‡ث Óلرئيسض ا÷مهورية ‘ اŸنتدى ا’قتصصادي بدافوسض

مسشاهل يعرضض التجربة ا÷زائرية ‘ اŸصشا◊ة الوطنية

’و ١440 ¤هـ اŸوافق لـ  22جانفي 20١٩م العدد ١٧٨٥2:الثمن  ١0دج
الثÓثاء  ١٦جمادى ا أ

دشّصن الصصالون Úالدولي Úللنسصيج والرخام

يوسشفي :أاك Ìمن  ٤آالف مششروع اسشتثماري
اسشتحدث ـت  ١٤٣أالف منصشب عمـ ـل

france prix

’لكÎوwww.ech-chaab.com Ê
اŸوقع ا إ
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خارطة طريق اıطط التوجيهي

بن مسشعود :الÎويج لوجهة
ا÷زائر السشيـ ـ ـاحية ره ـ ـ ـ ـاننا
عودة ا÷زائر إا ¤الواجهة
الثقــــافية العـربيـــــــة
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ششقرة ن ـ ـ ـائب األم Úالع ـ ـ ـ ـام
ل–اد األدباء والكتاب العرب
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زيارة موجهة إا ¤اŸدرسصة العليا للعتاد با◊راشض
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وسشائل اإلعÓم الوطنية تّطلع على منظومة التكوين العسشكرية
صصـــ3
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بعد فقدان صصحفي
يومية «كوتيديان دوران»

فرق بح ـ ـرية ‘ ط ـ ـ ـوارئ
بحث ـ ـ ـا عن بن حليم ـ ـ ـ ـة

0ـ
33ـــ0ـ
صصـــ

عائÓت قضصت ليلة بيضصاء بالبليدة

التقلبات ا÷وية –دث رعبا باألحياء الششعبية
نادي بارادو – إا–اد ا◊راشض
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0ـ
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داربي عاصشمي كبŸ Òكان ‘ ربع النهائي
«الشصعب» ‘ جولة
اسصتطÓعية لبعضض
قاعات كمال ا’جسصام

ضصحايا ا’ختناقات بالغاز...أارقام ﬂيفة

اإلهمال والّÓمبالة مسشؤوولية النسشان
صصـــ١ـــ١ـــ-ـــــ2ــــ١ـــ-ــــ3ــــ١ـــ-ــــ4ـــ١
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تزايد اإقبال الششباب
علـ ـ ـ ـى ق ـ ـ ـاع ـ ـ ـ ـات
تقوي ـة العضشـ ـÓت
صصـــ3
١ـ
٧ـــ0ـ

الثÓثاء  ٢٢جانفي  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ١٦جمادى األولى  ١٤٤٠هـ

زيتو ‘ Êزيارة عمل
إا ¤البويرة

قيتو Êيشسرف على لقاء
حول “وين السسوق
الوطني بالغاز والكهرباء

02

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

ي-ق-وم وزي-ر اÛاه-دي-ن ال-طيب
زي-ت-و ،Êب-زي-ارة ع-م-ل إا ¤ولي-ة
ال -ب -وي -رة ،يشس -رف خ -لل -ه -ا ع -ل-ى
ن-دوة ت-اري-خ-ي-ة ب-ع-ن-وان»م-ن-طقة
ال-ب-وي-رة اب-ن ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-رية
 »1962–1954ب -اŸت -ح -ف ال -ولئ -ي
للمجاهدين ،وذلك يوم اÿميسس
 24جانفي ا÷اري.

حسسبÓوي ‘ زيارة
عمل إا ¤الشسلف

ي -ق -وم وزي -ر الصس-ح-ة والسس-ك-ان
وإاصس - -لح اŸسس- -تشس- -ف- -ي- -ات ﬂت- -ار
حسس-ب-لوي ،ال-ي-وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل
إا ¤ولية الشسلف.

مائدة مسستديرة حول
األمن والسستقرار
لسسلمي
ي-ن-ظ-م اŸرك-ز الثقا‘ ا إ
ل- - -ب- - -وم - -رداسس ،ال - -ي - -وم ،م - -ائ - -دة
لم-ن
مسس -ت -دي -رة ح -ول م-وضس-وع ا أ
لوط - -ان –ت
والسس- - -ت - -ق - -رار ‘ ا أ
لوسس واÿزرج
ع- - - - - - - -ن- - - - - - - -وان :ا أ
لمن
‰وذج-ان رائ-دان ل-ت-ح-قيق ا أ
لوط -ان ،وذلك
والسس- -ت- -ق -رار ‘ ا أ
Ãقر اŸركز على السساعة 09:30
صسباحا.

دورة عادية للتحالف ا÷مهوري
ي-ع-ق-د ح-زب ال-ت-حالف الوطني
ا÷م- -ه- -وري ،دورة ع- -ادي -ة ،ي -وم
السس -بت  26ج-ان-ف-ي ،وذلك ب-اŸقر
الوطني ا◊زب بالعاصسمة.

1٧852

أامطار رعدية مرتقبة غرب ووسسط البÓد اليوم
أاع- - -ل - -ن ال - -دي - -وان
لرصس -اد
ال- -وط- -ن -ي ل  -أ
ا÷وي - -ة ‘ نشس - -ري- -ة
خ -اصس -ة ع -ن سس-ق-وط
أامطار ،اليوم ،تكون
أاح-ي-ان-ا رع-دية على
ال -ولي -ات ال -غ -رب -ي-ة
وال -وسس -ط -ى ل -ل -ب-لد،
وسس - - -تشس- - -م- - -ل ه- - -ذه
لم - - -ط- - -ار ولي- - -ات
ا أ
ت - - - -ل - - - -مسس - - - -ان ،عÚ
“وشس- - -نت ،وه - -ران،
مسس- -ت- -غ- -ا ،Âسس -ي -دي
ب -ل -ع -ب -اسس ،سس -ع-ي-دة،
م -عسس -ك -ر ،غ -ل -ي -زان،
شسمال تيارت وشسمال
ت -يسس -مسس-ي-لت ،ح-يث
م -ن اŸت-وق-ع أان تصس-ل
لم- -ط -ار أاو
ك- -م- -ي- -ة ا أ
ت- -ت- -ج -اوز ﬁل -ي -ا 40
لمطار وليات الشسلف ،تيبازة ،عÚ
ملم خلل صسلحية هذه النشسرية .كما سستشسمل هذه ا أ
الدفلى ،اŸدية ،ا÷زائر العاصسمة ،البليدة ،البويرة ،بومرداسس و تيزي وزو.

ت

نصسيب ›موعت ÚبرŸانيت Úللصسداقة

يتم ،اليوم ،تنصسيب اÛ
ا÷زائ -ر – اŸوزم -ب-ي-ق ،موعة الŸÈانية للصسداقة
ع-ل-
ك -م -ا ت -نصسب اÛم -وع  -ى السس-اع-ة  10:00صسباحا،
ةا
÷
ز
ا
ئ -ر– ك -وب -ا ،اب -ت-داء م-ن
ال
و
سس-اع-ة  14:00ب -ع-د ال-ز ا
لÃ ،ق-ر اÛلسس الشس-ع-ب-ي
و
ط
ال ني.

حد كحيل ضسيف فوروم
«اÙور اليومي»

ي- -نشس -ط رئ -
اÿضس- - -ر و يسس ت -ك -ت -ل مصس -دري
ال - -
ت -وف -ي -ق ح ف - -واك - -ه ا÷زائ - -ريÚ
دك
ح
ي-ل ،ال-ي-وم ،ن-دوةت -ت-ن-اول ا إ
لسس
لتصسدير اÎ Ÿات-ي-ج-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
نت
ت - -ط - -وي- -ر جات الفلحية وآافاق
ه- -ا
و
ا
ل
ص
س
ع- -وب- -ات ال- -ت- -ي
ي -واج -ه-ه-ا اŸ
ص
س
د
ر
ون ا÷زائ-ري-ون،
وذلك على ال
سساعة  10:00صسباحا،
بف
وروم اÙور اليومي.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

يÎأاسس مصس- -ط -ف -ى ق -ي -ت -وÊ
وزي -ر ال -ط -اق -ة ،ال -ي -وم ،ل -ق -اء
يعرضس خلله برنامج “وين
السس - -وق ال - -وط - -ن- -ي- -ة ب- -ال- -غ- -از
ال -ط-ب-ي-ع-ي والح-ت-ي-اج-ات م-ن
الكهرباء للفÎة .2028–2019
تنظم ا÷لسسة التي تعرضس
لرقام
فيها حصسيلة القطاع با أ
من قبل ÷نة ضسبط الكهرباء
وال- -غ- -از ب- -ق- -اع- -ة اŸؤو“رات ‘
وزارة الطاقة بدءا من 08:30
صسباحا.

حطاب يدشسن هياكل
رياضسية بغليزان

اجتماع ›لسس الهيئة
العليا لÓنتخابات

لوطنية العليا Ÿراقبة
تعقد الهيئة ا
لرب-ع-اء ،اج-ت-م-اع
الن -ت -خ -اب-ات ،غ-دا ا أ
لوراسسي ،على
لسسها ،وذلك بفندق ا أ
›
لسساعة  09:00صسباحا.
ا

ي- - - -ق- - - -وم وزي - - -ر الشس - - -ب - - -اب
وال- -ري- -اضس- -ة ﬁم- -د ح- -ط -اب،
ال -ي -وم ،ب -زي -ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د
Ÿشس -اري -ع ال -ق -ط -اع ب -غ -ل -ي -زان،
ح-يث ي-ع-اي-ن خ-لل-ه-ا ويدشسن
عدة هياكل ومنشسآات ‘ عدة
بلديات.

ملتقى حول التكفل والتنظيم Ÿصسالح
اإلسستعجالت
ينظم اŸعهد الوطني للصسق -حىة سسليم اقار ضسيف اŸقهى األدبي اإلذاعي

ال- -ع- -م- -وم -ي -ة ،ال -ي -وم ،اŸل -ت -
اÿاصس ح - - - -ول ال- - - -ت- - - -ك- - - -ف- - - -ل
وال- - - -ت- - - -ن- - - -ظ- - - -ي- - - -م Ÿصس- - - -ال- - - -ح
لسس- -ت- -ع -ج -الت Ÿسس -تشس -ف -ي -ات
ا إ
ولي - -ة ا÷زائ - -ر ،وذلك ع- -ل- -ى
السساعة  08:30صسباحا ،باŸعهد
الوطني للصسحة العمومية.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

لدب-ي
يسس -تضس -ي -ف ال -ع -دد ا÷دي-د م-ن ب-رن-ام-ج اŸق-ه-ى ا أ
لذاعة ا÷زائرية اليوم مدير متحف
«سسجالت ومعنى» ل إ
سسنيماتيك ا÷زائر سسليم اقار.
وي -بث الÈن -ام -ج م -ب -اشس -رة م -ن اŸرك -ز ال -ث-ق-ف-ا‘ ع-يسس-ى
لذاعة بدءا من الرابعة زوال.وتدور ﬁاور
مسسعودي ل إ
اللقاء حول مهام وبرنامج متحف السسنيماتيك والÎويج
Ÿضسام Úالسسينما الراقية.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ ملحظة:
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
الفاكسس(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

»æWh

ألثÓثاء  22جانفي  2019م
ألموأفق لـ  16جمادى أألولى  1440هـ

‡ث Óلرئيسس ا÷مهورية ‘ اŸنتدى القتصشادي بدافوسس

مسصاهل يعرضس التجربة ا÷زائرية ‘ اŸصصا◊ة الوطنية
يشش - - - - -ارك وزي - - - - -ر الشش - - - - -ؤوون
اÿارجية ،عبد القادر مسشاهل،
ال- -ي -وم ،بصش -ف -ت -ه ‡ث  Ó-ل -رئ -يسس
ا÷م-ه-وري-ة ،السش-ي-د ع-بد العزيز
ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ ،أاشش-غ-ال الج-ت-م-اع
السش -ن -وي ل -ل -م -ن-ت-دى الق-تصش-ادي
ال - -ع - -اŸي ب - -داف - -وسس (سش- -ويسش- -را)،
حسش - -ب - -م- -ا ج- -اء ‘ ب- -ي- -ان ل- -وزارة
الششؤوون اÿارجية.
وأأوضش- - -ح ذأت أŸصش - -در أأن «وزي - -ر
ألششؤوون أÿارجية عبد ألقادر مسشاهل،
‡ث -ل رئ -يسس أ÷م -ه-وري-ة ألسش-ي-دع-ب-د
ألعزيز بوتفليقة ،سشيششارك ‘ أأششغال
ألجتماع ألسشنوي للمنتدى ألقتصشادي
أل- - -ع- - -اŸي ب - -دأف - -وسس -ك - -ل - -وسشÎسس
(سشويسشرأ) يوم  22يناير .« 2019

وسشينششط وزير ألششؤوون أÿارجية
بصش -ف -ت -ه ﬁاضش -رأ ،ج -لسش -ة ب -ع-ن-وأن «
ألسشلم وأŸصشا◊ة ألوطنية» من تنظيم
أŸن -ت -دى ح -يث سش -ي -ع-رضس «أل-ت-ج-رب-ة
أ÷زأئ- -ري -ة ‘ ه -ذأ أÛال لسش -ي -م -ا
سش -ي -اسش -ة أŸصش -ا◊ة أل-وط-ن-ي-ة ب-ق-ي-ادة
رئيسس أ÷مهورية ،ألسشيد عبد ألعزيز
بوتفليقة» حسشب ذأت ألبيان.
وي-ع-د م-ن-ت-دى دأف-وسس أل-ذي ي-ن-ظم
طبعته « 49موعدأ سشنويا هاما يهدف
إأ ¤أŸسش- -اه- -م- -ة ‘ إأع- -دأد أألج- -ن -دة
أل -دول -ي -ة ح -ول أل -قضش -اي -ا ألسش -ي -اسش -ي-ة
وألق-تصش-ادي-ة وألج-ت-م-اع-ية وألثقافية
وت- -لك أŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب- -السش- -ل- -م وأألم- -ن
أل -دول -ي ،»Úيشش Òب -ي -ان وزأرة ألشش-ؤوون
أÿارجية.

رئيسس تنسشيقية اÛتمع اŸد:Ê

ندعم اسصتمرار الرئيسس بوتفليقة لقيادة البÓد

ج-دد رئ-يسس أل-ت-نسش-ي-ق-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-لمجتمع
أŸد Êعبد أ◊فيظ بصشالح ،أأمسس ألأول ،دعمه
لسش-ت-م-رأري-ة ل-رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زيز
بوتفليقة ‘ ،قيادة ألبÓد .ونّوه بصشالح ،خÓل
أحتفائية مرور سشنة على تاأسشيسس ألتنسشيقية
أŸصشادف لـ  19جانفي بسشكيكدة .باإ‚ازأت
رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة م -ع -تÈأ أإّي -اه صش -م-ام أأم-ان

أل -ب Ó-د وضش -ام -ن أسش -ت -ق-رأره-ا وأأم-ن-ه-ا ‘ ه-ذأ
ألظرف.
ك -م-ا أأك-د بصش-ال-ح ‘ ك-ل-م-ة م-وج-ه-ة ل-روؤسش-اء
أŸكاتب ألولئية على عدم وجود أأزمة دأخل
م -ك -تب أل -تسش -ي Òأل -وط -ن -ي ،دأع -ي-ا أإ ¤ألإ–اد
ووضش -ع أل-ي-د ‘ أل-ي-د لإ‚اح ع-م-ل أل-ت-نسش-ي-ق-ي-ة
وت -ف -ع -ي -ل أأدوأره -ا ق-ائ Ó-أإن أأب-وأب ألن-خ-رأط

م -ف -ت -وح -ة ل -ك -ل شش -رأئ -ح أÛت-م-ع وأل-وط-ن-يÚ
ب-اسش-ت-ث-ن-اء أ◊اق-دي-ن ع-ل-ى أل-وط-ن وم-وؤسشسش-اته
ألدسشتورية.
وأأششاد بصشالح بدور أ÷يشس ألوطني ألششعبي
وألأسش Ó-ك ألأم -ن -ي -ة ‘ –ق-ي-ق ألأم-ن وألسش-ل-م
وألسشتقرأر ‘ ألبÓد.

.…ôjób ìÉÑ°üe :…OGƒdG

بوشصارب يسصتعرضس مع سصف Òصصربيا عمق العÓقات التاريخية
اسش - - -ت- - -ع- - -رضس رئ- - -يسس اÛلسس
الشش-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،م-عاذ بوششارب،
أامسس ،لدى اسشتقباله سشف Òصشربيا
با÷زائر ،اليكسشاندر جانكوفيك،
«ع-م-ق ال-عÓ-ق-ات ال-تاريخية» بÚ
ال-ب-ل-دي-ن وآاف-اق ت-طويرها ،حسشب
ما أافاد به بيان للمجلسس.
وأأوضشح ذأت أŸصشدر أأن رئيسس
أÛلسس ن- -وه ،خÓ- -ل ه- -ذأ أل- -ل -ق -اء،
بـ»ع- -م- -ق أل- -عÓ- -ق -ات» أل -ت -ي ت -رب -ط
أ÷زأئ - -ر بصش - -رب - -ي- -ا ،مششÒأ أ ¤م- -ا
ششهدته هذه ألعÓقات من «أنتعاشس»،
خاصشة بعد زيارة ألرئيسس ألصشربي،
توميسشÓف نيكوليتشس ،إأ ¤أ÷زأئر
سش- -ن- -ة  2016ح- -يث سش- -ل -م ل -رئ -يسس
أ÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-فليقة،
أأع- -ل- -ى وسش- -ام ÷م- -ه- -وري- -ة صش -رب -ي -ا
«عرفانا ÷هوده ‘ تطوير وتعزيز
أل - -ت - -ع - -اون وأأوأصش - -ر ألصش - -دأق- -ة بÚ
ألبلدين».
وت- -ط- -رق ب- -وشش- -ارب ب -اŸن -اسش -ب -ة

ل -ل -ح -ديث ك -م -ا أأضش -اف أل -ب-ي-ان ع-ن
مصش-ور أل-ث-ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة ،ألصش-رب-ي
سشتيفان لبودوفيتشس ،ودوره ‘ رصشد
وتوثيق  3سشنوأت من معارك ألثورة
أ÷زأئ -ري -ة ب -آال -ة أل -تصش -وي-ر وع-دسش-ة
ألكامÒأ.
وفيما يخصس ›ال ألتعاون بÚ

أل- -ب -ل -دي -ن ،دع -ا رئ -يسس أÛلسس إأ¤
«ت -ط-وي-ره ل-يشش-م-ل ج-م-ي-ع أÛالت،
خ -اصش-ة ألق-تصش-ادي-ة وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة
ألثقافية وألرياضشية».
ك - -م - -ا ج - -دد ب- -وشش- -ارب «أل- -ت- -زأم
أ÷زأئر بالعمل وفق قرأرأت أأل·
أŸت -ح-دة ،ك-ون-ه-ا ت-ت-ف-ق م-ع أŸب-ادئ

أل-ث-اب-ت-ة لسش-ي-اسش-تها أÿارجية أŸبنية
على أحÎأم حق ألششعوب ‘ تقرير
مصشÒه -ا وأن -ت-ه-اج أل-ط-رق ألسش-ل-م-ي-ة
لفضس ألنزأعات ،فضش Óعن أحÎأم
سش- -ي- -ادة أل- -دول وع- -دم أل- -ت- -دخ -ل ‘
شش -ؤوون -ه -ا أل -دأخ -ل -ي-ة» ،م-ذك-رأ ب-دور
أ÷زأئ - - - -ر ‘ «ﬁارب- - - -ة أإلره- - - -اب
وŒف -ي -ف م -وأرده م -ن خÓ-ل –رË
دفع ألفدية وﬁاربة ظاهرة تبييضس
أألموأل».
من جهته ،دعا ألسشف Òألصشربي
إأ« ¤ت- -ط- -وي -ر وت -ع -م -ي -ق أل -ع Ó-ق -ات
أل- -ث- -ن- -ائ- -ي- -ة أل- -ت- -ي Œم -ع أل -ب -ل -دي -ن
وأسش-ت-غÓ-ل-ه-ا ل-ت-ط-وي-ر أل-ت-ع-اون ع-ل-ى
أŸسش- - -ت- - -وى ألŸÈا Êو‘ ج- - -م - -ي - -ع
أÛالت» ،م- -ن- -ت- -ه- -زأ أل -ف -رصش -ة ‘
أألخ Òليسشلم للسشيد بوششارب «دعوة
وجهتها له نظÒته رئيسشة أÛلسس
ألوطني ألصشربي لزيارة بلدها وكذأ
ت-ه-ان-ي-ه-ا ل-ه Ãن-اسش-ب-ة أن-ت-خ-اب-ه ع-ل-ى
رأأسس أÛلسس ألششعبي ألوطني».

اÛلسس الششعبي الوطني

تنصصيب اÛموعة الŸÈانية للصصداقة «ا÷زائر-البÒو»

” ،أأمسسÃ ،ق- -ر أÛلسس ألشش -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي،
تنصشيب أÛموعة ألŸÈانية للصشدأقة «أ÷زأئر-
ألبÒو» ،ألتي تعد Ãثابة فضشاء دÁقرأطي يعمق
مسش- - -ت - -وى أل - -تشش - -اور وي - -ق - -رب أل - -رؤوى ب Úن - -وأب
أŸؤوسشسشت Úألتششريعيت ‘ Úألبلدين.
وأأوضشح بيان للمجلسس ألششعبي ألوطني أأن عملية
ألتنصشيب أأششرف عليها نائب رئيسس أÛلسس ،عبد
أل -رزأق ت -ربشس ،ب -حضش -ور سش -ف Òأل -بÒو ب -ا÷زأئ-ر،
ك -وسش -ت -اف -و ف -ي -ل -ي-ب-ي خ-وسش-ي ،ورئ-يسس أÛم-وع-ة
ألŸÈانية للحركة ألششعبية ،ألششيخ بربارة ،و‡ثل
عن وزأرة ألششؤوون أÿارجية.
و‘ مدأخلته ،ذكر تربشس بـ»أألهمية ألبالغة ألتي
أأولتها أ÷زأئر للدبلوماسشية ألŸÈانية ،خصشوصشًا
بعد ألتعديل ألدسشتوري أألخ Òألذي أأقره رئيسس

أ÷مهورية ،ألسشيد عبد ألعزيز بوتفليقة ،وألذي
م -ك -ن م-ن ت-ع-زي-ز م-وق-ع ألŸÈان وت-ق-وي-ة سش-ل-ط-ت-ه
ألدسشتورية».
كما أعت Èأأن أÛموعة ألŸÈانية للصشدأقة
«أ÷زأئ- - -ر  -أل- - -بÒو» ت- - -ع- - -د Ãث- - -اب- - -ة أل - -فضش - -اء
أل -دÁق-رأط-ي أ◊ر أل-ذي ي-ع-م-ق مسش-ت-وى أل-تشش-اور
ويقرب ألرؤوى ب Úنوأب أŸؤوسشسشت Úألتششريعيت.»Ú
كما تسشمح هذه أÛموعة مثلما قال بتبادل
ألوفود ألŸÈانية وتقاسشم أÈÿأت وألتجارب على
ﬂت- -ل- -ف أألصش- -ع- -دة› ،ددأ ب -اŸن -اسش -ب -ة «رغ -ب -ة
أ÷زأئ -ر ‘ ت -رق -ي -ة أل-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة إأ ¤أأرق-ى
أŸسش -ت -وي -ات خ -دم -ة Ÿصش -ال-ح أل-ب-ل-دي-ن وألشش-ع-بÚ
ألصشديق.»Ú
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه ،أأشش -اد سش -ف Òج -م -ه -وري -ة أل -بÒو

بـ»مسشتوى ألعÓقات أŸتميزة ألتي تربط ألبلدين
ألصش- -دي- -ق ،Úم -ن -وه -ا ‘ ن -فسس أل -وقت بـ»مسش -ت -وى
أل- -تشش- -اور أل- -دأئ- -م وأŸت- -وأصش- -ل أل- -ذي Áي -ز ه -ذه
ألعÓقات».
كما تطرق سشف ÒألبÒو إأ« ¤جودة ألعÓقات
ألقتصشادية ب Úألبلدين» ألتي ششهدت مثلما أأضشاف
«قفزة نوعية» ،معربا عن رغبة بÓده ‘ تطوير
هذه ألعÓقات لتششمل كافة أÛالت.
و‘ ذأت ألسشياق ،أأكد ألنائب بوزيان عبد ألعزيز
ألذي عادت إأليه رئاسشة هذه أÛموعة ألŸÈانية
ل -لصش -دأق-ة أأن ت-نصش-يب ه-ذه أÛم-وع-ة ألŸÈان-ي-ة
«سشيششجع على خلق إأطار مÓئم للتعاون ألŸÈا،Ê
فضش Óعن إأتاحة ألفرصشة لتبادل ألزيارأت وتقاسشم
أÈÿأت وألتجارب على ششتى أŸسشتويات».

ا÷معية الŸÈانية Ûلسس اوروبا بسشÎاسشبورغ

اÛلسس الشصعبي الوطني يشصارك ‘ األشصغال
يششارك أÛلسس ألششعبي ألوطني ‘ أأششغال أ÷معية ألŸÈانية
Ûلسس أأوروبا ألتي سشتعقد بسشÎأسشبورغ (فرنسشا) وذلك ‘ ألفÎة
أŸمتدة من  21إأ 25 ¤جانفي أ÷اري ،حسشب ما أأورده أأمسس بيان
للمجلسس.
وتأاتي مششاركة أÛلسس ألششعبي ألوطني ‘ هذه ألدورة ألسشنوية

أألو ¤ألعادية للجمعية ألŸÈانية لسشنة  2019وذلك طبقا للقرأر 1598
( )2008أŸتعلق بتعزيز ألتعاون ب Úأ÷معية ألŸÈانية Ûلسس أأوروبا
وبلدأن أŸغرب ألعربي.
وسشيكون أÛلسس ألششعبي ألوطني ‡ث ‘ Óأأششغال هذأ أ÷معية
بكل من ألنائب Úتريدي طارق وسشليما Êعبد ألقادر.

–ت إاششراف راوية وحضشور أاعضشاء الهيئات اŸهنية

ملتقى حول مراجعة النظام اÙاسصبي اŸا‹
ن -ظ -مت اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل -ل -م -ح -اسش -ب -ة
ب -ال-ت-ع-اون م-ع اÛلسس ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ح-اسش-ب-ة،
أامسس الث-ن ،Úب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ،م-ل-ت-ق-ى
ح- -ول م- -راج- -ع- -ة ال- -ن -ظ -ام اÙاسش -ب -ي اŸا‹،
حسشبما أاكده بيان للوزارة.
وأأضشاف ذأت ألبيان أأن جلسشة أفتتاح أŸلتقى قد

ترأأسشها وزير أŸالية عبد ألرحمن رأوية بحضشور
أأعضش-اء أل-ه-ي-ئ-ات أŸه-ن-ي-ة ل-ل-م-ح-اسشبة و‡ثل Úعن
مؤوسشسشات أقتصشادية فضش Óعن ضشيوف من أألسشرة
أألكادÁية.

وق -د شش -ك -ل أل-ل-ق-اء «ف-رصش-ة ل-ت-ب-ادل م-ث-م-ر
لوجهات ألنظر حول تطور مهنة أÙاسشبة

خ -دم -ة ل Ó-ق -تصش -اد أل -وط-ن-ي ‘ ظ-ل أل-ت-ط-ور
ألسشريع للمعطيات ألجتماعية وألقتصشادية
ألتي جعلت من إأششرأك أŸهني› ‘ Úال
أÙاسشبة ضشرورة ملحة من أأجل أŸسشاهمة
ع ÈخÈأتهم ‘ مسشار أŸسشاعدة على أتخاذ
ألقرأر ألقتصشادي».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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كعوان يتباحث مع السصف Òالصصيني حول التعاون الثنائي
–ادث وزي- -ر التصش- -ال ج- -م- -ال ك- -ع -وان،
أامسس ،مع السشف Òالصشيني ‹ ليان هي ،حول
ال - -ت - -ع- -اون ال- -ث- -ن- -ائ- -ي ب Úا÷زائ- -ر والصشÚ
الشش - -ع - -ب - -ي - -ة ‘ ›ال الع Ó- -م والتصش- -ال،
حسشبما جاء ‘ بيان للوزارة.
وخÓ- -ل ه- -ذأ أل- -ل- -ق- -اء ،ت -ط -رق أل -ط -رف -ان إأ¤
«ع Ó-ق -ات ألصش-دأق-ة أل-ت-اري-خ-ي-ة وأل-ت-ع-اون وأل-ث-ق-ة
أŸتبادلة ب Úألبلدين وألتي تعود إأ ¤سشنة 1958
ح ÚأعÎفت ألصش Úبا◊كومة أŸؤوقتة للجمهورية
أ÷زأئرية» ،يشش Òألبيان.
ك -م -ا ت -ط -رق-ا ك-ذلك إأ« ¤أل-دع-م أل-ذي ق-دم-ت-ه
أ÷زأئر إأ ¤ألصش Úعند دخول هذه أألخÒة ‘
منظومة أأل· أŸتحدة وهذأ عن طريق ألعمل
أل -دب -ل -وم -اسش -ي ل -رئ -يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة أل-ذي ك-ان يشش-غ-ل آأن-ذأك م-نصشب وزي-ر
ألششؤوون أÿارجية» ،يضشيف أŸصشدر.
وأأشش -اد ك -ع -وأن ول -ي -ان ه -ي «ب -ج -ودة أل-عÓ-ق-ات
ألسشياسشية وكثافة ألتعاون ألقتصشادي ألتي –ملها
ألششرأكة ألسشÎأتيجية ألششاملة ب Úألبلدين ألتي
أنشش-أاه-ا ألسش-ي-د ع-ب-دأل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة سشنة 2014
ونظÒه ألصشيني تششي ج Úبينغ» ،يضشيف ألبيان.
كما “ت أإلششارة إأ ¤أأن «جودة ألعÓقات بÚ
ألبلدين قد Œسشدت كذلك ‘ أنضشمام أ÷زأئر إأ¤
أŸبادرة ألصشينية لطريق أ◊رير أ÷ديدة ألتي من
ششأانها إأتاحة فرصس تعاون جديدة ب Úألبلدين».
و‘ هذأ ألسشياق ،أأكد كعوأن أأن ألÈقية ألتي

وجهها ألسشيد عبدألعزيز بوتفليقة لنظÒه ألصشيني
Ãناسشبة ألحتفال بالذكرى  60إلقامة ألعÓقات
أ÷زأئرية ألصشينية كانت Ãثابة «دليل على ألرغبة
‘ إأنعاشس هذه ألعÓقة و‘ تعزيز ألششرأكة بÚ
ألبلدين».
ولدى تطرقهما إأ ¤ألتعاون ‘ ›ال ألتصشال،
نوه ألطرفان «Ãسشتوى ألتعاون ألثنائي وششددأ على
ضش-رورة ت-ك-ث-ي-ف أÈÿأت وأŸب-ادلت وألسش-ت-ف-ادة
م -ن أإل‚ازأت ألصش -ي -ن -ي -ة ‘ ›ال ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
ألع Ó- -م وألتصش - -ال ل - -ف - -ائ - -دة وسش - -ائ- -ل أإلعÓ- -م
وألصشحفي Úأ÷زأئري ،»Úيضشيف أŸصشدر.

لخ -ت -ام،
كشش- -ف وزي- -ر ال- -ع- -دل ح -اف -ظ ا أ
ال -ط -يب ل -وح ،أامسس ،ال -ع-اصش-م-ة ،أان مشش-روع
ال- -ق- -ان- -ون اŸت- -ع- -ل -ق ب -ال -وق -اي -ة م -ن ال -فسش -اد
وم -ك -اف -ح -ت -ه ي -تضش -م -ن إانشش -اء ق-طب وط-ن-ي
ج- -زائ- -ي م- -ا‹ ي- -ت -و ¤ال -ت -ح -ري واŸت -اب -ع -ة
وال- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق ‘ ا÷رائ- -م اŸال- -ي- -ة شش -دي -دة
ال -ت -ع -ق-ي-د وك-ذا ا÷رائ-م اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-فسش-اد
والغشس والتهرب الضشريبي.
وأأوضشح لوح ،خÓل عرضشه مششروع ألقانون أأمام
÷ن- -ة ألشش- -ؤوون أل- -ق- -ان- -ون -ي -ة وأإلدأري -ة وأ◊ري -ات
للمجلسس ألششعبي ألوطني ،أأن هذأ ألنصس يتضشمن
«عدة إأجرأءأت جديدة من بينها إأنششاء قطب وطني
جزأئي ما‹ ذي أختصشاصس وطني لدى ›لسس
قضشاء أ÷زأئر ،يتو ¤ألبحث ،ألتحري ،أŸتابعة
وألتحقيق ‘ أ÷رأئم أŸالية ششديدة ألتعقيد وكذأ
أ÷رأئم أŸرتبطة بها وأŸتعلقة بالفسشاد وألغشس
وألتهرب ألضشريبي Úو“ويل أ÷معيات وأ÷رأئم
أŸرتبطة بالصشرف وباŸؤوسشسشات أŸالية وألبنكية،
إأ ¤ج -انب إأنشش-اء وك-ال-ة وط-ن-ي-ة ل-تسش-ي Òأل-ع-ائ-دأت
أÙج- - -وزة أأو أÛم - -دة أأو أŸصش - -ادرة ‘ إأط - -ار
مكافحة ألفسشاد».
ك -م -ا أأب -رز ل -وح «أألح -ك -ام أ÷دي -دة أل-وأردة ‘
أŸششروع وأÿاصشة بحماية ألششخصس أŸبلغ عن
ألفسشاد من أأي إأجرأء Áسس بوظيفته أأو ظروف
عمله» ،مششÒأ ‘ هذأ أإلطار إأ« ¤إأمكانية ÷وء
أŸب-ل-غ إأ ¤ق-اضش-ي ألسش-ت-ع-ج-ال ل-وق-ف أإلج-رأءأت
ألتي أتخذت ضشده دون أإلخÓل بحقه ‘ طلب
ألتعويضس».

وب- -اŸن- -اسش- -ب- -ة ،أأف -اد وزي -ر أل -ع -دل أأن مشش -روع
ألقانون «يأاتي ‘ سشياق تكييف ألقانون رقم 01-06
أŸؤورخ ‘  20فÈأير  2006وأŸتعلق بالوقاية من
ألفسشاد ومكافحته مع أأحكام ألتعديل ألدسشتوري
لسشنة  2016وألذي تنصس أŸادة  202منه على إأنششاء
هيئة وطنية Ÿكافحة ألفسشاد ومكافحته كسشلطة
إأدأرية مسشتقلة تتو ¤طبقا للمادة  203مهمة أقÎأح
سشياسشة ششاملة للوقاية من ألفسشاد».
من جهته ،أأكد رئيسس أللجنة ،عمار جي،ÊÓ
«أ◊رصس ألذي توليه ألسشلطات ‘ ›ال مكافحة
ألفسشاد» ألذي يعد كما قال «ظاهرة عاŸية عابرة
للقارأت ،وذلك من خÓل سشعي ألسشلطات إأ ¤وضشع
آأليات Ÿكافحته ،منها أŸصشادقة عام  2004على
أتفاقية أأل· أŸتحدة أŸتعلقة Ãكافحة ألفسشاد
أÈŸمة ‘ مÒيدأ باŸكسشيك وسشن ألقانون رقم
 01-06أŸؤورخ ‘  20فÈأير عام .»2006

لوح :إانشصاء قطب وطني جزائي Ÿكافحة الفسصاد

لدارية لبئر مراد رايسس:
اÙكمة ا إ

إاضصراب تكتل نقابات الÎبية غ Òشصرعي
لداري-ة ل-ب-ئ-ر م-راد
أاصش -درت اÙك -م-ة ا إ
رايسس ،مسشاء أامسس ،أاحكاما تقضشي بعدم
لضش-راب ال-ذي دع-ا إال-ي-ه ت-ك-ت-ل
شش -رع-ي-ة ا إ
ال -ن -ق -اب -ات اŸسش -ت -ق -ل -ة ل -ق-ط-اع الÎب-ي-ة ‘
لطوار التعليمية الثÓثة ،حسشب ما علم
ا أ
لدى وزارة الÎبية الوطنية.
لحكام ألصشادرة
وأأوضشح ذأت أŸصشدر أأن أ أ
عن ذأت ألهيئة ألقضشائية –مل رقم 213 /19
لسش-اتذة
ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ن-ق-اب-ة أل-وط-ن-ي-ة أŸسش-ت-ق-ل-ة أ
ألتعليم ألثانوي وألتقني 19/216بالنسشبة للنقابة
ألوطنية لعمال ألÎبية 19/215 ،بالنسشبة ل–Óاد

أل -وط -ن -ي ل -ع -م -ال ألÎب -ي -ة وأل -ت -ك -وي-ن19/214 ،
بالنسشبة للنقابة ألوطنية أŸسشتقلة لعمال ألÎبية
وألتكوين و  19/217بالنسشبة Ûلسس ثانويات
أ÷زأئر.
وكانت وزأرة ألÎبية ألوطنية قد ذكرت ‘
Óضشرأب ألذي
وقت سشابق أأن نسشبة ألسشتجابة ل إ
دعا إأليه تكتل ألنقابات أŸسشتقلة بلغت 8،27
باŸائة على أŸسشتوى ألوطني ،مششÒة إأ ¤أأن
لدأري‘ ،Ú
لسش -ات -ذة وأ إ
ه -ذه أل -نسش -ب -ة تشش -م -ل أ أ
أل -وقت أل -ذي أع -تÈت أل -ن -ق -اب -ات أŸضش -رب-ة أأن
ألنسشبة كانت «وأسشعة وأأك Ìمن مقبولة».

بعد التصشريح بفقدان صشحفي يومية «كوتيديان دوران»

غطاسصون وفرق بحرية ‘ طوارئ بحثا عن كر Ëبن حليمة
لحد ،بسشاحل مرسشى الكبÒ
” ،سشهرة ا أ
(وه -ران) ،إاط Ó-ق ح -م -ل -ة ب -حث ع -ن اŸصش-ور
الصشحفي ليومية «كوتيديان دوران» كرË
بن حليمة البالغ من العمر  38سشنة والذي ”
التصشريح بفقدانه بعد سشقوطه من صشخرة
‘ ظ -ل ظ -روف م -ن -اخ -ي -ة سش -ي -ئ -ة إاذ سش -ج-لت
ح -رك -ة أام-واج ك-بÒة ب-ال-ب-ح-ر ،وف-ق م-ا ع-ل-م
أامسس لدى مصشالح ا◊ماية اŸدنية مسشتندة
إا ¤أاصشدقائه الذين ششاهدوا ا◊ادثة.
جندت مصشالح أ◊ماية أŸدنية وسشائل معتÈة
ل -ل -ب -حث وأإلن -ق-اذ ف-ور إأخ-ط-اره-ا ب-ا◊ادث-ة ح-يث
سشخرت غطاسشÎﬁ Úف Úششرعوأ ‘ ألبحث عن
أŸفقود مدعم Úبفرق بحرية أأخرى للبحث.
وقد أأكد وأ‹ وهرأن مولود ششريفي ألذي تنقل
إأ ¤ع ÚأŸكان أأن جميع ألوسشائل وأإلمكانيات قد
” توفÒها للعثور عن ألضشحية عÓوة على دعم
ألوحدأت ألبحرية ألتابعة للناحية ألعسشكرية ألثانية
ألتي سشخرت فرق وزوأرق ›هزة للبحث .وتتوأصشل

عمليات ألبحث للعثور على أŸفقود ،كما ينتظر
تدعيم ذلك بوسشائل جوية ،وفق ما أأضشافه ألوأ‹.

»æWh

الثÓثاء  22جانفي  2019م
الموافق لـ  16جمادى األولى  1440هـ

دشّشن الصشالون Úالدولي Úللنسشيج والرخام

يوسصفي :أاك Ìمن  ٤آا’ف مشصروع اسصتثماري اسصتحدثت  ١٤٣أالف منصصب عمل
^  ٣مÓي Úدو’ر صصادرات خارج اÙروقات
^ خطوة هامـ ـ ـ ـة ‘ تنـ ـوع ا’قتصص ـ ـ ـاد الوطني

كشش- -ف وزي- -ر الصش- -ن- -اع- -ة واŸن- -اج -م
ي -وسش -ف ي -وسش -ف -ي ،ع -ن تسش -ج-ي-ل 4125
مششروع اسشتثماري ‘ العام Ã ،2018ا
ي- - -ع- - -ادل اأك Ìم- - -ن  1600م -ل -ي-ار دج،
سشاهمت ‘ خلق  143األف منصشب ششغل،
 60ب-اŸائ-ة م-ن-ه-ا ‘ ق-ط-اع الصش-ن-اعة ،ما
ي- -وؤشش- -ر ع- -ل- -ى ‚اح مسش- -ع- -ى ال -ت -ن -وي -ع
ا’ق- - -تصش - -ادي ال - -ذي ب - -ادر ب - -ه رئ - -يسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة.

فريال بوششوية
توقع اŸسضوؤول الأول على قطاع الصضناعة
واŸناجم ‘ ،تصضريح صضحفي اأمسص ،على
هامشص تدشض Úالصضالون Úالدولي Úالنسضيج،
اÓŸبسص ،ا÷ل -ود واŸع -دات ،وك -ذا ا◊ج -ر
الطبيعي والرخام واÿزف والعتاد باŸركز
ال -دو‹ ل -ل -م -وؤ“رات ع -ب -د ال -ل-ط-ي-ف رح-ال،
–قيق حوا‹  3مليار دولر مداخيل خارج
اÙروق- -ات ‘ ال- -ع- -ام  ،2018رق -م م -رشض -ح
لÓ- -رت- -ف- -اع ‘ السض- -ن- -وات اŸق- -ب -ل -ة ،ت -ط -ور
سضيتحقق بفضضل ولوج اأسضواق جديدة.
وج- -زم ي -وسض -ف ي -وسض -ف -ي ،خ Ó-ل ال -ل -ق -اء
الصضحفي الذي نشضطه على الهامشص و“يز
بحضضور الأم Úالعام ل–Óاد العام للعمال
ا÷زائري Úعبد اÛيد سضيدي السضعيد ،باأن
الرق -ام الأول -ي -ة تشض Òاإ ¤ت -ط -ور م -ع -ت‘ È
ح -ج -م السض -ت -ث -م -ارات ‘ ال -ع -ام اŸن -قضض -ي

باإحياء اأزيد من  4اآلف مشضروع.
وقد ” اإحصضاء  4125مشضروع Ãا يعادل
اأك Ìمن  1600مليار دج ،يÎتب عنها خلق
اأك Ìمن  143األف منصضب شضغل 60 ،باŸائة
م -ن -ه -ا ‘ ق -ط -اع الصض -ن -اع -ة ،ب -ح-وا‹ 2300
مشضروع Ãا قيمته  1039مليار دج ،وحوا‹
 92األف منصضب شضغل.
واسضتنادا اإ ¤الوزير ،فاإن كل هذه الأرقام
ت-ب-عث ع-ل-ى الرت-ي-اح ،ك-م-ا اأن-ه-ا ت-وؤشض-ر ع-ل-ى
‚اح سضياسضة التنويع القتصضادي التي بادر
بها رئيسص ا÷مهورية ،موضضحا اأن الصضناعة
ت -ت -ط -ور بسض -رع -ة ك-بÒة ،م-ا يسض-اه-م ‘ رف-ع
الصضادرات خارج اÙروقات التي يتوقع اأن
تناهز  3مليار دولر.
و ⁄ي -ف -وت اŸن -اسض -ب -ة ،ل -دى ح-دي-ث-ه ع-ن
قطاع النسضيج ،ليشض Òاإ ¤التطور الكب Òالذي
ح -ق -ق -ه م -وؤخ -را ب-ع-دم-ا سض-ج-ل رك-ودا ط-ي-ل-ة
سضنوات عديدة ،لسضيما بعدما دخل مصضنع
غليزان حيز اÿدمة وبداأ ‘ الإنتاج ،متوقعا
تطور اإنتاجه ‘ غضضون السضنة ا÷ارية.
وسضيتم تصضنيع اأول سضروال «جينز» وفق
توضضيحات يوسضفي ‘ الفا— مارسص اŸقبل،
ويعول على اإنتاج  12مليون سضروال سضنويا،
يتم تصضدير  60باŸائة ،ويتوقع اسضتحداث ما
ل يقل عن  4اإ 5 ¤اآلف منصضب شضغل ،قبل
انقضضاء العام  ،2019ويرتفع العدد اإ25 ¤
األف عامل بعد اسضتكمال كل الوحدات ،علما

اأنه اأك Èمركب ‘ اŸنطقة والقارة.
كما سضيتعزز اإنتاج النسضيج ،بÈنامج اإنتاج
ضضخم اأقره ›مع النسضيج «جيتاكسص» ،بعدما
قرر رفع الإنتاج ،و‘ رده على سضوؤال يخصص
القطاع اÿاصص الذي اأثار الناشضطون فيه
مسضاألة التمييز بينه وب Úالقطاع العام ،نفى
الأمر “اما موؤكدا اأن الدولة ل تفرق بÚ
القطاع Úالعام واÿاصص ،ول ب Úالشضركات
ال - -ع - -م - -وم - -ي - -ة والشض - -رك - -ات اÿاصض - -ة ،واأن
التسضهيÓت اŸمنوحة تقدم للجميع ،وحدها
النجاعة القتصضادية تصضنع الفارق.
وب -ال -نسض -ب -ة لإن -ت -اج ال -رخ -ام ،ف-اإن ال-دول-ة
ت-راه-ن ع-ل-ى ان-طÓ-ق-ة ق-وي-ة لصض-ن-اع-ته هذه
السض -ن -ة ،ل -ل-ت-ق-ل-يصص ال-ت-دري-ج-ي م-ن اسض-تÒاد
الرخام ،اأما بالنسضبة للجلود فاأكد اأن جزءا
يصض - -در وي- -ت- -م اسض- -تÒاد ب- -عضص الأن- -واع غÒ
اŸنتجة كتلك اŸسضتعملة ‘ السضيارات.
واكتفى ‘ معرضص رده على سضوؤال يخصص
احÎام وكÓء بيع السضيارات لدف Îالشضروط،
بالقول «هناك دف Îشضروط اأعد ونشضر ‘
ن - -وف- -م ،2017 Èاع - -ت - -ق - -د اأن اŸت- -ع- -ام- -لÚ
سضيحضضرون الشضروط الواردة فيه.
وشض- -دد ال- -عضض- -و ال- -ق- -ي- -ادي ب- -اŸرك- -ز ي -ة
ال -ن -ق -اب -ي -ة ،الأم Úال-ع-ام ل-ف-درال-ي-ة ال-نسض-ي-ج
وا÷ل -ود صض -ال-ح ت-اق-ج-وت ‘ ،تصض-ري-ح ع-ل-ى
ال -ه -امشص ع -ل -ى ضض -رورة –ري -ر اŸوؤسضسض-ات
ال -ع -م -وم -ي -ة الق -تصض -ادي -ةÃ ،ن -ح -ه -ا ح -ري-ة
اŸب -ادرة ل -ل -ب -حث ع -ن حصض -ت -ه -ا ‘ السض-وق،
لتكون موؤسضسضة خالقة للÌوة.

