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Ãناسصبة حصصول إلهيئة إ÷زإئرية لÓعتماد « »ALGERACعلى إ’عÎإف إلدو‹ و عضصوية إ Èıإلدو‹ للتعاون ‘
›ال إ’عتماد ،يسصتضصيف منتدى جريدة «إلشصعب» مديرها إلعام إلسصيد نورإلدين بوديسصة ‘ ندوة نقاشش ،حول
مسصاهمة هذه إلهيئة ‘ تشصجيع إŸنتوج إلصصناعي إ÷زإئري وزيادة منافسصته ،إليوم إلثÓثاء  ٢٤أإكتوبر  ٢0١٧على
إلسصاعة  ١١:00صصباحا Ãقر جريدة إلشصعب ،39 :شصارع إلشصهدإء ،إ÷زإئر إلعاصصمة.
حضصوركم يشصرفنا

الثÓثاء  ٢٤أاكتوبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ ٠٤صصفر  ١٤٣٩هـ

بوديسصة ضصيف
منتدى ““الشصعب““
Ãن - -اسص - -ب - -ة حصص - -ول ال- -ه- -ي- -ئ- -ة
ا÷زائ- - - -ري- - - -ة ل Ó- - -ع - - -ت - - -م - - -اد
““أا÷Òاك““ ع - - - -ل - - - -ى العÎاف
الدو‹ وعضصوية ا Èıالدو‹
ل- -ل -ت -ع -اون ‘ ›ال الع -ت -م -اد،
يسص- -تضص- -ي -ف م -ن -ت -دى ج -ري -دة
““الشص- - -عب““ م- - -دي- - -ره - -ا ال - -ع - -ام،
ن- -ورال- -دي- -ن ب- -وديسص- -ة ‘ ن -دوة
ن- -ق- -اشض ،ح -ول مسص -اه -م -ة ه -ذه
ال- -ه- -ي- -ئ- -ة ‘ تشص- -ج- -ي- -ع اŸن -ت -وج
الصص- -ن- -اع- -ي ا÷زائ- -ري وزي -ادة
م-ن-افسص-ت-ه ،ال-يوم ،على السصاعة
 11:00صص -ب -اح -ا Ãق-ر ج-ري-دة
الشص- -عب  ،39شص- -ارع الشص- -ه- -داء -
ا÷زائر العاصصمة.

طم ـ ـ ـ ـ ـ ـار يجتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع
مع اŸرق ÚالعقاريÚ

دعــوة
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توسصيع ا◊ماية الجتماعية إا ¤القطاع غ Òالرسصمي
يشصِ-رف وزي-ر ال-ع-م-ل وال-تشص-غ-ي-ل والضص-م-ان الج-ت-م-اعي مراد زما‹ ،على
لقليمية حول““ :توسصيع ا◊ماية الجتماعية إا¤
افتتاح أاشصغال الورشصة ا إ
لجراء““ ،اليوم ،بداية
القطاع غ Òالرسصمي والضصمان الجتماعي لغ Òا أ
من السصاعة الواحدة والنصصف ( )13:30زوال Ãقر اŸدرسصة العليا للضصمان
الجتماعي ب Íعكنون.
تندرج هذه الورشصة ‘ إاطار برنامج التعاون جنوب  -جنوب ‘ ›ا‹
ا◊وار الج-ت-م-اع-ي وا◊م-اي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة ،ب-ال-ت-ع-اون مع مكتب العمل
لف -ري -ق -ي .وسص -ت -ن -اقشض ع -دة مسص-ائ-ل ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-وسص-ي-ع
ال -دو‹ وال–اد ا إ
لجراء ،لسصيما فئة ا◊رفي Úوإا ¤القتصصاد
الضصمان الجتماعي لغ Òا أ
غ Òالرسصمي بشصكل عام.

Ãناسصبة حصصول الهيئة ا÷زائرية
ل Ó-ع-ت-م-اد ““ ““ALGERACعلى
العÎاف ال- - -دو‹ وعضص- - -وي - -ة
ا Èıالدو‹ للتعاون ‘ ›ال
الع -ت -م -اد ،يسص-تضص-ي-ف م-ن-ت-دى
جريدة ““الشصعب““ مديرها العام
السص- -ي -د ن -ورال -دي -ن ب -وديسص -ة ‘
ن- -دوة ن -ق -اشض ،ح -ول مسص -اه -م -ة
ه-ذه ال-ه-ي-ئ-ة ‘ تشص-ج-ي-ع اŸن-توج
الصص - -ن- -اع- -ي ا÷زائ- -ري وزي- -ادة
م -ن -افسص -ت -ه ،ال -ي-وم ال-ثÓ-ث-اء 24
أاك -ت-وب-ر  ،201٧ع- -ل- -ى السص- -اع- -ة
 11:00صص -ب -اح -ا Ãق -ر ج-ري-دة
الشص - -عب ،39 :شص- -ارع الشص- -ه -داء،
ا÷زائر العاصصمة.
حضصوركم يشصرفنا

الجتماع السصنوي
للشصبكة الوطنية
لسصجÓت السصرطان

يوم دراسصي حول
اŸفاهيم التاريخية
يشص -رف وزي -ر السص -ك -ن وال -ع -م -ران
واŸدينة عبد الوحيد طمار ،على
اج -ت -م -اع م -ع اŸرق Úال -ع -ق -اري،Ú
على السصاعة  08:00صصباحاÃ ،قر
صص - -ن - -دوق الضص - -م - -ان وال- -ك- -ف- -ال- -ة
اŸتبادلة ‘ الÎقية العقارية.

ت-خ-ل-ي-دا للذكرى  63لن-دلع ث-ورة
أاول ن -وف-م ،Èي-ن-ظ-م اŸرك-ز ال-وط-ن-ي
ل- - -ل - -دراسص - -ات وال - -ب - -حث ‘ ا◊رك - -ة
الوطنية وثورة أاول نوفم،1954 È
ي- - - -وم- - - -ا دراسص- - - -ي- - - -ا –ت ع - - -ن - - -وان:
““اŸصص-ط-ل-ح-ات واŸف-اه-ي-م ال-ت-اري-خية
تاريخ ا÷زائر  ،““1962 - 1830يوم
اÿم -يسض  26أاك-ت-وب-ر ا÷اري ،ع-ل-ى
السص - -اع - -ة  09:30صص -ب -اح-ا ب-ق-اع-ة
اÙاضصرات للمركز.

يشص -رف وزي -ر الصص -ح-ة والسص-ك-ان
وإاصصÓ- -ح اŸسص- -تشص- -ف- -ي -ات ﬂت -ار
حسصبÓوي ،اليوم ،على السصاعة
صص - -ب - -اح- -ا ب- -ف- -ن- -دق
08:30
الشصÒاطون ،على افتتاح أاشصغال
الجتماع السصنوي الثا Êللشصبكة
الوطنية لسصجÓت السصرطان.

إاثراء الذاكرة الوطنية

الع ـ ـرضض الشص ـ ـ ـر‘
األول لفيلـ ـ ـ ـم
““ ⁄نكن أابط ـاًل““

ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ‘ ،إاطار حصصة ““موعد مع التاريخ““،
العدد  149بعنوان““ :كيف يشصارك ا÷ميع ‘ إاثراء الذاكرة الوطنية
لشص -ي -اء ال -ت-اري-خ-ي-ة ع-ل-ى غ-رار مشص-ارك-ة
ب -ال -وث -ائ -ق واŸع -ل -وم -ات وا أ
لغ -ل-ب-ي-ة السص-اح-ق-ة ‘ نصص-رة ودع-م ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ب-ك-ل غ-ال
ا أ
ونفيسض““Ã ،قر اŸدرسصة الوطنية لعلوم البحر وتهيئة السصاحل بدا‹
لربعاء  25أاكتوبر ،بداية من السصاعة  10:00صصباحا.
ابراهيم ،يوم ا أ

اŸمارسصات اإلجرامية للسصلطات
السصتعمارية الفرنسصية
لول
ي- -ت- -م ال- -ع- -رضض الشص- -ر‘ ا أ
ل - -ف - -ي - -ل - -م ““ ⁄ن- -ك- -ن أاب- -ط- -اًل““
ل-ل-م-خ-رج نصص-رال-دي-ن ق-ن-يفي،
ب- - -حضص- - -ور وزي - -ر ال - -ث - -ق - -اف - -ة
عزالدين ميهوبي ،اليوم ،على
السص-اع-ة  19:00مسص-اء ب-قاعة
اب- -ن زي- -دون ب- -دي- -وان ري -اضض
الفتح.

ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ،بالتنسصيق مع مديريات اÛاهدين
واŸتاحف ا÷هوية ،اللقاء ا÷ماعي اŸوسصع رقم – ،204ت عنوان:
لج -رام -ي -ة ل -لسص -ل-ط-ات السص-ت-ع-م-اري-ة ال-ف-رنسص-ي-ة ضص-د
““اŸم -ارسص -ات ا إ
ا÷زائ -ري Úإاب -ان ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة““ ،ي -وم اÿم-يسض  26أاكتوبر
ا÷اري ،بداية من السصاعة  14:00بعد الزوال.

تنظم الغرفة ا÷زائرية للتجارة والصصناعة Ãقرها بالعاصصمة ،ندوة صصحفية حول الطبعة الثانية للصصالون الدو‹ للنقل واللوجسصتيك
اŸقرر تنظيمه ‘ الفÎة اŸمتدة من  13إا 16 ¤نوفم Èالداخل ،بقصصر اŸعارضض ،الصصنوبر البحري ،العاصصمة.

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

ي- -نشص -ط رئ -يسض ال–اد ال -وط -ن -ي
ل -ل -م-ه-ن-دسص Úال-زراع-ي Úال-ع-رب،
لربعاء  25أاكتوبر ا÷اري،
يوم ا أ
ن-دوة صص-ح-ف-ي-ة Ãن-تدى اÛاهد،
–ضصÒا لنعقاد فعاليات الدورة
 84ل-ل-م-ك-تب ال-ت-نفيذي ل–Óاد،
ال-ذي سص-ي-ع-ق-د –ت رع-اي-ة وزي-ر
ال -ف Ó-ح -ة وال -ت -ن -م -ي -ة ال -ري -ف-ي-ة
والصص-ي-د ال-ب-ح-ري ،وذلك ي-ومي 2
و 3ن- -وف- -م Èال- -داخ -ل ب -ف -ن -دق
لوراسص- - - - - - -ي– ،ت شص- - - - - - -ع - - - - - -ار:
ا أ
““السص -ت-ث-م-ارات ال-فÓ-ح-ي-ة شص-رط
لمن الغذائي““.
أاسصاسصي لتحقيق ا أ

ن ـ ـ ـ ـ ـ ـدوة صصحفي ـ ـ ـ ـ ـ ـة ح ـ ـ ـ ـ ـ ـول الصصال ـ ـ ـ ـ ـ ـون الدول ـ ـ ـ ـ ـ ـي للنق ـ ـ ـ ـ ـ ـل

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسض مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

التحرير

ندوة صصحفية لرئيسض
ا–اد اŸهندسصÚ
الزراعي Úالعرب

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

الثÓثاء  24أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  04صشفر  143٩هـ

لو ¤من نوعها للمنطقة
‘ جولة ا أ

رئيسس ا÷مهورية يسضتقبل كوهلر
اسش -ت -ق -ب-ل رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،أامسس،
ب- -ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م -ة ،اŸب -ع -وث
·Ó
Óم Úال -ع-ام ل -أ
الشش -خصش -ي ل  -أ
اŸت-ح-دة إا ¤الصش-ح-راء ال-غ-ربية،
هورسشت كوهلر.
وق -د ج -رى السش -ت -ق -ب -ال ب -حضش-ور
ال -وزي-ر األول أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى ،ووزي-ر
الشش - -ؤوون اÿارج - -ي- -ة ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر
مسشاهل.
ÓمÚ
ويقوم اŸبعوث الششخصشي ل أ
 ·ÓاŸت -ح -دة ب -ج -ول -ة ه-ي
ال -ع -ام ل  -أ
األو ¤من نوعها له إا ¤اŸنطقة.

لرهاب ‘ غرب إافريقيا
ترأاسس أاششغال اŸنتدى العاŸي Ÿكافحة ا إ

مسضاهل يشضدد على ضضرورة التنسضيق الدو‹ Ÿكافحة التطرف العنيف
ا÷زائر –افظ على حماية حدودها بشضكل كب Òلتحقيق األمن ‘ اŸنطقة
التعاون ‘ مواجهة الظاهرة.

العتماد على اÈÿات والتجارب
اإلفريقية ‘ مكافحة العنف واإلرهاب

شش- -دد وزي -ر الشش -ؤوون اÿارج -ي -ة ع -ب -د
القادر مسشاهل ،أامسس ،على ضشرورة بذل
لق-ل-ي-م-ي
ج -ه -ود أاك Èل -ت -ع -زي -ز ال-ت-ع-اون ا إ
لره - -اب ‘ غ - -رب
وال- - -دو‹ Ÿك- - -اف - -ح - -ة ا إ
إاف -ري -ق -ي -ا .وأاك-د أان ا÷زائ-ر –اف-ظ ع-ل-ى
مسش -ت -وى رف -ي -ع م -ن ال -ي -ق -ظ -ة ع -ل-ى ط-ول
حدودها مع البلدان ا÷ارة ‘ ،ح Úأاششار
إا ¤أان طرق مواجهة التطرف تنطلق من
أاسشسس اق- - -تصش - -ادي - -ة ودع - -م اÛت - -م - -ع - -ات
وﬁارب-ة ال-ف-ق-ر واله-ت-م-ام أاك Ìب-ع-نصش-ر
الششباب واŸرأاة.

جÓل بوطي
مسشاهل ع Èعن إارادة ا÷زائر القوية ‘ مد
يد اŸسشاعدة وتعزيز التعاون ‘ ›ال مكافحة
لره -اب ،ان -ط Ó-ق -ا م -ن Œرب -ت-ه-ا ال-ط-وي-ل-ة ‘
اإ
ﬁاربة التطرف والتششدد العنيف ،حيث لطاŸا
عملت على إايجاد فرصس تعاون ب Úالبلدان سشواء
لفريقي أاو الدو‹ ،موضشحا أان
على اŸسشتوى ا إ
لرهاب ل تقتصشر على منطقة أاو رقعة
ظاهرة ا إ
جغرافية ﬁددة.
أاك -د مسش -اه -ل ‘ ك -ل -م-ة أال-ق-اه-ا ل-دى اف-ت-ت-اح
لرهاب حول
اجتماع اŸنتدى العاŸي Ÿكافحة ا إ
غرب إافريقيا ،أامسس ،باŸركز الدو‹ للمؤو“رات
عبد اللطيف رحال بالعاصشمة ،أان تعاون الدول
لرهاب،
لفريقية Ÿواجهة التطرف العنيف وا إ
اإ
لرسشاء
يأاتي ‘ ظل دعوات قادة رؤوسشاء الدول إ
خ -ارط -ة ط -ري -ق ل -ل -وق -اي -ة م -ن ه -ذه ال -ظ -اه -رة
ال -ع -اŸي-ة ،م-وضش-ح-ا دور ك-ل ف-ئ-ات اÛت-م-ع ‘
Óرهاب ‘ .ح Úجدد أاهمية التجربة
التصشدي ل إ
ا÷زائرية ،التي تكتسشي أاهمية كبÒة وأاششار إا¤
أان ترؤوسس ا÷زائر ،مناصشفة مع كندا ،لÓجتماع
لرهاب ‘ منطقة غرب
لول Ÿكافحة ا إ
الدو‹ ا أ
إافريقيا ،يؤوكد أاهمية التجربة ا÷زائرية ،مرّكزا
ع -ل -ى ضش -رورة ال -ع -م -ل سش -وي -ا م-ن أاج-ل Œف-ي-ف
لرهاب Ãنطقة غرب
ﬂتلف مصشادر “ويل ا إ
إافريقيا
م -ن ب Úه -ذه اŸصش -ادر ،ب -حسش-ب-ه ،اخ-ت-ط-اف
رهائن مقابل فدى وا÷رÁة اŸنظمة العابرة
Óوط-ان ب-ج-م-ي-ع أاشش-ك-ال-ه-ا والسش-ت-غÓل اŸثمر
ل -أ
لسشلحة
اليوم لششبكات الهجرة غ Òالششرعية وا أ
واıدرات وال - - -هÒوي ،Úخ- - -اصش- - -ة ا◊شش- - -يشس
لموال ،التي
لششخاصس وتبييضس ا أ
واŸتاجرة با أ
لرهابية
تدّر أارباحا طائلة تسشمح للجماعات ا إ
بحيازة إامكانات مالية هامة للتمويل ومواصشلة
لجرامي إا ¤بلدان أاخرى.
توسشيع نششاطها ا إ
ك -م -ا أاب -رز رئ -يسس ال -دب -ل-وم-اسش-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
مسشعى ا÷زائر ‘ منطقة السشاحل ،التي –تاج
إا ¤مزيد من التنسشيق ب Úالدول التي Œمعها
قبل كل ششيء قواسشم تاريخية مششÎكة ،فضشÓ
عن التعاون القتصشادي ‘ ›الت أاخرى ،تؤوكد
لمني ،سشيما
على ضشرورة التنسشيق ‘ اÛال ا أ
‘ الوقت الراهن ،من خÓل إايجاد طرق بديلة
ت-ن-ط-ل-ق م-ن ال-ت-ن-م-ي-ة الق-تصش-ادي-ة ال-تي اعتÈها
أاسشاسس الوقاية من التطرف.
وتسشعى ا÷زائر ،بحسشب مسشاهل ‘ ،إاطار
لقليمي والدو‹ ،إا ¤حششد اÈÿات
التعاون ا إ
ل -ت -ع -زي -ز ال -ت -ع -اون ال -ع-اŸي ‘ ›ال م-ك-اف-ح-ة
لرهاب وكذا حششد اŸوارد الÓزمة Ÿكافحة
اإ
التطرف العنيف ،مششÒا إا ¤أان الجتماع يندرج
لق-ل-ي-م-ي-ة وال-دول-ي-ة اŸب-ذول-ة
‘ إاط -ار ا÷ه-ود ا إ
للتوصشل إا ¤قاعدة مششÎكة ب Úالدول لتعزيز

من اŸقرر أان يتوصشل الجتماع الذي يختتم،
اليوم ،برئاسشة ا÷زائر وكندا ،إا ¤نتائج ملموسشة
لره - -اب ‘ ظ- -ل ا÷ه- -ود ال- -دول- -ي- -ة
Ùارب - -ة ا إ
Ûم- -وع -ة ال -ع -م -ل ح -ول ت -ع -زي -ز ال -ق -درات ‘
اŸنطقة السشاحل ،للعمل على تعزيز القدرات ‘
منطقة غرب إافريقيا ،مثلما ” التفاق عليه
خ Ó-ل الج -ت -م -اع ال -وزاري ل -ل -م -ن -ت-دى ال-ع-اŸي
لره-اب اŸن-ع-ق-د ب-ن-ي-وي-ورك ‘ 20
Ÿك -اف -ح-ة ا إ
سشبتم ،2017 Èمن خÓل العتماد على اÈÿات
لف -ري -ق -ي -ة ‘ م -ك -اف -ح -ة ال -ع -ن -ف
وال -ت -ج -ارب ا إ
لرهابي وبحث سشبل تطوير عمليات التصشدي
وا إ
لتهديداته.
بحسشب وثائق الجتماع الدو‹ ،الذي تششارك
فيه عدة دول ،يÓحظ اÈÿاء أان إافريقيا ،على
غ -رار ال -ع -دي -د م -ن م-ن-اط-ق ال-ع-ا“ ⁄ث-ل ه-دف-ا
لف-ة
لره -اب-ي ،ب-ع-دم-ا “ك-نت ه-ذه ا آ
ل -ظ -اه -رة ا إ
ال -ع -اب -رة ل -ل -ح -دود م -ن التسش-اع ع« Èاسش-ت-غÓ-ل
لنسشا ‘ Êبعضس اŸناطق واخÎاقها
البؤوسس ا إ
لنÎنت
ل-وسش-ائ-ل ال-ت-واصش-ل الج-ت-م-اعي وششبكة ا أ
واسش -ت -ه -داف -ه-ا ل-ف-ئ-ة الشش-ب-اب ‘ إاف-ري-ق-ي-ا وه-ي
النقاط التي ترافع ا÷زائر لضشرورة التكفل بها.
‘ هذا السشياق ،تلتزم ا÷زائر بالعمل على
ا◊يلولة دون أان يششهد أاي ششعب آاخر اŸآاسشي
ال -ت -ي ف -رضشت ع -ل -ى الشش-عب ا÷زائ-ري سش-ن-وات
التسشعينيات من القرن اŸاضشي ،حيث –ظى‘ ،
لعضش-اء ‘
إاط -ار ه -ذه اŸه -م -ة ،ب -دع -م ال-دول ا أ
لم - -ن
لف - -ري - -ق - -ي و›لسس السش - -ل - -م وا أ
ال–اد ا إ
لمر الذي أاكده
لفريقي ،ا أ
ومفوضشية ال–اد ا إ
الوزير مسشاهل.
لرهاب
وتسشتند مهمة بعثة التنسشيق Ÿنع ا إ
وم -ك -اف-ح-ت-ه ‘ إاف-ري-ق-ي-ا ،ع-ل-ى وضش-ع م-ن-ظ-وم-ة
لرهاب تقوم على Œفيف
إافريقية Ÿكافحة ا إ
لرهاب وﬁاربة التطرف والتكفل
منابع “ويل ا إ
لجانب وعودتهم إا ¤القارة،
لرهابي Úا أ
Ãسشأالة ا إ
لط- - -ر
فضش  Ó- - -ع - - -ن –سش Úالسش - - -ي - - -اسش- - -ات وا أ
اŸؤوسشسش- -ات- -ي- -ة وال- -ق -ان -ون -ي -ة م -ن أاج -ل ت -ع -زي -ز
لنسش -ان وال -ت -ن -م -ي -ة
ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة وح- -ق- -وق ا إ
الق-تصش-ادي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة ،ب-اع-ت-ب-اره-ا ع-وامل
لرهابية من
تسشاعد على حرمان ا÷ماعات ا إ
لرضش -ي -ة اÿصش -ب -ة ل -نشش -ر أاف-ك-اره-ا ،إا ¤ج-انب
اأ
لق-ل-ي-م-ي وال-دو‹
ت -ط -وي -ر ال -ت -ع -اون ال-ث-ن-ائ-ي وا إ
لفة.
Ÿكافحة هذه ا آ
وتعتزم كل من ا÷زائر وكندا اللت Úترأاسشان
لول ل-ل-م-ن-ت-دى ال-ع-اŸي
م -ن -اصش -ف -ة الج -ت -م -اع ا أ
لرهاب حول منطقة غرب إافريقيا،
Ÿكافحة ا إ
ضشمان مواصشلة العمل على هذه اŸواضشيع ذات
لولوية ‘ ،إاطار ا÷هود اŸسشتقبلية اŸتصشلة
اأ
ب -ب -ن -اء ال -ق -درات وت -ن -ف -ي -ذ اŸم-ارسش-ات ا÷ي-دة
لره-اب ‘ ،حÚ
ل-ل-م-ن-ت-دى ال-ع-اŸي Ÿك-اف-ح-ة ا إ
لمن
لششارة إا ¤أان سشفراء دول ›لسس ا أ
Œدر ا إ
أانهوا ،منذ يوم ،Úزيارة إا ¤منطقة السشاحل،
لفريقية ‘
أابدوا فيها ارتياحهم ÷هود الدول ا إ
إارسشاء دعم السشلم سشيما بدولة ما‹.

ا÷زائر تدين بشضدة العتداء اإلرهابي
الذي اسضتهدف الدرك النيجري
أادانت ا÷زائ- - -ر ،أامسس ،بشش- - -دة ،الع- - -ت- - -داء
لرهابي الدموي الذي اسشتهدف قوات الدرك
اإ
النيجرية اŸتواجدة بالقرب من ا◊دود اŸالية،
مششÒة إا ¤مواصشلة دعمها للمجهود ا÷ماعي
لرهاب
الرامي إا« ¤تعزيز اسشÎاتيجية مكافحة ا إ
لقليمي والدو‹».
على اŸسشتوي Úا إ
صش- - -رح اŸت- - -ح- - -دث ب- - -اسش - -م وزارة الشش - -ؤوون
اÿارجية عبد العزيز بن علي الششريفي ،لوأاج،
لره-اب-ي ال-ذي
ق -ائ « :Ó-ن -دي-ن بشش-دة الع-ت-داء ا إ
اسش -ت -ه-دف وح-دة م-ن ال-درك ال-ن-ي-ج-ري Ãدي-ن-ة

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

أايوروﬂ ،لفا  13دركيا نيجريا سشقطوا ‘ ميدان
الششرف ،تابعŸ Úفرزة دركية تضشمن أامن هذه
اŸنطقة القريبة من ا◊دود اŸالية».
وأاضشاف اŸتحدث باسشم اÿارجية ا÷زائرية
ي-ق-ول «ن-ن-ح-ن-ي أام-ام تضش-ح-ي-ات-هم ا÷ليلة ونقدم
تعازينا اÿالصشة لعائÓتهم وللحكومة النيجرية
ك-م-ا ن-عّ-ب-ر ع-ن تضش-ام-ن-ن-ا ال-ت-ام م-ع-ه-م» ،مضش-ي-فا
«سش-ن-ب-ق-ى م-ق-ت-ن-ع Úأان-ه م-ه-ما كانت التضشحيات،
ف - -إان الشش - -عب وا÷يشس وال - -ق - -وات اŸسش - -ل - -ح- -ة
لرهاب وإافششال
النيجري Úسشيتمكنون من صشد ا إ
ﬂططاته الدموية».
وأاكد السشيد بن علي الششريف ،أان «ا÷زائر
التي لطاŸا برهنت على تضشامنها مع البلدان
لششقاء وا÷Òان ،سشتواصشل دعمها
والششعوب ا أ
للمجهود ا÷ماعي الرامي إا ¤تنسشيق ا÷هود
لره-اب ع-ل-ى
وت -ع -زي -ز اسشÎات-ي-ج-ي-ة م-ك-اف-ح-ة ا إ
لقليمي والدو‹».
اŸسشتوي Úا إ

مواقف ا÷زائر وناميبيا حول تقرير
مصض Òالشضعب الصضحراوي ثابتة

لول ووزيرة العÓقات
أاكدت نائب الوزير ا أ
الدولية والتعاون لدولة ناميبيا ،نتومبو ناندي
ندايتواه ،أامسس ،با÷زائر العاصشمة ،أان مواقف
ا÷زائر وناميبيا بخصشوصس تقرير مصش Òالششعب
الصشحراوي «ثابتة».
صش-رحت ال-وزي-رة ال-ن-ام-ي-ب-ي-ة ع-قب ل-قائها مع
وزي -ر الشش -ؤوون اÿارج-ي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر مسش-اه-ل،
تقول–« :ادثنا حول اŸسشائل ذات الصشلة بالسشلم
لفريقية وبششكل خاصس
والسشتقرار ‘ القارة ا إ
تقرير مصش Òششعب الصشحراء الغربية الذي تظل
مواقف البلدين بششأانه ثابتة».
“حورت اÙادثات من جهة أاخرى ،حول
لو ¤ل-ل-ج-ن-ة اıت-ل-ط-ة
ج -دول أاع-م-ال ال-دورة ا أ
لثن ÚوالثÓثاء
للتعاون اŸزمع عقدها يومي ا أ
وك -ذا ح -ول «–دي -د ›الت ال -ت-ع-اون ،لسش-ي-م-ا
الÎبية والتكوين والطاقة والفÓحة».
ودعت نتومبو ناندي ندايتواه ‘ هذا الصشدد،
إا« ¤تشش -ج -ي -ع السش -ت -ث -م -ارات ‘ ك  Ó-ال -ب -ل -دي-ن
واŸب-ادلت ال-ت-ج-اري-ة ل-ل-م-ن-ت-وج-ات اÙل-ي-ة ‘
إاطار ترقية الدبلوماسشية القتصشادية ‘ القارة».
ك -م -ا ت -ن-اول ال-ل-ق-اء «ت-ب-ادل اŸع-ل-وم-ات ح-ول
التاريخ اŸششÎك ب Úالبلدين ‘ ›ال الكفاح
من أاجل التحرر».
م -ن ج-ه-ت-ه أاع-ل-ن مسش-اه-ل ،ال-ذي أاشش-اد ب-ه-ذا
«ال -ت -اري -خ اŸششÎك» ،ع-ن إاب-رام سش-ت-ة ات-ف-اق-ات
لو ¤للجنة اıتلطة بÚ
ثنائية تتويجا للدورة ا أ
ال-ب-ل-دي-ن وال-ت-ي ت-ع-ت Èف-رصش-ة «ل-تحديد ›الت
توسشيع التعاون الثنائي».
‘ ه- -ذا الصش -دد ،أاب -ى مسش -اه -ل إال أان ي -ؤوك -د
«ال - -ن - -ظ - -رة ا÷دي- -دة» ل- -ل- -ج- -زائ- -ر ب- -خصش- -وصس
ال -دب -ل-وم-اسش-ي-ة الق-تصش-ادي-ة ،م-ؤوك-دا أان «السش-وق
ا÷زائرية مفتوحة للمنتوج الناميبي ومنتوجات
بلدان أاخرى».
وأاردف قائ« :Óلقد تطرقنا إا ¤الوضشع ‘
اŸنطقة»› ،ددا «اŸوقف اŸششÎك» للجزائر
ون- -ام- -ي- -ب- -ي- -ا ،اŸت- -م- -ث -ل ‘ «دع -م ح -ق الشش -عب
الصش -ح -راوي ‘ ت -ق -ري-ر مصشÒه ط-ب-ق-ا ل-ق-رارات
ل· اŸتحدة».
اأ
وخ- - -لصس إا ¤أان اÙادث - -ات ب Úال - -ط - -رفÚ
خصشت م- -ن ج- -ه -ة أاخ -رى« ،م -ل -ف -ات م -ك -اف -ح -ة
لسشÎات -ي -ج-ي-ة
لره -اب وا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة وا إ
اإ
لفريقية Ÿواجهة هات ÚالظاهرتÚ
اŸششÎكة ا إ
وكذا الوضشع السشائد ‘ بعضس بلدان القارة».
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لمارات
بوحجة يسشتقبل سشف Òا إ
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اتفاق على إانشضاء ›موعتي الصضداقة الŸÈانية
ات - -ف - -ق رئ- -يسس اÛلسس
الشش -ع -ب -ي ال -وط-ن-ي السش-ع-ي-د
لمارات
بوحجة ،مع سشف Òا إ
ال-ع-رب-ي-ة اŸت-ح-دة ب-ا÷زائ-ر
ي- -وسش- -ف خ- -م -يسس سش -ب -اغ آال
ع -ل -ي ،أامسس ،ع -ل -ى ت -وط -ي-د
ال -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن -ائ -ي -ة ع-ل-ى
الصشعيد الŸÈا ،Êمن خÓل
إانشش-اء ›م-وع-ت-ي الصشداقة
الŸÈانية ،بحسشب ما أافاد به
بيان للمجلسس.
أاوضش - - - -ح ذات اŸصش- - - -در ،أان
العÓقات الثنائية التي Œمع بÚ
ا÷زائ- -ر واإلم- -ارات ال- -ع- -رب -ي -ة
اŸت -ح -دة ،شش-ك-لت ﬁور ال-ل-ق-اء
ال -ذي ج -م -ع ب -وح -ج -ة ب -السش-فÒ
اإلماراتي Ãقر اÛلسس ،حيث
«” تأاكيد ما تتسشم به من نوعية
و“ي- -ز ،ك -م -ا ” الت -ف -اق ع -ل -ى
ضش- -رورة ت- -وط- -ي- -ده -ا ع -ل -ى ك -ل
اŸسش- -ت- -وي- -ات ،لسش- -ي- -م- -ا ع- -ل -ى
الصش- -ع -ي -د الŸÈا ،Êم -ن خ Ó-ل
إانشش- -اء ›م- -وع- -ت- -ي الصش- -داق -ة
الŸÈانية وتكثيف الزيارات».
وعند ا◊ديث عن ظاهرتي

اإلرهاب والتطرف ،ذكر رئيسس
اÛلسس بتجربة ا÷زائر خÓل
العششرية السشوداء ،حيث أاششاد بـ
«ح-ن-ك-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-بد
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ال-ذي ب-ادر
ب- -ق- -ان -ون اŸصش -ا◊ة ال -وط -ن -ي -ة
والذي أانقذ ا÷زائر من مصشÒ
مأاسشوي و‚ح ‘ اسشتعادة السشلم
وال-ت-م-اسشك الج-ت-م-اع-ي للششعب
ا÷زائ -ري‡ ،ا وف -ر ل -ل -ج -زائ-ر
Óعمال».
مناخا ﬁفزا ل أ
كما أاعرب بوحجة عن أامله
‘ أان «يرتفع حجم السشتثمارات
اإلم -ارات -ي -ة ب-ا÷زائ-ر» ،ق-ب-ل أان

ي-ج-دد م-وق-ف ا÷زائ-ر ال-داع-ي
إا« ¤ت -ع -زي -ز ال -تضش-ام-ن ال-ع-رب-ي
Ÿواج -ه -ة ﬂت -ل-ف ال-ت-ح-دي-ات،
لسشيما ما يتعلق بدعم عوامل
األم-ن والسش-ت-ق-رار وال-ت-ن-مية ‘
اŸنطقة العربية».
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،أاب -دى السش -فÒ
اإلم- -ارات- -ي «ت- -ق- -دي- -را ع- -ال -ي -ا»
للجزائر التي عرفت  -كما قال
 «ك - -ي - -ف ت- -ت- -ج- -اوز الصش- -ع- -ابوال -ت -ح -دي -ات ال -ت -ي ت-واج-ه-ه-ا»،
معربا عن أامله ‘ «تقوية سشبل
التعاون على جميع األصشعدة بÚ
البلدين».

مدلسضي يسضتقبل سضف‡ Òلكة البحرين
اسشتعرضس رئيسس اÛلسس الدسشتوري مراد
م -دلسش-ي ،أامسس ،م-ع سش-ف‡ Òل-ك-ة ال-ب-ح-ري-ن
ب- -ا÷زائ- -ر ح- -ام- -د ﬁم- -د ال -عصش -ف -ور ،آاف -اق
ت -ط -وي -ر ال -ع Ó-ق-ات ب ÚاÛلسس ال-دسش-ت-وري
ا÷زائري واÙكمة الدسشتورية البحرينية،
بحسشب ما أافاد به بيان للمجلسس.
أاوضشح نفسس اŸصشدر ،أان مدلسشي اسشتعرضس مع
السشف Òالبحريني «واقع العÓقات الثنائية اŸتميزة
وآافاق تطويرها ،خاصشة ب ÚاÛلسس الدسشتوري
ا÷زائ -ري واÙك -م-ة ال-دسش-ت-وري-ة ال-ب-ح-ري-ن-ي-ة ‘
اÛالت ذات الختصشاصس».

مششروع قانون اŸالية 2018

الضضرائب ا÷ديدة تهدف إا– ¤قيق اŸسضاواة بÚ
اŸواطن Úالبسضطاء واألثرياء

أاكد اŸدير العام للضشرائب مصشطفى زيكارة،
أامسس ،ب- -ا÷زائ- -ر ،أان الضش- -ري -ب -ة ع -ل -ى الÌوة
وم - -ع- -ظ- -م الضش- -رائب ا÷دي- -دة اŸتضش- -م- -ن- -ة ‘
مششروع قانون اŸالية  ،2018ل “سس غالبية
لثرياء على وجه
لششخاصس ا أ
اŸواطن ،Úبل ا أ
لنصشاف واŸسشاواة
اÿصشوصس ،بهدف –قيق ا إ
لغنياء أامام مصشالح
ب ÚاŸواطن Úالبسشطاء وا أ
ا÷باية.
ق -ال زي -ك -ارة ،خ Ó-ل اج -ت -م -اع م -ع ÷ن -ة اŸال -ي-ة
واŸي -زان -ي -ة ب -اÛلسس الشش -ع -ب -ي ال -وط -ن-ي ‘ ،إاط-ار
مناقششة األحكام ا÷بائية الواردة ‘ مششروع قانون
اŸالية  ،2018إان اسشÎاتيجية مصشالح الضشرائب هي
«الكششف عن األششخاصس الذين تظهر عليهم عÓمات
خ -ارج -ي -ة ل -لÌوة ،ل -ك -ن غ Òم-ع-روف Úع-ل-ى مسش-ت-وى
مصشالح الضشرائب .وكذا األششخاصس غ ÒاŸصشّرحÚ
Ãج-م-ل ‡ت-ل-ك-ات-ه-م ا◊ق-ي-ق-ي-ة أاو اŸصش-رح Úب-جزء
منها للتهرب من دفع الضشرائب».
وأاضشاف زيكارة أامام النواب ،أان مصشالح الضشرائب
سشتقوم ‘ هذا الششأان ،بزيارات ميدانية ،بناًء على
معطيات مقدمة من مصشادر ﬂتلفة (بنوك ،مصشالح
الضش -رائب ،مصش -ال -ح ال-ع-ق-ار...إال-خ)÷ ،م-ع أادل-ة ح-ول
Óشش- -خ- -اصس غÒ
ال - -ع Ó- -م - -ات اÿارج - -ي- -ة ل- -لÌوة ل - -أ
اŸصشرح Úبها ،كأاصشحاب الفيÓت والششقق الفاخرة
والسشيارات الفخمة ومالكي قوارب النزهة ومن ثم
اسشتدعاءهم بصشفة رسشمية لتÈير مصشادر ‡تلكاتهم
أامام اللجان اıتصشة ،التي سشتأاخذ بع Úالعتبار كل
الوثائق اŸقدمة من طرفهم ومن ثم دراسشة مدى
خضشوع عوائدهم إا ¤القوان Úسشارية اŸفعول ،سشواء
م- - -ن ح- - -يث اÿضش- - -وع ا÷ب- - -ائ- - -ي أاو اŸصش - -ادر غÒ
اŸششروعة للÌوة.
بخصشوصس األششخاصس ذوي الÌوات من مصشادر
غ Òمشش -روع -ة ،شش -دد زي -ك -ارة ع -ل -ى أان مصش-ا◊ه ل-ن
تباششر فقط إاجراءات اإلخضشاع الضشريبي ،بل سشتبلغ
كذلك مصشالح العدالة Ÿباششرة التحقيقيات اıولة
لها ‘ هذا اإلطار.
من هذا اŸنطلق ،بحسشب ذات اŸسشؤوول ،سشتسشمح
ك-ل اإلج-راءات الضش-ري-ب-ي-ة ا÷دي-دة ،سش-واء اŸت-ع-ل-ق-ة
بالÌوة أاو أارباح اŸؤوسشسشات ،أاو الدخل اإلجما‹،
ببسشط اإلنصشاف واŸسشاواة ب ÚاŸواطن ،Úوإاظهار
«أان ليسس اŸواطنون البسشطاء فقط هم من يدفعون
الضشرائب ،بل حتى األثرياء ،سشواء كانوا Œارا أاو
أاصش- -ح- -اب م -ؤوسشسش -ات أاو رج -ال أاع -م -ال ،ال -ذي -ن ه -م
›Èون ك- -ذلك ع- -ل- -ى الم- -ت- -ث- -ال الضش- -ري- -ب -ي ودف -ع
مسشتحقات الدولة من أاموالهم».
من جهة أاخرى ،أاششار زيكارة أان األحكام ا÷بائية
ا÷ديدة تهدف كذلك إا ¤مواصشلة تبسشيط اإلجراءات
عن طريق منح اŸزيد من اŸرونة لصشالح اÿاضشعÚ
للضشريبة ،باإلضشافة إا ¤إاجراءات أاخرى تهدف إا¤
ت -رق -ي -ة السش -ت -ث -م -ار ،ك -اإلع -ف -اءات اŸق -ررة لصش-ال-ح
اŸؤوسشسشات الصشغÒة واŸتوسشطة اŸنششأاة من طرف

الششباب خصشوصشا.
و“ت خ Ó-ل ال -فÎة الصش -ب-اح-ي-ة ل-ه-ذا الج-ت-م-اع،
مناقششة عديد اŸواد اŸتضشمنة ألحكام جبائية ‘
إاط -ار مشش -روع ق -ان -ون اŸال-ي-ة  ،2018خصش -وصش -ا ت-لك
اŸعدلة واŸتممة Ÿواد قانون الضشرائب اŸباششرة
والرسشوم اŸماثلة ،على غرار اŸواد من  02إا11 ¤
اŸتضشمنة ‘ مششروع قانون اŸالية .2018
ي -ت -ع -ل -ق ﬁت -وى ه-ذه اŸواد خصش-وصش-ا ،ب-إاخضش-اع
فوائضس تنازل اÿواصس عن العقارات ،التي دامت
مدة حيازتها أاقل من  10سشنوات ،إا ¤ضشريبة الدخل
اإلج -م -ا‹ (اŸادة  )03ومسش-ت-وى اإلخضش-اع ل-لضش-ري-ب-ة
ا÷زاف- -ي- -ة ب -حسش -اب ال -دخ -ل (اŸادة  )04والضش-ري-ب-ة
اŸفروضشة على أارباح الأسشهم ‘ اŸؤوسشسشات (اŸادة
 )05وعديد اإلجراءات الضشريبية والرسشوم األخرى
وف -رضس الصش -ك -وك ‘ ال -ت -ع -ام Ó-ت ال -ت -ج -اري-ة وك-ذا
اإلعفاءات من التخليصس الضشريبي.
لدى مناقششتهم لهذه اŸواد ،تسشاءل بعضس أاعضشاء
ال -ل -ج -ن -ة ،ع -ن أاسش -ب -اب اŸدة ال-زم-ن-ي-ة اÙددة بـ10
Óخضشاع الضشريبي اŸفروضس على
سشنوات بالنسشبة ل إ
العقارات ،وكيفية –ديد أاصشحاب اŸداخيل الكبÒة
غ ÒاŸصشرح بها وإاخضشاعهم للضشريبة ،مششددين على
ضشرورة تششديد العقوبات Ùاربة الغشس بالتصشريح
وال -ت -ه -رب الضش -ري -ب -ي واإلسش -راع ‘ ت -ط -ب -ي -ق ف -رضس
الصشكوك ‘ التعامÓت التجارية.
وقال زيكارة ‘ رده ،إان اŸواطن ÚاŸقيم‘ Ú
عقارات ألك Ìمن  10سشنوات ،ليسس لهم عموما دواعي
Œارية من تغي Òمقرات سشكناتهم وأان هذا اإلجراء
ي- -ه- -دف خصش -وصش -ا إاﬁ ¤ارب -ة اŸضش -ارب -ة ‘ سش -وق
ال -ع -ق -ار وب -ال-ت-ا‹ ي-خصس األشش-خ-اصس ال-ذي-ن ي-ق-ت-ن-ون
سشكنات بغرضس إاعادة بيعها ‘ مدة تقل غالبا عن
عششر سشنوات.
ب -خصش-وصس الضش-ري-ب-ة ع-ل-ى الÌوة وك-ي-ف-ي-ة –دي-د
أاصشحاب اŸداخيل الكبÒة ،قال اŸسشؤوول إان الهدف
Óششخاصس
هو ﬁاولة التقرب من الدخل ا◊قيقي ل أ
اŸت- -ه- -رب Úم- -ن الضش- -رائب ،أاي- -ن سش -ت -ع -م -ل مصش -ال -ح
الضش -رائب ع -ل -ى ال -ق-ي-ام ب-زي-ارات م-ي-دان-ي-ة ل-ت-ح-دي-د
ع Ó-م -ات خ -ارج -ي -ة ل -لÌوة ق -ب -ل م -ب-اشش-رة اإلخضش-اع
الضشريبي.
على هامشس ا÷لسشة ،أاكد زيكارة ،لوأاج ،أانه يعمل
شش -خصش -ي -ا ل -ت -ح -ق -ي -ق م -ب -دأا اŸسش -اواة ا÷ب -ائ-ي-ة بÚ
اŸواط-ن Úال-بسش-ط-اء والأث-ري-اء ،ك-م-ا تضشّ-م-ن-ه برنامج
رئيسس ا÷مهورية وﬂطط عمل ا◊كومة .مضشيفا،
أان القانون يحتوي نصشوصشا واضشحة ‘ هذا اإلطار،
وأان مصشالح الضشرائب تعمل من أاجل فرضس مبدإا «كل
ششخصس يحقق مداخيل يدفع ضشريبة» ،ما يسشمح «برد
حق كل اŸواطن ،»Úباعتبار أان أاموال الضشرائب هي
أاموال عمومية ،مÈزا أان ظاهرة التهرب الضشريبي
ليسشت خاصشة با÷زائر فقط« ،بل موجودة ‘ كل
ال -ب -ل -دان» وأان السش -وق اŸوازي -ة ال -وط -ن-ي-ة «ل ت-ع-رف
تواجد رجال أاعمال كبار ومعروف.»Ú

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بوعزغي يفتتح الندوة الدولية حول التأام ÚالفÓحي:

 ٪٨٤من الفÓح Úغ Òمؤومّن Úوبعث التعاونيات ضسرورة
التأام Úضسرورة ملحة ‘ اŸنظومة ا’قتصسادية واŸعادلة الفÓحية

ألعدد
17472

04

اتفاقية ب ÚاÛموعات الصشناعية وبورصشات اŸناولة
والششراكة ،يوسشفي:

اŸناولة الصسناعية خيار اسسÎاتيجي ناجح ‘ تنمية الصسناعة با÷زائر

أاكسسوح :أالف مؤوسسسسة مناولة صسناعية “ثل  ٪10من النشساط الصسناعي غ Òكاف
شش -ك -ل م-وضش-وع اŸن-اول-ة الصش-ن-اع-ي-ة
ﬁور اŸلتقى الدراسشي الذي احتضشنته
الششركة الوطنية للعربات الصشناعية
’سش -ن -ف -ي -ي» ب -اŸن -ط-ق-ة الصش-ن-اع-ي-ة
«ا أ
روي-ب-ة ،ح-يث ” ال-ت-أاك-ي-د خÓ-ل-ه ع-لى
أان - -ه - -ا أاسش - -ل - -وب اسشÎات - -ي - -ج- -ي ل- -زي- -ادة
’ن-ت-اج
’م -ث -ل ل -ط -اق-ات ا إ
ا’سش -ت -غ Ó-ل ا أ
اŸت -وف -رة وال -ت -خصشصض ‘ رف -ع ال -ك-ف-اءة
و–سش Úا÷ودة والضش - - - -غ - - - -ط ع- - - -ل- - - -ى
ال -ت -ك -ال -ي -ف ورف-ع ال-ق-درة ال-ت-ن-افسش-ي-ة
وت - -ط- -وي- -ر أاداء الصش- -ن- -اع- -ات الصش- -غÒة
واŸت-وسش-ط-ة ل-ت-ل-ب-ي-ة اح-ت-ياجات السشوق
الوطنية.

