باجتاه �مل�صتوطنات، "حتى لو 
�أّدى ذلك �إىل �لدخول يف �رس�ع ع�صكري 
"�جلي�ش  �إن  �مل�صادر،  وقالت  و��صع".  
�إن  ميد�ين،  تقييم  يف  قال  �ل�صهيوين 
فالكيان  بتقدير�تها،  تخطيء  حما�ش 
�إطالق  با�صتمر�ر  ت�صمح  لن  �ل�صهيوين 
و�لبالونات  �لورقية  �لطائر�ت  �إرهاب 
�لثمن  كان  لو  �ملحرتقة من غزة، حتى 

�لدخول يف �رس�ع ع�صكري و��صع". 
من  حما�ش  تتمكن  لن  و�أ�صافت:" 
�أن  م�صريًة  جديدة"،  لعبة  قو�عد  خلق 
غزة،  يف  �صاملة  لعملية  يعد  "�جلي�ش 
خلق  مبحاولة  حما�ش  ��صتمرت  ما  �إذ� 
تلك  �أن  ورغم  جديدة".   لعبة  قو�عد 
�حلارقة  �لورقية  و�لطائر�ت  �لبالونات 
ت�صتنزف �إ�رس�ئيل من ناحيتي �القت�صاد 
و�الأمن �لقومي، لكن لي�ش للدرجة �لتي 
بو�صف  �إ�رس�ئيلية  �إعالم  لو�صائل  تتيح 
��صتنز�ف"،  "حرب  باأنه  يحدث  ما 

بح�صب مر�قبني.
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مرا�سم  "بعد  اأردوغان،  وتابع 
وزراءنا  �سنحدد  اليمني  اأداء 
بتطبيق  و�سنبداأ  وامل�س�ؤولني 
برناجمنا"، م�سيفا "�سنعمل ليل 
نهار حتى ال تخ�رس تركيا حلظة 

واحدة من م�ستقبلها".
�سل�سلة  لتحقيق  تركيا  وت�سعى 
من االأهداف بحل�ل العام 2023 
املئ�ية  الذكرى  ي�افق  الذي 
ومن  الإعالن اجلمه�رية،  االأوىل 
جمم�عة  يف  الدخ�ل  اأبرزها 
على  اقت�سادية  ق�ى   10 اأكرب 
لهذا  وو�سعت  العامل،  م�ست�ى 

الغر�ض روؤية �سيا�سية واقت�سادية 
الناجت  لبل�غ  عدة خطط،  ت�سمل 
الق�مي 2 تريلي�ن دوالر يف هذا 

التاريخ.
االأحد  اأم�ض  تركيا  و�سهدت 
وبرملانية  رئا�سية  انتخابات 
امل�ساركة  ن�سبة  جتاوزت  مبكرة 
اأولية  نتائج  ح�سب   ،%88 فيها 

غري ر�سمية. 
واأظهرت النتائج االأولية، ح�س�ل 
مر�سح "حتالف ال�سعب" للرئا�سة 
على  اأردوغان  طيب  رجب 
الناخبني،  اأ�س�ات  من   %52.55
فيما ح�سل مر�سح حزب ال�سعب 
على  اإجنة  حمرم  اجلمه�ري 

30.67% من االأ�س�ات.    

قال الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان اإنه �شيذل ق�شارى جهده لتحقيق اأهداف وتطلعات بالده بحلول العام 2023 وقال اأردوغان يف خطاب األقاه من �شرفة املقر الرئي�س 
حلزب العدالة والتنمية، بالعا�شمة اأنقرة، اأمام ح�شد جماهريي مبنا�شبة فوزه، وحتالفه بالنتخابات الرئا�شية والربملانية التي �شهدتها البالد، اأم�س الأحد، "بف�شل الثقة التي 

منحتمونا اإياها عرب �شناديق القرتاع �شنبلغ �شويا باإذن اهلل اأهدافنا لعام 2023".

تكلم عنها يف "خطاب الن�شر

ق .د

ما �أهد�ف �أردوغان لعام 2023 ؟

خرج با�شتنتاجات حمبطة

�لبنتاغون يحاكي مو�جهة رو�سية �أوروبية 

للمرة الأوىل

بيونغ يانغ حتجم عن ن�سر �ملقاالت �ملعادية لو��سنطن 

جمهزين باأحدث العتاد الع�شكري

�سيئول تر�سل دفعة جنود �إىل �الإمار�ت

اأن  اإىل  البنتاغ�ن  خرباء  خل�ض 
من  يتمكن  لن  االأمريكي  اجلي�ض 
اإذا  الرو�سي  اجلي�ض  زحف  وقف 
يف  لبطئه  نظرا  ب�لندا،  غزو  قرر 
قيا�سا  التعزيزات  التحرك وح�سد 
الت��سل  ومت  الرو�سي  بنظريه 
حماكاة  بعد  اال�ستنتاج  هذا  اإىل 
م�اجهة ع�سكرية بني دول االحتاد 
االأوروبي ورو�سيا واأ�سارت �سحيفة 

"وا�سنطن ب��ست" اإىل اأن ال�اليات 
االأقل  على  نفذت  املتحدة، 
واحدا من هذه التدريبات. وقالت 
رو�سيا  لدى  "�سيك�ن  ال�سحيفة: 
على  لال�ستيالء  الكايف  ال�قت 
اجلي�ض  قيام  خالل  البلطيق  دول 
ا�ستمارة   17 مبلء  االأمريكي 
من  النات�  ق�ات  لنقل  �رسورية 
وبني  ب�لندا"  اإىل  اأملانيا  اأرا�سي 

�ست�اجه  التي  االأخرى  امل�ساكل 
الق�ات االأمريكية، الطرق ال�سيقة 
البنية  مرافق  و�سع  وتده�ر 
التحتية للنقل يف منطقة العمليات 
حمل  على  القادرة  غري  واجل�س�ر 

ثقل الدبابات االأمريكية. 
االأمريكي  اجلي�ض  و�سي�سطدم 
االأوروبية  بالبريوقراطية  حتما 
التحقق  اإىل  االأمر  ي�سل  وقد 

الع�سكريني  �سفر  ج�ازات  من 
ال�سحيفة،  واأ�سافت  االأمريكيني 
ا�سطدمت  املتحدة  ال�اليات  اأن 
مماثلة  مب�ساكل   2017 عام  يف 
و�سبيهة، حيث ا�ستغرقت 4 اأ�سهر، 
الإعادة ناقالت مدرعة اإىل اأملانيا 
االأ�سا�سي،  متركزها  مكان  من 
وذلك بعد ا�ستخدامها يف مناورات 

يف ج�رجيا.

تك�ن  تكاد  ن�عها  �سابقة من  يف 
ال�سمالية  ك�ريا  اأحجمت  االأوىل، 
ال�اليات  انتقاد  عن  �سحفها  يف 
املتحدة يف الذكرى الـ65 النتهاء 
دارت  التي  الك�رية  احلرب 
و1953   1950 عامي  بني  رحاها 
و�سائل االإعالم الك�رية ال�سمالية 
"رودونغ"  �سحيفة  راأ�سها  وعلى 
العمال  حزب  با�سم  الناطقة 
�سط�ر  بني  اعتادت  احلاكم، 
الي�م  هذا  مثل  يف  تعليقاتها 

من كل عام على ن�رس املقاالت 
يف  املتحدة  لل�اليات  الناقدة 
وانتهائها،  احلرب  اندالع  ذكرى 
بـ"العدو  وا�سنطن  وو�سف 
"االإمرباط�رية  اأو  الق�ي" 
مرارا  ودعت  االأمريكية" 
لتدمريها لكن ال�سحيفة الناطقة 
با�سم احلزب احلاكم اكتفت هذه 
عادتها،  خالف  وعلى  ال�سنة 
الك�رية  احلرب  مغزى  باإظهار 
اإ�سافة  فيها،  البالد  ودور جي�ض 

اإىل ما و�سفته بـ"جتارب ناجحة" 
ال�سماليني  الك�ريني  للم�اطنني 

يف تلك احلرب.
جدير بالذكر اأن ال�سحيفة كانت 
ي�ني�  من  الـ25  يف  ن�رست  قد 
حتت  افتتاحيا  مقاال  املا�سي 
عن�ان "لندمر بكل حزم م�ؤامرة 
هادفة  اأمريكية  ا�ستفزازية 
واآخر  ال�سمالية"،  ك�ريا  لغزو 
بعن�ان "ال ميكن اأن نخمد الي�م 
عدونا  من  والغ�سب  الكراهية 

االأمريكية،  االإمرباط�رية  اللدود 
الرغبة يف  �سدة  من  يغلي  ودمنا 

االنتقام".
التغيريات  اأن  حملل�ن،  ويرى 
الطارئة يف لهجة االإعالم الك�ري 
للتهدئة  نتيجة  جاءت  ال�سمايل، 
عقب  البلدين،  بني  امل�سجلة 
القمة التاريخية التي عقدت بني 
الرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب 
اأون  ج�نغ  كيم  ال�سمايل  ونظريه 

يف �سنغاف�رة م�ؤخرا.

اجلن�بي  الك�ري  اجلي�ض  ي�ستعد 
الع�سكريني  من  جديدة  دفعة  الإر�سال 
وال�سالح  العتاد  باأحدث  املجهزين 
الع�سكرية  "االأخ"  وحدة  لدعم  الفردي 
املتمركزة يف االإمارات ونقال عن وكالة 
دفعة  فاإن  اجلن�بية،  الك�رية  "ي�نهاب" 
جديدة م�ؤلفة من 125 جنديا و�سابطا 
االإمارات  اإىل  البالد  الي�م  �سيغادرون 
هناك  املتمركزة  "االأخ"  وحدة  لرفد 
من  اجلديدة  الدفعة  اإن  ال�كالة  وقالت 
احلربي  العتاد  باأحدث  مزودة  اجلن�د 
)من�سة  بالتف�م"  "وارير  امل�سمى 
بالتف�م"  "وارير  وتتك�ن  املحارب( 

خ�ذة  اأهمها،  العتاد  من  قطعة   18 من 
ملم،   9 عيار  حتى  للر�سا�ض  م�سادة 
مكربة،  وعد�سات  مط�ر،  وم�سد�ض 
و�سرتة  االأهداف،  حتديد  وعد�سات 
وحدة  اأن  اإىل  للر�سا�ض.ي�سار  م�سادة 
من  مك�نة  ع�سكرية  وحدة  هي  "االأخ" 
االإمارات  اإىل  اإر�سالها  مت  جنديا،   140
اجلن�د  تدريب  لدعم   2011 يناير  يف 
االإماراتيني يف منطقة �س�يحان باأب�ظبي 
وخالل هذه الفرتة مت اإيفاد نح� 1600 
الق�ات  لتدريب  جن�بي  ك�ري  جندي 
تدريبات  واإجراء  اخلا�سة  االإماراتية 

م�سرتكة مع اجلي�ض االإماراتي.

ليبيا

�سابط يك�سف �سبب زيادة عمليات 
�لهجرة غري �ل�سرعية

اأنقذت دوريات حر�ض ال�س�احل الليبية 485 مهاجرا غري �رسعيني من 
جن�سيات اإفريقية كان�ا على منت ق�ارب مطاطية قبالة ال�س�احل الليبية وقال 

العميد اأي�ب قا�سم الناطق با�سم الق�ات البحرية التابعة حلك�مة ال�فاق 
ال�طني ل�كالة "�سب�تنيك" الرو�سية: "دوريات حر�ض ال�س�احل الليبية اأنقذت 

485 مهاجرا خمالفا خالل عمليتي اإنقاذ مهاجرين كان�ا على منت ق�ارب 
مطاطية ومن جن�سيات اإفريقية". واأ�ساف: "يف العملية االأوىل متكنت دورية 

حلر�ض ال�س�احل يف منطقة طرابل�ض ي�م االأحد، من اإنقاذ 97 مهاجرا، بينهم 
26 طفال، و22 امراأة، كان�ا على منت قارب مطاطي"   . وتابع: اأما يف العملية 

الثانية، فتمكنت دورية حلر�ض ال�س�احل ي�م االأحد من اإنقاذ 361 مهاجرا 
بينهم 44 طفال، و88 امراأة، كان�ا على منت قاربني مطاطيني"، م�سريا اإىل اأن 

املهاجرين من اإرترييا، واأثي�بيا، وغامبيا، ونيجرييا، واأكرث من ن�سفهم من 
اأريرتيا. وذكر اأنه متت عملية االإنقاذ �سمال منطقة زلينت ونقل املهاجرون 

اإىل نقطة االإنزال بقاعدة طرابل�ض البحرية وقدمت لهم امل�ساعدة االإن�سانية 
والطبية وبعد ذلك مت ت�سليمهم جلهاز مكافحة الهجرة غري ال�رسعية، مبركز 
اإي�اء ال�سكة ولفت قا�سم اإىل اأن الفرتة احلالية تعد ذروة عمليات الهجرة غري 

ال�رسعية نظرا لتح�سن الطق�ض، كما اأن املهربني يريدون اأن يتخل�س�ا مما 
لديهم يف املع�سكرات، خا�سة واأن اجلن�ب الليبي يعد اأهم ممرات الهجرة 

غري ال�رسعية، واأن بع�ض الق�ات الدولية من االحتاد االأوروبي ترى اأمام 
اأعينها عمليات التهريب وال ت�قفها، ودول اجل�ار غري جادة يف م�اجهة 

الهجرة.

�لقو�نني �الأمريكية ال ترحم حتى 
�ل�سائحات �لفرن�سيات!

اأم�ست �سائحة فرن�سية اأ�سب�عني يف ال�سجن الجتيازها باخلطاأ 
احلدود بني ال�اليات املتحدة وكندا خالل فرتة الظالم وذكرت 

�سحيفة "ذي اإندبندنت"، اأن احلادث وقع قرب مدينة وايت روك عند 
فانك�فر الكندية، واأنه وب�سبب عدم حمل الفتاة وثائق ثب�تية تدل على 
�سخ�سيتها، مت الزج بها يف مركز االحتجاز يف مدينة تاك�ما على بعد 

200 كيل�مرت من مكان الت�قيف وفقا لل�سائحة، فاإنها مل تلحظ اأي 
عالمات اأو اإ�سارات تدل على اأن احلدود الدولية قريبة، وقالت اإنها 
حادت قليال عن الطريق لكي تلتقط �س�رة وبعد ذلك اأوقفها حر�ض 

احلدود االأمريكي.
واأ�سافت: "قال�ا يل اإين عربت احلدود ب�سكل غري قان�ين وحاولت اأن 

اأ�رسح لهم اأنني مل اأفعل ذلك عن ق�سد. وبعد ذلك اأدخل�ين اإىل �سيارة 
ال�رسطة وو�سع�ين خلف الق�سبان واأخذوين. ثم طلب�ا مني خلع كل 

مالب�سي حتى املج�هرات وفح�س�ها بالكامل".
ويف وقت الحق، اأح�رست والدة الفتاة اأوراق ابنتها مع ت�رسيح 

ت�اجدها يف كندا وا�ستمرت عملية تدقيق االأوراق والتحقق من 
�سحتها، اأ�سب�عني كاملني وال�سائحة حبي�سة ال�سجن.
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و�سمنت فرن�سا تاأهلها بعد فوزين 
 1-2 اأ�سرتاليا  على  مقنعني  غري 
الدمنارك  وتبدو   ،0-1 والبريو 
الأقرب ملرافقتها اإذ جمعت اأربع 
 0-1 البريو  على  فوز  من  نقاط 
وتعادل مع اأ�سرتاليا 1-1، وتناف�س 
الثانية  البطاقة  على  الدمنارك 
م�سريها  متلك  ل  التي  اأ�سرتاليا 
الفوز  عليها  يتعني  اإذ  يديها،  بني 
الدمنارك  وخ�سارة  البريو  على 
على اأمل التاأهل بفارق الأهداف، 
 27 البالغ  غريزمان  املهاجم 
لديه  ما  اأف�سل  يقدم  مل  عاماً 
رو�سيا،  مونديال  يف  الآن  حتى 
جزاء  ركلة  من  هدفاً  �سجل  فقد 
اأ�سرتاليا، وا�ستبدله املدرب  �سد 
املباراتني  يف  دي�سان  ديدييه 

بدايته  اأ�سا�سياً،  بداأهما  اللتني 
املبكرة  معاناته  تعك�س  البطيئة 
كاأ�س  يف  ح�سل  ما  غرار  على 
ا�ست�سافتها  التي   2016 اأوروبا 
�سدارة  يف  اأنهاها  والتي  بالده، 

ترتيب الهدافني.
قائد  دي�سان،  فريق  و�سي�سمن 
 ،1998 بلقب  املتوج  املنتخب 
حال  يف  حتى  املجموعة  �سدارة 
وهي  الدمنارك،  مع  التعادل 
الدور  اإىل  نتيجة �ستوؤهل الأخرية 
نتيجة  عن  النظر  بغ�س  الثاين 
مباراة ا�سرتاليا البريو، وبدا لعب 
ميونيخ  وبايرن  فرن�سا  و�سط 
حذرا  تولي�سو  كورنتان  الأملاين 
من مالقاة كرواتيا يف الدور الثاين 
بعد العرو�س القوية التي قدمتها 

ل�سيما  الرابعة،  املجموعة  يف 
 ،0-3 الأرجنتني  على  تفوقها 
يعني  قد  كرواتيا  تفادي  اأن  اإل 
وليونيل  بالأرجنتني  ال�سطدام 

مي�سي يف حال تاأهلهما.
مع  وتعادلها  البريو  على  بفوزها 
عدد  الدمنارك  رفعت  اأ�سرتاليا 
مبارياتها املتتالية من دون خ�سارة 
اإىل 17، وكانت يف طريقها لتحقيق 
فوزها الثاين لكن تقنية امل�ساعدة 
بالفيديو منحت الأ�سرتاليني ركلة 
بول�سن  يو�سف  مل�س  اثر  جزاء 
اأدرك منها  الكرة داخل املنطقة 
اأمام  بول�سن  و�سيغيب  التعادل، 
الدمنارك ب�سبب الإيقاف، وت�سعى 
الدمنارك لبلوغ ثمن النهائي للمرة 

الأوىل منذ 2002.

الديوك ينتظرون تاألق غريزمان لتجنب كرواتيافرن�شا / الدامنارك
ينتظر منتخب فرن�شا تاألق مهاجمه اأنطوان غريزمان ل�شمان �شدارة املجموعة الثالثة 
يف مونديال رو�شيا 2018 وذلك عندما يواجه اليوم نظريه الدمناركي، �شاعيًا اإىل جتنب 

مواجهة كرواتيا املحتملة يف دور الثمن النهائي.

جاريكا: 
م�ضتقبلي مع بريو 

�ضيتحدد قريًبا
جاريكا  ريكاردو  الأرجنتيني  تعهد 
فيما  قراره  عن  مبكرا  بالك�سف 
يخ�س البقاء اأو الرحيل عن الإدارة 
الفنية ملنتخب بريو، ويتمتع املدرب 
الأرجنتيني ب�سعبية جارفة يف بريو، 
للتاأهل  البالد  منتخب  قاد  اأن  بعد 
 36 ال�سنوات  يف  مونديال  لأول 
اأم�س خالل  وقال جاريكا  الأخرية، 
تواجده يف مدينة �سوت�سي الرو�سية، 
على  الأخرية  اللم�سات  لو�سع 
مباراتها  خلو�س  بريو،  حت�سريات 
الثالثة  املجموعة  يف  الأخرية 
اأ�سرتاليا:  اأمام   2018 ملونديال 
�رسيع«،  رد  هناك  يكون  اأن  »يجب 
عن  �سيك�سف  باأنه  جاريكا  وتعهد 
قراره، عقب انتهاء م�ساركة بريو يف 
»عندما  قائال:  واأ�ساف  املونديال، 
الرتباط،  �سينفك  هذا،  كل  ينتهي 

الآن ل يوجد لدي اإجابة«.
باولو  بريو،  قائد  قال  جانبه،  من 
املجموعة،  ب�سوت  »اأتكلم  جرييرو 
يبقى  اأن  الرائع  من  �سيكون 
عليه«،  قليال  �سن�سغط  املدرب، 
قيمته يف بريو،  وع�سد جاريكا من 
اإىل  البالد  منتخب  قاد  بعدما 
اإىل  بالتاأهل  كبرية  مفاجاأة  حتقيق 
املونديال الرو�سي وقدم اأداء جيدا 

رغم خروجه من الدور الأول.