تكر Ëرئيسس ا÷مهورية نظÒ
ا÷هود والتسصهيÓت
‘ ا’سصتثمار
ك - - -رمت ،اأمسص ،الشض - - -رك- - -ة اŸن- - -ظ- - -م- - -ة
للصضالون Úالدولي Úللنسضيج وا÷لود وا◊جر
الطبيعي الرخام واÿزف ،رئيسص ا÷مهورية
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ن-ظ Òا÷ه-ود التي
ب-ذل-ه-ا وال-تسض-ه-يÓ-ت اŸق-دم-ة ل-ل-مسض-تثمرين
واŸتعامل ،Úتسضلمه نيابة عنه وزير الصضناعة
واŸن -اج-م ي-وسض-ف ي-وسض-ف-ي ،وال-ذي كّ-رم ه-و
الآخ- -ر م- -ن ط- -رف شض- -رك- -ة «سض- -ي ج -ي ك -وم
ايفانت».

الدالية:

البطاقية ا’جتماعية للسصكان على وشصك ا’نتهاء

’سش-رة
أاك -دت وزي-ر ال-تضش-ام-ن ال-وط-ن-ي وا أ
وقضش- -اي -ا اŸرأاة ،غ -ن -ي -ة ال -دال -ي -ة،أامسس ،أان -ه
سش -ي -ت -م ضش -ب -ط ال -ع -دد ا◊ق-ي-ق-ي ل-ف-ئ-ة ذوي
ا’ح -ت -ي-اج-ات اÿاصش-ة ب-ا÷زائ-ر م-ن خÓ-ل
’حصشاء السشكا Êلسشنة .2020
ا إ
وخÓل نزولها ضضيفة على منتدى القناة األو¤
Óذاعة ا÷زائرية ،أاشضارت الوزيرة إا ¤أان عدد
لإ
ذوي الحتياجات اÿاصضة با÷زائر اŸتداول حاليا
هو مليون شضخصص مسضتفيد من بطاقة اإلعاقة ،غÒ
أان «ال- -واق- -ع ي -ت -ج -اوز ذلك ب -ك -ث ،»Òوه -و م -ا دف -ع
قطاعها إا ¤مراسضلة وزارة الداخلية من أاجل إادراج
خ -ان -ة خ -اصض -ة ضض-م-ن اسض-ت-م-ارات إاحصض-اء السض-ك-ان
اŸقبل من أاجل ضضبط العدد ا◊قيقي لهذه الفئة.
وسضتسضمح هذه اÿطوة بـ»ترشضيد النفقات بشضكل
أاك Èوت -وج -ي -ه اŸسض -اع -دات ال -ت-ي ي-ق-دم-ه-ا ق-ط-اع
ال-تضض-ام-ن ال-وط-ن-ي Ÿسض-ت-ح-ق-ي-ه-ا ال-ف-ع-لي ،»Úتقول
الدالية ،معّرجة على ﬂتلف اآلليات اıصضصضة
Ÿسضاعدة هذه الفئة الهشضة ،حيث –دثت عن نسضبة
 1باŸائة من مناصضب العمل باŸؤوسضسضات العمومية
واÿاصض -ة ال -ت-ي ك-رسض-ه-ا اŸشض-رع ا÷زائ-ري ل-ذوي
الح -ت -ي-اج-ات اÿاصض-ة وال-ت-ي أاب-دت أاسض-ف-ه-ا ل-ع-دم
احÎامها.
وقالت ‘ هذا الشضأان إان قطاعها قام مؤوخرا
ب -ع -م -ل -ي -ة إاحصض-اء عﬂ Èت-ل-ف ال-وزارات ت-ب Úم-ن
خÓلها أان وزارة الشضؤوون الدينية واألوقاف هي
الوحيدة التي جسضدت هذه النسضبة اŸلزمة قانونا
(ال- -ق -ان -ون  )02-09اŸت- -ع- -ل -ق ب -ح -م -اي -ة وت -رق -ي -ة
األشضخاصص ذوي اإلعاقة.
ودائما فيما يتصضل Ãجال الدعم الجتماعي،
أافادت الوزيرة أان البطاقية الجتماعية للسضكان
التي كان قد شضرع ‘ إانشضائها «على وشضك النتهاء»،
حيث سضيتم العتماد عليها خÓل شضهر رمضضان
اŸقبل ‘ توزيع اŸسضاعدات.

وذكرت ‘ هذا الصضدد أان اŸسضاعدات التي
تقدمها الدولة خÓل الشضهر الفضضيل تقع ‘ نسضبتها
األك Èعلى وزارة الداخلية ،فيما يتكفل قطاعها
ب -نسض -ب -ة تÎواح ب 9 Úو  10ب-اŸائ-ة م-ن ع-مليات
اإلعانة ،خاصضة من خÓل اŸطاعم التضضامنية التي
ت -خصضصص ل -ه -ا م-ي-زان-ي-ة ضض-م-ن صض-ن-دوق ال-تضض-ام-ن
الوطني.
وشضددت اŸسضؤوولة األو ¤عن قطاع التضضامن
على أان الدولة مسضتمرة ‘ سضياسضتها الجتماعية
رغم تراجع األوضضاع اŸالية وهو ما يؤوكده قانون
اŸالية ا◊ا‹ الذي أافرد 21باŸائة من ميزانية
الدولة للقطاع‡ ،ا Áثل أازيد من  8باŸائة من
النا œالوطني اÿام.
غ Òأان تصض -اع -د ال -ن -م -و ال -دÁوغ -را‘ Ãع -دل
مليون نسضمة سضنويا واألزمة اŸالية التي “ر بها
ا÷زائر اسضتوجب التفك Òمع وزارات أاخرى‘ ،
إاع -داد ﬂط -ط ع -ائ -ل -ي ح-ت-ى ي-تسض-ن-ى ل-لسض-ل-ط-ات
ال-ع-م-وم-ي-ة وضض-ع اسضÎات-ي-ج-ي-ة مسض-ت-ق-ب-ل-ي-ة ﬁكمة
لÎشضيد النفقات وتسضي Òالقطاعات اŸعنية بصضفة
م-ب-اشض-رة ،ع-ل-ى غ-رار الصض-ح-ة والÎب-ي-ة وال-ت-ك-وي-ن،
تقول اŸتحدثة.
وب -اŸن -اسض -ب -ة ،ت -وق -فت ال -وزي -رة ع -ن-د ﬂت-ل-ف

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

السضياسضات اŸتبعة من قبل وزارة التضضامن الوطني
للتكفل Ãختلف الفئات الجتماعية ،على غرار
م -رضض -ى ط -ي -ف ال -ت -وح -د ،ح -يث أاوضض -حت أان -ه ”
ت -خصض-يصص  117فضض -اء ع -ل -ى مسض -ت-وى م-ؤوسضسض-ات
الÎبية والتعليم اŸتخصضصص التابعة للقطاع يسضتفيد
منها إا ¤غاية اآلن نحو  2000طفل ،مع العلم أان
التسضجيل بهذه اŸراكز مفتوح على مدار السضنة.
أاما فيما يتعلق باŸسضن ،Úفقد شضددت السضيدة
الدالية على أان هذه الفئة –ظى بعناية خاصضة من
ط -رف ق -ط-اع-ه-ا ،م-ن خÓ-ل ال-ت-ك-ف-ل ب-ك-ب-ار السض-ن
اÙروم Úمن الدفء العائلي على مسضتوى  33دار
للمسضن Úو 7دور رحمة.
وأاكدت أايضضا أان اعتماد آالية الوسضاطة التي تقوم
بها مصضالح النشضاط الجتماعي ع Èالوليات من
خÓل التقرب من أاسضر هؤولء وحثهم على اسضÎجاع
اŸقيم Úبدور اŸسضن ،Úأاسضفرت عن إارجاع نحو
 300مسضن إا ¤وسضطهم العائلي األصضلي من ضضمن
 1760مقيم خÓل السضنوات األخÒة.
وعلى صضعيد آاخر ،تطرقت السضيدة الدالية إا¤
ﬂتلف آاليات الدعم التي ” إارسضاؤوها من أاجل
مسضاعدة ﬂتلف الشضباب ،حيث قدمت ‘ هذا
اإلطار آاخر اإلحصضائيات اŸتعلقة بالوكالة الوطنية
لتسضي Òالقرضص اŸصضغر التي منحت خÓل ،2018
نحو  50.365قرضص بقيمة  11مليار دينار جزائري،
 70باŸائة منها اسضتفادت منها إاناث ،فيما سضيتم
تخصضيصص نحو  47.331قرضص خÓل السضنة ا÷ارية
بقيمة  10مÓي Òدينار.
وب- -ه- -ذا اÿصض- -وصص ،أاف- -ادت ال -وزي -رة أان 2019
سضتعرف إاجراءات جديدة مسضهلة للحصضول على
ه-ذه ال-ق-روضص ،م-ن-ه-ا م-ن-ح اŸسض-ت-ف-ي-د ال-ذي سضدد
القرضص األول قرضضا ثانيا وكذا إامكانية تسضجيل
طلب السضتفادة من القروضص التي “نحها الوكالة
اŸذكورة ،مباشضرة ع Èالبوابة اإللكÎونية للوزارة.

العدد
17852

أاعلن خارطة طريق اıطط التوجيهي
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بن مسصعود :الÎويج لوجهة ا÷زائر السصياحية رهاننا
عصصرنة الفنادق واŸركبات أاولوية ‘ جعل القطاع قاطرة التحول ا’قتصصادي

ع- - -رف ق- - -ط- - -اع السش - -ي - -اح - -ة ‘ ا÷زائ - -ر
ديناميكية متواصشلة ،من حيث عدد اŸرافق
السش- -ي -اح -ي -ة اŸت -اح -ة وا’رت -ق -اء ب -ن -وع -ي -ة
اÿدمات السشياحية والتي سشاهم ‘ –قيقها
ال -تسش -ه -ي Ó-ت اŸق -دم -ة ‘ ›ال ا’سش -ت -ث-م-ار
وا’ه - -ت - -م- -ام ب- -ت- -ك- -وي- -ن اŸوارد ال- -بشش- -ري- -ة
والÎوي -ج ل -ل -م -قصش -د ا÷زائ -ري ‘ ا’سش-واق
العاŸية وكذا إاعادة تأاهيل وعصشرنة كافة
ال -ف -ن -ادق واŸرك -ب -ات السش -ي -اح -ي -ة ال -ت -اب -ع-ة
ل- -ل- -ق- -ط- -اع ال -ع -م -وم -ي واÿاصس ،م -ا ي -ج -ع -ل
ا÷زائر وجهة سشياحية بامتياز ‘ اŸسشتقبل
ال- -ق- -ريب ،ه- -ذا م- -ا أاك- -ده وزي- -ر السش- -ي- -اح- -ة
والصش -ن -اع -ات ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة خÓ-ل اف-ت-ت-اح-ه
للجلسشات الوطنية للسشياحة.

صشونيا طبة
تصشوير :عباسس تيليوة

‘ ذات السض- - -ي- - -اق كشض- - -ف وزي- - -ر السض- - -ي- - -اح - -ة
والصضناعات التقليدية عبد القادر بن مسضعود ،عن
حجم السضتثمارات اŸنجزة ‘ اÛال السضياحي
خ -اصض -ة م -ا ت-ع-ل-ق م-ن-ه-ا Ãراف-ق السض-ت-ق-ب-ال ال-ت-ي
انتقلت من  60أالف سضرير إا ¤ما يناهز  140أالف
سض -ري -ر ج -اه -ز ‘ ح Úسض-ي-دخ-ل  120أال-ف سض-رير
Ãواصضفات عاŸية حيز التنفيد ‘ .2019
أاك-د وزي-ر السض-ي-اح-ة والصض-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-يدية أان
اإل‚ازات اÙق- -ق- -ة سض- -تسض- -اه -م ‘ اŸسض -ت -ق -ب -ل
القريب ‘ كسضب رهان ا÷ودة والتنافسضية ،مضضيفا
Óج-راءات
أان ا◊رك -ي -ة أاصض -ب -حت ‡ك -ن -ة ن -ظ-را ل -إ
اŸتخدة ‘ ضضبط وتنظيم العقار الذي Áثل أاحد
األعمدة األسضاسضية لسضÎاتيجية القطاع.
وع -ن أاشض -غ -ال ا÷لسض -ات ال -وط -ن -ي -ة ل -لسض -ي -اح -ة
اع-تÈه-ا ب-ن مسض-ع-ود ف-رصض-ة ه-ام-ة ل-ل-وق-وف ع-ل-ى
األشضواط التي قطعتها ا÷زائر ‘ ›ال تنمية
السضياحة وﬁطة إاضضافية لتقييم اإل‚ازات وتنفيد
اıطط التوجيهي للتهيئة السضياحية آافاق 2030
من خÓل وضضع خارطة طريق فعالة يتم العمل
Ãقتضضاها.
و‘ إاطار اŸسضاهمة الفعالة ‘ ا÷هد التنموي
ال -وط -ن -ي ت -ط -رق وزي-ر السض-ي-اح-ة إا ¤ا◊ديث ع-ن
ال- -دور السضÎات- -ي- -ج- -ي واÙوري ل- -ق- -ط- -اع- -ه ‘
اŸسضاهمة ‘ تنويع القتصضاد خارج اÙروقات
وهو ما جعل شضعار ا÷لسضات الوطنية «السضياحة
اŸسضتدامة مسضتقبل واعد» ويأاتي هذا من خÓل

وضضع حيز التنفيذ السضياسضات اŸعتمدة من طرف
السض -ل -ط -ات ال-ع-م-وم-ي-ة إلع-ط-اء السض-ي-اح-ة اŸك-ان-ة
الÓ-ئ-ق-ة ب-ه-ا اع-ت-م-ادا ع-ل-ى اإلط-اري-ن اŸرج-ع-يÚ
اŸت -م-ث-ل ‘ Úاıط-ط ال-وط-ن-ي ل-ت-ه-ي-ئ-ة اإلق-ل-ي-م
واıطط التوجيهي للتهيئة السضياحية .
وقال وزير السضياحة إان ا÷لسضات الوطنية جاءت
ك -ت -ت-وي-ج لسض-لسض-ل-ة ال-ل-ق-اءات ا÷ه-وي-ة ال-ت-ي ” م-ن
خÓلها فتح ›ال للنقاشص للتعب Òعن النشضغالت
اŸطروحة ‘ ›ال السضياحة وإابداء القÎاحات
خاصضة وأان التنمية السضياحية اŸسضتدامة تنبع من
األقاليم ‘ إاطار مبداأ الÓمركزية الذي تنتهجه
ا◊كومة تطبيقا لتعليمات رئيسص ا÷مهورية .
وحسضب وزير السضياحة فإان ا÷لسضات الوطنية
للسضياحة تنعقد ‘ ظرف حسضاسص يتميز باŸنافسضة
الشضرسضة ‘ جميع فروعه ‡ا يفرضص على ا÷ميع
بذل اŸزيد من ا÷هد على كافة األصضعدة من
خÓل اسضتغÓل كل الفرصص وتثم Úكل اŸؤوهÓت
التي تتمتع بها ا÷زائر Ÿواجهة التحديات وكسضب
الرهانات ا÷يو إاسضÎاتيجية ا÷ديدة.
كما أاوضضح أان اÛهودات اŸبذولة ‘ سضبيل
تنمية وتطوير السضياحة ‘ ا÷زائر ل تقتصضر على
وزارة السض -ي -اح-ة ف-ق-ط وإا‰ا تسض-اه-م ف-ي-ه-ا ج-م-ي-ع
القطاعات لتثم Úالوجهة الداخلية وترقية ا÷ودة
وال -ن -وع -ي -ة و“ك Úع -دد أاك Èم -ن اŸواط -ن Úم -ن
قضضاء عطل مريحة ‘ ا÷زائر عوضص التوجه إا¤
دول ›اورة ،كتونسص التي يقصضدها مليونا سضائح
ج -زائ -ري ‘ ح Úب -إام-ك-ان-ه-م ت-وف Òاألم-وال ال-ت-ي
ينفقونها خارج الوطن من خÓل اكتشضاف وطنهم .
و‘ ›ال السضياحة التقليدية شضدد على أاهميته
‘ التنمية القتصضادية والجتماعية خاصضة بعد رد
الع-ت-ب-ار ل-نشض-اط-ات الصض-ن-اع-ة التقليدية وا◊رف،
مشضÒا إا ¤أان القطاع ا◊ر‘ سضاهم ‘ خلق مليون
منصضب شضغل دائم موزع على  338اختصضاصص ‘
الصضناعة التقليدية وا◊رف.

..تكر Ëرئيسس ا÷مهورية
وعلى هامشص فعاليات ا÷لسضات الوطنية الثالثة
التي عرفت مشضاركة حوا‹  1000متعامل سضياحي
على مدار يوم Úبقصضر األ· نادي الصضنوبر” ،
ت-ك-ر Ëرئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة
تقديرا لدعمه لقطاع لسضياحة ومنحه األولوية ‘
اإلصضÓحات الوطنية.

دعا من الششلف لÎقية ا’سشتثمار

بوعزغي :ا◊مضصيات مورد اقتصصادي يسصتدعي ا’هتمام
أاع- -ط- -ى وزي -ر ال -ف Ó-ح -ة
وال -ت -ن -م -ي -ة ال -ري -ف -ي -ة ع-ب-د
ال - -ق- -ادر ب- -وع- -زغ- -ي ،إاشش- -ارة
’ي -ام اŸت -وسش-ط-ي-ة
ان -ط Ó-ق ا أ
’ن -ت -اج ا◊مضش -ي-ات ب-و’ي-ة
إ
الشش -ل -ف ،م -ع-تÈا ع-ودة ه-ذا
اŸن-ت-وج ب-ال-ع-م-ل-ي-ة اŸشش-ج-ع-ة
Óقتصشاد الوطني من خÓل
ل إ
 32و’ي- -ة ت- -نشش- -ط ‘ ›ال
هذه الششعبة الفÓحية.

الششلف :و.ي .أاعرايبي
وبحسضب ذات اŸسضؤوول ا◊كومي الذي أاشضرف
ع -ل -ى ت -نصض -يب اÛلسص ال -وط -ن-ي اŸه-ن-ي لشض-ع-ب-ة
ا◊مضض- -ي- -ات ع- -ل- -ى ه- -امشص ل- -ق- -ائ -ه ب -ال -ف Ó-حÚ
واŸهني ،Úفإان عودة هذا اŸنتوج بهذه النوعية من
شض-أان-ه إاع-ط-اء دف-ع ق-وي ل-ل-م-ن-ت-وج ال-فÓ-ح-ي ال-ذي
تدعم بالنشضاط السضتثماري بعدة وليات خاصضة
بالشضلف التي ترفع –دي النوعية.
وأاشضار الوزير ،أان كمية اإلنتاج ا◊الية مقدرة بـ
14مليون قنطار ،مشضددا على إامكانية ربح رهان
 20مليون قنطار خÓل السضنة القادمة خاصضة ‘
ظل توسضيع اŸسضاحة اŸغروسضة التي فاقت  70أالف

هكتار هذا العام ،مطالبا اŸهني Úبأاخذ مقياسص
النوعية التنافسضية خاصضة ‘ األسضواق العاŸية التي
سض -وف ي -دخ -ل -ه -ا اŸن -ت -ج -ون ضض -م-ن إاسضÎات-ي-ج-ي-ة
التصضدير التي تخطط لها وزارة الفÓحة.
وأاوضضح بوعزغي أان الوليات  6الرائدة ومنها
الشض -ل -ف ‘ ه -ذه الشض -ع -ب -ة ب-إام-ك-ان-ه-ا صض-ن-ع ن-ت-ائ-ج
مشض- -ج- -ع- -ة .ي- -ح -دث ه -ذا ‘ ظ -ل وج -ود مشض -ت -ل -ة
‰وذجية يجري إا‚ازها بالشضلف لتزويد اŸنطقة
وعدة وليات.
وكانت للوزير معاينات ميدانية Ÿزارع ‰وذجية
خاصضة ‘ إانتاج ا◊مضضيات بواد السضلى وبلديات
أاخرى معروفة بإانتاج هذه الشضعبة التي عادت بقوة
كمنتوج فÓحي عرفت به الشضلف خÓل السضنوات
اŸنصضرمة.

»æWh

ألثÓثاء  22جانفي  2019م
ألموأفق لـ  16جمادى أألولى  1440هـ

ا÷لسسات ا÷هوية للبيئة وا’قتصساد التدويري ببومرداسس

أŸطالبة بحوأفز ضسريبية ‘ قوأن ÚأŸالية مسستقبÓ
أ÷لسسات ألوطنية أألسسبوع ألرأبع من شسهر فيفري

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بناء رصسيف الغاز الطبيعي اŸميع للمراكب بسسكيكدة

إأتفاقية ب Úسسوناطرأك وألشسركة ألصسينية ““أأربور““
للهندسسة بقيمة  52مليار دولر

اختتمت ،أامسس ،ا÷لسسات ا÷هوية الثانية للوسسط شسرق حول البيئة وا’قتصساد التدويري التي احتضسنتها كلية ا◊قوق
÷امعة اﬁمد بوقرة ببومرداسس على مدى يوم Úبحضسور وزيرة البيئة والطاقات اŸتجددة فاطمة الزهراء زرواطي ،التي
أاشسرفت على أاعمال الورشسات التسسع للملتقى قبل اÿروج بجملة من التوصسيات الهامة من قبل اŸشسارك ÚواÈÿاء سسÎفع
’حقا إا ¤ا÷لسسات الوطنية اŸنتظرة شسهر فيفري الداخل بعد انعقاد جلسسات ا÷نوب تؤوسسسس ÿارطة طريق للخروج من
التبعية للمحروقات..

بومرداسس..ز /كمال
 121توصضية أنبثقت عن أأشضغال ألورشضات
ألتسضع أŸوضضوعاتية ألتي ” إأثرأؤوها من قبل
أألسض- -ات- -ذة أıتصض ÚوأÈÿأء وك -ذأ رؤوسض -اء
أŸؤوسضسضات ألقتصضادية أنطÓقا من أÙاور
أألسضاسضية للجلسضات أ÷هوية للبيئة وألقتصضاد
ألتدويري على غرأر ورشضة أ◊وكمة ،أÙاور
أل-ق-ان-ون-ي-ة وأŸؤوسضسض-ات-ي-ة ،أل-هياكل ألقاعدية،
ت -رق -ي-ة أŸؤوسضسض-ات أل-ن-اشض-ئ-ة ،ت-رق-ي-ة ألشض-عب
أ÷دي -دة ل-ل-رسض-ك-ل-ة ،ألشض-رأك-ة ب Úأل-ق-ط-اعÚ
ألعام وأÿاصض ورهانات ألقتصضاد ألتدويري
على أŸسضتوى أÙلي وغÒها من أÙاور
أألخرى ألتي كانت ﬁل درأسضة معمقة من
طرق أŸشضارك.Ú
وث -م -نت وزي -رة أل -ب -ي -ئ -ة ف -اط -م -ة أل-زه-رأء

زروأط - -ي ‘ أخ - -ت - -ت - -ام أأشض - -غ - -ال أŸل - -ت- -ق- -ى
““أÛهودأت أŸبذولة من قبل أŸشضارك‘ Ú
ه - -ذه أ÷لسض - -ات وك- -ذأ ﬂرج- -ات أ÷لسض- -ات
ألثانية للوسضط شضرق““ مؤوكدة بالقول إأن أللقاء
أŸن - -ظ - -م ع Èي - -وم Úسض- -م- -ح ب- -وضض- -ع أأسضسض
ألق- -تصض- -اد أل -ت -دوي -ري ب -ب Ó-دن -ا ع -ن ط -ري -ق
م -ن -اقشض -ة ﬂت -ل -ف أÙاور أŸط -روح -ة م -ن
أ÷انب ألقانو ÊوأŸؤوسضسضاتي وكذأ أآلليات
ألتي سضتسضاهم مسضتقب ‘ Óوضضع حيز ألتنفيذ
ن-ظ-ام-ا م-ت-ي-ن-ا أق-تصض-ادي-ا وﬁدودأ م-ن ح-يث
أل-ت-أاثÒأت ألسض-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى أل-ب-ي-ئ-ة أن-طÓقا من
ورشضات ألعمل أıصضصضة Ÿناقشضة أÙاور
ألرئيسضية أŸطروحة للمناقشضة..
وكشض -فت زروأط -ي ب -اŸن-اسض-ب-ة أأن ج-لسض-ات
ب -وم -ردأسض ح -ول م-وضض-وع أل-ب-ي-ئ-ة وألق-تصض-اد
أل -ت -دوي -ري سض -ت -ت -ب-ع-ه-ا ل-ق-اءأت أأخ-رى ت-خصض

وليات أ÷نوب قبل أنعقاد أ÷لسضات ألوطنية
يومي  25و  26فيفري ألقادم –ت ألرعاية
ألسضامية لرئيسض أ÷مهورية ألذي يو‹ أأهمية
ك -بÒة ل -ق -ط -اع أل-ب-ي-ئ-ة ل-يسض ف-ق-ط م-ن ج-انب
أÙاف- -ظ- -ة ع- -ل- -ي -ه -ا لضض -م -ان ح -ق أإلنسض -ان
أأوأŸوأطن أ÷زأئري ‘ بيئة نظيفة سضليمة
كما يكفلها ألدسضتور وإأ‰ا كذلك لنجعل منها
نظرة أقتصضادية حقيقية وألتعويل عليها ‘
خلق ألÌوة ومناصضب ألشضغل.
وÁك - - -ن أإلشض - - -ارة ‘ أألخ Òأأن ح- - -زم- - -ة
ألتوصضيات ألتي خرج بها أللقاء ركزت كثÒأ
ع -ل -ى ضض -رورة –ي ÚأŸن -ظ -وم -ة أل -ق -ان-ون-ي-ة
وتفعليها Ãا يخدم –ديات ألقتصضاد أ÷ديد
منها وضضع قانون تدويري مسضتقل عن ألقانون
 19 / 01أŸت -ع -ل-ق ب-إادم-اج م-ف-ه-وم أل-ف-رز
ألنتقائي ووضضع تسضعÒة –فيزية ،إأدرأج بنود
ج- -دي- -دة ‘ ق -وأن ÚأŸال -ي -ة تشض -م -ل ح -وأف -ز
ضض -ري -ب-ي-ة لسض-تÒأد Œه-ي-زأت م-ت-خصضصض-ة ‘
ألفرز ،إأدماج مبادئ ألقتصضاد ألتدويري ضضمن
أأدوأت ت-ه-ي-ئ-ة أإلق-ل-ي-م وأألق-ط-اب ألصض-ن-اع-ية،
إأع -ادة أل -ن -ظ-ر ‘ أل-ق-ان-ون أألسض-اسض-ي Ÿرأك-ز
أل-ردم أل-ت-ق-ن-ي ل-ل-ن-ف-اي-ات وج-ع-ل-ه ي-تماشضى مع
أل-ت-ح-ولت ألق-تصض-ادي-ة وإأنشض-اء شض-رك-ات ذأت
أأسض -ه -م ،أ◊ث ع -ل -ى إأضض -اف -ة ب-ن-د ‘ ألسض-ج-ل
أل -ت -ج -اري ي -حث صض -رأح -ة ع -ل -ى نشض -اط ف-رز
وت- -دوي- -ر أل- -ن- -ف -اي -ات ،م -ع دع -وة أ÷م -اع -ات
أÙل -ي -ة ك-ذلك إأ ¤أقÎأح مشض-اري-ع م-ت-ع-ل-ق-ة
بالقتصضاد ألتدويري وتشضجيع ألسضتثمار ‘
أÛال ،إأشضرأك غرف ألصضناعة وألتجارة ‘
أل-نشض-اط ،م-رأف-ق-ة و–ف-ي-ز ألصض-ن-اع-ي Úع-ل-ى
تبني ألتكنولوجيات ألنظيفة وأقتصضاد أŸوأرد
ألطبيعية مع أسضتخدأم موأد أأولية قابلة إلعادة
ألتدوير وغÒها من ألنقاط أألخرى.

الدكتور بقاط يحذر من هجرة أاصسحاب اŸآازر البيضساء

 15أألف طبيب جزأئري ينشسطون بفرنسسا

دع -ا رئ-يسس اÛلسس ال-وط-ن-ي ل-ع-م-ادة
’ط -ب -اء ا÷زائ -ري ،Úال-دك-ت-ور ﬁم-د
ا أ
ب - - -ق - - -اط ب - - -رك - - -ا ،Êأامسس ،ب - - -ا÷زائ - - -ر
ال -ع -اصس-م-ة ،إا ¤ح-وار ح-ق-ي-ق-ي ل-ت-ف-ادي
’ط -ب -اء
’دم- -غ- -ة““ ’ سس -ي -م -ا ا أ
““ه- -ج- -رة ا أ
““الذين كلف تكوينهم الكث ““Òبا÷زائر
ل -ك -ن -ه -م ي -ت -وج -ه -ون ل-ل-م-م-ارسس-ة خ-ارج
البÓد.
و‘ مدأخلة له على أأموأج ألقناة ألثالثة
Óذأع-ة أل-وط-ن-ي-ة ،صض-رح أل-دك-ت-ور ب-رك-ا Êأأن
ل -إ
““ه -ج -رة أألدم -غ -ة““ ب -دأأت “سض مسض -ت -خ-دم-ي
ق -ط -اع ألصض -ح -ة ألسض -ب -اب م -ت -ع -ددة ل سض -ي-م-ا
ألج-ت-م-اع-ي-ة م-ن-ه-ا ،دأع-ي-ا إأ ¤م-باشضرة حوأر
““على جميع أŸسضتويات““ من طرف ألسضلطات.
‘ هذأ ألسضياق ،أأكد أŸتدخل قائ““ Óيجب
أأن تتحدث ألسضلطات إأ ¤هذه ألنخبة ألتي
ت-غ-ادرن-ا وأل-ت-ي ك-ل-ف ت-ك-وي-ن-ه-ا أل-كث Òلتذهب
و“ارسض خÈتها خارج أ÷زأئر““ ،دأعيا إأ¤
–سض Úظروفها ألجتماعية و–سض Úألعمل
وألتعليم.
وأأشضار ألدكتور بركا Êإأ ¤أأن  15000طبيب
جزأئري Áارسضون نشضاطهم بفرنسضا من بينهم
 5000ط -ب -يب ف -ق -ط “ت تسض -وي -ة وضض -ع -ه-م

أاب- -رمت شس- -رك- -ة سس -ون -اط -راك ،أامسس،
إات-ف-اق-ي-ة م-ع الشس-رك-ة الصس-ي-ن-ية ““أاربور““
ل- -ل -ه -ن -دسس -ة ،ل -دراسس -ة وت -وري -د وب -ن -اء
رصسيف الغاز الطبيعي اŸميع للمراكب
الصس-غÒة وال-ب-ح-ري-ة وال-ب-ن-ي-ة التحتية
ل -ل -م -ي -ن -اء ال -واق -ع-ة ‘ م-ي-ن-اء سس-ك-ي-ك-دة
ا◊ا‹ ““ا÷دي - - - - -د ““Ÿ ،دة  28شس-ه-را من
دخ- -ول- -ه ح- -ي- -ز ال- -ت- -ن- -ف- -ي- -ذ وب- -ق- -ي- -م -ة
إاسستثمارات بـ 52مليار دو’ر.

سسهام بوعموشسة
‘ ه - -ذأ ألصض - -دد ،أأوضض - -ح ب - -ي - -ان شض- -رك- -ة
سض -ون -اط-رأك أل-ذي تسض-ل-مت ج-ري-دة““ألشض-عب““
نسض- -خ- -ة م- -ن- -ه ،أأن ه- -ذأ أŸشض- -روع سض -يسض -م -ح
بتحسض Úإأنتاج مركب ألغاز ألطبيعي أŸميع
و–م-ي-ل ن-اقÓ-ت ه-ذأ أل-غ-از ب-ط-اق-ة إأن-تاجية
Áكنها بلوغ  220أألف م Îمكعب ،و–ميل
صضهاريج تÎأوح من  50أألف طن إأ 250 ¤أألف
ط -ن– ،وي-ل ﬁط-ة أل-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي أŸم-ي-ع
أ◊ال- -ي- -ة ل- -غ- -از أل -بÎول أŸسض -ال ،وت -ك -ي -ي -ف
أÙط -ة أل-ع-ط-ري-ة أ◊ال-ي-ة إلل-ق-اء MTBE
وب -ن -اء م -رسض -ى ج-دي-د لسض-ف-ي-ن-ة ذأت مسض-اح-ة
تخزين تصضل إأ 15 ¤هكتار.
وك- -ج- -زء م -ن إأسضÎأت -ي -ج -ي -ة سض -ون -اط -رأك
““أأسض.أأشض ،““2030.ف -إان ب -ن -اء رصض -ي -ف ج -دي -د
للغاز ألطبيعي أŸميع وتوسضيع ميناء سضكيكدة
أل -ن -ف -ط-ي ،سض-يسض-م-ح لشض-رك-ة أل-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي
أŸميع ‘ سضكيكدة بزيادة إأنتاجها إأ ¤سضعتها
ألسضمية  ،ألتي ترسضوألسضفن عالية ألسضعة‡ ،ا
سضيفتح آأفاقاً إأضضافية ‘ ألسضوق للغاز ألطبيعي
أŸسضال أ÷زأئري.

ولد قدور– :قيق أسستقرأر ‘ ألسستهÓك
ألوطني للغاز
شض - -دد أل - -رئ - -يسض أŸدي - -ر أل- -ع- -ام Ûم- -ع
سضوناطرأك ،عبد أŸؤومن ولد قدور ،أأمسض،
ع -ل-ى ضض-رورة –ق-ي-ق أسض-ت-ق-رأر ف-ي-م-ا ي-خصض
ألسض -ت -ه Ó-ك أÙل-ي ل-ل-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي أل-ذي
يعرف أرتفاعا مسضتمرأ.
وقال ولد قدور ‘ لقاء صضحفي عقب حفل
أل -ت -وق-ي-ع ع-ل-ى ع-ق-د م-ع م-ؤوسضسض-ة صض-ي-ن-ي-ة ‘
›ال أŸنشضآات ألبحرية للمحروقات““ :لدينا
‰ط أسض -ت -ه Ó-ك -ي ل -ل-غ-از م-ت-زأي-د ب-اسض-ت-م-رأر
وبسضرعة .ل Áكننا أأن نوأصضل أسضتهÓك هذأ
أل -ق -در م -ن أل -غ -از وب -ه -ذه أل -وتÒة ألسض -ري-ع-ة،
ألتحدي أ◊قيقي ألذي يجب أأن نرفعه هو
–ق -ي -ق أسض -ت -ق -رأر ﬁل -ي ف -ي-م-ا ي-خصض ه-ذأ
أŸنتج ألطاقوي““.
وجاء رد ألرئيسض أŸدير ألعام لسضوناطرأك
على سضؤوأل حول كميات ألغاز أŸصضدرة من
ط- - -رف أ÷زأئ - -ر ‘  ،2018م- -ع -تÈأ أأن -ه م -ن
أألج -در ألÎك -ي -ز ع -ل -ى مشض-ك-ل أأع-م-ق وأل-ذي
ي- -ت- -م- -ث- -ل ‘ ك- -ي- -ف -ي -ة –ق -ي -ق أسض -ت -ق -رأر ‘
ألسضتهÓك ألوطني للغاز.
‘ ذأت ألسض - -ي- -اق ،ق- -ال ذأت أŸسض- -ؤوول إأن
أ÷زأئر ألتي يÎأوح إأنتاجها أ◊ا‹ من ألغاز
ألطبيعي ب 130 Úإأ 140 ¤مليار م 3صضدرت ‘
 2018كمية تقدر بـ  50مليار م  3وهي نفسض
ألكمية ألتي ” تصضديرها ‘ .2017
وحسضب أأرقام وزأرة ألطاقة فإان أإلنتاج
أ◊ا‹ من ألغاز ألطبيعي يقدر بـ 130مليار م3
موزعة ب 50 Úمليار م 3موجهة لÓسضتهÓك
أÙلي و 50مليار مﬂ 3صضصضة للتصضدير و30
مليار مﬂ 3صضصضة لنشضاط أآلبار ألبÎولية.

Ãبادرة مديرية توزيع الكهرباء والغاز ببلكور

حملة –سسيسسية حول ﬂاطر تسسرب غاز أأحادي
أكسسيد ألكربون
أإلدأري- -ة ،مضض- -ي -ف -ا أأن -ه ي -وج -د ب -ه -ذأ أل -ب -ل -د
““جزأئريون يعملون ‘ مصضالح طبية هامة““.
وع- -ن سض- -ؤوأل ح -ول أح -ت -م -ال ع -ودة ه -ؤولء
أŸسضتخدم Úألذين ذهبوأ إأ ¤أÿارج ،يرى
بركا Êأأنه ““Áكن““ إأرجاعهم ““لتدعيمنا““ Ãا
أأنه هناك من سضبق وأأن قام بذلك حتى وإأن
كان يرى أأنه من ““ألصضعب““ بالنسضبة لهم ألعودة
نهائيا خاصضة وأأنه لديهم مكانتهم هناك.
ويرى هذأ أıتصض ‘ ألصضحة ألعمومية

أأنه يجب ““مرأجعة أألمور““ من أأجل –سضÚ
هذأ ألقطاع ،ل سضيما ألهياكل ألسضتشضفائية
و“وي -ل أÿدم -ة أل -ع -م -وم -ي -ة ح-ت-ى ت-ك-ون ‘
مسضتوى طلب ألسضكان ‘ ›ال ألعÓج.
وبخصضوصض مشضروع قانون ألصضحة أ÷ديد،
أأشضار أŸتحدث أأنه ““يسضجل تقدما كبÒأ““ لكننا
ن-ن-ت-ظ-ر ““أل-نصض-وصض أل-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة““ ،مضض-ي-ف-ا أأن
أŸشض -ك -ل أŸط -روح ي -ت -م -ث -ل ‘ أŸم -ارسض -ات
وألتسضي.Ò

اŸعرضس الدو‹ للسسياحة Ãدريد

ألديوأن ألوطني للسسياحة يشسارك ‘ أشسغال ألطبعة 39

سسيشسارك الديوان الوطني للسسياحة،
‘ أاشسغال الطبعة  39للمعرضس الدو‹
ل-لسس-ي-اح-ة ال-ذي سسُ-ي-ق-ام ب-ف-يÈا م-دري-د
ب-إاسس-ب-ان-ي-ا ‘ ،ال-فÎة اŸم-ت-دة من  23إا¤
 27جانفي  ،2019حسسب ما أاورده أامسس
بيان للديوان.
وسض -ي -ت -ك -ون أل-وف-د أŸشض-ارك ‘ أŸع-رضض
أل -دو‹ ل -لسض -ي -اح -ة ““ف -ي -ت -ور م -دري -د““ م-ن 17
متعام Óسضياحيا وشضركة أÿطوط أ÷زأئرية
وب- - -عضض أ◊رف- - -ي› ‘ Úال ألصض- - -ن- - -اع - -ات
أل -ت -ق -ل -ي -دي -ة أل-ف-ن-ي-ة وذلك ‘ إأط-ار م-وأصض-ل-ة
أÛه-ودأت ألسض-اع-ي-ة إأ ¤أل-ن-ه-وضض ب-ال-ق-طاع
ألسضياحي.
كما يندرج ‘ إأطار بعث ألقطاع ألسضياحي

وذلك طبقا لتوجهات خطة ألعمل أÙددة ‘
أıط-ط أل-رئ-يسض-ي ل-ل-ت-ه-يئة ألسضياحية آلفاق
 ،2030أŸعتمد من قبل ألسضلطات ألعمومية
سضنة  ،2008وألذي ركز على ضضرورة تكثيف
أل -ع -م -ل ألÎق-وي وألÎوي-ج-ي ل-ت-حسض Úصض-ورة
أ÷زأئ -ر ودع -م أŸقصض -د ألسض -ي-اح-ي أل-وط-ن-ي
وإأدرأج-ه ضض-م-ن أŸق-اصض-د أل-دول-ي-ة ب-اإلضضافة
إأ ¤كونه أأحد أأهم أألسضوأق ألتقليدية أŸوفدة
للسضياح نحوأ÷زأئر إأذ –تل أŸرتبة ألثانية
أأوروب -ي-ا ب-ع-د ف-رنسض-ا م-ن ح-يث ت-ع-دأد ت-وأف-د
أألفرأد على أ÷زأئر.
ول -ت -ح -ق -ي-ق أأله-دأف أŸسض-ط-رة ” ح-ج-ز
مسض -اح -ة ت -ق -در بـ 100م لح- -تضض- -ان أ÷ن -اح
أ÷زأئري ألذي ” تصضميمه وتزيينه بشضكل

يÈز طبيعة وحدأثة وأأصضالة أ÷زأئر لتمكÚ
أŸتعامل ÚوأŸشضارك Úمن ألÎويج وتسضويق
أŸنتوجات ألسضياحية ألوطنية.
كما سضيتم خÓل أŸعرضض إأبرأز أŸوروث
أإلسضبا Êألتي تزخر به أ÷زأئر باإلضضافة إأ¤
أŸق-وم-ات ألسض-ي-اح-ي-ة ألصض-ح-رأوي-ة أŸت-م-ي-زة
ب-ج-ودة ج-م-ال-ه-ا وب-ك-ون-ه-ا أل-ف-ريدة من نوعها
ع- -ل- -ى مسض- -ت- -وى م- -ن- -ط- -ق- -ة أل -ب -ح -ر أألب -يضض
أŸتوسضط .وبرمج أŸعرضض ورشضات ينشضطها
ف-ري-ق م-ن ح-رف-ي ‘ Úألصض-ن-اع-ات أل-ت-ق-ليدية
أل -ف-ن-ي-ة وذلك لسض-ت-ق-ط-اب أل-زوأر إأ ¤أ÷ن-اح
أ÷زأئري من خÓل ما سضتÈزه أأناملهم من
برأعة وفنون ‘ كيفيات إأنتاج –فهم ألفنية
ألنابعة من عادأت وتقاليد وأأصضالة ألبلد.