سسعاد بوعبوشش

أاكد وزير الفÓحة والتنمية الريفية
والصشيد البحري عبد القادر بوعزغي،
أان ال- -ف Ó-ح ÚاŸؤوم -ن ÚاŸتضش -رري -ن م -ن
ا◊رائ -ق م -ؤوخ -را ” ال -ت -ك -ف -ل ب -ه -م م-ن
ط-رف ال-دول-ة ،مضش-ي-ف-ا أان ق-ي-م-ة اŸب-الغ
اŸال-ي-ة ال-ت-ي ق-دم-ه-ا الصش-ن-دوق ال-وط-ني
للتعاون الفÓحي كتعويضشات للفÓحÚ
اŸؤومن Úارتفعت إا 7 ¤مÓي Òدج سشنة
 ،2017كما أان مبلغ اششÎاكات الفÓحÚ
على مسشتوى الصشندوق بلغت  13مليار
دج ،مشش- - -ددا ع - -ل - -ى ضش - -رورة ال - -ت - -أامÚ
ال - -ف Ó- -ح - -ي ك- -أاداة أاسش- -اسش- -ي- -ة ل- -تسش- -يÒ
’خ -ط -ار اŸن -اخ -ي -ة ودÁوم-ة ال-نشش-اط
ا أ
’م -ن ال -غ -ذائ -ي
ال- -فÓ- -ح- -ي وب- -ال -ت -ا‹ ا أ
للمجتمعات الريفية.

سسهام بوعموشسة
أبرز بوعزغي على هامشس أفتتاحه ألندوة
ألدولية بعنوأن« :ألتأام ÚألفÓحي أدأة لتسشيÒ
أألخ - -ط - -ار أŸن - -اخ - -ي - -ة» ب - -اŸرك - -ز أل - -دو‹
للمؤو“رأت ،أهمية قطاع ألفÓحة ومكانته ‘
أŸع -ادل -ة ألق -تصش -ادي-ة أل-ي-وم ‘ ،ظ-ل أألزم-ة
أŸال -ي-ة ب-اع-ت-ب-اره ق-ط-اع-ا ﬁرك-ا لÓ-ق-تصش-اد
أل -وط -ن -ي ،ق -ائ  Ó-إأن رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة سش-ن-ة
 ،2009أك -د ع -ل -ى أه -م-ي-ة أل-ق-ط-اع ‘ –ق-ي-ق
أألمن ألغذأئي و–ويله كمحرك حقيقي ‘
ألتنمية ألقتصشادية ألششاملة من خÓل ترقية
ألششعب ألفÓحية أألسشاسشية ،وأعتماد ‰وذج
أل -ن -م -و ي -رت-ك-ز ع-ل-ى شش-عب أ◊ب-وب وأ◊ل-يب
وأÿضش- -ر أ÷اف -ة ،ل -ل -ت -خ -لصس م -ن أل -ت -ب -ع -ي -ة
وألسشتÒأد‡ ،ا يسشمح بتنويع أŸوأرد أŸالية.
وأضشاف وزير ألفÓحة وألتنمية ألريفية أن
‰وذج ألنمو يجب أن يرتكز على إأجرأءأت
ت -ت -ع -ل -ق ب -رف -ع أل -ق -ي -ود أŸسشÒة لÓ-سش-ت-ث-م-ار
وألششرأكة عمومي  -خاصس ،مششÒأ إأ ¤أن
هذه ألندوة أألو ¤من نوعها ،تسشمح للخÈأء
ب -ال -ن -ق-اشس إلي-ج-اد ط-رق وح-ل-ول ل-ت-أام ÚأكÌ
للمنتوج ألفÓحي وأألششخاصس ألذين ينششطون
‘ ألقطاع ،قائ Óإأن ضشرورة ألتأام Úأصشبحت
أك Ìم -ن م -ل -ح -ة ‘ أŸن -ظ -وم -ة ألق-تصش-ادي-ة
وأŸعادلة ألفÓحية ،وقطاع ألفÓحة ،خاصشة
بعد Œربة أ◊رأئق أألخÒة ألتي مسشت ألكثÒ

من مناطق ألوطن ‘ بعضس ألوليات ،وألذين
” تعويضشهم من طرف ألدولة ،ألتي  ⁄تتخل
ع- -ن دوره- -ا ‘ ه- -ذأ أŸوضش- -وع م- -ن ج -ان -ب -ه
ألجتماعي ،وأسشتطاعت إأحصشاء كل أÿسشائر
ألتي مسشت ألفÓح ÚأŸتضشررين.
‘ ه -ذأ ألصش -دد ،أك -د ب -وع -زغ-ي أن ق-ي-م-ة
أŸبالغ أŸالية ألتي قدمها ألصشندوق ألوطني
ل -ل -ت -ع -اون أل -ف Ó-ح -ي ك -ت-ع-ويضش-ات ل-ل-فÓ-حÚ
أŸؤوم - -ن Úأل - -ذي - -ن تضش- -رروأ م- -ن أل- -ك- -وأرث
ألطبيعية سشوأء كان جفافا أو حرأئقا ترتفع
من سشنة إأ ¤أخرى ،بحيث بلغت  7مÓي Òدج
سشنة  2017بعدما كانت ل تتجاوز  3مÓي Òدج
‘  ،2010كما سشجل زيادة ‘ مبلغ أششÎأكات
ألفÓح Úمن  5مÓي Òدج سشنة  2010إأ13 ¤
م-ل-ي-ار دج ،م-ن-وه-ا ب-اÛه-ودأت أل-ت-ي ي-ب-ذلها
ألصشندوق ‘ هذأ أإلطار.
موأزأة مع ذلك أششار وزير ألفÓحة إأ ¤أن
أل-ت-أام-ي-ن-ات ك-انت ق-ل-ي-ل-ة ب-ح-ك-م غ-ي-اب ث-قافة
ألتأام Úلدى ألفÓح Úألذين يجهلون أهمية
هذه أألدأة ‘ حماية منتوجهم من أألخطار
سشوأء ألطبيعية أو ألصشحية ،مضشيفا أن ألوزأرة
ألوصشية مسشتعدة ◊ملة أ◊رث وألبذر ألتي
وف -رت ل -ه -ا ك -ل أل -ظ -روف م -ن ح -يث أل -ب-ذور
وأألسش -م -دة وسش -ت -ن-ط-ل-ق ‘ أ◊م-ل-ة وم-رأف-ق-ة
ألفÓح وتأاطÒه ‘ ،أŸسشار ألتقني وكل ما
يتطلبه لتسشهيل ألعمل للفÓح .بالنظر ألننا ‘
ششهر ألتقلبات أŸناخية ،على حد تعبÒه.
ب -اŸق-اب-ل ،ط-الب أŸدي-ر أل-ع-ام ل-لصش-ن-دوق
ألوطني للتعاون ألفÓحي بن حبيليسس ششريف،
بعدم تهميشس ألتأام ‘ Úألنقاشس ألسشياسشي
وألقتصشادي ،ألنه يلعب دورأ مهما ‘ ألتنمية
ألقتصشادية وهو دأفع ‘ موأجهة أألخطار
أŸن-اخ-ي-ة وح-م-اي-ة ألسش-ت-ث-مار ألفÓحي وكذأ
تأام ÚأŸدأخيل ،وحسشبه فإان ألتأام Úيجب أن
يسشÎجع مكانته وينششط كهيئة مالية لتأامÚ
كل ألسشتثمارأت.
وأضشاف بن حبيلسس أنه ينبغي إأيجاد آأليات
أك ÌمÓءمة تسشمح للفÓحÃ Úوأجهة هذه
أıاطر ،قائ Óإأن تأام Úألقطاع ألفÓحي
ي- -ؤودي إأ ¤م- -ن- -ع تÓ- -شش -ي أألسش -ع -ار وي -ع -ط -ي
ل-ل-مسش-ت-ث-م-ري-ن أل-فÓ-ح-ي Úأل-وسش-ائ-ل أل-ك-اف-ي-ة
Ÿقاومة هذه أألخطار قصشد حماية نششاطهم
أل- -فÓ- -ح- -ي ووضش- -ع أدوأت تسش- -ي Òأألخ- -ط- -ار

ألفعالة .مششÒأ إأ ¤أن أŸلتقى يهدف لقÎأح
ن -ظ -ام أل -ت -أام Úأل-فÓ-ح-ي ‘ أ÷زأئ-ر وإأدرأج
أÿط -ر أŸن -اخ -ي ‘ أسشÎأت -ي -ج -ي -ة أل -ت -أامÚ
ب -إاع -دأد آأل -ي -ات ج -دي -دة ل -ل-ت-أام Úوم-ن-ت-ج-ات
تأامينية جديدة.
وقال أيضشا إأن  ٪16من ألفÓح ÚأŸؤومن،Ú
ضشئيل ويدل على غياب ألثقة وثقافة ألتأام،Ú
بحيث أن ألفÓح ÚأŸتضشررين من أ◊رأئق
أŸق- -در ع- -دده- -م بـ  100فÓ-ح ت-ل-ق-وأ م-ب-الغ
تعويضشية بأاك Ìمن مليار سشنتيم ‘ ،ظرف
أسشبوع.
من جهته ،قال ﬁمد عليوي أألم Úألعام
ل –Ó-اد أل -وط -ن -ي ل -ل -ف Ó-ح ،Úإأن -ن -ا أه-م-ل-ن-ا
أ÷انب أل- -ت- -ع- -اضش -دي وأل -ت -ع -او Êوه -و م -ه -م
ل -ل -ف Ó-ح Úألصش -غ -ار أل -ذي -ن أضش -ح-وأ ضش-ح-ي-ة
أسشتحوأذ ألكبار ،مطالبا بضشرورة دعم ألدولة
ووضشع يدها على هذأ ألنظام ألذي فقدناه،
وت -رأج -عت أل -ت -ع -اون -ي -ات أ◊ل -ق -ة أألسش-اسش-ي-ة
وأŸهمة لدفع قطاع ألفÓحة ،بعدما كنا ‰لك
 140ألف تعاونية على أŸسشتوى ألوطني خÓل
ألثورة ألزرأعية.
باŸقابل– ،دثت ‡ثلة أŸنظمة ألعاŸية
ل-ل-ت-غ-ذي-ة ومسش-تشش-ارة ضش-م-ن أŸشش-روع «ج-ي-ز»
سشارة فافريششو ‘ مدأخلتها بعنوأن «وضشع
ن-ظ-ام ت-أام ÚفÓ-ح-ي ،ثÓ-ث-ة ره-ان-ات وثÓ-ث-ة
أبتكارأت تغ ÒأŸعطيات» ،عن ألدور ألذي
يلعبه ألتأام ÚألفÓحي ‘ أ◊ماية وألÎقية
ألتي تسشمح للفÓح بتطوير نششاطه وألسشتثمار
أك ،Ìمضش- -ي- -ف- -ة أن أل- -ره -ان -ات تضش -م أإلط -ار
ألسشياسشي وألضشبط ،توف ÒأألمÓك ألعمومية
ك -اŸع -ط -ي -ات وأل -ت -حسش -يسس ب -ال-ت-أام Úووضش-ع
ﬂط -ط -ات ل -ن -م -اذج م -دع -م -ة ت-ك-ون م-وضش-ع
ألنقاشس ،مع إأدرأج عناصشر متجددة كاسشتعمال
أŸعطيات ألتي تلتقطها أألقمار ألصشناعية أو
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة أŸت-ح-رك-ة أل-ت-ي تسش-م-ح بتغيÒ
أŸعطيات للمرور من مششروع ‰وذجي إأ¤
‰وذج دأئم للتأام ÚألفÓحي.
تطرق فرأنسشو ألبوي متخصشصس ‘ تسشيÒ
أألخطار وأŸوأرد أŸالية أŸصشغرة إأ ¤أهمية
ألتأام Úدأخل ألوسشط ألريفي ،وكيفية وضشع
نظام تغطية يتضشمن أخطار أÙاصشيل أي
مشش -ك -ل أل -دع -م ،ت-وزي-ع أŸن-ت-ج-ات ،وتسش-دي-د
ألتعويضشات.

‘ ه- -ذأ أإلط- -ار أوضش- -ح وزي- -ر ألصش- -ن -اع -ة
وأŸناجم يوسشف يوسشفي ،أن قطاع أŸناولة
يصشب ضشمن أÿيارأت أإلسشÎأتيجية للجزأئر
للنهوضس بالقطاع ألصشناعي وتنويعه ،بالنظر
للدور ألهام ألذي تلعبه ‘ أ◊ياة ألقتصشادية
ل-ل-م-ؤوسشسش-ات ألصش-ن-اع-ي-ة ،وف-ت-ح ألسش-تثمار ‘
›الت متعددة ،ما يسشتدعي حسشبه تثمÚ
أŸوأد أألول- -ي- -ة أل- -وط- -ن -ي -ة ،ورف -ع أŸسش -ت -وى
ألتكنولوجي لتطوير أإلنتاج وتششجيع ألبحث
وألتطوير أŸسشتمر على ألصشعيد ألعملي.
أشش -ار أل-وزي-ر ب-اŸن-اسش-ب-ة أن ق-ط-اع أل-غ-ي-ار
يسش - -ت - -ح - -وذ ع- -ل- -ى حصش- -ة أألسش- -د ‘ نشش- -اط
Óسشف
م-ؤوسشسش-ات أŸن-اول-ة ألصش-ن-اع-ي-ة أل-ت-ي ل -أ
تعتمد على ألسشتÒأد ما يكلف ألبÓد ألعديد
من أŸليارأت دون أن يعطي رقما ﬁددأ،
ولهذأ يعول على أŸناولة ألصشناعية للتخفيف
م -ن ك -م -ي-ات أسش-تÒأده-ا ع Èأل-تشش-ج-ي-ع ع-ل-ى
تصشنيعها ﬁليا.
وبناء عليه أكد يوسشفي أن ألتوقيع على
أت -ف -اق -ي -ة إأط -ار ل -ل -م -ن -اول Úم -ن أل-ب-اط-ن بÚ
أÛم-وع-ات ألصش-ن-اع-ي-ة وب-ورصش-ات أŸن-اول-ة
وألشش- -رأك- -ة ،أمسس– ،ت إأشش- -رأف -ه وب -حضش -ور
م-دي-ري أل-ع-دي-د م-ن أŸؤوسشسش-ات ألصش-ن-اع-ي-ة،
ي -ن-درج ‘ إأط-ار ت-ع-زي-ز أل-عÓ-ق-ة ب Úأل-ق-ط-اع
أل -ع -ام وأÿاصس و–ف-ي-ز ألشش-رأك-ة أ÷م-اع-ي-ة
ألضش-روري-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة أل-ط-م-وح-ة ب-اإلم-ك-انيات
أل -وط -ن -ي -ة ل -ل-م-ن-اول-ة وإأدم-اج-ه-ا ‘ ألسش-لسش-ل-ة
ألدولية.
‘ هذأ ألسشياق دعا أŸسشؤوول أألول عن
ألقطاع أÛمعات ألصشناعية وأŸناول Úإأ¤
أع -ت -م -اد ن -ه -ج ت -ع-اق-دي ل-ت-ع-زي-ز وأل-رف-ع م-ن
مسش-ت-وى ألن-دم-اج ألصش-ن-اع-ي لضش-م-ان صشÓ-بة
ألقاعدة ألصشناعية وجعل أ÷زأئر أك Ìحركية
‘ ب- -عضس ألسش- -ت- -ث- -م- -ارأت وت- -ك- -ي -ي -ف -ه -ا م -ع
ألحتياجات ألوطنية ألنها عازمة على هذأ
أÿيار من خÓل ألتنويع ألصشناعي وذلك ل
يكون إأل من خÓل ششرأكة دقيقة مسشتدأمة
وصشلبة.

دف Îشسروط صسناعة السسيارات قيد
التشساور واإ’فراج عنه قريبا
ب- -خصش- -وصس دف Îألشش- -روط أل- -ذي ي- -ؤوط- -ر
نشش -اط صش -ن -اع-ة ألسش-ي-ارأت ب-ا÷زأئ-ر ،أوضش-ح
ي- -وسش- -ف- -ي ع -ل -ى ه -امشس أŸل -ت -ق -ى أن -ه ق -ي -د
أŸرأج- - -ع- - -ة وأل- - -درأسش - -ة ،مششÒأ إأ ¤وج - -ود
نقاششات ومششاورأت للخروج بصشيغة مناسشبة،
وهو ل يتعلق فقط بصشناعة ألسشيارأت بل بكل
أŸركبات وألعتاد ،متمنيا أن يتم ألنتهاء منه
‘ أقرب أآلجال لÓنطÓق ‘ إأسشÎأتيجية

‡ثل ا’–اد الوطني لششركات التأام Úوإاعادة التأام:Ú

قطاع التأامينات يفقد  ٪2من رقم أاعماله
ت -خ -ت -ت -م السش -ن -ة ب -ان -خ -ف -اضض ‘ رق-م
أاع -م -ال ق -ط -اع ال -ت -أام -ي -ن -ات ب -نسش-ب-ة ٪2
حسشب تصش -ري -ح زي -ان ب -وزي -ان ﬁف -وظ
’خ -ط -ار
رئ- -يسض قسش- -م الـت- -أام Úع- -ل- -ى ا أ
ل - -ل - -خ- -واصض واŸه- -ن- -ي Úع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى
الشش- -رك- -ة ال- -وط- -ن -ي -ة ل -ل -ت -أام Úو‡ث -ل
’–اد ال - -وط - -ن - -ي لشش- -رك- -ات ال- -ت- -أامÚ
ا إ
وإاع- -ادة ال- -ت- -أام ،Úم- -ؤوك- -دا أان ال- -ظ- -رف
ا’قتصشادي للبÓد  ⁄يؤوثر بششكل كبÒ
على رقم أاعمال الششركة.

حياة  /ك
أعلن زيان بوزيان ﬁفوظ ،أمسس ،للقناة
أإلذأع- - -ي - -ة أألو ¤أن رق - -م أع - -م - -ال ق - -ط - -اع

ألتأامينات ششهد أنخفاضشا بـ  ‘ ٪1،5نهاية
ألسش- -دأسش- -ي أألول م- -ن  2017م-ق-ارن-ة بالسشنة
أŸاضشية ،مششÒأ إأ ¤أن هذأ ألنخفاضس ‘
رقم أألعمال  ⁄يكن هاما« ،بل كان أقل ‡ا
ك -ان م -ت-وق-ع-ا» ،رغ-م أن ق-ط-اع أل-ت-أام-ي-ن-ات ل-ه
عÓقة بالوضشع ألقتصشادي للبÓد كونه يؤومن
أŸت -ع-ام-ل Úألق-تصش-ادي ÚوأŸوأط-ن Úبشش-ك-ل
عام.
أفاد زيان بوزيان ﬁفوظ ،أن أنخفاضس
أسشتÒأد ألسشيارأت بششكل ششبه نهائي ،أثر على
قطاع ألتأامينات  ،2017 - 2016ألذي ششهد
أنخفاضشا ‘ هذأ أÛال يقدر بـ  ،٪3ويختلف
ألوضشع من ششركة إأ ¤أخرى ،مششÒأ إأ ¤أن
ألتأام Úعلى ألسشيارأت Áثل أك Ìمن .٪55

انخفاضض اسستÒاد السسيارات أاثر
على التأام Úبنسسبة ٪3
‘ سشياق ذي صشلة وردأ على سشؤوأل حول
أŸلفات ألعالقة لتعويضس أصشحاب ألسشيارأت
أŸتضش- -ررة ،ق -ال إأن ه -ن -اك م -ل -ف -ات خ -اصش -ة
باألضشرأر أŸادية ألصشحاب ألسشيارأت أŸؤومنة
م- -ا ت -زأل ع -ال -ق -ة م -ن -ذ  2013ت-ق-در ق-يمتها
ألتأامينية ما ب 30 Úمليون و 150مليون سشنتيم.
وكششف ‘ سشياق متصشل أنه ” تصشفية أكÌ
من  150ألف ملف ،تÎأوح قيمة ألتأامينات
لديها ما ب 1 Úمليون و 30مليون سشنتيم ،دأعيا
أŸؤوم -ن Úإأ ¤أل -ت -وج -ه إأ ¤شش -رك -ات أل -ت -أامÚ
لتحصشيل تعويضشاتهم «ألنها حق لهم» ،مفيدأ

أنه قد ششرع ‘ تصشفية ملفات  2014و،2015
وأل -ع -م -ل ع -ل -ى ت -قصش Òم -دة ألن -ت -ظ -ار ق -در
أإلم -ك -ان ‘ ،ح Úي -ع -وضس أصش -ح -اب أل-ت-أامÚ
ألششامل ‘ حينهم.

انخفاضض التأام ÚالفÓحي بنسسبة ٪25
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-أام Úأل-فÓ-حي ونحن ‘
موسشم أ◊رث وألبذر ،فإان نسشبة ألتأام Úعن
أألخطار ألفÓحية أنخفضشت بنسشبة ﬁسشوسشة
قاربت  ٪25مقارنة بنفسس ألفÎة من ألعام
أŸاضشي ،بسشبب أألحوأل أ÷وية أŸتميزة بقلة
أألمطار ،مششÒأ إأ ¤أن ألفÓح Úما زألوأ غÒ
مهتمÃ Úجال ألتأام Úبسشبب نقصس أو أنعدأم
ألثقافة ألتأامينية لديهم.
وقال إأنه من أŸفروضس أن تدفع تعويضشات
ع- -ن أ◊رأئ- -ق أل- -ت- -ي أتت ع -ل -ى ك -ل شش -يء ‘

جديدة تسشمح بخلق صشناعة حقيقية ‘ هذأ
أÛال.
وف-ي-م-ا ت-ع-ل-ق ب-اŸؤوسشسش-ات أل-ت-ي ت-عا Êمن
ديون ومششاكل مالية مع ألبنوك ،أكد ألوزير
سش -ه -ر دأئ -رت -ه أل -وزأري -ة ع-ل-ى مسش-اع-دة ه-ذه
أŸؤوسشسش -ات ق-در أإلم-ك-ان ل-ت-ج-اوز مشش-اك-ل-ه-ا
وتسشوية وضشعيتها.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،أك- -د ك- -م- -ال أقسش -وح رئ -يسس
ب- -ورصش- -ات أŸن- -اول- -ة وألشش- -رأك -ة أن أ÷زأئ -ر
–صشي حوأ‹ ألف مؤوسشسشة مناولة صشناعية
و“ثل  ٪10من ألنششاط ألصشناعي ،وهي نسشبة
ضشعيفة ول تلبي أ◊اجيات ألوطنية لـ  10آألف
مؤوسشسشة صشناعية ،بحيث يتع Úرفعها على
أألقل إأ ٪20 ¤على غرأر أŸعاي ÒأŸعمول
بها ‘ ألعا.⁄
يجب –سش ÚألعÓقة ب Úألقطاع ألصشناعي
وأŸناول ÚأÙلي ‘ ،Úإأطار ألششرأكة بÚ
ألقطاع Úألعام وأÿاصس ومن ثم يعول على
هذه ألتفاقية ‘ دفع ألعملية أإلنتاجية دون
ﬂاوف ب- -ال- -ت- -ع -اون م -ع أŸن -اول Úأÿوأصس،
وتطوير ألتدأب ÒألحÎأزية لهذه أŸؤوسشسشات
وألسش -ت -غ -ن -اء ع-ن ألسش-تÒأد وألع-ت-م-اد ع-ل-ى
أŸوأد أŸصشنعة ﬁليا.
وأششار بخصشوصس  ٪20أıصشصشة من منح
ألصش-ف-ق-ات أل-ع-م-وم-ي-ة ل-لمؤوسشسشات أŸتوسشطة
وألصشغÒة ،خاصشة ‘ ›ال ألبنى ألتحتية،
ألسشكنات ،غ Òأن ألوأقع وأآلليات ل تسش Òكما
ي -جب ،ن -اف -ي-ا وج-ود م-ن-اول-ة أج-ن-ب-ي-ة تشش-ت-غ-ل
با÷زأئر.
وأكد أقسشوح أنه ل Áكن بناء صشناعة صشلبة
دون مناولة ،بالنظر لدورها ألكب ‘ Òدعم
أل - -نسش - -ي - -ج ألصش - -ن- -اع- -ي أÙل- -ي وتشش- -ج- -ي- -ع
أŸؤوسشسش -ات ألصش -ن -اع -ي -ة ع-ل-ى أل-ت-خصشصس ‘
›ال ألتقنيات أ◊ديث ،ناهيك عن “كÚ
ألصش - -ن - -اع - -ات ألصش - -غÒة وأŸت - -وسش- -ط- -ة م- -ن
ألسش-ت-خ-دأم أألم-ث-ل ل-ل-م-وأرد أŸت-اح-ة ل-ديها،
وألÎشش - -ي- -د أل- -دق- -ي- -ق وأÙك- -م ‘ وسش- -ائ- -ل
إأنتاجها ،وتنمية وتنظيم ألنششاط أإلنتاجي ‘
ألوحدأت ألصشناعية ورفع قدرتها أإلنتاجية
وألتنافسشية.
وأشش - -ار رئ- -يسس ب- -ورصش- -ة أŸن- -اول Úإأ ¤أن
ج -م -ل -ة م -ن أل -ع -رأق -ي -ل أإلدأري-ة وأإلج-رأئ-ي-ة
وألقانونية وحتى ألثقافية ما تزأل –ول دون
تطور أŸناولة ألصشناعية ببÓدنا رغم أ÷هود
أŸبذولة لتعزيزها ‘ عدة قطاعات ‘ إأطار
ألتوجه ألذي تسشعى ألدولة لتجسشيده ع Èبناء
ق -اع-دة صش-ن-اع-ي-ة صش-ل-ب-ة وضش-م-ان ت-وزي-ع أكÌ
إأح- -ك- -ام- -ا وت- -وأزن -ا ل -ل -ع -م -ل ب ÚأŸؤوسشسش -ات
ألصشناعية ،وتسشاعد أ÷ودة ألعالية ‘ أإلنتاج
وألسش -رع -ة ‘ أإل‚از ع -ل -ى م -وأك -ب-ة أل-ت-ط-ور
ألعاŸي وأŸنافسشة ألدولية.
ألصش -ائ -ف -ة أل -ف-ائ-ت-ة ع-ل-ى أل-فÓ-ح ÚأŸؤوم-نÚ
ف -ق -ط« ،ل -يسس م -ن أج -ل ح-رم-ان-ه-م» ألن ذلك
ينمي لديهم روح ألتكالية على ألدولة ‘ ،حÚ
أن أألخÒة ل تتدخل إأل ‘ ألكوأرث ألكÈى،
أو ألقوى ألقاهرة ‘ ،..ح Úأن ألتأامينات هي
ألتي تتكفل بتعويضس أŸتضشررين أŸؤومن.Ú
وأضش- -اف ‡ث- -ل شش- -رك- -ة أل- -ت- -أام- -ن وإأع -ادة
ألتأام ،Úأن أ◊مÓت ألتحسشيسشية حول أهمية
ألتأام Úلدى ألفÓح ⁄ ،Úتأات بالغرضس منها،
ما أدى إأ ¤تسشجيل أسشتجابة ضشعيفة من قبل
ألفÓح ،Úما يؤوكد  -حسشبه  -عدم وجود
ثقافة ألتأام Úعلى ألأخطار لديهم ،رغم أنه
عند وجود عقد ألتأام Úلدى ألفÓح فالششركة
ت -ع-وضس ل-ه أÿسش-ائ-ر ب-نسش-ب-ة  ،٪80م -ذك -رأ أن
نسشبة ألفÓح Úألذين ” تعويضشهم من قبل
ألششركة عن أÿسشائر ألتي ششهدتها ألصشائفة
أŸاضشية كانت «قليلة جدأ».
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الثÓثاء  24أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  04صضفر  1439هـ

أاشسرف على توقيعها مباركي بولية البليدة

إتفاقيات تضشمن للمتكون Úصشيانة إŸصشاعد إلكهربائية
وإلتجهيزإت إلÎبوية
أاكد وزير التكوين والتعليم اŸهنيÚ
ﬁم- - -د م- - -ب - -ارك - -ي ،أامسض ،أان  ٪60م - -ن
ط-ال-ب-ي السس-ت-ف-ادة م-ن مشس-اريع الوكالة
ال -وط -ن -ي -ة ل -تشس -غ -ي -ل الشس -ب-اب ،ه-م م-ن
خ- -رج- -ي م- -ع- -اه- -د وم- -راك- -ز ال- -ت -ع -ل -ي -م
والتكوين اŸهني.Ú
وأاضضاف مباركي ،خÓل زيارة عمل وتفقد
إا ¤ولية البليدة ،أان هذه النسضبة تعد رقما
هاما يعكسض اÛهودات التي يبذلها القائمون
على قطاع التكوين والتعليم اŸهني ،Úلتحريك
العجلة القتصضادية ،موضضحا بأان ذلك يعتÈ
م -ن السضÎات -ي -ج -ي-ات ال-ت-ي ي-رج-ى –ق-ي-ق-ه-ا
بالنسضبة ŸسضÒي القطاع ،فضض Óعن حرصض
الوزارة على تخريج مؤوهل ‘ Úتخصضصضات
م -ه -ن -ي-ة ،ي-ل-ب-ون اح-ت-ي-اج-ات السض-وق ال-وط-ن-ي-ة
واŸؤوسضسضات القتصضادية اÿاصضة والعمومية
من حيث اليد العاملة وتنظيم سضوق العمل،

واŸشض- -ارك- -ة ‘ ت- -ق- -ل- -يصض نسض- -ب -ة ال -ب -ط -ال -ة،
باإلضضافة إا ¤توسضيع الشضراكة مع اŸؤوسضسضات
القتصضادية واإلنتاجية ıتلف القطاعات،
وتطويرها ألجل ضضمان سضوق منظم ،يخضضع
ل-ل-م-ع-اي Òال-ع-ل-م-ي-ة الق-تصض-ادي-ة ،ويسض-ت-ند إا¤
قانون الحتياج حسضب التكوين اŸهني.

واسض- -ت- -غ- -ل م- -ب- -ارك- -ي ال- -ف- -رصض- -ة ل- -يشض -ي -د
ب -اÛه -ودات اŸب -ذول -ة ‘ ال -ب-ل-ي-دة ،خ-اصض-ة
وأانها تضضم  4معاهد وطنية متخصضصضة ‘
ال-فÓ-ح-ة والصض-ن-اع-ات ال-غ-ذائ-ي-ة ال-ت-ح-وي-ل-ي-ة،
وأاك Ìمن  20مركزا مهنيا ،وهو ما اعتÈه
باŸفخرة وبالرقم اŸهم ‘ ا◊ياة اŸهنية،
و‘ نوعية التكوين اÿاصض الذي تقدمه تلك
اŸعاهد واŸراكز.
وشض-م-لت ال-زي-ارة ال-رسض-م-ي-ة ل-وزي-ر ال-تكوين
والتعليم اŸهني ،Úالتوقيع على عدة اتفاقيات
لقطاعات الÎبية واإلدارة اÙلية والفÓحة،
ودي -وان الÎق -ي -ة وال -تسض -ي Òال -ع -ق -اري ،ح -يث
يضض -م-ن اŸت-ك-ون-ون م-ت-اب-ع-ة و ضض-م-ان إاصضÓ-ح
وصضيانة اŸصضاعد الكهربائية ،وأايضضا صضيانة
وإاصضÓح التجهيزات الÎبوية.

البليدة :لينة ياسصمÚ

‘ الذكرى  63لجتماع قادة الثورة السستة

نحو –ويل بيت إŸناضشل بوكششورة إ ¤متحف
كشس - -ف وزي - -ر اÛاه - -دي - -ن ال - -ط - -يب
زيتو ،Êأامسض ،با÷زائر العاصسمة ،أانه
ي -ت -م ال -ت -ف -ك Òح -ال -ي -ا ‘ –وي-ل اŸن-زل
ال - -ك - -ائ- -ن ب- -رايسض ح- -م- -ي- -دو ب- -ا÷زائ- -ر
ال -ع -اصس -م -ة ال -ذي اج -ت -م -ع ف -ي -ه ال -ق-ادة
التاريخيون السستة ‘  23أاكتوبر 1954
إا ¤متحف ومكتبة.
وصضرح زيتو Êللصضحافة على هامشض إاحياء
الذكرى Ã 63نزل اŸناضضل مراد بوكشضورة،
الذي اجتمع فيه القادة السضتة (كر Ëبقاسضم،
ديدوشض مرادﬁ ،مد بوضضياف ،رابح بيطاط،
العربي بن مهيدي ومصضطفى بن بلعيد) أانه ”
التفاق مع السضلطات اÙلية لتحويل هذا
البيت Ÿتحف ومكتبة.
وأاضضاف بهذا اÿصضوصض أانه سضيتم دراسضة
اŸوضض -وع م -ن ج -م -ي -ع ج -وان -ب -ه سض-ي-م-ا الشض-ق
العائلي وإايجاد حل مناسضب لتحويل البيت،
الذي انعقد فيه آاخر اجتماع للقادة السضتة
الذين قرروا تفج Òالثورة إا ¤متحف ومكتبة.
و” خÓل هذا الجتماع ،للتذك– ،Òديد
الفا— من نوفم Èكتاريخ لتفج Òثورة التحرير

اÛي -دة وإاع -ط -اء تسض -م -ي -ة ج -ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
الوطني للحركة ا÷ديدة وتنظيمها العسضكري
جيشض التحرير الوطني و‘ اليوم اŸوا‹ أاي
‘  24أاكتوبر “ت اŸصضادقة على ﬁتوى
وثيقة نداء أاول نوفم.1954 È
وجدد وزير اÛاهدين باŸناسضبة التأاكيد

على ضضرورة ا◊فاظ على الذاكرة وتشضجيع
اŸؤورخ Úوالباحث Úعلى كتابة تاريخ الثورة
وا◊ركة الوطنية واإلŸام بجميع جوانبها.
وباŸناسضبة ” وضضع إاكليل من الزهور أامام
النصضب التذكاري ببلدية رايسض حميدو وتكرË
بعضض اÛاهدين.

لسشعات بعوضشة إلنمر ’ تششكل خطرإ إإ’ إإذإ كانت حاملة للفÒوسس
إششرإك إÛتمع إŸد Êيسشاهم ‘ إلقضشاء على إنتششارها

ن-ف-ى اŸدي-ر ال-ع-ام Ÿع-ه-د ب-اسستور زبÒ
ح-راث تسس-ج-ي-ل إاصس-اب-ات ب-ح-م-ى الضسنك
التي تتسسبب بعوضسة النمر ‘ نقلها إا¤
لنسسان بعد أان أاثارت Ãجرد انتشسارها
ا إ
بعدة مناطق ‘ ا÷زائر هلعا كبÒا لدى
اŸواط -ن ،Úوه -و م -ا ج -ع -ل -ه-م ي-ط-رح-ون
تسس -اؤولت ح -ول م -دى خ-ط-ورة لسس-ع-ات
لنسسان.
البعوضسة على صسحة ا إ
^ ب- - -ع- - -وضس- - -ة ال- - -ن- - -م- - -ر ت- - -ثﬂ Òاوف
وتسس- -اؤولت اŸواط- -ن Úك -ي -ف ان -تشس -رت ‘
ا÷زائر؟
^^ بعوضضة النمر حشضرة سضوداء اللون ذات
خطوط بيضضاء يك Ìتواجدها ‘ األماكن التي
يتم تخزين اŸياه بها بطرق غ Òمنتظمة وغÒ
صضحية ،حيث يتكاثر تواجدها داخل هذه اŸياه
القذرة وتنتشضر بصضفة أاك ‘ Èا◊دائق ،وÁكن
ألي م -واط -ن أان ي -ت -ع -رف ع -ل -ى ب -ع-وضض-ة ال-ن-م-ر
األسضيوي وكشضفها ،فهي ذات شضكل يشضبه النمر،
وتختلف لسضعاتها عن باقي البعوضض وتلدغ ‘
الغالب أاثناء فÎة النهار.
مصضدر هذه البعوضضة من جنوب شضرق آاسضيا
قبل أان تنتقل إا ¤أاوروبا ثم إا ¤ا÷زائر عن
طريق حاويات األلبسضة واألحواضض اıصضصضة
ل -غ -رسض ال -ن -ب -ات -ات ،ب -اع -ت-ب-اره-ا م-ن-اط-ق رط-ب-ة
وانتقلت إا ¤ا÷زائر ع Èالسضفن وا◊اويات،
وباتت منتشضرة ‘ عدة مناطق سضاحلية ،علما أان
اإلنسضان هو السضبب ‘ انتشضارها وتواجدها ‘
ا÷زائر.
لصس -اب -ة ب -لسس -ع -ات
^ م- -ا ه- -ي أاع -راضض ا إ
بعوضسة النمر؟
^^ تظهر عÓمات اإلصضابة بلسضعات بعوضضة
النمر على شضكل احمرار ‘ مكان اللدغ وحكة
شضديدة وقد تؤودي إا ¤تورم وانتفاخ ‘ اŸنطقة
أاو ظهور حسضاسضية ‘ البشضرة ،و‘ حال تعرضض
الشضخصض إا ¤عدة لسضعات قد يؤودي به إا ¤ارتفاع

أاكدت على Œسسيد الÈنامج بحلول عام  ،2030زرواطي:

إدماج إلطاقات إŸتجددة ‘ إŸزيج إلطاقوي
إلوطني –د كبÒ

إلصشالون موعد لÎقية إلطاقات إŸتجددة وتعميم مفهوم إ’قتصشاد إأ’خضشر

اع- - - - - - - - - -تÈت وزي- - - - - - - - - -رة
ال -ب -ي -ئ -ة وال -ط -اق -ات اŸت-ج-ددة السس-ي-دة
ف- -اط- -م -ة ال -زه -راء زرواط -ي ،أاّن إادم -اج
ال -ط -اق-ات اŸت-ج-ددة ‘ اŸزي-ج ال-ط-اق-وي
الوطني ،يشسكل –ديا كبÒا من حيث
لح - -ف - -وري - -ة
ا◊ف- - -اظ ع- - -ل- - -ى اŸوارد ا أ
لج- -ي- -ال ال- -ق- -ادم- -ة وت- -ن- -وي- -ع إان -ت -اج
ل - -أ
ال- -ك- -ه- -رب- -اء واŸسس- -اه- -م- -ة ‘ ال- -ت -ن -م -ي -ة
اŸسستدامة.

