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�سكان م�سعد باجللفة .. يحتّجون على التماطل يف توزيع ال�سكنات اجلاهزة ! 

اإعادة �سياغة قوانني"اأون�ساج"، 
ترقية الفالحة ال�سحراوية 

ودعم ال�سناعة التحويلية

وزارة املوؤ�ش�شات النا�شئة تعر�ض قائمة 
م�شاريع اإنعا�ض االقت�شاد 

بالرغم من وجود احتمالية موجة 
اأخرى لكورونا

تفاوؤل حذر يطبع �سوق 
النفط الدولية و توقعات 

بانتعا�ش الطلب
1603

11/04

صدور المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات 

الحكومة تفرض تدابير صارمة على الوكالء

ر�سـمـيــا..الـ�سـروع يف ا�سـتـيـراد 
ال�سيارات اجلديدة وهذه هي ال�سروط

وزارة الـثـقـافـة تـوقـف هـدم 
�سـومـعـة اأثـرية يف الـوادي

05فوروم التحرير يناق�ض اجلدل القائم حول ال�شومعة والقرار املتخذ بهدمها

التحذير من ا�ستمرار 
موجة احلر ال�سديدة

خمطط اأخ�سر لت�سجري 
باملدينة  �سجرة   10.000

مدير التجهيزات العمومية:  
م�ساريع تربوية ت�سلم مع 

الدخول االجتماعي

اإلقاء القب�ش على �ساب 
مبحوث عنه يف ق�سايا 
اإجرامية بالروي�سات

�سباب يحتجون من اأجل 
ال�سكن والت�سغيل

تقرت

مترنا�شت

ورقلة

اأدرار
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�ض 06
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غرق 11 �سخ�سا واإنقاذ 
ظرف  يف  اآخرين   2372

�ساعة!  48

اإحباط حماولة هجرة غري �سرعية لـ 17 
�سخ�سا مب�ستغامن

�ض 16/02



02 األحد  23  أوت 2020 م الموافق لـ 04 محرم 1442هـ
العدد
2068

قانون مينح االأطفال جمهويل الن�سب لقب العائلة الكافلة لهم

علجية عي�ش
-------------------

تريد  عائلة  �أّي  �أن  �ملر�سوم  يف  جاء  و 
حقها  من  �لن�سب  جمهول  بطفل  �لتكفل 
�أن متنحه لقبها �لعائلي و ب�سكل قانوين، 
متينة  قاعدة  �لطفل  يف تكوين  ميّكن  مما 
على  �لتغلب  من  متّكنه  ل�سخ�سيته 
ب�سهولة  ت�سادفه  �لتي  �لعر�قيل  جميع 
ما  غالبا  �مل�سعف  �لطفل  لأن  ي�رس،  و 
تخلق  ق��د  ل�رس�عات  عر�سة  يكون 
كل  يومية،  تكون  تكاد  �إحباطات  لديه 
لدى  ن�سوء،  على  تعمل  �لعو�مل  هذه 
خطرية  نف�سية  ��سطر�بات  �لطفل، 
�ملحيط  لغياب  ذل��ك  و  حياته،  تهدد 
�لأ�سا�سي  �لعامل  يعترب  �لذي  �لعائلي 
�ل�سطر�بات،�إل  ه��ذه  ور�ء  �لكامن 
جمهويل  �لأط��ف��ال  خ�ص  �مل�����رسع  �أن 
�ملر�سوم  يف  جاء  و   ، �لأب  من  �لن�سب 

�أن  منه   �لأوىل  �مل��ادة  ل�سيما  �ي�سا 
لقبه  تغيري  يف  ي��رغ��ب  �سخ�ص  ك��ل 
�إىل  طلبا  يوجه  �أن  �لأ�سباب،  من  ل�سبب 
ميكن  كما  �لأختام،  حافظ  �لعدل  وزير 
للأ�سخا�ص  بالن�سبة  �لطلب  يودع  �أن 
�مل��رك��ز  ل��دى  �خل���ارج  �مل��ول��ودي��ن يف 
�إقامة  ملقر  �أو�لقن�سلي  �لدبلوما�سي 
بالطرق  �إر�ساله،  يتوىل  �لذي  �ملعني 
�لإلكرتوين(،  �أو  �لعادي  �لربيد   ( �ملتاحة 
عرب  حمكمة  باأي  �جلمهورية  وكيل  �إىل 
وكيل  يتوىل  �أن  على  �لوطني،  �لرت�ب 
�لتي  �لق�سائية  �جلهة  لدى  �جلمهورية 
�إجر�ء  �إليها،  �أر�سل  �أو  �لطلب  بها  �أودع 

ميد�ين. حتقيق 
قانونا  كفل  �لذي  �ل�سخ�ص  ميكن  كما    
�أن  �لأب،  من  �لن�سب  جمهول  طفل  
ول�فائ�دته  �لطفل  ه��ذ�  با�سم  يقدم 
�أو  �إقامته  ملكان  �جلمهورية  وكيل  �إىل 

�للقب  تغيري  طلب  �لطفل،  ميلد  ملكان 
لقبه،  مع  ومطابقته  للطفل  �لعائلي 
معلومة  �لطفل  �أم  تكون  عندما  و 
ي��رف�ق  �أن  يجب  فاإّنه  �حلياة،  قيد  وعلى 
يف  �ملق��دم��ة  مبو�ف�ق�ته�ا  �ل�ط�لب 
حالة  يف  و  و  ر�سمي،  ع��ق��د  �سك��ل 
�ملحكمة  رئ�ي�ص  ي�مك�ن  ذلك،  تع�ذر 
�لعائلي  �للقب  مبطابقة  يرخ�ص  �أن 
طلب  على  بناء  �لكافل،  لقب  مع  للطفل 
ت�رسيحا  به  يرفق  �ل��ذي  �لأخ��ري  ه��ذ� 
جتاه  �لكاملة  م�سوؤوليته  يوؤكد  �رسفيا، 
�ل�سلطات  �أن  للتذكري    ، �لطفل  هذه 
كل  حتر�ص  تز�ل  ل  و  كانت  �جلز�ئرية 
و�سع  و  �لطفولة،  حماية   على  �حلر�ص 
�إن�ساء   خلل  من  وقائية،  �سيا�سة  لها 
�لطفولة  ترقية  و  حلماية  �لوطنية  �لهيئة 
مت  و   15/12 ق��ان��ون  مب��وج��ب  ذل��ك  و 
مهامها  من   ،  2016 جو�ن  يف  تن�سيبها 

ترقيتها،   و  �لطفولة  حماية  و  مر�قبة 
 14/344 رقم  �لتنفيذي  �ملر�سوم  وفق 
�لهيئة  و�سعت  �لقانون  هذ�  لتفعيل  و   ،
كل  على  ب��الأط��ف��ال  للتكفل  ل��ي��ات  �آ

رقما  موؤخر�  و�سعت   حيث  �مل�ستويات، 
و  �لإخطار  حالت  عن  للتبليغ  جمانيا 
وز�رة  مع  بالتن�سيق   ،  1111 �لرقم  هو 

�لأ�رسة. و  �لت�سامن 

منح امل�سرع اجلزائري لالأطفال امل�سعفني من جمهويل الن�سب حق احل�سول على لقب العائلة التي تتبناهم، ذلك من خالل تقدمي طلب اأمام وكيل اجلمهورية ح�سبما جاء يف املر�سوم التنفيذي، 
َت ر�سميا يف  اجلريدة الر�سمية، ياأتي هذا  جراء القانوين من اأجل حفظ كرامة االأطفال امل�سعفني و حت�سني  املوقع من طرف الوزير االأول عبد العزيز جراد بتاريخ 08 اأوت 2020   و ُثبِّ

و�سعيتهم االإجتماعية و القانونية يف اإطار خمطط وطني حلمايتهم .

 

هالك 11 �سخ�سا غرقا واإنقاذ 2372 
اآخرين يف ظرف 48 �ساعة!

�ملجّمعات  و  �ل�سو�طئ  يف  �لأخ��رية،  �ساعة   24 �ل�  يف  غرقا،  �سخ�سا   11 تويف 
بيان  �لغرق.وح�سب  من  �سخ�سا   2372 �أنقذ  فيما  وليات   7 م�ستوى  على  �ملائية 
ب�  و�ل�ستجمام  �ل�سو�طئ  حر��سة  جهاز  �أعو�ن  قام  فقد  �ملدنية،  �حلماية  م�سالح 
�لإ�سعافات  وتقدمي  �حلقيقي  �لغرق  من  �سخ�سا   2372 باإنقاذ  �سمح  تدخل   3372
على  �لبحر  يف  غرقا  توفو�  �سحايا   9 جثث  �لغّطا�سون  �نت�سل  �آخرين.كما   799 ل� 
وبجاية  بومرد��ص  وفيات،   3 ب�  تيبازة  ولية  ت�سدرتهم  ولي��ات،   7 م�ستوى 

و�حدة. بوفاة  �سكيكدة  و  جيجل  و  بوفاتني، 
طفل  �لأول  �ملائية،  �ملجّمعات  يف  غرقا  �سخ�سني  جثتي  �نت�سال  �إىل  بالإ�سافة 
�ل�سدر�ية  ببلدية  “�لبيا�سة”  �مل�سمى  باملكان  مائي  جمّمع  يف  غرق  �سنة   12 عمره 

�ملدية. بولية 
بقرية  مائية  بركة  يف  غرقا  تويف  �سنو�ت،   8 عمره  لطفل  فهي  �لثانية  �ل�سحية  �أما 

. مترن��ست  بولية  منقل”  “عني  ببلدية  “�أر�ك” 
ق/و

باالإ�سافة اإىل املوؤثرات العقلية و اإخفاء اأ�سياء متاأّتية من عمليات حفر مكت�سفة بال�سدفة

�سدر ر�سميا يف اجلريدة الر�سمية

توقيف مغرتب مهّرب و حجز اأ�سلحة و قطع اأثرية عرثت داخل 
م�سكنه بخن�سلة

بولية  و�ل��ت��دخ��ل  �لبحث  فرقة  متكنت 
مغرتب  �سخ�ص  توقيف  م��ن  خن�سلة 
وكب�سولة  قر�ص   1800 من  �أزيد  وحجز 
�أجنبي  من�ساإ  ذ�ت  �لعقلية،  �ملوؤثر�ت  من 
�ملغرتب  هذ�  كان  و  حمظورة،  �أ�سلحة  و 
�لتهريب  جمال  يف  ين�سط  بفرن�سا  �ملقيم 
تهريب  و  �لأثرية،  �لقطع  و  للممنوعات 

�سلحة لأ �
�ملمنوعات  بتحويل  يقوم  �ملوقوف  كان  و   
م�سكنه  د�خ��ل  يخزنها  و  فرن�سا  م��ن 
عرث  م�سكنه  بتفتي�ص  و  خن�سلة،  بولية 
�خلا�سة  �لعلب  من  معتربة  كمية  على 
كانت  �أجنبي  من�ساإ  ذ�ت  �لعقلية  باملوؤثر�ت 
 ، �إكز�ناك�ص  علبة   41  ( علب   يف  موزعة 

موؤثر  من  علبة   13 قر�ص،   1206 مبجموع 
  410 مبجموع   ، �أفيك�سور  ن��وع  عقلي 
مبجموع  تر�مادول  علب   05  ، كب�سولت 
لم��ال��ني  ن��وع  ع��ل��ب   03 ق��ر���س��ا،   120
علبتني  �إىل  �إ�سافة   ، كب�سولة   48 مبجموع 
قر�سا،   33 مبجموع  ت�سيلنوك�ص  نوع  من 
توباجليك  نوع  من  علبة   15 �إىل  �إ�سافة 
�لتي  �لعقلية  ث��ر�ت  �مل��وؤ �جمايل  لي�سل 
كب�سولة  و  قر�سا   1867 �إىل  حجزها  مت 
 ، �أجنبي  من�ساإ  ذ�ت  �لعقلية  �ملوؤثر�ت  من 
تنف�ص،  �أجهزة  بها  علب   08 �إىل  بالإ�سافة 
 93 و  �أجنبي،  من�ساإ  ذ�ت  �سري�تيد  نوع 
على  �حلجم   �سغرية  نقدية   �أثرية  قطعا 
�إىل  تعود  فرعونية،  ملكة  ر�أ���ص  �سكل 

. �لرومانية  �حلقبة 
كهربائي  �ساعق  كذلك  حجز  مت  كما 
كبرية  ���س��ي��وف  ك��ون��ك��ورد،  ن���وع  م��ن 
و  �حلظ  �ألعاب  بها  معدنية  حقيبة  �حلجم، 
�أقر��ص  من  علبة   12 تت�سمن  �لينا�سيب 
 05  ، لعب  قر�ص   300 مبجموع   ، �حل��ظ 
كما   ، �حلظ  لعب  لورق  علبتني   ، نرد  قطع 
�سام�سونغ  نوع  من  نقال  هاتف  حجز  مت 
�أل��ف   70 حجز  و  �سبط  �إىل  �إ�سافة   ،
�مل�رسوع  غري  �لبيع   عائد�ت  متثل  دينار، 
�إج��ر�ء�ت  ��ستكمال  بعد  للممنوعات، 
�أم��ام  فيه  �مل�ستبه  ت��ق��دمي  مت  �لتحقيق، 
خن�سلة،  حمكمة  لدى  �جلمهورية  وكيل 
�لذي   ، جز�ئية  ملفات   05 خم�سة  مبوجب 
قا�سي  �أم��ام  �مللف  و  فيه  �مل�ستبه  �أح��ال 
�ملحكمة،  بذ�ت  �لأوىل  بالغرفة  �لتحقيق 
مبوؤ�س�سة  فيه  �مل�ستبه  باإيد�ع  �أمر  �لذي 
�ل�ستري�د  جناية  ِبَبابارعن  �لتاأهيل  �إعادة 
�لعقلية  للموؤثر�ت  م�رسوعة  غري  بطريقة 
ملهنة  �ل�رسعية  غري  �ملمار�سة   جنحة   ،
من  متاأتية  �أ�سياء  �إخفاء  جنحة   ، �ل�سحة 
جنحة  بال�سدفة،  مكت�سفة  حفر  عمليات 
 ، �لفجائية  باملكت�سفات  �لت�رسيح  عدم 
�ل�سنف  من  بي�ساء  �أ�سلحة  حمل  جنحة 
�إن�ساء  جنحة   ، �رسعي  مربر  دون  �ل�ساد�ص 
و  ، جنحة حيازة �سور  �حلظ  لألعاب  حمل 

باحلياء. خملة  خليعة  �أفلم 

عي�ص علجية 

عي�سى بلخ�سر يوؤكد:

الزوايا حافظت على الهوية الوطنية و قيم املجتمع
�أكد م�ست�سار رئي�ص �جلمهورية �ملكلف باجلمعيات �لدينية عي�سى بلخ�رس ب�سطيف �أن �لزو�يا ل طاملا لعبت دور� مهما يف �حلفاظ على �لهوية �لوطنية و 
قيم �ملجتمع �جلز�ئري، و عملت طيلة قرون كم�سد�ت للحتلل يف �جلز�ئر.و �أو�سح بلخ�رس خلل �إ�رس�فه على لقاء مع ممثلي �لزو�يا و �ملد�ر�ص �لقر�آنية 
و �جلمعيات �لدينية مبقر �لولية، �أن "��سرتجاع هذه �ملوؤ�س�سة �لدينية ملكانتها يف �ملجتمع يعد جزء� من عملية ��ستعادة �لذ�كرة �لوطنية "، مربز� �أهمية �أن 
ت�ستعيد هذه �لف�ساء�ت مكانتها �حلقيقية كمنابر للمعرفة.و �رسح �أن "�ملوؤ�س�سة �لدينية يجب �أن ت�سطلع م�ستقبل مبهمة مناق�سة و حماولة �لتفكري، يف 

تنظيم ندو�ت وملتقيات و �لتعليم و فتح مد�ر�ص جديدة �أخرى وغريها" .
و بعد �أن �أكد �أن �جلز�ئريني �أبناء بلد و�حد و لديهم جميعا مهمة و ر�سالة و�حدة م�ستمدة من ذ�كرتهم �لوطنية، دعا بلخ�رس رجال �لزو�يا على �خل�سو�ص 
�أن يكونو� جميعهم �رسكاء يف مهمة ر�سم �ل�سيا�سات و �لقو�نني، و بناء �ملوؤ�س�سات و �لتطلع �إىل جز�ئر جديدة.و تخلل �للقاء فتح �لنقا�ص بني �حل�سور 
مت �لتطرق خلله �إىل �مل�ساكل و �لعر�قيل �لتي تو�جهها �ملوؤ�س�سات �لدينية بالولية، حيث طالب متدخلون بتدعيم �لزو�يا ماديا و معنويا و ترميمها و 
تخ�سي�ص منح لطلبة �لقر�آن على غر�ر طلبة �جلامعة و مرتب�سي �لتكوين �ملهني و بعقد ملتقيات �سهرية ل�سيوخ �لزو�يا لطرح ق�ساياهم و ق�سايا 
�ملجتمع �ملدين .جتدر �لإ�سارة �ىل �أن هذه �لن�سغالت تندرج يف �إطار م�سعى �إعادة تثمني مهام هذه �ملوؤ�س�سات �لدينية، و مر�فقتها لكي ت�ستعيد مكانتها 

يف �ملجتمع.
ق/و

رفع احلجر ال�سحي عن مواطنني عائدين 
من فرن�سا ببومردا�ش

للحجر  خ�سوعهم  بعد  فرن�سا  من  قادمني  جز�ئريا  رعية   226 �ل�سبت،  �م�ص  غادر، 
بقور�سو. �سوناطر�ك  �لعائلي  باملخيم  �ل�سحي 

للحجر  خ�سوعهم  بعد  تاأتي  �ملغادرة،  هذه  فاإن  �لولية،  مل�سالح  بيان  وح�سب 
كورونا. فريو�ص  من  �سلمتهم  من  و�لتاأكد  �ل�سحي 

ق/و

عر�ش م�سروع اإجناز م�سجد اجلزائر 
على جمل�ش الوزراء اليوم 

دوريا  �جتماعيا  �لأحد،  �ليوم  تبون،  �ملجيد  عبد  �جلمهورية،  رئي�ص  يرت�أ�ص 
بيان  �أف��اد  ح�سبما  بعد،  عن  �لتو��سل  تقنية  بو��سطة  �ل��وزر�ء  ملجل�ص 
عرو�سا  �سيدر�ص  �لجتماع  �أن  ذ�ته   �مل�سدر  �جلمهورية.وذكر  لرئا�سة 
�ملقاربة  �إطار  يف  تندرج  �لتي  �لقطاعية،  �لأن�سطة  تطوير  و  بعث  حول 
مب�رسوع  يتعلق  عر�ص  �إىل  بالإ�سافة  �جلديدة،  �لجتماعية  و  �لقت�سادية 

�جلز�ئر. جامع  �إجناز 
ق/و

- )حجز 08 علب بها اأجهزة تنف�ش، نوع �سرياتيد ذات من�ساإ اأجنبي(



بالرغم من وجود احتمالية موجة اأخرى لكورونا

تفــاوؤل حــذر يطبــع �ســوق النــفط الدوليــة و توقعــات 
بانتــعا�ش الطلــب
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العدد
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حممد علي 
--------------------

�أو�سح عطار قائل »من جهة، توجد فعل 
�نطلقة �قت�سادية و �لطلب على �لنفط 
�لنفطية  �ملخزونات  و  منو  يف  �أ�سحى 
جهة  من  لكن،  �نخفا�ص.  يف  �لعاملية 
وقوع  �حتمال  ��ستبعاد  ميكن  ل  �أخرى، 
�نعكا�سات  مع  للجائحة،  ثانية  موجة 
و  �لقت�سادي  �لن�ساط  على  �سلبية 

�لطلب �لعاملي على �لنفط«.
و ح�سبما جاء يف �لبيان، �أن �لوزير تدخل 
خلل م�ساركته يف �لدورة 21 لجتماع 
جلنة �ملتابعة �مل�سرتكة ملجموعة »�وبيب 
�لتو��سل  تقنية  �لذي ينعقد عرب  +«، و 

�ملرئي عن بعد.
باجتماع  �لذي �سبق  و يهدف �لجتماع 
ت�سم  �لتي  �مل�سرتكة  �لتقنية  للجنة 
جلنة  يف  �لأع�ساء  �ل��دول  من  خ��رب�ء 
�إىل  �وبيب،  ملجموعة  �مل�سرتكة  �ملتابعة 
�ل��دويل  �لنفط  �سوق  و�سعية  بحث 
�لق�سري  �ملدى  على  تطور�ته  �آف��اق  و 
�حرت�م  مدى  تقييم  �إىل  و  �ملتو�سط،  و 
�إنتاج  بتخفي�ص  �ملتعلقة  �للتز�مات 
�لدول �ملوقعة على �تفاق �لتعاون ل�سهر 

جويلية �ملا�سي.
�ملختلطة  �لوز�رية  �للجنة  ��ستمعت  و 
�ىل  �وبيب،  �وبيب-خارج  �تفاق  ملتابعة 
حول  �مل�سرتكة  �لتقنية  �للجنة  تقرير 

�أمانة  ح�سب  و  �لنفط.  �سوق  �آف��اق 
�لناجت  يتقل�ص  �أن  يرتقب  �لأوب��ي��ب، 
 4 بن�سبة  �لعاملي  �لج��م��ايل  �ملحلي 
�لعاملي على  2020، و �لطلب  �ملائة يف 
يوميا،  برميل  مليني   9،1 ب  �لنفط 
بينما ينخف�ص عر�ص �لنفط للدول غري 
3،03 مليني  �لأوبيب ب  �لأع�ساء يف 

برميل يوميا.
�ملختلطة  �ل��وز�ري��ة  �للجنة  �أعربت  و 
عن  �وبيب  �وبيب-خارج  �تفاق  ملتابعة 
�لنفط  خمزونات  ك��ون    »�رتياحها« 
هبوطي  منحى  �لأن يف  تندرج  �لعاملية 
بف�سل تنفيذ �تفاق تخفي�ص �إنتاج بلد�ن 
م�ستوى غري  بلغت  �أن  بعد   ،+ �لأوبيب 

م�سبوق يف �سهر جو�ن �ملا�سي.
على  �للجنة  ذ�ت  �أع�ساء  وقف  كما 
بخف�ص  �ملتعلق  �للتز�م  �ح��رت�م  مدى 
�إنتاج �لبلد�ن �ملوقعة على بيان �لتعاون 
�للجنة  �أ�سارت  و   .2020 جو�ن  ل�سهر 
�للتز�م  م�ستويات  معدل  �أن  �إىل  ذ�تها 

بلغ 97 باملائة يف جويلية.

كريكو.. �سن�سجع 
املنتوج املحلي 

و�سنعمل على خلق 
منا�سب ال�سغل

�أكدت وزيرة �لت�سامن �لوطني 
و �لأ�رسة و ق�سايا �ملر�أة، كوثر 

كريكو،  �أم�ص �ل�سبت، “�سن�سجع 
�ملنتوج �ملحلي و �سن�ساهم يف خلق 
�لرثوة و توفري منا�سب �ل�سغل”.و 

قالت �لوزيرة، يف كلمة لها، �إنه 
”من خمطط �لإنعا�ص �لقت�سادي 

�مل�سادق عليه موؤخر�، �سنعمل 
على ت�سجيع �ملنتوج �ملحلي وبخلق 

�لرثوة و توفري منا�سب �ل�سغل”.
م�سرية يف �ل�سياق ذ�ته �نه “�سيتم 

�لعمل جاهد� يف حماربة ظاهرة 
�لتكالية”.كما �أ�سافت كريكو 
�أن كل جهود �لوز�رة �ستن�سّب 

نحو “دعم �لنخر�ط للفئة �له�سة 
و ت�سجيع �ل�سناعة �لتقليدية 

لل�ستثمار �ملحلي”.كما دعت �إىل 
�رسورة “�لتح�سي�ص ب�رسورة 
�لنت�ساب لل�سمان �لجتماعي 

ق/وحلماية هذه �لفئة”.

�سجل وزير الطاقة رئي�ش ندوة منظمة البلدان امل�سدرة للنفط عبد املجيد عطار، بارتياح اآفاق ال�سوق العاملي للنفط التي تبعث على »التفاوؤل احلذر«، 
باملوازاة مع احلركة االقت�سادية و انتعا�ش الطلب على النفط موؤخرا . مما ينبئ بعودة التعايف التدريجي الأ�سعار خام برنت.

احلكومة تفر�ش تدابري �سارمة على الوكالء

ر�سميا..ال�سروع يف ا�سترياد ال�سيارات اجلديدة وهذه هي ال�سروط
و  ���رسوط��ا  �ل�سناعة  وز�رة  ح��ددت 
و  �لوكيل،  على  �ملطبقة  �لبيع  كيفياِت 
�جلديد  �ل�رسوط  دفرت  يف  ج��اءت  �لتي 
�ل�سيار�ت  ��ستري�د  عملية  ينظم  �لذي 
تد�بري  �حلكومة  فر�ست  حيث  �جلديدة، 
حماية  �أجل  من  �لوكلء  على  �سارمة 
على  �لعمومية  �خلزينة  و  �مل�ستهلك 
رقم  �لتنفيذي،  �ملر�سوم  �سو�ء.حدد  حد 
227-20 و�لذي �سدر يف �لعدد �لأخري 
�ملحدد   »49« رقم  �لر�سمية  �جلريدة  من 
�ملركبات  بيع  ن�ساط  طرق  و  ل�رسوط 
و ��ستري�د �ل�سيار�ت �جلديدة يف �جلز�ئر، 
�مل�ستثمر  على  ي�ستوجب  �ل��ذي  �مللف 
تقدميه.و  �ملجال  يف  لل�ستثمار  �ملتقدم 
�إلز�مية  �ل�رسوط،  دفرت  يف  جاء  ح�سبما 
�لطلب  يف  �ملبني  �لبي��ع  �سعر  يكون  �أن 
وغري  ثابتا  �جل��دي��دة  باملركبة  �خلا�ص 
بالزيادة،  للتحيني  ل  و  للمر�جعة،  قابل 
يحتوي  و  �لر�سوم  كل  �حت�ساب  مع 
و  �لتخفي�سات  على  �لقت�ساء،  عند 
كذ�  و  �ملمنوحة  �ملز�يا  و  �لقتطاعات 
�لمتياز�ت �جلبائية �ملن�سو�ص عليها يف 
�لت�رسيع �ملعمول به.و يف حالة طلب دفع 
ت�سبيق عند حترير �لطلبية، فاإنه ل ميكن 
�أن تتجاوز قيمة �ملبلغ ع�رسة يف �ملائة من 
و ن�سف  �ملقطورة  و  �ل�سيارة  بيع  �سعر 
�سعر  من  �ملائة  يف  وع�رسين  �ملقطورة، 
�لآلة �ملتحركة مع �حت�ساب كل �لر�سوم، 
كما يتعني على �لوكيل �أل تتجاوز �آجال 
يوما  �أربعني  و  خم�سة  م��دة  �لت�سليم 
ون�سف  �ملقطورة  و  لل�سيارة  بالن�سبة 

�ملقطورة، و ت�سعني يوما بالن�سبة للآلة 
�ملتحركة، غري �أنه ميكن متديد هذه �لآجال 
باتفاق م�سرتك بني �لطرفني على �أ�سا�ص 
وثيقة مكتوبة.وعند �لدفع �لكلي ل�سعر 
�جلاهزية  ي�ستوجب  ذلك  ف��اإن  �ملركبة، 
�لفورية للمركبة، و يف هذه �حلالة، ُيلزم 
غ�سون  يف  للزبون  بت�سليمها  �لوكيل 

�ل�سبعة �أيام �ملو�لية لتاريخ �لدفع.
�لطلبية،  �رسوط  �حرت�م  عدم  حالة  ويف 
حل  على  يتفقا  �أن  �ل��ط��رف��ان  ميكن 
�لزبون  رف�ص  حالة  ويف  بالرت��سي، 
�لوكيل  على  يجب  فاإنه  �ملقرتح،  للحل 
باإرجاع  �أيام  �أن يقوم يف غ�سون ثمانية 
مبلغ �لت�سبيق �أو �ملبلغ �لإجمايل �ملدفوع 
للزبون، مع زيادة قدرها ع�رسة يف �ملائة 

من �ملبلغ �ملدفوع.
بالفحو�ص  بالقيام  �لوكيل  وي��ل��زم 
�جلديدة  �ملركبة  ت�سليم  قبل  �ملطلوبة 
من  �لتاأكد  بغر�ص  ذل��ك  و  للزبون، 
مطابقة �ملركبة �مل�ّسلمة للطلبية �ملقدمة، 
�ملركبة  ت�سليم  عند  �لوكيل  يلزم  كما 
�لتقنية  �ملو��سفات  بدقة  ير�عي  ب��اأن 
�جلديدة  باملركبة  �لإ�سافية  للتجهيز�ت 
�أن  يجب  �لتي  و  �لطلبية،  مو�سوع 
ت�سمح  �لوقود  من  بكمية  مزودة  تكون 
على  كيلومرت،  مائة  مل�سافة  بال�سري  لها 

�لأقل.
و مينع على �لوكيل كل �أ�سكال �لإ�سهار 
�لت�رسفات  ت�سجيع  �ساأنها  من  �لتي 
�أمن  �سمان  �أج��ل  من  ذلك  و  �خلطرية 
�أن ي�بادر  م�ستعملي �لطرق�ات، و ميكنه 

بغر�ص  مفيد  عمل  بكل  �لزبائن  جتاه 
باأمن  يتعلق  فيما  �لوقاية  و  �لتح�سي�ص 

�لطرقات.
�إط��ار  يف  بالتكفل،  �لوكيل  يتعهد  و 
فيها  تكون  �لتي  باملركبات  �ل�سمان، 
و/ �لظاهرة  و�لعيوب  �لت�سنيع  نقائ�ص 
�أو �خلفية، و كذ� ��ستبد�ل قطع �لغيار و 

�للو�زم غري �ل�ساحلة لل�ستعمال.
يف  �ملحددة  �مل�سافة  تفوق  �أو  ت�ساوي  و 
حدود  يف  كيلومرت  �ألف  مائة  �ل�سمان: 
ما  لل�سيار�ت  �سهر�  ثلثني  و  �ستة 
�آلف  خم�سة   – �لنارية،  �لدر�جات  عد� 
�سهر�  ع�رس  �ثني  ح��دود  يف  كيلومرت 
يطبق  و  �لنارية،  للدر�جات  بالن�سبة 
�ل�سمان �لذي يقره �ل�سانع فيما يخ�ص 
و  �مل��ق��ط��ور�ت  ن�سف  و  �مل��ق��ط��ور�ت 

�لآلت �ملتحركة �جلديدة .
بعد  ما  خدمة  ب�سمان  �لوكيل  يلزم  و 
ذلك  و  بيعها،  مت  �لتي  للمركبات  �لبيع 
يتمتعون  م�ستخ�دمني  ط��ريق  ع��ن 

باملوؤهلت �لتقنية و �ملهنية �ملطلوبة.
و جاء يف دفرت �ل�رسوط، �أن خدمة ما بعد 
�لبيع تت�سمن على �خل�سو�ص �خلدمات 
�لآتية : �ملر�جعات �لدورية �لتي يغطيها 
�ل�سمان، �لعناية و �ل�سيانة و �لت�سليح، 
�أو  �لأ�سلية  �للو�زم  و  �لغيار  قطع  بيع 
قبل  من  عليها  م�سادق  نوعية  ذ�ت 

�مل�سنع.
�أو  �خلا�سة  �ل�سيارة  توقف  حالة  يف  و 
يف  �لت�سليح  بغر�ص  �لنارية  �لدر�جة 
�أيام،  �سبعة  تفوق  لفرتة  �ل�سمان  �إطار 

��ستبد�ل  مركبة  بو�سع  �لوكيل،  يلزم 
�أحكام  �إل يف حال  حتت ت�رسف �لزبون، 
مدة  على  تن�ص  �لطرفني  بني  تعاقدية 

�أقل.
ن��وع  م��ن  للمركبات  بالن�سبة  و   
و  �ل�ساحنات  و  �ل�سغرية  �ل�س��احنات 
وحافلت  �ملدينة  يف  �لنقل  حافلت 
و  �لطريق  جر�ر  و  �ملدينة،  خارج  �لنقل 
�لآلت  و  �ملقطورة  ن�سف  و  �ملقطورة 
�ملتحركة، يلزم �لوكيل بتعوي�ص �لزبون 
�لذي  �لتوقف  عن  �لناجم  �لربح  فقد�ن 

يكون مثبتا بوثائق تربيرية.

ال�سروع يف ا�ستقبال 
طلبات اعتماد 

الوكالء .. وهوؤالء 
هم املعنيون

و يت�سمن �مللف جملة من �لوثائق �للزم 
�لرتخي�ص  طلب  غ��ر�ر  على  تقدميها، 
�ملوؤقت، �ملو��سفات �ملرفقة بهذ� �ملر�سوم، 
�ملخت�سة  �لوز�رة  م�سالح  ت�سعها  �لتي 
مقدم  فيها  ��سرتك  �لتي  بال�سناعة 
�لأ�سا�سي  �لنظام  من  ن�سخة  �لطلب، 
�ساحب  ن�ساط  رمز  �إبر�ز  مع  لل�رسكة 
مذكر�ت  �أو  عقدين  �أو  عقد�  �لمتياز، 
�أو  �مللزمة للمانح  تفاهم تتعلق بالمتياز 
�سنو�ت  خم�ص  ملدة  ح�رسيا،  “�ملانحني” 

على  �حل�سول  تاريخ  من  �لأق��ل،  على 
�ملو�فقة �لنهائية.و مبجرد �أن ي�سبح �مللف 
�لمتياز  �ساحب  على  �سيتعني  جاهز�، 
حيث  للجنة،  �لفنية  �لأمانة  �إىل  تقدميه 
ل�سهادته،  ماديا  �إثباتا  باملقابل  �سيتلقى 
ل  �لإذن  ه��ذ�  ف��اإن   ،9 �مل��ادة  ح�سب  و 
�إذنا لبدء ن�ساط �ل�ستري�د  ميكن �عتباره 
تاريخ  على  �لوثيقة  تعتمد  كما  ر�سميا، 
�سلحية حمدد ب�سنة و�حدة، و مفتوحة 
لتمديد حمتمل ل يتجاوز �ملوعد �لنهائي 

ل�ستة �أ�سهر.
ق/و

احلكومة تدعو 
للتعجيل بو�سع 

الثقافة يف ال�سياق 
االقت�سادي

دعا �لوزير �لأول، عبد �لعزيز جر�د، 
�أم�ص �ل�سبت، للتعجيل بو�سع �لثقافة 
يف �ل�سياق �لقت�سادي، و �أو�سح يف 
من�سور على �سفحته ب� "فاي�سبوك"، 

�أن �لثقافة لبنة مهمة يف �لإنعا�ص 
�لقت�سادي، و يتوجب رعايتها 

وحماية مكونات و رموز �لثقافة 
�جلز�ئرية، معترب�  �أنها حمرك ي�ساهم 

يف �لإنعا�ص �لقت�سادي للبلد و 
لأهل هذ� �ملجال.

ق/و
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�سنطلق م�ساريَع جديدًة يف جمال ال�سناعة االإلكرتونية 
قريبا

حممد علي
-------------------

باإ�سادة   �فتخاره  عن  قيدوم  وعرّب 
�ملجيد  عبد  �جل��م��ه��وري��ة،  رئي�ص 
ن��دوة  ك��ل��م��ت��ه يف  خ���لل  ت��ب��ون، 
باملتعاملني  �لقت�سادي  �لنعا�ص 
�ساهمو�   �ل��ذي��ن  �لق��ت�����س��ادي��ني 
خلل  �لتنمية  عجلة  حت��ري��ك  يف 
�ل�����س��ن��و�ت �مل��ا���س��ي��ة، م��ن خ��لل 
منهم  و  م��ن��ت��وج��ات��ه��م،  ت�����س��دي��ر 
ي��ري�����ص �ل����ذي ي�����س��در  جم��م��ع �إ
�إط�����ار�ت �ل��ع��ج��لت ل��ل��ولي��ات 
�ملتحدث  قال  �لأمريكية.و  �ملتحدة 
�سّيده  �ل��ذي  �لعجلت  م�سنع  �إن 
يعد  �سنو�ت   خم�ص   قبل  �ملجمع 
ب�سهادة  �لوطني  للقت�ساد  مفخرة 
�ل�سعوبات  رغم  �لدولة  م�سوؤويل 
�أنه  غري  ن�ساأته.   منذ  تلقاها  �لتي 
�ل�ساحة  يف  نف�سه  فر�ص  من  متكن 
عدة  ول��وج  ��ستطاع  و  �لوطنية 
قد  و  �لأم��ري��ك��ي��ة،  م��ن   �أ���س��و�ق 

 100 حو�يل  �لت�سدير  حجم  و�سل 
يرى  و�ح��دة.و  �سنة  يف  عجلة  �ألف 
�أن  �ي��ري�����ص،  ملجمع  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
خلل  من  و�سع  �جلمهورية  رئي�ص 
�ملتعاملني  �أم��ام  �ل�رسيح  خطابه 

�أمام  طريق  خارطة  �لقت�ساديني، 
تنويع  يف  للم�ساهمة  �ملوؤ�س�سات 
�لقت�ساد �لوطني و �لعمل يف �إطار 
فاتورة  تخفيف   و  �ل�سادر�ت  رفع 
كبري�  عبئا  ت�سكل  �لتي  �ل�ستري�د، 

قيدوم  جمال  �أ�سار  �لدولة.و  عن 
جممع  ل�سعي  �ل�����س��ي��اق  ه��ذ�  يف 
�سناعاته  تطوير  و  لتنويع  �يري�ص 
بلد�  �جلز�ئر  لت�سبح  �للكرتونية 

م�سدر�. و  م�سنِّعا 

ك�سف املدير العام ملجمع ايري�ش، جمال قيدوم، عن اإطالق م�ساريع جديدة يف جمال ال�سناعة االإلكرتونية �سيتم االإعالن عنها قريبا بعد 
مرور اأزمة كورونا.