تشس- -رع م -دي -ري -ة ت -وزي -ع ال -ك -ه -رب -اء
وال -غ -از ب -ل -وزداد ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس-م-ة،
بداية من  23يناير ‘ ،حملة –سسيسسية
حول ﬂاطر تسسرب غاز أاحادي أاكسسيد
ال - -ك - -رب - -ون عﬂ Èت - -ل - -ف وك - -ا’ت - -ه - -ا
ال -ت -ج -اري -ة وال -ت -ي ت -ت -زام -ن م-ع م-وسس-م
الشس- -ت- -اء ،حسس- -ب -م -ا ج -اء ‘ ب -ي -ان ل -ذات
اŸؤوسسسسة.
وأأوضض- -ح أل- -ب- -ي- -ان أأن أ◊م- -ل -ة –سض -يسض -ي -ة
تسضتهدف كافة فئات أÛتمع حيث سضيقدم
أأع-وأن وإأط-ارت أŸدي-ري-ة وأل-وك-ال-ة أل-ت-جارية
شض -روح -ات وك-ذأ نصض-ائ-ح م-بسض-ط-ة وإأرشض-ادأت
حول كيفية تفادي ألتعرضض ÿطر أإلختناق
بغاز أأحادي ألكربون.
وذك - -ر ن - -فسض أŸصض - -در أأن ه - -ذه أ◊م- -ل- -ة

سضتسضلط ألضضوء أأيضضا على ›موعة أÿدمات
ألتجارية ألعصضرية ألتي وضضعتها شضركة توزيع
أل-ك-ه-رب-اء وأل-غ-از ل-ل-ج-زأئ-ر ل-زب-ائ-نها وأŸوقع
أإللكÎو Êللشضركة لتسضهيل حياتهم أليومية.
وك -انت م -دي -ري -ة ب-ل-وزدأد أل-ت-ي ت-غ-ط-ي 13
بلدية قد شضرعت منذ شضهر نوفم ÈأŸنصضرم
‘ تنظيم أأيام –سضيسضية ‡اثلة على مسضتوى
أŸؤوسضسض- - - -ات ألÎب- - - -وي- - - -ة أأي- - - -ن ” إأط Ó- - -ع
أŸتمدرسض Úعلى أأهم ألقوأعد وأŸقاييسض
أألمنية ألتي ينبغي أتباعها للوقاية من حوأدث
ألختناق بغاز أأحادي ألكربون وكيفية ألتعامل
معها عند حدوثها وذلك Œسضيدأ للÈنامج
ألسضنوي أŸسضطر إأ ¤جانب تخصضيصض أأبوأب
مفتوحة بالتعاون مع أ◊ماية أŸدنية.

»æWh

الثÓثاء  22جانفي  2019م
الموافق لـ  16جمادى األولى  1440هـ

إاقبال ﬁتشسم على اÓÙت بسسكيكدة

تخفيضسات تÎأوح ب 20 Úو  30باŸائة
ت-ع-رف ال-ع-دي-د م-ن واج-ه-ات اÓÙت
ال -ت -ج -اري -ة بشس-وارع م-دي-ن-ة سس-ك-ي-ك-دة،
لي- -ام لف -ت -ات م -ك -ت -وب ع -ل -ي -ه -ا
ه- -ذه ا أ
لسس-ع-ار
ب -ال -ب -ن -ط ال -ع -ريضض ““صس -ول-د““ وا أ
للبسسة
م-ت-ب-اي-ن-ة ıت-ل-ف اŸن-ت-وجات كا أ
لحذية وا◊قائب.
وا أ

ا÷زائ -ري -ة خ -اصس -ة وأان سس -ع-ر اÓŸبسس ه-ذه
األي- - -ام ي- - -ت- - -ج- - -اوز ق - -درت - -ه - -م الشس - -رائ - -ي - -ة
بكث ،““Òفبعضس العائÓت أاصسبحت تنتظر فÎة
الصسولد رغبة منها ‘ ا◊صسول على حاجياتها
وم-ت-ط-ل-ب-ات-ه-ا م-ن السس-ل-ع ال-تي تناسسب قدرتها
الشس-رائ-ي-ة ،األم-ر ال-ذي ج-ع-ل ت-لك ال-ع-ائÓ-ت،
تشسÎي م- -ا –ت- -اج -ه ‘ فÎة ال -ت -خ -ف -يضس -ات
ل -ل -ظ -ف -ر ب -ك -ل م -ا ي -ري-دون-ه ب-أاسس-ع-ار ت-ن-اسسب
ميزانياتهم.
وتقول سسيدة صسادفناها Ãحل على مسستوى
حي اŸمرات““ ،إانها كثÒا ما تلجأا إا ¤شسراء
اÓŸبسس واألح -ذي -ة ألط -ف -ال -ه -ا ع -ن-دم-ا ي-ت-م
تطبيق مثل هذه التخفيضسات على اÓŸبسس
واألحذية لسسيما وأان راتب زوجها ل يكفي
لتلبية احتياجات وطلبات األسسرة اŸتزايد““.
من خÓل جولة بشسوارع ‡رات  20اوت
 1955وج -دن -ا أان ب-عضس ال-ت-ج-ار ل ي-ع-رف-ون
اŸعنى ا◊قيقي للصسولد ،إاذ فسسره البعضس
بأانه وسسيلة للتخلصس من السسلعة التي ل تباع،
بينما يربطه البعضس اآلخر بفكرة التخلصس من

السس -ل -ع ال -ق -دÁة ل-ع-رضس ا÷دي-دة ،ب-ي-ن-م-ا ⁄
ي-كÎث ال-ب-عضس اآلخ-ر ل-ل-ع-م-ل-ي-ة .وم-ثل هؤولء
ي -ق -وم -ون ب -إاخ -ف -اء سس -ل -ع -ت-ه-م ال-ت-ي  ⁄تسس-وق
وي -ع -اودون ع -رضس -ه-ا اŸوسس-م ال-ق-ادم ،ب-ي-ن-م-ا
يخطئ بعضس البائع– ‘ Úديد الوقت الذي
ينطلق فيه موسسم التخفيضسات وهذا ما خلق
ح-ال-ة م-ن ال-ف-وضس-ى ف-ال-ك-ل ي-ب-ي-ع حسسب ه-واه
ويخفضس متى يشساء ،بينما ‘ الدول اŸبنية
ع- -ل- -ى ق- -وان Úوق- -واع- -د Œاري- -ة صس -ح -ي -ح -ة
تتحول الظاهرة إا ¤حدث Œاري واقتصسادي
هام ،ينعشس ا◊ياة السستهÓكية والجتماعية
للناسس.
تعددت اآلراء من قبل اŸواطن Úوالتجار
على حد سسواء ،وإا ¤أان تتحسسن ثقافة الصسولد
باÛتمع ا÷زائري يظل التاجر يجري وراء
–قيق الربح وŒنب اÿسسارة ،بينما يلهث
ال -زب -ون وراء ال -ب -حث ع-ن ال-ف-رصس اŸن-اسس-ب-ة
لقتناء سسلعة ما بنصسف ثمنها ،ويبقى الغائب
األك ‘ Èكل هذه الظاهرة مصسالح اŸراقبة
اıولة قانونا مراقبة سس Òالعملية.

جمعية مكتتبي عدل – 02تج وتطالب ألوأ‹ بالتدخل

ط -ال -بت ج -م -ع-ي-ة م-ك-ت-ت-ب-ي ع-دل 02
ب - -ت - -مÔاسست ،صس - -ب - -اح ال- -ي- -وم م- -ن وا‹
“Ôاسست دوم- - -ي ج- - -ي ،‹Ó- - -بضس - -رورة
ال- -ت- -دخ- -ل ال- -ع- -اج- -ل ،وال- -وق- -وف ع -ل -ى
ال-ت-ج-اوزات ال-ت-ي تشس-ه-ده-ا ورشسات بناء
السس- -ك- -ن- -ات ،اıال -ف -ة ل -دف Îالشس -روط
اŸت- -ف- -ق ع- -ل -ي -ه ،وه -ذا ب -ع -د م Ó-ح -ظ -ة
اŸكتتبÛ Úموعة من التجاوزات التي
اسستوقفتهم خÓل الزيارة اŸيدانية.

 04غرف.
باإلضسافة إا ¤عدم التدخل واألخذ بعÚ
العتبار اÓŸحظات  ،و اإلحÎازات التي ”
رف -ع -ه-ا م-ن ط-رف ا÷م-ع-ي-ة خÓ-ل ال-زي-ارات
اŸيدانية واŸتعلقة ببعضس التجاوزات الناŒة
ع -ن غ -ي -اب ال -رق -اب -ة واŸت -اب-ع-ة ،ع-دم ت-وف-ر
مداخل السسكنات على منبهات .
يضساف إا ¤ذلك عدم بر›ة ربط السسكنات
بشس -ب -ك-ة ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي  ،وت-ق-ي-ي-د ال-زي-ارات
اŸي -دان -ي -ة ل -ل-ج-م-ع-ي-ة بÎاخ-يصس ﬁررة م-ن
طرف ديوان الÎقية والتسسي Òالعقاري ،والتي
جعلتهم يلتمسسون من خÓلها غياب اŸؤوهل
وع-نصس-ر ال-ف-ع-ال-ي-ة ‘ م-ت-اب-ع-ة ه-ك-ذا مشساريع

ن -ظ -را ل -ل -ت -ج -اوزات اŸسس-ج-ل-ة وال-ت-ي  ⁄ي-ت-م
اسستدراكها إا ¤يومنا هذا  ،مطالب ‘ Úسسياق
أاخر بضسرورة إاعادة النظر ‘ تسسعÒة سسكنات
عدل للولية  ،باعتبارها ل –Îم اŸعايÒ
اŸعمول بها وهي أاقرب للسسكن الجتماعي
منها لسسكنات عدل.
يحدث هذا ‘ ظل عدم وجود ‡ثل عن
ال -وك-ال-ة ا÷ه-وي-ة م-ن أاج-ل م-ت-اب-ع-ة اŸشس-روع
والتنسسيق مع اŸكتتب ،Úيضسيف اÙتجون،
‡ا أاثار اسستياءهم حول من يتواصسل معهم أاو
ح -ت -ى ي -ت -اب-ع اŸشس-روع ال-ذي أاصس-ب-ح ‘ ح-ال-ة
إاهمال نظرا لنعدام مرافق ‡ثل للوكالة.

ألشسلف :برأمج ألسسكن ألريفي ألنقطة ألسسودأء بوأد ألفضسة

الشضلف :و.ي .أاعرايبي
وحسسب ب- -رام -ج ا◊صسصس ال -ق -ل -ي -ل -ة ال -ت -ي
خصسصس -ت -ه -ا اŸصس -ال -ح ال -ولئ -ي -ة اŸت -ع -اق -ب -ة
للمنطقة والتي تÎاوح ب15 Úو 25إا ¤غاية
50إاع -ان -ة ‘ أاحسس -ن األح -وال ،ف-إان-ه-ا  ⁄ت-ع-د

دخل ،أامسض ،تكتل النقابات اŸسستقلة
‘ إاضس -راب ،م -ط -ال -ب -ا ب -اخ -ذ انشس-غ-الت-ه
ماخذ ا÷د مشسددا على معا÷ة عديد
اŸلفات العالقة.

ي -ع -يشس -ه -ا ع -م -ال الÎب -ي -ة ،سس -ي -م -ا م -ا ت -ع-ل-ق
باŸشساكل التي دامت منذ سسنوات دون أان Œد
ا◊ل النهائي““.
عن اŸطالب اŸرفوعة قال علي حسسÚ
لنا «:رفعنا انشسغال يقضسي بحلول جذرية
Ÿشس -اك -ل وع -ل -ى رأاسس -ه-ا ال-ت-مسسك ب-ال-ت-ق-اع-د
ال-نسس-ب-ي واŸسس-ب-ق ،ت-ث-م Úالشس-ه-ادات وإاع-ادة
ال -ن-ظ-ر ‘ ال-ق-ان-ون األسس-اسس-ي ،ال-قضس-اء ع-ل-ى
الرتب اآليلة للزوال““.
م -ن ج -ه -ت -ه -م ع ّ-ب -ر أاول-ي-اء ال-تÓ-م-ي-ذ ع-ن
ت -خ -وف -ه -م م -ن ت -أاث Òاإلضس -راب ع-ل-ى م-ردود
الب -ن-اء  ،ك-م-ا ط-ال-ب-وا بضس-رورة إاب-ع-اد ف-ل-ذات
أاك- -ب- -اده- -م ع- -ن اÓÿف -ات واŸشس -اك -ل ال -ت -ي
يتخبط فيها القطاع ،من خÓل حوار جدي
ب Úال- -وزارة ال- -وصس- -ي -ة وال -ن -ق -اب -ات Ÿع -ا÷ة
ال- -ن -ق -ائصس دون اŸسس -اسس ب -ح -ق ال -ت Ó-م -ي -ذ،
وت -ف -ادي ك -ل م -ا Áك -ن أان ي -ع -رق -ل مسس-اره-م
الدراسسي.

فيما يصسر أاولياء التÓميذ على التحاور

إأضسرأب ألتكتل ألنقابي ’ يحقق آأمال أÙتج ‘ Úألبليدة

لضسراب
بلغت نسسبة السستجابة ا ¤ا إ
ال- -وط- -ن- -ي ،ال- -ذي دعت ال- -ي- -ه ن- -ق -اب -ات
ال -ت -ك-ت-ل ال-ن-ق-اب-ي ‘ ال-ب-ل-ي-دة ،ح-ول 20
باŸائة ‘ الطور اŸتوسسط  ،و  50باŸائة ‘
ال -ط -ور الب -ت-دائ-ي  ،حسسب م-ا صس-رح ب-ه
‡ث-ل وعضس-و ال-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة لعمال
الÎبية فريد مناجلية.
ووضسح مناجلية لـ ““ الشسعب ““  ،أان نسسبة
السس- -ت- -ج- -اب- -ة و إان ك- -ان ق- -ل- -ي- -ل- -ة ‘ ال -ط -ور
اŸتوسسط ،فهي تع Èعما اسستجابة القاعدة
ل -ن-داء ن-ق-اب-ات ال-ت-ك-ت-ل ،وأان-ه-م و ب-ال-رغ-م م-ن
الضس- -راب ال ان ب- -عضس السس- -ات- -ذة ،ق -دم -وا
م -واق -ف انسس -ان -ي -ة و م -ه-ن-ي-ة راق-ي-ة  ،ح-ي-ن-م-ا

اخ-ت-اروا اسس-ت-ق-ب-ال ال-تÓ-م-ي-ذ ،و السس-م-اح ل-ه-م
ب -ال -دخ-ول ا ¤م-ؤوسسسس-ات-ه-م ،ب-دل ال-وق-وف او
العودة ا ¤بيوتهم –ت زخات اŸطر ،مضسيفا
ب -ان الضس -راب ع -ل -ى ال -ع -م -وم م-ر ‘ ظ-روف
عادية ،دون مشساحنات او مشساكل مع الدارة““.
و‘ السس -ي -اق ج -ددت ا÷م -ع -ي -ة ال -وط -ن -ي-ة
ألولياء التÓميذ ،دعوتها ا ¤جميع األطراف ،
العودة ا ¤طاولة ا◊وار ،والتباحث لتسسوية
اŸشساكل والنشسغالت ،التي رفعتها النقابات،
بعيدا عن اسستعمال التلميذ كورقة للضسغط ،
قد تنعكسس على مسستواه التعليمي.

البليدة :لينة ياسضمÚ

...و عدم أ’سستجابة لإÓضسرأب بالبويرة

“Ôاسضتﬁ :مد الصضالح بن حود

يشس -ت -ك -ي سس -ك -ان م -داشس -ر ب -ل-دي-ة واد
لع -ان -ات
ال- -فضس- -ة م- -ن ضس- -ع- -ف حصس -ة ا إ
الريفية اŸمنوحة Ÿنطقتهم التي يفوق
ع -دد ق -راه-ا أاك Ìم-ن  13دشس -رة م-ا زال
الكث Òمنهم يقطنون ‘ ظروف أاقل ما
يقال أانها قاسسية جدا.

تكتل ألنقابات أŸسستقلة ‘ إأضسرأب ببجاية

ان -ه -ا مشس -اه -د رصس -دت -ه -ا ““الشس -عب““ ب -ع-دة
م -ؤوسسسس -ات ت -رب -وي -ة ح -يث ام -ت -ن-ع األسس-ات-ذة
اŸنضس -وون –ت ل -واء ال -ت -ك -ت -ل ال-ن-ق-اب-ي ع-ن
اللتحاق بقاعات الدرسس ،وعاد التÓميذ إا¤
منازلهم متأاسسف Úعلى الوضسعية التي يعيشسها
ق- -ط- -اع الÎب- -ي- -ة وح- -رم- -ان- -ه- -م م -ن ا◊ق ‘
الدراسسة.
و‘ هذا الصسدد أاكد الأم Úالولئي لعمال
الÎب -ي -ة ع -ل -ي حسس Úلـ“الشس -عب“ ك -اشس -ف -ا ع -ن
اسسباب الضسراب ÷ «:أانا اإ ¤ال ضسراب لنعÈ
ع-ن م-دى اسس-ت-ي-ائ-ن-ا ل-ل-وضس-ع-ي-ة ال-راه-ن-ة ال-تي

نظموا وقفة أامام مقر ولية “Ôاسست

ن-اشس-د عشس-رات اŸسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن سس-ك-نات
ع -دل  ،02خÓ-ل وق-ف-ة إاح-ت-ج-اج-ي-ة ن-ظ-موها
أامام مقر الولية بعاصسمة الهقار ،السسلطات
اÙلية بالتدخل لدى اŸدير ا÷هوي للوكالة
الوطنية لتحسس Úالسسكن وتطويره ،من أاجل
وضس -ع ح -د ل -ل -وضس -ع -ي-ة ال-ت-ي أاصس-ب-ح يشس-ه-ده-ا
مشسروع إا‚از السسكنات.
سسجلت ا÷معية ›موعة من التجاوزات
‘ ﬂت -ل -ف أا‰اط السس -ك-ن-ات ،ضس-م-ن ت-ق-ري-ر
م -وج -ه ل -ل -ق -ائ -م األول ع -ل -ى ال-وك-ال-ة ،وال-ذي
–صسلت ““الشسعب““ على نسسخة منه ،طالبوا من
خÓ- -ل- -ه بضس- -رورة ال- -ت -دخ -ل وال -وق -وف ع -ل -ى
ال -ت -ج -اوزات اŸسس -ج -ل -ة ،ع -ل -ى غ -رار ت -وق-ف
األشس -غ -ال اÿاصس-ة ب-ورشس-ة ب-ن-اء  50سس-ك-ن 03
غ -رف حصس -ة  200وح-دة اŸك-ون-ة ل-لمشسروع،
عدم احÎام دف Îالشسروط اÿاصس بسسكنات
البيع باإليجار خاصسة فيما يتعلق بالسسكنات

لولياء يطالبون بإابعاد التÓميذ عن اŸشساكل
ا أ

بجاية :بن النوي

سضكيكدة :خــالد العيفة
ن - - - -فسس ال- - - -ظ- - - -اه- - - -رة ÃحÓ- - - -ت ح- - - -ي
اŸمرات ،حيث قامت الشسعب““ باسستطÓع عÈ
شس- -وارع اŸدي- -ن- -ة وب- -األخصس دي- -دوشس م- -راد
واÓÙت اŸوجودة بشسارع اŸمرات ،والتي
قدمت تخفيضسات ıتلف السسلع اŸعروضسة
ك -األل -بسس -ة اÿاصس -ة Ãخ -ت-ل-ف األع-م-ار وك-ذا
ا◊قائب النسسوية وطرحت منتوجات جديدة
Ãناسسبة دخول السسنة اŸيÓدية ا÷ديدة.
وحسسب م -ا رصس -دن -اه خ Ó-ل وق -وف-ن-ا ع-ل-ى
بعضس اÓÙت  ⁄تتجاوز التخفيضسات نسسبة
 20إا 30 ¤باŸئة ‘ ﬂتلف هذه اÓÙت،
وال- -ت -خ -ف -يضس -ات  ⁄ت -رضِس م -ع -ظ -م ال -زب -ائ -ن
واعتÈوها ليسست ذات قيمة.
وت-ب Úالن-ط-ب-اع-ات أان ال-ك-ث Òم-ن ال-ت-ج-ار
““فوضسويون وغشساشسون““ ،إاذ يدعون أان األسسعار
ﬂفضس- -ة م- -ن خÓ- -ل م- -ا ت- -ع -كسس -ه واج -ه -ات
Óﬁتهم لكن عوضس الكشسف عن ثمنها األول
و–ديد سسعرها اıفضس يقوم بالكشسف عن
السس -ع -ر ا÷دي -د والدع -اء أان السس -ع-ر ال-ق-دË
ضسعف السسعر ا÷ديد ،وتبقى أاغلب اÓÙت
تلجأا إا ¤كتابة عبارة تخفيضس من أاجل جذب
اŸواطن للدخول إا ¤اÙل ل غ Òألن اŸبلغ
اıفضس جد رمزي ول يث Òاهتمام الزبون .
أاحد التجار بديدوشس مراد ،أاشسار ا ¤أان
فÎة ال -ت -خ -ف -يضس -ات ت -ع-ت Èم-ت-ن-فسس-ا ل-ل-ت-ج-ار
والعائÓت على حد سسواء قائ ““ Óبالصسولد
Áكننا نحن كتجار من التخلصس من البضسائع
التي Áكن أان تتكدسس دون أان ‚د لها حÓ
وه - -ي أايضس- -ا ت- -ن- -اسسب م- -دخ- -ول ال- -ع- -ائÓ- -ت
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ت -ك -ف لسس -د ال -ط-ل-ب-ات اŸودع-ة ل-دى مصس-ال-ح
اŸع -ن -ي -ة وال -ت -ي ارت -ف -عت ‘ اآلون-ة األخÒة
بشسكل ﬁسسوسس حسسب ما علمناه من طالبي
هذه اإلعانات كما هو ا◊ال Ãنطقة كوان
والزمول وأاولد علي والسسقاسسيق وغÒها من
القرى التي ينتظر سسكانها الفرج من طرف
السس -ل -ط -ات ال -ولئ -ي -ة ال -ت-ي وق-فت ع-ل-ى ه-ذه
ال-ن-ق-ائصس واإلح-ت-ي-اج-ات ال-ت-ي صسارت مطلب
السس -ك -ان لضس -م -ان اسس -ت -ق -راره-م ‘ م-اك-ن-ه-م
األصسلية بعد اإلنفجار السسكا Êالذي شسهدته
ه -ذه ال -ع -ائ Ó-ت ي -ق -ول ﬁدث -ون -ا م -ن أاب -ن -اء
اŸداشسر.

وأاكد لنا رئيسس البلدية علي ›دوب أان
مصسا◊ه أاحصست عدة حالت ميدانيا والتي
أاصسبحت بحاجة ماسسة Ÿثل هذه اإلعانات
الريفية لهؤولء البسسطاء الذين إارتفع عددهم
خÓ- -ل ه- -ذه السس- -ن- -وات خ -اصس -ة ‘ ا◊صسصس
القليلة التي اسستفادت منها اŸنطقة ،مطمئنا
هؤولء Ãسساعدة الوا‹ الذي يعرف وضسعية
السسكان من خÓل معاينته اŸيدانية اŸتعددة
وهو ما يزرع الثقة ‘ السسكان الذين يعلقون
أام -ال ك -بÒة ع -ل -ى ›ه -ودات -ه ل -ت -حسس Úه-ذا
ا÷انب التنموي الهام بريق واد الفضسة يقول
ذات اŸنتخب.

إاح- -داث شس- -ل- -ل اŸؤوسسسس- -ات الÎب- -وي -ة
ال -ذي ت -وع -دت ب -ه ت -ك -ت Ó-ت ال -ن-ق-اب-ات
لقطاع الÎبوية  ⁄يحدث علي مسستوى
ولية البويرة خاصسة بعاصسمة الولية
لضسرابات
التي تعرف بالحتجاجات وا إ
لدنى اŸطالب.
أ

البويرة :ع نايت رمضضان
تكتل النقابات ورغم اللقاءات اŸاراطونية
والبيانات التي صسدرت مؤوكدة الوصسول إا¤
اتفاق ب Úالنقابات والوزارة للمطالب التي
رفعت إال أان اللجوء إا ¤اإلضسراب  ⁄يرقي إا¤
Óضسراب.
تطلعات اŸنادين ل إ
و‘ ا÷ولة التي قادتنا صسباح أامسس عÈ
ال -ع -دي -د م -ن اŸؤوسسسس -ات الÎب-وي-ة Ãخ-ت-ل-ف
األطوار بدت األمور تسس Òبشسكل عادي ،حيث
 ⁄يسسجل أاي اضسطراب ‘ الدراسسة عكسس
السس -ن-وات اŸاضس-ي-ة ح-يث اصس-ط-ف ال-تÓ-م-ي-ذ
أامام اŸؤوسسسسات الÎبوية فيما فضسل بعضسهم

مسساندة األسساتذة و ذلك بتنظيم مسسÒات عÈ
شسوارع اŸدينة.
وك- -انت ك- -ل اŸؤوسسسس- -ات الÎب -وي -ة صس -ب -اح
أامسس ‘ ،اŸوع- -د م- -ع ال- -ع- -م -ل و السس -اح -ات
اŸت -واج -دة أام -ام اŸؤوسسسس-ات الÎب-وي-ة ك-انت
خالية من التÓميذ و الكل ‘ مكان عمله
سس- -واء ال- -تÓ- -م- -ي- -ذ و األسس -ات -ذة ‘ األقسس -ام،
والطاقم اإلداري ‘ اŸكاتب ،أاما خارج إاقليم
ع- -اصس- -م- -ة ال- -ولي- -ة و إان اسس- -ت- -ج- -ابت ب- -عضس
Óضس -راب إال أان ال -نسس -ب -ة ك-انت
اŸؤوسسسس -ات ل  -إ
ضسئيلة جدا.
وحسسب بعضس أاولياء التÓميذ فإان هذا
اإلضسراب ل يخدم مصسلحة التلميذ بل رفضسوا
أان يكون أابناءهم كبشس فداء أاو رهائن لتحقيق
مطالب بعضس النقابات أاضسف إا ¤ذلك أان
ب- -عضس األسس- -ات- -ذة ي- -ق- -وم- -ون ب- -اإلضس -راب ‘
اŸؤوسسسس- -ات الÎب- -وي- -ة و ي- -ق- -وم- -ون ب -دروسس
خصس -وصس -ي-ة ‘ مسس-ت-ودع-ات خ-ال-ي-ة م-ن أادن-ى
الشسروط ‡ا يوضسح أانهم يسسعون وراء األموال
وليسس وراء مصسلحة التلميذ.

لحوال ا÷وية
نظرا لسسوء ا أ

قتيÓن وجريحان ‘ أقل من  24سساعة بالبويرة
م - -رة اخ - -رى ت - -تسس - -بب ح - -وادث اŸرور ‘
ح -دوث ق -ت -ل -ى وج -رح -ى ب -ال -ب -وي -رة بسس-بب
الحوال ا÷وية اŸضسطربة ما يفرضض مزيدا
م -ن ا◊ي -ط -ة وا◊ذر ل -ع -دم ت -ك -رار م -اسس -ي
اخرى وضسحايا بشسرية.
وقع حادثان مروريان امسس بالسسيار شسرق غرب
و–دي -دا ب -اŸك -ان اŸسس -م -ى ب -ل -ح -نشس Ãن -ح -در
ا÷باحية على بعد حوا 10 ¤كلم شسمال مدينة
البويرة اوديا بحياة شسخصس.Ú
وبحسسب مصسادر ““الشسعب““ فقد وقع ا◊ادث

األول فى صسبيحة أاول أامسس فى حدود السساعة
الواحدة و  40دقيقة أاسسفر على وفاة سسائق سسيارة
اثر اصسطدامها بشساحنة باŸكان اŸسسمى بلحنشس.
وبعد بضسعة سساعات وقع فى نفسس اŸكان
حادث آاخر أادى إا ¤وفاة شساب عمره  35سسنة أاين
لفضس أانفاسسه متأاثرا بجروحه .وقد تسسبب ا◊ادث
الخ ‘Òجرح شسخصس Úبعد اصسطدام سسيارتهم
السسياحية بشساحنة‡ .ا اسستدعى تدخل ا◊ماية
اŸدنية لنقل ا÷رحى إا ¤مسستشسفى األخضسرية.

البويرة :ع نايت رمضضان
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نصصب اللجنة الو’ئية لÓنتخابات الرئاسصية

وأ‹ أŸدية ... :خلية أليقظة Ÿوأجهة أأي أضشطرأب جوي
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’مطار
عائÓت قضصت ليلة بيضصاء بالبليدة نتيجة تسصاقط ا أ

ألتقلبات أ÷وية –دث طوأرئ لسشكان
لحياء ألششعبية بالبليدة
أ أ

^ انهيارات جزئية لبنايات قدÁة مهÎئة وطرق مقطوعة
عاشض قاطنو ا’حياء الشصعبية امسض حالة
م -ن ال -رعب ج -راء ا’م -ط -ار ال -غ -زي-زة ال-ت-ي
تسصاقطت خÓل  24سصاعة ا’خÒة بو’ية
البليدة .وزاد ﬂاوف سصكان البنايات الهشصة
بعد تسصرب مياهها إا ¤اŸنازل ›Èة بعضض
’ق-ارب
ال -ع-ائÓ-ت ع-ل-ى ال-ل-ج-وء ل-ل-جÒان وا أ
قضصاء ليلة بيضصاء.

البليدة :لينة ياسسمÚ

أاشصرف عباسض بداوي وا‹ اŸدية صصبيحة
أامسض ،على أاشصغال اجتماع تقني للتحضصÒ
ل Ó-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسص-ي-ة ،حضص-رت-ه ال-ه-ي-ئ-ات
’منية واŸديريات العمومية ذات العÓقة،
ا أ
من أاجل تنصصيب اللجنة الو’ئية لتحضصÒ
ا’نتخابات الرئاسصية اŸقبلة لضصمان السصÒ
ا◊سص- -ن ل- -ه- -ذه ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة ع Èك- -ل دوائ- -ر
وبلديات الو’ية.

اŸدية :علي ملياÊ
نصشب أل-وأل-ي ف-ي أل-م-رح-ل-ة أل-ث-ان-ي-ة م-ن ألج-ت-م-اع
ألفرقة ألولئية ألمختلطة ألمكلفة بمتابعة ومرأقبة
إأسشتعمال وبيع ألموأد ألتبغية للقصشر وألترويج لها،
كما تباحث ألوألي في أجتماع عقد بمقر وليته
م-ع أل-م-درأء أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ي-ن أل-م-ع-ن-يين بقطاع ألسشكن
وضش -ع -ي -ة أألرضش -ي -ات أل -م -خصشصش-ة إلن-ج-از ألسش-ك-ن
ألترقوي ألمدعم بصشيغته ألجديد « حصشة 1000
سشكن ترقوي عمومي عبر متخلف بلديات ألولية
 برنامجLPA - « .كششف يحي مزيان مدير أألششغال ألعمومية لولية
أل -م -دي -ة صش -ب -ي-ح-ة أمسس أن أل-ولي-ة ت-ب-ق-ى ج-اه-زة

للتصشدي عبر خلية أليقظة ألتي تعمل تحت إأششرأف
وتوجيهات وألي ألولية إألى أي أضشطرأب جوي ،إأذ
حسش -ب -ة ف -م-ت-ى أسش-ت-ل-مت أل-نشش-ري-ة أل-خ-اصش-ة بسش-وء
أألحوأل ألجوية يتم وضشع جهاز ألتدخل من آأليات
وتعدأد بششري بصشفة آألية خصشوصشا أذأ ما تعلق
أألمر بالثلوج عبر ألطرقات ألوطنية.
أوضشح مزياني في هذأ ألصشدد أنهب أإلضشافة لما
توفره ألسشلطات ألمحلية من إأمكانيات لوجيسشتية
ل -ه -ذأ أل -غ-رضس أل-م-ن-اخ-ي ،يسش-خ-ر ق-ط-اع أألشش-غ-ال
ألعمومية  52آألية  ،من بينها  10كاسشحات للثلوج،
 07كاسشحات للثلوج في ششكل جرأرأت  20،ششاحنة
لحمل ألملح و ألحصشى ألمهششم  05 ،جرأفات
«ب-ل-دوزر» مسش-خ-رة ت-اب-ع-ة ل-لشش-رك-ات أل-متعاقدة مع
هذأ ألقطاع .
كما أن وضشع حيز ألخدمة لهذأ ألعتاد يكون مباششرة
م -ع ب -دأي -ة سش-ق-وط أل-ث-ل-وج  ،إأل-ى ج-انب أسش-ت-ع-م-ال
مخزون ألملح بنحو  80طن و  50طن من ألحصشى
ألمهششم ،فضش Óعلى أششرأك فوري لتعدأد بششري
قوأمه  180عام Óفي هذأ ألعمل عن طريق فرق
تعمل ليل نهارفي نششاط ميدأني أسشتباقي بمعية
كل ألششركاء لتسشهيل حركة ألسشير أمام مسشتعملي
ألطريق من خÓل عملية تفريشس ألطريق بمادتي

و بخاصشة بالطريق ألوطني
ألملح وألحصشى،
رقم  01ألرأبط بين ألششمال وألجنوب وألطريق
ألوطني رقم  60ألرأبط بين ألجهة ألششرقية ألولية
وم -دي -ن -ة ب-وق-رة ع-ب-ر م-ح-ور أل-ع-يسش-اوي-ة وت-ابÓ-ط
وألعمارية.
وأسش -ت -ن -ادأ ل -ذأت أل -مسش-ؤوول أل-ت-ن-ف-ي-ذي ي-ت-م أيضش-ا
ألتدخل بالطرق ألولئية ثم ألبلدية أألكثر تضشررأ
،مضشاف إألى ذلك تدخل مصشالحه في حال سشقوط
أم- -ط- -ار ك- -ب- -ي- -رة ع- -قب أن- -ج -رأف أل -ت -رب -ة ن -ح -و
ألطرقات،وعن وضشعية ما تبقى من ألطريق ألسشيار
ألرأبط بين ألششمال وألجنوب ،عبر محور ألششفة
نحو ألمدية عبر أنفاق ألحمدأنية وجسشورها.
أكد مدير ألقطاع بأان وألي ألولية وخÓل خرجته
ألميدأنية ألتي قادته أول ألبارحة إألى وألي عاين
تقدم أألششغال على مسشتوى ألطريق ألوطني رقم
وأح -د ب -م -ن -ط -ق -ة أل -ح-م-دأن-ي-ة ،ح-يث أم-ر وق-ت-ه-ا
ألشش -رك -ات أل -م-ك-ل-ف-ة ب-اإلن-ج-از ألسش-رأع ف-ي ت-ي-رة
ألشش -غ -ال خ -اصش -ة ب -ع-د أسش-تÓ-م ألشش-ط-ر أألول م-ن
أل -م -ع -دأت وأل -ت-ي ك-انت تشش-ك-ل ع-ائ-ق-ا أم-ام ت-ق-دم
أألششغال ،كما تفقد جزء من أششغال هذأ ألطريق
ألسشيار بمنطقة وزرة ألذي يعرف وتيرة متسشارعة
في أإلنجاز.

بعد زيارة الوفد الكوري ا ¤اÙطة بسصكيكدة

 200أألف دولر إلعادة تأاهيل أŸزرعة ألنموذجية للجمÈي
كشصف سصعد جاب الله مروان مسصؤوول اŸزرعة
ال-ن-م-وذج-ي-ة ل-ل-ج-مÈي ب-اŸرسص-ى ،ع-ن م-ن-ح ق-يمة
 200الف دو’ر من قبل الوفد الكوري الذي زار
’ع -ادة ت -أاه -ي -ل
’خÒة ،إ
’ي -ام ا أ
اÙط -ة خ Ó-ل ا أ
هذه اŸزرعة النموذجية ،التي مر على إانشصائها
 10سصنوات ،والذي يهدف إا ¤بعث روح التجديد
واŸضص -ي ق -دم -ا ‘ ت -ط -وي -ر ق -ط-اع ت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات
ع- - -م- - -وم - -ا وا÷مÈي خصص - -وصص - -ا ،ب - -ت - -زوي - -ده - -ا
ب -ال -ت -ج -ه -ي -زات الضص -روري -ة ،خ Ó-ل سص -ن-ة -2019
» 2020

سسكيكدة :خالد العيفة

أوضشح جاب ألله «أن زيارة وفد من وكالة ألتعاون
لكوريا ألجنوبية ،تندرج أسشاسشا في أإطار أسشتعدأد
ألكوريين لإقامة أول مصشنع متخصشصس في صشناعة
أغ -ذي -ة أل-ج-م-ب-ري ف-ي أل-ج-زأئ-ر ،ضش-م-ن ألشش-رأك-ة
أل-ج-زأئ-ري-ة  -أل-ك-وري-ة أل-ج-ن-وب-ي-ة  ،سش-ي-تّ-م أإن-جازه
بولية ورقلة ،وألذي سشيسشمح عند ألنتهاء من
أإن -ج -ازه ،ب -ت -زوي -د أل -م -زرع-ة أل-ن-م-وذج-ي-ة ل-ت-رب-ي-ة
ألجمبري للمرسشى ،بالغذأء ألضشروري ،ما سشيضشع
حدأ لسشتيرأد هذه ألمادة بالعملة ألصشعبة».
ك -ان أن ق -ام رشش-ي-د ع-ن-ان م-دي-ر أل-م-رك-ز أل-وط-ن-ي
ل-ل-ب-حث وت-ن-م-ي-ة ألصش-ي-د أل-ب-حري وتربية ألمائيات
بزيارة تفقدية للمحطة ألتجريبية لتربية ألجمبري

بسش -ك -ي -ك-دة ،ف-ي أإط-ار م-ت-اب-ع-ة م-ح-ط-ات أل-م-رك-ز
ألتجريبية ،وألتي تعاني من مششاكل تقنية بسشبب
توقف ألضشخ من مياه ألبحر،وبعضس ألعطال على
مسشتوى ألجهزة ألتي فاق أسشتعمالها تسشع سشنوأت،
لسشيما وأن ألمركز قام خÓل سشنة  2017باإتمام
ألدرأسشة ألخاصشة باإنجاز محطة ضشخ لمياه ألبحر
تضشمن توفر ألمياه بصشفة كافية ودأئمة.
وبعد أن تاأخر أطÓق ألمناقصشة بسشبب نقصس في
ألميزأنية سشنة  2018فان ألمركز في ألوقت ألحالي
 ،ي-حضش-ر لإع-ادة رف-ع أل-ت-ج-م-ي-د ع-ن أل-ع-م-ل-ي-ة في
أنتظار ألموأفقة و ألتاأششير على ألميزأنية من أجل
أطÓ-ق ب-رن-ام-ج وأع-د ل-ل-م-ح-ط-ة ي-ت-م-ح-ور أسش-اسشا
على ،ألموأصشلة في ألتحكم بتقنيات ألتفريخ و
أل-ت-رب-ي-ة ل-ل-ج-م-ب-ري ب-م-خ-تلف أنوأعه ،أإدرأج أنوأع
أخرى و بصشفة خاصشة تفريخ ألخطبوط ،درأسشة و
أنجاز بروتوكول تسشمين سشمك ألحنكليسس .
ورغم أن ألمحطة عرفت صشعوبات تقنية وعجزأ
ف -ي أل -ت -م -وي -ل ،ن -اه -يك ع-ن أل-ن-قصس ف-ي أل-م-وأرد
ألبششرية أل أنها تمكنت خÓل ألسشنة ألماضشية ،من
تجريب تكوين قطيع أمهات من ألجمبري ألفانمي
أل-ج-ي-ل أل-ث-ان-ي أل-م-رب-ى م-ح-ل-ي-ا وت-فريخها وأنجاز
ت-رب-ي-ة ي-رق-ي-ة ن-اج-ح-ة ،أضش-اف-ة أل-ى أن-ج-از ع-ملية
تفريخ وتربية صشغار ألجمبري ألمحلي ألبحري
أل -م -اتسش -اق -ون وأع-ادة أسش-ت-زرأع-ه بسش-اح-ل ع-ن-اب-ة
وسشكيكدة خÓل ششهر أوت ألماضشي.

تخصصصصات تسصتجيب للتحول ا’قتصصادي

أأبوأب مفتوحة على مرأكز ألتكوين أŸهني ببششار
نظمت مديرية ألتكوين وألتعليم ألمهنيين بششار
أبوأبا مفتوحة على مؤوسشسشاتها  17ألتي تتوفر على
 4075م -ق-ع-د ب-ي-دأغ-وج-ي وثÓ-ث-ة ( )03م-ل-حقات
لمرأكز ألتكوين ألمهني و ألتمهين بـ 400مقعد
بيدأغوجي و ثÓثة ( )03معاهد وطنية متخصشصشة
ف -ي أل -ت -ك -وي -ن أل-م-ه-ن-ي بـ 900م-ق-ع-د ب-يدأغوجي
تحضشيرأ لدورة 24فبرأير 2019ألمقبلة ألتي تتوقع
أسشتقبال قرأبة  3800آألف متربصس في مختلف
أألنماط وألتخصشصشات.
من ألمقرر أن يتعزز ألقطاع خÓل دورة 24فبرأير
 2019بسشتة ()06تخصشصشات جديدة تتمثل في مهن
ألصش-ن-اع-ة م-ن-ه-ا أل-ك-ي-م-ي-اء ألصش-ن-اع-ي-ة وأل-ط-اق-ات
ألمتجددة تماششيا مع ألنسشيج ألقتصشادي للمنطقة
ألتي سشيتم فتحها على مسشتوى ألمعهد ألوطني
ألمتخصشصس في ألتكوين ألمهني بركات بوجمعة
وت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ك-ي-م-ي-اء ألصش-ن-اع-ي-ة  ،ت-ل-ح-م أألن-ابيب ،
ميكانيكي ألمسشابر  ،تقني ألمناجم ،كهربائي
أل -مسش -اب -ر  ،ت -رك -يب وصش -ي-ان-ة أألل-وأح ألشش-مسش-ي-ة و

أل -ح -رأري -ة  ،وه -ي أل -ت -خصشصش -ات أل -ت -ي ت -ت-م-اشش-ى
ومتطلبات ألسشوق ألمحلية وأإلمكانات ألمتاحة في
أل -م -ج -ال أإلق -تصش-ادي وأل-ت-ي ت-رت-ك-ز أسش-اسش-ا ع-ل-ى
قطاعي ألصشناعة وألفÓحة.
وتجري ألتحضشيرأت ألخاصشة بالدورة من خÓل
ح -مÓ-ت ت-حسش-يسش-ي-ة ل-ف-ائ-دة ألشش-ب-اب أل-رأغب ف-ي
ألحصشول على ششهادة تؤوهله لولوج عالم ألششغل ،
وفي هذأ ألصشدد صشرح ألمدير ألولئي نور ألدين
عيمار ل « ألششعب « أنه تم تسشطير برنامج إأعÓمي
م-ن أج-ل أل-ت-ع-ري-ف ب-ف-رصس أل-ت-ك-وي-ن أل-م-ت-احة في
مختلف ألتخصشصشات و أألنماط و أجهزة ألتكوين و
ذلك من خÓل توسشيع مجال أإلعÓم و ألتحسشيسس
بإاششرأك مختلف ألفاعلين لسشتقطاب أكبر عدد
م- -م- -ك- -ن م- -ن ط- -ال- -ب- -ي أل- -ت- -ك -وي -ن  ،ح -يث تشش -ي -ر
أإلحصشائيات إألى تسشجيل قرأبة  600متربصس
.

بشسار :دحمان جمال

وتعد هذه ألمزرعة ألتي دخل أول أإنتاج لها رسشميا
ف -ي شش -ه -ر أف -ري-ل م-ن سش-ن-ة  ،2011م -ن ب -ي -ن أه-م
أل-مشش-اري-ع ألسش-ت-رأت-ي-ج-ي-ة ألناجحة ،ألمدرجة في
أإط-ار ألسش-ت-ث-م-ار أل-مشش-ت-رك ب-ي-ن أل-ج-زأئر وكوريا
ألجنوبية ،ولأهميتها وضشعت بصشفة رسشمية تحت
تصشّرف ألمركز ألوطني للبحث وألتنمية في ألصشيد
ألبحري وتربية ألمائيات ببوسشماعيل بتيبازة ،حيث
تقوم بتزويد ألمزأرع ألأخرى ،وعلى رأسشها مزرعة
ت -رب-ي-ة أل-ج-م-ب-ري ب-ورق-ل-ة ب-الإصش-ب-اغ-ي-ات «صش-غ-ار
ألجمبري» ،لتسشمينها.

