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بالكهرباء على كل البلديات 

المتخلفة عن ت�ضديد ديونها
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الوقاية من في�ضانات الخريف تبداأ من الآن..

 �تهم� وز�رة �لتربية 
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وقفة احتجاجية لم�ضرفي وم�ضاعدي التربية اأمام وزارة التربية يوم 15 اوت



 أشار بوغالي إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 
"يولي أهمية كبيرة لدعم وتوطيد عالقات التعاون بين 

الجزائر وكولومبيا على الصعيدين السياسي واالقتصادي، 
بالنظر الى مكانة البلدين إقليميا ودوليا واإلمكانيات الهامة 

التي يزخران بها.”
وأكد "اهتمام الجزائر باالنخراط في مسعى رئيس 

جمهورية كولومبيا الجديد، الهادف إلى تبادل التجارب 
والخبرات في مجاالت عديدة على غرار محاربة الرشوة 

ومكافحة تجارة السالح والتغير المناخي.”
وأضاف بأن المؤسسة التشريعية الجزائرية على "أتم 
االستعداد للعمل على ترجمة كل هذه المساعي على 

أرض الواقع باستغالل كل فرص التعاون على الصعيد 
البرلماني.”

من جهته، حرص وزير خارجية كولومبيا على "نقل 
التحيات الخالصة لرئيس الجمهورية، السيد غوستافو 

بيترو، إلى نظيره الجزائري، السيد عبد المجيد تبون"، 
مؤكدا بأن السيد غوستافو بيترو "يولي أهمية خاصة للعمل 

على ترقية العالقات الثنائية بين البلدين وإعطائها أبعادا 
متميزة.”

كما كشف بأن لقاءه مع بوغالي يعد "األول من نوعه مع 
بلدان القارة اإلفريقية"، مبرزا "األهمية الكبيرة التي يوليها 

لتوطيد عالقات التعاون المشترك بين البلدين، خصوصا 
في مجاالت الطاقة والفالحة والتبادل التجاري.” وأبدى 

بالمناسبة نيته في "توسيع التباحث مع الجزائر حول جميع 
القضايا ذات االهتمام المشترك"، يضيف بيان المجلس 

الشعبي الوطني.
وتحادث رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، 

ببوغوتا، مع رئيسة البرلمان األنديني وعضو مجلس 
الشيوخ الكولومبي، غلوريا فلوريس، وهذا في إطار 

الزيارة التي يقوم بها، بصفته ممثال لرئيس الجمهورية، 
عبد المجيد تبون، في مراسم تنصيب رئيس جمهورية 

كولومبيا المنتخب.
وبالمناسبة، حيا بوغالي غلوريا فلوريس على "مواقفها 

الثابتة لنصرة القضايا العادلة في العالم"، معربا عن 
"استعداد الجزائر لترقية العالقات بين البلدين والشعبين 

الجزائري والكولومبي على جميع األصعدة".كما دعا إلى 
العمل على "توسيع التبادل البرلماني الثنائي بين الجزائر 
وكولومبيا واإلقليمي من خالل ربط عالقات بين البرلمان 

األنديني والبرلمان اإلفريقي".
وفي هذا اإلطار، عبر بوغالي عن "استعداد المجلس 

الشعبي الوطني للعب دور محوري في الدفع بالعالقات بين 
برلمانات القارة اإلفريقية ونظرائها في أمريكا الجنوبية، ال 

سيما في مجاالت محاربة اإلرهاب والجريمة والتضامن 
وترقية المرأة".

من جهتها، اعتبرت غلوريا فلوريس "مواقف الجزائر 
من قضايا الدفاع عن العدالة وحق الشعوب في تقرير 
مصيرها مرجعا يحتذى به"، معتبرة أن زيارة الوفد 

الجزائري لجمهورية كولومبيا وللبرلمان األنديني "خطوة 
هامة ستسمح بترقية العالقات بين البلدين وتوسيعها لتشمل 

مختلف المجاالت"، كما أشارت إلى أن "مكانة الجزائر 
تؤهلها لتكون حلقة وصل هامة بين إفريقيا وأمريكا 

الالتينية".

لإلشارة، فإن البرلمان األنديني يعد هيئة إقليمية تتشكل من 
برلمانيين ممثلين لبلدان المنطقة األندينية التي تضم كال من 

كولومبيا، البيرو، بوليفيا، الشيلي واإلكوادور.
هذا وقد التقى بوغالي أيضا برئيس مجلس الشيوخ 

الكولومبي، روي باريراس، حيث تباحث معه "سبل تعزيز 
العالقات وتبادل التجارب والخبرات بين البرلمانين". وجدد 

رئيس المجلس "تهاني رئيس الجمهورية، عبد المجيد 
تبون، للشعب الكولومبي بمناسبة انتخاب غوستافو بيترو 

رئيسا للبالد"، مبرزا "األهمية البالغة التي يوليها السيد 
عبد المجيد تبون لتطوير وتمتين العالقات مع جمهورية 

كولومبيا".
بدوره، أكد رئيس مجلس الشيوخ الكولومبي استعداد بالده 

للعمل من أجل "تطوير التبادل والتعاون بين البلدين، ال 
سيما في مجاالت الصناعة والفالحة والطاقاتالمتجددة، 
باإلضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات فيما يخص  ملفات 

الهجرة ومحاربة المخدرات".
والتقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، 

بمقر الكونغرس الكولومبي، نظيره رئيس مجلس النواب، 
دافيد راسيرو، حسب ما أورده يوم الثالثاء بيان للمجلس.

وقد أجرى الطرفان محادثات تم خاللها بحث "سبل تقوية 
العالقات بين البلدين، السيما على مستوى العمل البرلماني 

المشترك".
وبالمناسبة، أشار بوغالي إلى "تقاسم الجزائر العديد من 
النقاط المشتركة التي وردت في خطاب السيد غوستافو 
بيترو بمناسبة إقامة مراسم تنصيبه رئيسا للجمهورية"، 

مؤكدا "استعداده لبلورة استراتيجية عمل مشتركة مع 
مجلس النواب الكولومبي بهدف المساهمة في تجسيد 
المواضيع ذات االهتمام المشترك على أرض الواقع".
من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس أن "بناء عالقات 

سياسية متميزة البد أن تالزمها عالقات اقتصادية قوية"، 
وهو ما تسعى الجزائر --مثلما قال-- الى "تحقيقه مع 
جمهورية كولومبيا، باعتبار البلدين يمتلكان مقومات 
اقتصادية وتجارية متميزة ولهما دور محوري على 

المستوى اإلقليمي".
بدوره، أكد دافيد راسيرو أن مجلس النواب الكولومبي 

والمجلس الشعبي الوطني الجزائري بإمكانهما "لعب دور 
هام في بناء عالقات اقتصادية وتجارية متميزة بين البلدين، 
خصوصا وأن الرئيس المنتخب والحكومة الجديدة يسعيان 

لبناء استراتيجية تعاون ثنائي جديدة".كما أشار إلى أنه 
بصدد "تحديث مجموعة الصداقة البرلمانية الكولومبية-

الجزائرية لتكون وسيلة لتعزيز العمل على المستوى 
البرلماني"، وفقا لما أورده بيان المجلس الشعبي الوطني.

أكدت رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية 
الديمقراطية، ساهلي وورك زودي أول أمس أن 

ثورة التحرير الجزائرية شكلت "منعطفا تاريخيا" 
في تحرير الشعوب اإلفريقية من نير االستعمار.
وكتبت الرئيسة االثيوبية في حسابها على تويتر: 

"شكل الكفاح من أجل تحرير الجزائر بالنسبة 
ألجيال من األفارقة منعطفا تاريخيا في سبيل 
تحررهم من نير االستعمار. شعوبنا تتشارك 

في مقاومة شرسة ضد االستعمار وتتقاسم القيم 
المقدسة للحرية واالستقالل والوطنية".

وأضافت "شاركت في حفل اختتام ألعاب البحر 
المتوسط حيث اكتشفت مدينة وهران الجميلة 

وضواحيها".وبعد أن عبرت عن شكرها لرئيس 
الجمهورية، عبد المجيد تبون نظير االستقبال 

الحار الذي حظيت به، قالت السيدة ساهلي وورك 
زودي ان "زيارة الجزائر هي بمثابة حج بكل ما 

يعنيه هذا البلد في إفريقيا وخارجها".
ولدى حديثها عن زيارة الدولة التي قامت بها إلى 
الجزائر شهر يوليو المنصرم على رأس وفد هام، 
أوضحت الرئيسة اإلثيوبية ان الطرفين اتفقا على 
"بعث عالقات الصداقة والتعاون التي تربطهما" 

من أجل الرقي بها إلى مستوى تطلعاتهما.
ع.ط

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية 
الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أول 

أمس، فاليريان شوفايف الذي قدم له نسخا 
من أوراق اعتماده كسفير فوق العادة 

ومفوضا لروسيا الفدرالية لدى الجزائر، 
حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة.

واستعرض الجانبان بهذه المناسبة "عالقات 
الصداقة والشراكة االستراتيجية بين 

الجزائر وروسيا، وبالخصوص التحضيرات 
الجارية لالستحقاقات الثنائية القادمة"، 

كما تناوال "مستجدات األوضاع السياسية 
واألمنية على الصعيدين االقليمي والدولي".

وجدد لعمامرة -حسب نفس المصدر- تهانيه 
للسفير الروسي، متمنيا له "التوفيق في 
مهامه الجديدة".من جانبه، أكد السفير 

الروسي --يضيف البيان-- عن "تطلعه 

للعمل مع السلطات الجزائرية لتعزيز 
الشراكة االستراتيجية بين الجزائر وروسيا، 

تجسيدا لإلرادة المشتركة لرئيسي البلدين 
الصديقين".     �إ.�س

ع.ط
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بوغايل يلتقي بكبار امل�سوؤولني يف الدولة الكولومبية  

    مبــــــاحثــات لتعزيــز التعــاون
 الثنائي بني اجلزائـر وكولومبيــا

تباحث رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني، ابراهيم بوغايل، اأول اأم�س، ببوغوتا، مع وزير 

اخلارجية وال�سلم الكولومبي، األفارو ليفا دوران، �سبل تعزيز التعاون الثنائي بني 

البلدين يف خمتلف املجاالت، ح�سب ما اأورده بيان للمجل�س.

تقرير اأمريكي ي�سري اإىل ف�سل تنظيم 

الدولة االإ�سالمية ويوؤكد

 اجلزائر هزمت الإرهاب بف�ضل 
العمل الأمني ال�ضتباقي

ك�سف تقرير ملعهد ”اأمريكان اإنرتبرايز”، على 

اأّن اجلزائر متكنت من منع التهديد االإرهابي 

واأحبطت خمططات خمتلف التنظيمات 

االإرهابية التي حاولت اأن جتد موطئ قدم لها 

يف البالد وذلك بف�سل العمل االأمني االإ�ستباقي 

والرف�س ال�سعبي الوا�سع للفكر املتطرف.

ع.ط

التقرير نقلته اإلذاعة الوطنية، ويتكون من 22 صفحة يبين 
إنتشار الجماعات اإلرهابية في القارة السمراء، حيث سلّط 

الضوء على نشاط أطلق عليه “السلفية الجهادية”. مؤكدا أنه 
رغم الخطر الداهم لتوسع حركة اإلرهابيين في المنطقة إال 

أن “دول إفريقية على غرار الجزائر. نجحت في احتواء 
تهديد الجماعات اإلرهابية التي ال تزال تشكل مصدر خطر 

عند جيرانها”.
وأكد التقرير أن الجزائر كانت قد “واجهت عنفا إرهابيا 

كبيرا، لكنها تمكنت من مكافحة هذا التهديد إلى حد كبير”، 
حيث عاد التقرير للتذكير ببداية إنتشار النشاط اإلرهابي 

في الجزائر والذي كان يشكل “جزءا كبيرا من التهديد 
اإلرهابي في شمال وغرب إفريقيا من خالل تنظيم القاعدة 
في بالد المغرب اإلسالمي. وتنظيمات أخرى سبقته والتي 
تشكلت في تسعينيات القرن الماضي. واستمرت حتى العقد 

األول من القرن الحادي والعشرين”.
وأوضحت الوثيقة التي تعتبر اعترافا بالنتائج المحققة من 
طرف الجزائر في مكافحة اإلرهاب، أن “تنظيم القاعدة 
في بالد المغرب اإلسالمي شن عدة إعتداءات إرهابية 

كبيرة في الجزائر في التسعينيات وبداية األلفية، لكن هذه 
الهجمات تراجعت على مدار السنوات العشر األخيرة”.

ونقل التقرير بهذا الصدد إعترافات للقائد السابق للتنظيم 
الذي كشف سنة 2017، بأنه فقد الدعم والقدرة في 

الجزائر”. واعتبر التقرير أّن عدة عوامل أدت إلى هذا 
التراجع، بما في ذلك “تحسين القدرات العسكرية الجزائرية 

وتعزيز التعاون العسكري مع دول المنطقة”. من حيث 
تحسن األوضاع االجتماعية من جهة أخرى. نظرا ألن 

“الحالة االجتماعية غير المستقرة آنذاك كانت من أسباب 
انتشار الفكر المتطرف”.

كما أشار التقرير إلى إّن “تنظيم الدولة اإلسالمية فشل 
أيضا في ترسيخ وجود دائم له في الجزائر. على الرغم 

من أنه بدا مهيأ لكسب موطئ قدم في البالد، مبرزا أّن هذا 
التنظيم فشل في كسب عدد كبير من األتباع. نظرا للوعي 

الذي إنتشر بين الجزائريين من خالل تجاربهم السابقة 
وهو بمثابة نهاية للفكر اإلرهابي اإلسالموي لدى الشباب 

الجزائري.
وأشار إلى أّن “الخاليا اإلرهابية وقادتها بقوا مالحقين في 
بعض المعاقل لعدة سنوات. لكنهم انهاروا في النهاية تحت 
وطأة الرد العسكري الجزائري االستباقي والقاسي, حيث 

منعت الجهود األمنية تنظيمي القاعدة في بالد المغرب 
اإلسالمي والدولة اإلسالمية من تحقيق عودة مهمة في 

الجزائر”.وأّكد أّن كال من الجزائر وتنزانيا “يمثالن قصة 
نجاح في منع التهديد اإلرهابي”. معتبرا أّن البلدين حققا هذا 

اإلنجاز الكبير من خالل دفع تكلفة باهظة الثمن.
لإلشارة، فإّن معهد “أمريكان إنتربرايز” هو مركز تفكير 

ألبحاث السياسات العامة، تأسس سنة 1943 ومقّره 
واشنطن. وهو مختص في دراسة مختلف القضايا الجيو-

إستراتيجية وتلك المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاع ويعمل 
على تسليط الضوء على المسائل المرتبطة بالحريات 

والديمقراطية والتنمية البشرية.

اإنتخاب اأع�ضاء املكتب الدائم 
للمجل�س الأعلى للق�ضاء
إنتخب أمس أعضاء المكتب الدائم للمجلس األعلى 
للقضاء. وهم ثمانية أعضاء وانتخب مقراني محمد 

أمين قاضي تحقيق بمحكمة حسين داي. كما تم إنتخاب 
العيدي عوداش رئيس المحكمة اإلدارية بالطارف. 

ودسوس هشام وكيل جمهورية مساعد بالقطب المالي 
واالقتصادي بمحكمة سيدي امحمد.

كما تم إنتخاب حمداني نبيلة مستشارة بمجلس قضاء 
العاصمة. ومخلوفي سلوى نائب عام مساعد بالمحكمة 

العليا. باإلضافة كذلك إلى بن عبد هللا واضح محافظ 
دولة مساعد بمجلس الدولة. وحماني رابح مستشار 
المحكمة العليا. ناهيك عن إنتخاب حدة توام رئيس 

المحكمة اإلدارية بالمدية.
ف.م

رئي�سة جمهورية اإثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية ت�سرح

ثورة التحرير اجلزائرية، "منعطف تاريخي" يف حترير ال�ضعوب الفريقية

لعمامرة ي�ستقبل ال�سفري اجلديد لرو�سيا الفدرالية لدى اجلزائر

نحو العمل لتعزيز ال�ضراكة ال�ضرتاتيجية بني اجلزائر ورو�ضيا



ف.م

في  الوطن  واليات  بمختلف  التجارة  مديريات  شرعت 
الخاصة  الرحمة  أسواق  لتنظيم  إعالنات  الترويج عبر 
أسعارها  شهدت  التي  المدرسية،  اللوازم  بمختلف 
من  شهر  حوالي  قبل  كبير  بشكل  مرتفعة  مستويات 
عودة التالميذ لمقاعد الدراسة.وجهت مديريات التجارة 
مستوردين،  منتجين،  من  المتعاملين  لمختلف  دعوات 
تجار الجملة لألدوات المدرسية، باإلضافة إلى الحرفيين 
تسعى  التي  الرحمة،  أسواق  في  والمشاركة  لإلنضمام 
من خاللها لتوفير األدوات المدرسية بأسعار تكون في 

متناول ذوي الدخل الضعيف والمتوسط.
للتجارة  الوطنية  اللجنة  رئيس  زروق  بن  أمين  وقال 
والمستثمرين  للتجار  الوطنية  بالجمعية  الخارجية 

والحرفيين في اتصال لجريدة الرائد، بأن بورصة أسعار 
بالمقارنة  كبيرا،  ارتفاعا  شهدت  المدرسية  األدوات 
المدرسي  الدخول  خالل  األسعار  عليه  كانت  ما  مع 

الماضي، وهو الوضع الذي بات بارزا للعيان.
التي  الرحمة،  أسواق  بأن  زروق،  بن  أمين  وأضاف 
ينتظر أن يتم تنظيمها بمختلف واليات الواليات خالل 
خاصة  كبير،  أثر  لها  يكون  لن  القادمة  القليلة  األيام 
وأن األسعار وصلت لمستويات مرتفعة جدا، وأعطى 
محدثنا مثاال بالمحافظ، التي وصلت أسعارها في أسواق 
الجملة ل 1100 دج، بعدما كانت خالل العام الماضي 
ال تتجاوز 350 دج، فيما أن عجينة الورق تضاعفت 
أسعارها بنسبة وصلت ل 80 بالمئة، فيما أن أن أسعار 

بعض اللوازم المدرسية األخرى تراوحت الزيادات بها 
بين 150 بالمئة و300 بالمئة.

يستدعي  األسعار  في  التحكم  أن  على  محدثنا  وشدد 
الشروع في توفير مختلف المستلزمات بكافة الفضاءات 
التجارية، خاصة وأن السوق الوطنية تعاني نقصا حادا 
بالشكل  توفرها  بأن  مضيفا  المدرسية،  األدوات  في 

الكافي يضمن التحكم في األسعار.
ومن جانبها المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أكدت 
بأنها قد تلقت عديد الشكاوي من المستهلكين عبر ربوع 
الوطن مفادها الغالء الفاحش ألسعار األدوات المدرسية 
تفوق  والتي  قرطاسية،  أدوات  محافظ،  كراريس،  من 
قدرة العائلة المتوسطة السيما ممن يمتلكون العديد من 

حقيقيا  تحديا  تشكل  باتت  والتي  المتمدرسين،  األطفال 
لسد هذه الحاجيات األساسية. 

يتماشى  بما  التمدرس  منحة  رفع  المنظمة  واقترحت 
القدرة  وانخفاض  المدرسية،  المستلزمات  ارتفاع  مع 
الكراريس  عدد  تخفيض  مع  للمستهلك،  الشرائية 
تسقيف  خالل  من  والمحتكرين  االحتكار  ومحاربة 
األسعار، باإلضافة إلى العمل على إنشاء نقاط بيع من 
سبيل  على  النهائي،  المستهلك  إلى  والمستورد  المنتج 
المثال تحويل المدارس لنقاط بيع تسمح بسهولة وصول 
المستهلك لها السيما في المدن واألرياف، عالوة على 

تشجيع الصناعة المحلية والعمل على تطويرها.
ف.م

أمينها  تقرير  في  أوابك  منظمة  أشارت 
سعر  متوسط  بأن    ،48 الـ  السنوي  العام 
الفترة  الجزائري خالل  بالند  خام صحاري 
شهدت   2021 ولغاية   2017 من  الممتدة 
 52.4 عند  استقرت  أنها  إذ  كبيرا،  تباينا 
سنة  لترتفع   2017 سنة  للبرميل  دوالرا 
لتنخفض  للبرميل،  دوالرا   69.8 ل   2018
سنة 2019 ل 64 دوالرا للبرميل وتنزل ل 
لترتفع   ،2020 سنة  للبرميل  دوالرا   41.5
دوالرا   69.9 ل   2021 سنة  أخرى  مرة 
األقطار  منظمة  بيانات  للبرميل.وحسب 
المستوى  فإن  للبترول،  المصدرة  العربية 
المرجعي إلنتاج النفط الخام في الجزائر يقدر 
ب 01 مليون و57 ألف برميل يوميا، ولكن 
اإلنتاج بلغ خالل األشهر الثالث األولى من 
سنة 2021 لحوالي 876 ألف برميل يوميا 
أوبك  أقرتها مجموعة  التي  التخفيضات  بعد 
بينما وصل  الطلب،  تراجع  لمواحهة  بلوس 
اإلنتاج خالل شهر ماي ل 887 ألف برميل 
يوميا ويرتفع ل 898 ألف برميل يوميا خالل 
شهر  يوميا  برميل  ألف  و912  جوان  شهر 
جويلية، فيما سجل خالل شهر ديسمبر 963 

ألف برميل يوميا.
العام  األمين  تقرير  في  أوابك  وأوضحت 
الخاص بتطورات  السنوي في فصله األول 
على  وانعكاساتها  العالمية  النفطية  السوق 
العالمية  النفط  أسواق  بأن  األعضاء،  الدول 
إيجابية  تطورات   2021 سنة  شاهدت 
بفضل التعافي النسبي في أداء االقتصاديات 
بها  لحقت  التي  الكبيرة  الهّزة  بعد  العالمية 

كورونا  فيروس  جائحة  تداعيات  بسبب 
الفيروس  من  جديدة  متحورات  وظهور 
واالضطرابات التي شهدتها سالسل التوريد 

بشكل عام. 

التطعيم  حمالت  أن  على  المنظمة  وشددت 
القيود  وتسارع وتيرتها ساهمت في تخفيف 
المرتبطة  التنقل  حركة  على  المفروضة 
كبير  تقدم  احراز  على  وساعدت  بالجائحة، 

في استئناف النشاط االقتصادي لترتفع حركة 
التجارة العالمية في السلع، كما تحسن نشاط 
الصناعات التحويلية العالمية وإن كان بشكل 
النفط  على  العالمي  الطلب  وسجل  نسبي، 
غير  اإلطالق،  على  له  سنوي  ارتفاع  أكبر 
ما  الجائحة،  قبل  أنه ما زال دون مستوياته 
الخام  النفط  ألسعار  السنوية  المعدالت  دفع 

العالمية لالرتفاع.
امدادات دول أوبك  بأن  أوابك،  وقال تقرير 
من النفط الخام والنفط ارتفعت بحوالي800 
ألف برميل يوميا مقارنة بعام 2020 مسجلة 
ارتفعت  كما  يوميا،  برميل  مليون   31.5
خارجها  من  المنتجة  الدول  من  االمدادات 
إلى  لتصل  يوميا  برميل  ألف   680 بحوالي 

نحو 63.7 مليون برميل يوميا.
العالمیة،  النفطیة  اإلمدادات  إجمالي  شهد 
في  الطبیعي  الغاز  وسوائل  خام  نفط  من 
مليون   1.4 بنحو  ارتفاعا   ،2021 عام 
برميل يوميا وبنسبة وصلت ل 1.5 بالمئة، 
لتصل  السابق،  العام  مع  سنة  مع  بالمقارنة 
إلى 95.1 مليون برميل يوميا كورن را و 

المستجد .
انتاج  يصل  أن  ينتظر  أخر،  جانب  ومن 
شهر  بداية  مع  الخام  النفط  من  الجزائر 
عقب  المرجعي،  لإلنتاج  القادم  سبتمبر 
يقضي  قرارا  بلوس  أوبك  مجموعة  إصدار 
ألف   100 ب  تقدر  جديدة  زيادات  بضخ 
ب  منها  الجزائر  وتبلغ حصة  يوميا  برميل 
مليون   01 ل  لتصل  يوميا،  برميل   2000

و57 ألف برميل يوميا.

التي  والغازية  النفطية  اإلكتشافات  مكنت 
بداية  منذ  سوناطراك  مجمع  إليها  توصل 
العام الجاري، من تصدر ترتيب قائمة الدول 

العربية األكثر تحقيقا لالكتشافات.
المصدرة  العربية  األقطار  منظمة  كشفت 
دول   3 بأن  لها  بيان  في  "أولئك"  للبترول 
األقطار  منظمة  في  األعضاء  الدول  من 
العربية المصدرة للبترول "أوابك"، توصلت 
منذ  والغاز  للنفط  اكتشافا جديدا   17 لتحقيق 
بظاية العام الجاري 2022، من اجمالي 21 

اكتشاف تم اإلعالن عنها. 
وتشمل قائمة الدول األكثر تحقيقا الكتشافات 
كل  الجاري  العام  بداية  منذ  وغازية  نفطية 
المتحدة  العربية  اإلمارات  و  الجزائر  من 

والمملكة العربية السعودية.

مؤخرا  تحقيقه  مجمع سوناطراك عن  أعلن 
"حاسي  في  أولها  للغاز،  اكتشافات  ثالثة 
المصادر  تقديرات  وتراوحت  رمل" 
المكتشفة فيه ما بين 100 و 340 مليار متر 
المحقق  الثاني  االكتشاف  أن  فيما  مكعب، 
"عين  البئر  يخص   "2 أميناس  "عين  في 
من  أنتجت  والتي   ،"1  - جنوب غرب  إكر 
يبلغ  إجمالي  معدل  اختبارها  عند  مكمنين 
الغاز،  من  اليوم  في  مكعب  متر  ألف   513
و43 متر مكعب في اليوم من المكثفات، أما 
 - تامزاية  البئر"  عبر  فتم  الثالث  االكتشاف 
الغاز  أنتجت  التي  "تاغيت"،  3" في منطقة 
خالل اختبار تكوين من عصر الديفوني، كما 
بئر  عبر  للنفط  رابع  الكتشاف  التوصل  تم 
أنتجت  والتي  غرب1"،  جمعة  أوالد  "غرد 

من  اليوم  في  برميل   1300 اختبارها  عند 
النفط، عالوة على 51 ألف متر مكعب في 
قد  سوناطراك  مجمع  الغاز.وكان  من  اليوم 
أعلن شهر مارس الماضي عن تحقيقه لثالث 
اكتشافات، ما يرفع المجموع ل 7 اكتشافات 
األكثر  العربية  الدول  طليعة  في  تضعها 

تحقيقا لالكتشافات.
اإلمارات  دولة  تأتي  السياق،  ذات  وفي 
بتحقيقها  الثانية  المرتبة  في  المتحدة  العربية 
مؤخرا  توصلت  حيث  اكتشافات،   5 ل 
لتحقيق 3 اكتشافات للنفط قدرت احتياطياتها 
عالوة  برميل،  مليون   650 بنحو  مجتمعة 
على اكتشاف مكمن جديد للغاز، أضاف ما 
يتراوح ما بين 28 و 42 مليار متر مكعب 
أعلن  سابق  اكتشاف  إلى  االحتياطيات  من 

عنه في شهر فيفري من العام الحالي، وذلك 
قبالة   2 القاطع  في   "XF002“ البئر  ضمن 
سواحل أبوظبي. تجدر اإلشارة إلى أن الدول 
العربية مجتمعة قد حققت 21 اكتشافا جديداً 
بداية  وحتى  العام  مطلع  منذ  والغاز  للنفط 
شهر أوت الجاري، تصدرتها الجزائر ب 4 
اكتشافات للنفط و3 اكتشافات للغاز، ثم دولة 
اكتشافات   3 ب  المتحدة  العربية  اإلمارات 
العربية  المملكة  ثم  للغاز،  وكتشافان  للنفط 
السعودية ب 5 اكتشافات للغاز.كما توصلت 
الجمهورية العربية السورية الكتشاف واحد 
للغاز، فيما أن جمهورية مصر العربية حققت 
أن  فيما  للغاز،  وأخر  للنفط  واحد  اكتشاف 
المملكة المغربية حققت اكتشافا واحدا للغاز.
ف.م
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مديريات التجارة مبختلف وليات الوطن ت�شرع يف الرتويج لها

هل تنجح اأ�ضواق الرحمة يف توفري الأدوات املدر�ضية والق�ضاء على امل�ضاربة؟

وفق ما ورد يف التقرير ال�شنوي الـ 48 ملنظمة "اأوابك"

متو�ضط �ضعر اخلام اجلزائري ارتفع
 بـ 28 دولرا للربميل �ضنة 2021

قدر متو�شط ارتفاع �شعر برميل خام �شحاري بالند خالل �شنة 2021 بنحو 28 دولرا للربميل الواحد، باملقارنة مع �شنة 2020، ح�شب ما ك�شفت عنه 

منظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول "اأوابك" يف اأحدث تقرير لها.

