
توكحط ةيسضق يف هلاوقأا ىلإا عامتسسإلاّ مت
تليسسمسسيتل اقباسس ايلاو هتفسصب

تـــقؤوملا جارــفإلا
 ةـــحايضسلا رـــيزول
دوعضسم نب رداقلا دبع

ةيقولاب فلم لقثأ يف مهل عامتسقا مت يواكش باحصأو نيرمثتسم ءاعدتسا مت

830 34 71 19 /830 34 71 09 : فتاهلا - ةبانع - ةرودنقوب عراسش  -  جد51 نمثلا2375 ددعلا - رسشع ةنماثلا ةنسسلاـه0441ةدعقلا وذ41 ـل قفاوملا -9102ةيليوج71 ءاعبرألا

ةعاضس رخآا
âaS rehkA

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

 افارتعا / ةبانع
 مهعيجسشتو مهتادوهجمب

زايتملا ةلسصاوم ىلع

ةبلطلا ميركت
 نـــــيقوفتملا
ةعماج تايلك يف
راــــتخم يجاب

 ليتق ليجسست مت اميف
 موي لÓخ ىحرج9و

ةيرانلا تاجاردلا
رزاجم يف ببضستت
فــــــــــــيطضسب

WÉd™ U¢ 6

WÉd™ U¢ 5

بلطمل بيجتسسي يلاولا
ربع هل هجو يذلا نينطاوملا

يعامتجلا لسصاوتلا تاحفسص

ةقلمع ةضشاضش
يئاهن ةعباتمل

ايقيرفإا سسأاك
 يام91 بعلمب

WÉd™ U¢ 7

 تاداهسشلا رخآا لقنت «ةعاسس رخآا»/ لجيج
 عّورملا ثداحلا نأاسشب

اياحضض يلاهأا عم ريبك نماضضت
زيزعلا دبع يديضس ةيدلب

ةردابم قلطت تايعمجو
 تارايضس نود لافتحإلل

WÉd™ U¢ 4 WÉd™ U¢ 2

مهتريسسم يف
12ـلا ةيعوبسسألا

ةــــبلطلا
 نوظفاحي
بلطم ىلع
زومر ةحازإا
ماــــظنلا
قــــباضسلا

WÉd™ U¢ 2

9102 ايقيرفإ سأك

moc.zd-aasrehka.www

 نودوعي رضضخلا
تاريضضحتلا ءاوجأا ىلإا

WÉd™ U¢ 21-31

ةبانعب راقعلا يف ققحي كردلا
WÉd™ U¢ 3

ملحلا يئاهنل ابسحت



¯ S°∏«º.±

بل˘˘ط عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جلا فد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شساو
ليكششتب عارشسإلا يف ةدعاشسملا
ع˘˘˘شضوو ي˘˘˘ن˘˘˘طو راو˘˘˘ح ق˘˘˘ير˘˘˘ف
ةطلشسلا نيب ةيشسايشسلا تاقفاوتلا

ة˘˘لا˘˘ح زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ل ة˘˘شضرا˘˘ع˘˘م˘˘˘لاو
ي˘ف با˘هذ˘لاو ة˘ي˘لا˘ح˘لا داد˘شسنلا
.ةيشسائر تاباختنا ىلإا تقو برقأا

تاميظنتلا نم ةعومجم تدقعو
ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا تا˘با˘ق˘ن˘لاو ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

ي˘فً ءا˘ق˘ل ن˘ي˘ي˘شسا˘˘ي˘˘شس ءا˘˘ط˘˘ششنو
ةيشسايشس ةجابيد عشضول ةمشصاعلا
ىلإا نيلبقملا نيمويلا لÓخ مدقت
هترششابمب ًاحرتقم نمشضتت ،نينشش
تادايق˘لا را˘ب˘ك ع˘م تاءا˘ق˘ل د˘ق˘ع
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ند˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسلا

معدل ،ةلق˘ت˘شسم˘لا تا˘ي˘شصخ˘ششلاو
ة˘مزأÓ˘ل ي˘شسا˘ي˘شسلا ل˘ح˘لا ة˘˘ط˘˘خ
ةغيشصل ةيدج تاروشصت ةششقانمو
ه˘حر˘ت˘ق˘ي يذ˘لا ي˘ن˘طو˘لا راو˘ح˘˘لا

ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘˘ب˘˘ع ة˘˘لود˘˘لا صسي˘˘ئر
ةوعدلا ىوقلا كلت رربتو .حلاشص
ةع˘ي˘ط˘ق˘لا ة˘لا˘ح ءا˘ه˘نإا ي˘عا˘شسم˘ب
ةطلشسلا تانوكم نيب ةيشسايشسلا

،ةلباقملا ثÓثلا تانوكملا نيبو
ة˘ي˘ند˘م˘˘لا ىو˘˘ق˘˘لاو ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا

صضفرت ثيح ،ي˘ب˘ع˘ششلا كار˘ح˘لاو
ن˘ب ع˘م راو˘ح يأا ة˘ما˘˘قإا ةر˘˘ي˘˘خألا

رو˘ن ة˘مو˘كح˘لا صسي˘ئر وأا ح˘لا˘شص
د˘ع˘ب˘ت˘˘شسي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،يود˘˘ب ن˘˘يد˘˘لا
راو˘˘ح يأا ن˘˘م ه˘˘˘شسف˘˘˘ن صشي˘˘˘ج˘˘˘لا
،ن˘ي˘ن˘شش نأا ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘تو .ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شس
يتلا ةقيرطلا نع رظنلا صضغبو
لتكلا يلخت دعب ،اهب هبختنا مت
ةبلاغلا ةلاوملا بازحأل ةي˘با˘ي˘ن˘لا
نكمي ،بشصنملا نع ناملربلا يف
ر˘ي˘غ راو˘˘ح˘˘ل˘˘لً ار˘˘شسج ل˘˘ث˘˘م˘˘ي نأا
ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ر˘˘˘ششا˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

لئاشسرلا لقنل ةانقو ،ةشضراعملاو
هتفشصب ،نيفرطلا نيب ةيشسايشسلا

نم ريدقتب ىظحي ًايقفاوتً Óجر
ي˘ف ه˘نو˘كلو ،ة˘شضرا˘ع˘م˘˘لا ىو˘˘ق
ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب يرو˘˘˘ت˘˘˘شسد بشصن˘˘˘م
رود˘˘لا ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ،ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسل˘˘˘ل
ي˘ف ن˘ي˘ن˘شش ه˘ب˘ع˘ل˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘˘لا
ديع˘شص ى˘ل˘ع ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا
يتلا تارييغتلاو .نيناوقلا عيرششت
ةيعير˘ششت˘لا ة˘ط˘ل˘شسلا صسأار تشسم
تابيترت قايشس نمشض ًاشضيأا يتأات
ةل˘حر˘م˘لا˘ب ة˘قÓ˘ع ا˘ه˘ل ة˘ي˘شسا˘ي˘شس
ًاراو˘ح د˘ه˘ششت˘شس ي˘ت˘لا ة˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا
ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف هدو˘˘ق˘˘˘يً ا˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شس

ليدعتو ةلقتشسم˘لا تا˘ي˘شصخ˘ششلا

ة˘ي˘ع˘ير˘ششت˘لا م˘ظ˘ن˘لاو ن˘ي˘ناو˘˘ق˘˘لا

ىلع عقيو .تاباخ˘ت˘نلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل

نو˘نا˘ق ل˘يد˘ع˘ت نا˘م˘لر˘ب˘˘لا ق˘˘تا˘˘ع

تاي˘حÓ˘شص بح˘شسل تا˘با˘خ˘ت˘نلا

نم اهتبقارمو تاباختنلا ميظنت

حلا˘شصل ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازوو ةرادإلا

يف اهليكششت متيشس ةلقتشسم ةئيه

ة˘ن˘ما˘˘شض ةو˘˘ط˘˘خ˘˘ك ،ق˘˘حل تقو

،يباخ˘ت˘نلا قا˘ق˘ح˘ت˘شسلا ة˘هاز˘ن˘ل

ىوقل يزكرم بلطمل ةباجتشساو

اذكو ،تاو˘ن˘شس ذ˘ن˘م ة˘شضرا˘ع˘م˘لا

ينوناقلا صصنلا رادشصإاو ةششقانم

ةئيهلا هذه تاي˘حÓ˘شصل م˘ظ˘ن˘م˘لا

تاشسلج ءاه˘ت˘نا د˘ع˘ب ،ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا

ررقملا نم يتلا ينطولا راوحلا

تايشصخششلا نم قيرف اهدوقي نأا

 .ةلقتشسملا

شسلجملا شسيئر ىلإا ةوعد هيجوتب ةيصسايصسلا ةصضراعملا ىلع ةبوصسحم تايصصخصشو ىوق عامتجا جرخ
ثلاثك هعقوم نم ،ةصضراعملاو ةطلصسلا نيب ةطاصسو رود بعلل نينصش ناميلصس ديدجلا ينطولا يبعصشلا

 .ًايروتصسد ةلودلا يف لجر

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعإضس رخآا
Akher Saâ

2G’CQH©ÉA 71Lƒj∏«á 9102Gd©óO2375ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ينطو راوح قيرف ليكصشتل ةجابيد هيلع اوحرتقا

 طغضضت ةضضرإعم بازحأا
ةطإضسو ةدإيقل نينضش ىلع

ن˘يد˘لا رو˘ن ،لوألا ر˘يزو˘لا ا˘عد
ةراششتشسلا عيشسوت ىلإا يودب
ناو˘˘˘يد ءا˘˘˘ششنإا عور˘˘˘˘ششم ي˘˘˘˘ف
ةيشسرد˘م˘لا تا˘مد˘خ˘ل˘ل ي˘ن˘طو
لا˘ح ي˘ف Ó˘ب˘ق˘˘ت˘˘شسم ل˘˘ف˘˘كت˘˘ي
ءاويإاو ماعطإاب ،هيلع ةقداشصملا

رو˘˘˘ط˘˘˘لا ذ˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن و
لوألا ريزولا ددششو .يئادتبلا
ريزو ىلاغ اهمدق تاميلعت يف
ميكحلا دبع ميلعت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو اذ˘كو د˘با˘ع˘ل˘ب
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘˘لاو
يف دوهجلا ةلشصاوم ةرورشض
تامدخلا ةيعون نيشسحت لاجم
ل˘ق˘ن˘لاو م˘عا˘ط˘م˘لا ناد˘ي˘م ي˘ف
عيشسوت ةرورشضو ،نييشسردملا
صصو˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘ب ةرا˘˘˘˘˘ششت˘˘˘˘˘شسلا

ي˘ن˘طو ناو˘يد ءا˘˘ششنإا عور˘˘ششم
يتأاتو  .ةيشسردم˘لا تا˘مد˘خ˘ل˘ل
حاجنإل لوألا ريزولا تاميلعت

ةرازو ن˘ي˘ب ق˘ي˘شسن˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
ةيلحملا تاعامجلاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

قلخل ةينطولا ةيبرتلا ةرازوو
تا˘˘مد˘˘خ˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو ناو˘˘˘يد
امك يئادتبلا روطلل ةشسردملا

ناو˘يد˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب لا˘˘ح˘˘لا و˘˘ه
ةيعماجلا تا˘مد˘خ˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ة˘مو˘كح˘لا تنا˘كو .ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

دق8102 يفناج رهشش لÓخ
ا˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت ا˘مو˘˘شسر˘˘م ترد˘˘شصأا
معاطملا رييشست ة˘ي˘ف˘ي˘ك دد˘ح˘ي
د˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت ع˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘شسرد˘˘˘م˘˘˘لا

تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ل˘˘ك تا˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘شص
نيح يف معاطملا هذهب ةينعملا
نا˘م˘شض ى˘ل˘ع مو˘شسر˘˘م˘˘لا د˘˘كأا
م˘عا˘ط˘م˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ة˘ب˘˘قار˘˘م م˘˘ت˘˘تو ،ة˘˘ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لا
قيشسنتلاب ةيشسردملا معا˘ط˘م˘لا

عم نواعتلابو ةيبرتلا عاطق عم
ىر˘خألا ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا

ر˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا نا˘˘م˘˘شضل
ع˘˘م ة˘˘ق˘˘با˘˘ط˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا
لإا ،ةفاظنلاب ةقلعتملا دعاوقلا
ى˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘ي م˘ل مو˘شسر˘م˘˘لا نأا
لاز˘˘˘ي ل ثي˘˘˘ح,ع˘˘˘قاو˘˘˘لا صضرا
قششارت طشسو ا˘م˘ئا˘ق لا˘كششإلا
ةيلخادلا يلوؤو˘شسم ن˘ي˘ب م˘ه˘ت˘لا

يذلا تقولا يف ةيبرتلا عاطقو
ةيح˘شضلا ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لا ه˘ي˘ف ى˘ق˘ب˘ي

تامدخلا ءوشس نم يناعي ثيح
لعج ام ،ماعطإلا يف ةمدقملا
لجا نم لخدتت ىلوألا ةرازولا
يف عيرشستلل تامي˘ل˘ع˘ت ءا˘ط˘عإا
تامدخلل ينطو ناويد ءاششنإا
هنأا ةراششإلا ردجت .ةيشسردملا

