كان بينهم ““رئيسص اللجنة القضصائية““ لتنظيم القاعدة

تؤقيف ثÓثة إارهابي Úخطرين بÈيان

” توقيف ثلثة ( )٣ارهابي Úخطرين على مسصتوى اإحدى نقاط اŸراقبة Ãدينة
بريان بغرداية ،من بينهم رئيسص ““اللجنة القضصائية““ والعضصو ‘ ›لسص الأعيان
لتنظيم القاعدة ‘ بلد اŸغرب الإسصلمي الإرهابي نسصيب طيب اŸكنى بـ ““عبد
الرحمان اأبو اسصحاق السصو‘““ ،حسصبما علم اأمسص من مصصادر جد مطلعة.
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رئيسس ا÷مهؤرية أادى صسÓة العيد وتلقى التها Êبا÷امع الكبÒ

فـــرحـة ،تغــافـــر وتـضســامن
أادى رئيسس ا÷مهؤرية ،السسيد عبد العزيز بؤتفليقة ،صسباح أاول أامسس ،صسÓة عيد الفطر اŸبارك با÷امع الكب Òبا÷زائر العاصسمة ‘ جؤ من
’حزاب السسياسسية واÛتمع اŸد،Ê
السسكينة واÿشسؤع ،وتلقى باŸناسسبة تها Êالعيد من كبار اŸسسؤؤول ‘ Úالدولة وأاعضساء من ا◊كؤمة و‡ثل Úعن ا أ
’سسÓمي اŸعتمد با÷زائر وجمؤع اŸؤاطن.Ú
اإ ¤جانب أاعضساء السسلك الدبلؤماسسي العربي وا إ
@ م  /ب  -ب  /ذيب  -الزب / Òز
واسشتمع الرئيسس بوتفليقة إا ¤جانب اŸصشل ÚباŸسشجد الكبÒ
إا ¤اإ’مام اÿطيب الذي أابرز معا Êعيد الفطر اŸبارك ،مششÒا
إا ¤أانه ‘ هذا اليوم العظيم تسشتبششر وجوه اŸؤومن Úوتنطلق
اأ’لسشنة بالتحميد والتكب Òوتؤودى الصشÓة إاعÓنا للخضشوع إا¤
اŸو ¤عز وجل ،وتوحيد صشفوف اŸسشلم.Ú
وحث اÿط -يب ب -اŸن -اسش -ب -ة ع -ل-ى ضش-رورة ت-ن-اسش-ي اأ’ح-ق-اد
والضشغائن وزيارة ذوي القربي ،داعيا إا ¤ا’سشتمرار ‘ أاعمال الÈ
وعدم إابطال اأ’عمال الصشا◊ة وصشيام سشتة أايام من ششهر ششوال،
""أ’نها تعدل صشيام الدهر كله"" .وأاششار إا ¤أان العيد يعد مناسشبة
ليتذكر اŸسشلمون اŸسشجد اأ’قصشى ودعوة اÿالق ليفك أاسشره
ليعود إا ¤أاحضشان اأ’مة اŸسشلمة ،فيما أاششاد لدى تذكÒه بإاحياء
ا÷زائ -ر ل -ل-ذك-رى الـ 50لÓ-سش-ت-قÓ-ل ب-ا’‚ازات ال-ت-ي ح-ق-قتها
ا÷زائ -ر ب-ع-د اسش-ت-ع-ادة سش-ي-ادت-ه-ا ال-وط-ن-ي-ة"" ،ح-يث شش-رعت ب-ع-د
ا’سشتقÓل ‘ عملية البناء والتششييد رغبة منها ‘ –قيق التقدم
واŸسشتقبل الزاهر"".
ك -م -ا ذك -ر اإ’م-ام ‘ سش-ي-اق م-تصش-ل ب-ج-ه-ود ا÷زائ-ر لصش-ي-ان-ة
اإ’سشÓم ونششر قيمه من خÓل عقد اŸلتقيات واŸؤو“رات،
معتÈا كل ذلك دلي Óعلى ""اعتمادها اإ’سشÓم كانتماء حضشاري
Óمة"" ،وأابرز ‘ هذا الصشدد أاهمية مششروع بناء جامع ا÷زائر
لأ
الكب ،Òالذي يعد معلما إاسشÓميا ومنÈا للعلم والثقافة.
من جهة أاخرى ،اعت Èاإ’مام اÿطيب صشراع اأ’جيال بأانه
""وهم زائف صشدره الغرب إا ¤اأ’مة اإ’سشÓمية من أاجل التفريق
فيما بينها لÓسشتحواذ على خÒاتها"" مششÒا إا ¤أان اإ’سشÓم يدعو
إا ¤تواصشل ا÷هود ليتمكن اÿلف من ا’سشتنارة Ãوروث السشلف
لتتواصشل بذلك التنمية والقضشاء على كل مظاهر التخلف"" ،وأابرز
‘ هذا الششأان مسشؤوولية اÛتمع اŸد ‘ Êإابداع منظومة نابعة
من اإ’سشÓم وغ Òمسشتمدة من الغرب.
وبعد انقضشاء صشÓة العيد تلقى الرئيسس بوتفليقة تها Êعيد
الفطر اŸبارك من جموع اŸصشل ،Úتقدمهم كبار اŸسشؤوول‘ Ú
الدولة ،منهم السشادة عبد القادر بن صشالح رئيسس ›لسس اأ’مة
وﬁم -د ال-ع-رب-ي ول-د خ-ل-ي-ف-ة رئ-يسس اÛلسس الشش-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي
وأاح -م -د أاوي -ح -ي -ى ال-وزي-ر اأ’ول ،ك-م-ا ت-ل-ق-ى ال-ت-ه-ا Êم-ن أاعضش-اء
ا◊كومة و‡ثلي اأ’حزاب السشياسشية واÛتمع اŸد Êوأاعضشاء
السشلك الدبلوماسشي العربي واإ’سشÓمي اŸعتمدين با÷زائر ،إا¤
جانب اŸواطن Úالذين أادوا صشÓة العيد با÷امع الكب.Ò

فرحة ،تغافر وتضسامن ع Èالؤطن

عاششت ﬂتلف مناطق الوطن تظاهرات احتفائية Ãناسشبة
عيد الفطر اŸبارك وسشط أاجواء من البهجة والÎاحم ،وششكلت
اŸناسشبة فرصشة للجزائرين إ’ظهار فرحتهم بإا“ام الركن الرابع
من اإ’سشÓم وتأاكيد “سشكهم بالعادات والتقاليد اأ’صشيلة التي
“يز ربوع الوطن ‘ مثل هذه اŸناسشبات ،حيث توجه جموع
اŸصشل Úمنذ الصشباح الباكر من نهار أاول أامسس الذي صشادف أاول
أايام عيد الفطر إا ¤اŸسشاجد لتأادية صشÓة العيد مهلل ÚومكÈين،
وأادوا الصش Ó-ة واسش -ت-م-ع-وا إا ¤خ-ط-ب-ت-ي
ال -ع -ي-د ال-ل-ت Úأاك-د ف-ي-ه-م-ا اأ’ئ-م-ة ع-ل-ى
ضشرورة التÓحم وتطبيق تعاليم الدين
اإ’سشÓ-م-ي السش-م-ح-اء ال-داع-ي-ة ل-ل-محبة
والتسشامح والتكافل.
كما “يزت مظاهر ا’حتفال بتبادل
ال- - - -زي- - - -ارات ب Úاأ’ه- - - -ل واأ’ق- - - -ارب
واأ’صش- - -دق - -اء ،وخصس ال - -ع - -دي - -د م - -ن
ا÷زائري Úجزءا من برنامج زياراتهم
ل-ل-ت-وج-ه إا ¤اŸؤوسشسش-ات ا’سش-تشش-ف-ائ-ي-ة
ل -زي-ارة اŸرضش-ى وال-ت-وج-ه إا ¤اŸق-اب-ر
للÎحم على أارواح ذويهم.
ففي هذا السشياق عاشس العاصشميون
أاج-واء اح-ت-ف-ال-ي-ة ‡ي-زة Ãن-اسش-ب-ة عيد
ال - -ف - -ط- -ر اŸب- -ارك ،سش- -اده- -ا ال- -ف- -رح
والطمأانية بالرغم من ا◊رارة اŸرتفعة
ال- -ت -ي م -ي -زت شش -ه -ر أاوت ،ح -يث خ -رج
اŸواطنون إا ¤اŸسشاجد لتأادية صشÓة
العيد وا’سشتماع إا ¤خطب اأ’ئمة التي
أابرزت معا Êإاحياء هذا اليوم طبقا Ÿا تنصس عليه تعاليم الدين
اإ’سشÓمي الذي يحث على التسشامح والتضشامن والتمسشك بالقيم
الروحية.
وتبادل اŸصشلون ‘ بيوت الرحمان التها Êبحلول عيد الفطر
اŸبارك وكلهم أامل ‘ أان يعيد الله هذه اŸناسشبة على الششعب
ا÷زائري واأ’مة اإ’سشÓمية قاطبة با Òÿوالرخاء وا’زدهار.
كما “يزت أاجواء العيد بتبادل الزيارات العائلية ،التي اسشتغلها
اأ’طفال للتعب Òعن فرحتهم وهم يرتدون مÓبسشهم ا÷ديدة
وا◊ناء تزين أايديهم ،فيما انتهزت بعضس العائÓت الفرصشة لزيارة
اŸرضشى باŸسشتششفيات ،والتي عرفت باŸناسشبة حركة ‡يزة،
صشنعتها وفود جمعيات اÛتمع اŸد Êو‘ مقدمتها الكششافة
اإ’سشÓمية ا÷زائرية التي  ⁄تفوت الفرصشة إ’دخال الفرحة على
ﬂتلف فئات اŸرضشى و’ سشيما منهم اأ’طفال ‘ ،ح Úفضشلت
بعضس العائÓت تخصشيصس حيز من وقتها لزيارة اŸقابر والÎحم
على موتاها.
نفسس مششاهد الفرحة والتغافر طبعت و’يات غرب الوطن
Ãناسشبة العيد ،ففي الباهية وهران اجتمع اŸواطنون ‘ اأ’حياء
الششعبية العتيقة حول صشينيات القهوة وأاطباق ا◊لويات ،وتبادلوا
تها Êالعيد ‘ أاجواء ميزها التÓحم والتغافر ومعا ⁄الفرحة
مرتسشمة ‘ وجوه الكبار والصشغار.
و ⁄ت -خ -ل م -ع -ا ⁄ع -ي-د ال-ف-ط-ر وكسش-اب-ق-ات-ه-ا م-ن ب-اع-ة ل-عب
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Ãناسسبة الذكرى اŸزدوجة لعيد ميÓده وذكرى
ثؤرة اŸلك والشسعب

الرئيسس بوتفليقة يهنئ العاهل اŸغربي

بعث رئيسس ا÷مهؤرية السسيد عبد العزيز بؤتفليقة برقية
تهنئة إا ¤اŸلك ﬁمد السسادسس عاهل اŸملكة اŸغربية Ãناسسبة
احتفال بÓده بالذكرى اŸزدوجة لعيد ميÓده وذكرى ثؤرة اŸلك
والشسعب ،جدد له فيها عزمه الراسسخ على مؤاصسلة العمل معه
’خؤة ب Úالبلدين والشسعب.Ú
لتمت Úوشسائج القربى وعÓقات ا أ
وك-تب رئ-يسس ا÷م-ه-ؤري-ة ‘ ب-رق-ي-ت-ه"" :ي-ط-يب ‹ واŸم-ل-كة
اŸغ-رب-ي-ة –ت-ف-ل ب-ال-ذك-رى اŸزدوج-ة اŸب-ارك-ة ل-ع-يد ميÓدكم
السسعيد وذكرى ثؤرة اŸلك والشسعب أان أاعرب لكم باسسم ا÷زائر
شس-ع-ب-ا وح-ك-ؤم-ة وأاصس-ال-ة ع-ن ن-فسس-ي ع-ن أاح-ر ال-ت-ها Êوأاصسدق
ال-ت-م-ن-ي-ات ،راج-ي-ا م-ن ال-له العلي القدير أان يد Ëعليكم وكافة
’سسرة اŸلكية الشسريفة مؤفؤر الصسحة والسسعادة ويحقق
أاعضساء ا أ
للشسعب اŸغربي الشسقيق ما يصسبؤ إاليه من تقدم ورفاه ورخاء –ت
قيادتكم الرشسيدة"".
وأاضس-اف ال-رئ-يسس ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة ﬂاط-ب-ا م-لك اŸغرب"" :إان هذه
اŸناسسبة الغالية سسانحة للتأامل ‘ ماضسينا اŸشسÎك واسستخÓصس
الع Èمنه كيف ’ وكفاح الشسعب ا÷زائري من أاجل اسسÎجاع
سس-ي-ادت-ه وك-رام-ت-ه يشس-ه-د ع-لى تضسامنه القؤي وتÓحمه ‘ ذلك
ال-ي-ؤم م-ن سس-ن-ة  1955م-ع ج-دك-م اŸن-ع-م ق-ائ-د م-ل-حمة ا◊رية
وا’سس-ت-قÓ-ل اŸلك ﬁم-د اÿامسس ط-يب ال-ل-ه ث-راه وم-ع شسقيقه
الشسعب اŸغربي ‘ نضسالهما اŸشسÎك من أاجل اسسÎجاع السسيادة
وا’نعتاق"" .وقال الرئيسس بؤتفليقة أايضسا"" :وإانني إاذ أاشسارككم
’جدد لكم عزمي الراسسخ
’فراح بهذه اŸناسسبة الغالية أاغتنمها أ
ا أ
ع-ل-ى م-ؤاصس-ل-ة ال-ع-م-ل م-ع-ك-م على اطراد و“ت Úوشسائج القربى
’خؤة وحسسن ا÷ؤار والتعاون ب Úبلدينا وشسعبينا"".
وعÓقات ا أ

،،ويعزيه ‘ وفاة عمته
اأ’طفال ،التي تلقى رواجا كبÒا ‘ هذا اليوم الذي Áثل فرصشة
لهذه الفئة الÈيئة ÷مع بعضس اŸال واقتناء ما يششتهون من حلوى
ول -عب ،ف-ي-م-ا ت-ط-غ-ى ع-ل-ى اأ’ج-واء ال-ع-ائ-ل-ي-ة م-ظ-اه-ر ال-تصش-اف-ح
والتغافر والزيارات اŸتبادلة التي تششكل لربات البيوت فرصشة
لتقد Ëما أابدعته أايديهن من ﬂتلف أانواع ا◊لويات .وفيما
فضشل الكثÒون زيارة اŸقابر للÎحم على أارواح ذويهم أاحيت
العديد من العائÓت عيد الفطر ‘ كنف جو جماعي وإاعداد
طبق ""الكسشكسشي"" الذي يعد أاول طبق يتناوله الوهرانيون ‘ غداء
أاول أايام العيد Ãششاركة اأ’بناء واأ’حفاد وا÷Òان.
وباŸناسشبة ،فقد بادرت مديرية النششاط ا’جتماعي لو’ية
وهران بالتعاون مع جمعيات مهتمة با÷انب التضشامني إا ¤تنظيم
برامج متنوعة لفائدة الششرائح الهششة ،على غرار تنظيم خرجات
جماعية للÎفيه على مسشتوى ديار الرحمة والتكفل باأ’يتام .كما
اسش-ت-ق-ب-لت اŸؤوسشسش-ات اإ’سش-تشش-ف-ائ-ي-ة م-ب-ادرات ‡اث-ل-ة م-ن ق-بل
ج- -م- -ع- -ي- -ات ﬁل- -ي- -ة وزوار م -ن ذوي ال Èواإ’حسش -ان أاب -وا إا’ أان
يتقاسشموا فرحة هذا اليوم السشعيد مع اŸرضشى.
و‘ تلمسشان يعد عيد الفطر اŸبارك الذي يتوج ششهرا كامÓ
من الصشيام والعبادة مناسشبة سشانحة للسشكان من أاجل الÎويح عن
النفسس وإاظهار الفرحة وتأاكيد تششبثهم الدائم بالعادات والتقاليد
اأ’صشيلة التي ’ تزال راسشخة ‘ اÛتمع اÙلي.
ويعد هذا اليوم السشعيد من أاهم اŸواسشم واŸناسشبات الدينية
تكريسشا للعادات العريقة و‡ارسشة للتقاليد اŸتوارثة أابا عن جد،
وفرصشة مواتية ’جتماع كل أافراد اأ’سشرة والتقاء اأ’هل واأ’قارب

ظواأ’صشدقاء من أاجل توطيد العÓقات وŒديد و“ت Úعرى
القرابة ضشمن صشلة الرحم التي يحث عليها الدين اإ’سشÓمي.
وتÈز خ Ó-ل ه -ذه ال -ل -ق -اءات ال -ع -ائ -ل -ي -ة ا◊م -ي -م -ي -ة ب -عضس
اŸمارسشات والعادات اŸتجذرة من صشميم اÛتمع إا ¤الواجهة
و“ارسس بغÒة متناهية ،ومنها العودة إا ¤اللباسس التقليدي سشواء
بالنسشبة للمرأاة أاو الرجل ،وإاقامة اŸراسشيم الودية والعائلية على
غرار حفل ""الغفار"" اŸنتظم على ششرف أاهل العروسس ا÷ديدة
و«التفقيدة"" اÿاصشة بتكر Ëالفتاة اıطوبة .كما أان اŸرأاة
التي فقدت زوجها خÓل السشنة –ظى بالتفاتة طيبة من قبل
اأ’هل وا÷Òان الذين يسشتغلون عيد الفطر لزيارتها ومواسشاتها
مع تقد Ëأاصشناف من ا◊لوى لها وتدعى إا ¤انتزاع عÓمات
ا◊داد أاو كما يسشمى ﬁليا ""الوقار"" .و“يز ا’حتفال بعيد الفطر
بو’يات ا÷نوب بتششكيل حلقات ‘ الششوارع والسشاحات العامة
وحتى على مقربة من البيوت ،حيث يجتمع اŸواطنون للتغافر
والتصشافح وهم يرتششفون كؤووسس الششاي وفناج Úالقهوة مع تناول
قطع من ا◊لوى التقليدية ‘ أاجواء من البهجة والسشرور والتضشرع
إا ¤الله عزل وجل بتقبل صشيام وقيام ا÷ميع.
وإا ¤جانب التنقل إا ¤البيوت من أاجل تبادل الزيارات والتهاÊ
وال -ت -غ -اف -ر ب Úاأ’سش-ر واأ’ق-ارب ف-إان ال-ك-ث Òم-ن سش-ك-ان ا÷ن-وب
ي-ن-ت-ه-زون ه-ذه اŸن-اسش-ب-ة ل-ع-ي-ادة اŸرضش-ى باŸؤوسشسشات الصشحية

والدعاء لهم بالششفاء العاجل إا ¤جانب التوجه إا ¤اŸقابر للÎحم
على أارواح ذويهم.
ونفسس مظاهر ا’حتفال بالعيد ميزت كافة و’يات ششرق
البÓد التي اغتنم فيها اŸواطنون الفرصشة للتواصشل والتغافر
وصشلة الرحم ،كما اغتنم بعضس أاعضشاء ا÷الية ا÷زائرية اŸقيمة
‘ اÿارج من جهتهم الفرصشة لقضشاء أايام من رمضشان وا’حتفال
بعيد الفطر ب Úذويهم وأاقاربهم فوق ارضس الوطن قبل العودة من
جديد إا ¤ديار الغربة مع اقÎاب الدخول اŸدرسشي.

""ناسس ا ""Òÿتصسنع الفرحة ‘
مسستشسفيات قسسنطينة

 ⁄تخرج أاجواء احتفا’ت عيد الفطر بقسشنطينة عن اŸأالوف
عﬂ Èتلف أانحاء الوطن ،فبعد صشÓة العيد التي فضشل العديد
من القسشنطيني Úأاداءها Ãسشجد اأ’م Òعبد القادر ،خرج سشكان
عاصشمة الششرق ا÷زائري ‘ رحلة صشلة اأ’رحام وزيارة اأ’هل
واأ’قارب للتغافر وتبادل تها Êالعيد وسشط ديكور ‡يز صشنعه
اأ’طفال الصشغار من خÓل مÓبسشهم ا÷ديدة ،ا◊نة واأ’لعاب
التي يحملونها ب Úأايدهم.
ورغم حرارة ا÷و وقلة وسشائل النقل إا’ أان اŸواطن Úآاثروا
اÿروج لزيارة اأ’قارب واأ’صشدقاء وتنقلوا بﬂ Úتلف أاحياء
اŸدينة وحتى بﬂ Úتلف البلديات إا ¤غاية سشاعات متأاخرة من
مسشاء أاول يوم من العيد الذي عرف إاقبا’ كبÒا للمواطن Úعلى
مصشلحة ا’سشتعجا’ت الطبية باŸسشتششفى ا÷امعي ابن باديسس
بسشبب مششاكل عسشر الهضشم الناŒة عن
اإ’فراط ‘ اأ’كل بعد ششهر كامل من
الصشيام.
و‘ ب -ادرة خÒي -ة ق -امت ج -م -ع-ي-ة
""ن- -اسس ا ""ÒÿخÓ- -ل أاول أاي -ام ال -ع -ي -د
ب-ج-ول-ة تضش-ام-ن-ي-ة شش-م-لت ال-ع-دي-د م-ن
اŸؤوسشسشات ا’سشتششفائية ع Èالو’ية،
حيث قامت بتوزيع حلوى العيد على
اŸرضش- -ى وال- -ه -داي -ا واأ’ل -ع -اب ع -ل -ى
اأ’ط- -ف- -ال الصش- -غ -ار ال -ذي -ن أاجÈت -ه -م
ال -ظ -روف الصش -ح -ي -ة ع -ل -ى ال -ب-ق-اء ‘
اŸسشتششفى بعيدا عن اأ’هل واأ’حباب.
كما فضشل بعضس اÙسشن Úقضشاء أاول
أايام العيد بدار اŸسشن Úعبد القادر
ب-وخ-روف-ة ب-ب-ل-دي-ة ح-امة بوزيان والتي
فتحت أابوبها على ا÷مهور بدءا من
السشاعة الثامنة صشباحا وأاقامت وجبة
غداء تقليدية على ششرف نز’ئها الذين
اسش -ت -ف -ادوا م -ن كسش -وة ال -ع-ي-د Ãب-ادرة
حسشنة من اÒÿين واÙسشن.Ú
وع -رفت أاي -ام ال -ع -ي -د ب -قسش -ن-ط-ي-ن-ة ن-درة ‘ اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة
واÿضشر والفواكه ،حيث اختفى حليب اأ’كياسس من اÓÙت
وغاب اÿبز عن اıابز التي دخل جل أاصشحابها ‘ عطلة.

أاجؤاء التسسامح تطبع العيد بسسكيكدة

على غرار باقي و’يات الوطن عاششت و’ية سشكيكدة Ãناسشبة
عيد الفطر اŸبارك أاجواء تضشامنية عفوية اتسشمت بالتسشامح
والتÓحم .وتفرغ اŸواطنون بعد صشÓة العيد أ’داء واجب زيارة
اأ’هل واأ’قارب والتغافر وتبادل أاطباق ا◊لويات التي تفننت
النسشوة ‘ صشناعتها ‘ أاجواء طبعتها الفرحة العارمة.
كما ششهدت مقابر اŸدينة منذ السشاعات اأ’و ¤إاقبا’ كبÒا
للعائÓت ،ونفسس اأ’جواء ششهدتها اŸسشتششفيات ،وبعضس مرافق
ال-رع-اي-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ع-ل-ى غ-رار دار ال-ع-ج-زة واŸسش-ن Úالكائن
م -ق -ره -ا ب-ح-ي ع-يسش-ى ب-وك-رم-ة وال-ت-ي ت-واف-د ع-ل-ي-ه-ا ال-زوار م-ن
العائÓت التي فضشلت مششاطرة هذه الفئة الهششة أاجواء وفرحة
العيد.
وقد عانت مدن و’ية سشكيكدة على غرار بعضس و’يات الششرق
ا÷زائري من أازمة ندرة اÿبز وا◊ليب ‘ هذا اليوم اŸبارك،
فيما ظلت بعضس اأ’حياء ولليوم اÿامسس تعا Êمن أازمة حادة ‘
التزود باŸاء الششروب وانقطاع التيار الكهربائي.

ك-م-ا وج-ه رئ-يسس ا÷م-ه-ؤري-ة رسس-ال-ة تعزية إا ¤اŸلك ﬁمد
السسادسس عاهل اŸملكة اŸغربية على إاثر وفاة عمته ا’مÒة ’لة
أامينة.
وج-اء ‘ ال-رسس-ال-ة ""‰ى ا‹ ب-ع-م-ي-ق ا’سس-ى وال-تاثر نبأا ما أا⁄
ب-اسس-رت-ك-م الشس-ري-ف-ة وب-الشس-عب اŸغ-ربي الشسقيق من خطب جلل
بانتقال اŸغفؤر لها عمتكم ا’مÒة أامينة إا ¤رحمة الله وعفؤه
بعد مرضس عضسال جعله الله لها طهؤرا ‘ دار اÿلؤد وضساعف لها
ا÷زاء Ãا قدمت ‘ حياتها من جليل ا’عمال سستبقى خالدة ‘
ذاكرة ا’سسرة الشسريفة والشسعب اŸغربي الشسقيق تقديرا وعرفانا
ÃسسÒتها ا◊افلة بالعطاء والسسخاء"".
وأاضساف رئيسس ا÷مهؤرية ‘ رسسالته ""وأامام هذا الرزء العظيم
’ يسسعني أاخي ا’عز إا’ أان أاعرب ÷Óلتكم ومن خÓلكم ا’سسرة
الشس-ري-ف-ة وا ¤ك-اف-ة الشس-عب اŸغ-رب-ي الشسقيق أاصسالة عن نفسسي
ونيابة عن الشسعب ا÷زائري عن اصسدق عبارات التعازي وأاخلصس
مشس-اع-ر ال-ت-ع-اط-ف واŸؤاسس-اة داع-ي-ا ال-له العلي القدير أان يشسمل
الراحلة بغامر رحمته وأان يتقبلها قبؤ’ حسسنا ‘ جنات اÿلد
وان ي-ن-زل-ه-ا م-ن-ز’ م-ب-ارك-ا ب Úالصس-دي-ق-ات والصسا◊ات وحسسن
اولئك رفيقا"" .وخلصس بالقؤل"" :كما اسسأاله جلت قدرته أان يفرغ
على قلؤبكم جميل الصس Èوالسسلؤان وأان يعظم أاجركم ويحسسن
عزاءكم وأان ’ يريكم أاي مكروه ‘ عزيز لديكم إانه سسميع ›يب
الدعاء"".

Ãناسسبة اسستقÓل افغانسستان

الرئيسس بوتفليقة يهنئ الرئيسس كرزاي
بعث رئيسس ا÷مهؤرية السسيد عبد العزيز بؤتفليقة برقية
ت-ه-ن-ئ-ة إا ¤رئ-يسس ج-م-ه-ؤري-ة أاف-غ-انسس-ت-ان السسيد حامد كرزاي
Ãناسسبة حلؤل الذكرى الـ’ 93سستقÓل بÓده .وجاء ‘ برقية
ال-رئ-يسس ب-ؤت-ف-ل-ي-قة"" :يطيب ‹ Ãناسسبة حلؤل الذكرى الثالثة
والتسسع’ ÚسستقÓل بلدكم ،أان أاتؤجه إاليكم باسسم ا÷زائر شسعبا
وحكؤمة وأاصسالة عن نفسسي بأاحر التها Êوأاخلصس التمنيات راجيا
م-ن اŸؤ ¤ال-ع-ل-ي ال-ق-دي-ر أان Áت-ع-ك-م Ãؤف-ؤر الصسحة والعافية
’فغا Êالشسقيق اطراد الرقي وا’زدهار"" .كما
ويرزق الشسعب ا أ
أاع--رب رئ-يسس ا÷م-ه-ؤري-ة ع-ن اسس-ت-ع-داده لضس-م ج-ه-ده ÷ه-ؤد
الرئيسس كرزاي من أاجل تعزيز وترقية عÓقات الصسداقة القائمة
ب Úالبلدين.

 ،،ويهنئ نظÒه اÛري
كما بعث رئيسس ا÷مهؤرية برقية تهنئة إا ¤نظÒه اÛري
السس-ي-د ج-ان-ؤسس آادر Ãن-اسس-ب-ة ا’ح-ت-ف-ال بالعيد الؤطني لبÓده
›ددا له “ام اسستعداده لÎقية التعاون ب Úالبلدين.
وجاء ‘ برقية السسيد بؤتفليقة"" :إان ا’حتفال بالعيد الؤطني
’ت-ؤج-ه إاليكم باسسم
÷م-ه-ؤري-ة اÛر ي-ت-ي-ح ‹ ف-رصس-ة ط-ي-ب-ة أ
ا÷زائر شسعبا وحكؤمة وأاصسالة عن نفسسي بأاحر عبارات التهاÊ
مشسفؤعة بأاطيب “نياتي بالصسحة والهناء لكم شسخصسيا وبالتقدم
والرفاه للشسعب اÛري الصسديق"".
’ج-دد ل-كم -يضسيف
«وي-ط-يب ‹ أان أاغ-ت-ن-م ه-ذه السس-ان-ح-ة أ
الرئيسس بؤتفليقة“ -ام اسستعدادي لضسم جهؤدي إا ¤جهؤدكم ‘
سس-ب-ي-ل ت-ؤث-ي-ق عÓ-ق-ات الصس-داقة وترقية التعاون ب Úالبلدين
خدمة للمصسلحة اŸتبادلة لشسعبينا"".

القمة التاسسعة Ÿؤؤسسسسة سسؤليفان ‘ ما’بؤ

مسساهل Áثل الرئيسس بوتفليقة

ح-ل ال-وزي-ر اŸن-ت-دب اŸك-ل-ف ب-الشش-ؤوون اŸغ-ارب-ي-ة وا’فريقية
السشيد عبد القادر مسشاهل ،أاول أامسسÃ ،ا’بو (غينيا ا’سشتوائية)،
حيث Áثل رئيسس ا÷مهورية السشيد عبد العزيز بوتفليقة ‘ أاششغال
القمة التاسشعة Ÿؤوسشسشة ليون سشوليفان التي افتتحت أامسس.
وتخصشصس هذه القمة التي سشتختتم يوم ا÷معة القادم لبحث
مسشأالة بروز افريقيا والفرصس التي تتيحها من أاجل إاششراك أاكÈ
للششتات ‘ تنمية القارة( .وا)
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’من اŸشسÎكة سسهروا على راحة اŸواطن
عناصسر أاسسÓك ا أ

$

كان بينهم رئيسس اللجنة القضسائية لتنظيم القاعدة

تغطيـ ـ ـة شسـ ـ ـ ـ ـامل ـ ـ ـة وأاداء متميز

توقيف ثÓثة إارهابي Úخطرين بÈيان

“يزت أايام عيد الفطر اŸبارك بالعاصسمة وكÈى اŸدن بأاجواء مريحة وتغطية أامنية ‡يزة Ÿسسها جميع العاصسمي Úوا÷زائري Úبجميع
’عوان بالزي اŸد Êالذين ”
’مني من شسرطة ودرك وكذا ا أ
’سساسس إا ¤التعداد ا أ
’ماكن ،حيث ” اعتماد ﬂطط أامني حازم يسستند با أ
ا أ
توزيعهم بشسكل مدروسس على نقاط حسساسسة وحيوية ،هذا اıطط اÿاصس كان قد انطلق عشسية العيد وهو تتمة ıطط سسبقه بنحو
أاسسبوع والذي خصسصس بشسكل أاسساسسي لتطه Òالعديد من النقاط بالعاصسمة وباقي الو’يات من اŸظاهر التي شسوهتها خÓل الشسهر الفضسيل
خاصسة ما تعلق منها بالباعة الفوضسوي ÚوŒار اŸمنوعات،حيث ” Œنيد ما يزيد عن  100أالف عون أامن لهذا الغرضس ،كما تلقت جميع
وحدات ا◊ماية اŸدنية تعليمات بعدم مغادرة مواقعهم خاصسة بالو’يات التي تعرف حرائق كبÒة للغابات.
^جميلة .أا

” توقيف ثÓثة ( )3ارهابي Úخطرين على مسستوى إاحدى نقاط
اŸراقبة Ãدينة بريان بغرداية ،من بينهم رئيسس ""اللجنة القضسائية""
’ع--ي--ان ""ل--ت--ن--ظ-ي-م ال-ق-اع-دة ‘ بÓ-د اŸغ-رب
وال--عضس--و ‘ ›لسس ا أ
’ره-اب-ي نسس-يب ط-يب اŸك-ن-ى بعبد الرحمان أابو اسسحاق
’سسÓ-م-ي"" ا إ
ا إ
السسو‘ ،حسسبما علم أامسس من مصسادر جد مطلعة .واج
وجاءت عملية التؤقيف ""نتيجة لعملية بحث واسسعة باشسرتها القؤات اıتصسة
للجيشض الؤطني الشسعبي تكللت بتؤقيف ثÓثة ( )03إارهابي ÚخطÒين على
مسستؤى إاحدى نقاط اŸراقبة اŸنصسؤبة ‘ مدخل مدينة بريان بغرداية يؤم 15
أاوت ا÷اري ،ب -ي -ن -م -ا ك -ان -ؤا ع-ل-ى م Ïسس-ي-ارة رب-اع-ي-ة ال-دف-ع ‘ اŒاه م-ن-ط-ق-ة
السساحل"".
وأاوضس -حت اŸصس -ادر أان -ه م -ن ب Úاإلره -اب -ي Úال -ث Ó-ث -ة ي -ؤج-د رئ-يسض ""ال-ل-ج-ن-ة
ال -قضس -ائ -ي -ة"" وال-عضس-ؤ ‘ ""›لسض الأع-ي-ان"" ل-ت-ن-ظ-ي-م ال-ق-اع-دة ‘ بÓ-د اŸغ-رب
اإلسسÓمي اإلرهابي نسسيب طيب اŸكنى بعبد الرحمان أابؤ اسسحاق السسؤ‘ وهؤ
من ب Úالعناصسر القدÁة للجماعات اإلسسÓمية اŸسسلحة والذي هؤ ﬁل بحث
منذ سسنة  1995وكذا اثن Úمن معاونيه.
وأاشسارت اŸصسادر ا ¤أان رئيسض ""اللجنة القضسائية"" يعت"" ÈأامÒا ذا أاهمية كبÒة
‘ التنظيم (الرهابي) ،بالنظر ا ¤قربه من األم Òالؤطني الرهابي عبد
اŸالك دروكدال اŸدعؤ ""أابؤ مصسعب عبد الؤدود"".
وقد ” ‘ هذه العملية ""النؤعية"" حجز ثÓثة مسسدسسات آالية ووثائق ""مهمة""
ومراسسÓت خاصسة للعديد من أاعضساء قيادة التنظيم اإلرهابي"".
وحسسب مصسدر مؤثؤق ،فإان ""تنقل هذا اإلرهابي يدخل ‘ إاطار مهمة ذات
أاهمية بالغة بالنسسبة لهذا التنظيم ،بحيث ” تكليفه من طرف الم Òالؤطني
بالتؤجه ا ¤امراء تنظيم القاعدة ‘ بÓد اŸغرب اإلسسÓمي بالسساحل على
غرار ﬂتار بلمختار وعبد ا◊ميد أابؤ زيد ونبيل ابؤ علقمة بغرضض ﬁاولة وضسع
حد لتمرد وعصسيان بعضسهم على قيادة التنظيم اŸركزية"".

قسسنطينة –يي الذكرى اŸزدوجة لـ 20أاوت

أاحداث صسنعت اŸنعرج ا◊اسسم للثورة
وأاكدت ،أامسض ،مصسادر من أامن ولية
ا÷زائر لـ«اŸسساء"" أانه  ⁄تسسجل أاية
حؤادث وذلك بفضسل التغطية األمنية
السس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي ” اع-ت-مادها من
ق- -ب- -ل م -دي -ري -ة أام -ن ولي -ة ا÷زائ -ر
واŸطبقة ع Èباقي وليات الؤطن،
ح- - -يث شس- - -ه- - -دت أاه- - -م ال- - -ن- - -ق- - -اط
واŸسس -اح -ات ا◊ي -ؤي -ة خ Ó-ل ي-ؤم-ي
العيد تغطية أامنية كبÒة اسستحسسنها
سس -ك -ان ال -ع-اصس-م-ة بشس-ك-ل ك-ب Òوك-أان
أاع -ؤان الشس -رط -ة  ⁄ي-قضس-ؤا ع-ي-ده-م
وسس -ط أاه -ال -ي -ه -م ب -دل -ي-ل ت-ؤاج-ده-م
اŸكثف والذي فاق الـ 20أالف شسرطي
ب -ال-ع-اصس-م-ة وح-ده-ا ان-تشس-روا ب-رب-ؤع
الؤلية خاصسة على مسستؤى مؤاقف
ا◊اف Ó- - - - -تﬁ ،ط- - - - -ات ن- - - - -ق- - - - -ل
اŸسس- - -اف- - -ري - -نﬁ ،ط - -ات السس - -ك - -ة
ا◊دي - -دي - -ة ،اŸق - -اب- -ر ،األضس- -رح- -ة
واŸسس -اج -د ال -ت-ي شس-ه-دت ت-ع-زي-زات
أامنية عكسست يقظة رجال الشسرطة
وسس - -ه - -ره - -م ع - -ل - -ى ضس - -م- -ان راح- -ة
اŸؤاطن Úخاصسة أايام العيد.
وق - -د أاع - -ط - -يت إاشس- -ارة ال- -ع- -م- -ل
ب -اıط -ط األم -ن -ي اÿاصض عشس -ي-ة
ال -ع -ي -د ح -يث ك -انت الن -ط Ó-ق-ة م-ن
السس - -ؤاق الشس - -ع - -ب - -ي - -ة والسس- -اح- -ات

ال-ع-م-ؤم-ي-ة ب-ت-ك-ث-ي-ف ت-ؤاج-د دوري-ات
أاع-ؤان الشس-رط-ة ال-قضس-ائ-ي-ة واألعؤان
ب-ال-زي اŸد Êال-ت-ي ت-غ-ل-غ-لت ب-داخ-ل
األسس -ؤاق ال -ت -ي ع -رفت ت-دف-ق م-ئ-ات
اŸؤاطن Úلقتناء مسستلزمات العيد
–سسبا لعطلة نهاية السسبؤع والعيد
الطؤيلة األمر الذي سسبب اكتظاظا
ك -بÒا وف -ؤضس -ى ب ÚاŸؤاط-ن Úوه-ي
ال -ؤضس -ع -ي-ة ال-ت-ي اسس-ت-م-رت إا ¤غ-اي-ة
اليؤم األول من العيد.
وبجؤار اŸقابر واألضسرحة شسؤهد
تؤاجد مكثف لدوريات الشسرطة التي
أاق -امت ح -ؤاج -ز لصس -ي-ق-ة وم-ت-ح-رك-ة
بهذه النقاط وبحسسب مصسدر امني
ف - -ق- -د ” ت- -زوي- -د أاع- -ؤان الشس- -رط- -ة
Ãع- - -دات ل- - -كشس - -ف و–سسسض اŸؤاد
اŸت- -ف- -ج- -رة ‘ خ -ط -ؤة اسس -ت -ب -اق -ي -ة
للحيلؤلة دون اسستغÓل هذه األماكن
من قبل عناصسر إارهابية ﬁتملة قد
تسس - -ع - -ى إا ¤تسس - -ج - -ي - -ل حضس- -ؤره- -ا
واسس -ت -غ Ó-ل م -ث -ل ه -ذه اŸن -اسس -ب -ات
اŸم- -ت- -دة إا ¤أاي- -ام ط- -ؤي -ل -ة خ -اصس -ة
يضسيف اŸصسدر -وأان بقايا اإلرهاب
 ⁄تتمكن -ولله ا◊مد -من دخؤل
ال -ع -اصس -م -ة ول ال -ق -ي-ام ب-أاي-ة ع-م-ل-ي-ة
إارهابية منذ شسهؤر طؤيلة وبخاصسة

خÓل شسهر رمضسان .
وق -د سس -ب -ق ه -ذا اإلج -راء ع -م -ل -ي-ات
م- -داه- -م- -ة م -ؤسس -ع -ة مسست األح -ي -اء
الشس- -ع- -ب- -ي -ة واÛم -ع -ات السس -ك -ن -ي -ة
باإلضسافة إا ¤حملة واسسعة انطلقت
السسبت اŸاضسي لتطه Òالعاصسمة من
ال-ب-اع-ة ال-ف-ؤضس-ؤي ÚاŸن-تشس-ري-ن عÈ
الطرق بحيث ” حجز كميات هامة
م-ن اŸؤاد اŸن-ت-ه-ي-ة الصسÓ-ح-ي-ة م-ن
مؤاد غذائية وخضسر وفؤاكه.
و ⁄يغب التدعيم ا÷ؤي خÓل أايام
ال - -ع - -ي - -د وق- -ب- -ل- -ه- -ا ،ح- -يث أاضس- -حت
Óم-ن ال-ؤطني
اŸروح-ي-ات ال-ت-اب-ع-ة ل -أ
إاح- -دى ال- -رك- -ائ -ز واألول -ؤي -ات ال -ت -ي
يسس-ت-ع-ان ب-ه-ا ل-تسس-ه-ي-ل ح-رك-ة اŸرور
و–دي - -د ال - -ن- -ق- -اط السس- -ؤداء ع- -ل- -ى
مسس-ت-ؤى ال-ط-رق السس-ري-ع-ة وال-ف-رعية
والتي تعمل على امتداد  24سساعة.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ،أاك -دت خ -ل-ي-ة العÓ-م
لقيادة الدرك الؤطني أان اجراءات
ه - -ام - -ة ضس- -م- -ن ﬂط- -ط أام- -ن- -ي ”
تسس- -طÒه ت -زام -ن -ا م -ع ن -ه -اي -ة شس -ه -ر
رمضسان وحلؤل عيد الفطر اŸبارك
ت- - -ه - -دف ب - -السس - -اسض إا ¤ح - -م - -اي - -ة
الشسخاصض واŸمتلكات ،وقد عمدت
ق -ي -ادة ال -درك ال -ؤط -ن-ي إا ¤ت-ك-ث-ي-ف

وت -ع -زي -ز تشس -ك -ي Ó-ت -ه -ا ال -ع -م-ل-ي-ات-ي-ة
اŸؤضس- - -ؤع - -ة –ت اÿدم - -ة ع - -ل - -ى
مسس -ت -ؤى ك-ل ولي-ات ال-ؤط-ن ح-ف-اظ-ا
ع -ل -ى أاج -ؤاء ال -ط-م-أان-ي-ن-ة والسس-ك-ي-ن-ة
العمؤمية التي يعيشسها كل اŸؤاطن.Ú
أاما بالنسسبة لعؤان ا◊ماية اŸدنية
فاŸهمة كانت أاصسعب بتأاكيد السسيد
ف -اروق ع -اشس -ؤر ع -ن خ -ل -ي -ة العÓ-م
والتصسال مقارنة باŸؤاسسم والعياد
السس -اب -ق -ة ب -ح -يث  ⁄ي -غ-ادر الع-ؤان
وح -دات -ه -م ون -ق-اط ع-م-ل-ه-م ال-ت-زام-ا
ب -ت -ع -ل -ي -م-ات ق-ي-ادي-ة ت-ل-ق-ت-ه-ا ج-م-ي-ع
اŸصس-ال-ح ق-ب-ل ال-ع-ي-د ت-ل-زم-ه-م ب-ع-دم
مغادرة أاماكن عملهم مع إالغاء جميع
العطل واليام التعؤيضسية ‘ خطؤة
Ÿؤاجهة مؤجة ا◊ر التي اجتاحت
ال -ؤط -ن م -تسس -ب -ب-ة ‘ ان-دلع ح-رائ-ق
كبÒة بأازد من  15ولية ‡ا اسستدعى
ت -دع -ي -م-ا م-ا ب Úال-ؤلي-ات Ÿؤاج-ه-ة
ال- -ظ- -رف ال- -ط- -ارئ ب- -الضس- -اف- -ة إا¤
ال-ت-زام-ه-ا ب-ال-ع-م-ل اŸعتاد والطؤارئ
ال-ت-ي ت-ؤاج-ه-ه-ا ي-ؤم-ي-ا ج-راء ح-ؤادث
اŸرور وا◊ؤادث اŸنزلية.

’ب-راه-ي-م-ي"" ب-ب-ل-دية حامة بوزيان
اح-تضس-ن اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘ ""ال-بشس Òا إ
ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،صس-باح أامسس ،ندوة تاريخية Ãناسسبة الذكرى اŸزدوجة
لهجومات الشسمال القسسنطيني  20أاوت  1955ومؤو“ر الصسومام ،1956
حيث أاكد أاغلب اŸتدخل Úمن ›اهدين وشسهود عيان أان أاحداث الشسمال
القسسنطيني التي قادها الشسهيد زيغود يوسسف كانت منعرجا حاسسما ‘
مسسار الثورة التحريرية اŸظفرة.
^ الزب.Òز
وقد حملت حسسب اŸتدخل Úهجؤمات الهجمات التي شسنها أابرز تضسامن الثؤرة
 20أاوت  1955ال-ع-دي-د م-ن األه-داف مع ملك اŸغرب ﬁمد اÿامسض الذي
وعلى رأاسسها إاعطاء دفع قؤي للثؤرة ،ن- -ف- -ي إا ¤اŸه- -ج- -ر وأاج- -هضض مشس -روع
ون-ق-ل-ه-ا إا ¤الشس-م-ال ال-قسس-ن-طيني وفك فرنسسا السستعمارية التي ردت بؤحشسية
ا◊صسار على منطقة األوراسض وتأاكيد ك -بÒة راح ضس -ح -ي -ت -ه -ا ح-ؤا‹  12أالف
شس-ع-ب-ي-ت-ه-ا وشس-م-ؤل-ي-ت-ه-ا واسس-ت-م-راري-تها جزائري من اŸدني Úجزء كب Òمنهم
ب - - -اإلضس - - -اف - - -ة إا ¤إاخ- - -راج األح- - -زاب Ãلعب ""فيليب فيل"" بسسكيكدة.
السس-ي-اسس-ي-ة م-ن صس-م-ت-ه-ا وال-قضس-اء ع-لى وم -ه -دت ه -ذه األح -داث ال -ت -ي كسس -رت
مشس -روع ا◊اك -م ال-ع-ام ج-اك سس-ؤسس-ت-ي-ل شسؤكة وأاسسطؤرة ا÷يشض الفرنسسي الذي
الذي أاراد القضساء على الثؤرة وعزلها ل يقهر حسسب اÛاهدين اŸشساركÚ
عن الشسعب من خÓل فصسل الدين عن ‘ الندوةŸ ،ؤؤ“ر الصسؤمام سسنة 1956
الدولة وتنظيم التعليم العربي وإاصسÓح ال -ذي أاع -اد ال -ث -ؤرة إا ¤ق-ؤت-ه-ا وسس-اه-م
ا÷ه - -از اإلداري ‘ ال - -ؤلي- -ة ال- -ع- -ام- -ة بشسكل كبÒة ‘ هيكلة جيشض التحرير
وصسÓح نظام البلديات وفتح الؤظائف على اŸسستؤى العسسكري والسسياسسي.
ال- -ع- -ام- -ة أام- -ام اŸسس -ل -م Úورف -ع ع -دد وقد عرفت الحتفالية تكر Ëعدد من
الؤظائف بنسسبة  ،% 50وتخصسيصض  15اÛاه- -دي- -ن وأاسس- -ر الشس- -ه -داء ال -ذي -ن
م -ل-ي-ار ف-رنك ف-رنسس-ي ل-دع-م الصس-ن-اع-ة ضس- -ح- -ؤا ب- -أان- -فسس- -ه -م م -ن أاج -ل ح -ري -ة
ب -ا÷زائ -ر وإاح-داث صس-ن-دوق ال-ق-روضض ا÷زائ- -ر ،ك -م -ا ع -رفت ت -دشس Úم -ركب
لصس- -ال -ح ال -ف Ó-ح Úوت -أاك -ي -د ف -رنسس -ي -ة رياضسي جؤاري بحي بكÒة ومقر للحالة
ا÷زائ -ر وال -قضس -اء ع -ل -ى ال -ث-ائ-ري-ن ‘ اŸدينة بنفسض ا◊ي بعد قراءة فا–ة
خطؤة لبعاد الثؤرة عن الشسعب.
ال-ك-ت-اب ع-ل-ى األرواح ال-ط-اه-رة ÃقÈة
ولكن البطل زيغؤد يؤسسف عن طريق الشسهداء بحامة بؤزيان.