مدير جممع اإيري�ش يوؤكد: 

 

الهالل االأحمر اجلزائري 
ي�سكو من االإ�ساءة اإليه عرب 

“الفي�سبوك”
��ستعمال  من  �جل��ز�ئ��ري،  �لأحمر  �لهلل  ��ستكى 
�لجتماعي  �لتو��سل  �سفحات  يف  �لر�سمي  �سعاره 
يف  بحقه  يحتفظ  ن��ه  �أ موؤكد  �إليه  �لإ���س��اءة  ق�سد 
جاء  �لأ�سخا�ص.و  ه��وؤلء  �سّد  �لق�سائية  �ملتابعة 
�لأحمر  �لهلل  “لحظ  للهلل:  تو�سيحي  بيان  يف 
قانونا  �ملحمي  �لر�سمي  �سعاره  ��ستعمال  �جلز�ئري 
غري  بطريقة  �لجتماعي  �لتو��سل  �سفحات  يف 
�لإ�ساءة  �ل�سفحات  هذه  �أ�سحاب  تعّمد  مع  �رسعية، 
يقومون  �لذين  متطوعيه  و  �لأحمر  �لهلل  ملوؤ�س�سة 
�خلدمة  و  �لتطوعي  �لعمل  يف  جبارة  مبجهود�ت 
�لإ���س��اءة  و  مغلوطة  �أخ��ب��ار  ن�رس  �أو   ، �لإن�سانية 
يف  �لهلل  تابع  “.و  رموزها  و  �لدولة  ملوؤ�س�سات 
يترب�أ  �جلز�ئري   �لأحمر  �لهلل  كان  �إن  “و  بيانه: 
�ملتابعة  يف  بحقه  يحتفظ  فاإنه   ، �ل�سفحات  هذه  من 
�لن�ساطات  هذه  مبثل  يقوم  �سخ�ص  لكل  �لق�سائية 

متطوع. �سمعة  و  ل�سمعته  للإ�سائة  �لهادفة 
ق/و

�سرورة اإن�ساء بنك لل�سكن لل�سماح بتح�سيل ادخار االأ�سر
قطاع  حول  ور�سة  �أ�سغال  خل�ست 
�لعمومية  �لأ���س��غ��ال  و  �ل�سكن 
�لندوة  �إط��ار  يف  نظمت  �ل��ري،  و 
�لإنعا�ص  خمطط  ح��ول  �لوطنية 
جديد،  �قت�ساد  لبعث  �لقت�سادي 
لل�سكن  بنك  �إن�ساء  �رسورة  �إىل 

�لأ�رس. �دخار  بتح�سيل  لل�سماح 
�لور�سة،  �أ�سغال  خل�ست  كما 
�ل��ت��ي مت��ت حت��ت �إ�����رس�ف وزي��ر 
و  �ملدينة،  و  �لعمر�ن  و  �ل�سكن 
يف  �لنهائي  تقريرها  ُعر�ص  �لتي 
�لوطنية،  �ل��ن��دوة  ��سغال  نهاية 
�لقانون  م��ر�ج��ع��ة  ����رسورة  �ىل 
�لعقارية  بالرتقية  �ملتعلق   11-04
�لعقاريني  للمرقيني  لل�سماح 
يف  فعالة  ب�سفة  و  �مل�ساهمة 
كذلك  و  �ل�سكنية،  �لرب�مج  �إجناز 

�مل�ساريع  متويل  م�سادر  تنويع 
ميز�نية  على  �لأع��ب��اء  لتخفيف 
تفعيل  و  خلق  خلل  من  �لدولة 
كالقرو�ص  �للزمة  �مليكانزميات 

�ل�ستثمار�ت. و 
باللجوء  �مل�ساركون  �أو�سى  كما 
�لقطاعني  بني  �ل�رس�كة  منط  �إىل 
لتمويل  كحل  �خل��ا���ص  و  �ل��ع��ام 
و�سع  م��ع  �مل�����س��اري��ع  وت�سيري 
�ل�رسورية  و  �ل��لزم��ة  ل��ي��ات  �لآ
عرب  �لأع���م���ال  م��ن��اخ  حت�سني  و 
ح��د،  �أق�����س��ى  �إىل  و  تب�سيط، 
تنجم  �لتي  �لإد�ري���ة  �لإج���ر�ء�ت 
�لهد�مة  �لبريوقر�طية  غالبا  عنها 
�لتو�سية  متت  �مل��ب��ادر�ت.و  لكل 
بور�سة  و�سع  ب�رسورة  كذلك 
بيانات(  قاعدة  )�إن�ساء  �ملناولة 

و  تثمني  و  �أف�سل  تاأطري  �أجل  من 
�ملناولتية  �ملقاولت  حقوق  تاأمني 
�خلدمات  ت�سدير  �سيا�سة  �سّن  و 
ما  خا�سة  �لإفريقية  �لبلد�ن  نحو 
و  �لفح�ص  و  بالدر��سات  تعلق 
مع  �أوىل  كمرحلة  �لتقنية  �خلربة 
�مل�رسيف  و  �لبنكي  �لنظام  حت�سني 
متديدها  و  �جلمركي،  و  �جلبائي  و 
�لأ�سغال. �إىل  مقبلة  مرحلة  يف 
ت�سهيل  �ىل  �مل�ساركون  دعا  كما 
�لعقار  على  للح�سول  �لإجر�ء�ت 
عرب  �لعقارية  �ل�سوق  لتطوير 
للعقار  وط��ن��ي��ة  وك��ال��ة  ن�����س��اء  �إ
�مل�ساريع  �إط���لق  و  �ل��ع��م��ر�ين 
�لقاعدية  للمن�ساآت  �ل��ك��ربى 
ب�رس�سال،  �لو�سط  ميناء  كمركب 
�حللول  �إي��ج��اد  على  �حل��ر���ص  م��ع 

�لدعوة  متت  بالعقار.و  �ملتعلقة 
خ��دم��ات  ��ستعمال  �ىل  ك��ذل��ك 
و  �لهند�سة  جم��ال  يف  �جل��ام��ع��ة 
حقيقي  ج�رس  خلق  �أجل  من  �لبحث 
�لقطاع �لقت�سادي و مو��سلة  مع 
�لإجناز  يف  �لعمومي  �ل�ستثمار 
كما  �لديناميكية.  على  للإبقاء 
�للجوء  عدم  على  �مل�ساركون  �ألح 
حالة  يف  �إل  �لأجنبية  �خلدمات  �إىل 
مع  �لوطنية  �لقدر�ت  توفر  عدم 
�لوطنية  للخربة  �لأولوية  �إعطاء 
توفري  مع  �خل��ارج،  يف  �ملتو�جدة 
لتج�سيدها  �ل�رسورية  �ل�رسوط 
ح�سب  �ل�رسوط  دفاتر  تكييف  و 
مع  �مل�������رسوع  طبيعة  و  ح��ج��م 
للإجناز  �لوطنية  �لقدر�ت  مر�عاة 
و �لدر��سات.                      ق/و

وزير الداخلية الليبي ي�سيد مبوقف اجلزائر الداعم لعملية ال�سالم ببالده
يف  �لليبي  �لد�خلية  وزي��ر  �أ�ساد 
وع�سو  �لوطني  �لوفاق  حكومة 
علي  فتحي  �ل��رئ��ا���س��ي،  جمل�ص 
�جل��ز�ئ��رودوره��ا  مبوقف  با�ساغا، 
يف  �ل�سلم  عملية  لدعم  "�لفاعل" 

ليبيا
تغريدة  يف  با�ساغا  علي  ".وكتب 
ل��ه ع��ل��ى ح�����س��اب��ه ع��ل��ى ت��وي��رت 
لل�سلم  �لد�عم  �جلز�ئري  "�ملوقف 
تقدير  حم��ل  و  معترب  ليبيا  يف 

لدور  د�ئما  نتطلع  و  �ع��ت��ز�ز  و 
بعملية  للدفع  ف��اع��ل  ج��ز�ئ��ري 
ليبيا"،  يف  �ل��وف��اق  و  �ل�����س��لم 
�سعب  �جلز�ئر  و  "ليبيا  �أن  م�سيفا 
ياأتي  و  م�سرتك؛  م�سري  و  و�ح��د 

بحكومة  �لد�خلية  وزير  ت�رسيح 
عقب  �لليبية  �لوطني  �ل��وف��اق 
�إطلق  وْق��ف  �تفاق  عن  �لإع��لن 

بليبيا. �ل�رس�ع  طريف  من  �لنار 
ق/و

ات�ساالت اجلزائر: ا�سطراب يف ال�سبكة الدولية وراء تذبذب االنرتنت
“�ت�سالت  ���رسك��ة  �أ����س���درت 
حول  تو�سيحيا  بيانا  �جلز�ئر”، 
�ل��ذي  �لكبري  �لتذبذب  �أ�سباب 
�جلز�ئر  يف  �لأنرتنت  �سبكة  تعرفه 
جاء  �لأخ��ريي��ن.و  �ليومني  خ��لل 
�سفحتها  على  لل�رسكة  بيان  يف 

“تعلم  �لفاي�سبوك  يف  �لر�سمية 
�ت�����س��الت �جل���ز�ئ���ر زب��ائ��ن��ه��ا 
��سطر�ب  ت�سجيل  مت  �أنه  �لكر�م، 
للأنرتنت  �لدولية  �ل�سبكة  يف 
منها  و  �ل��ع��امل  دول  بع�ص   يف 
“هذ�  �لبيان  �أ���س��اف  �جلز�ئر”.و 

يف  ��سطر�ب  عنه  نتج  �لتذبذب 
ف��اإن  وعليه  �لوطنية،  �ل�سبكة 
زبائنها  تطمئن  �جلز�ئر  �ت�سالت 
�ملخت�سة  فرقها  �أن  ُتعلمهم  و 
�لتد�بري  �تخاذ كافة  �أجل  ت�سهر من 
�خلدمة  �سمان  �أج��ل  من  �للزمة 

يف  �ل�رسكة  ج��ددت  لزبائنها”.و 
�ل�سطر�ب  ب��اأن  �لتنويه  بيانها 
�لوطنية  ب�سبكتها  له  علقة  ل 
�أن  م�سيفة  �لقاعدية،  من�ساآتها  �أو 

�لدولية.   �ل�سبكة  م�ص  �لتذبذب 
ق/و

احلرائق تتلف 1519 هكتارا من الن�سيج الغابي خالل يومني
يف  �مل��ن��دل��ع��ة  �حل��ر�ئ��ق  ت�سببت 
�إت��لف  �لأخ��ريي��ن، يف  �ل��ي��وم��ني 
هكتار�   1519 ق��دره��ا  م�ساحة 
�لرت�ب  عرب  �لغابي  �لن�سيج  من 
�حلماية  بيان  ح�سب  �ل��وط��ن��ي.و 

م�ساحلها  تدخلت  فقد  �ملدنية، 
 35 منها  حريقا،   132 لإخ��م��اد 
يف  حريقا   32 �لغابات،  يف  حريقا 
ح�سائ�ص  م�ّص  حريقا   47 �لأدغال، 
على  �أتى  حريقا   18 و  �أحر��ص  و 

خمتلفة. زر�عية  حما�سيل 
�إت��لف  �إىل  �حل��ر�ئ��ق  ه��ذه  �أّدت  و 
هكتار�   1519 ق��دره��ا  م�ساحة 
 716 بينها  �لغابي،  �لن�سيج  من 
هكتار�   193 �لغابات،  من  هكتار� 

من  هكتار�ت   610 �لأدغ��ال،  من 
حزمة   18915 كذ�  و  �حل�سائ�ص 
 977 6992 �سجرة مثمرة و  تنب و 

حمروقة. نخلة 
ق/و

تبون ي�سرف على تخرج 
الدفعات باالأكادميية 
الع�سكرية يف �سر�سال

هذه  يف  تبون،  �ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�ص  ي�رسف 
بالأكادميية  للدفعات  �ل�سنوي  �لتخرج  على  �لأثناء، 
ه��و�ري  �ل��ر�ح��ل  “�لرئي�ص  ب�رس�سال  �لع�سكرية 
�جلمهورية.و  لرئا�سة  بيان  به  �أفاد  ح�سبما  بومدين”، 
�لدفعة  تخرج  يت�سّمن  �حلفل  باأن  ذ�ته  �مل�سدر  ذكر 
�مل�سرتك  �لقاعدي  �لع�سكري  �لتكوين  م��ن   13
 4 �لدفعة  و  �لأ�سا�سي  �لتكوين  من   51 �لدفعة  و 
رئي�ص  �أن  �إىل  �لبيان  �أ�سار  �ملا�سرت.و  دورة  ل�سباط 
�لرئي�ص  روح  على  ترحم  وقفة  وق��ف  �جلمهورية 
��سمه. �لأكادميية  حتمل  �لذي  بومدين  هو�ري  �لر�حل 
ق/و

جديدة  خدمة  �إطلق  �جلز�ئر  بريد  مديرية  �أعلنت 
�ل�رسيعة  �ل�ستجابة  رمز  عرب  �للكرتوين،  للدفع 
تطوير  ب��ه��دف  باي”،  “بريد   ،”QR CODE“
�لهاتف  على  بالعتماد  ل��ك��رتون��ي��ة  �لإ �ل��ت��ج��ارة 
�أن  لها   بيان  يف  �ملديرية  �أو�سحت  �مل��ح��م��ول.و 
�لرموز  فارقة  تقنية  على  تعتمد  �جلديدة  �خلدمة 
 QR �ل�رسيعة  �ل�ستجابة  برمز  تدعى  بعاد  �لأ ثنائية 
تتم   ”PAY “بريد  خدمة  �أن  �لبيان   ذكر  CODE.و 
للتاجر  �ملخ�س�ص  �ل�ستجابة  رمز  ن�سخ  طريق  عن 
من  نه  �أ ذ�ته   �مل�سدر  ذكر  موب.و  بريد  تطبيق  عرب 
عرب  �لتاجر  �نخر�ط  �لتقنية،  هذه  ��ستخد�م  �رسوط 
�خلدمة.و  على  للح�سول  �جلز�ئر  بربيد  ملف  تقدمي 
ح�ساب  �لزبون   حيازة  �رسورة  مع   ”: �لبيان  �أ�ساف 
بالإ�سافة  �لذهبية،  �لبطاقة  على  وحائز   KCCP
م�ستوى  على  هاتفه  رقم  عن  �لت�رسيح  لز�مية  �إ �إىل 

�جلز�ئر”. بريد 
ق/و

بريد اجلزائر ُيطلق خدمة 
باي” “بريد 
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وزارة الثقافة توقف هدم �سومعة اأثرية يف الوادي

ي�سني حممد 
---------------- 

ب��اأن  متطابقة  م�����س��ادر  وذك���رت 
�أم�ص  �أول  تدخلت  �لثقافة  وز�رة 
بعد  �لهدم  عملية  لوقف  عجل  على 
طرف  من  ر�سمية  �سكوى  تلقيها 

كنوز  �ل�سياحية  �لوطنية  �جلمعية 
ئر. �جلز�

و�أ���س��اف��ت �مل�����س��ادر ذ�ت��ه��ا ب��اأن 
مديرية  عرب  �أم��رت  �لثقافة  وز�رة 
�لثقافة  مدير  �لرت�ث  وترميم  حفظ 
مو�فقته  ع��ن  ب��ال��رت�ج��ع  بالنيابة 

�ملجل�ص  بها  دع��م  �ل��ت��ي  �ل�سابقة 
بتوجيه  لزمته  و�أ �لهدم  قر�ر  �لبلدي 
بوقف  ذ�ته  للمجل�ص  ثانية  مر��سلة 
�لتنبيه  مع  �ل�سومعة  هدم  عملية 
يدخل  تاريخيا  معلما  تعترب  نها  باأ

حمفوظة". تر�ثية  منطقة  �سمن 
رئي�ص  �أك���د  �ل�����س��ي��اق،  ذ�ت  ويف 
�لوطنية  للجمعية  �لولئي  �ملكتب 
�حلميد  عبد  �جلز�ئر،  كنوز  �ل�سياحية 
ملف  بت�سكيل  قمنا   " �بر�هيمي 
�لق�سية،  ح��ول  متكامل  �سكوى 
و�ملر��سيم  و�لرب�هني  دلة  بالأ مدعم 
�مل��ع��امل  ل��ه��دم  �مل��ان��ع��ة  �لتنفيذية 
ل��وز�رة  و�أر�سلناه  �ملادية  �لرت�ثية 
ورئا�سة  �جلمهورية  ورئا�سة  �لثقافة 
و�حليلولة  �لتدخل  �أجل  من  �حلكومة 
�لتاريخية  �ل�سومعة  ه��دم  دون 

�لو�دي". بلدية  ملقر  �ملقابلة 
ه��ذه  "تعترب  �مل��ت��ح��دث  و�أ����س���اف 
وثقافيا  تاريخيا  معلما  �ل�سومعة 
�سمن  تقع  كونها  ف��وق  و�سياحيا 
و�مل�ساعبة  �لأع�سا�ص  حي  منطقة 
�لوطني  �ل���رت�ث  �سمن  �مل�سنف 
�لتنفيذي  �ملر�سوم  ليه  �إ ي�سري  مثلما 
28 مار�ص �سنة  �ملوؤرخ يف   11-140
�لقطاع  ن�����س��اء  �إ �ملت�سمن   2011

�لأع�سا�ص- �لعتيق  للحي  �ملحفوظ 
و�ل��ذي  ح��دوده  وتعيني  �مل�ساعبة 
�لناحية  م��ن  ح��ده  �ل�سومعة  متثل 

�ل�سمالية". �لغربية 
�لثقافة  وز�رة  ت��دخ��ل  ث��ل��ج  �أ وق��د 
�سدور  ثرية  �لأ �ل�سومعة  بحماية 
�لتاريخي  �مل���ادي  �ل���رت�ث  ح��م��اة 
�لذين  و�لوطني  �ملحلي  و�لثقايف 
وحماية  وت�سنيف  بجرد  طالبو� 
ثرية  �لأ و�مل��ع��امل  �ل�سو�مع  جميع 
�مل��ن��ط��ق��ة  يف  �ل��ك��ث��رية  �لأخ�����رى 
�ل��ث��ورة  ب��ت��اري��خ  يتعلق  م��ا  منها 
وذ�كرة  تاريخ  بو�سفها  �لتحريرية 
�لأ�سالة  بني  و�سل  وهمزة  �لأجد�د 

و�ملعا�رسة.
لبلدية  �ل�سعبي  �ملجل�ص  وك���ان 
�أوت   16 ي��وم  ق���دم  �أ ق��د  �ل����و�دي 
�مللت�سقة  �لقبة  تهدمي  على  �جلاري 
�ملدينة  بو�سط  ثرية  �لأ بال�سومعة 
مقر  م��دخ��ل  حتجب  ن��ه��ا  �أ ب��دع��وى 
�إىل  لحقا  �لهدم  ميتد  �أن  على  �لبلدية 
�إىل  مكانها  وحتويل  ذ�تها  �ل�سومعة 
�ملغطى  �لبلدية  مقر  ل�ساحة  تو�سعة 
�ل�سطناعية  ليكوبوند"  �لأ  " مبادة 
�ملعماري  بالطر�ز  لها  علقة  ل  �لتي 

. للمنطقة

ق��ر�ر  �ل��ب��ل��دي  �ملجل�ص  دع��م  وق��د 
مدير  من  ر�سمية  مبر��سلة  �لهدم 
فيها  يتحفظ  مل  بالنيابة  �لثقافة 
ث��ارت  �أ حيث  �ل��ه��دم  عملية  على 
�لر�أي  لدى  كبري�  جدل  �لهدم  عملية 
�لإعلم  و�سائل  ويف  �ملحلي  �لعام 
�لتو��سل  �سبكات  وعلى  �ملحلية 
وطنيا  بعد�  �تخذت  كما  �لجتماعي، 
ع�سو�ئي  بهدم  يتعلق  �لأمر  لكون 
�أهل  ��ست�سارة  دون  تر�ثي  ملعلم 
�لثقافة  وز�رة  ول  �لخت�سا�ص 
وباحثون  جمعيات  ��ستنكرت  حيث 
خمت�سون  وك��ت��اب��ا  و�إع��لم��ي��ون 
و�ل�سياحة  و�ل��ت��اري��خ  �ل���رت�ث  يف 
�لهدم  عملية  �مل�ستد�مة  و�لتنمية 
ميثل  ث���رى  �أ ملعلم  �مل��درو���س��ة  غ��ري 
�أجنزو�  �لذين  �لأجد�د  وذ�كرة  تاريخ 
على  �ملحلية  �لبناء  مبو�د  �ل�سومعة 
ندل�سي  �لأ �ملغربي  �ملعماري  �لطر�ز 
حمطة  ل��ت��ك��ون   1943 ���س��ن��ة  يف 
�أخرى  جمموعة  �سمن  قدميا  للقطار 
ثرية  �لأ و�ملباين  �حلرة  �ل�سو�مع  من 
�ل��ق��دمي��ة �مل��ت��و�ج��دة ب��ه��ذه �لأح��ي��اء 
�لو�دي  مدينة  يف  �لرت�ثية  �لعتيقة 

و�لبلديات. �ملدن  وخمتلف 

امللت�سقة  القبة  املا�سي  االأ�سبوع  البلدية  جرافة  هدمت  اأن  بعد  حمفوظة  تراثية  منطقة  �سمن  تقع  باعتبارها  الوادي  مدينة  و�سط  اأثرية  ل�سومعة  الع�سوائي  الهدم  عملية  بوقف  الثقافة  وزارة  اأمرت 
اجلديد. البلدية  مقر  واجهة  لتو�سعة  مكانه  وحتويل  الحقا  االأثري  املعلم  هذا  هدم  عملية  ال�ستكمال  ا�ستباقية  خطوة  يف  بال�سومعة 

و�سياحيا وثقافيا  تاريخيا  معلما  ال�سومعة  هذه  تعترب 

يف  �لتحرير  جريدة  فوروم  ناق�ص 
قناة  ع��رب  �ل��ث��اين  �لتجريبي  بثه 
�ل��ي��وت��ي��وب و�ل��ب��ث �مل��ب��ا���رس يف 
�سومعة  مو�سوع  �لفاي�سبوك 
كثري�  ث��ار  �أ �ل��ذي  �ل���و�دي  بلدية 
�ملو�قف  بني  و�للتز�م  �جل��دل  من 
�ملتعلقة  �لأفعال  وردود  �ملتباينة 
ميثل  �لذي  �لأثري  �ملعلم  هذ�  بهدم 
منذ  �ملتوقفة  �لقطار  حمطة  منارة 
�لآخ��ر  �ل��ر�أي  وك��ذ�   1975 �سنة 
�ملجتمع  �جلمعيات  يف  �ملتمثل 
بلدي  كنوز  جمعية  برزها  �أ �ملدين 
مد  بني  �لقائم  �لو�سع  ماز�ل  حيث 
و�أفكاره  ه  �آر�وؤ فريق  لكل  وجزر 
�لعام  �لر�أي  �سغلت  �لتي  ومو�قفه 
�لثقافة  وز�رة  �إىل  وتعد�ه  �ملحلي 
و�ل�سكاوى  �لر�سائل  خ��لل  من 

لهدمها. �ملعار�سني  طرف  من 

�جلريدة  فوروم  ل�سيوف  كان  وقد 
رئي�ص  ر�أ�سهم  وعلى  �ملبا�رس  عرب 
علي  �لبلدي  �ل�سعبي  �ملجل�ص 
�لدكتور  �لتاريخ  �ستاذ  و�أ زكايرة 
خل�رس  حمه  بجامعة  غنابزية  علي 
�ل�سعبي  �ملجل�ص  وع�سو  بالو�دي 
ح�ساين  ق��د�درة  �ل�سابق  �لولئي 
مناق�سة  �أجل  من  �للقاء  خلل  من 

�جلميع. حركت  �لتي  �لق�سية 
رئي�ص  �ل�سيد  �أو�سح  تدخله  ففي 
مربر�  �لبلدي  �ل�سعبي  �ملجل�ص 
�ملتخذ  و�لقر�ر  �ملتبعة  للإجر�ء�ت 
و�لتد�عيات  �لهدم  م�رسوع  يف 
�إقد�مهم  يف  عليها  يرتكز  �لتي 
وحتمله  �ملعلم  ه��ذ�  ز�ل���ة  �إ على 

بقوله. ذلك  تبعات 
بلدية  رئي�ص  �أكون  �أن  قدري  هذ� 
ميكن  ول  �لظرف  هذ�  يف  �لو�دي  

�مل�سوؤولية  حتمل  من  �أتهرب  �أن 
و�نتقاد�ت  م�ساكل  من  فيها  مبا 
غاية  �لنا�ص  �إر�ساء  باأن  م�سيفا 
ما  برنامج  يف  ول�ست  ت��درك  ل 
باإجر�ء  ق��وم  لأ �مل�ستمعون  يطلبه 
�آخر  طرفا  ويغ�سب  طرف  ير�سي 
�سائب  �لإج���ر�ء  ه��ذ�  يكون  وق��د 
عند  �سائب  وغ��ري  �لبع�ص  عند 
هناك  يكون  �أن  لبد  ولكن  �لآخر 
�ل�سومعة  عن  حديثه  ويف   ، �إجر�ء 
ع�رسة  خم�سة  له  �لبلدية  وم�رسوع 
رئي�ص  ي��و����س��ل  �سفا  متاأ �سنة 
مقر  بناء  �مل�����رسوع  ع��ن  �لبلدية 
�لدولة  خزينة  كلف  و�لذي  �لبلدية 
ير  مل  �سنتيم  مليار  و�أربعون  �ثنان 
يل  و�أ�ساف:   ، �ل�ساعة  حلد  �لنور 
هذ�  يد�سن  من  �أك��ون  �أن  �ل�رسف 
�أن  �رسيطة  �حل�����س��اري  �ل�����رسح 
لن  نني  باأ �ملو�طنني  جميع  يتفهم 
يخ�ص  م��ا  يف  خطوة  على  ق��دم  �أ
�إ�ست�سارة  بعد  �إل  �ل�سومعة  هدم 
�لطيبة  �ملنطقة  هذه  ورجال  خرييي 
�لف�ساء  ع��رب  �أر�ء  ب�سرب  فقمنا 
ت�سعون  من  �أكرث  فوجدنا  �لأزرق 
�ل��ر�أي  يف  ت�سب  كلها  �ملئة  يف 
وبعد   ، �ل�سومعة  بهدم  يقر  �لذي 
�لو�دي  ولية  و�يل  ��ست�رسنا  ذلك 
�لولية  يف  �لأول  �لرجل  باعتباره 
دون  �إج��ر�ء  �أي  �تخاذ  ميكننا  ول 
تقت�سيه  ما  وهذ�   ، ليه  �إ �لرجوع 
و�ل��و�يل  د�ري  �لإ �لعمل  طبيعة 

منا  وطلب  بالهدم  قر�ر�  يتخذ  مل 
�نبثق  وما  �مل�سورة  د�ئرة  تو�سيع 
�لبلدي  �ملجل�ص  ق���ر�ر�ت  على 
�أن  ب��د  ف��ل  ب��ه وع��ل��ي��ه  ف��اع��ل��م��و� 
ن�ساء  باإ فقمنا  نتوقف  �و  مت�سي 
فكل  �لبلدية  م�ستوى  على  �سجل 
من  وكل  �لبلدي  �ملجتمع  جمعيات 
و�سوف  يه  بر�أ يديل  �أن  �سلة  له 
ر�أي  �ح��رت�م  �إىل  �لأخ��ري  يف  نرجع 
�لعملية  ه��ذه  وبالتايل  �لأغلبية 
�لعام  �لر�أي  عند  مطروحة  ماز�لت 

�لرتميم. �أو  للهدم  مهيئون  فنحن 
علي  �ل��ربوف�����س��ور  ر�أي  وع��ن   
غ��ن��اب��زي��ة وم��وق��ف��ه م���ن ع��دم 
تاريخ  �ستاذ  �أ ب�سفته  �ل�سومعة 
�ملنطقة  تاريخ  عن  لفات  موؤ وله 
�ملعار�سني  م��ن  وك��ان  وت��ر�ث��ه��ا 
تدخله  يف  مثمنا  �ل�سومعة  بهدم 
حول  �لبلدية  �تخذته  �لذي  �لإجر�ء 
يتحقق  حتى  �ملو�سعة  �ل�ست�سارة 
ت�ستحق  م��ب��ادرة  وه��ذه  �لإج��م��اع 
�لقاعدة  تكون  حتى  �لت�سجيع 
ق�سايا  يف  م�ستقبل  بها  �ملعمول 
مب�سري  و�ملتعلق  �لعام  �ل�ساأن  ذ�ت 
يف  �جلماعي  �لقر�ر  و�تخاذ  �لتنمية 
غنابزية  �لربوف�سور  ي�سيف  حني 
�ملادي  �لرت�ث  �إىل  تفتقر  بلدنا  �أن 
تاريخية  �سو�هد  يعترب  و�ل��ذي 
 ، �ملنطقة  عمر�ن  تطبع  وثقافية 
�ل�سومعة  ت��رمم  �أن  م��ل  ي��اأ وك��ان 
�جلماعي  �مل�سهد  �إىل  وت�����س��اف 

يف  م�ستطرد�  �لبلدية  لو�جهة 
جاءت  �ل�سومعة  �أن  على  حديثه 
وك��ان  عليها  ف��ر���ص  و�ق���ع  يف 
�لبناء  ع��ن  �لب��ت��ع��اد  ب��الم��ك��ان 
ثرية  �لأ �ملعامل  ذ�ت  �لأماكن  يف 
تبني  �أن  �لبلدية  باإمكان  وكذلك 
تذكاريا  رمز�  �أو  جديدة  �سومعة 
كان  كونه  �ملكان  رمزية  عن  يعرب 

�لو�دي. قطار  حمطة 
�ملجل�ص  ع�سو  تدخل  كان  حني  يف 
ح�ساين  �ستاذ  �لأ �ل�سابق  �لولئي 
تهدمي  مع  وو��سحا  قد�درة �رسيحا 
لي�ست  نها  باأ و��سفا  �ل�سومعة 
�أو  �ملحلي  �لرت�ث  �سمن  م�سنفة 
حمطة  منارة  جمرد  وهي  �لوطني 
�سنة  منذ  �لعمل  عن  توقف  قطار 
و�مللح  �لتمور  ينقل  كان  1975م 
�ملعار�سني  خماطبا  ب�سكرة  �إىل 
كنتم  �أين  بالقول  �ل�سومعة  لهدم 
ذ�ت  قدمية  م�ساجد  هدمت  عندما 
يف  �أخرى  ومر�فق  تاريخية  قيمة 
كونباطا  كمقهى  �ل��و�دي  �سوق 
ياهم  �إ م��ذك��ر�  جماهدين  وب��ي��وت 
�لرت�ث  على  �ملحافظني  من  نه  باأ
ه��ذه  م��ن  �أر�د  ول��ك��ن��ه  �ل��وط��ن��ي 
من  �سيك  هود  ينقذ  �أن  �ل�سحوة 
و�ملعارك  دبديبي  ومنطقة  �لإهمال 
�لتعذيب  �أماكن  وعن  وقعت  �لتي 
�ملجاهدين  طالت  �لتي  و�لتنكيل 

ء  � ل�سهد و�
�أحمد ديدي 

حول تداعيات هدم �سومعة 

التحرير تناق�ش اجلدل القائم حول ال�سومعة والقرار املتخذ بهدمها
- رئي�ش البلدية: فتحنا �سجال خا�سا من اأجل ا�ست�سارة اأعيان املنطقة وراأي االأغلبية هو النافذ 

- علي غنابزية: مدينتنا تفتقد اإىل املعامل الرتاثية املادية فيجب املحافظة على ال�سومعة قدر االإمكان
- االأ�ستاذ ح�ساين قدادرة: اأنا مع الهدم الأنها �سوهت واجهة البلدية اجلميل



من  �ل��ع�����رس�ت  م���وؤخ���ر�  �ح��ت��ج 
�أدر�ر  ولي���ة  و���س��ك��ان  ���س��ب��اب 
�لعديد  ر�ف��ع��ني  �سليمة  بطريقة 
من  م��ط��ال��ب��ني  �ل�����س��ع��ار�ت،  م��ن 
�لت�سغيل  يف  ب��ح��ق��ه��م  خ��لل��ه��ا 
خلل  م��ن  �لقانونية،  بالطريقة 
ذلك  تنظم  �لتي  �لقو�نني  تطبيق 
�لعليا  �ل�سلطات  �أقرتها  و�ل��ت��ي 
�ملتعلقة  تلك  منها  وخا�سة  للبلد 
ي�سهد  حيث  �جلنوب،  يف  بالت�سغيل 
�ملتو�جدة  بال�رسكات  �لت�سغيل 
ع��ل��ى ت���ر�ب �ل��ولي��ة ،خ��روق��ات 
بع�ص  م��ن��ه  وي�ستفيد  ق��ان��ون��ي��ة 
رغم  �لولية  خارج  من  �لأ�سخا�ص 
�لحتجاجات  و  �ملتكررة  �لند�ء�ت 
�ل�سابقني  �لولة  عهد  يف  �ل�سابقة، 
على  �حل��ايل  �ل��و�يل  تعيني  وبد�ية 
�ملحتجون  طالب  كما  �لولية،  ر�أ�ص 

توزيع  ق�سية  يف  بالنظر  كذلك 
وب�رسورة  �سيغه  بكل  �ل�سكن 
على  �سخ�سيا  �ل��ولي��ة  ����رس�ف  �إ
�سعار�ٍت  �ملحتجون  ردد  و  ذل��ك، 
�لذين  �لف�ساد  و  �ملح�سوبية  �سد 
�ل��ع��دي��د من  ن���ه ����رسب  �أ ي���رون 
�لولية  هذ� وكان و�يل  �ملوؤ�س�سات، 
لل�رسكات  بر�سالة   موؤخر�  بعث  قد 
يحذرهم  �للهجة  �سديدة  �لبرتولية 
�لتي حتدث يف  �لتجاوز�ت  من  فيها 
ب�رسورة  مذكرهم  لديهم  �لت�سغيل 
للت�سغيل،  �ملنظمة  �لقو�نني  تطبيق 
�لإج��ر�ء�ت  باتخاذ  ياهم  �إ متو�عد� 
حالة  يف  ل��ه  �مل��خ��ول��ة  �لقانونية 
وينتظر  بالقو�نني،  �لتز�مهم  عدم 
يف  �لنظر  �ل���و�يل  م��ن  �ملحتجون 
لها.                   حلول  وو�سع  مطالبهم 
عبد�لرحمن بلو�يف      

بامل�سلحة  �جلنائية  �لفرقة  متكنت 
�لق�سائية  ل��ل�����رسط��ة  �ل��ولئ��ي��ة 
بجماعة  �لإط��اح��ة  ب��الأغ��و�ط،م��ن 
م�ستبه  �سخ�سني  من  تتكون  �أ�رس�ر 
مابني  �أع��م��اره��م  ت���رت�وح  فيهما 
ق�سية  يف  متورطني  �سنة   25-27
لغر�ص  �����رس�ر  �أ جمعية  ت��ك��وي��ن 
�ل�رسقة  جناية  جل��ن��اي��ة/  �لإع����د�د 
و  �لتعدد  �لليل،  بظرف  �ملقرتنة 
بفعل  قيامهما  بعد  ذلك  و  �لك�رس/، 
�أحد  مركبة  �رسقة  متمثل يف  �إجر�مي 
كيوكيو"  "�سريي  نوع  من  �ملو�طنني 
بو�سط  م�سكنه  �أمام  متوقفة  كانت 
��سرتجاعها  مت  �لأخ��رية  �ملدينة،هذه 
عنا�رس  قبل  من  قيا�سي  ظرف  يف 
بعد  �جل��ن��ائ��ي��ة  ل��ل��ف��رق��ة  �ل�����رسط��ة 
�لتي  �لتحريات  و  �لأبحاث  تكثيف 
�مل�ستبه  توقيف  عن  �أي�سا  �أ�سفرت 
قامت  �لإط����ار  ن��ف�����ص  ف��ي��ه��م��ا.يف 
�ل�سابع  �حل�����رسي  �لأم��ن  م�سالح 
فيهما  م�ستبه  �سخ�سني  بتوقيف 

 35-52 مابني  �أعمارهما  ت��رت�وح 
ممار�سة  ق�سية  يف  ل�سلوعهما  �سنة 
�ل�سجل  يف  �لقيد  دون  جتاري  ن�ساط 
�لفوترة،  وجوب  خمالفة  �لتجاري، 
�ملنتوج،  و���س��م  ل��ز�م��ي��ة  �إ خمالفة 
و  �مل��ن��ت��وج،  �سلمة  �ح���رت�م  ع��دم 
تفيد  معلومات  ��ستغلل  بعد  ذلك 
�لإجر�مي،  �لن�ساط  بهذ�  قيامهما 
�ل���ذي متت  �ل��ت��ح��ق��ي��ق  م��ك��ن  ك��م��ا 
�لق�سية  هذه  بخ�سو�ص  مبا�رسته 
مادة  من  كمية  حجز  و  �سبط  من 
وح��دة   102920 ب���  ت��ق��در  �ل��ت��ب��غ 
بالإ�سافة  �لعلمات،  خمتلف  من 
فحم  م���ادة  م��ن  وح���دة   300 �إىل 
��ستكمال  �ل�سي�سة،وبعد  �ملدينة 
لق�سيتي  �لقانونية  �لإج����ر�ء�ت 
�أمام   فيهم  �مل�ستبه  تقدمي  مت  �حل��ال، 
حمكمة  ل��دى  �جل��م��ه��وري��ة  وك��ي��ل 
�لإجر�مية  ف��ع��ال  �لأ عن  �لأغ��و�ط، 

ليهم. �إ �ملن�سوبة 
ع.ق

�ل�رسطة   ق���و�ت  ج��ه��ود  �إط���ار  يف 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  ب��اأم��ن ولي��ة ورق��ل��ة 
�ملو�طنني  و�سلمة  �أمن  على  �حلفاظ 
لكافة  و�ل��ت�����س��دي  ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م، 
�لأمن  عنا�رس  متكن  �لإجر�م؛  �أ�سكال 
من  بالروي�سات  �خلارجي  �حل�رسي 
من  �لثاين  �لعقد  يف  �ساب  توقيف 
�لق�سائية  �ل�سو�بق  ذوي  من  �لعمر، 
�لق�سايا  من  �لعديد  يف  عنه  مبحوث 
ثر  �إ تعود  �لق�سية  �لإجر�مية.حيثيات 
قو�ت  �إىل  موؤكدة  معلومات  ورود 
�سخ�ص  ب��وج��ود  تتعلق  �ل�����رسط��ة 
م��ب��ح��وث ع��ن��ه ع��ل��ى م��ن ���س��ي��ارة 
�حلو�جز  �أحد  من  بالقرب  �سياحية، 
�لأمر  �لخت�سا�ص.  قليم  باإ �لأمنية 
�مل��ي��د�ن  وح���د�ت  ��ستدعى   �ل��ذي 