القرار تاأكد يف قانون املالية 

التكميلي ل�شنة 2022

منتجو القمح 
وال�ضعري ملزمون 
بدفع حما�ضيلهم 

لتعاونيات احلبوب
والتنمية  الفالحة  وزارة  أصدرت 
إلزامية دفع  بيانا حول  الريفية، أمس، 
محاصيل القمح والشعير لدى تعاونيات 
هذا  الجافة.وفي  والبقول  الحبوب 
السياق، أوضح البيان أنه تم في إطار 
 2022 لسنة  التكميلي  المالية  قانون 
في المادة رقم 30، عن إجبارية تسليم 
طرف  من  والشعير  القمح  محاصيل 
والبقول  الحبوب  التعاونيات  المنتجين 
الجزائري  للديوان  التابعة  الجافة 

المهني للحبوب
الحبوب  تعاونيات  الى أن  البيان  أشار 
اآلليات  إحدى  تعد  الجافة  والبقول 
الحبوب  شعبة  لتطوير  الضرورية 
التجسيد  إطار  في  وذلك  والبقوليات، 
الميداني، لسياسة الدولة التي ترمي إلى 
تعزيز األمن الغذائي و تقليص التبعية 

للواردات.
الهام  القرار  هذا  أن  الوزارة  وأكدت 
السلطات  اتخذته  الذي  والهيكلي 
العمومية يرجع  إلى عدة عوامل أهمها 
العالم  في  السائد  الجيوسياسي  الوضع 
وفرة  ضمان  حتمية  يقتضي  والذي 
في  والشعير(  )الحبوب  األولية  المواد 

السوق الوطنية.
السياق،  هذا  في  التذكير،  يجب  كما 
باإلجراءات المتخذة من طرف الدولة، 
التي  المطلقة  األولوية  تؤكد  والتي 
الحيوية  األهداف  لتحقيق  منحها  تم 
اإلنتاجية  وتحسين  الفعالية  لبلوغ 
الذي  المدفوعة  الحبوب  كميات  ورفع 

تعاونيات الحبوب.
في  تتمثل  اإلجراءات  هذه  بين  ومن 
قرض  التموين،  )قرض  التمويل 
اضافة  التقنية،  والمرافقة  الرفيق(، 
الى  توفير البذور المعتمدة و منخالت 
األسمدة  أسعار  استقرار  و  أخرى، 

األزوتية.
بين  المبرمة  االتفاقية  بفضل  وهذا 
وزارة الفالحة والتنمية الريفية ووزارة 
و  أسمدال  )شركة  والمناجم  الطاقة 
السقي  عتاد  القتناء  المالي  الدعم 
والحصاد و رفع أسعار شراء الحبوب 
لدى الفالحين إلى 6000 دينار للقنطار 
بالنسبة للقمح الصلب، 5000 دينارق/ 
للقمح اللين و 3500 دينارق/ الشعيرة 

.
الحاصدات  حظيرة  تعبئة  جانب  الى 
المحصول،  جمع  عملية  وتنظيم 
موحدة  شبابيك  وضع  إلى  إضافة 
 ، بدر  بنك  الحبوب،  تعاونيات  للدفع 
الفالحي. للتعاضد  الوطني  الصندوق 
القانون،  لهذا  اإلطار، ووفقا  هذا  وفي 
كل  بدفع  ملزمون  المنتجين  فان 
و  الحبوب  التعاونيات  محصولهم 
عبر  الموزعة  الجافة  والبقول  التنمية 

كافة مناطق الوطن.
ع.ط

التو�شل لـ 21 اكت�شافا جديدا منذ بداية عام 2022

اجلزائر تت�ضدر قائمة الدول العربية 
الأكرث حتقيقا لكت�ضافات نفطية وغازية



وقد باتت التقلبات الجوية العنيفة 
واألمطار الرعدية الغزيرة  سمة 
مناخ شهر سبتمبر حيث دائما ما 

تسجل خالل هذه الفترة أمطار غزيرة 
تتسبب في فيضانات جارفة في العديد 

من الواليات وما يزيد من خطورة 
هذا الوضع  هو اإلهمال التي كانت 

تبديه السلطات المحلية سابقا مع ملف 
نظافة البالوعات ومجاري الصرف 

الصحي حيث دائما ما يتأخر األميار 
في مباشرة تنقية وتطهير هذه المجاري 

والبالوعات وهو ما يضاعف من 
خطر الفيضانات كل سنة ولعدم تكرار 

سيناريوهات السنوات الماضية فقد 
باشر الوالة المنتدبون في تعبئة األميار 

والمسؤولين المحليين التخاذ تدابير 
وإجراءات استباقية من اجل تقليل 
أسباب الفيضانات غير أن الخبراء 

يؤكدون ان هناك بعض المناطق تبقي 
عرضة للفيضانات بسبب موقعها 

الجرافي ونوعية البناء العمراني فيها 
وهو ما يستدعي التركيز على هذه 

المناطق اكثر من غيرها.

ا�ستنفار لل�سلطات املحلية 

لتطبيق برنامج ا�ستباقي 

واستنفر الوالة المنتدبون لوالية 
الجزائر مؤخرا كافة "األميار" على 

مستوى 57 بلدية، بغرض اإلسراع في 
عملية تنظيف وتطهير مختلف األودية 
المتواجدة على مستوى كل مقاطعة مع 
ضرورة اإلشراف بالتنسيق مع مختلف 

الجهات الفاعلة،  لتنقية البالوعات 
والمجاري المائية، فضال عن الطرقات 

تجنبا لتكرار سيناريو فيضانات 
السنوات االخيرة. ويقوم مختلف 

والة الجمهورية على مستوى التراب 
الوطني  هذه الفترة بعقد اجتماعات 

دورية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية، 
من اجل وضع مخطط وبرنامج يساير 
المناسبات المناخية  المتوقعة بداية من 

سبتمبر المقبل والتي عادة ما تعرف 
بتساقط أمطار خريفية غزيرة قد تؤدي 
إلى فيضانات نظير التغييرات المناخية 

التي يعرفها العالم عامة والجزائر 
التي أدرجتها آخر الدراسات ضمن 

المناطق المعنية بالتحوالت المناخية. 
ويعتبر الخبراء أنه من الضروري 

وضع برنامج وقائي استعجالي 
استباقي، لتنقية البالوعات وقنوات 

الصرف الصحي على مستوى البلديات 
وينصح الخبراء بتجسيد هذا البرنامج 
عبر البلديات هذه األيام، ليتم بعد ذلك 

التدخل بعد إشعاره بطرق تقنية مع 
تسخير فرق المداومة الليلية، التي تقوم 

بدورها بتنقية البالوعات الموجودة 
أما فيما يتعلق بالنقاط السوداء فيدعو 
الخبراء للتدخل من أجل القضاء على 

البعض منها، بعد أن تم تخصيص 
مبالغ مالية للتكفل بالعملية عبر العديد 

من النقاط التي تشهد تجمعا لمياه 
األمطار.

تنقية البالوعات فقط ال يحمي 

من خطر الفي�سانات

وحسب تقديرات الخبراء هناك حوالي 
مليوني مسكن في الجزائر مهددة 
باالنهيار تحت خطر الفيضانات 

بسبب المشاريع السكنية المبنية على 
حافات الوديان. حيث لم تخضع غالبية 
المشاريع التي تم إنجازها منذ 1999 

لدراسة وافية، خاصة على مستوى 
وضعية األرضية، نظراً الستعجالية 

االنجاز التي تطلبها وزارة السكن 
بهدف حل مشكلة اإلسكان في البالد. 

وهو ما جعل نحو 80 في المئة 
من المساكن التي سلمت ألصحابها 
معرضة لالنهيار يوماً فوق رؤوس 

قاطنيها، في المناطق المهددة باالنهيار، 
غير أن الوزارة لم تأخذ بهذه التقارير. 
وتشير إحصاءات رسمية إلى أن هناك 

نحو 100 ألف بناية أنجزت بالقرب 
من المناطق المعرضة للفيضانات أو 

بالقرب من مجاري األودية والمساحات 
الواقعة أسفل السدود. وتذكر دراسة 

أعدت مؤخرا أن "األودية النائمة" في 
العاصمة ومدن أخرى قد تستيقظ يوماً 
وتحدث كوارث حقيقية، وأن العاصمة 

تقطعها أكثر من تسعة أودية نائمة، 
وقد شيدت على حافاتها بنايات ضخمة 

ومراكز تجارية وإدارات عمومية، 
ومنها ما تحول إلى مدن مثل الشراقة. 
كما يحذر الخبراء من كثرة المشاريع 

غير المدروسة بدقة في الجزائر، على 
غرار تلك المنشآت الضخمة التي تم 
إنجازها وسط العاصمة، رغم إدراج 
المنطقة ضمن خط النشاط الزلزالي 
المرتفع، وكونها عرضة النجراف 

التربة والفيضانات. 

 في�سانات �سبتمرب تعترب

 اأكرث الهواج�س لل�سلطات 

العمومية لهذه االأ�سباب 

وأوضح رئيس المجمع الجزائري 
لخبراء البناء والمهندسين المعماريين 

عبد الحميد بوداود أنه مع اقتراب 
فصل الخريف فان الفيضانات تعتبر 

أكثر الهواجس للسلطات العمومية 
وحتي المواطنين بسبب حالة العمران 

في بالدنا والتي تعتبر كارثية وال 
تخضع ألي ضوابط تقنية أو قانونية 
رغم وجود وثراء القوانين  وكشف 

بوداود أّن 40 والية في الوطن 
من أصل 58 والية مهددة بخطر 
الفيضانات الكبرى، داعيا وزارة 

الداخلية إلى إطالع المختصين 
والمعنيين بخريطة الفيضانات وتحيين 

هذه األخيرة دوريا ورغم أن بوداود 
استحسن مسارعة السلطات المحلية 

التخاذ تدابير استعجالية تحسبا ألمطار 
الخريف واطالق حمالت لتنقية 

البالوعات ومجاري األودية اال انه 
اعتبر ذلك غير كافي مضيفا أنه من 

الضروري اطالق مشاريع تحمي 
المدن من الفيضانات منها مشاريع 
إنجاز أنفاق لتجميع مياه األمطار 

والتي ستساعد بشكل كبير في استيعاب 
كميات األمطار المتهاطلة، وقال 

بوداود إن الحكومة قامت بسن قوانين 
تحمي المدن والتجمعات السكانية من 

الفيضانات، إال أن عدم تطبيق ومتابعة 
هذه القوانين ساهمت في إهمالها، مما 

يستوجب إعادة بعث مخطط الفيضانات 
لكل البلديات، الذي يعتمد عليه مثله 

مثل مخطط مسح األراضي المفروض 
في منح رخص البناء، تفاديا للوقوع 

في كوارث طبيعية.
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ال�سلطات ت�سرع يف تطهري البالوعات واخلرباء يحذرون 

 الوقايـــــة مـــن في�ضانـــات 
اخلريـــف تبداأ مـــــن الآن.. 

ا�ستنفر الوالة املنتدبون هذه االأيام االأميار عرب بلديات الوطن من اأجل بدء حملة كربي لتنقية جماري 

االأودية والبالوعات وجماري ال�سرف ال�سحي حت�سبا لف�سل اخلريف املقبل حيث حتاول ال�سلطات املحلية 

البدء يف الوقاية من في�سانات اخلريف منذ االن  كما يو�سي به اخلرباء.

بجاية

 تعوي�ض اأكرث من 4 اآالف فالح 
مت�ضرر من حرائق العام املا�ضي
كشف رئيس مصلحة تنظيم اإلنتاج والدعم التقني بمديرية 

الفالحة بوالية بجاية، عيسات عبد الحكيم، عن تعويض أكثر 
من 4 فالح متضرر من حرائق شهر اوت للعام المنصرم.

وفي هذا السياق أكد عيسات لالذاعة الوطنية، عن تعويض 
4 آالف و 160 فالح متضرر من حرائق الصائفة الماضية.

ببجاية من مساعدات الدولة حتى يتمكنوا من إستئناف 
نشاطهم الفالحي والنهوض من جديد حسب حصيلة قدمتها 

مديرية المصالح الفالحية. 
كما كشف ذات المتحدث عن عن منح وغرس 146 ألف 

و934 شجرة مثمرة بما فيها 113 ألف و291 شجرة 
الزيتون.وتأتي هذه اإلجراءات تنفيذا لتعليمات السلطات 

العليا في البالد لمرافقة وتعويض المتضررين، تعويض من 
شأنه بعث األمل في نفوس الفالحين إلعادة بعث نشاطهم 

من جديد.
ف.م

على اأ�سا�س االختبار املهني لفائدة 

االإدارة املركزية 

 م�ضابقة توظيف 
يف قطاع ال�ضوؤون الدينية

أعلنت وزارة الشؤون الدينية واألوقاف عن إطالق مسابقة 
توظيف على أساس االختبار المهني لفائدة اإلدارة المركزية 

لشغل 25 منصبا. وحسب بيان للوزارة فإن المناصب المتاحة 
تتعلق بـعون الوقاية من المستوى الثاني بالتوقيت الكامل لمدة 
غير محددة، عون الوقاية من المستوى األول بالتوقيت الكامل 

لمدة غير محددة، عون خدمة من المستوى الثاني بالتوقيت 
الجزئي، عامل مهني من المستوى الثالث بالتوقيت الكامل 

لمدة غير محددة، عامل مهني من المستوى الثاني بالتوقيت 
الكامل لمدة غير محددة، عامل مهني من المستوى األول 

بالتوقيت الكامل لمدة غير محددة، سائق سيارة من المستوى 
الثاني بالتوقيت الكامل لمدة غير محددة، سائق سيارة من 
المستوى األول بالتوقيت الكامل لمدة غير محددة، سائق 

سيارة من المستوى الثالث ورئيس حضيرة بالتوقيت الكامل 
لمدة غير محددة وحارس بالتوقيت الكامل لمدة غير محددة. 
وحسب المصدر ذاته فإن ملفات الترشح تودع لدى مديرية 

الموارد البشرية والتكوين )المديرية الفرعية للموارد البشرية 
والمسابقات( بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.

ع.ط

اعتبارا من ال�سنة املقبلة

م�ضابقة توظيف يف �ضونلغاز 
ح�ضب املنا�ضب ال�ضاغرة

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، 
عن إطالق مسابقة توظيف في الهياكل التابعة للمجمع حسب 
المناصب الشاغرة اعتبارا من السنة المقبلة. وأوضح عجال 

خالل زيارته إلى والية البيض أمس، أن عملية التوظيف 
على المستوى الوطني مجمدة في الوقت الحالي، مشيرا أن 

المجمع شرع منذ انطالق سنة 2022 في عملية إعادة الهيكلة 
حيث أصبح يضم 14 شركة مع المحافظة على مكتسبات 

العمال.
ف.م

حملة احل�ساد والدر�س:

 عملية ا�ضتقبال املحا�ضيل �ضت�ضتمر 
اإىل غاية 30 �ضبتمرب املقبل

   
أعلن الديوان الجزائري المهني للحبوب، أمس في بيان له، 
عن استمرار استقبال محاصيل حملة الحصاد والدرس إلى 

غاية 30 سبتمبر، مشيرا إلى أن مراكز التجميع ستبقى 
مفتوحة لتمكين الفالحين من دفع انتاجهم في أريحية وظروف 

حسنة.
وأفاد البيان أنه "في إطار التدابير المتعلقة بحملة الحصاد 

والدرس، يعلم الديوان الجزائري المهني للحبوب الفالحين 
أن عملية استقبال محاصيلهم ستستمر إلى غاية 30 سبتمبر 

المقبل بحيث ستبقى مراكز التجميع على مستوى جميع 
تعاونيات الحبوب والبقول الجافة مفتوحة وذلك لتمكينهم من 

دفع انتاجهم في أريحية وظروف حسنة.”
جدير بالذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 نص، في 
المادة رقم 30، على إجبارية تسليم محاصيل القمح والشعير 
من طرف المنتجين لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة 

للديوان الجزائري المهني للحبوب.
وجاء في هذا القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد 
عبد المجيد تبون، في 3 أغسطس الجاري : "يتعين على كل 
فالح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة، سواء 
في بداية عملية اإلنتاج أو في نهايتها، ومهما كان شكلها أو 
طبيعتها، إجباريا، بيع انتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى 

الديوان الوطني المهني للحبوب.”وفي هذا اإلطار، ووفقا لهذا 
القانون، فان المنتجين ملزمون بدفع كل محصولهم لتعاونيات 

الحبوب والبقول الجافة الموزعة عبر كافة مناطق الوطن.
ف.م

ح�ضيلة جديدة لفريو�س كورونا يف اجلزائر

كشفت وزارة الصحة، أمس، عن تسجيل 122 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا في 24 ساعة األخيرة.وحسب الحصيلة 

اليومية للوزارة فإنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، فيما 
تماثلت 104 حالة جديدة للشفاء. مع عدم تواجد أي شخص 

في العناية المركزة.
ع.ط



أوضحت النقابة في بيان لها ان الحركة 
تفعيل  إطار  في  جاءت  االحتجاجات 
أقّره  الذي  النّضالي  التّصعيد  ُمخّطط 
الطارئة  الّدورة  في  الوطني  المجلس 
الحركات  فعاليّات  وضمن  بسطيف 
الّدخول  قبيل  الٌمبرمجة،  االحتجاجية 
،أين  مباشرة   وبعده  وأثناءه  المدرسي 
وبما  الوطنية  التربية  وزارة  اشعار   تم 
القانونية  النصوص  وأحكام  يتوافق 
وخاصة  النقابي  الحق  بممارسة  المتعلّق 
القانون 90-14 المعدل والمتمم ، بتنظيم 
بـ:  الوزارة  ٌملحقة  أمام  احتجاجية  وقفة 
 2022 أوت   15 االثنيـن  يوم  رويسو 
 )09:00( التاسعة  الساعة  من  بداية 

صباحا .
بعد  ياتي  االحتجاج  أن  النقابة،  وقالت 
جماعية  مهنية  إبادة  الوصاية   محاولة 
النبيلة  ورسالتهم  الفّعال  دورهم  تنهي 
رّدا على عدم  التربوية  و  الجماعة  في 
المشروعة  للمطالب  الوزارة  استجابة 
الواردة في بيانات النقابة وخاّصة البيان 
الختامي للدورة الطارئة للمجلس الوطني  
وبيان اإلشعار بالوقفة االحتجاجية والذي 
سببا   12 في  التّصعيد  أسباب  عـّدد 
أهّمها عدم عمل اللّجنة  بأحكام القوانين 
القوانين  إعداد  في  الٌمطبقة  واألعراف 
بشروط  تعلّق  ما  سيما  ال  األساسية 
اإلدماج    : وآلياته  ومرجعيته  اإلدماج 
المباشر، اإلدماج المشروط بتوفرالشهادة  

للنظام  وانتهاكها  التكوين  أو  األقدمية  أو 
الداخلي وخاّصة  المادة :المادة21  التي 
في  وحياديتها  اللجنة  بمصداقية  عصفت 
وكذا  النقابة   مقترحات  مع  التعاطي 
مشروع المواد لم يشر إلى آلية التّسوية 
اآليلة  تب  الرٌّ ٌمنتسبي  لملف  النهائية  
التربية وٌمساعد رئيسي  :ٌمساعد  للزوال 
اإلنحدار  شرط  على  واإلبقاء  للتربية  
وحصر الترقية داخل السلك فقط  يتنافى 
للوظيفة  العام  األساسي  القانون  مع 
التربية  مستشار  رتبة  وإلغاء  العمومية  
المرسوم  من   26 المادة  وأحكام  يتنافى 
للقانون  ،المحّدد  التنفيذي227-16 
وتسقيف  للمتوسطة  النموذجي  األساسي 
اإلشراف  سلك   منتسبي  ترقية  لمسار 

التربوي . 
التقنية  اللجنة  أخذ  عدم  النقابة  وأنتقدت 
في  النقابة  من  الٌمقدمة  بالمقترحات 
المهام  وتحديد  والتّرقية  التّوظيف 
األحكام  من  واالستفادة  واإلدماج 
اللجنة  مقترح  ان  حين  في   ، اإلنتقالية 
شهادة التوظيف بصفة ٌمشرف التربية ال 
يتوافق مع المهام التربوية و البيداغوجية 
ال  وتصنيفها  التربية  لمشرف  واإلدارية 

يرقى إلى حجم المهام الٌمسندة .
ونددت في ذات السياق بحرمان  ٌمنتسبي 
أو  الجامعية   الشهادات  )حاملي  الّسلك 
أو  تساوي  التي  العاّمة  األقدمية   ذوو 
حيث   ) سنة   20 أو  سنوات   10 تفوق 

اإلنتقالية  األحكام  من  االستفادة  حّق  من 
الّرتبة  في  أهّميتها-   على  لإلدماج- 

القاعدية  أوالّرتب المستحدثة .
كما سجلت حرمان اللجنة التقنية منتسبي 
المرسوم  أحكام  السلك من االستفادة من 
التضييق  مع   .  266-14 الرئاسي 
الوقفة  وإجهاض  النقابي   العمل  على 
أمام   2022 جويلية   28 االحتجاجية 
وما صاحبها  بـ:رويسو   الوزارة  ملحقة 
النقابة   إطارات  حق  في  تجاوزات  من 

ومنخرطيها  .
ومن أجل التّكفّل األمثل والسريع والجاد 
تعلّق  ما  خاّصة  المشروعة،  بالمطالب 
أساسي   قانون  مشروع  بإعداد  منها 
خاص تشاركي ،توافقي ، عادل ومنصف  
للّزوال  اآليلة  الرتب  منتسبي  وملف 
الى  دعت  المطالب   تحقيق  أجل  ومن 
ٌمراجعة اللجنة للمواد الٌمقترحة الخاّصة 
بالّسلك  وإعادة صياغتها بما يتوافق مع 
المقترحات المقّدمة مع األخذ بمقترحات 
النقابة الٌمقّدمة بتاريخ  16 نوفمبر 2021  
بشهادة  )التمسك  يخص:التوظيف  فيما 
 ، الترقية  للتوظيف(  كشرط   الليسانس 
من  واالستفادة  المهام  تحديد   ، اإلدماج 
تتوافق  وأنّها  خاّصة  اإلنتقالية  األحكام 
ملف  وٌمعالجة  القانونية   والنّصوص 
بصفة  اإلبتدائي  التعليم  في  الٌمدمجين 
ٌمشرف التربية  بما يتوافق وأحكام المادة 

5 من المرسوم التنفيذي 336-19.
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اتهمو وزارة الرتبية بالبادة املهنية

 اجلماعية يف القانون ال�سا�سي    

وقفة احتجاجية مل�سريف وم�ساعدي الرتبية 
اأمام وزارة الرتبية يوم 15 اوت

نفذت النقابة الوطنية مل�سريف وم�ساعدي الرتبية وعيدها بالعودة اىل احتجاجات ال�سارع يف اإطار قرار 

دعت فيه جميع امل�ساعدين وامل�سرفني اىل تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثنني 15 اأوت 2022 اأمام 

ملحقة الوزارة بــالروي�سو  بالعا�سمة.

مرمي عثماين

 2022 العام  هذا  سونلغاز  مجمع  سجل 
رقما قياسيا غير مسبوق من حيث استهالك 
فصل  في  الحر  موجة  بسبب  الكهرباء 
ألف   16 من  أكثر  إلى  وصل  الصيف 
ميغاواط خالل نهاية شهر جويلية الماضي.

بإسم  الرسمي  الناطق  أكد  الصدد  وفي هذا 
تصريح  في  هدنة  خليل  سونلغاز   مجمع 
للقناة اإلذاعية الثالثة أمس أن مجمعه سجل 
بـ16666  قدر  تاريخيا  قياسيا  استهالكا 
الماضي  جويلية  شهر  نهاية  ميغاواط  ألف 
على  الكبير  الطلب  "رغم  انه  وأضاف   .