ثدحتشسملا موشسر˘م˘ل˘ل ا˘ق˘فوو
ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا صسراد˘م˘ل˘ل ح˘م˘˘شسي
نأا معاطم ىلع رفوتت ل يتلا
تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘ل ا˘ق˘ب˘ط د˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شست
ن˘م ة˘˘ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لا ة˘˘ط˘˘ير˘˘خ˘˘لا

ي˘˘شسرد˘˘م م˘˘ع˘˘ط˘˘˘م تا˘˘˘مد˘˘˘خ
ل˘ق˘˘ن˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا يز˘˘كر˘˘م
صساد˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘جو˘˘˘˘لا
ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا
ة˘شصشصخ˘مو ةأا˘˘ي˘˘ه˘˘م تا˘˘عا˘˘ق
ى˘ل˘ع صصن˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ،ما˘˘ع˘˘طإÓ˘˘ل

زاجنا ةيدلبلا نامشض ةرورشض
ق˘˘˘فو ة˘˘˘ي˘˘˘شسرد˘˘˘م م˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘˘م
ةيشسردملا ةطيرخلا تابلطتم
تاءا˘˘ن˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘ن اذ˘˘˘كو
تازيهجت ةنودمو ة˘ي˘شسرد˘م˘لا
رفوت مدع ةلاح يفو.ةددحملا
ي˘˘ف م˘˘ع˘˘ط˘˘م زا˘˘ج˘˘˘نا طور˘˘˘شش
ةيدلبلا ىلعف ةيئادتبا ةشسردم
ةشصشصخم ةعاق ةئيهتو زاجنا
تاذ˘ب ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لا ما˘˘ع˘˘طإÓ˘˘ل
ناكم صصيشصخت وأا ةشسردملا
نأا ملعلا عم ، ذيمÓتلا ةدئافل
يف دم˘ت˘ع˘ت م˘ل تاءار˘جإلا هذ˘ه
.ةعاشسلا ىلإا صسرادملا لج
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نويعماجلا ةبلطلا صسمأا ظفاح
ةيملشسلا تار˘ي˘شسم˘لا م˘خز ن˘ع
اوددج نيأا ةمشصاع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
ل و ما˘ظ˘ن˘لا ر˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت بلا˘˘ط˘˘م
ل˘ي˘حر ة˘يا˘غ ى˘˘لإا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا

ةبلط˘لا تا˘ئ˘م ل˘شصاوو.هزو˘مر
عوبشسأÓل ،مهكارح نييع˘ما˘ج˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘˘ير˘˘˘ششع˘˘˘لاو د˘˘˘حاو˘˘˘لا
،يبعششلا كارحلل امعد ،يلاوتلا

يف ،ماظنلا رييغتب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لاو
ة˘حا˘شس ن˘م تق˘ل˘ط˘˘نا ،ةر˘˘ي˘˘شسم
،يزكرملا ديربلا وحن ،ءادهششلا

ف˘ي˘ث˘ك ي˘ن˘مأا را˘˘ششت˘˘نا ط˘˘شسو
م˘˘غرو .ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا ط˘˘˘شسو˘˘˘ب
يتلا ةريبكلا ةرارحلاو ةلطعلا
ةبلطلا عمجت ،ةمشصاعلا اهفرعت

ءادهششلا ةحاشسب صسمأا ةحيبشص
ىلع امحرت تمشص ةقيقد يف

.لجيجب رورملا ثداح اياحشض
،نور˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا دّدرو
«ل˘˘حرا ما˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا» تارا˘˘˘ع˘˘˘شش

،«ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يدو ةر˘ح ر˘ئاز˘˘ج«و
عراو˘˘شش ي˘˘ف نور˘˘˘ي˘˘˘شسي م˘˘˘هو
ليجشست نود ،ةمشصاعلا طشسو
ع˘˘˘م تا˘˘˘مدا˘˘˘شصم وأا ،ثداو˘˘˘ح
،بغ˘˘ششلا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ح˘˘لا˘˘˘شصم
ي˘ن˘مألا را˘ششت˘نلا ن˘م م˘غر˘لا˘˘ب
م˘˘ه˘˘˘نأا ن˘˘˘يد˘˘˘كؤو˘˘˘م ،ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا
ر˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘لا نو˘˘˘ل˘˘˘شصاو˘˘˘ي˘˘˘˘شس
ة˘ل˘ي˘ط ة˘ي˘م˘ل˘شسلا م˘ه˘تر˘˘ي˘˘شسمو
.رمألا بلطت اذإا فيشصلا لشصف
د˘˘شسج˘˘ت تارا˘˘ب˘˘ع اوددر ا˘˘م˘˘ك
رد˘˘شصم و˘˘ه بع˘˘ششلا بل˘˘˘ط˘˘˘م
صصو˘شصن˘م و˘ه ا˘م˘ك ة˘ط˘˘ل˘˘شسلا

ن˘ي˘ع˘فار ،رو˘ت˘شسد˘لا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع
ةيلاقتنا ةرتف«ـل وعدت تاراعشش
طور˘ششلا ر˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ب حا˘˘م˘˘شسل˘˘ل
˘˘ما˘˘ي˘˘ق˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا فور˘˘ظ˘˘˘لاو
ة˘ما˘قإا» و » ةد˘يد˘ج ة˘يرو˘ه˘م˘ج
ي˘˘˘تأا˘˘˘˘تو .«نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘لود
ن˘م ن˘ي˘مو˘ي د˘ع˘ب تار˘˘ي˘˘شسم˘˘لا

ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا ةرازو ف˘ششك
فدهتشسي يباهرإا ططخُم نع
ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا تار˘˘ي˘˘شسم˘˘لا

نم22 ـلا ُذنُم دÓبلا اهدهششت

ي˘ف ي˘شضا˘م˘لا ير˘ف˘˘ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘شش

ن˘طو˘لا ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خُ̆م ق˘طا˘ن˘˘م

،ةرج˘ف˘ت˘ُم تاو˘ب˘ع لا˘م˘ع˘ت˘شسا˘ب

ة˘شسم˘خ ف˘ي˘قو˘ت ن˘ع تن˘˘ل˘˘عأاو

يف نيلجشسُم اوشسيل نيطروتم

تركذو.ن˘مألا ح˘لا˘شصم م˘ئاو˘ق

ةزر˘˘˘ف˘˘˘˘م» نأا ،عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا ةرازو

ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘˘طو˘˘لا صشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل

كردلا رشصان˘ع ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب

ن˘ي˘ي˘با˘هرإلا تف˘قوأا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت د˘ع˘˘بو ،ة˘˘شسم˘˘خ˘˘لا

قلعت˘ي ر˘مألا نأا ن˘ي˘ب˘ت ة˘ق˘م˘عُ̆م

نو˘ط˘ط˘خ˘ُي او˘نا˘ك ن˘ي˘ي˘با˘هرإا˘˘ب

ة˘ي˘با˘هرإا تا˘˘م˘˘ج˘˘ه ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘ل

ن˘˘ير˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘ُم˘˘لا فد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شست

ةفلتخُم قطانم ربع نييملشسلا

تلا˘˘قو.» ن˘˘طو˘˘لا ءا˘˘ح˘˘˘نأا ن˘˘˘م

نايب يف ينطولا عافدلا ةرازو

كل˘ت˘ل تار˘ي˘شضح˘˘ت˘˘لا» نإا ا˘˘ه˘˘ل

م˘˘ت˘˘ت˘˘شس تنا˘˘ك تا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

.«ةرجفتُم تاوبُع لامعتشساب

12ـلا ةيعوبصسألا مهتريصسم يف

 نوظفإحي ةبلطلا
قبإضسلا مإظنلا زومر ةحازإا بلطم ىلع
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يف «بازيم دمحأا» ينمألاو يشسايشسلا ريبخلا ددشش
ىل˘ع ه˘نأا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذإلا ا˘ه˘ب صصخ تا˘ح˘ير˘شصت

نم جورخلل داعبألا ةيثÓث ةبراقم جاهتنا ةرورشض
تقو˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘ششي˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘مزألا
صسي˘ئر ا˘ه˘حر˘ط ي˘ت˘لا ة˘برا˘ق˘م˘لا نأا اد˘كؤو˘م.ن˘هار˘لا
اشساشسأا دمتعت يتلاو حلاشص نب رداقلا دبع ةلودلا

فرط نم احيرشص امازتلا ربتعت راوحلا أادبم ىلع
دكأاو.دايحلا فقومب ةيركشسعلا ةشسشسؤوملاو ةلودلا
نم ةعومجم مدق حلاشص نب باطخ نأاب بازيم دمحأا
رشصبتمو ينÓقع راوح ىلإا لوشصولل تانامشضلا

يتلا راوحلا اذه رييشست تايلآا اهنم ،ءانبو يدجو
ة˘ق˘ب˘ط˘لاو ي˘ب˘ع˘ششلا كار˘ح˘لا بلا˘ط˘م˘ل بي˘˘ج˘˘ت˘˘شست
تانامشضلا هذه زربأا نأا ثدحتملا لاقو.ةيشسايشسلا
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م هدو˘ق˘ت يذ˘لا راو˘ح˘لا ي˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت

تاءامتنا ةيأا اهل تشسيل يتلا ةلقتشسملا تايشصخششلا

تاشسشسؤومب تاطابترا وأا ةيلبقتشسم عامطأا وأا ةيبزح

ىلإا ،يبعشش لوبقب ةريخألا هذه ىظحت ثيح ،ةلودلا

تاباختنلا ميظنتل ةل˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ق˘ل˘خ بنا˘ج

نم ةيلÓقتشسلا نيطرشش ىلع رفوتت نأا بجي يتلاو

نامشضل ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘شسلاو ة˘يرادإلا ة˘ي˘حا˘ن˘لا

دمحأا اعد امك.ةهيز˘نو ة˘فا˘ف˘شش ة˘ي˘شسا˘ئر تا˘با˘خ˘ت˘نا

تا˘فا˘شسم˘لا لاز˘ت˘خا ةرور˘˘شض ى˘˘لإا كلذ˘˘ك باز˘˘ي˘˘م

يف لوخدلا ىلإا ةيمارلا تاغوارملا لكل دح عشضوو

تاهجو بيرقت لÓخ نم يشسايشسلا غارفلا ةلاح

يتلا راوحلا فارطأا لك نيب ةقثلا رشسج ءانبو رظنلا

لجأا نم تلزانتلا نم ديدعلا ميدقت اهيلع بجي

برقأا يف ةيشسائرلا تاباختنلا ميظنت ىلإا لوشصولا

.نكمم تقو

:بازيم دمحأا ..ةمزألا نم جورخلل داعبألا ةيثÓث ةبراقم جاهتنا ةرورصض ىلع ددصش

تإنإمضضلا نم ةعومجم مدق حلإضص نب»
«ةمزأ’ا يهني راوح ىلإا لوضصولل

ناديم يف تامدخلا ةيعون نيصسحت دصصق
يصسردملا لقنلاو معاطملا

لجأا نم دبإعلبل ةديدج تإميلعت
ءإضشنإ’ ةرإضشتضس’ا عيضسوت

ةيضسردملا تإمدخلل ينطو ناويد

يودب نم رمأاب

دادعإإب نوفلكم ة’ولا
ةيفإضضإا ةيومنت جمارب

بونجلا نإكضسل
،يودب نيدلا رون لوألا ريزولا هجو
ق˘˘˘˘طا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ةلو ىلإا تا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت
ةفعاصضمب دÓبلا بونجو ةيدودحلا
كلت ىوت˘صسم ىل˘ع ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘لا
ةرازو˘˘ل˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ا˘˘عدو.ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ق˘˘˘طا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ىظ˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت نأا ىلإا ،ىلوألا
بو˘ن˘ج˘لا ىو˘ت˘˘صسم ىل˘˘ع و ة˘˘يدود˘˘ح˘˘لا

اريصشم ،فعاصضم يومنت دهجب ةصصاخ
ة˘ف˘ل˘ك˘م ة˘يرازو˘لا تا˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ل˘˘ك نأا

ة˘˘ي˘˘فا˘˘صضإا ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت ج˘˘مار˘˘ب داد˘˘˘عإا˘˘˘ب
ا˘م˘ك.ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ة˘ن˘كا˘صس ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل
ة˘حÓ˘ف˘لا ر˘يزو ىلإا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت ىد˘˘صسأا

يرحبلا ديصصلاو ةي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو
ة˘˘يز˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ت تاءار˘˘جإا رار˘˘قإا ة˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ب
لبإلا ةيبرت ةبعصش حلاصصل تازايتماو
بونجلا قطانم ىوتصسم ىلع زعاملاو
اهب لومع˘م˘لا كل˘ت رار˘غ ىل˘ع ر˘ي˘ب˘ك˘لا

ةيناو˘ي˘ح˘لا ةور˘ث˘لا ة˘ب˘ع˘صشل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
دكأاو .بو˘ه˘صسلاو لا˘م˘صشلا ق˘طا˘ن˘م ي˘ف
ءاصشنإا راطإلا اذه يف ررقت هنأا نايبلا
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو فار˘صشإا تح˘ت ة˘ن˘ج˘˘ل
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘لا م˘˘صضت
ج˘˘مار˘˘ب˘˘˘لا هذ˘˘˘ه د˘˘˘ي˘˘˘صسج˘˘˘ت ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م
رير˘ق˘ت م˘يد˘ق˘تو ة˘صصا˘خ˘لا ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا
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ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت ةرور˘˘˘ضض ىل˘˘˘ع اودد˘˘˘ضش
إيإضضقلا هذه لثم يف ةإضضقلا