تكفل  500منهم بالنقاط السسوداء والتدخل السسريع

 4500ع ـ ـون سسه ـ ـ ـ ـ ـ ـروا على نظ ـ ـ ـ ـاف ـ ـ ـ ـة الع ـ ـ ـ ـاصسم ـ ـ ـ ـة أاي ـ ـام العي ـ ـد

تكفل خÓل يومي عيد الفطر اŸبارك
أازيد من  4آا’ف عون بنظافة العاصسمة
ج--ن--دت--ه-م م-ؤوسسسس-ة ج-م-ع ال-ن-ف-اي-ات
اŸن--زل--ي--ة ل-و’ي-ة ا÷زائ-ر ""ن-ات-ك-وم""
ب-اŸن-اسس-ب-ة ضس-م-ان-ا ل-ن-ظ-اف-ة العاصسمة
خÓ-ل ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة ال-دي-ن-ي-ة وب-عد
ان-ت-ه-اء شس-ه-ر رمضس-ان ال-ذي ت-تضساعف
ف-ي-ه ك-م-ي-ة ال-ن-فايات لتغرق الشسوارع
’ح---ي---اء أام---ام ت---زاي---د ال---ن--ق--اط
وا أ
ال-عشس-وائ-ي-ة.يأاتي هذا ‘ غياب ا◊سس
اŸد Êلدى العديد من اŸواطن Úوعدم
التزامهم Ãواق-يت إاخ-راج ال-فضسÓت
اŸنزلية كما جندت اŸؤوسسسسة  500عون
إاضس-ا‘ ل-ل-ت-دخ-ل ع-ن-د ا◊اجة ’سسيما
للتكفل بالنقاط السسوداء على أان يكون
هذا التدخل خÓل النهار .
^حسسينة\ل
Œند مؤؤسسسسة ناتكؤم يأاتي ‘ الؤقت الذي
يتؤاصسل فيه تنفيذ الÈامج اŸسسطرة ‘ كل
شسهر والذي من شساأنه اإلبقاء على العاصسمة
نظيفة بتجندها ع 28 Èبلدية من أاصسل 57
لرفع ما يزيد عن  8آالف طن سسنؤيا من
النفايات اŸنزلية منها  1750طنا يؤميا ‘
األيام العادية لÎتفع إا 2200 ¤طن مع حلؤل

شس- -ه- -ر رمضس- -ان وأاي- -ام ال- -ع- -ي- -د ،ح- -يث ي- -كÌ
السستهÓك.
وق -د سس-خ-رت ""ن-ات ك-ؤم"" ،ك-ك-ل سس-ن-ة ،ج-م-ي-ع
إام-ك-ان-ي-ات-ه-ا ال-ت-ي ت-ع-تÈه-ا ك-اف-ي-ة بينما يرى
آاخرون أانها غ Òكافية لضسمان اسستعادة بياضض
العاصسمة اŸفقؤد واŸقدرة بـ 300شساحنة و6
آالف ع- -ؤن ن- -ظ -اف -ة ‘ اÛم -ؤع إا ¤ج -انب
تكثيف اŸناوبات الليلية ‘ رمضسان ،حيث
ارت -ك -زت الÈام -ج اŸسس -ط -رة ع -ل -ى ت -ك-ث-ي-ف
وت-ن-ظ-ي-م ﬂت-ل-ف ال-نشس-اط-ات اليؤمية ألعؤان
النظافة كجمع النفايات وتنظيف الشسؤارع،
ن- -اه- -يك ع -ن ت -ن -ظ -ي -ف األم -اك -ن اÙي -ط -ة
باألسسؤاق واŸسساجد والطرق اŸؤؤدية إاليها
ك-م-ا ” الÎك-ي-ز ل-ي-ل-ة ال-ع-ي-د ع-ل-ى ال-فضس-اءات
ال- -ت -ج -اري -ة واŸؤاق -ع اÙاذي -ة ل -ل -م -ح Ó-ت
والسساحات العمؤمية
واألرصس-ف-ة ال-ت-ي ع-ادة م-ا تسس-ت-ع-م-ل ل-ل-ت-ج-ارة
اŸؤازي-ة ،ب-اإلضس-اف-ة إا ¤ا◊دائ-ق ال-ع-م-ؤم-ية
ال-ت-ي تسس-ت-ق-طب أاع-دادا ك-بÒة م-ن ال-ع-ائÓ-ت
وعلى اÿصسؤصض األطفال.
وقد “يزت األيام األخÒة من شسهر رمضسان
الكر Ëوعشسية العيد بالنتشسار السستثنائي
للقمامات عﬂ Èتلف أاحياء العاصسمة ‡ا
جعل مهمة أاعؤان النظافة صسعبة للغاية األمر

الذي يطرح أاك Ìمن تسساؤول حؤل الدور الذي
يجب أان يلعبه اŸؤاطن كل ‘ مؤقعه لضسمان
نظافة العاصسمة على غرار باقي اŸدن عÈ
الؤطن التي أاضسحى ديكؤر األكؤام اÎŸاصسة
‘ كل جانب أاو شسارع مشسهدا مشسÎكا ‘
ﬂتلف بلدياتها ويرجع السسبب ‘ ذلك إا¤
ارتفاع نسسبة السستهÓك ‘ شسهر رمضسان ،إاذ

تقدر إاحصسائيات فيدرالية اŸسستهلك Úحجم
الفضسÓت بأازيد من  100أالف طن التي يرميها
ا÷زائريؤن ‘ القمامة ‘ شسهر رمضسان.
من جهة أاخرى ،يكشسف ‘ كل مرة ارتفاع
ح -ج -م السس -ت -ه Ó-ك ‘ شس-ه-ر رمضس-ان ح-ج-م
عجز السسلطات اÙلية واŸؤؤسسسسة اŸعنية
عن تطؤيق أازمة النفايات ،التي زادها غياب

ال -ث -ق -اف-ة السس-ت-هÓ-ك-ي-ة ل-ل-م-ؤاط-ن ÚواحÎام
أاوقات رمي النفايات اŸنزلية تعقيدا رغم
إاعداد مؤؤسسسسة ""نات كؤم"" واŸصسالح البلدية
لÈامج اسستثنائية خاصسة برفع وجمع النفايات
اŸن -زل -ي -ة ع -ن -د ح -ل -ؤل أاي م -ن -اسس -ب -ة وع -ل-ى
اÿصسؤصض شسهر رمضسان الكر. Ë
ويشس Òمسس -ؤؤول Ãؤؤسسسس -ة ن -ات -ك-ؤم إا ¤إاج-راء
ب- -عضض ال- -ت -ع -دي Ó-ت ع -ل -ى م -ؤاق -يت ال -ع -م -ل
اع -ت -م -دت -ه -ا اŸؤؤسسسس -ة خÓ-ل شس-ه-ر رمضس-ان
وسستتؤاصسل بعد العيد ،حيث تنطلق العملية
من السساعة العاشسرة لي Óإا ¤نهاية اŸهمة
ب-ي-ن-م-ا ت-ن-ط-ل-ق م-ه-م-ة اÛم-ؤع-ة ال-ث-ان-ية ‘
حدود السسادسسة صسباحا ،كما أاوضسح مصسدرنا
أان عملية ا÷مع ‘ الطرقات الكÈى تنطلق
م -ن السس -اع -ة ال -راب -ع -ة صس -ب -اح-ا ،إاضس-اف-ة إا¤
تنظيف الطرقات ذات الطابع التجاري وذلك
من السساعة الرابعة إا ¤السسابعة مسساء ،مقرا
بؤجؤد صسعؤبات تؤاجه أاعؤان النظافة خÓل
القيام بعملهم والتي تؤؤدي إا ¤إاعاقة تنفيذ
الÈن -ام -ج ،ح-يث ي-ت-ع-ذر ع-ل-ى ه-ؤؤلء ال-ع-م-ال
ا÷م -ع وال -ت -ن -ظ -ي -ف بسس -بب اح -تÓ-ل ال-ب-اع-ة
Óرصسفة وهؤ ما لؤحظ تصساعده
الفؤضسؤي Úل أ
خÓل رمضسان إاضسافة إا ¤ضسيق الطرقات
وحركة اŸرور الكثيفة.

çó◊G

الثÓثاء  0٣ششوال  1٤٣٣هـ
الموافق  21أاوت  2012م العدد ٤٧25

أازيد من  200حادث مروري تخلف  200قتيل و 550جريحا

4

لك Ìدموية
رمضشان  2012ا أ
 ⁄تكتمل فرحة العيد عند الكث Òمن العائÓت ا÷زائرية التي فقدت خÓل الششهر الفضشيل عزيزا لديها جراء حوادث
اŸرور التي خلفت أازيد من  200قتيل ‘ حصشيلة ل تزال مؤوقتة لدى مصشالح ا◊ماية اŸدنية ،التي اعتÈت رمضشان ،2012
لزيد من  200قتيل و 550جريحا ع Èكامل وليات الوطن وبزيادة  18قتي Óمقارنة
لطÓق بتسشجيلها أ
لك Ìدموية على ا إ
ا أ
لسشباب الرئيسشية وراء هذه ا◊صشيلة اŸرعبة والتي  ⁄تفلح
برمضشان  2011ويبقى عامل التعب والنعاسس والÔفزة من ب Úا أ
معها جميع اŸبادرات وا◊مÓت التحسشيسشية للتقليل منها.
@جميلة /أا
وتشص Òحصصيلة ’ تزال مؤوقتة لدى مصصالح
ا◊ماية اŸدنية ما – ⁄تسصب معها أايام
العيد إا ¤تسصجيل  200قتيل ‘  30يوما من
الشص- -ه- -ر ال- -فضص- -ي- -ل خ Ó-ل ح -وادث م -روري -ة
متفرقة و‡يتة سصجلت بكامل و’يات الوطن
وال- -ت- -ي Œاوز ع- -دده -ا  202ح -ادث خ-طÒ
أاوقعت  200قتيل مع تسصجيل  550جريحا
’ثقل بالنسصبة لرمضصان
وتعد هذه ا◊صصيلة ا أ
وكذا بالنسصبة لباقي شصهور السصنة ليبقى هذا
الشصهر يصصنع ا’سصتثناء ‘ كل شصيء ويصصبح
للموت فيه ظاهرة أاخرى “يز رمضصان.
وقد ارتفع عدد قتلى رمضصان  2012جراء
حوادث اŸرور بأازيد من  18وفاة ليحطم
بذلك رقما قياسصيا جديدا ،كما أان معدل
الوفاة خÓل شصهري جويلية وأاوت من هذا
ال- -ع- -ام زاد بـ  15وف-اة ف-ي-م-ا  ⁄ي-ك-ن ي-ت-عدى
العشصر حا’ت خÓل باقي شصهور السصنة ،وقد
ت- -ن -وعت ح -وادث اŸرور خ Ó-ل رمضص -ان بÚ
’خÒ
ال -وزن اÿف -ي -ف وك -ذا ال -ث -ق-ي-ل ،ه-ذا ا أ
الذي حصصد لوحده ما ’ يقل عن  20قتيÓ
’سص-ب-اب ‘ ع-ام-ل-ي ال-ت-عب
ف -ي-م-ا اج-ت-م-عت ا أ
والنعاسس إاضصافة إا ¤الÔفزة الشصديدة التي
ي -ت -م -ي -ز ب -ه -ا السص -ائ -ق سص -اع -ات ق-ب-ل م-وع-د
’فطار.
اإ
وحسصب السصيد فاروق عاشصور ،اŸسصؤوول
’ع Ó-م وا’تصص -ال ل -دى اŸدي -ري-ة
ب -خ -ل -ي -ة ا إ
العامة للحماية اŸدنية ،فإان أاك Èحصصيلة
’ول
’سصبوع ا أ
لشصهر رمضصان سصجلت خÓل ا أ
منه ،مشصÒا إا ¤أان السصمة الغالبة للحوادث
اŸسصجلة هي تسصاوي عدد ا◊وادث بعدد
القتلى أاي كل حادث مروري يسصاوي أاو يؤودي
’قل قتيل واحد
بالضصرورة إا ¤تسصجيل على ا أ
وجريح ،Úحيث ” إاحصصاء  50حادثا مروريا
قات Óع Èالعديد من و’يات الوطن خلفت
 42قتي Óوهذا ‘ ظرف زمني قياسصي ⁄
’و ¤من رمضصان أاي من
يتعد السصبعة أايام ا أ
 20إا 26 ¤جويلية اŸاضصي فيما ” تسصجيل
إاصص - -اب- -ة  152آاخ -ري -ن ب -ج -روح م -ت -ف -اوت-ة
اÿطورة ” نقلهم إا ¤مسصتشصفيات متعددة.
’كÌ
’ول من رمضصان ا أ
وقد كان اليوم ا أ
مأاسصاوية ودموية وهو الذي تزامن مع عطلة
’سص -ب -وع ،ح -يث ت -وج -ه ال -ع-دي-د م-ن
ن -ه -اي -ة ا أ
ا÷زائ -ري Úن -ح -و م -ن -اط-ق ع-دة م-ن و’ي-ات

توقيف ›موعة جديدة من ا◊راقة بالقالة

 92ششابا حاولوا الهجرة السشرية خÓل
رمضشان بالسشواحل الششرقية
” ت -وق -ي -ف ›م-وع-ة تضص-م  27مرشصحا
للهجرة غ Òالشصرعية كانوا بصصدد العبور إا¤
’بيضس اŸتوسصط على
’خرى للبحر ا أ
الضصفة ا أ
م Ïقارب تقليدي الصصنع يوم السصبت اŸاضصي
بالطارف ،حسصبما علم من قيادة اÛموعة
’قليمية ◊راسس السصواحل بعنابة.
اإ
وقد ” توقيف هذه اÛموعة التي كانت
تضص- -م ‘ صص- -ف- -وف- -ه -ا ام -رأاة و›م -وع -ة م -ن
الشصباب تÎاوح أاعمارهم ما ب 18 Úو 30سصنة
على بعد  5أاميال من ميناء الصصيد للقالة،
وذلك خÓل دورية روتينية ◊راسس السصواحل.
وب- -ع- -د –وي- -ل- -ه- -م إا ¤م- -ق- -ر اÛم -وع -ة
’قليمية ◊راسس السصواحل خضصع أافراد هذه
اإ
اÛموعة اŸرشصحة للهجرة غ Òالشصرعية
Ÿع -اي -ن -ة ط -ب -ي -ة ق -ب -ل ت -ق-دÁه-م أام-ام وك-ي-ل
ا÷مهورية لدى ﬁكمة عنابة.
Óشصارة ،فقد ” مسصاء ا÷معة اŸاضصية
ل إ

ت-وق-يف  23م-رشص-ح-ا ل-ل-ه-ج-رة غ Òالشص-رعية
ق -ب -ال -ة ع -رضس ال-ب-ح-ر ب-ع-ن-اب-ة ‡ا رف-ع ع-دد
ا◊راقة اŸوقوف ‘ Úظرف بضصع سصاعات
بالسصواحل الشصرقية للبÓد إا 50 ¤شصخصصا.
و” ت -وق -ي -ف ه -ذه اÛم -وع-ة ع-ل-ى ب-ع-د 5
أاميال قبالة شصاطئ رأاسس ا◊مراء خÓل دورية
روتينية ◊راسس السصواحل ،وقد ” إاخضصاعهم
Ÿع -اي -ن -ة ط -ب -ي -ة ق -ب -ل ت -ق -دÁه -م أام -ام وك -ي-ل
ا÷مهورية لدى ﬁكمة عنابة ،علما أان هذه
العملية تعد ثاﬁ Êاولة للهجرة غ Òالشصرعية
خÓل شصهر رمضصان أاحبطها حراسس السصواحل
لعنابة بعدما ” قبل بضصعة أايام توقيف 42
شصخصصا .وب -ل -غ ع -دد اأ’شص-خ-اصس اŸرشص-حÚ
للهجرة غ Òالشصرعية الذين ” توقيفهم من
ق -ب -ل ح-راسس السص-واح-ل ب-ه-ذه اŸن-ط-ق-ة خÓ-ل
شصهر رمضصان ا÷اري  92فردا.
^ق /و

بوقاعة (سشطيف)

توقيف مروج ﬂدرات بحوزته  2كلغ من الكيف اŸعالج

الوطن أاو إا ¤ديارهم لقضصاء أاو ¤أايام شصهر
’م -ر ال -ذي
’ق -ارب ،ا أ
’ه -ل وا أ
الصص- -ي -ام م -ع ا أ
تسصبب ‘ زحمة مرورية وتسصارع السصائق‘ Ú
ال- -ط- -رق- -ات ‡ا أادى إا ¤تسص- -ج- -ي -ل ح -وادث
م -روري -ة ك -انت السص-رع-ة اŸف-رط-ة م-ن ج-ه-ة
والبطء الشصديد أاحد مسصبباتها الرئيسصية.
’ول من
وسصجلت أاك Èحصصيلة ‘ اليوم ا أ
رمضصان ،حيث ” إاحصصاء  11حادثا مروريا
خلفت  12قتي Óو 74جريحا بكÈى الو’يات،
خ-اصص-ة ال-ع-اصص-م-ة ووه-ران ،وم-ق-ارن-ة ب-نفسس
ال- -فÎة م- -ن رمضص- -ان السص -ن -ة اŸاضص -ي -ة ف -إان
’سصبوع
’رقام تبقى متقاربة ،حيث شصهد ا أ
اأ
’ول من رمضصان  2011نحو  49قتي59 ‘ Ó
اأ
ح- -ادث- -ا م- -روري- -ا ،حسصب ت- -أاك- -ي- -د اŸك- -ل- -ف
’عÓم ،السصيد فاروق عاشصور ،الذي دعا
با إ
إا ¤مزيد من ا◊يطة وا◊ذر.
وت -ب -ق -ى ال -ط -رق -ات ه -ي اŸسص -رح ال-ك-بÒ
◊ا’ت اŸوت اŸسص- - - -ج - - -ل - - -ة ع Èا◊وادث
Óسصف ⁄ -تعد
اŸرورية ‘ رمضصان التي -ل أ
السصرعة اŸفرطة هي اŸتسصبب الرئيسصي لها،
بل على النقيضس منها ،حيث أاضصحت حا’ت
السص Òال -ب -ط -يء وال -ت-ي ’ ت-ت-م-اشص-ى وم-ن-ط-ق
السص Òع Èالطرق السصريعة إاحدى اŸسصببات
فيها كذلك ،حيث يلجأا الصصائم إا ¤قضصاء
وقته ع Èالقيادة اŸتأانية بالطرق السصريعة
وال -ت -ي ’ ت -ت-ع-دى السص-رع-ة اŸط-ب-ق-ة ف-ي-ه الـ

30كلم ‘ السصاعة مع القيادة ‘ اÿطوط
الوسصطى وهو ما يتسصبب ‘ إاثارة السصائقÚ
’خ -ري -ن ودف -ع -ه-م ع-ل-ى الÔف-زة وال-ت-عصصب
اآ
وبالتا‹ تسصجيل Œاوزات وحوادث.
’رق-ام وال-ت-ق-اري-ر ال-ت-ي ن-تسص-ل-م-ها
وتشص Òا أ
سص- -ن- -وي- -ا م- -ن مصص- -ال- -ح ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة
وم -دي -ري -ات-ه-ا إا ¤ارت-ف-اع ﬁسص-وسس ‘ ع-دد
ا◊وادث اŸسصجلة ‘ رمضصان وتنوعها ،غÒ
أانها تتوزع على ثÓث فÎات ﬁددة بدايتها
’فطار ومباشصرة بعده وقد
بالنهار ثم قبيل ا إ
ترتفع حوادث اŸرور خÓل فÎة الصصبيحة،
حيث يتوجه الصصائمون نحو عملهم والنعاسس
ي -غ-ال-ب-ه-م م-تسص-ب-ب-ا ‘ ح-وادث م-ت-ع-ددة أاو أان
اÿوف من التأاخر ‘ ا’لتحاق بالعمل بسصبب
السصهر اŸفرط وعدم ا’سصتيقاظ ‘ الوقت
’مر الذي يدفع إا ¤ا’سصتعجال ‘
الÓزم ا أ
السصياقة وبالتا‹ التسصبب ‘ حوادث خطÒة.
كما أان كÌة ا’سصتعجال لÓلتحاق باŸنزل
’ف -ط -ار Ãا ي -ط -ب -ع ذلك م -ن
ق- -ب -ل م -وع -د ا إ
’عصصاب يدخل السصائق‘ Ú
الÔفزة وتوتر ا أ
’خر
سصباق مع الزمن وصصراع مع الطرف ا آ
’حيان،
لتكون النتيجة مأاسصاوية ‘ كث Òمن ا أ
ح -يث يصص -ف أاع -وان ا◊م -اي -ة اŸدن -ي-ة ه-ذا
التوقيت بالذروة ‘ عدد ا◊وادث اŸسصجلة
فيه وÿطورتها أايضصا والتي غالبا ما تكون
‡يتة.

تيزي وزو

كمية النفايات اŸنزلية تزداد تفاقما

يعرف اÙيط البيئي Ÿدينة تيزي وزو
مظاهر سصلبية تزداد تاأزما من يوم ’آخر
جراء تراكم كميات النفايات اŸنزلية على
مسص -ت -وى اأح -ي -ائ -ه -ا وسص-اح-ات-ه-ا ال-ع-م-وم-ي-ة
م-ع-رضص-ة ب-ذلك الصص-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-لخطر
دون اإي- -ج- -اد اأي ح- -ل ‘ ا’أف- -ق ،حسص- -ب- -م- -ا
لوحظ.
وي -ظ -ه -ر ل -ل -ع-ي-ان ‘ ك-ل رك-ن م-ن اأرك-ان
اŸدينة ديكورا حالكا تصصنعه كميات الورق
اŸقوى وا’أكياسس البÓسصتيكية وغÒها من
اأدوات ال-ت-غ-ل-ي-ف اÎŸام-ي-ة ال-ت-ي ت-قصص-دها
الكÓب لنبشصها بحثا عما تقتات به.

www.el-massa.com
info@el-massa.com
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وي -ع-يشس ح-ي-ا  2000و 600مسص-ك-ن هذه
ال- -ظ -اه -رة السص -ل -ب -ي -ة ،ح -يث تÎاك -م اأك -وام
النفايات على ا’أرصصفة ،حيث تنبعث منها
روائح كريهة  ÈŒاŸار عليها بسصد اأنفه
بينما  ⁄يجد السصكان من بديل سصوى غلق
نوافذ شصققهم لتفادي تلك الروائح وشصر
ا◊شصرات الضصارة اŸعشصشصة فيها.
وي -وؤك -د سص -ك -ان ""اŸدي -ن-ة ا÷دي-دة"" اأن
ه- -ذا اŸشص- -ك- -ل يشص- -ك- -ل ا’إنشص- -غ- -ال ا’أول
ل -ل-م-واط-ن ،Úح-يث ي-ك-ون ﬁل ك-ل ن-ق-اشس
رامي اإ ¤اتخاذ التداب ÒالÓزمة لتقويضس
ا’أخ- -ط- -ار ال- -ن- -اج -م -ة ع -ن -ه ،خ -اصص -ة واأن

الدخول اŸدرسصي على ا’أبواب.
وك -ان ي -اأم-ل ه-وؤ’ء السص-ك-ان م-ن ال-ه-ي-اآت
اŸع -ن -ي -ة اأن ي -ن -ظ-ف ا◊ي م-ع ح-ل-ول ع-ي-د
الفطر غ Òاأن الوضصعية ازدادت حدة ،وقد
÷اأ السصكان بعدما غاب عمال النظافة عن
رفع القمامة اإ ¤اإشصعال النار فيها ‡ا اأدى
اإ ¤اإتÓ- -ف صص- -ن -ادي -ق اح -ت -واء ال -ن -ف -اي -ات
اŸنزلية التي كانت مدفونة –ت ا’أكوام
‡ا اأجÈهم على رمي نفاياتهم ‘ اأرصصفة
الشصوارع.
و’ يرجع تاريخ رفع النفايات اŸنزلية
ع -ل -ى مسص-ت-وى م-دي-ن-ة ت-ي-زي وزو اإ ¤ال-ي-وم
ولكن يعود ا ¤ديسصم 2011 Èتاريخ انتهاء
ع-ق-د م-وؤسصسص-ة ""ك-اروم"" ال-ت-ي ك-انت ت-ت-ك-ف-ل
بتسصي Òالنفايات اŸنزلية للمدينة ا÷ديدة.
وتفاقمت الوضصعية حول هذا اŸشصكل ‘
مارسس اŸاضصي عندما رفضصت الصصفقة بÚ
ب-ل-دي-ة ت-ي-زي وزو وم-وؤسصسص-ة اأج-ن-ب-ي-ة بسصبب
ارت -ف-اع م-ب-ل-غ الصص-ف-ق-ة اإ 570 ¤م-ل-يون دج
والذي يجب اأن يكون من اختصصاصس اللجنة
الوطنية للصصفقات العمومية ،حسصبما اأفاد
به مصصدر من مديرية البيئة بالو’ية.
و ⁄يÎدد السصكان يوما عن تلبية نداءات
السص -ل -ط -ات ال -ع -م -وم -ي -ة ل-ل-ت-ط-وع م-ن اأج-ل
ت -ن -ظ -ي -ف اŸدي -ن -ة غ Òاأن-ه-م ن-ب-ه-وه-ا ب-اأن
ا◊مÓ- -ت ال -ت -ط -وع -ي -ة ل -يسصت ا◊ل ل -ه -ذا
اŸشصكل الذي يبقى من اختصصاصس البلدية
وهي ا÷هة اŸعنية للتكفل به نهائيا( .واأ)

’خÒة Ãقر دائرة بوقاعة (سصطيف) توقيف مروج للمخدرات وصصف
” خÓل الـ  48سصاعة ا أ
بـ ""اÿط ""Òوبحوزته  2كلغ من الكيف اŸعالج و 66قرصصا مهلوسصا ،حسصبما اسصتفيد لدى مصصالح
أامن الو’ية .وقد ” إالقاء القبضس على هذا الشصخصس Ãدخل مدينة بوقاعة بعد عدة أايام من
الÎصصد من طرف عناصصر أامن الدائرة التي أاوقفت اثن Úمن شصركائه كانا يروجان هذه
اıدرات بكميات قليلة إاضصافة إا"" ¤زبائن"".
وأالقي القبضس على اŸروج الرئيسصي وهو ينحدر من منطقة تÓغمة بو’ية ميلة رفقة
’من كمينا بأاو’د خباب Ãدخل مدينة بوقاعة.
شصريكيه بعد أان نصصب لهم عناصصر ا أ
وقد ” تقد ËاŸتهم ÚالثÓثة ليلة اÿميسس إا ¤ا÷معة اŸاضصي Úأامام وكيل ا÷مهورية
لدى ﬁكمة بوقاعة الذي أامر بإايداعهم ا◊بسس اŸؤوقت( .وأا)

""اŸنحوسس"" يقع ‘ قبضشة األمن

“ك -نت ع -ن -اصص -ر الشص -رط -ة ال -ت -اب-ع-ة ل-ل-ف-رق-ة
ا÷نائية وفرقة التفويضصات القضصائية باŸصصلحة
ال-و’ئ-ي-ة ل-لشص-رط-ة ال-قضص-ائ-ي-ة ب-قسص-ن-ط-ي-ن-ة ن-ه-اية
اأ’سصبوع الفارط وبعد عدة عمليات ترصصد للمعني
من القبضس على اŸتهم اŸكنى ""اŸنحوسس"" البالغ
من العمر  38سصنة واŸبحوث عنه وفق عدة أاوامر
قضصائية صصادرة Ãوجب تورطه ‘ قضصية السصرقة
اŸوصصوفة بالتعدد والكسصر وظرف الليل والتهديد
بالعنف وكذا قضصية تكوين جمعية أاشصرار وتقليد
أاوراق نقدية ذات سصعر قانو ‘ Êاإ’قليم الوطني

وح -ي -ازة م -ؤوث -رات ع-ق-ل-ي-ة م-ن أاج-ل ا’سص-ت-هÓ-ك
الشصخصصي وحيازة سصÓح أابيضس ﬁظور دون مÈر
شص -رع -ي ،ف -ف -ي الـ  15أاوت ا÷اري و‘ ح - - - -دود
السص-اع-ة ال-ت-اسص-ع-ة وال-رب-ع صص-ب-اح-ا ط-اردت ق-وات
اأ’من اŸتهم بع Úبن السصبع ببلدية حامة بوزيان
‘ اأ’حراشس إا ¤أان “كنت قوات الشصرطة من
القبضس عليه و–ويله أ’من الو’ية ليقدم أامام
وك -ي -ل ا÷م -ه -وري -ة ال -ذي أام -ر ب -إاي-داع-ه ا◊بسس
ا’حتياطي.
^ز/ز

بن ششود ششرق بومرداسس

انتششال جثة غريق بواد سشباو

انتشصلت مصصالح ا◊ماية اŸدنية ،أاول أامسس ،اŸصصادف أ’ول يوم من عيد الفطر جثة شصخصس
غرق ‘ بركة بـ«واد سصباو"" على مسصتوى بلدية بن شصود شصرق بومرداسس ،حسصبما علم ،أامسس ،من
ا◊ماية اŸدنية.
وأاوضصح نفسس اŸصصدر أانه ” العثور على جثة الغريق ( 39سصنة) وينحدر من قرية ""بومداسس""
التابعة لبلدية دلسس من طرف أافراد عائلته بعدما قاموا بحملة تفتيشس عليه بعد غيابه عن البيت
ليوم .Úو” نقل ا÷ثة ،التي – ⁄دد بعد أاسصباب غرقها ‘ هذه الÈكة التي تسصتعمل مياهها
‘ سصقي اأ’راضصي الفÓحية الواقعة ‘ ضصفاف ›رى الوادي ،من طرف مصصالح ا◊ماية
اŸدنية إا ¤اŸؤوسصسصة العمومية ا’سصتشصفائية بدلسس( .وأا)

تيزي وزو

العثور على جثة ششاب –مل أاثار التعذيب ببني دوالة
ح-ولت مصص-ال-ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة صص-ب-ي-ح-ة
أامسس جثة اŸدعو (ح،ا) البالغ من العمر 21
سصنة ،حيث ع Ìعليه سصكان مدينة بني دوالة
الواقعة على بعد  20كلم جنوب و’ية تيزي
وزو ،مرمية على حافة الطريق.
وحسصب مصصدر ﬁلي ،فإان اŸعني باأ’مر
ك -ان ي-ح-م-ل آاث-ار ال-ت-ع-ذيب ‘ ﬂت-ل-ف أان-ح-اء
جسصمه بواسصطة سصÓح أابيضس و ⁄تسصتبعد أان

ي -ك -ون الضص -ح -ي -ة ال-ذي ي-ن-ح-در م-ن ق-ري-ة آاث
بويحي قد تو‘ مقتو’ .و” إاخطار مصصالح
ا◊م -اي -ة ال -ت -ي ت -ك -ف -لت ب -ت -ح -وي-ل ا÷ث-ة إا¤
مسص -تشص -ف -ى ن -ذي -ر ﬁم -د ب -ت -ي-زي وزو ،ح-يث
ت-خضص-ع الضص-ح-ي-ة ل-ع-م-ل-ي-ة تشص-خ-يصس ل-ت-ح-ديد
أاسص -ب -اب ال -وف-اة ،ف-ي-م-ا ف-ت-حت مصص-ال-ح اأ’م-ن
–قيقا لكشصف أاسصبابها ا◊قيقية.
^سس /زميحي

خنششلة

›موعة إارهابية تغتال تائبا
أاقدمت ›موعة إارهابية ›هولة العدد عششية عيد الفطر اŸبارك وقبل  05دقائق عن
لفطار على اغتيال إارهابي تائب رميا بالرصشاصس داخل منزله العائلي الكائن بدوار
آاذان ا إ
راسس اŸاء ببلدية زوي ( 22كلم ششرق عاصشمة الولية) وهذا أامام أاع Úأابنائه الصشغار
لÁن أاثناء مقاومتها للمجموعة
وزوجته التي تقلت بدورها إاصشابة على مسشتوى ذراعها ا أ
لرهابية والتي لذت بالفرار بعد تنفيذها لهذه العملية ،التي تأاثر لها وأادانها كل سشكان
ا إ
أاولد رششاشس.
لسشطر بعملية
وعلم من مصشادر أامنية أان القوات اŸششÎكة تقوم و◊د كتابة هذه ا أ
لرهابية.
“ششيط واسشعة ÓŸحقة هده اÛموعة ا إ
^ع/ب

çó◊G
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لفريقية
لسشÎجاع مكانتها ‘ ›ال التصشدير للسشوق ا إ

الشسركة الوطنية للسسيارات الصسناعية سستعتمد على الشسراكة والتصسدير

تعكف الششركة الوطنية للسشيارات الصشناعية منذ سشنة  2010على تعزيز تنافسشيتها من خÓل الششراكة والرجوع إا ¤دورها كششركة
لفريقية ،حسشبما أاكده الرئيسس اŸدير العام للششركة ،السشيد حمود تزروتي.
مصشدرة ،خاصشة نحو البلدان ا إ
^ق/و/واج
وأاوضس -ح السس -ي -د ت -زروت-ي أان-ه م-ن-ذ أان
ب- -اŸائ- -ة ف- -ي -م -ا Áلك الـ  ٤9باŸائة
اسس -ت -ف -ادت الشس -رك -ة سس-ن-ة  ٢0١0من
اŸتبقية اإلماراتي ""آابار"".
ﬂط -ط اسس -ت -ث-م-ار ط-م-وح ،أاصس-ب-حت
وي-ق-در اŸب-ل-غ اإلج-م-ا‹ لÓ-سس-ت-ث-م-ار
تعمل على تعزيز حصسصسها ‘ السسوق
 ١5.٤م- -ل- -ي -ار دي -ن -ار “ول الشس -رك -ة
ال-وط-ن-ي-ة وإان-ع-اشض صس-ادرات-ها ،خاصسة
الوطنية للسسيارات الصسناعية ما يفوق
ن- -ح- -و زب- -ائ- -ن- -ه- -ا ال- -ق -دام -ى ال -ع -رب
 5مÓي Òدينار منها.
واألفارقة.
ŸÓاني Úمهمة
و‘ البداية سستسسند ل أ
وÁك -ن ﬂط -ط السس -ت -ث -م -ار اŸزود
تسس- -ي Òال- -وح- -دة ال -ت -ي ت -دخ -ل ح -ي -ز
بغÓف ما‹ بقيمة  ١٢.5مليار دينار
التشسغيل خÓل الربع الثا Êمن سسنة
الشسركة من تعزيز تنافسسيتها ،خاصسة
 ٢0١٣وسستوظف نحو  ٢.000شسخصض.
من خÓل اقتناء التجهيزات ا◊ديثة.
كما ينصض التفاق أايضسا على أان يكون
‘ هذا السسياق ،أاعلن السسيد تزروتي
اŸدير العام أاجنبيا تعينه شسركة ""آابار""
أان الشس- -رك- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -لسس- -ي -ارات
ب- -ي -ن -م -ا ي -ك -ون رئ -يسض ›لسض اإلدارة
الصس -ن -اع -ي -ة سس -تصس -در ق -ري -ب-ا ح-وا‹
جزائريا.
خ -مسس Úح -اف -ل -ة ن -ح-و غ-ي-ن-ي-ا ب-يسس-او
وتصسنع الشسركة اıتلطة الثانية التي
ب-ق-ي-م-ة إاج-م-ال-ي-ة ت-ق-در بـ  6.6مليون
سس-ت-ك-ون أارضس-ي-ت-ه-ا ب-ت-ي-ارت ابتداء من
أاورو.
نهاية  ٢0١٣مركبات نفعية خفيفة من
وق-ال ال-رئ-يسض اŸدي-ر ال-ع-ام ل-لشس-رك-ة
ن- -وع ""سسÈي- -ن ""Îوم- -رك- -ب- -ات ÷م- -ي -ع
""لقد وقعنا اتفاقا مع سسلطات غينيا
ال -تضس -اريسض رب -اع -ي -ة ال-دف-ع م-وج-ه-ة
بيسساو ‘ شسهر فيفري اŸاضسي من
للجيشض الوطني الشسعبي.
أاج-ل م-ن-ح-ه-م ح-وا‹ خ-مسس Úح-اف-لة
وÁت -لك رأاسض م -ال الشس -رك -ة ال -ط-رف
صسناعية مصسنوعة من طرف وحداتنا
ا÷زائ -ري ب -نسس -ب -ة  5١ب -اŸائ -ة و٣٤
Ãبلغ إاجما‹ بقيمة  6.6مليون أاورو"".
ب -اŸائ -ة Ÿؤوسسسس -ة ت -ط -وي -ر صس -ن -اع -ة
وسسيبدأا تسسليم هذه اŸركبات من نوع
السس - -ي- -ارات و ١٧ب -اŸائ -ة ل-لشس-رك-ة
ح -اف Ó-ت ""سس -ف ""Òوح-افÓ-ت صس-غÒة
ال -وط -ن -ي-ة ل-لسس-ي-ارات الصس-ن-اع-ي-ة و٤9
من نوع ""أال  ""٢5فور حصسول غينيا
باŸائة من طرف صسندوق السستثمار
ب - -يسس - -او ع - -ل - -ى ق - -رضض م - -ن ال- -ب- -نك ل -لسس -ي -ارات الصس -ن -اع-ي-ة صس-درت ن-ح-و اŸاضسي بفضسل ا÷هود التي تبذلها اإلماراتي ،كما يقدر اŸبلغ اإلجما‹
اإلسسÓمي للتنمية.
ف - -رنسس - -ا وروسس - -ي - -ا خ Ó- -ل سس- -ن- -وات ال- -دول- -ة م- -ن أاج- -ل إاطÓ- -ق صس- -ن -اع -ة لÓسستثمار بـ  ١6.5مليار دينار “ثل
سسيارات ذات نوعية عالية ‘ ا÷زائر فيها حصسة الشسركة الوطنية للسسيارات
وأاوضس -ح السس -ي -د ت -زروت -ي -م -ن ج -ه-ة الثمانينات وبداية التسسعينات.
الصسناعية أازيد من  ٢.8مليار دينار.
أاخرى -أان الشسركة الوطنية للسسيارات وأاكد الرئيسض اŸدير العام للشسركة أان ابتداء من سسنة .٢0١٣
الصسناعية صسدرت سسنة  ٢0١١حوا‹ م- -ب- -ل -غ صس -ادرات الشس -رك -ة ال -وط -ن -ي -ة و” اختيار الشسركة الوطنية للسسيارات أام- -ا الشس- -رك- -ة اıت- -ل- -ط- -ة ال- -ث -ال -ث -ة
ثÓث Úشساحنة بقيمة  ١.6مليون أاورو ل-لسس-ي-ارات الصس-ن-اع-ي-ة ق-در ب Úسسنتي الصس-ن-اع-ي-ة ل-ل-مسس-اه-م-ة ‘ الشس-رك-ت ÚاŸت -خصسصس -ة ‘ صس -ن-اع-ة اÙرك-ات
ن -ح -و م -ا‹ ال -ذي ي -ع-د أاح-د ال-زب-ائ-ن  ١986و ٢0١١ب -ح -وا‹  ١60مليون اıت -ل -ط -ت Úال -ت -ي أانشس-أات-ه-م-ا وزارة الصس -ن -اع -ي -ة ‘ قسس -ن -ط -ي -ن -ة ال -ت-ي ⁄
األجانب التقليدي Úللمجموعة.
وب -خصس -وصض دور الشس -رك-ة الدفاع الوطني بالشسراكة مع صسندوق تشسÎك ف- -ي- -ه- -ا الشس- -رك- -ة ال- -وط- -ن- -ي -ة
دولر.
وتأاسسف قائ"" Óلقد ‚حنا ‘ الوصسول الوطنية للسسيارات الصسناعية ‘ تنمية السستثمار اإلماراتي ""أابار"" والصسانع Úل -لسس -ي -ارات الصس -ن -اع -ي-ة ف-ت-ت-ك-ون ع-ن
إا ¤سس- -وق م -ا‹ م -ن خ Ó-ل ا◊صس -ول صس -ن -اع -ة السس-ي-ارات ‘ ا÷زائ-ر ،أاك-د األŸان -ي ÚدÁل -ر وم -رسس -ي -دسض ب -ان-ز ا÷انب ا÷زائ - - -ري م- - -ن اŸؤوسسسس- - -ة
ا÷زائرية لصسناعة اÙركات ""إامو""
سس -ن-ة  ٢0١١ع -ل -ى ع -ق -د م -ع ا÷يشض السس -ي-د ت-زروت-ي أان الشس-رك-ة مسس-ت-ع-دة كشسريك Úتكنولوجي.Ú
اŸا‹ ،لكن الوضسع السسائد ‘ هذا ل -رف -ع ه -ذا ال -ت-ح-دي م-ن أاج-ل ت-ل-ب-ي-ة وسستنتج هاتان الشسركتان اıتلطتان التي “تلك  ٣٤باŸائة من رأاسض اŸال
البلد جمد اسستئناف النشساط"".
ال- -ط- -لب اÙل- -ي ال- -ك- -ب Òم -ن ج -ه -ة مركبات وﬁركات صسناعية من نفسض و›م-ع إان-ت-اج الصس-ن-اع-ة اŸي-ك-ان-يكية
وقال إان عمليات التصسدير هذه هي وت -ق -ل-يصض ت-ك-ل-ف-ة اسس-تÒاد السس-ي-ارات ن -وع -ي -ة ت -لك اŸصس -ن -وع-ة ‘ مصس-ان-ع ""ج -ي ب -ي-م"" اŸؤوسسسس-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-وزارة
نتائج برنامج خاصض أاطلقته الشسركة التي أاخذت خÓل السسنوات األخÒة دÁلر بÎكيا وأاŸانيا.
ال- -دف- -اع ال- -وط- -ن- -ي ال- -ت- -ي “ت -لك ١٧
ال -وط-ن-ي-ة ل-لسس-ي-ارات الصس-ن-اع-ي-ة سس-ن-ة أابعاد تدعو لÓنشسغال.
وتتمثل أاو ¤الشسركات اıتلطة التي باŸائة ،أاما الـ  ٤9باŸائة اŸتبقية
 ٢0١0ب- -ه- -دف ال -وصس -ول إا ¤السس -وق ك -م -ا أاضس -اف اŸت -ح-دث أان الشس-رط Úدخ -لت الشس -رك -ة ال -وط-ن-ي-ة ل-لسس-ي-ارات فيمتلكها اإلماراتي ""آابار"".
ال -دول -ي-ة ب-ع-د غ-ي-اب ط-وي-ل ي-ع-ود إا ¤الضس -روري Úم -ن أاج-ل ظ-ه-ور صس-ن-اع-ة الصسناعية معها ‘ شسراكة ‘ إاطÓق ويتميز هذا اŸشسروع بجمع الشسركاء
سسنوات التسسعينات.
سس -ي-ارات ‘ ال-ب-ل-د م-وج-ودان وهما أارضس -ي -ة Ãوق -ع شس-رك-ة ال-روي-ب-ة ل-ب-ن-اء التكنولوجي ÚاألŸان الثÓثة ""دÁلر""،
ج -دي -ر ب -ال -ذك-ر أان الشس-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة مناولة ذات خÈة وسسوق ﬁتملة.
الشساحنات وا◊افÓت من نوع دÁلر"" .دوتز"" ،و«أام تي أاو"" ،و من اŸفÎضض
للسسيارات الصسناعية التي هي سسليلة ك -م -ا ق -ال السس-ي-د ت-زروت-ي إان اخ-ت-ي-ار وسس-ي-ب-ل-غ اإلن-ت-اج السس-ن-وي ل-ل-وح-دة ‘ أان يحد إانتاج مصسنع تيارت بشسكل كبÒ
الشس - -رك - -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -لصس- -ن- -اع- -ات الشس -رك -اء اŸال -ي Úوال -ت -ك -ن -ول -وج -ي Úغضس -ون أارب -ع سس -ن -وات  ١6.500عربة م - - -ن اسس - - -تÒاد ه - - -ذا ال - - -ن - - -وع م- - -ن
اŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة ""سس-ون-اكوم"" معتادة على األجانب مصسÒي بالنسسبة لنشسوء هذه منها  ١5.000شساحنة و ١.000حافلة اÙركات.
التصسدير منذ القدم ولديها ›موعة الصسناعة ‘ البÓد.
و 500حافلة صسغÒة.
وب -خصس -وصض ال -ن -ت-ائ-ج ال-ت-ي ح-ق-ق-ت-ه-ا
ه -ام-ة م-ن ال-زب-ائ-ن األج-انب ،خ-اصس-ة وردا على سسؤوال حول الشسراكة التي وي- -ت- -ك- -ون ال -ط -رف ا÷زائ -ري ل -ه -ذه الشسركة الوطنية للسسيارات الصسناعية
األف-ارق-ة وال-ع-رب م-ث-ل ت-ونسض ،ل-ي-بيا ،أانشس-أات م-ؤوخ-را ب Úالشس-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة الشس- -رك- -ة اıت- -ل- -ط- -ة م- -ن الشس- -رك -ة خÓ- -ل السس- -ن- -وات اŸاضس- -ي- -ة ،أاوضس -ح
موريتانيا ،اŸغرب ،السسنغال ،الغابون ،ل- -لسس- -ي -ارات الصس -ن -اع -ي -ة والصس -ان -ع Úال-وط-ن-ي-ة ل-لسس-ي-ارات الصس-ن-اع-ي-ة ال-ت-ي السسيد تزروتي أان اŸؤوسسسسة تواصسل
زام -ب -ي -ا ،ال -ك -ون -غ -و ،ال -ن -ي -ج -ر ،م -ا‹ األŸان -ي ÚدÁل -ر وم -رسس -ي-دسض ب-ان-ز- “ ،ل-ك  ٣٤ب - -اŸائ- -ة م- -ن رأاسض اŸال بذل ا÷هود من أاجل –سس Úإانتاجها
والعراق.
أاوضس- -ح أان ه- -اذي- -ن اŸشس -روع“ Úت ومؤوسسسسة تطوير صسناعات السسيارات والعودة إا ¤مسستوى الثمانينيات بأازيد
ك -م -ا أان م -رك -ب -ات الشس -رك -ة ال-وط-ن-ي-ة م-ف-اوضس-ت-ه-م-ا وإاب-رام-ه-م-ا ‘ ج-وي-لية ال-ت-اب-ع-ة ل-وزارة ال-دف-اع ال-وط-ن-ي بـ  ١٧من  6.000عربة ‘ السسنة.