بهذ�  فيه  للم�ستبه  �لرت�سد  �ىل 
وحتويله  توقيفه  ليتم  �لأمني،  �حلاجز 
�خلارجي  �حل�رسي  �لأم��ن  مقر  �إىل 
�ملعني  ب��اأن  ليت�سح  �ل��روي�����س��ات، 
تتمثل  �إجر�مية  ق�سايا  �أرب��ع   حمل 
بال�رسب  تتعلق  �لأوىل  �لق�سية  يف: 
�سلح  ب��و����س��ط��ة  �ل��ع��م��د  و�جل���رح 
�لثانية  �لق�سية  )كيتور(.  بي�ص  �أ
�لعقلية  ث��ر�ت  �مل��وؤ بحيازة  تتعلق 
�ل�سخ�سي.  �ل���س��ت��ه��لك  ق�����س��د 
دون  بالقيادة  تتعلق  �لثانية  �لق�سية 
�لر�بعة  �سياقة.و�لق�سية  رخ�سة 
حمظور  �أبي�ص  �سلح  بحيازة  تتعلق 
مربر  دون  �ل�ساد�ص  �ل�سنف  م��ن 

�رسعي.
ق/ج

مدير   ، ه��روي��ن��ي  حممد  ك�سف 
لولية  �لعمومية  �لتجهيز�ت 
�حليوية  �لقطاعات  باأن   ، مترن��ست 
 ، )�لرتبية  غ��ر�ر  على  �لهامة  و 
كذ�  و   ) �ل�سحة   ، �لعايل  �لتعليم 
�لظل  ملناطق  �ملخ�س�سة  �مل�ساريع 
�ل�سلطات  م��ن  بتو�سيات  و   ،
توقيفا  تعرف  مل   ، للوطن  �لعليا 
�أزم��ة  ظ��ل  يف  ح��ت��ى  جت��م��ي��د�  �أو 
بظللها  �ألقت  �لتي   19 كوفيد 
و  �ل��وط��ن  ع��ل��ى  ره��ي��ب  ب�سكل 
و�سعية  باأن  موؤكد�   ، باأ�رسه  �لعامل 
و  بالولية  �مل�سجلة  �مل�ساريع  جل 
ت�سري  �لقطاعات  بهذه  �ملتعلقة 
يوؤهلها   ، مقبولة  و  ح�سنة  بوترية 

. لها  �ملحدد  �لوقت  يف  ُت�سلم  لأن 
�لو�سع  �أن  �كد�   �ل�سدد   هذ�  يف 
 ، يام  �لأ هاته  �لوطن  به  مير  �لذي 

�ملتخذة  �لوقائية  �لإج���ر�ء�ت  و 
كورونا  وب��اء  جمابهة  �أج��ل  م��ن 
�ملربجمة  �مل�����س��اري��ع  م��ن  جعل   ،
وتريتها  يف  طفيف  تاأخر�  تعرف 
هذ�  �أن  �ل�سياغ  هذ�  يف  موؤكد�   ،
رفع  بد�ية  مع  تد�ركه  مت   �لتاأخر 
بع�ص  ورج��وع  �لتدريجي  �حلجر 

عادي. ب�سكل  للن�ساط  ن�سطة  �لأ
��ستعر�ص   ، �ل�����س��ي��اق  ه��ذ�  يف 
�لعمومية  �ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت  م��دي��ر 
و  وت���رية   ، ه���ق���ار  �لأ بعا�سمة 
�مل��ع��ول  ���س��غ��ال  �لأ ���س��ري  ن�سبة 
غاية  �إىل  �ل�سنة  هذه  خلل  عليها 
كا�سف   ، �ملن�رسم  �ل�سهر  نهاية 
بقطاع  متعلقة  م�ساريع   07 �أن 
بد�ية  مع  ُت�سلم  �ن  تنتظر  �لرتبية 
يف   ، �ملقبل  �لإجتماعي  �لدخول 
عمليات  تبد�أ  �أن  �ملنتظر  من  حني 

 12 يف  ل��لن��ط��لق  �ل��ت��ح�����س��ري 
خلل  �لقطاع  نف�ص  يف  م�رسوعا 
�لتعليم  قطاع  م��ا  �أ  ، ي��ام  �لأ ه��ذه 
موعد  على  �لآخ���ر  فهو  �ل��ع��ايل 
�نطلق  و   ، و�حد  م�رسوع  ِم  لَت�سلُّ
ما  .�أ �أخرى  م�ساريع   03 بِ�  �لعمل 
ت�سهد  �لآخ��ر  هو  �ل�سحة  قطاع 
مقبولة  و�سعيات   03 م�ساريعه 
عني  ع��ي��ادة  م�����رسوع  يعرف  ي��ن  �أ
يف   40 ���س��غ��ال  �أ ن�����س��ب��ة  ق����ز�م 
�لأ�سغال  تنطلق  حني  يف   ، �ملائة 
ي��ام  �لأ خ��لل  زو�ت��ني  تني  بعيادة 
يخ�ص  فيما  ما  �أ  ، �لقادمة  �لقليلة 
جتهيز  و  �إجن��از  و  در�ئ��ة  م�رسوع 
بعا�سمة  �خلدمات  متعدد  عيادة 
بلفت  �لأخ���رى  فهي   ، �له��ق��ار 
�ملائة. يف   50 �لأ�سغال  ن�سبة  بها 
حممد  ���رسح   ، �آخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 

�لتجهيز�ت  قطاع  �أن  هرويني 
ه��ق��ار  �لأ بعا�سمة  �ل��ع��م��وم��ي��ة 
على  �ل��ع��م��ل  ج��اه��د�  ي��ح��اول   ،
بع�ص  م�ص  �ل��ذي  �لتاأخر  ت��د�رك 
 ، �حلالية  �لأزم��ة  ج��ر�ء  �مل�ساريع 
�مل�ساريع  ك��ل  ت�سليم  �أج��ل  م��ن 
 ، �مل��ح��ددة  �آج��ال��ه��ا  �مل��ربجم��ة يف 
من  ��ستفاد  �لقطاع  �أن  و  خا�سة 
�لرب�مج  خمتلف  من  عمليات  عدة 
برنامج  �سمن  م�ساريع  غر�ر  على 
بر�مج  و   ، �جلنوب  مناطق  تطوير 
حتويل  كذ�  و   ، �ملحلية  �جلماعات 
لقطاع  خم�س�سة  م�ساريع   03
�ل�سلطات  ط���رف  م��ن  �ل��رتب��ي��ة 
عليها  �لوقوف  �أجل  من  �ملحلية، 
وقتها  يف  ت�سليمها  على  �لعمل  و 

�ملحدد.
.ب �ص 

لذوي  �جلز�ئرية  �جلمعية  �سطرت 
����رس�ف  حتت  �خلا�سة  �لحتياجات 
م��ق��د�د  فتيحة  �جل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س��ة 
�سجرية   10.000 لغر�ص  برناجما، 
تقرت   " �سعار  حتت  تقرت  بولية 
تنظيم  �إىل  دعت  حيث   ،" �خل�رس�ء 
لفائدة  و����س��ع��ة   ت�سجري  حملة 
و  �ل�سكانية  �لتجمعات  و  �لأحياء 
و�لرئي�سية  �لعمومية  �ل�ساحات 
�لأحياء  جلان  مع  بالتن�سيق   ، للمدينة 
�لبيئة  ميد�ن  يف  نا�سطة  وجمعيات 
تقرت  ب��ل��دي��ات  م�ستوى  ع��ل��ى   ،
ل��ق��اء�ت  ع��ق��د  مت  ح��ي��ث   ، �ل��ك��ربى 
يف  �لفاعلني  جميع  م��ع  مو�سعة 
 ، وم��ت��ط��وع��ني  �ل��ت��ق��رت��ي  �ملجتمع 

و�سع  ق�سد  �جلمعيات  ���س��اء  وروؤ
�لأخ�رس  للم�رسوع  طريق  خارطة 
و  �ل��ن��ق��اط  جميع  ف��ي��ه  و���س��ع��ت   ،
على  للحفاظ  �حللول  و  �لعر�قيل 
و  �ل�سقي  خ��لل  م��ن  �ل�سجري�ت 
�لعملية  ت�سبق   حيث   ، �ملتابعة 
�مل�ساركون   وي��رى   ، نظافة  حملة 
هو  �لت�سجري  حملة  من  �لهدف  �أن 
�ملدينة   لأحياء  جميل  منظر  �إعطاء 
خلل  من  �جلو  تلطيف  و��ستهد�ف 
�حل�ص  �إظهار  و  �لأ�سجار،  غر��سة 
باأهمية  �مل�سرتك  �لوعي  و  �لتطوعي 
�أك��دت  جهتها  �ملحيط..من  نظافة 
مقد�د  فتيحة  �مل�رسوع  على  �مل�رسفة 
يهدف  �لتطوعي  �لن�ساط  ه��ذ�  �أن 

ت�����س��ج��ي��ع  �إىل 
�مل�������ب�������ادر�ت 
�ل�سبانية  �خلريية 
�ل�سباب  وح���ّث 
ع��ل��ى �ل��ن�����س��اط 
�خلريية  و�لأفعال 
تتطلب  ل  �ل��ت��ي 
دعما  بال�رسورة 
تبيانا  ،و  ماليا 
ه���م���ي���ة  م���ن���ا لأ
ع��م��ل��ي��ة غ��ر���ص 
����س���ج���ار يف  �لأ
�حل����ف����اظ ع��ل��ى 

�لإيكولوجي  �لّتنوع  وحماية  �لبيئة 
و�مل��ج��م��ع��ات  ت��ق��رت   م��دي��ن��ة  يف 

�جلمايل  �لطابع  و�إ�سفاء  �ل�سكنية 
. . عليها

�لتجاين      ن-ق- 
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�سكان م�سعد باجللفة .. يحتّجون ب�سبب التماطل 
يف توزيع ال�سكنات اجلاهزة ! 

ذيب عمر 
---------------- 

على  �ل�����س��غ��ط  ���س��ي��ا���س��ة  ورغ���م 
�ملو�طنون  ينتهجها  �لتي  �مل�سوؤولني 
غري   ، �مل��ك��ا���س��ب  بع�ص  لتحقيق 
�ساة  للماأ ح��د�  ي�سع  مل  ذل��ك  �أن 
�سّلت  و  معنوياتهم  حّطمت  �لتي 
ما   ، باأحلمهم  وعبثت  حركاتهم 
بولية  م�سعد  مدينة  �سكان  ز�ل 
�لتاأخر  �أ�سباب  عن  يت�ساءلون  �جللفة 
�ل�سكن  ح�سة  ت��وزي��ع  عملية  يف 
مرور  فرغم   ، �جلاهزة  �لجتماعي 
�آخر  عن  �سنو�ت  خم�ص  من  �أك��رث 
�جلديدة  �حل�سة  �أن  ورغم  ��ستفادة 
ت�سليم  �سوى  ينق�ص  ول  ج��اه��زة 
�ملو�طنني  �أن  �إل   ، لأ�سحابها  �ملفاتيح 
بفارغ  ينتظرون  "�لغلبة"ماز�لو� 
 ، �مل�ستفيدين  قائمة  ن�رس  �ل�سرب 
بحل  كفيل  �ل�سكن  �أزمة  حل  �أن  مبا 
كما   ، �جلانبية  �ملع�سلت  من  �لكثري 
�إىل  �لأزمة قد يوؤدي كذلك  �أن تفاقم 
�لعنو�سة  �أهمها   ، �ملتاعب  من  �ملزيد 

وكذ�   ، ملحوظا  �رتفاعا  عرفت  �لتي 
عن  ناهيك   ، �مل��در���س��ي  �ل��ت�����رسب 
�لكم  ب�سبب  �ل�سحية  م��ر����ص  �لأ
وقد   ، عائلة  ك��ل  و���س��ط  �ل��ه��ائ��ل 
هو  �لحتجاج  ب��اأن  �ل�سكان  ���رّسح 
ل�ستري�د  �ملُتاحة  �لوحيدة  �لو�سيلة 
�سّدت  �أن  بعد   ، �مل�سلوبة  حقوقهم 
�لتي  ب��و�ب  �لأ جميع  وجوههم  يف 
جتّمعهم  ل��دى  و�أك���دو�   ، طرقوها 

لفتات،  حاملني  �لد�ئرة  مقر  م��ام  �أ
يف  �لتماطل  �سبب  عن  فيها  ت�ساءلو� 
�لجتماعية  �ل�سكنات  توزيع  عملية 
وعود  وعن   ، �سنو�ت  منذ  �جلاهزة 
تتج�ّسد  مل  �لتي  �ملخت�سة  �جلهات 
 ، ورق  على  حرب�  وظلت  ميد�ن  على 
�سوف  نهم  فاإ �لثائرين  ذ�ت  وح�سب 
غاية  �إىل  �حتجاجهم  يو��سلون 
حل  باإمكانه  �ل��ذي  �ل��و�يل  تدخل 

م�سالح  ه��وؤلء   و�نتقد   ، �مل�سكلة 
وعدتهم  ق��د  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ل��د�ئ��رة 
بنيل  �ملنا�سبات  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف 
�لتحقيق  �أج��رت  �أن  بعد  مبتغاهم 
تفاجاأو�  لكنهم   ، معهم  د�ري  �لإ
خدعة  �سوى  يكن  مل  �سيء  كل  �أن 
مقابلة  على  �إ���رس�ره��م  ز�د  لهذ�   !
�لأول  �مل�سوؤول  باعتباره  �ل��و�يل 
�تخاذ  �سلحية  ول��ه  �ملنطقة  يف 
م��ده  �أ ط��ال  �ل��و���س��ع   ، �ل���ق���ر�ر�ت 
يتن�سل  �لبلدي  �ملجل�ص  �أن  خا�سة 
دوما  يتحّجج  كونه  م�سوؤوليته  من 
و�إعد�د  �مللفات  در��سة  ق�سية  باأن 
م�سلحة  بيد  �مل�ستفيدين  وثيقة 
خ��ارج  يجعله  م��ا  وه��و   ، �ل��د�ئ��رة 
نهاية  يف  �ملحا�سبة  �أو  �لتهام  رو�ق 
يطرح  �لذي  �ل  �ل�سوؤ لكن   ! �ملطاف 
�مل�سوؤولون   يعلم  �أل   : هو  هنا  نف�سه 
موجود  هو  ما  ت�سليم  عدم  �أن  مب�سعد، 
�سيحرم  ُمربمج  هو  ما  �إكمال  وعدم 
من  �ل�ستفادة  من  �مل�سعدي  �ملجتمع 

؟!  �أخرى  �سكنية  ح�س�ص 

و  امل�سقة  اأحجام  و  اأ�سكال  و  اأنواع  ، حاملة معها كل  املعزولة  القاطن يف االأمكنة  املواطن اجلزائري  ال�سنوات ثقيلة مت�سابهة على  مّتر 
للم�ساكل و االأزمات املرتاكمة هنا وهناك ،  اأف�سل احللول  اإيجاد  اأن يتمّكن م�سوؤولو هيئاتهم االإدارية  من  البوؤ�ش و احلرمان ، دون 

اأو على االأقل االجتهاد باالإمكانات املوجودة لتبديد بع�ش من املعاناة و االأوجاع !

            " بكرامتنا  والعبث  بحقوقنا  للتالعب  " ال  �سعار  �سباب اأدرار يحتجون من اأجل ال�سكن رفعوا 
والت�سغيل 

اأمن االأغواط باملر�ساد

توقيف4 اأ�سخا�ش يف ق�سيتي �سرقة 
مركبة و ممار�سة ن�ساط جتاري غري 

�سرعي 

اإلقاء القب�ش على �ساب مبحوث عنه 
يف العديد من الق�سايا االإجرامية  

بالروي�سات بورقلة 

مدير التجهيزات العمومية بتمرنا�ست" م�ساريع تربوية ُت�سّلم مع الدخول 
االجتماعي املقبل"

خمطط اأخ�سر لغر�ش 10.000 �سجرة مبدينة تقرت 
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 "اجلي�ش االأخ�سر" يطالب ال�سلطات الوالئية 
بحمايته من االأمرا�ش

عي�ش علجية 
-----------------

�لبلدية  م�سالح  مبقدور  يعد  مل 
�ملو�طن،  على  �لرقابة  تفر�ص  �أن 
�أمام  ت�سع  �أن  �لأمن  �أجهزة  ل  و 
كل عمارة �رسطي ملر�قبة طريقة 
مل  كما  لنفاياته،  �ملو�طن  ت�سيري 
�أي�سا  �لنظافة  �أعو�ن  مبقدور  يعد 
�لأحياء  و  �ل�سو�رع  ينظفو�  �أن 
�لتي  �ل�سعبة  �لظروف  ظل  يف 
لغياب  لي�ص  ف��ي��ه��ا،  يعملون 
�ألب�سة  م��ن  �لعمل  �إمكانيات 
كمامات  و  ق��ف��از�ت  و  وقائية 
 ، �حلقوق  باقي  يف  �إمن��ا  و  فقط، 
�ل�سهري  �لر�تب  �سعف  ل�سيما 
"طب  غياب  و  يتلقونه،  �ل��ذي 
تعر�سهم  ح��ال��ة  يف  �لعمل" 
يرفعون  هم  و  �ملعدية  للأمر��ص 
دون   ( �مل��و�ط��ن  لأن  �لقمامة، 
كيف  و   ، )خامج(  و�ِسخ   تعميم( 
بنف�سه  حميطه  على  يحافظ 
�ملعنية،  �مل�سالح  تدخل  دون 
�لتي  �لتح�سي�سية  �حلملت  حت 
�حلني  بني  �جلمعيات  بها  تقوم 
لأن  بالف�سل  ب��اءت  �لآخ���ر  و 
�لبيئة  ثقافة  ميلك  ل  �مل��و�ط��ن 
�لذي  باملحيط  يعتني  كيف  و 
�أطفاله،  فيه  يلعب  و  فيه  يعي�ص 
حتولت  �خل�رس�ء  �مل�ساحات  حتى 
�لأ�سو�ك،  غزتها  و  قمامة  �إىل 
حتى  رقيب،   ل  و  ح�سيب  ول 
كل  ففي  غائبون،  �ملنتخبني  ّن  �أ

ميز�نية  �لولية  تخ�س�ص  �سنة 
لنظافة  و  �خل�رس�ء  للم�ساحات 
ثمارها،  تظهر  ل  لكن  و  �ملحيط، 

�لدولة. �أمو�ل  تهدر  هكذ�  و 
بع�ص  يف  عليه  وقفنا  ما  ه��ذ� 
�خلروب،  مدينة  �سو�رع  و  �أحياء 
و�سط  تتو�جد  �لأو���س��اخ  حيث 
�ل���ع���م���ار�ت وح���ت���ى �أ���س��ف��ل 
�ملياه  ق���ارور�ت  من  �ل�رسفات 
بل�ستيكية،  �أكيا�ص   ، �ملدنية 
�أك������و�ب �مل��ث��ل��ج��ات، ب��ق��اي��ا 
�أن  يوؤكد  ما  ه��ذ�  و  �ل�سجائر، 
يف  �لوحيد  �ملت�سبب  �مل��و�ط��ن 
�لنفايات  لأن  �ل��و���س��ع،  ه��ذ� 
كل  و�أن   ، �ل�رسفات  من  ُتلقى 
"ملك  هو  �مل�سكن  خارج  هو  ما 
يجد  مل  و  يقال،   كما  �لبايلك" 
�أقد�مهم،  ي�سعون  �أي��ن  �مل��ارة 

غزتها  �خل�رس�ء  �مل�ساحات  حتى 
تعني  ل  �لبيئة  فثقافة  �لأ�سو�ك، 
تعني  ما  بقدر  �حلاويات   توفري 
رمي  يف  �لبيوت  ربات  توعية 
مزجها  بعدم  ذل��ك  �لنفايات، 
رب��ات  م��ن  فكثري  بال�سو�ئل، 
�ملنزلية  نفاياتها  ترمي  �لبيوت 
تكلف  و  فرز،  دون  �أكيا�ص  يف 
هي  و  �لقمامة  يف  برميها  �بنها 

باملاء. تقطر 
 و�أم���ام �رت��ف��اع درج��ة �حل��ر�رة 
�لرو�ئح  تنتقل  و  �لتعفن  يحدث 
و  عليه  وقفنا  ما  هذ�  �لكريهة، 
�أعو�ن  �أحد  مع  "ندرد�ص"  نحن 
مدينة  �أح��ي��اء  ب��اأح��د  �لنظافة 
ملكتب  حماذية  هي  و  �خل��روب 
ب��دون  يعمل  وج��دن��اه  �ل��ربي��د، 
كي�سا  لنا  �أظهر  قد  و  قفاز�ت، 

تقطر  نفايات  ب��ه  بل�ستيكيا 
ينبغي  ل  �أخ��رى  �أم��ور  و  باملاء، 
كان  و  �لعامة،  �أمام  تنك�سف  �أن 
و�سائل  نق�ص  رغ��م  �أنهم  رده 
تنظيف  عن  يتوقفون  ل  �لعمل،  
يف  �لقمامة،   ورف��ع  �ل�سو�رع 
ل  و  �مل�����س��اء  يف  و  �ل�����س��ب��اح 
يعود  حتى  قليلة  �ساعات  مت��ر 
تذهب  و  ح��ال��ه،  �إىل  �ل��و���س��ع 
�إىل  �أ���س��ف  ���س��دى،  ج��ه��وده��م 
يتخبطون  �لتي  �مل�ساكل  ذل��ك 
يتقا�ص  مل  م��ن  منهم   ، فيها 
 04 �أو   03 ملدة  �ل�سهري  ر�تبه 
حرمو�  �خلطر  منحة  حتى  �أ�سهر، 
�ل�سلطات  ينا�سدون  هم  و  منها، 
�إج��ر�ء�ت  �تخاذ  و  مب�ساعدتهم 
بنفاياته  يلقي  من  لكل  ردعية 

�لعمار�ت. �رسفات  من 

ت�سهد �سوارع و اأحياء مدينة اخلروب بوالية ق�سنطينة و�سعا كارثيا جراء انت�سار االأو�ساخ و  خا�سة و�سط العمارات، مما يوؤكد 
على تهاون املواطن باملحيط الذي يعي�ش فيه، دون اأن يعي باأنه وحده املت�س�سب يف تعر�ش اأطفاله لالأمرا�ش ب�سبب االأو�ساخ 
و انت�سار احل�سرات، و رغم اجلهود التي يقوم بها اأعوان النظافة الذي ميكن ت�سميتهم بـ: "اجلي�ش االأخ�سر" فاالأو�ساع تزداد 
على  ملقاة  م�ستعملة  كّمامات  يحملون  الأنهم  الواجهة،  يف  اأنف�سهم  النظافة  عمال  يجد  حيث   ، الوباء  انت�سار  ظل  يف  تدهورا 

االأر�ش بدون و�سائل الوقاية، و يبقى ال�سوؤال: اأين هي �سرطة العمران؟

اأُغلق للمرة الرابعة منذ االأ�سبوع املا�سيمدينة اخلروب بق�سنطينة تغرق يف االأو�ساخ

امراأة عجوز تنا�سد رئي�ش اجلمهورية ووزير العدل 

جماعة    ، قليلة  �أي��ام  قبل  �أث��ارت 
بحي23  و�لهلع  �لرعب  �أ����رس�ر  
�سايف �لعيد بفيلج �لريح يف ولية 
��سطحابهم  بعد   ، بلعبا�ص  �سيدي 
"بيتبول"  نوع  من  �رس�سني  كلبني 
رفقة  عجوز   بيت  على  وتهجمهم 
�ل�ساعة  ح��و�يل  �لثلثة  �أحفادها 
بعد  هذ�  جاء  حيث   ، �سباحا  �لثامنة 
تهجم فريد من نوعه  ور�ء مناو�سة 
�بن �ل�سحية مع �أحد  �أفر�د �لع�سابة 

من يومني قبل حادثة �لعتد�ء. 
�أرعبت  و�لتي  �لو�قعة،  تفا�سيل 
تعود  �لريح،   بفيلج  �ل�سعبي  �حلي 
لتاريخ 7 �أوت حو�يل �ل�ساعة �لثامنة 
�أ�رس�ر  جماعة  تهجمت  �أين  �سباحا، 
ت�رسيح  ح�سب  �سيوف  حاملني 
كلبني  وم�سطحبني  �ل�سحية 
و  �ل�سحية،  بيت  لقتحام  �رس�سني 
هاجم كلب و�حد   �ملدعوة "ف. ع" و 
�لبالغة 70 �سنة ، ما خلف لها جرحا 
غائر� على م�ستوى �ليد �ليمنى ، و 
جعل �أحفادها �لثلثة و �لتي ترت�وح 
�أعمارهم بني 3 �سنو�ت و 8 �سنو�ت 
يعي�سون حالة هلع و بكاء ، هذ� �إىل 
�ل�رس�خ  وهو  جدتهم،  جانب �رس�خ 
"�ص.  �ملدعو  �لبن  له  تفطن  �لذي 
�ل�سطح  فوق  نائما  كان  �ل��ذي  ه" 
�لذي   ، بذلك  �لع�سابة  تد�رك  دون 

�إذ  �لكلب  فم  فك  حماول  باأمه  حلق 
�لكلب  لتهجم   �لآخ��ر  هو  تعر�ص 
�لي�رسى  �ليد  �أ�سابع  م�ستوى  على 
خملفا له جروحا وعدم �لقدرة على 
يف   ، �لي�رسى  �ليد  �أ�سابع  حركة 
�ل�سعبيَة  �ل�رسطَة  ��ستنجد   وقت 
و  �ل�رس�خ  �أفزعهم  �لذين  �جل��ري�ُن 
م�ستنجدين   ، �لرهيب   �لإع��ت��د�ء 
قبل  �لأمنية  بامل�سالح  ب��دوره��م 
خ�سو�سا  �سنعاء،   جرمية  ح�سول 
معروفون  �لع�سابة  �أف���ر�د  و�أن 
بحيهم �ل�سعبي، وبالأخ�ص �أّنهم من  
ُي�سهد  �لتي  �ملهلو�سات  مروجي 
ح  و�سَ يف  �لقانوين  ترويجهاغري 
�عتبار  �أي  �أو   ، حياء  دون  �لنهار 
مت  وق��ت  ،يف  �لع�سابة  ففّرت     ،
�مل�سالح  قبل  �لعجوز من  نقل  فيه  
عبد  �جلامعي  للم�ست�سفى  �ملدنية  
متت   �أين  �أج��ل    من  ح�ساين  �لقادر 
�ل�رسعي   �لطبيب  قبل  من  معاينتها 
فيه  نا�سدت  مت�سل  �سياق  يف  و   ،
و  �جلمهورية  رئي�ص  �ل�سحية 
�لع�سابة  هاته  لردع  �لعدل  وزير 
خا�سة  عدة  جر�ئم  يف  �ملت�سببة  و 
�جلمهورية  رئي�ص  �أع��ل��ن    بعدما 
قانون  و�سع  يف  بال�رسوع  موؤخر�، 
لردع �لع�سابات بالأحياء �ل�سعبية.
 زنازل. ن

جماعة اأ�سرار  تثري الرعب بحي 
فيالج الريح ببلعبا�ش

غلق  على  �ملحتجني  ع�رس�ت  �أقدم 
على   43 رق��م  �لوطني  �لطريق 
ببلدية  �ون��دور  منطقة  م�ستوى 
يف  جيجل  ولي��ة  غ��رب  �لعو�نة 
حديقة  بجانب  �ل��دور�ين   �ملنعرج 
�سبب  ويعود   ، و�حليو�نات  �لت�سلية 
للتحرير"   م�سادر"   ح�سب  �لغلق 
مبنع  �لوطني  �لدرك  قيام قو�ت  �إىل 
و�لكر��سي  �ل�سم�سيات  تت�سيب 
على �ساطئ �لبحر وكر�ئها بطريقة 
حما�رس  تنظيم  وكذ�  قانونية  غري 
وغري  فو�سوية  بطريقة  لل�سيار�ت 
�ملحتجون  ليقوم   ، �أي�سا  قانونية 
باحلجارة  �لطريق  بغلق  بعدها 
��ستباكات  و�لدخول يف  و�ملتاري�ص 
�لوطني  �لدرك  م�سالح  مع  عنيفة 
عليهم  ب��الع��ت��د�ء  ق��ام��و�  حيث   ،

مادية  خ�سائر  �سبب   مما   باحلجارة، 
�لتي  �ملو�طنني  ل�سيار�ت  معتربة 
�لطريق  بجانب  مركونة  كانت 
�ل��درك  م�سالح  بعدها  لتقوم   ،
�لعمومية  �لقوة  با�ستعمال  �لوطني 
يف فتح �لطريق �أمام �ملارة و�ل�سو�ح 
خا�سة و�أنه �لطريق �لرئي�سي �لذي 
وكذ�  بجاية  بولية  جيجل  يربط 
ح�سا�سية  �إىل  بالأ�سافة  �سطيف، 
فيها  �لطريق  قطع  مت  �لتي  �ملنطقة 
�ساطئني  بجانب  تقع  �لتي  وه��ي 
يوميا،  �لآلف  يق�سده  كبريين 
�لت�سلية  حديقة  �إىل  بالإ�سافة 
و�لتي  هنالك  �ملوجودة  و�حليو�نات 
لولية  بامتياز  �سياحيا  قطبا  تعترب 

جيجل.
  ب.عبد�لله

رغي�ص  �أمين  �ل�ساب  �ملوت  غّيب 
17 عاما و��سابة  �لبالغ من �لعمر 
ت��رت�وح  �آخرين  ��سخا�ص  ثلثة 
�سنة  و20   16 بني  ما  �عمارعم 
عن  ن��اجت  مميت  م��رور  ح��ادث  يف 
نوع  من  �سيارة  و�نقلب  �نحر�ف 
�ل�ساعة  ح��و�يل  وقع  �سيفرويل، 
ببلدية  بوز�ق  �ل�سابعة عرب طريق 
بابار وقد تدخلت �لوحدة �لرئي�سية 
للحماية �ملدنية بخن�سلة، مدعومة 

�ملحمل  لبلدية  �لقطاعية  بالوحدة 
وحتويلهم  �جلرحى  �إ�سعاف  مت  �ين 
�لبلدية  بذ�ت  �لعلج  قاعة  نحو 
فيما  و�لعلج؛  �ل�ستطباب  ق�سد 
م�سلحة  �ىل  �ملتويف  حتويل  مت 
حتقيق  فتح  مت  كما  �جلثث،  حفظ 
�ملعنية  �لأمنية  �مل�سالح  قبل  من 
للحا �لرئي�سية  �لأ�سباب  ملعرفة 

دث.                          
ونا�ص لزهاري   

غلق الطريق الوطني 43 على م�ستوى 
منطقة اأوندرو بجيجل

 قتيل وثالثة جرحى بطرق بوزاق 
ببلدية بابار بخن�سلة

اأكرث من 400 طعنة يف اليوم االأول من ن�سر قائمة امل�ستفيدين من 1237 
�سكناعموميا ب�سعيدة 

خليل،  �سعيد  �سعيدة  د�ئ���رة  رئي�ص  �ك��د 
�لإ�سمية  �لقائمة  عن  �لإف��ر�ج  خلفية  وعلى 
للمر�سحني لل�ستفادة من ح�سة 1237 �سكنا 
عمومني �إيجارين  مبقر بلدية �سعيدة، على �أن 
وقابلة  نهائية  موؤقتة وغري  تبقى  �لقائمة  هذه 
،على  �أي��ام  بثمانية  حم��ددة  فرتة  يف  للطعن 
بحي  �لريا�سات  �ملتعددة  �لقاعة  م�ستوى 
قر�بة  ��ستقبلت  م�ساحله  �أن  ،م�سري�  �لبدر 
400 طعن  ،كما �كد رئي�ص �لد�ئرة �ن �لطعون 

من  �أكرث  �أن  ،م�سيفا  �لعتبار  بعني  �ستوؤخذ 
�أ�سماوؤهم يف  2018 وردت  350 طاعنا �سنة 
طماأن  �لوقت  ذ�ت  .يف  عنها  �ملفرج  �لقائمة 
 2016 �سنة  ملفاتهم  �أودعو�  �لذين  �ملو�طنني 
�لتحقيقات   يف  قريبا  �ست�رسع  م�ساحله  �أن 
�لإد�رية و�مليد�نية موؤكد� وجود ح�سة �سكنية 
�لفئة.�أما  لهذه  �ستوجه  �سكن   2700 ب�  تقدر 
بخ�سو�ص �ل�سكن �له�ص، قال رئي�ص �لد�ئرة 
�إدر�ج  و�سيتم  �أحياء  عدة  �سمل  �لإح�ساء  �أن 

�لأخرية   �ستكون  ترحيل  عملية  يف  �ملعنيني 
ويف  بالبلدية.  �له�ص  �ل�سكن  على  للق�ساء 
ذ�ت �ل�سياق وبخ�سو�ص �حل�سة �ملعلن عنها 
بالتجزئات  و�ملتعلقة  �ملن�رسم،  �لأ�سبوع  بحر 
�أن  �سعيدة  د�ئرة  رئي�ص  �أ�سار  فقد  �لعقارية 
 23 �أ�سل  من  طعنا   3946 تلقت  م�ساحله 
لبلدية  �لعقارية  بالتجزئات  متعلق  ملف  �ألف 

�سعيدة. 
عامر �ل�سباعي 

- ) هل وجب و�سع اأمام كل عمارة �سرطي.؟(

وكالة - كنا�ش - ت�سرع يف تفعيل عمل ال�سباك اجلواري املتنقل ملناطق 
الظل بتمو�سنت

للتاأمينات  �ل��وط��ن��ي  �ل�����س��ن��دوق  �أع��ط��ى 
�لجتماعية للعمال �لجر�ء لوكالة عني متو�سنت 
�ل�سباك  عمل  لتفعيل  �لأخ�رس،  �ل�سوء  �إ�سارة 
�ملنت�رسة  �لظل  مناطق  لدى  �ملتنقل  �جل��و�ري 
يف  �ملبادرة  هذه  تندرج  حيث  �لولية.  باإقليم 
�خلدمة  لتح�سني   - كنا�ص   - م�ساعي  �ط��ار 
�ل�سمان  مل�ستعملي  تب�سيطها  و  �لعمومية 
�لجتماعي و �حلر�ص �ي�سا على �لتكفل �لأمثل 
مناطق  �ساكني  خا�سة  �ملو�طنني  بان�سغالت 
هياكل  فيها  تتوفر  ل  �لتي  �ملناطق  و  �لظل 
للتاأمينات �لجتماعية  �لوطني  لل�سنوق  تابعة 

للعمال �لجر�ء، و من �سمن هذه �ملناطق �لتي 
باملنطقة  �ملتنقل  �جلو�ري  �ل�سباك  قافلة  ز�رتها 
�لتابعة  �رسيف  علي  �سيدي  مزرعة  �مل�سماة  
مناطق  �سمن  �مل�سنفة  �ستوف  لبلدية  �إقليميا 
�سكان   مع  �ملوعد  كان  حيث  بالولية.  �لظل 
�لتي  �ملبادرة،  هذه  مع  جتاوبو�  �لذين  �ملزرعة 
�لن�سغالت  من  �لعديد  بطرح  لهم  �سمحت 
�ل�سمان  جمال  يف  �لقرت�حات  و  تهمهم  �لتي 
�لجتماعي، حيث مت �ل�سغاء لها بكل �إمعان و 
�لإجابة على بع�ص ما ُطرح منها  تدوينها... و 
�ل�سكان  �مام  منا�سبة  �لفر�سة  هذه  كانت  كما 

ما  و  حقوقهم  بكل  علمهم  �إ  و  لإطلعهم 
يكفله لهم �ل�سمان �لجتماعي من خدمات، و 
طبيعة  و  �لأد�ء�ت  من  �ل�ستفادة  كيفية  �ي�سا 
�لجتماعي،  بال�سمان  جتمعهم  �لتي  �لعلقة 
�ىل جانب تعريفهم بكل �خلدمات �لإلكرتونية 
بعد،  عن  خلدمتهم  �ل�سندوق  و�سعها  �لتي 
هذه  �ملنطقة  �سكان  ��ستح�سن  قد  و  ه��ذ�، 
�لتي  و  نوعها  من  �سابقة  �عتربوها  و  �ملباردة 
توؤكد ح�سبهم على عزم �لدولة  �لهتمام بكل 
�لن�سغالت ل�سيما لدى قاطني مناطق �لظل .    
 ن. مز�دة 



�سرورة ا�ستغالل دور ال�سباب 
لتكري�ش روح املواطنة 
والت�سجيع على االبتكار

احتاد العا�سمة ينفي 
املفاو�سات مع الغربال

ال�شاحرة  ع�شاق  من  املاليني  اأنظار  تتجه 
العا�شمة  ،�شوب  االأحــد  اليوم  امل�شتديرة 
ال�شحاب  الربتغالية ل�شبونة، ملتابعة لقاء 
ــني بــاريــ�ــض �ــشــان جــرمــان  ـــــي ب االأوروب
وبايرن ميونخ، يف املباراة النهائية لبطولة 

دوري اأبطال اأوروبا.
ويتطلع كال الفريقني اإىل تتويج م�شرته 
يف هذا املو�شم املثر، باللقب الغايل، الذي 

اأ�شبح هدفا ملحا لهما.
اإىل  �شنوات  منذ  جــرمــان  �شان  وي�شعى 
الهدف  كونه  ــي،  االأوروب باللقب  التتويج 
اأنفقوا  الذين  القطريني  ملالكيه  االأ�شا�شي 
تدعيم  على  ــورو  ــي ال مــن  املــاليــني  مــئــات 
على  النجوم  من  بالعديد  الفريق  �شفوف 

مدار ال�شنوات املا�شية.
باللقب  للفوز  بايرن  ي�شعى  املقابل،  ويف 
البطولة،  تاريخ  يف  له  ال�شاد�ض  ليكون 
اأملانيا  وكاأ�ض  )دوري  الثالثية  وال�شتكمال 
يف  الثانية  للمرة  اأوروبــا(  اأبطال  ودوري 
حتت   2013 يف  بها  تــوج  بعدما  تاريخه، 

قيادة مدربه االأ�شبق يوب هاينك�ض.