انقطاعات في  أننا لم نسجل أي  الشبكة إال 
اختالالت  أو  حوادث  أو  الكهرباء  التيار 
وذلك راجع –حسبه- إلى التحكم الكبير في 

األحمال من قبل مشغل النظام".
فواتري كهرباء باملاليني منتظرة 

�ستمثل �سريبة اإ�سافية على الأ�سر 

مع  الجزائريون  يتلقى  أن  المنتظر  ومن 
الجاري فواتير كهرباء صادمة  نهاية أوت 
مع  عاتقهم  على  إضافية  ضريبة  ستمثل 
افراط  بسبب  االجتماعي  الدخول  اقتراب 
الكهربائية  الطاقة  استعمال  في  الجزائريين 

خالل موجات الحر ومن المتوقع أن تلتهم 
من  كبير  جزء  الفواتير  هذه  مصاريف 
مداخيل أرباب األسر الذين سيجدون أنفسهم 
في ورطة حقيقية بسبب تزامن هذه الفواتير 
فواتير  تحولت  وقد  االجتماعي.  والدخول 
الكهرباء خالل أشهر الّصيف، إلى كابوس 
انضمت  حيث  الجزائريين  يؤرق  حقيقي 
فاتورة الكهرباء إلى القائمة الّسوداء، ضمن 
الجزائرييّن،  لجيوب  استنزافا  األمور  أكثر 
األضحى.  وعيد  العطلة  مصاريف  بعد 
خالل  الجزائريين  أغلب  مبالغة  وبسبب 

الفترة األخيرة في استهالك الكهرباء، هروبا 
من حرارة غير مسبوقة شهدها شهرا جويلية 
ومنتصف أوت،  وحسب ما اعترف  عدد 
من المواطنين فانهم بالغوا خالل موجة الحر 
والحرائق في استعمال المكيفات لدرجة ان 
هناك عائالت كانت تستعمل ثالثة مكيفات 
هواء في ان واحد وهو ما دفعوا ثمنه غاليا 
سنتيم،  المليوني  فاقت  فواتير  خالل  من 
عن  تزيد  ال  أجور  هؤالء  يتلقى  وقت  في 
يعني ان نصف  دينار، وهو ما  ألف  الـ40 
رواتبهم "طارت" والمتبقي لن يكفي لتغطية 

يقصلنا  الذي  المدرسي  الدخول  مصاريف 
عنه أسابيع قليلة، وأجمع كثيرون أن وقت 
تلقي فاتورة الكهرباء، سيكون غير مناسب 
لكثيرين من االستدانة مرة  مفّر  تماما، وال 
خاصة  الفاتورة،  هذه  دفع  أجل  من  أخرى 
ر في التسديد ألكثر من 15 يوما  وأن التأخٌّ
ذلك،  إلى  الكهرباء.  قطع  ا  نتيجته  ستكون 
سونلغاز  شركة  قرار  الجزائريون  يستنكر 
عن  الكهرباء  التيار  قطع  لنظام   لعودة 

زبائنها المتخلفين عن التسديد.
�ش.زمو�ش

و�سل اإىل اأكرث من 16 األف ميغاواط

الرئي�ش املدير العام ملجمع �سونلغاز

 يرافع من اأجل تطوير ال�سركة وي�سرح

تعليمات بعدم قطع التموين بالكهرباء 
على كل البلديات املتخلفة عن ت�سديد ديونها

اجلزائر م�ستعدة لرفع كميات الكهرباء امل�سدرة نحو تون�س
عملية التوظيف يف �سونلغاز جممدة حاليا على امل�ستوى الوطني

سونلغاز،  لمجمع  العام  المدير  الرئيس  أكد 
أن  البيض  بوالية  أمس،  أول  عجال،  مراد 
الكهرباء  كميات  لرفع  مستعدة  الجزائر 
الطلب  تونس في حالة زيادة  نحو  المصدرة 

عليها.   
أوضح عجال في تصريح لوأج على هامش 
جلسة عمل جمعته رفقة إطارات مركزية من 
لإلطالع  المحلية  بالسلطات  سونلغاز  مجمع 
أن  البيض  بوالية  طاقة  قطاع  واقع  على 
 500 من  أزيد  يوميا  تصدر  التي  "الجزائر 
دولة  نحو  الكهربائية  الطاقة  من  ميغاواط 
كميات  من  للرفع  مستعدة  الشقيقة  تونس 
الطلب  زيادة  حالة  في  المصدرة  الكهرباء 

عليها.«
قيد  مشروع  عن  المسؤول  ذات  أعلن  كما 
الدراسة حاليا ويتعلق بتصدير الكهرباء نحو 
أن  العام  المدير  الرئيس  وأكد  إيطاليا.  دولة 
في  خاصة  كبيرة  خبرة  اكتسبت  سونلغاز 
مجال التكوين وهو األمر الذي سمح للمجمع 
بالتواجد في 10 دول إفريقية لإلشراف على 
تكوين إطارات هذه الدول في مجال الكهرباء 
و الغاز.وعلى صعيد آخر، عجال عن إسداء 
المستوى  على  القطاع  لمسئولي  تعليمات 
المحلي بعدم قطع التموين بالكهرباء على كل 
لتفادي  ديونها  تسديد  عن  المتخلفة  البلديات 

تعطيل مصالح المواطن.
وأشار العجال إلى أن األمر يتعلق أيضا بآبار 
التزويد بالمياه ومصالح مؤسسة "الجزائرية 
في  تصب  اإلجراءات  "هذه  قائال  للمياه" 
صالح المواطن انطالقا من أن سونلغاز مجمع 
مواطنة".وذكر الرئيس المدير العام لسونلغاز 
خالل جلسة عمل رفقة إطارات مركزية من 
للوقوف  المحلية  بالسلطات  سونلغاز  مجمع 
بأن  البيض  بوالية  الطاقة  قطاع  واقع  على 
ستحقات سونلغاز لدى زبائنها على المستوى 

الوطني أزيد من 170 مليار دينار.
وقال بأن حجم الديون عرف خالل السنوات 
الثالثة األخيرة ارتفاعا بأربعة أضعاف بسبب 
تداعيات جائحة كورونا، مبرزا بأن سونلغاز 
شرعت هذه السنة في عملية تحصيل الديون، 
المستحقات  هذه  تسديد  عن  المتخلفين  داعيا 
إلى التقرب من المصالح التجارية لسونلغاز 
لتسوية وضعيتهم و اإلستفادة من اإلجراءات 

التسهيلية خاصة منها الدفع بالتقسيط.
العالقة  المالية  المستحقات  بأن  عجال  وذكر 
إستثمارات  على  تؤثر  المؤسسة  زبائن  لدى 
عن  أعلن  الصيانة.كما  أشغال  و  سونلغاز 

إعطاء أوامر بتزويد كل المدارس بالكهرباء 
ودون  المقبل  المدرسي  الدخول  قبل  والغاز 

الدفع المسبق لتكاليف اإلنجاز.
التابعة  بالمؤسسات  التوظيف  وبخصوص 
المستوى  على  العملية  بأن  ذكر  لسونلغاز 
الوطني مجمدة حاليا، مشيرا إلى أن المجمع 
شرع منذ إنطالق سنة 2022 في عملية إعادة 
هيكلته، حيث أصبح يضم حاليا 14 شركة مع 
انتظار  في  العمال  مكتسبات  على  المحافظة 
حسب  المقبلة  السنة  التوظيف  مجال  فتح 

المناصب الشاغرة.
من  جملة  عن  أعلن  البيض  لوالية  وبالنسبة 
ربط  خاصة  تشمل  اتخاذها  تم  القرارات 
و  البيض  من  بكل  الثالثة  النشاط  مناطق 
األبيض سيدي الشيخ و بوقطب بشبكة الغاز 
بالنسبة  كذلك  و  الجاري  العام  نهاية  قبل 
لمنطقة الصناعية ببلدية الرقاصة التي تتربع 
على مساحة 150 هكتار التي توشك أشغال 
ربطها  سيتم  حيث  االنتهاء  على  إنجازها 

بشبكتي الكهرباء والغاز قبل نهاية 2022.
ونفس الشيء بالنسبة للقطاع الفالحي، حيث 
من  العديد  ربط  عملية  تسجيل  إلى  أشار 
قطاع  أن  و  بالكهرباء  الفالحية  المستثمرات 
مستثمرة   3.900 من  أزيد  أحصى  الفالحة 

بحاجة إلى الربط بالكهرباء.
منطقة  لربط  دراسة  في  الشروع  سيتم  كما 
"بريزينة" التي تتوفر على مساحات فالحية 
من  الحيوية  الشبكة  بهذه  شاسعة  خصبة 
المستثمرين  و  الفالحين  تشجيع  و  دعم  اجل 
بالقطاع على اإلنتاج، حسب ذات المسؤول.

الظل سيتم االنطالق قريبا  وبالنسبة لمناطق 
كأولوية  نائية  مناطق  ستة  تزويد  أشغال  في 
"دير  من  بكل  األمر  يتعلق  و  الغاز.  بشبكة 
الحسيان" و "الشعبة البيضاء" و "برج الماي" 
و "أم الجرابيع" و "ليغن" و "الخضر" علما 
بالوالية تقدر  بالغاز حاليا  التغطية  بأن نسبة 

بأزيد من77 بالمائة.
جوارية  وكاالت  فتح  عن  عجال  وأعلن 
"بوعالم"  و  "الشاللة"  بدوائر  لسونلغاز 
خدمات  لتقريب  و"رقاصة"  "بريزينة"  و 
بانشغاالته  التكفل  و  المواطن  من  المؤسسة 
حيث ستسمح العملية بتوفير عدد من مناصب 
الشغل.كما تميز اللقاء بتقديم إعانة مالية بقيمة 
أربعة مليون دج من طرف مجمع سونلغاز 
إلى  الجديد  الصاعد  البيض  مولودية  لفريق 

القسم الوطني األول لكرة القدم.
ع.ط

ت�سجيل رقم قيا�سي يف ا�ستهالك الكهرباء وفواتري �سادمة يف انتظار اجلزائريني



و تتجه هذه الوالية الجنوبية بثبات لتصبح 
قطبا طاقويا وطنيا وذلك من خالل ما تشهده 
الطاقوية  المنشآت  مجال  في  مكاسب  من 
سيما منها الغازية التي من شأنها أن تساهم 
مستقبال،  الوطني  الرهان  هذا  كسب  في 
حسبما أكدت مصالح قطاع الطاقة والمناجم. 
غازيين  مجمعين  أدرار  والية  تحصي  و 
حيز اإلستغالل يتمثالن في كل من المركب 
الغازي "واد الزين" بالجهة الشمالية للوالية 
و المركب الغازي شمال رقان ببلدية سالي 
"واد  الغازي  المركب  أنجز  و  جنوبا. 
إتفاقية  ضمن   2002 يوليو  في  الزين" 
سوناطراك  مجمع  بين  تعاون  و  شراكة 
من جهة و "فرنسا غاز" من جهة أخرى، 
بإنجازه  تكفلت  و  المصدر.  ذات  حسب 
وفق  اإلسبانية  رنيداس  تكنيكاس  شركة 
المؤسستين  بين  و  بينها  المبرمة  اإلتفاقية 
الشريكتين )الجزائرية والفرنسية( وانطلقت 
األشغال في 2017 لتدوم ثالث سنوات. و 
سنة  أواخر  اإلنتاج  مرحلة  المركب  دخل 
2019 و مطلع 2020 بعد أن تم استكمال 
األشغال و استيفاء إجراءات التسليم األولي 
حسب   ،2017 فبراير   12 في  للمشروع 
اإلنتاجية  الطاقة  تقدر  و  ذاتها.  المصالح 
من  يوميا  مكعب  متر  مليون   14 للمركب 
 12.8 معالجته  طاقته  تقدر  بينما  الغاز 
برميل   1.800 و  يوميا  متر مكعب  مليون 
من المكثفات الغازيةcondensat ، حيث 
يضم المركب 41 وحدة من األنقاب الغازية 
جانب  إلى  مرحلتين  عبر  استغاللها  يتم 
الضرورية  بالمياه  لتزويده  عميقا  بئرا   14
للمنشأة.  التقنية  البطاقة  حسب  لالستغالل، 

أهمية  الطاقوي  المشروع  هذا  يكتسي  و 
الجانبين  في  وطنيا  و  محليا  كبيرة  تنموية 
في  ساهم  حيث  االجتماعي،  و  االقتصادي 
 4.000 تجاوزت  شغل  مناصب  استحداث 
إلى  إضافة  اإلنجاز،  مرحلة  في  منصب 
استقطاب المئات من األيدي العاملة المؤهلة 
الوطنية  المعاهد  و  الجامعات  خريجي  من 
و  إليه.  أشير  كما  اإلستغالل،  مرحلة  في 
ساهم المشروع في نقل و اكتساب المهارات 
التقنية في إنجاز مثل هذا النوع من المنشآت 
الطاقوية و التي أثبتت نجاعتها الميدانية في 

إنجاز مشاريع مماثلة, على غرار المركبات 
الغازية األخرى التي يجري إنجازها حاليا 
يؤدي  و  جزائرية.  كفاءات  على  باالعتماد 
بارزا  دورا  الزين"  وادي  الغازي  المركب 
الطاقوي  اإلنتاج  حجم  رفع  بخصوص 
الوطني  غزو أسواق الغاز العالمية السيما 
يفرضها  التي  الشرسة  المنافسة  ظل  في 
شأن  من  و  العالم.  عبر  الغاز  مصدرو 
المشاريع  من  غيرها  و  المشروع  هذا 
الطاقوية األخرى قيد اإلنجاز ضمان تأمين 
االستهالك الداخلي من حيث التزويد بالغاز 
الطبيعي في المجالين الصناعي و العمراني 
محطات  استغالل  نمط  تحويل  جانب  إلى 
توليد الكهرباء من االعتماد على مادة الفيول 
إليه. كما  أشير  الطبيعي، حسبما  الغاز  إلى 
أدرار مركبا غازيا آخرا دخل  تضم والية 
حيز اإلستغالل والمتمثل في المجمع الغازي 
الوالية  جنوب  سالي  ببلدية  رقان  شمال 
بطاقة إنتاج تقدر ب 9 ماليين متر مكعب 
يوميا من الغاز، حسبما أشير إليه. و تحصي 
تقع  البترول  لتكرير  مصفاة  أيضا  الوالية 
عاصمة  شمال  كلم   40( سبع  بلدية  بإقليم 
الوالية (، و التي أنجزت بشراكة جزائرية-
 ،2003 يوليو  في  عليها  التوقيع  تم  صينية 

 37 منها  هكتار   84 مساحة  على  وتتربع 
المصفاة. و  بتجهيزات هذه  هكتار مشغولة 
دخلت هذه المنشأة البترولية حيز اإلستغالل 
أن  قبل  الشراكة  ذات  ضمن   ،2007 منذ 
تتحول في 2014 إلى شركة جزائرية بشكل 
ألسهم  سوناطراك  مجمع  شراء  بعد  كامل 
الشريك الصيني. و تتميز المصفاة التي تنتج 
60 طنا سنويا من مختلف المواد الطاقوية 
الوحيدة في الجزائر  الطاقوية  المنشأة  بأنها 
التي تعمل وفق تقنية تمكن من استخالص 
تثمين  و  الطاقوية  المواد  كافة  استرجاع  و 
مخلفاتها. وتستخرج من تلك المواد الطاقوية 
البنزين و المازوت  ><ألجي بي إل<< و 
و الكيروزان، هذا األخير الذي أنتجت منه 
المصفاة 1.000 طن سنة 2018، و وجه 
مطارات  من  بعدد  الطائرات  وقود  لتوفير 
ضمان  من  تمكنها  جانب  إلى  الوطن، 
تموينها ذاتيا بالطاقة الكهربائية دون الحاجة 
تضم  و  الكهرباء.  توزيع  مؤسسة  إلى 
المصفاة ثالث أنقاب بسعة 150 متر مكعب 
جانب  إلى  منها،  واحد  لكل  الساعة  في 
وحدة لمعالجة و تصفية المياه المستعملة. و 
المواد الطاقوية  إنتاجها من  توزع المصفاة 
جهات  مختلف  إلى  و  المحلي  لإلستهالك 

و  تمنراست  واليات  غرار  على  الوطن 
غرداية و تندوف و واليات الشمال الغربي 
القطاع.  مديرية  معطيات  حسب  للوطن، 
مشاريع  تجسيد  الوالية  بهذه  يجري  كما 
نفطية على غرار  طاقوية أخرى غازية و 
مشروع إنجاز مركب بترولي على مستوى 
بلدية تسابيت )شمال  بإقليم  حقل "الدشيرة" 
غرب الوالية( و الذي يتولى إنجازه مجمع 
جزائرية،  وكفاءات  بخبرات  سوناطراك 

حسب المصدر ذاته.
 اأدرار ... والية رائدة 

يف الطاقات املتجددة 

استغالل  نحو  كذلك  أدرار  والية  وتتجه 
الطاقات المتجددة في مجال إنتاج الكهرباء 
تنويع  مجال  في  وطنيا  رائدة  تعتبر  حيث 
مشاريع  إنجاز  خالل  من  الطاقة  مصادر 
استغاللها  و  للمتجددة  الطاقات  محطات 
هذا  في  و  الكهربائية.  بالطاقة  التموين  في 
الشأن, تحصي الوالية محطة لتوليد الطاقة 
بمنطقة  تقع  ميغاواط   10 بقوة  بالرياح 
كابرتن بإقليم بلدية تسابيت )80 كلم شمال 
عاصمة الوالية (، إلى جانب محطة لتوليد 
الكهرباء بالطاقة الشمسية بقوة 20 ميغاواط 
إضافة  أدرار،  لمدينة  الغربية  بالجهة  تقع 
الستغالل  محطات   )5( خمس  إنجاز  إلى 
الوالية  بلديات  من  بعدد  الشمسية  الطاقة 
و  ميغاواط.   6 و   5 بين  قدرتها  تتراوح 
لتوليد  جديدة  محطة  الوالية  بهذه  أنجزت 
محول  مع  ميغاوات   160 بسعة  الكهرباء 
كهرباء بسعة 220 كيلو فولت، إلى جانب 
خطين كهربائيين لفائدة مجمع سوناطراك، 
حيث يشمل الخط األول منطقة كابرتن-حقل 
منطقة  من  فينطلق  الثاني  الخط  أما  توات، 
كابرتن- حقل ><دشيرة<< ببلدية تسابيت. 
و جرى أيضا تدعيم محطتي توليد الكهرباء 
بقيادة  رقان وسالي بمحول كهربائي بقمرة 
متحركة ذات قدرة بـ 40 ميغافولط أمبير، 
المشاريع  تلك  تعد  و  إليه.  أشير  حسبما 
مؤشرا  والمستقبلية  المنجزة  الطاقوية 
واضحا على تحول والية أدرار إلى قطب 
مما  المتوسط،  المدى  على  بامتياز  طاقوي 
تطوير مصادر  مسار  في  لالندماج  يؤهلها 
على  حتما  سينعكس  مما  بالجزائر،  الطاقة 

التنمية المحلية والوطنية عموما.

باتنة:

 اإن�ساء غابتني لال�ستجمام و الرتفيه
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اأدرار: 

من�ساآت هيكلية واعدة لتدعيم رهان الأمن الطاقوي الوطني
ي�شكل تعزيز االأمن الطاقوي الوطني رهانا حقيقيا يجري العمل على �شمانه وتدعيمه بخطوات عملية بوالية اأدرار من خالل عديد امل�شاريع الطاقوية 

الهيكلية الواعدة �شواء منها املحققة اأو التي توجد قيد االإجناز.

أنشئت خالل السنة الجارية 2022 بوالية 
باتنة غابتان لالستجمام والترفيه، حسب ما 
أستفيد أمس من المحافظ الوالئي للغابات، 

عبد المؤمن بولزازن.
و صدر قرار التحديد لكلتا الغابتين حيث 
بالنسبة  القانونية  اإلجراءات  استكملت 
التي  فسديس,  ببلدية  الكائنة  بوييلف  لغابة 
منحت رخصة استغاللها لمستثمر من باتنة 
الترشح  فتح  عن  اإلعالن  حديثا  تم  فيما 
المتواجدة  حرقالة  غابة  في  لالستثمار 
المصدر  أكده  ما  حسب  مروانة,  ببلدية 
لوأج. و ستتم تهيئة الغابتين -- يردف ذات 
المسؤول - من خالل إنجاز مرافق للراحة 
بمواد  لألطفال  والتسلية  للعائالت  والتنزه 
صديقة للبيئة حسب دفتر شروط يمكن من 
الطبيعية  الثروة  لهذه  األفضل  االستغالل 
والمحافظة عليها. و أنهى في ذات السياق 
الغابات دراسة مشروع  إطارات وأعوان 
لالستجمام  تيزغوين  بغابة  خاص  آخر 
والتسلية بغابة الدولة أوالد فضالة الواقعة 
الذي  المصدر,  تازولت, وفق ذات  ببلدية 
المصادقة  تمت  الملف  أن  إلى  أشار 
للغابات  العامة  المديرية  طرف  من  عليه 
اختيرت  و  الوصية.  الوزارة  إلى  وحول 
تقدر  مساحة  على  تمتد  التي  الغابة  هذه 
عبارة  هكتارا   13 منها  هكتار   41,5 ب 
لقطاع  تابع  سابق  ترفيهي  مركب  عن 
 ,1980 أنجز في سنة  الشباب والرياضة 
حسب  اإلستراتيجي,  وموقعها  ألهميتها 
بولزازن. و يضم مخطط التهيئة المقترح 
للعائالت  فضاء  المصدر-  يضيف   -- لها 
ومركزا للخدمات ومكانا للراحة والترفيه 
وفضاء للتخييم وكذا عدة مسارات خاصة 
الركض  منها  مختلفة  رياضات  بممارسة 
و  الميكانيكية.  والرياضات  والدراجات 

لغابات  مشروعا   12 ملفات  حاليا  توجد 
بلديات  عديد  عبر  والترفيه  االستجمام 
 2.900 تقدر ب  إجمالية  بمساحة  الوالية 
هكتار قيد الدراسة على مستوى المديرية 
قبل  عليها  للمصادقة  للغابات  العامة 
تحويلها للوزارة الوصية من أجل إصدار 
قرارات التحديد, حسب بولزازن. و تدخل 
الغابات  المبادرة في إطار مساهمة قطاع 
في االستثمار السياحي بواسطة استحداث 
االستثمار  وكذا  االستجمام  غابات 
االستصالح  عملية  خالل  من  الفالحي 
التنمية  يخدم  بما  الغابية  األراضي  فوق 
المحلية. و أكد والي باتنة, توفيق مزهود, 
الميدانية  الزيارة  مناسبات ومنها  في عدة 
غابة  مشروع  مؤخرا  فيها  عاين  التي 
تازولت  ببلدية  تيزغوين  والترفيه  التسلية 
خلق  من  ستمكن  المشاريع  هذه  أن  على 
بالجهة وستساهم  حركية سياحية وتنموية 
في استحداث مناصب شغل لفائدة الشباب 
البطال. و تحتل باتنة المرتبة األولى وطنيا 
إجمالية  بمساحة  الغابية  الثروة  حيث  من 
حيث  هكتار  و180  ألف   327 بـ  تقدر 
تشكل الغابات نسبة 27 بالمائة من إجمالي 
بأشجار  خاصة  وتشتهر  الوالية  مساحة 
البخوري  العرعار  و  األطلسي  األرز 
أخرى  وأصناف  الحلبي  والصنوبر 
و  الوالية  غابات  تستقطب  و  متنوعة. 
خاصة منها تلك الكائنة بالحظيرة الوطنية 
بلزمة, العائالت وعشاق الطبيعة والتخييم 
والرياضيين من باتنة والواليات المجاورة 
فترات  في  خاصة  السنة  مدار  على 
هذه  على  اإلقبال  يزداد  و  األسبوع  نهاية 
الفضاءات في أوقات الحر للتمتع بالهواء 

المنعش والمناظر الطبيعية الخالبة.
�س.ز/واج

تيزي وزو: 

م�ساعدة اأكرث من 14000 فالح على العودة للن�ساط
تيزي  والية  من  فالحا   14.096 تحصل 
وزو المتضررين من حرائق شهر اغسطس 
2021، على مساعدة الدولة، حتى يتمكنوا 
من استئناف نشاطهم و النهوض من جديد، 
المصالح  مديرية  قدمتها  حصيلة  حسب 

الفالحية.
من  سنة  بعد  انه  المصدر  ذات  وأوضح 
و  الضحايا  عشرات  خلفت  التي  الكارثة 
مادية  خسائر  الى  ادت  و  اخرين  احرقت 
فالحا   14.096 بين  من  فانه  معتبرة، 
التعويضات،  من  اليوم  حتى  استفادوا 
شجيرات  على  منهم   8.618 تحصل 
الزيتون  اشجار  عدد  ان  مضيفة  الزيتون، 
التي تعرضت للحرق و تم تعويضها تقدر 
في  االشارة  وتمت  شجرة .  ب583.197 
األشجار  عملية غرس  ان  الى  الصدد  هذا 
للهندسة  الجهوية  للمؤسسة  اوكلت  التي 
شهر  في  علقت  التي  "جرجرة"،  الريفية 
الشديد،  الحر  موجة  بسبب  االخير  مايو 
ستستأنف مجددا في شهر اكتوبر بعد سقوط 
االمطار االولى. وعالوة على منتجي زيت 
الزيتون فان مربي الماشية المتضررين قد 

التي  قطعانهم  تعويض  من  كذلك  استفادوا 
الصدد  هذا  وفي  الحرائق.  بسبب  نفقت 
 253 استفادة  الى  الحصيلة-  ذات  –تشير 
تم  حين  في  راس   682 من  ابقار،  مربي 
توزيع 3150 راس غنم على 306 مربي 
 306 على  وزعت  ماعز  راس   352 و 
نشاط  تجديد  اعادة  تم  كما  اخر.  مربي 
تربية الدواجن، حيث تشير حصيلة مديرية 
مربي   290 ان  الى  الفالحية  المصالح 
15.746 دجاجة  قد تحصلوا على  دواجن 
بياضة و استفاد 101 منهم من بيوت تربية 
الدواجن و حصة من 117 وحدة خصصت 
 127.898 توزيع  ذلك  الى  يضاف  لهم. 
 92 لفائدة  اللحم  دجاج  إلنتاج  صوص 
مربي. أما مربي النحل الذين فقدوا خالياهم 
بسبب الحرائق، فقد تم التكفل بهم هم ايضا، 
بالتعويض  الخاص  الصندوق  بفضل  سيما 
الذي انشاه رئيس الجمهورية، حيث استفاد 
و  مملوءة  خاليا  من  نحل  مربي   3003
حصة تتكون من 26.756 وحدة قد وجهت 
لهم، في حين وزعت على 920 مربي نحل 
وقدر  فارغة.  نحل  خلية   11.751 اخرين 

الفالحة  قطاع  افي  الخسائر  تعويض  مبلغ 
حسب  دج،  مليار   2.6 بحوالي  وحده، 
مديرية المصالح الفالحية، التي اشارت الى 
للمربين  سمحت  قد  التعويضات  عملية  ان 
اغسطس  شهر  حرائق  من  المتضررين 
مستثمراتهم  في  النشاط  باستئناف   ،2021
المساعدات  تلك  مكنت  وقد  الفالحية  . 
باستئناف  والفالحين  المربين  بعض 
فيما  االنتاج، سيما  الشروع في  نشاطهم و 
لفئات  بالنسبة  اما  المواشي،  بتربية  يتعلق 
اخرى على غرار زراعة االشجار المثمرة 
ان  قبل  الوقت  بعض  االنتظار  عليهم  فان 
اال  االنتاج،  في  الجديدة  اشجارهم  تشرع 
هذه  على  الحصول  بعد  عاد  قد  االمل  ان 
التعويضات.« للتذكير ان الدولة قد شرعت 
تعويض  عملية  في   2021 سبتمبر   2 منذ 
بفضل  سيما  الوالية،  مربي  و  فالحي 
المتضررين  بتعويض  الخاص  الصندوق 
البالد، و  التي عرفتها  الغابات  من حرائق 
الجمهورية  رئيس  انشائها  الى  بادر  التي 

السيد عبد المجيد تبون.
�س.ز

واج



ينصح بتنظيف اليدين والقدمين بشكل يومي؛ 
على  وتعمل  عليهما،  األوساخ  تتراكم  لئال 
انسداد مسام الجلد، حيُث يمنع ذلك من ظهور 
البثور ومنح البشرة النظارة والحيوية، ويمكن 
لتنظيف  فقط  والصابون  بالماء  االستعانة 
البشرة دون الحاجة إلى شراء منظفات البشرة 

باهظة الثمن.
من  العديد  تتوافر  اليدين  لتفتيح  كريمات 
المصنّعة  والكريمات  المستحضرات 
البشرة، وتتواجد في متاجر  لتفتيح  خصيصاً 

مستحضرات التجميل أو الصيدليات المختلفة، ويكون مبدأ عملها من 
الجلد،  يقلل من تصبغات  الجلد؛ مما  في  الميالنين  نسبة  تقليل  خالل 
ويجب الحذر عند استعمال هذه الكريمات؛ نظراً الرتباطها بالعديد من 
المخاطر؛ لذلك يُنصح باستشارة الطبيب قبل استعمالها، ومن النصائح 

العامة الختيار الكريمات المناسبة لتفتيح اليدين ما يأتي:
مكوناتها  بين  تحتوي  التي  المبّيضة  الكريمات  استعمال  االبتعاد عن 

على مادة الزئبق. 
االبتعاد عن استعمال كريمات التبييض التي تحتوي على مادة الهيدروكينون، 

والذي يرتبط باإلصابة بمرض السرطان على المدى البعيد.
البصل األحمر يُمكن التخلص من البقع الداكنة وتبييض اليدين من خالل 
استعمال البصل األحمر؛ الحتوائه على مركبات حمضية تساعد في 

ذلك، ولكن يجب توخي الحذر من االقتراب 
من منطقة العيون أو الجروح المفتوحة، وإن 
كان الجلد يُعاني من حساسية البصل األحمر، 

يجب استشارة طبيب الجلدية في ذلك. 
المكونات:

شريحة من البصل األحمر. 
طريقة التحضير:

تُدلك اليدين بشريحة البصل األحمر. 
تُكرر هذه العملية يومياً للحصول على أفضل 

نتائج.
استعمال  هي  اليدين  لتبييض  المنزلية  الطرق  إحدى  الليمون  عصير 
عصير الليمون الغني بفيتامين(C) ؛ الذي يحمي البشرة من األشعة 

فوق البنفسجية، ويكون ذلك من خالل.
المكونات:

مقدار من عصير الليمون الدافئ. 
طريقة التحضير:

يُوضع عصير الليمون في وعاء. 
تُنقع اليدين بعصير الليمون لمّدة 20 دقيقة. 

