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ي -نشس -ط ال -ع -ق -ي-د اŸت-ق-اع-د
عبد ا◊ميد العربي شسريف،
ال -ي-وم ،ن-دوة إاعÓ-م-ي-ة ح-ول
م-راف-ق-ة اŸؤوسسسس-ة ال-عسسكرية
ل - -ل - -م- -رح- -ل- -ة الن- -ت- -ق- -ال- -ي- -ة
بـ«ف - - - - -وروم ل- - - - -وك- - - - -وري- - - - -ي
دا÷Òي» ،وذلك ع - - - - - -ل - - - - - -ى
السساعة  10:30صسباحا.

هدام رفقة بن مسسعود يفتتحأن
أاشسغأل اليوم اإلعÓمي حول
إاجراءات النتسسأب

179٤7

ندوة صسحفية حول المتحأنأت اŸدرسسية الوطنية

ينشسط وزير الÎبية الوطنية عبد ا◊كيم بلعابد ،ندوة صسحفية حول المتحانات اŸدرسسية

اŸتحف الوطني
للمجأهد ينظم ندوة
تأريخية حول يوم
الطألب
ي- -ن -ظ -م اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي
ل- -ل- -م- -ج- -اه- -دÃ ،ق- -ره ،ن -دوة
ت -اري -خ-ي-ة ح-ول ال-ذك-رى 63
ل-ي-وم ال-ط-الب  19م -اي 1956
–ت شس- -ع -ار«:ت -ث -م Úال -ع -ل -م
لحد
واŸعرفة» ،وذلك يوم ا أ
 19ماي ا÷اري ،على السساعة
 10:00صسباحا.

«جرائم فرنسسأ ‘
ا÷زائر» موضسوع «حصسة
موعد مع التأريخ »
لسسبوعية
‘ إاطار ا◊صسة ا أ
«م -وع -د م -ع ال-ت-اري-خ» ي-ن-ظ-م
اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د،
لربعاء  15مايÃ ،قره،
يوم ا أ
ال - -ع - -دد  209م - -ن ا◊صس - -ة
ب- -ع- -ن- -وان «ج -رائ -م ف -رنسس -ا ‘
ا÷زائ - - -ر ت - - -دي - - -ن ف - - -رنسس- - -ا
ا◊ضس - - - -ارة» ،وذلك ع - - - -ل - - - -ى
السساعة  10:00صسباحا.

 ٣أامسسيأت تكرÁأ
لشسيوخ الشسعبي
ببنأية بأشسطأرزي
الوطنية للسسنة الدراسسية  ،2019 /1018وذلك ابتداء من السساعة  10:00صسباح اليوم الثÓثاء،
بقاعة اÙاضسرات الكائنة Ãقر الوزارة باŸرادية.

منتدى الذاكرة يتنأول
مشسأركة الثأنوي‘ Ú
إاضسراب  19مأي

ي- -نشس- -
غ-دا ،أا ط م- -ن- -ت -دى ال -ذاك -رة،
س
س
ا
ت
ذة ج-ام-عيون ويتبعبشسهادات
ال- -ت- -ح حية للثانوي Úالذين
 -ق- -ال -وط  -وا ب -ج -يشص ال -ت -ح -ري -ر
ن-ي
‘
ا
ل
ذك-رى  63لليوم
الوطني ل
ل
ماي  6طالب اŸصسادفة لـ 19
95
 ،1 10:30وذلك على السساعة
صس- -ب -اح -ا ،ب -ج -ري -دة
اÛا
هد  20شسارع ا◊رية.

سسهرات فنية بأوبرا ا÷زائر
–ت رع -اي -ة وزي -رة ال -ث -ق -اف -ة م -ر Ëم -رداسس-ي ،ت-ن-ظ-م «أاوب-را
ا÷زائر بوعÓم بسسايح» ،سسهرات فنية رمضسانية ،حيث –تضسن
ا أ
لوب-را ع-دة ط-ب-وع غ-ن-ائ-ي-ة م-ن رب-وع ال-وط-ن ب-داي-ة م-ن ولي-ة
بش
س
ا
ر
م
ع
ف
ر
ق
ة
ا
ل
ف
ردة إا ¤ت-ي-زي وزو م-ع ا أ
لغ-ن-ي-ة ال-ق-ب-ائ-ل-ي-ة
والشسعبي العاصسمي والطرب ا أ
لندلسسي الفلسسطيني دون نسسيان
ﬁبي رقصص البا‹ التقليدي واŸوسسيقى السسيمفونية.
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسص مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسص(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

يشس-رف ال-ي-وم وزي-ر ال-ع-مل
وال - - -تشس - - -غ- - -ي- - -ل والضس- - -م- - -ان
الج- -ت- -م- -اع- -ي الÈوف -يسس -ور
ت -ي -ج -ا Êحسس-ان ه-دام رف-ق-ة
وزي -ر السس -ي -اح -ة والصس -ن-اع-ة
ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن
مسس-ع-ود ،ع-ل-ى م-راسسم افتتاح
لع Ó- -م- -ي
أاشس - -غ - -ال ال - -ي - -وم ا إ
اŸن -ظ -م م-ن ط-رف الصس-ن-دوق
الوطني للضسمان الجتماعي
لج-راء ب-ال-ت-نسس-ي-ق مع
ل-غ Òا أ
ال-غ-رف-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لصس-ن-اعة
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة وا◊رف ح-ول
إاج -راءات الن -تسس -اب وج -وب -ا
إاضس-ف-اء ال-ط-اب-ع ال-رسس-مي على
ال -ع -م -ل غ ÒاŸن-ظ-م ‘ ق-ط-اع
الصس - -ن - -اع - -ة ال - -ت - -ق- -ل- -ي- -دي- -ة
وا◊رف ،وذلك ب - -داي- -ة م- -ن
السس- - -اع- - -ة  08:30صسباحا،
(ب -اŸدرسس -ة ال -ع -ل -ي -ا ل -لضس-م-ان
الجتماعي) ب Íعكنون.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

«حمسس» تعقد ندوة سسيأسسية حول النتقأل
الدÁقراطي ‘ ا÷زائر

ط -ار السس -ن -وي ال-ذي ب-ادرت ب-ه ك-ل شس-ه-ر رمضس-ان،
لف -
‘ إاط -ار ا إ
›تمع السسلم «حمسص» ندوة سسياسسية –ت عنوان
تنظم حركة
لفاق والضسمانات» ،وذلك
«النتقال الدÁقراطي ‘ ا÷زائر..ا أ
يوم اÿميسص ،ابتداء من السساعة  17:00مسساء.

دروسس رمضسأنية بأŸركز الثقأ‘ اإلسسÓمي
لسسÓ-م-ي ل-ب-وم-رداسص دروسس-ا رمضس-ان-ي-ة
ي -ن-ظ-م اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘ ا إ
ط -ي -ل -ة الشس -ه -ر ال -فضس -ي -ل ب -ع -ن -وان«:رمضس -ان م -درسس -ة روح -ي -ة»،
Ãشس - -ارك - -ة أاسس - -ات - -ذة ﬂتصس ‘ Úع - -ل - -وم ال - -ن- -فسص والشس- -ري- -ع- -ة
لث-ن Úواÿم-يسص اب-ت-داء م-ن السس-اع-ة
لسس Ó-م -ي -ة ،وذلك أاي -ام ا إ
ا إ
 10.30صسباحاÃ ،قر اŸركز.

...وينظم فعأليأت نشسأط ثقأ‘ ديني
لسسÓ-م-ي ،ال-ي-وم ،نشس-اط-ا ث-ق-افيا دينيا
وي-ح-ي-ي اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘ ا إ
لقامة
لسسÓ-م-ي ل-ل-ولي-ة ب-ال-ت-ع-اون مع ا إ
ي-ن-ظ-م-ه اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘ ا إ
ا÷ام -ع -ي -ة ل -ل -ب -ن -ات «ب -اي -و ح-ل-ي-م-ة» ب-ولي-ة ب-وم-رداسص ي-تضس-م-ن
ﬁاضسرة دينية وعروضسا ترفيهية مسسرحية.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دبأشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ت -ن -ظ -م ال -وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
Óشسعاع الثقا‘ بالتعاون مع
ل إ
اŸسس-رح ال-وط-ن-ي ﬁي ال-دي-ن
بشس- -ط- -ارزي ،سس- -ه -رات ف -ن -ي -ة
رمضس -ان -ي-ة أاي-ام  18 ،17و19
م- - - -اي ا÷اري ،ب- - - -ب- - - -ن - - -اي - - -ة
اŸسسرح 3.أامسس -ي -ات ت-ك-رÁا
لشسيوخ الغناء الشسعبي ،عمر
الزاهي ،عمر العشساب وحسسن
سس - - -ع- - -ي- - -د .ي- - -خصسصص ا÷زء
لول ل - -ك - -ل أامسس - -ي - -ة ال- -ت- -ي
ا أ
يشسرع فيها بدءا من السساعة
 10:00ل -ي  ،Ó-ل -ع-رضص ف-ي-ل-م
وث -ائ -ق -ي ع -ن ح -ي -اة ال -ف -ن -ان
وع - -م- -ل- -ه وي- -خصسصص ال- -ث- -اÊ
ل-ل-ح-ف-ل اŸوسس-ي-ق-ي م-ع ف-نانÚ
م-ن اŸشس-ه-د ا÷دي-د Ÿوسس-ي-قى
الشسعبي.

حملة –سسيسسية
للوقأية من حوادث اŸرور
ت-ت-واصس-ل ا◊م-ل-ة الوطنية
ل -ل -وق -اي -ة م -ن ح -وادث اŸرور
التي تنظمها مصسالح الدرك
ال- -وط -ن -ي إا ¤غ -اي -ة  30ماي
 . 2019و–سسسص ا◊م- - -ل- - -ة
سسائقي السسيارات والشساحنات
ب- - -ت - -وخ - -ي ا◊ذر ‘ الشس - -ه - -ر
الفضسيل للتقليل من حوادث
الطرق..

إلع ـÓنأتكـم اتصسل ـ ـوا تلفأكسس(021) 73.60.59 :
بألقسس ـ ـم التجـ ـ ـأري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسص(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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‘ رسسالة وجهها إا ¤بن صسالح

أام Òالكويت يثمن جهود ا÷زائر ‘ تعزيز الروابط العربية
ت -ل -ق -ى رئ -يسس ال-دول-ة
ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ن صس-ال-ح،
امسس ،رسس- - -ال - -ة م - -ن أامÒ
ال- -ك- -ويت الشس -ي -خ صس -ب -اح
’ح-م-د ا÷اب-ر الصس-باح،
ا أ
ث -م-ن ف-ي-ه-ا دع-م ا÷زائ-ر
÷ه- - -ود دول - -ة ال - -ك - -ويت
ال - -رام - -ي- -ة إا« ¤ت- -ع- -زي- -ز
ال- - - -رواب- - - -ط ب Úال - - -دول
ال-ع-رب-ي-ة» ،حسسب م-ا أافاد
ب - - -ه ب - - -ي - - -ان ل - - -رئ- - -اسس- - -ة
ا÷مهورية.
وج -اء ‘ ال -ب -ي -ان «ت -ل -ق -ى
رئيسض الدولة ،عبد القادر بن
صسالح ،رسسالة من سسموالشسيخ
صس- - -ب- - -اح األح- - -م - -د ا÷اب - -ر
الصسباح ،أام Òدولة الكويت،
وذلك ردا على الرسسالة التي
ح -م -ل -ه -ا إال -ي -ه وزي-ر الشس-ؤوون

اÿارجية الذي كان ‘ زيارة
رسسمية إا ¤دولة الكويت».
وأاضساف ذات اŸصسدر ،أان
«سس -م -واألم ،Òوب -ع -د ت -ق-دË
ال- -ت- -ه- -اÃ Êن- -اسس- -ب- -ة شس- -ه -ر
رمضس- - -ان اŸع- - -ظ- - -م ،أاشس - -اد
بالعÓقات األخوية الوطيدة
ال- -ت- -ي Œم- -ع دول- -ة ال -ك -ويت
با÷زائر ،مؤوكدا على حرصض
ال -ب -ل -دي -ن ال-دائ-م واŸشسÎك
ل Ó-رت -ق -اء ب-أاط-ر ال-ت-ع-اون ‘
ﬂتلف اÛالتÃ ،ا يخدم
اŸصسلحة اŸشسÎكة للبلدين
الشسقيق.»Ú
وأاوضسح بيان الرئاسسة ،أان
«سس -م -واألم Òأاع -رب ل -لسس -ي-د
رئيسض الدولة عن مشساطرته
الرؤوى حول أاهمية اسستمرار
ن-ه-ج ال-تشس-اور وال-ت-نسس-ي-ق بÚ

ال- -ب- -ل -دي -ن الشس -ق -ي -ق Úح -ول
›م - -ل ال - -قضس - -اي - -ا ،ع - -ل - -ى
الصسعيدين اإلقليمي والدو‹،
م -ث -م -ن-ا بشس-دة دع-م ا÷زائ-ر
÷هود دولة الكويت الرامية
إا ¤تعزيز الروابط ب Úالدول
ال-ع-رب-ي-ة الشس-قيقة ومسساعيها
◊ل اÓÿفات ورأاب الصسدع
ب Úاألشسقاء».
ي - -ذك- -ر أان وزي- -ر الشس- -ؤوون
اÿارج- -ي- -ة صسÈي ب -وق -ادوم
قام يوم  5مايوبزيارة عمل
ا ¤الكويت بدعوة من نظÒه
الشس -ي -خ صس -ب-اح خ-ال-د ا◊م-د
الصسباح ،اسستقبل خÓلها من
ق -ب -ل أام Òال -ك -ويت ،وسس -ل-م-ه
رسسالة من رئيسض الدولة عبد
القادر بن صسالح.

...وتدين «بشسدة» الهجوم
ا’رهابي ضسد كنيسسة
ببوركينافاسسو
أاك - -د ال - -ن - -اط - -ق ب - -اسس - -م وزارة الشس - -ؤوون
اÿارجية عبد العزيز بن علي شسريف أان

ا÷زائ -ر ت -دي-ن «بشس-دة» ال-ه-ج-وم الره-اب-ي
ال -ذي اسس -ت -ه -دف ،اول امسض ،ك -ن -يسس -ة ت-ق-ع
وسسط شسمال بوركينافاسسو.
و‘ تصسريح لوأاج ،قال بن علي شسريف
«نحن ندين بشسدة الهجوم الرهابي الدموي
الذي اسستهدف ،يوم الحد  12مايو،2019
الكنيسسة الكاثوليكية لدابلوالتي تقع وسسط
شسمال بوركينافاسسووالذي خلف العديد من
القتلى وا÷رحى من ب ÚاŸصسل.»Ú
وأاضساف الناطق باسسم الوزارة يقول «إان
ا÷زائر ،التي عانت من ويÓت الرهاب،
تع Èعن تضسامنها التام مع حكومة وشسعب
بوركينافاسسوالصسديق وŒدد ادانتها القوية
Óرهاب بكل اشسكاله ومظاهره».
ل إ
وقدم اŸسسؤوول تعازي ا÷زائر «اÿالصسة
ل -ع -ائ Ó-ت ضس-ح-اي-ا ه-ذا ال-ه-ج-وم الره-اب-ي
الشسنيع» معربا عن تعاطفها مع ا÷رحى.

‘ زيارة Ÿعارضس الÎاث بالعاصسمة

السسلك الدبلوماسسي اŸعتمد يكتشسف كنوز ا÷زائر
’حد بقصسر الثقافة
نظمت سسهرة ا أ
مفدي زكريا با÷زائر العاصسمة زيارة
Ÿعارضس حول الÎاث ا÷زائري اŸادي
والÓمادي Ãناسسبة شسهر الÎاث وهذا
بحضسور العديد من السسفراء وأاعضساء
السسلك الدبلوماسسي اŸعتمد با÷زائر.
هدفت هذه الزيارة -التي نظمتها وزارة
ال- -ث- -ق- -اف- -ة ب- -ال- -ت- -ع- -اون م- -ع وزارة الشس- -ؤوون
اÿارجية -إا“ ¤ك Úهؤولء الدبلوماسسيÚ
لجانب من التعرف والطÓع على الÎاث
اأ
اŸادي ل -ل -ج -زائ -ر وخصس -وصس-ا الك-تشس-اف-ات
لخÒة Ãوقع ع◊ Úنشض بسسطيف
لثرية ا أ
اأ
(شسرق ا÷زائر) وكذا عناصسر من الÎاث
الÓ-م-ادي ل-ل-ج-زائ-ر وب-ل-دان إاف-ري-قية أاخرى
مصسنفة ضسمن الÎاث العاŸي لليونسسكو.
وق- -ال وزي- -ر الشس- -ؤوون اÿارج- -ي -ة صسÈي
بوقادوم ‘ كلمة له أان ا÷زائر «دولة حرة
ت -ت-ط-ل-ع ل-لسسÓ-م م-ع جÒان-ه-ا وم-ع ا÷م-ي-ع»
مثمنا ‘ سسياق كÓمه هذه الزيارة ومؤوكدا
‘ نفسض الوقت على أان «مسستقبل ا÷زائر
هو‘ الهتمام بالشسباب والثقافة والÎبية
والعنصسر النسسوي وهي الصسورة الوجيهة التي
نريدها للجزائر» يقول وزير اÿارجية.
وكانت بداية هذه الزيارة -التي حضسرتها
أايضس -ا وزي -رة ال-ث-ق-اف-ة م-ر Ëم-رداسس-ي -م-ع

معرضض بعنوان «رحلة فوتوغرافية Ÿارسسيل
ف - - -انسض ‘ أاراضس- - -ي ا÷زائ- - -ر ال- - -ق- - -دÁة»
وه -وم -ع -رضض صس -ور ف -وت-وغ-راف-ي-ة ل-ل-مصس-ور
ال -ه -ول -ن-دي م-ارسس-ي-ل ف-انسض ت-ت-ع-ل-ق أاسس-اسس-ا
لث -ار ال -روم -ان -ي -ة اŸت -واج -دة ب -ا÷زائ -ر
ب -ا آ
وخصسوصسا باŸدن الوسسطى والشسرقية كما
‘ تيبازة وسسطيف (جميلة) وباتنة (تيمقاد).
ويضس- -م ه- -ذا اŸع- -رضض -ال- -ذي تسس -ت -م -ر
فعالياته إا ¤غاية  17من مايوا÷اري -أاكÌ
من  40صسورة كان قد التقطها هذا اŸصسور
لثار الرومانية-
الهولندي -اŸتخصسصض ‘ ا آ
‘ - -◊ 2018وا‹  36م-وق-ع-ا أاث-ري-ا وه-ذا
ب- -دع- -وة م- -ن ال- -دي- -وان ال- -وط- -ن- -ي ل- -تسس- -يÒ
واسس-ت-غÓ-ل اŸم-ت-ل-ك-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة اÙم-ي-ة
التابع لوزارة الثقافة.
وك -ان الضس -ي -وف ع -ل -ى م -وع -د أايضس -ا م -ع
م- -ع- -رضض ث -ان ب -ع -ن -وان «اŸوروث ال -ث -ق -ا‘
لفريقيا» قدم صسورة عن الÎاث
الÓمادي إ
لفريقي الÓمادي اŸسسجل ضسمن قائمة
اإ
ال -ي -ونسس -ك -ول -لÎاث ال-ع-اŸي ع-ل-ى غ-رار زي
الزفاف التلمسسا« Êالشسدة» وصسناعة الفخار
Ãدينة سسجنان بتونسض وموسسيقى «البيغوال»
‘ أاوغندا و»ملحمة السسÒة الهÓلية» Ãصسر
ورقصسة «إايزوكوتي» بغينيا.
وي- -دوم ه- -ذا اŸع -رضض -ال -ذي ي -ن -ظ -م -ه

لق -ل -ي-م-ي ب-ا÷زائ-ر لصس-ون الÎاث
اŸرك -ز ا إ
ال-ث-ق-ا‘ الÓ-م-ادي ‘ إاف-ري-ق-ي-ا ب-رع-اي-ة من
ال- - -ي - -ونسس - -ك - -و -إا ¤غ - -اي - -ة السس - -ادسض م - -ن
يونيواŸقبل -التعريف بالÎاث الÓمادي لـ
 27دول -ة إاف -ري -ق -ي -ة مصس-ن-ف ضس-م-ن الÎاث
ال-ع-اŸي ل-ل-ي-ونسس-ك-وويتعلق Ãختلف عناصسر
لفريقية من طقوسض شسعبية
الهوية الثقافية ا إ
متوارثة وموسسيقى ورقصض وحكي وعادات
وتقاليد وغÒها.
وأام- -ا اŸع- -رضض ال -ث -الث ف -ق -د خصسصض لـ
لدوات التزيينية»
«الصس-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-يدية وا أ
ح - - -يث ي - - -ع - - -رضض -وإا ¤غ - - -اي- - -ة ال- - -ف- - -ا—
ي -ون -ي -واŸق -ب-ل -أاع-م-ال أاك Ìم-ن  30حر‘
وحرفية ‘ ﬂتلف فنون اÿزف والرسسم
ع -ل -ى ال-زج-اج وت-ق-ط Òم-اء ال-ورد وصس-ن-اع-ة
ا◊ل- -وي- -ات وال- -ط- -رز ال- -ت -ق -ل -ي -دي وغÒه -ا
وخصس- -وصس- -ا م- -ن م- -دن ال -وسس -ط ا÷زائ -ري
كا÷زائر العاصسمة والبليدة.
ويأاتي شسهر الÎاث لعام  18( 2019أابريل
  18م- -اي- -و) –ت شس- -ع -ار «ت -أام ÚالÎاثال -ث -ق -ا‘» ح -يث ي -ه -دف إا ¤ت -ث -م ÚالÎاث
الثقا‘ الوطني من جهة و–سسيسض الهيئات
واŸؤوسسسس- -ات اıت- -ل- -ف -ة وك -ذا اŸواط -نÚ
ومنظمات اÛتمع اŸد Êبضسرورة حمايته
وترقيته من جهة أاخرى.

’مة
عرضسه عرقاب أامام اللجنة اıتصسة Ãجلسس ا أ

مشسروع القانون اŸتعلق باأ’نشسطة النووية خيار اسسÎاتيجي
ق -دم وزي -ر ال-ط-اق-ةﬁ ،م-د ع-رق-اب،
امسس ،ع- -رضس- -ا ح- -ول مشس -روع ال -ق -ان -ون
’نشس-ط-ة ال-ن-ووي-ة أامام ÷نة
اŸت-ع-ل-ق ب-ا أ
الشس- -ؤوون ا’ق -تصس -ادي -ة واŸال -ي -ة Ûلسس
ا’مة ،حسسبما أافاد به بيان للمجلسس.
‘ اطار دراسستها Ÿشسروع ذات القانون،
ع -ق -دت ال -ل -ج -ن -ة اج -ت -م -اع -ا Ãق -ر اÛلسض
ب- -رئ- -اسس -ة أاح -م -د اوراغ -ي ،رئ -يسض ال -ل -ج -ن -ة،
اسس -ت -م -عت ف-ي-ه ا ¤ع-رضض ع-رق-اب ،ب-حضس-ور
وزير العÓقات مع الŸÈان ،فتحي خويل.

وق -د ق -دم ع -رق -اب ع -رضس -ا ح -ول مشس-روع
ال-ق-ان-ون اŸت-ع-ل-ق ب-األنشس-ط-ة النووية باعتباره
ب-رن-ا›ا سس-ل-م-ي-ا لسس-ت-خ-دام ال-ط-اق-ة ال-نووية
والذي يتطلب اطارا قانونيا لتحديد قواعد
المن والسسÓمة.
وي -أات -ي ه -ذا اŸشس-روع ‘ اط-ار ات-ف-اق-ي-ات
التعاون التي وقعت عليها ا÷زائر مع العديد
م -ن ال -دول وال -ه -ي -ئ -ات ال -دول-ي-ة ب-حسسب ذات
البيان.
وخÓل الجتماع قام السسادة اعضساء اللجنة

رياضش ﬁرز مفخرة للجزائر

اع -ت Èوزي -ر الشس -ب-اب وال-ري-اضس-ة،
روؤوف ب- -رن- -اوي ،امسس ب -ا÷زائ -ر ،اأن
الدو‹ ا÷زائري ،رياضس ﬁرز يعد
«م -ف -خ -رة» ل -ك -رة ال -ق-دم ا÷زائ-ري-ة
بالنظر اإ ¤العروضس «الرائعة» التي
ي-ق-دم-ه-ا م-ع ن-ادي-ه م-انشس-يسس Îسسيتي
وال -ت -ي اخ -ت -ت -مت ب -ال -ت -ت -وي -ج ب -ل-قب
البطولة ا’إ‚ليزية.
وصس -رح ب -رن -اوي خ Ó-ل زي -ارة ت -ف-ق-دي-ة
قادته ا ¤اŸركب السسياحي بسسيدي فرج
(غ - -رب ال - -ع - -اصس - -م - -ة) ل - -ل - -وق- -وف ع- -ل- -ى
ال-ت-حضسÒات اسس-ت-ع-دادا ل-ل-م-وسس-م الصسيفي
«رياضض ﬁرز يعد مفخرة لنا كجزائري،Ú
خ -اصس-ة واأن-ه ي-ت-م-ت-ع Ãسس-ت-وى ف-ن-ي ع-ا‹.
مشساهدته تعد متعة بحد ذاتها ،واأهنئه

بتتويجه بلقب «الÁÈر ليغ» مع مانشسيسسÎ
سسيتي».
واأضساف «لقد اأثبت (ﬁرز) اأنه فنان
من الطراز الرفيع من خÓل لقطة الهدف
ال -رائ -ع ال -ذي سس -ج-ل-ه اأمسض (الأح-د) اأم-ام
برايتون (فوز  )1-4وبطريقة فنية ‡تعة،
حيث راوغ اأحد اŸدافع Úووضسع الكرة ‘
الزاوية الصسعبة ◊راسض اŸرمى».
وت -األ -ق لعب ل -يسس Îسس -ي-ت-ي السس-اب-ق ‘
هذه اŸباراة ،فبعدما قدم “ريرة الهدف
ال -ث -ا Êال-ذي سس-ج-ل-ه زم-ي-ل-ه لب-ورت (،)38
اأمضسى على الثالث ‘ الدقيقة الـ.63
واختتم الوزير «ﬁرز Áارسض كرة قدم
‡تعة يعشسقها ا÷مهور ا÷زائري بشسكل
كب.»Ò

اÿب Òمبتول يقدم  25اقÎاحا للخروج من اأ’زمة

ا÷زائر تدين «بشسدة» اأ’عمال التخريبية ضسد السسفن اأ’ربعة
تكرارها Ÿا ‘ ذلك من خطر على حرية
التنقل وŸا Áكن أان ينجر عنها من تداعياتها
على األمن اإلقليمي والدو‹».
وك -انت اإلم -ارات ال -ع -رب -ي -ة اŸت -ح-دة ،ق-د
أاع- -ل -نت أامسض الح -د ،أان أارب -ع سس -ف -ن شس -ح -ن
Œاري -ة م -دن -ي-ة م-ن ع-دة ج-نسس-ي-ات ت-ع-رضست
ل -ع -م -ل -ي-ات ت-خ-ري-ب-ي-ة ق-رب اŸي-اه اإلق-ل-ي-م-ي-ة
للدولة ،بالقرب من إامارة الفجÒة.

هنأاه بالتتويج مع السسيتي ،برناوي:

وصسف الوضسع السسياسسي وا’قتصسادي الراهن باŸعقد

’مارات
’قليمية لدولة ا إ
اسستهدفت بواخر قرب اŸياه ا إ

أادانت ا÷زائ- -ر ع -ل -ى لسس -ان ال -ن -اط -ق
ال -رسس -م -ي ل -وزارة الشس -ؤوون اÿارج -ي-ة،
ع- -ب- -د ال- -ع -زي -ز ب -ن ع -ل -ي شس -ري -ف امسس
’عمال التخريبية
’ثن« ،Úبشسدة « ا أ
ا إ
ال -ت -ي اسس -ت -ه-دفت  4سس- -ف -ن ق -رب اŸي -اه
Óمارات العربية اŸتحدة.
ا’قليمية ل إ
وقال بن علي شسريف ‘ تصسريح «ندين
بشسدة األعمال التخريبية التي اسستهدفت ،يوم
الحد  12مايو ،2019أاربع سسفن قرب اŸياه
اإلقليمية لدولة اإلمارات العربية اŸتحدة،
كما نشسجب مثل هذه األعمال اإلجرامية التي
تشسكل تهديدا ◊رية وسسÓمة اÓŸحة والنقل
البحري.»Ú
ودع -ا ال -ن -اط -ق ال -رسس -م-ي ‘ ن-فسض ال-وقت
«كافة الفاعل Úعلى اŸسستوى الدو‹ للعمل
على توف Òكل الظروف واإلمكانات التي من
شسأانها الوقاية من مثل هذه األفعال وعدم

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بطرح العديد من السسئلة والنشسغالت حول
الح -ك -ام ال-ت-ي تضس-م-ن-ه-ا اŸشس-روع رد ع-ل-ي-ه-ا
‡ثل ا◊كومة وسسلط الضسوء على ﬂتلف
النقاط التي وردت فيها.
وا÷دي-ر ب-ال-ذك-ر ان ال-ل-ج-ن-ة ت-ع-ك-ف ح-اليا
ع -ل -ى اع -داد ت -ق -ري -ر ح -ول مشس -روع ال-ق-ان-ون
اŸتضس -م -ن النشس -ط -ة ال -ن -ووي-ة ،سس-ي-ع-رضض ‘
ا÷لسسة العامة التي سسيعقدها اÛلسض لحقا
Ÿناقشسة اŸشسروع اŸذكور.

ال-وضس-ع السس-ي-اسس-ي وا’ق-تصسادي الراهن األخ Òلصس -ن -دوق ال-ن-ق-د ال-دو‹ ح-ول مسس-ت-ق-ب-ل
يتسسم بالتعقيد بالنظر للمؤوشسرات أابرزها الق -تصس -اد ا÷زائ -ري ي -ب -عث ع -ل -ى ال -ق -ل -ق ‡ا
ت-ع-ددا السس-ك-ان ب-ح-وا‹  42م-ل-يون نسسمة يتطلب التوجه إا ¤اعتماد حلول عاجلة لزمة
–تاج  300إا 350 ¤أالف منصسب عمل ‘ السس -ي -اسس -ي -ة وت -ف-ادي الن-غÓ-ق ‘ إاط-ار ق-ان-وÊ
السس -ن -ة إاضس -اف -ة إا ¤ه-اجسس ال-ب-ط-ال-ة ‡ا ضسيق ،مذكرا بتطورات األحداث منذ  22فيفري
يسس -ت-وجب ا◊رصس ع-ل-ى ت-ف-ادي ت-وت-رات إا 26 ¤أافريل  ،2019وهي الفÎة التي شسهدت
ت - -زاي - -دا ‘ الح - -ت - -ج - -اج - -ات .ك- -م- -ا دع- -ا ا¤
اجتماعية.
اسس -ت -خ Ó-صض ال -ن-ت-ائ-ج ب-دون ت-اخ Òخ-اصس-ة وان
اللقاء الذي “ت اŸبادرة به من رئيسض الدولة
ا◊ا‹ ي - - - - - -وم  22اف- -ري- -ل ب -دع -وة الح -زاب
اÿب Òع -ب-د ال-رح-م-ان م-ب-ت-ول ي-ج-دد اقÎاح والشس-خصس-ي-ات واÛت-م-ع اŸد Êك-انت ن-ت-ي-ج-ته
تصسور من ﬁ 25ورا رئيسسا Áكنها أان تكون ﬁتشسمة بسسبب عدم “ثيل الذين حضسروا ،فيما
ق -اع -دة إلسسÎات -ي -ج -ي -ة ت -دف-ع ب-ا÷زائ-ر إا ¤أان يتمسسك اغلب السسكان ‘ كل الوليات برحيل
تصسبح بلدا ناشسئا آافاق  2030/2025وقد سسبق أان رموز النظام السسابق خاصسة وان وزراء ا◊كومة
ناقشسها ‘ لقاءات طيلة سسنوات سسابقة .ويوضسح ا◊الية يواجهون رفضسا حيثما حلوا.
أان تصس- -وره ي -رت -ك -ز ع -ل -ى إاع -ادة –ددي ال -دور
كما حذر مبتول من جانب آاخر من شسعارات
ا÷دي- - -د ل- - -ل- - -دول- - -ة ‘ ›ال
ترفع ‘ أاوسساط ا◊راك تعكسض
ال- - -ت- - -ن- - -م- - -ي - -ة الق - -تصس - -ادي - -ة
تطرفا ولها طابع الشسعبوية ‡ا
ب
ع
س
ش
ل
ا
Ú
ب
م
ا
ج
س
س
ن
’
ا
والج-ت-م-اع-ي-ة وت-وضس-ي-ح دق-ي-ق
يؤودي با◊راك ا ¤حالة انسسداد
للعÓقة ب Úالدولة والسسوق.
وا÷يشش الوطني الشسعبي خ- -اصس- -ة م- -ن خÓ- -ل رف -ع شس -ع -ار
م
ا
ج
وأابدى قناعته أان النسس
يشسجع على إايجاد ا◊ل «ترحلوقاع» الذي يسستهدف اغلب
ال- -ق- -ائ- -م ب Úالشس- -عب وا÷يشض
الطارات واŸوظفﬂ ‘ Úتلف
ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي يشس-ج-ع ع-ل-ى
القطاعات ،بينما يجب ا◊يطة
ة
د
ا
ي
ق
ه
ي
ل
إ
ا
ى
ع
س
س
ت
ا
إايجاد حل لÓزمة ا◊الية مثلم
من السسقوط ‘ فراغ اŸؤوسسسسات األمر الذي أان
ا÷يشض من خÓل دراسسة كافة ا◊لول اŸفيدة حدث يقود البÓد إا ¤الفوضسى التي يسستفيد
ال - -ت - -ي ت - -ق - -ود إا ¤دول - -ة يسس - -وده - -ا ال - -ق- -ان- -ون منها اÙافظون.
والدÁقراطية من خÓل ا◊وار اŸثمر ،مسسجÓ
ومن ب ÚاقÎاحاته ا◊وار كأاداة للحوكمة من
ب- - -أاسس- - -ف م - -واق - -ف خÈاء ،وزراء أاول ،Úووزراء اجل إاحداث التغيÒات السسياسسية والقتصسادية
وضسعوا السسلطات ‘ موقع اÿطأا دون مراعاة كما أان السستقرار مرهون بالقيام بإاصسÓحات
ما ينجر عنه من ضسرب لÓسستقرار السسياسسي عميقة تسسمح بالتنمية اŸسستدامة وهوالسسبيل
والقتصسادي للبÓد .وأاعاد التذك Òبان للجزائر ال -وح -ي -د ال -ذي ي -جب أان يسس -ل -ك -ه ا÷زائ -ري -ون
كعامل اسسÎاتيجي ‘ اŸنطقة –تاج إا ¤السسلم لتجاوز اÓÿفات وإايجاد عوامل جديدة للعيشض
واألمن بحيث أان كل تهديد لسستقرارها ينعكسض اŸنسس -ج -م وق -ب-ول اآلخ-ر .ك-م-ا أاشس-ار إا ¤خ-ط-ر
سس- - -ل- - -ب- - -ا ع- - -ل- - -ى اŸن- - -ط- - -ق- - -ة اإلف- - -ري - -ق - -ي - -ة البÒوقراطية والتحول الطاقوي وكذا تشسجيع
والورومتوسسسسطية.
ا÷الية اŸقيمة باÿارج ‘ الندماج ‘ حركية
وأاشسار اÿب Òضسمن اقÎاحاته إا ¤أان التقرير التنمية.

OÉ«Y øH ó«©°S

أاسسعار الÈميل تنتعشس ›ددا أامسس

التوترات ‘ اÿليج تلقي بظÓلها عل سسوق النفط
سس- -ج -لت ›ددا أاسس -ع -ار ال -ن -ف -ط أامسس
ارتفاعا بلغ  1.24دو’ر لÈميل برنت
ب -ح -ر الشس -م -ال ل-ي-ح-ق-ق ب-ب-ورصس-ة ل-ن-دن
 71.86دو’ر (تسس -ل -ي -م -ات ج -وي -ل -ي-ة)
م-ق-ارن-ة ب-إاغÓ-ق ا÷م-ع-ة اŸاضس-ي .فيما
’مريكي (عقود
سسجل برميل الوسسيط ا أ
جوان) مكسسبا بـ  90سسنتا.
وسساهمت عوامل دولية راهنة ‘ حركية
سس- -وق ال- -ن- -ف- -ط أاب- -رزه- -ا إاعÓ- -ن السس -ل -ط -ات
السس - -ع- -ودي- -ة ع- -ن ح- -دوث أاع- -م- -ال ت- -خ- -ريب
اسس-ت-ه-دفت سس-ف-ن-ا ت-اب-ع-ة ل-ه-ا ب-ع-رضض سسواحل
اإلمارات العربية اŸتحدة كما أاوردته وسسائل
العام دولية ،أاوضسحت أان اإلمارات أاعلنت من
ج-ان-ب-ه-ا األح-د اŸاضس-ي ع-ن تسس-ج-ي-ل أاع-مال

تخريبية ضسد أاربع سسفن Œارية من جنسسيات
ﬂتلفة كانت تبحر شسرق إامارة الفجÒة ،دون
–دي- - -د Ÿن وراء الع- - -ت - -داء ال - -ذي وصس - -ف
باÿط.Ò
وحسسب ﬁلل Úفانه مع تزايد التوتر ‘
اŸنطقة فيما تعمل الوليات اŸتحدة على
تقليصض صسادرات إايران من اÿام إا ¤مسستوى
الصسفر قصسد زعزعة اقتصسادها يوجد خطر
حقيقي على سسوق النفط.
وأاك -دت السس -ع -ودي -ة واإلم -ارات إارادت -ه -م -ا
ل -زي -ادة اإلن -ت -اج ‘ ح -ال -ة تسس -ج -ي-ل ع-ج-ز ‘
ال -ع -رضض بسس -بب ال -ع -ق -وب-ات األم-ري-ك-ي-ة ضس-د
إايران.
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سسوء تسسي ÒاŸال العام› :لسش اÙاسسبة  ⁄يرسسل تقارير بطلب من النيابة العامة
أاوضسح ›لسس اÙاسسبة أامسس ‘ بيان له
أان  ⁄يقم بإارسسال تقارير مفصسلة عن سسوء
تسسي ÒاŸال العام بطلب من النيابة العامة
ت-خصس م-ل-ف-ات ع-ال-ق-ة خÓ-ل الفÎة اŸمتدة
ب.2019-2009 Ú
وتعقيبا على معلومات تناقلتها وسسائل إاعÓم
حول «إارسسال مزعوم لتقارير مفصسلة حول سسوء
تسسي ÒاŸال العام بطلب من النيابة العامة تخصض
ملفات عالقة خÓل الفÎة اŸمتدة ب-2009 Ú
 ،»2019صسرح ›لسض اÙاسسبة أانه «يتÈأا من أاي
مسس -ؤوول -ي -ة إازاء م -ع -ل -وم-ات غ Òواردة رسس-م-ي-ا م-ن
مصسا◊ه اıولة لذلك».
ويسس -ه -ر ›لسض اÙاسس -ب -ة ال -ذي أانشس -ئ سس -ن-ة
Óموال
 1976على السستعمال القانو Êوالفعال ل أ
ال -ع -م -وم -ي -ة وت-رق-ي-ة الشس-ف-اف-ي-ة ‘ تسس-ي ÒاŸال-ي-ة
العمومية وتعزيز مكافحة الغشض ويضسم اÛلسض

 170قاضض وﬁ 45ققا ماليا.
وي - -ع- -ال- -ج اÛلسض م- -ن أاصس- -ل  10000حسساب
ع- - -م- - -وم- - -ي م- - -وج - -ود ‘ ا÷زائ - -ر م - -ع - -دل 600
حسساب/سسنويا على مسستوى غرفه الوطنية الثمانية
وعلى مسستوى غرفه التسسعة اıتصسة.
وتتم مناقشسة حسسابات الوزارات سسنويا ‘ اطار
مشسروع القانون حول التسسوية اŸالية للسسنة رقم 3
‘ ح Úأان حسس- -اب- -ات ا÷م- -اع- -ات اÙل -ي -ة ت -ت -م
معا÷تها كل ثÓث سسنوات.
وب- -ه -ذا ف -إان اÛلسض ي -درسض ويسس -وي سس -ن -وي -ا
حسسابات حوا‹  600بلدية ليصسل ‘ ،غضسون ثÓث
سسنوات على األك ،Ìا ¤دراسسة حسسابات البلديات
ال 1541ع Èالوطن قبل دراسستها ›ددا.
ويقوم اÛلسض بعد دراسسة ا◊سسابات العمومية
بإاعداد تقريره السسنوي اضسافة ا ¤تقريره اŸتعلق
بتقييم التسسوية اŸالية.
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إلثÓثاء  14ماي  2019م
إلموإفق لـ  09رمضشان  1440هـ

ملفأت ثقيلة أامأم اللجنة اŸشسÎكة للصسحة والضسمأن الجتمأعي

إاعتماد أا‚ع اآلليات للتكفل الصشحي باŸواطنÚ
^ توحيد الوصشفة الطبية وتبني ‰وذج التسشعÒة وفق معاي Òششفافة
^ إادراج نظام اإلعÓم اآل‹ ‘ اŸؤوسشسشات الصشحية لضشبط التكاليف ا◊قيقية وا◊د من الغشش
أاك -د وزي -ر ال -ع -م-ل وال-تشس-غ-ي-ل و الضس-م-أن
الج -ت -م -أع -ي حسس -أن ت -ي-ج-أ Êه-دام Ãع-ي-ة
وزير الصسحة والسسكأن وإاصسÓح اŸسستشسفيأت
ﬁمد مÒاوي ،خÓل إاشسرافهمأ على افتتأح
أاشس- -غ -أل ال -ل -ج -ن -ة ال -تشس -أوري -ة اŸشسÎك -ة أان
ال -ت -ع -أق -د ي -ع-ط-ي دف-ع-أ ق-وي-أ ل-ل-عÓ-ق-أت بÚ
ال -ق-ط-أع Úوال-ت-نسس-ي-ق ال-تشس-أرك-ي وال-ف-ع-أل
لح - -داث ال - -ت- -غ- -ي ‘ Òال- -ت- -ك- -ف- -ل الصس- -ح- -ي
إ
ب-أŸواط-ن Úاب-ت-داء م-ن  ،2020وه -و ل ي-ل-غ-ي
مبدأا ›أنية العÓج الذي تضسمنه اŸأدة 13
من قأنون الصسحة.
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قال هدإم خÓل إلندوة إلصشحفية إلتي نششطها،
أإمسسÃ ،قر إلوزإرة ،إن إللقاء جاء لتوسشيع إلتششاور
مع كافة إلششركاء وتفعيل دور إللجنة إŸششÎكة إلتي
وجدت منذ سشنة و– ⁄قق إألهدإف إŸسشطرة
بالرغم من إلجتماعات إŸتعددة ،غ Òأإن –يينها
من ششأانه تغي Òطريقة إلتكفل إلصشحي باŸوإطنÚ
وŒسشيده ميدإنيا من خÓل وضشع آإليات بالتنسشيق
مع وزإرة إلتعليم إلعا‹ وإلبحث إلعلمي.
وتضشمن إللقاء حسشب هدإم مناقششة إلعديد من
إŸلفات على غرإر إلعيادة إıتصشة ‘ جرإحة
إلقلب ببوسشماعيل إلتي سشتخضشع للتطوير من خÓل
إلت -ف -اق -ي -ة إÈŸم -ة م-ع إألج-انب لÓ-سش-ت-ف-ادة م-ن
إلتكنولوجيا إŸتطورة وتكوين إألطباء إ÷زإئريÚ
وإل -ق -ي-ام ب-ال-ع-م-ل-ي-ات إ÷رإح-ي-ة إل-ت-ي ل يسش-ت-ط-ي-ع
إل-ف-ري-ق إل-ط-ب-ي إج-رإءه-ا ب-ا÷زإئ-ر ،وه-ي إل-عملية
إلتي تسشمح بخفضس تكلفتها وإلقيام بها با÷زإئر.
وأإششار إلوزير ‘ ذإت إللقاء إ ¤ضشرورة توحيد
إلوصشفة إلطبية وفق معاي Òصشحيحة وإحياء ملف
إألط -ب -اء م -ن خ Ó-ل زي-ادة ع-دده-م لضش-م-ان مسش-ار
إلرعاية ،نفسس إألمر بالنسشبة للجانب إلوقائي إلذي
أإخذ نصشيبه من إلنقاشس لضشمان إلوقاية وإلتكوين
سشوإء ‘ إ÷انب إلصشحي أإو إلضشمان إلجتماعي،
خ- -اصش- -ة وأإن إل- -ع -دي -د م -ن إŸل -ف -ات ب -ح -اج -ة إ¤
مردودية أإك ‘ ÌإŸيدإن على غرإر ملف تبذير
إألدوية إلذي –مل مسشؤووليته باعتباره من يسشهر
على دÁومة إلضشمان إلجتماعي وتوإزنه إŸا‹
إلذي يكون من خÓل وضشع آإليات جديدة Ùاربة
إلتبذير.
وب -خصش -وصس «إل -ع-رضس إلسش-تشش-ف-ائ-ي» إŸق-درة
قيمته بـ  88مليار دينار إلذي Áنحه إلصشندوق
إل-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات إلج-ت-م-اع-ي-ة ل-لعمال إألجرإء
للمسشتششفيات ألجل إلتكفل باŸؤومن Úإجتماعيا،
أإكد إلجتماع على ضشرورة إلتكفل إ÷يد بهم ،نفسس
إألمر بالنسشبة Ÿرإكز إلتصشوير باألششعة وضشرورة
–سش Úأإدإئها من خÓل إŸرإفقة إلدإئمة لها.
ويأاتي دور إللجنة إŸششÎكة من خÓل وضشع
قاعدة بيانات لتسشي ÒإŸسشائل إŸتعلقة بتحديد
هوية مرإفق ﬂتلف إلهياكل إلصشحية ووضشع نظام
معلوماتي مÓئم يسشمح باسشتغÓل إلششبكات إلتابعة
Óن -ظ -م -ة
ل- -ل- -ق- -ط- -اع Úوإلسش- -ت -غ Ó-ل إŸششÎك ل  -أ
إŸعلوماتية وتبني ‰وذج إلتسشعÒة وتنويع ›ال

نقابة الصشيادلة تدعو لتخاذ إاجراءات عاجلة لردع اŸدمنÚ
دعت ال-ن-ق-أب-ة ال-وط-ن-ي-ة ا÷زائ-رية
ل- - -لصس- - -ي- - -أدل- - -ة اÿواصص السس- - -ل- - -ط- - -أت
العمومية إا ¤اتخأذ إاجراءات «عأجلة»
م -ن ط -رف ال-وزارات واŸصس-أل-ح اŸع-ن-ي-ة
تضس-م-ن ل-لصس-ي-أدل-ة م-واصسلة نشسأطهم ‘
لعمأل
ظروف «آامنة» ومنع تعرضسهم أ
عنف من طرف اŸدمن Úعلى اŸؤوثرات
العقلية ،حسسب مأ جأء أامسص ‘ ،بيأن
للنقأبة.
لجرإءإت تضشع
أإكد ذإت إلبيان أإن «هذه إ إ
لع-ت-دإءإت إل-ت-ي
إلصش -ي -ادل -ة ‘ م -أام -ن م -ن إ إ
يتعرضشون لها نتيجة بيعهم للمؤوثرإت إلعقلية
وح-ال-ة إلÓ-أإم-ن وم-ن إل-ف-رإغ إل-ق-ان-و Êل-ع-دم
–ي Úإلنصشوصس إŸتعلقة بهذه إŸؤوثرإت.
وأإششارت إلنقابة أإنها «سشتلجأا إ ¤تنظيم
يوم إحتجاجي أإمام وزإرة إلعدل ‘  20ماي
إŸق- -ب- -ل ث- -م إضش- -رإب ع -ام ع -ل -ى إŸسش -ت -وى
إل -وط-ن-ي ي-وم  29م-ن ن-فسس إلشش-ه-ر م-ت-ب-وع-ا
بالتخلي إلنهائي عن بيع إŸؤوثرإت إلعقلية».