حسشب دراسشة ‘ ›ال التنمية اÙلية

السسـ ـ ـ ـ ـقي التكمي ـ ـلي لـ  ١.٢مليون هكت ـ ـ ـ ـ ـ ـار يكلف  ١50ملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار دين ـ ـ ـ ـ ـ ـار

أاشش---ارت دراسش--ة أاع--ده--ا اŸك--تب ال--وط--ن--ي
ل-ل-دراسش-ات م-ن أاج-ل ال-ت-ن-مية الفÓحية أان
Œهيز مسشاحة “تد على  1.2مليون هكتار
لن--ت-اج ا◊ب-وب ع-ن ط-ري-ق ن-ظ-ام السش-ق-ي
إ
ال-ت-ك-م-ي-ل-ي ق-د ي-ك-لف اسشتثمارا قيمته 150
مليار دينار.
^ق /و
وقد حددت هذه الدراسسة التي اعتمدت على مناوبة
زراع -ي -ة ك -ل سس -ن -ت Úمسس -اح-ة األرضض بـ  ١.٢مليون
هكتار للسسقي عن طريق نظام موفر للماء.
‘ هذا الصسدد ،صسرح مدير اŸكتب اŸكلف بإاعداد
هذه الدراسسة ،السسيد عبود صسالح باي ،أانه ” تقدير
الغÓف اŸا‹ ‘ ›ال التجهيز بأازيد من ١50
مليار دينار.
Óشسارة ،فإان بنك الفÓحة والتنمية الريفية أابدى
ل إ
اسستعداده Ÿرافقة مثل هذا السستثمار.
وحسسب دراسس - -ة أاع - -دت لصس - -ال- -ح وزارة ال- -فÓ- -ح- -ة
وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة ح-ول أاث-ر السس-ق-ي التكميلي على
مردود ا◊بوب فإان نسسبة مردودية نظام السسقي
هذا تقدر بـ  ١9باŸائة من قيمة السستثمار الذي ”
رصسده وهذا ابتداء من السسنة الثالثة من تطبيقه.
وقد اكتشسفت ذات الدراسسة طاقات تقدر بـ ٢.٤
م -ل -ي -ون ه -ك -ت -ار Áك-ن سس-ق-ي-ه-ا ب-اŸي-اه السس-ط-ح-ي-ة
وا÷وفية.
وح -دد م -ك -تب ال-دراسس-ات مسس-اح-ة  655٢00هكتار
ي -جب سس -ق -ي-ه-ا ف-ق-ط ب-اŸي-اه السس-ط-ح-ي-ة اŸت-وف-رة
بشس -م -ال ال -وط -ن دون ال -ل -ج -وء إا ¤اŸي-اه ا÷وف-ي-ة،
وأاع -دت ه -ذه ا◊سس -اب -ات ع -ل -ى أاسس -اسض ال-ب-ط-اق-ي-ة
اÿاصسة باسستغÓل األراضسي وتلك اŸتعلقة باŸياه

التقليدية .للعلم ،فإانه من ›موع مسساحة تقدر بـ
 ٣.٣مÓي Úهكتار ﬂصسصسة لزراعة ا◊بوب فإان
 95000هكتار فقط مزودة بنظام السسقي التكميلي.
كما أاخذت ذات الدراسسة بع Úالعتبار الظروف
اŸن -اخ -ي -ة ال-ت-ي ت-ت-ع-رضض ل-ه-ا ال-زراع-ة ا÷زائ-ري-ة،
خاصسة ا÷فاف والفيضسانات اللذان أاصسبحا يشسكÓن
ظاهرت Úتهددان اإلنتاج الزراعي.
وفيما يتعلق بأاثر السسقي التكميلي على اŸردود،
أاشسارت الدراسسة إا– ¤قيق مردود واقعي بـ ٣0
قنطارا للهكتار على مسساحة  ١.٢مليون هكتار ‡ا
يعطي إانتاجا يقدر بـ  ٣٧.٢مليون قنطار حاليا.
‘ هذا السسياق ،أاكد السسيد صسالح باي أان هذا يدل
على وجود إامكانيات لتحقيق مردود أافضسل اعتمادا

على نظام السسقي التكميلي.
وقد نظمت اŸديريات والهيئات اŸعنية بتطبيق
هذه الدراسسة عدة اجتماعات بهدف وضسع خارطة
–فيزية وتنظيمية لهذه اإلجراءات اÿاصسة بالدعم
واإلرشساد من أاجل تأام Úزراعة ا◊بوب ا÷زائرية
عن طريق السسقي.
‘ هذا الصسدد ،أاوضسح السسيد صسالح باي أان هذه
الدراسسة سستفضسي إا ¤إابرام اتفاقيات إاطار لتقنÚ
حقوق وواجبات كل طرف ‘ العملية ،حيث تخصض
التفاقية األو ¤الديوان ا÷زائري اŸهني للحبوب
وبنك الفÓحة والتنمية الريفية واŸعاهد التقنية
ف-ي-م-ا ت-رب-ط ال-ث-ان-ي-ة اŸزارع وﬂت-ل-ف اŸت-ع-املÚ
اŸعني.Ú

www.el-massa.com
info@el-massa.com

$

Óحصشاء القتصشادي
حسشب النتائج النهائية ل إ

نصسـ ـ ـ ـ ـ ـف اŸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤوسسسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات اإلداريـ ـ ـ ـة
تنشسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ‘ قط ـ ـ ـ ـ ـاع التعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيم
لدارية ‘
تنششط نصشف اŸؤوسشسشات ا إ
ا÷زائر وعددها  56.246مؤوسشسشة
( 50.٣ب-اŸائ-ة) ‘ ق-ط-اع ال-ت-ع-ليم
Ãخ-ت-ل-ف أاط-واره حسشب ال-ن-ت-ائ-ج
Óحصش-اء الق-تصش-ادي
ال-ن-ه-ائ-ي-ة ل -إ
ال--ذي أا‚زه ال--دي--وان ال--وط--ن--ي
Óحصش---ائ--ي--ات،ح--يث أاوضش--حت
ل ---إ
لو¤
اŸعطيات النهائية للمرحلة ا أ
لحصشاء القتصشادي أان قطاع
من ا إ
لدارة ال-ع-ام-ة Áثل  ٣4.٣باŸائة
ا إ
لدارية فيما Áثل
من اŸؤوسشسشات ا إ
ال--ب--اق--ي ق--ط--اع الصش--ح--ة بـ 15.4
باŸائة.
^ق/و
ومن ب ÚاŸؤوسسسسات اإلدارية الـ 56.٢٤6
التي ” إاحصساؤوها على اŸسستوى الوطني
توظف  ٣0.988مؤوسسسسة ( 55باŸائة) ما
يقل عن  ٢0أاجÒا فيما توظف ١٤.٢٣٢
م -ؤوسسسس-ة ( ٢5.٣ب- -اŸائ- -ة) ب ٢0 Úو٤9
أاجÒا و توظف  ١١.0٢6مؤوسسسسة أاخرى
( ٢0باŸائة) أازيد من  50أاجÒا .وحسسب
›ال ال- -نشس- -اط ي- -ع -د ق -ط -اع ال -ت -ع -ل -ي -م
( )٢8.٢٧5م -ؤوسسسس -ة واإلدارة ال -ع -م-وم-ي-ة
 ١9.٣١6والصس -ح-ة  ،8.655وÁث- -ل ع- -دد
اŸؤوسسسسات ‘ التعليم واإلدارة العمومية
التي توظف أاقل من  ٢0أاجÒا  ٤5باŸائة
و 60ب -اŸائ -ة ،وب -ال -نسس-ب-ة ل-لصس-ح-ة ف-إان
ا◊صسة هامة جدا و“ثل  ٧٧باŸائة.
وفيما يخصض عدد اŸوظف Úمن  ٢0إا¤
 ٤9أاجÒا ف -ي -ع -د ال -ت -ع-ل-ي-م أازي-د م-ن ٣٤
ب- - -اŸائ - -ة واإلدارة  ١9ب -اŸائ -ة وأاخÒا
الصس -ح -ة  ١١ب- - -اŸائ - -ة .وأاخÒا “ث - -ل
اŸؤوسسسس -ات اإلداري -ة ال-ت-ي ت-وظ-ف أازي-د
م- -ن  50أاجÒ- -ا  ٢١ب-اŸائ-ة ‘ ال-ت-ع-ل-يم
وكذلك  ٢١باŸائة ‘ اإلدارة العمومية
و ١٢باŸائة فقط ‘ الصسحة.
وع - -م- -وم- -ا تشس Òن- -ت- -ائ- -ج اإلحصس- -اء إا¤
التمركز الكب Òللمؤوسسسسات اإلدارية على
مسستوى  ١٧ولية من الوطن ،حيث “ثل
 5١.5ب -اŸائ -ة م -ن ›م-وع اŸؤوسسسس-ات
وي- -ت -ع -ل -ق األم -ر ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة،
سس -ط -ي -ف ،ب -ات -ن-ة ،ت-ي-زي وزو ،اŸسس-ي-ل-ة،
تلمسسان ،اŸدية ،بجاية ،البويرة ،الشسلف،
وه -ران ،م -عسس -ك -ر ،سس -ك -ي -ك-دة ،ا÷ل-ف-ة،
تيارت ،غليزان والوادي.
و“ثل هذه الوليات من حيث التقسسيم
حسسب النشساط  5٣.5باŸائة ‘ قطاع
التعليم و 5٢باŸائة ‘ قطاع الصسحة.
ويشس Òت - -قسس - -ي - -م اŸؤوسسسس - -ات اإلداري- -ة
حسسب كل منطقة إا ¤أان منطقة شسمال

الوسسط تعد  ٢٧.5باŸائة من اŸؤوسسسسات
اإلدارية بـ  ١5.٤٧٧مؤوسسسسة ،وتأاتي ولية
ا÷زائر ‘ الصسدارة بـ  ٢.88٧مؤوسسسسة
Óحصس-ائ-ي-ات،
حسسب ال -دي-وان ال-وط-ن-ي ل -إ
ال -ذي ي -فسس -ر ه -ذه ال -وضس -ع -ي -ة ب -ك -ث -اف-ة
السس- -ك- -ان ،خ- -اصس- -ة ب- -ت- -م- -رك -ز اإلدارات
اŸرك -زي -ة واŸؤوسسسس -ات ال-ع-م-وم-ي-ة ذات
الطابع اإلداري.
وت -ؤوك -د ن -ت -ائ-ج اإلحصس-اء الق-تصس-ادي أان
قطاع التعليم Áثل نحو  50باŸائة من
›م-وع اŸؤوسسسس-ات اإلداري-ة ب-ال-ع-اصسمة
واإلدارة بـ  ٣٧.5باŸائة.
وتلي ا÷زائر وليات تيزي وزو بـ ١.9٤٤
مؤوسسسسة إادارية ،اŸدية ( )١.6٧٢وبجاية
( )١.58٢حسسب النتائج اŸفصسلة لعملية
اإلحصساء هذه األو ¤من نوعها اŸنجزة
من ماي إا ¤جويلية .٢0١١
و–صسي منطقة الشسمال الغربي 9.٣٧١
م -ؤوسسسس -ة إاداري -ة م -ن-ه-ا  ١.٧5٢مؤوسسسسة
توجد بتلمسسان و ‘ ١.508وهران.
ك- -م- -ا ” إاحصس- -اء ن -ح -و  8.٢9٣مؤوسسسسة
إادارية ‘ منطقة الشسمال الشسرقي ،أاي
 ١٤.٧ب -اŸائ-ة م-ن ›م-وع اŸؤوسسسس-ات،
وت- -أات -ي ولي -ة سس -ك -ي -ك -دة ‘ الصس -دارة بـ
 ١.٤٣6مؤوسسسسة متبوعة Ãيلة (،)١.١٧٣
قسسنطينة ( )١.0٧8وولية الطارف بـ 8٣١
م -ؤوسسسس -ة .و–صس -ي م -ن -ط -ق-ة ال-هضس-اب
ال-ع-ل-ي-ا  ١6.١69م -ؤوسسسس -ة م -ن-ه-ا ٢.٢٧0
مؤوسسسسة بولية سسطيف و ٢.٢٢٧بولية
ب -ات-ن-ة و ١.٧6٤ب -ولي -ة اŸسس -ي -ل-ة و٤٧5
مؤوسسسسة إادارية بولية النعامة.
وكشسفت نتائج اإلحصساء القتصسادي أان
منطقة ا÷نوب –صسي  6.9٣6مؤوسسسسة
إادارية أاي  ١٢.٣باŸائة من اÛموع،
و–صس- -ي ولي -ة ال -وادي  ١.٣١0مؤوسسسسة
متبوعة ببسسكرة ( ،)١.٢١6ورقلة ()١.0١٤
وأاخ Òت -ي -ن -دوف بـ  ١5٧م-ؤوسسسس-ة إادارية
Óحصساء
فقط .و“ثلت العملية األو ¤ل إ
الق- - -تصس- - -ادي ‘ ا÷زائ- - -ر ‘ إاحصس - -اء
›موع اŸؤوسسسسات
ذات ال -ط -اب-ع الق-تصس-ادي (خ-ارج ق-ط-اع
الفÓحة) وذلك مهما كان قطاع نشساطها
وق -ط -اع -ه -ا ال-ق-ان-و Êوك-ذا اŸؤوسسسس-ات
اإلدارية .ويعت Èاإلحصساء القتصسادي
مؤوه Óهاما لتطوير اإلنتاج اإلحصسائي
Ãا يتماشسى واحتياجات القتصساد.
وقد غطى هذا اإلحصساء ›موع الÎاب
ال -وط -ن -ي وشس -م -ل ك -ل اŸوؤسسسس -ات ال -ت-ي
“ارسض نشساطا ‘ مكان قار خÓل الفÎة
اŸرجعية التي امتدت ثÓثة أاشسهر.

لول من 2012
تراجعت بـ  28باŸائة خÓل السشداسشي ا أ

التسسجيÓت ‘ السسجل التجاري بلغت  ٢04.097تسسجيÓ

ب-ل-غ ع-دد ال-تسش-ج-يÓ-ت ‘ السش-ج-ل
التجاري  204.097تسشجي ÓخÓل
لول م--ن  ،2012أاي
السش---داسش---ي ا أ
ت-راج-ع ب-نسشبة  28ب-اŸائة مقارنة
بنفسس الفÎة من ‡ ،2011ا يجعل
لجما‹ للتجار ‘ ا÷زائر
العدد ا إ
يعادل  1.568.741تاجرا ،حسشبما
أافادت به حصشيلة للمركز الوطني
للسشجل التجاري.
^ق /و
وأاوضسح اŸركز ‘ مذكرة تقد Ëتقريره
األخ Òأانه مقارنة مع السسداسسي األول
م - -ن  ،٢0١١سس - -ج- -ل ت- -راج- -ع- -ا ‘ ع- -دد
التسسجيÓت ‘ السسجل التجاري بنسسبة
 ٢8باŸائة ،وأاشسار إا ¤أان هذا الÎاجع
ن - -اج - -م ع - -ن ان - -خ- -ف- -اضض تسس- -ج- -يÓ- -ت
األشسخاصض اŸادي Úبأازيد من  ٣١باŸائة
‘ ح Úارتفعت تسسجيÓت األشسخاصض
اŸعنوي Úبنسسبة  ١9.9باŸائة .وأاوضسح
اŸصس - - -در أان- - -ه م- - -ن ›م- - -وع ٢0٤.09٧
تسسجي Óأاحصساهم اŸركز ” اسستحداث
 ١05.0٢6مؤوسسسسة جديدة أاو ترقيم منها
 96.٤5٢شسخصسا ماديا و 8.5٧٤شسخصسا
معنويا (شسركات).
وحسسب أارقام اŸركز فإان  5وليات فقط
من وليات الوطن الـ  ٤8شسهدت ارتفاعا
‘ عدد اŸؤوسسسسات اŸسستحدثة خÓل
السس -داسس -ي األول م -ن  ٢0١٢م-ق-ارنة مع
ن- -فسض ال- -فÎة م -ن  .٢0١١وي-ت-ع-ل-ق األم-ر
ب -ت -ي -زي وزو ،بسس -ك -رة ،سس-ط-ي-ف ،ال-وادي
وبومرداسض .وسسجل اŸركز الوطني
للسسجل التجاري خÓل الفÎة اŸرجعية
 ٤0.0٣5ت -ع -دي  Ó-ق -ام ب -ه اŸت -ع-ام-ل-ون
الق -تصس -ادي -ون اŸسس -ج -ل -ون ‘ السس -ج -ل
التجاري ıتلف األسسباب ،خاصسة من
قبل أاشسخاصض مادي ‘ Úح Úأان عمليات
الشس -طب م -ن السس-ج-ل ال-ت-ج-اري أاو وق-ف
ال -نشس -اط ال-ت-ج-اري ب-ل-غت  59.00١حالة

م-ن-ها  9٣.٣ب -اŸائ-ة م-ن ق-ب-ل أاشس-خ-اصض
م - -ادي .Úوي - -ب - -ل - -غ ال - -ع - -دد اإلج- -م- -ا‹
ل-ل-م-ت-ع-ام-ل Úالق-تصس-ادي ÚاŸسسجل‘ Ú
السس -ج -ل ال-ت-ج-اري  ١.568.٧٤١متعامÓ
م-ن-هم  ١.٤٣٣.١٣٣شس-خصس-ا م-ادي-ا9١.٤ ،
باŸائة و ١٣5.608أاشسخاصض معنوي Úأاي
 8.6باŸائة.
وبالتا‹ ارتفع عدد التجار اŸسسجل Úبـ
 5٢.009تاجر أاي  ٣.٤باŸائة وهو عدد
وصسفه اŸركز الوطني للسسجل التجاري بـ
""الهام"" من حيث اسستحداث اŸؤوسسسسات.
وتبقى ولية ا÷زائر ‘ اŸرتبة األو¤
من حيث “ركز اŸتعامل ÚالقتصساديÚ
بـ  ٢0٢.6١0تاجر مسسجل ،متبوعة بولية
وهران بـ  ٧١.0٧١تاجرا ،ثم ولية سسطيف
ب -ـ  66.096ت -اج -را ،ف -ولي-ة ت-ي-زي وزو بـ
 6٤.9٢٧تاجرا .وم -ن ح -يث ط -ب-ي-ع-ة
النشساط ،أاوضسح اŸركز الوطني للسسجل
ال- -ت- -ج -اري أان  ٤٢ب -اŸائ -ة م-ن ال-ت-ج-ار
مسسجلون ‘ قطاع Œارة التجزئة و٣9.9
باŸائة ‘ اÿدمات و ‘ ١٤.١اإلنتاج
الصس-ن-اع-ي وال-ب-ن-اء واألشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة
والري.
أام-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-األشس-خاصض اŸعنويÚ
فإان  ٣١باŸائة من التجار مسسجلون ‘
اÿدمات مقابل  ٢9.6باŸائة ‘ اإلنتاج
الصس-ن-اع-ي وال-ب-ن-اء واألشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة
والري و ٢٢.٣باŸائة ‘ قطاع السستÒاد
وال-تصس-دي-ر .وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق باألجانب
اŸسسجل ‘ Úالسسجل التجاري ،أاوضسح
اŸصسدر أان عددهم بلغ  8.98٤أاجنبيا ‘
ن -ه -اي -ة ج-وان  ٢0١٢أاي  6.9٣6شسركة
مسسÒه -ا م -ن ج -نسس -ي -ة أاج -ن-ب-ي-ة و٢.0٤8
شس- -خصس- -ا م- -ادي- -ا .وي- -تصس- -در ال- -ق -ائ -م -ة
اŸت -ع -ام -ل -ون ال-ت-ونسس-ي-ون ب-نسس-ب-ة ٢9.٢5
ب-اŸائ-ة ي-ت-ب-ع-ه-م اŸغ-رب-يون بنسسبة ٢0.9
باŸائة ،السسوريون بنسسبة  ٢0.6١باŸائة
واŸصسريون بـ  ٧.08باŸائة.

الثÓثاء  03شسوال  1433هـ
اŸوافق  21أاوت  2012م العدد 4725
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طريق سسطيف-جيجل
‰وذج للتخلف

الطريق الرابط ب Úوليتي سسطيف وجيجل على مسستوى
بلدية ع Úالسسبت التابعة إاداريا لولية سسطيف ،كان من
لجدر غلقه ‘ وجه حركة اŸرور ،حتى ل يقع من ل
ا أ
يعرفون اŸنطقة ‘ اÿطأا أاو يلقون بأانفسسهم إا ¤التهلكة،
ذلك أان ال-ط-ري-ق ي-تشس-ك-ل م-ن ›م-وع-ة م-ن اŸنعرجات
اŸلتوية ‘ أارضض جبلية ،يخيل Ÿسستعمليها أانه ‘ القرون
ال-وسس-ط-ى ،إاذ ي-واج-ه اŸواط-ن ف-ي-ه-ا ك-ل ويÓت الطبيعة
لسس-ئ-ل-ة ع-لى سسمعة
ال-ق-اسس-ي-ة‡ ،ا ي-ط-رح ال-ك-ث Òم-ن ا أ
التنمية بولية سسطيف ،فأاين هم اŸسسؤوولون؟

كسسوة اليتيم مسست  700طفل بتبسسة

قام مسسجد ا◊سس Úبن علي ببلدية تبسسة بالتنسسيق مع
لو¤
لوقاف Ãبادرة هي ا أ
مديرية الشسؤوون الدينية وا أ
من نوعها بتنظيم تÈع منحة كسسوة اليتيم اÿاصسة بعيد
الفطر اŸبارك والتي شسملت  700طفل وطفلة ،وقد ”
التحسسيسض لهذه اŸبادرة ع Èكافة اŸسساجد على مسستوى
الولية لتحقيق هذا العمل التضسامني لزرع البسسمة على
لطفال اليتامى و“كينهم من شسراء لباسض العيد
وجوه ا أ
الذي ل تقوى عائÓتهم على –مل مصساريفه.

 465مليـ ـ ـ ـون دج غ ـ ـ ـ Òمفوت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓل رمضس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان باألغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواط

‚مة تزور األطفال باŸسستشسفيات ‘ العيد

لحمر ا÷زائري ،أامسض ‘ ،ثا Êأايام العيد بزيارة عدة
ق-ام ع-م-ال شس-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة لÓ-تصس-الت ""‚م-ة"" رف-ق-ة م-ت-ط-وع Úمن الهÓل ا أ
لطفال
مسستشسفيات بوسسط ،شسرق ،وغرب البÓد ،وقد أادخل عمال ""‚مة"" الذين كانوا ﬁمل Úبالهدايا الفرحة والسسرور على قلوب ا أ
الذين اضسطروا لقضساء العيد بعيدا عن عائÓتهم .وجاءت هذه اŸبادرة ،التي تعودت ""‚مة"" على القيام بها منذ ثما Êسسنوات لتضساف إا¤
لخرى اŸنظمة من قبل ""‚مة"" Ãناسسبة شسهر رمضسان مثل حملة التÈع بالدم من قبل العمال عشسية الشسهر الفضسيل،
اŸبادرات التضسامنية ا أ
لحمر ا÷زائري التي “ثلت ‘ مواد غذائية أاسساسسية لصسالح العائÓت اÙتاجة واŸطاعم التي فتحها الهÓل
تقد Ëمسساعدة للهÓل ا أ
لحمر ا÷زائري ع Èكامل الÎاب الوطني.
ا أ

خبازو وهران ينادون بتخفيضش فوائد البنوك

اأك-د السس-ي-د ح-ب-يشض ف-وزي ،رئ-يسض ج-م-ع-ية اÿبازين بولية وهران ،أان عملية
السس-ت-ف-ادة م-ن اŸول-دات ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ال-تي شسرعت وزارة التجارة بالتنسسيق مع
ال–اد الوطني للتجار وا◊رفي Úا÷زائري Úوبنك التنمية اÙلية ‘ تطبيقها
ب-غ-رضض وضس-ع ح-د Ÿشس-ك-ل الن-ق-ط-اع-ات ‘ ال-كهرباء ع ÈالÎاب الوطني  ⁄تلق
اإقبال من طرف اÿبازين اŸعني Úبولية وهران ،حيث  ⁄يتم ◊د السساعة سسوى
اإيداع  3ملفات فقط.
وقد أارجع اŸصسدر سسبب هذا العزوف إا ¤إارتفاع نسسبة الفائدة على القروضض
لصسحاب اıابز واŸقدرة بنسسبة  7باŸائة وهو ما اعتÈوه مبالغا فيه،
اŸمنوحة أ
م-ط-ال-ب ‘ Úن-فسض ال-وقت ب-ت-خ-ف-يضس-ه-ا أاو إال-غ-ائ-ها لتمكينهم من اقتناء اŸولدات
الكهربائية والتخلصض من مشسكل النقطاعات.

عجز Ãسستشسفى ﬁمد الصسديق بن يحيى

من اŸفارقات العجيبة أان إادارة مسستشسفى اŸرحوم ﬁمد الصسديق بن يحيى
لبقاء على اŸرضسى اŸيؤووسض من عÓجهم ‘
الكائن Ãدينة جيجل ،ترفضض ا إ
مصسا◊ها ،بحجة افتقارها لبعضض التخصسصسات ،لكنها تسستضسيفهم إاذا عادوا
لسسعاف على عجل أاو عندما
إاليها جثثا هامدة ،ح Úتنقلهم إاليها سسيارات ا إ
تضسطر مصسا◊ها السستعجالية إا ¤التعامل مع بعضض ا◊الت.
إان-ه واق-ع ي-ك-رسض سس-وء اŸع-ام-ل-ة ويÎج-م ح-الت الÓمبالة التي يواجه بها
لخ Òمن ا◊ياة ،حيث يأامر
اŸرضسى ‡ن يحرمون من العÓج وهم ‘ الرمق ا أ
ذووهم بالعودة بهم إا ¤منازلهم والتكفل بهم أاو نقلهم إا ¤مسستشسفيات خارج
الولية ،بحجة أان حالتهم مسستعصسية واŸسستشسفى ل يتوفر على الكفاءات
الطبية اŸتخصسصسة.

""لبراشش"" بحاجة
إا‡ ¤هÓت
ط-الب ح-ي صسناوة السسفلى
أاو م---ن---ط---ق---ة ""لب--راشض""
ب--ب--ل-دي-ة م-ي-ل-ة بضس-رورة
وضس---ع ‡هÓ--ت م--ن أاج--ل
ت-خفيضض سسرعة السسيارات
واŸرك----ب---ات اŸارة ع---ل---ى
ال---ط---ري--ق اŸزدوج ال--ذي
ي--ق-ط-ع ا◊ي وه-ذا ن-ظ-را
لكÌة حوادث اŸرور التي
ت--ق--ع ي--وم--ي--ا ع--ل--ى ه-ذا
ال-ط-ري-ق ،م-ؤوك-دي-ن أان-ه-م
أاصس-ب-ح-وا ق-لق Úعلى حياة
أاط--ف--ال--ه--م ،خ--اصس--ة وأان
السسائق ÚيسسÒون بسسرعة
ج---ن---ون--ي--ة غ Òم--ب--الÚ
ب-ب-عضض إاشس-ارات ت-خ-ف-يضض
السس---رع---ة ،مضس---ي--ف Úأان
مصس-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة غ-ائ-ب-ة
“ام--ا ،ح--يث ” رف-ع ه-ذا
النشسغال إاليها عدة مرات
لن  ⁄تلق
غ Òأانه ◊د ا آ
الهتمام اŸفروضض.
‘ رده ،أاك-د رئ-يسض ب-ل-دية
م--ي--ل--ة أان م--ط--لب ه-ؤولء
السس-ك-ان شس-رع-ي وم-قبول،
م--ؤوك--دا أان--ه سس-ت-ق-ام ه-ذه
اŸم----هÓ----ت ‘ ال----ق----ريب
العاجل.

كشس--فت ت--دخÓ-ت أاع-وان م-راق-ب-ة ا÷ودة وق-م-ع ال-غشض
لغواط عن وجود
خÓ-ل شس-ه-ر رمضس-ان اŸع-ظ-م ب-ولية ا أ
أازيد من  465مليون دج كرقم أاعمال ﬂفي غ Òمفوتر.
وي-ع-د ه-ذا اŸب-ل-غ حصسيلة  1045ت-دخ Ó-مسض اŸمارسسات
لسس-واق وﬂت-ل-ف فضس-اءات ب-ي-ع السس-ل-ع
ال--ت--ج--اري-ة ‘ ا أ
وأاسسفرت عن –رير ﬁ 76ضسرا للمتابعات القضسائية فيما
Œاوزت قيمة الربح غ Òالشسرعي  58أالف دج.
أام-ا اıال-ف-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ق-م-ع ال-غشض وحماية اŸسستهلك
وال--ت--ي اق-تصس-رت ع-ل-ى ع-دم احÎام شس-روط ال-ن-ظ-اف-ة
وح-ي-ازة سس-ل-ع غ Òصس-ا◊ة لÓ-سس-ت-هÓ-ك فقد بلغت 437
تدخ Óمع –رير ﬁ 158ضسرا مكنت من حجز كمية 1,11
طنا من اŸواد بقيمة  45أالف دج وغلق .Óﬁ 18

 88أالـ ـ ـف كت ـ ـ ـ ـ ـ ـاب ل ـ ـ ـوليـ ـ ـ ـ ـة جـيج ـ ـ ـل

اسستلمت ولية جيجل حصسة تضسم أازيد من  88أالف كتاب موجهة لفائدة العديد من
اŸكتبات البلدية .و” من قبل ضسمن هذه ا◊صسة تسسليم  60أالف كتاب لهذه اŸكتبات
فيما يجري حاليا تسسليم ا◊صسة اŸتبقية.
وكلفت هذه العملية “وي Óبقيمة  110مÓي Úدج من طرف الصسندوق اŸشسÎك
للجماعات اÙلية ،وتضسم هذه ا◊صسة من الكتب التي سستÌي اŸكتبات وموؤسسسسات
اŸطالعة قواميسض وموسسوعات وكتبا علمية وأادبية و‘ الفلسسفة والتاريخ وا÷غرافيا
Óطفال.
والبيأاة فضس Óعن عناوين أاخرى موجهة ل أ

 152لÎا من اŸاء للفرد بأام البواقي

م-ك-نت ج-ه-ود ﬂت-ل-ف مصس-ال-ح م-دي-ري-ة اŸوارد اŸائية لولية أام
لخÒي-ن م-ن تدارك التأاخر الذي كان
ال-ب-واق-ي خÓ-ل ال-ع-ام Úا أ
مسس-ج› ‘ Ó-ال ال-ت-م-وي-ن ب-اŸاء لÒت-ف-ع اŸع-دل ال-ولئ-ي ل-ل-فرد
الواحد إا 152 ¤لÎا يوميا ،أاي دون اŸسستوى الوطني ( 160ل)Î
بقليل.
وقد سساعد إا‚از ›مل اŸشساريع من ايصسال إامدادات مياه سسد عÚ
لبار الرتوزاية لرفع
دالية بولية سسوق أاهراسض وحفر عشسرات ا آ
نسسبة التغطية العامة لحتياجات سسكان الولية بالريف واŸدن
إا 97 ¤باŸائة ‡ا يؤوشسر على مدى التحسسن اŸسسجل ‘ هذا اÛال.
ويرتقب أان تزيد هذه النسسبة عن اŸعدل الوطني حال وصسول
إام-دادات م-ي-اه سس-د ب-ن-ي ه-ارون (م-ي-ل-ة) ا÷اري م-د ق-ن-وات-ه-ا من
العثمانية بولية ميلة إا ¤غاية ولية أام البواقي.

الثلثاء  0٣شصوال  ١٤٣٣هـ
اŸوافق  2١أاوت  20١2م العدد ٤٧25
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 392فÓحًا ومؤاًل يسستفيدون من برنامج الدعم
إاسشتفاد  392فÓحًا ومواً’ بو’ية النعامة
من الدعم الفÓحي خÓل السشنة ا◊الية 2012
حسشب ما علم لدى مديرية اŸصشالح الفÓحية،
ح -يث مسس ه -ذا ال -دع -م ال -ع -دي -د م-ن الشش-عب
الفÓحية حيث ” إاحصشاء  26فÓحًا مسشتفيداً
‘ إاط -ار اŸك -ن-ن-ة ال-فÓ-ح-ي-ة ‡ا م-ك-ن-ه-م م-ن
إاقتناء  22جراراً و 17وحدة من العتاد اŸرفق
،باإ’ضشافة إا 18 ¤وحدة لتجهيزات تربية البقر
ا◊لوب ووحدت Úآ’’ت اŸعا÷ة الكيميائية
ح-يث ب-ل-غت ال-ق-ي-م-ة اŸال-ي-ة اإ’ج-م-ال-ي-ة ل-ت-لك
اأ’نششطة الفÓحية اŸدعمة أاك Ìمن  43مليون
دج .
كما إاسشتفاد  17فÓحًا خÓل حملة ا◊رث
والبذر من قرضس الرفيق ‡ا سشمح لهم بإاقتناء
 1020ق -ن -ط-اراً م-ن ال-ب-ذور و  10ق-ن-اط Òمن
اأ’سشمدة و ضشمن جهود تطوير ششعبة تربية
النحل بالو’ية حظي أاك Ìمن  11مربيًا بـ 53
خلية نحل ما ب‡ Úتلئة وفارغة.
كما ششمل الدعم اŸقدم ‘ نفسس الفÎة
على عمليات للتلقيح اإ’صشطناعي لفائدة 54
مربيًا تخصس قرابة  6400رأاسشًا من النعاج و200
رأاسس من اأ’بقار ‘ ح Úإاسشتفاد  284مربيًا من
عملية توزيع  65أالف قنطار من مادة الششعÒ
اŸدعم اŸوجه لتغذية اŸواششي.
وأاششارت اŸديرية أان أازيد من  80فÓحًا قد

إاسش-ت-ف-ادوا م-ن مشش-اري-ع ل-ت-ن-م-ي-ة القطاع خÓل
اŸوسش- -م ال- -ف Ó-ح -ي ا◊ا‹ وال -ت -ي “ث -لت ‘
غرسس  108هكتارات من أاششجار الزيتون و300
هكتار من الششجÒات العلفية باإ’ضشافة إا¤
تصشحيح اÛاري اŸائية بحجم  12430مÎاً
م -ك -ع-ب-ا وف-ت-ح وت-ه-ي-ئ-ة  9ك -ل -م م -ن اŸسش -الك
الفÓحية.
Óشش -ارة ت -ن -درج ه -ذه اŸشش -اري-ع ‘ إاط-ار
ل -إ

بشصار

برنامج تنمية الهضشاب الذي يسشتهدف ثمانية
ب -ل -دي -ات ب -ال -و’ي-ة وه-ي ال-ن-ع-ام-ة وال-قصش-دي-ر
وم -ك -م -ن ب-ن ع-م-ار وال-ب-ي-وضس وعسش-ل-ة وت-ي-وت
وصشفيصشيفة وع Úخليل ،أاما بخصشوصس ششعبة
إانتاج ا◊ليب فقد إاسشتفاد  4متعامل ÚخÓل
ال -نصش -ف اأ’ول م-ن السش-ن-ة ا÷اري-ة م-ن م-ن-ح-ة
تقدر إاجماً’ بـ  1.2مليون دج موجهة لدعم
إانتاج وجمع و–ويل ا◊ليب باŸنطقة(.وأا)

سسؤنلغاز تخصسصص  12مليار دينار لتدعيم إانتاج الكهرباء

تعتزم مؤوسشسشة سشونلغاز ببششار مع بداية 2013
ت-خصش-يصس إاسش-ت-ث-م-ار م-ا‹ ب-ق-ي-مة  12م-ل-يار دج
Ÿواصشلة جهود تدعيم إانتاج ونقل وتوزيع الطاقة
ال -ك-ه-رب-ائ-ي-ة ع Èال-ب-ل-دي-ات اإ’ح-دى وال-عشش-ري-ن

لو’ية بششار حسشبما علم من اŸسشؤوول ÚاÙليÚ
للمؤوسشسشة.
وسش -يسش -م -ح ه -ذا اإ’سش-ت-ث-م-ار اŸا‹ ب-عصش-رن-ة
الششبكة اıصشصشة إ’نتاج الكهرباء عÓوة عن

تبسصة

قطاع السسياحة يسستفيد من مشساريع
إاسشتفاد قطاع السشياحة بو’ية تبسشة بعدد من
اŸششاريع لتعزيز القدرات السشياحية والطبيعية
لهذه اŸنطقة ا◊دودية وهي مششاريع تتعلق
بدراسشة وإا‚از وŒهيز ثÓثة مواقع للتخييم
بكل من مناطق بكارية وقسشطل والصشفصشاف
باإ’ضشافة إا ¤تهيئة فضشاءين للراحة والتسشلية
ب -ال -ق-رب م-ن ك-ل م-ن ا◊م-ام-ات وب-ك-اري-ة ‡ا
سشيسشمح حتمًا بتوف Òفضشاءات للسشياحة البيئية.
ك -م -ا سش -ي -ت-م م-ن ج-ه-ة أاخ-رى إا‚از أاكشش-اك
م-وج-ه-ة لÎق-ي-ة م-ن-ت-ج-ات السش-ي-اح-ة والصشناعة
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة اÙل -ي-ة ب-ال-ق-رب م-ن اŸرك-زي-ن
ا◊دودي Úلكل من منطقتي بوششبكة و رأاسس

سصيدي الشصحمي وهران

السسكان ينتظرون مشسروع
الؤقاية من خطر الفيضسانات
ي-ط-الب سش-ك-ان ب-ل-دي-ة سش-ي-دي الشش-ح-م-ي
ال -ت -اب -ع -ة ل -دائ -رة السش -ان-ي-ا ب-وه-ران ب-وضش-ع
ﬂط -ط ي -ح -م -ي -ه -م م -ن ت -ك -رار سش -ي-ن-اري-و
’مطار التي عاششها السشكان
فيضشانات مياه ا أ
خÓل الششتاء اŸاضشي والتي تسشببت لهم ‘
خسش -ائ -ر م -ادي -ة م -ع -تÈة ،ح -يث أاك-د ب-عضس
اŸتضشررين أانهم طرحوا إانششغا’تهم على
رئ -يسس ال -ب -ل-دي-ة م-راراً ل-ك-ن ب-دون ج-دوى،
وأان-ه-م راسش-ل-وا ج-م-ي-ع اŸدي-ري-ات ال-ت-ي لها
عÓ-ق-ة ب-ح-ل اŸشش-ك-ل ع-ل-ى غ-رار م-ؤوسشسشة
""سشيور"" ومديرية الري لكنهم  ⁄يتلقوا ◊د
السشاعة أاي جواب.
وتبقى بلدية سشيدي الششحمي التي يبلغ
عدد سشكانها أازيد من  30أالف نسشمة وتضشم
اأكŒ Èمع للسشكنات الفوضشوية اŸتواجد
بحي النجمة تفتقد للعديد من اŸششاريع
التي من ششأانها –سش Úمسشتوى اŸعيششة
’ح -ي -اء
م- -ن- -ه- -ا إاهÎاء ال- -ط -رق -ات داخ -ل ا أ
السش-ك-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ده-ورت وضش-ع-ي-ت-ه-ا بسش-بب
اإنتهاج سشياسشية الÈيكو’ج التي طغت على
اأغلب مششاريع التهيئة ،إا ¤جانب إانعدام
اŸراف -ق ال-ري-اضش-ي-ة والÎف-ي-ه-ي-ة ف-ال-فضش-اء
الوحيد الذي كان يجأا إاليه الششباب أاصشبح
م-ه-م Óً-وم-غ-ل-قً-ا ي-ن-ت-ظ-ر إال-ت-ف-اتة السشلطات
البلدية و إا ¤باقي النقاط السشوداء التي
يششتكي منها السشكان.
^ خ.نافع

ل -ع -ي -ون ل -ف -ائ -دة ال -ع -اب-ري-ن ع-ن ط-ري-ق ه-ذي-ن
اŸرك-زي-ن ال-ذي-ن ي-ع-رف-ان إاق-ب-اً’ ك-بÒاً خ-اصش-ة
خÓل موسشم اإ’صشطياف خاصشة وأان و’ية تبسشة
تعت Èبوابة الششرق وهي قطبًا سشياحيًا هامًا
تسشتقبل على مدار السشنة أافواجًا سشياحية من
ﬂتلف الدول اأ’جنبية أاهمها بولونيا ،النمسشا،
أاسشÎال- -ي -ا وأام -ري -ك -ا ،...ك -م -ا أان أاو ¤دف -ع -ات
السشياح اأ’جانب قد زاروا الو’ية جماعيًا أاي
ع- -ل- -ى شش- -ك- -ل أاف -واج م -ن -ذ ح -ل -ول شش -ه -ر م -اي
اŸنصشرم.
وق -د ت -دع -م ق -ط -اع السش-ي-اح-ة ب-و’ي-ة ت-بسش-ة
ب -وك -ال -ت Úج -دي -دت Úل -لسش -ي -اح -ة واأ’سش-ف-ار ”
فتحهما بكل من بئر العاتر وتبسشة ‘ إانتظار
إاسشتÓم أاربع وكا’ت أاخرى قبل نهاية السشنة
ا÷ارية إاضشافة إا 07 ¤وكا’ت تنششط حاليًا
على مسشتوى الو’ية ،أاما عن اإ’يواء فإان هناك
مؤوسشسشت Úفندقيت Úبطاقة إاجمالية بأازيد من
 200سشرير بكل من بكارية وبئر العاتر.
^ ‚ية بلغيث

“وي -ل ﬂت -ل -ف ال -ع -م -ل -ي -ات ومشش -اري-ع ت-وسش-ي-ع
و–سش Úشش -ب -ك-ة ن-ق-ل وت-وزي-ع ه-ذه ال-ط-اق-ة عÈ
ﬂت -ل-ف اŸن-اط-ق ا◊ضش-ري-ة وال-ري-ف-ي-ة ب-ا÷ه-ة
حسشب م -ا أاك -ده مسش-ؤوول-و شش-رك-ة ال-ت-وزي-ع ل-ل-غ-رب
(إاحدى فروع سشونلغاز).
وأاشش - -ار اŸصش - -در أان - -ه وب - -اŸوازاة م- -ع ه- -ذا
اإ’سشتثمار فقد ششرع ‘ منتصشف جويلية اŸاضشي
‘ تشش -غ -ي -ل ﬁط -ة ج -دي -دة ل -ت -ول-ي-د ال-ك-ه-رب-اء
بتوربين Úغازي Úوبقدرة إانتاج تصشل إا18،38 ¤
م-ي-غ-اوات ب-ب-ن-ي عباسس ( 240ك-ل-م ج-ن-وب بششار)
ل-ت-دع-ي-م اإ’م-داد ب-ال-ط-اق-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة وتغطية
إاح -ت -ي -اج -ات السش -ك -ان ب -ه -ذه ا÷ه -ة واŸن -اط -ق
اÛاورة لها.
كما إاسشتفادت اŸنطقة أايضشاً من مششروع آاخر
إ’‚از ﬁط -ة ل -ل-ط-اق-ة الشش-مسش-ي-ة ب-ق-درة إان-ت-اج
تصشل إا 150 ¤ميغاوات ذات تركيز حراري يجري
إا‚ازها حاليا على مسشاحة  450هكتاراً ومن
اŸنتظر أان تششرع ‘ اإ’نتاج مع بداية .2015
وي -ن -درج Œسش -ي-د ه-ذه اŸشش-روع ال-ك-ه-رب-ائ-ي
ال -ه -ام ‘ إاط -ار الÈن -ام -ج ال -وط -ن -ي ل -ل -ط -اق-ات
اŸتجددة للفÎة اŸمتدة ب Úسشنتي  2011و2020
بهدف تعزيز إانتاج الطاقة الكهربائية ع Èا÷زء
ا÷نوبي من تراب و’ية وبششار ،كما تسشعى ششركة
ال -ت -وزي -ع ل-ل-غ-رب خÓ-ل  2013إا ¤إا‚از ع- -ل- -ى
مسش -ت -وى دائ -رة ك -رزاز ( 350ك-ل-م ج-ن-وب بشش-ار)
ﬁطة جديدة لتوليد الكهرباء بطاقة إانتاجية
تصشل إا ¤أاك Ìمن  18ميغاوات وذلك ‘ إاطار
اŸششاريع اÿاصشة بتطوير هياكل إانتاج الطاقة
الكهربائية التابعة Ÿؤوسشسشة سشونلغاز( .وأا)

بجاية

ليؤاء الطلبة
سسكنات إاجتماعية إ

‘ ال -وقت ال -ذي  ⁄ي -ت -م اإسش -تÓ-م م-راف-ق
جامعية جديدة بالو’ية بسشبب عدم اإنتهاء
ا’أششغال بها والتي جعلت مسشوؤو‹ جامعة
ع -ب -د ال -رح -م-ان مÒة ي-كشش-ف-ون ع-ن ظ-اه-رة
ا’إكتظاظ التي قد تعرفها ا÷امعة خÓل
السش -ن -ة ا÷دي -دة بسش -بب ال -ع -دد ال -ه -ائ-ل م-ن
الطلبة الذين ” توجيههم اإ ¤بجاية ،ينتظر
اأن تواجه ا’إقامات ا÷امعية مششاكل اأخرى
تتعلق با’إيواء بعد اأن ” تسشجيل نقصس كبÒ
فيما يخصس بعضس الوسشائل الضشرورية والتي
ج-ع-لت مسش-وؤو‹ ال-و’ي-ة ي-ت-ح-رك-ون م-ن اأجل
حل لهذا ا’إششكال
وقد علمت ""اŸسشاء"" ‘ هذا الصشدد اأنه
” تخصشيصس سشكنات اإجتماعية ’إيواء الطلبة
خÓل السشنة ا÷امعية ا÷ديدة ‘ اإنتظار
اإسشتÓم مرافق جديدة التي من ششاأنها اأن
تسش- -م- -ح ’إي- -واء ال- -ط- -ل -ب -ة ا÷دد خ -اصش -ة اأن
ع -دده-م ب-ل-غ  7300ط -الب وه-و م-ا يسش-ت-ل-زم
وسشائل كبÒة من اأجل التكفل بهم وتوفÒ
الظروف الÓزمة ،وحسشب اŸعلومات التي
ب -ح -وزت -ن -ا ،ف -اإن -ه ” Œن -ي -د م-ا ’ ي-ق-ل ع-ن
 250شش -ق-ة ال-ت-ي سش-ي-ت-م اإي-واء ال-ط-ل-ب-ة ف-ي-ه-ا
وتفادي وقوع اأين مششاكل اأخرى خاصشة اأن

ع -م -ي -د ج -ام-ع-ة ب-ج-اي-ة ي-ك-ون ق-د راسش-ل ك-ل
ا÷هات اŸعنية بخصشوصس هذا القرار ،كما
ينتظر اأن يتم اإسشتÓم  3000سشرير ‘ ا’أششهر
القادمة بكل من بلديتي القصشر و واأميزور
حيث اأن ا’أششغال ’ تزال متواصشلة وهو من
شش- -اأن -ه اأن يسش -م -ح ل -ل -مسش -وؤول ÚاÙل Úم -ن
تفادي هذا اŸششكل ‘ السشنوات القادمة.
^ ا◊سشن حامة
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أام البواقي

جمع قرابة مليؤن قنطار من ا◊بؤب
” بو’ية أام البواقي جمع حوا‹  1مليون
قنطار من ﬂتلف أانواع ا◊بوب وذلك ‘
أاعقاب اإ’نتهاء من حملة ا◊صشاد والدرسس
ل -ل -م -وسش-م ال-فÓ-ح-ى  2012 -2011حسشبما
اسشتفيد من مدير اŸصشالح الفÓحية السشيد
إابراهيم قريدي أاوضشح أان إانتاج الو’ية من
ا◊بوب قارب التوقعات التي ” ضشبطها ششهر
ماي اŸاضشي والتي ترقبت إانتاجا بأاك Ìمن
 2،3م-ل-ي-ون ق-ن-ط-ار وق-د إاسش-ت-ل-مت ت-ع-اون-ي-ت-ا
ا◊بوب والبقول ا÷افة لكل من ع Úمليلة وأام
البواقي  426213قنطاراً من قمح اإ’سشتهÓك
وال-ب-ذور و 157799ق-ن-ط-اراً م-ن ال-ق-م-ح ال-لÚ
و 280557قنطاراً من الششع Òو 3622قنطاراً
من اÿرطال.
وب -ال-ن-ظ-ر ◊ج-م إان-ت-اج ه-ذه السش-ن-ة أاوضش-ح
نفسس اŸسشؤوول أان هناك الكث Òمن الفÓحÚ
الذين فضشلوا تخزين اإ’نتاج عوضس تسشليمه

اإﬂ ¤ازن ال -ت -ع -اون -ي -ت‡ Úا دف -ع ب -ا÷ه-ات
اŸعنية إا ¤القيام بحملة –سشيسس ‘ أاوسشاط
الفÓح◊ Úثهم على تسشليم إانتاجهم حسشب
ما أاوضشحه نفسس اŸسشؤوول.
وأاشش -ار اŸصش -در أان ال -ق -ي -م-ة اŸال-ي-ة ل-ه-ذا
ا’إنتاج اŸسشلم تقدر  3،29مليار دج تسشلمها
›موع الفÓح Úالبالغ عددهم  4277فÓحًا
والذين سشلموا إانتاجهم الذي تراوح مردوده
هذا العام ما ب 12 Úو 13قنطاراً ‘ الهكتار
ال-واح-د ف-ي-م-ا سش-ج-ل ب-ب-عضس اŸسش-احات التي
اإحÎمت تطبيق الطرق التقنية  50قنطاراً ‘
الهكتار.
ل -ل -ت -ذك Òف -إان اŸسش -اح-ة اŸزروع-ة ب-داي-ة
اŸوسشم بلغت  215180هكتاراً  ⁄يحصشد منها
سشوى  80أالف هكتار بسشبب ا÷فاف وا◊رائق
وتعرضس الكث Òمن اŸسشاحات الزراعية إا¤
تسشاقط الÈد( .وأا)

بوزقان(تيزي وزو)

سسكان قرية لؤظا دون ماء
يواجه سشكان قرية لوظا التابعة لبلدية بوزقان الواقع على بعد  60كلم ششرق و’ية تيزي وزو
من مششكلة غياب اŸاء الششروب ،حيث  ⁄تزور هذه اŸادة ا◊يوية حنفياتهم منذ  25يومًا،
ا’أمر الذي زاد من متاعب السشكان اأمام رحلة البحث عن اŸاء خاصشة ‘ ظل درجة ا◊رارة
اŸرتفعة.
وحسشب مصشدر ﬁلي فاإن القرية تواجه اأزمة ماء حادة  ،حيث كانت القرية “ول وفقاً
لÈنامج مرة كل  5اأيام  ،غ Òاأنه ‘ ا’أيام ا’أخÒة  ⁄تعد “ول نهائيًا لتجد العائÓت نفسشها
بدون ماء لÓأسشبوع الثالث على التوا‹ ،حيث يضشطر السشكان بششكل يومي للبحث عن التزود
باŸاء من الينابيع الطبيعية التابعة للقرى اÛاورة كون اأن الينابيع القريبة منهم تعرف اإقبا’
كب ÒللعائÓت اأمام نقصس اŸاء.
من جهتها مصشالح ""ا÷زائرية للمياه"" اأكدت اأن الششبكة اŸمولة للقرية وراء مششكل ندرة
اŸاء ،حيث اأنها قدÁة  ⁄تعد صشا◊ة ،كون اأن قطر ا’أنابيب اŸقلة للماء نحو القرية صشغÒ
و’ Áكن ضشخ اŸاء نحوها ،موضشحة اأن مهامها يقتصشر على تسش Òعملية التوزيع وليسس اإ‚از
ششبكات التموين.
^ سس.زميحي

