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الجيش يحبط إدخال أزيد من 7 قناطري من الكيف المغريب إىل الرتاب الوطني أوقف ثالثة عنارص 
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 يف عمليتني منفصلتني..حجز 
كوكايني ، كيف ومهلوسات 

قسنطينة                                                                         
معلمو محو األمية يصعدون 
لهجتهم ويطالبون بحقوقهم 

المرشوعة

ص9

يقودها مفتش مركزي و مفتشني من القطاعات المعنية بالوالية 

لجنة تحقيق في نهب العقار السياحي 
بمصيف القل في سكيكدة

600 ألف سيارة ستستخدمه بنهاية العام

ص 5

الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة 

ياسني المهدي وليد:

لم نقم بأي منع للبنوك 
االفرتاضية

قبول 120 ملفا 

إضافيا لتعويض 

ديون المؤسسات 

المتعرثة

ص8

ص 5

الرابطة املحترفة األولى 

عودة املفاوضات بني نفطال 
وشركتني من إيطاليا وبولندا 

لتصنيع أجهزة »سريغاز« 

الوفاق يعول على العودة بنتيجة ايجابية من القاهرة

ص 4

ص8/2

سطيف                                                        
منها 670 مستأجرة ..أكرث من 

700 حافلة للنقل المدريس 
ببلديات الوالية   
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صراع مثير للنجاة من شبح السقوط وبلوزداد 

في طريق للتتويج ودخول التاريخ 

طار أمس على متن رحلة خاصة من سطيف 

ص12المدرب الصربي الجديد للنادي داركونوفيتش يتوسط مساعديه 
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و يسارا ألم
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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

رياض محرز يخاطب إيلون ماسك مالك تويتر  
برسالة ساخرة

الفدرالية  األورال  جامعة  علماء  ابتكر 
عالج  على  يساعد  فريدا  دواء 
بمرض  المصابين  لدى  المضاعفات 
االختبارات  بنجاح  اجتاز  وقد  السكري، 

السريرية. قبل  ما 
عليه  أطلق  الذي  الدواء  هذا  ابتكر  وقد 
األورال  جامعة  علماء   АВ-19 الرمز 
بالتعاون  يكاتيرنبورغ  في  الفدرالية 
الطبية،  فولغوغراد  جامعة  علماء  مع 
الدواء،  عمل  آلية  تحديد  بالفعل  تم  وقد 
الباحثون  وحصل  إنتاجه.  وتكنولوجيا 
روسيا.  في  اختراع  براءات  ثالث  على 
محلية إلنتاج  أدوية  اتفاق مع شركة  هناك 
األدوية.  سوق  في  وعرضه  الدواء  هذا 

االستثمارات. جذب  مسألة  حل  وتم 
جامعة  من  كوتوفسكايا،  سفيتالنا  قالت 
اآلن  الشركة  »تقوم  الفدرالية،  األورال 
على  الدواء  من  تجريبية  مجموعة  بإنتاج 
ملف  إعداد  حاليا  ويتم  كبسوالت.  شكل 
وتصريح  شهادة  على  للحصول  تسجيل 
المرحلة  وتتضمن  الصحة.  وزارة  من 

السريرية«. االختبارات  إجراء  التالية، 
رو فيستي. 

 »شبشاق ماريكان« فيلم 
جزائري قصير يتوج بالجائزة 

الكبرى للمهرجان الرقمي 
للفيلم القصير لعنابة

تمكنت قوات الشرطة بفرقة مكافحة المخدرات التابعة 
قضيتين  في  القضائية  للشرطة  الوالئية  للمصلحة 
منفصلتين ، من توقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم 
حيازة  قضية  في  لتورطهم   ، سنة  و62   28 بين  ما 
المخدرات الصلبة )كوكايين ( بصورة غير مشروعة 
معالج(  )كيف  المخدرات  البيع ;حيازة  لغرض 
لغرض  مشروعة  غير  بصورة  العقلية  والمؤثرات 

البيع واالستهالك الشخصي.
وقائع القضية األولى تعود إلى قيام عناصر الشرطة 
قطاع  مستوى  على  راكبة  بدوريات  الفرقة  بذات 
االختصاص ، أين تم استغالل معلومات عن مشتبه فيه 
تم توقيفه على متن مركبة بالقرب من مدخل الجامعة 
المركزية )االخوة منتوري(، بالتقرب منه و اخضاعه 
لعملية المالمسة الجسدية ضبط بحوزته على كميتين 

من المخدرات الصلبة )كوكايين( بوزن 02 غرام ليتم 
توقيفه و اقتياده إلى مقر الفرقة الستكمال اإلجراءات 
القانونية الالزمة، و بإذن صادر من الجهات القانونية 
المختصة تم تفتيش مسكنه العائلي أين تم العثور على 

كمية من المؤثرات العقلية.
الشرطة  قوات  تمكن  إلى  تعود  الثانية  القضية  وقائع 
مدينة  أحياء  أحد  مستوى  على  شخصين  توقيف  من 
من  صفيحة  نصف  على  بحوزتهما  عثر   ، قسنطينة 
المخدرات  و 52 كبسولة مختلفة األنواع ، باإلضافة 
إلى مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات البيع والترويج، 
اإلجراءات  الستكمال  الفرقة  مقر  إلى  اقتيادهما  ليتم 
القانونية الالزمة. بعد االنتهاء من مجريات التحقيق تم 
إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا 

بموجبه أمام النيابة المحلية.

توقيف 03 أشخاص في قضيتين منفصلتين وحجز 
كوكايين ، كيف ومهلوسات بقسنطينة 

توج الفيلم الجزائري القصير » شبشاق ماريكان«  للمخرجة 
للفيلم  الرقمية  البوابة  لمهرجان  الكبرى  بالجائزة  بليدي  آمال 
القصير الدولي في طبعته ال 24  لشهر أبريل 2022, حسبما 
ورد اليوم األربعاء في بيان لخلية االتصال لذات المهرجان .

إلى  بالذاكرة  القصير  الفيلم  هذا  خالل  من  المخرجة  وتعود 
بريئة  طفلة  بقصة  ذلك  و  السوداء  للعشرية  األليمة  األحداث 
تهوى لعبة » شبشاق ماريكان« وهي لعبة تقليدية قديمة ترمز 

إلى براءة األطفال, حسبما ذكره البيان.
وفي ظل بشاعة و آالم أحداث تلك الفترة ودعت الطفلة البريئة 
فجأة طفولتها لتحل محلها معاناة من واقع أليم يذكر هذا الفيلم 

خالل مدة عرض بـ 26 دقيقة على جوانب منها .
وشهدت الطبعة الـ 24 من هذا المهرجان الذي تجري فعالياته 
على الشبكة العنكبوتية للشهر ال24 على التوالي منذ انطالقه 
كتظاهرة ثقافية سينمائية رقمية تنافس 80 فيلما قصيرا يمثلون 
34 دولة من مختلف أنحاء العالم, حسبما أوضحه ذات البيان.
وعادت جائزة أحسن فيلم وثائقي قصير في هذه الطبعة لفيلم 
»هارت بيتينغ » للمخرج أليخندرا دياز ايصول من الميكسيك 
و جائزة أحسن فيلم تحريكي للفيلم »جائيا » للمخرجين اسيار 

ليال مارتيناز و بيراز شينوس الالنا من إسبانيا.
كما تقاسم جائزة لجنة التحكيم الفيلمان اإلسبانيان على التوالي 
كارلوس  و  جيالرمو  »دونيز«  و  دياز  النابال  فيرانو«   «
بسيار و قارزون من جهة أخرى جائزة أحسن إخراج كل من 
الفيلم البرازيلي » زاوية الطفل » لزاح نيافا و » الكاف » 

لدانييل ليون مادراس من إسبانيا.
وأج

نادي الصحفي الصغير لدار 
الشباب بميلة  يختتم نشاطاته 

للشهر الفضيل
اختتم نادي الصحفي الصغير لدار الشباب محمد لدرع بوالية 
رمضان  لشهر  نشاطاته   المبرمجة  أمس  أول  صباح  ميلة  
المبارك و المتمثلة أساسا في  برنامج قعدة رمضان و الذي 
القى إقبال من طرف األطفال و قد تضمن في محتواه عديد 
األركان حسب ما أكدته المشرفة على النادي المنشطة أحالم 
زواغي ركن الحكواتي الصغير من سرد قصص و حكايات 
شعبية  ترفيهية و هادفة كقصة النملة الطيبة و النملة البخيلة 
،حكاية لونجة بنت الغول و حكاية الغنجنة  الذي من خالله 
اليومية ،و  تفيدهم في حياتهم  التي  العبر  يستخلص األطفال  
ركن قالو ناس زمان والذي يتناول في كل مرة مثل شعبي و 
ركن البوقاالت و األلغاز ،كما تخللت هذه القعدة ترتيل سور 
النادي و فقرات ترفيهية  الله من طرف عضوات  من كتاب 
تمثلت أساسا في أناشيد تتغنى بالشهر الفضيل ،هذا و تم تكريم 
عضوات النادي تثمينا لمجهوداتهن المبذولة طيلة هذا الشهر 

الكريم 
محمد.ب

بدون تعليق

العلماء الروس 
يبتكرون دواء فريدا 

لمرضى السكري

رسالة  اإلنجليزي  سيتي  مانشستر  مهاجم  محرز  رياض  الجزائري  النجم  وجه 
»ساخرة« للملياردير األمريكي إيلون ماسك رجل األعمال المعروف الذي اشترى 

موقع التواصل االجتماعي »تويتر« مؤخرا.
وخاطب رياض محرز إيلون ماسك مباشرة عبر حسابه الشخصي على »تويتر« 
لي  أعد  ماسك،  إيلون  قائال: »أخي،  الجزائري  الالعب  توثيق صفحة  إلغاء  بشأن 

عالمتي الزرقاء« وأرفقها بتعبيرات ضاحكة.
الجزائر، دون  منتخب  نجم  توثيق حساب  إلغاء  قرر »تويتر«  أن  بعد  ذلك  ويأتي 

سبب.
إلغاء توثيق حساب نجم مانشستر سيتي رسميا  ولم توضح إدارة »تويتر« أسباب 
تغريدة حول  الخطوة جاءت عقب  أن  إال  متابع،  3 ماليين  أكثر من  امتالكه  رغم 

إعادة المباراة لمنتخب الخضر أمام الكاميرون.
ويفيد التوثيق بالعالمة الزرقاء معرفة ما إذا كان الحساب ينتمي إلى شخصية عامة 

ومعروفة في األوساط العالمية أم حساب مزيف.
تويتر محرز22



العمــل  فــي  باألخالقيــات  االلتــزام  يعــد 
الصحفــي عنصــرا أساســيا للرفــع مــن أداء 
ــن،  ــة المواط ــب ثق ــالم وكس ــائل اإلع وس
حســبما أكــد بــن دريــس أحمــد، أســتاذ 
علــوم اإلعــالم واالتصــال بجامعــة وهــران 

ــة. ــن بل ــد ب 1 »أحم
ــع  ــاء م ــي لق ــس ف ــن دري ــيد ب ــال الس و ق
ــوم  ــبة الي ــة بمناس ــاء الجزائري ــة األنب وكال
العالمــي لحريــة الصحافــة، أن »أخالقيــات 
المهنــة تلــزم اإلعالمــي رفــع أدائــه وتقديــم 
ــن  ــة للمواط ــكل أولي ــي تش ــات الت المعلوم
عــن  وتعبــر  المجتمــع  واقــع  وتالمــس 
ــي  ــل اإلعالم ــب العم ــذا يكس ــه وه تطلعات

ــور«. ــدى الجمه ــة ل مصداقي
المهنــة  أخالقيــات  الجامعــي  اعتبــر  و 
وهــي  اإلعالمــي  لســلوك  »مرشــدة« 
لقراراتــه  داخليــة  »توجيهــات  بمثابــة 
والموضوعــات  المواقــف  مختلــف  فــي 
المهنــي«,  العمــل  فــي  يواجههــا  التــي 
ــن الســلوكيات  ــا مجموعــة م ــا أنه موضح
اإليجابيــة و ممارســة جملــة مــن الواجبــات 

المهنــة  ضبــط  تســتهدف  الحقــوق  و 
ــوازن  ــس الت ــالل تكري ــن خ ــة م اإلعالمي
احتــرام  و  اإلعالميــة  التغطيــات  فــي 
خصوصيــة األفــراد واالهتمــام بالمصالــح 
ــذي  العامــة للمجتمــع. و حــذر الباحــث, ال
ســبق وأن صــدر لــه كتــاب حــول »حريــة 
ــي  ــل اإلعالم ــات العم ــة و أخالقي الصحاف
فــي الجزائــر«, مــن العواقــب الناجمــة 
بمحتويــات  األخالقيــات  غيــاب  عــن 
التواصــل  وشــبكات  إلكترونيــة  مواقــع 
االجتماعــي التــي تنشــر معلومــات خاطئــة 
ــاس  ــهير والمس ــاعات والتش ــروج لإلش وت
أن  مالحظــا  والمؤسســات,  باألشــخاص 
هــذه االنحرافــات قابلهــا وعــي جماهيــري. 
و أوضــح فــي ذات الســياق أن الســبيل 
ــة  ــع اإللكتروني لمواجهــة تجــاوزات المواق
األفــكار  و  الشــائعات  تنشــر  التــي 
ــة  ــة قانوني ــاء منظوم ــو إنش المغرضــة, ه
قويــة تتماشــى مــع التطــورات العالميــة 

الحاصلــة فــي المجــال اإللكترونــي.
دور كبير لإلعالم الوطني في مواجهة 

اإلعالم األجنبي المغرض
دريــس  بــن  أحمــد  أكــد 
الوطنــي  لإلعــالم  أن 
دور كبيــر فــي مواجهــة 
العدوانيــة  المخططــات 
والدعايــة  األجنبيــة 
المغرضــة التــي تســتهدف 
باســتقرار  المســاس 
الوطــن و تشــويه صــورة 
المســاس  و  الجزائــر 
بســمعتها محليــا ودوليــا.
مســؤولية  أن  أوضــح  و 
»ال  الوطنــي  اإلعــالم 

يجــب فقــط أن تتصــدى للدعايــة المغرضــة 
ــون  ــب أن تك ــل يج ــق, ب ــويه الحقائ و تش
تســتهدف  محاولــة  ألي  منيعــا  حصنــا 
إلــى »أن اصطفــاف  الوطــن«, مشــيرا 
للدفــاع عــن مقومــات  وســائل اإلعــالم 
يمنــع أي تجــاوزات  الجزائــر  و ســيادة 
لنشــر  تســعى  داخليــة  أو  خارجيــة 

المضللــة«. األفــكار  و  الشــائعات 

ــائل  ــى دور وس ــس عل ــن دري ــد ب ــا أك كم
اإلعــالم فــي مرافقــة الجهــود التنمويــة 
ــى  ــعي إل ــذا الس ــالد وك ــهدها الب ــي تش الت
نشــر ثقافــة الحــوار و التســامح و نبــذ 
ــاعة  ــف و إش ــرف و العن ــكال التط كل أش
تنميــة  تخــدم  و  تطــور  التــي  األفــكار 
قــدرات أفــراد المجتمــع وإمكاناتــه وتقويــة 
ــة. ــة و الوحــدة الوطني ــط االجتماعي الرواب

االلتزام بأخالقيات المهنة عنصر أساسي للرفع 
من أداء وسائل اإلعالم

أنغــوال  جمهوريــة  لرئيــس  خــاص  مبعــوث  نقــل 
الرئيــس  إلــى  األربعــاء، رســالة  لورنســو،  جــواو 
ــا  ــي وقضاي ــاون الثنائ ــول التع ــون ح ــد تب ــد المجي عب
القــارة االفريقيــة كمــا أشــاد فيهــا بجهــود الجزائــر فــي 

مكافحــة اإلرهــاب.
وجــاء فــي بيــان لــوزارة الخارجيــة اســتقبل اليــوم 

الوطنيــة  والجاليــة  الخارجيــة  الشــؤون  وزيــر 
بالخــارج، الســيد رمطــان لعمامــرة، الســفير االنغولــي 
ــوم  ــذي يق ــيه ال ــيتا خوس ــا س ــيد ديكومبون ــل الس المتنق
ــا خاصــا ــه مبعوث ــر بصفت ــى الجزائ ــل إل ــارة عم بزي
وأضــاف وبهــذه المناســبة، تســلّم الســيد لعمامــرة مــن 
ضيفــه رســالة موجهــة إلــى رئيــس الجمهوريــة الســيد 

عبــد المجيــد تبــون مــن أخيــه رئيــس جمهوريــة أنغــوال 
الســيد جــواو لورنســو، كمــا نقــل إليــه تحيــات الرئيــس 
األنغولــي الخالصــة ألخيــه وتطلعــه لمواصلــة العمــل 
الوثيــق معــه لتعزيــز التعــاون علــى المســتويين الثنائــي 

ومتعــدد األطــراف.
وحســب البيــان تــم خــالل اللقــاء اســتعراض العالقــات 
مســتجدات  وكــذا  البلديــن  بيــن  المتميــزة  الثنائيــة 
األوضــاع علــى الســاحة القاريــة، ال ســيما آفــاق تعزيز 
التعــاون بيــن الــدول اإلفريقيــة فــي مواجهــة التحديــات 
التــي تفرضهــا آفتــا اإلرهــاب والتطــرف العنيــف وكــذا 
التغييــرات غيــر الدســتورية للحكومــات  فــي هــذا 
الســياق، أعــرب اديكومبونــا عــن تقديــر بــالده للجهــود 
التــي تبذلهــا الجزائــر تحــت قيــادة رئيــس الجمهوريــة 
الســيد عبــد المجيــد تبــون بصفتــه منســق مكافحــة 
اإلرهــاب والتطــرف العنيــف فــي إفريقيــا، معربــا عــن 
تطلعــه لدورهــا القيــادي فــي الجهــود الراميــة إلضفــاء 
ــة  ــتركة، خاص ــود المش ــى الجه ــدة عل ــة جدي ديناميكي

فــي أفــق االســتحقاقات القاريــة المقبلــة.
وأوضــح وفــي ختــام المحادثــات، اتفــق الطرفــان 
علــى مواصلــة التنســيق وتعزيــز التعــاون بيــن البلديــن 
االفريقــي  العمــل  آليــات  فــي  جديــدة  روح  لبعــث 
ــز  ــدان، وبالخصــوص المرك ــذا المي ــي ه ــترك ف المش
اإلرهــاب  حــول  والبحــوث  للدراســات  اإلفريقــي 
ومنظمــة الشــرطة الجنائيــة اإلفريقيــة أفريبــول اللتيــن 

تحتضنهمــا الجزائــر.
ربيع م
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يف رسالة نقلها مبعوثها للوزير لعمامرة

رئيس أنغوال يشيد بجهود الجزائر
في مكافحة اإلرهاب

تلقــى رئيــس مجلــس األمــة الســيد صالــح قوجيــل، 
رئيــس  مــن  هاتفيــا  اتصــاال  األربعــاء،  يــوم 
ــة  ــة التركي ــرى للجمهوري ــة الكب ــة الوطني الجمعي
الســيد مصطفــى شــنطوب، تــم خاللــه التأكيــد 
علــى ضــرورة العمــل ســويا للمرافعــة مــن أجــل 
بمــا  االنحيــاز«  »لعــدم  جديــد  مفهــوم  ترقيــة 

يتماشــى والواقــع الدولــي الحالــي.
االتصــال  أن  األمــة،  لمجلــس  بيــان  وأوضــح 
ــبة  ــي بمناس ــؤوالن التهان ــه المس ــادل في ــذي تب ال
عيــد الفطــر المبــارك، »راجيــن مــن المولــى عــز 
وجــل أن يعيــده علــى األمــة اإلســالمية والشــعبين 
الشــقيقين بموفــور الصحــة وواســع الهنــاء ووافــر 
الرخــاء«، كان فرصــة إلبــراز أهميــة »الحــوار 
والحلــول الســلمية التفاوضيــة كخيــار اســتراتيجي 
النزاعــات واحتــرام  لفــض  وســبيل حضــاري 
مبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول، 
والعمــل ســويا بالمرافعــة مــن أجــل ترقيــة مفهــوم 
جديــد ل+عــدم االنحيــاز+ بمــا يتماشــى والواقــع 
الدولــي الحالــي الــذي يتغايــر بســرعات غيــر 

ــبوقة«. مس
كمــا تــم التطــرق إلــى العديــد مــن المواضيــع 
والقضايــا ذات االهتمــام المشــترك على المســتوى 
ــة  ــيما »القضي ــي، الس ــي والدول ــوي اإلقليم الجه
الفلســطينية منهــا، وحــق الشــعوب المســتعمرة 
فــي تقريــر مصيرهــا فــي ظــل احتــرام المواثيــق 

والشــرعية الدوليــة ومكافحــة اإلرهــاب«.
وشــكلت المكالمــة ســانحة الســتعراض العالقــات 
البرلمانيــة البينيــة بيــن مجلــس األمــة الجزائــري 
والجمعيــة الوطنيــة الكبــرى للجمهوريــة التركيــة 
ــتويات  ــى مس ــا إل ــي به ــا والرق وســبل »تطويره
ــف التنســيق  ــق »تكثي ــك عــن طري أفضــل«، وذل
والتشــاور وتفعيــل مجموعــات األخــوة والصداقــة 
البرلمانيــة وتبــادل الوفــود البرلمانيــة والزيــارات، 
ــي  ــن ف ــن البلدي ــم بي ــة ودعــم التعــاون القائ لمرافق
ــي  ــدة ف ــف األصع ــى مختل ــاالت وعل ــتى المج ش
إطــار الشــراكة االســتراتيجية التــي تربطهمــا، 
مواءمــة مــع مســاعي ومجهــودات وتوجيهــات 
قائــدي البلديــن الســيد عبــد المجيــد تبــون والســيد 

ــب أردوغــان«. رجــب طي
ق ـ و

قوجيل يتحادث هاتفيا مع رئيس الجمعية 
الوطنية الكربى للجمهورية الرتكية

تنسيق جزائري ـ تركي  
من أجل ترقية مفهوم 
جديد »لعدم االنحياز«

الصــادرات  وترقيــة  للتجــارة  الجهــوي  المديــر  أكــد 
بوهــران، ســبوعي جيالنــي، ارتفــاع قيمــة المنتجــات 
مــن واليــات وهــران ومســتغانم وســيدي  المصــدرة 
بلعبــاس وتلمســان وعيــن تموشــنت، خــالل الثالثــي 

األول مــن الســنة الجاريــة.
ــواد المصــدرة مــن هــذه  ــة الم ــي، أن قيم وكشــف جيالن
الواليــات بلغــت 323.9 مليــون دوالر،  “75.7 مليــون 
أورو” مقابــل 216 مليــون دوالر “38 مليــون أورو” 

خــالل نفــس الفتــرة مــن ســنة 2021.
وأوضــح المســؤول ذاتــه، أن االرتفــاع المســجل فــي 

أقرتهــا  التــي  التســهيالت  إلــى  يرجــع  الصــادرات 
ــزات  ــن، والتحفي ــن والمصدري ــح المنتجي الحكومــة لصال
المختلفــة التــي قدمــت لهــم لتمكينهــم مــن ولــوج األســواق 
ــة  ــا الدول ــي وضعته ــآت الت ــى المنش ــة إل ــة، إضاف الدولي
المعابــر  مســتوى  علــى  المصدريــن  تصــرف  تحــت 
ــواد المصــدرة خــالل  ــم الم ــق بأه ــا يتعل ــة وفيم الحدودي
األشــهر الثالثــة األولــى مــن الســنة الجاريــة، ذكــر 
واإلســمنت  واليوريــا  األمونيــاك  جيالنــي  ســبوعي 

األبيــض واإلســمنت الرمــادي وبــذور الخــروب.
وأضــاف المديــر الجهــوري للتجــارة وترقيــة الصــادرات 

ــة  ــي 89 بالمائ ــة حوال ــل مجتمع ــات تمث ــذه المنتج أن ه
مــن حيــث قيمــة المــواد المصــدرة خــالل تلــك الفتــرة.

ولفــت المتحــدث إلــى أن واليــات وهــران ومســتغانم 
وســيدي بلعبــاس وتلمســان وعيــن تموشــنت صــدرت 
أيضــا خــالل الثالثــي األول مــن الســنة الجاريــة كميــات 
ــواد البالســتيكية  ــدة والم ــوت واألســماك المجم ــن الزي م
ومــواد  تدويــره  المعــاد  والــورق  الجبســية  واأللــواح 
ــف  ــن مختل ــدان م ــد البل ــى عدي ــا إل ــم توجيهه ــرى ت أخ

القــارات.
ق ـ و

بلغت 323.9 مليون دوالر

ارتفاع قيمة المنتجات المصدرة في 5 واليات 
غربية منذ مطلع العام

الرئيس تبون يعزي
عائلة المجاهد الراحل 

علي أمغود
  

تقــدم رئيــس الجمهوريــة, الســيد عبــد المجيــد تبــون, 
بتعازيــه الخالصــة الــى عائلــة المجاهــد الفقيــد علــي 
أمغــود وكل األســرة الثوريــة, مشــيدا بنضاالتــه 

ــة المباركــة. ــورة التحريري وإســهاماته خــالل الث
الفقيــد الــذي وافتــه المنيــة عــن عمــر ناهــز 95 
ــي  ــر الوطن ــش التحري ــي جي ــا ف ــنة, كان ضابط س
ــة  ــي الحرك ــة ومناضــال ف ــة التاريخي ــة الثالث بالوالي
ويعــد  الخاصــة.  بالمنظمــة  وعضــوا  الوطنيــة 
الراحــل واحــدا ممــن رفعــوا الرايــة الوطنيــة رفقــة 
»محنــد  المدعــو  مقــران  أكلــي  الراحــل  العقيــد 
أولحــاج« بســيدي فــرج فــي 5 جويليــة 1962 
وغــداة االســتقالل, ســاهم المرحــوم فــي مســار البناء 
ــه عــدة مســؤوليات مــن  ــث أســندت ل والتشــييد, حي
بينهــا عضــو بالمجلــس الوطنــي للمنظمــة الوطنيــة 
للمجاهديــن, باإلضافــة الــى مســاهمته فــي نشــاطات 
متعلقــة بتاريــخ الثــورة التحريريــة. و تــم تشــيع 
ــة  ــوم االربعــاء بمســقط رأســه بقري ــد ي ــازة الفقي جن

ــزي . ــة تي ــزار, بوالي ــة تيمي ــت وارث, بلدي آي
ربيع م 
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ضبط  سلطة  رئيس  توقع   n
يوم  نديل،  رشيد  المحروقات 
حظيرة  ترتفع  أن  األربعاء، 
لغاز  المستخدمة  السيارات 
البترول المميع-وقود، بالجزائر 
بنهاية  سيارة  ألف   600 إلى 

العام الجاري 2022.
لقاء  في  نديل  السيد  وأوضح 
قناة األولى لإلذاعة  صحفي مع ال
تحويل  وتيرة  أن  الجزائرية 
استهالك  نظام  إلى  السيارات 
المميع-وقود،  البترول  غاز 
تعرف  بسيرغاز،  يعرف  ما  او 
حيث  األخيرة،  الفترة  في  تحسنا 
تم تحويل 25 ألف سيارة خالل 
مقابل   2022 من  األول  الثالثي 
نفس  في  ألف سيارة محولة   23

الفترة من 2021.
تتوسع  أن  ينتظر  فإنه  وعليه، 
تستهلك  التي  السيارات  حظيرة 

الصديق  الوقود  من  النوع  هذا 
ألف   500 حوالي  من  بيئة،  ل ل
 600 أكثر من  إلى  يا  سيارة حال
ألف سيارة بنهاية العام الجاري، 

حسب رئيس سلطة الضبط.
السيد  كشف  السياق،  نفس  وفي 
نديل عن عودة المفاوضات بين 
يا  إيطال من  وشركتين  نفطال 
أطقم  تصنيع  أجل  من  وبولندا، 
بعد  وذلك  يا،  محل سيرغاز 

تعطلها بسبب جائحة كورونا.
المشروع  هذا  بأن  وأضاف 
سيمكن من اإلنتاج المحلي لهذه 
وطنية  ادماج  بنسبة  التجهيزات 
بالمائة،  و80   70 بين  تتراوح 
على  واضح  أثر  له  سيكون  مما 

أسعارها.
في  الوقود  استهالك  وحول 
سلطة  رئيس  أكد  الجزائر، 
السوق  أن  المحروقات  ضبط 

يقارب  ما  استهلكت  الوطنية 
3،4 مليون طن من البنزين في 
2021 بزيادة 6 بالمائة مقارنة 

ب2020.
االستهالك  أيضا  ارتفع  كما 
 9،7 إلى  الديزل  لوقود  الوطني 
مقابل   2021 في  طن  مليون 
 ،2020 في  طن  مليون   9،5
غاز  استهالك  انتقل  بينما 
 1،3 إلى  المميع-وقود  البترول 
مليون طن العام الماضي مقابل 

950 ألف طن في 2020.
للعام  األول  الثالثي  وخالل 
الجاري، تم استهالك 1،2 مليون 
مليون   2،4 و  البنزين  من  طن 
طن من وقود الديزل و350 ألف 
المميع- البترول  غاز  من  طن 
»انتعاش  يظهر  ما  وهو  وقود، 
فترة  بعد  االقتصادية  األنشطة 

الجائحة«.

النمو  هذا  يتواصل  أن  وينتظر 
 ،2022 خالل  االستهالك  في 
بأن  أكد  الذي  نديل  السيد  حسب 
قدرات االنتاج الوطنية قادرة على 
يمكنها  حيث  الطلب،  هذا  تلبية 
طن  مليون   3،8 إلى  تصل  أن 
البنزين و10 ماليين  سنويا من 

طن سنويا من وقود الديزل.
ومع دخول حيز الخدمة لمصفاة 
االنشاء،  قيد  مسعود،  حاسي 
سنوات«،  ثالث  غضون  »في 
تحقيق  من  الجزائر  ستتمكن 
في مجال  الكلي  الذاتي  االكتفاء 
الخارج  إلى  والتصدير  الوقود 

بشكل منتظم.
القيمة  برفع  ذلك  وسيسمح 
الصادرات  على  المضافة 
رئيس  يؤكد  للبالد،  النفطية 

سلطة الضبط.
اعتبر  الوقود،  محطات  وحول 
الذي  عددها  أن  نديل  السيد 
و2700   2600 بين  يتراوح 
محطة في كامل التراب الوطني 
في  خاصة  كاف«،  »غير 
الواليات الجنوبية، مما يستدعي 
زيادة االستثمار في هذا المجال.
عن  اإلطار  هذا  في  وكشف 
جديد  قانوني  لنص  التحضير 
محطة  كل  بين  المسافات  ينظم 

وأخرى.
السيد  استبعد  أخرى،  جهة  من 
مؤكدا  الوقود  أسعار  رفع  نديل 
في  مطروحا  ليس  الموضوع  أن 

الوقت الحالي.
حصل  »إذا   : بالقول  وأضاف 
وارد  غير  أمر  وهو  ذلك، 
الزيادة  تتجاوز  لن  يا،  حال
وستكون  سنتيمات،  بضعة 
هامش  لرفع  أساسا  موجهة 
في  الخواص  المستثمرين  ربح 

محطات الوقود«.
                                   ق ـ و

عودة المفاوضات بني نفطال ورشكتني من إيطاليا وبولندا لتصنيع أجهزة "سريغاز" محليا

حظرية السيارات المستخدمة لغاز البرتول المميع سرتتفع 
إىل 600 ألف سيارة بنهاية العام

تنصيب اللجان المحلية  تحسبا لموسم 
الحصاد والدرس 2022

n أعلنت وزارة الفالحة والتنمية 
لها  بيان  في  األربعاء  يوم  الريفة 
مكلفة  محلية  لجان  تشكيل  عن 
الحصاد  موسم  وتقييم  بمتابعة 

والدرس 2022.
وأشار البيان الى أنه »طبقا لإلجراء 
الحصاد  بحملة  الخاص  العملياتي 
في  الشروع  تم   ،2022 والدرس 
برئاسة  محلية  لجان  تنصيب 

السيدات والسادة الوالة«.
وتضم اللجان ممثلين عن القطاع أي 
والمعاهد  المحلية  الفالحة  مديرية 
بالزراعات  المكلفة  والعلمية  تقنية  ال
تقنية لمتابعة  الكبرى وكذا الهيئات ال
الموجهة  والحبوب  البذور  إنتاج 
لالستهالك )الديوان الوطني المهني 
للحبوب وتعاونيات الحبوب والخضر 

الجافة(، حسب ذات المصدر.
كما أن ممثلي المزارعين المنتسبين 
للفالحين  الوطني  لالتحاد 
الفالحية  والغرف  الجزائريين 
الوالئية والمجالس المهنية المشتركة 
على مستوى كل والية معنيون بهذا 

االجراء.
وبدأت الحملة في الواليات الجنوبية 
ال سيما أدرار مع توقعات »مناسبة« 
بجميع  الحبوب  وجمع  لحصاد 
أنواعها )القمح الصلب والقمح اللين 

والشعير والذرة( حسب الوزارة.
 إحصاء وطني لألراضي 

المخصصة للزراعات االستراتيجية
 من جهة أخرى، يتم اإلعداد لعملية 
المخصصة  األراضي  إحصاء 
على  اإلستراتيجية  الزراعات  إلنتاج 

المستوى الوطني.