االحتاد امل�ضري 
يو�ضح �ضبب 

اختيار االإقامة 
يف جروزين

القدم  لكرة  امل�رسي  الحتاد  اأكد 
الدائم  املع�سكر  مقر  اختيار  اأن 
للفراعنةخالل م�ساركته يف بطولة 
كاأ�س العامل حكمته عدة اعتبارات، 
وفًقا لنظم الحتاد الدويل واللجنة 
املنظمة للبطولة، اأو�سح الحتاد، 
جروزين  مدينة  �سحفياأن  بيان  يف 
موقع  على  اخليارات  �سمن  كانت 
املنتخب  اأمام  املتاحة  الفيفا 
التي  املقرات  بني  من  امل�رسي 
ونوه  الدويل،  الحتاد  عنها  اأعلن 
الفراعنة،  اإدارة  اأن  الكرة  احتاد 
الأرجنتيني  الفني  املدير  �سحبة 
قامت بتفقد املقار املتاحة، ووقع 
مدينة  على  كوبر  هيكتور  اختيار 
جروزين لأ�سباب فنية، منها جتاور 
الإقامة  فندق  مع  التدريب  ملعب 
وباعتباره اأف�سل ملعب تدريب من 
املالعب املتاحة، ف�ساًل عن بعد 

املقر عن اأي �سجيج.
اإتباع  اأنه مت  اجلبالية  بيان  و�سدد 
ما ورد يف التعميم رقم 2، ال�سادر 
واخلا�س  الدويل  الحتاد  عن 
البطولة،  خالل  الإقامة  بنظام 
نفقات  الفيفا  يتحمل  حيث 
التي  الفنادق  مبحا�سبة  الإقامة 
ينزل بها كل فريق، وذكر البيان اأن 
املحا�سبة تتم من الحتاد الدويل 
اأ�سا�س  مبا�رسة، على  الفنادق  اإىل 
الفيفا  من  املر�سلة  الفواتري 
لالحتاد امل�رسي، وي�سدد الحتاد 
من  للفيفا  الفواتري  هذه  امل�رسي 
يدع  ل  مبا  له،  املمنوحة  احل�سة 
يف  اأخرى  جهة  لأي  جمال  اأي 
على  مالية  م�ستحقات  اأي  دفع 

املنتخب.

اأ�ضرتاليا تت�ضبث باآمالها يف التاأهل
اأ�شرتاليا / بريو

ال�سعيف  باأملها  اأ�سرتاليا  تت�سبث 
عندما  الأول  الدور  تخطي  يف 
اآمال  وتعتمد  البريو،  تالقي 
الأهداف  فارق  على  الأ�سرتاليني 
وخ�سارة  فوزهم  ب�رسط  لكن 
لعبي  مهمة  اأن  اإل  الدمنارك، 
فان  بريت  الهولندي  املدرب 
اأمام  �سهلة  تكون  لن  مارفيك 
رائعة  التي قدمت عرو�ساً  البريو 
يف مباراتيها ال�سابقتني، و�ست�سعى 
املونديال  اإىل  عودتها  تتويج  اإىل 
باأف�سل   ،1982 منذ  الأوىل  للمرة 
خرجت  بعدما  ممكنة  نتيجة 

فان  ويواجه  املناف�سة،  من 
الأ�سرتاليني  من  مارفيك �سغوطاً 
وو�سائل اإعالمهم للدفع بهدافهم 
التاريخي املخ�رسم تيم كاهيل 38 
عاماً والذي يتواجد يف املونديال 
اأن  الأ�سرتاليون  ويرى  له،  الرابع 
اأر�س  على  لروؤيته  حان  الوقت 

امللعب بدلً من مقاعد البدلء.
ديلي  �سيدين  �سحيفة  وكتبت 
مارفيك  فان  يزال  »ل  تلغراف: 
تف�سريه  ميكن  ل  ب�سكل  يعرت�س 
التاريخ  يف  لعب  اأعظم  على 
م�سددة  وهدافه«،  الأ�سرتايل 

اإىل  بكاهيل  الدفع  �رسورة  على 
�سد  اأرزاين  دانيال  ال�ساب  جانب 
مارك  املدافع  وقال  البريو، 
ميليغان: »ل�ست متاأكداً من اأن ذلك 
�سيحدث«، م�سيفاً: »لكنني اأعرف 
اأنه اإذا مت ا�ستدعاء تيمي ف�سيكون 
»هذا  وتابع  جاهز«،  من  اأكرث 
بع�سنا  ندعم  نحن  قرارنا،  لي�س 
البع�س، ونعرف ما �سيفعله عندما 
يتخذ  ل�سنا من  لكن  ينال فر�سته، 
حمبط  اأنه  من  متاأكد  اأنا  القرار، 
امل�ساعدة  لكن  فر�سة،  نيله  لعدم 

التي يقدمها لالعبني رائعة«.

الأرجنتني / نيجرييا

التانغو حتت �ضغوطات الفوز 
وترقب هدية كرواتيا

روي�س يو�ضح حقيقة 
وجود فتنة بكتيبة اأملانيا

بطر�سبورغ  �سان  مدينة  ت�سهد 
قد  حا�سمة  مباراة  اليوم  الرو�سية 
لعب  لأف�سل  مباراة  اآخر  تكون 
يف  مي�سي  ليونيل  مرات  خم�س 
كاأ�س العامل، لكن احلظطوظ تبقى 
انتف�س  الالعب يف حال  يف �سف 
عنه  ونف�س  الأرجنتيني  املنتخب 
غبار الهزمية املذلة اأمام كرواتيا 
اجلولة  يف  نيجرييا  على  بالفوز 
مناف�سات  من  والأخرية  الثالثة 
املجموعة الرابعة، الهدف وا�سح 
منتخب  يف  وزمالئه  ملي�سي 
�سامباويل  خورخي  املدرب 
كبري  بفارق  نيجرييا  على  الفوز 
اإىل  اللتفات  دون  الأهداف  من 
نتيجة املباراة الثانية بني كرواتيا 
كرواتيا  ح�سمت  بعدما  واي�سلندا، 
عقب  للمجموعة  الأوىل  البطاقة 
واإحلاقها  الأرجنتني  على  فوزها 
باملنتخب الأمريكي اجلنوبي اأ�سواأ 
�ستتعقد  الأمور  وكانت  هزمية، 
كثرياً على الأرجنتني لول نيجرييا 
التي تغلبت يف اجلولة الثانية على 
اأبطال  اأمام  الباب  فاحتة  اأي�سلندا 

1978 و1986 ملحاولة التكفري عن 
اخلروج  اإحراج  وجتنب  ذنوبهم 
يرجح  ما  يف  ال�سغري  الباب  من 
م�ساركة ملي�سي يف  اآخر  تكون  اأن 

كاأ�س العامل.
الحتمالت  كل  تزال  ل  ح�سابياً 
حتتل  الأرجنتني  الطاولة،  على 
حالياً املركز الرابع الأخري بنقطة 
وبفارق الأهداف خلف اأي�سلندا -3 
للفوز  وحتتاج  للثانية،  و-2  لالأول 
على نيجرييا باأّي فارق �رسط عدم 
فوز اأي�سلندا على كرواتيا اأو بفارق 
حقق  حال  يف  الأهداف  من  كبري 
وتغلبوا  املفاجاأة  ال�سكندنافيون 
على لوكا مودريت�س ورفاقه. ومن 
املرجح اأن يتخلى �سامباويل اليوم 
الذي  كابايريو  ويلي  احلار�س  عن 
بالهدف  القاتل  بخطئه  ت�سبب 
على  ويعتمد  لكرواتيا،  الأول 
ان  يرتدد  كما  اأرماين،  فرانكو 
خطة  عن  �سيتخلى  �سامباويل 
اللعب بثالثة مدافعني والعودة اإىل 
اخلطة التقليدية مع اأربعة لعبني 

يف اخلط اخللفي.

نفى ماركو روي�س لعب املنتخب 
داخل  م�ساكل  اأي  وجود  الأملاين، 
بخ�سو�س  املاكينات  �سفوف 
التغيريات على الت�سكيلة الأ�سا�سية 
الأخرية،  ال�سويد  مواجهة  خالل 
وحقق املان�سافت النت�سار يف اأول 
مباراة له يف البطولة على ال�سويد 
بهدفني لهدف، وقال روي�س خالل 
»اأنا  اأم�س:  ال�سحفي  املوؤمتر 
البطولة  �سعيد مل�ساركتي يف هذه 
�سد  بقدراتنا  نوؤمن  كنا  اأخرًيا، 
كلل  والفوز  النهاية،  حتى  ال�سويد 
واأ�ساف  النهاية«،  يف  جمهودنا 
»التغيريات يف الت�سكيلة الأ�سا�سية 
ل اأعتقد اأنه من اجليد يف الوقت 
الت�سكيلة،  عن  نتحدث  اأن  احلايل 

ول  الالعبني  لكل  نحتاج  نحن 
الأمر،  هذا  يف  م�ساكل  اأي  نواجه 
نعمل  التي  بالطريقة  مقتنع  اأنا 
اأوزيل  الثنائي  موقف  وعن  بها«. 
غيابهما عن  بعد  و�سامي خ�سرية 
اأو�سح  ال�سويد،  �سد  امل�ساركة 
يف  عظيم  فعل  رد  لديهما  »كان 
مقاعد  على  ووجودهما  املران، 
فالبطولة  �سيًئا،  يعني  ل  البدلء 
ما زالت طويلة«، واختتم باحلديث 
»ل  منوه  رودي  �سبا�ستيان  عن 
�سحية،  م�ساكل  اأي  لديه  يوجد 
الواقي  القناع  ي�ستخدم  و�سوف 
بينما  م�ساركته،  اأتوقع  ل  ولكن 
جاهًزا  هوميلز  مات�س  �سيكون 

الأربعاء �سد كوريا اجلنوبية«.

برنامج مباريات اليوم
الدامنارك فرن�شيا

اأ�شرتاليا بريو
اللقاءان ينطلقان على ال�شاعة 15:00

نيجرييا / الأرجنتني
اإي�شلندا / كرواتيا

املباراتان جتريان ابتداء من ال�شاعة 
19:00
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كان  الذي  الرهان  يف  ف�شله  ظل  يف 
خالل  اإقناعه  وعدم  عليه  مو�شوعا 
الإ�رشاف على املباريات منذ تعيينه 
مدرب للخ�رش �شهر اأكتوبر من العام 
ال�شباين  للمدرب  خلفا  املن�رشم 
لوكا�س األكاراز، ومل يتمكن ماجر من 
الإقناع �شواء للجمهور اجلزائري اأو 
الالعبني الذين انتقدوه يف اأكرث من 
داخل  وك�شفت م�شادر من  منا�شبة، 

من  يتمكن  مل  ماجر  اأن  املنتخب 
التحكم يف اأمور املنتخب وفلتت منه 
الأمور وهو ما جعل رحيله الأف�شل 
خا�شة واأن املجموعة فقدت الروح 
والعزمية على اأر�شية امليدان ب�شبب 
عدم  جانب  اإىل  الداخلية  امل�شاكل 
التدريب  مبناهج  املعني  معرفة 
التقليدية،  الطريقة  على  واعتماده 
ال�شهادات  ميلك  ل  واأنه  خا�شة 
املطلوبة للتدريب ول ميلك الفكرة 

الكافية حول مناهج التدريب.

الدين  خري  الفاف  رئي�س  رهان 
زط�شي على املدرب رابح ماجر كان 
ال�شيناريو  نف�س  معه  وتكرر  فا�شال 
األكاراز، حيث  �شابقه  مع  وقع  الذي 
وا�شلت الهيئة الكروية يف ا�شتنزاف 
حتقيق  دون  املدربني  على  الأموال 
علمنا  لو  خا�شة  املطلوبة،  النتائج 
اأن ماجر –الذي يكون اجتمع اأم�س 
الطالق  �شيغة  لإيجاد  زط�شي  مع 
تعوي�شا  يتلقى  �شوف  بالرتا�شي- 
و200  ومليار   800 بني  ما  يقدر 

الأجور  احت�شاب  دون  �شنتيم  مليون 
اإ�رشافه  اأحرزها منذ  التي  ال�شهرية 
يجعله  ما  وهو  تدريب اخل�رش  على 
�شنتيم  مليار   4 جمموع  يتقا�شى 
مقابل نتائج متوا�شعة وح�شيلة فنية 
واحد  فوز  حتقيق  يف  متثلت  �شلبية 
اأمام  هزائم  وثالث  تنزانيا،  اأمام 
الأخ�رش  الراأ�س  اإيران،  منتخبات 
وتعادل  ودية  لقاءات  يف  والربتغال 
اأمام  الوحيدة  الر�شمية  مباراته  يف 

نيجرييا.

غادر اخل�شر من الباب ال�شيق يف رابع جتاربه معه

ماجر كّلف 4 مليار مقابل فوز تعادل و3 هزائم
انتهت ق�شة رابح ماجر مع املنتخب الوطني مدربا للت�شكيلة الوطنية بعد قرار اأع�شاء املكتب الفدرايل باإنهاء مهامه رفقة باقي اع�شاء الطاقم 

الفني ويتعلق الأمر بامل�شاعدين جمال مناد ومزيان اإيغيل ومدرب احلرا�س الونا�س قاواوي، حيث ومثلما كان منتظرا و�شبق »للو�شط« اأن ك�شفته 
يف عدد اأول اأم�س فاإن اإقالة ماجر من من�شبه على راأ�س العار�شة الفنية الوطنية كان منتظرا ومت اتخاذه من طرف اأع�شاء املكتب الفدرايل 

ال�شبت الفارط وخرجوا بقرار متفق وهو ال�شتغناء عن خدماته

بلقا�شمي يوقع مع �شباب ق�شنطينة

غيابات عديدة يف ح�ضة 
اال�ضتئناف وعمراين يتوّعد

 الإدارة ات�شلت ب�شاملي وزنا�شني
 لإقناعهما بالبقاء

حاي�س وقيو�س يوقعان 
رفقة �ضباب بلوزداد

التي  ال�شتئناف  ح�شة  عرفت 
خا�شها بطل املو�شم املن�رشم 
غيابات  عدة  ق�شنطينة  �شباب 
و�شط املجموعة التي ح�رشت 
حمالوي  ال�شهيد  ملعب  اإىل 
ال�رشوع  اأجل  من  بق�شنطينة 
والتح�شري  اجلدية  املرحلة  يف 
حيث  املقبلن  الكروي  للمو�شم 
تدريبية  ح�شة  اأول  تعرف  مل 
فقط  لعبا   13 ح�شور  �شوى 
من التعداد من بينهم 5 لعبني 
جدد ا�شتقدمتهم الإدارة خالل 
يف  احلايل  ال�شيفي  املركاتو 
�شورة قدور بلجياليل، فيما مت 
اجلديد  للم�شتقدم  الرتخي�س 
تلك  متر  ومل  بالغياب،  حداد 
خا�شة  الكرام  مرور  الغيابات 
عبد  املدرب  اأيدى  بعدما 
القادر عمراين غ�شبه وال�شتياء 
الذي  وهو  الغيابات  تلك  من 
اأمام جمموعة غري  وجد نف�شه 
مكتملة، مو�شحا اأنه لن يت�شامح 

بالن�شباط  الأمور املتعلقة  يف 
خالل  بالثقيل  ي�رشب  و�شوف 
اأن  ينتظر  اأين  املقبلة،  الفرتة 
الغائبني  الالعبني  معاقبة  تتم 
عن ال�شتئناف والتدريبات عرب 

خ�شم مبالغ مالية من الأجور.
من جهة اأخرى، لزال املناجري 
عرامة  طارق  لل�شيا�شي  العام 
لعبني  مع  التعاقد  ي�شتهدف 
خا�شة  الت�شكيلة  وتدعيم  جدد 
اأنها على موعد مع خو�س عدة 
اجلديد،  املو�شم  يف  حتديات 
املناف�شة  خو�س  اإىل  وتعود 
ولهذا  املقبل،  العام  القارية 
الإدارة تبحث عن  الغر�س فاإن 
التعاقد مع مهاجم وجناح قبل 
غلق قائمة ال�شتقدامات، وكان 
لعب مولودية بجاية بلقا�شمي 
العقد  على  اأم�س  اأول  وقع  قد 
بطل  تعداد  اإىل  ر�شميا  وان�شم 

املو�شم املا�شي.
ع.ق.

�شباب  فريق  اإدارة  توا�شل 
ال�شتقدامات  عملية  بلوزداد 
جدد  بالعبني  الفريق  وتدعيم 
للمو�شم  التح�شري  اجل  من 
النزوح  بعد  خا�شة  اجلديد 
 17 ورحيل  لالعبيها  الكبري 
الفارط،  املو�شم  عن  لعبا 
ويف هذا ال�شدد اإلتحق لعبني 
ب�شفة  ووقعوا  بالفريق  اثنني 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  ر�شمية 
الذي  حاي�س  ريان  الالعب 
ف�شخ عقده مع احتاد اجلزائر 
القبة  رائد  من  اإليه  قادما 
الذي  قيو�س  مهدي  والالعب 

�شبق له حمل األوان ال�شباب.
اإدارة  ات�شلت  املقابل،  يف 
بوحف�س  حممد  الرئي�س 
اأجل  من  �شاملي  بالالعب 
الفريق  مبكتب  اللتحاق 
والتطرق اإىل ت�شوية م�شتحقاته 
اإقناعه  على  والعمل  املالية 
الت�شكيلة  �شفوف  يف  بالبقاء 
حت�شبا للمو�شم الكروي املقبل 

بالالعب  ات�شالها  جانب  اإىل 
اإقناعه  اأجل  من  زنا�شني 
رفعها  التي  ال�شكوى  ب�شحب 
باللعب  واإقناعه  الإدارة  �شد 

مع الت�شكيلة املو�شم املقبل.
من جهة اأخرى، توا�شل الإدارة 
مدرب  البحث عن  البلوزدادية 
معه  التعاقد  اأجل  من  جديد 
اآيت جودي  الدين  عز  خلالفة 
على  من�شبه  من  اأقالته  الذي 
ب�شبب  الفنية  العار�شة  راأ�س 
النظر  وجهات  يف  اخلالفات 
بعملية  يتعلق  فيما  خا�شة 
اأن  باعتبار  ال�شتقدامات 
امل�شوؤولني وقعوا مع الالعبني 
املدرب،  م�شاورة  دون  اجلدد 
عددا  فاإن  ال�شدد  هذا  ويف 
يف  يتواجدون  املدربني  من 
مع  التوقيع  اأجل  من  املفكرة 
الثالثي  غرار  على  اأحدهم 
و�رشيف  بوعراطة  بوغرارة، 

الوزاين.
ع.ق.

بالإ�شافة اإىل حرمانها من حقوق 
البث التلفزيوين

االأندية التي متلك ديون 
تفوق مليار �ضنتيم ممنوعة 

من اال�ضتقدامات
قّررت الحتادية اجلزائرية لكرة القدم حرمان الأندية التي 

لعبني  مع  التعاقد  من  �شنتيم  مليار  مبلغ  ديونها  تتجاوز 

اجتماعهم  الفدرايل يف  املكتب  اأع�شاء  جدد، حيث خرج 

الذي اأجروه اأول اأم�س مبركز حت�شري املنتخبات الوطنية 

ديونا  متلك  التي  الأندية  حرمان  بقرار  مو�شى  ب�شيدي 

من  للفاف  التابعة  املنازعات  جلنة  طاولة  على  و�شكاوى 

احل�شول على الإجازات لالعبيها اجلدد وتاأهيلهم من اأجل 

وقت  يف  ن�رشته  بيان  يف  الفاف  وقالت  املناف�شة،  خو�س 

متاأخر لأول اأم�س اأن الفرق التي مل ت�شو اأموال وامل�شتحقات 

من  حمرومة  اأي�شا  تكون  �شوف  لالعبيها  العالقة  املالية 

احل�شول على  ح�شتها من حقوق البث التلفزيوين للمو�شم 

املن�رشم، وذلك اإىل غاية ت�شوية و�شعيتها املالية.

ويف  عا�شفا  �شيفا  ت�شهد  �شوف  اأندية  عدة  اأن  والأكيد 

عن  لعبا   17 رحل  الذي  بلوزداد  �شباب  فريق  مقدمتها 

�شد  �شكاوى  رفعوا  وجميعهم  الفارط،  املو�شم  تعداد 

على  احل�شول  عدم  ب�شبب  بوحف�س  الرئي�س حممد  اإدارة 

اإدارة  فاإن  وبالتايل  الفائت،  للمو�شم  ال�شهرية  اأجورهم 

ال�شياربي تتواجد اأمام مع�شلة تاأهيل الالعبني اجلدد الذين 

ا�شتقدمتهم خالل ال�شائفة احلالية وهي التي وقعت مع 12 
لعبا دفعة واحدة.

