’ول أاويحيـــــى
جــــرى اللقــــاء بحضصــــور الوزيـــــر ا أ

الرئيـ ـ ـ ـ ـسش بوتفليق ـ ـ ـ ـ ـ ـة يسستقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل اأ’م ـ ـ ـ ـ ـ ـ Òتركـ ـ ـ ـ ـي
بـ ـن ﬁمـ ـ ـد ب ـ ـن فهـ ـ ـد ب ـن عبـ ـ ـ ـ ـد الع ـ ـ ـ ـزيز آال سسع ـ ـ ـ ـ ـود

٠ـ
٣٣ـــ٠ـ
صصـــ
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حمدي بوخاري ‡ثل اŸفوضصية السصامية لشصؤوون الÓجئ Úبا÷زائر:

ملي ـ ـون ب ـ ـ Úنـ ـازح و ’ج ـ ـئ ع ـ ـ ـ Èالع ـ ـ ـا⁄

^ ﬂيمـ ـ ـات الÓجئـ ـ ـ Úالصسحـ ـ ـراوي Úبتن ـ ـ ـدوف تتوف ـ ـر عل ـ ـى ك ـ ـل شسـ ـ ـ ـروط ا◊ي ـ ـ ـاة

صصــ4ــــ٠ـــ-ـــــ5ــــ٠

تصصوير :م .آايت قاسصي

@كعوان:

ا÷زائــــــــر –تضصــــــن ا’جتمــــــــاع  14لــــــــوزراء اÿارجيـــــــة ◊ــــــوار :5+5

تصصوير :عباسس تيليوة

مسساه ـل :اسستع ـ ـداد
ا÷زائر الدائم لبنـاء
فضساء سسلم وتعايشش
وتعاون ‘ غـرب اŸتوسس ـط
صصـــ٣
٠ـ
٧ـــ٠ـ

ا’جتمـــاع الدو‹ للخÈاء حول حفظ وإاعادة إاحياء قصصبة ا÷زائر

حينم ـ ـ ـ ـا يجمـ ـ ـ ـع ال ـ ـÎاث
العم ـ ـ ـ ـ ـرا Êبـ ـ ـ ـ Úماضسـ ـ ـ ـ ـي
الشسع ـ ـ ـ ـ ـ ـوب وحـ ـ ـ ـاضسرهـ ـ ـ ـ ـا
1ـ
٣ــــ
1ـــ-ــــ
٢ــــ
صصــ1ــــ1ـــ-ـــــ

القمـ ـ ـ ـ ـ ـر الصسناع ـ ـ ـ ـ ـي
«أالكـ ـ ـ ـوم سس ـ ـ ـ ـ ـات»1-
سسيفتـح آافاقا جديـدة
للسسمعي البصسري با÷زائر
@دولي

٠ـ
٣٣ـــ٠ـ
صصـــ

ح ـ ـراك مدينـ ـة ج ـرادة
اŸغربي ـ ـ ـ ـ ـ ـة يدخ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
أاسسبوع ـ ـ ـ ـ ـ ـه الرابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع
1ـ
٣٠ـــ٠ـ
صصـــ

اإلثنين  ٢٢جانفي  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٤جمادى األولى  ١٤٣٩هـ

طمار يسسلم شسهادات
ا’عتماد Ÿمارسسة
مهنة اŸرقي العقاري

نسسيب يعاين قطاع
اŸوارد اŸائية
بع Úالدفلى

02

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

يشس- -رف وزي- -ر السس- -ك -ن وال -ع -م -ران
واŸدي -ن -ة ع -ب -د ا◊م -ي -د ط -م -ار ع -ل-ى
تسس -ل -ي -م شس -ه -ادات الع -ت -م-اد Ÿم-ارسس-ة
م-ه-ن-ة اŸرق-ي ال-ع-ق-اري ع-ل-ى اصس-ح-اب-ها
وذلك اليوم الثن22 Úجانفي 2018
على التاسسعة صسباحا 09.00سسا Ãقر
صسندوق الضسمان والكفالة اŸتبادلة ‘
الÎقية العقارية الكائن ب66غوطر ،
اولد فايت اŸنطقة الدارية.

زرواطي ‘ و’يتي
سسعيدة ومعسسكر

1٧548

بوعزغي ‘ زيارة عمل إا ¤اŸسسيلة
يقوم وزير الفÓحة والتنمية الريفية والصسيد البحري عبد
القادر بوعزغي ،اليوم ،بزيارة عمل إا ¤ولية اŸسسيلة ،حيث
سس-ي-ق-وم Ãع-اي-ن-ة مسس-ت-ث-م-رات فÓ-ح-ي-ة وت-رب-ية اŸواشسي ويعقد
ل -ق -اءات م -ع ف Ó-ح -ي وم -رب -ي وم-ت-ع-ام-ل-ي الصس-ن-اع-ات ال-غ-ذائ-ي-ة
بالولية.

أالكسسندر دريان
ينشسط ندوة

التكفل الذاتي
باÛاهدين إابان الثورة

ت -ق -وم وزي -رة ال -ب -ي -ئ-ة وال-ط-اق-ات
اŸتجددة فاطمة الزهراء زرواطي،
ال -ي -وم وغ -دا ،ب -زي -ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د
ل - - -ولي - - -ت- - -ي سس- - -ع- - -ي- - -دة
ومعسسكر.

‘ إاط- - -ار ال - -ل - -ق - -اءات «ق - -واسس - -م
دول- -ي- -ة» ال- -ت- -ي ي -ن -ظ -م -ه -ا اŸع -ه -د
لسسÎاتيجية
الوطني للدراسسات ا إ
الشس -ام -ل -ة ،ي -نشس -ط م -دي -ر ال -ب-حث
لع -م -ال ب -ج -ام-ع-ة
ب -ك -ل -ي -ة إادارة ا أ
ب-رم-ن-غ-ه-ام بÈي-ط-ان-ي-او ،أالكسسندر
درك دريان دوري ،Îندوة حول
م- -وضس- -وع «ال- -ع- -واقب السس- -ي -اسس -ي -ة
ل–اد
لÈي- - - - - - -كسست ع- - - - - - -ل- - - - - - -ى ا إ
لوروب- - - -ي» ،ي - - -وم اÿم - - -يسس 25
ا أ
ج- -ان- -ف- -ي ا÷اري ،ع- -ل -ى السس -اع -ة
الثانية بعد الزوالÃقر اŸعهد.

ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد،
بالتنسسيق مع مديريات اÛاهدين
واŸت-اح-ف ا÷ه-وي-ة ،ال-يوم ،اللقاء
ا÷م- -اع- -ي اŸوسس- -ع رق -م  228على
مسستوى قسسمة اÛاهدين بÈاقي،
ح -ول م -وضس -وع «ال -ت -ك -ف -ل ال -ذات-ي
ب-اÛاه-دي-ن ورع-اي-ت-ه-م م-ن طرف
الشسعب طوال الثورة التحريرية-
نادرة زمانية» ،وذلك على السساعة
العاشسرة صسباحا.

Óمي حول نظام
إاع
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ي-نشس-ط ال-رئ-يسندوة حول القدسض Ãجلسض اأ’مة

سا أ
لسس-ب-ق ل
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ن

ي- -ق- -وم وزي- -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة
حسس Úنسس-يب ،ال-ي-وم ،ب-زي-ارة
ع-م-ل ي-ت-ف-ق-د خÓ-ل-ه-ا ه-ي-اك-ل
ومشساريع القطاع بولية عÚ
الدفلى.

حوار ا◊ضسارات

إاحياء اليوم الوطني للتاجر

يعق
ال د ال–اد العام للتجار وا◊
رفي Úا÷زائري ،Úاليوم،
دور
ة
ا
ل
ر
ا
ب
ع
ة
ل
ل
م
ج-لسس ال-وط-
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ة
وتسسويق اŸنتوج الوطني».

يوم –سسيسسي أ’طفال الشسلف
للحفاظ على القطارات

لسسÓ-م-ي ،غ-دا ،ن-دوة ح-ول السس-ي-احة
ي-ن-ظ-م اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘ ا إ
الدينية ودورها ‘ دعم النمو القتصسادي ،ينشسطها الدكتور بشسÒ
لعÓم ‘ الوكالة الوطنية للتنمية
مصسيطفى ،اإ ¤جانب اŸكلفة با إ
السسياحية سسايح فتيحة ،وذلك على السساعة  14:00بعد الزوال.

عرضض كتاب «أاسسلحة ا◊رية» اÎŸجم إا¤
اأ’مازيغية
Óم-ازي-غ-ي-ة ،ال-ي-وم ،م-ق-ه-ى أادب-ي-ا وذلك
ت -ن -ظ -م اÙاف-ظ-ة السس-ام-ي-ة ل -أ
لن» ،حيث سسيتم تقد Ëكتاب بعنوان «أاسسلحة
لمازيغية ا آ
Ãنتدى «ا أ
لم -ازي -غ -ي -ة ب -حضس -ور م -ؤول -ف-ه اÛاه-د ﬁم-د
ا◊ري -ة» مÎج -م -ا إا ¤ا أ
بوداود ،وذلك ابتداء من السساعة  14:00بعد الزوال ،وذلك Ãقر
اÙافظة.

م-ي-ة ح-ول
ع-ل-
Óم-ي ،ال-ي-وم ،ن-دوة وم-ت-غÒات
لسس-
ي-ة
إ
ي -ن -ظ -م اÛلسس ا سسÎات-ي-ج-ي-ات ث-ق-اف -رئيسس قيم
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ا
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ا
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ا
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ق
و
ل
ع Èالسسكك
ح -وار ا◊ضس -ار ها د .عبد القادر بخ عة 10:00
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ع-ة ف-ن-دق لفا‹ بالشسلف،
صسباحا.
سساعة  14:00بعد الزوال.

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

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

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

اليوم العاŸي للجمارك
تنظم اŸديرية العامة للجماركÃ ،ناسسبة الحتفال
باليوم العاŸي للجمارك ،أاسسبوعا جمركيا ابتداء من
السساعة  10:00صسباحا Ãقر اŸديرية ا÷هوية
بالدار البيضساء.

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

ألثنين  22جانفي  2018م
ألمؤأفق لـ  04جمادى أألولى  1439هـ

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

ألعدد
17548

جرى اللقاء بحضشؤر الؤزير األول أاويحيى

03

الرئيسس بؤتفليقة يسشتقبل اأ’م Òتركي
بن ﬁمد بن فهد بن عبد العزيز آال سشعؤد
اسش-ت-ق-ب-ل رئ-يسس ا÷م-ه-ؤري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ؤت-ف-ليقة ،أامسس ،با÷زائر
لم Òت-رك-ي ب-ن ﬁم-د ب-ن ف-ه-د ب-ن ع-ب-د ال-ع-زي-ز آال سش-ع-ؤد،
ال -ع -اصش-م-ة ،ا أ
مسش -تشش -ار اŸلك السش -ع -ؤدي خ -ادم ا◊رم Úالشش -ري -ف ،Úسش -ل -م -ان ب -ن ع-ب-د
العزيز آال سشعؤد.
لول أاحمد أاويحيى.
وجرى اللقاء بحضشؤر الؤزير ا أ

للمششاركة ‘ مراسشم تنصشيب الرئيسس الليبÒي ا÷ديد

‡ث Óلرئيسس ا÷مهؤرية بن صشالح ‘ مؤنروفيا
حّل رئيسس ›لسس ألأمة عبد
أل- - -ق- - -ادر ب- - -ن صش- - -ال- - -ح ،أمسس،
بالعاصشمة ألليبÒية ،مؤنروفيا،
‡ث Óلرئيسس أ÷مهؤرية عبد
ألعزيز بؤتفليقة ،للمششاركة ‘
م- - -رأسش - -م ت - -نصش - -يب أل - -رئ - -يسس
أل -ل-ي-بÒي أ÷دي-د ،ج-ؤرج وي-اه،
بحسشب ما أورده بيان Ûلسس
ألأمة.
و أوضشح ألبيان ،أن بن صشالح

سش -يشش -ارك ‘ م -رأسش -م ت-نصش-يب
ألرئيسس ألليبÒي أ÷ديد ألذي
سش -ي -ؤؤدي أل -ي -م Úأل -دسش -ت -ؤري-ة،
أل-ي-ؤم ألأث-ن ،Úبصش-ف-ت-ه أل-رئيسس
أÿامسس وأل-عشش-ري-ن ÷م-ه-ؤرية
ل -ي -بÒي -ا ،ب -حضش -ؤر أل-ع-دي-د م-ن
روؤسشاء ألدول و‡ثليهم.
ل- - -ل - -ت - -ذك ،Òف - -اإن أل - -رئ - -يسس
ألليبÒي أ÷ديد ” أنتخابه ‘
 28ديسشم.2017 È

بششأان الؤضشع الليبي اŸتأازم

ا÷زائر وإايطاليا تتفقان على أاهمية –قيق ا’سشتقرار بششكل ضشروري
لي-ط-ا‹
أاك -د وزي -ر الشش-ؤؤون اÿارج-ي-ة ا إ
أا‚يلينؤ أالفانؤ ،أان ا÷زائر وإايطاليا تتفقان
على أاهمية –قيق السشتقرار ‘ ليبيا بششكل
«ضشروري» و»عاجل».
وق -ال وزي -ر أÿارج -ي -ة ألي-ط-ا‹ ‘ ،تصش-ري-ح
ل -لصش -ح -اف -ة ع-قب ﬁادث-ات ج-م-ع-ت-ه ،مسش-اء أمسس
أألول ،م -ع وزي -ر ألشش -ؤؤون أÿارج -ي -ة ع -ب -د أل-ق-ادر
مسش- -اه- -ل« ،إأن- -ن- -ا ن -ت -ق -اسش -م م -ع أ÷زأئ -ر أن -ه م -ن
ألضشروري –قيق ألسشتقرأر ‘ ليبيا بششكل عاجل،
كما نتقاسشم أيضشا مبدأ أن مصش Òليبيا يجب أن

يكؤن ب Úأيدي ألليبي Úأنفسشهم»› ،ددأ دعمه
 ·ÓأŸتحدة إأ¤
Óم Úألعام ل أ
للمبعؤث أÿاصس ل أ
ليبيا غسشان سشÓمة.
وتأاتي أÙادثات ب Úمسشاهل ونظÒه أإليطا‹
قبيل ألدورة  14لندوة وزرأء خارجية أ◊ؤأر 5+5
ألتي عقدت ،أمسس أألحد ،با÷زأئر ألعاصشمة –ت
ششعار «أŸتؤسشط ألغربي :تعزيز تنمية أقتصشادية
وأجتماعية ششاملة متقاسشمة ومسشتدأمة Ÿؤأجهة
ألتحديات أŸششÎكة ‘ أŸنطقة».
وأششار رئيسس ألدبلؤماسشية أليطالية إأ ¤أن ندوة

وزرأء خ- - -ارج- - -ي- - -ة أ◊ؤأر  5+5ت-ت-ع-ل-ق Ãؤأضش-يع
«وأسش -ع -ة» ،خ -اصش -ة أŸت -ؤسش -ط أل -غ -رب -ي ،وأن ه-ذأ
ألجتماع بالششكل ألذي سشيعقد به ‘ أ÷زأئر «مهم
جدأ وبإامكانه أن يقدم ألكث Òمن أألجؤبة».
و‘ ح - -دي - -ث- -ه ع- -ن أل- -عÓ- -ق- -ات أ÷زأئ- -ري- -ة -
أإليطالية ،أكد ألسشيد آألفانؤ أنها «‡تازة» وتتميز بـ
«صشدأقة تاريخية نريد أن ‚دد تأاكيدها ،سشؤأء
ع-ل-ى ألصش-ع-ي-د أل-ث-ق-ا‘ ،ألق-تصش-ادي أو أل-تجاري»،
مؤؤكدأ أن ألعÓقات ب Úألبلدين «ل يعÎيها أي
ظل».

لوروبي
ل–اد ا أ
ا÷زائر -ا إ

مسشاهل وهان يبحثان تعزيز التعاون
شش -ك -ل ت -ع -زي -ز أل-ت-ع-اون ب Úأ÷زأئ-ر وأل–اد
ألوروب- -ي م -ؤضش -ؤع ﬁادث -ات ب Úوزي -ر ألشش -ؤؤون
أÿارج- -ي- -ة ع- -ب- -د أل- -ق- -ادر مسش -اه -ل ،وأŸف -ؤضس
أألوروب -ي أŸك -ل-ف بسش-ي-اسش-ة أ÷ؤأر وم-ف-اوضش-ات
ألتؤسشيع جؤهانسس هان .و‘ تصشريح للصشحافة
عقب هذأ أللقاء ،أكد ألسشيد هان أن أÙادثات
ششكلت فرصشة للتطرق أﬂ« ¤تلف ألقضشايا ذأت

أله- - - -ت - - -م - - -ام أŸششÎك ب Úأ÷زأئ - - -ر وأل–اد
ألوروبي ،ل سشيما ترقية ألتعاون ألقتصشادي».
وأعرب ألسشيد هان ‘ هذأ ألششأان عن أسشتعدأد
أل–اد ألوروب -ي «Ÿرأف -ق -ة أ÷زأئ -ر ‘ ت -ن -ؤي-ع
أق-تصش-اده-ا» .وج-رى أل-ل-ق-اء ع-ل-ى ه-امشس أشش-غال
ألندوة  14لؤزرأء ألششؤؤون أÿارجية ◊ؤأر ‘ 5+5
غرب أŸتؤسشط.

أشش- -اد وزي- -ر ألشش -ؤؤون أÿارج -ي -ة ألÈت -غ -ا‹،
أوغؤسشطؤ سشانتؤسس سشيلفا ،أمسس أألحد ،با÷زأئر
ألعاصشمة ،بنؤعية ألعÓقات «ألتاريخية» ألقائمة
ب Úأ÷زأئر وألÈتغال .وصشرح ألؤزير ألÈتغا‹
عقب ﬁادثات مع وزير ألششؤؤون أÿارجية ،عبد
ألقادر مسشاهل ،أن «ألعÓقات ألقائمة ب Úأ÷زأئر
وألÈت -غ -ال ‡ت -ازة وت -اري -خ -ي -ة» ،م -ذك-رأ بـ «دع-م
أل -دول -ة أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -م -ع -ارضش -ة أل -دÁق -رأط -ي-ة
ألÈت -غ -ال -ي-ة ضش-د أل-ن-ظ-ام أل-دك-ت-ات-ؤري» .وأضش-اف
ألسشيد سشيلفا ،أن «ألتعاون ألسشياسشي وأŸؤؤسشسشاتي
أ÷يد» ب Úألبلدين ،مؤؤكدأ أنهما يتقاسشمان «نفسس

وج-ه-ة أل-ن-ظ-ر» ح-ؤل ع-دد م-ن أل-قضش-اي-ا ،لسش-ي-م-ا
مكافحة ألرهاب وضشرورة ألسشتقرأر ‘ حؤضس
أŸتؤسشط.
ع- -ل- -ى ألصش- -ع- -ي- -د ألق- -تصش- -ادي ،أشش- -ار رئ- -يسس
ألديبلؤماسشية ألÈتغا‹ أن ألتعاون ألقتصشادي بÚ
ألÈتغال وأ÷زأئر «هام جدأ» .وكششف ‘ هذأ
ألصش -دد ع -ن أن-ع-ق-اد أج-ت-م-اع –ضشÒي ب-ا÷زأئ-ر
–سش-ب-ا لÓ-ج-ت-م-اع رف-ي-ع أŸسش-ت-ؤى أل-ذي سش-ي-عقد
ب-لشش-ب-ؤن-ة شش-ه-ر م-اي-ؤ أŸق-ب-ل .وج-رى أل-ل-قاء على
هامشس أششغال ألندوة  14لؤزرأء ألششؤؤون أÿارجية
للحؤأر باŸتؤسشط ألغربي .5+5

وزير الششؤؤون اÿارجية الÈتغا‹ يششيد بنؤعية العÓقات مع ا÷زائر

مالطا ترغب ‘ تطؤير
تعاونها مع ا÷زائر
أعرب وزير ششؤؤون خارجية
م -ال -ط -ا ك-ارم-ي-ل-ؤ أب-ي ،Ó-أمسس،
ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصش-م-ة ،ع-ن أرأدة
بلده ‘ تطؤير تعاونها ‘ عدة
›الت مع أ÷زأئر.
‘ تصشريح للصشحافة عقب
ﬁادث - -ات م - -ع وزي - -ر ألشش- -ؤؤون
أÿارجية عبد ألقادر مسشاهل،
أوضش -ح أب -ي  Ó-أن أل -ل -ق -اء سش-م-ح
«باسشتعرأضس ألعÓقات ألثنائية
ب Úأ÷زأئ -ر وم -ال -ط-ا» ،م-ع-رب-ا
عن إأرأدة بلده ‘ «تطؤير تعاون
م -ث -م -ر ب Úأل -ب -ل -دي -ن ‘ شش -ت-ى
أÛالت ،سش - -ي - -م- -ا أل- -ت- -ج- -ارة
وأألع -م -ال وب -اق -ي أل-ق-ط-اع-ات
ألق-تصش-ادي-ة».وجرى ألسشتقبال
على هامشس أششغال ألندوة 14
لؤزرأء خارجية أ◊ؤأر ‘ 5+5
غرب أŸتؤسشط.

يتعلقان Ãعا÷ة اŸعطيات ذات الطابع الششخصشي

مكتب اÛلسس الششعبي الؤطني يحيل مششروعي قانؤن Úعلى ÷نة ا◊ريات
أح- -ال م- -ك -تب أÛلسس ألشش -ع -ب -ي أل -ؤط -ن -ي ‘
أجتماعه ،أمسس ،برئاسشة رئيسس أÛلسس ألسشعيد
ب -ؤح-ج-ة ،ع-ل-ى ÷ن-ة ألشش-ؤؤون أل-ق-ان-ؤن-ي-ة وأإلدأري-ة
وأ◊ري- -ات مشش- -روع -ي ق -ان -ؤن Úح -ؤل أإلج -رأءأت
أ÷زأئية وحماية أألششخاصس ألطبيعي› ‘ Úال
م- -ع- -ا÷ة أŸع- -ط- -ي- -ات ذأت أل- -ط- -اب- -ع ألشش -خصش -ي
لدرأسشتهما ،بحسشب ما أورده بيان للمجلسس.
أوضشح ذأت أŸصشدر ،أن أŸكتب صشادق بعد
ذلك على مذكرة خاصشة بالتجديد أ÷زئي ألعضشاء
أÛلسس أل- -دسش- -ت- -ؤري ت- -تضش- -م -ن شش -روط ألÎشش -ح
للعضشؤية بناء على أŸادت 183 Úو 184من ألدسشتؤر
وك-ذأ م-ذك-رة إأعÓ-م-ي-ة خ-اصش-ة ب-إاج-رأءأت أن-تخاب
نائب للعضشؤية ‘ أÛلسس ألدسشتؤري ،مششÒأ إأ¤
أن أŸكتب قرر –ديد يؤم أألحد  30يناير كآاخر
أج- -ل إلي -دأع م -ل -ف -ات ألÎشش -ح ل -عضش -ؤي -ة أÛلسس

أل -دسش -ت -ؤري ع-ل-ى أن ت-ع-ق-د ج-لسش-ة ألن-ت-خ-اب ي-ؤم
أألثن 5 ÚفÈأير .2018
ك -م -ا ق -رر م-ك-تب أÛلسس أسش-ت-ئ-ن-اف ج-لسش-ات-ه
أل-ع-ل-ن-ية يؤم  29ي -ن-اي-ر أ÷اري ،ح-يث سش-ت-خصشصس
Ÿن- -اقشش- -ة مشش- -روع أل- -ق- -ان- -ؤن أŸتضش -م -ن تسش -ؤي -ة
أŸيزأنية لسشنة  2015وأŸصشادقة عليه.

وأوضش- - -ح ذأت أŸصش- - -در ،أن م- - -ك - -تب أÛلسس
أسشتعرضس ‘ أجتماعه مششاريع ألقؤأن ÚأÙالة
على أللجان سشؤأء ،منها تلك ألتي هي قيد ألدرأسشة
أو أألخرى أ÷اهزة لعرضشها للمناقششة ‘ أ÷لسشات
أل -ع -ل -ن-ي-ة خÓ-ل أل-فÎة أل-ق-ادم-ة أل-ت-ي سش-ت-ح-دد ‘
أجتماع أŸكتب ألقادم.

اÛلسس الششعبي يششارك ‘ الدورة العادية للجمعية الŸÈانية Ûلسس أاوروبا
يششارك أÛلسس ألششعبي ألؤطني ‘ أششغال أ÷معية ألŸÈانية Ûلسس أوروبا ،ألتي سشتعقد دورتها ألسشنؤية
أألو ¤ألعادية لسشنة  ‘ 2018ألفÎة ما ب 22 Úو 26من ألششهر أ÷اري بسشÎأسشبؤرغ (فرنسشا) ،بحسشب ما أفادت به
ذأت ألهيئة ،أمسس ‘ ،بيان لها .وسشيكؤن أÛلسس ألششعبي ألؤطني ‡ث ‘ Óهذه أألششغال ،بالنائب ÚخÒة بن زناتي
ومصشطفى ناصشي ،حيث تأاتي مششاركة أ÷زأئر ‘ هذأ أللقاء طبقا للقرأر  1598أŸتعلق بتعزيز ألتعاون ب Úأ÷معية
ألŸÈانية Ûلسس أوروبا وبلدأن أŸغرب ألعربي ،يؤضشح نفسس أŸصشدر.

كششف عن دراسشة لإنششاء ﬁطة جهؤية للتلفزيؤن با÷لفة قريبا،كعؤان:

«أالكؤم سشات  »1يقدم خدمات اتصشال السشمعي البصشري مرقمنة
دعم الدولة لن يتؤقف Œاه الصشحافة الؤطنية

أاك- - -د ،أامسس ،وزي- - -ر التصش- - -ال «ج- - -م - -ال
ك-ع-ؤان» ،خÓ-ل زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د قادته
ل -ؤلي -ة ا÷ل -ف -ة ،وج -ؤد أازم -ة ح -ق -ي-ق-ة ‘
لشش -ه -ار ،ت -ع -ا Êم -ن -ه -ا ال -ك -ث Òم-ن وسش-ائ-ل
ا إ
لعÓ- -م اŸك -ت -ؤب -ة م -ن -ه -ا وح -ت -ى اŸرئ -ي -ة،
ا إ
مششÒا أانّ مصشا◊ه تتفاعل مع الؤضشعية‘ ،
ظ-ل ال-دع-م ال-ع-م-ؤم-ي ل-لصش-ح-افة الؤطنية،
لزم -ة
ال- -ذي ق- -ال إان -ه ل -ن ي -ت -ؤق -ف رغ -م ا أ
القتصشادية.

ا÷لفة :موسسى بوغراب
كششف ألؤزير على هامشس زيارته أنه سشيكؤن
لؤلية أ÷لفةﬁ ،طة جهؤية للتلفزيؤن ،ألتي قال
إأنها تندرج ضشمن برنامج حكؤمي لتسشليط أألضشؤأء
على ألهضشاب ألعليا وأ÷نؤب ،مششÒأ أ ¤وجؤد
درأسشة بهذأ أÿصشؤصس.
أشش- -ار ك- -ع -ؤأن خ Ó-ل ت -دشش -ي -ن -ه Ÿق -ر أإلذأع -ة
أ÷ديد ،أن نسشبة ألتغطية قد فاقت  ،٪80مؤؤكدأ ‘
ه -ذأ ألصش -دد أن -ه سش -ي -ت -م «‘ غضش -ؤن شش -ه-ر ج-ؤأن
ألقادم ألقضشاء نهائيا على نقاط ألظل» حتى بلؤغ
بلدية قطارة أقصشى جنؤب ألؤلية.
أسشتهل ألؤزير زيارته للؤلية بتدششينه نظام
أل -ت-ل-ف-زة أل-رق-م-ي-ة أألرضش-ي-ة Ãح-ط-ة سش-ب-ع م-ق-رأن
ببلدية أÛبارة ،حيث قدمت له ششروحات وأفية
حؤل ألتجهيزأت أ◊ديثة وأŸتطؤرة ألتي حظيت
ب -ه -ا ه -ذه أÙط -ة ‘ إأط -ار ت -ؤسش -ي -ع ن-ط-اق أل-بث
و–سش Úأÿدم -ة ،م -ن -ؤه -ا ب -ال-دور أل-ري-ادي أل-ذي
ت- -ل- -ع- -ب- -ه أإلذأع- -ات أÙل -ي -ة ‘ ت -ع -زي -ز أإلع Ó-م
أ÷ؤأري.
و‘ رده على أسشئلة ألصشحافي Úششّدد كعؤأن،

خÓل ندوة صشحفية Ãقر إأذأعة أ÷لفة أ÷ديد،
على ضشرورة أحÎأم كرأمة ألصشحفي ،مششÒأ بأان
أق -ل وأجب م -ن م -ال -ك -ي وسش -ائ -ل أإلعÓ-م ضش-م-ان
ألحÎأم و منحه أجرة تسشمح له Ãمارسشة نششاطه،
فيما كششف ‘ سشياق آأخر ،أن هناك درأسشة تقؤم
ب- -ه- -ا مصش- -ا◊ه ،م- -ن أج -ل إأ‚از ﬁط -ة ج -ه -ؤي -ة
للتلفزيؤن بؤلية أ÷لفة.
من جهة أخرى ،قال كعؤأن ،إأنّ مصشا◊ه أخذت
بع Úألعتبار درأسشة ملفات ألقنؤأت غ ÒأŸعتمدة
أل -ت -ي ت -ق-دم ع ÈألÎأب أل-ؤط-ن-ي خ-دم-ات أتصش-ال
سشمعي -بصشري بطريقة غ Òقانؤنية ،مششÒأ أن
ه -ن -اك مسش -ت -ج -دأت ج -دي -دة ف -ي -م-ا ي-خصس ›ال
ألسش-م-ع-ي أل-بصش-ري ،خصش-ؤصش-ا ب-ع-د إأطÓ-ق ألسش-اتل
أ÷زأئري «ألكؤم سشات  ‘ »1أألسشابيع أŸاضشية.
وأوضشح ألؤزير أن مسشار أنتخاب سشلطة ألضشبط
للصشحافة أŸكتؤبة جار ،مششÒأ أن هناك قؤأنÚ
تضش -ب -ط أخ -ت -ي -ار أألشش -خ -اصس أ◊ام -ل Úل -ب -ط -اق-ة
ألصش - -ح - -ف- -ي أÎÙف ،خ- -اصش- -ة وأن ألصش- -ح- -اف- -ة
أإللكÎونية ،فرضشت نفسشها بفضشل ألتطؤر أ◊اصشل
‘ تكنؤلؤجيات ألتصشال.

بن غÈيت تششارك ‘ اŸنتدى العاŸي للÎبية بلندن

تشش -ارك وزي-رة الÎب-ي-ة
الؤطنية نؤرية بن غÈيت،
ابتداء من اليؤم ‘ ،اŸنتدى
ال- - -ع- - -اŸي ل- - -لÎب- - -ي - -ة ال - -ذي
–تضش -ن أاشش -غ -ال -ه ال -ع-اصش-م-ة
الÈيطانية لندن ،بحسشب ما
أاف- -ادت ب -ه ال -ؤزارة ،أامسس‘ ،
بيان لها.
وأوضشح ألبيان ،أن هذأ أللقاء
ألدو‹ ،ألذي تسشتمر أششغاله على
م-دأر ي-ؤم ،Úي-ع-د Œم-ع-ا سش-ن-ؤي-ا
هاما للؤزرأء ومهنيي ألÎبية من
جميع أنحاء ألعا ،⁄من أجل «مناقششة ألتحديات

وقضشايا ألقطاع وتبادل أÈÿأت
وعصش- - -رن- - -ة ألÈأم- - -ج ألÎب- - -ؤي - -ة
وأل - -ب - -ي - -دأغ - -ؤج- -ي- -ة وألب- -ت- -ك- -ار
ألتكنؤلؤجي».
وسش - - -تشش - - -ارك ب- - -ن غÈيت ‘
ﬂتلف أ÷لسشات وأألنششطة ذأت
ألصشلة بهذأ أ◊دث ،كما سشتنتهز
فرصشة تؤأجدها بلندن ،للتعريف
ب -ال -ت -ج -رب -ة أ÷زأئ -ري-ة ‘ ›ال
أإلصشÓحات ألتي عرفها قطاعها
ل- -ع- -دة سش -ن -ؤأتÃ ،ا ‘ ذلك ت -لك
أŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب -ت -ك -ؤي -ن أألسش -ات -ذة
و–سش Úمسشتؤأهم ،يضشيف أŸصشدر ذأته.

Œارة خارجية

تسشجيل عجز بـ 11مليار دو’ر خÓل عام 2017
ترأجع ألعجز ألتجاري للجزأئر إأ 11,19 ¤مليار دولر
بنهاية  2017مقابل عجز ب 17,06مليار دولر ‘  ،2016أي
بÎأج -ع نسش-ب-ت-ه  34,4ب-اŸائ-ة ب-ق-ي-مة  5,87م-ل-يار دولر،
حسش -ب -م -ا ع -ل -م -ت -ه وأج ل -دى مصش -ال -ح أ÷م -ارك .وأرت -ف-عت
ألصشادرأت بششكل ملحؤظ لتصشل إأ 34,76 ¤مليار دولر ‘
 2017مقابل  30,02مليار دولر ‘  ،2016بزيادة 4,74
مليار دولر ( 15,8+باŸائة) ،حسشب بيانات أŸركز ألؤطني
ÓعÓم أآل‹ وألحصشائيات ألتابع للجمارك .و‘ مقابل
لإ
ذلك ،أنخفضشت ألؤأردأت إأ 45,95 ¤مليار دولر مقابل
 47,08مليار دولر بÎأجع قيمته  1,13مليار دولر (2,4-
باŸائة) ،حسشب نفسس أŸصشدر.
بخصشؤصس مسشتؤى تغطية ألصشادرأت للؤأردأت ،تظهر
بيانات أ÷مارك أنه أنتقل من  64باŸائة ‘  2016إأ¤
 76باŸائة ‘  .2017و“ثل أÙروقات أ◊صشة ألكÈى
من مبيعات أ÷زأئر للخارج ‘  94,54( 2017باŸائة من
أ◊جم ألجما‹ للصشادرأت) لتبلغ  32,86مليار دولر
مقابل  28,22مليار دولر أي بزيادة بـ 4,64مليار دولر
( 16,45+باŸائة) مقارنة بـ ،2016بفضشل أنتعاشس أسشعار
أل -ن -ف -ط ‘ أألسش-ؤأق أل-ع-اŸي-ة .وت-ظ-ل ألصش-ادرأت خ-ارج
أÙروقات هامششية ،حيث قدرت ألعام أŸاضشي بـ1,89
م -ل -ي -ار دولر ب -ارت-ف-اع  5,21ب -اŸائ-ة م-ق-ارن-ة بـ.2016
وتتكؤن ألصشادرأت خارج أÙروقات من أŸؤأد نصشف
أŸصشنعة بقيمة  1,38مليار دولر (مقابل  1,32مليار
دولر) ،مؤأد غذأئية بقيمة  348مليؤن دولر (مقابل 327

م -ل -ي -ؤن دولر)Œ ،ه-ي-زأت صش-ن-اع-ي-ة بـ 74م-ل-ي-ؤن دولر
(مقابل  54مليؤن دولر) ،مؤأد خام بـ 73مليؤن دولر
(مقابل  84مليؤن دولر) وسشلع أسشتهÓكية غ Òغذأئية
بـ 20مليؤن دولر (مقابل  19مليؤن دولر).

ارتفاع ملحؤظ ‘ واردات الؤقؤد
ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل-ق ب-ال-ؤأردأت ،أظ-ه-رت ن-فسس أل-ب-ي-ان-ات
أ÷م-رك-ي-ة أرت-ف-اع-ا ‘ ف-ئ-ة م-ن-ت-ج-ات أل-ط-اق-ة وألزيؤت
(ألؤقؤد) ،فئة ألتجهيزأت ألفÓحيةي أŸنتجات ألغذأئية
وألسشلع ألسشتهÓكية غ Òألغذأئية .و” أسشتÒأد منتجات
ألطاقة وألزيؤت بقيمة قاربت  2مليار دولر ‘ 2017
مقارنة بـ 1,6مليار دولر ‘  23,5+( 2016باŸائة)،
ألتجهيزأت ألفÓحية بقيمة  611مليؤن دولر مقابل 503
مليؤن دولر ( 21,5+باŸائة) ،ألسشلع ألغذأئية بـ8,43
مليار دولر مقابل  8,22مليار دولر ( 2,6+باŸائة)
وكذأ ألسشلع ألسشتهÓكية غ Òألغذأئية بـ 8,45مليار دولر
مقابل  8,34مليار دولر ( 1,34+باŸائة) .باŸؤأزأة مع
ذلك ” ،تسشجيل ترأجع ‘ فاتؤرة أسشتÒأد ألتجهيزأت
ألصشناعية ألتي بلغت  13,96مليار دولر مقابل 15,41
مليار دولر ( 9,41-باŸائة) ،أŸؤأد نصشف أŸصشنعة
أل-ت-ي ت-ق-در بـ 10,98م-ل-ي-ار دولر م-ق-اب-ل  11,43مليار
دولر ( 4-باŸائة) وأŸؤأد أÿام بـ 1,52مليار دولر
مقابل  1,56مليار دولر ( 2,5-باŸائة).

ا’ثنين  22جانفي  2018م
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‡ثل أŸفوضسية ألسسامية لشسؤوون ألÓجئ ،Úحمدي بوخاري:

«الش
 22.5مليون ’جئ ع Èالعا⁄
ضضيف
” ا’عÎاف بهم من طرف اŸفوضضية
’وسسط
^ أك Ìألقارأت أسستقبا’ للنازح Úإأفريقيا وألشسرق أ أ
^  20شسخصسا ع Èألعا ⁄يغادرون أوطانهم كل دقيقة

أضسحت ظاهرة ألÓجئ ‘ Úتزأيد مسستمر نتيجة أ◊روب وألصسرأعات ألدأخلية‡ ،ا يتطلب حلو’ دأئمة للحد من هذه ألظاهرة
’· أŸتحدة ،حيث أحصست أŸنظمة إأ ¤غاية  17ديسسم Èمن ألعام
وهذأ ما تعمل عليه أŸفوضسية ألسسامية لشسؤوون ألÓجئŸ Úنظمة أ أ
’ك Ìأمنا وهو ‘ إأزدياد منهم  22.5مليون ’جئ نصسف عددهم أقل من  18سسنة ”
أŸاضسي  65.6مليون شسخصص نازح نحو أŸناطق أ أ
أ’عÎأف بهم من قبل أÛتمع أŸد ،Êو 5.3مليون من ألÓجئ Úمن أصسل فلسسطيني ،و 10مليون شسخصص عدÁو أ÷نسسية فقدوها أم
’سسباب عدة ،و 20شسخصسا يÎكون أوطانهم كل دقيقة .هذأ ما أوضسحه
 ⁄يحصسلوأ عليها وحاليا يوجد  28ألف شسخصص يهرب من بلده أ
’· أŸتحدة با÷زأئر.
حمدي أنور بوخاري ‡ثل مكتب أŸفوضسية ألسسامية لشسؤوون ألÓجئŸ Úنظمة أ أ

سسهام بوعموشسة
تصسويرﬁ :مد أيت قاسسي
أاكد أانور بوخاري لدى نزوله أامسص ضشيف
من« Èالششعب» ،أان ظاهرة اللجوء أاصشبحت من
اŸششاكل والتحديات الكبÒة للمجتمع الدو‹
‘ اآ’ونة اأ’خÒة و‘ تفاقم‡ ،ا يسشتدعي
ا◊رصص ،قائل إان العا ⁄اليوم يعرف أاكÈ
ع- -دد م- -ن ال -لج -ئ Úم -ن -ذ ا◊رب ال -ع -اŸي -ة
ال -ث -ان -ي -ة ،ب -ح-يث ت-ع-ن-ى اŸف-وضش-ي-ة السش-ام-ي-ة
ل- -لج- -ئ Úبـ  17.2م -ل -ي -ون شش -خصص ،ك-م-ا ”
توظيف ’ 10.966جئ من طرف  130دولة إا¤
غ-اي-ة  30ج -وان  ،2017مضش -ي -ف-ا أان ال-ق-ارات
اأ’ك Ìاسشتقبا’ للجئ Úهي إافريقيا بـ 30
باŸائة ،يليها الششرق اأ’وسشط وششمال إافريقيا
بـ  26باŸائة 17 ،باŸائة أاوروبا 16 ،باŸائة
أامريكا و 11باŸائة دول أاسشيا ،علما أان 55
ب -اŸائ -ة م -ن ال -لج -ئ Úع Èال-ع-ا ⁄م-ن أاصش-ل
جنوب السشودان بـ  1.4مليون و 2.5مليون من
أافغانسشتان و 5.5مليون من سشوريا.
وقال أايضشا ‡ثل مكتب اŸفوضشية السشامية
لششؤوون اللجئ Úبا÷زائر ،إان دور اŸفوضشية
يكون أابعد ‡ا تقوم به ‘ ا÷زائر ،فهي
ت -ع -م -ل ‘ اŸن -اط -ق اأ’ك Ìأازم -ات ومشش -اك -ل
أام -ن -ي-ة ،م-ن-اط-ق ا◊روب ب-السش-اح-ل ،اŸغ-رب
العربي بالتحديد ليبيا ،وسشط إافريقيا ،ولها
ان-ع-ك-اسش-ات ع-ل-ى ظ-اه-رة ال-ت-حركات البششرية
الكبÒة والهجرات اıتلطة ،بحيث أاضشحت
ا÷زائر منطقة عبور واسشتقبال ودولة هجرة
فيما بعد ،وحسشبه فإان حجم مششكلة اللجئÚ
ي- -ت- -ع- -دى ح- -دود ا÷زائ- -ر وي- -ن- -ب- -غ -ي اإ’Ÿام
بالتحديات اأ’منية كون هذه الظاهرة ناŒة
عن ا◊روب والتدخلت العسشكرية‡ ،ا يدفع
لنزوح وهجرة اأ’ششخاصص ،كما أانه بالنظر إا¤
اŸنطقة ‚د اŸواصشفات تؤوثر على تعاظم
هذه اŸششكلة.
‘ هذا الصشدد ،أابرز حمدي أانور بخاري
اأ’ه -م -ي -ة ال -ك -بÒة ال -ت -ي ت -ول -ي-ه-ا اŸف-وضش-ي-ة
Ÿنطقة الششرق اأ’وسشط وششمال إافريقيا وزاد
ا’ه -ت -م -ام م -ؤوخ -را ب -دول السش -اح-ل واŸغ-رب
ال -ع -رب -ي غ Òاآ’م-ن-ة ،م-ن خ-لل ال-ت-ع-اون م-ع
الدول اŸتأاثرة بظاهرة اللجوء لتوف Òا◊ماية
واŸسشاعدة لهذه الدول اŸسشتقبلة للجئ.Ú
مششÒا إا ¤أان أاول ع -م -ل ل -ل -م -ف -وضش -ي -ة خ-ارج
الدول اأ’وربية كان مع اللجئ Úا÷زائريÚ

أاثناء حرب التحرير الوطني ،بحيث ينحصشر
دور اŸفوضشية ‘ ›ال توف ÒاŸسشاعدات
وت -أام Úال -تضش -ام -ن ال -دو‹ ل -لج -ئ Úخ -اصش-ة
الصشحراويÃ Úخيمات تندوف الذين يعانون
ظروفا إانسشانية صشعبة ،والتعاون اŸششÎك مع
ا÷هات الرسشمية ‘ معا÷ة ظاهرة الهجرة
اıتلطة والتدفقات البششرية ،وحاليا يوجد
أاك Ìمن  43أالف ’جئ سشوري ” تسشجيلهم
منذ بداية اأ’زمة والعدد يتزايد.
وأاضش- -اف أان ا÷زائ- -ر ك- -انت دائ -م -ا أارضش -ا
للجئ Úالفلسشطيني Úالذين وصشلوا باآ’’ف،
جزء منهم إاسشتقر واندمج ‘ ا÷زائر ،وهناك
’ج -ئ -ون م -ن ب -عضص م -ن -اط-ق ال-ي-م-ن ع-دده-م
تقريبا  157ششخصص مسشجل ،معظمهم كانوا
موجودين با÷زائر قبل اأ’زمة منهم طلب
وآاخرون قدموا بعد ا◊رب ،وبالنسشبة لدول
السشاحل واŸغرب العربي هناك ’جئون من
غرب إافريقيا ،اŸا‹ ،النيجر ،وسشط إافريقيا
وكوت ديفوار.