وط-ال-بت إل-ن-ق-اب-ة م-ن ج-ه-ة أإخ-رى «ب-نششر
إ÷دإول إŸصشنفة للمؤوثرإت إلعقلية كاملة
ب -ا÷ري -دة إل-رسش-م-ي-ة م-ع إع-ادة نشش-ر إل-ق-رإر
إلوزإري إŸتعلق بتصشنيف هذه إŸوإد وذلك
إحÎإما للمادت 2 Úو 3من قانون إلصشحة».
كما ششددت من جهة أإخرى على «عدم
ﬁاكمة ومقاضشاة أإي صشيد‹ إل بعد إجرإء
خÈة ق -ان -ون-ي-ة ل-ل-تصش-ن-ي-ف إل-رسش-م-ي ل-ل-م-وإد
إŸت- -اب- -ع ع -ل -ي -ه -ا وتصش -در إÈÿة م -ن Èﬂ
شش -رع -ي أإو مصش -در م-ع-ت-م-د أإو ه-ي-ئ-ة م-ه-ن-ي-ة
معتمدة ‡ثلة للصشيادلة» و «عدم متابعة أإو
إدإنة أإي صشيد‹ ‘ أإي قضشية تتعلق Ãوإد
غ› Òدولة بصشفة قانونية رسشمية كمؤوثرإت
عقلية».
وأإع- -ربت م- -ن ج- -ه -ة أإخ -رى ع -ن أإسش -ف -ه -ا
لتعرضس إلعديد من ‡ارسشي هذه إŸهنة إ¤
إلتعنيف من طرف بعضس إŸدمن Úبسشبب
«إŸؤوث -رإت إل -ع -ق -ل -ي -ة» إل -ت-ي ت-وج-ه إ ¤ف-ئ-ة
خاصشة من إŸرضشى.

كورابة يعطي مهلة ششهر واحد لتسشليم اŸششروع

تطبيق إلقرإر إلوزإري إŸششÎك لتوسشيعه ،إلوصشف
Óدوي-ة إل-ب-حث وإل-تشش-خ-يصس ،م-ع –دي-د
إل -ط-ب-ي ل -أ
Óع-م-ال إل-ط-ب-ي-ة و–دي-د ج-ميع
إل-ق-ي-م-ة إŸال-ي-ة ل -أ
إل-وإصش-ف Úوت-ب-ادل إŸع-ل-وم-ات إŸت-ع-ل-ق-ة ب-اÈÿإء
وتوحيد وسشائط إإلعÓم مثل إلششهادإت وإلوصشفات
إلطبية وإلتقارير إلطبية .
وإعت Èإلوزير هدإم إللقاء فرصشة لوضشع مبادئ
إل -ت -نسش -ي -ق وإل -ت -ب -ادل ب Úإل -ق -ط-اع-ي ،Úم-ن خÓ-ل
إلورششات إلكÈى إلتي ينبغي Œسشيدها ‘ أإقرب
إآلج -ال وب-ك-ل صش-رإم-ة وإ÷دي-ة إŸط-ل-وب-ة ،دإع-ي-ا
إ÷ميع إ ¤بذل إŸزيد من إ÷هد لتقد Ëخدمة
أإفضشل للمؤومن إجتماعيا وإلتكفل إألمثل للموإطن.

النوعية والتجسشيد الفعلي للحق ‘
الصشحة رهان حقيقي
ب- -دوره وزي- -ر إلصش- -ح- -ة ﬁم- -د مÒوإي أإك -د أإن
إللجنة أإنششئت خصشيصشا لدرإسشة إلكث Òمن إŸلفات
ع-ل-ى غ-رإر م-ل-ف إل-ن-ظ-ام إل-ت-ع-اق-دي ،إل-ت-كامل بÚ
إل -ن -ظ -ام Úإل -ع -ام وإÿاصس وإل -ب -ط -اق-ي-ة إل-وط-ن-ي-ة
Ÿم -ارسش -ي إل -ق -ط -اع إÿاصس وإŸدون -ة إل -وط -ن -ي -ة
Óط-ب-اء إلصش-ي-ادل-ة وج-رإح-ة
Óع -م -ال إŸه -ن -ي -ة ل  -أ
ل -أ
إألسشنان وإŸسشاعدين إلطبي Úوإلتعاون إÿارجي
‘ ›ال إلصشحة.كما تتناول ‘ إلدرإسشة ملفات
إلصشيدلة وإŸرإقبة إلطبية وغÒها من إŸلفات
إل -ت -ي ل ت -ق -ل أإه -م -ي-ة وتسش-ت-وجب تضش-اف-ر إ÷ه-ود
ÿدم -ة مصش -ل -ح -ة إŸوإط -ن إل -ت-ي أإصش-ب-حت ره-ان-ا
حقيقيا من حيث إلنوعية وإلتجسشيد إلفعلي للحق
‘ إلصشحة.
وقال إلوزير إن إلنظام إلتعاقدي من إŸلفات

ذإت إألولوية ‘ برنامج عمل إللجنة إŸششÎكة
م -ق-دم-ا ب-عضس إل-ت-وضش-ي-ح-ات ‘ إÛال ب-اع-ت-ب-اره
عÓقة تربط هيئات إلضشمان وإŸؤوسشسشات إلصشحية
وي -ه -دف إ ¤إرسش -اء ق -وإع-د إلشش-ف-اف-ي-ة وإل-دق-ة ‘
–ديد مبلغ مسشاهمة هيئات إلضشمان إلجتماعي
إŸوجهة لتغطية إألعباء إŸالية إلطبية إŸقدمة
لصشالح إŸؤومن Úإجتماعيا.
وجاء هذإ إلنظام بحسشب مÒإوي لتعويضس نظام
إلتمويل إ÷زإ‘ للمسشتششفيات إŸكرسس من قبل
خ -اصش -ة وأإن ط -ري -ق-ة “وي-ل إŸؤوسشسش-ات إلصش-ح-ي-ة
تششكل عائقا للتكفل إلعادي للمريضس ،مششددإ على
ضشرورة إإلسشرإع ‘ تنفيذ إلتعليمات إلتي أإعطيت
‘ هذإ إÛال خاصشة إŸتعلقة بإاعادة إلعتبار
Ÿكاتب إلدخول للمسشتششفيات وإنششاء مؤوسشسشات
صشحية عيادية على مسشتوى إلضشمان إلجتماعي
و–ي Úإلبطاقية إلوطنية للمؤومن ÚإلجتماعيÚ
وإنششاء خÓيا لهيئات إلضشمان إلجتماعي وتفعيل
ع-م-ل إل-ل-ج-ان إل-وط-ن-ي-ة Ÿرإج-ع-ة و–ي Úإألعمال
Óطباء وإلصشيادلة.
إŸهنية ل أ
وطالب وزير إلصشحة بإادرإج نظام إإلعÓم إآل‹
‘ إŸؤوسشسشات إلصشحية لتحديد إلتكاليف إ◊قيقية
بكل ششفافية مع ضشرورة –ديد مؤوسشسشات مرجعية
تتكفل بوضشع حيز إلتنفيذ إلنظام إلتعاقدي لبعضس
إل -ت -خصشصش -ات  ،م -ث -ل ج -رإح -ة إل -ق -لب وإلشش -رإيÚ
وإإلسش- -رإع ‘ ضش- -ب- -ط إŸل- -ف إل -ط -ب -ي إلل -كÎوÊ
لتسشهيل إلعملية
وشش- -دد إل- -وزي- -رإن ‘ خ- -ت- -ام أإشش -غ -ال إل -ل -ج -ن -ة
إلقطاعية إŸششÎكة على ضشرورة إلعمل ‘ إطار
ﬂط- -ط ع- -م- -ل قصش ÒإŸدى يسش- -م -ح ل -ل -م -وإط -ن
ÓÃحظة إلتغي ‘ Òإلتكفل إلصشحي.

عملية ختان األطفال ‡نوعة خارج الوسشط السشتششفائي
رمضشان إلفضشيل إبتدإء من إلليلة  15إ ¤غاية إلليلة
 27حيث أإن إلعديد من هذه إلعمليات ششائعة ‘
إŸسشتششفيات و‘ إلعيادإت إÿاصشة بصشفة فردية
أإو ‘ إطار حملة جماعية» ،مششÒإ إ ¤أإن هذه
إل -ع -م -ل -ي -ات «‡ن -وع -ة م-ن-ع-ا ب-ات-ا خ-ارج إŸصش-ال-ح
إ÷رإحية إلتابعة للمسشتششفيات إلعمومية وإلعيادإت
إÿاصشة وهذإ على مسشتوى كافة إلقطر إلوطني».
وأإك -دت إل-وزإرة أإن «إل-ت-ن-ظ-ي-م إلسش-اري ي-ق-تضش-ي

إل-ق-ي-ام ب-ه-ذه إل-ع-م-ل-ي-ة ‘ إŸسش-تشش-ف-ي-ات وم-ن قبل
طبيب ﬂتصس ‘ إ÷رإحة و‘ مكان Œتمع فيه
ﬂت-ل-ف إل-ظ-روف إل-ط-ب-ي-ة» ،مشش-ددة ع-ل-ى ضشرورة
«إلقيام بتحاليل إلدم قبل عملية إÿتان من أإجل
ضشمان للطبيب عدم وجود موإنع صشحية مسشبقة».
ك -م -ا ” نصش -ح إألول-ي-اء ب›Èة ع-م-ل-ي-ة إÿت-ان
طوإل إلششهر إلفضشيل وعدم –ديد ذلك ‘ ليلة 15
أإوليلة .27

لخÒة
تطور غ Òمسسبوق خÓل السسنوات ا أ

ششعبة البطاطا –قق إانتاجا يقارب  50مليون قنطار سشنويا
ب-ل-غ إن-ت-اج شش-ع-ب-ة إل-ب-ط-اط-ا ،إل-ذي يشش-ه-د تطورإ
«إسشتثنائيا» منذ إلسشنوإت إألخÒة ،حوإ‹  50مليون
قنطار سشنويا ،حسشبما أإفاد به ،أإمسس ،بيان لوزإرة
إلفÓحة وإلتنمية إلريفية وإلصشيد إلبحري.
إشش-ار وزي-ر إل-فÓ-ح-ة وإل-ت-ن-م-ي-ة إل-ري-ف-ية وإلصشيد
إلبحري ششريف عوماري خÓل إجتماع تششاوري مع
‡ث -ل -ي إÛلسس إل -وط -ن -ي إŸت -ع-دد إŸه-ن لشش-ع-ب-ة
إل -ب -ط -اط -ا إل -ذي ت -رأإسش -ه ،أإول أإمسس« ،إ ¤إل -ت -ط-ور
إلسشتثنائي إلذي عرفته هذه إلششعبة خÓل إلسشنوإت
إألخÒة ،حيث بلغ إنتاجها حوإ‹  50مليون قنطار
سشنويا على مسشاحة  150.000هكتار ،باإلضشافة إ¤
إ‚ازإت هامة أإخرى مثل إŸهنية وإÈÿة إلتقنية»
يضشيف ذإت إلبيان.
و‘ إط- -ار ه- -ذإ إلج- -ت -م -اع إألول إل -ذي حضش -ره
أإعضشاء من إÛلسس إلوطني إŸتعدد إŸهن لششعبة

لضسمأن مواصسلة النشسأط ‘ ظروف آامنة

بخصسوصص تأأخر أاشسغأل ﬁول شسنوة بتيبأزة

العملية تتم بأشسراف طبيب ﬂتصص ،وزارة الصسحة:

ذك -رت وزارة الصس -ح-ة والسس-ك-أن وإاصسÓ-ح
لول-ي-أء أان ع-م-ل-ي-أت خ-ت-أن
اŸسس -تشس -ف -ي -أت ،ا أ
أاط -ف -أل-ه-م ،خÓ-ل شس-ه-ر رمضس-أن‡« ،ن-وع-ة»
خ- -أرج ال- -وسس- -ط السس -تشس -ف -أئ -ي ،ح -يث ت -ت -م
ب -إأشس -راف ط -ب -يب ﬂتصص ،حسس -ب -م -أ أاف -أد ب-ه
أامسص بيأن للوزارة.
ج -اء ‘ إل -ب-ي-ان «ت-فضش-ل إل-ع-دي-د م-ن إل-ع-ائÓ-ت
إ÷زإئ -ري -ة إل -ق -ي -ام ب-خ-ت-ان أإط-ف-ال-ه-ا خÓ-ل شش-ه-ر

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إلبطاطا وإإلطارإت إŸركزية بالوزإرة إلذي خصشصس
لتنمية إإلنتاج إلوطني وتنظيم إلششعبة وكذلك آإفاق
إل-تصش-دي-ر ،أإك-د ع-م-اري ع-ل-ى أإه-م-ي-ة ه-ذه «إلشش-ع-بة
إلسشÎإتيجية ووزنها ‘ إلقتصشاد إلوطني».
كما ذكر إلوزير ،حسشب إŸصشدر ذإته ،بأان تنويع
م- -ن- -اط- -ق إإلن- -ت- -اج وإ÷ه- -د إل- -ذي ت- -ب -ذل -ه إل -دول -ة
وإŸنتجون سشمح باسشتقرإر أإسشعار هذإ إŸنتوج ذو
إلسشتهÓك إلوإسشع خاصشة خÓل إلفÎإت إلتي يقل
فيها إإلنتاج.
وإعت Èأإن إنششاء إÛلسس إلوطني إŸتعدد إŸهن
لشش -ع -ب-ة إل-ب-ط-اط-ا سش-يسش-م-ح ب-عصش-رن-ة ه-ذإ إل-نشش-اط
للمسشاهمة ‘ تنويع إلقتصشاد إلوطني بالنظر إ¤
إلقدرإت وإإلمكانيات إلتي يحوز عليها للتصشدير.
وأإكد عوماري على إلتزإم إلقطاع Ãرإفقة ودعم
ه -ذه إلشش -ع -ب -ة ‘ إط -ار ورق -ة ط -ري -ق وإل-ت-ي سش-ي-ت-م

إعدإدها بالششرإكة مع إŸهني ،Úوسشتحدد إألهدإف
إل -رئ-يسش-ي-ة إل-ت-ي ي-جب –ق-ي-ق-ه-ا ‘ ›ال عصش-رن-ة
أإن -ظ -م -ة إإلن -ت -اج وإلضش -ب-ط ،زي-ادة إإلن-ت-اج و–سشÚ
إإلنتاجية وكذلك تعميم أإنظمة إلسشقي إŸقتصشدة
للمياه.
‘ هذإ إلسشياق ،إلتزم إلوزير  -يضشيف إلبيان-
بتقد Ëإلدعم للمنتج Úإلذين يقومون بوضشع نظام
إلسشقي بالتقط ،Òوهي تقنية ل توفر إŸياه فحسشب،
بل تعمل أإيضشا على «–سش ÚإŸردودية وتقلل من
إألمرإضس وإسشتخدإم إألسشمدة».
و‘ ت -ط -رق -ه Ÿوضش -وع إل -ب-ذور ،ق-ال ع-م-اري إن
هناك برنا›ا لتطوير بذور إلبطاطا قيد إإلعدإد
حاليا وسشيتم –يينه وتأاطÒه «للوصشول على إŸدى
إŸت -وسش -ط إ ¤إن-ت-اج إل-ب-ذور ﬁل-ي-ا وإل-ت-خ-لصس م-ن
إلعتماد على إلوإردإت» ،حسشب نفسس إŸصشدر.

لشسغأل العمومية والنقل،
أامهل وزير ا أ
مصسطفى كورابة ،أامسص ،بتيبأزة ،الشسركة
ا÷زائ -ري -ة ل -ل -جسس -ور واŸنشس -آأت ال -ف -ن -ي -ة
«سس- -أب -ت -أ» اŸك -ل -ف -ة ب -إأ‚أز مشس -روع ﬁول
لشسغأل
شسنوة ،شسهرا واحدا من أاجل إا“أم ا أ
التي تعرف تأخرا فأق  18شسهرا.
ق -ال إل -وزي -ر خÓ-ل زي-ارة ت-ف-ق-د Ÿشش-اري-ع
إلقطاع« :من غ ÒإŸعقول ومن غ ÒإÈŸر أإن
ي -ت -م إل -ت -أاخ-ر Ÿدة  18شش -ه-رإ ك-ام-ل-ة إل‚از
مششروع جسشر ﬁول يربط إلطريق إلسشريع
بوإسشماعيل -ششرششال با÷هة إلغربية Ÿدينة
تيبازة ‘ إŒاه منطقة ششنوة ‘ ح Úأإن آإجال
إ‚ازه ل تتعدى  12ششهرإ» ،مهددإ بفرضس
«عقوبات صشارمة» ‘ حال عدم تسشليمه قبل
موسشم إلصشطياف إŸقبل.
وأإلح إلوزير على مسشؤوو‹ ششركة «سشابتا»
بضش -رورة إحÎإم آإج -ال شش -ه -ر وإح -د ل-تسش-ل-ي-م
إŸنششأاة أإي خÓل ششهر يونيو إلقادم على أإن
يتابع «ششخصشيا» وتÒة تقدم إألششغال.
وإنطلقت أإششغال إ‚از ﬁول ششنوة ششهر
نوفم 2017 Èوفق آإجال إ‚از تقدر بـ 12
ششهرإ ،إل أإن وتÒة أإششغال ششركة «سشابتا» ظلت

«ضش -ع -ي -ف -ة» وج -ع -لت م -ن رح -ل -ة زوإر ت-ي-ب-ازة
ل -لشش -وإط -ئ إلسش -اح -رة غ -رب -ي إل -ولي -ة خ Ó-ل
صشائفة  2018توصشف بـ»إ÷حيم» ما إسشتدعى
ت -دخ -ل إلسش -ل -ط -ات إÙل -ي -ة ل -ع-دي-د إŸرإت
لتصشليح إألمور ،حسشبما ذكره إلوإ‹ﬁ ،مد
بوششمة ،إلذي أإعذر إلششركة آلخر مرة قبل
إللجوء لفسشخ إلعقد.
ول -دى زي -ارت -ه مشش -روع إل -ط -ري -ق إلسش -ري -ع
إإلجتنابي Ÿدينة ششرششال على إمتدإد  18كلم
حيث ” إسشتÓم ششق بطول  14كلم ‘ وقت
سشابق ،أإعطيت نفسس إلتعليمات وإلتوجيهات
Ûموعة مقاولت إلإ‚از Ÿكلفة باŸششروع
من أإجل تسشليمه ‘ غضشون إلثÓثي إألخ Òمن
إلسشنة إ÷ارية.
ويتضشمن إلششق إŸتبقي إلذي يربط بÚ
ششرششال وحجرة إلنصس مرورإ بسشيدي غيÓسس
على إمتدإد  4كلم ثÓثة جسشور منها إثنÚ
ع-مÓ-ق-ة ب-إارت-ف-اع ي-ب-ل-غ  70مÎإ ع -ن سش -ط -ح
إألرضس وه -ي إل -ت -ي “ث -ل ع -ائ-ق-ا أإم-ام ت-ق-دم
إألششغال فيما أإعرب إلوزير بصشفة إجمالية
عن إرتياحه لنوعية إألششغال إلتي بلغت نسشبة
تقدم تقدر بـ  82باŸائة.

خÓل لقأء تشسأوري تقييمي جمع إاطأرات الفÓحة واŸوارد اŸأئية

إاحصشاء أازيد من  1,3مليون هكتار من اŸسشاحات اŸسشقية حتى نهاية 2018
بلغت اŸسسأحأت الفÓحية اŸسسقية عÈ
ك-أم-ل الÎاب ال-وط-ن-ي ن-ه-أي-ة  2018أاكÌ
من  1,3مليون هكتأر فيمأ  ⁄تكن تتعدى
 164أالف هكتأر سسنة  ،1962حسسبمأ أافأد
ب- -ه ،أامسص ،ب- -أل- -ع- -أصس -م -ة وزي -را ق -ط -أع -ي
الفÓحة واŸوارد اŸأئية شسريف عومأري
وعلي حمأم.
وأإكد إلوزيرإن خÓل لقاء تششاوري تقييمي
جمع إطارإت إلقطاعÃ Úقر وزإرة إلفÓحة ‘
إطار تكثيف إلتنسشيق بينهما بخصشوصس إلÈإمج
إŸششÎكة إŸتعلقة بالسشقي إلفÓحي أإن» إلهدف
إŸنششود هو بلوغ  2مليون هكتار من إŸسشاحات
إل- -فÓ- -ح- -ي -ة إŸسش -ق -ي -ة لضش -م -ان وف -رة إلن -ت -اج
إلفÓحي و بالتا‹ ضشمان إألمن إلغذإئي».
وقال وزير إلفÓحة وإلتنمية إلريفية وإلصشيد
إل-ب-ح-ري ،شش-ري-ف ع-وم-اري ب-ع-د ع-رضس م-فصشل
للنتائج إلتي حققها قطاعي إلفÓحة وإŸوإرد
إŸائية ‘ ›ال إلسشقي إلفÓحي إن إŸسشاحات
إŸسشقية بلغت لغاية نهاية  2018أإك Ìمن 1,3
م -ل -ي -ون ه -ك -ت -ار ع Ó-وة ع -ل -ى ت-وسش-ع مسش-اح-ات
إألرإضشي إŸسشقية إÛهزة باألنظمة إŸقتصشدة
للمياه (إلسشقي بالتقط )Òعلى مسشتوى مسشاحة
بلغت  757.494هكتار نهاية .2018
وأإب- -رز أإن- -ه ” إت- -خ- -اذ إإلج- -رإءإت إل Ó-زم -ة
ل-ت-دع-ي-م إل-فÓ-ح Úب-ه-ذه إŸع-دإت وإلتجهيزإت
(توفÒها ‘ إلسشوق إلوطني) إلتي “كنهم من
إل-ع-م-ل ب-األن-ظ-م-ة إŸق-تصش-دة ل-ل-م-ي-اه خاصشة ‘
بعضس إلششعب إألسشاسشية كششعبة إ◊بوب.
وذكر ‘ ذإت إإلطار أإن إألنظمة إŸقتصشدة
ل-ل-م-ي-اه ك-انت ﬂصشصش-ة لشش-عب فÓ-ح-ي-ة م-ع-ي-ن-ة
معلنا أإنه سشيتم تعميمها لتششمل بعضس إلششعب
«إŸه -م -ة» ع -ل -ى غ -رإر إل -ب-ط-اطسس وإل-ط-م-اط-م
وإألشش- -ج- -ار إŸث- -م- -رة ب- -ه- -دف إق -تصش -اد إŸي -اه
و–سش Úإإلن- -ت- -اج ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى إŸسش -اح -ات
إŸسشقية.
وقال إن قطاعي إلفÓحة وإŸوإرد إŸائية
سشيعمÓن سشويا من أإجل تأاط ÒإŸنتج Úبهدف
رف-ع إإلن-ت-اج وإإلن-ت-اج-ي-ة ،مÈزإ أإن-ه ي-ت-م إل-ع-م-ل
حاليا Ãعية قطاع إŸوإرد إŸائية على «–سشÚ

م- -ع- -دإت إل- -ت- -ق- -ط Òلسش -ت -ع -م -ال -ه -ا ‘ إÛال
إلفÓحي لتوف ÒإلÌوة إŸائية».
وأإك -د ‘ سش -ي -اق م -تصش-ل ع-ل-ى إأله-م-ي-ة إل-ت-ي
يكتسشيها برنامج إسشتصشÓح إألرإضشي عن طريق
إلمتياز من أإجل إلسشتثمار ،مضشيفا أإن إلهدف
من ورإء ذلك هو ترقية إلسشتثمارإت إلفÓحية
وتوسشيع إŸسشاحات إلفÓحية.
ومسشت هذه إلسشتثمارإت إلفÓحية ‘ إطار
برنامج إسشتصشÓح إألرإضشي عن طريق إلمتياز
 150أإلف هكتار ،حسشب ششروح إلسشيد عوماري.
من جهته ،قال وزير إŸوإرد إŸائية علي
حمام إن إ÷زإئر تتوفر على كميات معتÈة من
إŸياه إلتي توجه للششرب بششكل أإسشاسشي وإن
إلكميات إلزإئدة توجه للسشقي إلفÓحي سشوإء
كانت مياه إلسشدود أإو ﬁطات –لية مياه إلبحر
أإو ﬁطات تصشفية مياه إلصشرف.
وأإك -د أإن ق -ط -اع -ه ي-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ع-ب-ئ-ة إلÌوة
إŸائية لتوسشيع إŸسشاحات إŸسشقية مذكرإ أإن
إ÷زإئر تتوفر حاليا على  80سشدإ ‡لوءإ بنسشبة
 77باŸائة باإلضشافة إ 4 ¤سشدود أإخرى توجد
‘ طور إإل‚از و ﬁ 11طة لتحلية مياه إلبحر.
وأإبرز أإن ﬁطات –لية مياه إلبحر “ 11ثل
 17باŸائة من إإلنتاج إلوطني ‘ ›ال إŸياه
إلصشا◊ة للششرب معلنا عن وجود ﬁ 4طات
–لية مياه أإخرى ‘ طور إإل‚از.
أإم -ا ب -خصش -وصس م -ن -ح إلÎإخ -يصس ل-ل-فÓ-حÚ
◊ف -ر إآلب-ار لسش-ي-م-ا ‘ إŸن-اط-ق إل-ت-ي ت-ف-ت-ق-ر
للمياه قال حمام إنه ” منح أإك Ìمن  234رخصشة
‘ ه - -ذإ إÛال م- -ؤوك- -دإ أإن م- -ن- -ح إلÎإخ- -يصس
مرتبط بوجود إŸياه إ÷وفية.
و‘ رده عن سشؤوإل للصشحافة متعلق باألسشعار
إŸرجعية لبعضس إŸنتجات إلفÓحية إلتي كانت
وزإرة إل -ت -ج -ارة ق -د أإع -ل -نت ع -ن -ه-ا ق-ب-ي-ل شش-ه-ر
رمضش-ان أإك-د وزي-ر إل-فÓ-ح-ة وإل-ت-ن-م-ي-ة إل-ري-ف-ي-ة
وإلصشيد إلبحري ششريف عوماري على «وجود
إنتاج فÓحي معت »Èمعلنا أإن قطاعه « بصشدد
إتخاذ إجرإءإت لتدعيم هياكل إلتوزيع بالتجزئة
خاصشة على مسشتوى كÈى إŸرإكز إ◊ضشرية إأين
لوحظ وجود نقصس ‘ هذه إلهياكل».
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ألثÓثاء  14ماي  2019م
ألمؤأفق لـ  09رمضشان  1440هـ

’نتقالية ’ Áكن أان تتجاوز  6أاشسهر
قال إان اŸرحلة ا إ

مقري :رئيسس ا÷مهورية اŸنتخب ’بد أان يحـظى بقبول شضعبي
^ اŸؤوسسسسة العسسكرية ترافق ا◊راك ‘ مطالبه

ن - -ف- -ى ع- -ب- -د ال- -رزاق م- -ق- -ري
رئ- -يسس ح- -رك -ة ›ت -م -ع السس -ل -م
«ح -مسس» أان ي -ك -ون ا◊راك ق -د
’ركان
رفع مطلب رحيل قائد ا أ
ال-ف-ري-ق ق-اي-د صس-ال-ح ،م-ؤوكدا أان
هذا اŸطلب رفعه ›موعة من
’شس -خ -اصس م-ع-روف ان-ت-م-اؤوه-م
ا أ
’يديولوجي وأاهدافهم.
ا إ

حياة  /ك
أششاد مقري ،أمسس ،خÓل منتدى
ج -ري -دة أل -م -ج -اه -د ب-ال-م-ؤؤسشسش-ة
أل-عسش-ك-ري-ة وع-ل-ى رأسش-ه-ا أل-فريق
ڤايد صشالح ،قائ Óإأنها ألمؤؤسشسشة
ألؤحيدة ألتي بقت وأقفة بل هي
أل-ت-ي دف-عت ب-مسش-ار أل-ت-غ-ي-ي-ر م-ن
خÓل وقؤفها جنبا إألى جنب مع
ألحرأك عندما رفضس ألعهدة 5
وتمديد ألعهدة  ،4كما جسشدت
ح-ق-ي-ق-ة م-ط-لب م-كافحة ألفسشاد
وم-ق-اضش-اة أل-عصش-اب-ة أوم-ا يسش-م-ى
ب -ال -ق -ؤى غ -ي -ر أل-دسش-ت-ؤري-ة أل-ت-ي
سش -ي -رت أل -ب -ل -د م-ن ورأء ألسش-ت-ار،
وذلك من خÓل ألتؤقيفات ألتي
شش -م -لت رج -ال أألع-م-ال وشش-ق-ي-ق
ألرئيسس وحتى ألسشياسشيين منهم

لؤيزة حنؤن أألمينة ألعامة لحزب
ألعمال ألتي أودعت هي أألخرى
رهن ألحبسس ألمؤؤقت.

رحيل بن صضالح ضضروري
للدخول إا ¤اŸرحلة
ا’نتقالية

أع- -ت- -ب- -ر م- -ق- -ري أن أل- -م -ؤؤسشسش -ة
ألعسشكرية ألتي ترأفق ألششعب في
ح- - -رأك- - -ه ،ل- - -بت إأل- - -ى ح- - -د أآلن
م -ط -ل -ب -ي -ن ،ي -م -ك -ن -ه-ا أن ت-ح-ق-ق
أل- -م- -ط- -لب أأله- -م ب- -ن -ظ -ره وه -ؤ
ألنتقال ألديمقرأطي ،من خÓل
أن- -ت- -خ- -اب- -ات ن -زي -ه -ة وشش -ف -اف -ة،
شش-ري-ط-ة أن ي-ق-دم م-رشش-ح ي-ق-ب-ل-ه
ألحرأك ويكؤن غير متؤرط في
أل -فسش-اد ،وأك-د «أن-ه-ا ق-ادرة ع-ل-ى
إأي- -ج- -اد أل -ح -ل «ك -م -ا ف -ع -لت م -ع
ألرئيسس ألمسشتقيل حينما منعت
أل-ع-ه-دة  ،« 5ي -م -ك -ن-ه-ا أن تسش-رع
رح- -ي- -ل ب- -ن صش -ال -ح وأسش -ت -ب -دأل -ه
بشش-خصش-ي-ة ي-ق-ب-ل-ه-ا ألشش-عب وه-ذأ
أمر «سشهل يمكن تحقيقه» كما أنه
ف-ي غ-اي-ة أأله-م-ي-ة ن-ظ-رأ ل-لؤضشع

ألصش- -عب سش- -ؤأء ع -ل -ى أل -مسش -ت -ؤى
أل-م-ح-ل-ي أوأإلق-ل-ي-م-ي» ،مبرزأ أن
رحيل رئيسس ألدولة «يتطلب إأرأدة
سشياسشية».

موعد الرئاسضيات ...
نقطة اÓÿف الوحيدة
ب Úا÷يشس وا◊راك

غير أن نقطة ألخÓف ألمسشجلة
ل- - -ح - -د أآلن ب - -ي - -ن أل - -م - -ؤؤسشسش - -ة
أل- -عسش -ك -ري -ة وأل -ح -رأك  -حسشب
م- -ق- -ري  -م- -ا ي- -ت -ع -ل -ق ب -م -ؤع -د
ألنتخابات ،فيما يرفضس أألخير
إأج -رأءه -ا ف -ي أل-م-ؤع-د أل-م-ح-دد
دسشتؤريا وهؤ  4جؤيلية ألقادم،
ألنه يششرف عليها رئيسس ألدولة
وألؤزير أألول بدوي ،وبالتالي فلن
ت- -ك- -ؤن ب- -الشش- -ف -اف -ي -ة وأل -ن -زأه -ة
ألمطلؤبة ،ألن ألششخصشيتين كانتا
ق -د أشش -رف -ت -ا ع -ل -ى ألن-ت-خ-اب-ات
ألسش -اب-ق-ة أل-ت-ي ل-م ي-ت-ح-ق-ق ف-ي-ه-ا
هذأن ألششرطان أألسشاسشيان .
بشش - -أان م - -ؤق - -ف- -ه م- -ن ت- -ن- -ظ- -ي- -م

ألرئاسشيات وعÓقة ذلك باحترأم
أل -دسش -ت-ؤر ،أج-اب م-ق-ري أن-ه م-ع
أل -ق -رأءة أل -دسش -ت -ؤري -ة أل-م-ؤسش-ع-ة
وع- -دم أل- -ب- -ق- -اء ف- -ي أل- -نصش- -ؤصس
أل -دسش -ت -ؤري -ة «أل -ج -ام-دة» ،وه-ذأ
يتطلب إأرأدة سشياسشية مع ضشرورة
إأجرأء ألحؤأر.
وبحسشب رأية فإان ألقضشاء على
هذأ ألخÓف يتم بأان يتنازل أحد
ألطرفين للؤصشؤل إألى ألحل في
أقصشى مدة ممكنة وبالنسشبة له «
ف -إان أل-ذي ي-ت-ع-ي-ن ع-ل-ي-ه أل-ت-ن-ازل
ه-ؤأل-م-ؤؤسشسش-ة أل-عسشكرية للحفاظ
على ألصشالح ألعام « ،وللتمكن من
ألمرور إألى بر ألسشÓم  ،مششيرأ
إألى أن ألحركة قد تنازلت عن
أمؤر كانت صشارمة فيها للحفاظ
على ألمصشلحة ألعليا للؤطن».

ك -م -ا ط -الب م -ق-ري أإلسش-رأع ف-ي
ألدخؤل إألى ألمرحلة ألنتقالية،
ألتي ل ينبغي أن تتجاوز  -حسشبه
 م- - -دة  6أشش-ه-ر ،وي-ت-م أن-تخابأل -رئ -يسس أل-ذي ي-ح-ظ-ى ب-ال-ق-ب-ؤل
ألشش- -ع- -ب- -ي  ،وأل- -ذي ت- -ق -ع ع -ل -ي -ه
مسشؤؤولية تعيين ألمسشئؤلين على
أسش- -اسس «أل- -ن- -زأه- -ة وأل- -ك -ف -اءة»،
وب -اع -ت -م -اد ه-ذي-ن أل-م-ع-ي-اري-ن -
يضش -ي -ف  -ي -ت -م م-ح-ارب-ة أل-فسش-اد
وألفاسشدين  ،وينطبق ذلك على
أألحزأب ألسشياسشية ،ألتي تصشبح
أشش - -د ح - -رصش- -ا ع- -ل- -ى أن ي- -ك- -ؤن
م -ن -اضش-ل-ؤه-ا ن-زه-اء ،وب-ال-ت-ال-ي ل
ي-م-ك-ن أن ي-ت-غ-ل-غ-ل أل-م-ال أل-ؤسش-خ
إأليها.
وب-ال-م-ق-اب-ل ح-ذر رئ-يسس أل-ح-رك-ة
من خطؤرة ألدخؤل في ما أسشماه
بـ»صشرأع ألعصشب» ،وششدد كذلك
على ضشرورة إأبعاد ألحرأك من
ألصش -رأع -ات أإلي-دي-ؤل-ؤج-ي-ة أل-ت-ي
سشتششتته في حين ينبغي أن يبقى
مؤحدأ وسشلميا.

›اهدون يؤوكدون:

‘ إاط- - -ار تسس- - -ج- - -ي - -ل الشس - -ه - -ادات ا◊ي - -ة
ا÷م-اع-ي-ة ل-ل-م-ج-اه-دات واÛاهدين الذين
عايشسوا أاحداث الثورة التحريرية اÛيدة،
اسستضساف اŸتحف الوطني للمجاهد ‘ عدده
 361أامسس› ،اه-دي-ن م-ن ال-و’ي-ة ال-راب-ع-ة
ال-ت-اري-خ-ي-ة ل-ل-ح-ديث ع-ن م-وضس-وع « ك-يفية
إاخ -ف -اء ٱاث -ار اÛاه -دي -ن خ Ó-ل ال -ث-ورة Ÿن-ع
ال -ع -دوم -ن إاك -تشس -اف ٱاث -اره -م وم -واق-ع-ه-م» ،
ب -ح -يث أاشس -اد اÛاه -دان ب-ال-دور ال-ذي ل-ع-ب-ه
الشس -عب ا÷زائ -ري إاب -ان ح -رب ال -ت -ح -ري -ر ‘
إايواء وإاطعام وإاخفاء اÛاهدين.