عي�شة ق.

وعد بحل ق�شيته مع اجلامعة 
املغربية وعقده ي�شم �شرطا جزائيا 

بقيمة 737 األف دولر

رونار متحم�س لتدريب اخل�ضر 
ومينح موافقته املبدئية

الدين  خري  القدم  لكرة  اجلزائرية  الحتادية  رئي�س  باأ�شماء اأعلن  قائمة  يراأ�شها  التي  الكروية  الهيئة  ماجر زط�شي عن و�شع  خالفة  اجل  من  معهم  للتعاقد  تهتم  الذين  حليلوزيت�س، على راأ�س املنتخب الوطني، اأين ت�شم القائمة امل�شغرة وفق املدربني  وحيد  بو�شني  الفرانكو  من  كل  اأ�شماء  اأم�س زط�شي  وك�شفت  رونارد،  هرييف  والفرن�شي  كريو�س  رونارد الربتغايل  املغربي  املنتخب  مدرب  اأن  الأملانية  الأنباء  تدريب املنتخب وكالة  اأجل  الفاف من  اإىل  واأنه منح موافقته املبدئية  خا�شة  املقبلة،  الفرتة  خالل  عليه  والإ�رشاف  له تدريب الوطني  الذي �شبق  الكرة اجلزائرية وهو  اإيجاد �شيغة مع م�شوؤويل اجلامعة امللكية املغربية من اأجل الفاف، وح�شب نف�س امل�شدر فاإن رونارد تعهد بالعمل على الأمر الذي �شوف يعمل على ا�شتغالله يف حال تعاقدت معه نادي اإحتاد اجلزائر مو�شم 2011/2010 وترك ب�شمة ايجابية، ميلك فكرة على 
الذي وتبقى النقطة ال�شلبية يف ق�شية املدرب املتوج بلقبني لكاأ�س ف�شخ العقد الذي ميتد اإىل عام 2018. العقد  اأن  ديفوار  وكوت  زامبيا  منتخبي  رفقة  وهو املبلغ املطالب زط�شي بدفعه يف حال اأراد جلب املدرب دولر مقابل ف�شخه وهو ما يعادل ما قيمته 11 مليار �شنتيم، وقعه مع هيئة لقجع ت�شم �رشطا جزائيا تبلغ قيمته 737 األف اإفريقيا 

الفرن�شي.
عي�شة ق.

 بعد ثالثة اأيام من املناف�شة
 بالألعاب املتو�شطية

اجلزائر يف املركز التا�ضع 
جلدول امليداليات

�شحنون  اأ�شامة  ال�شباح  من  كل  اأبان 
علو  دايخي  ح�شني  الكاراتي  وم�شارع  
األعاب  من  الثانية  اجلولة  خالل  كعبهما 
بتاراغونا  املتو�شط  الأبي�س   البحر 
و�شعا  اإذ  ذهبيتني  ميداليتني  باإحرازهما 
يف  التا�شعة  املرتبة  يف  اجلزائر  بذلك  
وقد متكن  للميداليات،  املوؤقت  اجلدول 
فئة  يف  يناف�س  الذي  دايخي  امل�شارع 
اأكرث من 84 كغ من حتقيق حلمه باإحراز 

من  الن�شخة  هذه  خالل  ميدالياته  اأوىل 
متوجا  املتو�شط  الأبي�س  البحر  األعاب 
ال�شعبة،  وحت�شرياته  ت�شحياته  بذلك 
واجتاز دايخي 3 جولت اأولها اأمام بطل 
�شيمون   الإيطايل  الآمال  ل�شنف  العامل 
التون�شي  امام  ثم  بقرار حتكيمي  مارينو 
بعدها  النهائيليفوز   ربع  الزار يف  اأحمد 
على املقدوين زاركو اروف�شكي يف ن�شف 
فكانت  النهائية  املنازلة  اأما  النهائي، 

�شعبة اأمام امل�رشي حممد ال�شفر.
وتوا�شلت الأفراح اجلزائرية خالل اجلولة 
اجلزائري  ال�شباح  اأحرز  اأن  بعد  الثانية 
اأ�شامة �شحنون نهائي 100 م �شباحة حرة، 
قطع  اإذ  اجلزائري  ال�شباح  �شيطر  وقد 
00ج  48ثا  قدره  وقت  ال�شباق يف  م�شافة 
ودوتو،  الإيطاليني مريي�شي  على  متفوقا 

حمطما الرقم القيا�شي الوطني.
الألعاب  من  الثالث  اليوم  ومتيز 

ب�شري  امل�شارعني   بتاأهل  املتو�شطية 
النهائي  اإىل  بوجملني  واآدم  �شيدازارا 
حني   يف  الروماين  اليوناين  تخ�ش�س  يف 
�شيلعب عبد النور العوين حل�شد الربونز، 
واأق�شى �شيدازارا الذي دخل يف فئة 87 
يف ن�شف النهائي الكرواتي اإيفان هوكلك  
امل�رشي  اأق�شى  بوجملني  اأن  حني  يف 

ح�شان علي اأحمد.
ق.ر.



فالكاو: حققت حلم الطفولة
بدا النجم الكولومبي رادميل ف�لك�و �سعيًدا جًدا ب�أول اأهدافه يف نه�ئي�ت ك�أ�س 

الع�مل اأول ام�س خالل االنت�س�ر على بولندا بعدم� غ�ب عن موندي�ل 2014 بداعي 
االإ�س�بة، ق�ل ف�لك�و يف ت�رصيح�ت نقلته� �سحيفة »ليكيب« الفرن�سية: »اإنه حلم اأن 

اأ�سجل هدًف� كهذا، اأحلم به منذ الطفولة«، وت�بع: »اأن� �سعيد ب�لفوز، و�سلوك الفريق 
وجميع الالعبني، هذا هو الهدف الذي كنت اأنتظره منذ وقت طويل«، وك�ن املنتخب 

الكولومبي قد تغلب على بولندا، بثالثة اأهداف نظيفة ليعزز اآم�له يف الت�أهل اإىل 
الدور املقبل.

�ضي�ضيه: اليابان كان اأف�ضل وكنا قادرين على 
تفادي الأهداف

اأعرب األيو �سي�سيه املدير الفني للمنتخب ال�سنغ�يل عن اأ�سفه بعد التع�دل مع الي�ب�ن يف 
ث�ين جوالت الدور االأول لك�أ�س الع�مل، وق�ل �سي�سيه، يف ت�رصيح�ت اأبرزه� موقع »الفيف�«: 

� �سنغ�لًي� كبرًيا، مق�رنًة مب� قدمن�ه  »ب�لطبع ن�أ�سف مل� حدث، نعرتف ب�أنن� مل ن�س�هد عر�سً
اأم�م بولندا، مل نكن جيدين، والي�ب�ن ك�نت الفريق االأف�سل يجب اأن اأعرتف بذلك«، واأردف: 
»لكن رغم ذلك ا�ستطعن� التقدم مرتني، م� اأزعجن� هو تلقين� لهدفني، لعبت الي�ب�ن كم� ك�ن 
متوقًع�، فهو منتخب يتمتع بجودة كبرية«، وت�بع املدرب بقوله: »لقد �سغطن� عليهم ب�سكل 
جيد يف البداية، لكنن� ارتكبن� بع�س االأخط�ء مبجرد اأن اأعطين�هم بع�س امل�س�حة، اأ�سبح 

االأمر �سعبً� علين�، واالآن علين� تقدمي مب�راة جيدة اأم�م كولومبي�«.
وانتقد �سي�سيه مدافعي فريقه، بقوله: »كل م� اأعرفه اأنه يف بطولة مثل ك�أ�س الع�مل، وبهذه 
املجموعة من الالعبني اأ�سح�ب امل�ستوى الع�ملي ف�إن هذه االأهداف ك�ن ميكن جتنبه�«، 

واأ�س�ف: »�سواء �س�ليف �س�ين اأو ك�ليدو كوليب�يل فكالهم� العب رائع، اأعتقد اأنهم� قدم� اأداء 
اأقل اليوم، �سنعمل على ذلك، كوليب�يل يحت�ج الإظه�ر قدراته و�س�ين كذلك«.

تاألق فاجرن يخطف الأنظار يف كاأ�س العامل
قبل نحو �سهرين فقط مل يكن الظهري االأمين ف�جرن، يعرف اإن ك�ن �سيلتحق بت�سكيلة 

الربازيل يف ك�أ�س الع�مل لكنه االآن اأ�سبح اخلي�ر االأول مبركزه، وميلك فر�سة لل�سري 
على درب االأ�س�طري، وال يحظى الظهري االأمين بقيمة كبرية يف بع�س البلدان، لكن يف 

الربازيل يحمل هذا املركز مك�نة خ��سة بعد اأن �سغله جنوم بحجم ك�فو وك�رلو�س 
األربتو، وب�ت ينظر اإىل ف�جرن العب كورينثي�نز كوريث �رصعي لهذا املركز، بعدم� 

اأ�سبح اخلي�ر االأول خلالفة داين األفي�س، وبدا اأن فر�س ف�جرن يف اللح�ق بك�أ�س 
الع�مل، مهددة بعد تعر�سه الإ�س�بة بع�سالت الفخذيف مب�راة ب�لدوري اأفريل امل��سي، 

لكنه تع�فى يف الوقت املن��سب، ثم ا�ستف�د من خروج األفي�س من الت�سكيلة لالإ�س�بة 
لين�سم للبعثة يف رو�سي�، كم� ا�ستغل اإ�س�بة دانيلو يف املب�راة االأوىل خالل التع�دل 1-1 

مع �سوي�رصا، ليخو�س مب�راته الدولية اخل�م�سة يف الفوز 2-0 على كو�ست�ريك�.
واأزال ف�جرن ال�سكوك ب�س�أن عدم وجود العبني حمليني ب�لربازيل ي�سلحون للعب 
يف ك�أ�س الع�مل، وق�ل اإنه اأكرث من م�ستعد خلو�س املب�راة احل��سمة اأم�م �رصبي� 

غدا ب�ملجموعة اخل�م�سة، وق�ل ف�جرن »م�ستوى التدريب�ت يف املنتخب ي�سعرك 
ب�لطم�أنينة، عندم� ترى نيم�ر ودوغال�س كو�ست� وويلي�ن وت�ي�سون بهذا امل�ستوى 

املرتفع، فهذا ي�س�عدك يف التح�سري ملواجهة اأي موقف«، واأ�س�ف »ندرك جميع� 
اأهمية الت�أهل وحجم امل�سئولية، نعرف اأن املب�راة �ستكون �سعبة بدني� وذهني� 

وخططي�«.

مي�ضي: لن اأعتزل قبل حتقيق حلمي
اأبدى النجم ليونيل مي�سي رغبته يف حتقيق حلمه وحلم ال�سعب االأرجنتيني برفع لقب ك�أ�س 

الع�مل قبل اأن يعتزل لعب كرة القدم، وميلك املنتخب االأرجنتيني فر�سة يف الت�أهل اإىل 
الدور املقبل من ك�أ�س الع�مل، ح�ل الفوز على نيجريي� اليوم، ولكن ب�رصط خ�س�رة اي�سلندا 

اأو تع�دله� مع كرواتي� يف املب�راة االأخرى يف خت�م مب�ري�ت املجموعة الرابعة، وق�ل مي�سي 
عن ك�أ�س الع�مل: »هي بطولة تعني الكثري، الأن االأرجنتني له� مك�نة خ��سة، اإنه� تعني الكثري 

�«، واأ�س�ف: »دائًم� م� كنت اأحلم بروؤية نف�سي اأرفع ك�أ�س الع�مل، وروؤية  ب�لن�سبة يل اأي�سً
الع�طفة التي �ستحدث مع هذا االأمر، اأ�سعر ب�لق�سعريرة عندم� اأفكر يف تلك اللحظة، اإنه� 
�ستجعل ماليني االأرجنتينيني �سعداء«، واختتم: »ال ميكنن� التخلي عن هذا احللم، لقد فزت 

ب�أهم االألق�ب يف حي�تي، لكن طموحي م� زال كبرًيا، ال اأريد اأن اأعتزل قبل الفوز بك�أ�س الع�مل 
مع االأرجنتني«.

كولومبيا حتيي اآمال التاأهل وتق�ضي بولندا

اأنع�س منتخب كولومبي� حظوظه يف الت�أهل لدور ثمن النه�ئي بعد الفوز على بولندا بنتيجة 3-0 يف املب�راة التي جمعتهم� اأول ام�س يف 
اإط�ر من�ف�س�ت اجلولة الث�نية من دور املجموع�ت بنه�ئي�ت ك�أ�س الع�مل برو�سي�، افتتح ي�ري مين� اأهداف اللق�ء يف الدقيقة 40، ثم �س�عف 
رادميل ف�لك�و النتيجة يف الدقيقة 70، ثم ختم خوان كوادرادو الثالثية يف الدقيقة 75، وبتلك النتيجة يح�سد املنتخب الكولومبي اأول ثالث 
نق�ط يف املجموعة ليحتل املركز الث�لث، خلف الي�ب�ن وال�سنغ�ل اأ�سح�ب االأربعة نق�ط يف املركزين االأول والث�ين فيم� ظلت بولندا يف 

املركز االأخري دون نق�ط وتودع البطولة مبكرا.
انطلقت املب�راة بحذر من اجل�نبني فلم تب�در اأي من بولندا اأو كولومبي� بهجوم �س�غط يف الدق�ئق االأوىل، على الرغم من �سيطرة االأخرية 
على الكرة، بداأت مالمح اخلطورة الكولومبية يف الظهور مع مرور ربع �س�عة عن طريق اجلبهة اليمنى بقي�دة خوان كوادرادو الذي بذل 
جمهودا كبريا ب�نطالق�ته من هذا اجل�نب، لكن قوبلت بدف�ع بولندي حد من تلك اخلطورة، مل ي�سع املنتخب البولندي �سوى التمركز يف 
الثلث اخللفى اأم�م الزي�دة العددية للكولومبيني، واالعتم�د على �رصع�ت زيلين�سكي يف القي�م ب�لهجمة املرتدة ولكنه� دائم� ك�نت تنتهى 
ب�لف�سل، ومتكن ي�ري مين� من افتت�ح النتيجة يف الدقيقة 40، بعدم� ا�ستغل كرة عر�سية رائعة من خ�مي�س رودريغيز، لريتقى له� مدافع 

بر�سلونة اأعلى من ح�ر�س املرمى وي�سكنه� ال�سب�ك.
يف ال�سوط الث�ين وا�سلت كولومبي� �سغطه� دون فر�س على املرمى، مع تراجع غريب من العبي بولندا، ومع بوادر خلطورة هجومية لبولندا، 
ا�ستغل خوان كوينتريو خط�أ دف�عي� ليقدم مترير على طبق من ذهب لف�لك�و الذي انفرد ب�ملرمى و�سجل الهدف الث�ين يف الدقيقة 70، ومع 
الدقيقة 75 انه�ر الدف�ع البولندي وكلل كوادرادو جمهوده بهدف ا�ستغل فيه متريره رائعة من خ�مي�س لينفرد جمددا ب�حل�ر�س وي�سعه� يف 

ال�سب�ك.

تع�دل املنتخب ال�سنغ�يل مع نظريه الي�ب�ين 2-2 اأول اأم�س �سمن 
من�ف�س�ت اجلولة الث�نية من املجموعة الث�منة ببطولة ك�أ�س الع�مل، 
ومو�سى   11 ب�لدقيقة  م�ين  �س�ديو  من  كل  ال�سنغ�ل  هديف  و�سجل 
وكي�سوكي   34 الدقيقة  يف  اإينوي  ت�ك��سي  اأحرز  بينم�   ،71 واجي 
هوندا ب�لدقيقة 78 هديف الي�ب�ن، وبهذا التع�دل يتق��سم املنتخب�ن 
�سدارة املجموعة الث�منة بر�سيد 4 نق�ط لكل منهم�، بداأ املنتخب 
ال�سنغ�يل املب�راة بطريقة 4-3-3 وم�ر�س �سغًط� ع�لًي� على العبي 
الي�ب�ن، و�سكل اجلن�ح�ن �س�ديو م�ين واإ�سم�عيال �س�ر خطورة كبرية 

على الدف�ع الي�ب�ين.
لالعبي  البدنية  القوة  من  الي�ب�ين  املنتخب  ع�نى  ج�نبه،  من 
ال�سنغ�ل، اإال اأن ال�س�موراي االأزرق قدم اأداًء جيًدا يف ال�سوط الث�ين، 
اأول  وافتتح منتخب ال�سنغ�ل التهديف مبكًرا، يف الدقيقة 11، من 
هجمة على مرمى الي�ب�ن، حيث اأبعد ك�وا�سيم� ت�سديدة من يو�سف 
ال�سب�ك،  وت�سكن  م�ين  ب�س�ديو  لت�سطدم  خ�طئة،  بطريقة  �س�ب�يل 
بعد �رصبة  لل�سنغ�ل  الث�ين  الهدف  ي�سجل  اأن  �س�ر  اإ�سم�عيال  وك�د 

بنج�ح،  له�  الت�سدي  يف  ك�وا�سيم�  جنح   ،22 الدقيقة  يف  مق�سية 
وجنح ت�ك��سي اإينوي يف ت�سجيل هدف التع�دل ملنتخب بالده، يف 
الدقيقة 34 بعد متريرة من ن�ج�تومو وت�سديدة على ي�س�ر ندي�ي 
ال�سنغ�ل  اأداء  تراجع  ال�سنغ�يل،  للح�ر�س  حقيقي  اختب�ر  اأول  يف 
عقب هدف التع�دل، وبداأت الي�ب�ن يف ال�سيطرة واال�ستحواذ على 
الكرة من اأجل حم�ولة الو�سول اإىل مرمى ندي�ي لكن دون ف�علية 
حقيقة. وعرفت الدقيقة 49 فر�سة خطف هدف االأ�سبقية للي�ب�ن 
عن طريق يوي� اأو�س�كو، لكن الراأ�سية و�سلت �سهلة اإىل يدي احل�ر�س 
 ،63 الدقيقة  ففي  الي�ب�نية  الهجم�ت  وا�ستمرت  ندي�ي،  ال�سنغ�يل 
حرمت الع�ر�سة ال�س�موراي من الهدف الث�ين بعد ت�سديدة قوية من 
اإينوي، وع�د منتخب ال�سنغ�ل للتقدم مرة اأخرى عن طريق مو�سى 
واجي الذي ا�ستقبل كرة عر�سية من يو�سف �س�ب�يل، و�سدده� بقوة 
يف املرمى، وجنح البديل كي�سوكي هوندا يف ت�سجيل هدف التع�دل 
تقدير  ال�سنغ�ل يف  ف�دح من ح�ر�س  بعد خط�أ   78 للي�ب�نب�لدقيقة 

الكرة.