تُغسل اليدين باستعمال الماء البارد.
حمضي  الليمون  عصير  إن  حيُث  مناسب،  بمرطب  اليدين  تُرطب 

ويُسبب جفافاً بالبشرة.
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استخدامها  يمكن  التي  الطرق  بعض  هناك 
لعالج انتفاخ القدمين، وهي:

الفاكهة  كتناول  الصحي:  الطعام  تناول 
مضادة  مواد  على  والمحتوية  والخضار 
الجزر،  بها  الغنية  األطعمة  ومن  لألكسدة 
الحمضيات، التوت، الفراولة، البندورة وزيت 
واللحوم  البحرية  األطعمة  تناول  الزيتون، 
الحمراء فهي غنية بالبروتينات والضرورية 

لصحة العظام ونشاط حركة الشرايين.
من  تزيد  الزائدة  فالسمنة  الوزن،  تقليل 
هذه  تفادي  يجب  لهذا  األقدام  على  الضغط 
طول  مع  يتناسب  بوزن  واالحتفاظ  المشكلة 
وصحة الجسم، بإتباع حميات غذائية ال تفتقر 

للعناصر الغذائية الضرورية لسالمة الجسم.
شرب الماء بكميات كبيرة: من أجل تشجيع 
تزويد  يجب  السوائل  من  التخلص  األنسجة 
الجسم بحاجته من الماء بما ال يقل عن لترين 
يومياً. اإلكثار من الحركة والتنقل من مكان 
والسباحة  الدراجة  ركوب  ممارسة  ألخر، 
عضالت  تحرك  أن  شأنها  التمارين  فهذه 

األرجل باالنقباض واالنبساط. 
الشمس،  ألشعة  التعرض  تجنب  محاولة 
والتي تزيد من اتساع الشرايين فيصعب على 
الصمامات القيام بوظيفتها، مسببًة ركود للدم 

وانتفاخ للقدمين.
لفترات طويلة  الجلوس  يجب  السفر ال  أثناء 

ومحاولة التحرك من مكان آلخر. 
تحفيز الدورة الدموية من خالل غسل القدمين 
وتدليكهما بالماء البارد مع استخدام كريمات 

مرطبة من اجل الشعور باالنتعاش.
حاٍم  ألنه  بالشمع،  الشعر  إزالة  عن  االبتعاد 
يتسبب في توسيع الشرايين ومنع الدم العودة 

للقلب.
ارتداء المالبس الفضفاضة: لتجنب الضغط 
على أوردة القدم، كما وينصح أيضاً بارتداء 
الكعب  ارتداء  عن  بعيداً  المريحة  األحذية 

والذي يعيق عملية ضخ الدم.
الطرق  فعالية  عدم  حال  في  الطبيب  زيارة 

السابقة في التخلص من االنتفاخ والتورم.

اإعداد: حياة م�صباحي

جمال ور�شاقة

ن�صائح ا�صتخدام ال�صبغة للحامل 

ابتعدي عن صبغ شعرك خالل الشهور الثالثة األولى من الحمل لتجنب أي أذى 
ممكن أن يلحق بجنينك.

األبخرة  تستنشقي  ال  حتى  التهوية  وجيد  مفتوح  مكاٍن  في  الصبغ  بعملية  قومي 
الكيميائية الصادرة من الصبغة.

أثناء عملية الصبغ حاولي أن ال تصل الصبغة إلى فروة الرأس، وإذا كانت هناك 
شقوق في فروة رأسك فال تقومي بعملية الصبغ، وأجليها إلى بعد الوالدة. 

استخدمي قفازاٍت ليديك أثناء صبغ الشعر، وحاولي أن التصل الصبغة إلى أذنيك 
أو وجهك.

بعد أن تنهي صبغ شعرك تأكدي أنك قمتي بتنظيف شعرك جيداً، ولم يبق هناك 
أي أثٍر لها، كي ال تبق أي روائح ألبخرتها.

طريقة غ�صل مالب�س ال�صوف

استخدام آلة الغسيل 
كما  جودته،  على  وليحافظ  بفعاليٍة  لغسله  طريقٍة صحيحة  إلى  الّصوف  يحتاُج 
أنّه يحتاج إلى منظفات غسيٍل مناسبة للمحافظة عليه ويمكن غسله باستخدام آلة 

الغسيل كما يأتي:

التحقق من ملصق الرعاية الموجود على قطعة المالبس قبل غسلها في الغسالة، 
والتأّكد من احتوائه على المعلومات التي تُؤّكد سالمة غسله في الغسالة؛ ألّن غسل 
المالبس المصنوعة من الصوف في الغسالة يزيد من احتمال انكماشها وتقلّص 
إتباع هذه الطريقة  فيُراعى  الغسل يدويّاً  إلى  الملصق  حجمها، وفي حال إشارة 

لتجنّب تلف الصوف.
تُغسل المالبس الّصوفية بماء درجة حرارته 30 درجة، بحيث ال يكون بارداً وال 
ساخناً ليُحقق الموازنة بين إزالة البقع وعدم تلف أنسجة الّصوف الحّساسة، كما 
قراءة التعليمات المدّونة على الملصق المثبت على قطعة المالبس  يُفّضل دائماً 

والتّأكد من درجة حرارة الماء المستخدم للغسل. 
خفيفة  غسيل  ُمنظفات  وتُستخدم  المالبس  غسيل  آلة  في  الّصوف  قطع  تُوضع 

مناسبة للمالبس الحّساسة، ويتّم اختيار دورة غسل لطيفة أشبه بالغسل اليدوي.
أثناء  لحمايتها  فيها  الصوف  قطع  لوضع  الكتانية  الغسيل  حقيبة  استخدام  يمكن 

الغسل.
الغسل اليدوي يمكن غسل الصوف يدوياً من خالل إتباع الخطوات اآلتية:

سائل  منظف  ويُضاف  الفاتر،  بالماء  للغسيل  الُمخصص  الّدلو  أو  الحوض  يُمأل 
خفيف ُمخّصص لألقمشة الحساسة، ويُفّضل قراءة التعليمات الُمدونة على الملصق 
قد  استخدامها،  التي يجب  المنظف  كمية  للتَّأكد من  المالبس  المثبت على قطعة 
تكون بعض المالبس الصوفية غير مرفق بها كمية مسحوق أو سائل التنظيف 

المسموح بها، ويمكن إضافة نصف كوب أي ما يعادل 118.29مل. 
تُوضع قطع الّصوف في الحوض أو الدلو وتُترك حتّى تتشبّع بماء الغسل وسائل 
التّنظيف، ويُفرك الّصوف بلطٍف شديٍد بواسطة اليدين لدقيقة تقريباً، للّسماح بمرور 
سائل التنظيف عبر ألياف الّصوف وتنظيفها من أيِّ بقٍع أو شوائٍب وأوساٍخ عالقة.

تُترك المالبس لتنقع لمّدة عشر دقائق، ثّم تُنشل ويتّم الضغط عليها للتّخلص من 
الماء الزائد، ثّم تُوضع المالبس مرًة أخرى في ماٍء نظيٍف فاتر للتخلص من أثر 

الصابون.
أشبه  لتُصبح  أخرى  زاويٍة  إلى  زاويٍة  من  وتطوى  وتُلف  الصوف  قطعة  تُنشل 

بالكرة، ويُضغط عليها باليد للتّخلص من الماء الزائد ثّم توضع جانباً.
 تُغسل قطعة المالبس الّصوفية إلزالة ما تبّقى من سائل التنظيف تماماً كما في 

الخطوات السابقة.

احلامل واجلنني

تدابير منزلية

اأمومة  و طفـولة 

تنظيف اليدين والقدمني 

�شحتك

طرق عالج انتفاخ القدمني 

ن�صائح لتح�صني �صعف ال�صهية عند الأطفال
التي  النصائح  من  بعضاً  اآلتية  النقاط  توّضح 

تساعد على تعزيز الشهية لدى األطفال:
تقديم أصناف متنوعة من الطعام. 

تزويد الطفل باألطعمة والوجبات الخفيفة ذات 
السعرات الحرارية العالية.

األوقات  خالل  للطفل  الُمفضلة  األطعمة  تقديم 
التي ال يشعر فيها بالجوع.

في  وجباٍت صغيرٍة  تناول  على  الطفل  تشجيع 
الوجبات  إلى  باإلضافة  األحيان،  من  كثير 

الخفيفة.
الحّد من تزويد الطفل باألطعمة الغنيّة بالدهون؛ حيث إنّها قد تجعله 

يشعر باالمتالء سريعاً. 

تجنُّب إجبار الطفل على إنهاء طبقه كاماًل.
عدم السماح بالوجبات الخفيفة أو العصائر قبل 
ساعٍة على األقّل من موعد الوجبة الرئيسية. 
إعداد  في  المشاركة  على  األطفال  تشجيع 
الطعام؛ إذ إنّهم يميلون إلى تناول األطعمة 

التي ساعدوا على تحضيرها بشكٍل أكبر.
تناول الطعام كعائلة، وإشراك األطفال في 

الحديث.
األكل؛  أثناء  الطفل  يُشتّت  ما  كل  إزالة 

كاأللعاب والتلفاز.
الدراجة  كركوب  الرياضية؛  التمارين  ممارسة  على  الطفل  تحفيز 
الهوائية أو غيرها؛ حيث إّن النشاط البدنّي يساعد على تعزيز الشهية.



ريا�ضيالأربعاء  10 اأوت 2022 املـوافق لـ 12 حمرم 1444 هـ   08

 www.elraed.dz

دافع عن زميله ال�سابق

 واأكد حاجة الفريق لخدماته 

فرديناند يوجه ن�سيحة لمان�س�ستر 
يونايتد ب�ساأن م�ستقبل رونالدو

األسطوري  المدافع  نصح 
الدولي  يونايتد،  لمانشستر 
ريو  السابق  اإلنجليزي 
"الشياطين  إدارة  فرديناند، 
السماح  بعدم  الحمر" 
كريستيانو  للبرتغالي 
رونالدو بالرحيل عن الفريق 

في الوقت الحالي.
زميل  فرديناند،  ويعتقد 

رونالدو السابق في مانشستر يونايتد، أنه يجب على اإلدارة التمسك 
البرتغالي رغم رغبته في الرحيل، بسبب عدد األهداف  بالمهاجم 
التي سجلها في الموسم الماضي، وعدم امتالك الفريق ألي شخص 

آخر يمكنه مضاهاة هذه األرقام.
صحيفة  نقلته  والذي  به،  الخاص  "البودكاست"  عبر  حديثه  وفي 
يونايتد على  أعقاب هزيمة مانشستر  اإلنجليزية، في  "ديلي ميل" 
أرضه أمام برايتون األحد الماضي في الجولة األولى من الدوري 
اإلنجليزي الممتاز، دافع فرديناند عن رونالدو، قبل أن يجادل بأن 

النادي لن يسمح له بالرحيل في الوقت الحالي.
في البداية تحدث قائد مانشستر يونايتد السابق عن جلوس رونالدو 
على دكة البدالء في لقاء برايتون، قبل إقحامه في الشوط الثاني، 
المدرب  له  المباراة ويقول  يبدأ رونالدو  أن  وأضاف: "كان يجب 
لديك 45 دقيقة لتقوم فيها بما تجيده، لديه خبرة كافية ليحكم بنفسه 
له  يسمح  أن  يمكن  ال  يونايتد  "مانشستر  وتابع:  المباراة«،  على 
الموسم  )في  هدفا   24 يسجل  العبا  سيجدون  أين  اآلن،  بالرحيل 
الواحد(؟«، وأردف: "يجب أن يقولوا له ال توجد محادثات، أنت لن 
تذهب إلى أي مكان«، واختتم: "ال يمكن أن يسمحوا له بالرحيل، ال 

يوجد العب يمكنه تسجيل 24 هدفا«.
أبدى  أن  منذ  يونايتد  مانشستر  مع  عصيبة  فترة  رونالدو  ويعيش 
الالعب رغبته في الرحيل عن "أولد ترافورد"، لكن إدارة يونايتد 
نهاية  الفريق حتى  مع  استمراره  تلبية طلبه وتصر على  رفضت 

عقده صيف العام المقبل.
الوكالت 

الفرن�سي اأنتوني مودي�ست

 ير�سم التحاقه بالنادي

 بوري�سيا دورتموند 
يتعاقد مع بديل هالير

دورتموند  بوروسيا  تعاقد 
المهاجم  مع  األلماني 
الفرنسي أنتوني موديست من 
منافسه المحلي كولن، بهدف 
اإليفواري  غياب  تعويض 
سيباستيان هالر لفترة طويلة 
بعد اكتشاف إصابته بسرطان 

في خصيتيه.
وخضع المهاجم الفرنسي البالغ 34 عاما للفحص الطبي الروتيني، 
قبل التوقيع على عقد انتقاله إلى وصيف بطل الدوري األلماني في 

الموسم الماضي، لمدة عام.
كيهل،  سيباستيان  دورتموند،  لبوروسيا  الرياضي  المدير  وقال 
موديست  واصفا  كالسيكي"،  "مهاجم  مع  بالتعاقد  سعيد  فريقه  إن 
والذي  جيدا  األلماني  الدوري  يعرف  الذي  المتمرس  بـ"المحترف 
الفرنسي  شخصية  أن  معتبرا  الماضي"،  الموسم  هدفا   20 سجل 
"تناسب الدور الذي يبحث عنه المدرب إدين ترزيتش«، وأفادت 
وسائل اإلعالم األلمانية أن هذه الصفقة ستكلف دورتموند قرابة 5 

ماليين يورو.
وسيكون موديست أمام مهمة صعبة هذا الموسم بألوان دورتموند 
غياب  تعويض  عليه  يتوجب  ال  إذ  األبطال،  دوري  في  المشارك 
الوافد الجديد هالر وحسب، بل أن يُنسي الجماهير رحيل الهداف 

النرويجي إرلينغ هاالند لمانشستر سيتي اإلنجليزي.
الوكالت 

ب�سبب الأ�سرار التي ت�سبب بها لكرة القدم المحلية 

م�سوؤولو اتحاد الكرة الإيراني ال�سابقون 
يقدمون �سكوى ق�سائية �سد ترامب

السابقة  الرئاسة  هيئة  أعضاء  تقدم 
في اتحاد كرة القدم اإليراني بشكوى 
األمريكي  الرئيس  ضد  قضائية 
وإدارته  ترامب،  دونالد  السابق، 

الستالم تعويضات مادية منه.
الكرويون  المسؤولون  وأوضح 
السابقون أن التعويض الذي يطالبون 
به هو مقابل األضرار التي تسبب بها 
االيراني،  القدم  كرة  التحاد  ترامب 
ضد  االقتصادية  العقوبات  بفرضه 
إيران، حيث أدت هذه العقوبات إلى 
مدرب  مستحقات  دفع  عملية  تأخير 
المنتخب اإليراني السابق، البلجيكي 

القانونية  المدة  في  فيلموتس،  مارك 
التي  الهائلة  والتعويضات  الالزمة، 

طالبها األخير وفق القانون.
داخل  رياضية  جهات  وتنتقد  هذا 

كرة  التحاد  السابقة  اإلدارة  إيران 
القدم في إيران برئاسة، مهدي تاج، 
في  اإلدارة  وسوء  باإلهمال  وتتهمه 
فيلموتس،  مارك  مع  التعاقد  ملف 
ما أدى إلى فرض تعويضات مالية 
كبيرة على اتحاد كرة القدم اإليراني 

تصل لنحو أربعة مليارات يورو.
ويشوب الملف تهم فساد في اإلدارة 
جهات  دخول  استدعى  ما  السابقة 
رقابية وبرلمانية على الخط، خاصة 
إدارة  لتولي  تاج  مهدي  ترشيح  مع 

كرة القدم اإليرانية من جديد.
الوكالت 

اإلسبانى،  مدريد  ريال  فريق  يسعى 
كارلو  اإليطالى  مدربه  بقيادة 
القياسى  الرقم  لمعادلة  أنشيلوتي، 
المسجل باسم فريقى ميالن اإليطالى 
وبرشلونة كأكثر األندية تتويجاً بلقب 
على  األوروبى  السوبر  كأس  بطولة 
التاريخ، وسيواجه بطل دورى  مدار 
إينتراخت  نظيره  أوروبا  أبطال 
الدوري  بطل  األلماني  فرانكفورت 
السوبر  كأس  على  األوروبي، 

األوروبي، اليوم فى فنلندا. 
السوبر األوروبي  وتقام مباراة كأس 
وإينتراخت  مدريد  ريال  بين   2022
الملعب  على  اليوم،  فرانكفورت، 
هلسنكى  مدينة  فى  "األولمبي" 
بالعاصمة الفنلندية. وحال حقق ريال 
مدريد لقب كأس السوبر األوروبي هذا 
برشلونة  فريقى  إلى  سينضم  الموسم 

للقب  تحقيقا  الفرق  كأكثر  وميالن 
األوروبى برصيد 5 مرات لكل منهم.
السوبر  لقب  الملكى  الفريق  وحصد 
4 مرات سابقة، فيما يتقاسم برشلونة 
صدارة  اإليطالى  وميالن  اإلسبانى 
بلقب  تتويجا  األكثر  األندية  قائمة 

مدار  على  األوروبى  السوبر  كأس 
التاريخ برصيد 5 مرات لكل منهما.
األوروبي  السوبر  كأس  بطولة  وتعد 
عليها  يتنافس  سنوية  مباراة  هى 
أوروبيتين  بطولتين  فى  اللقب  حامل 
أبطال  دوري  هما  لألندية  رئيسيتين 

أوروبا والدوري األوروبي.من ناحية 
مدريد  ريال  نادى  اقترب  أخرى، 
اإلسباني من التتويج باللقب رقم 100 
الممتد منذ عام 1902،  تاريخه،  فى 
بعد  لقبا،  إلى 98  وذلك بعد وصوله 
تتويجه مؤخراً بدورى أبطال أوروبا 
تاريخه.  فى  عشرة  الرابعة  للمرة 
وقالت صحيفة "ماركا" اإلسبانية، إن 
ريال مدريد يقترب من تحقيق اللقب 
ويسعى  النادي،  تاريخ  فى  الـ100 
فى   99 رقم  اللقب  إلى  للوصول 
األوروبي  السوبر  لقاء  خالل  مسيرته 
النادى  أن  الصحيفة  وأضافت  اليوم، 
قائمة  فى  الثالث  المركز  يحتل  الملكى 
أكثر األندية تتويجاً باأللقاب برصيد 98 
لقبا، ويتفوق عليه بعدد األلقاب سيلتك 

)112 لقًبا( ورينجرز )117 لقًبا(.
الوكالت

يواجه اإينرتاخت فرانكفورت اليوم بامللعب "الأوملبي" يف هل�سنكى الفنلندية

 يجري المدافع جيرارد بيكيه مفاوضات متقدمة مع نادي 
الراتب في عقده، خالل  برشلونة لالتفاق على تخفيض 
الفترة المقبلة، وترددت أنباء خالل الفترة الماضية، عن 
ترتيبه  تراجع  بسبب  بيكيه،  االستغناء عن  برشلونة  نية 
في قائمة مدافعي الفريق، مقارنة براتبه المرتفع.وبحسب 
صحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلسبانية، فإن برشلونة قرر 
صيف  حتى  جديد  عقد  توقيع  على  بيكيه  مع  التفاوض 
أن  وأضافت  كبير،  بشكل  راتبه  تخفيض  مع   ،2024
وتخفيض  عقده  بتعديل  ويرحب  بل  يمانع،  ال  الالعب 
راتبه، من أجل مساعدة برشلونة في أزمته االقتصادية. 
من جهة أخرى، كشف تقرير صحفي إسباني، أمس عن 

برناردو  البرتغالي  انتقال  إمكانية  بشأن  التطورات  آخر 
الصيف  في  برشلونة،  إلى  سيتي،  مانشستر  نجم  سيلفا، 
مع  التعاقد  في  واضحة  رغبة  برشلونة  الجاري.وأبدى 
هيرنانديز،  تشافي  المدرب  من  طلب  على  بناء  سيلفا، 
والتي  الكبرى،  بالصفقات  الفريق  تعزيز  خطة  ضمن 
بدأت هذا الصيف، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" 
برشلونة،  ينتظر  سيلفا  برناردو  يزال  فال  اإلسبانية، 
يمر،  الوقت  أن  يرى  وأنه  ينفد، خاصة  بدأ  لكن صبره 
والميركاتو يقترب من النهاية، وال تزال المفاوضات مع 
النادي الكتالوني عند نفس النقطة التي كانت عليها قبل 
شهرين، حيث تفتقر إلى أي عرض مكتوب على الطاولة.

وأضافت الصحيفة، أن برناردو سيكون سعيًدا لو انتقل 
لبرشلونة هذا الصيف، خاصة بعدما تواصل معه المدرب 
تشافي هيرنانديز، وأقنعه بمشروع النادي، ورغم ذلك، 
فإن برناردو لن ينتظر أكثر من ذلك، خاصة وأن األمر 
نفسه قد تكرر العام الماضي، وانتهى باستمرار الالعب 

مع مانشستر سيتي.
جدير بالذكر، أن مانشستر سيتي رحب برحيل برناردو 
إلى برشلونة، حال تلقيه لعرض بقيمة 80 مليون يورو.

دي  فرينكي  الهولندي  العبه  رحيل  برشلونة  وينتظر 
يونج، قبل حسم صفقة برناردو سيلفا.

الوكالت

مايك  األمريكي،  السابق  المالكمة  بطل   اتهم 
منصة  على  المرتقب  "مايك"  المسلسل  تايسون، 
"هولو" والذي يتناول سيرته الذاتية بـ "سرقة قصة 

حياته"، وقارن المنصة بـ "تاجر العبيد«.
"مايك"  بعنوان  الجديد  الدرامي  المسلسل  ويتناول 
والذي سيعرض للمرة األولى في 25 الشهر الحالي 
في  السابق  العالم  بطل  حياة  "هولو"  منصة  على 
بانجازاته  ومرورا  طفولته  من  بدءا  الثقيل  الوزن 
عام  باالغتصاب  بإدانته  وانتهاء  الحلبات،  على 

.1992
وانتقد تايسون عبر صفحته على "انستغرام" المسلسل المرتقب قائال: "لقد 
بدال من  النجوم  يدفعوا لي«، وأضاف مستخدما  سرقوا قصة حياتي ولم 
الحروف للداللة على كلمة عبد: "بالنسبة للمديرين التنفيذيين في هولو، فأنا 
مجرد يمكنهم بيعه في المزاد العلني"، علما أن هذه المنصة المتوفرة فقط 

في الواليات المتحدة مملوكة ألغلبية شركة ديزني.
ثمانية  المؤلف من  المسلسل  إحدى حلقات  وستركز 
أجزاء على وجهة نظر ملكة الجمال السابقة ديزيريه 
واشنطن التي كانت قد اتهمت في سن الـ 18 عاما 
نجم  وأدين   ،1991 عام  في  باغتصابها  تايسون 
ثالث  وأمضى  التالي  العام  في  السابق  المالكمة 

سنوات في السجن.
"مايك"  سيناريو  وكاتب  مبتكر  ادعى  المقابل،  في 
المناقشة"  على  "قادرا  يكن  لم  أنه  رودجرز  ستيفن 
يملك  آخر  مشروع  على  العمل  بسبب  تايسون  مع 
إنتاجه  تم  الذي  المسلسل  عن  مدافعا  وقال  حياته،  قصة  لنشر  "الحقوق" 
من دون موافقة بطل الوزن الثقيل السابق "ال أحب االعتماد على مصدر 

واحد«.
الوكالت

ريال مدريد يبحث عن معادلة رقم بر�سلونة
 وميالن فى كاأ�س ال�سوبر الأوروبى

ب�سبب م�سل�سل تلفزيوني �سيعر�ض في اأمريكا

تاي�سون يتهم ب�سرقة ق�سة حياته

بيكيه يوافق على طلب بر�سلونة برناردو �سيلفا غا�سب

 من تاأخر العر�ض الكتالوني
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ريا�ضي
�ساهم ب�سكل فعال في فوز ليل اأمام اأوك�سير

 زدادكة في الت�شكيلة المثالية
 للجولة الإفتتاحية في فرن�شا

 
تواجد الدولي 

الجزائري حكيم 
زدادكة العب نادي 
ليل الفرنسي ضمن 

التشكيلة المثالية للجولة 
االفتتاحية من "الليغ 
1" الفرنسية بجانب 

نجوم عالمين في 
صورة نيمار وميسي، 

حسبما أشارت إليه 
العديد من المصادر اإلعالمية أمس.

وتألق الوافد الجديد على نادي ليل خالل الجولة األولى، حيث ساهم 
بشكل فًعال في الفوز على نادي أوكسير برباعية مقابل هدف، سجل 

منها رابع أهداف فريقه.
وانتقل زدادكة خالل هذا الميركاتو نحو ليل قادًما من كليرمون فوت في 

صفقة إنتقال حر، كما سجل ظهوره الدولي األول مع "الخضر" خالل 
التربص الماضي الّذي سبق مواجهتي أوغندا وتنزانيا برسم تصفيات 

"كان 2023"، وكذا مباراة إيران الودية.
وأحرز الظهير األيمن الجزائري، هدفاً في أول ظهور رسمي مع ناديه 
"ليل" الفرنسي، وبرسم الجولة األولى لبطولة الرابطة الفرنسية األولى، 
أكرم "ليل" وفاة ضيفه "جمعية أوكسير" )4 – 1(، وكان زدادكة )27 

عاماً( المنتقل حديثاً إلى الفريق األحمر، صاحب الهدف الرابع، في 
بداية موفقة للمدافع األيمن الذي دافع عن ألوان منتخب الجزائر ألول 

مرة بحر جوان األخير أمام إيران )2 – 1(.
ق.ر

تح�سل على البرونزية في �سباق الـ400 حواجز

 لهولو يمنح الجزائر ثاني ميدالية
 في الألعاب الإ�شالمية بتركيا

 
أضاف عبد المالك 

لهولو، الميدالية الثانية 
للجزائر في ألعاب 
التضامن اإلسالمي 
قونية 2021، بعد 

احتالله المركز الثالث 
في نهائي سباق 400 

متر حواجز، بوقت 
قدره 49ثا و15 

ج. فيما جاء صابر 
بوكموش، في المركز الخامس ) 49 ثا و74ج(.