وحسشب مصش -ادر «ألشش -عب» م -ن ع -ي -ن أل-م-ك-ان ف-ان
حجم تسشربات ألمياه كان كبيرأ أدى في بعضس
أل -ح -الت أل -ى وق -وع أن -ه -ي -ارأت ج -زئ -ي -ة ف-ي ت-لك
ألمباني ،كما هو ألحال بين سشكان حي ألدويرأت أو
أب -ن -اء ألسش -ل -ط -ان ك -م -ا تشش -ت -ه -ر ب-ه وح-ي أل-قصش-ب-ة
ب- -ب- -وع- -رف -ة ،وأل -ت -ي م -ا ت -زأل ت -ع -رف ب -عضس ت -لك
ألمسشاكن ،ألتي تعود ألى ألفترة ألعثمانية  ،وضشعا
كارثيا مأاسشاويا ،لحجم ألنهيارأت ألتي مسشتها.
وبالحي ألقروي في ألششبلي ،لم تكن أألمور أيضشا
على ما يرأم ،حيث عاششت ما يقارب  80عائلة ،
رعبا حقيقيا ،جرأء قدم ألسشكنات ،ألمعروفة بـ «
قدرة وكسشكاسس « ،نتيجة ألتسشربات ،وعدم قدرتها
على مقاومة ألتقلبات ألجوية ،جعلت بعضشا مكن
تلك ألعائÓت  ،تمنع أبناءها من ألخروج وألدرأسشة
وألى أحياء ميمشس وألرمل و ألترأب ألحمر .

وع -ان -ى ألسش -ك -ان م -ن أل -ط -رق -ات أل-ت-ي أه-ت-رأت و
ت -ح -ولت أل-ى م-ج-اري م-ن أل-م-ي-اه ،لن-ع-دأم ق-ن-وأت
صشرف مياه أألمطار ألى دأخلها ،ونقصس ألتهيئة
وألبالوعات على طولها ،مما عقد من أزمة ألسشير،
وأزم في نششاط ألمركبات.
وألى ألحدود ألغربية بين وأدي ألعÓيق وموزأية،
ششهدت حركة ألعبور عبر ألجسشر ألمنهار ألسشنة
ألماضشية ،أنقطاعا في حركة ألسشير أيضشا  ،بسشبب
تعليق ألنششاط ألمروري  ،خوفا من تكرأر سشيناريو
ف- -يضش -ان وأدي ألشش -ف -ة ،وأل -ذي تسش -بب ف -ي ج -رف
ألجسشر ألى دأخله ،وكاد أن يخلف خسشائر أيضشا بين
ألفÓحين ،نتيجة أنجرأف و ووقوع أنزلقات في
ألتربة ،أدت ألى تضشرر أصشحاب ألبسشاتين ،ألذين
فقدوأ عددأ من ألششجار في أرتفاع مياه منسشوب
ألوأدي.
أما ألششريعة فقد خفت حركة ألسشاحة بها منذ
مطلع ألسشبوع ألجاري ،وقلت حالت أإلصشابات
ب -ي -ن ألسش -ي -اح ع -دد أل -مصش -اب -ي -ن ب -ن -زلت أل -ب -رد و
أن -خ-ف-اضس ف-ي درج-ات أل-ح-رأرة ونسش-ب-ة ألسش-ك-ري،
وبإاصشابات بالكسشور ،في نهاية أألسشبوع تجاوزت 60
ششخصشا  ،تم ألتكفل بهم و إأسشعافهم على ألفور ،بعد
أن شش -ه -دت ت -وأف -دأ وأن -زأل م -ك -ث -ف -ا ل-ل-م-ئ-ات م-ن
أصش -ح-اب أل-م-رك-ب-ات أل-ذي-ن ق-دم-وأ إأل-ي-ه-ا م-ن ك-ل
وليات ألوطن للتمتع بجمال ألثلوج وسشحرها.

أابواب مفتوحة على الضصمان ا’جتماعي بسصطيف

ألتصشريح بأاجور ألعمال أألجانب ودفع
ألششÎأكات ضشرورة ملحة
ن - -ظ - -م ،أامسض ،وŸدة ي - -وم ،Úالصص- -ن- -دوق
ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال
’ج -راء ب -وك -ال -ت -ه ل -و’ي -ة سص -ط-ي-ف أاب-واب-ا
ا إ
Óجور
مفتوحة خاصصة بالتصصريح السصنوي ل أ
’جراء لسصنة ، 2018وهذا على مسصتوى
وا أ
م -ق-ر ال-وك-ال-ة ال-ك-ائ-ن ب-ح-ي ب-ي-زار ب-ع-اصص-م-ة
الو’ية.

سسطيف :نورالدين بوطغان
وحسشب مصشدر من مديرية ألوكالة ،فانها تهدف
م -ن خÓ-ل أل-ت-ظ-اه-رة أل-ى ألسش-م-اح ألرب-اب أل-ع-م-ل
بطرح أنششغالتهم ألخاصشة بالتصشريح بعمالهم لدى
ألضش-م-ان ألج-ت-م-اع-ي ،ك-م-ا وزعت م-ط-وي-ات ع-ل-ى
ألزوأر وهذأ بهدف إأعÓمهم بالتزأماتهم من إأيدأع
ل-م-خ-ت-ل-ف أل-تصش-ري-ح-ات ودف-ع ألشش-ت-رأك-ات بصشفة
دورية وفقا لما ينصس عليه ألقانون .
وششهدت أألبوأب حضشورأ مميزأ من أرباب ألعمل
وهذأ لتزأمن تنظيم ألتظاهرة مع فترة ألتصشريح
ألسشنوي باألجور ألتي أنطلقت من بدأية ألششهر
ألجاري ،وألتي سشتسشتمر ألى غاية نهايته.
كما أطلقت مديرية ألوكالة حملة إأعÓمية ثانية

ت-حت شش-ع-ار :أل-تصش-ري-ح ل-دى ألضش-م-ان ألج-ت-ماعي
باليد ألعاملة ألجنبية :ألتزأم قانوني ،وهذأ من
6جانفي ألجاري ألى  3فيفري ألمقبل ،وتهدف
ألحملة ألى إأبرأز أهمية ألتصشريح بهذه ألفئة ،من
خÓل ششرح ألنصشوصس ألقانونية ألمتعلقة بالتزأمات
أل-م-ك-ل-ف-ي-ن ف-ي م-ج-ال ألضش-م-ان ألج-ت-ماعي وألتي
تنصس على وجوب أنتسشاب كافة أألششخاصس مهما
ك-انت ج-نسش-ي-ت-ه-م أل-ذي-ن ي-م-ارسش-ون نشش-اط-ا م-ه-ن-ي-ا
مأاجورأ أو ششبيها بالجزأئر ،وحيثما كان لصشالح
فرد أو جماعة من أصشحاب ألعمل ،أو آأيا كان مبلغ
وطبيعة أجرهم وششكل وطبيعة أو مدة صشÓحية
ع - -ق - -ده - -م أو عÓ- -ق- -ة ع- -م- -ل- -ه- -م ،وف- -ق أح- -ك- -ام
ألقانون 14/38أل-م-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-زأمات ألمكلفين في
مجال ألضشمان ألجتماعي .
ودع-ا ألصش-ن-دوق ،ب-ال-م-ن-اسش-ب-ة ،ج-م-يع أرباب ألعمل
ألذين يششغلون عمال أجانب إألى تسشوية وضشعياتهم
في هذأ ألمجال وألتقرب من مصشالح تحصشيل
ألششترأكات بالوكالة إليدأع ألملفات ألمطلوبة.
يذكر أن ألعدد أإلجمالي ألرباب ألعمل بالولية
يقدر ب، 15307من بينهم  288من ألقطاع ألعام،
و 14662من ألقطاع ألخاصس ،و 231من ألقطاع
أإلدأري ،و 33جمعية و 93من ألفئات ألخاصشة.

مدير غرفة الفÓحة بتيبازة لـ«الشصعب»:

 500هكتار أضشافية لغرسس أأششجار أ◊مضشيات
Œارب حديثة للنهوضض بالشصعبة والتصصدير

اح-تضص-ن م-ركب ال-ق-رن ال-ذه-ب-ي ب-ت-ي-بازة
أامسض ،ال - -ط- -ب- -ع- -ة الـ 16ل -ع-ي-د ا◊مضص-ي-ات
Ãشص -ارك -ة عشص -رات اŸن -ت-ج Úال-واف-دي-ن م-ن
” ا◊ديث
ﬂتلف بلديات الو’ية  ،بحيث ّ
م- -ط- -و’ ع -ن عصص -رن -ة ت -ق -ن -ي -ات ال -غ -رسض و
’ن -ت -اج ل -غ -رضض –سص Úم-رت-ب-ة ال-و’ي-ة ‘
ا إ
هذه الشصعبة.

تيبازة :علي ملزي
أششار ألأمين ألعام للغرفة ألفÓحية حميد برناوي
لـ»ألششعب» عن غرسس  500هكتار أضشافية منذ سشنة
 2016بتقنيات ألتكثيف ألتي تسشمح بغرسس قرأبة
 1000ششجرة في ألهكتار ألوأحد بدل من 300
ششجرة في ألنظام ألتقليدي ،ألأمر ألذي سشيسشمح
ب -رف -ع م -ع-دل ألن-ت-اج أل-ذي ي-ت-وق-ع ب-اأن يصش-ل أل-ى
مليون و  300ألف قنطار هذأ ألموسشم بدل من
مليون و  180ألف قنطار ألعام ألمنصشرم.
وأّكد ألمين ألعام باأّن تيبازة ألتي تحتل ألمرتبة
ألثالثة حاليا بعد كل من ألششلف و ألبليدة تطمح
لأن تح ّسشن ترتيبها ألوطني مسشتقب Óبفعل تقنيات
ألتكثيف و ألرأدة ألفولذية للمنتجين ألأمر ألذي
لن يكون سشه Óباعتبار ألبليدة ألتي تحتل ألمرتبة
ألثانية حاليا تحوز على  20ألف هكتار مقابل 5
ألف هكتار لولية تيبازة.
وفي سشياق ذي صشلة قالت ألمهندسشة خليلي نصشيرة
ألمنتجة للبرتقال بمنطقة حجوط باأّن وأقع أنتاج
ألحمضشيات بالولية يقتضشي تجديد ألعديد من
ألحقول ألمنتجة حاليا و ألتي تعتبر أرثا طبيعيا
للعهد ألسشتعماري و فلّ مردودها حاليا ،و في

ح -ال أإع -ادة غ-رسش-ه-ا ب-ط-ري-ق أل-ت-ك-ث-ي-ف ف-اإّن ذلك
سشيسشاهم بششكل ملحوظ في رفع ألنتاج مسشتقب.Ó
فيما أششار منتجون أآخرون ألى أسشتعدأهم لرفع
أل-ت-ح-دي ل-ل-مسش-اه-م-ة ف-ي ع-م-ل-ي-ة أل-تصش-دي-ر ل-ه-ذأ
أل-م-ن-ت-وج مسش-ت-ق-ب Ó-ب-ال-ت-وأزي م-ع ألل-ت-زأم ب-غرسس
أل-فصش-ائ-ل و أل-ن-وع-ي-ات أل-م-ت-اأخ-رة أل-ت-ي ت-مكن من
توفير ألمنتوج على مدأر أطول فترة ممكنة من
ألسشنة.
وبلغة ألأرقام فاإّن تيبازة تحوز حاليا على 4985.5
هكتار من ألحمضشيات من بينها  3429 . 25هكتار
من ألبرتقال بمختلف أصشنافها و تعنى ألمسشاحة
ألمتبقية بانتاج ألليمون بمختلف أصشنافه.

ويترأوح مردود ألهكتار ألوأحد لمختلف ألأصشناف
بين  200و  300قنطار ،و زأدت نسشبة ألنمو خÓل
ألموسشم ألفارط في ألششعبة  1 , 5بالمائة يقيمة 12
مليار دج ما يعادل  14بالمائة من أنتاج ألولية في
مجال ألفÓحة ألمقدر بـ 77 , 5مليار دج و 8 , 3
بالمائة من ألنتاج ألوطني.
ول- -غ- -رضس ت- -رق- -ي- -ة ألشش- -ع- -ب- -ة و ت- -حسش -ي -ن م -ردود
أل -مسش -اح -ات أل -م -غ-روسش-ة ف-ق-د ق-دمت أمسس عّ-دة
مدأخÓت تقنية تعنى بمحاربة ألأمرأضس خاصشة
بالحمضشيات و تحسشين تقنيات ألسشقي أإضشافة ألى
كيفيات أإدرأج ألأصشناف ألمتاأخرة ضشمن ألمششاريع
ألمسشتقبلية.
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–الف جماعات إأرهابية تبنى ألهجوم

مقتل  10عناصضر من قوات «اŸيونيسضما» شضمال ما‹

’رهابي ألذي
أرتفعت حصضيلة ألهجوم أ إ
’‡ي-ة
أسض -ت -ه -دف م -رك -زأ ل -ق-وأت أل-ب-ع-ث-ة أ أ
أŸد›ة للدعم ‘ ما‹ «ميونيسضما» ،إأ10 ¤
عسض -اك -ر و 25ج -ري -ح -ا ،ك-ل-ه-م م-ن ج-نسض-ي-ة
’ربعة تنظيمات
تشضادية فيما أعلن –الف أ
Óعتدأء.
إأرهابية تبنيه ل إ
Óم-م أل-م-ت-ح-دة أن-ط-ون-ي-و
أع -ل -ن أألم -ي-ن أل-ع-ام ل -أ
غوتيريسس ،في بيان مقتل عشسرة عسساكر تشساديين
من قوة أألمم ألمتحدة وجرح  25آأخرين في هجوم
إأرهابي ،أمسس أألول ،في شسمال شسرق مالي.
وندد غوتيريسس بالهجوم ألذي أسستهدف قاعدة
أألمم ألمتحدة في أغيلهوك قرب كيدأل ،وهي
منطقة ل تزأل تتعرضس لخطر أإلرهابيين على
ألرغم من ألتدخل ألدولي فيها منذ أعوأم.
ينتشسر أكثر من  13ألفا من قوأت حفظ ألسسÓم في
مالي في إأطار بعثة أألمم ألمتحدة ألتي أنشسئت بعد
أن سسيطرت تنظيمات إأرهابية على شسمال مالي في
 .2012ل -ك -ن ت -م ط-رده-م ب-ع-د أل-ت-دخ-ل أل-عسس-ك-ري
أل -دول -ي ف -ي ع -ام  .2013ن -ق-لت وسس-ائ-ل إأعÓ-م-ي-ة،

أمسس ،إأن تنظيم ألقاعدة أإلرهابي تبنى ألهجوم
ضسد قوأت حفظ ألسسÓم أألممية في مالي ،ألذي
خ -ل -ف م -ق-ت-ل عشس-رة عسس-اك-ر تشس-ادي-ي-ن م-ن ق-وأت
ميونيسسما.ومنذ توقيع أتفاق ألسسÓم ،ألذي أبرم
ف - -ي  2015ف -ي أل -ج -زأئ -ر ب -ي -ن ح -ك-وم-ة ب-ام-اك-و
وأل -ح -رك -ات ألسس -ي-اسس-ي-ة ،أسس-ت-ع-ادت أل-بÓ-د ه-دوءأ
سسياسسيا ،ولزألت أآلمال معلقة على تنفيذ ألتفاق
على أرضس ألوأقع بشسكل كامل ،وألهدف منه إأعادة
ألسستقرأر إألى مالي في أعقاب سسيطرة ألجماعات
أإلره -اب -ي -ة ل -ف -ت -رة وج-ي-زة ع-ل-ى ألشس-م-ال .فشس-لت
أل -ق -وأت أل -ف -رنسس -ي -ة أل-م-ت-وأج-دة ف-ي إأط-ار م-ه-م-ة
برخان ،في وضسع حد للهجمات أإلرهابية ،وتعمل
على دعم إأنشساء وتفعيل قوة ألخمسسة سساحل كي
ت -ك -ون ج -ب -ه -ة أم-ام-ي-ة ف-ي أل-ح-رب ع-ل-ى أإلره-اب
ب-ال-م-ن-ط-ق-ة .ن-ق-لت وك-ال-ة أألخ-ب-ار أل-مذكورة ،ألتي
تتلقى وتبث عادة بيانات للتنظيم ،عن بيان لتنظيم
ألقاعدة في بÓد ألمغرب أإلسسÓمي أإلرهابي أن
«أل- -ه- -ج- -وم ي- -أات -ي ردأ ع -ل -ى زي -ارة رئ -يسس أل -وزرأء
أإلسسرأئيلي (أألحد) إألى تشساد».

’عادة ألهدوء إأ ¤طرأبلسس
توأصضل أ÷هود إ

’رضس أÙتلة
أكد ألوزير ألصضحرأوي لشضؤوون أ أ
وأ÷اليات ،ألبشض Òمصضطفى ألسضيد ،أن حصضول
أŸغرب على إأذن غ Òشضرعي من طرف أ’–اد
’وروبي لنهب ألÌوأت ألطبيعية ألصضحرأوية
أ أ
ه -و «ت -آام -ر ع -ل -ى أÛت -م -ع أل -دو‹ Œاه أل -قضض-ي-ة
ألصضحرأوية ألعادلة» .وتأاسضف ألوزير ألصضحرأوي
’وروب-ي وم-ف-وضض-ي-ت-ه ب-خصض-وصس
ل -ق-رأر أ’–اد أ أ
مصض -ادق -ت -ه ع -ل-ى أت-ف-اق-ي-ات أŸن-ت-ج-ات أل-زرأع-ي-ة
وألصضيد ألبحري مع أŸغرب وألتي تشضمل أ÷زء
أÙتل من ألصضحرأء ألغربية.
في تعليق له على منع سسلطات ألحتÓل ألمغربية
ل-وف-د أل-نشس-ط-اء أل-ح-ق-وق-ي-ي-ن أل-ع-ائ-د م-ن مخيمات
أل Ó-ج -ئ -ي -ن وأألرأضس -ي صس -ح -رأوي-ة أل-م-ح-ررة ،م-ن
ألتنقل إألى باقي ألمدن ألمحتلة وجنوب ألمغرب،
قال ألبشسير مصسطفى ،إأن هذأ ألمنع يأاتي أيام قليلة
ب -ع -د حصس -ول أل-م-غ-رب ع-ل-ى إأذن غ-ي-ر شس-رع-ي م-ن
طرف ألتحاد أألوروبي لنهب ألثروأت ألطبيعية
ألصس -ح -رأوي -ة’ ف -ي ت -ن -اقضس م -ع أل -ق -ان -ون أل -دول-ي
وألمبادئ ألتي قام عليها ألتحاد أألوروبي وألنظام
ألعالمي ،وضسد إأرأدة مجلسس أألمن ألدولي وجهود
Óمين ألعام أألممي وضسد حق
ألمبعوث ألشسخصسي ل أ
ألشسعب ألصسحرأوي ،وهوتآامر على ألمجتمع ألدولي
تجاه ألقضسية ألصسحرأوية ألعادلة.
أضس -اف أن حضس -ور ك -اف -ة أل -ق -وأت وأل -تشس-ك-يÓ-ت
ألمغربية لمحاصسرة وفد ألمناطق ألمحتلة« ،أزأل
أل-ق-ن-اع ع-ن أك-اذيب دول-ة ألح-تÓ-ل أل-م-غ-رب-ي-ة ف-ي
ضس- -م- -ان ح- -ري -ة أل -ت -ن -ق -ل وأل -ح -ري -ات أألسس -اسس -ي -ة
Óشسخاصس» .أكد ألوزير ألصسحرأوي أن «ألوفد
ل أ

أزدأد شسأانا وأزدأدت فيه ثقة ألصسحرأويين،
وأظهر للعدو عزما لم يجد سسوى ألقمع لموأجهته»،
مناشسدأ ألعالم إألى «ألنتصسار للسسÓم ومنع حالة
ألحصسار على ألمناطق ألصسحرأوية ألمحتلة».
ذك- -رت ت- -ق- -اري- -ر صس- -ح- -رأوي- -ة أن «ألسس- -ل -ط -ات
ألسستعمارية ألمغربية وكعادتها ألمشسينة وفي
أنتهاك مقتضسيات ألهيكلة ألعالمية لحقوق أإلنسسان
وألشسعوب» ،قامت يوم  18جانفي
أل-ج-اري ب-م-ن-ع وف-د م-ن أل-م-ن-اضس-ل-ي-ن ألصسحرأويين
ألذي كان في زيارة إألى مخيمات ألعزة
وأل -ك -رأم -ة وأألرأضس -ي أل -م -ح-ررة م-ن أل-ج-م-ه-وري-ة
ألصسحرأوية ،من بينهم معتقلون سسياسسيون
سسابقون ونشسطاء ومدأفعون عن حقوق أإلنسسان من
ح -ري -ة أل -ت -ن -ق -ل إأل -ى م-دي-ن-ت-ي ألسس-م-ارة وب-وج-دور
ألمحتلتين.
ق-امت أل-ق-وأت أل-م-غ-رب-ي-ة ب-ت-وق-ي-ف أعضساء ألوفد
بطريقة تعسسفية على مسستوى نقاط
ت- -ف- -ت- -يشس وم -رأق -ب -ة ع -ن -د م -دأخ -ل أل -م -دي -ن -ت -ي -ن
ألمذكورتين وذلك دون تقديم أية مبررأت
قانونية تسسمح بمثل هذأ ألعمل ألمنافي لحرية
ألتنقل.

إادانة ال ّصضمت الدو‹

ع -ب -رت أل -ل -ج-ن-ة أل-وط-ن-ي-ة ألصس-ح-رأوي-ة ل-ح-ق-وق
ألإنسسان عن أسستغرأبها أإزأء أسستمرأر ألمجتمع
أل -دول -ي ف -ي ألصس -مت ع -ل -ى سس -ي -اسس -ة ألح-تÓ-ل
أل -م -غ -رب -ي ت -ج -اه ألشس -عب ألصس-ح-رأوي و»خ-رق-ه
ألممنهج وألمنظم لكل قوأعد ومبادئ ألقانون

أل- -دول- -ي ل- -ح -ق -وق ألإنسس -ان وأل -ق -ان -ون أل -دول -ي
ألإنسساني» وتركه يتصسرف كدولة خارجة على
ألقانون دون رأدع أومسساءلة أومحاسسبة.
جاء ذلك في بيان للجنة ألوطنية ألصسحرأوية
لحقوق ألإنسسان ،أصسدرته أثر قرأر
ألمغرب في حق جميع أعضساء ألوفد ألصسحرأوي
ألقادم من زيارة قام بها لمخيمات
أل Ó-ج -ئ -ي -ن ول Ó-أرأضس -ي ألصس -ح -رأوي-ة أل-م-ح-ررة
بمنعهم من حقهم في ألتنقل للمدن
ألصسحرأوية ألمحتلة .أبدت أللجنة أإدأنة قوية
ه-ذأ «أل-ت-وج-ه أل-خ-ط-ي-ر ل-ل-ن-ظ-ام أل-م-غربي ألذي
ي -خ-رق وع-ل-ى ن-ح-و م-م-ن-ه-ج وم-ن-ظ-م ك-ل ق-وأع-د
وم- -ب- -ادئ أل- -ق- -ان- -ون أل -دول -ي ل -ح -ق -وق ألإنسس -ان
وألقانون ألدولي ألإنسساني ذأت ألصسلة».
تحدثت أللجنة ألصسحرأوية عن صسورة أخرى
لما وصسفته بـ «ألمضسايقات ألسستفزأزية
وألأع- -م- -ال ألن- -ت- -ق- -ام- -ي -ة ضس -د أعضس -اء أل -وف -د
ألصسحرأوي» ،عندما أقدمت نفسس ألقوأت
ألسستعمارية بمدينة ألعيون على منع ألمناضسلة
وألناشسطة ألحقوقية ،أمنتو حيدأر ،رئيسسة تجمع
أل-م-دأف-ع-ي-ن ألصس-ح-رأوي-ي-ن لحقوق ألإنسسان ،من
أل -دخ -ول أإل -ى م-ق-ر ب-ع-ث-ة أل-م-ي-ن-ورسس-و أل-م-ك-ل-ف-ة
ب-ت-ن-ظ-ي-م ألسس-ت-ف-ت-اء ف-ي ألصس-ح-رأء ألغربية ،أين
ك -انت سس -ت -ودع شس -ك -وى ب-اسس-م وف-د أل-م-ن-اضس-ل-ي-ن
تنديدأ بما تعرضسوأ له من توقيف تعسسفي ومنع
من ألتنقل أإلى ألمدن ألمحتلة من ألجمهورية
ألصس - -ح- -رأوي- -ة ل- -ل- -ت- -وأصس- -ل م- -ع أب- -ن- -اء ألشس- -عب
ألصسحرأوي.

تخفيفا للعبء عن ألدول أŸضضيفة

القمة العربية ا’قتصضادية تدعو لتوف Òالظروف لعودة الÓجئÚ
دعت أل -دول أل -ع -رب -ي -ة ‘ ،خ -ت -ام أل-ق-م-ة
أ’ق -تصض -ادي -ة ‘ دورت-ه-ا أل-رأب-ع-ة ‘ بÒوت،
أÛتمع ألدو‹ إأ ¤مضضاعفة أ÷هود لتأامÚ
ع -ودة أل Ó-ج -ئ Úإأ ¤ب -ل -دأن -ه -م وت -خ -ف -ي -ف
ألعبء عن ألدول أŸضضيفة.

شسكلت قضسية ألÓجئين أولوية على جدول أعمال
ألقمة ألقتصسادية بطلب من لبنان ،ألذي يطالب
ب -ع -ودة أل Ó-ج -ئ -ي -ن ألسس -وري-ي-ن ل-دي-ه إأل-ى بÓ-ده-م.
وب -اإلضس -اف -ة إأل -ى إأع Ó-ن ب -ي-روت أل-خ-ت-ام-ي ،خصس
ألمسسؤوولون ألعرب أزمة ألÓجئين ببيان.

دعت ألقمة ألقتصسادية في ألبيان ألمجتمع ألدولي
لـ«مضس-اع-ف-ة أل-ج-ه-ود أل-ج-م-اع-ي-ة ل-ت-ع-زيز ألظروف
ألمؤوأتية لعودة ألنازحين وألÓجئين إألى أوطانهم»،
كما لـ«تقديم ألمسساعدأت للنازحين وألÓجئين في
أوط -ان -ه -م ت -ح -ف -ي -زأً ل -ه -م ع -ل -ى أل -ع-ودة» .ون-اشس-د
ألمجتمعون ألدول ألمانحة «ألضسطÓع بدورها في
ت-ح-م-ل أع-ب-اء أزم-ة أل-ن-زوح وأل-ل-ج-وء وأل-ع-م-ل ع-لى
ت-ق-دي-م أل-ت-م-وي-ل أل-م-نشس-ود ل-ل-دول أل-مضس-ي-فة لتلبية
حاجات ألنازحين وألÓجئين ودعم ألبنى ألتحتية».
طلب ألمجتمعون من ألمجتمع ألدولي «دعم ألدول
أل -ع -رب -ي -ة أل -مسس -تضس -ي -ف -ة ل -ل -ن -ازح -ي-ن وألÓ-ج-ئ-ي-ن

ألسس -وري -ي -ن ،وإأق -ام -ة أل -مشس -اري -ع أل-ت-ن-م-وي-ة ل-دي-ه-ا
ل -ل -مسس -اه -م -ة ف -ي أل -ح -د م -ن أآلث -ار ألق -تصس -ادي -ة
وألجتماعية ألمترتبة على هذه ألسستضسافة».
كان ألرئيسس أللبناني دعا ألمجتمع ألدولي في
كلمة ألفتتاح «إألى بذل كل ألجهود ألممكنة وتوفير
ألشسروط ألمÓئمة لعودة آأمنة للنازحين ألسسوريين
إأل-ى ب-ل-ده-م ،ول سس-ي-م-ا إأل-ى أل-م-ن-اط-ق أل-مسس-ت-ق-رة،
أوتلك ألمنخفضسة ألتوتر ،من دون أن يتم ربط ذلك
بالتوصسل إألى ألحل ألسسياسسي».
وأعتذر عدد من ألرؤوسساء في أأليام أألخيرة عن
عدم حضسور ألقمة من دون تقديم أسسباب وأضسحة.

’وروبي
بعد رفضضهم أ’تفاق ألذي توصضلت إأليه مع أ’–اد أ أ

مـ ـ ـاي تقـ ـ ـدم خطته ـ ـا البديلـ ـ ـة ح ـ ـول بريكسضيـ ـ ـت أام ـ ـام الن ـواب
ق- -دمت رئ- -يسض- -ة أل- -وزرأء ألÈي- -ط- -ان- -ي- -ة
تÒي- -زأ م- -اي ،أمسس أ’ث- -ن ،Úأم- -ام ألŸÈان،
خ -ط -ت -ه -ا أل -ب-دي-ل-ة ح-ول ب-ري-كسض-يت ،وذلك
بعدما رفضس ألنوأب أ’تفاق ألذي توصضلت
’وروبي .وÁكن أن تخرج
إأليه مع أ’–اد أ أ
’وروبي ‘  29مارسس
بريطانيا من أ’–اد أ أ
بدون أتفاق إأذأ  ⁄يتمكن ألنوأب من تأاجيل
ت -اري -خ أ’نسض -ح -اب ،أووضض -ع خ -ط -ة ب -دي -ل -ة
’وروبية
م-ت-ف-ق ع-ل-ي-ه-ا وت-رضض-ي أŸف-وضضية أ أ
كذلك.
وقد تخسسر خامسس أكبر قوة أقتصسادية في ألعالم
قدرتها على ألوصسول على أسساسس تفضسيلي إألى أكبر
سسوق لصسادرأتها بين ليلة وضسحاها ،ما يؤوثر على
كل ألقطاعات ويؤودي إألى أرتفاع ألتكاليف وتعطيل
ألموأنئ ألبريطانية.
ت -ف -اوضست ل -ن-دن ع-ل-ى م-دى ع-ام-ي-ن ت-ق-ري-ب-ا م-ع
بروكسسل للتوصسل إألى أتفاق بشسأان ألنسسحاب لكن
ألنوأب في مجلسس ألعموم رفضسوه ألثÓثاء ألماضسي
 .نجت حكومة ماي من تصسويت لسسحب ألثقة
أألربعاء وبدأت بعقد محادثات مع شسخصسيات من
حزبها ألمحافظ وحزب ألعمال.
وبعد تحديد ماي لخططها بشسأان طريقة ألمضسي
ق -دم -ا ،سس -ي -ط -رح أل-ن-وأب سس-لسس-ل-ة ت-ع-ديÓ-ت ل-ي-ت-م
ألتصسويت عليها في  29جانفي .تنوي مجموعتان
على أألقل من ألنوأب ألمنتمين إألى ألحزبين طرح
ت-ع-ديÓ-ت ت-ه-دف إأل-ى ت-أاخ-ي-ر أوت-ع-طيل أقترأحات
م -اي .سس -ت -ع -ل -ق إأح -دى أل -م -ج -م -وع -ت -ي -ن ع -م-ل-ي-ة

اسضتمرار تنفيذ خطة الÎتيبات
’منية بالعاصضمة الليبية
ا أ

أك -د وزي -ر أل -دأخ -ل -ي-ة أŸف-وضس ب-ح-ك-وم-ة
أل -وف -اق أل -ل-ي-ب-ي-ة ،ف-ت-ح-ي ب-اشض-اغ-ا ،أمسس ،أن
ألوزأرة مسضتمرة ‘ تنفيذ خطة ألÎتيبات
’من وأ’سضتقرأر
’منية ألهادفة إأ ¤بسضط أ أ
أ أ
دأخ -ل أل-ع-اصض-م-ة ط-رأب-لسس وأط-رأف-ه-ا .ج-اء
ذلك خ Ó-ل زي-ارة وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة أŸف-وضس
ب-ح-ك-وم-ة أل-وف-اق أل-ل-ي-ب-ي-ة ،ف-ت-ح-ي ب-اشض-اغ-ا،
Ÿدي-ري-ة أم-ن قصض-ر ب-ن غشض Òل-ل-وق-وف ع-ل-ى
أح -ت-ي-اج-ات أŸدي-ري-ة وأسض-ت-ع-رأضس أÿط-ط
’يام.
لقادم أ أ
وأن -دل -عت أشس -ت -ب -اك -ات ع -ن -ي -ف-ة ج-ن-وب أل-ع-اصس-م-ة
ط -رأب -لسس ،أألرب -ع -اء أل -م -اضس -ي ،ب-ي-ن ق-وأت أل-ل-وأء
ألسسابع وقوة «حماية طرأبلسس» أسسفرت عن مقتل
 16شسخصسا ،من بينهم  4مدنيين و 65مصسابا من
بينهم سسبعة مدنيين.
تعتبر قوة «حماية طرأبلسس» تحالفا يضسم فصسائل
مسس -ل-ح-ة م-وأل-ي-ة ل-ح-ك-وم-ة أل-وف-اق ،تشس-ك-لت ع-قب
ألشستباكات ألدأمية ألتي شسهدتها مناطق جنوب
ألعاصسمة ألعام ألماضسي.
ت -ج -ددت ألشس -ت-ب-اك-ات ب-ع-د صس-م-ود أت-ف-اق وق-ف
إأطÓق ألنار لنحو أربعة أشسهر ،عقب تحذير أللوأء
ألسس -اب -ع ،رئ -يسس ح-ك-وم-ة أل-وف-اق م-ن أي «تصس-ع-ي-د
عسسكري» محتمل قبل يومين.
شسهدت أطرأف ألعاصسمة طرأبلسس أشستباكات في

أوت  ،2018ب -ي -ن ق -وأت م-وأل-ي-ة ل-ح-ك-وم-ة أل-وف-اق
وأل-ل-وأء ألسس-اب-ع ب-ت-ره-ون-ة ،أسس-ت-م-رت شس-هرأ كام،Ó
وخلفت  117قتيل وأكثر من  500مصساب ،قبل نجاح
وسساطة قادتها أألمم ألمتحدة في إأيقافها.

’لغام
ضضحايا أ أ
أع -ل -نت مسس -ؤوول -ة م -ك -تب أإلع Ó-م ف -ي مسس -تشس-ف-ى
أل -ج Ó-ء ل -ل -ج -رأح -ة وأل -ح-وأدث ،ف-ادي-ا أل-ب-رغ-ث-ي،
سسقوط  25قتي Óو 23جريحا مدنيا ،ضسحايا أأللغام
أألرضسية في ألعام  2018بمناطق مختلفة من مدينة
بنغازي شسرق ألبÓد.
قالت ألبرغثي ،في تصسريح إأعÓمي ،أمسس ،إأن
ألضسحايا ألذين تسسلمهم مسستشسفى ألجÓء للجرأحة
وألحوأدث جرأء أأللغام أألرضسية من مناطق سسوق
أل- -ح- -وت … ألصس- -اب- -ري ،أل- -ل -ث -ام -ة ،أل -زري -ري -ع -ي -ة،
وأخريبيشس .أشسارت إألى أن ألضسحايا أألكثر تضسررأ
م-ع-ظ-م-ه-م ف-ي أل-ثÓ-ث-ي-ن-ي-ات م-ن أع-م-اره-م ،ب-ينما
ت -رأوحت أع -م-ار م-خ-ت-ل-ف ألضس-ح-اي-ا ب-ي-ن  13و64
عاما.
يذكر أن هذه أإلحصسائية خاصسة بمسستشسفى ألجÓء
ل -ل -ج -رأح -ة وأل -ح-وأدث ف-ق-ط ،ول تشس-م-ل ضس-ح-اي-ا
أأللغام أألرضسية وألعبوأت ألناسسفة بمركز بنغازي

عودة أك Ìمن ألف ’جئ ‘ يوم وأحد

اŸضضادات السضورية أاسضقطت أاك Ìمن  30هدفا إاسضرائيليا

ألنسسحاب في حال لم يتم ألتوصسل إألى أتفاق جديد
مع بروكسسل بحلول نهاية فيفري.
أما ألثانية ،فسستتيح ألعضساء ألبرلمان أختيار يوم
وأح -د ك -ل أسس -ب-وع ل-م-ن-اقشس-ة أل-مسس-ائ-ل أل-م-رت-ب-ط-ة
ب -ب -ري -كسست وأل-تصس-ويت ع-ل-ي-ه-ا ،وه-وم-ا سس-ي-ت-ج-اوز
أل-ت-ق-ل-ي-د أل-ذي ي-م-ن-ح أل-ح-ك-وم-ة أل-ح-ق في ألتحكم
بجدول أعمال ألبرلمان .ووصسف مكتب ماي هذه
ألخطط بأانها «مقلقة للغاية».
قال وزير ألتجارة ألدولية ليام فوكسس «لدينا شسعب
يطالب بالخروج (من ألتحاد أألوروبي) وبرلمان
مع ألبقاء» فيه .أضساف في تصسريحات أنه «ل يحق

للبرلمان خطف عملية بريكسسيت … وسسرقة ألنتيجة
من ألشسعب» .صسوت ألبريطانيون بأاكثرية ضسئيلة
( 52في ألمائة من أألصسوأت مقابل  )٪48لصسالح
ألنسسحاب من ألتحاد أألوروبي في أسستفتاء ألعام
 2016ألذي كشسف عمق ألنقسسامات في ألمجتمع
ألبريطاني .من ألنقاط أألكثر خÓفية في ألتفاق
أل -ذي رفضس -ه أل -ب -رل -م -ان ب -ن -د «شس -ب -ك -ة أألم -ان» …
وهوضسمان قانوني باسستمرأر حرية ألحركة على
ألحدود مع إأيرلندأ في حال لم تتمكن بريطانيا من
ألتفاق مع ألتحاد أألوروبي على معاهدة طويلة
أألمد للتجارة ألحرة.

ف -ج -ر أره -اب -ي ن -فسض -ه دأخ-ل سض-ي-ارة ،أمسس،
بشضمال شضرق سضوريا ،حيث أسضتهدف ›موعة
’م -ري-ك-ي-ة ،ك-ان ي-رأف-ق-ه-ا
م -ن أف -رأد أل -ق -وأت أ أ
ع -ن -اصض -ر م-ن «ق-وأت سض-وري-ا أل-دÁق-رأط-ي-ة» ‘
ريف أ◊سضكة .وقتل ‘ هذأ ألهجوم خمسضة
أشضخاصس من «قوأت سضوريا ألدÁقرأطية» على
’قل كما أصضيب أمريكيان .وهي أŸرة ألثانية
أ أ
‘ أقل من أسضبوع ألتي تسضتهدف فيها ألقوأت
’مريكية ‘ سضوريا.
أ أ
من ناحية ثانية ،أفادت وزأرة ألدفاع ألروسسية بأان
أل -دف -اع -ات أل -ج-وي-ة ألسس-وري-ة أسس-ق-طت أك-ث-ر م-ن 30
صساروخا مجنحا وقنبلة موجهة أثناء تصسديها لغارأت
نفذها ألطيرأن أإلسسرأئيلي ألليلة ما قبل ألماضسية.
أوضسح ألمركز ألوطني للدفاع ألروسسي في بيان ،صسباح
أمسس ،أن طائرأت حربية إأسسرأئيلية شسنت  3غارأت
على سسوريا ،من ألمحاور ألغربي وألجنوبي ألغربي
وألجنوبي.
أشسار ألبيان إألى أن ألضسربات ألإسسرأئيلية أسسفرت عن

مقتل  4عسسكريين سسوريين وإأصسابة  6آأخرين ،إأضسافة
إألى تضسرر جزئي للبنية ألتحتية لمطار دمشسق ألدولي.
كان ألجيشس أإلسسرأئيلي أعلن في وقت سسابق ،أنه
أسستهدف موأقع إأيرأنية وأخرى تابعة للدفاع ألجوي
ألسسوري قرب دمشسق ،بينما أكد أإلعÓم ألسسوري أن
ألدفاعات ألجوية ألسسورية تصسدت لعدوأن إأسسرأئيلي،
وأسسقطت عشسرأت ألصسوأريخ ألمعادية.
هذأ وأعلن ألمركز ألروسسي لسستقبال وتوزيع وإأيوأء
ألÓجئين ألسسوريين ،أمسس ،عن عودة أكثر من ألف
شسخصس إألى سسوريا من لبنان وأألردن خÓل  24سساعة
ألماضسية .أضساف ألمصسدر ذأته أن ألوحدأت ألفرعية
ألتابعة لسسÓح ألهندسسة ألعسسكرية في ألجيشس ألسسوري
قامت خÓل أل ـ  24سساعة أألخيرة ،بتطهير أألرأضسي
وألمنشسآات من أأللغام في مسساحة  13.3هكتار من
أألرأضس -ي ،ف -ي ق -رى ألشس-وك-ت-ل-ي-ة أل-ع-ث-م-ان-ي-ة أوف-ان-ي-ة
ترونجا ورفيد وقصسيبة (محافظة ألقنيطرة) وعين
ألزيت وتلبيسسة (محافظة حمصس) وألزلف (محافظة
دمشسق).
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الثÓثاء  ٢٢جانفي  ٢٠١٩م الموافق لـ  ١٦جمادى ا أ

ضشحايا الختناقات بالغاز...أارقام ﬂيفة

اإلهمال والّÓمبالة مسصؤوولية النسصان

@ حمÓت الّتحسشيسس ما تـزال ذات طّـابع التّقني
لجهزة
@ غياب ثقافة صشيانة ا أ

كلمة العدد

ل نحصصي الوفيات فقط
ا’حصص -ائ -ي -ات اŸت -ع ّ-ل -ق -ة ب -ح-ا’ت
ال- -وف- -ي- -ات ب- -غ- -از أاح- -ادي أاوكسص -ي -د
ال -ك -رب -ون ’ ت -ت -ن -ه -ي ،ي-وم-ي-ا ت-زداد
القوائم اّتسصاعا تضصاف إاليها «أاسصماء
ج- -دي- -دة» أ’ن- -اسس ذه- -ب- -وا ضص -ح -ي -ة
الّتهاون ‘ ا◊رصس على أارواحهم
ج ّ-راء ع -دم ال -ت -زام -ه -م ب -ال ّ-ن-صص-ائ-ح
اŸقّ- - -دم - -ة ل - -ه - -م ع Èال - -ومضص - -ات
ا’شصهارية ذات اŸنفعة العامة ‘
ال -ق -ن -وات ال -ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة ،ا’ذاع-ات،
اŸلصص- -ق- -ات واŸط -وي -ات وغÒه -ا،
جمال أاوكيلي
وهذا بسصاعات قليلة قبل الّنوم.
عدد ا’ختناقات اŸسصجّلة ‘ أاقل من شصهر تعد قياسصية متجاوزة
كل الّتوّقعات ،فخÓل يوم واحد تو‘  ١٧شصخصصا بباتنة ،تلمسصان
وا÷زائر العاصصمة ،وما من نهار Áر إاّ’ ويأاتيك برقم مع Úا¤
درجة التداخل والتعقيد ‘ ضصبط ما يحدث هنا وهناك بسصب كÌة

الوقائع.
هذه ليسصت مبالغة ‘ تشصخيصس هذا الوضصع ا’نسصا ÊاŸأاسصاوي،
إا‰ا يراد من ذلك التسصاؤول عن كيفية التحكم ‘ هذه اŸعادلة زيادة
مّ
طردة ‘ اŸوتى وغياب اآ’ليات القادرة على توقيف هذا
«النزيف» ا◊اد من قبل ا÷هات اŸعنية مباشصرة بهذا اŸلف.
’بد وأان تغيّر اأ’وسصاط اŸهتّمة بهذا الشّصأان من اŸقاربات التي
اعتادت العمل بها أاو باأ’حرى اّتباعها ‘ ﬂاطبة ا÷مهور بعد أان
أابانت على ﬁدوديتها ،وعدم قدرتها على إاحداث ذلك التّأاثÒ
ال ّ
Óزم ،وعلينا ا’عÎاف بأاّننا  ⁄نتح ّصصل على الّنتائج اŸرجّوة ‘
هذا ا’طار ،ونعني بذلك أاّن منحى ا’ختناقات ‘ تزايد وعليه فمن
اأ’جدر الّتفك ‘ Òحلول أاخرى أاك Ìفعالية من ناحية القابلية ‘
اŸتابعة.
وبالّتوازي مع ذلك ،فإانّ الوفاة اختناقا بغاز أاوكسصيد الكربون يصصنّف
Óسصف ‘ صصدارة اأ’حداث اأ’ك Ìخطورة عندنا بعد حوداث
ل أ
اŸرور و»ا◊رقة» و»اıدرات» ،وغÒها من ا◊ا’ت اŸدرجة ‘
اأ’جندة الوطنية ،وهذا الفرز يعود للّتداعيات الدقيقة اÿارجة عن
نطاق الكب ،Òونقصصد ا÷هات اŸشصرفة على حماية حياة ا’نسصان.
” إالصصاق
واŸسصؤوولية كل اŸسصؤوولية تقع على عاتق البشصر مثلما ّ
ذلك بال ّسصائق ،Úو’ تتحّملها جهات أاخرى اŸرافقة Ÿثل هذه
Óسصف ـ ’ يأاخذ بها البعضس
ا◊ا’ت ،لذلك تكتفى بالّنصصائح فقط ـ ل أ
بالّرغم من التّكرار اŸفيد.