لغواط
ا أ

الكشسافة تؤزع مÓبسص العيد على  300طفل معؤز
ب- -ادرت ﬁاف- -ظ -ة ال -كشش -اف -ة اإ’سش Ó-م -ي -ة
ا÷زائ -ري -ة ب -اأ’غ -واط ب -ت -وزي-ع مÓ-بسس ع-ي-د
الفطر على  300طفل يتيم حسشب ما علم اليوم
اأ’ربعاء من مسشؤوو‹ اÙافظة الو’ئية لهذه
اŸن- - -ظ- - -م- - -ة ،ح- - -يث مسشت ه- - -ذه اŸب- - -ادرة
ال -تضش -ام -ن -ي -ة ال -ت -ي ت -ك -ف -لت أاف-واج ال-كشش-اف-ة
اإ’سشÓمية ا÷زائرية اŸنتششرة ع Èالبلديات
بإايصشالها Ÿسشتحقيها كافة مناطق الو’ية Ãا
فيها الريفية والنائية بناء على قوائم معدة
مسشبقًا بأاسشماء اŸسشتفيدين كما أاوضشح نفسس
اŸصشدر.
وي-ت-وخ-ى م-ن ع-م-ل-ي-ة ت-وزي-ع مÓ-بسس ال-عيد
ع -ل -ى اأ’ط -ف -ال ال -ي -ت -ام -ى ا÷اري-ة ب-ع-دد م-ن
و’ي- -ات ال -وط -ن ت -رسش -ي -خ ث -ق -اف -ة ال -تضش -ام -ن

والتكافل ب Úأافراد اÛتمع وإ’دخال الفرحة
وال -ب -ه -ج-ة ‘ ن-ف-وسس ه-ذه ال-ف-ئ-ة ك-م-ا أاضش-اف
مسش- -ؤوول- -و ﬁاف- -ظ- -ة ال -كشش -اف -ة اإ’سش Ó-م -ي -ة
ا÷زائرية بالو’ية.
نظمت اÙافظة مأادبة إافطار Ãؤوسشسشة
إاع -ادة الÎب -ي -ة ب-ع-اصش-م-ة ال-و’ي-ة ع-ل-ى شش-رف
نز’ء اŸؤوسشسشة تبعها حفل تكرÁي للفائزين
‘ اŸسش -اب -ق-ات ال-ت-ي إان-ط-ل-قت ب-داي-ة الشش-ه-ر
الفضشيل وقد سشاهمت اأ’فواج الكششفية بو’ية
اأ’غ -واط ط -ي -ل -ة شش -ه -ر رمضش -ان ‘ ت -نشش -ي -ط
اأ’ج -واء ال -رمضش -ان -ي -ة م -ن خ Ó-ل ت -ن -ظ-ي-م-ه-ا
للمسشابقات الفكرية والثقافية وكذا الدورات
ال -ري-اضش-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف ال-ب-ل-دي-ات وال-ت-ج-م-ع-ات
السشكنية( .وأا)

أادكار (بجاية)

نقصص مياه الشسرب يرهق السسكان
’خÒة و الذي أاثر سشلبًا على
’يام ا أ
‘ الوقت الذي تعرف درجات ا◊رارة إارتفاعًا كبÒاً ‘ ا أ
التوزيع العادي للطاقة الكهربائية التي تعرف إانقطاعات متكررة Ãختلف أاحياء اŸدينة و
بلديات الو’ية ،يواجه اŸواطنون ببعضس قرى بلدية أادكار صشعوبات كبÒة منذ عدة أاسشابيع بسشبب
النقصس اÙسشوسس ‘ اŸياه الصشا◊ة للششرب سشبب الكمية القليلة التي تصشلهم من القصشر ،حيث
’سشتعانة بالطرق التقليدية
يوجد خزان رئيسشي ’ يكفي حاجيات السشكان الذين يضشطرون إا ¤ا إ
للتزود بهذه اŸادة ا◊يوية خاصشة ‘ ششهر رمضشان وهو ما جعل رئيسس بلدية أادكار السشيد إادير
حمور يطالب السشلطات اŸعنية بإاعادة النظر ‘ طريقة توزيع اŸاء الششروب على اŸنطقة
’جال ،مششÒاً أان السشكان أاجÈوا على ا’إسشتعانة بالطرق
وإايجاد ا◊لول الÓزمة ‘ أاقرب ا آ
التقليدية من أاجل قضشاء حاجياتهم ،مطالبًا اŸصشالح اŸعنية بالتدخل العاجل من أاجل إايجاد
’ششكال وتوف Òهذه اŸادة الهامة لسشكان القرى اŸعنية بهذا النقصس من خÓل
حل لهذا ا إ
تخصشيصس مششاريع لتزويد هذه اŸناطق بهذه اŸادة ا◊يوية"".
^ ا◊سشن حامة

سصوق أاهراسص

لزالة فؤضسى التجارة
إاجراءات صسارمة إ
ينتقد سشكان و’ية سشوق أاهراسس الوضشعية التي آالت إاليها بلدياتهم
بإانتششار التجارة اŸوازية ‘ أاغلب اأ’حياء خصشوصشاً تلك الطاو’ت التي
تتواجد على أابواب اŸتاجر وفوق اأ’رصشفة ‡ا يجعل اŸواطن مضشطراً
للمششي ‘ طواب Òدون ا◊ديث عن النفايات التي يÎكها الباعة وراءهم.
وأاوضشح رئيسس بلدية سشوق أاهراسس أان هيأاته سشتتخذ إاجراءات صشارمة
عقب إانتهاء ششهر الصشيام إ’زالة اأ’سشواق غ Òالششرعية التي زاد عددها،
وأاكد مصشدرنا أان اأ’سشواق الفوضشوية ششوهت منظر البلدية خصشوصشاً ‘
ششهر رمضشان حيث إازداد عدد الطاو’ت التي تعرضس متلف اŸنتوجات
منها اŸواد اإ’سشتهÓكية التي يقبل عليها اŸواطنون دون مراعاة ششروط

ا◊فظ والنظافة.
بدورهم ،تأاسشف بعضس التجار الششرعي Úمن كسشاد منتوجاتهم بسشبب
اأ’سش -واق ال -ف -وضش -وي-ة ه-ذه وال-ت-ي ت-ع-رضس سش-ل-عً-ا ب-أاث-م-ان رخ-يصش-ة ت-غ-ري
اŸواط- -ن ‘ ال- -وقت ال- -ذي ي- -دف- -ع ف -ي -ه أاصش -ح -اب اÓÙت الشش -رع -ي -ة
الضشرائب.
وأاوضشح لنا بعضس السشكان أان اأ’سشواق الفوضشوية تششتغل ليً Óونهاراً ‘
ششهر الصشيام و’ تتوقف إا’ عند اإ’فطار ثم يعود التجار غ ÒالششرعيÚ
Ÿزاولة عملهم بأاحداث أاصشوات مرتفعة –رم السشكان من السشكينة.
^ حفصشي ياسشÚ

الثÓثاء  ٠٣شسؤال  ١٤٣٣هـ
اŸؤافق  ٢١أاوت  ٢٠١٢م العدد ٤٧٢٥
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رغم ›هؤداتها للقضساء على النقاط السسؤداء

برج البحري بحاجة إا ¤مشساريع إاضسافية

مدير التحرير
أاحمد مرابط

مديرية التحرير :
 ٥١شسارع العربي
بن مهيدي  -الجزائر
الهاتف)٠٢١( ٧٤ .٥٧. ٩٩ :
الفاكسض)٠٢١( ٧٤ .٥٧. ٩٠ :

ﬁطة قهوة شضرقي بÈج البحري

شسركة ذات أاسسهم
رأاسسمالها  ٦.٠٠٠.٠٠٠د.ج
الرئيسض المدير العام
مسسؤؤول النشسر
تيڤان عبد الرحمان

حي اإحدان ليزال بحاجة اإصضÓح قنوات الصضرف الصضحي

يؤمية إاخبارية وطنية

سضوق فوضضوي ‘ إانتظار ا÷وارية

$

لجتماعي :
المقر ا إ
دار الصسحافة عبد القادر سسفير
 القبة  -الجزائر العاصسمةصض ب  ٢٣٧حسسين داي ١٦٠٠٨

ووق - - -وف اŸواط - - -نﬁ ‘ Úط - - -ات
ا◊افÓت بكثافة التي تقابل السضوق
الفوضضوي ،علمًا أان الطريق جد ضضيق
ول ي-ح-ت-م-ل الضض-غ-ط ال-ك-ب Òل-ل-م-ارة،
إاضضافة إا ¤اإلزعاج الذي يتولد عن
سض -ائ -ق -ي السض-ي-ارات ال-ذي-ن ي-ط-ل-ق-ون
ال-ع-ن-ان Ÿن-ب-ه-ات السض-ي-ارات و–دثنا
م-ع السض-ك-ان ال-ذي-ن ي-ق-ط-ن-ون ب-ح-ي ““
ق -ه -وة الشض -رق -ي““ ف -أاك -دول-ن-ا أان ه-ذه
ال- -وضض- -ع- -ي- -ة ب -اتت ل –ت -م -ل ب -ه -ذه
اŸن-ط-ق-ة ،خ-اصض-ة بسض-بب التجاوزات
اŸرورية اÿطÒة التي تتولد عنها
ح - -وادث اŸرور وإان - -تشض- -ار ظ- -اه- -رة

السض -رق -ة ،ن-ت-ي-ج-ة السض-وق ال-ف-وضض-وي-ة
التي يقصضدها القريب والبعيد إلقتناء
ا◊اج- -ي- -ات واŸن- -ت- -ج- -ات ب -أاسض -ع -ار
منخفضضة ،إاضضافة إا ¤إانزعاج السضكان
إلرتفاع أاصضوات الباعة منذ الصضباح
ال -ب -اك -ر ،وأاوضض-ح-وا ل-ن-ا أان أاشض-غ-ال ““
الÎام- -واي ““ ت -ع -رق -ل ح -رك -ة اŸرور
وتشض- -وه م -ن -ظ -ر ا◊ي ،خصض -وصض ً-ا ‘
فصض -ل الشض-ت-اء ،ح-يث ي-ت-ح-ول اŸك-ان
إا ¤مطبات ومسضتنقعات ،كما أاشضار
سض -ائ -ق -و ا◊اف Ó-ت ال -ع -ام -ل-ة ب-خ-ط
ت - -اف - -ورة““ ،أان السض - -ائ - -ق Úي - -ج- -دون
أان -فسض -ه -م ‘ وضض -ع -ي -ة ح-رج-ة ج-راء

مقر بلدية برج البحري

أاك -د مصض -در م-ؤوك-د أان ب-ل-دي-ة ب-رج
البحري خصضصضت مبلغا ماليا يقدر بـ
 23مليار سضنتيم بهدف إاعادة دعم
اŸشض- -اري- -ع ال- -ت- -ن -م -وي -ة ‘ ﬂت -ل -ف
القطاعات Ãا فيها قطاع األشضغال
ال - -ع - -م - -وم- -ي- -ة ،مشضÒاً إا ¤أان ولي- -ة
ا÷زائر هي التي دعمت البلدية بهذه
اŸي-زان-ي-ة ،ب-ع-دم-ا إاسض-ت-ف-ادت من 50
مليار سضنتيم من قبل.
وخصضصش مبلغ  ١0مÓي Òسضنتيم
ل- - -ق- - -ط - -اع ال - -ري حسضب مصض - -درن - -ا
ومليارين و 500مليون سضنتيم من أاجل
التهيئة ،إاضضافة إا ¤وضضع مبلغ مليار
و ٤00م-ل-ي-ون سض-ن-ت-ي-م إل‚از شض-ب-ك-ة
التطه ،Òمضضيفًا أان بعضش اŸشضاريع
أا‚زت واألخ - - -رى ل ت - - -زال ق - - -ي- - -د
الدراسضة.
التنمية اÙلية غائبة ‘
لحياء الراقية
ﬂتلف ا أ
والشسعبية
لتزال بعضش األحياء ببلدية برج
ال -ب -ح -ري شض -رق ال -ع -اصض -م -ة تشض -ك -وا
العديد من النقائصش ‘ غياب التنمية
اÙلية وهو األمر الذي لحظته ““
اŸسض -اء““ خ Ó-ل اÿرج -ة اŸي -دان -ي-ة
التي قادتها إا ¤حي ““كوسضيدار““ على
سض-ب-ي-ل اŸث-ال ،ح-يث يÓ-ح-ظ ال-زائر
ل-ه-ذا ا◊ي إان-ع-دام ت-ه-ي-ئ-ة ال-ط-رقات
خصض -وصض ً-ا ب -األزق -ة ال-ت-ي ت-وج-د ب-ه-ا
خصضوصضًا ‘ فصضل الشضتاء أاين تتحول
اŸنطقة إا ¤برك من اŸياه تشضوه
صض -ورة ا◊ي م -ن ج -ه-ة وت-ع-رق-ل م-ن
ح -رك -ة اŸرور م -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،ول
ي-خ-ت-ل-ف األم-ر ب Úاألح-ي-اء الشض-ع-ب-ية
واألح -ي-اء ال-راق-ي-ة ال-ت-ي تشض-ك-و ن-فسش
اŸشضكل مع إاشضارة ◊ي ““ إاحدان ““
و«اإلب -ت -دائ -ي““ م -ع إان -ف -ج -ار ق -ن-وات
الصض -رف الصض -ح -ي ال-ت-ي ت-ع-ود ‘ ك-ل
سض -ن -ة ي -ق -ول ‡ث -ل -و األح -ي -اء ال-ذي-ن
إال-ت-ق-ي-ن-اه-م ‘ زي-ارت-ن-ا ،ك-م-ا تسض-ج-ل
بلدية برج البحري عجزاً كبÒاً ‘
القطاع الصضحي بسضبب تد Êمسضتوى
اÿدم -ات ال -ت -ي ت -ق-دم-ه-ا ال-ع-ي-ادات
بسض - -بب ن - -قصش اإلم - -ك - -ان- -ي- -ات‡ ،ا
يسض-ت-وجب ع-ل-ي-ه-م ال-ت-ن-ق-ل إا ¤م-رك-ز
بلدية ع Úطاية ،لتلقي العÓج ،وهو
ما إاعتÈه ﬁدثونا ،أامراً مؤورقًا ‘
ظل اإلزدحام اŸروري الذي تعرفه
اŸن - -ط- -ق- -ة ع- -ل- -ى مسض- -ت- -وى ا÷ه- -ة
الشض - -رق - -ي- -ة ،وم- -ا زاد م- -ن م- -ت- -اعب
السضكان ،تلك اإلنقطاعات اŸتكررة
للتيار الكهربائي نتيجة ضضعف قوته،
لسضيما ‘ فصضل الصضيف ،األمر الذي
يتسضبب ‘ العديد من اŸناسضبات ‘
وق- -وع خسض- -ائ- -ر م- -ادي- -ة م- -ع- -تÈة ‘
األج-ه-زة ال-ك-ه-روم-ن-زلية ،ناهيك عن
ت- -ع- -رضش اŸواد ال- -غ- -ذائ- -ي -ة ل -ت -ج -ار
اŸنطقة للتلف،أاما مشضكل التذبذب
‘ ال -ت -زود ب-اŸاء الشض-روب ،ف-يشض-ك-ل
بدوره مشضك Óآاخر بالنسضبة للسضكان،
حيث تزداد وتÒته خصضوصضًا ‘ األيام
ا◊ارة.
السسؤق ا÷ؤاري واŸقÈة
مطلبان ملحان
م -ن خ Ó-ل زي -ارت -ن -ا ل -ب -ل-دي-ة ب-رج

ال -ب -ح -ري أاك -د ل -ن -ا السض -ك -ان أان ه-ذه
ال-ب-ل-دي-ة ت-ف-ت-ق-د لسض-وق ج-واري الذي
يعد من ضضروريات ا◊ياة من أاجل
إاقتناء حاجياتهم اليومية بدل تكبد
ع -ن -اء ال -ت -ن -ق -ل ل -ل-ب-ل-دي-ات اÛاورة
وأاوضض- -ح- -وا ل- -ن- -ا أان -ه -م يسض -ت -ع -ي -ن -ون
ب- - -األسض- - -واق ال- - -ف - -وضض - -وي - -ة لشض - -راء
مسض -ت -ل -زم -ات -ه -م م -ن-ه-ا سض-وق ““ ق-ه-وة
الشض- -رق- -ي““ ال- -ف- -وضض- -وي وآاخ- -ر بÈج
البحري ،هذا الوضضع زاد عن حده ‘
ظل صضمت السضلطات اÙلية Œاه
ال-وضض-ع ،مضض-ي-ف Úب-أان رح-ل-ة ال-ب-حث
ع-ن اإلح-ت-ي-اج-ات الضض-روري-ة ل-ل-حياة
ال- -ي- -وم- -ي- -ة م- -ت- -واصض- -ل -ة ع Èأاسض -واق
البلديات اÛاورة ‘ ،ح Úيضضطر
ال - -ب - -عضش اآلخ- -ر إلق- -ت- -ن- -اء اÿضض- -ر
والفواكه من اÓÙت اŸتخصضصضة،
‡ا يكبدهم مصضاريف إاضضافية بحكم
أان الدكاك Úتبيع هذه السضلع بأاثمان
م -رت -ف -ع-ة ،ك-م-ا ي-ط-الب السض-ك-ان م-ن
م - -ؤوسضسض- -ة تسض- -ي ÒاŸق- -اب- -ر ل- -ولي- -ة
ا÷زائ - -ر ب - -ح- -ل مشض- -ك- -ل ““ اŸقÈة““
وم-ن-ح-ه-م وع-اءاً ع-ق-اريً-ا إاضض-افيًا يتم
إاسضتغÓله كمقÈة عمومية ،وذلك ‘
ظ-ل الصض-ع-وب-ات ال-ت-ي صض-ار ي-واج-هها
م-واط-ن-و ال-ب-ل-دي-ة ف-ي-م-ا يخصش إاكرام
موتاهم بعد أان ضضاقت مقÈة البلدية
ب -اŸوت -ى ،ح -يث أاصض -ب -حت ع -ائ Ó-ت
اŸوت -ى ت -ل -ج-أا إا ¤م-ق-اب-ر ال-ب-ل-دي-ات
اÛاورة والتي باتت بدورها “ثل
مشض - -ك  Óً- -آاخ- -ر ‘ وج- -ه اŸواط- -نÚ
بسضبب إاجراءات الدفن.
القصسدير ظاهرة مازالت تطبع
البلدية
مازالت ظاهرة البنايات الفوضضوية
“يز بلدية برج البحري بالرغم من
أان أاغلب أاحيائها راقية وهو األمر
ال- -ذي لح -ظ -ن -اه ‘ زي -ارت -ن -ا ◊ي ““
ا÷زائر الشضاطئ ““ و« قهوة الشضرقي““،
ح-يث لح-ظ-ن-ا ال-ب-ن-اي-ات ال-راق-ي-ة ‘
حي ““ ا÷زائر الشضاطيء““ مثً Óمن
ج-ه-ة وي-ق-اب-ل-ه-ا م-ب-اشض-رة م-ن الضض-فة
األخرى قصضدير شضوه صضورة ا◊ي،
وي- -ط- -الب السض- -ك- -ان ال -ذي -ن م -ازال -وا
يعيشضون ظروفًا صضعبة وبحاجة إا¤
Óسضراع ‘
تدخل السضلطات اÙلية ل إ
ترحيلهم إا ¤سضكن لئق يضضمن لهم
العيشش ‘ ظروف جيدة بعد أان قضضوا
سض -ن -وات و ه-م ي-ن-ت-ظ-رون ال-ف-رج م-ن
السضلطات اÙلية ،حيث تلقوو عوداً
حسضب بعضش السضكان لÎحيلهم إا¤
سض- -ك- -ن- -ات لئ -ق -ة ب -ع -د ق -رار رئ -يسش
ا÷م -ه -وري -ة ب-ال-قضض-اء ع-ل-ى ال-ب-ي-وت
الهشضة بالعاصضمة ،لكن تبقى الوعود
›رد ح Èعلى ورق.
قهؤة الشسرقي النقطة السسؤداء
بÈج البحري
و‘ زيارتنا ◊ي ““ قهوة الشضرقي““
لحظنا النقاط السضوداء التي “يزه
م -ن زح -م-ة وإاخ-ت-ن-اق ح-رك-ة اŸرور،
إاهÎاء ال -ط -رق -ات ،ف -وضض -ى ال -ن -ق-ل،
األسضواق اŸوازية وأاشضغال الÎاموي
اŸت -واصض -ل -ة ووق-فت ““ اŸسض-اء““ ع-ل-ى
الفوضضى الكبÒة التي يشضهدها ا◊ي
بسض -بب إان -تشض -ار ال -ت-ج-ارة ال-ف-وضض-وي-ة

مشضاريع السضكان Ãنطقة ا÷زائر الشضاطئ

لحياء الشسعبية منها والراقية حسسب
تسسعى بلدية برج البحري شسرق العاصسمة إا ¤القضساء على النقاط السسؤداء التي مازالت تطبع بعضض ا أ
لختناق اŸروري ،إاعادة
ما أاكده مصسدر مقرب من البلدية لـ ““اŸسساء““ ،ومن أابرز وأاهم اŸشساريع التي تسسعى السسلطات اÙلية إا ¤الؤقؤف عليها ا إ
تهيئة وصسيانة الطرقات ،إاضسافة إا ¤القضساء على السسكنات الفؤضسؤية.
@ روبؤرتاج :نسسيمة زيدا Êوتصسؤير  :مصسطفى/ع

اŸرور الصضعب ،خصضوصضًا ‘ الفÎة
اŸسض -ائ -ي -ة م -ن السض-اع-ة ال-راب-ع-ة إا¤
غاية السضاعة الثامنة مسضاءا ،ورغم أان
السضلطات اÙلية خصضصضت مسضاحة
ل- -رك- -ن ا◊افÓ- -ت ال- -ت- -ي ت -ع -م -ل ‘
ﬂتلف اإلŒاهات منها التي تنقل

إا ¤بلدية درقانة ،برج الكيفان ،برج
البحري و تافورة ،إال أان اŸشضكل
ي -ب-ق-ى ع-ال-قً-ا ‘ ،إان-ت-ظ-ار إاسض-ت-ك-م-ال
مشضروع طريق ““ الÎامواي““ اŸار
ب-اŸن-ط-ق-ة وال-ذي زادت أاشض-غ-ال-ه من
تعقيد األمور.

ا÷زائر الؤسسطى

عمليات مكثفة Ÿراقبة اŸتاجر لتفادي التسسممات
لحيان إا ¤تسسجيل حؤادث ‡يتة  ،ومكافحة الغشض و التقليصض من هذه اŸشساكل
بهدف ﬁاربة التسسممات الغذائية التي تؤؤدي ‘ بعضض ا أ
تكثف مصسلحة حفظ الصسحة و النظافة لبلدية ا÷زائر الؤسسطى منذ بداية الصسيف من عمليات اŸعاينة واŸراقبة إا ¤جانب تنظيف اÙيط
واŸسساحات اÿضسراء.
@عسسال حضسرية
و‘ هذا الإطار وضضعت مصضلحة حفظ الصضحة والنظافة ببلدية ا÷زائر نظافة ونظارة اŸسضاحات اÿضضراء التي غالبا ما تكون قبلة للعائÓت لأخذ
الوسضطى برنا›ًا بالتنسضيق مع مصضلحة قمع الغشش التابعة لدائرة سضيدي نصضيبهم من الراحة ‘ اأحضضان الطبيعة ،كما اأنها تشضكل واجهة العاصضمة من
اﬁمد ،يعمل بنظام يوم ‘ Úالأسضبوع ،يتم خÓلها شضن خرجات ميدانية حيث مناظرها.
و‘ هذا السضياق اأضضاف سضي مبارك ياسض Úرئيسش مصضلحة حفظ الصضحة
ي-ت-ولها  ١٤اإط-اراً م-ت-ك-ون Úم-ن م-ه-ن-دسض Úت-ط-ب-ي-ق-ي Úوب-ي-ولوجي Úواأطباء
عاميﬂ Úتصض ‘ Úالصضحة العومية ،بحيث يقودون عمليات تفتيشش ع Èوالنظافة اأن مصضا◊ه قد قامت بعملية تطه Òواسضعة وذلك بالتنسضيق مع
Óﬁت بيع اŸواد الغذائية ،الأكل السضريع ،وباعة اŸثلجات وكذا القصضابات÷ .ان اأحياء البلدية وذلك بتنظيم عملية تنظيف وتهيئة اÙيط وذلك بهدف
ومن جهتهم البياطرة وعمال مصضلحة التنظيف اأكدوا لنا اأن كل اÓÙت ا◊فاظ على الصضحة العمومية خاصضة ونحن ‘ فصضل الصضيف ،حيث تÎاكم
ال-ن-ف-اي-ات Ãداخ-ل ال-ع-م-ارات واŸف-رغ-ات ال-ع-م-وم-ي-ة و ت-لك ال-ت-ي ي-ت-خ-ذها
ذات الطابع الغذائي هي مسضتهدفة بهذه العملية دون اإسضتثناء.
وعن العمل اŸيدا Êحدثتنا اإحدي اŸراقبات التي قالت اأن مصضلحة اŸواطن من تلقاء نفسضه والتي من خÓلها يدخل ‘ ﬂالفات قانونية ل
النظافة وحفظ اÙيط على مسضتوى بلدية ا÷زائر الوسضطى هي مركز اإرادية يضضيف اŸتحدث الذي اأكد اأنه واحد من الفريق الذي يجسضد مثل هذه
اإج -راء ع -م -ل-ي-ات ت-ف-ت-يشش واسض-ع-ة ت-خصش ح-مÓ-ت ت-ف-ت-يشش وم-راق-ب-ة ت-واري-خ العمليات ،كما اأكد اأيضضا اأن هذه اŸهام ل تخلو من اıاطر التي يتعرضش
اŸعلبات ،ونظافة اÈŸدات بها ونظافة اÓÙت ومن ب ÚاŸهام تقول ذات لها الفريق الطبي واŸراقب Úوذلك بشضكل يومي ،وذلك من خÓل اŸشضادات
الأخصضائية اأنها تعمل على اأخذ عينات Èﬂية للتاأكد من صضحة وسضÓمة هذه الكÓمية التي تتحول اإ ¤اإعتداءات على اأعوان الرقابة واıتصض‘ Ú
اÓÙت التي تكون نتائجها موؤشضرا للغلق اأو مواصضلة العمل التجاري الصضحة وبالضضرب اÈŸح ،وذلك ‘ حالة اإكتشضافهم لبعضش اıالفات وفسضاد
السضلع وعدم نظافة اÓÙت ،حيث يقدمون على تطبيق القوان ÚاŸعمول
لصضاحب اÙل.
كما تهتم اŸصضالح بنظافة اŸسضاحات العمومية حيث تعمل الهيئة على بها هذه ا◊الت وهي التشضميع والغلق وفرضش الغرمات اŸالية عن كل حالة.

رقم الحسساب البنكي للشسركة :
٦١١.٣٠٠.٣١٣.٤٢٥/٩٥
البنك الؤطني الجزائري ــ وكالة حسسين داى ــ
الحسساب البريدي الجاري :
٧٤٢٤٣ ٨١/١٢

لشسهار بالشسركة
مصسلحة ا إ
الهاتف  /الفاكسض )٠٢١( ٧٤.٣١.١٠

ؤسسسسة الؤطنية
الم ؤ
لشسهار
للنشسر وا إ
وكالة الجزائر
 ٠١شسارع باسستؤر  -الجزائر العاصسمة
الهاتف )٠٢١( ٧٣.٧١.٢٨ :
)٠٢١( ٧٣.٧٦.٧٨
)٠٢١( ٧٣ .٣٠.٤٣
الفاكسض)٠٢١( ٧٣ .٩٥.٥٩ :

وكالة قسسنطينة
طريق الجزائر قسسنطينة
الهاتف )٠٣١( ٩٦.٧٧.٩٤ :
)٠٣١( ٥٤.٥٣.٩٦
وكالة عنابة
 ٧سساحة الثؤرة  -عنابة
الهاتف )٠٣٨( ٨٢.٦٦.٠٠ :

الطبع
مؤؤسسسسة الطباعة للؤسسط
مؤؤسسسسة الطباعة للشسرق
مؤؤسسسسة الطباعة للغرب
التؤزيع

الؤسسط Ech-chourouk INFED :
الغرب SEDOR :
الشسرقSO.DI.PRESSE :
الجنؤبSARL TDS :

المقالت
والؤثائق التي
تصسل الجريدة
ل تعاد الى
أاصسحابها سسؤاء
نشسرت أام لم
تنشسر.

ألثÓثاء  ٠٣ششوأل  ١٤٣٣هـ
ألموأفق  ٢١أوت  ٢٠١٢م ألعدد ٤٧٢٥

⁄É©dG

11

’برأهيمي
’خضشر أ إ
ردأ على تصشريحات ألوسشيط ألدو‹ أ÷ديد أ أ

دمششق تنفي وجود حرب أاهلية ‘ سشوريا
’زمة ألسشورية
’برأهيمي ألوسشيط ألدو‹ أŸششÎك أ÷ديد ‘ أ أ
’خضشر أ إ
بدأت أو ¤ألصشعاب توأجه ألدبلوماسشي أ÷زأئري أ أ
‘ بدأية مهمة تشش Òكل أŸعطيات إأ ¤أنها سشتكون صشعبة إأن  ⁄تكن مسشتحيلة ‘ أحتوأء وضشع دأم ‘ سشوريا بلغ حد ألتعفن.
@صصﬁ .ديوة
ف- - -ق- - -د شس- - -ك- - -ل رد دمشس- - -ق أمسس أل - -رأفضس
لتصسريحات أإ’برأهيمي بوجود حرب أهلية ‘
سسوريا قال أنه يجب ألعمل على إأيقافها أو¤
ألعقبات أمام مهمة شسرع ألدبلوماسسي أ÷زأئري
‘ أدأئ -ه -ا ‘ ت -وق -يت أزدأد ف-ي-ه ت-ع-ق-ي-د أأ’زم-ة
بعدما تشسابكت خيوطها وع Óصسوت ألرصساصس
ع -ل-ى ك-ل أŸسس-اع-ي وأ÷ه-ود ألسس-ل-م-ي-ة أل-رأم-ي-ة
’حتوأئها.
وأعتÈت وزأرة أÿارجية ألسسورية ‘ بيان
أصسدرته أمسس أن ""أ◊ديث عن حرب أهلية ‘
سسوريا يتناقضس مع حقيقية ألوأقع"" .وقالت أنه
""مصس -ط -ل -ح ي-وج-د ف-ق-ط ‘ ع-ق-ول أŸت-آام-ري-ن""
و“سسكت Ãوقفها بان ""ما يحدث على أأ’رضس
ج- -رأئ- -م إأره -اب -ي -ة تسس -ت -ه -دف ألشس -عب ألسس -وري
وتقÎفها عصسابات سسلفية مسسلحة تدعمها دول
معروفة"".
وكان أأ’خضسر أإ’برأهيمي ‘ أو ¤تصسريحاته
ب -ع -د ت-ول-ي-ه رسس-م-ي-ا م-ه-م-ة أل-وسس-اط-ة ‘ أأ’زم-ة
ألسسورية خلفا لسسابقه كو‘ عنان قال أن ""هناك
ألكث Òيقولون أنه يجب تفادي حرب أهلية ‘
سس -وري -ا ...ول-ك-ن أع-ت-ق-د أن أ◊رب أأ’ه-ل-ي-ة ق-د
أندلعت فع Óوما يجب فعله هو إأيقاف هذه
أ◊رب وهذأ لن يكون سسه.""Ó
وج- -اء أŸوق- -ف ألسس- -وري ‘ وقت شس- -رع ف- -ي -ه
أإ’برأهيمي ‘ أو ¤أتصسا’ته ◊لحلة مسسار تسسوية
أزم -ة دأم-ي-ة أسس-ت-عصس-ى ع-ل-ى أÛم-وع-ة أل-دول-ي-ة
أحتوأئها بعد أك Ìمن  17شسهرأ من أند’عها.
وحل أإ’برأهيمي أمسس بالعاصسمة ألفرنسسية
باريسس ‘ أول ﬁطة له منذ تعيينه خلفا لكو‘
عنان ألذي رمى أŸنشسفة بعدما أقر بفشسله ‘
أدأء مهمة كان Ÿوأقف ﬂتلف أأ’طرأف ألدولية
أŸتناقضسة دورأ مباشسرأ ‘ إأخفاقه فيها.
وهو أأ’مر ألذي يكون أإ’برأهيمي قد أدركه
ويعمل على تفاديه حتى ’ يقع ‘ نفسس أخطاء
سسابقه من خÓل أ’تصسال بعوأصسم غربية ورÃا
أخ -رى ع -رب -ي -ة ت -ع -د ط -رف-ا ’ Áك-ن Œاوزه ‘
أحتوأء هذأ ألوضسع ألدأمي.
وهو أأ’مر نفسسه ألذي كان دفعه قبل إأعطاء
م -وأف -ق -ت -ه ع -ل -ى أدأء دور أل -وسس -ي-ط ل-ل-م-ط-ال-ب-ة

با◊صسول على ألدعم ألكاف من قبل أعضساء
›لسس أأ’من ألدو‹ ألذي ’ يزأل عاجزأ على
أتخاذ موقف يسساعد على وضسع حد ◊مام ألدم
أŸسستمر ‘ هذأ ألبلد.
ولذلك قرر ألدبلوماسسي أ÷زأئري ألتوجه ‘
أأ’ي -ام أل -ق -ل -ي -ل -ة أل -ق -ادم -ة إأ ¤ن -ي -وي-ورك ل-ل-ق-اء
أŸسسؤوول Úأ’‡ي Úوبحث معهم وجهة نظره
وأ÷ديد ألذي Áكن أن يقدمه إ’خرأج أأ’زمة
ألسسورية من عنق ألزجاجة ألذي علقت به.
ويأاتي تعي Úأإ’برأهيمي خلفا لكو‘ عنان ‘
وقت بدأ فيه مرأقبو بعثة أأ’· أŸتحدة مغادرة
سسوريا بعد أنتهاء مهمتهم رسسميا ‘ هذأ ألبلد
ليلة أأ’حد إأ ¤أ’ثن Úطبقا لقرأر ›لسس أأ’من
ألدو‹ حول أأ’زمة ألسسورية.
وكانت أأ’· أŸتحدة قد قررت عدم “ديد
تفويضس ألبعثة ولكنها وأفقت على إأقامة مكتب
مد ‘ Êسسوريا يكون Ãثابة أسستمرأرية لوجود
أŸن -ظ -م -ة أأ’‡ي -ة ‘ أل -بÓ-د ‘ ظ-ل أسس-ت-م-رأر
أ’ضسطرأبات ألدأمية.
وتوأفد إأ ¤سسوريا منذ شسهر أفريل أŸاضسي
 300م -رأقب دو‹ ‘ م -ه -م -ة ل -ت -ق -ي -ي-م أل-وضس-ع

ومرأقبة وقف إأطÓق ألنار .إأ’ أن ألبعثة قررت
‘ ما بعد تعليق نشساطها بسسبب تصساعد أعمال
أل -ع -ن -ف وذلك ق -ب -ل ت-ب-ن-ي ›لسس أأ’م-ن ألشس-ه-ر
أŸاضس -ي ق -رأرأ ي-قضس-ي ب-ت-م-دي-د ع-م-ل-ه-ا ل-ل-م-رة
أأ’خÒة Ÿدة شسهر.
وتشسهد سسوريا منذ منتصسف مارسس من ألعام
أŸاضس -ي م -ظ -اه -رأت ك-انت ت-ط-الب ‘ أل-ب-دأي-ة
بإاصسÓحات قبل أن ترفع من سسقف مطالبها إأ¤
إأسسقاط ألنظام ثم –ولت إأ ¤موأجهات دأمية
ب Úق-وى مسس-ل-ح-ة م-ع-ارضس-ة وأل-ق-وأت أل-ن-ظ-امية
وأتسس -عت رق -ع -ت -ه-ا ‘ أل-فÎة أأ’خÒة ل-تصس-ل إأ¤
ألعاصسمة دمشسق وحلب ثا Êأك ÈأŸدن ألسسورية
أدت إأ ¤مقتل أآ’’ف من أ÷انب.Ú
وبينما تتهم أŸعارضسة أ◊كومة بأانها تقصسف
أل -ب -ل -دأت وت -ق -ت-ل م-ن تصس-ف-ه-م بـ«أŸت-ظ-اه-ري-ن
ألسسلمي ""Úتقول ألسسلطات ألسسورية أنها تخوضس
حربا مع من تصسفهم بـ«أÛموعات أإ’رهابية
أŸسسلحة"" ألتي تقول إأنها مدعومة من أÿارج
وتتحدث عن أسستقدأم أŸعارضسة آأ’ف أŸقاتلÚ
أل- -ع- -رب وأأ’ج- -انب م- -ن أصس- -ح- -اب أÿل- -ف -ي -ات
أأ’صسولية للمشساركة ‘ ألقتال.

’‡ية
للحصشول على صشفة دولة غ Òعضشو ‘ أ÷معية ألعامة أ أ

 133دولة تؤويد الطلب الفلسشطيني

أكدت قيادة ألسسلطة ألفلسسطينية ،أمسس ،أنها
ضسمنت تصسويت  133دولة لصسالح مشسروع دولة
 ·ÓأŸتحدة.
فلسسط Úع Èأ÷معية ألعامة ل أ
وقال غسسان ألشسكعة عضسو أللجنة ألتنفيذية
Ÿنظمة ألتحرير ألفلسسطينية أن ""أ÷هود تبذل
ع Èكافة أŸسستويات أÙلية وألدولية لضسمان
تصس- -ويت ع- -دد أك Èم- -ن أل -دول Ÿشس -روع دول -ة
فلسسط .""Úمتوقعا ‘ ألوقت نفسسه أن يشسهد
أŸشس -روع أل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي م -ع -ارضس-ة دول كÈى
كالو’يات أŸتحدة.
وأشسار أŸسسؤوول ألفلسسطيني إأ ¤أن ألسسلطة
·Ó
ألفلسسطينية – ⁄دد بعد زمن ألتوجه ل أ
أŸتحدة بسسبب حجم ألضسغوطات ألهائلة ألتي
“ارسس عليها من قبل أإ’دأرة أأ’مريكية وبعضس
أل-دول أل-كÈى أل-رأفضس-ة ل-ل-مسس-ع-ى أل-ف-لسسطيني
ل- - -ل- - -حصس - -ول ع - -ل - -ى أعÎأف دو‹ ب - -ال - -دول - -ة
ألفلسسطينية أŸسستقلة ع ÈأŸنظمة أأ’‡ية.
وق- -ال ألشس- -ك- -ع- -ة إأن ""ألسس- -ل- -ط- -ة ت- -ت- -ع- -رضس
لضسغوطات هائلة سسياسسية وأمنية وأقتصسادية
ل - -ل - -ع - -دول ع- -ن ت- -لك أÿط- -وة"" ،مشسÒأ إأ ¤أن
""ألو’يات أŸتحدة تعلم “اما خطورتها خاصسة

م-ع إأق-ب-ال-ه-ا ع-ل-ى أ’ن-ت-خ-ابات ألرئاسسية"" .لكنه
ب -اŸق -اب -ل أك -د أن أل -ع -رب ي -دع -م -ون أل -ت-وج-ه
 ·ÓأŸت-ح-دة م-ن ج-دي-د
ل -ل-ج-م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة ل -أ
وي -ن -ت -ظ -رون ق -رأر ألسس -ل-ط-ة ب-ت-ح-دي-د أŸوع-د

’تخاذ أÿطوة ألثانية.
وأشسار إأ ¤أنه ‘ أ’جتماع ألعربي أŸقرر
عقده ألشسهر أŸقبل بالعاصسمة ألقاهرة ""سستضسع
ألسسلطة أ÷ميع ‘ صسورة ألتطورأت وخاصسة
ملفي أŸصسا◊ة وعضسوية دولة فلسسط Úباأ’·
أŸتحدة"" ،موضسحا أن ""ألسسلطة تنتظر ألوقت
Óع Ó-ن ع -ن ت-لك أÿط-وة لضس-م-ان
أŸن -اسسب ل  -إ
‚احها ’ فشسلها مثل ألتي سسبقتها"".
وك-ان وزي-ر أÿارج-ي-ة أل-ف-لسس-ط-ي-ني رياضس
أŸالكي أعلن مؤوخرأ بأانه سسيتم –ديد موعد
ت- -ق- -د Ëط- -لب أ◊صس -ول ع -ل -ى عضس -وي -ة أأ’·
أŸتحدة ‘ أ’جتماع ألذي سسيعقد ‘ أÿامسس
من شسهر سسبتم Èألقادم ‘ ألقاهرة وذلك قبل
أفتتاح ألدورة أ÷ديدة للجمعية ألعامة.
Óشس-ارة ،ف-أان حصس-ول ف-لسس-ط Úع-ل-ى ل-قب
ل -إ
دولة غ Òعضسو ‘ أ÷معية ألعمومية سستكون له
آأثار إأيجابية مسستقبلية على كافة أأ’صسعدة منها
أل-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ك-اف-ة ألÈوتوكو’ت وأإ’تفاقيات
أأ’‡ية ألتي –دد طبيعة ألعÓقات ب Úألدول
وأل- -دخ- -ول ‘ عضس- -وي- -ة ك- -اف- -ة ه -ي -ئ -ات أأ’·
أŸتحدة Ãا فيها ﬁكمتا ألعدل وأ÷نايات
ألدولية وهو ما Áكنها من مقاضساة إأسسرأئيل
ك - -دول - -ة وك - -أاف - -رأد ع - -ل- -ى ج- -رأئ- -م- -ه- -م ضس- -د
ألفلسسطيني.Ú
^ ق/د
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جبهة ألبوليزأريو تؤوكد على دور أıابرأت أŸغربية ‘
ترويج أıدرأت وتدفقها ‘ أŸنطقة

انتهاكات جديدة ◊قوق اإلنسشان ‘ األراضشي اÙتلة
كشش-فت ج-م-ع-ي-ة أصش-دق-اء أ÷م-ه-وري-ة ألعربية ألصشحرأوية عن أقÎأف قوأت
’رأضشي أÙتلة ‘ حق
’نسشان ‘ أ أ
أ’حتÓل أŸغربي ’نتهاكات جديدة ◊قوق أ إ
’· أŸتحدة لتنظيم
ألنششطاء ألصشحرأوي .Úوأ◊ت على ضشرورة أن تتوفر بعثة أ أ
’من ""
أسش-ت-ف-ت-اء ‘ ألصش-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة ""أŸي-ن-ورسشو"" على وسشائل ""إأعادة ألكلمة وأ أ
’رأضشي أÙتلة.
للصشحرأوين ‘ أ أ
@ق/د
’عÓ-م-ي ل-لشس-ه-ر أ÷اري
و‘ ت -ق -ري -ره-ا أ إ
أك-دت ج-م-ع-ي-ة أصس-دق-اء أ÷م-ه-وري-ة أل-ع-ربية
ألصسحرأوية أن أŸناضسل Úألصسحرأوي Úألـ22
أŸعتقل ‘ Úألسسجن ألعسسكري لسس Óما زألوأ
ينتظرون ﬁاكمة أو إأطÓق سسرأحهم ،مؤوكدة
أن ""سس -ج -ن -ه -م م -ن -ذ ع -دة شس-ه-ور غ Òق-ان-وÊ
وألعدألة أŸغربية ’ –Îم قانونها ألعقابي
حول مدة أ◊بسس أ’حتياطي"".
وأشسارت أ÷معية أŸوجود مقرها بباريسس
’عمال غ ÒألÓئقة"" لنائب مدير سسجن
إأ"" ¤أ أ
’ضسافة
مدينة ألعيون أÙتلة"" وقالت أنه ""با إ
إأ ¤سسمعة هذأ ألسسجن أŸشسؤوومة أŸعروف
’سس -ود ف-ان ه-ذأ أŸسس-ؤوول م-ت-ه-م
ب -السس -ج -ن أ أ
بسس- -وء م- -ع- -ام- -ل- -ة أŸع- -ت- -ق- -ل Úألسس- -ي- -اسس -يÚ
ألصسحرأوي Úوتهديدهم"".
’ن  ⁄يتم
وتأاسسفت أ÷معية كون أنه ""◊د أ آ
ت -ق -د Ëأي إأج -اب -ة و ⁄ي-ت-م ف-ت-ح أي –ق-ي-ق""
عقب رد فعل عائÓت أŸسساج Úألتي كتبت
م -رة أخ -رى ل -وك -ي-ل أŸلك ب-ال-ع-ي-ون م-ن أج-ل
أل-ت-ن-دي-د ب-وضس-ع-ي-ة أب-ن-ائ-ه-م وأزوأج-هم .وتلك
حالة ألشساب صسالح أميدأن أŸعتقل ألسسياسسي
أŸعتقل بالقنيطرة وألذي لقي ألرفضس عندما
طلب تسسجيله ‘ ماسس Îبكلية ألعلوم ألقانونية
وأ’ق -تصس -ادي -ة وأ’ج -ت -م -اع-ي-ة وأ◊ج-ة أل-ت-ي
ق- -دم- -ت- -ه- -ا ل- -ه إأدأرة أ÷ام- -ع- -ة ه- -ي وضس- -ع -ه
""كسسج.""Ú
وقالت أن أ÷امعي ألصسحرأوي ألذي حكم
ع-ل-يه بـ 10سس-ن-وأت سس-ج-ن-ا م-ن-ع م-ن م-وأصس-لة
’بعاده عن
درأسسته أ÷امعية وهدد بالتحويل إ
ألرباط"".
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،ت -ط -رقت أ÷م -ع -ي -ة ‘
رسس-ال-ت-ه-ا إأ ¤ح-ال-ة ""ع-ن-ف ألشس-رط-ة"" بالعيون
وأل - - -دخ - - -ل- - -ة أÙت- - -ل- - -ت Úضس- - -د أŸدن- - -يÚ
ألصسحرأوي .Úوذكرت أنه ‘ بدأية شسهر أوت
قام شسباب متحصسلون على شسهادأت وبطالون
‘ مدينة ألدخلة أÙتلة بالتجند من أجل
أŸطالبة بالعمل بطريقة سسلمية .وأنتهى هذأ
أل -ت -ج -ن -د ب -ال -ق -م -ع ح -يث ” أع -ت -ق-ال ثÓ-ث-ة

أشسخاصس وجرح ثمانية آأخرين .وهو ما جعلها
ت- -ؤوك -د ع -ل -ى ""ضس -رورة وضس -ع ح -د Ÿث -ل ه -ذه
’ح -دأث أل -ع -ن -ي -ف -ة"" .أل -ت -ي ت -ط -ال ألسس-ك-ان
أإ
ألصسحرأوي.Ú
وط- -ال- -بت أ÷م- -ع- -ي -ة أو’ ب -ت -زوي -د ب -ع -ث -ة
’م-ن
أŸي -ن -ورسس -و ب -وسس-ائ-ل إأرج-اع أل-ك-ل-م-ة وأ أ
’رأضسي أÙتلة وتهيئة ‘
للصسحرأوي ‘ Úأ أ
أسس -رع وقت ‡ك -ن ظ -روف ت-ن-ظ-ي-م أسس-ت-ف-ت-اء
ل -ت -ق -ري -ر أŸصسÁ Òك-ن ك-ل وأح-د م-ن-ه-م م-ن
أإيجاد أ◊رية وحياة كرÁة.
‘ سسياق آأخر ،أكدت جبهة ألبوليزأريو أن
أıاب- -رأت أŸغ -رب -ي -ة ل -ه -ا دور ""وأضس -ح"" ‘
ترويج أıدرأت وتدفقها ‘ منطقة شسمال
’سسباب أ◊قيقية
غرب إأفريقي .وقالت بأان أ أ
ألكامنة ورأء مظاهر عدم أ’سستقرأر وتنامي
’ره- -اب وأ÷رÁة أŸن- -ظ- -م- -ة ‘
أنشس - -ط- -ة أ إ
م -ن -ط -ق -ة شس -م -ال غ -رب إأف -ري -ق -ي -ا ت-ك-م-ن ‘
""أسس -ت -م -رأر إأره -اب أل -دول -ة أŸغ -رب -ي -ة"" م-ن-ذ
أحتÓلها للصسحرأء ألغربية بالقوة ألعسسكرية
م -ن -ذ سس -ن-ة  1975و«تشس-ج-ي-ع-ه-ا ع-ل-ى تهريب
أıدرأت من خÓل تدفقها وتسسريبها إأ¤
أŸن -ط -ق -ة ب -ت -وأط -ؤو م -كشس-وف م-ن ﬂاب-رأت
أŸملكة أŸغربية أك Èمنتج ومصسدر ıدر
ألقنب ألهندي ‘ ألعا.""⁄
وأك-دت أسس-ت-ع-دأده-ا ""ل-ل-ت-ع-ام-ل وأل-ت-جاوب
أ÷اد وأŸسس -ؤوول"" سس -وأء ‘ إأط -ار أل -ت -زأم-ات
’فريقي أو
ألدولة ألصسحرأوية دأخل أ’–اد أ إ
‘ إأط - -ار ت- -ع- -اون دو‹ وأسس- -ع أل- -ن- -ط- -اق م- -ع
أŸب -ادرأت وأ÷ه -ود أل -ه-ادف-ة إأ ¤أسس-ت-ئصس-ال
’رهاب أŸدمرة باعتبارها خطرأ
ظاهرة أ إ
ﬁدقا بالبشسرية جمعاء.
’·
وذك -رت أل -ب -ول -ي -زأري -و ب -أان م-ن-ظ-م-ة أ أ
أŸت -ح -دة ق -د صس -ن -فت أŸغ -رب م-ن ب ÚأكÈ
ألدول أŸنتجة للقنب ألهندي هذأ ألنوع من
’ك Ìأن - -تشس - -ارأ
أıدرأت أل- - -ذي ي - -ب - -ق - -ى أ أ
وأسستهÓكا ‘ ألعا ‘ ⁄تقرير نشسر ‘ جوأن
أŸاضسي.