وهران :مسصعودة براهمية

مدير معهد باسستور الدكتور زب Òحراث لـ«الشسعب»:

حاورته :صصونيا طبة

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

درج- -ة ا◊رارة واإلصض- -اب- -ة ب- -ا◊م- -ى ،وتصض -يب
لسضعات ا◊شضرة بصضفة أاك Ìبعضض أاعضضاء ا÷سضم
وهي الرجل والركبة والكاحل ،وعموما يتم اللدغ
خارج اŸنزل و‘ الصضباح مع أاول سضاعات اليوم.
^ م -ا م -دى خ -ط -ورة ه -ذه ال -ب -ع -وضس-ة؟
وم- -اه -ي مضس -اع -ف -ات ال -ل -دغ ع -ل -ى صس -ح -ة
لنسسان؟
ا إ
^^ تشضكل لسضعات بعوضضة النمر خطرا على
صضحة اŸصضاب ‘ حال كانت حاملة لفÒوسض
حمى الضضنك ،وهو مرضض فÒوسضي ينتقل عن
طريق لدغة البعوضضة من شضخصض إا ¤آاخر إال أانه
إاذا ك -انت ال -ب -ع-وضض-ة غ Òح-ام-ل-ة ل-ل-فÒوسض فÓ-
ي- -جب اÿوف م- -ن أاع- -راضض- -ه -ا ،ول ت -وج -د أاي -ة
مضض -اع -ف-ات مصض-اح-ب-ة ل-ه-ا ب-ل ت-زول ال-عÓ-م-ات
تدريجيا ويشضفى الشضخصض منها.
وي -نصض -ح اŸصض -اب -ون ب -لسض -ع -ات ال-ب-ع-وضض إا¤
Œنب ا◊كة لتفادي إاحداث فتحات ‘ ا÷لد
ق- -د “ر عÈه- -ا ا÷راث- -ي- -م وت- -ؤودي إا ¤ت -ع -ف -ن
اŸكان ،و‘ حال شضعر اŸصضاب باÿوف Áكنه
م -راج -ع -ة ال -ط -ب-يب ح-ت-ى ي-ط-م-ئ-ن ع-ل-ى ح-ال-ت-ه
الصضحية ،إال أانه ◊د اآلن  ⁄يتم تسضجيل أاية
إاصضابات خطÒة تدعو إا ¤القلق رغم تواجد
البعوضضة ‘ عدة مناطق سضاحلية.
لسس-ال-يب ال-وق-ائ-ي-ة م-ن
^ م -ا ه -ي أاه -م ا أ
لسسعات ناموسض ‰ر؟
^^ Ãا أان ال -ب -ع -وضض -ة م -ع-روف-ة ب-ت-ك-اث-ره-ا
السضريع من الضضروري أاخذ جميع الحتياطات
Ÿواجهة جميع اıاطر التي Áكن أان –دث
بسضبب هذه ا◊شضرة وإايقاف زحفها وتكاثرها

بشض- -ك- -ل سض- -ري -ع ،وه -و م -ا ج -ع -ل وزارة الصض -ح -ة
والسض -ك-ان وإاصضÓ-ح اŸسض-تشض-ف-ي-ات ت-ت-اب-ع بصض-ف-ة
دورية هذا النوع من ا◊شضرات.
وع -م -لت ال -وزارة ب -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع اŸصض -ال -ح
ال-ولئ-ي-ة ع-ل-ى ت-خصض-يصض ف-رق م-ع-اي-ن-ة ب-اشض-رت
الرشض على مسضتوى اŸناطق السضاحلية التي تكÌ
فيها بعوضضة النمر ،حيث أاعطت العملية نتائج
جيدة بعد تسضجيل نقصض كب ‘ Òانتشضار هذه
ا◊شضرة ل سضيما ‘ اŸناطق التي تواجد فيها
ال- -ب- -ع- -وضض ب- -كÌة ك- -حسض Úداي ال -ق -ب -ة وجسض -ر
قسضنطينة وسضحاولة.
ك -م -ا ” تشض -ك -ي -ل ف-ري-ق وق-ائ-ي ت-اب-ع Ÿع-ه-د
باسضتور بالتنسضيق مع وزارة الصضحة واŸصضالح
البلدية لفحصض خزانات اŸياه باŸنازل ومعاينة
ومراقبة األماكن التي تنتشضر فيها ا◊شضرة بعد
ع-م-ل-ي-ة ال-رشض ب-اŸب-ي-دات ل-ل-ت-خ-لصض من أاضضرار
هذه ا◊شضرة.
^ م- -ا ه- -ي أاه- -م ال- -نصس -ائ -ح ال -ت -ي Áك -ن
تقدÁها للمواطنÚ؟
^^ بدون إاشضراك اÛتمع اŸد ‘ Êعملية
الوقاية ل Áكن أان نقضضي على هذا البعوضض
ال -دخ -ي -ل ع-ل-ى ا÷زائ-ر ،ف-اŸواط-ن-ون ي-ق-وم-ون
ب- -دور ه- -ام ‘ ال -ت -ب -ل -ي -غ ع -ن ت -واج -د وان -تشض -ار
ال-ب-ع-وضض-ة ،ب-اإلضض-اف-ة إا ¤ا◊ف-اظ ع-ل-ى ن-ظافة
اÙيط من خÓل تنظيف ا◊دائق وعدم ترك
اŸي- -اه مÎاك -م -ة وراك -دة أام -ام اŸن -ازل وج -م -ع
ال-ن-ف-اي-ات وع-دم رم-ي-ه-ا عشض-وائ-ي-ا ،ك-ون ب-عوضضة
النمر تتكاثر ‘ اŸياه الصضا◊ة للشضرب واŸياه
ال - -راك- -دة ‘ األح- -واضض واألوا ÊاŸن- -زل- -ي- -ة ‘
اŸط- -ب -خ وا◊دائ -ق واŸي -اه اŸت -واج -دة داخ -ل
دورات اŸياه اŸليئة واألماكن اŸليئة باألوسضاخ
والفضضÓت.
و‘ ذات السض -ي -اق ي -نصض -ح بضض -رورة ال -ت -ح -ل-ي
ب -ال -وع -ي واŸسض -اه -م-ة ال-ف-ع-ال-ة ‘ ال-وق-اي-ة م-ن
بعوضضة النمر من خÓل إاعÓم اŸصضالح البلدية
فورا Ãكان تواجدها للقضضاء على هذه ا◊شضرة
وال -ع -م -ل ع -ل-ى ال-ت-خ-لصض م-ن اŸي-اه اŸت-ج-م-ع-ة
وإاف -راغ األوا Êال -ت -ي ق -د تصض -ب -ح ب -ؤورة ل -ت -ك -اث-ر
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وق- -الت زرواط- -ي ‘ ك- -ل- -م -ة أال -ق -ت -ه -ا خ Ó-ل
إاشضرافها Ãعية وزير الطاقة السضيد مصضطفى
قيطو Êعلى افتتاح الصضالون الدو‹ للطاقات
اŸت -ج -ددة وال -ط -اق -ات ال -ن -ظ -ي -ف -ة وال -ت -ن -م -ي -ة
اŸسضتدامة ‘ طبعته الثامنة بوهران أان دائرتها
الوزارية تعمل «بشضكل وثيق» مع وزارة الطاقة
للمشضاركة ‘ ترقية وتطوير الÈنامج الوطني
لتنمية الطاقات اŸتجددة والذي يسضتند حسضبها
ع -ل -ى «ال -ت -ن -م -ي-ة ع-ل-ى ن-ط-اق واسض-ع م-ع إاع-ط-اء
األول -وي -ة ل -ف -روع ال -ط -اق -ة الشض -مسض-ي-ة وال-ط-اق-ة
الريحية».
كما أاضضافت قائلة :إاننا نسضعى من خÓل ضضم
ج -ه -ودن -ا إاŒ ¤سض -ي -د ه -ذا الÈن -ام-ج ال-ط-م-وح
بحلول عام  2030وهو ما سضيسضمح لنا بتحقيق
خطوة هامة ‘ ›ال إادماج الطاقات اŸتجددة
‘ السضياسضات القطاعية اıتلفة التي يدعو
إال -ي-ه-ا ال-ن-م-وذج اإلق-تصض-ادي ا÷دي-د وم-ن ج-ه-ة
أاخرى –قيق طموحاتنا فيما يخصض النتقال
الطاقوي وهدفنا اŸتمثل ‘ تنويع القتصضاد
الوطني.
وتعتقد الوزيرة أان القتصضاد األخضضر مفهوم
جديد با÷زائر ،ل سضيما من خÓل جعل حماية
ال -ب -ي -ئ -ة أاح -د األه-داف اŸنشض-ودة ال-ت-ي –ظ-ى
باألولوية وفرصضة اقتصضادية اسضتثمارية ،تسضاهم
‘ ت -ن -وي -ع الق -تصض -ادي وخ -ل -ق م -ن-اصضب شض-غ-ل،
معتÈة ‘ الوقت نفسضه هذا الصضالون «موعدا
هاما من أاجل ترقية الطاقات اŸتجددة وتعميم
م -ف -ه -وم الق -تصض -اد األخضض -ر ‘ إاط-ار ال-ت-ن-م-ي-ة
اŸسضتدامة».
من ناحية أاخرى ،أاكدت أان ا÷زائر أادركت

مبكرا أاهمية التنمية اŸسضتدامة ودورها الفاعل
‘ التنمية الجتماعية والقتصضادية والسضتعمال
الرشضيد Ÿواردها الطبيعية ،من خÓل توقيعها
على أاهم اإلتفاقيات الدولية ‘ ›ال البيئة،
وع-ل-ى رأاسض-ه-ا إات-ف-اق-ي-ة ال-ت-ن-وع ال-ب-ي-ول-وجي التي
اعتمدت ‘ ريودي جانÒو ‘ عام  .1992كما
تشضكل التغÒات اŸناخية ومسضائل التخفيف من
انبعاث الغازات ،إاحدى أاهم التهديدات للتنمية
اŸسض -ت -دام -ة ،حسض -ب-م-ا أاك-دت-ه ن-فسض اŸسض-ؤوول-ة،
مÈزة أان «ال -دول -ة ت -ع -م -ل ج-اه-دة ع-ل-ى ت-ن-ف-ي-ذ
ال-ت-زام-ات-ه-ا Ãواصض-ل-ة ت-ن-ف-ي-ذ وتنشضيط الÈنامج
الوطني لتنمية الطاقة اŸتجددة والذي وضضعه
ف-خ-ام-ة رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة السض-ي-د ع-ب-د ال-ع-زيز
بوتفليقة ‘ صضف األولويات الوطنية».
وأاشضارت ‘ هذا اإلطار إا ¤مؤو“ر األطراف
 21اŸنعقد ‘ عام  2021ومسضاهمة ا÷زائر
الوطنية اÙددة ،بعدما وقعت على التفاقية
اŸعروفة باتفاقية باريسض للمناخ ،معتÈة أانها
ﬁط -ة ه -ام -ة ،دف -عت دائ -رت-ه-م ال-وزاري-ة ال-ت-ي
تÎأاسض اللجنة الوطنية للمناخ بالتنسضيق والتشضاور
مع كل القطاعات اŸعنية على وضضع الصضيغة
النهائية لÈنامج العمل للتخفيف من الغازات
اŸسضببة لÓحتباسض ا◊راري والتي التزمت بها
ا÷زائر ‘ حدود  ٪7من خÓل اتفاقية باريسض.
ه-ذا وسض-ت-ت-واصض-ل ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-امنة
للصضالون الدو‹ للطاقات اŸتجددة والطاقات
النظيفة والتنمية اŸسضتدامة على مسضتوى مركز
اŸؤو“رات ﬁمد بن أاحمد إا ¤غاية يوم غد 25
أاكتوبر Ãشضاركة أازيد من  80مؤوسضسضة وطنية
ناشضطة ‘ هذا اÛال وحضضور دو‹ ‡ثل ‘ 4
بلدان أاجنبية .ومن اŸزمع أان يتم خÓل هذا
الصضالون التوقيع على  3اتفاقيات شضراكة بÚ
مؤوسضسض-ات وه-ي-ئ-ات ع-م-وم-ي-ة وأاخ-رى خاصضة،
حسضب ﬁافظة الصضالون لندة أاولونيسض والتي
ن -وهت لـ»الشض -عب» ب -أاه -م -ي-ة ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة
الدولية ‘ مرافقة ا÷هود الوطنية ‘ ›ال
تشض- -ج- -ي- -ع اسض -ت -خ -دام ال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة
لخضضر ،كما تتيح
وتكريسض ثقافة القتصضادا أ
ل - - -لشض - - -ب - - -اب ال - - -ن - - -اشض - - -ط ‘ ه- - -ذا اÛال
فرصضة لÓحتكاك بغÒه من اŸتعامل Úونسضج
عÓقات شضراكة والتعرف على آاخر التقنيات
اŸسضتخدمة.

قيطو Êو زرواطي يفتتحان صسالون الطاقات اŸتجددة بوهران

Œسشيد إلطاقات إŸتجددة مرهون بتطوير
إلصشناعة إلكهروضشوئية ﬁليا
مسشاع لرفع إإنتاج إلطاقة إلششمسشية إإ 4000 ¤ميغاوإط

أاك-د وزي-ر ال-ط-اق-ة مصس-ط-ف-ى ق-ي-ط-و،Ê
التزام الدولة Ãواصسلة Œسسيد الÈنامج
الوطني لتطوير الطاقات اŸتجددة والتي
صس - -ارت تشس - -ك - -ل أاول - -وي - -ة ‘ السس - -ي - -اسس - -ة
له-م-ي-ة هذا القطاع
ال-وط-ن-ي-ة ،ب-ال-ن-ظ-ر أ
السسÎاتيجي بالنسسبة للتنمية اŸسستدامة
وأاب -ع -اده -ا الج -ت -م -اع -ي -ة والق -تصس-ادي-ة
والبيئية.

وهران :براهمية مسصعودة
وق -ال ق -ي -ط -و ÊخÓ-ل إاشض-راف-ه ،أامسض ،ع-ل-ى
افتتاح الطبعة الثامنة للصضالون الدو‹ للطاقات
اŸت -ج -ددة وال -ط -اق -ات ال -ن -ظ -ي -ف -ة وال -ت -ن -م -ي -ة
اŸسضتدامة « تطوير الطاقات اŸتجددة سضيكون
كفي Óبتأام Úمتطلبات األجيال القادمة وضضمان
بيئة معيشضية صضحية ،من خÓل إارسضاء العÓقة
ال -ت -ك -ام -ل-ي-ة ب Úمشض-اري-ع ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة
وال- -ط- -اق -ات ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ال -ت -ي ن -ف -ذت ب -ه -ذا
اÿصضوصض واسضتطاعاتها التوليدية.
وق-د وصض-لت السض-ع-ة ال-ك-ل-ي-ة ◊ظÒة ال-ط-اق-ة
الكهرابائية باسضتعمال الصضفائح الشضمسضية «فوتو

فولتاييك»  400ميغاواط ب 14ولية بالهضضاب
العليا وا÷نوب عﬁ 22 Èطة توليد كهرباء
شض- -مسض- -ي- -ة حسضب ن- -فسض اŸسض- -وؤول وال- -ذي أاك -د
مسضاعي الدولة ا÷ادة لبلوغ  4000ميغاواط على
اŸدى اŸتوسضط (.)2025
وقال الوزير إان طموحاتهم كبÒة وŒسضيدها
مرهون بتطوير الصضناعة الكهروضضوئية ﬁليا
Ãا ‘ ذلك األلواح الشضمسضية ،اÓÿيا وﬂتلف
معدات ومكونات اإلنتاج ،مؤوّكدا على ضضرورة
تشض- -ج- -ي- -ع مشض- -اري- -ع إان- -ت -اج األل -واح الشض -مسض -ي -ة
باعتبارها الوحدة األسضاسضية ‘ –ويل الطاقة
Óشضعة الشضمسضية إا ¤طاقة كهربائية،
الضضوئية ل أ
وهذا بنسضبة  70باŸائة من تكاليف اإلنتاج.
وي-ط-م-ح الÈن-ام-ج ال-وط-ن-ي اّÙي-ن ل-ت-ط-وير
الطاقات اŸتجددة الذي ” اعتماده ‘ ›لسض
الوزراء اŸنعقد ‘ مايو  ،2012إا ¤إانتاج كهرباء
من مصضادر متجددة ،لسضيما الطاقة الشضمسضية
والرياح Ãعدل سضنوي قدره  20إا 22 ¤أالف
ميغاواط ‘ أافق  ،2035-2030سضتوجه أاسضاسضا
إا ¤السض- - -وق اÙل - -ي - -ة ،فضض  Ó- -ع - -ن  10آالف
ميغاواط موجهة للتصضدير ،وفق ما أاشضار إاليه
الوزير.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بوخالفة سصم Òمدير عيادة ألتشصخيصس ألنجاة لـ« ألشصعب»

مكافحة سصرطان ألثدي ل تقتصصر على شصهر أكتوبر ألوردي فقط
ألتصصوير أإلشصعاعي أŸبكر وسصيلة ناجعة لتفادي ألتعقيدأت

بعد توظيف حوأ‹  800أسصتاذ بع Úألدفلى

مديرية ألÎبية تعد بالقضصاء على ألعجز
‘ أألسصÓك أŸشصÎكة
“كنت مديرية ألÎبية بولية عÚ
أل- -دف- -ل- -ى ،م- -ن سص- -د أل -ع -ج -ز أŸسص -ج -ل ‘
م -ن-اصصب أل-ت-أاط Òأل-ب-ي-دأغ-وج-ي ،ح-يث
تسص Òعملية ألتدريسس بصصفة منتظمة
وع- - -ادي- - -ة ◊د ألسص- - -اع- - -ة حسصب إأدأرة
ألقطاع ألتي عملت بتوجيهات ألوزأرة .
وب-اŸوأزأة م-ع ذلك ت-ن-ت-ظ-ر أل-كشص-ف عن
ن-ت-ائ-ج أŸسص-اب-ق-ت Úل-لقضصاء على ألنقصس
لسصÓك أŸشصÎكة.
با أ

ع Úالدفلى :و.ي.أاعرايبي

يفتك سصرطان ألثدي بحياة ألكثÒ
م -ن أل -نسص -اء أ÷زأئ -ري -ات سص -ن -وي -ا ،وق-د
لصصابات ألتي شصملت كل
تضصاعف عدد أ إ
لحصص- -ائ- -ي- -ات
لع - -م- -ار ،ح- -يت تشص Òأ إ
أ أ
أل -رسص-م-ي-ة إأ ¤تشص-خ-يصس  9آألف ح-ال-ة
ج -دي -دة سص -ن -وي -ا ،أل -رق-م أل-ذي ي-ع-تÈه
لط -ب-اء وأ÷م-ع-ي-ات ب-ع-ي-دأ ك-ل أل-ب-ع-د
أ أ
عن ألوأقع.

حبيبة غريب
تصضوير  :فواز بوطارن
يعود شسهر أاكتوبر الوردي كل سسنة بحمÓت
التحسسيسس للتشسخيصس اŸبكر لسسرطان الثدي،
الذي يشسارك فيه اÛتمع اŸد‡ Êث‘ Ó
ج -م -ع -ي -ات م -رضس -ى السس -رط -ان وا÷م -ع -ي -ات
النسسوية الواعية وكذا األطباء واıتصس‘ Ú
›ال الصسحة.
«الشس -عب» وق -فت ع -ل -ى إاح -دى ال -ع -م-ل-ي-ات
ال-ت-حسس-يسس-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-ظمها عيادة التشسخيصس
النجاة بالعاصسمة بالتعاون مع جمعية الفجر
اÒÿية ،والتي انطلقت يقول بوخالفة سسمÒ
مدير العيادة ،رسسميا منذ بداية الشسهر» ،لكن
ا◊ملة بذاتها بدأات منذ األسسابيع األو ¤التي
فتحت فيها العيادة أابوابها كون ﬁاربة هذا
اŸرضس الفتاك –تاج إا ¤برامج –سسيسس
وتوعية على مدار السسنة والتي يجب أان “سس

ك-ل ج-ه-ات ال-وط-ن وخ-اصس-ة اŸن-اط-ق ال-ن-ائ-ية
منها».
تسس -اه -م ع -ي -ادة ال-ن-ج-اح ‘ ح-م-ل-ة أاك-ت-وب-ر
الوردي بتقدÁها لتخفيضسات ﬁسسوسسة تصسل
إا 50 ¤باŸائة من ثمن التصسوير اإلشسعاعي
ل-ل-ث-دي ،ك-م-ا أاوك-لت ي-ق-ول م-دي-ره-ا ب-وخ-ال-فة
سسم Òلفريق مكون من أاطباء وﬂتصس‘ Ú
علم النفسس مهمة مرافقة أاعضساء ا÷معية
اÒÿية « الفجر» ‘ اŸيدان من أاجل عملية
ال -ت -حسس -يسس ال -ت -ي ت -ق -ام ‘ ك -ل م-رة ‘ أاح-د
األماكن العمومية ،كسساحة الÈيد اŸركزي،
وح -دي -ق -ة ا◊ام -ة واŸرك-ز ال-ت-ج-اري أارديسس
وغÒها من األماكن التي تكون فيها.
وي-ق-وم ال-ف-ري-ق ال-ط-ب-ي اÿاصس ب-ال-ع-يادة
ب-ال-ت-ع-ري-ف وال-ت-حسس-يسس ب-أاه-م-ي-ة ال-تشس-خ-يصس
اŸب - -ك - -ر ل - -لسس - -رط- -ان ع- -ن ط- -ري- -ق الصس- -ورة
اإلشس-ع-اع-ي-ة ،وك-ذا ح-ول ط-ري-ق-ة جسس ال-ث-دي
التي على اŸرأاة إاتباعها وتطبيقها باسستمرار
كوسسيلة وقائية للتشسخيصس اŸبكر.
ويشس -ج -ع م -دي -ر اŸسس -تشس-ف-ى ال-نسس-اء ع-ل-ى
«ت -خ -ط -ي ه -اجسس اإلصس -اب -ة ب -اŸرضس وع-دم
ال-ت-خ-وف م-ن األشس-ع-ة ال-تصس-وي-ري-ة ب-اع-ت-بارها
ف -ع  Ó-صس -ح -ي -ا ع -ادي -ا وه-ي أا‚ع وسس-ي-ل-ة ق-د
تسساعد ‘ التشسخيصس والعÓج اŸبكر وتفادي
أاي تعقيدات خطÒة ،كما دعا إا ¤ضسرورة
تكوين األطباء واıتصس ‘ Úهذا اÛال
حول الطريقة السسليمة إلبÓغ اŸريضسة بخÈ
إاصسابتها وﬁاولة تخفيف الصسدمة النفسسية
ع -ل -ي -ه-ا ق-در اŸسس-ت-ط-اع وه-و ال-ت-ك-وي-ن ال-ذي

قافلة صصحية ıابر «نوفو نورديسصك» –ط Ãعسصكر

أزيد من  12ألف مصصاب بدأء ألسصكري على أŸسصتوى أÙلي

افتتحت ﬂابر « نوفو نورديسسك» ،أامسس،
نشساطات العيادة اŸتنقلة بشسعار «لنغ Òداء
السسكري»Ã ،لعب بوسسدرة عثمان Ãعسسكر،
‘ شسكل قرية صسحية مفتوحة للراغب‘ Ú
ا◊صس -ول ع -ل -ى ال-كشس-ف واŸت-اب-ع-ة الصس-ح-ي-ة
Ÿرضس السس - - - -ك- - - -ري م- - - -ن اŸصس- - - -اب ÚوغÒ
اŸصساب ،Úحيث ترعى وزارة الصسحة وتشسرف
على فعاليات القافلة التي حطت بـ  21ولية
ق-ب-ل ح-ل-ول-ه-ا أامسس ب-ولي-ة م-عسس-ك-ر ،وت-ه-دف
القافلة الصسحية ‘ نشساطاتها التحسسيسسية إا¤
الوقاية من اإلصسابة بداء السسكري ،تشسخيصس
اإلصسابات ا÷ديدة و–سس ÚعÓج األشسخاصس
اŸصس- -اب Úب- -اŸرضس م- -ن خÓ- -ل ت -وع -ي -ت -ه -م
ب -ال -ط -رق الصس -ح -ي -ة اŸسس -اع -دة ع -ل-ى Œاوز
مضس-اع-ف-ات ال-داء سس-واء م-ن خÓ-ل ال-ت-ع-ري-ف
باألنظمة الغذائية السسليمة أاو بأاهمية ‡ارسسة
ال- -ري- -اضس- -ة وع- -دم إاه -م -ال م -ت -اب -ع -ة ال -ع Ó-ج
واŸراقبة الدورية لنسسب السسكري ‘ الدم،
كما Œري ا÷هة اŸنظمة للقافلة نشساطات
إاعÓ-م-ي-ة صس-ح-ي-ة ل-ل-ج-م-ه-ور وأاخ-رى عÓجية
ل -ف -ائ -دة اŸرضس -ى ع-ل-ى م-دى  10أاي-ام ،ه-ذه
ال-فÎة ت-ع-د ك-اف-ي-ة نسس-ب-ي-ا ب-ال-نسسبة للمشسرفÚ
ع-ل-ى ال-ق-اف-ل-ة ل-ت-حسس-يسس اŸواط-ن Úب-أاه-م-ي-ة
ا÷انب الوقائي واكتشساف اإلصسابات اŸمكنة
ب -ي -ن -ه -م ،و‘ ه -ذا السس -ي -اق سس -ج -لت ال -ع-ي-ادة
اŸتنقلة لتغي Òداء السسكري منذ انطÓقها ‘
 2011اسستفادة أازيد من  50أالف شسخصس من

الكشسف أاثناء زيارتهم للقرية الصسحية اŸقامة
منذ تاريخ  2011بـ 21ولية ع Èالوطن ،منهم
 43أالف شسخصس ثبتت إاصسابته بداء السسكري.
‘ جانب آاخر ،ولعدم توفر أارقام دقيقة
للمصساب Úبداء السسكري ﬁليا لدى مصسالح
الصسحة Ãعسسكر ،أاكد رئيسس جمعية مرضسى
السس -ك -ري ب -غ -داد ق -اي -دي لـ «الشس -عب» أان-ه ”
تسسجيل ارتفاع ‘ معدل اإلصسابة باŸرضس
بنسسبة  12باŸائة خÓل العام ا÷اري مقارنة
بالسسنة اŸاضسية ،وبلغ عدد اŸصسابÃ Úرضس
السسكري بنوعيه نحو  12أالف مصساب منهم
 250طفل –ت سسن  ،15مشسÒا ‘ حديثه أان
 30باŸائة من األشسخاصس يجهلون إاصسابتهم
بالداء ونسسبة كبÒة من العنصسر النسسوي دون
سسن الزواج يخف Úإاصسابتهن لعوامل اجتماعية
األمر الذي يعد مشسكلة حقيقة تؤوخر العÓج
من اŸرضس وتزيد من مضساعفاته اÿطÒة،
وأارجع بغداد قايدي أاسسباب اإلصسابة Ãرضس
السسكري إا ¤مرضس العصسر « القلق» ،إاهمال
اŸراق -ب -ة ال -ط-ب-ي-ة ،غ-ي-اب الÎب-ي-ة الصس-ح-ي-ة،
إاضس -اف -ة إا ¤األسس -ب -اب اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -وراث -ة،
موضسحا أايضسا أان ضسعف اإلعÓم الصسحي يقف
أام-ام م-واج-ه-ة ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي ت-ف-رضس ع-لى
ا÷م -ي -ع اŸسس -اه-م-ة ‘ ال-وق-اي-ة م-ن اŸرضس
ال - -ذي أاث - -ق- -لت مصس- -اري- -ف عÓ- -ج- -ه ك- -اه- -ل
السسلطات.

معسضكر :أام ا.Òÿسس

يعتمد اليوم باÿارج ويسساعد اŸريضسات على
تقبل الوضسع والسستجابة السسليمة للعÓج».
ووجه مدير العيادة باŸناسسبة نداء للوزارة
ال -وصس -ي -ة ط-ال-ب-ا م-ن-ه-ا « ال-ت-ف-ك ‘ Òمشس-روع
ال-ع-ي-ادة اŸت-ن-ق-ل-ة اÿاصس-ة ب-تشس-خ-يصس مرضس
سس- -رط -ان ال -ث -دي وال -ت -ي تسس -اع -د ال -نسس -اء ‘
اŸناطق الداخلية والنائية على تخطي «تابوه»
ا◊شسمة الذي غالبا ما يجعل األمر يتفاقم
ليصسل إا ¤نقطة الÓرجوع ‘ ح Úأان صسورة
إاشسعاعية واحدة مأاخوذة ‘ الوقت اŸناسسب
كفيلة بإانقاذ حياة اŸريضسة».
Óشسارة فتحت عيادة النجاح أابوابها شسهر
ل إ
أاوت اŸنصس- -رم ،وه- -ي مشس- -روع اسس- -ت- -ث- -م -اري
جزائري مائة باŸائة قام به الراحل ◊بيب
صسيادة ،الذي أامضسى  7سسنوات األخÒة من
عمره ‘ إا‚ازه ﬁاول تخطي الصسعوبات
وال -ع -راق -ي -ل ال -بÒوق -راط -ي -ة ال -ت -ي اعÎضست
طريقه ،ولكنه رحل إا ¤الرفيق األعلى شسهرين
فقط قبل تاريخ الفتتاح بعد معاناة طويلة مع
مرضس عضسال.
ال-ع-ي-ادة ت-ق-دم ي-ق-ول ب-وخ-ال-ف-ة إاضس-اف-ة إا¤
ال-تصس-وي-ر اإلشس-ع-اع-ي ل-ل-ث-دي ،التصسوير بأاشسعة
اŸاسسح الضسوئي ،و–توي على وحدة ﬂتÈ
ال -ت -ح -ال -ي -ل ب -ال -ك -ي -م -ي -اء ا◊ي -وي -ة وم -ع -دات
تشس-خ-يصس-ات أاخ-رى ب-ت-ق-ن-ي-ات وت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
عالية ا÷ودة ،كما تقدم يوميا خدمات طبية
أاخرى ‘ الطب العام ومعا÷ة أامراضس القلب
وأامراضس الغدد ومن اŸقرر توسسيع خدماتها
ل -تشس -م -ل مسس -ت -ق -ب -ل اخ-تصس-اصس-ات أاخ-رى و‘
ان -ت -ظ -ار ذلك سس -تشس -رع ‘ غضس-ون األسس-اب-ي-ع
ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-ق-ادم-ة ‘ ت-ط-ب-يق برنامج اŸناوبة
اŸسس -ائ -ي -ة م -ن السس -اع -ة اÿامسس -ة إا ¤غ -اي-ة
السساعة ا◊ادية عشسر لي ،Óإاضسافة إا ¤مناوبة
يوم ا÷معة.
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عملية التوظيف بالقطاع الÎبوي جاءت
بعد عملية سسد العجز الذي سسجل ‘ التأاطÒ
البيداغوجي والتدريسس ‘ ﬂتلف األطوار
الÎبوية التي اسستقبلت حوا‹  800أاسستاذ ‡ن
أاف -رزت -ه -م ن-ت-ائ-ج اŸسس-اب-ق-ات ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي
ق -ررت -ه -ا وزارة الÎب -ي-ة لضس-م-ان ال-ت-دريسس ‘
ظروف حسسنة ومريحة ،وهو ما أادخل الفرحة
والرت -ي -اح ع-ل-ى اŸت-م-درسس Úواألول-ي-اء ع-ل-ى
مسستوى  36بلدية.
هذه العملية سستليها عملية أاخرى حسسب
رئيسس مصسلحة التوظيف بن شسرقي مغلو‘
والتي تتعلق حسسب ﬁدثنا Ãسسابقة األسسÓك
اŸشسÎكة التي ينتظر الكشسف عن نتائجها ‘
األيام القادمة‡ ،ا يجعل عملية القضساء على

النقصس تصسل إا ¤تغطية تفوق  95باŸائة بكل
البلديات التي سسجل بها النقصس سسحب رئيسس
اŸصس-ل-ح-ة ال-ذي اع-ت Èال-ت-وج-ي-ه-ات اŸسسداة
Ÿدي- -ري- -ة الÎب- -ي -ة م -ن ط -رف ال -وا‹ خ Ó-ل
اÿرجات اŸيدانية قد ” تطبيقها لضسمان
التمدرسس ‘ ظروف جيدة ضسمن اإلجراءات
التي اتخذتها وزيرة القطاع وحرصست على
Œسسيدها ميدانيا بكافة اŸؤوسسسسات الÎبوية
يشسﬁ Òدثنا.
وم- -ن ج- -انب آاخ- -ر ط- -م- -أان ذات اŸسس -ؤوول
م-دي-ري اŸدارسس واŸت-وسس-ط-ات وال-ث-ان-ويات
‡ن سسجل Ãؤوسسسساتهم نقصس اختصساصسات
عون إاداري وكتاب ومسسؤوو‹ حفظ البيانات
أان هناك مسسابقة تتعلق بهذه الختصساصسات
ينتظر إاجراؤوها ‘ شسهر نوفم Èالقادم حسسب
م -راسس -ل -ة م -دي -ر الÎب -ي -ة Ÿصس -ال -ح ال-وظ-ي-ف
ال -ع-م-وم-ي ل-ل-حصس-ول ع-ل-ى اŸط-اب-ق-ة إلج-راء
اŸسسابقة يشس Òرئيسس مصسلحة التوظيف.
ه -ذه الÎت -ي -ب -ات ال-دق-ي-ق-ة والشس-ف-اف-ي-ة ‘
اŸسسابقات والتوظيف باŸؤوسسسسات الÎبوية
حسسب اإلجراءات التي اتخذتها معا‹ وزيرة
الÎب -ي -ة م -ك -نت ال -ق -ط -اع م -ن –ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج
م-رضس-ي-ة ب-ك-اف-ة ال-ه-ي-اك-ل اŸدرسس-ي-ة ال-قدÁة
منها وا÷ديدة التي سسهرت على Œسسيدها
السس -ل-ط-ات ال-ولئ-ي-ة ‘ وق-ت-ه-ا اÙدد ي-ق-ول
ﬁمود فوزي تبون مدير الÎبية بالولية.

لبناء أŸنطقة
وضصعهما حيز أÿدمة قريبا أ

أسصتÓم مشصروعي مكتبة ومركب رياضصي جوأري
بع Úألطويلة ومتوسصة
وج - -ه وأ‹ ولي- -ة خ- -نشص- -ل- -ة ك- -م- -ال
ن - -ويصص - -ر ،خÓ- -ل خ- -رج- -ة م- -ي- -دأن- -ي- -ة
ل -ب -ل -دي -ات دأئ -رة ع Úأل -ط-وي-ل-ة ت-ف-ق-د
خÓلها عدة مشصاريع تنموية ،تعليمات
صص -ارم -ة ل -ل-ه-ي-ئ-ة أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ت-ق-تضص-ي
بضص-رورة ت-ف-ع-ي-ل ورشص-ات أŸشص-اري-ع ق-يد
ل‚از وتسصريع وتÒة سصÒها ،ملحا ‘
أ إ
ذأت ألسص -ي -اق ع -ل -ى أل -ع-م-ل ع-ل-ى دخ-ول
لشص-غ-ال ح-ي-ز
أŸشص -اري -ع أŸن -ت -ه -ي -ة ب -ه -ا أ أ
ألسص-ت-غÓ-ل ل-ت-ق-د Ëأÿدم-ات أŸرجوة
منها لصصالح موأطني هذه أŸناطق.
وأامر ذات اŸسسؤوول ‘ هذا اإلطار ،مدير
الثقافة لولية خنشسلة ،بتسسليم اŸكتبة شسبه
ا◊ضس-ري-ة اÛاه-د «ع-م-ار ال-ع-ايشس» ب-ب-لدية
ع Úالطويلة مركز اŸنتهية األشسغال بها إا¤
ال-ب-ل-دي-ة م-ن أاج-ل اسس-ت-غÓ-ل-ه-ا ب-وضس-ع ب-رنامج
ع -م -ل-ي Ãشس-ارك-ة م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة وا÷ام-ع-ة
÷عل هذا اŸرفق فضساء عمليا لصسالح الفئات
اŸثقفة واŸتمدرسسة.
ك-م-ا ع-اي-نت ال-ه-ي-ئ-ة ال-ت-ن-ف-يذية خÓل هذه
ال -زي -ارة ب -ن -فسس ال -ب -ل -دي -ة ،مشس -روع ال -ت -وزي-ع
العمومي للغاز الطبيعي للتجمعات السسكنية،
م -يÎشس-و ،م-ي-ل-ي ع Úح-ج-ر ا÷دي-د ،ب-ك-ار01

وبكار 02ان- -ط Ó-ق -ا م -ن ﬁط -ة السسÎخ -اء
ببلدية واد نيني ،حيث أاعطى الوا‹ لشسركة
سس -ون -ل-غ-از ت-ع-ل-ي-م-ات ب-اإلسس-راع ‘ إا“ام ه-ذه
العملية حتى يتسسنى للمواطن السستفادة من
هذه اÿدمة ‘ أاقرب وقت ‡كن.
ومن بلدية متوسسة بنفسس الدائرة تعهدت
م -دي -رة الشس -ب -اب وال-ري-اضس-ة ل-ل-ولي-ة غضس-ب-ان
ت -ونسس ،ب -ت -ج -ه-ي-ز اŸركب ال-ري-اضس ا÷واري
اŸنتهية األشسغال به ‘ ظرف  10أايام ليكون
فضساء لشسباب متوسسة ومكانا للتسسلية والÎفيه.
ك -ذلك شس -م -لت اÿرج -ة اŸي -دان-ي-ة ،زي-ارة
ومعاينة سسوق ا÷ملة ببلدية متوسسة ،حيث
حث نويصسر وأالح على تسسجيل عملية تهيئته
ثم العمل بعد ذلك على إاسسناده ألحد اÿواصس
ع Èمزايدة علنية ليسستغله مسستثمرو اŸنطقة
من أاجل دفع عجلة القتصساد بهذه البلدية.
كما شسملت الزيارة ،الوقوف ومعاينة عدة
مشس-اري-ع سس-ك-ن-ي-ة وŒه-ي-زات ع-م-وم-ي-ة أاخرى
اطلعت من خÓلها الهيئة التنفيذية على وتÒة
سس Òاألشسغال ومدى تقدمها.

خنشضلة :سضكندر ◊جازي

تدشص Úدأر للتÈع بالدم بالبويرة

ألشصرطة تنقذ طف Óمن
ﬁاولة قتل Ãعسصكر

‚ح ع- -ن- -اصس- -ر شس- -رط -ة األم -ن ا◊ضس -ري
اÿامسس Ãعسس -ك -ر ،ال -ذي -ن ك -ان -وا م-رف-وقÚ
برئيسس أامن الولية ‘ ،إانقاذ طفل ‘ الرابعة
من العمر يتيم األم ،هدد والده برميه من
ال -ط -اب -ق ال -راب -ع ل -ل -ع-م-ارة ال-ت-ي يسس-ك-ن-ه-ا ‘
سساعات مبكرة من صسبيحة الثن.Ú
وحسسب معلومات دقيقة ،فإان رئيسس أامن
ال- -ولي- -ة حضس -ر ا◊ادث -ة اŸروع -ة وشس -رع ‘
ترويضس األب اŸضسطرب نفسسيا لوقت طويل
قبل أان يباغته عناصسر الشسرطة داخل بيته
ويتمكنوا من إانقاذ الطفل الذي بدت عليه
آاثار الضسرب والتعذيب ،ثم –ويل اŸشستبه به
إا ¤مقر الشسرطة للتحقيق معه ‘ الواقعة
ال -ت -ي ت -أاث -ر ل -ه -ا سس -ك -ان اŸن -ط -ق -ة ال -ث-ام-ن-ة
واŸارون ب- -ح -ي «ق -رواشس» ،وذك -رت مصس -ادر
أاخرى قريبة من ا◊دث أانه ” سسماع صسراخ
الطفل الضسحية ‘ السساعات األو ¤من الفجر
مرجحة أانه تعرضس للضسرب اÈŸح قبل أان
يحاول والده الرمي به من الطابق الرابع.

أام ا.Òÿسس

أشص -رف ،أمسس ،أل -دك -ت -ور ع-ب-د أŸالك
لم Úأل-ع-ام ل-ل-ف-درأل-ي-ة ألعاŸية
سص-اي-ح أ أ
ل- -ل- -تÈع ب -ال -دم ،ع -ل -ى ت -دشص Úأول دأر
ل -ل -تÈع ب -ال -دم ع -ل-ى أŸسص-ت-وى أل-وط-ن-ي
Ãدي- -ن- -ة أل -ب -وي -رة ،ب -حضص -ور ع -دد م -ن
أŸتÈع Úبالدم وكذأ إأطارأت Ãديرية
ألصصحة وأطباء.
وحسسب الدكتور سسايح فإان هذه اŸبادرة
تهدف إا ¤وضسع كل اإلمكانيات للمتÈعÚ
ب -ال -دم و‘ ق -لب اŸدي -ن -ة دون الن -ت -ق-ال إا¤
اŸسس -تشس -ف -ى ال -ذي يسس -ت-ق-ب-ل اŸرضس-ى .ه-ذه
الدار ” Œهيزها من طرف اللجنة الولئية

للمتÈع Úبالدم ووضسعت –ت تصسرف مركز
حقن الدم .وإان كانت هذه الدار –تاج اإ¤
Œهيزات أاخرى.
و‘ نفسس السسياق وعدت الدكتورة صسحبى
‡ث- -ل -ة Ÿدي -رة الصس -ح -ة أان -ه -ا سس -وف ت -قÎح
تسسجيل جهاز «سسيتافرز» بفرز صسفائح الدماء
التي يحتاجها اŸرضسى اŸصسابون بالسسرطان.
كما أاشساد ا◊اضسرون باŸبادرة التي تهدف
إا ¤ع -م -ل إانسس -اﬁ Êضس وه -و ال -تÈع ب -ال -دم
الذي بإامكانه إانقاذ األرواح.

البويرة :ع .نايت رمضضان
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لعلم Ùليات  23نوفمÈ
«الششعب» تسشتطلع –ضشÒات وسشائل ا إ

Œنيد كل الوسسائل لضسمان تغطيات متوازنة وعادلة ÷ميع اÎŸشسحÚ

دربال يؤوكد من ورقلة:

إاسسقاط مليون ناخب خÓل عملية تطه Òالهيئة الناخبة
كشش -ف رئ -يسس ال-ه-ي-ئ-ة
ال-ع-ل-ي-ا اŸسش-ت-ق-ل-ة Ÿراق-بة
لن-ت-خ-ابات عبد الوهاب
ا إ
درب- - - -ال ،أاول أامسس ،م - - -ن
لول مرة ‘
ورقلة ،أانه أ
ا÷زائ - -ر ي - -ت - -م إاسش - -ق- -اط
مليون ناخب ب Úعملية
لسش -ت -ث-ن-ائ-ي-ة
اŸراج -ع -ة ا إ
لن -ت -خ -اب -ي -ة
ل- -ل- -ق- -وائ -م ا إ
واŸراج-ع-ة ال-ع-ادي-ة التي
لزالت مسشتمرة.

ورقلة :إاÁان كا‘

لع - -لم
ت- - -و‹ ﬂت- - -ل- - -ف وسش- - -ائ - -ل ا إ
ا÷زائرية اهتماما كبÒا بالتحضشÒات
اÿاصش-ة لن-ت-خ-اب-ات اÛالسس الشش-ع-بية
البلدية والولئية التي سشتجرى ‘ 23
ن-وف-م ،Èح-يث ” اسش-ت-ن-ف-ار الصشحافيÚ
واŸراسش- -ل Úلضش- -م- -ان ت- -غ- -ط -ي -ة شش -ام -ل -ة
وك -ام -ل -ة ل -ل -ح -دث م -ع ال -تشش -دي -د ع -ل -ى
ضشرورة التزام ا◊ياد واŸوضشوعية.
لعلم
وتعود أاسشباب اهتمام وسشائل ا إ
ب- -الن- -ت- -خ- -اب- -ات ل- -ع- -دة ع- -وام- -ل ح- -يث
لضش- -اف- -ة إا ¤اŸسش- -اه- -م- -ة ‘ ت -رق -ي -ة
ب- -ا إ
اÿدم- - -ة ال- - -ع- - -م- - -وم- - -ي- - -ة واŸم - -ارسش - -ة
ال-دÁق-راط-ي-ة تسش-مح بتبليغ انششغالت
وآام -ال اŸواط-ن Úم-ن ه-ذه الن-ت-خ-اب-ات،
لح- -زاب
وك - -ذا ال - -ت - -ع - -ري - -ف بÈام - -ج ا أ
اŸشش-ارك-ة وك-ل م-راح-ل ال-ت-حضش Òسش-واء
لح- -زاب أاو ال- -ه -ي -ئ -ات
ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى ا أ
اŸرافقة للسشتحقاقات.