التحضض Òلرؤوية جديدة للتعامل
مع ظاهرة الÓجئÚ
و‘ رده عن سشؤوال «الششعب» حول ا◊لول
ال-دائ-م-ة ل-ل-ح-د م-ن ظ-اه-رة ن-زوح اأ’شش-خاصص
التي تفاقمت ،أاوضشح ‡ثل مكتب اŸفوضشية
با÷زائر سشعي اŸفوضشية اŸسشتمر ‘ تعبئة
اÛت- - -م- - -ع ال - -دو‹ واŸوارد ‘ إاط - -ار ح - -ل
النزاعات ،من أاجل إايجاد حلول دائمة لهؤو’ء
اأ’ششخاصص بإاقÎاح ا◊لول الثلثة على حسشب
ا’ت -ف -اق -ي-ات ال-دول-ي-ة ك-إات-ف-اق-ي-ة ج-ن-ي-ف ع-ام
 ،1951وا’تفاقية اإ’فريقية عام  1969وكلها
تتحدث عن أاهمية ا◊لول والتي ” –ديدها
‘ ثلثة ›ا’ت ،وحسشبه فإان ا◊ل اأ’ول
واأ’فضش-ل ه-و ت-وف Òال-ع-ودة ال-ط-وع-ي-ة ل-ه-ؤو’ء
اللجئ Úبعد توفر الظروف ‘ دولة اأ’صشل
وه -ن -اك شش -روط وإاج -راءات دق -ي -ق -ة ‘ ه -ذا
ا◊ل ،عن طريق التأاكد إان كان الوضشع آامنا
وشش- -روط ال- -ع -م -ل وال -ك -رام -ة ل -ت -ج -نب ع -ودة
ال- -لج- -ئ Úم -رة أاخ -رى ،واŸف -وضش -ي -ة ق -امت
بتوف Òهذا ا◊ل أ’عداد كبÒة من اللجئÚ
خلل  70عاما من عملها.
‘ ح Úا◊ل الثا Êهو الدمج اÙلي،
وعادة ما يتم بالتششاور والتعاون مع الدول
اŸسش -ت -ق-ب-ل-ة ل-لج-ئ Úل-فÎة ط-وي-ل-ة ،ل-ت-م-كÚ

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

ال- -لج- -ئ Úم- -ن اإ’ق -ام -ة وت -وف ÒاŸسش -اع -دة
وإادم - - -اج - - -ه - - -م ‘ ا◊ي - - -اة ا’ق - - -تصش- - -ادي- - -ة
وا’جتماعية ،و‘ بعضص الدول إاقامات دائمة
وجنسشيات ،وكذا ا◊ق ‘ العمل وهو مهم
جدا ،التعليم والصشحة ،بحيث تقوم اŸفوضشية
ب -ت -ع -ب -ئ-ة م-ب-دأا مشش-ارك-ة اأ’ع-ب-اء ل-ه-ذه ال-دول
اŸواف -ق -ة ع -ل -ى ال-دم-ج وت-وف ÒاŸسش-اع-دات
ال- -لزم -ة ،وذلك أ’ن -ه يضش -ع مسش -ؤوول -ي -ة ك -بÒة
وضشغطا على كاهل الدولة اŸسشتقبلة.
أاما ا◊ل الثالث فهو إاعادة التوط‘ Ú
دولة ثالثة بحكم أان الدولة اأ’و ¤ما تزال
تعا Êعراقيل ،وهذا ع Èتطبيق معاي Òمعينة
لتوف Òا◊ماية لهؤو’ء اللجئ Úوعادة يكون
عددهم قليل ويكون ‘ إاطار مششاركة اأ’عباء،
بحيث أان هناك بعضص الدول بعيدة جدا عن
م -ن-اط-ق ال-ن-زاع-ات ك-دول شش-م-ال أاوروب-ا م-ث-ل
ال -دول اإ’سش -ك -ن -دن -اف-ي-ة ال-ت-ي ق-امت ب-ت-ق-دË
ف -رصص إ’ع -ادة ال -ت -وط ‘ Úم -ن -اط -ق -ه-ا م-ث-ل
اللجئ Úالعراقي Úوحاليا السشوري ÚوغÒهم
م -ن اŸن -اط -ق ال-ع-رب-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-رف ن-زاع-ات
وذلك ع -ن ط -ري -ق ب -رن -ام -ج إاع -ادة ال -ت -وط،Ú
مؤوكدا أانه فيه تكريسص وتعزيز Ÿبدأا اŸششاركة
‘ –مل اأ’عباء.
وحسشب ‡ث-ل م-ك-تب اŸف-وضش-ي-ة السش-ام-ي-ة
لشش -ؤوون ال -لج -ئ Úب-ا÷زائ-ر ،ف-إان ه-ن-اك م-ن
يتحدث عن حل رابع متمثل ‘ الوقاية وهو
أاهم ششيئ قائل إان اŸسشؤوولية مششÎكة عن
طريق مششاركة اأ’عباء والتضشامن ،مششÒا إا¤
اتفاق الدول من بينها ا÷زائر العام اŸاضشي
ح - -ول ال - -رؤوي - -ة ا÷دي - -دة Ÿع- -ا÷ة ظ- -اه- -رة
اللجئ Úوالهجرة بطريقة ششاملة ،وذلك ‘
ل· اŸت-ح-دة
إاط -ار ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -م -وم-ي-ة ل -أ
برئاسشة الرئيسص باراك أاوباما آانذاك ،بحيث
” الÎك- -ي- -ز ع- -ل- -ى م -ب -دأا ال -تضش -ام -ن ال -دو‹
ومششاركة اأ’عباء ومسشاعدة الدول اŸسشتقبلة
أ’ع- -داد ك- -بÒة م- -ن ال- -لج -ئ ،Úوسش -وف ي -ت -م
اعتماد هذه الوثيقة هذا العام ،آامل ‘ أان
تلتزم بها هذه الدول.
وأاضش -اف ب -وخ -اري أان ،اŸف -وضش -ي -ة بصش-دد
–ضش Òما يسشمى اإ’طار الششامل Ÿسشاعدة
وح -م -اي -ة ال -لج -ئ ،Úوف-ي-ه إاط-ار شش-ام-ل آاخ-ر
خاصص Ãعا÷ة اŸهاجرين وهي رؤوية جديدة
للتعامل مع ظاهرة اللجئ ،Úأ’نها اختلفت
ع -م -ا ك -انت ع -ل -ي -ه ‘ اŸاضش -ي ،ح -ال -ي -ا ف-ي-ه
–ركات بششرية واختلطات وتعقد ‘ هذه
الظاهرة.
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ﬂيمات تندوف بها كل شسروط أ◊ياة رغم ألوضسع ألصسعب

إادعاءات اŸغرب باحتجاز الÓجئ Úالصضحراوي Úباطلة

رّد ‡ث-ل م-ك-تب م-ف-وضس-ي-ة ألÓجئÚ
ب -ا÷زأئ-ر ح-م-دي أن-ور ب-وخ-اري ،أمسص،
ع- -ل -ى أ’دع -اءأت أŸغ -رب -ي -ة ب -خصس -وصص
ألÓجئ Úألصسحرأوي Úبو’ية تندوف،
وأك- -د أن أıي- -م- -ات ب- -ه- -ا ك -ل م -ق -وم -ات
أ◊ياة ألضسرورية ‘ ،ح Úرفضص بشسدة
’‡ية أو
أتهامات ‡اثلة سسوأء للهيئة أ أ
أل -دول -ة أŸسس -ت -ق -ب -ل-ة أ÷زأئ-ر ،أل-ت-ي ⁄
تÎأج - -ع ع - -ن ت - -ق - -د Ëمسس - -اع - -دأت - -ه- -ا
’ع- -ان- -ات
’نسس - -ان - -ي- -ة رغ- -م ت- -ق- -لصص أ إ
أ إ
ألدولية.

جÓل بوطي
أاوضشح اŸمثل أاأ’‡ي أانور بوخاري أان أاي
ادع -اءات ت -ق -ر ب -أان ال -لج -ئ Úالصش -ح -راويÚ
ﬁتجزون ’ أاسشاسص لها من الصشحة نهائيا،
ق -ائ -ل» صش -ح -ي -ح أان ال -وضش -ع اإ’نسش-ا Êصش-عب
للغاية بالنظر إا ¤مأاسشاة الششعب الصشحراوي
ط-ي-ل-ة  42سش -ن-ة ،ل-ك-ن م-ق-وم-ات ا◊ي-اة ك-ل-ه-ا
م -ت -وف -رة ل -لج-ئ Úخ-اصش-ة ا◊رك-ة وال-نشش-اط
العادي» ،حيث تتوفر أاجهزة ا’تصشال ا◊ديثة
والكهرباء وغÒها من الضشروريات.
ت -ف-ن-د تصش-ري-ح-ات ‡ث-ل م-ك-تب م-ف-وضش-ي-ة
اللجئ Úبخاري ادعاءات اŸغرب إازاء وضشع
الصشحراوي Úباıيمات ،حيث كثÒا ما تردد
اŸم- -ل- -ك- -ة اŸغ- -رب- -ي- -ة أاط- -روح- -ة اح- -ت- -ج -از
الصش -ح -راوي ،Úاأ’م-ر ال-ذي رفضش-ه اŸت-ح-دث
بششدة ،وأاوضشح أان الهيئة اأ’‡ية  ⁄تتلق أاي
ششكوى رسشمية سشواء من دولة أاو أاششخاصص
خارج ا÷زائر أاو حتى ‘ دول أاخرى ،مؤوكدا
اسش -ت-ع-داده ل-ل-رد بشش-ك-ل م-ب-اشش-ر ع-ل-ى ك-ل م-ن
يششكك ‘ ا÷هود اŸبذولة.
أاششار أانور بوخاري إا ¤أانه بإامكان أاي جهة
رسشمية ﬁلية كانت أاو دولية زيارة ﬂيمات
اللجئ Úالصشحراوي Úللوقوف على الوضشع
اإ’نسشا Êوا÷هود التي تقوم بها وكالة غوث
اللجئ Úبالتنسشيق مع ا÷زائر ،مضشيفا أان
دور ال -وك -ال -ة اأ’‡ي -ة ي -ق -تصش -ر ع -ل -ى ت-ق-دË
اŸسش- - -اع - -دات اإ’نسش - -ان - -ي - -ة ل - -ل - -م - -واط - -نÚ
الصش - -ح - -راوي ‘ ،Úح Úتضش - -ط- -ل- -ع ا÷زائ- -ر
ب-ح-م-اي-ت-ه-م ‘ إاط-ار ت-ط-ب-ي-ق م-ب-ادئ ال-ق-انون
ال -دو‹ م -ث -م -ن -ا ج -ه-ود ا÷زائ-ر ال-ت-ي ت-ع-دت
ال- - -ق- - -ان- - -ون ال- - -دو‹ ‘ ت- - -ق- - -د Ëاإ’ع - -ان - -ة
واŸسشاعدات التي  ⁄تÎاجع أابدا رغم الوضشع

ا’قتصشادي الصشعب.
وحسشب اŸتحدث فان جهود ا÷زائر غÒ
اŸب - -اشش - -رة ت - -ع - -دت ا◊م - -اي - -ة إا ¤ت - -ق- -دË
مسش- - -اع- - -دات م- - -ت- - -واصش - -ل - -ة إا ¤ال - -لج - -ئÚ
الصشحراوي ،Úسشواء من خلل تقد ËاŸواد
الغذائية واأ’دوية أاو حتى الدعم ‘ ›ال
ت -وف Òال -ب -ن -ى ال-ت-ح-ت-ي-ة واŸراف-ق الضش-روري-ة
وا◊ياة.
‘ هذا الصشدد اسشتغرب اŸمثل اأ’‡ي أاي
ادعاء يقول إان وضشع اللجئ ÚالصشحراويÚ
غ Òط- -ب- -ي -ع -ي ،ق -ائ -ل» ب -ال -ع -كسص “ام -ا اأن -ا
شش - -خصش - -ي - -ا أازور اıي - -م- -ات وال- -ك- -ث Òم- -ن
اŸنظمات غ Òا◊كومة تعمل هناك و‡ثلون
دبلوماسشيون يزورون اıيمات والكل مرتاح
نوعا ما للوضشع مقارنة بلجئ Úآاخرين ‘
ال -ع -ا ،»⁄سش -ي -م-ا م-ن ن-اح-ي-ة ال-نشش-اط وح-ري-ة
التنقل.
‘ مقابل ذلك  ⁄يخف اŸمثل اأ’‡ي
ال -ظ -روف الصش -ع -ب-ة ال-ت-ي Áر ب-ه-ا ال-لج-ئ-ون
الصشحراويون البالغ عددهم حسشب اŸعطيات
الرسشمية  165أالف ’جئ ،حيث ذكر حمدي
ب -خ-اري أان-ه-م ي-ع-يشش-ون ح-ي-اة صش-ع-ب-ة م-ن-ذ 42
سشنة ،موضشحا أانه بالرغم من اŸسشاعدات إا’
أان الوضشع اإ’نسشا Êيعرف تأازما’ ،سشيما بعد
ت-ق-ل-يصص ال-دول اŸان-ح-ة Ÿسش-اع-دات-ه-ا السش-نة
اŸاضش -ي -ة بسش -بب اتسش -اع رق -ع-ة ال-ن-زاع-ات ‘
العا.⁄
ك -م -ا رب-ط اŸم-ث-ل ا’‡ي أاسش-ب-اب ت-راج-ع
اŸسش-اع-دات إا ¤ال-فÎة ال-زم-ن-ي-ة ل-ل-م-خ-يمات
وعدم وجود أاي حل ‘ اأ’فق ،اأ’مر الذي أادى
إا ¤ملل الدول اŸانحة نظرا لتأازم الوضشع
بششكل كب Òخلل السشنوات اأ’خÒة وغياب
ح -ل -ول ن -ه -ائ -ي-ة ل-ل-وضش-ع اإ’نسش-ا ،Êخ-اصش-ة أان
اŸلف ’ يعرف تناو’ إاعلميا كبÒا.
‘ ه - -ذا اإ’ط- -ار اقÎح اŸت- -ح- -دث دع- -وة
السش -ف -راء واŸم -ث -ل Úال -دب -ل -وم -اسش-ي Úل-ل-دول
اŸان - -ح - -ة إا ¤زي - -ارة ﬂي - -م - -ات ال- -لج- -ئÚ
الصش-ح-راوي Úب-ت-ن-دوف ل-ل-وق-وف ع-ل-ى الوضشع
اإ’نسش- -ا Êالصش- -عب ،ال -ذي  ⁄ي -ن -ل ح -ق -ه م -ن
التناول اإ’علمي و ⁄يسشلط عليه الضشوء على
غ -رار ب -اق -ي اıي -م -ات ‘ ال -ع -ا ⁄رغ-م اأن-ه
ﬁرج للغاية وبات هاجسشا كبÒا Ÿفوضشية
ال- -لج- -ئ ‘ Úال- -وقت ا◊ا‹ ن- -ظ -را لÎاج -ع
اŸسشاعدات بششكل ﬂيف.

أك Èرقم يسسجل منذ أ◊رب ألعاŸية ألثانية

 65مليونا ...ب Úنازح و’جئ ع Èالعا⁄

عزيز بن عمر
كششف حمدي بوخاري ‡ثل اŸفوضشية
ل· اŸتحدة لششؤوون اللجئ Úأان
السشامية ل أ
عدد اللجئ Úوالنازح Úحول العا ،⁄صشعد
إا 65.5 ¤ملي Úششخصص حتى  17ديسشمÈ
.2017
وأاضشاف بوخاري خلل اسشتضشافته ‘ ركن
«ضشيف الششعب» أان عدد اللجئ ÚوالنازحÚ
‘  2017ت -زاي-د ب-ن-ح-و  300أال -ف شش-خصص
مقارنة مع العام السشابق.
و–تل القارة ا’فريقية اŸرتبة ا’و‘ ¤
ظ -اه-رة ال-لج-ئ Úب-نسش-ب-ة  30ب-اŸائ-ة تليها
’وسش-ط بـ  26ب-اŸائ-ة ثم
م -ن -ط -ق -ة الشش-رق ا أ
القارة العجوز بـ  17باŸائة ،أامريكا بـ 16
باŸائة ،أاسشيا  11باŸائة هذا ،ويعد الصشراع
’ك Èللجئ Úحول العا⁄
‘ سشوريا اŸنتجَ ا أ
بـ 5.5م - -لي Úشش - -خصص ،م- -ن ›م- -ل ع- -دد
ال- -لج- -ئ Úوال -ن -ازح Úع Èال -ع -ا ⁄وال -ب -ال -غ
عددهم  65.6مليون ششخصص وقسشم ضشيف
الششعب العدد إا ¤ثلث فئات حيث بلغ عدد
اللجئ 22.5 Úملي Úششخصص وهو أاعلى
’طلق من بينهم 17.2
رقم ُيسشجل على ا إ
م- -ل- -ي -ون شش -خصص –ت وصش -اي -ة اŸف -وضش -ي -ة
ل·
السش -ام -ي -ة لشش -ؤوون ال -لج -ئ Úال-ت-اب-ع-ة ل -أ
اŸتحدة من بينهم اللجئون الفلسشطينيون

’ون -روا» وي -ق-در
اŸسش -ج -ل -ون ل -دى وك -ال -ة «ا أ
عددهم بـ  5.30مليون أاما ما يتعلق بعدد
’ششخاصص النازح Úداخل بلدانهم فقد بلغ
اأ
 40.3م-ل-ي-ونً-ا ن-ه-اية  ،2017م -ق -ارن ً-ة بـ40.8
مليوناً العام السشابق.
وال- - -ع- - -نصش- - -ر ال- - -ث - -الث ال - -ذي أاورده ذات
اŸت -ح -دث ،ه -و ع -دد ط -ال -ب -ي ال-ل-ج-وء وه-م
أاشش -خ -اصص ف -روا م -ن ب -ل -دان-ه-م ويسش-ع-ون إا¤
ا◊ماية الدولية كلجئ .Úومع نهاية ،2017
بلغ عدد طالبي اللجوء ‘ العا 2.8 ⁄مليون
ششخصص.
ل·
وق -ال ‡ث -ل اŸف -وضش -ي -ة السش-ام-ي-ة ل -أ
اŸتحدة لششؤوون اللجئ Úأاحمد بوخاري:،
إان «هذا العدد غ Òمقبول بكل اŸقاييسص،
ويشش Òأاك Ìمن أاي وقت مضشى إا ¤ا◊اجة
للتضشامن وإا ¤هدف مششÎك متمثل ‘ ا◊د
’زمات وحلها».
من ا أ
وقال بوخاري إان  37بلداً وافقت على
إاعادة توط 189.3 Úأالف ’جئ ‘ ح“ Úكن
نصشف مليون ’جئ من العودة إا ¤بلدانهم
’م ،ون- -ح -و  6.5م -لي Úن -ازح داخ -ل-يً-ا إا¤
اأ
’صشلية ،خلل العام اŸاضشي.
مناطقهم ا أ
وم - -ن ح - -يث ع - -دد السش - -ك - -ان ،م - -ا ي- -زال
السش -وري -ون يشش -ك -ل -ون أاك Èنسش -ب -ة م-ن ال-ع-دد
’جما‹ للجئ Úوالنازح ،Úبـ  12مليون
اإ
ششخصص ،إاما أانهم نازحون داخلياً وإاما فارون
إا ¤اÿارج كلجئ Úأاو طالبي ÷وء.

ألثنين  ٢٢جانفي  ٢0١٨م
ألموأفق لـ  04جمادى أألولى  ١43٩هـ
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شعب»
«ألش
أŸفوضشية تعالج ألظاهرة لكنها ’ “لك تعامل أ÷زأئر مع ألÓجئ Úألصشحرأوي Úمثال يحتذى
ضشيف
أم Úبلعمري
أأرقاما حول عدد أŸهاجرين غ ÒألقانونيÚ
ألهجرة غ Òألشضرعية ‘ تزأيد مسضتمر ،أنور بوخاري:

لشضخاصض
لمن ألدأخلي وقوأنينها وحماية أ أ
على ألدول ألسضعي لتوأزن ب Úمتطلبات أ أ
ل· أŸتحدة
أكد حمدي أنور بخاري ‡ثل مكتب أŸفوضضية ألسضامية لشضؤوون ألÓجئ Úألتابعة لهيئة أ أ
با÷زأئر ،أن ألهجرة غ Òألشضرعية ‘ تزأيد مسضتمر ‘ ألعا ،⁄غ Òأن ألهيئة ل “تلك أرقاما حول هذه
لحصضائيات أŸتوفرة حاليا عبارة عن أسضتنتاجات أو تقديرأت حول ألظاهرة.
ألظاهرة ،لن أ إ

حياة  /ك
أوضضح بوخاري خÓل نزوله ،أمسس ،ضضيفا
على جريدة «ألشضعب» أنه ل Áكن للمفوضضية
إأحصض -اء إأل أألشض -خ -اصس أل -ذي -ن ي-أات-ون إأل-ي-ه-ا،
ليسضجلوأ أنفسضهم بطريقة قانونية ،مشضÒأ إأ¤
أن هناك عددأ كبÒأ من أألشضخاصس دخلوأ
ع- -ن ط- -ري- -ق أ÷زأئ- -ر ‘ إأط- -ار ه- -ج- -رة غÒ
شضرعية ،لكن ل Áكن إأحصضاؤوهم ،ويدعو أن
يكون هناك تعاون أك Èمن كل أ÷هات سضوأء
من ألسضلطات ألعمومية أو أÛتمع أŸد،Ê
ل - -ت- -وف Òأإلحصض- -ائ- -ي- -ات أل- -رسض- -م- -ي- -ة أو غÒ
ألرسضمية.
ق- -ال ب- -وخ -اري إأن أŸف -وضض -ي -ة تسض -ت -ع -م -ل
مصض -ط -ل -ح آأخ -ر ل -ل -ه -ج -رة ألسض -ري-ة «نسض-م-ي-ه-ا
هجرأت ﬂتلطة أو –ركات بشضرية كبÒة،
مهما كانت ألهجرة سضرية أو علنية أو عÈ
أ◊دود تعت Èكلها هجرة ع Èأ◊دود» ،لفتا

إأ ¤أن ظاهرة ألهجرة أıتلطة توجد فيها
ك -ل أصض -ن -اف أل -بشض -ر سض -وأء ك -ان-وأ م-ه-اج-ري-ن
أقتصضادي Úأو لجئ Úأو عدÁي أ÷نسضية أو
مهرب.« Ú
و بالنسضبة للهجرأت أıتلطة «معظمهم
يتحركون ‘ إأطار منظمات “ارسس ألتهريب
أو ‘ إأطار فردي ،أو Ãسضاعدة من أطرأف
معينة ،بطريقة سضرية للوصضول إأ ¤دولة معينة
أو عبور دولة ما وهي باألسضاسس تقصضد ألعبور
إأ ¤ألشضمال عن طريق ألبحر أألحمر « حسضب
ما أفاد به ‡ثل أŸفوضضية ،مشضÒأ إأ ¤أن
ألظروف ألصضعبة ألتي تتم فيها ألهجرة غÒ
ألشض- -رع- -ي- -ة وأıاط- -ر أل -ت -ي ي -ت -ع -رضس ل -ه -ا
أŸهاجرون غ Òألشضرعي ،Úتؤودي ‘ أحيان
إأ ¤فقدأنهم ◊ياتهم.
وذكر ‘ هذأ أإلطار أن أŸفوضضية تعمل
ع -ل -ى أŸع -ا÷ة وأل-وق-اي-ة م-ن ه-ذه أل-ظ-اه-رة
باألسضاسس ،ويرى أن «على ألدول أن تعمل على
أل -ت -ك -ي -ي -ف أو أل -ت -وأزن ب Úم-ت-ط-ل-ب-ات أألم-ن

ألدأخلي وقوأنينها وحماية هؤولء أألشضخاصس،
ح -ت -ى وإأن ك -ان -وأ م -ه -اج -ري -ن ب -ط -ري -ق-ة غÒ
شضرعية ،لن هناك جوأنب إأنسضانية ل بد أن
ن -رأع -ي-ه-ا ،خ-اصض-ة أل-ف-ئ-ات أل-هشض-ة ك-األط-ف-ال
وأل -نسض -اء وأŸسض -ن ،Úوذلك ب -غضس أل-ن-ظ-ر ع-ن
كونهم هاجروأ بطريقة غ Òشضرعية «.
أعت Èبخاري ‘ معرضس حديثه أن هناك
ع- -ددأ م- -ن أŸه- -اج- -ري- -ن غ Òألشض- -رع -ي⁄ Ú
يسضجلوأ أنفسضهم «رÃا  ⁄يسضتطيعوأ ألوصضول
إأ ¤م -ك -اتب أŸف -وضض -ي -ة ،بسض -بب –رك -ات -ه -م
ألسضرية أو لبعد أŸسضافة ب Úمكان توأجدهم
وموقع توأجد أŸفوضضية ،ومنهم من ل يعرف
أن ل -ه -ذه أألخÒة م -ك -تب ‘ أŸن -ط -ق -ة أل -ت-ي
هاجر إأليها».
وع Èبخاري ‘ معرضس حديثه عن رغبته
‘ أن يوسضع أماكن توأجد أŸفوضضية ،حتى
يكون تعاونها أك Èوفعال مع أ÷هات أŸعنية،
وحتى يتمكن هؤولء أألشضخاصس من ألوصضول
إأ ¤أŸكاتب وألتسضجيل بطريقة قانونية.

نتطلع إأ ¤تعاون أك Èمعها

أصضبح ملف ألÓجئ Úمن أك Èألتحديات
ألتي توأجه أÛتمع ألدو‹ حيث أن عددهم
ع Èألعا ⁄يزيد عن 65مليون ب Úنازح ولجئ
وه -و أك Èع -دد ي -ت -م تسض -ج -ل -ي -ه م -ن -ذ أ◊رب
أل -ع -اŸي -ة أل -ث -ان -ي -ة ‡ا ي -ع -كسس ح -ج -م ه -ذه
أŸعضض -ل-ة أل-ت-ي أصض-ب-حت تشض-ك-ل خ-ط-رأ ع-ل-ى
ألسض -ل -م وألم -ن أل -دول -ي Úوع -ل -ى ألسض -ت -ق-رأر
ألعاŸي ‘ ظل تنامي شضبكات أجرأمية دولية

دخ -لت ع -ل -ى أÿط وأصض -ب -حت تسض -ت -ث -م -ر ‘
ألظاهرة ألتي أصضبحت مدأخليها توأزي أو
تفوق ألŒار ‘ أıدرأت وألسضلحة.
أ÷زأئر تعت Èمن أحدى ألدول أŸعنية
ب -ال-ظ-اه-رة ع-ل-ى أع-ت-ب-ار أن-ه-ا تسض-ت-ق-ب-ل ع-ل-ى
أرأضض -ي -ه -ا م -ن -ذ أك Ìم-ن  40سض-ن-ة ألÓجئÚ
ألصض- -ح- -رأويﬂ ‘ Úي- -م- -ات ت- -ن- -دوف ،ك -م -ا
أصض- -ب- -حت خÓ- -ل ألسض- -ن- -وأت ألخÒة وج- -ه -ة
مفضضلة لÓجئ Úألقادم Úمن أفريقيا جنوب
ألصض -ح -رأء وم -ن ب -عضس أل -دول أل -ع-رب-ي-ة أل-ت-ي
عصض- -فت ب- -ه -ا أح -دأث م -ا سض -م -ي بـ «أل -رب -ي -ع
أل -ع -رب -ي» أل أن نسض -ب -ة أل -ق -ادم Úم-ن أل-ق-ارة
ألفريقية هي ألهم أ ¤درجة أصضبحت معها
ألموأج ألبشضرية ألهائلة من أŸهاجرين غÒ
ألشضرعي Úألذين دخلوأ ألرأضضي أ÷زأئرية
مصض -در ق -ل -ق ل -لسض -ل -ط -ات ت -خ -وف -ا م-ن –ول
Œمعاتهم ألعشضوأئية ألتي أقاموها ‘ ألعديد
Óره- -اب
م - -ن ولي - -ات أل - -وط - -ن أ ¤أوك- -ار ل - -إ
وأ÷رÁة أŸن-ظ-م-ة خ-اصض-ة وم-رت-ع-ا لÓ-وب-ئ-ة

وألم -رأضس خ -اصض-ة ب-ع-د رفضس أل-ك-ث Òم-ن-ه-م
أŸكوث ‘ مرأكز أليوأء ألتي أسضسضت لهذأ
ألغرضس.
أ÷زأئ -ر ورغ -م حسض -اسض -ي -ة وت-عّ-ق-د أŸل-ف
ورغم ألعدأد ألهائلة من ألنازح ÚوألÓجئÚ
–اول أليوم بالتعاون مع أŸفوضضية ألسضامية
 ·ÓأŸت-ح-دة
لشض -ؤوون أل Ó-ج -ئ Úأل -ت -اب -ع -ة ل  -أ
معا÷ة ألظاهرة بالطرق ألتي –فظ ألولئك
ألÓجئ Úحقوقهم وكرأمتهم و‘ هذأ ألصضدد
قال ألسضتاذ أحمد أنور حمدي بوخاري ‡ثل
أŸفوضضية ألسضامية لشضؤوون ألÓجئ Úبا÷زأئر
لدى أسضتضضافته ‘ ركن «ضضيف ألشضعب» أمسس
إأن ت -ع -ام -ل ألشض -عب أ÷زأئ -ري م -ع أل Ó-ج-ئÚ
ألصض- -ح- -رأويﬂ ‘ Úي- -م- -ات ت- -ن -دوف م -ث -ال
ي -ح -ت -ذى ب -ه بسض -بب روح أل -تضض -ام -ن وح -ف-اوة
أسضتقبال ألشضعب أ÷زأئري ألولئك ألÓجئÚ
وع- -اد ب- -وخ- -اري رئ- -يسس م- -ك -تب أŸف -وضض -ي -ة
ألسضامية لÓجئ Úبا÷زأئر أ ¤ألتعاون بÚ
ألهيئة ألتي أعتمد مكتبها قبل أك Ìمن 35
سضنة وب Úألسضلطات أ÷زأئرية ألذي قال أنها
شض -م -لت أل -ك -ث Òم -ن أÛالت م -ن -ه -ا دورأت
ت-دري-ب-ي-ة ل-ف-ائ-دة أف-رأد م-ن أŸدي-ري-ة أل-عامة
Óمن ،ألصضحافي Úوألقضضاة ولكن أضضاف ‘
ل أ
ألسضياق ضضيف ألشضعب أن هيئته تتطلع لتعاون
أك Ìم- -ن ألسض- -ل- -ط- -ات أ÷زأئ -ري -ة م -ؤوك -دأ أن
أ÷زأئر ‘ حاجة أ ¤وضضع تشضريعات وطنية
تتعلق بالÓجئ.Ú
أما ‘ رده عن سضؤوأل حول ما أشضيع عن
تعامل أ÷زأئري Úبعنصضرية مع ألÓجئ Úقال
بوخاري أنها تصضرفات معزولة ل “ثل ألشضعب
أ÷زأئري ألذي قال إأنه أبدى روحا تضضامنية
م-ع ألÓ-ج-ئ Úأل-ذي-ن يسض-ت-ف-ي-دون م-ن ألصض-ح-ة
وألتعليم أÛا ‘ Êألطور ألبتدأئي شضأانهم
شضأان أŸوأطن Úأ÷زأئري.Ú
–اول ب -عضس ألط -رأف ت -وظ -ي -ف ظ -اه-رة
ألÓجئ Úغ Òألشضرعي Úكورقة للضضغط على
أ÷زأئر من خÓل ألÎويج ألكاذيب مشضفوعة
بفيديوهات مفÈكة تظهر أهانة أ÷زأئريÚ
Ÿه- -اج- -ري- -ن ق -ادم Úم -ن أف -ري -ق -ي -ا ج -ن -وب
ألصضحرأء ‘ ﬁاولت بائسضة لضضرب ألعمق
ألفريقي للجزأئر وألتقليل من تضضامنها مع
ألقارة ألفريقية ألتي كان آأخرها مسضح ديون
ب- -عضس أل- -دول ألف- -ري- -ق -ي -ة أل -ت -ي ت -ع -ا Êم -ن
صضعوبات مالية وأقتصضادية وهي خطوة  ⁄تقم
بها أي دولة أخرى من ألقارة يضضاف أ ¤ذلك
أن أ÷زأئر  ⁄توصضد أبوأبها ‘ وجه ألÓجئÚ
ألفارقة رغم حسضاسضية ألوضضع ‘ ألصضحرأء
وإأمكانية تسضلل عناصضر أرهابية بينهم ولكن
رغم ذلك سضمحت لهم بالدخول أ ¤أرأضضيها
وأبدت ليونة كبÒة حتى مع بعضس أŸقيمÚ
ب- -ط- -ري- -ق- -ة غ Òق- -ان- -ون- -ي -ة إأÁان -ا م -ن -ه -ا أن
ألعتبارأت ألنسضانية تكون لها ألولوية ‘
بعضس أ◊الت ووفق هذأ ألطار ” إأعادة
أŸئات من ألÓجئ Úألقادم Úمن ألنيجر أ¤
ب -ل -ده -م ب -ط -لب م -ن ح -ك-وم-ت-ه-م و‘ ظ-روف
إأنسضانية مشضهود لها.

أ÷زأئر أصضبحت منطقة عبور وأسضتقبال ودولة هجرة لÓجئ ÚوأŸهاجرين

أأغلب حا’ت أ’Œار بالبششر بدأيتها كانت من بÓد أŸنششاأ أأو ‘ ألطريق
أكد حمدي أنور بوخاري ‡ثل
م-ك-تب أŸف-وضض-ي-ة ألسض-ام-ية لشضؤوون
ل·
ألÓ-ج-ئ Úب-ا÷زأئ-ر Ÿن-ظ-مة أ أ
أŸت - -ح- -دة ،أن ت- -ع- -رضض ألÓ- -ج- -ئÚ
ل ŒÓ-ار ب -ال -بشض -ر ح -ق -ي-ق-ة وأق-ع-ة
وصض- -ح- -ي- -ح -ة ،ب -ال -رغ -م م -ن ك -ون -ه
لنسضان،
م-وضض-وع-ا ي-ت-ع-لق بحقوق أ إ
مشض Òأ ¤أن- -ه ل- -يسض ك- -ل ضض- -ح -ي -ة
ل -ه -ذه أل -ظ -اه -رة لج-ئ وأل-ع-كسض،
مشضÒأ إأ ¤أن - - - -ه م - - - -ن ألضض - - - -روري
توضضيح هذه أŸفاهيم.

سسعاد بوعبوشش
أوضض - -ح ‡ث - -ل م- -ك- -تب أŸف- -وضض- -ي- -ة
ألسض -ام -ي -ة لشض -ؤوون أل Ó-ج -ئ Úب -ا÷زأئ -ر
لحيان
ضضيف «ألشضعب» ،أنه ‘ كث Òمن أ أ
ت -ب -دأ ظ -اه -رة ألŒار ب-ال-بشض-ر م-ن ب-ل-د
أŸنشض- -أا أو ‘ ط- -ري- -ق- -ه- -م ع- -ل- -ى غ -رأر
لف-ارق-ة ‘ ط-ري-ق-ه-م إأ¤
أŸه -اج -ري-ن أ أ
أ÷زأئر ،وبالتا‹ دول ألعبور ل تتحمل
مسضؤوولية هذه ألظاهرة فالعملية تكون

من شضبكات تنشضط أصض Óدأخل بلدأنهم
مع أخرى خارجها.
أعطى حمدي مثال ‘ هذأ ألصضدد
منطقة ألسضاحل ،حيث يدخل ألكث Òمن
لف- -ارق- -ة م -ن أ÷ن -وب أ÷زأئ -ري م -ن
أأ

خÓل “Ôأسضت وبالتا‹ فالكث Òمنهم
لصضلية،
يكون ضضحية لŒÓار ببلدأنهم أ أ
ما جعل أ÷زأئر منطقة عبور وأسضتقبال
ودولة هجرة ،مشضÒأ أ ¤أنه ‘ غياب
إأحصضائيات دقيقة يبقى ألعمل أŸشضÎك

وتكاتف أ÷هود هو أ◊ل ألوحيد للحد
من هذه ألظاهرة.
أشضار ‡ثل مكتب أŸفوضضية ألسضامية
لشض- - -ؤوون أل Ó- -ج - -ئ Úب - -ا÷زأئ - -ر إأ ¤أن
م-ك-اف-ح-ة ظ-اه-رة ألŒار ب-ال-بشض-ر ع-لى

مسض- -ت- -وى ألÓ- -ج- -ئ Úل- -يسضت م -ن م -ه -ام
أŸفوضضية فقط بل تتدخل فيها ألكثÒ
ل‡ي -ة وأل -دول-ي-ة وك-ذأ
م -ن أل -ه -ي -ئ -ات أ أ
أÛت -م-ع أŸد Êوأل-دول أŸع-ن-ي-ة ،ك-م-ا
ي - -جب أل - -ت - -م - -ي - -ي - -ز ب ÚأŸه - -اج- -ري- -ن
ألق - -تصض- -ادي Úأل- -ذي ه- -ج- -روأ ب- -دأف- -ع
–سض Úحياتهم وألÓجئ Úألذين هجروأ
قسضرأ رغم أسضتعمالهم لنفسس ألوسضائل
وألطرق.
حسضب ح -م-دي ت-ب-ق-ى أل-وق-اي-ة ب-دول-ة
أŸنشض -أا أه -م آأل -ي -ة Ÿك -اف-ح-ة أل-ظ-اه-رة
ب- -دأي- -ة ب- -ت -وف Òأ◊م -اي -ة ل -ه -م Ãوجب
ق -وأن Úأل -دول أŸع-ن-ي-ة ‘ إأط-ار أل-ع-م-ل
أŸشضÎك بينها وب Úألدول أŸسضتقبلة،
مشضÒأ إأ ¤وجود برأمج خاصضة ◊ماية
ألضضحايا أŸعرضض Úللعنف أ÷نسضي أو
لمر
أ÷سضدي وكذأ ألنفسضي وقد يصضل أ أ
أ ¤تخصضيصس حماية أمنية ع ÈتأامÚ
لهم مكان آأمن للحيلولة دون أختطافهم
لج-رأم-ي-ة،
م -رة أخ -رى م -ن ألشض -ب-ك-ات أ إ
على غرأر ما حدث أيام أزمة كوسضوفو.
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ألموأفق لـ  04جمادى أألولى  1439هـ

»æWh

’يجاد حلول ’نششغا’تهم
رغم تنصشيب ÷نة قطاعية مششÎكة إ

اأ’طباء اŸقيمون يطالبون باŸلموسص وينتظرون إاسصتجابة الوصصاية
الشصروع ‘ دراسصة اŸطالب اأ’ربعاء اŸقبل
’ط - - -ب- - -اء
ط - - -الب ‡ث - - -ل - - -و أ أ
أŸق -ي-م ÚخÓ-ل أشش-غ-ال أل-ل-ج-ن-ة
أل - -ق- -ط- -اع- -ي- -ة أŸششÎك- -ة وزي- -ر
ألصش- - -ح- - -ة وألسش - -ك - -ان وإأصش Ó- -ح
أŸسش-تشش-ف-ي-ات ﬂت-ار حسش-بÓ-وي
بضش -م-ان-ات م-ك-ت-وب-ة ل-ل-ت-أاك-د م-ن
ح -ق -ي -ق -ة أسش -ت -ج -اب -ة ألسش-ل-ط-ات
أŸع -ن -ي -ة ıت -ل -ف أنشش -غ -ا’ت -ه-م
’ضشرأب
أŸرفوعة مؤوكدين أن أ إ
م-ت-وأصش-ل ول-ن ي-ت-م أل-رجوع عن
أل- - -ق - -رأر إأ’ ‘ ح - -ال ” إأي - -ج - -اد
حلول ملموسشة .

صسونيا طبة

وع- - -ل - -ى ه - -امشص إأشض - -رأف وزي - -ر
ألصضحة على تنصضيب ÷نة قطاعية
مشضÎك- -ة ” ،م- -ن -ع ألصض -ح -ف -ي Úم -ن
حضض -وره -ا رغ -م دع -وت -ه -م ل -ت -غ-ط-ي-ة
ألنشضاط ألذي –ول إأ ¤جلسضة مغلقة
كشضف أألطباء أŸقيمون أنه أبتدأء
م - -ن أألرب - -ع - -اء أŸق - -ب - -ل سض - -تشض - -رع
أل-ق-ط-اع-ات أŸع-ن-ي-ة ب-درأسض-ة ج-ميع
مطالب هذه ألفئة أŸتمثلة ‘ إألغاء
إأج- -ب -اري -ة أÿدم -ة أŸدن -ي -ة وإأع -ادة
أل- -ن- -ظ- -ر ‘ م- -دت- -ه -ا وك -ذأ أÿدم -ة
أل-عسض-ك-ري-ة وت-وف Òأل-ظ-روف أ÷ي-دة
ل -ل -ع -م -ل ،زي -ادة ع -ل-ى ت-رق-ي-ة ن-وع-ي-ة
ألتكوين.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه -ا ،أوضض -حت ‡ث -ل -ة
Óطباء أŸقيمÚ
ألتنسضيقية ألوطنية ل أ
مر Ëحجاب أن أشضغال أللقاء ألذي
ج -م -ع -ه-م م-ع وزي-ر ألصض-ح-ة و‡ث-ل-ي
ألقطاعات أŸعنية شضكل فرصضة هامة
ل- -ل -ت -ع -ري -ف Ãخ -ت -ل -ف ألنشض -غ -الت

لسضيما وأنهم  ⁄يكونوأ على درأية
بتفاصضيل أŸطالب أŸرفوعة.
وأكدت ‡ثلة ألتنسضيقية ألوطنية
Óطباء أŸقيم Úأنه ◊د أآلن ⁄
ل أ
ي -ت -ل -ق أألط-ب-اء أŸق-ي-م-ون أسض-ت-ج-اب-ة
ملموسضة من قبل ألوزأرأت أŸعنية
وهو ما جعلهم يطالبونها بضضمانات
م- -ك- -ت- -وب- -ة ،مشضÒة إأ ¤أن أإلضض -رأب
متوأصضل على أŸسضتوى ألوطني ولن
يتم ألرجوع عن هذأ ألقرأر إأل ‘
حال تسضوية جميع مطالب هذه ألفئة
على أرضص ألوأقع.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أك -ت -ف -ى حسض-بÓ-وي

خ Ó-ل ت -نصض -ي -ب -ه ل -ل-ج-ن-ة أل-ق-ط-اع-ي-ة
أŸشضÎكة بالقول إأن أ◊كومة تو‹
أه-ت-م-ام-ا ك-بÒأ ل-ن-ت-ائ-ج أشضغال أللقاء
أل- -ذي حضض- -ره ‡ث- -ل- -و أل -ق -ط -اع -ات
أŸع -ن -ي -ة إلع -دأد وم -ت -اب -ع-ة ت-ط-ب-ي-ق
خارطة طريق تخصص كامل أ÷وأنب
أŸرت- - - -ب- - - -ط- - - -ة Ãل - - -ف أألط - - -ب - - -اء
أıتصض،Úم -ؤوك -دأ أن -ه سض-ي-ت-م ت-وفÒ
جميع ألظروف أŸناسضبة ألتي “كن
أألطباء أŸقيم Úمن أدأء مهامهم ‘
أل -ع Ó-ج ع -ل -ى أك-م-ل وج-ه و–ف-زه-م
على ألرتقاء ‘ ألعمل.
وتضض- - -م أل- - -ل- - -ج- - -ن- - -ة أŸت - -ع - -ددة

ألقطاعات ألتي يعول عليها أ÷ميع
‡ث- - -ل Úع- - -ن وزأرأت أل - -دأخ - -ل - -ي - -ة
وأ÷م- -اع- -ات أÙل- -ي- -ة وأل- -ت- -ه -ي -ئ -ة
أل-ع-م-رأن-ي-ة وأŸال-ي-ة وأل-ت-ع-ل-يم ألعا‹
وأل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي وأل-ع-م-ل وأل-تشض-غيل
وألشض -ؤوون ألج -ت -م -اع -ي -ة وأŸدي -ري-ة
ألعامة للوظيفة ألعمومية وألنقابتÚ
Óسض -ات -ذة أل -ب -اح -ثÚ
أل- -وط- -ن- -ي- -ت Úل  -أ
أإلسض-تشض-ف-ائ-ي Úأ÷ام-ع-ي Úوأألط-ب-اء
أألخصضائي Úللصضحة ألعمومية ،وذلك
قصض-د إأي-ج-اد ح-ل-ول ن-ه-ائ-ي-ة Ÿطالب
أألط -ب -اء أŸق -ي-م Úأل-ذي-ن دخ-ل-وأ ‘
إأضضرأب منذ أك Ìمن شضهرين.

نسصيب يدعو اŸديرين اÙلي Úللمزيد من التجند

ط - -الب وزي - -ر أŸوأرد أŸائ- -ي- -ة
أŸدي - -ري - -ن أÙل - -ي Úل- -ل- -ق- -ط- -اع
Ãزيد من ألتجند وأ’لتزأم ‘
أدأء م - -ه - -ام - -ه - -م وذلك ب - -ه - -دف
–سش Úن - - - -وع - - - -ي - - - -ة أÿدم- - - -ة
أل-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-م-ي-اه ،و” ت-ق-دË
هذه ألتعليمات خÓل لقاء عقد
أول أمسس ب Úألوزير وﬂتلف
أŸت - -دخ - -ل ÚأÙل- -ي ‘ Úتسش- -يÒ
أÿدم- -ة أل- -ع -م -وم -ي -ة ل -ل -م -ي -اه،
خصشوصشا بالو’يات ألتي سشجلت
ب-عضس ألصش-ع-وب-ات ب-ال-تزود باŸاء
ألشش - - - - -روب خÓ- - - - -ل م- - - - -وسش- - - - -م
أ’صشطياف .2017
و ‘ ه - -ذأ ألصض - -دد ،ذك - -ر نسض- -يب
ب - -ن- -ت- -ائ- -ج ل- -ق- -اء ن- -وف- -م Èأل- -ف- -ارط
أıصضصص ل - - - -ت - - - -حضض Òم - - - -وسض- - - -م
ألصضطياف لـ  ،2018وأمر مسضؤوو‹
أل- -ق- -ط- -اع ب- -ات- -خ- -اذ ك -ل أإلج -رأءأت
ألÓزمة لتمك ÚأŸوأطن Úمن أجتياز

ألصضيف وشضهر رمضضان أŸقبل‘““ Ú
ألظروف أ◊سضنة فيما يخصص ألتزود
باŸياه ومعا÷ة ألضضطرأبات ألتي
Áكن أن –دث““.
ول- -ت- -ط -ب -ي -ق ﬂط -ط -ات أل -ع -م -ل
أÙددة ،شضدد ألوزير على تنظيم
›م-ع-ات ج-ه-وي-ة وم-وأصض-ل-ة ل-قاءأت
ألتقييم ألدورية ،حيث أسضتوقف ‘
هذأ ألصضدد أŸسضؤوول Úحول ثÓث
نقاط مهمة .ويتعلق أألمر بضضرورة
–سض Úن -وع -ي -ة أÿدم -ة أل -ع -م-وم-ي-ة

ق-ال وزي-ر أل-ط-اق-ة مصشطفى
ق -ي -ط -و ،Êأمسس ،أن -ه رأضس ع -ن
أŸسش-ت-وى أŸم-ت-از لÓ-متثال ألذي
’عضشاء
ح -ق-ق-ت-ه أل-دول ألـ  24أ أ
’عضش - - -اء ‘ أŸن - - -ظ- - -م- - -ة
وغ Òأ أ
أŸصشدرة للنفط (أوبك)  ،مضشيفا
أن -ه ي -جب م -وأصش -ل -ة وت -ك -ث -ي -ف
أÛه - -ودأت م - -ن أج - -ل –ق - -ي - -ق
’ه -دأف أŸن -ت -ظ-رة ع-ل-ى أŸدى
أ أ
أŸتوسشط وألطويل حسشب ما أفاد
به بيان للوزأرة.
و‘ تصض- -ري- -ح ل- -لصض- -ح- -اف -ة ع -ل -ى
هامشص مشضاركته ‘ ألجتماع ألسضابع
ل-ل-ج-ن-ة أل-وزأري-ة أŸشضÎك-ة للمنتجÚ

ألعضض - - -اء وغ Òألعضض - - -اء ‘ أوبك
Ÿتابعة أتفاق فيينا ÿفضص ألنتاج
أŸنعقد Ãسضقط (سضلطنة عمان)ي
قال ألسضيد قيطو Êأنه ““رأضص عن

ل-ل-م-ي-اه أŸق-دم-ة ل-ل-م-وأط-ن Úب-إاعادة
ت- -ن- -ظ- -ي- -م ع -م -ال أŸت -ع -ام -ل Úوه -م
أ÷زأئ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه وأŸؤوسضسض-ات ذأت
أسضهم  :مؤوسضسضات أŸياه وألتنظيف
ل -ولي -ات أ÷زأئ -ر (سض -ي -ال) ووه -رأن
(سض- -ي- -ور) وقسض- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة (سض- -ي- -اك -و)
Ÿطابقاتها مع ألحتياجات أÙلية.