ليبيا

حملة اعتقالت عقب تفج Òطرابلسس
’من ألليبية ،أمسص،
أع-ت-ق-لت أج-هزة أ أ
’ششخاصص أŸششتبه ‘ تورطهم
ألعديد من أ أ
‘ أل--ت--ف--ج ÒأŸزدوج أل--ذي أسش--ت--ه--دف
ألعاصشمة طرأبلسص أول أمسص بالتزأمن مع
أو ¤أي-ام ع-ي-د أل-ف-ط-ر وأدى إأ ¤م-ق-ت-ل
ششخصش.Ú
وق-ال أيسش-ام أل-ن-ع-اسص أŸت-ح-دث ب-اسشم
’م-ن-ي-ة أل-ع-ليا ""لقد ” إأيقاف
أل-ل-ج-ن-ة أ أ
’ششخاصص ‘ طرأبلسص ألبعضص
ألعديد من أ أ
م-ن-ه-م أق-روأ ب-عÓ-ق-ت-هم أŸباششرة أو غÒ
أŸباششرة بالتفجÒأت"" .وأضشاف أنه ليسص
‘ م--وضش--ع يسش--م--ح ل--ه ب--ت--ح-دي-د ع-دد
أŸع-ت-ق-ل Úوق-ال أن ذلك ي-ت-ع-ل-ق ب-تقدم
ألتحقيق.
’منية ألعليا كان
Óششارة فان أللجنة أ أ
ل إ
ششكلها مسشلحون سشابقون ‡ن حاربوأ ضشد
نظام ألعقيد معمر ألقذأ‘ وأخذت على

عاتقها قبل أندماجها مع وزأرة ألدأخلية
’مني ‘ ألبÓد.
ألتكفل با÷انب أ أ
وكانت ألعاصشمة طرأبلسص ششهدت ،أول
أمسص ،تفجÒأ مزدوجا بالسشيارة أŸفخخة
أسشفر عن مقتل ششخصش Úوإأصشابة أربعة
آأخ-ري-ن وج-هت ع-ل-ى إأث-ره-م-ا ألسشلطات
ألليبية أصشابع أ’تهام إأ ¤أنصشار ألنظام
ألسشابق.
Óشش-ارة ،ف-ان ل-ي-ب-ي-ا ومنذ سشقوط
ل -إ
ن-ظ-ام أل-ق-ذأ‘ شش-ه-ر أك-ت-وبر من ألعام
أŸاضشي وهي ’ تزأل تششهد أنز’قات
أم-ن-ي-ة ‘ م-ن-اط-ق ع-دي-د تسش-بب فيها
Óسش-ل-ح-ة بÚ
أ’ن--تشش--ار أل-ف-وضش-وي ل -أ
م-ل-يشش-ي-ات مسش-ل-ح-ة وق-بائل متناحرة
عجزت ألسشلطات ‘ طرأبلسص إأ ¤غاية
’ن على وضشع يدها عليها.
أ آ
^ ق/د

ﬂتصشرأتﬂ...تصشرأتﬂ...تصشرأتﬂ...تصشرأت...

مناورات

بدأت كوريا أ÷نوبية وألو’يات أŸتحدة ،أمسس ‘ ،إأجرأء
مناورأت عسسكرية مشسÎكة تسستمر حتى  31أوت أ÷اري تهدف
إأ ¤تعزيز ألدفاعات ألكورية أ÷نوبية.
ويشس -ارك  56أل -ف ج-ن-دي ك-وري ج-ن-وب-ي و 30أل-ف ج-ندي
أمريكي ‘ هذه ألتدريبات ألتي أطلق عليها أسسم ""أولشسي حماة
أ◊رية"" .وتأاتي ‘ وقت حذرت فيه كوريا ألشسمالية من إأجرأء
مناورأت عسسكرية ب Úسسيول ووأشسنطن ووصسفتها بأانها Ãثابة
""إأنذأر با◊رب"".

توتر

نشس -ر ج -يشس أ’ح -ت Ó-ل أإ’سس-رأئ-ي-ل-ي ب-ط-اري-ة م-ن ن-ظ-ام أل-دف-اع
أŸضساد للصسوأريخ ""ألقبة أ◊ديدية"" ‘ إأيÓت بعد أيام على إأطÓق

صساروخ Úعلى هذه أŸسستوطنة ألوأقعة قرب أ◊دود أŸصسرية.
وتأاتي هذه ألتعزيزأت ألعسسكرية أإ’سسرأئيلية ‘ سسياق ألتوتر
أل -ذي تشس -ه -ده صس -ح -رأء سس-ي-ن-اء ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة أل-ه-ج-م-ات أل-ت-ي
تسستهدف نقاط أمنية تابعة لقوأت أ◊رسس أ◊دود أŸصسري.
وهو ما دفع با÷يشس أŸصسري إأ ¤نشسر تعزيزأت عسسكرية
باŸنطقة طالبت إأسسرأئيل فيما بعد بسسحبها.

فششل

فشسل ألŸÈان ألصسوما‹ أ÷ديد ‘ أول جلسسة له أمسس ‘
أن -ت -خ -اب رئ -يسس ج -دي-د ل-ل-بÓ-د بسس-بب ع-دم أك-ت-م-ال أل-نصس-اب
ألقانو Êإ’جرأء عملية ألتصسويت.
وكان من أŸفÎضس أن يصسوت ألنوأب ألصسوماليون أمسس ’نتخاب
رئيسس للبÓد من ب Úأك Ìمن  20مرشسحا من بينهم ألرئيسس أ◊ا‹
شسيخ شسريف أحمد ورئيسس أ◊كومة عبد ألو‹ ﬁمد علي ورئيسس

ألŸÈان شسريف حسسن رغم أ’نتقادأت ألتي توأجههم ‘ فشسلهم ‘
قيادة أŸرحلة أ’نتقالية ‘ ألصسومال.

اجتماع

حل قادة عسسكريون أمريكيون أمسس بالعاصسمة أأ’فغانية
كابول بغرضس عقد أجتماع مع مسسؤوول Úأفغان رفيعي أŸسستوى
لبحث ألهجمات أ’أخÒة ألتي نفذها جنود وأفرأد شسرطة أفغان
ضسد ألقوأت ألدولية أŸنتشسرة ‘ أفغانسستان.
وق-ال ج-ي-م-ي ج-رأي-ب-ي-ل م-ت-ح-دث ب-اسس-م أل-ق-وأت أل-دولية ‘
أفغانسستان ""أيسساف"" أن ""أ÷Ôأل مارتن دÁبسسي رئيسس هيئة
أأ’رك- -ان أŸشسÎك- -ة ‘ أ÷يشس أأ’م- -ري- -ك -ي وصس -ل إأ ¤ق -اع -دة
""باغرأم"" أ÷وية ألوأقعة خارج ألعاصسمة كابول أمسس وبرفقته
أ÷Ôأل جون أل Úقائد ألقوأت أأ’مريكية وقوأت حلف شسمال
أأ’طلسسي ألعاملة ‘ أفغانسستان للقاء أŸسسؤوول Úأأ’فغان"".

∂Jô°SGC
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حتى ل يفشسي طفلك أاسسرار اŸنزل

$

تفاجئ Úعندما تكون Úجالسشة مع عائلتك اأو جÒانك بطفلك وهو يحكي لهم بالتفصشيل كل اأسشرار منزلك اأو تفاصشيل مششاجرة بينك وب Úزوجك وهي
من الزمور التي قد ’ تعرف Úكيف تواجهينها من اأجل هذا ندعوك اإ ¤التعرف على ا’أسشباب التي تدفع بالطفل اإ ¤اإفششاء ا’أسشرار.
@ق.م

من اأهم الأسشباب نذكر منها :
 -1ششعور الطفل بالنقصض اأو رغبته
‘ اأن يكون ﬁط الإنتباه والإعجاب
‡ن حوله.
 -2رغبة الطفل ‘ اأن يحصشل على
اأك Èق- -در م- -ن ال- -ع- -ط- -ف وال -رع -اي -ة
والإهتمام.
تعاملي بذكاء وليسض بعنف ◊ل
تلك اŸششكلة حتى ل تتزايد.
واإل- -يك عشش- -ر نصش- -ائ -ح تسش -اع -دك
للتغلب على تلك اŸششكلة:
 -1علمي طفلك اأن اإفششاء اأسشرار
اŸن -زل م -ن ال -زم-ور غ ÒاŸسش-ت-ح-ب-ة
واŸزعجة واأن هناك اأحاديث اأخرى
Áكن اأن يجذب من خÓلها الآخرين
اإهتمامهم غ Òذلك.
 -2اأششرحي لطفلك بهدوء مدى
خصشوصشية ما يدور ‘ اŸنزل ،واأن
الأم-ور ال-ع-ائ-ل-ي-ة ل ي-جب اأن ي-ع-رف-ه-ا
اأح -د ،ح -ت -ى ل -و ك -ان م -ن الأق-ارب اأو
الأصشدقاء ومع مرور الوقت ،سشيدرك
معنى ومفهوم خصشوصشية اŸنزل.
 -3اإب- -ح- -ث- -ي ع- -ن اأسش -ب -اب اإفشش -اء
طفلك لÓأسشرار ،فاإذا كان يفعل ذلك
للحصشول على الثناء والإنتباه ،اأعطيه

اŸزيد من الثناء والتقدير لذاته وŸا
يقوم به ،واإذا كان السشبب هو حماية
للنفسض ،كو Êاأقل قسشوة معه ،وكافئيه
اإن اإل - -ت - -زم ب - -ع - -دم اإفشش - -اء الأسش - -رار
اÿاصشة باŸنزل.
 -4ع -ل-ى ال-وال-دي-ن الإل-ت-زام ب-ع-دم
اإفششاء اأسشرار الغ Òاأمامه ،لأنه قد

ي -ق -وم ب -ذلك م-ن ب-اب ت-ق-ل-ي-د وال-دي-ه
ف Ó-ب -د اأن ت -ك -ون -وا ق -دوة حسش -ن -ة ل-ه
وفاقد الششيء ليعطيه.
Œ -5ن- -ب- -ي ال -ع -ن -ف ‘ ح -ل ه -ذه
اŸشش -ك -ل-ة لأن-ه ي-زي-ده-ا ،م-ع ضش-رورة
وقف اللوم اŸسشتمر والنقد والأوامر
التي ل تنتهي حتى ل يعند طفلك.

 -٦غÒي ط - -ري - -ق - -ة الإح- -ت- -ج- -اج
وال-رفضض ع-ل-ى تصش-رف-ه ،ع-ل-ى سش-ب-ي-ل
اŸث -ال :خ -اصش -م -ي-ه Ÿدة سش-اع-ة ،م-ع
اإعÓ- -م- -ه بسش- -بب ذلك ح- -ت- -ى ي -رب -ط
العقاب بالسشبب فيمتنع عنه.
 -٧ل تبالغي ‘ العقاب حتى ل
ي-ف-ق-د ال-ع-ق-اب ق-ي-م-ت-ه ،وي-ع-ت-اد ع-ليه
الطفل ف Óيسشتجيب لك اأبداً.
 -٨اأششعري طفلك باأهميته كفرد
‘ الأسش -رة وب -اأن -ه ع -نصش -ر ل-ه ق-ي-م-ت-ه
واإحÎام- -ه وف- -رد ي- -ع -رف ت -ف -اصش -ي -ل
ال -ع -ائ -ل -ة وم-ا ي-دور ب-داخ-ل-ه-ا ،ف-ه-ذه
ال-تصش-رف-ات سش-تشش-ع-ره باأهميته وتعزز
ل -دي -ه ث -ق -ت -ه ب -ن -فسش-ه وت-ع-ل-م-ه –م-ل
اŸسشوؤولية.
 -٩اإسشتعيني با◊كايات وقصشصض
م - -ا ق - -ب- -ل ال- -ن- -وم ل- -غ- -رسض م- -ف- -ه- -وم
اÿصش -وصش -ي -ة وال -ع-ائ-ل-ة ل-دى ال-ط-ف-ل
ف -يÎب -ى ل -دي -ه ه -ذا الإحسش-اسض م-ن-ذ
الصشغر.
 -10اإغ - -رسش- -ي الآداب ال- -دي- -ن- -ي- -ة
والأخ Ó- -ق ا◊م - -ي- -دة ل- -دى ط- -ف- -لك
كالأمانة وحب الآخرين وعدم الكذب
وعدم اإفششاء الأسشرار.

¯ ق.م

لوا Êوجهاً جديدًا
اعط ا أ
اإذا م- -ل -لت سش -ي -دت -ي م -ن شش -ك -ل
الأوا ÊاŸن -زل-ي-ة ن-قÎح ع-ل-يك م-ن
خÓ-ل ه-ذا ال-رك-ن ط-ري-ق-ة بسش-يطة
–ول Úبها الأوا Êاإ– ¤ف تزينية
تسش- -اع- -د الأل- -وان ب -ه -ا ع -ل -ى ف -ت -ح
الششهية يكفي فقط اأن تتوفر لديك
اللوازم الآتية :
^ اأحجار ملونة .
^ سشلك لولبي.
ق- -وم- -ي سش- -ي- -دت -ي Ãلء السش -لك
Ãختلف الأحجار التي يفÎضض اأن
ت-ك-ون م-ث-ق-وب-ة م-ن ال-داخ-ل ليسشهل
اإدخال السشلك بها  ،بعدها لفيها
على الآنية التي ترغب ‘ Úتزيينها
كما هو ظاهر بالصشورة .

تعر‘ على إاسستخدامات ماء الورد

احذري الريجيم أاثناء فÎة ا◊مل
اإحذري الرجيم اأثناء ا◊مل لأنه يهدد صشحة
ا÷ن Úمسشالة قد ل تنتبه لها الكث Òمن السشيدات،
ف -اأث -ن -اء فÎة ا◊م -ل ي -ح-اول-ن دومً-ا ا◊ف-اظ ع-ل-ى
اأجسشامهن نحيفة مثلما كانت ويخشش Úمن الظهور
القوي لبطونهن ومن هنا يبداأن ‘ اإجراء عمليات
الرجيم غ Òاأن الدراسشات الطبية ا◊ديثة اأكدت اأن
اإجراء الرجيم اأثناء فÎة ا◊مل يوؤثر بالسشلب على
الرضشيع ومن ثم يوؤثر بالسشلب على اŸراأة حتى بعد
عملية الولدة .
كما اأكدت الدراسشات اأيضشًا اأن اŸراأة ا◊امل من
الصشحيح اأنها تتناول ضشعف ما تتناوله وهي بدون
حمل فهي تاأكل لفردين ولكن من الششائع اÿطاأ اأن
اŸراأة ا◊امل لبد واأن تاأكل ضشعف كمية الطعام

’لكÎو Êالتا‹
ابعث همومك النفسشية على الÈيد ا إ

همومك
تششغلنا
ركن نفسشي
جديد
Áكنك من
خÓله
التواصشل
معنا
Ÿسشاعدتك
على اجتياز
العقبات
النفسشية
التي
أارهقتك
وعجزت عن
حلها ،فÓ
تÎدد ‘
الكتابة إالينا،
فإان هناك
ﬂتصشÚ
نفسشاني‘ Ú
اŸسشاعدة.

ق -د يشش -ع-ر الأب-وي-ن ب-ب-عضض
ا◊زن اإن كان اإبنهم اإنطوائيًا
وح -ي -داً ،وت -تسش -ال ال -ك-ث Òم-ن
الأمهات عن الطريقة اŸثلى
م -ن خ Ó-ل -ه -ا Áك-ن مسش-اع-دة
ال- -ط- -ف -ل ح -ت -ى ي -ت -م -ك -ن م -ن
‡ارسشة حياته بششكل طبيعي
مثل بقية الأطفال ‘ عمره.
اإن مسش- -وؤول- -ي- -ة الأم ل- -يسشت
ت-غ-ي Òشش-خصش-ي-ة ط-ف-ل-ها ولكن
مسش- -اع- -دت- -ه ع- -ل- -ى اإك- -تسش -اب
اŸهارات الإجتماعية الÓزمة
ال -ت -ي سش -ت -م -ك -ن -ه م -ن ت-ك-وي-ن
الأصشدقاء.
فى البداية ولكي تسشاعدي
طفلك يجب اأن –او‹ فهمه
وف- - -ه- - -م مشش- - -اع- - -ره وف- - -ه- - -م
اإحتياجاته و ذلك باأن تقومي
ب -ال -ت -ح -دث م-ع-ه وسش-وؤال-ه ع-ن
مشش -اع -ره وم -راق -ب -ة ط -ري -ق-ة
تصشرفه فى مواقف اإجتماعية
ﬂتلفة لإكتششاف ما اإذا كانت
هناك اأششياء معينة تضشايقه.
اأو ما اإذا كان هناك اأششخاصض
م -ع -ي -ن-ون يشش-ع-ر ب-اÿج-ل ف-ى
وج -وده -م .وه -ن-اك اأم-ر م-ه-م
يجب عليك اأن –دديه وهو
ما اإذا كان طفلك خجولً فعًÓ

اأو اأن- -ه ف- -ق- -ط ي- -حب ال- -ب -ق -اء
وا÷لوسض Ãفرده مع الوضشع
‘ الإع -ت -ب -ار اأن ه-ن-اك ب-عضض
الأط -ف -ال ال -ذي-ن Áي-ل-ون اأكÌ
لقراءة الكتب واللعب باألعابهم
‘ غ -رف -ه -م اأك Ìم -ن م -ي -ل-ه-م
ل-ل-عب م-ع الأط-ف-ال الآخ-ري-ن.
ويجب على الأم اأن تعلم اأن
م- -ث -ل ه -ذا السش -ل -وك السش -اب -ق
ذكره اأمر طبيعي “اماً طاŸا
اأن ال -ط -ف-ل ي-ك-ون ق-ادراً ع-ل-ى
التعرف على اأصشدقاء جدد ‘

لأن هذا خطاأ كب. Ò
كما اأكدت الدراسشات اأن الزيادة ‘ وزن اŸراأة
ا◊امل يعد اأمراً ضشروريًا فهذا ليسض خطرا ولكن
بشش -رط اأن ت -ك-ون ال-زي-ادة ‘ ال-وزن زي-ادة ط-ب-ي-ع-ي-ة
وليسشت زيادة مفرطة فمن الطبيعي اأن يزيد وزن
اŸراة ا◊امل من  10اإ 15 ¤كيلو .
ينصشح الأطباء واÈÿاء اŸراأة ا◊امل بتناول
ي -وم -ي ً-ا ›م-وع-ة م-ن ال-وج-ب-ات الصش-غÒة ب-دل م-ن
ت -ن -اول وج -ب -ت Úاأو ث Ó-ث وج -ب -ات ك-بÒة وذلك لأن
اŸعدة ‘ فÎة ا◊مل تكون ‘ حالة من الإنكماشض
وذلك بسشبب ك Èالرحم وعلى اŸراأة ا◊امل اأن ل
“Óأ معدتها كثÒاً واأن –اول دائمًا ا◊فاظ على
صشحتها والبعد عن الرجيم اأثناء فÎة ا◊مل .

massafani @ yahoo.fr

الوقت الذي يريده.
اإذا ك - -ان ط - -ف - -لك ي - -واج- -ه
صش-ع-وب-ة ‘ ت-ك-وي-ن الأصش-دقاء
والتعرف على اأصشدقاء جدد
ف -ي -جب ع -ل -يك اأن تسش -اع -دي-ه
ع -ل -ى ت-خ-ط-ى ه-ذا الأم-ر ع-ن
ط- - -ري- - -ق خ- - -ط - -وات صش - -غÒة
الواحدة تلو الأخرى .وÁكنك
م -ث  ‘ Óً-ال -ب -داي -ة اأن ت-ع-ل-م-ي
ط-ف-لك ك-ي-ف ي-ف-ت-ح ح-دي-ثً-ا اأو
حواراً اأو قد يبداأ حتى Ãجرد
الإبتسشام ليتعرف على زميل له

‘ اŸدرسشة .واإعلمي اأن تلك
اÿطوات الصشغÒة سشيكون لها
ت -اأث Òشش-دي-د الإي-ج-اب-ي-ة ع-ل-ى
ثقة طفلك بنفسشه وعلى تنمية
مهاراته الإجتماعية.
شش- -ج -ع -ي ط -ف -لك ع -ل -ى اأن
يقوم بدعوة اأصشدقائه للمنزل
وÁك- -نك اأن ت- -ع- -ط- -ي- -ه ب -عضض
الأف -ك -ار ب -خصش -وصض الأل -ع-اب
التي Áكن اأن يلعبوها وكيفية
التعامل مع الأطفال الآخرين
م -ع ال -وضش -ع ‘ الإع -ت-ب-ار اأنك
يجب اأن تÎكي طفلك يتحدث
م- -عك ع- -ن ﬂاوف- -ه والأم- -ور
التي تقلقه.
اإح - - - -رصش - - - -ي ع - - - -ل - - - -ى اأن
تصش-ط-ح-ب-ي طفلك للمناسشبات
الإج -ت -م-اع-ي-ة اıت-ل-ف-ة م-ث-ل
اأع - -ي- -اد اŸيÓ- -د ،ف- -ي- -جب اأن
يشش- -ع- -ر ال- -ط -ف -ل اأن -ه يشش -ارك
الآخ- -ري -ن اإه -ت -م -ام -ات -ه -م ول
يششعر اأنه مفروضض عليهم .اأما
اإذا ك -ان ط -ف -لك م -ث  Ó-يشش -ع-ر
ب-ال-ق-ل-ق ق-ب-ل دخ-ول اŸدرسش-ة
ف- -ي- -م- -ك- -نك اأن تصش- -ط -ح -ب -ي -ه
ل -يشش -اه-د فصش-ل-ه ‘ اŸدرسش-ة
وللتعرف على معلميه واأششياء
اأخرى من هذا القبيل.

ماء الورد للبششرة :ماء الورد يعد
مسشتحضشرا Œميليا هاما جداً Ÿن
ي -ري -د ج -م -ال بشش -رة م-ث-ال-ي-ة وع-ي-ون-ا
نضشرة فقد اأكد خÈاء التجميل اأن ماء
الورد له فوائد عديدة للبششرة لأن ماء
الورد Ãفرده و بدون اأضشافات قابضض
ط-ب-ي-ع-ي ل-ل-بشش-رة وÁك-ن اإسش-ت-خ-دام-ه
لغلق اŸسشام بعد الغسشول فى الصشباح
واŸسشاء وهذا ضشمن برنامج العناية
اليومية بالبششرة كما اأنه يفتح البششرة
وا÷سشم ويششد البششرة وينقي ويجعل
ال -بشش-رة صش-اف-ي-ة ونضش-رة وخ-ال-ي-ة م-ن
الششوائب وناعمة اŸلمسض .
م--اء ال--ورد وج--م--ال ﬁي--ط
العين:Ú
ﬁي -ط ال -ع Úبشش -رة رق -ي -ق-ة ج-داً
وحسشاسشة لذلك –تاج عناية دقيقة
وخ-اصش-ة و–ت-اج اإ ¤وسش-ي-ل-ة ط-ب-ي-عية
ل-ت-حسش Úوزي-ادة رط-وب-ت-ه-ا ونضش-ارتها
ولإعطاء بريق لتصشبح جذابة طبيعيًا
وذلك عن طريق عمل حمام للعينÚ
من خÓل اإضشافة ملعقه كبÒه من ماء
الورد اإ ¤وعاء به ماء بارد ويسشتخدم
كمحلول لغسشل العينÚ
ماء الورد وجمال ا÷سشم:
يعمل ماء الورد على تنقية ا÷سشم
وصش -ف -ائ-ه وزي-ادة ال-ن-ع-وم-ة وال-نضش-ارة
اإضش -اف -ة اإ ¤ال -ت -ف -ت -ي -ح ÷ل -د وعÓ-ج
الإل -ت -ه -اب -ات اإذ يسش -ت -خ -دم لأغ-راضض
ت-رط-يب ا÷ل-د وال-ن-ع-وم-ة و يسش-تخدم
ك -ده -ان خ -اصش -ة ف -ى ال -وج-ه وال-ع-ن-ق
وال -ي -دي -ن  ,اأم -ا اإذا اأضش-ي-فت م-ق-ادي-ر
متسشاوية من ماء الورد وخل التفاح
ووضشعت فى بخاخ ورشض به ا÷سشم
فاأنها تششد وتفتح لون ا÷سشم على اأن
يكون هذا باإسشتمرار ويسشتخدم ماء
الورد لتفتيح البششرة ولون ا÷سشم عن
ط -ري -ق اأضش -اف-ة ال-ق-ل-ي-ل م-ن-ه اإ ¤م-اء
الشش -رب وخ -اصش -ة الشش -رب م -ن-ه ع-ل-ى

الريق كما قيل اأن هذه الطريقة لها
تاأث Òعلى تكب Òحجم الصشدر
م--اء ال--ورد و ف-وؤائ-ده ÷م-ال
البششرة:
يسشتخدم ماء الورد البارد ◊ماية
البششرة من اآضشرار اأششعة الششمسض عن
طريق مسشح البششرة بقطنة مغموسشة
Ãاء ال -ورد ب -ح -رك -ات دائ -ري-ة وت-رك
البششرة حتى تتششرب وذلك قبل وبعد
التعرضض لششمسض
غسش---ول م---اء ال---ورد ’زال--ة
البقع:
يتكون غسشول ماء الورد من ل Îماء
وماء ورد ثم ينقع الورد باŸاء Ÿدة
 24سشاعة ويضشاف بعد ذلك مقدار
كوب من ماء الورد و 3نقاط من زيت
اللوز ويوضشع الغسشول ‘ الثÓجة بعد
تصش -ف -ي -ت -ه ويسش -ت -خ -دم بشش -ك-ل ي-وم-ى
للتخلصض من الكلفÁ :زج ملعقة من
خ -ل ال -ت -ف -اح م -ع م -اء ال -ورد وي -وضش-ع
اŸزيج كقناع مرت ‘ Úاليوم تهدئة
حب الششباب:
“سش- -ح ال- -بشش- -رة اŸصش- -اب- -ة ب -حب
الششباب Ãاء الورد بعد اإضشافة ملعقة
من عصش Òالليمون عليه
ل - -ع Ó- -ج ا◊سش- -اسش- -ي- -ة اŸف- -رط- -ة
واإحمرار البششرة :يخلط ماء الورد مع
سشكر ناعم اأي مطحون ويوضشع على
البششرة اŸصشابة كقناع مدة ربع سشاعة
للقضشاء علي النمشش وتفتيح
البششرة :يسشتخدم خليط من زيت
ال -ل -وز ا◊ل -و وم -ل -ع -ق -ة ح-ل-يب ب-ودرة
وم-ل-ع-ق-ة نشش-اء وق-ل-ي Ó-م-ن م-اء ال-ورد
وي -ف-رد اŸزي-ج ع-ل-ي ال-وج-ه وال-رق-ب-ة
Ÿدة  15دقيقة ثم يغسشل الوجه Ãاء
دا‘ء ويششطف باŸاء البارد Áكنك
اإت -ب -اع ه -ذه ال -وصش -ف -ات م -رة واح -دة
اأسشبوعياً.

@ ’ تتحدى اإنسشاناً ليسش لديه ششئ يخسشره.
@ من يذهب اإ ¤وليمة الذئب  ،يجب اأن يصشحب كلبه معه.
@ من طعن ‘ زوجته ...طعن ‘ ششرفه .
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الثÓثاء  0٣شسوال  ١٤٣٣هـ
الموافق  ٢١أاوت  ٢0١٢م العدد ٤7٢٥

حتى ’ تفرغوا صسلة الرحم من معناها
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تبادل الزيارات يوم العيد التزام شصرعي
””...صسحا عيدكم”” ”” ...عيد مبارك وكل عام وأانتم بخ ””Òاتعيدو بالصسحة و الهناء””.””...تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأانتم بخ””Ò
’عياد،
’قارب ‘ ا أ
’حباب وا أ
’هل وا أ
’ث Òليسستقبلها ا أ
...وغÒها من العبارات التي باتت تكتب على شسكل رسسائل ( )SMSتط Òع Èا أ
لتعوضس الزيارات ،حيث أاصسبح البعضس يكتفي بإارسسال رسسائل لتجنب عناء التنقل لينتظر ‘ اŸقابل ا◊صسول على رد قد يحمل نفسس
الكلمات.
@ رشسيدة بÓل

صصورة من الأرشصيف

إاثر اإلنتشصار الكب Òللهواتف النقالة وما تقدمه
من عروضض وخدمات سصريعة إا ¤التأاث Òعلى لغة
التواصصل ب Úأافراد اÛتمع الواحد .وإان كان األمر
مقبوًل على مدار السصنة فإانه يؤوثر على عÓقة
األف- -راد ب- -ب- -عضص- -ه -م ال -ب -عضض ع -ن -د إاح -ي -اء ب -عضض
اŸناسصبات على غرار األعياد الدينية.وألننا نحتفل
بعيد الفطر اŸبارك ‚د بعضض اŸواطن Úل سصيما
فئة الشصباب Áيلون إا ¤تبادل عبارات التها ÊعÈ
الرسصائل القصصÒة ما سصاهم ‘ التأاث Òعلى صصلة
الرحم عÓوة إا ¤إاسصتقبال كلمات جافة ل –مل
‘ طياتها أاي مشصاعر .
م -ن خ Ó-ل اإلسص -ت-طÓ-ع ال-ذي ق-م-ن-ا ب-ه ب-ب-عضض
شصوارع العاصصمة تب Úلنا بعد اإلحتكاك بشصرائح
ﬂتلفة من أافراد اÛتمع أان السصبب الرئيسصي
الذي جعلهم يلجأاون إا ¤تبادل التها Êع Èالرسصائل
القصصÒة هي الزحمة التي تعرفها الطرقات أايام
ال- -ع- -ي- -د ،إا ¤ج- -انب ال- -رغ -ب -ة ‘ اإلسص -ت -ف -ادة م -ن
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا اŸت-وف-رة واÿدم-ات اÛانية التي
ت -ق -دم -ه -ا ﬂت -ل -ف شص -ب -ك -ات ال -ه -وات -ف ال -ن -ق-ال-ة
ب -اŸن -اسص -ب-ة ،ف-ه-ذا الشص-اب ع-ب-د ال-ل-ط-ي-ف ق-ال ‘
حديثه ““للمسصاء““ أان أافراد عائلته ك Ìولوقضصى اليوم
ك -ل -ه ي -ت -ن -ق-ل م-ن م-ن-زل إا ¤م-ن-زل ل-ي-ق-دم ال-ت-ه-اÊ
Ãناسصبة العيد إلنقضصى اليوم دون أان يتمكن من أاداء
واجبه ،لذا فهو يفضصل أان يرسصل وهو قابع ‘ مكانه
ال-ع-دي-د م-ن ال-رسص-ائ-ل،وب-ال-ت-ا‹ يضصرب عصصفورين
بحجر واحد ““.
بينما حدثتنا مواطنة أاخرى من سصكان األبيار
قائلة ““ إا ¤وقت قريب كنت أاقوم أاتكبد عناء التنقل
يوم العيد إا ¤كل أاقاربي حتى أاصصل األرحام ألنها
العÈة من اإلحتفال بالعيد ،غ Òأانني بت مؤوخراً
أاع -ج -ز ع -ن ال -ت-ن-ق-ل سص-ي-م-ا ب-ع-د اإلن-تشص-ار ال-واسص-ع
للهواتف النقالة ومن ثمة إاقتصصر تنقلي على بعضض
األقارب غ Òالبعيدين من مقر سصكناي فقط،
ب-ي-ن-م-ا أاك-ت-ف-ي ب-إاج-راء ب-عضض اإلتصص-الت أاو إارسص-ال

ب -عضض ال -رسص -ائ -ل وأاع -ت -ق -د أان اŸه -م ه -و ال -ق -ي -ام
بالواجب.
بينما برر البعضض األخر من اŸسصتجوب Úسصبب
÷وئ -ه -م ا ¤ال -رسص -ائ -ل ال -قصصÒة أاو إاج -راء ب -عضض
اŸكاŸات الهاتفية ببعد اŸسصافة وكÌة األحباب
واألصصدقاء وهو اإلنطباع الذي Ÿسصناه عند الشصابة
سصهام التي قالت ““ أاعتقد أاننا  ⁄نحسصن فهم كيفية
إاسصتغÓل الرسصائل القصصÒة إاذ من اŸفروضض ونحن
نحتفل بعيد الفطر أان نتبادل الزيارات خاصصة إان
كنا ننتمي إا ¤نفسض ا◊ي أاو الولية ألننا نؤوجر على
ذلك ،وألن العÈة من اإلحتفال بالعيد هو وصصل
األرحام بغضض النظر عن اŸسصافة  .أاما إان كان
ب -عضض األق -ارب ب -ع -ي -دي -ن ع -ن -ا ف -ف-ي ه-ذه ا◊ال-ة
بإامكاننا إاجراء التصصالت الهاتفية لتبادل عبارات
التها ،Êوإان تعذر علينا اإلتصصال ‘ هذه ا◊الة
نلجأا إا ¤إاسصتعمال الرسصائل .
وتسص-ت-ط-رد ﬁدث-ت-ن-ا ق-ائ-ل-ة ““م-ا ن-ع-يشص-ه اليوم
خاصصة ‘ ظل الزخم الكب Òللعروضض اÛانية التي
تقدم Ãناسصبة العيد جعل البعضض منا يفضصل إارسصال
رسصالة واحدة إا ¤كل األقارب األمر الذي جعل عيد
الفطر يفقد حرارة اللقاء ““.
وإاذا كان البعضض يفضصل إاجراء مكاŸة قصصÒة
لتقد Ëالتها Êأاو اإلكتفاء بإارسصال رسصالة قصصÒة
–م- -ل ع -ب -ارات خ -ال -ي -ة م -ن اإلحسص -اسض‚ .د ‘
اŸق -اب -ل ال -ب -عضض اآلخ-ر م-ن اŸواط-ن Úي-فضص-ل-ون
تبادل تها Êالعيد بالتصصافح والتقبيل وأاخذ بعضصهم
البعضض باألحضصان وهو ما حدثنا به سصعيد ‘ عقده
األربع Úمن العمر حيث قال ““على الرغم من أان
ال -ه -ات -ف ال-ن-ق-ال ق-رب ال-ب-ع-ي-د ،غ Òأا Êأافضص-ل ‘
اŸناسصبات على غرار عيد الفطر الذي نحن بصصدد
اإلحتفال به تكبد عناء التنقل إاحياء للعادات التي
ت -رب -ي -ن-ا ع-ل-ي-ه-ا ،إاذ أاط-رق ك-ل األب-واب وأاق-اسص-م-ه-م
ح -ل -وي -ات ال -ع -ي-د،وألن صص-ل-ة ال-رح-م ب-إاع-ت-ق-ادي ل
تتحقق إال Ãخاطبة األقارب واألحباب وأاخذهم

باألحضصان.
ماذا عن رأاي الديـــــــــن
قال األسصتاذ زين الدين العربي إامام Ãسصجد ابن
فارسض بالقصصبة ‘ رده على سصؤوال ““اŸسصاء““ حول
–ول صصلة الرحم إا ¤عبارات يتم تداولها عÈ
رسصائل قصصÒة عوضض التنقل ““إان األسصلوب الذي
بات يعتمده البعضض لتبادل عبارات التها Êباألعياد
ط- -ري -ق غ Òمسص -ت -حب وأاضص -اف مسص -ت -ط -رداً ““م -ن
اŸفروضض أان الهواتف النقالة وخدمات الرسصائل
القصصÒة وجدت للسصؤوال عن الشصخصض البعيد الذي
ي -ت -ع -ذر ع -ل -ي-ن-ا ب-ل-وغ-ه و‘ اإلط-ار ي-حضص-ر Êق-ول
الرسصول صصلى الله عليه وسصلم ““ ل يدخل ا÷نة
قاطع ““ ويقصصد بالقاطع حسصب ما فسصره العلماء
هو قاطع األرحام ،ومن ثمة فإان اŸطلوب ونحن
نحتفل بعيد الفطر اŸبارك تعزيز صصلة األرحام
بتبادل الزيارات وتكبد عناء التنقل إا ¤منازل األهل
واألح- -ب -اب واألق -ارب وا÷Òان ل -ت -ب -ادل ع -ب -ارات
ال- -ت -ه -ا Êوال -تصص -اف -ح ألن -ه -ا ال -عÈة اŸرج -وة م -ن
اإلحتفال بالعيد .
ي -ق -اسص -م ي-وسص-ف ب-اŸه-دي دك-ت-ور ‘ الشص-ري-ع-ة
اإلسصÓمية اإلمام زين الدين العربي الرأاي حيث
قال ““ ونحن نحتفل بعيد الفطر اŸبارك يفÎضض
أان يعرف اŸواطن ا÷زائري أان هذه اŸناسصبة
شص-رعت ل-ت-ب-ادل ال-ت-ه-ا Êوال-ك-ل-م-ات ال-طيبة بصصورة
مباشصرة Ÿا ‘ ذلك من حرارة اللقاء وتعب Òصصادق
ع -ن اŸشص -اع -ر ،ي-ج-ع-ل اıاطب ي-أانسض Ãح-دث-ه
عندما يخاطبه قائً : Óرمضصان مبارك وتقبل الله
منا ومنكم ““ فذلك يزيد من سصرور اŸتخاطب. Ú
وصصف الدكتور يوسصف باŸهدي تبادل عبارات
ال-ت-ه-ا Êبصص-ورة م-ب-اشص-رة Ãث-اب-ة ال-ه-دي-ة يوم العيد
حيث قال ““ إان التنقل لتبادل التها Êب Úاألقارب
واألحباب صصبيحة العيد يعد Ãثابة الهدية التي
يتبادلها اŸتغافران ،أاما إان كان من الصصعب بلوغ
بعضض األقارب بسصبب بعد اŸسصافة ف Óمانع ‘
إاجراء إاتصصال هاتفي للسصؤوال عن أاحوال األقارب.
وإان تعذر ذلك يتم للجوء إا ¤الرسصائل القصصÒة التي
تعد آاخر ا◊لول ألن صصلة الرحم يوم العيد تقوم
على اإللتزام بالتنقل وتبادل الزيارات.
وح -ول ت -ق -ي -ي -م -ه لصص -ل -ة ال -رح -م ‘ اÛت -م -ع
ا÷زائ- -ري ج- -اء ع- -ل- -ى لسص -ان ﬁدث -ن -ا أان ت -ب -ادل
Óطمئنان على األهل واألقارب
الزيارات والتنقل ل إ
وا÷Òان باألعياد تبعث على اإلرتياح ‘ اŸدن
الداخلية وعلى مسصتوى بعضض القرى واŸداشصر،
غ Òأانها تعرف تراجعًا باŸدن الكÈى رÃا بسصبب
اإلن -تشص -ار ال-ك-ب Òل-وسص-ائ-ل اإلتصص-ال ا◊دي-ث-ة ال-ت-ي
ج-ع-لت ال-ب-عضض ي-ؤوث-ر ال-ب-ق-اء ب-ال-ب-يت وإاج-راء بعضض
اŸك -اŸات ال -ه -ات -ف -ي -ة أاو إارسص -ال ب -عضض ال-رسص-ائ-ل
القصصÒة .وعلق بالقول ““صصلة الرحم واجبة ومن
وصصلها وصصله الله ومن قطعها قطعه الله ول يكلف
الله نفسصًا إال وسصعها““.

طقوسس اŸيلي ‘ Úالعيد...

صصلة الرحم ،الثوب ا÷ديد وا◊لويات
’سسواق لشسراء مÓبسس العيد وتوف Òمسسلتزمات هذه
’سستقبال عيد الفطر اŸبارك ‘ أاجواء تطبعها حركة كثيفة ‘ ا أ
يسستعد اŸيليون إ
’قارب يوم العيد وتوزيع الصسدقات للفقراء.
’سستقبال الضسيوف وا أ
اŸناسسبة فيما تنهمك النسسوة ‘ –ضسﬂ Òتلف أانواع ا◊لويات إ
@ مقراﬁ Êمد الصسادق

وت- -زدان األسص- -واق ب- -ولي- -ة م- -ي- -ل -ة ‘ ال -ي -ومÚ
األخÒين من شصهر رمضصان اŸبارك بأالوان وأانواع
ﬂت -ل -ف -ة م -ن اÓŸبسض ل-ل-ك-ب-ار والصص-غ-ار وت-دخ-ل
موضصات جديدة مع حلول كل مناسصبة عيد حيث
تضص -ط -ر Óﬁت ب -ي -ع اÓŸبسض إا ¤اإلب -ق -اء ع -ل-ى
أابوابها مفتوحة لفÎات متأاخرة من الليل للسصماح
ل-ل-ع-ائÓ-ت ب-ال-تسص-وق خ-اصص-ة وأان-ه-ا ف-رصص-ة ل-ل-ت-جار
وال -ب-اع-ة ل-تسص-وي-ق وصص-رف ال-بضص-اع-ة اŸرك-ون-ة ‘
رفوف Óﬁتهم.
و“ثل أاسصواق (شصارع بن مسصيعود Ãيلة) و(سصوق
حي خزان اŸاء بفرجيوة) و(لكورا بشصلغوم العيد)
كÈى األسصواق التجارية بالولية التي تسصتقطب
عدداً كبÒاً من العائÓت لشصراء مÓبسض العيد.
أاث-ن-اء Œوال-ن-ا ب-ه-ذه األسص-واق إال-ت-ق-ي-ن-ا ب-السص-يدة
م- -ر ‘ Ëإاح- -دى اÓÙت ال- -ك- -ائ -ن -ة بشص -ارع ب -ن
مسصيعود الذي يعج كل ليلة بعد اإلفطار بالنسصوة من
أاج -ل إاق -ت -ن -اء أال-بسص-ة ال-ع-ي-د ألط-ف-ال-ه-ن ،وج-دن-اه-ا
منهمكة ‘ إاقتناء مÓبسض العيد ألطفالها حيث
حدثتنا قائلة بإانها تعودت على شصرائها من هذا
السصوق ألنها Œد فيه أانواعا ﬂتلفة من اÓŸبسض
وتكون لديها حرية اإلختيار إاضصافة إا ¤األسصعار
اŸناسصبة مقارنة مع اÓÙت األخرى .
ويقول الطاهر وهو موظف أانه يخصصصض ‘
هذه اŸناسصبة ميزانية خاصصة لشصراء مÓبسض العيد
ألطفاله موضصحاً أان أاسصعار اÓŸبسض هذه السصنة
معقولة مقارنة مع أاسصعارها ‘ السصنوات اŸاضصية

بسصبب اŸنافسصة ب Úالتجار وتوفر السصلع الصصينية
بقوة ‘ األسصواق ا÷زائرية وسصعرها اŸنخفضض
م - - -ق - - -ارن - - -ة م- - -ع ب- - -اق- - -ي اŸارك- - -ات الخ- - -رى.
و‘ هذا السصياق يقول يزيد وهو تاجر بسصوق حي
خزان اŸاء بفرجيوة أان هناك إاقبال كبÒا من
طرف الزبائن على Óﬁت بيع اÓŸبسض واألحذية
مشصÒا إا ¤ان سصوق حي خزان اŸاء ل يعرف مثل
هذا اإلقبال إال ‘ مثل هذه اŸناسصبات موضصحاً أان
التجار يضصطرون إا ¤إاجراء تخفيضصات ‘ األسصعار
÷لب أاك Èعدد من الزبائن وصصرف البضصاعة.
وتضصطر بعضض العائÓت ا÷زائرية التي يكون
دخلها اŸادي ﬁدود إا ¤إاقتناء مÓبسض العيد من
Óﬁت اÓŸبسض اŸسصتعملة التي إانتشصرت بكÌة
‘ بلديات ولية ميلة ولسصيما ‘ دوائرها الكÈى
كميلة ،شصلغوم العيد ،فرجيوة ،تاجنانت ،التÓغمة
والقرارم قوقة وتعمل هذه اÓÙت على إاقتناء
ﬂت -ل-ف اÓŸبسض اŸسص-ت-ع-م-ل-ة م-ن أاوروب-ا وإاع-ادة
تنظيفها لتصصبح جديدة كما تلجأا أاخرى إا ¤خياطة
مÓ- -بسض ال- -ع- -ي- -د ألط- -ف- -ال- -ه- -ا ع- -ن- -د اÿي- -اط.Ú
وت -ق -وم ع -دة ج -م -ع -ي-ات خÒي-ة ك-ال-هÓ-ل األح-م-ر
ا÷زائري والكشصافة السصÓمية ا÷زائرية Ãناسصبة
عيد الفطر اŸبارك بتوزيع اÓŸبسض على أاطفال
العائÓت الفقÒة واليتامى بعد –صصيل مسصاعدات
من رجال األعمال واŸؤوسصسصات وأاهل ال Èحيث ”
بهذا الصصدد توزيع مؤوخراً  100كسصوة عيد لليتامى
وال -ف -ق -راء م -ن ط-رف ال-ق-ي-ادة ال-ولئ-ي-ة ل-ل-كشص-اف-ة

اإلسص Ó-م -ي-ة Ÿي-ل-ة م-وج-ه-ة ألط-ف-ال تسص-ع ب-ل-دي-ات
ف- -قÒة وت- -دخ -ل ه -ذه اŸب -ادرة ضص -م -ن الÈن -ام -ج
الوطني اŸسصطر من طرف الكشصافة اإلسصÓمية
ا÷زائرية.
وت-ع-م-د ال-نسص-وة إا ¤ت-ن-ظ-ي-ف ال-ب-ي-وت وت-زي-ي-نها
وإاعادة ترتيب أاثاث البيت حيث صصرحت السصيدة
سصعيدة للمسصاء أان العيد فرصصة إلعادة ترتيب أاثاث
البيت وتزيينه بكل ما Áكن أان يعطي للبيت صصورة
أانقى تزامنا مع هذه اŸناسصبة السصعيدة التي تكون
ف - -رصص - -ة ل - -ت - -ب - -ادل ال - -زي- -ارات وصص- -ل- -ة ال- -رح- -م.
وتعمل اŸيليات على –ضص Òأاشصهى أانواع حلويات
العيد على غرار اŸقروط  ،البقÓوة  ،الغريبية،
القطايف والصصابلي.
ومن أاهم التقاليد اŸتوارثة باŸنطقة كذلك
زيارة اŸقابر والÎحم على أارواح اŸوتى والتضصرع
إا ¤الله حيث تتوافد النسصوة قبل العيد بأايام لزيارة
األضصرحة واŸقابر حيث يرفقن أاطفالهن وتكون
ه -ذه م -ن -اسص -ب -ة ل -ق -راءة ال -ق -ران ال -ك-ر Ëوال-دع-اء
Ÿوتاهم وتعود األطفال على مثل هذه الزيارات
التي تÎك لديهم آاثاراً إايجابية .
وت-فضص-ل ع-ائÓ-ت م-ي-ل-ي-ة أاخ-رى إاق-ام-ة حفÓت
ختان ألطفالهن ‘ السصابع والعشصرين من رمضصان
وهذا تÈكاً وتيمناً بالعشصر األواخر من رمضصان
حيث تقام ﬂتلف األطباق وا◊لويات وتدعو لها
األق -ارب وا÷Òان ‘ إاف -ط -ار ج -م -اع -ي م-ن أاج-ل
ا◊فاظ على صصلة الرحم والعÓقات األسصرية .

www.el-massa.com
info@el-massa.com
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عمال ايتوزا يوم العيد:

تها Êالعيد تخفف عنا غيابنا عن أاهالينا

’هل
ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن أان ك-ل اŸوظ-ف Úي-ت-م-ن-ون ي-وم ال-ع-ي-د ال-بقاء Ãنازلهم Ÿقاسسمة ا أ
’حباب الفرحة ،إا’ أان طبيعة عمل البعضس تفرضس عليهم التضسحية بهذا اليوم ‘ سسبيل
وا أ
خدمة الغ ،Òومن ب Úهؤو’ء عمال قطاع النقل ايتوزا الذين يقع على عاتقهم تأام Úتنقل
اŸواطن Úيوم العيد ع Èكامل اÿطوط.
’نطباعات.
«اŸسساء”” إاقÎبت من بعضسهم وعادت لكم بهذه ا إ
@ رشسيدة بÓل

 ...من منا ل يرغب ‘ أان يقاسصم أافراد
أاسص -رت-ه ف-رح-ة ال-ع-ي-د ...ه-ك-ذا ح-دث-ن-ا م-وظ-ف
بقطاع النقل ايتوزا ‘ رده عن سصؤوالنا حول عمله
يوم العيد ،إاسصتطرد قائ““ Óأاعمل كسصائق ◊افلة
ال -ن -ق -ل اي-ت-وزا م-ن-ذ ث-م-ا Êسص-ن-وات ول اذك-ر أاÊ
إاح-ت-ف-لت ي-وم-ا ب-ال-ع-ي-د رف-ق-ة أاف-راد ع-ائ-ل-تي ،إاذ
أال -ت -ح -ق Ãنصصب ع -م -ل -ي ‘ السص -ادسص-ة صص-ب-احً-ا
وينتهي وقت دوامي عند منتصصف النهار ‘ ،هذه
األث- -ن -اء أارج -ع إا ¤ب -ي -ت -ي ألق -وم ب -زي -ارة األه -ل
واألح -ب -اب وأاع -وضض أاولدي ع -ن غ-ي-اب-ي ع-ن-ه-م
ب -إاصص -ط -ح -اب -ه -م إا ¤ب -عضض م -راك -ز ال-تسص-ل-ي-ة أاو
ا◊دائق.
وجاء على لسصانه أان العمل يوم العيد خÓل
السصنوات األو ¤من إالتحاقه بالعمل كان صصعبًا
عليه ألن يوم العيد هو يوم إاسصتثنائي إاذ يحب
مقاسصمة فرحته مع ذويه ،ولكن مع مرور الوقت
تعود على األمرÃ ،ا ‘ ذلك أافراد عائلته الذين
تقبلوا هم أايضصا فكرة غيابه عنهم يوم العيد
حيث قال ““بعد أان تعودت على العمل يوم العيد
أاصصبحت ‘ اŸقابل أاجد متعة أل Êأاقاسصم عدداً
كبÒاً من مسصتعملي حافلة النقل ايتوزا فرحة
العيد إاذ أاتلقى منذ بداية العمل وا ¤غاية نهاية
الدوام عبارات التها ÊباŸناسصبة  ،كما أان البعضض
اآلخر يقدم لنا حلويات العيد ما يزيد من متعة
العمل .