ال�ضاموراي يعقد املجموعة الثامنة
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قاعدة اللعب النظيف تف�س ا�ضتباكات املونديال
مع انته�ء فع�لي�ت اجلولة الث�نية من مب�ري�ت الدور االأول للموندي�ل، وتعقد احل�س�ب�ت يف اأكرث من جمموعة، �سيكون على عدد من الفرق 
النظر اإىل و�سعه� يف ق�ئمة اللعب النظيف، التي قد حت�سم املوقف يف بع�س املجموع�ت، وطبق� لقواعد البطولة، يف ح�لة الت�س�وي بني 

فريقني اأو اأكرث يف ر�سيد النق�ط مع نه�ية فع�لي�ت الدور االأول يتم اللجوء اإىل االأهداف التي �سجله� الفريق يف مب�ري�ته ب�ملجموعة، 
النق�ط التي ح�سده� كل فريق يف مب�ري�ته مع الفرق حمل اال�ستب�ك اأو الت�س�وي، ف�رق االأهداف يف املواجه�ت بني نف�س الفرق، 

االأهداف التي �سجله� كل فريق يف مب�ري�ته مع هذه الفرق، نق�ط كل فريق يف ق�ئمة اللعب النظيف واإجراء قرعة. وحتدد نق�ط كل 
فريق يف ق�ئمة اللعب النظيف طبق� لعدد البط�ق�ت ال�سفراء واحلمراء التي ن�له� خالل مب�ري�ته ب�لبطولة، واإذا ا�ستمر التط�بق �ستجرى 

القرعة، وقد يتم اللجوء ملع�مل اللعب النظيف يف املجموعة الث�نية، اإذا حقق كل من املنتخبني االإ�سب�ين والربتغ�يل نتيجة متط�بقة اأم�م 
املغرب واإيران على الرتتيب، وح�سل العبو املنتخب الربتغ�يل على بط�قتني �سفراوين، فيم� ح�سل العبو املنتخب االإ�سب�ين على بط�قة 

� يف املجموعة ال�س�د�سة، اإذا خ�رص كل من املنتخبني االأمل�ين وال�سويدي  �سفراء واحدة، وقد يتم اللجوء لق�عدة اللعب النظيف اأي�سً
1-0 يف اجلولة االأخرية، ولن يكون االأمر ل�س�لح املنتخب االأمل�ين يف هذه احل�لة، نظرا لطرد العبه جريوم بواتينغ اأم�م ال�سويد، وتوجد 

� للجوء اإىل ق�عدة اللعب النظيف، يف ح�لة انته�ء املب�راة بني بلجيك� واإجنلرتا ب�لتع�دل يف املجموعة ال�س�بعةذ، ون�ل  احتم�الت قوية اأي�سً
العبو اإجنلرتا بط�قتني �سفراوين فقط، مق�بل ثالث بط�ق�ت لبلجيك�.
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ماريا  الأمريكية  املغنية  ك�شفت    
ا�شطراب  من  تعاين  اأنها  كاري 
م�شرية  القطب،  ثنائي  وجداين 
بعد  العالج  تلقي  بداأت  اأنها  اإىل 
اإنكار  خاللها  حاولت  طويلة  فرتة 

حالتها.
ال�شوت  �شاحبة  املغنية  واأ�شارت 

اأجنح  اإحدى  جعلها  الذي  القوي 
اإىل  الت�شعينات،  يف  الفنانات 
عن  علناً  التحدث  قررت  اأنها 
يف  للم�شاعدة  امل�شكلة  هذه 
هذا  ب�شاأن  ال�شلبية  الو�شمة  اإزالة 

ال�شطراب الذهني.
جملة  ن�رشتها  مقابلة  يف  وقالت 

اأخبار  يف  املتخ�ش�شة  »بيبول« 
امل�شاهري »حتى وقت قريب كنت 
اأعي�ش يف حالة اإنكار للواقع وعزلة 
يف�شح  اأن  من  دائما  اأخاف  وكنت 

اأحدهم و�شعي«.
اأواخر  يف  وهي  كاري،  ولفتت 
اإىل  عمرها،  من  الأربعينيات 
تعاين  باأنها  طوياًل  اعتقدت  اأنها 
اأنها  غري  النوم  يف  ا�شطراباً 
الأعرا�ش  اأن  لحقاً  اكت�شفت 
عن  ناجمة  لديها  املوجودة 
الوجداين  بال�شطراب  اإ�شابتها 
اأي�شا  املعروف  القطب  ثنائي 

با�شم الهو�ش الكتئابي.
بالوحدة  لأ�شعر  »كنت  واأ�شافت 
واحلزن وحتى بالذنب اإذا مل اأفعل 
اأجل  من  فعله  علي  يتعني  كان  ما 

م�شريتي«.
واأو�شحت املغنية يف ت�رشيحاتها 
للمجلة اأن هذا ال�شطراب »يجب 
ذلك  اأدع  اأن  واأرف�ش  يحددكم  األ 

يحدد من اأنا اأو اأن يتحكم بي«.
وذكرت كاري اأنها تعاين ال�شطراب 
الثنائي القطب من الدرجة الثانية 
حدة  اأقل  باأعرا�ش  يت�شم  وهو 
من  عينه  ال�شطراب  مع  مقارنة 

الدرجة الأوىل.
ويعاين حواىل 2.8%  من الأمريكيني 
ثنائي  ال�شطراب  من  البالغني 
الوطني  املعهد  بح�شب  القطب 

الأمريكي لل�شحة العقلية.
بداأت  اأنها  اإىل  املغنية  واأ�شارت 
تتناول اأدوية وتخ�شع لعالج ب�شبب 

معاناتها جراء هذا الو�شع.

مروان خوري.... الأخالق قبل املوهبة 

نتفليك�ض ت�سحب كل اأفالمهاماريا كاري تعرتف باإ�سابتها مبر�ض نف�سي
من مهرجان كان

اف اأن »العاملية ال تقت�شر على  قال الفنان اللبناين مروان خوري اإّنه ُيف�شل الغناء باللغة العربية، رغم اإجادته الفرن�شية واالإجنليزية. واأ�شَ
الغناء باللغات االأجنبية اأو مع اأجنبي، بل العاملية هي اإبداع �شخ�شي يف اأي منطقة بالعامل«.

الذي  »الطرب«  برنامج  وعن 
يقدمه، قال خوري: »اأفتخر بهذه 
خاللها  من  اأقدم  التي  التجربة 
التي  باألوانها  العربية  املو�شيقى 
العربية،  الدول  اأقطار  كل  ت�شم 
كبرية«،  فنية  باأ�شماء  وحتتفي 
�شناعة  »برامج  اأن  اإىل  م�شريا 
كبرياً  جناحا  حققت  النجوم 
لكن  ُمبهرة،  اأ�شواتا  بتقدميها 
ظروف الإنتاج مل تُ�شاعد يف �شمان 

ا�شتمرارية م�شريتها الفنية«.
وبخ�شو�ش الأغنية املغربية، اأ�شاد 
خوري بالأ�شوات املغربية ال�شابة، 
التي �شاهمت يف اإعادة الإ�شعاع اإىل 
»�شعد  اإن  وقال  املغربية،  الأغنية 
الفنانني  جيل  من  يعد  ملجرد 
الذين اأعادوا الإ�شعاع اإىل الأغنية 
اإىل  وو�شولها  والرتاثية  املغربية 

بلدان اأخرى«.
الدرا�شة  دور  على  خوري  و�شّدد 
املو�شيقية يف جناح الفنان، وعلق 
على ذلك قائال: »املوهبة وحدها 
ل مُيِكن اأْن تظهر اإمكانات الفنان، 
اأ�شا�شي يف حياته،  اأمر  فالدرا�شة 
م�شريتي  طيلة  راكمته  ما  ورغم 

اإىل  دائمة  بحاجة  فاأنا  الفنية، 
امُلو�شيقى«.  اأعالم  من  التعلم 
واأ�شاف اأن »التفا�شيل �رشورية يف 
حياة الفنان يف تَعاطيه مع حميطه 
قبل  اأخالق  الفن  لأّن  النا�ش  ومع 

كل �شيء«.
وحتدث الفنان اللبناين، يف الندوة 
قبيل  نظمها  التي  ال�شحافية 
النه�شة  مبن�شة  �شهرته  اإحياء 
موازين،  مهرجان  فعاليات  �شمن 
مو�شيقى  بتقدمي  ان�شغاله  َعْن 
»هذا  اأن  واأو�شح  امل�شل�شالت، 
الوطن  يف  غائباً  يزال  ل  ال�شنف 
على  انكبابه  اإىل  م�شريا  العربي«، 
عاملية  مل�رشحية  فّني  م�رشوع 
مقاطع  عرب  موا�شيع  تنقل 

مو�شيقية.
واأ�شاف »اأغاين امُل�شل�شالت، الّتي 
تفاعاًل  لقت  موؤخراً،  قّدمتها 
اإيجابياً من طرف اجُلمهور، لأّنها 
�شكل  يف  فكرة  من  اأكرث  تقّدم 
على  جديد«وتعليقا  ُمو�شيقي 
»اأَنَا  قال:  التمثيل،  جتربة  خو�شه 
جتربة  املغني  خو�ش  �شّد  ل�شُت 
عن  التخلي  دون  لَِكن  التمثيل، 

العمل،  داخل  احلقيقية  �شخ�شيته 
واأ�شاف  مغنياً«.  يظل  فاملغني 
تظل  م�شاري  يف  املمثل  »جتربة 
اأقدم  اأَْن  ميكن  ل  لأَيِنّ  خجولة، 

اأدواراً مركبة«.
لفناِنني  اأغان  تلحني  وعْن 
ُمطرب  »لكل  ُخوري:  رّد  اآخرين، 
اأفكر  َواأَنَا  وَموهبته،  �شخ�شيته 
لغريي  واأكتُب  يُ�ْشبهني،  منط  يف 
اأغنية  كل  واأر�شم  ُمتلف،  ب�شكل 
واأ�شاف  �شوت«.  كل  منط  على 
ت�شبح  الأغنية  ت�شدر  »عندما 
اأّنها،  �شحيح  للجمهور،  ملكاً 
ال�شاعر  حق  من  تظل  قانونياً، 
وكاتب الكلمات و�شاحب الأغنية، 
لكن مبجرد �شدورها ت�شبح ملكاً 

للجميع«.
مع  تعامله  انقطاع  على  وعلق 
الفنانة اإلي�شا قائاًل اإن »املو�شيقى 
احتفال باجلمال ولي�ش بالأ�شماء، 
وطريقته يف  اإح�شا�شه  فنان  ولكل 
الأداء«. وتابع »التعاون مع �شخ�ش 
باإمكانه  متوترة  اأجواء  و�شط 
التوافق  على  �شلباً  ينعك�ش  اأْن 

املو�شيقي«.

قالت �رشكة نتفليك�ش اأول اأم�ش  
من  اأفالمها  كل  �شت�شحب  اإنها 
الذي  ال�شينمائي  كان  مهرجان 
اأن  بعد  القادم،  ال�شهر  يقام 
اأفالم  خو�ش  املنظمون  منع 
لرف�شها  م�شابقاته  ال�رشكة 
وقال  ال�شينما.  دور  يف  عر�شها 
املحتوى  مدير  �شاراندو�ش  تيد 
يف نتفليك�ش يف مقابلة مع جملة 
الأفالم يف  اإن عر�ش  »فارايتي« 
معنى  له  يكون  لن  كان  مهرجان 

بعد اأن غرّي قواعده.
تيريي  املهرجان  مدير  وكان 
اإن  املا�شي  ال�شهر  قال  فرميو 
نتفليك�ش رف�شت توزيع اأفالمها 
يف دور العر�ش بفرن�شا، وبالتايل 
�شتمنع من املناف�شة يف احلدث 
الذي ي�شتمر 12 يوما. لكنه اأو�شح 

اأن بو�شع ال�رشكة عر�ش اأفالمها 
خارج امل�شابقات الر�شمية.

ملجلة  �شاراندو�ش  وقال 
»فارايتي« اإن نتفليك�ش لن ت�شارك 
»ل  واأ�شاف  املناف�شات.  خارج 
يف  منطق  اأي  هناك  اأن  اأظن 

اخلروج من امل�شابقات«.
ثمانني  عر�ش  نتفليك�ش  وتعتزم 
لعمالئها  احلايل  العام  يف  فيلما 
ماليني   109 عددهم  يبلغ  الذين 

على م�شتوى العامل.
اأفالم  ب�شعة  ال�رشكة  وعر�شت 
ويل  بطولة  من  »برايت«  مثل 
�شميث يف عدد حمدود من دور 
العر�ش، لكن معظم �شال�شل دور 
طرح  رف�شت  الكربى  العر�ش 
تعر�شها  لأنها  نتفليك�ش  اأفالم 
على الإنرتنت يف نف�ش التوقيت.

الأمريكية  املمثلة  ت�شدرت 
الأعمال  ورجل  جويل  اأجنلينا 
ال�شخ�شيات  قائمة  غيت�ش  بيل 
الأكرث اإثارة لالإعجاب يف العامل. 
واأظهر ا�شتطالع �رشكة يوجوف، 
املعنية باأبحاث ال�شوق، ومقرها 
تفوقا  وغيت�ش  جويل  اأن  لندن، 
على م�شاهري مثل بارك ومي�شيل 
وحتى  وينفرى  واأوبرا  اأوباما 
الدالي  للتبت  الروحي  الزعيم 
رجال   20 القائمة  وت�شمل  لملا 
األف مواطن   37 قام  �شيدة،  و20 

باختيارهن يف 35 دولة.

الرجال االأكرث اإثارة 
لالإعجاب

قائمة  يف  غيت�ش  بعد  وجاء 

لالإعجاب  اإثارة  الأكرث  الرجال 
الرئي�ش الأمريكي ال�شابق باراك 
�شان  جاكي  املمثل  ثم  اأوباما 

ورئي�ش ال�شني �شي جني بينج.

ال�شيدات االأكرث اإثارة 
لالإعجاب

ال�شيدات  قائمة  �شملت  حني  يف 
مي�شيل  لالإعجاب  اإثارة  الأكرث 
اأوبرا وينفرى  اأوباما والإعالمية 
وامللكة اإليزابيث ملكة بريطانيا 
الأمريكية  اخلارجية  ووزيرة 

ال�شابقة هيالري كلينتون.
اإ�شدار  لدى  النتيجة  وتغريت 
النتيجة لكل دولة مبفردها، حيث 
ت�شدر اأوباما قائمة الرجال الأكرث 
الرئي�ش  يليه  لالإعجاب  اإثارة 

ترامب  دونالد  احلايل  الأمريكي 
للن�شاء،  وبالن�شبة  اأمريكا.  يف 
قائمة  اأوباما  مي�شيل  ت�شدرت 
لالإعجاب  اإثارة  الأكرث  ال�شيدات 
وينفري  اأوبرا  تليها  اأمريكا  يف 
كما  الثانية.  اإليزابيث  امللكة  ثم 

ر�شما  يوجوف  �رشكة  ن�رشت 
باأوباما  الإعجاب  لن�شبة  بيانيا 
وجاء  دولة،  كل  يف  وترامب 
و�شبقه  الـ17  املرتبة  يف  ترامب 
اأوباما يف كل الدول التي �شملها 

ال�شتطالع ماعدا رو�شيا .

اأجنلينا جويل وبيل غيت�ض اأكرث ال�سخ�سيات اإثارًة لالإعجاب يف العامل
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�شدر حديًثا 

»اجلذور التاريخية للأزمة 
اليمنية« للدكتور حممود اجلبارات

لقد برزت الأزمة اليمنية بعد حراك الربيع العربي، وتنحية الرئي�س ال�شابق على عبد اهلل �شالح، وما تبع ذلك 
من �شراعات �شيا�شية بني مكونات املجتمع اليمني ال�شيا�شية والع�شائرية، ومل تكن دول الإقليم مبناأى عن تلك 
ال�شراعات، وقد ُا�شطرت اأن تكون طرفا يف الأزمة عندما تدخلت دول اخلليج العربية ع�شكريا يف اليمن حتت 
عملية عا�شفة احلزم بعد انقالب احلوثيني املتحالفني مع الرئي�س املخلوع على عبد اهلل �شالح �شد احلكومة 

ال�شرعية بقيادة الرئي�س عبد ربه من�شور هادي عام 2015.

م٫�س

ومنذ ذلك التاريخ مل تعد الأزمة 
حملية  اأزمة  جمرد  اليمنية 
خط  على  دخلت  فقد  داخلية، 
مت�صارعة،  ودول  قوى  الأزمة 
قادته  الذي  العربي  فالتحالف 
�صم  ال�صعودية  العربية  اململكة 
جمموعة من الدول العربية، وقد 
وع�صكريا  لوج�صتيا  دعما  تلقى 
الوليات  مثل  حليفة  دول  من 
يف  وغريها.  الأمريكية  املتحدة 
احلوثي  جماعة  تلقت  املقابل 
من  معلناً  �صيا�صياً  دعماً  و�صالح 
الأحزاب  من  وحلفائها  اإيران 
العربية  املنطقة  وامللي�صيات يف 
ومع  �رسيا،  ع�صكريا  ودعما 
حدثت  فقد  الأحداث  تطور 
احللفاء،  بني  انق�صامات  هناك 
فيه  ظهرت  العربي  فالتحالف 
ت�صدعات، وت�صارب م�صالح، كما 
تلك  الآخر  اجلانب  يف  ظهرت 
ملقتل  قادت  التي  النق�صامات 
حلفاء  يد  على  ال�صابق  الرئي�س 

الأم�س احلوثيني.
يعرفون  الذين  القراء  هم  قليلون 
ال�صيا�صية  ال�رساعات  خلفية 
وقليلون  اليمن،  يف  واملذهبية 
املذهبية  اخللفية  يعرفون  من 
حاول  ما  هذا  احلوثي،  جلماعة 
يف  التاريخ  اأ�صتاذ  يو�صحه  اأن 
جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور 
كتابه«  يف  اجلبارات  حممود 
اجلذور التاريخية للأزمة اليمنية« 
ال�صادر موؤخرا عن الآن نا�رسون 

وموزعون يف عّمان.
مت�صلتني  درا�صتني  الكتاب  ي�صم 
وهو  الزيدية،  املو�صوع:  بذات 
اإليه  ينتمي  الذي  املذهب 
الع�صائر  من  وغريهم  احلوثيون، 
التاريخية  واجلذور  اليمنية، 

للأزمة اليمنية املعا�رسة.
اأهمية  حمددا  الباحث  يقول 
تاريخ  الذي يقدمه:« كان  البحث 
وما  واملعا�رس،  احلديث  اليمن 
يزال، جمالً بكراً، قلًما ت�صتوفى 
الكتابة  و�رسوط  ووثائقه  اأدواته 
وذلك  مو�صوعاته؛  يف  التاريخية 

وت�صابك  مدخلته  لتعقيدات 
واخلارجية،  الداخلية  علقاته 
اإ�صافة اإىل املزاج العام املرتبط 
ف�صل  دار�صيه،  وروؤى  باجتاهات 
من  ومواقفهم  اأبنائه  روؤى  عن 

هذا التاريخ وماآلته«.
وقد بنّي الكاتب اأن الأزمة اليمنية 
ك�صفت   2011 عام  اندلعها  منذ 
املجتمع  مكنونات  بع�س  عن 
واحتقاناته  وروؤاه  اليمني 
مكوناته  واقع  مع  املتماهية 
احلّية  قواه  وعلقات  الداخلية 
و�صّكلت  الإقليمي،  حميطها  مع 
ظاهرة  عر�صية،  ب�صورة  الأزمة، 
قراءة  باإعادة  وتُغري  ت�صي 
املعا�رس  اليمن  تاريخ  �صريورة 
تفكري  وطرائق  واأدوات  مبناهج 

جديدة.
اهتمت  الثانية فقد  الدرا�صة  اأما 
خلل  من  الزيدي،  باملذهب 
والفقهية،  التاريخية  امل�صادر 
ويف خمتلف مراحل تاريخ اليمن، 
وبيان تاريخ علقات الّزيدية مع 
والجتهادات  ال�صيا�صية  التيارات 
اأداء  وطريقة  اليمن،  يف  الفقهية 
الإمامة الزيدية ال�صيا�صي كدولة، 
وتطور اجتهادها املذهبي خلل 
امل�صتجدة  ال�صيا�صية  الظروف 
يف  ذلك  كل  تاريخي.  مبنظور 
حماولة للإجابة، املبا�رسة اأو غري 
املبا�رسة، على الت�صاوؤلت الهامة 
الأزمة  تطورات  اأثارتها  التي 
اليمنية وهي: هل تتطور الّزيدية، 
حركة  ب�صفتها  احلالية  بتجلياتها 
حزب  اإىل  وتتحول  حوثية، 
�صيا�صي ميني يقبل الت�صاركّية يف 
احلكم، والتبادل ال�صلمي لل�صلطة 
اأم  مدنية حديثة؟  دولة مينية  يف 
املذهبية،  الزيدية  ا�صتعادة  اأن 
احلوثية،  احلركة  يف  ظهر  كما 
تاأ�صي�س  يف  جمددا  �صيتج�صد 
الأحوال،  كل  ويف  زيدية؟  اإمامة 
احلوثية  الزيدية  �صتتعامل  كيف 