لن يسصمح بأاي تأاخ ‘ Òا‚از
اŸشصاريع ا÷ارية
و أوصض- -ى أل -وزي -ر ب -إاع -ادة ت -وزي -ع
ه -ؤولء أل -ع-م-ال ب-ت-ح-وي-ل-ه-م أ ¤م-ه-ن
أŸاء وهذأ Ãسضاعدة آأليات ألتكوين
للجزأئرية للمياه زيادة عن ألتحلي
ب -السض -رع -ة ‘ ع -م -ل -ي -ة أق-ت-ن-اء ع-ت-اد
أل -ت -دخ -ل لصض-ال-ح وح-دأت م-ت-ع-ام-ل-ي
ألقطاع ألعمومي.
و ‘ هذأ ألصضدد ،أكد نسضيب على

أل- -ل- -ج -وء أ ¤أŸؤوسضسض -ات أŸصض -غ -رة
باÿصضوصص ‘ ألوليات ألتي تعرف
نقصضا من حيث عمال ألتدخل ،و‘
ما يخصص أÙور ألثا ،Êفانه يتناول
ضض- -رورة أن- -ه -اء ب -رن -ام -ج أل -ت -ط -وي -ر
أألولوية ألذي ” –ديده وتخصضيصضه
‘ أط- -ار أل‚از ب- -ال- -وك- -ال -ة وأل -ذي
سضيأاثر على  3مÓي Úمن ألسضكان عÈ
ﬂتلف وليات ألوطن وتطبيقه قبل
شضهر رمضضان  2018حسضب ما أضضاف
ألوزير.
و أم-ا ‘ أل-ن-ق-ط-ة أل-ث-ال-ث-ة ،ف-إان-ه-ا
ت -ت -م -ث -ل ‘ ت -ع -زي-ز أل-ت-زوي-د ب-اŸي-اه
ألصض - -ا◊ة ل- -لشض- -رب ‘ أل- -ت- -ك- -تÓ- -ت
أل-ث-ن-ائ-ي-ة وأŸن-اط-ق أل-ري-ف-ي-ة وأع-ادة
توزيع أŸوأرد أÙلية لصضالح هذه
أŸناطق بعد دخول أŸشضاريع ألكÈى
حيز ألتشضغيل ،حسضب ما قاله ألوزير،
وهذأ ‘ أطار برأمج ألتطوير ألبلدية
وبالعÓقة مع ألسضلطات أÙلية.

قيطو Êراضص عن اŸسصتوى اŸمتاز لÓمتثال ’تفاق –ديد اإ’نتاج
أŸسض -ت -وى أŸم-ت-از لÓ-م-ت-ث-ال““ أل-ذي
ح -ق -ق -ت -ه أل-دول ألـ  24ألعضض- -اء ‘
أŸن -ظ -م -ة أŸصض -درة ل -ل -ن -ف -ط وغÒ
ألعضضاء وألتزأماتهم ‘ أطار أتفاق
أوبك  -خارج أوبك ‘  10ديسضمÈ
 ،2016يضضيف ألبيان.
وق -د سض -ج -ل ألم -ت -ث -ال ““مسض -ت -وى
قياسضيا““ حيث بلغ حوأ‹  129باŸئة
خÓل شضهر ديسضم 2017 Èي فيما بلغ
‘ يناير  2017نسضبة  87باŸئة وفقا
لذأت أŸصضدر.
وأشضار قيطو ‘ Êهذأ ألطار أ¤
أن ““أ÷هود أŸشضÎكة للدول مكنت
باإلسضهام بقوة ‘ –قيق ألسضتقرأر

وألتوأزن ‘ أسضوأق ألنفط““ ،مضضيفا
أن ه- -ذه أ÷ه- -ود ي- -جب أن تسض- -ت -م -ر
وتكثف لتحقيق أألهدأف أŸنتظرة
على أŸدي ÚأŸتوسضط وألطويل.
على صضعيد أخرى قال ألوزير إأن
ﬂزون- -ات أل- -ن- -ف- -ط ق -د أن -خ -فضضت
““بشض -ك -ل ﬁسض -وسص““ م -ن  300مليون
ب -رم -ي-ل إأ 118 ¤م-ل-ي-ون ب-رم-يل وأن
ألسضوق قد أسضتجابت بشضكل إأيجابي
ل -ل -ج -ه -د أ÷م -اع -ي أل-ذي ي-ن-م ع-ل-ى
فعالية أآلليات ألتي تنفذها ألبلدأن
 24ألعضض- - - -اء وغ Òأألعضض- - - -اء ‘
أŸنظمة.

بخصشوصس تعديل قانون أÙروقات ،ولد قدور:

ملف ثقيل يتطلب الكث Òمن الوقت واÈÿة
كشش -ف أل -رئ-يسس أŸدي-ر أل-ع-ام
لسش -ون -اط -رأك ع -ب -د أŸوم-ن ول-د
قدور ،أمسس ‘ ،تصشريح لوأج أن
ت -ع -دي-ل ق-ان-ون أÙروق-ات ي-ع-د
ملفا ““ثقي ““Óيتطلب ألكث Òمن
ألوقت وأÈÿة.
وصضرح ولد قدور قائ ““ :Óمرأجعة
قانون أÙروقات ملف ثقيل ويجب
أخ -ذ أل -وقت ألÓ-زم ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ه ك-م-ا
ينبغي .هذه أŸرأجعة تتطلب ألكثÒ
من ألوقت وألهتمام وأÈÿة ،يجب
إأيجاد أشضخاصص متمكن Úول ينبغي
أن نخطىء مرة أخرى““.
وأضض -اف أن ““سض -ون -اط -رأك ط-رف

شض - - -ريك ‘ م - - -رأج - - -ع - - -ة ق - - -ان - - -ون
أÙروق- - -ات أل- - -ت- - -ي لزألت ق- - -ي - -د
أإل‚از .نحن نسضتمع للجميع ونعمل
م -ع -ا ‘ إأط -ار ف -وج ع-م-ل م-ك-ون م-ن

سضوناطرأك وألوكالة ألوطنية لتثمÚ
م -وأرد أÙروق -ات (أل-ن-ف-ط) ووزأرة
ألطاقة للتمكن من أÿروج بقانون
جديد““.
وحول سضؤوأل متعلق بآاجال إأ“ام
مشض - -روع أل - -ت - -ع - -دي - -ل أوضض- -ح ن- -فسص
أŸسضؤوول أنه ““من ألصضعب ألتحدث
عن أجل لكننا نأامل أن يكون هذأ قبل
نهاية سضنة .““2018
وب- - - -خصض - - -وصص أ÷وأنب أل - - -ت - - -ي
سض-يشض-م-ل-ه-ا أل-ت-ع-دي-ل ،ق-ال ول-د قدور
““نحن بصضدد مرأجعة كل أ÷وأنب
كا÷انب ألقانو Êوألتعاقدي وجميع
م- -ا ي- -خصص أل- -ق- -ان- -ون ول -يسص ف -ق -ط
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أ÷انب أŸتعلق با÷باية“.
وتابع  «:ل يجب أÿروج بقانون
غ Òقابل للتطبيق .هذه أŸرة ينبغي
إأع - -دأد ق - -ان - -ون ي - -ج - -ذب أألج- -انب
وÁكنهم من ألعمل““.
ول- -دى ت- -ط- -رق- -ه Ÿشض- -روع إأع -ادة
تنظيم سضوناطرأك ألذي أعلن عنه ‘
أكتوبر أŸاضضي ،أوضضح أن أŸشضروع
ل يزأل قيد أإلعدأد وأن ذلك يتم
ب -ط -ري -ق -ة ““ج-دي-ة““ ن-ظ-رأ أله-م-ي-ت-ه،
مضض -ي -ف -ا ““ أآلن ن -ري -د أل-ذه-اب ن-ح-و
أل -غ-از وت-ط-وي-ر أل-بÎوك-ي-م-ي-اء بشض-ك-ل
أك Èمع أسضتÒأد أقل للوقود““.
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أكدت أرتفاع رقم أعمال أŸؤوسشسشت ÚخÓل سشنة  ،2017فرعون:

فتح رأاسصمال اتصصا’ت ا÷زائر و موبيليسص مسصتبعد نهائيا
أك - - -دت وزي - - -رة ألÈي- - -د
وأ’تصش- - -ا’ت ألسش- - -ل - -ك - -ي - -ة
وألÓسشلكية
وأل-ت-كنولوجيات وألرقمنة،
إأÁان هدى فرعون ،أمسس،
أن ف -ت -ح رأسش-م-ال م-ؤوسشسش-ت-ي
أتصش- - - - - - - - - -ا’ت أ÷زأئ - - - - - - - - -ر
وم - -وب - -ي- -ل- -يسس ““مسش- -ت- -ب- -ع- -د
ن-ه-ائ-ي-ا““ ،مÈزة أرت-ف-اع رقم
أع- -م- -ال أŸؤوسشسش -ت Úب -فضش -ل
’رباح ألتي حققت ‘ سشنة
أ أ
.2017
و‘ تصضريح لها ع Èأموأج
أإلذأع -ة أل-وط-ن-ي-ة أل-ث-ال-ث-ة ق-الت
أل - -وزي - -رة ““إأن ف - -ت- -ح رأسض- -م- -ال
أتصض -الت أ÷زأئ -ر وم -وب -ي -ل-يسص
غ Òوأرد ‘ ج- - -دول أألع - -م - -ال
ومسض- -ت -ب -ع -د ن -ه -ائ -ي -ا ب -اع -ت -ب -ار
م-ت-ع-ام-لي ألتصضالت ألعموميÚ
م - -ؤوسضسض- -ت– Úق- -ق- -ان أرب- -اح- -ا
وم-دأخ-ي-ل ،مضض-ي-ف-ة أن-ها مسضأالة
شضرأكة ب Úألقطاع Úألعمومي
وأÿاصص ‘ أل- - - -ع- - - -دي - - -د م - - -ن
أÿدمات““.
وأوضض- -حت ف- -رع -ون أن رق -م
أعمال أŸؤوسضسضت Úيعرف منحى
تصض - -اع - -دي - -ا وأن رق- -م أع- -م- -ال
أتصضالت أ÷زأئر قد أرتفع رغم
أÿسض -ائ -ر أل -ن -اج -م -ة ع -ن إأل-غ-اء
أÿطوط أŸعطلة ،مضضيفة ‘
ذأت ألسض -ي -اق أن -ه -ا ل تسض -ت-ط-ي-ع
كشض -ف حصض -ي-ل-ة أرق-ام أتصض-الت
أ÷زأئر ألنها غ Òمؤوكدة بعد.
أم - - -ا ب- - -خصض- - -وصص شض- - -رك- - -ة
م -وب-ي-ل-يسص ،صض-رحت أل-وزي-رة أن
أرباحها بلغت  18مليار دينار ‘
سضنة  2017مقابل  14مليار دينار
‘  ،2016وأن رق- -م أع -م -ال -ه -ا
أنتقل أيضضا من  122إأ126 ¤
مليار دينار ‘ نفسص ألفÎة.
وأشض- - -ارت أل- - -وزي- - -رة خ Ó- -ل

ت- -ط- -رق- -ه -ا إل‚ازأت أتصض -الت
أ÷زأئر إأ ¤أنه ‘ أوأخر شضهر
نوفم ” 2017 Èتسضجيل أزيد
م- - - -ن  930.000رب -ط بشض -ب -ك-ة
أألنÎنت بينما كانت ل تتجاوز
 300.000سض -ن -وي -ا ‘ ألسض -اب -ق،
منوهة بتوف 220.000 Òتوصضيل
بالنÎنت بفضضل أسضتثمارها ‘
تكوين إأطارأتها.
وت -اب -عت ف -رع -ون ق -ائ -ل -ة إأن
““عدد ألزبائن أ÷دد لتصضالت
أ÷زأئر من حيث خدمة ألهاتف
ب- -ل- -غ  315.000زب -ون وخ -دم -ة
أنÎنت أل -ت -دف-ق أل-ع-ا‹ 74.000
زب - -ون و ‘ 134.000خ - -دم - -ة
أنÎنت أ÷ي- -ل أل- -رأب -ع ،م -وف -رة
شضبكة بطول  6000كيلوم Îمن
ب -ي-ن-ه-ا  4896ك-ل-م م-ن أألل-ي-اف
أل -بصض -ري-ة إأضض-اف-ة إأ ¤أطÓ-ق-ه-ا
مشض - - -روع إأ‚از أك Ìم- - -ن 7000
ك- -ل- -م ،ح- -يث تسض -ت -ف -ي -د ولي -ات
أ÷نوب من نصضفها.
وأوضضحت ألوزيرة أن تغطية
ك- -ل ألÎأب أل -وط -ن -ي ب -األنÎنت
تسض- -ت -ل -زم إأ‚از  1200ك-ل-م م-ن
ألطريق ألسضيار ،مضضيفة أن سضنة
 2018سض -ت-ع-رف رب-ط أŸن-اط-ق
أŸعزولة.
و‘ ه - -ذأ أإلط - -ار ،صض- -رحت
ألوزيرة أن  220منطقة ‘ 207

ب -ل-دي-ة أسض-ت-ف-ادت م-ن أل-ت-غ-ط-ي-ة
ب - -فضض - -ل إأ‚از  2700ك -ل-م م-ن
أألل-ي-اف أل-بصض-ري-ة ب-ي-ن-م-ا تنتظر
أزي- -د م -ن  500م-ن-ط-ق-ة أن ي-تم
ربطها أي  8000كلم من أأللياف
ألبصضرية.
وأشض -ارت ف -رع -ون أن أل-دول-ة
سضÎأف- - -ق أتصض- - -الت أ÷زأئ- - -ر،
دأع - - - -ي- - - -ة إأ ¤ألشض- - - -رأك- - - -ة بÚ
أل -ق -ط -اع Úأل-ع-م-وم-ي وأÿاصص
ف -ي -م -ا ت -ع -ل -ق ب -ف-ت-ح أل-ك-ي-ل-ومÎ
أألخ Òمن ألشضريط ألعابر لفك
ألضضغط عن ألقطاع ألعام.
وأعÎفت أل - - -وزي - - -رة بسض- - -وء
خ -دم -ة ألنÎنت م -ن-ذ أزي-د م-ن
سضنة ،مضضيفة أن أألعطال ألتي
تصض-يب ألشض-ب-ك-ة بصض-ف-ة مسض-تمرة
وألتي بلغت أزيد من ‘ 30.000
ن-ه-اية  2016ق -د أن-خ-فضضت إأ¤
ألنصضف بعد أقل من سضنة.
من جهة أخرى و‘ ما يخصص
تقنية ““توصضيل أأللياف ألبصضرية
إأ ¤أŸنازل ““ ألتي أطلقت شضهر
فÈأي- -ر  ،2017وع- -دت أل -وزي -رة
بالشضروع ‘ تسضويق هذه أÿدمة
أب- -ت- -دأء م- -ن أألسض- -ب -وع أŸق -ب -ل
ك -أاقصض -ى ت -ق -دي-ر ،ل سض-ي-م-ا وأن
سض -ل -ط-ة ألضض-ب-ط ق-د أن-ت-هت م-ن
أŸصضادقة على ألعرضص ألتجاري
و أألسضعار أŸرتبطة به.
وأف -ادت أل -وزي -رة ب-خصض-وصص
ن- -فسص أÿدم- -ة أن ت- -ع- -م -ي -م -ه -ا
سض -ي -ك -ون خ Ó-ل ألسض -ن-ة أ÷اري-ة
خ- -اصض -ة وأن أتصض -الت أ÷زأئ -ر
ق- -د أسض -ت -ط -اعت ح -ل أŸشض -ك -ل
أألسض-اسض-ي أŸت-ع-ل-ق ب-ال-تحكم ‘
أل -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ات ب-فضض-ل ـ ت-ق-ول
ألوزيرة ـ برنامج تكوين أطلقته
ألسض - -ن - -ة أŸنصض - -رم - -ة لصض - -ال - -ح
تقنييها.

خÓل عرضس له أمام ÷نة ألششباب وألرياضشة ،حجار يؤوكد:

اتخاذ جملة من التداب Òلتطوير الرياضصة ا÷امعية
أكد وزير ألتعليم ألعا‹
وأل -ب -حث أل -ع -ل -م -ي أل -ط-اه-ر
حجار ،أمسس ،أن قطاعه أقر
جملة من ألتدأب Òلتطوير
ألرياضشة أ÷امعية ‘ إأطار
إأسشÎأت- -ي- -ج- -ي- -ة ت -ه -دف إأ¤
““تطوير أ◊ياة ألطÓبية ‘
كافة أÛا’ت““.
وأشض -ار أل -وزي-ر خÓ-ل ع-رضص
ح-ول أل-ري-اضض-ة أ÷ام-ع-ي-ة قدمه
أم -ام ÷ن -ة ألشض -ب -اب وأل-ري-اضض-ة
وأل -نشض -اط أ÷م -ع-وي ب-اÛلسص
ألشضعبي ألوطني ،إأ““ ¤جملة من
أل -ت -دأب ” Òإأق -رأره -ا ل -ت-ط-وي-ر
أل- -ري- -اضض- -ة أ÷ام -ع -ي -ة أه -م -ه -ا
–سضيسص ألطلبة بأاهمية ‡ارسضة
ألرياضضة وتسضط Òبرنامج سضنوي
ع- -ل -ى مسض -ت -وى ك -ل أŸؤوسضسض -ات
أ÷ام - -ع - -ي - -ة ي - -ح - -وي ج - -م- -ي- -ع
ألنشضاطات بتخصضصضاتها ألفردية

وأ÷ماعية““.
ومن ب Úهذه ألتدأب Òأيضضا
““تشض -ج -ي -ع ت -أاسض -يسص أ÷م -ع -ي-ات
وألنوأدي ألرياضضية على مسضتوى
أŸؤوسضسض - -ات أل - -ب- -ي- -دأغ- -وج- -ي- -ة
وأإلق -ام -ات أ÷ام-ع-ي-ة وت-ن-ظ-ي-م
دورأت ري- -اضض -ي -ة ج -ام -ع -ي -ة‘ ،
شضكل بطولت ،على أŸسضتويÚ
أ÷هوي وألوطني لسضيما تفعيل

أل -نشض -اط أل -ري -اضض -ي أل-ت-ن-افسض-ي
ب- - -ال - -ت - -نسض - -ي - -ق م - -ع أل–ادي - -ة
أ÷زأئ -ري-ة ل-ل-ري-اضض-ة أ÷ام-ع-ي-ة
ب - - -ه - - -دف أك- - -تشض- - -اف أŸوأهب
ألطÓبية وأ◊رصص على “ثيلهم
للجزأئر ‘ ﬂتلف أŸنافسضات
ألقليمية وألدولية““.
و‘ سضياق متصضل ،أكد حجار
““أ◊رصص على إأدماج أŸنشضآات
أل- -ري- -اضض- -ي -ة ضض -م -ن أŸك -ون -ات
أألسضاسضية للهياكل ألبيدأغوجية
وأŸرأف - -ق أÿدم - -ات- -ي- -ة أل- -ت- -ي
يسض- -ت -ل -م -ه -ا أل -ق -ط -اع سض -ن -وي -ا““،
ب- - -اإلضض- - -اف- - -ة إأ““ ¤ألشض- - -روع ‘
إأحصض -اء أŸؤوسضسض -ات أ÷ام -ع -ي-ة
أل -ت -ي ت -ع-ا Êع-ج-زأ ‘ أŸرأف-ق
أل- -ري- -اضض- -ي- -ة ب- -غ- -رضص ت- -ه- -ي -ئ -ة
مسض -اح -ات ري -اضض -ي-ة وت-رف-ي-ه-ي-ة
لفائدتها““.

زما‹ من ألÈج:

اŸتعاملون ا’قتصصاديون سصاهموا بقوة ‘ امتصصاصص البطالة
أك- - - -د وزي- - - -ر أل - - -ع - - -م - - -ل
وأل- - -تشش- - -غ- - -ي- - -ل وألضش - -م - -ان
أ’ج- -ت -م -اع -ي م -رأد زم -ا‹،
أمسس ،أن- - -ه سش - -ي - -ت - -م إأدم - -اج
قرأبة  500ألف ششخصس من
ح - -ام - -ل - -ي ع - -ق- -ود م- -ا ق- -ب- -ل
أل- -تشش- -غ- -ي -ل ع -ل -ى أŸسش -ت -وى
أل - -وط - -ن - -ي خ Ó- -ل ألسش - -ن - -ة
أ÷اري- -ة ،م -وضش -ح -ا أن ه -ذأ
أل -ع -دد ي -ت-وزع ب 60 Úألف
عقد عمل مدعم و 40ألف
آأخر ‘ إأطار جهاز أŸسشاعدة
’دماج أŸهني وألباقي
على أ إ
ضش-م-ن أل-ن-ظ-ام ألكÓسشيكية،
’ول - - - - - -وي- - - - - -ة ‘
مÈزأ أن ““أ أ
أل -ت-نصش-يب سش-ت-م-ن-ح ◊ام-ل-ي
عقود ما قبل ألتششغيل““.
أوضضح زما‹ خÓل زيارته أن
ب-رج ب-وع-ري-ري-ج أألضض-ع-ف نسضبة
‘ ألبطالة وألتي بلغت نحو ٪7
أقل من ألنسضبة ألوطنية وألتي
وصض- -لت  ،٪11.3م- -ا ي- -دل ع -ل -ى
أŸت- - -ع- - -ام- - -ل Úألق- - -تصض- - -اديÚ
سض- -اه -م -وأ ب -ق -وة ‘ أم -تصض -اصص
أل -ب -ط -ال -ة ،مشضÒأ إأ ¤أن نسض -ب -ة
ألشضباب أŸدمج ألذين مروأ عÈ
أجهزة أإلدماج وصضلت إأ،٪90 ¤
وباإلضضافة إأ ¤إأدماجهم كان ”

ت -ك -وي-ن-ه-م ‘ أخ-تصض-اصض-ات غÒ
موجودة.
ق- -ام أل- -وزي -ر Ãع -اي -ن -ة ع -دة
مؤوسضسضات ومشضاريع ‘ قطاعه
ع-ل-ى غ-رأر م-ؤوسضسض-ة م-تخصضصضة
‘ صض -ن -اع-ة أألŸن-ي-وم وأل-زج-اج
أل- -ع- -ازل Ãن -ط -ق -ة أل -نشض -اط -ات
بالولية ،ومعاينة أشضغال توسضعة
وت -ه -ي -ئ-ة م-ق-ر أل-وك-ال-ة أÙل-ي-ة
ل -لصض -ن -دوق أل -وط -ن -ي ل -ل -ت-ق-اع-د
وت - - -دشض Úم - - -ق - - -ر أل - - -وك - - -ال- - -ة
أل- -ولئ- -ي -ة ل -لصض -ن -دوق أل -وط -ن -ي
ل -ل -ت -أام -ي -ن-ات ألج-ت-م-اع-ي-ة ل-غÒ
أألجرأء.
من جهة أخرى ،قام ألوزير
بتدشض Úمقر ألصضندوق ألوطني
ل -ل -ت -ق -اع -د ح-يث أع-ط-ى إأشض-ارة
أن -ط Ó-ق أل -رق -م أألخضض-ر 3011
وألذي يدخل ‘ إأطار عصضرنة

أÿدمة ألتي تقدمها ألصضناديق
ألضض-م-ان ألج-ت-م-اع-ي للموأطن،
م - - -وضض - - -ح - - -ا أن أ÷زأئ - - -ر “ر
بظروف مالية أسضتثنائية ،نظرأ
لعدة عوأمل منها أنخفاضص سضعر
ألبÎول ،وبفضضل سضياسضة رئيسص
أ÷م -ه -وري-ة ” تسض-دي-د أل-دي-ون
وإأنشضاء ألصضناديق لدخار ألزأئد
من أألموأل.
ب- - -خصض - -وصص أإلفصض - -اح ع - -ن
قائمة أألعمال أ÷د شضاقة ،أكد
ألوزير أنه  ⁄يحدد آأجال للجنة
أŸك -ل -ف -ة ب -ه -ذه أŸه -م -ة وأل-ت-ي
تتكون من ‡ثل Úعن أ◊كومة
وأسض- - - -ات- - - -ذة وﬂتصض ‘ Úطب
ألعمل وخÈأء ‘ أÛال .فيما
ت -ع -ل -ق ب -اإلدم-اج أŸه-ن-ي كشض-ف
ألوزيرعن إأدماج حوأ‹ مليونÚ
و 300أل -ف أسض -ت-ف-ادوأ م-ن ه-ذأ
أ÷ه- - -از خÓ- - -ل  ،2017وم- -اه -و
م -وج -ود ح-ال-ي-ا ه-و  490مايدل
ع -ل -ى أن -ه ف -ي -ه أك Ìم-ن م-ل-ي-ون
ونصض- -ف مسض -ت -ف -ي -د و” ب -ر›ة
هذه ألسضنة حوأ‹ ألف منصضب
شض - - -غ - - -ل ‘ إأط - - -ار أل - - -ن- - -ظ- - -ام
أل -ك Ó-سض -ي -ك -ي وأألول -وي-ة أألو¤
تعطى للشضباب ‘ هذأ أ÷هاز.

برج بوعريريج  /بلقاسسم جبار

اإلثنين  22جانفي  201٨م
الموافق لـ  0٤جمادى األولى  1٤39هـ
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أ÷زأئر –تضشن ألجتماع  14لؤزرأءخارجية بلدأن« أ◊ؤأر :»5+5

مسساهل :اسستعداد دائم للجزائر لبناء فضساء سسلم وتعايشش
وتعاون ‘ غرب اŸتوسسط
ا◊وار فضساء إلرسساء توافق حول أاجندة بناءة ‘ مواجهة التحديات اŸشسÎكة
لودريان :الفضساء  ÈﬂلأÓفكار ...وكل اهتمامنا موجه للشسباب
لرهاب ،ألذي قد تفاقم
أفاد وزير ألششؤؤون أÿارجية عبد ألقادر مسشاهل ،أن ترقية أ◊ؤأر يرمي إأ ¤ألقضشاء على ظاهرة أ إ
تهديده بعؤدة أرهابيي تنظيم دأعشش ‘ ،إأطار  5+5ضشرورة ،مؤؤكدأ أن أ◊زأئر ألتي تتؤسشط ﬁؤر أوروبا وأŸغرب ألعربي
وأفريقيا أبدت دأئمًا أسشتعدأدها ألتام لبناء فضشاء سشلم وتعايشش وتعاون ‘ غرب أŸتؤسشط ،من جهته أعت ÈنظÒه ألفرنسشي
ليجاد أ◊لؤل لكل ألتحديات أŸطروحة.
جؤن إأيف لؤدريان أ◊ؤأر Ãثابة  Èﬂأفكار وفضشاء للتبادل أ◊ر وألتفك Òسشؤيا إ
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تصشوير :عباسس تيليوة

اح- - -تضض- - -نت ا÷زائ - -ر ،أامسض،
أاشض-غ-ال ال-ط-ب-ع-ة ال-عاشضرة اجتماع
 5+5الذي يضضم وزراء خارجية
الضض -ف -ت ،Úو“ي -ز ب-حضض-ور وزراء
دول ت - -ونسض واŸغ - -رب ول- -ي- -ب- -ي- -ا
وموريتانيا ،وعن الضضفة الشضمالية
من اŸتوسضط حضضر وزراء فرنسضا
وإاسض- -ب- -ان -ي -ا وم -ال -ط -ا والÈت -غ -ال
وإايطاليا ،و“يز الجتماع الذي
تراسضه الوزيران ا÷زائري عبد
القادر مسضاهل ونظÒه الفرنسضي
ج- -ون اي- -ف ل- -و دري- -ان ب- -اŸرك -ز
الدو‹ للمؤو“رات عبد اللطيف
رح-ال ،ب-ت-ن-اول م-وضض-وع ““ال-ت-نمية
الق - -تصض- -ادي- -ة والج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة
الشضاملة واŸشضÎكة والدائمة ‘
مواجهة التحديات التي تشضهدها
اŸنطقة““.
وب - -ع - -دم - -ا ذك - -ر ان ا÷زائ - -ر
–تضض- -ن ل- -ل -م -رة ال -ث -ان -ي -ة ع -ل -ى
ال-ت-وا‹ ،اج-ت-م-اع وزراء خ-ارج-ي-ة
الدول ا◊وار  5+5بعد اجتماع
أاول ع- -ق- -د ب- -ع- -اصض- -م- -ة ال- -غ -رب
ا÷زائ- -ري وه- -ران ال -ع -ام ،2005
ت- -وق- -ف ال- -وزي- -ر مسض- -اه -ل ع -ن -د
““اŸسضÒة اŸع-تÈة ال-ت-ي ق-ط-ع-ه-ا
ا◊وار منذ إانشضائه كمنصضة تبادل
وتشضاور “كن منطقتنا من إارسضاء
ت- -واف- -ق ،ح -ول أاج -ن -دة ب -ن -اءة ‘
مواجهة التحديات اŸشضÎكة ‘
›ال األمن والتنمية.
وجزم وزير الشضؤوون اÿارجية
‘ السض- -ي- -اق ،ب -أان ا◊وار ““ح -ق -ق
حصضيلة قيمة منذ انطÓقته سضنة
 ،1990من خÓل توسضعة ›الته
ال -ق -ط -اع -ي -ة وم-واضض-ي-ع ال-ت-ع-اون
فضض Óعن انتظام لقاءاته ،وهي
اإل‚ازات ال -ت -ي شض -ك-لت م-كسض-ب-ا
أاضض -ف -ى ع -ل -ى ح -وارن -ا ال-وج-اه-ة
وال -ف -ائ -دة““ ،وشض -دد ع-ل-ى أاه-م-ي-ة
اŸوضض -وع ال -ذي ت -ن-اول-ه اج-ت-م-اع
ا÷زائ- - -ر ،ح- - -ول ال- - -ت- - -ن- - -م- - -ي - -ة
الق - -تصض- -ادي- -ة والج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة
الشضاملة ،اŸشضÎكة والدائمة ‘
مواجهة التحديات التي تشضهدها
اŸن -ط -ق -ة““ ،م-ع-تÈا ان-ه م-وضض-وع
السض -اع -ة ي -ت -م ال -ت-ح-اور ح-ول-ه ‘
سض -ب-ي-ل إاي-ج-اد ““م-ق-ارب-ة ت-واف-ق-ي-ة
وب-راغ-م-ات-ي-ة ل-ل-ت-ع-اونŸ ،صض-ل-حة
واسضتقرار وأامن ورفاه جوارنا““.
واسضتنادا إا ¤توضضيحات ذات
اŸسض - - - - -ؤوول ،ف - - - - -ان دول ا◊وار
“““تلك من العزÁة والرادة ما
Áك-ن-ه-ا م-ن ال-تصض-دي ل-ل-تحديات
ال -ت -ي ت -ع-رف-ه-ا اŸن-ط-ق-ة ،ب-ي-ن-ه-ا
اإلشض-ك-ال-ي-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ن-مية
القتصضادية والجتماعية الشضاملة
والشض - -ب- -اب والشض- -غ- -ل وال- -ه- -ج- -رة
والتنمية الشضاملة ،باإلضضافة إا¤
قضض - - - -اي - - - -ا األم- - - -ن واإلره- - - -اب
والتطرف ،فضض Óعن النزاعات
التي تشضهدها اŸنطقة ،وذلك من
خ Ó- - -ل ال- - -ع- - -م- - -ل ا÷م- - -اع- - -ي،
وبالعتماد على التجارب الوطنية
وعلى جهود اÛموعة الدولية““.
ولعل تسضجيل ““مقاربات تعاون
جديدة ،تدمج على نحو مضضطرد
مفهوم التصضدي ،الذي ل يقتصضر
ف -حسضب ع -ل -ى م -ك -اف -ح-ة ال-ف-ق-ر
والتهميشض ،ويتعداه لبعث أانشضطة
اق - -تصض- -ادي- -ة داع- -م- -ة ل- -لشض- -ب- -اب
واÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة ،ل-دع-م
ق- -درات دول اŸن- -ط -ق -ة ،م -ب -عث
ارتياح وفق ما أاكد مسضاهل ،الذي
ن- -ب- -ه ا ¤ضض -رورة دع -م -ه -ا ع -ل -ى
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اع -ت -ب -ار أان-ه-ا ““ت-نسض-ج-م وأاه-داف
·Ó
ال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة اŸسض- -ت -دام -ة ل  -أ
اŸتحدة““.
وذكر ‘ هذا الشضأان ،با÷هود
ال - -ك - -بÒة ال- -ت- -ي ب- -ذل- -ه- -ا رئ- -يسض
ا÷مهورية من أاجل ““دعم دائم
لشض -روط ال -ت -ن -م -ي -ة الق -تصض -ادي-ة
والجتماعية الشضاملة ،التي تأاخذ
ب -ع Úالع -ت -ب-ار أاه-داف ال-ت-ن-م-ي-ة
اŸسضتدامة ،واللتزامات اÿاصضة
ب-ال-ت-غÒات اŸن-اخ-ي-ة ال-ت-ي نصضت
ع -ل-ي-ه-ا ات-ف-اق-ي-ة ب-اريسض ال-دول-ي-ة
ك -وب  ،““21ك- -اشض -ف -ا أان ا÷زائ -ر
عاكفة على وضضع اسضÎاتيجيات
وطنية ترمي إا““ ¤توف Òالشضغل
ل - -ف - -ئ - -ة الشض - -ب - -اب ع - -ل - -ى وج - -ه
اÿصضوصض.
«ان ح- -وضض اŸت- -وسض -ط ال -ذي
شضكل على امتداد تاريخه منطقة
ان- -قسض- -ام““ ،ي- -جب ان ي- -ت- -ح -ول -
اسض -ت -ط -رد مسض-اه-ل  -إا““ ¤فضض-اء
ت -ع -اون ورف -اه مشضÎك ل-يسض-ت-ع-ي-د
دوره ك-ب-وت-ق-ة حضض-اري-ة وث-ق-اف-ي-ة
وإانسض -ان -ي-ة ،ث-ري-ة وم-ت-ع-ددة “ث-ل
القاعدة التي نشضيد على أاسضاسضها
اÛم- -وع- -ة اŸت- -وسض- -ط- -ي -ة ذات
اŸصض ÒاŸشضÎك وال -ت -ي ت -خ -دم
التبادل والتنقل ب Úالضضفت.““Ú

مقاربة مشسÎكة Ÿواجهة فعالة
لتحدي الهجرة
وخلصض إا ¤القول ““ا◊وار 5+5
Áث -ل اإلط -ار ال-ذي يسض-م-ح ب-ب-ن-اء
ت- -واف- -ق ح -ول اŸسض -ع -ى ال -واجب
اتباعه Ÿواجهة الهجرة ،والذي
ي- -جب ان ي -أاخ -ذ شض -ك -ل م -ق -ارب -ة
م - -ت - -ع - -ددة ا÷وانب ،م - -ت- -وازن- -ة
وتضض- -ام -ن -ي -ة ت -ت -ف -ق وشض -راك -ت -ن -ا
ا÷ه- -وي- -ة““ ‘ ،وقت ي- -ف -وق ف -ي -ه
ح- -ج- -م ال- -ه- -ج -رة ال -داخ -ل -ي -ة ‘
إاف -ري -ق-ي-ا ال-ن-اج-م-ة ع-ن األزم-ات
والنزاعات ،ما تشضهده اŸنطقة
اŸت- -وسض- -ط- -ي- -ة ،م- -ع- -ط- -ى ج -ع -ل
ا÷زائر تتحول من بلد عبور ا¤
مقصضد للمهاجرين الوافدين من
دول السضاحل.
وب -ات ““الت -ف-اق ح-ول م-ق-ارب-ة
مشضÎك -ة م -ب -ن -ي -ة ،ع -ل -ى ت -رق -ي -ة
شضراكة اقتصضادية ،وعلى التضضامن
وعلى احÎام الكرامة اإلنسضانية،
Ÿواج-ه-ة ف-ع-ال-ة ودائ-مة التحدي
اŸشضÎك ‡ث ‘ Ó- -ال- -ه -ج -رة““،
ضض- -رورة خ- -اصض- -ة وان اŸن -ط -ق -ة
تواجه الظاهرة التي تعد  -حسضبه
 ““ب- -األسض- -اسض مسض -ال -ة إانسض -ان -ي -ةت -ق-تضض-ي م-ق-ارب-ة شض-ام-ل-ة ،ت-أاخ-ذ
ب -ع Úالع -ت -ب -ار األب -ع-اد األم-ن-ي-ة
ل - -ل- -تصض- -دي لشض- -ب- -ك- -ات اإلج- -رام
اŸرت -ب -ط-ة ب-اŸت-اج-رة ب-ال-بشض-ر““،
واألب-ع-اد ال-ت-ن-م-وي-ة ل-ل-قضض-اء على
األسض - - - -ب - - - -اب الق - - - -تصض- - - -ادي- - - -ة
والجتماعية““ ،وذلك ““فضض Óعن
احÎام الكرامة اإلنسضانية طبقا

◊ق- -وق اإلنسض- -ان والت- -ف -اق -ي -ات
الدولية وا÷هوية ذات الصضلة““.
‘ سضياق مغاير ،ولدى تناوله
ظ -اه -رة اإلره -اب ،ذك -ر Ãع -ان-اة
اŸن- -ط- -ق- -ة م- -ن اإلره- -اب ال -ذي
ان- - -ع- - -كسضت ““إاف- - -رازات- - -ه ع- - -ل - -ى
›ت-م-ع-ات-ن-ا وع-ل-ى اق-تصض-ادي-ات-نا
وعلى تنمية بلداننا““ ،مشضÒا إا¤
انه ““يتغذى من ا÷رÁة اŸنظمة
العابرة للحدود اŸتعلقة بالŒار
ب- - -ال - -بشض - -ر واıدرات وج - -م - -ع
ال- -ف- -دي -ة ،وŸواج -ه -ة ال -ت -ه -دي -د
اع -ت -م-دت ا÷زائ-ر وال-ع-دي-د م-ن
شض-رك-ائ-ه-ا ““آال-ي-ات رسض-م-ية للحوار
والتعاون كللت بنتائج مشضجعة““،
ع - -ززت - -ه - -ا ا÷زائ- -ر ب- -ت- -ط- -وي- -ر
إاسضÎات-ي-ج-ي-ة Ÿك-افحة التطرف،
تضضعها اليوم –ت تصضرف دول
اŸنطقة واÛموعة الدولية.