سسهام بوعموشسة

ب--ؤلي--ة أل--ب--ؤي--رة م--ت--حصش-ل ع-ل-ى شش-ه-ادة
ج--ام--ع--ي-ة ف-ي أل-ح-ق-ؤق ،أن أل-ث-ؤرة م-رت
ب-م-رح-ل-ت-ي-ن ألأول-ى أإل-ى غ-اي-ة  1957كان
ف---ي---ه---ا أل---ج---يشس م---ن---دم--ج م--ع ألشش--عب،
ومسشؤؤول ألقرية هؤمن كان يتكفل بجمع
ألمؤؤونة ويسشلمها لصشاحب ألمنزل ألذي
سش-ي-ب-يت ع-ن-ده أل-ج-ن-ؤد ،وب-ع-د م-غ-ادرتهم
يخفي صشاحب للمنزل أثار ألأوأني ألتي
أكلؤأ فيها ،مششيرأ أإلى أن ألكتيبة ألتي
تسش--ي--ر ف--ي أل-ج-ب-ال ه-ي م-ن ت-خ-ف-ي أث-ار
ألأح--ذي--ة ،وه--ذه أل--م--ه--م--ة ي--ت--ك--ف-ل ب-ه-ا
ألجندي ألذي يسشير أخيرأ.
وأضش--اف أن--ه ب--ع--د سش--ن--ة  1957وأششتدأد
ألحرب ومحاصشرة ألقؤأت ألإسشتعمارية

قالوا إانهم  ⁄يعودوا يتحملون ا’نتظار

مواطنو جسضر قسضنطينة يطالبون
بتوزيع السضكنات ا’جتماعية

’عÓن عن قائمة اŸسستفيدين بعد
^ رئيسس البلدية :ا إ
ا’نتهاء من دراسسة اŸلفات
’ تزال العديد من ملفات طالبي السسكن ا’جتماعي ببلدية جسسر قسسنطينة حبيسسة
’فراج عن القوائم النهائية للمسستفيدين
’دراج حيث تنظر العديد من العائÓت بحرقة ،ا إ
ا إ
من ا◊صسة السسكنية التي تأاخر موعد تسسليمها طوي Óلغاية السساعة ‘ الوقت الذي أاعلن فيه
مسسؤوولوالبلدية مرارا وتكرارا بأانها قيد التوزيع غ Òأان واقع ا◊ال يقول عكسس ذلك .هذا
التماطل  ⁄يجد اŸواطنون الذين يعانون من مشسكل سسكن حادة تفسسÒا له وهم يرون توزيع
ا◊صسصس السسكنية ‘ الكث Òمن بلديات العاصسمة .ويتسساءلون متى يأاتي دورهم خاصسة ‘
’فق.
ظل غياب أاي مؤوشسر ‘ ا أ

ضضرورة إابعاد ا◊راك
من الصضراعات
اإ’يديولوجية

الثورة ‚حت بفضضل دعم الشضعب

في هذأ ألصشدد ،أبرز ألمجاهد محمد
ل--ع--ج--ال--ي م--ن م--ؤأل-ي-د 19ف--ي-ف-ري 1933
ببلدية مفتاح ولية ألبليدة ،ألدعم ألكبير
للششعب ألجزأئري لجنؤد جيشس ألتحرير
ألؤطني أثناء فترة ألإحتÓل وخاصشة أإبان
ألثؤرة ،باإحتضشانهم في منازلهم وتؤفير
لهم ألماأكل وألمششرب وغسشل مÓبسشهم،
ق-ائ »:Ó-ألشش-ك-ر ل-ل-م-ؤأط-ن-ي-ن أل-ذين كانؤأ
ي--خ--ف-ؤن-ن-ا ،وي-ف-رح-ؤن أك-ث-ر م-ن-ا ع-ن-دم-ا
ننتصشر في كمين ونسشترجع ألأسشلحة ،لؤل
ألششعب لما نجحت ألثؤرة».
وأوضش-ح أل-م-ج-اه-د ل-ع-ج-ال-ي ألذي أإلتحق
ب----ال---ث---ؤرة سش---ن---ة 1955ب--ال--ؤلي-ة أل-رأب-ع-ة
ألتاريخية أنهم حين يصشلؤن أإلى ألقرية
تنقسشم ألكتيبة أإلى أفؤأج يؤزعؤن على
ألمنازل ألتي سشتاأويهم ،بحيث يلقؤن كل
ألترحاب وألعناية من صشاحب ألدأر ألذي
ي--خ--ف--ي أث-اره-م ب-ع-د م-غ-ادرت-ه-م أل-ق-ري-ة
للقيام بالعمليات ألمسشلحة كي ل يكتششف
ألعدو أمرهم.
من جهته قال ألمجاهد يحيي قايد من
م-ؤأل-ي-د  02ف-ي-ف-ري  1942بالأخضشرية

ألعدد
17947

05

للمجاهدين في ألجبال ،من خÓل أإنششاء
ألمحتششدأت لتجميع ألمدنيين لم يجد
ج--ن--ؤد ج--يشس أل-ت-ح-ري-ر م-ك-ان-ا لإي-ؤأئ-ه-م
فاضشطروأ لحفر مخابئ أوكازمات في
أل-ج-ب-ال وي-ك-ل-ف ج-ن-دي-ن ب-ال-ط-ب-خ ل-ب-ق-ية
ألمجاهدين .
وبالمقابل ،قال ألمجاهد قايد أن هناك
م--ن ي--ج--ن--د رغ--م--ا ع--ن-ه ك-ح-رك-ي بسش-بب
ظروفه ألإجتماعية ألمزرية وتؤفير قؤت
أولده ،أما بقية ألحركى فقد جندوأ من
أج---ل ألإن--ت--ق--ام م--ن ج--ي--رأن--ه--م أوأب--ن--اء
عمؤمتهم ،وحسشبه فاإن هناك  185ألف
حركي على ألدسشتؤر ألؤطني أإبان ألثؤرة.

سسارة بوسسنة
أث-ار أل-ت-م-اط-ل ف-ي ت-ؤزي-ع ألسش-ك-ن-ات
ألجتماعية ببلدية جسشر قسشنطينة
أسش--ت--ي--اء أل-مسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن أل-حصش-ة
ألسشكنية ألجتماعية ألمقدرة بـ 180
وح-دة أل-م-خصشصش-ة ل-ط-ال-ب-ي ألسش-ك-ن
ب--ه--ذه أل--ب-ل-دي-ة ،م-ا ج-ع-ل أل-ع-ائÓ-ت
لح-ب-اط وأل-ق-ل-ق
أل--م--ع-ن-ي-ة تشش-ع-ر ب-ا إ
ن-ت-ي-ج-ة أل-ت-أاخ-ي-ر ف-ي أل-حصش-ؤل على
ألسش---ك--ن--ات أل--ح--ل--م أل--ت--ي ل--ط--ال--م--ا
أنتظرتها ،مناششدة في هذأ ألصشدد
ألسشلطات ألمعنية بالتدخل وألتعجيل
ف-ي أل-ع-م-ل-ي-ة وأن-تشش-ال-هم من ألضشيق
ألذي عانؤأ منه لسشنؤأت.
لول
ألمعنيؤن لدى لقائهم ألمسشؤؤول أ أ
عن ألبلدية تؤأتي مؤسشى قالؤأ إأن
ألجهات ألمعنية كانت قد وعدتهم
ب-ت-ؤزي-ع ألسش-ك-ن-ات على ألمسشتفيدين
ق--ب--ل أشش--ه--ر ،غ--ي--ر أن وع--ؤده--ا ل--م
تجسشد على أرضس ألؤأقع ،وهؤ ما
أث--ر سش--ل--ب--ا ع--ل--ى ح--ي-ات-ه-م أل-ي-ؤم-ي-ة
باعتبار أنهم ينتظرون فرق ألمرأقبة
وألمعاينة ألتي تزور منازلهم للتأاكد
م-ن صش-ح-ة ب-ي-ان-ات-ه-م أل-م-ؤج-ؤدة في
ألملفات متهمين ألسشلطات ألبلدية
بالتخلي عن وأجب تأادية مهامها في
ه---ذأ ألشش---أان م---تسش---ب---ب---ة ف---ي ق---ل---ق
ألمؤأطنين وغضشبهم ألكبير.
وأمام هذه ألؤضشعية ألمسشتمرة يرى
مؤأطنؤ بلدية جسشر قسشنطينة في
تصش----ري----ح----ه---م أمسس لـ»ألشش---عب» أن
لسش-م-ي-ة ه-ي
أل-تÓ-ع-ب-ات ب-ال-ق-ؤأئ-م أ إ
سشيدة ألمؤقف في كل مرة تؤزع فيها
ألسشكنات بهذه ألبلدية وألتي يسشتفيد
منها ألكل إأل أهل ألمنطقة» على
حد تعبيرهم .
وقال بعضس هؤؤلء لنا بالبلدية وهم ل
ي--ت--م--ال--ك--ؤن غضش-ب-ه-م »:إأن أل-ق-ائ-م-ة
لولية تم تغييرها وتم إأسشقاط عدد
أأ
م-ن أل-م-ؤأط-ن-ي-ن وت-عؤيضشهم بآاخرين
غ-رب-اء ع-ن أل-ب-ل-دي-ة م-ط-ال-ب-ي-ن وألي
ألعاصشمة صشيؤدة بفتح تحقيق ليأاخد
كل ذي حق حقه «.
وفي هذأ ألششأان أفاد رئيسس بلدية
جسشر قسشنطينة «أن مصشالح ألبلدية
سش--ت--ب--اشش--ر ع--م--ل--ي--ة ت--ؤزي-ع أل-حصش-ة
لعÓ---ن ع--ن ق--ائ--م--ة
ألسش---ك---ن---ي---ة وأ إ
أل-مسش-ت-ف-ي-دي-ن ألنهائية عقب أكتمال

م--رح--ل--ة درأسش--ة أل--م--ل--ف-ات وإأج-رأء
ألتحقيقات ألتي هي في مرأحلها
لخيرة دأعيا ألمعنيين إألى ألتحلي
أأ
بالصشبر» .ولم يحدد رئيسس ألبلدية
ت-اري-خ-ا ل-ل-كشش-ف ع-ن أل-ق-ائ-م-ة أل-تي
ي-ن-ت-ظ-ره-ا م-ؤأط-ن-ؤن ب-أاقصشى درجة
لم-ال في
ألصش-ب-ر وي-ع-ل-ق-ؤن ع-ل-ي-ه-ا أ آ
إأن-ه-اء م-ع-ان-ات-ه-م ف-ي ألسش-ت-فادة من
حصش--ة سش--ك--ن-ي-ة ت-ن-ف-رد أل-ب-ل-دي-ة ف-ي
ت--أاخ-ي-ر ت-ؤزي-ع-ه-ا ع-ل-ى مسش-ت-ح-ق-ي-ه-ا
ب--إانصش--اف وشش--ف--اف--ي--ة ي--ط--الب ب--ه--ا
ألجميع.
Óششارة فإان وألي ألعاصشمة كان قد
ل إ
أكد في تصشريحات له سشابقة أن 600
وح--دة سش--ك--ن-ي-ة أج-ت-م-اع-ي-ة ج-اه-زة
وأنها سشتؤزع فؤر أنتهاء ألبلديات من
إأج--رأء أل--ت--ح--ق-ي-ق-ات ألÓ-زم-ة .ك-م-ا
ط--الب ف--ي ت--ع--ل--ي-م-ي-ة إأل-ى أل-ج-ه-ات
ألمعنية بضشرورة تسشريع عملية تؤزيع
ألسشكنات على مسشتحقيها ،غير أن
أل--ع-دي-د م-ن أل-ب-ل-دي-ات ل-م ت-ن-ت-ه م-ن
إأج--رأءأت أل--ت-ح-ق-ي-ق وأل-ت-دق-ي-ق ف-ي
أل--م--ل--ف-ات وضش-ربت ت-ع-ل-ي-م-ة أل-ؤأل-ي
عرضس ألحائط.
ما يطرح ألتسشاوؤل هنا لماذأ عجز
ب--عضس أل--مسش--ؤؤول--ي--ن ع--ن أل-م-ج-السس
ألششعبية ألبلدية على تؤزيع حصشة 6
آألف وحدة سشكنية كانت قد وجهتها
مصشالح ولية ألجزأئر لفائدة قاطني
سش---ك---ن--ات ألضش--ي--ق ع--ب--ر  57بلدية
بالعاصشمة ،حيث تحصشل كل بلدية
على حؤألي  80ششقة تؤزعها على
آألف ألعائÓت ألتي تنتظر بششغف
لم-ر أل-ذي
أل--حصش--ؤل ع--ل-ى شش-ق-ق ،أ أ
لم--ي--ار» ف--ي ورط-ة ووق-ف-ؤأ
وضش--ع «أ أ
عاجزين على تقسشيم هذه ألحصشة
ألضشئيلة ،وطالبؤأ بحصشصس إأضشافية
من أجل ألتخفيف من عدد ملفات
طالبي ألسشكن ألذين يقطنؤن بششقق
ضشيقة ،إأل أن وألي ألعاصشمة رفضس
في ألكثير من ألمرأت مطلب هؤؤلء
أل---ذي---ن ل---م ي---ؤزع---ؤأ ه--ذه أل--حصش--ة
ألسشكنية.
وكانت مصشالح ولية ألجزأئر تششدد
لولى
على ضشرورة تؤزيع ألحصشة أ أ
لح--ي--ان
أول ،وه---ددت ف---ي ب---عضس أ أ
بسش---حب ه---ذه أل---حصش---ة م--ن رؤوسش--اء
أل-م-ج-السس «أل-م-ت-ق-اعسشين» على حد
وصشفها لهم.
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لمرأضض ألسسرطانية بباتنة
مسستشسفى أ أ

إا‚از أاول مصسلحة للطب النووي بالشسرق ا÷زائري

ت - -ع - -زز أŸسس - -تشس- -ف- -ى أ÷ه- -وي Ÿك- -اف- -ح- -ة
لورأسض
لم -رأضض ألسس -رط -ان -ي -ة ب-ع-اصس-م-ة أ أ
أ أ
باتنة ،بتقنية حديثة جدأ وعالية أ÷ودة
وفعالة ‘ عÓج ﬂتلف ألسسرطانات ويتعلق
لم -ر ب -ال -طب أل -ن -ووي أل -ذي ي -ع-ت Èأح-دث
أ أ
تقنية ‘ ألتشسخيصض وألعÓج وصسل إأ ¤ألعلم
‘ م -وأج -ه -ة ه-ذأ أل-دأء أÿب-يث وخ-اصس-ة م-ا
لورأم ،ح- -يث أث- -ب- -تت أل- -ب -ح -وث
ت- -ع- -ل- -ق ب- -ا أ
وألدرأسسات ألعلمية ‚اعة هذه ألتقنية ‘
أل- - -ع Ó- -ج ‘ ح - -ال ت - -وف - -رت ل - -ه - -ا ألشس - -روط
ل‚احها وألعمل بها.
ألضسرورية إ

تأاتي هذه العملية تتمة لمراسسيم توزيع حصسة 487
سس-ك-ن-ا ع-م-وم-ي-ا اي-ج-اري-ا ب-م-ن-اسس-ب-ة إاح-ياء الذكرى
السستيين (’ )60سستشسهاد العقيد سسي امحمد بوقرة

،حيث أاعلن الوالي عباسش بداوي وقتها عن عملية
منح مقررات اإ’سستفادة من هذه الحصسة  ،من
ب-ي-نها  156ب-ب-ل-دي-ة ال-م-دي-ة  29 ،سس-ك-نا ببلدية
ب- -وغ -زول 24 ،سس -ك -ن-ا ع-م-وم-ي-ا اي-ج-اري-ا ب-ب-ل-دي-ة
بوعيشسون و  11وحدة ببلدية عين بوسسيف .
وكان الوالي قد ركز رأاسش الجهاز التنفيذي في
م -ج -ال ال -م -ج -م -ع -ات السس -ك-ن-ي-ة ال-م-ن-ج-زة ح-دي-ث-ا
المتأاخرة عملية ربطها بالكهرباء أاو الغاز كمشسروع
 24شسقة ببوعيشسون و  22بالعمارية  ،إاذ أاتفق على
ربطها في اأ’سسبوع اأ’ول من شسهر مارسش الفارط
بالتنسسيق مع المصسالح المعنية ،وصسرح الوالي بهذه
المناسسبة التاريخية أان سسنة  2019سستشسهد عمليات
توزيع كبرى سستصسل إالى  11000وحدة سسكنية.

بسسبب أŸاء و غياب ألتنمية

سسكان ‘ الشسبلي يغلقون مقر البلدية بـ « الكادنة »
يحتاج لطائرة خاصسة ثم لسسيارة مدرعة من المطار
إالى المسستشسفى نظرا لحسساسسية وخطورة المواد
المشسعة.
وأاوضسحت المصسادر ان إادارة المسستشسفى اسستكملت
ت-دع-ي-م ال-ه-ي-ك-ل ال-ذي سس-يضس-م ال-عÓ-ج ال-ن-ووي م-ن
خÓل اقتناء صسهاريج خاصسة تتكفل بنقل إافرازات
المرضسى المعالجين بهذه المواد النووية المشسعة
وعلى رأاسسها مادة النيود التي تمنح منها جرعات
مضس -ب -وط -ة ل -ل -م -رضس -ى تسس -ت -ه -دف م -ك -ان ت -واج-د
السسرطان لتهاجمه وتقضسي على خÓياه تدريجيا.
كما تم تزويد الهيكل بمراحيضش خاصسة تم اقتناؤوها
م -ن دول -ة إاي -ط -ال -ي -ا م -زودة ب -ت -ق -ن -ي-ة ال-فصس-ل ب-ي-ن
ال -فضسÓ-ت الصس-ل-ب-ة والسس-ائ-ل-ة وال-ت-ي ت-ح-ت-اج ل-وقت
طويل من الزمن يتعدى الثÓثة أاشسهر لتزول منها
المواد المشسعة اأ’مر الذي يشسكل خطورة كبيرة
وحقيقية على المكان الذي تتواجد فيه.

حملة طبية ‘ الفحوصسات اÿارجية بالوادي
أطلق مركز مكافحة ألسسرطان بالوأدي ،حملة طبية ‘ ألفحوصسات أÿارجية  ،متخصسصسة ‘ طب
لشسعة ،وألتي سستجري إأ ¤جانب أŸركز ‘ ،بعضض
لورأم  ،وأمرأضض ألدم ،وألطب ألنووي ،وألعÓج با أ
أ أ
وحدأت أŸؤوسسسسات ألسستشسفائية أ÷وأرية حسسبما صسرح به ،مدير أŸركز كمال سسليما. Ê
هذه الفحوصسات تأاتي في إاطار تقريب الصسحة من المواطن ،وتسسهيل عملية الفحصش ،أاين يسسهر على
الفحوصسات طاقم طبي متخصسصش ،على مدار اأ’سسبوع ،حيث يسستفيد المرضسى من فحوصسات متخصسصسة
تشسمل اختصساصسات متعددة.

لوقاف تزور أŸسستشسفيات
 ...و مديرية ألشسؤوون ألدينية وأ أ

قام عدد من موظفي مديرية الشسؤوون الدينية واأ’وقاف بو’ية الوادي ،بزيارة لمسستشسفى
الشسهيد بن عمر الجيÓني ،ومركز مكافحة السسرطان ،ومصسحة إابن حيان ،لتفقد المرضسى
ومواسساتهم وا’طمئان على صسحتهم ،كما قدموا لهم مصساحف أادخلت الفرحة على قلوبهم
ورفعت معنوياتهم.
من جهته ،مدير مركز مكافحة السسرطان كمال سسليماني ،قدم شسكره لطاقم مديرية الشسؤوون
الدينية واأ’وقاف لتفقدهم وقيامهم بزيارة المرضسى ،للمرة الثاني على التوالي التي سسبقتها
زيارة السسنة الماضسية ،والذي أاكد بدوره أانه في تواصسل دائم معهم في شستى المجا’ت ،مطالب
على تكرار مثل هاذه الزيارات.

الوادي  :قديري مصسباح

أرتياح لها أŸوأطنون

إاقبال معت Èلسسوق الرحمة بÈج بوعريريج
وك -ك -ل ع -ام ال -ى ال-ح-ف-اظ ع-ل-ى ال-ق-درة الشس-رائ-ي-ة
للمواطن من خÓل تمكينه من التموين بالمواد
ا’سستهÓكية بأاسسعار معقولة .وهو ا’مر ذاته الذي
أاكده مدير غرفة الفÓحة حيث اعتبر ان الغرضش
من هذه السسوق ليسش ربحي ’سسيما وان العملية تتم
مباشسرة بين المسستهلك و المصسدر سسواء كان الفÓح
او المنتج او تجار الجملة ،و بالموازاة مع هذه
السسوق الواقعة في عاصسمة الو’ية وبالضسبط في
الفضساء المخصسصش بمحاذات مقر الغرفة الفÓحية
ت -م ف -ت -ح سس -وق اخ -رى ب -ب-ل-دي-ة راسش ال-وادي شس-رق
الو’ية.

ويعتبر العÓج باإ’شسعاعات النووية أامنا وغير مؤولم
رغم تكلفته الباهظة ،حيث يعتبر اسستقدامه لباتنة
م-كسسب ل-ل-و’ي-ة ال-راب-ع-ة وط-ن-ي-ا وال-ت-ي ت-حولت في
السسنوات اأ’خيرة لقطب طبي وطني بامتياز بفضسل
ال -ت -ط -ور ال -ك -ب -ي-ر ال-ذي تشس-ه-ده ف-ي زراع-ة ال-ك-ل-ى
وال -ق -رن -ي -ة وال-خÓ-ي-ا ال-ج-ذع-ي-ة وك-ذا زرع ال-ن-خ-اع
الشسوكي وغيرها.
والجدير بالذكر ان هذا المرفق الخاصش بالسسرطان
قد تدعم مؤوخرا بغÓف مالي يقدر بـ 60مليار
سس-ن-ت-ي-م إ’ق-ت-ن-اء ع-دة ت-ج-ه-ي-زات ح-ديثة تتمثل في
ج -ه -از م -ع -ال-ج-ة أاك-ي-اسش ال-دم ب-اأ’شس-ع-ة وسس-ك-ان-ي-ر
ل-تصس-وي-ر ال-جسس-م ب-ال-ك-ام-ل وج-ه-از أاشس-ع-ة ب-ال-رن-ي-ن
ال -م -غ -ن -اط -يسس -ي وك -ذا ت -ج -ه -ي -زات أاخ -رى خ-اصس-ة
بأامراضش الدم متخصسصسة في زرع النخاع العظمي.
ومن شسأان هذه التجهيزات تحسسين مسستوى التكفل
بالمرضسى القادمين من  25و’ية من الوطن.

طالبوأ بفتح –قيق ‘ صسفقات و قضسايا مشسبوهة

منتخبو اÛلسس البلدي بتيغنيف
يبدون اسستعدادهم إلنهاء حالة
النسسداد
أب -دى أعضس-اء أÛلسض ألشس-ع-ب-ي أل-ب-ل-دي ل-ب-ل-دي-ة
لن -ه -اء ح-ال-ة
ت -ي -غ -ن -ي -ف Ãعسس -ك -ر ،أسس -ت -ع -دأده -م إ
ألنسسدأد أ◊اصسلة باÛلسض ألبلدي منذ أزيد عن
 18شس -ه -رأ ،بسس -بب م-ا ي-ع-رف ب-قضس-ي-ة سس-وق أ÷م-ل-ة
ل -ل -م -ن -ط -ق -ة وت -ورط مسس -ؤوولﬁ Úل-يÃ Úن ف-ي-ه-م
رئيسض ألبلدية أ◊ا‹ وآأخرين ‘ شسبهة صسفقة غÒ
قانونية لتأاج Òألسسوق.
وأاكد أاعضساء المجلسش المحسسوبين على اأ’غلبية المعارضسة
لرئيسش البلدية أانهم راضسون في الوقت الحالي عن قرار
السسلطات الو’ئية إالغاء الصسفقة غير القانونية لكراء السسوق
و إاشسرافها على عملية الكراء بالمزاد العلني في ظروف
شس -ف -اف -ة ون -زي -ه-ة ،و ل-م ي-ب-ق-ى ع-ل-ى ح-د أاعضس-اء ال-م-ج-لسش
المتمسسكين بموقفهم من رئيسش البلدية سسوى اسستقالة هذا
اأ’خير كشسرط أاولي إ’نهاء التوتر القائم.
ولفت أاعضساء المجلسش الشسعبي البلدي المجمدة نشساطاته
منذ أازيد عن سسنة في عريضسة للسسلطات المحلية ،أان جميع
القرائن و اأ’دلة الملموسسة التي تثبت تورط رئيسش البلدية
في تجاوزات غير قانونية في عدة مشساريع و صسفقات و
قضسايا متوفرة ،داعين السسلطات الو’ئية إالى إايفاد لجنة
تحقيق لمصسالح بلدية تيغنيف و من ثمة الحصسول على
ذري-ع-ة ق-ان-ون-ي-ة ت-ك-ون ب-م-ث-اب-ة ال-ح-ل ال-وح-ي-د لÓ-زم-ة التي
تجاوزت حلولها المؤوقتة اأ’جال القانونية .ودعا ثلثا أاعضساء
المجلسش الشسعبي البلدي لتيغنيف والي الو’ية ،إالى إايفاد
لجنة تحقيق إالى البلدية لكشسف ما أاسسموها بالتجاوزات
فيما يخصش قيمة اأ’موال التي خصسصست إ’نجاز عدد من
المشساريع التنموية ومختلف الصسفقات اأ’خرى مع تسسوية
الوضسع بها وذلك بعد تجميد المجلسش البلدي بقرار و’ئي،
زيادة على إاسسقاط مسسؤوولية الضسرر المادي و المعنوي الذي
لحق بمدينة تيغنيف خÓل الفترة السسابقة على المسسؤوولين
السسابقين المتورطين في قضسية سسوق الجملة.

معسسكر :ام ا.Òÿسس

برج بوعريريج :بن يوسسف حبيبة

أŸزأد ألعلني ينهي أ÷دل حول سسوق أ÷ملة للخضسر وألفوأكه

 31مليار سسنويا إليجار سسوق ا÷ملة بتيغنيف

رسسا الجدل القائم حول سسوق الجملة للخضسر
والفواكه لتيغنيف أاخيرا  ،بعد أان أاثرت قضسيته
سسلبا على الصسالح العام لمنطقة تيغنيف و
تسس -بب ف -ي ان -ف -ج-ار ال-وضس-ع داخ-ل م-ج-لسس-ه-ا
المحلي  ،في قضسية أاسسالت الكثير من الحبر و
حركت وزارة الداخلية من خÓل قرارات عدة
و لجان تحقيق لم يتم الكشسف عن تقاريرها
ل -ك-ن ن-ت-ائ-ج-ه-ا ع-ل-ى صس-ع-ي-د إاق-ال-ة مسس-ؤوول-ي-ن
سسامين بو’ية معسسكر وإانهاء مهامهم كانت
كافية لوضسح صسحة تورطهم في الطريقة التي
تم بها تمديد عقد إايجار السسوق مبلغ يقل عن
نصسف القيمة الي عرضسها مزايدين آاخرين.

 24عائلة تطلق السسكن الهشس
لبد
ببوعيشسون باŸدية إا ¤ا أ

اŸدية :علي ملياÊ

نظمها مركز مكافحة ألسسرطان

ت -ع -رف سس -وق ال -رح-م-ة ب-و’ي-ة ب-رج ب-وع-ري-ري-ج
توافد أاعداد معتبرة من مواطني الو’ية الذين
ع-ب-روا ع-ن ارت-ي-اح-ه-م ف-ي-م-ا ي-خضش ا’سس-ع-ار وكذا
الجانب التنظيمي للسسوق الى جانب توفر كل ما
يحتاجونه من مواد اسستهÓكية من لحوم حمراء
وب-يضس-اء خضس-ر وف-واك-ه ب-أان-واع-ه-ا ،ح-ل-وي-ات وحتى
مواد التنظيف هذه الوفرة التي تسسمح للمواطن من
اق-ت-ن-اء مشس-ت-ري-ات-ه ف-ي م-ك-ان واح-د وب-ف-ارق سس-ع-ر
منخفضش عن الخارج اسستقطبت ومنذ افتتاحها
اقبا’ ملموسسا من سسكان الو’ية ’سسيما الفئات
الهشسة منها.
هذه المبادرة والتي باشسرتها مديرية التجارة تحت
اشس- -راف وال- -ى ال- -و’ي -ة و ب -اشس -راك ك -ل ا’ط -راف
المعنية ،صسرح مدير التجارة بالو’ية أانها تهدف

عمليات ألتوزيع تشسمل 11000وحدة سسكنية ‘ ٢01٩

منحت رئيسسة دأئرة سسي أÙجوب باŸدية
صس -ب -ي-ح-ة أمسض م-ف-ات-ي-ح  ٢4وح-دة سس-ك-نية
ع-م-وم-ي-ة إأي-ج-اري-ة ل-ف-ائ-دة مسس-ت-ح-ق-ي-ه-ا من
بلدية بوعيشسون بحضسور ألسسلطات أŸدنية
وأل -عسس -ك -ري-ة ،وأضس-ع-ة ح-دأ لسس-ن-وأت أل-غÍ
للعائÓت أŸسستفيدة ،بعدما أقامت بسسكنات
هشسة وقصسديرية لعدة أعوأم .

باتنة :حمزة Ÿوشسي
كشس -فت مصس -ادر ع -ل -ي-م-ة م-ن مسس-تشس-ف-ى اأ’م-راضش
السس-رط-ان-ي-ة ب-ب-ات-ن-ة ع-ن دخ-ول ه-ذه ال-ت-ق-ن-ي-ة ح-يز
الخدمة مطلع السسداسسي الثاني من العام الجاري
 ،2019بعد انتظار دام لسسنوات طويلة منذ افتتاح
هذا المركز الرائد جهويا في مكافحة مختلف
السسرطانات ،حيث تمكن هذه التقنية من تحديد
مرحلة المرضش بدقة تسسهل على اأ’طباء التحكم
فيه ’حقا خاصسة إاذا كان في بدايته وقبل انتشساره
بجسسم اإ’نسسان.
وك-ل-ف اسس-ت-ي-راد ه-ذه ال-ت-ق-ن-ي-ة ال-دول-ة م-ب-الغ مالية
ضسخمة ،خاصسة وأان العمل بها يحتاج قبل ذلك
ت -وف -ي -ر م-ج-م-وع-ة م-ن شس-روط ال-م-ادي-ة وال-بشس-ري-ة
واللوجسستيكية الخاصسة ،على غرار الحصسول على
ترخيصش إ’سستغÓل المصسلحة للعمل بهذه التقنية
وك- -ذا ال -ت -رخ -يصش ب -اسس -ت -ع -م -ال ال -م -واد ال -مشس -ع -ة
’سس -ت -خ -دام -ه -ا أ’غ -راضش ع Ó-ج -ي -ة ب -ح-ت-ة وسس-ط
إاجراءات رقابية وأامنية صسارمة.
كما يضساف لهذه الشسروط توفير مرافق وهياكل
خاصسة للعÓج النووي وهو ما يحرصش المسستشسفى
على توفيره حاليا قبل اسستيراد هذه التقنية التي
تخضسع لقوانين عالمية صسارمة  ،حيث أاكدت ذات
المصسادر أان نقل هذه المواد من العاصسمة إالى باتنة
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وأ’ن قضسية سسوق تيغنيف قد أارخت بظÓلها
على الوتيرة التنموية بدائرة تيغنيف و حتى
على الخدمات العامة  ،تطلب اأ’مر تدخل
والي معسسكر الحالي حميد بعيشش من أاجل
وضسع حل مناسسب للمعضسلة ،بداية من قرار
إاخÓء السسوق و الغاء صسفقة تمديد عقد كرائه
ب-م-ب-لغ  12م -ل-ي-ار سس-ن-وي-ا و ب-ال-ت-قسس-ي-ط ،إال-ى
Óيجار عن طريق المزاد
اإ’عÓن عن عرضسه ل إ
العلني.وتقدم للمزاد مسستثمرين توفرت فيهم
الشس- -روط ب- -ع- -د سس -حب  14مسس-ت-ثمرا لدفتر
الشسروط  ،في أاجواء حضسرها عدد كبير من
المواطنين بمقر البلدية كون قضسية السسوق

ت -تصس -در اه-ت-م-ام-ات سس-ك-ان ال-م-ن-ط-ق-ة ،ح-يث
انطلقت عملية المزايدة بسسعر افتتاحي قدره
 9مÓيير و 200مليون سسنتيم وتوقفت عند
مبلغ  15مليار و 200مليون سسنتيم ،قبل أان
ي -ح -ت -ك -م ال -ق -ائ-م-ون ع-ل-ى ال-ع-م-ل-ي-ة إال-ى ف-ت-ح
اأ’ظرفة المالية لتفوز بكراء السسوق مؤوسسسسة
محلية لتسسيير الهياكل التجارية بمبلغ  31مليار
سسنتيم سسنويا ولمدة ثÓث سسنوات ’ -مجال
فيها لطريقة الدفع بالتقسسيط ،اأ’مر الذي
اسستحسسنه أاعيان تيغنيف و منتخبيها باعتباره
أاحد قنوات التمويل الفعال لمداخيل ميزانية
بلدية تيغنيف.

أقدم نهار أمسض موأطنون
ب -ح -ي ب -ون -ع -اسض ‘ ألشس-ب-ل-ي
شس-م-ال أل-ب-ل-ي-دة لليوم ألثاÊ
ع-ل-ى أل-ت-وأ‹  ،ع-ل-ى ت-نظيم
حركة أحت،جاجية و غلق
ألباب ألرئيسسي بالسسÓسسل و
لزمة ألعطشض
« ألكادنة»  ،أ
لي- - - - -ام أ◊ارة و
‘ ه - - - - -ذه أ أ
أل - -رمضس- -ان- -ي- -ة ،و ل- -ظ- -روف
أل- -ع -يشض ب -ح -ي -ه -م أل -ف -ق Òو
ألنائي .

البليدة :لينة ياسسمÚ
شسدد المحتجون الغاضسبون ،
انهم منذ ايام و هم يعانون
م- -ن أازم- -ة ال- -ع -طشش  ،اأ’م -ر
الذي اجبرهم الى ا’سستعانة
بسس - -وق ب - -ي - -ع ال - -م - -ي - -اه ف- -ي
الصس-ه-اري-ج ال-م-ت-ن-ق-ل-ة  ،بينما
م -ن -ط-ق-ت-ه-م ت-ق-ع ف-وق خ-زان
م-ائ-ي ،و ت-ع-ب-ره-ا شس-ب-ك-ة م-ن
ال - - -ق - - -ن - - -وات الصس - - -ال - - -ح- - -ة
لÓسستهÓك اليومي  ،و أاشسار
المحتجون إالى ان حيهم تم
ت -ه -م -يشس -ه م -ن ح -يث ن-قصش
المشساريع التنموية  ،و نسسيان
مسس- - -ؤوول - -ي - -ه - -م انشس - -غ - -ا’ت

ال -ع -ائ Ó-ت ب -ه  ،ع -ل-ى ع-كسش
ج -ي -ران-ه-م م-ن سس-ك-ان ال-ح-ي
نفسسه  ،و الذين يقعون على
رق-ع-ة ج-غ-راف-ي-ة تابعة إاداريا
للعاصسمة الجزائر و يتمتعون
ب -ك -ام -ل ال -ح -ق -وق و ظ -روف
ال -ع -يشش ال-م-ري-ح-ة ،م-ه-ددي-ن
ب- - -ال- - -تصس- - -ع- - -ي- - -د  ،داع - -ي - -ن
الوالي للتدخل.

...ومسستفيدون من
قطع أارضس بوينان
يرفضسون التنازل عنها
ج -دد مسس -ت-ف-ي-دون م-ن ق-ط-ع
أارضس-ي-ة ت-حصس-ل-وا ع-ل-ي-ه-ا ف-ي
سس- -ن- -وات ال- -تسس- -ع- -ي- -ن -ي -ات ،
ب-م-ح-ي-ط ال-م-دي-ن-ة ال-ج-دي-دة
ف- -ي ب- -وي- -ن- -ان ب- -ال- -ب- -ل- -ي- -دة ،
ا’عتصسام أامام مقري البلدية
و الدائرة  ،رافضسين التنازل
عنها  ،و تعويضسهم بد’ عنها
ب -دن -ان-ي-ر رم-زي-ة  ’ ،تسس-اوي
حسسبهم قيمتها الحقيقية .
م -م-ث-ل-ون ع-ن ال-م-ح-ت-ج-ون

أاوضس -ح -وا  ،ب -أان-ه-م ي-رفضس-ون
مسس-اوم-ت-ه-م ف-ي م-ل-ك-ي-ات-هم ،
التي تحصسلوا عليها في إاطار
قانوني و مشسروع منذ ما ’
يقل عن الـ  25سسنة  ،و هم
ف- - -ي ال- - -وقت ال - -ذي ك - -ان - -وا
ينتظرون تحريرهم إاداريا ،
بعد تجميد أاي صسفقات أاو
معامÓت  ،او بناء أاي سسكن ،
ف -ي إاط -ار مشس -روع ال -م -دي-ن-ة
الجديدة  ،و قبله الوقوع في
عشسرية الخوف و الÓمن ،
ليتفاجأاوا منذ مدة قليلة ،
ب -رغ -ب -ة اإ’دارة ت -أام -ي -م ت -لك
ال -ع -ق -ارات م -ن-ه-م  ،و ان-ج-از
ف -وق -ه-ا أاق-ط-اب و ت-ج-م-ع-ات
سس -ك -ن -ي-ة ،م-ق-اب-ل ت-ع-ويضس-ه-م
عنها بالدينار الرمزي  ،إان
صس - -ح ال - -ت- -ع- -ب- -ي- -ر ،و أاع- -رب
ال-م-ح-ت-ج-ون أان-ه-م ي-ع-ارضسون
أاي مسساومة من هذا القبيل ،
و يعترضسون التنازل عن تلك
المسساحات  ،و التي لطالما
كانوا ينتظرون انجاز سسكنات
ل -ه -م  ،تسس -م -ح ل-ه-م ال-ع-يشش ،
بعيدا عن أازمة الضسيق.

خلفا لبلقاسسم بن طويلة

تنصسيب ﬁمد الطّاهر بوعيطة أامينا
عاما جديدا لتبسسة
أشس -رف ع -ط -ال -ل -ه م -ولت -ي ،وأ‹ ت-بسس-ة ،
ب - -ق - -اع - -ة ألج- -ت- -م- -اع- -ات ع- -ل- -ى م- -رأسس- -ي- -م
لمÚ
ت -نصس -يب ﬁم -د أل ّ-ط -اه -ر ب -وع -ي-ط-ة أ أ
أل- -ع- -ام أ÷دي- -د ل- -ل -ولي -ة  ‘ ،إأط -ار ح -رك -ة
ﬁدودة ع - - - - -ل - - - - -ى مسس- - - - -ت- - - - -وى ق- - - - -ط- - - - -اع
ألّدأخلية ،بحضسور رئيسض وأعضساء أÛلسض
لم -ن ّ-ي -ة
ألشّس- -ع- -ب- -ي أل- -ولئ- -ي ،وألّسس -ل -ط -ات أ أ
وأل -عسس -ك -رّي -ة  ،وأعضس-اء أ÷ه-از ألّ-ت-ن-ف-ي-ذي
ب - -ال - -ولي - -ة ،أضس - -اف- -ة أ ¤رؤوسس- -اء ألّ- -دوأئ- -ر
وألبلدّيات  ،وإأطارأت ألولية.

تبسسة :خالد .ع
وفي كلمة له بالمناسسبة ،ثّمن الوالي الجهود التي
بذلها بلقاسسم بن طويلة اأ’مين العام بالنّيابة ،
متمنّيا له التّوفيق في باقي مسساره المهني ،مهنّئا
في ال ّسسياق ذاته ،اأ’مين العام الجديد  ،حاّثا على
ا’سستمرارّية ومواصسلة الجهود لتحقيق اأ’هداف
المنشسودة  ،مسستعرضسا الوضسعّية الّتنموية العاّمة

للو’ية ،معّددا مهام ّ اأ’مانة العاّمة كجهاز يسسهر
ع-ل-ى دي-م-وم-ة ال-ع-م-ل اإ’داري وال-نّ-شس-اط الّ-ت-ن-م-وي
ومراقبة الجهاز التّنفيذي.
وتوقف مو’تي عند أاهمّ الملّفات التي تحتاج جهدا
إاضسافيّا لتحريكها ،منها ملفّ قانون « « 15 /08
المحّدد لقواعد مطابقة البنايات وإاتمام إانجازها،
مطالبا اأ’مين العام الجديد التنسسيق مع ال ّسسادة
رؤوسس -اء ال-دوائ-ر وال-ب-ل-دّي-ات ،وال-ع-م-ل ع-ل-ى تسس-وي-ة
الملّفات العالقة ودراسسة الوضسعّيات النّزاعية ،وهو
ف الذي حسسبه ،يشسهد ركودا وتعطّ Óكبيرين ،
المل ّ
موصسيا بضسرورة ا’هتمام باإ’دارة البلدّية  ،والتي
بدورها يضسيف « تشسهد خل Óيعيق السسير الحسسن
للمجالسش البلدّية وعمل مختلف الّلجان المرتبطة
بها».
يذكرانّ اأ’مين العام الجديد للو’ية  ،يحوز مسسارا
مهنيّا ممّيزا ،إاطارا بالجماعات المحلّية ،خّريج
Óدارة « فرع إادارة عامة «  ،تقلّد
المدرسسة العليا ل إ
عدة مهام إادارّية ،أاخرها رئيسسا لدائرة المدّية.

ع 11 Èمطعم إأفطار للمحتاج ÚوأŸعوزين

تقد 30553 Ëأالف وجبة خÓل
هذا الشسهر بسسعيدة
أحصست م -دي -ري -ة أل -نشس -اط ألج -ت-م-اع-ي
لفطار
وألتضسامن لولية سسعيدة  11مطعم إ
ألصس -ائ -م Úم -ن أÙت-اج Úوع-اب-ري ألسس-ب-ي-ل
لقليم ألولية أين تقد Ëوجبات سساخنة
إ
وﬁم -ول -ة عﬂ Èت-ل-ف أŸط-اع-م أل-ن-اشس-ط-ة
بÎخ - -يصض م - -ن أŸدي - -ري - -ة وأل - -تسس- -ي Òم- -ن
لح- -م- -ر
أ÷م - -ع - -ي - -ات أÒÿي- -ة وأل- -هÓ- -ل أ أ
أ÷زأئر.

وم -ن ال -م-ت-وق-ع ت-ق-دي-م أازي-د م-ن  30553أالف
وجبة خÓل هذا الشسهر الفضسيل من بينها
 17486أال -ف وج -ب-ة سس-اخ-ن-ة ع-ل-ى ال-ط-اول-ة و
 13067وجبة محمولة ،كما تبدأا التحضسيرات
اأ’ولية لمائدة رمضسان عند منتصسف النهار

حسسب ما صسرح به سسليم مراد المدير الو’ئي
للنشساط ا’جتماعي من طرف مجموعة من
الطباخات بمسساعدة متطوعـين .
و تقوم الجمعيات بنشساطاتها التضسامنية خÓل
هذا الشسهر الفضسيل لفائدة الفئة المعوزة من
المجتمع من بينهم الجمعية الو’ئية للتضسامن
واإ’حسس -ان وج -م -ع-ي-ة م-ح-ب-ي م-دي-ن-ة سس-ع-ي-دة
والمنظمة الوطنية للتغذية والتكوين اأ’سسرة
ال-م-ن-ت-ج-ة وال-ل-ج-ن-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-ل-هÓ-ل اأ’ح-م-ر
الجزائري.

سسعيدة :ج .علي

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com

‹hO

الثÓثاء  14ماي  2٠1٩م
الموافق لـ  ٠٩رمضسان 144٠هـ

’م Úالعام لـ «الناتو»
عقب لقائه مع ا أ

سسÓمة :ليسس هناك حل عسسكري لÓأزمة الليبية
اأجرى اŸبعوث ا’أ‡ي
غسسان سسÓمة ،اأمسس،
مباحثات مع ا’أم Úالعام
◊لف شسمال ا’أطلسسي ينسس
سستولتنÈغ ‘ مقر (ناتو)،
واأطلعه على الوضسع ‘ ليبيا.
اأك- -د سسÓ- -م- -ة ،حسسب الصس -ف -ح -ة
ال-رسس-م-ي-ة ل-ل-ب-ع-ثة ا’أ‡ية Ãوقع
ال-ت-واصس-ل ا’ج-ت-م-اع-ي ف-يسس-ب-وك
اأن -ه «ل -يسس ه -ن -اك ح -ل عسس-ك-ري
لÓأزمة ‘ ليبيا».
وقال بيان رسسمي صسادر عن ناتو
اإن ا’أم Úالعام للحلف اأعرب عن
«قلق ا◊لف العميق اإزاء الوضسع
‘ ليبيا» ،موؤكًدا اأنه «سسيواصسل
حث جميع ا’أطراف على اإنهاء
القتال وا’نضسمام مرة اأخرى اإ¤
العملية السسياسسية  ،على النحو
الذي دعت اإليه ا’أ· اŸتحدة».
واأكد سستولتنÈغ اأنه «’ يوجد حل
عسس -ك -ري ل -ل -وضس -ع ‘ ل-ي-ب-ي-ا.وان
ح -ل-ف ال-ن-ات-و ي-دع-م “اًم -ا ع-م-ل
ا’أ· اŸتحدة ‘ ليبيا».
مشسÒا اإ ¤اأن «ناتو» سسيواصسل
حث ج -م -ي -ع ا’أط -راف ‘ ل -ي -ب-ي-ا
وجميع اأعضساء اÛتمع الدو‹
ع-ل-ى دع-م ال-ع-م-ل-ي-ة ال-تي تقودها
ا’أ· اŸتحدة.
واأكد اسستعداد «ناتو» Ÿسساعدة
ليبيا على بناء موؤسسسسات اأمنية
فعالةÃ ،ا ‘ ذلك وزارة دفاع
ح -دي -ث -ة واأج -ه -زة اأم -ن -ي-ة ف-ع-ال-ة
خ- -اضس- -ع- -ة ل- -لسس- -ي -ط -رة اŸدن -ي -ة
للحكومةـ ،وسسيتم ذلك بناًء على
ط -لب ا◊ك -وم -ة ال -ل -ي-ب-ي-ة وف-ق-ط
ع-ن-دم-ا تسس-م-ح ال-ظ-روف ا’أم-نية
بذلك.