ال�صيا�صية  املكونات  بقية  مع 
والفقهية واملناطقّية يف اليمن؟

الباحث  اليه  تو�صل  ما  اأبرز  لعل 
املذهب  بثنائية  يتعلق  فيما 
هو  اليمن  زيدية  عند  والدولة 
اليمن  يف  الزيدي  املذهب  اأن 
تطّور  من  كجزء  تاريخياً  تطور 
الإ�صلمية  ال�صيا�صية  املعار�صة 
على  املركزية  الإ�صلمية  للدول 
ووّظف  توجهاتها،  اختلف 
اإىل  الو�صول  يف  اليمنية  القبائل 
هذه  على  احلفاظ  و/اأو  ال�صلطة 
يوما  يوؤمن  مل  واأنه  ال�صلطة، 
والفكرية  ال�صلمية  باملعار�صة 
اأو  املركزية،  الإ�صلمية  للدولة 
ن�صاأت  التي  الإ�صلمية  للدول 
بل  معها؛  وتعاي�س  اليمن  يف 
دامية  ع�صكرية  �رساعات  اإن 
للو�صول  الأئمة  قادها  وم�صتمّرة 
اإىل ال�صلطة يف اليمن �صد الدول 
اليمنية؛ و�رساعات ع�صكرية بني 
الأئمة املتناف�صني على الإمامة؛ 
البيت  داخل  منها  كثري  كان 
الفاطمي ولأئمة متعار�صني، واأن 
املذهب الزيدي اأقرب املذاهب 
فكرياً  تطور  ال�ُصّنة؛  اإىل  ال�صيعية 
مدر�صة  �صوء  على  واجتهادياً 
على  وركز  املعتزلية،  املتكلمني 
ال�صلطة  يف  الإمام  ودور  الإمامة 
ما  ولكن  )الدولة(؛  ال�صيا�صية  
ودولته،  الإمام  �صلطة  تقوى  اأن 
من  خارجية  مبادرة  اأي  ويجد 
دولة �صيعية اإمامية اثني ع�رسية؛ 
الفقهي  اجتهادها  يف  املختلفة 
عن الزيدية؛ فاإّن الإمام ي�صتقوي 
ورمبا  �صيا�صياً  معها  وين�صق  بها، 
الدول  مواجهة  يف  ع�صكرياً 
املجاورة له، ويرافق ذلك تطبيق 
املطرفية  الفرقة  اجتهادات 

اليمن،  يف  ع�رسية  الثني  اأو 
واملوقف  الإمامة  �رسوط  ومنها 
وحديث  ال�صيخني،  خلفة  من 
الأذان،  على  والإ�صافة  الغدير، 

وال�رسخة.
واأن الإمام الزيدي كان اأحياناً يلجاأ 
ُهدن  �صكل  على  اتفاقات  لعقد 
موؤقتة مع دول يحاربها وحتاربه، 
واأن هذه الهدن ل ت�صتمر، وغالبا 
بعد  نق�صها  اإىل  الإمام  يبادر  ما 
جديدة  جولة  اإىل  الُعّدة  يُِعّد  اأن 
تويل  �رسوط  واأن  احلرب.  من 
الزيدية  عند  املعتربة  الإمامة 
خروج  عند  غالباً  تطبق  تكن  مل 
الإمامة،  توليه  اأو  للدعوة  الإمام 
توفر  بدون  الإمامة  اأئمة  وتوىل 
�رسط  وبتوفر  اأحياناً،  �رسط  اأي 
�رسوط،  �صبعة  اأو  �رسطني  اأو 
واأحياناً بنق�س �رسط واحد، كما 
احلالت  كل  يف  كان  الإمام  اأن 
بالقوة  ال�صلطة  على  ي�صتوىل 
الع�صكرية وال�صيف؛ ولذلك كانت 
دائمة.  حروب  حالة  يف  اليمن 
ت�صمن  فقد  الثاين  الف�صل  اأما 
املحاور التالية: مقدمات الأزمة، 
يف  العربي  الربيع  ثورة  انطلق 
اليمن، املبادرة اخلليجية لحتواء 
اأن احلل  اإىل  وقد خل�س  الأزمة. 
على   يقوم  اليمن  يف  ال�صيا�صي 
التوافق ال�صيا�صي الوطني اليمني 
حمددة  �صيا�صية  اأجندات  على 
بروح  والعمل  الزمني،  املدى 
ظروف  يف  جدا  هامة  الفريق 
التوافق  اأن  كما  احلا�رسة،  اليمن 
للمرحلة  طريق  خارطة  على 
امللي�صيات  وحل  النتقالية، 
والَقبَلية  والطائفية  احلزبية 
وطني،  جي�س  وبناء  امل�صلحة، 
تق�صيم  تطبيق  يف  النظر  واإعادة 

الأقاليم للمرحلة النهائية من بناء 
تطبيقه  اإن  حيث  اليمنية،  الدولة 
قوية  مركزية  دولة  وجود  يتطلب 
بحاجة  اليمن  واأن  ماليا.  وقادرة 
ودول  الدويل  املجتمع  دعم  اإىل 
جمل�س  دول  وخا�صة  الإقليم، 
اقت�صاديا  اخلليجي  التعاون 
بناء  لإعادة  و�صيا�صيا؛  وماليا 
الدولة اليمنية، وترميم العلقات 
مكونات  خمتلف  بني  الداخلية 
العدالة  �صمن  اليمني  املجتمع 
عليها  توافق  التي  النتقالية 
على  الباحث  ويوؤكد  اليمنيون. 
واآلياتها  اخلليجية  املبادرة  اأن 
لأن  �صاحلة  زالت  ما  املزمنة 
عليه،  متوافقاً  اإطاراً  تكون 
حل  يف  عليه  للتطوير  وقابًل 
اأن قرارات  اليمنية، كما  امل�صاألة 
باليمن  املت�صلة  الأمن  جمل�س 
الدويل،  الأفق  يف  توافقية  كانت 
وميكن تفعيلها و�صول اإىل حل يف 
امل�صاألة اليمنية. يذكر اأن الدكتور 
مواليد  من  اجلبارات  حممود 
 ،1958 �صنة  الأردن  يف  ال�صوبك 
حا�صل على �صهادة الدكتوراة يف 
التاريخ يف جامعة الريموك، عام 
2005، خدم يف القوات امل�صلحة 
الأردنية )1980-  1996(، وتقاعد 
برتبة مقّدم، وعمل حما�رساً يف 
و�صام  حاز  الع�صكرية،  املعاهد 
قبيل  املخل�صة  الطويلة  اخلدمة 
للتاريخ  اأ�صتاذاً   ويعمل  تقاعده، 
جامعة  يف  واملعا�رس  احلديث  
�صنة  منذ  التطبيقية  البلقاء 
العلقات  موؤلفاته:  من   .2006
املتحدة   الوليات  مع  اليمنية 
 ،) 1948م   -1904( الأمريكية 
2008م. درا�صات يف تاريخ اليمن 

املعا�رس،  2014م.

»اآنا كارينينا« الرو�سية بني 
اأف�سل 3 روايات يف التاريخ

الإعلن عن جائزة مان بوكر 
الذهبية للرواية

كارينينا«  »اآنا  رواية  حلت 
ليو  العظيم  الرو�صي  للكاتب 
الثالث  املركز  يف  تول�صتوي 
يف  الروايات  اأف�صل  لقائمة 
تاريخ الب�رسية، وفقا لت�صنيف 
تلغراف«  »ديلي  �صحيفة 
الربيطانية. واحتلت يف املركز 
مار�س«  »مدل  رواية  الأول، 
اآن  ماري  الإجنليزية  للكاتبة 

اإيفان�س، الأكرث �صهرة با�صمها 
وو�صع  اإليوت  جورج  القلمي 
املركز  يف  ال�صحيفة  خرباء 
ديك«  »موبي  رواية  الثاين 
هريمان  الأمريكي  للكاتب 
املركز  يف  وجاءت  ملفيل 
�صيدة«  »�صورة  رواية  الرابع 
لهرني جيم�س، ويف اخلام�س 
رواية »قلب الظلم« جلوزيف 

كونراد. و�صمت قائمة الع�رس 
عن  »البحث  اأي�صا  الأوائل، 
ملار�صيل  املفقود«  الزمن 
اير«   »جني  وراوية  برو�صت 
و«العار«  برونتي،  ل�صارلوت 
كوتزي  ماك�صويل  جلون 
لفرجينيا  ديلواي«  و«ال�صيدة 
وولف و«دون كي�صوت« مليغيل 

دي �رسفانت�س.

تغلق جائزة مان بوكر الذهبية 
على  الت�صويت  باب  للرواية 
على  رواية  اأف�صل  اختيار 
منذ  عقود  خم�س  مدار 
احتفال  اجلائزة،  انطلق 
ومن  عليها،  عاما   50 مبرور 
املقرر اأن تعلن اجلائزة عن 
الرواية الفائزة يوم 8 جويلية 

.2018
بوكر  مان  جائزة  وكان 

عن  اأعلنت  قد  الذهبية 
الق�صرية  القائمة  روايات 

وهى:
رواية »فى دولة حرة« للكاتب 
w �صوراجربا�صاد  فيديادر 

النمر«  »القمر  رواية  نيبول 
للكاتبة بينيلوب ليفلى

الإجنليزى«  »املري�س  رواية 
للكاتب مايكل اأونداجتى

رواية »�صالة الذئب« للكاتبة 

هيلرى مانتل
باردو«  فى  »لينكولن  رواية 

للكاتب جورج �صوندرز.
جائزة  حتكيم  جلنة  وتتكون 
مان بوكر الذهبية من: الكاتب 
وال�صاعر  ماكروم،  روبرت 
والروائية  �صي�صى،  ليمن 
واملوؤلف  �صام�صى،  كاميل 
مايو،  �صاميون  والإعلمى 

وال�صاعرة هوىل ماكني�س.
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اخلوري« »تاتيانا  ال�شحفية  " و  " فران�س 24 

ت�صويه مق�صود ، اأو جهل  بتاريخ الإيالة وتاأويلت للآثار القدمية ؟
لقد قدمت » تاتيانا اخلوري » �شحفية » فران�س 24 »  يف برناجمها الثقايف » غرائب وعجائب اجلزائر » يف احل�شة املبثة بتاريخ : 24/06/2018 ت�شويها غري مربرا على الإطالق ،ت�شويها مق�شودا ، اأو رمبا جهال 

بتاريخ  » اليالة » وتاأويالت  لالآثار القدمية  وللكثري من احلقائق  الثارية بتاأويالتها �شدامية  ، فقد كان تقدميها  وكاأنه وفق الروؤية ال�شتعمارية الفرن�شية القدمية  اخلال�شة ، والتي حتاول اإذكاء جذورا 
من التخلف ، والبناء للعداء م�شيحي اإ�شالمي قدمي يف اجلزائر مند ع�شر اليالة وما �شبق رمبا  ؟ وثم اإل�شاق اأو�شافا  من الرببرية ، والوح�شية على حكام اليالة و�شعبها ، وهي نف�شها الروؤية ال�شتعمارية ، وهي 

خاطئة  على مقا�شات تاريخية و ثقافية ح�شارية قدمية  ، باعرتاف الباحثني واخلرباء  .

ي�شني بوغازي

 ، كبريا  اندها�شي  كان  فقد 
الر�شائل  من  الكم   يف  وهائال 
بها  رمت   التي  امل�شوهة 
�شمح  ال   ، والقناة  ال�شحفية 
اهلل  االإ�شاءة اإىل التاريخ القدمي 
فتنا�شت    ، واجلزائر  لالإيالة 
والثقافية  التاريخية  الظروف 
مند       الفرتة  بتلك  اأحاطت  التي 
فكرة  مند   «  1932 اإىل   1800  «
احتالل االيالة عند نابليون اإىل 

تاريخ تاريخ الغزو.
تاتيانا   « ال�شحفية  وراحت 
وفق  اأحداثا  تروى     « اخلوري 
 ، امل�شوهة  اخللفية  تاأويالت 
رغبات  حتمل   ثقافية  خلفية 
اجلدل  من  بدورا  اإذكاء  يف 
كالتعاي�ش  اإن�شانية  قيم  حول 
فعلى   ، والعنف  االأديان  بني 
ال�رصاع  و  الرببرية  مقا�شات 
حاولت  االإ�شالمي  امل�شيحي 
التي  االأحداث  من  كثريا  تاأويل 
قدمتها  ؟ فعند  تطرقها اإىل » 
» حاولت  ق�شية مدفع مبرزوق 
الرببرية  الظالل  ذات  اإذكاء  
باالإيالة   واإل�شاقها   ، والوح�شية 
»قتل  قدمت  بل    ، وحكامها 
جمانيا   ك�شلوك    « امل�شيحني 
تلميح  يف   ، االيالة  حكام  من 

مريب اىل  حادثة  القن�شل » دو 
مبدفع   اعدم  الذي   « الفاري�ش 
بومزروق يف �شدره ؟ واحلقيقة  
القن�شل كان  اإن هذا  التاريخية 
يف  القن�شلية  ملهامه  متجاوزا 
بن�شاطات  ،وقام    1811 الفرتة 
جت�ش�شية ت�رص با�شتقرار االيالة  
وفيما  لالإعدام.  عر�شه  مما 
اإعدامه »مبدفع  يتعلق بطريقة 
مبرزوق »  فلم تكن �شوى طريقة 
من طرق كثرية  كانت تعتمد يف 
تلك  وفى  اجلوا�شي�ش  اإعدام 

الفرتة .
 « ال�شحفية   كل هذا مل تذكره 
او  ق�شدا    « اخلوري  تاتيانا 
جهال ، بل راحت تلمح اإىل اأ�شياء 
اأخرى  خارج املعطى التاريخي 
نف�شه ، بلغة تاأويلية ، وقراءات 
االيالة  اأن  االإيهام   حتاول 
متفهمة  وغري  ؟  بربرية  كانت 
التاأريخ  اأن  رغم   ، للم�شيحيني 
كانت  االيالة  اإن  يذكر  نف�شه 
حترتم الطائفة  امل�شيحية فيها 
امل�شيحي  الكردينال   اأن  بل   ،
العام ا�شتقبل اجلرنال » بوربون 
غازيا  االيالة  دخوله  عند   «

ظاملا  .
ثم عرجت اإىل احلديث بالتاأويل 
و  الثقايف  املعطى  عن  اخلارج 
الرومية  مرقد   « عن  التاريخي 

» يف مدينة تيبازة ، والذي هو » 
مرقد املوريتانية » كما و�شحت 
ال�شيدة   « االآثار  يف  الباحثة 
 « ال�شحفية  �شيفة   « فردي 
راحت  التي   « اخلوري  اآتيانيا 
مرة اأخرى حتاول  اأحداث ربطا  
بني ت�شمية » الرومانية » والدين 
امل�شيحي وكاأنها تريد القول اأن 
عن�رصية  نكاية  �شمى  املرقد 
بامل�شجيني ؟يف حماولة غريبة 
اال�شطهاد  تهمة  الإل�شاق  رمبا 
هوية  اجلزائر  يف  امل�شيحي 
القناة اأ�شال ، متنا�شية يف ذات 
والتف�شريات  التاأويالت  الوقت 
بالتاريخ  اخلا�شة  التاريخية 
الروماين  الع�رص  يف  القدمي 

النوميدية  باململكة  وعالقته 
ما  كل  تعترب  كانت  التي 
للهوية  م�شادا   رومانيا  هو 
االأفكار  هذه  وان   ، النوميدية 
ميالد  قبل  متداولة   كانت  
 « اأن  نعلم  فحني   ، امل�شيح 
املرقد   « اأو   « الرومية  مرقد 
املوريتانية » يعود اإىل قرن قبل 

امليالد نكت�شف كل �شيء ؟
ال�شحفية  حاولت  فلماذا   
اإذكاء   «  24 فران�ش   « على 
على  اخلارجة  الت�شاوؤالت  تلك 
الثقايف  و  التاريخي  ال�شياق 
برمته ، رمبا نق�ش يف االإدراك 
ا�شياءا  الإل�شاق  حماولة  اأو   ،
لي�شت لها من االإ�شناد  التاريخي 

�شيئا؟  اغلب الظن اأن ال�شحفية 
الفرن�شية  االإخبارية  والقناة 
فقط  تعتني  ال   «  24 فران�ش   «
اال�شتعمارية   الروؤية  بتمرير  اإال 
 ، القدمية  الفرن�شية  الثقافية 
اجلديد  االإعالم  من�شات  على 
 « بل�شان   ، املبهرة  وتقنياته 

اآيتاينا اخلوري »
 « بومرزق  مدفع   « للتذكري 
املدن  اإحدى  يف  يتواجد 
الفرن�شية حتت ت�شمية » املدفع 
 ، االأحداث  »لفهم  القن�شلي 
قدمي  الفرن�شي  العدوان  اإن 
 « اأر�شل  حني   1810 اىل  يعود 
لي�شع  جا�شو�شه  نابيلون« 
 . االيالة  غزو  الأجل  خرائط 

وان اإعدام القن�شل اجلا�شو�ش، 
اأ�شلوبا يف تنفيذا  مل يكن �شوى 
ال  الفرتة،  فيتلك  االإعدامات 
جميع  اأن  اقل.فيما  وال  اأكرث 
الدين  الفرن�شيني  القنا�شلة 
اجلزائر«  »ايالة  يف   اعتمدوا 
جوا�شي�شا.   كلهم  كانوا  تاريخيا 
وقد حذر »الداي ح�شني » منهم 
مرارا وتكرار يف ر�شائل موثقة، 
 « بالقن�شل  اال�شت�شهاد   ويكفى 
ديفال » �شاحب ق�شية املروحة 
الذي  اأ�شاء بكالم قبيح  للداي 
عادة  االإ�شاءات  تلك   وكانت   ،
للمقالة   . فرن�شية  قن�شلية 
 ، با�شا  حممد  كتاب:   ( مراجع 
اال�شتحواذ على االيالة ، 2014(

بقلم: جمال ن�شراهلل

حائرا  اليوم  العربي  املواطن  يقف 
منده�شا،بل يف كثري من املرات مف�شوم 
مت�شاربة  عنده  هي  بل  ال�شخ�شية  
متناطحة ب�شبب ما يراه وما يحاط حوله 
للعيان،�شواء  بادية  ح�شارية  فوارق  من 
اأثناء  عينيه  باأم  ي�شاهدها  التي  تلك 
له  التي جلبتها  تلك  ،اأو  تنقالته وجتواله 
م�شاربها،واأكيد  مبختلف  االإعالم  و�شائل 
ونقما  قلقا  ازداد  ت�شاوؤال  ازداد  كلما  اأنه 
ظهرانيه... بني  يعي�ش  يومي  واقع  جتاه 

كلما  الأنه  م�شاء؟ا  �شباح  هواءه  ويتنف�ش 
على  يحوز  االأ�شلي  بلده  باأن  وخّمن  فِهم 
موؤهالت �شياحية وثقافية وثروات باطنية 
االأوروبية  الدول  بع�ش  ومعدنية..عك�ش 
االأمريكالتينية  وبع�ش  اأواالأ�شكندنافية 
تلك  منها  اخلليجية،  وحتى  اأواالأ�شيوية 
بل  املوارد  هذه  من  القليل  متتلك  التي 
من  ا�شتريادها  على  يعمل  اأغلبها  اأن 
الفرد  حياة  تبدو  ذلك  اأقاليمنا،ورغم 
هناك مريحة وهانئة بل �شارت اأوطانهم 
والطاقات  العقول  من  لكثري  حِمجا 
م�شاكلنا  من  بكثري  اأقل  .وم�شاكلها 
ال  االجتماعية  الفوارق  اأن  واأزماتنا.بل 

اأثرلها تقريبا اأو قل بدرجات جزئية واأقل 
ب�شبب ال�شيا�شات الناجعة وامل�شطرة من 
واملنظمات   والهيئات  احلكومات  طرف 
ترعى  بل  االأول  املقام  يف  تراعي  التي 
اأح�شان  وكيفية عي�شه بني  االإن�شان  قيمة 
كل القيم االإن�شانية واملواطناتية ،وبجزء 
من  النوع  هذا  الكرامة..  من  كبري 
لها  ت�شت�شم  تكاد  ال  والهيئات  املنظمات 
وجودها  من  الرغم  على  عندنا  رائحة 
ي�شبح  اإِذ  ..وحني  وبالت�شمية  الورق  على 
ل�شان حال خطاب املواطن اليومي  كلما 
حانت له الفر�شة   ُمِقرا باأن بلده االأ�شلي 
يف  كربى  وت�شنجات  مع�شالت  من  يعاين 
اأعطاب  هنالك  والتقنني...واأن  الت�شيري 
احلكم  �شوؤون  على  القائمني  على  وجب 
وتفكيك  منها  التخل�ش  يف  ي�شارعوا  اأن 
تبدو  اأنها  واالأكرث من غريب  �شفراتها؟ا  
اأي   ، ال�شم�ش  و�شوح  وا�شحة  للجميع 
م�شّخ�شة واجلميع يعطيك ب�شاأنها و�شفة 
عالج كاملة.وب�رصعة الربق..؟ا لكنك تراه 
يزداد ياأ�شا وقنوطا وال يفكر اإال يف كيفية 
من  كثري  عن  ي�شمع  يوم  والهجرة  الهرب 
احلقائق والت�رصيحات ال�شادرة من اأجندة 
كثري  تعد  يف  مل  والتي  امل�شوؤولني  نف�ش 
للرماد  ذرا  اإال  واملحطات  املحافل  من 

يف العيون كما يقال اأوهي يف االأ�شل عبارة 
. معظمها ال يدخل  عن وعود م�شتقبلية 
اإال يف ثقافة الدمياغوجية والهروب نحو 
هذه  عند  يتوقف  االأمر  االأمام...وليت   
الطبقة الدنيا والتي هي بحجم م�شتواها 
امل�شائل  هذه  مثل  وتفقه  تفهم  ال�شفلي 
ترى  يا  االأمر  �شيكون  كيف  ...بل  جيدا 
مع الكوادر واالإطارات املثقفة واالأدمغة 
التي جلها ال يتمنى فقط بل ي�شعى �شعيا 
حثيثا وباإ�رصار على العمل والعي�ش خارج 
اأكرث  هناك  احلياة  يجد  احلدود...اأينما 
رفاهية وتاألقا ؟ا فلقد بلغت حدود ال�شرب 
اأوجها لدى الكثريين منهم ممن يزدادون 
املعي�شي  الواقع  هذا  من  للتخل�ش  طلبا 
على  يتدافعون  جتدهم  املرير...يوم 
م�شتوى  يزداد  .حيث  ال�شفارات  مداخل 
القلق لديهم ح�شب م�شتوى الكره والت�شاوؤم 
ولّوا  واأينما  واأحوالهم  اأنف�شهم  اأمام  
وجوههم ..وهنا ويف هذا املنعرج بالذات 
من  ي�شتهزوؤون   ي�ّشخرون   دوما  جتدهم 
يعتربونه دوما يف املراتب  الذي  واقعهم 
االأخرية على اأ�شا�ش اأن االأمل يف حد ذاته 
نفذ ون�شاب �شد الرحال ها قد اكتمل..