لبد من دعم مبعوثي األ·
اŸتحدة ‘ ليبيا وسسوريا
ودعم مسسار ما‹
ول -دى ت -ط -رق-ه ا ¤ال-وضض-ع ‘
ليبيا ،حرصض الوزير مسضاهل على
التذك Òبان هذا ““البلد الشضقيق
وا÷ار والعضضو اŸؤوسضسض ◊وار
 ،5+5يسض -ت -دع -ي دع -م-ن-ا ال-نشض-ط
وال -ب -ن-اء ل-ت-ح-ق-ي-ق أاج-ن-دة واح-دة
تكمن ‘ ا◊ل السضياسضي الشضامل
وال-ع-اج-ل ،ت-رع-اه األ· اŸت-ح-دة
بعيد عن كل تدخل أاجنبي““ ،حل
 أاضض- -اف ي- -ق- -ول ““-ي- -ه- -دف ا¤ا◊ف - -اظ ع - -ل - -ى وح - -دة ال- -بÓ- -د
وسضÓ- -م -ت -ه -ا الÎاب -ي -ة ،وي -ح -ق -ق
اŸصضا◊ة الوطنية““.
ومن هذا اŸنطلق ،يتع Úوفق
م- -ا اك- -د رئ -يسض ال -دب -ل -وم -اسض -ي -ة
ا÷زائ - -ري - -ة ““ان ‚دد دع - -م- -ن- -ا
Óم Úال-ع-ام
ل -ل -م -م -ث -ل اÿاصض ل  -أ
ال· اŸت- -ح -دة ب -ل -ي -ب -ي -ا غسض -ان
سض Ó-م -ة ‘ ،ج-ه-وده ال-رام-ي-ة ا¤
وضضع حد لهذه األزمة ،من خÓل
خ- -ط- -ة ال- -ع- -م -ل ح -ول الن -ت -ق -ال
السض -ي -اسض -ي ،وإاع -ادة ب -عث ع-ج-ل-ة
القتصضاد الوطني““.
و ⁄يفوت اŸناسضبة ،ليذكر أان
““ا◊ل للوضضع الذي عرفه ما‹،
وال- -ذي ي- -ع -ت Èث -م -رة ال -وسض -اط -ة
ال -دول -ي -ة ال -ت -ي ت -ق -وده-ا بÓ-دي،
تكريسضا لتفاق األمن واŸصضا◊ة
ال - - -ذي ت- - -وج مسض- - -ار ا÷زائ- - -ر““،
يسضتحق وفق ما ما اكد ““مزيدا
من الدعم““.
ول -دى ت -وق -ف -ه ع -ن -د ال -قضض-ي-ة
الفلسضطينية اقر الوزير مسضاهل
ب -ان ““اسض-ت-م-رار انسض-داد ال-ع-م-ل-ي-ة
السض-ل-م-ي-ة ،وال-ذي ضض-اع-ف ح-دته
ال -ق -رار األم-ري-ك-ي ح-ول ال-ق-دسض
الشض -ري -ف““Á ،ث -ل ““ع -ائ-ق-ا ج-دي-ا
أام -ام إام -ك-ان-ي-ة –ق-ي-ق اسض-ت-ق-رار
دائ - - - -م واألم - - - -ن والسض - - - -ل - - - -م ‘
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تؤج أجتماع وزرأء خارجية 5+5

إاعÓن ا÷زائر يؤوكد ضسرورة مواجهة –ديات
الهجرة وتشسغيل الشسباب والتنقل

تؤج أجتماع وزرأء أÿارجية ◊ؤأر
 5+5أŸن- -ع- -ق -د ،أمسش ،ب -اŸرك -ز أل -دو‹
ل- -ل- -م- -ؤؤ“رأت ع- -ب- -د أل- -ل -ط -ي -ف رح -ال،
ب - -إاصش- -دأر إأعÓ- -ن أ÷زأئ- -ر ،رأف- -ع ف- -ي- -ه
أŸؤق-ع-ؤن ع-ن أل-دول أل-عشش-ر ل-ل-م-ت-ؤسشط
ل - -ت - -ع - -زي - -ز أ◊ؤأر وأل - -تشش - -اور ‘ ه - -ذأ
ألفضشاء ،على أعتبار أنه كفيل بإايجاد
ح- -ل ل- -ل -ت -ح -دي -ات أŸط -روح -ة ،ك -م -ا ”
ألت -ف -اق ع -ل -ى م -ق -ارب -ة وت-ع-اون م-ع-زز
لرهاب.
Ÿكافحة أ إ
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اŸن- -ط- -ق- -ة““ ،م- -ف -ي -دا ‘ سض -ي -اق
موصضول انه ““يتع Úعلى حوارها
ان يجدد دعمه لحÎام القرارات
األ‡ية ذات الصضلة ،وللدعوة ا¤
ال -وق -ف ال -ف -وري لضض -م األراضض-ي
اÙت- -ل- -ة وان- -ت- -ه- -اك- -ات ح- -ق -وق
اإلنسض - -ان ،واسض- -ت- -م- -رار ا◊صض- -ار
اŸفروضض على قطاع غزة““.
وفيما يخصض األزمة السضورية،
شضدد على ضضرورة ““ان تسضود نفسض
اŸق-ارب-ة ل-ل-ح-ل السض-ي-اسضي إلنهاء
اŸع-ان-اة ،ال-ت-ي ي-واج-ه-ه-ا الشضعب
السض- -وري الشض- -ق- -ي- -ق““ ،ك- -م- -ا اك -د
ضض - -رورة دع - -م ج- -ه- -ود اŸم- -ث- -ل
·Ó
Óم Úال- - -ع - -ام ل  - -أ
اÿاصض ل - - -أ
اŸت -ح -دة سض-ت-ي-ف-ان دي مسض-ت-ورا،
وأاشض - - - - -اد ‘ سض - - - - -ي - - - - -اق آاخ- - - - -ر
““ب -اŸك -تسض -ب -ات ال -ت -ي ح -ق -ق -ت-ه-ا
ا◊كومة العراقية ‘ حربها على
اإلرهاب ،والتي تكللت بالنتصضار
على تنظيم داعشض““.
من جهته ،اكد وزير اÿارجية
ال -ف -رنسض -ي ،ال -ذي ت-رأاسض اشض-غ-ال
الج -ت -م -اع م -ن -اصض -ف-ة م-ع ن-ظÒه
ا÷زائري ،ان ا◊وار Ã 5+5ثابة
““من Èنتمسضك به جميعا““ ،مفيدا
‘ السض- - -ي- - -اق ان ““ط- - -اب - -ع - -ه غÒ
الرسضمي يسضمح لنا باÿوضض ‘
أام - -ه - -ات ال- -قضض- -اي- -ا ،وﬂت- -ل- -ف
اŸواضضيع من خÓل تبادل حر،
وك -ذا ال -ت -ف -ك Òسض -وي -ا ‘ ح -ل -ول
ع -م -ل -ي -ة وم-ل-م-وسض-ة ،ل-ل-ت-ح-دي-ات
اŸط- -روح- -ة وال- -ت- -ي ت- -واج- -ه -ه -ا
بلداننا““.
وب- -رأاي ل -ودري -ان ،ف -إان ا◊وار
““ Èﬂأاف -ك -ارÁ ،ك-ن م-ن ت-ع-زي-ز
ال- - -ت- - -ع- - -اون ب Úدول ضض- - -ف- - -ت- - -ي
اŸت -وسض -ط““ ،م -ذك -را ب -ال-ل-ق-اءات
ال- -ق- -ط -اع -ي -ة ال -ت -ي Œم -ع وزراء
ال -دف -اع وال -ث -ق -اف -ة““ ،وذلك ع-ل-ى
خلفية الرهانات اŸشضÎكة ‡ثلة
أاسضاسضا ‘ قضضايا األمن والهجرة
وذات الطابع القتصضادي.
وب - -ع- -دم- -ا أاك- -د “سضك بÓ- -ده
بفضضاء ا◊وار ،أاكد رغبة فرنسضا
‘ اقÎاح مقاربة جديدة تخصض
““انسضجام وتهيئة اإلقليم““ ،وجدد
ال- -ت- -أاك -ي -د ب -ان غ -رب اŸت -وسض -ط
Ãث -اب -ة ت -ق -اط -ع ال -ط-رق وفضض-اء
مشضÎك للحضضارات واŸسضتقبل،
ن - -واج - -ه م - -ن خ Ó- -ل- -ه –دي- -ات
مشضÎك- -ة وج -وه -ري -ة ،وره -ان -ات
ابرزها األمن واŸناخ والهجرة،
وك - -ذا ال - -ت - -ك - -وي- -ن وال- -ت- -ط- -وي- -ر
القتصضادي.
وباŸناسضبة ،اكد األهمية التي
ت -ول-ي-ه-ا دول اŸن-ط-ق-ة ıاط-ب-ة
الشضباب ،الذين يواجهون هاجسض
ال -ب -ط -ال -ة ‘ ضض-ف-ت-ي اŸت-وسض-ط،
مشض- -ددا ع -ل -ى ضض -رورة ان ي -ك -ون
ول- -وج- -ه- -م ع- -ا ⁄الشض -غ -ل م -رك -ز
اهتمامهم ‘ اللقاء ،لفتا ا ¤ان
مصض Òال - - - - -دول مشضÎك وا◊وار
سضيكون له دور حاسضم .
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لعل أاهم ما جاء ‘ إاعÓن ا÷زائر اŸتوج
ل Ó-ج -ت -م -اع ال-ذي حضض-ره ك-ل وزراء خ-ارج-ي-ة
الدول ،يتعلق المر بتونسض واŸغرب وليبيا
وم -وري -ت -ان -ي -ا ،وع -ن الضض -ف -ة الشض -م -ال -ي -ة م -ن
اŸتوسضط فرنسضا وإاسضبانيا وإايطاليا والÈتغال
وم-ال-ط-ا ،ب-إاف-راد ح-ي-ز م-ه-م ل-لشض-ق السضياسضي،
م -ع -تÈي -ن ا◊وار السض-ي-اسض-ي ‘ ه-ذا ال-فضض-اء
ﬁوري -ا إلي -ج -اد ا◊ل -ول ال Ó-زم -ة وال -ف-ع-ال-ة
لÓ- -زم- -ات ال -ت -ي ت -ه -ز اŸن -ط -ق -ة ،داع Úا¤
مواصضلة وتعميق ا◊وار والتشضاور حول ›مل
اŸسض - -ائ- -ل ذات اله- -ت- -م- -ام اŸشضÎك ،وذلك
بهدف –قيق تقارب ‘ اŸواقف وانسضجام
حول القضضايا ا÷هوية والدولية.
ف -ي -م -ا ي-خصض اŸسض-ائ-ل األم-ن-ي-ة ا÷ه-وي-ة،
و–ديدا مكافحة اإلرهاب والتطرف ،شضدد
وزراء اÿارج -ي -ة اÛت -م -ع-ون ،ع-ل-ى ضض-رورة
وضض- -ع م- -ق- -ارب -ة تضض -ام -ن -ي -ة ،وت -ع -اون م -ع -زز
Ÿك- -اف- -ح- -ة اإلره- -اب ،و“وي- -ل- -ه وارت- -ب -اط -ه
با÷رÁة اŸنظمة العابرة للحدود ،والتي لها
عÓقة بكل أانواع التزوير غ Òالشضرعي.
ك- -م- -ا شض- -ج -ع -وا ‘ السض -ي -اق ،ع -ل -ى ت -ب -ادل
التجارب فيمل يخصض الوقاية من التطرف
العنيف واإلرهاب ،من خÓل دحضض اÿطاب
اإلره -اب -ي وإاع-ادة لضض-ح-اي-اه ،ك-م-ا عÈوا ع-ن
انشض -غ -ال -ه-م م-ن ع-ودة ““اŸق-ات-ل Úاإلره-اب-يÚ
األج -انب ،مشض -ج -ع Úك -ل م -ب -ادرات اŸن-ت-دى
ال -ع -اŸي Ÿك -اف -ح -ة اإلره -اب ال -ذي تÎاسض -ه
مناصضفة اŸغرب وهولندا.
بخصضوصض السضاحل ،جدد الوزراء “سضكهم
ب- -ات- -ف- -اق ا÷زائ -ر ح -ول السض -ل -م واŸصض -ا◊ة
الوطنية ‘ ما‹ ،من اجل حل نهائي لÓزمة
اŸالية ‘ إاطار احÎام اإرادة اŸالي Úفيما
يخصض مسضار اÿوار الوطني ‘ ،إاطار الوحدة
الوطنية والÎابية ،وفتح أافق تطوير.
من جهة اخرى ،جدد اÛتمعون موقفهم
الداعم للحل السضياسضي ‘ ليبيا ،بعيدا عن
ال -ت -دخ -ل اÿارج-ي ،وب-الع-ت-م-اد ع-ل-ى ح-وار

ومصض -ا◊ه وط -ن-ي-ة ‘ إاط-ار ات-ف-اق السض-ي-اسض-ي
اŸوقع بالسضخÒات ‘  17ديسضم Èمن العام
 ،2015كما عÈوا عن رفضضهم القاطع ألي حل
عسض -ك -ري ‘ اŸن -ط -ق -ة ،وال -ت-نسضك ب-ال-وح-دة
الÎابية والسضيادة والنسضجام الوطني ،موازاة
مع تعزيز اŸؤوسضسضات اŸوحدة ،كما دعوا ا¤
دع -م اÛلسض ال -رئ -اسض -ي وح -ك -وم -ة ال -وف -اق
ال-وط-ن-ي ÷ه-وده-م ‘ ل-ي-ب-ي-ا اسض-ت-ع-ادة السض-ل-م
واألمن ‘ ليبيا ،ومكافحة اإلرهاب.
وب -ع -دم -ا ح -ددوا دع -م ج-ه-ود ‡ث-ل ال·
اŸتحدة غسضان سضÓمة ،عÈوا عن انشضغالهم
Œاه ت -ده -ور ال-وضض-ع الق-تصض-ادي واإلنسض-ا،Ê
داع ÚاÛت- -م- -ع ال- -دو‹ الشض -رك -اء ا ¤دع -م
جهود حكومة الوفاق الوطني ،كما نبهوا ا¤
إامكانية توسضع ﬂاطر التهديد إالرهابي.
وب- - -خصض - -وصض مسض - -ار السض Ó- -م ‘ الشض - -رق
األوسض - -ط ،اسض - -ت- -ن- -ك- -ر ال- -وزراء ق- -رار اإلدارة
األمريكية اŸتعلق بالقدسض الذي يتعارضض مع
اللوائح األ‡ية ،داع Úا ¤احÎام األخÒة،
كما دعوا اÛتمع اŸدŸ Êضضاعفة ا÷هود
من اجل إاعادة بعث مسضار السضÓم ،من جهة
اخرى أاكدوا دعمهم ا◊وار الداخلي السضوري
وجهود اŸمثل األ‡ي سضتيفان دي مسضتورا
ل- -ل- -ح- -د م- -ن ال -ع -ن -ف وت -ق -د ËاŸسض -اع -دات
اإلنسضانية وعÓج صضحيح ومسضتدام لÓزمة ‘
سضوريا.
‘ سضياق مغاير ،اكد الوزراء األهمية التي
يوليها ا◊وار للبعد القتصضادي والجتماعي
والقتصضادي الجتماعي اŸسضتدام ‘ إاطار
التعاون ب Úدول غرب أاŸتوسضط مع التشضديد
على أاهمية أالسضتثمارات كما اشضادوا Ãبادرة
ا÷زائر لدراج مقاربة السضتثمار ‘ اطار
الندوة الوزارية الثالثة  5+5مالية -اسضتثمار،
وك- -ذا اسض- -تضض -اف -ت -ه -ا ألول ل -ق -اء ل -ل -م -ج -السض
القتصضادية والجتماعية للدول العضضاء ‘
ا◊وار ،،ب -اع -ت -ب -اره -ا ارضض -ي-ة ت-ب-ادل وت-ع-اون
ل- -ل- -ت- -ط- -وي- -ر الق- -تصض -ادي والج -ت -م -اع -ي ‘
اŸنطقة ‘ ،اطار Œسضيده ‘ افاق ،2030
كما دعموا اŸقÎح الفرنسضي لعقد اجتماع
اول من نوعه ‘ إاطار ا◊وار ،حول النسضجام
وتهيئة اإلقليم.
ك -م -ا ” اإلن -ف -اق ع -ل -ى م -واصض-ل-ة ا÷ه-ود،
ل -ت -جسض-ي-د ‰وذج اق-تصض-ادي واج-ت-م-اع-ي ك-م-ا
اقتطعوا ‘ تأاكيد هشضاشضة اŸنطقة وتعرضضها
Óثار السضلبية للتغ ÒاŸناخي ،اما بخصضوصض
ل آ
ال- -ه- -ج- -رة غ Òالشض- -رع- -ي- -ة أاشض -اروا ب -ا÷ه -ود
اŸبذولة للتكفل باŸلف ،واتفقوا على أاهمية
مقاربة شضاملة ومتوازنة ‘ تسض Òالتدفق مع
األخذ بع Úالعتبار األبعاد األمنية والتطوير
الق- -تصض- -ادي والج- -ت- -م -اع -ي ‘ ظ -ل احÎام
حقوق تلمسضان وكرامة األشضخاصض.

مسشاهل ولؤدريان ‘ ندوة صشحفية مششÎكة:

حوار مفتوح وإارادة سسياسسية للتكفل با÷انب Úاألمني والتنموي

أك - - -د وزي- - -ر ألشش- - -ؤؤون
أÿارج -ي -ة ع -ب -د أل-ق-ادر
مسش - -اه - -ل ،خ Ó- -ل ن- -دوة
صشحفية نششطها ‘ أعقاب
أج-ت-م-اع وزرأء خ-ارجية
دول ““أ◊- - - -ؤأر  ،““5+5أن
لخ“ Òي - - -ز ““ب - - -ح - - -ؤأر
أ أ
مفتؤح وحر““.
وذهب ن- - - - - - - - - - - - - - - -ظÒه
أل - -ف - -رنسش - -ي ج - -ؤن إأي- -ف
لؤدريان ‘ نفسش ألŒاه،
لسشاسشية
لرأدة أ أ
مؤؤكدأ أ إ
لكل ألفاعل Úللتعاون ‘
لم - - -ن- - -ي- - -ة
أŸق - - -ارب - - -ات أ أ
وألتنمؤية.
ولفت النظر ا ¤انه فضضاء
ت-واج-ه ف-ي-ه ال-دول –دي-ات-ها
بنفسضها ،كما أاشضار ا ¤تناول
ا÷انب األم - -ن - -ي واإلره- -اب
وعودة اŸقاتل Úالذين تنقلوا
ا ¤مناطق النزاع ‘ اÿارج،
وكذا ملف الهجرة والشضباب
والتشضغيل.
‘ رده ع- -ل- -ى انشض- -غ- -الت
الصضحافي ،Úذكر مسضاهل بأان
اŸت -وسض -ط م -ن-ط-ق-ة ان-قسض-ام
ت - - -واج - - -ه –دي- - -ات ل- - -يسضت
ب -ا÷دي -دة ،ت -ف -رضض ع -ل -ي-ه-ا
ال-ت-نسض-ي-ق وال-ت-ح-رك ‘ إاطار
التنسضيق والشضراكة والتعاون،
ب -خصض -وصض اŸل -ف -ات ب -ي -ن-ه-ا
الهجرة واإلرهاب الذي يعود
ا ¤ع - -ق - -دي- -ن ك- -ام- -ل Úم- -ن

ال -زم -ن ،م -ع -تÈا اŸرور م -ن
م -رح-ل-ة ال-رؤوى ا ¤ال-ت-ح-رك
اŸيدا Êضضرورة.
مسضاهل الذي حرصض على
ال- - -ت- - -ذكÃ Òشض - -ارك - -ة وزراء
اÿارج- -ي- -ة ل- -ل- -دول ال- -عشض- -ر
للحوار  ،5+5اكد التطرق ا¤
ك- -ل النشض- -غ- -الت ،لسض- -ي -م -ا
ال -ه -ج -رة وع -ودة اŸق -ات -ل،Ú
لف- -ت- -ا ا ¤ال -ت -ك -ف -ل ب -ه -ا ‘
ﬂتلف لقاءات ا◊وار التي
Œم- -ع ك- -ذلك وزراء ال -دف -اع
وال -داخ-ل-ي-ة ،م-ؤوك-دا ال-ت-ع-اون
ع- -ل- -ى اŸسض -ت -وي Úال -ث -ن -ائ -ي
واŸتعدد.
وت-وق-ف ال-وزي-ر الفرنسضي،
ع - -ن- -د إارادة ك- -ل ال- -ف- -اع- -لÚ
السض-ي-اسض-ي-ة للتعاون والشضراكة
‘ ال -ب -ع -د األم -ن -ي Ãح-ارب-ة
اإلرهاب ،ا ¤جانب التكفل

باŸقاربة التنموية والتنسضيق
‘ هذا ا÷انب ب Úال–اد
األفريقي وال–اد األوروبي.
ب- -خصض- -وصض ل- -ي- -ب -ي -ا ،أاك -د
توافق الرؤوى بخصضوصض ا◊ل
السضياسضي ،الذي ل بديل عنه،
م -ع -ل -ن -ا ع -ن إاع-داد ﬂط-ط
ي -تضض -م-ن  9ن-ق-اط ،أاه-م-ه-ا
اŸسض - - - -ار الن- - - -ت- - - -ه- - - -ائ- - - -ي
وال- - -دسض- - -ت - -وري ،والضض - -رورة
األم -ن -ي-ة وال-ت-ن-م-وي-ة ،م-ؤوك-دا
دع- - -م ج- - -ه - -ود ال - -وسض - -اط - -ة
األ‡ية.
واسض - - -ت - - -ن - - -ادا ا ¤وزي - - -ر
اÿارج- -ي -ة ال -ف -رنسض -ي ،ف -ان
اله-ت-م-ام ب-الشض-ب-اب وول-وج-ه
ع- - -ا ⁄الشض - -غ - -ل ،ا ¤ج - -انب
التكوين وتبادل التجارب ما
” تناوله ‘ اللقاء.

فريال.ب

اإلثن 22 Úجانفي  2018م
الموافق لـ  04جمادى األولى  143٩هـ

من مراسسلينا

«الششعب» ترافق القافلة الصشحية إا ¤أاعماق ولية تيارت

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

غياب التكفل الصصحي بالّرحل سصاهم ‘ تفشّصي األمراضس اŸزمنة

العدد

1٧548

09

تتوّفر ا÷زائر العميقة على موارد طبيعية وبششرية حيوية ونادرة تسشتدعي البحث عنها ،لذا كانت وجهتنا هذه اŸرة الناحية ا÷نوبية لولية تيارت على حدود
تيارت ،الغواط ،سشعيدة والبيضس ،بالضشبط Ãنطقة ضشاية بن هوار ،حيث يتجّمع السشكان الرحل من عدة بلديات بولية تيارت كششحيمة ،مدريسشة ،ع Úكرمسس وسشيدي
عبد الرحمان ،حيث رافقنا قافلة صشحية من اŸؤوسشسشة العمومية السشتششفائية لدائرة ع Úكرمسس ،واŸتكونة من أاطباء ،ششبه طبي ،Úنفسشاني ،Úإاداري ÚوÈﬂي Úلتفقد
ا◊الة الصشحية للسشكان الرحل.
روبورتاج :ع .عمارة

وع -ن -د ن-زول-ن-ا ب-أاول خ-ي-م-ة ل-لسس-ك-ان
الرحل بهذه اŸنطقة ،اسستقبلنا شساب ‘
ال -عشس -ري -ن -ات يسس-أال ع-ن سس-بب ال-زي-ارة،
حب با÷ميع ،وكان
وعند معرفة ذلك ر ّ
اŸشس- -رف ع- -ل -ى ال -ق -اف -ل -ة األخصس -ائ -ي
النفسسا Êالسسيد سسبايسس بومدين الذي
يعرف اŸنطقة وأاهلها كونه قد زارها
من قبل ،لذا اتخذناه دليلنا .اŸشسرفون
على القافلة يعرفون كيفية التصسرف لذا
ج- -ل- -ب- -وا م- -ع- -ه- -م ط- -ب -ي -ب -ات وق -اب Ó-ت
وÈﬂي - -ات ÓŸق - -اة ال- -نسس- -اء ،وع- -ن- -د
اÿروج ح- -كت ل- -ن- -ا السس- -ي- -دة ف- -اط- -م -ة
قرصسلي ما جرى بالداخل ،حيث رأات
م -ن -اظ -ر ي -قشس-ع-ر ل-ه-ا ال-ب-دن م-ن خÓ-ل
ن-قصس ال-رع-اي-ة الصس-ح-ي-ة ،ع-دم م-ع-رف-ة
مدة ا◊مل عند بعضس النسساء ،ومن ثمة
جهل تاريخ الوضسع .ومن خÓل ا◊ديث
مع بعضس أارباب العائÓت التي زرناها
لحظنا ان التكفل الصسحي باŸواشسي
أاصس -ب -ح أاك Ìاه -ت -م -ام-ا ب-اŸرأاة ا◊ام-ل
واŸولود ،فمث Óطرحنا اسسئلة عن زيارة
ال -ط -ب-يب وأان-واع اıاط-ر ال-ت-ي ت-واج-ه
النسساء ا◊وامل ،تلقينا أاجوبة مدهشسة
Óزواج الذين تقع
كجهل بداية ا◊مل ل أ
ع -ل -ي -ه -م مسس -ؤوول -ي -ة ن -ق -ل ا◊وام -ل ا¤
اŸصسحات كون اŸنطقة ل يوجد بها
ال -وسس -ائ -ل الضس -روري-ة ،ب-عضس األزواج أاو
ج -م -ي -ع ‡ن اسس -ت -ج -وب -ن -اه -م ل ي-ول-ون
اهتماما بهذا اŸوضسوع بينما أابانوا عن
Ÿا طرحنا عليهم أاسسئلة عن حالة
دراية ّ
اŸواشس-ي وط-ري-ق-ة ت-غ-ذي-ت-ه-ا وت-ول-ي-دها
وجلب العلف لها بأاثمان باهظة ‘ ،حÚ
ي -ج -ه -ل ه-ؤولء ك-ي-ف-ي-ة ال-ت-ك-ف-ل الصس-ح-ي
بأاسسرهم.
القابÓت اŸرافقات للقافلة الصسحية
ك -ان ل -ن -ا م-ع-ه-ن ح-ديث ح-ول اŸوضس-وع
على غرار القابلة فاطمة قرصسلي ،التي
ق- - -الت أان ه- - -ذه ا◊الت ت- - -ت- - -ك - -رر ‘
اŸن- -اط- -ق ال- -ب- -ع- -ي- -دة ع- -ن اŸصس -ح -ات

^ األطفال بدون تلقيح والنّسصاء ا◊وامل يحتجن إا ¤رعاية

واŸشس- -ا‘ ،وي -ك -م -ن اŸشس -ك -ل ‘ ب -ع -د
اŸسسافات وآاخر ‘ عدم اكÎاث الزواج
ب -اŸشس -ك -ل ح -ت -ى ت-ق-ع ال-ك-ارث-ة ،ف-م-ثÓ-
ارت- -ف- -اع ضس- -غ- -ط ال -دم وارت -ف -اع نسس -ب -ة
السسكري سسببهما يعود رÃا ا ¤العمل
الشساق الذي تقوم به الزوجات من خÓل
العتناء باŸواشسي وحلبها ،واŸشساركة
‘ تغذيتها ونقلها وطبعا التعب الشسديد
يؤوثر على الصسحة وخاصسة على ا◊امل،
تقول القابلة فاطمة.

انعدام الّثقافة الطبية..

ط -رح -ن -ا سس -ؤوال ع -ل -ى إاح -دى ال -نسس-اء
ا◊وامل البالغة من العمر  23سسنة ،وهي
أام لطفل Úوتنتظر الثالث ،لكنها Œهل
ع-م-ل-ي-ة ا◊سس-اب وح-ددت-ه-ا ‘ ﬂي-لتها
منذ انقطاع الطمث وأانها  ⁄تزر أاي
ط -ب -يب أاو ق -اب-ل-ة ،وأان-ه-ا ت-ت-م-ت-ع بصس-ح-ة
عادية بدون مضساعفات حتى الن غÒ
أان ال- -ق- -اب- -ل -ة ط -ال -بت ا◊ام -ل ب -إاج -راء
فحوصسات دّونتها لها ،وبأان تتوجه إا¤
ال -ع -ي -ادة اŸت -ع -ددة اÿدم-ات ‘ ال-ي-وم
اŸوا‹.

سسيدة أاخرى اكتشسفت بأانها حامل خÓل
زيارة القافلة الطبية لها بعد إاجراء فحصس
ا◊مل الفوري ،وبأان حملها يقارب الشسهر،
ط -لب م -ن -ه-ا زي-ارة ال-ع-ي-ادة ف-ورا ل-تشس-خ-يصس
حالتها.
ومن ب Úا◊الت التي وقفنا عندها
ارتفاع نسسبة السسكري ،وتسستلزم ا◊الت
إاجراء فحوصسات دقيقة خÓل  3أايام
متتالية حسسب الطبيب عواد عيسساوي
اŸراف -ق ل -ل -ق -اف-ل-ة ،وال-ذي حّ-دث-ن-ا ع-ن
حالت أاك Ìتعقيدا بسسبب غياب ثقافة
زيارة الطبيب رغم أان دائرة ع Úكرمسس
تتوفر على  3عيادات متعددة اÿدمات
بكل من ع Úكرمسس ،مدريسسة وسسيدي
عبد الرحمان .الطبيب عيسساوي الذي
رافقناه ‘ عملية الفحصس صسادف وأان
قدم شسخصس من بعيد يحمل بنتا تبلغ
من العمر  8شسهور و ⁄يقم بتطعيمها،
وع -ن -دم -ا سس -أال -ن -ا ه -ذا الشس -خصس (ب -
عامر) قال بأان أاعماله الكثÒة حالت
دون ن -ق -ل اب -ن -ت -ه ا ¤ال -ع -ي-ادة أاو أاق-رب
مسستوصسف كونه يعتني باŸواشسي ،أاي
يرعى الغنم ألحد اŸوال Úمقابل أاجر،

بعد ارتفاع أاحواضس السشتزراع إا 900 ¤حوضس

تنامي شصعبة تربية اŸائيات بـ  % ٤٠بسصيدي بلعباسس

عرفت ششعبة تربية اŸائيات
بولية سشيدي بلعباسس انتعاششا
لخÒة ،حيث
لونة ا أ
كبÒا ‘ ا آ
لسشماك
توسّشعت تربية ا أ
باŸسشتثمرات الفÓحية بنسشبة 40
باŸائة،أاي ما يعادل  900حوضس
مائي متواجد بحوا‹  21بلدية
بعدما كان العدد يقتصشر على 3
بلديات سشابقا.

سشيدي بلعباسس :غ ــ ششعدو

مّثل اليوم اإلعÓمي التحسسيسسي حول
السستثمار ‘ الÎبية السسمكية اŸد›ة
م -ع ال -ف Ó-ح -ة ،وال-ذي ن-ظ-م-ت-ه م-دي-ري-ة
الصس- -ي- -د ال- -ب- -ح -ري واŸوارد الصس -ي -دي -ة
بالتعاون مع مديرية اŸصسالح الفÓحية
وبالتنسسيق مع الغرفة الفÓحية ،غرفة
الصس -ي -د ال -ب -ح -ريﬁ ،اف -ظ -ة ال -غ -اب -ات
وﬂت -ل -ف الشس -رك -اء ،م -وع -دا ح -ق -ي-ق-ي-ا
ل -ل -ف Ó-ح Úول -لشس-ب-اب ‘ ال-ت-ع-رف ع-ل-ى
ال-ت-ج-ارب ال-ن-اج-ح-ة ل-عديد اŸسستثمرين

اÙل- -ي ‘ Úت- -رب- -ي -ة األسس -م -اك داخ -ل
اح -واضس السس-ق-ي ،ول-ل-ت-ع-رف أايضس-ا ع-ل-ى
آاليات ‡ارسسة هذا النوع من األنشسطة
الفÓحية ،وأاهميته ‘ مضساعفة اŸنتوج
وت -ن -وع -ي -ه وت-وف Òحصسصس م-ن الÈوتÚ
ÓسستهÓك باŸناطق
السسمكي اŸوجه ل إ
الداخلية.
وأابرز مدير الصسيد البحري وتربية
اŸائ -ي -ات ح -م -و ف -اط -م-ي ،أاّن ام-ك-ان-ي-ة
السس-ت-ث-م-ار ‘ ت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات ب-الولية
أاصسبحت متاحة من خÓل الدعم التقني
واŸا‹ من اجهزة التشسغيل ،فضس Óعن
ت -وف -ر صس -غ -ار السس-مك ب-فضس-ل اŸف-رخ-ة
ا÷ه - -وي - -ة ب - -ال - -ط- -اب- -ي- -ة وال- -ت- -ي ت- -ع- -د
ثا Êمفرخة وطنيا بعد تلك اŸوجودة
بولية سسطيف ،حيث تنتج سسنويا 2,2
م -ل -ي -ون م -ن الÒق -ات ،و“ّون ح-ال-ي-ا 24
ولية من الغرب وا÷نوب الغربي للوطن
ما يحّقق اكتفاءا ‘ إانتاج الÒقات من
شس -أان-ه ال-ت-خ-ل-ي ع-ن اسس-تÒاده-ا م-ن دول
أاج -ن -ب -ي -ة .ه -ذا وك -انت اŸف-رخ-ة وم-ن-ذ

–وي -ل -ه -ا م -ن ب -ل -دي -ة اŸرح -وم ج-ن-وب
الولية إا ¤سسد الطابية قد عرفت عملية
ت- -وسس -ع -ة م -ن خ Ó-ل إا‚از  10أاحواضس
إاضسافية ،تÎاوح سسعتها ما ب 3500 ÚمÎ
م- -ك -عب إا 10500 ¤م Îم -ك-عب إلن-ت-اج
ي - -رق - -ات خ - -اصس - -ة ب - -ث Ó- -ث أان- -واع م- -ن
األسس -م -اك ،الشس -ب -وط ال-فضس-ي ،ال-ب-ل-ط-ي
والنيلي باإلضسافة إا ¤القط اإلفريقي،
وه- -ي األن- -واع ال- -ت -ي ت -ت Ó-ءم م -ع م -ن -اخ
اŸن -ط -ق-ة ول-ه-ا خصس-وصس-ي-ة السس-رع-ة ‘
ال-ت-ك-اث-ر وب-أاق-ل ال-ت-ك-ال-ي-ف ،ك-م-ا تسساهم
اŸف - -رخ- -ة أايضس- -ا ‘ إان- -ت- -اج األسس- -م- -دة
ال -ط -ب -ي -ع-ي-ة م-ن خÓ-ل –وي-ل ﬂل-ف-ات
األسسماك وإاسستغÓلها ‘ ›ال الزراعة
وتهيئة األراضسي بالسسماد الطبيعي.
ه -ذا ويسس -ت -ف -ي -د اŸسس-ت-ث-م-رون ا÷دد
أايضس -ا م-ن ال-ت-ج-ارب ال-ن-اج-ح-ة وج-ع-ل-ه-ا
كمرجعية ،وكذا اŸرافقة الدائمة من
ق - -ب - -ل اŸدي - -ري - -ة ‘ ›ا‹ ال- -ت- -دريب
واŸت - - -اب - - -ع - - -ة .ه- - -ذا وحّث الشس- - -ب- - -اب
واŸت -خ -رج Úم -ن ا÷ام -ع -ة واŸع -اه-د
Óسستثمار ‘ هذا القطاع ،واإلندماج
ل إ
ل -ت -ح -ق -ي -ق ت -ن -م -ي -ة ﬁل -ي -ة وت -ن -وي -ع ‘
اإلقتصساد.
من جهته أاوضسح سسيد أاحمد الواحلة،
لسس -م -اك
إاط -ار ب -اŸدي -ري -ة ،أان أاك Ìا أ
إانتاجا بأاحواضس السسقي بالولية هي
أاسس - -م - -اك ال - -ق- -ط ال- -ت- -ي ت- -ع- -ت ÈأاكÌ
Óسستزراع ،حيث ل
لسسماك مناسسبة ل إ
اأ
تتطلب الكث Òمن الهواء ويصسل وزنها
ح -ت-ى  15ك -ل -غ ،فضس  Ó-ع -ن الشس-ب-وط
لحمر والرمادي الذي يشسبه أاسسماك
اأ
اŸياه اŸا◊ة ،كما أاشسار إا ¤الدور
لسسماك ‘
الكب Òالذي تلعبه هذه ا أ
أاحواضس السسقي ،والتي “كن الفÓح
لسس- -ت- -غ- -ن- -اء ب- -نسسب ك- -بÒة ع- -ن
م - -ن ا إ
لزوتية.
لسسمدة ا آ
اأ

بينما يهمل أاغلى ما ‘ الوجود وهم
البناء ،وأارجع هذا الشسخصس السسبب اإ¤
أان زواجه كان عرفيا و ⁄يقم بتسسجيل
ابنته ألنه ل Áلك عقد زواج ،فقاطعه
ال-ط-ب-يب ع-يسس-اوي ب-أان ع-م-ل-ي-ة ت-ط-ع-ي-م
األطفال ل تشسÎط وثيقة هوية ،واŸهم
ه -ن -ا ه -و صس -ح -ة اŸول -ود وم -ن ث -م ي-ت-م
تقييده ومنحه دف Îالتطعيم والتلقيح.
ومن ب Úما وقفنا عنده رفقة الطباء
عجوز أاصسيبت بارتفاع ضسغط الدم ،وهي
‘ بيتها حتى زارتها القافلة التي تكّفلت
ب -ه-ا ب-ع-د أان وج-دت-ه-ا ‘ ح-ال-ة ت-ت-طّ-ل-ب
ت -ك -ف  Ó-ف -وري -ا ب -ه -ا ،السس -ي -دة ق-رصس-ل-ي
أاضسافت أان غياب ثقافة متابعة صسحة
النسساء أادى إا ¤تدهور كب.Ò
األخصس-ائ-ي-ة ال-ن-فسس-ان-ية شستوان سسارة
بعد أان زارت عدة عائÓت ،قالت اإن
دهشس -ت -ه -ا ك -انت ع-ن-د وج-ود اأط-ف-ال ‘
ع-م-ر ال-دراسس-ة ول سس-ي-م-ا ال-ف-ت-ي-ات لكن
الظروف أاجÈتهم على عدم اللتحاق
Ãق-اع-د ال-دراسس-ة ،وحسسب األخصس-ائ-ي-ة
ال-ن-فسس-ان-ي-ة ف-إان األم-ه-ات ت-رم Úال-ك-رة
Óباء كونهم هم من يتولون نقل البناء
ل آ
ا ¤اŸدرسسة.
اŸشس-رف ع-ل-ى ال-ق-اف-ل-ة واألخصسائي
النفسسا Êالسسيد سسبايسس بومدين أاوضسح
أاّن- -ه م- -ن خÓ- -ل Œرب- -ت- -ه م -ع السس -ك -ان
ال -رح -ل ،أان اŸشس -اك -ل ت-ك-م-ن ‘ غ-ي-اب
التكفل الصسحي بالنسساء والطفال ،واأكÈ
خطر هو عدم الهتمام من طرف بعضس
أارباب األسسر ،وأاهم خطر يقول السسيد
ب-وم-دي-ن اŸضس-اع-ف-ات ال-ت-ي ت-عا Êمنها
ال- -نسس- -اء ا◊وام -ل ب -ع -د ا◊م -ل وأاث -ن -اء
ا◊مل وأامراضس الذهنية (بضسم الذال)،
وه- -ي أام- -راضس مصس- -اح- -ب- -ة ل- -ل- -ح- -م -ل.
وب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل ال-نفسسي لدى النسساء
ا◊وامل ،قال ﬁدثنا السسيد سسبايسس إان
العيادة متعددة اÿدمات تسستقبل يوميا
ح -الت ل -ل -ح -وام -ل ،وع -ن ت-فسس Òك-ل-م-ة

أامراضس ذهنية قال سسبايسس أانها أامراضس
عصسبية تصساحب ا◊مل وما بعده ،وقد
يصسل اإ ¤أامراضس عقلية ‘ حالة عدم
التكفل بها اآنيا.
أاما السسيد ايت حمي نور الدين أاحد
مرافقي ومشسر‘ القافلة ،أاّكد أاّن غياب
ال -ت -ك -ف -ل الصس -ح -ي ي-ؤوّدي إا ¤مضس-اع-ف-ات
خ - -طÒة تصس - -ل إا ¤ال- -هÓ- -ك ،ل- -ذا ي- -جب
ال -ت -حسس -يسس اŸسس -ت-م-ر ب-ع-م-ل-ي-ة اŸراق-ب-ة
وال -ف -حصس ،وه -و م-ا تسس-ع-ى إال-ي-ه ال-ق-اف-ل-ة
الصسحية لدائرة ع Úكرمسس.
وعن حياة السسكان الرحل ،فقد وقفنا
على اسستعمال األكياسس البيضساء اÿاصسة
Óيواء وأاخرى للمواشسي.
بالعلف كبيوت ل إ
وع-ن ا◊ي-اة ال-ي-وم-ي-ة صسّ-رح ل-ن-ا ق-اط-ن-و
ه- -ذه اÿي- -م اأن ي -وم -ي -ات -ه -م ك -ل -ه -ا م -ع
اŸواشسي من خÓل تغذيتها وحراسستها
وتوليدها والعتناء بها .وعن التنقÓت
اإ ¤اŸدن اأّكد السسيد سسعيدات أاّنه ل
وقت لهم لذلك واŸسستلزمات اليومية
م-ن م-أاك-ل ومشس-رب ي-ج-ل-ب-ه-ا ل-ه-م م-الكو
اŸواشس -ي ،وع -ن اأسس -ب -اب ت -فشس -ي ب-عضس
األم- -راضس ق- -ال ل- -ن- -ا شس- -اب م -ت -زوج ‘
ال -عشس -ري -ن -ي -ات اأن مشس -اغ -ل السس -ك -ان ل
تسس- -م- -ح ب- -ال- -ت- -ك- -ف -ل بصس -ح -ة الط -ف -ال
والزوجات كالطفلة التي جاء بها والدها
على م Ïدراجة نارية لتلقيحها وهي
مصسابة Ãرضس ،و” فحصسها وإاعطاء
موعد لوالدها لنقلها إا ¤العيادة متى
تتاح الفرصسة.
وتبقى العناية الصسحية خدمة عمومية
و›انية من طرف الدولة ،والتكفل يتم
م -ن ط -رف مسس -ت -خ -دم -ي الصس-ح-ة وم-ن
خÓل عمليات التحسسيسس.
و‘ األخ Òنشسيد Ãديرة اŸؤوسسسسة
العمومية للصسحة ا÷وارية لدائرة عÚ
ك- -رمسس السس- -ي -دة داودي -ة صس -و‘ ،وك -ذا
اأعضس -اء ف -رق -ة ال -ق-اف-ل-ة الصس-ح-ي-ة ع-ل-ى
اŸسساعدة اŸقّدمة لنا.

الششلف

 ٤٥٠٠طلب مودعة لدى مصصالح السصكن بتنسس
لجتماعية وأاطياف من
لسشتفادة من السشكنات ا إ
ناششد اÙرومون من ا إ
اÛتمع اŸد Êببلدية تنسس ،السشلطات الولئية بإايجاد حل ينهي القضشية
لجتماعي.
التي صشارت تث Òقلق اÙروم Úوطالبي السشكن ا إ

الششلف :و ــ ي ــ أاعرايبي
اّتسساع رقعة هذه الوضسعية داخل اّÛمعات السسكنية التي ” توزيعها ‘ السسنوات
الفارطة واسستلم أاصسحابها اŸفاتيح ،لتعرف عملية الغلق دون معرفة ◊د اآلن هوية
أاصسحابها أاو مقر سسكناهم ،يقول الغاضسبون من هذه الوضسعية القلقة .كما تسساءل
السسكان اÙتجون عن غياب هؤولء عن سسكناتهم التي لزالت مغلقة دون شسغلها إاذا
كان أاصسحابها ﬁتاجون فعŸ Óثل هذه السسكنات ،كما –ّدثوا عن الكيفية التي
اسستفاد بها هؤولء ،خاصسة واأن بعضسهم ينحدر من وليات أاخرى ،وهو ما يعني أان
الفائدة من بناء وتوزيع هذه الشسقق ذهبت هباء منثورا ،يقول اÙتاجون الذين
وصسلت عدد ملفاتهم اŸودعة لدى ا÷هات اŸعنية أازيد من  4500طلبا بغية ا◊صسول
على سسكن يأاوي عائÓتهم التي تعا Êاألمرين ،يشس Òهؤولء الذين أاكد بعضسهم لـ
«الشسعب» أان هذه الشسقق عادة ما تعرف عملية كراء لعائÓت ليسست من اŸنطقة ‘
موسسم اإلصسطياف ،وهي عملية يسستغرب لها ا÷ميع ‘ ،وقت أان هذه السسكنات التي
 ⁄تذهب إا ¤مسستحقيها قد كلفت الدولة اÓŸي Òإل‚ازها ◊ل مشسكل السسكن الذي
مازال مطروحا لدى سسكان بلدية تنسس التي تعا Êمن مشسكل نقصس العقار ،يشسÒ
هؤولء.
وأامام هذه الوضسعية اŸزرية ،يناشسد اÙتاجون السسلطات الولئية Ãا فيها مصسالح
الوزارة اŸعنية بفتح –قيق دقيق وميدا Êرفقة سسكان اŸنطقة Ÿعرفة مصس Òهذه
الشسقق.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حراك اŸدينة اŸغربية يدخل أاسشبوعه الرابع

خ - -رجت م - -ظ- -اه- -رة ج- -دي- -دة ‘ ج- -رادة
اŸغ -رب -ي -ة ،ب -ال -ت-زام-ن م-ع ت-ن-ظ-ي-م ا◊ك-وم-ة
اج-ت-م-اع-ا ت-ف-اوضش-ي-ا م-ع ق-ادة ح-راك اŸدينة
ال - -واق - -ع- -ة بشش- -م- -ال شش- -رق اŸم- -ل- -ك- -ة ،ورف- -ع
اÙتجون لفتات تششكك ‘ وعود السشلطات
وتصشر على اŸطالب التنموية.
واحتششد ما ب 4 Úو 5الف متظاهر ،مسشاء
السشبت ‘ ،السشاحة اÙاذية لبلدية اإلقليم ونددوا
بتماطل ا◊كومة ‘ تنفيذ وعودها ،وششارك ‘
اŸسشÒة نسش- -اء وأاط- -ف -ال وم -واط -ن Úم -ن ﬂت -ل -ف
الششرائح العمرية.
وشش -ارك ‘ الح -ت -ج -اج اŸن -ظ-م ب-ال-ت-زام-ن م-ع
جلسشة حوار قادها ‡ثل عن ا◊كومة مع قادة
ح -راك اŸدي -ن -ة ،م-ت-ظ-اه-رون ج-اؤووا م-ن م-ن-اط-ق
›اورة ،ورف -ع -وا شش -ع -ارات ب-ارزة مشش-ك-ك-ة ‘ ن-ي-ة
السشلطات الرسشمية وقالوا ““ا◊وار كله مغششوشض““.

جرادة  ..مدينة الفقر و الغضصب
ج- -رادة م- -دي- -ن- -ة م- -غ -رب -ي -ة اشش -ت -ه -رت
Ãن- -اج -م ال -ف -ح -م ا◊ج -ري ،وي -ب -ل -غ ع -دد
سشكانها نحو  43أالفا نسشمة ،وعند إايقاف
ال-ع-م-ل ب-اŸن-اج-م ان-ه-ار اقتصشادها فحاولت
ا◊ك- -وم- -ة إاي- -ج -اد ب -دائ -ل ،ل -ك -ن السش -ك -ان
لزم-ة‡ ،ا تسش-بب ‘
ي -ؤوك -دون اسش-ت-م-رار ا أ
ان -دلع اح -ت -ج-اج-ات ع-ارم-ة م-ن-ذ ب-داي-ة
.2018
تقع مدينة جرادة ششرق اŸغرب بالقرب من
ا◊دود مع ا÷زائر ،وتبعد عن ﬁافظة وجدة
ال -ت -ي ت-وصش-ف ب-ع-اصش-م-ة الشش-رق -ب-ن-ح-و سش-تÚكيلومÎا.
ق -ب -ل اك -تشش -اف ال -ف-ح-م ا◊ج-ري ،اع-ت-م-دت
القبائل القاطنة Ãنطقة جرادة على النششاط
ال -رع -وي،دون ال -ف Ó-ح -ي بسش -بب ع -دم ان -ت-ظ-ام
سشقوط األمطار.
و‘  ،1927اكتششف اÙتل الفرنسشي الفحم
ا◊جري بها ،وهو من نوع ““األنÎاسشيت““ ويعد
من أاجود أانواع الفحم ا◊جري ‘ العا.⁄
ومع مرور األعوام ،بدأات طبقة اليد العاملة
ت -تسش -ع ،وكÈت اŸدي -ن -ة ،ح -يث شش -ك-لت م-ن-اج-م
ج -رادة ف -رصش-ة ل-ل-ع-م-ل ب-ال-نسش-ب-ة ل-عشش-رات آالف
العمال من ﬂتلف مناطق اŸغرب.
لكن كل ششيء تغ Òمع قرار ا◊كومة اŸغربية
إاغÓق تلك اŸناجم عام  ،2001بسشبب ارتفاع
كلفة اإلنتاج ،وتعهدت بتوف Òبدائل اقتصشادية
لسشكان اŸدينة ،لكن ششيئا من ذلك  ⁄يحدث،
علما بأان اŸناجم كانت العمود الفقري لقتصشاد
اŸدينة ،ومع انهياره انهار كل ششيء.

مطالب بفك العزلة وتوف Òبدائل اقتصصادية
بسش -بب ذلك ت -ع -ا Êج -رادة م-ن نسش-ب-ة ب-ط-ال-ة
م-رت-ف-ع-ة ،وذلك م-ا دف-ع الشش-ب-اب ل-ل-خ-روج م-ن-ها
بحثا عن العمل داخل اŸغرب وخارجه ،ومن
اضشطر للبقاء  ⁄يجد ما يقتاته.
ك -م -ا ÷أا ب -عضض الشش -ب -اب أايضش -ا ل-ل-ب-حث ع-ن
الفحم ا◊جري بطرق غ Òنظامية ،ع Èحفر

آابار تقليدية ‘ ضشواحي اŸدينة ،يطلق عليها
ﬁليا اسشم ““السشاندريات““ ،وهي التي تسشببت ‘
اندلع الحتجاجات التي تششهدها جرادة حاليا.
فالعمل ““بالسشاندريات““ كان دوما ﬁفوفا
باıاطر ،إاذ إان الششباب العاطل اŸنحدر من
عائÓت تعا Êمن فقر مدقع يلجأاون ◊فر آابار
ب- -ط -رق ب -دائ -ي -ة ،يÎاوح ع -م -ق -ه -ا ب Úخ -مسشÚ
وثمان ÚمÎا ،ثم عند الوصشول لطبقة الفحم
يبدأاون ا◊فر بششكل عرضشي متتبع Úخطوط
الفحم ،وهو ما يتطلب منهم ﬁاولة ““تثبيت““
طبقات األرضض اÙفورة بجذوع األششجار التي
ي -ق -ط-ع-ون-ه-ا م-ن ال-غ-اب-ة اÛاورة ،أام-ا اإلضش-اءة
ف -ي -ل -ج -أاون ل -لشش -م -وع ال -ت-ي –رق م-ا ت-ب-ق-ى م-ن
أاوكسشج Úداخل أاعماق األرضض اŸظلمة.
وبسشبب كل ذلك ،لقي عاملون ““بالسشاندريات““
مصشرعهم ‘ حوادث مؤوŸة على مدى سشنوات
طويلة ،بينها انهيار طبقات األرضض عليهم ،أاو
تفجر اŸياه ا÷وفية ،باإلضشافة إا ¤األمراضض
التنفسشية العديدة التي سشببها اسشتنششاق الغازات
السشامة بباطن األرضض ،وغبار الفحم ا◊جري،
م -ا ي -ج -ع -ل نسش -ب-ة م-ن ي-ن-ج-ح ‘ ال-وصش-ول لسش-ن
ال -ت -ق -اع -د وه -و ع-ل-ى ق-ي-د ا◊ي-اة م-ن ال-ع-ام-لÚ
بانتظام ‘ اŸناجم قليلة جدا ،ولهذا السشبب
يصش -ف السش -ك -ان ج -رادة ب -أان -ه -ا ““م -دي-ن-ة األي-ت-ام
واألرامل““.
و‘  22ديسشم ،2017 Èاندلعت احتجاجات
ك -بÒة ب -اŸدي -ن -ة إاث -ر وف-اة أاخ-وي-ن غ-رق-ا داخ-ل
إاح -دى ““السش -ان -دري-ات““ ،وظ Ó-داخ-ل-ه-ا سش-اع-ات
ط -وي -ل -ة ق -ب -ل أان ي -ن -ج -ح رف -اق -ه -م-ا ‘ ان-تشش-ال
جثتيهما.
وتسشتمر الحتجاجات منذ ذلك ا◊ ،Úحيث
قدم اÙتجون عدة مطالب؛ بينها ضشمان بدائل
اقتصشادية لتششغيل الششباب ،وتنفيذ ما تعهدت به
ال -دول -ة ع -قب إاغ Ó-ق اŸن -اج-م ع-ام  ،2001إا¤
جانب فك العزلة عن اŸدينة ع Èفتح طرق،
وم- -راج- -ع- -ة ف- -وات ÒاŸاء وال -ك -ه -رب -اء ،واإنشش -اء
م -دارسض وم -ل -ح -ق -ة ج -ام-ع-ي-ة ،ودع-م ال-فÓ-حÚ
الصش-غ-ار ب-اÙاف-ظ-ة ،وت-ع-زي-ز ال-ب-ن-ي-ة ال-ت-ح-تية،
و–سش ÚاŸرافق اÿدمية.