تتم  التي  العملية  هذه  وستسمح 
الداخلية  وزارة  مع  بالتنسيق 
والتهيئة  المحلية  والجماعات 
بتحديد  الوالة  برعاية  العمرانية 
المنتجين  وتحديد  الجغرافي  الموقع 

وتقييم المساحات والمردود.
»الهدف  فان  بيان  ال نفس  وحسب 
المحدد بكل وضوح يكمن في القدرة 
والتنمية  الفالحة  وزارة  تزويد  على 
دقيقة  إحصائية  بمعطيات  الريفية 
تسمح لها بتعديل السياسات العامة 
المنتجات  فروع  بتطوير  الخاصة 
الزراعية واسعة االستهالك والتفكير 
بعصرنة  تسمح  جديدة  مقاربة  في 
ووضع  المردودية  وزيادة  القطاع 
تصميم منطقي يقوم على اإلمكانيات 

الحقيقية التي يزخر بها البلد«.
وتعتبر هذه المعطيات بمثابة »بوادر 
لوضع مخطط جديد لتطوير القطاع 
من خالل توجيه جميع أنظمة اإلنتاج 
المحتملة  المناطق  اختيار  نحو 
ودعم  لتحفيز  جديدة  تدابير  واتخاذ 
تحقيق  وجوب  بخصوص  المنتجين 
النجاعة«  عقود  أساس  على  نتائج 

بيان . يضيف ال
»عمال  أنه  ذاته  المصدر  وأوضح 
الجمهورية  رئيس  بتعليمات 
الهدف  فإن  الحكومة  وبرنامج 
المعلن عنه واألساسي مرتبط بشكل 
اإلنعاش  بتحقيق  بااللتزامات  وثيق 
االقتصادي لقطاع الفالحة والمشاركة 
الخام  الداخلي  ناتج  ال في  المكثفة 
التي يمليها  والرهانات اإلستراتيجية 

لبلد«. تحسين األمن الغذائي ل
مجلس قضاء الجزائر:                                 ق ـ و

التماس 10 سنوات سجنا نافذا يف حق وزير العدل األسبق الطيب لوح

مجلس  لدى  العام  النائب  التمس   n
عقوبة  األربعاء,  يوم  الجزائر,  قضاء 
وزير  حق  في  نافذا  حبسا  سنوات   10
المتابع  لوح,  الطيب  األسبق  العدل 
الوظيفية  استغالل  بسوء  تتعلق  بتهم 
واستعمال النفوذ وعرقلة السير الحسن 

للعدالة.

كما تم التماس نفس العقوبة في حق كل 
الوزارة  لذات  األسبق  العام  المفتش  من 
الطيب بن هاشم ورجل األعمال طارق نوا 
كونيناف مع مصادرة جميع المحجوزات 
من ممتلكات عقارية ومنقولة وحسابات 

بنكية تم حجزها في إطار هذه القضية.
هيئة  طرف  من  استجوابه  وخالل 

ممارسته  لوح  الطيب  نفى  المحكمة, 
فائدة  ل وتدخله  القضاة  على  لضغوط 
طارق نوا كونيناف الذي كان محل أمر 
المتهمين في  باقي  أنكر  بالقبض , كما 

هذه القضية التهم الموجهة لهم.
وزير  محاكمة  استئناف  جلسة  كانت  و 
والمتابعين  لوح  الطيب  السابق  العدل 
استغالل  بسوء  تتعلق  تهم  بعدة  معه 
وعرقلة  النفوذ  استعمال  و  الوظيفية 

السير الحسن للعدالة قد انطلقت أمس.
إلى  باالستماع  الجلسة  استهلت  قد  و 
التي  القضية  هذه  في  المتهمين  أقوال 
يتابع فيها الطيب لوح رفقة المفتش العام 
هاشم,  بن  الطيب  العدل  لوزارة  السابق 

باإلضافة إلى طارق نوا كونيناف.
لإلشارة, كان القطب الجزائي المتخصص 
في الجرائم المالية واالقتصادية بمحكمة 
قد  العاصمة(  )الجزائر  أمحمد  سيدي 
أدان الطيب لوح بعقوبة 3 سنوات حبسا 

نافذا وطارق
نافذا,  حبسا  سنوات   4 ب  كونيناف  نوا 
لوزارة  السابق  العام  المفتش  ادين  فيما 

العدل بعامين حبسا نافذا.
وتتواصل أطوار هذه المحاكمة بمرافعات 

هيئة دفاع المتهمين.
                                                ق ـ و

نظم من طرف مجلس وزراء الداخلية العرب

المديرية العامة لألمن الوطني تحيي أسبوع 
المرور العريب

n  تحيي المديرية العامة لألمن 
المرور  »أسبوع   , الوطني, 
تنظيم,  خالل  من  العربي«, 
نشاطات  الوطني,  التراب  عبر 
مستعملي  لفائدة  تحسيسية 
الطريق للحد من حوادث المرور 
أفاد  ما  حسب  الطرقات,  ومآسي 

به بيان للمديرية.
في  أنه  المصدر  ذات  وأوضح   
العربي,  المرور  أسبوع  إطار  في 
وزراء  مجلس  طرف  من  المنظم 
إلى   04 من  العرب,  الداخلية 
تحيي  سنة,  كل  من  ماي   10
الوطني  لألمن  العامة  المديرية 
شعار  تحت  التظاهرة,  هذه 
خالل  من  ومتطور,  آمن  مرور 
فائدة  ل تحسيسية  نشاطات  تنظيم 
كامل  عبر  الطريق,  مستعملي 
من  للحد  الجمهورية,  تراب 
حوادث المرور ومآسي الطرقات.

في  النشاطات  هذه  وتكمن   

وتنظيم  دروس  سيما  تنشيط 
تالميذ  فائدة  ل مرورية  حظائر 
تحسيس  إلى  إضافة  المدارس, 
احترام  المركبات بضرورة  سائقي 
بقواعد  وااللتزام  المرور  قانون 
درجة  من  للرفع  السليمة  السياقة 
المرور   حوادث  من  والحد  الوعي 
ذات  --يضيف  المناسبة  وبهذه 
العام  األمين  أكد  المصدر-- 
العرب,  الداخلية  وزراء  لمجلس 
محمد بن علي كومان, في رسالته, 
المواطن  توعية  ضرورة  على 
وجميع مستخدمي الطريق العام, 
األمن  بقواعد  االلتزام  بأهمية 
السلوكيات  وتجنب  المروري 
تسببه  لما  السياقة,  أثناء  بية  السل
األمر  مادية  وخسائر  ضحايا  من 
تظافر  أضاف,  كما  يلزم,  الذي 
والطرق  الحلول  إليجاد  الجهود 

الناجعة لهذه المعضلة.
                                        ربيع م 
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أوقف ثالثة عناصر دعم لإلرهاب   

الجيش يحبط إدخال أزيد من 7 قناطير من الكيف 
المغربي إلى التراب الوطني

للجيــش  مفــارز  تمكنــت   n
الوطني الشعبي,  خالل األسبوع 
األخير من توقيف ثالثة عناصر 
دعــم للجماعــات اإلرهابية, مع 
إحباط محــاوالت إدخال أزيد من 
7 قناطيــر مــن الكيــف المعالج 
عبر الحدود مع المغرب, حســب 
أوردتهــا,  عملياتيــة  حصيلــة 
األربعاء, وزارة الدفاع الوطني.

ففــي إطــار مكافحــة اإلرهاب, 
أوقفــت مفــارز للجيــش الوطني 

ثالثــة عناصــر دعــم  الشــعبي 
فــي  اإلرهابيــة  للجماعــات 
عمليتيــن منفصلتين عبر التراب 
الوطني مثلما أشــار إليــه البيان 
,وفيما يتصــل بمحاربة الجريمة 
أنــه  البيــان  المنظمــة, أوضــح 
ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة 
االتجــار  آلفــة  التصــدي  إلــى 
أوقفــت  ببالدنــا,  بالمخــدرات 
مفارز مشــتركة للجيش الوطني 
الشــعبي, بالتنســيق مــع مختلف 

مصالح األمن, بإقليمي الناحيتين 
العسكريتين الثانية والثالثة,  تجار 
مخــدرات وأحبطــت محــاوالت 
إدخال كميات من المخدرات عبر 
الحدود مع المغرب, تقدر بسبعة 
قناطير 42  كيلوغرام من الكيف 

المعالج.
كما تم, في الســياق ذاته, توقيف 
آخريــن  مخــدرات  تاجــر   17
ووضبط كيلوغرام من نفس المادة 
وكــذا71625 قرصــا مهلوســا 
خــالل عمليــات مختلفــة عبــر 
النواحــي العســكرية األخرى«, 

يضيف نفس المصدر.
وعلى صعيد آخر, أوقفت مفارز 
للجيش الوطني الشــعبي بكل من 
تمنراســت وبــرج باجــي مختار 
وجانــت وعيــن قــزام وتندوف, 
  14 وضبطــت  شــخصا   103
كهربائيــا  مولــدا  و97  مركبــة 
و52 مطرقــة ضغــط وكميــات 
مــن المتفجرات ومعــدات تفجير 
وتجهيــزات أخرى تســتعمل في 
عمليات التنقيب غير المشــروع 
عــن الذهب, فيمــا أحبط حراس 
الحدود محاوالت تهريب كميات 
ب  تقــدر  الوقــود  مــن  كبيــرة 

)16084( لتــر بكل من تبســة 
والطارف وســوق أهراس وبرج 
باجي مختار والوادي حسب ذات 

البيان
 وفي ســياق آخــر, أحبط حراس 
الســواحل محاوالت هجرة غير 
شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 
)20( شــخصا كانــوا على متن 
قــوارب تقليدية الصنــع, فيما تم 
توقيف 82 مهاجرا غير شرعي 
مــن جنســيات مختلفة بــكل من 
وتلمســان وتنــدوف وإن أمناس 

وأدرار.
للتذكيــر, تنــدرج هــذه العمليات 
المنفــذة مــن طــرف وحــدات و 
مفارز للجيش الوطني الشــعبي, 
فــي ســياق الجهــود المتواصلة 
المبذولــة في مكافحــة اإلرهاب 
المنظمــة  الجريمــة  ومحاربــة 
أســفرت  حيــث  أشــكالها  بــكل 
هــذه العمليات عــن نتائج نوعية 
تعكس مــدى االحترافيــة العالية 
الدائميــن  واالســتعداد  واليقظــة 
لقواتنا المسلحة في كامل التراب 
الوطني وفقا لمــا أوردته وزارة 

الدفاع الوطني.
                             ربيع م 

n أكــد رئيــس جامعــة الجزائر 1، 
البروفسور عبد الحكيم بن تليس، يوم 
األربعاء، أن الشراكة مع مخابر انتاج 
األدوية المتواجدة بالجزائر من شأنها 
المســاهمة في تطويــر التكوين بكلية 

الصيدلة.
   و أوضــح ذات المســؤول بمناســبة 
التوقيــع على عقد شــراكة بين جامعية 
الجزائــر 1 وكليــة الصيدلة مع مخابر 
»جانســن«, وهو فرع إنتــاج األدوية 
لشــركة »جونســون أنــد جونســون« 
األمريكية, أن هذه الشراكة التي تندرج 
فــي إطــار االتفاقيــات التــي أبرمتهــا 
الجامعة مع مخابر إنتاج األدوية خالل 
األيــام األخيرة, »ستســاهم في تطوير 
التكويــن بكليــة الصيدلة ومد جســور 
بين الجامعــة ومحيطها وفق توجيهات 
الســلطات العمومية, السيما في مجال 
التكوين وتطوير البحــث العلمي لفائدة 

الطلبــة واألســاتذة على حد ســواء«, 
معربا عن أمله في تجسيد هذه األهداف 
فــي »اآلجــال القريبة«, وهــذا خدمة 

للصناعة الصيدالنية في الجزائر.
مــن جانبهــا, ثمنــت المديــرة العامــة 
لمخابر »جانســن« بالجزائر, الســيدة 
دريــة أوغليــس, هــذه الشــراكة التي 
ستســاهم - كما قالت- في توسيع مجال 
الصيدلــة  التكويــن وتحضيــر طلبــة 
لولوج عالم الشغل في مجال الصناعة 

الصيدالنية.
و أشــارت ذات المتحدثــة الى أن هذه 
الشــراكة ستســاعد أيضا علــى تكوين 
الطلبة واطالعهم على شــروط تسجيل 
األدوية التي تقــوم بها الوكالة الوطنية 
لألدويــة فــي الجزائر وعلــى القوانين 
الســارية المفعــول فــي مجــال إنتاج 

األدوية المبتكرة.
                                    ق ـ و

الرشاكة مع مخابر إنتاج األدوية تساهم 
يف تطوير التكوني بكلية الصيدلة

الوطنيــة  الوكالــة  قامــت   n
لدعــم وتنمية المقاوالتيــة »أناد« 
)أنســاج ســابقا( بقبول 120 ملفا 
إضافيا لتعويض ديون المؤسســات 
المتعثرة خالل جلسة العمل التاسعة 
لســنة 2022 المخصصة لواليات 

تيــزي وزو, ســعيدة, عنابة و برج 
بوعريريــج, حســبما أفــاد به يوم 
األربعــاء بيــان للــوزارة المنتدبــة 

المكلفة بالمؤسسات المصغرة.
 وأوضــح البيان أنــه تنفيذا لمحاور 
المتخــذة  الجديــدة  االســتراتيجية 

إلعادة بعث جهــاز الوكالة الوطنية 
لدعم وتنمية المقاوالتية وكذا التكفل 
بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن 
طريــق تعويض ديونهــا من طرف 
صندوق الكفالة المشــتركة لضمان 
أخطــار القــروض الممنــوح إياها 
الشــباب ذوي المشــاريع أو إعــادة 
بعث نشــاطها من جديد حســب كل 
حالة, تــم دراســة 586 ملف مقدم 
من طــرف ممثلي البنــوك لواليات 
تيــزي وزو, ســعيدة, عنابــة, برج 

بوعريريج.
و خالل عقد جلســة العمل التاســعة 
للجنــة الضمان المكونــة من ممثلي 
صندوق الكفالة المشــتركة لضمان 
أخطــار القــروض الممنــوح إياها 
الشــباب ذوي المشــاريع والوكالــة 
الوطنيــة لدعــم وتنميــة المقاوالتية 
الملفــات  هــذه  بدراســة  والمكلفــة 
بمقــر الوكالة الوطنيــة لدعم وتنمية 

المقاوالتيــة, تــم قبــول 120 ملف 
للتعويــض بمــا يفــوق 193 مليون 

دينار.
كمــا تــم تأجيــل 460 ملفــا كــون 
المؤسســات المصغــرة فــي حالــة 
نشاط, وذلك إلعادة دراستها وتقديم 
المرافقــة الالزمــة لها مــن طرف 
الوكالــة مــن خــالل إعــادة جدولة 
ديونهــا أو منحهــا مخططات أعباء 
إلعــادة بعــث نشــاطها فــي إطــار 
االتفاقيــات المبرمــة مــع مختلــف 

القطاعات .
مــن جهــة اخرى, تــم رفض خالل 
هذه الجلسة 3 ملفات لعدم استيفائها 
إجــراءات التعويض و كذا تســوية 
وضعيــة 03 ملفــات بحيــث تمت 
الموافقــة على تســديد كل األقســاط 
البنكية المقــدرة بأكثر من 6 مليون 

دينار.
                                    ق ـ و

قبول 120 ملفا إضافيا لتعويض ديون المؤسسات المتعرثة

n نفــى الوزيــر المنتــدب المكلف 
باقتصــاد المعرفــة، ياســين المهدي 
وليد، المعلومــات الرائجة في مواقع 
التواصــل االجتماعــي المتعلقة بمنع 

البنوك االفتراضية.
   وأكــد ياســين وليــد في منشــور له 
عبــر صفحتــه علــى الفيســبوك، أن 
الحكومــة لم تتخذ أي إجــراء في هذا 
االتجاه، مشــيرا أن هنــاك مجهودات 
كبيرة من أجل عصرنة القطاع البنكي 

والمصرفي وتسهيل تصدير الخدمات 
الرقمية.

ونوه الوزير أن بنك الجزائر سيشرع 
فــي مراجعة قانــون النقــد والصرف 
إلدراج وســطاء الدفــع اإللكترونــي، 
قائال: » ستتم المراجعة بعد مشاورات 
واســعة قمنا هبا مع البنــك المركزي 
بمعية الفاعلين بهــذا المجال في إطار 

تنفيذ مخطط عمل الحكومة«.
                                    ق ـ و

الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة، ياسني المهدي وليد:

لم نقم بأي منع للبنوك االفرتاضية

n لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة 
بفيروس كورونا )كوفيد19-( خالل 
24 ســاعة األخيــرة فــي الجزائر، 
مــع تواصل عدم تســجيل أي وفاة، 
حســب ما أفادت به وزارة الصحة، 

يوم األربعاء، في بيان لها.
اإلجمالــي  العــدد  اســتقر  وبذلــك، 
لإلصابــات عنــد 265782 حالة، 
عنــد  للشــفاء  المتماثليــن  وعــدد 

178358، كمــا بقــي عــدد الوفيات 
مستقرا هو اآلخر عند 6875 حالة.

كما تم، في ذات اإلطار، إحصاء حالة 
واحدة )1( في العناية المركزة، حسب 

المصدر ذاته.
وتوصــي وزارة الصحــة المواطنين 
بضــرورة االلتزام باليقظــة وتدعوهم 

إلى احتــرام قواعد النظافة والمســافة 
اإللزامــي  واالرتــداء  الجســدية 
للقنــاع الواقي وتشــدد أيضــا على أن 
االلتــزام الصارم من قبــل المواطنين 
باإلجراءات الوقائيــة، إلى جانب أخذ 
الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى 

غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.
                                      ق ـ و

عدم تسجيل أي إصابة جديدة بكورونا 
وال أي حالة وفاة خالل 24 ساعة

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يؤكد يف اليوم العالمي لحرية الصحافة:

مشاريع قوانني الصحافة المطروحة للنقاش تستند 
عىل إرادة سياسية صادقة

n أكــد المجلس الوطني لحقوق 
اإلنســان, األربعاء, أن المشــاريع 
التمهيديــة للقوانيــن ذات الصلــة 
والمطروحــة  الصحافــة  بمهنــة 
حاليا للمناقشــة واإلثراء, تســتند 
إلــى إرادة سياســة صادقة ترمي 
الــى إيجــاد آليــة قانونية شــاملة 
ومتكاملــة ضامنــة لصحافة حرة 

مستقلة وتعددية.
  وســجل المجلــس في رســالة له 
بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية 
الصحافــة أن عددا من المشــاريع 
الصلــة  ذات  للقوانيــن  التمهيديــة 

للمناقشة واإلثرء  المطروحة حاليا 
تستند في مجملها إلى إرادة سياسة 
صادقــة داعمة للصحافة من خالل 
إيجاد آلية قانونية شــاملة ومتكاملة 
ضامنــة لصحافــة حــرة مســتقلة 
وتعدديــة وذلك بالتكريــس الفعلي 
لحمايــة الصحفي وتعزيــز قدراته 
الجوانــب  فــي  المهنيــة, خاصــة 
المعلوماتية والتكنولوجية المرتبطة 
بمهنتــه واعتبــر المجلــس أن هذه 
المشــاريع, حينمــا تــرى النــور, 
من شــأنها أن تشــكل لبنة أساســية 
وصلبة في تجســيد أبجديات تعزيز 

هــذا المكســب الثميــن المتمثل في 
حريــة الصحافــة بتنــوع مجاالت 
ممارستها وبكامل ضماناتها داعيا 
الى التصدي لكل الحمالت العدائية 
أمــن واســتقرار  التــي تســتهدف 

الجزائر.
وذكــر المجلــس فــي هــذا المجال 
والمســتقلة  الحــرة  الصحافــة  أن 
والتعددية تعد مبدأ ســاميا يتصدى 
للدفاع عنه الجميع, وهو ما يندرج 
ضمن ما كرســه دســتور 2020 
من ضرورة توســيع دائــرة حرية 
الصحافة وتكريــس حقوق لصيقة 

بمقتضيات ممارســة هــذه الحرية 
مبــرزا أهميــة الحــق فــي حريــة 
التعبيــر كأمر محوري وضروري 
مــن أجل تحقيق الحريــات الفردية 
وتطوير المجتمعات نحو مزيد من 
الديمقراطيــة  وبالمناســبة, يحيــي 
المجلــس الوطني لحقوق اإلنســان 
الجزائــر  فــي  الصحافــة  مهنيــي 
ويهنئهم على إنجازاتهم, مســتذكرا 
أســماء إعالمية رحلت بعد مسيرة 
درب  علــى  بالنضــاالت  حافلــة 

الصحافة الحرة والمسؤولة.
                                ربيع م 
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فلسطين  لدعم  المغربية  الجبهة  أعلنت 
وضد التطبيع، أول أمس، عن تنظيم قافلة 
السبت  يوم  مراكش  مدينة  نحو  جهوية 
من  مستمر  تحت شعار »نضال  المقبل، 
وكافة  الرياضي  التطبيع  إسقاط  أجل 
الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  أشكال 
المجرم«، وذلك بالتزامن مع افتتاح كأس 
بمشاركة  القدم،  في كرة  للمحامين  العالم 

ثالثة فرق رياضية صهيونية.

 : لها  بيان  في  المغربية  الجبهة  قالت  و 
اعتداءات  فيه  تستمر  الذي  الوقت  »في 
على  اليومية  وجرائمه  الصهيوني  العدو 
ومقدساته  وأرضه  الفلسطيني  الشعب 
المسجد  وخاصة  والمسيحية  اإلسالمية 
الشعب  إرادة  ضد  تتواصل  األقصى, 
المغربي خطوات التطبيع الرسمي للنظام 
المغربي مع الكيان الصهيوني المجرم«.

التطبيع  خطوات  وتتوسع  تتسارع  كما 

 - تقرر  حيث  المجاالت,  كافة  لتشمل 
العالم  بطولة  »تنظيم   - البيان  يضيف 
مراكش,  بمدينة  القدم  كرة  في  للمحامين 
الجاري  مايو   7 السبت  يوم  من  ابتداء 
الشهر,  نفس  من  ال15  األحد  يوم  إلى 
للمحامين  رياضية  فرق   3 بمشاركة 

الصهاينة«.
و أضاف البيان, أن الجبهة المغربية لدعم 
بفخر  »سجلت  التطبيع,  وضد  فلسطين 

واعتزاز المواقف المعبر عنها من طرف 
المحامين المغاربة وهيآتهم, ومن ضمنها 
التي  مراكش,  بمدينة  المحامين  هيئة 
تصدت لعملية التطبيع هاته, وعبرت عن 
الكيان  مع  التطبيع  أشكال  لكافة  رفضها 
الصهيوني وقاطعت هذه البطولة العالمية 

المشبوهة )..(«.
بمراكش,  المحامين  هيئة  مجلس  كان  و 
 25 في  استثنائي  اجتماع  خالل  قرر  قد 
العالم  كأس  مقاطعة  المنصرم  أبريل 

للمحامين, التي ستنظم بمدينة مراكش.
المخزن  نظام  تطبيع  لمواجهة  و 
المفروض على الشعب المغربي, أعلنت 
الوطني  العام  للرأي  المغربية  الجبهة 
نحو  جهوية  قافلة  تنظيم  عن  والدولي 
مدينة مراكش يوم االفتتاح, أي السبت7 
استقبال  على  احتجاجا  الجاري,  مايو 

الصهاينة بالمغرب.
كل  المغربية,  الجبهة  ذات  دعت  و 
لكفاح  الداعمة  القوى  وسائر  مكوناتها 
المناضلين  وعموم  الفلسطيني  الشعب 
القافلة  هذه  في  المكثفة  المشاركة  إلى« 
و  المجاورة  المدن  من  خاصة  الجهوية, 

القريبة من مراكش«.
فلسطين  لدعم  المغربية  الجبهة  أكدت  و 
على  البيان,  ختام  في  التطبيع,  وضد 
والوحدة  والمبادرة  التعبئة  روح  »أهمية 
كل  توفير  إلى  دعت  كما  والصمود«, 
الوسائل المادية واللوجستيكية واإلعالمية 
القافلة  هذه  الضرورية إلنجاح  والتعبوية 

المناهضة للتطبيع.
ق ـ د

تنظيم قافلة بالمغرب
إلسقاط التطبيع الرياضي 

مع الكيان الصهيوني

أكد األمين العام للفدرالية المغربية الديمقراطية للشغل ان 
السياسة »الليبرالية المفرطة« للمخزن المغربي »مناوئة 
لتطلعات الطبقات الشعبية«, داعيا النقابات والقوى الحية 

في البالد إلى تجنيد »كل الوسائل المشروعة«.
واوضح عبد الحميد فتيحي في خطابه بمناسبة عيد الشغل 
ان الخطاب حول »الدولة االجتماعية ال يمثل بالنسبة لهذه 
الليبرالية,  الرأسمالية  هويتها  الخفاء  دعاية  اال  الحكومة 
كما يدل على ذلك خطابها الرسمي وكذا عديد االجراءات 
مع  المفرطة  الليبرالية  و  الرأسمالية  لفائدة  اتخذتها  التي 
الهشة  الطبقات  لدعم  الضرورية  القرارات  اتخاذ  تفادي 

من المجتمع«.
وتأسف السيد فتيحي في هذا الصدد لغياب »ارادة سياسية 
ومخططات  برامج  عبر  سيما  الحكومة«,  من  حقيقية 
الوضعية  مواجهة  اجل  من  وواقعية«  »واضحة 
التخفيف من »معاناة ماليين  و  االجتماعية »الخطيرة« 

المغربيين الذين يكدحون يوميا«.
»المناوئة  الحكومية  السياسة  هذه  مواجهة  اجل  ومن 
ان  على  فتيحي  السيد  اكد  الشعبية«,  الطبقات  لتطلعات 
الحركة النقابية المغربية و القوى الوطنية و الديمقراطية 
متأسفا  المشروعة«,  الوسائل  بتجنيد »كل  الحية مطالبة 

من جانب اخر »لتراجع االدوار التي تلعبها المؤسسات 
الممثلة سيما البرلمان الذي يعمل كغرفة تسجيل«.

االجتماعية  الوضعية  »هذه  ان  النقابي  ذات  واضاف 
المقلقة قد فاقمها الوضع االقتصادي, بسبب نسبة التضخم 
غير المسبوقة التي بلغت 4.7 %  وانخفاض نسبة النمو 
الى 1.1 % وارتفاع عجز الميزانية ونسبة مديونية كبيرة 
للبالد«, معتبرا ان ذلك كله يشكل »عوامل تغذي التوتر 

االجتماعي«.
وقال في هذا الصدد ان »الفئات الهشة من المجتمع بما 
اكثر  الفقر  في  تتوغل  الضعيفة  والطبقات  االجراء  فيها 
االرباح  من  مزيدا  الرأسمال  يعرف  حين  في  فاكثر, 
على غرار لوبي المحروقات دون الخوف على مستقبل 

البالد«.
كما أشار إلى العدد الكبير من األجراء المسرحين منذ بدء 
األزمة الصحية لكوفيد19- في عديد القطاعات »دون ان 
التي فقدت  المناصب  يتمكن االلة االقتصادية من تدارك 
حتى االن«, موضحا ان »مناصب العمل التي تم توفيرها 
بعد  نشأت  التي  االقتصادية  الوضعية  بسبب  جدا  قليلة 

االزمة الصحية«.
المغرب  في  »البطالة  أن  إلى  األخير  في  خلص  و 

الفئات االجتماعية  تعيشه عديد  »أصبحت واقعا ملموسا 
االجتماعية  الهشاشة  و  والتهميش  الفقر  من  تعاني  التي 
من  حقيقية  سياسية  ارادة  لغياب  متأسفا  أشكالها«,  بكل 
برامج و مخططات واضحة وواقعية من  الحكومة عبر 
اجل مواجهة هذه الوضعية و التخفيف من معاناة ماليين 

المغربيين الذين يكدحون يوميا«.
ق ـ د

األمني العام للفدرالية المغربية الديمقراطية للشغل:

السياسة »الليربالية املفرطة« للمخزن مناوئة لتطلعات
الفئات الشعبية

الشعبي  التحرير  جيش  من  وحدات  نفذت 
الصحراوي، هجمات جديدة ضد قوات االحتالل 
بقطاع  بوكرين  ولد  أسطيلة  بمنطقة  المغربي 
صادر  عسكري  بيان  في  جاء  ما  وفق  أوسرد، 

الثالثاء، عن وزارة الدفاع الصحراوية.
األنباء  وكالة  أوردته  الذي   - البيان  أفاد   و 
من  متقدمة  مفارز  بأن   - )وأص(  الصحراوية 
عنيف  بقصف  استهدفت  الصحراوي  الجيش 
المغربي  االحتالل  قوات  تمركز  مواقع  ومركز 
بقطاع  بوكرين  ولد  أسطيلة  بمنطقة  المتخندقة 

أوسرد.
الجيش  وحدات  من  متقدمة  مفارز  كانت  و 
على  االثنين,  هجماتها,  ركزت  قد  الصحراوي 
تخندقات قوات االحتالل بقطاع المحبس, مستهدفة 
ولعكد,  لمخينزة  اميطير  تنوشاد  سبخة  مناطق 

يوضح ذات البيان.
الدفاع الصحراوية, »تواصل  بيان وزارة  أكد  و 
الصحراوي ضد  الشعبي  التحرير  هجمات جيش 
تكبدت  التي  المغربي,  االحتالل  قوات  معاقل 
والمعدات على طول  األرواح  في  فادحة  خسائر 

جدار الذل والعار)الجدار الرملي(.
ق ـ د

بعد تراجع تصنيفها العالمي

تونس تؤكد الزتامها
 بضمان حريات الصحافة 

واإلعالم والتعبري
 

أكدت السلطات التونسية على التزامها التام بضمان 
حريات الصحافة واإلعالم والرأي والتعبير.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، أول أمس، في 
الصحافة:  لحرية  العالمي  اليوم  بمناسبة  لها  بيان 
في  الحق  بضمان  التام  التزامها  تؤكد  »تونس 
نحو  قدما  والمضي   )..( والتعبير  الرأي  حرية 
باعتبارها إحدى  ضمان صحافة حرة ومسؤولة، 

الركائز األساسية ألي نظام ديمقراطي«.
حكومات  جميعا،  »مدعوون  البيان:  وأضاف 
إلى  إعالم،  ووسائل  مدني  مجتمع  ومنظمات 
اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على حقوق اإلنسان، 
إلى  النفاذ  حق  الصحافة، وضمان  حرية  لتعزيز 

المعلومة، مع احترام الخصوصية«.
دورها  خالل  من  ستواصل  »تونس  وتابع: 
تقديم  عبر  اإلنسان،  حقوق  مجلس  في  الريادي 
الصحفيين  بسالمة  المتعلقين  القرارين  مشروعي 
وحماية حرية التعبير على اإلنترنت، لتوفير البيئة 

التشريعية المالئمة لتعزيز حرية الصحافة«.
بال  »مراسلون  منظمة  أعلنت  سابق،  وقت  وفي 
حدود« تراجع تونس في التصنيف العالمي لحرية 
في  كانت  أن  بعد   94 المركز  لتحتل  الصحافة، 

المركز 73 العام الماضي.
ق ـ د

وحدات الجيش الصحراوي 
تستهدف تخندقات قوات 

االحتالل المغريب بقطاع أورسد

أمر النائب العام الليبي، الصديق الصور، باإلفراج عن 
وزير الصحة في حكومة الوحدة المؤقتة، علي الزناتي، 
ووكيله سمير كوكو، بعد حبسهما احتياطيا على خلفية 
العام  النائب  وكان  مالية.  مخالفات  بارتكاب  اتهامهما 
قد أصدر في أواخر شهر جانفي الماضي، أمرا بمنع 
السفر بحق وزير الصحة ووكيله، الرتكابهما تجاوزات 

ديوان  من  صادر  تقرير  على  بناء  مالية،  ومخالفات 
المحاسبة، وذلك تزامنا مع إلقاء »قوة الردع الخاصة« 
القبض على وزير الصحة علي الزناتي بمطار معيتيقة 
الدولي. وتوجه النائب العام آنذاك إلى رئيس مصلحة 
الجوزات والجنسية وشؤون األجانب، قائال: »باإلشارة 
إلى التحقيقات الجارية لدينا في التقرير المقدم من رئيس 

ديوان المحاسبة بشأن المخالفات والتجاوزات المرتكبة 
في الوقائع المتعلقة بتوريد وتركيب مصانع األكسجين 
وزير  بمغادرة  السماح  عدم  يطلب  الطبية،  والمراكز 
بحكومة  الصحة  وزارة  ووكيل  الزناتي  علي  الصحة 
الوحدة الوطنية، للشؤون الفنية والديوان، سمير كوكو، 
إلى أي وجهة داخلية أو دولية، إال بعد مراجعة مكتب 

في  العام  النائب  بمكتب  مصادر  وأكدت  النائب«. 
السفر  الوزير ووكيله من  العام منع  النائب  حينها، أن 
واستدعاهما للتحقيق بشأن وجود مخالفات جسيمة في 
مصانع األكسجين ومراكز العزل، فيما رفض الوزير 
االمتثال للتحقيق، فصدر أمر القبض عليه وعلى وكيله.
ق ـ د

ليبيا.. اإلفراج عن وزير الصحة في حكومة الوحدة المؤقتة ووكيله
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األوروبية  المفوضية  رئيسة  أعلنت 
للبرلمان  الين  دير  فون  أورسوال 
سادسة  عقوبات  حزمة  عن  األوروبي 

ضد روسيا.
األوروبية  المفوضية  رئيسة  وقالت 
للبرلمان  الين  دير  فون  أورسوال 
سبيربنك  استبعاد  »نعتزم  األوروبي 
وبنكين  روسيا  في  بنك  أكبر  وهو 

كبيرين آخرين من نظام سويفت«.
للبنوك  ضربة  بذلك  نوجه  وأوضحت: 

للنظام  كبير  بشكل  مهمة  تعتبر  التي 
على  بوتين  ولقدرة  الروسي  المالي 

التدمير«.
وأضافت »سيزيد هذا من عزلة القطاع 

العالمي«. النظام  الروسي عن  المالي 
وأكدت: نعمل على حزمة إنقاذ طموحة 

ألوكرانيا
األوروبية:  المفوضية  رئيسة  وتابعت 
الروسي  النفط  على  االعتماد  سنتجاوز 
والمنتجات  أشهر   6 في غضون  الخام 

العام. نهاية  بحلول  المكررة 
األوروبي  البرلمان  أمام  وأضافت 
من  الروسية  اإلمدادات  عن  »سنتخلى 
أشهر  ستة  خالل  تدريجيا  الخام  النفط 
مما  العام«  بنهاية  المكررة  والمنتجات 

للتصفيق. النواب  دفع 
حظرا  ذلك  »سيشكل  قائلة  وتابعت 
الروسي  النفط  لكل  للواردات  كامال 
المحمول بحرا وعبر خطوط األنابيب، 

التكرير«. ومنتجات  الخام 

ذلك  يكون  »لن  الين  دير  فون  وقالت 
تعتمد  األعضاء  الدول  بعض  سهال. 
بقوة على النفط الروسي. لكن علينا أن 

نعمل على ذلك«.
كل  موافقة  إلى  المقترح  هذا  ويحتاج 
األوروبي  االتحاد  في  األعضاء  الدول 

27 دولة ليدخل حيز التنفيذ. وعددها 
وأضافت: الحزمة الجديدة من العقوبات 
تحظر 3 إذاعات روسية من البث لدينا
العقوبات  من  الجديدة  الحزمة  وأكدت: 
على روسيا تشمل رتباً عليا في الجيش 

وأفرادا ارتكبوا جرائم حرب.
المفوضية  رئيسة  اقترحت  كذلك 
الين  دير  فون  أورسوال  األوروبية 
ألوكرانيا  للتعافي  حزمة  إطالق 
انتهاء  البناء بعد  لمساعدتها على إعادة 

التي تشنها روسيا. الحرب 
للبرلمان  الين  دير  فون  وقالت 
سادسة  حزمة  اقتراح  بعد  األوروبي 
من العقوبات على موسكو تشمل حظرا 
الحزمة  هذه  تجلب  أن  »ينبغي  للنفط 
استثمارات ضخمة  بالتعافي(  )الخاصة 
واإلصالحات  االحتياجات  لتلبية 

الالزمة«.
نهاية  في  )الحزمة(  »ستمهد  وأضافت 
أوكرانيا  مستقبل  أمام  الطريق  المطاف 

داخل االتحاد األوروبي«.
األوروبية  المفوضية  رئيسة  وختمت 
في  اآلن  يكتب  االتحاد  مستقبل  أن 

أوكرانيا.
ق ـ إ

تستهدف الجيش، البنوك، النفط واإلذاعات

حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا

أسعار النفط تعود إلى االرتفاع
قفزت أسعار النفط خالل تعامالت األربعاء ، بدعم من 
فرض المفوضية األوروبية حزمة عقوبات سادسة على 

روسيا جراء الحرب.
فقد قفزت أسعار النفط يوم األربعاء مع إعالن االتحاد 
خططا  العالم،  في  تجاري  تكتل  أكبر  األوروبي، 
مما  الروسي  النفط  واردات  عن  التدريجي  لالستغناء 
عوض أثر المخاوف من تراجع الطلب من الصين أكبر 

دولة مستوردة للنفط في العالم.
أن  األربعاء  يوم  رويترز  عليه  اطلعت  تقرير  وأظهر 
برميل  مليون   1.9 قدره  فائضا  يتوقع  أوبك+  تحالف 
يوميا عن  برميل  ألف   600 بزيادة   ،2022 في  يوميا 
الطلب على  بتباطؤ نمو  تقديرات سابقة، وسط توقعات 

النفط هذا العام.
وتوقع التقرير، الذي تم إعداده قبل اجتماع اللجنة الفنية 
المشتركة ألوبك+ المقرر عقده يوم األربعاء، أيضا أن 
تتجاوز مخزونات النفط في منظمة التعاون االقتصادي 
2015- في  المتوسط  األخير،  الربع  خالل  والتنمية 

2019 بشكل طفيف.
بحلول الساعة 0746 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود 
 2.8% أو  للبرميل  دوالر   2.94 برنت  لخام  اآلجلة 

مسجلة 107.91 دوالر للبرميل وسط تداوالت بكميات 
قليلة بسبب عطلة في الصين واليابان.