ك - -م - -ا حضس - -ر اŸب - -ع- -وث ا’أ‡ي
غسسان سسÓمة اجتماًعا Ûلسس
شسمال ا’أطلسسي .واأطلع سسÓمة
›لسس شسمال ا’أطلسسي على اخر
التطورات.و كرر جميع ا◊لفاء
اأنه ’ يوجد حل عسسكري لÓأزمة
ا◊ال- -ي -ة ‘ ل -ي -ب -ي -ا .ك -م -ا اأك -دوا
›دًد ا دع -م -ه -م ال -ك -ام-ل ÷ه-ود
ا’أ· اŸت- -ح- -دة اŸسس- -ت- -م- -رة ‘
البÓد.
‘ اŸق- - - -اب- - - -ل اأج- - - -رى رئ- - - -يسس
اÛلسس ال- - -رئ - -اسس - -ي ◊ك - -وم - -ة
ال-وف-اق ال-وط-ن-ي ال-ل-ي-ب-ي-ة  ،فائز
السس- - - - - - - -راج اأمسس ،بÈوكسس - - - - - - -ل
ﬁادث- -ات م -ع اŸم -ث -ل -ة ال -ع -ل -ي -ا

ل -لسس -ي -اسس -ة اÿارج -ي-ة ا’أوروب-ي-ة
ف-ي-دي-ري-ك-ا م-وغÒي-ني وايضسا مع
ا’أم Úالعام ◊لف الناتو ينسس
سستولتنبÒغ.
ج -اء ا’ج -ت-م-اع-ان ال-ل-ذان ع-ق-دا
Ãقر اÛلسس ا’أوروبي  ،قبيل
ا’ن-طÓ-ق ال-رسس-م-ي ’ج-ت-م-اعات
و ز ر ا ء ا  ÿا ر ج - - - - -ي - - - - -ة ‘ ا ’ – ا د
ا’أوروب -ي وال -ت-ي ي-تضس-م-ن ج-دول
اعمالها عدة مسسائل منها الوضسع
ب-ل-ي-ب-ي-ا وف-ن-زوي ÓواŸلف النووي
ا’يرا. Ê
واجتمع الوزراء ا’أوروبيون اأيضسا
م -ع رئ -يسس ب -ع-ث-ة ا’أ· اŸت-ح-دة
ل -ل -دع -م ‘ ل-ي-ب-ي-ا غسس-ان سسÓ-م-ة

Ÿن -اقشس -ة ال -ت -ط -ورات ‘ ل -ي -ب -ي -ا
واÿط - -وات ا’أخ - -رى ال- -ت- -ي ق- -د
ي -ت-خ-ذه-ا ا’–اد ا’أوروب-ي Ÿن-ع
اŸزيد من التصسعيد ‘ البÓد.
يشس- - -ار ا ¤ان- - -ه ” اإدراج اإي- - -ران
كموضسوع اإضسا‘ بعد اأن اأعلنت
طهران خروجها جزئيا من خطة
ال - -ع - -م - -ل اŸشسÎك - -ة الشس - -ام- -ل- -ة
اŸوقعة برعاية اأوروبية
وعلى هامشس ا’جتماع الوزاري
ا’أوروبي اأجري وزير اÿارجية
ا’أمريكي مايك بومبيو ﬁادثات
‘ ب- -روكسس- -ل ح- -يث ي- -ب- -حث م- -ع
اŸسس- -وؤول Úا’أوروب- -ي Úمسس- -ائ- -ل
ملحة وبخاصسة اŸلف ا’إيرا.Ê

’خراج السسودان من حالة ا’نسسداد

جولة ﬁادثات جديدة ب ÚاÛلسس العسسكري و قوى التغيÒ
انطلقت اأمسس ‘ ،اÿرطوم
جولة جديدة من اŸفاوضسات
ب ÚاÛلسس العسسكري
ا◊اكم و»–الف قوى
ا◊رية و التغي »Òالذي
يقود ا◊ركة ا’حتجاجية
وا’عتصسامات السسلمية ‘
السسودان من اأجل بحث
ترتيبات نقل السسلطة ا¤
حكومة مدنية  ،ياأمل
السسودانيون ‘ اأن –قق لهم
التغي ÒاŸنشسود على ﬂتلف
ا’صسعدة السسياسسية و
ا’قتصسادية.
وق- - -ال م - -ت - -ح - -دث ب - -اسس - -م ح - -رك - -ة
ا’ح- -ت- -ج- -اج- -ات أان اÙادث -ات بÚ
اÛلسس العسسكري ا◊اكم و «–الف
ق - -وى ا◊ري- -ة و ال- -ت- -غ- -ي ، »Òبشسأان
ترتيبات ا’نتقال السسياسسي ‘ البÓد
و ن - -ق- -ل السس- -ل- -ط- -ة إا ¤إادارة م- -د،Ê
سسُتسستأانف اليوم .

وسسبق أان عقد الطرفان جولت Úمن
اÙادث-ات ح-ول ت-رت-ي-ب-ات اŸرح-ل-ة
ا’نتقالية و تسسليم السسلطة ا ¤ادارة
مدنية  ،و ⁄تفلح ÷نة مكونة من
الشس -خصس -ي -ات ال -ق -وم -ي -ة ‘ ت -ق -ريب
وجهات النظر بسسبب اÓÿف بينهما
ح- -ول تشس- -ك- -ي- -ل- -ة ›لسس سس- -ي- -اسس- -ي
مشسÎك ي- - - -فÎضس أان ي- - - -ح ّ- - -ل ّﬁل
اÛلسس ال - -عسس- -ك- -ري ال- -ذي تسسّ- -ل- -م
ا◊ك- -م ‘ ال- -بÓ- -د م- -ن- -ذ ا’ط- -اح- -ة
بالرئيسس عمر البشس 11 ‘ Òأابريل
اŸنصسرم.
وي - -ك - -م - -ن اÓÿف ب Úا÷ان- -ب‘ Ú
الهياكل اŸكونة للحكومة ا’نتقالية
اŸدن - -ي - -ة ال - -ت - -ي سس - -ت - -دي- -ر ال- -فÎة
ا’نتقالية ،وتشسمل ›السس السسيادة
وال-وزراء وال-تشس-ري-ع-ي ،ح- -يث ي -رى
العسسكريون أان تغلب نسسبة العسسكريÚ
‘ ›لسس السسيادة ،بينما ترى «قوى
التغي ،»Òان تكون الغلبة للمدني.Ú
كما تشسمل نقاط اÓÿف –ديد

مدة الفÎة ا’نتقالية اıتلف عليها
 واÙددة بعام Úمن قبل اÛلسسال -عسس -ك-ري و 4أاع - -وام م - -ن ج- -انب
«–ال- -ف ق- -وى ال- -ت -غ -ي »Òإا ¤ج -انب
ا’تفاق على مناقشسة نوع ا◊كم :هل
سس- -ي- -ك- -ون ب- -رŸان- -يً- -ا أام رئ -اسس -ي -ا أاو
ﬂت- -ل- -ط- -ا ،فضس Ó- -ع- -ن السس -ل -ط -ات
واŸهام ‘ مسستويات ا◊كم
اıتلفة.
وعشس - - -ي - - -ة ب- - -دء اÙادث- - -ات اقÎح
«–الف قوى ا◊رية و التغي »ÒفÎة
 72سساعة ◊ل اÓÿف مع اÛلسس
ال -عسس -ك -ري .ح -يث ذك -ر ‘ ب-ي-ان إان-ه
رصس - - -د ن - - -ق - - -اط ا’خ Ó- - -ف واقÎح
التوصسل إا ¤حلّها خÓل « 72سساعة»
اعتباراً من ◊ظة بدء اÙادثات.
وشسدد التحالف على أان اŸوقف ‘
البÓد يتطلب ا’لتزام بـ»عدم التأاخÒ
‘ ت -ه -ي -ئ -ة م -ن -اخ ا’سس -ت-ق-رار وإازال-ة
أاسسباب اأ’زمة».
من جهته  ،أاعلن عبد القيوم عوضس

ال- -ق- -ي- -ادي ب»–ال- -ف ق- -وى ا◊ري -ة
والتغي »Òأان اŸفاوضسات التي بدأات
م - -ع اÛلسس ال- -عسس- -ك- -ري ا◊اك- -م ،
بشسأان الفÎة ا’نتقالية ،سسÎكز على
–دي - -د اÛلسس السس - -ي - -اسس- -ي وك- -ل
مهامه.
Óذاعة
وأاوضسح عوضس ‘ تصسريحات ل إ
السس - - -ودان- - -ي- - -ة أامسس ،أان «اأ’م- - -ان- - -ة
اŸشسÎكة للطرف Úعقدت اجتماعا
” Ãوج -ب -ه –دي -د ن -ق -اط اÓÿف
ووجهة التفاوضس وآالياتها ،وÃوجب
ذلك ت -ق -رر أان ي -ك -ون اج -ت-م-اع ال-ي-وم
ﬁددا ل -تسس-م-ي-ة اÛلسس السس-ي-اسس-ي
السسيادي.
وت-ك-م-ن الصس-ع-وب-ات ‘ ت-رك-ة ال-ن-ظام
السس -اب-ق اŸث-ق-ل-ة ب-اأ’زم-ات اÙل-ي-ة
واإ’قليمية والدولية التي أاثرت علي
ا◊ي-اة السس-ياسسية‡ ،ا يÎتب ع -ل-ي-ه
إاع-ادة صس-ي-اغ-ة ج-دي-دة ل-ه-ا ل-ل-ت-مهيد
ل -وضس-ع دÁق-راط-ي Áك-ن ال-بÓ-د م-ن
الوصسول بأامان ا ¤ا’نتخابات.

بينما يسستعد الفلسسطينيون ’حياء الذكرى ا◊ادية والسسبع Úللنكبة

«األونروا» بحاجة لـ 60مليون دولر لتوف Òالغذاء ‘ غزة
’· اŸتحدة
أاعلنت وكالة ا أ
لغوث وتشسغيل الÓجئÚ
الفلسسطيني( Úأاونروا) امسس
’ثن Úأانها بحاجة لتأام60 Ú
ا إ
مليون دو’ر بحلول جوان
’كÌ
اŸقبل لتوف Òالغذاء أ
من مليون شسخصس ‘ قطاع
غزة الذي يعا Êسسكانه من
ا◊صسار ا’سسرائيلي منذ
.2007
قالت اأ’ونروا ‘ بيان صسحفي إان
مليون شسخصس ‘ غزة Áثلون نصسف
ع-دد سس-ك-ان ال-ق-ط-اع ي-ع-ت-م-دون على
اŸع- -ون- -ة ال- -غ- -ذائ -ي -ة اŸق -دم -ة م -ن
اÛتمع الدو‹.
وأاوضسحت أانها ما  ⁄تؤومن ما ’ يقل
عن  6٠مليون دو’ر إاضسافية بحلول
الشس -ه -ر اŸق-ب-ل ف-إان م-ق-درت-ه-ا ع-ل-ى
مواصسلة تقد Ëالغذاء للعدد اŸذكور
«سستكون عرضسة لتحديات كبÒة».
وأافادت بأان من ب ÚاŸليون شسخصس
ه- -ن- -اك ح- -وا‹  62٠أال -ف شس -خصس
يعانون من فقر مدقع و’ يسستطيعون
تلبية احتياجاتهم الغذائية اأ’سساسسية
ويتوجب عليهم العيشس على أاقل من
 1،6دو’ر ‘ اليوم الواحد ،وحوا‹
 3٩٠أال -ف شس -خصس ي-ع-ان-ون م-ن ف-ق-ر
مطلق ويعيشسون
بأاقل من  3،5دو’ر ‘ اليوم الواحد.
واشس -ت -ك-ى م-دي-ر ع-م-ل-ي-ات أاون-روا ‘
غ- -زة م- -ات- -ي- -اسس شس -م -ا‹ ،م -ن ع -دم

م- -واك -ب -ة ال -تÈع -ات وال -دع -م اŸا‹
Ÿوازن -ة ال -وك-ال-ة ل-ل-ن-م-و ا◊اصس-ل ‘
احتياجات الÓجئ Úالفلسسطيني‘ Ú
قطاع غزة.
وذكر أان أاونروا تواجه زيادة بحوا‹
عشس -رة أاضس -ع -اف ‘ أاع -داد م -ت -ل -ق -ي
اŸواد ال - -غ- -ذائ- -ي- -ة بسس- -بب ا◊صس- -ار
اإ’سس -رائ-ي-ل-ي اŸف-روضس ع-ل-ى ق-ط-اع
غ - -زة م - -ن - -ذ م - -ن - -تصس- -ف ع- -ام 2٠٠7
وال -ن -زاع -ات اŸت-ع-اق-ب-ة ال-ت-ي دم-رت
أاحياء بأاكملها ودمرت البنية التحتية.
وأاشسارت أاونروا ‘ بيانها إا ¤تقرير
صسدر عن اأ’· اŸتحدة عام 2٠17
ت -وق -ع ب -أان غ-زة سس-تصس-ب-ح غ Òق-اب-ل-ة
للعيشس فيها بحلول عام  .2٠2٠وقال
البيان إانه ‘ ظل معدل بطالة يبلغ
 ‘ 53اŸائة ب Úسسكان قطاع غزة
وأاك Ìم -ن م-ل-ي-ون شس-خصس ي-ع-ت-م-دون
على
م-ع-ون-ات ال-وك-ال-ة ال-غ-ذائ-ية الفصسلية،
فإان العمل اإ’نسسا Êالوقائي لوكا’ت
اأ’· اŸت -ح -دة وال -ت -ح -وي Ó-ت ال-ت-ي
تأاتي من اÿارج هي التي منعت غزة
من الوصسول إا ¤حافة ا’نهيار التام.
وتأاسسسست أاونروا بقرار من ا÷معية
 ·ÓاŸت-ح-دة ع-ام ،1٩4٩
ال -ع -ام -ة ل -أ
وت- -ق- -دم خ -دم -ات -ه -ا ◊وا‹ خ -مسس -ة
مÓ- - -ي Úم- - -ن ’ج- - -ئ- - -ي ف- - -لسس - -طÚ
اŸسس- -ج- -ل Úل- -دي- -ه -ا ‘ م -ن -اط -ق -ه -ا
اÿمسس وهي اأ’ردن ،وسسوريا ،ولبنان
والضسفة الغربية ،وقطاع غزة.

وأاوقفت الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية
‘ أاوت اŸاضسي كل التمويل الذي
Óونروا بشسكل سسنوي
كانت تقدمه ل أ
والذي يصسل اإ ¤حوا‹  37٠مليون
دو’ر .وي-ح-ي-ي ال-ف-لسس-ط-ي-نيون ‘
اÿامسس عشس- -ر م- -ن الشس -ه -ر ا÷اري

ال -ذك -رى ا◊ادي -ة والسس -ب-ع Úل-ل-ن-ك-ب-ة
حيث احتل الكيان الصسهيو Êأارضسهم
 ،ورحل أاو أاُج Èعلى الرحيل مئات
آا’ف ال- -ف- -لسس- -ط- -ي -ن -ي Úم -ن ق -راه -م
ومدنهم عام  1٩48إا ¤الضسفة الغربية
وقطاع غزة وعدد من الدول العربية.
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’مارات
تخريب سسفن Œارية قبالة سسواحل ا إ

تنديد وﬂاوف من حرب ﬁتملة ‘ اÿليج

عقب تعرضس اأربــع
سسفن ’أعمال
«تخريبية» ،وفق ما
اأعلنت الرياضس
واأبوظبي ،تصساعد
التوتر ‘ اÿليج ،فيما
عدل وزير اÿارجية
ا’أمريكي مايك بومبيو
خطط جولته للتوجه
اإ ¤بروكسسل وبحث
اŸلف ا’إيرا Êمع
اŸسسوؤول Úا’أوروبي.Ú

ون -ددت دول ع -دة ب -ال -ه -ج -م-ات
ال -ت -ي اسس-ت-ه-دفت سس-ف-ن-ا Œاري-ة
ق -رب اŸي -اه اإ’ق -ل -ي -م -ي-ة ل-دول-ة
اإ’مارات أامسس اأ’ول ،والتي ⁄
ت -تضس -ح ع -ل -ى ال-ف-ور ت-ف-اصس-ي-ل-ه-ا
الكاملة وا÷هة اŸسسؤوولة عنها.
‘ ح Úدعت إايران إا ¤إاجراء
–ق- -ي -ق ‘ اأ’م -ر وح -ذرت م -ن
م- -ؤوام -رات ﬁت -م -ل -ة ل -زع -زع -ة
اسستقرار اŸنطقة.
وي -ت -م-ت-ع م-ي-ن-اء ال-ف-جÒة Ãوق-ع
Óم -ارات
اسسÎات- -ي -ج -ي ي -ت -ي -ح ل  -إ
تصسدير النفط من دون اŸرور
Ãضسيق هرمز ،ومن ثم ضسمان
حركة التصسدير ‘ حال حصسول
أاي توترات إاقليمية.
وق -د ه -ددت إاي -ران ع -دة م-رات
ب- - - -إاغÓ- - - -ق ه- - - -ذا اŸضس- - - -ي - - -ق
ا’سسÎات -ي -ج -ي ‘ ح -ال حصس-ول
أاي مواجهة عسسكرية ‘ اÿليج
وي- - - - -أات - - - -ي ا◊ادث ‘ اŸي - - - -اه
اإ’ماراتية ‘ خضسم مرحلة من
ال- -ت- -وت- -ر اŸتصس -اع -د ب Úإاي -ران
والو’يات اŸتحدة التي أارسسلت
سس -ف -ي -ن -ة ه -ج -وم-ي-ة وب-ط-اري-ات
صسواريخ «باتريوت» إا ¤الشسرق
اأ’وسسط لتعزيز قدرات حاملة
ط- -ائ -رات وق -اذف -ات م -ن ط -راز
«بي »52-أاُرسس - -لت سس - -اب- -ق- -ا إا¤
منطقة اÿليج.
وي -أات -ي ذلك ف -ي-م-ا ي-ت-وج-ه وزي-ر
اÿارج - -ي- -ة اأ’م- -ري- -ك- -ي م- -ايك
ب- -وم- -ب- -ي- -و إا ¤ب- -روكسس- -ل ح- -يث
سس - -ي - -ن - -اقشس م- -ل- -ف إاي- -ران م- -ع
اŸسس - - - -ؤوول Úال - - - -ف - - - -رنسس - - - -يÚ

والÈيطاني Úواأ’Ÿان.
تنديد واسسع
وع- -قب إاعÓ- -ن وزي- -ر ال- -ط- -اق -ة
السس -ع -ودي خ -ال -د ال -ف -ال-ح ف-ج-ر
أامسس ،أان ناقلتي نفط سسعوديتÚ
م - - -ن ب Úالسس- - -ف- - -ن اŸتضس- - -ررة
ب-ال-ه-ج-م-ات ،ن-ق-لت وكالة اأ’نباء
الرسسمية عن اÿارجية قولها إان
اŸملكة تع Èعن التضسامن مع
اإ’م - -ارات ‘ م - -واج - -ه - -ة ت - -لك
«اأ’عمال التخريبية».
وأاضسافت اÿارجية السسعودية أان
الهجمات تشسكل «تهديدا خطÒا
أ’م -ن وسس Ó-م -ة ح-رك-ة اÓŸح-ة
ال- -ب- -ح- -ري- -ة واأ’م -ن اإ’ق -ل -ي -م -ي
والدو‹».
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ -رى ،ن -دد ›لسس
ال-ت-ع-اون اÿل-ي-ج-ي بـ «ال-ع-مليات
ال-ت-خ-ري-ب-ي-ة» وق-ال اأ’م Úال-ع-ام
عبد اللطيف الزيا ‘ Êبيان له
«م - -ث- -ل ه- -ذه اŸم- -ارسس- -ات غÒ
اŸسسؤوولة من شسأانها أان تزيد من
درج- - -ة ال- - -ت - -وت - -ر والصس - -راع ‘
اŸن- -ط- -ق- -ة وت- -ع- -رضس مصس- -ال- -ح
شسعوبها ÿطر جسسيم».
ك -م-ا ق-الت اÿارج-ي-ة اŸصس-ري-ة
إان- -ه -ا ت -دي -ن ك -ل م -ا م -ن شس -أان -ه
اŸسس - -اسس ب - -اأ’م - -ن ال - -ق - -وم - -ي
اإ’ماراتي.
و‘ اأ’ردن أاكد اŸتحدث باسسم
اÿارج - -ي - -ة السس - -ف Òسس - -ف- -ي- -ان
ال -قضس -اة م -وق -ف بÓ-ده «ال-ث-ابت
وال- -رافضس أ’ي ع -م -ل إاج -رام -ي
ي - -ه- -دد أام- -ن وسسÓ- -م- -ة ح- -رك- -ة
اÓŸح -ة ال -ب -ح -ري -ة ‘ اÿل -ي -ج
العربي أايا كان مصسدره».

قلق وﬂاطر
وصس - -فت إاي - -ران ت - -لك ال- -ه- -ج- -م- -ات بـ
«اŸقلقة» وأاÙت إا ¤أانها قد تكون
«مؤوامرة» من أاطراف خارجية.
وقال اŸتحدث باسسم اÿارجية
ع- - -ب- - -اسس م- - -وسس - -وي ‘ ب - -ي - -ان
«اأ’حداث ‘ بحر عمان مقلقة
وم - -وؤسس - -ف - -ة» ودع - -ا إا ¤إاج- -راء
–ق- -ي- -ق Ÿع- -رف- -ة اÓŸبسس -ات،
ﬁذرا م- -ن «م- -غ- -ام- -رة ’ع- -بÚ
خارجي »Úلعرقلة أامن اÓŸحة،
وم - -ن «م - -ؤوام - -رات ا◊اق - -دي- -ن
ل-زع-زع-ة اأ’م-ن وا’سس-ت-ق-رار ‘
اŸنطقة».
ك - -م - -ا ح - -ذر وزي - -ر اÿارج - -ي- -ة
الÈيطا ÊجÁÒي هانت ،امسس
م- -ن ﬂاط -ر نشس -وب صس -راع بÚ
الو’يات اŸتحدة وإايران.
وقال هانت ‘ تصسريحات من
بروكسسل -أاوردتها قناة «سسكاي
ن -ي -وز» اإ’خ -ب -اري -ة« -إان ه -ن -اك
ﬂاطر من نشسوب صسراع غÒ
م- -قصس- -ود ب Úإاي -ران وال -و’ي -ات
اŸتحدة ،مشسÒا إا ¤أانه «يجب
أا’ ت- -وضس- -ع إاي- -ران ع- -ل- -ى مسس -ار
ا’نتشسار النووي ’ ...أاحد يريد
أان “ت- - - - -لك إاي- - - - -ران السس Ó- - - -ح
النووي».
وق - -الت مسس - -ؤوول - -ة السس - -ي - -اسس - -ة
اÿارج- -ي- -ة ب- -ا’–اد اأ’وروب- -ي
ف -ي -دري-ك-ا م-وجÒي-ن-ي أامسس ،إان
ا’–اد ي -دع -م ت -ن -ف -ي-ذ ا’ت-ف-اق
النووي الدو‹ مع إايران دعما
ك - -ام  Ó- -وي - -ري - -د م - -ن ال - -ق - -وى
اŸت -ن -افسس -ة Œنب أاي تصس -ع -ي -د
آاخر بشسأان القضسية.

’رهابي على كنيسسة
عقب الهجوم ا إ

بوركينافاسسو تندد Ãحاولت خلق نزاع طائفي
نددت حكومة
بوركينافاسسو بالهجوم
ا’إرهابي الذي اسستهدف
كنيسسة كاثوليكية
ومركزا طبيا ببلدية
دابلو الواقعة Ãحافظة
سسنماتينغا وسسط شسمال
بوركينافاسسو ،وخلف
مقتل  6اأشسخاصس.
وج -اء ‘ ب -ي -ان ل-ل-ح-ك-وم-ة «ن-دد
بهذا العمل ا÷بان ونشس Òاإ¤
أان -ه ب -ع -دم -ا فشس -لت ا÷م -اع-ات
اإ’رهابية ‘ خلق نزاع الطوائف
ع -ن ط -ري -ق ال-ق-ت-ل اŸسس-ت-ه-دف
ل-زع-م-ائ-ه-ا ه-اه-ي ت-هاجم الدين
‘ ﬁاولة شسريرة لتفريقنا».
قضسى سستة أاشسخاصس بينهم كاهن
أامسس اأ’ول ‘ ه- - -ج- - -وم ع - -ل - -ى
كنيسسة كاثوليكية ‘ مدينة دابلو
ال-واق-ع-ة شس-م-ال ب-ورك-ي-ن-ا ف-اسسو،
حسس -ب -م -ا أاف -ادت مصس-ادر أام-ن-ي-ة
وﬁلية.
وج -اء ال -ه -ج -وم ب -ع-د ي-وم Úم-ن
–ري- - - -ر ال- - - -ق- - - -وات اÿاصس- - - -ة

’مريكية على فنزويÓ
تأاثÒات العقوبات ا أ

الÈامـ ـ ـ ـ ـج الصسحي ـ ـة اŸصسـ ـ ـاب Úبأامـ ـ ـراضس خطـ ـ ـÒة

’م Úالتنفيذي للمجلسس الوطني
قال ا أ
’نسسان ‘ وتدهور حالة
◊قوق ا إ
فنزوي’ Óري ديفوي ،إان العقوبات
’مريكية على شسركة النفط وطنية
ا أ
الفنزويلية (بÎوليوسس دي فنزوي،)Ó
قد سسببت توقف الÈامج الصسحية
وأاثرت على اŸصساب Úبأامراضس خطÒة.
وأافاد ديفوي ،وهو أايضسا مسسؤوول ﬁلي بنظام
’نسسان ‘ العا ،⁄بأان الÈامج الصسحية
حقوق ا إ
اŸدع -وم -ة م-ن ق-ب-ل شس-رك-ة ال-ن-ف-ط ال-وط-ن-ي-ة،
’رجنت ،Úقد
بالتعاون مع معاهد ‘ إايطاليا وا أ
تعطلت بسسبب إاجراءات العقوبات اŸفروضسة
’مريكية.
من قبل ا◊كومة ا أ
’خÒة ،قدمنا
’سسابيع ا أ
وأاضساف أانه «خÓل ا أ
دل- -ي Ó- -ع -ل -ى ك -ي -ف -ي -ة ت -أاث Òه -ذه ال -ع -ق -وب -ات
ا’قتصسادية واŸالية على القطاعات الضسعيفة
Ÿواطنينا ،وخ- -اصس- -ة اŸرضس- -ى و’سس- -ي- -م- -ا

العدد
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اŸصساب Úبأامراضس خطÒة».
’مريكية قامت
وأاشسار ديفوي إا ¤أان ا◊كومة ا أ
م-ؤوخ-را «بسس-رق-ة ف-رع سس-ي-ت-غ-و ،ال-ت-اب-ع لشسركة
النفط الفنزويلية ومقره بالو’يات اŸتحدة»،
موضسحا أان كافة اŸسساعدات للÈامج الصسحية
كانت تأاتي ع Èهذا الفرع.
وقال إانه «حاليا ،هناك  24مريضسا ‘ إايطاليا
’ن
يتلقون العÓج ،ولكن أاوضساعهم ‘ خطر ،أ
ال -ن -ظ -ام اŸا‹ ال-دو‹ ي-رفضس –وي-ل ال-دع-م
اŸا‹ لهم من شسركة النفط الفنزويلية».
وأاك -د ع -ل-ى أان-ه «بسس-بب ه-ذا ال-ت-ع-ل-ي-ق ال-ف-ع-ل-ي
لÈامج الرعاية الصسحية ،سسيتم انتهاك حقوق
’سساسسية للمرضسى».
’نسسان ا أ
اإ
وق- -ال أايضس- -ا إان ال- -دل- -ي- -ل اŸل -م -وسس ع -ل -ى أان
’نسسان،
’مريكية تؤوثر على حقوق ا إ
العقوبات ا أ
قد ” تقدÁه إا ¤مكتب اŸفوضس السسامي
’نسسان.
 ·ÓاŸتحدة ◊قوق ا إ
ل أ

الفرنسسية أاربع رهائن ‘ شسمال
بوركينا فاسسو.
وقال عثمان زونغو رئيسس بلدية
داب-ل-و ل-وسس-ائ-ل إاعÓ-م-ي-ة «ق-رابة
السس - -اع - -ة ال - -ت - -اسس - -ع - -ة ،خÓ- -ل
ال- -ق- -داسس ،اق- -ت -ح -م مسس -ل -ح -ون
ال -ك -ن -يسس -ة ال-ك-اث-ول-ي-ك-ي-ة وب-دأاوا
ب- -إاطÓ- -ق ال- -ن- -ار ف- -ي- -م- -ا ح- -اول
اŸصس -ل -ون ال -ف -رار» ،م -ت-اب-ع-ا أان
اŸه- -اج- -م« Úق- -ت- -ل- -وا خ- -مسس- -ة
أاشس -خ -اصس إاضس -اف -ة إا ¤ال -ك-اه-ن
الذي كان يحيي القداسس».
وق - - -در مصس- - -در أام- - -ن- - -ي ع- - -دد
اإ’ره - -اب- -يÃ« Úا ب Úعشس- -ري- -ن
وثÓث »Úشسخصسا.
وتابع زونغو «أاحرقوا الكنيسسة ثم
متاجر ومطعما صسغÒا قبل أان
ي -ت -وج -ه -وا إا ¤اŸرك -ز الصس-ح-ي
ح -يث ف -تشس -وه وأاح -رق -وا سس-ي-ارة
اŸم- - - -رضس رئ- - - -يسس اŸرك - - -ز»،
م -وضس -ح-ا أان «أاج-واء ه-ل-ع تسس-ود
اŸدي - -ن - -ة وق - -د ’زم السس - -ك - -ان
م- -ن- -ازل- -ه- -م وأاغ -ل -قت اŸت -اج -ر
أابوابها».
وقال مصسدر أامني آاخر إان قوات
اأ’م -ن ت -ل -قت ب Ó-غ -ا Ãا حصس-ل
«ق -راب -ة السس -اع -ة ال -ع -اشس-رة و”
إارسسال تعزيزات من بارسسالوغو»
التي تبعد  45كلم جنوب دابلو
وبوشسرت عمليات “شسيط.
وتشسهد بوركينا فاسسو منذ أاربعة
أاعوام اعتداءات دامية من قبل
ج -م -اع -ات إاره -اب -ي -ة ،وت -رك-زت
ال -ه -ج -م -ات أاو’ ‘ الشس -م-ال ث-م
ت- -وسس- -عت ل- -ت- -ط- -ال ال- -ع- -اصس -م -ة
ومناطق أاخرى خصسوصسا شسرق

البÓد .وخلفت منذ  2٠15نحو
 4٠٠ق -ت-ي-ل وف-ق ت-ع-داد وسس-ائ-ل
إاعÓمية.
وه -ذا ال -ه-ج-وم ه-و ال-ث-ا Êال-ذي
يسس -ت -ه -دف ك-ن-يسس-ة ‘ شس-ه-ري-ن.
ف -ف -ي ن -ه -اي -ة م -ارسس ق-ت-ل سس-ت-ة
أاشسخاصس ‘ هجوم على كنيسسة
بروتسستانتية ‘ الشسمال أايضسا.
ك-ذلك ،ق-ت-ل ال-ع-دي-د م-ن اأ’ئ-م-ة
ب- -أاي -دي ج -ه -ادي ‘ Úالشس -م -ال.
وق - - -الت مصس - - -ادر أام- - -ن- - -ي- - -ة إان
اإ’رهابييو اعتÈوهم «متعاونÚ
مع السسلطات».
النيجر :ارتفاع
ا◊صسيلة
ارتفعت حصسيلة ضسحايا انفجار
الشس -اح -ن -ة الصس -ه -ري -ج اÙم-ل-ة
بالوقود الذي وقع منذ ثمانية
ايام قرب مطار نيامي الدو‹،
إا 76 ¤ق -ت-ي Ó-حسسب حصس-ي-ل-ة
ج- -دي- -دة أاع- -ل -ن -ه -ا ب -ي -ان ن -ق -ل -ه
ال -ت -ل -ف -زي -ون ال -ن -ي -ج -ري وك-انت
حصس -ي -ل -ة رسس -م -ي -ة سس -اب -ق -ة ق -د
أاشسارت إا ¤مقتل  6٠شسخصسا.
ووق- -ع ا’ن -ف -ج -ار ب -ال -ق -رب م -ن
ﬁطة وقود ‘ العاصسمة نيامي
‘ سساعة مبكرة صسباح  6ماي ،
ب- -ي- -ن- -م- -ا ك- -ان سس -ك -ان ﬁل -ي -ون
ي - -ح - -اول - -ون سس - -حب وق- -ود م- -ن
الشساحنة الصسهريج التي انقلبت
قرب اŸطار.
وك-انت ح-ك-وم-ة ال-ن-ي-ج-ر أاع-ل-نت
ح -دادا Ÿدة ث Ó-ث -ة أاي-ام اب-ت-داء
م - - -ن اأ’رب- - -ع- - -اء اŸاضس- - -ي عÈ
›م -وع الÎاب ال -وط -ن -ي ،ب -ع -د
ا◊ادث.
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الصسفحة من إاعداد :فتيحة كلواز

لسسعار «دقلة نور»
أامام الرتفاع ‘‘ا÷نو ‘‘Êأ

«الغرسس» البديل األنسسب للعائÓت الورقلية
يقبل الورقليون من شسرائح ﬂتلفة على
اسستهÓك “ر «الغرسس» الذي أاصسبح يزين
مائدة اإ’فطار بعد أان شسهدت أاسسعار «دقلة
نور» إارتفاعا «جنونيا» بأاسسواق التمور عند
حلول الشسهر الفضسيل.
وي-ع-د «ال-غ-رسس» واح-دا م-ن أاصس-ن-اف ال-ت-م-ور
اŸنتجة بكÌة باŸنطقة ،و–ظى باسستهÓك
واسسع من طرف العائÓت الورقلية Ÿا –مله
م- -ن ف- -وائ- -د غ- -ذائ- -ي -ة ل -لصس -ائ -م م -ن ج -ه -ة،
وأ’سسعارها اŸناسسبة التي ’ تزيد عن  200دج
للكيلوغرام الواحد من جهة أاخرى.
علما أان «دقلة نور» التي طاŸا ارتبط تزايد
اسستهÓكها Ãناسسبة شسهر رمضسان اŸعظم ⁄
تعد على اأ’قل مع بدايات شسهر الصسيام ‘
متناول أاغلب شسرائح اÛتمع.
ويشسهد “ر «الغرسس» رواجا كبÒا ‘ أاوسساط
اŸسستهلك Úمنذ مطلع الشسهر الكر Ëالذين
يفضسلون تناول هذا النوع من التمور ،حيث
يسسجل إاقبا’ واسسعا على طاو’ت بيع هذا
التمر بأاسسواق ورقلة.
ويشسكل هذا الصسنف من التمور مصسدر رزق
لعديد العائÓت التي تقوم بحفظه وتعليبه
منزليا عن طريق فرز حبات التمر من حيث
ال -ط -ول وا◊ج -م وال -وزن ،وت -ن -ظ-ي-ف-ه ب-إازال-ة
الشس -وائب ال -ع -ال -ق -ة ب -ه ق-ب-ل وضس-ع-ه ‘ اŸاء
وŒف- -ي -ف -ه –ت أاشس -ع -ة الشس -مسس ،وف -ق -ا Ÿا
صسرحت به السسيدة «فاطمة الزهراء» ،إاحدى
النسساء الّلواتي دأابن على القيام بهذه العملية،
وال -ت -ي ت -ق-ط-ن Ãن-ط-ق-ة الشس-ط ب-ب-ل-دي-ة عÚ
البيضساء ( 10كلم شسرق ورقلة).
ويتم تعليب هذه الثمرة ذات الطلب الواسسع
ه -ذه اأ’ي-ام ال-رمضس-ان-ي-ة ع-ن ط-ري-ق وضس-ع-ه-ا
ورصسها داخل أاكياسس من القماشس أاو عبوات
بÓسستيكية ،والضسغط عليها باليد إ’فراغها
‡ا
من الهواء قبل إاغÓقها بشسكل ﬁكم ّ
ي -ؤودي إا ¤إام -ك -ان -ي-ة اإ’ح-ت-ف-اظ ب-ه-ا ل-فÎات
طويلة ،إاسستنادا للمتحدثة.
وبعد اإ’نتهاء من عملية تعليب “ر «الغرسس»
ي- -ت- -م تسس -وي -ق -ه أاو اإ’ح -ت -ف -اظ ب -ه أ’غ -راضس
ككل سسنة نحاول
تقد Ëأاطباق
تقليدية بلمسسة
عصسرية لتكون
لضسافة
ا إ
الرمضسانية التي
تبحث عنها كل رّبة بيت
–اول التجديد فيما تقدمه ‘ وجبة
لفطار التي –ضسرها لعائلتها وأاسسرتها.
ا إ

مائدة
رمضسان

اŸؤوون- -ة ،تسس -ت -خ -دم ‘ صس -ن -ع ع -دي -د أان -واع
ا◊لويات واأ’طباق التقليدية ’سسيما خÓل
م -واسس -م اأ’ع -راسس واأ’ف -راح ،ف -ي -م -ا ت-ت-فّ-ن-ن
عائÓت أاخرى ‘ اسستخدامه لصسنع «الكليلة»
أاو»ال -رف -يسس» أاو» ال-زري-رة» ،وه-و خ-ل-ي-ط م-ن
غرسس التمر والدقيق والدهان أاو الزبدة ،وهو
يشسّكل زادا رئيسسيا للمعتمرين وحجاج بيت
الله ا◊رام.

حمÓت ع Èصسفحات التّواصسل
اإلجتماعي Ÿقاطعة «دقلة نور»

نشسر عديد رواد موقع التواصسل اإ’جتماعي
«ف-ايسس-ب-وك» ع Èصس-ف-ح-ات ﬁل-ي-ة ت-ع-ليقات
ت -ع ّ-ب -ر ع -ن «ت -ذّم -ره -م» الشس -دي-د ب-خصس-وصس
اأ’سس -ع -ار اŸرت-ف-ع-ة ال-ت-ي Œت-اح أاسس-واق ب-ي-ع
«دقلة نور» منذ مطلع شسهر رمضسان اŸبارك،
وال- -ت- -ي Œاوزت حسس- -ب- -ه -م سس -ق -ف  750دج
ل -ل-ك-ي-ل-وغ-رام ال-واح-د ،داع Úإا ¤شس-ن ح-م-ل-ة
Ÿقاطعتها.
وتسس -اءل ال -ع -دي-د م-ن-ه-م ع-ن أاسس-ب-اب ارت-ف-اع
أاسسعار “ور «دقلة نور» بالرغم من أان اŸنتوج
اŸعروضس ‘ أاسسواق مدينة ورقلة (أاسسواق

السسبت وا◊جر والقصسبة وغÒها) هو عبارة
” إانتاجه برسسم موسسم
عن ﬁصسول ›ّمد ّ
ا÷ني للسسنة الفارطة ،وهي الطريقة التي
ينتهجها عادة معظم سسكان اŸنطقة كوسسيلة
للحفاظ على التمور.
ورفع عديد اŸواطن Úشسعار «خلّيه يفسسد»
خ Ó-ل ه -ذه ا◊م -ل -ة ال-ت-ي ع-رفت اسس-ت-ج-اب-ة
«واسس- - -ع- - -ة» ‘ أاوسس- - -اط رواد الصس - -ف - -ح - -ات
الفايسسبوكية اÙلية.
و‘ هذا الصسدد ،يرى «كمال» أاحد رواد ذات
الصسفحة «أانه من الغ ÒاÈŸر إاطÓقا غÓء
سسعر التمور إا ¤هذا ا◊د ‘ منطقة تعتÈ
واح -دة م -ن أاك Èم -ن -ت -ج -ي ال -ت-م-ور ،ف-ي-م-ا ’
تتجاوز  -حسسبه  -أاسسعارها ‘ و’يات بعيدة
ع -ل-ى غ-رار ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة أاوقسس-ن-ط-ي-ن-ة
أاووهران  450دج للكيلوغرام الواحد كحد
أاقصسى».

اŸوز يقتحم اŸيدان

و‘ اŸق-اب-ل ول-ل-م-ف-ارق-ة ال-غ-ري-ب-ة  -يضس-يف
نفسس اŸصسدر  -يتم اسستÒاد فاكهة اŸوز من
دول أام -ري -ك -ا ال Ó-ت-ي-ن-ي-ة إا ¤ا÷زائ-ر ،وي-ب-اع
بسس -ع-ر أاقصس-اه  300دج ل-ل-ك-ي-لوغرام الواحد،

التوابل:
فلفل اسسود ز‚بيل كركم قرفة ثوم بودرة
فلفل احمر بيضس مسسحوق اÿبز.
خطوات التحضسÒ
قطعي الباذ‚ان طويل ورقيق اضسيفي له اŸلح
واتركيه حوا‹  45د ،ومن بعد نشسفيه Ãنشسفة
وشسويه ‘ مقÓة مع قليل من الزيت وضسعيه
جانبا.
‘ صسحن ضسعي ◊م مفروم أاضسيفي له البصسل
وال-ب-ق-دونسس وال-ث-وم واÿردل واŸل-ح وال-ت-واب-ل
وقليل من البيضس واخلطي ،ثم اعمليها كريات
وخذي الباذ‚ان وقومي بنفسس اÿطوات.
بعد ما تروليه باللحم وا÷ Íرمديه ‘ البيضس
واÿبز اŸسسحوق وقليه على نار متوسسطة لكي
ينضسج اللحم وبالصسحة والعافية.

عصس Òاللوز با◊ليب

اŸكّونات
 3حبات باذ‚ان كبار
كمية من ا÷Í
 2/1صسدر دجاج مفروم
كمية صسغÒة من بصسل ابيضس مقطع
كمية من البقدونسس مقطع
 3سسنات ثوم
ملعقة متوسسطة خردل
ملح.

اŸكّونات:
كوبان من ا◊ليب.
ملعقة كبÒة من كل xمن السسكر ،واأ’رز البودرة،
واللوز اÛروشس.
رشسة من الهيل اŸطحون.
اŸكّونات
عجينه مورقه
كميه من اللحم اŸفروم
معدنوسس
 2/1بصسله مقطعه  +زيت
ملح
فلفل
ج Íمبشسور
ج Íطري
زيتون مقطع
هريسسه.
خطوات التحضسÒ
ي-ق-ل-ي ال-بصس-ل ث-م نضس-ي-ف ال-ل-ح-م ون-ق-ل-ي-ه م-ليح

من هنا
وهناك
يحدث ‘ معظم
دول الشسمال

الصسي ـ ـ ـ ـ ـام
‘ دول
ل تغيـ ـ ـب
عنه ـ ـ ـ ـ ـ ـا
الشسمسس..