ع Èالعا⁄
القدسض عاصصمة فلسصطÚ
@ عمان :أاعرب العاهل األرد ÊاŸلك عبد الثا ÊخÓل ﬁادثاته مع مايك بنسض
نائب الرئيسض األمريكي ‘ عمان ،عن ﬂاوفه بششأان قرار واششنطن العÎاف بالقدسض
عاصشمة إلسشرائيل ،قائ Óإان القدسض يجب أان تكون عاصشمة لدولة فلسشطينية مسشتقبلية.
ويختتم بنسض جولته بزيارة الكيان الصشهيو Êأاين يقابل بحفاوة بعد قرار ترامب،
ويعتزم إالقاء كلمة أامام الكنيسشت وهو ما جعل النواب العرب يقاطعون ا÷لسشة.
ورفضض الزعماء الفلسشطينيون الذين أاغضشبهم بششدة قرار ترامب لقاء بنسض .
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وسشط مظاهرات مناهضشة لسشياسشة ترامب

سصكان جرادة يواصصلون التظاهر ويتهمون ا◊كومة بالتحايل

وه- -ت -ف اŸت -ظ -اه -رون ““ن -ري -د وف -دا رسش -م -ي -ا““
م - -ل - -وح Úب - -أاع Ó- -م اŸغ - -رب ‘ سش - -اح- -ة ج- -رادة
اŸركزية .وقال مصشطفى وهو ششاب يبلغ السشابعة
وال- -عشش- -ري- -ن م- -ن ال- -ع -م -ر ““الشش -عب ي -ري -د ب -دي Ó-
اقتصشاديا““.
وا÷معة احتششد أايضشا جمع من اŸتظاهرين ‘
سشاحة جرادة اŸركزية ‘ الوقت الذي كان فيه
وزير الفÓحة اŸغربي عزيز أاخنوشض يجتمع ‘
اŸدي -ن -ة ب -اŸسش -ؤوول ÚاÙل-ي Úوآاخ-ري-ن ن-ق-اب-يÚ
وبوفد من اŸتظاهرين الششباب.
وأاك- -دت مصش -ادر إاع Ó-م -ي -ة ،أان ال -وزي -ر ع -رضض
مششاريع وآافاقا واعدة كحصشيلة للمششاريع الفÓحية
ا◊الية ‘ اŸنطقة ،لكن ذلك  ⁄يقنع اÙتجÚ
الذين عÈوا عن عدم رضشاهم عن اÙادثات.
وقبل الجتماع مع الوزير قال أاحد الناششطÚ
الشش -ب -اب ي -دع -ى ع -زي -ز إان -ه ““ ⁄ت -ت -م السش -ت -ج-اب-ة

العدد
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ا÷مهوريون يدعون للتصصويت على اŸوازنة األمÒكية

Ÿطالب ا◊راك والدولة  ⁄تقّدم ح ⁄ ،Óيكن
ه -ن-اك –رك م-ل-م-وسض““ ،وا÷م-ع-ة أاغ-ل-قت ج-م-ي-ع
اŸت -اج -ر واŸصش -ارف واŸق -اه -ي أاب -واب -ه-ا ‘ ي-وم
إاضشراب عام.
وكان اŸتظاهرون قد احتششدوا بعد بالسشاحة
اŸركزية بجرادة حامل ÚأاعÓم اŸغرب ولفتات،
وكانت أاعدادهم اقل بقليل مقارنة باأليام األو¤
لÓحتجاجات لكن صشفوفهم كانت مÎاصشة .وقال
ﬁمد وهو ثÓثيني عاطل عن العمل ““اليوم مر 27
يوما منذ اŸأاسشاة ،لسشنا راضش ⁄ ،Úيتم اتخاذ أاي
إاجراء““.
وك -انت اŸدي -ن -ة شش -ه -دت ت -ظ-اه-رات إاث-ر وف-اة
ششقيق ‘ Úحادث نهاية ديسشم 2017 Èعندما كانا
يحاولن اسشتخراج الفحم من منجم مهجور.
وتابع ﬁمد ““كما أاننا منذ العام  1998ننتظر
تطوير اŸنطقة .سشكان جرادة ل خيار أامامهم
سشوى العمل ‘ مناجم سشرية ﬂاطرين بحياتهم““.
وكانت السشلطات اŸغربية قد أاعلنت عن خطة
طارئة لÓسشتجابة Ÿطالب سشكان جرادة ،اŸدينة
اŸنجمية سشابقا والتي كانت ششهدت احتجاجات
اجتماعية نهاية .2017
وك -ان ” إارسش -ال وف -د وزاري ل -ل -م -دي -ن -ة ب-داي-ة
جانفي  2018لتهدئة التوتر لكن دون التوصشل إا¤
إاقناع اÙتج Úالذين واصشلوا اŸطالبة بـ«مششاريع
ت -ن -م -ي -ة م-ل-م-وسش-ة““ ون-ظ-م-وا ع-ددا م-ن اŸسشÒات،
وهددوا ÃسشÒة مليونية اŒاه العاصشمة الرباط.

لغ- -ل- -ب -ي -ة
دع- -ا زع- -ي- -م ا أ
ا÷م - - - -ه - - - -وري- - - -ة ‘ ›لسس
لمÒك -ي م -ي -تشس
الشش -ي -وخ ا أ
ماكونيل إا ¤إاجراء تصشويت
بشش - - - -أان اŸوازن - - - -ة ال- - - -ي- - - -وم
الث- -ن ،Úب- -ي- -ن- -م- -ا اح- -تشش -د
للف ‘ م- - -دن أامÒك- - -ي - -ة
ا آ
ع -دة ل -ل -مشش-ارك-ة ÃسشÒات
اح-ت-ج-اج بالذكرى السشنوية
ل -ت -نصش -يب ال -رئ-يسس دون-ال-د
ترامب.
وكان اŸششرعون قد فششلوا
‘ ال- -ت- -وصش- -ل إا ¤ات- -ف- -اق ع -ل -ى
موازنة مؤوقتة Áنع توقف عمل
ا◊ك -وم -ة ال -ف -درال -ي-ة ،ح-يث ⁄
يصش - -وت ع - -دد ك - -اف ‘ ›لسض
الشش- -ي- -وخ ع- -ل- -ى م- -قÎح ق- -دم -ه
ا÷م-ه-وري-ون ل-ت-م-دي-د ال-ت-م-وي-ل
ألربعة أاسشابيع.
وتأامل األغلبية ا÷مهورية ‘
إاقرار موازنة للعام  2018تعزز
النفقات العسشكرية ،أاحد وعود
ا◊ملة النتخابية لÎامب ،الذي
اع- -ت Èأان ال- -ق- -وات اŸسش- -ل- -ح- -ة
تنقصشها التجهيزات بعد أاك Ìمن
 16عاما من ا◊روب ب Óتوقف.
م -ن ج-ه-ت-ه-ا ،ت-ط-لب األق-ل-ي-ة
ال-دÁق-راط-ي-ة م-ق-اب-ل تصش-وي-تها
على اŸوازنة إايجاد حل لنحو
 690أال - - -ف- - -ا ‡ن يسش- - -م- - -ون
““ا◊ا( ““ÚŸدرÁرز) ،وهم من
اŸه- -اج -ري -ن الشش -ب -ان وال -ك -ب -ار
الذين دخلوا الوليات اŸتحدة
بششكل غ Òنظامي عندما كانوا
أاط-ف-ال وب-ات-وا م-ه-ددين بالطرد
بعد إالغاء برنامج ““داكا““ الذي
أاق- - -رت- - -ه إادارة ب - -اراك أاوب - -ام - -ا
وم- -ن- -ح- -ه- -م تصش- -ري -ح -ا م -ؤوق -ت -ا
باإلقامة.
وي -ج -م -ع ا÷م -ه-وري-ون ع-ل-ى
ضشرورة تنظيم وضشع ““ا◊ا.““ÚŸ
لكن ترامب يطالب ‘ اŸقابل
ب -ال -تصش -ويت ع -ل -ى “وي -ل ل-ب-ن-اء
ج - - - -دار ع - - - -ل- - - -ى ا◊دود م- - - -ع
اŸكسش- - -يك ،وع- - -ل - -ى إاج - -راءات
أاخرى ضشد الهجرة ،بينها وضشع
ح- -د Ÿا يسش- -م- -ي- -ه- -ا ““ال- -ه- -ج -رة

اŸتسش -لسش -ل -ة““ (ّ ⁄شش-م-ل األسش-ر)
ووق-ف ال-ع-م-ل بÈن-ام-ج ال-ق-رع-ة
السشنوي للحصشول على اإلقامة
(غرين كارد).

إاغÓق وسصخط
وق -د دخ -ل اإلغ Ó-ق ا÷زئ-ي
Óدارات ال -ف-درال-ي-ة األمÒك-ي-ة
ل -إ
حيز التنفيذ السشبت بعد فششل
ﬁاول- -ة ال- -ت- -وصش- -ل إا ¤تسش- -وي -ة
بشش - - - -أان اŸي- - - -زان- - - -ي- - - -ة رغ- - - -م
اŸف- - -اوضش- - -ات اŸك- - -ث - -ف - -ة بÚ
ا÷م- -ه- -وري Úوال -دÁق -راط -يÚ
وت - -دخ - -ل ال - -رئ - -يسض األمÒك - -ي
دونالد ترامب.
وع ّ-ب -ـر ت-رامب ،ع-ن سش-خ-ط-ه
بسش -بب األزم -ة ال -ت -ي تسش-ب-بت ‘
إاغ Ó-ق اŸؤوسشسش -ات ا◊ك -وم -ي -ة
الفيدرالية .وقال ‘ تغريدة على
توي Îإان األزمة سشببها حسشابات
سش - - -ي - - -اسش - - -ي - - -ة ضش - - -ي- - -ق- - -ة وإان
الدÁقراطي Úأارادوا أان يقدموا
ل -ه ه -دي -ة ج -م -ي -ل -ة ‘ ال -ذك-رى
السشنوية األو ¤لوليته.

مسصÒات واحتجاج

يأاتي ذلك بينما احتششد آالف
اŸت- -ظ- -اه- -ري- -ن ‘ ال- -ع -اصش -م -ة
األمÒكية واششنطن و‘ نيويورك
ول- -وسض آا‚ل -وسض وم -دن أاخ -رى،
للمششاركة ‘ مسشÒات احتجاج
بالذكرى السشنوية األو ¤لتنصشيب
دون-ال-د ت-رامب رئ-يسش-ا ل-ل-وليات
اŸتحدة.
و–اك- -ي م- -ظ- -اه- -رات ه- -ذا
العام اŸظاهرات التي انطلقت
ال -ع -ام اŸاضش -ي ُب -ع -ي-د ان-ت-خ-اب

لسشد يعت Èالعملية عدوانا غاششما
ا أ

ت -رامب رئ-يسش-ا ،وشش-ه-دت خ-روج
م -ئ -ات آالف ال -نسش -اء وال -رج-ال،
ملوح Úبششعارات تدعم حقوق
اŸرأاة ،وتدين سشياسشات ترامب
Œاه ال- - -نسش- - -اء واŸه- - -اج - -ري - -ن
والÓجئ.Ú
‘ سش - -ي - -اق م - -تصش- -لŒ ،م- -ع
عشش- -رات اŸت- -ظ -اه -ري -ن خ -ارج
السشفارة األمÒكية ‘ مكسشيكو
سش -ي -ت -ي ،ل -ل -ت -ن -دي -د بسش -ي -اسش-ات
الرئيسض األمÒكي.

انخفاضض ثقة العا ⁄بأامÒكا

سشجلت نسشبة ثقة دول العا⁄
ب -ال-ولي-ات اŸت-ح-دة –ت إادارة
الرئيسض دونالد ترمب انخفاضشا
جديدا إاذ بلغت  %30بعد عام
من حكمه.
ون -ق -لت صش-ح-ي-ف-ة ال-غ-اردي-ان
الÈي -ط -ان -ي -ة ن -ت -ائ -ج اسش-ت-طÓ-ع
أاجراه معهد غالوب األمÒكي،
وأاششار فيه إا ¤أان هذه النسشبة
ه -ي ال -دن -ي -ا م -ن -ذ ب -دء اŸع-ه-د
إاجراء هذا السشتطÓع قبل نحو
عقد ،وهو أاقل بكث Òمن اŸعدل
اŸسش - -ج - -ل ‘ ع- -ه- -د ال- -رئ- -يسض
السشابق باراك أاوباما الذي بلغ
.%48
ورأات الصش-ح-ي-ف-ة أان ال-ن-تيجة
ت- -ؤوك- -د ﬂاوف ﬁل- -ل Úم -ن أان
شش -ع -ب -وي -ة ت -رامب وشش -خصش -ي -ت -ه
اŸت- -ق- -ل- -ب- -ة يضش- -ع- -ف -ان “اسشك
الدÁقراطيات الغربية ‘ وجه
الصش- -ع- -ود اŸت- -ن- -ام -ي ألن -ظ -م -ة
وصشفها اŸعهد بأانها اسشتبدادية،
فضش Óعن موجة التعصشب وكره
األجانب التي تتصشاعد ‘ عدة
دول أاوروبية.

القوات الÎكية تتوغل ‘ عفرين السصورية

ن -ق-لت وسش-ائ-ل إاعÓ-م ت-رك-ي-ة ،ع-ن رئ-يسس
الوزراء قوله إان قوات برية تركية دخلت
إا ¤م-ن-ط-ق-ة ع-ف-ري-ن ‘ شش-م-ال سش-وري-ا ،ف-ي-م-ا
حثت ردود فعل دولية على وقف العملية
باعتبارها انتهاكا لسشيادة سشوريا ول تخدم
لره- - -اب ،ودعت
ا◊رب ا÷اري - - -ة ع- - -ل- - -ى ا إ
لمن لبحث
فرنسشا لجتماع طارئ Ûلسس ا أ
لنسشا.Ê
الوضشع ا إ
ك -ث -فت أان -ق -رة ،أامسض ،م -ن قصش -ف -ه -ا اŸدف -ع -ي
Ÿسشلح Úأاكراد مدعوم Úمن الوليات اŸتحدة
تسش -ع -ى إا ¤ط -رده-م م-ن م-ن-ط-ق-ة ا◊دود ،ون-ق-لت
وسشائل إاعÓمية ،عن رئيسض الوزراء بن علي يلدرË
قوله إان قوات ا÷يشض الÎكي ،ثا Êأاك Èجيشض ‘
حلف ششمال األطلسشي ،دخلت إا ¤ششمال سشوريا بعد
السشاعة  11صشباحا بالتوقيت اÙلي.
وأاضشافت اŸصشادر ذاتها ،نق Óعن يلدر Ëقوله
““إان أانقرة تسشتهدف إاقامة ““منطقة آامنة““ عمقها 30
كيلومÎا ‘ إاطار عمليتها ‘ عفرين““ ،كما نقلت
عن اŸتحدث أانه  ⁄يصشب أاي جندي ‘ العملية
حتى اآلن.
وقالت وحدات حماية الششعب الكردية السشورية،
ال-ت-ي ت-دع-م-ه-ا ال-ولي-ات اŸت-ح-دة وت-ع-تÈها تركيا
منظمة إارهابية ،إانها صشدت األتراك وقوات من
اŸعارضشة متحالفة معهم بعد اششتباكات ضشارية.
وأاط -ل -قت ت-رك-ي-ا ،ع-ل-ى ال-ع-م-ل-ي-ة ا÷دي-دة اسش-م
““عملية غصشن الزيتون““ ،واسشتهدفت ضشربات جوية

ت -رك -ي -ة السش -بت م -واق -ع ل -وح -دات ح -م-اي-ة الشش-عب
الكردي ‘ عفرين.
وت -وق -ع ال -رئ -يسض الÎك -ي رجب ط -يب أاردوغ -ان
أامسض ،إانهاء الهجوم العسشكري الذي يششنه جيششه
ع -ل -ى ق-وات ك-ردي-ة ‘ م-ن-ط-ق-ة ع-ف-ري-ن ‘ شش-م-ال
سشوريا ““‘ وقت قريب““.
وذكر ا÷يشض الÎكي ‘ بيان أامسض ،أانه قصشف
 153ه-دف ل-ل-م-ق-ات-ل Úاألك-راد م-ن ب-ي-ن-ه-ا م-ع-اق-ل
وﬂابئ ،وقالت وحدات حماية الششعب الكردي إان
الضشربات ا÷وية الÎكية قتلت سشتة مدني ÚوثÓثة
من مقاتليها وأاصشابت  13مدنيا آاخرين.
‘ اŸقابل ،عÈت روسشيا عن قلقلها من عملية
عفرين وقالت إانها تتابعها عن قرب ،وحذرت من
تداعيات سشلبية وتعقيدات قد تطرأا على ﬁادثات
سشوتششي ،وسشحبت قواتها من اŸدينة إا ¤منطقة
تل رفعت.

األسصد :عدوان غاشصم

و‘ أاول رد فعل له وصشف الرئيسض السشوري بششار
األسش -د ال -ع -م -ل -ي -ة ال -عسش -ك -ري -ة الÎك-ي-ة ““ب-ال-ع-دوان
الغاششم““ ،وقال أامسض ““ ،إان العدوان الÎكي الغاششم
على مدينة عفرين السشورية ل Áكن فصشله عن
السشياسشة التي انتهجها النظام الÎكي منذ اليوم
Óزمة ‘ سشوريا والتي بنيت أاسشاسشا على
األول ل أ
دعم اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية على اختÓف
تسشمياتها““.

ميا‰ار ووصشفت األ· اŸتحدة العملية بأانها تطه Òعرقي للروهينغا ،وهو ما تنفيه
ميا‰ار.

التشصريعيات العراقية ‘ موعدها
@ بغداد :أاصشدرت اÙكمة ال–ادية العليا العراقية قرارا يطالب بإاجراء
النتخابات الŸÈانية ‘ موعدها اŸقرر ‘ ماي اŸقبل وفق نصشوصض الدسشتور وعدم
تأاجيلها.
وكانت أاطراف برŸانية قد طالبت السشبت اÙكمة ال–ادية ببيان رأايها فيما
يتعلق بدسشتورية وششرعية ا÷دل الذي يششهده الŸÈان العراقي حاليا والداعي إا¤
تأاجيل النتخابات الŸÈانية اŸقبلة وعدم إاجرائها بالتوقيت الذي أاقرته ا◊كومة
العراقية ،وهو  12ماي اŸقبل.

ميا‰ار تسصتعد لعودة الروهينغا

منتجو النفط ماضصون باتفاق خفضض اإلنتاج

@ نيويورك :قال اإلعÓم الرسشمي ‘ ميا‰ار إان البÓد تضشع اللمسشات النهائية
على خطة عودة أاول دفعة من الروهينغا اŸسشلم Úالذين فروا من النزاع ‘ ولية
راخ Úرغم تنامي الششكوك بششأان اÿطة ب ÚالÓجئ Úو‘ األ· اŸتحدة.
وفر أاك Ìمن  655,500من الروهينغا إا ¤بنغÓديشض بعد حملة عسشكرية نفذتها

@ مسش-قط :أاك -د أاعضش-اء Ãن-ظ-م-ة ال-دول اŸصش-درة ل-ل-ن-ف-ط (أاوبك) وم-ن-ت-ج-ون
مسشتقلون عزمهم اŸضشي باتفاق خفضض إانتاج النفط للنهاية ،وأاكدوا أانهم سشينجحون ‘
مسشعاهم لسشتعادة توازن السشوق هذا العام.
وتضشم ÷نة مراقبة خفضض اإلنتاج ك Óمن السشعودية واإلمارات والكويت وا÷زائر

مصصر :انتهاك للسصيادة

أاعربت مصشر ،عن رفضشها للعمليات العسشكرية
ال -ت -ي تشش -ن -ه -ا ال-ق-وات الÎك-ي-ة ‘ م-دي-ن-ة ع-ف-ري-ن
السش -وري -ة ،واع -تÈت -ه -ا ان -ت -ه -اك -ا ج -دي-دا ل-لسش-ي-ادة
السش- -وري- -ة ،وق- -الت إان- -ه- -ا ت- -ق -وضض ج -ه -ود ا◊ل -ول
السش-ي-اسش-ي-ة ال-ق-ائ-م-ة وج-ه-ود م-ك-اف-حة اإلرهاب ‘
سشوريا““.

البنتاغون يدعو ا ¤عدم التصصعيد

من جانبها ،دعت وزارة الدفاع األمريكية إا¤
““عدم تصشعيد التوتر““ ‘ ما يتعلق بعملية ““غصشن
الزيتون““ الÎكية ‘ عفرين ششما‹ سشوريا مششÒة
إا ¤تفهمها ﬂاوف تركيا األمنية ‘ اŸنطقة.
وق-ال أادري-ان ران-ك-Úغ-ال-واي اŸت-ح-دث ب-اسشم
البنتاغون““ :ندعو جميع األطراف إا ¤عدم تصشعيد
ال -ت -وت -ر وأان ي -ت -وج -ه -وا إا ¤اŸه-م-ة األك Ìإا◊اح-ا
واŸتمثلة ‘ القضشاء على ““داعشض““ الرهابي.

جلسصة طارئة

دعت فرنسشا على لسشان وزير خارجيتها ،جان
إايف لودريان ،لعقد جلسشة طارئة Ûلسض األمن
ال -دو‹ ل -ب -حث األوضش -اع ‘ سش -وري -ا ب -ع -د أاح -داث
عفرين وإادلب ،وطالب لو دريان بوقف إاطÓق النار
بشش - -ك - -ل ك - -ام - -ل ‘ سش - -وري- -ا والسش- -م- -اح ب- -إايصش- -ال
اŸسشاعدات اإلنسشانية من دون ششروط مسشبقة.

وفنزوي Óوروسشيا وسشلطنة عمان.
وبدأات أاوبك مدعومة من روسشيا وغÒها من اŸنتج ÚاŸسشتقل Úخفضض اإلنتاج
قبل عام لتقليصض فائضض اŸعروضض الذي تراكم على مدى عام Úسشابق.Ú

قتيل ‘ تفريق مسصÒات ضصد كابيÓ
@ كينششاسشا :قتلت سشيدة ،أامسض األحد ‘ ،كينششاسشا حيث أاطلقت قوات األمن
رصشاصشا حقيقيا لتفريق تظاهرات دعا إاليها –الف كاثوليكي لÓحتجاج على بقاء
الرئيسض جوزف كابي ‘ Óالسشلطة كما ذكرت األ· اŸتحدة وششهود عيان.
وجرح تسشعة أاششخاصض أامسض خÓل تفريق التظاهرات ‘ كينششاسشا التي “ركز فيها
جنود تابعون لقوة حفظ السشÓم أامام كنيسشة ب Úوحدات األمن الكونغولية ومصشل.Ú

نداء ÷مع  2,96مليار دولر لليمن
@ صشنعاء :وجهت األ· اŸتحدة ،أامسض ،نداء للتÈع بهدف جمع  2,96مليار دولر ‘ 2018
لتقد Ëمسشاعدة عاجلة إا ¤أاك Ìمن  13مليون ششخصض ‘ اليمن الذي يواجه ““أاسشوأا أازمة إانسشانية““ ‘
العا.⁄
وقال منسشق الششؤوون اإلنسشانية Ÿنظمة األ· اŸتحدة ‘ اليمن جيمي مكغولدريك ،إان اŸانحÚ
قدموا ‘  2017حوا 1,6 ¤مليار دولر من أاصشل  2,34مليار كان يحتاج إاليها سشكان اليمن.

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
إأعدأد  :نور ألدين لعرأجي
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حينمـ ـ ـا يجمـ ـع الÎاث العمـ ـ ـراÊ
ب Úمـ ـ ـاضصي الشصعـوب وحـ ـ ـاضصرها
كلمة ألعدد

انتفاضصة «الهامشس»
وديكور «اŸركز »
’ ي- -زال اŸشش -ه -د ال -ث -ق -ا‘ خ -ارج اŸدي -ن -ة
واقصشد العاصشمة واŸدن الكÈى Ã ،فهوم
اوسش -ع «اŸرك -ز» يصش -ن -ع ال -ف -ع -ل ا’ب -داع -ي
وا÷م -ا‹ وال -ف -ن -ي  ،ب -خ -ط -ى وث -ي-ق-ة يضش-ع
مششروعه لبنة ..لبنة وبطريقة بسشيطة غÒ
مكلفة  ،ينتفضض ضشد ثقافة النسشيان وا÷مود
 ،ي- -ؤوسشسض أ’ف- -راح -ه اŸؤوج -ل -ة ول -ف -ع -ال -ي -ات
يخلدها –ت بصشمة «الهامشض »  ،وتبقى
ششاهدة على ابداعات تتحدى ا÷غرافيا ،
لكنها ‘ تواصشل دائم مع ا÷مهور اÙلي ،
نور ألدين لعرأجي
ال -رف -ي -ق ال -دائ -م وال -ع-م-ل-ة ال-ت-ي  ⁄تسش-ت-ط-ع
اŸسشافات ان تغÒه او –جبه عن رؤوية ومتابعة هذه ا’بداعات اŸتنوعة .

ما ان تخطو اÿطى الثابتة فانك حتما تقف على فسشيفسشاء البهاء والتنوع
وا’ختÓف  ،اما التنوع فهناك اŸسشرح واأ’دب والفن التششكيلي والندوات
وا’ماسشي الششعرية اŸرفقة بآا’ت العود تراقصض القصشائد الششعرية وŒعل
منها رسشائل ﬁبة وسشÓم  ،ويظل اصشحاب الفعاليات اوفياء Ÿبادئهم رغم
التجاهل الذي ظلوا لسشنوات طويلة يعانون منه  ،فأانهم ‘ ا’خÁ Òثلون
حاضشر الوطن ومسشتقبله  ،ليسشوا ‘ حاجة ا ¤التفاتة مزيفة و’ ا ¤وعود
مرهونة Ãناسشبة  ،تتÓششى فور انتهاء تلك ا’نششطة  .و’ إا ¤اضشواء كاششفة ،
’ن ا’بداع ‘ نظرهم  ،هو ذلك التجاوز للراهن  ،واŸضشي قدما نحو تفاصشيل
جديدة للمششهد الثقا‘ .
ابناء الهامشض العميق ’زالوا يصشنعون التميز وا’سشتثناء ‘ تعاملهم مع ا’خر
 ،ومن خÓل ابداعاتهم اıتلفة Á ،ارسشون حقهم الثقا‘ ابداعيا  ،كما
عودوا انفسشهم باأ’مسض ’ ،هم ‘ حاجة ا ¤كامÒات و’ ا ¤ششهادات “ أ
Ó
جدران بيوتهم ’ن حبهم ‘ ا’خ ،Òهو اÁانهم بالفعل الذي يصشنع منهم
ا’سشتثناء بعيدا عن ا’بتذال والتكلف.
الوسشائط الرقمية هي ا’خرى حاولت بقدر كب Òنقل كل الفعاليات واأ’نششطة
اŸقامة ‘ جزائر نا العميقة  ،وبفضشلها اسشتوت القوارب على ا÷ودي ،وليسض
هناك من زاوية إا’ ..و÷وها مدافع Úعن حضشورهم ا’نسشا Êواإ’بداعي ،
يدركهم العام واÿاصض ،القريب والبعيد ،وهي بذلك “نحهم تأاششÒة الولوج
ا ¤الضشفة ا’خرى من ثنايا ا’سشئلة.
وسشيظل هذا الديكور يصشنع نفسشه ع Èجزائرنا العميقة ،ا ¤ان تتحول نظرية
الهامشض واŸركز ا ¤حدود التعايشض السشلمي ليذوب ا÷ليد القابع على ارضشية
ا◊وار منذ زمن و ،¤بعيدا عن اي صشراعات خرافية.

لمازيغي وشسعر
لدب أ أ
ألبعد ألوطني ‘ أ أ
سسي أﬁند أوﬁند

ﬁور ملتقى وطني بدار الثقافة
رشصيد ميمو Êببومرداسس
قطـ ـ ـ ـاع الثق ـ ـافة باŸديـ ـة
يختتـ ـ ـم تظ ـ ـاهرة ينـ ـ ـ ـاير
بتكر Ëا◊رفي Úوا◊رفيات
أمام ألقطيعة ب ÚأŸسسرح وأ÷مهور ..

الطفل يصصنع ا’سصتثناء
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لمازيغي وشسعر سسي اﬁند اوﬁند
لدب ا أ
البعد الوطني ‘ ا أ

ج- -لسش- -ة ألخ -ت -ت -ام ب -اإلع -لن ع -ن إأنشش -اء
لدب ألمازيغي وجائزة
ألرأبطة ألوطنية ل أ
لدب أألمازيغي.
أل–اد ل أ
م- -ن ج- -انب آأخ -ر سش -ط -رت دأر أل -ث -ق -اف -ة
ب-رن-ا›ا خ-اصش-ا Ãن-اسش-ب-ة إأح-ي-اء ألذكرى
ألـ 22لوفاة ألروأئي رششيد ميمو Êبتنششيط
ندوة فكرية من أŸنتظر تنظيمها يوم 12

فيفري –ت عنوأن «ألروأية أ÷زأئرية
ألناطقة باللغة ألفرنسشية حاضشر وآأفاق»،
من تنششيط نخبة من أألسشاتذة ألباحثÚ
مع تنظيم معرضس خاصس للصشور وأعمال
أألديب ألرأحل إأضشافة إأ ¤معرضس للكتاب
وع -رضس ف -ي-ل-م وث-ائ-ق-ي يصش-ور ج-انب م-ن
حياة رششيد ميمو.Ê

الكاتب اŸسسرحي أاحمد خوصسة لـ «الشسعب» :

خلق تكامل ب ÚاŸسسرح اŸدرسسي ومسسرح الطفل
دعا ألكاتب أŸسشرحي – مدير أŸسشرح
أ÷ه -وي Ÿعسش -ك -ر – أح -م -د خ -وصش -ة إأ¤
وضش-ع م-ن-ه-ج-ي-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة Ÿسش-رح أل-ط-فل
“ك -ن م -ن أل -ت -أاث Òب-إاي-ج-اب ‘ أÛت-م-ع
وتصشنع منه ›تمعا ذوأقا للفن ‘ ،وقت
صشار فيه مسشرح ألطفل مسشرحا للتنششيط
ف - - -ق- - -ط حسشب م- - -ت- - -ح- - -دث «ألشش- - -عب «
أŸت- -خصشصس ‘ أل- -ك- -ت- -اب- -ة أŸسش- -رح- -ي- -ة
أŸوجهة لفئة ألصشغار .
أكد أحمد خوصشة أن مسشرح ألطفل صشنع
ألسشتثناء وبقي نششاطه مسشتمرأ وفاعل
ح -ت -ى خ -لل أل -عشش-ري-ة ألسش-ودأء وأل-ع-ام-ل
أألم -ن -ي أل -ذي تسش-بب ‘ ه-ج-رة أل-ف-ن-انÚ
وغلق أŸؤوسشسشات أŸسشرحية و أثر إأ¤
ح - -د ك- -ب ‘ Òأل- -ق- -ط- -ي- -ع- -ة ب ÚأŸسش- -رح
وأ÷م -ه -ور ل -ع -دة سش -ن-وأت ول ت-زأل آأث-اره
ب -ادي -ة م -ن خ -لل أل-ع-زوف وأألزم-ة أل-ت-ي
ت- -ع- -يشش- -ه- -ا أŸسش- -ارح أ÷ه- -وي- -ة ،وأوضش -ح
أŸت -ح -دث أن أل -ت -ق -ل -ي -ل م -ن ه -ذه أآلث-ار
ألسشلبية للقطيعة ب ÚأŸسشرح و جمهوره
يعتمد أسشاسشا على إأعدأد جيل ذوأق للفن
من خلل ألهتمام أكÃ Ìسشرح ألطفل
ووضشع درأسشة منهجية على أŸدى ألطويل
“كن من تطوير مسشرح ألطفل وألرتقاء
ب- -ه إأ ¤مصش- -اف أŸسش- -ارح أل- -ع- -اŸي -ة Ãا
ي -ت -م -اشش -ى م -ع أل -ع -وŸة وأل -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ا
أل -عصش -ري-ة ،ح-يث ب-ال-رغ-م م-ن م-ا ي-ق-دم-ه
مسشرح ألطفل إأل أن نششاطه يقتصشر على
ألتنششيط وبعيد نوعا ما عن تطور ألوأقع
وأÛتمع حسشب أحمد خوصشة .
ت -ن -ظ -ي -م إأق -ام -ات إأب -دأع -ي -ة ومسش-اب-ق-ات
ل -تشش -ج -ي -ع أل-ك-ت-اب-ة أŸسش-رح-ي-ة أŸوج-ه-ة
لطفال
ل أ
وأسشÎسش- -ل أل- -ك- -اتب أŸسش- -رح- -ي أح- -م -د
خ -وصش -ة ‘ ح -دي -ث -ه ع -ن مسش -رح أل -ط-ف-ل
قائل ،إأنه أخذ مسشارأ جديدأ من حيث
ألعروضس أŸسشرحية أŸقدمة ألتي أدخلت
عليها ألتقنيات أ◊ديثة ‘ ألسشينوغرأفيا

وألتمثيل إأ ¤غ Òذلك◊ ،د برزت فيه
أع -م -ال مسش -رح-ي-ة ‘ أŸسش-ت-وى وظ-ه-رت
مهرجانات تهتم Ãسشرح ألطفل على غرأر
أŸه- -رج- -ان أل- -وط- -ن- -ي Ÿسش- -رح أل- -ط -ف -ل
بقسشنطينة ألذي كان ﬁجا لكل ألفنانÚ
وأŸم- -ارسش Úل -ل -ك -ت -اب -ة أŸسش -رح -ي -ة ،ث -م
مهرجان خنششلة ومهرجان ألعرأئسس بعÚ
“وششنت ،غ Òأن مسشتوى هذه ألتجمعات
ألهامة قد ترأجع من حيث ألكم وألكيف
ب - -ال - -رغ - -م م- -ن وج- -ود ف- -رق مسش- -رح- -ي- -ة
م -ت -خصشصش -ة ‘ مسش -رح أل -ط -ف -ل لسش-ه-ول-ة
تسشويقه عﬂ Èتلف أŸؤوسشسشات ألÎبوية
وأل- -ث- -ق- -اف- -ي -ة ،ه -ذأ إأضش -اف -ة إأ ¤ه -اجسس
أإلم -ك -ان -ي -ات أŸادي-ة أل-ذي دف-ع ب-ال-ف-رق
أŸت- - -خصشصش - -ة ‘ مسش - -رح أل - -ط - -ف - -ل إأ¤
أل-ت-ق-ل-يصس م-ن إأم-ك-ان-ي-اتها ألفنية وألتقنية
أألم- -ر أل- -ذي أث -ر ع -ل -ى ح -د ق -ول -ه ع -ل -ى
ألعروضس أŸسشرحية أŸوجهة لفئة ألصشغار
وج-ع-ل-ه-ا ت-ب-ت-ع-د ع-ن أŸسش-ت-وى أل-ف-ن-ي ول
ت-رت-ق-ي حسشب أع-ت-ق-اده ل-ل-ت-ط-ور أل-ذه-ني
للطفل خاصشة ‘ ظل طغيان ألتكنولوجيا
أ◊ديثة.
كما أششار أحمد خوصشة أن ألطفل هو
مششروع ›تمع وألهتمام Ãسشرح ألطفل
ب- -الع- -ت- -م- -اد ع- -ل- -ى درأسش- -ة وم -ن -ه -ج -ي -ة
م -وضش-وع-ي-ة Áك-ن م-ن ب-ن-اء ›ت-م-ع ذوأق
للفن و بناء على ذلك يتطلب أألمر بناء
مسشرح يتماششى مع خصشوصشيات أÛتمع

أل- -ل- -غ- -وي- -ة وأل- -ع- -ق- -ائ- -دي- -ة وأ÷غ- -رأف -ي -ة
وألجتماعية دون إأهمال إأدخال ألتقنيات
أل -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ،ذلك إأ ¤ج-انب أله-ت-م-ام
باŸسشرح أŸدرسشي وخلق تكامل بينه وبÚ
مسش- -رح أل- -ط- -ف- -ل ،م- -وضش -ح -ا أن أŸسش -رح
أŸدرسش-ي ه-و مشش-ت-ل-ة ح-اضش-ن-ة ل-ل-م-وأهب
أإلب-دأع-ي-ة أل-ت-ي ي-جب أل-ع-ن-اي-ة ب-ها مبكرأ
وصش- -ق- -ل- -ه- -ا وتشش- -ج- -ي -ع -ه -ا ع -ل -ى أل -ع -م -ل
أŸسشرحي ،باعتبار أŸدرسشة هي ألقاعدة
أألو ¤لنطلق أي فنان على أمل أن يششع
بصش- -يصس أألم- -ل ق -ري -ب -ا م -ن خ -لل إأدرأج
أŸسش -رح ضش -م -ن أŸن -اه -ج ألÎب-وي-ة وك-ذأ
تشش -ج-ي-ع أل-نشش-اط أل-ت-ط-وع-ي ل-ل-ج-م-ع-ي-ات
وأŸؤوسشسشات ألششبانية ألتي كانت ‘ وقت
مضشى حاضشنة للموأهب أŸكتششفة.
وم -ن ب ÚأÙاور أل -ت -ي ت -رت -ك -ز ع -ل -ي -ه-ا
أŸنهجية أŸوضشوعية ألتي –دث عنها
أحمد خوصشةﬁ ،ور ألكتابة أŸسشرحية
أŸوجهة لفئة ألصشغار ،حيث ذكر ألكاتب
أŸسشرحي أن مسشرح ألطفل يعتمد حاليا
على أفكار و طموحات بعضس ألهوأة ألذين
‚د منهم من يكتب للطفل بدون مرأعاة
ب-عضس أŸع-ط-ي-ات وم-ي-ك-ان-ي-زم-ات أل-كتابة
أŸسشرحية وغالبا ما يكتب هؤولء للكبار،
أألمر ألذي يجعلنا نقر أنه ل يوجد كتاب
متخصشصشون ‘ ألكتابة أŸسشرحية لهذه
أل -ف -ئ-ة أل-ت-ي ت-ت-ب-اي-ن شش-رأئ-ح-ه-ا أل-ع-م-ري-ة
وŒعل ألكتابة أŸسشرحية تختلف حسشب
ذهنية وتفك Òوششخصشية كل طفل ،لذلك
وجب حسشب أل- - -ك - -اتب وأإلدأري أح - -م - -د
خ- -وصش- -ة ت- -ن -ظ -ي -م Œم -ع -ات أو إأق -ام -ات
إأب -دأع -ي -ة ل -ل -ك -ت -اب-ة أŸسش-رح-ي-ة أÿاصش-ة
ب -ال -ط -ف -ل ومسش-اب-ق-ات وط-ن-ي-ة ل-ل-نصش-وصس
أŸسش -رح -ي -ة وم -ت -اب -ع -ة وتشش -ج -ي -ع أل -ف-ئ-ة
أŸه -ت -م -ة ب -ال-ك-ت-اب-ة أŸسش-رح-ي-ة أÿاصش-ة
بالطفل إلعطاء دفع قوي ◊ركية مسشرح
ألطفل .
معسسكر :أام ا.Òÿسس

لمازيغي بسسكيكدة
لسسبوع الثقا‘ ا أ
اختتام ا أ

ت -ن -وعت أنشش -ط -ة أألسش -ب -وع أل -ث -ق -ا‘ أألم -ازي -غ-ي-ة،
وأششÎكت دأر وقصش - -ر أل - -ث- -ق- -اف- -ة بسش- -ك- -ي- -ك- -دة ‘
أح -تضش -ان -ه -ا ،وك -ان ل -ق -اء أŸع -رف -ة مسشك أÿت -ام،
وأŸن -ظ -م م-ن ق-ب-ل أŸك-ت-ب-ة أل-رئ-يسش-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة
ألعمومية ،ألتي أسشتضشافت ‘ أول عدد لها أألسشتاذ
ألدكتور صشالح بلعيد رئيسس أÛلسس أألعلى للغة
ألعربية .أحتضشن قصشر ألثقافة وألفنون ألفعاليات
لسش-ب-وع أل-ث-ق-ا‘ ألم-ازي-غ-ي ،ب-ق-رأءأت
أÿت -ام-ي-ة ل -أ
شش-ع-ري-ة أم-ازي-غ-ي-ة ،ت-وزي-ع أق-رأصس مضش-غوطة لتعلم

تصسوير فيلم «رحلة على سسطح اŸريخ « بتمÔاسست

حينما يجمع الÎاث العمرا Êب Úماضسي الشسعوب وحاضسرها

ل·
لهداف ا أ
لحد ،بفندق الأوراسسي ،فعاليات «الجتماع الدو‹ للخÈاء حول حفظ وإاعادة إاحياء قصسبة ا÷زائر» ،التي تدخل ضسمن مسساهمة اليونسسكو ‘ تطبيق أاجندة  2030أ
انطلقت ،أامسس ا أ
اŸتحدة للتنمية اŸسستدامة ،وبالتحديد الهدف  11اŸتعلق بحفظ النسسيج ا◊ضسري.
لمد ،ل
شسهد افتتاح هذه التظاهرة ،التي تتواصسل إا ¤غاية غد الثÓثاء ،مداخÓت لعدد من اÈÿاء واıتصس Úمن ﬂتلف الدول ،سسبقها تأاكيد جزائري رسسمي على النخراط ‘ عملية طويلة ا أ
ترمي فقط إا ¤إاعادة ترميم القصسبة ،بل أايضسا إا ¤إاعادة ا◊ياة إا ¤أازقتها وأاسسوارها.
لوراسسي :أاسسامة إافراح
فندق ا أ
إأ ¤جانب أÈÿأء وأŸهتم ÚبالÎأث من
دأخ- -ل أل- -وط- -ن وخ- -ارج- -ه“ ،ي -ز أف -ت -ت -اح
أل- -ت -ظ -اه -رة Ãشش -ارك -ة رسش -م -ي -ة م -ع -تÈة،
ب -حضش -ور ك -ل م-ن وزرأء أل-ث-ق-اف-ة ،ألسش-ك-ن،
أل- -ب- -ي- -ئ- -ة ،وألسش -ي -اح -ة ،إأ ¤ج -انب ‡ث -ل -ة
أليونسشكو.
و‘ م - -ط - -ل - -ع أŸدأخ- -لت ،أل- -ق- -ى م- -رأد
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة م-دي-ر ح-ف-ظ وت-رم-ي-م ألÎأث
ألثقا‘ بوزأرة ألثقافة كلمة أعطى فيها
Ùة ع -ن م -وضش -وع ألج -ت -م -اع وأه-دأف-ه،
مؤوكدأ على ألهدف أŸزدوج لهذأ أللقاء
وه -و أ◊ف -ظ وألÎم -ي-م م-ن ج-ه-ة ،وإأع-ادة
أإلح- -ي- -اء م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى .وذك -ر م -رأد
ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ب-أان أ÷ه-ود أل-دول-ي-ة ‘ إأع-ادة
إأح -ي-اء أŸدن أل-ق-دÁة ب-دأت ت-ت-ب-ل-ور م-ن-ذ
أŸلتقى أألول بأاثينا سشنة – 1٩31ت رعاية
عصشبة أأل· ،مؤوكدأ أن أŸبا Êألتاريخية
 ⁄ت -ع -د ل -وح -ده -ا ﬁور أله-ت-م-ام ،وإأ‰ا
ألنسشيج أ◊ضشري ككل ،خاصشة وأن تهيئة
ألعمرأن تأاخذ ألÎأث بع Úألعتبار.
م -ن ج -ه -ت -ه-ا ،ق-الت ن-دى أ◊سش-ن ،رئ-يسش-ة
قسش- -م أل- -دول أل- -ع- -رب -ي -ة ‘ م -رك -ز ألÎأث
ألعاŸي باليونسشكو ،إأن تسشجيل ألقصشبة ‘
ق -ائ -م -ة أل -ي -ونسش -ك -و ك-ان Ÿا ل-ه-ذأ أŸع-ل-م
ألتاريخي من تأاث Òكب Òعلى معا ⁄أخرى
‘ أŸن-ط-ق-ة ،مضش-ي-ف-ة أن أل-قصش-ب-ة ت-وأج-ه
أل -ي -وم –دي -ات ك -بÒة ” –ل -ي -ل-ه-ا م-رأرأ
وتكرأرأ .وقالت أ◊سشن إأن هذه ألورششة قد
” تصشميمها بالتعاون ب Úأليونسشكو ووزأرة
أل-ث-ق-اف-ة أ÷زأئ-ري-ة ،وه-ي ت-ت-ب-ن-ى م-ن-ه-ج-ا
شش - -ام- -ل ‘ ،إأط- -ار م- -ن- -ظ- -ور أل- -ت- -ن- -م- -ي- -ة
ألج-ت-م-اع-ي-ة وألق-تصش-ادي-ة ب-ك-ل أبعادهها
وفق خطة أأل· أŸتحدة  2030للتنمية
أŸسشتدأمة ،مؤوكدة على أهمية ألتطرق إأ¤
Œارب مدن عاŸية أخرى.