واحتل العداء الجزائري، عبد المالك لهولو أمس، المركز الثالث، في 
نهائي سباق 400 متر حواجز، برسم ألعاب التضامن اإلسالمي، المقامة 

بقونيا التركية، بتوقيت قدره، 49ثانية و15 جزء من الثانية، فيما حل 
مواطنه، صابر بوكموش، خامسا بالسباق، بتوقيت قدره، 49 ثانيو 

و74جزء من الثانية.
من جهته، تأهل أمين بوعناني، لنهائي 100 متر حواجز، عقب فوزه 

في نصف النهائي بالمجموعة الثانية محققا وقتا قدره 13ثا و40ج، 
وسيخوض النهائي اليوم، كما سيقام نهائي سباق 400 متر الذي 

سيعرف مشاركة بطلنا سليمان موال، سيقام اليوم على الرابعة زواال 
بتوقيت الجزائر.

وكانت زوينة بوزبرة، قد أهدت الجزائر أول ميدالية في دورة ألعاب 
التضامن اإلسالمي بحصولها على برونزية رمي المطرقة برمية قدرها 

59 مترا و51 سنتيمترا.
ق.ر

قرعة الدور التمهيدي لرابطة اأبطال اإفريقيا

�شباب بلوزداد يواجه رانجرز ال�شيراليوني 
والكناري يتحدى كارا ال�شنغالي

 
أسفرت قرعة الدور 

التمهيدي، لرابطة 
أبطال إفريقيا، 

عن وقوع بطل 
المحترف األول 

شباب بلوزداد، في 
مواجهة فريق رانجرز 

السيراليوني، فيما 
أوقعت القرعة، ممثل 
الجزائر الثاني، شبيبة 

القبائل، في مواجهة نادي كارا السنغالي.
وسيواجه فريق شباب بلوزداد منافسه رانجرز السيراليوني، بتاريخ 

9 و 11 ذهابا بالسيراليون، بينما سيلعب لقاء العودة ما بين 16 و 18 
سبتمبر بالجزائر، وفي حال تأهل الشباب، للدور التمهيدي الثاني لرابطة 

األبطال، فسيواجه المتأهل من لقاء كلوب ديبورتيفو مونغومو الغيني، 
ضد دجوليبا المالي.

كما سيلعب لقاء الذهاب من الدور التمهيدي الثاني من المنافسة، في 
تاريخ مابين 7 و 9 أكتوبر خارج الديار في حين سيبرمج لقاء العودة 

بين 14 و 16 أكتوبر بالجزائر.
وسيواجه شبيبة القبائل، في حال تجاوزه منافسه كارا السنغالي، في 

الدور التمهيدي الثاني للشامبينزليغ، الفائز من لقاء، نواذيبو الموريتاني 
ضد فريق أسكو داكار الطوغولي.

كما سحبت أمس، قرعة األدوار التمهيدية الخاصة بمنافسة كأس 
الكاف للموسم الكروي القادم، وستكون الجزائر ممثلة بفريقي 
شبيبة الساورة، وكذا اتحاد العاصمة في منافسة كأس الكاف، 

حيث تقرر إعفاء الفريقين من خوض مباريات الدور التمهيدي 
األول، ووضعت القرعة نادي شبيبة الساورة في مواجهة الفائز 

من مباراة ليسكر الليبيري و غاغنوا اإليفواري، فيما سيواجه اتحاد 
العاصمة الفائز من مباراة اسيكا الطوغولي وميلو افسي الغيني.

ق.ر

ق.ر

قام صبيحة أميس، وزير الشباب 
والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، بزيارة 

الوفد الجزائري المشارك بألعاب 
التضامن اإلسالمي قونيا 2022، وكان 

مرفوقا برئيس اللجنة األولمبية حماد 
عبد الرحمن، حرض المسؤوالن على 

تحفيز العناصر الوطنية للتألق في 
تركيا.

وحسب بيان اللجنة األولمبية والرياضية 
الجزائرية، عبر صفحتها الرسمية 

على الفايسبوك، فإن سبقاق وحماد، 
زارا الوفد الجزائري المشارك بألعاب 

التضامن اإلسالمي قونيا 2021، 
وتبادال أطراف الحديث مع الرياضيين 

والمسؤولين، حول ظروف اإلقامة 
ومجريات الدورة، كما قدم الوزير 

سبقاق، تشجيعاته لجميع الرياضيين، 
وتمنى لهم تحقيق أفضل النتائج.

وكشف وزير الشباب والرياضة، عن 
مرافقة وزارته لالتحادات الرياضية 

الوطنية، لمساعدتها على تشريف 
الرياضة الجزائرية دوليا، وصرح 

الوزير سبقاق، للصفحة الرسمية 
للجنة األولمبية الرياضية الجزائرية، 
على هامش زيارته للوفد الجزائري 
المشارك باأللعاب اإلسالمية المقامة 

بقونيا التركية: "زيارتي للوفد 
الجزائري هي زيارة دعم معنوي، 

نقوم بمرافقة رياضيينا بتوصيات من 
رئيس الجمهورية، لكي تقدم مستويات 

جيدة تشرف الجزائر دوليا، وأتمنى 
من رياضيينا أن يشرفونا مثلما سبق 
وأن شرفوا الراية الوطنية، باأللعاب 

المتوسطية".
من جهته، تنقل الوزير األول السيد 
أيمن بن عبد الرحمن، عصر أمس، 

إلى مدينة قونية، لحضور حفل افتتاح 
الدورة الخامسة أللعاب التضامن 

اإلسالمي- 2021.
وكان في استقبال الوزير األول، 
بالمطار، كل من وزير الشباب 

والرياضة عبد الرزاق سبقاق، ورئيس 
اللجنة األولمبية والرياضية الجزائرية 

عبد الرحمن حماد، وسفير الجزائر لدى 
تركيا، السيد سفيان ميموني.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة 
أمس، عن إطالقها قافلة وطنية 

النتقاء المواهب الرياضية الشابة، 
وجاء في بيان الوزارة: "تجسيدا 
لمخطط عمل الحكومة خاصة ما 

تعلق منه بالبحث عن المواهب 
الشابة وترقيتها"

وأضاف البيان: "تعلن وزارة 
الشباب والرياضة عن إطالق القافلة 
الوطنية النتقاء المواهب الرياضية 

الشابة ابتداء من تاريخ 10 أوت 
2022"، وأوضح البيان، أن عملية 
انتقاء المواهب الشابة، ستكون عبر 
كامل بلديات الوطن 1541 على أن 

تختتم يوم 26 أكتوبر 2022.
وتابع بيان الوزارة، ان عملية 

االنتقاء تستهدف الفئة العمرية بين 
10 و17 سنة للشباب ذكورا وإناثا 

المتمدرسين وغير المتمدرسين 
والمهيكلين وغير المهيكلين في 
الجمعيات والنوادي الرياضية.

كما سيكون التنافس واالنتقاء في 
مجموعة من الرياضات الفردية 

والجماعية )كرة القدم، كرة السلة، 

كرة الطائرة، السباحة، الجيدو، 
المصارعة، المالكمة(، إضافة إلى 
ألعاب القوى الخاصة بفئة األطفال 

منها العدو والرمي والقفز وهذا 
تحت إشراف خبراء وتقنيين في كل 

التخصصات المعنية مع منح فئة 
ذوي الهمم الفرصة الكاملة إلبراز 

مواهبهم. وستتم عملية االنتقاء 
محليا بالبلديات والدوائر والواليات، 
وحسب تقسيم جغرافي معد مسبقا، 

على أن يتم االنتقاء النهائي للمواهب 
الرياضية الشابة من خالل تجمع 

وطني يحضره كل الفاعلين 
والشركاء في الحقل الرياضي.

وقد تم تكليف مدراء الشباب 
والرياضة تحت إشراف مباشر من 
السيدات والسادة الوالة بالسهر على 
حسن سير العملية وضمان مشاركة 

كل المواهب الوطنية الشابة في 
ربوع الوطن.

ق.ر

يسعى نادي ليفربول اإلنجليزي 
لتقديم عرض كبير من أجل التعاقد 
مع الدولي الجزائري، إسماعيل بن 

ناصر، العب وسط ميالن اإليطالي، 
حيث أشارت العديد من المصادر 

اإلعالمية أمس ان النادي اإلنجليزي 
يحضر عرضا جادا إلقناع نادي 

ميالن بتحويله.
وأكد موقع "كالشيو ميركاتو 

ويب" اإليطالي، أن ليفربول سيحاول 
ضم بن ناصر إلى صفوفه، ليكون 

رابع تعاقداته في "الميركاتو" الصيفي 
الحالي، وأضاف الموقع اإليطالي أن 
ليفربول فتح خزائنه وجهز مبلغ 40 
مليون يورو، من أجل إقناع ميالن، 
بطل الدوري اإليطالي في الموسم 

الماضي، للتخلي عن خدمات الدولي 
الجزائري.

وأوضح المصدر ذاته أن الدافع وراء 
رغبة األلماني يورغن كلوب، مدرب 

ليفربول، في التعاقد مع بن ناصر 
يتمثل في إضافة مزيد من الجودة 

لخط وسط الفريق.
وتأتي هذه الخطوة من طرف 

"الريدز" بعد تعرض العب الوسط، 
اإلسباني تياغو ألكانتارا، إلصابة 

فاقمت معاناة الفريق من اإلصابات.
وانضم ألكانتارا، المصاب في أوتار 
الركبة، إلى قائمة مصابي ليفربول 

التي تضم الالعبين كورتيس جونز، 
وأليكس أوكسليد تشامبرلين، إلى 

جانب الغيني نابي كيتا، الذي غاب 
عن المباراة ضد فولهام بسبب 

المرض.
وينتهي عقد بن ناصر مع ميالن في 

جوان 2024، وتبلغ قيمة الشرط 
الجزائي في عقده نحو 50 مليون 

يورو، وفق ما ذكره موقع "ليفربول 
إيكو" البريطاني.

ق.ر

الوزير الأول ينوب على الرئي�س تبون في افتتاح الألعاب الإ�سالمية، و�سبقاق يوؤكد

تنطلق اليوم على اأن تختتم يوم 26 اأكتوبر القادم

النادي الإنجليزي ي�سابق الزمن لتعوي�س غياب لعبيه الم�سابين

 "�شنوفر كل المكانيات لالتحادات 
الريا�شية الوطنية من اأجل ت�شريف الجزائر"

وزارة ال�شباب والريا�شة تطلق قافلة لنتقاء المواهب الريا�شية ال�شابة

ليفربول يخ�ش�ص 40 مليون اأورو للتعاقد مع بن نا�شر
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بهذه المقدمة مهدت صحيفة لوموند 
)LeMonde( الفرنسية إلى تحقيق صحفي 

مطول محتشد بالصور من مراسلتها هيلين سالون، 
يصور حالة منطقة بحيرة ساوة التي تشكلت منذ 
أكثر من 5 آالف عام بالقرب من نهر الفرات، 

في الطرف الغربي من وادي بالد ما بين النهرين 
الخصب الذي يمتد حتى نهر دجلة، مهد الحضارة 

السومرية التي أعطت العالم الكتابة والزراعة.
كما تقول المراسلة- تمتد الصحراء على مد البصر 

من أعلى المجمع السياحي القديم المبني على 
ضفاف بحيرة ساوة في محافظة المثنى جنوب 

العراق، بعد أن "كانت المياه تصل إلى الضفاف، 
وكانت األسماك والطيور وافرة، وكان الناس 

يأتون للسباحة ويقومون برحالت على متن قارب 
في البحيرة" كما يتذكر )بحنين( سائق سيارة 

األجرة عبد هللا )40 عاما( قبل أن تجف البحيرة 
تماما في أبريل/نيسان الماضي.

ولم يبق من البحيرة سوى بركة منتصف فوهة 
بركان تبلغ طولها 5 كيلومترات ويبلغ عرضها 

كيلومترين اثنين، يقول يوسف جابر مسؤول البيئة 
بمحافظة المثنى "بحيرة ساوة الحالية ال تتجاوز 5 
إلى 10% من مساحتها األصلية، ولن تعود أبدا إلى 

مستواها السابق. وإذا تمكنا من الحفاظ على هذا 
المستوى، فسيكون ذلك إنجازا".

بدأ مستوى المياه في االنخفاض عام 2015، 
وذلك عائد -كما يقول جابر- ألسباب مرتبطة 

بتغير المناخ "لمدة 3 سنوات لم تهطل األمطار 
ودرجات الحرارة في بعض األحيان تتجاوز 50 

درجة مئوية في السماوة، وقد أغلق زلزال صغير 
الينابيع التي تغذي البحيرة، إضافة إلى مسؤولية 
النشاط البشري المحلي، حيث أدى نقص المياه 

إلى اشتداد المنافسة بين الصناعيين والمزارعين 
والمربين لالستيالء على المورد الثمين، وتم حفر 
اآلبار بشكل غير قانوني في الصحراء المجاورة 
مما استنزف الكثير من المياه الجوفية التي تغذي 

البحيرة".
وقد أدت قلة األمطار الموسمية وانخفاض منسوب 

األنهار أدى إلى تقلص احتياطي المياه بنسبة 
60% مقارنة بعام 2021، حتى إن مدينة غارقة 
من العصر البرونزي ظهرت في خزان الموصل 

الجاف على نهر دجلة.
وبحسب المراسلة فقد تجاهلت سلطات بغداد 

المشكلة منذ فترة طويلة رغم التقارير المثيرة 
للقلق من وكاالت األمم المتحدة وخبراء البيئة، إذ 
صنف برنامج األمم المتحدة للبيئة العراق بين 5 
دول هي األكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر، 

وقد انخفض التدفق التراكمي لنهري دجلة والفرات 
اللذين يوفران 98% من المياه السطحية بالعراق 

خالل عقدين من الزمن بأكثر من النصف، فانتشر 
التصحر في 39% من البالد وطغت الملوحة على 

54% من األراضي الزراعية، مما تأثر به 7 ماليين 
عراقي، قد يصبحون قريبا نازحين بسبب المناخ.

وتضيف المراسلة: نهاية عام 2020، أطلقت 
حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بدعم 

من برنامج األمم المتحدة للبيئة، خطة وطنية 
للتكيف مع تغير المناخ بتكلفة 2.5 مليون دوالر، 

أضيفت إليها ميزانية طارئة بقيمة 3 ماليين في 
مايو/أيار 2022، بعد جفاف بحيرة ساوة وتكاثر 
العواصف الرملية، إال أن ذلك قليل جدا ومتأخر 
جدا في نظر الخبراء والمتشككين في قدرة القادة 

السياسيين الغارقين في الفساد على معالجة المشكلة 
وجها لوجه.

منذ عام 2014 وخطة العمل العالمية ضد أزمة 
المياه خاملة في األدراج، رغم أن الحاجة إلى المياه 

تزداد كل عام تحت الضغط الديموغرافي، حيث 
يقدر أن عدد سكان العراق سيزيد من 40 إلى 70 
مليون نسمة بحلول عام 2050، في حين يقر باسم 

مسعود المسؤول عن المياه الجوفية بوزارة الموارد 
المائية، بالقول "وفقا لتوقعاتنا األكثر سوداوية، 
ستصبح البالد غير صالحة للعيش بحلول عام 

2040" إذ تقدر الوزارة أن دجلة والفرات يمكن أن 
يجفا في وقت مبكر من عام 2040.

ومع أن الوقت قد حان ألن يغير العراق النموذج 
ليحقق انتقاله من "دولة غنية بالمياه" إلى "دولة 

تعاني من ندرة المياه" يجادل وزير الموارد المائية 
السابق حسن الجنابي بأن المشكلة الرئيسية هي 

"التدخل البشري في األمور المائية، حيث تم بناء 
100 سد وخزان على طول نهري دجلة والفرات، 

ليتم التحكم في كل قطرة ماء" وبالتالي يعاني 
العراق من المشاريع المائية التي طورتها دول 

المنبع.
وكانت محافظة المثنى حيث تقع بحيرة ساوة من 

أولى المناطق التي عانت من أزمة المياه، مما يهدد 
وظائف 70% من 900 ألف نسمة يعيشون على 

الزراعة وتربية الماشية، مما اضطر المزارعين 
إلى حفر اآلبار اللتقاط المياه الجوفية، وقد غادر 
كبار المزارعين النهر لتطوير مشاريع زراعية 

بالصحراء لري ما يقرب 25 ألف هكتار من 
األراضي المزروعة بالقمح والشعير "فانخفض 

منسوب النهر وأصبح الماء أكثر ملوحة".
وفي ماي الماضي عندما انتهى حصاد القمح، 
عادت المياه إلى السطح في قاع بحيرة ساوة، 

وعندما أوقفت مصانع اإلسمنت األربعة وأعمال 
الملح نشاطها لفصل الصيف، ارتفع منسوب 
المياه مرة أخرى، وعليه فإن سلطات المثنى 

تواجه معضلة في الموازنة بين االهتمامات البيئية 
واالعتبارات االجتماعية واالقتصادية، مع أنه.
وقد حظرت السلطات زراعة األرز في جميع 

أنحاء الوادي الخصب، كما يؤكد المسؤول بوزارة 
الموارد المائية "لقد حظرنا المحاصيل كثيفة 
االستهالك للمياه مثل األرز، ولدينا تصاريح 

محدودة للمحاصيل البديلة مثل الذرة والبرسيم".
وختمت مراسلة لوموند بما قاله مور العوضي من 
أن "إدارة المياه الحكومية كارثية وبيروقراطيتها 

تقتلنا، إنها إذالل يومي" مؤكدة وجود نقص 
واضح في التخطيط بوزارة الموارد المائية، حيث 
يقول مسعود "نحن نعمل في سياق طارئ بسبب 

الجمود السياسي الذي يحول دون تشكيل الحكومة 
والتصويت على الميزانية، )مما( يصعب وضع 

إستراتيجية. والمشكلة أنه كل مرة تتغير فيها 
الحكومة، تتغير معها الخطة وحتى اإلستراتيجية 

طويلة المدى".
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حقيق ب�صحيفة لوموند..

فهل يجف نهر الفرات قبل 2040؟ جفت بحرية �ساوة.. 
تقدر ال�صلطات العراقية اأن نهر الفرات قد يجف يف وقت مبكر من عام 2040 ب�صبب االحتبا�س احلراري و�صوء اإدارة املياه، مما 

يعر�س احلياة التي تركز على الزراعة والرثوة احليوانية للخطر، وقد كان جفاف بحرية �صاوة مبثابة تذكري بحالة الطوارئ 

املناخية يف هذا البلد املجهد مائيا، والذي يواجه نوبات متكررة من اجلفاف والت�صحر.



املهرجان الوطني 11 لأغنية ال�شعبي

م�ساركة �أ�سماء المعة
 يف املو�سيقى اجلزائرية 

وجوه  مع  موعد  على  الشعبي  موسيقى  عشاق  سيكون 
المعة في هذا النوع الموسيقي المحبوب في إطار عودة 
بالجزائر  المقرر  الشعبي  ألغنية  الوطني  المهرجان 

العاصمة ابتداء من 10 إلى 15 أغسطس الجاري.
وتمثل هذه النسخة المخصصة لذكرى الملحن و الشاعر 
هذا  عودة   )2000  -1919( باتي  سفر  محبوب  الكبير 
بعد سبع سنوات من  بتقدير كبير  يتمتع  الذي  المهرجان 
ثالثين مطربا  نحو  المهرجان  هذا  في  ويشارك  الغياب، 
أعلنه  حسبما  الشباب،  والنجوم  األساتذة  كبار  بين  من 
منظمو المهرجان لتنشيط ست سهرات بقاعة ابن  زيدون 

بديوان رياض الفتح.
ويتمثل هؤالء في كل من عبد الرحمان القبي و عبد القادر 
مختلف  من  قدموا  وآخرون  شاعو  القادر  وعبد   شرشم 
مدن البالد مثل كمال عزيز وكريم  بوراس وعيسى بابا 
عمي و ياسين زواوي و رشيد قطاف و محمد رضا يحي 

و أحسن فضلي و إبراهيم حجاج .
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة التي تخصص فضاء هاما 
لشعر الملحون أيضا العديد من الخطابات الشعرية التي 
سيقدمها خالد شهالل و بشير تهامي و وحيدة الطيب بمهل 

و كريمة  مختاري و الشاعر المعروف ياسين أوعابد.
11 يوما دراسيا حول " أغنية  الطبعة  كما تتضمن هذه 
الشعبي، تعبير عن شعر الملحون" سيعرف مداخلة العديد 
من الباحثين في التراث مثل خالد شهالل و محمد بالعربي 

و عمار بلخوجة  و عبد القادر بن دعماش.
وسيتم التطرق خالل هذا اليوم إلى مواضيع عدة مثل " 
الطابع الجزائري للشعر الملحون " و "مساهمة الملحون 
نوفمبر"،  ثورة  و  الملحون   " و  التاريخ"  كتابة  في 
ويهدف المهرجان الثقافي الوطني لموسيقى الشعبي الذي 
تأسس سنة 2006 إلى الحفاظ على تراث هذا النوع من 

الموسيقى.
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اإعداد: حياة م�شباحي

و يقترح المعرض الذي تحتضنه أروقة »ايزو للفنون« 
إلى غاية 25 أغسطس الجاري، حوالي أربعين عمال 
بالزيت على  وبأشكال مختلفة مرسومة  بدون عنوان 
القماش من بين ما تمثله » بسكرة القديمة« والمالبس 
لرجال  صور  خالل  من  األوراس،  لمنطقة  التقليدية 
وبأزياء  موشومة  بوجوه  ونساء  البرنوس  يرتدون 

شاوية مزينة بالمجوهرات التقليدية.
و يدعو هذا الفنان الذي عبر عن »حبه الالمشروط« 
لوطنه األم، الزائر من خالل 38 لوحة أنجزت خالل 
على  الضوء  وتسلط  الحلم  تشبه  نزهة  إلى  عامين 
مناطق  لعديد  األجداد  وتقاليد  لألماكن  الثري  التراث 
واألوراس  وبوسعادة  بسكرة  غرار  على  الجزائر 

والجلفة وتلمسان.
و تقترح أعمال عبد السميع هالي إعادة زيارة العديد 
النخيل  واحات  غرار  على  والمواقع  األماكن  من 
ببسكرة وكثبانها الرملية ومساجدها العتيقة أو المباني 

التي أنجزت حسب تصاميم هندسية قديمة.

كما تناولت لوحات فنية أخرى مجددا الحياة السائدة في 
الماضي على غرار مرأتين جالستين في ساحة منزل 
أمام مطحنة حبوب وهما تقومان باألعمال المنزلية و 
البرنوس في وسط  المزارعين يرتدون  مجموعة من 

الحقول.
للتذكير  نفسه  الفنان  كرس  المعرض،  هذا  ضمن  و 
لوحات  عشرات  خالل  من  الساحلية  المناظر  بجمال 
ذات صلة بالبحر مثل تلك التي تظهر قوارب صغيرة 

بالبحر أو شالالت وينابيع طبيعية عند سفح الجبال.
لإلشارة فإن الفنان عبد السميع هالي ولد سنة 1937 
التي  التصوير  مهنة  مارس  حيث  بسكرة،  بمدينة 
خدمة  في  عائلته  أفراد  جميع  غرار  على  وضعها 

مناضلي الحركة الوطنية لصناعة أوراق الهوية.
و قد كرس هذا الفنان الشغوف بالرسم، متأثرا بأعمال 
شقيقه سالم هالي الذي تخرج سنة 1946 من مدرسة 
للتفكير  تقاعده  بعد  نفسه  باريس،  في  الجميلة  الفنون 

ورسم جمال مناظر الجزائر وعاداتها.

الفنون،  و  الثقافة  وزيرة  أشرفت 
الثقافة  بقصر  مولوجي،  صوريا 
األسبوع  افتتاح  على  زكريا  مفدي 
بحضور  لألطفال،  العلمي  و  الثقافي 
مختلف  من  منحدرين  أطفال  عدة 
المدن الجزائرية و المغني الفلسطيني 
الذي  بسيوني  وائل  محمد  الشاب، 
فنية عبر  دعوته إلجراء جولة  تمت 

العديد من المدن الجزائرية.
  بعد استعراض معرض نظمه مركز 
بدار  العلمي  الترفيه  أنشطة  تطوير 
وزيرة  زارت  فايت،  ألوالد  الشباب 
األجنحة  مختلف  الفنون  و  الثقافة 
الفلك  بعلم  المتعلقة  المتخصصة 
التجارب  مختلف  و  الروبوتيك  و 
و  الفيزيائية  و  العلمية  بالمخابر 

الكيميائية بشكل خاص.

و أوضحت الوزيرة في تصريح أنه 
"من واجبنا ايالء اهتمام خاص لهذه 
نمكن  حتى  المجتمع  من  الشريحة 
الطفل الجزائري من تكوين شخصيته 

و تحقيق ذاته"، كما استقبلت وزيرة 
الشرفيين  الضيوف  الفنون  و  الثقافة 
األطفال  من  العديد  و  األسبوع  لهذا 
جنوب  مدن  مختلف  من  المنحدرين 

الفلسطيني،  المغني  جانب  إلى  البالد 
اعتبرته  الذي  بسيوني  وائل  محمد 
لجميع  بالنسبة  به  يحتذى  "مثاال 
تفارق  ال  حيث  العرب  األطفال 
رغم  وجهه  العريضة  االبتسامة 
يتعرض  ما  كل  و  القصف  و  األلم 
يستهل  الفلسطينيون".و  األطفال  له 
الفنية  جولته  الفلسطيني  الشاب 
انطالقا من نهار اليوم 10 و إلى غاية 
المدن  من  العديد  عبر  أغسطس   26
الجزائرية بمناسبة إحياء الذكرى 60 

السترجاع السيادة الوطنية.
الشاب  الفلسطيني  الفنان  سيحيي  و 
العاصمة  الجزائر  من  بكل  حفالت 
و  مستغانم  و  عنابة  و  المسيلة  و 
ورقلة و بشار ووادي سوف و جميلة 

)سطيف(.