بوراك بالعجينه اŸورقه

باذ‚ان رو‹ ﬁشسي بالكفتة
والفرماج ومقلي بالبيضس والشسابلÒ

«خّليها تفسسد»..
حمÓت ع Èمواقع
الّتواصسل الجتماعي

فيما يصسل سسعر
“ر «دقلة نور»
اŸن-ت-ج-ة ﬁل-يا
إا ¤أاضس- - - -ع - - -اف
هذا الثمن.
وأارجع عديد Œار التمور بورقلة ومن بينهم
السسيد قادر بن أاحمد ارتفاع أاسسعار «دقلة
نور» إا ¤مردودها غ Òالوف ÒخÓل اŸوسسم
الفÓحي الفارط بسسبب عديد العوامل ،سسيما
اŸرت- -ب- -ط- -ة ب- -اŸن- -اخ (ب- -رودة وري- -اح ق -وي -ة
وأام- -راضس تصس- -يب ال- -ن- -خ -ل -ة) ،إا ¤ج -انب اأن
حا’ت Ùصسول غ Òكامل النضسج (حشسف أاو
صسيشس وهو عبارة عن “ر جاف غ Òصسالح
ÓسستهÓك) قد اجتاحت أاعدادا كبÒة من
ل إ
النخيل اŸثمر.
وم -ن ج -ه -ت -ه إاع -ت« Èخ -ن -ف-ر» وه-و «م-تسسّ-ل-ق
ال ّ-ن -خ -ل-ة» ب-أاّن «ت-عب ال-فÓ-ح واÿسس-ارة ال-ت-ي
يتكبّدها ‘ بعضس اŸواسسم الفÓحية أ’سسباب
مناخية أاو لعوامل أاخرى ،باإ’ضسافة إا ¤نقصس
اليد العاملة اŸؤوهلة واأ’سسعار التي يفرضسها
القطاع اŸقدرة بـ  200دج للنخلة الواحدة،
إا ¤جانب تكاليف سسقيها ومعا÷تها وغÒها،

نضسيف اŸعدنوسس واŸلح والفلفل.
كي يÈد نحل العجينه ونقطعها دوائر بالطابع
ونضسع ا◊شسو ‘ الوسسط مع الهريسسه وا÷Í
والزيتون،
نغلق مليح باإ’صسبع وبواسسطة فرشساه نطليها
بصس -ف -ار ال -ب-يضس ونضس-ع-ه ‘ ال-ف-رن  200درجه
حتى يصسبح لونها ذهبيا.

مكّونات الزينة:
كمية من اللوز اّÙمصس اŸق ّ
طع إا ¤شسرائح
رفيعة حسسب الرغبة.
كمية من القرفة حسسب الرغبة.
طريقة التحضس:Ò
خن ا◊ليب ‘ قدر على نار متوسسطة،
نسس ّ
ونحّرك اŸزيج حتى ’ يلتصسق .نضسيف اأ’رز،
ثّم نسستمر بالتحريك حتى يصسبح اŸزيج سسميكًا
ق-ل-ي .Óً-ن-ط-ف-ئ ال-ن-ار ،ونضس-ي-ف ال-ل-وز ،والسسكر،
والهيل ونحّرك جيدا ً .نوّزع اŸزيج على أاربعة
أاكواب صسغÒة ،ثّم نزين الوجه بكxل من اللوز
والقرفة.

من ب Úأاهم اأ’سسباب التي أادت إا ¤ارتفاع
أاسسعار دقلة نور».
«’ يجد اŸسستهلك حرجا ‘ إاقتناء فاكهة
التفاح خÓل شسهر الصسيام Ãا يفوق  700دج
ومادة زيت الزيتون ب  1.000دج لل Îالواحد،
ناهيك عن مواد اسستهÓكية أاخرى قد تكون
ث -ان-وي-ة ،ف-ي-م-ا يشس-ن ح-م-ل-ة Ÿق-اط-ع-ة ال-ت-م-ر
اÙلي الذي يعت Èمادة اسستهÓكية هامة
ل -ق -ي -م -ت -ه -ا ال -غ -ذائ -ي-ة ول-ف-وائ-ده-ا الصس-ح-ي-ة
للصسائم» ،يقول اŸصسدر.
ومن جانبه ،أارجع رئيسس الغرفة الفÓحية
ب -ورق -ل -ة غ Ó-ء أاسس -ع -ار “ور «دق-ل-ة ن-ور» إا¤
ظ -اه -رة اŸضس -ارب -ة ‘ اأ’سس -ع -ار م -ن ط -رف
التجار وأايضسا إ’شسكالية التخزين’ ،فتا ‘
ه -ذا اإ’ط -ار ،إا ¤أان ه -ذه ال -ظ -اه-رة شس-أان-ه-ا
كشس- -أان ارت- -ف- -اع أاسس- -ع- -ار اÿضس- -ر وال- -ف -واك -ه
(بطاطسس وطماطم وغÒها) و’ دخل للفÓح
فيها ،حيث يقوم هذا اأ’خ Òببيع ﬁصسوله
‘ وقته.
وشس ّ-دد ع -ق -ب-ة شس-ك-ري ب-وزي-ا Êع-ل-ى أاه-م-ي-ة
ت - -نسس - -ي - -ق ج- -ه- -ود ج- -م- -ي- -ع
ال-ف-اع-ل ،Úوت-ك-ثيف عمليات
اŸراقبة من طرف مصسالح
م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة وتسس-ق-ي-ف
اأ’سس -ع -ار م -ن أاج -ل ح -م -اي-ة
اŸواطن والفÓح على حد
سسواء.
وإاسس -ت -ن -ادا Ÿدي -ر ال -ت -ج-ارة
ال - -ع - -ي - -اشس - -ي ع - -م - -رو ،Êف - -إان ه - -ذه اŸادة
‡ا جعلها عرضسة
اإ’سستهÓكية «غ Òمقّننة»ّ ،
للمضساربة من طرف التجار.
و–صسي و’ية ورقلة التي تعت Èواحدة من
ال -و’ي -ات اأ’و ¤اŸن-ت-ج-ة ل-ل-ت-م-ور ب-ا÷زائ-ر
ثروة تناهز  2،5مليون نخلة ،على مسساحة
تصسل إا 23 ¤أالف هكتار من بينها  2،1مليون
نخلة منتجة ،حيث يقدر اإ’نتاج السسنوي من
التمور بكل أاصسنافها بنحو 1،4مليون قنطار،
حسسب معطيات مديرية اŸصسالح الفÓحية.
ويشسّكل صسنف «دقلة نور» (العسسلية ذات اللون
ال -ذه -ب -ي) أاك Ìأان -واع ال-ت-م-ور رواج-ا ،ب-ح-يث
يحصسي هذا النوع ما ›موعه  1،4مليون
نخلة ،من بينها  1،1مليون نخلة منتجة ،فيما
يتوزع صسنفا «الغرسس» و»الدقلة البيضساء» على
ما يناهز  1مليون نخلة منتجة ،كما أاشسÒ
إاليه.

وفق التقو Ëالقمري يتقدم موعد بدء
شسهر رمضسان Ãعدل أاقل من أاسسبوع Úكل
عام مقابل اŸيÓدي .و‘ البلدان القريبة
م- -ن خ- -ط ا’سس -ت -واء  -م -ث -ل السس -ع -ودي -ة
وسسنغافورة وإاندونيسسيا  ’ -يحدث هذا
التغ Òفرقا كبÒا ‘ عدد سساعات النهار
الثابتة ب Úعام وآاخر.
لكن بالنسسبة أ’ولئك اŸسسلم ÚاŸقيمÚ
‘ معظم دول العا ⁄الشسمالية ،بالقرب
من الدائرة القطبية ‘ الشسمال ،فإانهم
ي -واج -ه -ون أازم -ة ‘ فصس -ل الصس-ي-ف ع-ن-د
الصسوم ‘ .أايسسلندا تغرب الشسمسس عند
م -ن -تصس -ف ال -ل -ي -ل ،وتشس -رق ب-ع-د غ-روب-ه-ا
بسساعت Úفقط خÓل ذروة الصسيف.
ويصسوم اŸسسلم الÔويجي Ÿدة تصسل إا¤
عشسرين سساعة وعشسرين دقيقة‡ ،ا يضسع
اŸسسلم ‘ Úالشسمال أامام –دي صسيام
تصسل سساعاته حتى  21سساعة و 51دقيقة
‘ عامنا ا◊ا‹.
ُيسسمى النهار ‘ شسمال فنلندا  -وخاصسة
إاقليم ’بÓند  -بشسمسس منتصسف الليل،
فالشسمسس ’ تختفي طوال اليوم ،ليجد
اŸسسلمون أانفسسهم أامام  23سساعة ونصسف
السساعة من العطشس وا÷وع‡ ،ا يصسبح

مشسقة غﬁ Òتملة ،حتى اختاروا الصسوم
وف- -ق م- -واق- -يت دول الشس- -رق اأ’وسس -ط أاو
أاقرب دولة مسسلمة لهم وهي تركيا.
حسسب اإ’حصسائيات اأ’خÒة لعام ،201٩
ي- -ع- -يشس ‘ الÔوي- -ج م -ئ -ت -ا أال -ف مسس -ل -م،
وينقسسمون ب Úنرويجي Úأاصسلي ،Úبجانب
اŸه- -اج- -ري- -ن م- -ن ب- -اكسس- -ت- -ان وال- -ع -راق
واŸغرب وتركيا على سسبيل اأ’غلبية.
بالنسسبة لبعضس اŸسسلم ÚاŸهاجرين ‘
أايسسلندا الذين ’ يرغبون ‘ الصسيام Ÿدة
 22سساعة كاملة ،فإانهم Áيلون إا ¤اتباع
مواعيد شسمسس
بÓدهم
اأ’صس- -ل- -ي- -ة أ’ن
السساعات
أاقصسر.
ب -دأات ا÷ال-ي-ة
اŸسس - -ل- -م- -ة ‘
أايسس - -ل - -ن - -دا ‘
السستينيات،
ح ⁄ Úي- - -ك - -ن
بها مسسلمون سسوى ثÓثة مصسري ومغربي
وسس-وري اخ-ت-اروا ال-ت-م ّسس-ك ب-دي-ن-هم وبناء
أاول مسسجد ‘ البÓد عام  ،1٩٩7والذي
ي- -ت- -زي- -ن ب- -اأ’ضس- -واء ‘ شس- -ه- -ر رمضس- -ان،
وت -فÎشس أارضس -ي -ت -ه ب -أاك-واب اŸشس-روب-ات
وصس-ن-ادي-ق ال-ت-م-ر وقت اإ’ف-ط-ار ،و–م-ل
النسساء اأ’طعمة اŸعدة منزلًيا.
ي -ع -يشس ب -ه -ذه ال -دول -ة ه -ج-ائ-ن ث-ق-اف-ي-ة،
منتجات حية لعا ÚŸيصسطدمان ،ففي
ريكيافيك العاصسمة وحدها حوا‹ 1500
م -ن اŸسس -ل -م ،Úي -خ -ت-ل-ف-ون ع-ل-ى م-وع-د
اإ’فطار واإ’مسساك حسسب مسسجدهم.
وي- -ب -دأا أاول -ئك اŸت -مسس -ك -ون ب -ال -ت -وق -يت
اÙلي صسيامهم حوا‹ الثانية صسباحا،
و’ ي -ت-ن-اول-ون اإ’ف-ط-ار إا’ ب-ع-د ان-تصس-اف
الليلة التالية.
لدى ا÷ميع بالتأاكيد مسساحة لÓختيار
ب Úالبدائل ،لكن اأ’مر يكون أاصسعب عند
اŸهاجرين ‡ن اعتادوا انتظار الغروب
لتناول الطعام ،فإانهم يفضسلون ا’لتزام
بالتوقيت اÙلي ،خاصسة وأان ا÷و البارد
‘ دول الشسمال يسسهل من الصسيام حتى لو
دام ط -وال ال -ي -وم ،ع -كسس آاسس -ي -ا والشس -رق
اأ’وسسط ،حيث ترتفع درجات ا◊رارة.
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القولون الغضسوب

اسستقطبت مسسرحية «نعيم الشسياط »Úالتي ”
م -ت Ó-زم-ة ال-ق-ول-ون ال-غضس-وب “ث-ل ث-لث
ع -رضس -ه -ا ل -ي -ل-ة السس-بت إا ¤اأ’ح-د ب-دار ال-ث-ق-اف-ة
ال - -ف - -ح - -وصس - -ات اÿاصس - -ة ب - -اأ’م- -راضس
بالشسلف ‘ إاطار الÈنامج الثقا‘ الفني لشسهر
الهضسمية ،وما يعادل  % 5من الفحوصسات
رمضسان الفضسيل ،العائÓت اÙلية بقوة حسسبما
‡ا يؤوّكد إاصسابة من  % 10إا20 ¤
العامة ّ
لوحظ.
 %م -ن اÛت -م -ع ،وه-ي إاصس-اب-ة م-ت-ب-اي-ن-ة
يحاكي هذا العرضس اŸسسرحي الذي أاخرجه عبد
اأ’عراضس ‚د انتشسارها ب ÚشسريحتÚ
ا◊ميد خوجة وشسارك ‘ أادائه ثلة من اŸمثلÚ
ع-م-ريت 25 Úو 45سس-ن-ة ،ح-يث نÓ-ح-ظ
اÙل -ي Úواق -ع -ا اج -ت -م -اع -ي -ا إ’ح-دى ال-ع-ائÓ-ت
مي Óصسارخا لدى النسساء ما Áثل ثلثي
Óديب
الشس -ل -ف -ي -ة ” ،اق -ت -ب -اسس -ه ع-ن مسس-رح-ي-ة ل -أ
اŸرضسى.
ال-ف-رنسس-ي م-ول-ي ،Òح-يث تشس-وب ال-ع-ائ-ل-ة نزاعات
ما Áكن مÓحظته أان ظاهرة القولون
بسسبب اÒŸاث ‡ا يضسطرهم لÓسستعانة برجل
الغضسوب هي إاصسابة معّقدة ،حيث يكون
دين من أاجل طرد الشسياط Úوحل مشساكلهم.
حضسورها ملحا بعد اإ’صسابات الهضسمية
واسس -ت -م -ت -ع ا÷م -ه -ور ا◊اضس-ر ب-ق-اع-ة ال-ع-روضس
د
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ا
إاصس- -اب -ة عضس -وي -ة واضس -ح -ة ‡ا يصس -ن -ف @ بقلم  :عيسساني محمد الطاهر*
الكÈى بدار الثقافة خÓل سساعت Úمن الزمن،
اإ’صسابة ‘ إاطار وضسيفي ّبحت ،حيث عنصسرا ثابتا ‘ ظهور متÓزمة القولون
ب -أاداء شس-خصس-ي-ت-ي «الشس-ي-خ اŸداه-ن-ي» و»ا◊اج-ة
أاّك- -دت ك- -ل ال- -دراسس- -ات وج- -ود ق -اب -ل -ي -ة الغضسوب ،حيث تتقاطع تأاثÒات مرتبطة
خضس - -رة» وب - -ق - -ي- -ة اŸم- -ث- -ل ،Úخ- -اصس- -ة أان ه- -ذه
للتحسسيسس والهيجان للحركية القولونية ،ب-ال-ت-غ-ذي-ة وع-وام-ل ن-فسس-ي-ة ،إاذ ي-كفي ان
«اŸسس -رح -ي -ة صس -ي -غت ‘ ق -الب م -ن ال -ك -وم-ي-دي-ا
‡ا يجعلنا نتكّلم ‘ اآ’ونة ا’خÒة على ي- -ت- -ع- -رضس اŸريضس ا ¤شس -ح -ن -ات ق -ل -ق
السسوداء» ونقلت مشساهد من يوميات اŸواطن
اÙل -ي ،أام  ‘ Ó-إايصس -ال رسس -ال -ة ل-ه (ا÷م-ه-ور) ا◊ركية اŸسسرحية» ،فيما ينتظر أان يتم عرضسه لتقاليد جديدة لدى العائلة الشسلفية ويسساهم ‘ ح ّسس- - -اسس- - -ي- - -ة م - -ف - -رط - -ة ل - -ل - -ق - -ول - -ون ،وضسغوطات مهنية أاو اجتماعية أاوعائلية
وتبدوأاعراضسه اŸرضسية متباينة اأ’شسكال ح-ت-ى ت-ظ-ه-ر ا’ع-راضس السس-ال-ف-ة ال-ذكر،
م -ف -اده-ا أان صسÓ-ح ا◊ال واÛت-م-ع ي-ب-ن-ى ع-ل-ى خÓ- -ل الشس- -ه- -ر ال -فضس -ي -ل ع Èع -دة و’ي -ات م -ن تنويع اŸشسهد الثقا‘ باŸنطقة».
وهي أاعراضس منتشسرة مزمنة على مدى
ى
ل
ع
ة
ي
ح
ر
س
س
Ÿ
ج -دي -ر ب -ال -ذك -ر أان ال -ع -روضس ا
ال- -ث- -ق- -ة والصس- -دق ب- -ع -ي -دا ع -ن اÿداع وال -ن -ف -اق الوطن.
واأ’لوان حيث تتصسدرها:
أاو’ :آا’م على شسكل مغصس وتشسنجات سسنوات .يبقى السسبب الرئيسس ‘ هذه
واسس -ت -حسس -نت ال -ع-ائÓ-ت ال-ت-ي غ ّصس-ت ب-ه-ا ق-اع-ة مسستوى دار الثقافة ’ تزال متواصسلة ،إاذ سسيكون
واأ’نانية.
وصسرح بلخوجة لـ «وأاج» أان «هذا العمل اŸسسرحي العروضس الكÈى مثل هذه النشساطات ،سسيما أان عشساق أاب الفنون على موعد سسهرة اليوم بدءا من ع- -ادة م- -ت -م -رك -زة ‘ ال -ب -ط -ن السس -ف -ل -ي ا’صسابة هو تأاخر طرح الفضسÓت من
ّ
ال -ذي ي -ع -رضس أ’ول م -رة ع -ل-ى رك-ح دار ال-ث-ق-اف-ة «الفعل الثقا‘ اÙلي بحاجة لهكذا مناسسبات السساعة ا◊ادية عشسر مسساًء مع مسسرحية «سسراب (ا◊وضسي) أاو على مسستوى السسرة ،حيث القولون ا ¤اŸسستقيم والشسرج ،حيث ’
ت -ت -ع -دى اŸسس -اف-ة ب-ي-ن-ه-م-ا مÎا واح-دا،
ج ّسسده شسباب هاوللمسسرح وينشسط ضسمن جمعية  -ب-غ-ي-ة إات-اح-ة ال-ف-رصس-ة ل-ل-ط-اق-ات الفنية والثقافية من خراب» ،أاداء فرقة الونشسريسس للمسسرح ،نصس تخفت هذه اآ’’م عند طرح الغازات.
مسس -رح الشس -ل -ف  -وه-و اÙلية» مثلما قالت السسّيدة مر ،Ëفيما اعت Èوإاخ -راج ط -ب -اشس ع -ب -د ال -ق -ادر وأاداء عÓ-ق ع-ب-د ثانيا :انتفاخ البطن ‡ا يولد حالة من و“تد مدة الطرح من أاسسبوع بل وأاكÌ
ثمرة ÷هود ﬁلية السسّيد الهواري أان «بر›ة عروضس مسسرحية على القادر ،قوادري بوجلطية فÒوز وعيشسوبة عبد عدم ا’رتياح مشسوبا بالقلق مع غرغرة باŸقارنة مع الناسس العادي.Ú
بطنية ،وا’حسساسس بالضسغط اŸلح ‡ا ‘ ال- -ل- -ق -اء ال -ق -ادم سس -وف ن -ت -ط -رق ا¤
ب- - - -غ - - -ي - - -ة ب - - -عث غ Òالعادة خÓل الشسهر الفضسيل جاء ليؤوسسسس القادر.
يجعل اŸصساب يحسس باختناقات Œعله العوامل اŸسساعدة لظهور هذا اŸرضس
‘ إاطار عمليات التضسامن خÓل الشّسهر الكرË
Áي -ل إا ¤ال -ت -خ -لصس م-ن مÓ-بسس-ه ،وه-ي الشسائع ،وما هي الطرق اŸثلى للشسفاء
منها.
وضسعية Œد الراحة عند طرح الغازات.
رمضسان كر Ëللجميع
ثالثا :اضسطرابات عملية العبور الهضسمي
على شسكل حا’ت قبضس أاو حتى حا’ت
* طبيب ﬂتصص
إاسسهال متقطّعة أاو تناوب للحالت.Ú
لمراضص
‘ تشسخيصص ا أ
هذه اأ’عراضس التي أاسسلفنا عندما تتخذ
اسس-ت-ف-ادت م-ي-ل-ة م-ن مسس-اع-دة م-ن  6000دج.
عضسو اÛلسص الوطني
ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي اسس-ت-ح-دث-ت-ها وزارة شسك Óمزمنا ودوريا يوما كل اسسبوع على
الهÓل اأ’حمر ا÷زائري تتمثل ‘
لخÓقيات الطب
أ
 100قفة ،سستوزع هذه ا’عانات على الداخلية وا÷ماعات اÙلية عوضس ا’قل على مدى ثÓثة ا ¤سستة اشسهر
 100ع -ائ -ل-ة ع Èع-دي-د ال-ب-ل-دي-ات :صس-ي-غ-ة ال-ط-رود ال-غ-ذائ-ي-ة التي كانت على ا’قل ،ما هو مؤوكد أان القلق Áثل
aissanimedt@yahoo.fr
ميلة ،حمالة ،وادي العثمانية ،مينار توزع على العائÓت اÙتاجة.وقد
زارزة ،ت- -يÈق- -نت ،ال- -ق- -رارم ق- -وق -ة ،خ ّصس- -صست ال ّسس- -ل- -ط- -ات ال- -ع -م -وم -ي -ة
شسلغوم العيد ،وادي النجاء ،فرجيوة ،ال -و’ئ -ي-ة ل-ف-ائ-دة ال-ع-ائÓ-ت اŸع-وزة
ال - -رواشس - -د ،ب - -اإ’ضس- -اف- -ة إا ¤م- -ا ” اع- -ت -م -ادات م -ال -ي -ة ه -ام -ة لصس -ال -ح
ت-ق-دÁه م-ن إاع-ان-ات م-ال-ي-ة م-باشسرة ال-ف-ئ-ات ال-ه ّشس-ة ب-اÛت-م-ع ،أاك Ìم-ن
ل-ف-ائ-دة ال-ع-ائÓ-ت اŸع-وزة ال-ت-ي ب-لغ  138مليون دج من ميزانية البلدية،
يتميّز الشسهر اŸبارك ‘ تونسس بكونه خصسوصًسا مع ارتفاع درجات ا◊رارة عددها على مسستوى الو’ية  250 30054مليون دج من ميزانية الو’ية ،ان - - -ط- - -ل- - -قت ب- - -اŸل- - -عب ا÷واري ◊ي وفضس  Ó-ع-ن ال-ط-اب-ع ال-ري-اضس-ي ل-ل-دورة،
شسهر اأ’فراح واŸسسرات حيث يتبارك ي-ق-ب-ل ال-ت-ونسس-ي-ون ع-ل-ى اŸه-رج-انات عائلة.
وم - -ا يسس - -اوي  140م -ل -ي -ون دج م -ن الياسسم Úالتابع لبلدية بئر ا÷( Òشسرق ف -إان ال -ه -دف م-ن ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة أايضس-ا
ال-ت-ونسس-ي-ون ب-ه-ذا الشس-ه-ر وت-ت-عدد فيه والسسهرات واŸقاهي التي تتحول إا– ” ¤ديد  10عائÓت تقطن ‘ هذه م-ي-زان-ي-ة ال-تضس-ام-ن ال-وط-ني ،اضسافة وه-ران) ال-دورة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم ه - -وم - -د ي- -د اŸسس- -اع- -دة إا ¤اأ’ط- -ف- -ال
اŸن -اسس -ب -ات اأ’سس -ري -ة م -ن -ه -ا إاق -ام-ة ملتقى العائÓت واأ’صسدقاء واÓÿن ،البلديات ﬁتاجة لهذه اŸسساعدات ا ¤مسس- -اه- -م -ة وزارة ال -ط -اق -ة ع -ن اÿاصس -ة ب -ال-ك-ه-ول Ãشس-ارك-ة  12فريقا اŸعوزين واليتامى القاطن Úبا◊ي من
م -واكب اÿط -ب -ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ف-ت-ي-ات ،و–لو السسهرات الرمضسانية الصسيفية من خÓل التحقيقات اŸيدانية التي طريق مؤوسسسساتها الكÈى
Áث -ل -ون ﬂت -ل-ف أاح-ي-اء وب-ل-دي-ات و’ي-ة خÓل توف Òاأ’لبسسة ا÷ديدة لهم –سسبا
وتقد Ëالهدايا لهن ليلة  27رمضسان’ ،سس- -ي -م -ا م -ع ان -ط Ó-ق فÎة ال -ع -ط -ل ق -امت ب -ه -ا خ Ó-ي-ا ا÷واري-ة ل-وك-ال-ة «سسونطراك ونفطال» بـ  110مليون وه -ران ‘ إاط -ار السس -ه-رات ال-رمضس-ان-ي-ة لعيد الفطر.
وأاضساف رئيسس ا÷معية اŸذكورة بأان
وتسس ّ- -م - -ى «اŸوسس - -م» ل - -ل - -وات- -ي “ت اŸدرسس -ي -ة وا÷ام -ع -ي -ة ،إاضس -اف -ة إا ¤التنمية ا’جتماعية التابعة Ÿديرية دج ،ليصسل اŸبلغ الكلي اıصسصس والتضسامنية.
خطبتهن ويقع اختيار الهدايا حسسب ع- -ط- -ل ب -عضس اŸوظ -ف Úوال -ع -ام -ل Úالشس-ؤوون ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق مع ل -ل -ع-م-ل-ي-ة اك Ìم-ن  188م-ل-ي-ون دج ،أاضسحت هذه الدورة تقليدا يشسد ا’نتباه اأ’م - -وال اŸسس - -خ - -رة ل - -ه - -ذه اأ’ع- -م- -ال
إامكانيات العائلة ،كما –تفل بعضس السسنويةÁ.ثل شسهر رمضسان ‘ تونسس الهÓل ا’حمر ا÷زائري.
تسستفيد منه ما يقارب  30054عائلة ،وي -ح -ظ -ى Ãشس -ارك -ة واسس -ع -ة م -ن-ذ ع-دة التضسامنية ” جمعها بفضسل مسساهمات
العائÓت ‘ ليلة القدر بختان أاطفالها مناسسبة للتكافل ا’جتماعي وإ’حياء و‘ نفسس السسياق ،أاعطى وا‹ ميلة Ãا ف-ي-ه-ا ال-ق-ائ-م-ة ا’ح-ت-ياطية على سسنوات ،على غرار فرق أاحياء الياسسم ÚالÓعب ÚاŸشسارك ‘ Úالدورة واÒÿين
ب-ت-ن-ظ-ي-م سس-ه-رات دي-ن-ي-ة –ي-يها فرق الÎاث اإ’سسÓمي للمجتمع التونسسي ،ت- -ع- -ل- -ي- -م -ات صس -ارم -ة إا ¤اŸع -ن -ي Úمسستوى كل بلدية.
والصس- -ب- -اح وال- -ن- -ور وال -درب و’’إايسس -ط -و’’ القاطن Úبحي الياسسم.Ú
إاسسÓمية إا ¤حدود موعد السسحور.
فخÓل الشسهر الفضسيل نÓحظ انتشسار بضسرورة ا’نطÓق الفوري ‘ إايصسال
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صسرح به رئيسس جمعية حي الياسسم ،Úالسس -اع-ة ال00ر 18وÃع-دل م-ق-اب-ل-ة ك-ل
يوم ،حيث جرى اللقاء اأ’ول مسساء أامسس
«السسÓمية» احتفا’ بالشسهر اŸعظم ،ال - -ب Ó- -د ،ك - -م - -ا ن - -رى ب- -عضس الصس- -ور ا’شسارة ،إا ¤أان العملية التضسامنية ل -تضس-ام-ن اÙسس-ن Úاÿاصس ب-و’ي-ة ﬁمد بلعروي.
و»السسÓ-م-ي-ة» ›م-وع-ة م-ن اŸغ-ني Úاıت-ل-ف-ة م-ن ال-تضس-ام-ن ا’ج-ت-ماعي اÿاصس- -ة ب- -ت -ق -د Ëاع -ان -ات م -ال -ي -ة م- -ي- -ل- -ة» م- -وّج- -ه ’سس- -ت- -ق- -ب- -ال ه -ذه وأاوضس- -ح ب -أان ال -ف -رق  12اŸشس -ارك-ة ‘ السسبت ب Úفريق حي الياسسم ÚونظÒه
ي -نشس -دون ع-ل-ى ضس-رب-ات ال-دف أادواًرا خÓل شسهر رمضسان ومن بينها تقد Ëمباشسرة تصسب ع Èا◊سساب الÈيدي اŸسساهمات ،بغرضس التأاط Òوتنظيم الدورة التي تسستمر إا ¤غاية ليلة  27من م-ن ال-درب وان-ت-ه-ى ب-ال-ت-ع-ادل اإ’ي-ج-ابي
“جّد الرسسول الكر - Ëصسلى الله اŸسس- - -اع - -دات إا ¤اأ’سس - -ر ال - -ف - -قÒة أاو عن طريق حوالة شسخصسية تقدم مسساهمات اÙسسن.Ú
الشسهر الفضسيل ،مقسسمة إا ¤ثÓثة أافواج ( ،)2-2وذلك ‘ أاج- - - -واء م - - -ف - - -ع - - -م - - -ة
عليه وسسلّم  -واأ’ولياء الصسا◊ Úأاو وتنظيم قوافل تضسامنية تقدم هدايا ا ¤ال -ع -ائ Ó-ت اŸع -وزة واŸق -درة بـ
با◊ماسس.
ميلة :خ ــ ع يضسم كل منها أاربعة فرق.
ب -ع ًضس -ا م -ن أاشس -ع-ار الصس-وف-ي ،Úوه-ذه ومبالغ من اŸال للمحتاج.Ú
ا’حتفا’ت تقتصسر على الرجال حتى جرت العادة على أان يفطر التونسسيون
يومنا هذا ،غ Òأان النسساء تشسارك من ع -ل -ى ال -ت -م -ر وال-ل Íث-م ي-ؤودون صسÓ-ة
بعيد بالزغرودة عند أاجمل اŸقاطع .اŸغرب ليعودوا بعد ذلك إا ¤مائدة
وŒم -ع السس -ه -رات ال-رمضس-ان-ي-ة ب Úاإ’فطار التي تتميز بنكهة خاصسة ‘
‘ إاطار نشساطها اÒÿي ،بادرت اللجنة الدينية وت-واصس-ل ال-ل-ج-ن-ة حسسب رئ-يسس-ه-ا ب-وزي-دي ع-ب-د
العبادة واŸتعة والÎفيه ،ولكل طالب رمضسان ،حيث تعّد اŸرأاة التونسسية
Ÿسس -ج -د اأ’م Òع -ب -د ال-ق-ادر ب-ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة ا◊م-ي-د ،ع-م-ل-ي-ة ج-م-ع صس-دق-ات اŸتÈع Úم-ن
ما يريد ،حيث يحظى شسهر الصسيام أاطباًقا من أاشسهى اŸأاكو’ت –افظ
خنشسلة ،بتخصسيصس  450قفة رمضسانية لصسالح م -واد غ -ذائ -ي -ة أاوأام -وال ط-ي-ل-ة الشس-ه-ر ال-فضس-ي-ل
لدى ﬂتلف فئات اÛتمع بقداسسة ف - -ي - -ه - -ا ع - -ل- -ى ع- -ادات ال- -ت- -ونسس- -يÚ
ف- -ئ- -ة اÙت- -اج Úوال- -ي- -ت- -ام- -ى واŸرضس- -ى غ Òبهدف توزيعها على اÙتاج ‘ Úهذا اإ’طار،
خ -اصس -ة ،إاذ تسس-ت-ع-د اأ’سس-ر ال-ت-ونسس-ي-ة وتقاليدهم.
القادرين على التكفل Ãصساريف الشسهر الفضسيل ،داع -ي -ا م -واط-ن-ي ال-و’ي-ة إا ¤م-د ي-د اŸسس-اع-دة
ومن العادات ا◊ميدة التي تواكب
’سس-ت-ق-ب-ال-ه بشس-ك-ل اح-ت-فا‹ ،بتجديد
وذلك بعد إاحصسائهم والتأاكد من عجزهم اŸادي اللجنة من أاجل التكفل بكل ﬁتاج مثلما جرت
مسس-ت-ل-زم-ات اŸط-ب-خ ،وت-ه-يئة اŸنزل هذا الشسهر الكر Ëمنذ ليلة دخوله
عﬂ Èتلف أاحياء اŸدينة.
العادة.
لسسهرات تتجدد كل عام إاضسافة إا ¤وال -ت-ي ت-ط-ل-ق ع-ل-ي-ه-ا ‘ ت-ونسس «ل-ي-ل-ة
و“ّك -نت ال ّ-ل -ج -ن -ة ب -واسس-ط-ة أام-وال-ه-ا وتّÈع-ات
خنشسلة :اسسكندر ◊جازي
طÓء ا÷دران واأ’سسقف بلون جديد القرشس» ما يعّده التونسسيون ‘ تلك
اÙسس -ن Úم -ن ج -م-ع  5م Ó-ي Úدي -ن -ار ،أاي م-ا
الليلة من حلويات ،ففي تونسس يهيأا
مضسيء.
ي -ع-ادل  5م Ó-ي Úسس-ن-ت-ي-م ،و 450ق-ف-ة غ-ذائية
ي- -ع- -ت Èرمضس- -ان ع- -ن- -د ال -ع -دي -د م -ن عادة إاما طبق «الرفيسسة» اŸكّون من
متكّونة من كل مسستلزمات الشسهر الفضسيل من
ال -ت -ونسس -ي Úشس -ه -ر Œدي-د ال-ع-ه-د م-ع اأ’رز اŸطبوخ مع التمر والزبيب ،أاو
اŸواد ال -غ-ذائ-ي-ة م-دروسس-ة م-ن ح-يث اŸك-ون-ات
Ú
«ال-ل-م-ات» ال-ع-ائ-ل-ية وتوطيد العÓقات «اŸدم- -وج- -ة» ورق- -ات م- -ن ال- -ع- -ج
ّ
بسسم الله ابديت وعلى النبي صسليت
والكمية Ãا يجعلها كافية طيلة شسهر رمضسان
ر
م
اأ’سسرية فهو شسهر التزاور واللقاءات اŸق- -ل -ي م -ف -ت -ت -ة وﬁشس -وة ب -ال -ت -
وعلى الصسحابة ارضسيت أاوليك هاد الفال
الكر Ëللمسستفيدين بها.
س
س
ن
واÿط -وب -ات واأ’ف -راح ،وف -ي -ه ت -ت-غ Òوالسسكر ،و‘ الشسمال الغربي لتو
انويت :خالد يا خالد أانت كنز الدنيا كي
ع- - -م- - -ل- - -ة ال- - -ت - -وزي - -ع ّ“ت ب - -حضس - -ور أاعضس - -اء
ن
م
س
س
وتÒة ا◊ياة والسسهر ،فرائحة أاجواء –ضس-ر «ال-عصس-ي-دة» ب-ال-دق-يق وال
عرجون التمر ‹ يشسوفك ما Áل،
اللجنة ورئيسسها ومسساعدة اÙسسن Úو‡ثل عن
ع
ن
س
ص
الشس-ه-ر ت-ت-م-ي-ز ب-ع-ب-ق خ-اصس ل-ه ن-ك-ه-ة وال- -عسس -ل وأام -ا ‘ السس -اح -ل ف -ت
ويبقى غ Òيتأامل هذا غ ‘ Òالتمر ما
م -دي -ري -ة الشس -ؤوون ال -دي-ن-ي-ة ،ب-ح-يث ي-ت-م إايصس-ال
ب
و
ن
÷
‡ي-زة م-ن ال-ل-م-ات ال-ع-ائ-ل-ي-ة ،وتشسهد ال-ف-ط-ائ-ر ب-ال-زب-يب ،أام-ا أاه-ل ا
بالك تبينلهم من حنانتك ‹ كي لعسسل،
القفة إا ¤أاصسحابها اŸعوزين إا ¤بيوتهم Ãعرفة
ق
ي
ق
د
و
اŸدن الكÈى حركية وأانشسطة ثقافية ف -ي -ط -ب-خ-ون «الÈك-وكشس» وه-
ربي يحفظكم ويبقي عليكم السس.Îـ
رؤوسساء اأ’حياء واÙسسن Úلتفادى Œمعهم ‘
وŒارية مكثفة والتي من شسأانها أان غ- -ل -ي -ظ ا◊ب -ات ي -ط -ب -خ ب -أان -واع م -ن
الطواب Òومراعاة Ÿشساعرهم.
“نح عشساق السسهر فرصسة التسسلية ،اÿضسر.

رمضسان
‘ بÓدهم

عادات وسسـنـن ترسسخ قدسسية الشّسهر ‘ تونسس

أاك Ìمن  188مليون دج
لـ  30054عائلة Ãيلة

أاجواء تضسامنية أانعشست ليا‹ الباهية

دورة ‘ كرة القدم للكهول بحي الياسسمÚ

Èعات اÙسسن Úبخنشسلة
 ٥مÓي Úمن ت ّ

÷نة مسسجد األم Òتوّزع  450مسساعدة رمضسانية للمحتاجÚ
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إاعداد :عب ـد
الق ـادر سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسس
Ãسسجد البشسÒ
اإلبراهيمي
شسـارع الشسهـداء

نفحات رمضضانية
هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

ضس-روري-اُت-ه وح-اج-ي-ات-ه و–سس-ي-ن-اته،
–sقق له ما يكفل مصسلحته.
و‘ أاب - -واب اأ’خ Ó- -ق وأاsم- -ه- -ات
ال -فضس -ائ -ل ق s-رر اإ’سس ُÓ-م م -ا ي-هu-ذب
الفرَد واÛتمع ويسس Òبالناسس ‘
َأاق -وم سُس -ب -ل ،و‘ أاحسس -ن ح -ال ،ق -ال
ت
صسلى الله عليه وسسلم« :إا‰ا ُبعث ُ
“م مكارَم اأ’خÓق».
أ’ u
وم - -ن ث s- -م وŸsا ك - -انت ظ - -اه- -رة
اıدرات ق- -د ت- -ف sشس- -ى خ- -ط- -ره- -ا،
واسستفحل أامُرها ‘ عديد من البÓد
واÛت-م-ع-ات اإ’سسÓ-م-ي-ة وال-ع-ربية،
اأ’مر الذي راعنا خطُره ،وأافزَعتنا
ع -واق ُ-ب -ه ال -وخ-ي-م-ة ع-ل-ى اŸسس-ل-مÚ
ع -اsم -ة ،والشس -ب -اِب اŸسس -ل -م خ -اصس-ة،
إ’غّن اواجب يقتضسي تبيان ما ينجم
عن تلك الظاهرة من خطر وضسررٍ
بالَغ ،Úعلى الفرد واÛتمع.
واıدرات ع - -ل - -م - -ي- -ا ه- -ي م- -اsدة
ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة تسسu-ب-ب ال-ن-ع-اسَس والنوم أاو
غ -ي -اب ال -وع -ي اŸصس-ح-وب ب-تسس-كÚ
اأ’ ،»⁄وكلمة uﬂدر ترجمة لكلمة
 NarcoticاŸشستsقة من اإ’غريقية
 Narkosisال-ت-ي ت-ع-ن-ي :ي-خ-در أاو

ي - -ج - -ع - -ل ﬂدًرا؛ ل - -ذلك ’ ت - -ع - -تÈ
اŸنشس -ط -ات و’ ع -ق -اق Òال -ه -ل -وسس-ة
uﬂدرة َوفق التعريف العلمي ،بينما
Áكننا اعتبار اÿمر من اuıدرات.
أام -ا ق -ان-ون-ا ،ف-ه-ي ›م-وع-ة م-ن
’دمان وتسسuمم ا÷هاَز
اŸواد تسسبuب ا إ
العصسبي ،ويحظر تداولُها أاو زراعتها
’غ -راض ٍس ي-حu-دده-ا
أاو صس -ن -ع -ه -ا ،إا’ أ
القانون ،و’ تسستعمل إا’ بواسسطة من
يرخصس له بذلك.
ب ما تعوُد
و’ يخفى على كuل ذي لُ x
ب -ه اıدرات م -ن أاخ -ط -ار وأاضس-رار
’نسسا Êعاsمة؛
حة على اÛتمع ا إ
فاد َ
Ÿا –دثُه تلك اuıدرات من آاثارٍ
ف البدÊ
ضساsرة؛ حيث تسسuبب الضسع َ
’صس -اب -ة
وال- -فسس -اَد اÿل -ق -ي ،وكÌة ا إ
’م -راضس وزي -ادة نسس-ب-ة ال-وَفَ-ي-ات،
ب -ا أ
’مراضس
’فات العصسبية وا أ
وإاحداث ا آ
ال-ع-ق-لs-ي-ة وال-ع-ي-وب اْÿل-ق-ي-ة ب-النسسبة
Ÿتعاطي هذه اıدرات من أافراد
اÛتمع.
وهذا من كاsفة ا÷وانب ،وعلى كuل
اŸسس-ت-وي-ات :ا’ق-تصس-ادي-ة والصس-حية
’م-ر ال-ذي
وا’ج -ت-م-اع-ي-ة ع-م-وًم-ا ،ا أ
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اأ’عراف.157 :
نهى رسسول الله  -صسلى الله عليه وسسلم  -عن ُكuل ُم ْسسِكر
َÿدَر ‘ اأ’طراف،
وُمْفتِر ،واŸف Îهو كل ما يورث الُفُتوَر وا َ
حsدثَناَ
وهو ما ينطبق على اuıدرات؛ حيث جاء ‘ ا◊ديثَ « :
ح َسسُن بُْن َعْمٍرو َعن ا◊َكم ِ َعن شَسْهِر ْبِن
اْبُن ُنَمْيٍر َقالََ :أاْخَبَرَنا اْل َ
حْوشَس ٍ
ت أاُsم سَسَلَمَة َتُقوُلَ :نَهى َرسُسوُل الsلهِ  -صسsلى الله
ب َقاَل :سَسِمْع ُ
َ
عليه وسسsلم َ -عْن ُكuل ُم ْسسِكٍر َوُمْفتٍِر» (أاخرجه أاحمد واأ’ربعة،
وصسححه ابن حبان).
ويدخل ‘ اÿمر كلُ tمسسكر ،سسواء كان مائًعا أام جامًدا أام
سسائ ً
 Óأام مطبوًخا ،و‘ ذلك روى أابو داود والÎمذي وابن
ماجه ،عن النtعمان بن بشس Òقال  :قال رسسول الله  -صسلى الله
عليه وسسلم  « -إاsن من ا◊نطة خمًرا ،ومن الشسع Òخمًرا ،ومن
الزبيب خمًرا ،ومن التمر خمًرا ،ومن العسسل خمًرا» (زاد أابو
داود » :وأانا أانهى عن كل مسسكر» ).