وأششار طمار إأ ¤إأعادة ترميم حي بلوزدأد
ووأج-ه-ة أل-ع-اصش-م-ة أل-ع-ت-ي-قة ،بالتنسشيق مع
ولي- -ة أ÷زأئ- -ر أل -ع -اصش -م -ة وك -ل أل -دوأئ -ر
أل -ولئ -ي -ة ‘ أن-ت-ظ-ار ت-وسش-ي-ع أل-ع-م-ل-ي-ة إأ¤
أألحياء أألخرى ،مؤوكدأ أن أ◊فاظ على
ألÎأث أŸعماري وإأعادة ألتأاهيل ل يخصس
م- -دن ألشش -م -ال ف -ق -ط ب -ل أ÷ن -وب أيضش -ا،
وخصس ب -ال -ذك -ر غ -ردأي -ة ،ق -ب-ل أن ي-ت-ع-ه-د
ب-ق-ول-ه« :سش-أات-اب-ع ك-ل أل-ت-وصش-ي-ات لتطبيقها
على أرضس ألوأقع».

ميهوبي:

ترميم اŸبا Êيرافقه
إاعادة ا◊ياة لها

طمار:

اŸدن القدÁة “تاز
بتعايشس عمرا Êفريد

من جهته ،أعت Èوزير ألسشكن وألعمرأن
وأŸدي -ن -ة أن أ◊ف -اظ ع -ل-ى ه-ذه أألح-ي-اء
أل -ق -دÁة ي -دخ -ل ‘ صش -م-ي-م أسشÎأت-ي-ج-ي-ة
ق -ط -اع -ه ف -ي -م-ا ي-خصس أل-ع-م-رأن ت-ط-ب-ي-ق-ا
ل - -ت - -وج- -ي- -ه- -ات رئ- -يسس أ÷م- -ه- -وري- -ة ،ألن
أل -ت -وسش -ع -ات أل -ع -م -رأن -ي -ة أ÷دي -دة ورغ-م
ت -وفÒه -ا ل -ل-ع-دي-د م-ن ألسش-ك-ن-ات م-ا زألت
–تاج غلى إأعادة ألعتبار من أجل إأعطاء
ح- -ق- -ه- -ا .وأضش- -اف ط- -م -ار أن ه -ذه أŸدن
ألقدÁة فيها روح ألتعايشس ألعمرأ ÊغÒ
أŸوجود ‘ باقي أŸدن ،وهي منبع إألهام
ينطبق على غÒها.

‘ م -ط -ل -ع ك -ل -م -ت -ه ،خصس وزي -ر أل -ث-ق-اف-ة
ب-ال-ت-ح-ي-ة وألشش-ك-ر ألسش-ف Òأل-ي-ابا Êماسشايا
فوجيوأرأ ،كون أليابان ألدولة ألرأعية ماليا
لهذه ألندوة ألدولية.
وأششار ميهوبي إأ ¤أن تعليمات ألرئيسس
تقضشي بإاعادة ألقصشبة إأ ¤عهدها ألزأهر
ورون-ق-ه-ا وت-اري-خ-ه-ا أÛي-د ،أل-ذي أقÎن
ببطولت ألششعب أ÷زأئري .كما أن حماية
ألÎأث ألثقا‘ مدسشÎة ،وقد ششهد ششهر
ج -ان -ف-ي أ◊ا‹ ح-دث‡ Úي-زي-ن «ي-ؤوك-دأن
ع -ل -ى رغ -ب -ت -ن -ا أل -ق -وي-ة ‘ ت-ف-ع-ي-ل ألÎأث
أŸادي وغ ÒأŸادي وهو تكريسس  12يناير
كيوم يحتفى به ع Èكافة ألÎأب ألوطني،
وأ◊دث ألثا Êهو هذه ألندوة ألدولية»،
يقول ألوزير.
وألن أإلرأدة ألسشياسشية قوية ومع Èعنها
صش -رأح -ة وب-ك-ل وضش-وح ب-خصش-وصس ح-م-اي-ة
ألÎأث ،رصش - -دت أ◊ك- -وم- -ة أإلم- -ك- -ان- -ات
ألضشرورية للششروع ‘ إأعادة تأاهيل ألقصشبة
وف -ق م -ع -اي Òأل -ي -ونسش -ك -و ،ك -م -ا أن إأع -ادة

«لقاء اŸعرفة» يسستضسيف األسستاذ الدكتور صسالح بلعيد
أل -ل -غ-ة أألم-ازي-غ-ي-ة ،وح-ف-ل ف-ن-ي م-ع ف-ن-ان أألغ-ن-ي-ة
ألششاوية عبد أ◊ميد بوزأهر ،تخلل هذه ألتظاهرة
أÿتامية ،توزيع ششهادأت ششرفية على أŸششاركÚ
‘ هذه ألفعالية ،وتوزيع أ÷وأئز على ألفائزين ‘
مسشابقة أحسشن رسشم يتعّلق باŸناسشبة.
من جانبها دأر ألثقافة ﬁمد سشرأج ⁄ ،تنقطع
أألنششطة أŸثمنة للÎأث ألثقا‘ أألمازيغي ،حيث
نظمت أمسشية ششعرية للمنخرط Úبالنادي أألدبي
للدأر ألثقافة ،بحضشور ألششاعر أحمد ضشياء أ◊ق

لهقار
اıرج صسÓح الدين إاسسعاد يرّوج Ÿنطقة ا أ

تصسوير :فواز بوطارن

ب -رن -ام -ج أل -ت -ظ -اه -رة ب-حسشب أŸن-ظ-مÚ
تشش -م -ل ع -دة ﬁاور م -ف -ت -وح -ة ل -ل-ن-ق-اشس
ومدأخلت من أألسشاتذة أŸششارك Úوهذأ
بعد جلسشة ألفتتاح ألتي خصشصشت لتقدË
ق -رأءأت شش -ع -ري-ة وأدب-ي-ة ،ح-يث خصشصشت
للجلسشة أألو ¤ألتي يÎأسشها ألدكتور علي
ملحي من جامعة أ÷زأئر 2لتناول جانب
م -ن سشÒة وأع -م -ال ألشش -اع -ر سش-ي أﬁن-د
أوﬁند ينششطها كل من ألدكتور فيصشل
أألحمر من جامعة جيجل ،ألدكتور حسشÚ
تومي من جامعة تيزي وزو ،حنبلي أسشماء
من جامعة أم ألبوأقي ،وردة خليلة من
جامعة أ÷زأئر وألسشتاذ طارق ثابت من
جامعة باتنة.
‘ ح Úتششمل أ÷لسشة أŸسشائية تقدË
ع -دد م -ن أل -ق -رأءأت أألدب -ي -ة وألشش -ع -ري -ة
وﬂت -ارأت م -ن إأب -دأع -ات ألشش -اع-ر أل-ذي
كّ- -رسس ح- -ي- -ات- -ه ل- -ن- -ق -ل أل -وأق -ع أل -ي -وم -ي
وألجتماعي للمجتمع أألمازيغي ينششطها
نخبة من أألسشاتذة وألششعرأء عنهم فايد
سش -ف -ي -ان‚ ،اح -ي ي -ح -ي -ى ب -اي ف -اط -م-ة،
م -اه -وشس سش -ا ⁄وغÒه -م ع-ل-ى أن تشش-ه-د

info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com
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ﬁور ملتقى وطني بدار الثقافة رشسيد ميمو Êببومرداسس
Óدب
لول ل أ
احتظنت دار الثقافة رشسيد ميمو Êببومرداسس على مدى يوم 20 Úو 21جانفي ا◊ا‹ اŸلتقى الوطني ا أ
لمازيغي ،دورة اŸبدع سسي أاﬁند اومنحد» ،بالتنسسيق مع فرع ا–اد
لدب ا أ
لمازيغي –ت شسعار»البعد الوطني ‘ ا أ
ا أ
لسساتذة الباحث Úالذين اشستغلوا على أاعمال هذا الشساعر.
الكتاب ا÷زائريÃ Úشساركة نخبة من الشسعراء وا أ
بومرداسس..ز /كمال

ألأثنين  22جانفي  201٨م ألموأفق لـ  04جمادى ألولى  143٩هـ ألعدد 1٧٥4٨

سشنينة من ولية بسشكرة ،كما توأصشلت ألحتفالت
ب- -ع- -رضس مسش- -رح -ي ب -ع -ن -وأن mohaned u
÷ chaàbaneمعية ألثقافية أبثورن تيزي وزو،
بنفسس أŸناسشبة.
وت -ط ّ-رق ألسش-ت-اذ أل-دك-ت-ور صش-ال-ح ب-ل-ع-ي-د ‘ «ل-ق-اء
أŸعرف» بدأر ألثقافة ،أŸنظم من قبل أŸكتبة
أل-رئ-يسش-ي-ة إأ ¤م-ف-ه-وم أŸوأط-ن-ة أل-ل-غوية ،ومبادئها
أألسشاسشية ألتي يعتمدها دسشتور ألدولة أ÷زأئرية
أŸتمثلة ‘ أإلسشلم ،وألعروبة ،وأألمازيغية ،وأعتÈ

ألسش -ت -اذ «ذلك ب-اŸع-ا ⁄أ÷ام-ع-ة ل-ل-ت-ع-ددي-ة سش-وأء
أللغوية أو ألثقافية ،بهدف بناء ألوطن ،موضشحا ‘
ه - -ذأ ألسش - -ي - -اق «أن ألخ - -ت - -لف - -ات أŸوج - -ودة ‘
أŸنهجيات ل تؤوثر ما دأم أن ألهدف وأحد» ،مقدما
“ت معا÷تها على
«لنماذج عن أهم ألقضشايا ألتي ّ

السستفادة من التجـارب الدولية الشسبيهة
حياة اŸدن مرهونة بحياة سساكنتها

ألتأاهيل –ظى Ãتابعة مباششرة من ألوزير
أألول .ونفسس ألهتمام يو ¤لقصشبة دلسس
وتنسس وغÒها ،ألن ألÎأث ل يجزأ ،هو
ترأث لششعب وأحد وأمة وأحدة.
وأشش - -ار م - -ي - -ه- -وب- -ي إأ ¤ت- -ك- -وي- -ن أÈÿأء
أ÷زأئ- -ري ‘ Úأÿارج ل- -لسش- -ت- -ف- -ادة م -ن
أل -ت -ج -ارب أŸم -اث -ل-ة ،وق-د م-ك-ن ه-ذأ م-ن
ألشش- -روع ‘ ت- -ه -ي -ئ -ة أل -قصش -ب -ة ،مششÒأ إأ¤
ترميم وتهيئة جامع كتششاوة مع ألششريك
ألÎكي وهو أحد ثمار ألتعاون ألدو‹ ‘
هذأ أÛال« :نتطلع ‘ هذأ ألجتماع إأ¤
ألسشتفادة من ألتجارب ألناجحة ‘ عدد
من ألدول».
وأششاد ميهوبي بدور أ÷معيات ألثقافية
أŸه-ت-م-ة ب-ال-قصش-ب-ة ،م-ع-تÈأ إأي-اه-ا شش-ري-كا
هاما ،خاصشة وأن «أŸسشأالة ل تتعلق فقط
بتهيئة جدرأن ومبان وأسشوأر ،بل با◊ياة
ألتي نريدها ‘ هذه أألحياء وكيف يششعر
ألناسس أنهم جزء منها».
وكششف ميهوبي أن مديرة أليونسشكو قد
أع-ربت ع-ن أسش-ت-ع-دأده-ا ل-ل-م-ج-يء وألقيام
ب -زي -ارة ل -ل -ج -زأئ -ر ،وذك -ر أل -وزي-ر ب-ال-ت-زأم
أ÷زأئر باŸعاهدأت وألتفاقيات ألدولية
ح- -ول ألÎأث أل -ث -ق -ا‘ ت -ت -ع -اون م -ن أج -ل
م - -ك - -اف - -ح - -ة أŸت- -اج- -رة غ Òألشش- -رع- -ي- -ة
ب -اŸم -ت -ل -ك -ات أل -ث -ق-اف-ي-ة ،م-ع ألسش-ع-ي إأ¤
مرأجعة حماية ألقانون ألثقا‘ من أجل
تشش -دي -د أل -ع -ق -وب -ات وج -ع-ل أل-ق-ان-ون أكÌ
أنسشجاما مع ألقوأن Úألدولية« :للجزأئر
سشبع موأقع مسشجلة وتزخر بÎأث ثقا‘
متنوع ونتطلع إأ ¤ششرأكات علمية وتقنية
مع أŸنظمات ألدولية ذأت ألصشلة ول نرى
أحسش -ن م -ن آأل -ي -ات أل -ي -ونسش -ك -و ل -ت -ح -ق-ي-ق
خطوأت عملية ‘ هذأ ألسشياق».

زوخ:

ﬂطط العاصسمة السسÎاتيجي
Áتد إا2035 ¤

و‘ ك -ل -م -ت -ه ،أك -د ع -ب-د أل-ق-ادر زوخ ،وأ‹
ألعاصشمة ،أن للجزأئر ألعاصشمة ﬂطط

مسشتوى أÛلسس أألعلى للغة ألعربية ،وألتي من
شش -أان -ه -ا أن تسش-اه-م ‘ أزده-ار أل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة ،و‘
ت -ع -م -ي -م أسش -ت -ع -م -ال -ه -ا ب-اÿصش-وصس ‘ أل-ع-ل-وم و‘
ألتكنولوجيا ،و‘ ألÎجمة أيضشا».
كما كششف بلعيد عن برنامج عمل أÛلسس أألعلى
للغة ألعربية خلل ألسشنة أ÷ارية ،تتعلق Ãجال
ألتقنيات أ÷ديدة ،ألتي أعتÈها «–ديات تنتظر
ه -ذأ أألخ ،Òخصش -وصش -ا وأن ه -ن-اك أف-ك-ار ج-دي-دة
سش -ي -ت -م إأ‚ازه -ا سش -ت -ك -ون ب -ع -ن-وأن أل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة
وألتقنيات أ÷ديدة وذلك تطبيقا لتوصشيات منظمة
أليونسشكو» ،وعن ألعلقة أŸوجودة ب ÚأÛلسس
أألع -ل -ى ل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة وأÙاف-ظ-ة ألسش-ام-ي-ة ل-ل-غ-ة
أألمازيغية ،فقال عنها أنها جد طيبة» وأششار بهذأ
أÿصشوصس لوجود برنامج عمل مششÎك بينهما».
سسكيكدة :خالد العيفة

أسشÎأتيجي أنطلق ‘  201٥و“تد أششغاله
إأ ¤غ - -اي- -ة  ،203٥ويشش - -م - -ل أرب- -ع ﬁاور،
وتتعلق أŸرحلة أألو ¤بتزي ÚأÙيط.
وت- -رم- -ي- -م أل -قصش -ب -ة ه -و م -ن ضش -م -ن ه -ذأ
أıطط ،وهو ما خصشصس له  2400مليار
سشنتيم ‘ مرحلة أو ،¤مششÒأ إأ ¤ألقصشور
وأل -دور أل -ت-ي ي-ت-م ألÎك-ي-ز ع-ل-ي-ه-ا ‘ ه-ذه
أل-ع-م-ل-ي-ة« :ن-ح-ن أآلن ‘ م-رح-ل-ة ألÎم-يم،
وخ-ل-ي-ج أل-ع-اصش-م-ة ت-ت-م ت-ه-ي-ئ-ته ،إأ ¤جانب
ت -ه -ي -ئ -ة وأدي أ◊رأشس ،م -ع م -لح -ظ-ة أن
ألصشابلت  ⁄تنته فيها أألششغال ومع ذلك
ف-إان أŸوأط-ن Úيسش-ت-ع-م-ل-ون-ها» ،يقول وأ‹
ألعاصشمة ،مؤوكدأ ألعمل على إأعادة تهيئة
كل ألعمارأت.
كما تطرق زوخ إأ ¤تخصشيصس  4مليÒ
ل -ل -ت -ك -وي -ن ،وألÎك-ي-ز ع-ل-ى ت-ع-م-ي-م أإلن-ارة
خاصشة ‘ أŸعا ⁄ألسشياحية .وعن ألوأجهة
ألبحرية للعاصشمة– ،دث زوخ عن وجود
درأسش- -ات ل -ت -ح -وي -ل م -ي -ن -اء أل -بضش -ائ -ع إأ¤
شش -رشش -ال ،ح -ت -ى ت -ب-ق-ى وأج-ه-ة أل-ع-اصش-م-ة
للسشياحة.

بوشسناقي:

على العمران ا◊ديث
أان يسستلهم من الÎاث

سش -أالت «ألشش -عب» م -ن Òب-وشش-ن-اق-ي ،أÿبÒ
أ÷زأئري ذأئع ألصشيت Ãنظمة أليونسشكو،
عن مدى ضشرورة تناغم ألنسشيج ألعمرأÊ
أ÷دي -د م -ع ألÎأث أل -ع -م -رأ ،Êوأن ي-ن-ه-ل
أألول من ألثا ،Êفأاجاب« :نعت Èأن ألÎأث
لب -دأع وع -ل -ى
أل- -ث- -ق -ا‘ ي -ك -ون م -ن -ب -ع -ا ل  -إ
أŸه-ن-دسش Úأل-ذي-ن يشش-ت-غ-ل-ون ع-لى ألنسشيج
ألعمرأ Êأن يأاخذوأ ألدروسس من ألنسشيج
ألقد ،Ëوأك ÈأŸهندسش Úمثل جون نوفيل
وفرأنك غÒي يصشرحون بأانهم نهلوأ من
أŸششاريع ألقدÁة ،ويقول لوكور بوزييه إأنه
Ÿا ذهب إأ ¤ميزأب وزأر غردأية وبني
يزقن أخذ منها دروسشا ‘ طريقة تقدË
أŸبا ،Êويظهر تأاث Òألهندسشة أŸعمارية
‘ وأدي ميزأب ‘ معبد رونششون ألذي
ق- -ام ب -إا‚ازه« .ألÎأث أŸع -م -اري وأŸدن
ألقدÁة تعطي دروسشا للمهندسش Úأ◊اليÚ
‘ عملهم ،وأŸسشأالة ليسشت عملية نسشخ
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ولصش- -ق ،ب -ل ي -جب أن ي -ت -لءم م -ع أل -وضش -ع
وأŸن - -اخ وأل - -تصش - -م - -ي - -م أ◊ا‹ م- -ع أخ- -ذ
ألدروسس».
و‘ تصش-ري-ح-ه ل-ن-ا ،ي-لح-ظ ب-وشش-ن-اق-ي أن
ألعيشس ‘ أŸدن ألقدÁة أحسشن صشيفا من
أŸدن أ◊ديثة ،ألن ألبناء ألقد ⁄ Ëيغفل
مسشائل ألضشوء وألششمسس رغم أنه  ⁄يكن
يوجد حوأسشيب وآألت ،فاŸسشأالة رأجعة
إأ ¤أل -ت -ج -رب-ة وه-و م-ا أع-ط-ى روح-ا ل-ه-ذه
أŸدن« .ب - -عضس أŸدن أ◊دي - -ث - -ة Œده- -ا
خالية ،بل روح ،ويتوجه أهلها إأ ¤أŸدن
ألقدÁة» ،يقول بوششناقي.
من جانب آأخر ،يعارضس بوششناقي ألتوجه
أŸف -رط ‘ –وي -ل أŸب -ا Êأل -ع -ري -ق-ة إأ¤
متاحف ،ويركز على حماية روح أألماكن:
«‘ أليونسشكو ،نعرف أنه ‘ بعضس ألبيوت
ألقدÁة على غرأر ألقصشبة ،كانت أ◊ياة
ألجتماعية ﬂتلفة عن تلك ألتي نعيششها
أآلن ،لذلك يجب أن نتوجه إأ ¤توظيف
أŸبا Êألتاريخية ،ولكن هذأ ألŒاه ‘
بعضس ألدول بتحويل ألبنايات ألقدÁة إأ¤
متاحف هي ليسشت سشياسشة جيدة ،قد يكون
أألمر صشا◊ا Ÿبنى أو أثن ،Úأما –ويل
›مل أŸبا Êيخلق لنا مدينة متحفية..
يجب أن تبقى ‘ أŸدن ألتاريخية حياة
ت-ق-ل-ي-دي-ة وأق-تصش-ادي-ة م-ع أÙاف-ظ-ة على
روح أألماكن».
وعن هذه ألندوة ألدولية يقول بوششناقي:
«أرحب بهذأ ألجتماع ألننا أتينا بخÈأء
عملوأ ميدأنيا وقدموأ نتائج جلية ،ونريد
أن نقدم ششيئا ‡اثل للقصشبة».

لعريبي:

اÛتمع اŸد Êشسريك أاسساسسي

من جهتها ،تطرقت مر Ëلعريبي ،أŸديرة
أل -وط -ن -ي -ة ل-ل-ع-لق-ات أÿارج-ي-ة Ãؤوسشسش-ة
«ن - -اسس أ ،»Òÿإأ ¤نشش - -اط ه- -ذه أألخÒة،
أل- -ذي ي- -ت- -م- -ح- -ور ‘ ث- -لث ›الت ه -ي
أÛال أإلنسش -ا ،Êألج-ت-م-اع-ي ،وأل-ب-ي-ئ-ي.
وتنظم أŸؤوسشسشة تظاهرة كل ششهر ،أي 12
برنا›ا ‘ ألسشنة .وتسشعى أŸؤوسشسشة إأ¤
أسشÎجاع أŸسشاحات ألفارغة ألناŒة عن
ت- -ه- -دم أŸب- -ا ،Êوأسش- -ت- -غ -لل -ه -ا ‘ إأنشش -اء
لطفال أو ألÎفيه.
فضشاءأت ﬂصشصشة ل أ
وم - -ن- -ذ  10سش- -ن- -وأت ،ت- -ق- -وم أŸؤوسشسش -ة
بنششاطات وأيام –سشيسشية بالقصشبة ،على
غرأر سشباق «وأريورز ألقصشبة» ،ألذي جمع
أك Ìمن  ٥00ششخصس ودأرت ألتظاهرة ‘
مسش -ار سش -ي -اح -ي ب -ال-قصش-ب-ة ،وأل-ه-دف ك-ان
إأرج -اع أل -ن -اسس إأ ¤أŸدي-ن-ة أل-ع-ت-ي-ق-ة ب-ع-د
أنقطاعهم عن زيارتها ألسشباب ﬂتلفة.
و‘ رمضشان أŸقبل ،تسشعى أŸؤوسشسشة إأ¤
إأح -ي -اء ح -ف -لت شش -ع -ب -ي ع -ل -ى أل -ط-ري-ق-ة
ألقدÁة ‘ أŸنازل وأألسشطح ،أسشÎجاعا
ليام أÿوأ‹.
ل أ
وأعتÈت لعريبي بأان للمجتمع أŸد Êدورأ
أسشاسشيا ‘ إأحياء ألÎأث بششقيه أŸادي
وغ ÒأŸادي ،ول- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق ه -ذأ أل -ه -دف
ت -تضش -اف -ر أ÷ه-ود ‘ شش-ك-ل م-ث-لث ،ي-ج-م-ع
أÛت - -م- -ع أŸد Êوأ÷ه- -ات أل- -رسش- -م- -ي- -ة
وأŸمول.Ú

لسسكرام  80كلم عن
إاحتضسنت منطقة ا أ
له-ق-ار واŸن-اط-ق اÛاورة لها
ع-اصس-م-ة ا أ
لي-ام ال-ق-ل-ي-ل-ة اŸاضس-ي-ة ،تصسوير
خÓ-ل ا أ
ف -ي -ل-م ك-وم-ي-دي خ-ي-ا‹ ‘ ،خ-ط-وة ي-ت-م
فيها إابراز اŸنطقة والتعريف والÎويج
Ÿا “تاز به من مناظر سساحرة ،توحي Ÿن
يشس -اه -ده -ا أاول م -رة ،وك -أان -ه ‘ ال -ع -ا⁄
اÿارجي ،للمخرج صسÓح الدين إاسسعاد
لخراج السسينمائي
«طالب مÎبصس» ‘ ا إ
لسستاذ
Ãع-ه-د ف-ك-ت-وري ب-ليون ،وإانتاج ا أ
مقداد إاسسعاد بجامعة ليون الفرنسسية.
“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
كششف أıرج أن ألفيلم ألذي يحمل عنوأن
«رحلة على سشطح أŸريخ» وألذي يندرج ضشمن
–ضشÒه لتخرجه للسشنة أألخÒة من ألتكوين،
جاءت فكرته عند توأجده ‘ إأحدى زيارته
للصشحرأء ألوطنية ،ورؤويته لزوبعة رملية تخيل
نفسشه أنه ‘ كوكب أŸريخ ،وكذأ مششاهدته
ل -ف -ي -دي -و «أ÷زأئ -ر م -ن ع -ال» لصش-اح-ب-ه (ي-ان
أرت -يسس ب -ارت -رون) ،وأŸن -اظ -ر أÿلب -ة أل -ت-ي
توجد با÷زأئر‡ ،ا ولد عنده فكرة أإلخرأج.
أوضشح صشلح ألدين ،أن ألفيلم ألذي هو عبارة
عن قصشة خيالية– ،اكي ششاب فرنسشي ثري
بطل ألقصشة (فرونك أفري) ‘ دور «زيزو» ،
م -دل -ل م -ن -ذ صش-غ-ره م-غ-رور ،ي-ح-ل-م ب-الصش-ع-ود

ل- -ل- -م- -ري -خ ‘ إأ‚از  ⁄يسش -ب -ق -ه أح -د ،إأ ¤أن
يصشادف بروفسشور يؤوكد له على مسشاعدته عن
ط-ري-ق أإلخ-ت-ف-اء ،ف-ت-ع-ج-ب-ه أل-ف-ك-رة ويضش-ح-ي
بÌوت - -ه أل - -ك - -بÒة ‘ سش- -ب- -ي- -ل ذلك ،ف- -ي- -ق- -وم
ألÈوفسشور بإارسشاله إأ ¤ألصشحرأء أ÷زأئرية
بالضشبط ألهقار ،فيظن «زيزو» أنه ‘ أŸريخ
نطرأ للطبيعة أ÷غرأفية وأŸناظر ألتي ⁄
يرها من قبل ،إأ ¤أن يصشادف رجل تارقي
فوق جمل يؤوكد له أنه ‘ أ÷زأئر بعاصشمة
لم-ر أل-وأق-ع
أأله -ق -ار‡ ،ا ي -ج -ع-ل-ه ي-رضش-خ ل -أ

قطاع الثقافة باŸدية يختتم
تظاهرة يناير بتكر Ëا◊رفي Úوا◊رفيات
أع -ت Èم -ن Òع -يسش -وق م -دي -ر دأر أل-ث-ق-اف-ة حسش-ن
أ◊سشني باŸدية ‘ أختتام تظاهرة يناير Ãدرج
م -ؤوسشسش -ت -ه ،ب -أان ه -ذأ أ◊دث ك -ان ن -اج -ح -ا ب-ك-ل
أألصشعدة مؤوكدأ ‘ هذأ ألصشدد بأان «ثقافتنا
عربية وأمازيغية ولنا كل ألفخر وألعتزأز بذلك»،
م -ن -ب -ه -ا ب-أان-ه ع-ل-ى ضش-وء م-ا أق-ره ف-خ-ام-ة رئ-يسس
أ÷م- -ه- -وري -ة سش -ت -ع -م -ل دأره ع -ل -ى ت -وظ -ي -ف ك -ل
ألم -ك -ان -ي -ات ألج -ل ألسش -ت -غ -لل أألم -ث-ل ل-لÎأث
أألمازيغي ،مقÎحا ألششروع ‘ ألكتابة بالتيفناغ،
بدءأ بـأاسشمانا وألقابنا ،مششÒأ بأان عمال مؤوسشسشته
سشاهرون على أ‚اح مثل هذه أŸبادرأت ،ششاكرأ
‘ أل -وقت ذأت -ه ق -ط -اع ألصش -ن -اع -ات أل -ت -ق -ل-ي-دي-ة
وأ◊رف على ما قدمه أطارأته وحرفييه خلل
أŸعرضس أŸقام وألذي وصشفه بأانه كان حدثا
” فيه ألتزأوج ما ب ÚألÎأث ألعربي
هاما ألنه ّ
وأألمازيغي ،مثمنا ‘ هذه ألسشانحة أ÷و ألعائلي
وأ◊ميني ألذي سشاد هذه ألتظاهرة ،معرجا على
ألن- -ت -ق -ادأت أل -ت -ي وج -هت إأ ¤ب -عضس م -ن -ظ -م -ي
ت -ظ-اه-رة ي-ن-اي-ر ‘ رده ع-ل-ى ه-ؤولء ب-أان أل-ث-ق-اف-ة
أألمازيغية ليسشت ‘ ألتحدث بها لكون أن كل
أ÷زأئري Úأمازيغ ،و‘ نفسس ألوقت عرب ،إأذ
ن -ح -ن ح -ال -ن-ا ك-ح-ال دول أل-ع-ا ،⁄مÈرأ رأي-ه ب-أان
مؤوسشسشته قد زأرها أول ألبارحة وفد أجنبي ‘
أطار ألصشدأقة مع ألدولة أÛرية ،حيث أعجب
ه- - - -ذأ أل- - - -وف- - - -د Ãح - - -ت - - -وي - - -ات أÛوه - - -رأت
أل- -ق- -ب- -ائ- -ل- -ي- -ة وألصش- -ن -اع -ات أ◊رف -ي -ة أألخ -رى،
مسش -ت -ط -ردأ ق-ول-ه ب-أان ت-ظ-اه-رة ي-ن-اي-ر ه-ي ل-ق-اء
ل -لÎأث ألم -ازي -غ -ي ،ك -م -ا أن أل -ل -غ -ة ه -ي إأح -دى
م -ك -ون-ات أل-ه-وي-ة أل-وط-ن-ي-ةﬂ ،ت-ت-م-ا ك-ل-م-ت-ه ب-أان
سشياسشة أألرضس أÙروقة “ ⁄يز منطقة عن
أخرى با÷زأئر ،فضشل على أن عملية أإلبادة
م ّسشت كل أ÷زأئرب ،Úعلوة على أن هياته باتت
تؤوسشسس للغة أألمازيغية أألفقية ألتي أسشاسشها لغة
ألتيفناغ ،إأ ¤جانب أن أألمازيغية هي عنصشر للم
ششمل كل أ÷زأئري Úول يحب أن يكون عنصشرأ
للتفرقة.
ق -ال سش -ل -ي -م -ان مسش -ق -ي م -دي -ر غ-رف-ة ألصش-ن-اع-ة
ألتقليدية وأ◊رف بهذه ألولية ‘ هذأ ألصشدد
ب -أان ق -ط -اع -ي ألسش -ي -اح -ة وألصش -ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ه
وأ◊رف وألثقافة هما وجهان لعملة وأحدة ،كما
أنهما يششكلن عائلة وأحدة ،إأ ¤جانب ذلك ،فإان
قطاعه هو ترأث مادي بنوعيه ،إأ ¤جانب أن
يناير هو عيد كل أ÷زأئري Úلكوننا نششكل مزيجا
ب -دءأ م -ن ألنسش -ان أل-ع-اق-ل ،شش-اك-رأ ب-دوره ق-ط-اع
أل -ث -ق -اف-ة ع-ل-ى أÛه-ودأت أŸب-ذول-ة م-ن ط-رف-ه
إل‚اح ه- -ذه أل- -ت- -ظ- -اه- -رة أل- -ت- -ي أق -ره -ا رئ -يسس
أ÷م- -ه- -وري- -ة وب -خ -اصش -ة أ◊رف -ي Úوأ◊رف -ي -ات
ألقادم Úمن ربوع ألوطنÃ ،ا‘ ذلك من ترأب
ألولية ،ناعتا بأان هذأ أ◊دث يوصشف بأانه بدأية
رأئعة بهذه ألوليه ألعريقة.
كرمت هذه ألغرفة  34حرفيا وحرفية وعدد من
أ÷معيات ‡ن ششاركوأ ‘ أ‚اح هذه ألطبعه.
على صشعيد ذي صشلة ،أكد أحد أŸتابع Úللششأان

وي-ع-يشس ‘ وي-ت-زوج وي-ع-ود ل-ل-ح-ي-اة أل-ط-ب-ي-ع-ية
وألبادية .يضشيف صشلح ألدين إأسشعاد أن ألفيلم
إأتخذ منطقة أألسشكرأم كبديل لكوكب أŸريخ
لروعتها وعلوها‡ ،ا يجعل وأجبه كمخرج،
يحتم عليه ألتعريف ببلده وألÎويج لها ،خاصشة
وأن أŸن - -اط- -ق أل- -ت- -ي ت- -زخ- -ر ب- -ه- -ا أ÷زأئ- -ر
وأŸن -ط -ق -ة ،ت -ول -د ‘ أل -ف -ك -ر ك-ل ي-وم أف-ك-ار
ج -دي -دة .ه -ذأ وم -ن أŸن -ت -ظ -ر أن ي -ت-م وضش-ع
أللمسشات أألخÒة على ألفيلم مع نهاية ششهر
مارسس ،إل“ام ألفيلم.

ألثقا‘ وألعارف Úبهذه ألولية بأان برنامج هذه
ألتظاهرة ألتي رسشمها وأقرها رئيسس أ÷مهورية
” أ‚ازه بنسشبة  100باŸائة Ãششاركة أألطرأف،
ّ
كما أن ألششيئ أŸميز بهذه ألولية هو ألÎكيز على
أهم ﬁطات هذأ ألÈنامج أيام 11 ،10و 12من
هذأ ألششهر ،إأذ أنه لكل يوم ميزته أÿاصشة به
بالنظر إأ ¤أنوأع أألطباق ألتي –ضشر كل يوم،
وألتي يكون ألÎكيز فيها كثÒأ على أŸأاكولت
ألتي –ضشر من مششتقات ألقمح ،ويضشاف إأ ¤ذلك
موأد ألتحلية كالعسشل وألسشكر ،أما أليوم ألـ 12
فيتعلق بيوم ألحتفالية وألذي يعت Èمن ب Úأهم
أيام هذه ألتظاهرة بالنسشبة لسشكان هذه ألولية.
يبدو حسشب ألدرأسشة ألتي قام بها هذأ ألباحث،
ف -إان ه -ذأ ألح -ت -ف -ال ل-ه ب-ع-د ت-اري-خ-ي أم-ازي-غ-ي
ب -اإلضش -اف -ة إأ ¤أن -ه ي -ع -م -ل ع -ل -ى ت-ث-ب-يت أ÷ذور
لمازيغيه بهذه ألولية بدليل أنه ل
ألتاريخية ل أ
ت -زأل ف -ي -ه أل -ع -دي -د م -ن أŸن-اط-ق –م-ل أسش-م-اء
أمازيغية وعلى سشبيل أŸثال ‚د “زقيدة ،وألتي
ت-ع-ن-ي أŸسش-ج-د أو م-ك-ان أل-ت-عّ-ب-د ،ث-ورث-اث Úوه-و
ألسش -م أل -ق -د Ëل -ب -ل -دي -ة أل -ع -يسش-اوي-ة ن-ح-و دأئ-رة
تابلط ،وألذي يعني بلد ألت ،Úباإلضشافه إأ¤
أماكن كتلعيشس ،تبحرين ،حربيل ،ناهيك عن
أسشماء أألودية كوأدي ياقور أزرو ،دون أن ننسشى
أسشماء عائلت كمازيغي ،أوششان ،بربارﬂ ،تتما
إأضشافته هذه بالقول بأانه بخصشوصس ليلة ألـ 13
يخصشصس له طبق ‡يز ،حيث يذبح فيه ألديك
ي -ك -ون ق -د أششÎأه أب أل -ع -ائ -ل -ة أو ي -ك-ون م-ن بÚ
ألدجاج أŸربى كرمزية عن  ⁄ششمل ألعائلة ،كما
ي- -حضش- -ر ‘ ذلك أل- -ي- -وم ط- -ب- -ق ألشش- -خشش -وخ -ة أو
ألÈكوكسس مضشاف إأ ¤ذلك ألطبق أŸششهور على
مسش -ت -وى أŸغ -رب أل -ع-رب-ي وب-خ-اصش-ة ‘ أ÷زأئ-ر
«ألكسشكسس» كما يتم أفرأغ خليط أ÷رأز أو ألÎأز
على رأسس ألطفل أو ألعروسس أ÷ديدة فرحة بها
وسشط ألعائلة.
ع.علياÊ

الفرقة الفنية اÛرية
–يي حف Óسساهرا لعشساق
الفن العاŸي باŸدية

أح-يت أل-ف-رق-ة أل-ف-ن-ي-ة أل-ث-قافية
أÛرية عششية أول أمسس ،حفل سشاهرأ
Ãدرج ألتياتر باŸدية ‘ أطار تنفيذ
ب -رن -ام -ج ج -م -ع -ي -ة ألصش -دأق -ة أÛري-ة
أ÷زأئرية وألذي جاب  04وليات من
ألوطن.
أسش-ت-م-ت-ع م-دع-وو م-دي-رية ألثقافة بهذه
ألولية مع أختتام تظاهرة يناير ألÎأثية
‘ هذأ أ◊فل أÈŸمج بالتنسشيق مع
أل -دي -وأن أل -وط -ن -ي ل -ل -ث -ق -اف-ة وألع-لم
برقصشات فلكلورية ششعبيه ،ج ّسشدت ‘
معظمها مرأحل هامة من تاريخ دولة
أÛر ألشش -ق -ي -ق -ة ‘ أل -ع -ه -د أل-ع-ث-م-اÊ
وأل -روم -ا ،Êك-م-ا أب-رزت ه-ذه أل-ل-وح-ات
ب -عضس م -ن أل -ت -اري -خ أŸششÎك ل -ل -م-ج-ر
وأ÷زأئر ،ومن ب Úذلك أŸرور ألتارخي
للفنان ألششه ÒألعاŸي « بل بارتوك»
أل -ذي م -رب -ع-روسس أل-زي-ب-ان ب-بسش-ك-ره ‘
ألقرن  20وسشاهم ‘ إأثرأء وترقية ألعمل
ألفني أŸششÎك بهذه ألولية أ÷نوبية،
إأ ¤جانب أنها «أللوحات» أبانت دعم
دولة بودأبسشت للقضشية أ÷زأئرية من
خ- -لل أح- -تضش- -ان أول رأدي -و Ÿرأف -ق -ه
أل-ع-م-ل أŸسش-ل-ح وأل-دي-ب-ل-وم-اسش-ي ل-ل-ث-وأر
أ÷زأئري Úوقضشيتهم ألعادلة وقتها.
قدمت ألفرقة أÛربة أيضشا رقصشات
مسشتمدة من أ◊ضشارة ألعثمانية وتلك
أŸسش-ت-وح-اة م-ن ت-رأث-ه-ا أألصش-ي-ل فضش-ل
ع-ل-ى م-ق-اط-ع ألوبÒأت جسش-دت ب-ط-ولة
ث -وأره -ا أÙارب Úأل -ذي -ن آأم -ن -وأ ب-ن-ب-ل
وششرعية قضشية بلدهم ‘ تلك أ◊قبة
أل -زم-ن-ي-ة ،فضش-ل ع-ل-ى ن-وت-ات ضش-اح-ك-ة
وأغ - -ا Êت- -رأث- -ي- -ة أظ- -ه- -رت ج- -زءأ م- -ن
ت -اري -خ -ه -م أŸششÎك م -ع روسش-ي-ا ،وك-ذأ
ع -م-ل ف-ن-ي ج-م-ي-ل أظ-ه-ر م-لم-ح ك-ف-اح
وأسش -ت -ق -لل دول -ة أÛر ألشش-ق-ي-ق-ة عÈ
أيقاعات وألوأن ألثقافة ألششعبية من لدن
أل-ف-ن-ان ÚوأŸط-رب Úوأل-ع-ازف ،Úع-لوة
ع -ل -ى أع -م -ال أخ -رى أك Ìج-م-ال-ي-ة ع-ن
أرتباط عادأت وتقاليد ألششعب أÛري
م -ع ألشش -ع-وب أألوروب-ي-ه وأل-ع-رب-ي-ة ،ك-م-ا
أخ- -ت- -ت- -م ه- -ذأ أ◊ف -ل أل -ذي صش -ف -ق ل -ه
أŸدع-وون ك-ثÒأ ب-ل-وح-ة ف-ن-ي-ة ج-م-اعية
ششارك فيها كل أعضشاء هذه ألفرقه ليتم
ب - -ع - -د ذلك ت- -ك- -ر Ëه- -ؤولء م- -ن ط- -رف
أŸدرأء أŸششارك Úفيه.
تهدف هذه أ÷ولة ألفنية إأ ¤تقوية
علقة ألصشدأقة وألتعاون ألثقا‘ ما بÚ
أل -ب -ل -دي -ن وب -عث أل -ع -لق -ة أÿال-دة بÚ
أألم Òع - - -ب - - -دأل- - -ق- - -ادر وأŸلك ÷وسس
كوسشيث.
اŸدية  :ع.علياÊ
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ف -أن -أ أع -ت Èأّن –ق-ي-ق أŸصص-أ◊ة أل-وط-ن-ي-ة ه-و أل-ط-ري-ق
أأل‚ح ن -ح -و إأنشص -أء ج -ب -ه -ة دأخ -ل -ي -ة صص -ل -ب -ة ودأئ -م -ة ت -خ -دم
أإلصصÓحأت.
وبألّرغم من تعقد هذأ أألمر وحسصأسصيته ،فإأذأ –لّينأ بروح
ألتسصأمح ،وأقتنعنأ Ãحأسصن ألتشصأور وأ◊وأر أŸسصتمر بÚ
جميع أŸكّونأت ألّدأخلية للقوى أإلجتمأعية وضصرورة ألتوأصصل
للثقأفأت وأ◊ضصأرأت ب Úألشصرق وألغرب ،مع أألخذ بعÚ
أإلع-ت-ب-أر ضص-رورة أل-ت-ف-ت-ح ع-ل-ى أل-عصص-رن-ة م-ع أÙأف-ظ-ة على
أصصألتنأ ،فأنأ متيقن بأن ‘ ألغد ألقريب ،سصيجد شصعبنأ ،وبدون
شصك ،أŸوأرد أألخÓقية وألبسصيكولوجية ألتّي سصتمكنه على
ألتفّوق وألتغلب بكل كرأمة وشصرف على أألحقأد وألكرأهية
ألصصلبة ،وقد برهن هذأ ألشصعب أألبي على “ّكن هذأ عّدة
مرأت Ÿأ قأبلته ألشصدأئد وأŸصصأئب.

 -2إانتهـ ـ ـ ـاء البÒوقراطيـ ـ ـ ـ ـ ـةم -ع –سص Úأ÷أنب أألم -ن -ي ل ي -زأل أإلسص -ت -ث -م -أر أل -وط-ن-ي
وأألجنبي يشصهد إأنخفأضصأ يرجعه أÓŸحظون إأ ¤أ◊وأجز
ألبÒوقرأطية بنسصبة  60بأŸأئة ،حيث ينعكسس تأث Òأÿدمة
أل-ع-م-وم-ي-ة ع-ل-ى ن-وع-ي-ة أÿدم-أت أل-ت-ي ي-قّ-دم-هأ للشصعب‡ّ ،أ
يتطلب –سص Úهذه أÿدمة ألعمومية وتقليصس تكأليفهأ ،ألّن
هذه أŸصصألح أ÷مأعية بألّرغم من أّنهأ تتوفر على مبألغ مألية
هأّمة ،فإأّنهأ  ⁄تشصهد –ّولت وتغيّرأت هأّمة منذ أإلسصتقÓل
ألسصيأسصي.
ف -مصص -أل -ح م -ث -ل أإلدأرة أŸرك -زي -ة وأÙل -ي -ة ،وأ÷م-أرك،
وألضصرأئب ومصصألح أمÓك ألّدولة تتّجه نحو ألعمل منغلقة
على نفسصهأ كسصلطة بÒوقرأطية مع أّنه يفÎضس عليهأ أن
تتعأيشس مع ألبيئة ألوطنية وألّدولية ويبقى ألهدف أŸنشصود هو
إأشصرأك أÛتمع أŸد Êألذي يعت Èمؤوشصر جد إأيجأبي على
حيوية كل ›تمع ع Èشصبكأت ل مركزية ،كمأ أنّ ألنظرة
أل -بÒوق -رأط -ي -ة تسص -ي -ط -ر ع -ل -ى ›م -وع أ◊ل-ق-ة أإلق-تصص-أدي-ة
وأإلجتمأعية وتطأل أيضصأ ألقطأع أإلقتصصأدي لتشصكل حلقة
جديدة تسصتمد ألبÒوقرأطية قوتهأ منهأ.
‘ هذأ أÛأل فإأّن ألعدد ألكب Òللجأن وأإلجتمأعأت Ãأ
ينجر عنهأ من تكأليف ،يظل يتنأسصب مع تعطيل ألقرأرأت
وحألت ألÎدد و‘ هذأ أإلطأر يتطلب أألمر إأدمأج أ◊لقة غÒ
Óقتصصأد أŸشصكلة من أŸقأول Úألشصبأب ألنشصط‘ Ú
ألرسصمية ل إ
كل أŸسصتويأت من خÓل ميكأنيزمأت شصّفأفة ودأئمة ومن بÚ
هذه أŸيكأنيزمأت إأسصتخرأج عقود أŸلكية مث ،Óويضصأف إأ¤
هذأ أولوية دعم بنأء ألّدولة على إأعتبأر أّن أŸوأطنة تقأسس
بألتقدم أŸسصجل ‘ دفع ألضصرأئب أŸبأشصرة.