اسستطÓع :حكيم بوغرارة
يذكر أان وزير التصصال جمال كعوان قد
ترأاسش ‘ سصبتم ÈاŸاضصي اجتماعا ضصم
اŸدي -ري -ن ال -ع -ام Úل -ل -م -ؤوسصسص -ات ال-ت-اب-ع-ة
ل-ل-وصص-اي-ة ‘ ،إاط-ار ال-ت-حضص ÒلÓ-ن-ت-خ-ابات
اÙلية حيث وبعد تنصصيبه للجنة الفرعية
ل Ó-تصص -ال واÿاصص-ة ب-ت-حضص Òالن-ت-خ-اب-ات
اÙلية .شصدد مع اإلطارات اŸسصÒة على
السصهر على تطبيق بعضش التداب– Òسصبا
لÓجتماع القادم للجنة الوطنية للتحضصÒ
وتنظيم النتخابات اÙلية ،وهذا ‘ سصياق
ضصمان تغطية إاعÓمية متوازنة وعادلة مع
ا÷ميع دون انحياز ألي طرف.

الصسحفي مطالب بعدم ا’نحياز
كشص - -ف ف - -ا— اسص - -ع - -ادي رئ- -يسش –ري- -ر
بصص - -ح - -ي - -ف- -ة «وقت ا÷زائ- -ر» ب- -خصص- -وصش
التحضصÒات لتغطية انتخابات  23نوفمÈ
اŸقبلة ،أان الهدف من التغطيات وضصمان
أاك Èقدر من اŸوضصوعية وعدم النحياز
ألي طرف أاو التهجم على أاي كان موضصحا
‘ اتصص - - -ال م - - -ع «الشص - - -عب» « ...تشص- - -م- - -ل
ال -ت -وج -ي -ه -ات ال -ت -ي ق -دم-ن-اه-ا Ÿراسص-ل-ي-ن-ا
بخصصوصش كيفية تغطية النشصاطات اŸتعلقة
بالنتخابات اÙلية اŸزمعة ‘  23نوفمÈ
اŸق -ب -ل ،ت -ت -ع -ل -ق أاسص -اسص -ا ب-ال-ت-زام ا◊ي-اد،
وتفادي التخندق مع أاي حزب أاو مÎشصح،
لسص- - -ي- - -م- - -ا وأان ال- - -ك - -ث Òم - -ن اŸراسص - -لÚ
الصصحفي Úقد ترشصحوا ‘ قوائم ﬂتلف
األح -زاب ،وه -و م -ا ق -د ي -ؤوث -ر ع -ل-ى ن-زاه-ة
وموضصوعية بعضش اŸراسصل Úالذين لديهم
عÓقات زمالة وصصداقة مع هؤولء».
وأاضص - - -اف ن- - -فسش اŸصص- - -در ‘ سص- - -ي- - -اق
التوجيهات التي قدمها للمراسصل Úعلى وجه
اÿصص- -وصش «....أام- -ا ال- -ع- -نصص -ر اآلخ -ر ه -و
إاعطاء الفرصصة أاك ÌللمÎشصح أاو ا◊زب
ال- -ذي يصص -ن -ع ا◊دث ‘ ولي -ت -ه ،وﬁاول -ة
إابراز مقÎحات وبرامج األحزاب للنهوضش
بالتنمية على اŸسصتوى اÙلي ،باإلضصافة

إا ¤ضص- -رورة إاب -راز ﬂت -ل -ف ال -وع -ود ال -ت -ي
ق -دم -ه -ا اŸن -ت-خ-ب-ون اÙل-ي-ون السص-اب-ق-ون
وفشصلوا ‘ Œسصيدها ميدانيا ‘ الصصفحات
اÙلية».
ورك -زت صص -ح -ي-ف-ة «وقت ا÷زائ-ر» ع-ل-ى
التعليمات التي قدمت لعناصصرها اÿاصصة
ب -ي -وم الن -ت -خ -اب ب -الÎك -ي -ز ع-ل-ى ال-ع-م-ل-ي-ة
النتخابية وتقد Ëاإلحصصائيات ،حيث قال
ف-ا— اسص-ع-ادي»أام-ا ب-ال-نسص-ب-ة ل-يوم النتخاب
ف -ي -ن -ب -غ -ي “ك -ي-ن-ن-ا م-ن األخ-ب-ار اŸت-ع-ل-ق-ة
ب -القÎاع وا◊زب أاو ال -تشص-ك-يÓ-ت ال-ف-ائ-زة
على مسصتوى اÛالسش البلدية واÛالسش
الولئية».

ا◊رصص على توازن التغطية اإ’عÓمية
لكل اÎŸشسحÚ
اع -تﬁ Èم -د ب -وسص Ó-ن صص-ح-ا‘ ي-وم-ي-ة
«اŸسص-اء» ضص-م-ان ت-غ-ط-ي-ة إاعÓ-م-ية متوازنة
ل -ل -ج -م -ي -ع أاك Èره -ان ل -وسص-ائ-ل اإلعÓ-م ‘
الن -ت -خ -اب -ات اÙل -ي -ة اŸق -ب-ل-ة ،م-وضص-ح-ا
لـ»الشص-عب» «..تسص-ع-ى م-ؤوسصسص-ت-ن-ا ع-لى غرار
باقي وسصائل اإلعÓم الوطنية ولسصيما منها
العمومية بدرجة أاك Èلضصمان تغطية واسصعة
ومتوازنة لÓنتخابات على اختÓف أانواعها
تشص-ري-ع-ي-ة ﬁل-ي-ة ورئ-اسص-ي-ة..تعطي للحدث
النتخابي أاهمية بالغة ،ليسش مع اقÎاب يوم
القÎاع ف- -حسصب ب- -ل أاث -ن -اء ك -ل ال -ع -م -ل -ي -ة
النتخابية .فمنذ إاعÓن رئيسش ا÷مهورية
اسص -ت -دع -اء ال -ه -ي -ئ -ة ال -ن -اخ-ب-ة ‘  26أاوت
اŸاضصي– ،رصش «اŸسصاء» على نقل كل
األح- -داث وال- -تصص- -ري- -ح- -ات وال -ت -حضصÒات
اŸرتبطة بهذا ا◊دث والتي يتم نشصرها ‘
صصفحة خاصصة با◊دث السصياسصي مع توسصيع
مسصاحة النشصر إا ¤أاك Ìمن صصفحة عندما
يكون النشصاط اŸرتبط با◊دث أاوسصع» ...
وأاوضص- -ح ‘ سص- -ي- -اق م- -تصص- -ل أان ا◊م -ل -ة
النتخابية سصتكون اختبارا لوسصائل اإلعÓم
لقياسش مدى التزامها بالوقوف على نفسش
اŸسصافة مع كل اÎŸشصح Úموضصحا
« ...مع بداية هذه ا◊ملة التي تعتÈ
إاي-ذان-ا لن-طÓ-ق السص-ب-اق الن-ت-خ-اب-ي بشصكل
ف- -ع- -ل -ي ،سص -ت -خصصصش «اŸسص -اء» صص -ف -ح -تÚ
كاملت Úلهذا ا◊دث السصياسصي الهام –ت
مسص- - -م- - -ى أاوراق الن- - -ت- - -خ- - -اب - -ات أاو أاوراق
اÙل -ي -ات أاو غÒه -ا م -ن ال-تسص-م-ي-ات ال-ت-ي
تراها مناسصبة للموعد ،وذلك ‘ إاطار ما
أاسص -م -ي -ت -م -وه ‘ سص -ؤوال -ك -م ب -اإلسصÎات-ي-ج-ي-ة
اÿاصصة بالنتخابات..هذه األخÒة تتضصمن
إا ¤جانب نشصر حيثيات التجمعات الشصعبية
والنشصاطات ا÷وارية التي ينظمها منشصور
ا◊ملة ،إاجراء لقاءات وحوارات مع بعضش
‡ث - -ل - -ي األح - -زاب واŸرشص - -ح Úب- -غ- -رضش
اسص-ت-ع-راضش اسصÎات-ي-ج-ي-ت-ه-م النتخابية وما
ي- - - -ق- - - -دم- - - -ون - - -ه م - - -ن ب - - -رام - - -ج ووع - - -ود
ل - -ل - -م - -واط - -ن.Úفضص Ó- -ع- -ن إاج- -راء ب- -عضش
السص -ت -ط Ó-ع -ات م -ع اŸواط -ن ل -ل -ت -ع -ري-ف
بتطلعاته وانشصغالته األسصاسصية .وكل هذا
ب - -الع - -ت - -م - -اد ع - -ل- -ى شص- -ب- -ك- -ة اŸراسص- -لÚ

اŸتواجدين على اŸسصتوى اÙلي».
وباŸقابل أاشصار بوسصÓن إا ¤تخوفه من
كÌة نشصاطات األحزاب وعدم القدرة على
اللحاق بها كلها قائ ....« Óيبقى فقط أان
نشص Òإا ¤أان عامل الوقت يحول دون القدرة
على نشصر كل التجمعات التي ينشصطها ‡ثلو
األحزاب واÎŸشصحون ‘ الفÎة اŸسصائية.
غ Òأان ت- -لك ال- -نشص- -اط -ات ن -ق -وم ب -نشص -ره -ا
متأاخرة أاي بعد يوم Úباعتبار أان اŸهم ‘
مثل هذه النشصاطات هو الرسصالة وﬁتوى
اÿطاب الذي يسصتلزم إايصصاله بأامانة».

الÎكيز على رؤوسساء اأ’حزاب سسيضسمن العدل

أاشصار الصصحا‘ فاروق حركات من يومية
«ا◊وار» أان الÎكيز على رؤوسصاء األحزاب
ورؤوسصاء قوائم اÎŸشصح Úسصيضصمن العدل
‘ التغطية وإان  ⁄تغذه نشصاطات كل رؤوسصاء
القوائم سصيكون صصعبا إان  ⁄نقل مسصتحيÓ
وأاك- -د لـ»الشص- -عب» إاسصÎات- -ي- -ج- -ي- -ة ا÷ري -دة
ل- -ل- -ت- -ع- -ام- -ل م -ع اسص -ت -ح -ق -اق  23نوفمÈ
«...سص -ن -ع -ت -م -د ن -فسش اإلسصÎات -ي -ج-ي-ة ال-ت-ي
ط -ب -ق-ن-اه-ا خÓ-ل ال-تشص-ري-ع-ي-ات ع-ن ط-ري-ق
ت -ن -ظ -ي -م م -ن -ت -دي -ات ل-رؤوسص-اء األح-زاب م-ع
منحهم نفسش اŸسصاحة ونفسش الصصفحة».
وح -ول م -ك -ان -ة الن -ت -خ -اب -ات ‘ ال -ع-م-ل
الصص-ح-ف-ي اع-تÈه-ا ف-اروق ح-رك-ات ت-ك-وينا
للصصحفي موضصحا ‘ هذا الشصأان « ...تعتÈ
الن -ت -خ -اب -ات اÙل -ي-ة ت-ك-وي-ن-ا ل-لصص-ح-ف-ي،
ل- -ك- -ون- -ه -ا ذات ط -اب -ع ﬁل -ي ،ح -يث ي -ق -وم
الصصحفي حينها بعمل مكثف ‘ ظل العدد
الكب Òللبلديات وبالتا‹ هذا ما يحتم عليه
العمل مع أاك Èعدد ‡كن من اŸرشصحÚ
سصواء للمجالسش اÙلية أاو الولئية».
وأاضصاف قائ« Óضصرورة اطÓع الصصحفي
على ﬂتلف القوان Úالتي تؤوطر العملية
الن-ت-خ-اب-ي-ة م-ه-م ح-ت-ى ي-ق-دم ع-م Ó-ك-امÓ
وم -وضص -وع -ي -ا واحÎاف -ي -ا ،م-وضص-ح-ا ....ل
Áك -ن لصص -ح -ف -ي ي -ج -ه -ل ق -وان Úاألح-زاب
والنتخابات أان يقدم تغطية ‘ اŸسصتوى
Ùليات نوفم ،Èلذا يجب على الصصحفي
اإلطÓع على قانون النتخابات الذي يعرف
جدل ب Úاألحزاب السصياسصية ،ألن أاغلبية
األح-زاب ت-ط-الب ب-إادخ-ال ت-ع-ديÓ-ت ع-ل-يه،
وح-ت-ى ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا Ÿراق-ب-ة الن-ت-خابات
طالبت بذلك ،لذا على الصصحفي أان يكون
ملما بحيثيات اÛالت التي يغطيها».

اإ’ذاعات اÙلية سسÎكز على ا÷واري
تركز اإلذاعات اÙلية على النتخابات
من ا÷انب ا÷واري حيث تشص Òالتعليمات
التي تلقتها اإلذاعات اÙلية إا“ ¤كÚ
جميع اÎŸشصح Úمن نفسش ا◊ظوظ ‘
ال -ت -ع -ري -ف بÈا›ه -م وط -م -وح-ات-ه-م وق-ال
الصصحا‘ رمضصان جعفري من إاذاعة أادرار
«كل انتخابات يكون لنا جدول نتعامل من
خ Ó-ل -ه م -ع نشص -اط األح -زاب واÎŸشص -حÚ
بالتنسصيق مع اللجنة العليا اŸسصتقلة Ÿراقبة
النتخابات».

العدد
17472

07

وأاوضص -ح درب-ال أان ع-م-ل-ي-ة
م -ت -اب -ع -ة وم -راف-ق-ة وت-ط-هÒ
ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخبة عملية مهمة
ولب- -د أان ل ت- -ق- -تصص- -ر ع -ل -ى
اŸن -اسص -ب -ة لع -ت -ب-ارات ع-دة
أاهمها النعكاسصات اإليجابية
ل-ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ب-ال-وصصول اإ¤
ه -ي -ئ-ة ن-اخ-ب-ة ف-ع-ل-ي-ة وإان-ت-اج
نسصب وأارقام مشصاركة فعلية،
فضص Óعن إاضصفاء مزيد من
الشصرعية على اإلنتخابات.
رئ- -يسش ال- -ه- -ي- -ئ -ة ال -ع -ل -ي -ا
اŸسص - - -ت - - -ق - - -ل - - -ة Ÿراق- - -ب- - -ة
اإلنتخابات برر أايضصا سصبب
إاسص- -ق -اط ب -عضش ال -ق -وائ -م ‘
اإلن -ت -خ -اب-ات اÙل-ي-ة ب-ع-دم
اسص - -ت - -ي - -ف - -ائ - -ه - -ا ل- -لشص- -روط
اŸنصص -وصش ع -ل -ي -ه-ا ق-ان-ون-ا،
م- - - -وضص- - - -ح- - - -ا أان ق- - - -ان - - -ون
الن-ت-خ-اب-ات ي-ت-ط-رق ‘ أاكÌ
م - - - -ن  12م- -ادة ل- -لشص -روط
اŸتعلقة بالÎشصيح منها مواد
ت - -وضص - -ح الشص - -روط ال- -واجب
ت - - -وف- - -ره- - -ا ‘ اŸرشص- - -ح أاو
اŸسصجل بالقائمة اإلنتخابية
بشصكل مباشصر مثل اŸادت3 Ú
و 79أاو غ Òم- - -ب- - -اشص - -رة ‘

ا- -Ÿواد  73 ،71 ،5وغÒها
وال -ت -ي ت -نصش ع -ل-ى الشص-روط
التي يطلبها اŸشصرع لصصحة
اإلب-ق-اء ع-ل-ى ال-ق-ائ-م-ة ،وهي
ج-م-ي-ع-ه-ا ضص-روري-ة و‘ ح-ال
ع -دم ت -وف-ره-ا ف-إان ال-ق-ائ-م-ة
تسصقط تلقائيا بكل من فيها
_يضصيف نفسش اŸتحدث_،
و‘ هذا السصياق صصرح عبد
ال - -وه- -اب درب- -ال ب- -أاه- -م- -ي- -ة
الذهاب بالنصصوصش القانونية
اŸدرج- - - - - -ة ‘ ق - - - - -ان - - - - -ون
اإلن- -ت- -خ- -اب- -ات واŸت- -ع- -ل -ق -ة
بشص- -روط الÎشص- -ح إا ¤درج -ة
أاعلى من الدقة.
وجدد دربال خÓل الندوة
الصص- -ح -ف -ي -ة ال -ت -ي ج -م -ع -ت -ه
Ãم- -ث- -ل- -ي الصص -ح -اف -ة Ãق -ر
م - -داوم - -ة ورق - -ل - -ة دع - -وت - -ه
Ÿراجعة قانون اإلنتخابات،
مشصÒا إا ¤أان إاصصÓح اŸسصار
اإلنتخابي الذي Áثل ﬁور
ع- -م- -ل ال- -ه -ي -ئ -ة اŸسص -ت -ق -ل -ة
Ÿراق- -ب- -ة اإلن- -ت- -خ- -اب- -ات ‘
ح -اج -ة م -اسص -ة إا ¤م -راج-ع-ة
ب -عضش ال -نصص -وصش ال-ق-ان-ون-ي-ة
وال-ع-م-ل اŸسص-ت-م-ر ل-ل-ت-ط-وي-ر
وال - -ت - -حسص ‘ Úال - -ع- -م- -ل- -ي- -ة
اإلن-ت-خ-اب-ي-ة م-ن-وه-ا ‘ ن-فسش
ال- -وقت أان- -ه ق- -ب- -ل أان ي- -ك -ون

القانون جيدا لبد أان يكون
اŸت- -ع- -اط- -ي م- -ع- -ه ‘ ن -فسش
الدرجة من ا÷ودة.
وÃناسصبة مصصادفة زيارته
ل- -ورق- -ل- -ة وال- -ي- -وم ال- -وط- -ن -ي
ل -لصص -ح -اف -ة ه -ن -أا درب -ال ك -ل
ال -ع -ام -ل ‘ Úال -ق -ط -اع وأاك-د
ع - -ل - -ى أاه - -م - -ي- -ة ال- -رسص- -ال- -ة
اإلعÓمية التي ل تقل درجة
عن رسصائل قطاعات أاسصاسصية
‘ البÓد باعتبارها صصانعة
للرأاي العام وداعمة للتمكÚ
م- -ن ا◊ري- -ات ،ك- -م- -ا أان ك -ل
األدوار اŸن -وط-ة ب-ه-ا حسص-ب-ه
تتطلب وعيا وقدرا عاليا من
اŸسصؤوولية.
يذكر أان عملية اŸراجعة
اإلسص- -ت- -ث- -ن- -ائ- -ي- -ة ل- -ل- -ق- -وائ- -م
اإلن -ت -خ -اب -ي -ة ب -ولي -ة ورق -ل-ة
كشصفت عن شصطب  4001من
الهيئة الناخبة بالولية 2589
منهم رجال و 1412نسصاء وما
يعادل  19432مسصجل جديد
من بينهم  11772من الرجال
و 7660م -ن ال -نسص -اء ل -ي-ك-ون
إاجما‹ تعداد الهيئة الناخبة
اŸسصجلة إا ¤غاية تاريخ 19
سصبتم Èبذلك  316844حسصب
مداومة ورقلة.

لرندي بوهران ،عبد ا◊ق كازي تا:Ê
لم Úالولئي ل أ
ا أ

ﬁاو’ت اÿروج عن الطاعة موجودة ‘ كل الو’يات
لم Úال - - -ولئ - - -ي
أاّك- - - -د ا أ
ل- - -ل- - -ت- - -ج- - -م- - -ع ال- - -وط- - -ن- - -ي
ال -دÁق -راط-ي ب-وه-ران ،أان
لرن -دي م -وج -ودة
ق- -وائ -م ا أ
ب- -ق -وة ‘ اÛلسس الشش -ع -ب -ي
ال - - -ولئ- - -ي و‘  26بلدية،
مششّكلة للولية ،معÈا عن
مسشاعيهم ا÷ادة لكتسشاب
ج - -زء ك - -ب Òم - -ن ال - -وع - -اء
النتخابي بعاصشمة الغرب ا÷زائري.

وهران :براهمية مسسعودة
وق- -ال ع- -ب- -د ا◊ق ك- -ازي ت- -ا ‘ Êن -دوة
صص -ح -ف-ي-ة ع-ق-ده-ا ع-ل-ى ه-امشش اح-ت-ف-ال-ي-ة
ن -ظ -م -ه -ا ا◊زب ب -وه -ران Ãن -اسص-ب-ة ال-ي-وم
ال-وط-ن-ي ل-لصص-ح-اف-ة أان-ه-م سص-يسص-ت-ع-ملون كل
ال -ط -رق وال -وسص -ائ -ل وع -ل -ى رأاسص -ه -ا ال-ع-م-ل
ا÷واري ،ب- - - -ع- - - -ي - - -دا ع - - -ن ال - - -ل - - -ق - - -اءات
ال -كÈى ،ب -اسص -ت -ث -ن -اء ل -ق -اء واح -د ك-ب Òم-ن
اŸزم -ع أان ي -نشص -ط -ه األم Úال -ع -ام ،أاح -م -د
أاويحيى خÓل العشصرة أايام األو ¤من شصهر
نوفم.È
وعن ﬁاولت البلطجة وخروج عدد
م - -ن أاعضص - -اء ا◊زب ب - -وه - -ران م - -ن ب - -يت
الطاعة ،أاجاب قائ« Óهي خاصصية موجودة
‘ ك -ل ال -ولي -ات ال-ت-ي ع-انت ‘ م-ع-ظ-م-ه-ا
ن -زي -ف -ا م -ت -ب -اي -ن-ا ،وألسص-ب-اب ل عÓ-ق-ة ل-ه-ا
ب - - -ال - - -نضص - - -ال أاو ا◊زب ،وإا‰ا ‘ ن- - -واي- - -ا
«التموقع» أاو «طموح آاخر».
وقال إاّن «اÎŸشصح Úأاحرار ‘ اعتناق
األحزاب التي يختارونها و È‚ ⁄أاحدا
على مغادرة ا◊زب ،لكن نحن نسص‘ Ò
إاطار قانو Êونظام داخلي ول نسصمح ألي
أاحد أان Áسصكنا من اليد التي توجعنا أاو
يفÎي علينا بقوانينه اÿاصصة» مشصÒا إا¤
رفضش  16ملفا بوهران ،من بينهم  7شصباب
أاكفاء بسصبب عدم تأاديتهم اÿدمة الوطنية.
ك- - - - -م - - - -ا أاّك - - - -د ب - - - -أاّن األم Úال - - - -ع - - - -ام
للحزب يراقب كل كبÒة وصصغ Òوعلى دراية
واسص -ع -ة ب -ك -ل م-ا ي-ح-دث ‘ السص-اح-ة ،رغ-م

انشص - -غ - -الت- -ه ع- -ل- -ى رأاسش ال- -وزارة
األوّﬁ ،¤ذرا م- - -ن اسص- - -ت- - -خ - -دام
أاسص- -ل- -وب ال -ب -ل -ط -ج -ة ÿل -ق ﬁور
مضصاد للحزب وزعزعة اسصتقراره
وم- - - -ت- - - -وع- - - -دا ‘ ال - - -وقت ذات - - -ه
ب- -اÙاسص- -ب -ة الصص -ارم -ة ل -ك -ل م -ن
يطعن ‘ خصصوصصياتهم الشصخصصية
ع ÈاŸواقع اإللكÎونية.
وقد دخل أارندي وهران غمار اŸعÎك
اإلنتخابي Ùليات  23نوفم 2017 Èبـ
 719مÎشص-ح-ا و÷ 491ن-ة ،م-ن ب-ي-نهم277
امرأاة بنسصبة  32باŸائة و 29باŸائة من فئة
الشصباب أاقل من  35سصنة و 70باŸائة أاكÈ
من  35سصنة ،فيما يÎاوح اŸسصتوى الدراسصي
ب Úا÷امعي بنسصبة  33باŸائة والثانوي 40
باŸائة واŸتوسصط  20باŸائة واإلبتدائي 4
ب - -اŸائ - -ة ،ح - -يث ب - -ل- -غ ع- -دد اÎŸشص- -حÚ
ل-ل-م-ج-السش الشص-ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة لولية وهران
 649مÎشصح ،من بينهم  433رجل بنسصبة
تناهز  67باŸائة ،فيما Áثل الشصباب دون
سص- -ن  35نسص -ب-ة  30ب -اŸائ-ة و 69باŸائة
ب -ال -نسص -ب -ة ل -ل -ف -ئ -ة أاك Èم-ن  35سص -ن -ة و31
باŸائة من ذوي اŸسصتوى ا÷امعي و40
ب -اŸائ -ة م -ن ذوي اŸسص -ت -وى ال -ث -ان-وي و22
باŸائة مسصتوى متوسصط وما بعد التدرج
تقريبا  20باŸائة.
وبشص- -أان ان- -ت- -خ -اب -ات اÛلسش الشص -ع -ب -ي
الولئي لوهران ،فقد بلغ عدد اÎŸشصحÚ
لها ،70فيما “ثل الفئة أاقل من  35سصنة 16
باŸائة وأاك Èمن  35سصنة  84باŸائة ،بينما
تÎاوح مسصتوياتهم الدراسصية ب Úا÷امعي
 54ب -اŸائ -ة وم -ا ب -ع -د ال -ت -درج  7باŸائة
والثانوي  35باŸائة واŸتوسصط  2باŸائة،
‘ ح Úبلغ عدد اÎŸشصح Úلهذا اŸوعد
من العنصصر النسصوي  27باŸائة.
وقال كازي تا ‘ Êاÿتام «ونحن على
أابواب النتخابات اÙلية «نتمنى التوفيق
ل- -ك- -ل اÎŸشص- -ح Úب- -ك- -اف- -ة ال- -تشص -ك -ي Ó-ت
السص -ي -اسص -ي -ة ون -دع -و ا÷م-ي-ع إا ¤ال-ت-ك-ات-ف
إل‚اح هذا ا◊دث السصياسصي الهام لتعزيز
اŸسصار الدÁقراطي لبÓدنا وإلعطاء األمل
Ÿواطنينا».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’مــــــــــــــــم اŸتحــــــــــــــــدة
يـــــــــــــــــؤم ا أ
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فرصص ــ ــ ــ ــة للتشصب ــ ــ ــ ــت با أ
’
لأم ــ ــ ــ ــن والسصل ـ ـ ـ ـ ـ ـم العاŸي ـ ـ ـ ـ ـ ـÚ
’· اŸتحدة،
يحيي العا ،⁄اليؤم ،يؤم ا أ
’·
وهؤ العيد السسنؤي لبدء نفاذ ميثاق ا أ
اŸتحدة ‘  ،1٩٤٥واليؤم الذي التزمت فيه
 ٥1دولة بحفظ السسلم عن طريق التعاون
’من ا÷ماعي.
الدو‹ وا أ

·Ó
أŸب -ادئ أألسش -اسش -ي -ة ل -ل -ع Ó-ق-ات أل-دول-ي-ة .ول -أ
أŸتحدة -وفقاً للميثاق -أربعة مقاصشد هي:
صشؤن ألسشلم وأألمن ألدوليÚ
تنمية ألعÓقات ألؤدية ب Úأأل· –قيق ألتعاون
على حل أŸششاكل ألدولية وتعزيز أحÎأم حقؤق
أإلنسشان جعل هذه ألهيئة مركزأً لتنسشيق أعمال
أأل·.

هؤ ببسشاطة عيد نششأاة أŸنظمة ألدولية ،ففي 24
أكتؤبر  ،194٥أُنششئت أأل· أŸتحدة رسشميا بعد أن
صشادقت أغلبية أعضشائها أŸؤؤسشسش Úعلى معاهدة
ُت -نشش -أا Ãق -تضش -اه -ا ه-ي-ئ-ة ع-اŸي-ة ،و‘ ع-ام ،19٧1
 ·ÓأŸت-ح-دة ق-رأرأ
أت -خ -ذت أ÷م -ع -ي -ة أل-ع-ام-ة ل -أ
ي -ؤصش -ي ب -أان –ت -ف -ل أل -دول أألعضش -اء ب -ه-ذأ أل-ي-ؤم
كمناسشبة عامة ،وجرت ألعادة أن يتميز هذأ أليؤم
‘ ج -م -ي -ع أرج -اء أل -ع -ا ⁄ب -ت -ن -ظ -ي -م أج -ت -م -اع-ات
وم- -ن- -اقشش- -ات وع- -روضس ع- -ن أه- -دأف أŸن- -ظ- -م- -ة
وإأ‚ازأتها.
ويعت Èهذأ أليؤم ألتاريخي Ãثابة فرصشة إلعادة
Ãثل أأل· أŸتحدة ‘ إأقرأر أألمن
تأاكيد تششبثنا ُ
وألسش -ل -م أل -ع -اŸي Úو–ق -ي -ق ت -ط -ل -ع -ات ألشش -ع -ؤب
وطمؤحاتها.
يتسشم ألحتفال بيؤم أأل· أŸتحدة عادة بتنظيم
ح -ف -ل م-ؤسش-ي-ق-ي دو‹ ‘ ق-اع-ة أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة،
وأحيانا ُتتخذ ألÎتيبات لتنظيم مناسشبات خاصشة،
حيث ُيربط ألتصشال إألكÎونيا ب Úأأل· أŸتحدة
ومدن أخرى حؤل ألعا.⁄
كما يتميز هذأ أليؤم باÿطاب Úأللذين يد‹ بهما

ليسصت حكؤمة عاŸية

فما هؤ يؤم اأ’· اŸتحدة؟

أأل· أŸتحدة ليسشت حكؤمة عاŸية وهي ل تضشع
ق -ؤأن ،Úول -ك-ن-ه-ا ت-ؤف-ر سش-ب-ل أŸسش-اع-دة ع-ل-ى ح-ل
أل-ن-زأع-ات أل-دول-ي-ة وصش-ي-اغ-ة ألسش-ي-اسش-ات أŸت-علقة
باŸسشائل ألتي “سشنا جميعاً .وكل ألدول أألعضشاء
كبÒها وصشغÒها ،غنيها وفقÒهاÃ ،ا لها من آأرأء
سش-ي-اسش-ي-ة ون-ظ-م أج-ت-م-اع-ي-ة م-ت-ب-اينة ،لها ‘ أأل·
أŸتحدة أن تعرب عن آأرأئها وتد‹ بأاصشؤأتها ‘
هذه ألعملية.

أاجهزة ا’أ· اŸتحدة
كل من أألم Úألعام ورئيسس أ÷معية ألعامة.
وباإلضشافة إأ ¤ذلكُ ،تنظم لقاءأت خاصشة إلطÓع
أŸن -ظ -م -ات غ Òأ◊ك -ؤم -ي-ة ع-ل-ى أŸؤأضش-ي-ع ذأت
ألصش - -ل - -ة ب - -األ· أŸت - -ح - -دة .وت - -ن - -ظ- -م أŸدأرسس
وأ÷ماعات أŸدنية ‘ بعضس أألحيان ““مسشÒأت

اŸعارضسة تطالب باسستقالة بارزاÊ
وتشسكيل حكؤمة إانقاذ وطني

تأاجيل ا’نتخابات ‘ كردسصتان
لعدم وجؤد مرشصحÚ
دعت حركة ““ألتغي ““Òألكردية أŸعارضشة ‘ كردسشتان ألعرأق إأ¤
أسشتقالة رئيسس أإلقليم مسشعؤد بارزأ Êونائبه كؤسشرت رسشؤل علي،
معتÈة أنهما ل Áتلكان ألششرعية .كما طالبت أ◊ركة أŸعارضشة
Óعدأد للحؤأر مع بغدأد
بتششكيل حكؤمة إأنقاذ وطني ‘ أإلقليم ل إ
وتنظيم ألنتخاباتﬁ ،ذرة من أنه ‘ حال رفضس تلك أŸطالب،
سشيكؤن ““للششارع ألكردي خيارأت أخرى““.
طالبت حركة ““ألتغي ‘ ““Òإأقليم كردسشتان ألعرأق باسشتقالة رئيسس
أإلقليم مسشعؤد بارزأ Êوتششكيل حكؤمة إأنقاذ وطني تتؤ ¤أ◊ؤأر
مع بغدأد وتنظيم أنتخابات.
و‘ أع -ق -اب أج -ت -م-اع ل-ل-م-ج-لسس أل-ؤط-ن-ي ◊رك-ة ““أل-ت-غ-ي ،““Òدع-ا
ششؤرشس حاجي عضشؤ ألهيئة ألتنفيذية بارزأ Êونائبه كؤسشرت
رسشؤل علي إأ ¤ألسشتقالة.
وقال ‘ مؤؤ“ر صشحا‘ إأن ““ألجتماع بحث أألوضشاع أ◊الية ‘
إأقليم كردسشتان ،وخسشارة ما يعادل نصشف أرأضشي أإلقليم““.
وأشش- -ار ح- -اج- -ي إأ ¤أن ““أل -ؤضش -ع أ◊ا‹ ن -اج -م ع -ن ع -دم أألخ -ذ
با◊سشبان تدأعيات إأجرأء ألسشتفتاء““.
وأضشاف حاجي أن ““رئيسس أإلقليم ونائبه كؤسشرت رسشؤل علي ل
Áتلكان ألششرعية وعليهما تقد Ëأسشتقالتهما““ ،مششÒأ إأ ¤ضشرورة
““حل مؤؤسشسشة رئاسشة أإلقليم وتنظيم عمل ألŸÈان““.
كما دعا إأ““ ¤تششكيل حكؤمة إأنقاذ وطني ،لتقؤم باإلعدأد للحؤأر
مع بغدأد ،وتنظيم ألنتخابات““ ،لفتا إأ ¤أن أÛلسس أألعلى
ألسشياسشي ألكردسشتا““ Êهؤ أآلخر غ Òششرعي ويجب حله““.
وطالب بتششكيل ÷نة ““لتعؤيضس أŸتضشررين من أها‹ خؤرماتؤ
وكركؤك وباقي أŸناطق ألتي نزحؤأ منها.
وختم مششÒأ إأ ¤أنه ““‘ حال عدم –قيق هذه ألنقاط ،فإان لدى
ألششارع ألكردي خيارأت أخرى““.
يذكر أن ألقؤأت ألعرأقية قد أسشتعادت ألسشيطرة على أŸناطق
ألتي كانت –ت سشيطرة ألبششمركة ‘ ﬁافظة كركؤك إأثر عملية
خاطفة أألسشبؤع أŸاضشي.

بارازا Êبات معزو’
ه- -ذأ وتشش Òب- -عضس أألوسش- -اط إأ ¤أن ب- -ارزأ Êأل -ذي رأه -ن ع -ل -ى
ألسشتقÓل ،وذهب بعيًدأ ‘ طمؤحه ،بات معزول وأختفى بعدما
خسشر رهانه على دعم دو‹  ⁄يحصشل عليه؛ ما جعله وحزبه
معزول Úدأخل ألعرأق وخارجه.
وقال أÙلل ألسشياسشي كÒك سشؤيل ،ناششر ›لة ““إأنسشايد إأيرأكي
بؤليتيكسس““ ،إأن ““رهان بارزأ ⁄ Êيكن إأل أسشتنادأ إأ ¤دأئرة ضشيقة
من أŸسشتششارين وليسس من خÓل عملية دÁقرأطية““.
وأوضشح ،أن ““ألقرأرأت أإلسشÎأتيجية لبارزأ Êعلى مدى سشنؤأت
كانت تتم بالطريقة نفسشها ،وعلى هذأ أŸقياسس كانت أتفاقيات
أل-ن-ف-ط م-ع ت-رك-ي-ا ق-رأرأ م-ن أ◊زب أل-دÁق-رأط-ي أل-ك-ردسش-ت-ا،Ê
وليسس قرأرأ صشادق أو أطلع عليه برŸان أإلقليم““ ،مضشيفا بقؤله
““يبدو ‹ أن بارزأﬁ Êاط بأاششخاصس يقؤلؤن له ما يريد سشماعه““.
ويتحدث ألعديد من أألكرأد حاليا عن وقؤع بارزأ ‘ Êفخ حؤل
دعم مؤهؤم أقنعه به مقربؤن.
أعلنت أللجنة ألنتخابية ‘ إأقليم كردسشتان ألعرأق ،أمسس ألثن،Ú
تأاجيل ألنتخابات ألرئاسشية وألŸÈانية أŸقررة ‘ أألول من
نؤفم Èبسشبب عدم وجؤد مرششح.Ú
وأكد عضشؤ كردي بالŸÈان طلب ألتحفظ على هؤيته أن أألحزأب
 ⁄تتمكن من ألÎكيز على ألنتخابات بسشبب ألضشطرأبات ألتي
أعقبت أسشتفتاء أجري يؤم  2٥سشبتم Èعلى أسشتقÓل أألكرأد.
وتعارضس ألسشلطات ‘ بغدأد فضش Óعن إأيرأن وتركيا أÛاورتÚ
ألسشتفتاء ألذي أظهر تأاييد أألغلبية لÓسشتقÓل.
وتابع أنه من أŸتؤقع أن تؤأصشل رئاسشة أإلقليم أ◊الية ألتي
يتؤلها بارزأ Êمنذ  200٥وألŸÈان ألذي أنتخب ‘  2013ألعمل
حتى إأجرأء أنتخابات جديدة.

سشلمية““ وغÒها من ألحتفالت.
مع ألعلم أنه ” ألحتفال ‘ عام  1949بيؤم أأل·
أŸت -ح -دة ب -ؤضش -ع ح -ج -ر أألسش -اسس ل -ل -م-ق-ر أل-دأئ-م
للمنظمة ألدولية ‘ مدينة نيؤيؤرك.
وتنتمي إأ ¤أأل· أŸتحدة أليؤم كل دول ألعا⁄

تقريبا ،إأذ يبلغ عدد أعضشاء أŸنظمة ألدولية 191
بلد.
وعندما تصشبح ألدول أعضشاء ‘ أأل· أŸتحدة
فإانها تؤأفق على ألقبؤل باللتزأمات أŸنصشؤصس
عليها ‘ ميثاق أŸنظمة ،وهؤ معاهدة دولية –دد

 ·ÓأŸت -ح -دة سش -ت-ة أج-ه-زة رئ-يسش-ي-ة ت-ق-ع م-ق-ار
ل -أ
 ·ÓأŸتحدة
خمسشة منها ‘ أŸقر ألرئيسشي ل أ
ب-ن-ي-ؤي-ؤرك ،وه-ي أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة و›لسس أألمن
وأÛلسس ألق - -تصش - -ادي وألج - -ت- -م- -اع- -ي و›لسس
ألؤصشاية وأألمانة ألعامة .أما مقر أ÷هاز ألسشادسس
وه -ؤ ﬁك -م -ة أل -ع -دل أل -دول -ي -ة ،ف -ي -ق -ع ‘ له-اي
بهؤلندأ.

’· اŸتحـــــــــــدة
لزيـــــــــــارة قـــــــــــؤات ا أ

غؤتÒيـ ـ ـ ـ ـ ـسس أ’ول مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي جمهؤريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة إافريقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا الؤسصطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى
ل· اŸتحدة انطؤنيؤ
’م Úالعام ل أ
يزور ا أ
غؤتÒيسش ،اليؤم الثلثاء ،جمهؤرية
إافريقيا الؤسسطى ،حيث تضساعفت أاعمال
’خÒة ‘ بعضش اŸناطق
’شسهر ا أ
العنف ‘ ا أ
و‘ وقت تؤشسك أان Œدد فيه مهمة قؤة
’· اŸتحدة البالغ قؤامها  1٢٥00عنصسر.
ا أ
قال غؤتÒيسس ‘ مقابلة صشحافية ““إأن وجؤدي ‘
هذأ أليؤم مع قؤأت حفظ ألسشÓم ‘ بيئة خطرة،
بادرة تضشامن““.
وهذه ألزيارة ÷مهؤرية إأفريقيا ألؤسشطى ““أألزمة
أŸأاسشاوية لكن منسشية““ ،سشتكؤن أول زيارة له Ÿهمة
حفظ سشÓم منذ تؤليه مهامه ‘ أألول من جانفي

.201٧
 ·ÓأŸتحدة مع ضشغط
وتأاتي ‘ ظرف ما‹ دقيق ل أ
كب Òمن ألرئيسس أألمÒكي دونالد ترأمب من أجل
أقتطاعات ‘ ميزأنية أأل· أŸتحدة وبعضس مهام
حفظ ألسشÓم.
ك -م -ا سش -ت -ت -زأم -ن أل -زي-ارة م-ع ““ي-ؤم أأل· أŸت-ح-دة““
أŸعلن ‘  194٧وألذي يؤؤرخ لبدأية سشريان ميثاق
أأل· أŸت-ح-دة.وب-ال-نسش-ب-ة ل-غ-ؤتÒيسس ف-إان ““مسش-تؤى
معاناة ألششعب (‘ جمهؤرية إأفريقيا ألؤسشطى) ولكن
أيضش-ا أŸآاسش-ي أل-ت-ي ي-ع-ان-ي-ه-ا أل-ع-ام-ل-ؤن أإلنسش-ان-يؤن
وقؤأت حفظ ألسشÓم ،تسشتحق ألتضشامن وأهتماما
أك.““È

ومن أŸقرر أن يصشل أألم Úألعام إأ ¤بانغي ‘
ظ-رف أم-ن-ي م-ت-ؤت-ر .وم-ع أن أل-ع-اصش-م-ة ل يشش-م-ل-ه-ا
أألم -ر ف -إان ›م -ؤع-ات مسش-ل-ح-ة وم-ل-يشش-ي-ات ““دف-اع
ذأتي““ أسشتأانفت مؤأجهاتها ‘ وسشط ألبÓد وششمال
غربها ما أوقع مئات ألقتلى ب Úألسشكان أŸدنيÚ
ألذين يسشتهدفؤن باسشتمرأر.
زي-ارة غ-ؤتÒيشس ÷م-ه-ؤري-ة إأف-ري-ق-ي-ا أل-ؤسش-طى قبل
أسش -اب -ي -ع م -ن أل -ت -م-دي-د أŸرج-ح ج-دأ Ÿه-م-ة أأل·
أŸتحدة فيها أŸسشتمرة منذ  ،2014تششكل رسشالة
سشياسشية قؤية ‘ وقت تتهاطل فيه ألنتقادأت Ÿهمة
أأل· أŸت -ح -دة.وت -ت -ه -م م -ه -ام أأل· أŸت -ح-دة م-ن
مناوئيها بـ ““ألسشلبية““ وأحيانا حتى بـ ““ألتؤأطؤؤ““ ‘

’قليم يعقد اÿميسش جلسسة للرد على مدريد
برŸان ا إ

مؤأجهة أÛمؤعات أŸسشلحة ،كما تتعرضس لسشيل
من ألتهامات بالتؤرط ‘ أعتدأءأت جنسشية.
ففي جؤأن  201٧أعيد أك Ìمن  600عسشكري من
ألكؤنغؤ-برأزأفيل إأ ¤بÓدهم إأثر أتهامات بارتكاب
أعتدأءأت جنسشية وأعمال تهريب ﬂتلفة.و‘ 2016
أعيد  120عنصشر كؤنغؤ‹ إأ ¤بÓدهم للسشبب ذأته.
وق -ال غ -ؤتÒيسس أل -ذي ت -رأف -ق -ه ‘ أل -زي -ارة ج -اي-ن
كؤنؤرسس ﬁامية حقؤق ألضشحايا ‘ أأل· أŸتحدة،
إأنه يريد أن يلتقي بضشحايا ألنتهاكات وأسشرهم.
وغؤتÒيسس ألذي كان تؤ ¤مهمة أŸفؤضس أألعلى
لشش-ؤؤون ألÓ-ج-ئ ،Úي-ع-رف ج-ي-دأ ج-م-ه-ؤري-ة إأف-ريقيا
ألؤسشطى ألتي كان زأرها مرأرأ.

تهديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدات متزايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة بالعصصيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي كاتالؤنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

كشسف متحدث حزبي ،اأمسش
ا’ثن ،Úاأن ““برŸان كتالؤنيا سسيعقد
جلسسة كاملة يؤم اÿميسش؛ لتحديد
رده على مدريد بعد اأن قالت ا◊كؤمة
ا’إسسبانية اŸركزية ،اإنها سستفرضش
حكمها اŸباشسر على ا’إقليم““.
قال أŸتحدث““ ،أإن حزب (مًعا من أجل نعم)
يعتزم رفع دعؤى قضشائية ضشد تطبيق أŸادة
 1٥٥م -ن أل-دسش-ت-ؤر ،أل-ت-ي ت-ن-زع ألسش-ل-ط-ة م-ن
ح-ك-ؤم-ة ألإق-ل-ي-م و“ه-د أل-ط-ري-ق لن-ت-خ-ابات
جديدة““.
ومن أŸقرر أن يقر ›لسس ألششيؤخ ألإسشباÊ
تطبيق أŸادة  ،1٥٥يؤم أ÷معة أŸقبل.
من ناحية ثانية ،تعهد ألنؤأب أŸتششددون ‘
ك-ات-ال-ؤن-ي-ا أمسس ب-ت-ن-ظ-ي-م ح-م-ل-ة من ألعصشيان
أŸد Êع -ل -ى ن -ط -اق وأسش -ع ‘ ح -ال تسش -ل -مت
مدريد أإدأرة ألإقليم أ÷معة وذلك فيما ل
يلؤح ‘ ألفق أي تقارب لتفادي ألتصشعيد.كما

أع -ل-ن أل-ق-ادة ألسش-ت-قÓ-ل-ي-ؤن أل-ذي-ن يشش-ك-ل-ؤن
غالبية ‘ ألŸÈان ألكاتالؤ Êعن عقد جلسشة
بحضشؤر كامل ألأعضشاء أعتبارأ من أÿميسس،
وذلك عششية تسشلم مدريد أإدأرة ألإقليم بعد
تصشؤيت ›لسس ألششيؤخ على ذلك أ÷معة.
وقال أŸتحدث باسشم تكتل ألغالبية ‘ ألإقليم

Ÿسساعدة ’جئي الروهينغا

أÙلي لؤيسس كؤروميناسس أإن أ÷لسشة ألتي
Áك -ن أن تسش -ت -م -ر ح -ت -ى أ÷م-ع-ة ت-ه-دف أإ¤
–ل -ي -ل ““أل -ت -ع -دي أŸؤؤسشسش -ات -ي““ أل -ذي ي-ت-ه-م
ألن- -فصش- -ال- -ي- -ؤن ح- -ك- -ؤم- -ة م -اري -ان -ؤ رأخ -ؤي
أÙافظ بالقيام به.
وه -دد ألن -فصش -ال -ي -ؤن ‘ ح -ال ت -ط -ب -ي-ق ه-ذه

ألإج -رأءأت ب -ال -تصش -ؤيت ع -ل -ى أإعÓ-ن أح-ادي
لÓسشتقÓل ‘ ألŸÈان ألكاتالؤ ‘.Êمؤأزأة
ذلك ،لؤح حزب أليسشار أŸتطرف ‘ كاتالؤنيا
أمسس بتنظيم حملة ““عصشيان مد Êششامل““ ‘
حال تؤلت مدريد أإدأرة أŸؤؤسشسشات ألعامة
بحلؤل نهاية ألأسشبؤع.

مؤؤ“راŸانح ‘ Úجنيف يأامل ‘ جمع  434مليؤن دو’ر

عقدت ،أمسس ،بجنيف ،أششغال مؤؤ“ر للدول أŸانحة ÷مع أمؤأل من أجل مسشاعدة حؤأ‹  900ألف ششخصس من أŸسشلم Úألروهينغا ألÓجئ ‘ ÚبنغÓديشس بعدما فروأ
من أعمال ألعنف ألتي يتعرضشؤن لها ‘ ميا‰ار .وحدد ““مؤؤ“ر ألؤعؤد ألزمة ألÓجئ Úألروهينغا““ ألذي تنظمه وكالت ‘ أأل· أŸتحدة وأل–اد أألوروبي وألكؤيت
هدفا يتمثل ‘ جمع  434مليؤن دولر بحلؤل فيفري  2018من بينها مائة مليؤن ” دفعها أو ” ألتعهد بدفعها .ويعد هذأ أŸبلغ ضشروريا Ÿسشاعدة  1,2مليؤن ششخصس
 ·ÓأŸتحدة نششر أألحد أن أك Ìمن  600ألف
متجمع ‘ Úمنطقة كؤكسس بازأر جنؤب بنغÓديشس من بينهم  900ألف لجىء قد Ëأو جديد من ألروهينغا .وأفاد تقرير ل أ
لجئ من أقلية ألروهينغا أŸسشلمة فروأ من ميا‰ار إأ ¤بنغÓديشس منذ أندلع أعمال ألعنف ‘ ولية رأخ Úألششمالية ‘ أوت أŸاضشي .وترفضس حكؤمة ميا‰ار ألتي
 ·ÓأŸتحدة جيشس
يهيمن عليها ألبؤذيؤن ألعÎأف بالروهينغا كمجمؤعة عرقية وتعتÈهم مهاجرين غ Òششرعي Úقدمؤأ من بنغÓديشس .وأتهم ألتحقيق أألخ Òل أ
ميا‰ار بالسشعي بششكل ““منهجي““ لطرد أŸسشلم Úمن ألروهينغا ومنع عؤدة أبنائها إأ ¤ألدولة ذأت ألغالبية ألبؤذية .وعقد أŸؤؤ“ر ألدو‹ للدول أŸانحة ألذي أختتم أمسس
 ·ÓأŸتحدة.
 ·ÓأŸتحدة هي منظمة ألهجرة ألدولية وأŸفؤضشية ألسشامية لÓجئ Úومكتب ألششؤؤون أإلنسشانية ألتابع ل أ
Ãبادرة من ثÓث وكالت ل أ

إاشسهـــــــــــــــــــار
’‚از
اŸؤؤسسسسة العمؤمية ا’قتصسادية إ
وتسسي Òأاسسؤاق ا÷ملة

E P E MAGROS Spa
Sous tutelle du Minstére du Commerce
Capital social 250 000 000 DA
Direction Générale : Rue Ahmed Ait Mohamed BP : n° 312 - El Harrach - ALGER
Standard : 023 75 52 35 Fax : 023 75 52 30

إاعÓن عن عدم جدوى

ت -ع -ل -م أŸؤؤسشسش -ة أل-ع-م-ؤم-ي-ة ألق-تصش-ادي-ة
ماقروسس  MAGROSششركة ذأت أسشم
ك- -اف- -ة أŸت- -ع- -اه- -دي- -ن أل- -ذي -ن شش -ارك -ؤأ ‘
أŸناقصشة ألؤطنية أÙدودة رقم  / 1٧م د
إأ  201٧ /بهدف إأ‚از أششغال هياكل ألدولة
أل -ث -ان -ؤي -ة ل -ل -ب-ن-اي-ات أل-ت-ج-اري-ة (أل-ك-ه-رب-اء
ألسشباكة وأ◊دأدة)Ÿ ،ششروع سشؤق أ÷ملة
للخضشر وألفؤأكه بع Úوسشارة ولية أ÷لفة،
أŸنشش -ؤرة ‘ أ÷رأئ -د أل -ي -ؤم -ي -ة أل -ؤط-ن-ي-ة
ألششعب وأÛاهد بتاريخ ،201٧ / 09 / 0٥
غ› Òدية.
ANEP 216802
الشسعب ٢01٧/10/٢٤

›مع  IMETALشش ذ أا
م ع ا باتيميتال شش ذ أا
اŸؤؤسسسسة العمؤمية ا’قتصسادية للبنايات اŸصسنعة
باتيميتال هياكل وسسط
وحدة اŸبا Êالصسناعية ا◊ديدية والنحاسسة
الهاتف0٢٣ . ٧٧ . 1٢ . ٣٥ :
الفاكسش0٢٣ . ٧٧ . 1٢ . ٣٤ :

BATIMETAL CHARPENTE CENTRE

إاعÓن عن إالغاء

ر ت ج 000٣1٦0٧٦٣٧٥٣٤٩
تعلم باتيميتال هياكل وسشط ـ حسش Úدأي ـ كافة أŸتعهدين ألذين سشحبؤأ دف Îألششروط
أŸتعلق باŸناقصشة ألؤطنية أŸفتؤحة رقم  2017/BCC/04ألصشادرة ‘ يؤمية أÛاهد
وألششعب بتاريخ  201٧ / 0٧ / 09ـ  201٧ / 0٧ / 10من أجل تؤريد مؤأد حديدية.
حصشة :قضشبان ›نبة ،دعائم زأوية ،أنبؤب ومطيÓت (فارق )S 275JR
ألتي ” منح صشفقتها مؤؤقتا إأ ¤أŸتعهد SARL BILBAO
أنه ” إألغاء أŸناقصشة
ANEP 216777
الشسعب ٢01٧/10/٢٤

ﬁليـ ـ ـ ـ ـات
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ل خ Òة
بعد التسساقطات اŸطرية ا أ

تبديد ﬂاوف
من موسسم فÓحي متعÌ
تÓشسي شسبح

±É``Ø÷G
بختة صسافو :

كلمة العدد

النظرة اإلسستشسرافية
جمال أاوكيلي
ال -تسس -اق -ط-ات اŸط-ري-ة األو ¤ت-ك-ون ق-د بّ-ددت ﬂاوف
ال -ف Ó-حŒ Úاه شس -ب-ح ا÷ف-اف ال-ذي خّ-ي-م ع-ل-ى م-ن-اط-ق
عديدة ‘ ربوع الوطن بحكم ما –توي من مسساحات
شس-اسس-ع-ة ل-زراع-ة مّصس-ن-ف-ة اسسÎات-ي-ج-ي-ة تسس-تدعي مراقبة
صسارمة ،ومتابعة دقيقة حتى ل يكون مصسÒها اإلتÓف أاو
شسيء من هذا القبيل.
وب-ال-رغ-م م-ن ت-لك ال-ك-م-ي-ات اŸت-ه-اط-ل-ة ،ف-إان ال-فÓ-حÚ
وغÒه -م م -ن ع -م -ال األرضض ،ي -أام -ل-ون ‘ رؤوي-ة ح-ق-ول-ه-م
تسستفيد من السسقي الذي لطاŸا انتظروه كما كان ا◊ال
خÓ-ل السس-ن-وات ال-ق-ل-ي-ل-ة اŸاضس-ي-ة ،لت-ب-اع مسس-ار إانتاجي

اŸتعارف عليه ‘ هذا اÛال.
وإان كنا بعيدين عن اآلجال اÙددة رسسميا إلعÓن حالة
جفاف أال وهو شسهر أافريل ـ حسسب اıتصس Úـ غ Òأان القلق
ينتاب الفÓح ‘ ÚمÓحظة ندرة األمطار منذ فÎة طويلة،
‡ا قد يؤوثر مباشسرة على اŸنتوج ا◊امل Ÿصساريف ثقيلة
تتطلب ا◊رصض كل ا◊رصض على عدم خسسارتها.
ومع مرور األيام ،تتصساعد حّدة هذا النشسغال ،بناًء على
التجربة التي يعيشسها الفÓحون ‘ اŸيدان ،والذين ما
فتئوا يدقون ناقوسض اÿطر ،عندما يقدرون بأان الزراعة
مهّددة ‘ أاي ◊ظة باآلثار اŸناخية الناجمة عن عدم
سسقوط األمطار ..وخ Òعينة على ذلك السسنة ا◊الية أاو
اŸوسس -م ال -راه -ن ..ال -ذي ف -ع  Ó-ي -ث Òح -ال -ة ن-فسس-ي-ة غÒ
مسستقرة عند الفÓح ،Úالذين اعتادوا ‘ أاعمالهم هذه
على الطÓع الواسسع واŸعرفة ا÷يدة بسسÒورة اŸناخ ‘
كل أاوقاته الفصسلية.
وانطÓقا من هذه اŸعاينة ل يتوانون ‘ ﬂاطبة أاو
باألحرى التواصسل مع ا÷هات اŸسسؤوولة على اŸسستويÚ
اÙلي واŸركزي ،وإابÓغها باıاطر الناجمة عن هذا
الوضسع وتداعياته اŸؤوثرة ‘ حال عدم التحرك ‘ Œاه ا

اتخاذ اإلجراءات اŸطلوبة Ÿواجهة وضسع كهذا.
لذلك ،فإان أاولوية السسلطات العمومية هو التفك Òمن اآلن
فصساعدا ‘ كيفية التفاعل أاو التعامل مع هذا الطارئ
الطبيعي ..فاليوم ل يكفي النغماسض ‘ شسرح مسسائل غÒ
مفيدة ،كتقد Ëتلك التÈيرات اŸتعلقة Ãوقع ا÷زائر
ا÷غرا‘ ومناخها ..هذا الطرح سسئمنا منه ،ألنه شسكل
من أاشسكال الهروب إا ¤األمام ورفضض مواجهة الواقع كما
هو.
األول-وي-ة ال-ي-وم ل-ل-ع-م-ل اإلسس-تشس-را‘ اŸب-ن-ي ع-لى النظرة
الصس- -ارم- -ة ‘ إادارة أاوضس- -اع ك- -ه- -ذه وه- -ذا ب- -ات- -خ- -اذ ك -ل
اإلجراءات الضسرورية ‘ أاقرب وقت بالتعاون مع جميع
األطراف اŸعنية ،للتحكم أاك ‘ Ìمثل هذه ا◊الت عند
وقوعها .وهذا ‡كن جّدا ،نظرا Ÿا –وز ا÷زائر من
إامكانيات هائلة ‘ هذا اÛال ،كما لها Œارب ميدانية
‘ هذا الشسأان.
لذلك ،فإان األيام القادمة كفيلة بأان ترسسم لنا الصسورة
ا◊ق -ي -ق -ي -ة ل -ل -م -رح -ل-ة ال-ق-ادم-ة ،ف-ي-م-ا ي-خّصض ال-فÓ-ح-ة
اŸرتبطة باألمطار تبدأا با◊بوب والزراعة اŸكثفة.

اتخذنا كل التدابÒ
التقنية Ÿواجهة أاي
طارئ
التأاخر أاثّر سسلبـ ـ ـ ـ ـا
على حقـ ـول الÈتقال
والت ـ ـ Úوالزيت ـ ـ ـون
بتيب ـ ـازة
توقع منتوج قياسسي
‘ اÙصسول الفÓحي
بع Úالدفلى والشسلف
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جسص
بعد فÎة من النتظار والتو ّ

ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات

اتخذنا كل التداب Òالتقنية Ÿواجهة أاي طارئ

لمل للفÓح ÚواŸزارع Úبعد أان تسصلل الشصك إا ¤قلوبهم من أان بداية اŸوسصم
لخÒة اŸعتÈة أاحيانا التي م ّسصت تقريبا أاغلب وليات الوطن ا أ
لمطار ا أ
أاعادت ا أ
الفÓحي ا÷ديد سصتكون صصعبة وقد ترهن جل التوقعات اŸسصطرة من قبل القائم Úعلى القطاع الفÓحي لتوسصيع اŸسصاحات اŸزروعة ،خاصصة ‘ ›ال
اŸنتجات السصÎاتيجية كا◊بوب وإانتاج الزيتون..

بومرداسص..ز /كمال
أاصس -ب-حت ظ-اه-رة ال-ت-ق-ل-ب-ات ا÷وي-ة وع-دم السس-ت-ق-رار ‘
ت -ه -اط -ل األم -ط -ار ح -ت -ى ‘ ال -فÎة ال -زم -ن -ي -ة اŸع -روف -ة
واّÙددة ‘ الرزنامة السسنوية للفلح Úتشسّكل هاجسسا
فعليا للناشسط ‘ Úهذا اÛال القتصسادي ا◊يوي الذي
تعّول عليه الدولة كÌوة بديلة عن اÙروقات ،حيث كثÒا
ما تسسببت عملية سسقوط األمطار ‘ وقتها اّÙدد ‘
تأاخر حملة ا◊رث والبذر منتصسف شسهر سسبتم Èوبداية
أاك-ت-وب-ر ،خ-اصس-ة ب-ال-نسس-ب-ة لشس-ع-ب-ة ا◊ب-وب والبقول ا÷افة
اŸرتبطة بفÎة زمنية ﬁددة ل Áكن Œاوزها من أاجل

ث اŸردودية اŸنتظرة.
ضسمان ‰وها و‚احها من ح ّ
‘ هذا اإلطار تسسببت ظاهرة تأاخر سسقوط األمطار مع
بداية فصسل اÿريف ‘ تأاخر انطلق حملة ا◊رث والبذر
بولية بومرداسش وغÒها من وليات الوطن وباألخصش
ال -داخ -ل -ي -ة م -ن-ه-ا اŸع-روف-ة ب-إان-ت-اج-ه-ا ال-وفÙ Òاصس-ي-ل
ا◊بوب ،حيث  ⁄تتجاوز اŸسساحة اÙروثة ‘ بداية
شسهر أاكتوبر بولية بومرداسش  1500هكتار من أاصسل  6آالف
هكتار م›Èة للنشساط هذه السسنة نتيجة هذه الظروف
الصسعبة مع بداية اŸوسسم.
لكن وبحسسب عدد من الفلح Úالناشسط Úعلى اŸسستوى
اÙلي بولية بومرداسش ،فإان ظاهرة التذبذب ‘ تسساقط

حسصب شصهادات أاهل الختصصاصص

التأاخر أاثّر سسلبا على حقول الÈتقال ؤالت Úؤالزيتون بتيبازة

لشصجار
لمطار هذا اŸوسصم أاّثر سصلبا على نوعية الثمار أ
ن تأاخر سصقوط ا أ
أاجمع العديد من الفاعل ‘ Úقطاع الفÓحة على أا ّ
الÈتقال والت Úوالزيتون ،إاضصافة ا ¤إابداء اŸزارع Úللحبوب ıاوف كبÒة تعنى بتأاخر عملية ا◊رث بفعل جفاف الÎبة.
تيبازة :عÓء ملزي
لزراعة ا◊بوب ”ّ حرثها ومن اŸرتقب بان شسهر نوفم Èغ Òأانّ تاخر سسقوط األمطار
يتم النتهاء من هذه العملية مع نهاية الشسهر هذا اŸوسسم قد يؤوّثر سسلبا على هذا اŸسسار
و‘ ذات السسياق ،قال رئيسش ›لسش الدارة ا◊ا‹ م -ردف -ا ب -أاّن ا÷ه -ات اŸع -ن -ي-ة وّف-رت الذي اعتمده اŸزارعون .و‘ سسياق ذي صسلة
للغرفة الفلحية بالولية اليّبد عثمان طلبة ك -م -ي -ات ه -ائ -ل -ة م-ن م-ي-اه السس-ق-ي م-ن سس-دي أاشسار ﬁدثنا أايضسا ا ¤كون حقول أاشسجار
بأاّن شسعبة ا◊مضسيات كانت األك Ìتضسّررا من بورومي وبوكردان هذه السسنة بلغت  8ملي Úالزيتون تأاّثرت كثÒا بتأاخر هطول األمطار،
تأاخر هطول األمطار باعتبار أاشسجار الÈتقال م Îمكعب بحيث ÷أا الفلحون ا ¤غرسش لسسيما وأاّنها ‘ مرحلة الثمار ول يسستبعد
Ãختلف أاصسنافها تتلقى اŸياه من جذورها أاك Ìمن  500هكتار من البطاطا اŸتأاخرة بأان تكون نوعية الزيتون ناقصسة للجودة هذه
وأاوراق- -ه- -ا أايضس- -ا وع- -ادة م- -ا ت- -ك -ون ‘ امسش اŸزمع جنيها قريبا .غ Òأانّ ‡ثل عن السس -ن -ة ب -ف -ع -ل ه -ذه ال -ظ -اه-رة واألم-ر ن-فسس-ه
ا◊اجة ا ¤اŸياه خلل فÎة اإلثمار والتي اŸزارعÃ Úن -ط -ق -ة ح-ج-وط أاّك-د ب-أاّن ت-أاخ-ر بالنسسبة ألشسجار الت Úلسسيما اŸتأاخرة منها
تشس- -ه- -ده -ا ح -ق -ول ا◊مضس -ي -ات ع -ادة خ -لل تسساقط األمطار أاثّر سسلبا على زراعة ا◊بوب والتي  ⁄تسسوق من ثمارها كميات معتÈة هذا
شس -ه -ري سس -ب -ت -م Èوأاك-ت-وب-ر ،وإاذا ك-ان م-ع-ظ-م ب -ال -ن -ظ -ر ا ¤ج -ن -وح م -زارع -ي اŸن-ط-ق-ة ا ¤اŸوسسم على غرار ما حصسل خلل السسنوات
الفلح Úل يتأاخرون عن سسقي حقولهم وفقا الزراعة اŸبكرة Œنبا للصسدمات ا÷وية التي ال -ف-ارط-ة ،ك-م-ا ت-عّ-رضست ح-ق-ول ل-ك-روم ايضس-ا
Ÿق -تضس -ي -ات السس -ت -ث -م -ار ال -ف -لح-ي ‘ ه-ذا –صسل خلل أاشسهر مارسش وأافريل وماي ح Úلقدر كب Òمن نقصش اŸياه‡ ،ا أاّثر سسلبا على
اÛال حسسب ما أاّكده عثمان طلبة دائما ،ال تشس ّ- -ح السس - -م - -اء ع - -ن األم - -ط- -ار وت- -ت- -عّ- -رضش ن -وع -ي -ة ال -ع-نب اÙصس-ل ع-ل-ي-ه ،لسس-ي-م-ا وأاّن
أاّن ذلك ي - -ب - -ق - -ى غ Òك - -اف ل - -ت - -وف ÒاŸي - -اه اŸزروع -ات ل -ظ -اه -رة ج -ف -اف ق -ب -ل اŸوع-د الكروم ل تسستفيد عادة من عمليات السسقي
الضس -روري -ة ل-ه-ذه الشس-ع-ب-ة ع-ل-ى ع-كسش زراع-ة بحيث تتأاّثر ›مل اŸسساحات التي يسستحيل التكميلي ،ال أاّن ﬁدثنا اسستبشسر خÒا بهطول
ا◊بوب التي اسستفادت خلل نهاية األسسبوع ت -وف Òم -ي -اه السس -ق -ي ل-ه-ا ،وق-ال ﬁدث-ن-ا ب-أاّن ك -م -ي -ات م -ع -تÈة م -ن األم -ط -ار ه -لل ن-ه-اي-ة
لمطار التي تسسمح اŸزارع Úت -ع ّ-ودوا خ-لل السس-ن-وات ال-ف-ارط-ة األسسبوع الفارط مشسÒا ا ¤أانّ ذلك بوسسعه
الفارط من هطول كاف ل أ
للمزارعÃ Úباشسرة عملية ا◊رث لتحضس Òعلى إا“ام عملية ا◊رث مبكرا Ÿنح الÎبة تدارك األمر و“ك Úالفلح Úمن مباشسرة
الÎب- -ة ل- -ل- -ب -ذر خ -لل شس -ه -ر ن -وف -م Èوأاشس -ار فÎة راحة كافية تتخلّصش خللها من رطوبتها ع -م-ل-ي-ات ال-غ-رسش وال-زرع ‘ ظ-روف م-ري-ح-ة
ﬁدثنا ا ¤أاّن نصسف األراضسي اıصسصسة الكفرطة والشسروع ‘ عملية البذر مع بداية لسسيما واّن الوقت ل يزال ‘ صسا◊هم.

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

لرشصاد الفÓحي Ãديرية الفÓحة بتيارت
بختة صصافو مكلفة با إ

أامطار تعيد األمل ؤانطÓقة مشسّجعة ببومرداسص

األمطار اŸسسجلة سسنويا التي تصسل إا ¤حالة ا÷فاف قد
تؤوثر سسلبا على اÙاصسيل الزراعية لكل الشسعب الفلحية
اŸعروفة بولية بومرداسش ومنها شسعبة إانتاج عنب اŸائدة
واألشسجار اŸثمرة التي تسسيطر على أازيد من  50باŸائة
من اŸسساحة الفلحية الصسا◊ة للزراعة التي تتعدى 64
أال -ف ه -ك -ت -ار م -ق -ارن -ة م-ع اŸسس-اح-ة اıصسصس-ة ل-زراع-ة
ا◊بوب والبقول ا÷افة ،وعليه وبحسسب ذات اŸصسادر فإان
الكث Òمن الفلح÷ Úؤووا إا ¤ا‚از حواجز مائية لسسقي
ﬁاصسيلهم الزراعية والتخفيف من وطأاة تأاخر سسقوط
األمطار وأاحيانا بكميات قليلة ،لكن العملية تبقى شسبه
ﬁدودة ن -ت -ي -ج-ة ضس-ع-ف شس-ب-ك-ة السس-ق-ي ال-ف-لح-ي ب-ولي-ة
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ب -وم -رداسش وع -دم السس -ت-غ-لل ال-ع-ق-ل Êل-ك-م-ي-ة األم-ط-ار
ب أاغلبها ‘ البحر.
اŸتسساقطة سسنويا التي تصس ّ
مع ذلك يشسهد القطاع الفلحي بولية بومرداسش توسسعا
كبÒا ‘ النشساط بفضسل عدد من السستثمارات اŸسسجلة ‘
اŸي- -دان ،ن- -اه- -يك ع- -ن اÛه -ودات اŸب -ذول -ة م -ن ق -ب -ل
ال -ق -ائ -م Úع -ل -ى ال -ق -ط -اع ل -ت-ط-ه Òم-دون-ة اŸسس-ت-ث-م-رات
الفلحية وتسسليم عقود المتياز لÎقية النشساط الذي يعتÈ
إا ¤جانب قطاع السسياحة والصسيد البحري من اŸوارد
األسساسسية ‘ القتصساد اÙلي ،كما سساهمت األمطار
األخÒة ‘ إاعادة األمل والتفاؤول للفلح Úو‘ تسسجيل
موسسم ناجح بكل اŸقاييسش.

التفاؤؤل

تباينت ﬂتلف اآلراء هذه األيام حول عملية تسساقط األمطار ع Èتراب ولية اŸدية من
ب Úناعت لها بأانها جاءت متأاخرة وب Úمرحب بها كونها فأال خ Òوتتزامن مع موسسع ا◊رث.
ل–اد العام للفلح Úا÷زائري Úبهذه الولية خÒا
اسستبشسر أاحمد معيشش األم Úالولئي ل إ
باألمطار اŸتسساقطة نهاية األسسبوع ،واصسفا اياها بأانها جاءت متأاخرة نوعا ما لكونها ⁄
تسسقط منذ شسهر ماي الفارط ،وعلى اعتبار أان اŸزارع Úكانوا يأاملون سسقوط الغيث منذ
أاشسهر.
وأاكد األم Úالولئي للإ–اد العام للفلح Úا÷زائري Úبهذه الولية بأان اسستمرار حالة
ا÷فاف بإامكانها أان تنبئ Ãوسسم فلحي دون تطلعات اŸزارع ÚواŸسستهلك Úوحتى
ا÷هات اŸتابعة لهذا اÛال ا◊يوي ،مشسÒا بأانه لو تتسساقط األمطار مسستقبل  03إا04 ¤
مرات أاسسبوعيا سسيمكن الفلح Úمن الشسروع ‘ عملية البذر بعد عملية تشسّبع األراضسي،
منبها بأان هؤولء كانوا وإا ¤حّد قريب يقمون بعملية البذر بدءا من  15أاكتوبر ،واصسفا عملية
السسقي التي توفرها اإلدارة غ Òكافية مقارنة باŸسساحات اıصسصسة للفلحة وبخاصسة ‘
›ال زراعة ا◊بوب والبقول ا÷افة ،آامل بأان يفرج ‘ القريب العاجل على مياه سسد بني
سسليمان التي تراهن عليها السسلطات اÙلية با÷هة الشسرقية ألجل –قيق نتائج أاكÌ
ايجابية ‘ ›ال اإلنتاج الفلحي ،باعتبار أان اŸياه اّ ıصسصسة لعملية السسقي بدءا من سسّد
العمارية بهذه ا÷هة أايضسا صسارت غ Òكافية أايضسا لتوسسيع رقعة اŸسساحات اŸزروعة.
عّبر اﬁمد فرجا Êمدير الصسندوق ا÷هوي للتعاون الفلحي عن رأايه التوافقيŸ ،ا صسّرح
به األم Úالولئي لل–اد العام للفلح Úا÷زائري« Úنعم إان تأاخر األمطار يؤوثر سسلبا على
التأام Úالفلحي ألنه يتسسبب ‘ العزوف اŸباشسر ‘ اسستغلل األراضسي الفلحية ،فالتأامÚ
لمطار دور كبÒ
يعتمد على قاعدة األكÌية وتعّدد الشسعب الفلحية اŸسستغلة وبالتا‹ فإان ل أ
‘ حث الفلح Úعلى عملية التأام Úخوفا من األخطار اÙدقة كالفيضسانات والÈد
والصسقيع وخ Òدليل على هذا كون هذه السسنة لحظنا تأاخر كب ‘ Òاعتماد ملفات ا◊رث
والبذر وذلك لتأاخر سسقوط األمطار جراء تخوف الفلح Úمن هاته الظاهرة ،فاŸلفات التى
اعتمدت ◊د اآلن ل تفوق  70ملفا على أاقصسى تقدير مقارنة بالسسنة اŸاضسية التي فاقت
 100ملف ..وبالتا‹ فÈأايه فإان تأاخر سسقوط األمطار يؤوثر سسلبا على الفلحة بجميع فروعها
Ãا ينعكسش سسلبا على عملية التأام Úبصسفة مباشسرة ولذلك ‚د ارتباط التأام Úبالظروف
اŸناخية أاي كان نوعها» ،مضسيفا ‘ هذه السسانحة بأانه «فعل فبالنسسبة Ÿناطق الولية ما
يزال هناك أامل كب ،Òكون عملية ا◊رث والبذر سستسستمر تقريبا إا ¤غاية اŸنتصسف الثا Êمن
شسهر ديسسم ،Èكما أان هاته األمطار األخÒة تعت Èبشسرى خ Òعلى اŸوسسم الفلحي».
أاوضسح ا◊اج اﬁمد حدادوة صساحب  76سسنة بصسفته من ب Úأاقدم فلحي هذه الولية ،بأان
هذه األمطار جاءت ‘ وقتها اŸناسسب لكونها تزامنت مع وقت ا◊رث ،مشسÒا بأانه Áكن
اعتبارها متأاخرة بخصسوصش عملية انتاج العلف ا◊يوا ،Êمناشسدا السسلطات اÙلية نيابة عن
سسكان بلدية العمارية أان تخصسصش مديرة الري حصسة من مياه السسد الواقع Ãحيط هذه
البلدية من أاجل سسقي اŸزارع ،مسستغربا اقتصسار ذلك على بسسات Úمناطق اللوحات،
النشساشسدة ،وبعطة التابعة إلقليم بلدية سسيدي نعمان ،مؤوكدا ‘ هذا الصسدد بأانه ‘ حالة
اسستمرار عملية التسساقط على النحو الذي عرفته جلّ بلديات الولية ،فإان اŸوسسم الفلحي
سسيكون ‡تازا كما ونوعاﬂ ،تتما إاضسافته بالقول بأان اإلنتاج الزراعي وا◊يوا Êمرتبطان
بتسساقط األمطار بالكميات اŸطلوبة ووفق ما تقتضسيه عملية تطور النبات أاو ا◊يوان ،على
اعتبار بأان النشساط ‘ ›ال الفلحة البعلية بات غ› Òدي منذ سسنوات بسسبب ا÷فاف.
اŸدية :ع  .علياÊ

ح الذي شصهدته ا÷هة الغربية من الوطن وبالضصبط ولية تيارت التي تعت Èأاك Èمنتج للحبوب ‘ ا÷هة وبعد قنوط الفÓح Úمن طول النتظار جاء الفرج ،حيث تسصاقطت كمية من المطار
بعد الشص ّ
اعتÈها الفÓحون كافية للشصروع ‘ عمليتي ا◊رث والبذر.
تيارت:ع.عمارة
ولي -ة ت-ي-ارت ال-ت-ي تصس-ن-ف ك-إاح-دى ال-ولي-ات
الرائدة ‘ انتاج ا◊بوب حيث تسساهم بـ13
باŸائة من النتاج الوطني ‘ ا◊بوب ،حيث
تقدر مسساحتها الجمالية بـ  ٢005.00هكتار
م-ن-ه-ا  1608.15٢ه-ك-ت-ار ﬂصسصس-ة ل-ل-فلحة
وتسس-ت-غ-ل م-ن-ه-ا  707.6٢٢ه-ك-ت-ار وي-ت-م سس-قي
 35.000ه -ك -ت -ار .وب -ولي -ة ت -ي-ارت 154.٢00
هكتار من الغابات و 4٢0.330هكتار مسساحات
ﬂصسصسة للرعي ،أاما ا◊لفاء فتحتل 3٢6000
هكتار.
اŸوسسم الفلحي ا◊ا‹  ٢018 / ٢017سسيتم
زرع  356000ه -ك-ت-ار م-ن-ه-ا  356000حبوب
وبالتفصسيل  13500قمح صسلب و 66000قمح
ل Úو 145000شسع ÒوŸ 10000ادة اÿرطال.
ك-م-ا اسس-ل-ف-ن-ا ف-ق-د ت-خّ-وف ال-ف-لح-ون م-ن ع-دم
تسساقط األمطار والدليل أان اغلبهم  ⁄يسستلم
البذور من تعاونيات ا◊بوب ا÷افة ،إال بعد
سسقوط األمطار األخÒة.
ل -ل -ح -ديث ع -ن ال -تسس -اق-ط-ات اŸط-ري-ة األخÒة
والتداب ÒاŸتخذة جراء تأاخر تسساقطها اتصسلنا
ب-السس-ي-دة صس-اف-و ب-خ-ت-ة اط-ار Ãدي-ري-ة اŸصسالح
الفلحية ومكلفة باإلرشساد الفلحي.
ط -رح-ن-ا سس-ؤوال ع-ل-ى السس-ي-دة ب-خ-ت-ة صس-اف-و ع-ن
الج -راءات ال -ت -ي ات -خ -ذت -ه -ا ا÷ه -ات اŸع -ن -ي-ة
ب-ال-ف-لح-ة ج-راء ع-دم تسس-اق-ط الم-ط-ار ،ف-ك-ان
ج- -واب- -ه- -ا ان م- -دي- -ري- -ة اŸصس -ال -ح ال -ف -لح -ي -ة،
وشسركاءها  ⁄يغفلوا عن الجراءات بل بدأات
م -ن -ذ ن -ه -اي-ة شس-ه-ر اوت ،ل-ك-ون ب-عضش ال-ف-لحÚ
األوفياء الذين يطلبون الرشساد يÎددون على
مصسا◊نا ،ول سسيما أان بوادر األمطار اÿريفية
لعلن عن
تأاخرت ،رغم أان الوقت  ⁄يحن ل إ
اÿط األحمر الذي نقرر من خلله ان اŸوسسم
موسسم جفاف لكون ولية تيارت منطقة باردة
وننتظر حتى نهاية شسهر نوفم ،Èألن هناك من
الفلح Úمن يؤوخر عملية ا◊رث والبذر حتى
ولو تسساقطت األمطار.
تضسيف السسيدة بختة أان اجتماعا عقد Ãديرية
اŸصس -ال -ح ال-ف-لح-ي-ة ضس-م الشس-رك-اء م-ن ال-غ-رف-ة
ال-ف-لح-ي-ة وا–اد ال-ف-لح ÚواŸع-اه-د ال-ت-ق-نية
اŸت -خصسصس -ة واŸع-ت-م-دة ب-ولي-ة ت-ي-ارت وم-رك-ز
تصسديق البذور والشستائل وبنك التنمية الريفية
وصسندوق التأام Úالفلحية وغÒها من الهيئات
ال- -ت- -ي ل -ه -ا صس -ل -ة ب -ال -ف -لح -ة وذلك ل -ت-حضسÒ
اŸوسسوم الفلحي ا◊ا‹.
وم -ن ب Úال -ت -داب Òال -ت -ي ات -خ-ذت ل-ت-حسس-يسش
الفلح ،Úمنها ضسرورة السستنجاد با◊واجز
اŸائية ‘ كل جهات الولية– ،ضس ÒالÎبة
جيدا من خلل السستعانة Ãختصسي الفلحة

ب-اŸدي-ري-ة ،السس-ق-ي ال-ت-ك-م-ي-ل-ي ي-ك-ون ضسرورة
حتمية ‘ مثل هذه الظروف ،وحتى السستعانة
باآلبار التي هي ملك للفلح.Ú
اسستعمال األسسمدة العلمية ا◊ديثة اŸعتمدة
من طرف الدولة ،واألهم من هذا هو تخصسيب
الÎبة و–ضسÒها كالقلب ‘ وقته قبيل حلول
األم -ط -ار أاو السس -ق -ي ،وي -ك -ون ال -ق -لب وإاع-ادة
القلب مباشسرة بعد عملية ا◊صساد والدرسش
ل -ك -ون ه -ذه ال -ع -م-ل-ي-ة تسس-م-ح ب-ت-خ-زي-ن اŸي-اه
اŸتسساقطة أاو حتى التي يسسقي بها الفلح
أارضسه.
لسس- -م- -دة ك- -ذلك دور ف- -ع- -ال ‘ ت- -خصس -يب
ل - -أ
األرضش ووقايتها من األمراضش الطفيلية التي
تصسيب األراضسي الفلحية ول سسيما الدودة
ال-ب-يضس-اء ال-ت-ي ت-ن-تشس-ر ب-اŸن-ط-ق-ة جراء تغيÒ
ا÷و م- -ن سس- -اخ -ن إا ¤ب -ارد ،وحسسب السس -ي -دة
بختة صسافو ،فإان ا◊رث العميق هو خزان
للماء «وكذلك ا◊رث اŸتعامد يأاتي بنتائج
ايجابية .بالنسسبة ألسسمدة العمق تقول السسيدة
صسافو ” توف ٢0871.3 Òقنطار هذا اŸوسسم
وهي مهمة ويعرف فائدتها الفلحون ،أاما
اسسمدة الربيع فقد ”ّ توف 1٢35٢.٢ Òقنطار
وهي كافية لتسسمدي جميع األراضسي الفلحية
ع Èالولية.
الشس -ب -اب اŸوح -د وق -رضش ال -رف -ي -ق ك -ف -ي-لن
Ãسس- -اع -دة ال -ف -لح ،الشس -ب -اك اŸوح -د ال -ذي
يتكون من صسندوق تعاضسدية الفلحة وبنك
التنمية الريفية وتعاونيات ا◊بوب واÿضسر
ا÷افة وصسندوق التأامينات الفلحية من
شسأان الفلح ان يسستفيد من هذا الشسباك
ل-ك-ون-ه ي-وف-ر ال-ب-ذور وع-م-ل-يتي ا◊رث
وال -ب -ذر وا◊صس -اد وال-درسش ،وت-ع-تÈ
أاسسمدة العمق عامل اسساسسي ‘
ا◊رث.
ب -خ -ت-ة صس-اف-و ت-ق-ول أان ع-دد
ال -ف -لح Úال -ذي-ن ت-ق-دم-وا
Ãل-ف-ات ل-لسس-ت-ف-ادة م-ن
اق- -ت- -ن- -اء ال -ب -ذور ب -ل -غ
ع-دده-م  700اقتنى
م-ن-ه-م  300فلح
ال-ب-ذور ه-ذا ق-بل
تسس -اق-ط األم-ط-ار
األخÒة ل- - - - - - -ك - - - - - -ن
الشس- -ب- -اب- -يك ب- -دأات ‘
ال- - - - -ط- - - - -واب Òب- - - - -ع- - - - -د
ال-تسس-اق-ط-ات وه-ذا سس-يبّدد
ﬂاوف ال- -ف- -لح ،Úط- -ب- -ع- -ا
الدولة تضسيف ﬁدثتنا تسساند
الفلح منذ  3سسنوات شسهدت فيها
اŸنطقة نقصسا ‘ تسساقط المطار
وحتى الديون ل يتم تسسديدها حتى

يجني الفلح ﬁصسوله.
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -ع -ت-اد ال-ف-لح-ي ،ت-وف-ر م-دي-ري-ة
اŸصس -ال -ح ال -ف -لح-ي-ة ل-ولي-ة ي-ت-ارت  14أالف
قطعة من جرارات ولواحقها وآالت البذر و⁄
يسسجل منذ عدة سسنوات اي نقصش أاو تأاخر ‘
عمليتي ا◊رث أاو ا◊صساد جراء نقصش العتاد،
الذي تقوم تعاونية ا◊بوب اÿضسر ا÷افة
بكرائه للفلح.Ú
ا÷ه -ة الشس-م-ال-ي-ة ل-ولي-ة ت-ي-ارت ت-ع-ت Èراف-دا
اسس -اسس -ي -ا ‘ ج -ن -ي اÙاصس-ي-ل ال-زراع-ي-ة ول
سس -ي-م-ا ا◊ب-وب ،ول سس-ي-م-ا م-ن-ط-ق-ة ال-رح-وي-ة
ومشسرع الصسفا وواد ليلي و“تاز بÎبة صسلبة
وخصس -ب -ة‡ ،ا يسس -ه -ل ع -م -ل -ي -ة

ا◊رث مبكرا وا◊صساد مبكرا عكسش ا÷هة
ا÷نوبية التي تتطلّب أامطارا معتÈة.

الشسروط
لسستلم
ال- - -ب- - -ذور م - -ن
ت-ع-اون-ي-ة ا◊بوب
ب -ف -رن -دة ،رغ-م ان-ه
ي- -ك -م -ل  30هكتارا
فقط وهو رزع عيشسه،
كما يقول.