الوسيط  تكساس  غرب  لخام  اآلجلة  العقود  وارتفعت 
 105.43 إلى  بالمئة  ثالثة  أو  3.02 دوالر  األمريكي 

دوالر للبرميل.
معهد  من  بيانات  عن  نقال  السوق  في  وذكرت مصادر 
البترول األمريكي أن مخزونات الخام والوقود األمريكية 
المصادر  وقالت  الماضي.  األسبوع  في  انخفضت 
في  برميل  مليون   3.5 انخفضت  الخام  مخزونات  إن 

األسبوع المنتهي في 29 أفريل.
وذلك أكبر من المتوقع في استطالع لرويترز الذي يقدر 
أن االنخفاض سيكون بمقدار 800 ألف برميل. وتعلن 

الحكومة األمريكية بيانات المخزونات يوم األربعاء.
الهند تستغل الفرصة

وأفادت مصادر مطلعة بأن الهند تسعى للحصول على 
تخفيضات أكبر على مشترياتها من النفط الروسي، وذلك 
لها من جراء  التي قد تتعرض  المخاطر  للتعويض عن 
التعامل مع موسكو في وقت يبتعد عنها فيه المشترون 

اآلخرون.
عن  األربعاء  يوم  لألنباء  »بلومبرغ«  وكالة  ونقلت 

نظرا  هوياتها  عن  الكشف  عدم  طلبت  التي  المصادر، 
النفط  لشراء  تسعى  الهند  إن  القول  المشاورات،  لسرية 
الروسي عند أقل من 70 دوالرا للبرميل، على أساس 
التسليم، للتعويض عن عقبات إضافية مثل تأمين التمويل 

لعمليات الشراء.
بسعر  حاليا  العالمي  القياسي  برنت  خام  تداول  ويجري 

يقارب 105 دوالرات للبرميل.
وقالت المصادر إن مصافي التكرير الحكومية والخاصة 
أكثر  اشترت  العالم  في  للنفط  مستورد  أكبر  ثالث  في 
من 40 مليون برميل من الخام الروسي منذ بدء غزو 

أوكرانيا نهاية فيفري.
بنسبة  تزيد  الكمية  هذه  فإن  بلومبرغ،  لحسابات  ووفقا 
%20 عن إجمالي التدفقات الروسية للهند لعام 2021 

ككل.
من  أكثر  تستورد  التي  الهند،  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
المشترين  بين  من  واحدة  أصبحت  نفطها،  من   85%
مصدرا  يمثل  الذي  الروسي،  للخام  المتبقين  القليلين 
فالديمير  الروسي  الرئيس  لحكومة  لإليرادات  رئيسيا 

بوتين.
ق ـ إ

الطاقة  عمالق  بتروليوم،  بريتش  شركة  قالت 
للحرب  نتيجة  روسيا  من  انسحابها  إن  البريطاني، 
األول  بالربع  الحمراء  للمنطقة  دفعها  أوكرانيا  في 
أنها سجلت  بيان،  في  بي«،  وأعلنت »بي   .2022
مليار   20.4 بلغت  لها  صافية  فصلية  خسارة  أكبر 
مارس  إلى  جانفي  من  الفترة  في  أمريكي،  دوالر 
العام  في  دوالر  مليار   4.7 بلغت  بأرباح  مقارنة   ،

السابق )2021(.
لفرض  بريطانيا  في  متكررة  دعوات  هناك  كانت 
الكبرى،  الطاقة  شركات  على  متوقعة  غير  ضريبة 
المعيشة  تكلفة  أزمة  من  المستهلكون  يعاني  حيث 
الناجمة عن أعلى معدل تضخم منذ عقود، وكذلك مع 
إعادة فتح االقتصادات من عمليات اإلغالق الوبائي.
قبل  رسوًما  بتروليوم  بريتش  شركة  حجزت 
بعد  أمريكي  دوالر  مليار   25.5 بقيمة  الضرائب 
مجموعة  في   19.75% البالغة  حصتها  سحب 
ثالثة  أكثر من  منهية  الروسية »روسنفت«،  الطاقة 

عقود من االستثمار في روسيا.
ووفقا لصحيفة »thesundaily«، كان أداء الربع 
األول لعام 2022 مدفوًعا بما وصفته شركة بريتش 
بتروليوم بأنه أداء »استثنائي« في قسم تداول النفط 

والغاز.
التقلبات  المالي موراي أوشينكلوس إن  المدير  وقال 

في أسعار النفط والغاز شهدتها معظم الشركات.
التابعة  المكررة  النفطية  المنتجات  وحدة  وحققت 
مليار   1.6 بلغت  أرباًحا  بتروليوم  بريتش  لشركة 
مقارنة  األولى،  الثالثة  األشهر  في  أمريكي  دوالر 
26 مليون دوالر أمريكي في الربع  بخسارة قدرها 
السابق وخسارة قدرها 2 مليون دوالر أمريكي قبل 

عام.
قرارنا  »أدى  لوني:  برنارد  التنفيذي  الرئيس  وقال 
إلى   Rosneft في  بالتخلي عن حصتنا  فيفري  في 

فرض رسوم مادية غير نقدية وخسارة رئيسية«.
وقد قضى ذلك على التأثير اإليجابي الرتفاع أسعار 
في  اإلمدادات  شح  من  بمخاوف  مدفوعة  الطاقة، 
في  والغاز-  للنفط  المنتجة  روسيا-  حرب  أعقاب 

أوكرانيا.
خطط استثمار »بي بي«

يصل  ما  الستثمار  خطط  عن  أيًضا   BP وكشفت 
الوقود  عمليات  في  إسترليني  جنيه  مليار   18 إلى 
بحلول  المتحدة  المملكة  في  واألحفوري  األخضر 

نهاية العقد.
بينما قال لوني إن شركة بريتش بتروليوم »ملتزمة 
تماًما بتحويل الطاقة في المملكة المتحدة« إلى صافي 
الصفر، حيث أن الشركة »تنوي مواصلة االستثمار 
أمن  احتياجات  وسط  الشمال«  بحر  وغاز  نفط  في 
أعقاب  في  القريب  المدى  على  البريطانية  الطاقة 

حرب أوكرانيا.
كانت  »لقد  بريطانيا«..  ندعم  »نحن  لوني:  قال 
في  نستثمر  110 سنوات، ونحن  موطننا ألكثر من 

نفط وغاز بحر الشمال ألكثر من 50 عاًما«.
»مشاريع  لتطوير   BP تخطط  الشمال،  بحر  في 
تأمين  لدعم  المنخفضة  النفط والغاز ذات االنبعاثات 

اإلمدادات على المدى القريب«.
لطاقة  جديدة  وخطط  مشاريع  الشركة  اقترحت  كما 

الرياح البحرية لمنشآت إنتاج الهيدروجين.
ق ـ إ

رشكة " بريتش
برتوليوم" الربيطانية تتّبد 

خسائر فادحة

الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  قال 
السوداني  الجنيه  إن  بالخرطوم،  اإلنسانية 
سنوات  الخمس  خالل  مرة   20 إنخفض 

الماضية، بنسبة %2000، وفق تقديره.
أن  إلى  له،  بيان  في  األممي  المكتب  وأشار 
انخفاض احتياطيات النقد األجنبي بالسودان، 

واستمرار  االقتصادي،  النشاط  ومحدودية 
قيمة  لتدهور  أدى  السياسي  االستقرار  عدم 
األزمات  وتفاقم  الدوالر  مقابل  الجنيه 

االقتصادية.
السودان،  في  أمس  الدوالر  سعر  وتراوح 
لدى السوق الموازية غير الرسمية )السوداء( 
بين 573 جنيها و585 جنيها، وفقا لصحيفة 

المشهد السوداني.
445.39 جنيه  بلغ   المركزي  البنك  ولدى 
بحسب  للبيع،  جنيه  و448.73  للشراء، 
الموقع اإللكتروني لبنك السودان المركزي.

الشؤون  لتسيير  المتحدة  األمم  مكتب  ولفت 
التدهور  حالة  إستمرار  إلى  اإلنسانية، 
اإلقتصادي في السودان خالل العام الجاري.

وأوضح المكتب أن تراجع الدعم االقتصادي 
المقدم من المجتمع الدولي أدى لتعليق أكثر 
في  كانت  أمريكي  دوالر  مليار   7.2 من 

طريقها للخرطوم.
بحل  قضت  الجيش  قائد  قرارات  كانت 
الطواري  حالة  وفرض  اإلنتقالية  الحكومة 
وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية، وهو 
معه  تفاقمت  حاد  سياسي  إلضطراب  قاد 

األوضاع اإلقتصادية والمعيشية.
جوان  حتى  السودان  الدولي  البنك  وأمهل 
السياسية  لألزمة  حل  إلى  للتوصل   2022
والعودة لمسار االنتقال المدني الدولي، وإال 
الخارجية  ديونه  إلعفاء  خطة  تلغى  سوف 

والتي تفوق 50 مليار دوالر.

وهذا األسبوع، قالت بعض الدول الغربية في 
بيان مشترك إن استئناف التمويل الدولي إلى 
السودان رهن تسوية سياسية وتشكيل حكومة 

انتقالية ذات مصداقية للشعب السوداني.
بسبب  مأساوية  حالة  السودانيون  ويعيش 
التضخم  معدل  فيه  بلغ  متدهور  اقتصاد 

263.16 خالل مارس المنصرم.
 وتراجع سعر صرف العملة الوطنية  أدى 
اإلستهالكية  السلع  مجمل  في  طاحن  لغالء 
توقعت  دولية  منظمات  وكانت  والخدمات. 
 19 )نحو  السودان  سكان  يواجه نصف  أن 
العام  خالل  الجوع  خطر  شخص(  مليون 

2022م، بفضل هذه التحديات.
ق ـ إ

انهيار االقتصاد السوداني وسط غموض المستقبل السياسي



   

n تســبب إفجار قــارورة غاز  في 
مــن  بحــروق  12شــخصا  إصابــة 
دخــول  ألزمتهــم  مختلفــة  درجــات 
مصلحة الحروق بالمستشفى الجامعي 

بقسنطينة .
  يوجــد  فــي المستشــفى الجامعــي 
ابــن باديــس   4 أشــخاص اصيبــوا 
بحــروق من الدرجــة الثانيــة و ذلك 
بسبب انفجار قارورة الغاز بالمقاطعة 
االدارية  علــي منجلي وضعوا تحت 

الرقابة بسبب خطورة إصابتهم . 
للتذكيــر أصيــب اثنــا عشــر )12( 
شــخصا بجــروح خطيرة فــي حريق 
أعقبه انفجــار قارورة  غــاز البوتان 
ظهر الســبت  األخير فــي مبنى بحي 

علي منجلي اإلداري بوالية قســنطينة 
، حســبما أفادت به مصالــح  الحماية 
المدنية. الحريق الذي اندلع في مخبز 
في الطابــق األرضي من مبنى مكون  
من 5 طوابق يقع في الوحدة الجوارية 
18 في منطقة علــي منجلي اإلدارية 
، خلــف 12 مصاًبــا 8ســرحوا مــن 
المستشــفى نظــرا الســتقرار حالتهم. 
وأشــارت الحمايــة المدنيــة إلــى أن 
بالمخبــز  أضــرارا  ألحــق  الحريــق 
والشــقق في الطابقيــن األول والثاني 
مــن المبنــى و قــد  فتحــت األجهزة 
األمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد 

أسباب هذا الحادث.
                               مريم. ب

عين على الشرق 8

انفجار قارورة غاز يدخل 12  شخصا 
المستشفى بقسنطينة

متفرقات  

الخميس 05 ماي  2022 م
الموافق لـ 04 شوال 1443 هـ

والي سكيكدة توفد لجنة تحقيق في نهب العقار السياحي 
بمصيف القل في سكيكدة

n  علمــت، »عيــن الجزائر« من 
مصادرهــا »المطلعــة«، بــأن والي 
واليــة ســكيكدة، حوريــة مداحــي، 
قــد أوفدت قبــل أيام ، لجنــة تحقيق 
رفيعــة المســتوى يقودهــا المفتش 
المركزي و مفتشــين مــن القطاعات 

المعنيــة التابعين للواليــة، وهذا إلى 
عدد من بلديــات الوالية منها  بلدية 
القــل و كركــرة ،عزابة، الحروش و 
بــن عزوز،قصد التحقيــق في العديد 
مــن شــبهات عمليــات نهــب العقار 
»السياحي« و »الفالحي« الذي بات 
ينهــب يمينا و شــماال من قبل العديد 

مــن األشــخاص الديــن تســببوا في 
تعطيل العديد من مشاريع االستثمار.
   و اســتنادا الــى مصــادر »عيــن 
الجزائر« ،«المطلعــة«، فإن اللجنة 
خرجت إلــى الميدان مباشــرة،عقب 
تســجيل سلســلة من االحتجاجات من 
قبــل أســرة المجتمع المدنــي و حتى 

في خرجات الســيدة الوالي الســريعة 
والمباغتــة«، حيــث واطلعــت على 
العديــد من التجــاوزات التــي تتعلق 
بنهــب العقــار ، خاصة في الشــريط 
الســياحي الممتد من عين أم القصب 
وبــن زويــت، حيــث تســببت تلــك 
العمليــات في تعطيل ورشــات إنجاز 
مشاريع ســياحية و أجبرت أصحابها 
إلــى اللجوء للعدالة مــن أجل الفصل 
في العديد من تلك التجاوزات خاصة 
و نهب أجزاء من أراضي االستثمار 
من قبل المافيا وبعض األطراف التي 
تالعبت بها و منهم من شــيد مساكن 
نهــب االراضــي  ســياحية ،وحتــى 
الفالحية و  قطع تابعة ألمالك الدولة 
في كل من الحروش و عزابة شرقي 

و جنوب الوالية.
و فــي هــذا اإلطــار، كانــت والــي 
الوالية، الســيدة حورية مداحي، ، قد 
وقــف شــخصيا على العديــد من تلك 
التجــاوزات أثناء خرجاتهــا الميدانية 
التفقديــة الفجائيــة لعدد مــن البلديات 
التي هي محل تحقيق واســتمعت إلى 
شكاوى أسرة المجتمع المدني و حتى 
مسئولين فرعيين و »أميار« كذلك ، 
وهو ما دفعــه إلى التعجيل بإيفاد هذه 
اللجنة ،حيث أعطى تعليمات صارمة 
ألعضاء اللجنة من أجل أفاده بتقرير 
عاجال  عن هذه الوضعية ،و من ثمة 
اتخــاذ كل التدابيــر القانونيــة خاصة 
و الشــروع الفوري فــي تطهير تلك 
المناطــق مــن تلــك البنايــات الغيــر 

شرعية قبل إعالن الموسم الصيفي.

سكيكدة : نورالدين.ب

عصابة مجهولة تسطو عىل مستشفى 
نطور بالقل

n أســتيقظ، أمــس، العامليــن فــي 
مستشــفى عبــد القادر نطــور غربي 
والية سكيكدة على وقع جريمة سرقة 
تمثلــت في قيام مجهولين على تســلق 
جدار الباب الخلفي للمستشفى و كسر 
 le groupe باب المزود الكهربائي

حيث تم سرقة 2 صناديق الشحن. 
أفــراد  فــإن  بحســب مصادرنــا،  و 
العصابة استغلوا قلة اإلنارة الخارجية 
والداخلية وغيــاب حارس خاص في 
القديــم،  للمستشــفى  الخلفــي  البــاب 

مما ســهل عليهــم إتمــام العملية بكل 
أريحيــة..إدارة القطــاع الصحي من 
جهتها سارعت الى تقديم شكوى أمام 
أمن دائرة القل التي باشــرت في فتح 

تحقيق عاجل قصد توقيف الجناة .
مجهولــة  عصابــة  فــإن  لإلشــارة   
تقــوم منــد أيــام بــزرع الرعــب من 
جديد فــي العديــد من احيــاء المدينة 
،حيث تســتهدف المنازل و المحالت 

التجارية .
                             نورالدين. ب

مسلسل الحرائق يعود إىل منطقة 
سطورة بسكيكدة

n عاد من جديد، مسلســل حرائق 
الصائفة الماضية الى غابات مناطق 
عاصمــة الواليــة ســكيكدة و جبال 
القل، حيــث اندلعت أمــس الحرائق 
من جديد في منطقة بسطورة المطلة 
علــى البحــر قرب عاصمــة الوالية 
ســكيكدة، أين تدخلــت فرق اإلنقاذ و 
االطفــاء لكل مــن الوحدة الرئيســية 
و وحــدة قطاع الميناء بالتنســيق مع 
مصالح الغابات عشــية عيــد الفطر 
ألجل عملية اخماد حريق في أدغال 
وأشجار الكاليتوس و الصنوبر بحي 
لوكيل بســطورة العملية بقيادة  مدير 
الحماية المدنية لوالية سكيكدة المقدم 

الصادق دراوات و بحضور كل من 
رئيس مصلحة الحماية العامة و قادة 
الوحدات الرئيســية  بالنيابة و وحدة 
قطاع الميناء مع انقاد و منع انتشــار 
الحريق الى مجمعات سكنية و بستان 
من االشــجار المثمــرة و باقي الغابة 
مــع احتراق هكتارات أدغال تحتوي 
على أشــجار الكاليتوس و الصنوبر 

البحري وبعض األشجار المثمرة..
لإلشــارة ال تستبعد مصادرنا بوجود 
أيادي مشــبوهة وراء تلــك الحرائق 
األمــن  مصالــح  شــرعت  حيــث 

المختصة في فتح تحقيق أمني.
                          نورالدين. ب

قسنطينة     

معلمو محو األمية يصعدون لهجتهم ويطالبون بحقوقهم المرشوعة

n صعــد المعلمــون في قطاع 
محو األمية بوالية قسنطينة  هذه 
المرة لهجتهم  لمطالبة السلطات 
مطالبهــم،  بتســوية   المعنيــة 
والمتمثلة في نقطتين أساسيتين 

تتعلقان بمسيرتهم المهنية.
ورفــع المحتجــون طلــب تغييــر 
ــود العمل الخاصة بهم  طبيعة عق
مــن أجــل تمديدها إلى 12 شــهرًا 
بداًل مــن العشــرة الحالية.وأوضح 

أحــد ممثلي المعلميــن أن النقطة 
ــى »تمنحهــم  االســتفادة من  األول
فــة ومكافــآت  نقــاط مؤشــر مختل
مختلفة وتســمح لهم  بالمشــاركة 
تــي  ال التوظيــف  فــي مســابقات 
يــم«. النقطــة  تنظمهــا إدارة التعل
بالتأخير المســجل  ثانية تتعلق  ال
في دفع رواتبهم الشــهرية بســبب 
اإلجــراء الخــاص المعتمــد على 
المســتوى القطاعــي ، حيــث بلغ 
عــدد المعلميــن المعنييــن 230 
معظمهم من اإلناث ، وينشــطون 

يــم الكبــار وفــق  يــوم فــي تعل ال
الموضوعة  الوطنية  االستراتيجية 
قبــل  مــن  المفعــول  والســارية 
الســلطات في عام 2008 ، على 
أســاس عقود محــددة المــدة لمدة 
ــم تجديدها  تــي يت 10 أشــهر ، وال
كل عــام. وهي صيغة كما يقولون 
تحرمهم من مراعاة سنوات الخبرة 
عندمــا يتمكنون مــن التعيين في 
مؤسســات تعليمية أخــرى أو في 

شركات.
  ومــن جهة  أخــرى وفيما يتعلق  

ــق بالتأخر في دفع  االدعاء المتعل
رواتــب المعلمين ، أرجع الســيد 
حمــادي حســين ، مديــر ملحــق 
قســنطينة للمكتب الوطني لمحو 
األمية ، هــذا الثقل إلى اإلجراءات 
اإلداريــة المعمول بهــا في قطاع 
يــم. خاصــة هــذه  التربيــة والتعل
فئــة مــن الموظفيــن ، ويوضح  ال
هــذا المســؤول أنــه فور اســتالم 
الميزانيــة المخصصة مــن وزارة 
ــم تقاســمها  يــم يت التربيــة والتعل
الملحــق  بيــن  منهجــي  بشــكل 
والمكاتب وبينها المكتب الوطني 
يــم الكبار قبل  لمحو األميــة وتعل
ــة.  ــى مالحــق الدول توزيعهــا عل
كمــا يتم دفــع الميزانية الســنوية 
التي يتلقاها الملحق في ماي  إلى 
حســابات المعنيين   القسط األول 
في ديســمبر لمدة ثالثة أشهر من 
ــذي يتم  ثاني ال العمــل والقســط ال
دفعه في ماي  والذي يمثل أشــهر 
ــى ماي . ثم  العمــل في جانفي  إل
ــا ، هناك كشــوف  ، بعــد 15 يوًم
رواتب لشــهري  جــوان و جويلية 
. هذه الطريقة تسبب حتما تأخير 
دفــع الرواتب، كما تحــدث أيضا  
عن رواتب شــهر ديسمبر 2019 
ــم يتم صرفهــا للمعلمين ،  التي ل
ألن الميزانيــة المرســلة من وزارة 
ــى المكتــب  يــم إل التربيــة والتعل
ــم تغــط  رواتب العشــرة أشــهر  ل

بأكملها.

قسنطينة :مريم بن جامع 
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قطاع الغابات بتبسة  يتدعم بـ 14 مركبة إطفاء

متفرقات 
تحضيرات االمتحانات الرسمية بوالية تبسة                             

مدير التربية  يؤكد أن كل االستعدادات قائمة  
لهذا الموعد الهام

بأبعادهــا  التحضيــرات  كانــت    n
التنظيمّيــة والهيكلّية والّلوجســتّية إلنجاح 
االمتحانــات الرســمّية لنهاية الّســنة دورة 
2021/2022، محــور اجتمــاع تحضري 
تنسيقي   ترأّسه والي الوالية  محمد البركة 
داحاج ورئيــس المجلس الشــعبي الوالئي  
حمزة توات واألمين العام للوالية وبحضور 

رؤســاء الدوائــر ومديــري القطاعات ذات 
الصلة  .

  الوالي  وبعد عرض ومناقشة تقرير مصور 
قّدمــه مدير التربّيــة »األخضر بن مزوز« 
المتعلقــة  اإلحصائّيــات  مختلــف  تضمــن 
بالمترشــحين ومراكــز ســير االمتحانــات 
، أّكــد بأن هــذا الموعد الّهــام يتطلّب اتخاذ 
كاّفة اإلجراءات الالّزمة لســيره في أحســن 
المناســبة  األجــواء  وتوفيــر  الظــروف  

بالتنســيق مــع مختلــف القطاعــات المعنّية 
لضمــان تحقيــق نتائج حســنة عــن طريق 
تســطير برنامــج اســتباقي يتعلــق بمختلف 
المقاييــس ، مع ضمــان تأمين جميع مراكز  
إجــراء االمتحانات وحفــظ األوراق ، وكذا 
توفير الشــروط الصحّية والوقائّية بالتنسيق 
مــع مديرّيــة الّصحــة ، مع تنصيــب لجان 
لمراقبــة ومتابعــة مختلف المراكــز والتأكد 
مــن جاهزيتهــا وتّوفرها على أهــم الموارد  
والشــبكات الضرورّيــة من كهربــاء وماء 
وضمــان االتصال بالتنســيق مــع مديريتي 
المواصالت الســلكّية والالّســلكّية ومصالح 
البريــد ، مركزا على محاربة الّغش بتكثيف 
عملّيات التحســيس والتوعّية بالتنســيق مع 
جمعيات أولياء التالميــذ والمجتمع المدني، 
مذكرا بتوفير البروتوكول الّصحي ، وإيفاد 
مصالحــه بتقرير مفّصل حول ســير عملّية 
التحضير نهاية كل أســبوع  لتنظيم اجتماع 

عشّية االمتحان لضبط العملية.
 جديــر ذكره أّن عدد المترشــحين لشــهادة 
نهاية التعليم المتوّسط بلغ عددهم  14254  
موزعيــن  متمدرســين   13842 منهــم  
عبــر 54  مركــز امتحــان، أما فيمــا تعلّق 
بإمتحانــات شــهادة البكالوريــا بلــغ عــدد 
المترشحين »17891«  منهم » 9267« 
» متمدرسين موزعين عبر » 60« مركز.   

تبسة :هواري غريب

n      ســطرت مديريــة الغابــات 
لواليــة تبســة  برنامجــا دقيقا لفتح 
المســالك علــى مســتوى الغابــات 
وإحصــاء مصــادر الميّــاه إلطفاء 
الحرائق، فضال عــن تجنيد أعوان 

تابعين لمحافظة الغابات للحراسة.
وأفــاد مديــر مصالح الغابــات  أن 
القطــاع تّدعم بأربعة عشــرة »14 

» ســيارة إطفاء الحرائــق مؤخرا 
من شــأنها تعزيز الرتل المتحرك، 
مع العلم أن الوالية شــهدت الســنة 
الماضية تســجيل عــدة حرائق أتت 
علــى عــدد كبير مــن الهكتــارات 
وهومــا تســعى الســلطات لتجنبــه 
هذا الموســم والتقليــل من األخطار 

المحتملة .

n     تنفيــذا لتعليمــات والــي والية 
الطــارف بضرورة إنهاء المشــاريع 
الموجهــة لمناطــق الظل تفقد مســاء 
أول أمــس الســيد رئيــس دائــرة بن 
مهيــدي بمنطقــة النشــيمة ببلدية بن 
مهيدي عملية وضــع الطبقة المزفتة 
بطرقــات الحــي  علــى أن تنتهــي 
أشغال الطريق بصفة كلية نهاية هذا 

األسبوع.
وكان سكان منطقة النشيمة قد اشتكوا 
كثيرا مــن اهتراء الطريــق وغياب 
مســالك ما زاد من متاعب الســكان 
،خاصــة خــالل فصل الشــتاء ، اين 
تتحول طــرق ومنافذ الحي إلى برك 

مائية يصعب التنقل عبرها.
                                              ق.م

وضع الطبقة المزفتة بطريق منطقة 
النشيمة ببلدية انب مهيدي يف الطارف 

n    بمناســبة حلــول عيــد الفطــر 
المبارك، وحفاظا على نظافة المحيط، 
عرف »ســوق الجملة« ببلدية سوق 
أهراس عملية تنظيف واسعة أجراها 
عمــال المؤسســة الوالئيــة المكلفــة 
بالنظافة والتحســين الحضري لوالية 
ســوق اهراس على مســتوى ســوق 
المواشــي من الجهــة الخلفية  أو كما 
تُعــرف المنطقة بــــــ ‘الرحبة’ مقابل 

المقبــرة الجديــدة، اســتهدفت المهمة 
تنظيــف المحيط وحواف الطريق من 
النفايات المنزلية ومخلفات البناء من 
نفايات صلبة وأغصان األشــجار، ثم 
نثر مادة الجير للقضاء على الروائح 
الكريهة ومنــع تلوث الجو نرجو من 
كافــة المارة مــن المواطنيــن تفادي 

رمي القمامة على حافة الطريق.
                              ق.م

عملية تنظيف واسعة لسوق الجملة 
ببلدية سوق أهراس جيجل 

عملية تضامن واسعة وتسخري وسائل هامة إزالة مخالفات السيول ببلدية السطارة
n   شهدت بلدية السطارة بوالية 
جيجل عملية تضامنية واســعة 
الفيضانــات  مخلفــات  إلزالــة 
ــي طالت  األخيــرة والســيولة الت

عدة مناطق.   
و تنفيذا لتعليمات الســيد األمين 
فــي  و   ، جيجــل  لواليــة  العــام 
يــة تضامنية تســاهمية رفقة  عمل
العديــد من القطاعات ، ســخرت 
الجزائريــة للمياه-وحــدة جيجل- 
كل الوسائل البشــرية )20 فردا( 
 04  + حفــر  يــة  )آل الماديــة  و 
ســيارات رباعية الدفع( وشاركت 
 29/04/2022 الجمعــة  يــوم  ال
فــات هذه  ــة مخل يــة إزال فــي عمل
الفيضانات التي كللت بالنجاح و 

استغرقت ظرفا وجيزا .
كما تم ببلدية الســطارة تســخير  

يــة تنظيف  وســائل ماديــة  لعمل
بلدية  وإزالة مخلفات الســيول بال
وذلك من طرف مختلف المصالح 
الوالئيــة ومصالح بلدية ســطارة 
بلديــات المجــاورة والمقاوالت  وال
10آالت  ي  الخاصة،وتمثلــت 
حفر وشــحن 10شاحنات2.5طن 
05شــاحنات15طن ،02شــاحنة 
حفــر  01طــن،03آالت 
 ، شــحن  ــة  ،02آل كبيــر  حجــم 
المدنيــة  الحمايــة  03شــاحنات 
01شــاحنة  اســعاف،  ســيارة   ،
)التطهير(،02ســيارات  07طــن 
متخصصة )غابات(، 02سيارات 
نفعيــة  )التضامن(،05ســيارات 
تدخل سونلغاز ،02 آالت تسوية 
،شاحنة فوطون ،حافلة،02جرار.
                           نصرالدين.د

حجز لحوم مجهولة المصدر بمدينة سطيف
n      تمكنــت مصالــح أمــن واليــة 
ســطيف امس، من حجــز كمية هامة 
والبيضــاء  الحمــراء  اللحــوم  مــن 
مجهولة المصدر ،والتي ناهز وزنها 
1.5 قنطــار، كانــت معروضة للبيع 

بأحد المحالت بعاصمة الوالية.
 قــام بالعملية أفراد مجموعة التطهير 
والنظافــة التابعة للمصلحــة الوالئية 
لألمن العمومي بأمن والية ســطيف، 
وجاءت عقب اســتغالل إفادة أوردها 
مواطــن ،أكد قيــام صاحــب قصابة 
متواجــدة بأحد أحياء مدينة ســطيف، 
لحــوم مفرومــة )حمــراء  بعــرض 

وبيضاء( للبيع، وبعد عملية المراقبة 
التي تمت بمعية الشركاء الميدانيين، 
تم الوقــوف عن عــرض للبيع كمية 
هامة من اللحوم المفرومة التي كانت 
موضوعــة بأكيــاس غيــر صحيــة، 
وكميات أخرى مــن اللحوم الحمراء 
غير المدموغة، ما استوجب حجزها 
،مــع عرض كمية منهــا على الخبرة 

وفتح تحقيق في القضية.
 بعد اســتكمال اإلجــراءات القانونية 
الالزمــة، أعدت الضبطيــة القضائية 
ملفا جزائيا ضد المخالف، أرسل إلى 
الجهات القضائية المختصة للبت فيه.

أكرث من 700 حافلة للنقل المدريس بسطيف

n   عرف قطاع النقل المدرســي 
بمختلــف بلديات والية ســطيف 
المعزولــة،  بلديــات  ال ،خاصــة 
تطورا كبيرا في السنوات األخيرة 
،حيث تحصــي الوالية ما يفوق 
للنقــل المدرســي  700 حافلــة 
لربط مختلف التجمعات السكنية 
بالمؤسســات  خاصــة  والقــرى 

التربوية المختلفة.
ومن ضمن الحظيرة المخصصة 
 84 توجــد  المدرســي  نقــل  ل ل
بلديات  حافلة اســتفادت منهــا ال
يــة  الداخل ــوزارة  ل برنامــج  مــن 
يــة،و670  المحل والجماعــات 
حافلة مســتأجرة ،كما أن الوزارة 
القطاع  المذكورة دعمت مؤخــرا 

تعرضــت  ان  بعــد  تيــن،  بحافل
مــرور   لحادثــي  تــان  حافل
أخرجتهما من الخدمة ولو مؤقتا. 
وقد خصصت الســلطات الوالئية 
ــوان الســنة المالية  للقطــاع بعن
يقــدر  مبلغــا  للواليــة،   2021
ب15 مليار ســنتيم لالســتجابة 
ــم  ت ،كمــا  القطــاع  الحتياجــات 
ــى  عل مؤخــرا  لجنــة  تنصيــب 
مستوى المجلس الشعبي الوالئي 
خــالل دورته االخيــرة التي عالج 
فيهــا ملــف الدخــول المدرســي 
قــادم، وهــذا مــن أجل دراســة  ال
بلديــات  ال وتمكيــن  نقائــص،  ال
التي تعرف عجزا في القطاع من 
لتغلب على  ل اإلمكانيات الالزمة 
هذه النقائص، وتحســين ظروف 

تمدرس التالميذ.