خاصة مواجهة 

وت�شهد املباراة غدا مواجهة من نوع خا�ض 
حيث  املهاجمني،  اأبــرز  من  جمموعة  بني 
جرمان  �ــشــان  يف  االأمــامــي  اخلــط  يــقــود 
الربازيلي  وهما  العامل،  يف  العبني  اأغلى 
كيليان  ال�شاب  والفرن�شي  �شيلفا  دا  نيمار 
الفريق  �شفوف  اإىل  انتقال  حيث  مبابي، 
 400 اإجمايل بلغ نحو  قبل �شنوات مبقابل 

مليون يورو.
اخلطر  الــبــولــنــدي  يــقــود  املــقــابــل،  ويف 
بايرن  هــجــوم  ليفاندوف�شكي  روبـــرت 
املهاجم  ـــواره  ج اإىل  يلعب  كما  مــيــونــخ، 
رقما  حقق  ــذي  ال مولر  توما�ض  اخلطر 
)بوند�شليجا(  االأملـــاين  لــلــدوري  قيا�شيا 
اأول  اأ�شبح  حيث  املنق�شي،  املو�شم  خالل 
مو�شم  يف  لزمالئه  هدفا   21 ي�شنع  العب 

واحد بالبطولة.
كما يتاألق اإىل جوارهما يف الهجوم الالعب 
هدفني  �شجل  ـــذي  ال ــري،  ــاب ــن ج �ــشــرج 
للفريق، يف مباراة املربع الذهبي التي فاز 

فيها على ليون الفرن�شي )3-0(.
للفوز  جرمان  �شان  طموحات  وت�شطدم 
بخربة  االأبــطــال،  دوري  يف  األقابه  ــاأول  ب
مــرات   5 البطولة  بلقب  الــفــائــز  بــايــرن 

�شابقة، ورغباته يف ا�شتكمال الثالثية.
ويتوقع الفرن�شي كينج�شلي كومان، العب 
ت�شهد  مفتوحة  "مباراة  ميونخ  بــايــرن 

العديد من االأهداف" .
توخيل  توما�ض  الفريقني،  مدربْي  ولكن 
يف �شان جرمان وهانزي فليك يف بايرن، 
املــبــاراة  تت�شم  اأن  يف  بالتاأكيد  يرغبان 
بالهجوم  منه  اأكـــر  اخلططي  بالطابع 

املتبادل وامل�شتمر بني الفريقني.

كورونا استثناءات 

مع  جيد  ب�شكل  الفريقني  من  كل  وتعامل 
كورونا  بفرو�ض  االإ�شابات  تف�شي  اأزمــة 
اأي  جــرمــان  �شان  يخ�ض  فلم  امل�شتجد، 
5 �شهور حتى اأواخر  مباراة على مدار نحو 
على  حافظ  لكنه  املا�شي،  يوليو/متوز 
املباريات  لياقة  وا�شتعاد  البدنية  لياقته 
نهائي  مباراتي  خو�ض  خــالل  من  �شريعا 
الــرابــطــة  ــض  ــاأ� ك ونــهــائــي  فرن�شا  ــض  ــاأ� ك
دوري  فعاليات  ا�شتئناف  قبل  الفرن�شية، 

االأبطال يف وقت �شابق من ال�شهر احلايل.
اأيام  قبل  امل�شابقة  فعاليات  ا�شتئناف  ومع 
بنظام  للبطولة  النهائية  االأدوار  باإقامة 
الربتغالية  العا�شمة  يف  جممعة  دورة 
بجدارة  طريقه  الفريق  �شق  ل�شبونة، 
اأتاالنتا  على  الفوز  خالل  من  النهائي  اإىل 
على  ثم  الثمانية،  دور  يف   2-1 االإيطايل 

اليبزيج االأملاين 0-3 يف املربع الذهبي.
ويف املقابل، ا�شتاأنف بايرن فعاليات املو�شم 
بعد  املا�شي  مايو/اأيار  منت�شف  يف  املحلي 
ب�شبب  فقط  �شهرين  لنحو  دام  تــوقــف 
اأزمة كورونا، وتوج الفريق بلقبي الدوري 
والكاأ�ض املحليني على عك�ض �شان جرمان 
رغم  الفرن�شي،  الــدوري  بلقب  توج  الذي 
التوقف  بعد  امل�شابقة  ا�شتكمال  ــدم  ع

اخلا�ض باأزمة كورونا.
اأواخـــر  يف  املحلي،  املو�شم  انتهاء  وبــعــد 
الفريق  ح�شل  املا�شي،  يونيو/حزيران 
ا�شتئناف  قبل  الــراحــة،  مــن  ق�شط  على 
على  بالفوز  االأبطال  دوري  يف  م�شرته 
 7-1 بالفوز  والتاأهل   ،4-1 اإيابا  ت�شيل�شي 
التقدم  وا�شل  ثم  املباراتني،  جمموع  يف 
دور  يف  بر�شلونة  على   8-2 الكا�شح  بالفوز 
املربع  يف  ليون  على  ثــم  ومــن  الثمانية، 

الذهبي.

املنتخب  ــم  جن مــاتــيــو�ــض،  ــار  ــوت ل اأعــــرب 
روبرت  باأن  اعتقاده  عن  االأ�شبق،  االأملاين 
ميونخ،  بــايــرن  مهاجم  ليفاندوف�شكي، 
وا�شح،  ب�شكل  حظا  االأوفـــر  املر�شح  هــو 
لكرة  الــدويل  االحتــاد  ِقَبل  من  الختياره 
القدم )فيفا( كاأف�شل العب يف العامل هذا 

العام.
فيلت"  "دي  ل�شحيفة  ت�شريحات  ويف 
قال  ال�شبت،  امــ�ــض  الــ�ــشــادرة  االأملــانــيــة 
من  القيا�شي  الــعــدد  �شاحب  مــاتــيــو�ــض، 
كان  "بب�شاطة  املان�شافت:  مع  امل�شاركات 
ليفاندوف�شكي،  روبرت  عام  هو  العام  هذا 
ولهذا فلي�ض هناك �شك بالن�شبة يل يف اأنه 

�شيكون الفائز باجلائزة".
من  اأنـــه  ــا(،  ــام ع  59( ماتيو�ض  واأ�ــشــاف 
على  العــب  اأفــ�ــشــل  اخــتــيــار  اأن  املــتــوقــع 
م�شتوى العامل، لن يتوقف فقط على اأداء 
نهائي  يف  نيمار  مناف�شه  اأو  ليفاندوف�شكي 
ــدا االأحـــد( بني  اأوروبـــا )غ اأبــطــال  دوري 

بايرن ميونخ وباري�ض �شان جرمان.
اأظهر  ليفاندوف�شكي  اأن  اإىل  ماتيو�ض  ونوه 

اأداء قويا ب�شكل ثابت طوال هذا املو�شم.
على  ميزة  لديه  "ليفاندوف�شكي  وتابع: 
على  االأملــاين،  الدوري  اأن  يف  تتمثل  نيمار 
لعبه  مت  الفرن�شي،  الــدوري  من  العك�ض 

اأداء ليفاندوف�شكي  اآخر مباراة، واأن  حتى 
اأحرز  كما  هدفا،   34 باإحرازه  مقنعا  كان 
مباريات   9 يف  هدفا   15 البولندي  الالعب 

يف دوري االأبطال".
ـــح مــاتــيــو�ــض الــــذي حــ�ــشــل على  ـــش واأو�
 :1991 عام  العامل  يف  العب  اأف�شل  جائزة 
"بالن�شبة يل لي�ض هناك العب اأف�شل منه 

)ليفاندوف�شكي( طوال العام".
غر  من  اأ�شبح  كورونا،  جائحة  وب�شبب 
اأف�شل  جائزة  فيفا  �شيمنح  متى  الوا�شح 
احلفل  اإلغاء  مت  اأنــه  اإذ  العامل،  يف  العــب 
باالأ�شا�ض  الغر�ض  لهذا  مقررا  كان  الــذي 
احلادي  يف  مدريد  االإ�شبانية  العا�شمة  يف 

والع�شرين من �شبتمرب/اأيلول املقبل.
يوليو/ نهاية  فيفا،  با�شم  متحدث  و�شرح 
يدر�ض  الــدويل  االحتــاد  بــاأن  املا�شي  متوز 
اأن  ميكن  الــذي  لل�شكل  خمتلفة  خيارات 

يقام به احلفل.
"فران�ض فوتبول" الريا�شية  وكانت جملة 
الفرن�شية قد تخلت الأول مرة يف تاريخها 
"الكرة  جائزة  منح  عن   1956 عــام  منذ 
جائحة  ب�شبب  ــام؛  ــع ال لــهــذا  الذهبية" 

كورونا.
فوتبول"  "فران�ض  اأن  اإىل  االإ�شارة  جتدر 
الكرة  جــائــزة  منح  اإىل  ــادت  ع قــد  كانت 

بعد   2016 عــام  منذ  مبفردها  الذهبية 
ف�ض امل�شاركة مع فيفا، حيث �شار االحتاد 
التاريخ  ذلــك  منذ  الــقــدم  لكرة  الـــدويل 
يختار اأف�شل العب يف العامل مبفرده، كما 
املجلة يف عام  ال�شراكة مع  كان يفعل قبل 

.2010

املكلفة  الــدولــة  كــاتــبــة  دعـــت    
�شواكري  �شليمة  النخبة  بريا�شة 
الوطني  باملركز  اخلمي�ض  ــوم  ي
النخبة  مواهب  حت�شر  و  لتجمع 
)اجلزائر  بال�شويدانية  الوطنية 
"االحرتام  اىل  ــة(،  ــم ــش ــا� ــع ال
ال�شحي"  للربوتوكول  ال�شارم 
الك�شف  عملية  مبنا�شبة  هــذا  و 
الالعبني  لفائدة  كوفيد19-  عن 
�شبه  و  االأوملبية  لالألعاب  املوؤهلني 

االأوملبية ل�شنة 2021.
ــواكــري  ــيــدة �ــش ــ�ــش ــت ال ــرح ــش و�
املركز  اىل  بها  قامت  زيارة  خالل 
مواهب  حت�شر  و  لتجمع  الوطني 
بال�شويدانية  الوطنية  النخبة 
لالإ�شراف  العا�شمة(،  )اجلزائر 
لت�شخي�ض  عــمــلــيــة  اول  عــلــى 
قائلة  ار(  �شي  ــي  )ب كوفيد19- 
بالو�شائل  تبخل  لن  "الدولة  ان 
النخبة  العبي  مرافقة  اجل  من 
الوطنية الذين �شيمثلون اجلزائر 
منها  املقبلة  الدولية  املواعيد  يف 
البارا-اأوملبية  و  االأوملبية  االألعاب 

جميع  وفرنا  لقد   .2021 ل�شنة 
عن  الت�شخي�ض  جمال  يف  الو�شائل 
على  احلــفــاظ  ق�شد  كوفيد19- 

�شحة ابطالنا".
الدولة  لكاتبة  اللقاء  هذا  و�شمح 
الذين  الــالعــبــني  مــع  بالتطرق 
ريا�شية،  احتاديات  �شبع  ميثلون 
التي  اجلائحة  هذه  تاأثرات  اىل 
التدريبات  توقيف  اىل  ت�شببت 
عن  ــدث  ــح ــت ال و  ــات  املــنــافــ�ــش و 
ــة الــتــي  ــي ــائ ــوق ــــــــراءات ال االإج
اتــخــذتــهــا الــــدولــــة مـــن اجــل 
على  لالعبني  اجليد  التح�شر 
و  املالية  و  اللوج�شتية  االأ�شعدة 

الطبية.
االن  "اعلم  ــري  ــواك ــش � وقـــالـــت 
�شعبة  جــد  ــرتة  ف ع�شتم  انــكــم 
التح�شر  عن  بالتوقف  متيزت 
ف�شيع  �ــشــيء  ـــذا  وه واملــنــافــ�ــشــة 
امل�شتوى  ــن  م لبطل  بالن�شبة 
انا هنا الأ�شجعكم والأوؤكد  العايل. 
و  الريا�شة  و  ال�شباب  وزارة  اإرادة 
املكلفة  الدولة  كتابة  اإرادة  كذا 

حتت  و�شع  يف  النخبة،  بريا�شة 
ت�شرفكم كل الو�شائل اللوج�شتية 

و املالية و الطبية".
خمتلف  ــة  ــدول ال كاتبة  وزارت 
اجنحة هذا املركز الريا�شي الذي 
من  �شغر"  "م�شت�شفى  اىل  حتول 
لعمال  املتميز  احلــ�ــشــور  ــالل  خ
الوطني  للمركز  التابعني  الطب 

للطب الريا�شي.
حمالوي  حكيمة  لواأج  و�شرحت 
الوطني  املركز  يف  طبيبة  هي  و 
"بعد  قــائــلــة  الــريــا�ــشــي  للطب 
االحتاديات  خمتلف  العبي  قيام 
الطبية- بالتحاليل  الريا�شية 
ا�ــشــتــدعــاوؤهــم  مت  الــريــا�ــشــيــة، 
الفرو�شية  بالتحاليل  للقيام 
مرحلة  تعد  التي   ،  )RT-PCR(
مرحلة  يف  ال�شروع  قبل  الزامية 
قامت  احتادية  وكــل  التح�شر. 
لكوفيد19-  مــ�ــشــر  بــتــعــيــني 
)طبيب رئي�شي( ل�شمان التن�شيق 
مع املركز الوطني للطب الريا�شي 
الــ�ــشــارم  الــتــطــبــيــق  مــتــابــعــة  و 

للربوتوكول ال�شحي".
ــذه املــنــا�ــشــبــة متـــت دعـــوة  ــه و ب
اإىل  املتاأهلني  الريا�شيني  جميع 
اأوملبية  االلعاب االوملبية و ال�شبه 
اليها  للتاأهل  املر�شحني  او   2021
للقيام  �شغرة  جمموعات  يف   ،
باالإ�شافة  ار"  �شي  "بي  بالتحليل 

اىل تاأطرهم التقني و الطبي.
ب�شر  ــزارة  ع �شيد  ــواأج  ل و�شرح 
امل�شارعة  يف  افريقي  بطل  وهو 
:"اننا  االغــريــقــيــة-الــرومــانــيــة 
اىل  العودة  ال�شرب  بفارغ  ننتظر 
بعدها  واملناف�شة  الــتــدريــبــات 
القيام  يــجــب  هـــذا  قــبــل  لــكــن  و 
ان  يــحــدد  الـــذي  التحليل  بــهــذا 
ال.  ام  لــلــفــرو�ــض  حــامــلــني  كــنــا 
كل  قبل  غرها  و�شحة  �شحتنا 
�شعبة  فــرتة  ع�شنا  لقد  �ــشــيء. 
واالن  املناف�شة  بتوقيف  للغاية 
املديرية  التح�شر.  وقــت  حــان 
 20 ملدة  ترب�شا  برجمت  التقنية 
ت�شر  ان  ــل  واآم بتيكجدة.  يوما 
بالن�شبة  ينبغي  كــمــا  االأمـــــور 
لــالعــبــني الـــذيـــن يــحــ�ــشــرون 

لالألعاب االأوملبية 2021".
ر�شد  جلنة  تو�شيات  على  وردا 
كانت  كورونا  فرو�ض  ومتابعة 
ال�شباب والريا�شة رخ�شت  وزارة 
واملر�شحني  املتاأهلني  الريا�شيني 
و  االوملبية  االلعاب  اإىل  للتاأهل 
 2021 �شنة  املقررة  اأوملبية  ال�شبه 
بطوكيو العودة اإىل التدريبات مع 
حث جميع االحتاديات الريا�شية 
مـــراكـــز  ــني  ــي ــع ت اىل  املــعــنــيــة 

للتح�شرات لكل تخ�ش�ض.
املركز  تكليف  مت  هذا  اجل  ومن 
بال�شهر  الريا�شي  للطب  الوطني 
على تطبيق الربوتوكول ال�شحي 
املتعلق بكل اخت�شا�ض بالتن�شيق 
مع االحتاديات الريا�شية املعنية.

اإيفنينغ  “مان�ش�شرت  موقع  اأقـــام 
الــنــجــم  عـــن  “تقييما”  نيوز” 
اجلـــزائـــري، ريــا�ــض حمـــرز، على 
ــاين بيب  ــب ــش املــــدرب االإ� حــ�ــشــاب 
احلايل،  املو�شم  خالل  غوارديوال، 
 ،10 مـــن   8 عــــدد  مــنــحــه  ــث  ــي ح
لنجوم  تنقيط  اأف�شل  ثــاين  وهــو 
البلجيكي  بعد  “ال�شيتيزن�ض” 
 9 عدد  �شاحب  بروين  دي  كيفني 

من 10.
اإيفنينغ  “مان�ش�شرت  موقع  وقــال 
الأداء  تقييمه  معر�ض  يف  نيوز” 
االأول  “الن�شف  حمـــرز:  ريــا�ــض 
م�شتويات  فيه  ــدم  ق املــو�ــشــم  مــن 
عدد  ت�شجيل  خــالل  من  قوية 
ون�شاط  االأهــــداف  مــن  كبر 
ــن..  االأمي اجلناح  على  كبر 
فيه  اأداوؤه  كان  الثاين  الن�شف 
عامة  مو�شمه  اأن  ولو  متو�شطا، 
يف  حمرز  و�شارك  ناجحا”،  كان 
امل�شابقات  خمتلف  يف  مباراة   50
فيها  �شجل  احلايل،  املو�شم  خالل 
متريرة   19 واأهــــدى  هــدفــا   13

حا�شمة.
قدمه  الذي  املبهر  امل�شتوى  ورغم 
ــاة لعامل  ــي ـــودة احل حمـــرز مــنــذ ع
اال�شطراري  التوقف  بعد  الكرة، 
حيث  كـــورونـــا،  جــائــحــة  ب�شبب 
الفريق  مع  عالية  م�شتويات  قدم 
االإجنليزي، و�شاهم يف ق�شط كبر 
فريقه،  حققها  التي  النتائج  من 

ــرات احلــا�ــشــمــة  ــري ــم ــت ــال �ـــشـــواء ب
كما  �شجلها،  الــتــي  االأهـــــداف  اأم 
اأح�شن  ثالث  اجلماهر  اعتربته 
املو�شم،  ــالل  خ الفريق  يف  ــب  الع
لدى  له  ي�شفع  مل  هذا  كل  اأن  غر 
الذي  غــوارديــوال،  بيب  االإ�شباين 
قرر تركه على مقاعد البدالء، يف 
اأهم لقاءين خالل هذا املو�شم، اأمام 

ريال مدريد اأوال، ثم اأمام ليون.
الــهــجــوم عــلــى املــــدرب االإ�ــشــبــاين 
اخلـــرباء  معظم  ــن  م كــبــرا  كـــان 
ــني خــيــاراتــه  ــف ــش ــني، وا� ــل ــل ــح وامل
بالفل�شفة الزائدة، باإبعاد العنا�شر 
املو�شم،  كل  خالل  والقوية  املهمة 
وقت  يف  جديدة،  خطط  وجتريب 
جناحها،  ال�شابقة  خطته  اأثبتت 
ــن خــاللــهــا عن  واأبــــان الــفــريــق م

اجلميع  جعلت  ممتازة،  م�شتويات 
االأبـــرز  املــر�ــشــح  خــانــة  يف  ي�شعه 

لتحقيق اللقب.
اإبعاد حمرز عن الت�شكيلة االأ�شا�شية 
بل  تقبله  ميكن  ال  تاألق،  كل  بعد 
اأن  ــدرب  مل فكيف  تف�شره،  حتى 
يتخلى عن العب ي�شنع له الفارق 
يبدو  لذلك  ثقته،  فيه  و�شع  كلما 
يف  جيدا  يفكر  اأن  ريا�ض  على  اأن 
امل�شتقبل، بالبحث عن ناد يجد فيه 
الفذة،  ملوهبته  الكامل  التقدير 
كما  خططته  عليه  يبني  ومــدرب 
رانيري  االإيطايل  قبل  من  فعل 
وح�شد لقب البطولة االإجنليزية، 
وكذلك بلما�شي وح�شل على التاج 

االإفريقي.
ـــــر، بــــات نـــادي  ــى �ــشــعــيــد اآخ ــل ع

مهددا  االإجنليزي  �شيتي  مان�ش�شرت 
ــه يف  ــي ــب ــدان عــــدد مـــن الع ــق ــف ب
2022-2021، نظرا  منت�شف مو�شم 
االحتــاد  اأجــراهــا  التي  للتعديالت 
على  “فيفا”  القدم  لكرة  ــدويل  ال

مواعيد املباريات الدولية.
كافة  مواعيد  اإرجــاء  الفيفا  وقرر 
عام  بداية  اإىل  الدولية  املباريات 

اأوروبا. قارة  با�شتثناء   ،2022
وبذلك، فاإن فرتة التوقف الدويل 
فيفري  و1  جانفي   24 بني  �شتكون 
االأوروبية  الفرق  لت�شبح   ،2022
خارج  من  العبيها  بخ�شارة  مهددة 

القارة العجوز.
ــي حــالــيــا 8  ــت ــي ــش ـــك مــــان � وميـــل
ــــا، على  العــبــني مــن خـــارج اأوروب
ريا�ض  اجلــزائــري  النجم  راأ�شهم 
ـــي الـــربازيـــلـــي  ـــاع ـــرب ــــرز وال حم
جي�شو�ض  وغابرييل  اإيــدر�ــشــون 
ــو،  ــوت ــو ويـــــان ك ــي ــن ــدي ــان ــرن وف
�شرخيو  االأرجنتيني  والثنائي 
اأوتاميندي،  ونيكوال�ض  اأغــويــرو 
زاك  ــي  ــك ــري االأم اإىل  بــاالإ�ــشــافــة 
رحيل  املحتمل  من  حيث  �شتيفني، 
عام  بحلول  الالعبني  هوؤالء  بع�ض 

.2022
حمرز  ان�شمام  املتوقع  من  اأنه  كما 
م�شاركته  حال  “اخل�شر”،  لقائمة 
االأفريقية،  االأمم  كاأ�ض  بطولة  يف 
 2022 جــانــفــي  يف  �ــشــتــقــام  ــي  ــت ال

بالكامرون.

نهائي االأبطال.. �سان جريمان يرتب�ش باللقب 
االأول وبايرن يحلم بالثالثية

دعوة الالعبني اإىل "االحرتام ال�سارم للربوتوكول ال�سحي"

موقع اإجنليزي ميدح "حمرز" على ح�ساب غوارديوال

بن رحمة يف طريقه اإىل اأ�ستون فيال االإجنليزي

كوتينيو: تركيزي على نهائي االأبطال ولي�ش م�ستقبلي

نيمار: مي�سي ورونالدو كانا يف كوكب اآخر
ماتيو�ش: ليفاندوف�سكي االأحق بجائزة االأف�سل يف العامل

ـــل اقـــرتب  ـــوي بــعــد انـــتـــظـــار ط
ــــــري �ـــشـــعـــيـــد بــن  ــــــزائ اجل

برنيتفورد  جنــم  رحــمــة، 
ح�شم  مــن  ــيــزي،  االإجنــل

وجهته اجلديدة.
وكــ�ــشــفــت مــ�ــشــادر 
اإجنليزية  اإعالمية 
ــون  ــت ــش اأ� ـــــادي  ن اأن 
مر�شحا  بــــات  ــال  ــي ف
املهاجم  ل�شم  قــويــا 

فــرتة  يف  اجلـــزائـــري 
ال�شيفية.  االنتقاالت 

“الفيالن�ض”  ويخطط 
بالعب  �شفوفه  لتقوية 

جديد يف مركز اجلناح، حت�شبا 
ــذي  ــد ال ــدي ملــنــافــ�ــشــات املــو�ــشــم اجل

يف  متقدم  مركز  الحتالل  الفريق  فيه  �شي�شعى 
م�شابقة “الربمييرليغ”.

وكان الفريق قريبا من الهبوط لدوري الدرجة 
االأوىل ”الت�شامبيون�شيب”، حيث اأنهى املو�شم يف 
املركز 17 بر�شيد 35 نقطة من 9 فوز و8 تعادل 

و21 هزمية.
وقدم بن رحمة مو�شما خرافيا مع برينتفورد، 
 27 اأ�شهم فيها يف  46 مباراة  حيث �شارك معه يف 

هدفا ما بني �شناعة وت�شديل.
حاليا  رحمة  بن  وجــود  ومــع 
فاإن  الت�شامبيون�شيب  يف 
�شوف  بالتاأكيد  �شعره 
يــكــون اأقـــل مــن غره 
ـــن يــنــ�ــشــطــون يف  مم
ــازة  ــت ــم ـــة امل ـــدرج ال
اإجنـــلـــرتا  يف  ـــواء  ـــش �
ــذا  وه خــارجــهــا،  اأو 
ال  بالتاأكيد  ال�شعر 
اإمكانياته  مع  يتنا�شب 
خا�شة  ميتلكها  الــتــي 
االنتقاالت  �شوق  ظل  يف 

احلالية.
“تران�شفر  ــع  ــوق م بح�شب 
قد  رحمة  بــن  �شعر  فــاإن  ماركت” 
 2019 عام  من  قليلة  اأ�شهر  مــرور  خالل  ارتفع 
 13 اإىل  يــورو  مليون   8 مــن   2020 ــام  ع وحتى 
مليون يورو، قبل اأن تهبط قيمته ال�شوقية مثل 
والظروف  باالأحداث  تاأثرا  الالعبني  كل  بقية 
احلالية والتوقف الكبر الذي حدث اإىل 10.30 
مليون يورو، وبهذا الرقم بذلك ي�شهل احل�شول 

عليه من قبل االأندية الكربى يف اإجنلرتا.

كوتينيو،  فيليب  الربازيلي  اأكــد 
ل�شفوف  املُعار  بر�شلونة  جنم 

كامل  اأن  مــيــونــخ،  بــايــرن 
على  من�شب  ــزه  ــي ــرك ت

�شان  باري�ض  مواجهة 
نهائي  يف  جــرمــان، 
اأوروبا،  اأبطال  دوري 

اليوم االأحد.
وتـــنـــتـــهـــي اإعـــــــارة 
بايرن  مــع  كوتينيو 

املباراة  بنهاية  ميونخ 
الـــيـــوم، حــيــث رفــ�ــض 

تفعيل  البافاري  النادي 
خيار ال�شراء النهائي.

ـــالل  وقـــــــال كـــوتـــيـــنـــيـــو، خ
ت�شريحات نقلتها �شحيفة "�شبورت" 

دوري  نهائي  على  كله  "تركيزي  الكتالونية: 
لنا،  بالن�شبة  فريدة  فر�شة  فهي  ــال،  ــط االأب

للمباراة  و�شلت  الأنني  �شعيد  واأنــا 
النهائية".

اأجـــاب:  م�شتقبله،  ــن  وع
ــــر،  االأم يف  اأفـــكـــر  "مل 
بن�شبة  اأركــــز  ــي  ــن الأن
املــبــاراة  على   100%

النهائية".
اأن  ـــــقـــــرر  املُ ومـــــن 
اإىل  كوتينيو  يــعــود 
بر�شلونة يف االأ�شابيع 
ـــل  ـــن اأج ــة، م ــل ــب ــق امل
م�شتقبله،  مناق�شة 
كيا  وكيله  �شرح  حيث 
اأن  �ــشــابــًقــا،  جــورابــ�ــشــيــان 
�شرحب  الــربازيــلــي  الــالعــب 

بالعودة اإىل الدوري االإجنليزي.
واأفادت عدة تقارير �شحفية موؤخًرا، اأن اآر�شنال 

مهتم با�شتعارة كوتينيو يف املو�شم اجلديد.

اأبطال  دوري  بلقب  للفوز  جرمان،  �شان  باري�ض  جنم  �شيلفا،  دا  نيمار  يتطلع 
اأوروبا بقمي�ض النادي الفرن�شي، عندما يواجه بايرن ميونخ االأملاين، غدا 

االأحد، يف نهائي البطولة.
اأن  "اأعلم  "ديلي �شتار" الربيطانية:  ال�شدد، قال نيمار ل�شحيفة  ويف هذا 
اأكر  اإ�ض جي �شيكون  ا�شتثنائي، لكن مع بي  اإجناز  الفوز بدوري االأبطال 

من ذلك، الأنه �شيدون يف التاريخ.. وهذا �شبب ان�شمامي اإىل باري�ض" 
يف اإ�شارة اإىل اأنه �شيكون االأول للنادي.

لكن  اليبزيج،  اأمام  جيًدا  اأداًء  "قدمنا  واأ�شاف: 
قبل  الدور  مباراة  يف  الفائز  اأحد  يتذكر  لن 

النهائي".
"مواجهة بايرن ميونخ يف النهائي  وتابع: 

جاهزون..  لكننا  قويا،  اختبارا  �شتكون 
الالعبني،  من  مميزة  ت�شكيلة  لديهم 
ــال..  ع م�شتوى  على  اأيــ�ــشــا  اأنــنــا  اإال 
األعب ب�شكل جيد منذ  اأنني مل  واأ�شعر 

ان�شمامي لباري�ض �شان جرمان".
وحول اإمكانية فوزه بالكرة الذهبية 
"مي�شي  ــار:  ــم ــي ن ـــال  ق م�شتقبال، 
لع�شر  عليها  �ــشــيــطــرا  ـــدو  ـــال ورون
يف  يلعبان  خــاللــهــا  كــانــا  �ــشــنــوات، 

كوكب اآخر".
يل  �شرفا  �شيكون  "بالطبع  واأردف: 
الفوز بهذه اجلائزة، لكن لن يتحقق 

ذلك اإال بعطائي يف امللعب مع الفريق، 
وهو ما اأركز عليه.. اأما اأي �شيء اآخر ف�شياأتي 

يف حينه".
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حمليات

دعا وزير ال�شباب و الريا�شة 
يــوم  ــدي  ــال خ عــلــي  �شيد 

اإىل  ب�شعيدة  اخلمي�ض 
�ـــشـــرورة ا�ــشــتــغــالل 
عرب  ــبــاب  ــ�ــش ال دور 
جــــمــــيــــع ربــــــــوع 
لتكري�ض  ـــوطـــن  ال
لدى  املــواطــنــة  روح 

ت�شجيعهم  و  ال�شباب 
على االبتكار.

لقائه  يف  الــوزيــر  واأبـــرز 
ــات  ــي ــع ــم مبـــنـــظـــمـــات وج

اإحياء  مبنا�شبة  املــدين  املجتمع 
اأن  اأوت   20 ل  املــ�ــشــادف  للمجاهد  الــوطــنــي  الــيــوم 
ال�شبانية مفتوحة لتكري�ض  املوؤ�ش�شات  "ف�شاءات هذه 
لديهم  االبتكار  ت�شجيع  و  ال�شباب  عند  املواطنة  روح 
يف  الــنــوادي  و  اجلمعيات  خمتلف  اإ�ــشــراك  خــالل  من 

عملية الت�شير الت�شاركي لهذه الدور".
العديد  ا�شتقطاب  �شاأنها  من  العملية  "هذه  اأن  ذكر  و 
يف  اإ�شراكهم  و  ال�شبانية  الف�شاءات  لهذه  ال�شباب  من 
الثقايف"  و  االقت�شادي  و  ال�شيا�شي  العمومي  النقا�ض 
الن�شاطات  تنويع  اأهمية   على  الوقت  نف�ض  يف  ملحا   ،

االبتكارية و التقنية و الفنية داخل هذه املرافق.
ال�شباب  "ترقية  اأن  اىل  ــدي  ــال خ ال�شيد  ــار  ــش اأ� و 
و�شعها  قــد  املـــدين  واملجتمع  اجلمعوية  ــة  ــرك واحل
رئي�ض اجلمهورية ال�شيد عبد املجيد تبون يف م�شاف 

االأولويات".
الريا�شة  ال�شباب و  "اننا نعمل يف قطاع  الوزير  و قال 
خالل  مــن  لل�شباب  الوطني  املخطط  �شياغة  على 
املجتمع  و  املنظمات  و  اجلمعوية  احلــركــة  اإ�ــشــراك 
"و�شع  املدين" ، م�شرا اىل اأن هذا املخطط يهدف اإىل 
�شيا�شة عمومية موحدة ومن�شجمة لرتقية ال�شباب".

اإىل جملة من االأهداف  "هذا املخطط يرمي  اأن  واأبرز 
موؤ�ش�شات  و  ال�شباب  بني  الثقة  كاإعادة  اال�شرتاتيجية 
جديد  اجتماعي  عقد  بــنــاء  اأ�ــشــا�ــض  على  ــة  ــدول ال
و  نفو�شهم  يف  االأمــل  بعث  اإعـــادة  كــذا  و  ال�شباب  مع 
جتنيدهم خلدمة التنمية الوطنية و املحلية ال�شاملة 

و امل�شتدامة".
ــذه  ه "لتج�شيد  ــــه  اأن خـــالـــدي  الــ�ــشــيــد  واأ�ــــشــــاف 
اال�شرتاتيجية و�شعت الو�شاية اآليات تتمثل يف تفعيل 
املجل�ض االأعلى لل�شباب كاإطار دائم للت�شاور و التن�شيق 
يف  النوادي  و  اجلمعيات  اإ�شراك  على  عالوة  احلوار  و 
لل�شباب  الرقمي  املنتدى  واإطالق  ال�شباب  دور  ت�شير 
اأنحاء  خمتلف  �شباب  بني  للحوار  كف�شاء  اجلزائري 

الوطن للت�شاور حول ق�شاياهم".
ومبنا�شبة اإحياء اليوم الوطني للمجاهد، اأ�شرف وزير 
ال�شباب والريا�شة مبدينة �شعيدة على عملية توزيع 
270 م�شكن عمومي ايجاري و376 م�شكن ب�شيغة البيع 
اإىل  اإ�شافة  مدعم  ترقوي  �شكن  "عدل" و50  بااليجار 
الذاتي  للبناء  موجهة  اجتماعية  اأر�شية  قطعة   616

و91 اإعانة مالية موجهة للبناء الريفي.
كما توجه بهذه املنا�شبة اىل مقربة ال�شهداء مبدينة 

�شعيدة للرتحم على اأرواح ال�شهداء الطاهرة.