من جهته حدثنا قابضض التذاكر قائ⁄““ Ó
أاتقبل ‘ بداية إالتحاقي Ãنصصب عملي فكرة
العمل بالعيد أل ÊطاŸا إاعتقدت أان األعياد
مناسصبات يحق لكل مواطن أان يعيشصها ‘ منزله
رفقة أاهله وأاقارب ،ولكن مع مرور الوقت –ول
العيد بالنسصبة ‹ إا ¤يوم عمل عادي وباŸقابل
أاجد متعة كبÒة أل Êببسصاطة أاوفر لغÒي مهمة
ال -ت -ن -ق -ل ل -ي -تسص -ن -ى ل -ه -م ال -ق-ي-ام ب-واجب ت-ب-ادل
الزيارات““ ،وأاك Ìما يبهجني يضصيف ““ رؤوية فرحة
األطفال ‘ ﬂتلف األحياء التي نتنقل عÈها
ي -خ-رج-ون إا ¤الشص-وارع ب-أاع-داد ك-بÒة وي-ق-ب-ل-ون
علينا ليبادلون –ية العيد رفقة أاوليائهم““.
وجاء على لسصان ﬁدثنا أان أايام العيد تعد من
اŸن -اسص -ب -ات اإلسص -ت -ث-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي ي-غضص-ون ف-ي-ه-ا
الطرف عن اıالف Úالذين ل يدفعون ثمن
التذكرة كما ينزلون عند طلبات الركاب الذين
يطلبون منهم إانزالهم بالقرب من مسصاكنهم .
بينما حدثنا ““ك““ سصائق بحافلة النقل ايتوزا
قائ ““ Óتبدوا فكرة العمل يوم العيد صصعبة للوهلة
األو ¤ول-ك-ن ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤اÿدم-ة ال-ت-ي ن-ؤوم-ن-ها
للراغب ‘ Úالتنقل لتبادل الزيارات ،واألعداد
ال-ك-بÒة م-ن ت-ه-ا Êال-ع-ي-د ال-ت-ي ن-ت-ل-ق-اه-ا Œعلنا
نغضض الطرف ونرضصى بالعمل عن قناعة ل سصيما
وأاننا ل نعمل طيلة اليوم وإا‰ا نداوم لنصصف يوم
فقط.

حققت أارباحاً وصسلت إا %70 ¤خÓل يوم واحد

مدينة األلعاب بقورصصو تعيشش فرحة مضصاعفة بعيد الفطر
إاسستحوذت اŸدن الÎفيهية أايام العيد على إاقبال العائÓت ‡ن حرصسوا على مشساركة
صسغارهم فرحة العيد .و‚حت ‘ تعويضس فÎة الركود التي شسهدتها إا ¤حد ما ‘ شسهر
رمضسان””.اŸسساء”” زارت مدينة اÓŸهي اŸتواجدة بقورصسو بو’ية بومرداسس ورصسدت نبضس
’ط-فال أاثناء تواجدهم فيها
زواره-ا وشس-ارك-ت-ه-م ف-رح-ة أاي-ام ال-ع-ي-د ورصس-دت إاب-تسس-ام-ة ا أ
و–اورت مع أاوليائهم عن أاسسباب إاقبالهم على أاماكن الÎفيه.
@ حنان سس

إاسص-ت-ق-ب-لت م-دي-ن-ة الÎف-ي-ه اŸتواجدة بشصاطئ
ق -ورصص -و ع -دداً ك -بÒاً م-ن األسص-ر وأاط-ف-ال-ه-ا ‡ن
قصصدوها خÓل أايام عيد الفطر اŸبارك للÎفيه
والÎويح ،وقدر عدد هؤولء الزوار باŸئات ‘
ال-ي-وم ال-واح-د م-ا ج-ع-ل إاي-رادات ال-ق-ائ-م Úع-ليها
–قق أارباحاً Ãعدل يفوق الـ %70عن باقي أايام
العطل بحسصب أاحد مسصÒي ““اŸناج““ الذي إاكتفى
ب -ال-ق-ول أان-ه يسصÎج-ع ع-اف-ي-ت-ه أاي-ام ال-ع-ي-د ب-فضص-ل
اإلق- -ب- -ال ال- -ك -ب Òوأان سص -اع -ات ال -ل -عب ت -دوم إا¤
م -ن -تصص -ف ال -ل -ي-ل ‘ .ال-وقت ال-ذي ق-درت األسص-ر
إانفاقها على هذه األماكن ووسصائل ترفيه أاخرى
Ãا يÎاوح ما ب Úالـ %35إا.%50 ¤
أاحد اŸواطن Úحدثنا ‘ اŸوضصوع وهو يقول
«:ينتظر أاطفا‹ العيد بفارغ الصص Èمن أاجل زيارة
مدينة األلعاب هذه خاصصة وأا Êقد وعدتهم من
قبل بإاصصطحابهم إاليها““ ،وأاضصاف ““لقد أاصصبح هذا
اŸكان مقصصد الكث Òمن األسصر ‘ ظل غياب
أاماكن ترفيه أاخرى أاو تعذر الوصصول إا ¤أاخرى
بسصبب بعد اŸسصافة““.أاما عن متوسصط ما أانفقه ‘
سصبيل ترفيه أاولده فقد قدره بحوا‹  2500إا¤
 3000أالف دينار بالنظر إا ¤مصصاريف اŸثلجات
واألل -ع -اب وك -ذلك ب-عضض السص-ك-ري-ات وح-ت-ى ل-عب
أاخرى عمد بائعوها إا ¤عرضصها باŸدينة ÷لب
أانظار األطفال ومنها البالونات وسصاعات ““بن تن““
واŸزام Òوبعضض اآللت اŸوسصيقية البÓسصتيكية
وغÒها الكث..Ò
فيما –دث مواطن آاخر عن نقصض اÿدمات
بهذه اŸدينة الÎفيهية ومنها عدم وجود فرقة
طبية إلسصعاف فوري عند وقوع أاي حادث ،كما
أاشصار إا ¤غÓء أاسصعار األلعاب وإاعتÈها مبالغ فيها
فسصعر تذكرة لعب واحدة باألرجوحة الفولذية
على سصبيل اŸثال ﬁدد بـ 50دينار Ÿدة ل تتجاوز
دقيقت ،Úوتذكرة سصيارات التصصادم  60دينار لنفسض
اŸدة ال -زم -ن -ي -ة...ه-ذا األم-ر ج-ع-ل ب-عضض اآلب-اء
واألم -ه -ات ‡ن –دث -وا إا““ ¤اŸسص-اء““ ي-ن-اشص-دون
مسصÒي أال -ع -اب الÎف -ي -ه ه -ذه إلع -ادة ال -ن-ظ-ر ‘
األسصعار اŸطبقة خاصصة وأان أاغلب األسصر تتكون
م- -ن ثÓ- -ث أاط -ف -ال أاو أاك Ìالشص -يء ال -ذي ي -ره -ق
اŸيزانية خاصصة وأان الطفل ل يقر بشصيء إاسصمه
–ديد زمن للعب.
وبحسصب اÓŸحظة فقد ” تخصصيصض مسصاحة
واسص - -ع- -ة Ÿا ي- -ع- -رف بـ«اŸن- -اج““ ال- -ذي ي- -ع- -رضض
أاصصحابه ،وهم خمسصة شصباب من ولية جيجل لهم
حق اإلمتياز ‘ تسصيÒه ،عدة لعب وحسصب أاعمار
األطفال ،وأاكد عماد أاحد اŸسصÒين ‘ حديث
لـ«اŸسصاء““ أانه إاتفق مع أاصصدقائه على فتح ““أابواب
اŸناج““ صصبيحة عيد الفطر مباشصرة بعد الفراغ

من أاداء صصÓة العيد ،مشصÒاً أان حرارة ا÷و و
أاشصعة الشصمسض قد أاثرا بعضض الشصيء على األسصر ‘
قصصد اŸكان الذي بدأا يشصهد توافداً متزايداً بعد
عصص -ر ال -ي -وم األول م -ن ع -ي -د ال -ف -ط -ر ،ل-يسص-ت-م-ر
األطفال ‘ اللعب إا ¤منتصصف ليل ذات اليوم،
وأاوضصح أان لعبة تصصادم السصيارات قد شصهدت من
ج-ه-ت-ه-ا ضص-غ-طً-ا ك-بÒاً ج-ع-ل-ه ي-ت-دخ-ل مرات عدة
إلصص Ó-ح أاع -ط-اب إاح-دى السص-ي-ارات أاو ت-ع-ويضص-ه-ا
بأاخرى أاو حتى إاصصÓح عمود السصيارة الكهربائي
الذي كثÒاً ما يتأاثر من شصدة التصصادم ب Úاألطفال
‘ حلبة السصباق .أاما األسصعار فإان بعضض أارباب
األسصر ‡ن –دثوا إالينا إاعتÈوها مقبولة إا ¤حد
ما فإان  200دينار تسصمح بلعب أاربعة لعب وهو
الثمن اŸعمول به ‘ عدة مدن ترفيهية أاخرى....
Óطفال
من جهة أاخرى ،شصّكل فضصاء اللعب ل أ
داخل غابة قورصصو مقصصداً آاخر للÎفيه ‘ ظل
اإلزدح-ام واإلك-ت-ظ-اظ ال-ك-بÒي-ن اŸسص-ج-ل Úعلى
اŸكان ،واÓŸحظ هذه السصنة أانه ” إاعادة تهيئة
ال -غ -اب-ة وت-وسص-ي-ع مسص-اح-ات ال-ل-عب ال-ت-ي ك-انت ‘
اŸوسصم اŸاضصي ل تتعدى فضصاءين إاثن Úيضصمان
األرجوحات وزحليقات ل غ،Òو” إاضصافة خÓل
اŸوسصم الصصيفي ا÷اري  3فضصاءات للعب أاكÌ
إاتسصاعاً من حيث اŸسصاحة ويضصمان عدداً من
Óطفال األقل
اŸراجيح والزحليقات اŸوجهة ل أ
من  5سصنوات ،إاضصافة إا ¤أالعاب فولذية يحتاج
فيها الطفل إا ¤بعضض الفطنة ليجتازها ويصصل إا¤
الضص -ف -ة األخ -رى ،وه -ي أال-ع-اب ›ان-ي-ة م-ا ج-ع-ل
اإلزدحام سصمة غالبة عليها خاصصة بعد اÿامسصة
مسصاء من أايام العيد اŸبارك ،وŒ ⁄د بعضض
ربات األسصر حرجاً ‘ ترك أابنائهن يتزحلقون
بالرغم من إارتدائهم ÓŸبسض العيد ،مثلما تطلعنا
ع-ل-ي-ه إاح-داه-ن ب-ق-ول-ه-ا«:م-ن-ذ صصغري أاسصمع أامي
Óطفال يرتدون مÓبسض
تقول أان عيد الفطر ل أ
جديدة ويلعبون حيثما شصاءوا لذلك ل أامانع أان
يلعب أاولدي هنا ب Úكل هذه األلعاب ألن هذه
فرحتهم““،.وقالت أاخرى أان النهار طويل فحتى
بعد عيادة األهل وتهنئتهم بالعيد فإان سصويعاته ما
Óسصر أان تقصصد أاماكن
تزال طويلة Ãا يسصمح ل أ
للÎفيه يلعب فيها األطفال بينما تسصÎيح ربات
األسص -ر م -ن ال -ت -ف -ك ‘ Òم -ائ -دة اإلف -ط -ار .وق-ال
مواطن أانه يفضصل قصصد شصاطئ قورصصو بالنظر
إا ¤ا÷مع ب Úاإلسصتجمام واللعب وكذا نشصاطات
ترفيهية أاخرى ومنها األنشصطة والفعاليات التي
ت -ن -اسصب األط -ف -ال ‘ فÎات ال-ع-ط-ل اŸدرسص-ي-ة،
وذلك ب -ت -ق-د› Ëم-وع-ة م-ت-ن-وع-ة م-ن ال-ع-روضض
الÎفيهية واŸسصابقات الثقافية واأللعاب ا◊ركية
وعروضض اŸهرج ÚاÙببة لدى األطفال.

الثلثاء  0٣شصوال  ١٤٣٣هـ
الموافق  2١أاوت  20١2م العدد ٤٧25
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قعدة ديوان بشصار ‘ «خيمتكم »20١2
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Œاوب كب Òمن ا÷مهؤر

كالعادة ،كان ا÷مهور السصاهر بالهيلتون على موعد مع فرقة «قعدة ديوان بشصار» التي وإان كان معظم
لضصافة إا ¤ا÷ولت الفنية التي يقومون بها ‘ ﬂتلف أانحاء العا⁄
أاعضصائها يعيشصون خارج ا÷زائر با إ
ن ا◊فلت التي –ييها ‘ بلدها ا÷زائر لها مذاق خاصص وهو ما ”ّ إاثباته ‘ ا◊فل اŸن ّ
ظم ضصمن
إالّ أا ّ
تظاهرة «خيمتكم  ‘ »20١2أاواخر سصهرات رمضصان.
❊ لطيفة داريب
قّدمت فرقة «قعدة ديوان بششار» حفًÓ
‘ ال- -ق -م -ة ‘ السش -ه -رة م -ا ق -ب -ل ا’أخÒة
لتظاهرة «خيمتكم  ،»2012بجوار فندق
هلتون ،حيث Œاوب ا÷مهور ا◊اضشر
بشش -ك -ل ك -ب Òم -ع اأداء ال -ف -رق-ة ال-ت-ي اأّدت
اأغا Êتراثية وعزفت على اآ’ت موسشيقية
حديثة مثل الباتري والطبل والقيتار وكذا
على اآ’ت تقليدية مثل القمÈي وهو ما
اأضشفى على ا◊فل سشحراً ’ يعرف كنهه
اإّ’ اأصش- -ح -اب م -ن -ط -ق -ة بشش -ار م -ن ح -يث
تنحدر الفرقة.
وغ -ن -ى اأعضش -اء ال -ف -رق -ة وم -ن ب -ي -ن-ه-م
ع- -ائشش- -ة ل- -ب- -ق- -ع اأغ- -ان- -ي- -ه- -م اŸع- -روف- -ة
اŸسشتوحاة من الÎاث البششاري ا’أصشيل
واŸع -روف بـ«ال -دي -وان»م -ث -ل «ح -م-ودة»،
«اأم Úاأم« ،»Úذيب ال- -غ -اب -ة»« ،سش -ب -ح -ان
ال- -ل -ه»« ،سش -ودا »Êو«ي -ا شش -ا‘ ي -ا ع -ا‘»
وغÒها ‘ جّو حار جداً زادته حرارة
رقصش-ات ا÷م-ه-ور وتصش-ف-ي-ق-ات-ه وت-رديده
لÓأغا.Ê
وج -اء ‘ ب -عضس م -ق-اط-ع اأغ-ن-ي-ة «اأمÚ
اأم:»Ú
«اأم Úاأم Úوال--ل--ه م--ا اأم Úن-ب-دا
ب--السص Úونسص--ل--م ب--ي--ه-ا سص-لم ح-ار
عليكم يا ا◊ ّ
ضصار
وا‹ غايب ما ننسصى فيها قع ا‹
بعيد كر Ëوناسص الدار
وجه الÈكة يا اأهل الÁان بيكم
يضصوى اŸكان
رب-ي ال-ع-ف-و ب-ج-اه اŸصصطفى نبينا
ونبيكم».

اأما عن اأغنية «سشبحان الله»:
«سص---ب---ح--ان ال--ل--ه صص--ي--ف--ن--ا ول
شص---ت---وة...ورج--ع فصص--ل ال--رب--ي--ع
فالبلدان خريف.
ومضص---ات اأي---ام---ن---ا وسص---رق--ت--ن--ا
سص--ه--وة...وت--خ--ل--طت ل-دي-ان شص-ل
عليك نصصيف.
ق-لت واع-ج-ب-ي صص-ح-ات ف-ال-دي-ن
ال---رخ---وة...ول الإÁان ع---ن--دن--ا
فالعراب ضصعيف.
صص--ه--ي--ون ف--غ--اي--ة ل--ع-ل-و درك-و
سص-ط-وة...وق-ب-ل-نا ذلهم عاد الشصرق
كفيف»
وجاء ‘ اأغنية «حمودة»:
«حمودة ويا جاوي حمودة
يالله بابا

حمودة جيت نداوي حمودة
يالله سصيدي»
اأما عن اأغنية «ذيب الغابة»:
«ذيب ال----غ---اب---ة م---ا يÎب---ى م---ا
يتحادى ،ذيب الغابة
الصص Èما زال يزول الظلم وا◊ق
ي--ب--ان،ي--ب--ان الÈه-ان واآه ح-ب-اب-ي
ويثبت الكلم»
ب -اŸق -اب -ل ،اأبت ف -رق -ة «ق -ع -دة دي-وان
بشش -ار» اإّ’ اأن ت -ت -ذّك -ر اأح-د اأع-م-دة ال-ف-ن
ا÷زائ -ري وه -و ال-ف-ن-ان ال-راح-ل خ-ل-ي-ف-ي
اح -م -د ف -ق ّ-دمت م -ق -ت -ط-ف-ات م-ن ب-عضس
اأغ - -ان - -ي - -ه ال - -ت- -ي tح- -ف- -ظت ‘ ال- -ذاك- -رة
ا÷زائرية ،فكان ا◊فل ناجحًا بششهادة
ا◊اضشرين الذين اإسشتمتعوا كثÒاً باأداء
اأعضشاء الفرقة.

‘ حفل تاريخي بعاصصمة ا◊ماديÚ

تاكفريناسص يبهر جمهؤره

 ⁄يسصبق Ÿلعب «الوحدة اŸغاربية» ببجاية أان إاحتضصن حف ً
لخÒة – بإاسصتثتاء
ل كبًÒا ‘ العشصرين سصنة ا أ
حفلت اŸطرب الراحل معطوب الوناسص الذي كان الوحيد الذي يسصتقطب عددًا غفًÒا من ا÷ماه‘ Ò
لسصبوع اŸاضصي عن آاخرها ‘ الوقت الذي ⁄
سصنوات الثمانينات– حيث إاكتظت مدرجات اŸلعب نهاية ا أ
يسصعف ا◊ ّ
ظ العديد من اŸواطن Úوا÷مهور العريضص من دخول وحضصور ا◊فل الذي أاحياه الفنان
العاŸي تاكفريناسص بعد غياب عن عاصصمة ا◊ماديŸ Úدة طويلة قّدرت بـ  25سصنة.
❊ ا◊سصن حامة

رغ -م اأّن ا◊ف -ل ال -ذي ن ّ-ظ -م -ت -ه ÷ن-ة
ا◊فÓت لبلدية بجاية كان مقّرراً على
السشاعة العاششرة والنصشف ليً ،Óاإ’ّ اأّن
م -درج -ات م -ل -عب «ال -وح-دة اŸغ-ارب-ي-ة»
ششهدت توافد العائÓت والششباب دقائق
قليلة بعد ا’إفطار بسشبب رغبة كّل واحد
م- -ن- -ه- -م ‘ اأخ- -ذ م- -ك- -ان ‘ اŸدرج- -ات
وا’إسش - -ت - -م - -ت - -اع ب - -ه- -ذا ا◊ف- -ل ال- -ك- -بÒ

وال- -ت- -اري- -خ- -ي وروؤي- -ة ف- -ن- -ان -ه -م اŸدّل -ل
تاكفريناسس الذي اإششتاق اإليه بدليل اأنّ
ا÷م- -ه- -ور ا◊اضش- -ر اŸقّ- -در بـ  15األف
ششخصس Œاوب مع اأغانيه وهو ما اأعطى
ن -ك -ه -ة اأخ -رى ل-ه-ذا ا◊ف-ل ال-ك-ب Òال-ذي
اإضش-ط-ر ف-ي-ه ال-ف-ن-ان اإ ¤ت-غ-ي Òب-رن-ا›ه
وفسش -ح اÛال ل-ل-ج-م-ه-ور ل-ل-مشش-ارك-ة ‘
تاأدية بعضس ا’أغا Êعلى ا’أغنية العاŸية

«زع -م -ا ،زع -م -ا» ،ك -م -ا  ⁄ي -نسس ال -ف-ن-ان
ت-اك-ف-ري-ن-اسس ذك-رى خ-مسش-ي-ن-ية اإسشتقÓل
ا÷زائ -ر ،وط -لب م -ن ا÷م-ه-ور ال-وق-وف
دقيقة صشمت ترحمًا على اأرواح الششهداء
ليختار بعد ذلك ثÓثة ششبان لتاأدية اأغنية
اŸششهورة «تامطوث بو›اهد» (زوجة
اÛاهد).
وب-ع-د ذلك ،األ-هب ال-ف-ن-ان ت-اك-فريناسس
م- -درج- -ات اŸل- -عب م- -ن خ Ó-ل ت -اأدي -ت -ه
’أغ -ان-ي-ه ال-ق-دÁة وا÷دي-دة ع-ل-ى غ-رار
«اأزول»« ،اأوي - -ي»« ،واي - -ث - -ل- -ه- -ا»« ،ي- -وب- -ا
روم- -ان»« ،دوق- -ا» وغÒه -ا ،ح -يث اأم -ت -ع
جمهوره Ÿدة ثÓث سشاعات جعلت الكلّ
يخرج راضشياً من هذه السشهرة الفنية‘ ،
الوقت الذي عّبر البعضس ا’أخر عن حزنه
الشش- -دي -د ل -ع -دم ال -ت -م ّ-ك -ن م -ن ال -دخ -ول
وا’إسشتمتاع بهذا ا◊فل.
و ⁄يجد الفنان تاكفريناسس الكلمات
التي يعّبر بها عن اإحسشاسشه بنجاح هذا
ا◊ف-ل واإسش-ت-ق-ط-اب-ه ل-ل-ع-دي-د م-ن ﬁب-يه
وضشرب لهم موعداً ‘ اŸسشتقبل القريب
م -ن اأج -ل اإح -ي -اء ح -ف Ó-ت اأخ -رى ق-ائÓ-
«سشاأعود اإليكم قريباً ونلتقي ‘ حفل مثل
هذا النوع ’أّنني اأحبكم كثÒاً».

www.el-massa.com
info@el-massa.com
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العيد ‘ ا÷زائر
❊ابن تريعة ❊

م -ن غ ÒاŸم -ك-ن ا’إŸام ب-ط-ق-وسس
ال- - -ع- - -ي- - -د ‘ ا÷زائ- - -ر واŸم- - -ي - -زات
واÿصش -ائصس ال -ت -ي Œع -ل -ه ع-ي-داً غÒ
ا’أعياد باإسشتثناء ما يعرف بالششعائر
ال-دي-ن-ي-ة ال-ت-ي Áارسش-ه-ا كل اŸسشلمÚ
م -ن -ذ اأن اأصش -ب -ح ع -ي -د ال -ف -ط -ر وع-ي-د
ا’أضش- -ح- -ى م- -ن ا’أع -ي -اد ا’إسش Ó-م -ي -ة
اÙتفي بها ‘ حياة الرسشول صشلى
الله عليه وسشلم ،من صشÓة وتواصشل
وتراحم واإخراج زكاة الفطر واإطعام
ال- -ف- -ق- -راء وكسش- -وة ا’أي- -ت- -ام وا’أرام -ل
وغÒه -ا م -ن ا’أع -م -ال ال -ت-ي م-ا ت-زال
قائمة ‘ ›تمعنا ا÷زائري.
لكن هناك ‡يزات اأخرى غ Òتلك
اŸششاهد اŸششÎكة لكل اŸسشلم‘ Ú
العيدين الفطر وا’أضشحى.
ف - -رغ- -م اŸاآسش- -ي واÙن ال- -ت- -ي
عاششها الششعب ا÷زائري اإبان تواجد
ا’إسشتعمار الفرنسشي الذي عمل كل ما
ب- -وسش- -ع- -ه ل- -ط- -مسس م- -ع -ا ⁄ا◊ضش -ارة
وال- -ث- -ق- -اف- -ة ال- -ع- -رب- -ي- -ة ا’إسشÓ- -م- -ي- -ة
واإسش- -ت- -ب- -دال- -ه- -ا ب- -غÒه- -ا م- -ن اأع -ي -اد
ا’أروب -ي ،Úك -اأع -ي-اد اŸيÓ-د وا’أع-ي-اد
الوطنية وحتى اأعيادهم ‘ اإحتÓلهم
للجزائر.
“ر  50سشنة من اإسشتعادة السشيادة
ال -وط -ن -ي -ة و –ري -ر ا’أي-ام ا÷زائ-ري-ة
اÿاصش- - -ة م- - -ن ا’أل - -وان وال - -ت - -اأثÒات
الفرنسشية ،حيث اأن ا’أعياد ا÷زائرية
ه - - -ي ا’أخ- - -رى ق- - -اومت ا’إح- - -تÓ- - -ل
الفرنسشي واأبرزت الششخصشية الوطنية
كاملة غ Òمنقوصشة ‘ العيدين الكبÒ
والصشغ ÒواŸولد النبوي ناهيك عن
العادات والتقاليد ا’أخرى التي كثÒاً
ما تظهر ‘ مواسشم البذر وا◊صشاد
من خÓل ا’أعمال ا÷ماعية والتعاون
وكذا تظهر حتى ‘ «الزرد» وزيارة
ا’أولياء وغÒها من العادات والتقاليد
التي اأصشبحت فيما بعد اأعياداً واأيامًا
ي -حسشب حسش -اب -ه -ا وي -ع-د ل-ه-ا ا’إع-داد
الكامل.

ما كان Áيز اإحتفا’ت العيد بعد
صشÓ- - - -ة وزي- - - -ارة ا’أه- - - -ل وا’أق - - -ارب
وا’أصشدقاء وا’ألبسشة ا÷ديدة واإخراج
الطعام اأمام اأبواب اŸنازل ‘ القرى
وت- -وزي- -ع ا◊ل -وي -ات وزي -ارة اŸق -اب -ر
للÎحم على ا’أموات ،وا’إجتماع عند
ك - -ب Òال - -ع - -ائ - -ل- -ة ‘ السش- -ن ك- -ل ه- -ذه
اŸظاهر كانت عبارة عن مششاهد فرح
اأوسش- -اط ال -ع -ائ Ó-ت ا÷زائ -ري -ة م -ن -ذ
مئات السشن.Ú
ه- -ن- -اك اإح- -ت -ف -ا’ت اأخ -رى ت -خصس
ا’أط -ف -ال واإح -ت -ف -ا’ت ت-خصس ال-ك-ب-ار
ف-ب-ال-نسش-ب-ة لÓ-أط-ف-ال اإرت-داء اÓŸبسس
ا÷دي -دة ج-م-ع ال-دراه-م ال-ذه-اب اإ¤
اأماكن ا’ألعاب وغÒها ،اأما بالنسشبة
للكبار وهنا اأقصشد با÷زائر العميقة
ف -ه-ن-اك األ-ع-اب ال-ف-روسش-ي-ة م-ن سش-ب-اق
اÿيل واإطÓق البارود ب Úالفرسشان
وقول الششعر كل هذه ‡يزات يتميز
بها العيد ‘ ا÷زائر.
واأن- -ا اأخ- -ت- -م ه- -ذه ا◊ل -ق -ات «اآث -ار
وماآثر» فاإ Êاأختمها بعيدين اإجتمعا
معًا اأ’ وهما عيد ا’إسشتقÓل الوطني
حيث اأننا نحتفل بهذا العيد Ÿدة سشنة
ك -ام -ل -ة وع -ي-د ال-ف-ط-ر اŸب-ارك ال-ذي
ن -ح -ت-ف-ل ف-ي-ه ب-خ-مسش Úع-ي-داً وشش-ه-راً
رمضش -ان -ي ً-ا م -ب -ارك ً-ا ون -ح -ن ‘ سش-ي-ادة
ك-ام-ل-ة ،ف-ل-م ي-ع-د ا÷زائ-ري Úيدفعون
اأج- - -رة ق - -ذي - -ف - -ة م - -دف - -ع ا’إف - -ط - -ار
للفرنسشي ،Úبل اأصشبحوا اأحراراً يرفع
ا’آذان ‘ اŸسش - - -اج - - -د وع - - -ل - - -ى اأثÒ
ا’إذاعات والقناوات التلفزية.
العيد ا÷زائري عيد يتميز با◊ب
وب-اŸسش-اﬁة وال-رح-م-ة وي-ت-ج-اوز فيه
اŸوؤمن عن اأخطاء اأخيه واإسشاءته له
ويطلب له اŸغفرة ويصشافحه ويعانقه،
هكذا هو العيد ا÷زائري ،العيد الذي
ي-ت-م-ي-ز ب-خصش-ائصس ج-زائ-ري-ة فروسشية
وتقاليد راسشخة وﬁبة ومغفرة.
فاألف مÈوك وكل اأيام
ا÷زائر اأفراح واأعياد.

مؤاعيد ثقافية
** ت---ع---رضص السص---ي---ن---م---ات--يك
ا÷زائ-ري-ة ب-ا÷زائر العاصصمة اأيام
 2١ ،١9و 2٣اأوت ف-ي-ل-م «حورية»
لسصيد علي مازيف (ا÷زائر ،)١98٧
كما تعرضص اأيام  ،22 ،20و 25اأوت
ف-ي-لم ( ١00ب-اŸائ-ة اأرب-ي-كا) Ùمود
زموري (ا÷زائر .)١99٧
** وت-ع-رضص سص-ي-نماتيك البليدة
اأي-ام  2١ ،١9و 2٣اأوت ف-ي-لم «اإمراأة
لبني» لعلي غا( Âا÷زائر .)١982
** اأما سصينماتيك وهران تعرضص
اأيام  2١ ،١9و 2٣اأوت فيلم «الأخوات
ه--ام--لت» ل--ع--ب--د ال--ك--ر Ëب--ه-ل-ول

(ا÷زائر .)١998
** ي-ت-واصص-ل ب-اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي
اأح--م--د زب--ان--ة ب--وه--ران م--ع--رضص
«اأسص--ل--ح--ة اŸق--اوم--ة» اإ ¤غ--اي--ة 5
جويلية .20١٣
** يسص-ت-م-ر Ãت-ح-ف شصرشصال اإ¤
غاية  ٣١اأوت ا÷اري معرضص القطع
الأث--ري--ة اŸر‡ة خ--لل ا◊م--ل--ة
الأŸانية ا÷زائرية.
** يتواصصل معرضص « 50سصنة من
ال-ف-ن ا÷زائ-ري» ب-اŸت-حف الوطني
ل-ل-ف-ن-ون ا÷م-ي-ل-ة اإ ٣0 ¤سصبتمÈ
القادم.

الثÓثاء  ٠٣شضوال  ١٤٣٣هـ
الموافق  ٢١أاوت  ٢٠١٢م العدد ٤٧٢٥
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مولودية وهران
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تخوفات من أان تنسسف مسستحقات الÓعب Úكل شسيء
إاسشتأانفت تششكيلة مولودية وهران ،تدريباتها
مسشاء أامسسÃ ،لعب الششهيد أاحمد زبانة ،بعد
ثÓثة أايام راحة ،إاسشتفادت منها Ãناسشبة عيد
الفطراŸبارك ،وبعد نهاية تربصشها الذي أاجرته
Ãدينة نابل التونسشية Ÿدة عششرة أايام ،وكما
سشبق وأان صشرح اŸدرب البلجيكي لوك إاÁايل
من تونسس ،فإان التدريبات بوهران هي إاسشتمرار
للÈنامج اŸسشطر،الذي أاكد بأانه سشيعرف تغيÒاً
ب -ع -د إال -غ -اء الÎبصس ال -ذي ك-ان م-زم-عً-ا إاج-راؤوه
باŸغرب ،والذي قد يعوضس بآاخر إاما Ãدينة
ع“ Úوششنت أاو Ãعهد تكوين إاطارات الششباب
والرياضشة بع ÚالÎك ( الكرابسس).
وب - -حسشب إاÁاي - -ل ،ف- -إان اآلت- -ي م- -ه- -م ج- -داً
ل -ت-ك-ريسس اإلي-ج-اب-ي-ات ال-ت-ي أاب-ان ع-ن-ه-ا ت-ربصس
ت- -ونسس ،وم- -ن- -ه -ا  :اإلنضش -ب -اط ال -ذي إال -ت -زم ب -ه
ال Ó-ع -ب -ون ،وإان -ع -كسس إاي -ج -اب ً-ا ع -ل -ى سش-ل-وك-ه-م
وتصش-رف-ات-ه-م داخ-ل اŸل-عب وخ-ارج-ه ،وج-علهم
يطلون بذهنية جديدة أاسشاسشها ا÷و ا◊ماسشي
داخل اÛموعة ،والتفا ‘ Êالعمل ،واإلجتهاد
بكل ما ‘ وسشعهم حتى يضشمن كل واحد منهم
منصشبًا ‘ التششكيلة األسشاسشية ،وبحسشب العديد
م-ن-ه-م ،ف-إان ه-ذه ن-ق-ط-ة ج-ي-دة كسش-ب-ه-ا ال-ف-ري-ق
ا◊مراوي ،خاصشة بعد وقوفهم على الفرق بÚ
خ-رج-ات ال-ف-ري-ق وع-ن-اصش-ره اŸوسش-م اŸاضش-ي،
والتي كان Áيزها التسشيب والÓإانضشباط ،والذي
–ينه نفسس الÓعب Úلفرضس أانفسشهم أاسشاسشيÚ
م- -ن دون م- -ن -افسش -ة ،وب -ال -ت -ا‹ ال -تصش -رف ك -م -ا
يحلولهم ،خاصشة وأان الفريق كان يسشعى بكله
للنجاة من مقصشلة السشقوط ،لكن جنوح اإلدارة

إا ¤إاسشتقدام عدد كب Òمن الÓعب ‘ Úهذه
الصش -ائ -ف -ة ،قضش -ى ع -ل -ى ه-ذه ال-تصش-رف-ات ‘ -
ال -وقت ال -راه -ن ع -ل -ى األق-ل -وق-وى اŸن-افسش-ة
داخل التششكيلة ،الذي سشيفيدها مسشتقبًÓحسشب
اŸدرب إاÁايل.
ك- -م- -ا أان ال- -فÎة اŸق- -ب- -ل -ة واŸت -ب -ق -ي -ة ع -ن
اإلنطÓق الرسشمي للبطولة الوطنية ،هي فرصشة
كذلك للÎسشيم النهائي للتششكيلة األسشاسشية التي
سشتدافع عن أالوان اŸولودية الوهرانية ،بداية

جمعية وهران

شسريف الوزا Êيواصسل تصسحيح أاخطاء تشسكيلته

ب-ع-د ي-وم راح-ةÃ ،ن-اسش-ب-ة ع-ي-د ال-ف-ط-ر اŸبارك
الذي قضشته بعيداً عن األحباب واألصشحاب ،عادت
تششكيلة جمعية وهران إا ¤تدريباتها Ãلعب مدينة
ن -اب -ل ال -ذي ت -ق -ي -م ف -ي -ه ت-ربصش-ه-ا ،وب-ن-فسس ا÷دي-ة
واإلصشرار وزادها عزÁة وإاصشراراً ،الفوز اŸعنوي
الذي حققته ‘ مباراتها الودية التحضشÒية الثانية
على حسشاب فريق ملعب نابل نزيل الدرجة الثانية
التونسشية وبنتيجة (.)7/4
وسشÒاً على نفسس الÈنامج ،فقد أادى زمÓء
برملة حصشت Úتدريبيت ،Úمزج الطاقم الفني فيهما
ب Úا÷انب البد Êوالفني والتكتيكي ،خاصشة بعدما
تكششفت له ›دداً ‘ اŸباراة الثانية -رغم الفوز
العريضس اÙقق فيها  -ضشعف اإلنسشجام ،وضشعف
األداء على مسشتوى الدفاع ،وأاخطاء أاخرى من قبيل
ال -ل -عب ال -ف-ردي ،وإاسش-تسش-ه-ال اŸن-افسس ،إاضش-اف-ة إا¤
البحث عن التششكيلة اŸثالية التي سشتقتحم اŸنافسشة
الرسشمية.
وألج- - -ل ذلك ،ك- - -ان اŸدرب شش- - -ري - -ف ال - -وزاÊ
ومسشاعداه أاقحم تششكيلتﬂ Úتلفت ‘ ÚاŸباراة
ضش -د م -ل -عب ن -اب -ل ،وج -رب ال-ع-دي-د م-ن ال-ث-ن-ائ-ي-ات
للوقوف على األك Ìتفاهما منها ،ففي ﬁور الدفاع
خ Òب Úالثنائي بن عيادة وأاكرم ‘ الششوط األول،
وحجار وفرتول ‘ الششوط الثا ،Êوهذا ‘ إانتظار
إاندماج بوعامرية الذي رسشم عودته لـ«فريق اŸدينة
ا÷دي -دة““ ب -ت -وق -ي -ع -ه Ÿوسش-م Úا÷م-ع-ة اŸاضش-ي-ة،
ونفسس الششيئ بالنسشبة ÿط الهجوم ،حيث فضشل ‘
ه -ذه اŸب -اراة اإلت -ك -ال ع -ل -ى ال -ث-ن-ائ-ي ع-ام-ر ي-ح-ي
(صشاحب الثنائية ضشد ملعب نابل) ورحو ،حيث ششكل
ال -ق-اط-رة األم-ام-ي-ة ‘ اŸب-اراة ال-ودي-ة ال-ت-حضشÒي-ة
األو ¤فوق األراضشي التونسشية ضشد نادي بن خÓد

اŸسشتقدم ا÷ديد بن مغيث وبالغ ،وحتى حراسشة
اŸرم -ى ،ك -انت ال -ف -رصش -ة م -وات -ي-ة ل-ل-واف-د ا÷دي-د
ق -وادري لشش -غ -ل -ه -ا وإاظ -ه -ار ،إام -ك -ان -ي-ات-ه ‘ غ-ي-اب
اÿبÒين موجار وصشاولة ،اللذين أاجÈا على البقاء
Ãدينة وهران ألسشباب متباينة.
وم-ه-م-ا ك-انت ال-ن-ت-ي-ج-ة اÙق-ق-ة ‘ ه-ذا ال-لقاء
الودي ،فإان ما كان يهم اŸدرب ششريف الوزا،Ê
وصشرح به ،هو قياسس العمل اŸنجز ،والوقوف على
أاداء الÓعب ،Úالذي قال عنه بأانه كان جيداً على
العموم ،ومبعث رضشاه عليهم ،وعلى وا÷هود التي
بذلوها ‘ اللقاء ضشد فريق نابل وخÓل التحضشÒات
◊د اآلن ،لكن من دون الرسشو بعد على التششكيلة
اŸثالية  «:لقد تعددت األسشباب التي منعتنا من
ضشبط التششكيلة األسشاسشية ،فهناك عناصشر مصشابة
وأاخرى غائبة ،وحضشورها كان ضشروريا Ÿعرفة رد
فعلها فوق أارضشية اŸيدان ،لذلك أاجÈنا على إاجراء
ت -ع -دي Ó-ت ك-ثÒة ع-ل-ى أاي تشش-ك-ي-ل-ة ن-قÎح-ه-ا ،ل-ك-ن
سشنواصشل –ضشÒاتنا بنفسس الصشرامة وا÷دية ،وما
ي -ح -مسش-ن-ا أاك Ìب-ل-وغ-ن-ا نسش-ب-ة الـ ‘ 70اŸائ- -ة م- -ن
اإلسشتعداد البد ““ Êيقول ششريف الوزا.Ê
وبحسشب ما سشطرالطاقم الفني ،هناك لقاء ودي
ثالث يكون أاجرته التششكيلة الوهرانية يوم أامسس ضشد
نادي جرجيسس ،وششارك فيه بوكرشس اŸتعافى من
اإلصش -اب -ة ،وق -د يÈم -ج راب -ع إاذا م -ا وف -ق م -ن -ظ -م-و
الÎبصس ‘ إاقناع ناد تونسشي آاخر ÓÃقاة الÓعبÚ
الوهراني ،Úالذين أاظهروا ◊د اآلن إانضشباطا كبÒاً،
وب -ح -رصس شش -دي-د م-ن اŸسشÒي-ن اŸراف-ق Úل-ل-وف-د
الذين أاششعروا لعبيهم ،بأانهم لن يتسشاﬁوا مع أاي
إاخÓل باإلنضشباط ومن أاي لعب كان.
^ سشعيد.م

ا÷زائري مصسباح قد يدخل ‘ صسفقة تبادل ب Úنادي ميÓن وجنوة
ق- -د ي- -ك -ون اŸداف -ع ا÷زائ -ري ل -ن -ادي م -ي Ó-ن
(ال -درج -ة اإلي -ط -ال -ي -ة األو )¤ج-م-ال مصش-ب-اح ﬁل
ع -م-ل-ي-ة ت-ب-ادل لÓ-ع-ب Úب Úن-ادي-ه ا◊ا‹ ,ج-م-ع-ي-ة
ميÓن ونادي جنوة الذي ينششط بنفسس القسشم لكرة
القدم ,حسشب ما وردته مؤوخراً الصشحافة اÙلية.
وحسشب الصش- -ح- -ي -ف -ة ا÷ه -وي -ة ““ال -ك -وري -اري
مÒكنتيل““ فإان النادي Úبصشدد التفاوضس حول عملية
تبادل ب Úجمال مصشباح ( 27سشنة) واإليطا‹ ذي
أاصش - -ول مصش - -ري - -ة سش- -ت- -ي- -ف- -ان شش- -ع- -راوي (20سشنة)
اŸقÎح Úلنادي جنوة مقابل إانتقال كل من جورج
كوكا ( 25سشنة) ودانيال توسشزر ( 27سشنة) ا ¤ميÓن.
هذه العملية اÙتملة قد تسشمح Ÿصشباح الذي
ل ي -دخ -ل “ام ً-ا ‘ خ-ط-ط اŸدرب م-اسش-ي-م-يÓ-ن-و
ال -ي -غ -ري ‘ ف -رضس ن-فسش-ه ضش-م-ن ن-اد ي-ح-ت-ل وسش-ط
الÎتيب ‘ البطولة اإليطالية والششعراوي الذي قد
يسش -ت -ف-ي-د م-ن وقت إاضش-ا‘ ل-ل-عب حسشب الصش-ح-ي-ف-ة
اإليطالية.
وك -ان إاسش-م مصش-ب-اح ي-ع-ود ي-وم-يً-ا ع-ل-ى صش-ف-ح-ات
الصشحافة اإليطالية كونه مطلوبا من طرف عدة
أاندية ﬁلية على غرار جنوة وبالرمو و فيور نتينا
باإلضشافة إا ¤نادي مرسشيليا الفرنسشي ,علمًا بأان
مصشباح كان قد رفضس ‘ بداية سشوق التحويÓت

الصشيفية عرضشاً من نادي تورينو.
وأاكد مصشباح أاك Ìمن مرة أانه يرغب البقاء ضشمن
نادي ميÓن ومسشتعد للعب كل حظوظه من أاجل
ال -ظ -ف-ر Ãك-ان-ة أاسش-اسش-ي-ة ,خÓ-فً-ا ل-ل-ن-ادي ال-ذي ل-ه
مشش -اري -ع أاخ -رى م-ن خÓ-ل رغ-ب-ت-ه ‘ –وي-ل-ه ل-ن-اد
آاخر(.وا)

من يوم  11سشبتم Èتاريخ أاول مواجهة رسشمية
لـ«ا◊م-راوة““ ضش-د ف-ري-ق شش-ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة Ãل-عب
أاحمد زبانة ،وألجل ذلك طلب التقني البلجيكي
م - - -ن اإلدارة ب- - -ر›ة أاك Èع- - -دد ‡ك- - -ن م- - -ن
اŸب -اري-ات ال-ودي-ة ال-ت-حضشÒي-ة ‘ ه-ذه ال-فÎة،
والتي سشيسشتغلها كذلك Ùو بعضس النقائصس
التي ظهرت على التششكيلة ،منها ضشعف مردود
ب -عضس م -ن -اصشب ال-ل-عب ،وغ-ي-اب ال-ب-عضس اآلخ-ر
كمنصشب قلب الهجوم الذي تفتقر إاليه بششدة،
وع -ب -ث ً-ا ح -اول ال -ط -اق -م ال -ف -ن -ي Œريب ب -عضس
العناصشر ‘ القاطرة األمامية الهجومية بÎبصس
تونسس عسشاه يسشد هذه الثغرة.
على أان اŸششكل الذي يتخوف منه األنصشار
كثÒاً ،من أان يأاتي على كل ما بذل من ›هودات
◊د اآلن ل- -ت- -ج- -ه- -ي- -ز ال- -ف- -ري- -ق ،ه -واŸت -ع -ل -ق
Ãسش-ت-ح-ق-ات الÓ-ع-ب،Úال-ت-ي ك-ان وع-د الرئيسس
يوسشف جباري بتسشويتها فور عودة الفريق من
تونسس ،وهو الذي ظل طيلة هذه الفÎة ،يرفع
الصشوت و يلفت اإلنتباهÿ ،واء اÿزينة بحسشبه،
ويطالب بإانعاششها قصشد ضشمان إاسشتمرار حسشن
ألم-ورال-تشش-ك-ي-ل-ة ،وي-ب-ق-ى ا÷م-ي-ع يÎقب ا◊ال
الذي سشتطل به ‘ اŸسشتقبل القريب.
^ سشعيد.م

خيتا‘ و◊سسن يسسقطان ‘
ا÷ولة ا’فتتاحية بإاشسبيلية
انهزم نادي خيتا‘ لكرة القدم ,الذي ينششط
له الدو‹ ا÷زائري مدحي ◊سشن ,مسشاء يوم
السشبت Ãيدان ف.سشي إاششبيلية بنتيجة (,)2-1
الششوط األول ( ‘ )2-0اŸباراة التي جمعت
بينهما Ãلعب ““رامون سشانششيز““ ◊سشاب ا÷ولة
األو ¤للبطولة اإلسشبانية لكرة القدم.
وإافتتح فازيو باب التسشجيل للفريق اÙلي
‘ الدقيقة ( )34قبل أان يضشاعف زميله نقريدو
ال-ن-ت-يجة بعد 4دق -ائ -ق ،وج -اء ه -دف خ-ي-ت-ا‘
بواسشطة الكسشيسس ‘ الدقيقة .50
لعب ال -وسش -ط اŸسشÎج -ع ““ل-ل-خضش-ر““ ال-ذي
أاقحم أاسشاسشيا من طرف اŸدرب لويسس قارسشيا
بÓزا ” ,اسشتبداله ‘ الدقيقة  75من طرف
زميله أادريان كولونغا.
وسشيسشتقبل نادي خيتا‘ ‘ ا÷ولة الثانية
اŸقررة يوم األحد اŸقبل نادي ريال مدريد,
حامل اللقب اإلسشبا.Ê
أاما مبارات القمة للجولة الفتتاحية فقد
جمعت عششية أاول أامسس (األحد) ريال مدريد
ونادي فالنسشيا الذي يلعب له ا÷زائري سشفيان
فغو‹ ،وانتهت بالتعادل  ،1-1فيما تأالق سشحق
اف سش -ي ب -رشش -ل -ون -ة ن -افسش -ه ري -ال سش -وسش -ي -داد
بخماسشية مقابل هدف واحد.