ال�شباب  فئة  عن  نتحدث  هنا  ونحن 
واأغلب الطلبة خا�شة اجلامعيني...اأما اإذا 

عرجنا على الفئات االأخرى فاإنك تلحظ 
عالقة  املرارة  من  الغ�شة  تلك  حمالة  ال 
يف حلوقهم وال ت�شمع منهم �شوى االأدعية 
البلد...ويف  هذا  حال  الإ�شالح  الداعية 
اأذهانهم اأن كل �شيء اأ�شبح وا�شحا...واأن 
اأ�شبحوا  ال�شمري  منعدمي  املتل�ش�شني 
هم من يتحكمون يف رقاب االأغلبية ....
وال  حول  ونفوذا.وال  متركزا  ويزدادون 
يومياتهم  يعي�شون  بل   هم...  لهم  قوة 
�شدورهم  �شاقت  وقد  اأن  جمرد �شحايا 
من حجم امل�شاكل واملتاعب التي جلبها 
والدقة  بال�رصعة  املت�شم  الع�رص  هذا 
اإىل  و�شوال  املذهل  االإلكرتوين  والتطور 
ال�شوؤال  الرقمية احل�شية..لي�شبح  الثقافة 
اإن  الغرب  وبني  بيننا  لفرق  ما  اجلوهري 
مل يكن التخطيط اجليد واملحكم وو�شع 
امل�شائل.. الأدنى  الدقيقة  احل�شابات 
واإقامة العدل وال�شفافية يف تناول االأمور 
الذي  التيه  هذا  كل  واإدارتها...وبعد 
الدور  جاء  �شخ�شياتهم  ومازال  عا�شته 
بداء  اأ�شيبت  بدورها  التي  العقول  على 
واأعيقت  عجزت  والالفهم...بل  اخللط 
عن تف�شري ما يحدث يف كل االجتاهات؟ا 
djamilnacer@ جزائري  و�شحفي  �شاعر 

gmail.com

نقا�س

بعد انف�صام ال�صخ�صية..هاهو انف�صام العقل ؟ا
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 اكت�صاف اأ�صرار جديدة
 الأدوية االكتئاب

اأكد علماء من جامعتي اإي�ست اأجنليا واأ�ستون الربيطانيتني اأن اال�ستعمال 
الطويل مل�سادات االكتئاب يت�سبب باخلرف.

وتو�سل العلماء اإىل تلك النتائج بعد درا�سات ا�ستمرت 9 �سنوات عاينوا 
خاللها امللفات الطبية لنحو 350 األف �سخ�ص تزيد اأعمارهم عن 65 
�سنة، 40 األفا منهم كانوا م�سابني باأعرا�ص االكتئاب ويتناولون اأدوية 

لتح�سني حالتهم النف�سية.
وبعد اأن الحظ العلماء اأن ن�سبة امل�سابني باخلرف كانت اأعلى بكثري 

عند الذين يتعاطون م�سادات االكتئاب، دققوا يف نوعية االأدوية، فتبني 
اأن ما يدعى مب�سادات الكولني هي اأكرث ما يزيد احتمال االإ�سابة 

باخلرف عند تعاطيها على املدى الطويل.

 فح�ص جديد للدم يعتمد 
على �صور الهاتف الذكي

    
طّور باحثون فح�ساً جديداً للدم يعتمد على تقنيات الهاتف الذكي 

لتوفري نتائج �رسيعة بطريقة �سهلة �سواء يف املنزل اأو عيادة الطبيب. 
وي�ستطيع الفح�ص اجلديد ك�سف االأج�سام امل�سادة با�ستخدام 

االإنزميات، ويوفر على املر�سى كبار ال�سن زيارة املخترب.
وبح�سب دورية »بايو�سين�سور�ص وبايواإليكرتونيك�ص« التي ن�رست تقريراً 
عن فح�ص الدم اجلديد يغني هذا الفح�ص الذي ي�سّمى Melisa عن 

زيارة املخترب ويخت�رس وقت الفح�ص. وهو عباره عن جهاز يزن ن�سف 
كغم ويتاألف من �سخان مائي يحت�سن عينات من الدم ويحللها عن طريق 

ال�سور التي يتم التقاطها بهاتف حممول.

اأطعمة وم�صروبات تنّظف الرئة 
من الغبار وال�صموم

الرئتان هما الو�سيط بني الهواء اخلارجي والدورة الدموية للج�سم، 
وبذلك يلعبان دوراً هاماً يف تنقية الهواء وف�سل االأك�سجني واإخراج 
الغبار. ل�سمان قيام الرئتني بوظائفهما، وتقليل متاعب التنف�ص يف 
مو�سم الربيع احر�ص على تناول االأطعمة وامل�رسوبات التي تنظف 

الرئتني، وت�سفي االأ�رسار الناجتة عن دخان ال�سجائر وعادم ال�سيارات 
والغبار:

* لتنظيف الرئتني من ال�سموم تناول ع�سري العنب يومياً ، مع اإ�سافة 
قطرات من الليمون )احلام�ص( اإليه.

* لتح�سني �سحة رئتيك ا�رسب املزيد من املاء، مع احلد من تناول 
منتجات االألبان، واللحوم، والذرة، والقمح، وال�سويا.

اإ�صابات الراأ�ص تزيد احتمال 
االإ�صابة باخلرف!

تو�سل علماء من جامعة اأوميو ال�سويدية اإىل اأن االإ�سابات اأو الكدمات 
التي يتعر�ص لها راأ�ص االإن�سان ترفع من احتمال اإ�سابته باخلرف يف 

غ�سون مدة ت�سل اإىل 30 �سنة.
وللتاأكد من اأخطار اإ�سابات الراأ�ص املختلفة على املدى الطويل، قام 

علماء من جامعة اأوميو ال�سويدية بدرا�سات حللوا خاللها البيانات 
الطبية لنحو 3.3 مليون �سخ�ص، مت ت�سجيلها وجمعها يف م�سايف البالد 

على مدى 40 عاما تقريبا، حيث ركزوا على التاريخ الطبي لهوؤالء 
االأ�سخا�ص واالإ�سابات التي تعر�سوا لها وحالة جهازهم الع�سبي.

وبيت نتائج الدرا�سات اأن اإ�سابات الراأ�ص، وخ�سو�سا تلك التي توؤثر على 
املنطقة القحفية يف الدماغ، تزيد من احتمال اخلرف مبعدل ملحوظ، 

فاحتمال االإ�سابة باخلرف يف ال�سنة االأوىل بعد حدوث االإ�سابة كان 
مرتفعا مبعدل 80%، ويف ال�سنوات الـ 15 الالحقة كان احتمال االإ�سابة 
باخلرف نحو 45%، وو�سلت تلك الن�سبة اإىل 25% على مدى ال�سنوات الـ 

30 من تعر�ص النا�ص لتلك االإ�سابات.

 طريقة �صهلة الإنقا�ص
 الوزن يف مكان العمل

ك�سف علماء اأمريكيون عن طريقة جديدة ت�ساعد على فقدان 3 
كيلوغرامات من الوزن الزائد �سنويا اأثناء العمل وقال العلماء اإن التخلي 

عن املقعد يف مكتب العمل مفيد جدا للذين يريدون التخل�ص من وزنهم 
الزائد، دون احلاجة اإىل تغيري اأنظمتهم الغذائية. ويكفي ق�ساء �ست 

�ساعات يوميا بو�سعية الوقوف للح�سول على نتائج مر�سية يف تخفي�ص 
الوزن بح�سب الدرا�سة.

اكت�صاف �صبب غري متوقع للإ�صابة باالأرق الدائم!
حذرت درا�سة جديدة اأجرتها جامعة مي�سوري-

�رسب  من  فقط  واحدة  ليلة  اأن  من  كولومبيا 
اأكرث �سعوبة لبقية احلياة  اخلمر قد جتعل النوم 
ويقول فريق البحث اإن االأمر يتطلب 4 م�رسوبات 
ال�رسر  الإحلاق  فقط،  واحدة  جل�سة  يف  كحولية 
يف  يت�سبب  قد  ما  النوم،  عملية  ينظم  بجني 

االإ�سابة باأرق دائم.
الدكتور ماهي�ص  للبحث،  الرئي�سي  وقال املوؤلف 
بجامعة  االأع�ساب  علم  يف  اأ�ستاذ  وهو  تاكر، 
كبرية  م�سكلة  »النوم  اإن  مي�سوري-كولومبيا، 
للمدمنني على الكحول. واإذا كنت ت�رسب اخلمر، 
التايل  اليوم  يف  النوم  من  باحلرمان  �ست�سعر 
للخلود  الكحول  املزيد من  اإىل �رسب  و�ستحتاج 

اإىل النوم«.
بتعري�ص  الباحثون  قام  للدرا�سة،  وبالن�سبة 
التي ر�سدت  الفئران مل�ستويات �رساهة ال�رسب 
لدى الب�رس. ويف ال�ساعات التالية، �سهدت الفئران 
زيادة كبرية يف حركة العني اأثناء النوم. ومل تظهر 
تعزز  كيميائية  )مادة  االأدينو�سني  يف  زيادة  اأي 
النوم( وال حتى الرغبة يف النوم واكت�سف الفريق 
اأن تناول م�رسوب كحويل يقلل من ن�ساط اجلني 

.»ENT1« الذي يتحكم بالنوم ويعرف با�سم
حيث  مفاجئا،  كان  االأمر  اأن  الباحثون  واأو�سح 
من  جل�سات  عدة  بعد  اجلني  يتاأثر  اأن  توقعوا 
اإىل  واأ�ساروا  فقط.  واحدة  ولي�ص  اخلمر،  �رسب 
اأن الدرا�سة اجلديدة ال تو�سح فقط كيف ميكن 
اأن يوؤدي االإكثار من �رسب اخلمر اإىل ا�سطراب 
تاأثري  كيفية  على  ال�سوء  ي�سلط  قد  بل  النوم، 
ا�سطرابات النوم �سلبا على االأ�سخا�ص، لتدفعهم 

اإىل اإدمان الكحول.
الكحول،  على  لالإدمان  الوطني  للمعهد  ووفقا 
فاإن �رسب اخلمر منط يجعل تركيز الكحول يف 
الدم ي�سل اإىل 0.08 غرام اأو اأكرث. ويحدث هذا 
اأو  كوؤو�ص كحول   5 الرجل  ي�ستهلك  عادة عندما 
اأكرث،  اأو  م�رسوبات   4 الن�ساء  ت�ستهلك  اأو  اأكرث، 
خماطر  بالفعل  وهناك  فقط  �ساعتني  خالل 
معروفة على املدى الق�سري عندما يتعلق االأمر 
امل�سوهة  الروؤية  ذلك  يف  مبا  اخلمر،  ب�رسب 
و�سعف الذاكرة يذكر اأن واحدا من كل 6 بالغني 
مرات   4 اخلمر  ي�رسب  املتحدة  الواليات  يف 
على  ال�سيطرة  ملراكز  وفقا  �سهريا،  االأقل  على 

االأمرا�ص والوقاية منها.

علماء... ال�صكري علمة مبكرة لل�صرطان

تطوير حبوب م�صنوعة من ال�صوكوال لعلج مر�ص ال�صكري

وجد علماء من املعهد 
الوطني لالأورام يف الواليات 

املتحدة االأمريكية اأن 
املر�سى الذين يعانون 

من النوع الثاين من مر�ص 
ال�سكري، يت�ساعف لديهم 
خطر االإ�سابة ب�رسطان 

البنكريا�ص.
وحلّل الباحثون معلومات 

التاريخ املر�سي لـ 50 األف 
�سخ�ص، يف الفرتة املمتدة 

بني عامي 1993-2013، ثلثهم 
من امل�سابني بالنوع الثاين 

من مر�ص ال�سكري واأظهرت 
نتائج التحليل اأن 128 من 

امل�سابني بال�سكري و280 من 
االأ�سحاء اأ�سيبوا بال�رسطان. 

وتبني اأي�سا اأن مر�سى 
ال�سكري اأ�سيبوا بال�رسطان 

خالل 3 �سنوات بعد اإ�سابتهم 
بال�سكري.

واأكدت البيانات اأن خطر 
االإ�سابة ب�رسطان البنكريا�ص 

قد ارتفع بن�سبة %2.3 
لدى امل�سابني بال�سكري 

يف املتو�سط، مقارنة 
باالأ�سخا�ص االأ�سحاء ممن مل 

ي�سابوا بال�سكري اأبدا.
كما اأظهرت البيانات اأن 
مر�ص ال�سكري من النوع 
الثاين، غري مرتبط اأبدا 

باالإ�سابة باأنواع اأخرى من 
االأورام اخلبيثة لذلك ين�سح 
الباحثون مر�سى ال�سكري 
من النوع الثاين، باخل�سوع 

ملراقبة طبية دورية وخا�سة 
فيما يتعلق بت�سخي�ص مر�ص 

�رسطان البنكريا�ص.

 مت تطوير حبوب حتتوي على العنا�رس الغذائية 
الرئي�سية املوجودة يف الكاكاو، والتي حتمي 
املر�سى امل�سابني بال�سكري من م�ساعفات 

تهدد حياتهم ويقول الباحثون باأن املواد 
الكيماوية، امل�سماة بالالفانول، ميكن اأن تتحول 

اإىل دواء للحوؤول دون تاأثريات املر�ص ال�سارة 
وقد خل�ست درا�سة حديثة ن�رست يف دورية 
»م�سادات االأك�سدة« اإىل اأن احلبوب حت�ّسن 

ال�سيطرة على ن�سبة ال�سكر يف الدم، وتقلل من 
م�ستويات الدهون ال�سار يف الدم، وت�ساعد على 

جتنب االأ�رسار الطويلة االأمد امل�ساحبة ملر�ص 
ال�سكري. 

وبداأ تداول احلبوب يف اململكة املتحدة بعدما 
متت املوافقة عليها كغذاء طبي من قبل هيئة 

�سالمة االأغذية االأوربية. 
وحتتوي كل حبة من �سوكواله الفالفونول على 
200 ميلي غرام من م�ستخل�ص فالفان الكاكو، 

اأي اأكرث بثالثة اأ�سعاف من الكمية اليومية 
املو�سى بها للتحكم مبر�ص ال�سكري من اجلدير 

بالذكر باأن درا�سات اإ�سافية يجريها فريق من 
املخت�سني من موؤ�س�سة »بلود فلو« بالتعاون 

مع جامعة هارفارد االأمريكية، بهدف معرفة 
فيما اإذا كانت احلبوب تقلل من معدل االإ�سابة 
بالنوبات القلبية وال�سكتات الدماغية واخلرف، 

بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
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الإمام مالك بني فكرة الإجماع واإجماع اأهل املدينة
لعل م�لك� ر�ضي اهلل عنه اأكرث الأئمة الأربعة ذكرا للإجم�ع واحتج�ج� به، واملوط�أ 
خري �ض�هد على ذلك. اإن مدلول كلمة الإجم�ع عند م�لك قد حدده يف قوله: »وم� 

ك�ن فيه الأمر املجتمع عليه فهو م� اجتمع عليه اأهل الفقه والعلم ومل يختلفوا 
فيه«هذا هو اتف�ق اأهل احلل والعقد من هذه الأمة يف اأمر من الأمور ونعني 

ب�لإتف�ق الإ�ضرتاك اإم� يف القول اأو يف الفعل اأو يف الإعتق�د. وب�أهل احلل والعقد 
املجتهدين يف الأحك�م ال�رشعية«

هذا هو الإجم�ع الذي يحتج به م�لك ر�ضي اهلل عنه، ونرى الإحتج�ج به كثريا 
يف كت�ب »املوط�أ« يف امل�ض�ئل التي ل يعتمد فيه� على الن�ص، اأو يحت�ج الن�ص 
عنده اإىل التف�ضري، اأو تكون الآية دللته� من قبيل الظ�هر الذي يقبل الإحتم�ل 
و التخ�ضي�ص. ق�ل ابن الق�ض�ر: »مذهب م�لك رحمه اهلل وغريه من الفقه�ء: اأن 
اإجم�ع الأع�ض�ر حجة« والإجم�ع عند امل�لكية غري خ��ص ب�ل�ضح�بة والت�بعني، 

واإجم�ع الت�بعني على اأحد اأقوال ال�ضح�بة يعترب اإجم�ع�..

بني فكرة الإجماع واإجماع اأهل املدينة

بتتبعن� للم�ضطلح�ت التي وظفه� م�لك يف موطئه ندرك اأنه يجعل نوع� من 
التفرقة بني الإجم�ع واإجم�ع اأهل املدينة، يدل على ذلك قوله: »وم� ك�ن فيه 

»الأمر املجتمع عليه« فهو م� اجتمع عليه من قول اأهل الفقه والعلم ومل يختلفوا 
فيه«، وم� قلت يف »الأمر عندن�« فهو م� عمل الن��ص به عندن� وجرت به الأحك�م 

وعرفه اجل�هل والع�مل«.
ولذلك جند »القرايف« يعد اأ�ضول مذهب م�لك فيعد الإجم�ع حجة وحده ويعد 

م� عليه عمل اأهل املدينة حجة اأخرى فيقول: »الأدلة هي الكت�ب وال�ضنة واإجم�ع 
الأمة واإجم�ع اأهل املدينة.«

خ�صائ�ص املذهب املالكي
هو املذهب املالكي الذي اختاره 

الآباء و الأجداد عن اإميان واقتناع 
وحجة وبرهان. ومل يبغوا به 

بديال منذ عرفوه فجمع �شملهم 
ووحد كلمتهم و�شان دولتهم 

وع�شمهم من التفرق والختالف 
مبا امتاز به من خ�شو�شيات على 
�شعيد اأ�شول الفقه،وعلى �شعيد 

الفقه نف�شه.
ال�شريف  النبوي  احلديث   -  1

الوارد يف عامل املدينة 
على  املذهب  خ�شو�شيات   -  2

م�شتوى اأ�شول الفقه
ال�شعيد  على  خ�شو�شياته  يف   -  3

الفقهي و نوجزه يف ع�شرة 
حماور:

اأول : رحابة �شدره و انفتاحه 
على غريه من املذاهب الفقهية 
وال�شرائع ال�شماوية ال�شابقة..

ثانيا : قابليته للتطور والتجديد 
ومواكبة الع�شر..

ثالثا : املرونة يف معاجلة كثري 
من الق�شايا ال�شائكة واحلالت 

امل�شتع�شية..
رابعا   : ال�شماحة والتي�شري يف 

اأحكامه واآرائه..
خام�شا : الو�شطية والعتدال 

يف اأحكامه ومواقفه ويف اأ�شوله 
وفروعه..

�شاد�شا : البعد املق�شدي..
�شابعا: البعد العلمي واملعريف 

بن�شو�ص ال�شريعة الإ�شالمية 
وروحها..

ثامنا  : البعد الجتماعي 
وامل�شلحي يف توجهاته واأحكامه.. 

تا�شعا  : املنطقية والعقالنية يف 
اأحكامه.. 

عا�شرا : الواقعية، نوازله وفروعه 
يف خمتلف الأبواب..