◊ماية اÙاصصيل اŸتضصررة ببجاية

اŸطالبة برخصص جديدة ◊فر اآلبار اإلرتوازية
تشص -ه -د م -ع -ظ-م اŸن-اط-ق ال-زراع-ي-ة ب-ولي-ة ب-ج-اي-ة
لمطار ،وهو ما يكبد خسصائر
تضصررا بفعل نقصص ا أ
ك -بÒة ل -ل -ف Ó-ح Úخ -اصص -ة م -ع ن -قصص السص -ق -ي ع-ن
ط -ري -ق ال -رشص اÙوري أاو ال -ت -ق -ط ،Òوه -و م -ا دف -ع
ب- -أاصص- -ح- -اب اŸه -ن -ة إا ¤ط -لب اŸسص -اع -دة م -ن ط -رف
لنقاذهم.
ا÷هات الوصصية إ
بجاية :بن النوي توهامي
و‘ هذا السسياق ،أاكد السسيد أاعمارة ‡ثل عن الفلح،Ú
لـ»الشسعب» ،أان بلدية تازمالت م ّسسها ا÷فاف بسسبب نقصش
األمطار التي  ⁄تتسساقط منذ شسهور ،وانعكسش بال ّسسلب
على حملة ا◊رث والبذر للسسنة الفلحية ا÷ديدة ،حيث
شسهدت وتÒة متباطئة كون الفلح Úتخوفوا من الظروف
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة واŸن-اخ-ي-ة اŸت-ق-ل-ب-ة والصس-ع-ب-ة ،بسسبب تذبذب
تسس -اق -ط األم-ط-ار خ-اصس-ة ه-ذه السس-ن-ة ،ال-ت-ي سس-اه-مت ‘
انخفاضش نسسبة اإلنتاج ومردودية النتاج الهكتار الواحد،
وما زاد األمر تعقيدا نقصش شسبكات السسقي.
مؤوكدا أان ا◊ل للمحافظة على اÙصسول الزراعي ،يتمثل
‘ اسس -ت -لم رخصش ج -دي -دة ◊ف -ر آاب -ار ارت -وازي-ة ،وسس-ق-ي
األراضسي الفلحية ،حيث يبقى األمل ‘ تدخل ا÷هات
اıتصسة بالولية ،خاصسة أان اŸنطقة معروفة بنشساطها
الفلحي وإانتاجها لثمرة الزيتون التي تعد النشساط األبرز
للسسكان ،باإلضسافة إا ¤غرسش أانواع أاخرى من األشسجار
واÙاصسيل الزراعية ،لتفادي تضسّرر هذه الÌوات اŸهّددة

ب -ا÷ف -اف ،وي -ب -ق -ى األم-ل ‘ تسس-اق-ط األم-ط-ار ب-ك-م-ي-ات
معتÈة لضسمان ارتفاع منسسوب اŸياه ا÷وفية.
وبحسسب السسيد نورين من الفرع الفلحي ،تسسعى اŸديرية

م- -ك- -اف- -ح- -ة العشس- -اب الضس- -ارة ،ل -ه -ا دور ‘
تخصسيب الÎبة ولذلك قامت مديرية اŸصسالح
ال -ف -لح -ي -ة ف -رع الرشس -اد ال-ف-لح-ي ب-ع-م-ل-ي-ة
–سس- -يسس- -ي- -ة ع‡ Èث- -ل -ي -ه -ا م -ن اج -ل ج -ع -ل
الفلح Úيراجعون مزارعهم وتفقدها للبحث
عن األعشساب الضسارة والديدان وحتى الفأار ان
وج -د Ÿك -اف -ح-ت-ه-ا ‘ اŸه-د ق-ب-ل ال-ت-عشس-يشش
والتكاثر .اما عن البذور فقد ” احضسارها
وم- -ع -ا÷ت -ه -ا وق -درت ال -ك -م -ي -ة بـ1٩438٩.61
قنطار من ﬂتلف ا◊بوب من حبوب صسلبة
ولينة وشسع Òوخرطال تنتظر اسستلمها من
ط- -رف ال- -ف- -لح Úم- -ن ت- -ع- -اون -ي -ات ا◊ب -وب
واÿضس- -ر ا÷اف -ة ب -ك -ل م -ن ت -ي -ارت وف -رن -دة
ومهدية.
أاما الفلح Úفقد بدى عليهم الطمئنان بعد
ال -تسس -اق -ط-ات اŸط-ري-ة ال-ت-ي شس-ه-دت-ه-ا ولي-ة
تيارت ،وقد ع Èالفلح عبد الرحمان عن
رضس- - -اه ب - -ال - -تسس - -اق - -ط - -ات
اŸطرية األخÒة لكونها
تسس -ه -ل ع-م-ل-ي-ة ا◊رث
وال - -ب- -ذر ،وق- -ال أان- -ه
ي- -حضس -ر اÙراث
وآال - - - - -ة ال- - - - -زرع
ل - - -لشس- - -روع ‘
ا◊رث وقد
اسستوفى
جميع

الوصسية جاهدة إلنقاذ هذه اÙاصسيل بعد موجة شسحّ
ال ّسس- -م- -اء ،ح- -يث ع- -م -دت إا ¤زي -ادة ت -وسس -ي -ع اŸسس -اح -ات
اŸسسقية ،على مسستوى ا◊قول التي  ⁄تثمر ﬁاصسيلها

بصسفة
جيدة،
وبإامكان
الفلح Úأان
ي-ق-وموا بسسقي
ا◊ق -ول ال -ت-ي ل
زالت خضس - - - - - - -راء
سس- -ق -ي -ا ت -ك -م -ي -ل -ي -ا،
ب - - -واسس - - -ط- - -ة ال- - -رشش
لم -ك -ان-ي-ات اŸت-وف-رة
وا إ
ل- -دي- -ه -م دون ان -ت -ظ -ار م -ا
Œود به السسماء عليهم .وتتميز ولية بجاية بقدرات
لنشسطة
ف-لح-ي-ة ه-ام-ة ،مّ-ك-ن-ت-ه-ا م-ن ت-ع-زي-ز ﬂت-ل-ف ا أ
الزراعية ،سسيما بعد تداب Òالدعم التي منحتها الدولة
لنشس-ط-ة
ل -ل -ف -لح Úب -ه-دف ت-ن-م-ي-ة و–ديث ﬂت-ل-ف-ة ا أ
لراضس-ي
لن-ت-اج ،وت-ب-ل-غ مسس-اح-ة ا أ
ال -ف -لح -ي -ة وت -ع -زي-ز ا إ
ال -ف -لح -ي -ة السس-اح-ل-ي-ة ،حسسب ذات اŸت-ح-دث ٢87٢٩4
ه -ك -ت-ارا ،م-ن-ه-ا  130348ه -ك -ت-ارا مسس-اح-ة اŸزروع-ة،
 34446ه -ك -ت-ارا م-ن اŸراع-ي ،ف-ي-ح ÚتÎب-ع ال-غ-اب-ات
واŸرت -ف -ع -ات ا÷ب -ل -ي-ة ع-ل-ى مسس-اح-ة ت-ق-در بـ 1٢٢500
هكتار.
لشسجار اŸثمرة تقدر مسساحتها بـ 70050
وفيما يخصش ا أ
هكتارا من أاشسجار الزيتون ،و 13550هكتارا من أاشسجار
الت ،Úكما ُتقدر اŸسساحة اŸزروعة ‘ ا÷هة الشسرقية
بأالفي هكتارا ،و‘ ا÷هة الغربية تقدر مسساحة السسهول
اŸزروعة بـ بأالف هكتارا ،كما تنتشسر الزراعة اŸكثفة
على طول الشسريط السساحلي وعلى السسهول اÙاذية
◊وضش الصس -وم -ام ،وت -ك Ìح -ق -ول اÿضس -ر اŸوسس -م -ي -ة
وزراع -ة ا◊مضس -ي -ات وا◊ب -وب ال -ت -ي ت -ب -ل-غ مسس-اح-ت-ه-ا
8آالف هكتارا.
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ﬁ 03يطات فÓحية كÈى لـ  25أالف هكتار بباتنة

مواجهة ا÷فاف عن طريق مشسروع السسقي الفÓحي

لمطار ‘ اغلب وليات الوطن ،حيث اطمأان الفÓحون واسستبشسروا Ãوسسم فÓحي واعد ،خاصسة فÓحي اŸناطق الشسرقية بالوطن على غرار
اسستبشسر الفÓحون بسسقوط ا أ
لخÒة اŸسسجلة ‘ شسهر سسبتم ÈاŸاضسي
لمطار ا أ
لمطار ،خصسوصسا أان ا أ
وليات الوراسس كباتنة ،خنشسلة ،أام البواقي ،قاŸة وغÒها ،بعد تسساقط كميات كبÒة وإاضسافية من ا أ
ليام تسساعد على ا◊فاظ على
لراضسي مازالت –افظ على رطوبتها ،كما أان برودة الطقسس خÓل هذه ا أ
لمل لهم ‘ موسسم فÓحي ناجح ،حيث إان ا أ
كانت كافية لتعيد ا أ
رطوبة الÎبة ،حسسب ما أاكده لنا عديد الفÓح Úالذين –دثنا إاليهم.
باتنةŸ :وشسي حمزة
قّلل الفÓحون الذين –دثت إاليهم جريدة
«الششعب» من أاثر نقصص ‘ هطول األمطار
ع -ل -ى الق -تصش -اد ال -وط -ن -ي واح-ت-م-ال ت-ع-رضص
ا÷زائر للجفاف كون ا◊ديث عن ا÷فاف ‘
الوقت ا◊ا‹ غ Òمعقول ،خاصشة وأاننا مازلنا
‘ ششهر أاكتوبر واألمل ما يزال باقيا وبنسشبة
ك-بÒة ب-تسش-اق-ط األم-ط-ار وال-ث-ل-وج ‘ األشش-ه-ر
القليلة القادمة.
ال- -دول- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ك- -انت ح- -ريصش- -ة خ Ó-ل
السشنوات األخÒة Ÿواجهة احتمال تعرضشها
ل -ل -ج -ف -اف م -ن خ Ó-ل وضش-ع-ه-ا إلسشÎات-ي-ج-ي-ة
حقيقة لذلك على غرار ا‚از مششاريع ضشخمة
‘ قطاع اŸوارد اŸائية ،حسشب ما أافاد به لنا
م -دي -ر ال -ري واŸوارد اŸائ -ي -ة ل -ولي -ة ب-ات-ن-ة
السشيد عبد الكر ËششÈي ،والذي أاكد بذل
مصش -ا◊ه Ûه -ودات ك -بÒة ل-ت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-ام-ج
تنموي يهدف إا ¤القضشاء على نظام التوزيع
كل يوم Úأاو ثÓثة أايام بالولية ،و–ويله إا¤
ن-ظ-ام ت-وزي-ع ي-وم-ي ،وي-تضش-م-ن ه-ذا الÈن-ام-ج
إا‚از  31بئرا ‘ إاطار الÈنامج القطاعي
للتنمية ،وحفر  07آابار جديدة ذات سشعة 8500
م Îم -ك -عب ي -وم -ي دخ-لت ح-ي-ز اÿدم-ة ،م-ع
Œهيز  19بئرا ،وحفر  5أاخرى هي ‘ طور
اإل‚از وهذا كله بخصشوصص اŸياه الصشا◊ة
للششرب للسشاكنة.
كما يتضشمن الÈنامج القطاعي أايضشا ـ حسشبه ـ
تدعيم التزويد باŸياه الصشا◊ة للششرب بولية
باتنة ،على مسشتوى  18مركزا من مياه آابار
ج -دي-دة ق-درت ت-ك-ل-ف-ة إا‚ازه-ا بـ 300مليون
دي- -ن- -ار ،م- -ع “دي -د شش -ب -ك -ة اŸي -اه الصش -ا◊ة
للششرب عﬂ Èتلف بلديات الولية انطÓقا
م -ن  11ب-ئ-را م-ن الصش-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-مياه،

بغÓف ما‹ قدره  370مليون دينار.
وب -خصش -وصص ال-ري ال-فÓ-ح-ي ف-ق-د اسش-ت-ف-ادت
باتنة من مششروع ا‚از سشّد ضشخم ببلدية
بوزينة هو سشّد تاقوسشت الذي تقدر طاقته
بـ 18مليون م Îمكعب ،واسشتغÓل مياه سشد
كدية Ÿدور وكذا سشد بني هارون الذي من
اŸزمع ان يزود أاك Ìمن  7200هكتار من
اÙيطات الفÓحية ‘ إاطار خارطة الطريق
التي أاطلقها وزير الفÓحة والتنمية الريفية
والصشيد البحري السشيد عبد القادر بوعزغي،
خÓل زيارته األخÒة لعاصشمة األوراسص باتنة.

ا’عتماد على التحويÓت الكÈى

وقد اكد الوزير أان خارطة الطريق ترتكز
على برنامج متوسشط اŸدى ،لتنفيذ ﬂطط

ع -م -ل ا◊ك -وم -ة ال-ذي صش-ادق ع-ل-ي-ه الŸÈان
ب -غ -رف -ت -ي -ه م -ؤوخ -را ،وان م -ت -ط -ل-ب-ات ت-ط-وي-ر
القتصشاد الوطني تقتضشي مسشؤوولية كبÒة من
جميع الششركاء ‘ قطاع الفÓحة الذي يعّول
عليه لقيادة قاطرة خلق بدائل ثروة جدية
خارج اÙروقات.
وذكر الوزير بأان ارتفاع اŸسشاحة الفÓحية
اŸسشتغلة واŸسشاحات اŸسشقية خطوات نحو
بلوغ الهدف اŸسشطر واŸتمثل ‘  2مليون
ه -ك -ت -ار م -ن األراضش -ي اŸسش -ق-ي-ة م-ق-اب-ل 1.2
م -ل -ي-ون ه-ك-ت-ار ا◊ال-ي-ة ،م-ن صش-م-ي-م ب-رن-ام-ج
رئيسص ا÷مهورية السشيد عبد العزيز بوتفليقة،
مششÒا إا ¤أان كل ›ندة للرفع من قدرات
اإلن -ت -اج ‘ ق -ط -اع ال -ف Ó-ح -ة و‘ ك-ل الشش-عب

للتقليصص فاتورة السشتÒاد.
ويعت Èمششروع ﬁيط السشقي الفÓحي ببلدية
الششمرة ضشمن نضشام سشد بني هارون الرامي
إا 41¤أالف هكتار من اÙيطات الفÓحية
الكÈى ،والذي تعّول عليه الدولة كثÒا لوضشع
حّد ÷فاف األراضشي الفÓحية ،من ب Úأاهم
ا◊ل -ول إلن -ق-اذ ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ة م-ن ا÷ف-اف
اÙت- -م -ل ‘ شش -ط -ره األول لسش -ق -ي أاك Ìم -ن
 7200هكتار ما من ششأانه خلق أافاق واسشعة
ل -ت -ط -وي -ر ق -ط-اع ال-فÓ-ح-ة و–ق-ي-ق الك-ت-ف-اء
الذاتي بعدة ششعب فÓحية.
وحسشب السشيد عبد الكر ËششÈي مدير الري
واŸوارد اŸائ -ي -ة ،ف -إان ب -ات -ن-ة ق-د اسش-ت-ف-ادت
خ Ó-ل الÈن -ام -ج اÿم -اسش -ي ا÷دي-د  2015ـ
 ،2019م- - -ن  04ح-واج-ز م-ائ-ي-ة ك-بÒة ل-ت-وفÒ
اŸي -اه الصش -ا◊ة ل -لشش -رب ل -ل -م-واط-ن Úوال-ري
ال -ف Ó-ح -ي ،ب -غ Ó-ف م -ا‹ ي-ق-در بـ 48مليارا
وت -ت-وزع ه-ذه ا◊واج-ز اŸائ-ي-ة ع-ل-ى م-ن-ط-ق-ة
تيكوباي بوادي الششعبة بطاقة اسشتيعاب تقّدر
بـ 300أالف م Îمكعب ،وسشتعمل على سشقي 90
هكتارا ،وادي الصشابون بسشفيان بسشعة  1مليون
م Îمكعب لسشقي  300هكتار ،أاما أاولد منعة
بوادي اŸاء فخصشصشت لها طاقة  200أالف مÎ
م- -ك -عب لسش -ق -ي  60ه -ك -ت -ارا ،وع Úت -اغ-يت
بسشريانة بطاقة  300أالف م Îمكعب لسشقي 90
هكتارا.

اختيار بلدية الشسمرة
إ’طÓق حملة البذر وا◊رث

كششف مدير اŸصشالح الفÓحية السشيد كمال
الدين بن الصشغ Òعن اختيار ﬁيط السشقي
ال-فÓ-ح-ي ب-الشش-م-رة ،لن-طÓ-ق ح-م-ل-ة البذر
وا◊رث واŸمتد على مسشاحة تتجاوز 7200
هكتار لتجربة كونه يتوفر على كل ششروط

ا‚از شش-ع-ب-ة ا◊ب-وب وال-ت-ي ي-راه-ن ع-ل-ي-ه-ا
لتمك Úأازيد من  70فÓحا اسشتفادوا من
ع -ق-ود الم-ت-ي-از ،م-ن ال-ع-م-ل وسش-ط شش-روط
‚اح جيدة ومضشمونة بفضشل الدعم الكبÒ
الذي قدمته الدولة للقطاع وكسشب رهان
السشقي الفÓحي والذي كان هاجسشا يؤورق
ال -ف Ó-ح Úال -راغ -ب ‘ Úرف -ع أان -ت -اج ه -ات -ه
الششعبة الهامة وطنيا.
وم -ن اŸن -ت -ظ -ر حسشب م -دي -ري -ة اŸصش -ال-ح
الفÓحية إانتاج البذور على مسشاحة تزيد
عن أاك Ìمن  16أالف هكتار ،منها  07آالف
هكتار بإاقليم منطقة الششمرة وبولهيÓت،
من خÓل –سش Úنوعية البذور وتوف Òكل
أاصش -ن -اف -ه-ا ا÷ي-دة لضش-م-ان م-ردود فÓ-ح-ي
جيد ،خاصشة بعد ربط سشد كدية Ÿدور ببني
هارون ،والذي مّكن من إانششاء ﬁ 03يطات
ف Ó-ح -ي-ة كÈى لسش-ق-ي  25أال -ف ه-ك-ت-ار ،إاذ
سش- -ت- -م- -ك- -ن ه- -ذه اÙي -ط -ات ك -م -ا سش -ب -ق.
وتطرقت لها جريدة «الششعب» ‘ مواضشيع
سشابقة من ضشمان سشقي  25أالف هكتار منها
 16أال -ف ه -ك -ت-ار بسش-ه-ل الشش-م-رة و 6آالف
هكتار على ﬁور ع Úالتوتة و 2000هكتار
ببلدية أاولد فاضشل ،وهو ما Áثل  44باŸائة
من اŸسشاحات الفÓحية اŸسشقية بالولية.
و–ضشÒا ◊ملة ا◊رث والبذر لـ  2017ـ
2018؛ وفرت الولية كل المكانيات اŸادية
ل‚اح- -ه -ا ،ح -يث ُق -در إان -ت -اج
وال- -بشش- -ري- -ة إ
ا◊ب -وب ب -ال-ولي-ة  281275ق-ن-ط-ار ،بعدما
ت -وّق -عت اŸصش -ال -ح ال -ف Ó-ح -ي -ة ع -ن ح -م-ل-ة
ا◊صش -اد وال -درسص ل -ل -م-وسش-م ال-فÓ-ح-ي ع-ن
السشنة اŸنقضشية ،إانتاج  376908قناط‘ Ò
الهكتار الواحد من أاصشل اŸسشاحة اŸنتظر
حصش -اده -ا  26358ه -ك -ت-ار ،ع-ل-ى مسش-اح-ة
م - -زروع - -ة ب- -ل- -غت  143000ه -ك -ت -ار ،أام-ا
ب -خصش -وصص ح-م-ل-ة ا◊رث وال-ب-ذر ل-ل-م-وسش-م
الفÓحي  2017ـ  ،2018فإان تعاونية ا◊بوب
والبقول ا÷افة خصشصشت  126733قنطارا
لتغطية احتياجات الفÓح.Ú

لمل لفÓحي ع Úالدفلى والشسلف
عودة ا أ

توقع منتوج قياسسي ‘ اÙصسول الفÓحي

لخÒة آامال فÓحي ع Úالدفلى والشسلف بعد هاجسس ا÷فاف الذي حّرك اŸنتج Úنحو خيارات السسقي بالرشس Ÿسساحات ﬁدودة قريبة من ﬁيطات السسقي اŸرتبطة بالسسدود ،فيما
فتحت التسساقطات اŸطرية ا أ
لمطار اŸوسسمية التي مازالت ‘ حاجة إاŒ ¤ميعها ضسمن حواجز مائية تسستغل ‘ حالة تذبذب ظاهرة التسساقط.
تبقى أاراضسي شساسسعة رهينة ا أ
ع Úالدفلى /الشسلف :و.ي .أاعرايبي
أاكتوبر ،أاثبت التجارب واأليام الفÓحية أان من
ورائه بركة وخ Òكب ÒللفÓح Úوعلى حّد
أابدى اŸنتجون ارتياحهم لسشقوط األمطار قول أاسشÓفنا وناسص زمان:
بكميات معتÈة بوليتي ع Úالدفلى والششلف« ،ال -زواج ب-ال-رضش-ى وا◊رث ب-ال-روى» ،ال-ب-داي-ة
األمر الذي زرع األمل ‘ نفوسشهم بعد حالة مبششرة بعام خ Òوبركة وانتاج وف ،Òلقد عّمت
الÎقب والقلق التي انتابتهم منذ دخول ما ال -ف -رح -ة ك -ل سش -ك -ان ع Úال-دف-ل-ى واسش-ت-بشش-ر
يسش - - -م - - -ى بـ «ا◊ل - - -ول» أاي فÎة الشش - - -روع ‘ الفÓحون خÒا ،حيث عّم اإلبتهاج وضشحكات
‡ارسشة نششاط ا◊رث والبذر خارج عمليات اŸنتج Úداخل اŸقاهي ،حيث يتبادل هؤولء
ال -غ -رسص ل -ل -خضش -رال-ت-ي سش-ارت غ Òم-وسش-م-ي-ة اŸرومات والتصشّدق على الفقراء واÙتاجÚ
حسشب اŸنتج Úالذين كسشروا عملية توزيع داخل هذه الفضشاءات واألماكن العمومية التي
فÎات الغرسص من فÎت Úإا ¤ثÓثة حسشب عّمت بارتداء «القششابية» كعربون ﬁبة وششكر
الكميات اıزنة ‘ السشدود واآلبار ،خÓفا لله على هذا الفرج ـ يقول ذات الفÓح ـ الذي
Ÿمارسشة النششاط الفالحي اŸتعلّق با◊بوب نفى أان تكون األمطار متأاخرة عن عمليات
وب -عضص اÿضش -ر وال-ف-واك-ه ال-واسش-ع-ة اإلن-تشش-ار ا◊رث والبذر فعمليات التضشرع لله من طرف
يقول منتجو بوراششد والعامرة وبئر ولد خليفة مثلي الفÓح Úا◊اج ﬁمد علوي من خÓل
وج- -ن -دل م -ن ع Úال -دف -ل -ى وال -ك -رÁي -ة وواد التماسص قطاع الششؤوون الدينية بالقيام بصشÓة
الفضشة ورئيسشي الغرفت ÚالفÓحيت Úبالششلف السشتسشقاء ‘ مسشاجدنا قد لقيت اسشتجابة
م -ن ال -ع -ل -ي ال -ق -دي -ر ،ف-ن-ع-م ال-غ-يث واŸردود
وع Úالدفلى.
وبخصشوصص األهمية الكبÒة لـ «فال ا »Òÿسشيكون وفÒا إان ششاء الله ‘ البطاطا واÿضشر
الذي سشقى القلوب واألرضص بع Úالدفلى يقول وح - -ت - -ى األشش- -ج- -ار وا◊ب- -وب ع- -ام- -ة م- -ادام
أاك Èف Ó-ح ‘ اŸن -ط -ق -ة ا◊اج ع -ب -د ال -ق -ادر ال- -تسش- -اق- -ط ق- -د وصش- -ل إا ¤ع -م -ق ح -وا‹ 60
ششاششو ،فإان األمطار جاءت ‘ وقت حسشاسص سش -ن -ت -ي -م-ا ،ي-ق-ول ﬁدث-ن-ا ا◊اج ع-ب-د ال-ق-ادر
ومÓئم من حيث التوقيت الذي انتظره فÓحو ششاششو.
الفÓحية عبد القادر حجوطي ،الذي اعت Èوا◊اج رششيد وا◊اج فتاح ﬁمد من عÚ
ال-ن-اح-ي-ة ال-ذي-ن ي-ع-ت-م-دون ك-ل اإلع-ت-م-اد على فرحة التسشاقطات اŸطرية  ⁄تفارق ﬁيا البيع وضشبط األسشعار.
لط-ار وال-ك-ي-ف-ي-ة ال-ت-ي سشقطت بها ال -دف -ل-ى ،خ-اصش-ة ب-ال-ن-ظ-ر ال-ت-حسش-ي-ن-ات ال-ت-ي
رحمة الله ‘ زرع أاول البذور ذات األسشبقية كل من الفÓح ا◊اج رششيد وطرفة ﬁمد أام--ا بشش--أان اŸم--ارسش-ة ال-فÓ-ح-ي-ة Ÿن-ت-ج-ي ن-وع-ي-ة ا أ
ب -ال -نسش -ب -ة م -ن ح -يث ال-فÎة ال-ت-ي ت-زرع ف-ي-ه-ا وششقيقه وا◊اج أاحمد وا◊اج فتاح ﬁمد ولي--ة الشش--ل-ف ،ف-إان اŸسش-اح-ات اÙضش-رة مناسشبة و‘ خ Òكب Òكما قال ا◊اج عبد أادخ-ل-ت-ه-ا وزارة ال-فÓ-ح-ة ‘ ت-ن-ظ-ي-م ع-م-ليات
األع Ó-ف م -ن اÿرط -ان وا÷ل -ب -ان -ة والشش-ع Òوابن عمه عبد القادر من بلديات بئر ولد سشابقا صشارت مهيأاة للزرع يقول الفÓح قارة القادر ششاششو من ع Úالدفلى .فمثل هذه السشقي بالتنسشيق مع وزارة اŸوارد اŸائية من
لسشراع ‘ خÓل ششبكاتها.
ضشمن اŸرحلة األو ¤للناششط الزراعي الذي خليفة وبوراششد وجندل والعبادية ،معتÈين عششÒة من بلدية حرششون اŸعروفة رفقة ال-وضش-ع-ي-ات ف-اŸن-ت-ج م-ط-الب ب-ا إ
Óب -ق -ار التوقيت مناسشب ل إ
ن- -حضش- -ره ل -ت -وف ÒاŸواد ال -ع -ل -ف -ي -ة ل  -أ
ÓنطÓقة الفعلية لعمليات ب--ل--دي--ة ال--ك-رÁي-ة Ãسش-اح-ات-ه-ا م-ن ال-ق-م-ح عمليات ا◊رث والبذر ،خاصشة عندما تكون ه-ذه اإلم-ك-ان-ي-ات م-ن شش-أان-ه-ا ل-ت-فعيل القطاع
لمطار ‘ وقتها يششﬁ Òدثنا الذي  ⁄الفÓحي وجعله البديل األول للÌوة النفطية
والعجول واألغنام وهذا لضشمان “وين السشوق ا◊رث وال -ب -ذر وغ -رسص ال -ب-ط-اط-ا اŸت-أاخ-رة ،الصشلب واللÃ Úردود يفوق  35قنطارا ‘ ا أ
جل على مسشتوى ي--خ--ت--ل--ف ع--م--ا ي-راه ا◊اج ج-ع ÊÓ-رئ-يسص التي تهاوت أاسشعارها حسشب الرسشالة التي ما
اÙلية والوطني باللحوم ا◊مراء للحفاظ باعتبار أان نسشبة كبÒة منها قد ارتفع ‰وها الهكتار .هذه العملية تسش ّ
ف -ت -ئ ي -واج -ه -ه -ا وزي-ر ال-فÓ-ح-ة ع-ب-د ال-ق-ادر
ع -ل -ى اسش -ت -ق -رار األسش -ع-ار ‘ األسش-واق ،ح-ت-ى أاك Ìم- - - -ن  35سش-ن-ت-ي-م-ا ع-ل-ى مسش-ت-وى سش-طح اŸن--اط-ق ال-فÓ-ح-ي-ة خ-اصش-ة ب-أاولد ع-ب-اسص الغرفة الفÓحية لع Úالدفلى.
ليتأاثر اŸواطن واŸسشتهلك على وجه العموم األششهر وهو مؤوششر Ÿردود جيد ـ يقول ا◊اج وواد الفضشة اŸعروفة Ãحيطها اŸسشقي ،ومن جانب آاخر اعت ÈالفÓحون الÎكيز على بوعزقي ‘ خرجاته ıتلف الوليات .لكن
باألسشعار ،ألن غياب التسشاقطات قد –دث ﬁم -د م -ق -ي -دشص م -ن ب -وراشش-د رف-ق-ة أاخ-ي-ه ـ خ-اصش-ة Ãن-ط-ق-ة ال-زب-اب-ج-ة وسشدي عكاششة عمليات السشقي بالرشص أاو التقط ÒانطÓقا يبقى الهاجسص الوحيد هو عملية Œميع مياه
انقÓبا ـ يقول ا◊اج عبد القادر ششاششو ـ ‘ اŸنشش - -غ- -ل Úه- -ذه األي- -ام حسشب أاق- -وال- -ه- -م- -ا وبوزغاية ولرضص البيضشاء كما تعرف لدى من السشدود اŸوجودة بكÌة كما هو الششأان األم- -ط- -ار ضش- -م- -ن ح- -واج- -ز م- -ائ- -ي- -ة صش -غÒة
Óسش-ت-ع-ان-ة م-ن-ه-ا ب-اŸن-اط-ق ال-ري-فية ،خاصشة
سش -ع -ر ال -ل -ح -وم ،وه -و م -ا ي -ه ّ-دد نسش -ب-ة الÌوة باسشتخراج البطاطا اıزنة وتوجيهها نحو سشكان الششلف ،الذين اعتÈوا التسشاقطات بع Úالدفلى التي تتوفر على  6سشدود كÈى ل -إ
ا◊يوانية بوليتنا.
األسش -واق اÙل -ي -ة وال-وط-ن-ي-ة ت-ن-ف-ي-ذا ل-ل-ع-ق-د اŸطرية فرصشة لتجديد العهد مع خدمة وحواجز مائية ،من اŸؤوششرات التي تسشمح ‘ سشقي القمح واŸغروسشات ا÷بلية التي تدخل
لرضص وتنفيذ اŸششاريع الفÓحية لضشمان ضش- -م- -ان م- -ن- -ت -وج ج -ي -د خ Ó-ل ه -ذا اŸوسش -م ضشمن ا◊رف اŸتعلقة بالزراعة ا÷بلية يقول
ومن جانب آاخر ،فإان مباششرة –ضش ÒالÎبة اÈŸم ب ÚالفÓح Úوصشندوق الضشبط وهي ا أ
والزرع للحبوب ‘ وقته أاي بدءا من منتصشف آالية معتمدة من طرف الدولة لتنظيم عمليات النجاعة التي –دث عنها رئيسص الغرفة ال -ف Ó-ح -ي ي -ق -ول ا◊اج ع -ب -د ال-ق-ادر شش-اشش-و ﬁدثونا من الفÓح.Ú
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‘ إاطار مواصسلة سسياسسة التّكوين ‘ اÛال الّرياضسي

انطÓق الÎبّصص التّكويني الّرابع للحكّام العسسكرّي ‘ Úكرة القدم

ا’–ادي ـ ـ ـ ـة تـ ـؤوجّل موع ـ ـ ـ ـد انطـ ـ ـ ـ ـÓق
البطول ـ ـة الوطني ـ ـة للك ـ ـرة الطّائ ـ ـرة

نبيلة بوقرين

عمار حميسسي
تصسوير :عباسس تيليوة
اأب -رز ال -ع -م -ي -د ق -ريشس خÓ-ل
ك- -ل -م -ت -ه الف -ت -ت -اح -ي -ة اه -م -ي -ة
ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ق-ائ« :Óدون
شصك ف- - - - - -اإن ال- - - - - -وصص - - - - -ول اإ¤
اŸسص-ت-وي-ات ال-ري-اضص-ي-ة ال-ع-ال-ية
مرتبط اأسصاسصا بعملية تكوين
وتنمية الفرد الرياضصي وصصقل
م -واه -ب -ه ،ل -ذا سص -عت ال-ري-اضص-ة
ال -عسص -ك -ري -ة ا ¤ت -ب-ن-ي سص-ي-اسص-ة
ال -ت -ك -وي-ن ‘ اÛال ال-ري-اضص-ي
وج- -ع- -ل- -ه- -ا م- -ن ب Úالأول -وي -ات
اŸع -ت -م -دة ضص -م-ن ﬂط-ط-ات-ه-ا
م -واصص -ل -ة ب -ذلك ب-ر›ة دورات
ت -ك -وي -ن -ي -ة قصص -د السص -م -اح ل -ه -ا
بتشصكيل قاعدة رياضصية تتجاوب
مع اŸعاي ÒواŸناهج الرياضصية
ا◊دي- -ث -ة ،وذلك ب -ع -د ال -ن -ج -اح
الذي شصهدته الدورات التكوينية
السصابقة التي مّكنت من تاأطÒ
›موعة معتÈة من ا◊كام ‘

مانشسيسس Îسسيتي

غوارديو’ مهتم بخدمات غو’م

ذكرت تقارير صسحفية ،أان
’‚ليزي،
مانشسسس Îسسيتي ا إ
بقيادة مدربه بيب
غوارديو’– ،رك لضسم ‚م
جزائري ،خÓل فÎة
ا’نتقا’ت الشستوية اŸقبلة.
ب-حسصب صص-ح-ي-ف-ة «م-ون-دو دي-ب-ورت-ي-ف-و»
اإلسصبانية ،فإان إادارة النادي رصصدت 5
مÓي Úيورو ،إلقناع النجم ا÷زائري
ف -وزي غ -ولم ،ال-ظ-ه Òاأليسص-ر ل-ن-اب-و‹
اإلي -ط -ا‹ ،ب -الن -ت -ق -ال إا ¤ال -ف-ري-ق ‘
اÒŸكاتو الشصتوي اŸقبل.
وبات مانشصسص Îسصيتي ‘ ،حاجة ماسّصة
إا ¤التعاقد مع ظه Òأايسصر ،خاصصة بعد

ت -ع -رضس اŸداف -ع ب -ي -ن-ج-ام Úم-ي-ن-دي،
إلصص-اب-ة خ-طÒة ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-رك-ب-ة،
‡ا دف- -ع غ- -واردي- -ول ل -ت -ح -وي -ل لعب
ال- -وسص- -ط ف- -اب- -ي- -ان دي -ل -ف ،إا ¤ا÷ه -ة
اليسصرى.
وكشصفت تقارير صصحفية إايطالية سصابقة،
رغ- -ب- -ة ج- -وف- -ن- -ت -وسس وإان Îم -ي Ó-ن ‘
ا◊صصول على خدمات غولم ‘ ،ظل
عدم توصصله لتفاق حول Œديد عقده
مع نابو‹.
ويحق لغولم ،التوقيع ألي ناد ‘ جانفي
 ،2018على أان ينتقل له ‘ صصفقة انتقال
ح -ر ‘ الصص-ي-ف اŸق-ب-ل ،ح-يث ي-ن-ت-ه-ي
عقده بنهاية اŸوسصم ا◊ا‹.

ا–اد العاصسمة

إاقالة اŸـ ـدّرب اŸسساع ـ ـ ـد
عبـ ـ ـ ـد الق ـ ـادر يعي ـ ـشص
أاقدمت إادارة ا–اد العاصصمة مسصاء األحد ،على إاقالة
اŸدرب اŸسصاعد عبد القادر يعيشس ،عقب إاقصصاء الفريق
‘ الدور النصصف النهائي من رابطة البطال الفريقية
على يد الوداد البيضصاوي اŸغربي ‘ مقابلة العودة بنتيجة
( 1 - 3نتيجة مقابلة الذهاب  ،)0-0حسصب ما علم أامسس
لدى إادارة الفريق العاصصمي.
ومعلوم أانّ عبد القادر يعيشس كان قد ع Úلتدعيم الطاقم
الفني ل–اد ا÷زائر ‘ فÎة ما ب ÚاŸواسصم خلفا
للمدرب السصابق ﬁمد حمدود ،الذي كان لغاية الصصائفة
اŸاضصية مسصاعدا للمدرب البلجيكي بول بوت.
ورغم بقاء اŸدرب بول بوت ‘ منصصبه لغاية اآلن ،إال أاّن
شصعبيته قد تراجعت بشصكل واضصح لدى جمهور النادي،
خاصصة بعد القصصاء اّŸر للفريق الذي كان يضصع التتويج
ب -ل -قب راب-ط-ة الب-ط-ال الف-ري-ق-ي-ة ك-أاح-د أاه-م األه-داف
اŸسص ّ
طرة لهذا اŸوسصم.
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’ندية
اسستجابة لطلب ا أ

أاعلنت ا’–ادية
ا÷زائرية للكرة
الطائرة على موقعها
الرسسمي عن تأاجيل
موعد انطÓق البطولة
الوطنية أاكابر لدى
السسيدات والرجال إا¤
وقت غﬁ Òدد بعدما
كانت مقررة يوم 27
أاكتوبر ا÷اري ،جاء
ذلك اسستجابة لطلب
’ندية.
ا أ

أاشس -رف أامسس م -دي -ر مصس -ل -ح -ة ال -ري -اضس -ات ب-وزارة ال-دف-اع ن -ط-اق ال-ت-ع-اون م-ع اŸوؤسصسص-ة
الوطني العميد عمر قريشس على افتتاح ﬁاور الدورة ال - - - -عسص - - - -ك - - - -ري- - - -ة ‘ اÛال
ال -ت -ك-وي-ن-ي-ة ال-راب-ع-ة ◊ك-ام ك-رة ال-ق-دم ال-عسس-ك-ريÚ
الرياضصي ،وبعد تكوين اŸدربÚ
Ãرك- - -ز Œم- - -ع و–ضس Òال- - -ف- - -رق ال - -ري - -اضس - -ي - -ة
الم- -ر ي- -ت- -ع- -ل- -ق الآن ب- -ت -ك -وي -ن
كافة
العسسكرية ب Íعكنون ،والتي سستدوم إا¤
ا◊ك - -ام ،ح - -يث سص- -ي- -ت- -م وضص- -ع
غاية  26أاكتوبر ا÷اري.
ب - -رن - -ام - -ج ن - -ظ- -ري ل- -ل- -ح- -ك- -ام
اŸسصتويات
اŸوصصول اÎŸبصص Úق -ب-ل اإج-راء اخ-ت-ب-ار
والتخصصصصات».
اإ ¤كافة اأعضصاء كتابي،
ك -م -ا اأث -ن -ى م-دي-ر مصص-ل-ح-ة
اŸك - -تب ال - -ف - -ي - -درا‹ ورئ- -يسس واآخ -ر شص-ف-وي م-ن اأج-ل م-ع-رف-ة
ال - -ري - -اضص - -ات ب - -وزارة ال- -دف- -اع واأعضص -اء ال -ل -ج -ن -ة ال -ف -ي-درال-ي-ة ا◊ك - -ام ال - -ن - -اج - -ح ‘ Úه - -ذه
الوطني على التعاون الكب Òمن ل -ل -ح-ك-ام وم-دي-ر ال-ت-ك-وي-ن ل-دى الدورات التكوينية».
ط - -رف «ال - -ف- -اف» لإ‚اح ه- -ذه ال–اد على تعاونهم اŸتواصصل و ⁄يسص- -ت- -ب- -ع- -د ‡ث -ل ال -ل -ج -ن -ة
ال -دورات ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ق-ائ« Ó-اإن واŸث-م-ر ،ومسص-اه-م-ت-ه-م الثمينة ال-ف-ي-درال-ي-ة ل-ل-تحكيم السصتعانة
التعاون اŸتبادل والسصائد منذ ‘ ت - -اأه- -ي- -ل ا◊ك- -ام واŸدرب Úب-ا◊ك-ام ال-عسص-ك-ري Úمسص-ت-ق-بÓ
ع-ق-ود وال-عÓ-ق-ات ال-وط-يدة ب Úال -عسص-ك-ري ‡ Úا ي-خ-دم ري-اضص-ة «‘ ظ - -ل زي - -ادة ع - -دد ا◊ك - -ام
ّ
ال -ري -اضص -ة ال -عسص-ك-ري-ة وال–اد
ال -عسص -ك -ري ÚاŸع -ت -م -دي-ن ،و‘
كرة القدم ا÷زائرية».
ا÷زائ - - -ري ل - - -ك - - -رة ال - - -ق- - -دم ،من جهته ،اأبرز بن علي يوسصف اإط -ار ت -ط -ب -ي -ق ب -رن -ام-ج رئ-يسس
وب - -ال - -ت - -ح- -دي- -د م- -ع ال- -ل- -ج- -ن- -ة ‡ث- -ل ال- -ل- -ج- -ن- -ة ال- -ف -ي -درال -ي -ة ال–اد ا÷زائ -ري ل-ك-رة ال-ق-دم
الفيدرالية للحكام يجسصد الثقة للتحكيم خÓل كلمته اŸقتضصبة سص-ي-ت-م ‘ اŸسص-ت-ق-ب-ل السصتعانة
اŸتبادلة ب Úالهيئت Úالهادفة اÿط- -وط ال -ع -ريضص -ة ل -ع -م -ل -ي -ة بحكام عسصكري Úمن اأجل اإدارة
اإ ¤ت -ط -وي-ر ري-اضص-ة ك-رة ال-ق-دم التكوين حيث قال« :تعكسس هذه م-ب-اري-ات ال-ب-ط-ول-ة ب-ع-د النجاح
ال -وط -ن -ي -ة .واأت -وّج -ه ب -ت-ح-ي-ات-ي الدورات التكوينية رغبة ال–اد ال - -ك - -ب Òال - -ذي ت - -ع - -رف- -ه ه- -ذه
اÿالصص- - - -ة اإ ¤رئ - - -يسس ال–اد ا÷زائري لكرة القدم ‘ توسصيع الدورات التكوينية».
ا÷زائري لكرة القدم ،وبالشصكر

العدد
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ج - -اء ط - -لب األن - -دي - -ة اŸع - -ن- -ي- -ة
باŸنافسصة ‘ القسصم األول اŸمتاز
بسصبب مشصاركة أاغلب العناصصر مع
اŸنتخب الوطني أاكابر رجال ‘
ال-ب-ط-ول-ة األف-ري-ق-ي-ة ال-تي تتواصصل
وق -ائ -ع -ه -ا ب -ال -ع -اصص -م-ة اŸصص-ري-ة
«القاهرة» ،وهذا ما جعلهم يطلبون
من القائم Úعلى الكرة الطائرة
ب -ت -غ-يÒم-وع-د ان-طÓ-ق اŸن-افسص-ة
بصص -ف -ة رسص-م-ي-ة إا ¤غ-اي-ة ال-ت-ح-اق
ال Ó-ع-ب Úاألسص-اسص-ي Úب-ع-د ان-ت-ه-اء
اŸوع -د ال -ق -اري ،وه -ذا م-ا واف-ق
عليه اŸسصّيرين ألّن اŸطلب عادي
ومشصروع.
وب- -ال- -ت- -ا‹ ف- -إاّن اŸوسص -م ا÷دي -د
بالنسصبة للكرة الطائرة سصيتأاجل إا¤
وقت لحق ،وعلى األغلب سصيكون

‘ شصهر نوفم Èالداخل ،أاي حتى
تكون كل الفرق جاهزة للدخول ‘
اŸن- -افسص- -ة وم -ن دون أاي مشص -اك -ل
–ت صصيغة جديدة حسصبما سصبق
ل- -ل- -رئ -يسس Ÿوشص -ي ال -تصص -ري -ح ب -ه
ع -ن -دم -ا ق -ال« :سص -ت-ك-ون ال-ب-ط-ول-ة
تقشصف ‘ اŸوسصم ا÷ديد لتفادي
كÌة اŸصص - -اري- -ف ب- -ال- -ن- -ظ- -ر إا¤
الضص -ائ -ق-ة اŸال-ي-ة اŸوج-ودة ع-ن-د
أاغلب النوادي الناشصطة ‘ القسصم
األول».