يحيى،  عنرت  العا�شمة،  الحتاد  الريا�شي  املدير  نفى 
ال�شائعات التي راجت موؤخراً حول تفاو�شه مع الالعب 
“الغربال”،  يو�شف  الرحمن  عبد  حممد  ال�شوداين 

مهاجم اأهلي بوعريج.
وقال يحيى:”لدينا قائمة ت�شم عدة العبني، نراقب 
خدماتهم  على  للح�شول  احلا�شر  الوقت  يف  اأو�شاعهم 
وتابع:  اجلارية”.  ال�شيفية  التحويالت  فرتة  خالل 
باملهاجم  ات�شالنا  حــول  ال�شائعات  ين�شر  “البع�ض 
هذا  ومن  “الغربال”،  الرحمن  عبد  حممد  ال�شوداين 
املنرب اأوؤكد اأننا مل نتفاو�ض معه اأبداً، ومل نت�شل به”.
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اأ�سرى  فل�سطينيون

االأ�ستاذ الدكتور/ جمال عبد النا�سر 
حممد عبد اهلل اأبو نحل

-----------------------------------
�إن �حلريق ل يز�ل ُم�ستمر�ً،  و�ليوم �لتطبيع �لعربي 
مع �لأعد�ء يجري على قدٍم، و�ساق، وهو لن يغري 
�سلمًا،  ول  �أمنًا  يجلب  ولن  �سيئًا،  �ملُْر  �لو�قع  من 
و�ساندهم  �أيدُهم،  وملن  �لحتلل،  ع�سابة  لكيان 
وظلمهم،  وغيهم،  وظللهم  جر�ئمهم،  على 
�ملبارك  �لأق�سى  وللم�سجد  لفل�سطني،  و�حتللهم 
عليه  �لله  �سل  �لنبي  وم�رسي  �لقبلتني  �أوىل 
�لُعل؛  لل�سمو�ت  �لأر���ص  من  ومعر�جه  و�سلم، 
حيُث ي�سادف �ليوم �جلمعة �ملو�فق 21 من �سهر �أب  
�ليوم  هذ�  مثل  ويف  حيُث  �أليمة؛  ذكري  �أُغ�سط�ص 
ح�سلت جرمية ب�سعة لن، ومل نن�ساها، رغم م�سي 
�أكرث من ن�سف قرن!؛  لأنها كانت و�ستبقي ذكري 
�أليمة �سود�ء علي �ألقت بظلمها، وظللها �ل�سود�ء 
�لعربية، و�لإ�سلمية؛ وذلك حينما  على كل �لأمة 
�إحر�قه؛  جلرمية  �ملبارك  �لأق�سى  �مل�سجد  تعر�ص 
يهودي  م�ستوطن  متطرف  �قتحم  حينما  وذل��ك 
�مل�سجد  روه��ان(  مايكل  )ديني�ص  يدعى:  جُم��رم 
�لأق�سى �ملبارك من باب �لغو�منة، و�أ�سعل �لنار يف 
�مل�سلى �لقبلي للم�سِجْد �لأق�سى؛؛ كان هذ� �لعمل 
�لإجر�ء�ت  من  �سل�سلة  �سمن  �لرهيب  �لإجر�مي 
�لحتلل  ع�سابة  بها  قامت  �لتي  �لإره��اب��ي��ة 
�سعيًا  1948م،  �لنكبة  �ملجرم منذ عام  �لإ�رس�ئيلي 
و�لإ�سلمية  �لتاريخية،  �لهوية  لطم�ص  منُهم 
�لأق�سى  �مل�سجد  وهدم  وتهويد  �لقد�ص،  ملدينة 
ماثلة  �لأليمة  �لذكري  تلك  تز�ل  ل  حيُث  �ملبارك!؛ 
�أملًا  قلوبنا  ِللُوعتها  ّتعت�رس  و�لوجد�ن،  �لذ�كرة  يف 
علي ما جري، ولز�ل يجري ملدينة �لقد�ص �ملحتلة؛ 
و�إن ما يجري �ليوم من تطبيع، و�نبطاح، و�سفقة 
نار  و��ستعار  �لقد�ص،  �لحتلل �سم  و�إعلن  قرن، 
وهدم  تهويد  ت�ستهدف  و�لتي  �مل�سعورة  �حلملت 
ومعر�ج  م�رسي،  �ملبارك  �لأق�سى  �مل�سجد  وتدمري 
�إحر�ق  جرمية  وكاأن  و�سلم!؛  عليه  �لله  �سل  �لنبي 
�لآن،  وحتى  �لوقت  ذلك  منذ  مت�سمرة  �مل�سجد 
ولكن باأ�سكال متنوعة وبطر�ئق متعددة!؛؛ وتزد�د، 
�لب�سعة  �ل�سهيونية  �حلملة  وت�ستعل  وت�سّتِعر، 
�ملبارك،  �لأق�سى  و�مل�سجد  �لقد�ص،  مدينة  علي 
يتعر�سون  و�لذين  �ملقد�سيني،  من  �ملدينة  و�سكان 

و�لإره��اب،  و�لتعذيب  �لتنكيل،  �سنوف  ل�ستي 
للتق�سيم  كذلك  �مل�سجد  ويتعر�ص  بيوتهم،  وهدم 
وتتو��سل  هدمه!؛  وملحاولة  و�لزماين  �ملكاين، 
يومًا بعد يوم، وتت�سع عمليات �لتهويد، و�لتهجري 
�ليهود  �مل�ستوطنني  و�قتحامات  �لقد�ص،  ل�سكان 
وكما  �ملبارك،  �لأق�سى  للم�سجد  يوميًا  �ملتطرفني 
علي  جتري  �لأق�سى  �مل�سجد  �أ�سفل  �حلفريات  �أن 
ب�سكل  ي�سري  قدٍم و�ساْق!؛�سمن خُمطط تهويدي 
م�ستمرة،  مت�رسعة  وبوثرية  ومتدحرج،  متدرج، 
�لب�سعة، و�لتي  ومتو��سلة من �جلر�ئم �ل�سهيونية 
�ُسطرت يف �سجٍل حافٍل باجلر�ئم �ل�سود�ء لع�سابة 
وجهار�ً  ونهار�ً  ليًل،  يرتكبها  و�لذي  �لحتلل؛ 
�حلكومة  قبل ع�سابة  دولة منظم من  �إرهاب  عرب 
نتنياهو �ليمينية �لإرهابية �ملتطرفة؛ لذلك فاإن تلك 
�أ�سحت توؤرق، وتهدد  �جلر�ئم �ملُّ�ستعرة �ملت�ساعدة 
خا�سة؛  و�ملقد�سني  عمومًا  �لفل�سطينيني  كل  حياة 
ذكري  علي  عامًا،  وخم�سني  �حدي  ُم�سي  وبعد 
�لتطبيع  �ملبارك.وظهور  �لأق�سى  �مل�سجد  حرق 
�لعربي �لر�سمي مع كيان �لحتلل يوؤكد �أن �لأمر 
بات خطري�ً، و�أن ما يحدث �لآن يف مدينة �لقد�ص 
�ملحتلة عمومًا، ويف �مل�سجد �ملبارك خ�سو�سًا من 
جر�ئم �سهيونية �إرهابية، يعترب و�سمة عار يف وجه 
هذ� �لحتلل �لبغي�ص؛ ولن تتوقف تلك �جلر�ئم �إل 
ب�سمود �ملقد�سيني �لأبطال �أوًل، وبوحدتنا �لوطنية 
و�لإ�سلمية ثانيًا؛ و�إنهاء �لنق�سام �لأ�سود؛ وبتعزيز 
�لتطبيع  ووقف  ثالثًا؛  �لقد�ص  يف  لأهلنا  �ل�سمود 
�لدعم  ��ستمر�ر  وعرب  �لحتلل،  كيان  مع  �لعربي 
�سمود  لدعم  �ل�سبل  بكافة  و�لإ�سلمي  �لعربي، 
�لحتلل؛   مقاومة  خلل  من  ور�بعًا  �ملقد�سيني، 
�لأق�سى  �مل�سجد  على  �ل�سهيونية  �لهجمة  لأن  
�ملبارك جتاوزت كل �خلطوط �حلمر�ء، بعدما جعلت 
�حلفريات �ل�سهيونية �مل�سجد �لأق�سى مُعلقًا، وقد 
�أ�س�ص �لحتلل و�أقام �سبه مدينة �سهيونية كاملة، 
معلقًا  فاأ�سبح  �ملبارك،  �لأق�سى  �مل�سجد  �أ�سفل 
ويف مهب �لريح؛! وبذلك تكون حكومة �لحتلل 
�لنار  على  �لزيت  تُّ�سكب  �ملجرمة  �ملت�سهينة 
�لعربية  �ملنطقة  يف  �سعو�ء  دينية  حرب  لإ�سعال 
و�لإ�سلمية برمتها؛ م�ستغلًة �لنق�سام �لفل�سطيني 
�لد�خلي، وحالة �ل�سعف �لعربية �لقائمة، و�ن�سغال 
�لدول �لعربية بهمومها �خلا�سة وبالتطبيع، لتمرير 
�سفقة �لقرن؛!؛ و�إن كل ما �سبق يتطلب من �لأمة 

�لعميق  نومها  من  تفيق  �أن  و�لإ�سلمية  �لعربية، 
�لعامل  ومنظمة  �لعربية،  �ل��دول  جامعة  وعلي 
�لتحرك،  �لعامل  و�أح��ر�ر  و�ليون�سكو  �لإ�سلمي، 
�أقد�ص  وه��دم  تهويد،  ملنع  ج��ادة  وقفة  و�لوقوف 
و�ملدينة  �ملكرمة،  مكة  بعد  �لأر����ص  يف  بقاع 
و�لربكة  �ملبارك،  �لأق�سى  �مل�سجد  وهو  �ملنورة؛ 
و��ستملت  �ملكان،  �سملت  فهي  �لأبعاد  ثلثية  فيه 
�أي�سا �لزرع و�ل�رسع و�لثمار، وثالثا �سملت بركة 
�ملوؤمنني )و�ملوؤمنات( �ملوحدين �ملر�بطني فيها �إىل �أن 
ي�ساء �لله ، ومن هنا �سّلم �خلليفة عمر بن �خلطاب 
�لرباط، ومن عظمة  و�لرباط لأهل  �لقد�ص  مفتاح 
�أبي  عن  �ل�رسيف  �حلديث  يف  جاء  ما  �مل�سجد  هذ� 
يا ر�سول  "قلت  قال:  �لله عنه  �لغفاري ر�سي  ذر 
�لله �أي م�سجد بنى يف �لأر�ص �أول؟ قال: �مل�سجد 
�حلر�م قلت: ثم �أي؟ قال: �مل�سجد �لأق�سى، قلت: كم 
�أربعون عامًا"؛؛ فلم تكن �لقد�ص قبل  بينهما؟ قال: 
يف  �إل  حا�رسة  م�سي  تاريخ  �أي  يف  ول  �لإ�سلم 
مف�رسيها  و�أكاذيب  وخر�فات  �لتور�ة  ّكتِبْة  �أوهام 
معها  ت�ساوقت  و�لتي  �لأكاذيب،  ي�سوقون  �لذين 
�إد�رة ترمب �ملت�سهينة موؤخر� مُدعني زور�ً وبهتاًنا 
�أن �لأق�سى هو "جبل �لهيكل"!!؛ و�لذي مل ُي�ستدل 
على  تدل  و�حدة  رمل  بحبة  ول  دليل،  باأي  عليه 
�لقد�ص  يف  علميًا  ول  تاريخًيا،  ل   لهم،  وج��ود 
�مل�ستوطنني  قطعان  �إن  فل�سطني؛!.  من  غريها  �أو  
�ملحتلني ل يز�لون يعيثون ف�ساًد� يف مدينة �لقد�ص، 
نتنياهو  �ملجرم  بزعامة  �ملحتلة  فل�سطني  كل  ويف 
و�لذي يحمل فكر �لعن�رسية و�لتطرف، و�لإرهاب 
ويطبقُه يف فل�سطني �ملحتلة، م�ستفيد�ً من �ملوقف 
ومن  �ملُ��رته��ل،  و�لإ���س��لم��ي  �لعربي،  �لر�سمي 
�لأق�سى  جعل  مما  �لد�خلي؛  �لفل�سطيني  �لنق�سام 
�ليوم يف �أ�سد مر�حل �خلطر �مُلِحدق!؛ ولذلك علينا 
�لأمتني  وعلى  فور�ً،  �لفل�سطيني  �لنق�سام  �إنهاء 
�لأمة �لعربية، و�لإ�سلمية �لوقوف، �أن ت�سحو من 
للدفاع  وّهبة،  جادة وقوية،  تقف وقفة  و�أن  نومها، 
و�لت�سدي  فل�سطني،  وعن  �ل�رسيف،  �لقد�ص  عن 
لتدمري  جاهًد�  ي�سعي  �لذي  �لحتلل  ملخططات 
�مل�سجد �لأق�سى �ملبارك؛ وتهويده!؛ فهل ت�ستيقظ 
�لأق�سى  و�مل�سجد  �ملقد�سة،  �ملدينة  لإنقاذ  �لأمة 
�ملبارك قبل فو�ت �لأو�ن و�إن ق�رسو� فاإن للأق�سى 
يَحِميه و�لحتلل ز�د علو�ً وهذ� موؤ�رس على  رٌب 

قرب زو�لِه.

 يف ذكري ُمرور 51 عامًا  على اإحراق امل�سجد االأق�سى املبارك !

بكل  �ل�ستهتار  �لحتلل  يو��سل 
�لتي  �لإن�سان  حقوق  وقيم  مبادئ 
حلماية  �لدولية  �لتفاقيات  �قرتها 
وذلك  �لقا�رسين،  �لأ���رسى  حقوق 
�سد  و�لتنكيل  �لتعذيب  مبو��سلة 
�لأط��ف��ال.  �لفل�سطينيني  �لأ����رسى 
�ىل  �أ���س��ار  �لأ���رسى  �إع��لم  مكتب 
تو��سل �ل�سهاد�ت من �لأطفال �لتي 
�لحتلل  �سيا�سة  ��ستمر�ر  توؤكد 
�لإجر�مية بحقهم، من �عتقال همجي 
و�سغط و�بتز�ز وتعذيب، وكل يوم 
خلل  من  جديدة  حقائق  تنك�سف 
ه��وؤلء  بها  ي��ديل  �لتي  �ل�سهاد�ت 
يعتقلون  �لذين  �لقا�رسين  �لأطفال 
�ن�سانية  ول  قا�سية  ظ���روف  يف 
وميار�ص بحقهم كل �أ�سكال �لتعذيب 
بعيد�ً عن �لعلم . حيث روي �لطفل 
حممد ديرية )15 عاما( من بلدة بيت 
فجار ق�ساء بيت حلم ظروف �عتقاله 
�إيقافه  جرى  �أنه  �إىل  م�سري�  ملحاميه، 
�لتجمع  مفرتق  من  بالقرب  ليل 
�أن  بعد  “عت�سيون”،  �ل�ستيطاين 
و�أ�سقطوه  �جلنود  من  عدد  هاجمه 
�أر�سا قبل �أن ينهالو� عليه بال�رسب 
 . ج�سده  �نحاء  كافة  على  �مل��ربح 
جنود  ب��اأن  ديرية  �لقا�رس  و�أ�ساف 
بتقييده  قامو�  �عتقاله  بعد  �لحتلل 

حتت  �لع�سكري  �جليب  د�خل  و�لقوه 
�قد�م �جلنود ليتم نقله �إىل م�ستوطنة 
حيث  معه  للتحقيق  �أربع”  “كريات 
ذلك جرى  وبعد  ليلة.  ملدة  فيها  بقي 
“عت�سيون”  توقيف  مركز  �إىل  نقله 
بعد  وفيما  �أخ��رى،  مرة  ل�ستجو�به 
يف  �لأ�سبال  �لأ�رسى  ق�سم  �إىل  نقل 
عمار  �لطفل  روى  بينما  “جمدو”. 
�لبلدة،  ذ�ت  من  عاما(   15( ثو�بتة 
و�لتنكيل  عليه  �عتد�ء  من  جرى  ما 
من  ف��ج��ر�  بيته  �قتحام  عقب  ب��ه 
�سدوه  �لذين  �لحتلل  جنود  قبل 
على  و�سفعوه  بعنف  فر��سه  من 
�قتادوه  ثم  ومن  مر�ت،  عدة  وجهه 
“عت�سيون”  توقيف  م��رك��ز  �إىل 
�ىل  ثو�بته  وي�سري  ل�ستجو�به. 
لل�رسب  عت�سيون  يف  تعر�ص  �أنه 
��ستجو�به  وجرى  �ملحققني  يد  على 
على  و�لقدمني  �ليدين  مقيد  وهو 
 3 ل�  معه  حقق  وقد  �سغري،  كر�سي 
�إىل  نقل  وبعدها  متتالية،  �ساعات 
�إىل  ي�سار  �لآن.  يقبع  حيث  “جمدو” 
يف  حاليا  �لقابعني  �لأ���رسى  عدد  �أن 
�أ�سري�،   56 ب�”�مجدو”،   )3( ق�سم 
و6  ق��ا���رس�،  �أ���س��ري�   50 بينهم  من 
�لأطفال  �لأ�رسى  عدد  ويبلغ  بالغني. 
نهاية  �لعتقال يف  و�لقا�رسين رهن 

طفًل   170 نحو   2020 ح��زي��ر�ن 
“جمدو”،  �سجون  على  يتوزعون 
�إ�سافة  و”�لد�مون”؛  و”عوفر" 
�لتوقيف  مر�كز  يف  عدد  وجود  �إىل 
�أطفال  عدة  عن  ف�سًل  و�لتحقيق، 
مر�كز  يف  حتتجزهم  �لقد�ص  م��ن 
�أعمارهم  لأن  خا�سة  �جتماعية 
�لأطفال  وهوؤلء  عاًما.   14 عن  تقل 
�لكبار  له  يتعر�ص  ملا  يتعر�سون 
و�ملحاكمات  �لتعذيب  ق�سوة  من 
�لإن�سانية،  غري  و�ملعاملة  �جلائرة، 
�لأ�سا�سية،  حقوقهم  تنتهك  �لتي 
مبا  بال�سياع،  م�ستقبلهم  وت��ه��دد 
�ل��دويل  �ل��ق��ان��ون  ق��و�ع��د  يخالف 
�إعلم  �عترب  بدوره  �لطفل.  و�تفاقية 

على  دليل  �ل�سهاد�ت  هذه  �لأ�رسى 
على  �ل�سهيوين  �لحتلل  ����رس�ر 
و�لذي  �لدويل  بالقانون  �ل�ستهتار 
�لتعذيب  ��ستخد�م  ع��دم  �ىل  دع��ا 
وتنادي  و�ملعتقلني،  �ل���رسى  بحق 
�أو  للتعذيب  �أحد  تعر�ص  جو�ز  بعدم 
�ملعاملة �لقا�سية �لل�إن�سانية و�ملهينة 
 . حرب  جر�ئم  �لأفعال  هذه  و�عتبار 
وما ك�سف عنه هو جمرد جزء ب�سيط 
�لأ���رسى  �لأط��ف��ال  له  يتعر�ص  مما 
على  و�لتحقيق،  �لعتقال  خ��لل 
�لدولية  �لتفاقيات  �أن  من  �لرغم 
�تفاقية  وحت��دي��د�  �لإن�سان  حلقوق 
حقوق �لطفل، �سددت على �رسورة 

توفري �حلماية للأطفال .

�سهادات لطفلني تك�سف تعر�سهم للتعذيب خالل االعتقال 
والتحقيق

اأخبار فل�سطني

االأ�سرياملحرر عالء الدراوي�ش 

يف  دور�  مدينة  من  �لدر�وي�ص  حممد  عايد  علء(  )حممد  �أنا 
كان   ،  1990 عام  �آب  من  �ل�ساد�ص  مو�ليد  �خلليل،  حمافظة 
يف  وخلل   ، �حللويات  جمال  يف  يعمل  �لله  رحمه  و�لدي 
�إد�نته  �أ�سهر بعد  فرتة �لنتفا�سة �لأوىل وقد �عتقل ملدة �ستة 
بامل�ساركة يف �لنتفا�سة ورفع �لإعلم �لفل�سطينية ، وكذلك 
�عتقل عمي عزمي عدة مر�ت و�أم�سى عدة �سنو�ت من بد�ية 
�لعائلية  �لبيئة  هذ�  يف   ، �لت�سعينات  �أو�ئل  وحتى  �لثمانينات 
�لحتلل  ملقاومة  حافز�  يل  �سكلت  وقد  وترعرعت  ن�ساأت 
تقع على  وهي   " �ملقفة  ت�سمى"  منطقة  هناك  دور�  بلدة  . يف 
"جنهوت"  وم�ستوطنه  �ملجنونة  مع�سكر  بني  �لو�قعة  �لطريق 
و�لتي مير منها �جلي�ص و�مل�ستوطنني ، ويف �ملنا�سبات �لوطنية 
�أو يف حالت �لت�سعيد مع �لحتلل يتوجه �ل�سبان من �لبلدة 

للحتكاك باجلي�ص و�مل�ستوطنني يف تلك �ملنطقة .
يف ذكرى �لنكبة توجهت مع عدد من �سباب �لبلدة �ىل منطقة 
�إ�سماعيل  منهم  �أذكر  �ل�سباب  من  جمموعة  معي  كان  �ملقفة 
�ل�رس�ونه  معتز  و�ل�سهيد  عطو�ن  �أبو  وغ�سنفر  �ل�سويطي 
ومعت�سم �أبو عطو�ن ، حيث قمنا بقطع �لطريق باحلجارة وقطع 
"، وقد تو�جد يف �ملكان كل من عدي �حلريبات �لذي  "�خلردة 
كان ميار�ص دوره ك�سحفي وكذلك ر�ئد �سنان ، وبعد �إغلقنا 
�لطريق جاء جيب ع�سكري �إ�رس�ئيلي ووقف على بعد �آمن منا 
بالقرب من حمطة �بو �رس�ر للمحروقات ، وبعد ن�سف �ساعة 
تقريبا �قرتب �جليب �لع�سكري من �ل�سبان �لغا�سبني ويف هذه 
�للحظة مت �إلقاء حجارة على �حلبيب وك�رس �لزجاج �جلانبي ثم 
�لقّي د�خل �جليب زجاجات حارقة و��ستعلت يف د�خله �لنري�ن.

 حاول �جليب �لهرب لكنه �نقلب على ظهره ، خرج منه �جلنود 
وقد �حرتق �جليب بالكامل وقد علمنا بعد �لعتقال من خلل 
�إحد�هم  ع�سكريني  �أربعة  به  كان  �جليب  �أن  لنا  �ملوجهة  �لتهم 
�جلنود  �أما  طفيفة  �إ�سابتها  وكانت   ) �ن�ستانا   ( ��سمها  جمندة 
�لدرجة  �حدهما حروق من  �أ�سابة  فقد كانت  �لآخرين  �لثلثة 
و��سمه  عينيه  �إحدى  فقئت  و�آخر   ) مت�سبي   ( و��سمه  �لر�بعة 
طفيفة  �إ�سابته  فكانت  �لر�بع  �جلندي  �أما   ) جولدن  عاز�ر   (
حيث  �جلي�ص  من  كبرية  قو�ت  جتمعت  �جليب  �حرت�ق  بعد   .
�لثانية  �ل�ساعة  وبعد    ، بيتي  �إىل  وتوجهت  �ملكان  غادرنا 
�لتي  �ملنطقة  �إىل  وتخرج  تدخل  �سيارة  لحظت  ليل  ع�رسة 
�أنها  وتبني  �عتيادية  وغري  مريبة  حركتها  وكانت  ��سكنها 
�سيارة م�ستعربني ، وكان �لهدف �لتاأكد من وجودي يف �لبيت  
وحو�يل �ل�ساعة �لثالثة فجر� حا�رست �ملنطقة خم�سة دوريات 
�بنه  و�عتقلو�  عزمي  عمي  بيت  بد�ية  �قتحام  ومت  �جلي�ص  من 
وبعد حتقيق ميد�ين مت �إطلق �رس�حه ثم  مت �قتحام بيتي وقد 
حاولت �لتظاهر بالنوم ، وقد طلب هويتي و�بلغنا �نه لي�ص هو 
�سابط �ملخابر�ت �مل�سئول ولكنة ع�سكري ومكلف باعتقايل 
�سدر  قد  و�نه  عنف  �أعمال  على  مطلوب  �إنني  و�بلغني   ،
بد�أ   ، �لبيت  و�إف�ساد ملحتويات  تفتي�ص  بعد  �عتقال.  �أمر  بحقي 
�أنكرت   ، معه  على �سور  �أطلعني  حيث  معي  ميد�ين  حتقيق 
�أن هذه �ل�سور يل ، مت �أقيادي بد�ية �إىل مكان �لعملية وهناك 
ورف�ست  موجود�  كنت  �أين  �أنكرت  �حلادثة  متثيل  مني  طلب 
يف  وكان  �سباحا  �خلام�سة  �ل�ساعة  كانت   ، لهم  �لن�سياع 
�ملنطقة مو�جهات بني �ل�سبان �لغا�سبني و�جلي�ص وقد كان قد 
مت �عتقال كل من �إ�سماعيل �ل�سويطي وعدي �حلريبات وتامر 
�سنان وقد �ساهدتهم من بعيد يف �ملكان و�لذين مت جلبهم �أي�سا 
خلد�عهم من �جل متثيل عملية �إحر�ق �جليب . ويف نف�ص �ليوم مت 
نقلنا �إىل �سجن �جللمة، مكثنا هناك يوما و�حد� حيث مل تقبلنا 
�إد�رة �ل�سجن ومت �حلديث بان موقعنا لي�ص هنا ، و�نه يجب �أن 
يتم نقلنا �إىل حتقيق ع�سقلن ، وبالفعل مت نقلنا منفردين ولكن 
��ستطعنا روؤية بع�سنا يف غرفة �لنتظار ، ومن بعيد �سمعت 
حديثا للمحقق يهدد معتز �ل�رس�ونة �لذي مل يكن معتقل ، يف 
لعدم  عنه  �لإفر�ج  مت  �لذي  �ل�رس�ونه  مهيب  معتقل  كان  حني 

وجود �أية �سلة له باحلادث .
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حركة “فتح” تتدخل وتو�سح التفا�سيل

االإعالم االإ�سرائيلي ين�سر “ت�سجياًل ُم�سرًبا” 
ملحادثة بني عبا�ش وال�سي�سي بخ�سو�ش االإمارات 

ق/د
---------------- 

وق�����ال م�������س���وؤول �لإع������لم يف 
حلركة  و�لتنظيم  �لتعبئة  مفو�سية 
بيان  يف  �جل��اغ��وب،  منري  “فتح”، 
موقع  يف  �سفحته  على  ن�رسه  له 
“في�سبوك”،  �لجتماعي  �لتو��سل 
من  كبري�  ج��زء�  �إن  �ل�سبت،  �أم�ص 
مكاملة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و  �لت�سجيل 
�أن  و�أو�سح  و�ل�سي�سي.  عبا�ص  بني 
�ملذكورة  و�جلمل  �لعبار�ت  �أغلب 
�ملكاملة،  تلك  من  كانت  �لت�سجيل  يف 

�لفطر. عيد  مبنا�سبة  كانت  �لتي 
عن  �حلديث  �أن  �إىل  �جلاغوب  �سار  و�أ
كان  م��ار�ت،  �لإ على  �لهجوم  منع 

�لتي  م��ار�ت��ي��ة  �لإ �لطائرة  ب�سبب 
بتل  غ��وري��ون  بن  مطار  يف  حطت 
طبية  م�ساعد�ت  متنها  وعلى  بيب،  �أ
مت  و�لتي  �لفل�سطينيني،  �إىل  موجهة 
�جلانب  طرف  من  ��ستقبالها  رف�ص 
ونوه  �آخر.  �سيئا  ولي�ص  �لفل�سطيني، 
�أجز�ء  عن  عبارة  �لت�سجيل  �أن  �إىل 
ومع  �ل�سي�سي  مع  مكاملات   3 من 

�أخرى. فل�سطينية  �سخ�سيات 
و����س���دد م�������س���وؤول �لإع�����لم يف 
حلركة  و�لتنظيم  �لتعبئة  مفو�سية 
مكاملة  من  �أجز�ء  وجود  على  “فتح”، 
وق�ص  تركيب  مت  وق��د  ج��د�،  قدمية 
لتو�ريخ  وفقا  �لت�سجيل  ول�سق 

. ة عد متبا

ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  امل�سري  ونظريه  عبا�ش  حممود  الفل�سطيني  الرئي�ش  بني  م�سربا” ملحادثة  “ت�سجيال  االإ�سرائيلي  االإعالم  ن�سر 
“فتح” للتو�سيح. ا�ستدعى تدخال من حركة  الذي  االأمر 

�إن  �ليوم"  "�إ�رس�ئيل  �سحيفة  قالت 
منظومة  ب�رس�ء  مهتمة  �لم��ار�ت 
ت�ستخدمها  �لتي   "Light Blade"
ق����و�ت �لح���ت���لل �ل���رس�ئ��ي��ل��ي، 
ديفين�ص"  "�أوبتي  �رسكة  و�سنعتها 

ئيلية. �رس� لإ �
�ملنظومة  �إن  �ل�سحيفة  وق��ال��ت 
م����ار�ت ���رس�ءه��ا  �ل��ت��ي ت��در���ص �لإ
�لأج�����س��ام  م��ن  باحلماية  خمت�سة 
�لقادمة  �حلجم  �سغرية  �ملعتدية 
�حلارقة  �لعبو�ت  وحتديد�  �جلو،  عرب 
�لبالونات  ع��رب  نقلها  يتم  �ل��ت��ي 
طيار.  ب��دون  �ل��ط��ائ��ر�ت  وك��ذل��ك 
مندوبني  �أن  �ل�سحيفة  و�أ�سافت 
جهات  �إىل  توجهو�  م��ار�ت  �لإ عن 
تطوير  يف  دور�  لعبت  �إ�رس�ئيلية 
�رس�ء  �إمكانية  بخ�سو�ص  �ملنظومة، 

�لعملياتية. �لوحد�ت  من  عدد 
دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ص  وك��ان 
"�تفاق  �إىل  �لتو�سل  �أعلن  قد  تر�مب 
�لح��ت��لل  ب��ني  ت��اري��خ��ي  �سلم" 
قائل  �أمريكية،  برعاية  م��ار�ت  و�لإ
ب�”تويرت”:  �لر�سمي  ح�سابه  على 
�تفاقية  �ل��ي��وم!  كبرية  “�نفر�جة 
�سديقينا  ب��ني  ت��اري��خ��ي��ة  ���س��لم 

و�لإمار�ت”. "�إ�رس�ئيل"  �لعظيمني، 
ه����ذ� و�ع���ت���رب �ل��دب��ل��وم��ا���س��ّي 
�ل�سابق،  م��ري��ك��ّي-�ل��ي��ه��ودّي  �لأ
بني  �لت��ف��اق��ّي��ة  ّن  �أ رو����ص  دني�ص 
م���ار�ت  �ل��ك��ي��ان �ل���رس�ئ��ي��ل��ي و�لإ
“تطور  ه��ي  م��ري��ك��ّي��ة  �أ ب��رع��اي��ة 
�لوقت  يف  لفًتا  وتاريخّية”،  و�عد 
حتت  يحدث  ك��ان  ما  ّن  �أ �إىل  عينه 
مطروًحا  �لآن  �سُي�سبح  �لطاولة 
مقاٍل  يف  ج��اء  كما  �لطاولة،  على 
و��سنطن  معهد  موقع  على  ن�رسه 
وك�سف  �لأدنى.  �ل�رسق  لدر��سات 
تو��سلت  �لإمار�ت  ّن  �أ عن  �لنقاب 
قامة  �إ وعر�ست  تر�مب  د�رة  �إ مع 
"�إ�رس�ئيل"  م��ع  ر���س��م��ي  ���س��لم 
عملية  عن  �لأخ��رية  �إحجام  مقابل 
وفهَمْت  نف�سه،  �لوقت  ويف  �ل�سم، 
د�رة  �لإ مع  �ملحادثات  من  �لإمار�ت 
�لر�سمي  �ل�سلم  ّن  �أ �لأمريكية 
�لأ�سلحة  �إىل  �لو�سول  لها  �سيتيح 
حمظورة  كانت  �لتي  �لأمريكية 
�ل��ط��ائ��ر�ت  م��ث��ل  ���س��اب��ق��ًا،  عليها 

طيار. بدون  �ملتطّورة 
ق/د

�ملائية  و�مل���و�رد  �ل��ري  وزي��ر  ق��ال 
�إن  ع��ب��ا���ص،  ي��ا���رس  �ل�����س��ود�ين 
ث��ي��وب��ي��ا يف  م���و�ق���ف م�����رس و�إ
قد  �لنه�سة  ���س��د  م��ف��او���س��ات 
مقارنة  و��سح  ب�سكل  تر�جعت 
�لأويل  �جل��ول��ة  ق��ب��ل  مبو�قفهما 
جاء  �لإفريقي.  �لإحتاد  رعاية  حتت 
للوزير،  ت�رسيحات  بح�سب  ذلك 
وكالة  ونقلتها  �جلمعة،  بها،  �أدىل 
يو�سح  �أن  دون  للنباء،  �ل�سود�ن 
�لدولتني.  مو�قف  تر�جع  كيفية 
�ملفاو�سات  �جلمعة  وتو��سلت 
بني  �لنه�سة  �سد  ب�ساأن  �لثلثية 
حتت  ثيوبيا  و�إ وم�رس  �ل�سود�ن 
بح�سور  �لإفريقي  �لحتاد  رعاية 
فادت  و�أ �لإحت��اد.  ومر�قبي  �خلرب�ء 
�لتفاو�ص  �أن  �لر�سمية  �لوكالة 
�لذي  �لأول  م�سارين،  على  جرى 
دمج  �لثلث  �لدول  ممثلو  فيه  �أكمل 
و�حدة  م�سودة  �لدول يف  مقرتحات 
و�خل��لف  ت��ف��اق  �لإ نقاط  تو�سح 
�لثلث.  �لدول  لوزر�ء  وت�سليمها 
�مل�سار  �نعقد  “بعدها  وت��اب��ع��ت 

�مل�ستوى  علي  للجتماع  �لثاين 
و�أ�سارت  �لثلث.  للدول  �لوز�ري 
�ملفاو�سات  “�أطر�ف  �أن  �لوكالة 
�لتفاو�ص  مو��سلة  على  و�فقت 
وحتى  �مل��دجم��ة  �مل�����س��ودة  ع��ل��ى 
�أغ�سط�ص)�آب(   28 �لقادمة  �جلمعة 
برفع  �لتد�ول  يختتم  حيث  �جلاري 
�لحت��اد  لرئي�ص  كتقرير  �مل�سودة 

فريقي”. �لإ
خ��لل  “�لتفاو�ص  و�أ���س��اف��ت 
على  �سيكون  �ل��ق��ادم  ���س��ب��وع  �لأ
مع  و�لقانوين  �لفني  �مل�ستويني 
للقاء  �لأرب��ع��اء  ي��وم  تخ�سي�ص 
مع  و�مل��ر�ق��ب��ني  ل��ل��خ��رب�ء  ث��ن��ائ��ي 
 21 ويف  ح���دة.  ع��ل��ي  دول���ة  ك��ل 
�لحتاد  عقد  �ملا�سي،  متوز  يوليو/ 
مب�ساركة  م�سغرة،  قمة  �لإفريقي 
�أ�سبوع  نحو  عقب  �لثلث،  �لدول 
م��ن �ن��ت��ه��اء م��ف��او���س��ات رع��اه��ا 
�تفاق،  دون  يام،  �أ  10 لنحو  �لحتاد 
جمدد�  �لدعوة  عن  �لقمة  و�أ�سفرت 
جديدة. ثلثية  مفاو�سات  عقد  �إىل 
ق/د

�لأمم  لدى  �لد�ئم  ير�ن  �إ �أعلن مندوب 
رو�نت�سي،  تخت  جميد  �مل��ت��ح��دة، 
�لتهديد�ت  على  �ل��رد  ب��لده  ع��زم 
وقال  �ل��ن��ووي.  بالتفاق  �ملحدقة 
�ستتخذ  طهر�ن  �إن  �لدبلوما�سي، 
مع  يتنا�سب  مب��ا  ب��ال��رد  �لإج����ر�ء 
�لتفاق  يو�جهها  �لتي  �لتهديد�ت 
�لأمن  ملجل�ص   2231 وقر�ر  �لنووي 
�إىل  رو�ن��ت�����س��ي  ���س��ار  و�أ �ل���دويل. 
فيها  تنظر  �لتي  �خليار�ت  �أحد  �أن 
�لتهديد�ت  هذه  على  للرد  طهر�ن 
�لقدمي  �لت�سميم  �إىل  �ل��ع��ودة  ه��و 
�لثقيل.  ل��ل��م��اء  “�أر�ك”  مل��ف��اع��ل 
�لأمريكي،  �خلارجية  وزي��ر  وك��ان 
طلبا  �خلمي�ص،  قدم،  بومبيو،  مايك 
�لدويل  �لأم��ن  جمل�ص  �إىل  ر�سميا 
�لدولية  �لعقوبات  فر�ص  لإع��ادة 
بعد  رف��ع��ت  و�ل��ت��ي  ي����ر�ن،  �إ ع��ل��ى 

�لعام  يف  �لنووي  �لتفاق  توقيع 
�ملتحدة  �لوليات  �أعادت  ثم   ،2015
�لرئي�ص  د�رة  �إ حتت  منفردة  فر�سها 
�ن�سحاب  ثر  �إ وذلك  تر�مب،  دونالد 
مايو   8 يف  �لتفاق  من  و��سنطن 

.2018 عام 
كان  �لقدمي،  �لت�سميم  وفق  نه  �أ يذكر 
كيلوغر�مات   8 ينتج  �أر�ك  مفاعل 
حني  يف  عام،  كل  �لبلوتونيوم  من 
�لبلوتونيوم  من  دن���ى  �لأ �حل��د  �أن 
يرت�وح  �لنووية  �لقنبلة  لت�سنيع 
�أجل  ومن  كيلوغر�مات.  و9   8 بني 
�لتفاق  يف  �لأخرى  �لأطر�ف  نة  طماأ
ت�سميم  �إعادة  �إجر�ء  تقرر  �لنووي، 
ن�سبة  تنخف�ص  بحيث  �ملفاعل  هذ� 
كيلوغر�م  �إىل  �لبلوتونيوم  نتاج  �إ

و�حد.
ق/د

�ألك�سندر  بيلرو�ص  رئي�ص  م��ر  �أ
�لدفاع  وزير  �ل�سبت  لوكا�سنكو 
�رس�مًة”  �لأكرث  “�لتد�بري  باتخاذ 
�أر����س��ي  وح��دة  حماية  �أج��ل  م��ن 
�حتجاج  حركة  ت�سهد  �لتي  �لبلد 
�ملثرية  �لرئا�سية  �لنتخابات  منذ 
وذكر  �آب/�أغ�سط�ص.   9 يف  للجدل 
�لبيلرو�سية  �لرئا�سة  ن�رسته  بيان 
لوكا�سنكو  �أن  تلغر�م  موقع  عرب 
عامًا   26 منذ  �لبلد  يحكم  �لذي 
ع�سكرية  وح��د�ت  �ل�سبت  تفقد 
غ��رب  يف  غ��رودن��و  يف  منت�رسة 

بولند�. ومع  مع  �حلدود  قرب  �لبلد 
يف  �لع�سكري  �ملوقع  �إىل  و�سوله 
�لحتجاجي  باحلر�ك  ندد  غرودنو، 
�لتحري�ص  يجري  ن��ه  �إ ق��ال  �ل��ذي 
�لرئي�ص  و�أعلن  �خلارج”.  “من  عليه 
بحماية  �لدفاع…  وز�رة  “�آمر 
وو�سطها  �لغربية  بيلرو�ص  ة  لوؤ لوؤ
�لأكرث  �لتد�بري  و�تخاذ  غرودنو. 
�أر����س��ي  وح���دة  حلماية  ���رس�م��ة 
�لت�رسيح  ه��ذ�  ت��ي  وي��اأ بلدنا”. 
�لبيلرو�سي  �جلي�ص  ي�ستعد  فيما 
غ��رودن��و  منطقة  يف  مل���ن���اور�ت 

�آب/�أغ�����س��ط�����ص.  و31   28 ب��ني 
يدعي  �ل��ذي  لوكا�سنكو  ويو�جه 
بالنتخابات   80% بن�سبة  �لفوز 
غري  �حتجاجية  حركة  �لرئا�سية، 
�جل��م��ه��وري��ة  ه���ذه  يف  م�����س��ب��وق��ة 
وتقول  �ل�سابقة.  �ل�سوفياتية 
�سهدت  �لنتخابات  �إن  �ملعار�سة 
يومية  تظاهر�ت  وتنظم  ت��زوي��ر�ً 
هذ�  �ملعار�سة  و�سّكلت  �لبلد.  يف 
هدفه  تن�سيق”  “جمل�ص  �لأ�سبوع 
�سيا�سي  �نتقال  حتقيق  على  �لعمل 
�لن��ت��خ��اب��ات،  ب��ع��د  �ل���ب���لد  يف 

�خلمي�ص  �أطلقت  �ل�سلطات  لكن 
بتهمة  بحّقه  ق�سائية  ملحقات 
�لقومي”.  م���ن  ب���الأ “�مل�سا�ص 
و����س���ددت زع��ي��م��ة �مل��ع��ار���س��ة 
�لتي  تيخانوف�سكايا  �سفيتلنا 
على  �جلمعة  ليتو�نيا،  �إىل  جل��اأت 
“لن  �ل��ب��ي��لرو���س��ي  �ل�سعب  �أن 
من  �حلالية”.  �لقيادة  ب��د�ً  �أ يقبل 
�جلمعة  لوكا�سنكو  �أك��د  جهته، 
�حلركة  م�سكلة”  “�سيعالج  ن��ه  �أ

. جية حتجا ل �
ق/د

�ل�سعودية  �ملخابر�ت  مدير  ق��ال 
�لفي�سل،  تركي  �لأم��ري  �لأ�سبق، 
�ل�سعودية  �لعربية  “�ململكة  �إن 
بني  �ل�سلم  مت���ام  �إ ثمن  و�سعت 
دولة  قيام  هو  و�لعرب،  �إ�رس�ئيل 
وعا�سمتها  �سيادة  ذ�ت  فل�سطينية 
�ملرحوم  مبادرة  على  بناء  �لقد�ص، 
�لعزيز”.  عبد  بن  �لله  عبد  �مللك 
له  مبقال  �لفي�سل،  تركي  و�أو�سح 
�لأو�سط”،  “�ل�رسق  �سحيفة  يف 
عربية  دول��ة  �أي  كانت  ذ�  “�إ ن��ه  �أ
م��ار�ت  �لإ بدولة  �للحاق  يناهزها 
تاأخذ  �أن  فيجب  �ملتحدة،  �لعربية 
يكون  �أن  بد  ول  �ملقابل،  يف  �لثمن 

وقال  تعبريه.  ح�سب  غاليا”،  ثمنا 
�أي  ينل  مل  �ل��ذي  “�ملك�سب  �إن 
دولة  �أن  هو  �جلدل  هذ�  يف  �إ�سارة 
يلجاأ  �ملتحدة  �لعربية  م���ار�ت  �لإ
�لعامل،  يف  دولة  �أكرب  زعيم  ليها  �إ
ميكن  ما  على  منها  يح�سل  لكي 
�لنتخابي،  �سعيه  يف  يفيده  �أن 
�ل�سم،  قر�ر  يقاف  �إ عليه  وت�سرتط 
�سمن  من  كان  �لذي  �ل�سم  ذلك 
ذلك  و�سفها  كما  �لقرن،  �سفقة 
توقيعه  وي�سع  فيو�فق  �لزعيم، 