ميمأإتب نوبلإطي ءاربخ
عبإتملا تإكرضشلا

دإضسف إيإضضق يف إهبإحضصأا
ها˘˘ج˘˘تا˘˘ب نو˘˘يدا˘˘صصت˘˘قا ءار˘˘ب˘˘˘خ بحر
د˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘˘ت ىلإا ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘لود˘˘˘لا

اهباحصصأا عبات˘م˘لا تا˘كر˘صشلا تا˘با˘صسح
اذ˘˘ه ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘عاد ،دا˘˘˘صسف ا˘˘˘يا˘˘˘صضق ي˘˘˘ف
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘كر˘˘صشلا م˘˘ي˘˘مأا˘˘ت ىلإا قا˘˘ي˘˘˘صسلا

ىل˘˘ع ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘مو ،ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘˘صصأا مر˘˘˘ج˘˘˘ي
هذه لثم يف ةاصضقلا نيوكت ةرورصض

يدا˘صصت˘قلا ر˘ي˘ب˘خ˘لا لا˘قو.ا˘يا˘˘صضق˘˘لا
نأا˘ب ي˘عاذإا ح˘ير˘صصت ي˘ف ق˘يزر لا˘˘م˘˘ك
ريزو اهصسأاري ةصصصصختم ةنجل ءاصشنإا
عبات˘م˘لا تا˘كر˘صشلا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا
رار˘˘ق ،دا˘˘صسف ا˘˘يا˘˘صضق ي˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ح˘˘˘صصأا

طاصشن ىلع ظافحلا هنأاصش نم ،بئاصص
، لغصشلا بصصانم ظفحو ،تاصسصسؤوملا

حبصصتل تاكرصشلا هذه ميمأات احرتقم
توبث لاح ي˘ف ما˘ع˘لا عا˘ط˘ق˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت
لبق نم مهميرجتو، اهباحصصأا طروت
ر˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘لا لا˘˘ق ه˘˘ت˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م.ءا˘˘˘صضق˘˘˘لا
نأا˘ب د˘م˘ح˘˘م ششود˘˘ي˘˘م˘˘ح يدا˘˘صصت˘˘قلا

،يرورصض نم رثكأا تاب ةاصضقلا نيوكت
ا˘˘ب˘˘حر˘˘م ،ة˘˘ن˘˘˘هار˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
تبث يتلا تاكرصشلا تاباصسح ديمجتب
اد˘كؤو˘م ،دا˘صسف˘لا ي˘ف ا˘ه˘با˘˘ح˘˘صصأا طرو˘˘ت
نأل ،فاك ريغ تاباصسحلا ديمحت نأاب
ي˘ف ه˘تاودأا ر˘يو˘ط˘ت˘ب بلا˘ط˘م ءا˘صضق˘لا
ا˘˘يا˘˘صضق˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م ع˘˘˘م ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
.ةيرئازجلا ةحاصسلا ىلع ةئراطلا
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ةملك لÓخ ديزوب بيطلأ حصضوأأو
ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لأ ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب ا˘ها˘ق˘˘لأأ
ةحÓفلأ ريزو عم راطإ’أ ةيقافت’أ

،يرحبلأ ديصصلأ و ةيفيرلأ ةيمنتلأو
ةقراف ةيقافتأ ربتعت ةريخأ’أ هذه نأأ
يلا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ عا˘ط˘ق ةا˘ي˘ح ي˘ف
ةحÓفلأ عاطقو ،يملعلأ ثحبلأو
،يرحبلأ ديصصلأو ةيفيرلأ ةيمنتلأو
قيثولأ نواعتلأ ديطوت ديعصص ىلع
ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ءا˘ق˘تر’أو ،ا˘˘م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
بتأر˘م ى˘لإأ كر˘ت˘صشم˘لأ ي˘عا˘ط˘ق˘˘لأ
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘˘ن رأو˘˘˘˘˘˘طأأو ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘عأأ

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ر˘يزو فا˘صضأأو .ةز˘˘ّي˘˘م˘˘م
ى˘ل˘ع مو˘ي˘لأ ع˘ي˘قو˘ت˘لأ نإأ» ي˘لا˘ع˘لأ
نيعاط˘ق˘لأ ن˘ي˘ب را˘طإ’أ ة˘ي˘قا˘ف˘ت’أ
ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف ،ة˘لا˘ح˘˘م ’ م˘˘ه˘˘صسي˘˘صس
،اهطيحمو ةعماجلأ نيب لصصأوتلأ

ثحبلأ زكأرم نيب ةقÓعلأ ليعفتو
ه˘تا˘˘كب˘˘صشو هر˘˘با˘˘خ˘˘مو ه˘˘تأد˘˘حوو
عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لأو ة˘˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘عو˘˘˘صضو˘˘˘م˘˘˘لأ
ا˘م˘ب ،ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أو يدا˘˘صصت˘˘ق’أ
ثح˘˘ب˘˘لا˘˘ب ءا˘˘ق˘˘تر’أ ن˘˘م ن˘˘˘ّكم˘˘˘ُي
ي˘˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صس’أو ير˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘˘لأ
،حمصسيو ،ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لأ را˘كت˘ب’أ
جئاتن نيمثتب ،روظنملأ ىدملأ يف
يف ،يجولونكتلأو يملعلأ ثحبلأ
ىل˘ع ز˘ّكرُ̆ت ة˘ل˘ما˘كت˘م ة˘يؤور را˘طإأ
ن˘م ن˘ّكم˘ُي يذ˘لأ د˘ي˘ف˘ُم˘لأ ثح˘ب˘˘لأ
ىلع ةيقيقح ةفاصضم ةميق ميدقت
يدا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘ق’أ ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘صصلأ

ة˘مد˘خ ي˘ف نو˘كيو ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’أو
امك «.دÓبلل ةمأدت˘صسم˘لأ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ
،ةيقافت’أ هذه ّنأأ دقتعن انّنإأ » لاق
ت’اجم نم اهُدونب هنّمصضتت امب
ق˘ي˘صسن˘ت تا˘ي˘˘لآأو ةد˘˘يد˘˘ع نوا˘˘ع˘˘ت
ةنجل ثأدحإأ رأر˘غ ى˘ل˘ع ة˘م˘كح˘ُم
ميلع˘ت˘لأ ن˘ي˘ب ،ة˘كر˘ت˘صشم ة˘ي˘عا˘ط˘ق
،ةهج نم يملعلأ ثحبلأو يلاعلأ

ديصصلأو ةيفيرلأ ةيمنتلأو ةحÓفلأو
حمصستصس ،ىرخأأ ةهج نم يرحبلأ
ةنرصصع لاجم يف نواعتلأ ديطوتب

رواحملأ نم ددع راطإأ يف ةحÓفلأ
ر˘˘يزو˘˘لأ ر˘˘كذو .» ة˘˘˘يو˘˘˘لوأ’أ تأذ
يتلأو رواحملأ هذهب ديزوب بيطلأ

ةيمقرلأ ةأدأ’أ لامعتصسأ اهزربأأ نم
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘صسأ د˘˘˘ي˘˘˘صشر˘˘˘ت ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م
د˘˘ي˘˘صشر˘˘تو ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ ي˘˘صضأرأ’أ
،ةد˘˘م˘˘صسأ’أو ها˘˘ي˘˘م˘˘لأ لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسأ

ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ة˘ن˘َن˘˘ْك˘˘َم˘˘لأ ف˘˘ي˘˘ي˘˘كتو
را˘كت˘ب’أ ر˘يو˘˘ط˘˘ت تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘ل
،ايجيردت ،لاقتن’أو ،يجولونكتلأ
ثيح ،ةقيقد˘لأ ة˘عأرز˘لأ ط˘م˘ن ى˘لإأ
ي˘لا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ عا˘˘ط˘˘ق ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
عم نواعتلاب ،ايلاح يملعلأ ثحبلأو
أذه لاخدإأ ىلع ،يناملأ’أ كيرصشلأ
يف ةديدج روذ˘ب ر˘يو˘ط˘ت˘ل ط˘م˘ن˘لأ

لجأأ نم ،ةي˘تا˘ب˘ن˘لأ ة˘ح˘صصلأ لا˘ج˘م
صضأرمأÓل لصضفأأ لكصشب يّدصصتلأ
لباق˘م˘لأ ي˘ف ف˘صشكو .ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لأ
ميلعت˘لأ عا˘ط˘ق نأأ ثد˘ح˘ت˘م˘لأ تأذ
،رداب دق يملع˘لأ ثح˘ب˘لأو ي˘لا˘ع˘لأ
،ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ ثح˘˘ب˘˘لأ لا˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ، ن˘ي˘ت˘كب˘صش ثأد˘ح˘ت˘˘صسإا˘˘ب
ةيناث˘لأ ق˘ل˘ع˘ت˘تو ،ح˘م˘ق˘لا˘ب ى˘لوأ’أ
ريوطتب ماق امك ،ةيبطلأ تاتابنلاب
ل˘كصش ي˘ف ة˘صصصصخ˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘صضرأأ
ديدحتو ةيرئأزجلأ تاتابنلل ليلد
عونتلأ رصصانع لك دجأوت نكامأأ

ددصشو أذه .اندÓب يف يجولويبلأ

نم ،مويلأ ،يرورصضلأ نم تاب هنأ

ثأدحإأ ،يئأذغلأ اننمأأ زيزعت لجأأ

،قايصسلأ أذه يفو .ت’Óُصسلل كنب

د˘ي˘صسج˘ت ي˘ف عور˘صشلأ ن˘ع ف˘صشك

ى˘ل˘ع ه˘ن˘ي˘˘طو˘˘تو عور˘˘صشم˘˘لأ أذ˘˘ه

ي˘˘˘ف ثح˘˘˘ب˘˘˘لأ ز˘˘˘كر˘˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم

Óمأأ ،ةنيطنصسقب ايجولو˘ن˘كتو˘ي˘ب˘لأ

أذه يف قيصسنتلأو نواعتلأ متي نأأ

ثحبلل ينطولأ دهعملأ عم نأاصشلأ

ثأد˘حإأ ى˘لإأ لو˘صصو˘ل˘ل ي˘حÓ˘˘ف˘˘لأ

ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل˘ل ر˘ي˘˘ب˘˘ك ز˘˘كر˘˘م

هون هتملك ماتخ يفو .ت’Óّصسلأ

ن˘˘ي˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب د˘˘˘يزو˘˘˘ب بي˘˘˘ط˘˘˘لأ

لك يف ءأربخلأو نيصصّصصختملأو

ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأ عاطق نم

ةيمنتلأو ةحÓفلأ عاطقو ،يملعلأ

أذه˘ب ،ير˘ح˘ب˘لأ د˘ي˘صصلأو ة˘ي˘ف˘ير˘لأ

يذلأو ، ديدجلأ ينواعتلأ راطإ’أ

ن˘ّ̆كم˘˘ي˘˘صس أز˘˘ّي˘˘م˘˘م أًزا˘˘ج˘˘نإأ د˘˘ع˘˘ي

ميدقت نم نيعاطقلأ يف تأءافكلأ

ديعصص ىل˘ع ة˘ي˘عو˘ّن˘لأ تا˘فا˘صضإ’أ

ي˘ف ر˘يو˘ط˘ت˘لأو ثح˘ب˘لا˘ب ءا˘ق˘تر’أ

’اجم هفصصوب ،ي˘حÓ˘ف˘لأ لا˘ج˘م˘لأ

ي˘ئأذ˘غ˘لأ ن˘مأ’أ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ا˘يو˘ي˘˘ح

.ةمأدتصسملأ ةيمنتلأو

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ
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ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ ح˘لا˘صصم تح˘˘ت˘˘ف
بويجلأ لوح تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘با˘ن˘ع˘ب
لÓ˘˘خ تح˘˘ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لأ
تأراقعلأ أذكو ةريخأ’أ تأونصسلأ

ءاعدتصسأ اهرثإأ ىلع مت عأزن لحم
ة˘˘جرد˘˘لا˘˘ب ىوا˘˘˘كصشلأ با˘˘˘ح˘˘˘صصأأ
ىلع ءÓي˘ت˘صس’أ م˘ت ن˘يذ˘لأ ى˘لوأ’أ

ي˘˘ت˘˘لأ ي˘˘صضأرأ’أ ن˘˘م تا˘˘˘حا˘˘˘صسم
عامتصس’أ بناج ى˘لإأ ا˘ه˘نو˘كل˘ت˘م˘ي
عطق نم أودافتصسأ صصاخصشأأ ةدعل
ةبانع ةيدلب ىوتصسم ىلع ةيصضرأأ

تدروأأ ي˘˘ت˘˘لأ ردا˘˘صصم˘˘˘لأ بصسحو
ىلع تءاج تاقيقحتلأ نإاف ربخلأ

لÓخ ةلجصسملأ تأزواجتلأ ةيفلخ
دافتصسأ يتلأ يصضأرأ’أ حنم ةيلمع
يف نير˘م˘ث˘ت˘صسم˘لأ ن˘م دد˘ع ا˘ه˘ن˘م
ءانبلأ طورصش اهب رفوتت ’ قطانم
تا˘˘˘حا˘˘˘˘صسم ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘م بنا˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإأ

بناج ىلإأ قح هجو نود صصاخصشأ’
ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ ح˘لا˘˘صصم ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ ىوا˘˘˘كصشلأ تا˘˘˘ئ˘˘˘م
هجو نودب راقعلأ ىلع ءÓيتصسإ’اب

تأرا˘ق˘ع ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘صسإ’أ وأأ ق˘ح
ى˘عد˘ت˘صسأ ا˘م˘م صصأو˘خ˘ل˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت
زا˘ج˘نإأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘جأا˘ت وأأ ف˘ي˘قو˘ت
دعب ةجمربم تناك يتلأ عيراصشملأ
ة˘˘قورأأ ا˘˘يا˘˘صضق˘˘˘لأ صضع˘˘˘ب لو˘˘˘خد
با˘ح˘صصأأ مد˘ق˘ت د˘˘ع˘˘ب م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لأ
يواعدب اهيلع يدتعملأ يصضأرأ’أ
بناج ىلإأ ةيئأدتبإ’أ ةمكحملأ ىدل
اهب تمدق˘ت ا˘يا˘صضق ةد˘ع ل˘ي˘ج˘صست
وأأ ةبا˘ن˘ع˘ب ة˘لود˘لأ كÓ˘مأأ ة˘ير˘يد˘م
م˘ظ˘ع˘م ي˘ف ة˘ي˘ح˘˘صضك ا˘˘ه˘˘صسصسأا˘˘ت
راقعلأ ىلع اهيف عزانتملأ اياصضقلأ
تاقيقحتلأ تلمصش دقو أذه ةبانعب
راقعلأ ىلع ةلجصسملأ تأءأدتع’أ

ةبانعب يحايصسلأ عصسوتلأ قطانمب
حلاصصم عم عأزن لحم يه يتلأو
نوناقلأ نأأو ةصصاخ ةلودلأ كÓمأأ
اعنم عنمي رئأزج˘لا˘ب ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لأ
راقعلأ لÓ˘غ˘ت˘صسأ وأأ ءأد˘ت˘ع’أ ا˘تا˘ب
عصسوتلأ قطانم نمصض لخدي يذلأ
ةيحايصس ريغ عيراصشم يف يحايصسلأ
بصسح ر˘ب˘ت˘ع˘ت تا˘ن˘كصس زا˘ج˘˘نإأ وأأ
فلم ربتعيو أذه .ةيوصضوف نوناقلأ
تافلملأ ربكأأ ن˘م ة˘با˘ن˘ع˘ب را˘ق˘ع˘لأ
ر˘ج˘ف˘ت نأأ ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لأ
ةصصاخ ىلوأ’أ ةجردلأ نم حئاصضف
تأرا˘ق˘ع ح˘ن˘˘م˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
عطق وأأ صضأرأأ قوف نيرمثتصسمل
اهنوك ءانبلل ةحلاصص ريغ ةيصضرأأ

ليجصست بناج ى˘لإأ ة˘ي˘ئا˘م ق˘طا˘ن˘م
را˘ق˘ع˘لأ ى˘ل˘ع ةر˘ي˘˘ط˘˘خ تا˘˘يد˘˘ع˘˘ت
يحÓفلأ راق˘ع˘لأ أذ˘كو ي˘عا˘ن˘صصلأ
زاجنإأ ىلع صصاخصشأأ مدقأأ ام دعب
قو˘ف ة˘م˘خ˘ف تÓ˘ي˘ف وأأ تا˘˘ن˘˘كصس
وأأ ة˘حÓ˘ف˘لأ ةرأزو˘ل ة˘ع˘با˘˘ت صضأرأأ

ةيعانصصلأ قطانملل ةعبا˘ت ق˘طا˘ن˘م
لمصشت نأأ عقوتملأ نمو أذه .ةبانعب
ةصصاخ تايدلبلأ يقاب تاقيقحتلأ
نيأأ ي˘نو˘ب˘لأو را˘ج˘ح˘لا˘ك ىر˘ب˘كلأ
ءÓيتصسأو ةريطخ تايدعت لجصست

ىرخأأو ةلودلل ةعبات صضأرأأ ىلع
كرحت مل ةيحÓفلأ حلاصصملل ةعبات

مغر انكاصس تاطلصسلأ اهرثإأ ىلع
ىواكصشو تأرأذتعأ ةد˘ع ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت
أذ˘˘كو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘˘لأ فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
تع˘فر ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ح˘لا˘صصم˘لأ
مل يتلأ ةيصصولأ تاطلصسلل ريراقت
.عصضولأ ةروطخ مغر انكاصس كرحت
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ة˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘صسلأ ر˘˘˘يزو دا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘صسإأ
رداقلأ دبع ةيديلقتلأ ةعانصصلأو
تقؤوملأ جأرفإ’أ نم دوعصسم نب
مامأأ ءاثÓثلأ صسمأأ لثم نأأ دعب
ةمكحملأ ىدل قيقحتلأ يصضاق
عبوت دقو أذه  رئأزجلاب ايلعلأ

ي˘ف دو˘ع˘صسم ن˘ب ردا˘ق˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع
ي˘ح˘م لا˘م˘عأ’أ ل˘˘جر ة˘˘ي˘˘صضق
عامتصسإ’أ ّمتو توكحط نيدلأ
ي˘صضا˘ق فر˘ط ن˘م ه˘لأو˘قأأ ى˘˘لإأ
دا˘صسف ا˘يا˘صضق ي˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ
ة˘ي’و˘ل ا˘ق˘با˘صس ا˘ي˘لأو ه˘ت˘˘ف˘˘صصب
را˘طإأ ي˘ف كلذو تل˘ي˘صسم˘˘صسي˘˘ت
ي˘ف ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لأ
د˘جأو˘ت˘م˘لأ تو˘كح˘˘ط ة˘˘ي˘˘صضق
ن˘ج˘صس ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
ر˘˘ح˘˘لأ

ّ
ة˘با˘ي˘ن˘لأ نأأو ا˘م˘˘ل˘˘ع ،صشأ

ءا˘صضق صسل˘ج˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ

91 مو˘˘ي تلا˘˘حأأ د˘˘ق ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘˘لأ
قيق˘ح˘ت˘لأ ف˘ل˘م طرا˘ف˘لأ نأو˘ج
ل˘ب˘ق ن˘م ز˘ج˘ن˘م˘لأ ي˘˘ئأد˘˘ت˘˘بإ’أ

ةيئاصضقلأ ة˘ي˘ط˘ب˘صضلأ ر˘صصا˘ن˘ع
ىلإأ رئأزج˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘ل˘ل
ة˘م˘كح˘م˘لأ ىد˘ل ما˘ع˘لأ بئا˘ن˘لأ
تأذ ع˘ئا˘قو˘لأ نأا˘صش ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘لأ
ة˘بو˘صسن˘م˘لأ ي˘ئأز˘ج˘لأ ع˘با˘˘ط˘˘لأ
نمو تو˘كح˘ط ن˘يد˘لأ ي˘ح˘م˘ل
رج نيح يف ،هعم

ّ
تاقيقحتلأ ت

نيفظومو تأراطإأ ةّدع ةينمأ’أ

ةقورأأ ىلإأ ةلودلأ يف نيماصس

مهتلا˘ب م˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م˘ل م˘كا˘ح˘م˘لأ

وه ام بصسح مهيلإأ ةبوصسنملأ

375 ةداملأ ماكحأاب هب لومعم

،ةيئأزجلأ تأءأرج’أ نوناق نم

ةعانصصلأو ةحايصسلأ ريزو مهنم

ن˘ب ردا˘ق˘لأ د˘ب˘ع ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لأ

هءا˘عد˘ت˘صسأ ّم˘˘ت يذ˘˘لأ دو˘˘ع˘˘صسم
تل˘ي˘صسم˘صسي˘ت ي˘˘لأو ه˘˘ت˘˘ف˘˘صصب
ى˘لإأ عا˘م˘ت˘صسإ’أ ّم˘ت ن˘يأأ ا˘ق˘با˘صس
ي˘˘˘صضا˘˘˘ق فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ه˘˘˘لأو˘˘˘قأأ
ايلعلأ ةمكحملأ ىدل قيقحتلأ
نأأ ل˘ب˘ق ة˘م˘صصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘˘لا˘˘ب
تقؤوم˘لأ جأر˘فإ’أ ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘صسي
 .تاقيقحتلأ لامكتصسأ ةياغ ىلإأ

ةحÓفلا عاطقو يملعلا ثحبلا و يلاعلا ميلعتلا عاطق نيب ةيقافتا عيقوت نع ديزوب بيطلا يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو نلعأا
 .ةحÓفلا ةنرسصع لاجم يف نواعتلا ديطوتب حمسستسس ،ةكرتسشم ةيعاطق ةنجل ثادحإا هبجومب متي يرحبلا ديسصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو

ةيحÓفلا يسضارأ’ا لÓغتسسا ديسشرت لجأا نم ةيمقرلا ةادأ’ا لامعتسس’

ةقيقدلا ةعارزلا طمن ريوطتل ةحÓفلا عاطق عم ةيقافتا عقوي ديزوب بيطلا

تليسسمسسيتل اقباسس ايلاو هتفسصب توكحط ةيسضق يف هلاوقأا ىلإا عامتسسإ’ا ّمت

دوعشسم نب رداقلا دبع ةحايشسلا ريزول تقؤوملا جارفإلا

ةيقرسشلا لحاوسسلاب ةجرد04 ىلإا لسصت
ةملاقب ةجرد54 ـلا ىدعتتو

نطولل ةيلامششلا ندملاب رح ةجوم
تبشسلا موي نم ءادتبا

تا˘جرد ي˘˘ف د˘˘يد˘˘سش عا˘˘ف˘˘ترا ن˘˘م ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا دا˘˘سصرأ’ا ح˘˘لا˘˘سصم ترذ˘˘ح
ىدعتت وأا لسصت نأا عقوتي ثيح نطولا تاي’و فلتخم ربع ةرارحلا
قطانملا˘ب ة˘سصا˘خ مدا˘ق˘لا تب˘سسلا مو˘ي ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘يو˘ئ˘م ة˘جرد04
ةديدسش رح ةجوم نإاف ةسصاخ ةرسشن بسسحو .ةيقرسشلا ةيلحاسسلا
نم راحو نخاسس ءاوه دوعسص ءارج نطولا تاي’و فلتخم اهدهسشتسس
زكرمت عم انمازت ةيلامسشلا قطانملا ىتح لسصي ىربكلا ءارحسصلا

ةكرح رييغت ىلع لمعيسس امم طسسوتملا رحبلا ضضوحب يوج عفترم
ةنخا˘سسلا ة˘ي˘ئاو˘ه˘لا تارا˘ي˘ت˘لا نو˘ك˘تو ة˘ي˘لا˘م˘سش ة˘ي˘بو˘ن˘ج ىلإا حا˘ير˘لا

امم ةيلحا˘سسلا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ة˘بو˘طر˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘م˘ك˘ب ة˘بو˘ح˘سصم
ةرازو ترذ˘ح د˘قو اذ˘ه ر˘ح˘لا˘ب ضسا˘سسحإ’ا لد˘ع˘م ع˘فر ىل˘ع ل˘م˘ع˘ي˘سس
ضسمسشلا ةعسشأا تحت ةيلاعلا ةرارحلا تاجردل ضضرعتلا نم ةحسصلا

ةسصاخ هايملا نم ةريبك تايمك برسشل تعدو راهنلا تاعاسس لÓخ
ت’ا˘ج˘ع˘ت˘سس’ا ح˘لا˘سصم تعد ا˘م˘ك ن˘سسلا را˘ب˘كو لا˘ف˘˘طأÓ˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
ىسضرملا لابقتسس’ ابسسحت ةمزÓلا تاءارجإ’ا عيمج ذاخت’ ةيبطلا

نإاف رداسصملا تاذ بسسحو ةديدسشلا ةرارحلا ببسسب ءامغإ’ا ت’احو
،ةدكيكسس ،ةبانع نم لكب ةيوئم ةجرد04 لسصتسس ةرارحلا تاجرد
اميف ىلوأ’ا ةجردلاب ةملاقب ةيوئم ةجرد54 ىدعتتو فراطلا

ةسسبت ،ضسارهأا قوسس نم لكب ةيوئم ةجرد54و24 نيب ام حوارتت

HƒS°©ÉOI aà«ëá.ىطسسولا اذكو ةيقرسشلا ةيلخادلا تاي’ولاو

صصاخصشأأ5 ةافوب لجيج ةي’وب تلجصس ةليصصح لقثأأ

ثداوح6 لجشست ةيندملا ةيامحلا
نيريخألا نيمويلا لÓخ رورم

51و41 نيبام ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ةيندملا ةيامحلا تادحو تلجسس
يف تببسست رورم ثداوح6 اهنم ةفلتخم ثداوح ةدع يراجلا ةيليوج
ىلإا مهلقن مث مهفاعسسإا مت نيأا ،نيرخآا81 ةباسصإاو ضصاخسشأا01 ةافو
ةهجلا تاذ تحسضوأاو  .ةيامحلا حلاسصم فرط نم تايفسشتسسملا فلتخم
5 ةا˘فو˘ب ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ب تل˘ج˘سس ثداو˘ح˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘ل˘ي˘سصح ل˘ق˘ثأا نأا
نم ةنحاسش نيب مادطسصا رثا ىلع حورجب نيرخآا31 ةباسصإاو ضصاخسشأا
مقر ينطولا قيرطلا ىلع ةروطقم فسصن ةنحاسش عم فيفخلا نزولا
فا˘ع˘سسإا م˘ت ثي˘ح ،ة˘ف˘ق˘سش ةر˘ئاد ز˘يز˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب34
ىف˘سشت˘سسم˘لا و˘ح˘ن م˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو نا˘ك˘م˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف ن˘ي˘با˘سصم˘لا ضصا˘خ˘سشأ’ا
تلخدت ىرخأا ةهج نم  .ةيندملا ةيامحلا ناوعأا فرط نم ريهاطلا