دوافع تعاطي اıدرات وعÓج ذلك
نسستطيع أان نخلصس إا ¤أان sدوافعَ سُسُقوط الشسباب ‘ دائرة
اإ’دمان والعÓج لذلك ويتمثل ذلك ‘:
 - 1ع -دم ا’ه-ت-م-ام م-ن ِق-ب-ل ال-وال-دي-ن ب-أاب-ن-ائ-ه-م-ا ،سس-واء
با’نشسغال عنهما ،أام بعدم مراقبتهما أ’بنائهما ،ومن ثم ُنناشسد
كل أاب وكل أام ضسرورة ا’هتمام باأ’بناء ،واŸراقبة الدائمة
لتصسرفاتهم.
÷ - 2وء بعضس اآ’باء واأ’مهات إا ¤القسسوة والُعنف ‘
تربية اأ’بناء؛ ‡ا يدفع اأ’بناء إا ¤الهروب من هذه الَقسسوة
للبحث عن ال sصسدر ا◊نون ،وقد يكون هذا الصسدر ا◊نون هو
ال- -ط- -ام- -ة الُ- -كÈ- -ى اŸم- -ث- -ل -ة ‘ أاصس -دق -اء ال tسس -وء ،أاو غ -ي Ó-ن
اuıدرات.
ومن ثم فا◊tل يكُمن ‘ ضسرورة أان يلجأا اآ’باُء إا ¤ا◊ب،
وُمعاملة اأ’بناء معاملة Œمع ب Úالشuسsدة والل.Ú

IQƒKÉCe ∫GƒbGC

ي- -ؤوuث -ر ع -ل -ى ال -ع Ó-ق -ات ال -ودsي -ة بÚ
’ن -ت -اج
’ف- -راد ،ويضس- -ع- -ف م- -ع -ه -ا ا إ
ا أ
’نتاج
‡ا قد يؤوثر على ا إ
الفرديs ،
القومي ‘ هذا اÛتمع أاو ذاك.
م - -ن ذلك م - -ث  :Óً- -أاsن ت - -ع- -اط- -ي
اuıدرات Áث- -uل ع- -ب ً -ئ -ا اق -تصس -ادvي -ا
’سسرة؛ حيث ينفق
كبًÒا على َدْخل ا أ
’سسرة جزًءا كبًÒا من َدْخله.
رtب ا أ
وب -ال -نسس -ب -ة ل -ل-م-ج-ت-م-ع أاي ًضس-ا :ف-إان
إادخ- -ال اŸواد اuıدرة م- -ن إاق -ل -ي -م
دولة إا ¤إاقليم دولٍة أاخرى هو إاحدى
ع -م -ل -ي -ات ال -ت -ه-ريب ال-ت-ي ت-نu-ظ-م-ه-ا
ت قوsية
وتخطط لها و–ميها عصسابا ٌ
من اŸهuرب Úبهدف وصسول اıدر
ب
إا ¤التعاطي ،فإان  ⁄يكن هناك طل ٌ
على اuıدرŸ ،ا كان هناك إانتاج
للمخuدر وŒارة غ Òمشسروعة فيه.
وك - -ذلك Áك - -ن اسس- -ت- -دراج م- -ن
ُي -سس -ت -ط -اع اسس -ت -دراُج -ه ل-ل-دخ-ول ‘
صس - -ف - -ق - -ات ت - -ه - -ريب uﬂدرات عÈ
ا◊دود ،وه - -ن - -ا ت- -ب- -دأا الصس- -ف- -ق- -ات
’م- -ر ال- -ذي
ب- -ت- -ه- -ريِب اıدرات ،ا أ
Áكن اسستغÓله بعد ذلك وا’نتقال
مِ -ن -ه ’سس-ت-غÓ-ل عصس-اب-اِت ال-ت-ه-ريب
تلك ‘ التج tسسسس؛ ‡ا يعuرضس أامنَ
الtدول والبÓد للخطر من ِقبل العدو.
ومن ثم فإان اıدرات Áكن أان
’عداء ’ ،يقل
تكون سسÓحًا ‘ يد ا أ
فتًكا ودماًرا عن أاي سسÓح حديث
عرَفته ا◊رُب ا◊ديثة.
وخÓ- -صس -ة ال -ق -ول أان اuıدرات
ب- -ك- -اف- -ة أان- -واع- -ه -ا ت -ق -ت ُ-ل ‘ ن -فسس
م -ت -ع -اط -ي-ه-ا ال-ع-واطَ-ف السس-ام-ي-ة ‘
’نسس- - -ان؛ ك- - -ا◊ن- - -ان وال- - -ع- - -ط - -ف
ا إ
والواجب ،وتعمل اÿمُر كذلك على
’رادة وت-ع-ط-ي-ل-ه-ا وتسس-لب
إاضس -ع-اف ا إ
قsوة السسيطرة على النفسس ،وهذا ما
ُي - -شس - -اه - -د ‘ ح - -ا’ت ا’غ - -تصس- -اب
والعربدة وا’تصسال بنسساء الطبقات
الدنيا.

هل اıدرات حرام؟ وما هي دوافع تعاطيها؟
 - 3عدم اهتمام اŸدارسس وا÷امعات
ب -ال sشس -ب -اب ،وا’ق -تصس -ار ف -ق-ط ع-ل-ى ت-ق-دË
اŸناهج العلميsة ،كما أان sالفراغ الذي يعيشسه
طُÓب ا÷امعة ،وعدم ا◊رصس على ا’نضسباط
الذي ي sسسرته له ا÷امعة ،دفع الكث Òمن الشsسباب إا ¤اللهو
والعبث ،ومن ثم نناشسد اŸدارسس وا÷امعات ضسرورة العناية
ب -الشس -ب -اب ،وت -ك -ث -ي-ف الs-ن-دوات اÿاصس-ة ب-ت-بصسÒه-م Ãخ-اط-ر
اإ’دمان ،وتوقيع الكشسف الطبي الsدوري على الطÓب.
 - 4حالة الفراغ والبطالة التي يعيشُسها كث Òمن الشسباب؛ ‡ا
يدفعهم إا ¤الهروب من واقعهم اŸؤو ،⁄ومن َلوم اÙيطÚ
بهم ،فيلجوؤون إا ¤وسسيلة تفصسلهم عن الÓئم ،Úفينزلقون ‘
دائرة اإ’دمان أاو اإ’رهاب.
ومن ثم فا◊tل هو الصس Èعلى هؤو’ء الشسباب ،وﬁاولة إايجاد
ف -رصس ال -ع -م -ل ل -ه -م ،وه -ذا ا◊ل ل -يسس ب-ب-ع-ي-د أاو َصسْ-عٍ-ب ع-ل-ى
اŸسسؤوول.Ú
 - 5ضسعف الوازع الديني وعدم التماسُسك ،وقِsلة اŸعرفة
بأامور دينهم ،وعÓج هذا :غرسس القيم الدينية هو اأ’فضسل ‘
Óدمان؛ أاي:
ُمواجهة مشسكلة اإ’دمان ،ومن لديهم اسستعداد ل إ
العلم اŸدعم باإ’Áان هما مًعا أاقوى اأ’سسلحة ‘ مواجهة
اıدرات.
ومن هنا نناشسد رجال الدين واÿطباء والُفقهاء أانْ ُيكثّفوا
ُخ َ
طَبهم ‘ مثل هذه الظاهرة ،فنادًرا ما ‚د خطيًبا يقف على
اŸن ،Èويتناول هذه الظاهرة ،بل ظلوا يتماَدْون ‘ ُخ َ
طِبهم
اŸكررة.
 - 6تقصس ÒاŸسسؤوول Úبالدولة والشtسرطة ‘ اأ’حكام الرادعة
لكل uمَن يتعاطى أاو يتاجر ‘ اuıدرات ،لدرجة أاsنهم فرقوا ‘
العقوبة ب ÚاŸتعاطي واŸتاجر ،أارى أانه ’ بُsد من ا◊زم ،و’
فرق ب Úمن يتعاطى ،ومن يتاجر حsتى يsتعظ الباقون ،ومن هنا
نناشسد كل الهيئات ﬁاربة هذا الوحشس الفاتك.
وبهذا قد نقي شسبابنا وبالتا‹ اÛتمع من هذه اآ’فة ،التي
 ⁄يسسلك منها ’ الكب Òو’ الصسغ Òو’ العا ⁄و’ ا÷اهل و’
الرجل و’ اŸرأاة .و’ حول و’ قوة إا’ّ بالله.
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انـــتـــشســــارهـــا ﬂـــيــــف وسســـط الشســـبــــاب بــــاÿـــصســــوصس

حافظ اإ’سسُÓم على اإ’نسسان بكuل
طُ- -رق اÙاف- -ظ- -ة؛ ل- -ي- -ع -يشس ق -وvي -ا
صس -ح -ي ً-ح -ا ،ف -رسس -م ل -ه ال-ط-ري-ق إا¤
ال u-رف -ع -ة ،و’ ي -ب -ل -غ ت-لك اŸن-زل-ة إا’
ب-جسس-م-ه الصس-ح-ي-ح وع-قِ-له الصسحيح،
ف-ال-ع-ق-ل السس-ل-ي-م ‘ ا÷سسِ-م السس-ل-يم؛
فحsرم عليه كsل ما يهلك بدنه ويفسسد
ع - -ق- -ل- -ه {ôo˘°pù˘«r˘ªn˘drGhn ôo˘ªr˘în ˘drG É˘ªn˘fsGEp
πpªn˘Yn ør˘ep ¢lù˘LrQp Ωo’nRr’Cn r Ghn ÜoÉ˘°ün ˘fr’Cn r Ghn
¿ ºr˘µo˘∏s˘©n˘nd √oƒ˘Ño˘æp˘àn˘LrÉ˘an
p É˘£n˘«r˘°sûdG
¿} اŸائ- - - - - -دة ،90 :وي -ل -ح-ق
َ ƒëo∏pØrJo
باÿمر كtل ما يخامر العقَل ويسسÎه
ع-ن ال-ت-ف-ك Òالصس-ح-ي-ح ،ف-ه-ي ت-فسسد
البدن بكل معنى اإ’فسساد ،وتؤوuدي إا¤
ال-عs-ل-ة اŸسس-ت-م-رة أاو ال-ف-ن-اء ،وبالتا‹
تؤوuدي إا ¤ذهاب العقل.
لقد اسستهدَفت الشسريعُة اإ’سسÓمية
 كسس- -ائ- -ر الشس- -رائ- -ع السس- -م- -اوي- -ة -اÙافظَة على أاموٍر خمسسةُ ،عرفت
ب -ال -ك -ل -ي -ات اÿمسس أاو الضس -روري-ات
اÿمسس ،وه - -ي« :ال u- -دي- -ن وال- -ن- -فسس
والsنسسل والعقل واŸال» ،إا’ أان وسسيلة
اÙافظة على هذه اأ’مور تندرُج
‘ م -راتب ث Ó-ث -ة حسسب أاه -م -ي -ت -ه -ا
وخ -ط -ورت-ه-ا ،وه-ذه اŸراتب ُت-ع-رف
ل - -دى ع - -ل - -م- -ائ- -ن- -ا ب- -الضس- -روري- -ات،
وا◊اجيات ،والتحسسينات.
ومقاصسد الشسرعية اإ’سسÓمية ‘
ا◊ق-ي-ق-ة ت-ن-ت-ه-ي إا ¤ح-م-ايِة مصسالح
ال - -ن - -اسس ،ومصس- -الُ- -ح ال- -ن- -اسس ال- -ت- -ي
تقصسدها الشسريعُة با◊ماية إا‰ا هي
اŸصسالح التي أابان عنها كتاُب الله
وسسنة رسسوله وإاجماع اأ’sمة اŸعتَبر،
و’ عÈة Ãصس- -ل- -حٍ- -ة م s-دع -اة ت -ق -ف
ف اŸعارضسة لهذه اŸصسادر أاو
موق َ
واحٍد منها ،ومصسالح الناسس ’ تتعsدى
أان تكون جلب نفعٍ لهم أاو دفَع ضسررٍ
عنهم.
و’ يختلف اÛتمعُ عن الفرد ‘
ه- -ذا ،ف- -إاذا ت- -وفَ- -رت ل- -ل- -م- -ج- -ت- -م -ع

العدد

الثÓثاء  14ماي  2019م
الموافق لـ  09رمضسان 1440

هام جدا

اıـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرات وخ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـرهـ ـ ـ ـا ع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـى ا Ûـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـع اإلسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓمي

14

^ قال يوسسف بن أاسسباط :خلقت القلوب مسساكن
للذكر ،فصسارت مسساكن للشّسهواتÁ ’ ،حو الشّسهوات
إا ّ
’ خوف مزعج ،أاو شسوق مقلق .الزهد ‘
الرئاسسة أاشسد منه ‘ الدنيا.

عّمـ ـ ـا
يشضغل ـك

جوابك

❊ سس :إاذا كان
على ثؤبك ‚اسسة
ول تسستطيع
إازالتها فهل تتيّمم
أام ماذا تفعل؟
❊❊ ج :إاذا ك -ان ع -ل -ى ث -وبك ‚اسس -ة ’ تسس -ت -ط-ي-ع
إازالتها فإانك تصسلي بحسسب حالك و’ تتيّمم ،لكن
ُت َ
خuفف النجاسسة ما أامكن با◊ك ،أاو إاذا اسستطعت
خلع الثوب وتسست ÎبغÒه فافعل.

خ Òالهدى
عن عثمان بن عفان  -رضسي الله
ع--ن--ه  -ق-ال :ق-ال رسس-ول ال-ل-ه صس-ل-ى
الله عليه وسسلم« :خÒكم من تعّلم
القرآان وعلّمه» (رواه البخاري).

حكمة العدد

قال ا◊سسن :فضسح اŸو ُ
ت الدنيا ،فلم يÎك
فيها لذي لب فرحًا.

^ من أاعÓم ا÷زائر ا◊بيبة
ُول-د ال-دكتور
أاب---و ال---ق--اسس--م
سس----ع----د ال----ل---ه
ال-----ع-----ام 1930
بضسواحي
ق--م--ار ب--و’ي--ة
ال--وادي ،وه--و
باحث ومؤورخ،
حفظ القرآان الكر Ëوتلقى مبادئ
العلوم من لغة وفقه ودين ،وهو من
رجا’ت الفكر البارزين ومن أاعÓم
’صسÓح ا’جتماعي والديني.
ا إ
’‚ازات:
له سسجل علمي حافل با إ
من وظائف ،ومؤولفات ،وترجمات.
درسس بجامع الزيتونة بتونسس من
 1947حتى  1954واحتل اŸرتبة الثانية
‘ دفعته .بدأا يكتب ‘ صسحيفة البصسائر
لسس -ان ح-ال ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ل-م-اء اŸسس-ل-مÚ
ا÷زائري Úسسنة  ،1954وكان يطلق عليه
الناقد الصسغ ،Òكما درسس بكلية اآ’داب
والعلوم اإ’نسسانية ‘ القاهرة ،وحاز على
شسهادة اŸاجسست ‘ Òالتاريخ والعلوم
السس-ي-اسس-ي-ة سسنة  ،1962ث -م ان -ت-ق-ل إا¤
أام-ري-ك-ا سس-ن-ة  ،1962ح - - - -يث درسس ‘
ج - -ام - -ع- -ة م- -ن- -يسس- -وت- -ا ال- -ت- -ي حصس- -ل
منها على شسهادة الدكتوراة ‘ التاريخ
’‚ليزية
ا◊ديث واŸعاصسر باللغة ا إ
سسنة  ،1965إاضسافة إا ¤اللغة العربية،
ي- -ت- -ق- -ن ال- -راح- -ل ال- -ل -غ -ة ال -ف -رنسس -ي -ة
’‚ل- -ي -زي -ة ك -م -ا درسس ال -ف -ارسس -ي -ة
وا إ
’Ÿانية.
وا أ

العا ⁄اŸؤؤّرخ أابؤ القاسسم سسعد الله
أاشسهر مؤؤّلفاته

موسسوعة :تاريخ ا÷زائر الثقا‘ (9
’سس Ó- -م - -ي،
›ل - -دات) ،دار ال - -غ - -رب ا إ
بÒوت.1998 ،
أابحاث وآاراء ‘ تاريخ ا÷زائر (5
’سسÓمي ،بÒوت،
أاجزاء) ،دار الغرب ا إ
.2004-1996-1993
ا◊ركة الوطنية ا÷زائرية ( 4أاجزاء)،
’سسÓمي ،بÒوت-1969 ،
دار الغرب ا إ
1997-1992
ﬁاضسرات ‘ تاريخ ا÷زائر ا◊ديث
(بداية ا’حتÓل) ،ط ،1مصسر،1970 ،
ط ،3ا÷زائر1982 ،
’سسÓمي،
بحوث ‘ التاريخ العربي ا إ
’سسÓمي ،بÒوت2003 ،
دار الغرب ا إ
’خضس -ر ،دي -وان سس -ع -د ال-ل-ه،
ال -زم -ن ا أ
ا÷زائر1985 ،
’دب ا÷زائ- - - - - - -ري
دراسس - - - - - - -ات ‘ ا أ
’داب ،بÒوت.1966 ،
ا◊ديث ،دار ا آ
’دب والرحلة ،اŸؤوسسسسة
Œارب ‘ ا أ
الوطنية ،ا÷زائر.1982 ،
منطلقات فكرية ،ط  ،2الدار العربية
للكتاب ،تونسس ـ ليبيا1982 ،
أاف -ك -ار ج -اﬁة ،ا÷زائ -ر ،اŸؤوسسسس -ة
الوطنية للكتاب.1988 ،
’سسÓمي،
قضسايا شسائكة ،دار الغرب ا إ
بÒوت.1989 ،
‘ ا÷دل ال - -ث - -ق - -ا‘ ،دار اŸع- -ارف،
تونسس.199 ،
رح -م ال -ل -ه شس -ي -خ -ن-ا ا÷ل-ي-ل وأاسس-ك-ن-ه
فسسيح جناته.
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لسستعجالي والعادي
بالّرغم من التّداخل بين الطّابعين ا إ

تدإبير إسضتثنائية للتّكّفل بالمرضضى بباتنة

لوراسص باتنة ،توافدا
تشسهد مصسالح السستعجالت الطبية بمختلف المؤوسسسسات السستشسفائية العمومية بعاصسمة ا أ
لمر
لولية ،ا أ
لسسعافات ا أ
كبيرا للمواطنين والمرضسى خاصسة في الفترات المسسائية والليلية لتلقي العÓج أاو بعضص ا إ
الذي أادى إالى نوع من الكتظاظ رغم مجهودات المصسالح الطبية في التكفل بالحالت الطارئة.
باتنة :حمزة لموشسي
ل -ل -ه -دف ال -رئ -يسس ل -دور ه -ذه ال -مصص -ال-ح الحقيقية لها ،خاصصة وأانها تسصبّبت في
اإ’سص-ت-ع-ج-ال-ي-ة وال-م-ت-ع-ل-ق أاسص-اسصا بالتكفل حالة ذعر للمصصابات وباقي المقيمات.
تكون أاغلب الحا’ت الوافدة إالى مصصالح بالحا’ت ا’سصتعجالية الطبية الجراحية ،ك -م -ا ت ّ-م -ت تسص -ج -ي -ل ب -عضس الّ-ت-سصّ-م-م-ات
ا’سصتعجا’ت الطبية بالمسصتشصفيات عقب حسصبما أافاد به بعضس اأ’طباء.
الخفيفة جراء ا’نتشصار الكبير والعشصوائي
اإ’فطار مباشصرة ،والتي تكون في غالبيتها ون-ظ-را ل -إ
Óق-ب-ال ال-ك-ب-ي-ر ل-ل-مواطنين على ل-ب-ائ-ع-ي ال-مشص-روب-ات ال-غ-ازية في الطرق،
ن-ت-ي-ج-ة ب-عضس اأ’خ-ط-اء وال-تصص-رفات غير ه -ذه ال -مصص -ال -ح خ Ó-ل الشص -ه -ر ال -فضص-ي-ل وب -اق -ي ال -فضص -اءات ال -ع -م -وم -ي -ة اأ’خ-رى
ال-مسص-ؤوول-ة ،وج-ه-ل ال-م-واط-ن-ي-ن ل-تعليمات سص ّ-ط -رت م -دي-ري-ة الصص-ح-ة ل-و’ي-ة ب-ات-ن-ة ،وب -اأ’سص -واق وال -ت -ي ت -ك -ون غ -ي -ر م -راق-ب-ة
ال -ج -ه -ات ال-وصص-ي-ة ،وك-ذا ع-دم ا’ه-ت-م-ام ب -رن -ام -ج -ا «اسص -ت -ث -ن-ائ-ي-ا وخ-اصص-ا» بشص-ه-ر وعرضصة أ’شصعة الشصمسس الحارقة ،إاضصافة
بنصصائح اأ’طباء والخاصصة بضصرورة توخي رمضص -ان ال -ك -ري -م ،وذلك ب -ه -دف ال-ت-ك-ف-ل لطاو’ت الشصواء التي تعرف رواجا غير
الحيطة والحذر في اإ’فراط في تناول بمختلف الحا’ت المرضصية التي تتوافد مسص-ب-وق خÓ-ل الشص-ه-ر ال-فضص-ي-ل ،ول-حسص-ن
م-خ-ت-ل-ف ال-م-أاك-و’ت وال-مشصروبات ،والتي على المسصتشصفيات ،على غرار ا’سصتقبال حظ أاغلب المصصابين بها تم التكفل بهم
تكون سصببا مباشصرا في بعضس المضصاعفات ال-حسص-ن ل-ل-م-رضص-ى وال-ت-وج-ي-ه ال-ج-ي-د لهم ف -ي ال -وقت ال -م-ن-اسصب ،ول-م ي-ت-م تسص-ج-ي-ل
الصص -ح -ي -ة خ -اصص -ة ب -ال -نسص -ب-ة ل-ل-مصص-اب-ي-ن والتركيز على النظافة ،وكذا التعديل في مضصاعفات صصحية لهم.
ب-اأ’م-راضس ال-م-زم-ن-ة ك-السصكري والضصغط م- -واق- -يت ال- -ع- -م- -ل ال- -خ -اصص -ة ب -اأ’ط -ب -اء وم -ا ’ح -ظ -ت -ه «الشص-عب» ب-أاغ-لب مصص-ال-ح
الدموي والقلب وغيرها ،والذين يصصّرون وال -م -م -رضص -ي-ن لضص-م-ان ت-واصص-ل ال-خ-دم-ة ا’سصتعجا’ت الطبية بعاصصمة ا’وراسس،
وال -م -داوم -ة خ Ó-ل ال -ف -ت -رات ال -مسص-ائ-ي-ة هو أان أاكثر الحا’ت المرضصية التي تم
على الصصيام.
ك-م-ا زادت ح-وادث ال-م-رور ال-ق-ات-ل-ة ال-ت-ي والليلية بالتحديد ،وكذا تسصخير مصصالح اسصتقبالها منذ الشصهر الفضصيل ’ تحتاج
شصهدتها باتنة ،والتي أاودت بأارواح أاكثر ا’سص-ت-ع-ج-ا’ت ال-ج-راح-ي-ة ،ووضصعها على إالى تكفل اسصتشصفائي أ’نها حا’ت غير
من  10مواطنين وجرح آاخرين في حوادث أاه -ب -ة ا’سص -ت -ع -داد إ’سص -ت -ق -ب -ال ال -ح-ا’ت اسصتعجالية ،على غرار اأ’نفلونزا وارتفاع
م -ت -ف -رق -ة خ Ó-ل اأ’سص -ب -وع اأ’ول ل -لشص-ه-ر الطارئة ،باإ’ضصافة إالى مراقبة احتياطي درجة الحرارة الجسصم وغيرها .وحسصب
ال -فضص -ي -ل م -ن رف -ع نسص -ب -ة اإ’ق -ب -ال ع-ل-ى اأ’دوي- -ة الشص- -ائ- -ع- -ة خ- -اصص- -ة وم- -خ -ت -ل -ف اأ’طباء الذين تحّدثنا إاليهم فإاّنها حا’ت
ا’سص-ت-ع-ج-ا’ت خ-اصص-ة ق-ب-ي-ل م-وع-د أاذان اأ’مصصال ،للتكفل بالمضصاعفات التي تنجم يمكن التكفل بها على مسصتوى مختلف
اإ’ف- -ط- -ار ل -تضص -اف ل -ه -ا تسص -ج -ي -ل ب -عضس عن صصيام المصصابين بأامراضس السصكري ،ال-ع-ي-ادات ال-م-ت-ع-ددة ال-خدمات الموجودة
ال -ذي -ن ي -رفضص -ون إاج-ازة اإ’ف-ط-ار وإات-ب-اع بأاغلب مدن الو’ية ،والتي تعمل يوميا
ضصحايا ا’عتداءات المختلفة.
مصصلحة ا’سصتعجا’ت الطبية بمسصتشصفى ال -ح -م -ي-ة ال-غ-ذائ-ي-ة ،وال-ت-ي ت-خصس غ-ال-ب-ا ت- -ق- -دم ف- -ح- -وصص -ات ط -ب -ي -ة م -ت -خصصصص -ة
باتنة الجامعي بعاصصمة الو’ية وكذا نفسس شصيوخا في وضصع صصحي معقد.
وخ -دم-ات ال-ت-م-ريضس ف-ي م-ت-ن-اول ج-م-ي-ع
ال -مصص -ال -ح ب -م -دن ب-ري-ك-ة ،م-روان-ة ،ع-ي-ن ون -فسس الشص -يء ب -ال-نسص-ب-ة ل-م-رضص-ى ال-طب المواطنين.
التوتة ،رأاسس العيون وأاريسس ،شصهدت أاكبر ال -داخ -ل -ي واأ’م -راضس ال -هضص-م-ي-ة ،ال-ذي-ن ي -ذك -ر أاّن و’ي -ة ب -ات -ن -ة ت -ح -وي ع -ل -ى 13
نسصبة إ’قبال المرضصى وعائÓتهم خاصصة يعانون غالبا من عسصر في الهضصم التي مؤوسصسصة اسصتشصفائية تقّدر طاقة اسصتيعابها
بعد اإ’فطار ،حيث وقفت «الشصعب» خÓل تسصجل بعد تناول كميات كبيرة ومتنوعة اإ’جمالية بـ 2624سصرير موزعة على 62
زي -ارت -ه -ا ل -ب-عضس ه-ذه ال-مصص-ال-ح ال-ط-ب-ي-ة من الطعام تصصيب بالتخمة.
مصص -ل -ح -ة ط -ب -ي -ة وج-راح-ي-ة و 46غرفة
اإ’سصتعجالية على أان العديد من الحا’ت كما سصجّلت مصصالح ا’سصتعجا’ت الطبية ع-م-ل-ي-ات ع-ب-ر ال-م-ؤوسصسصات ا’سصتشصفائية،
ت-ع-ل-قت ب-ط-لب اسص-تشص-ارة ط-ب-ي-ة أاول-لتكفل بباتنة حا’ت تسصمم تمّ التكفل بها ،وتتعلق إاضصافة إالى احتوائها على  10مؤوسصسصات
بخدمات التمريضس ،التي هي اختصصاصس بحادثة تسصمم  18طالبة جامعية باإ’قامة عمومية للصصحة الجوارية تضصم  61عيادة
أاصص- -ي -ل ل -م -خ -ت -ل -ف ال -م -راف -ق الصص -ح -ي -ة  2000سصرير ل إ
Óناث ،والتي فتحت بشصأانها م -ت-ع-ددة ال-خ-دم-ات و 10ع-ي-ادات ت-وليد
ال-ج-واري-ة ،ح-يث ي-ع-ت-ب-ر ت-واج-د المرضصى م -خ -ت -ل -ف ال -مصص -ال -ح ال -ط -ب -ي-ة واإ’داري-ة ريفية بسصعة إاجمالية نقدر بـ  94سصرير
ب -ه -ذه ال -ح -ا’ت غ -ي -ر م-ب-رر ب-ل م-خ-ال-ف واأ’م -ن -ي -ة ت-ح-ق-ي-ق-ات ل-م-ع-رف-ة اأ’سص-ب-اب وكذا  266قاعة عÓج.
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إإلزإم إألطّباء بضضمان إلعمل إليومي

تراهن مديرية الصصحة والسصكان بو’ية المدية،
حسصب مديرها محمد شصقوري ،على فتح أاكبر
ع- -دد م -ن ن -ق -اط ال -م -داوم -ة ل -ل -ت -ك -ف -ل أاحسص -ن
ب-ال-م-رضص-ى م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ط-ب-ي-ة ا’سص-ت-ع-ج-ال-ية
وت -رج-م-ة م-ا يسص-م-ى ب-الصص-ح-ة ال-ج-واري-ة ،وه-ذا
حسصب خارطة طريق تحصصلت «الشصعب» على
نسص -خ -ة م -ن -ه -ا ،أان-ه ف-ي إاط-ار ت-دع-ي-م ال-مصص-ال-ح
ا’سصتعجالية الطبية على مسصتوى كافة الهياكل
الصص -ح -ي -ة وب -قصص -د ت -حسص -ي -ن ال -ت -ك -ف -ل ال -ط-ب-ي
وال -ج -راح -ي ب -ال -م -رضص-ى ،تّ-م ات-خ-اذ ج-م-ل-ة م-ن
اإ’جراءات العملية ،من بينها فتح خمسس نقاط
م- -داوم- -ة ف -ي اآ’ون -ة اأ’خ -ي -رة ل -يصص -ب -ح ال -ع -دد
اإ’ج -م -ال-ي ف-ي ح-دود  28ن-ق-ط-ة م-داوم-ة ،كما
سصيتم برمجة نقاط مداومة أاخرى خÓل السصنة
ال- -ج -اري -ة ،إال -ى ج -انب إاع -ادة ا’ع -ت -ب -ار ل -قسص -م
ا’سص -ت-ع-ج-ا’ت ال-ط-ب-ي-ة ال-ج-راح-ي-ة ب-مسص-تشص-ف-ى
م-ح-م-د ب-وضص-ي-اف ب-ال-م-دي-ة ،ح-يث ي-ت-م ت-ج-هيزه
حاليا.
ولبلوغ هذا الهدف تم فتح ا’سصتعجا’ت الطبية
ال-ج-راح-ي-ة ب-دائ-رة ال-ب-رواق-ي-ة ،فضص Ó-ع-لى فتح
قسصم للعمليات الجراحية بمسصتشصفى دائرة عين
بوسصيف ،عÓوة على فتح قسصم بدائرة سصÓلة
العذاورة ،كما يتم حاليا تجهيز ا’سصتعجا’ت
ال -ط -ب -ي -ة ال -ج -راح -ي -ة ب -مسص -تشص-ف-ى دائ-رة قصص-ر
البخاري ،مع إاعادة ا’عتبار لنقطة المداومة
ب -ال -ع -ي-ادة ال-م-ت-ع-ددة ال-خ-دم-ات ب-دائ-رة سص-ي-دي
ن-ع-م-ان ب-ال-ج-ه-ة الشص-رق-ي-ة ب-ال-و’ية ،مضصاف إالى
ذلك تسصريع وتيرة فتح مسصتشصفي دائرة تابÓط

ال- -ج- -دي -د ،دون اه -م -ال ال -ت -رك -ي -ز ع -ل -ى حسص -ن
ا’سصتقبال والمعاملة الجيدة للمرضصى.
وأاعادت إادارة المؤوسصسصة العمومية ا’سصتشصفائية
محمد بوضصياف بالمدية مؤوخرا تطبيقا لهذه
اإ’ج -راءات ا’ع -ت -ب-ار ل-مصص-ل-ح-ة ا’سص-ت-ع-ج-ا’ت
ال -ط -ب -ي -ة ال -ج -راح-ي-ة ب-قصص-د ت-حسص-ي-ن ال-خ-دم-ة
الصصحية لفائدة السصاكنة ،إالى جانب توفير جو
مÓ-ئ-م ل-ت-أادي-ة ع-م-ل اأ’ط-ب-اء ومسص-اع-ديهم ،بعد
ت -ح -وي -ل -ه -ا م -ن م -ك -ان -ه -ا اأ’صص -ل -ي ن -ح-و ج-ن-اح
ال-ف-ح-وصص-ات ال-م-ت-خصصصص-ة ل-طب ال-ع-ي-ون ،وذلك
ابتداءً من يوم اأ’حد  08ديسصمبر  2018أ’جل
إاعادة تهيئتها ،بالنظر إالى أان هذه المصصلحة
ب -اتت م-قصص-د ال-م-رضص-ى وال-مصص-اب-ي-ن م-ن داخ-ل
وخارج الو’ية ،بعدما تمت الموافقة عليها في
إاط -ار ال -م -ج -لسس ال -ط -ب-ي ب-حضص-ور رئ-يسس دائ-رة
ال-م-دي-ة وشص-رك-اء ه-ذه ال-م-ؤوسصسص-ة ا’سص-تشصفائية،

يفترضص توجيهها نحو وحدات الصسحة المجاورة للوليات

تحويل إلحالت غير إلسضتعجالية
من إلبلديات إلى سضيدي بلعباسس

’سص-ت-ع-ج-ا’ت ال-ت-اب-عة للمسصتشصفى
تشص-ه-د مصص-ل-ح-ة ا إ
الجامعي عبد القادر حسصاني بسصيدي بلعباسس ضصغطا
كبيرا بسصبب تحويل المئات من الحا’ت المرضصية
’سصتعجالية من بلديات ودوائر الو’ية ،فضص Óعن
اإ
مرضصى الو’يات المجاورة كسصعيدة ،البيضس والنعامة
وهو ما يشصكل عبئا كبيرا على الطاقم الطبي والشصبه
الطبي ،خاصصة في الحا’ت غير المسصتعجلة التي
يفترضس توجيهها نحو وحدات الصصحة الجوارية.
’سصتراتيجية الطبية التي تبنتها مديرية
أاسصفرت ا إ
الصصحة لو’ية سصيدي بلعباسس منذ حوالي سصنتين،
وال -ق -اضص-ي-ة ب-إاخ-راج ال-ف-ح-وصص-ات ال-م-ت-خصصصص-ة م-ن
ال-مسص-تشص-ف-ي-ات إال-ى ال-م-راف-ق الصص-ح-ة الجوارية ،عن
تسص-ج-ي-ل ان-خ-ف-اضس م-ل-ح-وظ ف-ي ال-ت-غ-طية بمصصلحة
ا’سصتعجا’ت الطبية التابعة للمسصتشصفى الجامعي
’جراء الذي اتخذته ذات
بنسصبة  20بالمائة ،وهو ا إ
المصصالح لرفع الضصغط عن هذه المصصلحة وتحسصين
خ -دم -ت -ه -ا ك -ون -ه -ا ال -م-ؤوسصسص-ة ال-رئ-يسص-ي-ة وال-واج-ه-ة
ال -ح -ق -ي -ق-ي-ة ل-ل-ق-ط-اع الصص-ح-ي ب-ال-و’ي-ة ،وال-ت-ي م-ن
ال- -م- -ف- -ت- -رضس أان تسص- -ت- -ق- -ب- -ل ال- -ح- -ا’ت ال- -ح- -رج- -ة
’سصتعجالية فقط ،لكن وعلى الرغم من تفعيل
وا إ
’جراء إا’ أان المصصلحة ’ تزال تسصتقبل عددا كبيرا
اإ
من المرضصى ممن هم في حالة غير إاسصتعجالية من
مختلف البلديات والدوائر وحتى من خارج الو’ية.
’سص-ت-ع-ج-ا’ت ال-ع-م-ود ال-ف-ق-ري
ت -ع-ت-ب-ر مصص-ل-ح-ة ا إ
ل -ل-مسص-تشص-ف-ي ال-ج-ام-ع-ي ،وتضص-م إاخ-تصص-اصس ج-راح-ة
الشصرايين بنظام المناوبة الليلية ،ويشصرف على هذا
’ضص- -اف- -ة إال- -ى
’خ - -تصص - -اصس ثÓ- -ث ج- -راح- -ي- -ن ب- -ا إ
اإ
إاخ -تصص -اصص -ات ط -ب -ي -ة أاخ -رى ك -اخ -تصص-اصس ج-راح-ة
’ختصصاصس خمسصة
الرضصوضس ،ويشصرف على هذا ا إ
’طفال فيشصرف عليه
أاطباء ،أاما إاختصصاصس جراحة ا أ
’ضص-اف-ة إال-ى إاخ-تصص-اصس ج-راح-ة
خ -مسص -ة أاط -ب-اء ،ب-ا إ
’ذن والحنجرة الذي يشصرف عليه طبيبان،
’نف ا أ
اأ
’سصتعجا’ت الطبية على قاعة
كما يحتوي قسصم ا إ
المراقبة الطبية التي تضصم  5أاسصرة وقاعة مخصصصصة
Óنعاشس تعمل على مدار  24سصاعة
Óشصعة وقاعة ل إ
ل أ

واسصتدعى ذلك برمجة عملية مالية من خÓل
أاخذ الوالي لقرار بموجبه تم تحويل غÓف مالي
بقي حبيسس اأ’دراج ببلدية عاصصمة الو’ية لعدة
سصنوات أ’جل التكفل بعملية إاعادة ا’عتبار عبر
شصطرين ،تم ا’نتهاء هذه اأ’يام من جزئه اأ’ول،
إاذا لم يتبق منه سصوى عملية التجهيز بالعتاد
الطبي الذي من شصأانه أان يسصتجيب لتطلعات
صصحة المواطنين ،ريثما يتم ا’نطÓق في انجاز
الشصطر الثاني متى تم وضصع حيز الشصطر اأ’ول
حيز الخدمة.
وبالتمعن في هذه اإ’جراءات الميدانية التي
أاطلقتها هذه المديرية الرامية إالى رفع مسصتوى
الخدمة واأ’داء ،وجب اسصتنادا لبعضس مرتفقي
ال-ق-ط-اع ت-دع-ي-م مصص-ال-ح اإ’سص-ت-ع-ج-ا’ت ال-طبية
الجراحية بمختصصين نفسصايين عياديين للتكفل
بالحا’ت التي تتعرضس إالى الصصدمات النفسصية
الخطيرة أاثناء الحوادث المرورية اأ’ليمة ،مع
ال -زام اأ’ط-ب-اء ال-م-داوم-ي-ن ل-ل-ب-ق-اء ف-ي م-ن-اصصب
عملهم حتى ’ يصصطدم المرضصى أاو مرافقيهم
م -ع مشص -ك -ل -ة ع -دم وج -ود ه-ؤو’ء وب-خ-اصص-ة ف-ي
ال -م -ن -اوب -ات ال -ل -ي -ل-ي-ة ،عÓ-وة ع-ل-ى اإ’سص-ت-ع-م-ال
ال -ع -ق Ó-ن -ي ل -ح -ظ-ي-رة سص-ي-ارات اإ’سص-ع-اف ال-ت-ي
تدعمت بها الو’ية بتاريخ  16ديسصمبر 2018
ب-ن-حو  9سص-ي-ارات لÓ-سص-ع-اف وا’جÓ-ء الصص-حي
بحضصور كل من والي الو’ية ورئيسس المجلسس
الشص- -ع- -ب- -ي ال -و’ئ -ي وم -دي -ر الصص -ح -ة والسص -ك -ان
والسصلطات المحلية وقتها.
المدية :علي ملياني

’جراء العمليات الجراحية المسصتعجلة.
وقاعة إ
أاما القاعة المسصماة بقاعة التدخل السصريع ،فهي
القاعة المخصصصصة للمرضصى الموجودين في حالة
غيبوبة ،فضص Óعن قاعة التحاليل التي تعمل على
’جراء بعضس أانواع
مدار  24سصاعة ،وهي مخصصصصة إ
التحاليل الطبية كتحاليل السصكري ،فقر الدم ،الكبد.
أاما إاختصصاصس الجراحة العامة الذي يعد عصصب
’سصتعجا’ت الطبية فيشصرف عليه طاقم طبي
قسصم ا إ
م -ت -ك -ون م -ن ث-م-ان-ي-ة أاط-ب-اء .ويضص-م ال-قسص-م أايضص-ا 4
’جهزة الÓزمة.
سصيارات إاسصعاف مجهزة بكامل ا أ
ه-ذا وسصّ-ج-لت م-دي-ري-ة الصص-ح-ة إاسص-ت-ق-ب-ال ال-مصصالح
’سصتعجالية التابعة لـ  15مؤوسصسصة صصحية بما في
اإ
ذلك ال - -مسص - -تشص - -ف - -ى ال - -ج - -ام - -ع - -ي ،ال- -م- -ؤوسصسص- -ات
’سصتشصفائية ،عيادة التوليد والمؤوسصسصات الجوارية
اإ
للصصحة العمومية أازيد من  26أالف مريضس منذ شصهر
ج -ان-ف-ي ال-م-نصص-رم ،ح-يث اسص-ت-ف-اد  1589م-ن-هم من
خدمة السصكانير 10397 ،من فحصس الموجات فوق
’شصعة وكذا
الصصوتية و 79أالف مريضس من التصصوير با أ
 96أالف من التحاليل الطبية ،فيما أاحصصت المصصالح
وفاة  337مريضس على مسصتواها.
’سصتشصفائية على مسصتوى
وفاق عدد الفحوصصات ا إ
’سصتشصفائية بالو’ية  499أالف فحصس
المؤوسصسصات ا إ
خ Ó-ل السص -ن -ة ال -م-اضص-ي-ة ،ف-ي-م-ا ب-ل-غت ال-ف-ح-وصص-ات
’سص-ت-ع-ج-ال-ي-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-م-ؤوسصسص-ات ال-ع-مومية
اإ
ل -لصص -ح -ة ال-ج-واري-ة  381أال-ف .ول-ت-دع-ي-م م-خ-ت-ل-ف
’سصتشصفائية قامت المديرية بوضصع شصبكة
المصصالح ا إ
’سص -ت -ع-ج-ا’ت ال-ط-ب-ي-ة ال-ج-راح-ي-ة ل-ب-عضس
تسص -ي -ي -ر ا إ
’طباء خاصصة
التخصصصصات التي تشصهد نقصصا في ا أ
’ط-ف-ال
’ط -ف -ال ،ج -راح -ة ا أ
أام -راضس ال -ق -لب ،طب ا أ
’مراضس نسصاء والتوليد ،كما تم إاقتراح
’شصعة وا أ
اأ
’سص-ت-ع-ج-ا’ت
تسص -ج -ي -ل مشص -روع ان -ج -از مصص -ل -ح -ة ا إ
بمسصتشصفى تÓغ لتعويضس المصصلحة القديمة وتأاهيل
’سص- -ت -ع -ج -ا’ت ع -ل -ى مسص -ت -وى ال -م -ؤوسصسص -ة
ق- -اع- -ة ا إ
’سصتشصفائية بالطابية.
اإ
سسيدي بلعباسص :غ ــ شسعدو