. ” عليه
�لأ�سبق  �ل�سعودي  �ل�سفري  مقال 
من  ي���ام  �أ بعد  ج��اء  م��ري��ك��ا،  �أ يف 

ت�����رسي��ح��ات وزي����ر �خل��ارج��ي��ة 
بن  في�سل  م���ري  �لأ �ل�����س��ع��ودي 
لبلده  تعليق  �أول  يف  ف��رح��ان، 
م��ار�ت��ي  �لإ �لتطبيع  �تفاق  على 
فيها  �أك��د  و�ل��ت��ي  ���رس�ئ��ي��ل،  �إ م��ع 
�ل�سعودية  �لعربية  “�ململكة  �أن 
��ستناد�  �ل�سلم  بخيار  ملتزمة 
وق��ر�ر�ت  �لعربية  �ملبادر�ت  �إىل 
حتقيق  وبعد  �لدولية،  �ل�رسعية 
���رس�ئ��ي��ل��ي��ني  �ل�������س���لم ب���ني �لإ
و�سف  فيما  و�لفل�سطينيني”. 
�مللكي  �ل��دي��و�ن  يف  �مل�ست�سار 
�ل�����س��ع��ودي، و�مل��ر���س��ح ل��ت��ويل 
ملنظمة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  من�سب 

بن  حم��م��د  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل��ت��ج��ارة 
�لتفاق  خطوة  �لتويجري،  مزيد 
نها  باأ ���رس�ئ��ي��ل��ي،  �لإ م��ار�ت��ي  �لإ

�إمار�تي”. �سيادي  “قر�ر 
دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ص  وكان 
�إىل  �لتو�سل  موؤخر�،  �أعلن  تر�مب، 
�إ�رس�ئيل  بني  تاريخي  �سلم  �تفاق 
قائل  �أمريكية،  برعاية  و�لإمار�ت 
ب�”تويرت”:  �لر�سمي  ح�سابه  على 
�تفاقية  �ل��ي��وم!  كبرية  “�نفر�جه 
�سديقينا  ب��ني  تاريخية  ���س��لم 
م��ار�ت  و�لإ �إ�رس�ئيل  �لعظيمني، 

�ملتحدة”. �لعربية 
ق/د

للعودة  تر�مب  دون��ال��د  ي�ستعد 
�ملن�سة  خلف  �ملف�سل،  مكانه  �إىل 
متر  موؤ ب��دء  مع  �لأ���س��و�ء،  وحت��ت 
 3 لنتخابات  �جلمهوريني  حزب 
�لرئا�سية،  �لثاين/نوفمرب  ت�رسين 
يحّبها  �لتي  �حل�سود  دون  ول��و 
كو�جهة  بي�ص  �لأ �لبيت  مع  لكن 
�حلزب  متر  موؤ �أ�سبوع  وبعد  خلفية. 
تر�سيح  ثّبت  �ل��ذي  �لدميقر�طي 
�سيكون  للرئا�سة،  ب��اي��دن  ج��و 
���س��ب��وع  �ل��رئ��ي�����ص �لأم��ريك��ي �لأ
�حلزب  متر  موؤ حمور  مبفرده  �ملقبل 
وفيما  �لن��ت��خ��اب��ي.  �جل��م��ه��وري 
تر�مب  يلقبه  �لذي  بايدن  ل  يف�سّ
و”�لبطيء”،  �لنع�سان”  ب�”جو 
�نتخابية  ج���ولت  �إج���ر�ء  ع��دم 

�سيتوجه  كوفيد19-،  وباء  ب�سبب 
�إىل  �لثنني  �لأم��ريك��ي  �لرئي�ص 
ويف  �ل�سمالية.  كارولينا  ولية 
موؤمتر�ت  قاعة  ويف  �لولية  تلك 
نحو  �سيختار  �سارلوت،  مدينة 
�ل��ولي��ات  ميثلون  م��ن��دوب   300
ومرة  ر�سميًا  �خلم�سني  �لأمريكية 
للحزب  كمر�سح  تر�مب  جديدة 
فعاليات  بقية  م��ا  �أ �جل��م��ه��وري. 
ل  �لنرتنت،  عرب  ف�ستدور  متر  �ملوؤ
و�سيتخللها  و��سنطن،  من  �سيما 
للملياردير  خ��ط��اب  خ�سو�سًا 
من  �خلمي�ص  م�ساء  �جل��م��ه��وري 

بي�ص. �لأ �لبيت  حديقة 
وهو  �مل��وق��ع  ه��ذ�  �ختيار  وي��ث��ري 
بالرموز،  حمّمل  ف��در�يل  مبنى 

�لأهمية  بالغ  �سيا�سي  حدث  لعقد 
من  �لكثري  و�ح��د،  حل��زب  خدمًة 
مينع  ل  ذل��ك  �أن  �إل  �ل��غ�����س��ب، 
ت��ر�م��ب م��ن �ل��دف��اع ع��ن ق��ر�ره 
نيويورك  ل�سحيفة  و�أعلن  بحزم. 
فيه  �أ�سعر  مكان  “هذ�  بو�ست 
�لبلد  مينح  مكان  جيد،  ب�سعور 
�إىل  تر�مب  و�أملح   .” جيد�ً �سعور�ً 
“قد  قائًل   ، وحيد�ً يكون  لن  نه  �أ
من  به  باأ�ص  ل  عدد  هناك  يكون 
، مرج  �ملكان كبري جد�ً �لأ�سخا�ص. 
�لكثري  ن�ستقبل  �أن  ميكن  �سخم. 
كان  وبعدما  �لأ�سخا�ص”.  من 
موؤمتر  بعقد  طويل  لوقت  طالب 
ي�سارك  �حتفالية  باأجو�ء  �سخم 
رغم  �لأ�سخا�ص،  من  �لآلف  فيه 

نزيل  �قتنع  كوفيد19-،  وب��اء 
ب�سيغة  �أخ���ري�ً  بي�ص  �لأ �لبيت 

للحدث. كبري  حد  �إىل  �فرت��سية 
�لأربعة  يام  �لأ تكون  �أن  ويفرت�ص 
كبرية  ب��درج��ة  خمتلفة  �ملقبلة 
وحتّدث  �لدميوقر�طي.  متر  �ملوؤ عن 
جيمي  هم  �سابقني  �ساء  روؤ ثلثة 
وب��ار�ك  كلينتون  وبيل  ك��ارت��ر 
ب��اي��دن خلل  دع��م��ًا جل��و  �أوب��ام��ا، 

�حلدث.
جورج  �أبقى  لطاملا  �ملقابل،  يف 
�جلمهوري  �لرئي�ص  �لبن،  بو�ص 
ي��ز�ل  ل  �ل��ذي  �لوحيد  �لأ�سبق 
م�����س��اف��ة مع  �حل��ي��اة،  ق��ي��د  ع��ل��ى 

�جلمهوري. �مللياردير 
 ق/د

�سحيفة عربية: االمارات مهتمة ب�سراء 
منظومة دفاع اإ�سرائيلية

املفاو�سات الثالثية ب�ساأن “�سد النه�سة” تتوا�سل 

ال�سودان يوؤكد وجود تراجع مبواقف 
م�سر واإثيوبيا حول “اأزمة املياه”

للرد على التهديدات املحدقة باالتفاق النووي

طهران تلوح بالعودة اإىل الت�سميم 
القدمي ملفاعل “اأراك” 

اأزمة بيالرو�سا تتعقد.. 

لوكا�سنكو ياأمر باتخاذ “التدابري االأكرث �سرامًة” حلماية البالد 

مدير املخابرات ال�سعودية االأ�سبق:

زعيم اأكرب دولة يف العامل يلجاأ لالإمارات ومن اأراد التطبيع مع اإ�سرائيل فلياأخذ 
الغايل” “الثمن 

ترامب يعود لالأ�سواء بتهديد جديد: 

اإذا فازت املعار�سة فلن يبقى اأحد باأمان يف الواليات املتحدة 
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قال اإن االإ�سالم  لي�ش له جن�سية..و امل�سجد االأعظم �سيكون معلما دينيا وح�ساريا

املجاهد والباحث حممد ال�سغري بلعالم: معظم 
القادة ال�سيا�سيني اأيام الثورة كانوا من خريجي 

الزوايا

عي�ش علجية 
---------------- 

عن  بلعلم  �ل�سغري  حممد  وك�سف 
بامل�رسوع  �ملتعلقة  �حلقائق  بع�ص 
�ل�سبعينيات،  فرتة  �إىل  يعود  �لذي 
بلقا�سم  نايت  قا�سم  م��ول��ود  �أن 
مدينة  ن�ساء  لإ �مل��ب��ادرة،  �ساحب 
مب�سجد  م��دع��م��ة  ت��ك��ون  ج��دي��دة 
جامعة  م�ستوى  يف  يكون  �أعظم 
مقرها  يكون  �أن  على  و  �إ�سلمية، 
عبد  �أن  �إل  �ل��ب��ح��ري،  ب��رج  يف 
من  كان  �لذي  بو�سامة  �لرحمان 
يف  �ملعماريني  �ملهند�سني  �أك��رب 
�مل�رسوع،  على  �عرت�ص  �جلز�ئر، 
�لتيار  �إىل  �نتمائه  بحكم  هذ�  و 
يف  ع�سو�  كان  حيث   �ل�سيوعي 
لأن  �جلز�ئر،  يف  �ل�سيوعي  �حلزب 
على  يطل  ك��ان  ك��ذل��ك   موقعه 
كارثة  تقع  �أن  من  وخ�سي  �لبحر،  
�أن  قبل  �مل�سجد،   على  ثر  توؤ قد  ما 
قد  و  وي��رت�ج��ع،   فكرته  ي�سحح 
حممد  �لباحث  �ملجاهد  ��سرتجع 
�لثورة  �أح��د�ث  بلعلم  �ل�سغري 
بها  قام  �لتي  �جلر�ئم  و  �جلز�ئرية 
�لع�سكرية  وحملته  لفيجري 
�لعنا�رس  على  �لق�ساء  �أج��ل  من 
�جلز�ئرية  لل�سخ�سية  �ملكونة 
�للغة  و  ���س��لم  و�لإ �لدولة  وه��ي 
جمعه  ل��ق��اء  يف  وق��ال  �ل��ع��رب��ي��ة، 
 20 ذكرى  مبنا�سبة  "�حلياة"  بقناة 
�ل�سمال  هجوم   ( �ملزدوجتني،  �أوت 

�ل�سومام  متر  موؤ و  �لق�سنطيني 
�إىل  �نتقل  حينما  لفيجري  �أن   )
�مل�سيحية  ن�رس  بهدف  كان  �سوريا 
�أن  قبل  �لعربية،  �للغة  وتعلم 
1867م،  عام  يف  �جلز�ئر  �إىل  ينزل 
�ليتامى  �لأطفال  يجمع  �أن  وحاول 
ويدخلهم  ع�سكريا  ل��ي��درب��ه��م 
جمعية  فاأ�س�ص  �مل�سيحية،  يف 
�لن�ساط  وك��ان  �لبي�ص،  ب���اء  �لآ
�أن  لي�سيف  �لتعليم،  بحجة  �رّس� 
على  �لق�ساء  هدفه  كان  لفيجري 
�لد�خل  من  �جلز�ئرية  �ل�سخ�سية 
�لظهرة،  و  �ل�سهول  يف  وخا�سة 
�لعطاف  مدينة  ن�����س��اأ  �أ م��ن  وه��و 
وك��ان��ت ه���ذه �لأخ�����رية �ل��ب��ل��دة 
كني�سة  فيها  توجد  �لتي  �لوحيدة 
وحاول  م�سجد�،  فيها  يوجد  ول 
طريق  عن  كلها  �إفريقيا  ين�رسّ  �أن 

ئر. �جلز�

يف  لفيجري  وقع  كيف  و�أ�ساف 
�حلميد  عبد  م��ام  �لإ مع  مو�جهات 
�لأخ��ري  ه��ذ�  لكن   ، بادي�ص  �ب��ن 
ولكنه  ب��ال��ك��لم،  عليه  ي��رد  مل 
�مل�سلمني  �لعلماء  جمعية  �أ�س�ص 
بادي�ص  �بن  �أن  م�سري�   ، �جلز�ئريني 
بني  جمع  قد  و  وطنيا  و  عاملا  كان 
مل  �مليزة  وه��ذه  و�لوطنية  �لعلم 
�أردف  وقد  غريه،  يف  متوفرة  تكن 
وطنيا  ع��امل  ك��ل  لي�ص  قائل:" 
م�سيفا  عاملا"،  وطني  كل  ولي�ص 
يام  �أ �ل�سيا�سيني  �لقادة  معظم  �أن 
�ل��زو�ي��ا،  خريجي  ك��ان��و�  �ل��ث��ورة 
ز�وي��ة  �ملثال  �سبيل  على  وذك��ر 
حممد  ���س�����س��ه��ا   �أ �ل��ت��ي  ب��ون��وح 
ي��ت  �ل�����رسي��ف م��ن ���س��و�ح��ي  �آ
بونوح  ز�وية  وكانت   ، �إ�سماعيل 
كما  وهذ�  �إ�سعاعيا،  دينيا  مركز� 
ل  ���س��لم  �لإ �أن  ي��وؤك��د  �أ���س��اف 

�إىل  يدعو  يكن  ومل  ل��ه  جن�سية 
�أن  بدليل  �جلهوية،  و  �لعن�رسية 
�لكبري  عثمان  ب��ن  حممد  �ل��ب��اي 
و  �أ �أمازيغيا  يكن  ومل  كرديا  كان 
�لن�رس�نية  و�ج��ه  ولكنه  عربيا 
�جلز�ئر،  يف  ���س��لم  �لإ عن  ود�ف��ع 
حممد  و�ل��ب��اح��ث  �مل��ج��اه��د  ق���ال 
�ليوم  �جلز�ئر  �أن  بلعلم   �ل�سغري 
�ل�ستقر�ر،  و  بال�ستقلل  تنعم 
كل  يف  ي�سمع   ذ�ن��ه��ا  �آ �أ�سبح  و 
�لتي  باجلهود  م�سيد�  �مل�ساجد،  
متام   لإ �جلز�ئرية  �ل�سلطات  بذلتها 
و  �لأع��ظ��م،  �مل�سجحد  م�����رسوع 
�لديني  ب��امل��ع��ل��م  و���س��ف��ه  �ل���ذي 
�ختيار  م��ث��ّم��ن��ا   ، �حل�����س��اري  و 
�لذي  تبون  �ملجيد  عبد  �لرئي�ص 
�لفاحت  �إىل  تد�سينه   تاريخ  ّج��ل  �أ
�ن��دلع  ب��ذك��رى  �حتفال  نوفمرب 
عنها،  قال  �لتي  �لتحريرية،  �لثورة 
�لأوىل   ، ثلث  مبر�حل  مرت  نها  �إ
جمموعة  قادها  نوفمرب  �ول  يف 
عن  عبارة  وكانت  �ل�سباب  من 
�أوت   20 يف  �لثانية  و  "مغامرة"، 
مرحلة  كانت  �لأخرية  هذه  و   ،  55
�ل�سومام  متر  وموؤ �لثورة،  تثبيت 
نهم  �إ بالقول...  مو�سحا  منظمها، 
�إىل  �ملباركة(  �لثورة  )ق��ادة  دعو� 
�نعقد  �لذين  �ل�سومام  متر  موؤ عقد 
بدور  قامو�   1956 �أوت...  20 يف 
تنظيم  م��ن  مت��ك��ن��و�  ح��ي��ث  ف��ع��ال 

بعادها. �أ كل  من  �لثورة 

اأمازيغيا لكنه واجه الن�سرانية يف اجلزائر( اأو   )الباي حممد بن عثمان الكبري كان كرديا ومل يكن عربيا 
م�سجد يف  اأكرب  يعد  االأعظم والذي  امل�سجد  بناء  م�سروع  ُبذلت الإحياء  التي  باجلهود  بلعالم  ال�سغري  والباحث حممد  املجاهد  اأ�ساد 
اإحياء ذكرى  اأنه موعد تد�سينه يتزامن مع  و  ، خا�سة  الوقت  منارة دينية وثقافية وح�سارية يف نف�ش  �سيكون  اإنه  اأفريقيا، وقال 

اأنه رفع بع�ش التحفظات حول خلفيات امل�سروع. اإال  1954، وهي ذكرى عزيزة يف قلوب اجلزائريني،  اأول نوفمرب 

ن�����س��اط��ات��ه  �ىل  ب��الإ���س��اف��ة   
مبنطقة  �مل��ج��اه��د  متحف  ي��ق��وم 
ن�����س��اط��ات،  ب��ع��دة  ع�سعا�سة 
�لأج��ي��ال  توعية  منها  �ل��ه��دف 
باأحد�ث  �ل�سباب  و  �ل�ساعدة 
وخا�سة  �ل��ت��ح��ري��ري��ة  �ل��ث��ورة 
مبنطقة  ج��رت  �لتي  تلك  منها 
�لقائمون  يقوم  حيث  �لظهرة، 
�لأح��د�ث  بتدوين  �ملتحف  على 
و  �ل���رت�ث���ي���ة  و  �ل��ن�����س��ال��ي��ة 
ومن  �لتحرير.  حلرب  �لتاريخية 
لوحتني  تن�سيب  �خ��رى  جهة 
�للتني  بايل  و  يازرو  مبنطقتي   
ع��رف��ت��ا �أح���د�ث���ا ك���ربى �ث��ن��اء 

�قيمت  كما  �لتحريرية   �لثورة 
زيار�ت  �وت   20 �خلمي�ص  يوم 
وكما  تاريخية   ��ستطلعية 
�ل�سنة،  م���د�ر  ع��ل��ى  ب��رجم��ت 
تلميذ  مبنطقة،    للّم  خرجات 
و  و�قع  على  للطلع  طلبة،  و  
لدى  �لوعي  لن�رس  �لثورة  تاريخ 

��ستمر�ره دميومة  و  �لأجيال 
ت�سجيل  ن�����س��اط  ب��رجم��ة  مت  و 
ب�رسي،   ،�سمعي  حية  �سهاد�ت 
من  ولكل  �ملجاهدين  طرف  من 
�لتحرير  حرب  �أح��د�ث  عا�سو�  
�لأجيال. لفائدة  ت�سجيلها  ق�سد 
قناب بن  �سليمان 

�حل�سني  �ل��ه��ادي  �ل�سيخ  �أع��رب 
�ملعامل  حتمل  �أن  يف  رغبته  ع��ن 
�أ�سماء  �جل��ز�ئ��ر  يف  �لتاريخية 
م�سري�     ، ووط��ن��ي��ة  ���س��لم��ي��ة  �إ
م�سجد  عليه  بني  �ل��ذي  �مل��ك��ان 
�جل���ز�ئ���ر �لع��ظ��م مي��ل��ك رم��زي��ة 
يعترب  �إجنازه  و   ، ودينية  تاريخية 
يتقدمهم  �لذين  للمب�رسين  رد� 
جاهد�  �سعى  �ل��ذي  “لفيجري” 
خا�سة  و   �جل��ز�ئ��ري��ني  لتن�سري 

هويتهم. حمو  و  �أطفالهم  
�لهادي  حممد  �لدكتور  و�أو�سح 
�ملزدوجة  �لذكرى  مبنا�سبة  �حل�سني 
�لق�سنطيني  �ل�سمال  لهجومات 
�ل�سومام  متر  وموؤ  1955 �أوت   20
مع  تز�منت  �لتي   ،1956 �أوت   20
هذ�  دخ��ول  �أن  حم��رم  �ول  دخ��ول 
خري  فاأل  �ل�ستغلل  حيز  �مل�سجد 
و�ل�سعب  �لإ�سلمية  م��ة  �لأ على 
�لدكتور  ن���وه   وق��د  �جل��ز�ئ��ري، 
ت�رسيح  يف  �حل�����س��ن��ي  �ل��ه��ادي 
بالرمزية  �جل��ز�ئ��ري��ة   ذ�ع��ة  ل��لإ
�لأعظم   �مل�سجد  ملوقع  �لتاريخية 

عليه  �أطلقت  �لتي   ، باملحمدية 
 " ع�ساكرها  �أح��د  ��سم  فرن�سا  
�لأخ��ري  ه��ذ�  ك��ان  و  �لفيجري" 
�إىل  �ملت�رسدين،  �أو  يتام  �لأ ياأخذ 
�لعقيدة  على  لتن�سئتهم  ملجئ 
ي�سمى  �أن  �لله  وي�ساء   . �مل�سيحية، 
�إىل  ن�سبة  باملحمدية  �ملكان  هذ� 
و  و�سلم،  عليه  �لله  �سلى  حممد 
عن  �حل�سني  �لهادي  �ل�سيخ  حتدث 
�لقرن  يف  وقعت  �لتي  �لأح��د�ث 
�لإمرب�طور  غزو  ثناء  �أ �ل�ساد�ص 
�أكتوبر  يف  �جلز�ئر  لوكان  �سارل 
يف  جم��ن��د�  ل��ي��ح��ط��م��ه��ا،   1541
ع�سكري  �ألف   30 من  �أزيد  ذلك 
وقعت  و  باخرة،    500 من  على 
�ملجاهدين  بني  و  بينه  مو�جهات 
يتجاوز  ل  ع��دده��م  ك��ان  �ل��ذي��ن 
ملا  �نه  ��ساف  و  جماهد،  �آلف   04
تاجه  رمى  �حلر��ص  و�د  �إىل  و�سل 
ل  �لتاج  هذ�  �إن  قال  و  �ل��و�د  يف 
�إل  ���ص  ر�أ فوق  يو�سع  �أن  ينبغي 

�جلز�ئر. يحطم  من 
عي�ص علجية 

روؤى  ���س��ب��ك��ة  ق��ري��ب��ا  �ستطلق 
عامل   " من�سة   ، �لك�سفي  للإعلم 
من�سة  وه��ي   ،  " �لأخ�����رس  روؤى 
�لكرتونية  رقمية  �إعلمية  ك�سفية 

�لبيئي.  �لك�سفي  بال�ساأن  تهتم   ،
�لعام  للمدير  خا�ص  ت�رسيح  ويف 
ك�سف   ، �لإعلمية  روؤى   ل�سبكة 
فكرة  �أن   ،” بلحايك  �أمني  “�لقائد 
�هتماماتهم  حتاكى  من�سة  �إطلق 
منذ  �ملهمة  بدعم  �ملوهبة  وتربط 
لتتج�سد   ، ت����ر�وده   وه��ي  م��دة 
  2020- 20�سبتمرب   – ق��ري��ب��ا 
عمل  بفريق   ، �لو�قع  �أر�ص  على 
ذ�ت  �سبانية  طاقات  من  متكون 
و�ل��ذي��ن  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  ك��ف��اءة يف 
�ل��ت��ح��دي  ل��رف��ع  عليهم  ي��ر�ه��ن 
و�لأج��ود  �لأف�سل  وتقدمي  عاليا، 
من  ومعرفة  تقدير  ح�سن  وف��ق 
�سا�سية  �أ ملو��سيع  �ملعنيني  قبل 
ن�������س���ان وغ��اي��ت��ه��ا  حم���وره���ا �لإ
له  �لك�سفي  فالإعلم   ، ن�سان  �لإ

 ، و�ملعنى  �ملبنى  يف  خ�سو�سيات 
وم�سمون  كو�سيلة  �لإعلم  �أن  ذ  �إ
ح�سن  على  قائما  جن��اح��ه  يبقى 
و�لتمكن  و�ل���در�ي���ة،  �ل��ق��ي��ادة 
و�مل��و�رد  �لطاقات  ��ستثمار  من 
�أه��د�ف  وف��ق  و�مل��ادي��ة،   �لب�رسية 
ر�قية  درج��ة  �إىل  وترقى  ت�سمو 
�لك�سفي  �لتطلع  قمة  على  ترتبع 
حتاكي  عندما  و�لبيئي  ن�ساين  و�لإ
خدمة   ، حميطه  و  ن�سان  �لإ م�سري 

. �لعربي  للمو�طن 
�لعام  �ملدير  بلحايك  �أمني  �لقائد 
: �لك�سفي  للإعلم  روؤى  ل�سبكة 

�أن   ، ب��ل��ح��اي��ك  م���ني  �أ �أك���د  ك��م��ا 
�لأخ�رس”  روؤى  ع��امل  “من�سة 
 ، �ل�سحفية  فروعها  خلل  ومن 
قاعدة  ن�ساء  �إ  - �أهد�فها  و�سمن 
�مل��ج��ال  يف  خم��ت�����س��ة  �إع��لم��ي��ة 
على  بيئية  بر�مج  �إطلق    ، �لبيئي 
بر�مج  قامة  �إ  ، �لعربي  �مل�ستوى 
�ملجالت  تتناول  دورية  �إعلمية 

ن�سطة  بالأ �لتعريف    ، �لبيئية 
�لبيئية  �لك�سفية  و�لفعاليات 
خمت�ص  د�رة  �إ جمل�ص  ���رس�ف  ب��اإ
ودورهم  بد�ع  �لإ قادة  على  يرّكز 
د�ء  �أ خلل  و�لتم�سك   ، �لتو��سلي 
 ، �لك�سافة  باأخلقيات  �لدور  هذ� 
ك�سب  �إىل  �ملن�سة  ت�سعى  كما  
�لذي  عموما  �لعربي  �ملتلقي  ر�سا 
�سيدفع  مما  بامتياز،  ذو�ق��ا  ُيعترب 
�ملو�سوعية،  مبد�إ  على  لل�سري  بها 
 ، و�لل���ت���ز�م   �ملهنية  �حل��ي��ادي��ة، 
و�حل�رسية  ن��ي��ة  �لآ وخ�سو�سا 
و�لأح���د�ث  �مل��و����س��ي��ع  ن��ق��ل  يف 
يف  �ل�سعاب  رغ��م   ، و�ل��وق��ائ��ع 
�ليقظة  يتطلب  �ل��ذي  �حلقل  هذ� 

�سيء. بكل  ملام  و�لإ
�لعمل  �أن  �لعام  �ملدير  و�أ���س��اف 
تو�زي  مدر�سة  ي�سكل  �لك�سفي 
�أهميتها،  فهم  يف  �لق��ت��د�ر  عند 
و�لعائلة  و�ملجتمع  �لبيت  مدر�سة 
�إمكانات  تنمية  على  تعمل  حيث   ،

وتهذيبها  وتنظيمها  �ل�سباب 
ي�ستحوذ  م��درو���ص  �سكل  يف 
�سياق  ويف   ، �جلميع  �هتمام  على 
�لعقبات  بخ�سو�ص  �سلة  ذي 
�إطلق  قبل  �ملن�سة  تو�جه  �لتي 
�ل�سبكات  ع��رب  منها  ع��دد  �أول 
�ملدير  �أك���د  فقد   ، �لجتماعية 
م��ر  �لأ ه��ذ�  �أن  للموؤ�س�سة  �لعام 
لأن   ، ومغامرة  جديد  كتحدٍّ  يعد 
بقر�ئه  حمتفظا  ز�ل  م��ا  �ل��ورق 
 ، �ملتخ�س�ص  �لإع���لم  خا�سة   ،
�لك�سفية  �ملن�سة  دع��م  و�سيتم 
�لرقمية  �ل�سبكات  عرب  �إلكرتونيا 

. و�للكرتونية 
من  �لعديد  تنظيم  و�سيتم  ه��ذ� 
و�لندو�ت  و�لتغطيات  �للقاء�ت 
باملن�سة  �ليومية  �لأخبار  ونقل 
 ، معلومات  على  �ستحتوي  �لتي 
من  �ملتتبعني  لإغر�ء  مفيدة،  �أخبار 

عليها قبال  �لإ �أجل 
يو�سف بن   . خل�رس   . �أ 

ك�������س���ف���ت 
د�رة  �إ م�����ص  �أ
د�ر  ملحقة 
عبد  �لثقافة 
علولة  �لقادر 
م�������������رسح 
�ل������ه������و�ء 
�ل����ط����ل����ق 
ب��ال��ك��دي��ة، 
�إطار   يف  ن��ه  �أ

عن  �لف��رت����س��ي��ة  �ل��ن�����س��اط��ات 
�ملزدوجة  �لذكرى  مبنا�سبة  تنظيم 
�ل�سومام  متر  وموؤ �ملجاهد  ليوم 
برناجما  1956-1955؛  �أوت   20
جد�رية  �إجناز  يف  يتمثل  متنوعا 
ذلك  و  معاذ  بوزوينة  للفنان: 
�إىل  20/08/2020.��سافة  يوم 

عنو�ن:  حتت  تاريخية  حما�رسة 
���س��ن��اع �ل���ت���اري���خ. م���ن ت��ق��دمي 
�إ�سافة  يوب.  بن  حممد  �لدكتور: 
عنو�ن:  حتت  �سعرية  ق�سيدة  �إىل 
من  �لوطن  لوحة  من  �إ�سايف  لون 

 . �ل�سايح  بغد�د  �ل�ساعر  تقدمي 
عمر بكاي 

متحف املجاهد بع�سعا�سة م�ستغامن  
ي�سجل االأحداث وال�سهادات احلية

 عن الثورة التحريرية

ال�سيخ الهادي احل�سني: 

م�سجد اجلزائر االأعظم اأح�سن 
رد على الفيجري �سبكة روؤى لالإعالم الك�سفي تطلق  من�سة " عامل روؤى االأخ�سر" تعزيزا لالإعالم 

املتخ�س�ش. 

دار الثقافة عبد القادر علولة بتلم�سان

االحتفاء بالذكرى املزدوجة ليوم 
املجاهد وموؤمتر ال�سومام 20اأوت 

1955.1956
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي  
دائرة جامعة  
بلدية جامعة  

مكتب احلج وال�سوؤون الثقافية والريا�سية  
رقم : 01/ 2020 

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتجديد جمعية حملية 
-مبقت�سى  القانون رقم  12/06 املوؤرخ يف 21 �سفر 1433 هـ املوافق لـ : 
12 جانفي 2012 املتعلق  باجلمعيات .-  ومبقت�سى القانون رقم 13/05  
املتعلق   2013 يوليو   23  : لـ  املوافق  هـ    1436 رم�سان   14 يف  املــوؤرخ 
املر�سوم  ومبقت�سى   –  . وتطويرها  والريا�سية  البدنية  االأن�سطة  بتنظيم 
لـ:   املوافق  1436 هـ  الثاين  26 ربيع   : املوؤرخ يف   15/74 التنفيذي رقم 
املطبق  النموذجي  االأ�سا�سي  والقانون  االأحكام  يحدد  فرباير2016   16
ت�سليم   2020 اأوت   18  : اليوم  الهاوي    -مت هذا  الريا�سي  النادي  على 
النادي   : امل�سمى  املحلي  الريا�سي  النادي  بتجديد  الت�سريح  ت�سجيل  و�سل 
الريا�سي للهواة مولودية �سباب – جامعة املقيمة بـ : مقر النادي حي البليدة 
 : تاريخ ومكان االزدياد  / علي  رئي�ش اجلمعية : حممد بن علي  – جامعة 

– جامعة  الن�سيم  حي   : العنوان  احلجرية    : بـ   1959/01/15

ابتدائيا ح�سوريا  االأ�سرة علنيا  �سوؤون  ق�سايا  ف�سلها يف  املحكمة حال  حكمة 
احلكم  اإفراغ  املو�سوع:  يف   . الدعوى  يف  ال�سري  اإعادة  قبول  ال�سكل:  يف 
رقم:  فهر�ش  حتت   18/11/2019 بتاريخ:  احلال  حمكمة  عن  ال�سادر 
�سبط  اأمانة  لدى  واملودعة  املنجزة  اخلربة  واعتماد   ،19/01930
،وبالنتيجة   003/2020 رقم:  حتت   02/01/2020 بتاريخ:  املحكمة 
بتاريخ:  املولد  االأمني  حممد  معمري  �سده  املرجع  على  التقدمي  افتتاح 
الزهرة  وغومار  ابنحميد  غرداية  والية  بنورة  ببلدية   08/04/1998
،مع تعيني والده املرجع معمري حميد بن حممد مقدما عليه لرعايتهوالقيام 
االأمر  مع  واملالية،  والقانونية  االإدارية  وت�سرفاته  �سوؤونه  بكافة  مقامه 
ب�سعي  العربية  باللغة  مكتوبة  وطنية  بيومية  لالأعالم  احلكم  منطوق  بن�سر 
من املرجع.اأمر �سابط احلالة املدنية املخت�ش بالتاأ�سري باحلجر على هام�ش 
واملقدرة  املرجع  عاتق  على  الق�سائية  امل�ساريف  اإبقاء  مع  ميالده،  �سهادة 
واأف�سح  احلكم  �سدر  دج(بذا   450  ( جزائري  دينرت  وخم�سون  باأربعمائة 
عنه باجلل�سة العالنية ح�سب التاريخ امل�سار اإليه اأعاله ووقعناه نحن الرئي�ش 

واأمني ال�سبط.

حكـــــــــم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                      وزارة السكن والعمران والمدينة

                  الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “ عدل”
                 رقم التعريف الجبائي 16001405697 00 00
                   تجزئة سعيد حمدين بئر مراد رايس الجزائر

المديرية الجهوية بورقلة
 برنامج السكن بصيغة البيع باإليجار
العنوان: شارع روابح عبد الرحمان

برنامج السكن 000 2019/90 للبيع باإليجار
إنجاز 185 مسكن فردي )طابق أرضي + سطح مستعمل( مع السور الخارجي، بكل هياكله ببلدية سيدي خويلد، 

والية ورقلة.

طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا
 رقم: 17 / م ج و / عدل /2020

                         طبقا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 /2015/09 المتضمن تنظيم الصفقات 
العمومي، تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” ورقلة عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات 
دنيا من أجل إنجاز 185 مسكن فردي )طابق أرضي + سطح مستعمل( مع السور الخارجي، بكل هياكله ببلدية سيدي 

خويلد، والية ورقلة.
وفقا  الترشح،  له  ليتسنى  المناقصة  موضوع  مشروع  انجاز  على  والقدرة  التاهيل  المتعهد شروط  في  تتوفر  أن  يجب 
الصفقات  إطار  في  العاملة  المؤسسات  لجميع  الملزم   1993 نوفمبر   28 بـ  المؤرخ   289/  93 رقم  التنفيذي  للمرسوم 

العمومية المتعلقة بالبناء، األشغال العمومية والري.
يلغى عرض كل متعهد ال تتوفر فيه شروط القدرات الدنيا لهذه المناقصة.

بقيمة  مصرفية  دفع  لقسيمة  تقديمه  مقابل  لذلك  المعين  ممثله  طرف  من  أو  المرشح  طرف  من  الشروط  دفتر  يسحب 
5000,00 دج للحساب البنكي:clé 37 CPA 5664 000 401 316 400 00 من: المديرية الجهوية لوكالة عدل 

والية ورقلة و الكائن مقرها بشارع روابح عبد الرحمان ، والية ورقلة.
وفقا للمادة 67 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 /2015/09 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 
يجب أن تشتمل العروض على ملف الترشح وعرض تقني وعرض مالي. يوضع ملف الترشح والعرض التقني والعرض 
المالي في اظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام، يبين كل منها تسمية المؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه وتتضمن 
عبارة ملف الترشح” أو “عرض تقي” أو “عرض مالي “حسب الحالة. وتوضع هذه األظرفة في ظرف أخر مقفل بإحكام 
ومغفل ويحمل عبارة “ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض - طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات 

دنيا رقم: 17 / م ج و/ عدل / 2020 - موضوع طلب العروض
الرسمية  النشرة  لهذا اإلعالن في  األول  النشر  تاريخ  ابتدءا من  يوم   )15( العروض محدد بخمسة عشر  أجل تحضير 

لصفقات المتعامل العمومي او في الصحافة الوطنية.
يتم إيداع العروض في آخر يوم لمدة تحضير العروض إلى غاية الساعة الثانية عشر )12 سا(. وإذا صادف هذا اليوم يوم 

عطلة أو يوم راحة قانونية فإن مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي.
شروط الترشح: يجب أن تتوفر في المترشح شروط التأهيل والقدرة على انجاز مشروع موضوع المناقصة ليتسنى له 

العرض:
1 -القدرات التقنية:

الوسائل البشرية: يجب على المترشح أن يكون لديه 12 عامل أو أكثر.
الوسائل المادية: يجب على المترشح أن يملك على األقل خالطة خرسانة وشاحنة ذات 2.5 طن.

- شاحنة ذات 2.5 طن أو اكثر
- رافعة

المعايير المهنية: يجب على المترشح أن يكون قد أنجز على األقل إحدى المشاريع اآلتية:
• مجموع 100 مسكن على األقل.

• مشروع 60 مسكن بحصة واحدة.
• مرفق عمومي صنف C أو أكثر.

.B مرفقين عموميين صنف •
. B مجموع عدة مشاريع مجموع عدد السكنات 50 مسكن ومرفق عمومي صنف •

2 - القدرات المالية:
يجب أن يكون رأسمال المترشح للسنوات الثالث األخيرة على االقل 15.000.000.00 دج

3 -القدرات المهنية:
هذا العرض موجه للمترشحين الحائزين على شهادة التصنيف المهني 02 فما فوق نشاط رئيسي بناء.

يجب أن يقدم العرض في اآلجال المحددة على مستوى:
المديرية الجهوية لوكالة “عدل” الكائن مقرها بشارع روابح عبد الرحمان، والية ورقلة.