اأحفاد الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم
ابن  اأّنه  على  احلفيد  يعرف   
فيعرف  البنت  ابن  اأم�  الولد، 
يتعلّق  وفيم�  ال�ضبط،  ب��ضم 
بر�ضول اهلل عليه اأف�ضل ال�ضلة 
اأحف�ٍد  اأي  له  يكن  فلم  وال�ضلم 
الذكور، وذلك ب�ضبب  اأبن�ئه  من 
اإل  ال�ضّن،  �ضغ�ر  وهم  موتهم 
بن�ته،  من  اأ�ضب�ٍط  ثم�نية  له  اأّن 
واأ�ضم�وؤهم  ذكور،  خم�ضة  وهم 

هي: علي: وهو ابن زينب ر�ضي 
اهلل عنه� من زوجه� الع��ص بن 
عبد �ضم�ص، وي�ض�ر اإىل اأّنه تويف 
هي  اأم�مة:  ال�ضّن.  يف  �ضغرياً 
عليه  حمله�  والتي  علي،  اأخت 
احل�ضن،  �ضلته.  اأثن�ء  ال�ضلم 
اأبن�ء  هم  وحم�ضن:  واحل�ضني، 
اأبي  ف�طمة من زوجه� علي بن 
ط�لب ر�ضي اهلل عنهم�. اأم كلثوم، 

وزينب: هن بن�ت ف�طمة وعلي 
هو  اهلل:  عبد  ط�لب.  اأبي  بن 
امل�ضلمني  خليفة  من  رقية  ابن 
عثم�ن بن عف�ن ر�ضي اهلل عنه.

بن  عثم�ن  تزّوج  ملحظة:   
اهلل  ر�ضول  ابنة  كلثوم  اأم  عف�ن 
اخته�  وف�ة  بعد  ال�ضلم  عليه 
اأن  دون  توفيت  اأّنه�  اإل  رقية، 

تنجب.

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

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

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

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

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

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

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

يوم القيامة باأنواع عظيمة من التكرمي.
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�سط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�ض التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 
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�أعلنت كاديالك ر�صميا عن تفا�صيل 
بالواليات   2019 موديل   XT5
باأ�صعارها  زيادة  لتطبق  �ملتحدة، 
مقارنة بالعام �ملا�صي. حيث �صيبد�أ 
�صعر �لكرو�س �أوفر من 42،690دوالر 
1،100دوالر  بقدر  زيادة  يعني  ما 
حني  يف   ،2018 مبوديل  مقارنة 
�صعرها  يرتفع  �لفخامة  فئة  �أن 
49،490دوالر  �إىل  1،900دوالر 

تكلف  برمييوم  �لفخامة  فئة   ،
1،100دوالر  بارتفاع  55،190دوالر  
بالتينوم   XT5 �الأعلى  �لفئة  �أما   ،
لت�صل  2،500دوالر  ز�دت  فقد 
�لزيادة  تاأتي  66،890دوالر   �إىل 
�صالمة  مميز�ت   XT5 الكت�صاب 
�إ�صافية  ر�صوم  دون  قيا�صي  ب�صكل 
عرب  ت�صتته  عند  �ل�صائق  تنبيه  مثل 
�إ�صافة  وهي  فعله،  ردود  مر�قبة 

كانت قيمتها �صابقا 770دوالر  وذلك 
يف فئة �لفخامة.

�أي�صا  تاأتي  بالتينوم   XT5 فئة 
�ل�صائق  مل�صاعدة  متطورة  بحزمة 
مكابح  متكّيف،  �رسعة  مثبت  بينها 
�أوتوماتيكية  وخلفية  �أمامية 
وغريه،  �لركن  م�صاعد  للطو�رئ، 
وقد كانت �صابقا تكلف 1،595دوالر 
)6،000 ريال( �إ�صافية. و�أخري�، رفع 

منه  �الأول  كاديالك  �الأ�صعار هدف 
�أعلى  �أ�صعار  بني  �لفجوة  زيادة  هو 
حيث   ،XT5 فئة  و�أقل   XT4 فئة 
�خليار�ت  دون   XT4 فئة  �أعلى  �أن 
 ، 42،790دوالر  �صعرها  �الإ�صافية 
باأقل  مقارنة  1،200دوالر   �أعلى 
فئة XT5، لكن مع تغيري�ت موديل 
 2019  XT5 �أ�صبحت  فقد   2019

�صعرها �أعلى بقدر 100دوالر 

�سيارة كهربائية خارقة 
تعر�ض للبيع يف رو�سيا!

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

 Electric Motors" �أكد وكالء 
��صتالم  بدء  مو�صكو  يف   "Club
Concept_" طلبات �رس�ء �صيارة
Two" �لريا�صية �لفاخرة، وزودت 
هذه  �لت�صيكية   "Rimac" �رسكة 
كهربائية  حمركات  باأربع  �ل�صيارة 
عزم  توليد  على  قادرة  جبارة 
1914 ح�صانا، وزيادة �لت�صارع من 
غ�صون  يف  كلم/�صاعة   100 �إىل   0
�ل�رسعة  وتبلغ  فقط،  ثانية   1.8
كلم/   412 �ل�صيارة  لهذه  �لق�صوى 

�ملتطورة  وبطارياتها  �صاعة، 
كلم   650 م�صافة  متكنها من قطع 

بال�صحنة �لو�حدة.
�ل�صيارة  بطاريات  زودت  كما 
متكن  �لتي  �ل�رسيع  �ل�صحن  مبيزة 
�مل�صتخدم من ملء 80% من �صعتها 
يف ظرف ن�صف �صاعة فقط ومن 
Concept_" ملنتظر �أن تطرح�

ب�صعر  �لرو�صية  �ل�صوق  يف   "Two
131 مليون روبل �أي )نحو 2 مليون 

و138 �ألف دوالر(.

وقعت كل من �رسكة “د�ميلر”، �ملالكة 
�لفاخرة  �الأملانية  �لتجارية  للعالمة 
�الأملانية  وُمناف�صتها  “مر�صيد�س”، 
 ”BMW  – دبليو  �إم  “بي  �لعتيدة 
�إتفاقية تعاون ُكربى ُرمبا تكون �الأوىل 
من نوعها يف تاريخ �ملناف�صة �ل�صديدة 

بني �لعمالقني.
�ل�رسكتني  بني  �لتعاون  �إتفاقية  تتعلق 
�لتقنية  �خلدمات  كافة  دمج  على 
متتلكها  و�لتي  بالتنقل،  �مُلتلعقة 
وتُديرها كل �رسكة من �ل�رسكتني على 
حدة، يف �رسكة جديدة ُموحدة متتلك 
كال من �ل�رسكتني ن�صبة 50% من ر�أ�س 

مالها وحقوق �إد�رتها.
ت�ُصم �ل�رسكة �جلديدة �ملوحدة حتت 
مظلتها خدمات وتطبيقات من بينها:

 :“Car2Go  – جو  تو  “كار  �رسكة 
مدينة   29 متاحة  خدمة  وهي 
ُمتلفة يف �أوروبا و�لواليات �ملتحدة 
�ل�صيار�ت  �إ�صتئجار  تُتيح  �الأمريكية 
وُم�صاركتها بح�صب �حلاجة من خالل 
ومُيكن  �ملحمولة،  للهو�تف  تطبيق 
�ل�صيار�ت  �إ�صتئجار  للُم�صتخدمني 
�لتطبيق  ويقوم  �أيام  �أو  �صاعات  ملدة 
�ل�صيارة،  تو�جد  مكان  �ىل  بتوجيههم 
ومُيكنهم �إعادة �ل�صيارة �ىل �أية نقطة 
الإعادة  ُمتاحة  عديدة  نقاط  من 

�ل�صيارة.
 :“DriveNow – خدمة “در�يف ناو
خلدمة  متاما  مماثلة  خدمة  وتُقدم 
حاليا  ُمتوفرة  ولكنها  جو”  تو  “كار 
�خلدمة  كانت  وقد  فقط  �أوروبا  يف 
“بي  ملجموعة  قبل  من  مملوكة 
�صيار�ت  �إ�صتئجار  وتتيح  دبليو”  �م 

�ل�رسكة فقط.
ح�صب  �الأجرة  �صيار�ت  خدمات 
 myTaxi، Clever Taxi“ لطلب�
وجميعها   :“Chauffeur Privé و 
�الأجرة  �صيار�ت  طلب  تُتيح  خدمات 

�ملحمولة  للهو�تف  تطبيق  خالل  من 
مع �إمكانية حتديد �ملوعد �ملطلوب 
تقييم  و�إمكانية  �ل�صيارة  لو�صول 
�ل�صائقني وطلب �صائق بعينه يف حال 
رغبة �مُل�صتخدم يف ذلك وتتو�فر تلك 
ويف  �أوروبية  دول  عدة  يف  �خلدمات 

�لواليات �مُلتحدة �الأمريكية.
و   ParkNow“ خدمتي 
Parkmobile“: متتلك �رسكة “بي 
�م دبليو” كلتا �ل�رسكتني حاليا، وتُقدم 
هذة �خلدمات �ملفهوم نف�صه باإمكانية 
�ل�صيار�ت  �إنتظار  �أماكن  عن  �لبحث 
تلك  وحجز  �ملدينة  حول  �ملدفوعة 
�لتطبيق.  خالل  من  و�لدفع  �الأماكن 
�لبحث  �إمكانية  كذلك  �خلدمة  تُتيح 
تتو�فر  �ل�صيار�ت  الإنتظار  �أماكن  عن 
�لكهربائية،  لل�صيار�ت  �صو�حن  بها 
�أثناء  �ل�صيار�ت  تنظيف  خدمة  �أو 
�الإنتظار، وكذلك خدمة ُم�صاعد ركن 

�ل�صيار�ت.
وهي   :“ReachNow“ خدمة 
دبليو”  �م  “بي  ل�رسكة  خدمة مملوكة 
تدمج بني �إمكانية �إ�صتئجار �ل�صيار�ت 
�صيارة  طلب  �أو  بنف�صك  وقيادتها 
من  ُمت�س  �صائق  يقودها  خا�صة 
حُما�صبة  ويتم  و�حد  تطبيق  خالل 
�ل�صيارة.  �إ�صتئجار  مبدة  �مُل�صتخدم 
ُمدن  ثالث  يف  حاليا  �خلدمة  تعمل 

�أمريكية فقط.
وهي   :“ChargeNow“ خدمة 
�ل�صيار�ت  ملالك  ُم�ص�صة  خدمة 
خالل  من  وتعمل  �لكهربائية 
ُم�صبقة  وبطاقات  �صهرية  �إ�صرت�كات 
�لدفع مُيكن ملالك �ل�صيارة �لكهربائية 
يف  �خلدمة  لدى  ح�صابه  �إ�صتخد�م 
�آالف  يف  �لكهربائية  �صيار�ته  �صحن 
لذلك كما مُيكنه  �مُلخ�ص�صة  �الأماكن 
تعقب �إ�صتخد�مه للطاقة وم�رسوفات 

�صيارته من خالل ح�صابه باخلدمة.

�أفخم �سيارة دفع رباعي يف �لعامل "�سينية".. 
��صتعر�صت �رسكة IAT Design �ل�صينية �صيارة "Karlmann King" �لتي �صنفها �خلرب�ء كاأفخم مركبات �لدفع �لرباعي يف �لعامل 

وبح�صب موقع "CarAndBike" �ملتخ�ص�س يف �ملحركات، �أن �أكرث ما يلفت �النتباه يف هذه �ل�صيارة هو هيكلها �خلارجي �مل�صمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من �أفالم �خليال، و�مل�صنوع من مزيج من �ملعادن �خلفيفة و�ألياف �لكربون �لقوية، و�ل�صلب.

وي�صمن �لقوة و�الأد�ء �ملمتاز لل�صيارة حمرك قوي من 10 �أ�صطو�نات، �صعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�صان، قادرة علي بلوغ �رسعة ق�صوي ت�صل �إيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز �ل�صيارة من �لد�خل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�صا�صة بالزما كبرية مل�صاهدة �الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �صوت، باالإ�صافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رسوبات �ل�صاخنة، وماكينة ل�صنع 
�لقهوة، و�أماكن م�ص�صة حلفظ �لكوؤو�س �ملغطاة بطبقة رقيقة من �لذهب. كما حتتوي �ل�صيارة على خزينة قوية مزودة بو�صائل �أمان عالية، 
وميكن �لتحكم يف �الإ�صاءة وعدد من �ملهام �الأخرى عن طريق تطبيق عرب �لهو�تف �لذكية. وقامت "IAT Design" ب�صناعة 12 ن�صخة من 

هذه �ل�صيارة فقط حول �لعامل ب�صعر ي�صل �إىل 2 مليون دوالر، �أي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رسي تقريباً.

مازد� ُتعلن عن مازد�6 �أول �سيارة تدعم كار بالي و�آندرويد �أوتو
ك�صفت �رسكة ت�صنيع �ل�صيار�ت �ليابانية مازد� عن 
�لتي  �صيار�تها  �أول  �صتكون  و�لتي  مازد�6  �صيارة 
�لذكيتني،  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�صتي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�س �ل�صيار�ت �لدويل يف نيويورك 

�الأمريكية.
متاحة  �لذكيني  �لنظامني  من  ن�صخة  �أول  �صتكون 
يف �صيف �لعام �حلايل 2018، كما �صيكون �أ�صحاب 

�ل�صيار�ت من هذ� �لنوع قادرين على حتديث كار 
فور  و�ختياري  كامل  ب�صكل  �أوتو  و�آندرويد  بالي 
باأن  مازد�  �ل�صيف و�رسحت  �لتحديث يف  �إ�صد�ر 
�صمن  �صتكونان  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�صتي 
�إ�صافات نظام �لت�صغيل �لذكي �ملوجود يف �صيار�ت 
�ل�رسكة Mazda Connected. يُذكر �أن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رس  كند�  يف  �ليابانية  �ل�رسكة 

با�صم  �ملتحدث  لكن   ،3-CX ل�صيارة  �ملن�صتني 
�ل�رسكة يف �ملعر�س �لدويل لل�صيار�ت مل يتحدث 
��صتغر�ب  �أثار  مما  كلمته،  خالل  �الأمر  ذلك  عن 
�مل�صتخدمني كانت �رسكة مازد� �أعلنت عن رغبتها 
باإ�صافة من�صتي قوقل و�آبل يف �لعام �ملا�صي، بعد 
نظامها  �إطالق  منذ  لذلك  �لتخطيط  بد�أت  �أن 

Mazda Connected عام 2014.

ك�صفت �رسكة "�أوتوفاز" �لرو�صية �أثناء مناور�ت حفظ �ل�صالم �لرو�صية �لبيالرو�صية عن مناذج ع�صكرية مطورة ل�صيارة "نيفا"، ف�صال عن رباعية �لك�سف عن مناذج ع�سكرية من �سيارة "نيفا" �لرو�سية
�لدفع �خلفيفة "باغي" ،ومت �ختبار �ل�صيارة يف �الأر��صي �لوعرة، و�ت�صح �أنها قادرة على �ل�صري فيها كاملدرعات �ملجنزرة وعربات "بي �إم بي".

وقال �ملقدم يف قو�ت �ملظليني �خلا�صة، �أناتويل ليبيد، �إن "نيفا" �لع�صكرية �ملطورة م�ص�صة للدعم �لناري للم�صاة، وميكن �أن ين�صب فيها 
بني قعرها و�الأر�س مقارنة بالنماذج �ملدنية.قاذف قنابل �أو ر�صا�س من عيار 7.62 ملم، �أو ر�صا�س "كورد" �لثقيل. كما ميكن ��صتخد�مها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد �زد�دت �مل�صافة 
و�أكد ليبيد �أن �رسكة "�أوتوفاز" �صلمت 4 �صيار�ت ع�صكرية من طر�ز "نيفا" �إىل وحد�ت �لقو�ت �خلا�صة �ملر�بطة يف مدينة �صولنيت�صنوغور�صك 

يف �صو�حي مو�صكو.
�الأر��صي �لوعرة حيث ت�صتهلك 12-15 لرت� من �لوقود.�أما رباعية �لدفع "باغي" �خلفيفة، فهي �صيارة للتدخل �ل�رسيع و�ال�صتطالع، وزنها 750 كيلوغر�ما و�رسعتها 100 كيلومرت يف �ل�صاعة يف 
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مايكرو�ضوفت توقف العمل على خطط دعم Xbox لتقنية الواقع االفرتا�ضي

اأكد املدير الت�سويقي لق�سم الألعاب 
يف �رشكة مايكرو�سوفت اأن �رشكته 
لي�س لديها اأي خطط لتطوير ودعم 
تقنية الواقع الفرتا�سي يف اأجهزة 
القادمة،  الفرتة  خالل   Xbox
التقنية  لدعم  �سعيها  من  بالرغم 

على اأجهزة الكمبيوتر.
ب�سكل  مايكرو�سوفت  وتعمل 

م�ستمر على تطوير تقنيات الواقع 
اأنها  حتى  واملعزز،  الفرتا�سي 
بتقنية  اخلا�سة  نظارتها  متتلك 
على  وتعمل  الفرتا�سي  الواقع 
تطوير نظارة اأخرى، كما تعمل على 
توفري املحتوى املبني على تقنيات 
الواقع للتلفزيون والكمبيوتر، اإل اأن 
الأمر  نف�س  تطوير  على  العمل 

لأجهزة Xbox اأقل بكثري.
يف  الألعاب  ق�سم  رئي�س  وكان 
حتدث  قد  �سبن�رش  فيل  ال�رشكة 
قبل عامني عن �سعي ال�رشكة لدعم 
تقنيات الواقع على اأجهزة الألعاب، 
اإل اأن الأمر كان جمرد حما�س زائد 
نتائج  اأي  تظهر  مل  حيث  وقتها، 
التنفيذي  املدير  وقام  الآن  حتى 

دعم  حول  الأحاديث  بنفي  للق�سم 
التقنيات قريباً.

�سوين  فاإن  الأخر،  اجلانب  وعلى 
جمال  يف  تنوعاً  الأكرث  تبدو 
الألعاب، حيث قامت بتقدمي جهاز 
الواقع  لتقنية  الداعم   Pro  PS4
لتوفر  عامني  قبل  الفرتا�سي 

جتربة لعب مثالية للم�ستخدمني.

اأي م�ضاعد �ضوتي هو االأف�ضل للأجهزة 
والهواتف الذكية؟

ن�رش موقع »Stone Temple Consulting« نتائج درا�سة قام بها 
حمللون يف جمال التقنية لكت�ساف اأف�سل امل�ساعدات الذكية العاملة يف 

الكمبيوترات والأجهزة الذكية. وخالل الدرا�سة، قام املحللون باختبار 
اأ�سهر تلك امل�ساعدات واأكرثها رواجا، كم�ساعد غوغل ال�سوتي وم�ساعد 

»Siri« الذي طورته اآبل، وم�ساعد »Cortana« من مايكرو�سوفت، 
و«Alexa« من تطوير اأمازون، وطرحوا على تلك امل�ساعدات نحو 5000 

�سوؤال وطلبوا منها القيام بالعديد من املهام للتحكم مبختلف الكمبيوترات 
والأجهزة الذكية. وبعد مقارنة النتائج تبني للمحللني اأن م�ساعد غوغل 

الذكي هو الأف�سل اأداء ب�سكل عام، كما اأن ن�سب اأخطائه يف الإجابات اأو 
فهم الأوامر كانت الأقل مقارنة بامل�ساعدات الأخرى.

 »Cortana« ويف املرتبة الثانية من حيث الأداء وال�ستجابة جاء م�ساعد
.»Siri« وبعده »Alexa« من مايكرو�سوفت، تاله م�ساعد

تطبيق مميز 
ي�ضاعدك يف حفظ 

الكلمات االإجنليزية 
بطريقة مبتكرة
تطبيق  هو   Memrise تطبيق 
الكلمات  ي�ساعدك يف حفظ  مميز 
الإجنليزية بطريقة مبتكرة، بحيث 
من  تعلمها  تريد  التي  اللغة  تختار 
بني 100 لغة، ثم يعر�س لك كلمات 
ونطقها  تعريفها  مع  متكرر  ب�سكل 
عدد  حتديد  وميكنك  ال�سحيح، 
�ستحفظها  التي  للكلمات  معني 

اأ�سبوعياً.