لهداف المسسطّرة
نقصص التّأاطير حال دون بلوغ ا أ

نقل جناح إألطفال إلى عيادة تارقة أإوزمور

تّم نقل مصصلحة اسصتعجا’ت طب اأ’طفال من
مسصتشصفى خليل عمران ببجاية إالى عيادة الو’دة
ف-ي ت-ارق-ة أاوزم-ور ،وه-ذا ب-ه-دف ال-ت-خ-ف-ي-ف م-ن
تدفق المرضصى الذين يواجهون نق ًصصا كبيًرا في
م -راف -ق ا’سص -ت -ق -ب -ال ال -ت -ي ’ ت -ل-ب-ي اح-ت-ي-اج-ات
المرضصى .وبحسصب الطبيب عÓوة لـ «الشصعب»،
«سصيسصمح نقل جناح اأ’طفال من مسصتشصفى خليل
عمران إالى هذا المرفق الجديد بتارقة أاوزمور،
بتوفير رعاية طبية في المسصتوى مسصتقب ،Óمن
ناحية ا’سصتشصارات الطبية والطوارئ ومختلف
ال-ع-م-ل-ي-ات ،وب-ال-ت-ال-ي ال-ت-ك-ف-ل ال-ف-ع-ال ب-اأ’ط-فال
والرضصع في ظروف أافضصل ،ويتوفر هذا المرفق
الجديد على  170سصريرا على مسصتوى  6وحدات
مختلفة ،ويسصتقطب قرابة  400مريضس يوميا،
ويعمل على مدار  24سصاعة ،ويقّدم خدمة طبية
Óط-ف-ال ،وب-ه-دف تشص-غ-ي-ل م-رفق الو’دة
ك-اف-ي-ة ل -أ
واأ’طفال هذا بشصكل كامل ،تّم تزويده بالمعدات
الÓزمة التي لم تم تسصليمها بعد افتتاحه ،إا’ أان
ال -ن -ق -ط -ة السص -وداء ال -ت -ي يشص -ك-و م-ن-ه-ا ال-م-رضص-ى
المتوافدون على مصصلحة ا’سصتعجا’ت الطبية
Óط -ف -ال ب -ت -ارق -ة أاوزم-ور ،ت-ت-م-ث-ل ف-ي ال-ن-قصس
ل -أ
ال-خ-اصس ب-ال-ت-أاط-ي-ر خ-اصص-ة م-ا ت-ع-لق بالمختصصين
والممرضصين ،وهو ما يجعل الضصغط يتزايد على
الطواقم الطبية العاملة».
وفي نفسس السصياق ،تقول إاحدى الوافدات رفقة
ابنتها« :لم تكتمل فرحتنا بهذا المرفق الجديد
بعد تحويل مصصلحة اسصتعجا’ت اأ’طفال ،من

ال-مسص-تشص-ف-ى ال-ج-ام-ع-ي خ-ل-ي-ل ع-م-ران إالى عيادة
Óسصف
اأ’مومة بتارقة أاوزمور ،أ’ن المشصكل ول أ
الشصديد يتمثل في نقصس التأاطير ،وهو أامر أاّرق
الجميع ف Óيجد الطاقم الطبي الوقت الكافي
ل -ل-ت-ك-ف-ل ب-ج-م-ي-ع ال-م-رضص-ى م-ن ج-ه-ة ،و’ ي-رت-اح
مرافقو اأ’طفال المرضصى وهي سصلبيات يمكن
تجاوزها بتوظيف أاخصصائيين ممرضصين .والجدير
بالذكر ،أان كل اإ’مكانيات من تجهيزات وغيرها
متوفرة ،ويأامل الجميع في مضصاعفة المجهودات
ودعم هذا المرفق بالطاقم الطبي الكافي».
هذا وقد كشصف لنا بعضس العاملين بالقطاع على
ضص -رورة ال -ع -م -ل م-ن أاج-ل ال-ت-ك-ف-ل ا’سص-ت-ع-ج-ال-ي
ال -ط -ب -ي وال -ج -راح-ي ،م-ن خÓ-ل وضص-ع م-خ-ط-ط
يسصاهم في تقديم خدمات طبية للمرضصى على
مسص -ت -وى ال-م-راف-ق الصص-ح-ي-ة ال-ج-وراي-ة ،وت-وج-ي-ه
ال- -ح- -ا’ت ا’سص- -ت- -ع- -ج- -ال- -ي- -ة ال- -خ- -ط- -ي- -رة ن -ح -و
المسصتشصفيات ،حيث أان هناك مرضصى ’ يتطلبون
مصصلحة ا’سصتعجا’ت ،بل يمكن التكفل بهم على
مسص -ت -وى ال -م-راك-ز الصص-ح-ي-ة وال-ع-ي-ادات م-ت-ع-ددة
ال-خ-دم-ات ،وق-رار ت-وج-ي-ه-ه-م إال-ى ا’سص-ت-عجا’ت
ال -ط -ب -ي-ب-ة وال-ج-راح-ي-ة ي-ك-ون م-ن ب-ع-د اسص-تشص-ارة
ال -ط -ب -يب وال-خضص-وع ل-م-ع-اي-ن-ة ك-ل حسصب ح-ال-ت-ه،
وسص- -يسص- -م- -ح ه- -ذا اإ’ج- -راء ب -ت -ن -ظ -ي -م مصص -ل -ح -ة
ا’سص-ت-ع-ج-ا’ت ال-ط-ب-ي-ة وال-جراحية ،والتقليل من
حدة ا’كتظاظ والضصغط بمصصالح ا’سصتعجا’ت
الطبية على مسصتوى المسصتشصفيات.
بجاية :بن النوي توهامي

اÙـ ـلي
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’مكانيات وتدّني ظروف العمل بمصشالج ا’سشتعجا’ت
مع قّلة ا إ

اسستقبال معّدل  160حالة ببومرداسض

تشش-ه-د أاغ-لب مصش-ال-ح ا’سش-ت-ع-ج-ا’ت ب-ال-م-ؤوسّش-سش-ات ا’سش-تشش-ف-ائ-ي-ة ال-ثÓ-ث-ة الّ-رئ-يسش-ي-ة ب-و’ية بومرداسش وباقي المؤوسشسشات الجوارية والعيادات متعّددة
الخدمات المتواجدة على مسشتوى البلديات ضشغطا كبيرا ،حيث تسشتقبل هذه المصشالح أاعدادا متزايدة من المرضشى وصشل إالى حدود  160حالة يوميا في
’مراضش المزمنة نتيجة المضشاعفات الصشحية إاما بسشبب الصشوم أاو نتيجة تغير نمط التغذية وتناول كميات
بعضش المسشتششفيات أاغلبهم من المصشابين با أ
زائدة من السشكريات والوجبات الغنية بالبروتينات والدهون.
بومرداسش :ز ــ كمال
’ يزال المواطن بو’ية بومرداسش يطمح
إالى اإ’رتقاء ارتقاء الخدمات الصسحية
ال- -ع -م -وم -ي -ة إال -ى مسس -ت -وى ال -ت -ط -ل -ع -ات
وال -ت -ح -دي-ات ال-ت-ي ف-رضس-ت-ه-ا ال-ت-ح-و’ت
السس -ري -ع -ة ف-ي ن-م-ط ال-ح-ي-اة وال-ب-رن-ام-ج
الغذائي ،التي تتطلب تكيفا سسريعا من
ق-ب-ل ال-ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ى ال-ق-طاع خاصسة مع
ا’رت-ف-اع ال-م-ت-زاي-د ل-ع-دد سس-ك-ان ال-و’ية
ال -ذي ت -ع-دى  ٩00أال-ف نسس-م-ة ،وح-ت-مية
توفير تخصسصسات طبية جديدة ووسسائل
ح- - -دي- - -ث- - -ة ل - -ل - -كشس - -ف ع - -ن اأ’م - -راضش
ال-مسس-ت-عصس-ي-ة م-ن-ه-ا أاج-ه-زة سسكانير التي
ت -ف -ت -ق -ده -ا ال -م-ؤوسسسس-ات ا’سس-تشس-ف-ائ-ي-ة
ال -ث Ó-ث -ة ف -ي ك -ل م -ن ث-ن-ي-ة ،ب-رج م-ن-اي-ل
ودلسش ،وح- -ت- -ى وإان وج -دت ف -ي واح -دة
منها مثلما يشساع كمسستشسفى الثنية فإانها
غير متاحة لجميع المرضسى ،بل وصسل
اأ’مر إالى حد مطالبة المريضش بإاجراء
كشس-وف-ات بسس-ي-ط-ة ب-اأ’شس-ع-ة أاوال-ت-ح-ال-يل
المخبرية لدى الخواصش.
باإ’ضسافة إالى نقائصش أاخرى في مجال
ال-طب ال-م-ت-خصسصش ،أازم-ة ال-م-ن-اوب-ة ف-ي
أاغ -لب ال -مصس -ال -ح خ -اصس -ة مصس-ل-ح-ة طب
النسساء وغيرها من ا’نشسغا’ت اأ’خرى
ال -ت -ي ي-ت-ق-اسس-م-ه-ا أاح-ي-ان-ا ح-ت-ى ال-ف-ري-ق
الطبي وشسبه الطبي ،الذين «يشستكون من
ت -دن -ي ظ -روف ال -ع -م-ل ل-غ-ي-اب ال-وسس-ائ-ل
واأ’ج -ه -زة وال -ح -م -اي -ة ال -م -ط -ل -وب -ة م-ن
ال -ت -ه -دي -دات والضس -غ -ط الشس -دي -د ال -ذي
تشس -ه-ده أاغ-لب ال-مصس-ال-ح م-ن-ه-ا مصس-ل-ح-ة
ا’سستعجا’ت التي تعاني أاكثر من باقي
ال -مصس-ال-ح خ-اصس-ة ف-ي ه-ذه ال-م-ؤوسسسس-ات
العمومية التي تسستقبل عشسرات المرضسى
ي -وم -ي-ا بسس-بب سس-ي-اسس-ة ال-ت-م-رك-ز وت-أاخ-ر
ت-ج-ه-ي-ز وف-ت-ح مصس-ال-ح أاخ-رى ب-العيادات
متعددة الخدمات ،وتدعيمها بالوسسائل
الضس -روري -ة وال -ت -أاط -ي -ر ال -ط -ب-ي ال-ك-اف-ي

لتخفيف حدة اأ’زمة.
وقد كان لـ «الشسعب» عدة وقفات في
ه - -ذه ال - -مصس - -ال- -ح ،وم- -ن- -ه- -ا مصس- -ل- -ح- -ة
ا’سستعجا’ت الطبية بمسستشسفى محمد
بوداود بدلسش ،التي تشستغل يوميا فوق
طاقتها باسستقبال أاحيانا أازيد من 200
حالة خÓل المداومة الواحدة ،وبطاقم
طبي وشسبه طبي يقاوم لتقديم الخدمات
ال-ط-ب-ي-ة ال-مسس-ت-ع-ج-ل-ة ل-عشس-رات الحا’ت
ال-ت-ي يسس-ت-ق-ب-ل-ه-ا م-ن ال-بلديات المجاورة
م- -ث- -ل- -م- -ا كشس- -ف ع- -ن- -ه ب- -عضش اأ’ط- -ب- -اء
والممرضسين العاملين بالمصسلحة ومثلما
’ح - -ظ - -ن - -اه م - -ب- -اشس- -رة ،ك- -م- -ا ت- -ع- -ان- -ي
ا’سستعجا’ت من قلة عدد اأ’سسرة نتيجة
ضسيق المكان الذي ’ يوفر ظروف عمل
مريحة ،وقال عنه مسسؤوولو المؤوسسسسة
«أاّن-ه-ا مصس-ل-ح-ة م-ؤوّق-ت-ة إال-ى غ-اي-ة إان-ج-از
مشسروع جديد اسستفاد منه المسستشسفى
إالى جانب مصسلحة تصسفية الدم ،مصسلحة
ال -طب ال -م -ت -خصسصش وم-خ-ب-ر ال-ت-ح-ال-ي-ل

عيادة باشش جراح

ذوو األمراضض المزمنة في المقدمة

الطبية لكنها لم تر النور لحد اآ’ن ،فيما
ي-ب-ق-ى ال-ت-ف-ك-ي-ر ب-إاع-ادة إاخ-راج-ه-ا مثلما
كانت سسابقا لتأاخذ جناحا من مؤوسسسسة
الصس-ح-ة ال-ج-واري-ة ،ل-ك-ن-ه-ا ت-ب-ق-ى م-ج-رد
م - -ق - -ت - -رح حسسب م- -ا أاسس- -رت ب- -ه ب- -عضش
المصسادر متحدثة لـ «الشسعب».
المواطن أايضسا كان له نصسيب من هذا
التذمر اليومي عندما عّلق البعضش «أان
الوضسع المتردي للمصسلحة ونقصش عدد
اأ’طباء يصسل أاحيانا إالى حد المشسادات،
ويبدأا من مدخل المصسلحة وهو عبارة
ع -ن رواق ضس -ي -ق وغ -ي-اب مسس-اح-ة ل-رك-ن
السسيارات التي تقل الحا’ت المسستعجلة،
ثم تأاتي مشساكل أاخرى أالفها المرضسى
كنقصش عدد سسيارات اإ’سسعاف لتحويل
الحا’ت المسستعجلة ،ودفع المريضش إالى
إاجراء الفحوصسات والتحاليل المخبرية
لدى الخواصش ،وهي وضسعية تعكسش واقع
القطاع بصسفة عامة.»..
يذكر أان مصسلحة ا’سستعجا’ت القديمة

ل -مسس -تشس-ف-ى م-ح-م-د ب-وداود ال-م-ت-واج-دة
خ -ارج ال -م -ؤوسسسس-ة ،ت-ع-رضست إال-ى أاضس-رار
جزئية جراء زلزال  2003وهي مصسنفة
في خانة البرتقالي  ،4مع ذلك اسستفادت
م-ن أاشس-غ-ال ت-ه-ي-ئ-ة ع-ل-ى م-رح-ل-ت-ين كلف
ال -مشس-روع ال-ث-ان-ي  30م-ل-ي-ون دي-ن-ار ف-ي
أاشس -غ -ال ت -زي -ي -ن خ-ارج-ي-ة ،وف-ي اأ’خ-ي-ر
تركت لحالها بعدما تم برمجة مشسروع
جديد لم ينجز وصسراعها القانوني مع
إادارة م -ؤوسسسس -ة الصس -ح -ة ال-ج-واري-ة ح-ول
ملكية المبنى ،كما تم تخصسيصش مصسلحة
ج -دي -دة ع -ل -ى مسس -ت -وى ال-ع-ي-ادة م-ت-ع-دد
ال-خ-دم-ات ب-ال-م-دي-ن-ة ال-ج-ديدة لتخفيف
الضسغط ،لكنها لحد اآ’ن لم توضسع في
ال -خ-دم-ة رغ-م ت-وف-ي-ر ال-وسس-ائ-ل ال-ط-ب-ي-ة
واأ’ج-ه-زة ،ل-ي-ب-ق-ى ال-م-واط-ن ي-ع-ان-ي ف-ي
رحلة البحث عن خدمات صسحية تحفظ
كرامته.

كلمة العدد

الدائرة المفرغة
أاق ّ- - - -رت وزارة الّصس - - - -ح - - - -ة
وال ّسس- - - - - -ك- - - - - -ان وإاصس Ó- - - - -ح
ال -مسس -تشس -ف -ي -ات ح-زم-ة م-ن
الّ-ت-داب-ي-ر ل-لّ-ت-كّ-ف-ل ب-مصس-ال-ح
اإ’سس-ت-ع-ج-ا’ت على مسستوى
المؤوسّسسسات الطبية ،اقتناعا
منها بأانّ هناك عجزا حاّدا
ف- -ي ه- -ذا ال- -ج -انب ،وأازم -ة
هيكلية عميقة ليسست وليدة
اليوم بل تعود إالى عقود من
ال ّ- -زم - -ن ل - -م ت - -ج- -د ال- -ح- -ل
ال- -م- -ط- -ل- -وب ب- -الّ- -رغ -م م -ن
جمال أاوكيلي
الّ- - -ن- - -داءات الّصس- - -ادرة ع - -ن
المهنيّين أاو المرضسى .والذاهب إالى هذه اأ’ماكن ينتابه ترّدد
م -م -زوج ب -ال -خ -وف ن -ظ -را ’ن -ع -دام ح-د أادن-ى م-ن ا’سس-ت-ق-ب-ال
المتعارف عليه ’ ،يجد مع من يتكّلم ناهيك عن تلك المشساهد
المرعبة من معاناة الّناسش ،واحد ملقى على اأ’رضش وآاخر
ينازع من شسدة اأ’لم.
’ نبالغ في هذا الوصسف إاّنه تشسخيصش واقعي ،ديكور يومي
لÓسستعجا’ت ومهما نبّهنا لتلك اأ’وضساع الحرجة ،إا’ أاّنه ’
حياة لمن تنادي و’ تجد أابدا إاجابة مقنعة لحالة هذه المصسالح
عندنا ،وكأاّن ا’نطباع المتولّد عن ذلك هو غياب إارادة حقيقية
للتخلصش من هذه اإ’كراهات الموجودة في الميدان الّناجمة
عن تراكمات سسابقة.
و’بد من اإ’شسارة هنا إالى أاّن مصسالح اإ’سستعجا’ت تعد المرآاة
ال-ع-اكسس-ة ل-وضس-ع-ي-ة ق-ط-اع الصس-ح-ة ع-ن-دن-ا ،وت-رسس-م لك ال-فكرة
العامة عن أاداء المنظومة الطبية في ذلك الفضساء المخصسصش
ل -ل-عÓ-ج ،ان-طÓ-ق-ا م-ن ه-ذا ال-واق-ع ال-ف-ارضش ل-ن-فسس-ه ،ت-حّ-ركت
الوصساية بمناسسبة اليوم العالمي للصسحة المصسادف لـ  7أافريل
ب-ات-ج-اه الّسس-ع-ي م-ن أاج-ل إايÓ-ء ال-ع-ن-اي-ة الÓ-زم-ة ل-ه-ذه ال-م-ل-ف
الحيوي ،وإادراجه في مسسار جديد قد يختلف عن سسابقيه.
وفي هذا اإ’طار فإاّن المقاربة التي التزمت بها الوصساية هي
ترقية الجانب البشسري ،وهذا بتعزيز هذه المصسالح بـ 300
طبيب .خÓل الشسروع في هذا العمل تّم إاقامة ذلك التنسسيق
المحكم بين الهياكل المعنية بالعÓج اأ’ولي والعاملة  24سسا /
 24سسا واإ’سستعجا’ت ،هذا ما يؤوّدي إالى إاعادة هيكلة هذه
المصسالح وتنظيمها وفق رؤوية مرنة بإاضسفاء طابع المتابعة
والتّقييم.
ويظهر للوهلة اأ’ولى صسعوبة تطبيق خارطة الطّريق هذه أاو
المعّدة من طرف الوزارة أ’ّن الواقع معّقد جّدا إالى درجة أانك
تحتار من أاين تبدأا؟ أ’ّن الطّلب يفوق اإ’مكانيات المتاحة،
لذلك يجد الجميع أانفسسهم يدورون في حلقة مفرغة.

’طباء بتيبازة
المرافقون للمريضش يعرقلون عمل ا أ

هناك حالت ل تسستدعي الّتنّقل إالى المسستشسفى

تشش -ه -د مصش -ل -ح -ة ا’سش -ت -ع-ج-ا’ت
ال- -ط- -ب- -ي- -ة ب- -ال- -ع- -ي- -ادة م- -ت -ع -ددة
الخدمات بباشش جراح بالعاصشمة
اسشتقبال عدد كبير من المرضشى،
وال- -ذي- -ن ي- -ع- -ان- -ون م -ن السش -ك -ري
وارتفاع أاو انخفاضش ضشغط الدم
’ضش-اف-ة إال-ى ال-ذي-ن يعانون من
ب-ا إ
ال-قصش-ور ال-ك-ل-وي وام-راضش الجهاز
الهضشمي ،هذا ما عاينته «الششعب»
خ Ó- -ل ج - -ول - -ة ق - -امت ب - -ه - -ا إال - -ى
المصشلحة.
الجزائر :سشارة بوسشنة
ككل سسنة تسستقبل مصسلحة ا’سستعجا’
ت ب -ب -اشش ج -راح م -رضس -ى أاّث -ر ع-ل-ي-ه-م
الصس- -ي- -ام خ- -اصس- -ة م- -رضس -ى اأ’م -راضش
ال-م-زم-ن-ة ،ال-ذي-ن ’يسس-ت-ط-ع-ون الصسيام
ف-ي-ك-ون م-آال-ه-م ال-مصس-ل-حة التي سسجلت
توافدا محسسوسسا خÓل اأ’يام اأ’ولى
من شسهر الصسيام.
«الشس- -عب» وف -ي ح -دي -ث -ه -ا م -ع إاح -دى
الطبيبات العامÓت بالمصسلحة «ب -
ن» ،أاّكدت أانّ فئة المصسابين باأ’مراضش
المزمنة هي اأ’كثر إاقبال على مصسلحة
اإ’سس -ت -ع -ج -ا’ت ال-ط-ب-ي-ة ،ب-ال-رغ-م م-ن
ان- -خ- -ف- -اضش اإ’ق- -ب -ال ع -ل -ى مصس -ل -ح -ة
اإ’سس -ت -ع -ج -ا’ت ال -ط-ب-ي-ة ن-ه-ارا ،إاّ’ أاّن
اأ’شس- -خ- -اصش ال- -مسس- -ن -ي -ن ال -مصس -اب -ي -ن
ب- -اأ’م- -راضش ال- -م- -زم -ن -ة ي -ت -ج -اه -ل -ون
تحذيرات اأ’طباء.
وعلى عكسش النهار ،فإاّن المصسلحة بعد
اإ’فطار تعرف ضسغطا محسسوسسا نتيجة
ا’قبال المتزايد للمواطنين القادمين
للمعاينة والعÓج ،والذين تندرج غالب
ح -ا’ت -ه -م ف -ي خ-ان-ة ال-مصس-اب-ي-ن ب-آا’م
المعدة وعدم اسستقرار نسسبة السسكر في
الدم،حيث يسسجل ا’طباء كل يوم نفسش
الحا’ت لصسائمين أافرطوا في ا’كل

والشس -رب ،وك -ذا ال -م -واط-ن-ي-ن م-ن ذوي
ا’مراضش المزمنة كالسسكري وضسغط
ال-دم ن-ظ-را ل-ع-دم ال-ت-زام-ه-م ب-ت-عليمات
ا’طباء.
كما تشسهد المصسلحة قبل سساعات قليلة
م - - -ن آاذان اإ’ف - - -ط- - -ار -حسسب ن- - -فسش
المتحدثة  -إاقبا’ لبعضش المواطنين
سسيما اأ’طفال نتيجة تعرضسهم لحوادث
منزلية بعد شسروع اأ’مهات في تهيئة
وج -ب -ة اإ’ف -ط -ار ،إال -ى ج -انب ضس -ح-اي-ا
العنف وحوادث المرور.
أاما بعد اإ’فطار فمعظم اأ’شسخاصش
الوافدين يعانون من مشسكل عسسر في
ال -هضس -م ن -ت -ي-ج-ة إاك-ث-اره-م م-ن ال-دسس-م
وال -ح -ل -وي -ات ك -ال -ز’ب -ي -ة وق -لب ال-ل-وز
والمشسروبات الغازية ،إاضسافة إالى قلة
ال - -ن - -وم م ّ- -م- -ا ي- -ؤودي ب- -ال- -ع- -دي- -د م- -ن
اأ’شسخاصش إالى عدم القدرة على تناول
اأ’كل بسسبب شسعورهم بالتقيؤو وتفضسيل
ت -ن -اول ال -مشس -روب -ات م ّ-م -ا ي -ؤوّث-ر ع-ل-ى
الجهاز الهضسمي ،باإ’ضسافة إالى بعضش
اأ’شس- -خ- -اصش ال -ذي -ن أاصس -ي -ب -وا ب -ب -عضش
الّتسسّممات الغذائية والتخمة بعد أان
ت -ن -اول -وا أان -واع -ا ك -ث-ي-رة م-ن اأ’ط-ع-م-ة
والحلويات وبكميات كبيرة.
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تششهد مختلف ا’سشتعجا’ت الطبية بتيبازة اكتظاظا رهيبا على مدار فترة ما بعد ا’فطار ومنذ
’مر الذي يولّد ضشغوطا
بداية ششهر رمضشان بفعل توافد أاعداد كبيرة من المرضشى بمعية مرافقيهم ،ا أ
’ تطاق على الفرق الطبية المداومة.
ال -مصس -اب -ي -ن ب -ا’م -راضش ال -م -زم -ن -ة طبيعة المرحلة التي تتصساعد فيها
تيبازة :علي ملزي
ل- -مضس- -اع- -ف- -ات ك- -ان م -ن ال -م -م -ك -ن درج -ات ال -ح -رارة أاح -ي -ان -ا ي-ق-اب-ل-ه-ا
القيء والصسداع والحمى تعتبر من معالجتها ذاتيا بالبيت دون الحاجة تصس -اع -د شس -دي -د ل -نسس -ب -ة ال-رط-وب-ة،
أاب -رز اأ’ع -راضش ال -ت -ي ي -ع-ان-ي م-ن-ه-ا للتنقل الى المسستشسفى لو’ افتقاد مشس -ي -را ال -ى أاّن إاح -ت-رام ا’رشس-ادات
ال -م-رضس-ى ال-م-ت-واف-دون ي-وم-ي-ا ع-ل-ى ال -م -رضس -ى ل -ل -ث-ق-اف-ة الصس-ح-ي-ة ،ك-م-ا الصس -ح -ي -ة ال -ت -ي ت -ق -دم -ه -ا مصس -ال -ح
مصس -ال -ح ا’سس -ت -ع -ج -ا’ت ،حسسب م-ا يندرج ضسمن هؤو’ء عديد المرضسى الصسحة وعّدة جمعيات نشسطة في
ع -ل -م -ن -اه م -ن ب -عضش اأ’ط -ب-اء وشس-ب-ه مّمن يواصسلون عÓجهم عن طريق هذا المجال بوسسعه تجنّب أاكبر عدد
ال -ط -ب -ي -ي -ن ،وه -ي أاع -راضش ت -رت-ب-ط ال- -ح- -ق- -ن ال- -م- -وصس- -وف- -ة م -ن ط -رف ممكن من حا’ت التعّرضش لنوبات
بالمسسنين وذوي اأ’مراضش المزمنة أاطبائهم وكانوا يباشسرونها من ذي صسحية ’ سسيما حينما يتعلق اأ’مر
ب -ال -درج -ة اأ’ول -ى م ّ-م -ا ي -ؤوّك-د ع-ل-ى ق -ب -ل ب -م -خ-ت-ل-ف ال-ع-ي-ادات م-ت-ع-ددة ب -ذوي ا’أم-راضش ال-م-زم-ن-ة ،غ-ي-ر أاّن
ضس -ع -ف ال -ث -ق-اف-ة ال-غ-ذائ-ي-ة وث-ق-اف-ة ال -خ -دم -ات وال -مسس-ت-وصس-ف-ات خÓ-ل هؤو’ء ’ يعيرون ا’رشسادات الصسحية
الصسيام لدى هؤو’ء .ويشسير مصسدرنا الفترة النهارية ليتجمع هؤو’ء على المقدمة لهم اهتماما ويجنحون في
م -ن مسس-تشس-ف-ى ف-راسش ي-ح-ي م-ؤوك-دا مسستوى ا’سستعجا’ت الطبية خÓل الغالب الى ا’لتزام بواجب الصسيام
ف -ي م -خ -ت -ل -ف ال -ظ -روف ،م -ع ع-دم
ع -ل -ى أاّن -ه ب -ق -در إاصس -رار ال -مسس-ن أاو فترة ما بعد ا’فطار.
المصساب بمرضش مزمن على الصسيام ،وف - -ي ذات السس - -ي - -اق ،ي - -ؤوّك - -د أاح- -د ا’ح -ت -ي -اط وال -ح -ذر م -ن ت -أاث -ي -رات
ب-ق-در م-ا ي-ف-ت-ق-د ل-م-ق-ومات التغذية اأ’ع -وان شس -ب -ه ال -ط -ب-ي-ي-ن ال-ع-ام-ل-ي-ن ال -ت -غ -ي -رات ال -م -ن-اخ-ي-ة وع-دم ات-ب-اع
السس- -ل- -ي- -م- -ة ال- -ت -ي ت -ق -تضس -ي ت -ن -اول ب-مصس-ل-ح-ة ا’سس-ت-ع-جا’ت لمسستشسفى الطريقة الصسحية لتناول المأاكو’ت
المأاكو’ت وفق سسياق زمني مدروسش القليعة ،بأانّ معظم الحا’ت التي يتم ع -قب ن -ه -اي-ة ف-ت-رة الصس-ي-ام ،م-ث-ل-م-ا
مع تجنب تناول بعضش منها أ’سسباب الكشسف عنها بالمصسلحة خÓل فترة يؤوّكده مصسدرنا دائما.
صسحية ’سسيما خÓل فترة ا’فطار ،ما بعد ا’فطار لها عÓقة وطيدة وم -ن ت -داع -ي -ات ه -ذا ال -واق -ع ع-ل-ى
وأاف- - -رزت ه- - -ذه ال - -ظ - -اه - -رة حسسب ب -ت -ع -ام -ل ال -م -ريضش م-ع م-ق-تضس-ي-ات ع -م -ل-ي-ة ال-ت-ك-ف-ل اأ’م-ث-ل ب-ال-م-رضس-ى
مصس-درن-ا دائ-م-ا ت-عّ-رضش ال-ع-دي-د من الصس -ي -ام ،م-ع اأ’خ-ذ ب-ع-ي-ن ا’ع-ت-ب-ار المصسابين ،توليد مزيد من الضسغط

على الفرق الطبية العاملة لي ،Óوهو
الضسغط الذي يولّده المرافقون أاكثر
م -ن ال -م -رضس -ى أان -فسس -ه -م حسسب م -ا
علمناه من أاحد اأ’طباء ،فيما تشسهد
مختلف ا’سستعجا’ت بالو’ية نقصسا
فادحا في العتاد والوسسائل الطبية
ال -ج -راح -ي -ة ،اأ’م -ر ال-ذي عّ-ق-د م-ن
مهمة اأ’طباء والممرضسين على حّد
سسواء ،الذين أاجمعوا على أانّ تنظيم
ع-م-ل-ي-ة ت-ن-اول ال-م-أاكو’ت من طرف
الصسائمين يعتبر الحل ا’مثل لتجنب
ظ-اه-رة ال-ت-رّدد ع-ل-ى ا’سس-ت-ع-ج-ا’ت
الطبية.
ع -ل -ى صس -ع -ي -د آاخ -ر ،ح -اول-ن-ا م-رارا
ا’تصسال بالمديرية الو’ئية للقطاع
لمعرفة طبيعة ا’جراءات المتخذة
أاخ - -ي - -را ع - -ل - -ى مسس - -ت- -وى مصس- -ال- -ح
ا’سستعجا’ت الطبية ،غير أاّنه تعّذر
ع -ل -ي -ن -ا ال -حصس -ول ع -ل -ى ال -م-ع-ل-وم-ة
ال-م-رت-ب-ط-ة ب-ال-موضسوع بسسبب امتناع
مجمل ا’طارات بالقطاع عن تقديم
تصس-ري-ح-ات صس-ح-ف-ية رسسمية امتثا’
ل-ل-ت-ع-ل-ي-م-ات ال-واردة ال-ي-هم ،وارتباط
ا’د’ء الصسحفي بمدير القطاع دون
سسواه ،غير أاّن كثرة انشسغا’ت هذا
اأ’خ -ي-ر ع-ل-ى م-دار ال-ف-ت-رة اأ’خ-ي-رة
ح- -ال دون ت- -م- -ك- -ن -ن -ا م -ن اف -ت -ك -اك
ال- -م- -ع- -ل- -وم- -ة ال- -م- -ت- -ع- -ل- -ق- -ة ب- -آاخ -ر
المسستجدات المعنية بأاخلقة العمل
ع-ل-ى مسس-ت-وى ا’سس-ت-ع-جا’ت الطبية
ب- -ال- -رغ- -م م- -ن ت -وف -ر خ -ل -ي -ة إاع Ó-م
واتصس- -ال رسس- -م- -ي- -ة ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى
المديرية الو’ئية ،وهي الخلية التي
أاخ-ف-قت ف-ي ت-ل-ب-ي-ة ال-ح-اج-ة ال-م-عّبر
عنها ،وأ’ّن ا’عÓم أاخفق في تعقب
آاث -ار ال -م -ع -ل -وم -ة ي -ب -ق -ى ال -م -واط -ن
ال -بسس -ي -ط ي -ت -ل -ق-ى خ-دم-ات صس-ح-ي-ة
م -ت -دن -ي -ة ،ول-م ت-رق ب-ع-د ال-ى ح-دود
السسقف الذي يأامله.
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اŸنتخب الوطني

بلماضس ـ ـ ـ ـ ـ ـي Áـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلك عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة خيـ ـ ـ ـ ـ ـارات
قبـ ـ ـل الفصسـ ـ ـ ـ ـل ‘ قائم ـ ـ ـ ـ ـة «كـ ـ ـ ـان»2019
يششتد الصشراع ب ÚالÓعب Úالدولي Úا÷زائري Úمع قرب نهاية اŸوسشم الكروي (Ù ،)2019 - 2018اولة ضشمان مكانة ‘ الÎبصس اŸقبل
للمنتخب الوطني ا÷زائري لكرة القدم الذي سشينطلق بتاريخ الـ  27ماي ا÷اري Ãركز –ضش ÒاŸنتخبات الوطنية بسشيدي موسشى ‘ اÙطة
لخÒة التحضشÒية لنهائيات كأاسس أا· إافريقيا  2019اŸزمع إاجرائها منتصشف ششهر جوان اŸقبل بأارضس الفراعنة ،وذلك عن طريق
ما قبل ا أ
لوروبية والعربية.
لو ¤لكرة القدم أاو ‘ ﬂتلف البطولت ا أ
لنظار خÓل مباريات فرقهم سشواء ‘ بطولة الرابطة اÎÙفة ا أ
لفت ا أ

ﬁمد فوزي بقاصص

ألصض -رأع ع -ل -ى أŸن -اصضب ب -ات وأضض-ح-ا بÚ
ألدولي Úأ÷زأئري Úخصضوصضا لعبي أÿط
أألمامي ،ألذين أضضحوأ يقدمون مسضتويات
ك -بÒة م -ع ف -ري -ق -ه -م ع -ن ط -ري -ق تسض -ج -ي-ل
أأله- -دأف وت -ق -د“ Ëري -رأت ح -اسض -م -ة ‘
ﬁاولة منهم من أجل لفت أنظار ألناخب
ألوطني أ÷زأئري «جمال بلماضضي» قصضد
أسض -ت -دع -ائ-ه-م إأ ¤ألÎبصص أŸق-ب-ل ل-ل-خضض-ر
ومنه ﬁاولة ضضمان ألتنقل مع أŸنتخب
أل -وط -ن -ي ل -ن -ه -ائ -ي -ات ك -أاسص أ· إأف -ري -ق-ي-ا،
خصضوصضا بالنسضبة Ÿنافسص هدأف أÿضضر
وألسضد ألقطري «بغدأد بو‚اح».
يتوأجد ‘ قائمة ألÓعب ÚأŸرشضح Úبقوة
‘ ألتوأجد ‘ قائمة «بلماضضي» ‘ «ألكان»
ه-دأف ف-ري-ق ه-وف-ن-ه-ا ËأألŸا« Êإأسض-ح-اق
ب -ل -ف-وضض-ي-ل» ،أل-ذي ي-ع-يشص أح-ل-ى أق-وى أي-ام
مشضوأره ألكروي ،بعدما “كن هذأ أŸوسضم
م - -ن ل - -فت أن - -ظ- -ار ك- -ل عشض- -اق ألسض- -اح- -رة
أŸسضتديرة ‘ أŸانيا ،بعدما “كن ◊د أآلن
من تسضجيل  15هدفا كام ‘ Óألبندسضليغا
منها  6أهدأف ‘ أألربع موأجهات أألخÒة،
كما Áلك ‘ رصضيده  16هدفا و“ 4ريرأت
حاسضمة ‘ كل أŸنافسضات ،ما نصضبه هدأفا
للفريق أألŸا Êومكنه من ألتوأجد ‘ عدة
م-ن-اسض-ب-ات ‘ أل-تشض-ك-ي-ل-ة أŸث-ال-ي-ة ل-ل-ب-ط-ول-ة
أألŸانية آأخرها كانت خÓل شضهر أفريل،
كما بات «بلفوضضيل» أفضضل هدأف عربي
ع Èألتاريخ Áر بالبطولة أألŸانية بعدما
حطم رقم أŸهاجم ألدو‹ أŸصضري ألسضابق
«ﬁم- -د زي- -دأن» أل- -ذي ك -ان ي -ع -ت Èأفضض -ل
هدأف عربي برصضيد  13هدفا خÓل موسضم
وأحد سضجلها عندما كان يحمل ألوأن نادي
«بوروسضيا دور“وند».
ب -اإلضض -اف -ة إأ ¤ه -ذه أإلحصض -ائ-ي-ات وإأشض-ادة
ألصضحافة أألŸانية وجمهور نادي هوفنهاË

بخريج مدرسضة ليون ألفرنسضية ،فإانه حسضب
ب -عضص أŸصض -ادر ي -تصض -ل أل -ن -اخب أل -وط -ن -ي
«جمال بلماضضي» كثÒأ باŸهاجم أ÷زأئري
‘ أل- -فÎة أألخÒة ،وي- -ب- -دو أن- -ه -م -ا وضض -ع -ا
خÓ-ف-ه-م-ا ج-ان-ب-ا ،ب-ع-دم-ا أتضض-حت ألصضورة
ل - -ق - -ائ- -د أÿضض- -ر أألسض- -ب- -ق ح- -ول ضض- -رورة
أصض -ط -ح -اب «ب-ل-ف-وضض-ي-ل» م-ع-ه إأ« ¤أل-ك-ان»
Ÿن- -افسض- -ة أو رÃا مسض- -اع- -دة «ب- -و‚اح» ‘
هجوم أÿضضر ،خصضوصضا أن ألÓعب ألسضابق
إلن ÎميÓن وجد رأحة كبÒة ‘ منصضبه
أ÷ديد كمهاجم ثا Êخلف رأسص أ◊ربة،
وهو ما يجعل كل ألتوقعات –وم حول تلقيه
‘ أألي- - -ام أŸق- - -ب- - -ل - -ة دع - -وة ألÎبصص م - -ع
أŸنتخب.
ألÓعب ألثا Êألذي ل يريد ألسضتسضÓم هو
ه -دأف أل -ب -ط -ول -ة أŸوسض -م أŸاضض -ي لعب
إأ–اد أل -ع -اصض -م -ة «أوسض -ام -ة درف -ل -و» ورغ -م

معاناته ‘ ألفÎة أألخÒة من أإلصضابة ،إأل
أنه “كن ‘ أألسضابيع أألخÒة من ألعودة
بقوة ‘ بطولة ألدرجة أألو ¤ألهولندية مع
فريقه فيتيسص أرنهيم ،هو ألذي “كن أألحد
أŸاضضي من تسضجيل هدفه ألسضادسص ‘ أول
موسضم له مع فريقه ضضد فريق جرأفشضاب،
وقاده نحو مشضاركة أوروبية أŸوسضم أŸقبل،
ما قد يكون ‘ صضا◊ه خصضوصضا ‘ حالة
إأصض -اب -ة أح -د أŸه -اج -م Úق -ب-ل أل-ت-ن-ق-ل إأ¤
مصضر .ألÓعب ألثالث ألذي يريد ألكث Òمن
أ÷زأئ- -ري Úمشض- -اه- -دت- -ه ول -و ي -ت -ن -ق -ل م -ع
أÛموعة إأ ¤نهائيات كأاسص أ· إأفريقيا
من أجل أكتسضاب أÈÿة وألحتكاك أكÌ
باألجوأء أإلفريقية عن قرب ،يتعلق بهدأف
ألرأبطة أÎÙفة أألو ¤لكرة ألقدم «زكريا
نعيجي» هدأف نادي بارأدو صضاحب ألـ 24
ربيعا برصضيد  19هدفا ألذي يتأالق Ÿوسضمه

نهائي البطولة الوطنية لكرة السشلة

أل -ث -الث ع-ل-ى أل-ت-وأ‹ م-ع أل-ط-وأح ،Úوه-ذأ
أŸوسضم يتجه نحو نقشص أسضمه بأاحرف من
ذهب ح Úسضيتوج بلقب هدأف أŸوسضم بعد
نهاية أ÷ولة ألثÓث ،Úخصضوصضا إأذأ “كن
من بلوغ عتبة ألعشضرين هدفا Ÿعادلة رقم
«حاج عدلن» ألذي سضجل موسضم (- 1994
 )1995عشضرين هدفا ،وهو ما قد يضضطر
«ب-ل-م-اضض-ي» إأ ¤أسض-ت-دع-ائ-ه ،خصض-وصض-ا أن-ه-ا
فرصضة كبÒة له من أجل ألÈوز ‘ حال وضضع
فيه ألثقة ،هو ألذي سضيكون من دون أدنى
شضك مطلوبا بقوة خÓل أÒŸكاتو ألصضيفي
أŸقبل من أندية أوروبية ،دون ذكر أÙلية
م-ن-ه-ا ‘ م-ق-دم-ت-ه-ا م-ول-ودي-ة أ÷زأئ-ر أل-تي
تريده بأاي ثمن خÓل هذه ألصضائفة.
وب Úهذأ وذأك سضيكون لـ «بلماضضي» تعدد
أÿيارأت ‘ ظل تأالق دوليينا مع أنديتهم
دوليا وﬁليا.

اللجنة الوطنية للمنافسسة تفصسل اليوم ‘ مصس Òلقاء ج.سسطاوا‹ – و.بوفاريك

ل–ادية ا÷زائرية لكرة السشلة أانّ اللجنة الوطنية للمنافسشة سشتحسشم اليوم ‘ هوية الطرف الثاÊ
كششف مصشدر موثوق من داخل ا إ
الذي سشينششط نهائي البطولة الوطنية أاكابر رجال السشبت القادم بقاعة حرششة حسشان بالعاصشمة ،رفقة اÛمع البÎو‹ الذي تأاهل على
حسشاب نادي مÓحة حسش Úداي.

نبيلة بوقرين
ج -اء ذلك ع -ل -ى خ -ل -ف-ي-ة أح-دأث ألشض-غب
وأل -ف -وضض -ى أل -ت-ي رأف-قت م-وأج-ه-ة أل-دور
نصض -ف أل -ن -ه-ائ-ي أل-ت-ي ج-م-عت ب Úف-ري-ق
ج -م-ع-ي-ة سض-ط-اوأ‹ ون-ادي ودأد ب-وف-اريك
م -ط -ل -ع أألسض -ب -وع أ÷اري ب-ق-اع-ة ح-رشض-ة
حسضان ،بسضبب رمي أŸقذوفات من طرف
ج -م -اه Òأل -ودأد أل -ت -ي ك -انت م -ت -وأج -دة
بالقاعة قبل ألنهاية ونزولهم للبسضاط ما

مـــــــانششيسشÎ
سشيتــــــــــــــــي

إأضضطر ُمحافظ أللقاء إأ ¤إأيقاف أللعب
◊م -اي -ة أل Ó-ع -ب Úوت -ف -ادي أل -ت-ج-اوزأت
Ÿتوأجدين
بالنظر للخطر ألكب Òعلى كل أ ُ
Óشضارة
ب -ال-ق-اع-ة حسضب ذأت أŸصض-در .ل إ
فإان نادي جمعية سضطاوأ‹ كان ُمتقدما
‘ أل -ن -ت -ي -ج -ة ع -ل -ى حسض -اب ف -ري -ق ودأد
Ÿنتظر أن
بوفاريك بـ  64مقابل  62ومن أ ُ
ينال ألتأاهل للنهائي Ãا أن أألحدأث كانت
من طرف أنصضار ودأد بوفاريك ،ما يعني
أنه سضُينشضط ألنهائي إأ ¤جانب أÛمع

ألنه حق مشضروع وفقا للقوأن Úبعدما ”
ألوقوف على كل أألحدأث أÿطÒة ألتي
رأفقت لقاء أŸربع ألذهبي ولكن أ◊سضم
وألقرأر ألنهائي سضيكون من طرف أللجنة
أŸعنية بعدما تن ُ
ظر ‘ تقارير أ◊كام.
أما أÛمع ألبÎو‹ تأاهل على حسضاب
نصض -ر حسض Úدأي بصض -ع -وب -ة ب -ن -ت -ي-ج-ة 63
م-ق-اب-ل  61م-ي-زه-ا أل-ت-ن-افسص أل-ن-زي-ه بÚ
ألطرف ،Úحيث عادت ألغلبة للمجمع ‘
ألنهاية .بالتا‹ فإان نهائي أŸوسضم أ◊ا‹

سضيجمع ب Úفريق Úلهما تاريخ كب‘ Ò
ألكرة ألÈتقالية أ÷زأئرية بدليل أŸشضوأر
ألكب Òألذي قدمه كل طرف ‘ أŸربع
ألذهبي ،ما يعني أن مُحبي كرة ألسضلة
عامة وألعاصضمي Úخاصضة على موعد مع
سضهرة رمضضانية كبÒة هذأ ألسضبت بقاعة
حرشضة من أجل أإلسضتمتاع بأادأء ألÓعبÚ
ف -وق أل -بسض -اط خ-اصض-ة أن أإلث-ارة سض-ت-ك-ون
حاضضرة بالنظر لطعم ألفوز باŸوأجهة ‘
دأربي وأعد.