 -3-إاصص ـ ـ ـÓح وت ـشص ـكـيـ ـ ـ ـل اŸنظـومـ ـ ـة الÎبـويـ ـ ـة

تعّد هذه أألولوية أو ¤أألولويأت نظرأ لنخفأضس مسصتوى
ألتعليم ،وألتسصرب أŸدرسصي وعدم ألتكيف مع ألبيئة وأّنه علينأ
ألتأقلم مع تطور ألعأ ،⁄كمأ أّن Œربة ألبلدأن ألتي ‚حت ‘
–قيق ألتطور وألتنمية تؤوكد بأنّ أŸأّدة ألّرمأدية (ألعلمأء)
تشص- -ك- -ل أسص- -أسس رف- -أه- -ي -ة ه -ذه أل ّ-دول ،وأن -ط Ó-ق -أ م -ن ه -ذأ
فأŸطلوب هو أن تو ¤أهمّية خأصّصة للطليعة وألنخبة ‘ بÓدنأ
بوضصع حّد لهجرة أألدمغة ألتي “ثل نزيفأ خطÒأ وأŸطلوب
أيضصأ هو تنشصيط للكفأءأت أ÷زأئرية بأÿأرج من مهأجرين
وأبنأء ألوطن.
‘ هذأ ألسصيأق فإأّن ألطبقأت أŸتوسصطة ألتي تشصكل قأعدة
كل سصلطة وأإلسصمنت ألضصروري ألي ‰و سصيعأد لهأ أإلعتبأر
بتفأدي تقهقرهأ إأ ¤مسصتويأت أقل على أعتبأر أنّ أسصأسس كل
عملية تنمية هو أإلنسصأن أŸفكر وأŸبدع وتعت Èإأعأدة بنأء
أŸن-ظ-وم-ة ألÎب-وي-ة أإلج-ت-م-أع-ي-ة م-ن أإلب-ت-دأئ-ي حّ-تى ألتعليم
أل -ع -أ‹ م -رورأ ب -أل -ت -ك -وي -ن أŸه -ن -ي أول -وي-ة .ف-أل-ق-رن أل-وأح-د
وألعشصرين هو قرن سصيأدة وسصيطرة أإلعÓم ألذي له تأثÒأت
على جهأزنأ أإلجتمأعي ألÎبوي بأإلنتقأل من عصصر أŸأديأت
وأÙسصوسس (مرحلة ألقرن ألعشصرين) إأ ¤عصصر ألعلم (مرحلة
ألقرن ألوأحد وألعشصرين) مع ألتطّور ألشصأسصع ألذي –دثه
ألتكنولوجيأت أ÷ديدة.

 -4قـان ـ ـون لتنظي ـ ـم جدي ـ ـ ـد لإÓقتصص ـ ـ ـاد الوطنـ ـ ـيمـ ـن أاج ـ ـل التنميـ ـة اŸسصتدامـ ـة
من أجل نظرة منسصجمة وأك Ìفّعألية يجب Œنب أÿطب
أŸتنأقضصة من أجل تنشصيط و–ريك ›موع شصبكة أŸؤوسصسصأت
ألصصغÒة وأŸتوسصطة ع Èألتكأمل ب Úأÿوصصصصة وأإلسصتثمأر
وهذأ وفق نظرة إأسصÎأتيجية .إأذن فألهدف من هذأ ألتنظيم
أ÷ديد هو –قيق أإلنسصجأم وألتوأفق ب Úأإلسصتثمأر أ÷ديد
وطنيأ كأن أو دوليأ ،من جهة وأÿوصصصصة ،بحسصب مسصعى
جديد إلعأدة ألهيكلة ،ورفع أإلحتكأر بعيدأ عن كل نظرة
بÒوقرأطية ‘ إأطأر ألتنأفسس.
ه-ذه ه-ي أل-ط-ري-ق-ة أل-وح-ي-دة ل-ت-ف-أدي إأسص-ت-م-رأر أل-ت-ب-ع-ي-ة
للمحروقأت ،ومن أجل ألزيأدة ‘ أإلنتأج وألصصأدرأت خأرج
قطأع أÙروقأت ألذي يعد عأم Óهأمّأ للعودة إأ ¤ألنمو

أإلقتصصأدي ،وعليه يتوجب علينأ أن تتوفر لدينأ رؤوية أخرى
ل -ل -زوج““ :إأع -أدة ه -ي -ك-ل-ة ورف-ع أإلح-ت-ك-أر وأÿوصصصص-ة““ ،ف-ه-ذه
أŸصصطلحأت ألثÓثة ،تتكأمل فيمأ بينهأ لكنهأ ل تتقأطع فرفع
أإلحتكأر ل يجب أن يكون من إأحتكأر عمومي إأ ¤إأحتكأر
خأصس ‘ إأطأر تنأفسصي بل عليه أن يشصجع أإلسصتثمأر بكل
أشص -ك -أل -ه ،آأخ -ذأ ب -ع Úأإلع-ت-ب-أر أŸع-ط-ي-أت ألّ-دول-ي-ة أ÷دي-دة
وأŸصصألح ذأت ألطأبع ألّتجأري وألتسصويقي.
Óجرأءأت ألبÒوقرأطية
يتعلّق أألمر مسصتقب Óبوضصع حّد ل إ
أ◊ألية خأصّصة أّنه ‘ جو ألعوŸة سصتصصبح أŸنأفسصة أك Ìحّدة
وشص -رأسص -ة ف -أل -وقت ه -و أŸأل ،ورؤووسس أألم -وأل تسص -ت -ث -م -ر ‘
ألقطأعأت ألتي تكون فيهأ أ◊وأجز وأŸوأنع أقل.

 -5-إاصص ـ ـ ـÓح النظ ـ ـ ـام الـمـال ـ ـ ـي

يجب أن يشصكل تنشصيط ألتوف Òوأإلّدخأر وفعألية ألوسصأطة
أŸألية لتفأدي عمليأت ألتطه ÒأŸأ‹ أŸتكررة ألنأŒة عن
عجز ألقطأع ألعمومي ،أولوية أنّ هذه ألعوأمل إأذأ أضصيفت إأ¤
ألّديون ألعمومية سصتؤودي إأ ¤حألة إأنسصدأد .فألهدف هو أن
نتجنب مسصتقب Óأن تتحول ألبنوك إأ ¤مكأتب إأدأرية ل ›أل
لتعرضصهأ إأﬂ ¤أطر وتبقى بذلك بعيدة عن ألتحّولت أŸألية
ألّدولية .إأن ألعمل يتمثل ‘ نظرة شصأملة للتنمية من أجل
إأدخأل وإأسصهأم ألوسصأطة أŸألية غ Òألّرسصمية ألتي “ثل مأ بÚ
Óقتصصأد .يبقى
 40و  50ب-أŸأئ-ة إلع-ط-أء أل-ط-أب-ع أل-ب-ن-ك-ي ل -إ
م -ط -ل-وب-أ أآلن أإلسص-رأع ‘ إأع-أدة ه-ي-ك-ل-ة أل-ف-روع أŸت-خصصصص-ة
للبنوك بأعتمأد نظأم حألة بحألة وبنظرة برأغمأتية وإأدخأل
Óسصرأع ‘ ألعمليأت ألبنكية.
تكنولوجيأت جديدة ل إ

 -6-تنشصي ـ ـ ـط الّزراع ـ ـ ـة وال ـ ـ ـ ـّري

نظرأ للجهود أŸبذولة وأŸسصجلة ‘ ألتقو Ëألذي جرى بÚ
Óقتصصأد
 ‘ 2017/ 2000إأطأر عملية إأعأدة هيكلة شصأملة ل إفإأنّ أإلهتمأم أÿأصس يجب أن يو‹ إأ ¤ألفÓحة Ãشصكل ألعقأر
ألذي يطرح فيهأ وكذلك قطأع ألّري ألذي سصيصصبح مشصكÓ
هأّمأ ‘ قرننأ أ◊أ‹ ألنّ ألفأتورة ألغذأئية تسصجل إأرتفأعأ
Óنضصمأم إأ ¤أŸنظمة
يومأ بعد يوم خأصصة وأّننأ نسصتعد ل إ
ألعأŸية للّتجأرة.

 -7تضصـامـ ـ ـن وطـنـ ـ ـي أاكـث ـ ـ ـ ـر بفضصـ ـ ـل دور الّدول ـ ـ ـةاŸنظمـ ـ ـة ( الضصاب ـ ـ ـط )
ل يوجد أقتصصأد سصوق خصصوصصي على ألطريقة أ÷زأئرية،
بل هنأك قوأن Úكونية ( على مسصتوى أŸعمورة ) بخصصوصصيأت
Óثرأء على مسصتوى أŸعمورة لهدف
أجتمأعية ،ألتي هي منبع ل إ
–فيز و تفضصيل حوأر ألثقأفأت .إأّن ألليÈألية ذأت أŸقصصد
ألجتمأعي ليسصت متنأقضصة مع ألدور أŸهم للدولة ،ألتي هي
قوية من خÓل نشصأطهأ كضصأبط ( حيث أن هذه ألقوة ألتي
“يز ألدولة Œد جذورهأ ‘ أخÓقيأتهأ ألتي تسصمح بدمقرطة
أÛتمع ) .لهذأ ،فإأن ألتخطيط بحسصب وجهة نظرنأ ،ل Áكنه
أن يع Èأو يغطي ‘ أقتصصأد ألسصوق ،مأ كأن يع Èعنه أو يغطيه
‘ أŸعسصكر ألشصيوعي ألسصأبق ،بل هنأ يهتم بوسصأئل إأسصنأد
توجيهية ترتكز على مؤوسصسصأت خأصصة ،من ضصمنهأ ألنظأم
أ÷دي -د ل -ل -ت -ن -ب-ؤو وأإلعÓ-م أل-ن-أج-ح دأخ-ل ن-ظ-أم م-ف-ت-وح ع-ل-ى
أŸنأفسصة ألنزيهة وألقأنونية ،مثل مأ هو سصأري ‘ فرنسصأ من
Óحصصأئيأت وألدرأسصأت ألقتصصأدية
خÓل أŸعهد ألوطني ل إ
INSEE .
من هنأ تتضصح أهمية أللجوء لتفكيك كل أحتكأر مهمأ كأنت
طبيعته ،عأم أو خأصس ،و لهذأ على آأليأت إأعأدة ألتوزيع أن
ت-ك-ون شص-ف-أف-ة خ-أصص-ة خÓ-ل ه-ذه أŸرح-ل-ة ألصص-ع-ب-ة ل-ل-تسص-وية
أل-ه-ي-ك-ل-ي-ة ك-م-أ ع-ل-ي-ه-أ أن ت-ب-ت-ع-د ع-ن أل-وصص-أي-ة أل-بÒوقرأطية،
وبتوجيه ألسصتفأدة من ثمأر هذه أآلليأت نحو من هم ‘ حأجة
لهأ من خÓل نشصأطأت حقيقية للتضصأمن ع Èقنوأت مرنة و ل
مركزية و تدمج بطبيعة أ◊أل أÛتمع أŸد.Ê
أإلقتصصأد وأإلجتمأع همأ مرتبطأن جدليأ ولكن دون نسصيأن
أبدأ ،أن أألمة ليسس ‘ إأمكأنهأ أن توزع إأل مأ أنتجته سصأبقأ أإذأ
أرأدت أن تتفأدى تنمية سصلبية ميزتهأ ألبطألة و ألتضصخم وثقل
أل-دي-ن أل-دأخ-ل-ي وأÿأرج-ي .ه-ذأ أل-ف-حصس ي-ق-ودن-أ ل-ل-ت-ع-ج-يل
بإأعأدة تأهيل قيمة ألعمل.
إأنّ ألنشصغأل ألدأئم هو ضصمأن وتأم ÚألتÓحم ألجتمأعي،
وعلى أسصأسس أإلقتنأع أن أÛتمع ألذي يقصصى مآأله أإلخفأق.
ولهذأ ألسصبب فإأن نشصأطنأ يطرح ضصرورة ألتنسصيق وأÓŸئمة
ب Úألدينأميكية ألقتصصأدية وألدينأميكية ألجتمأعية .لهذأ
أيضصأ ،فإأن ألنشصأط ألذي سصيمتد ب 2025/2018 - Úعليه أن
ي -ع -م-ل ع-ل-ى ت-ف-أدي أل-تصص-دع ألج-ت-م-أع-ي ،خÓ-ل ه-ذه أل-فÎة
أŸتميزة بألتسصوية ألهيكلية .زيأدة على ذلك من ألÓزم تدعيم
ألتضصأمن ألجتمأعي ألذي أكدنأ عليه ‘ مدخل هذأ ألتقرير،
من خÓل إأرسصأء آأليأت إأجتمأعية للضصبط ألتي تكون متضصأمنة
مع أآلليأت ألقأنونية وأإلقتصصأدية.
أيضصـأ ،إأن نشصأط أŸرحلة  ،2025201/8/سصيتمحور أسصأسصأ
حول أ◊وأر ألدأئم وأŸشصأورة ألجتمأعية ‘ إأطأر ألعقد
ألج -ت -م -أع -ي م -ع ه-دف –صص-ي-ل ‰و م-ب-ن-ي ع-ل-ى أŸع-رف-ة و

ﬁأربة ألبطألة من خÓل خلق منأصصب شصغل ذأت منفعة .هذأ
ألعقد سصيهم ألشصركأء ألقتصصأدي Úوألجتمأعي ÚأŸوجودين
على ألسصأحة ،كمأ سصيهم ›موع أÙأور أألخرى للمجتمع.
بصصفة عأّمة ،إأن رؤويتنأ للتنظيم وألÎتيب ألجتمأعي هي
مرتبطة بألتسصي Òأ÷ديد للموأرد ألبشصرية ألتي تدمج مسصؤوولية
ج-م-أع-ة أل-ع-م-أل م-ن خÓ-ل أل-ت-ع-ددي-ة أل-ن-ق-أب-ي-ة ،وتشص-ج-ي-ع كل
أألشصكأل أ÷معوية ذأت ألطأبع ألجتمأعي ،وألتكفل أألحسصن
بأÙيط بتفضصيل أ◊وأر .إأن ألدولة ألضصأبط تنمي فعأليتهأ
من خÓل قنوأتهأ ،دون أن تخل بتوأزن أŸؤوسصسصة ألتي أنشصغألهأ
ألوحيد هو إأنتأج ألÌوأت.
إأنّ ألهدف أألسصمى هو ألعمل .على أن يكون لÓقتصصأد
مردودية ،مع ألعمل على ضصمأن ألتÓحم ألجتمأعي من خÓل
تعميم ألتسصي Òألفعأل ألذي عليه أن يكون ألقأعدة وأŸقيأسس،
أمأ ألطأبع أÿأصس للنشصأط ألقتصصأدي ل Áنع أبدأ ألتوزيع
ألصص -ح -ي -ح م -ن خ Ó-ل إأرسص -أء ن -فسس أل -ق -وأع-د ل-ل-حصص-ول ع-ل-ى
ألÌوأت.
‘ هذأ أإلطأر ،من ألÓزم إأعأدة ألنظر ‘ تشصغيل وتسصيÒ
صصنأديق ألضصمأن ألجتمأعي و صصنأديق ألتقأعد بألعمل على
أسصأسس قأعدة تثبيت مؤوشصرأت على أألسصعأر ألتي من ألÓزم
ألحتفأظ بهأ خÓل فÎة ألتسصوية ألهيكلية للنظأم ،وبحسصب
أل -ت -وأزن أل -دÁغ-رأ‘ أ÷دي-د وأل-ع-م-ل ع-ل-ى –ف-ي-ز أل-رسص-م-ل-ة
ألفردية لبنأء تكميÓت للتقأعد ،من خÓل ألشصروع ،منذ أليوم
‘ “وينهأ ،وهذأ لسصبق ألنخفأضس أŸسصتقبلي أÎŸتب عن
ألنمط ألتضصخمي .ل Áكن أن نضصحي بأي شصكل من أألشصكأل
بألطبقأت أ◊سصأسصة ( أألرأمل ،ألشصيوخ ،أŸعوق)...Ú
إأنّ ﬁأرب -ة أإلقصص -أء وأل -ف -ق -ر ع-ل-ي-ه-أ أن ت-دع-م أل-تÓ-ح-م
ألج -ت -م -أع-ي و أل-ف-ع-أل-ي-ة ألق-تصص-أدي-ة أل-ت-ي تضص-م-ن أخÓ-ق-ي-ة
وأدبيأت ألدولة حتى من خÓل قنوأتهأ ألÓمركزية .إأن ألهدف
أألسصأسصي هو إأيجأد تنسصيق ب Úألتنمية وأŸسصأوأة ( ألعدل ) من
خÓل سصيأسصأت إأعأدة توزيع أŸدأخيل من خÓل قنأة ميزأنية
ألدولة بدون أن يكون ذلك حأجزأ أمأم حرية أŸقأولة.

 -8م ـن أاج ـ ـل ›تمـ ـع أاكث ـ ـر شصراك ـ ـة مـ ـن خـ ـÓلإادم ـ ـاج كـ ـل النـاشصـطـي ـ ـن اÙليي ـ ـن
‘ إأطأر بنأء دولة ألقأنون ،من ألÓزم مÓئمة وأنسصجأم كل
ألقوأن Úوألتشصريعأت .لهذأ يجب:
 إأعأدة ألنظر ‘ ›موع ألنصصوصس ألقأنونية خأصصة منهأق -أن -ون أل -ولي -ة إل‚أز أل Ó-م -رك -زي -ة وأ÷ه -وي -ة ف-ي-م-أ ي-خصس
ألقرأرأت ألقتصصأدية ألتي هي قأعدة لقتصصأد ألسصوق على
ﬂتلف أŸسصتويأت أŸتدأخلة وأŸرتبطة ببعضصهأ ألبعضس.
 ألÓمركزية ألتي ل تعني –ويل أمأكن ألقرأر ،بل يتعلقأألم -ر ب -أل Ó-م -رك -زي -ة ع -ل -ى أŸسص -ت -وى أÙل-ي خ-أصص-ة م-ن-ه-أ
أÛألسس ألشصعبية ألبلدية من خÓل حذف ألهيأكل أإلدأرية
ألوسصيطية ،آأخذين بع Úألعتبأر خصصوصصيأت أ÷نوب.
 خلق ›ألسس جهوية ،من خÓل فتح ملف أ÷هوية ألذيل Áكن خلطهأ مع أ÷هوية ألسصلبية أإلقصصأئية .على هذه
أÛألسس أن تنشصط دأخل ﬁأور ﬂتلفة ‘ إأطأر ألتعأون
أل- -وأسص- -ع ب Úغ- -رف أل- -ت -ج -أرة أ÷ه -وي -ة ( م -ق -أول -ون خ -وأصس
وعموميون) ،ألبنوك و مؤوسصسصأت ألتأم ،Úأ÷أمعأتﬂ ،أبر
ألبحث ،أإلدأرة أÙلية دأخل أألقطأب ألقتصصأدية.
إأنّ ألهدف هو ألسصمأح Ÿشصأركة ألسصكأن أÙلي Úلختيأر
مسصتقبلهم دون أنتظأر ألتدخÓت أإلدأرية أŸركزية .يفهم من
هذه أÛألسس أ÷هوية ،أÛألسس ألتي تنشصط ‘ إأطأر أŸزأيأ
أŸت -ب -أدل -ة ل -ل -ج -ه -أت م -ن خÓ-ل أل-ت-وج-ي-ه-أت ألن-ت-ق-أئ-ي-ة ،إأن
ألسصتثمأر هو ل مركزي على مسصتوى أŸتعأمل Úألقتصصأدي.Ú
أم -أ أل -وأ‹ ف -ه -و م-ك-ل-ف ب-ت-م-ث-ي-ل أل-دول-ة ،م-ن خÓ-ل أل-ه-ي-أك-ل
أإلدأرية .إأنه يعمل على رفع كل قيود أÙيط ألتي تعيق
مسصÒة أŸبأدرأت.
كمأ ” ألتطرق له آأنفأ ،ألتحولت ألقتصصأدية أ◊أصصلة منذ
بعضس ألسصنوأت ‘ بÓدنأÃ ،أ فيهأ تلك أŸنتظرة بأن –صصل
‘ أŸسص -ت -ق -ب -ل أل -ق -ريب سص -ت -ج -د ب -ألضص -رورة ت -فسصÒأ ل -ه-أ ‘
أل -ت -ح -ولت ذأت أل -ط-أب-ع أآل‹ أıصصصص-ة ب-أل-ت-ك-ف-ل وت-ن-ظ-ي-م
إأدمأجهأ ‘ إأطأر نظأم أجتمأعي ألذي هو نفسصه أŸسصتقبل.
ألنجأح ألتأم لهذه أألعمأل يبقى خأضصعأ لتوف Òبعضس ألشصروط
نذكر منهأ:
إأنتأج ثقأفة سصيأسصية شصرأكأتية،
ألتصصأل (تنقل أŸعلومأت) أŸؤوسصسصأتي ألفعأل،
تهيئ أرضصية للتفأهم ألسصيأسصي أ÷ديد ألذي
سصينبثق عنه أغلبية معÈة دأخل أ÷سصم ألجتمأعي وحول
مشصروع ›تمع حقيقي،
يتعلق أألمر هنأ ،بعمل مهم و وأسصع يتضصمن أسصأسصأ:
إأعأدة ألنظر ‘ ألتهيئة ألفعألة لسصلطة ألدولة،
إأعأدة هيكلة ألنظأم ألضصريبي،
إأعأدة تنظيم ألسصأحة أإلعÓمية وأإلتصصألتية،
إأعأدة تنظيم أ◊ركة ألنقأبية وأ÷معوية بصصفة
فعألة ألنهأ قأعدة أ◊كم ألرأشصد.

اإلثن ٢٢ Úجانفي  ٢018م
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الدكتورة ليلى قبلي ‘ حوار مع «الشصعب»:

ألنسشاء أ◊وأمل ،أأ’طفال ،أŸصشابون بأامرأضص مزمنة أك Ìعرضشة لألنفلونزأ أŸوسشمية
اللقاح ضصد الفÒوسس أافضصل وسصيلة وقائية لتفادي اŸضصاعفات اÿطÒة

أاكدت الطبيبة العامة الدكتورة ليلى قبلي في حوار
مع «الشسعب» أان أاحسسن وسسيلة للوقاية من خطورة
األن-ف-ل-ون-زا ال-م-وسس-م-ي-ة ال-ت-ي أارع-بت ال-ك-ث-ي-ري-ن ب-ع-د
تسسجيل عدة وفيات تتمثل في القيام بالتلقيح ضسد
ال -ف -ي -روسض م -وضس -ح-ة أان األشس-خ-اصض األك-ث-ر ع-رضس-ة
لمضساعفات المرضض هن النسساء الحوامل إاضسافة إالى
األطفال الصسغار والمصسابين بأامراضض مزمنة وكبار
السسن.
حاورتها :صسونيا طبة
لنفلونزا اŸوسصمية ،وفيما تتمثل عÓماتها
ما هي ا أ
وأاعراضصها ؟

األن-ف-ل-ون-زا ال-م-وسس-م-ي-ة ه-ي ع-دوى ف-يروسسية حادة
ي-تسس-بب ف-ي-ه-ا ف-ي-روسض ي-ن-ت-ق-ل بسس-ه-ول-ة وبسس-رعة من
شسخصض إالى آاخر ،فتظهر أاعراضض اإلصسابة على شسكل
ح - -م- -ى شس- -دي- -دة وسس- -ع- -ال ج- -اف وآالم ف- -ي ال- -رأاسض
وتشس -ن-ج-ات ع-ل-ى مسس-ت-وى عضسÓ-ت ال-جسس-م ،ويشس-ع-ر
أايضس -ا الشس -خصض ال-م-ريضض ب-دوران وغ-ث-ي-ان وال-ت-ه-اب
الحلق وسسيÓن األنف.
عÓمات وأاعراضض األنفلونزا الموسسمية يمكن أان
تسستمر لدى الشسخصض المصساب إالى غاية  15يوما،
ولكن أاغلبية الحالت تشسفى من األنفلونزا في مدة
أاسسبوع بعد العÓج عن طريق أاخذ األدوية المضسادة
للفيروسض التي يصسفها الطبيب المعالج للمريضض أاو
دون الحاجة إالى األدوية.

ي- -ع- -يشس ا÷زائ- -ري- -ون ح- -ال -ة رعب بسص -بب وف -اة
لنفلونزا ،ما نوع الفÒوسس الذي بات
أاشصخاصس با أ

يهدد الصصحة العمومية ؟

فيروسض األنفلونزا الموسسمية يتضسمن ثÓثة أانماط
فيروسض  Aو Bو Cوتتفرع فيروسسات األنفلونزا من
ال-ن-وع  Aإال -ى أان -م-اط ف-رع-ي-ة م-ن-ه-ا ف-ي-روسض 1H1N
 ،H3N2أاما األنواع األخرى فهي فيروسسات ل تعرف
وانتشسارا كبيرا ،لسسيما فيروسض  Cالذي يعد من
ال -ف -ي -روسس -ات ال -ن -ادرة ال -ت-ي ل تشس-ك-ل خ-ط-ورة ع-ل-ى
الصسحة العمومية.
وفيما يخصض الفيروسض الذي يعرف حاليا انتشسارا
واسسعا في الجزائر وتسسبب في وفاة بعضض الفئات،
Óن-فلونزا
ف -إان -ه ي -ت -ع -ل -ق ب-ف-ي-روسض  1H1Nال-ت-اب-ع ل -أ
ال -م -وسس -م -ي -ة وه -و ف -ي -روسض شس -دي -د ال-ع-دوى وواسس-ع
الن-تشس-ار ي-ك-تسس-ي خ-ط-ورة ب-ال-غ-ة ع-ن-د ب-عضض الفئات
كالمسسنين والحوامل والصسغار وينتشسر بسسهولة وتنتقل
ال -ع -دوى بسس -رع -ة م -ن شس -خصض إال-ى آاخ-ر خ-اصس-ة ف-ي
األم- -اك- -ن ال- -م -زدح -م -ة ف -ي ال -م -ؤوسسسس -ات الصس -ح -ي -ة
والمدارسض ودور المسسنين وتتم العدوى عندما يسسعل
الشس -خصض ال -مصس -اب أاو ي -ع-طسض ح-يث ي-ن-تشس-ر ال-رذاذ
ال -ح-ام-ل ل-ل-ف-ي-روسض ف-ي ال-ه-واء وب-ال-ت-ال-ي يسس-ت-نشس-ق-ه
األشسخاصض القريبون من الشسخصض المصساب وينتقل
أايضسا الفيروسض عن طريق األيدي غير النظيفة.
لنفلونزا
لك Ìعرضصة Ÿضصاعفات ا أ
ماهي الفئات ا أ
اŸوسصمية ؟

Óصس-اب-ة ب-األن-ف-ل-ون-زا
األشس -خ -اصض األك -ث-ر ع-رضس-ة ل -إ
الموسسمية ومضساعفاتها الخطيرة التي تؤودي إالى حد
الوفاة هم الذين لديهم جهاز مناعي ضسعيف كالنسساء
الحوامل في جميع مراحل الحمل واألطفال الصسغار
من  6أاشسهر إالى  ٣سسنوات والمصسابون باألمراضض

مدير الوقاية بوزارة الصصحة
يكشصف:

وفاة  10أششخاصص وتعرضص
 57آأخرين إأ ¤مضشاعفات
أ’نفلونزأ منذ بدأية ألششتاء
توفي  10أاشسخاصض وتعرضض  5٧آاخرون إالى
ت -ع -ق -ي -دات بسس -بب إاصس -اب -ت -ه -م ب-األن-ف-ل-ون-زا
الموسسمية عبر مختلف مناطق الوطن منذ
بداية موسسم البرد وإالى غاية  15من الشسهر
الجاري ،حسسبما كشسف عنه مدير الوقاية
وت -رق -ي -ة الصس -ح -ة ب-وزارة الصس-ح-ة والسس-ك-ان
وإاصسÓح المسستشسفيات الدكتور جمال فورار.
وأاكد مدير الوقاية أان الوفيات  10التي
أاحصس -ت -ه -ا ال -وزارة  5م -ن-ه-ا سس-ج-لت ب-ولي-ة
ال -ج -زائ -ر ال -ع-اصس-م-ة ام-رأات-ان ح-ام-ل-ت-ان و٣
أاشسخاصض ل يعانون من أامراضض ،في حين
سس -ج -لت ح -ال -ت -ان أاخ -ري -ان ب -ولي -ة ال-ب-ل-ي-دة
شسخصض مصساب بالقصسور الكلوي وآاخر يعاني
من السسمنة وثÓثة حالت أاخرى بكل من
وليات تيبازة ووهران وسسوق أاهراسض.
وأاوضس - -ح ذات ال - -مسس - -ؤوول أان - -ه م - -ن ب- -ي- -ن
ال-مصس-اب-ي-ن ب-ف-ي-روسض األن-ف-ل-ون-زا ال-موسسمية
تعرضض  5٧شسخصسا «لتعقيدات حادة’’ لهذا
ال -م -رضض ح-يث ادخ-ل-وا ال-مسس-تشس-ف-ي-ات ع-ب-ر
مختلف مناطق الوطن ،مشسيرا إالى الحالة
األخيرة التي سسجلت اليوم الخميسض بولية
برج بوعريرج.
ويتعلق األمر برجل يبلغ من العمر  ٤5سسنة
يعاني من داء السسكري دون علمه تم إادخاله
إالى المؤوسسسسة اإلسستشسفائية العمومية لمجانة
ثم تم تحويله إالى مسستشسفى عاصسمة الولية
ل- -ي- -ت- -م ت- -ح- -وي- -ل -ه إال -ى مصس -ل -ح -ة اإلن -ع -اشض
بالمسستشسفى الجامعي لسسطيف أاين يخضسع
للعناية المركزة.
وجددت وزارة الصسحة مرة أاخرى أانه «ل
وجود لحالت اإلصسابة بأانفلونزا الخنازير
وك -ل ال -ح -الت ال-مسس-ج-ل-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-اإلصس-اب-ة
باألنفلونزا الموسسمية».

كذلك في المدارسض التربوية ،حيث يترك األولياء
أابناءهم يذهبون اإلى المدرسسة وهم مصسابون بالمرضض
وب-ال-ت-ال-ي ي-ل-ت-ق-ط ال-تÓ-م-ي-ذ ال-ف-ي-روسض م-ن ال-مصساب
ويمكن أان تشسكل لدى البعضض منهم خطورة في حال
كان لديهم مرضض اآخر .
لصصابة
لسصاليب الوقائية من ا إ
ما هي أا‚ع ا أ
لنفلونزا؟
با أ

المزمنة كالسسيدا وأامراضض القلب والسسكري وارتفاع
الضسغط الدموي واألمراضض التنفسسية الحادة وحتى
األشسخاصض المسسنين الذين تفوق أاعمارهم  65سسنة .
كما أان األشسخاصض الذين يعملون في المؤوسسسسات
Óصسابة باألنفلونزا
الصسحية هم أايضسا أاكثر عرضسة ل إ
رغم اختÓف خطورتها على كل شسخصض حسسب حالته
الصس-ح-ي-ة وت-ن-ت-ق-ل إال-ي-ه-م ع-دوى ال-ف-ي-روسض بسس-ه-ول-ة،

ال-ق-ي-ام ب-ال-ت-ل-ق-ي-ح ضس-د األن-فلونزا الموسسمية أافضسل
وسس-ي-ل-ة ل-ل-ح-م-اي-ة م-ن اإلصس-اب-ة ب-ال-مرضض لسسيما في
موسسم البرد الذي ينتشسر خÓله الفيروسض بقوة ،وحتى
في حال التقاط العدوى يسساعد التلقيح في التقليل
من مخاطر المضساعفات التي يمكن أان تتسسبب فيها
Óشسخاصض األكثر عرضسة
األنفلونزا لسسيما بالنسسبة ل أ
وذوي المناعة الضسعيفة.
Óشسخاصض
وتجدر اإلشسارة اأن اللقاح ليسض موجها ل أ
الذين يعانون من اأمراضض اأخرى خطيرة بل األصسحاء
اأيضسا ألن اللقاح بالرغم من انه ل يجنب اإلصسابة
بالفيروسض  100بالمائة إال اأنه يوفر حماية جيدة
لمختلف الفئات ،والدليل على ذلك اسستخدامها في
كل بلدان العالم واسستخدامها طيلة أاكثر من  60عاما.
كما ينصسح في حال اإلصسابة بالمرضض أاخذ األدوية
ال-مضس-ادة ل-ل-ف-ي-روسض ال-ت-ي م-ن ال-م-م-ك-ن أان ت-ق-لل من
المضساعفات الحادة والوفيات أايضسا من خÓل أاخذ
العÓج في مرحلة مبكرة اأي في غضسون  ٤8سساعة من
ظهور األعراضض .وينصسح اأيضسا إاتباع قواعد النظافة
من خÓل غسسل األيادي بانتظام وتغطية الفم واألنف
بمنديل عند السسعال لتفادي التقاط الفيروسض.

فوأكه تتفوق على أأ’دوية ‘ علج ألزكام وأ’نفلونزأ
في موسسم البرد يصسبح المواطن أاكثر
عرضسة إالى اإلصسابة بالزكام واألنفلونزا
ورغ - -م ت - -ط - -ور ال- -طب ووج- -ود األدوي- -ة
ال- -مضس -ادة ل -ل -ف -ي -روسس -ات إال اأن ال -ع Ó-ج
ال -ط -ب -ي -ع-ي ب-اسس-ت-خ-دام ال-ف-واك-ه ال-غ-ن-ي-ة
بالفيتامين «سسي» تسساعد بشسكل كبير في
الشسفاء من المرضض والوقاية من اإلصسابة
أايضسا وتسساهم في تقوية مناعة الجسسم .

التفاح

يعتبر التفاح المصسدر األكثر شسعبية من
ال-م-واد ال-مضس-ادة لÓ-كسس-دة ف-ي ن-ظ-ام-ن-ا
الغذائي ،حيث أان تفاحة واحدة لها تأاثير
Óكسسدة يعادل  1،500ملغ من
مضساد ل أ
فيتامين  ،Cومن ثم فهو مكافح جيد
لمرضض اإلنفلونزا ،كما أان التفاح غني
بالفÓفونيدات الواقية ،وليسض هذا فقط
بل أان التفاح يمنع أامراضض القلب ويقيك
من السسرطان.

التوت الÈي

يمنحك التوت البري نسسبة كبيرة من
Óكسس -دة م -ق -ارن -ة
ال- -م- -واد ال- -مضس- -ادة ل - -أ
ب -ال -ف -واك -ه وال -خضس-ار األخ-رى ،ح-يث أان
حصس -ة واح -دة م -ن ال -ت-وت ت-وف-ر خ-مسس-ة
أاضسعاف النسسبة الموجودة في القرنبيط،
ك -م -ا أان ال -ت -وت ال -ب -ري ه -و ب-روب-ي-وت-يك
طبيعي ،وبالتالي فهو يعمل على تعزيز
مسستويات البكتيريا الجيدة في األمعاء
وح -م -اي -ت -ه -ا م -ن األم -راضض ال -م -ن -ق -ول -ة
بالغذاء ،باإلضسافة إالى كونها فاكهة فعالة
في مكافحة اإلنفلونزا.

الÈتقال

ي-نصس-ح األط-ب-اء م-رضس-ى ال-زك-ام وال-برد
بتناول البرتقال باعتباره غني بفيتامين
سس- -ي وي- -ع -ال -ج أام -راضض ال -ب -رد وال -زك -ام
وال-رشس-ح وال-ت-ه-اب-ات ال-ح-ل-ق ونزيف اللثة
وي -ع -م -ل ع -ل -ي ت -ق -وي -ة ج -دران األوع-ي-ة
Óطفال .
الدموية ونمو الجسسم خاصسة ل أ
وتفيد أازهار البرتقال في عÓج كثير من
حالت الصسرع ويسستخرج منها بالتقطير

ب-م-اء زه-ر ال-ب-رت-ق-ال ويسس-ت-ع-م-ل ك-مضساد
ل -ل -تشس -ن -ج وي -دخ -ل ف -ي ال -مسس-ت-حضس-رات
الطبية وعÓج الزكام الخفيف.

جدا ً للنظم الغذائية الخاصسة بعمليات
إانقاصض الوزن ألنها تسساعد المعدة على
الشسعور بالشسبع والمتÓء.

فاكهة الكيوي

فوائد الليمون للزكام

أافاد باحثون بأان فاكهة الكيوي تحتوي
ع -ل -ى ف -ي -ت -ام-ي-ن «سس-ي» وم-ج-م-وع-ة م-ن
األمÓ-ح ال-م-ع-دن-ي-ة ال-ت-ي ي-نصس-ح بتناولها
لمسساعدة الجسسم على مقاومة التهابات
األنسس -ج-ة وال-ت-خ-لصض م-ن ح-الت ال-زك-ام
الشسديدة ،كما أانها تزيد من قدرة الجسسم
الذاتية على الدفاع البيولوجي الطبيعي
وم -ق-اوم-ة اضس-ط-راب-ات ال-دورة ال-دم-وي-ة
وت -نشس -ي -ط خ Ó-ي -ا األنسس -ج -ة ال-عصس-ب-ي-ة.
وي-ؤوك-د خ-ب-راء ال-ت-غ-ذي-ة أان ه-ذه ال-ف-اكهة
بإامكانها تغطية حاجة الجسسم اليومية
من هذا الفيتامين ،ويعتبر الكيوي من
الفاكهة التي تؤومن وحدات حرارية قليلة
للجسسم  ،نظرا ألنها تحتوي على نسسبة
ع-ال-ي-ة م-ن األل-ي-اف ،ول-ه-ذا ف-ه-ي م-فيدة

ينصسح األطباء بتناول عصسير الليمون
ع -ن -د اإلصس -اب -ة ب -ال -زك -ام ،وال -ذي ت -ك-ث-ر
اإلصسابة به في فصسل الشستاء ،ويمكن مزج
عصسير الليمون ،مع النعناع ،والزنجبيل،
وتناوله مدة ثÓثة أايام متتالية ،كما يمكن
غلي حبيبات الليمون بالماء ،ثم اإضسافة
السسكر ،أاوالعسسل وتناوله ،باإلضسافة اإلى
ذلك يمكن اسستنشساق المزيج مع تناوله،
فهو يعد من أاقوى العÓجات التي تقضسي
على الزكام؛ ويعود ذلك لحتواء الليمون
على نسسبة مرتفعة من فيتامين (ج) الذي
يقضسي على البكتيريا المسسببة للرشسح.
كما يعزز جهاز المناعة في الجسسم عن
طريق زيادة إانتاج المزيد من خÓيا الدم
البيضساء ،التي تقاوم الفيروسسات المسسببة

Óنفلونزا ،والرشسح ،وتجدر
ل إ
اإلشسارة إالى أاّن الليمون يمكن أان يوفر
حوالي  %80من الكميّة الموصسى بتناولها
يوميا من فيتامين سسي.

فوائد البصصل

يعالج انسسداد الأنف والتهابه ويقلل من
ت -ق -رح ال-ح-ل-ق واح-ت-ق-ان-ه وي-ت-خ-لصض م-ن
ال -ب -ل -غ -م وي -ؤوخ -ذ ع -ن ط -ري-ق اسس-ت-نشس-اق
رائ -ح -ت -ه ،ب -ع -د وضس -ع رأاسض م -ن ال -بصس-ل
ال-م-قّ-ط-ع إال-ى ج-انب السس-ري-ر ع-ن-د ال-نوم
مث .Óحيث يتم غلي رأاسض من البصسل
المق ّ
طع في ماء على نار هادئة ،ثم وضسع
قطع البصسل المسسخن فوق الرقبة باتجاه
نهاية الشسعر ،ثم اسستنشساق بخاره أاو عن
طريق ق ّ
طع رأاسض من البصسل إالى حلقات،
ثم ضسعها في وعاء ،وإاضسافة السسكر إاليها،
ثم يتم تركها لمدة يوم كامل حتى يكتمل
ال -ت -رشس -ي -ح ،وب-ع-ده-ا ي-نصس-ح ب-ت-ن-اول م-ن
ملعقتين اإلى خمسض مÓعق من الناتج
المتكون يوميا.
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ﬁمد هشسام نقاشس (مولودية ا÷زائر) لـ «الشسعب» :

أا“نى أان نواصسل سسلسسلة النتائج اإ’يجابية
‘ اتصسال مع هداف مولودية ا÷زائر «ﬁمد هشسام نقاشس» بعد اŸباراة التي فاز بها الفريق ‘ سسطيف أامام الوفاق اÙلي التي بعثت
حظوظه ‘ التتويج باللقب ،أاكد مهاجم اŸولودية أان اŸباراة كانت صسعبة للغاية نظرا للندية الكبÒة ب Úالفريق ،Úموضسحا أان الفوز على
ل–اد كانت
للقاب هذا اŸوسسم« ،نقاشس» قال إان الهزÁة أامام ا إ
لداء والنتيجة وأاكد الÓعبون أانهم سسيصسارعون على ا أ
الوفاق جاء با أ
Ãثابة الصسفعة التي أايقظت جميع الÓعب ،Úوأان الفريق يطمح إا– ¤قيق اŸزيد من النتصسارات بداية من مباراة شسباب بلوزداد ،معتÈا
لخرى ‘ هذا ا◊وار :
لمور ا أ
إاياها منعرج البطولة بالنسسبة للمولودية ،كما –دث عن الكث Òمن ا أ

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصص

الشس -عب  :ع -د” ب-ف-وز ث-م Úم-ن
سس-ط-ي-ف ل-ب-اق-ي مشس-وار البطولة
ال -وط -ن -ي -ة ،خ -ط -ف-ت-م ب-ه اŸرك-ز
الثالث ‘ الÎتيب العام ؟
ﬁمد هشسام نقاشس  :كنا مصسمم Úعلى
العودة بنتيجة إايجابية من سسطيف ،الفريق
 ⁄يفز هنا منذ  6سسنوات كاملة وا◊مد لله
“كنا من –قيق ذلك ،اŸباراة كانت صسعبة
ل -ل -غ -اي -ة ن -ظ -را ل -ل-ن-دي-ة ال-ك-بÒة ال-ت-ي “ي-ز
اللقاءات ب Úالفريق ،Úومسستوى اŸواجهة
كان مرتفعا منذ انطلقها حيث سسجل علينا
هدف السسبق ‘ (د  )6لنعدل النتيجة سسريعا
‘ (د  )11قبل أان نتمكن من توقيع الهدف
الثا( ‘ Êد  ،)80وكنا قاب قوسس Úأاو أادنى
من تسسجيل أاهداف أاخرى لو’ سسوء ا◊ظ،
ف-وزن-ا ج-اء ب-اأ’داء وال-ن-ت-ي-ج-ة وأاع-ت-ق-د بأانها
أاقوى مباراة قدمناها منذ انطلق البطولة،
فوز مكننا من العودة إا ¤العاصسمة بالنقاط
الثلثة وأاهديه أ’نصسارنا الذين تنقلوا معنا،
أامام الوفاق أاكدنا بأان فريق مولودية ا÷زائر
هذا اŸوسسم يلعب من أاجل التتويج باأ’لقاب
ال -ت -ي سس -نصس -ارع م -ن أاج -ل ن -ي -ل-ه-ا ‘ ن-ه-اي-ة
اŸوسسم ،لكن علينا مواصسلة العمل وحصسد
ا’نتصسارات حتى نبلغ هدفناÁ ،كن اعتبار
اŸولودية اŸسستفيد اأ’ك Èمن ا÷ولة 17
بعدما “كنا من العودة بالفوز من سسطيف
واسس-ت-غ-ل-ي-ن-ا ت-ع Ìف-رق اŸق-دم-ة ع-ل-ى غرار
شسبيبة السساورة التي انهزمت خارج الديار
وإا–اد العاصسمة الذي انهزم ‘ الداربي أامام
نصسر حسس Úداي و“كنا من توسسيع الفارق
ع -ن وف -اق سس -ط -ي -ف ،اآ’ن ك-م-ا ق-لت ن-ح-ت-ل
اŸرك -ز ال -ث -الث ب-ف-ارق  6ن -ق-اط ع-ن رائ-د
الÎتيب شسباب قسسنطينة سسنواصسل اللحاق به
لتضسييق اÿناق عليه.
@منذ الهزÁة أامام إا–اد العاصسمة
‘ ال -ب -ط -ول -ة ح -ق -ق -ت -م سس-لسس-ل-ة م-ن
ليجابية ؟
النتائج ا إ
@@ صس- -ح- -ي- -ح ،ب- -ع- -د ال- -ه -زÁة أام -ام إا–اد
العاصسمة ‘ البطولة “كنا من –قيق ثلث
ان - - -تصس - - -ارات أام- - -ام إا–اد ا◊راشس وإا–اد

سسح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب تسسي Òالبطول ـ ـ ـ ـة اÎÙف ـ ـ ـة
م ـ ـ ـ ـن الرابطـ ـ ـة وتع ـ ـ ـي Úمكـ ـ ـ ـتب مؤوق ـ ـ ـت
أاعلنت ال–ادية
ا÷زائرية لكرة القدم،
أامسس ،عن سسحبها مهمة
تسسي Òبطولت كرة القدم
اÎÙفة من ›لسس إادارة
الرابطة اÎÙفة لكرة
القدم.

وأاضس -افت ال -ه -ي -ئ -ة «‘ ان -ت -ظ-ار ع-ق-د
ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة للرابطة
اÎÙف- -ة ل- -ك -رة ال -ق -دم ،سس -ي -ك -ل -ف
اŸكتب الفيدرا‹ مكتبا مؤوقتا لتسسيÒ
الشسؤوون ا◊الية».
وه -و ال -ق -رار ال -ذي يضس -ع ح -دا Ÿه -ام
رئيسس الرابطة اÎÙفة لكرة القدم
ﬁفوظ قرباج اŸنتخب على رأاسس

هذه الهيئة منذ يوليو ،2011والذي ’
تزال عهدته قائمة إا ¤غاية .2019
و” ا’مضساء على اتفاقية ب Úرئيسس
الفاف السسابق ﬁمد روراوة وﬁفوظ
قرباج وعلي مالك ،رئيسس الرابطة
الوطنية لكرة القدم الهواة ،بتاريخ 4
ج -وي-ل-ي-ة  ،2011ل- -تسس- -ي Òال- -ب- -ط- -ول -ة
اÎÙفة وبطولة الهواة.