لك ىوتسسم ىلع ةيرسضح قئارح3 دامخإ’ ةيندملا ةيامحلا تادحو
هذه يف مكحتلا مت نيأا ىلفدلا نيعو ترايت ،يقاوبلا مأا ةي’و نم

¢S¢.T .ةماع ةفسصب قئارحلا

ةيلام ةمارغو ذيفنتلا افوقوم نارهشش
يغيزامألا ملعلا تعفر يتلا ةاتفلل
 لجيجب ةريخألا ةعمجلا ةريشسم لÓخ

ملعلا عفرب تما˘ق ي˘ت˘لا ةا˘ت˘ف˘لا ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ة˘م˘ك˘ح˘م˘لا تنادأا
12لا ةعمجلا ىرحأ’اب وأا ةيسضاملا ةعمجلا ةريسسم لÓخ يغيزامأ’ا

لبق نم اهفيقوت دعب كلذو ذفانلا ريغ نجسسلاب يبعسشلا كارحلا نم
طيل˘سست م˘تو . ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا عو˘م˘ج ط˘سسو ي˘ند˘م˘لا يز˘لا˘ب ن˘مأا ناو˘عأا

ىلإا ةفاسضإا ةي˘ن˘ع˘م˘لا ق˘ح ي˘ف ن˘يذ˘فا˘ن ر˘ي˘غ ن˘ير˘ه˘سشب ن˘ج˘سسلا ة˘بو˘ق˘ع
ةسصتخملا ةمكحملا مامأا اهلوثم دعب ميت˘ن˘سس ي˘نو˘ي˘ل˘م غ˘ل˘ب˘م˘ب ا˘ه˘م˘ير˘غ˘ت
يتلا تاميلعتلا ةفلاخمو ةينطولا ةيارلا ريغ ةيار لمح ةمهتب كلذو
نم زمر وأا ةيار يأا لوادت عنمب يسضقت يتلاو ضصوسصخلا اذهب تردسص

 Ω .eù°©ƒO. ةينطولا ةيارلا ءانثتسساب تارهاظتلا ءانثأا زومرلا

يواكسش باحسصأاو نيرمثتسسم ءاعدتسسا مت
 ةي’ولاب فلم لقثأا يف مهل عامتسس’ا مت

 ةبانعب راقعلا فلم حتفي كردلا
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ثداح يف اوضضق نيذلا ةضسمخلا نابضشلا نيماثج نينثإ’ا رضصع لجيج ةي’و قرضش ةيلحاضسلا زيزعلا دبع يديضس ةيدلب ناكضس عيضش
ىلع ةيقيرفإ’ا ممأ’ا سسأاك يئاهن ىلإا ينطولا بختنملا لهأاتب مهلافتحا ءانثأا ةيدلبلا هذه ةمضصاعل يقرضشلا لخدملاب بيهر رورم

. يريجينلا بختنملا باضسح

ةدكيكضس

 نيرخآا نينثا ةباشصإاو باشش ةافو
 راششرشش نيعب رورم ثداح يف

نم غلبي «صس،ق» ىعدي باسش ءاثÓثلا ةحيبسص يفوت

رمعلا نم ناغلبي نيرخآا نيباسش بيسصأاو ، ةنسس32 رمعلا

ثداح يف ةروطخلا ةتوافتم حورجب ةنسس33و52
نيع ةيدل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا «ي˘ل˘تو˘ب » ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ع˘قو . رور˘م

نيب طبارلا44 مقر ينطولا قيرطلا و ىلع ، راسشرسش
مادطسصا نع ثداحلا مجن و ،ةبانعو ةدكيكسس يتي’و
نزولا نم ةن˘حا˘سشب «را˘ن˘ترا˘ب» عو˘ن ن˘م ة˘ي˘ع˘ف˘ن ةرا˘ي˘سس

مطامطلاب ةلمحم تناك«موكانوسس » عون نم ليقثلا

لخدت اروفو،.ليوحتلا عنسصم ىلإا ةهجتم ةيعانسصلا

ىلإا ى˘حر˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘ب او˘ما˘قو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ناو˘عأا
ظفح ةحلسصم اهيف تلبقتسسا يتلا ،ةبازع ىفسشتسسم
اقيقحت كردلا لاجر حتف نيح يف، ةيحسضلا ةثج ثثجلا

.ثداحلا تاسسبÓمو فورظ ديدحتل
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جيريرعوب جرب

ةمهتب ايئاشضق نيقوبشسم فيقوت
نكشسم لخاد نم رشسكلاب ةقرشسلا

جرب قر˘سش تور˘غا˘ت ن˘ي˘ع ةر˘ئاد ن˘مأا˘ب ر˘سصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
دقعلا يف ايئا˘سضق ن˘ي˘قو˘ب˘سسم ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ج˘ير˘ير˘عو˘ب
لخاد ن˘م ر˘سسكلا˘ب ة˘قر˘سسلا ة˘م˘ه˘ت˘ب ر˘م˘ع˘لا ن˘م ثلا˘ث˘لا

نع هبايغ نيلغتسسم ةيحسض نكسسم تلاط يتلا نكسسم
تا˘قÓ˘ع˘لاو لا˘سصن’ا ة˘ي˘ل˘خ بسسح نا˘ك يذ˘لاو تي˘ب˘˘لا
لما˘ح˘لا ه˘ت˘جوز ة˘ق˘فر اد˘جاو˘ت˘م ة˘ي’و˘لا ن˘مأ’ ة˘ما˘ع˘لا
نيمهتملا ايلوتسسإا نيأا جيريرعوب جربب ةد’ولا ةحلسصمب

دحأا يف ةنازخلا يف أابخم ناك جد00004 غلبم ىلع
ة˘ق˘م˘ع˘م˘لا تا˘ير˘ح˘ت˘لا نإا ة˘ي˘ل˘خ˘لا تاذ بسسحو فر˘غ˘˘لا
امهلوح تماح نيذللا امهب هبتسشملا فيقوت ىلإا تسضفأا
تقو ادهو˘سش و ي˘ح˘لا ن˘ع نا˘ب˘ير˘غ ا˘م˘ه˘نو˘ك كو˘كسشلا

مهتلاب امهدسض يئاسضق فلم زاجنإا متيل ةقرسسلا عوقو
ليكو ديسسلا ىلإا ه˘ب˘جو˘م˘ب ا˘مد˘ق ن˘يأا ا˘م˘ه˘ل ة˘بو˘سسن˘م˘لا
، يروفلا لوثملا ةسسلج ىلع امهتلاحإا دعب و ةيروهمجلا
امهفيقوت دنع نأا فاسضأاو . تقؤوملا صسبحلا امهعاديإا مت

ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةحيفسص ىلع امهدحا ةزوحب رثع

لخاد غلم52 ونيزون عون نم صصارقأا (70) ةعيسس اهب
ةمهتب هدسض يئاسضق فلم زاجنإا متيل هقاروأا ةظفاح
يسصخسشلا كÓهتسسإ’ا دسصق ةيلقعلا تارثؤوملا ةزايح
تلدبتسسأا اذفان اسسب˘ح ر˘ه˘سشأا ة˘ثÓ˘ث˘ب ا˘ه˘ي˘ف ن˘يدأا يذ˘لاو
.ماعلا عفنلل لمعلاب
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ةملاق

بلشص حمق كه23 يلاوح فÓتإا
ةبقعلا سسأارب قيرح يف مئاق

عنسصي ةيعارزلا لي˘سصا˘ح˘م˘لا ق˘ئار˘ح ل˘سسل˘سسم لاز˘ي ا˘م
لوأا ةليل بسش قيرح فلخ نيأا ، ةملاق ةي’وب ثدحلا

30 مقر ةحطسس لاحيط نيع ىمسسملا ناكملاب ،صسمأا

بلسص حمق كه23 يلاوح فÓتإا ،ةبقعلا صسار ةيدلب
روف ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت ثيح ،مئاق
دق و اذه ،ةيعارز ليسصاحم قيرح بوسشن ربخ اهلوسصو
يف ةيندملا ةيامحلا ح˘لا˘سصم˘ل ع˘ير˘سسلا ل˘خد˘ت˘لا م˘ها˘سس

حم˘ق˘لا ن˘م كه001 يلاوحب رد˘ق˘ت تا˘حا˘سسم ة˘يا˘م˘ح

20 ةيلمعلل ترخسس ثيح ،ةيباغ ةقطنمو مئاقلا بلسصلا

ةكراسشمبو انوع11و فاعسسإا ةرايسس ،ءافطإا يتنحاسش

يلاوح تقرغتسسا يتلا،دامخإ’ا ةيلمع يف انطاوم51
ةد˘حو˘لا تل˘خد˘ت ،قا˘ي˘سسلا صسف˘ن ي˘ف و .تا˘عا˘سس ة˘ع˘برأا
ناعبرب ةتسشمب ،صسمأا لوأا ،ةيندملا ةيامحلل ةيسسيئرلا

لاغدأا قيرح دامخإا لجأ’ حارج نب ةيدلب ةنوام لبج

ةلفاحو ءافطإا تانحاسش30 صصيسصخت مت ثيح ،صشارحأاو

،بترلا فلتخم نم ادرف62 يرسشب دادعتب ناوعأ’ا لقنل
قيرحلا ،ةفيفخ ةنحاسش تاباغلا حلاسصم ترخسس امك

باسشعأا كه50و صشارحأا كه02 يلاوح فÓتإا فلخ
.ةفاج
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تلظ ءاثÓثلا صسمأا دودح ىلإاو

ديدحتو زيزعلا دبع يديسس ةيدلب
ة˘˘سسم˘˘خ˘˘لا ا˘˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘سضلا لزا˘˘˘ن˘˘˘م
نيزعملا تائ˘م˘ل ة˘ل˘ب˘ق م˘ه˘برا˘قأاو
ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ن˘ي˘مدا˘ق˘لا
نمم اهجراخ نم ىتحو ةيدلبلا
ءازعلا بجاو ميدقت ىلع اورسصأا
ةلئاع اديدحتو اياحسضلا تÓئاعل
نيقيقسشلا تدقف ي˘ت˘لا نور˘ق˘لو˘ب
ثداح˘لا اذ˘ه ي˘ف ى˘ي˘ح˘يو مÓ˘سسإا
تلسصاوت يذلا تقولا يف بيهرلا
عم ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا تاردا˘ب˘م˘لا ه˘ي˘ف
رو˘˘سضح˘˘ب ا˘˘يا˘˘ح˘˘سضلا تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع
ل˘˘جأا ن˘˘م كلذو ع˘˘ي˘˘فر ي˘˘م˘˘˘سسر
ىلع ةاسسأاملا ةأاطو نم فيفختلا

ءانبأا تدق˘ف ي˘ت˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا هذ˘ه
اذ˘ه لÓ˘خ رو˘هز˘لا ر˘م˘ع ي˘ف ا˘ه˘ل
ع˘م ةازاو˘م يوا˘سسأا˘م˘لا ثدا˘˘ح˘˘لا
ةئيهلا اهتهجو يتلا ةيزعتلا ةيقرب
اذكو رئازجلا يف ىلوأ’ا ةيوركلا
ينطولا بختن˘م˘لا ي˘ب˘ع’ صضع˘ب

. نيفوتملا تÓئاعل
ينطاوم ر˘طا˘ق˘ت ل˘سصاو˘ت ا˘م˘ك

ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘ل˘ع ل˘ج˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و

31 وحن هب لاز’ يذلا ريهاطلا
ثداحلا اذه ا˘يا˘ح˘سض ن˘م ا˘ح˘ير˘ج
ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم اذ˘˘˘كو يرور˘˘˘م˘˘˘لا

هيلإا لق˘ن يذ˘لا ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع
اياحسض نم نيرخآا ىحرج ةثÓث
نانئمطإ’ا لجأا نم ثداحلا اذه
ميدقتو ن˘ي˘با˘سصم˘لا ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع
اسصوسصخ مهتÓئاعل مزÓلا نوعلا
يتلا مدلا صسا˘ي˘كأا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
صضعب ىحرجلا صضعب اهيلإا جاتحا
ة˘ي˘حار˘ج تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل م˘ه˘˘عا˘˘سضخإا