سطيف:نورالدين بوطغان
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أن  الروسية  الخارجية  وزارة  أعلنت 
 63 على  عقوبات  فرضت  موسكو 
رئيس  حظرت  كما  يابانيا.  مواطنا 
خارجيتها  ووزير  اليابان  وزراء 

الحاليين من دخول روسيا.
»موسكو  الخارجية:  بيان  في  وجاء 
الياباني  الوزراء  رئيس  دخول  تحظر 
الخارجية  ووزير  كيشيدا،  فوميو 

يوشيماسي هاياشي، من دخول روسيا، 
ومن بين المدرجين أيضا على »القائمة 
من  الممنوعين  )قائمة  السوداء« 
والدفاع  المالية  وزراء  روسيا(  دخول 

والعدل«.
وتابع البيان: » لقد أطلقت إدارة فوميو 
كيشيدا حملة غير مسبوقة ضد روسيا، 
غير  وتصريحات  خطابات  ووجهت 
مقبولة ضد روسيا، بما في ذلك االفتراء 
وإطالق التهديدات المباشرة. وقد تردد 
صدى ذلك من قبل الشخصيات العامة 
في  اإلعالم  وسائل  وممثلي  والخبراء 
مواقف  تماما  يشاركون  الذين  اليابان، 
هذا  مع  تماشيا   .. بالدنا  تجاه  الغرب 
طوكيو  تتخذ  )المعادي(،  المسار 
تفكيك  إلى  تهدف  عملية  خطوات 
واإلضرار  الجوار،  حسن  عالقات 
الدولية  والمكانة  الروسي  باالقتصاد 

لبلدنا«.
وأكد البيان: » مراعاة لما سبق، وكذلك 
فرضتها  التي  الشخصية  للعقوبات 
الحكومة اليابانية ضد مواطنين روس، 
بمن في ذلك شخصيات في القيادة العليا 
للدولة، تم اتخاذ قرار بشأن حظر دخول 
شخصيات  بينهم  )من  اليابان  مواطني 

قيادية( إلى روسيا«.
)قائمة  القائمة  أن  إلى  البيان  ولفت 

الحظر( تضم 63 مواطنا يابانيا.
ق ـ د

االستخبارات  وكالة  مدير  إن  أمريكية  صحيفة  قالت 
أجرى  بيرنز،  ويليام  إيه(،  آي  )سي  األمريكية  المركزية 
زيارة إلى السعودية الشهر الماضي حيث التقى ولي العهد 

األمير محمد بن سلمان.
جاء ذلك بحسب ما نقلت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
في  تسمهم، وذلك  لم  أمريكيين وسعوديين،  عن مسؤولين 
وقت تدفع فيه إدارة جو بايدن إلصالح العالقات مع شريك 

رئيسي في الشرق األوسط.
أفريل  منتصف  في  جاءت  الزيارة  أن  الصحيفة  وذكرت 
بمدينة جدة الساحلية، حيث تقضي القيادة السعودية معظم 

شهر رمضان. 
رجحت  االثنان،  ناقشه  ما  تفاصيل  تتوفر  لم  حين  وفي 
العالقات  ملفات  المباحثات  تصدرت  يكون  أن  المصادر 
األمريكية السعودية وإنتاج النفط، والحرب الروسية على 

أوكرانيا، واالتفاق النووي، والحرب في اليمن.
وقال مسؤول أمريكي عن اجتماع مدير الوكالة األمريكية 
مع األمير محمد بن سلمان: »كانت محادثة جيدة، ونبرة 

أفضل من االجتماعات الحكومية السابقة«.
وسافر بيرنز إلى السعودية في وقت وصلت فيه العالقات 
بين واشنطن والرياض ألدنى مستوى لها خالل عقود مع 

تولي الرئيس األمريكي جو بايدن الرئاسة. 
المركزية  االستخبارات  وكالة  باسم  متحدثة  ورفضت 
التعليق على رحلة بيرنز. ولم ترد السلطات السعودية على 

طلبات »وول ستريت جورنال« للتعليق.
واهتزت الروابط القوية في المعتاد بين الرياض وواشنطن 
في عهد الرئيس األمريكي جو بايدن بسبب موقف اإلدارة 
األمريكية من مسار األزمة اليمنية، حيث يواجه التحالف 
في  إيران  مخططات  السعودية  تقوده  الذي  العسكري 

زعزعة استقرار المنطقة عبر مليشيات الحوثي.
السابق  الرئيس  الفيصل،  تركي  األمير  قال  يومين،  وقبل 
للمخابرات السعودية، إن بالده تشعر بأن واشنطن خذلتها 

فيما يتعلق بالتعامل مع التهديدات الحوثية.
صحيفة  مع  مقابلة  في  الفيصل،  تركي  األمير  وأضاف 
»عرب نيوز«، أن »السعوديين كانوا يعتبرون هذه العالقة 
استراتيجية لكنهم يشعرون بخيبة أمل في وقت كنا نعتقد أنه 
يجب أن تكون الواليات المتحدة والسعودية معا في مواجهة 

ما نعتبره خطرا مشتركا الستقرار وأمن المنطقة«.
ق ـ د

موسكو تفرض عقوبات 
على 63 يابانيا وتحظر دخول رئيس 

الوزراء الياباني ووزير خارجيته

بحسب صحيفة »وول سرتيت جورنال«:

مدير المخابرات
األمريكية زار السعودية 

إلصالح العالقات

األمريكي،  الجنرال  األطلسي  شمال  حلف  عين 
شمال  حلف  لقوات  أعلى  قائدا  كافولي،  كريستوفر 
الحلف  بين  التوتر  تصاعد  وسط  )الناتو(،  األطلسي 
وروسيا، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وسيخلف كافولي الجنرال تود د. وولترز، خالل حفل 
تسلم وتسليم هذا الصيف سيجري في المقر العام الكبير 
 5 يلي  وفيما  بلجيكا.  في  مونس  قرب  الحلف  لقوات 

أشياء يجب أن تعرفها بخصوص القائد الجديد.
إيطالي  ابن ضابط  وهو  كافولي،  جي  كريستوفر  ولد 
مدينة  في  الباردة  الحرب  منتصف  في  أمريكي، 
القواعد  في  ونشأ  الغربية،  بألمانيا  فورتسبورغ 

العسكرية، حيث كان يخدم والده. .
من  األحياء  علم  في  شهادة  على  الحاصل  كافولي، 
بعنوان  أطروحة  أكمل  المرموقة،  برينستون  جامعة 
لقوالب  الرأسي  التوزيع  على  األرض  ديدان  »تأثير 
الوحل في التربة«. وبعد تخرجه في عام 1987 انضم 

وهي   ،)ROTC( االحتياط  ضباط  تدريب  فيلق  إلى 
الهيئة المسؤولة عن تدريب ضباط االحتياط.

يتحدث  أنه  كافولي  كريستوفر  أبرز خصائص   ومن 
الجيش،  في  المهنية  مسيرته  مع  فبالتوازي  الروسية. 
التحق في عام 1995 ببرنامج موجه للضباط الراغبين 
عام  وفي  جغرافية.  منطقة  معرفة  في  التخصص  في 
1997، حصل على درجة الماجستير في »الدراسات 

الروسية وأوروبا الشرقية« من جامعة ييل.
وكان العسكري كافولي أيضا منذ عام 2003، مديرا 
وهي  المشتركة،  األركان  هيئة  للجنة  الروسي  للفرع 

الهيئة التي تضم كبار ضباط الجيش األمريكي.
عديدة.  نزاعات  في  كافولي  جي  كريستوفر  تعبئة  تم 
تم  التسعينيات،  أوائل  في  األولى  الخليج  حرب  فبعد 
نشر كافولي في البوسنة في مطلع األلفية، قبل أن يقود 
أيضا  2006. وكان  منذ عام  أفغانستان  في  العمليات 
لبعض الوقت، نائب قائد القيادة اإلقليمية لحلف شمال 

األطلسي في منطقة هرات.
من  أوروبا  في  األمريكي  الجيش  قيادة  كافولي  وقاد 
يناير 2018 إلى أكتوبر 2020. ومنذ ذلك الحين، قاد 
القوات األمريكية في أوروبا وإفريقيا، ومقرها فيسبادن 

في ألمانيا.
ق ـ د

أن  مقديشو  في  أمنية  مصادر  عن  »رويترز«  وكالة  نقلت 
الهجوم اإلرهابي على قاعدة لقوات حفظ السالم التابعة لالتحاد 
األفريقي في الصومال أسفر عن مقتل »العشرات« من الجنود 

البورونديين.
وأوضحت أن »الهجوم هو األكثر دموية على قوات حفظ السالم 

منذ خمس سنوات«.
الثالثاء،  بعد هجوم  جارية  عمليات  عدة  أن  المصادر  وذكرت 
مضيفا أن العدد اإلجمالي للضحايا لم يتضح بعد لكن »عشرات« 

الجنود قتلوا بينما تم إجالء نحو 20 جريحا.
ولم يعلن االتحاد األفريقي عن أي عدد للضحايا.

محمد،  فكي  موسى  األفريقية  المفوضية  رئيس  ندد  بيان،  وفي 
بأشد العبارات، بالهجوم اإلرهابي الذي نفذته الحركة، الثالثاء، 
الصومال  في  االنتقالية  األفريقي  االتحاد  لبعثة  قاعدة  ضد 
العاصمة  غرب  جنوب  الوسطى،  شبلي  منطقة  في  )أتميس( 

الصومالية مقديشو.
وأشاد فكي بالدور الذي تقوم به قوات حفظ السالم البوروندية 

بالبعثة، مقدما تعازيه في أرواح الذين سقطوا وهم يساعدون في 
إحالل السالم واالستقرار في الصومال.

قاعدة  الشباب اإلرهابية هجوما على  وأول أمس، شنت حركة 
المعروفة  الصومال  في  السالم  لحفظ  األفريقي  االتحاد  لقوات 
اختصارا بـ«أتميس«. ووفق إعالم محلي، فقد بدأ الهجوم بتفجير 
سيارة مفخخة في البوابة األمامية للقاعدة تبعها إطالق نار تحول 
إلى مواجهات مباشرة بين الجانبين في بلدة عيل برف، بمحافظة 

شبيلي الوسطى جنوبي الصومال.
وكانت القوات البوروندية العاملة ضمن بعثة حفظ السالم االنتقالية 
األفريقية في الصومال تتمركز بالقاعدة، ووفق المصادر نفسها، 
فقد أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين 

فيما لم يعلن بعد عن حصيلة دقيقة.
وتبنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، وزعمت سيطرتها 
القاعدة وإلحاق خسائر بشرية كبيرة في صفوف  بالكامل على 

قوات »أتميس«، دون مزيد من التفاصيل.
ق ـ د

يعد الهجوم األكرث دموية عىل قوات حفظ السالم منذ خمس سنوات

مقتل العشرات من الجنود البورونديين في 
هجوم إرهابي على قاعدة أفريقية بالصومال

يتحدث الروسية

الجنرال األمريكي، كريستوفر كافولي قائدا جديدا لـ »الناتو«

األربعاء،  يوم  الفرنسية،  السلطات  رأت 
إلغاء  المالي  العسكري  المجلس  قرار  أن 
»غير  باريس  مع  الدفاعية  االتفاقيات 
الخارجية  باسم  المتحدثة  وقالت  مبرر«. 
فرنسا  تبلغت  أن  »بعد  بيان:  في  الفرنسية، 
الجانب  األحادي  بالقرار  ماي   2 في 
بإلغاء  القاضي  المالية  االنتقالية  للسلطات 
القرار  هذا  فرنسا  تعتبر  االتفاقيات،  هذه 
لإلطار  انتهاك  أي  وتنفي رسميا  مبرر،  غير 
إلى  ينسب  قد  )االتفاقيات(  الثنائي  القانوني 

هناك. العاملة  الفرنسية  برخان«  قوة 
الجدول  على  تداعيات  أي  واستبعدت 
برخان  لقوة  الحساس  لالنسحاب  الزمني 
ستواصل  فرنسا  أن  مؤكدة  الفرنسية، 
هو  كما  منظم  بشكل  العسكري  انسحابها 

أغسطس. بحلول  مخطط 
مالي،  في  الحاكم  العسكري  المجلس  وأعلن 
تحدد  التي  القوات  وضع  اتفاقيات  يلغي  أنه 
برخان  قوات  لوجود  القانوني  اإلطار 

مالي،  في  األوروبية  تاكوبا  وقوات  الفرنسية 
أبرمت  التي  الدفاعي  التعاون  اتفاقية  وكذلك 

وفرنسا. مالي  بين   2014 عام 
الجيش  العسكري،  المجلس  اتهم  كما 
بعد  و«التخريب«  بـ«التجسس«  الفرنسي 
مقاطع  الفرنسية  األركان  رئاسة  نشرت  أن 
قاعدة  قرب  مسيرة  طائرة  التقطتها  فيديو 
في  فرنسا  سلمتها  التي  مالي(  )وسط  غوسي 
قول  بحسب  تظهر  لمالي،  الماضي  أبريل 
روس  »مرتزقة  الفرنسية  األركان  رئاسة 
جرائم  بارتكاب  فرنسا  التهام  جثثا،  يدفنون 
رسالة  في  نددت  مالي  وكانت  حرب«. 
أبريل  نهاية  في  المتحدة  األمم  إلى  بعثتها 
برس«  »فرانس  وكالة  وحصلت  الماضي، 
المتكررة  بـ«االنتهاكات  منها  نسخة  على 
قبل  من  الوطني  الجوي  للمجال  والمتعمدة 
الفرنسية،  القوات  سيما  وال  أجنبية،  طائرات 

والتخريب«. والترهيب  التجسس  بهدف 
ق ـ د

الخارجية الفرنسية تعلق على قرار مالي إلغاء 
االتفاقيات الدفاعية مع باريس
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سطيف:نورالدين بوطغان

سطيف  وفاق  فريق  تشكيلة  أمس،  تنقلت، 
الى العاصمة المصرية القاهرة ،عبر رحلة 
 1945 8ماي  مطار  من  خاصة  جوية 
صباحا،  العاشرة  الساعة  ،على  بسطيف 
وهذا لمواجهة نادي األهلي المصري ،يوم 
السبت المقبل على الساعة العاشرة ليال،في 
إطار لقاء الذهاب للدور نصف النهائي من 
على   ، إفريقيا  أبطال  رابطة  كأس  منافسة 
في  أي  أسبوع  بعد  العودة،  لقاء  يكون  ان 
14 من الشهر الجاري ،بملعب 5 جويلية 

بالعاصمة ،على الساعة التاسعة ليال.
وقد تضمنت قائمة الالعبين المعنيين باللقاء 
المتوجهين الى القاهرة ،في حراسة المرمى 
وبوضياف،  وبوحلفاية  خذايرية  من  كال 
كال  القائمة  تضمنت  فقد  الدفاع  في  اما 
وزيتي  وبراهيمي  وفرحاني  دباري  من 
،و  وحشود  ولعريبي  ونمديل  وبلقروي 
في وسط الميدان ،تضمنت القائمة كال من 
قراوي وقندوسي وبوتيش وفرحي وجحنيط 
والقائد جابو، بينما في الهجوم تنقل كل من 
عياد  وبن  ومطراني  ودغموم  بودابوس 

وبقرار.

داركو  المدرب  تشكيلة  وتعول 
مكثفة  بتحضيرات  قامت  التي  نوفيتش 
أمام  األخير  بالفوز  للمواجهة،والمنتشية 
المدية بعقر دار األخير، في إطار  اولمبي 
 4/1 عريضة  بنتيجة  المحترفة،  البطولة 
عقر  في  المصري  الفريق  مباغتة  ،على 
لقاء  تامة في  اللعب براحة  داره ،من اجل 
ولو  ايجابية  بنتيجة  العودة  الن  العودة، 
بالتعادل ليست مستحيلة ،باعتبار أن الوفاق 
يعول بقوة على  العودة إلى سكة التتويجات 

،والحصول على الكأس الثالثة اإلفريقية.
وكان الوفاق قد سبق له وان واجه األهلي 

نفس  من  الدور  نفس  مناسبتين،برسم  في 
المنافسة ، حيث أقصي سنة 2018 عندما 
الوفاق  ،وفاز  ب2/0بمصر  األهلي  فاز 
قد  الوفاق  كان  فيما  بالجزائر،  ب2/1 
تأهل إلى النهائي على حساب األهلي سنة 
األولى،  بالكأس  فيها  فاز  ،والتي   1988
وذلك بعد أقصى األهلي بضربات الترجيح 
بنتيجة  واإلياب  الذهاب  لقاءي  انتهاء  ،اثر 

2/0 لكل فريق. 
بصفة  الميدان  :سندخل  خذايرية  الحارس 

المحاربين 
خذايرية  سفيان  الحارس  ذكر  جهته،  من 
دوري  منافسي  أمام  أبانوا  الالعبين  أن 
المجموعات أو في الدور ربع النهائي أمام 
على  »محاربون  بأنهم  التونسي  الترجي 
-حسبه-  سمح  الذي  األمر  وهو  الميدان« 
برفع المعنويات و المواصلة بنفس العزيمة 
في الدور نصف النهائي ، بما  يجعل »حلم 
الوفاق  تاريخ  في  الثالث  باللقب  التتويج 
التي يمر  الوضعية الصعبة  مشروعا رغم 

بها الفريق«.
الوفاق بتشكيلة شبه مكتملة 

سيخوض وفاق سطيف مقابلة السبت المقبل 
عن  سيغيب  حيث  مكتملة،  شبه  بتشكيلة 
كل   ، فقط  جابو  المؤمن  عبد  القائد  رفقاء 
من الالعبين درفلو خليل و أمين بن بولعيد 
ألسباب  فالحي  يوسف  و  دالي  يوسف  و 

مختلفة.
الحكم اإلثيوبي بامالك تيسيما دارة اللقاء 

اإلفريقية  الكونفيديرالية  عينت  للتذكير، 
لكرة القدم إلدارة هذا اللقاء الحكم اإلثيوبي 
على  يساعده  رئيسي  كحكم  تيسيما  بامالك 
محمد  السوداني  من  كل  التماس  خطي 

عبدالله و التشادي عيسى يايا.

ماكسيم لوبزي يقرتب 
من »الخرض«

كشف موقع العين أن الناخب الوطني جمال 
المنتخب  صفوف  بتدعيم  سيقوم  بلماضي 
تربص  إنطالق  قبل  الجزائري  الوطني 

الخضر شهر جوان القادم.
يستهدف  بلماضي  أن  الموقع  ذات  وأكد 
ماكسيم لوبيز متوسط ميدان نادي ساسولو 
السابق  والذي  اإليطالي والعب مارسيليا 
يقدم مستويات كبيرة خالل الموسم الحالي.

ضمن  يوجد  لوبيز  ماكسيم  أن  وأضاف 
قائمة الالعبين المرشحين لاللتحاق بتربص 
الخضر شهر جوان القادم لمواجهة كل من 

أوغندا و تنزانيا.
يستطيع  لوبيز  ماكسيم  أن  بالذكر  جدير 
الجزائري  الوطني  المنتخب  اللعب لصالح 
باعتباره مولود في فرنسا ألب ينحدر من 

أصول إسبانية و أم جزائرية.

آدم زرقان مرشح 
للتتويج بجائزة جديدة 

يف بلجيكا

الوطني  المنتخب  ميدان  متوسط  اختير 
قائمة  ضمن  زرقان  آدم  الجزائري 
العب  أفضل  بجائزة  للتتويج  المرشحين 
أفريل  شهر  خالل  شارلوروا  نادي  في 

الماضي.
بعد  زرقان  الجزائري  النجم  اختيار  وجاء 
المستويات الكبيرة التي أصبح يقدمها رفقة 

ناديه شارلوروا في الدوري البلجيكي.
الالعبين  صور  شارلوروا  نادي  ونشر 
العب  أفضل  بجائزة  للتتويج  المرشحين 

عبر حسابه الرسمي على تويتر.
هيرفي  الحارس  من  كل  زرقان  وينافس 

كوفي وكذا الالعبين ماريوكا وبايو.

نب سبعيني يقرتب 
أكرث من دورتموند 

مدافع  أن  بيلد  سبورت  صحيفة  كشفت 
بن  رامي  الجزائري  الوطني  المنتخب 
سبعيني مرشح للرحيل عن ناديه بوروسيا 
الصيفي  الميركاتو  خالل  مونشنغالدباخ 

القادم .
بوروسيا  نادي  الصحيفة  ان  ذات  وأكد 
دورتموند على وشك التوقيع مع رامي بن 
سبعيني قادما من بوروسيا مونشنغالدباخ.

سبعيني  بن  رامي  انتقال  رسوم  وستكلف 
إلى النادي األصفر مبلغ 12 مليون يورو.

الوطني  المنتخب  مدافع  عقد  وينتهي 
ناديه  رفقة  سبعيني  بن  رامي  الجزائري 

بوروسيا مونشنغالدباخ عام 2023 .
جمعها :تاج الدين 

الحالي  الكروي  الموسم  نهاية  على  جوالت   6 قبل 
للرابطة المحترفة األولى، اشتعل الصراع كثيرا على 
إحدى  على  للتنافس  الترتيب،  في  األولى  المراكز 
المراتب المؤهل لمشاركة خارجية الموسم القادم، فيما 
باللقب  التتويج  نحو  ثابتة  بخطى  بلوزداد  شباب  يتّجه 
الكرة  في  تاريخية  سابقة  في  التوالي  على  له  الثالث 
بنسبة  أندية   3 سقطت  ذلك،  من  الجزائرية.وبالمقابل 
كبيرة إلى الرابطة الثانية هواة، في انتظار ترسيم ذلك، 
ويتعلق األمر بكل من وداد تلمسان متّذيل الترتيب العام 
بـ 13 نقطة فقط من أصل 3 انتصارات و4 تعادالت 
“الزيانيين” وغير  و20 هزيمة كاملة، عّجلت بسقوط 
بعيد عن تلمسان، إلتحاق نادي سريع غليزان هو اآلخر 
بكرب النازلين إلى قسم الهواة في نهاية الموسم الحالي، 
يعاني  الذي  كثيرا وهو  الصمود  “الرابيد” عن  وعّجز 
الرابطة  في  نتائجه  على  أثرت  خانقة  مالية  أزمة  من 
انتصارات   3 بـ  اكتفى  بعدما  المحترفة األولى، وذلك 
 7( الموسم  هذا  خاضها  مباراة   28 أصل  من  فقط 
تعادالت و18 هزيمة(، وجاءت الهزيمة القاسية على 
الـ  الجولة  في  الماضي  الجمعة  يوم  الشلف  أولمبي  يد 
28 من البطولة لتؤّكد محدودية التعداد والمشاكل التي 

يعاني منها النادي الغليزاني.
التي عاد بها نصر حسين  النتيجة اإليجابية  ولم تشفع 
أمام جاره أتلتيك بارادو في الداربي العاصمي، للبقاء 
ليامين  المدرب  أشبال  وضع  حيث  األول،  القسم  في 
انتظار  في  الهواة  القسم  في  القدمين  كلتا  بوغرارة 
الموسم  نهاية  على  جوالت   6 قبل  سقوطهم  ترسيم 
الحالي، وعانت “النصرية” كثيرا منذ بداية الموسم بعد 
رحيل الرئيس السابق ولد زميرلي وتولي بوضراوية 
فرغم  العاصمي،  النادي  لتسيير  المّهمة  وسعودي 

البداية القوية لزمالء الحارس بوطاقة إال أنّهم سرعان 
يعاني  التي  والصراعات  المالية  المشاكل  انعكست  ما 
ويحتل  الفريق،  نتائج  على  داي  حسين  نصر  منها 
أشبال بوغرارة المرتبة الـ 16 برصيد 22 نقطة فقط 
بفارق 9 نقاط كاملة عن أقرب المراكز المؤدية للبقاء 
وهو األمر الذي يؤّكد أّن المأمورية أصبحت مستحيلة 

بالنسبة للعاصميين.
وفي السياق ذاته ال يزال الصراع محتدما لتفادي شبح 
بمولودية وهران  األمر  ويتعلق  أندية،   4 بين  السقوط 
بـأمل  متبوعة  نقطة،   33 بـ   12 المرتبة  صاحبة 
األربعاء 32 نقطة، وبعدها هالل شلغوم العيد )المرتبة 
الـ 14 بـ 31( فيما يتواجد أولمبي المدية في المرتبة 
وهو  هواة،  الثاني  القسم  إلى  للسقوط  المؤدية   15 الـ 
في  المذكور  األندية  األربعة  بين  المنافسة  سيشعل  ما 

الجوالت الست المتبقية من الرابطة المحترفة األولى.
عن موقع دزاير توب

لمونديال  المؤهالن  الدوليان  الملحقان  سيقام 
قطر 2022 في كرة القدم بين البيرو والفائز 
كوستاريكا  وبين  وأستراليا  اإلمارات  بين 
على  المقبلين  يونيو  و14   13 في  ونيوزيلندا 

استاد أحمد بن علي.
»فيفا«:  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  وقال 
كأس  لتصفيات  الفاصلتان  المباراتان  »تنطلق 
يونيو  و14   13 يومي  للقارات  العابرة  العالم 

بالتوقيت   21:00 الساعة  تمام  في   2022
المحلي... على أرضية استاد أحمد بن علي«.
اإلمارات  منتخبا  يتواجه  الملحقين،  وقبل 
االستاد  على  يونيو  من  السابع  في  وأستراليا 
الذي  اآلسيوية  القارة  خامس  لتحديد  عينه، 

الجنوبية. أميركا  البيرو خامسة  سيواجه 
وأستراليا/ البيرو  مباراة  من  الفائز  ويتأهل 
اإلمارات في 13 يونيو لمجموعة رابعة تضم 

والدنمارك  اللقب  حاملة  فرنسا 
وتونس، أما الفائز بين كوستاريكا 
كونكاكاف  تصفيات  رابعة 
في  أوقيانوسيا  بطلة  ونيوزيلندا 
لمجموعة  فيتأهل  يونيو   14
وإسبانيا  ألمانيا  تضم  خامسة 

واليابان.
وباإلضافة إلى الملحقين الدوليين، 
بسبب العملية  عالقة  بطاقة  تبقى 
في أوكرانيا،  الروسية  العسكرية 
ويلز  مباراة  في  الفائز  بين 
و5   1 في  واسكتلندا/أوكرانيا 

يونيو.
الذي  علي  بن  أحمد  استاد  وكان 
افتتح  قد  التبريد  بتكنولوجيا  يتميز 
بمناسبة   2020 ديسمبر   18 في 
واستضاف  األمير،  كأس  نهائي 
كأس  من  مواجهات  أربع  أخيرا 
عن  فضال   ،2021 العرب 
الريان  لنادي  المستمرة  استضافته 

القطري.
مجموعات  دور  من  مباريات  وستقام 6 
علي،  بن  أحمد  استاد  على  العالم  كأس  في 
الـ16،  دور  مباريات  إحدى  إلى  باإلضافة 
الذي  األوسط  الشرق  في  األول  المونديال  في 

المقبل. 21 نوفمبر  ينطلق في 
أ ف ب

أكد األلماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول اإلنجليزي، أن الفريق 
لم يلعب كرة قدم على اإلطالق، خالل مباراة فياريال، في إياب نصف نهائي 

بطولة دوري أبطال اوروبا.
أبطال  دوري  بطولة  نهائي  إلى  التأهل  في  اإلنجليزي  ليفربول  فريق  ونجح 
أوروبا، للمرة العاشرة في تاريخه، وذلك بعد الفوز على فياريال ذهاباً وإياباً 

بنتيجة 5 /2 بمجموع المباراتين.
وقال كلوب في تصريحات عبر شبكة بي بي سي العالمية: “التأهل إلى النهائي 
أمر رائع حقاً، لقد جعلناه أمًرا صعًبا للغاية بالنسبة ألنفسنا، ولكننا حققنا الهدف 

في النهاية”.
يًُصدق ما  إنه أمر ال  تأهلنا،  فياريال بعد  وتابع: “ال يصح أن ننسى مجهود 
القدم على اإلطالق في الشوط  فعلوه، وضعونا تحت الضغط، لم نلعب كرة 
األول، أخبرت الالعبين بأن لديهم زخما ولكن ال يظهروه، علينا استعادة ذلك، 
كان علينا اللعب في المساحات، لقد أجبرونا على الدخول في مباراة لم تبدأ 
بشكل جيد، فجأة عندما كسرنا الخطوط ووجدنا مسافات وأصبحنا أكثر مرونة، 

أصبحنا داخل المباراة، سجلنا األهداف وحققنا ما نريد في النهاية”.

إيمري: أظهرنا قوة فياريال 
.. وليفربول يستحق التأهل 

لنهائي دوري أبطال أوروبا
أكد أوناي إيمري، المدير الفني لنادي فياريال اإلسباني، أن فريقه أظهر قوته 
التأهل إلى نهائي دوري أبطال  ليفربول يستحق  إلى أن  أمام الريدز، مشيراً 
من  الهزيمة  بعد  أوروبا،  أبطال  دوري  بطولة  فياريال  فريق  أوروبا. وودع 

ليفربول اإلنجليزي بنتيجة 5/2 بمجموع المباراتين ذهاباَ وإياباً.
وقال إيمري في تصريحات عبر شبكة بي بي سي العالمية عبر نهاية المباراة: 
“عندما تضيع اللحظة يكون حزيًنا للجميع، ال يمكننا أن نكون سعداء بسبب 
الطريقة التي قدمنا   بها مباريات جيدة، ومعارك جيدة ضد يوفنتوس وبايرن 

ميونخ ثم بعض التميز ضد ليفربول”.
أظهرنا  الليلة  األول  الشوط  في  النهائي،  في  اللعب  يستحق  “ليفربول  وتابع: 
للجميع أننا فريق قوي وجيد أيًضا ويمكن أن نحظى بفرص أيًضا، لكن الفارق 

في المباراتين كان معهم”.
للسيطرة  بحاجة  كنا  أكثر،  الكرة  على  نكون  أن  ى  إل بحاجة  “كنا  واضاف: 
واالستحواذ، لكن في الشوط الثاني لم تكن لدينا القدرة على الرد على ليفربول 

الرائع حًقا”.
وأختتم : “على الرغم من عدم الفوز والوصول إلى أقصى نهاية في البطولة، 

يجب أن نواصل السير على هذا الطريق الذي نسير فيه”.

كلوب بعد تأهل ليفربول:
»لم نلعب كرة قدم على اإلطالق 

أمام فياريال«

مونديال قطر  2022 

الملحقان الدوليان على استاد 
أحمد بن علي

أزمة بلمايض وإعالم الكامريون

موقع "أكتو فوت" الكامريوين يعتذر 

نظيره  الجنوبي  الكوري  المنتخب  يستضيف 
البرازيلي، بطل العالم خمس مرات، في مباراة 
ودية استعداداً لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 
االتحاد  األربعاء  أفاد  ما  بحسب   ،™2022

المحلي للعبة.
توتنهام  نجم  بقيادة  الجنوبي  الكوري  ويلعب 

»راقصي  أمام  هيونغ-مين  سون  هوتسبر 
قبل  الثاني من جوان في سيول،  في  السامبا« 
أن يواجه تشيلي والباراغواي في 6 و10 منه.
قال االتحاد الكوري الجنوبي »سلسلة المباريات 
المخططة أمام منتخبات أميركا الجنوبية ستمنح 
كوريا الجنوبية فرصة جيدة من أجل تقييم نقاط 

القوة والضعف«.
وأوقعت القرعة كوريا الجنوبية في المجموعة 
الثامنة إلى جانب البرتغال واألوروغواي وغانا 
خالل العرس الكروي في قطر المقرر من 21 

نوفمبر حتّى 18 ديسمبر.

كوريا الجنوبية تواجه الربازيل وديًا

الرابطة المحترفة األولى 

صراع مثير للنجاة من شبح السقوط وبلوزداد 
في طريق للتتويج ودخول التاريخ  قدم موقع »أكتو فوت« الكاميروني، 

اعتذاره للجزائريين، بعد المقال 
الناري الذي نشره منذ يومين 
بلماضي  جمال  حق  في 

مدرب منتخب الجزائر.
الكاميروني،  اإلعالم  ودخل 
ُقصوى  استنفار  حالة  في 
منذ  الماضية،  الفترة  خالل 
أطلقها  التي  القوية  التصريحات 
الجامبي  الحكم  ضد  بلماضي،  جمال 
اتهم منتخب بالدهم  بلماضي  بأن  ُمعتبرين  بكاري جاساما، 
شرعي  غير  بشكل  والتأهل  الرياضي«  بـ«الفساد  ضمنيا 
لكأس العالم. الموقع الكاميروني أكد بأنه يتحمل مسؤوليته، 
مؤكدا وقوعه في الخطأ، عندما سمح لإلعالمي سيسيمودي 
بارليف، بالتهجم على جمال بلماضي بطريقة نارية ووصفه 

لهذا األخير بالعنصري واإلرهابي.
وأكد »أكتو فوت«، بأنه ينوي السير على نفس نهج االتحاد 
الماضية  الساعات  القدم، والذي أصدر في  لكرة  الجزائري 
بيانا رسميا ندد فيه باإلنزالق غير األخالقي الذي وقع فيه 
بتهدئة األمور والعمل سويا  الكاميروني، وُمطالبته  اإلعالم 

في إطار »األخوة األفريقية«.
الطرف  صّعد  وقت  في  الكاميرونية،  الخطوة  وتأتي 
لكرة  الدولي  االتحاد  مستوى  على  تحركاته  من  الجزائري 
خالل  من  جاساما،  الحكم  ُمعاقبة  أجل  من  »فيفا«،  القدم 
التحكيم  لمحكمة  للتوجه  واالستعداد  التحكيم،  للجنة  اللجوء 

الرياضية »كاس« في الُمستقبل.
يُذكر بأن جمال بلماضي، وخالل آخر تصريحات إعالمية 
بـ«الثقيل«،  وصفه  ملفا  للفيفا  قدمت  الجزائر  بأن  أكد  له، 
عدم حدوث  المباراة وضمان  إعادة  إمكانية  بحث  أجل  من 
تجاوزات جديدة من طرف الحكام خالل الُمباريات التي تقام 

في القارة السمراء.
تاج الدين

ليفاندوفسكي يرفض عرض التجديد 
من بايرن ميونخ

»سبورت«  صحيفة  أكدت 
األربعاء،  اليوم  الكتالونية، 
روبرت  البولندي  أن 
بايرن  نجم  ليفاندوفسكي، 
ميونخ، رفض عرضا قبل أيام 

من ناديه لتجديد عقده.
فإن  الصحيفة  وبحسب 
الراتب  رفض  ليفاندوفسكي 
ميونخ،  بايرن  من  المقدم 
باإلضافة إلى مدة التعاقد التي 

بلغت موسما واحدا فقط.
البالغ 33 عاما مع بايرن، بنهاية الموسم المقبل،  ليفاندوفسكي  وينتهي تعاقد 

وارتبط اسمه بالرحيل إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.
ربط  يشترط  البولندي،  المهاجم  أن  الصحيفة،  وأضافت 
رحل. أو  بايرن  في  استمر  سواء   ،2025 حتى  بعقد   مستقبله 
لمحاولة  المقبلة،  األيام  خالل  المفاوضات  تتجدد  أن  المتوقع  ومن 
الالعب. على  باإلبقاء  ميونخ  بايرن  يتمسك  حيث  اتفاق،  إلى   التوصل 
ولكن األكيد أن بايرن ميونخ ليس على استعداد للتفاوض بشأن رحيل الالعب 

في صيف 2022، ويتمسك باستمراره على األقل لنهاية عقده.