www.el-massa.com
info@el-massa.com

رابطة أابطال أافريقيا

الشسلفاوة بدون روح ويسسجلون رابع هزÁة
 ⁄يتمكن فريق أاوŸبى الششلف من –قيق ول
نقطة من خÓل اŸباريات التى أاجراها ◊د اآلن
ف -ى إاط -ار م -ن -افسش -ة راب -ط -ة أاب -ط -ال إاف -ري -ق-ي-ا دور
اÛموعات ,حيث منى رفقاء زاوى سشم Òبأاربع
ه-زائ-م م-ت-ت-ال-ي-ة ك-انت ق-اسش-ي-ة ع-ل-ى ‡ث-ل ا÷زائ-ر
الوحيد فى هذه اŸنافسشة اإلفريقية والتى عجلت
بإاقصشائه فى اŸباراة األخÒة التى إاحتضشنها ملعب
ﬁمد بومزراق وخسشرها ،أامام سشان ششاين سشتارز
النيجÒى بنتيجة .1/2
ولعل ما Áكن قوله حول هذه اŸباراة ،يجب
Óخطاء البدائية
وضشعها فى خانة النسشيان بالنظر ل أ
لبعضس الÓعب Úفى مثل هذه اŸنافسشات كلفتهم
خسش -ارة راب -ع-ة تضش-اف إا ¤ال-ه-زائ-م اŸسش-ج-ل-ة أام-ام
ال-ن-ج-م السش-اح-ل-ى بنتيجة  0/1ع-ل-ى أارضش-ي-ة ﬁمد
بومزراق ثم أامام الÎجى التونسشى بتونسس وبحصشة
 2/3قبل أان ينهار األوŸبى على مرت Úأامام ‡ثل
الكرة النيجÒية ذهابًا  0/2وإايابًا بالششلف  2/1فى
إانتظار اŸقابلت ÚاŸتبقيت Úأامام الÎجى التونسشى
ب -الشش -ل -ف وال -ن -ج -م السش -اح -ل -ى ف -ى آاخ -ر م -واج-ه-ة
ÓوŸبى
ونتيجتيهما ل تغ Òفى األمر ششيئا بالنسشبة ل أ
اŸقصشى.
وبالنظر للمباريات التى أاجراها الششلفاوة Áكن
القول أايضشا أان ‡ثل ا÷زائر ⁄ ،يرق إا ¤اŸسشتوى
اŸنتظر بإاسشتثناء العرضس الطيب الذي قدمه ‘
مواجهة الÎجى التونسشى والتى أاششاد بها ا÷ميع
لكنها إانتهت بخسشارة األوŸبى ,ومهما قلنا فإان هذه
اŸششاركة تعتŒ Èربة مرة ،سشيقف عندها الطاقم
الفني من جهة وسشتكون نقطة الكششف عن السشلبيات
وأاسشباب اإلقصشاء ومن أاجل تدارك النقائصس حتى
ولو أان اإلدارة سشوف لن تÎك األمور تسش Òأاو “ر
مرور الكرام بعد الهزائم األربع اŸسشجلة والتى ⁄
ت -ك -ن م -ت -وق -ع -ة خ -اصش -ة ب-ع-د اإلن-طÓ-ق-ة اŸوف-ق-ة

ل-ل-تصش-ف-ي-ات وال-ت-أاه-ل التاريخى لدورى اÛموعات
والذى كان من أاهداف الفريق الششلفى قبل أان تتوسشع
اآلمال والطموحات فى الوصشول إا ¤اŸربع النهائى
ل-ك-ن-ه-ا إاصش-ط-دمت ب-ال-واق-ع-ي-ة أامام األداء اŸتواضشع
خÓل اŸواجهات األربع وكان بإامكان ‡ثل ا÷زائر
ال -ذه -اب ب -ع-ي-داً ف-ى ه-ذه اŸن-افسش-ة ل-ول األخ-ط-اء
اŸسشجلة فى اŸقابÓت خاصشة اŸباراة األخÒة
أامام سشان ششاين Ãلعب الششلف وهي اŸواجهة التى
كان ا÷ميع يعلق عليها آاماًل كبÒة بفوز ينعشس
ا◊ظوظ لكنها تÓششت بعد الهزÁة ولعل الغيابات
التى عرفتها التششكيلة كان لها الوقع السشلبى خاصشة
فى غياب صشانع األلعاب والهداف ﬁمد مسشعود
بداعى العقوبة وكذا فريد ملو ¤وتوفيق بوحافر
إا ¤جانب األخطاء اŸرتكبة على مسشتوى بعضس
اÿط-وط خ-اصش-ة اŸن-ط-ق-ة ال-دف-اع-ي-ة ح-يث ت-ل-قى
ا◊ارسس غا ⁄ثمانية أاهداف ‘ أاربع مواجهات
Ãع -دل ه -دف Úف -ى ك -ل م -ب -اراة ووصش-ل إا ¤شش-ب-اك
اÿصشم ثÓث مرات ‡ا يوحى أان الفريق فى حاجة
إا ¤قلب هجوم حقيقى وهو ما سشيضشعه السشاهرون
على النادى فى حسشاباتهم من خÓل البحث عن من
يجسشد الفرصس إا ¤أاهداف قبل إانطÓق اŸوسشم
الكروى ا÷ديد  2012/2013والبداية أامام ا–اد
بلعباسس يوم السشابع سشبتم Èالداخل فى إاطار ا÷ولة
األو ¤من الرابطة اÎÙفة األو ¤وقبلها سشتعمل
اإلدارة ع- -ل- -ى كشش- -ف ا÷دي- -د م- -ن خ Ó-ل ت -ق -ي -ي -م
اŸششاركة الششلفية والتحضش Òللبطولة اÎÙفة فى
لقاء سشيجمع لحقاً وفى ندوة صشحفية ب Úإادارة
ال- -ف- -ري- -ق وﬂت- -ل- -ف وسش -ائ -ل اإلع Ó-م حسشب آاخ -ر
اŸعلومات من أاجل مسشتقبل الفريق الششلفي صشاحب
أاول بطولة إاحÎافية وللحديث بقية.
م/عبدالكرË

دوري أابطال إافريقيا

اأ’هلي اŸصسري يتع Ìلكنه يتصسدر

تعادل الفريق ااŸصشري لكرة القدم النادي
الأهلي مع مضشيفه فريق تششيلسشي الغا Êبهدف
لكل منهما ‘ اŸباراة التي جمعتهما اأول اأمسس
الأح -د ضش -م -ن م -ن -افسش -ات ا÷ول-ة ال-راب-ع-ة م-ن
اÛموعة الثانية لبطولة دوري اأبطال اإفريقيا.
سش- -ج -ل ه -دف الأه -ل -ي ال Ó-عب الإي -ف -واري
اأوسشوكونان ‘ الدقيقة  42من الششوط الأول من
ع-رضش-ي-ة اŸت-األ-ق ول-ي-د سش-ل-ي-م-ان اإن-قضس ع-ل-يها
ﬁمد اأبو تريكة براأسشية قوية اإرتدت من القائم
ليسشددها كونان ‘ اŸرمى اÿا‹ ,ثم ‚ح
الÓعب داركو اأبوكو ‘ اإدراك هدف التعادل
لفريق تششيلسشي ‘ الدقيقة .53
وبهذه النتيجة تقدم النادي الأهلي خطوة
كبÒة نحو التاأهل اإ ¤الدور نصشف النهائي.

ي -ذك -ر اأن ال -ن -ادي الأه -ل -ي ح -ق -ق ال -ف-وز ‘
اللقاءات الثÓثة اŸاضشية التي خاضشها ‘ دور
الثمانية بعد فوزه على مازÁبي الكونغو‹ ‘
ا÷ولة الأو ¤والزمالك ‘ الثانية وتششيلسشي ‘
الثالثة.
ويتصشدر الأهلي اÛموعة الثانية برصشيد
 10نقاط  ,فيما يحتل نادي تششيلسشي اŸركز
الثا Êبرصشيد  5نقاط بفارق نقطة واحدة عن
م -ازÁب -ي ال -ك -ون -غ -و‹ صش-احب اŸرك-ز ال-ث-الث
برصشيد  4نقاط والذي يحل مسشاء اليوم ضشيفًا
ع -ل -ى ن -ادي ال-زم-الك ال-ذي ي-ت-ذي-ل اÛم-وع-ة
بدون رصشيد من النقاط بعد خسشارته للمباريات
الثÓث التي لعبها ‘ اÛموعة(.وا)

الكامÒو Êأاولينغا أاصسغر ’عب يسسجل هدفا ‘ الليغا

أاصش-ب-ح ف-اب-ريسس أاول-ي-ن-ج-ا اŸهاجم الكامÒوÊ
الناششيء لفريق ملقا بهدفه الذي سشجله أاول أامسس
السشبت ‘ مرمى سشيلتا فيغو أاصشغر لعب يسشجل
‘ ت -اري -خ ب -ط -ول -ة ال -دوري اإلسش-ب-ا Êاألول ل-ك-رة
القدم.
ويبلغ أاولينجا من العمر  16عاما و 98يومًا
ل-ي-ت-ف-وق ع-ل-ى لعب أات-ل-ت-يك ب-ل-ب-او إاي-ك-ر م-ون-ياين
عندما سشجل أاول هدف له ‘ الليغا وعمره 16
عاما و 289يوماً.
كما أاصشبح أاولينغا الذي نزل اŸلعب ‘ الششوط
Óوروغ-وائ-ي سش-باسشتيان فرنانديز
ال-ث-ا Êك-ب-دي-ل ل -أ

أاول لعب من ملقا يفتتح أاهداف موسشم دوري
الدرجة األو ¤اإلسشبا Êوكذلك أاصشغر لعب من
الفريق يسشجل أاهدافًا بتفوقه على زميله الذي
اسشتبعد من لقاء أامسس خوا‰ي  ,حيث كان قد
أاحرز هدفًا ‘ مرمى خيتا‘ بكأاسس اŸلك عام
 2010وكان عمره  16عامًا و 238يوماً.
وكان أاولينغا قد وصشل ملقا اŸوسشم اŸاضشي
قادماً من مايوركا ,ورغم إاقÎابه من اللعب لصشالح
فريق الششباب ‘ اŸوسشم ا÷اري ,إال أان مدرب
الفريق األول التششيلي مانويل بيليغريني إاسشتدعاه
Ÿعسشكر الفريق األسشاسشي( .وا)

 50أالف متفرج ‘ لقاء ““غÓسسكو را‚رسس““ ‘ الدرجة الرابعة

ع- -رف م- -ل- -عب ايÈوكسس ب- -ارك ال- -ت- -اب -ع ل -ن -ادي
غÓسشكور ا‚رسس الذي سشقط للدرجة الرابعة لكرة
القدم بسشبب مششاكل مالية ,حضشور ما ل يقل عن
 49.118متفرجا ‘ اللقاء الذي لعبه يوم السشبت
Ãيدانه.
““خ -وضس ال -ل-ق-اء بشش-ب-اب-يك م-غ-ل-ق-ة ,ت-ع-بÒاً ع-ن
ا◊م -اسس وال -وف -اء واإلل -ت -زام ال -ذي ت -ك -ن-ون-ه ل-ن-ادي

العنف يضضرب اÓŸعب التونسضية

إاجراء ا÷و’ت اŸتبقية من البطولة بدون جمهور
أاعلن وزير الششباب والرياضشة التونسشي طارق ذياب أاول أامسس األحد أان
ا÷ولت اŸتبقية من بطولة الرابطة اÎÙفة األو ¤لكرة القدم ‘ تونسس
سشتجري بدون جمهور (Ãدرجات فارغة) وذلك على خلفية أاحداث الششغب التي
ششهدتها مباراة الفريق Úالتونسشي Úالنجم السشاحلي والÎجي الرياضشي أاول يوم
لسشبت الفارط ‘ ،مدينة سشوسشة ◊سشاب ا÷ولة الرابعة من كأاسس رابطة أابطال
إافريقيا لكرة القدم.
وع Èالوزير ‘ تصشريح أاوردته وكالة األنباء التونسشية عن أاسشفه Ÿا ششهدته
تلك اŸباراة من ““أاحداث مؤوŸة““ والتي قال إانها ““ل تششرف كرة القدم التونسشية““.
وبعد أان أاششار إا ¤أان معلومات وردت قبل انطÓق اŸقابلة تفيد ““بوجود نية
لدى بعضس العناصشر إلفسشاد اللقاء““ ششدد على ضشرورة ““ردع األطراف التي سشتثبت
التحقيقات ا÷ارية تورطها وضشلوعها ‘ أاعمال العنف وتسشليط عقوبات قاسشية

$

Áكن أان تصشل إا ¤السشجن إان لزم األمر ذلك““ ووصشف مثÒي هذه األعمال بأانهم
““عصشابات خارجة عن القانون تريد بث الفوضشى ‘ البÓد““.
من جهة أاخرى وعد الوزير بأان يعمل على إاعادة ا÷ماه Òالرياضشية إا¤
اÓŸعب التونسشية مع انطÓق بطولة اŸوسشم اŸقبل  2013-2012التي سشتبدأا
‘ نوفم ÈاŸقبل.
يذكر أان مباراة النجم السشاحلي والÎجي الرياضشي توقفت ‘ الدقيقة 70
بسشبب أاحداث الششغب التي اندلعت مباششرة بعد أان سشجل الÎجي الهدف الثاÊ
حيث إاجتاح جمهور النجم السشاحلي أارضشية اŸلعب بعد أان رششق مكان جلوسس
إاحتياطي الÎجي باŸقذوفات ‡ا أادى إا ¤تدخل قوات األمن مسشتعملة قنابل
الغاز اŸسشيل للدموع إلخراج ا÷مهور من اŸلعب وضشمان سشÓمة الÓعبÚ
وطاقم التحكيم(.وا)

را‚رسس““ .نشش -ك -رك -م ك -ل -ك -م““ صش -رح اŸدي -ر ال -ع-ام
Óنصش -ار األوف -ي -اء ل-ل-ن-ادي
ل -ل -ن -ادي ,شش -ارل ق -ري -ن ل  -أ
السشكتلندي.
و ⁄تخيب آامال األنصشار حيث “كن فريقهم
اÙبوب من تسشجيل فوز عريضس على نادي ““ايسشت
سشتÒلنغ““ بخمسشاية نظيفة سشجل منها اندي ليتل
ثÓثة اهداف.
ويجب العودة إا ¤موسشم  1961لتسشجيل مثل هذا
العدد الكب Òمن اŸتفرج ‘ Úمقابلة من الدرجة
الرابعة ,حيث كان الرقم القياسشي آانذاك 37.774
متفرج حضشروا مباراة كريسشتال بالسس-ميلوال““ ‘
البطولة ال‚ليزية.
وكان نادي را‚رسس غÓسشكو قد أاسشقط من
الدرجة األو ¤إا ¤الدرجة الرابعة السشكتلندية ,وهي
أاسش -ف -ل درج -ة ,بسش -بب مشش-اك-ل م-ال-ي-ة ,ب-ع-د تصش-ويت
ال-راب-ط-ة السش-ك-ت-ل-ن-دي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم ‘ شش-هر جويلية
اŸاضشي .وحسشب مسشÒي نادي ““ايÈوكسس بارك““
فإان الديون اإلجمالية للنادي تقدر بـ  134مليون جنيه
وهوما يعادل  166مليون اورو.
نادي را‚رسس الذي يعود تاريخ تأاسشيسشه إا ¤عام
 ,1872توج بلقب إاسشكتلندا  54مرة وبالكاسس الوطنية
 33مرة ,فيما أاحرز مرة واحدة على لقب بطولة
Óندية الفائزة بالكأاسس(.وا)
أاوروبا ل أ

á°VÉjQ
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ششباب قسشنطينة يريد ا◊ارسس رايسس امبو◊ي
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األرجنتيني دييغو ندايا يعجب بأاجواء حمÓوي

ربطت إادارة شسباب قسسنطينة خÓل اليومÚ
الفارط Úاتصسالتها مع ا◊ارسس الدو‹ للمنتخب
ا÷زائري رايسس وهاب امبو◊ي ،قصسد السستفادة
من خدماته وجعله يحمل أالوان الشسباب ‘ ظل
عدم القتناع با◊راسس الذين ” اسستقدامهم من
جهة وعدم إامضساء امبو◊ي مع أاي ناد إا ¤حد
اآلن بعد نهاية عقده مع فريقه السسابق كريليا
سسوفيتوف الروسسي وعدم توصسله إا ¤اتفاق مع
فريق سسيسسكا الذي صسرف النظر عنه مÈرا ذلك
بارتفاع أاجر حارسس عرين اÿضسر.
وي -ح -اول ﬁم -د ب -و◊ب -يب م-دي-ر السس-ت-ث-م-ار
بفريق شسباب قسسنطينة تهيئة أارضسية مÓئمة قبل
التمكن من جلب ا◊ارسس امبو◊ي ،حيث سسرح
الفريق ثÓثة لعب Úعلى رأاسسهم ا◊ارسس فراجي
إاضس - -اف - -ة إا ¤اŸداف - -ع ح- -وشس ووسس- -ط اŸي- -دان

مولودية بجاية

تربصس تيبازة ينطلق عشسية اليوم
يخوضس فريق مولودية بجاية عشسية اليوم،
الÎبصس األخ Òم- -ن م- -رح- -ل- -ة ال -ت -حضسÒات
اسس -ت -ع-دادا ل-ل-م-وسس-م ال-ك-روي ا÷دي-د ،ح-يث
سسيكون الطاقم الفني بقيادة اŸدرب مراد
رحمو Êمع موعد إاجراء آاخر التعديÓت على
ال-تشس-ك-ي-ل-ة ،وم-ع-ا÷ة ال-ن-ق-ائصس ح-تى يضسمن
ا÷اه- -زي- -ة الÓ- -زم- -ة لÓ- -ع -ب ،Úم -ن خ Ó-ل
اŸباريات الودية التي سسينشسطها رفاق القائد
ا÷ديد أاكرور مع عدة فرق عاصسمية ،قبل
انطÓق اŸنافسسة الرسسمية ‘ الـ  7سسبتمÈ
القادم ،خاصسة وأان ا÷ميع يعول على –قيق
انطÓقة قوية ‘ البطولة من أاجل –قيق
ال -ن-ت-ائ-ج اŸرج-وة واأله-داف اŸسس-ط-رة.و⁄
ي -خ -ف اŸدرب م -راد رح -م -و Êب -ع -د ن -ه-اي-ة
الÎبصس ال- -ذي أاج- -رت- -ه تشس -ك -ي -ل -ت -ه ب -ف -ن -دق
ا◊م-ادي Úال-ن-ق-ائصس ال-ع-دي-دة ال-ت-ي سسجلها،
خاصسة فيما تعلق بالنسسجام ،حيث اعÎف
اŸدرب البجاوي بأان فريقه ل يزال يعا Êمن
عدة نقائصس ،بعد أان ” اسستقدام عدة لعبÚ
جدد وهو ما يتطلب عم ÓكبÒا ‘ اŸسستقبل
حتى يتم خلق النسسجام ب Úاÿطوط الثÓثة
و–قيق بداية قوية ،كما أان رحمو Êيراهن
على اŸواجهات الودية خÓل تربصس تيبازة
لتحضس Òمواجهة أامل مروانة ◊سساب ا÷ولة
األو ¤م -ن ال -ب -ط -ول -ة رغ -م أان اŸسس-ت-ق-دمÚ
ا÷دد  ⁄يقدموا ما كان منتظرا منهم ،حيث
أاكد اŸسسؤوول األول عن العارضسة الفنية أان
التشسكيلة  ⁄تظهر باŸسستوى اŸطلوب وهو
ما من شسأانه التأاث Òعلى الفريق مع انطÓق
اŸوسس -م ،خ -اصس -ة وأان ال -رؤوي-ة  ⁄ت-تضس-ح ب-ع-د
بخصسوصس الÓعب Úا÷دد بعد أان رفضست
الرابطة الوطنية تأاهيلهم بسسبب عدم تسسديد
الديون اŸقدرة Ãليارين و 200مليون سسنتيم.
^ ا◊سسن حامة

فرحات أايوب الذي يكون قد ربط اتصسالت مع
فريق أاهلي برج بوعريريج ‘ ظل عدم اقتناع
اŸدرب روجي لومÃ Òسستواهم.
من جهة أاخرى ،حل الÓعب األرجنتيتي دييغو
فرناندو ندايا بقسسنطينة نهاية األسسبوع الفارط
رفقة مناجÒه اإلسسبانو-جزائري ﬁمد مقران
بعد  3أايام متواصسلة من السسفر انطÓقا من بيونسس
آاي-رسس ب-األرج-ن-ت Úن-ح-و م-ط-ار ب-رشس-لونة بإاسسبانيا
وإا ¤مطار هواري بومدين با÷زائر ثم برا نحو
قسسنطينة ،حيث كان الÓعب ضسيف شسرف اللقاء

’سشبوع
‘ ندوة صشحفية تعقدها هذا ا أ

الوزارة سستقدم توضسيحات حول اŸشساركة ا÷زائرية ‘ أالعاب لندن

تعتزم وزارة الششباب والرياضشة تقد ‘( Ëالسشاعات القليلة القادمة) توضشيحات مفصشلة
’خÒة التي احتضشنتها العاصشمة الÈيطانية
’وŸبية ا أ
’لعاب ا أ
عن اŸششاركة ا÷زائرية ‘ ا أ
من الـ  27جويلية اŸاضشي إا ¤الـ  12أاوت ا÷اري والتي سشجل فيها رياضشيونا نتائج ﬂيبة
لمال ،اعتÈها الرأاي العام الوطني كارثية و ⁄يسشبق لها مثيل على اŸسشتوى الدو‹.
ل آ
@ع .اسشماعيل

وكانت الوصساية قد أاعلنت قبل هذه الدورة
األوŸبية عن قيامها بتسسخ Òإامكانيات مادية
ضسخمة قدرت بخمسس Úمليار سسنتيم إا ¤درجة
أان األغلبية من الرياضسي Úالذين انتقلوا إا¤
لندن  ⁄تشستك ل من نقصس التحضسÒات ول من
نقصس اإلمكانيات ،بل تركت النطباع عن وجود
إامكانية كبÒة ◊صسد بعضس اŸيداليات ‘ هذه
التظاهرة العاŸية.
وقال  ‘-هذا الصسدد -األم Úالعام لوزارة
الشس -ب -اب وال -ري -اضس-ة ك-م-ال ق-م-ار ‘ تصس-ري-ح لـ
““اŸسساء““ إان الوصساية سستعقد ندوة صسحفية قبل
نهاية األسسبوع ا÷اري يتم فيها التطرق إا ¤كل
األسس- -ب- -اب ال- -ت- -ي أادت إا ¤م- -ا وق -ع ل -ل -ري -اضس -ة
ا÷زائرية ‘ دورة لندن ،وأاكد أانه ل Áكن
ب -الضس -رورة –م -ي -ل ال -وزارة مسس -اوئ ال-ري-اضس-ة
ا÷زائ - -ري - -ة ‘ األل- -ع- -اب األوŸب- -ي- -ة األخÒة،
موضسحا أان الهيأاة الوصسية –ملت مسسؤووليتها
فيما يتعلق بتسسخ Òاإلمكانيات الÓزمة لهذه
اŸشساركة و ⁄تقصسر من دورها ‘ مسسعاها
ل - -وضس - -ع ال–ادي - -ات ال- -ري- -اضس- -ي- -ة ‘ أاحسس- -ن
الظروف ،وذكر قمار Ãختلف الÎبصسات التي
ق -ام ب -ه -ا ال -ري -اضس-ي-ون ‘ ا÷زائ-ر و‘ اÿارج
والدورات الدولية الودية التي شساركوا فيها.
و‘ نظر األم Úالعام للوزارة ،فإان الرياضسة
ا÷زائرية “ر فقط Ãرحلة فراغ ،ول بد من
انتظار بعضس الوقت لكي تتجسسد على أارضس
ال-واق-ع ن-ت-ائ-ج اÛه-ودات ال-ت-ي ت-ب-ذل-ها الدولة
ا÷زائ- -ري- -ة ل- -ل- -ن- -ه- -وضس ب -ال -ق -ط -اع ع -ل -ى ك -ل
اŸسستويات ،مذكرا باŸنشسآات الرياضسية الكبÒة
ال -ت -ي أا‚زت ،م -ن -ه-ا م-رك-زي ت-ك-وي-ن سس-ط-ي-ف
والسسويدانية ،إاذ أان كل واحد منهما يحتوي على
أاربعة مائة مقعد بيداغوجي ،األول بدأا يشستغل
منذ شسهرين والثا Êسسيتم تدشسينه قبل نهاية
السسنة ا÷ارية ،وقد شسملت اسسÎاتيجية خلق
م -راك -ز ت -ك -وي -ن كÈى ج -م -ي -ع ولي -ات ال-ق-ط-ر

تع Ìجديد لباريسس سسان جرمان وفوز ثان Ÿرسسيليا وبوردو
أاصسبح اŸدرب اإليطا‹ كارلو أانشسيلوتي –ت
›هر اإلدارة القطرية لباريسس سسان جرمان الذي
أان -ف -ق أازي -د م-ن  100م-ل-ي-ون ي-ورو ق-ب-ي-ل انطÓق
اŸوسس -م وذلك ب -ع-دم-ا اك-ت-ف-ى ال-ن-ادي ال-ب-اريسس-ي
بنقطة واحدة للمباراة الثانية على التوا‹ بتعادله
مع مضسيفه أاجاكسسيو بـ ( )0-0أاول أامسس ‘ ختام
ا÷ولة الثانية من البطولة.
وت -وق -فت اŸب -اراة ◊وا‹ رب -ع سس -اع-ة بسس-بب
انقطاع التيار الكهربائي ‘ ملعب فرنسسوا كوتي
‘ الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضسائع من
أاصسل خمسس احتسسبها ا◊كم.
وكان سسان جرمان السساعي إا ¤لقبه األول منذ
 1994وق- -د ب- -دأا م- -وسس- -م- -ه ال -ث -ا– Êت اإلدارة
ال -ق -ط -ري-ة ب-ت-ع-ادل ﬂيب م-ع ل-وري-ان (‘ )2-2
مباراة تخلف فيها بـ ( )2-0قبل أان ينقذه الوافد
ا÷ديد السسويدى زلتان ابراهيموفيتشس بتسسجيله

الودي الذي أاجراه شسباب قسسنطينة ليلة ا÷معة مع
ج -اره اŸوك وال -ذي ان -ت -ه -ى ب-ف-وز أاشس-ب-ال روج-ي
لوم Òبخماسسية مقابل أاربعة أاهداف.
ورفضس ال Ó-عب ال -ت -ع -ل -ي -ق أاو اإلج-اب-ة ع-ن أاي
سسؤوال ،حيث اكتفى مناجÒه بالقول إانه يرفضس
ا◊ديث ما دام  ⁄يوقع عقده بعد ،مضسيفا أان
أاجواء ملعب الشسهيد حمÓوي أاعحبته وأاعادت إا¤
ذهنه أاجواء اÓŸعب بأامريكا الÓتينية ،كما أابدى
الÓعب تفاع‡ Óيزا مع لقطات اللقاء ،خاصسة
مع األهداف اŸسسجلة وكان يتحدث ‘ كل مرة
باإلسسبانية مع مناجÒه الذي كان يسستفسسره عن كل
كبÒة وصسغÒة داخل اŸلعب.
وكان من اŸنتظر أان يشسرك اŸدرب روجي
ل -وم Òال Ó-عب ل -بضس -ع -ة دق -ائ-ق ‘ ال-ل-ق-اء ال-ودي
للوقوف على مدى جاهزيته ،لكن التعب الكبÒ
ال -ذي ◊ق ب -ه إاث -ر السس -ف -ر ج -ع -لت روج -ي ل-ومÒ
يÎاجع عن قراره.
وبخصسوصس التمويل ،توصسل الفريق القسسنطيني
حسسب تأاكيد مصسادر من اإلدارة -إا ¤اتفاق معشسركة طاسسيلي للطÒان ،والتي Ãوجبها سستتكفل
الشسركة التابعة لسسوناطراك بتوف Òالنقل ا÷وي
للفريق أاثناء تنقÓته خÓل مشسوار البطولة.
^ الزب.Òز

ثنائية.
وغ -اب اب -راه -ي -م -وف -ي -تشس ع -ن م-ب-اراة األح-د
األخ Òبسس -بب إاصس -اب -ة ‘ ق -دم -ه ت -ع-رضس ل-ه-ا ‘
ا÷ولة األو ¤واألمر ذاته بالنسسبة للوافد اآلخر
م -ن م -ي Ó-ن اإلي-ط-ا ¤اŸداف-ع الÈازي-ل-ي ت-ي-اغ-و
سسيلفا بسسبب اإلرهاق نتيجة خوضسه  7مباريات ‘
 3أاسسابيع مع اŸنتخب األوŸبي.
‘ اŸقابل ،شسارك الوافد ا÷ديد اآلخر من
ال -ب-ط-ول-ة اإلي-ط-ال-ي-ة لعب ال-وسس-ط األرج-ن-ت-ي-ن-ي
ايزيكييل لفيتزي لكن مباراته الثانية ‘ ليغ 1
كانت ﬂيبة ألنه طرد فى الدقيقة  59بسسبب
خطأا قاسس على بينجام Úأاندري.
‘ اŸق -اب -ل ،ح -ق-ق ف-ري-ق-ا م-رسس-ي-ل-ي-ا وب-وردو
فوزهما الثا Êعلى التوا‹ وذلك بعد أان تغلب
األول على ضسيفه سسوشسو بـ ( )0-2والثا Êعلى
ضسيفه ملعب رين بـ ((.)0-1وا)

ال-وط-ن-ي وح-ت-ى اŸدن ال-داخ-ل-ي-ة م-ن-ه-ا وال-ت-ي
–وز على كفاءات  ⁄يتم اسستغÓلها ‘ السسابق،
ومن الضسروري أان تضسم هذه اŸراكز عدة فئات
ع-م-ري-ة م-ن أاج-ل ت-ن-م-ي-ة م-ع-ارف-ه-ا واŸسساهمة
بصسفة احÎافية ‘ إاخراج رياضسيي اŸسستقبل.
إال أان ﬁدثنا أاكد -من جهة أاخرى -أان أاكÈ
–د تواجهه الوزارة يتمثل ‘ الصسعوبة التي
ي -ج -ده -ا مسس -ؤوول -و ه -ذه اŸراك -ز ‘ اك -تشس -اف
اŸواهب الشسابة القادرة على النخراط ‘ هذه
اŸراكز ،قائ Óإانه يجب على هذه األخÒة أان
تلعب دورها على أاكمل وجه من أاجل تفادي
وق -وع اخ -ت Ó-لت ‘ م -راح -ل ت -ك-وي-ن األج-ي-ال
القادمة.
وأاوضس -ح ق -م -ار ‘ خ -ت -ام ح -دي -ث -ه م -ع -ن-ا أان
ال -ري-اضس-ة ا÷زائ-ري-ة ل-يسس ل-ه-ا م-ا ت-ؤوك-ده ع-ل-ى
اŸسستوي Úالعربي واإلفريقي بقدر ما تبحث
بالدرجة األو ¤عن إايجاد مكان لها ب Úاأل·
اŸتطورة ‘ اÛال الرياضسي.

www.el-massa.com
info@el-massa.com
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بطولة الÈازيل:

أاتليتيكو ميناسس جÒايسس يحافظ على الصسدارة

واصس-ل ف-ري-ق اأت-ل-ي-ت-ي-ك-و م-ي-ن-اسس جÒايسس
تصسدره ترتيب البطولة الÈازيلية لكرة القدم
بعد فوزه بثÓثة اأهداف مقابل اثن)2-3( Ú
ع -ل -ى ضس-ي-ف-ه ب-وت-اف-و غ-و‘ مسس-اء اأول اأمسس
◊سساب ا÷ولة الـ  18من البطولة.
ورف-ع اأت-ل-ي-ت-ي-ك-و م-ي-ناسس جÒايسس رصسيده
بعد هذا الفوز اإ 42 ¤نقطة بفارق ثÓث
نقاط عن فلومينينسسي والذي حافظ على
موقعه ‘ اŸطاردة اŸباشسرة بعد اأن تغلب
بدوره على ضسيفه سسبورت بهدف نظيف.
وسسيكون باإمكان اŸتصسدر لÎتيب البطولة
توسسيع الفارق عن اŸطارد اŸباشسر ‘ حال

–قيق نتيجة اإيجابية خÓل مباراته اŸوؤجلة
ع-ن ال-دورة السس-اب-ق-ة اأم-ام فÓ-م-ي-ن-غ-و وال-تي
سستجرى ‘ تاريخ سسيحدد لحقا.
وخسس-ر ح-ام-ل ال-ل-قب ك-وري-ن-ث-ي-ان-ز ب-ثÓ-ثة
اأهداف مقابل هدف Úاأمام مضسيفه سسانتوسس
وŒمد رصسيده ‘ اŸركز الـ  10بـ  24نقطة.
ع- -ل -ى صس -ع -ي -د ت -رت -يب ال -ه -داف ،Úانضس -م
م -ه -اج -م ف -ري -ق ف Ó-م-ي-ن-غ-و ف-اغ Ôل-وف اإ¤
م -ه -اج -م ف -ري -ق ف -ل -وم-ي-ن-ي-نسس-ي ف-ري-دي ‘
الصسدارة بتسسعة اأهداف ويحل مهاجم فريق
ف- -اسس- -ك- -و األ- -ي- -كسس- -ان- -درو ث- -ال -ث -ا ب -ث -م -ان -ي -ة
اأهداف(.وا)

’وŸبية
’لعاب ششبه ا أ
ا أ

الوفد ا÷زائري غدا ‘ لندن

سسينتقل الوفد الرياضسي ا÷زائري اŸشسارك
‘ األلعاب شسبه األوŸبية بلندن غدا والتي من
اŸقرر أان تنطلق ‘ الـ  29أاوت ا÷اري وتدوم
إا ¤غاية الـ  9سسبتم Èالقادم.
وت -ت -ك -ون ال -ب-ع-ث-ة ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ي سس-ت-ل-ت-ح-ق
بالقرية األوŸبية اŸوجودة بضسواحي العاصسمة
ل -ن -دن ع -ل -ى م Ïط -ائ -رة خ -اصس -ة م-ن اÿط-وط
ا÷وي -ة ا÷زائ -ري -ة ،م -ن  64شس -خصس -ا تضس-م 32
رياضسيا و 14مدربا و 6مرافق Úو 4عناصسر من
الطاقم الطبي والبقية من الطاقم اإلداري.
وسس-ي-ك-ون رئ-يسس ال-وف-د ال-ري-اضس-ي ا÷زائ-ري
سس - -ي - -د أاح - -م - -د ال - -عصس - -ري ،رئ- -يسس ال–ادي- -ة
ا÷زائرية لرياضسة اŸعاق ،Úالذي سسبق ا÷ميع
إا ¤ع -اصس-م-ة الضس-ب-اب ‘ اسس-ت-ق-ب-ال ال-ري-اضس-يÚ
Ãطار هيÌو بلندن.
وتشس - -ارك ا÷زائ - -ر ‘ ه - -ذه األل- -ع- -اب بـ 32
ري -اضس -ي -اÃ ،ن ف -ي -ه -م اŸن -ت-خب ال-وط-ن-ي ل-ك-رة
ا÷رسس الذي يضسم سستة لعب ،Úوسستكون أاكÈ
نسس - -ب - -ة مشس - -ارك - -ة ‘ األل- -ع- -اب م- -ن نصس- -يب أام
الرياضسات أالعاب القوى بـ  23رياضسيا ،مرفوقا
Ãنتخب ا÷يدو اŸشسكل من ثÓثة مصسارع.Ú
وتسس -ت -ه -دف ا÷زائ -ر –سس Úمشس -ارك-ت-ه-ا ‘
الطبعة الـ  15من األلعاب شسبه األوŸبية ،وذلك
بالتتويج بأاك Ìمن أاربع ميداليات ذهبية ،وهو
ال -ع -دد ال -ذي حصس-لت ع-ل-ي-ه ‘ ال-دورة السس-اب-ق-ة
بالعاصسمة الصسينية بيك Úسسنة .2008
وب -دا رئ -يسس ال–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ري-اضس-ة
اŸعاق ،Úسسيد أاحمد العصسري واثقا من تأالق
بعضس الرياضسي ‘ Úدورة لندن ،وخصس بالذكر
عدائ Úمتخصسصس ‘ Úسسباق  800م ،Îوهما
سسم Òنويوة الذي نال الذهبية ‘ دورة بك،Ú
والشساب عبد اللطيف بقة ( 19سسنة) ،وأانه من
خÓل اختبارات للرياضسي Úالتي جرت مؤوخرا
بينت أان األهداف اŸرجوة سستتحقق -على حد
تعبÒه.-
وتابع مؤوكدا أانه يتوقع أان يتجاوز منتخب كرة
الهدف الدور األول بسسهولة ‘ دورة لندن ،ذلك

أان عملية القرعة أاوقعته أامام منتخبات يعرفها
جيدا ،وسسبق له مواجهتها ‘ بطولت سسابقة
(كوريا ،بلجيكا ،الصس ،Úإايران وكندا) وأان تطور
مسستوى العدائ ‘ Úبطولة العا ⁄بنيوزيلندا
ا÷دي -دة ال -ع -ام اŸاضس -ي ،ج -ع-ل-ه ي-ت-ف-اءل بÈوز
أالعاب القوى أايضسا.
^ فروجة /ن

’لعاب
قائمة الرياضشي ÚاŸتأاهل Úإا ¤ا أ
’وŸبية بلندن:
ششبه ا أ
أال -ع -اب ال -ق -وى :سس -م Òن -وي-وة (ت800 /46م
و1500م) ،ال- -ه- -واري ب- -ح Ó-ز (ف /32اŸصس- -ورة
والقرصس) ،كمال كرجنة (ف /33ا÷لة والقرصس
وال -رم -ح) ،ع -ب -د ال -ل -ط -ي -ف ب-ق-ة (ت800 /13م
و1500م) ،سسفيان حمدي (ت100 /37م و200م
و400م) ،ك - -ري - -ن ب - -ث - -ي - -ن - -ة (ف /32اŸصس - - - -ورة
والقرصس) ،حسس Úغرزو‹ (ف /40ا÷لة) ،عÓل
بوخالفة (ت100 /35م و200م)› ،يد جمعي
(ت800 /37م و 1500م)ﬁ ،م- - -د ب- - -رح- - -ال
(ت/ف /51قرصس و100م) ،من ÒباكÒي (ف/32
ا÷لة) ،فÒاسس بن تريعة (ت/11القفز الطويل)،
نصس - - -ر ال - - -دي - - -ن ك - - -رف- - -اصس (ت5000 /12م
واŸاراط - -ون) ،خ - -ال - -د ح- -ن- -ا( Êت400 /37م
و800م) ،سسم Òبلهوشسات (ت /13الرمح) ،جميل
ناصسر (ت200 /12م و400م) ،زين الدين سسخري
(ت400 /13م و 800م) ،صس -ف -ي -ة ج Ó-ل (ف/58
الرمح وا÷لة) ،نادية ›مج (ف /57القرصس
وا÷ل- -ة) ،نسس- -ي- -م -ة صس -اي -ف -ي (ف /58ال- -ق -رصس
وا÷لة) ،منية قاسسمي (ف /52اŸصسورة) ،مهدي
ف-ت-يحة (ف/40ا÷ل-ة وال-ق-رصس) وح-م-ري ل-ي-ندة
(ت /13القفز الطويل و100م).
ا÷يدو :مولود نورة (أاقل من 60كغ) ،سسيد
علي العمري (أاقل من 66كغ) وزبيدة بوعزوق
(أاقل من 70كغ).
منتخب كرة ا÷رسسﬁ :مد مقران (القائد)،
عبد ا◊لم العربي ،فراسس بن تريعة ،عماد الدين
غودمانﬁ ،مد وا‹ وإاسسحاق بوطالب.

لششبال ‘ كرة اليد تنطلق اليوم:
كأاسس أا· إافريقيا ل أ

السسباعي ا÷زائري من أاجل مكان ضسمن اŸونديال
يرفع اليوم السستار على فعاليات الطبعة السسابعة
للبطولة اإلفريقية لكرة اليد (أاشسبال-ذكور) اŸقررة
بكوت ديفوارÃ ،شساركة  11بلدا من بينهم ا÷زائر
وال -ذي -ن ي -ط -م -ح -ون لف -ت -ك-اك ال-ت-أاشسÒات ال-ثÓ-ث-ة
اıصسصسة Ÿونديال .2013
وسستكون أانظار عشساق الكرة الصسغÒة مصسوبة نحو
أابيدجان التي سستحتضسن اŸنافسسة على مدار سستة
أايام من الـ  21إا ¤الـ  26أاوت ا÷اريŸ ،تابعة -عن
كثب -إا‚ازات شسباب كرة اليد اإلفريقية وسسيحضسر
اŸوع -د اإلي -ف-واري ك-ل م-ن مصس-ر (ح-ام-ل-ة ال-ل-قب)،
تونسس (نائبة بطل إافريقيا) ،الغابون ( ،)3ا÷زائر ()4
وأانغول ( ،)5التي احتلت هذه اŸراتب ‘ الطبعة
األخÒة التي جرت ‘ ليÈوفيل (الغابون).
أام-ا اŸن-ت-خ-ب-ات األخ-رى ا◊اضس-رة ‘ أاب-ي-دج-ان
فهي اŸغرب وجمهورية الكونغو الدÁقراطية وليبيا
والكونغو وغينيا وكوت ديفوار بصسفتها البلد اŸنظم.
وق -ب -ل ي -وم Úع -ن ان -ط Ó-ق اŸن -افسس -ة ،تسس -ع -ى
اŸنتخبات اإلحدى عشسرة لوضسع اللمسسات األخÒة
على –ضسÒاتها قبل اللقاء الفتتاحي الذي سسيجمع
غينيا بليبيا (اÛموعة ب) وهي اÛموعة التي
تضسم ا÷زائر ،وإاضسافة إا ¤هذين اŸنتخب Úيوجد
““اÿضسر““ رفقة منتخبات مصسر ،أانغول والكونغو.
أاما اÛموعة األو ¤فتضسم منتخبات تونسس،
الغابون ،اŸغرب وجمهورية الكونغو الدÁقراطية.
وسستكون بداية اŸغامرة للمنتخب ا÷زائري أامام
نظÒه الكونغو‹ بقاعة الرياضسة بـ«تراشسفيل““ التي
” ترميمها كليا بهذه اŸناسسبة بينما يتÓقى ‘ اليوم
اŸوا‹ م -ع ال -ف -ري -ق ال -ل-ي-ب-ي ‘ ل-ق-اء م-غ-ارب-ي ي-ع-د
بالكث.Ò
أاما يوم اÿميسس فسسيكون السسباعي ا÷زائري
على موعد مع أانغول ثم غينيا (يوم ا÷معة) قبل أان
يختتم الدور األول ‘ لقاء سساخن ومث Òمع اŸنتخب

اŸصسري حامل اللقب القاري ‘ طبعة الغابون.
البوديوم هدف ا÷زائر ‘ أابيدجان
ب- -ال -نسس -ب -ة ل -دورة أاب -ي -دج -ان ،كشس -فت ال–ادي -ة
ا÷زائ-ري-ة ل-ك-رة ال-ي-د ع-ن ط-م-وح-ات-ه-ا اŸت-م-ثلة ‘
احتÓل مكانة على اŸنصسة كونها مؤوهلة للمونديال
القادم.
‘ هذا الشسأان ،قال مدير اŸنتخبات الوطنية
في ‹Óكرد الواد ““‘ كوت ديفوار سسيكون هدفنا
اح -تÓ-ل م-رت-ب-ة “ك-ن-ن-ا م-ن اŸشس-ارك-ة ‘ ال-ب-ط-ول-ة
العاŸية القادمة لهذه الفئة العمرية““.
و–سسبا لهذا اŸوعد القاري اسستفاد الÓعبون
ا÷زائ -ري -ون م -ن سس-لسس-ل-ة م-ن الÎبصس-ات اŸشسÎك-ة
Óواسس-ط ال-ذي-ن
ج -رت ب -ا÷زائ -ر م -ع ن -ظ -رائ -ه -م ل  -أ
يسس-ت-ع-دون ب-دوره-م ل-ل-ط-ب-ع-ة ال-ث-امنة عشسرة للبطولة
اإلفريقية اŸقررة أايضسا بأابيدجان من الـ  27أاوت إا¤
الـ  3سسبتم ÈاŸقبل.
وع -رفت –ضسÒات ““اÿضس -ر““ ب -عضس ال -ت -ذب -ذب
ن-ت-ي-ج-ة إال-غ-اء الÎبصس م-ا ق-ب-ل ال-ت-ن-افسس-ي ال-ذي كان
مقررا قبل عشسرة أايام باÛر لعتبارات إادارية.
من جهة أاخرى ،أالغى الفريق ا÷زائري مشساركته
 ·Óال-ت-ي ن-ظ-مت م-ؤوخ-را
‘ ال -ب -ط -ول -ة ال -ع -رب-ي-ة ل -أ
باŸملكة العربية السسعودية والتي عاد لقبها للمنتخب
التونسسي.
وكان رئيسس الكنفدرالية اإلفريقية للعبة ،منصسورو
ارÁو ،قد أابدى اقتناعه بأان كوت ديفوار سسÎفع
التحدي وتنظم دورة رائعة.
وصسرح ارÁو على اŸوقع الرسسمي للهيئة القارية
ل -ل -ع -ب -ة ،أان ك-وت دي-ف-وار ق-د سس-ب-ق ل-ه-ا وأان أاظ-ه-رت
إام -ك -ان -ي -ات -ه -ا ال -ك-بÒة ك-ب-ل-د م-ن-ظ-م ،وأان ال–ادي-ة
اإليفوارية جاهزة كما ينبغي لحتضسان هذا اŸوعد،
وق-ال ““أان-ا م-ق-ت-ن-ع ب-أان-ه-ا سس-ت-ن-ظ-م ال-بطولة اإلفريقية

Óشس- -ب- -ال واألواسس- -ط بصس -ورة رائ -ع -ة ل -يسس ف -ق -ط
ل - -أ
لتقاليدها ،بل أايضسا لتاريخها الرياضسي الذي كتبته
شس- -خصس- -ي- -ات ري- -اضس- -ي- -ة ك -بÒة ومسسÒون أاك -ف -اء...
ال -ع -روضس سس -ت -ك -ون مضس -م-ون-ة ك-م-ا سس-ي-ت-م اك-تشس-اف
مواهب جديدة ‘ دورة أابيدجان““.
وحسسب صس-ي-غ-ة اŸن-افسس-ة اŸع-ت-م-دة ‘ ال-ط-ب-ع-ة
السسابعة فلن يجرى الدور نصسف النهائي ،حيث من
اŸقرر أان ينشسط األول عن كل ›موعة اŸباراة
النهائية من أاجل اللقب ،يوم األحد اŸقبل بينما
يلعب ‘ نفسس اليوم صساحبا اŸركز الثا ÊاŸقابلة
الÎتيبية من أاجل اŸركز الثالث اŸؤوهل للمونديال.
’ 18عبا ‘ اŸوعد القاري
ي -وج -د ال -وف -د ا÷زائ -ري ال -ذي يÎأاسس -ه ﬁم-د
بلغيت منذ أامسس بكوت ديفوار بÎكيبة تضسم  18لعبا
إاضسافة إا ¤الطاقم الفني الذي يضسم ك Óمن نبيل
روابحي ومسساعده عمار داود.
ك-م-ا ضس-ب-طت اŸدي-ري-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة ق-ائ-مة األسسماء
اŸعنية باŸوعد القاري ‘ الÎبصس األخ Òالذي
خاضسته التشسكيلة الوطنية بالعاصسمة وتضسم ك Óمن
غضس -ب -ا خ -ل -ي -ف -ة وع -م -ر ع -ل -واشس (شس -ب-اب ب-راق-ي)،
إاسسماعيل بومهدي وزكرياء خليل (نادي ع Úطاية)،
عصسام جفال ،وليد جربو ،Êأام Òمواط ويعقوب
ك -راك (شس -ب -ي -ب -ة سس -ك -ي -ك-دة) ،بÓ-ل ت-ك-ار‹ ،م-ه-دي
ج -ح -يشس ووائ -ل شس -ي-ب-ان (ن-ادي األب-ي-ار) ،ن-ور ال-دي-ن
بلقاسسمي (بهجة باشس جراح) ،أام Úيحيى بن عنيبة
(أاه -ل -ي ب -رج ب -وع -ري-ري-ج)ÿ ،ضس-ر ب-ري-اح (م-ول-ودي-ة
سسعيدة) ،حكيم آايت منصسور (أاقبة)ﬁ ،مد عبد النور
لركام وبوبكر براهيمي (اÛمع النفطي) ومهدي
بزعيم (بيلر /فرنسسا).
^ فروجة /ن

الثÓثاء  ٠٣شسوال  ١٤٣٣هـ
اŸوافق  ٢١أاوت  ٢٠١٢م العدد ٤٧٢٥
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 2500يورو غرامة لصسياد أاŸا Êقتل ذئباً!