@بعد حادثة حي كششيدة بباتنة

العائÓت الباتنية تتوّخى ا◊ذر
@ بسشوق ا◊ميز

التجار ينصصحون باقتناء األجهزة اŸعتمدة
@سص-ون-ل-غ-از ت-دق األب-واب Ÿراق-ب-ة ت-وصص-يÓت
الغاز ببلعباسس
@«القاتل ال ّصصامت» ل وجود له ‘ “Ôاسصت
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بسسوق ا◊ميز

التجار ينصصحون باقتناء األجهزة اŸعتمدة
بالّرغم من ا◊ملة الّتحسسيسسية للجهات اŸعنية ومديريات ا◊ماية اŸدنية وما تنشسره وسسائل ا’عÓم من رسسائل تسساهم ‘ نشسر الوعي لدى
اŸواطن Úحول كيفية ا’سستخدام الصسحيح للمدافئ،إا’ أان حا’ت الوفيات نتيجة ا’ختناق ما تزال تتكّرر لتحصسد أارواحا نتيجة ا÷هل من
ﬂاطرها.
تتسسّبب ‘ إاخراج غاز أاحادي الكربون الذي يؤودي جانب مدافئ الغاز هناك أايضسا اŸدافئ الكهربائية
ا÷زائر :سسارة بوسسنة
إا ¤الوفاة ،هذا ما أاّكده تاجر بسسوق ا◊ميز قائ ‘ Óكل األحجام اŸمكنة.
مع برودة الطقسس تعمد الكث Òمن األسسر والعائÓت ب -أان أان «ب -عضس اŸدف -ئ -ات ال -ت -ي أاصس -ب-حت ت-ت-واج-د «حسس ،»Úصساحب ﬁل لبيع أاجهزة التدفئة بحسسÚ
إا ¤اسستعمال غاز البوتان أاو الطبيعي للتدفئة ،وغالًبا باألسسواق ،والتي يؤوكد بائعوها احتواءها على جهاز داي قال لـ «الشسعب» إان اإلقبال على اŸدفئات يزداد
ما توضسع هذه األجهزة ‘ أاماكن تفتقر إا ¤التّهوية صسغ Òوهو القطعة التي “تصس الغازات اÙروقة ،م -ع دخ -ول فصس -ل الÈد،ف -ي -ك Ìال -ط -لب ع -ل -ى أان -واع
الÓزمة أاو يعÎي تركيبها خل ،Óفتحدث التسسربات إال أان ذلك النوع من اŸدفئات أاسسعارها ليسست ‘ اŸدفئات خاصسة اŸسستوردة منها واآلتية من تركيا
متناول اŸواطن البسسيط ،حيث تصسل إا 70 ¤أالف دج ،والصس Úوكوريا ،كما هناك العديد من اŸواطنÚ
ثم الختناق الذي يؤودي إا ¤الوفاة ا◊تمي.
وتعد أاجهزة التدفئة الغازية أاو الكهربائية من أاهم بينما Œدها ‘ األسسواق ا÷زائرية بـ  7آالف دج ،ما ي -ط -ل-ب-ون عÓ-م-ات ﬁل-ي-ة ،ال-ت-ي ب-دأات ت-ع-رف ه-ذه
األسس -ب -اب ،خ -اصس -ة أاّن السس -وق ا÷زائ -ري -ة أاصس -ب-حت يف ّسسر عدم جودتها ،فاŸدفأاة حسسب هذا التاجر األخÒة رواجا كبÒا ،خاصسة أان قطع غيارها متوفرة
كما يضسيف اŸتحدث أان «بعضس اŸدفئات تشسّكل
تعرف وفرة ‘ هذه األجهزة بعÓمات ﬂتلفة تلبي يجب أان تتوفر على كل شسروط األمن والسسÓم».
حاجيات اŸواطن ا÷زائري حسسب دخله ،إال أان وأاوضسح بائع بأاحد اÓÙت ‘ سسوق ا◊ميز التي خ -ط -را ك -بÒا ع -ل -ى اŸواط -ن ‘ غ-ي-اب ق-ط-ع غ-ي-ار
ج -ه -ل ال-ك-ث Òل-ل-م-خ-اط-ر ال-ت-ي تشسّ -ك-ل-ه-ا ال-ب-عضس م-ن ت -ع-رضس أاج-ه-زة ت-دف-ئ-ة مصس-ن-وع-ة ﬁل-ي-ا م-ن ط-رف أاصس -ل -ي -ة ،إاذ ي -ق -وم-ون ب-ج-لب م-دف-ئ-ات ب-ق-ط-ع غ-ي-ار
اŸدافئ وسسوء اسستعمالها أاو عدم اللتزام با◊يطة اŸؤوسسسسات الوطنية العمومية «سسوناريك» و»اينيام» م -غشس -وشس -ة وأاح -ي -ان -ا دون م -دخ -ن -ات ل-ل-ت-خ-لصس م-ن
‡ا جعل الكث Òمنها تتسسّبب ‘
وا◊ذر أامام هذه اŸادة يؤوّدي ‘ عديد من األحيان أاو اÿاصسة الكائن مقرها بÈج بوعريريج ،سسطيف ،الغازات السسامةّ ،
إا ¤الوفاة .ورغم النّصسائح التي تقوم بها مصسالح وه - -ران وت- -بسس- -ة أان- -ه «م- -ن اŸع- -روف أان األج- -ه- -زة تسسّربات الغاز ،حيث اشستكى منها العديد من الزبائن
‡ا جعلني أاعرضسها على خب ،Òحيث أاّكد ‹ أانها
ا◊ماية اŸدنية وسسونلغاز كل سسنة ،إال أان إاهمال اŸصس - -ن - -وع - -ة ‘ الصس Úم - -قÎح - -ة ب- -أاسس- -ع- -ار ج- -د
ّ
اŸواطن يتسسّبب سسنويا ‘ حصسد العديد من األرواح .تنافسسية»،غ Òأانها جودتها ضسعيفة مقارنة بالجهزة أاجهزة مغشسوشسة وأان قطع غيارها ليسست ذات جودة
اŸدفئات اŸغشسوشسة التي غزت السسوق ا÷زائرية اŸصس -ن -وع -ة ﬁل -ي-ا،مشسÒا إا ¤أاّن «الن-ت-اج ال-وط-ن-ي تتعرضس للتلف ‘ أاشسهر قليلة ،خاصسة مع السستعمال
ألجهزة التدفئة بالغاز عرف تقدما معتÈا وهناك ال -ي -وم -ي ف -ام -ت -ن -عت ع -ن ب -ي -ع-ه-ا واسس-تÒاده-ا ألّن-ن-ا
أاصسبحت تشسكل خطورة كبÒة على اŸواطن ،حيث
أان -واع ﬂت -ل -ف -ة م-قÎح-ة ب-ح-ج-م ك-ب Òوصس-غ ،»Òإا ¤مسسؤوولون كذلك على سسÓمة اŸواطن».

كشس- -ف رئ- -يسس م- -ك- -تب ا’عÓ- -م وال- -ت -وث -ي -ق
وا’حصس -اء ب -اŸدي -ري -ة ال -و’ئ -ي -ة ل -ل -ح -م -اي -ة
’ول ﬁمد مشساليخ،
اŸدنية بتيبازة اÓŸزم ا أ
ع-ن تسس-ج-ي-بل  12ت-دّخ Ó-ذات صس-ل-ة م-ب-اشسرة
ب -ا’خ -ت -ن -اق -ات ب-ال-غ-از خÓ-ل ال-ع-ام اŸنصس-رم،
’مر الذي أاسسفر عن جرد  ٤1ضسحية مسسعفة
ا أ
ون- -ق- -ل  ٤ج- -ثث ه- -ام- -دة إا ¤اŸسس- -تشس -ف -ي -ات
القريبة.
تيبازة :علي ملزي
أاشسار ‡ثل ا◊ماية اŸدنية بالولية إا ¤أان الغاز ل
يزال يشسّكل خطرا ﬁدقا بحياة السساكنة ،وŒ ⁄د
ن -ف -ع -ا ت -لك ا◊م Ó-ت ال-ت-حسس-يسس-ي-ة ال-ت-ي ت-ب-اشس-ره-ا
مصسالح ا◊ماية اŸدنية بالتنسسيق مع مديرية الطاقة
ومؤوسسسسة سسونلغاز خÓل موسسم الÈد من كل سسنة،
ب -ح -يث شس-ه-دت السس-ن-ة اŸن-قضس-ي-ة ن-ق-ل ج-ثث أاف-راد
عائلة كاملة مشسكلة من األم واألب من حي الزيتون

ب -ال -دواودة ا ¤مصس -ل -ح -ة ح -ف -ظ ا÷ثث Ÿسس-تشس-ف-ى
القليعة بفعل اسستنشساق الغاز القاتل ،كما ”ّ نقل
ضسحية أاخرى ‘ ظروف مشسابهة Ãنطقة سسيدي
سسميان ا ¤مسستشسفى سسيدي غيÓسس ،إاضسافة إا¤
إاسسعاف  41شسخصسا ‘ ظروف ﬂتلفة لها عÓقة
ب -الخ -ت-ن-اق ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا إاسس-ع-اف  18شس- -خصس- -ا ‘ 5
تدخÓت متفرقة لها عÓقة باسستنشساق غاز أاحادي
” اسسعاف  20شسخصسا ألسسباب ‡اثلة
الكربون ،كما ّ
” اسسعاف  3أاشسخاصس
ا
م
ي
ف
،
ة
ف
ل
ت
ﬂ
و‘  4حالت
ّ
أاصسيبوا باختناق بفعل نفاذ مادة األكسسج.Ú
وألّن الوضسع يعت Èكارثيا ويحتاج ا ¤ضسبط دقيق
وم Ó-ئ -م ل -ل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ضس-ح-اي-ا ال-غ-از ال-ق-ات-ل ال-ذي-ن
يسسقطون كّل سسنة ،خاصسة خÓل موسسم الÈد ،فقد
باشسرت مصسالح ا◊ماية اŸدنية بالتنسسيق مع مصسالح
الطاقة ومؤوسسسسة سسونلغاز حملة –سسيسسية واسسعة،
أادرجت ضس- -م- -ن ب- -رن- -ا›ه- -ا ال- -دوري ال- -ع -دي -د م -ن
اŸؤوسسسس-ات الÎب-وي-ة وم-راك-ز ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي ،من

منطلق السستثمار ‘ الطفل بالدرجة الو ¤للحيلولة
دون حصسول انتشسار أافظع لظاهرة التعّرضس للغاز
القاتل ،الذي ل لون ول رائحة له ولكنه مع ذلك ل
يبقى ول يذر .كما كشسف اسستطÓع ميدا Êأاجريناه
ع 4 Èبلديات شسرقية بولية تيبازة ،عن عدم اكÎاث
اŸواطن بخطورة هذا اŸوضسوع ،بحيث أاّكد جميع
اŸسستجوب Úعن عدم إاخضساع أاجهزتهم اŸسستغلّة
للتدفئة أاو تسسخ ÚاŸاء للصسيانة الدورية بحجة ندرة
اıتصس ‘ Úالصسيانة والÎكيب من جهة ،وضسعف
القدرة الشسرائية من جهة أاخرى ،مشسÒين ا ¤كون
الصس-ي-ان-ة ي-ل-ج-أا ال-ي-ه-ا ع-ادة ح-ي-ن-م-ا ي-ت-عّ-رضس ا÷ه-از
للتوقف عن النشساط فقط ،وليسس ›ديا إاطÓقا
مباشسرتها ‘ حالت أاخرى ،مع الشسارة أايضسا إا¤
كون العديد من أارباب العائÓت يقدمون على تركيب
األج -ه -زة اŸشس -غ -ل -ة ب -ال -غ-از ب-أان-فسس-ه-م دون ا◊اج-ة
لتكليف ﬂتصس Ÿباشسرة العملية ‡ا يعّرضس أاهله
للخطر الداهم.

–ليل دقيق ،مفيد وثري لنقيب ا◊ماية اŸدنية بوخاري من تيارت:

اليقظة الّدائمة لتفادي اŸزيد من اإلصصابات

رغم جميع التّداب ÒاŸتّخذة من طرف ال ّسسلطات اıتصسة من أاجل ا◊د من ا’ختناقات
ن عدد ا◊وادث ’ تزال تتزايد و’ سسيما باŸدن والقرى الداخلية للوطن،
اıتلفة ،فإا ّ
وتتمثل ا◊وادث ‘ ا’ختناقات داخل البيوت وأاماكن العمل غ ÒاŸؤومّنة.
ال ّ
ظاهرة اسستفحلت وحصسدت الكث Òمن األرواح اشستمام الرائحة ،وتتم مراقبة األنابيب واألجهزة
” اخÎاعه حديثا أاو بالطريقة
الÈيئة ،النقيب بوخاري رابح اŸكلف بالعÓم عن طريق جهاز ّ
ب -اŸدي -ري -ة ال -ولئ-ي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة ب-ولي-ة التقليدية اŸتمثلة ‘ رغوة مسسحوق الصسابون.
تيارت ،يرى أان ّ اŸتسسّبب الرئيسس لهذه الظاهرة سسأالنا اŸقدم بوخاري عن األجهزة اŸسستعملة
هو اŸواطن ،الذي ل يكÌت بالظاهرة ول يطّبق ‘ التدفئة وآالت الطبخ ،قال إاّن لون اللهب هو
Óج-ه-زة
ال ّ-ت -داب Òال -وق -ائ -ي -ة ال-ت-ي ج-اءت ب-ه-ا ت-ع-ل-ي-م-ات م-ن ي-حّ-دد م-دى الشس-ت-ع-ال ال-ط-ب-ي-ع-ي ل -أ
ا◊ماية اŸدنية ووسسائل العÓم.
اŸذك -ورة ب -ال -ل-هب ،ف-إاذا ك-ان ل-ون-ه ب-رت-ق-ال-ي-ا أاو
ال ّ-ن -ق -يب ب -وخ-اري ال-ذي زرن-اه Ãك-ت-ب-ه أاط-ل-ع-ن-ا أاحمرا فإان الحÎاق غ Òطبيعي ويجب إاصسÓح
بالوثائق على الدورات الّتحسسيسسية التي تقوم بها اÿل - -ل ،أام - -ا إاذا ك- -ان ل- -ون ال- -ل- -هب أازرق- -ا ف- -إان
ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة لصس-ال-ح اŸواط-ن ،Úوم-ن ب Úالشس -ت -ع-ال ط-ب-ي-ع-ي-ا .م-ن ب Úاألج-ه-زة اÿط-رة
العوامل اŸباشسرة الشسبكة الداخلية للغاز داخل وال -ت -ي ي -جب ا◊ذر ع -ن -د اسس -ت -ع-م-ال-ه-ا اŸوق-د
البيوت ،حيث غالبا ما يقوم أارباب البيوت بتثبيت األسسود (أاو ما يسسّمى بالعامية بالطابونة) الذي
أاو إاصس Ó-ح خ -ل -ل األن -اب -يب واألج -ه -زة ب-ط-ري-ق-ة يسستعمله سسكان القرى واŸداشس Òلطهي اÈÿ
شسخصسية دون السستعانة بخب Òأاو ﬂتصس.
وم- -ع- -ظ- -م اŸأاك- -ولت ،وال- -ذي ل ي -ط -رح دخ -ان
وحسسب الحصس -ائ -ي -ات ي -ق -ول ضس-ي-ف-ن-ا إاّن أاغ-لب الشستعال ،فالغاز الذي يطرحه ينتشسر بداخل
ا◊وادث ت -ق -ع ب-األح-ي-اء ا÷دي-دة أاي ال ّسس-ك-ن-ات اŸطبخ أاو الغرفة وهو خط Òلكون سسكان القرى
اŸسسّلمة حديثا ،وتقع بسسبب جهل أاو Œاهل وال- -دواوي- -ر ي -ت -د ّف -أاون ب -ه ،وإاذا ب -ق -ي الشس -خصس
السسكان بقواعد السسÓمة أاو تثبيت الجهزة ،وأاّن ب- -ج- -ان- -ب- -ه ألك Ìم- -ن رب -ع سس -اع -ة ف -إان -ه يصس -اب
اŸادة التي نشسّمها ع Èالتسسّربات ليسست غازا بل بالدوران ،ول سسيما فئة الطفال كون الطفل
هي مادة ذات رائحة قوية تبث باألنابيب حتى قصس Òالقامة وغاز اŸوقد يتصساعد من –ت
تشسعر بالتسسربات لكون الغاز ل رائحة ول لون له ،إا ¤فوق ويصسيب ا÷السس أاو الصسبي أاك Ìمن
ول- -ول ه- -ذه اŸادة ال- -ت -ي تسس -م -ى «ت -ي اشس ت -ي» غÒه حسسب Œرب -ة رج -ال السس -ع -اف ب-ا◊م-اي-ة
ّÿربت بيوت وازداد عدد األرواح ،أاي اŸادة اŸدن -ي -ة ،ك -م -ا ح -دث ب -دائ -رة واد ل-ي-ل-ي ب-ولي-ة
اŸذك -ورة ل-يسست غ-ازا ،وع-ن-ده-ا م-ب-اشس-رة ي-جب تيارت ،حيث تسسّبب اŸوقد ‘ اختناق أاسسرة
إاصسÓح اÿلل بعد فتح التهوية وغلق صسناب ÒواŸتضس ّ-رر األول ك -ان األط -ف -ال الصس -غ -ار ن -ظ-را
ال -غ -از ول سس -ي-م-ا ال-رئ-يسس-ي-ة م-ن-ه-ا ،وك-ون اŸادة لتكاثف غاز البوتان اŸشستعل.
القاتلة هي أاول أاوكسسيد الكربون يجب ا◊ذر ألن وط-رح-ن-ا ع-ل-ى ‡ث-ل ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ب-ت-يارت
الغاز اŸشستعل ل ينذر ،وأان الرائحة اŸذكورة تسس -اؤول ح -ول األم -اك -ن األك Ìتسسّ-ب-ب-ا لÓ-خ-ت-ن-اق
ب-ال-ب-ي-وت ،ف-ك-انت إاج-اب-ت-ه أاّن-ه-ا الماكن اŸغلقة
التي تشستم ع Èتسسرب الغاز هي مادة منّبهة.
وعن أاعراضس الختناقات ،يقول النقيب بوخاري ب -ال -ع -م -ارات وغ -ل -ق م-ن-اف-ذ ال-تسس-رب وال-ن-ج-دة،
إاّن اıتنق يصساب بدوران وقيء جراء إاصسابة وضسرب لنا مث Óعن أاحد اŸتح ّصسل Úعلى سسكن
اÓÿيا العصسبية ،لذا يجب غلق صسنبور الغاز فور جديد بعمارة قامت بÎميمات داخلية وأاغلق

منفذ تسسرب الغاز ومكان التهوية دون أان
ي- -دري ب- -دور ه- -ذا اŸن -ف -ذ ،وتسس ّ-ب -ب ‘
تسسرب الغاز والهواء على ا÷Òان حتى
تف ّ
Óمر وطالبوا بإاصسÓحه ،كذلك
طنوا ل أ
القناة اŸسستعملة إلخراج الغاز اŸشستعلة
أاو م -ا يسس-م-ى ب-األن-ب-وب ي-جب اخ-ت-ي-اره-ا
ل -ك -ون «م-وضس-ة» ج-دي-دة اب-ت-دع-ه-ا ب-عضس
ال-ت-ج-ار واŸت-م-ث-ل-ة ‘ األن-ب-وب ا◊ل-زو ،Êف-ه-ذا
Óن-ب-وب ل
خ -ط Òألن م -ك-ان الل-ت-واء ب-ال-نسس-ب-ة ل -أ
يظهر عندما يتمزق لكون داخله نتوءا ً أاو التواء
وي- -تسس -رب عÈه ال -غ -از اÎÙق دون أان ي -ن -ت -ب -ه
اŸواطن اŸسستهلك للغاز ،ول سسيما خÓل فصسل
الÈودة الشسديدة الذي تتميز به ولية تيارت.
ومن ب Úالعوامل غلق األنابيب بواسسطة أاعشساشس
الطيور التي تسسكن بالعمارات دون النتباه اليها
حتى تسسد ،لذلك يجب تفقد النابيب دوريا،
ك- -ذلك إاع- -ادة ف- -حصس أاج- -ه- -زة ال -ت -دف -ئ -ة ق -ب -ل
اسستعمالها وإاعادة تركيبها قبيل فصسل الشستاء،
كذلك عدم ترك اŸدفأاة تشستعل لي Óمثلما يفعل
جل اŸواطن Úول سسيما عندما يشستد الÈد.

السصّخان اŸائي يثّبت ‘ الشّصرفات

عامل آاخر ل يقل خطورة يغفل عنه الكث ،Òوهو
ال -دخ -ان ال -ذي ت -ن -ف -ث -ه م -دخ -ن -ة السس -ي -ارة ق-ب-ل
إاقÓعها ،حيث يقوم السسائق بإادارة ﬁركها حتى
تسسخن ،وهنا يكمن خطرا آاخرا وهو الغاز الذي
تطرحه اŸدخنة ،فهو غاز قاتل ،وحسسب السسيد
راب -ح ب-وخ-اري ف-إاّن ح-ادث-ة وق-عت ب-ت-ي-ارت سس-ن-ة
 ،2017وتسس ّ-ب -بت ‘ وف -اة سس -ي -دة خ Ó-ل تسس-خÚ
السسيارة وهي بداخلها واŸسستودع بدون تهوية،
لذا يجب تسسخ Úالسسيارة داخل مرآاب به تهوية
كافية أاو تسسخينها خارج البيت بالشسارع .ومن بÚ
األج -ه -زة اŸسس ّ-ب -ب -ة ل Ó-خ -ت -ن -اق ال -غ -ازي ك-ذلك
السسخانات اŸائية لÓسستحمام أاو تسسخ ÚاŸياه،
هناك بعضس الرصساصس Úالذين يثبتونها داخل
ا◊م -ام وه -ذا خ -ط-أا جسس-ي-م ،ف-السس-خ-ان اŸائ-ي

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

اŸرصّسصس الصسحي حكيم كÓشس من اŸدية:

األنابيب اŸسصتعملة إلخراج الغازات مغشصوشصة
يرى حكيم كÓشس مرصّسصس صسحي منذ سسنة  1990باŸدية إا ¤يومنا هذا ،أانّ ا’ختناقات اŸنزلية الناŒة عن اسستنشساق اŸواطنŸ Úادة
’ماكن ا◊ضسرية أاو الريفية سسببها عدم ا’نتباه إا ¤ضسرورة توف Òوسسائل التهوية اŸطلوبة حال توصسيل اŸنازل
الغاز السسامة سسواء با أ
Ãادة الغاز الطبيعي قبل وبعد “ك Úمسستغل السسكن لشسهادة مصسادقة تركيب ا’نابيب الداخلية من طرف اŸرصّسصس اŸعتمد على مسستوى
ا’بواب اÿشسبية أاو تلك الواقعة أاعلى اŸدفئات.
ي -ج -زم اŸر ّصس -صس ﬁم -د وك -ري-ف صس-احب خÈة القيام بتوصسيل الغاز الطبيعي للمنازل ل يقدم أاي
اŸدية :علي ملياÊ
تعود إا ¤سسنة  ،1985بأاّن السسبب اŸباشسر لهذه ضسمان بشسان نوعية اŸدفئات التي يتم تركيبها،
وحمل كÓشس مسسؤوولية ارتفاع عدد الختناقات الختناقات اŸنزلية يتمثل ‘ العامل البشسري ألن ّﬁذرا ‘ ال- -وقت ذات- -ه م- -ن اسس- -ت- -ع -م -ال أان -ب -وب
ّ
اŸن -زل -ي -ة بسس-بب اسس-ت-نشس-اق ه-ذه اŸادة السس-ام-ة ،النسس-ان ي-ع-رف م-ك-م-ن اÿط-أا وي-ت-عّ-م-د ارت-ك-ابه ،الكرديون ‘ أادوات التسسخ ÚاŸتحركة ،لأن هذا
وبخاصسة عند اشستداد موجة الÈد إا ¤الشسركات مسستشسهدا بواقعة حدثت ذات يوم ببلدية وزرة النوع من النابيب يسستحسسن اسستعمالها ‘ اخراج
Óنابيب اŸسستعملة من مادة اللومنيوم ع- -ن- -د ق -ي -ام -ه ب -ع -م -ل -ي -ة ت -رك -يب م -دف -ئ -ة ألح -د الدخان من أادوات تسسخ ÚاŸاء وا◊مام لبعدها
اŸسسوقة ل أ
ع -ل -ى شس -ك -ل «ال -ك-وردي-ون» إلخ-راج ه-ذه ال-غ-ازات األشسخاصس ،إاذ وبعد انتهائه من عمله قال عدت وع -دم اح -ت -ك-اك-ه-ا ع-ل-ى النسس-ان ،رافضس-ا ت-رك-يب
السسامة من اŸنازل لعدم جودتها مقارنة بتلك ‘ اليوم الثا Êألخذ عتادي ،وŸا سسأالت صساحب أادوات تسسخ Úا◊مام داخل أاماكن السستحمام
القدÁة واŸصسنوعة من الزنك ،إا ¤جانب الغشس اŸنزل هل ‚حت فيما أا‚زته ،اكتشسفت بكل نظرا للخطورة التي تÎبصس بالبشسر ‘ وقت كان،
‘ أادوات التدفئة خصسوصسا تلك اŸسستوردة من دهشسة بأاّنه قام بسسد أانبوب الدخان من فوهة ح -اّث -ا ب -ه -ذه اŸن -اسس -ب -ة ع -ل-ى وج-وب السس-ت-ع-ان-ة
ب- -عضس ال -دول اآلسس -ي -وي -ة ،مضس -اف إا ¤ذلك ع -دم اŸدفئة “اما ،على أاسساسس أانّ ذلك من شسأانه أان بحرفي Úوﬂتصس ‘ ÚالÎصسيصس من منطلق أان
تنظيف هذه األدوات بصسفة دورية ،داعيا ‘ هذا يبقي الدفء داخل اŸنزلّﬁ ،ذرا من مغبة سسد هناك الكث Òمن بينهم من يهمه ا◊صسول على
الصسدد إا ¤البتعاد عن تركيب سسخانات اŸاء ب -عضس ال -ف -ت -ح -ات ال -ت-ي تسس-م-ح ب-إاخ-راج ال-غ-ازات األتعاب دون أان يكّلف نفسسه إا‚از عمله بإاتقان
داخل ا◊مامات اŸنزلية باعتبار أان ذلك يعد اÎÙقة واÙتمل تسسربها من ح Úآلخر لسسبب حماية للنفسس البشسرية من اŸوت الصسامت لغياب
الضس -م Òوروح اŸسس -ؤوول -ي -ة ،م -قÎح -ا ال -ع-ودة ا¤
أاحد السسباب اŸباشسرة للموت ا◊تمي النا œعن تقني غ Òمتعمد.
ونّبه اŸرصّسصس وكريف ‘ هذا الصسدد إا ¤التسسخ Úعن طريق التدفئة اŸركزية التي تقل
تسسرب غاز أاحادي أاكسسيد الكربون ،مقÎحا إاجبار
السسكان على تركيب أادوات –ديد اÿطر الناجم اŸدف -ئ -ات اŸغشس -وشس -ة وال-ت-ي ع-ادة تسس-ت-ورد م-ن فيها نسسبة اÿطر بـ  99باŸائة.
ع - - - -ن تسس - - - -رب ه- - - -ذا ال- - - -غ- - - -از أاو ال- - - -دخ- - - -ان .بعضس الدول اآلسسيوية باعتباره أانه Ÿا يطلب منه

الظّاهرة تتحّول إا ¤كابوسس لدى اŸواطنÚ

Óراء بـ  ٤بلديات شسرق تيبازة
‘ سس Èل آ

اŸواطنون ل يقّدرون تداعيات الّتهاون ‘ التّعامل مع الغاز

لولى  1440هـ العدد 17852
الثÓثاء  22جانفي  2019م الموافق لـ  16جمادى ا أ
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بعد مصسرع عائلة بأاكملها بحي كشسيدة

العائÓت الباتنية تتوّخى ا◊ذر

أاعادت حادثة مصسرع عائلة بأاكملها متكونة من الزوج والزوجة و 3أابناء ،اختناقا بالغاز بحي كشسيدة بو’ية باتنة،
إا ¤أاذهان السسكان اŸآاسسي الكثÒة التي يتسسّبب فيها القاتل الصسامت ،خÓل كل فصسل شستاء رغم ا◊مÓت الكثÒة
التي تقوم بها ﬂتلف اŸصسالح على رأاسسها ا◊ماية اŸدنية للتحسسيسس بخطورة تسسرب الغاز.
باتنة :حمزة Ÿوشسي
ال-ع-ق-د السس-ادسس م-ن ال-ع-م-ر وال-ث-ان-ية اإلنسسان بعشسرة أاضسعاف سسرعة دخول
لشساب يبلغ من العمر  27سسنة ،بسسبب األوكسسج ،Úلذلك فهي تأاخذ مكان
ل- -يسست ع- -ائ- -ل- -ة «دع- -اسس جÓ- -ل» اسس -ت -نشس -اق -ه -م -ا غ-از أاح-ادي أاكسس-ي-د األوكسسج ‘ Úالكريات ا◊مراء ‘
الوحيدة التي توفيت بالغاز ‘ باتنة ال- -ك- -رب- -ون اŸن -ب -عث م -ن آال -ة ط -ه -ي دم اإلنسسان .وÃجرد اسستنشساقه ،يبدأا
م- -ن- -ذ دخ- -ول فصس- -ل الشس- -ت- -اء ب- -ل ّ” م-ت-واج-دة Ãسس-ك-ن-ه-م-ا ال-ع-ائ-ل-ي بحي ت -أاثÒه ال -ك -ب Òوالسس -ري -ع ع-ل-ى جسس-م
تسس -ج -ي -ل ال-ع-دي-د م-ن ح-الت اŸوت األمل ببلدية تازولت.
اإلنسسان ‘ ظرف  3دقائق خاصسة
ب - -ال - -غ - -از ،آاخ - -ره - -ا شس - -خصس Úلق- -ا ويتمّيز شستاء سسكان عاصسمة األوراسس ع- -ل -ى ال -ن -ظ -ام ال -عصس -ب -ي اŸرك -زي،
مصسرعيهما إاثر اسستنشساق غاز أاكسسيد ب -ات -ن-ةÃ ،آاسس-ي ك-ثÒة ع Èك-ل إاق-ل-ي-م ف -يصس -يب ال -عضس Ó-ت ب -الشس -ل -ل وع-دم
الكاربون ،بعد عثور مصسالح ا◊ماية الولية يصسنعها غاز أاكسسيد الكربون ،القدرة على التنفسس ثم فقدان الوعي
اŸدن -ي -ة ع -ل -ى ج -ث-ت-ي شس-خصس Úم-ن حيث تشس Òاإلحصسائيات إا ¤تسسجيله واإلخÓ- -ل ب- -وظ -ائ -ف ال -ق -لب ،ال -ذي
ألك Ìمن  30حالة وفاة ‘ كل شستاء ،يفشسل ‘ اŸقاومة فتحدث الوفاة.
عائلة واحدة ،األو ¤تعود لشسيخ ‘
يشس -ه -د م -وج -ة اضس -ط -راب -ات ج -وي-ة،
يجب أان يثبت Ãكان به يصساحبها انخفاضس كب ‘ Òدرجات
هواء كاف كالشسرفات أاو ا◊رارة خ- -اصس- -ة ب- -ب- -عضس اŸن- -اط -ق
تربط Ãدخنات وأانابيب اŸع-زول-ة وال-ن-ائ-ي-ة وا÷ب-لية Ãناطق نعت Èمصسالح ا◊ماية اŸدنية بولية
ت -ه -وي -ة ذات ح -ج -م ك-بÒ
أاريسس ،إاشسمول ،تكوت ،غسسÒة ،واد باتنة ا÷هة األك Ìنشساطا ‘ ›ال
يسس- -م- -ح ب- -خ- -روج ال- -غ- -از الطاقة ،ع Úجاسسر ،مروانة وغÒها ال- -ت- -حسس- -يسس ب- -خ- -ط- -ورة اسس -ت -نشس -اق
اŸشس -ت -ع-ل ،ك-ذلك ه-ن-اك ك -ثÒة ،اŸع -روف -ة ب-قسس-اوة ال-ط-ب-ي-ع-ة وتسسرب الغاز ،من خÓل تسسطÒها
لÈن -ام -ج ه -ام م-ن ح-مÓ-ت ال-ت-وع-ي-ة
ظ-اه-رة م-ت-م-ث-ل-ة ‘ عدم والتضساريسس الوعرة.
ت- - - - -غ - - - -ي Òالن - - - -اب - - - -يب
وحسس - -ب - -م - -ا م - -ا رصس - -دت- -ه ج- -ري- -دة لتفادي هذه ا◊وادث األليمة وعلى
البÓسستيكية التي تسسعمل «الشسعب» ،فإان هذه الظروف Œعل اŸواط-ن الل-ت-زام ب-نصس-ائ-ح-ه-ا ،وك-ذا
إليصس- - - - -ال ال - - - -غ - - - -از ا ¤السساكنة يقبلون على اقتناء ﬂتلف وجوب ا◊يطة وا◊ذر واليقظة ‘
الطابونات ،وهناك حتى اŸدافئ ÷عل شستائهم سساخنا ،غ Òم -راق-ب-ة أاج-ه-زة ال-تسس-خ ÚواŸداف-ئ
م -ن يسس -ت -ع-م-ل-ه-ا إليصس-ال
أان إاحصس- -ائ- -ي- -ات مصس- -ال- -ح ا◊م- -اي -ة Ãختلف أانواعها ،كما يجب عليهم
ال -غ -از ل -ل-م-دف-ئ-ات وه-ذا خ-ط-أا جسس-ي-م ومسسّ-ب-ب اŸدن-ي-ة وت-دخÓ-ت-ه-ا ت-ؤوك-د أان ن-ع-م-ة التصسرف ا÷يد أاثناء حدوث تسسربات
ل -ل -ه Ó-ك ،ألن األن-اب-يب ال-بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة ل-ه-ا مّ-دة الغاز قد تتحول إا ¤نقمة حقيقية للغاز الطبيعي كالنبطاح ‘ األرضس،
صسÓحية يجب التخلصس منها Ãجرد انتهاء هذه بسس - -بب تسس - -رب غ - -از ث - -ا Êأاكسس - -ي- -د وف -ت -ح ك-ل م-ن-اف-ذ ال-ت-ه-وي-ة ‘ ال-ب-يت
الصسÓحية التي تكتب على جانب األنبوب .من ال- -ك- -رب- -ون ،رغ- -م ع- -دي- -د ا◊مÓ- -ت وعدم إاشسعال الكهرباء أاو أاي طاقة
ب Úاألسسباب كذلك صسّمام قارورة غاز البوتان إاذا التحسسيسسية التي قامت بها اŸصسالح .أاخرى كأاعواد الثقاب ،واألفضسل هو
كان ل يÓئم اŸقاييسس فإانه يتسسّبب ‘ خطورة
وأاشسار أاحد نشسطاء اÛتمع اŸد Êال -ق -ي -ام Ãراق -ب-ة دوري-ة ل-ك-ل م-ن-اف-ذ
،
بالغة ،وأاخÒا يجب اختيار آالت التدفئة ا÷يدة
شس -ي -ن -ار ﬁم -د رف -ي-ق إا ¤أان السس-بب ال -ت-ه-وي-ة وم-داخ-ن اŸداف-ئ ،إاضس-اف-ة
والتي لها مواصسفات تتماشسى وغاز اŸدينة أاو الرئيسس ‘ ذلك يعود إا ¤السستعمال إا ¤الغلق ا÷يد ◊نفيات الغاز قبل
البوتان.
اŸك- - -ث- - -ف وغ ÒاŸراقب ألج - -ه - -زة اÿلود إا ¤النوم.
ضسيفنا النّقيب بوخاري رابح طلبنا منه بعضس التدفئة ،التي يك Ìاسستعمالها خÓل ولعل هذه األمور حسسب الشسروحات
الحصس- -ائ -ي -ات ح -ول ت -دخ -ل مصس -ال -ح ا◊م -اي -ة ال-فÎة ال-ل-ي-ل-ة ‘ ،غ-ي-اب ل-ل-ت-ه-وي-ة ‘ التي قدمتها مصسالح ا◊ماية اŸدنية
اŸدنية ،فأاجاب أانه خÓل هذا الشسهر جانفي اŸن - - - - -ازل بسس - - - - -بب ع - - - - -دم احÎام لولية باتنة ‘ ،حمÓتها التحسسيسسية
 ّ” 2019إاحصساء  39تدّخ Óمنه  3اختناقات اŸق -اي-يسس األم-ن-ي-ة اÿاصس-ة بÎك-يب مؤوخرا ‘ اŸسسجد واŸدارسس وتبدو
أاسسعف أاربعة وتو‘ شسخصس واحد عن طريق واسس -ت -ع -م -ال أاج-ه-زة ال-ت-دف-ئ-ة ،إال أان أانها تافهة وبسسيطة ‘ نظر الكثÒ
أاحادي أاوكسسيد الكربون ،و‘ سسنة  2018قامت اإله- - -م- - -ال وع- - -دم احÎام ق - -واع - -د من اŸواطن ،Úإال أان الواقع يثبت أان
مصس -ال -ح ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ب-ولي-ة ت-ي-ارت بـ  39السسÓمة ،وكذا تهافت اŸواطن وراء السس -ت -خ -ف -اف أاو ال -تسس-اه-ل م-ع ه-ذه
تدخ Óتو‘  07و” إانقاذ  71شسخصس ،وأاّن عدد اق- -ت- -ن- -اء م- -دف- -أاة أاو ج- -ه- -از تسس -خ Úاألم - -ور ي- -ؤودي إا ¤ح- -وادث وك- -وارث
ال -ت -دخÓ-ت الج-م-ا‹ ع Èت-راب ال-ولي-ة خÓ-ل منخفضس السسعر يؤودي ل ﬁالة إا ¤خطÒة جدا.
ونشس ‘ Òاألخ Òأان أاغ- - - - - -لب م - - - - -ن
 2018فيما يخصس جميع ا◊وادث فاق  21أالف كارثة إانسسانية.
ت - -دخ- -ل .و‘ األخ Òأاوضس- -ح ضس- -ي- -ف- -ن- -ا أان ج- -ل وحسسب ما نشسرته مصسالح ا◊ماية –دث- -ن- -ا إال- -ي- -ه -م ،ح -م -ل -وا اŸواط -ن
األشسخاصس الذين أاصسيبوا باختناق ‚دهم سسواء اŸدن -ي -ة ب -ب -ات -ن -ة ع -ل -ى صس -ف -ح -ت -ه -ا والسسلطات اÙلية اŸسسؤوولية على
ب -ال -ق -رب م -ن ال -ه -ات -ف أاو ب -ال -رواق ّ‡ا ي -وح -ي بالفايسس بوك ،فغاز أاحادي أاكسسيد حد سسواء كون األول يجهل خطورة
جههم إا ¤وسسائل الّنجدة ألّن الّرواق يؤوشّسر الكربون هوغاز نا œعن احÎاق غاز الغاز الطبيعي والثانية ل تعرف سسوى
بتو ّ
ا ¤الهروب من اÿطر ،والهاتف هو ﬁاولة اŸدينة ل رائحة له ول لون ،وهنا –ميل اŸواطن اŸسسؤوولية والتذرع
التصسال لÓإنقاذ ،ويبقى ا◊ذر وا◊يطة ،واّتباع م- -ك- -م- -ن اÿط- -ورة «ق- -ات -ل صس -امت» ب -ع-دم Œاوب اŸوط-ن م-ع ح-مÓ-ت-ه-ا
توجيهات ا◊ماية اŸدنية هي ال ّسسبل الوحيدة حسسبما أاكده عمار ﬁمدي ناشسط ال -ت -حسس -يسس -ي -ة م-ن ج-ه-ة ،وأان دوره-ا
للّنجاة أاو ّŒنب اÿطر.
ج -م -ع -وي ،ت -ك -م -ن خ-ط-ورت-ه ‘ دق-ة وق -ائ -ي أاك Ìم -ن -ه عÓ-ج-ي م-ن ج-ه-ة
تيارت :ع ــ عمارة جزيئاته التي تدخل بسسرعة ‘ دم أاخرى.

حمÓت توعية ونصصائح ل
ُيعمل بها

’م Úالعام للمنظّمة
ا أ
ا÷زائرية ◊ماية وإارشساد
اŸسستهلك وﬁيطه:

دعوة إا ¤تغي Òلغة اÿطاب بفرق صصيانة داخل البيوت

الّتحّجج بضصعف القدرة الشّصرائية
لصصيانة األجهزة انتحار جماعي
‘ خضس- -م ه- -ذا
ا÷دل القائم حول
تزايد ضسحايا الغاز
ال -ق-ات-ل ،ف-ق-د أاشس-ار
األم Úال - - - - - -ع - - - - - -ام
ل-ل-منظمة ا÷زائرية
◊م- - -اي- - -ة وإارشس- - -اد
اŸسستهلك وﬁيطه
حمزة بلعباسس ،إا¤
كون قضسية التحجج
بضس- - -ع - -ف ال - -ق - -درة
الشس -رائ -ي -ة لق -ت -ن-اء
أاجهزة منزلية منخفضسة الثمن ،ورÃا تكون قدÁة
أاحيانا تعت Èانتحارا جماعيا غ Òمعلن من طرف رب
األسسرة ،الذي يباشسر هذه الفعلة الشسنيعة لسسبب بسسيط
جدا وهو أاّن الغاز اŸنبعث من تلك األجهزة ل يرحم
صسغÒا ول كبÒا ول مريضسا ول غÒهم ،معتÈا ذلك
جرÁة ل تغتفر قد يشسارك فيها اŸرصسصس أاحيانا
وه -و اıتصس ال -ذي ي -ع -ل -م ج -ي -دا ب-أاّن ال-غ-از ال-ق-ات-ل
يتواجد ‘ الواقع على أاقصسى درجة من السسم الزاحف
ب Óرحمة.
واسس-ت-ب-ع-د األم Úال-ع-ام ل-ل-م-ن-ظ-م-ة ف-رضس-ي-ة ال-غشس ‘
التصسنيع Ãختلف األجهزة الغازية اŸتداولة ‘ السسوق
ا÷زائرية حاليا بالنظر ا ¤كونها من إانتاج ﬁلي
خالصس ،ويرتقب فيها الصسناع ›مل مواصسفات األمن
اŸنصس-وصس ع-ل-ي-ه-ا ،ف-إاّن الشس-ك-ال-ي-ة ت-ك-اد ت-نحصسر ‘
طريقة تركيب تلك األجهزة وظروف اسستعمالها ،والتي
يحتمل بأان تتسسّبب ‘ حوادث كثÒة ،ومن ثمّ فقد
طالب حمزة بلعباسس بضسرورة اقتناء الكاشسف الذكي
للغاز من طرف كّل رّب أاسسرة أاو عائلة ،وفرضسه عليه
من طرف مصسالح سسونلغاز عند تركيب شسبكة غاز
اŸدينة إان تطّلب األمر ذلك ،على أان يدفع ثمنه
ب-ال-ت-قسس-ي-ط م-ع ف-وات Òاسس-ت-هÓ-ك ال-غ-از ،م-عتÈا هذه
اÿط -وة ج -زءا م -ن ال -عÓ-ج ق-د يسس-اه-م ‘ ال-ت-ق-ل-يصس
بشسكل لفت من حوادث الختناق بالغاز.
وألّن التسسّرب يقتضسي قدرا كبÒا من التهوية ،فقد أالّح
حمزة بلعباسس على ضسرورة التزام رب البيت ،ومن
ورائه اŸرصّسصس الذي توكل له مهمة تركيب األجهزة
الغازية توّخي منافذ التهوية ،ومنح الغاز السسام فرصسة
مغادرة البيت ‘ ظروف عادية ،خاصسة وأانّ أاسسباب
التسسّرب من األجهزة متعددة وقد ترتبط ‘ الكث Òمن
ا◊الت بثقوب بسسيطة –صسل على مسستوى األنابيب
الناقلة للغاز ،كما يحصسل التسسّرب أايضسا من ا÷هاز
مباشسرة ،وحصسل وأان قام أاحدهم بفصسل أانبوب الغاز
برجله حينما كان نائما ‡ا أاتاح للغاز التسسّرب ،وتبقى
شسعلة ا÷هاز معيارا تقنيا للتأاّكد من تسسّرب الغاز من
عدمه .ونصسح األم Úالعام للمنظمة الوطنية ◊ماية
اŸسستهلك جميع مسستعملي األجهزة الغازية بالتأاّكد
من اللون األزرق للشسعلة بصسفة يومية ،وإاعÓن حالة
الطوارئ ‘ حال –ول اللون ا ¤الÈتقا‹ أاو األحمر
Œنّبا للكارثة التي ل –مد عقباها.