فريق ليفربول  تأهل 
أبطال  دوري  اإلنجليزي لنهائي 
 3-2 اإلسباني  فياريال  على  بفوزه  أوروبا 

في إياب دور نصف النهائي.
تاج الدين 

الدقيقة  في  مبكًرا  األول جاء  فياريال  هدف 
في  ديا  بوالي  السنغالي  طريق  عن  الثالثة 
الدقيقة الثالثة من متابعة لتمريرة زميله كابوي.
واقتصر  استمرت،  وسيطرته  فياريال  ضغط 
الستيحاء  محاوالت  على  ليفربول  حضور 
على  حقيقي  تهديد  دون  لكن  النتيجة،  لتعديل 

مرمى رولي حارس فياريال.
وسجل هدف فياريال الثاني، الالعب الفرنسي 
بضربة   41 الدقيقة  في  كوكلين  فرانسيس 
رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها 
بثنائية  ليتقدم لفريقه  اليمنى،  كابوي من الجهة 

في الشوط األول.
دياز  بلويس  كلوب  دفع  الثاني،  الشوط  وفي 
بداًل من ديوجو جوتا ما أعطى الهجوم حيوية 

كبيرة.
عن  األول  الهدف  عنه  أسفر  ليفربول  ضغط 

طريق 
يلي  ز ا لبر ا
فابينيو في الدقيقة 62 بتسديدة مرت بين قدمي 
رولي، وذلك من متابعة لتمريرة محمد صالح.
الثاني  الهدف  دياز  لويس  الكولومبي  وسجل 
67 بضربة رأسية من  الدقيقة  ليفربول في  لـ 
متابعة للكرة العرضية التي أرسلها أرنولد من 

الجهة اليمنى.
أهداف  ثالث  ماني  ساديو  السنغالي  وسجل 
ليفربول في الدقيقة 74 مستغاًل تمريرة رائعة 
من نابي كيتا ليراوغ رولي ويسكن الكرة شباكه 
معلًنا عن فوز فريقه وعبوره للمباراة النهائية 
في باريس منتظًرا مانشستر سيتي اإلنجليزي 

أو ريال مدريد اإلسباني.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ليفربول 

على فياريال بثنائية نظيفة على ملعبه أنفيلد.
تشكيلة فياريال

وضم تشكيل فياريال كل من:
في حراسة المرمى: جيرو رولي 

خط الدفاع: خوان فويث - راؤول ألبيول - بو 
توريس - بيرفيس إستوبينان

 - كابوي  إيتيان   - باريخو  داني  الوسط:  خط 
فرانسيس كوكلين - جيوفاني لو سيلسو

خط الهجوم: بوالي ديا - جيرارد مورينو
تشكيلة ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كل من:.
في  فياريال  لمواجهة  ليفربول  تشكيل  وجاء 

دوري أبطال أوروبا كاآلتي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما 
كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون
خط الوسط: فابينيو - نابي كيتا - تياجو ألكانتارا
 - صالح  محمد   - جوتا  ديوجو  الهجوم:  خط 

ساديو ماني

ليفربول يغرق غواصات فياريال ويتأهل للنهائي

 ...  أخبــار محرتفينا 

على  ماني  ساديو  السنغالي  تفوق 
صالح،  محمد  المصري  نجمنا 
نادي  صفوف  في  المحترف 
باإلضافة  اإلنجليزي،  ليفربول 
في  دروجبا،  ديديه  اإليفواري  إلى 
بطولة دوري أبطال أوروبا. وسجل 
لفريق  الثالث  الهدف  ماني  ساديو 

جمعته  التي  المباراة  في  ليفربول، 
أمام فياريال، في إياب نصف نهائي 
وبعد  أوروبا.  أبطال  دوري  بطولة 
ساديو  السنغالي  وصل  الهدف  هذا 
في  له   15 رقم  الهدف  إلى  ماني 
في  أوروبا،  أبطال  دوري  بطولة 
متفوقاً  المغلوب،  خروج  مرحلة 

على محمد صالح ودروجبا. حيث 
األفارقة  الالعبين  قائمة  جاءت 
األكثر تسجياًل لألهداف في بطولة 

دوري أبطال أوروبا كالتالي:
- ساديو ماني 15 هدفاً

- ديديه دروجبا 14 هدفاً
- محمد صالح 11 هدف

- صامويل إيتو 10 أهداف.
اإلنجليزي  ليفربول  فريق  وتأهل 
أبطال  دوري  بطولة  نهائي  إلى 
فياريال  على  الفوز  بعد  أوروبا، 
بمجموع   5/2 بنتيجة  اإلسباني 

المباراتين.

ماين يتفوق عىل صالح ودروجبا يف دوري أبطال أوروبا



عين على الرياضة

لكرة  الوطني  المنتخب  يشارك 
الريشة )بادمينتون( بستة رياضيين 
)ذكور( في الدورة الدولية »توماس 
بالعاصمة  إجراؤها  المقرر  كاب« 
 15 الى   8 من  بانكوك  التايالندية 
اليوم  علم  حسبما  الجاري،  مايو 
الجزائرية  االتحادية  من  االربعاء 

للعبة.
خالل  من  الوطنية  النخبة  وتهدف 
أحسن  تقديم  »الى  المشاركة  هذه 
وجه ورفع التحدي أمام كبار اللعبة 
ل«واج«  أكده  حسبما  العالم«  في 
رئيس الفيدرالية، منصف زموشي.

المنافسة  هذه  »تأتي   : وأضاف 

أسابيع  قبل  الكبرى  الدولية 
البحر  ألعاب  انطالق  عن  قليلة 
ما  وهو  بوهران  المتوسط2022- 
من  العبينا،  على  إيجابا  سينعكس 
العالي  بالمستوى  االحتكاك  خالل 

قبل الموعد المتوسطي«.
الوطني  الفريق  القرعة  وأوقعت 
كل  رفقة  الثانية  المجموعة  ضمن 

من الدنمارك، الصين وفرنسا.
المسطر،  البرنامج  وحسب 
الجولة  في  »الخضر«  فسيواجه 
االولى منتخب الدنمارك يوم االحد 
الراحة  الى  الركون  مايو، وبعد   8
االثنين المقبل، يضربون موعدا مع 

الصين في الجولة الثانية، المبرمجة 
ان  على  مايو،   10 الثالثاء  يوم 
القادم  األربعاء  بفرنسا  يلتقوا 
الجولة  ضمن  مايو  لـ11  الموافق 

الثالثة.
»توماس  دورة  في  ويشارك 
فقط،  للذكور  المخصصة  كاب«، 
اربع  على  مقسمين  منتخبا   16
تضم  منها  واحدة  كل  مجموعات، 

أربعة فرق وطنية.
من  االولى  المجموعة  وتتكون 
الجنوبية،  كوريا  أندونيسيا،   :
سنغافورة،  المنظم(،  )البلد  تايالندا 
الصين  الدنمارك،  من:  والثانية 

وفرنسا، وتضم الثالثة كل من تايبي 
فيما  ألمانيا وكندا،  الهند،  الصينية، 
تشمل المجموعة الرابعة كال من : 
اليابان، ماليزيا، انجلترا ونيوزيلندا.
الجزائري  الوفد  من  جزء  وتوجه 
العاصمة  من  انطالقا  بانكوك  الى 
الثالثاء،  أمس  باريس،  الفرنسية 
فيما سيشد الوفد الثاني الرحال الى 

تايلند يوم غد الخميس.
أشهر  لعدة  مستمر  تربص  وبعد 
بوردو  في  -تالونس-  بأكاديمية 
مدال   : الرباعي  توجه  الفرنسية، 
صبري، معمري كسيلة، محمد عبد 
الى  حامق،  عادل  بلعربي،  الرحيم 

نكان إجراء المنافسة الدولية.
العرباوي  الثنائي  يتوجه  حين،  في 
سيف الدين و أوشفون عبد العزيز، 
سليم  محمد  الوطني  المدرب  رفقة 
الخميس،  غدا  بانكوك  الى  نورين، 
بعد عدد من المعسكرات اإلعدادية 
المنتخبات  تحضير  بكل من مركز 
الوطنية بالسويدانية والقاعة متعددة 

الرياضات بالمحمدية )العاصمة(.
منافسة  هذه  في  الجزائر  وتشارك 
بفضل  الدولية  كاب«  »توماس 
تتويجها بطلة إلفريقيا حسب الفرق 
)رجال( خالل الطبعة االخيرة التي 
وهو  بأوغندا،  فبراير  شهر  جرت 
التتويج الثالث للذكور على التوالي.

العناصر المشاركة:
كسيلة،   معمري  صبري،  مدال 
عادل  بلعربي،  الرحيم  عبد  محمد 
و  الدين  سيف  العرباوي  حامق، 

أوشفون عبد العزيز.
المدرب : محمد سليم نورين.

وأج
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كرة الريشة: الجزائر حاضرة بستة 
رياضيين في دورة »توماس كاب« 

الدولية ببانكوك

بطولة مدريد للتنس

أنس جابر تقيص هاليب وتتأهل 
إىل نصف نهايئ 

لألساتذة  مدريد  بطولة  نهائي  نصف  إلى  جابر  أُنس  التونسية  تأهلت 
بكرة المضرب بفوزها بسهولة بمجموعتين نظيفتين اليوم األربعاء على 

الرومانية سيمونا هاليب في ربع نهائي المسابقة.
وتمكنت جابر من حسم اللقاء دون عناء بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 

3-6 و2-6، خالل ساعة واحدة و7 دقائق.
مجموع  البالغ  للبطولة  الذهبي  المربع  في  التونسية  النجمة  وستواجه 
الفائزة من المواجهة التي ستجمع  جوائزها أكثر من 6.5 مليون يورو، 
في وقت الحق اليوم بين الروسية يكاتيرينا ألكسندروفا واألمريكية أماندا 

أنيسيموفا.

الروسي روبليف يصعد
إلى ثالث أدوار البطولة 

تأهل الروسي أندريه روبليف إلى الدور الثالث من بطولة مدريد اإلسبانية 
لألساتذة بكرة المضرب بفوزه اليوم الثالثاء على البريطاني جاك درابير 

بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
وخسر روبليف المجموعة األولى بنتيجة 2-6 قبل أن يقلب الطاولة على 
منافسه ويفوز بمجموعتين متتاليتين، بواقع: 4-6 و5-7، خالل ساعتين 

و19 دقيقة.
وسيواجه روبليف في الدور الثالث للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر 
من 6.5 مليون يورو، إما البريطاني دانييل إيفانز أو الفائز من مواجهة 

األمريكي جونسون بروكسبي واإلسباني روبيرتو باوتيستا آغوت. 
وكاالت

األلعاب األولمبية للصم 2022  : 
ميداليتان برونزيتان للجزائر

حاج  الجزائريان،  المصارعان  حقق   - )البرازيل(  سول  ديل  كاكسيا 
كراح )كاراتي( و يسرى بن صالح )جيدو(، ميداليتين برونزيتين، خالل 
الجارية  )ديفلمبيكس(  للصم  األولمبية  لأللعاب   24 الـ  الطبعة  منافسات 

بكاكسيا ديل سول البرازيلية )1 الى 15 مايو(.
و في وزن أكثر من 84 كلغ, افتك كراح البرونز, وهو األمر كذلك بالنسبة 

للمصارعة يسرى بن صالح في منافسات الجيدو.
ومحمد  كلغ(   75  -( حساني  يوسف  الكاراتي,  مصارع  تأهل  بالمقابل, 

العربي )- 67 كلغ( الى المنازالت النهائية ألوزانهم.
بوفد  )ديفلمبيكس(  الصم  ألولمبياد  الـ24  الطبعة  في  الجزائر  تشارك  و 
يتكون من 12 رياضيا في ثالثة اختصاصات وهي : ألعاب القوى, جيدو 
القوى(,  )ألعاب  المدربين طاهر صالحي  قيادة كل من  والكاراتي, تحت 

أولحاج ويدير )جيدو( وزايدي إيدير )كاراتي(.
جدير بالذكر أن أول أولمبياد للصم, نظم بباريس سنة 1924, فيما كانت 
آخر نسخة لهذه االلعاب بمدينة سامسون التركية من 18 الى 30 يوليو 

.2017

الكرة الطائرة/ كأس الجزائر
الدور نصف النهائي يومي الجمعة و السبت

سيجري الدور نصف النهائي لكأس الجزائر للكرة الطائرة )رجال( يومي 
أوالد عدوان من جهة,  ونادي  بجاية  ناصرية  بمباراتي  والسبت  الجمعة 
ووداد تلمسان- نادي برج بوعريريج من جهة أخرى, حسب ما أعلنت عنه 
االتحادية الجزائر للكرة الطائرة. إذا كانت مباراة البرج و الوداد المبرمجة 
يوم السبت بالشلف )00ر17( تعتبر في متناول حامل الكأس بعد فوزه 
نهاية شهر أبريل في دورة اللقب )0-3(، فالمواجهة بين ناصرية بجاية و 
جمعية أوال عدوان المقررة يوم الجمعة )سا 00ر17( بالبويرة, ستكون 

متكافئة و مفتوحة على كل االحتماالت.
ويحتل أوالد عدوان المركز الثاني في دورة اللقب, مما يجعله يستفيد من 

أفضلية التكهنات. 
برنامج الدور نصف النهائي/الجمعة )سا 00ر17( 

في البويرة: ناصرية بجاية - جمعية أوالد عدوان
السبت )00ر17(

في الشلف: وداد تلمسان - نادي برج بوعريريج
وأج

إجراءات  إمبيد  جويل  السلة  كرة  نجم  بدأ 
بداًل  فرنسا  ليمثل  الرياضية  جنسيته  تغيير 
دورة  في  الكاميرون،  األصلي  بلده  عن 

األلعاب األولمبية باريس 2024.
العب  إمبيد  جويل  الكاميروني  يسعى 
المشارك  سيكسرز  سفنتي  فيالدلفيا  ارتكاز 
للمحترفين  األميركي  السلة  كرة  دوري  في 
للحصول على الجنسية الفرنسية ما سيشرع 
لخوض  »الديوك«  منتخب  أبواب  أمامه 
يتوجب  ذلك  قبل  ولكن   ،2024 أولمبياد 
تحديات  تخطي  ايه«  بي  »أن  نجم  على 
السلة  كرة  على  دخياًل  باعتباره  تبدأ  جمة 

الفرنسية.
الفرنسي بوريس دياو  للمنتخب  العام  المدير  أّكد 
لصحيفة ليكيب الثالثاء ما تناقلته قناة »آر أم سي 
سبورت« أن إمبيد »بدأ إجراءات التجنيس ويود 

بعد ذلك أن يلعب لمنتخب فرنسا«.
على الورق، تثير احتمالية رؤية عمالق فيالدلفيا 
)2.13 م( وأحد المرشحين الثالثة للفوز بجائزة 

الدوري  في  العادي  الموسم  في  العب  أفضل 
في  أولمبي  بلقب  الفوز  آمال  وحمل  االميركي 
البلد  نفوس  في  الحماس   ،2024 باريس  ألعاب 
كأفضل  الموسم  هذا  انهى  انه  علماً  المضيف، 

هداف مع معدل 30.6 نقطة في المباراة.
وبغض النظر عن تعقيد عملية التجنيس، وبالتالي 
العاصمة  في  المولود  لالعب  بالنسبة  جدواها، 
في  استقراره  عدم  إلى  ياوندي،  الكاميرونية 

فرنسا أو امتالكه أي روابط عائلية، 
عن  للغائب  أخرى  صعوبات  ستتبع 
بسبب  محددة  غير  لفترة  المالعب 
كسر في مدار العين اليمنى وارتجاج 
الكاميروني  وأصيب  المخ.  في 
نجم  مواطنه  من  بالكوع  تدخل  اثر 
تورونتو رابتورز باسكال سياكام في 
الدقائق األخيرة من المباراة السادسة 
من سلسلتهما في الدور األول للبالي 
أوف والتي حسمها في صالحه 4-2 

وبلغ الدور الثاني.
وبهذا الصدد يقول مستشار كرة السلة 
في محطة »بي إن سبورتس« جاك مونكالر في 
مقابلة لفرانس برس »ال يملك جويل عالقة بكرة 
السلة الفرنسية. لم يلعب في فرنسا، لم يعش في 
جويل  انتماء  في  مالئم  غير  شيئ  هناك  فرنسا. 
لكرة السلة الفرنسية. ال يكفي أن تكون أحد أفضل 

العبي كرة السلة في العالم«.
وكاالت

النجم  الكاميروني جويل إمبيد بصدد
تغيير جنسيته الرياضية

تعليق حماسي لرومان رينز بعد انتصاره المُزدوج على درو ماكنتاير
عبر رومان رينز، نجم الُمصارعة الحرة، عن سعادته بفوزه الُمزدوج على درو ماكنتاير. وأشار تقرير نشره موقع SportsSkeeda إلى نجاح رينز في 

الفوز على ُمنافسه البريطاني في عرضي WWE اللذين أقيما في باريس ولندن خالل األيام الماضية في ظل جولة ُمصارعي االتحاد في أوروبا.
رومان رينز يستعرض عضالته في أوروبا 

 WWEونشر رينز عبر حسابه على تويتر صورتين له من العرضين كتب تعليقاً عليهما :”البطل الُمسافر عبر العالم بال ُمنازع”، وأشار في تغريدته لعرضي
في لندن وباريس، مع استخدام وصفه الُمحبب “ُمحرك اإلبرة األخير” )كناية عن قدرته الكبيرة على التأثير(.

سبورت 360 



تعتبـر حرفـة تقطير مـاء الورد أو الزهر 
التقليديـة  الحـرف  وأقـدم  أعـرق  مـن 
اسـمها  ارتبـط  التـي  البليـدة  بواليـة 
بمدينـة  ولقبـت  واألزهـار  بالـورود 
الـورود، غيـر أن هـذه الحرفـة مهـددة 
باالندثـار بسـبب نقـص المـواد األوليـة، 
حسـبما أجمـع عليـه الحرفيـون القالئـل 

الحرفـة. هـذه  يزاولـون  الذيـن 
أن  حرفيـون  أكـد  لـوأج  حديـث  وفـي 
مواصلتهـم لمزاولـة هذا النشـاط الغرض 
الثقافـي  المـورث  هـذا  حمايـة  هـو  منـه 
يكتسـي طابعـا  الماضـي  فـي  الـذي كان 
إلـى  ذلـك  أسـباب  مرجعيـن  تجاريـا، 
صعوبـة الحصـول علـى مختلـف أنـواع 

والزهـور. الـورود 
ضمـن  المنخـرط  الحرفييـن  أحـد  وقـال 
جمعيـة كنـوز الثقافيـة، محمـد حرزلـي، 
الـذي يمتهـن هـذه الحرفـة رفقـة زوجته، 
مـرور  مـع  خـف  )الحرفـة(  بريقهـا  أن 
عـن  الشـباب  عـزوف  بسـبب  الزمـن 
تعلمهـا مـن جهـة ونقـص المـواد األولية.
وأشـار أن شوارع وبسـاتين البليدة كانت 
فـي الماضـي ال تخلـو من مختلـف أنواع 
الـورود والزهـور علـى غرار الياسـمين 
الـذي كان منتشـرا خاصـة ببلديتي الشـفة 
)غـرب( والشـبلي )شـرق( إال أنهـا اليوم 

أثـر علـى  اختفـت بشـكل شـبه كلـي مـا 
صناعـة مـاء الياسـمين المقطـر الذي يعد 

مـن أكثـر األنـواع رواجا.
أنـواع  اختفـت  الياسـمين،  جانـب  وإلـى 
أخـرى مـن الزهـور كانـت تسـتخدم فـي 
المقطـر  الزهـر  الـورد أو  صناعـة مـاء 
التـي  والـورود  البنفسـج  غـرار  علـى 
الكميـات  جمـع  الصعـب  مـن  أصبـح 

منهـا. الكافيـة 
ومـن بيـن المصـادر التـي يعتمـد عليهـا 
الـورد،  مـاء  لتحضيـر  حرزلـي  السـيد 
بوسـط  الموجـودة  "الرانـج"  أشـجار 
الجزائـر(  وبـاب  السـبت  )بـاب  المدينـة 
وببلديـة بنـي مـراد، غيـر أنهـا ال تكفـي 
سـوى لتحضيـر كميـات قليلـة فقـط، كمـا 
قـال، مبديـا أسـفه لعـدم إيـاء السـلطات 
المحليـة أهميـة لاعتنـاء بهـذه األشـجار 
تكـون  حتـى  دوري  بشـكل  وصيانتهـا 

مردوديـة. أكثـر 
وسـجل حازرلـي البالـغ مـن العمـر 53 
منـذ  الحرفـة  هـذه  تعلـم  والـذي  سـنة 
طفولتـه أثنـاء عملـه بمحـل مختـص فـي 
بالجزائـر  القصبـة  بحـي  المجـال  هـذا 
التـي  الطبيـة  النباتـات  أن  العاصمـة، 
البليـدي  األطلـس  غابـات  مـن  يجمعهـا 
علـى غـرار اإلكليـل الجبلـي، هـي أبـرز 

المصـادر التـي يعتمـد عليهـا حاليـا فـي 
حرفتـه.

راضيـة  الحرفيـة  تطرقـت  جهتهـا،  مـن 
بلبـاي التي ال تـزال هي األخرى تمارس 
هـذه الحرفـة مـن بـاب الحفـاظ علـى هذا 
المـوروث الثقافـي، إلـى إشـكالية نقـص 
المـادة األوليـة التـي أثـرت على نشـاطها 
خاصة وأن اسـتخاص عصـارة الورود 

يحتـاج إلـى كميـات كبيـرة منه.
اندثـار  مـن  تخوفهـا  عـن  وعبـرت 
مـن  تعـد  التـي  التقليديـة  الحـرف  هـذه 
األجيـال  عبـر  المتوارثـة  الحـرف  أقـدم 
فتـرة  أن  إلـى  تشـير  أن  قبـل  بالواليـة، 
الزهـر  مـاء  تحضيـر  فـي  االنطـاق 
والـورد التي تسـمى فتـرة "القطاف" تبدأ 
نهايـة شـهر مـارس وتسـتمر إلـى غايـة 

مايـو. شـهر  منتصـف 
المـاء  مـن  الـورد  مـاء  ويسـتخلص 
الطبيعـي المكثـف المسـتخرج مـن جهـاز 
وعـاء  عـن  عبـارة  هـو  الـذي  التقطيـر 
النـار لمـدة  نحاسـي كبيـر يوضـع علـى 
ال تقـل عـن أربـع سـاعات تكفـي لتبخـر 
المـاء وتحولـه إلـى قطـرات مـاء معطرة 
علـى حسـب نوعيـة الـورود أو الزهور.
لتشـجيع  الحرفـة  عصرنـة  مشـروع 

فيهـا االسـتثمار  علـى  الشـباب 
وضمـن مسـاعيها الراميـة للحفـاظ علـى 
والامـادي،  المـادي  الثقافـي  المـوروث 
تحضـر مديريـة الثقافـة والفنـون المحلية 
عصرنـة  إلـى  يرمـي  مشـروع  لتجسـيد 
حرفـة تقطيـر مـاء الزهـر والـورد قصـد 
فـي  االسـتثمار  علـى  الشـباب  تشـجيع 
هـذا المجـال، اسـتنادا لمـا أفـاد بـه مديـر 

الحـاج مسـحوب. الثقافـة، 
مديريتـه  أن  مسـحوب  السـيد  وقـال 
وبنـاء علـى مراسـات الـوزارة الوصية 
المتعلقـة باقتـراح مشـاريع تخـص حماية 
الحـرف التقليديـة مـن االندثـار، اختارت 
حرفـة تقطيـر مـاء الـورد والزهـر كونها 
العريقـة  التقليديـة  الحـرف  تتصـدر 

بـه  تشـتهر  الـذي  باالندثـار  المهـددة 
الواليـة إلـى جانـب واليـات قليلـة أخرى 
علـى غـرار قسـنطينة وتيبـازة )القليعة(.
وأضـاف أن هـذا المشـروع ينـدرج فـي 
المؤسسـاتية  الشـراكة  برنامـج  إطـار 
"بروفـاس" الـذي أطلقتـه كل مـن سـفارة 
الشـؤون  ووزارة  بالجزائـر  فرنسـا 
تحديـد مشـاريع  فـي  المتمثـل  الخارجيـة 
الهيئـات  بيـن  المؤسسـاتية  الشـراكة 

والجزائريـة. الفرنسـية  العموميـة 
هـذا  دعـم  علـى  الموافقـة  حالـة  وفـي 
إعـادة  إلـى  أيضـا  الرامـي  المشـروع 
العطـور،  صناعـة  لنشـاط  االعتبـار 
سـيتم العمـل علـى إدراج تقنيـات حديثـة 
تسـتعمل فـي تقطيـر ماء الزهـر والورد، 

الثقافـة. لمديـر  وفقـا 
كمـا سـيتم أيضـا تنظيـم دورات تدريبيـة 
الراغـب  والشـباب  الحرفييـن  لفائـدة 
إشـراف  تحـت  الحرفـة  هـذه  تعلـم  فـي 
باحثيـن وأسـاتذة جامعييـن مختصيـن في 
المجـال إلـى جانب االسـتفادة مـن الخبرة 

األجنبيـة.
وأكـد السـيد مسـحوب بخصوص إشـكال 
تراجـع  فـي ظـل  األوليـة  المـواد  نقـص 
وأن  خاصـة  بالمنطقـة  الـورود  زراعـة 
اسـتخاص عصـارة الـورود يحتـاج إلى 
المشـروع  أن  قـال  منـه،  كبيـرة  كميـات 
الحلـول  بإيجـاد  سـيتكفل  المطـروح 

بتجـاوزه. الكفيلـة 
الثقافـي  المـوروث  حمايـة  جانـب  وإلـى 
الامـادي، يرمـي هـذا المشـروع أيضـا 
الشـباب  وتشـجيع  الفرصـة  إتاحـة  إلـى 
علـى االسـتثمار فـي تقطيـر مـاء الـورد 
علمـا  العطـور،  وفـي صناعـة  والزهـر 
سـابقا  تحصـي  كانـت  البليـدة  مدينـة  أن 
عـدة مخابر السـتخاص عطـور الورود 
هـي  نشـاطها  توقـف  والتـي  والياسـمين 
األوليـة،  المـواد  نقـص  بسـبب  األخـرى 

المصـدر. ذات  حسـب 
                                       ق.م
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بوالية وهران

شــخصا   11 أصيــب      n
بجــروح إثر حــادث انحراف 
حافلــة كانــت تنقــل فريــق 
ــي صــاف  بن لكــرة الســلة ل
أمــس األربعاء بوالية وهران 
ــم لــدى مصالح  حســبما عل

الحماية المدنية.
وأوضــح نفــس المصــدر أن 
الحــادث وقع على مســتوى 
الطريــق الوطني رقم 2 عند 
مدخل بلدية مسرغين )غرب 
فــي  واليــة وهــران( وتمثــل 
انحــراف حافلة تنقــل فريق 

رياضــي لكــرة الســلة لبني 
صاف كان متوجها الى والية 

سطيف.
وقــد تدخــل أعــوان الحماية 
المدنيــة مــن أجــل إســعاف 
تتــراوح  الذيــن  الجرحــى 
أعمارهم ما بين 18 و56 سنة 
وتعرضــوا إلصابات متفاوتة 
ــم تحويلهم  الخطــورة حيث ت
ــى مصلحة االســتعجاالت  ال
للمستشفى الجامعي لوهران، 

مثلما أشير إليه.
                                    وأج 

وفاة 8 أشخاص جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة بإيران
فـي  األقـل  أشـخاص علـى  ثمانيـة  توفـي 
تناولـوا مشـروبات  بعدمـا  إيـران  جنـوب 
منزليـا،  مصّنعـة  مغشوشـة  كحوليـة 
وفـق مـا أعلنـت المتحدثـة باسـم جامعـة 

الطبيـة. للعلـوم  هرمـزكان 
فاطمـة  الجامعـة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
توفـوا  أشـخاص  "ثمانيـة  إن  نوروزيـان 
كحوليـة  مشـروبات  تناولـوا  بعدمـا 
بنـدر  فـي  منزليـا  مصنّعـة  مغشوشـة 
هرمـزكان. محافظـة  عاصمـة  عبـاس"، 
ونقلـت وكالـة إرنـا لألنباء عـن نوروزيان 
شـخصا   59 مجموعـه  مـا  إن  قولهـا 

المدينـة. فـي  كحولـي  بتسـمم  أصيبـوا 
تحظـر طهـران اسـتهاك الكحـول وبيعهـا 
علـى األراضـي اإليرانيـة حيـث غالبـا مـا 
تفيـد تقاريـر إعاميـة بوفـاة أشـخاص مـن 
جـراء تناول مشـروبات كحولية مغشوشـة 

أو مصنعـة منزليـا.