نم ةربتعم تايمكل مهعييسضتو
. مدلا

ر˘˘˘˘خآا » تل˘˘˘˘سصح˘˘˘˘ت كلذ ى˘˘˘˘لإا
ة˘مدا˘سص تادا˘ه˘سش ى˘ل˘ع «ة˘عا˘˘سس
اياحسض زئانج عييسشت ءانثأا ةرثؤومو
ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘˘ع يد˘˘˘ي˘˘˘سس ثدا˘˘˘ح
ثدا˘˘˘ح˘˘˘لا فور˘˘˘ظ صصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب
تقبسس يتلا ةري˘خأ’ا تا˘ظ˘ح˘ل˘لاو
ا˘ن˘ل د˘كأاو ، بي˘هر˘لا ثدا˘ح˘لا اذ˘ه

اوناك اياحسضلا نأاب نابسشلا صضعب
ة˘م˘˘سصا˘˘ع ى˘˘لإا ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا نودو˘˘ي
رسضخلا ةارابم ةياهن دعب ةي’ولا
لافتحإ’ا ل˘جأا ن˘م ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن ما˘مأا

نأا ىلع رسصأا قئاسسلا نأا ريغ كانه
ط˘سسو م˘˘ه˘˘ب لو˘˘ج˘˘ت˘˘لا ل˘˘سصاو˘˘ي
ق˘ير˘ط˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع اذ˘˘كو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا

ه˘ب ع˘قو يذ˘لا34 مقر ي˘ن˘طو˘لا
نا˘˘ك تو˘˘˘م˘˘˘لا نأا˘˘˘كو ثدا˘˘˘ح˘˘˘لا
صضعب انل دكأا امك ، كانه مهبلطي
او˘˘نا˘˘ك ن˘˘م بل˘˘غأا نأا˘˘ب دو˘˘ه˘˘سشلا
اهب اسضق يتلا «نيبرهلا » ةنحاسشب
ىلع نو˘خر˘سصي او˘نا˘ك ا˘يا˘ح˘سضلا
يف ريسسلا را˘ت˘خا ا˘مد˘ن˘ع ق˘ئا˘سسلا
ه˘ن˘م ن˘ي˘ب˘لا˘ط عو˘ن˘م˘م˘لا ها˘ج˘تإ’ا
ذخأاو نارودلا ةطقن ىلإا ةدوعلا
تحت رسصأا هنكل حيحسصلا هاجتإ’ا
راسسملا لامكإا ىلع ةحرفلا ريثأات
نأا نود عو˘ن˘˘م˘˘م˘˘لا ها˘˘ج˘˘تإ’ا ي˘˘ف
عيسشأا امك ةنحاسشلا ءاوسضأا ئفطي

ةلعتسشم ةريخأ’ا هذه تناك ثيح
امدعب اريثك فخ اهسضيمو نأا ريغ
ينطولا ملعلاب اهجاجز ةيطغت مت

تع˘قو ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ة˘˘ثرا˘˘كلا ع˘˘ق˘˘ت˘˘ل
تÓجع تحت ةريغسصلا هتنحاسش
يف ريسست تناك ةروطقم ةنحاسش
ةلواح˘م م˘غر صسكا˘ع˘م˘لا ها˘ج˘تإ’ا
نم رثكأا يفو ةريخأ’ا هذه قئاسس
تناك يتلا ة˘ب˘كر˘م˘لا يدا˘ف˘ت ةر˘م
. اياحسضلا لمحت

ةيل˘هأا تا˘ي˘ع˘م˘ج تق˘ل˘طأاو اذ˘ه
ىل˘عو صسمأا ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘ي˘سضا˘يرو
يذلا بيهرلا ثداحلا اذه ةيفلخ
صسي˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘سسلا ثيد˘˘˘˘˘ح لاز’
بارتلا ربع ام˘نإاو ط˘ق˘ف ل˘ج˘ي˘ج˘ب
ا˘ه˘ي˘ل˘ع تق˘ل˘طأا ةردا˘ب˘م ي˘ن˘طو˘لا
«تارايسس نودب لفتحنل » راعسش
لافتحإ’ا ىلإا ةردابملا هذه وعدتو
˘مو˘ي˘ل رر˘ق˘م˘˘لا نا˘˘كلا ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘ب
لامعتسسا نودب لبق˘م˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا
ى˘ل˘ع تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لاو تارا˘˘ي˘˘سسلا
يدافت لجأا نم اهعاونأا فÓتخا

نمو يسضاملا دحأ’ا ةليل عقوام
يتلا ةرزجملا هذه راركت مدع مث
نيريثكلا بسسح نوكت نأا بجي

. ربتعي نم لكل ةربع
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ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب ي˘˘سسآا˘˘م˘˘لا تل˘˘سصاو˘˘ت
ة˘ي˘ل˘حا˘سسلا ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع يد˘ي˘˘سس
ىو˘سس صضم˘ت م˘ل ثي˘ح ل˘ج˘ي˘˘ج˘˘ب
ميلأ’ا رورملا ثداح ىلع تاعاسس
نابسش ة˘سسم˘خ ةا˘ي˘ح˘ب ىدوأا يذ˘لا

دحأ’ا ةل˘ي˘ل ن˘ير˘خآا61 ة˘با˘سصإاو
ثداح يف رخآا ليتق طقسس ىتح
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا هذ˘˘ه ئ˘˘طاو˘˘سشب قر˘˘غ
نم ردحني قهارمب رمأ’ا قلعتيو

رسصانع ى˘ق˘ل˘ت د˘قو. ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و

ةيندملا ةيمحلل نيعباتلا صصوغلا

ة˘ي˘سسمأا ن˘م ةر˘خأا˘ت˘م ة˘˘عا˘˘سس ي˘˘ف

يقفارم نم ةثاغتسسا ءادن نينثإ’ا

رمعلا نم غلابلاو «أا/صس» ةيحسضلا

اذه ءافتخاب ديفي طقف ةنسس61

ئ˘طا˘سشلا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ر˘ي˘˘خأ’ا

د˘ب˘ع يد˘ي˘سس ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل ي˘˘قر˘˘سشلا

نع ثحبلا ةيل˘م˘ع أاد˘ب˘ت˘ل ز˘يز˘ع˘لا

ل˘ك ح˘ج˘ن˘ت م˘˘ل يذ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا

ةسسبايلا ىلإا ه˘تدا˘عإا ي˘ف دو˘ه˘ج˘لا
دعب هتثج لا˘سشت˘نا ل˘ي˘لد˘ب ا˘م˘لا˘سس
ىلإا ا˘ه˘ل˘ق˘نو ة˘ي˘ن˘سضم ت’وا˘ح˘م
ءاوجأا طسسو ريهاطلا ىفسشتسسم
.ىسسأ’او نزحلا نم ةريبك

ةرفوتملا تامول˘ع˘م˘لا تد˘كأاو
ةي’و ن˘م رد˘ح˘ن˘ي ة˘ي˘ح˘سضلا نأا˘ب
يديسس ةيدلبب لح دق ناكو ةنتاب

نم طقف نيموي لبق زيزعلا دبع
ة˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ءز˘˘ج ءا˘˘سضق ل˘˘جأا
هذه نأاب ملعي نأا نود اهب ةيفيسصلا

يف ه˘ل ةر˘ي˘خأ’ا نو˘كت˘سس ة˘ل˘حر˘لا

تع˘˘ف˘˘تراو اذ˘˘ه. ءا˘˘ي˘˘حأ’ا م˘˘˘لا˘˘˘ع

لجيج˘ب قر˘غ˘لا ثداو˘ح ة˘ل˘ي˘سصح

ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م تا˘ي˘فو ة˘˘سسم˘˘خ ى˘˘لإا

يرا˘˘ج˘˘لا فا˘˘ي˘˘ط˘˘سصإ’ا م˘˘˘سسو˘˘˘م

ة˘˘ع˘˘برأ’ا نا˘˘ب˘˘˘سشلا با˘˘˘سست˘˘˘حا˘˘˘ب

ثداوح يف اوسضق نيذلا نيرخآ’ا

ن˘م ةد˘ع طا˘ق˘ن˘ب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م قر˘غ

لجيج ةي’ول يلحاسسلا طيرسشلا

. ةيسضاملا مايأ’ا لÓخ

 عّورملا ثداحلا نأاضشب تاداهضشلا رخآا لقنت «ةعاضس رخآا»/ لجيج

زيزعلا دبع يديشس ةيدلب اياحشض يلاهأا عم ريبك نماشضت
 تارايشس نودب لافتحإÓل ةردابم قلطت تايعمجو

هتلئاع ةقفر ةلطعلا ءاضضقل ةنتاب نم مدق ةيحضضلا/ لجيج

 قرغلل هشضرعت دعب باشش ةثج لششتنت ةيندملا ةيامحلا
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ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تل˘˘ج˘˘سس

ةليسصح يف ،ةنتاب ةي’ول ةيندملا

قئارحلا فلتخم دامخإ’ اهتÓخدت

لي˘سصا˘ح˘م˘لا د˘يد˘ع˘ب تب˘سش ي˘ت˘لا

ةرتفلا لÓخ ،تاباغلاو ةيعارزلا

ىلإا9102 ناوج10 نم ةدتمملا

اميف،9102 ناو˘˘˘ج92 ةياغ

،تا˘˘˘˘با˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘ئار˘˘˘˘˘ح صصخ˘˘˘˘˘ي

راجسشأ’او ةيعارزلا ل˘ي˘سصا˘ح˘م˘لا

Óخدت424 ،ليخن˘لاو ةر˘م˘ث˘م˘لا

بسش ق˘˘ير˘˘ح212 ر˘˘˘ثإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع

،ةي’ولا ميل˘قإا ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب

ةربتعم ةيدام رئاسسخ تفلخ ثيح

لا˘غدأ’او تا˘با˘غ˘لا ق˘ئار˘ح ا˘ه˘ن˘م

03 ،ءافل˘ح را˘ت˘كه5,2 يلاوح˘ب

راعرع ةرجسش71 ،طولب ةرجسش

امأا ،يبلح ربونسص ةرجسش423و

را˘ج˘سشأ’ا ق˘ئار˘˘ح صصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

2943 يلاوح تفلتأا دقف ،ةرمثملا

ةرجسش052 ،ةر˘˘م˘˘ث˘˘م ةر˘˘ج˘˘سش
ق˘ئار˘ح ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب .نو˘˘ت˘˘يز
يلاوح ىلع تتأا يتلا باسشعأ’ا

صشئا˘˘˘˘سشح را˘˘˘˘ت˘˘˘˘كه5,44
رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا م˘غرو .ة˘سسبا˘ي
لÓ˘خ ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘ل˘˘ل ن˘˘ير˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

تقلطنا يتلا دا˘سصح˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ءاهتن’ا ىلع تفرسشأاو مايأا ذنم
تبسش يتلا قئارحلا نأا ريغ ،اهنم
تمهتلا د˘ق˘ف ةدد˘ع˘ت˘م با˘ب˘سسأ’و
هذ˘ه ن˘م تا˘حا˘سسم ىر˘˘خأ’ا ي˘˘ه

6,24 يلاوح ا˘ه˘ن˘م ل˘ي˘سصا˘ح˘م˘لا

حمق راتكه88,74 ،ريعسش راتكه

ىلإا ةفاسضإ’اب ،نبت ةمزر0822و

اهل تد˘ن˘ج ،ة˘ل˘خ˘ن21 قار˘ت˘حا

ةقفر ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم

تاناكمإ’ا ةفاك تاباغلا حلاسصم

اهراسشتنا عنمل ةيرسشبلاو ةيداملا

.اهيف مكحتلاو

يضضاملا ناوج لÓخ

 يتابنلا ءاطغلا نم تاراتكهلا تارششع مهتلت قئارحلا
ةنتابب ةيعارزلا ليشصاحملاو

ةنتابب يشضاملا ناوج رهشش رورملا ثداوح يف Óيتق21
،رورملا ثداوح ددع يف ابيهر اعافترا يسضاملا ناوج رهسش لÓخ ةنتاب ةي’ول ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلجسس
ةيكرحلا مامأا ،تاقرطلا باهرإا مجح يف ءادوسس طاقن دعت يتلا رواحملا ديدع ربع رخأ’او نيحلا نيب لجسست يتلا

ربع Óخدت8582 ليجسست مت ثيح ،لطعلاو فايطسص’ا لسصفو انمازت قرطلا فلتخم اهدهسشت يتلا بوؤودلا
صصخي اميف امأا ،ةفلتخملا تايلمعلاو قئارحلا ،رورملا ثداوح ،ءÓجإ’او فاعسسإ’ا نم لك يف ةي’ولا بارت لماك
ةيراجلا ةنسسلا هذهل يفيسصلا مسسوملا ةيادب رهسشلا صسفن لÓخ رورملا ثداوحل ةبسسنلاب تÓخدتلا ةليسصح

372 ةباسصإا ىلإا تدأا ،Óخدت424 ءاسصحإا اهرثإا ىلع مت ،ةتيمملا اهنم رورم ثداح812 ليجسست مت دقف9102

،ةناورم ،ةنتاب نم لكب رورملا ثداوح بلغأا تلجسس دقو ،اسصخسش21 كÓهو ،ةروطخلا ةتوافتم حورجب اسصخسش
،توقاي نيع ،ةلمح ،توكت ،ةعنم ،ةرمسش ،صسيرأا ،ةنايرسس ،رسساج نيع ،صسواقن ،رذعملا ،داقميت ،ةتوتلا نيع ،ةكيرب
ديزملا بجوتسسي يذلا رمأ’ا ،ةعسساو ةيكرح تاذ ةينطو قرط اهبلغأا قرتخت يتلا قطانملا يهو ،نويعلا صسأار
مدعل ،يرسشبلا رسصنعلا صسيئرلا ببسسلا اهيف نوكي يتلا ةلتاقلا ثداوحلا هذه لثمل ابنجت رذحلاو ةطيحلا نم