دزيري  -مدرب نصسر حسس Úداي لـ «الشسعب»

بسسكرة ووفاق سسطيف وتعادل Úخارج الديار
أامام إا–اد بلعباسس وشسبيبة السساورة وفزنا ‘
مباراتي الكأاسس ‘ الدورين  32و  16أامام
وداد تلمسسان وأامل بوسسعادة على التوا‹،
حصسيلتنا ◊د اآ’ن تعت Èإايجابية والهزÁة
أام -ام اإ’–اد ك -انت Ãث -اب -ة الصس -ف -ع -ة ال-ت-ي
ف-ت-حت أاع Úا÷م-ي-ع ،أام-ام ال-وف-اق ح-ق-ق-ن-ا
ف -وزن -ا ال -راب -ع ع -ل -ى ال -ت -وا‹ ‘ ال -ب -ط -ول-ة
والكأاسس ،أا“نى أان نواصسل سسلسسلة نتائجنا
اإ’يجابية أ’طول مدة ‡كنة ،لكي نقلصس
الفارق أاك Ìعن الرائد ووصسيفه.
@ سس -ج -لت ه -دف ال -ف -وز وسس -م-حت
لفريقك بالعودة بنقاط اŸباراة ؟
@@ أاشساطرك الرأاي أان الهدف الثا Êالذي
سسجلته جاء بعد عمل فردي ،لكن الفوز جاء
بعد تضسافر جهود كل اللعب Úفوق أارضسية
اŸيدان الطاقم الفني واإ’داري واأ’نصسار
ال- -ذي- -ن ك- -ان- -وا ي- -دع -م -ون ف -ي -ن -ا م -ن ف -وق
اŸدرجات ،أانا سسعيد للغاية بالهدف الذي
سسجلته والذي جاء بطريقة جميلة ،هدف
مهم للمعنويات خصسوصسا أا Êسسجلت الهدف

الثا ‹ Êعلى التوا‹ بعد هدف الكأاسس أامام
أامل بوسسعادة ،كما سسعدت كثÒا للهدف الذي
عدل به زميلي «سسويبع» من رأاسسية جميلة
و“ك -ن م -ن تسس -ج -ي -ل ه -دف-ه ال-ث-ا Êب-أال-وان
الفريق منذ التحاقه ‘ اÒŸكاتو الشستوي،
وهذا أامر رائع سسÒفع معنويات اللعب‘ Ú
اللقاءات اŸقبلة وسسيجعلنا نلعب بأاك Ìثقة،
كما أاريد أان أاضسيف شسيئا آاخر.
@ تفضسل !
@@ ي- -جب أان ي- -ك -ف ال -ذي -ن ي -ح -اول -ون زرع
الصسراع ب Úأانصسار مولودية ا÷زائر ووفاق
سسطيف عن اأ’مور التي يقومون بها ،مؤوسسف
ما شسهدناه فوق اŸدرجات وقبل انطلق
اŸباراة ب Úأانصسار الفريق ،ÚاŸباراة بÚ
اŸولودية والوفاق Œمع فريق Úعريق Úو’
يجب أان تتعدى اŸباراة حدودها الرياضسية،
أاقول هذا اأ’مر حتى ’ نندم ‘ اŸسستقبل ،
هذا اŸوسسم نسسبة أاعمال العنف قلت بدليل
أان عدد اŸباريات دون جمهور تقلصس ولهذا
اأ’مر بالذات يجب أان نواصسل ا◊ديث عن
اأ’مور السسلبية ‘ اŸلعب ا÷زائرية حتى

«الفريق الوطني للمÓكمة يحضسر للمنافسسة العربية»

ل–ادية ا÷زائرية للمÓكمة عبد السسÓم دراع لـ «الشسعب» أان الفرق الوطنية ‘
كشسف رئيسس ا إ
لسستعداد للمنافسسات القادمة بهدف
لصسناف العمرية دخلت ‘ أاجواء التحضسÒات من أاجل ا إ
كل ا أ
Óواسسط التي سستجري
للوان الوطنية خاصسة ‘ البطولة العربية ل أ
–قيق نتيجة إايجابية تشسرف ا أ
Ãصسر مطلع الشسهر القادم.

نبيلة بوقرين

–ضسÒي ‘  17جانفي ويسستمر إا ¤غاية
نهاية الشسهر من أاجل ضسمان أافضسل إاسستعداد
للبطولة العربية التي سستجري بالسسودان من
 2إا 8 ¤أافريل القادم».
Œري التحضسÒات ‘ أاجواء رائعة حسسب
دراع «الÎبصس يجري ‘ أاجواء جيدة ورائعة
Ãشس-ارك-ة  18م -لك -م-ا ‘ ﬂت-ل-ف اأ’وزان
وبعدها سسنقوم بانتقاء العناصسر التي سستتنقل
ل -ل -مشس -ارك-ة ‘ ال-ب-ط-ول-ة ال-ع-رب-ي-ة وأاك-ي-د أان
اŸدرب Úسسيختارون اأ’ك Ìجاهزية للعودة

ب-ن-ت-ي-ج-ة إاي-ج-اب-ي-ة م-ن السس-ودان ل-لصس-عود ‘
منصسة التتويج ‘ هذا اŸوعد بحول الله
مثلما نفعل دائما «.
لن-اث
ب -ي -ن -م -ا ي -ت -واج -د ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ل -إ
اŸتكون من  9ملكمات بسسطيف ‘ الفÎة
اŸمتدة من  17إا 31 ¤جانفي وهذا يدخل
ضسمن اإ’سسÎاتيجية التي تنتهجها اإ’–ادية
ا÷زائ -ري -ة م -ن أاج -ل ضس -م-ان ج-اه-زي-ة ك-ل
العناصسر ‘ جميع اأ’صسناف لتحقيق نتائج
مشسرفة ‘ اŸنافسسات القادمة.

لجسسام:
كمال ا أ

إاجراء البطولة ا÷هوية بسسعيدة يومي  1و  2فيفري

سس-ت-ق-ام ال-ب-ط-ول-ة ا÷هوية لرياضسة
كمال ا’أجسسام يومي  1و  2فيفري
اŸقبل بالقاعة اŸتعددة الرياضسات
«حمادة اأحمد» بسسعيدة حسسبما علم
اأمسس من اŸنظم.Ú
وسستعرف هذه التظاهرة الرياضسية
اŸن - -ظ - -م- -ة م- -ن ط- -رف ا’–ادي- -ة
ا÷زائرية لرياضسة كمال ا’أجسسام
وا◊م-ل ب-ال-قّ-وة وال-ف-تنسس بالتنسسيق
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اŸكتب التنفيذي لـ « الفاف» يقرر:

أاوضسحت الفاف على حسسابها الرسسمي
ع -ل-ى م-وق-ع «ت-وي »Îأان-ه «ي-ت-م ت-ط-ب-ي-ق
وبصس -ف -ة ف -وري -ة ق -رار سس -حب تسس -يÒ
ال -ب -ط -ول-ة اÎÙف-ة ل-ك-رة ال-ق-دم م-ن
›لسس ادارة ال - -راب - -ط - -ة اÎÙف- -ة،
اسستنادا إا ¤التداب ÒاŸتعلقة بالعلقة
التي تربط ب Úا’–ادية ا÷زائرية
والرابطة».
و” اتخاذ هذا القرار بإاجماع أاعضساء
اŸك- -تب ال- -ف -ي -درا‹ ل -ل -ف -اف ،خ -لل
اج- -ت -م -اع -ه -م ب -اŸدرسس -ة ال -وط -ن -ي -ة
ل-ل-ري-اضس-ات ا’وŸب-ي-ة «ال-باز» بسسطيف
بحضسور  11عضسوا من ب 13 Úالذين
يضسمهم اŸكتب.

عبد السسÓم دراع لـ «الشسعب»:

أاكد الرجل اأ’ول على رأاسس اإ’–ادية أان
لواسسط دخلوا ‘
عناصسر الفريق الوطني ل أ
تربصس مغلق ‘ الشسراقة بالعاصسمة قائل
لواسسط دخلوا ‘
«عناصسر الفريق الوطني ل أ
تربصس مغلق بالشسراقة وسسيسستمر من الفÎة
اŸمتدة من  15إا 31 ¤جانفي ا÷اري أاي
اليوم الذي يتنقلون فيه إا ¤مصسر من أاجل
ال -دخ -ول ‘ اŸن -افسس-ة اÿاصس-ة ب-ال-ب-ط-ول-ة
العربية التي سستجري من  1إا 6 ¤فيفري
القادم».
وأاكد دراع أان الفريق سسيتنقل بـ  10عناصسر
أاي ‘ كل اأ’وزان أ’ن هذا اŸوعد جد مهم
ق -ائ -ل « ال -ف -ري -ق سس -ي-ت-ن-ق-ل إا ¤مصس-ر بـ 10
عناصسر أاي ‘ كل اأ’وزان أ’ن هدفنا هو
الÎكيز على –قيق نتائج إايجابية بحول الله
لكي نتمكن من الصسعود إا ¤منصسة التتويج
لل-ع-اب
خ -اصس -ة أان -ن -ا ‘ إاط -ار ال -ت -حضس Òل  -أ
اأ’فريقية للشسباب التي سستجري با÷زائر ‘
شس-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة ال-ق-ادم ول-ه-ذا ن-ط-م-ح إا ¤أان
ي- -ك- -ون ك- -ل اŸلك -م Úج -اه -زي -ن م -ن ك -ل
النواحي».
أاما فيما يتعلق باأ’كابر رجال فهم يتواجدون
‘ مركز تيكجدة حسسب ﬁدثنا «منتخب
اأ’ك- - -اب- - -ر رج - -ال أايضس - -ا دخ - -ل ‘ ت - -ربصس

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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م- -ع ال -راب -ط -ة ال -و’ئ -ي -ة وم -دي -ري -ة
الشسباب والرياضسة لسسعيدة مشساركة
اأزيد من  150رياضسي Áثلون و’يات
النعامة وبشسار وتيارت وتيسسمسسيلت
وم- -عسس- -ك- -ر وغ- -ل- -ي- -زان وت -ل -مسس -ان
وسس -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس وع“ Úوشس -نت
ووهران وسسعيدة سسيتنافسسون ‘ 10
اأوزان من  60كلغ اإ ¤اأزيد من 100
كلغ .

وسس -ي -خضس -ع اŸت -ن -افسس -ون ‘ ال-ي-وم
ا’أول لعملية الوزن لتقسسيمهم وفق
ا’أصسناف وحسسب ا’أوزان على اأن
تقام اŸنافسسة ‘ اليوم اŸوا‹.
ومن خلل هذه اŸرحلة ا÷هوية
ي -ت -اأه -ل اأصس -ح -اب اŸراتب ال-ث-لث-ة
ا’أو ‘ ¤كل وزن للبطولة الوطنية
اŸق - -ررة م - -ن  19اإ 21 ¤اأفريل
بسسطيف.

ن-قضس-ي ع-ل-ى ال-تصس-رف-ات السس-ي-ئ-ة ،وأاري-د أان
أاشسكر باŸناسسبة فريق وفاق سسطيف الذي
اسستقبلنا نحن اللعب Úبطريقة جيدة و⁄
يحدث أاي Œاوز ’ قبل و’ بعد اŸباراة.
لسسبوع اŸقبل فريق
@ تسس-ت-ق-ب-ل-ون ا أ
شسباب بلوزداد فريقك السسابق ؟
@@ لقد قلتها شسباب بلوزداد فريقي السسابق،
اآ’ن أانا ’عب ‘ مولودية ا÷زائر ومنذ
التحاقي بالعميد واجهت شسباب بلوزداد ‘
ث -لث م-ن-اسس-ب-ات ،سس-ن-ع-ود ل-ل-ت-دري-ب-ات ه-ذا
اأ’سسبوع وسسنحضسر بجدية كبÒة من أاجل
اإ’ط -اح-ة بشس-ب-اب ب-ل-وزداد وال-ظ-ف-ر ب-ن-ق-اط
الداربي ومواصسلة سسلسسلة نتائجنا ا’يجابية،
وﬁاول- -ة اسس- -ت -غ -لل ال -ت -عÌات اŸرت -ق -ب -ة
أ’صسحاب الريادة ،ولو تتاح ‹ أاي فرصسة
سسأاعمل على وضسعها ‘ الشسباك ،من غÒ
اŸع -ق-ول أان ن-ع-ود ب-ال-ف-وز م-ن سس-ط-ي-ف ك-ي
ن -ت -ع Ìب-ع-ده-ا أام-ام الشس-ب-اب ،ال-دارب-ي أام-ام
الشسباب منعرج البطولة بالنسسبة لنا والفوز
بنقاطه يعني بأاننا سسنصسارع بقوة على لقب
البطولة.

لوروبي
ال–اد ا أ
لكرة القدم:

احتمال تعديل
قواعد اللعب
اŸا‹ النظيف

ذكرت صسحيفة
«لوباريزيان»
الفرنسسية ،اأمسس ،اأن
ال–اد الأوروبي لكرة
القدم (يويفا) يدرسس
حاليا اإدخال تعديÓت
على قانون اللعب اŸا‹
النظيفŸ ،واجهة اŸبالغ
الطائلة التي يجري
دفعها للحصسول على
اأفضسل الÓعب.Ú
وقالت الصسحيفة اإن
«يويفا» يفكر ‘ وضسع
شسرط يقضسي بضسرورة
وجود فارق  100مليون
اأورو ب Úاإيرادات
ونفقات الأندية خÓل
اŸوسسم الواحد.
واأضسافت الصسحيفة اإ¤
اأن هذا اŸبلغ قابل
للتعديل خÓل مباحثات
مسستقبلية ،موضسحة اأن
الهيئة الوروبية تسسعى
اإ ¤تطبيق هذا اŸشسروع
اÿاصس بقواعد
اÒŸكاتو ،اعتبارا من
اŸوسسم القادم.
واأشسارت الصسحيفة اأن
هذا اŸشسروع سسيجري
التصسويت عليه ‘
اجتماع اللجنة
التنفيذية ل–Óاد
الأوروبي لكرة القدم
اŸقررة ‘  24مايو
اŸقبل.

«اÙافظـ ـة عـ ـلى ديناميكي ـ ـة ا’نتصسارات
ضس ـروري لÓرتق ـ ـاء ‘ جـ ـدول الـ ـÎتيب»
ثّمن مدرب نصسر حسسÚ
داي بÓل دزيري الفوز
الذي حققه فريقه على
حسساب ا–اد العاصسمة،
حيث أاكد أان إارادة
الÓعب Úلعبت دورا كبÒا
‘ حسسم اŸواجهة لصسا◊ه
رغم صسعوبتها .

حاوره  :عمار حميسسي
تصسوير ﬁ :مد ايت قاسسي

ورغم الفوز الكب Òعلى ا’–اد إا’ أان
دزيري طالب بضسرورة وضسع اأ’رجل
على اأ’رضس خاصسة أان الفريق مازال
يعا Êوالهدف اأ’ول يبقى ضسمان البقاء
من خلل جمع أاك Èعدد ‡كن من
النقاط ‘ ا÷و’ت اŸقبلة .
و سسيكون الهدف اأ’ول للفريق حسسب
دزي-ري ه-و ا◊ف-اظ ع-ل-ى دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة
ا’ن -تصس -ارات ال -ت -ي زرع-ه-ا ‘ أاشس-ب-ال-ه
خلل اŸباريات اŸقبلة .
(الشس -عب) ك -ي-ف تصس-ف ال-ف-وز
اÙقق على ا–اد العاصسمة ؟
دزيري  -أاعتقد أاننا حققنا فوزا
مسس -ت -ح -ق -ا أام -ام ف -ري-ق م-رشس-ح ل-ل-عب
اأ’دوار اأ’و ‘ ¤البطولة هذا اŸوسسم
و هذا يعود بالدرجة ا’و ¤إا ¤إارادة
اللعب Úالتي صسنعت الفارق اليوم و
الفوز على ا’–اد ’ يقلل من قيمة
ه -ذا ا’خ Òب -ل ب -ال-ع-كسس ف-ك-م-ا ق-لت
سسابقا ا–اد العاصسمة يبقى من اقوى
الفرق و الفوز عليه يبقى امرا ‡يزا
للعب Úبالدرجة ا’و ¤من اجل كسسب
ال -ث -ق -ة ال -ت -ي سس -تسس-اع-دن-ا ك-ثÒا ع-ل-ى
–ق- -ي- -ق مشس -وار ج -ي -د خ -لل ال -فÎة
اŸقبلة و انتهز الفرصسة ’وجه التحية

للعب Úالذين كانوا ‘ اŸوعد و ادوا
مباراة بطولية رغم عامل اÈÿة الذي
كان لصسالح اŸنافسس ا’ ان الطموح و
اإ’رادة صسنعتا الفارق .
لمور التي رجحت
@ماهي ا أ
كفتكم أامام ال–اد ؟
@@ اأ’مر اأ’ول اننا لعبنا بدون عقدة
رغم قوة اŸنافسس كما قلت سسابقا و
ال-ع-ام-ل ال-ث-ا Êه-و ال-رغ-ب-ة ‘ –ق-ي-ق
ال -ف -وز ال -ذي ك -انت م -وج-ودة ل-دى ك-ل
اللعب Úو دخلنا اŸواجهة بقوة حيث
مارسسنا ضسغطا متقدما على ا’–اد
‘ منطقته من اجل اجبار ’عبيه على
ارتكاب ا’خطاء و هو ما حدث حيث
اسستغلينا اول خطا ارتكبه دفاع ا’–اد
و سسجلنا هدف السسبق الذي كان له اثر
معنوي كب Òعلى اللعب Úو سساعدنا
ع- -ل -ى اك -م -ال اŸب -اراة ب -ق -وة رغ -م ان
الفريق تراجع ‘ الشسوط الثا Êا¤
اÿل -ف و اع -ت -م -دن -ا ع-ل-ى ال-ه-ج-م-ات
اŸرت - - -دة ال - - -ت - - -ي وج - - -دت ا◊ارسس
زماموشس ‘ اŸرصساد ا’ ان التغيÒات
ال -ت -ي ق -م -ن -ا ب -ه -ا اتت ب -ن-ت-ي-ج-ة ح-يث
اسستطاع اللعب واجي تسسجيل الهدف
ال- -ث -ا Êال -ذي ك -ان م -ه -م -ا خ -اصس -ة ان
اŸنافسس عاد ‘ النتيجة ‘ اللحظات
ا’خÒة بعد ان سسجل ضسربة ا÷زاء
وكان Áكن تضسييع الفوز لو’ تسسجيل
هدف ا’نتصسار .
@ه -ل سس -ت -ك Èط -م -وح-ات-ك-م
هذا اŸوسسم بعد هذا الفوز ؟
@@او’ ي - -جب وضس - -ع اأ’رج - -ل ع - -ل- -ى
ا’رضس رغم أان الفوز يبقى مهما على
حسس -اب ف -ري -ق م -رشس -ح ل -ل -عب اأ’دوار
ا’و ¤ه- -ذا اŸوسس- -م ل- -ك- -ن ه- -دف- -ن- -ا
اأ’سساسسي يبقى ضسمان البقاء و هذا لن
يكون إا’ من خلل –سس ÚاŸرتبة

ال -ت -ي ن-ت-واج-د ف-ي-ه-ا م-ن خ-لل ال-ف-وز
باك Èعدد ‡كن من اŸباريات و هو
ا’م -ر ال -ذي ل -ن ي -ك -ون سس-ه-ل ‘ ظ-ل
اسس -ت -ع-داد ك-ل ال-ف-رق ل-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج
ايجابية بسسبب حاجتها لتحقيق الفوز
ل - -ه - -ذا ’ ي- -جب ال- -وق- -وف ع- -ن ه- -ذا
ا’نتصسار كثÒا و التطلع للمسستقبل من
خ- -لل ا◊ف- -اظ ع- -ل -ى دي -ن -ام -ي -ك -ي -ة
ا’نتصسارات ‘ ا÷و’ت اŸقبلة و التي
سسيكون لها ا’ثر الكب Òعلى مسستقبل
الفريق هذا اŸوسسم .
@ ال -ن -ق -ط -ة ال -ت -ي –سسب لك
أانك منحت الفرصسة للشسبان ؟
@@ لدينا ›موعة ‡يزة من اللعبÚ
الشسبان الذين يحتاجون للثقة و حسسن
تسسي ÒمسسÒتهم الرياضسية وبحكم أانني
كنت ’عبا من قبل أاعتقد انني وفقت
◊د اآ’ن ‘ خ- -ي- -ارات- -ي ل- -ك- -ن ’ ي- -جب
الضسغط كثÒا عليهم أ’نهم مازالوا شسبانا
و’ Áلكون من اÈÿة ما يسسمح لهم
ب-تسس-ي Òالضس-غ-ط اŸف-روضس ع-ل-ي-ه-م م-ن
اجل تفادي عدم تقدÁهم Ÿسستوى جيد.

لو: ¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

عبيـ ـ ـد يرف ـ ـع رصسيـ ـ ـده إا 12 ¤هدفـ ـا

اسستعاد مهاجم شسباب قسسنطينة،
ﬁمد أام Úعبيد ،نشسوة
التهديف بعدما سسجل هدفا ‘
مرمى الضسيف دفاع تاجنانت
(فوز  )1-2خÓل اŸقابلة التي
جرت يوم السسبت برسسم ا÷ولة
لو¤
 17من الرابطة اÎÙفة ا أ
«موبيليسس» ،رافعا رصسيده إا¤
 12هدفا ،ويضسع بذلك حدا
لصسيامه عن هز الشسباك خÓل
اللقاءات الثÓثة الأخÒة.
و“كن اللعب السسابق لنصسر حسس Úداي من
اسستعادة حسسه التهديفي بعد أان فشسل ‘ بلوغ شسباك اÿصسوم
منذ ا÷ولة  13أامام شسبيبة القبائل أاين سسجل ثنائية الفوز
اÙقق ‘ هذه اŸواجهة (.)1-2
من جهتهما ،يبقى كل من أاسسامة درفلو (ا–اد ا÷زائر)
ومصسطفى جاليت (شسبيبة السساورة) ‘ الوصسافة ،برصسيد 10

كيك بوكسسينغ:

أاهداف بعد أان فشسل ‘ التسسجيل خلل
ا÷ولة .17
يذكر أان أاحمد قاسسمي (نصسر حسس Úداي)
توج ،اŸوسسم اŸنصسرم ( ،)2017-2016بلقب
هداف البطولة بعدما أانهى البطولة بـ 14
هدفا ،ثمانية منها عن طريق ضسربة جزاء.
ترتيب الهداف:Ú

 12ه -دف -ا ﬁ :م -د أام Úع -ب -ي -د (شس -ب-اب
قسسنطينة )
 10أاهداف :أاسسامة درفلو (ا–اد ا÷زائر)،
مصسطفى جاليت (شسبيبة السساورة)
 6أاهداف :سسامي فريوي (ا–اد البليدة)
 5أاهداف :حمزة بنوح (ا–اد ا◊راشس ثم وفاق سسطيف)،
ﬁمد هشسام عطوشس (دفاع تاجنانت) ،سسيد علي يحيى
شسريف (شسبيبة السساورة) ،عديل جعبوط (شسبيبة القبائل).

تنظيم البطولة الو’ئية لوهران السسبت اŸقبل

لواسسط واأ’كابر،
سستقام البطولة الو’ئية للكيك بوكسسينغ ل أ
يوم السسبت اŸقبل ،بقصسر الرياضسة «حمو بوتليليسس» بوهران
حسسب م -ا ع -ل -م م -ن ال -راب -ط -ة اŸن -ظ -م-ة .وسس-ت-ع-رف ه-ذه
التظاهرة الرياضسية اŸنظمة من طرف الرابطة الو’ئية
للكيك بوكسسينغ والفول كونتاكت لوهران بالتنسسيق مع مديرية
الشسباب والرياضسة للو’ية مشساركة أازيد من  100رياضسي

Áثلون  21جمعية رياضسية.
ويشسمل برنامج هذه اŸنافسسة ‘ الفÎة الصسباحية إاجراء
لواسسط واأ’كابر ‘ حÚ
اŸناز’ت التصسفوية ‘  12وزنا ل أ
سس -ت -ق-ام ال-ن-ه-ائ-ي-ات ‘ السس-ه-رة ي-ت-أاه-ل م-ن خ-لل-ه-ا أاحسس-ن
الرياضسي Úإا ¤البطولة الوطنية اŸزمع إاجراؤوها شسهر مارسس
اŸقبل بوهران.

الفجر06.27................:
مواقيت الظهر13.00.................:
العصسر15.٤3................:
الصسÓة المغرب18.06...............:
العشسـاء19.28..................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
 22جانفي « :1922ا’أم Òخالد» يقدم ملف اعتماد لتأاسسيسس
’خوة ا÷زائرية» ،هدفها البحث عن وسسائل
جمعية «ا أ
وسسبل العمل من أاجل –سس Úالوضسع اŸادي واŸعنوي
والثقا‘ والسسياسسي Ÿسسلمي ا÷زائر».
 22جانفي  :1955بعد تع Ìقوات ا’إحتÓل أامام ضسربات
’وراسس ،ا÷Ôال ق-ائ-د
ج -يشس ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي ب -ج-ب-ال ا أ
الناحية العسسكرية العاشسرة يطلب من باريسس إارسسال اŸزيد من
الدعم للقضساء على الثورة.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة

 09°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

17548 Oó©dG

’ولى  1٤39هـ الموافق لـ  22جانفي  2018م
’ثنين  0٤جمادى ا أ
ا إ

قامت بها مفارز ا÷يشس ‘ عدة و’يات

توقيف عنصسر دعم ا÷ماعات اإلرهابية وحجز ﬂدرات ومركبات
““ الشسعب ““ ‘ إاطار مكافحة الرهاب وبفضسل السستغÓل ا÷يد
للمعلومات ،أاوقفت مفرزة للجيشض الوطني الشسعبي ،يوم  20جانفي
 ،2018عنصسر دعم للجماعات اإلرهابية بسسوق أاهراسض/ن.ع .5.و‘
إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ،ضسبطت مفرزة للجيشض
ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ب-ع Úقزام/ن.ع )15 ( ،6.م-ول-دا ك-ه-رب-ائ-ي-ا و()11
مطرقة ضسغط وجهاز كشسف عن اŸعادن ‘ ،ح Úأاوقف عناصسر
ال -درك ال-وط-ن-ي ثÓ-ث-ة (Œ )03ار ﬂدرات ب- -ح- -وزت -ه -م ()101,79
كيلوغرام من الكيف اŸعالج بكل من تلمسسان ووهران/ن.ع .2.كما
أاوقفوا مهربا بتبسسة/ن.ع 5.وجحزوا سسيارة سسياحية و( )3000علبة
من مادة التبغ.
من جهة أاخرى و‘ إاطار ﬁاربة الهجرة غ Òالشسرعية ،أاوقف
عناصسر الدرك الوطني وحراسض ا◊دود ( )36مهاجرا غ Òشسرعي
من جنسسيات ﬂتلفة بكل من تلمسسان وأادرار وتندوف.

 1 1°وهران
 17°وهران

الثمن  10دج

1 1°
16°

france prix 1

إارسساء سسبل التعاون ب Úشسرطة البلدين

وزيرة الشسرطة Ãملكة اللوزوطو تشسيد باحÎافية
وخÈة الشسرطة ا÷زائرية

أاحيل من بينها  69ملفا على العدالة

مصسالح األمن تسسجل ﬂ 730الفة Œارية خÓل 2017
أا‚زت مصسالح أامن و’ية سسيدي بلعباسس
 800ع -م -ل -ي -ة م -ت -ع -ل-ق-ة Ãح-ارب-ة ظ-اه-رة
ال -ت -ج -ارة غ Òشس -رع -ي -ة خ Ó-ل سس-ن-ة ،2017
ح -يث أاسس -ف -رت ع -ن تسس -ج -ي-ل ﬂ 730الفة،
وإاح -ال-ة  69م -ل-ف ع-ل-ى ا÷ه-ات ال-قضس-ائ-ي-ة
وتوجيه  67إاعذارا.
العمليات اŸنجزة والتي تدخل ‘ إاطار ﬁاربة
ظاهرة التجارة غ Òالشسرعية ،جاءت بعد تكثيف
الفرق األمنية ◊مÓتها اŸتعلقة Ãحاربة هذه

ال- -ظ- -اه -رة ،و إاسس -ت -ه -دفت ع -ل -ى وج -ه اÿصس -وصض
األماكن التي عادة ما تتميز بهذا النوع من النشساط،
حيث ” ‘ هذا الصسدد حجز أاك Ìمن  44قنطارا
من اÿضسر 90 ،قنطارا من الفواكه 9160 ،قطعة
خبز ،أاك Ìمن  11قنطارامن اللحوم البيضساء غÒ
ÓسستهÓك البشسري ،ما يقارب القنطار
صسا◊ة ل إ
من األسسماك باإلضسافة إا ¤حجز أاك Ìمن 3400
ق -ط -ع -ة م -ن الشس-ك-ولط-ة ،وه-ي السس-ل-ع ال-ت-ي ك-انت
تعرضض ‘ الطريق العام و‘ ظروف صسحية غÒ

سسجلت مصسالح أامن جيجل ‘ ،حصسيلة سسنوية
ألنشسطتها التصسالية و اŸبادرات ا÷وارية ،خÓل
السسنة اŸاضسية 597 ،نشساط انصسبت ›ملها حول
ال - -ت- -وع- -ي- -ة وال- -ت- -حسس- -يسض م- -ن ﬂت- -ل- -ف اآلف- -ات
الجتماعية والسسلوكيات السسلبية ،سسيما ‘ ›ال
م-ك-اف-ح-ة اسس-ت-هÓ-ك اıدرات واإلدم-ان ع-ل-ي-ه-ا،
ﬂاطر عدم احÎام قواعد السسÓمة اŸرورية،
سسوء اسستعمال النÎنيت ،ا◊فاظ على البيئة و

حمايتها ،اŸبادرات التضسامنية لفائدة اŸرضسى و
األشسخاصض بدون مأاوى ،فضس Óعن تنظيم زيارات
ب -ي -داغ -وج -ي -ة Ÿق -رات الشس -رط-ة و ت-ن-ظ-ي-م أاب-واب
مفتوحة ،حيث اسستفاد من هذه النشساطات ما يزيد
عن  12110شسخصض من ﬂتلف الفئات العمرية
مقابل  494نشساط خÓل سسنة  2016اسستفاد منه
.9189

م- -ن- -اسس- -ب- -ة ،م- -ن شس- -أان- -ه- -ا إا◊اق الضس- -رر بصس- -ح -ة
اŸسس- -ت- -ه- -لك .و‘ ذات السس- -ي- -اق أاحصست مصس- -ال -ح
التجارة  ،أازيد من  28أالف تدخل منذ بداية السسنة
اŸنصسرمة أاسسفرت عن –رير ﬁ 2221ضسر والغلق
اإلداري لـ Œ Óﬁ 75اريا بسسبب غياب السسجل
ال -ت-ج-اري ،أاو ال-نشس-اط خ-ارج م-ا ي-تضس-م-ن-ه السس-ج-ل
التجاري.

بلعباسس  :غ شسعدو

أامن جيجل يسسجل  597نشساط جواري خÓل السسنة اŸاضسية طالبة تهوي من الطابق
الثالث بسسكيكدة
جيجل :خالد العيفة

....وتفكيك شسبكة إاجرامية تتاجر باıدرات Ãيل ـ ـة
فككت فرقة البحث والتحري بأامن ميلة نهاية
األسسبوع اŸنصسرم ،شسبكة إاجرامية متكونة من
ثÓثة أاشسخاصض تروج اıدرات بكل من وليتي
ميلة وسسكيكدة ،وتفاصسيل القضسية تعود إا ¤تلقي
عناصسر فرقة البحث والتحري Ÿعلومات مؤوكدة
عن نشساط مشسبوه لشسخصض يبلغ من العمر 32سسنة
يتاجر باıدرات Ãدينة ميلة ،ليتم وضسع خطة
Óطاحة به بدءا بالÎصسد له حيث شسوهد
ﬁكمة ل إ
Ãيلة القدÁة رفقة شسخصض يبلغ من العمر 36
سسنة ،ليتم تتبع هذا األخ Òوتوقيفه بطريق الوزن

الثقيل على م Ïسسيارة سسياحية ليتب Úأانه ينحدر
من ولية سسكيكدة ،وبتفتيشسه ” العثور على كمية
من اıدرات ﬂبأاة بإاحكام داخل مك Èصسوت
اŸذياع ،ليتم –ويله إا ¤مقر الفرقة.
التحقيق مع اŸشستبه فيه ب Úأانه يحصسل على
اıدرات من ‡ونه الرئيسسي البالغ من العمر 35
سسنة ،ليتم توقيفه رفقة شسخصض آاخر يبلغ من العمر
 34سسنة هذا األخ Òع Ìبحوزته على قطع من
اıدرات مهيأاة للÎويج.

ميلة :خالد .ع

تسسجيل  3قتلى ‘ حوادث متفرقة بسسطيف
تدخلت فرق النجدة لوحدة ا◊ماية اŸدنية
ع Úآازال ل -ي -ل -ة ن -ه -اي -ة األسس -ب-وع ،ب-ن-اء ع-ل-ى ط-لب
مصسالح الدرك الوطني ‘ عملية بحث عن صسبي
مفقود Ãشستة الضسواوقة بÎاب بلدية بئر حدادة،
ل -تشس-م-ل ع-م-ل-ي-ة ال-ب-حث أاح-د األب-ار غ ÒاÙم-ي-ة
جيدا ،حيث ” انتشسال الصسبي اŸفقود من جوف
بئر على عمق حوا‹  36م ،Îالضسحية بالغ من
ال-ع-م-ر  20شس -ه -را ،ل -ي -ت -م ب -ع-ده-ا ن-ق-ل ج-ث-ت-ه إا¤
اŸصسلحة اŸعنية Ãسستشسفى ع Úآازال.كما تدخلت
فرق ا◊ماية اŸدنية العلمة يوم ا÷معة ألجل

حادث اصسطدام مباشسر لسسيارت ÚسسياحيتÃ Úشستة
الرحامنة بÎاب بلدية القلتة الزرقاء ،على الطريق
الولئي رقم  ،113الذي خلف مقتل سسائق إاحدى
السسيارت( Úرونو كليو )2002/البالغ من العمر 62
سسنة ،وإاصسابة سسائق السسيارة الثانية (بيجو برتنار/
 )1999بكسسر ‘ الرجل وجروح ﬂتلفة ويبلغ من
العمر  43سسنة وإاصسابة مرافقه بجروح خفيفة يبلغ
من العمر  43سسنة ” ،اسسعاف وإاجÓء كل الضسحايا
إا ¤مسستشسفى العلمة.

سسطيف :نورالدين بوطغان

تعرضست طالبة جامعية تبلغ من العمر  21سسنة،
إا ¤السسقوط من الطابق الثالث للجناح الذي ترقد
فيه باإلقامة ا÷امعية رقم  6ا◊دائق بعد أان
فقدت توازنها وهي متكئة على السسياج ا◊ديدي
للشسرفة حيث ” نقلها على جناح السسرعة إا¤
مسستشسفى عبد الرزاق بوحارة من طرف عناصسر
ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة وه -ي ‘ ح -ال -ة ح -رج -ة ف -ي-م-ا
ت- -ع- -رضست زم- -يÓ- -ت -ه -ا إا ¤ح -الت إاغ -م -اء بسس -بب
الفاجعة وقد تنقل بن قارة خالد اŸدير الولئي
ل-دي-وان اÿدم-ات ا÷ام-ع-ي-ة ل-ولي-ة سس-ك-ي-ك-دة إا¤
ع ÚاŸكان للوقوف على أاسسباب ودوافع وقوع
ا◊ادث -ة ،ك-م-ا أام-ر ب-ال-ت-ك-ف-ل ال-ع-اج-ل ب-ال-ط-ال-ب-ات
اللواتي تعرضسن إا ¤إاغماءات قبل أان يتنقل إا¤
اŸسستشسفى للوقوف على حالة الطالبة اŸصسابة.

سسكيكدة :خالد العيفة

توقيف شساب Úبحوزتهما
 1كلغ من الكيف
“كن عناصسر الدرك الوطني من توقيف شسابÚ
يبلغان من العمر  24سسنة ‘ حي ا◊مري بوهران
ل- - -ت- - -ورط- - -ه- - -ا ‘ قضس- - -ي- - -ة الŒار ب- - -اıدرات
وترويجها.وتأاتي هذه العملية التي “ت على إاثر
معلومات وردت إا ¤مصسالح الدرك ،بعد عمليات
ب- -حث و–ري ،ح- -يث ضس -ب -ط ب -ح -وزت -ه -م -ا أاث -ن -اء
التفتيشض ا÷سسدي  1كلغ و 300غرام من الكيف
اŸع - -ال- -ج بصس- -دد ال- -ب- -ي- -ع والÎوي- -ج ” ،مصس- -ادرة
اÙج- -وز م -ع –ري -ر إاج -راء قضس -ائ -ي ضس -ده -م -ا
سسيحالن Ãوجبه على العدالة.

وهران  :براهمية مسسعودة

البطولة ا’فريقية لكرة اليد

اŸنتخب الوطني يتعادل أامام نظÒه التونسسي
تعادل اŸنتخب الوطني مسساء
أامسس م- - -ع ن- - -ظÒه ال- - -ت- - -ونسس- - -ي
ب-ن-ت-يجة  ‘ 25 – 25م-ب-ارات-ه
’ول
ال - -راب- -ع- -ة ضس- -م- -ن ال- -دور ا أ
’ف-ري-قية اŸتواصسلة
ل-ل-ب-ط-ول-ة ا إ
ب-ال-غ-اب-ون ،ل-ي-نهي أاشسبال اŸدرب
سس - -ف - -ي- -ان ح- -ي- -وا Êه- -ذا ال- -دور
ب-حصس-ي-ل-ة  5ن -ق -اط ،ب -ف -وزي-ن،
ت- -ع- -ادل واح- -د و ان- -ه -زام واح -د
كذلك.
وقدم الفريق الوطني مباراة ‘
اŸسستوى أامام اŸنتخب التونسسي ،
ن- -ائب ب- -ط -ل اف -ري -ق -ي -ا ‡..ا ي -ؤوك -د

ال -ت -حسس -ن ال-ك-ب Òل-تشس-ك-ي-ل-ة ال-ث-ن-ائ-ي
حيواﬁ – Êمد صسغ Òالتي بإامكانها
–ق- -ي- -ق ن- -ت- -ائ- -ج أاحسس- -ن ‘ ب- -ق- -ي -ة
اŸنافسسة .

و“ك- -ن ““ اÿضس- -ر ““ م- -ن ت -ع -دي -ل
ال- -ن -ت -ي -ج -ة ‘ ال -ث -ان -ي -ة األخÒة م -ن
اŸب -اراة ب -ت-وق-ي-ع ال-ه-دف ال  25عن
طريق الÓعب رياضض شسهبور  ..الذي

سسيكون له وزن معنوي كب ‘ Òالدور
القادم بالنظر للعزÁة الكبÒة التي
ظهرت على لعبينا منذ انطÓق هذه
ال- -دورة  ..وأاخ- -ت Òلعب اŸن- -ت- -خب
الوطني برياح أاحسسن لعب ‘ هذه
اŸواجهة.
Óشسارة  ،فان اŸنتخب الوطني
ول إ
سسÒك -ن ل -ل -راح -ة ال -ي-وم ك-ون-ه ل-عب 4
م - - - -ق - - - -ابÓ- - - -ت ‘ ال- - - -دور األول ..
وسس -ي -حضس -ر بشس -ك -ل ج -ي -د ل -ل -م-ب-اراة
القادمة ‘ إاطار الدور ربع النهائي.

حامد .ح

« الشسعب ““ خÓل الزيارة التي تقوم بها إا¤
ا÷زائر ،أاشسادت وزيرة الشسرطة Ãملكة اللوزوطو
م- -ام- -ف- -و م- -وك- -ي -ل -ي MAMPHO MOKHELE
باŸسستوى اŸتميز الذي بلغته الشسرطة ا÷زائرية
وال- -ت- -ي أاصس- -ب- -حت رائ- -دة ‘ إاف- -ري -ق -ي -ا› ‘ ،ال
ال -عصس -رن -ة وال -ت -ط -ور ،م -ؤوك -دة ‘ ذات السس -ي-اق أان
زيارتها إا ¤ا÷زائر تسسمح لها بإارسساء سسبل التعاون
ب Úشس -رط -ة ال -ب -ل -دي-ن ،م-ن خÓ-ل ت-ب-ادل اŸع-ارف
واÈÿات والسس - -ت - -ف - -ادة م - -ن Œرب - -ة الشس - -رط - -ة
ا÷زائرية واحÎافيتها ،لسسيما ‘ ›ال التكوين
والتدريب الشسرطة العلمية والتقنية والتصسدي لكل
أاشس -ك -ال ا÷رÁة وذلك ‘ إاط -ار ت -ع -زي -ز م -ي -ادي-ن
التعاون ب Úأاجهزة الشسرطة بالدول اإلفريقية.
‘ مسستهل برنامج زيارتها إا ¤ا÷زائر ،قامت
وزيرة الشسرطة Ãملكة اللوزوطو ،السسيدة مامفو
م -وك -ي -ل -ي وال -وف -د اŸراف -ق ل -ه-ا ،ال-ي-وم األح-د 21
جانفي  ،2018باإلطÓع على األقسسام واŸصسالح
اŸشس-ك-ل-ة ل-ل-م-خ ÈاŸرك-زي ل-لشس-رط-ة ،م-ن-ه-ا قسسم
–ليل ا◊مضض النووي ( ،)ADNقسسم التحليل
اآل‹ ل -بصس -م -ات األصس-اب-ع ( )AFISوقسس-م –ل-يل
اŸق -ذوف -ات ( ،)IBISح- -يث ق- -دمت ل -ه -ا ول -ل -وف -د

اŸرافق شسروحات وافية حول ﬂتلف اŸعدات
والوسسائل اŸتطورة التي يسستعملها خÈاء الشسرطة
العلمية بذات ا ‘ Èıأاداء مهامهم .كما تعرف
وف- -د شس- -رط- -ة ال- -ل -وزوط -و ع -ل -ى Œرب -ة الشس -رط -ة
ا÷زائرية ‘ ›الت البحث ا÷نائي والكشسف
ع- -ن ا÷رÁة وال- -ت- -ع- -رف ع -ل -ى اŸشس -ت -ب -ه ف -ي -ه -م
وتقدÁهم أامام ا÷هات القضسائية اıتصسة.
بعدها ،تنقل وفد شسرطة ‡لكة اللوزوطو إا¤
Óمن الوطني حيث اطلع
مركز القيادة والسسيطرة ل أ
على ﬂتلف أاقسسام اŸركز وقدمت له شسروحات
حول تنظيم ومهام هذا الصسرح األمني اŸتطور،
الذي يسساهم ‘ تسسي Òحركة اŸرور والسسهر على
انسسيابيتها ليل نهار ،مع إابراز دوره الهام ‘ إادارة
وت -وزي -ع ال -تشس-ك-يÓ-ت األم-ن-ي-ة اŸك-ل-ف-ة Ãك-اف-ح-ة
ا÷رÁة وال -وق -اي -ة م -ن -ه -ا والسس -ت -ج -اب-ة ل-ن-داءات
اŸواطن Úوالتكفل بها ،ع Èاÿط األخضسر 1548
واسس -ت -غ Ó-ل األن -ظ -م -ة ال -ذك -ي -ة وا◊دي -ث-ة ‘ أاداء
اŸهام .كما قامت مامفو موكيليي والوفد اŸرافق
لها بزيارة إا ¤مقر أامن ولية ا÷زائر ،أاين اطلعت
على النظام الذكي ا÷ديد الذي جهزت به غرف
Óشسخاصض اŸوقوف.Ú
ا◊جز –ت النظر ل أ

وتنوه باŸسستوى العا‹ للتكوين باألمن الوطني

ت -ن -ق -لت م -ام -ف -و م-وك-ي-ل-ي ،عشس-ي-ة أامسض ،إا¤
Óمن الوطني ““عبد اÛيد
اŸدرسسة التطبيقية ل أ
ب -وزب -ي-د““ ب-الصس-وم-ع-ة (ال-ب-ل-ي-دة) ،ح-يث ق-دم ل-ه-ا
وللوفد اŸرافق عرضض تاريخي وتعريفي حول
ﬂت -ل -ف م-راح-ل ت-ط-ور ه-ذا الصس-رح ال-ت-ك-وي-ن-ي
ال- -ه- -ام ،ال- -ذي ع- -رف ت- -ك -وي -ن وت -دريب ع -دي -د
لضسافة إا ¤اسستقباله لدفعات من
الدفعات ،با إ
بلدان إافريقية وذلك ‘ إاطار تعزيز سسبل التعاون
الشسرطي على الصسعيد القاري والدو‹ .واطلع
لقسس-ام
وف -د شس -رط -ة ال -ل-وزوط-و ع-ل-ى ﬂت-ل-ف ا أ
البيداغوجية باŸدرسسة التطبيقية لÓمن الوطني
لم- -ن ا◊ضس- -ري
““ع - -ب- -د اÛي- -د ب- -وزب- -ي- -د““ ،وا أ
واŸدي -ن -ة ال -ن -م -وذج -ي -ة ،ال -ت -ي تسس -م-ح ل-ل-ط-ل-ب-ة
اÎŸبصسÃ Úح - -اك- -اة ال- -واق- -ع خÓ- -ل م- -راح- -ل

التكوين ‘ جانبه التطبيقي.كما حضسر الوفد
لسستعراضسات شسملت ﬂتلف ا◊الت التي من
شسأانها أان يتعرضض لها رجل الشسرطة خÓل أادائه
Ÿهامه ‘ اŸيدان ،إا ¤جانب عرضض حول تقنيات
ال -دف -اع ال -ذات -ي ق -دم -ت -ه -ا ›م -وع-ة م-ن ال-ط-ل-ب-ة
اÎŸبصس ،Úأاب -انت ع -ن ال -ت -ك -وي -ن ال-عصس-ري ال-ذي
يسس -ت -ف -ي-د م-ن-ه اÎŸبصس-ون ع-ل-ى مسس-ت-وى ﬂت-ل-ف
مدارسض الشسرطة .باŸناسسبة ،نوهت السسيد وزيرة
الشسرطة Ãملكة اللوزوطو باŸسستوى العا‹ الذي
بلغته الشسرطة ا÷زائرية ،ل سسيما ‘ ›ال تكوين
مسستخدميها وتأاهيل اطاراته خدمة ألمن اŸواطن
وسسÓمة ‡تلكاته ،باسستعمال الوسسائل واŸعدات
اŸع -اصس -رة والع -ت -م -اد ع -ل -ى الÈام-ج ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة
ا◊ديثة.