شـخصا   30" إن  نوروزيـان  وقالـت 
يخضعون لغسـيل الكلـى" مضيفة أن "17 
شـخصا آخريـن فـي وضـع حـرج وأدخلوا 

العنايـة المشـددة" فـي بنـدر عبـاس.
ثمانيـة  توقيـف  المدينـة  شـرطة  وأعلنـت 
أشـخاص متّهميـن بتوزيـع الكحـول خافـا 

للقانـون.
قائـد  عـن  لألنبـاء  مهـر  وكالـة  ونقلـت 
تيمـور  عبـاس  بنـدر  مدينـة  شـرطة 
منـازل  تفتيـش  "خـال  قولـه  دولتيـاري 
 1278 الشـرطة  ضبطـت  بهـم،  مشـتبه 

الكحـول". مـن  ليتـرا 
تفشـي  بدايـة  مـع   2020 مـارس  فـي 
 44 إيـران، توفـي  فـي  فيـروس كورونـا 
مشـروبات  اسـتهاك  جـراء  مـن  شـخصا 
سـريان  بعـد  منزليـا  مصنّعـة  كحوليـة 
يقضـي  الكحـول  تنـاول  بـأن  تفيـد  شـائعة 

الفيـروس. علـى 

n  تمكنت مصالح أمن والية 
سطيف ،مؤخرا،، من توقيف 
03 أشــخاص خطيرين من 
العدلية، بعد  الســوابق  ذوي 
ــم التأكد مــن ضلوعهم  أن ت
ــا ترويج للمؤثرات  في قضاي
يــة، مــع حجــز كميــة  العقل
ـــ  ـ ـ ـ ـ هامــة منهــا قــدرت ب
1100 كبسولة من المؤثرات 
ســاح  حجــز  ،و  يــة  العقل
أبيــض محظور مــن الحجم 
ــي هــام  ــغ مال ل الكبيــر، ومب
ـ 76 ألف دج ،والذي  ـ فــاق ال
يعتبر من عائــدات االتجار 

بهذه السموم.
يــة أفــراد الفرقة   قــام بالعمل
المتنقلة للشــرطة القضائية 
إثــر  وجــاءت  بســطيف، 
اســتغالهم لمعلومات تشير 
مشــبوهة  تحــركات  ــى  إل
ألفــراد شــبكة متورطــة في 
يــة  ترويــج المؤثــرات العقل
يــم دائــرة  ــى مســتوى إقل عل
عيــن أرنــات ،غــرب مدينة 

ــذي أكدته  ســطيف، األمر ال
تقارير المكلفين بالتحريات 
الميدانيــة، إذ وبعــد الترصد 
ــم  وتتبــع المشــتبه فيهــم، ت
التدخل في الوقت المناســبة 
اســتصدار  ــم  ،ث وتوقيفهــم 
أذون بتفتيش مســاكن والتي 

كانت إيجابية.
 بعــد اســتكمال لإلجراءات 
قانونية الازمــة، تم إعداد  ال
ملــف جزائي ضد المشــتبه 
فيهــم عــن تهمة الممارســة 
لمهنــة  المشــروعة  غيــر 
أدويــة  ــازة  حي الصحــة، 
خصائــص  ذات  صيدالنيــة 
يا لغــرض البيع  مؤثــرة عقل
ــى جانــب حيــازة ســاح  إل
أبيــض محظور من الصنف 
الســادس دون أي مقتضــى 
شــرعي أحيلوا بموجبه أمام 
القضاء بسطيف،و الذي أمر 
بإيداعهم جميعا رهن الحبس 

المؤقت.
         نورالدين بوطغان

حبس 3 مروجني خطريني للمخدرات 
بعني أرنات يف سطيف

كوفيد - 19 : إجمالي اإلصابات في العالم يتجاوز 514 مليون حالة
هوبكنـز/  جامعة/جونـز  ذكـرت 
األمريكيـة، أن حصيلـة اإلصابـات 
كورونـا  بفيـروس  المؤكـدة 
حـول  )كوفيـد19-(  المسـتجد 
514 مليونـا  إلـى  ارتفعـت  العالـم 

حالـة. و992  ألفـا  و929 
أحـدث  فـي  الجامعـة،  وأفـادت 
موقعهـا  عبـر  نشـرتها  إحصائيـة 
بـأن  األربعـاء،  أمـس  اإللكترونـي 
اإلصابـة  جـراء  الوفيـات  إجمالـي 
ارتفـع  العالـم  حـول  بالفيـروس 
إلـى 6 ماييـن و240 ألفـا و974 

حالـة.
المتحـدة  الواليـات  أن  وأوضحـت 
حـاالت  مـن  عـدد  أكبـر  سـجلت 

اإلصابـة حـول العالـم، والتي بلغت 
إصابـة،  مليـون   81.5 مـن  أكثـر 
فـي حيـن تجـاوزت حصيلـة الهنـد 
43 مليـون إصابـة لتحتـل المرتبـة 
الثانيـة، تليهـا البرازيـل بأكثـر مـن 

مليـون.  30.4
ووفقـا ألحـدث البيانـات، تصـدرت 
الواليـات المتحـدة قائمـة الـدول من 
حيـث عـدد الوفيات جـراء اإلصابة 
و748  ألفـا   994 بــ  بالفيـروس 
وفـاة، تلتهـا البرازيـل فـي المرتبـة 
ألفـا و930 وفـاة   663 الثانيـة بــ 
ثـم تأتـي الهنـد فـي المرتبـة الثالثـة 
بإجمالـي وفيـات 523 ألفـا و920 

. لة حا



حصــل الفنــان التشــكيلي محمــد عبلة 
على وســام جوتــه من ألمانيــا، ليصبح 
أول فنان تشــكيلي عربي يحصل عليه، 
وكتــب الفنان محمــد عبلة على صفحته 
على موقــع التواصــل االجتماعى فيس 
بــوك يقــول »خبــر جميــل ع الصبــح. 
وكالة االنبــاء األلمانيــة، خبر حصولي 
على )وســام جوته( أرفع وســام تمنحه 
ألمانيا للشخصيات المؤثرة فى مجالها، 
وأكون أول فنان عربي يحصل على هذا 
الوسام، وحصل عل الوسام قبل سنوات 
الشــاعر أدونيس، وكذلــك الدكتور عبد 

الغفار مكاوي من مصر«.
وأضــاف محمــد عبلــة »الوســام حاجة 
جميلــة، ويتــم تســليمه فــي ألمانيــا من 
قبــل رئيس االتحــاد األلماني فــي مدينة 

)فايمار(.
محمــد عبلــة فنان تشــكيلي حاصل على 
بكالوريــوس كليــة الفنون الجميلة قســم 
تصوير جامعة اإلسكندرية عام 1977، 
ودبلــوم كلية الفنــون الجميلــة 1978، 
كمــا درس في كلية الفنــون والصناعات 

)نحت( بزيورخ – سويسرا عام 1981.
عمــل مديــرا لقاعــة الفنــون التشــكيلية 
باألوبرا لمدة ســتة أشــهر عام 1990، 
وأســتاذا زائرا للفنون بمدرســة أوربرو 
الســويد، كمــا كان رئيس مجلــس إدارة 

أتيليه القاهرة عام 2010 .
كما شارك فى العديد من المعرض الدولية 
منها بينالى الشــارقة عام 1993، بينالى 
الجرافيك فى فنلندا عام 1993، ترينالى 
جرنيش بسويسرا عام 1993، معرض 
 EXILON جمعيــة الجرافيــك الدوليــة
عــام 1993، ترينالي ســابورو اليابان، 
وبينالــي الكويــت عــام 1994، بينالي 
القاهــرة الدولي الســادس عــام 1996، 
بينالي اإلســكندرية لدول البحر المتوسط 
الــدورة )19( عــام 1997، ترينالــي 
مصر الدولي الثالث لفــن الجرافيك عام 
2000، ومعرض طالئع الفن المصري 
المعاصــر فــي األرجنتين تحــت عنوان 
مختــارات من أعمال أربعة فنانين ســنة 
2001، كمــا شــارك في بينالــي هافانا 

الدولي عام 2003 .
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ألف أزيد من 60موسيقى ترويجية لهوليوود

 عبد الرؤوف جفال جزائري حجز مقعدا بين النجوم العالميين

عين على الثقافة والفن

الفنان محمد عبلة يحصل عىل 
وسام جوته يف ألمانيا

n من الغرب الجزائــري إلى هوليوود 
قفز ابن تلمســان الشــاب عبد الرؤوف 
جفــال من خــال تأليفه ألزيــد من 60 
موســيقى ترويجية لهوليــوود، صانعا 
التمّيــز مــن خــال حجــزه مقعــدا بين 
نجــوم عالميين...فعبــد الــرؤوف يعــد 
اليــوم واحدا من أهم صناع الموســيقى 
الترويجية والمؤثرات الصوتية لألفام 
وألعاب الفيديو، حيــث تمكن من العمل 
في عدة أفام عالمية حققت نجاحا ملفتا 
 Moon Knight, Blade منهــا 
 Runner 2049, Venom,

...Dark
 وفــي حــوار خص به »عيــن الجزائر 
» تطــّرق عبد الرؤوف إلــى بدايته في 
تأليف موســيقى اإلعانات الترويجية، 
مؤكدا بأنه لم يتلق أي عرض من داخل 

الجزائر.
*كيف بدأت رحلة عبد الرؤوف في 

تأليف موسيقى اإلعانات التجارية، و 
متى كانت أول تجربة؟

فــي الحقيقــة بــدأت رحلتي فــي تأليف 
 2013 ســنة  الترويجيــة  الموســيقى 
عندمــا قررت أن أبــذل قصارى جهدي 
لكسب لقمة العيش من شغفي بالموسيقى 
الســينمائية، حينها كنــت طالب ترجمة، 
س نفســي  وفــي تلــك الفتــرة كنــت أدرِّ
كل مــا يتعلــق بالموســيقى مــن أدوات 
اإلنتــاج والتأليــف وغيرهــا...، حيــث 
اكتشــفت الموسيقى الخاصة باإلعالنات 
األقــرب  األســلوب  وهــو  الترويجيــة 

للموســيقى التصويريــة الرائعة لألفالم 
التــي تلهمنــي وجعلتنــي أحلــم بعيدا و 
أرغب في أن أكون أول جزائري يقطن 
بالجزائر له مؤلفات موسيقية أو تصميم 
صوتــي في اإلعالنات الترويجية ألفالم 

هوليوود ، وفي األســاس بدأ األمر على 
هذا النحو.

*ها حدثتنا عن تفاصيل تلقيك ألول 
عرض من هوليوود ؟أم أنك أنت من 

بادر للحصول على هكذا فرصة؟
كانــت أول موســيقى لــي فــي إعــالن 
ترويجــي نهاية عــام2014، حيث قمت 
بتأليف الكثير من الموســيقى وســاهمت 
بهــا في الكثيــر من األلبومــات الخاصة 
بهــذا النــوع مع شــركات مختلفــة. أما 
فيمــا يخص االتصــال فالواقــع كنت أنا 
من بدأها في نهايــة عام 2013 ، حيث 
اتصلت ببعض الشــركات الموجودة في 
لوس أنجلس والمتخصصة في موســيقى 
اإلعالنات الترويجية، لقد آمنوا بموهبتي 

ومنحونــي الفرصة للعمــل معهم، وبعد 
أن حصلــت على أول إعــالن ترويجي 
تواصلــت معي شــركات أخــرى بهدف 
تأليــف الموســيقى الترويجية والحمالت 
اإلعالنية ....وما زال التواصل مستمرا.
*هل تخصصت في تأليف موسيقى 
اإلعانات الترويجية فقط أم لك 
مشاركات في أفام ومسلسات 

هوليوود ؟
فــي الوقــت الحالــي أنــا متخصص في 
موســيقى اإلعالنات الترويجية، باعتبار 
أن العمــل مع اســتوديوهات كبيرة عبر 
انترنت يكاد يكون مســتحيال لمشاريعهم 
لهــا  عــدة  أمــور  وبســبب  الضخمــة 
عالقــة باألمن وخصوصية المشــروع، 
وحجز األوركســترا، ودعــوة المنتجين 
والمخرجين في األســتوديو وأيًضا أثناء 
تســجيل الموســيقى التصويرية وما إلى 
ذلــك ... لذا التواجد هناك أمر ضروري 
ســواء كان ذلــك فــي لــوس أنجلس أو 

لنــدن أو في أي مــكان يتواجد فيه رجال 
الصناعة بصراحــة إنها ثقافة كاملة بحد 

ذاتها.
*وهل تطمح لخوض تجربة أخرى 

بعيدا عن اإلعانات الترويجية؟ 
طبعا أطمح لذلك، ســواء كانت مشاريع 
فنيــة مــع فنانيــن في مجــال الغنــاء أو 
حتــى في الموســيقى التصويرية لألفالم 
والمسلسالت وألعاب الفيديو...وأنا أتعلم 

دائًما أشياء جديدة مع تقدمي كفنان.
*ماهي أهم األفام التي كان لك حظ 

العمل فيها؟
من بين األفالم التي استخدمت الموسيقى 
الخاصــة بــي أو تصميــم الصــوت في 
 Moon  , هــي   ، اإلعالنيــة  حملتهــا 
 Knight, Blade Runner 2049,
 Venom, Dark Phoenix,
 Terminator: Dark Fate,
 Maleficent: Mistress of Evil,
 Ad Astra, Mortal Engines,
 Captain Marvel, Kingsman
 2, John Wick 3, Pacific Rim

 ,2
Power Rangers وغيرها .

 *هل تقوم بابتكار مؤثرات صوتية؟ 
وماذا يطلب منك عادة؟

نعــم، أحب دمج المؤثرات الصوتية التي 
أنشــأتها في موســيقاي، ســواء كان ذلك 
مــن خالل مــا نطلــق عليــه »الحوادث 
الســعيدة«، أي األصوات التي تأتي من 
جلســة تجريبيــة صوتيــة أو األصوات 
التي أهدف إلى ارتفاعها، وكل ما يتعلق 

بالتالعب باألصوات بشكل عام.
*هل تلقيت عروض عمل بالجزائر؟

في الواقع لم أتلق أي عرض 
*ماذا تحمل أجندة عبد الرؤوف 

مستقبا؟
أطمــح دائًما إلى التطــّور الفني وتحقيق 
أحــالم أكبــر من خــالل إبــراز قدراتي 
وإمكانياتــي بإنجازات أفضل، إنها رحلة 

طويلة وقد بدأت للتو.

أعمال إبداعية لمونيه يف "المتحف االنغمايس " بطوكيو

n بعــد تأجيــل دام عاميــن، يفتتح 
معرضه  االنغماســي«  »المتحــف 
اليابانيــة،  العاصمــة  فــي  األول 
حيــث  الصيــف،  هــذا  طوكيــو، 
الســير  مجــال  لــزواره  سيفســح 
داخــل مجموعة مــن أجمل لوحات 
الحركــة االنطباعية، واستكشــاف 

أدق التفاصيل فــي ضربات فنانين 
واسعي الشــهرة، من أبرزهم رائد 

الحركة االنطباعية، كلود مونيه.
ووفقــاً لموقع »تايم آوت طوكيو«، 
ســيقام العرض الفني الرقمي في 8 
يوليــو المقبــل في منطقــة األعمال 
وســيدور  باليابــان،  نهيوباشــي 
موضوعــه عــن الفــن االنطباعي، 

تلــك الحركة الفنية التي انطلقت في 
القرن الـ 19 في فرنسا الستكشاف 
صفات الضوء، بــدءاً من الطريقة 
التــي يلمــع بهــا عبــر المــاء إلى 
مالحظــة التغييــرات اللحظية التي 

يحدثها في اللون.
يذكــر أن رائد تلــك الحركة، كلود 
مونيــه، تعرض للســخرية بســبب 
أســلوبه الجديــد في الرســم والذي 
تضمن رسم ضربات رفيعة سريعة 
باســتخدام ألــوان زاهيــة، ولكنــه 
أصبح اآلن واحداً من أعظم الفنانين 

في عصره.
وقبــل وفاتــه بفترة وجيزة، شــرع 
الفنــان فــي رســم لوحة انغماســية 
مميزة تهــدف إلى إضفــاء الجمال 
علــى حياة مــن عانوا فــي الحرب 
العالمية األولى. وال تزال سلســلته 
الشهيرة »زنابق الماء« في الغرف 
»أورانجيري«  بمتحف  البيضاوية 
بباريــس معروضــة بالطريقة التي 
اقترحها مونيه، حيث تساعد أشكال 

الغرف زوار المتحف في االنفصال 
عــن العالــم الخارجــي واالنغماس 

بالكامل في اللوحات المحيطة. 
وســيأخذ المتحف االنغماسي هدف 
باســتخدام  أبعــد،  خطــوة  الفنــان 
إســقاطات تمتــد مــن األرض إلى 
الســقف لمــلء غــرف بأكملها بفن 

مونيه.
ســيضم  المعــرض  أن  وأفيــد 
ثمانيــة أعمــال لمونيــه، بمــا فــي 
ذلــك لوحات مــن سلســلة »زنابق 
البرلمــان«.  و«منــازل  المــاء« 
كمــا ســيتم عــرض لوحــات لعدد 
مــن االنطباعيين زمالئــه، بما في 
ذلك، إدغار ديغا وأوغست رينوار 
وماري كاســات، ليصبــح مجموع 
األعمال المعروضة 70 عماًل فنياً.
ومع التنقل عبر مســاحة المعرض 
يمكن للزوار االســتمتاع بالفن على 
أنغام أصوات مصممة لتتناسب مع 
اإلســقاطات وعالــم كل لوحــة من 

اللوحات المعروضة.

حلت الكاتبة الهندية الشهيرة جينتجالي 
شــري التــي وصلــت روايتهــا مقبرة 
 tomb« of sand أو  الرمــال 
»إلــى القائمة القصيــرة لجائزة البوكر 
الدوليــة ضيفــة على حلقــة نقاش مع 
المؤلف بيرومال موروغان الذي يكتب 
باللغة التاميلية، وديباك أونيكريشــنان 
الــذي يكتب باللغــة الماالياالمية ضمن 
مهرجــان باريــس للكتــاب ومــن بين 
الموضوعات التي ناقشوها تعدد اللغات 

والترجمة.
التعليــم  إن  وقالــت جيتنجالــي شــري 
الرســمي لهــا كان باللغــة اإلنجليزيــة. 
مضيفــة أنه علــى الرغم مــن أن اللغة 
اإلنجليزيــة هــي »اللغــة الكبيــرة، لغة 
التعليــم العالي والنجاح«، إال أنها تكتب 
باللغة الهندية ألنها كانت بديهية وحسية 

بالنسبة لها.
وأوضحت أن الحس السياسي لتفضيلها 
اللغــة الهندية على اإلنجليزية لم يأت إال 
في وقت الحق تماًما مثل قرارها بالكتابة 
عن النساء والموضوعات األساسية في 
الخطاب النســوي وفقا مــا أورده موقع 

.Publishing Perspectives
وأضافت أن المتحدثين باللغة اإلنجليزية 

»راضــون جــًدا فــي عالمهــم الخاص 
لدرجــة أنهــم ال ينظــرون بشــكل كاٍف 
إلى اللغات األخرى، ولكن هناك إدراك 

متزايد حول هذا األمر«.
وتابعــت جيتنجالي شــري عــن حركة 
الترجمة الضعيفة: »حتى اآلن أقول إن 
هناك اهتماًما أكبر باللغات جنوب آســيا 
مــن جانب البلــدان غير الناطقــة باللغة 
اإلنجليزيــة، فــي عالــم األدب، تركــز 
الواليات المتحــدة والمملكة المتحدة إلى 

األدب المكتوب باللغة اإلنجليزية«.
جيتنجالــي شــرى أكــدت أنــه ليس من 
الســهل ترجمة كتبها حيــث ذكرت أنها 
بينمــا تعمــل مــع أحــد مترجميهــا من 
الفرنســية وهو سويســري فإنه يخبرها 
طــوال الوقــت أنه ســيكون قــد فقد كل 
شعره بحلول الوقت الذي ينتهي فيه من 

ترجمة كتبها المكتوبة باللغة الهندية.
واســتكملت: »حتــى في الهنــد وجنوب 
آسيا، فإن اإلغراء هو االنتقال من اللغة 
الهنديــة إلى اللغــة اإلنجليزية. إذا تمت 
ترجمة كتبي إلى اللغة اإلنجليزية، فإنها 
تصبح متاحة على أوسع نطاق، إنه واقع 
يجب العمل على مقاومته، نريد تشــجيع 

عالم متعدد اللغات«.

ماذا قالت الهندية جينتجايل رشي عن حركة 
الرتجمة بعد بلوغها القائمة القصرية للبوكر؟ 

حوار : دالل بوعالم 
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كان واحدا من نجوم الكوميديا في الجزائر 

الساحة الفنية توّدع الفنان محمد حزيم 

"من أول دقيقة" دويتو غنايئ لـ سعد لمجرد 

وإليسا بتوقيع رامي جمال

n يتعــاون النجــم المغربي ســعد 
لمجرد والنجمة اللبنانية إليســا في 
أغنيــة دويتو تحمل اســم »من أول 
دقيقة« من ألحان رامي جمال، وتم 
طرحهــا أمس األربعــاء على موقع 
»يوتيــوب« ومنصــات السوشــيال 

ميديا.
وتقــول كلمــات األغنية »مــن أول 
دقيقة لحبك قلبي مال.. عرفت بميت 

طريقة تغيري حال بحال«.
واحتفلــت مؤخــرا النجمــة إليســا، 
بوصول عدد متابعيها على حســابها 

علــى إنســتجرام إلــى 18 مليــون 
متابــع، وهنأهــا العديد مــن محبيها 
عبر حســابها على تويتــر لوصولها 
لهــذا الرقــم متمنين لهــا المزيد من 

النجاح والتقدم.
يذكــر أن إليســا أحيــت مؤخــرا فى 
مصر حفال لصالح إحدى المؤسسات 
الخيريــة بالتجمــع الخامــس لدعــم 
مرضى أورام الثدي والنســاء، الذي 
يتــم تنظيمه علــى هامــش المؤتمر 
الدولــى الرابع عشــر ألورام الثدي 

والعالج المناعي.

"طري المحبة" لحسني الجسمي تحقق 

نصف مليون مشاهد يف 24 ساعة

n حققــت أغنيــة »طيــر المحبــة« 
التــي قدمها المطرب اإلماراتي حســين 
الجسمي، لجمهوره اإلماراتي والعربي 
في عيد الفطــر، أكثر من نصف مليون 

مشاهدة في غضون 24 ساعة فقط.
وأغنيــة »طيــر المحبة« التــي أهداها 
المطرب حسين الجسمي لجماهيره هي 

من كلمات ولي عهد دبي الشــيخ حمدان 
بن راشد آل مكتوم.

وشــهدت األغنية التي تأتــي من ألحان 
فايز السعيد وتوزيع نور هاشم ومكساج 
جســام محمد، إقباًل كبيًرا من الجماهير 
والمحبين للجســمي، عقب طرحها على 

موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

n توفــي الفنــان محمــد حزيم أمــس األربعاء 
بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي »الدكتور 
أمير محمد بن عيســى« بوهــران عن عمر ناهز 
70 سنة بعد مرض ألزمه الفراش حسبما استفيد 

لــدى المديــرة الوالئية للثقافــة والفنون صالحي 
بشرى.

ويعتبــر الفقيــد من الوجــوه الفنيــة المحبوبة عند 
الجمهــور الجزائــري بأعمالــه الفنيــة الكوميدية 
ضمــن الفرقــة المشــهورة »بــال حــدود« رفقــة 
مصطفى وحميد التــي كانت تبث بعد اإلفطار في 
شــهر رمضان في تسعينيات القرن الماضي ولقت 

صدى كبيرا على المستوى الوطني.
وقد بدأ محمد حزيم مسيرته الفنية مع فرقة مسرح 
عمــال وهــران التابعة للجمعيــة الثقافية » اآلمال 
» في بدايــة الثمانينات من القــرن الماضي حيث 
أدى معهــا العديد من األدوار في مســرحيات منها 

»الفقاع«.
كما مثل في العديد من األفالم الفكاهية التي أنتجتها 

التعاونيات الخاصة بوهران.
للتذكيــر قد تم التكفل بالمرحــوم محمد حزيم على 
مستوى المستشــفى العســكري الجهوي الجامعي 
»الدكتــور أميــر محمد بن عيســى« لوهران تبعا 
لتعليمــات رئيــس الجمهورية الســيد عبــد المجيد 

تبون.
وينتظر تشييع جثمان الفقيد إلى مثواه األخير اليوم 
الخميس بمقبرة عين البيضاء بوهران حســبما علم 

لدى عائلته.
                                                  ق.ث

أسماء خطفت الرتيند خالل شهر رمضان
n انتهــى الموســم الدرامــي فــي 
والكثيــر  بالكثيــر  شــهر رمضــان 
الفنيــة  والمتعــة  المكاســب،  مــن 
والبصريــة، والتي تســبب بها كثير 
مــن األعمــال الفنيــة التــي قدمــت 
بإتقان، وأيضا ترك بعض األســماء 
أثرا جيدا، وأثار بعضهم الجدل خالل 
الشهر، وهو ما انعكس على وسائل 
فاحتكــرت  االجتماعــى،  التواصــل 
مجموعة من األســماء »التريند«، 
وتحولوا إلى المادة األساســية على 
مواقع التواصل، بــل إنهم تصدروا 

قوائم البحث والتداول.
شــخصية  حققتــه  كبيــر  نجــاح 
»مربوحــة«، فى مسلســل »الكبير 
أوي« الجزء السادس، منذ اإلطاللة 
األولــى لها، حتــى الحلقات األخيرة 
مــن المسلســل، وأصبــح بعض من 
جمهور المسلســل يفضلهــا، بعد أن 
شكك الكثيرون في قدرتها على لعب 
هذا الدور المهم فى أحداث مسلســل 
الكبيــر، وأمــام النجــم أحمــد مكي، 
حيث ارتبط الجمهور لمدة ســنوات 
5، بمسلســل الكبيــر، وأنباء عودته 
تركت جمهور المسلســل في تّرقب 
حتــى عــرض الحلقة األولــى، لكن 
رحمة نجحــت وبتفوق فى اختبارها 
األول مــع الجمهــور، ودخلت قلبه، 
وكتبت اســمها كفنانة كوميدية قادمة 
وصاعــدة بســرعة الصــاروخ، فى 
وقت قلت فيه نجمات الكوميديا على 

الشاشة.
يستمر النجم أحمد مكى فى نجاحاته 
الدراميــة والســينمائية، فبعد النجاح 
الكبيــر الــذى حققــه فــى مسلســل 
»الختيار 2« العام الماضى، يعود 
مكى مرة أخرى لمسلســله المفضل 
أوى«،  »الكبيــر  ولجمهــوره  لــه 
الــذى بنى جســورا مــن الثقــة بينه 
وبيــن الجمهــور الذى كان متشــوقا 
لشــخصيات هذا المسلسل الكرتونية 
التــى تنبــض بالكوميديا والبســاطة 
فى آن واحد، فـ«الكبير«، اســتطاع 
أن يخطــف التريند، ويســرق قلوب 
المشــاهدين المحبين له ولشخصياته 

التــي يقدمها فــي المسلســل، وبات 
أمام مسئولية كبيرة، بأل يغيب على 
شاشة رمضان، أو عالم السينما بعد 
تلك العودة القوية، وبعد أن عاد اسمه 

يتردد في »الترند« مرة جديدة.
وأعاد النجم خالد النبوي، لجمهوره، 
بمعاونة كل من السيناريســت محمد 
ســليمان عبــد المالــك، والمخــرج 
محمد سالمة، أجواء »دراما الزمن 
الجميل«، فاســم السيناريست الكبير 
الراحل أســامة أنور عكاشــة، على 

تتر مسلســل »راجعين يــا هوى«، 
كان كفيــال وضامنــا أننــا أمام عمل 
قــوى ومهم، وبعد عــرض الحلقات 
صحــة  المسلســل  أثبــت  األولــى، 
هــذه المقولة، وأصبــح خالد النبوي 
وشــخصيته فى المسلســل »بليغ أبو 
الهنا«، واحد مــن ترندات رمضان 

.2022
كما يعرف أكرم حسنى كيف يصبح 
»ترينــد«، وهــو أمــر يحســب له، 
فبجانب اختياره لمسلســل قوى على 

مســتوى الســيناريو وهو »مكتوب 
عليــا«، وأيضــا ظهوره مــع فريق 
تمثيل وظفهم المخرج خالد الحلفاوي 
بشــكل أطلــق الكوميديا حتــى وإن 
كان مــن فنانيــن ليســوا باألســاس 
كوميديانات، إل أن حسنى أطلق قبل 
رمضان أغنية »ســتو أنــا«، وهي 
األغنيــة التى حققــت المطلوب منها 
تمامــا، حيث ظهرت قبــل رمضان 
بأيام، وأصبحــت تريند على تويتر، 
ثــم تــم عــرض المسلســل، ودخلت 
األغنية في ســياق األحداث، وهو ما 
جعل اسم أكرم حسنى، يحجز مكانه 

في طابور التريند الرمضانى.
والعالقة بين نيللــي كريم وتريندات 
رمضان، عالقة طردية، فلم يمر أي 
رمضان في الســنوات الماضية، إل 
وكانــت نيللى في قائمــة التريند، أو 
حتى المسلســالت التى تشارك بها، 
إل أن هــذا العــام، األمــر مختلف، 
فنيللي كريم وأســرة مسلسلها »فاتن 
الجــدل،  أثــارت  حربــي«،  أمــل 
بمسلســل تفــوق علــى كثيــر مــن 
المسلســالت، ونجح في إثارة الجدل 
بموضوعه الشــائك المتعلق باألسرة 
والعالقــة بين الزوجين بعد الطالق، 
وحضانة األبناء وغيرها من األمور 
المتعلقــة بهــذا الصــراع، فالفنانين 
المشــاركين في المسلسل، أكدوا أن 

الواقع أسوأ من ذلك بكثير.
ول شــك أنــه نجــم شــهر رمضان 
األول واألهم، فهو يجســد شخصية 
عبــد الفتاح السيســي وزيــر الدفاع 
فــى فتــرة حكــم جماعــة اإلخــوان 
اإلرهابيــة، وفــي واحــدة مــن أهم 
مــن  التاريخيــة،  مصــر  لحظــات 
خالل مسلســل الختيار الذي يكشف 
تفاصيل وكواليس العام الذي سيطر 
فيه اإلخــوان على الحكم في مصر، 
والطريقــة التــي أداروا بها شــئون 
البــالد، وكيــف أنقــذ وزيــر الدفاع 
آنــذاك الفريــق عبد الفتاح السيســي 
البــالد، وقد برع جالل في تجســيد 
شخصية الرئيس بخبرة يحسد عليها.
                              اليوم السابع

موعد طرح فيلم فارس لـ أحمد زاهر يف قاعات العرض
n ينتظــر الفنان أحمد زاهر طرح فيلمه الجديد 
الــذي يحمل اســم »فــارس« فــي 18 من ماي 
المقبل، بجميع دور العرض في السينمات، حيث 
لم يدخل الفيلم سباق موسم عيد الفطر المبارك.
وأكــد أحمــد زاهر موعــد طرح فيلــم »فارس« 
فــي دور العــرض بالســينمات، عبر منشــور له 
على حســابها الرسمي على إنســتجرام، قال فيه: 
»#فــارس يــوم 18/5 فــي كل دور العــرض 
الســينمائي فــي مصر والوطــن العربــي يارب 

التوفيق والنجاح من عندك«.
وتــدور أحــداث الفيلم حول شــخصية »فارس« 
الذي يقوم به الفنان أحمد زاهر، ويُعبر عن شاب 

بســيط يقطن في منطقة شــعبية، وهو ذات خلفية 
رياضيــة، ولكن الظروف أجبرتــه على مواجهة 
ظلم لرجل األعمال »رشيد السويفي« الذي يقوم 

بدوره الفنان حسين فهمي.
وتــدور بين الثنائي أحداًثا مشــوقة طــوال الفيلم، 
الــذي يُشــارك في بطولة إلى جانــب أحمد زاهر 
وحســين فهمــي، كل من: إيمــان العاصي، أحمد 
صفــوت، نهــال عنبر، ملــك أحمد زاهــر، عابد 
عنــان، الفنانــة اللبنانية باميال الكيــك، إلى جانب 
ضيــف الشــرف الفنــان القدير صــالح عبد هللا، 
الفيلــم من تأليف حســام موســى وإخراج رؤوف 

عبد العزيز. 

96مليون دوالر إيرادات فيلم 

األنيميشن "ذا باد غايز"

 The Bad حقق فيلم األنيمشــن n
 95 إلــى  وصلــت  إيــرادات   Guys
مليــون و930 ألــف دوالر بـــ شــباك 
التذاكــر حــول العالم، منــذ طرحه يوم 

22 أبريل الماضي.
وانقســمت اإليــرادات بيــن 32 مليون 
دولر بـ دور العرض األمريكية، و63 
مليــون دولر بـــ شــباك التذاكــر حول 

العالم.
فيلــم   The Bad Guys يــدور بعد 
حيــاة مــن الســرقات األســطورية، تم 
القبــض على المجرمين ســيئ الســمعة 
الســيد وولــف والســيد ســنيك والســيد 

بيرانها والسيد شارك والسيدة تارانتول، 
ولكن لتجنب عقوبة السجن، يجب على 
الخارجيــن عــن القانــون أداء خدعهــم 
األكثــر صعوبــة، مــن ثــم يصبحــون 
مواطنين نموذجيين، وذلك تحت وصاية 
معلمهــم، البروفيســور مارمالد، ومن 
هنا تنطلــق العصابة المشــبوهة لخداع 

العالم بأنهم أصبحوا جيدين
 The Bad Guys ويقوم ببطولة فيلم
أوكوافينــا،  روكويــل،  ســام  مــن  كل 
مــارون،  مــارك  رامــوس،  أنتونــي 
كريــج روبنســون، زازي بيتز، اليكس 

بورستين، ريتشارد أيواد، ليلي سينج.
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الموقع األثري مرسى الدجاج بزموري...معلم تاريخي 
بطراز فريد

n يقــع مرســى الدجاج علــى بعد 15 
كلم شــرقا عن مقر الواليــة بومرداس 
وعلــى أمتــار قليلــة مــن ســاحل بحر 
مدينة زموري شــماال، وهو معلم أثري 
وتاريخي من طراز كبير وفريد، اشتهر 
عبــر األزمنة المتعاقبــة وفي الحكايات 

الشعبية التي تغنت به نظرا ألهميته.
وبهــذا المــكان الــذي يتوســط مدينــة 
زمــوري البحري، بدأت ســنة 1985 
معالــم ومكنونــات هــذا الموقــع تظهر 
تدريجيا للعيان إلى غاية إعالن اكتشافه 
ســنة 2006. وبعد ســنة مــن ذلك تم، 
بمعية الجمعية الثقافية والفنية »السواقي 
»، تصنيــف الموقــع في قائمــة الجرد 

اإلضافي للمعالم األثرية للوالية.
وما يــزال هــذا الموقع يحتفــظ بالكثير 
مــن الشــواهد والمعالم األثريــة متعددة 
الحضــارات بــدء من حضــارة ما قبل 
التاريــخ ممثلــة في صناعــات حجرية 
بدائية تعــود إلى الفترة البربرية وبعدها 
الفترة البونيقيــة ثم الفترة الرومانية إلى 
الفترة اإلســالمية، حيث ذكره )الموقع( 
العديد من الرحالة والعلماء في كتاباتهم 
علــى غــرار إبــن خلــدون فــي كتابــه 
»العبــر« وعبد الرحمــن الجياللي في 

كتاب » تاريخ الجزائر العام«.
ويشــير األثريون في المجــال من بينهم 

رابح بلعباس، المهتم بأثار المنطقة، إلى 
توفــر معطيات تشــير إلى وجــود قرية 
بأكملهــا تعــود إلــى الفترة اإلســالمية، 
الوحيدة من نوعها وطنيا في هذه الفترة، 
تتربــع على مســاحة تزيد على الســبع 
هكتــارات وتحتوي على العديد من بقايا 

األثار والبنايات.
وكان هــذا الموقــع، الــذي يحتوي على 
طبقــات جوفيــة أثرية لمختلــف الحقب 
الحضاريــة للمنطقة من أهمها العصور 
اإلســالمية )الفترة الممتدة ما بين القرن 
الـــ 4 هجــري )10 ميــالدي( والقرن 
الـــ 6 هجــري )12ميــالدي(، اســتفاد 
أشــغال  مــن  و2019   2017 بيــن 
»ريــادة واستكشــاف أثــري« قــام بها 
طلبة معهــد اآلثار بجامعــة الجزائر 2 
بمشــاركة أســاتذة وباحثين من مختلف 

التخصصات.
وتعــد عمليــة »الريــادة واالستكشــاف 
األثــري« هذه الثانيــة من نوعها، حيث 
استفاد الموقع من حفريات سبر األغوار 
شهر مارس 2007 حققت نتائج علمية 
هامــة أكدت ما يكتنزه مــن أثار باطنية 

شجعت على تصنيف الموقع رسميا.
وعلــى إثــر ذلــك، أثبتــت التحريــات 
الميدانيــة والمراجــع التاريخيــة أن هذا 
الفضاء يتضمن موقعا للمدينة التاريخية 

الشــهيرة » مرســى الدجــاج » التــي 
اشــتهرت في الفترة اإلسالمية وعرفت 
قديما باسم »روســوبيكاري« وهي من 
أشــهر مدن موريطانيا القيصرية، بنيت 
علــى أنقاض مرفأ روســوبيكاري الذي 
شيده القرطاجيون خالل القرن السادس 

قبل الميالد.
وحســب المؤرخين، فقــد تعرضت هذه 
القرية ســنة 1225 بعــد الميالد لهجوم 
عســكري بقيــادة »يحي بن أبــي غانية 
الميورقــي« الذي ثار علــى الموحدين 
الدولــة  هــذه  وحصــون  مــدن  فهــدم 
الموحديــة ولــم يتــم تعميرها بعــد هذا 
الخراب مما أدى إلى تحولها إلى أطالل 
كستها الرمال لقرون من الزمن ولم يتم 

اكتشاف مكانها إال في سنة 2006.
       ترقب بشغف بداية حماية 

وتثمين الموقع األثري
وبالنظــر ألهمية هذا المعلــم التاريخي 
الكبيــر ذي القيمــة الســياحية الجديــرة 
بالتثميــن والتعريف فضــال عن أهميته 
الحضاريــة واألثريــة التــي تســتدعي 
الحمايــة والحفاظ، تترقب ســاكنة بلدية 
زموري الســاحلية من خــالل جمعيات 
بالتــراث،  المهتمــة  المدنــي  المجتمــع 
بشــغف كبيــر بداية حمايــة وتثمين هذا 

الموقع األثري الفريد من نوعه وطنيا.