’رواح إا ¤هاجسس كب Òب ÚاŸواطن ،Úإان  ⁄نقل شسبح
–ّولت ظاهرة ا’ختناق بغاز أاحادي أاكسسيد الكربون التي –صسد سسنويا عشسرات ا أ
هيمن على تفك Òوأاحاديث الشسارع اÙلي بو’ية بومرداسس ،خاصسة بعد ا◊ادث اŸأاسساوي الذي كانت القرية الفÓحية ل Íشسود مسسرحا
’سسباب وطرق ا’حتياط غ› Òدية رغم حديث مصسالح ا◊ماية
له قبل أايام بهÓك ثÓثة أاشسخاصس من عائلة واحدة ‘ ،ح Úتبقى ا أ
’جهزة وتهوية البيوت.
اŸدنية عن حمÓت إاعÓمية للتحسسيسس بواجب أاخذ ا◊يطة وا◊ذر عن طريق صسيانة ا أ

بومرداسس :ز ــ كمال
سسؤوال يبقى بدون إاجابات مقنعة وسسط الشسارع
واألط -راف ال -ت -ي –دث -ن -ا إال -ي-ه-ا ع-ن األسس-ب-اب
ا◊قيقية لرتفاع عدد حالت الختناق بغاز
أاحادي أاكسسيد الكربون اŸميت وطنيا وﬁليا
على مسستوى ولية بومرداسس ،التي سسجلت عدة
حالت تدخل من قبل عناصسر ا◊ماية اŸدنية
إلنقاذ أاشسخاصس من موت ﬁقق ،لكن األمر ⁄
يكن كذلك مع عائلة «عمروشس» ب Íشسود التي
خلفت وفاة األم  78سسنة وابنتيها  45و 46سسنة
ع -ل -ى ال -ت -وا‹ ‘ ،ح-ادث ه-ز سس-ك-ان اŸن-ط-ق-ة
وأاع- -اد إا ¤األذه- -ان ح- -الت سس- -اب- -ق -ة ‡اث -ل -ة
شسهدتها اŸدينة ا÷ديدة لدسس قبل سسنوات
وأاخرى بعدد من بلديات الولية.
ال -قضس -ي-ة ال-ظ-اه-رة وم-ن وج-ه-ة ن-ظ-ر ا◊م-اي-ة
اŸدنية التي تعد كل سسنة مع بداية فصسل الشستاء
برنا›ا –سسيسسيا خاصسا لتوعية اŸواطن،Ú
وح-ث-ه-م ع-ل-ى ضس-رورة ال-ق-ي-ام ب-أاع-م-ال الصس-يانة
Óجهزة وقنوات تصسريف الغازات اÎÙقة
ل أ
وت -وف Òال -ت -ه -وي -ة ال-ك-اف-ي-ة داخ-ل ال-ب-يت Œن-ب-ا
ل -ل -ك-وارث اÙت-م-ل-ة ،يشس-ك-ل ت-ق-ري-ب-ا األسس-ب-اب
ال-رئ-يسس-ي-ة ◊الت الخ-ت-ن-اق اŸسس-ج-ل-ة سسنويا،
لكنه يبقى من وجهة نظر اŸتتبع Úبرنا›ا
روتينيا جامدا  ⁄يعد يلفت النظر من قبل
اŸواطن الذي يتحمل جزء كب Òمن اŸسسؤوولية
أايضسا ،و ⁄يحدد طبيعة النتائج اÙققة وهل
هناك فع Óتقييما للÈنامج ‘ اŸيدان ومدى
Œاوب اŸواط -ن Úم -ع -ه ،وم -دى وج -ود ب -دائ-ل
أاخرى للتأاث Òأاك ‘ Ìنفسسية اŸواطن؟

كما تشسّكل مديرية التجارة الفاعل الثا‘ Ê
هذه اŸعادلة بالنظر إا ¤الكث Òمن التهامات
التي ذكرها اŸواطنون وحتى جمعيات حماية
اŸسس -ت-ه-لك ت-ت-م-ث-ل ‘ ن-وع-ي-ة أاج-ه-زة ال-ت-دف-ئ-ة
اŸسستوردة التي ” تسسويقها ﬁليا لسسنوات،
وتبقى تقريبا تشسكل العدد األك ÈاŸسستعملة
ح -ال -ي-ا ‘ اغ-لب ال-ب-ي-وت بسس-بب غ-ي-اب شس-روط
السسÓمة وعدم اسستجابتها للمعاي Òالقانونية
م- -ن اŸواد اŸصس- -ن- -ع- -ة ،وم- -ا ه- -ي اإلج- -راءات
اŸسستعملة لتدارك األمر بعد تشسديد الرقابة
ع- -ل- -ى السس- -ل- -ع اŸسس- -ت -وردة ووح -دات الÎك -يب
اÙل- -ي- -ة أام- -ام ارت -ف -اع نسس -ب -ة ا◊وادث ال -ت -ي
ال-تصس-قت أاغ-ل-ب-ه-ا ب-أاج-ه-زة ال-ت-دف-ئة اŸغشسوشسة
ال -ت -ي ت -غ -يب ع -ن -ه -ا م -ع-اي ÒالسسÓ-م-ة م-ق-ارن-ة
باألجهزة القدÁة اŸنتجة من قبل مؤوسسسسات
وطنية معروفة كـ «اونيام» و»سسوناريك» التي ل
يزال البعضس منها يشستغل منذ عقود لدى عدد
من العائÓت وليسس سسنوات دون تسسجيل عطب
واحد ودون تسسجيل حادث يذكر مثلما وقفت
ع -ن -ده «الشس -عب» ل -دى ب-عضس اŸواط-ن Úال-ذي-ن
ربطوا اŸشسكلة بنوعية األجهزة اŸسسوقة.
اŸواط-ن-ون ب-دوره-م ال-ذي-ن –دث-ن-ا إال-ي-ه-م عن
اŸوضسوع ،ذهبوا تقريبا ‘ هذا الŒاه اŸتعلق
ب-ط-ب-ي-ع-ة األج-ه-زة ا÷دي-دة غ ÒاŸط-اب-ق-ة مع
–م -ي -ل اŸواط -ن ج -زء م-ن اŸسس-ؤوول-ي-ة بسس-بب
ال -ت-ه-اون ‘ ال-ق-ي-ام ب-أاشس-غ-ال الصس-ي-ان-ة السس-ن-وي
أاحيانا إا ¤حد اإلهمال وطريقة الÎكيب وربط
ال -ب -ي -وت بشس -ب -ك -ة ال-غ-از ،ل-ك-ن م-ا ه-و م-ؤوك-د أان
الظاهرة أاحدثت هلعا حقيقيا وزادت من حدة
اıاوف والوسساوسس وسسط العائÓت خوفا من

ال -تسس -رب-ات خ-اصس-ة م-ع صس-ع-وب-ة ال-كشس-ف ع-ن-ه-ا
ن-ت-ي-ج-ة ط-ب-ي-ع-ة أاح-ادي أاكسس-ي-د ال-ك-رب-ون عدË
ال -رائ -ح -ة وال -ل -ون ،ال -ذي ي-ب-ق-ى شس-ي-ئ-ا غ-امضس-ا
بالنسسبة للمواطن Úالذين يف ّسسرونه بثا Êأاكسسيد
الكربون اÎÙق ،وهو ما يعني حتمية تكثيف
الÈامج التحسسيسسية والتثقيفية لفهم مكونات
هذه اŸادة .شسيء آاخر يتخوف منه اŸواطن
بولية بومرداسس مثلما Ÿسسته «الشسعب» ،هو
احتمال ارتفاع نسسبة الختناق بالغاز وتسسجيل
حالت أاخرى خاصسة مع توسسع شسبكة الربط
ب-ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ال-ذي ت-ع-رفه ﬂتلف بلديات
ال -ولي -ة ب -أاح -ي -ائ -ه -ا وق -راه -ا ل -ت -دارك ال-ع-ج-ز
اŸسسجل ‘ ،حالة عدم مواكبة هذه الديناميكية
بÈامج إاعÓمية توعوية للعائÓت التي تسستفيد
حديثا من الغاز .وقد كانت اŸبادرة عبارة عن
Œربة أاطلقتها مديرية توزيع الكهرباء والغاز
لبومرداسس التي كانت تقوم بحملة –سسيسسية
حول طرق التشسغيل والصسيانة لكل عملية ربط
ب -ه -ذه الشس -ب -ك -ة م -ن أاج -ل رف -ع درج -ة ال -وق-اي-ة
وا◊يطة لدى اŸواطن ،لكنها تبقى غ Òكافية
وبحاجة إا ¤تغي Òتقنيات العمل و ⁄ل تشسكيل
ف -رق خ -اصس -ة ت -تشس -ك -ل م -ن ك -ل ه -ذه ال -ه-ي-ئ-ات
واŸدي-ري-ات اŸع-ن-ي-ة ل-ل-ق-ي-ام ب-ع-م-ليات مراقبة
لطبيعة األجهزة ،ومدى سسÓمة عملية الربط
داخل البيوت كإاجراء ميدا Êفاعل بدل من
اسستمرار اÿطابات العابرة التي ل تقدم ول
تؤوخر شسيئا حسسب وجهة نظر اŸواطن ،الذي
ب-دأا ي-ف-ك-ر ب-ت-ق-ن-ي-ة أاخ-رى ل-ل-ت-دف-ئ-ة أاق-ل خطرا
ك-ال-ت-دف-ئ-ة اŸرك-زي-ة ل-ت-ج-نب اق-ت-ن-اء مسس-خنات
الغاز.
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’بواب Ÿراقبة توصصيÓت الغاز ببلعباسس
سصونلغاز تدق ا أ

ﬁليـ ـ ـ ـ ــ ـات

عدم التّقّيد Ãقاييسس ال ّسصÓمة أاخطر أاسصباب ا’ختناقات

” إانقاذ  34شصخصس
أاحصصت مصصالح ا◊ماية اŸدنية لو’ية سصيدي بلعباسس وفاة  7أاشصخاصس من بينهم  4نسصاء وطفل إاختناقا بالغاز خÓل السصنة اŸاضصية  ،2018فيما ّ
’خر ،الوضصع الذي يتطلّب
’ختناق بالغاز من موسصم آ
’رتفاع اŸتواصصل ◊ا’ت ا إ
’حصصائيات التي تب Úا إ
Óختناق بالغاز من بينهم  11طفل و 10نسصاء ،وهي ا إ
تعّرضصوا ل إ
تكثيف حمÓت التحسصيسس والتوعية للحد من هذه ا◊وادث.
كشصفت اŸعاينات اأ’ولية Ÿصصالح ا◊ماية اŸدنية أاّن السصبب مطابقة اأ’جهزة ،توفر شصهادة الضصمان ،ووضصع العÓمات اإ’ب-ت-دائ-ي-ة ،ت-ن-ظ-ي-م أاب-واب م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى م-قراتها
الرئيسص ◊ا’ت اإ’ختناق التي وقف عليها اأ’عوان تعود ودليل اإ’سصتخدام ،مؤوكدة أاّن مصصالح التجارة  ⁄تتلق أاّية للتحسصيسص Ãخاطر اإ’سصتعمال الغ Òآامن للغاز ،فضص Óعن
أاسص -اسص -ا ’ن -ع -دام ال -ت -ه -وي-ة داخ-ل مسص-اك-ن الضص-ح-اي-ا خ-اصص-ة شصكوى من قبل اŸسصتهلك Úحول جودة اŸنتجات اŸعروضصة م -ب -اشص -رت -ه -ا ◊م-ل-ة دق اأ’ب-واب وال-ت-ي ت-ه-دف إا– ¤سص-يسص
القاطن Úبالشصقق ،فيما يعود السصبب الثا Êإا ¤عدم اأ’خذ للبيع طيلة سصنة  ،٢٠١٨مشصÒة إا ¤أان يقظة اŸسصتهلك تعد الزبائن حول ﬂاطر الغازÃ ،شصاركة عدة فاعل ‘ ÚاŸيدان
Ãقاييسص ال ّسصÓمة التي تعد أاسصاسصية ‘ تركيب اأ’جهزة ’ أاهم آالية للوقاية من خطر اإ’ختناقات من خÓل إاحÎام ك -ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ،ال -ت -ج -ارة ،اأ’م -ن ال-و’ئ-ي ،واŸن-ظ-م-ة
سص -ي -م -ا م -ا ت -ع -ل -ق ب -ع-دم إاحÎام شص-روط ت-وصص-ي-ل اŸدف-ئ-ات معاي Òاسصتخدام وصصيانة اŸنتجات.
ا÷زائ -ري -ة ◊م -اي-ة اŸسص-ت-ه-لك ،ب-اإ’ضص-اف-ة إا÷ ¤ان ا◊ي،
واŸسصخنات اŸائية داخل اŸسصاكن وعدم صصيانة اأ’جهزة على مسصتوى السصوق اÙلية يؤوّكد العديد من التجار أان وهي ا◊ملة التي م ّسصت ‘ أاول خرجة لها حي  ١5٠٠مسصكن
قبل إاسصتعمالها مع بداية الفصصل البارد ،وعدم مراقبة قنوات العديد من الزبائن يهتم بشصكل كب Òبجودة اŸنتج أاك Ìمن بالبوسصكي أاين ” توعية السصكان بخطر القاتل الصصامت ،كما
اهتمامه بالسصعر خاصصة ما تعلق باŸدفئات ومسصخنات اŸاء،
صصرف الغاز اÙروق.
” تقد Ëنصصائح حول ﬂاطر الغازات اÙروقة و“ت
ّ
وحسصب ياسصم Úأابركان رئيسصة مصصلحة حماية اŸسصتهلك ويضصيف هؤو’ء أاّن معظم اŸنتجات اŸعروضصة وعلى اختÓف أايضصا معاينة عديد الشصقق اŸتواجدة با◊ي اŸذكور من
Ãديرية التجارة ،فإان اأ’جهزة التي تعمل Ãادة الغاز تخضصع عÓماتها التجارية تضصم شصهادات ضصمان Ÿدة سصنت ’ Úأاك ،ÌخÓل معاينة الÎكيب الداخلي للغاز ،فتحات التهوية ،طبيعة
ل-ق-واع-د ت-ق-ن-ي-ة –دد م-ت-ط-ل-ب-ات السصÓ-م-ة Ãوجب ت-ع-ل-ي-م-ة حيث تصصنع جل هذه اŸنتجات ﬁليا بأاجزاء مسصتوردة من اأ’ج -ه -زة ال-ت-ي ت-ع-م-ل ب-ال-غ-از ،م-ع-اي-ن-ة اŸداخ-ن اŸت-واج-دة
الوزارية اŸشصÎكة ال ّصصادرة بتاريخ  3١يناير  ،٢٠١٦والتي اÿارج ،ب -ع-د أان ي-ت-م ال-ت-ج-م-ي-ع ﬁل-ي-ا ،م-ؤوك-دي-ن أان ط-ري-ق-ة بالعمارات ‘ ،خطوة Ÿد يد اŸسصاعدة لتدارك النقائصص
تقضصي بأان يكون كل جهاز مصصحوًبا بشصهادة ضصمان عند توصصيل أاجهزة الغاز ،واحÎام تعليمات السصÓمة ،و’ سصيما بالعمارات ،وإاصصÓح ما Áكن إاصصÓحه من أاخطاء قد يرتكبها
إادخاله السصوق ،وهو ما يعت Èحق من حقوق اŸسصتهلك ‘ ال -ت -ه -وي -ة وصص -ي -ان -ة اأ’ج -ه -زة ق -ب -ل ك -ل إاسص -ت-خ-دام ،وي-ق-ظ-ة اŸواطن من دون أاّية دراية أاو قصصد.
إام -ت Ó-ك -ه ل -وث -ي -ق -ة م -رف -ق -ة تضص-م اح-ت-ي-اط-ات ا’سص-ت-خ-دام ،اŸسص-ت-خ-دم ت-ب-ق-ى ال-وسص-ي-ل-ة اأ’سص-اسص-ي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة م-ن ج-ميع هذا وقام عناصصر ا◊ماية اŸدنية بتقد Ëدرسص تطبيقي
Ÿسصاعدته على تثبيت جهازه بشصكل صصحيح وا◊فاظ عليه ﬂاطر وحوادث اإ’ختناق بغاز أاول أاكسصيد الكربون.
حول اإ’سصعافات اأ’ولية لشصخصص ﬂتنق بالغاز لفائدة سصكان
بطريقة تسصمح له باسصتخدامه اسصتخداما جيدا .وأاضصافت أانّ و‘ ذات السصياق ،تواصصل شصركة توزيع الغاز للغرب بسصيدي ا◊ي لتوسصيع ثقافة اإ’سصعاف اأ’و‹ ،ومسصاعدة شصخصص ‘
ع -م -ل -ي-ة م-راق-ب-ة Œارة اأ’ج-ه-زة اŸن-زل-ي-ة خ-اصص-ة م-ا ت-ع-ل-ق بلعباسص حملتها التحسصيسصية للوقاية من اخطار الغاز ،من حالة اختناق بطرق آامنة وصصحيحة.
سصيدي بلعباسس :غ ــ شصعدو
باŸنتجات التي تعمل بالغاز تÎكز أاسصاسصا على التحقق من خ Ó-ل ت -ن -ظ -ي -م ح -م Ó-ت ت -وع -وي -ة ع -ل -ى مسص-ت-وى اŸدارسص

القاتل ال ّصصامت
’ حدث بتمÔاسصت

يتجّدد ا◊ديث والقلق مع بداية فصصل كل
شصتاء Ãختلف و’يات الوطن ،خاصصة منها
التي “تاز بÈودة الطقسص من غاز أاحادي
أاكسصيد الكربون أاو ما أاصصبح يصصطلح عليه
’نسصانية
ب-ال-ق-ات-ل الصص-امت ،ن-ظ-را ل-ل-كوارث ا إ
’سصر ا÷زائرية كل
التي أاصصبح يخلّفها ضصمن ا أ
سصنة ،فنجده يحتل حيّزا كبÒا ‘ نشصرات
ا◊ماية اŸدنية ،ما جعله يصصنع ا◊دث مع
ح -ل -ول أاو ¤م -وج -ات الÈد ‘ م -ع -ظ-م ت-راب
’هقار حسصب
الوطن ‘ ،ح Úبقت عاصصمة ا أ
م- -ا وق- -فت ع- -ل- -ي- -ه «الشص- -عب» ‘ م- -ن -أاى ع -ن
ﬂل - -ف - -ات ال - -غ - -از غ ÒاŸرئ- -ي خ- -اصص- -ة ‘
السصنوات القليلة اŸاضصية.
كشصفت ا◊صصيلة السصنوية لنشصاطات ا◊ماية
اŸدنية بتمÔاسصت ،عن عدم تسصجيل أاي حالة
وفاة بإاقليم الو’ية خÓل السصنة اŸنصصرمة
بغاز أاحادي أاكسصيد الكربون ،يحدث هذا ‘
وقت شصهدت فيه اسصتفادة الو’ية مؤوخرا من
الغاز الطبيعي ،يقابلها عدم –بيذ اŸواطنÚ
لÎك -يب أاج -ه -زة ال -ت -دف-ئ-ة ،وال-ت-ي ت-ع-ت ÈغÒ
’سص -ت -ع -م -ال ‘ اŸن -ازل ب -ع -اصص-م-ة
شص -ائ -ع -ة ا إ
’هقار.
اأ
ي -ح -دث ه -ذا ‘ وقت وق -فت ف -ي -ه «الشص-عب»
’ج -ه -زة
خÓ- -ل ج- -ول -ت -ه -ا بÓﬁ Úت ب -ي -ع ا أ
ال-ك-ه-روم-ن-زل-ي-ة ،ع-ل-ى ت-وف-ر أاج-ه-زة ال-ت-دف-ئة
وب-عÓ-م-ات م-ت-ن-وع-ة وب-أاسص-ع-ار ﬂتلفة ،حيث
أاّكد لنا ‘ هذا الصصدد صصاحب أاحد اÓÙت
’جهزة نادرا ما يكون خاصصة مؤوخرا،
أان بيع ا أ
’جهزة
وهذا لعدم تفضصيل اŸواطن Úلهذه ا أ
بالرغم من مطابقتها Ÿعاي ÒالسصÓمة.
يضصيف أاحد اŸواطن ‘ Úحديثه لـ «للشصعب»
ع -ن ع -دم اق -ت -ن -اع -ه ب -إاسص-ت-ع-م-ال-ه Ÿث-ل ه-ذه
’جهزة نظرا لكونه حديث العهد بها من
اأ
’هقار
جهة ،ومن جهة أاخرى طقسص عاصصمة ا أ
’ ي-ح-ت-م اسص-ت-ع-م-ال-ه-ا ،م-ؤوك-دا ع-ل-ى ت-فضص-ي-ل-ه
ل-ل-ت-دف-ئ-ة ب-ا◊طب وال-ف-ح-م وع-ل-ى ال-ط-ري-ق-ة
التقليدية.
’هقار ‘ أامان من
ليبقى مواطنو عاصصمة ا أ
ﬂل - -ف - -ات وح - -وادث غ - -از أاح- -ادي أاكسص- -ي- -د
’ونة ،ورÃا إا¤
’قل ‘ هذه ا آ
الكربون ،على ا أ
أاج -ل غ Òمسص -م -ى خ -اصص -ة م -ع ت-داول أاخ-ب-ار
ارتفاع ضصحايا الغاز غ ÒاŸرئي ‘ باقي
و’يات الوطن ،إا ¤ح Úا◊د من اŸسصّممÚ
’ح -وال ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة ع -ل -ى
Ãادة –ت- -م- -ه -ا ا أ
اŸواطن ’سصتعمالها.
“Ôاسصتﬁ :مد الصصالح بن حود

الّتدفئة تنتقل من نعمة إا ¤نقمة بالشصلف وع Úالدفلى

الّنصصائح الوقائية
‘ كل مّرة ُتجّدد الدعوة إا ¤اŸواطن Úقصصد التحلي
ب- -ا◊ذر إازاء الÎاخ- -ي ‘ إاه- -م- -ال ا’رشص -ادات اŸت -ع -ل -ق -ة
باıاطر اŸهددة ◊ياة اأ’فراد ‘ ،حا’ت قد تؤوّدي بهم
إا ¤ما ’ يحمد عقباه ،وعليه فإان العائÓت مطالبة باحÎام
النصصائح التالية:
@ عدم سصد فتحات الّتهوية إ’بقاء اŸنزل فضصاًء ’سصتقبال
اأ’وكسصج ،Úولفظ ترّكز الغازات بداخله.
@ عملية الّتهوية تتطلّب وقتا مقّدرا بـ  ١٠دقائق على اأ’قل
إ’خراج بقايا ما تفرزه اŸدافئ.
@ ال ّصصيانة الّدورية أ’جهزة التّدفئة وسصخّانات اŸاء.
@ ت -ف -ادي ا’سص -ت -ع -ان -ة ب-ال-ط-اب-ون-ة وآا’ت الّ-ط-ب-خ ل-تسص-خÚ
اŸنزل.
@ إاعادة الّنظر ‘ طريقة تركيب القنوات ومراقبة نوعيتها.
@ ا’سصتعانة بأاعوان مهنيّ Úذوي كفاءة ‘ وضصع اأ’جهزة.
@ ا’تصصال الفوري برقم  ١٤التّابع للحماية اŸدنية.
@ عدم اقتناء أاجهزة التّدفئة وسصخّانات اŸاء من Óﬁت
Óشصخاصص.
غ Òمعتمدة ’ تراعي ال ّسصÓمة اأ’منية ل أ
@ رفضص شصراء أاي آا’ت مسصتعملة من قبل قد توجد بها
تسصّربات جّراء قدم ﬁتوياتها.
@ مراعاة حالة العّداد الكهربائي حتى يرفع عنه ال ّضصغط
اŸتزايد نظرا لعدم قدرته على –ّمل الّتوزيع أ’ك Ìمن
جهاز ‘ البيت.
@ ا’نتباه إا ¤لون لهيب الّنار ال ّصصادر من آا’ت ال ّ
طبخ
اŸشصتغلة بالغاز ،إان كان لونها أاصصفر فهناك احÎاق وخلل،
أاما اأ’زرق دليل على اشصتعالها العادي.
ق ــ م

انعدام ال ّصصيانة ونوعية «اŸاركات» وراء الكوارث

’ج-هزة التدفئة وبائعوها
شصّ-ك-ك اŸسص-ت-ع-م-ل-ون أ
وأاصص-ح-اب ورشص-ات الصص-ي-ان-ة وال-تصص-ليح بكل من
الشصلف وع Úالدفلى ‘ طبيعة بعضس اŸركات
’سصواق واÓÙت ،فيما
ونوعيتها والتي “لك ا أ
’خر مسصأالة الصصيانة اŸتذبذبة،
أارجع البعضس ا آ
فيما صصارت منعدمة لدى كث Òمن اŸسصتعمل،Ú
أاسص-ب-اب ي-راه-ا أاصص-ح-اب ورشص-ات ال-تصصليح كفيلة
بإاحداث كوارث تخلف وراءها ضصحايا.
الشصلف :و ــ ي ــ أاعرايبي

وقد حرصص ّﬁدثونا من الباعة الذين التقينا بهم ‘
سصوق بيع التجهيزات اإ’لكÎونية بكل أانواعها خاصصة
أاج-ه-زة ال-ت-دف-ئ-ة اŸع-روضص-ة بشص-ك-ل ي-غ-ري اŸتسصوقÚ
والزبائن واŸتعامل Úمعهم من عدة بلديات نائية،
والتي تقل بها هذه اŸعروضصات ا÷ذابة .وبالرغم من
تردد البعضص ‘ الكشصف عن النقائصص التي تتوفر ‘
ه -ذه ال -ن -وع -ي -ة أاو ت -لك حسصب م -ا ي -ت -داول -ه ال -زب -ائ -ن
واŸسص -ت -ه -ل -ك -ون بشص -ك -ل ع -ام ب-داف-ع الÎوي-ج لسص-ل-ع-ه،
واإ’ق- -دام ع- -ل- -ي- -ه- -ا قصص -د ب -ي -ع أاك Èع -دد ‡ك -ن م -ن
التجهيزات ،فيما تشصبث البعضص اآ’خر بإالصصاق هذه
النقائصص بنوعية ’ يتوفر عليها هذا التاجر أاو ذاك.
ومن جانب آاخر ،أابدى آاخرون تع ّصصبهم ح Úرموا
اŸسصتعمل Úلهذه التجهزة بالوقوف وراء ما يحدث
لهذه ا’جهزة من خÓل ما أاسصموه بجهل عدم تشصغيلها
على الوجه الصصحيح من جهة أاو Œاهل التعليمات
واŸع-ل-وم-ات ال-ت-ي ت-تضصّ-م-ن-ه-ا ورق-ة ال-ت-أام Úوال-كشص-ف
اإ’عÓمي للمنتوج ،ناهيك عن عدم اŸبا’ة Ãا تقدمه
النشصريات اÿاصصة بإاسصتعمال التدفئة واÙيط التي
توضصع بداخله وشصروط التهوية التي ينبغي مراعاتها
ضصمن عمليات التحسصيسص التي تقوم بها اŸصصالح على
كل اŸسصتويات ،يقول البائع «ﬁمد  -ك» 55 ،سصنة،
الذي  ⁄يÎدد ‘ اتهامه اŸسصتعمل لهذه التجهيزات
التي قال عنها أانها مصصنوعة بتكنولوجيا عالية ،و–مل

إاشصارات النوعية العاŸية حسصب قوله ،فيما اعت Èأاحد
الزبائن ما يقوله البائع باŸقبول إا ¤حد ما ،لكن
تسصاءل عن إادخال هذه التجهيزات على غرف اŸراقبة
والتصصليح والصصيانة ‘ اليوم اأ’ول من اسصتعمالها لدى
الوكÓء اŸعتمدين اŸتعاقدين مع الباعة واŸؤوسصسصة
اŸكلفة بالتوزيع والبيع.
ولدى تقّربنا من ورشصات الصصيانة والتصصليح ،أاوضصح
اŸشص -رف -ون ع -ل -ى ال -ع -م -ل -ي-ة أان م-ا نسص-ج-ل-ه ي-وم-ي-ا ‘
تصصليحنا أ’جهزة التدفئة كشصف لنا بحق أان اأ’سصباب
ا◊ق- -ي- -ق- -ي- -ة وراءه- -ا اŸسص- -ت -ه -لك واŸسص -ت -غ -ل ل -ه -ذه
ال -ت -ج -ه -ي -زات م -ه-م-ا ك-ان ن-وع-ه-ا ،ح-يث ت-ن-ع-دم ط-رق
الصص-ي-ان-ة ال-دوري-ة والسص-ن-وي-ة ل-ل-ت-ج-ه-يزات ،وهو يسصبب
ك-وارث ،ح-يث ث-بت ل-دى ت-ن-قÓ-ت-ن-ا Ÿع-اي-ن-ة اأ’ع-ط-اب
وج -ود أاعشص -اشص عصص -اف Òب -داخ -ل ال -قضص -يب ال -ن-اق-ل

لفضصÓت اإ’حÎاق ،اأ’مر الذي يتسصبب ‘ انسصداد
اÛرى الذي تكون أاخطاره وخيمة ،يقول «خالد -
ك» عامل ورشصة ﬂتصص منذ  ١5سصنة ‘ التصصليح
خ-اصص-ة ‘ ال-ع-م-ارات واأ’م-اك-ن ال-ع-ال-ي-ة ،وال-ت-ي ي-عجز
السصكان على مراقبتها واإ’طÓع عن حالتها .ومن جهة
أاخرى أارجع زميله ‘ الورشصة «جمال  -سص» 37 ،سصنة،
اأ’مر إا ¤نوعية اأ’نابيب اللولبية التي عادة ما تكون
مثقوبة دون أان تظهر آاثارها للعيان.
ه -ذا وأاج -م -ع ّﬁدث -ون -ا أان ا◊ل ي -ك-م-ن ‘ اŸراق-ب-ة
والصص -ي -ان -ة ال -ي -وم -ي -ة وال -دوري-ة ،واسص-تشص-ارة أاصص-ح-اب
الورشصات كلما طرأا طارئ يقول أاحد أاعوان ا◊ماية
اŸدنية ،الذين يجدون صصعوبات ‘ –سصيسص السصكان
بأاخطار هذه الظاهرة التي صصارت –صصد عشصرات
الضصحايا كل سصنة.

ثقا‘

األربعاء  22جانفي  2019م
الموافق لـ  16جمادى األولى  1٤٤0هـ

لدباء وألكتاب ألعرب ‘ طبعته ألـ  27بأابوظبي
مؤو“ر أ’–اد ألعام ل أ

عـــــودة ا÷زائـــــر إا ¤الواجهــــــة
الثقافيــــــــة العربيــــــــة

العدد
17 ٨٥ 2

غرسس ثقافة أŸطالعة وحب ألكتاب

15

النوادي ماضسية نحو Œسسيد أاهدافها بورڤلة

’م Úألعام لل–اد
^ ألشساعر يوسسف شسقرة نائب أ أ

’م Úألعام ’–اد
حققت أ÷زأئر أنتصسارأ ثقافيا بثوب دبلوماسسي من خلل حصسولها على منصسب دأئم ‘ أŸكتب ألتنفيذي‡ ،ثل ‘ نائب أ أ
ألكتاب ألعرب لفÎة أربع سسنوأت قابلة للتجديد ،هذأ أŸكسسب ألثقا‘ ،شسهدته ›ريات أŸؤو“ر ألعام ’–اد ألكتاب ‘ طبعته ألـ  27بإامارة
أبوظبي بدولة أ’مارأت ألعربية أŸتحدة.

أإبوظبي :نور إلدين لعرإجي

ع -ودة ال -ج -زائ -ر إال -ى ال-واج-ه-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة
ال -ع -رب -ي-ة وال-دول-ي-ة ج-اء ن-ت-ي-ج-ة مسض-اع-ي
ح -ث -ي-ث-ة وم-واق-ف مشض-رف-ة ل-ق-ي-ادة ات-ح-اد
ال -ك -ت -اب ال -ج -زائ -ري-ي-ن ،م-ن خÓ-ل ورق-ة
طريق صضنعتها مواقف الدولة الجزائرية،
م -م -ث -ل -ة ف-ي شض-خصس رئ-يسس ال-ج-م-ه-وري-ة
ال-م-ج-اه-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،تجاه
الدول الشضقيقة والصضديقة ،حيث عملت
قيادة التحاد منذ توليها مهام القاطرة
سضنة  2009وبعدها مؤوتمر المطابقة سضنة
 ،2016ال -ع -م -ل ع -ل -ى وج -ه-ت-ي-ن م-ه-م-ت-ي-ن
ت-ت-ع-ل-ق-ان بصض-ورة الت-ح-اد م-ح-ل-يا وقاريا،
أاولها إاعادة الوجه المشضرف للجزائر من
خÓل رفع التجميد عن عضضوية اتحاد
ال-ك-ت-اب ال-ج-زائ-ري-ي-ن ف-ي المنابر العربية
والقليمية ،وثانيا ترتيب البيت الذي يأاتي
ف -ي م -خ -اضس ل -يسس سض -ه  ،Ó-ل -ك-ن-ه ي-رسض-م
خارطة طريقه بنجاح ،هذا ما صضرح به
نائب رئيسس اتحاد الكتاب العرب ورئيسس
اتحاد الكتاب الجزائريين الشضاعر يوسضف
شضقرة ،مباشضرة بعد انتخابه نائبا لÓمين

العام الحبيب الصضائغ.
عرفت مجريات المؤوتمر العام حضضور كل
الدول ماعدا اليمن بسضبب الظروف التي
يمر بها هذا البلد ،وصضعوبة تنقل الوفد،
وأايضضا المغرب بسضبب تجميد عضضويته من
طرف التحاد العام لعدم مطابقته لمواد
النظام الداخلي ،وعجزه عن عقد مؤوتمره
في اآلجال القانونية ،حيث تمت تزكية
المين العام السضابق ممث Óفي شضخصس
ال-دك-ت-ور الشض-اع-ر ح-ب-يب الصض-ائ-غ ،بصضفته
المرشضح الوحيد للهيئة ،دون ان يكون له
منافسس ،وهوإاجماع وتزكية من كل الوفود
المشضاركة في المؤوتمر.
في السضياق ذاته ،عرفت بعضس المواد في
القانون األسضاسضي بعضس التعديÓت منها
التي أادمجت في بعضضها كالمواد  26و27
وم -ن -ه -ا ال -ت-ي ع-دلت و ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ن-واب
األمين العام لÓتحاد عوضس اثنين صضار
ثÓ- -ث- -ة ،ح -يث ان -ت -خب ك -ل م -ن الشض -اع -ر
األسض- -ت- -اذ ي -وسض -ف شض -ق -رة ع -ن ال -ج -زائ -ر
وال- -دك- -ت- -ور نضض- -ال الصض- -ال -ح م -ن سض -وري -ا
والدكتور السضقÓوي من سضلطنة عمان.

ال -وف -د ال -ج -زائ -ري ك -ان ح-اضض-را ف-ي ك-ل
األشض -غ-ال ب-داي-ة م-ن ال-ن-دوات ال-م-راف-ق-ة،
حول ثقافة التسضامح وبناء الهوية بين األنا
واألخر ،يشضارك الدكتور فيصضل الحمر
بمداخلة في محور الملتقى ،إاضضافة إالى
القراءات الشضعرية ،ممثلة في الشضعراء نور
ال-دي-ن ل-ع-راج-ي ،ون-ورال-دي-ن ط-ي-ب-ي ،ك-م-ا
راف- -ق ال -وف -د ك -ل م -ن ال -ق -اصس وال -ن -اق -د
المسضرحي عÓوة جروة وهبي ،واألديبة
القاصضة أام سضارة.
Óشض -ارة ،أاشض-رف ع-ل-ى اف-ت-ت-اح ال-م-ؤوت-م-ر
ل -إ
وزير التسضامح اإلماراتي الشضيخ نهيان بن
مبارك أال نهيان ،الذي عرج بدوره في
كلمته الفتتاحية على ثقافة التسضامح بين
الشض- -ع- -وب وب- -ي -ن األن -ا واألخ -ر ،م -ق -دم -ا
ن- -م- -وذج -ا ،ل -ل -ت -ع -ايشس رغ -م الخ -ت Ó-ف،
وهونفسس األمر الذي أاشضار إاليه الدكتور
حبيب الصضايغ المين العام لÓتحاد في
كلمته الترحيبية بالوفود ومن خÓل إاعادة
انتخابه كأامين عام جديد ،انه سضيعمل
على تحقيق كل القتراحات التي رفعتها
اللجان إالى مكتب الدورة.

أماسسي ألونشسريسس ‘ لقاء أدبي جديد:

–تفي بالÈوفيسسور سسعيد بوطاج Úوالشساعر ا÷زائري عبد القادر ميكاريا
أل-قسس-م أل-ث-قافي :ت-ح-تضض-ن ع-اصض-م-ة الونشضريسس
نشضاطا اأدبيا شضهريا ،الثÓثاء الأخير ،من كل شضهر،
موسضوم بـ «اأماسضي الونشضريسس» ..نشضاط يهدف اإلى
الحتفاء بالأدباء الوطنيين والمحليين في مختلف
الأجناسس الأدبية واإعادة الحراك الثقافي للمنطقة.
اأول -ى الأم -اسض -ي سض-ت-ك-ون اأمسض-ي-ة ال-ثÓ-ث-اء 22جانفي
2019م ،ف -ي اح -ت -ف -اء خ -اصس ب -ال -ق -ام -ت -ي -ن ال-روائ-ي
والقاصس والناقد «البروفيسضور سضعيد بوطاجين»رائد
السضيميائية في الجزائر وصضاحب المسضيرة الأدبية
الثرية والشضاعر الجزائري ابن الونشضريسس «الشضاعر
ع -ب -د ال-ق-ادر م-ي-ك-اري-ا» صض-احب ال-مسض-ي-رة الشض-ع-ري-ة
ال -ح -اف -ل -ة ل -ه م -ن ال-دواوي-ن ال-ك-ث-ي-ر م-ن-ه-ا «قصض-ائ-د
خزفية» خيانة التراب «اأيتها الحمقاء» مرايا الشضفاه
«اأح -بك وال -نصض -ف» ودي -وان -ه الأخ -ي-ر «صض-ار ل شض-يء
يدهشضني».
اأماسضي الونشضريسس ،نافذة ثقافية شضهرية تحتضضنها
المكتبة الرئيسضية للمطالعة العمومية بالتنسضيق مع
المكتب الولئي لبيت الشضعر ..يهدف المنظمون من
خ Ó-ل -ه اإل -ى ت -رق -ي-ة ال-نشض-اط ال-ث-ق-اف-ي ب-ال-م-ن-ط-ق-ة،
وال-ت-ع-ري-ف ب-الأسض-م-اء الأدب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-م-ت-م-يزة،،
يتخلل الأمسضية ندوة للمحتفى بهما حول تجربتهما
الأدبية والشضعرية ،قراءات شضعرية لشضعراء محليين
في الفصضيح والملحون ،وبيع بالتوقيع لأعمال الناقد
وال-روائ-ي وال-ق-اصس سض-ع-ي-د ب-وط-اج-ي-ن وال-م-ج-م-وع-ة
الشض -ع -ري -ة الصض -ادرة م -وؤخ -را ل -لشض -اع -ر ع-ب-د ال-ق-ادر
ميكاريا «صضار ل شضيء يدهشضني» نتمنى السضتمرارية
لهذا المولود الثقافي والأدبي.

أن - - -د›ت و’ي- - -ة ورڤ- - -ل- - -ة م- - -ن خ- - -لل
›م -وع -ات «ورڤ -ل -ة ت -ق -رأ»« ،ت -ڤ-رت ت-ق-رأ»
وغÒها ألتي أنشسأاها مهتمون بالكتاب ﬁليا
‘ مشسروع أ÷زأئر تقرأ ،هذأ أŸشسروع ألذي
ك- -ان ي- -رأد ب- -ه مصس -ا◊ة أŸوأط -ن أ÷زأئ -ري
على ألكتاب وتشسجيع أŸقروئية وأŸطالعة،
وت -ب -ن -ت -ه ‘ ك -ل و’ي -ة أŸك -ت -ب -ات أل-رئ-يسس-ة
ل- -ل- -م- -ط -ال -ع -ة وك -ذأ أل -ن -وأدي أل -ت -ي أسسسس -ه -ا
أŸثقفون وأÛتمع أŸد.Ê

ورڤلة :إÁان كا‘

على الرغم من أان هذه المجموعات
كانت لها بدايات قوية من خÓل وسضائل
ال-ت-واصض-ل الج-ت-م-اع-ي ك-م-ا ن-ج-حت في
ت-جسض-ي-د مشض-اري-ع م-ه-م-ة لصضالح مشضروع
ت -دع-ي-م ال-م-ط-ال-ع-ة م-ن خÓ-ل م-ب-ادرات
عديدة حاول أاصضحاب الفكرة إاخراجها
إالى الجمهور العام ومن العدم أاحيانا من
أاجل تحقيق الهدف المراد الوصضول إاليه
منها ،إال أان نشضاطات هذه المجموعات
تصضادفت مع عدة عراقيل ويمكن القول
أان- - -ه- - -ا خ - -رجت م - -ن ح - -دود ال - -ع - -ال - -م
لف -ت -راضض-ي ل-تصض-ط-دم ب-ع-دة صض-ع-وب-ات
اإ
ع -ل -ى أارضس ال -واق -ع أاب -رزه -ا ت-ح-دد ف-ي
ب -عضس ال -ع -راق -ي-ل ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-إاج-راءات
النشضاط واسضتمراريته فعليا حسضبما أاكد
في حديث لـ»الشضعب» بعضس أاعضضاء هذه
المجموعات والنوادي.
في هذا الموضضوع تقول هاجر بوغرباشس
وهي عضضو مؤوسضسس لنادي «ورڤلة تقرأا»
أان نشضاط ورقلة تقرأا كان منحصضرا في
بداياته في مواقع التواصضل الجتماعي،
أاين تم إانشضاء مجموعة على الفيسس بوك
لعضضاء أاغلبهم
انضضم إاليها العديد من ا أ
كانوا طلبة وبمرور الوقت ارتفع عددهم
وك- -ب- -رت ال- -م- -ج -م -وع -ة ب -م -نشض -ورات -ه -م
المختلفة حول القراءة.
من خÓل هذه المسضاحة ،كما أاوضضحت
محدثتنا تم إاطÓق العنان للعديد من
ال -م-ب-ادرات ك-م-ا ن-ظ-مت مسض-اب-ق-ات ف-ي
ال -ك -ت -اب -ة وال -رسض-م ،فضض Ó-ع-ن انضض-م-ام
ال -م -ج-م-وع-ة ف-ي ت-جسض-ي-د أاف-ك-ار أاخ-رى
ضضمن سضياق عام من بينها فكرة مكتبة
الشض- -ارع ال- -ت -ي ك -انت تضض -م أاعضض -اء م -ن
مختلف الوليات وكان الهدف من إانشضاء
م -ك -ت -ب -ة شض -ارع ف -ي ك -ل ولي-ة ه-وت-ب-ادل
لفكار وقد شضهدت هذه المبادرة التي
اأ
جسضدت على أارضس الواقع بتبرعات من
طرف العديد من قراء ورڤلة وأاغلبهم
طلبة نجاحا كبيرا ،حيث تم جمع كتب
من المتبرعين ومن المال الخاصس لبعضس
أاعضضاء النادي كما تم اختيار موقع جد
مميز لها وسضط عاصضمة المدينة ورڤلة
لسضتراتجية
وتحديدا بسضوق لحجر نظرا إ
الموقع ورغم كل المشضاكل التي صضادفت
الفكرة إال أانها تجسضدت بمجهود أاعضضاء
«ورڤلة تقرأا».
ورغ-ب-ة ف-ي إاي-ج-اد ج-ه-ة رسض-م-ي-ة ت-ت-ب-ن-ى
ال- -مشض- -روع ت- -م ف- -ت- -ح ن- -ادي م- -ن ط -رف
لعضضاء على مسضتوى المكتبة الرئيسضية
اأ
ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-عمومية «محمد التيجاني»

ب -ه -دف ال -ق-ي-ام ب-أانشض-ط-ة ق-راءة وأاخ-رى
لنشض-ط-ة ال-ت-ي ت-م
م -ت -ن -وع -ة وم -ن ب -ي-ن ا أ
ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا خÓ-ل ال-م-وسض-م ال-م-اضض-ي بيع
الكتب بالتوقيع لكتاب محليين وكتاب من
لضض -اف-ة إال-ى ورشض-ات
خ -ارج ال -ولي -ة ،ب -ا إ
مختلفة كتبادل كتاب ورقي وإالكتروني
وورشضة رسضم على شضكل مسضابقة ثقافية
وغيرها وعلى الرغم من أان هناك بعضس
الصضعوبات التي تواجه اسضتمرارية نشضاط
«ورڤلة تقرأا» خÓل هذا الموسضم ،إال أان
النادي كما أادت العضضو المؤوسضسس فيه
ه -اج -ر ب -وغ -رب -اشس م -زال مصض -را ع -ل -ى
تحقيق أاهدافه وقد يمضضي نحوتجسضيد
مشض-روع ت-أاسض-يسس ج-م-ع-ي-ة «ورڤ-ل-ة ت-قرأا»
للوصضول إالى تحقيق طموحات أاعضضائه
له-داف ال-ت-ي ت-م تسض-ط-ي-ره-ا وأاه-م-ها
وا أ
إانشضاء جيل يقرأا لتصضبح ورڤلة تقرأا.
أاما سضلمان بومعزة العضضوفي مجموعة
«تقرت تقرأا» التي هي عبارة عن نادي
لحدى دور الشضباب بمدينة تقرت
تابع إ
فيعتبر أان تأاسضيسس هذه المجموعة كان
ول -ي-د ال-ح-اج-ة إال-ى إان-م-اء وت-ك-وي-ن وع-ي
ث -ق -اف -ي م-ج-ت-م-ع-ي ي-رج-ى م-ن-ه ت-ط-وي-ع
مكتسضبات وأافكار أافراده من أاجل إانماء
المجتمع وتوجيهه إالى الهتمام بالكتاب
مطالعة ومناقشضة.
ال- -ف- -ك- -رة ك -م -ا أاوضض -ح م -ح -دث -ن -ا ك -انت
مقتصضرة في لقاءات من خÓل الواقع
الفتراضضي ومن ثمة تم تنظيم لقاءات
جماعية من أاجل مراجعة كتاب تحت
اسض-م «ال-م-ن-اقشض-ة ال-ج-م-اع-ي-ة» وال-ت-ي ت-م
تجسضيدها على أارضس الواقع في مبادرة
لو ل
«ملتقى العقول» الذي كان الرهان ا أ
وهوعبارة عن ملتقى فكري دوري يطرح
موضضوعا أاوكتابا معينا للمناقشضة ومن
لف -ك -ار ال -ت -ي ت-م إاطÓ-ق-ه-ا أايضض-ا
ب -ي -ن ا أ
«المخيم اللغوي للطفل» الذي كان في
شض -ك-ل نشض-اط ل-غ-وي م-غ-ل-ق ل-م-دة  3أايام
والذي هدف إالى توجيه اهتمام الطفل
لج-ن-ب-ي-ة وح-ث-ه ع-ل-ى م-ع-رف-ة
ب -ال-ل-غ-ات ا أ
أاب- -ج- -دي- -ات- -ه- -ا م -ن خ Ó-ل ورشض -ات ع -ن
المسضرح والرسضم والموسضيقى ،هذا فضضÓ
عن نشضاط بيع وتبادل الكتب بين القراء
الذي كان متداول بين مختلف النوادي
وال -م -ج -م -وع -ات ال -ت-ي أانشض-ئت ف-ي ه-ذا
لطار إال أان «تڤرت تقرأا» ،كما ذكر
اإ
مازالت متمسضكة بتطوير نشضاط «ملتقى
لسضاسضية لهذا
العقول» الذي يعد اللبنة ا أ
النادي ويرجى من خÓله الحفاظ على
اسض- -ت -م -راري -ة راب -ط ال -ق -ارئ ال -م -ح -ل -ي
بالكتاب وإانماء حسس القدرة على النقد
لديه وكذا إايجاد مسضاحة للنقاشس وطرح
لفكار بين مختلف القراء.
اأ
بحسضب سضلمان بومعزة ،فإان الصضعوبات
تبقى متوقعة ومرتبطة أاسضاسضا بتطوير
حدود نشضاط هذه النوادي التي تبقى
م-ل-ت-زم-ة ب-ال-ج-ه-ة ال-ت-ي ت-ن-ت-مي إاليها في
حين يهدف نشضاطها إالى أابعد من ذلك
أاحيانا.