اÿضسر ‘ الّرواق ال ّصسحيح
من مرور إا ¤الّدور الّثاÊ
للموعد القاري

‘ ح Úي-ت-واج-د ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي
أاك-اب-ر رج-ال ب-ال-ع-اصص-م-ة اŸصص-رية
«ال -ق -اه -رة» ال-ت-ي –تضص-ن ب-ط-ول-ة
 ·Óال -ت -ي Œري ‘
أاف- -ري -ق -ي -ا ل  -أ
الفÎة اŸمتدة من الـ  22إا ¤غاية
ال- - -ـ  30أاك- -ت- -وب -ر ا÷اري ،وه -ذا
اŸوع- -د ج- -د م- -ه- -م ألّن -ه م -ؤوّه -ل
لبطولة العا ⁄التي سصتجري شصهر
سصبتم Èمن العام القادم بإايطاليا
وب- -ل- -غ- -اري- -ا ،ح- -يث ت -وج -د ث Ó-ث
ت- -أاشصÒات ف -ق -ط واألم -ر ي -ت -ع -ل -ق
بطبيعة ا◊ال بأاصصحاب اŸراكز
ال- - - -ثÓ- - - -ث- - - -ة األو ‘ ¤اŸوع - - -د
األفريقي.
ول -ه -ذا ف -إاّن اÿضص -ر ي-ه-دف-ون إا¤
كسصب إاح- -دى ال- -ورق- -ات اŸؤوه -ل -ة
ل-ب-ط-ول-ة ال-ع-ا ⁄م-ن خÓ-ل ت-ق-دË

مسص- -ت -وى ج -ي -د خ Ó-ل اŸن -افسص -ة
ال -ق -اري-ة ،ح-يث د ّشص-ن-وا مشص-واره-م
بفوز كاسصح على بوتسصوانا التي فاز
عليها بنتيجة ثÓث أاشصواط نظيفة
 25ـ  25 ،15ـ  25 ،13ـ  17على
التوا‹ واŸأامورية سصيتكون أاسصهل
ل -ل -م -رور إا ¤ال -دور ال -ث-اÃ Êا أان-ه
ي -ت -واج -د ‘ اÛم -وع -ة ال-راب-ع-ة
رف- -ق -ة ك -ل م -ن م -ن -ت -خ -ب -ي تشص -اد
ورواندا ،أاي تفادى الفرق الكبÒة
ع - - -ل - - -ى غ - - -رار مصص - - -ر وت - - -ونسس
اŸرشص- -ح Úب- -ق- -وة ل- -ل -وصص -ول إا¤
النهائي بعد التحضص Òا÷يد الذي
ق - -ام- -وا ب- -ه ‘ ال- -فÎة اŸاضص- -ي- -ة
اسصتعدادا لهذا اŸوعد الهام.
Óشصارة ،فإاّن الفريق الوطني قام
ول إ
مؤوّخرا بّÎبصس ببلغاريا أاكمل فيه
السص -ت -ع -دادات اÿاصص-ة ب-اŸوع-د
ال -ق -اري ال -ه -ام ب -ع-د ال-ع-م-ل ال-ذي
قامت به اÛموعة ‘ ا÷زائر
ح -ت -ى ي -ك -ون ك-ل الÓ-ع-ب ‘ Úأا”
السص- -ت- -ع- -داد ل- -ل- -م -ب -اري -ات ال -ت -ي
سص -ي -خ -وضص -ه-ا ‘ مصص-ر ال-ت-ي ت-ع-د
ﬁطة هامة ومؤوهلة للطبعة الـ 19
للمونديال التي تعد هدف مباشصر
ل -ل -ق -ائ -م Úع -ل -ى ال -ك-رة ال-ط-ائ-رة
ا÷زائرية بعد النتائج التي خلصس
لها الجتماع الذي عقد مؤوخرا ‘
ولي -ة ب -ج -اي -ة ،وال -ذي تضص ّ-م-ن ‘
ن- - -فسس ال- - -وقت دراسص- - -ة مشص- - -روع
الصصيغة ا÷ديدة للبطولة الوطنية
أاكابر.

نيمار:

«أاعتقد أاّن الطّرد كان مبالغا فيه»

دافع الÈازيلي نيمار دا سسيلفا،
’عب باريسس سسان جÒمان،
عن نفسسه بعد حصسوله على
البطاقة ا◊مراء ‘
مباراة مارسسيليا ،يوم
’حد ‘ ،لقاء ا÷ولة
ا أ
العاشسرة من الدوري
الفرنسسي.
ق -ال ن -ي -م -ار ‘ تصص -ري-ح-ات
نقلتها ›لة « فور فور تو «
الÈي-ط-ان-ي-ة« :أاع-ت-ق-د أان الطرد
كان مبالًغا فيه ،وغ Òعادل ،لقد
تلقيت الكث Òمن الضصربات ‘ اŸباراة
حتى تركت عÓمات على جسصدي».
وتابع ⁄« :أاكن أارغب ‘ ضصرب أاحد ،ولكني كنت مسصتاء
من الضصرب الذي تعّرضصت له ،وهذا ما رغب فيه

اŸداف - -ع أان يسص- -ت- -ف- -ز Êألحصص- -ل ع- -ل- -ى
الطرد» .واختتم« :ا◊كم لّبى رغبة
اŸداف- -ع وم- -ن- -ح -ن -ي ال -ب -ط -اق -ة
ا◊م- -راء ،رغ- -م أاّن- -ن- -ي  ⁄أاك -ن
أاسصتحّقها على اإلطÓق».
وحصص-ل ن-ي-م-ار ع-ل-ى أاول ب-ط-اق-ة
حمراء مع النادي الباريسصي أامام
مارسصيليا ‘ اŸباراة التي انتهت
بالتعادل بهدفŸ Úثلهما ،ليبقى
سصان جÒمان ‘ الصصدارة بفارق 4
ن-ق-اط ع-ن أاق-رب مÓ-ح-ق-ي-ه .ولن
يتمّكن نيمار من اŸشصاركة أامام نيسس‘ ،
ا÷ولة اŸقبلة بسصبب الطرد.
ُي -ذك -ر أاّن ن -ي-م-ار  ⁄ي-حصص-ل سص-وى ع-ل-ى ب-ط-اق-ة
حمراء واحدة مع برشصلونة ،وكانت ضصد مالغا ‘ آاخر
مواسصمه بالقلعة الكتالونية.

كاسسانو

كان بإامكا Êالّلعب ‘ أاعلى مسستوى ،ولكن..

هاري كÚ

كشصف أانطونيو كاسصانو ،لعب ريال مدريد
السصابق ،والعديد من األندية اإليطالية،
عن سصبب عدم تواجده ‘ قائمة
الÓعب Úالكبار مثل ليونيل ميسصي
ونيمار.
وق -ال ك -اسص -ان -و« :ك -ان ب-إام-ك-اÊ
ال -ل-عب ‘ أاع-ل-ى مسص-ت-وى ول-ك-ن
اŸسص - -أال - -ة ه - -ي ك - -و ⁄ Êأاحب
ال-ت-دري-ب-ات ،ك-نت أاري-د اخ-تصصار
ال- -ط- -ري -ق ،أاع -ت -ق -د أا Êأافسص -دت
مسصÒتي».
وأاضصاف« :لقد لعبت ألفضصل أاندية ‘
العا ⁄مثل ريال مدريد واإلن ÎوميÓن،
وأارى أانني لو كنت أامتلك عقلية أاخرى لكان
بإامكا Êاللعب ‘ مسصتوى ميسصي ونيمار ،وعدد
قليل من الÓعب.»Ú
وكان كاسصانو ذو الـ  35عاما ،قد رفضس

تصسريحات زيدان
سستمنحني اŸزيد من الّثقة

اسصتكمال مسصÒته مرت Úمع فريق فÒونا
ق -ب -ل ب -داي-ة اŸوسص-م ،ول-ك-ن-ه ل ي-ع-تÈ
نفسصه معتزلً.
وعلى صصعيد آاخرّ– ،دث كاسصانو
عن مسصتوى الدوري اإليطا‹ ‘
ال - -فÎة ا◊ال- -ي- -ة ،وق- -ال« :أارى
ت -راج -ع -ا ‘ ال-ك-رة اإلي-ط-ال-ي-ة،
هناك الكث Òمن التنظيم ولكن
ت- - - -راج - - -ع ‘ اŸواهب ،ه - - -ذا
ي -ج -ع -ل -ن -ي أافضص -ل مشص-اه-دة م-ن
يلعبون ‘ ا◊ديقة».
وواصص -ل« :ك -نت أان -ا وت -وت -ي ن -ل -عب ‘
الشص- -وارع ،ون- -ذهب ب Úالسص- -ي- -ارات وّ‰رر
الكرة بيننا ،ولكن اآلن ا÷ميع لديه أاجهزة اآليباد
وأال -ع -اب ال -ف-ي-دي-و ،وأاصص-ب-حت ك-رة ال-ق-دم ›رد ه-واي-ة».
واختتم« :من الضصروري أان يجتمع الشصغف والرغبة ‘ من
يريد احÎاف تلك الرياضصة.

الّدوري القطري

اختيار بو‚اح ضسمن أاحسسن ’عبي ا÷ولة الـ ٥

ح- -ب ه- -اري ك ،Úم- -ه -اج -م ت -وت -ن -ه -ام ه -وتسس -ب،Ò
ر ّ
ب-ت-ع-ل-ي-ق-ات زي-ن ال-دي-ن زي-دان ،م-درب ري-ال مدريد،
ال -ت -ي وصس -ف -ه ف -ي -ه -ا ب -أان -ه «’عب م -ت-ك-ام-ل» ،ق-ائ Ó-إان-ه-ا اختار موقع البطولة القطرية لكرة القدم ،الدو‹
سس- - - - - -ت- - - - - -م- - - - - -ن- - - - - -ح- - - - - -ه اŸزي- - - - - -د م- - - - - -ن ال- - - - - -ث- - - - - -ق- - - - - -ة .ا÷زائري بغداد بو‚اح مهاجم السصد ضصمن
وأاشساد زيدان ،بهاري ك ،Úالبالغ من العمر  24عاما ،قبل تعادل ق -ائ -م -ة أافضص -ل أارب-ع-ة لع-ب Úت-أاّل-ق-وا خÓ-ل
’سسبوع اŸاضسي.
’بطال مع ريال مدريد ا أ
توتنهام  ‘ 1-1دوري ا أ
ا÷ولة اÿامسصة من الدوري اÙلي.
وأاضساف ك ‘ ،Úتصسريحات لشسبكة سسكاي سسبورتسس «أاشسعر دائما أان هناك بعضس ا÷وانب وسصاهم بو‚اح يوم ا÷معة الفارط ‘
التي اسستطيع التحسسن فيها .لن أاتوقف عن ﬁاولة التطور».
فوز فريقه أامام اŸضصيف نادي العربي (-3
ّ
وتابع« :إانها إاشسادة كبÒة وسسأاحاول ا’سستفادة منها بشسكل إايجابي وسستزيد ثقتي ‘ ﬁ ،)1رزا الهدف األول ‘ الدقيقة الثانية
نفسسي».
من اللقاء.
’حد ،ليتصسّدر
وسسجل ك ،Úثنائية ‘ انتصسار كب 1 - 4 Òعلى ليفربول يوم ا أ
وكان الÓعب السصابق إل–اد ا◊راشس قد افتتح
’‚ليزي اŸمتاز هذا اŸوسسم بـ  8أاهداف.
قائمة هدا‘ الدوري ا إ
رصصيده من األهداف ‘ األسصبوع اŸاضصي أامام نادي
وأاوضس -ح ك« :ÚاŸب -اري-ات ت-ت-ع-اقب بشس-ك-ل سس-ري-ع وه-و م-ا أارغ-ب-ه
قطر ( )1-3ضصمن ا÷ولة الرابعة .بعد هذه البداية القوية،
كمهاجم ،فمن خÓل هذا ا÷دول اŸزدحم يرتفع إايقاع
سصيحاول بو‚اح تعديل رقمه الذي حققه ‘ اŸوسصم اŸاضصي،
ال -ل -عب ،ت-ت-طّ-ل-ع دائ-م-ا ÿوضس اŸب-اراة اŸق-ب-ل-ة
والذي ل يقل عن  24هدفا.
Ÿواصسلة هز الشسباك».

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

á°VÉjQ

الثلثاء  24أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  04صسفر 14٣9هـ

برنارد كازو( Êمدرب مولودية ا÷زائر) لـ «الششعب»:
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«ضس ـ ـ ـرورة إ’هتم ـ ـ ـام  Ãـ ـؤوسسسس ـ ـات إلتكوي ـ ـ ـن»

أاكد مدرب مولودية ا÷زائر الفرنسشي «برنارد كازو ،»Êأان فوز فريقه على
الكناري ‘ الكÓسشيكو سشيحرر أاششباله وسشيجعلهم يلعبون أافضشل ‘ اŸواجهات
اŸقبلة ،موضشحا أان الفريق يسش ‘ Òالطريق الصشحيح ،كما أاكد من خÓل
حديثه إالينا أان الÓعب Úبدأاوا يتعودون على طريقة اللعب التي أاراد
ا÷هاز الفني فرضشها ،وأان الفعالية أامام اŸرمى جاءت بعد عمل مكثف ‘
’وانه وأانه سشيسش ÒاŸواجهات القادمة
التدريبات ،كما قال إان ا◊ديث عن لعب لقب البطولة سشابق أ
لقاء بلقاء ،كما –دث عن تأالق «درارجة» وخط الهجوم وعن اللقاء اŸقبل أامام إا–اد البليدة أاكد أان
الفريق سشيتنقل إا ¤مدينة الورود للعودة بفوز من هناك.
سسيحرر اللعب Úمن الضسغط الذي
ك -ان ي -ط -اردن-ا ،ب-ع-د سس-لسس-ل-ة ال-ن-ت-ائ-ج
السس -ل -ب -ي-ة ال-ت-ي ح-ق-ق-ن-اه-ا م-ن-ذ ب-داي-ة
البطولة ،اآلن يجب علينا أان نؤوكد ‘
ا÷ولة اŸقبلة أامام إا–اد البليدة لنزيل
كل الشسكوك وننطلق ‘ سسلسسلة أا“ناها
أان تكون طويلة من النتائج اليجابية.

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
الششعب :أاخÒا جاء الفوز الذي
كنتم تبحثون عنه ؟
برنارد كازو :Êفوز مسستحق جاء
ليؤوكد ما طلبناه من األنصسار منذ بداية
عملنا على رأاسس العارضسة الفنية Ÿولودية
ا÷زائر ،وهو ضسرورة الصس Èعلينا ،أامام
شسبيبة القبائل الضسغط كان كبÒا على
اللعب Úبعدما ضسيعنا الفوز ‘ وهران
أامام اŸولودية اÙلية ،لكن األنصسار ‘
ال -ن -ه -اي-ة خ-رج-وا ج-د راضس Úع-ن األداء
الذي قدمه اللعبون وعن النتيجة التي
كان Áكن أان تكون أاضسعف لو عرفنا كيف
نبقي على تركيزنا طيلة فÎات اللقاء،
التعادل ‘ اŸباراة اŸاضسية أامام فريق
مولودية وهران الذي كان يحتل وصسافة
الÎت -يب وال -ف -وز أام -ام شس -ب -ي -ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل

’خÒة ك -ن -ت -م
’سش- -اب -ي -ع ا أ
@‘ا أ
’م -ام -ي
تشش- -ت- -ك -ون م -ن اÿط ا أ
ال-ذي ’ يسش-ج-ل ،أام-ام الشش-ب-يبة
«درارج -ة» سش -ج -ل ث -ن -ائ -ي-ة ،م-ا
تعليقكم ؟
@@ ال -لع -ب -ون ب -دؤووا ي -ت -ع -ودون ع-ل-ى
ط-ري-ق-ة ال-ل-عب ال-ت-ي ن-ري-د أان ن-ف-رضس-ها،
واسستجابوا ايجابيا للعمل الذي نقوم به
‘ التدريبات منذ مدة ،كما أان اآلليات
ب Úالتعداد بدأات تقوى ،عملنا كثÒا ‘
ا◊صسصس ال- -ت- -دري- -ب- -ي- -ة ال- -ت- -ي سس- -ب- -قت
الكلسسيكو على الفعالية أامام اŸرمى،
بعدما ضسيعنا تسسع هجمات منسسقة ‘
مباراة مولودية وهران و ⁄نتمكن من
ترجمة ولو فرصسة واحدة إا ¤هدف ،لكن
أام -ام شس -ب -ي -ب -ة ال -ق -ب -ائ-ل ال-ف-ع-ال-ي-ة ك-انت
حاضسرة ،وكنت أاقول لكم بأانه ينقصسنا فوز
واحد ليتحرر اللعبون ،أاداء ونتيجة اليوم
يؤوكدان بأاننا نسس ‘ Òالطريق الصسحيح،
أام -ا ع -ن «درارج -ة» ف-ت-ي-ق-نت ب-أان-ه لعب
قوي من الناحية الذهنية ،فبعدما قمنا
بإانزاله إا ¤فئة اآلمال وبعد عودته معنا
تغ“ Òاما ،وبات يبذل جهدا إاضسافيا ‘
التدريبات واŸباريات التي خاضسها قبل
الكلسسيكو ،هو ‘ تطور مذهل ورغم
النتقادات التي طالته ‘ مباراة مولودية
وهران عندما ضسيع أاهداف حقيقية إال

أانه  ⁄يتأاثر ،وأامام الكناري برهن بأانه
Áلك مؤوهلت هجومية ودفاعية كبÒة،
وحتى من الناحية البدنية بقي صسامدا،
سسعدت للهدف Úاللذان سسجلهما ألنهما
سس -ي -ح -رران -ه رف -ق -ة زم -لئ -ه ،أا“ن -ى أان
يضس -ي -ف ل -ن -ا أاه -داف أاخ -رى وأان ي -ت -ب-ع-ه
زملئه ،وباŸناسسبة أاشسكر خط الهجوم
ال- -ذي ان- -ت- -فضس ‘ ه- -ذا ال- -ل- -ق- -اء ول -ول
ال -ت -م -ري -رات ال -قصسÒة وال -ث -ن -ائ-ي-ات بÚ
اللعبŸ Úا “كنا من زعزعة اسستقرار
دفاع الشسبيبة.
@ رغم أان اŸولودية أاقصشيت من
رب- -ع ن- -ه- -ائ -ي ك -أاسس ال -ك -اف و⁄
–ق- - -ق ان - -ط Ó- -ق - -ة ج - -ي - -دة ‘
’ول
’نصشار أ
البطولة ،إا’ أان ا أ
م -رة صشÈوا ع -ل-ى م-درب ل-ع-دة
ج - - - - - - - -و’ت وخ- - - - - - - -رجت –ت
تصشفيقات ا÷مهور؟
@@ أانصسار مولودية ا÷زائر يعرفون كرة
ال -ق -دم ج -ي -دا ،وت -أاك -دوا ب -أان -ن-ا نسس‘ Ò
الطريق الصسحيح باŸسستويات التي كنا
نقدمها◊ ،د اآلن مسسÒتنا ليسست سسيئة
ل -ل -غ -اي -ة ،ل-دي-ن-ا ف-وزي-ن وث-لث ت-ع-ادلت
وه -زÁت Úوم -ب -اراة ن -اقصس -ة أام-ام إا–اد
العاصسمة ،صسحيح أاننا كنا قادرين على
القيام ÃسسÒة أافضسل ،لكن ل يجب أان
ننسسى بأا Êأاخذت زمام الفريق بعد  ٣أايام
من انطلق الÎبصس ‘ فرنسسا وحدثت
الكث Òمن اŸشساكل خلل الÎبصس التي
أاعاقتنا نوعا ما إلجراء –ضس Òجيد ،كما
أانه كان يلزمني بعضس الوقت من أاجل
ال -ت -ع -رف ع -ل -ى ال -ت -ع -داد اŸت -واج -د ‘
التشسكيلة ،ومع الوقت اللعبون تعودوا
على طريقة العمل التي نقوم بها ،أاشسكر

األنصس- -ار ع -ل -ى صسÈه -م ع -ل -ي -ن -ا وع -ل -ى
اللعب Úوعلى الوقفة التي قاموا بها بعد
ن -ه -اي -ة ال -ل -ق -اء ،األنصس -ار م -ن ح-ق-ه-م أان
يطالبوا بالبطولة ،لكن نحن اآلن بعدما
–رر اللعبون سسنسس Òمواجهاتنا لقاء
ب -ل -ق -اء وسس-ن-ع-م-ل ع-ل-ى حصس-د أاك Èع-دد
‡كن من النقاط ‘ مبارياتنا اŸقبلة،
ح -ت-ى ن-حسس-ن ت-رت-ي-ب-ن-ا ون-قÎب أاك Ìم-ن
أاصس -ح -اب ال -ري-ادة ،م-ع م-واصس-ل-ة ت-ط-وي-ر
أاسس -ل -وب ل -ع-ب-ن-ا و–سس Úأادائ-ن-ا أاك ،Ìك-ي
نكون جاهزين لبداية تصسفيات منافسسة
رابطة األبطال اإلفريقية لكرة القدم.
@ ت -ت-ن-ق-ل-ون السش-بت اŸق-ب-ل إا¤
’خوة براكني Ÿواجهة
ملعب ا إ
إا–اد ال- -ب- -ل- -ي- -دة ،ك- -ي- -ف ت -رى
اللقاء ؟
@@ ل-دي-ن-ا أاسس-ب-وع ل-ل-ت-حضس Òل-ه-ذا ال-ل-قاء
اŸه-م ،ال-ذي سس-ن-خ-وضس-ه Ãع-ن-وي-ات جد
مرتفعة بعد الفوز اŸهم الذي حققناه ‘
الكلسسيكو أامام شسبيبة القبائل ،مباراتنا
أامام إا–اد البليدة سستكون صسعبة وقوية
أام-ام م-ت-ذي-ل ت-رت-يب ال-راب-ط-ة اÎÙفة
األو ¤ل -ك -رة ال -ق -دم ،سس -ن -واج -ه ف -ري -ق -ا
سسيحاول –قيق فوزه األول منذ انطلق
اŸوسس -م ،وسس -ن-ع-م-ل ع-ل-ى م-ب-اغ-ت-ت-ه ألÊ
م -ت -أاك -د ب -أان-ه-م سسÒم-ون ب-ك-ام-ل ث-ق-ل-ه-م
لتحقيق الفوز ،شساهدت مباراتهم األخÒة
أامام فريق إا–اد ا◊راشس ودونت نقاط
قوة وضسعف اŸنافسس ،اŸواجهة سستكون
من دون أادنى شسك صسعبة على الفريق،Ú
لكننا سسنتنقل بنية –قيق الفوز الثاÊ
على التوا‹ والعودة بنقاط اŸباراة حتى
ن-ؤوك-د ال-ن-ت-ي-ج-ت Úالي-ج-ابيت ÚالسسابقتÚ
أامام مولودية وهران وشسبيبة القبائل.

’و¤
تسشويـــــة رزنامــــــة الرابطـــــة اÎÙفــــــة ا أ
اليـــــــوم علــــى السشاعـــــة  :17:00إا–ــــــاد العاصشمـــــة  -إا–ـــــاد ا◊ـــــراشس

دإرب ـ ـ ـ ـي عاصسمـ ـ ـ ـي مفتـ ـ ـ ـ ـوح عـ ـ ـ ـلى ك ـ ـ ـ ـ ـل إ’حتمـ ـ ـ ـا’ت

يلعب اليوم لقاء الداربي
اŸتأاخر عن ا÷ولة اÿامسشة
’و¤
من الرابطة اÎÙفة ا أ
لكرة القدم ،الذي سشيجمع بÚ
إا–اد العاصشمة وضشيفه فريق
إا–اد ا◊راشس اŸقرر إاجراؤوه
Ãلعب «عمر حمادي» ببولوغÚ
بداية من السشاعة اÿامسشة
مسشاء ،لقاء يلعب بششعار الفوز
للفريق Úلتجاوز أازمة النتائج
التي يتخبطان فيها منذ بداية
اŸوسشم ا◊ا‹.

ﬁمد فوزي بقاصص

إا–اد العاصسمة صساحب الضسيافة سسيعمل
على العودة إا ¤أاجواء النتصسارات التي
غابت عن الفريق منذ مدة ﬁليا وقاريا
والتصسالح مع األنصسار الذين  ⁄يتجرعوا
ب -ع-د ال-ه-زÁة ال-ث-ق-ي-ل-ة ب-اŸغ-رب ،السس-بت
اŸاضسي أامام الوداد البيضساوي اŸغربي
بثلثة أاهداف لهدف واحد واإلقصساء من
نصس-ف ن-ه-ائ-ي راب-ط-ة األب-ط-ال اإلف-ري-قية
ل -ك -رة ال -ق -دم ،وسس-ي-ك-ون-ون ›رب Úع-ل-ى
–قيق الفوز الثا Êلهم ‘ البطولة هذا
اŸوسسم لعدة اعتبارات ،أاولها اÿروج من
اŸن-ط-ق-ة ا◊م-راء ال-ت-ي ي-ت-واج-دون ف-يها
و–سس Úمرتبتهم ‘ الÎتيب العام قبل
ال -دخ -ول ‘ م -ارات -ون اŸواج -ه -ات ال-ت-ي
ت -ن -ت -ظ -ر أاب -ن -اء سس -وسس -ط-ارة ‘ األسس-اب-ي-ع
اŸقبلة ،حيث سسيخوضسون  12مواجهة ‘

 45يوما ما يعد رقما كبÒا  ،قد يؤوثر على
نتائج اإل–اد خصسوصسا إاذا عجزوا عن
Œاوز فÎة الفراغ الرهيبة التي يتخبط
فيها الفريق ،كما أانه سسيشسكل خطرا على
صسحة اللعب Úالذين قد يتعرضسون إا¤
إاصسابات تبعدهم عن اŸنافسسة الرسسمية
Ÿدة ط- -وي -ل -ة ب -داع -ي كÌة اŸواج -ه -ات
واإلرهاق.
من جانبه ،إا–اد ا◊راشس الذي تنفسس
الصسعداء وهو اŸنتشسي بفوز ثمÃ Úلعب
 20أاوت ب -ال-ع-ن-اصس-ر أام-ام م-ت-ذي-ل ت-رت-يب
اÎÙف األول ف- -ري- -ق إا–اد ال- -ب -ل -ي -دة،
سسيكون أامام مهمة التأاكيد و–قيق ثاÊ

فوز له على التوا‹ خصسوصسا بعد ارتفاع
اŸعنويات والتصسالح مع أانصسار الصسفراء،
وسسيعمل الطاقم الفني من دون شسك على
اسستغلل الوضسعية ا◊رجة التي يتواجد
فيها أاشسبال اŸدرب البلجيكي «بول بوت»،
خصس -وصس -ا أان-ه-م  ⁄ي-ت-ج-اوزوا ب-ع-د خ-ي-ب-ة
األم -ل ال -ك -بÒة ب -ع -د اإلقصس -اء م-ن نصس-ف
نهائي رابطة األبطال وسسيلعبون متأاثرين
من الناحية اŸعنوية ،باإلضسافة إا ¤أانهم
 ⁄يسسÎج-ع-وا م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ب-دن-ي-ة ب-ع-د
اŸب -اراة ال -ك -بÒة ال -ت -ي أاخ -رج -وه -ا ضس-د
ال - -وداد ،ك - -م - -ا أان ع - -زوف األنصس- -ار م- -ن
اŸدرجات اŸرتقب ‘ داربي ا◊راشس

بايرن ميونيخ

بعد زوال حلم الظفر باللقب القاري األول
‘ خزائن الفريق ،من دون شسك سسيؤوثر
أاك Ìعلى تعداد اإل–اد وسسيجعل رفقاء
«ب -ن ع-ل-ج-ي-ة» ي-ب-ذل-ون ك-ل م-ا ‘ وسس-ع-ه-م
للعودة بالزاد كامل من بولوغ Úواÿروج
نهائيا من منطقة اÿطر التي قبع فيها
ا◊راشسيون منذ انطلق اŸوسسم.
هذا ومن اŸنتظر أان يغيب الظه Òاأليسسر
إل–اد ا◊راشس ‰دي- - -ل ع - -ن ال - -دارب - -ي
العاصسمي بسسبب اإلصسابة التي تلقاها ‘
الكاحل ‘ بداية اŸباراة اŸاضسية أامام
إا–اد البليدة والتي خرج على إاثرها متأاثرا
بإاصسابة.

غي ـ ـ ـاب مـ ـ ـ ـولر  Ÿـ ـ ـ ـدة ( )٣أإسسابيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع
أاعلن نادي بايرن ميونيخ
’Ÿا Êلكرة القدم ،أامسس،
ا أ
غياب ’عبه توماسس مولر عن
صشفوف الفريق Ÿدة ثÓثة
’صشابة.
أاسشابيع بسشبب ا إ
وذكر النادي األŸا ‘ Êبيان له أان مولر
سسيغيب Ÿدة ثلثة أاسسابيع بسسبب اإلصسابة
بتمزق ‘ عضسلت الفخذ األÁن خلل

مباراة هامبورغ السسبت اŸاضسي ◊سساب
ا÷ولة التاسسعة من البطولة األŸانية.
وتعد هذه اإلصسابة هي األكŸ Èولر مع
الفريق البافاري منذ أان حمل قميصسه،
حيث غاب  10أايام ‘ عام  ،2014وغاب 4
أايام ‘ عام  ،2015ثم  7أايام ‘ عام .2016
وكان مولر قد دخل مباراة هامبورغ بديل
مطلع الشسوط الثا Êليصسنع هدف اللقاء

الوحيد للفرنسسي كورنتون توليسسو ،قبل أان
ي -خ-رج مصس-اب-ا أاث-ن-اء “ري-ره ك-رة ال-ه-دف
الوحيد .ويحتل بايرن اŸركز الثا‘ Ê
ترتيب أاندية البطولة األŸانية بوندسسليغا
ب -ف -ارق األه -داف ع-ن ب-روسس-ي-ا در“ون-د،
بينما يأاتي ‘ نفسس اŸركز Ãجموعته ‘
رابطة أابطال أاوروبا بفارق ثلث نقاط
خلف اŸتصسدر باريسس سسان جÒمان.

ششدد وزير الششباب والرياضشة ولد
علي ،خÓل خرجته اŸيدانية
لو’ية الششلف ،على ضشرورة
’عتناء باŸواهب
التكوين وا إ
والفئات الصشغرى لتطوير كرة
القدم وإاحياء رياضشة أالعاب القوى
Ãا فيها العدو الريفي الذي
سشيكون لو’ية الششلف ششرف
’فريقية خÓل
تنظيم البطولة ا إ
.2018

الششلف /و.ي .أاعرايبي

خرجة الوزير كانت مناسسبة لتوجيه
رسس -ال -ة ل -ل -م-دارسس ال-ري-اضس-ي-ة ل-ك-رة
ال-ق-دم وال-ع-دوال-ري-ف-ي وأالعاب القوى
لرتقاء بالفئات الناشسئة و–ضسÒها
لإ
على اŸدى القصس Òوالطويل لتكوين

ري-اضس-ة ال-ن-خ-ب-ة اسس-ت-عدادا للمواعيد
الرياضسية الوطنية والعاŸية ،معتÈا
ال -ت -ك -وي -ن أاسس -اسس ال -ن -ج-اح م-ادامت
الفضساءات والهياكل الرياضسية خاصسة
ب -الشس -ل -ف م -ت -وف -رة ب -وج-ود اŸرك-ز
الوطني لتحضس Òرياضسة النخبة.
كما أاعطى الوزير توجيهات هامة
قصس - -د ال - -ت - -حضس Òا÷ي - -د Ÿوع- -د
ال-ب-ط-ول-ة اإلف-ري-ق-ي-ة اÿاصسة بالعدو
الريفي التي يحتضسنها مسسلك الشسهيد
ك -ل -وشس ب -اŸواف -ق -ي -ة ب -ال -ق -رب م-ن
اŸط- - - - -ار وال - - - -ذي Áت - - - -لك ك - - - -ل
اŸواصس-ف-ات ال-دول-ي-ة اÿاصس-ة ب-ه-ذا
النوع من الرياضسة ،مطالبا اŸعنيÚ
ب - -ال - -ق - -ط - -اع بضس- -رورة اله- -ت- -م- -ام
Ãؤوسسسس -ات ال -ت -ك-وي-ن ال-ت-ي ك-ان ل-ه-ا
الفضسل بتخريج إاطارات مازالت على

ق -ي-د ا◊ي-اة ومشس-ه-ود ل-ه-ا ب-ال-ك-ف-اءة
اŸهنية خاصسة ‘ التدريب كما هو
ا◊ال Ÿركز العربي التبسسي ،مطالبا
ا÷ه -ات اŸع -ن -ي -ة ع -ل -ى اŸسس -ت -وى
الوطني بعدم تضسييع الوقت خاصسة
‘ –ضس Òري- -اضس -ة ال -ن -خ -ب -ة ع -ل -ى
مسس -ت-وى ك-ل ال-ت-خصسصس-ات ال-ري-اضس-ة
والشسبانية مادامت الدولة ا÷زائرية
وفرت كل اإلمكانيات اللزمة لهذا
الشسباب للكشسف عن مهاراته و“ثيل
ا÷زائ - -ر ‘ ﬂت - -ل - -ف اŸواع - -ي- -د
والتظاهرات الرياضسية والشسبانية.
أابدى ولد علي ارتياحه من خلل
وقوفه على بعضس مكتسسبات القطاع
ك-اŸسس-ب-ح ب-الشس-رف-ة ومسس-لك ك-ل-وشس
ل -ل -ع -دو ال -ري -ف -ي واŸرك -ز ال -وط-ن-ي
ل -ت -حضس Òال -ن -خ -ب -ة وم-رك-ز ال-ع-رب-ي

البطولة الوطنية العسشكرية للجيدو:

مشساركة أإزيد من  ١٤٠رياضسي ‘ إŸنافسسة
يششارك  1٤7رياضشي من ك Óا÷نسش‘ Ú
منافسشات البطولة الوطنية العسشكرية للجيدو
Ÿوسشم  2018 / 2017التي انطلقت أامسس باŸركب
الرياضشي ا÷هوي العسشكري بالناحية العسشكرية
الرابعة (ن -ع -٤ -ورڤلة).
يتوزع اŸشساركون ‘ هذه التظاهرة الرياضسية العسسكرية
التي أاشسرف على إاعطاء إاشسارة انطلقها نيابة عن قائد
الناحية العسسكرية الرابعة رئيسس مكتب اإلمداد ألركان
نفسس الناحية العقيد طوالبية جموعي على 21فريقا من
لناث Áثلون ﬂتلف النواحي العسسكرية
بينهم فريقان ل إ
والقيادات والوحدات الكÈى.
وسسيحدد الÎتيب ‘ هذه البطولة التي سستتواصسل على
مدار ثلثة أايام حسسب الفرق والذي يشسمل إاضسافة إا¤
الوزن اŸفتوح خمسسة أاوزان (من أاقل من  66كلغ إا ¤أاكÌ

من  90كلغ للذكور وأاقل من  52كلغ إا ¤أاك Ìمن  70كلغ
لناث) فيما سسيشسمل الÎتيب الفردي هو اآلخر إاضسافة
لإ
إا ¤الوزن اŸفتوح سسبعة أاوزان (من أاقل من  60كلغ إا ¤أاكÌ
من  100كلغ للذكور وأاقل من  48كلغ إا ¤أاك Ìمن  78كلغ
لناث).
بالنسسبة ل إ
ويندرج تنظيم البطولة الوطنية العسسكرية للجيدو ‘ إاطار
تنفيذ الÈنامج السسنوي للنشساطات الرياضسية العسسكرية
ألرك- -ان ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي ح -يث ” ت -وف Òك -ل
الشسروط اŸناسسبة إل‚احها كما أاكد ‘ كلمته اإلفتتاحية
رئيسس مكتب اإلمداد ألركان الناحية العسسكرية الرابعة.
ودعا العقيد طوالبية جموعي باŸناسسبة الرياضسي Úإا¤
التحلي بقواعد التنافسس النزيه والروح الرياضسية النبيلة مع
العمل على إابراز القدرات الفنية التي تتطلبها مثل هذه
اŸنافسسات الرياضسية.

جمعية الششلف:

مدوإر :إلفريق إإسستعاد «روح إÛموعة»
اسشتعادت جمعية الششلف «روح
اÛموعة» التي غابت عنها ‘
اŸوسشم Úالفارط ،Úما مكنها من
التأالق منذ بداية النسشخة
ا÷ديدة لبطولة الرابطة الثانية
’ول
لكرة القدم ،حسشب مسشؤوولها ا أ
عبد الكر Ëمدوار.
وتعت Èا÷معية الفريق الوحيد الذي
 ⁄يتذوق مرارة اÿسسارة بعد سسبع
جولت من بطولة الدرجة الثانية ،ما
يجعلها تؤومن من اآلن بحظوظها ‘
ل- -عب ورق- -ة الصس- -ع -ود إا ¤ال -راب -ط -ة
األو ¤التي غادرتها ‘ نهاية موسسم
 ،2015 - 2014أاي بعد أاربعة مواسسم
م -ن ت -ت -وي -ج -ه -ا ب -ل -قب أاول ب -ط -ول-ة
Îﬁفة ‘ ا÷زائر.
وتواصسلت معاناة أابناء ‘‘الونشسريسس‘‘،
ح -يث ك -ادوا يسس -ق -ط -ون إا ¤ب-ط-ول-ة
ال -ه -واة اŸوسس-م ال-ف-ارط وان-ت-ظ-روا
ا÷ولت األخÒة منه إلنقاذ أانفسسهم
ب- -ع- -د مشس- -وار ﬂيب ي- -ك -ون -ون ق -د
ح -ف-ظ-وا درسس-ه ج-ي-دا ،وف-ق م-دوار،
الذي صسمد ‘ منصسبه لعدة سسنوات
رغم الهزات التي عرفها النادي ‘
السسنوات الثلث اŸاضسية على وجه
اÿصسوصس.
وت -اب -ع م -دوار ،ال-ذي يشس-غ-ل رسس-م-ي-ا
منصسب الناطق الرسسمي للجمعية‘ ،

تصس -ري -ح لـ(وأاج)« :ال -لع -ب-ون أادرك-وا
ب-أان-ه ي-ت-ع Úال-ق-ي-ام ب-ان-ط-لقة جيدة
ل- -ت- -ع- -زي- -ز ا◊ظ- -وظ ل -ل -عب األدوار
األو ،¤وهو ما حصسل بالفعل ،ومنه
سس- -ك- -نت ال- -ث- -ق- -ة ن- -ف -وسس ا÷م -ي -ع،
وانعكسس ذلك باإليجاب على مشسوار
تشسكيلتنا ◊د اآلن».
و–تل ا÷معية اŸرتبة الثالثة بـ15
نقطة مناصسفة مع شسبيبة سسكيكدة،
وب -ف -ارق ن -ق -ط -ة واح -دة ف -ق-ط ع-ن
ال-رائ-دي-ن ،م-ول-ودي-ة ب-ج-اية وجمعية
ع Úمليلة.
وسسجل أاشسبال اŸدرب الهادي خزار
يوم ا÷معة اŸاضسي أاول فوز لهم
خ -ارج ال -دي -ار ه-ذا اŸوسس-م ع-ن-دم-ا
عادوا بالنقاط الثلث من تنقلهم إا¤

ال -رغ-اي-ة (ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة) ع-ل-ى
حسساب اŸتذيل رائد القبة (،)0-2
وهو الفوز الذي من شسأانه أان Áنح
م -زي -دا م -ن ال -ث-ق-ة ل-لع-ب ،Úحسسب
م - -دوار ،ال- -ذي ÿصس سس- -ر ال- -ع- -ودة
القوية لفريقه هذا اŸوسسم ‘ روح
اÛموعة التي عادت إا ¤التشسكيلة
«ب-ع-دم-ا ك-انت األخÒة ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى
ال- -ف- -ردي- -ات ‘ اŸواسس- -م ال- -ث- -لث -ة
األخÒة».
وت-ل-عب ا÷م-ع-ي-ة ل-ل-م-رة ال-ثانية على
ال- -ت- -وا‹ ي- -وم ا÷م -ع -ة ب -ع -ي -دا ع -ن
قواعدها عندما تلقي شسباب باتنة
ضسمن ا÷ولة الثامنة من البطولة،
وه -و اŸوع -د ال -ذي وصس -ف -ه م -دوار
«بالختبار ا÷دي» للعبيه.

أايفرتون

إإقالة إŸدرب رونالدكومان
أاع-ل-ن ن-ادي إاي-ف-رت-ون ا’إ‚ل-ي-زي إاق-ال-ة اŸدرب ال-ه-ول-ندي
ل -ل -ف -ري -ق رون -ال -د ك -وم -ان ،أامسس ا’ث -ن ،Úبسش -بب ال -ن -ت-ائ-ج
’‚ليزية اŸمتازة هذا
السش-ل-ب-ي-ة ال-ت-ي سش-ج-ل-ه-ا ‘ ال-ب-طولة ا إ
اŸوسشم.
وذكرت صشحيفة «أاكسشÈيسس» الÈيطانية أان فريق «التوفيز»
’وروب-ي
’خÃ Òج-م-وع-ت-ه-م ‘ ال-دوري ا أ
ي -ق-ب-ع-ون أايضش-ا ‘ اŸرك-ز ا أ
رغم إانفاقم  ٥٤مليون جنيه إاسشÎليني على ششراء ’عب Úجدد هذا الصشيف.
’حد
ويحتل إايفرتون حاليا اŸركز  ‘ 18الÒÁÈليغ بعد اÿسشارة أامام أارسشنال يوم ا أ
بنتيجة  ٥ـ  2ليكتب فصشل اÿتام ‘ عÓقة كومان بالفريق بالنسشبة Ûلسس إادارة النادي.
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ﬁمــد نخــول مسســؤوول شسركــة ““إأيكــزأ““ غــ Òألتجاريــة لـــ ““ألشسعــب““:

فوزنا Ãسشابقة ““إا‚از ا÷زائر““ هو ثمرة جهد دام  7أاششهر
^ علـــى ألشسبـــاب عـــدم أليـــأاسص لتحقيـــق أأهدأفهـــم
ﬁمد صسالح نخول طالب ماسس Îتخصسصص هندسسة أ’تصسا’ت ألسسلكية وألÓسسلكية Ãعهد ألهندسسة ألكهربائية وأ’لكÎونيك ببومردأسص ،يبلغ من ألعمر  24سسنة ويقطن
Ãدينة عزأبة و’ية سسكيكدة .شسارك ‘ مسسابقة ““أإ‚از أ÷زأئر  ““2017رفقة زمÓء له باŸعهد ،وفازوأ بجائزة أفضسل شسركة طÓبية ناشسئة ‘ ألنهائي ألذي أقيم يوم  9أكتوبر
أŸاضسي .يوؤكد نخول ‘ هذأ أ◊وأر مع ““ألشسعب““ أن ألفوز باŸنافسسة هو ثمرة جهد دأم حوأ‹ سسبعة أشسهر رفقة فريق ألشسركة ،مشسÒأ أإ ¤أن طموحه وهدف زمÓئه ‘
أŸسسابقة أ÷هوية ““أإ‚از ألعرب““ ألتي سستقام بالعاصسمة أŸصسرية ألقاهرة هو “ثيل أ÷زأئر أحسسن “ثيل وألفوز باإحدى جوأئزها.