واستبشر خيرا السيد بلعباس رابح، مهتم 
بأثار المنطقة ورئيس جمعية الســواقي، 
في تصريح لوأج بمناسبة شهر الثرات، 
دخول حيز التنفيذ المخطط التقني لحماية 
واســتصالح الموقع الذي سيفتح المجال 
لتثمين هذه المكتشــفات، مع لفته االنتباه 
إلى ضرورة توفيــر االعتمادات المالية 
الضرورية ألجل حماية ما أكتشــف إلى 

حد اآلن وتحقيق استكشافات أخرى.
ودعــا جمعيات المجتمع المدني المهتمة 
إلــى  الثقافيــة  والهيئــات  والســلطات 
ضــرورة مواصلــة المجهــودات لفائدة 
هذا الموقع ومســابقة الزمن الستخراج 
ما تبقى من كنوز بباطنه باالســتناد إلى 
مؤشــرات االستكشــاف التي جرت إلى 
حــد اليوم وأبانت عن نتائج مبهرة فاقت 

كل التوقعات.
كمــا أوصى بضرورة التفكير في إنجاز 
متحف خاص من أجل عرض وتخزين 
المكتشــفة  واألثــار  التحــف  وحمايــة 

وتحويله إلى وجهة سياحية.
لإلشــارة، فقــد دخــل، شــهر مــارس 
الماضــي، حيز التنفيــذ المخطط التقني 
لحمايــة واســتصالح الموقــع األثــري 
»مرســى الدجاج« والمناطــق المحمية 
التابعــة بزموري البحري، بعد مصادقة 
المجلــس الشــعبي الوالئــي عليــه فــي 

صيغته النهائية.
وجاء في عرض المخطط أمام المجلس 
الشعبي الوالئي، أن هذا الموقع األثري 
يتربع على مســاحة زهــاء 7 هكتارات 
واســتفاد مــن عمليــة تســييج ال زالت 
جاريــة إلــى اليوم من أجــل حمايته من 

اإلتالف وسرقة محتوياته األثرية.
وتطلــب إعــداد هــذا المخطــط النهائي 
إنجــاز ثالث مراحل أساســية تتمثل في 
التشخيص والتدابير االســتعجالية ومن 
بيــن أهم مــا تتضمنه تحديــد المقومات 
التراثيــة وتقييمــه وتحديــد التأثيــرات 
الديمغرافيــة واالجتماعية ووضع تنظيم 

خاص بالموقع األثري.
وتتضمــن المرحلة الثانية إنجاز كل من 
المخطط الطوبوغرافي واألثري ووضع 
مخطــط للتنمية العمرانية وتحديد محيط 
مخطــط الحماية ومحيط مخطط شــغل 
األراضي المختلفة، فيما تشمل المرحلة 

الثالثة الصيغة النهائية للمخطط.

أحدث صورة لـ "األمري النائم" منذ 17 عاما تثري 

تفاعال يف السعودية

n نشــرت األميرة الســعودية ريما 
بنــت طالل على حســابها فــي تويتر، 
صورة لألمير الوليد بن خالد بن طالل 
المعــروف بـ »األمير النائم«، ما أثار 

تفاعال بين المتابعين.
وهذه الصورة هي األحدث لألمير منذ 
دخولــه في غيبوبة عــام 2005 عقب 
تعرضــه لحادث ســير خالل دراســته 

بالكلية العسكرية.
ويظهر األمير النائم مستلقيا في فراشه 
تحــت غطــاء كتب عليــه “نحن نحبك 
عزيزي” وإلى جانبه والده األمير خالد 
بــن طالل الــذي ظهرت علــى وجهه 
ابتسامة خفيفة وهو يمسك بكتف ابنه.

واختلفت التشــخيصات الطبيــة لحالة 
“األمير النائــم” وتمت دعوة وفد طبي 
مكون مــن 3 أطبــاء أمريكيين وآخر 
إسباني في محاولة إليقاف النزيف من 

رأسه لكنه بقي في غيبوبة.
ويصر األمير خالد بن طالل على إبقاء 
نجلــه تحت األجهزة والمتابعة أمال في 
أن يُشفى، وعلق على هذا األمر قائال: 
“إن هللا لــو شــاء أن يتوفاه في الحادث 
لكان اآلن في قبره”. مضيفاً: “من حفظ 
روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه 

ويعافيه”.
وســبق لألمير النائم تحريــك أعضاء 
من جســمه، حيث كانــت األميرة ريما 
بنت طــالل أخت األميــر والملياردير 
الســعودي، الوليــد بــن طــالل ســبق 
ونشــرت مقطع فيديــو لتحريك األمير 
رأســه من الجهة اليمني إلى اليسرى، 
قائلة في تعليق العام 2019: “الحافظ 
القادر الرحمن الرحيم.. الوليد بن خالد 
يحرك رأســه من الجهتيــن، يارب لك 

الحمد والشكر.

ثعلب يتسلل إىل حديقة واشنطن للحيوانات 

ويقتل 25 طائر نحام

n قتل ثعلب بري تمكن من دخول 
حظائــر حديقة واشــنطن للحيوانات 
25 من طيور نحام الكاريبي إضافة 
إلى طائر من نوع البلبول الشمالي، 
بحســب ما أعلنت حديقــة العاصمة 
أمــس  أول  بيــان  فــي  األمريكيــة 

الثالثاء.
وأفادت حديقة سميثســونيان الوطنية 
للحيوانــات بأن “فريــق بيت الطيور 
عثــر صبــاح 2 مــاي علــى طيور 
فــي  ثعلبــاً”  ورأى  النافقــة  النحــام 
حظيرة الطيــور الخارجية، مضيفة 
أن الثعلب تمكن بعد ذلك من الهرب.
وكان قطيع النحام المستهدف، يضم 

أصــاًل 74 من طيور نحام الكاريبي 
أو طيور النحام الحمراء.

وقالت مديرة حديقة الحيوان براندي 
سميث “هذه خسارة مأسوية لنا ولكل 

من يحب الحيوانات”.
وكانــت أنثى ثعلــب أثــارت الذعر 
فــي أفريــل الماضي فــي العاصمة 
األمريكيــة، إذ هاجمــت مــارة مــن 
بينهــم أحــد النواب فــي محيط مبنى 
الكابيتول. ولجأت السلطات الصحية 
في واشنطن إلى القتل الرحيم إلنهاء 
حيــاة أنثــى الثعلــب التي تبيــن أنها 

كانت ُمصابة بداء الكلب.
                                   أ ف ب 

فندق يقدم تجربة فاخرة يف الفضاء بدءا من 2025

n كشــف فنــدق فضائي جديد 
من المقرر افتتاحه عام 2025 
عــن تصاميمه الداخلية الفخمة، 
مناظــر  عــرض  تتيــح  التــي 
خالبــة للمجرة، حســب صحيفة 

»الميرر« البريطانية.
 Orbital« شــركة  وكشــفت 
الرائــدة   ،»Assembly
ومقرهــا  الفضــاء  لخدمــات 

الواليــات المتحدة عــن مفهومها 
للفنــدق الذي يتيح لــرواده ميزة 
االستمتاع بمشاهدة الفضاء أثناء 
الــدوران حــول األرض. تأمــل 
الشــركة فــي إطــالق محطتين 
محطــة  األولــى  فضائيتيــن: 

»فوييجر« والثانية »بايونير«.
ومــن المقــرر تشــغيل محطــة 
»بايونيــر« في غضــون ثالث 

سنوات فقط، ويمكن أن تستوعب 
ما يصل إلى 28 شــخصاً، ومن 
المقرر تشغيل محطة »فوييجر« 
مــا  لتســتوعب   2027 عــام 
يصــل إلــى 400 شــخص فــي 
الوقــت نفســه. وتهدف الشــركة 
إلــى تشــغيل »مجمــع تجاري« 
فضائي للمكاتب قادر أيضاً على 

استضافة السواح.

وجاءت هــذه الخطوة في الوقت 
الذي تبدو فيه الســياحة الفضائية 
تحلــق فــي األفــق، حيــث اتجه 
»فيرجــن«  شــركة  مؤســس 
ريتشــارد برانســون، إلى العمل 
في الفضــاء مؤخــراً، ليلحق به 
ممثــل شــركة »ســتار تريك«، 
ويليام شاتنر. ورغم ذلك، لطالما 
كان يُنظــر إلــى الســفر للفضاء 
علــى أنــه خطــوة تتعــذر على 

الجميع باستثناء األثرياء.
وفــي تصريــح لـ »ســي إن إن 
ترافيــل«، قــال تيــم أالتــوري، 
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
»أوروبتال أســمبلي«، »سيوفر 
لنــا ذلــك الفرصة لجعــل الناس 
يشرعون في تجربة الفضاء على 

نطاق أوسع وبسرعة«.
ومن المقرر عرض المســاحات 
كال  فــي  والبحثيــة  المكتبيــة 
ورغــم  لإليجــار.  المحطتيــن 
وجــوده فــي الفضــاء، ســتوفر 
أطلــق  مــا  الجديــدة  الخدمــات 
عليــه الســيد أالتوري »وســائل 
الصناعيــة  للجاذبيــة  راحــة« 
تشــمل العروض وإمكانية تناول 

الوجبات. 
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www.aineldjazair .dz

facebook :  عني الجزائر اون الين

    لكل إشهاراتكم و إعالناتكم  جريدة  
إحرتافية .. إخراج متميز وأسعار  تنافسية 

لإلتصال : 

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

   TEL :  031 74 16 09 
  FAX :  031 74 16 09aineldjazaircne2020@gmail.com

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية بسكرة

مديرية التقنين والشؤون العامة
مصلحة التنظيم العام

مكتب المؤسسات المصنفة والمهن المنظمة
قرار رقم 831 مؤرخ في 19 أفريل 2022 يتضمن فتح تحقيق علني حول موجز التأثير على البيئة في مشروع توسعة وحدة صناعية المزلقات لفائدة/ ش.ذ.م.م بترو بركة الكائن بإقليم بلدية الحاجب.

إن والي والية بسكرة،
_بمقتضى القانون رقم 09/84 المؤرخ في 1984/02/04 المتضمن التنظيم اإلقليمي للبالد المعدل والمتمم.

_بمقتضى القانون رقم 11/18 المؤرخ في 2018/07/02 المتعلق بالصحة المعدل والمتمم.
_بمقتضى القانون رقم 29/90 المؤرخ في 1990/12/01 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم.

_بمقتضى القانون رقم 10/03 المؤرخ في 2003/07/19 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة السيما المواد 2_3_18_25_44_45_72_73_74_107
_بمقتضى القانون رقم 20/04 المؤرخ في 2004/12/25 المتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.

_بمقتضى القانون رقم 10/11 المؤرخ في 2011/06/22 المتعلق بالبلدية المعدل والمتمم.
_بمقتضى القانون رقم 07/12 المؤرخ في 2012/02/21 المتعلق بالوالية.

_بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2020/01/25 المتضمن تعيين السيد/ عبد هللا ابي نوار واليا لوالية بسكرة.
_بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 215/94 المؤرخ في 1994/07/23 المحدد ألجهزة اإلدارة العامة في الوالية وهياكلها.

_بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 265/95 المؤرخ في 1995/09/06 المحدد لصالحيات مصالح التقنين والشؤون العامة واإلدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها.
_بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 198/06 المؤرخ في 2006/05/31 المتضمن ضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.

_بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 255/18 المــؤرخ فــي 2018/10/09 ، يعــدل ويتمــم المرســوم التنفيــذي رقــم145/07 المــؤرخ فــي 2007/05/19 المحــدد لمجــال تطبيــق محتــوى وكيفيــات المصادقــة علــى 
دراســة وموجــز التأثيــر علــى البيئــة.

ــة  ــى دراســات المخاطــر المتعلق ــة عل ــات الموافق ــات وكــذا كيفي ــاكل التابعــة لنشــاطات المحروق ــق بنظــام الترخيــص باســتغالل المنشــآت والهي ــم 319/21 المــؤرخ فــي 2021/08/24 المتعل ــذي رق _المرســوم التنفي
بنشــاطات البحــث ومحتوياتهــا.

ــق حــول المالءمــة أو عدمهــا واالســتقصاءات  ــن محافظــي التحقي ــم 89 المــؤرخ فــي 2022/01/18 المتضمــن تعيي ــرار رق ــل الق ــم 456 مــؤرخ فــي 2022/02/22 يتضمــن تعدي ــي رق ــرار الوالئ ــى الق ــاء عل _بن
ــة بســكرة. ــة لســنة 2022 بوالي العمومي

بناء على تعديل عقد منح االمتياز رقم 871 مؤرخ في 29/06/2016 لفائدة ش.ذ.م.م بترو بركة  الصادر ة من طرف مديرية الحفظ العقاري لوالية بسكرة .
بنــاء علــى مراســلة الســيد /مديــر الطاقــة والمناجــم رقــم468 مــؤرخ فــي 30/03/2022 يتضمــن موجــز التأثيــر علــى البيئــة لمشــروع توســعة وحــدة المزلقــات بالعقــار الكائــن بإقليــم بلديــة الحاجــب لفائــدة /ش ذم ذم 

بتروبركــة 
وباقتراح من السيد مدير التقنين والشؤون العامة 

يقرر  
المــادة األولــى : يشــرع فــي فتــح تحقيــق علنــي حــول موجــز التأثــر علــى البيئــة فــي مشــروع توســعة وحــدة صناعــة المزلقــات بالعقــار الكائــن فــي بلديــة الحاجــب لفائــدة / ش ذم ذم بتروبركــة لمــدة  خمســة عشــر)15( 

يومــا متتاليــة ابتــداء مــن تاريــخ التعليــق.
المادة 02: يعين السيد/ بوزيد بشير مهندس دولة رئيسي في الموارد المائية محافظا محققا للمشروع المذكور أعاله.

المادة 03: يفتح بمقر البلدية سجل مرقم ومؤشر عليها خاصة  بتدوين مالحظات المواطنين مرفوقة بملف المشروع ويمكن اطالع عليها في أوقات العمل باستثناء أيام العطل واألعياد.
المادة04:  ينشر هذا القرار في يوميتين وطنيتين على حساب المعني ويعلق في مقر الوالية والبلدية.

المادة 05: بعد انتهاء مدة التحقيق المشار إليه أعاله يغلق المحافظ سجل التحقيق بعد إبداء رأيه وكذا رأي رئيس المجلس الشعبي البلدي ويرسله إلى المصلحة المعنية بالوالية. 
المــادة 06: يكلــف الســادة األمنيــن العــام للواليــة ومديــر التقنيــن والشــؤون العامــة ورئيــس دائــرة بســكرة ورئيــس المجلــس الشــعبي لبلديــة الحاجــب  والمحافــظ المحقــق كل يمــا يخصــه بتنفيــذ هــذا القــرار الــذي ســيصدر 

فــي نشــرة القــرارات اإلداريــة للواليــة.
األمين العام للوالية  



n    لماذا نصوم 6 من شــوال بعد 30 يوما من صيام 
رمضان ؟.. سؤال أجاب عنه كبار فقهاء المسلمين 

وأجابوا: هللا عز وجل جعل الحسنة بـ10 أمثالها، فعندما 
نصــوم رمضــان أي 30 يوم وعليهم 6 أيام من شــوال 
فيكــون ذلك 36 يوم فى 10 حســنات أى 360 يوم أى 
كأني صمت الســنة كلها، وهذا ما نص عليه رســول هللا 
صلــى هللا عليه وســلم فــى حديثه الشــريف: »من صام 

رمضان وأتبعه بـ6 من شوال فكأنما صام الدهر.«
ووفقــاً إلفتــاء العلماء  فإنــه يرخص لصيام الســت من 
شــوال أو مــا يعرف بين الناس بالســتة البيض من فجر 
اليوم الثاني من شــوال، وقد يتســاءل البعض هل يجوز 
للزوج منع زوجته من صيام الســتة البيض من شــوال؟ 
ومــا هــي أحكام الجمــع بينها وبين قضــاء الفوائت بنية 

واحدة؟
ُســنة صيام الستة البيض ليست خاصة بالرجال من دون 
النســاء، وقــد ورد أنه ال يجوز للمــرأة أن تصوم صيام 
تطــوع إال بــإذن زوجها، ألن ذلك تطــوع وليس صيام 
فريضة رمضــان، وعلى الزوجة طاعــة زوجها وعدم 
الصيام، فينبغي على الزوجة أن تسأل نفسها : »هل أنت 
تصومــي هذه األيام من أجل إغاظة زوجك أم للحصول 
على الثواب؟،فإذا كان من أجل األجر، فعليها أال تصوم 

ولها 10 أضعاف أجر صيام التطوع«.
وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية 
وأميــن الفتــوى بدار اإلفتــاء المصرية، إنــه يجب على 
الزوجة أن تستأذن زوجها إذا ما أرادت صيام الست من 

شوال، ويستثنى من ذلك زوجان.
وأوضح »عثمــان« في إجابته عن ســؤال: »هل يجب 
علــى المــرأة أن تســتأذن زوجهــا لـــ صيام الســت من 
شــوال؟«، أنه ورد في حديث رواه البخاري ومسلم، أن 
رســول هللا -صلى هللا عليه وســلم قال: »ال يحل المرأة 
أن تصوم وزوجها شــاهد إال بإذنــه«، منوًها بأن اإلمام 
بن حجر ذهب إلى أن المقصود بالصيام في الحديث هو 

صيام النافلة.
وأضــاف: إذا ما كان الزوج حاضًرا أي شــاهًدا، فيجب 
أن تستأذنه الزوجة، ألنه ربما يطلبها لجماع، وذلك ألن 
حــق الزوج واجب مقدم علــى النافلة، والقيام على أمره 
وطاعتــه واجب طالمــا ال يطلب حراًمــا، وهنا الحديث 
يُخــرج الغائب الذي يظل في عملــه طوال النهار ويأتي 
بيته ليًل، وكذلك المســافر، حيــث ال تحتاج الزوجة في 

هذه الحالة إلى إذن زوجها لتصوم الست من شوال.
وتابع: النافلة تؤجل ألن المتطوع أمير نفسه، منوًها بأنه 
من نســي وهو صائم فليتم الصوم وصيامه صحيح، فل 

يبطل صومه، سواء كان فريضة أو نافلة، حيث لم يفرق 
في الحديث بين النســيان واألكل والشــرب أثناء الصيام 
فــي الفرض أو النافلة، ويجوز للشــخص أن يفطر أثناء 
صيام الســت البيض، جبًرا لخاطــر أحدهم، تكلف وأعد 

طعاًما له.
وذكر العلماء والفقهاء المســلمين  أنه ال يشترط تتابعها، 
فيمكن توزيعها على شهر شوال في االثنين والخميس أو 
في األيام البيض وســط الشــهر، وإن كانت المبادرة بها 

بعد العيد أفضل.
وأقروا، إن اســتطاع المسلم قضاء ما عليه من رمضان 
ممــا أفطر فيه قبل صيامها فهو أفضــل؛ لحديث: »َدْيُن 
هللاِ أََحــقُّ أَْن يُْقَضى« متفق عليه، ويمكن الجمع بين نية 
القضــاء ونية صيام األيام الســتة عند علماء الشــافعية، 
ويمكنه أن يصوم األيام الســتة في شوال ويؤخر القضاء 
بشــرط االنتهاء مــن أيام القضــاء قبل حلــول رمضان 

التالي.
وتطرقوا، إلى نية صيام الستة األيام والتي يمكن إنشاؤها 
حتــى دخــول وقت الظهــر من يومها ما لــم يكن قد أتى 
بمفسدات للصوم، وهذا شأن صيام النافلة بعامة، بخلف 

صيام الفريضة الذي يجب أن تكون نيته قبل الفجر.
                                     عن صدى البلد بتصرف 

إسالميات

اللَُّهمَّ فإنِّي أَُعوُذ بَك ِمن ِفْتَنِة النَّاِر َوَعَذاِب 
النَّاِر، َوِفْتَنِة الَقْبِر َوَعَذاِب الَقْبِر، َوِمْن َشرِّ 

ِفْتَنِة الِغَنى، َوِمْن َشرِّ ِفْتَنِة الَفْقِر، َوأَُعوُذ بَك ِمن 
اِل، اللَُّهمَّ اْغِسْل َخَطاَياَي  جَّ َشرِّ ِفْتَنِة الَمِسيِح الدَّ
بَماِء الثَّْلِج َواْلَبَرِد، َوَنقِّ َقْلِبي ِمَن الَخَطاَيا، كما 

َنِس، َوَباِعْد َبْيِني وبْيَن  ْيَت الثَّْوَب األْبَيَض ِمَن الدَّ َنقَّ
َخَطاَياَي، كما َباَعْدَت بْيَن الَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب، 

اللَُّهمَّ فإنِّي أَُعوُذ بَك ِمَن الَكَسِل، َواْلَهَرِم، َواْلَمْأَثِم، 
َواْلَمْغَرِم

قرآننا شفاؤنا 
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ِ َواْلَيــْوِم اْلِخِر  n  قــال تعالــى : )َوِمــَن اأْلَْعَراِب َمــْن ُيْؤِمُن ِباللَّ
ُســوِلۚ  أََل إِنََّها ُقْرَبٌة  ِ َوَصلََواِت الرَّ َوَيتَِّخــُذ َما ُيْنِفــُق ُقُرَباٍت ِعْنَد للاَّ
َ َغُفوٌر َرِحيٌم( الية 99سورة  ُ ِفي َرْحَمِتِه ۗ إِنَّ للاَّ لَُهْم ۚ َسُيْدِخلُُهُم للاَّ

األنفال 

n  قــال رســول للا صلى للا عليه وســلم: » ُكلُّ َعَمــِل اْبِن آَدَم 
ُ َعزَّ  ُيَضاَعُف، الَحَســَنُة َعْشــُر أَْمَثالَِها إلى َسْبعِمَئة ِضْعٍف، قاَل للاَّ
َوَتُه َوَطَعاَمُه  ْوَم، فإنَّه لي َوأََنا أَْجِزي به، َيَدُع َشــهْ : إلَّ الصَّ َوَجــلَّ
اِئِم َفْرَحَتاِن: َفْرَحٌة ِعْنَد ِفْطِرِه، َوَفْرَحٌة ِعْنَد لَِقاِء َربِِّه  ِمن أَْجلِي لِلصَّ

َولَُخلُوُف فيه أَْطَيُب ِعْنَد للاِ ِمن ِريِح الِمْسِك« رواه مسلم 

ُب إلى للاِ تعالى بما ليس بَفرٍض من  n التطوع شرعا : التقرُّ
العباداِت التطوع هو من أمر للا تعالى، يقول للا -ســبحانه 
وتعالــى-: }َوَتَعاَوُنــوا َعلَى اْلِبرِّ َوالتَّْقــَوى َوَل َتَعاَوُنوا َعلَى 
اْلِْثِم َواْلُعْدَواِن{الية 2سورة المائدة ، وقال تعالى: }َيا أَيَُّها 
الَِّذيــَن آَمُنوا اْرَكُعوا َواْســُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّكْم َواْفَعلُوا اْلَخْيَر 

لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن{ الية 77 سورة الحج

n  إن خدمــة الســام تحتــاج الــى رجــل يجمــع بيــن 
عنصـرين ل يغني احدهما عن الخر.. الول : الخاص 
العميق للا ، و الثاني : الذكاء العميق و الفـــهم الناضج 

في رؤية الشياء على طبيعتها
                                        المام محمد الغزالي 

 

أعلــم أن الصــوم ثلث درجــات؛ صوم العمــوم، وصوم الخصــوص، وصوم خصوص 
الخصوص. أما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة كما سبق تفصيله. 
وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن 
اآلثــام. وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم الدنية، واألفكار الدنيوية، 
وكفه عما ســوى هللا -عز وجل- بالكلية، ويحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر فيما ســوى 

هللا -عز وجل- واليوم اآلخر وبالفكر في الدنيا، إال دنيا تراد للدين.
أعلــم أن اســتحباب الصوم يتأكد في األيام الفاضلة، وفواضــل األيام بعضها يوجد في كل 
سنة، وبعضها يوجد في كل شهر، وبعضها في كل أسبوع. أما في السنة بعد أيام رمضان 
فيوم عرفة، ويوم عاشــوراء، والعشــر من ذي الحجة، والعشر األول من المحرم، وجميع 
األشهر الحرم مظان الصوم، وهي أوقات فاضلة و”كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- 
يكثر من صوم شــعبان حتى كان يظن أنه في رمضان”. واألشــهر الحرم: ذو القعدة، وذو 
الحجــة، والمحرم، ورجــب؛ واحد فرد وثلثة متواليات. وأما ما يتكرر في الشــهر: فأول 
الشهر وأوسطه وآخره، وأوسطه األيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس 
عشر. أما في األسبوع فاالثنين والخميس والجمعة، فهذه األيام هي األيام الفاضلة، فيستحب 

فيه الصيام وتكثير الخيرات، لتضاعف أجورها ببركة هذه األوقات. وأما صوم الدهر فإنه 
شــامل لكل زيادة: وللســالكين فيه طــرق؛ فمنهم من كره ذلــك؛ إذ وردت أخبار تدل على 
كراهيته، والصحيح أنه إنما يكره لشيئين: أحدهما: أال يفطر في العيدين وأيام التشريق فهو 
صــوم الدهر كله. واآلخر: أن يرغب عن الســنة في اإلفطــار، ويجعل الصوم حجًرا على 
نفسه، ألن هللا -سبحانه- يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه، فإذا لم يكن شي 
مــن ذلك، ورأى صلح نفســه في صوم الدهر فليفعل ذلــك، فقد فعله جماعة من الصحابة 

والتابعين -رضي هللا عنهم-
إعداد :  إيناس شروانة                                                                         المام أبو حامد الغزالي
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لماذا نصوم 6  من شوال بعد  30  يوما من صيام رمضان؟

تفقه في دينك
 دعاء اليوم في التطوع بالصيام وترتيب األوراد فيه 



ثغرة أمنية جديدة في رقائق« آبل سيليكون« 
عين على التكنولوجيا

21 الخميس 05 ماي  2022 م
الموافق لـ 04 شوال 1443 هـ

اإلتحاد األوروبي يغرّم »أبل« من جديد 
بسبب مكافحة االحتكار

n تواجه شــركة آبــل غرامة كبيرة 
ــى فتح نظام  محتملــة وقد تضطر إل
المحمــول  الهاتــف  عبــر  الدفــع 
للمنافســين بعد أن اتهمــت هيئات 
االتحــاد  ــي  ف االحتــكار  مكافحــة 
ــد  بتقيي أيفــون  صانــع  األوروبــي 
ــى تقنيتهــا  وصــول المنافســين إل
ــي محافــظ الهاتــف  المســتخدمة ف

المحمول.
وتعــد هذه هي ثانــي تهمة من جانب 
االتحــاد األوروبــي ضــد شــركة أبل 
بعــد أن اتهم المنظمــون في االتحاد 
األوروبــي العــام الماضــي الشــركة 
بتشــويه المنافســة فــي ســوق بــث 
.Spotify الموسيقى بعد شكوى من

وقالــت المفوضيــة األوروبيــة إنهــا 
عرف باســم  أرســلت صحيفــة اتهام تُ
بيــان االعتراضات على شــركة آبل، 
أســاءت  كيــف  بالتفصيــل  توضــح 
الشــركة اســتخدام مركزهــا المهيمن 
في أسواق محافظ الهواتف المحمولة 

.iOS على أجهزة

ممارســات  إن  المفوضيــة  وقالــت 
Apple المناهضــة للمنافســة تعود 
ــم إطالق  ــى عــام 2015 عندمــا ت إل
Apple Pay، وقالت رئيسة مكافحة 
األوروبــي  االتحــاد  فــي  االحتــكار 
مارجريت فيستاجر في بيان: »لدينا 
مؤشــرات على أن شــركة آبــل قيدت 
وصول طرف ثالــث إلى التكنولوجيا 
ــول  الرئيســية الالزمــة لتطويــر حل
محفظة محمولة منافسة على أجهزة 

أبل«.
وقالت: »في بيان اعتراضاتنا، وجدنا 
ا أن شركة آبل ربما قامت بتقييد  ًي مبدئ
ــح حلهــا الخــاص  المنافســة، لصال
Apple Pay«، وقالــت شــركة آبل، 
التي قد تواجه غرامة تصل إلى 10٪ 
 36.6 أو  العالميــة  مبيعاتهــا  مــن 
ــى أســاس إيراداتها  يــار دوالر عل مل
العــام الماضــي، على الرغــم من أن 
ــادراً  عقوبــات االتحــاد األوروبــي ن
مــا تصــل إلى الحــد األقصــى، إنها 
ستستمر في التعامل مع المفوضية.

n أصدر الباحثون تفاصيل عن 
ثغرة أمنية في » آبل سيليكون« 
 ،»Augury« أطلق عليها اسم
ــدو أنها مشــكلة  ومــع ذلك ال يب

كبيرة في الوقت الحالي.
نشر خوســيه رودريجو سانشيز 
فيكارتــي من جامعــة إلينوي في 
أوربانا شامبين ومايكل فالندرز 
نتائج التي  من جامعة واشــنطن ال
توصلوا إليها حول وجود خلل في 
Apple Silicon. تعــود الثغــرة 
األمنية نفســها إلى خلل في تنفيذ 
 Data-Memory ـــ  ل  Apple
 Dependent Prefetcher

.))DMP
فــي   DMP يبحــث  باختصــار 
الذاكرة لتحديد المحتوى »الجلب 
المعالجــة  لوحــدة  المســبق« 
أن  ــون  الباحث وجــد  المركزيــة. 
و  M1 Maxو  M1 رقائــق 
A14 من Apple تســتخدم نمط 
»مصفوفة من المؤشــرات« التي 
تــدور عبــر مصفوفــة وتحــذف 

المحتويات.
بيانات  قد يؤدي هذا إلى تسريب ال
ــم تتم قراءتها ألنه تم إلغاء  التي ل
اإلشــارة إليهــا بواســطة الجلــب 
 Apple المسبق. يختلف تطبيق

تقليدية  عن أداة الجلب المسبق ال
كما هو موضح في الورقة.

 arr [0] ... * بمجــرد أن يــرى«
arr [2 *[ يحــدث )حتــى بشــكل 
تخميني( سيبدأ الجلب المسبق * 
arr [3[ فصاعــًدا. وهذا يعني أنه 
 arr ســيتم أواًل إحضار محتويات
ا ثم إلغاء اإلشــارة إلى تلك  ًق مســب
المحتويات. في المقابل لن يؤدي 
تقليدي الخطوة  الجلب المســبق ال
ثانية / عملية إلغاء المرجع ». ال

ــوى وحــدة المعالجة  نظــرًا ألن ن
ا،  ًق بيانات مطل المركزية ال تقرأ ال
تــي تحاول تتبع  فــإن الدفاعات ال

بيانــات ال تعمل  الوصــول إلى ال
.Augery ضد ثغرة

وقلّل »دفيد كولبرينر«، األســتاذ 
المســاعد فــي جامعة واشــنطن، 
 ،  Augery تأثيــر  أهميــة  مــن 
 Apple من DMP مشيرًا إلى أن
»يتعلــق بأضعــف DMP يمكن 

للمهاجم الحصول عليه.«
في الوقت الحالي، يقول الباحثون 
أنه يمكن الوصول إلى المؤشرات 
ــك الحيــن عبر  فقــط، وحتــى ذل
البحثيــة  الحمايــة  بيئــة وضــع 
الثغــرات  لبحــث  المســتخدمة 
األمنية. تم إخطار Apple أيًضا 
بالثغرة األمنية قبل الكشف العام، 
لذلك من المحتمل أن يتم إصدار 
ا وفقا لما نقله موقع  ًب تصحيح قري

.Digitartlends
وقد أصدرت »آبل« تصحيًحا في 
 MacOS مــارس 2022 لنظام
Monterey والذي أصلح بعض 
الســيئة   Bluetooth أخطــاء 
وعرض األخطاء. كمــا قام أيًضا 
بتصحيح اثنين من نقاط الضعف 
تــي ســمحت للتطبيــق بتنفيــذ  ال
تعليمات برمجية بامتيازات على 

مستوى النواة.
تشمل اإلصالحات الهامة األخرى 
لنظام تشــغيل سطح المكتب من 
»آبــل« إصالًحــا قــام بتصحيح 
الثغــرة األمنية التي كشــفت عن 
بيانــات التصفــح فــي متصفــح 

»سافاري«.

n طرحت شــركة جوجل مؤخرا 
تحديثا جديدا لشهر ماي 2022، 
حيــث يؤثر التحديــث على نظام 
ــي ذلك  ــد بأكملــه بمــا ف أندروي
اللوحيــة  واألجهــزة  الهواتــف 
وأجهــزة التليفزيــون واألجهــزة 
ــد، كما  القابلــة لالرتــداء والمزي
تحســينات  التحديــث  ــب  يجل
وتغييــرات على نظــام أندرويد و
Google Play Services و

.Play Store
ومــع تحديــث النظــام فــي مايو 
2022 أضافت جوجل ميزة طال 
انتظارهــا وأحد الميزات المشــاع 
 Nearby ــى  إل مؤخــرًا  عنهــا 
الميــزة،  تتيــح  حيــث   ،Share
التي يطلق عليها اســم المشاركة 
الذاتيــة، للمســتخدمين مشــاركة 

األجهــزة  بيــن  فــات  المل ونقــل 
 Google بحســاب  المرتبطــة 
طلب  نفسه، وفي وقت سابق كان يُ
مــن المســتخدمين معاملة جميع 
أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد 
كأجهزة فردية، حتى عندما تكون 
مرتبطة بنفس حساب جوجل وفي 
حالة احتياجهم إلى الموافقة على 
طلــب نقل األجهــزة المجاورة في 
كل مرة يريدون مشــاركة شيء ما 

بين األجهزة.
ــك فإن  وبصــرف النظــر عــن ذل
 Google Play تحديــث نظــام
 Google يجلب تطبيق مساعدة
تم تجديده، وتأتيه إعادة التصميم 
على نفس الصفحة مثل تطبيقات 
Google األخرى من حيث المواد 
التي تصممها، وستتوفر الميزات 

الجديدة فــي اإلصدار 22.15 من 
متجر Google Play واإلصدار 

.Play 30.3 من متجر
وبقدر ما يتعلق األمر بالتغييرات 
األخــرى فــإن التحديــث يجلــب 
إصالحــات أخطــاء مهمــة فــي 

و  Tabletو  Phoneو  Auto
أيًضــا  ــم  ت  .Wear OSو  TV
 Google Play تحديث متجــر
ــى  عل المســتخدمين  لمســاعدة 
اكتشــاف التطبيقــات واأللعــاب 

بشكل أسرع.