الثÓثاء  ٢٢جانفي  ٢٠١٩م الموافق لـ  ١٦جمادى األولى  ١٤٤٠هـ
info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
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تزايد اإقبال الششباب على قاعات تقوية
العضشÓت والششتاء أانسشب اŸواسشم

يقبل الششباب خÓل فصشل الششتاء على قاعات تقوية العضشÓت او ما
لجسش -ام» م -ن اج -ل ا◊صش -ول ع-ل-ى جسش-م رشش-ي-ق ي-ت-ب-اه-ى ب-ه
يسش -م -ى «ك -م -ال ا أ
صشاحبه يؤومنه من أاي داء أاو تعب حيث يتزايد القبال على هذه الرياضشة
ب -ال -ن -ظ -ر ا ¤ق -درة ا÷سش-م ع-ل-ى ت-ن-اول اŸأاك-ولت ب-ك-م-ي-ة ك-بÒة ع-كسس فصش-ل
الصشيف الذي يعرف ميول ا÷سشم ا ¤ششرب السشوائل بكÌة Ÿواجهة العطشس
بسشبب ا◊رارة « .الششعب» تقف عند هذا اŸششهد الرياضشي ا÷دير بالكتابة
عنه ورصشد أابعاده وأاهميته للششباب والرياضشة عموما.

»°ù«ªM QÉªY
«الششعب» قامت بجولة اسشتطÓعية لبعضض قاعات
ري -اضش -ة ك -م -ال األجسش -ام ب -ال-ع-اصش-م-ة ÷سض ن-بضض
شش- -ب- -اب Áارسض ه -ذه ال -ري -اضش -ة مسش -ت -فسش -رة ع -ن
أاسشباب القيام بها ‘ هذه الفÎة ،منتهزة الفرصشة
للتحذير من ﬂاطر تنازل اŸقويات و الهرمونات
اŸقلدة التي تضشر بصشحة اإلنسشان وŒعله عرضشة
Óخطار.
ل أ
تششهد ﬂتلف القاعات الرياضشية اŸغلقة إاقبال
كبÒا من الششباب خÓل هذه الفÎة من السشنة
ب -ه -دف ‡ارسش -ة ال -ري -اضش -ة والسش-ت-م-ت-اع ب-أاوق-ات
ال -ف -راغ وال -تسش -ج -ي-ل ب-أال-ع-اب ﬂت-ل-ف-ة داخ-ل ه-ذه
الفضشاءات حيث تقدم عروضض متنوعة لسشتقطاب
الششباب منها التسشجيل لعدة أاششهر وا◊صشول على
شش -ه -ر إاضش -ا‘ وغÒه -ا م -ن ال -ع -روضض الÎوي -ج-ي-ة
األخرى .
ت- -ت- -ي- -ح ق- -اع -ات ك -م -ال الجسش -ام ال -ف -رصش -ة أام -ام
اŸششÎك Úل Ó-سش-ت-ف-ادة م-ن ب-اق-ي اÿدم-ات ال-ت-ي
تقدمها مثل «حمام البخار» و «السشاونا» ،إاضشافة
إا ¤أالعاب رياضشية على األجهزة اŸتعددة داخل
هذه القاعات.
يجد عدد من الششباب أان قاعات كمال الجسشام
أاصش -ب -حت ال -وج -ه-ة اŸفضش-ل-ة ل-دي-ه-م خ-اصش-ة ب-ع-د
النجاح الذي حققته بكÌة اŸششÎك Úواسشتمرار
توافدهم للتسشجيل يوميا فيها .وهو ما يعت Èأامرا
إايجابيا ‘ اسشتغÓل الطاقات الششبابية Ãا ينفعهم
من ‡ارسشة الرياضشة بدل من هدر الطاقات ‘
أامور أاخرى ل تنفع.
ششهدت قاعات تقوية العضشÓت إاقبالً ملحوظًا من
الششباب خÓل الفÎة اŸاضشية حيث اسشتغل كثÒ
من الششباب دخول فصشل الششتاء ‘ إانقاصض الوزن
وال-ق-ي-ام ب-ت-م-اري-ن ال-ل-ي-اق-ة ال-ب-دن-ي-ة للحصشول على
جسشم مثا‹ يتباهون به خÓل فصشل الصشيف على
ششواطئ البحر.
تنافسض العديد من القاعات اÿاصشة ‘ تقدË
عروضض متميزة ÷ذب الششباب تتضشّمن تخفيضشات
وب- -رام- -ج إارشش- -ادي- -ة ›ان- -ي- -ة ل- -ل- -غ- -ذاء الصش- -ح -ي
واŸسشاعدة ‘ إانقاصض الوزن ،فضش ً
 Óعن اسشتفادة
اŸششÎك Úم- -ن ب- -اق- -ي اÿدم- -ات األخ- -رى ال -ت -ي
تقّدمها ،مثل حّمام البخار و‡ارسشة بعضض األلعاب
اÛانية للÎفيه عن النفسض  .وهذه ششهادات حيّة
ننقلها من ع ÚاŸكان.
@ ﬁمد ،مدرب بقاعة لتقوية العضشÓت
بالششراقة قال لـ« :الششعب» «أان نسشبة اإلقبال
على قاعات تقوية العضشÓت خÓل فÎة الششتاء
وصش - -لت إا %٥٠ ¤ب-اŸق-ارن-ة ب-ب-اق-ي فصش-ول السش-نة
وأارجع السشبب إا ¤الفراغ الكب Òالذي يعا Êمنه
الشش- - -ب - -اب ،فضش  Óً- -ع - -ن ال - -ع - -روضض اŸت - -م - -ي - -زة
والتخفيضشات التي طرحتها القاعات لسشتقطاب
أاك Èعدد من الششباب» .أاششار ﬁمد إا ¤أان
ق- -اع- -ات ك- -م- -ال الجسش -ام شش -ه -دت خ Ó-ل ال -فÎة
اŸاضشية تطوراً كبÒاً ‘ األجهزة الرياضشية فضش ً
Ó
عن السشتعانة بخÈاء ‘ التغذية وبناء األجسشام.
وواصش -ل اŸدرب ﬁم -د ا◊اصش -ل ع -ل -ى شش-ه-ادات
دولية ‘ ›ال كمال األجسشام وششارك ببطولت
ﬂتلفة بقوله ان هناك ششباب كثÒين يتوافدون
يوميا على قاعات تقوية العضشÓت وهو مؤوششر
إايجابي ويؤوكد على انتششار هذه الرياضشة اŸفيدة
ب ÚاÛتمع الذي أاصشبحت لديه معرفة وخÈة ‘
رياضشة كمال األجسشام.
ي -راف -ق اŸدرب ال-واف-د ا÷دي-د ل-ل-ق-اع-ة ،ب-حسشب
ﬁمد الذي قال« :هناك نصشائح ﬂتلفة نقدمها
للمششÎك Úا÷دد ‘ وجوب الششÎاك مع مدربÚ
Ÿع- -رف- -ة م- -ا يÎتب ع- -ل -ي -ه -م ع -م -ل -ه خ Ó-ل فÎة
الششÎاك مثل ا◊صشول على جدول يناسشب جسشم
كل مششÎك إان أاراد تخسشيسض وزن أاو بناء جسشم
وعضشÓت وعليه يتم توجيه اŸششÎك Úللتمرين
الصشحيح واŸناسشب لهم».
أاما فيما يخصض اŸكمÓت الغذائية ،يرى ﬁمد
انه « ل يوجد للمكمÓت الغذائية و الÈوتينات
أاي ضشرر على جسشم اإلنسشان فهي عبارة عن مكمل

غذائي يعطي ا÷سشم العناصشر الغذائية اŸفيدة
والطاقة ‘ ‡ارسشة الرياضشة وحمل األثقال لكن
وجب التحذير من بعضض اŸكمÓت غ Òالصشلية
أاو اŸقلدة التي تضشر بجسشم النسشان « .
@ أام ،Òصش-رح ل-ن-ا خÓ-ل ت-واج-دن-ا ب-احدى
قاعات تقوية العضشÓت قائ « :Óان قاعات
تقوية العضشÓت لها دور كب ‘ Òتقوية ا÷سشم
وبناء العضشÓت و لقد اسشتفدت كثÒا من Œربتي
‘ الششÎاك بالقاعة الرياضشية حيث اإنه خÓل
التمارين الرياضشية مع اŸدرب Úوعلى األجهزة
اŸت- -ن- -وع -ة ف -ق -دت وزن -ا ك -بÒا خ Ó-ل فÎة
بسش- -ي -ط -ة وان -ت -ق -لت ب -ع -د ذلك إا ¤ح -م -ل
األثقال والبدء ببناء ا÷سشم «.
اضشاف ام Òوهو مداوم على هذا
النششاط الرياضشي ،قائ « :Óجسشمي
–سشن بششكل كب Òعن السشابق وما
زال أام- -ام- -ه ال -ق -ل -ي -ل ل -ل -وصش -ول إا¤
ا÷سشم الذي اراه مناسشبا و أاوجه
نصش - -ي- -ح- -ة ب- -اسش- -ت- -غÓ- -ل ال- -وقت ‘
الششÎاك خاصشة خÓل فصشل الششتاء
ح- -يث ‚د أاغ- -لب الشش- -ب- -اب ل -دي -ه -م
أاوقات فراغ ل يعلمون ،أاين يقضشونها
والبعضض منهم يقضشيها Ãا ل ينفعه لذا
من الواجب اسشتغÓل الوقت ‘ ‡ارسشة
ال- -ري- -اضش- -ة والششÎاك ب- -ق- -اع- -ات ت- -ق -وي -ة
العضشÓت التي لها فوائد عديدة لبناء ا÷سشم
وتقوية العضشÓت» .

أاسشعار ب 1000 Úو  3000دج
‘ اŸق- -اب- -ل ،أاوضش- -ح ب- -عضض الشش- -ب- -اب أان أاسش -ع -ار
الششÎاك ‘ بعضض قاعات كمال األجسشام معقولة
و‘ اŸت -ن -اول ول -ك -ن ب -عضض ال -ق -اع-ات ال-ري-اضش-ي-ة
أاسشعارها مبالغ فيها رغم أان األجهزة واÿدمات
متششابهة إا ¤حد كب ‘ Òجميع القاعات الرياضشية
وكل ذلك يعود على حسشب ما تقّدمه الصشالت
ال -ري -اضش -ي -ة ŸششÎك -ي -ه-ا م-ن خ-دم-ات ح-يث ت-ب-دا
السشعار من  ١٠٠٠دج لÓسشبوع لتصشل ا 3٠٠٠ ¤دج
حسشب نوعية القاعة و اÿدمات التي توفرها.
ان-ت-ق-ل-ن-ا ا ¤ق-اع-ة اخ-رى ل-ت-ق-وي-ة ال-عضشÓت حيث
لح -ظ -ن -ا ن-فسض الق-ب-ال ب-ق-اع-ة ت-ق-وي-ة ال-عضشÓ-ت
اŸتواجدة بزرالدة و اخذنا راي احد الوافدين و
ي -ت -ع -ل -ق الم-ر ب-ك-ر Ëال-ذي ق-ال « :أاقضش-ي ق-راب-ة
السشاعت Úيوميًا داخل قاعة كمال الجسشام وأاوضشح
ب - -أان أاسش - -ع - -ار الششÎاك- -ات ‘ ب- -عضض ال- -ق- -اع- -ات
الرياضشية مناسشبة جداً وبعضض القاعات تبالغ ‘
أاسشعارها رغم تششابه األجهزة جميعها ‘ جميع
القاعات الرياضشية ،إال إاذا كانت هناك خدمات
أاخ -رى ت-قّ-دم-ه-ا ب-عضض ال-ق-اع-ات ال-ري-اضش-ي-ة ،م-ث-ل
السشونا و»ا÷اكوزي» وغÒها من اÿدمات ولكن
أاقول بششكل عام األسشعار ‘ اŸتناول».
عن اهمية ‡ارسشة هذه الرياضشة اضشاف كرË
قائ« :Óالنضشمام ا ¤القاعات الرياضشية مهمة
ألي ششاب وتعطي ا◊افز والدعم الصشحيح لبناء
جسشم رياضشي سشليم ويششغل أاوقات فراغ الششباب
Ãا يفيدهم صشحيًا ‘ حياتهم ومعظم القاعات
ال -ري -اضش-ة ت-ق-وم ب-ت-وف Òاألج-ه-رة ال-ري-اضش-ي-ة ل-ك-ي
Œذب إاليها الششباب وهي أاجهزة معروفة لبناء
ا÷سشم وتقوية العضشÓت وقد التحقت بالتدريب
‘ إاحدى القاعات الرياضشية لكي أاسشتفيد من وقت
فراغي فيما هو مفيد».
ختم كر Ëحديثه بقوله « :لقد اسشتفدت كثÒاً من
Œربتي ‘ الششÎاك بقاعة الرياضشة حيث إانه
خ Ó-ل ال -ت -م -اري -ن ال -ري-اضش-ي-ة م-ع اŸدّرب Úوع-ل-ى
األجهزة اŸتنوعة فقدت وزناً كبÒاً خÓل فÎة
بسشيطة وانتقلت بعد ذلك إا ¤حمل األثقال والبدء
ببناء ا÷سشم و لحظت ان جسشمي – ّسشن بششكل
كب Òعن السشابق وما زال أامامه القليل للوصشول إا¤
ا÷سشم الذي اراه مناسشبًا وانصشح باسشتغÓل الوقت

‘ الششÎاك بقاعات الرياضشة خاصشة خÓل فÎة
الششتاء وأان أاغلب الناسض ل يسشتطيعون ‡ارسشة

خطورة أاخرى على اÿصشوبة
ل- - -دى ال- - -رج - -ال وب - -األخصض
على هرمون الذكورة حيث
–ل اŸنششطات ﬁل هذا
الهرمون‡ ،ا يسشبب العقم
وتليف الكبد.
هذه الششهادة أاكدتها دراسشة
طبية مؤوخرا و التي أاششارت
إا ¤وجود أاك Ìمن  ١٠٠نوع
م- -ن ال- -ه- -رم- -ون- -ات اŸق -وي -ة
للعضشÓت وأان بعضض الششباب يقبل
ع- -ل- -ى ت- -ن- -اول ه- -رم -ون -ات ت -ك -ون م -ع -دة أاسش -اسش -ا
لÓسشتخدام ا◊يوا.Ê
أاف -ادت أان ب -عضض الشش -ب -اب ي -ت-ع-اط-ى ت-لك اŸواد
بجرعات كبÒة تصشل إا ١٠٠ ¤ضشعف من ا÷رعات
التي ينصشح بها األطباء لعÓج ا◊الت اŸرضشية
كما يتناول البعضض تلك اŸواد ‘ فÎات متدرجة
م -ك -ون-ة م-ن  ٦إا ١٢ ¤أاسش-ب-وع-ا ب-زي-ادة ا÷رع-ة
أاسشبوعيا حتى تصشل إا ¤ا÷رعة القصشوى وهو الفخ
الذي يقع فيه ششبابنا خاصشة وأانهم يتعاطون هذه
الهرمونات دون اسشتششارة طبية ودون متابعة من
أاخصشائي رياضشي فتجدهم ُيقبلون عليها بنهم دون
إادراك ıاطر ا÷رعات الزائدة التي قد تؤودي
إا ¤اŸوت الفوري Ÿسشتخدمها.
ويتوجب على الششباب اŸقبل على ‡ارسشة رياضشة
كمال الجسشام اقتناء اŸواد الصشلية التي تسشاهم
‘ بناء جسشمه دون ضشرر و ل يكون له أاي اثار
جانبية على جسشمه ‘ اŸسشتقبل.
@ مصشطفى ،طالب جامعي Áارسس رياضشة
لجسشام منذ  3سشنوات يروي ششغفه
كمال ا أ
ب-ه-ذه ال-ري-اضش-ة لـ «الشش-عب» ق-ائ « :Óع-ن-دما
دخلت ا÷امعة لحظت اهتماما غ Òعادي لدى
جيلي باŸظهر اÿارجي وÃا أانني كنت هزيل
ا÷سشم قررت التسشجيل ‘ إاحدى قاعات الرياضشة
وبدأات أامارسشها بوتÒة عادية إا ¤أان ششد انتباهي
ب -عضض الشش -ب -اب ‡ن Áل -ك -ون عضش Ó-ت م -ف -ت -ول -ة
فأاعجبتني الفكرة وقررت ‡ارسشة رياضشة كمال
األجسشام وفع Óتضشاعف وز ÊوكÈت عضشÓتي
وت -غÒت ب -ن -ي -ة جسش -م -ي ك -ثÒا و ه -و الم -ر ال -ذي
لحظه افراد عائلتي».
وع ّ-م -ا إاذا ك -ان ح -ج -م عضش Ó-ت -ه ط -ب-ي-ع-ي-ا ،أاج-اب
اŸتحدث أانه يتعاطى منششطات العضشÓت منذ
سشنت Úحتى تك ÈبوتÒة سشريعة رغم ما سشمع عنها
من آاثار جانبية حيث قال « أاعلم أانها غ Òطبيعية
لكنها ا◊ل األنسشب لكتسشاب جسشم رياضشي مفتول
‘ وقت وجيز «.
أاكد لنا مصشطفى أان هذه األدوية التي يتناولها منذ
م -دة يششÎي -ه-ا م-ن ال-ق-اع-ة ال-ري-اضش-ي-ة ال-ت-ي يÎدد
عليها وأان جلّ القاعات والنوادي الرياضشية توفرها
للرياضشي Úدون رخصشة وأاصشحاب هذه القاعات
يدركون اإلقبال الكب Òالذي تعرفه هذه األدوية
لبناء العضشÓت خاصشة من قبل اŸهووسش Úبكمال
األجسش -ام ف -ت -ج -ده -م ي -وف -رون -ه -ا ب -ك -ل أان -واع -ه -ا
وÃخ -ت -ل-ف األسش-ع-ار وح-ت-ى أان-ه-م ب-ح-ك-م خÈت-ه-م
ينصشحون بتناول هذه الدواء أاو هذه ا◊قنة بحسشب
وزن الرياضشي و اŸدة التي قضشاها ‘ ‡ارسشة
الرياضشة «.

ا◊ذر من تنـاول اŸقّويـات
اŸقلّدة والهرمونـات
اŸضش ـّرة بالصشحـة
الرياضشة ‘ فصشل الصشيف بسشبب ارتفاع ا◊رارة و
إامكانية التعرضض للزكام « .
اÓŸح -ظ خ Ó-ل ج -ول-ت-ن-ا ‘ ب-ال-ع-اصش-م-ة ه-و ان
اإلقبال يخصض ششريحة الششباب فقط بالنظر إا¤
اإلغ -راءات ال-ك-ثÒة ال-ت-ي ت-ق-دم-ه-ا ه-ذه ال-ق-اع-ات
للششباب ‘ فصشل الششتاء منها بقاؤوها مفتوحة إا¤
غاية سشاعة متأاخرة من الليل .
أاكد احد الششباب الوافدين على قاعات الرياضشة لـ
«الششعب» « قاعات كمال الجسشام – ⁄رمنا من
‡ارسشة الرياضشة ونتمنى أان تكون هناك قاعات
م -ت -وف -رة أاك ‘ Ìأاغ-لب اŸن-اط-ق وم-وّزع-ة بشش-ك-ل
سشليم حيث ‚د أاغلب الششباب والرجال لديهم
أاوقات فراغ ل يعلمون أاين يقضشونها والبعضض منهم
يقضشيها Ãا ل ينفعه لذا من الواجب اسشتغÓل
الوقت ‘ ‡ارسشة الرياضشة والششÎاك بقاعات
ت -ق -وي -ة ال -عضشÓ-ت ال-ت-ي ل-ه-ا ف-وائ-د ع-دي-دة ل-ب-ن-اء
ا÷سشم وتقوية العضشÓت «.

الهرمونات اŸقلدة خطر على الصشحة

ي -ت -ن -افسض ال -ع-دي-د م-ن اŸراه-ق Úوالشش-ب-اب ع-ل-ى
ا◊صش -ول ع -ل -ى أاجسش -ام م-ف-ت-ول-ة ال-عضشÓ-ت Œلب
األنظار وتضشمن لهم التميز عن أاقرانهم انسشياقا
وراء ري- -اح م- -وضش- -ة Œم- -ي- -ل اŸظ- -ه- -ر اÿارج -ي
واكتسشاب أاجسشام ششبيهة بأاصشحاب كمال األجسشام
يتباهون بها أامام ›تمع أاصشبح يهتم للمظهر أاكÌ
م -ن ا÷وه -ر ل -ك -ن ه -ذه ال -عضش Ó-ت ل-يسشت م-ب-ن-ي-ة
بطريقة صشحية وصشحيحة ،بل هي نتاج منششطات
وأادوي -ة «ن -ف -خ» و»ت -ك -ب »Òح -ج -م ا÷سش -م ت -ب-اع ‘
ال -ق -اع -ات ال -ري -اضش -ي -ة وب -عضض Óﬁت ب-ي-ع ل-وازم
الرياضشة بدون ترخيصض من الهيئات الوصشية.
حذر بعضض اıتصش Úمن السشتخدام العششوائي
ودون اسش -تشش -ارة ال -ط -ب -يب اıتصض ل-ه-ذه األدوي-ة
وال -ه -رم -ون-ات بسش-بب م-ا ي-ن-ت-ج ع-ن-ه-ا م-ن ت-أاثÒات
جانبية بعضشها قابل للعÓج والبعضض اآلخر تأاثÒه
مزمن خاصشة أان الهرمونات التي يتعاطاها هؤولء
ال- -ري- -اضش- -ي -ون ل -ب -ن -اء عضش Ó-ت -ه -م م -ع ّ-دة أاسش -اسش -ا
ل Ó-سش -ت -خ -دام ا◊ي -وا Êوه -ي أاشش-د خ-ط-ورة ع-ل-ى
اإلنسشان وعلى حياته حيث أانها ُتكسشب متعاطيها
صشفات ا◊يوانات وبعضض مﬁÓهم وتغّ Òبعضض
أانسش-ج-ت-ه-م ال-بشش-ري-ة ل-تصش-ب-ح أانسش-ج-ة حيوانية وهو
الششيء الذي يجهله هؤولء .
اصشبحت هذه األدوية اŸنششطة للعضشÓت تششكل

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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دور اÛموعات لكأاسس الكاف

الدور ثمن النهائي لكأاسس ا÷مهورية
وفاق سصطيف – إا–اد ا÷زائر

لقاء حاسشم للوفاق من أاجل الكأاسش ومسشتقبله ‘ البطولة
ت - -ت - -ج - -ه أان - -ظ - -ار ا÷م - -ه - -ور ال- -ري- -اضص- -ي
ا÷زائ- - -ري ،مسص - -اء ال - -ي - -وم ،إا ¤أاه - -م وأاكÈ
م- -ق- -اب- -ل- -ة ل- -ل- -دور ث- -م- -ن ال- -ن- -ه- -ائ- -ي ل- -ك -أاسس
ا÷م- -ه- -وري- -ة ،ي- -ح- -تضص -ن -ه -ا،ع -ل -ى السص -اع -ة
اÿامسص- - -ة مسص- - -اء ،م- - -ل- - -عب  8م - - -اي 1945
بسص -ط -ي -ف،وال -ت -ي سص -ت -ج -م -ع ال -وف -اق ب -رائ-د
ال - -ب - -ط - -ول - -ة اÎÙف - -ة م - -وب - -ي - -ل - -يسس ا–اد
العاصصمة.

تكمن أاهمية اللقاء خاصسة أ’شسبال المدرب زكري
بسس- -بب ت- -واج- -د ال- -وف- -اق ف- -ي وضس- -ع- -ي- -ة م -ت -أازم -ة
نسسبيا،خاصسة في البطولة ،بعد ان أاخفق في رابطة
أابطال إافريقا والكأاسض العربية ،والنتائج المتواضسعة
في البطولة المحترفة’ ،سسيما بعد ا’نهزام ،يوم
الجمعة ،في ملعب عمر حمادي ببولوغين ،أامام
ن -ادي ب -ارادو ب -ه -دف دون رد ،ف -ك -انت ا’ن-ت-ك-اسس-ة
للفريق ،حيث كان اأ’نصسار يعّولون على الفوز لرفع
معنويات رفاق القائد جابو في لقاء اليوم ،والذي
سسيعرف مشساركة المهاجم بوقلمونة ،وعودة جابو،
واح -ت-م-ال ع-ودة ب-دران وب-ك-ي-ر ورضس-وان-ي ،ف-ال-ف-وز
سس -ي -ك-ون داف-ع-ا ق-وي-ا ’سس-ت-ك-م-ال مشس-وار ال-ب-ط-ول-ة
للظفر بإاحدى المراتب اأ’ولى.
أاصس -ر ال -م-درب زك-ري ع-ل-ى ال-ب-ق-اء ف-ي ال-ف-ري-ق
إ’خراجه من هذه الوضسعية التي حتما سستتحسسن،
في حالة اكتسساب نقاط التأاهل للدور ربع النهائي،
خ -اصس -ة وان ال -وف -اق ت -ن -ت-ظ-ره ف-ي اأ’ي-ام ال-ق-ادم-ة
مقابÓت داخل الديار لتحسسين رتبته الحالية في
البطولة ،وهي الرتبة السسادسسة بـ 24نقطة ،وهذا

خÓل الجولة اأ’ولى المقرر إاجراؤوها في  3من
شسهر فبراير ،سسيسستقبل نصسر حسسين داي النادي
اأ’ن-غ-ول-ي ب-ي-ت-رو أات-ل-ي-ت-ي-ك-و ،ب-ي-ن-م-ا ي-ن-تقل الزمالك
المصسري لمواجهة غور ماهيا الكيني.
سسيتأاهل رائد المجموعة والوصسيف إالى الدور ربع
ال -ن-ه-ائ-ي .وك-انت ‘‘ال-نصس-ري-ة‘‘ ق-د ضس-م-نت ت-أاشس-ي-رة
ال- -م- -ج- -م- -وع- -ات ،ع -قب ف -وزه -ا ف -ي ال -م -واج -ه -ة

عندما يÓقي مولودية الجزائر وأامل عين مليلة في
لقاء متأاخر.
إادارة الرئيسض حسسان حمار سسطرت الكأاسض كهدف
رئيسسي ،وقررت تخصسيصض منحة مغرية لÓعبين
في حال التأاهل ،قدرت بـ  20مليون سسنتيم لكل
’عب ،خاصسة وان خزينة النادي انتعشست نسسبيا
ب -دخ -ول أام -وال م -ن م-ؤوسسسس-ات ع-دي-دة ،م-ن-ه-ا ك-ي-ا
واوري-دو وف-ادرك-و ،وسس-ت-خصسصض م-ع-ظ-م-ه-ا ل-تسسوية
أاجور الÓعبين ،وقد عقد الرئيسض حمار لقاء مع

الÓعبين لحثهم على الروح القتالية وكسسب التأاهل،
ف -ي -م -ا ع-ق-د الÓ-ع-ب-ون اج-ت-م-اع-ا ب-ي-ن-ه-م ل-ت-ن-اسس-ي
المشساكل والتركيز على الفوز .
ي -ن-ت-ظ-ر ان ي-ع-رف ال-ل-ق-اء ع-ل-ى ال-بسس-اط ال-خضس-ر
م -ن -افسس -ة شس -دي-دة ب-ي-ن الÓ-ع-ب-ي-ن ،وب-ي-ن ف-ري-ق-ي-ن
كبيرين ،مع حضسور قوي أ’نصسار الناديين ،وهنا
يتعين القيام بعمل تحسسيسض لصسالح اأ’نصسار للتحلي
بالروح الرياضسية في هكذا مقابلة حاسسمة.

داربـ ـ ـي عاصشم ـ ـي كبـ ـ ـ Òم ـ ـن أاجـ ـل مـكـ ـ ـ ـان ‘ ربـ ـ ـع النهائـ ـ ـ ـي

نبيلة بوقرين
يسسعى عناصسر نادي بارادو إالى تحقيق الفوز أامام
الجار إاتحاد الحراشض ،خÓل هذه المواجهة ،من
أاج -ل م -واصس -ل -ة ال -مشس -وار ضس-م-ن م-ن-افسس-ة السس-ي-دة
الكأاسض التي تحمل طعما خاصسا من خÓل إاسستغÓل
اإ’م -ك-ان-ي-ات ال-م-وج-ودة ف-ي ال-م-ج-م-وع-ة ف-ي ه-ذه
الفترة بهدف الذهاب بعيدا في هذه الطبعة بما

أانهم يبحثون عن الذهاب بعيدا في هذه المسسابقة.
كما يهدف القائمون على نادي بارادو إالى مواصسلة
سس-لسس-ل-ة ال-ن-ت-ائ-ج اإ’ي-ج-اب-ي-ة ال-ت-ي ي-ح-ق-قها الفريق
خÓل الموسسم الكروي الحالي من خÓل بلوغه
الدور ثمن النهائي ضسمن كأاسض الجمهورية وفي
نفسض الوقت يتواجد في المركز الخامسض بـ 24
نقطة في البطولة ..
أاما اتحاد الحراشض الذي عانى كثيرا في المواسسم
اأ’خيرة بدليل أانه نزل إالى المحترف الثاني بسسبب
المشساكل المادية التي طالته والتي إانعكسست بشسكل
مباشسر على النتائح فوق الميدان ما جعله يغادر
حظيرة الكبار في الموسسم الماضسي ،يطمح إالى
الخروج بالفوز من هذا الداربي بما أانه سسيلعب من
دون ضسغط بالمقارنة مع صساحب الضسيافة وفي
نفسض الوقت للتصسالح مع الجماهير التي تأامل عودة

ناديهم المفضسل إالى الواجهة من جديد.
من جهة أاخرى ،فإان ’عبي اإ’تحاد أامام مأامورية
رد اإ’عتبار من خÓل مواصسلة مسسيرتهم ضسمن
منافسسة الكأاسض خاصسة أانهم يملكون تاريخا كبيرا
في هذا المجال بعدما تذوقوا طعم التتويج في
السسنوات الماضسية  ،رغم صسعوبة المأامورية في ظل
الوضسع الحالي للنادي بدليل أانه يتواجد في المركز
 13بـ  17نقطة في المحترف الثاني.
ب-ال-ت-ال-ي ف-إان ال-دارب-ي ال-ع-اصس-م-ي سس-ي-ك-ون ل-ه ع-دة
أاهداف بالنسسبة لك Óالطرفين بما أان نادي بارادو
يطمح لفرضض وجوده أ’نه يملك تشسكيلة جيدة وله
ك-ل اإ’م-ك-ان-ي-ات ال-م-ادي-ة وال-بشس-ري-ة ل-ل-وصس-ول لهذا
ال -م-ب-ت-غ-ى ..ب-ي-ن-م-ا ات-ح-اد ال-ح-راشض ال-ذي ف-از ف-ي
ال-راب-ط-ة ال-م-ح-ت-رف-ة ال-ث-ان-ي-ة ف-ي م-ب-اراته اأ’خيرة
بالعلمة يسسعى للتأاكيد.

كأاسس ا÷مهورية

تأاهل ا.عنابة  ،شش.بلوزداد و شش.بجاية ا ¤الدور ربع النهائي

’و ¤ل- -ل- -دور ث- -م- -ن
ع - -رفت اŸق- -ابÓ- -ت ا أ
النهائي لكأاسس ا÷مهورية التي جرت مسصاء
أامسس ت- -أاه- -ل ك -ل م -ن ا–اد ع -ن -اب -ة  ،شص -ب -اب
ب- -ل -وزداد و شص -ب -ي -ب -ة ب -ج -اي -ة ا ¤ال -دور رب -ع
النهائي للمنافسصة .

حامد حمور
ف -ق -د ت-م-ك-ن ف-ري-ق ات-ح-اد ع-ن-اب-ة ال-ذي ي-ل-عب ف-ي
الرابطة المحترفة الثانية من إاقصساء ضسيفه أاهلي
برج بوعريريج بعد أان فاز بالمباراة بنتيجة 1 – 3
حيث سسجلت أاهداف أاشسبال المدرب مواسسة من

المزدوجة.
أامام أاهلي بنغازي الليبي (الذهاب خسسارة ،1–0
ا’ياب :فوز  )1–3في لقاء اإ’ياب الدور الـ 16
مكرر.
فيما يلي تركيبة اÛموعات:
’و :¤حسسنية أاغادير (المغرب)،
اÛموعة ا أ
أاوتوهو (الكونغو) ،نهضسة بركان
(المغرب) ،الرجاء البيضساوي (المغرب)
اÛموعة الثانية :النادي السساحلي (تونسض)،
إاي-ن-وغ-و ران-ج-رسض (ن-ي-ج-ي-ري-ا) ،سس-ال-يتاسض اف سسي
(بوركينا فاسسو) ،النادي الصسفاقسسي (تونسض)
اÛم-وع-ة ال-ث-ال-ث-ة :زيسس-ك-و ي-ون-اي-ت-د (زام-ب-يا)،
الهÓل (السسودان) ،أاشسانتي
كوتوكو (غانا) ،اف سسي نكانا (زامبيا).
اÛموعة الرابعة :غور ماهيا (كينيا) ،نصسر
حسس-ي-ن داي (ال-ج-زائ-ر) ،ب-ي-ت-رو ات-ل-ي-ت-ي-كو (انغو’)،
الزمالك (مصسر).

برنامـ ـ ـج ا÷ ـ ـ ـ ـولت:

نادي بارادو – إا–اد ا◊راشس

تتواصصل ›ريات اŸواجهات التي تدخل
‘ إاط -ار ال -دور ث -م-ن ال-ن-ه-ائ-ي Ÿن-افسص-ة ك-أاسس
ا÷مهورية ،حيث سصيكون ،اليوم ،ا÷مهور
العاصصمي على موعد مع داربي كب Òيجمع
ب Úن- - -ادي ب- - -ارادو وإا–اد ا◊راشسÃ ،ل - -عب
ع-م-ر ح-م-ادي ،ب-ب-ل-وغ ،Úب-داية من السصاعة
.14:30

النصشريـ ـة ‘ اÛموعة  4رفقـ ـة
الزمالـ ـك ،بيـ ـÎو أاتلتيك ـ ـو وغـ ـورماهي ـ ـا
سص - - - - -ي- - - - -خ- - - - -وضس نصص- - - - -ر حسص Úداي دور
اÛموعات لكأاسس الكونفدرالية ا’فريقية
ل -ك-رة ال-ق-دم ‘ اÛم-وع-ة ال-راب-ع-ة ،وف-ق م-ا
أاسص -ف -رت ع -ن-ه ع-م-ل-ي-ة سص-حب ال-ق-رع-ة ال-ت-ي
ج- - -رت وق- - -ائ- - -ع- - -ه- - -ا ،أامسس ا’ث - -نÃ ،Úق - -ر
ال -ك -ون -ف -درال -ي -ة ا’ف -ري -ق -ي -ة ل-ك-رة ال-ق-دم
ب -ال -ق -اه-رة (مصص-ر) .سص-ي-ل-عب ‡ث-ل ا÷زائ-ر
ه-ذه اŸن-افسص-ة رف-ق-ة ال-زم-الك (مصص-ر) ،غور
ماهيا (كينيا) و بيÎو اتليتيكو (انغو’).

سسطيف :نور الدين بوطغان

العدد
17852

19

طرف كل من غوماري (  9و ) 24و عمور ( ) 71
ب -ي-ن-م-ا سس-ج-ل اأ’ه-ل-ي ال-ه-دف ال-وح-ي-د ع-ن ط-ري-ق
دراوشض ( . ) 52
و لم يجد فريق شسباب بلوزداد صسعوبة لكسسب ورقة
الترشسح حيث فاز بثÓثية نظيفة أامام ضسيفه سسريع
ال-م-ح-م-دي-ة  ،اأ’م-ر ال-ذي ق-د ي-ف-ي-ده م-ن ال-ن-اح-ي-ة
المعنوية في بقية مشسواره في البطولة  ..و سسجل
أاهداف المباراة كل من شستال  ،بالغ و سسعيود .
كما أان شسبيبة بجاية تأاهلت الى الدور ا’دم بعد
ف -وزه -ا ع -ل -ى شس -ب -اب ب -وق-ي-رات م-ن قسس-م م-ا ب-ي-ن
الرابطات بنتيجة  ، 1 – 4و سسجل للشسبيبة كل من

مختار ( هدفان ) ،غنم ( هدفان )  ..في حين
سسجل هدف شسباب بوقيرات الÓعب مغني .
تحكيم
« الكاف « ترفع عقوبة اإ’يقاف المؤوقت عن الحكم
عبيد شسارف
رفعت لجنة ا’نضسباط للكونفدرالية اإ’فريقية لكرة
القدم عقوبة اإ’يقاف المؤوقت التي فرضست على
الحكم الدولي الجزائري عبيد شسارف  ،حسسب ما
أاكدته ا’تحادية الجزائرية لكرة القدم يوم أامسض
على موقعها الرسسمي .

نصصر حسص Úداي

تعيـ ـ ـ Úمزي ـ ـ ـان ايغيـ ـ ـل مدربـ ـ ـا جديـ ـ ـ ـ ـدا

قررت إادارة نادي نصصر حسصين داي تعيين الناخب الوطني السصابق مزيان ايغيل على رأاسس العارضصة الفنية للفريق ،خلفا للمدرب محمد
’ربعاء أامام مولودية
’سصات الذي يبقى ضصمن الطاقم الفني  .وسصيشصرف ايغيل على التشصكيلة في المباراة القادمة للنصصرية يوم غد ا أ
الجزائر في إاطار الدور ثمن النهائي لكأاسس الجمهورية.
Óشصارة ،فان نصصر حسصين داي كان قد تأاهل بجدارة لدور المجموعات لكأاسس الكاف ،و يتواجد ضصمن المجموعة الرابعة التي تضصم كل
ول إ
من الزمالك ،غورماهيا وبيترو أاتلتيكو.

ح.حمور

–ويÓت

تششلسشـ ـي قد يواف ـق عل ـى انتق ـال
ه ـازارد إالـ ـ ـى الريـ ـال فـ ـ ـي الصشيـ ـف
يسسعى النجم البلجيكي إايدين هازارد’ ،عب وسسط تشسيلسسي ،إ’قناع ناديه بالتخلي عنه لصسالح ريال مدريد
خÓل فترة ا’نتقا’ت الصسيفية المقبلة .أاشسارت صسحيفة «ماركا» اإ’سسبانية إالى أان هازارد لن يقوم
بالضسغط على إادارة تشسيلسسي من أاجل الموافقة على رحيله في جانفي الحالي ،في ظل الصسعوبات التي
يواجهها البلوز حاليا ،وتراجع النتائج بشسكل كبير.
أاضسافت الصسحيفة أان هازارد سسيحاول إاقناع ناديه بالموافقة على عرضض ريال مدريد في الصسيف،
والمتوقع أان يصسل إالى  100مليون أاورو ،أ’ن عقده مع البلوز سسينتهي في صسيف .2020
من المتوقع أان يوافق تشسيلسسي على عرضض ريال مدريد في نهاية الموسسم ،في ظل عدم رغبة هازارد في
تجديد عقده حتى اآ’ن ،باإ’ضسافة إالى رغبة النادي اإ’نجليزي في تحقيق أاقصسى اسستفادة مادية من النجم
البلجيكي ..يذكر أان هازارد صساحب  28عامًا يعد أافضسل ’عبي تشسيلسسي في الموسسم الحالي ،بعد إاحرازه
لـ 12هدفا وصسناعته لـ  10في جميع المسسابقات حتى اآ’ن..

’ولى 3 :فيفري 2019
الجولة ا أ
الجولة الثانية 13 :فيفري 2019
الجولة الثالثة 24 :فيفري 2019
الجولة الرابعة 3 :فيفري 2019
الجولة الخامسصة 10 :مارسس 2019
الجولة السصادسصة 17 :مارسس .2019
أام-ا ال-ب-رن-ام-ج ال-ك-ام-ل ل-ل-م-ج-م-وع-ة ال-راب-ع-ة
فسصيكون على الشصكل التالي:
’ولى  3 /فيفري :2019
الجولة ا أ
غور ماهيا (كينيا) – الزمالك (مصصر)
نصصر حسصين داي (الجزائر) – بيترو أاتليتيكو
(أانغو’)
الجولة الثانية  13 /فيفري :2019
بيترو أاتليتيكو – غور ماهيا

ﬁمد ’سصات – مدرب نصصر حسص Úداي لـ «الشصعب»:

«سشعيد بقيادة الفريق لدور اÛموعات
وسشأاتقبل أاي قرار تصشدره اإلدارة

أاكد مدرب نصصر حسص Úداي ﬁمد ’سصات
‘ ح- - -وار لـ «الشص- - -عب» ان ال - -ت - -أاه - -ل ا ¤دور
اÛم -وع -ات ا‚از م-ه-م ل-ف-ري-ق نصص-ر حسصÚ
داي ،معÈا عن سصعادته بقيادة الفريق ا¤
هذا اŸسصتوى.