ملاذا متيل الن�سو�ص الأدبية العراقية اإىل احلزن؟

الأربعاء  10 اأوت 2022 املـوافق لـ 12 حمرم 1444 هـ   

العراقية  األدبية  النصوص  إن  نقاد  يقول 
األسباب  فما  القدم،  منذ  الحزن  إلى  تميل 
والنثر  الشعر  ارتباط  إلى  أدت  التي 
العراقي بالحزن؟ يحاول نقاد اإلجابة عن 

هذا السؤال.
ملحمة  أن  إلى  كتابي  لوح  أقدم  يشير 
الحزن  إلى  إشارة  أول  شهدت  جلجامش 
صديقه  لجسد  جلجامش  رؤية  خالل  من 
إنكيدو الذي مات بصورة محزنة، فيقول 
له "اآلن، أي نوم هذا الذي غلبك واستولى 
عليك؟"، وطوال 7 أيام يظل ينتف شعره 
على وجهه خارج  هائما  ويمّزق مالبسه 
أسوار مدينة أوروك السومرية في جنوب 
العراق، وفي أحد نصوص الملحمة يقول 
جوفي"  في  الحزن  حّل  "لقد  جلجامش 
في  وأجول  الموت  من  خائفا  و"أصبحت 

البرية.»
ويتحدث الناقد الدكتور علي حسين يوسف 
"األسى  إنه  بالقول  اللغة  في  الحزن  عن 
الغم  وتكاثف  الهم،  وغلظ  فات،  ما  على 
الحاصل لوقوع مكروه أو فوات محبوب، 
مثال"،  جلجامش  ملحمة  في  نجده  كما 
ويشير إلى أن األدب العراقي فيه مرادفات 
الحزن مثل "الحسرة، والشجن، والشجو، 
والترح،  والبث،  واألسف،  واألسى، 
والغم، والكآبة، والكرب، والكمد، والندم، 

والهم، والوجع، والوله.»
الذي  النفساني  "األلم  إلى  ذلك  ويعزو    
متمثاّل  فيظهر  ما،  لفقٍد  لألدباء  يعرض 
بالشعور بالبؤس والعجز"، ويعتقد أن هذه 
المشاعر "قد تكون إيجابية لو ُفّسرت بأنها 

الحزن  أن  ويذكر  اإلبداع"،  عوامل  من 
مثل  الحزن  بفالسفة  األدباء  تأثر  سببه 
إميل سيوران وآرثر شوبنهاور وجياكومو 
ليوباردي وجان جاك روسو وفرانز كافكا 
العالء  وأبي  دوستويفسكي  وفيودور 

المعري وغيرهم.
في  نجد  أن  مستبعدا  ليس  أنه  ويرى    
نصوص عراقية "لحظات الحزن الصادق 
ماٍض  إلى  فيها  الزمن  تقسيم  ينعدم  التي 
نفسه  عن  يفصح  اندماج  وهو  وحاضر، 
لحظات  في  أو  بالالجدوى  الشعور  عند 
اعتاد  لوطن  ضحايا  ذهبوا  من  استذكار 

التضحية بهذه العالقة.»
.. األف ليلة وليلة خري دليل

القرن  من  الخمسينيات  أوائل  في 
علماء  من  مجموعة  قامت  الماضي، 
بالتنقيب في  البريطانيين واألتراك  اآلثار 
 400 نحو  على  فيه  عثر  آشوري  موقع 
والكهنة  العلماء  من  مجموعة  كتبها  لوح 
الميالد،  قبل  و611   718 عامي  بين 
يشعر  مريضا  األلواح  أحد  يصف  حيث 
واالرتباك،  واالكتئاب  قلبه  في  بالخوف 
وكان العالج سلسلة من الطقوس المعقدة، 
من بينها سكب القير الساخن على تماثيل 

الساحرات.
ويقول الروائي والناقد شوقي كريم حسن 
العراقية  الذات  في  "متأّصل  الحزن  إن 
نشأت  أن  منذ  األولى..  الصيرورة  منذ 
األعراف  المتشظية  النهرين  بين  ما  بالد 
والمعارف التي لم تتوقف عند حّد الفرقة 

بين  المتكّررة  االقتتاالت  إلى  تخّطتها  بل 
دويالت صغيرة حالمة بالتوّسع.»

بالقول  األدبي  النتاج  على  حسن  ويعرج 
ليلة  إن الحزن موجود في "قصص ألف 
وليلة، وفيها مسار انكسارات وأحزان لم 
أن  ويؤكد  عنها"،  التخلّي  الليالي  تستطع 
هذه القصص بدأت مداخلها "بخيانة وقتل 
وحزن؛ هذا اإلرث بعد دخول السرد إلى 
السارد  يعتمده  الذي  المنبع  العراق صار 

بوصفه فعال إنسانيا طبيعيا».
  ويعطي مثاال عن بداية السردية العراقية 
محمود  العراقي  "الروائي  خالل  من 
خالد(،  )جالل  روايته  في  السيد  أحمد 
جميع  عبر  والوجع  الحزن  قدم  حيث 
شخوص الرواية، فكلما برقت لحظة فرح 
ويعتقد  والضياع"،  الحزن  سحب  غّطتها 

"إلبعاد  محاولة  السارد  عند  الحزن  أن 
محله،  الصدق  وإحالل  المنحاز  المؤرخ 
وأمسكت  األحزان  مفاهيم  ترسخت  لهذا 

بكل طرق الحياة وغاب األمل.»
المتالحق  "التاريخ  هو  الحزن  أن  ورأى 
أرض  دامت  ما  مسيطًرا  سيبقى  الذي 
السواد ال تريد خلع ثياب أحزانها ومعرفة 
في  والحزن  الخالقة»،  وجودها  أسرار 
للسعادة،  النوعي  أبسط دالالته هو الضد 
داخلي  وشعور  انفعالية  حالة  والحزن 
واليأس  والكآبة  باألسى  األلم  فيه  يختلط 

والقنوط واإلحباط.
  ولهذا يرى الناقد عمار عزت أن "ضغط 
في  الرغبة  ازدادت  اشتد  كلما  الحزن 
منها  متعّددة،  بوسائل  والتفريغ  التنفيس 
ما  ومنها  اآلخرين،  اتجاه  عدائي  هو  ما 

والعويل  والبكاء  بالصراخ  سلمي؛  هو 
والشكوى ومناجاة اآلخر».

إلى  "يلجأ  األديب  أن  إلى  عزت  ويشير 
خلق معادل موضوعي شعري أو سردي 
الحزن  نوبة  خالله  من  القارئ  يستشف 
كتبه  بما  مثاال  ويعطي  تعتريه"،  التي 
في  السياب  شاكر  بدر  الراحل  الشاعر 

رائعته "أنشودة المطر».
ويرى عزت أن الحزن ارتبط بالموروث 
الذي  )الحادي(  ظاهرة  "وما  الشفاهي، 
أشكال  من  أّولي  شكل  إاّل  اإلبل  يسوق 
نراه  ما  العربي"، وزاد على ذلك  الشعر 
الغزل  وفي  الطلل  ولوحة  الرثاء  في 

العذري.
من  العديد  له  الحزن  أن  إلى  ويشير 
في  يتجلّى  نفسي  "باعث  منها  البواعث، 
عدم قدرة الفرد على االندماج مع محيطه، 
مريرة"،  وتجارب  لصدمات  تعرضه  أو 
ومنها باعث "اجتماعي يتمثل في التفاوت 
التي  اإلكراهات  أو  الفقر  وحالة  الطبقي 
يفرضها العرف االجتماعي على األفراد"، 
"يتجلى في  الذي  السياسي  الباعث  ومنها 
القمعية  وممارساتها  السلطة  منظومة 

ومصادرتها لحق الرأي والتعبير».
ويؤكد أن "المجتمع العراقي ورث الحزن 
يتطير  ترفا  الفرح  في  ووجد  أسالفه  من 
منه، ألنه يعتقد أن وراء كل فرح مأساة"، 
"انعكاس  هو  العراقي  األديب  فإن  ولهذا 
لهذه البيئة التي تورث الحزن"، لهذا بدت 
صورة الحزن قاتمة وهي السمة األقرب 

لتوصيف المجتمع العراقي.
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الوكالت

المجلس  رئيس  أكد  السياق،  هذا  وفي 
العسكري االنتقالي الحاكم في تشاد محمد 
األمن  حفظ  على  حرصه  ديبي  إدريس 
عن  معبرا  والعالم"،  بالده  في  والسالم 
شكره ألمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
لمفاوضات  الدوحة  احتضان  على  ثاني 

السالم التشادية.
بن  تميم  الشيخ  قطر  أمير  قال  وبدوره، 
لقائه بمحمد إدريس  ثاني خالل  حمد آل 
التشادية  الحركات  عن  وممثلين  ديبي، 
االتفاق،  على  التوقيع  عقب  المعارضة، 
"خطوة  تعتبر  للسالم  الدوحة  اتفاقية  إن 
أولى تمهد الطريق أمام حوار للمصالحة 
الوطنية الشاملة في تشاد".وأعرب امير 
دولة قطر عن " شكره للحكومة وأطراف 
المعارضة في تشاد على حرصهم على 
الوطنية  المصلحة  وتغليب  المصالحة 
العامة"، داعيا جميع األطراف في تشاد 
لتحقيق  االتفاقية  لهذه  االنضمام  إلى 

االستقرار واألمن في بلدهم.
الجزائر  أعربت  الدولي،  الصعيد  وعلى 
التشادية  السلطات  لتوقيع  ارتياحها،  عن 
على  المسلحة،  والحركات  والجماعات 
أمام  الطريق  فتح  شأنه  من  سالم  اتفاق 
بنجامينا. وأكدت  شامل  وطني  حوار 

والجالية  الخارجية  الشؤون  وزارة 
أن  لها،  بيان  في  بالخارج  الوطنية 
توقيع  كبير،  بارتياح   " تابعت  الجزائر 
الجماعات  وعديد  التشادية  السلطات 
والحركات المسلحة، اليوم االثنين، على 
أمام  الطريق  فتح  شأنه  من  سالم  اتفاق 
أجل  من  بنجامينا  شامل  وطني  حوار 
منوهة  تشاد"،  بجمهورية  دائم  سالم 
التي  قطر  لدولة  الهامة"  "المساهمة  ب 
خالل  المحادثات  وسهلت  احتضنت 

األشهر الخمسة األخيرة.
إلى  التشاديين  "الفاعلين  الوزارة  ودعت 
على  معا  والعمل  االتفاق  هذا  انجاح 
االنتقالية  المرحلة  أهداف  تجسيد  ترقية 
أن  إلى  المصدر  ذات  الجارية".وخلص 
الجزائر التي كانت ممثلة في هذا الحدث، 
تشاد  يتمكن  أن  في  أملها  عن  تعرب   "
هذا  بوعود  اإليفاء  من  سريع  بشكل 

االتفاق".
من جهته أكد موسى فقي رئيس مفوضية 
الكبيرة  األهمية  على  اإلفريقي،  االتحاد 
في  للسالم  الدوحة  اتفاقية  تكتسبها  التي 
تشاد، وقال في تصريحات خاصة لوكالة 
األنباء القطرية قنا أن التوقيع على اتفاقية 
طريق  على  مهمة  مرحلة  يمثل   " اليوم 

عبر  فيها  السالم  وإحالل  تشاد  بناء 
الحوار الشامل".

"سيدعم  اإلفريقي  االتحاد  أن  وأكد 
بين  تستأنف  أن  المقرر  المفاوضات" 
 20 في  انجامينا  في  التشادية  األطراف 
من أغسطس الجاري، ويساعد في جهود 
قال  التي  تشاد  في  للنزاع  السلمي  الحل 

إنها "تحتاج دعم المنظومة الدولية".
لألمم  العام  األمين  وصف  وبدوره، 
المتحدة أنطونيو غوتيريش االتفاق الذي 
يفترض أن يفتح الطريق أمام عودة سلطة 
أساسية  لحظة   " بأنه  تشاد،  في  مدنية 
مقطع  في  متحدثا   ، التشادي"  للشعب 
في  التوقيع  مراسم  بثه خالل  تم  مصور 
الدوحة. و شدد غوتيريش على ضرورة 
األطراف  لكل  "جامعا  الحوار  يكون  أن 

ليكون ناجحا".
 اتفاق ال�سالم "خطوة مهمة 

على طريق ال�سالم وامل�ساحلة 

الوطنية يف ت�ساد" 

وزير  أعرب  التشادي،  الصعيد  وعلى   
الخارجية في الحكومة التشادية المؤقتة، 
في  للصحفيين  تصريح  في  زين شريف 
الدوحة، عن اعتقاده بأن االتفاق "سيؤدي 
وقعت  بعدما  تشاد  في  دائم  سالم  إلى 

وأكدت  عليه  المسلحة  الجماعات  معظم 
الوطني  الحوار  في  المشاركة  قبولها 

الشامل في نجامينا".
التفاوض،  لجنة  قال عضو  جهته،  ومن 
محمد  السابق،  التشادي  المالية  وزير 
األمين برمة تريا، في تصريح صحفي، 
عليها  التوقيع  جرى  التي  االتفاقية  إن 
طريق  على  مهمة  "خطوة  تعتبر  اليوم 
تشاد،  في  الوطنية  والمصالحة  السالم 
الحرب  من  سنوات  بعد  الوطن  وبناء 

واالقتتال".
وأهاب بجميع الموقعين على االتفاقية من 
جانب الحكومة أو المعارضة " بذل كل 
النتائج  جهد وااللتزام بكل ما يؤدي إلى 
الشعب  طموحات  لتحقيق  منها  المتوخاة 
التشادي في العيش بسالم وأمان، ووضع 

مصلحة الوطن فوق أي اعتبار".
التفاوض  أطراف  أحد  أكد  وبدوره، 
محمد  أسد  بشار  البروفيسور  التشادية، 
عقيد، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي 
الشعبي أن اتفاقية الدوحة "تحول مهم في 
مسيرة تشاد مستقبال على طريق السالم 
األخرى  الحركات  داعيا  واالستقرار"، 
إلى  المفاوضات  في  تشارك  لم  التي 

االنخراط في مراحلها الالحقة.
للتغيير  الوطنية  التنسيقية  رئيس  أما 
المقاومين  الديمقراطيين  اتحاد  في 
فقد وصف  أصيل،  إبراهيم  حسن  بتشاد 
إنها  وقال  الممتازة"  ب"  السالم  اتفاقية 
المفاوضين  جميع  وقبول  برضا  تمت   "

والموقعين عليها".
وقت  في  التشادية،  األطراف  ووقعت 
الدوحة  القطرية  بالعاصمة  اليوم،  سابق 
ومشاركة  للسالم  الدوحة  اتفاقية  على 
الحركات السياسية العسكرية في الحوار 
تشاد،  في  السيادي  الشامل  الوطني 
استضافت  التي  قطر،  دولة  برعاية 
الخمسة  األشهر  خالل  المباحثات 
ودولية.ويمهد  إقليمية  بمشاركة  الماضية 
الوطني  الحوار  انعقاد  لبدء  االتفاق  هذا 
الشامل والسيادي في تشاد في العاصمة 
المصالحة  لتحقيق  يهدف  الذي  نجامينا، 

الوطنية الشاملة.

في حين احتفى الديمقراطيون بتفتيش منزل 
يكون  أن  "يجب  إنه  بعضهم  وقال  ترامب 
في السجن"، اعتبر الجمهوريون أن الهدف 
األساسي والوحيد من وراء ذلك هو عرقلة 
ترشحه المنتظر النتخابات 2024 الرئاسية.
الرئيس  منزل  فدراليون  محققون  اقتحم 
والية  في  ترامب  دونالد  السابق  األميركي 
مدينة  في  وجوده  أثناء  وذلك  فلوريدا 
"لم  له  بيان  في  ترامب  وذكر  نيويورك. 
لرئيس  أبدا  القبيل  هذا  من  شيء  يحدث 

الواليات المتحدة من قبل".
تفتيش  يمكن  ال  األميركية  للقوانين  وطبقا 
أي منزل دون الحصول على إذن قضائي 
الفدرالي  القاضي  يصدر  ال  وعادة  مسبق. 
عملية  أن  أعتقد  إذا  إال  األمر  هذا  مثل 
وأن  الجنائية،  التحقيقات  تخدم  التفتيش 
بحال  التحقيقات  مسار  على  مخاطر  هناك 
عدم القيام بها، أو أن هناك احتمال لتدمير 
القاضي  يرى  التي  األدلة  بعض  إخفاء  أو 

أهميتها للتحقيقات.
)إف  الفدرالي  التحقيقات  مكتب  ورفض 

التعقيب  األميركية  العدل  ووزارة  آي(  بي 
بمنتجع  ترامب  منزل  اقتحام  عملية  على 
خبيرة  فلوريدا.وقالت  بوالية  ماراالغو 
قانونية للجزيرة نت "من المؤكد أن مكتب 
قدمتا  العدل  ووزارة  الفدرالي  التحقيقات 
تفتيش  عملية  وجدوى  أهمية  على  دالئل 
موافقة  منحهما  ما  وهو  ترامب،  منزل 

القاضي على عملية التفتيش".
قالت  العام،  هذا  من  سابق  وقت  وفي 
 15 استعادت  إنها  الوطني  األرشيف  إدارة 
البيت األبيض ومواد  صندوقا من سجالت 
أخرى من منزل ترامب في فلوريدا، وهو 
للتأكد  تحقيقاتها  العدل  وزارة  لبدء  أدى  ما 

من عدم مخالفة ترامب للقانون.
في حين أشار إريك ترامب، االبن األصغر 
االقتحام  أن  أُخبر  أنه  إلى  السابق،  للرئيس 
مع  ترامب  تعامل  بسوء  باتهامات  مرتبط 
نقل سجالت  وبخاصة  الحكومية،  األسرار 
إعادتها  من  بدال  لمنزله  األبيض  البيت 

لألرشيف الوطني.
وفي حديث مع شبكة فوكس اإلخبارية قال 

المداهمة،  من  الغرض  "كان  ترامب  إريك 
من خالل ما قالوه، هو أن األرشيف الوطني 
أراد تأكيد ما إذا كان دونالد ترامب لديه أية 

وثائق سرية في حوزته من عدمه".
السياسي  العمل  لجنة  أصدرته  بيان  وفي 
التابعة له، قال ترامب إن منزله بماراالغو 
واالحتالل  والمداهمة  الحصار  "تحت 
مكتب  عمالء  من  كبيرة  مجموعة  قبل  من 

التحقيقات الفدرالي".
 وأشارت تقارير إلى أن 30 محققا فدراليا 
جاؤوا في 20 سيارة قاموا بإجراء التفتيش.
في  بالكونغرس  خاصة  لجنة  وتحقق 
في  الشغب  أعمال  إلى  أدت  التي  األحداث 
اقتحمت  عندما   ،2021 يناير  من  السادس 
مبنى  السابق  الرئيس  أنصار  من  مجموعة 
على  الكونغرس  تصديق  لعرقلة  الكابيتول 
ونتج  باالنتخابات.  بايدن  جو  الرئيس  فوز 
من  لعدد  اتهامات  توجيه  اآلن  حتى  عنها 

مساعدي ترامب، وسجن عدد آخر منهم.
عاصفة  التفتيش  عن  ترامب  إعالن  وأثار 
اتهموا  الذين  الجمهورين  بين  نارية 

البيروقراطية  بتسييس  الديمقراطيين 
ألسباب  العدل  وزارة  واستغالل  الفدرالية، 
الجمهوري  فلوريدا  حاكم  وقال  سياسية. 
رون دي سانتيس، وهو أحد أهم نجوم حزبه 
هي  االقتحام  عملية  "إن  بقوة،  الصاعدين 
تصعيد آخر في تسييس الوكاالت الفدرالية 
في  لإلدارة،  السياسيين  المعارضين  ضد 
حين أن أشخاصا مثل هانتر بايدن يعاملون 

برفق وعطف".
ساوث  والية  حاكمة  اعتبرت  حين  في 
مكتب  سلوك  أن  نويم،  كريستي  داكوتا، 
التحقيقات الفدرالي "غير أميركي". وقالت 
إن "مداهمة مكتب التحقيقات الفدرالي لمنزل 
مسبوق  غير  تسييس  هي  ترامب  الرئيس 
لوزارة العدل. لقد كانوا ضد الرئيس ترامب 
كمرشح، كرئيس، واآلن كرئيس سابق. إن 
استخدام نظام العدالة الجنائية بهذه الطريقة 

أمر غير أميركي".
من جانبه، قال ترامب في بيانه "لم يحدث 
شيء من هذا القبيل لرئيس الواليات المتحدة 
من قبل. لقد تعاونت مع الوكاالت الحكومية 

المفاجئ  االقتحام  هذا  يكن  لم  الصلة،  ذات 
لمنزلي ضروريا أو مناسبا".

وتابع الرئيس السابق يقول "إنه سوء سلوك 
للنظام  وتسييس  العام،  االدعاء  جانب  من 
الديمقراطيين  قبل  من  وهجوم  القضائي، 
يريدونني  ال  الذين  الراديكاليين  اليساريين 
 2024 عام  في  للرئاسة  أترشح  أن  بشدة 
األخيرة،  الرأي  استطالعات  إلى  استنادا 
والذين سيفعلون أي شيء لوقف الجمهوريين 
النصفي  التجديد  انتخابات  في  والمحافظين 
المقبلة".وعلى النقيض، احتفى الديمقراطيون 
باقتحام بيت ترامب واعتبروه خطوة أخرى 
القانونية. المساءلة  تحت  ترامب  لوضع 
وقالت النائب التقدمية براميال جايابال، من 
والية واشنطن، إن "ترامب يجب أن يكون 
في السجن". وأضافت "هذا ما يحدث عندما 
االنتخابات،  سرقة  وتحاول  القانون،  تنتهك 
يكون  أن  يجب  قاتل.  تمرد  على  وتحّرض 
ترامب في السجن. يسعدني أن أرى مكتب 
نحو  خطوات  يتخذ  الفدرالي  التحقيقات 

المساءلة".

اآمال بتحقيق �سالم �سامل ودائم يف البالد وب�سكل نهائي

ترحيب وا�ســع باتفــــاق ال�ســـالم 
بني ال�سلطات الت�سادية واجلماعات امل�سلحة

لقي اتفاق ال�سالم املوقع عليه اأول اأم�س يف العا�سمة القطرية الدوحة، بني ال�سلطات الت�سادية واجلماعات واحلركات امل�سلحة، ترحيبا وا�سعا 

على امل�ستويني الداخلي والدويل، مع اآمال باأن يتوج م�سار امل�ساحلة بتحقيق الأمن وال�ستقرار املن�سودين، ب�سكل دائم ونهائي يف البالد.

 اختتام املوؤمتر الرابع

 لحتاد الطلبة ال�سحراويني

 التاأكيد على دور الطلبة 
يف معركة التحرير

 �سد االحتالل املغربي
الالجئين  بمخيمات  أمس،  أول  اختتمت 
الصحراويين، أشغال المؤتمر الرابع التحاد الطلبة 
)البوليساريو(،  الذهب  ووادي  الحمراء  الساقية 
التحرير  معركة  في  الطلبة  دور  على  بالتأكيد 

والبناء.
أشرف على حفل اختتام مؤتمر الشهيد )بكار لغظف 
أبيه(، الذي نظم تحت شعار "الطلبة الصحراويون 
... جنود للتحرير وقوة للبناء",  رئيس الجمهورية 
العام  األمين  الديمقراطية،  الصحراوية  العربية 
من  وأعضاء  غالي  إبراهيم  البوليساريو،  لجبهة 
األمانة الوطنية والحكومة، حسب ما ذكرته وكالة 
كلمة  الحفل  وعرف  )وأص(.  الصحراوية  األنباء 
الجامعية  بالمواقع  الصحراويين  الطلبة  لممثل 
جحافل  أمام  التحدي  رفع  على ضرورة  فيها  أكد 
وسياسة االحتالل المغربي، مبرزا استعداد الطلبة 
الصحراويين في الجزء المحتل من أجل الرفع من 

وتيرة التصعيد واالنتفاضة.
وعرف الحفل تالوة كلمات ورسائل تضامنية من 
التي لم تحضر الشغال  الدولية  المنظمات  مختلف 
لحق  والدعم  "التضامن  على  مؤكدين  المؤتمر 
واالنعتاق".كما  الحرية  في  الصحراوي  الشعب 
هنأ الرئيس الصحراوي رئاسة المؤتمر وسلطات 
المسؤولية  العيون مؤكدا على ان  وجماهير والية 

تكليف وليست تشريف.
مقاتلي  تضحيات  غالي  ابراهيم  الرئيس  وأبرز 
وانجازاتهم  الصحراوي  الشعبي  التحرير  جيش 
متوقفا على شهداء وشهيدات القضية الوطنية وحيا 
وانتفاضة  التحرير  جيش  أبطال  نفسه  الوقت  في 
الطالبي  الصف  معتقلي  وكذا  المباركة  االستقالل 

وجميع األسرى الصحراويين.
كما نوه الرئيس غالي بمشاركة الوفود في المؤتمر 
الشعب  مع  للتضامن  الخامسة  بالندوة  مشيدا 
الصحراوي و"على رأسها وفد الجزائر بلد المليون 

ونصف المليون شهيد".
األفريقي،  االتحاد  غالي  ابراهيم  الرئيس  وحيا 
الصحراء  من  المغربي  االحتالل  بإنهاء  مطالبا 
"القضاء على مظاهر االستعمار  وبالتالي  الغربية 
خلهنا  إنتخاب  بالمناسبة  االفريقية".وتم  قارتنا  في 
مدتها  جديدة  لعهدة  لإلتحاد  عاما  أمينا  الغزواني، 
 74 92 صوتا مقابل  أربع سنوات بحصوله على 

لمنافسه حمد عبد هللا.
لجنة  رئيس  أشاد  بالمناسبة،  له  كلمة  وفي 
التي طبعت  بالروح  ابراهيم الطريح،  االنتخابات، 
سير العملية االنتخابية، وكذا المسؤولية في الطرح 
هذه  أن  مبرزا  المؤتمر،  أشغال  مداوالت  خالل 
الوطنية  بالوحدة  الطلبة  تمسك  تثبت  المسؤولية 

كخيار استراتيجي لكل الصحراويين.