متجر »بالى ستور« يحصل على ميزة جديدة لمشاركة الملفات

جهاز iPad يتصدر مبيعات سوق 
األجهزة اللوحية

األجهــزة  شــحنات  شــهدت   n
اللوحيــة نمــًوا مذهــاًل، على مدى 
العاميــن الماضييــن وخاصــة في 
أواخر عام 2020، بســبب انتشار 
ــدأ  الوبــاء العالمــي، ومــع ذلــك ب
الطلب على األجهزة اللوحية يظهر 
انخفاًضــا في الربع األخير من عام 
ــي الربع األول  2021، واســتمر ف

من عام 2022.
ــا لتقريــر حديث صــادر عن  ًق ووف
ــي  إجمال انخفــض   ،IDC شــركة 
بنســبة 3.9٪  اللوحيــة  الشــحنات 
على أســاس ســنوي في الربع األول 
مــن عــام 2022، بإجمالي شــحنة 

38.4 مليون وحدة.
ــى أن االنخفاض  ويشــير التقرير إل
ــى انخفاض  في الشــحنات يرجع إل
ــى األجهزة اللوحية حيث  الطلب عل
تمســك المســتخدمون بمشترياتهم 
القديمــة، وفي الربــع األول من عام 
2021، تم شحن ما مجموعه 52.2 

 .IDC ـ ا ل ًق مليون وحدة، وف
لتقرير، ال يزال الطلب أعلى  ا ل ًق ووف
مــن مســتويات مــا قبــل الجائحة، 

ولكــن يبــدو أن النمــو يتباطأ، وهو 
ما يمكن اعتباره مؤشــرًا على عودة 
الســوق إلى الوضع الطبيعي، ومع 
ذلــك، على الرغــم مــن التباطؤ، ال 
يتوانى مصنعو الهواتف الذكية عن 

دخول سوق األجهزة اللوحية.
ــى  عل الهيمنــة   Apple وتواصــل 
الســوق مــن خــالل iPad، حيــث 
ــي ٪31.5 من  ــى حوال حصلــت عل
حصة الســوق، ومع ذلــك، ليس كل 
شــيء على ما يرام بالنســبة لشركة 
آبل، فقد عانى عمالق كوبرتينو من 
خسارة بنســبة 4.23 في المائة في 
إجمالي الشحنات في الربع األخير.

نتائــج الفصلية،  وخــالل مكالمــة ال
كشفت شــركة Apple أن اإليرادات 
مــن iPad انخفضت أيًضا بنســبة 
٪2.2 مقارنــة بالربع الســابق، وقد 
شــحنت شــركة كوبرتينو العمالقة 
 iPad 12.1 مليون وحدة من أجهزة
فــي الربــع األول من عــام 2021، 
يــون  بينمــا ســجلت شــحنة 7.8 مل
وحــدة فــي الربــع األول مــن عــام 

.2022

n انخفضــت شــحنات أجهــزة 
»كرومبوك« حول العالم بنســبة 

61. ٪9 على أســاس سنوي في 
 ،2022 الربــع األول مــن عــام 

يــون وحدة،  لتغلــق عنــد 5.1 مل
ــا لتقريــر حديث صــادر عن  وفًق

 .IDC مؤسسة
كبيــرًا  انخفاًضــا  هــذا  ويعــد 
أن شــهدت شــحنات  بعــد  آخــر 
انخفاًضــا   Chromebook
فــي  المائــة  فــي   63.6 بنســبة 
الربــع الرابع من عام 2021، وقد 
انخفــض إجمالي الشــحنات إلى 
5.1 مليون وحدة في الربع األخير 
بالغ 13. 3  من إجمالي الشــحن ال
يــون وحدة فــي الربع األول من  مل

عام 2021.
ويشــير التقريــر إلى أن الســبب 
شــحنات  فــي  االنخفــاض  وراء 
تشــبع  هــو   Chromebook
السوق في األسواق الناضجة مثل 
الواليات المتحــدة، ومع ذلك، فقد 

نامية، بما في  ســجلت األســواق ال
ذلك آســيا، نمًوا في الربع األخير 
مع اســتمرار زيادة االستثمار في 

قطاع التعليم.
 ،Jitesh Ubrani وقــال 
 :IDC فــي  األبحــاث  مديــر 
ــم يكــن التراجــع فــي أجهــزة  »ل
ــا نظــرًا  Chromebook مفاجًئ
لتراكم المخزون بســبب انخفاض 
الطلــب خــالل الفصــول العديدة 

الماضية«.
ــى أن  ــك إل وأشــار أوربانــي كذل
المصنعيــن ســيقومون بتصفيــة 
بمســاعدة  ــي  الحال المخــزون 
العروض الترويجية في األشــهر 
ــى ذلك، من  ــة، وعالوة عل ل المقب
المتوقــع أن تــزداد الشــحنات مع 

بدء التعليم الجديد بعد شهرين.

استمرار انخفاض مبيعات أجهزة »كرومبوك« حول العالم



إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 05 ماي 2022 م22

الموافق لـ 04 شوال 1443 هـ



إستراحة

ك؟، بفتح األلف والميم،  n وجه سهيل بن عمرو بن مظعون، بسؤال لواحد من أوالده، فقال له: أين أَمَّ
ك، فقال الولد: ذهبت تشــتري دقيقاً! فقال ابن مظعون: »أســاء  ويريد أين قصدك، فظّن أنه يريد أين أُمُّ

سمعاً فساء إجابًة«.

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

العالم أبوعلي بن يحيى السلكسيني 
يف رحاب العلم واإلميان  

n  الحســن علــي بــن يحيــى السلكســيني الجاديــري 
التلمســاني عالم دين مســلم من علماء تلمســان في القرن 
العاشــر الهجري، القرن السادس عشــر ميالدي. ولد قبل 

سنة 910 هـ 1504 م. 
مكانته العلمية

ولد اإلمام السلكسيني نهاية العصر الذهبي لعلماء تلمسان. 
وكان شــيوخه من تالميذ كبار علماء تلمســان، فكان بذلك 
واسطة وصل بين تالميذه وعلماء العصر الذهبي. ووصفه 
ابن مريم بأنه كان دائم االشتغال بتدريس العلم لطلبته الذين 
كانــوا يالزمونه دائما، حتى في طريقه إلى بســتانه بحوز 
»الصفصيف« أو أثناء اشــتغاله بالفالحة وخدمة األرض 
أو أثناء صعوده لصومعة المســجد لآلذان. ويدل هذا على 
كثــرة تالميذه وحرصه على تدريســهم. وكان من تالميذه 
أعــالم كثيرون من بعده، مثل ابن مريم صاحب البســتان. 
وكان منهــم أيضــا مــن هم من أبنــاء العلماء وأســر العلم 
المعروفة بتلمســان مثل ســعيد المقري ومحمد بن العباس 
الصغيــر العبــادي وعبد الرحمــن بن موســى الوجديجي 
وأربعة من أبناء وأحفاد الشــيخ الحاج بن ســعيد الورنيدي 
اليبــدري التلمســاني مما يدل على أن السلكســيني كان من 

كبار علماء تلمسان بوقته. 
أسرته

• ابنــه محمد عاشــور بن علي )توفــي 1014 هـ 1605 
م( محمد عاشــور بن علي بن يحيى السلكســيني الجاديري 

التلمساني. توفي بعد اثنين وأربعين سنة من وفاة أبيه.
شيوخه

ذكــر من شــيوخه ثالثة من أعالم القرن العاشــر الهجري 
وهم: 

• محمد شــقرون بن أحمد بن أبي جمعة الوهراني الفاســي 
)توفــي ســنة 929 هـ 1523 م(: ولــد بوهران ثم ارتحل 
إلى فاس مع أبيه وأقام بها إلى أن توفي. أبوه أحمد بن أبي 
جمعة الوهراني صاحب الفتوى الشــهيرة لمسلمي األندلس 
وجــده أبــو جمعة بن اإلمام محمد بن عمــر الهواري عالم 

وهران وإمامها. 
• محمــد بن موســى )توفي بعد 930 هـــ 1524 م(: من 

علماء تلمسان. أدرك اإلمام السنوسي وابن زكري.
• أحمــد بــن ملوكــة الندرومي التلمســاني توفــي حوالي 
)945 هـــ 1538 م(: مــن علماء تلمســان في آخر العهد 

بداية  عاصــر  الزياني. 
العهــد العثماني ودخول 
عــروج بربــروس إلى 

تلمسان.
تالميذه

• ابنه عاشــور بن علي 
 1014( ســنة  توفــي 
محمــد  م(   1605 هـــ 
عاشــور بــن علــي بن 
من  السلكســيني.  يحيى 
كان  تلمســان.  فقهــاء 

خطيبا وشاعرا.
•  ابن مريم التلمســاني  
توفي بعــد )1025 هـ 

1616 م( أبــو عبد هللا محمد بن محمد بن أحمد الشــريف 
المليتــي المديونــي التلمســاني. من أعالم تلمســان وكبار 
علماءها ببدايات القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر 

ميالدي، صاحب كتاب البستان.
• ســعيد المقري )928 هـ 1522 م – توفي بعد 1011 
هـــ 1603 م(: أبو عثمان ســعيد بن أحمــد المقري. مفتي 
تلمســان وخطيب الجامع األعظم ألكثر من أربعين ســنة. 

عّم أبي العباس المقري صاحب نفح الطيب.
• محمــد بن العبــاس الصغير توفي) 1011 هـ 1603 م( 
حفيــد اإلمام محمد بن العباس التلمســاني أو حفيد ابنه أبي 
عبد هللا بن العباس. من علماء تلمسان. اإلمام العالم الفقيه، 

له قدم في المعقول والمنقول.
• عبــد الرحمن بن موســى )929 هـ 1523 م – 1011 
هـ 1603 م(: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن موســى 
الوجديجي، كان من علماء تلمسان وفقهائها مثل أبيه وجده 
من قبل. كان شــاعراً مجيدا. شــارك في حصار المرســى 
الكبير ومعارك وهران مع حسن باشا وله قصائد في ذلك.
• حــدو بــن الحاج محمد بن ســعيد اليبــدري )توفي 998 
هـــ 1590 م( من علماء تلمســان. كان عالمــا بالقراءات 

والعربية والنحو والفقه.
• محمد بن محمد بن الحاج محمد بن ســعيد اليبدري توفي 
)964 هـ 1557 م( المدعو أمزيان. من علماء تلمســان. 

توفي شابا.

• حدادة بن محمد بن الحاج محمد بن سعيد اليبدري )توفي 
1008 هـ 1600 م( من علماء تلمســان. توفي في البحر 

حاجا ودفن في جربة.
• محمــد بــن عبد هللا بن الحــاج محمد بن ســعيد اليبدري 
)توفــي1009 هـ 1601 م(: المدعــو أمقران. من علماء 

تلمسان. تخصص في عدة فنون.
• محمــد بن رحمة التلمســاني )توفــي 1001 هـ 1593 
م( محمــد بن عبد هللا بــن عبد الرحمن المطغري الجادري 

التلمساني. من فقهاء تلمسان وأوليائها.
• محمد األدغم السويدي )توفي 980 هـ 1572 م( محمد 
بــن محمد بــن عبد الرحمــن الســويدي. كان فقيها صوفيا 

محدثا نحويا.
• أحمــد أبــركان الزكوطي أبــو العباس أحمد بن عيســى 
الورنيــدي الزكوطي المدعــو أبركان. من فقهاء تلمســان 

وأعيانها.
• محمــد بــن علي بــن رحــو الزكوطي )توفــي 990 هـ 

1582 م( من فقهاء تلمسان. كان فقيها ونحويا.
• أحمد بن الجوهرة الوجدي.

• أحمد أعراب بن سهلة الراشدي.
• موسى بن أبي عمران.

• علي بن عبد الرحمن العطافي.
وفاته

توفي في الثاني والعشرين من رجب سنة 972 هـ الموافق 
للثالث والعشرين من فبراير سنة 1565 م. 
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

*أن عقل االنسان يخزن أكثر من 2مليون معلومة 
في الثانية الواحدة رغم أن وزنه ال يزيد عن 

2كيلوغرام وهو يحمل حوالي 150مليار خلية.
*أن العين تفتح وتغلق أكثر من 8000مرة كل يوم

*أن حاسة التذوق ثالث طبقات فوق اللسان إحداها تعرف الطعام المالح والثانية 
الحلو والثالثة طعم األشياء الحارة. 

*أن الكلى تتجدد كل 6أسابيع.
*أن القلب يدق 100ألف مرة في اليوم.

1260 - قوبالي خان يتولى حكم إمبراطورية المغول. 
  1494 - المستكشف كريستوفر كولومبوس يكتشف 

جامايكا. 
  1762 - التوقيع على »معاهدة سانت بطرسبرغ« بين 

اإلمبراطورية الروسية وبروسيا. 
  1808 - كانتون أرجاو في سويسرا يلغي مواطنة تابعي 

الديانة اليهودية. 
  1835 - افتتاح أول خط سكة حديد في أوروبا القارية يصل بين ميشلين وبروكسل في 

بلجيكا. 
  1871 - مقتل البطل الجزائري محمد المقراني في ساحة القتال برصاص المستعمر الفرنسي.

  1893 - انهيار سوق نيويورك لألوراق المالية مما سبب كساد اقتصادي كبير. 
  1916 - الواليات المتحدة تغزو جمهورية الدومنيكان. 
  1931 - تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 

  1936 - القوات اإليطالية تحتل أديس أبابا .

جزائري قال لزوجته: كم كانت أسماء 
الخلفاء العباسيين جميلة: المعتصم باهلل، 

الواثق باهلل، المتوكل على هللا... لو كنت منهم 
واش تتوقعي يكون اسمي؟ ...ردت عليه: أنت 

واحد من إثنين….. إما العياذ باهلل أو الشكوى هلل.

التجاعيد يجب أال تشير إال إلى أماكن االبتسامات السابقة 
                                                               )مارك تواين(

إذا خرجت الفطرية* ما تبقى فالسماء حرية

 
يضرب هذا المثل لإلعالن عن انتهاء موسم األمطار

       نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفوّي 
األمثــال  الجزائري بمئــات 
الشعبية، التي ال يعرف أحد 
أليــة فتــرة تعــود، لكّن 
ورغم أّنهــا ضاربة في 
عمق التاريخ إال أنها ال 
تــزال صالحة لكل 

زمان ومكان.
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رائد املثالية األملانية يوهان غوتليب فيشته

n يوهــان غوتليــب فيشــته  )1762–1814( 
فيلسوف ألماني، واحد من أبرز مؤسسي الحركة 
الفلســفية المعروفــة بالمثالية األلمانيــة، الحركة 
التي تطــورت من الكتابــات النظريــة واألخالقية 
إليمانويــل كانــت.  كثيرا ما يقّدم فيشــته على أنه 
الشــخص الذي كانت نماذج فلســفته جســرا بين 

أفكار كانت والمثالي األلماني هيغل. 

 بــدأ الفالســفة والدارســون حديثــا تقديــر فيشــته 
كفيلســوف هام في حــد ذاته ألجــل رؤاه المختلفة 
فــي طبيعة الوعــي الذاتــي واإلدراك الذاتي. مثل 
»ديــكارت« و«كانت« قبله كانت مشــكلة الذاتية 
والوعــي دافعا لتأمله الفلســفي. كتب فيشــته أيضا 
في الفلسفة السياســية وينظر إليه من عديدين كأب 

القومية األلمانية. 
ولد فيشــته في مدينــة رامنو في والية ساكســونيا 
1762 بــدأ دراســته فــي إكلركية/مدرســة جينــا 
للالهــوت. في 1784 ودون إكمال شــهادته أنهى 
فيشــته دراســته. عمــل فيشــته مدرســا خاصا في 
زيورخ وفــي 1790 أصبح مالزمــا ليوحنا ران 
ابــن أخــت الشــاعر الشــهير فريدريــش غوتليب 

كلوبشتوك. 
في 1790 بدأ فيشــته في دراسة أعمال الفيلسوف 
إيمانويل كانت التي كانت مرجعا له طوال مســيرة 
الفكريــة. بعدهــا بوقت ليــس بطويل التقى فشــته 
بأســتاذه كانت في مدينة كونيغسبرغ. أصدر فيشته 
كتابــه األول »محاولــة في نقــد الثــورة« بتاريخ 
1792 الكتاب الذي يحاول فشته الربط بين الوحي 

اإللهي وفلسفة كانت المادية النقدية. 
كانــت الطبعة األولى من الكتاب قد نشــرت بدون 

علم من كانت أو فيشته وبدون اسم المؤلف وبدون 
مقدمــة موقعة. وهكذا ظن القــراء المتابعون خطأ 
أنــه كتــاب جديــد اليمانويــل كانت نفســه. جميع 
القــراء في بدايــة األمر ومن ضمنهــم النقاد الذين 
كتبــوا مراجعات أولية عــن الكتاب ظنوا أن كانت 
كان مؤلــف الكتــاب. حينهــا ظهــر كانــت للناس 
ووضــح االلتباس الــذي حصل وفي نفــس الوقت 
أشــاد بالكتاب ومؤلــف الكتاب. وبعد هــذا المديح 

واإلطراء ارتفعت شهرة فيشته.
وكان فيشــته يحاكــي أســلوب »ايمانويــل كانت« 
شــديد الصعوبة. فقّدم أعماال كانت بالكاد مفهومة، 
حيــث جاء في كتــاب »تاريخ الفلســفة« كالم عن 
هذا األســلوب الصعب: »لم يكن فيشــته يتّردد في 
التباهي بمهارته الفائقة في التظليل والتعتيم. وكان 
يشــير إلى طالبه أحيانا كثيرة بأنــه ليس هناك إال 
رجل واحد فقط في العالم يتمكن تماما من استيعاب 
ما يكتبه فيشــته. وحتى هذا الرجل الواحد سيواجه 
مشــاكل في اقتناص المعنى الحقيقي وراء كتابات 
فيشــته«. هذه المالحظة كثيرا ما تنســب خطأ إلى 

الفيلسوف هيغل.
مات فيشــته من مــرض التيفوئيد وهــو في الثاني 

وخمسين عاما.  

أساء سمعًا فساء إجابًة



n اختيــر 29 فيلمــا روائيــا قصيــرا 
مــن 24 بلــدا بينهــا الجزائر للمنافســة 
في الدورة الثانية لمهرجان إيمدغاســن 
الســينمائي الدولي التي تعقــد فعالياتها 
بواليــة باتنــة مــن 10 إلــى 14 مــاي 
الجاري، حســب ما علم لدى المنظمين.

واختيــر 29 فيلما، من بين 2283 فيلما 
وصلت هــذه التظاهرة الخاصة في الفيلم 
القصيــر، للمنافســة على جائــزة أفضل 
فيلم قصيــر، الجائزة الكبرى للمهرجان، 
إلى جانب جوائز أخرى كجائزة أحســن 
إخراج وأحســن موســيقى وأحســن دور 
رجالــي وأحســن دور نســائي وأحســن 

سيناريو.
ومن بيــن األفالم المتنافســة  »شبشــاق 
مريكان« آلمال بليدي و«سأخبر هللا بكل 
شــيء« لمحمد بن عبد هللا مــن الجزائر 
ثقــاب(  )عــود   »Matchstick»و
 The»لمحمــود أحمــد مــن فلســطين و
Flag« )العلــم( لبينــار غوكتــاس مــن 
 »One Day/ Day One»تركيــا و

)ذات يــوم/ اليوم واحد( من كندا.
كمــا ســيدخل غمــار المنافســة كل مــن 
»The Winner« )الرابح( للروســي 
 »Shark»و سيســوييف  يــوري 
)القــرش( لألســترالي نــاش إيدغرتــون 
لمصطفــى  »ســايكو«  ل  باإلضافــة 
دافتالب من إيران و«موعد حياة« لعمر 

البهيدي من مصر.
وســيحضر فعاليــات المهرجــان العديــد 
مــن الممثلين والمخرجيــن الضيوف من 
الجزائــر وخارجها على غرار بيونة من 
الجزائــر وخالد بوزيد من تونس وعباس 
النوري ونزار أبو حجر من ســوريا مع 

تكريم العديد من هذه األســماء الفنية.
وستشــهد أيضا دورة 2022 تنظيم أربع 
ورشات ســينمائية لفائدة الشباب والطلبة 
والمهتميــن بالعمل الســينمائي ســيقدمها 
مخرجــون وممثلون من الجزائر وتونس 
وســينما  والتمثيــل  باإلخــراج  تتعلــق 

الصورة. التحريك وكذا 
وبرمج كذلك المنظمون عددا من األفالم 
خــارج  الجزائريــة  الطويلــة  الروائيــة 
المنافســة على غــرار »آخــر الزمان« 
بعــد«  مــا  لياســمين شــويخ و«الحيــاة 
ألنيس جعاد، إضافة لعروض ســينمائية 
أخرى في عديــد المناطق وهذا بالتعاون 
مــع المركز الوطني للســينما والســمعي 

البصري.
كمــا ســيعرف المهرجــان تنظيم جوالت 
األثريــة  المناطــق  لبعــض  ســياحية 
والســياحية بوالية باتنة بهدف »التعريف 
بقدراتها الســياحية« علــى غرار المدينة 

األثريــة »تيمقاد« وشــرفات »الغوفي« 
إيمدغاســن  النوميدي  للضريح  باإلضافة 

المهرجان اسمه. الذي يحمل 
الثانيــة  الطبعــة  عقــد  مبرمجــا  وكان 
لمهرجان إيمدغاســن الســينمائي الدولي 
شــهر مارس الماضي إال أن »الظروف 
كورونــا  بجائحــة  المتعلقــة  الصحيــة« 
و«الظــروف الماديــة« أجــال عقده إلى 
مايو الجاري، حســب ما صرح به سابقا 

المنظمون.
ويهدف هذا المهرجان، الذي تشرف عليه 
المحلية »اللمســة«،  الثقافيــة  التعاونيــة 
إلــى »إعادة بعث روح جديــدة للصناعة 
الســينمائية فــي الجزائر ..« و«الترويج 
وكانــت   ،».. الســابع  بالفــن  للســياحة 
الطبعــة األولى، فــي 2021، قد عرفت 
تتويج الفيلم الفلســطيني األلماني »ساقي 
مارادونا« لفراس خوري بجائزة أحســن 

قصير. فيلم 
                                         ق ـ ث

آخرالكالم

أحوال الطقس 
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إلى جانب حضور وجوه سينمائية مميزة من الجزائر وخارجها  

29  فيلما من 24 بلدا في منافسة الطبعة 
الثانية لمهرجان إيمدغاسن السينمائي

ليس من العدم عندما يصرح رئيس الجمهورية 
فــي عديد المرات بــأن الجزائر مســتهدفة من 
أطــراف عديدة ال تريــد الخير للعبــاد والبالد 
، بفعل الدســائس والمؤامــرات التي تطبخ هنا 
وهنــاك ،ناهيك عن اشــتعال حدودنــا الوطنية 
من كل الجهــات ،واقتراب العدو اإلســرائيلي 
من حدودنا بســبب التحالف غيــر الطبيعي بين 

الكيان المحتل لفلســطين والمخزن المغربي.
البــد أن نتيقــن بــأن كالم الســيد الرئيــس لــم 
يأت مــن فراغ إنمــا نتيجة معطيــات واضحة 
للعيان التســتلزم اإلجتهاد فــي تحليل مدلوالتها 
، عــالوة علــى معلومات ســرية صــادرة عن 
األجهزة األمنية الوطنيــة المتخصصة،وهو ما 
يتطلــب مــن كل جزائري أن يكــون على قدر 
كبيــر من الوعــي والحــس المدنــي والوطني 
أينمــا كان وحيثمــا وجد ،ومهمــا كانت درجة 

. مسؤوليته 
الجزائــر مســتهدفة لعدة أســباب لكونهــا البلد 
الوحيــد في العالــم الذي مازال قلبــا وقالبا مع 
القضية الفلســطينية دون لف ودوران ،ويترجم 
والواضحــة  الشــجاعة  بالدنــا  مواقــف  ذلــك 
تجــاه  محــددة  مواقفنــا  أن  ،كمــا  والمبدئيــة 
القضيــة الصحراويــة التي تعد آخر مســتعمرة 
فــي القــارة االفريقيــة ،حيــث تــرى الجزائر 
أن حــل القضيتيــن يكــون فــي اطــار األمــم 
المتحــدة علــى اعتبار أنهما يدخالن في ســياق 
تصفيــة االســتعمار ،وترى أن حــل القضيتين 
العادلتين يتم بمنح الشــعبين الشــقيقين حريتهما 
واســتقاللهما كغيرهما من الشعوب التي كانت 
ترضــخ لالســتعمار الحديث،وهــو مــا يفســر 
الحقــد الدفين والتحالف غير الطبيعي القائم بين 
الكيــان الصهيوني والمخزن ضد بلدنا المفدى.
الجزائــر مســتهدفة ألنهــا ترفض الميــل إالى 
معســكر أو طرف أو جهة متصارعة مع جهة 
أخــرى في العالــم ، فهي بلد ســيد في قراراته 
يختــار البلدان التي يتعاون معها دون إمالءات 
خارجية ويرفض أي وصاية في إطار التعامل 
والتعــاون الدولــي ، وخاصة فــي ظل الحرب 
القائمة بين روسيا وأوكرانيا ، إذ حاولت عديد 
البلدان الغربيــة وفي مقدمتها الواليات المتحدة 
األمريكية أن تدمج الجزائر بشكل أو بآخر في 
صراع شــرقي غربي جديد هــي في غنى عنه 
وال ناقــة لها فيه وال جمل ،حيث تقوم بتســيير 
شــؤونها حســب مبادئها ومصالحها غير مبالية 
بالمناورات الخارجيــة وأفضل مثال على ذلك 
الموقــف غير البريء إلســبانيا حيــال القضية 
الصحراويــة العادلــة، ناهيــك عــن اســتفزاز 
الجزائــر بتحويل كميــات من الغــاز المصدر 

إلســبانيا لفائدة الجار القبيح.
آخــر الــكالم .. يبــدو واضحــا أن الجزائر لم 
تصطنــع مواقفهــا التــي تعتبر صفحــة بيضاء 
لــدى جميــع األطــراف فــي العالم ،كمــا أنها 
مهتمــة بتقوية الجبهة العربيــة وتوحيد مواقف 
البلــدان العربيــة حتى يكــون لهــا مكانا تحت 
شــمس العالقات الدولية لما بعد مرض كورونا 
والحــرب الروســية األوكرانية عفــوا الغربية 
،كمــا أن تقويــة الجبهــة الداخليــة هــو مضاد 
حيــوي لمواجهــة مختلــف التحديــات األمنيــة 
والسياســية ومختلــف األخطــار المحدقــة بنــا 
فنحــن اليوم مســتهدفون لكن لســنا مغفلين لما 

يدور حولنا.

                         نصرالديــن دربــال        

مستهدفون لكن 
لسنا مغفلني..

إعالن ألصحاب األكشاك 
إلى كل أصحاب األكشاك المتواجدة بكافة 
واليات شــرق البــالد  والذيــن يريدون 
تواجــد  جريدة » عيــن الجزائر« على 
رفوف أكشــاكهم أو الذيــن يطلبون رفع 
النســخ الموزعة اإلتصال على الرقمين 

التاليين : 
031741609

 0550303249

طالعوا جريدة عني الجزائر عىل الرابط 
www.aineldjazair.dz

باقة األخبار  

ــة المدنية ســطيف ،نهار  ــت فــرق النجدة للحماي n تدخل
فا إجماال  أمــس األربعــاء ، لحادثين مروريين خطيريــن، خل
وفاة ثالثة أشــخاص ،وإصابة ســتة أشخاص آخرين بأضرار 

متفاوتة الخطورة. 
األول ســجل في حدود الســاعة 11 و05 دقائق ،على مستوى 
الطريق الوطني رقم 05 بمنطقة النشــاطات الحرفية سطيف 
،تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحية )بولو / بوجو 301( 
ــي رقم 05 ،جنوب  ــى حافة الطريق الوطن وجرافــة كانت عل
مدينة سطيف، خلف وفاة سائق السيارة األولى بالغ من العمر 
20 ســنة ،وإصابة شــقيقته 14 ســنة بجرح بليغ في الرأس، 
انية )40ســنة(، تم اســعاف  ث دون تضــرر ســائق الســيارة ال

ا الحادث إلى المستشفى الجامعي سطيف.  وإجالء ضحاي
ــارة عن اصطدام مباشــر بين  ثاني، فكان عب أمــا الحــادث ال
سيارتين سياحية من نفس النوع )رونو كمبيس سنتي 2011 
ــم 75 بنواحي  ــى مســتوى الطريق الوطني رق و2013( ،عل
طكوكة بلدية عين عباســة، شمال عاصمة الوالية،خلف وفاة 
ــغ من العمر  ل الغــة من العمر 65 ســنة،ووفاة طفل ب امــرأة ب
5 ســنوات وإصابة خمســة آخرين بأضرار متفاوتة الخطورة 
)شــيخ 71 ســنةو رجلين 39 و30 ســنة و شــابة 25سنة و 
ا الحادث إلى  طفل 3 ســنوات(،تم إســعاف وإجالء كل ضحاي
المستشفى الجامعي سطيف بتسخير ثالثة سيارات إسعاف، 
تابعة للمركز الصحي عين  باإلضافة إلى ســيارة اإلســعاف ال
عباســة ،بحضور مصالح الدرك الوطني التي فتحت تحقيقا 

في الحادث المؤلم.
                                                     نورالدين بوطغان

اإلطاحة بعصابة لرتويج 
الكوكايني بوهران

n تمكنــت مصالح الشــرطة بوهران من وضع حد لنشــاط 
ــة مــع حجــز 100 غــرام مــن  ب مروجيــن للمخــدرات الصل
الكوكايين حسبما أفادت به  األربعاء مديرية األمن الوالئي.

 وقــد تمــت هذه العملية مــن طرف فرقة مكافحــة المخدرات 
ــة اســتغالال  ي ــة للشــرطة القضائ ي ابعــة للمصلحــة الوالئ ت ال
يام شــخصين بترويج هــذه المخدرات  لمعلومــات مفادهــا ق
ــه كما أوضحت  مســتخدمين مركبة قصــد التضليل والتموي
ــة االتصــال والعالقات العامــة. وبعد مراقبة نشــاطهما  ي خل
ــة مــع وكيــل  ي قانون المشــبوه واســتيفاء كافــة اإلجــراءات ال
الجمهورية لدى محكمة وهران أسفرت العملية عن توقيفهما 
تفتيش الدقيق تم حجز بحوزتهما  ــى متن مركبة , و بعد ال عل
100 غرام مــن المخدرات الصلبة كوكايين  ومبلغ مالي من 
ــدات الترويج يقدر ب 640.000 دج إضافة إلى المركبة  عائ
كانت تســتعمل في الترويج وفقا للمصدر ذاته. و تم تحرير 

إجراء قضائي ضده الموقوفين أحيال بموجبه أمام العدالة .
                                                                ربيع م

وفاة 3 اشخاص وجرح 6 آخرني  
يف حاديث مرور بسطيف 

ا  ــدة بفيــروس كورون ــة جدي ــم تســجيل أي إصاب ت ــم ي n ل
ــد19-( خــالل ال24 ســاعة األخيرة فــي الجزائر، مع  ي )كوف
ــه وزارة  تواصــل عــدم تســجيل أي وفاة، حســب ما أفادت ب

الصحة، اليوم األربعاء، في بيان لها.
ــات عند 265782  وبذلك، اســتقر العدد اإلجمالي لإلصاب
حالة، وعدد المتماثلين للشفاء عند 178358، كما بقي عدد 

الوفيات مستقرا هو اآلخر عند 6875 حالة.
اية  كما تم، في ذات اإلطار، إحصاء حالة واحدة )1( في العن

المركزة، حسب المصدر ذاته.
اليقظة  وتوصــي وزارة الصحة المواطنين بضرورة االلتزام ب
ــرام قواعد النظافة والمســافة الجســدية  ــى احت وتدعوهــم إل
قناع الواقي وتشدد أيضا على أن االلتزام  ل واالرتداء اإللزامي ل
الصــارم من قبل المواطنين باإلجراءات الوقائية، إلى جانب 
ــى غاية القضاء  أخــذ الحيطة والحــذر، هي عوامل مهمة إل

نهائيا على هذا الوباء.
                                                                                        وأج

كورونا: عدم تسجيل أي إصابة 
جديدة وال أي حالة وفاة بالجزائر

أوفد وزيــر الفالحــة والتنميــة الريفية, 
ــظ هني, لجنــة تحقيق  محمــد عبد الحفي
الى واليات شــرق البالد من اجل الوقوف 
ــي يواجههــا عديد  ــى الصعوبــات الت عل

منتجي الكولزا, حســبما أفاد به  األربعاء 
للوزارة. بيان 

ــر  ــى اث ــه عل  و اوضــح ذات المصــدر ان
فــي  المســجلة  نقائــص  وال ــات  الصعوب

مســتوى  ــى  عل ــزا  الكول ــاج  ت ان ببرنامــج 
بــالد المنتجــون الخواص  واليات شــرق ال
وزيــر  اوفــد  ــة  النموذجي والمســتثمرات 
ــة تحقيق  ــة الريفية, لجن تنمي الفالحــة وال
ــان الوزارة  ي ــى عين المــكان و اضاف ب ال
ان هــذه اللجنة التي وضعت تحت ســلطة 
التحقيق  المفتشــية العامة للوزارة ستقوم ب
الســريع فــي االختــالالت واالخطــاء التي 
المنتجيــن  ــد  ــة عدي صعبــت مــن وضعي
يــن ببرنامج الكولزا لحملة -2021 ي المعن
2022  و خلصــت الوزارة في األخير إلى 
تأكيد بان ســيتم على ضــوء نتائج لجنة  ال

التحقيق اتخاذ القرارات المناســبة.
                                                        ربيع م

بأمر من وزير الفالحة 

لجنة تحقيق للوقف عىل الصعوبات التي تواجه منتجي الكولزا بواليات الرشق
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