T°ƒT°É¿.ì.مهتابكرم قاوسسلا صضعب اهب دوقي يتلا ةينونجلا ةعرسسلاو رورملا تاراسشإا مارتحإا
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.ةملعلا ةنيدم برغ ةيرانلا تاجاردلل نيريطخ نيثداح ،صسمأا لوأا ةيسسمأا فيطسس ةي’ول ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلجسس

وزو يزيت

نيب مادطسصا يف ىحرج5
ةنحاسش و نيتيعفن نيتبكرم

قيرطلاب عئاسضبلا لقنل

عارذب52 مقر ينطولا
نازيملا

52 مقر ينطولأ قيرطلأ سسمأأ راهن لÓخ دهسش
عأرذ ةرئأد و ةيدلبل ايرأدإأ ةعباتلأ رمعم ةيرقب

ةمسصاع رقم نع ملك82 دعب ىلع ةعقأولأ نأزيملأ
ثي˘˘˘ح ر˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ رور˘˘˘م ثدا˘˘˘ح عو˘˘˘قو ةر˘˘˘جر˘˘˘ج
لقنل ةبرع و نيتيعفن نيتبكرم نيب مأدطسصأ عقو
نم سصاخسشأأ ةسسمخ ةباسصإأ نع رفسسأأ عئاسضبلأ

و ةنسس03 و06 رمعلأ نم ناغلبت ناتأأرمأ مهنيب

.ةنسس33و52 نيب مهرامعأأ حوأرتت لاجر ةثÓث
ح˘لا˘سصم نإا˘ف ة˘قو˘ثو˘م ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م ردا˘˘سصم بسسحو
ىلإأ ىحرجلأ لك ل˘ق˘ن˘ب تما˘ق ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ

ميرك ىفسشتسسمل ةعباتلأ تلاجعتسسلأ ةحلسصم
نإا˘ف ىر˘خأأ ة˘ه˘ج ن˘م و .نأز˘ي˘م˘لأ عأرذ˘ب م˘سسا˘ق˘ل˘ب
ثداحلأ أذه عوقو ناكم ىلإأ تلقنت نمألأ حلاسصم
بابسسألأ ىلع فوقولأ و قيقحت حتف لجأأ نم
يذلأ ثداحلأ أذه عوقو ءأرو تناك يتلأ ةيسسيئرلأ

.سصاخسشأأ5 ةايحب يدوي نأأ داك
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صصاخسشأا5 مجاهي روعسسم بلك
فيراعملاب ةأارما مهنيب نم

ةليسسملاب
نم غلبت ةأأرمأ روعسسم بلك سسمأأ ءاسسم مجاه

قباطلأ يف دجأوتملأ اهلزنم لخأد ةنسس55 رمعلأ
امك ةروطخلأ ةتوافتم حورج اهل ببسسو يسضرألأ

01 نيب مهرامعأأ حوأرتت لافطأأ40 اسضيأأ سضرعت

ةيدلب ويناب ةيرقب أذهو تاباسصإأ ىلإأ ةنسس51 و
حلاسصم تلخدت ثيح ةليسسملأ ةيلو فيراعملأ
كردلأ لاجر ةقفر لÓسشلأ ةدحو ةيندملأ ةيامحلأ
ةعرسسلأ حانج ىلع نيباسصملأ لقن متو ينطولأ
يقلتل ةداعسسو˘ب˘ب ر˘ي˘سشب˘لأ ق˘يزر ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘لإأ
ىد˘حإا˘ب بل˘كلأ ةر˘سصا˘ح˘م م˘ت ا˘م˘ي˘ف تا˘فا˘˘ع˘˘سسإلأ
هلتق متو ينطولأ كردلأ لاجر فرط نم تأرامعلأ

ناكسس ىدل تأءامغإأو عله ةلاح كرت ثيح هنفدو
  .ويناب ةيرق
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يف اقيرح31 ليجسست
فيطسسب تاباغلا و عرازملا

،فيطسس ةيلول ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم تلجسس

دم˘خأأ ،لا˘غدألأو عرأز˘م˘لأ ي˘ف ا˘ق˘ير˘ح31 بوسشن
ببسستو ،ةماه رئاسسخ فلخت نأأ نود اهنم ةينامث

نيعب سسيدلأ نيع رأودب مئاق حمق لقح قيرح

ن˘م أرا˘ت˘˘كه03 ي˘لأو˘ح قأر˘ت˘˘حأ ي˘˘ف ة˘˘سسا˘˘ب˘˘ع
ةدعاسسمب ةلخدتملأ قرفلأ تنكمتو ،لوسصحملأ
ةماه تاحاسسم ةيامح نم ةقطنملأ ناكسس سضعب
ن˘م ف˘سصنو ة˘عا˘سس تأدو˘ه˘ج˘م د˘ع˘ب ه˘ن˘م ىر˘˘خأأ
هليجسست مت دقف مهملأ يناثلأ قيرحلأ امأأ ،نمزلأ
برغ لامسش يزيت تيآأ ةيدلبب تسسيرأرت رأودب

6 يلأوح فÓتإأ يف ببسست ،بورغلأ لبق ةيلولأ
،رسضخأأ طولب) سشأرحألأو لاغدألأ نم تأراتكه
هدامخإأ مت ثيح، (ةيكوسش تاتابنو لودنق ،سسيد
عم نواعتلا˘ب ف˘سصنو ن˘ي˘ت˘عا˘سس تأدو˘ه˘ج˘م د˘ع˘ب
ىلإأ ةفاسضإلاب .ينطولأ كردلأو تاباغلأ حلاسصم
ة˘ت˘سشم ن˘م ل˘كب تل˘˘ج˘˘سس ىر˘˘خأأ ق˘˘ئأر˘˘ح ة˘˘ثÓ˘˘ث
،لأزآأ نيعب ديسشر دلوأأ ةتسشمو ةملعلاب تأوأوسشلأ

يلامجإأ قأرتحأ تفلخ لاجقب سضيبل ريبلأ ةيرقو

ا˘يا˘ق˘ب ن˘م را˘ت˘كهو سشئا˘سشح˘˘لأ ن˘˘م تأرا˘˘ت˘˘كه4
.حمقلأ لوسصحم
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غلبي باسش ةافو لوألأ فلخ

ىفسشتسسملاب ةنسس91 رمعلأ نم
يتلأ ةريطخلأ تاباسصإلاب أرثأاتم
با˘سشلأ ة˘با˘سصإأو ا˘˘ه˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت

ةجأردلأ ق˘ئا˘سس ة˘ن˘سس81 ينا˘ث˘لأ
ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن، ه˘˘جو˘˘لأ ي˘˘ف حور˘˘ج˘˘ب
ةرا˘ي˘سسب ا˘م˘ه˘ت˘˘جأرد مأد˘˘ط˘˘سصأ
/ن˘˘غا˘˘ف سسكلو˘˘ف) ة˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘سس
ى˘ل˘ع ع˘قو ثدا˘˘ح˘˘لأ (نأو˘˘ق˘˘ي˘˘ت

امأأ، انكسسم051 يح ىوتسسم
ا˘هد˘ع˘ب ل˘ج˘سس ي˘نا˘ث˘لأ ثدا˘ح˘لأ
نع ديعب ريغو ةعاسس نم لقأاب

(انكسسم0202 ي˘˘˘ح) لوألأ
د˘˘حأأ سسهد ثدا˘˘ح ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘˘ت
رمعلأ نم غلبي زوجع) نيلجأرلأ

أذ˘ه ة˘با˘سصإأ ف˘ل˘خ ،(ة˘ن˘˘سس07
ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ قر˘ف تلو˘˘ته˘جو˘لأ ي˘ف حور˘ج˘ب (ة˘˘ن˘˘سس32)ةجأردلأ قئاسس باسشلأو ريخألأ

ن˘ي˘ثدا˘ح˘لأ ي˘ل˘ك ي˘ف ة˘م˘ل˘ع˘لا˘˘ب
ىلإأ مهل˘ق˘نو ا˘يا˘ح˘سضلأ فا˘ع˘سسإأ
بور˘سص ر˘ي˘ث˘خ˘لأ ى˘ف˘˘سشت˘˘سسم»

 .«ةملعلاب

ـلأ لÓ˘˘˘خ ل˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘سست م˘˘˘˘ت و

ة˘˘يلو˘˘˘ب ةر˘˘˘ي˘˘˘خألأ ة˘˘˘عا˘˘˘سس42

3 رور˘م ثدأو˘˘ح9 ، ف˘ي˘ط˘سس
مقر ينطولأ قيرطلأ ىلع اهنم

مأأ ،حوردب دلوأأ نم لكب57
و ،ة˘ن˘خ˘سسلأ ما˘م˘˘حو لو˘˘ج˘˘ع˘˘لأ

ـب77 م˘قر ي˘ن˘طو˘لأ ق˘ير˘ط˘˘لأ
رأودو تب˘˘سسلأ ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب نا˘˘ب˘˘˘لأو
طسسوب رخآأو ،ةسشماهدلاب ةبأرعل
زابلأ يحب أذك و فيطسس ةنيدم

دلوأاب034 يدلبلأ قيرطلأ و،
تفلخ .رجحلأ نيع ةيدلبب مسساق
دحأو سصخسش لتقم اهلمجم يف

.نيرخآأ9 ةباسصإأ و
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ءاسضعأأ60 سسمأأ ءاسسم مدقأأ
يدلبلأ ي˘ب˘ع˘سشلأ سسل˘ج˘م˘لأ ن˘م
ة˘يلو د˘م˘ح˘مأأ يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ل
ىوكسش ع˘سضو ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘سسم˘لأ

ن˘م ل˘ك ى˘لإأ ة˘ه˘جو˘م ة˘ي˘م˘˘سسر
ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ر˘يزوو لد˘ع˘˘لأ ر˘˘يزو
بئانلأو ةليسسملأ ةيلو يلأوو
ةليسسملأ ءاسضقلأ سسلجمب ماعلأ

يد˘ي˘سس ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ سسي˘˘ئر د˘˘سض
لوؤوسسملأ هوربتعأ يذلأ دمحمأأ
ي˘˘سضأرألأ ة˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح ي˘˘˘ف لوألأ
تايانبلأ نم ةيدلبلل ةيمومعلأ
را˘ق˘ع˘لأ ا˘ي˘فا˘˘م و ة˘˘يو˘˘سضو˘˘ف˘˘لأ
ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لأو ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب
موقي هب أذإاف ةيراقعلأ بويجلأ

ىلع ءÓيت˘سسلا˘ب ا˘ي˘سصخ˘سش و˘ه

ريغب ةيدلبلأ بأرت نم ريبك ءزج

اهتحاسسم ردقت ثيح قح هجو

ي˘˘سضأرألأ ن˘˘م أرا˘˘ت˘˘˘كه02

بويجك ةسصسصخملأ ةيمومعلأ

يديسس ني˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘يرا˘ق˘ع

ةعرزمك اهليوحتب ماقو دمحمأأ

هذ˘˘ه دو˘˘ع˘˘ت ثي˘˘ح ه˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ

كÓ˘مأÓ˘ل ة˘ي˘˘بأر˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق˘˘لأ

بسسح أذهو ةيدلبلل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

ثيح ةلودلأ كÓ˘مأأ تا˘ط˘ط˘خ˘م

جوف96 مقر ةقطنم يف عقت

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ كÓ˘مألأ ن˘˘م41

سسفنتمك رب˘ت˘ع˘ت ي˘هو ة˘يلو˘ل˘ل

ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لأ ءا˘˘˘سشنإل يرا˘˘˘ق˘˘˘ع

اهنأأ ثيح ةقطن˘م˘لا˘ب ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لأ

يف يج˘ي˘تأر˘ت˘سسأ ع˘قو˘م ل˘ت˘ح˘ت

نم07 م˘قر ق˘ير˘ط˘لأ ة˘˘ه˘˘جأو

مقر قيرطلأو ةيلامسشلأ ةهجلأ

نأأ املع ةيبونجلأ ةهجلأ نم70

نيقباسسلأ ةيدلبلأ ءاسسؤور عيمج

سضرألأ هذ˘ه ي˘ف أو˘ع˘˘م˘˘ط˘˘ي م˘˘ل

ةيدلبلأ سسيئر ن˘كل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

ةجحب اهيل˘ع ى˘لو˘ت˘سسأ ي˘لا˘ح˘لأ

فلم نأأو هتلئاعل يحÓفلأ معدلأ

تأراتكه6 زواجتي ل معدلأ

ىلع يلو˘ت˘سسي˘ل ع˘ي˘سسو˘ت ه˘ن˘مو

Ó˘غ˘ت˘سسم ة˘ل˘˘ما˘˘ك سضرألأ هذ˘˘ه

يف هتط˘ل˘سسو ه˘ب˘سصن˘مو هذو˘ف˘ن

ملعلأ عم يمومعلأ راقعلأ بهن

ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ سضع˘˘ب نأأ

دق يفيرلأ نكسسلأ نم أودافتسسأ

ة˘يد˘ل˘ب˘لأ سسي˘ئر م˘ه˘ن˘م ىر˘ت˘سشأ

ةسسخب نامثأاب ةيفيرلأ مهتانكسس

أذهو هتعرزم لخأد تينب دقو

نم نيديفتسسملأ ءامسسأأ بسسح
˘ما˘ق ثي˘ح ة˘ي˘ف˘ير˘لأ تا˘˘ن˘˘كسسلأ

خراسصلأ يدعتلاب ةيدلبلأ سسيئر
ة˘˘سصسصخ˘˘˘م˘˘˘لأ سضرألأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ي˘ه˘ي˘جو˘ت˘لأ ط˘ط˘خ˘م˘لأ ن˘م˘سض
ا˘ه˘ل˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘ل ي˘˘سضأرألأ ل˘˘غ˘˘سشل
تا˘ن˘كسسلأ دو˘˘جو ع˘˘م ة˘˘عرز˘˘م
ططخملأ يف ةمقرم˘لأ ة˘ي˘ف˘ير˘لأ