حاورهﬁ :مد مغÓوي

أ÷زأئر كان شضعورأ رأئعا وخاصضا .وهذأ كان ثمرة
جهد كب ÒخÓل سضبعة أشضهر مضضت من ألعمل مع
ألفريق.

^ ألشسعب :ماهو ألسسبب ألذي جعلك تلتحق
’لكÎونيك؟
Ãعهد ألهندسسة ألكهربائية وأ إ
وهل ظروف ألدرأسسة هناك جيدة ؟

^ م -اذأ أسس-ت-ف-دت م-ن مشس-ارك-تك ‘ أŸسس-اب-ق-ة
’شس-ي-اء أل-ت-ي أضس-اف-ت-ه-ا لك ك-ط-الب
وم -اه-ي أ أ
حاليا ومسس ÒمسستقبÓ؟

^^ﬁم-د صس-ال-ح ن-خ-ول :م -ن ألأسض -ب -اب أل-ت-ي
ج-ع-ل-ت-ن-ي أل-ت-ح-ق ب-اŸع-ه-د ه-و ح-ب-ي ل-درأسض-ة ه-ذأ
أÛال م -ن -ذ أل -ث -ان -وي -ة ،ح -يث ك-نت أدرسض شض-ع-ب-ة
أل -ت -ق -ن -ي ري -اضض -ي-ه -ن -دسض-ة ك-ه-رب-ائ-ي-ة .ل-ق-د ك-ان
أخ -ت -ي -اري أألول وم -ع -ه -د أل -ه -ن -دسض -ة أل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة
وألكÎون- -يك ب- -ب- -وم- -ردأسض ي -وف -ر ظ -روف -ا ج -ي -دة
للدرأسضة وألتكوين.

^^ سضاعد Êبرنامج ““إأ‚از أ÷زأئر““ كثÒأ على
تطوير مهارأتي ‘ ألعديد من أÛالت :ألتسضي،Ò
ألتصضميم ،أŸالية ،ألÎويج وأإلشضهار..ألخ وخاصضة
أل -ع -م -ل ك -ف -ري -ق ،وأأله-م م-ن ه-ذأ ه-و دخ-ول ب-اب
أŸقاولتية وتعلم مبادئها.
^ سس -ت -م-ث-ل-ون أ÷زأئ-ر ‘ أŸسس-اب-ق-ة أ÷ه-وي-ة
““إأ‚از ألعرب““ بالعاصسمة أŸصسرية ألقاهرة،
ماهو هدفكم ؟ وما ألذي سستقومون به خÓل
ألفÎة ألتي تسسبق ألتظاهرة؟

^ ك-ي-ف ج-اءت ف-ك-رة أŸشس-ارك-ة ‘ مسس-اب-قة
““إأ‚از أ÷زأئر ““2017؟
^^ يحق لكل طالب أŸشضاركة ‘ مسضابقة ““إأ‚از
أ÷زأئر““ مرة وأحدة ‘ مسضÒته ألدرأسضية ،وفكرة
مشضاركتنا ‘ أŸسضابقة جاءت من تطلعنا للنجاح ‘
هذأ ألÈنامج أŸهم وألكب Òألذي يقدم للشضباب
منهجا تدريبيا يخصض ميدأن أŸقاولتية وألتسضي.Ò
كانت لنا ألرغبة ‘ خوضض Œربة أو ¤حتى نفهم
معنى ألسضتثمار وإأنشضاء مؤوسضسضة ونكّون أنفسضنا أكÌ
ونسضتعد Ÿرحلة بعد ألتخرج.
^ حدثنا عن شسركة ““ ،““hexaمتى أنشسئت؟
وك -ي -ف؟ وك-م ع-دد أعضس-ائ-ه-ا؟ وم-اه-و ›ال
نشساطها ؟

^^ موؤسضسضة““أيكزأ““ هي شضركة ناشضئة تأاسضسضت ‘
أف -ري -ل أŸاضض -ي –ت ب -رن -ام -ج ““إأ‚از أ÷زأئ -ر““،
تتكون من  1٤طالبا من معهد ألهندسضة ألكهربائية
وألكÎون-يك ي-ن-ت-م-ون ل-ولي-ات ﬂت-ل-ف-ة وخ-ل-ف-ي-ات
متنوعة› .ال نشضاط ألشضركة هو ألفÓحة وتربية
أل -ن -ح -ل ،وه -دف -ن -ا ه -و –سض Úوت -ط-وي-ر أÛالÚ

Ãن -ت -ج -ات غ Òم -ك -ل -ف -ة وم -رب-ح-ة ل-ل-وقت ،وخ-ل-ق
مناصضب شضغل.
^ ك -ي-ف ك-ان شس-ع-ورك ب-ع-د أل-ف-وز Ãسس-اب-ق-ة
““إأ‚از أ÷زأئر““؟
^^ نيل أ÷ائزة ألأو ¤كأاحسضن شضركة ناشضئة ‘

^^ هدفنا بكل تاأكيد هو تشضريف أ÷زأئر و“ثيلها
أحسضن “ثيل ،بدأنا ألتحضض Òمباشضرة بعد ألفوز
بـ«إأ‚از أ÷زأئر““ ،ول زلنا نعمل على –سض Úكل
شضيء ‘ شضركتنا حتى نطورها ونكون
طرفا ثقي ‘ ÓأŸسضابقة أ÷هوية وألعودة بجائزة
منها.
^ ك -ي -ف ت -رى وأق -ع أŸق -او’ت -ي -ة ألشس -ب-ان-ي-ة
با÷زأئر؟
^^ وأقع أŸقاولتية ألشضبانية غني كثÒأ باŸوأهب
أل -ت-ي ب-إام-ك-ان-ه-ا ت-ق-د Ëأل-ك-ث Òل-ل-ج-زأئ-ر وسض-وق-ه-ا

أÙلية.
^ ماهي طموحاتك وأهدأفك أŸسستقبلية ؟
^^ هد‘ أن أكمل أŸشضوأر مع ألفريق للنهوضض
Ãؤوسضسضة ““أيكزأ ““على أŸسضتوى ألوطني وأ÷هوي
و ⁄ل ألعاŸي.
^ هل من رسسالة تود توجيهها للشسباب؟
^^ أود أن أقول للشضباب إأياكم وأليأاسض ‘ –قيق
أه- -دأف- -ك- -م ،أألف -ك -ار ل تشضÎى ل ت -ب -اع ،أألف -ك -ار
‚Óاز.
ل إ
^ كلمة أخÒة؟
^^ ‘ ألنهاية أود أن أشضكر كل أعضضاء ألفريق
أل -ذي -ن ضض -ح -وأ ب -ال -ك-ث Òم-ن أج-ل –ق-ي-ق أل-ه-دف
Óسضتاذة
وأل-ف-ك-رة وأل-ف-وز ب-اŸسض-اب-ق-ة ،ك-ل ألشض-كر ل أ
وألدكتورة شضريفي دليلة وأŸدرب Úألذين سضاعدونا،
ولكم على هذأ أ◊وأر ،شضرف كب Òلنا أن تولينا
ألصضحافة بعضض ألهتمام.

’ولــــــــى ÷وأئــــــــز ““أ÷Òيــــــــا يوتيوبــــــــرز أوأردز““
ألطبعــــــــة أ أ

مؤولفه
يتضسمن
›موعة
من ألقصسائد
ألشسعرية

الكاتب الششاب
عبد الرؤؤؤف اÛادي يششارك
‘ الصشالون الدؤ‹ للكتاب
يشض- - -ارك أل- - -ك- - -اتب
ألشضاب عبد ألروؤوف
أÛادي ‘ ألطبعة
 ٢٢للصضالون ألدو‹
للكتاب ألتي تنطلق
غ - - -دأ ألأرب - - -ع- - -اء،
Ãوؤل- - - -ف ح - - -م - - -ل
ع - - - -ن - - - -وأن ““لسضت
ك -اف -رأ ..أإ‰ا ه-و
أ◊ب““.
وهو باكورة أعماله ألأدبية أŸتمثلة ‘ ›موعة
شضعرية صضادر عن دأر أŸثقف للنشضر وألتوزيع.
ويعد ألكتاب ثمرة مسضÒة عشضر سضنوأت من ألنضضال ألأدبي
لبن ولية سضكيكدة ،ويعت Èألإ‚از ألثا Êللشضاعر بعد
ف- -وزه ب- -اŸرك- -ز أل- -رأب- -ع ‘ مسض- -اب- -ق- -ة أل -ق -ل -م أ◊ر
بجمهورية مصضر سضنة  .٢٠1٤ويحتوي ألكتاب على
›موعة من ألقصضائد ذأت ألطابع ألرومانسضي
أل -ف -لسض -ف -ي ي -ج-ع-ل م-ن أ◊ب ألإنسض-ا Êوسض-ي-ل-ة
أسض- - -اسض- - -ي - -ة ل - -ب - -ق - -اء ألإنسض - -ان وأسض - -ت - -م - -رأر
ألوطن.ويكون موعد ألبيع بالتوقيع يوم ٣1
أكتوبر ٢٠1٧ب Úألسضاعة  16 : ٣٠أإ ¤غاية
سضاعة  ‘ 18 : ٠٠جناح دأر أŸثقف للنشضر
وأل-ت-وزي-ع ب-الصض-ال-ون أل-دو‹ ل-ل-ك-تاب
ب - -قصض - -ر أŸع - -ارضض ألصض - -ن- -وب- -ر
ألبحري.

تتوي ـ ـ ـ ـ ـ ـج  6ششب ـ ـ ـ ـ ـ ـاب Áلك ـ ـ ـ ـ ـ ـون قن ـ ـ ـ ـ ـ ـوات ناجح ـ ـ ـ ـ ـ ـة عل ـ ـ ـ ـ ـ ـى اليوتي ـ ـ ـ ـ ـ ـوب
’و¤
ك -ان ف -ن -دق ألشسÒأط -ون ب -ال -ع -اصس-م-ة ،سس-ه-رة ألسس-بت ،مسس-رح-ا ل-ل-ط-ب-ع-ة أ أ
لـ«جوأئز يوتيوب أ÷زأئرية ـ أ÷Òيا يوتيوبرز أوأردز““ ،حملت شسعار ““معtا ضسد
ألعنصسرية““ ،حيث ” تكر Ëأفضسل ألشسباب أ÷زأئري Úألذين Áلكون قنوأت
ناجحة على أليوتيوب.
‘ هذأ أ◊فل تنقل ‚وم أليوتوب من
أل- -فضض- -اء ألفÎأضض- -ي ل -ت -ق -د Ëع -رضض
أسضتثنائي على أرضض ألوأقع ‘ فئات
ﬂتلفة :فكاهة ،مسضلسضÓت ألنÎنت،
أ÷مال ،أŸوسضيقى ،ألرياضضة ويوتوبر
ألسضنة.
وعرف أ◊فل حضضور أك Ìمن 1٠٠
شضاب ناشضط Úعلى يوتيوب ومدونÚ
ومشض-اه Òأإلنسض-ت-غ-رأم ،ك-ان-وأ ج-ن-ب-ا
إأ ¤جنب مع متتبعيهم وجمهورهم،
ت- -ق- -اسض- -م -وأ م -ع -ه -م أ ◊ظ -ات م -ن
أل -ف -رج -ة وأŸت -ع -ة وت -ب -ادل ألصض -ور
وأألف -ك -ار .ك-م-ا شض-ه-د أ◊ف-ل أيضض-ا
حضضور ‚وم ألفكاهة ‘ أ÷زأئر
وشضخصضيات فنية معروفة ،وتخلله
◊ظ -ات م -ن أŸوسض -ي -ق-ى وع-روضض

م.م

فكاهية.
وكانت عملية أختيار ألفائزين من كل فئة ،قد
“ت ع Èتصضويت مسضتخدمي ألنÎنت ،وذلك
ب- -فضض -ل م -نصض -ة ﬂصضصض -ة ل -ذلك و–ت إأشض -رأف
ﬁضضر قضضائي ،حيث حصضلت قناة ““مادموأزأل
سض« لشضÒين بوتلة على جائزة فئة أ÷مال ،فيما
فازت قناة ““جيم آأ÷Òي““ للمدرب فوزي ‘ فئة
أل-ري-اضض-ة ،أم-ا ‘ ف-ئ-ة أل-ف-ك-اه-ة ف-ع-ادت أ÷ائ-زة
لقناة ““مرأد عودية““ ،و‘ فئة أŸوسضيقى فازت
قناة ““ميسض شضا““ ،وعادت جائزة أحسضن قناة ‘
فئة مسضلسضÓت ألنÎنت لـ«حنا ليزأ÷Òيان““ ،أما
أحسضن يوتوبر لهذأ ألعام فكانت من نصضيب قناة
““دي زأد جوكر““.
يذكر أن عدد أŸرشضح Úلنيل جوأئز يوتيوبرز
أ÷زأئ- - - -ر ب- - - -ل - - -غ  19مشض - -ارك - -ا ه - -م :ف - -ئ - -ة
أل -ف -ك -اه -ة :ري -دكسض ،م -يسض شض -ا ،ف-ؤوأد ب-ن ،م-رأد

...ياسســــــــ Úتاهيمــــــــي منظــــــــم حفــــــــل أ÷وأئــــــــز لـــــــــ«ألشسعــــــــب““:

نطم ـح إا ¤تنظي ـم تظاه ـرة عربي ـة أاؤ مغاربي ـة الع ـام الق ـادم
أكد ياسسﬁ Úمد تاهيمي ،منظم تظاهرة
““أ÷Òيا يوتيوبرز أوأردز““ لـ«ألشسعب““ ،أن
ألهدف من تخصسيصص جوأئز للناشسطÚ
ألشسباب ع Èأليوتيوب هو تشسجيعهم
ودعمهم من أجل بلوغ أ’حÎأفية
’فضسل ،بحكم ـ كما قال ـ
وتقد Ëأ أ
أنتشسار هذأ ألنوع من ألقنوأت ‘
أ÷زأئر ،وألتي أضسحت لها شسعبية
كبÒة وتأاث Òعلى مسستعملي
أ’نÎنت.
وأضض -اف ت -اه-ي-م-ي أن أخ-ت-ي-ار شض-ع-ار
““ح -ن -ا خ -اوة ضض -د أل -ع -نصض -ري -ة““ ك-ان
ألسضباب عديدة ،منها ألتنبيه ÿطورة
م- -ا ي -نشض -ر ع ÈألنÎنت م -ن ع -ب -ارأت
ع -نصض-ري-ة –رضض ع-ل-ى أل-ت-عصضب خ-اصض-ة Ãوأق-ع
ألتوأصضل ألجتماعي ،وهي فرصضة لدعوة هؤولء

Áكنكم مشساهدة فيديوهات ““ ألشسعب““ على موقع أ÷ريدة أو على ألرأبط ألتا‹:
www.youtube.com/journalechaab

ع-ودي-ة .ف-ئ-ة أ÷م-ال :ب-وت-ي-ز أي-ن-اسض ،م-ادم-وزي-ل
أسض ،يومي آأب ،أمÒة رياع .فئة أŸوسضيقى :كرË
آأيت ﬂتار ،وأسضت بÒدز ،توت فاين وسضام أم بي،
ميسض شضا .فئة ألرياضضة :جيم أ÷Òي ،سضيد أحمد

ب -ن ق -رط -ب -ي ،ب Ó-ل غ -ن-ي-ز ،ج-ل-ي-ل م-رأزق-ة .ف-ئ-ة
ألسضلسضÓت :حنا ليزأ÷Òيا ،لفاماي ،دأرنا شضو،
كا‘ حومة .فئة يوتيوبور ألعام :دي زأد جوك،Ò
زنقة كرأزي ،يوسضف زروأطة.

لتجنب مثل هذأ ألنوع من أŸنشضورأت وأسضتغÓل ﬂتلف
أŸنصض- -ات ع- -ل- -ى ألنÎنت ل- -ت- -وط- -ي- -د أل- -ع Ó-ق -ة ب Úك -ل
أ÷زأئري Úوجعلهم ◊مة وأحدة ‘ موأجهة ألتحديات
أŸسضتقبلية.
وح -ول م -ع -اي Òأخ -ت -ي-ار أŸشض-ارك ‘ ÚأŸسض-اب-ق-ة أوضض-ح
تاهيمي أن ترشضيح قنوأت أليوتيوب لهذه ألتظاهرة كان
حسضب ع- - -دد أŸشضÎك ‘ Úت- - -لك أل- - -ق- - -ن- - -وأت وأع- - -دأد
أŸشضاهدة ،مضضيفا أن عدد أŸرشضح Úهذأ ألعام كان 19
يوتيوبر حققت قنوأتهم ‚احات كبÒة ،مؤوكدأ أن ألعدد
سضÒت -ف -ع مسض-ت-ق-ب Ó-وسض-ي-مسض ف-ئ-ات أخ-رى م-ث-ل أل-ط-ب-خ،
ألرسضم ،أإلعÓم ،وغÒها ،فطبعة هذأ ألعام ـ حسضبه ـ ”
أختيار  6فئات فقط من أجل ألتحكم ‘ ألتنظيم بشضكل
ج -ي -د ،ك -اشض -ف -ا ع -ن أن -ه ” ت -وج-ي-ه أل-دع-وة ل-ل-ع-دي-د م-ن
أل -ي -وت -ي -وب -رز غ ÒأŸشض-ارك◊ Úضض-ور ه-ذأ أ◊ف-ل دع-م-ا
وتشضجيعا لهم.
وعن ألعرأقيل ألتي وجدوها ‘ طبعة هذأ ألعام ،أشضار

ي -اسض Úت -اه -ي-م-ي أن أŸشض-ك-ل أل-وح-ي-د أل-ذي صض-ادف-وه ‘
ألبدأية هو ‘ إأيجاد ‡ول ،Úلكن ‘ أألخ Òتقدم ألعديد
م -ن أŸم -ول Úل-رع-اي-ة أل-ت-ظ-اه-رة ““وه-و م-ا شض-ج-ع-ن-ا أكÌ
وسضاعدنا ‘ إأ‚اح ألتظاهرة““ ،مؤوكدأ أن ألدخول للحفل
كان بدعوة مدفوعة Ãبلغ رمزي فاز بها من شضاركوأ ‘
مسضابقة ع Èصضفحة ألتظاهرة على ““ألفايسضبوك““.
وعن مسضتقبل ألتظاهرة كشضف تاهيمي عن ألنية ‘ جعل
طبعة ألعام ألقادم عربية أو مغاربية لتشضجيع ﬂتلف
شضباب تلك ألدول ألناشضط Úع Èأليوتيوب.
وحول رأية ‘ ألشضباب أ÷زأئري ألناشضط ع Èأليوتيوب
ب -اŸق -ارن-ة م-ع شض-ب-اب ب-اق-ي أل-دول أل-ع-رب-ي-ة ،أك-د ي-اسضÚ
تاهيمي أن ألكث Òمنهم Áلكون قنوأت Îﬁفة ومتمكنÚ
‘ تقنيات أإلخرأج وألÎكيب وألتقد Ëوألتمثيل ينقصضهم
فقط ألدعم وألتشضجيع.

صسفحـــة شسباب بÓدي علـــى ألفايــــسص بـــوك :
www.facebook.com/chababbeladi
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^ 2٤أاكتوبر  :1٩٦1اقترح السشيد «بن يوسشف بن خدة» رئيسس
ال-ح-ك-وم-ة ال-م-ؤوق-ت-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ال-ج-زائ-ري-ة نقطتين
ه-أم-ت-ي-ن ف-ي ال-م-ف-أوضش-أت :السش-ت-قÓ-ل ال-ت-أم وقضش-ي-ة
لوروبيين بألجزائر.
السشكأن ا أ
^  2٤أاكتوبر  :1٩5٤إاجتمأع مجموعة السشتة التأريخيين
ب :ال-رايسس ح-م-ي-دو ،أاي-ن ت-م ت-ح-دي-د م-وع-د إان-دلع ال-ث-ورة
التحريرية.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
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‘ زيأرة عمل وتفتيشس إا ¤النأحية العسشكرية الرابعة بورقلة

ألفريق ڤايد صسالح يتفقد أ÷اهزية ألعملياتية لوحدأت أ÷يشس على أ◊دود

لثن ،Úبزيأرة عمل وتفقد إا ¤النأحية العسشكرية الرابعة بورقلة ،بغرضس الوقوف على مدى ا÷أهزية العمليأتية
«الششعب» -قأم الفريق أاحمد ڤأيد صشألح ،نأئب وزير الدفأع الوطني ،رئيسس أاركأن ا÷يشس الوطني الششعبي ،أامسس ا أ
لوحدات ا÷يشس الوطني الششعبي اŸرابطة على ا◊دود ،و‘ السشيأق اŸتواصشل للزيأرات اŸيدانية وتزامنأ مع انطÓق سشنة التحضش Òالقتأ‹  2018 / 2017ع Èكأفة النواحي العسشكرية.
إسصتهل زيارته إ ¤إلناحية من إلقطاع إلعملياتي هذإ إŸسصتودع يأاتي إ‚ازه كوحدة إسصناد باŸوإد
ألصسرأمة ‘ أأدأء ألوأجب
جنوب شصرق جانت ،أإين قام رفقة إللوإء عبد إلرزإق إلبÎولية ‘ ،إطار ﬂطط تطوير سصلسصلة إإلمدإد
إأحدى سسمات أ÷يشس
إلشصريف ،قائد إلناحية إلعسصكرية إلرإبعة ،بتدشص Úللجيشس إلوطني إلشصعبي ،فضصل عن كونها تتميز
وأإكد إلفريق على أإن إلصصرإمة ‘ أإدإء إلوإجب هي
نادي إŸوقع بجانت ،إلذي ُيعد مكسصبا إجتماعيا Ãرونة إسصتخدإم “كنها من إلضصطلع Ãهام نقل
إحدى سصمات إ÷يشس إلوطني إلشصعبي ،وذلك Ãا
إلوقود وتوزيعه وتخزينه ،إضصافة
جديدإ وهاما للجيشس إلوطني
يتوإفق مع إلرؤوية إلسصديدة لفخامة إلسصيد رئيسس
إ ¤إج -رإء إل -ت -ح -ال -ي -ل وم -رإق -ب-ة
إلشصعبي ،بالنظر Ÿا يضصمه من
إ÷مهورية ،إلقائد إألعلى للقوإت إŸسصلحة ،وزير
إلنوعية.
م- - -رإف - -ق إل - -رإح - -ة ل - -ف - -ائ - -دة
إلدفاع إلوطني« :فهذه إلصصرإمة ‘ إلعمل وهذإ
وÃق-ر ق-ي-ادة إل-ق-ط-اع إل-ع-ملياتي
مسص-ت-خ-دم-ي وم-ت-قاعدي وزإرة
إلبحث إŸلح وإŸسصتمر على Œميع وتثبيت عرى
شص -م -ال شص -رق إن أإم-ن-اسس ،إل-ت-ق-ى
إل -دف -اع إل -وط -ن-ي وع-ائ-لت-ه-م،
كل عوإمل إلتوفيق ‘ إŸهام وإلنجاح ‘ إألعمال،
إل- -ف- -ري- -ق ب- -أاف- -رإد وح -دإت ه -ذإ
وه- -و إل- -ن -ادي إل -ذي ” إ‚ازه
إل -ت -ي أإصص -ب -ح ي -تصص -ف ب -ه -ا إل-ي-وم إ÷يشس إل-وط-ن-ي
إلقطاع ،أإين أإلقى كلمة توجيهية
خ- - -لل فÎة  24شص-ه-رإ ويضصم
إلشصعبي ،هي إلسصمة إللزمة إلتي نسصعى دوماÃ ،ا
ت- -اب- -ع -ه -ا ج -م -ي -ع أإف -رإد وح -دإت
غ-رف-ا ف-ردي-ة وث-ن-ائ-ي-ة وشص-ق-ق-ا
يتوإفق مع حرصس فخامة إلسصيد رئيسس إ÷مهورية،
تسصع جميعها إ 180 ¤سصرير ،ليتفقد بعدها ﬂتلف إل -ن -اح -ي-ة ع Èت-ق-ن-ي-ة إل-ت-ح-اضص-ر ع-ن ب-ع-د ،أإك-د ‘
إل -ق -ائ -د إألع -ل-ى ل-ل-ق-وإت إŸسص-ل-ح-ة ،وزي-ر إل-دف-اع
م -رإف -ق-ه ‘ .سص-ي-اق م-ع-اي-ن-ة إل-وح-دإت إŸن-تشص-رة بدإيتها على أإهمية هذإ إللقاء إلذي يأاتي عشصية
إلوطني ،على أإن يكون إلعمل إŸهني إÎÙف
ب -اŸن -اط -ق إ◊دودي -ة ،ت -وج -ه إلسص -ي-د إل-ف-ري-ق إ ¤إسصتعدإد إلشصعب إ÷زإئري للحتفال بوإحدة من
وإŸت-م-رسس ،ه-و ع-ن-وإن صص-لب ع-ق-ي-دت-ه إل-عسصكرية
إلكتيبة  33مشصاة ،أإين إسصتمع إ ¤عرضس قدمه قائد ذكرياته إلتاريخية إÿالدة ،أإل وهي إلذكرى إلثالثة
وطبيعة إŸهام إلدسصتورية إلتي يتشصرف بأادإئها.
إلوحدة وإلتقى مطول مع أإفرإدها إلذين إسصتمع وإلسصت Úلندلع إلثورة إلتحريرية إŸباركة› ،دًدإ
ت- -ل- -ك- -م ه- -ي إلشص- -م- -ائ- -ل وإŸوإصص- -ف -ات إ◊م -ي -دة
إ ¤إنشصغالتهم ،حاثا إياهم على موإصصلة إلعمل باŸناسصبة إلتذك Òبا÷هود إلكÈى إلتي بُذلت من
دون هوإدة ،إسصهاما منهم ‘ حماية بلدنا من كل أإج -ل إل -دف -ع ب -ع -ج-ل-ة ت-ط-ور ق-وإت-ن-ا إŸسص-ل-ح-ة إ ¤إلوإجب كسصبها ،نسصتطيع إلقول إليوم ،بأان إ÷هود إإلسص -ه -ام إل -ف -اع -ل ‘ ،إل -دف -ع ب -ع-ج-ل-ة ت-ط-ور ق-وإت-ن-ا وإŸتميزة إلتي تفرد بها إ÷يشس إلوطني إلشصعبي،
إلدإئمة وإŸتوإصصلة وإŸثمرة ‘ كافة إÛالت ،إŸسص- -ل -ح -ة أإك Ìف -أاك Ìإ ¤مسص -ت -وي -ات -ه -ا إŸط -ل -وب -ة نتيجة تشصبع أإفرإده Ãوروثهم إ◊ضصاري وإلثقا‘
مسصتوياتها إلعليا.
إلشصرور وإآلفات أإمنيا وإقتصصاديا وإجتماعيا.
إلتي باتت تعرفها ‘ إلسصنوإت إألخÒة يوميات وإŸرغوبة ،أإو باعتباره برهانا سصاطعا آإخر ،على مدى إلÌي ،و“سص -ك-ه-م إلشص-دي-د ب-رصص-ي-ده-م إل-ت-اري-خ-ي
ة
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تدشس ÚأŸسستودع ألقطاعي للوقو
إ÷يشس إل -وط-ن-ي إلشص-ع-ب-ي ،سص-ل-ي-ل ج-يشس إل-ت-ح-ري-ر علو همتهم ووفائهم لقسصم إإلخلصس لعهد إلشصهدإء إلوطني إÛيد ،إلتي منها إعتلوإ صصهوة إلتميز
إلوطني هي تأاكيد وإضصح سصوإء على مدى وعي إل -ذي ي -ب -ق -ى دوم -ا Áث -ل نÈإسص -ا وّضص -اء ي -ن Òدرب-ه-م إŸهني ،وبفضصلها ترسصخت ‘ أإذهانهم وقلوبهم
تأاكيد على مدى وعي أألفرأد بوأجبهم
كوحدة إأسسناد باŸوأد ألبÎولية
Ãدينة إن أإمناسس ،قام إلفريق بتدشص ÚإŸسصتودع «و“اشص -ي -ا م -ع إلسص -ت-ق-رإء إل-وإق-ع-ي وإŸوضص-وع-ي أإف-رإده وإدرإك-ه-م إل-ع-م-ي-ق ب-حسص-اسص-ي-ة إŸه-ام إل-تي ويعينهم على إلهتدإء إ ¤سصوإء إلسصبيل إلذي يضصمن روح إإليثار وإلتضصحية وإإلقدإم».
إلقطاعي للوقود وتسصميته باسصم إلشصهيد «نوإري Ûرى إألحدإث وتطورإت إألوضصاع على إŸسصتوى يسصتوجب أإدإؤوها على إلنحو إألصصوب ،إحÎإفية لهم ،على غرإر أإسصلفهم من ›اهدي جيشس إلتحرير و‘ ختام إللقاء ،إسصتمع إلسصيد إلفريق إ ¤تدخلت
ﬁمد زروق» وذلك بحضصور عائلة إلشصهيد إلذين إإلق -ل -ي -م -ي وح -ت -ى إل -دو‹ ،وإسص -تشص -ع-ارإ ل-ط-ب-ي-ع-ة عالية نابعة من خصصوصصياتنا إلذإتية ،باإلضصافة إ ¤إلوطني ،تأام Úأإسصباب وعوإمل نصصرة وطنهم وتأام Úأإف -رإد إل-ق-ط-اع إل-ذي-ن ج-ددوإ وف-اءه-م إل-لﬁدود
لشصعبهم ولوطنهم.
” تكرÁهم من قبل إلفريق.
إل-ت-ح-دي-ات إل-وإجب م-وإج-ه-ت-ه-ا وح-ج-م إل-ره-انات حسصن توظيف إلتجارب إŸكتسصبة إلتي تكفل لهم موجبات عزته ب Úإأل·».

تأأمـــ Úأاسشبــــأب
وعـــــوامل نصشرة
الوطن وموجبأت
ل·
عزته ب Úا أ

عمليأت مÓحقتهم متواصشلة ببأتنة وجيجل

ألقضساء على  4إأرهابي Úوألقبضس على  2وتوقيف  5نسساء إأرهابيات
«الششعب» موإصصلة للعمليات إلنوعية إلتي
ت-ن-ف-ذه-ا وح-دإت-ن-ا ب-ج-يجل وباتنة/ن.ع،5.
قضصت م -ف -رزة ل-ل-ج-يشس إل-وط-ن-ي إلشص-ع-ب-ي،
ظهر أإمسس بجيجل ،على إرهابي)02( Ú
خ- -طÒي- -ن ب- -ح- -وزت- -ه -م -ا مسص -دسص -ان ()02
رشص-اشص-ان م-ن ن-وع ك-لشص-ن-ي-ك-وف ومسصدسس
آإ‹ وك -م -ي-ة م-ن إل-ذخÒة ،لÎت-ف-ع حصص-ي-ل-ة
هذه إلعمليات ،إلتي لتزإل متوإصصلة ،إ¤
إلقضصاء على أإربعة ( )04إرهابي Úوإلقبضس
على إرهابي )02( Úآإخرين وتوقيف خمسس
( )05نسصاء إرهابيات وإسصÎجاع ›موعة
لسصلحة إلنارية وكمية من إلذخÒة.
من إ أ
أإل -قت م -ف -رزة ل-ل-ج-يشس إل-وط-ن-ي إلشص-ع-ب-ي،
لرهابية «ح.
أإمسس ،بجيجل ،إلقبضس على إ إ
شصريفة» إلبالغة من إلعمر  69سصنة ،زوجة
لرهابي إŸقضصي عليه «ب .إسصماعيل»
إإ
لره- -اب- -ي« Úب .ع- -ث- -م -ان» و»ب.
ووإل- -دة إ إ
سصعيد» إŸقضصي عليهما أإيضصا.
هذه إإلرهابية كانت قد إلتحقت با÷ماعات
إإلرهابية سصنة  .1996تأاتي هذه إلعملية ‘
سص-ي-اق م-تصص-ل ل-ل-ع-م-ل-ي-ة إل-نوعية إŸنفذة من
طرف مفرزة للجيشس إلوطني إلشصعبي ،يوم
أإمسس  22أإكتوبر  ،2017قرب بلدية سصلمى بن
زي-اد ،ب-دإئ-رة إل-ع-وإن-ة ،ولي-ة ج-ي-ج-ل ،وإل-ت-ي
م- -ك- -نت م- -ن إل- -قضص- -اء ع- -ل- -ى إره- -اب- -ي02 Ú
خطÒين– ” ،ديد هويتهما ،يتعلق إألمر
بكل من «ب .بوجعفر» و»ب.سصعيد» إŸكنى
«أإبو زكرياء».
م -ن ج -ه -ة أإخ -رى ” ،إل -ت -ع -رف ع -ل-ى ه-وي-ة
إإلرهابي إلذي ” إلقبضس عليه ،يوم أإمسس،
بولية جيجل ،يتعلق إألمر باŸسصمى «ز.عبد
إلهادي» إŸكنى «عبد إلرحيم» ،إلذي إلتحق
با÷ماعات إإلرهابية سصنة .1995

‘ عمليأت متفرقة قأمت بهأ مصشألح الششرطة

حجز أأزيد من  10آألف وحدة من أŸشسروبات ألكحولية دون فوأتÒ
«الششعب» ‘ إطار جهود مصصالح إلشصرطة للتصصدي لكل
أإشص-ك-ال إل-ب-ي-ع غ Òإل-ق-ان-و Êخ-اصص-ة إŸشص-روب-ات إل-ك-حولية،
“كنت قوإت إلشصرطة بكل من وليات تلمسصان ،تبسصة وسصوق
أإهرإسس من حجز كميات معتÈة من إŸشصروبات إلكحولية
قدرت بـ 10644وحدة من ﬂتلف إألنوإع وإألحجام ،كانت
موجهة للبيع بطريقة غ Òشصرعية.
وقائع إلعملية إألو ¤تعود إ ¤إسصتغلل عناصصر إŸصصلحة
إلولئية للشصرطة إلقضصائية بتلمسصان Ÿعلومات مفادها ،قيام
أإح -د إألشص -خ -اصس م -ع -روف ل -دى مصص -ال -ح إألم -ن بÎوي -ج -ه
إŸشص-روب-ات إل-ك-ح-ول-ي-ة ،أإي-ن ي-ت-خ-ذ م-ن م-ق-ر سص-ك-ن-اه ملذإ
ل -ذلك ،وع -ل -ي -ه ” إسص -تصص -دإر م -ن إ÷ه -ات إل -قضص-ائ-ي-ة إذن
بالتفتيشس ،سصمح بحجز وضصبط كمية معتÈة من إŸشصروبات
إلكحولية ،قدرت بـ 1900وحدة.
أإما إلعملية إلثانية إلتي قامت بها ذإت إلعناصصر“ ،ت عن

ط -ري -ق إسص -ت -غ -لل م-ع-ل-وم-ات م-ف-اده-ا ،ق-ي-ام  03أإشصخاصس
مسصبوق Úقضصائيا بÎويج كمية من إŸشصروبات إلكحولية
على مسصتوى مقر سصكناهم .وعليه ،نفذت ذإت إلعناصصر
عملية تفتيشس ،حيث أإسصفرت عن ضصبط وحجز  3320وحدة
من إŸشصروبات إلكحولية غ ÒإŸفوترة.
‘ ن -فسس إلسص -ي -اق“ ،ك -نت ع-ن-اصص-ر أإم-ن دإئ-رة ب-ئ-ر إل-ع-ات-ر
ب-ت-بسص-ة ،م-ن ح-ج-ز ك-م-ي-ة م-ن إŸشص-روب-ات إل-ك-ح-ولية قدرت
بـ 4740وحدة ‘ .ح“ Úكنت عناصصر إŸصصلحة إلولئية
للشصرطة إلقضصائية بسصوق أإهرإسس ،من حجز  684وحدة من
إŸشصروبات إلكحولية.
هذه إلعمليات أإفضصت إ ¤توقيف إŸشصتبه فيهم وحجز كمية
من إŸشصروبات إلكحولية إلتي كانت موجهة للبيع بطريقة
لمن
غ Òقانونية ،إلشصيء إلذي يؤوكد عزم إŸديرية إلعامة ل أ
إلوطني على إلتصصدي ıتلف أإنوإع إ÷رÁة.

إأسستعمال تقنيات ألنظام أآل‹ للتعرف حجز أأك Ìمن  4قناط Òمن ألنحاسس
«الششعب» ‘ إطار مكافحة إ÷رÁة إŸالية وإإلقتصصادية،
على بصسمات أألصسابع ()AFIS
‚ح عناصصر إŸصصلحة إ÷هوية Ÿكافحة إلŒار غ Òإلشصرعي

...وتوقيف  5مهرب Úوحجز
سسÓح ناريﬂ ،درأت وعتاد

أإوقفت مفرزة للجيشس إلوطني إلشصعبي بÈج
ب -اج -ي ﬂت-ار خ-مسص-ة  05م-ه-رب Úوحجزت
مسص -دسص-ا رشص-اشص-ا  01م-ن ن-وع ك-لشص-ن-يكوف
وك -م -ي -ة م -ن إل -ذخÒة وم -ع-دإت ت-ن-ق-يب ع-ن
إلذهب ‘ .ح Úضصبطت مفرزة أإخرى 50
قنطارإ من مادة إلتبغ بالوإدي ،فيما حجز
ع -ن -اصص-ر إل-درك إل-وط-ن-ي  2894وح -دة م-ن
ﬂتلف إŸشصروبات و 14,3قنطارإ من مادة
إلنحاسس بكل من تلمسصان ومسصتغا/Âن.ع.2.
‘ سصياق ذي صصلة ،أإوقف عناصصر إلدرك

إل -وط -ن -ي بسص -ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس/ن.ع ،2.ت- -اج- -ر
ﬂدرإت  01على م Ïسصيارة  01سصياحية
ﬁملة بـ 47.2كيلوغرإما من إلكيف إŸعالج،
فيما ” توقيف ثلثة  03أإشصخاصس وحجز
 800ق -رصس م -ه -ل-وسس وم-رك-ب-ة  01سصياحية
بوهرإن.
م -ن ج -ه -ة أإخ -رى ،أإح-ب-طت وح-دإت ◊رسس
إلسص -وإح -ل ب -ك -ل م-ن وه-رإن وع“ Úوشص-نت،
ﬁاولت هجرة غ Òشصرعية لـ 43شصخصصا
كانوإ على م Ïقوإرب تقليدية إلصصنع ،فيما
” ت -وق -ي -ف  21م -ه -اج -رإ غ Òشص -رع-ي م-ن
جنسصيات ﬂتلفة بكل من تلمسصان وغليزإن
ووهرإن.

لمن
«الششعب» “كنت مصصالح إلشصرطة إلقضصائية ل أ
إلوطني ،خلل شصهر سصبتم ،2017 Èمن فك لغز إلعديد
من إلقضصايا إ÷نائية بفضصل إعتماد مصصا◊ها إıتصصة
ع -ل -ى آإخ -ر إل -ت-ق-ن-ي-ات إŸت-وصص-ل إل-ي-ه-ا ‘ ›ال إل-ب-حث
لمن
وإلتحري إ÷نائي ،حيث سصخرت إŸديرية إلعامة ل أ
إلوطني إطارإت متخصصصصة عاملة باŸصصلحة إŸركزية
لتحقيق إلشصخصصية ع Èأإمن إلوليات ،وإلتي عا÷ت 74
قضصية جنائية تتعلق باŸسصاسس باألشصخاصس وإŸمتلكات،
مع –ديد هوية إŸشصتبه فيهم عن طريق إسصتعمال تقنية
إلنظام إآل‹ للتعرف على إلبصصمات إŸعروف بـ،AFIS
م-ن-ها  10قضص -اي -ا ” ح -ل -ه-ا م-ن ق-ب-ل إÈÿإء إ÷ن-ائ-يÚ
إıتصص Úعلى مسصتوى إŸصصلحة إŸركزية للتحقيقات
إلشصخصصية ‘ ،ح 64 Úقضصية وجدت طريقها إ ¤إ◊ل
على مسصتوى إÙطات إÙلية ألمن إلوليات .48

ب -اıدرإت وإŸؤوث -رإت إل -ع -ق -ل -ي -ة ،إل -ت-اب-ع Úألم-ن دإئ-رة ب-ن-ي
بوسصعيد ،بولية تلمسصان ،من حجز كمية معتÈة من إلنحاسس
قدر وزنه  4,5قناط Òدون حيازة صصاحبه على أإي سصند قانو،Ê
مع توقيف إŸشصتبه فيه.
ح -ي -ث -ي -ات إل -ع-م-ل-ي-ة “ت ع-ل-ى إث-ر م-ع-ل-وم-ات وردت إ ¤ق-وإت
إلشصرطة مفادها ،وجود كمية من إıدرإت على مسصتوى أإحد
إŸسصتودعات إلكائن بدإئرة بني بوسصعيد ،إŸسصتغل من طرف
أإح -د إŸشص-ت-ب-ه ف-ي-ه-م .وع-ل-ي-ه ،ق-امت ق-وإت إلشص-رط-ة ب-ت-ف-ت-يشس
إŸسص -ت -ودع سص -ال -ف إل -ذك -رÃ ،وجب إذن ب-ال-ت-ف-ت-يشس صص-ادر ع-ن
ﬁكمة مغنية ،أإين أإسصفرت إلعملية عن حجز كمية كبÒة من
م -ع -دن إل-ن-ح-اسس ق-در وزن-ه-ا بـ 4.5ق-ن-اط ” ،Òح-ج-ز إل-ك-م-ي-ة
و–ويلها إ ¤مقر إألمن أإين أإسصفرت نتائج إلتحقيق أإن شصحنة
إل -ن-ف-اي-ات إل-ن-ح-اسص-ي-ة ك-انت م-وج-ه-ة ن-ح-و ولي-ة ›اورة قصص-د
تهريبها.