أوق-عت ﬁك-م-ة م-دي-ن-ة مونتاباور
بو’ية بÓتينية ألرأين ‘ ،غرب
أŸان -ي -ا ،غ -رأم -ة م-ق-دأره-ا 2500
يورو بصصياد أطلق ألنار على ذئب
‘ منطقة ألغابات ألغربية وأردأه
قتي ً
 ÓخÓل شصهر أبريل أŸاضصي،
ومشص - -ك - -ل- -ة ألصص- -ي- -اد ،أآ’ت- -ي م- -ن
ضصوأحي مدينة كولون أّنه  ⁄يقتل
ذئبًا عاديًا ،بل أّول ذئب يعود إأ¤
ه- -ذه أل- -غ -اب -ات م -ن -ذ  123سصنة،
فالذئاب ‘ هذه ألغابات إأختفت
منذ أك Ìمن قرن ،رÃا منذ آأخر
ح -ك -اي -ات أأ’خ -وي -ن غ-ر"" Ëل-ي-ل-ى
وأل -ذئب"" ،وت -ع-ت Èم-ن أ◊ي-وأن-ات
أŸه ّ- - - -ددة ب - - - -اإ’ن - - - -ق - - - -رأضس ‘
أŸان -ي -ا.وت ّ-ت -ه -م أل -ن -ي -اب-ة أل-ع-ام-ة
ألصص-ي-اد ( 71سص-ن-ة) ب-خ-رق قوأنÚ
ألصصيد ‘ أŸانيا ،وبخرق قوأنÚ
ح -م -اي -ة أ◊ي -وأن -ات أل -ن -ادرة م -ن
أإ’ن -ق -رأضس ،وي -ظ -ه -ر أّن أل -ن-ي-اب-ة
أل -ع-ام-ة إأق-ت-ن-عت ب-أاّن أل-رج-ل ق-ت-ل
ألذئب عمدأً ،أ’ّن مصصّورأً هاوياً
صصّور ألذئب ‘ فÈأير أŸاضصي ‘

أل-غ-اب-ات أل-غ-رب-ي-ة ألـ«فيسصÎفالد""،
ونشص- - -ر ألصص- - -ور ‘ ألصص- - -ح- - -اف - -ة
أأ’Ÿان-ي-ة ،وإأسص-ت-ق-ب-ل أل-رأي ألعام،
ومنظمات حماية أ◊يوأنات من
أإ’ن -ق -رأضس ،أ Èÿب -ف -رح غ -ام-ر،
وإأع - -تÈوه م - -ؤوّشص- -رأً ع- -ل- -ى ع- -ودة
فصص- -ي- -ل- -ة أل- -ذئ- -اب إأ ¤أل- -غ -اب -ات
أأ’Ÿان -ي-ة.ه-ذأ ،وك-ان ألصص-ي-اد ق-د
سصّلم نفسصه إأ ¤ألشصرطة ،مطالبًا
ب -ح -م-اي-ت-ه ،أ’ّن-ه ت-ل-ق-ى ت-ه-دي-دأت
بالقتل بعد إأعÎأفه بقتل ذئب ‘
غ -اب -ة ق -ري -ب-ة م-ن ه-ارت-ن-ف-ي-ل-ز ‘
أل-غ-اب-ات أل-غ-رب-ي-ة ،وق-ال إأّن-ه صص-ار
ي-ت-ل-ق-ى أل-ت-ه-ديدأت من ›هول،Ú
على صصفحات أإ’نÎنت و‘ حينه
ذكر مصصدر من جمعية ألصصيادين
أأ’Ÿان ،أّن ""قاتل ألذئاب"" ألكهل
تلقى تهديدأت من نوع ""حياة ذئب
مقابل حياة  100صصياد"" ...و«تأاّكد
أّننا سصنصصطادك"".
ول- -ل- -ع -ل -م ،ط -ع -ن ألصص -ي -اد ب -ق -رأر
أل-غ-رأم-ة وقّ-رر إأسص-ت-ئ-ن-اف ألقضصية
أم -ام ﬁك -م -ة أل -و’ي -ة ‘ م-دي-ن-ة

اسسÎاليـ ـ ـ ـ ـا تتفّوق بحماية
غ ـ ـ ـ ـ ـ ÒاŸدّخنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÚ

كوبلنز ،إأّ’ أّن أمله بإاقناع أÙاكم
أأ’Ÿانية بÈأءته ضصعيف ،وألسصبب
أّنه بّرر فعلته أمام ألقاضصي ""بعذر
أقبح من ذنب"" ،ح Úقال إأّنه قتل
أل -ذئب أ’ّن -ه خ -ال -ه ك -ل -ب -ا ي -خ -ي-ف
أل- -غ- -ز’ن وي -ب -ع -ده -ا ع -ن م -رم -ى
نÒأنه ،وهو ما أغضصب ألقاضصي
ودعاة ألرفق با◊يوأن أيضصا.
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""حلم األبوة"" يدفع سسعودياً إا ¤الزواج  14مرة

حّقق مطلق سصليمان  53عاما رقمًا قياسصيًا ‘ مدينته عرعر،
بـ  14زوأجًا خÓل  37عامًا ،إأّ’ أّنه  ⁄يرزق بطفل يحمل إأسصمه
’و ¤عندما
من بعده ،مطلق ،ألذي تزوج بقريبة له للمرة أ أ
كان ‘ ألـ  ⁄ ،16يخطر بباله أن تضصغط عليه عائلته ليتزّوج
’‚اب ،ومن بعدها
بثانية بعد  3أعوأم عندما تأاّخرأ ‘ أ إ
""إأنفرطت ألسصبحة"" ليتزّوج  14مرة من نسصاء تنّوعت أعرأقهن
وجنسصياتهن مثلما تنّوعت أسصباب طÓقهن ‘ ،ح Úمّر عليه
وقت جمع فيه  4زوجات.
’دأرة ألعامة
مطلق ألذي يعمل ‘ وظيفة عامل فئة ""ج"" ‘ أ إ
للÎبية وألتعليم Ãنطقة أ◊دود ألشصمالية ⁄ ،يسصبقه أحد ‘
تعّدد ألزوجات من عائلته إأ ّ
’ وألده ألذي تزّوج  5مـرأت ،أما
إأخوأنه فإاكتفى كّل وأحد منهم بزوجة وأحدة.
يقول مطلق ‘ تصصريحات ""للوطن"" إأّن عÓقته مع ألزوأج
’و ¤كانت
كانت تنتهي دأئمًا بالطÓق ،إأّ’ أّن قريبته ألزوجة أ أ
أو ¤أŸفارقات ‘ حياة مطلق ،حيث كانت تضصغط عليه
لتزّوجه من إأمرأة أخرى عندما  ⁄يحالفه ألتوفيق ‘ إأ‚اب
طفل منها ،وذكر مطّلق أّن أطول مدة زوأج دأمت كانت 8
’و ¤وأقّل مدة كانت سصنت.Ú
أعوأم عاشصها مع زوجته أ أ
كما تزّوج مطّلق Ãن تكÈه بـ  23عامًا كما تزّوج Ãن تصصغره بـ
 36عامًا وكانت من أ÷نسصية ألسصورية ،حيث تزّوجها وهي ⁄
’ربع Úمن ألعمر،
تبلغ  17عامًا ،بينما كان هو ‘ ألثالثة وأ أ
وهي تعت Èأصصغر زوجاته ودأم ألزوأج بينهما مدة عام،Ú
ورغم أنه كان متمسصكًا بها كما هي كانت متمسصكة به إأّ’
أّنه أج Èعلى ألطÓق من قبل أهلها بعد أن ذهبت
زوجته لزيارتهم ورفضصوأ عودتها معه بحجة عدم
’‚اب ورغم ألشصكاوى ألتي قّدمها إأ ّ
’ أّن ألقرأر
أإ

ألفصصل صصدر من ﬁكمة دمشصق بالطÓق.
وأضصاف مطلق أّنه تزّوج من فتاة أردنية و ⁄يسصتمر هذأ
ألزوأج أك Ìمن عام Úحيث طلقها بناًء على رغبتها عسصى أن
يرزقها ألله بطفل من زوج آأخر ،أّما عن أعلى قيمة مهر دفعه
فكانت  150ألف ريال وأقل مهر كان بقيمة  40ألف ريال دفعه
’ن ما تصصر عليه
لزوجة من جنسصية سصورية ،ويرفضس مطلق أ آ
’نها
’خÒة ألتي تزوجها منذ عام Úوهو ألطÓق أ
زوجته أ أ
’بناء من زوأج
’‚اب منه رغم أن لديها عدد من أ أ
تريد أ إ
سصابق ،وأعدأً إأياها بأان يسصعى للعÓج عسصى أن يتحقق لهما ما
يصصبوأن إأليه وما كان يتمناه مطلق منذ  37عامًا وهو طفل
يحمل إأسصمه من بعده.

سسم العنكبوت Ÿكافحة سسرطان الثدي

أعلنت وزأرة ألصصحة بو’ية كوينز’ند أأ’سصÎألية أّن علماء أسصÎألي Úيجرون أبحاثًا رأئدة على إأمكانية
إأسصتخدأم سصم ألعنكبوت ‘ مكافحة سصرطان ألثدي ،وسصيحّدد ألعلماء ‘ جامعة جيمسس كوك ‘ كارينز ‘
أقصصى شصمال كوينز’ند إأذأ ما كان سصم أنوأع معينة من ألعناكب Áكن أن يقتل خÓيا سصرطان ألثدي من
خÓل أأ’بحاث أم ’ .
وأوضصحت ألوزأرة إأن هذأ ألبحث كان من أو ¤أأ’بحاث ألدولية ألتي أشصارت إأ ¤أّن سصموما معّينة ‘
ألعنكبوت توّفر ›موعة غ Òمسصتغلة من أ÷زيئات ألطبيعية لقتل خÓيا سصرطان ألثدي ،وأضصافت أّن أكÌ
من  40ألف فصصيلة من ألعناكب يوجد بها ما يقدر بأاك Ìمن  4مÓي Úسصم ﬂتلف وسصوف يتم إأسصتكشصاف
تلك ألسصموم أآ’ن لتحديد إأمكاناتها أŸتاحة لعÓج ألسصرطان ‘ أإ’نسصان.

فشسل Œربة إاطÓق أاسسرع طائرة ‘ العا⁄

خطت أسصÎأليا خطوأت مهمة على طريق حماية
غ ÒأŸدخن Úإأذ أقّرت قوأن Úأك Ìصصرأمة
Ÿكافحة ألتدخ‡ Úا هو متعارف عليه ‘ بقية
’مر ألذي قوبل بÎحيب كب Òمن
أنحاء ألعا ،⁄أ أ
قبل نشصطاء حماية غ ÒأŸدخن.Ú
عبارة ""ألتدخ Úيسصبب سصرطان ألرئة"" مع صصورة
لتليف سصرطا ،Êهذأ هو ألشصكل أ÷ديد لعلب
ألسصجائر بأاسصÎأليا إأعتبارأً من ديسصم ÈأŸقبل،
أّما إأسصم ألعÓمة ألتجارية للسصجائر فسصيظهر
بخط صصغ Òعلى ألعلب ألتي سصيكون لها لون
حد وهو ألبني أŸائل للخضصرة ،وتأاتي هذه
مو ّ
’جرأءأت ضصمن ألقانون أ÷ديد Ÿكافحة
أإ
ألتدخ Úوألذي قضصت به أÙكمة ألعليا منتصصف
’مريكية فشصل Œربتها ‘ إأطÓق طائرة تبلغ
أعلنت ألقوأت أ÷وية أ أ
ألشصهر أ÷اري بعد أن رفضصت ألدعوى ألتي
سصرعتها  6أضصعاف سصرعة ألصصوت ،بعد أن خرجت عن مسصارها بعد 30
’جرأءأت.
تقّدمت بها شصركات ألتبغ ضصّد هذه أ إ
ثانية من إأطÓقها وتفجرت ،وأضصاف ألبيان ألذي أصصدرته ألقوأت أ÷وية،
وقوبل هذأ ألقرأر بÎحيب وأسصع ألنطاق من قبل
’ب -ح -اث وأل -درأسص -ات ب -دأت Ÿع -رف -ة أسص -ب -اب خ -روج أل -ط-ائ-رة ع-ن
منظمات مكافحة ألتدخﬂ ‘ Úتلف أنحاء ألعا ⁄أن أ أ
مسصارها ،مشصÒأً إأ"" ¤فقدأن ألطائرة"".
وألتي دعت بدورها ألسصاسصة ‘ دول أخرى للسصÒ
’رتفاع
’مريكية ،أّنه جرى إأطÓق ألطائرة ‘ أ إ
’عÓم أ أ
ونقلت وسصائل أ إ
’سصÎأ‹ ،من جهتها قالت مارتينا
على ألنهج أ أ
أŸناسصب لها ،بعد أن حملتها طائرة أخرى ،إأ ّ
’ أّنه بعيد إأطÓقها بفÎة
’بحاث
’Ÿا Êأ
بوتشصكيه ’ -نغر من أŸركز أ أ
’مر ألذي إأقتضصى تفجÒ
’عوأم ألعشصرة قصصÒة ،حدث خطأا فني ‘ آألية ألتحكم ،أ أ
ألسصرطان ‘ هايدلÈغ ""رصصدنا خÓل أ أ
’صصابة بسصرطان ألرئة ألطائرة فوق أÙيط ألهادئ.
’خÒة زيادة كبÒة ‘ معد’ت أ إ
أأ
’طÓق ألطائرة ،بعد ﬁاولة أو¤
وتعت Èهذه أÙاولة ألثالثة إ
’Ÿانية
ب Úألشصابات لذلك نأامل أن تنتهج أ◊كومة أ أ
إأع-تÈت-ه-ا أل-ق-وأت أ÷وي-ة ب-أان-ه-ا ن-اج-ح-ة ،ب-ي-ن-م-ا إأنتهت أÙاولة
’سصÎأ‹ وتصصدر مثل هذه ألقوأنÚ
نفسس ألنهج أ أ
أل-ث-ان-ي-ة بسص-رع-ة ،وبشص-ك-ل إأع-ت Èك-أان-ه إأن-ت-ه-ى ق-ب-ل بدء ألتجربة،
ألصصارمة"".
وي- -ب- -ق- -ى أن ت- -اري- -خ Œرب -ة إأط Ó-ق
’وروبي خطت خÓل
و’ Áكن إأنكار أن دول أ’–اد أ أ
أل- - -ط- - -ائ- - -رة أل - -رأب - -ع - -ة غÒ
’خÒة خطوأت جيدة Ãجال مكافحة
’عوأم أ أ
أأ
معروف.
ألتدخ Úوحماية غ ÒأŸدخن Úلكنها ⁄
ي - -ذك - -ر أن أل - -ق - -وأت
’سصÎألية
’جرأءأت أ أ
تصصل لصصرأمة أ إ
’م-ري-ك-ية
أ÷وي-ة أ أ
أ÷ديدة .فمنذ عام – 2003مل
ت - - -ع - - -اونت م - - -ع
جميع علب ألسصجائر ألتي تباع
شص -رك -ة ""ب-وي-ن-غ""
با’–اد عبارأت –ذيرية
’نتاج ألطائرة،
إ
مكتوبة بخط وأضصح مثل
بهدف وصصولها
"ألتدخ Úيسصبب ألوفاة" كما أن
إأ ¤سص- - -رع - -ة 7
’ذأعة
أإعÓنات ألتبغ ‡نوعة با إ
آأ’ف ك- -ي -ل -ومÎ
’عÓم أŸكتوب
وألتلفزيون وأ إ
‘ ألسصاعة.
’نÎنت ،لكن علب ألسصجائر
وأ إ
’وروبي ’
أŸتدأولة با’–اد أ أ
–مل مثل هذه ألصصور ألصصادمة
للمدخن.Ú

بلدة إاسسبانية –اول إاخفاء ظاهرة الفقر

ب- -ع- -د أإ’ن -تشص -ار أل -وأضص -ح ل -ظ -اه -رة
أل-ف-ق-رأء أل-ذي-ن ي-ب-ح-ثون ‘ حاويات
أل -ن -ف -اي -ات ع -ن ب -ق -اي -ا أل -ط -ع -ام ‘
إأسص -ب -ان-ي-ا ،و‘ ﬁاول-ة إ’خ-ف-اء ه-ذه
أل- -ظ- -اه -رة ،ق ّ-ررت ب -ل -دي -ة م -دي -ن -ة
جÒونا ‘ ،إأقليم قطالونية (كتالونيا)
بشصمال شصرقي ألبÓد ،أخÒأً ،إأغÓق
ح -اوي -ات أل -ن -ف -اي -ات ب -أاق-ف-ال ك-ي ’
ي-ح-اول أل-ف-ق-رأء ف-ت-ح-ه-ا وإأسص-ت-خرأج
ألطعام منها ،خاصصة تلك أŸوجودة
قرب أŸطاعم أو أÓÙت.
أل- -ب- -ل- -دي- -ة عّ- -ل -لت ق -رأره -ا إأق -ف -ال
أ◊اوي -ات ب -ح -رصص -ه -ا ع -ل -ى صص-ح-ة
أŸتسص ّ- - -ول ÚوأÙروم Úأل - - -ذي- - -ن
يتناولون طعامهم من هذه أ◊اويات
وه - -و ط- -ع- -ام ق- -د ي- -ك- -ون ف- -اسص- -دأً،

وب-ال-ت-ا‹ ،يضصّ-ر بصص-ح-ت-ه-م و’ ي-ل-ي-ق
ب - -ه- -م ،وج- -اء ‘ تصص- -ري- -ح إ’دوأردو
بÒل- - - -وسص - - -و ،مسص - - -ؤوول أÿدم - - -ات
أإ’ج-ت-م-اع-ي-ة ‘ أل-ب-ل-دي-ة ،ق-ول-ه ""إأّن
هذأ أإ’جرأء يأاتي أ’نّ طعام أإ’نسصان
’ ب - -د أن ي- -ك- -ون ’ئ- -قً- -ا وم- -ع- -تÈأً،
وي -نسص -ج -م م -ع ألشص -روط ألصص-ح-ي-ة""،
وأضصاف أّن ألفقرأء يسصتطيعون منذ
أآ’ن ت- -ق- -د Ëط- -لب مسص- -اع- -دة م- -ن
ألبلدية ،وسصتعكف ألبلدة على درأسصة
ألطلب لتقّرر من هم أولئك ألذين
يسص- -ت- -ح- -ق -ون أŸسص -اع -دة ،وأضص -اف
بÒلوسصو ‘ تعليقه ""إأنّ أسصماء هؤو’ء
أأ’شصخاصس سصتبقى سصرية"" ،وسصتتّفق
ألبلدية مع بعضس أÓÙت ألتجارية
كي تتو ¤تزويدها باŸوأد ألغذأئية

من أجل توزيعها بشصكل منظم على
أÙتاج.Ú
م -ن ج -ه-ة ث-ان-ي-ة ،ذك-ر صص-احب أح-د
أŸط -اع -م ‘ أŸن -ط-ق-ة ""أّن-ه إأرت-ف-ع
ع -دد أل-ذي-ن ي-ب-ح-ث-ون ع-ن ط-ع-ام ‘
ألقمامة بشصكل كب Òمؤوخرأً"" وأردف""
كان من عادة ألفقرأء ‘ ألسصابق أن
Áروأ ع -ل -ي -ن -ا ل -ك-ي ن-ع-ط-ي-ه-م م-ا ’
نحتاج إأليه من أŸوأد ألغذأئية ‘ أي
سصاعة من سصاعات ألنهار ،ولكن عدد
ه- -ؤو’ء أÙت -اج Úآأخ -ذ ب -اإ’زدي -اد
لدرجة أنهم أخذوأ يتقاطرون علينا
ب -إاسص -ت -م -رأر ،وسص -م-عت أن-ه-م أخ-ذوأ
ي-ت-خ-اصص-م-ون ‘ م-ا ب-ي-ن-ه-م من أجل
أإ’سصتحوأذ على بقايا ألطعام قبل
غÒهم"".

يحتكر إأسصم ""ﬁمد"" مقّدمة أأ’سصماء
Óط- -ف -ال ‘
أأ’ك Ìإأسص- -ت- -خ- -دأمً- -ا ل - -أ
إأ‚لÎأ وويلز ،للعام أÿامسس على
أل -ت -وأ‹ ،ب-ع-دم-ا أظ-ه-رت إأحصص-ائ-ي-ة
رسصمية إأنه أإ’سصم أأ’ك Ìشصيوعاً بÚ
م -وأل -ي -د أل -ع -ام أŸاضص -ي ،تÓ-ه إأسص-م
""ه - -اري"" ،وق - -ال م - -ك- -تب أإ’حصص- -اء
ألوطني ألÈيطا ‘ ،Êبيانات نشصرها
أأ’سص- -ب -وع أŸاضص -ي ،إأّن ""ه -اري"" ه -و
أإ’سص- - -م أأ’ك Ìإأن - -تشص - -ارأً ب Úأأ’و’د
ل-ل-ع-ام  ،2011إأ’ّ أّن -ه وع -ن -د إأع -ت -ب -ار
إأختÓف طرق ألهجاء أÿمسس إ’سصم
""ﬁم -د"" ب -ا◊روف ألÓ-ت-ي-ن-ي-ة ف-إاّن-ه
يصصبح أإ’سصم أأ’ك Ìشصيوعاً.
ويشص - -ار إأ ¤أّن ""ﬁم- -د"" ه- -و أإ’سص- -م
أل-وح-ي-د أل-ذي ح-اف-ظ ع-ل-ى م-ك-ان-ته
أŸت -ق ّ-دم -ة ضص -م -ن ’ئ -ح-ة أأ’سص-م-اء
أأ’ك Ìإأسصتخدأمًا للموأليد بÈيطانيا
وويلز منذ عام  ،2007وأ’ّول مرة،
إأحتل إأسصم ""ﬁمد"" أŸرتبة أأ’و‘ ¤
 ،2009وأزأحه إأسصم ""أوليفر"" ‘ ألعام
ألتا‹.
و‘ ع- - - -ام  ،2011وب -حسصب ب -ي -ان-ات
""م- -ك- -تب أإ’حصص -اء أل -وط -ن -ي"" ،ج -اء
""ه- -اري"" أإ’سص- -م أأ’ك Ìإأن- -تشص -ارأً بÚ
أأ’و’د م- -ن أŸوأل- -ي -د ،ح -يث ت -ك -رر
 7523مرة ،يليه ""أوليفر"" ألذي تكرر
 7007مرة ،بينما ﬁمد ألثالث حيث

ت -ك -رر  6945م -رة ل -ي-ح-ت-ل ألÎت-يب
أل -ث-الث ،وج-اء ت-رت-يب إأسص-م ""ﬁم-د""
م -قسص -م ً-ا ع -ل -ى ث Ó-ث م-رأتب ح-يث
ت -خ-ت-ل-ف ط-ري-ق-ة أل-ه-ج-اء ب-ا◊روف
أل Ó-ت -ي -ن-ي-ة.وي-ت-وّق-ع أن ي-زدأد أإ’سص-م
إأن -تشص -ارأً خ Ó-ل أل-ع-ام أ◊ا‹ ت-ي-م-نً-ا
بالعدأءﬁ"" ،مد"" فرح ،ألذي منح
بريطانيا ميدأليت Úذهبيت ‘ Úسصباق
أŸسصافات ألطويلة ‘ أوŸبياد لندن
أل-ذي إأخ-ت-ت-م ه-ذأ أأ’سص-ب-وع ،ب-ج-انب
ت -وق -ع -ات ب-تضص-اع-ف أع-دأد أ÷ال-ي-ة
أŸسصلمة ‘ بريطانيا خÓل ألعقدين
أŸقبل.Úوتقول إأحصصائية حديثة إأن

نسصبة أŸسصلم ÚبÈيطانيا ‰ت من 2
‘ أŸائة عام  1990إأ 4.6 ¤باŸائة
‘  ،2010ويتوقع أن تصصل ألنسصبة إأ¤
 ‘ 8أŸائة بحلول  ،2030وبحسصب
وزأرة ألضصمان أإ’جتماعي بالو’يات
أŸتحدة ،حيث يكتب أإ’سصم بأاربعة
ط- -رق ه- -ج- -اء ﬂت- -ل- -ف -ة ب -ا◊روف
ألÓتينية ،جاء ""ﬁمد"" ب Úأأ’سصماء
أأ’ل- -ف أأ’ك Ìإأسص -ت -خ -دأم ً-ا ل -ل -ذك -ور
خ Ó- -ل أل - -ع - -ام أŸاضص - -ي ،ويشصّ- -ك- -ل
أŸسصلمون ما نسصبته  ‘ 0.8أŸائة
م -ن إأج -م -ا‹ ع -دد سص-ك-ان أل-و’ي-ات
أŸتحدة.

ﬁمد"" اإلسسم األك Ìإانتشسارًا ‘ بريطانيا وويلز

تهنئة
Ãناسسبة عيد الفطر اŸبارك تتقدم
السسيدة أامينة قايد بأاحر التهاÊ
لخواتها سسعاد وسسهام وآاسسيا وإالهام
أ
و‚وى ووسسام وأاخيها سسفيان
وتهنئة خاصسة لبنها حمزة
والصسديقة زهرة من غرداية وكل
أافراد عائلة قايد وسسعدو Êوشسعنان
متمنية أان يعيده الله عليهم وهم
يتمتعون Ãوفور الصسحة والهناء.
كل عام وا÷ميع بخÒ

تسصبب ‘ اضصطراب خفيف
‘ حركة النقل ا÷وي

إانذار كاذب بؤجؤد قنبلة ‘
مطار هؤاري بؤمدين الدو‹

لشص-خ-اصص صص-باح
” إاج-لء عشص-رات ا أ
ا÷م---ع--ة اŸاضص--ي م--ن م--ط--ار ه--واري
بومدين الدو‹ بعد تلقي إانذار كاذب
ب-وج-ود ق-ن-ب-ل-ة ‡ا تسص-بب ‘ اضصطراب
خ-ف-ي-ف ‘ ال-ن-ق-ل ا÷وي حسص-ب-ما ذكر
مصصدر أامني ‘ اŸطار.
لجلء من
وقد ” اتخاذ قرار عملية ا إ
م--ب--ن-ى ت-وق-ف ال-ط-ائ-رات ب-ع-د ت-ل-ق-ي
““اتصصال هاتفي من مصصدر ›هول مفاده
وجود قنبلة““ حسصبما أاكد اŸصصدر.
لشص---خ---اصص اŸوج--ودي--ن
و” إاج---لء ا أ
وع-م-ال اŸط-ار ‘ ح-وا‹ السص-اع-ة الـ١١
صص-ب-اح-ا خ-ارج ب-ه-و اŸط-ار ن-حو مناطق
Œمع ” تأامينها من قبل.
وأاشص--ار اŸصص--در إا ¤ان--ه ““ب-ع-د ع-م-ل-ي-ة
لج---لء ال---ت--ي “ت ‘ ه--دوء ق--امت
ا إ
ع-ن-اصص-ر م-ت-خصصصص-ة ‘ تفكيك القنابل
وفرق الكلب اŸدربة بعمليات بحث ‘
كل النواحي وملحقات اŸطار““.
و” السصماح بعد نصصف سصاعة من انتهاء
لشص-خ-اصص
ع--م--ل--ي-ات ال-ب-حث ÷م-ي-ع ا أ
ال-ذي-ن ” إاج-لؤوه-م ب-ال-ع-ودة إا ¤ب-ه-و
اŸط--ار ال--ذي اسص--ت-ع-اد نشص-اط-ه بصص-ف-ة
عادية .أاما النقل ا÷وي فلم يتاثر ال
قليل بهذا الوضصع حسصب نفسص اŸصصدر
الذي أاضصاف انه ” فتح –قيق قضصائي
‘ هذا الشصأان(.واج)
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الثلثاء  0٣شصوال  ١٤٣٣هـ
اŸوافق  2١أاوت  20١2م
العدد ٤٧25
الثمن ١0:دج
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لوراسص
ليوال أاو العرعار البخاري شصجرة نادرة Ãنطقة ا أ
ا أ

دعؤة لÓهتمام باŸؤروث وحمايته من النقراضص

ميناء وهران

رفضص طن Úاثن Úمن أالعاب األطفال

” مؤوخرا رفضص طن Úاثن Úمن أالعاب
لط--ف--ال اŸسص--ت--وردة Ãي--ن-اء وه-ران
ا أ
بسصبب غياب رخصصة السصتÒاد اŸسصبقة
حسص-ب-م-ا أاف-ادت ب-ه اŸدي-ري-ة ا÷ه-وي-ة
ل-ل-ت-ج-ارة .وك-ان ه-ذا اŸن-توج الذي ⁄
يسصمح بإادخاله إا ¤السصوق الوطنية من
ق--ب--ل أاع--وان اŸراق--ب-ة Ãي-ن-اء وه-ران
خلل شصهر رمضصان اŸعظم قد اسصتورد
م--ن الصص Úوف--ق ذات اŸصص-در .وت-ق-در
لل-ع-اب ال-ت-ي
ال--ق--ي-م-ة اŸال-ي-ة ل-ه-ذه ا أ
ت-ت-ك-ون ‘ أاغ-ل-ب-ه-ا من طائرات صصغÒة
بحوا‹  ١١٤أالف دج حسصبما أاشص Òإاليه.
لطفال
لشص-ارة ت-ع-رف سصوق أالعاب ا أ
ول -إ
ح-رك-ي-ة ك-بÒة بوهران لسصيما عشصية
عيد الفطر الذي ينتعشص فيه بيع هذا
ال--ن--وع م--ن اŸن-ت-ج-ات ال-ت-ي تسص-ت-ه-وي
لطفال الذين يقبلون عليها باعتبارها
ا أ
لل-بسص-ة
لكسصسص--ورات اŸك--م--ل-ة أ
أاح--د ا أ
ال-ع-ي-د .وب-ال-ف-ع-ل ت-ع-رضص ب-أاهم سصوق
ب--ع-اصص-م-ة غ-رب ال-ب-لد ال-ك-ائ-ن ب-ح-ي
““اŸدي-ن-ة ا÷دي-دة““ تشصكيلت وأاحجام
للعاب أاغلبها مسصتورد من
متنوعة من ا أ
آاسصيا ‡ا يجعل الطفل يقف مطول أامام
لق-ل
ط--اولت ال--ب--ي-ع لق-ت-ن-اء ع-ل-ى ا أ
لعبت Úغ Òمبال بأاسصعارها(.وأاج)

بعودتها ا ¤بريطانيا موطنها الصصلي

رفع علم اللعاب شسبه الوŸبية
فؤق مبنى رئاسسة الؤزراء

رف--عت رئ--اسص--ة
الوزراء
الÈيطانية،
امسص ،ع------ل-----م
ال----ع----اب ذوي
الحتياجات
اÿاصص--ة (شص-ب-ه
اوŸب---ي---ة) ف---وق
م-ب-ن-ى داون-ي-ن-غ
سصÎيت ،ف--ي--م--ا
ت-ع-ه-د رئ-يسص ال-وزراء ديفيد كامÒون
ب-ت-ق-د Ëك-اف-ة ال-دع-م ل‚اح الدورة
التي سصتجري ب 29 Úاوت والتاسصع من
سصبتم ÈاŸقبل.
وأاف-اد ك-امÒون ‘ تصص-ري-ح صص-ح-ا‘ ،أان
الل--ع--اب شص--ب--ه الوŸب--ي--ة ع--ادت ا¤
م---وط--ن--ه--ا الصص--ل--ي ل--ك--ن ه--ذه اŸرة
Ãشصاركة دولية ورياضصية اوسصع ،فضصل
ع--ن حضص--ور ج--م-اهÒي  ⁄يسص-ب-ق ل-ه
م--ث--ي--ل .وسص-ب-ق ل-ل-ج-ن-ة الÈي-ط-ان-ي-ة
اŸن--ظ--م-ة لل-ع-اب ذوي الح-ت-ي-اج-ات
اÿاصص---ة ان اك--دت السص--ب--وع اŸاضص--ي
مشص-ارك-ة ارب-ع-ة الف وم-ائ-تي رياضصي
Áث-لون  ١66دول--ة ‘ ا◊دث ال--ع-اŸي
م-نهم  ١5١٣ري-اضص-ي-ة سص-يشصاركن ‘ ١8
›ال .يذكر أان اللجنة اŸنظمة لدورة
ل--ن-دن  20١2سص-ت-ق-وم ب-اي-ق-اد الشصعلة
الÈاŸب-ي-ة ي-وم الرب-ع-اء اŸق-ب-ل ل-تبدأا
رح-ل-ت-ه-ا ع ÈاŸدن الÈيطانية قبل ان
تصصل ا ¤اŸلعب الوŸبي ‘ لندن مرورا
Ãدي-ن-ة (سص-ت-وك م-ان-دوف-ي-ل) شص-م-ا‹
غرب لندن .
¯ق و

من بينهــــــــم وزيــــر
لوقاف ووفد رسصمي
ا أ

لوراسص بالشصاوية
على الرغم من أانها شصجرة ﬁمية قانونا فإان العرعار البخاري أاو كما يطلق عليها منذ قرون طويلة Ãنطقة ا أ
ليوال أازنزا““ النادرة والفريدة من نوعها با÷زائر تبقى تواجه النقراضص ‘ ظل النقصص بالهتمام.
““ا آ
¯ق/و
وي--ك--م--ن اÿط--ر اÙدق ب-ه-ذه
الشصجرة اŸعمرة ذات الخضصرار
ال--دائ--م واŸع--روف-ة أايضص-ا ب-اسص-م
““ع-رع-ار ال-ب-خ-ور““ حسص-بما أاكده
رئ-يسص مصص-ل-حة حماية النباتات
وا◊ي-وان-ات Ãح-اف-ظ-ة الغابات
بباتنة ‘ أان ““ 80باŸائة من هذه
لشصجار التي تنفرد بها منطقة
ا أ
لوراسص ع Èال--وط--ن م-ت-واج-د
ا أ
على أاراضص هي ملك ÿواصص““ .
ويعد تصصنيف هذا النوع النباتي
ك--م-ح-م-ي-ة وط-ن-ي-ة ال-ط-ري-ق-ة
ال-وح-ي-دة ل-ل-م-ح-افظة عليه من
القطع العشصوائي ومن ثم الزوال
يضص-ي-ف السص-ي-د ع-ث-م-ان ب-ريكي
ليوال““ ل
الذي أاكد بأان شصجرة ““ا آ
Áك-ن مصص-ادف-ت-ه-ا إال Ãرتفعات
وادي ال--ط--اق--ة وث-ن-ي-ة ال-ع-اب-د

وب----وزي----ن---ة وت---ك---وت وآاريسص
وإايشص-م-ول وإاي-ن-وغ-يسص-ن بولية
لصصلي.
باتنة موطنها ا أ
ويسص-ت-ع-م-ل سص-كان ا÷هة خشصب
الشص--ج--رة (ج--ذع--ه--ا) اŸع--روف
ب--ج--ودت-ه ال-ع-ال-ي-ة وم-ق-اوم-ت-ه
ل----ل---م---ؤوث---رات اÿارج---ي---ة ‘
اسصتخراج الفحم.
وكانت بداية الهتمام بالعرعار
ال--ب--خ--اري ب-اŸن-ط-ق-ة ‘ ب-داي-ة
ال-ث-م-ان-ي-ن-ات حيث بادرت وقتها
ﬁاف--ظ-ة ال-غ-اب-ات ب-ب-ات-ن-ة إا¤
إا‚از بطاقة فنية لهذا الصصنف
ال-ن-ب-ات-ي م-ع اسص-ت-ح-داث مشص-تلة
لعادة إانبات الشصجرة.
إ
أام--ا وح--دة ح--ف--ظ ال--ط--ب--ي-ع-ة
ب-ال-ولي-ة ف-ق-امت م-ن ج-ه-تها ‘
سص-نة  200٧ب-تسصييج  ١٤هكتارا

لراضصي التي يتواجد عليها
من ا أ
ال-ع-رع-ار ال-ب-خ-اري ب-ح-وز زان-ة
ب-ب-ل-دي-ة وادي ال-طاقة بغية منع
ت--ع--رضص--ه--ا ل-ل-رع-ي ال-عشص-وائ-ي
ومتابعة تطورها البيولوجي.
وتسص-ع-ى ﬁاف-ظة الغابات ﬁليا
–حسصب السص---ي---د ب---ري--ك--ي– إا¤
ت-ث-م Úه-ذه الشصجرة واÙافظة
ع-ل-ي-ه-ا ح-يث أاع-دت خلل سصنة
 20١2ب-ط-اق-ة ت-ق-ن-ي-ة Ÿشصروع
تصصنيف أاشصجار العرعار البخاري
ك-م-ح-م-ية طبيعية على مسصاحة
 ٣60ه-ك-ت-ارا ك-ائ-نة بحوز زانة
Ãن-ط-ق-ة وادي ال-ط-اق-ة ب-غلف
ما‹ بقيمة ٤2ر 2٧مليون د.ج.
ل-ك-ن ب-ال-رغ-م من وجود صصعوبة
ك--بÒة ‘ إاع--ادة إان--ب--ات شص-ج-رة
لي--وال إال أان الأم-ل م-وج-ود ‘
ا آ

Œدي--د ه--ذا الصص-ن-ف ال-ن-ب-ات-ي
ا÷دي-ر ب-اله-ت-م-ام واÙاف-ظة
ع-ل-ي-ه ب-ع-د أان ” –يضص-ي-ف ذات
لط--ار– ال--ع-ث-ور صص-دف-ة ع-ل-ى
ا إ
لي-وال
شص--جÒات ج--دي-دة م-ن ا آ
بجبل اÙمل بولية باتنة على
ارت-فاع  2٣2١م Îف-وق مسص-توى
سصطح البحر.
لي---وال““ أاو
وت----ع---د شص---ج---رة ““ا آ
لصصناف
ال-ع-رع-ار ال-بخاري من ا أ
النادرة ‘ العا ⁄لتواجدها فقط
‘ شص--م--ال إاف--ري--ق--ي--ا وا÷ن--وب
لوروبا حسصبما اسصتفيد
ال-غ-رب-ي أ
من ﬁافظة الغابات بباتنة.
وت--ن--ت--م--ي الشص--ج--رة اŸوج-ودة
لوراسص (ا÷زائر) إا ¤الصصنف
با أ
لف--ري--ق-ي ( أاف-ري-ك-ان-ا) وال-ذي
ا إ
لوروبي.
يختلف عن الصصنف ا أ

اسصتعان بأاجهزة تعويضصية للتجذيف

ف ـ ـرنسسي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ Óذراع ـ ـ ـ ـ ـ ـ Úول سس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاق Úيع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Èمضس ـ ـ ـ ـ ـ ـيق ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒين ـ ـ ـ ـ ـ ـغ
‚ح سص-ب-اح ف-رنسص-ى بل
ذراع Úول سص-------اق‘ Ú
السص---ب---اح--ة ع ÈاŸي--اه
الشص-دي-دة الÈودة التى
ت----فصص---ل ب Úاألسص---ك---ا
وروسص--ي--ا ب--السص-ت-ع-ان-ة
ب--اأج--ه--زة ت--ع--ويضص--ي-ة
ل--ل--ت--ج--ذي--ف حسص-ب-م-ا
اأوضص-ح-ه ع-ل-ى موقعه ‘
النÎنت.
وق----ال ‡ث----ل---ون ع---ن
تنظيم هذه الرحلة اأن
ف-ي-ل-يب كرويزون الذى
خضص--ع ل--ع--م--ل--ي-ة ل-بÎ
اأط---راف--ه ب--ع--د ح--ادث
صص-ع-ق ب-ال-ك-ه-رب-اء ع-ام
 ١99٤وه---و ‘ سص---ن 26
ع---ام---ا ،اأ” ﬁاول---ت---ه
ال-ف-ري-دة ل-ي-ل-ة السص-بت
م--ن--ط--ل--ق-ا م-ن ج-زي-رة
دي--وم--ي--د الصص--غ--رى ‘

 26قتيـ ـ ـ ‘ Óحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادث سسقؤط طائرة سسؤداني ـ ـ ـ ـ ـة

لوقاف السصودا Êحتفه رفقة وفد رسصمي ‘ حادث
لقي وزير ا أ
سصقوط طائرة أادى إا ¤وفاة  26شصخصصا أاول أامسص .وقد فتحت
شصركة اÿطوط ا÷وية السصودانية ““أالفا للطÒان““ أامسص –قيقا
للكشصف عن أاسصباب سصقوط طائرة ““أان –  ““26التي كانت متجهة
من اÿرطوم إا ¤مدينة تلودي بولية جنوب كوردوفان التي
تشصهد “ردا مسصلحا .وفيما أارجعت جهات رسصمية سصبب سصقوط
لحوال ا÷وية ،أاشصار البعضص إا ¤انفجار
هذه الطائرة إا ¤سصوء ا أ
لنباء الفرنسصية التي
لصص-ل حسص-ب-م-ا أاوردت-ه وك-ال-ة ا أ
›ه-ول ا أ
ذكرت أان طاقم الطائرة غ Òمبتدئ ‘ ›ال اŸلحة والطÒان

السص--ك-ا وح-ت-ى ا◊دود
البحرية الروسصية قرب
جزيرة ديوميد الكÈى,
وان اŸسص-اف-ة ب Úب-داي-ة
ال-رح-ل-ة ونهايتها تقدر
ب--ارب--ع--ة ك--ي--ل-ومÎات
وال-ت-ي ق-ط-ع-ها ‘ ظرف
سصاعة وربع.
وقال منظمو الرحلة اإن
السص-ب-اح ال-ف-رنسص-ى ك-ان
ي-ن-وي قطع مسصافة اأكÈ
ال ان السص------ل------ط------ات
الق--ل--ي-م-ي-ة ال-روسص-ي-ة
م---ن---ع---ت--ه م--ن دخ--ول
اراضصيها .ويسصتعــــــــــÚ
ك---روي---زون ب---اأج--ه--زة
تعويضصية ذات ›اذيف
وك-----ان ق-----د “ك-----ن ‘
السصابق من عبور القنال
الن--ق--ل--ي--زى وال--ب--ح-ر
الح-م-ر و‡رات م-ائية

وي--ت--م--ت--ع ب--خÈة وŒرب--ة ،وأان اŸلح اŸن--ح--در م-ن م-ن-ط-ق-ة
طاجاكسصتان ” توظيفه من طرف أالفا منذ تسصع سصنوات ،كما أان
لصصل له خÈة ثلث سصنوات وأان
لمريكي ا أ
مهندسص الطÒان ا أ
لشصارة إا ¤أان طائرة
لصصل .وŒدر ا إ
مسصاعد الطيار سصودا Êا أ
““أان –  ““26التي دخلت حيز اÿدمة منذ  ٣5سصنة خضصعت للفحصص
اللزم والصصيانة حسصب الشصركة التي اعÎفت بتفاقم حوادث
لسصطول ا÷وي اŸصصنف ضصمن
الطÒان ‘ السصودان بسصبب قدم ا أ
لوروبي بسصبب
قائمة شصركات النقل اŸمنوعة ‘ دول ال–اد ا أ
لمن.
عدم احÎامه Ÿقاييسص السصلمة وا أ
¯ق .و

اأخرى.
واشص----ارت اŸن----ظ----م----ة
ال-----دول-----ي-----ة ل-----ذوى
الح-ت-ي-اج-ات اÿاصص-ة
ال--ت-ي ل ت-ه-دف ل-ل-رب-ح
وال--ت--ى ت--ولت ت-ن-ظ-ي-م
ه-ذه ال-رح-ل-ة اأن رحلة
ك--روي-زون ع Èمضص-ي-ق
بÒينغ هي اأحدث حلقة
ضص---م---ن سص---لسص---ل--ة م--ن
الاإ‚ازات اŸماثلة عÈ
‡رات مائية تفصصل بÚ
قارات العا.⁄
ول--لإشص--ارة ،ف--اإن اŸي--اه
ك-انت ق-ريبة من درجة
التجمد حيث بلغت اأربع
درج--ات م--ئ--وي--ة وق--د
اضص--ط--ر ا ¤اسص--ت-خ-دام
زوج م------ن لــــــــــب-----اسص
ال----ب---حـــــــر ب---دل م---ن
واحد( .واأ)

يكتبه اليوم :ع /سصا⁄

السسلبية القاتلة

ت--واج--ه اÛم--وع--ة ال--دول-ي-ة
لزم-ة السص-وري-ة بسص-ل-بية غÒ
ا أ
مسص-ب-وق-ة ل تضص-اه-ي-ها إال تلك
ال--ت--ي ي--ت--م ال--ت-ع-ام-ل ب-ه-ا م-ع
القضصية الفلسصطينية..
إانها السصلبية التي أافشصلت مهمة
لم Úالعام السصابق
كو‘ عنان ا أ
ل· اŸت-ح-دة ال-وسصيط
ل-ه-ي-أاة ا أ
ل‡ي اŸشصÎك ‘
ال---ع---رب--ي– ا أ
الزمة السصورية ،وهي السصلبية
ال-ت-ي ي-ت-وق-ع لها اŸلحظون أان
ت--فشص--ل م--ه--م-ة ال-دب-ل-وم-اسص-ي
لخضص-------------ر
ا÷زائ-------------ري ا أ
لبراهيمي.
ا إ
وم-ن يسص-م-ع السص-يد البراهيمي
وهو يتحدث عن مهمته يدرك
أان ‚احها وفشصلها يتوقف على
اÛم-وع-ة الدولية ،موضصحا أان
فشص-ل وسص-اط-ت-ه ل-ن يكون فشصل
شص-خصص-ي-ا ل-ه ب-ل فشص-ل لسصياسصة
لزم---ة
ل· اŸت----ح----دة Œاه ا أ
أ
السصورية.
لزم-ة ي-درك
واŸت-ت-ب-ع ل-ه-ذه ا أ
دون ب-ذل ج-ه-د أان-ه-ا ل-ن تنتهي
لط--راف
غ---دا ‘ ظ---ل “سصك ا أ
لزم---ة
ال---داع---م---ة ل---ط---ر‘ ا أ
Ãواق-ف-ه-ا اŸت-ناقضصة والشصروط
اŸسص--ب--ق--ة وال--ت--ع--ج--ي--زي-ة ‘
›ملها.
ذلك أان ل----يسص م----ن السص----ه----ل
اشصÎاط رح--ي-ل ال-ن-ظ-ام ال-ذي
ح-ك-م سص-وري-ا م-نذ عقود لفسصح
اÛال Ÿع-ارضص-ة مسص-ل-ح-ة قامت
لمسص و ⁄ت-ت-م-ك-ن أاجنحتها
ب-ا أ
السص--ي-اسص-ي-ة م-ن الت-ف-اق ع-ل-ى
موقف موحد حيث فشصلت معها
ك-ل اÙاولت ÷ع-ل-ه-ا ت-ت-وحد
وتوجد هيئات وآاليات تعمل من
خ--لل--ه--ا ›ت--م--ع--ة Ÿواج-ه-ة
النظام رغم الدعم الدبلوماسصي
واıاب-رات-ي وال-عسص-ك-ري الذي
وف---ره وي---وف---ره ال---داع--م--ون
للمعارضصة اŸسصلحة ‘ هذا البلد
الذي تسصيل دماء ابنائه خدمة
لج-ن-دات تسص-ت-ه-دف اŸن-ط-قة
أ
بصص-ف-ة خ-اصص-ة وال-عا ⁄العربي
بصصفة عامة.

إاخÓء مائة مبنى ‘ ا‚لÎا
اثر العثؤر على مؤاد متفجرة

أاع-ل-نت الشص-رطة الÈيطانية ،ا÷معة
اŸاضصي ،عن إاخلء حوا‹ مائة مبنى ‘
منطقة شصروبشصاير با‚لÎا اثر العثور
ع--ل-ى م-واد م-ت-ف-ج-رة مشص-ب-وه-ة أاث-ن-اء
تفتيشص أاحد اŸنازل.
لذاع--ة الÈي-ط-ان-ي-ة
ون--ق--لت ه--ي--أاة ا إ
““ب--ي.ب--ي.سص--ي““ ع--ن م--ت--ح--دث ب-اسص-م
الشصرطة قوله انه ” العثور على عدد
لسصلحة النارية ‘ هذا اŸنزل.
من ا أ
وقال اŸتحدث إانه ” اسصتدعاء خÈاء
متفجرات ا ¤اŸنطقة بعد اأن ” اخلء
ت-لك اŸب-اŸ Êدة ث-لث سص-اع-ات ت-قريبا
كإاجراء وقائي.
وأاضص--اف اŸت--ح--دث أان الشص--رط-ة أال-قت
لربعينات من
ال-ق-بضص ع-ل-ى شصخصص ‘ ا أ
ع--م--ره ،ح--يث ت--واصص--ل –ق--ي--ق--ات-ه-ا
اŸي---دان---يـــــــة ل--ت--ح--دي--د م--لبسص--ات
القضصية( .وأا)