حاوره :عمار حميسسي
لم يفوت ’سسات الفرصسة ليعبر عن شسكره
لÓنصسار الذين تنقلوا بقوة الى الملعب من أاجل
مسساندة الفريق رغم الظروف المناخية الصسعبة
التي جرت فيها المواجهة بسسبب التهاطل الكبير
لÓمطار .
رفضض ’سسات الحديث عن مسستقبله من خÓل
التاكيد ان بقاؤوه أاو رحيله مرتبط بقرار من
ا’دارة و هي من تقرر مصسيره وأاكد انه سسيتقبل
أاي قرار يصسدر منها بصسدر رحب .
^ (الشص - -عب) :م - -اه - -و إاحسص - -اسصك ب- -ق- -ي- -ادة
الفريق للتأاهل الى دور المجموعات ؟
’سصات – انه انجاز تاريخي لفريق نصسر حسسين
داي و الجميع سساهم في هذا ا’نجاز من أانصسار
و ’عبين و اعضساء الجهاز الفني ،اضسافة الى
ا’دارة و اعتقد ان انصسار الفريق اآ’ن فخورين
بالفريق الذي سسيواصسل المغامرة القارية من
خÓل دور المجموعات و المشسوار كان صسعبا
خ -اصس-ة ان-ن-ا واج-ه-ن-ا ف-رق-ا ق-وي-ة خÓ-ل ا’دوار
السسابقة آاخرها كان مواجهة أاهلي بنغازي الليبي
الذي يبقى من الفرق القوية وشسكل صسعوبات
كبيرة لنا ،لكن الÓعبون لعبوا بعزيمة كبيرة من
اجل الفوز و لم تهتز ثقتهم بأانفسسهم رغم ان
المنافسض عدل النتيجة في وقت صسعب إا’ ان
الÓ-ع-ب-ي-ن أاث-ب-ت-وا ان-ه-م ع-ل-ى ق-در ال-مسس-ؤوول-ية و
عادوا في النتيجة .
^ م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ف-ن-ي-ة ،ه-ل ك-نت ت-ت-وق-ع
الفوز بثÓثية ؟
^^ كان علينا الفوز بفارق هدفين من أاجل

لدراسصة ظروف سص ÒاŸنافسصة

الرابطة Œتمع برؤوسشاء أاندية اÎÙف
لربعاء
لول والثا Êيوم ا أ
ا أ
سستعقد رابطة كرة القدم المحترفة ،يوم
ا’رب -ع-اء  23ج -ان-ف-ي ال-ج-اري ،اب-ت-داء م-ن
السس -اع -ة ال -ع-اشس-رة وال-نصس-ف صس-ب-اح-ا ( 30
10:سس-ا) ،ب-ال-م-رك-ز ال-ف-ن-ي ال-وطني ،بسسيدي
موسسى (الجزائر) اجتماع عمل مع رؤوسساء
أان -دي -ة ال -راب -ط -ت -ي -ن ال-م-ح-ت-رف-ت-ي-ن ا’ول-ى
وال -ث -ان -ي -ة ،ب -حسسب م -ا أاف -ادت ب -ه ال -ه -ي -ئ-ة
المشسرفة على تسسيير البطولة.
سسيعكف الطرفان ،خÓل هذا ا’جتماع

الزمالك – نصصر حسصين داي
الجولة الثالثة 24 /فيفري :2019
الزمالك – بيترو أاتليتيكو
غور ماهيا – نصصر حسصين داي
الجولة الرابعة  3 /مارسس :2019
بيترو أاتليتيكو – الزمالك
نصصر حسصين داي – غور ماهيا
الجولة الخامسصة  10 /مارسس :2019
الزمالك – غور ماهيا
بيترو أاتليتيكو – نصصر حسصين داي
الجولة السصادسصة 17 /مارسس :2019
غور ماهيا – بيترو أاتليتيكو
نصصر حسصين داي – الزمالك

المدرج في برنامج الرابطة ،على مناقشسة
ودراسسة عدة نقاط تتمحور أاسساسسا حول
ظروف سسير المنافسسة ،بحسسب ما حرصست
ال -راب -ط -ة ع -ل -ى ت -وضس -ي -ح -ه ع -ب-ر م-وق-ع-ه-ا
ال -رسس -م -ي ع-ل-ى شس-ب-ك-ة ا’ن-ت-رنت .ح-رصست
الرابطة على التأاكيد على الزامية حضسور
رؤوسس -اء أان -دي-ة ال-راب-ط-ت-ي-ن ا’ول-ى وال-ث-ان-ي-ة
’شسغال هذا ا’جتماع التقييمي.
أ

التأاهل حيث تحدثت مع الÓعبين قبل المباراة
ح -ول السس -ي-ن-اري-وه-ات ال-م-ح-ت-م-ل-ة ف-ي ال-م-ب-اراة
ووضس -ع -ن -ا ك -ل ا’ح-ت-م-ا’ت ال-م-م-ك-ن-ة وم-ن ب-ي-ن
ا’حتما’ت التسسجيل أاو’ أاو تلقي هدف مبكر
وهو ما حدث حيث اسستطعنا تسسجيل الهدف
ا’ول ب -ع -د م -ح -او’ت ع -دي-دة و ك-ان ب-إام-ك-ان-ن-ا
تسسجيل أاكثر من هدف في الشسوط ا’ول ،لكن
الحظ لم يكن الى جانبنا و خÓل الشسوط الثاني
تلقينا هدف مبكر ،إا’ ان هذا ا’مر لم يضسعف
من معنويات الÓعبين ،بل زادهم عزيمة على
تسسجيل الهدف الثاني والثالث من اجل التأاهل و
ه -و م -ا ح -دث ح -يث ق -ام ال Ó-ع -ب -ون ب -ت -ط-ب-ي-ق
التعليمات وهو ما سسمح لنا بتحقيق فوز عريضض
مسستحق أامام فريق قوي يمتلك مجموعة مميزة
من الÓعبين خاصسة في الهجوم و كنت متأاكد
أان -ن-ا م-ن الصس-عب ع-ل-ي-ن-ا ال-ح-ف-اظ ع-ل-ى ن-ظ-اف-ة
شسباكنا خاصسة اننا كنا مطالبين بالهجوم وترك
الفراغات في الخلف ،لكن الفعالية كانت الى
جانبنا وسساهمت في ترجيح كفتنا.
^ ماذا عن مسصتقبلك ،هل أانت باق في الفريق؟
لن أاتحدث عن هذا اأ’مر اآ’ن المهم تحقق وهو
التأاهل الى دور المجموعات الذي يبقى أامرا
مهما للفريق و بخصسوصض مسستقبلي لسست قلقا
ح -ول ه -ذا ا’م -ر و سس -أات -ق -ب -ل اي ق -رار ت-ت-خ-ذه
ا’دارة في هذا المجال و كما قلت من قبل
سسأاضسع مصسلحة الفريق فوق كل اعتبار ولم أاقم
بأاي خطوة تعارضض قرار ادارة الفريق خاصسة
ان -ن -ي أاق -در ك-ث-ي-را ه-ذا ال-ف-ري-ق ال-ذي م-ن-ح-ن-ي
فرصسة التدريب في هذا المسستوى وا’هم هو
تحقيق النتائج ا’يجابية وهنا انتهز الفرصسة من
اج-ل ت-ح-ي-ة الÓ-ع-ب-ي-ن و اعضس-اء ال-ج-ه-از ال-ف-ن-ي
الذين سساعدوني كثيرا في مهمتي خÓل الفترة
الماضسية و كما قلت سسأاتقبل أاي قرار يصسدر عن
ا’دارة .

á````æ«eGC.ê : OGó```YGE

فالك
أ◊مل

Òãe È`N

ل ي -ن-ب-غ-ي ي-ا ح-م-ل أان
ت-ط-لب ◊اسص-دك عقوبة
‡ا هو فيه ،فإانه ‘
أاكّ Ì
غم عظيم ول يرضصيه إال
زوال نعمتك ،وكلما زادت
نعمتك زاد عذابه
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ألثور

خ -ذه -ا نصص -ي -ح -ة م -ن
أاخت ›رب - - - - - - - - -ة ي- - - - - - - - -ا
ثور..تتحول الكث Òمن
جلسصات حل اŸشصاكل إا¤
سصاحة قتال ،تتخذ فيها
ال - -ق- -رارات ب- -ن- -اء ع- -ل- -ى
القوة ل ا◊كمة ،اجعل
موقفك نابعا من بحثك
ع -ن الصص-واب ب-دل م-ن
كÈيائك.

لويفيل تسضمي
مطارها «ﬁمد علي»

أ÷وزأء

لمÒكي
تكرÁا للمÓكم ا أ
لسص - -ط- -ورة ﬁم- -د ع- -ل- -ي
ا أ
كÓ- - -ي ،قّ- - -ررت م - -دي - -ن - -ة
ل -وي -ف-ي-ل ب-ولي-ة ك-ن-ت-اك-ي
لمÒك -ي -ة إاط Ó-ق اسص -م -ه
ا أ
على مطار اŸدينة.
ق- -رار ج- -اء ب- -ع- -د ط- -ل- -ب -ات
ون- - - - -داءات ك - - - -ثÒة م - - - -ن
مسص -ؤوول Úوسص-ك-ان ﬁل-يÚ
ي - -ف - -ت- -خ- -رون ÓÃك- -م- -ه- -م
ال -ب-ط-ل ال-ع-اŸي وÃسصÒت-ه
اŸشصرفة.
سصقط كوب ا◊ليب من يدها وانكسصر
وق- -ال ج -ي -م وي -لشض رئ -يسض
فصصرخ إابنها ‘ وجهها وترك الغرفة غاضصبا..
›لسض ه -ي -ئ -ة اŸط -ارات إان
فكتبت له رسصالة صصغÒة ..وعندما عاد اإبنها
وجدها نائمة على كرسصيها كالعادة والرسصالة ‘
ه-ذه اÿط-وة ت-ؤوك-د ل-لعا⁄
ح-ج-ره-ا.ف-أاخذها وقرأاها :إاب -ن-ي وح-ب-ي-ب-ي وق-رة
«م- -دى ف -خ -رن -ا ب -رب -ط اسص -م
عيني :أانا آاسصفة.....فقد أاصصبحت عجوزًا .ترتعشض
ﬁم - -د ع - -ل - -ي كÓ- -ي ل- -يسض
يدي فيسصقط طعامي على صصدري ..و ⁄أاعد انيقة
ب -اŸدي -ن-ة ف-ق-ط ،ب-ل ب-اŸط-ار
جميلة طيبة الرائحة! !!!! ف Óتلمني ..وأانا ل
ال- -ك -ب ÒاŸوج -ود ‘ ال -ولي -ة
أاق - -وى ع- -ل- -ى ل- -بسض مÓ- -بسص- -ي وح- -ذائ- -ي!!!!
لمÒكية».
ا أ
فسصاعد ..Êو –م- -ل- -ن- -ي ق -دم -اي إا¤
ة
ج
و
ز
ت
ب
ر
ع
أ
ا
،
ا
ه
ت
ه
ج
ن
م-
ا◊مام!!!! فأامسصك يدي ..وتذكر كم
اÓŸك- -م ال- -راح- -ل ل -و Êع -ل -ي
أاخ- -ذت ب- -ي -دك ل -ك -ي تسص -ت -ط -ي -ع أان
كÓي عن فرحتها بتغي Òاسصم
“شصي ..ول “ل م- - -ن ضص - -ع - -ف
م - -ط - -ار ال- -ولي- -ة واع- -تÈت- -ه
ذاك- - -رت- - -ي وب- - -طء ك - -ل - -م - -ات - -ي..
فسصعادتي من اÙادثة ا ن فقط
ت -ك -رÁا ي -ل -ي-ق ب-زوج-ه-ا ال-ذي
أان أاكون معك فضصحكاتك كانت
ق -دم ال -ك -ث Òل -رف-ع اسص-م بÓ-ده
ت -ف -رح-ن-ي ع-ن-دم-ا ك-نت صص-غًÒا
عاليا.
ف– Óرمني من ابتَسصـــــــــامتك
وب- -دوره ،ق- -ال رئ- -يسض ب- -ل- -دي -ة
ا ن ..ف -أان -ا ب-بسص-اط-ة ان-ت-ظ-ر
اŸدي - -ن - -ة غ - -ري- -غ ف- -يشص- -ر« :م- -ن
اŸوت!!! ل -ق -د ك-نت م-عك حÚ
م
ا÷م -ي -ل وال -رائ -ع أان ن -خ-ل-د اسص-
ولدتك ..فكن معي ح Úأاموت
ال- -ب- -ط- -ل السص- -ط -ورة ع Èم -ط -ار
‘ أامك..أامك..أامك
اŸدي-ن-ة» ،وأاضص-اف «ب-ال-نسصبة إالينا
اللهم ل –رم أامهاتنا
سص -نسص -ت -م -ر ‘ ا◊ف -اظ ع-ل-ى إارث-ن-ا
ا÷نة
لسص- -ط- -ورة ﬁم- -د ع -ل -ي
ال- -ك- -ب Òا أ
فقمنا بذلك تخليدا له».
ق - - -ول - - -ه
لمÒكي ﬁمد علي كÓي
اÓŸكم ا أ
ت واسص - - -م - - -ع Ÿا ي - - -ك Ó-م -ه -م
ع
م
ع
ا
ر
ص
ص
د
ع
ب
2
0
1
6
م
ا
ع
الذي تو‘
ص
ض
ص
^ ان ك ،ف- -ف -ي ب -عض ي أاخ-فاها
م -رضض ب -ارك -ي -نسص -ون ،ح ّ-ق-ق إا‚ازات
أاع- -داؤو
ي-ق-ة ال-ت-م-ن ا◊ق
مهمة ‘ تاريخ اÓŸكمة العاŸي وترك
ج-زء
خطر فهي
ة
لنسص-ان-ي-ة وال-ري-اضصي
إارث-ا م-ن ال-ق-ي-م ا إ
.
ك
تهم أا
غÒ
لقربون طعنا قصصÒة.
.
⁄
ا
ع
ل
ا
ل
و
ح
Ú
ي
Ó
Ÿ
ا
التي أالهمت مئات
أ
^ ا ن مسصافات
ويسص- -اف- -ر أاك Ìم- -ن ثÓ- -ث- -ة م Ó-ي ÚعÈ
تأاتي م
مطار لويفيل سصنويا.

أنت
تعيشش ‘ خ Òذأب ‘ دمك

لل
ع
È

ة

ك-ثÒا وب-ح-ك-م العمل
والتعامÓت اليومية يا
جوزاء ،أان نقابل أاناسصا
م - -ث- -ب- -ط ،Úي- -ه- -دم- -ون
لم- - -ل وي- - -ح- - -ب - -ط - -ون
ا أ
ال -ع -زائ -م ب -ع -ب-ارات «ل
Áك -ن»« ،ل تسص -ت-ط-ي-ع»
فهم وإان كانت نواياهم
ط - - -ي - - -ب - - -ة ،إال أان - - -ه- - -م
ي- - - -ب- - - -ق- - - -ونك صص - - -غÒا
ويسصلبون حريتك.

ثÓث¯ أاةنوهعذشكصررو‘نالاسقصرمآاًانللماء شضغ
ل
ع
ق
وهي (اŸغيضض ،الصصديد ،ماء لـك

يا قمري ودي سصÓمي للغربة
Óوطان
وللي راه غريب مشصتاق ل أ
بلغلوا سصÓم أارضض اÙبة
ا÷زائر أامنا أاعز البلدان

أبتسضم
شص- - - -لت

 - - -ورة - - -ل ث‘ك
حكاية
لراية
طينية
ا
ه
ل
ا
ص- - - -عب
إا
أانا زيتونة - -ن وش
نشصمية فلسصكوفية
ن وط - -
ت
أانا امي أاحلى وب - - - -ن
ع----
ج- - - - -ال
لث
ختيارة
ة
ي
ر
و خت إار
وح ي أاحلى
أا
◊جارة
ه
ت
إارجال لنصصر بعيني دي أانا سص لحنا با
وتسص
تا
صص - -م- -و
نظرا Èي و
أان - -ا صص
آاية

^ حكم قاضض على
›رم ب - -الع- -دام ،ف- -عّ- -ل- -ق
ع-ل-ى رق-ب-ت-ه لف-ت-ة مكتوب
ف-ي-ه-ا «الف-راج ع-ن-ه مسص-ت-حيل
ي -ن -ق -ل إا ¤السص-ج-ن وي-ع-دم»،
وم - - -ن شص - - -دة ذك- - -اء اÛرم
وضص -ع ن -ق -ط -ة ‘ ا÷م -ل -ة
ف -غ ّ-ي -ر م -ع-ن-اه-ا وأاط-ل-ق-وا
صص- - -راح- - -ه ،أاي- - -ن وضص - -ع
اÛرم النقطة؟

لرضض ،ماء الشصرب،
اŸهل ،ماء ا أ
لجاج ،اŸاء الطهور،
اŸاء ا أ
لسصن ،اŸاء اŸه،Ú
اŸاء غ Òا آ
اŸاء اŸبارك ،اŸاء ا◊ميم،
اŸاء اŸنهمر ،اŸاء اŸسصكوب ،ماء
الغور ،ماء اŸع ،Úماء الفرات ،ماء
الغدق ،اŸاء الداف ،ماء الثجاج ،ماء
السصراب ،ماء مدين ،ماء
السصلسصبيل ،ماء الينابيع
لنهار).
وا أ

حك ـ ـم و أأمثـ ـال

ننبضضضننا فلسسضطيين ـ ـي لألببـد

ألسضرطان

م - - -ا ه - - -و أاصص - - -عب شص- - -يء ‘
ا◊ياة....؟
لول :ال - - - -ف- - - -ق- - - -ر
قــــــــال ا أ
أاصصعب شصيء،
وق - - -ال ال - - -ثــــا :Êا◊ب م - - -ن
طرف واحد،
وقال

حل ألعدد ألسضابق

ال-ن-م-ل-ة ه-ي ا◊شص-رة ال-تي
تسص -ت -خ-دم إاشص-ارات صص-وت-ي-ة
خ - -اصص - -ة ت - -ط- -ل- -ق- -ه- -ا أاث- -ن- -اء
إاحسصاسصها باÿطر.

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

Ãدنها بريافها وبغي الوجبة
Óلوان
بغيبها بشصطوطها زينة ل أ
خذ سصÓم مدونها ليك ﬁبة
كل مدينة وناسصها ‘ كل مكان

أألسضد

ح ّ-ول ن-دم ال-ي-وم إا¤
أاه- - - - -داف ال- - - - -غ- - - - -د ي- - - - -ا
أاسص -د..ف -ب -م -ج -رد سص -م -اع
ن -فسصك ت -ق -ول «ل -يت أا ّن-ي
ف - -ع - -لت» ،ت - -وّق- -ف وأاع- -د
صص-ي-اغ-ة ال-ع-ب-ارة ل-تصص-بح
«غ- - - - -دا إان أات - - - -ي - - - -حت ‹
ال- - -ف- - -رصص - -ة لـ..فسص - -وف
أاعمل».

ألعذرأء

الثالــــث :أان –زن ول يشصعر
بك أاحد،
وق -ال الـــــراب -ع :أا ّن-ك ت-ع-يشض
‘ الدنيا وحيدا،
وقال اÿامسض :الفراق..
وأانت ع- -زي- -ز ال -ق -ارى م -اذا
تقول؟؟

‘

هّ- - -دئ ن- - -فسصك ي - -ا
سص-رط-ان..ق-ب-ل إاعطاء
Óخ -ري -ن
ت -ق -ي -ي -م -ات ل  -آ
وه- -ذا ي- -ن- -ط- -ب- -ق ع- -ل -ى
ال- -ت- -ق- -ي- -ي -م Úالسص -ل -ب -ي
واليجابي.

إان أاردت ال - -ت - -أاث Òع- -ل- -ى
لخ- -ري- -ن ي- -ا ع -ذراء..ك -ن
ا آ
إاي -ج -اب -ي -ا م -ع -ه -م ،شص ّ-ج -ع-ه-م،
اعÎف ب-ج-ه-وده-م ،ام-ن-ح-ه-م
لم -ل ،ف -أانت ل تسص-ت-ط-ي-ع أان
ا أ
ت- -ك -ون خصص -م -ا وتصص -ب -ح م -ن
ذوي التأاث ‘ Òآان واحد.

أŸيزأن

حاول أان تهدأا قبل أان تطلق
غضص- - -بك ‘ وج- - -ه م - -ن –ب - -ه - -م،
لخ - -ري- -ن
وان - -ظ - -ر إا ¤أاخ - -ط - -اء ا آ
كجراح تؤوŸهم وتعاطف معهم بدل
من أان تثور عليهم يا ميزان.

ألعقرب

صصفح عن أاخطاء
كن مسصتعّدا لل ّ
لخ - -ري - -ن ي - -ا ع - -ق - -رب ب - -ن - -فسض
ا آ
السصهولة التي تنسصى بها أاخطائك ،فإاذا
لخرين وتصصفح
 ⁄تتعلم كيف –ب ا آ
عنهم فسصتعا ‘ Êكل مكان تذهب له.

ألقوسش

م -ل -وح -ة ال -ب -ح -ر ل ت -ت -أاّث -ر م-ع كÌة
اŸطر ،فكن كالبحر يا قوسض..ل يتأاّثر
بكÓم البشصر ،ول تكره أاحدا أابدا فكل
من آاذاك أاعطاك درسصا على طبق من ذهب
وهو ل يعلم.

^ ذهب نحوي ُيعّزي رج ‘ Óموت والده.
النحوي :يا بني إان أاباك كان رج Óمن أاصصحاب الكبائر ،ولقد
ع له كثÒا..
أاسصرف على نفسصه كثÒا فاسصتغفْر واد ُ
لسص -ل -وب ال -ذي ي -ع -ام -لك ب -ه
ي- -ا جْ- -دي..ا أ
؟
ا
ه
ب
ك
ت
ر
ي
ي
ب
أ
ا
ن
ا
فبكى الرجل وقال :وما الكبائر التي ك
لخ - -رون ه- -و ان- -ع- -ك- -اسض لشص- -ع- -وره- -م Œاه
ا آ
فقال النحوي :إان أاباك كان ينصصب اÛرور ،ويجر اŸنصصوب
أان-فسص-ه-م أاك Ìم-ن-ه ان-ع-ك-اسص-ا لشص-عورهم Œاهك ،فÓ
لع-راب ول ي-ؤوم-ن ب-ق-واع-د
ول ي -ع-ط-ي ك-ل ك-ل-م-ة ح-ق-ه-ا م-ن ا إ
تنزعج من صصرفات صصادرة عن كل من يتعامل معك.
النحو..
ألدلو
فقال الرجل :يا هذا انصصرف عن وجهي وإال فتحت
لخر أاّنك –به ،فيا دلو
البتسصامة لغة صصامتة يفهم منها ا آ
لك فتحة ‘ رأاسصك ،وكسصرت رجليك ،وضصممت
البتسصامة جميلة ح Úتربح لكنها أاجمل ح Úتخسصر ،البتسصامة
يديك إا ¤سصاقيك ،حتى أاجعل منك جثة
جميلة ح Úتأاخذ لكنها أاجمل ح Úتعطي.
سص -اك-ن-ة ،وخÈا م-رف-وعً-ا ‘ اŸدي-ن-ة
لرضض لن تسصمع
وبناء –ت ا أ
أ◊وت
لع -راب ب-ع-ده
ع -ن ا إ
ل يوجد وقت مثا‹ للبدء يا حوت..فأاك Ìالناجح Úقّدموا أافضصل ما
شصيئا..

أ÷دي

Áكن ‘ الظروف التي وجدوا أانفسصهم فيها دون أان ينتظروا –سصن الظروف
العام التا‹.ل بأاسض ..اسصÎح قلي ًÓثم واصصل.

موأقيت
ألصشÓة

á«îjQÉàdG IôµØªdG
لم Òخالد» يقدم ملف أعتماد لتأاسشيسس
^ 22جانفي « :1922أ أ
لخوة أ÷زأئرية» ،هدفها ألبحث عن وسشائل
جمعية «أ أ
وسشبل ألعمل من أجل –سش Úألوضشع أŸادي وأŸعنوي
وألثقا‘ وألسشياسشي Ÿسشلمي أ÷زأئر».
^  22ج-انفي  :1955ب-ع-د ت-ع Ìق-وأت ألإح-تÓ-ل أم-ام
لورأسس ،أ÷Ôأل
ضشربات جيشس ألتحرير ألوطني بجبال أ أ
قائد ألناحية ألعسشكرية ألعاششرة يطلب من باريسس إأرسشال
أŸزيد من ألدعم للقضشاء على ألثورة.
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ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة
عنابة
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ألثÓثاء  1٦جمادى أ أ

إلفريق أإحمد ڤايد صضالح ،نائب وزير إلدفاع
إلوطني ،رئيسش أإركان إ÷يشش إلوطني إلشضعبي،
‘ زيارة عمل وتفتيشش إإ ¤إلناحية إلعسضكرية
إأ’و¤
إلشض -عب -ي -ق-وم إل-ف-ري-ق أإح-م-د ڤ-اي-د صض-ال-ح،
نائب وزير إلدفاع إلوطني ،رئيسش أإركان إ÷يشش
إلوطني إلشضعبي إليوم بزيارة عمل وتفتيشش إإ¤
إلناحية إلعسضكرية إأ’و ¤بالبليدة.جاء هذإ بيان
وزإرة إلدفاع إلوطني  ،تلقت ““إلشضعب““ نسضخة
منه.
بحسضب إلبيان فان هذه إلزيارة إلتي تندرج ‘
إإطار متابعة تنفيذ برإمج سضنة إلتحضض Òإلقتا‹
 ،2019/2018تشض -ك -ل سض -ان -ح -ة ل -ل -ف -ري-ق لÎؤوسش
لقاءإت توجيهية مع إإطارإت وأإفرإد إلناحية.

إأثر عملية مÓحقة للجيشس بتمÔأسشت

القضصاء على اإ’رهابي ””ب.سصليمان”” والقبضض على اŸسصمى ””ك.تاجي””

...واكتشصاف ﬂبا لÓسصلحة يحتوي على
صصواريخ غراد
إلشض -عب ‘ -إإط -ار م -ك-اف-ح-ة إإ’ره-اب وب-فضض-ل
إسضتغÓل إŸعلومات ،كشضفت مفرزة للجيشش إمسش ،
إإث -ر ع -م -ل -ي-ة ب-حث وت-ف-ت-يشش ب-ت-مÔإسضت/إل-ن-اح-ي-ة

..اكتشصاف ﬂ3ابئ للجماعات ا’رهابية

كما كشضفت مفرزة للجيشش إول إمسش خÓل
عملية بحث و“شضيط Ãنطقة جبل إ÷ازية ،و’ية
أإم إلبوإقي/ن.ع ،5.ثÓثة (ﬂ )03ابئ للجماعات
إإ’رهابية ،فيما دمرت مفرزة أإخرى قنبلة ()01

تقليدية إلصضنع بالبليدة/ن.ع.1.
و‘ إإطار مكافحة إلتهريب وإ÷رÁة إŸنظمة،
ضضبطت مفرزة للجيشش  ،بع Úقزإم/ن.ع ،6.مركبة
ﬁملة بـ ( )5,8طن من إŸوإد إلغذإئية إŸوجهة
للتهريب ،فيما أإوقفت مفرزة أإخرى ثÓثة ()03
أإشضخاصش وحجزت مركبت )02( Úرباعيتي إلدفع
و( )17480علبة سضجائر بإان أإميناسش/ن.ع.4.
..وتوقيف Œار ﬂدرإت
من جهة أإخرى ،أإوقفت مفرزة مشضÎكة للجيشش
ث Ó-ث -ة (Œ )03ار ﬂدرإت وح - - - -ج - - - -زت ()58.33
ك -ل -ي -وغ -رإم م -ن إل -ك -ي -ف إŸع -ال-ج وم-رك-ب-ت)02( Ú
نفعيت Úبوهرإن/ن.ع ‘ ،2.ح Úضضبط عناصضر
إلدرك إلوطني كمية أإخرى من إıدرإت تقدر بـ
( )3,45ك -ي -ل -وغ -رإم ب -اإ’ضض -اف -ة إإ )550( ¤ق- -رصش
مهلوسش كانت بحوزة ثÓثة ( )03أإشضخاصش ،وذلك
إإث-ر ع-م-ل-ي-ت Úم-ت-ف-رق-ت Úب-ك-ل م-ن تلمسضان/ن.ع2.
وباتنة/ن.ع.5.

أششرف على أفتتاحها ألعميد ““لطفي بن بعطوشس““

انطÓق البطولة الوطنية العسصكرية للسصباحة بالرغاية
لو¤
لقليم ““علي ألششباطي““ بالناحية ألعسشكرية أ أ
أششرف صشبيحة أمسس ألعميد لطفي بن بعطوشس قائد أŸدرسشة ألعليا للدفاع أ÷وي عن أ إ
لوŸبي
بالرغاية بالعاصشمة على أفتتاح ألبطولة ألوطنية ألعسشكرية للسشباحة ألتي سشتدوم إأ ¤غاية  25جانفي أ÷اري باŸسشبح نصشف أ أ
لذأت أŸدرسشة بحضشور إأطارأت عسشكرية.

ﬁمد فوزي بقاصش

يتنافسش إأ’فرإد إلعسضكريون خÓل أإربعة أإيام
كاملة من أإجل نيل أإفضضل إلرتب وإŸيدإليات ‘
إ’خ-تصض-اصض-ات إل-تسض-ع-ة خÓ-ل إل-ب-ط-ول-ة إل-وط-ن-ي-ة
إلعسضكرية للسضباحة ،حيث يشضارك  73سضباحا بينهم
 10سض -ب -اح-ات Áث-ل-ون  13م -درسض -ة عسض-ك-ري-ة ‘
إلبطولة.
إلعميد بن بعطوشش أإكد خÓل إإعÓنه إ’فتتاح
إلرسضمي للبطولة إلوطنية إلعسضكرية للسضباحة ،بأان
إŸن -افسض-ة ف-رصض-ة لصض-ق-ل إÈÿإت وإل-ت-ج-ارب م-ن
خ Ó-ل إ’ح-ت-ك-اك ب Úإل-ف-رق إŸشض-ارك-ة ،م-وضض-ح-ا
بأانها مناسضبة لتعميم هذه إلرياضضة لدى مسضتخدمي
إ÷يشش إلوطني إلشضعبي.
كما ذكر إلعميد بأان تنظيم إلبطولة إلوطنية
إل-عسض-ك-ري-ة ل-لسض-ب-اح-ة يسض-م-ح ب-ال-وق-وف ع-ل-ى مدى
ج- -اه- -زي- -ة إأ’ف- -رإد إل- -عسض- -ك- -ري Úم- -ن إل- -ن- -اح -ي -ة
إل -ب -دن -ي -ة،م -ع -تÈإ إي -اه -ا ف-رصض-ة لÎق-ي-ة م-ف-ه-وم

إلصض -دإق -ة وإل -ق -ي -م إإ’نسض-ان-ي-ة ب Úع-ن-اصض-ر إل-ف-رق
إŸشضاركة وإكتشضاف إŸوإهب إلوإعدة إ’دماجهم
ضض -م -ن ف-رق إل-ن-خ-ب-ة ل-ت-م-ث-ي-ل إ÷زإئ-ر ‘ ﬂت-ل-ف
إÙافل إلرياضضية إلوطنية وإلدولية.
وشض- -رعت إل- -ف- -رق إŸشض -ارك -ة ‘ إŸن -افسض -ة ‘

إختصضاصش  50م Îسضباحة موإنع إÿاصضة بالذكور
م-ب-اشض-رة ب-ع-د ح-ف-ل إ’ف-ت-ت-اح إل-ذي أإق-ي-م ب-ال-ق-اعة
إŸتعددة إلرياضضات للمدرسضة إلعليا للدفاع إ÷وي
عن إإ’قليم ““علي شضباطي““ ويتوإصضل إلتنافسش ‘
ﬂتلف إ’ختصضاصضات إأ’خرى ‘ إأ’يام إŸقبلة

15°

france prix 1

وسصائل اإ’عÓم الوطنية تطلع على منظومة التكوين العسصكرية
العميد مومن  :تخصصصصات لتخرج إاطارات تؤودي مهامها باحÎافية

‘ إأطار ﬂطط ألتصشال للجيشس ألوطني
ألششعبي لسشنة  ، 2019نظمت أمسس أŸدرسشة
أل -ع -ل -ي -ا ل-ل-ع-ت-اد أŸرح-وم أÛاه-د ب-ن أıت-ار
لو¤
ألشش -ي -خ أم -ود ل -ل -ن -اح -ي-ة أل-عسش-ك-ري-ة أ أ
با◊رأشس  ،زيارة موجهة Ÿمثلي ألصشحافة
ألوطنية ألعمومية و أÿاصشة بهدف توثيق
ألصش- - - -ل- - - -ة ب ÚأŸؤوسشسش- - - -ة أل- - - -عسش- - - -ك- - - -ري - - -ة
وأŸدن- -ي -ة““.ألشش -عب““ ك -انت ح -اضش -رة ضش -م -ن
لع Ó-م -ي ت -رصش -د أب -ع-اد وخ-ل-ف-ي-ات
أل -وف -د أ إ
ألزيارة.

حياة كبياشش
تصصوير ﬁ :مد ايت قاسصي

شضكلت إلزيارة فرصضة Ÿمثلي وسضائل إ’عÓم
إلوطنية لÓطÓع عن كثب على إŸنتوج إلعلمي
وإلعسضكري للمدرسضة إلتي إنشضات سضنة  1963بعد
إ’سضتقÓل مباشضرة  ،ودشضنت رسضميا سضنة  1966من
طرف إلرئيسش إلرإحل هوإري بومدين.
ما إثار إهتمام إلصضحافي ، Úإلتصضريح إلذي
أإد ¤به إلعميد عبد إلغني مومن قائد إŸدرسضة
إلذي إسضتضضاف وأ’ول مرة Ãكتبه ‡ثلي وسضائل
إ’عÓم إıتلفة  ،إبرز من خÓله أإهمية تطوير
أإسضاليب إ’تصضال إŸباشضر و إŸسضتمر بهدف تعزيز
إلعÓقات مع وسضائل إإ’عÓم إلوطنية  ،من إجل
تعريف إ÷مهور إلوإسضع  ،و خاصضة إلشضباب بنوعية
إلتكوين إلذي تتو’ه إŸدرسضة ‘ تخرج إŸورد
إلبشضري إŸتخصضصش ‘ إدإرة إلعمليات إلقتالية و
إل-ل-وجسض-ت-ي-ك-ي-ة ب-ك-ف-اءة ع-ال-ي-ة “ك-ن م-ن م-وإج-ه-ة
إلتهديدإت وإلطوإرئ.

الطور الثالث من التعليم العا‹
””الدكتوراه ”” سصنة 2020
ذكر إلعميد مومن ‘ تصضريحه با’شضوإط إلتي
قطعتها إŸدرسضة ‘ تطوير وعصضرنة إŸنظومة
إلتكوينية ،باعتمادها نظام ““إل إم دي““ ‘ طور
إلليسضانسش سضنة  ، 2008ثم إلطور إلثا ÊإŸاسضÎ
سضنة  ،2015مسضتحدثة إŸديرية إŸركزية للعتاد
ب-وزإرة إل-دف-اع إل-وط-ن-ي  ،م-دي-ري-ة إل-ب-حث إل-ع-لمي
وإل-ت-ك-ن-ول-وج-ي ل-غ-رضش إإطÓ-ق إل-ط-ور إل-ث-الث م-ن
إلتعليم إلعا‹ ““إلدكتورإه ““ سضنة ÎŸ 2020بصضيها
تشضجيعا للبحث إلعلمي وتطوير إŸعارف و تنمية
روح إ’ب -ت -ك -ار ““Ãا ي -خ-دم م-ن-ظ-وم-ت-ن-ا إل-ت-ك-وي-ن-ي-ة
وإلدفاعية على حد سضوإء ““.

اإ’عÓم أاداة فعالة للتواصصل اŸثمر
على كافة اŸسصتويات
من خÓل إلكلمة إلÎحيبية إلتي أإلقاها ‘ هذإ
إليوم إإ’عÓمي إŸفتوح على إلصضحافة و إلذي
نظم طبقا ıطط إ’تصضال إŸصضادق عليه من

””الراديوز”” تهدي عمرة لزوجة الفنان الراحل بÓوي الهواري
ألششعب /زإرت جمعية ““إلرإديوز““ عائلة إلفنان وأإب
إأ’غنية إ÷زإئرية وإلوهرإنية إلفقيد بÓوي إلهوإري بعد
أإن م- -ن -عت زوج -ت -ه إ◊اج -ة ه -وإري -ة أإي زي -ارة أإو إتصض -ال
خ- -ارج- -ي وح- -ت- -ى إل- -ت- -ك- -رÁات م- -ن- -ذ وف- -اة زوج- -ه- -ا ‘
جويلية .2017
« إلرإديوز““ برئاسضة قادة شضا‘ و‚وم رياضضية كان لها
إتصضال مع إŸرحوم ‘ حياته إلفنية على غرإر حنصضال،
بلومي ،بن شضيحة ،ميصضابيح ،بن زرقة إسضتقبلتهم إ◊اجة

 1٤°وهرأن

ألثمن  10دج

بعد أن رفضشت أي زيارة أو تكرË

هوإرية وإبنها عبد إلغا ‘ Êمنزلهم بحي إلÈوتان وذلك
‘ جو مؤوثر حيث مازإل جرح إلفرإق باديا على وجوههم.
« إلرإديوز““ حققت أإمنية إ◊اجة إلهوإرية ‘ زيارة
إل -ب -ق -اع إŸق -دسض -ة وذلك ب -اه -دإئ -ه -ا ع -م -رة إضض -اف -ة إ¤
ت -ك -رÁات وشض -ه -ادإت إعÎإف ل-ق-ي-م-ة ه-ذإ إل-ف-ن-ان إل-ذي
Óغ-ن-ي-ة إ÷زإئ-ري-ة ط-ي-لة  60سض-ن-ة حيث
أإع-ط-ى إل-ك-ث Òل -أ
سضاعد أإغلب إلفنان Úبالكلمات و إلتلح Úعلى غرإر إلكينغ
خالد وأإسضماء فنية أإخرى.

 12°أ÷زأئر

 12°وهرأن

15°

زيارة موجهة إأ ¤أŸدرسشة ألعليا للعتاد با◊رأشس

الفريق ڤايد صصالح ‘ زيارة عمل وتفتيشض
للناحية العسصكرية ا’و¤

‘ إإط -ار ﬁارب -ة إ÷رÁة إŸن -ظ -م -ة وب -فضض -ل
إسضتغÓل إŸعلومات ،قضضت مفرزة للجيشش ،إإثر
ع -م -ل -ي -ة مÓ-ح-ق-ة ،أإول أإمسش ،ب-ت-مÔإسضت/ن.ع،6.
على إÛرم إŸسضمى ““ب .سضليمان““ ،وأإلقت إلقبضش
على إŸسضمى ““ك .تاجي““ إŸدعو ““أإجي““ ،فيما
’يزإل إلبحث جاريا عن إÛرم إلثالث.
إل -ع -م -ل -ي -ة م -ك -نت م -ن إسضÎج-اع مسض-دسش ()01
رشضاشش من نوع كÓشضنيكوف وﬂز )02( ÊذخÒة
و( )21ط -ل -ق -ة ب -اإ’ضض -اف-ة إإ ¤ثÓ-ث ( )03م-رك-بات
رباعية إلدفع.

 12°أ÷زأئر

17852

متابعة للÈنامج ألتحضشÒي ألقتا‹

Óسض-ل-ح-ة وإل-ذخÒة
إل -عسض -ك -ري-ة إلسض-ادسض-ةﬂ ،ب-أا ل -أ
ي-ح-ت-وي ع-ل-ى سض-ت-ة ( )06صض -وإري -خ م -ن ن -وع غ -رإد
 21BMومسضدسش رشضاشش من نوع كÓشضنيكوفوﬂزن ذخÒة ‡لوء ،باإ’ضضافة إإ )80( ¤طلقة من
عيار 14.5ملم.
تأاتي هذه إلعملية ،لتعزز إلنتائج إإ’يجابية إلتي
–ققها قوإت إ÷يشش ع Èكامل إلÎإب إلوطني،
وتؤوكد إليقظة وإ’سضتعدإد إلدإئم Úلوحدإتنا ‘
دحضش ك- -ل ﬁاو’ت إŸسض- -اسش ب -أام -ن وإسض -ت -ق -رإر
إلبÓد.
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ألمغرب1٨.0٣...............:
ألعششـاء19.2٦................:

كان إللقاء كذلك مناسضبة ’سضتحضضار وتذكر خصضال
إل -رج -ل إ ¤ج -انب إ÷و إل -غ -ن -ائ -ي إل-ذي خ-ل-ق-ه أإصض-دق-اء
إŸرحوم إ◊اضضرين حيث رددوإ أإغانيه بتاثر.
إ◊اجة هوإرية إثنت على مبادرة ““إلرإديوز““ إلتي قالت
إنها فكت عزلتها وجعلتها تتوإصضل ›ددإ مع إ÷مهور
إلكب Òإلذي كان يعشضق فن وأإغا Êإ◊اج بÓوي إلذي وإن
رحل ’زإلت سضلوكاته كفنان وإنسضان رإسضخة ‘ إلذإكرة ’
Áحوها إلزمن.

طرف نائب وزير إلدفاع إلوطني رئيسش إ÷يشش
إلوطني إلشضعبي ،إكد إلعميد  ،على إأ’همية إلبالغة
ÓعÓم وإ’تصضال باعتباره إدإة
إلتي يوليها إ÷يشش ل إ
ف -ع -ال -ة ل -ل -ت -وإصض -ل إل -ف -ع -ال وإŸث -م -ر ع -ل -ى ك-اف-ة
إŸسضتويات .
وإشض -اد ‘ سض -اق م -تصض -ل ب -ال -نضض-ج إل-ذي ب-ل-غ-ت-ه
وسضائل إإ’عÓم ،إلتي كانت تقف دإئما إ ¤جانب
إŸؤوسضسض -ة إل -عسض -ك-ري-ة ،و–اف-ظ ع-ل-ى م-ك-تسض-ب-ات
إل -ث -ورة ،وﬁارب -ة إإ’ره -اب إل -ه -م-ج-ي ،مشضÒإ إ¤
إل -دور إل -ه -ام إل -ذي تضض -ط-ل-ع ب-ه ه-ذه إل-وسض-ائ-ل ‘
صضناعة إلرأإي إلعام ،و–صض Úإلشضعب من إي غزو
إو فكر معادي.

صصرح علمي بامتياز لتخريج إاطارات
ذات كفاءة عسصكرية عالية
كما إبرز إلعميد مومن دور إلتكوين و إلتعليم
إل- -ع- -ا‹ إ÷ام- -ع -ي  ،إل -ذي تسض -ه -ر ع -ل -ى ت -ق -دÁه
إŸدرسضة لطلبتها منذ  ،2008تاريخ إعتماد نظام
““إل .إم .دي ““ ،تكوين إلطلبة إلضضباط إلعاملÚ
–ت إلوصضاية إلبيدإغوجية إŸشضÎكة ،ب Úوزإرتي
إلدفاع إلوطني و إلتعليم إلعا‹ وإلبحث إلعلمي،
ل -ت -ب -ق-ى ب-ذلك صض-رح-ا ع-ل-م-ي-ا ب-ام-ت-ي-از ي-ت-خ-ري-ج
إإطارإت ذإت كفاءة عالية ‘ ›ال إلتخصضصش ‘
إلعتاد إلعسضكري.
هذه إŸكاسضب إلتي حققتها إŸدرسضة  -يضضيف
إلعميد  ““ -جعلتنا نحرصش كل إ◊رصش على تطوير
و–ديث برإمج إلتكوين“ ،اشضيا مع إلتقدم إلعلمي
و إلتكنولوجي ‘ كافة إŸيادين ،لتكوين وتخرج
نخبة من إ’طارإت ذإت كفاءة عالية ،قادرة على
إدإء مهامها باحÎإفية ‘ كل إلظروف ““.
سض -م -ح إل -ع-رضش إŸصض-ور إل-ذي ق-دم ل-لصض-ح-اف-ة
لÓ- -طÓ- -ع ع- -ل- -ى ﬂت -ل -ف إن -وإع إل -ت -ك -وي -ن إل -ذي
يسضتفيد منه إلطلبة إلضضباط ‘ إلطورين إ’ول و
إلثا ( Êليسضانسش و مسضت ‘ )ÒإÛال Úإلعلمي و
إلتطبيقي.

معارف عليمة و تطبيقات
..تكوين متكامل
” مرإفقة إ’عÓمي Úمن قبل ضضباط و مكونÚ
باŸدرسضة إ ¤إıابر إÛهزة بأاحدث أإجهزة
إل -ب -حث إل -ع -ل -م -ي  ،م -ن -ه -ا  Èﬂإ’ل -ي -ات و Èﬂ
إ’توترونيك  ،حيث يتمكن إلطالب إلضضابط من
م-ع-رف-ة ك-ي-ف-ي-ة ع-م-ل ﬁرك-ات إلسض-يارإت بتقنيات
حديثة و ووسضائل متطورة .
بعد إŸعارف إلعلمية تأاتي إلتطبيقات وإلتي تتم
على إلعتاد إلعسضكري بحسضب إلشضروح إلتي قدمت
لزوإر إŸدرسضة.
شض-م-لت إل-زي-ارة ق-اع-ة م-ن-ظ-وم-ة إل-رمي للدبابة
وإل-ت-ع-ري-ف ب-ب-عضش أإن-وإع إأ’سض-ل-ح-ة إل-ث-قيلة و›ال
إسضتعمالها ‘ حالة حرب.