بقيمة  مصرفية  دفع  لقسيمة  تقديمه  مقابل  لذلك  المعين  ممثله  طرف  من  أو  المرشح  طرف  من  الشروط  دفتر  يسحب 
5000,00 دج للحساب البنكي:clé 37 CPA 5664 000 401 316 400 00 من: المديرية الجهوية لوكالة عدل 

والية ورقلة و الكائن مقرها بشارع روابح عبد الرحمان ، والية ورقلة.
وفقا للمادة 67 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 /2015/09 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 
يجب أن تشتمل العروض على ملف الترشح وعرض تقني وعرض مالي. يوضع ملف الترشح والعرض التقني والعرض 
المالي في اظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام، يبين كل منها تسمية المؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه وتتضمن 
عبارة ملف الترشح” أو “عرض تقي” أو “عرض مالي “حسب الحالة. وتوضع هذه األظرفة في ظرف أخر مقفل بإحكام 
ومغفل ويحمل عبارة “ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض - طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات 

دنيا رقم: 017 / م ج و/ عدل / 2020 - موضوع طلب العروض
الرسمية  النشرة  لهذا اإلعالن في  األول  النشر  تاريخ  ابتدءا من  يوم   )15( العروض محدد بخمسة عشر  أجل تحضير 

لصفقات المتعامل العمومي BOMOP او بالجرائد الوطنية اليومية.
الرسمية  النشرة  في  اإلعالن  لهذا  األول  النشر  تاريخ  ابتدءا من  يوم   )15( العروض محند بخمسة عشر  أجل تحضير 

لصفقات المتعامل العمومي BOMOP أو بالجرائد الوطنية اليومية.
يتم ايداع العروض في آخر يوم لمدة تحضير العروض إلى غاية الساعة الثانية عشر )12 سا(. وإذا صادف هذا اليوم يوم

راحة قانونية فإن مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي.
و يجب إيداع العرض في اآلجال المحددة بالعنوان التالي:

المديرية الجهوية لوكالة “عدل” الكائن مقرها بشارع روابح عبد الرحمان ، والية ورقلة
يتم فتح ملفات الترشح، األظرفة التقنية و المالية في جلسة علنية، وفي خالل نفس الجلسة في مقر صاحب المشروع 

المذكور أعاله
بحضور كافة المتعهدين في اليوم الموافق لتاريخ إيداع العروض المحددة أعاله على الساعة الثانية زواال )14 سا(.

صالحية العرض محددة بثالثة )03( أشهر زائدة على أجل تحضير العروض المحدد أعاله
يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة للمتعهدين للحضور لجلسة فتح األظرفة.

  ANEP Nْ 2030001050      التحرير 2020/08/23 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية النعامة

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام
الرقم: 06/ 2020

و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية
�سفر   18 يف  املوؤرخ   12/06 القانون  من   70 املادة  الأحكام  طبقا 
املتعلق باجلمعيات، مت هذا   2012 12 يناير  لـ  املوافق  1433هـ 
يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  ا�ستالم   2020 جوان   17 اليوم 
الهيئة  ت�سكيلة  بتغيري  واملتعلقة   // رقم  حتت   2020 جوان   11

التنفيذية للجمعية امل�سماة:
-جمعية رعاية االأمومة وحماية الطفولة لوالية النعامة.

-امل�سجلة حتت رقم: 316 بتاريخ: 27 جوان 2001.
-املقيمة بـ : حي 380 م�سكن بلدية النعامة والية النعامة.

-ترتاأ�سها ال�سيدة: موي�سي رمية.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 والية اأدرار

دائرة رقان
بلدية رقان

الرقم 10 / 2019
و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�ش جمعية حملية 

عام  �سفر   18 يف  املــوؤرخ   06  /  12 رقم  القانون  مبقت�سى 
1433 هـ املوافق لـ 12 يناير 2012 و املتعلق باجلمعيات مت 
هذا اليوم 24 جويلية 2019 ت�سليم و�سل ت�سجيل الت�سريح 

بتاأ�سي�ش اجلمعية البلدية امل�سماة 
جمعية التعاون الطالبي الثقافية 

مقرها : دار ال�سباب / رقان املقر
بلدية رقان – دائرة رقان 

والية  من  مهناوي  بوجمعة  االعالمي  يتقدم  العائلة  جميع  عن  ونيابة  ومعمري  مهناوي  عائلتي  باإ�سم    
ميلة بال�سكر والعرفان لكل من �ساركنا عزائنا يف وفاة العم عبد احلميد طيب اهلل ثراه  يوم االحد 16 
اأوت 2020  مب�ست�سفى االخوة مغالوي مبيلة ، وذلك من خالل احل�سور اىل مرا�سيم الدفن اأو اىل بيت 

العزاء وعن طريق االت�سال الهاتفي اأو من خالل مواقع التوا�سل االجتماعي ..
وهذا ما كان له اأثر اإيجابي علينا وخفف من واقع ال�سدمة التي اأملت بنا وهون علينا م�سابنا اجللل ، فكل 
ال�سكر لالقارب، واجلريان واالأ�سدقاء واالأحباب من كل مناطق الوطن الذين �ساركونا عزائنا ونعذر 

كل من مل يتمكن الو�سول اإلينا ب�سبب الظروف اال�ستثنائية التي متر بها البالد جراء فريو�ش كورونا. 
 فبف�سل اهلل ثم بف�سل ما قدمتموه لنا من تعازيكم اخلال�سة وموا�ساتكم احل�سنة ودعواتكم ال�سادقة واإ�سرتحامكم اجلميل و�سعوركم النبيل 
خفف عنا وجميع االأ�سرة ال�سيء الكبري وهذا اإن دل على �سيء فاإمنا يدل على طيب اأ�سلكم و�سادق �سعوركم ،  ن�ساأل اهلل اأن يجازيكم عنا خري 
اجلزاء واأن يجعل كل ما بذلتموه من اأجلنا يف ميزان ح�سناتكم جميعا ، كما ن�ساأل اهلل جل جالله باأن يحفظكم  وكل عزيز عليكم من كل مكروه 

واأن يكون �سبحانه �ساترا لكم يف هذه الدنيا و اأن يغفر لكم جميعا واأن يتوالكم يف ال�ساحلني وال�سديقني اإنه ويل ذلك والقادر عليه. 
فطوبى ملعرفة اأمثالكم، ورفع اهلل من قدركم و�ساأنكم. 

م�سمى". باأجل  عنده  �سيء  وكل  اأعطى  ما  وله  اأخذ  ما  هلل  اجلزاء  خري  عنا  اهلل  وجزاكم  اأجركم  واأعظم  �سعيكم  اهلل  "�سكر 
 ندعو اهلل عزوجل الرحمة واملغفرة لفقيدنا ولكل موتانا وموتى  امل�سلمني .

. "" َراِجعوَن  َلْيِه  اإِ ا  َنّ َواإِ  ِ هلِلّ ا  اإَِنّ َقاُلوْا  يَبٌة  �سِ ُمّ اَبْتُهم  �سَ اأَ َذا  اإِ اَلِّذيَن  اِبِريَن  ال�سَّ ِر  ّ "َوَب�سِ
نيابة عن عائلة الفقيد                                                                                                                                                                           اأخوكم بوجمعة مهناوي

�سكر علـى واجـب العـزاء
من ال ي�سكر النا�ش ال ي�سكر اهلل

قبل  ال�سادر  احلكم  اإفراغ   / املو�سوع  الرتجيع.يف  دعوى  قبول  ال�سكل/  /يف  ابتدائيا  ح�سوريا  علنيا  االأ�سرة  �سوؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  املحكمة  حكمت 
الف�سل بتاريخ 18-11-2019 حتت فهر�ش رقم 19/594 و معه امل�سادقة على تقرير اخلربة العقلية املنجزة من طرف الطبيب مرباح علي املودع بتاريخ 
15-04-1999 مبتليلي ابنة بوزيد  00063 /19 و بالنتيجة الق�ساء بتوقيع احلجر على امل�سماة بوزيد ب�سرى املولودة بتاريخ  03-12-2019 رقم 
و قريدة خرية.وتعيني املرجعة قريدة خرية مقدما عنها لرعايتها و ت�سيري �سوؤونها القانونية و االإدارية مع ن�سر منطوق هذا احلكم يف احدى ال�سحف 
اليومية الوطنية لالإعالم، و امر �سابط احلالة املدنية لبلدية متليلي ال�سعانبة بالتاأ�سري باحلجر على �سهادة ميالد املحجور عليه ب�سعي من النياية. حتميل 
املرجعة امل�ساريف الق�سائية مبا فيها م�ساريف اخلربة بذا اأ�سدر احلكم و اأف�سح به جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة باملكان و الزمان املذكورين اأعاله ليوقع 

اأ�سله من طرفنا نحن :الرئي�ش )ة(واأمني ال�سبط.

حكـــــــــم

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية  

مديرية املوارد املائية  

    
اإن وايل غرداية  

بناء على الطلب املقدم من طرف املعني بتاريخ 28/04/2015 الذي يلتم�ش من خالله احل�سول على الرتخي�ش الإ�ستغالل الرمل من جمرى الوادي  . بناء 
على املقرر رقم 395 املوؤرخ يف 06/12/2016 املت�سمن املوافقة على درا�سة التاأثري على البيئة ال�سادر عن وزارة املوارد املائية و البيئة . بناء على الراأي 
االيجابي لوزارة املوارد املائية و البيئة رقم 193 بتاريخ 15/01/2017 . بناء على دفرت ال�سروط املتعلق بامتياز ا�ستخراج مواد الطمي من جماري الوديان . 

باقرتاح من ال�سيد مدير املوارد املائية لوالية غرداية يقـرر – 
املادة االأوىل : مينح لل�سيد : دبوز نور الدين امتياز ا�ستخراج مواد الطمي من واد احللفة ببلدية بريان ملدة ثالثة )03( �سنوات اإبتداء من تاريخ تبليغه بهذا 

القرار وفقا للكميات التالية :  
كمية الرمـــــــــــــل 48000 م3/�سنة . 

امل�ستحقات املقدرة بــ : 10دج لــ م3 ت�سدد يف مدة ال تتجاوز 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه هذا القرار . 
املادة 02 : حتدد اإحداثيات امل�ساحة املمنوحة كما يلي :  

 �ش1 = 0588213.708       ع1=3623774.520      �ش5=0585881.794        ع5=3625633.268 -
�ش2=0588144.123          ع2=3623702.640      �ش6=0585827.137        ع6=3625548.986 
�ش3=0586770.832          ع3=3625170.006      �ش7=0585101.871        ع7=3626251.507 
�ش4=0586711.809          ع4=3625088.033      �ش8=0585039.752        ع8=3626173.142 

املادة 03 : ي�سري مفعول هذا القرار بعد الت�سديد من طرف امل�ستغل لر�سوم حق اال�ستخراج لدى م�سالح اأمالك الدولة ) مع اإجبارية ت�سليم و�سل الت�سديد 
لهذا القرار ( و تثبيت املوقع بو�سع املعامل من طرف �ساحب املرملة . املادة04 : اإن هذا االمتياز موؤقت و قابل للبطالن قانونيا و ال يجوز باأي حال من االأحوال 
ا�ستغالل املقلع جتاريا من طرف اأي �سخ�ش طبيعي اأو معنوي اآخر باأي �سكل من االأ�سكال ) كراء-تنازل-توكيل-�سراكة ......اإلخ ( املادة 05: يلتزم امل�ستغل 
بكافة ال�سروط الواردة يف دفرت ال�سروط و املتعلقة با�ستغالل امللكية العامة للمياه . املادة06: يكلف ال�سادة : االأمني العام للوالية ، مدير التنظيم و ال�سوؤون 
العامة، مدير املوارد املائية ،مدير اأمالك الدولة ، قائد املجموعة االإقليمية للدرك الوطني ،رئي�ش دائرة بريان و رئي�ش املجل�ش ال�سعبي البلدي لبلدية بريان 

 التحرير 2020/08/23 كل فيما يخ�سه تنفيذ هذا القرار الذي �سين�سر يف ن�سرة العقود االإدارية لوالية غرداية .  

قرار رقم : 195 املوؤرخ يف 05 فيفري 2017  
  املت�سمن اإمتياز اإ�ستخراج مواد الطمي من جماري الوديان  لفائدة ال�سيد : دبـــــوز

 نــــــــــورالـــــــــــــدين  



14 األحد 23 أوت 2020 م الموافق لـ 04  محرم 1442هـ
العدد
2068

�سل�سلة  يف  فا�سل  يوًما  ليكون  �ليوم  هذ�  جاء 
رجالت  بذورها  و�سع  �لتي  �لكربى  �ملعارك 
�لبطولة  �ُد  ُروَّ رعايتها  وتابع  �لأُول،  نوفمرب 
�أوت   20 يوم  وكان  و�لإنعتاق،  �لتحرر  وع�ساق 
1955 هو �حللقة �ملو�سولة ببد�يات نوفمرب �ملتاألِّق 
ون�سالت  بجهادها  �ملبتهجة  �جلز�ئر  �سماء  يف 
�جل��ز�ئ��ر  حت��ري��ر  على  ر�ه��ن��و�  �ل��ذي��ن  �أبطالها 
وتخلي�سها من كل �أ�سكال �لإ�ستبد�د و�لطغيان. 

وكان يوم 20 �أوت 1955 هو يوم �لتحدي �لأكرب 
�لذي جرت وقائعه يف و��سحة �لنهار، وقد و�سع 
�أمام  وجعلها  �ملحك،  على  �لإ�ستدمار  �أُمَّ  بذلك 
خيارين �أحلهما مر، وكان �خليار�ن مبثابة �لتحدي، 
هذه  �أَْوتتحول  �جلز�ئر،  وترتك  ترحل  �أَْن  �إما  وهو 
و�أجربها  وخنازيرها.  لقردتها  مقربة  �إىل  �لأخرية 
�ملظفرة  �لهجومات  تلك  بو�ساطة  نوفمرب  �أبطال 
�أَيَّ خيار تريده، ولكنها يف نهاية  َع  على �أن تتجرَّ
�ل�رسعية  عنف  وياأتيها  ت�سيغه،  تكاد  ل  �ملطاف 
 � هي  وما  �لثائرة؛  �جلز�ئر  ربوع  كل  من  �لثورية 

َتٍة، ومن ور�ئها عنف غليظ.  بعد ذلك � مِبَيِّ
منار�ت  من  منارة  1955؛  �أوت   20 �ل�  و�سيظل 
�ملجابهة و�لفد�ء، و�ساهًذ� على �لبطولة و�لإقد�م، 
مبا �سجله يف �سفر �خللود ل�سهد�ء �لوطن �لذين �أبلو� 
�لبلء �حل�سن، وتهافتو� على مو�كب �لإ�ست�سهاد، 
�جلز�ئر،  حرية  عن  �لدفاع  يف  و�سعا  ِخُرو�  َيدَّ ومَلْ 
�لوطن  �لذي ي�ستحقه  �لثمن  �أنف�سهم هي  وكانت 
لتخلي�سه وحتريره من خمالب �لعدو�ن �لآثم. ومن 
ثمة كان هذ� �ليوم �لفارق مباآثره، و�حلا�رس � على 
�حلافلة  وم�ساهده  بوقائعه  �لذ�كرة  يف   � �ل��دو�م 
�لتي  �مللحمية  و�لأعمال  �ل�سعبية،  بالبطولت 
�ستظل ذكرى  �لعريقة، كما  �لأمم  تاريخ  بها  يعتزُّ 
�لعدو،  ل�سرت�تيجية  ِبَدْحِرَها  مرتبطة  �ليوم  هذ� 
ح�ساباته،  �أربكت  �أخرى  لبد�ئل  باملقابل  وطرحها 
 20 عمليات  َطَبَع  مبا  تتهاوى،  َباِتِه  �سُّ حَتَ وجعلت 
ذلك  �ساحب  وما  تامة،  ٍة  يَّ �رِسِّ من   1955 �أوت 
للعدو  ترتَكا  مَلْ  وج��ر�ءة  فجائية  من  �لهجوم 
وبالطريقة  يريده  �لذي  بال�سكل  فعله  ة  لردِّ خياًر� 
يف  و�لرتويع  �لرعب  ن�رس  بو�ساطتها  �عتاد  �لتي 
لفتا،  كان  �ملباغتة  عن�رس  لأن  �ل�سعب؛  �أو�ساط 
كانت  ثمة  �لإطلق. ومن  ًعا على  متوقَّ يكن  ومَلْ 
يف  �إيجابيا  حتول  �لق�سنطيني  �ل�سمال  هجومات 
�حل�سار  من  عانت  طاملا  �لتي  �لثورة  ��سرت�تيجية 
و�ملنطقة  )�لقبائل(  �لثالثة  �ملنطقة  م�ستوي  على 
تتحمل  تعد  مَلْ  �لتي  بالتحديد  )�لأور��ص(  �لأوىل 
�لتي  َقلَّْت م�سادر ت�سليحها  �أكرث مما حتملت، فقد 
تزويدها  وَقلَّ  �لثورة،  �ندلع  عند  متوفرة  كانت 
بالتموين �لذي مَلْ يعد يكفي ل�سدِّ حاجة جنودها، 
ْت حتى و�سائل �لإت�سال، وكادت تنقطع  كما �سحَّ
�أخبارها ب�سبب ح�سارها �لبالغ �لدقة، َبْلَه و�سعها 
على قائمة �لأولويات للإعتقاد �ل�ساذج ل�سلطات 
حيث  ُيْدَفَن  �أن  يجب  ))�لتمرد  مفاده:  �لذي  �لعدو 
ِد معه نفعا حيطة فرن�سا  ُوِلَد(( !!! وهو �عتقاد مَلْ جُتْ
�لهجومات  يوم  �إىل   � تظن  ظلت  لأنها  وحذرها، 
�ملباركة � �أن �لتمرد يقت�رس على منطقة �لأور��ص 

وحدها !!! 
عنهم،  �لله  ر�سو�ن  و�سحبه  زيغود  به  قام  وما 
كان ر�سالة و��سحة �إىل فرن�سا �لإ�ستدمارية، باأن 
�لثورة لي�ست يف �لأور��ص وحده، و�أن ح�سار هذ� 
�لأخري و�إيلئه �لعناية �خلا�سة، و�ملزيد من �لرقابة 
�إىل  ناحيته  من  �لتح�س�ص  يف  و�لإف��ر�ط  �مل�سددة 
�لآخر  �لوجه  �إل  هو  ما  ِم،  َوهُّ و�لتَّ �لإ�رس�ف  درجة 

 � نوفمرب  �أول  ليلة  تركته  �لذي  �ل�سديد  للفزع 
نفو�ص  يف   � و�نت�سار�ت  نتائج  من  حققته  مبا 
�أودية  �ل�سفاحني و�لقتلة، وجعلتهم يتطوحون يف 
�لإجر�م و�لإ�ستغر�ق يف لعبة �سفك �لدماء، ون�رس 

�خلر�ب يف كل �أنحاء �جلز�ئر. 
به  مَتُرُّ  كانت  �لذي  �لع�سيب  �لو�سع  �أن  �سحيح 
�حلرجة  �لفرتة  تلك  �أثناء  �لأ�سم  �لأور��ص  منطقة 
بولعيد  بن  م�سطفى  �لرمز  قائدها  �عتقال  بعد 
و�سعا  ك��ان  �لليبية،  �لتون�سية  �حل��دود  على 
��ستثنائيا كاد يع�سف مب�سري �لثورة، وكانت هذه 
ناجعة  �إىل تفكري جاد منتج حللول  �لأخرية حتتاج 
طال  �لذي  �ملتاأزم  �لر�هن  ذلك  �إ�ستمر�رية  تك�رس 
ليله؛ وكان حتما على �لقائد �مللهم �سيهاين ب�سري 
�لذي  �خلطري  �لإن�سد�د  ذلك  �أمام  �سيئا  يفعل  �أن 
وتكاد  و�لقنوط،  �لياأ�ص  يفر�سه  و�قعا  �أ�سبح 
تكر�سه ��سرت�تيجية �لعدو �لتي ترى يف �لأور��ص 
�أنه �ملتهم �لأول عن كل �لأحد�ث �لتي �أعقبت �أول 
�سيهاين  �لقائد  ر��سل  �ملنطلق  هذ�  ومن  نوفمرب. 
ب�سري قائد �ملنطقة �لثانية زيغود يو�سف وحثه على 
�لتحرك و�لإقد�م على فعل �أي �سيء لفك �حل�سار 
�ملخاطر  ُه من  دُّ ما ميكن �سَ دِّ  �لأور��ص، و�سَ على 
�لتي تتهدده، ومَلْ يتخلف �لبطل زيغود، وكان يف 
جندة �لأور��ص وبرهن على �أنه يف م�ستوى �لقادة 
وي�ستجيبون  �ل�سيم،  يقبلون  ل  �لذين  �لبو��سل 
َر �أن ي�رسك  للن�رسة �أثناء �لكريهة، وعلى �لفور َقرَّ
ممتلكاته  وحماية  نف�سه  عن  �لدفاع  يف  �ل�سعب 
لديه  يتوفر  مبا  ومو�جهته  للم�ستدمر  بالت�سدي 
و�لع�سي  كاملدي  للمقاومة  �ساحلة  و�سائل  من 
و�مل���ذ�ري،  و�ل�سو�طري  و�ل��ف��وؤو���ص  و�ملناجل 
�لنارية  وحتى  �لبي�ساء  �لأ�سلحة  من  وغريها 
كبنادق �ل�سيد �لقدمية �إن ُوِجَدْت، وكانت �ساحلة 
للإ�ستخد�م. وكان للعامل �لنف�سي �أثره �لفعال، �إذ 
�ل�سعب من  َر  ُيَحرِّ �أن  �لفذُّ زيغود  �لقائد  ��ستطاع 
باأن قوة  �لو��سعة،  وُيْقِنَع �جلماهري  هاج�ص �خلوف، 
تت�سدى  �أن  ت�ستطيع  ولن  حمدودة  �لإ�ستدمار 
لكل �رس�ئح �ملجتمع، ول هي قادرة على قمع كل 
�ل�سعب كما �سبق �أن فعلت يف �لثامن ماي 1945. 

العالئم واالإرها�سات التي كانت 
مبثابة اخلمائر لـ: 20 اأوت 1955 

وتنفيذه   1955 �أوت   20 ليوم  �لتخطيط  كان 
لدو�عي  �ملذكور  �لتاريخ  يف  �لدقة  وجه  على 
كثرية �أهمها �لأو�ساع �خلا�سة مب�سار �لثورة على 
�لتطور�ت  خمتلف  ومر�جعة  وتقييم  �لإجمال، 
1954، وما تلها من جناحات  نوفمرب  �لفاحت  بعد 
كاملني  �سهرين  ح�سيلة  بعد  وخا�سة  و�إخفاق، 
�سنة  مطالع  �أن  و�مللحظ  �لثورة،  �ن��دلع  من 
�لتي  �ملت�سارعة  بالأحد�ث  حافلة  كانت   1955
على  �لوطنيني  �لتحرير  وجي�ص  جبهة  عرفتها 
و�لع�سكرية،  �ل�سيا�سية  منا�سطهما  م�ستوى 
تلك  يف   � �لثورة  عرفتها  �لتي  للهز�ت  كان  كما 
�ملوؤثر على و�سعها  �لعامل  عام،  ب�سكل   � �لأثناء 
ديدو�ص  �لبطل  ��ست�سهاد  ومنها  و��سرت�تيجيتها، 
مر�د قائد �ملنطقة �لثانية يف و�دي بوكركر بنو�حي 
��سمندو يوم 18 جانفي 1955، وبعد �أقل من �سهر 
 �  11 ليلة  بولعيد  بن  م�سطفى  �لقائد  �عتقال  مَتَّ 
�لليبية،  �لتون�سية  �حلدود  على   1955 فيفري   12
�ل�سلح  جللب  �ملقد�سة  مهمته  ب��اأد�ء  يقوم  وهو 
�لقائد  �ل�سهر �ملو�يل �عتقل  للثورة. ويف غ�سون 
وبالإ�سافة   ،1955 مار�ص   23 يوم  بيطاط  ر�بح 
ُمِنَيْت  �لتي  �ملوؤملة  �لأرز�ء  من  �ل�سل�سلة  هذه  �إىل 
بها �لثورة يف رجالتها �لتاريخيني، �إل �أن �لثورة 
ل  لها  �ملر�سوم  جمر�ها  تو��سل  ر�حت  �جلز�ئرية 
كجدول  م�سارها  وتتابع  ي�رسة،  �أْو  مينة  عنه  حتيد 
يتاأثر  ول  �ملنحدر�ت،  �سبل  ي�سلك  �ل��ذي  �مل��اء 
وعلى  �لتو�ء�تها.  طبيعة  كانت  مهما  باملنعرجات 
�ل�سهيد  عقد  بولعيد،  �بن  �عتقال  نباإ  �سماع  �إثر 
 ،1955 مار�ص  بد�ية  يف  �جتماعا  ب�سري  �سيهاين 
و�جلنود  للإطار�ت  ون�سائح  �إر�ساد�ت  فيه  َه  وجَّ
�لعهد،  على  و�لبقاء  نوفمرب  مببادئ  للإ�ستم�ساك 
و�لت�سدي  �ملعركة  ملو��سلة  بالعزمية  و�لت�سلح 
�لتاأثر  وعدم  و�لعدو�ن،   ِّ �ل�رسَّ جلحافل  بب�سالة 
من  عليه  ��ستمل  وما  �لفاجر  �حل�سار  ب�رس��سة 

�لتجويع  �سيا�سة  عن  ف�سل  �إجر�مية،  �أعمال 
من  �لرغم  وعلى  �لإنتقام؛  �سنوف  وكل  و�لإبادة 
ومَلْ  بالف�سل،  �مل�ستدمر  جهود  ب��اءت  فقد  ذلك 
خنقا  �لأ�سم  �لأور����ص  منطقة  خنق  من  يتمكن 
قاتل يبيدها ومي�سح جماهديها �لأ�ساو�ص من على 

�لأر�ص، كما كان يريد ويخطط.  

احل�سار احلربي على االأورا�ش: 
فرن�سا  َهْت  َوجَّ  ،1954 نوفمرب  ثورة  �ندلع  بعد 
َلْتُهْم  وَحمَّ �لأور����ص،  �أهل  �إىل  مبا�رسة  �تهاماتها 
يف  د�ئما  �لأور����ص  و�أه��ل   !!! وقع  ما  م�سوؤولية 
حمل   � فرن�سا  نظر  يف   � وه��م  �مل��دف��ع،  ف��و�ه��ة 
للو�قع  �لفرن�سية  �لتحاليل  وكانت  و�تهام،  �سبهة 
له  خطط  ما  وبني  وبينها  متخلفة،  و�لأح���د�ث 
، ومن ثمة ر�ح  َقنْيِ �لوطنيون �جلز�ئريون ُبْعَد �مْلَ�رْسِ
�لفهم �لفرن�سي � على �مل�ستوى �لر�سمي � يخبط 
�لتي هزته  �ل�سادمة  للزلزلة  نتيجة  خبط ع�سو�ء 
� عنيفا، و�أيقظت فيه ردة �لفعل �ملتوح�سة بدل  َهزًّ
�أن توقظه من غيبوبته �لتي جعلته َي�ْسَتْيِقُن على 
ول  فرن�سا،  من  يتجز�أ  ل  جزء  �جلز�ئر  �أن  ِم  َوهُّ �لتَّ

ميكن لها �أن تكون غري ذلك !!! 
ومن منطلق تف�سري�ت �لر�سميني �لفرن�سيني � غري 
�ملوفقة � ظلت قناعاتهم جامدة ل ي�ساورها �سك، 
�أن ما حدث ل يعدو عن  و�عتقدو� �عتقاد� جازًما 
�لل�سو�ص  من  فئة  بها  قام  �إجر�مية  �أعمال  كونه 
و�لإرهابيني وقطاع �لطرق و�خلارجني عن �لقانون 
يف �لأور��ص. و�لعلج �لناجع هو تطهري �لأور��ص 
�ل�سغب،  �لتوتر وم�سادر  و�لق�ساء على كل بوؤر 
وبهذ� �مل�ستوى �ملختل يف قر�ءة �لر�هن �ل�سيا�سي 
خنا�رسها  �لإحتلل  �إد�رة  عقدت  و�لإجتماعي، 
باملحا�رسة  �لأور�����ص  تطهري  يف  �مل�سي  على 
�ملتو��سل  و�لتهجري  �ليومي،  و�لقمع  و�ملد�همات 
�ملحا�سيل،  وحرق  �لتع�سف  وممار�سة  للأهايل، 
وتطبيق  و�لتعذيب،  للإ�ستنطاق  مر�كز  و�إقامة 
�لبحث  بتعلة  و�ملد��رس  �لقرى  يف  �ل�سامل  �مل�سح 
فيها  و�أ�سكال  بطر�ئق  ومتابعتهم  �ملتمردين  عن 
ي�ستطيعه  ُيحتمل ول  ل  ما  و�لإذلل  �لإهانة  من 
�جلائرة  �ل�سلوكات  تلك  كل  ومور�ست  ب�رس، 
ب��دوره  َفِهَم  �ل��ذي  �لأور�����ص  يف  �ل�سعب  على 
حقيقة �لإ�ستبد�د ومعنى �لقمع، و�أدرك �جلميع �أن 
هي  �لباطل  ومنازلة  �لوحيد،  �خليار  هي  �ملجابهة 
�ملخرج �ملو�سل للتحرر وحتقيق �ل�سيادة �لوطنية. 
�حلربي  وح�ساره  وبلئه  �لأور����ص  حمنة  وعن 
ننقل للقارئ هذ� �لن�ص �لذي �أوردته وكالة �لأنباء 
�لإعلم،  و�سائل  بع�ص  ون�رسته  )و�ج(  �جلز�ئرية 
وَعَك�َص هذ� �لن�ص �ل�سور �لفظيعة لو�قع �حل�سار 
بع�سا من حقيقة  �لأور��ص، وف�سح  �حلربي على 
�لتمدن  و�أدعياء  �جللدون  �رتكبها  �لتي  �ملعاناة 
باأكذوبة:  �ملتبجحني  �لإن�سان  وحقوق  و�حل�سارة 
ثلث  كلمات  وهي   !!! �أخوة((   � م�ساو�ة   � ))حرية 
مَلْ تعد �ساحلة ل للإ�ستهلك ول للت�سدير، وَلْو 
�سدقو� لقالو�: ))��ستعباد � مظامل � عد�وة((، ونعود 
كا�سفة  �إ�ساءة  فهو  طوله  على  )و�ج(  ن�ص  �إىل 
))ومن  �ملقننة:  و�ملظامل  �لإعت�ساف  مظاهر  لكل 
بني �لأهد�ف �لرئي�سية �ملتوخاة من �سن هجومات 
تخفيف  �لثانية  �لولية  يف  �لتاريخية  �أوت   20
حدة �ل�سغط و�حل�سار �ملفرو�ص على �ملجاهدين 
�لتي  �لأور��ص  منطقة  خا�سة  �لأوىل  �لولية  يف 
عرفت  و�لتي  �مل�ستعمر  ويلت  من  كثري�  نالت 
�ملد��رس  �ل�سكان و�لتقتيل �جلماعي وحرق  تهجري 

و�ملعارك �ليومية. 
غد�ة  تعنتا  �لإ�ستعمارية  �لقو�ت  �زد�دت  ))وقد 
�لقوة  خر�فة  وتبخرت   1955 �أوت   20 هجومات 
للهزمية  �ل�سلبي  و�لأث��ر  جهة  من  تقهر  ل  �لتي 
يد  على  فو  بيان  ديان  بامل�ستعمر يف  �أحلقت  �لتي 
ثو�ر �لفيتنام من جهة �أخرى، وذلك على ما جتلى 
�لرتحيل  �لأور��ص حيث متتد عمليات  و��سحا يف 
تاجموت  كيمل  من  �ملناطق  ل�سكان  �لإجبارية 
ولول�ص ويابو�ص من �ملناطق �لتي �عتربها �لعدو 

باأنها �آمنة. 
   ))وقبل ذلك قامت �لقو�ت �لإ�ستعمارية بتهجري 
حيث  قاي�ص  مدينة  �إىل  ويابو�ص  �سيلية  �سكان 
�لد�خلية  �ل�سكان ز�ره وزير  �أقيم حمت�سد لهوؤلء 
�لوطني  �ملجل�ص  من  ن��و�ب  �سحبة  �لفرن�سي 

كلما  �لثورة  على  �ل�سغط  ز�د  وكلما  �لفرن�سي 
طالب  ثم  ومن  و�لثبات،  �لتحدي  �إر�دة  �رتفعت 
�حلكومة  من   1954 �أوت   1 يف  �ساريري  �جلرن�ل 
�لفرن�سية �لإمد�د و�لتزويد بقو�ت �إ�سافية وعتاد 

جديد ملو��سلة تطهري �لأور��ص. 
تفتي�ص  بعمليات  ذلك  بعد  �لعدو  قو�ت  ))وقامت 
و��سعة للمو�طنني يف �لولية �لأوىل خا�سة خنقة 

معا�ص و�إي�سمول. 
�أمر  �لإ�ستعماري  �جلي�ص  �أن  �ملجاهدون  ))ويروي 
�جلبال و�لغابات  �إىل عمق  للتوغل  �لطرق  بتعبيد 
بالتمركز   19 رقم  �لفيلق  وكلف  �لأور����ص،  يف 
 1954 دي�سمرب   10 ي��وم  �لأور�����ص  جنوب  يف 
�لدبابات و�ل�سيار�ت  و�لقيام بالعمليات بو��سطة 
بتعبيد   25 رقم  �لفيلق  كلف  حني  يف  �مل�سفحة 
بخنقة  )كوتا(  نوع  من  بالطائر�ت  خا�ص  مطار 
�سيدي ناجي جنوب خن�سلة وعينت فرقة �لتموين 
بعد  �لطائر�ت  بو��سطة  �لفرن�سي  �جلي�ص  مر�كز 

�سعوبة �لتموين عن طريق �لرب. 
للقو�ت  �لعام  �لقائد  �ساريري  �جل��رن�ل  ))وكتب 
يلي:  ما  دي�سمرب   13 يوم  �جلز�ئر  يف  �لفرن�سية 
لأن  و�لهدوء  �ل�سلم  �إليه  يعد  مل  �لأور����ص  ]]�إن 
بع�ص �لبلديات �لتي تقع �سمال �رسقي �لأور��ص 
ملدة  هامة  �إمكانيات  وتتطلب  �لثورة  دخلتها  قد 

طويلة[[.  
))و�إثر تفاقم �لو�سع يف �لأور��ص قام �لو�يل �لعام 
)ليونار( بجولة عرب منطقة �سيدي يو�سف �لو�قعة 
�إىل  �إثرها  عاد  �لتون�سية  �جلز�ئرية  �حل��دود  على 
مع  موعد  على  كانت  �لتي  �أهر��ص  �سوق  مدينة 
و�ل�سكان  �ملدينة  هذه  معمرو  منه  وطلب  �لثورة 
من  بدل  �ملنطقة  يف  �ملظليني  �إبقاء  �لفرن�سيون 

قو�ت �مل�ساة �لتي مَتَّ حتويلها �إىل �لأور��ص. 
�لقو�ت  تلقتها  �لتي  لل�سعوبات  ))ون��ظ��ر� 
�لأم��ن  مدير  و�سع  �ملنطقة  يف  �لإ�ستعمارية 
ملو�جهة  خططا   1955 �سنة  مطلع  يف  �لفرن�سي 
�إىل  ��َه��ُه  َوجَّ و�إ�سعافها،  �لأور�����ص  يف  �لثورة 
�ملكان  عني  يف  للدر��سة  �جلز�ئر  يف  �لعام  �لو�يل 
باتنة ح�رسه  �نعقد �جتماع كبري مبدينة  و�إثر ذلك 
�لعام باجلز�ئر  �لو�يل  �جلرن�ل �ساريري حتت رئا�سة 

وخ�س�ص لدر��سة �لو�سع يف �لأور��ص.   
�ساريري  �جل��رن�ل  و�سع  �لإجتماع  هذ�  ))وغ��د�ة 
�إىل  يرمي  �لع�سكرية  للعمليات  عاما  خمططا 

ح�سار �لأور��ص وت�سفيتها من �ملجاهدين. 
))وبعد �سمود �لثورة �رسح �ملاري�سال جو�ن يوم 
فيلقا   30 �إىل  ]]نحتاج  قائل:   1955 جانفي   26

للق�ساء على �لثورة يف �لأور��ص.[[.(( . �أ. ه� ) (.
�لثانية  باملنطقة  �لق�سنطيني  �ل�سمال  ناحية  ويف 
ح��رج،  ول  ح��دث  )�لقبائل(  �لثالثة  و�ملنطقة 
و�ملذ�بح  �ل�سائدة،  هي  �لإ�ستدمارية  فالغطر�سة 
ولي�ص  �لأ�سل  هي  �ل�سعب  لها  يتعر�ص  �لتي 
ر�حت  �لتي  �ملجحفة  �لقو�نني  َبْلَه  �لإ�ستثناء، 
على  وتكرهه  ي�ستطيعه،  ل  مبا  �ملو�طن  تلزم 
�ل�سلطة  �إد�رة  ُدَها  دِّ حُتَ �أماكن  يف  �جلربية  �لإقامة 
�لإ�ستدمارية �لباغية، وتو�سلت �لإد�رة �لفرن�سية 
لنف�سها  تبيح  �أن   1955  /  03  /  30 قانون  مبوجب 
جهات  �إىل  �ملو�طنني  نفي  �جلائرة  �لقو�نني  با�سم 
نائية، ول نن�ص �إطلق �أيدي �ل�سفاحني من �لقو�ت 
�خلا�سة للإقد�م على �إبادة �جلز�ئريني و�لتنكيل بهم 
وتعميم  �لرعب  وزرع  �خلوف  لن�رس  �ساوؤو�  متى 
حو��رس  من  �لعديد  يف  حدث  ما  وه��ذ�  �لفزع، 
بالإ�سافة  �لق�سنطيني،  �ل�سمال  ومد��رس  وقرى 

�إىل �لق�سف �لع�سو�ئي و�لقنبلة بالطائر�ت. 
بلغ  �أن  بعد  �ملباغت  �لتخطيط  ج��اء  هنا  وم��ن 
ي�ستطيع  لز�ًما على كل من  و�أ�سبح  �لظلم مد�ه، 
تلك  كل  وكانت  به،  ينه�ص  �أن  �سيئا  يفعل  �أن 
َن  �لدو�فع �لتي عجلت بهذ� �ليوم �ملبارك �لذي َلقَّ
�لأدبار.  ويويل  يتخاذل  جعله  للإ�ستكبار  در�ًسا 
ومن  يو�سف  زيغود  �ملحنك  �ل�سهيد  �ختار  وقد 
 1955 �أوت   20 تاريخ  �مللهمني  �لقادة  من  معه 
�أيام  ثلثة  ��ستمر على مدى  �لذي  للهجوم  بد�ية 
باب  من  ولي�ص  و�لغلب،  بالإنت�سار  متو��سلة 
مع  �لأغر  �ليوم  هذ�  تاريخ  يتو�فق  �أن  �ل�سدفة 
ولي�ص  هِ�،   1375 �جلديد  �لهجري  �لعام  مطالع 
غريًبا � �أي�سا � �أن يتو�فق تاريخ هجومات �ل�سمال 