غوارديو’ ينج ـح ﬁل ـيا ‘ انتظ ـار التتويج باللقب اأ’وروبي

عندما انضشم بيب غوارديول إا ¤مانششسشÎ
سشيتي ‘  2016كان مÓك النادي على قناعة
لسشبا Êهو الرجل اŸثا‹
تامة بأان اŸدرب ا إ
لقيادة الفريق نحو اÛد ‘ رابطة أابطال
لمل تأاجل
أاوروبا لكرة القدم ،غ Òأان هذا ا أ
مرة أاخرى ,قابله ‚اح مدو ‘ البطولة
اÙلية بحصشد لقب أاغلى بطولة مرتÚ
متتاليت.Ú
ب -ع -د ث Ó-ث-ة م-وأسض-م ل ي-زأل «سض-ي-ت-ي» ي-ت-ط-ل-ع أل-ل-قب
أألوروبي ،لكن تتويج أŸدرب ألبالغ من ألعمر  48عاما
بلقب ألبطولة أإل‚ليزية أŸمتازة مرت Úعلى ألتوأ‹
قد يشضكل إأ‚ازأ أك.È
و ⁄يتعرضص غوأرديول لÓنهيار بعد أÿروج من ربع
نهائي رأبطة أألبطال على يد توتنهام هوتسضب‡ ،Òا
يعني ضضياع حلم –قيق رباعية ل سضابق لها.
لكنه كان بحاجة ◊فظ ألكÈياء ،وهو ما –قق يوم
أألحد عندما أختتم أحد أشضرسص ألسضباقات نحو لقب
ألبطولة ‘ إأ‚لÎأ و‘ أوروبا.
ورفع غوأرديول أŸعاي Òإأ ¤أقصضى حد ‘ ألبطولة،
ففي موسضمه ألثا Êمع سضيتي حقق لقب ألبطولة ألعام
أŸاضضي برقم قياسضي بعد أن جمع فريقه مئة نقطة
وسضجل  106أهدأف.
ورغم ذلك Áكن أن يشضعر غوأرديول بسضعادة أك Èبعد
حصضيلة أŸوسضم ألتا‹ ،إأذ جمع  98نقطة وتفّوق على
ليفربول ألذي حصضد  97نقطة ‘ ثا Êوثالث أكÈ
حصضيلة من ألنقاط ‘ حقبة «برÁرليغ».
وخ Ó-ل أŸوسض -م أŸث Òأسض -تضض -اف سض -ي -ت -ي م-ن-افسض-ه
ليفربول ‘ أألسضبوع أألول من جانفياŸاضضي وهو
يدرك أن ألهزÁة سضتوسضع ألفارق إأ ¤عشضر نقاط
لصضالح فريق أŸدرب يورغن كلوب ألشضرسص.
وفاز «ألسضيتزن» بوأقع ( ‘ )1-2هذأ أليوم ثم تفوق
‘  16من آأخر  17مبارأة بالبطولة وفاز بالتحديد ‘

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com

آأخ- -ر  14م -ب -ارأة ل-يصض-ب-ح أول ف-ري-ق ي-ح-ت-ف-ظ ب-ل-قب
ألدوري أŸمتاز خÓل عشضر سضنوأت.
وح -ق -ق أل-ت-ق-ن-ي أإلسض-ب-ا Êل-قب أل-ب-ط-ول-ة أل-ث-ام-ن-ة ‘
مشض- -وأره ك -م -درب ب -ع -د ث Ó-ث -ة أل -ق -اب ‘ أل -ب -ط -ول -ة
أإلسضبانية ،وألعدد نفسضه ‘ أŸانيا مع بايرن ميونيخ،
بعد إأصضرأر هائل وقدرة على ألتعامل مع ألضضغط.
وخÓ- -ل ف- -وز ل -ي -ف -رب -ول ‘ آأخ -ر تسض -ع م -ب -اري -ات ‘
ألبطولة ،كان يتقدم على ألسضيتي ‘ ألصضدأرة بسضبب
أخ-تÓ-ف م-وأع-ي-د أŸب-اري-ات ل-ك-ن ك-ل-م-ا ت-ق-دم فريق
كلوب كان فريق غوأرديول يسضبقه ‘ أÿطوة ألتالية.
و‘ أخ -ر ج -ول -ة م -ن أل -ب -ط-ول-ة أإل‚ل-ي-زي-ة ,ج-اء رد
ألÓعب ألدو‹ أإلسضبا Êألسضابق شضديد أللهجة ،فقبل
فوزه ( )1-4على برأيتون ليحسضم أللقب ،فاز سضيتي ‘
ث Ó-ث م -ن آأخ -ر أرب -ع م -ب -اري -ات ‘ أل-دوري ب-ن-ت-ي-ج-ة
(.)0-1
وكان ألهدف ألذي تقدم به برأيتون ‘ ألدقيقة  27هو
رأب -ع ه -دف يسض -ك -ن شض -ب-اك سض-ي-ت-ي ‘  14م-ب-ارأة ‘
أŸسضابقة ‘ ,ح Úكان فوز ليفربول أŸتوقع Ãلعبه
على ولفرهامبتون كفي Óبأان يشضعر سضيتي بالرعب،
لكن على ألنقيضص جاء رد سضيتي شضديد
أللهجة ليقضضي على آأمال ليفربول ‘ –قيق أللقب
ألول مرة منذ .1990
وأتبع غوأرديول أسضلوبه أŸعروف باسضم «تيكي تاكا»
‘ «ألÒÁÈليغ» وألذي أشضتهر به سضابق ‘ ناديه
ب-رشض-ل-ون-ة ,وأل-ق-ائ-م ع-ل-ى أل-ت-مريرأت ألقصضÒة ودمج
ذلك بالسضرعة وألقوة خÓل ألسضتحوأذ على ألكرة.
ويتطلع غوأرديول للكمال دأئما ،لذأ تعهد بأان سضيتي
سض -ي -ك -ون أفضض -ل ح -ال ‘ أŸوسض -م أŸق -ب-ل ل-ل-تصض-دي
Ùاولت ليفربول لتحسض Úتشضكيلته.
وق -ال ب -ع -د أل -ت -ت -وي-ج «ه-ذأ أصض-عب ل-قب ف-زت ب-ه ‘
مسضÒتي حتى أآلن..
وÁكن أن يختتم غوأرديول أŸوسضم بإا‚از بارز بأان

ألعدد

17947

19

أاكد أان الهدف الرئيسشي هو ضشمان مششاركة قارية

دوم ـ ـ ـ ـ ـ ـا يطالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب إادارة «الكن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاري»
بتف ـ ـ ـادي الضسغ ـ ـ ـ ـط علـ ـ ـ ـى الÓعـ ـ ـ ـبÚ

خسشر فريق ششبيبة القبائل الكث Òمن حظوظه ‘ اŸنافسشة على اللقب خاصشة بعد خسشارته
‘ قسشنطينة و فوز الرائد ا–اد العاصشمة و هو ما جعل فارق النقاط يتسشع رغم ان
«الكناري» سشيواجه ال–اد ‘ ا÷ولة اŸقبلة .

عمار حميسسي
ك -ان أنصض -ار ألشض -ب -ي -ب -ة Áن-ون أل-ن-فسص
بالعودة بنقطة ألتعادل على أألقل من
أجل ألبقاء ‘ ألسضباق أل أن أÿسضارة
عقدت كثÒأ من وضضعية ألفريق ‘
أŸن -افسض -ة ع -ل -ى أل -ل -قب و م-ا زأد م-ن
حÒة أألنصض- -ار ه- -و ت- -رأج- -ع مسض -ت -وى
ألفريق ألذي  ⁄يقدم أي شضيء خÓل
موأجهة «ألسضنافر» ألتي كان Áكن أن
تنتهي بنتيجة أثقل .
و ط- -الب أŸدرب دوم -ا م -ن أل -رئ -يسص
مÓل تفادي ألضضغط على ألÓعب Úمن
خ Ó-ل أ◊ديث ع -ن أل -ت-ت-وي-ج ب-ال-ل-قب
ك - -ه- -دف رئ- -يسض- -ي م- -ذك- -رأ أي- -اه ب- -ان
أألهدأف ألتي أتفق عليها مع أإلدأرة
هو إأنهاء أŸوسضم ‘ مرتبة تتيح للفريق
أŸشض -ارك -ة ‘ م -ن -افسض -ة ق -اري -ة سض-وأء
رأبطة أألبطال أو كأاسص ألكاف .
و ت -ب -ق -ى ح -ظ -وظ أل -ف -ري-ق وفÒة ‘
–ق-ي-ق ه-ذأ أل-ه-دف شض-ري-ط-ة –ق-يق
نتيجة أيجابية خÓل أ÷ولة أŸقبلة
أم -ام أ–اد أل -ع -اصض -م-ة ح-يث سض-ي-ك-ون
ألفريق مطالبا بتحقيق ألفوز من أجل
ألبقاء ‘ ألسضباق .
و سض-ت-م-ن-ح أي ن-ت-ي-ج-ة أخ-رى ي-ح-ققها
ألفريق فرصضة ألندية أخرى من أجل
م -ن -افسض -ت -ه ع -ل -ى ه -ذأ أل -ه-دف ح-يث
ي-ت-م-رك-ز ف-ري-ق شض-ب-ي-ب-ة ألسض-اورة خ-لف
«ألكناري» بفارق ثÓث نقاط و تتوأجد
ثÓث أندية بفارق أربع نقاط و هي
شض -ب -اب قسض -ن -ط -ي-ن-ة ،وف-اق سض-ط-ي-ف و
مولودية أ÷زأئر و بالتا‹ سضيفتح تعÌ
ألفريق أمام أل–اد أن حدث ألطريق

أمام أندية أخرى لدخول ألسضباق بقوة .
و يرأهن أŸدرب دوما على رد فعل
لع- -ب -ي -ه خ Ó-ل م -وأج -ه -ة أل–اد ‘
أ÷ولة أŸقبلة رغم أنه أبدى تخوفه
من قوة أŸنافسص ألذي أظهر قدرأت
جيدة أمام فريق أوŸبي أŸدية ألذي
يدأفع جيدأ .
و سضÒك- - - -ز أŸدرب ع- - - -ل - - -ى أ÷انب
ألنفسضي من أجل –ضض Òلعبيه ألذين
تاثروأ كثÒأ بالنتقادأت ألتي وججها
أليهم ألنصضار بعد أŸبارأة و هو ما
جعل أŸدرب يطالب ألدأرة بحماية
أل Ó-ع -ب Úم -ن خÓ-ل ت-ف-ادي أ◊ديث
عن أللقب خÓل هذه ألفÎة و خاصضة
قبل موأجهة أ–اد ألعاصضمة .
بن يوسشف يطعن لدى
«التاسس»
ق -ام أل -ي-اسص ب-ن ي-وسض-ف لعب شض-ب-ي-ب-ة
أل -ق -ب -ائ -ل أŸع -اقب م -ن ط -رف ÷ن -ة

ألنضضباط ألتابعة ل–Óادية أ÷زأئرية
لكرة ألقدم Ãنعه من أŸشضاركة ‘ أي
منافسضة أو ‡ارسضة ألنشضاط ألرياضضي
- Ÿدة  4أع -وأم وت -غ-رÁه ب 200ألف
دينار جزأئري على خلفية ثبوت تناوله
موأد ﬁظورة بتكليف أحد أÙامÚ
للطعن ‘ قرأر عقوبته لدى أÙكمة
ألرياضضية .
وكانت ÷نة ألنضضباط قد أكدت أن
ألÓعب سضقط ‘ أختبار ألكشضف عن
أŸنشض - -ط - -ات خ Ó- -ل أŸب- -ارأة أل- -ت- -ي
خسض -ره -ا شض -ب -ي -ب-ة أل-ق-ب-ائ-ل أم-ام دف-اع
تاجنانت ‘ ألفا— من أفريل أŸاضضي.
و رغم أن حظوظه ضضئيلة ‘ أ◊صضول
ع -ل -ى ق -رأر ي -خ -ف -ف أل -ع -ق -وب -ة إأل أن
ألÓعب ل يفكر ‘ ألسضتسضÓم و يريد
ط -رق ك -ل أألب -وأب أŸت -اح-ة م-ن أج-ل
أل- - -ع - -ودة م - -ن ج - -دي - -د أ‡ ¤ارسض - -ة
ألرياضضة.

جمعية وهران

رئيـ ـ ـسس النـ ـ ـ ـادي اله ـ ـ ـ ـاوي يلـ ـ ـ ـوح با’نسسح ـ ـ ـاب

لّوح رئيسس النادي الهاوي
÷ م ع ي ة و ه ر ا ن  ،صش اح ب
اأغلبية اأسشهم الششركة
ا ل ر ي ا ض ش ي ة ل ل نا د ي ا ل ن ا ش ش ط ‘
ا ل ر ا ب ط ة ا  Î Ùفة ا ل ث ا ن ي ة
ل ك ر ة ا ل ق د م  ,م رو ا ن ب غ و ر
ب ا ل ن س ش ح ا ب من م ن ص ش ب ه ‘
ح ا ل ع د م ح ص ش و له ع ل ى
ا  Ÿس ش ا ع د ا ت ا Ÿا ل ي ة ا ل  Óز م ة
م ن ا ل س ش ل ط ات ا  Ùل ي ة ا  Ÿو س ش م
ا  Ÿق ب ل  ،ح س ش ب م ا اس ش ت ف ي د
امسس الثن Úمن اإدارة
ا÷معية.
وأج -ت -از ب -غ -ور أÿم -يسص أŸنصض -رم
ب -ن -ج -اح أخ -ت -ب -ار أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة
أل-ع-ادي-ة ب-ع-د أŸصض-ادق-ة ب-الإج-م-اع
على تقريريه أŸا‹ وألأدبي Ÿوسضم
 2019-2018رغ- -م أن ف -ري -ق -ه ‚ا
بصضعوبة كبÒة من ألنزول أإ ¤قسضم
ألهوأة.
وخÓ- -ل أ÷م- -ع- -ي- -ة أل -ع -ام -ة ،أف -اد
ألتقرير أŸا‹ باأن أإدأرة أ÷معية

أسضتفادت من مدأخيل قدرت ب12
م-ل-ي-ون دي-ن-ار م-ق-اب-ل صض-رف-ه-ا ل44
م-ل-ي-ون .ووف-ق ن-فسص أل-ت-ق-ري-ر ،ف-اإن
ألرئيسص بغور أقرضص أإدأرة ألنادي
م ب ل غ  3 0م ل ي و ن د ي نا ر  ،ل Îت ف ع د ي و نه
Œاه خزينة أ÷معية أإ 150 ¤مليون
د ي نا ر .
و أسضتنادأ أإ ¤ذأت ألتقرير ألذي ”
ع -رضض -ه ع -ل-ى أل 28عضض-وأ أل-ذي-ن
حضض -روأ أشض -غ-ال أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة،
فاإن مدأخيل ألنادي كان مصضدرها
أÛلسص ألشض -ع-ب-ي أل-ب-ل-دي ل-وه-رأن
ب2ر 5م Ó-ي Úدي -ن -ار وأŸدي -ري -ة
أÙل -ي -ة ل -لشض -ب -اب وأل -ري -اضض-ة ب6
م  Óي  Úد ي نار  ,و ه و م ا
أع- - -تÈت- - -ه أإدأرة ن- - -ادي أŸدي - -ن - -ة
أ÷دي - -دة «ج- -د ﬁدود» ول ي- -ف- -ي
متطلبات فريق ينشضط ‘ ألرأبطة
أ  Î Ùف ة أ ل ث ان ي ة .
وج- -اءت ت- -ه- -دي -دأت ب -غ -ور ،حسضب
ن- -فسص أŸصض- -در ,ل- -ل -ت -دل -ي -ل ع -ل -ى
أıاوف أل -ت -ي ت -ن -ت-اب-ه م-ن ت-ك-رأر

أ  Ÿو س ض م أ ÷ ا ر ي أ لذ ي “ ي ز ب ه ز أ ت
ك ث  Òة  ,س ض ي م ا م ن أ ÷ ان ب أ  Ÿا‹  ،م ر
ب ه ا ثا  Êأ ك  Èف ر ي ق ب ع ا ص ض مة أ ل غ ر ب
أ÷زأئ - -ري وك- -ادت ت- -رم- -ي ب- -ه أإ¤
أ ل د ر ج ة أ ل ث ا ل ث ة.
وم -وأزأة م -ع أل -غ-م-وضص أل-ذي Áي-ز
مسضتقبل ألرئيسص بغور ,توأجه أإدأرة
أ÷م -ع -ي -ة دأئ -م -ا خ -ط -ر ع -ق -وب-ات
ﬁت -م -ل -ة م -ن ط -رف ÷ن -ة تسض -وي-ة
أ ل ن ز أ ع ا ت أ ل ت اب ع ة ل  –Óاد أ ÷ ز أ ئ ر ي
ل-ك-رة أل-ق-دم ع-ل-ى خ-ل-فية تهديدأت
ع- -دد م- -ن لع- -ب- -ي أل -ف -ري -ق ب -رف -ع
شض- - -ك- - -اوى ل- - -دي - -ه - -ا بسض - -بب ع - -دم
أسض -ت Ó-م -ه -م لأج -وره -م م -ن -ذ ع -دة
أشضهر.
و ت ف ي د م ص ض ا د ر م ن  ﬁيط أ ل  Óع ب Ú
أن دي - -ون ألإدأرة Œاه - -ه- -م ت- -ق- -در
ب ح و أ ‹  6 0م ل يو ن د ي نا ر ق د ي ص ض ع ب
ع ل ى أ ل ر ئ ي س ص ب غ و ر و أع ض ضا ء م ك تب ه
توفÒها ‘ ألظرف أ◊ا‹ ألصضعب
أل -ذي Áر ب -ه أل -ن-ادي م-ن أل-ن-اح-ي-ة
أŸالية.

بعد مششوار ‡ّيز خÓل اŸوسشم

تك ـ ـر Ëن ـ ـ ـادي وفاق ورقلة ونادي كرة السسلـة
على اأ’رائك إاناث لذوي ا’حتياجات اÿاصسة
كرمت السشلطات الولئية بورقلة خÓل حفل رمزي جرى تنظيمه ‘ سشهرة رمضشانية
كل من نادي وفاق ورقلة اŸتوج بكأاسس ا÷زائر لكرة القدم لفئة أاقل من  17سشنة (ذكور)
لرائك لذوي الحتياجات اÿاصشة حامل اللقب  13للبطولة
ونادي كرة السشلة على ا أ
الوطنية لذوي الحتياجات اÿاصشة وذلك نظ› Òهوداتهم اŸبذولة ومن أاجل
تششجيعهم Ÿواصشلة –قيق نتائج أافضشل ‘ ﬂتلف اÙافل الرياضشية.
ف -ع -ال -ي -ات ه -ذأ أ◊ف -ل ع-رفت أيضض-ا أŸتعلقة بنقصص ألهياكل ألرياضضية كما و‘ كلمة Ÿدرب وفاق ورقلة ذكر عبد
ت -ك -ر Ëأعضض -اء أل -ن -ادي Úم -ن لع -ب Úطالبوأ بدعم ألفرق ألرياضضية ماديا ،ألكر Ëبن زأيد أن هذأ ألفوز ألذي
وطاقم فني وإأدأري بحضضور وجوه من باإلضضافة إأ ¤إأنشضاء قسضم هوأة لكرة حققه نادي وفاق ورقلة ألشضاب وألذي
يصضبح أول مدرب يحقق ألثÓثية أÙلية ‘ إأ‚لÎأ
أألسض -رة أل -ري -اضض -ي -ة ،ك -م -ا ك -انت ه-ذه أل - -ق - -دم خ - -اصص Ãن- -ط- -ق- -ة أ÷ن- -وب يعود تاريخ تأاسضيسضه إأ ¤سضنة  ،2009فوز
ح Úيوأجه وأتفورد ‘ نهائي كأاسص أل–اد أإل‚ليزي
أل -ف-ع-ال-ي-ة ،ف-رصض-ة ل-ط-رح ألنشض-غ-الت ألشضرقي.
مسضتحق ونتيجة عمل متوأصضل ،مضضيفا
‘ وÁبلي .
أن ألÓعب ‘ Úورقلة ‘ حاجة إأ¤
توف Òأإلمكانيات من أجل تأاط Òجيد.
تششلسشي
ومن جانبهم مسضÒو نادي كرة ألسضلة
Óن- - - -اث ل - - -ذوي
ع- - - -ل- - - -ى أألرأئك ل - - - -إ
سشيكششف النجم البلجيكي إادين هازارد صشانع أالعاب نادي فقط» .بدوره ،أبدى سضاري عدم ثقته ‘ بقاء هازأرد بالفريق أŸوسضم
ألحتياجات أÿاصضة ناشضدوأ بضضرورة
تششلسشي ا إ
ل‚ليزي عقب مباراة فريقه ضشد أارسشنال بنهائي أŸقبل ،ورجح بقوة ألتحاقه باŸلكي بسضبب ألرغبة ألقوية ألتي أبدأها
ترقية ‡ارسضة رياضضة كرة ألسضلة لفئة
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ذوي ألحتياجات أÿاصضة ﬁليا من
بباكو -عن وجهته ‘ اŸوسشم اŸقبل ‘ ،ح Úرجح ا إ
ليطا‹ وكان ريال مدريد أعرب عن رغبته ‘ ضضم هازأرد إأ ¤صضفوفه بدأية
أجل تشضجيع أŸوأهب أ÷ديدة ◊مل
ماوريسشيو سشاري مدرب الفريق التحاقه بريال مدريد .من ألعام أŸقبل ضضمن خطته إلعادة بناء ألفريق وأŸنافسضة على
أأللوأن ألوطنية ‘ أÙافل ألدولية.
وأوضضحت صضحيفة ليكيب ألفرنسضية أن ها زأرد ( 28سضنة) يو‹ ‘ ﬂتلف أأللقاب بعد خروجه من كل أŸسضابقات ألعام أ◊ا‹.
هذأ وأشضار وأ‹ ألولية من جهته إأ¤
أŸرحلة أ◊الية من أŸوسضم تركيزأ كبÒأ على نهائي ألدوري أألوروبي ،و–دثت ت- -ق- -اري -ر صض -ح -ف -ي -ة ‘ وقت سض -اب -ق ع -ن أقÎأب «أل -ب -ل -وز»
جهود ألسضلطات أÙلية لتطوير قطاع
وسض -ي -كشض -ف ع -ن وج -ه -ت-ه ‘ أŸوسض-م أŸق-ب-ل ب-ع-د ن-ه-ائ-ي أŸسض-اب-ق-ة و»أÒŸينغي» وهازأرد من ألتوصضل إأ ¤أتفاق نهائي كامل ينصص على
ألرياضضة بالولية ،دأعيا إأ ¤تثم Úهذه
أألوروبية .وأضضافت ألصضحيفة -نق Óعن ألنجم ألبلجيكي عقب مبارأة أنتقال ألبلجيكي ألدو‹ إأ ¤ألÈنابيوبعقد Áتد سضتة موأسضم ،بعد فشضل
أŸن -ج -زأت وت -ظ -اف -ر أ÷ه-ود ل-ل-رق-ي
تشضلسضي مع ليسض Îسضيتي ‘ أ÷ولة أÿتامية للÒÁÈليغ« -أبلغت إأدأرة أÙاولة أألو ¤ألتي جرت ألصضيف أŸاضضي بسضبب مبالغة ألفريق
بالرياضضة أÙلية وتطويرها.
ألنادي Ãوعد حسضم وجهتي أŸوسضم أŸقبل ..أألمر ل يتعلق بي أنا أللند ‘ Êمطالبه أŸادية ،ألتي وصضلت إأ ¤مئتي مليون يورو.
إإÁان كا‘

هازارد يحدد وجهته للموسسم القادم بعد نهائي أاوروبا ليغ

مواقيت
الصصÓة

á«îjQÉàdG IôµØªdG
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^  1٤م - -اي  :1٩٥2سص-ل-ط-ات الح-تÓ-ل ت-ل-ق-ي
ال- -ق- -بضس ع -ل -ى «مصص -ا‹ ا◊اج» ب -الشص -ل -ف
لق -ام -ة ا÷Èي -ة بـ (ن -ي -ور)
وت -ن -ق -ل -ه إا ¤ا إ
 Niortفرنسصا.
^  1٤م- -اي  :1٩٥٥السص-ل-ط-ات ال-ف-رنسص-ية تعÚ
له-ل-ي-ة  SASمهمتهم
ضص-ب-اط-ا خ-اصص Úل-لشص-ؤوون ا أ
لوراسس.
لها‹ Ãنطقة ا أ
النظر ‘ شصؤوون ا أ

الثÓثاء  0٩رمضصان  1٤٤0هـ الموافق لـ  1٤ماي  201٩م

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
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‘ إاط -ار م-ك-اف-ح-ة اإلره-اب وب-فضص-ل
ج -ه-ود ق-وات ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي،
سّصلم إارهابيان ( )02نفسصيهما ،أامسس 13
ماي  ،2019للسصلطات العسصكرية بالقطاع
ال -ع-م-ل-ي-ات-ي ل-ع Úق-زام/ن.ع .6.وي-ت-ع-ل-ق
األمر بكل من ““أاماكاشصو أاحمد““ اŸدعو
““أام- - -كشص- - -و““ و«أاوان- - -زق ب- - -وع- - -م- - -ام- - -ة““
اŸدع- -و““اÿط- -اب““ الّ- -ل- -ذي- -ن ال- -ت -ح -ق -ا
ب- -ا÷م -اع -ات اإلره -اب -ي -ة سص -ن -ت -ي 2011
و 2015ع -ل -ى ال -ت-وا‹ .اإلره-اب-ي-ان ك-ان
ب -ح -وزت -ه -م -ا مسص -دسس رشص -اشس م -ن ن -وع
ك Ó-شص -ن -ي -ك -وف وب -ن -دق -ي -ة ق -ن -اصص-ة م-ن
نوعMAS-G3
وخمسصة (ﬂ )05ازن ذخÒة و()89
طلقة من ﬂتلف العيارات.
هذه العملية النوعية التي تضصاف إا¤
سصلسصلة النتائج اÙققة ميدانيا ،تؤوكد
اليقظة العالية وا◊رصس الشصديد لقواتنا
اŸسص- -ل- -ح- -ة ع -ل -ى إاح -ب -اط أاّي -ة ﬁاول -ة
للمسصاسس بأامن البÓد واسصتقرارها.

لرهاب
‘ إاطار مكافحة ا إ

توقيف  3عناصشر دعم ا÷ماعات اإلرهابية
من جهة أاخرى و‘ إاطار مكافحة التهريب

السصرعة الفائقة السصبب الرئيسس

وفاة ششخصش ‘ Úحادث مروري وإاصشابة آاخر باŸاء األبيضس بتبسشة

ل -ق -ي شص-خصص-ان ح-ت-ف-ه-م-ا ‘ ح-ادث م-رور
م -روع وق -ع ع -ل -ى ال -ط -ري -ق ال -وط-ن-ي رق-م 16
Ãنطقة جبل اÿنيڤ ببلدية أام علي صصباح
أامسس عند السصاعة السصادسصة والنصصف.
ا◊ادث “ثل ‘ اصصطدام ب Úسصيارة نفعية
م -ن ن -وع ““م -ازدا ““ ﬁم -ل -ة Ãادة ال -ب -ط -اط -ا،
وشصاحنة من نوع ““شصاكمان““ ،ما أاسصفر عن وفاة
شصخصص ‘ Úع ÚاŸكان والبالغ Úمن العمر
19و 34سصنة كانا على م Ïالسصيارة ” نقل
ج-ث-ت-ي-ه-م-ا ع-ل-ى م Ïسص-ي-ارة اإلسص-عاف التابعة

للحماية اŸدنية إا ¤مصصلحة حفظ ا÷ثث
Ãسصتشصفى الدكتور التيجا Êهدام بئر العاتر،
كما أاسصفر ا◊ادث عن إاصصابة شصخصس ثالث
والبالغ من العمر حوا‹  39سصنة كان على مÏ
الشصاحنة ” إاسصعافه و–ويله إا ¤اسصتعجالت
اŸاء األبيضس ،من جهتها ،فتحت اŸصصالح
األم-ن-ي-ة اıتصص-ة –ق-ي-ق-ا م-ع-م-ق-اŸ ،ع-رف-ة
أاسصباب ا◊ادث الذي أاشصارت مصصادر أان سصببه
اإلفراط ‘ السصرعة.

يعا Êمن إاضصطرابات نفسصية

تبسسة :خالد.ع

ثÓثيني يضشع حدا ◊ياته با÷لفة
ق- -ام ،أامسس ‘ ،ح- -دود السص -اع -ة اÿامسص -ة
مسصاء ،شصاب ‘ العقد الثالث من العمر بوضصع
حد ◊ياته بعدما رمى بنفسصه من الطابق
الثاÃ Êسصكن خاله اŸتواجد بحي اŸسصتقبل
بولية ا÷لفة.
وسصط ذهول ‘ صصفوف اŸارة و‘ مشصهد
وصصف باŸروع كان قد تعرضس بعد السصقوط
إلصصابة خطÒة على مسصتوى الرأاسس ولعدة
كسصور Ãناطق متفرقة من ا÷سصم ،وحسصب
شصهود عيان لـ ““الشصعب ““فإان الضصحية لفظ

أانفاسصه األخÒة فور سصقوطه ،ويبلغ من العمر
 30سصنة ويعا Êمن إاضصطرابات عقلية ،أاما
أاسصباب ÷وئه إا ¤اإلنتحار ف Óتزال ›هولة،
وق -د ” ن -ق -ل الضص -ح -ي -ة إا ¤مصص -ل-ح-ة ح-ف-ظ
ا÷ثث Ãسصتشصفى ﬁاد عبد القادر ،بينما
فتحت اŸصصالح األمنية –قيقا ‘ الواقعة
التي كسصرت هدوء اŸنطقة لكشصف مÓبسصات
ا◊ادثة.

أ÷لفة  :موسسى بوغرأب

من بينهم صصحفي ورئيسس جمعية التجار Ãعسصكر

ششرطة مكافحة ا÷رÁة اŸعلوماتية تسشتمع إا ¤ناششطÚ
على الفايسس بوك

اسص- -ت- -م- -عت شص- -رط- -ة م- -ك- -اف- -ح -ة ا÷رÁة
اإللكÎونية لدى أامن ولية معسصكر ،أامسس ،إا¤
أاقوال عدد من الناشصط ‘ Úا◊راك الشصعبي
على موقع التواصصل الجتماعي فايسس بوك،
‘ قضصية التشصه Òبأاحد رجال اŸال واألعمال
باŸنطقة.
حيث يكون هذا األخ Òقد أاودع شصكوى
ل - -دى اŸصص - -ال - -ح األم - -ن- -ي- -ة ضص- -د ع- -دد م- -ن
األشصخاصس بعضصهم ” –ديد هوياتهم – من
بينهم صصحفي – وتفيد الشصكوى اŸقيدة لدى
اŸصص -ال-ح األم-ن-ي-ة أان اŸشص-ار إال-ي-ه-م ب-أاصص-اب-ع
الت -ه -ام ق -د ل -ف -ت -وا ال-رأاي ال-ع-ام اÙل-ي إا¤
قضصية تتعلق بسصحب جواز سصفر رجل األعمال
وŒم-ي-د حسص-اب-ات-ه ال-ب-ن-ك-ي-ة ب-ع-د الشص-تباه ‘

ت- -ورط- -ه ‘ قضص -اي -ا فسص -اد و‘ إاط -ار ح -م -ل -ة
التحقيقات اŸعلن عنها مؤوخرا التي طالت
عددا من األسصماء الثقيلة ،و‘ القضصية ﬁل
اŸوضصوع أاكد اŸشصتكي أان ما يثار حوله من
إاشصاعات يظل ﬁضس افÎاءات كاذبة الهدف
م -ن -ه -ا تشص -وي -ه سص-م-ع-ة اŸسص-ت-ث-م-ر ‘ اÛال
ال -ف Ó-ح -ي والصص -ح -ي ب -ح -ك -م وظ -ي -ف -ت -ه األم
كطبيب ،أاما بالنسصبة للناشصط Úعلى مسصتوى
ا◊راك ﬁل -ي -ا وال -ذي -ن اسص -ت -م -عت الشص-رط-ة
ألقوالهم فأاكدوا أانهم تناقلوا اŸعلومة من
موقع التواصصل الجتماعي من باب الفضصول
والهتمام Ãتابعة اŸسصتجدات دون وجود نية
منهم ‘ اإلسصاءة للرجل.

معسسكر  :أم أ. Òÿسس

وا÷رÁة اŸن -ظ-م-ة ،أاوق-فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس
الوطني الشصعبي ،بتمÔاسصت ،سصبعة  07منقبÚ
ع -ن ال-ذهب وضص-ب-طت م-رك-ب-ة رب-اع-ي-ة ال-دف-ع
وم -ع -دات ل -ل -ت -ن-ق-يب ع-ن ال-ذهب ‘ ،ح” Ú
توقيف خمسصة  05مهاجرين غ Òشصرعي Úمن
جنسصيات ﬂتلفة بتيارت.

ق.و

2٥°

2٩°

france prix 1

ارتفع عددهم منذ 2018

اعتناق  19أاجنبيا اإلسشÓم بسشيدي بلعباسس
أاحصصت م -دي -ري -ة الشص -ؤوون ال -دي-ن-ي-ة
لوق- -اف ل- -ولي- -ة سص- -ي- -دي ب- -ل- -ع -ب -اسس
وا أ
لسصÓ-م
اع -ت -ن-اق  17رع -ي -ة أاج -ن-ب-ي-ة ا إ
خÓل سصنة  ،2018غالبيتهم من جنسصية
لول
ف - -رنسص - -ي - -ة ،وشص - -ه - -د السص- -داسص- -ي ا أ
ÓسصÓم من جنسصيات
اعتناق  10رعايا ل إ
فرنسصية ،أاŸانية ،بولونية وأاكرانية.

بلعباسس  :غ .شسعدو

...وتوقيف  7منقب Úعن الذهب و 5
مهاجرين غ ÒششرعيÚ

 2٤°وهران

الثمن  10دج

اإلرهابيان ““أامكششو““ و ““اÿطاب““ يسشلمان نفسشيهما بع Úقزام

‘ إاطار مكافحة اإلرهاب ،أاوقفت مفرزة
للجيشس الوطني الشصعبي ،أاول أامسس  12ماي
 ،2019ث Ó- -ث- -ة  03ع-ن-اصص-ر دع-م ل-ل-ج-ماعات
اإلرهابية بتلمسصان.

 2٤°ا÷زائر

عنابة

العدد

 21°وهران

 1٩°ا÷زائر

عنابة

لرهابية سصنتي  2011و 201٥
التحقا با÷ماعات ا إ

ق.و

الفجر0٤.00................:
الشصروق0٥.٤2..............:
الظهر12.٤٥.................:
العصصر16.٣٤................:
المغرب1٩.٥1...............:
العشصـاء21.2٣..................:

ف-ي-م-ا سص-ج-لت اŸصص-ل-ح-ة إاع-ت-ناق  7رعايا
آاخرين اإلسصÓم خÓل السصداسصي الثا Êمن
نفسس السصنة من جنسصيات فرنسصية وبرتغالية،
ÓسصÓم على
وقد –صصل الوافدون ا÷دد ل إ
شص -ه -ادات اع -ت-ن-اق اإلسصÓ-م ك-م-ا أاق-ي-مت ل-ه-م
حفÓت على شصرفهم Ãختلف اŸسصاجد التي
” فيها تلق Úالشصهادت .Úهذا وقد اعتنق
رعيتان أاجنبيتان اإلسصÓم أايضصا خÓل السصنة
ا÷اري -ة ك -ان آاخ -ره -ا اع -ت-ن-اق رع-ي-ة إاي-ط-ا‹
Ãسص -ج -د األم Òع-ب-د ال-ق-ادر بسص-ي-دي ◊سص-ن
وحسصب معظم اŸسصلم Úا÷دد فإان اŸعاملة
ا◊سصنة التي تلقوها من قبل ا÷زائري Úكانت
سصببا رئيسصيا ‘ اعتناقهم اإلسصÓم.
من جهتها ،أاكدت مديرية الشصؤوون الدينية
واألوق- -اف أان ال- -ب- -اب م -ف -ت -وح أام -ام ط -ال -ب -ي
الع -ت-ن-اق م-ن ال-رع-اي-ا الأج-انب ،ح-يث ي-ق-وم
مكتب اعتناق اإلسصÓم بدراسصة ملفات طالبي
الدخول ‘ اإلسصÓم التي تخضصع للتحقيق ليتم
م - -ب - -اشص - -رة –دي - -د م - -ك - -ان ووقت ال- -ن- -ط- -ق
ب -الشص -ه -ادت Úوي -ن -قسص -م ال -واف-دون ا÷دد إا¤
اإلسصÓم إا ¤نوع Úفمنهم من يكتفي بالنطق
بالشصهادت Úعلى مسصتوى بيوت الله وبحضصور
ج -م -ع م -ن اŸسص -ل-م Úال-ذي-ن ي-ك-ون-ون Ãث-اب-ة

الشصهود وتقدم له وثيقة من مديرية الشصؤوون
ال-دي-ن-ي-ة ت-دع-ى““ﬁضص-ر ال-ن-ط-ق ب-الشصهادت““Ú
فيما يطلب النوع الثا Êوثيقة أاخرى تدعى
““شصهادة اعتناق اإلسصÓم““ وهي الوثيقة التي
تسصمح ◊املها بالزواج من إامرأاة مسصلمة وما
يÎتب عن ذلك من أامور اÒŸاث وغÒها ‘
حالة وفاة الزوجة ،كما “كنهم هذه الوثيقة
من زيارة البقاع اŸقدسصة من أاجل ا◊ج أاو
العمرة.

...إاجÓء جثة امرأاة وجدت ‘ حالة
متقدمة من التعفن
دخ -لت ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ل -ولي -ة سص -ي-دي
بلعباسس ،أامسس ،إلجÓء جثة امرأاة تبلغ من
العمر  75سصنة ،ع Ìعليها ‘ حالة متقدمة
من التعفن داخل مسصكن بحي  300مسصكن
سصيدي ا÷ي ‹Óبلدية سصيدي بلعباسس ،حيث
” ن - -ق - -ل - -ه - -ا إا ¤مصص - -ل - -ح- -ة ح- -ف- -ظ ا÷ثث
ب -اŸسص -تشص-ف-ى ا÷ام-ع-ي ع-ب-د ال-ق-ادر حسص-اÊ
لتحديد أاسصباب الوفاة.

...وسشقوط طفل ‘ الثالثة من عمره من
الطالق الثا Êلعمارة

تدخلت ذات اŸصصالح أايضصا إلجÓء طفل
ي -دع -ى ع .ي ي -ب -ل-غ م-ن ال-ع-م-ر ثÓ-ث سص-ن-وات
سصقط من الطابق الثا Êبحي  200مسصكن
سصيدي ا÷ي ‹Óوقت اإلفطار سصنوات ،حيث
قدمت له اإلسصعافات األولية بع ÚاŸكان قبل
أان يتم نقله على وجه السصرعة إا ¤مصصلحة
اإلسص-ت-ع-ج-الت ب-اŸسص-تشص-ف-ى ا÷ام-عي بسصبب
تعدد إاصصاباته.

لتفادي حوادث مرورية ‘ الوسصط ا◊ضصري

ششرط ـة زموري تسشتهدف سشائقي اŸركبات والدراجات النارية

ن -ظ -مت مصص -ال -ح األم -ن ا◊ضص-ري زم-وري
ال-ت-اب-ع ألم-ن دائ-رة ب-رج م-ن-اي-ل خ-رج-ة أام-ن-ية
جوارية –سصيسصية وقائية من ““ أاخطار التعب
واإلرهاق أاثناء السصياقة ““ خÓل األسصبوع األول
من شصهر رمضصان الكر ،Ëتزامنا مع ا◊ملة
Óمن الوطني.
الوطنية للمديرية العامة ل أ
ق -ام إاط -ارات خ -ل -ي -ة اإلتصص -ال وال-عÓ-ق-ات
العامةÃ ،عية قوات الشصرطة لزموري ،بتقدË
توجيهات وتوصصيات أامنية مرورية ،اسصتهدفت
سص -ائ -ق -ي اŸرك -ب -ات ب -ج-م-ي-ع أاصص-ن-اف-ه-ا أام-ام
ﬁي -ط اŸؤوسصسص -ات الÎب -وي-ة ب-وسص-ط م-دي-ن-ة
زموري ،لتليها مسصتمعلي الطرقات باŸدخل

الشصرقي للمدينة بالطريق الوطني رقم ” ،24
خÓلها توزيع مطويات –توي على نصصائح
أامنية .

..وإاطـارات األمـن الولئـي لبومرداسس
ينششطـون حصشصشا إاذاعية

سص- -ط- -رت مصص -ال -ح أام -ن ولي -ة ب -وم -رداسس
برنا›ا توعويا –سصيسصيا أامنيا بالتنسصيق مع
إاذاعة بومرداسس ا÷هوية خÓل شصهر رمضصان
الكر ،Ëمن خÓل بر›ة حصصصس إاذاعية على
مدار شصهر كامل خÓل الفÎة اŸسصائية قبيل

كاريكات /ÒعنÎ

م -وع -د اإلف -ط -ار ،ب -ه -دف م -راف -ق -ة و ت-ذكÒ
مسص -ت-ع-م-ل-ي ال-ط-رق-ات ب-ال-ق-واع-د اŸروري-ة و
األسصسس الصصحيحة ‘ السصياقة السصليمة لتجنب
حوادث مرورية ع Èالطرقات حيث تضصمنت
ه -ذه ا◊صصصس م -واضص -ي -ع م-روري-ة ﬂت-ل-ف-ة و
نصصائح و توجيهات يسصعى من خÓلها إاطارات
خ -ل -ي -ة اإلتصص -ال و ال -ع Ó-ق -ات ال -ع-ام-ة ال-ذي-ن
ي -ق -وم-ون ب-ت-نشص-ي-ط ه-ذه ا◊صصصس إا ¤ت-ذكÒ
السصائق Úو كذا الراجل Úبالقوان ÚاŸرورية
التي ينبغي إاحÎامها و التقيد بها و كذا Œنب
كل السصلوكيات السصلبية ..

ق.و