مميزات التطبيق:

على  ت�ساعدك   Chatbots  -
حت�سني تدفق املحادثة

ي�ساعدونك  حقيقيون  اأ�سخا�س   -
يف  يوم  كل  حقيقية  لغة  تعلم  على 

ال�سياق
الألعاب  من  متنوعة  جمموعة   -
التفاعلية املثرية للتعلم واملمار�سة: 
مهارات   ، ال�رشعة  مراجعة 
 ، ال�سعبة  الكلمات   ، ال�ستماع 

جعة  ا ملر ا
 Grammarbot  ، الكال�سيكية 

...
ت�سجيل  النطق: عن طريق  دليل   -
املتحدثني  مع  نطقك  ومقارنة 

الأ�سليني
اختبار   : ات�سال  دون  و�سع   -
مهاراتك اللغوية كلما وحيثما يكون 

منا�سبًا لك
من  عدد  اأقل  اأو  الكثري  تعلم   -

الكلمات يف اليوم كما ت�ساء .

الطريقة ال�ضحيحة ل�ضحن 
بطارية هاتفك

التدوينة  هذه  يف 
الطريقة  معكم  �شاأ�شتعر�ض 
بطارية  ل�شحن  ال�شحيحة 

جهازك:
-1 جتنب احلرارة املتطرفة
بجرعات  هاتفك  ا�شحن   2-

م�شتمرة
هاتفك  بطارية  تدع  ال   3-
على  حافظ   4- متاما  تنفد 
�شحن بطاريتك ما بني 65% 
ال   5- اأف�شل  فهذا   75% اإىل 

ت�شحن بطاريتك بالكامل

حل �ضريع لنقل ملفاتك من الذاكرة 
الداخلية اإىل بطاقة SD يف هاتفك

تطبيق Files To SD Card يقدم 
لنقل  واحدة  بنقرة  �رشيع  حل  لك 
اإىل  الداخلية  الذاكرة  من  ملفاتك 
بنقل  قم  هاتفك.  يف   SD بطاقة 

والتنزيالت  الفيديو  ومقاطع  ال�سور 
اخلا�سة   SD بطاقة  اإىل  الأخرى 
بك. هذا التطبيق مفيد لالأجهزة مع 
ذاكرة داخلية �سغرية والتي ل ت�سمح 

بحفظ امللفات اخلا�سة بك مبا�رشة 
التطبيق  هذا  مع   ،SD بطاقة  اإىل 
الداخلية  الذاكرة  حترير  ميكنك 

جلهازك.

 Screenhot تطبيق
Pro

�سا�سة  لقطات  التقاط  ميكنك 
واحدة  بنقرة  فيديو  ومقاطع 
اأي  مع  وم�ساركتها   ، فقط 

اإخفاء  يتم  اقت�سا�سها.  اأو  تطبيق 
�رشيط  يف   Screenhot Pro
وهذا  اإطالقه.  مبجرد   ، الإ�سعار 

دائًما  اإليه  الو�سول  اأنه ميكن  يعني 
عن  النظر  بغ�س   ، مكان  اأي  ويف 

ال�سا�سات التي اأنت عليها.

Duck Warfare لعبة
حتاول �رشكة GÜSCO اأن تاأخذ متجرك! ان�سم اإىل 
القوى مع اأكرث من 20 بًطا وتقاتل من اأجل منزلك يف 

لعبة Quackiest على الإطالق!

 A TIME IN SPACE لعبة
VR 2

رحلة مثرية اأخرى اإىل الف�ساء ، وهذه املرة اأطول واأطول واأكرث اإثارة.  
ا لعبة م�سغرة جديدة جلعل رحلتك اإىل الف�ساء اأف�سل بكثري. اأي�سً



ك�شف رئي�س د�ئرة غليز�ن �أحمد  بن طاطا يف 
�أن  »�لو�شط«   يومية  به  خ�س  �شحفي  ت�رصيح 
ت�شهدها  �لتي  �لنطاق  �لو��شعة  �لنظافة  حملة 
م�شالح  مع  بالتن�شيق  متت  �لوالية  عا�شمة 
�لبلدية �لتي �نطلقت قبل �أ�شبوع و�شتم�س جميع 
�ملد�خل  غر�ر  على  �ملدينة  �شو�رع  �الأحياء 
من  ما  نوعا  عرفت  �لتي  للمدينة  �لرئي�شية 
باتت  �لتي  �ل�شارة  و�الأع�شاب  �الأو�شاخ  �نت�شار 
رئي�س  �أ�شاف  �ل�شياق  ت�شوه �ملنظر،  ويف ذ�ت 
�لد�ئرة �ن حملة �لتنظيف �لتي �نطلقت �شارك 
قبل  من  و�لعتاد  �لعاملة  باليد  دعمها  ومت  فيها 
�لغابات   وم�شالح  �ملجاورة  �لد�و�ئر  �أربعة 
ومديرية �الأ�شغال �لعمومية للق�شاء نهائيا على 
و  �أحياء  خمتلف  عرب  ذلك  �شابه  وما  �الأو�شاخ 
لطاملا  �لتي  �ملد�خل  خا�شة  �ملدينة  �شو�رع 
بن  �أفاد  فقد  ذلك  جانب  �إىل  �الإهمال.   عانت 

طاطا �أن عملية �لتنظيف �شتظل م�شتمرة طيلة 
غليز�ن  �شكان  ر�حة  ل�شمان  �ل�شيف  ف�شل 
�رتفاعا  �جلهة  ت�شهد  �أين  �ل�شيف  ف�شل  خالل 
�شورة  و�إعطاء  �حلر�رة  درجة  يف  حم�شو�شا  
جمالية لزو�ر �ملدينة م�شري� �إىل �رصورة  توعية 
�ملو�طنني باأهمية �حلفاظ على �لبيئة و�ملحيط  

و�أ�شاف �ملتحدث �أن م�شاحله قامت بتوزيع ما 
يقارب 400 حاوية عرب خمتلف �الأحياء و�ل�شو�رع 
يبقى  �أنه  �إال  للنفايات  �لع�شو�ئي  �لرمي  لتفادي 
بثقافة  �لتحلي  غيليز�ن  مو�طني  على  ز�ما  ال 
�لبيئة بعدما مت ت�شجيل �رصقة  �ملحافظة على 

ما يقارب 100 حاوية مت و�شعها من قبل .

تب�سة

حادث مرور يخلف وفاة 
�شخ�ص بالونزة

تدخلت م�شالح �حلماية �ملدنية لوالية  لوالية تب�شة  �لوحدة 
�لثانوية بد�ئرة �لونزة  نهار �م�س حادث مرور �لذي وقع على 
�شالح  �شيدي  قرية  �مل�شمى  باملكان   82 �لطريق  م�شتوى  
�بيز�  نوع  �شيارة من  �قالب  �ثر  �لونزة   بلدية  �قليم  �لتابعة 
�مر�ة   و�إ�شابة   �ملكان   عني  يف  قتيل  �حلادث  خلف  حيث 
طرف  من  نقلهما  مت  حيث  �خلطورة   متفاوتة  با�شبات 
�حلماية �ملدنية �إىل م�شت�شفى  د�ئرة وبلدية �لونزة و فتحت 
م�شالح �الأمن حتقيقا يف �حلادثة �لتي �هتز لها جميع �شكان 

وخا�شة عائلة �ل�شحية.
عزيزي ر�سيد

 

اجللفة

الطبعة الـ 77 لالأيام الإعالمية 
حول م�شالح الأمن الوطني 

�ل�شحة،  مدير  �أ�رصف  �لوطني،  لالأمن  �لعام  �ملدير  للو�ء  ممثال 
على   2018 جو�ن   25 �الثنني  يوم  و�لريا�شات  �الجتماعي  �لن�شاط 
�لوطني،  �لـ 77 لالأيام �الإعالمية على م�شالح �الأمن  �فتتاح �لطبعة 
وهذ� على م�شتوى د�ر �لثقافة - �إبن ر�شد- بوالية �جللفة، بح�شور 
�ملدين  �ملجتمع  ممثلي  �ملحلية،  �ل�شلطات  �لوالية،  و�يل  �ل�شيد 
�لن�شاط  �ل�شحة  مدير  قام  وقد  �لوطني.  �الأمن  من  �إطار�ت  و 
من�شاآت  بتد�شني  �ملحلية  �ل�شلطات  رفقة  و�لريا�شات  �الجتماعي 
�رصطية و�جتماعية بذ�ت �لوالية، و�لتي تندرج يف �إطار حر�س قيادة 
�الأمن �لوطني وعلى ر�أ�شها �للو�ء �ملدير �لعام لالأمن �لوطني، على 
�لوطني، وتقدمي خدمات  �لتغطية �الأمنية عرب كامل �لرت�ب  تعزيز 
�أمنية ترقى �إىل تطلعات �ملو�طن، حيث مت تد�شني مقر �أمن د�ئرة 

حد �ل�شحاري وكذ� مرقد للعز�ب.

اأحمد باحلاج 

رئي�س دائرة غليزان اأحمد بن طاطا يك�سف ليومية »                  « 

 وزعنا 400 حاوية لتفادي تراكم القمامات 
اأكد رئي�س دائرة غليزان اأحمد بن طاطا ،اأن م�ساحله وبالتن�سيق مع املجل�س ال�سعبي البلدي قد �سرعت موؤخرا يف حملة نظافة وا�سعة 

النطاق ت�سمل جميع الأحياء حتت �سعار » نظافة مدينتي....�سلوك ح�ساري« وذلك يف اإطار �سمان مو�سم ا�سطياف جيد .

اإفك الأ�شو�شيتد 
بر�ص على اجلزائر

بر�س  اأ�سو�سيدت  وكالة  اأم�س  اأوردته  ما 

اجلزائر  يف  الأفارقة  الالجئني  حول 

و  عمق  لل�سك  جمال  يدع  ل  مبا  يوؤكد 

جهارا  اجلزائر  �سد  يخطط  ما  خطورة 

نهارا ،لتحويلها جمددا حلا�سنة لالأزمات 

على  يطلع  فالذي  الإقليمية  و  الأمنية 

يعتقد  للتقرير  الكامل  الن�س  م�سمون 

اأن اجلهة التي و�سعته تتحدث عن اأزمة 

م�سلمي الروهينغا يف ميامنار،ولي�س عن 

اأنها و حلد  التي يدرك اجلميع  اجلزائر 

غري  املهاجرين  هوؤلء  تعامل  اليومي 

مبا  ،و  حم�س  اإن�ساين  بدافع  ال�سرعيني 
يفر�سه واجب ال�سيافة .

كامل  �سحي  تكفل  من  املعنيون  ي�ستفيد 

املوؤ�س�سات  ارتياد  من  منعهم  يتم  ول 

رم�سان  يف  بهم  التكفل  مت  ال�سحية،و 

عمليات  من  مت  ما  اأن  املن�سرم،ف�سال  

ما  جميع  مراعاة  فيه  متت  ترحيل 

املعايري  و  الإن�سانية  الخالق  تقت�سيه 
القانونية 

التقرير  هذا  اأعدت  التي  اجلهة  نف�س 

قرارات  عمدا  ،تنا�ست  اجلزائر  عن 

اجلكومة  يف  اجلديد  الداخلية  وزير 

مبنع  اأوامره  ا�سدر  الذي  و  الإيطالية 

ا�ستقبال  من  احلدود  �سرطة  و  املوانئ 

مهاجرين  متنها  على  تقل  �سفينة  اية 

بها  تتغنى  التي  للقيم  متنكرا  �سريني 
دول الف�ساء الأوروبي  .

موقف

امتحان البكالوريا 
بالأغواط

حماولة انتحار 
فا�شلة ملرت�شح حر 

�شهد �أحد مركز �الإجر�ء �ملخ�ش�س 
المتحان �شهادة �لبكالوريا للطلبة �الأحر�ر 

باالأغو�ط حماولة �نتحار فا�شلة لتلميذ يبلغ 
من �لعمر21 �شنة.ب�شبب حالة ه�شتريية 

نف�شية مفاجئة جعلته يقدم على �ملجازفة 
�لتي �أثارت حالة من �لقلق و�شط �لطاقم 

�لرتبوي هناك ،حيث مل يرتدد وهو يف حالة 
ع�شبية  من ت�شلق  جد�ر �ملركز و�لتهديد 

برمي نف�شه من �الأعلى و�شط م�شهد در�مي 
تطلب تدخل م�شالح �ل�رصطة و�حلماية 
�ملدنية،الإقناعه بالعدول عن  فكرته، 

ليتم يف �الأخري �لتحكم يف �لو�شع وتهدئة 
�لتلميذ.حيث تبني من خالل �لفحو�شات 
�لطبية �أنه يعاين من زكام حاد حال دون 

قدرته على �الإجابة.
احلاجع.ق # وداد 

املجل�ص الإ�شالمي الأعلى ي�شيد 
بفتوى ملر�شد الثورة الإيرانية

الديوان الوطني للثقافة والإعالم يعزيهما

وفاة والدة ال�شاب ن�شرو 
ووالد الفنان حممد ملني

�الأعلى،  �الإ�شالمي  �ملجل�س  �شّدد 
حترمي  على  جمدد�  �الثنني،   �أم�س  
�الإ�شالم  ر�شول  ل�شحابة  �لتعر�س 
�أمهات   حرمة  و  عبد�هلل  بن  حممد 
»�عتد�ء  يعد  �لذي  �الأمر  �ملوؤمنني، 
و  �لكرمي«  �لنبي  �شارخا على ح�رصة 

»خمالفا  لالإميان«.
و يف بيان له، �أ�شاد �ملجل�س �الإ�شالمي 
�ل�شادرة عن   بالفتوى �الأخرية  �الأعلى 
�الإ�شالمية  للثورة  �الأعلى  �ملر�شد 
بتحرمي  خامنائي،  �هلل  �آية  �الإير�نية 
�هلل  ر�شو�ن  لل�شحابة  �لتعر�س  

عليهم و �الإ�شاءة لهم بال�شب و �ل�شتم 
�شلى  �هلل  ر�شول   حو�ري  باعتبارهم 
�هلل عليه و �شلم و �لتاأكيد على حرمة 
�ملوؤمنني،  �أمهات  ن�شائه  من  �لنيل 
لهذه  تاأييده  عن  �ملجل�س  �أعرب  و 
�لفتوى �ل�شادرة عن �ملرجع �الأ�شمى 
لل�شيعة،  مباركا هذ� �مل�شعى �لر�مي 
�إىل »توحيد �الأمة و جمع كلمتها و مل 
»�ل�شلوك  هذ�  مو�جهة  يف   �شعثها« 
و  لعن  و  �شتم  و  �شباب  من  �مل�شني 
على  م�شدد�   �ل�شالح«،  ل�شلفها  طعن 

�أن »�لفتنة �أ�شد من �لقتل«.

للثقافة  �لوطني  �لديو�ن  م�س  �أ  �أعلن 
�لر�ي  مغني  و�لدة  وفاة  عن  �الإعالم  و 
�ل�شاب ن�رصو �أول �أم�س يف منزلها بوهر�ن  
بعد �رص�ع طويل مع �ملر�س  و�لذي  كان 
بعد  �لوطن  �أر�س  �إىل  �أ�شباب عودته  �أحد 
غياب د�م �أكرث من 20 �شنة  على جمهوره 
�جلز�ئري ليعود بعد �شهرين �إىل �جلز�ئر 
تقريبا  �لوقت  نف�س  ،ويف  و�لدته  لروؤية  
�أعلن عن وفاة  و�لد �لفنان �ملعتزل حممد 

ملني و�أمام هذ� �مل�شاب �جللل  قدم  عبد 
لدى  باالإعالم   �ملكلف  بوحالة  �حلميد 
�لعام الأون�شيي وكل  �لديو�ن با�شم �ملدير 
الأ�رصة  �خلال�شة  تعازيه  �لديو�ن   �إطار�ت 
�لفنان  وحيد  تقدم كل من  ،كا  �لفقيدين 
من   �آخر  عدد  و  ح�شمان  طارق  و�ملنتج 
�مل�شاب  �إثر  لزميليهما  تعازيهم  �لفنانني 

�جللل �لذي �أمل بهما.
 حكيم مالك

 الأمني العام الأ�شبق للناتو ممنوع
 من دخول الوليات املتحدة!

دعوة لطرد مي�شي من منتخب الأرجنتني

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

 جازي توفر جهاز مودمي مع خ�شم 
النرتنت! باقة  على   ٪  50

�الأمريكية خافيري �شوالنا،  �ل�شلطات  منعت 
ووزير  �لناتو  حللف  �الأ�شبق  �لعام  �الأمني 
�إ�شبانيا �الأ�شبق، من �لدخول �حلر  خارجية 
 El Pais إىل �لبالد، ح�شبما نقلت �شحيفة�
ويتمتع  دبلوما�شية  م�شادر  عن  �الإ�شبانية 
�لواليات  دخول  بحرية  �إ�شباين  مو�طن  �أي 
�إقامة ال تزيد عن 90 يوما،  �ملتحدة لفرتة 
لكن ب�رصط �أال يحمل جو�ز �شفره عالمات 

و�شوريا  و�لعر�ق  �إير�ن  من  �أي  لزيارة 
و�شبق  و�ليمن،  و�ل�شومال  وليبيا  و�ل�شود�ن 
يلزمه  ما  �إير�ن،  �إىل  بزيارة  �شوالنا  قام  �أن 
�شوالنا  �أمريكية و�شغل  تاأ�شرية دخول  طلب 
�لعامني  بني  للناتو  �لعام  �الأمني  من�شب 
�إىل  �لذهاب  حاليا  وينوي  و1999،   1995
�أمريكا الإلقاء حما�رصة يف معهد بروكينغ�س 

بو��شنطن.

طالب �ملدرب �الأرجنتيني ريكاردو كارو�شو 
�لتاريخي  �لهد�ف  بطرد  لومباردي، 
من  مي�شي  ليونيل  لر�ق�شي«�لتانغو« 
يف  لومباردي  وقال  �الأرجنتيني  �ملنتخب 
ت�رصيحات نقلتها �شحيفة ماركا �الإ�شبانية: 
يبدو  للمنتخب،  مدربني   7 �لتهم  »مي�شي 
�للعب ب�شكل �شيئ لكي يورط  �أنه تعمد  يل 
�حلايل  )�ملدرب  �شامباويل  خورخي 
مي�شي  طرد  يجب  �الأرجنتني(..  ملنتخب 
يهتم  »ال  لومباردي:  �ملنتخب«و�أ�شاف  من 
معاك�س  ب�شكل  ويلعب  �شي،  باأي  )مي�شي( 
يلعب  �أن  دوما  يحب  �ملدرب.  لطريقة 

ولي�س  يحبهم  �لذين  بالالعبني  وهو حماط 
باأف�شل �لالعبني«.

وعالمتها  »كال�شنيكوف«  �شهرة  تتوقف  مل 
 ،47-AK �الآلية  �لبندقية  عند  �لتجارية 
�الأ�شهر و�الأو�شع �نت�شار� على م�شتوى �لعامل، 
�لغذ�ئية  �ملنتجات  �إىل  �ل�شالح  تعدت  لكنها 
معلبة  منتجات  �الأخرية  �الآونة  يف  ،وظهرت 
للحوم مقددة حمفوظة حتمل عالمة �لبندقية 

كال�شنيكوف، وفوقها �لنجمة �حلمر�ء لالحتاد 
�ل�شوفيتي، بينما كتب على �لعلبة �شعار »�إ�شابة 
�لهدف بدقة«وتتميز �ملعلبات باأنها يف متناول 
يبلغ  �ملتو�شط، حيث  �لدخل  ذوي  �ملو�طنني 
�شعر �لعبوة �لو�حدة 250 روبال )2.5 دوالر(، 

وتزن 340 غر�ما.

تقنيات  جمال  يف  �لر�ئدة   ، جازي  �رصكة  ك�شفت 
�الت�شاالت �لرقمية ، �أن تعلن عن طرح باقة مودم 
بتقنية �جليل �لر�بع مع خ�شم ترويجي بن�شبة ٪50 
على �أ�شعار �ل�شيغ �ملختلفة الإر�شاء رغبات �لزبائن 
تفتتح  �أن  جازي  �ختارت  و�مل�شتقبليني   �حلاليني 
�ل�شيف من خالل طرحها يف �ل�شوق جلهاز توجيه 

�النرتنت )روتور(  متعدد �ملد�خل و  طويل �ملدى، 
مع خ�شم 50٪ على �أ�شعار حزم �الإنرتنت �لربونزية 

و�لف�شية و�لذهبية و�لبالتينية.
�لر�بع  �جليل  من  روتور  جهاز  من  �حلزم  تتكون 
م�شممة  �نرتنت  �حجام  مع  �إنرتنت  و�رصيحة 

ا لتلبية �حتياجات كل م�شتهلك خ�شي�شً
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