�لق�سنطيني مع ذكرى مغاربية لها مكانتها على 
هذ�  �ختيار  كان  بل  �ملغاربي،  �مل�ستقبل  م�ستوى 
يف  �ملغربي  �ل�سعب  مع  ت�سامنا  بالذ�ت  �ليوم 
�إىل  �خلام�ص  حممد  �مللك  لنفي  �لثانية  �لذكرى 
جزيرة مدغ�سقر بتاريخ 20 �أوت 1953 مل�ساندته 
اُر  ظَّ للزعيم �ل�سيا�سي �لعامل �لعلمة �لأ�سويل �لنَّ
علل �لفا�سي، ودعمه للحركة �لإ�ستقللية �لتي 
كان يتولها حزب �لإ�ستقلل، وكان للقدر �حلكيم 
� كذلك � دوره  يف ت�سجيل تو�فقات �أخرى لهذ� 
�ليوم �ملتاأَلِِّق يف تاريخ �جلز�ئر ومن تلك �لتو�فقات 
�لذي  �ل�سبت(  )يوم  �لأ�سبوعي  �سكيكدة  �سوق 
ويكفي  �ل�سعبي،  طابعها  �ملنا�سبة  على  �أ�سفى 
وغريهم  �ل�سوق  �إىل  و�لغادين  �لر�ئحني  كرثة  �أن 
ول  �لتحرير  جلي�ص  ل  �لإنتباه  يلفت  ل  �ملارة  من 

للمهاجمني من خمتلف فئات �ل�سعب. 
�لتخطيط و�لإ�ستعد�د:   

و�لتنظيمية،  �لتكتيكية  زيغود  لقدرة  وك��ان 
ة و�قعة حال، �أو نازلة من �لنو�زل  و�لتكيف مع �أيَّ
�مل�ستع�سية �لن�سيب �لو�فر لإيجاد �حللول �مللئمة، 
مبثابة  يكون  �لذي  �ملحكم  �لتخطيط  عن  ف�سل 
�ملو�جهة  جمال  يف  يطرحها  �لتي  �جلديدة  �لبد�ئل 
و�ْلِعَر�ِك، و�لتفوق على �خل�سم يف �لوقت �ملنا�سب 
�ملجالني  يف  �مليد�نية  وجتربته  عبقريته  بف�سل 
�أن  زيغود  ��ستطاع  وقد  و�ل�سيا�سي.  �لع�سكري 
يعبئ �جلماهري، ويجعل منها قوة �أ�سا�سية مندفعة 
على  �نق�ص  خطته  �إحكام  وبعد  �جلارف.  كاملوج 
قدرته  و�َسلَّ  دفاعاته  و�أربك  بغتة،  �لعدو  مو�قع 
َر حت�سيناته وقطع عنه و�سائل  على �ملقاومة، وَدمَّ
�ملدد و�لنجدة يف ذلك �ليوم �مل�سهود �لذي �سيظل 

ًز� يف تاريخ �لثورة �ملباركة.  يوما ُمَتَميِّ
�لثانية  �ملنطقة  قائد  يجتمع  �أن  �ملقرر  من  كان 
�ل�سهيد �لبطل زيغود يو�سف برجالته من �إطار�ت 
))بو�ساطور((  ب�:  وم�سوؤوليها  �لثانية  �ملنطقة 
�أعني �لعدو �لتي ل تنام ترت�سد حتركات  وكانت 
�لإجتماع  عقد  حقيقة  من  وتاأكدت  �ملجاهدين، 
�كت�سف  وب��دوره  �لتحرير،  جي�ص  لقادة  �ملقبل 
�لإجتماع  �أن  و��ستيقن  �لعدو،  خطة  �مللهم  �لقائد 
�سارع  وكعادته  ًخا،  ُمَفخَّ �أ�سبح  له  ��َب  َرتَّ �لذي 
يوم  طري�نه  بو�ساطة  �ملجاهدين  بق�سف  �لعدو 
20 جو�ن 1955، وكانت معركة �سارية ت�سدت 
لها كتائب جي�ص �لتحرير و�أرغمتها على �لرت�جع، 
وبعد هذه �ملعركة حتول مكان �لإجتماع �إىل كدية 
مزغي�ص حيث  �سيدي  بنو�حي  �لزمان  بجبل  د�ود 
زيغود  �لبطل   �  1955  /  07  /  23 يوم   � �جتمع 
م�سوؤويل  من  وحو�رييه  وجنده  ب�سحبه  يو�سف 
�حل�سور  طليعة  يف  وكان  �لق�سنطيني،  �ل�سمال 
نائبه خل�رس بن طوبال وعمار بن عودة وم�سعود 
وحممد  بوبنيدر  و�سالح  كايف  وعلي  بوجريو 
وعمار  بوقادوم  وب�سري  زيغد  و�إ�سماعيل  دخيل 
تد�ر�ص  كامل  �أ�سبوع  مدى  وعلى  �ل�سطايبي... 
�لعمل  مل�سار�ت  �لعامة  �لو�سعية  �ملجتمعون 
تقييم  وكان  نوفمرب،  �لفاحت  منذ  ونتائجه  �لثوري 
يف  و�أجمعو�  و�جلزئيات،  �لتفا�سيل  لكل  �لقادة 
�لر�هن  لتغيري  �ل�سو�ء  �لكلمة  على  �ملطاف  نهاية 
�لأوىل  �ملنطقة  على  �حل�سار  وف��ك  �لبئي�ص 
�لطابع  و�إعطائها  �لثورة،  وتعميم  )�لأور�����ص( 
�ل�سعبي و�لعلني لقطع د�بر �لدعاية �لإ�ستدمارية 
�ملتخلف  �لإعلمي  �سوتها  مكرب�ت  ظلت  �لتي 
ُج للأكاذيب، وتعمل على تعتيم حقيقة وو�قع  ُتَروِّ
ل�سو�ص  مترد  �سوى  لي�ست  �أنها  وتزعم  �لثورة، 
ختام  ويف  �لقانون.  عن  وخارجني  طرق  وقطاع 
�سادق   � �لزمان  بجبل  د�ود  بكدية   � �إجتماعهم 
عملية  خطة  تنفيذ  على  و�سحبه  �لبطل  �ل�سهيد 
كافة  على  و�ساملة  كا�سحة  هجومات  وبرجمة 
�لنهار  منت�سف  وحتديد  �لق�سنطيني،  �لنطاق 
�ل�سعبي  للهجوم  بد�ية   1955 �أوت   20 ليوم 
�لعنيف �لذي ي�ستهدف كل �ملن�ساآت و�ملوؤ�س�سات 
�جلي�ص  وثكنات  �ملعمرين  وم��ز�رع  �لإقت�سادية 
ما  وكل  و�لإد�ر�ت  �لأمن،  مر�كز  وكافة  و�لدرك 
و�خت�رست  �لأوروبيني،  وحياة  مبنا�سط  �سلة  له 
مدة �لهجمات يف ثلثة �أيام بدل من �لأيام �ل�سبعة 

�لتي كانت مقررة. 
..يتبع..

واملفـاداة التحــدي  يــوم   :1955 اأوت   20
))يوم املجاهد(( هو الت�سمية املنا�سبة لهذا اليوم ال�ساطع يف تاريخ الثورة التحريرية، التي حققت يف هذا اليوم اخلالد طائفة من االإنت�سارات املظفرة، بف�سل تلك الهجمات الدقيقة املحكمة 
التنفيذ. كان هذا اليوم االأجل يوما م�سهوًدا ل�سرب روائع االأمثال يف الت�سحية واملفاداة والتحدي، اإنه اليوم االأجل كما ))... َجلَّ فينا جالل نوفمرب(( من قبل.. هو يوم فارق يف تاريخ 

ُع من دائرة بغيه وا�ستكباره يف كل اأنحاء اجلزائر على مدى قرن وزيادة.  الثورة الثائرة على مظامل الكولونيالية الطاغية، با�ستبدادها الغا�سب الذي فر�ش هيمنته الفا�سحة، وراح ُيَو�سِّ
جاء يوم 20 اأوت 1955 بعد ع�سرة اأ�سهر من اندالع ثورة نوفمرب املجيدة، ليكون يوما اآخر من يوميات الثورة اخلالدة، ورافًدا من روافدها الكربى التي ت�سندها يف ال�سراء وال�سراء وحني 

الباأ�ش، وجتده حا�سًرا اإىل جانبها يف �ساعة الع�سرة اأثناء ال�سيم واالإبتالء. 

اجلزء االأول

اأحمد بن ال�سائح



 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590
تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

1 -جريدة التحرير منرب حر، يشجع على الكتابة وحرية التعبري. 
لكل  طبيعي  إنساين  حق  التعبري  حرية  بأن  تؤمن  اجلريدة   -  2

األفراد، جيب محايتها بكل الضمانات الدستورية.
3 - وتؤمن بأن اإلعالم رسالة حضارية راقية، تقوم على املشاركة 

املجتمعية. وتزدهر يف بيئة تعتمد ثقافة الرأي  والرأي املخالف.
حيادية  بكل  الواقع،  نبض  بنقل  كإعالم-  تلتزم-  التحرير   -  4
وموضوعية ومهنية. ولذا فجميع ما ينشر ال يعرب بالضرورة عن رأي 

وموقف اجلريدة.
5 -التحرير - كإعالم - تستمد كرامتها من ارتباطها بضمري الشعب، 
الوطنية، يف ظل  بالثوابت  للحق واحلقيقة، ومن متسكها  ومن والئها 

دولة القانون واملؤسسات. 
والرقابة،  السيطرة  أشكال  كل  من  اإلعــالم  بتحرير  -وتؤمن   6
واالحتواء السياسي  واالقتصادي ، فحرية اإلعالم من حرية الوطن، 

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

7 - اجلريدة - من وجهة نظرها- تؤمن بأن ضمانات حرية تداول 
املعلومات ونشرها هو حق جمتمعي. لذا تشجب الرقابة علي املعلومات 

وعرقلة وصوهلا للرأي العام. 
8 - وتؤكد- كإعالم- عدم استغالل الرسالة اإلعالمية يف املجامالت 
أو  الشخصية  اإلساءة  أو  التشهري  أو  االبتزاز  أو  وتصفية احلسابات 
املعنوية من خالل بتر أو تشويه احلقائق خلدمة غرض ما.وتؤكد على 
أن مجيع املستندات والوثائق واملواضيع اليت تصل اجلريدة ستحـاط 

بالسرية، كما أهنا  تصبح ملكا هلا، سواء نشرت أو مل تنشر. 
األمة  تراث  احترام  تقتضى  اإلعالم  أن حرية  تؤمن  التحرير   -  9
الثقايف واحلضاري، وتقتضى الدفاع عن قيم العدل ومفاهيم السالم، 
وقواعد القانون الدويل، بني الدول والشعوب، دون حتريض أو تضليل 

أو كراهية أو تعصب.
يف  أمانة  ــا  وأدواهت وآداهبــا  املهنة  شرف  صيانة  أن  وتؤكد   -  10

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

شعارها:”حنن مع احلق وحيثما 
مال احلق ملنا معه”. تفخر هبويتها 

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

االجتماعية. غايتها املسامهة يف 
التنوير ، اإلصالح، البناء، التوحيد 

ومل مشل األمة العربية.

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو مسامهة، اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.

اإلدارة العامة : تلفاكس :  032.13.03.03
direction altahrir@gmail.com : الربيد اإللكتروين

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير

من نحن ؟

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاري

ANEP الوكالة الوطنية للن�شر واالإ�شهار
الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28

                فاك�ض:021.73.95.59

ميثاق �شرفنا االإعالمي الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

حـدث وال حـرج15

عمود اآيل لل�سقوط يف حاجة 
لالإ�سالح بخن�سلة

هذا العمود الكهربائي املتواجد بقرية عني 
حلمة ببلدية بابار بخن�سلة واملت�سابك باال�سالك 

الكهربائية وكما تظهره ال�سورة اآيل لل�سقوط يف اية 
حلظة، وقد ي�سكل خطرا كبريا خ�سو�سا على املارة 
وال�سكان عموما ليبقى العمود املائل و الذي وجهت 

من اأجله جمعية �سنابل اخلريية لقرية عني حلمة 
نداًء لل�سلطات املعنية ق�سد التدخل الإ�سالحه خطر 
يحدق باملارة ويهدد �سالمتهم.                                                                         

�صــورة وتعلــيـق

 
االإجابة معروفة

السياقة  رخص  ملنح  السماح 
امر  للشباب  مبكرة  يف سن 

االرتــيــاح  عــن  الببعث 
عليه  نتفق  قد  لسبب 
ــن خــالل  مجــيــعــا، م
من  يوميا  نشهده  ما 
مميتة   مرور  حــوادث 
وجمازر مأساوية كثريا 

عواملها  احــد  مايكون 
يقود  كان  االساسية، شابا 

وبعنفوان  وبالالمبالة  بطيش 
متاجاوزا  والتهور  واملراهقة  قوانني الشباب  بذلك 

السياقة وثقافة الطريق فمابالكم يف شاب يقود  املرور وآداب 
ا مع أنغام الراي واملوسيقى املهلوسة الصاخبة وال أمتىن  سيارة مَّ
هنا ان يكون هذا االخرييقود حتت ضغط االقراص املهلوسة؟ 
هذه  النتشار  ونظرا  هنا،  ومن  إذن  معروفة،  االجابة  اكيد 
احلوادث اليت قد تتفق مع  االحصائيات أن احد عواملها كما 
ذكرهتا سلفا، أرى  ان مراجعة منح رخص السياقة يف سن مبكرة 
للشباب حيتاج اىل مراجعة اوتعديل على األقل للحد من هذه 
هو  أسباهبا  أحد  أن  ماعلمنا  خاصة...إذا  اخلطرية،  الظاهرة 

العامل البشري ال املركبة.

مافيا الباركينغ توا�سل ا�ستعرا�ش ع�سالتها على 
امل�سطافني 

االعتداء بال�سرقة وحتطيم 
ال�سيارات لكل من يرف�ش دفع 

تكاليف الباركينغ بجيجل

عرفت مجيع شواطئ والية جيجل يف اليومني املاضيني وتزامنا 
بسبب  الصيف  فصل  طيلة  مغلقة،  كانت  اليت  الشواطئ  فتح  مع 
مافيا  عودة   ،19 كوفيد  كورونا  فريوس  من  الوقاية  إجراءات 
الشواطئ والباركينغ الذين بسطوا هيمنتهم على مساحات واسعة 
أمام الشواطئ ورغم تأكيد السلطات على جمانية ذلك ، إال أنه 
هلذه العصابات رأي آخر ، حيت كان يوم أمس شاطئ املنار الكبري 
غرب جيجل، مسرحا حلادثة إعتداء من قبل أصحاب الباركينغ 
تكسري  مت  حيث  مسيلة  والية  ترقيم  حتمالن  سيارتني  على 
الواجهات الزجاجية للسيارتني وسرقة بعض العتاد واملعدات من 
داخلها ، والسبب يعود إىل رفض أصحاب السيارتني دفع تكاليف 
مناوشات  يف  معهم  دخلوا  حيث   ، قانوين  غري  ألنه  الباركينغ 
كالمية كانت هنايتها حتطيم سيارهتما والفرار إىل وجهة جمهولة 
وجود  ال  بأنه  املحلية  السلطات  طمأنة  رغم   هذا  كل  حيدث   ،
ملا يسمى الباركينغ يف الطرقات ويف مجيع أماكن التوقف، حيث 
متارس بصفة غري قانونية من قبل أفراد جلهم مراهقون وأطفال 
تصرف  حتت  أخضرين  رقمني  وضع  مت  الصدد  هذا  ويف  صغار، 
املصطافني والسواح للتبيلغ عن أي جتاوز حيدث هلم يف الشواطئ 
أو على مستوى حماشر توقيف السيارات من قبل هؤالء العصابات 
واملافيا، اليت تستغل فصل الصيف كل سنة ملمارسة إجرامها يف 

حق املصطافني.

اإمكانيات غائبة و اأ�ضواء عمومية خارجية 
معطلة يف مناطق الظل مب�ضتغامن

يف الوقت الذي حترص فيه  السلطات العمومية على توفري كل الضروريات لسكان القرى 
والدواوير النائية  او مبا يسمى مناطق الظل،  خاصة الطرق واملياه واالنارة واملرافق 
الصحية  الالزمة  إلخراجها من  العزلة واملتاعب  نرى البعض من املناطق السكانية ما 
زالت  تعاين من نقص يف بعض املرافق...   والقضية ليست قضية امكانيات او وسائل 

بقدر ماهي قضية إمهال وغري مباالة...
ففي والية مستغامن ما زل سكان بعض اجلهات ميشون راجلني بدون وسائل نقل نظرا لعدم 
وجود الطرق اليت تربط ما بني القرى واملناطق العامة، وخاصة ما جند هذا الواقع كثريا 
يف دواوير وقرى ومداشر منطقة الظهرة كعشعاشة واوالد بوغامل وتازقايت اليت توجد 
هبا قرى بأكملها يقطع سكاهنا  ومنهم النساء والعجزة واالطفال اكثر من 9 كلم ذهابا 

واياما  وتتعقد مشاكلهم يف ايام االمطار والرياح. 
العمومية اخلارجية  البلديات  التوجد هبا االنارة  الكثري من  وهناك قرى ودواوير يف 
وتبقى  فقط  املصابيح  تتعطل  احيانا  والغريب  واملساجد،  املدارس  او  السكنات  مبحيط 

بدون تصليح واالنارة غائبة، وكانه مل ينتبه هلا احد من املسؤولني واملكلفني
قضاياهم ضمن  تكون  الظل مىت  مناطق  سكان  يتساءل  هذا   و يف    ، متردٍّ واقع  وامام 

اهتمامات املسؤولني املحليني والينتظرون حىت تأتيهم األوامر من الفوق...
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املواطن ال�سالح
منطقة  اي  من  وال  املواطن  هذا  أعرف  ال 
كما انه مل ُيعّرف بنفسه عدا هذه الصورة 
صفحات  بعض  عــرب  املــتــداولــة  املــعــربة 
التواصل االجتماعي، و اليت تترجم سريرة 
يدعو  للمواطنني  وكرسالة  الطيبة  الرجل 
مجيعا  للعمل  اجلميع  لتكاتف  خالهلا  من 
لبناء وطننا الذي الوطن لنا سواه؛ وحناول  
ميكن  ما  اصــالح  استطاعته  مبقدور  كل 
الصاحل  املواطن  هذا  هوحال  كما  اصالحه، 
الذي راحوا كما تبينه الصورة املعربة يصلح 
البسيطة هذه اإلشارة اليت  ببعض وسائله 
بسيطة  واصالح  تلحيم  عملية  اىل  حتتاج 
ميكن الي كان منا ان يقوم به.                  

 تالميذ واأ�ساتذة مدر�سة 
عالم مهيدي ب�سعيدة 
ي�ستنجدون بالوايل 

لرتميم مدر�ستهم قبل 
الدخول املدر�سي  

مهيدي  عالم  مدرسة  وأولياء   تالميذ  ناشد 
ببلدية سعيدة املنتخبني ببلدية سعيدة ومفتش 
املسؤول  ذلك  يف  مبا  القطاع  ومديرة  املقاطعة 
االول للوالية وجلنة التربية والتعليم باملجلس 
التواصل  وسائط  طريق  عن  الوالئي  الشعيب 
تتساقط  اليت  مدرستهم،  لترميم  االحتماعي 
السماكة  الرعدية بسبب تدهور  هبا   االمطار 
املياه  وتقاطر  الــدراســة  حلجرات  الفوقية 
االوساخ  حتاصرها  هذا  وفوق  منها...  املطرية 
على  خطرا  تشكل  سامة  افاٍع  هبا  انتحت  اليت 
امن الرباءة وحياة االسرة التربوية واإلدارية  

ملؤسسة
املدرسة االبتدائية اليت تقع صيانتها واصالحها 
ومتابعة  البلدية  عاتق  على  للقانون  وفقا 
غري  وهي  التربية،  ومديرية  املقاطعة  مفتشية 
مهيأة متاما للدراسة مما جعل التالميذ واألولياء 
الدراسة  استئناف  لعدم  خماوفهم  عن  يعربون 
بعد توقف  املقبل  اكتوبر  املوسم يف 4  هبا هذا 
وقائية،  الحترازات  املاضي  العام  هبا  الدراسة 

حسب ما أكده اولياء التالميد لذات املؤسسة.
املؤسسة  هبذه  املعنية  اهليآت  تتكفل  ان  نتمىن 
اليت تشرف على تربية األجيال وفقا للتوجيهات 
اليت أسداها وايل الوالية يوم   خالل اجتماع 
املجلس التنفيذي للوالية الذي ُخصص للدخول 

املدرسي.  
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اإعادة �سياغة قوانني"اأون�ساج"، ترقية الفالحة ال�سحراوية ودعم ال�سناعة التحويلية
وزارة املوؤ�ش�شات النا�شئة تعر�ض قائمة م�شاريع اإنعا�ض االقت�شاد الوطني

اأو�شى الوزير املنتدب املكلف باقت�شاد املعرفة واملوؤ�ش�شات النا�شئة، يا�شني مهدي وليد، باإعادة النظر يف الفئة العمرية لـ  »اون�شاج«، و كذا رفع �شقف التمويل لهذا اجلهاز مبا يتما�شى مع متطلبات 
ال�شوق و الفر�ض املتاحة، اإ�شافة اإىل ا�شتحداث موؤ�ش�شات فالحية و خدماتية يف مناطق الظل، حتقيقا مل�شعى احلكومة القا�شي باإعادة اإنعا�ض االقت�شاد الوطني بعد تراجعه ب�شبب جائحة كورونا.

حممد علي 
----------------------

املكلفة  املــنــتــدبــة  ـــــوزارة  ال نظمت 
النا�شئة  املوؤ�ش�شات  و  املعرفة  باقت�شاد 
امل�شغرة  املوؤ�ش�شات  حول  ور�شة  اأ�شغال 
الندوة  خمرجات  لدرا�شة  النا�شئة،  و 
خمطط  حول  اأقيمت  التي  الوطنية 
يهدف  الذي  و  االقت�شادي،  االإنعا�ض 
بهذا  و  بّناء،  و  جديد  اقت�شاد  لبعث 
ال�شدد، اأكد امل�شوؤول االأول عن القطاع 
الــور�ــشــة  اأن  ــد«  ــي ول مــهــدي  »يــا�ــشــني 
الوطنية التي اقيمت مّكنت من ك�شف 
باملوؤ�ش�شات  املــطــروحــة  النقائ�ض 
التي  املالية  امل�شاكل  كذا  و  امل�شغرة، 
غــرار  على  املــ�ــشــاريــع،  بع�ض  طــالــت 
بخ�شو�ض  و  »اأون�شاج«،  متويل  ملف 

عن  ــوؤول  املــ�ــش ك�شف  االأخــــر،  هــذا 
هذا  لت�شير  مغايرة  طــرق  اعتماد 
العمل،  وزارة  �شابقا  اأّرق  الذي  امللف 
يف  النظر  ــادة  اع اإمكانية  اىل  ملّمحا 
الفئة العمرية جلهاز »اون�شاج«، و كذا 
مبا  اجلهاز  لهذا  التمويل  �شقف  رفع 
يتما�شى مع متطلبات ال�شوق و الفر�ض 

املتاحة.
و يف ال�شياق ذاته، عر�ض الوزير �شبل 
االنعا�ض  حتقيق  يف  الفعلية  امل�شاركة 
وعر�ض  ــداد  اإع مت  اأيــن  االقت�شادي، 
قائمة الأفكار امل�شاريع املدرة لالأرباح 
على  جت�شيدها  ميكن  التي  ــروة،  وال
املقاولني  توجيه  و  الق�شر،  ــدى  امل
توجيه  الوقت  نف�ض  يف  داعيا  اإليها، 
اخلدماتية  امل�شاريع  من  كبر  جــزء 

التي يجرى درا�شتها نحو مناطق الظل 
على  االحتياجات،  خمتلف  لتلبية 
كفاءات  طرف  من  ت�شيرها  يتم  اأن 
�شيحقق  مما  املناطق،  هذه  �شكان  من 
التنمية من جهة، و خلق منا�شب �شغل 
مع  بالتن�شيق  ذلك  و  اأخرى،  جهة  من 

اجلماعات املحلية.
ــر  ــوزي ـــى ال مـــن جــهــة اخـــــرى، اأو�ـــش
م�شغرة  مناطق  ا�شتحداث  بت�شجيع 
ال�شناعية،  االقت�شادية  للن�شاطات 
اجلنوب  و  العليا  اله�شاب  يف  خا�شة 
ــات خــالقــة  ــاع ــط ــر، تـــــاأوي ق ــب ــك ال
للروة، و تلبي طلبات ال�شوق املحلية، 
ال�شناعة  ال�شحراوية،  الفالحة  مثل 
و  التقليدية  ال�شناعة  التحويلية، 

اخلدمات. 

للجريدة  االأخــــر  بــالــعــدد  �ــشــدر 
 20-226 الر�شمية املر�شوم التنفيذي 
املحدد   2020 اأغ�شط�ض   19 يف  املوؤرخ 
ن�شاط  ممار�شة  وكيفيات  ل�شروط 
كذا  و  باجلزائر  املركبات  ت�شنيع 
دفرت ال�شروط املتعلق بهذا الن�شاط. 
ال�شادر  التنفيذي  املر�شوم  وح�شب 
باجلريدة الر�شمية رقم 49 ، واملوقع 
العزيز  عبد  االأول،  الوزير  قبل  من 
جراد، تخ�شع ممار�شة ن�شاط ت�شنيع 
وكذا  املر�شوم  هذا  الأحكام  املركبات 
املرفق  ال�شروط  دفرت  يف  االكتتاب 
له، م�شرا اأنه يتعني على مقدم طلب 

ان  املركبات  ت�شنيع  ن�شاط  ممار�شة 
التي  املوؤقتة  الرخ�شة  على  يح�شل 
بال�شناعة.  املكلف  الوزير  ي�شلمها 
ويتكون ملف احل�شول على الرخ�شة 
من  املر�شوم،  ن�ض  ح�شب  املوؤقتة، 
طلب احل�شول على الرخ�شة املوؤقتة 
و دفرت ال�شروط موؤرخا و مم�شيا من 
قبل ال�شخ�ض املوؤهل قانونا و بطاقة 
ن�شخة  و  باملر�شوم  املرفقة  التعهد 
و  لل�شركة  اال�ــشــا�ــشــي  الــقــانــون  مــن 
درا�شة تقنية و اقت�شادية للم�شروع 
و  املالية  و  التقنية  اجلــوانــب  تبني 
التقديرات  مع  للم�شروع  التجارية 

�شنوات  ثــالث  مــدى  على  الرقمية 
امل�شروع  ن�ض  كما  اال�شتغالل.  من 
عــلــى تــكــويــن جلــنــة تــقــنــيــة لــدى 
تكلف  بال�شناعة  املكلف  ــر  ــوزي ال
طلبات  حول  املطابق  الــراأي  باإبداء 
بالرخ�شة  املتعلقة  امل�شتثمرين 
املوؤقتة و طلبات امل�شتثمرين املتعلقة 
باالعتماد النهائي و كذا اإبداء الراأي 
ـــرتام  ـــدم اح ــة ع ــال ــق يف ح ــاب ــط امل
بعنوان  لاللتزامات  امل�شتثمرين  
�شالحية  ــدد  وحت الــ�ــشــروط.  دفــرت 
 36 تتجاوز  ال  ملدة  املوؤقتة  الرخ�شة 
ت�شليمها،  تاريخ  من  ابــتــداء  �شهرا 

ميكن  انــه  م�شيفا  املــر�ــشــوم،  ح�شب 
تتجاوز  ال  ملــدة  االجــل  هــذا  متديد 
12 �شهرا بطلب من املعني على ا�شا�ض 

الوثائق التربيرية.
ي�شرتط  انـــه  املــر�ــشــوم  واأو�ـــشـــح 
ت�شنيع  لن�شاط  الفعلية  للممار�شة 
االعتماد  على  احل�شول  املركبات 
ت�شليمه  يخ�شع  الــــذي  الــنــهــائــي 
املوقع  اىل  م�شبقة  ميدانية  لزيارات 
ـــرتام  ـــدى اح ــد مــن م ــاأك ــت قــ�ــشــد ال
امل�شتثمر  بها  تعهد  التي  االلتزامات 

بناء على دفرت ال�شروط.
ق.و

ال�شرقي  بال�شاحل  ال�شبت  يوم  مت 
هجرة  حماولة  اإحباط  مل�شتغامن 
�ــشــخــ�ــشــا   17 ل  ــة  ــي ــرع ــش � ـــر  غ
من  علم  ح�شبما  البحر،  بعر�ض 
املــجــمــوعــة االإقــلــيــمــيــة حلــرا�ــض 
الــ�ــشــواحــل. واأو�ــــشــــح املــ�ــشــدر 
التابعة  العائمة  ــدات  ــوح ال اأن 
ــل اعــرت�ــشــت  ــواح ــش ــ� حلـــرا�ـــض ال
على  كــان  ال�شنع  تقليدي  ــارب  ق

رعايا  بينهم  من  �شخ�شا   17 متنه 
بحرية  اأميال   7 بعد  على  اأجانب 
�شاطئ  �ــشــمــال  كــيــلــومــرت(   13(
بن  لبلدية  الــتــابــع  ال�شعايبية 
ا�شتنادا  ومت،  رم�شان.  املالك  عبد 
املعنيني  حتويل  امل�شدر،  ذات  اإىل 
اإىل  اثـــنـــني  ـــران  ـــش ـــا� ق ــم  ــه ــن ــي ب
القيام  اأجــل  من  م�شتغامن  ميناء 
املعمول  القانونية  بــاالإجــراءات 

وتقدمي  احلاالت  هذه  مثل  يف  بها 
طرف  من  لهم  االأولية  االإ�شعافات 
للحماية  ــدم  ــق ــت امل املــ�ــشــتــ�ــشــفــى 

املدنية.
بالتن�شيق  الوحدات  ذات  وقامت 
املخت�شة  ال�شحية  امل�شالح  مــع 
الــوقــائــي من  بــتــفــعــيــل اجلـــهـــاز 
)كوفيد19-(  كورونا  وباء  تف�شي 
احلدودي  املنفذ  هذا  م�شتوى  على 

نف�شه. امل�شدر  ي�شيف  البحري، 
ت�شليم  الحـــق  وقـــت  يف  و�شيتم 
ــة  ــي ــن ــات االأم ــه ــج ــل املـــوقـــوفـــني ل
للعدالة  وتــقــدميــهــم  املــخــتــ�ــشــة 
االإقليم  مــغــادرة  حماولة  بتهمة 
ـــق الــبــحــر  ـــري الـــوطـــنـــي عـــن ط
اأ�شر  كما  �شرعية،  غر  بطريقة 

ليه. اإ
ق.و

ــاد  االحت مفو�شية  رئي�ض  ــب  رح
ــي، يــوم  ــك االإفـــريـــقـــي، مــو�ــشــى ف
الفوري  الوقف  باإعالن  ال�شبت، 
مطالبا  ليبيا،  يف  الــنــار  الإطـــالق 
بــاحــرتامــه.  الليبية  االأطــــراف 
واأ�شاد فكي يف بيان " بجهود اأطراف 
ــوار  احل م�شار  لتف�شيلها  ــزاع  ــن ال
باعتباره احلل الوحيد الذي ميكن 
من  عقد  مــن  يــقــرب  مــا  ينهي  اأن 
وقف  "اإعالن  اأن  معتربا  احلرب"، 
احلــوار  مــبــادرات  �شي�شهل  القتال 

وا�شتئناف عمل اللجنة الع�شكرية 
بهدف  املتحدة  ــالأمم  ل امل�شرتكة 
النار،  الإطــالق  عام  وقف  حتقيق 
ال�شيا�شي  ــوار  احل ــالق  اإط واإعـــادة 
املفو�شية  واأ�شافت  الليبيني.  بني 
"�شي�شاعد  النار  ــالق  اأط وقــف  اأن 
التي  الطريق  خارطة  تنفيذ  على 
اعتمدتها جلنة االحتاد االإفريقي 
 2020 30 يناير  امل�شتوى يف  رفيعة 
يف الكونغو برازافيل"  كما تعهدت 
مبوا�شلة جهودها مل�شاعدة ال�شعب 

ــه،  ــت اأزم ــن  م اخلــــروج  يف  الليبي 
لدعم  الــــدويل  املجتمع  ــة  ــي داع

االتفاق وال�شلم يف هذا البلد.
ق.د

اأم�ض  اجلــزائــر،   واليــة  اأمــن  اأعلن 
على  القب�ض  اإلــقــاء  عن   ، ال�شبت 
القتل  جــرميــة  يف  فيه  امل�شتبه 
ببلدية بني م�شو�ض، راح �شحيتها 
متــكــنــت  ــث  ــي ــا.ح ــه ــن ــي ــن وج اأم 
لل�شرطة  ــة  ــي ــرب ــغ ال ــة  ــع ــاط ــق امل

على  قيا�شي  ظــرف  يف  الق�شائية 
من  حثيثة،  حتريات  و  اأبحاث  اإثر 
يف  فيه  امل�شتبه  ــاين  اجل توقيف 
جرمية قتل ب�شعة جرت وقائعها 
اأ�ــشــاف  مــ�ــشــو�ــض.و  بني  مبدينة 
ق�شية  اأن  العا�شمة،  اأمـــن  بــيــان 

اجلــاين  خاللها  مــن  اأقـــدم  احلـــال 
على قتل زوجته احلامل بابنه يف 
الذ  ثم  منزله  داخل  ال�شابع  �شهره 

بالفرار.
ق/و

�سدور املر�سوم التنفيذي املحدد ل�سروط وكيفيات ممار�سة ن�ساط ت�سنيع املركبات

االحتاد االإفريقي يرحب باإعالن وقف اإطالق النار يف ليبيا ويطالب باحرتامه

االأمن يوقف قاتل زوجته و جنينها يف بني م�سو�ش بالعا�سمة  بفرو�ض  جــديــدة  اإ�شابة   401 �شجلت 
وفــاة  حـــاالت  و6  )كوفيد19-  ــا  ــورون ك

خالل ال24 �شاعة االأخرة يف اجلزائر.
مري�شا   287 فيه  متاثل  الــذي  الوقت  يف 
لل�شفاء، ح�شب ما ك�شف عنه اأم�ض ال�شبت 
ومتابعة  ر�شد  للجنة  الر�شمي  الناطق 

فرو�ض كورونا، الدكتور جمال فورار.
ق.و

حــــذر الــــديــــوان الــوطــنــي لــالأر�ــشــاد 
اجلوية،اأم�ض  ال�شبت، من ا�شتمرار موجة 
حر �شديدة يف والية اأدرار.وذكر الديوان 
يف تنبيه له باأن درجة احلرارة �شتتعدى 
الــظــل.واأ�ــشــار  حتــت  مئوية  درجـــة   48
امل�شدر ذاته، اإىل اأن موجة احلر مرتقبة 

من التا�شعة �شباحا اإىل ال�شاد�شة م�شاء.
ق/و

كورونا: 401 اإ�سابة جديدة، 
6 حاالت وفاة  287 حالة �سفاء و 

التحذير من ا�ستمرار موجة 
حر �سديدة

بتد�شينه  قــام  الــذي  االأعظم  امل�شجد  رمزية 
هذا  بحر  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ض 
والتاريخية  احل�شارية  اأهميته  له  االأ�شبوع، 
اأكرب م�شاجد العامل مبا  لي�ض فح�شب كونه من 
يحتويه من مالحق، وما ميكن اأن ي�شتوعبه من 
اأعداد للم�شلني، بل لكونه يعد حتفة معمارية 
العا�شمة،  �شماء  يعلو  اإ�شالميا  معلما  و  خالدة  
تبدو اأعلى قمة فيه ملنارة هذا امل�شجد، �شاخمة 
اجلزائر  اإىل  القادمني  لكل  ال�شماء  عنان  يف 
عرب �شفاف املتو�شط اأو من اأي قبلة كانت رمزا 
االأم�ض  م�شتعمر  حــاول  لقد  اجلزائر.  لهوية 
طم�ض هوية هذا البلد العربي امل�شلم من خالل 
االإجنيل  حاملني  التب�شر  و  التن�شر  حمالت 
�شلب  مت  اأن  بعد  ــرى،  اأخ يد  يف  واخلبز  يد  يف 
احتالل  و  املدا�شر  و  القرى  تدمر  و  املمتلكات 
، و  اأكر من قرن وربعه  املدن، يف حملة دامت 
ا�شطبالت،  و  كنائ�ض  اإىل  فيها  امل�شاجد  حّولت 
وغرت اأ�شماء ال�شوارع و املدن، اإال اأن ا�شتقالل 
الفيجري  اأبناء  به  يحلم  كان  ما  نر  اجلزائر 
اجلزائر  لتبقى  منثورا،  هــبــاًء  الهــم  و  مــن  و 
عربية م�شلمة بف�شل جهاد و ت�شحيات اأبنائها 
املخل�شني. وعلى الرغم من اجلدل الذي حدث 
و�شائل  و  االجتماعي  التوا�شل  مــواقــع  على 
العظيم  امل�شروع  هذا  تكاليف  حول  ــالم  االإع
هذا  تكاليف  عن  للحديث  جمال  هناك  فلي�ض 
قد  كانت  التي  املالير  مقابل  العظيم،  امل�شجد 
نهبت و ُبّددت و مل يعرف الكثر منها حلد االآن 
اأمل  مطروحا،  الت�شاوؤل  ليبقى  يذكر،  طريقا 
و  اجلزائر  عا�شمة  تكون  اأن  املفرت�ض  من  يكن 
البرتولية  الدول  عوا�شم  مثل  مدنها  كربيات 
معمارية  حتفا  حتمل  االأخـــــرى؟،  العربية 
و  ظل  مناطق  ال  �شحاب،  ناطحات  و  عمالقة 
معاناة يتحمل �شكانها جور الفا�شدين و الزمن، 
هذه املدن حلد ال�شاعة نتيجة الت�شير الفا�شد 
تتطلب  تــزال  ال  املتعفنة،  البروقراطية  و 
االأعظم،  امل�شجد  بعظمة  عمالقة  م�شاريع 
حتررها  من مناطق الظل و جتعل م�شار التنمية 
فيها ي�شهد انطالقة حقيقية دون احلديث عن 
واليات اجلنوب، التي ال تزال تفتقر للكثر من 
البنى التحتية، و يكون االأمل يف اإجناز م�شاريع 
عمالقة جتعل من اجلزائر فعال جديدة عمال 
و  ال�شيا�شية  الت�شريحات  عن  بعيدا  قــوال،  ال 
اأن  حــال،  بــاأي  ميكن  فال  االنتخابية،  الوعود 
تنمية  ال  و  تنمية  دون  دميقراطية  تتحقق 

دون دميقراطية.

االأعظم امل�سجد 
بقلم : بيزيد يو�سف

اإحباط حماولة هجرة غري �سرعية لـ 17 �سخ�سا مب�ستغامن



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