20 �سيارة و30 حمققا لتفتي�س منزل ترامب..
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دويل
بعد عدوان �شهيوين خلف الع�شرات من ال�شهداء واجلرحى

ترحيب �أممي بالهدنة يف غزة 
بالهدنة  دول  وعدة  المتحدة  األمم  رحبت 
بوساطة  غزة  قطاع  في  إليها  المتوصل 
ثالثة  دام  صهيوني  عدوان  بعد  مصرية، 
وعشرات  شهيدا   40 من  أكثر  وخلف  أيام 

الجرحى.
ساعة  في   - الهدنة  عن  اإلعالن  وعقب 
 23.30( الفارط  األحد  يوم  من  متأخرة 
العام لألمم  فلسطين( رحب األمين  بتوقيت 
بالقرار،   ، غوتيريش  أنطونيو  المتحدة، 
كامل  بشكل  الهدنة  هذه  تنفيذ  إلى  داعيا 
اإلنسانية  الوقود واإلمدادات  تدفق  وضمان 

إلى قطاع غزة.
إلى  األممي  المبعوث  رحب  جهته،  من 
بالهدنة،  وينسالند،  تور  األوسط  الشرق 
هشا  زال  ما  "الوضع  أن  على  مشددا 
النار. إطالق  داعيا الحترام وقف  للغاية"، 
بدوره رحب الرئيس األميركي جو بايدن، 
في  تحقيق  إجراء  يؤيد  إنه  وقال  بالهدنة، 
تقارير عن سقوط ضحايا من المدنيين، كما 
المصرية إلنجاح هذا  السلطات  ثمن جهود 

االتفاق.
رحب  فقد  الفلسطينية،  الساحة  على  أما 
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالجهود 
إلى  أدت  والتي  مصر  بذلتها  التي  الحثيثة 
الفلسطينيين  المواطنين  على  العدوان  وقف 
الجهود  هذه  أن  معتبرا  غزة،  قطاع  في 
التي  المعاناة  تسهم في تهدئة األمور ورفع 
هذا  نتيجة  الفلسطيني  الشعب  لها  يتعرض 
العدوان سواء في القدس أو غزة أو في باقي 

األراضي الفلسطينية.
الفلسطيني  الوزراء  رئيس  تقدم  جهته،  من 
ما  على  مصر  إلى  بالشكر  اشتية،  محمد 
الدم في غزة  بذلته من جهد من أجل حقن 

الفلسطيني  الشعب  على  العدوان  ووقف 
غزة،  قطاع  في  المواطنين  صمود  وحي 
"الهمجي". ب  غزة  على  العدوان  واصفا 
وقال في هذا اإلطار: "عمل عدواني ممنهج 
تماسكنا  ضرب  هدفها  حاقدة  ماكينة  تنفذه 
الفلسطيني  الشعب  نفوس  في  اليأس  وبث 
التحرر  في  الفلسطيني  المشروع  وضرب 

وإنهاء االحتالل".
وبخصوص االجتماع المرتقب اليوم لمجلس 
األمن حول التطورات في فلسطين، أعرب 
أشتية عن أمله في أن يرتقي ما سينبثق عنه 
وأن  الفلسطيني  الشعب  عذاب  مستوى  إلى 
يصل إلى قرار قابل للتنفيذ يرتكز إلى توفير 

الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
العربي، عادل بن عبد  البرلمان  أما رئيس 
الرحمن العسومي، فقد شدد على أن االتفاق 
الذي تم التوصل إليه يعد خطوة على طريق 
أن  مؤكدا  الفلسطيني،  الشعب  دماء  حقن 
المنطقة  في  دائمين  واستقرار  تحقيق سالم 
الدولية  الجهود  تضافر  من  مزيدا  يتطلب 
الستئناف عملية السالم في الشرق األوسط 
وصوال إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
لقرارات الشرعية  القدس، وفقا  وعاصمتها 

الدولية ومبادرة السالم العربية.
وزير  لسان  على  األردن،  رحب  كما 
خارجيته، أيمن الصفدي، بالهدنة في غزة، 
السياسي  األفق  غياب  استمرار  من  محذرا 
إلى  وداعيا  الفلسطينية،  القضية  لتسوية 
حل  تقوض  التي  األحادية  الخطوات  وقف 
السياق،  هذا  في  الصفدي  الدولتين.وأكد 
دولة  مع  بالتنسيق  مستمر  األردن  أن  على 
األفق  إليجاد  الدولي  والمجتمع  فلسطين 

السياسي لتحقيق السالم.

العدوان على غزة يدعونا للتالحم يف امليدان لدحر االحتالل

بمحافظة  الحياة  مرافق  اإلضراب  شل 
شهدائها  أرواح  على  حدادا  نابلس, 
االحتالل  برصاص  قضوا  الذين  الثالثة 
مصادر  وقالت  اليوم.  صباح  الصهيوني 
التجارية  اعالمية فلسطينية بأن المحالت 
لمدة  أبوابها  أغلقت  في محافظة رام هللا, 
ساعتين في الوقت الذي دعت فيه حركة 
و  التماس,  نقاط  في  والتواجد  للنفير  فتح 
وسط  من  انطلقت  مسيرة  في  المشاركة 

المدينة باتجاه مدخل "البيرة" الشمالي.
وفي محافظة الخليل, أغلقت جموع غفيرة 
نحو  متوجهة  المتاجر,  المواطنين  من 
اقليم  فتح-  التماس, وأعلنت  حركة  نقاط 
شمال الخليل, إضرابا عاما لكافة مناحي 
فتح-  حركة  فيه  أعلنت  وقت  في  الحياة, 
واإلضراب  الحداد  الخليل  وسط  إقليم 
العام  ايضا في المحافظة, إكراما ألرواح 
أعلنت  جهتها,  من  وتضحياتهم.  الشهداء 
كتائب شهداء االقصى االضراب الشامل, 
وسط  أبوابها  التجارية  المحال  وأغلقت 

المدينة.
في محافظة بيت لحم, أعلنت الحركة عن 
الشهداء,  أرواح  على  والحداد  اإلضراب 

حيث قال أمين سر حركة فتح-اقليم بيت 
أكدت  الحركة  أن,  المصري  محمد  لحم, 
وأنه  والحداد,  اإلضراب  على  بيان  في 
التجارية  المحالت  لكافة  اغالق  سيكون 
المواجهات  التصعيد  المرافق مع  وبعض 

على نقاط التماس.
الحداد  الحركة  أعلنت  قلقيلية,  وفي 
لدماء  "نصرة  التجاري,  واإلضراب 
في  وقالت  األبطال",  وألسرانا  الشهداء 
بيان, إن دماء الشهداء "لن تذهب هدرا, 
وإرادة  عزيمة  من  االحتالل  ينال  ولن 
الشعب الفلسطيني الذي سيبقى على العهد 
األرض  تحرير  حتى  مقاومته  ويواصل 
الشريف". القدس  وعاصمتها  الفلسطينية 
والقوى  فتح,  حركة  أعلنت  جنين,  وفي 
الشامل  اإلضراب  واإلسالمية  الوطنية 
حداداً  ومخيمها,  و  المدينة  في  والحداد 

على أرواح شهداء نابلس.
الى  الفلسطينية,  والقوى  فتح  ودعت 
بجريمة  المنددة  المسيرة  في  المشاركة 
"نابلس", وبالعدوان المستمر على الشعب 
والتي  والقطاع,  الضفة  في  الفلسطيني 
مساء  من  المغرب  صالة  بعد  ستنطلق 

المخيم  في  الكبير  المسجد  أمام  من  اليوم 
تجاه المدينة.

الوطنية  القوى  دعت  القدس,  وفي 
والفعاليات  والمسيحية,  اإلسالمية 
في  الشامل  اإلضراب  إلى  االجتماعية 
اليوم,  مدينة القدس ومحافظتها بعد ظهر 
والمحال  لألسواق  إغالقا  يتضمن  بما 
التجارية, وذلك حداداً على شهداء نابلس.

فتح,  حركة  أعلنت  طولكرم,  وفي 
ومؤسسات,  الوطني,  العمل  وفصائل 
التجاري  اإلضراب  المحافظة,  وفعاليات 
لمدة ساعتين, حدادا على أرواح الشهداء, 
الذي  االحتالل  بجرائم  وتنديدا  الطاهرة, 
المحافل  كافة  في  لمعاقبته  األوان  "آن 

الدولية".
وحركة  الطلبة  مجلس  أعلن  جهته,  من 
الشبيبة الطالبية في جامعة فلسطين التقنية 
اليوم، حدادا  الدوام  تعليق  خضوري عن 
جهتها,  نابلس.من  شهداء  أرواح  على 
اليوم,  سلفيت,  اقليم  فتح-  حركة  أعلنت 
مدينة  شهداء  أرواح  على  شامال  حدادا 
لكافة  شامل  اضراب  خالل  من  نابلس, 

مناحي الحياة.

رياض  السفير  المتحدة  ألمم  لدى  فلسطين  دولة  مندوب  دعا 
المنخرطة  واألطراف  األمن  ومجلس  الدولي  المجتمع  منصور 
عدوانه  على  الصهيوني  المحتل  محاسبة  إلى  جنيف  اتفاقية  في 
المتكرر على الفلسطينيين بما فيه العدوان الجديد على قطاع غزة 

والذي خلف أزيد من 40 شهيدا و مئات الجرحى.
مجلس  عقدها  جلسة  أمام  له  كلمة  في  منصور,  رياض  وقال 
األوسط,  الشرق  في  "الوضع  لبحث  االثنين,  يوم  الدولي  األمن 
بما في ذلك القضية الفلسطينية "إن االحتالل الصهيوني الغاشم 
عشرة  من  أكثر  بقتل  قام  الماضية  سنة  العشرين  مدار  وعلى 
آالف فلسطيني من بينهم 2000 طفل". وأضاف أن "قتل المحتل 
الروتيني لألطفال الفلسطينيين يجب أن يذكر المجتمع الدولي وال 
سيما مجلس األمن بأن األطفال يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقية 
ذلك  في  بما  الدولي،  القانون  أحكام  الرابعة وغيرها من  جنيف 
اتفاقية حقوق الطفل"، متسائال "متى يحق لألطفال الفلسطينيين 

التمتع بهذه الحقوق العالمية وحماية القانون الدولي".
وأكد أن العدوان المتكرر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 

المتمثلة  االحتاللية  السياسات  فشل  على  واضحا  "مؤشرا  يعد 
في الحصار غير اإلنساني والحروب العدوانية ويؤدي فقط إلى 
المزيد من الدمار والمعاناة للمدنيين، ويسلط الضوء على الحاجة 

إلى توفير حماية دولية بشكل فوري للشعب الفلسطيني".
وحذر مندوب فلسطين لدى األمم المتحدة في كلمته من سياسة 
 2100 لبناء  خطط  عن  المحتل  وإعالن  االستيطاني،  التوسع 
وحدة استيطانية في القدس الشرقية ومناطق متفرقة من األراضي 
وتقليص  الفلسطينية،  األرض  تواصل  تقويض  بهدف  المحتلة 

الوجود الفلسطيني في القدس بشدة.
سيما  وال  الدولي  المجتمع  وفاء  ضرورة  على  منصور  وشدد 
جنيف  اتفاقية  في  السامية  المتعاقدة  واألطراف  األمن  مجلس 
التي  والتدابير  الوسائل  جميع  واستخدام  بواجباتهم،  الرابعة 
يوفرها القانون الدولي لمحاسبة القوة القائمة باالحتالل بموجب 
قطاع  على  الجديد  الصهيوني  العدوان  الدولي.وتسبب  القانون 
نساء  15 طفال و5  بينهم  40 شهيدا من  أزيد من  بارتقاء  غزة 

وإصابة 311 آخرين.

أكدت حركة حماس، أن العدوان الصهيوني 
تكسر  لن  نكراء  جريمة  غزة  قطاع  على 
ويدعونا  مقاومته،  وصالبة  شعبنا  إرادة 
واحداً  الميدان صفاً  في  التالحم  إلى  جميعاً 

لدحر االحتالل.
إن  أمس:  أول  لها،  بياٍن  في  حماس  قالت 
جرائم االحتالل في القطاع "عدوان وتصعيد 
االحتالل  سادية  مجّدداً  يكشف  خطير 
المجازر  ارتكاب  على  القائمة  وسياسته 
بحّق شعبنا الفلسطيني، عبر تاريخه األسود 
أن  على  الفلسطيني".وشددت  م  بالدَّ الملّطخ 
العدوان "محاولة يائسة منه، إلخماد جذوة 
ونضاله  شعبنا،  صمود  وكسر  المقاومة، 

دفاعاً عن حقوقه وأرضه ومقدساته".
وقوى  الفلسطينية  الفصائل  جميع  ودعت 
والضفة  غّزة  قطاع  في  الحيّة،  شعبنا 

وفي  المحتل،  والداخل  والقدس  الغربية 
تعزيز  إلى  اللجوء،  ومخيمات  الشتات 
الوحدة الوطنية والتالحم الشعبي، والتكاتف 
شامل  نضالي  برنامج  وفق  واحداً،  صفاً 
والستعادة  االحتالل،  لمواجهة  وموّحد 
جرائم  أن  على  الوطنية.وشددت  حقوقنا 
هذا  في  ارتكبها  التي  ومجازره  االحتالل 
وغيرها  غّزة،  قطاع  على  الغاشم  العدوان 
من جرائمه وانتهاكاته المستمرة في الضفة 
المحتلة والقدس والداخل المحتل، لن تسقط 

بالتقادم.
حيّة  "ستظل  الجرائم  هذه  أن  وأضافت 
كل  ودعت  الفلسطيني"،  شعبنا  ذاكرة  في 
المنظمات الحقوقية واإلنسانية إلى التحّرك 
بقّوة لمحاسبة قادة االحتالل مجرمي حرب 
الدولية.وترّحمت  الجنايات  محكمة  أمام 

على أرواح شهداء شعبنا األبرار في قطاع 
األبطال  المقاومة  قادة  مقّدمتهم  وفي  ة،  غزَّ
في حركة الجهاد اإلسالمي، وبعثت برسالة 
أهاليهم  مع  والتضامن  واالحتساب  بر  الصَّ
الشهداء  دماء  أنَّ  على  وذويهم.وشددت 
مناراٌت  هي  وصموده  شعبنا  وتضحيات 
على الطريق، النتزاع حقوقنا المشروعة في 
الجهود  إنَّ  إلى  والعودة.وأشارت  التحرير 
الحركة  بذلتها  التي  والدبلوماسية  السياسية 
بقيادة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية 
تنبع  المعنيَّة،  واألطراف  الدول  جميع  مع 
من إيمان الحركة بمسؤوليتها التاريخية في 
حماية شعبنا الفلسطيني، وصواًل إلى وقف 
في  أهلنا  الهمجي على  الصهيوني  العدوان 

قطاع غّزة.
مكّوناتها  بكل  ستمضي  أنها  وأكدت 

القائدة  النضالية  مسيرتها  في  وعناوينها، 
والثوابت  للحقوق  والحارسة  واألمينة 
شعبنا  تطلّعات  عن  معبّرة  والمقدسات، 
حول  والتفافه  لوحدته  وعنواناً  الفلسطيني، 
عن  للدفاع  سبياًل  الشاملة،  المقاومة  خيار 
زوال  وحتى  واألسرى  والمسرى  األرض 
الدول  االحتالل.وقالت: إنَّ استمرار بعض 
العربية في مسار التطبيع مع العدو، يشّكل 
الجرائم  المزيد من  ارتكاب  له على  غطاًء 
الدول  تلك  ودعت  وشعبنا،  أرضنا  ضّد 
المسار  هذا  عن  التراجع  إلى  الشقيقة 
واإلسالم  العروبة  لقيم  انتصاراً  الخاطئ؛ 

الّرافضة لالحتالل والعدوان.
استنكارها  بالغ  وعبرت حركة حماس عن 
تنتهجها  التي  المزدّوجة  المعايير  لسياسة 
اإلدارة األمريكية وبعض الدول الغربية، في 

تعاملها مع قضية شعبنا وحقوقه المشروعة، 
وفي انحيازها لالحتالل وعدوانه ضد شعبنا 
الكّف  إلى  وندعوهم  الُمحاَصر،  الفلسطيني 
والقوانين  اإلنسانية  لقيم  احتراماً  عنها 

واألعراف الدولية.
على  عدوانا  الصهيوني  االحتالل  وشّن 
قطاع غزة، بدأ مساء الجمعة واستمر حتى 
 45 إلى استشهاد  مساء أمس األحد، وأدى 
سيدات،  وأربع  طفاًل   15 منهم  مواطناً، 

و360 مصاباً بجراح مختلفة.
فإن  الحكومي؛  اإلعالمي  المكتب  ووفق 
تماًما،  االحتالل  دمرها  سكنية  بنايات   9
وحدة   1500 من  بأكثر  أضرار  ولحقت 
باتت  و71  كليا،  دمرت   16 منها  سكنية، 
غير صالحة للسكن، و1400 وحدة بضرر 
جزئي ما بين بليغ ومتوسط، جراء العدوان.

الذين ارتقوا بر�شا�ص قوات االحتالل ال�شهيوين 

يف البلدة القدمية باملدينة

حركة فتح تعلن االإ�ضراب العام 
حدادا على اأرواح �ضهداء نابل�س

اأعلنت حركة التحرير الوطني الفل�شطيني )فتح( اإ�شراًبا، اأم�ص، عرب كافة حمافظات ال�شفة الغربية 

ومبا فيها القد�ص، حدادا على اأرواح �شهداء نابل�ص الذين ارتقوا بر�شا�ص قوات االحتالل ال�شهيوين يف 

البلدة القدمية باملدينة.

حما�ص ت�شف العدوان ال�شهيوين باجلرمية النكراء

الناطق الر�شمي با�شم الرئا�شة الفل�شطينية، نبيل اأبو ردينة ي�شرح

"االحتالل ال�ضهيوين يقرتب من املواجهة 
ال�ضاملة مع ال�ضعب الفل�ضطيني باأ�ضره"

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن االحتالل الصهيوني "يقترب 
من المواجهة الشاملة مع شعبنا الفلسطيني بأسره، من خالل عدوانه الشامل الذي بدأ من مدينة 
شهداء  ثالثة  أمس  ضحيته  ذهب  والذي  نابلس،  وفي  وغزة،  جنين  إلى  امتد  ثم  ومن  القدس، 
والعشرات من الجرحى".وأضاف أبو ردينة, أن حكومة الكيان الصهيوني "غير معنية بتحقيق 
الهدوء واالستقرار, وتعمل على استباحة الدم الفلسطيني, واستغالله لتحقيق مكاسب في سياستها 

الداخلية".
وأوضح, أن المندوبة األميركية لدى األمم المتحدة من خالل تأكيدها على حق الكيان الصهيوني 
في الدفاع عن نفسه "تدعم الرواية الصهيونية, وهو كالم مرفوض وغير مقبول, ألنه )الكيان 
العالم  يعترف  التي   1967 عام  المحتلة  الفلسطينية  األرض  يحتل  و  المعتدي  هو  الصهيوني( 
بها",مشيرا الى ان "المطلوب اآلن هو تحميل الكيان الصهيوني مسؤولية هذا التصعيد الدموي 
الذي يذهب ضحيته العشرات من أبناء شعبنا".وأكد المسؤول الفلسطيني, أن هذا العدوان "إذا 

استمر ضد أبناء شعبنا سيشعل المنطقة وسيلحق دمارا ال يمكن الحد تحمل نتائجه الخطيرة".
وأشار إلى أن القدس ومقدساتها هي "أساس السالم واالستقرار للجميع, واستمرار هذا العدوان 
الغاشم سواء من خالل عمليات القتل اليومية بدم بارد, أو التوسع االستيطاني على حساب األرض 
الفلسطينية, أو استمرار تدنيس المقدسات واقتحامها, وهدم المنازل, وطرد السكان وغيرها من 
اإلجراءات الصهيونية, لن يجعل شعبنا الفلسطيني يرضخ أو يقبل بالتفريط بثوابته الوطنية مهما 
كان الثمن, وعلى المجتمع الدولي الخروج عن صمته المريب والوقوف بحزم ضد سياسة الكيان 

الصهيوني لتي انتهكت كل القوانين الدولية, وحقوق االنسان التي ينادي العالم يوميا بتطبيقها".

ارتقاء اأزيد من 40 �شهيدا من بينهم 15 طفال و5 ن�شاء واإ�شابة 311 اآخرين

مندوب فل�ضطني باالأمم املتحدة يدعو املجتمع 
الدويل اإىل حما�ضبة املحتل ال�ضهيوين
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من مظاهر التكريم اإللهي لإلنسان 

معجزة اإلسراء

من  الحياة،  في  شركائه  إلى  اإلنسان  ينظر  حين 
من  تحتها  ينضوي  وما  وجماد،  ونبات  حيوان 
أنه مكرَّم ومزوَّد بطاقات  وأنواع؛ سيجد  أصناف 
وإمكانات تفوق ما لدى هذه المخلوقات، وإن تميز 
بعضها عنه في جانب ما. فتكريم اإلنسان يعني 
بقية  خصائص  عن  تتميز  بخصائص  مزوَّد  أنه 
المخلوقات؛ قال تعالى: }وََلَقدْ َكرَّمْنَا بَِني آدَمَ 
وَرَزَْقنَاهُم  وَاْلبَحِْر  اْلبَرِّ  فِي  وَحَمَْلنَاهُمْ 
نْ  مَّ ْلنَاهُمْ عََلىٰ َكثِيٍر مِّ بَاتِ وََفضَّ يِّ مِّنَ الطَّ

خََلْقنَا تَْفضِيًل{ )اإلسراء: 70(. 
والمراد بـ )بني آدم( هنا- كما يقول ابن عاشور- 
جَمِيعُ النَّوِْع؛ َفاْلَوْصَافُ اْلمُْثبَتَُة هُنَا ِإنَّمَا 
هِيَ َأحَْكامٌ لِلنَّوِْع مِنْ حَيُْث هُوَ، َكمَا هُوَ 
اْلجَمَاعَاتِ.  ِإَلى  تُسْنَدُ  الَّتِي  اْلَحَْكاِم  شَْأُن 
َأيْ  َكِريمًا،  جُعل  أنه  )التكريم(  بـ  والمقصود 
َذلِيٍل فِي صُورَتِهِ  وََل  مَبُْذوٍل  َغيْرَ  نَفِيسًا 
َفِإنَّ  بَشَرَتِهِ؛  وَفِي  مَشِْيهِ  حَرََكةِ  فِي  وََل 
وََل  النََّظاَفَة  يَعِْرفُ  َل  اْلحَيَوَانِ  جَمِيعَ 
وَاْلمَْأَكِل، وََل  اْلمَضْجَِع  تَرْفِيهَ  وََل  اللِّبَاسَ، 
رَاِب،  وَالشَّ عَاِم  الطَّ تَنَاوُِل  َكيْفِيَّةِ  حُسْنَ 
مَا  وَدَْفعَ  يَنَْفعُهُ  لِمَا  الِسْتِعْدَادَ  وََل 
يَضُرُّهُ، وََل شُعُورَهُ ِبمَا فِي َذاتِهِ وَعَْقلِهِ 
وَاْلَقبَائِحَ  مِنْهَا  َفيَسْتَِزيدُ  اْلمَحَاسِِن  مِنَ 
عَِن  اْلخُُلوَّ  بَْلهُ  وَيَدَْفعُهَا،  َفيَسْتُرُهَا 
ِر  َطوُّ التَّ َقبُوِل  وَعَنْ  نَائِعِ،  وَالصَّ اْلمَعَاِرفِ 

فِي َأسَالِيِب حَيَاتِهِ وَحَضَارَتِهِ. 
ْكِريِم ِبَأنَّ اإْلِنْسَاَن  َل ابْنُ عَبَّاٍس لِلتَّ وََقدْ مَثَّ
يَنْتَِهشُ  َل  َأنَّهُ  يُِريدُ  ِبَأصَاِبعِهِ،  يَْأُكُل 
عَامَ بفمه بل ِبرَْفعِهِ ِإَلى فِيهِ ِبيَدِهِ، وََل  الطَّ
يَْكرَعُ فِي اْلمَاِء بَْل يَرَْفعُهُ ِإَلى فِيهِ ِبيَدِهِ. 
رَاِب ِبَقدٍَح  عَاِم ِبمِغْرََفةٍ وَالشَّ َفِإنَّ رَْفعَ الطَّ
تَنَاوٌُل  وَهُوَ  ْكِريِم  التَّ ِزيَادَةِ  مِنْ  َفَذلِكَ 
التكريم  هذا  مظاهر  تعددت  وقد  ِباْليَدِ”)]1[(. 
ل به اهلل تعالى على اإلنسان، ليشمل  الذي تفضَّ
اإلنسان  أمور مادية ومعنوية؛ تتصل بخلق  عدة 
وفاعلية،  بمرونة  مهمته  ممارسة  من  وتمكينه 
كما تتصل بهداية اإلنسان وإعانته على اإليمان 
والستقامة وصونه من النحراف والغواية. ومن 

أهم هذه المظاهر: 
حسن الخَلق والصورة 

مخصوصة  هيئة  على  اإلنسان  اهلل  خلق  فقد 
تتصف بالمرونة والقوة، وتمكنه من أداء وظائفه 
وقد  حاجاته..  وقضاء  الرض  وعمارة  السعي  في 
أوضح هذا المرَ َقسَمُ سورة التين، وعبَّرت عنه 

اعْتِدَاُلهُ  وَهُوَ  تَْقِويٍم{؛  }َأحْسَِن  بـ  السورة 
ِرينَ.  ُة اْلمَُفسِّ وَاسْتِوَاُء شَبَاِبهِ، َكَذا َقاَل عَامَّ
وَهُوَ َأحْسَنُ مَا يَُكوُن، لن اهلل خََلقَ كلَّ شيء 
منكبًا على وَجِْههِ، وَخََلقَ اإلنسان مُسْتَِويًا، 
ِبهَا.  يَْقِبضُ  وََأصَاِبعُ  ويد  َذلِقٌ،  لِسَاٌن  وََلهُ 
ِباْلعَْقِل،  مُزَيَّنًا  َطاهٍِر:  بْنُ  بَْكِر  َأبُو  وََقاَل 
مَدِيدَ  مِْييِز،  ِبالتَّ مَهْدِيًّا  لِْلَمِْر،  يًا  مُؤَدِّ
ابْنُ  وقال  ِبيَدِهِ.  مَْأُكوَلهُ  يَتَنَاوَُل  اْلَقامَةِ، 
:” َليْسَ هلِلَّ تَعَاَلى خَْلقٌ َأحْسَنُ مِنَ  اْلعَرَِبيِّ
ا عَالِمًا، َقادِرًا  اإْلِنْسَانِ، َفِإنَّ اهللَّ خََلَقهُ حَيًّ
مُدَبِّرًا  بَصِيرًا،  سَمِيعًا  مُتََكلِّمًا،  مَِريدًا 

حَكِيمًا. 
وَهَذِهِ صَِفاتُ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ”. َفهََذا يَدُلُّكَ 
بَاطِنًا  اهللَّ  خَْلِق  َأحْسَنُ  اإْلِنْسَاَن  َأنَّ  عََلى 
تَرْكِيٍب:  وَبَدِيعَ  هَيَْئةٍ،  جَمَاَل  وََظاهِرًا، 
جَمَعَهُ،  ِبمَا  دْرُ  وَالصَّ فِيهِ،  ِبمَا  الرَّْأسُ 
َطوَاهُ،  وَمَا  وَاْلَفرْجُ  حَوَاهُ،  ِبمَا  وَاْلبَْطنُ 
وَمَا  وَالرِّجَْلنِ  بََطشَتَاهُ،  وَمَا  وَاْليَدَانِ 
ِإنَّهُ  اْلَفَلسَِفُة:  َقاَلتْ  وَلَِذلِكَ  احْتَمََلتَاهُ. 
اْلعَاَلمُ اْلَصْغَرُ، ِإْذ ُكلُّ مَا في المخلوقات جُمع 

فيه”)]2[(. 
صون حقوقه الساسية 

فمن مظاهر تكريم اإلنسان أن حقوقه الساسية 
مصانة  وغيرها،  والموال  والعراض  الدماء  من 
فمن  بالحق؛  إل  عليها  الجور  يجوز  ل  محفوظة؛ 
فعل غير ذلك وقع عليه العقاب دون محاباة ول 
مجاملة. ومما يدل على ذلك قوله تعالى: }ِإنَّ اهللَّ 
وَِإَذا  َأهْلِهَا  ِإَلىٰ  اْلَمَانَاتِ  وا  تُؤَدُّ َأن  يَْأمُرُُكمْ 
حََكمْتُم بَيْنَ النَّاِس َأن تَحُْكمُوا ِباْلعَدِْلۚ  ِإنَّ 
ا يَعُِظُكم ِبهِ ۚ ِإنَّ اهللَّ َكاَن سَمِيعًا  اهللَّ ِنعِمَّ
بَصِيرًا{ )النساء: 58(. وهذه اآلية قيل إنها نزلت 
في عثمان بن طلحة؛ قبض منه النبي صلى اهلل 
عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم فتح مكة، فدخل 
عثمان  فدعا  يتلوها،  وهو  خرج  ثم  البيت  به 
كثير  ابن  ب  عقَّ وقد  المفتاح.  إليه  ودفع  إليه، 
على ذلك بالقول: “وسواء كانت نزلت في ذلك أو 
ل، فحكمها عام؛ ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن 
الحنفية: هِيَ لِْلبَرِّ وَاْلَفاِجِر، َأيْ: هِيَ َأمْرٌ لُِكلِّ 

َأحَدٍ”)]3[(. 
إنزال المنهج وتوضيح الصراط

يهبطا  أن  وحواء  آلدم  تعالى  اهلل  أذن  حينما   
من  عليهما  تفضل  كما  تعالى  فإنه  الرض  إلى 
“الرزق” بما يكفل حياتهما، تفضل عليهما أيضًا 
المستقيم؛  الصراط  يهديهما  الذي  بـ”المنهج” 

شيطان؛  لنزغة  أو  نفس  لهوى  يتركهما  فلم 
وإنما ضمن لهما المنهج وطالبهما بالتزامه: }َقاَل 
لِبَعٍْض  بَعْضُُكمْ   ۚ جَمِيعًا  مِنْهَا  اهِْبَطا 
َفمَِن  هُدًى  نِّي  مِّ يَْأتِيَنَُّكم  ا  َفِإمَّ  ۚ عَدُوٌّ 
)طه:  يَشَْقىٰ{  وََل  يَضِلُّ  َفَل  هُدَايَ  اتَّبَعَ 
123(. فلو تُرك اإلنسان بل منهج لكان في ذلك 
شقاء له وغواية. ونحن نرى شيًئا من أثر ذلك في 
الوحي واتبعت  التي عميت عن طريق  الحضارات 
وشقيت  الردى  مهاوي  في  فتخبطت  أهواءها، 
بعقولها وفلسفاتها وشهواتها؛ لن الوحي يحفظ 
ويوفر  الزيغ،  من  والنفوس  الضلل  من  العقول 
ول  أداة  له  تملك  ل  فيما  البحث  مشقة  عليها 

تستطيع إليه سبيًل! 
تلبية المنهج للحاجات الروحية والمادية 
أن جعل اهلل  لإلنسان  اإللهي  التكريم  من  كذلك 
الروحية  اإلنسان  حاجات  يلبي  منهجه  تعالى 
والمادية على السواء؛ لن اهلل سبحانه هو أعلم 
بخلقه وبصنعته: }َأَل يَعَْلمُ مَنْ خََلقَ وَهُوَ 
اللَّطِيفُ اْلخَِبيرُ{ )الملك: 14(. فاإلنسان مخلوق 
بإقامة  ومكلَّف  الروح،  ونفخة  الطين  قبضة  من 
وظائفه  تنفصل  ول  الرض؛  وعمارة  المنهج 
حاجاته  في  كذلك  والمر  الروحية،  عن  المادية 
من  وكان  الترابط..  حيث  من  والروحية  المادية 
الناحيتين؛  هاتين  ا  ملبيًّ المنهج  يأتي  أن  اللزم 
تأملنا  وإذا  عنتًا!  ولقي  اإلنسان  شقي  وإل 
توفي  وجدنها  وتشريعاته  اإلسلم  توجيهات 
هاتين الناحيتين حقهما، دون أن تُلجئ اإلنساَن 
إلى زهد روحي يحرمه من التمتع بالطيبات، ودون 
أشواق  غافًل عن  الجسد  ملذات  في  ينغمس  أن 
ارَ اآْلخِرََة  الروح : }وَابْتَِغ فِيمَا آتَاكَ اهللَّ الدَّ
ۚ وََأحِْسن  نْيَا  ۚ وََل تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ
اْلَفسَادَ  تَبِْغ  وََل   ۚ ِإَليْكَ  اهللَّ  َأحْسَنَ  َكمَا 
اْلمُْفِسدِينَ{  يُحِبُّ  َل  اهللَّ  ِإنَّ   ۚ اْلَرِْض  فِي 

)القصص: 77(. 
التعرف  بعد  نشير-  أن  بمكان،  الهمية  ومن 
إلى  لإلنسان-  اإللهي  التكريم  مظاهر  أهم  على 
ضرورة أن يدرك اإلنسان أن هذه الطاقات الكبيرة 
واإلمكانات الهائلة التي زُوِّد بها، إنما جاءت لتعينه 
على المهمة التي ُكّلف بها، ولتساعده على اجتياز 
التي  المانة  أداء  الذي وُضع فيه، وعلى  الختبار 
الحياة في مهمة محددة  تحملها. فاإلنسان بهذه 
وتكليف  اختبار  وفي  الرض،  وعمارة  التعبد  من 
يُخلق  لم  النواهي..  واجتناب  الوامر  التزام  من 

عبًثا ولن يُترك سدى

الخارق  المر  وهي  بمعجزة:  عادة  الرسول  إرسال  أو  النبي  نبوة  تقترن 
للعادة، إلثبات النبي أو الرسول صدقه أمام قومه، وأنه نزل عليه الوحي 
من ربه، ومن المعروف أن اهلل تعالى أيّد نبينا محمدا صلى اهلل عليه 
النبياء قبله، وقد ينفرد بـ معجزة ل  وسلم بمعجزات مثل معجزات 

يماثله فيها نبي سابق، مثل انشقاق القمر، و اإلسراء والمعراج . 
وكان حادث اإلسراء قبل الهجرة بعام أو بعام ونصف، وكان ذلك في 
رجب، والنبي صّلى اهلل عليه وسّلم ابن إحدى وخمسين سنة وتسعة 
الصحيفة:  شق  بعد  كان  ذلك  أن  والمتحقق   ، يوما  وعشرين  أشهر 
وافتتح  المطلب.  وبني  هاشم  لبني  قريش  قبائل  مقاطعة  وثيقة 
سورة  من  التالية  اآلية  في  الموجز  بخبره  اإلسراء  سورة  تعالى  اهلل 
اإلسراء المكية: قال تعالى: } سُبْحاَن الَّذِي َأسْرى ِبعَبْدِهِ َليًْل مِنَ 
اْلمَسِْجدِ اْلحَراِم ِإَلى اْلمَسِْجدِ اْلَْقصَى الَّذِي بارَْكنا حَوَْلهُ لِنُِريَهُ 
1   لفظ   : اإلسراء   اْلبَصِيرُ { سورة  مِيعُ  السَّ ِإنَّهُ هُوَ  آياتِنا  مِنْ 
اهلل  صلى  محمد  وهو  بعبده:  أسرى  وجل  عز  اهلل  أن  يقتضي  اآلية 
عليه وسلم. والمعنى: تنزه اهلل تعالى من كل سوء أو عجز أو نقص أو 
شريك أو ولد، فهو كامل الصفات تام القدرة، فهو الذي أسرى بعبده 
محمد بواسطة الملئكة، في جزء من الليل، وبشخصه جسدا وروحا، 
في تمام اليقظة، ل في المنام، من المسجد الحرام في مكة المكرمة 
إلى المسجد القصى، في بيت المقدس، وعاد إلى بلده في ليلته لن 
وأكثر  والمعجزات.  العجائب  فعل  على  تامة  قدرة  قادر  تعالى  اهلل 

المعبر عنه  المفسرين اتفقوا على أن اإلسراء حدث بالجسد والروح، 
بكلمة »عبده« وهو مجموع الروح والجسد فركب على البراق يقظة، 
ل في الرؤيا والمنام، ولو كان مناما لقال اهلل تعالى: بروح عبده، ولم 
يقل: »بعبده« ولو كان مناما، لما كانت فيه آية ول معجزة. ثم عرج 
العرش،  فوق  ما  وإلى  السموات  إلى  وسّلم  عليه  اهلل  صّلى  بالنبي 
حيث فرضت في المعراج الصلة على المؤمنين، وكانت بحق معراج 
والمعراج  اإلسراء  في  أن  خلف  ول  وربه،  العبد  بين  وصلة  المؤمن، 

فرضت الصلوات الخمس على هذه المة. 
ووصف اهلل تعالى ما حول القصى بالبركة من ناحيتين: إحداهما- 
وفي  القطر،  ذلك  في  كانوا  الذين  الرسل  وإرسال  والشرائع  النبوة 
نواحيه ونواديه. الناحية الثانية- النّعم من الشجار والمياه والرض 
التي خص اهلل الشام بها. روى  الخصبة ذات النهار والشجار والثمار، 
ابن عساكر عن زهير بن محمد عن النبي صّلى اهلل عليه وسّلم أنه 
قال: ” إن اهلل تعالى بارك ما بين العريش والفرات، وخص فلسطين 

بالتقديس” وهو ضعيف.
مِنْ  لِنُِريَهُ   { تعالى:  اهلل  قاله  ما  هو   : اإلسراء  من  القصد  وكان   
آياتِنا { أي لنري محمدا بعينيه آياتنا الكبرى في السماوات، والملئكة، 
والجنة، وسدرة المنتهى وغير ذلك. مما رآه تلك الليلة من العجائب. 
مِيعُ اْلبَصِيرُ وعيد من  وقوله تعالى في نهاية اآلية: ِإنَّهُ هُوَ السَّ
اهلل تبارك وتعالى للكفار على تكذيبهم محمدا صّلى اهلل عليه وسّلم 

في أمر اإلسراء، فهي إشارة لطيفة بليغة إلى ذلك، معناها: إن اهلل هو 
السميع لما تقولون، البصير بأفعالكم، يسمع اهلل أقوال المشركين 
واستهزاءهم  لوقوعه،  واستهجانهم  اإلسراء  حادث  على  وتعليقاتهم 
بالنبي صّلى اهلل عليه وسّلم في إسرائه من مكة إلى القدس، واهلل 

يبصر ما فعل أولئك المشركون، وبما يكيدون لنبي اهلل ورسالته.
الحديث  مصنفات  في  النبوية  والحاديث  الخبار  بذلك  تواترت  وقد   
عن  روي  حيث  اإلسلم،  أقطار  كل  في  الصحابة  عن  وروي  الثابتة، 
عشرين صحابيا. وجّل العلماء على أن اإلسراء كان بشخصه صّلى اهلل 
عليه وسّلم، وأنه ركب البراق من مكة، ووصل إلى بيت المقدس وصّلى 
فيه. والحديث مطوّل في البخاري ومسلم وغيرهما. والبراق كما جاء 
في كتاب الطبري: هو دابة إبراهيم عليه السلم الذي كان يزور عليه 
البيت الحرام. واإلسراء بكامل شخص النبي صّلى اهلل عليه وسّلم هو 
ول  تشنّع،  أن  قريشا  أمكن  ما  منامية،  الحادثة  كانت  ولو  الصحيح، 
فضّل أبو بكر رضي اهلل عنه بالتصديق، لنه كان أول المصدّقين، 

ول قالت له أم هانئ : ل تحدث الناس بهذا، فيكذبوك.
ِإلَّ  َأرَيْناكَ  الَّتِي  الرُّؤْيَا  جَعَْلنَا  وَما   { تعالى:  بقوله  المراد  وأما   
فِتْنًَة لِلنَّاِس {  اإلسراء: 60 . فهي رؤيا بصرية ل منامية، لنه يقال 
لرؤية العين: رؤيا. وأما ما نقل عن عائشة رضي اهلل عنها بأن اإلسراء 
تشاهد  لم  صغيرة،  كانت  عائشة  لن  يصح،  لم  فهو  منامية،  رؤيا 

الحادث، ول حدّثت بذلك عن النبي صّلى اهلل عليه وسّلم.
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املـوافق   لـ  12 حمرم 1444 هـ  

ع.ط

وقد انطلقت فقرات هذه التظاهرة التراثية منذ سهرة األحد 
الفارط قبل أن تتواصل مشاهدها على مستوى ساحة 

وسط مدينة جانت بحضور السلطات المحلية ومحافظة 
المهرجان، حيث عرف الحفل تقديم رقصات فلكلورية 

تعبر عن الموروث الثقافي للمنطقة أبدعت فيها فرق من 
داخل وخارج والية جانت والتي جلبت فضول الحضور 
الحاضر بكثافة إلى جانب عدة سياح أجانب الذين توافدوا 

لمتابعة هذا الحدث الثقافي الهام.
وتعتبر "سبيبا" واحدة من أهم محطات التراث الالمادي 

في المنطقة حيث يكتسي هذا الموروث طابعا خاصا لدى 
الساكنة المحليين، خاصة بعد إدراجه ضمن قائمة التراث 

الالمادي العالمي لليونسكو في 2014 .
وينظم هذا الحدث التي دأبت ساكنة المنطقة على إحيائه 
بمناسبة حلول عيد عاشوراء  من كل سنة حيث تنطلق 

التحضيرات الخاصة به مع مطلع أول يوم من شهر 
محرم وتتضافر الجهود المبذولة إلنجاحه باعتباره من 

أهم المناسبات المحلية التي ترتبط بأحداث تاريخية تعود 
لعصور قديمة.وفي هذا الصدد أكد محافظ مهرجان 

"سبيبا" قاسم تاقبو في تصريح لـوأج أن مختلف المصادر 
تتفق على أن "سبيبا" تشكل أحد المعالم التراثية الخاصة 

بمدينة جانت، حيث توصف "سبيبا" من قبل أصحابها 
بكونها العادة والتقليد األكثر أهمية في المنطقة وهو 

ذلك الحدث الذي يجمع  قبائل الطاسيلي ناجر، حيث يتم 
إحيائها كل سنة عند حلول عاشوراء من كل سنة.

وتحتفل القبائل في القصور )قصر الميزان وقصر 
زولواز( بهذا الحدث بواسطة طقوس يمتزج فيه بهاء الفن 
بالتقاليد والدين ويكتسي أهمية كبيرة ليس باعتباره رقصا 
فقط  بل ألنه دليل ملموس لتقليد حربي صنع من أسالف 

قبائل جانت أسيادا في كل من إفريقيا الشمالية وحوض 
البحث ألبيض المتوسط.

وتجمع تلك الطقوس رجال ونساء قصري "الميزان" 
و"زلواز" مشكلين بذلك فسيفساء مدهشة، فالنساء يرتدين 
أجمل اللباس ويتحلين بأجمل الحلي ويسهرن على تناسق 
العرض، فيما يؤدي الرجال مشاهد من الحركات ضمن 

نظام متبع على عدة مراحل، األمر الذي يجعل من 
"سبيبا" لحظة فريدة من نوعها وجزء من تاريخ نطقة 

طاسيلي ناجر.
وترتبط نشأة "سبيبا" بحادث نجاة نبي الله موسى عليه 
السالم وانتصاره على فرعون مصر سنة 1297 قبل 

الميالد، حيث تجتاح مظاهر الفرح أوساط قبائل المنطقة، 

وتنحر فيها اإلبل، وتقام الوالئم وتدق فيها طبول الفرح 
والسعادة، حسبما أوضح الباحث في تاريخ المنطقة يوسف 

أوقاسم.
مع بداية أول يوم من السنة الهجرية الجديدة تنطلق 

التدريبات على المبارزة وطريقة اللباس التقليدي 
والرقصات واألشعار التي يتم تأديتها يوم عاشوراء وذلك 
في ساحتي "داق أخداجي" بقصر "الميزان" وساحة "خيال 

"بقصر "زولواز تفريريت"، والتي تتواصل يوميا في 
كل أمسية لتستمر تلك التدريبات إلى غاية ليلة التظاهرة 

الكبرى بمشاركة عدة فرق ومختلف فعاليات المجتمع 
المدني واألطفال الصغار لترسيخ هذا الموروث في 

أوساطهم.
ويقوم الشيوخ الكبار باختيار من يمكنهم الدخول في 

المسابقة الكبرى لتمثيل قصري "الميزان" و"زولواز" 
لتنطلق مع أولى ساعات الصباح من يوم عاشوراء 
تظاهرة "سبيبا" بساحة "دوغيا" حيث تقوم الفرق 
المشاركة بمبارزة بعضها البعض وتأدية رقصات 

وحركات منتظمة ومتناسقة وأداء األشعار الخاصة بهذه 
المناسبة أمام الجميع بحضور ساكنة والية جانت والسياح 

المحليين واألجانب، حسبما تجمع عليه مصادر تاريخية.
وتكمن قيمة هذا الحدث في الحفاظ على هذا التراث 

واستمراره إلى اليوم على مستوى قصري "الميزان" 
و"زولواز"، التي تعتبر من أعرق أحياء المدينة.وتشمل 

رقصة "سبيبا" أهازيج ورقصات فلكلورية وأشعار 
يشارك فيها الرجال والنساء يرتدون أغلى وأجمل ما 
عندهم من ألبسة تقليدية مخصصة لهذا الحدث الكبير 

وتستمر ليوم كامل وبفعاليات عديدة على غرار المبارزة 
بالسيوف، حسبما أوضحه أعيان المنطقة.

وكان قد سجل حضور عدد من السياح األجانب لمشاهدة 
واالستمتاع بفعاليات تظاهرة "سبيبا" بوالية جانت، 

كما أفادت مديرية السياحة والصناعات التقليدية.وقدم 
السياح األجانب خصوصا لمتابعة هذا الحدث التراثي 

باإلضافة إلى توافد عدد كبير من السياح الذين  قدموا من 
مختلف ربوع الوطن، األمر الذي يبرز األهمية السياحية 

للمهرجان ودوره في تنشيط السياحة بالمنطقة خاصة منها 
السياحة الداخلية.

وقدمت كافة التسهيالت للوكاالت السياحية بالمنطقة 
للترويج لهذا الموروث الثقافي باإلضافة إلى تنظيم 

معرض للصناعات التقليدية شاركت فيه عدة جمعيات 
ثقافية وسياحية وحرفيين، حيث تم عرض مختلف 

المنتوجات التي تعبر عن تاريخ المنطقة، حسبما ذكر 
مدير القطاع األمين حمادي.

لإعالناتكم عبر �شفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    

البريد الإلكتروني: 

journal.elraed@gmail.com

حجز م�ستلزمات طبية منتهية 

ال�سالحية قيمتها 2 مليون اأورو

م�شالح الأمن تفكك �شبكة اإجرامية 
تقوم بترهيب الأموال نحو الخارج

أوقفت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة 
التابعة للمديرية العامة لألمن الوطني 3 أشخاص 

وحجزت مستلزمات طبية منتهية الصالحية قيمتها 2 
مليون أورو.

وتمكنت فرقة مكافحة الجرائم االقتصادية والمالية 
التابعة للمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، 
بحر هذا األسبوع من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية 
دولية، تتكون من 3 أشخاص، من بينهم رعية أجنبية.
وكانت الشبكة اإلجرامية تقوم بتهريب األموال نحو 

الخارج عن طريق تضخيم الفواتير وتبييض األموال، 
من خالل شركة مختصة في استيراد المستلزمات 
الطبية، حسب بيان للمديرية العامة لألمن الوطني.

وتمثلت المحجوزات في كمية من المستلزمات الطبية 
منتهية الصالحية، قيمتها 2 مليون أورو، 4 سيارات، 

أختام مقلدة وأجهزة كمبيوتر.
وبخصوص األموال المهربة إلى الخارج فتمثلت في 
مليون و600 ألف أورو، 75 مليون ين ياباني، فيما 
تمثل الضرر المالي للخزينة العمومية بـ 65 مليار 
سنتيم.وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية 

المختص إقليميا.
ع.ط

فيما تمت اإدانة �ساحب �سركة "فيوت�سر 

غات" بـ 6 �سنوات حب�سا نافذا

مجل�س ق�شاء الجزائر ي�شدر قرار 
بالبراءة في حق الموؤثرة نوميديا لزول

أدانت الغرفة الجزائية الخامسة لدى مجلس قضاء 
الجزائر العاصمة، أمس، المدعو أسامة رزاقي، صاحب 

شركة "فيوتشر غات" )بوابة المستقبل( التي قامت 
بالنصب على الطلبة، بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا.

كما برأت ذات الغرفة المؤثرة نوميديا لزول من كافة 
التهم الموجهة إليها مع إدانة فاروق بوجملين المدعو 

ريفكا، ومحمد أبركان المدعو ستانلي بعقوبة سنة منها 
6 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية.وبالنسبة 

لباقي المتهمين, فقد صدرت في حقهم أحكاما تتراوح 
بين ستة وأربعة شهر نافذة.

وتم تكييف الوقائع لبعض المتهمين في هذه القضية 
إلى جنحة المشاركة في النصب.وقد توبع هؤالء بعدة 
تهم, أهمها النصب واالحتيال على الجمهور، التزوير 

واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية، 
تبييض األموال، مخالفة التشريع الخاص بحركة 

األموال.
وكانت المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء قد أصدرت 

سابقا أحكاما تتراوح بين 8 سنوات وسنة واحدة حبسا 
نافذا في حق المتهمين الذين قاموا وشاركوا في النصب 

على العشرات من الطلبة الذين كانوا يرغبون في 
استكمال دراستهم بالخارج.

ف.م

وفاة الفنانة الم�شرية 
ال�شهيرة رجاء ح�شين

توفيت الفنانة المصرية الشهيرة، رجاء حسين، 
أمس، عن عمر يناهز الـ 84 سنة.ومن 

جهته قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن 
التمثيلية لصحيفة الوطن: "إن الفنانة وافتها 

المنية صباح اليوم، وجنازتها ستشيّع من 
مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صالة الظهر، 

وسيوارى جثمانها الثرى بمقابر العائلة".
ولدت الفنانة الراحلة في األول من فبراير 
1937، ومارست مهنة التمثيل منذ العام 
1954، ولديها العديد من األعمال الفنية 

مثل: أفواه وأرانب، وعازب وثالث عوانس، 
ومفتش المباحث، والشهد والدموع.

وانضمت رجاء حسين إلى فرقة الريحاني عام 
1958، وعملت في اإلذاعة والتلفزيون كممثلة 

في المسلسالت اإلذاعية والتلفزيونية، كما  
لمعت من خالل مشاركتها في أعمال المخرج 

الراحل يوسف شاهين.
الوكاالت

�ست�سهدها عدة مناطق من البالد 

خالل الـ48 �ساعة القادمة

موجة حر مرتقبة وتحذيرات 
من "اأخطار ال�شم�س"

ستشهد عدة مناطق من البالد خالل الـ48 
ساعة القادمة موجة حر حيث ستبلغ الذروة 

بكل من واليات تيزي وزو ومعسكر وغليزان 
بمعدل 43 درجة تحت الظل في حين ستصل 
درجة الحرارة بوالية الجزائر العاصمة 36 

درجة تحت الظل ولهذا ينصح األطباء باتباع 
بعض العادات البسيطة للوقاية من ضربات 

الشمس .
وفي هذا الجانب شدد الدكتور كمال حجوت 
في تصريح للقناة اإلذاعية الثالثة أمس على 
ضرورة اتباع عادات بسيطة لوقاية أنفسنا 

من موجة الحر وضربات الشمس منها شرب 
كميات كافية من الماء وتفادي الخروج وقت 
الذروة من العاشرة صباحا إلى غاية الرابعة 
مساء. وذكر الطبيب المخاطر التي يمكن أن 
تسببها آثار موجة الحر و منها "الجفاف لدى 
كبار السن واألطفال والذي يمكن –حسبه - 
أن يسبب الفشل الكلوي وضربات الشمس 

والصداع”. و أضاف بالقول في السياق ذاته 
" كما أنه من المحتمل أن تتسبب األشعة 

فوق البنفسجية في سرطان الجلد. و يعتبر 
كبار السن والحوامل واألطفال من بين 

الفئات المعرضة للخطر بسبب موجات الحر 
باإلضافة لألشخاص الذين تضطرهم ظروف 
عملهم، للعمل تحت الشمس، و التي تصنف 

من األعمال الشاقة خالل هذا الموسم من 
السنة، كالمزارعين، وعمال البناء والمناجم. 
وهذه الفئات أكثر عرضة للخطر، ألن الجهد 
البدني يرفع درجة حرارة الجسد أيضا، مما 
يزيد من اضطرابات صحية أكثر جدية".  و 

عن تعرض الجسم ألحد مخاطر الشمس 
فأن األطباء يؤكدون أن أعراض اإلصابة 

بضربات الشمس تتمثل، في الشعور بالدوار 
والغثيان، واإلغماء، واالرتباك، والتشنجات 

العضلية، و الصداع، و التعرق الشديد، 
والشعور باإلرهاق، إلى جانب احمرار الوجه 

وبياض الشفتين. و يدعو األطباء المواطنين 
االبتعاد عن أشعة الشمس بين الساعة الحادية 

عشرة صباحا والرابعة مساء، عندما تبلغ أشعة 
الشمس ذروتها، مع استعمال واقي الشمس 

للحماية من األشعة فوق البنفسجية، و ارتداء 
مالبس خفيفة، من األفضل أن تكون ذات لون 

فاتح، يعكس الشمس، و ارتداء قبعة. واألهم 
من كل ذلك ترطيب الجسم باستمرار باستهالك 

كمية وافرة من الماء خالل اليوم.
�ش.زمو�ش

اأ�سفرت عن توقيف 45 �شخ�شا 

 مداهمات اأمنية لمحاربة 
الإجرام الح�شري بالم�شيلة 
نظمت، مؤخرا، مصالح أمن والية المسيلة وكذا مصالح أمن 
الدوائر الـ )14( التابعة لها، مداهمات مشتركة بالتنسيق مع 
مصالح الدرك الوطني، سخر لها تعداد بشري وعتاد مادي 

كبيرين، وذلك في إطار محاربة كافة أشكال اإلجرام الحضري.
ومست هذه العملية األماكن المشبوهة وأوكار الجريمة وشملت 

عدة أحياء على مستوى قطاع اإلختصاص، تم خاللها نصب 
حواجز مراقبة متنقلة ودوريات عبر مختلف الطرق الرئيسية 

والفرعية ومداهمة النقاط المشبوهة.
وحسب ما أفادت به  خلية اإلتصال والعالقات العامة بأمن والية 
المسيلة في بيان لها ،فقد تم  تنقيط 781  شخصا، باإلضافة إلى 

تفتيش ومراقبة 434 مركبة، مع توقيف 45 شخصا وإنجاز ملفات 
قضائية ضدهم لتورطهم في قضايا تتعلق بحيازة المخدرات 

والمؤثرات العقلية، قصد االستهالك، حيازة سالح أبيض محظور، 
دون مقتضى شرعي،السكر العلني في الطريق العام، وكذا 

ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري.
ومكنت هذه العمليات من حجز13 قرص مهلوس وكمية من 
المخدرات )كيف معالج( قدر وزنها بـ 3.6غرام وكذا و04 

أسلحة بيضاء محظورة )سكاكين( ، مع تحرير 74مخالفة وجنحة 
مرورية و حجز 04 مركبات و35 دراجة نارية بدون وثائق.
وفي إطار متصل عززت مصالح أمن والية المسيلة تواجدها 
الميداني لتأمين المواطنين عبر مختلف األماكن العمومية التي 

تشهد توافد للمواطنين خاصة في الفترات الليلية، مع وضع 
تشكيالت تسهر على ضمان انسيابية حركة المرور. 

محمد قرين

واحدة من اأهم محطات التراث الالمادي بمنطقة طا�سيلي ناجر 

 مهرجان "�شبيبا".. حدث ثقافي 
هام ومحطة للترويج لل�شياحة 
احتفلت �ساكنة والية جانت الواقعة باأق�سى 

جنوب �سرق البالد اأول اأم�ش بالمهرجان الثقافي 

المحلي "�سبيبا" الذي ي�سادف �سنويا العا�سر من 

�سهر محرم، عيد عا�سوراء.
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