سسلجم˘لأ ءا˘سضعأأ أو˘ب˘لا˘ط ثي˘ح
دمحمأأ يدي˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لأ
ءوسضلأ طيلسستو قيق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب

تا˘كا˘ه˘ت˘نلأ هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ة˘لوؤو˘سسم˘لأ ر˘˘ي˘˘غو ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لأ
ةيدلبل يدلبلأ سسلجملأ سسيئرل
ة˘˘˘˘يلو د˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘مأأ يد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس
سسيئرب انلسصتأ دن˘عو ة˘ل˘ي˘سسم˘لأ
عوسضوملأ سصوسصخ˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لأ
.هل لوسصولأ نم نكمتن مل

 موي لÓخ ىحرج9و ليتق ليجسست مت اميف

 فيطسسب رزاجم يف ببسستت ةيرانلا تاجاردلا

يسضارأ’ا نم اراتكه02 ىلع ءÓيتسس’ا صصوسصخب/ةليسسملا

ىوكسش نوعفري دمحمأا يديسس ةيدلب نم ءاسضعأا60
ريملا دسض ةيمسسر
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نم تأرسشعلأ سسمأأ راهن نسش
يد˘˘ه˘˘مو˘˘ب ثيأأ ة˘˘ير˘˘˘ق نا˘˘˘كسس

55 دعب ىلع ةعقأولأ فيسسأوب
ة˘˘كر˘˘ح وزو يز˘˘ي˘˘ت ن˘˘ع م˘˘ل˘˘˘ك
نم قاطنلأ ة˘ع˘سسأو ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ

مهيعمسشت ىل˘ع م˘ه˘مأد˘قإأ لÓ˘خ
ةيريد˘م˘لأ ر˘ق˘م و ةر˘ئأد˘لأ ر˘ق˘م˘ل
.ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لأ

ةقوثوم ةيلحم رداسصم بسسحو
نسش ىلع أومدقأأ نيجتحملأ نإاف
أديدنت ةيجاجتحلأ ةكرحلأ هذه
و ة˘يرز˘م˘لأ عا˘سضوألا˘˘ب م˘˘ه˘˘ن˘˘م
اهيف نوطبختي يتلأ لكاسشملأ
ح˘لا˘سصلأ ءا˘م˘˘لأ با˘˘ي˘˘غ بب˘˘سسب
أردان تحبسصأأ يتلأ و برسشلل
هذ˘˘ه . م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ح روز˘˘˘ت ا˘˘˘م
ا˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘ي م˘ل ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ع˘˘سضو˘˘لأ

لÓخ ةسصاخ ةقطنملأ ونطأوم

اهيف د˘يز˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ف˘ئا˘سصلأ هذ˘ه

ةيويحلأ ةداملأ هذه ىلع بلطلأ

 . ةيرورسضلأ

مهكسسمت نوجتحملأ دكأأ دقو

لثمتملأ و «يعرسشلأ» مهبلطمب

ها˘˘ي˘˘م˘˘لأ ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ةرور˘˘سض ي˘˘˘ف

ن˘يدد˘ه˘م بر˘سشل˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘سصلأ

ةلا˘ح ي˘ف جا˘ج˘ت˘حلأ د˘ي˘ع˘سصت˘ب

ةين˘ع˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ كر˘ح˘ت مد˘ع

يتلأ ةيعسضولأ هذهل دح عسضول

.لمتحت دعت مل

وزو يزيت

فيسساوب يدهموب ثيآا ةيرق ناكسس
هايملل ةيرئازجلا و ةرئادلا يرقم نوقلغي

 ةليسسملا

صصارقألاو جلاعملا فيكلا جورم فيقوت
لماهلا ةيدلبب ةسسولهملا

،ع) ىمسسملأ فيقوت نم ةليسسملاب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةعومجملأ تأدحو سسمأأ ءاسسم تنكمت

سصأرقألأو جلاعملأ فيكلأ جيورتب موقي ،لماهلأ ةيدلبب نكاسسلأو ةنسس (72) رمعلأ نم غلابلأ (إأ

و غ (39) ــب ردقت جلاعملأ فيكلأ نم ةيمك زجحو ةيلولأ لماهلأ ةيدلب ىوتسسم ىلع ةسسولهملأ

ليكو ديسسلأ مامأأ ينعملأ ميدقت مت قيقحتلأ نم ءاهتنلأ روف هتزوحب تناك اسسولهم اسصرق (97)
بسسح أذهو ةسسولهملأ سصأرقألأو تأردخملاب ةرجاتملأ ةمهتب حلملأ نيع ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ

.ةليسسملاب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةعومجملاب مÓعإلاب فلكملأ ةعاسس رخآأ ـل هب حرسص ام
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف2375ددعلا9102 ةيليوج71  ءاعبرألا6
www.akhersaa-dz.com

71و61 يمؤي ةبانع ةيلو ىلإا ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو اهتلسسرأا يتلا ششيتفتلا ةنجل تفقو
برقأا يف اهكرادتب ةيلحملا تاطلسسلا ترمأا يتلا ئطاؤسشلا ىؤتسسم ىلع اهتلجسس يتلا شصئاقنلا نم ديدعلا ىلع يسضاملا ناؤج

 لاجآلا

نينطاوملا رذحت تاعيرتلا ةيدلب
نيع» يعبنم هايم كÓهتسسا نم

«لجحلا نيع»و «يسسبسسلا
يعبنم هايم كÓهتسسأ نم اهينطأوم تاعيرتلأ ةيدلب ترذح
امهب هايملأ ة˘ي˘حÓ˘سص مد˘ع˘ل ل˘ج˘ح˘لأ ن˘ي˘ع و ي˘سسب˘سسلأ ن˘ي˘ع
ةيمسسرلأ اهتح˘ف˘سص ر˘ب˘ع ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ تب˘لا˘ط ا˘م˘ك، بر˘سشل˘ل
تتبتأ نأأ دعب نيعبنملأ نيذه نم برسشلأ يدافتب كوبسسيافلاب
«لجحلأ نيع » عبنمو «يسسبسسلأ نيع» عبنم نأأ ليلاحتلأ
برسشلل نيحلاسص ريغ ،ةبانع ةيلو يف ،تاعيرتلاب نأدجأوتملأ
نمو، امهنم برسشلأ يدافت نينطأوملأ ىلع متحي ام وه و،
،اهليلحتو ةيلولأ يف ةايملأ ةبقأرم ةلسصأوم متي نأأ رظتنملأ

قلغ مت دق هنأأ ةسصاخ ببسسلأ نم ىرخأأ ةرم دكأاتلأ لجأأ نم
حلاسصم تحسصنو.ينوبلأ ةيدلبب ةسصاخ لبق نم عبانملأ ضضعب
ةجلاعم ريغو ةبقأرملأ ريغ نكامألأ يدافتب نينطأوملأ ،ةيدلبلأ

قلغ ببسست رخآأ بناج نم، ةئبوألاب ةباسصإلأ يدافت لجأ نم
اهنأأ ةسصاخ نينطأوملأ ىدل ريبك لكسشم يف عبانملأ هذه
يتلأ هايملأ ةمزأأ لظ يف ةقطنملاب هايملل يسساسسألأ ردسصملأ
ةيفيك نع مهرمأأ نم ةريح يف مهلعج امك، ةدم ذنم اهدهسشت
دق يذلأ رمألأ وهو، مهأامظ يورت ءام ةرطق نع نآلأ لوسصحلأ
نع ةيموي ثحب ةلحر يف مهلخديو رثكأأ مهتاناعم نم ديزي
مايألأ هذه لÓخ ةسصاخ تايفنحلأ حسش لظ يف برسشلأ هايم
 .هايملل ةجاحلأ هيف رثكت يذلأ و فيسصلأ لسصف نم ةراحلأ
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 ةرارحلا تاجرد عافترا لظ يف

صسيدلا رجح ناكسس اهدبكتي ةريبك ةاناعم
لقنلا تÓفاح عم رامع قوزرمو

ةيدلبل نيعباتلأ ضسيدلأ رجح و رامع قوزرم ناكسس يناعي
أريثك مهتقهرأأ يتلأ لقنلأ لئاسسو لكسشم عم رامع يديسس
دهسشي يذلأ فيسصلأ ل˘سصف ي˘ف ن˘ير˘مألأ نو˘نا˘ع˘ي م˘ه˘ت˘ل˘ع˘جو
مدع و اهمدق ببسسب أذهو ةرأرحلأ تاجرد يف ريبك عافترأ

حلسصت يتلأو »5 يج» تÓفاح ةسصاخ ذفأون ىلع اهبلغأأ رفوت
ةاناعم نودبكت˘ي ن˘يذ˘لأ ن˘ير˘فا˘سسم˘لأ ل˘ق˘ن˘ل ىو˘سس ءي˘سش يأل
لبق اقرع نو˘ب˘ب˘سصت˘ي م˘هد˘ج˘ت ثي˘ح ا˘ه˘ب ة˘ع˘ف˘تر˘م˘لأ ةرأر˘ح˘لأ
قوف اهأÓمب اهباحسصأأ مايق نع كيهان مهتهجو ىلإأ لوسصولأ

يف نولخدي مهلعج ام وهو ،ةلب نيطلأ دأز ام اهباعتسسأ ةقاط
ىوسس Óح أودجي مل نيذلأ نيرفاسسملأ عم ةيموي تأداسشم
ىلع ةباقرلأ بايغ لظ يف عقأولأ رمأل مÓسستسسلأو خوسضرلأ
˘مد˘ع و ا˘ه˘مد˘ق ى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ ي˘ت˘لأ، تÓ˘فا˘ح˘لأ هذ˘ه با˘ح˘سصأأ

ةرتف لوطب نينطأوملأ بيدعت يف نونفتي مهدجت اهتمئÓم
ةليوط ةرتفل نيفقوتم نولظي نيأأ فقوم لك يف راظتنلأ

نود ،اهئÓتمأ مدع ةجحب أذهو ةعفترم ةرأرح تاجرد طسسو
ةحلسصملأ لي˘سضف˘تو م˘ه˘ت˘حأرو ن˘ير˘فا˘سسم˘لأ ةا˘نا˘ع˘م˘ب ةلا˘ب˘م
نينطأوملأ لعج ام وهو، ةماعلأ ةحلسصملأ ىلع ةيسصخسشلأ
لح داجيإأو لخدتلأ ةرور˘سض ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ نود˘سشا˘ن˘ي

U¢. Ü. قاطيل تاب رمألأ نأأ ةسصاخ

 مهعيجسشتو مهتادؤهجمب افارتعا
زايتملا ةلسصاؤم ىلع

تايلك يف نيقوفتملا ةبلطلا ميركت
راتخم يجاب ةعماج

و ةبلطلأ ميركتل اسصاخ اجمانرب ةبانع راتخم يجاب ةعماج ترطسس
ىلع اعيجسشت كلذو ،تايلكلأ فلتخم يف نيقوفتملأ تابلاطلأ

افأرتعأ أذك و يسسأردلأ مهرأوسشم يف زايتملأو قوفتلأ ةلسصأوم

.ةيسضاملأ ةيسسأردلأ ةنسسلأ ةليط ةلوذبملأ مهتأدوهجمب

نيقوفتملأ تابلاطلأو ةبلطلأ ميركتب ضسمأأ لوأأ ةيأدبلأ تناك ثيح
لفح ميظنتب مولعلأ ةيلك اهيلتل،ضسدنهملأ مولع ةيلك ىوتسسم ىلع
ةيلك موقت مويلأو ،ةيلكلأ رقمب ضسمأأ نيقوفتملأ ةبلطلأ فرسش ىلع
يف ةيعامتجلأ ةيناسسنإلأ مولعلأ ةيلك اهيلتل ةيلمعلأ ضسفنب قوقحلأ

دقو أذه،يراجلأ ةيليوج52 يف ةيبطلأ مولعلأ ةيلك مث ةيليوج32

فلتخ˘م ي˘ف ر˘ت˘سسا˘م˘لأ ةدا˘ه˘سش ي˘ف قو˘ف˘ت˘م بلا˘ط93 مير˘كت م˘ت

ةعماج ةرأدإأ دكؤوت قايسسلأ تأذ يفو،ةيليوج01 يف تاسصسصختلأ
ةياغ ىلإأ لسصأوتت ةحوتفملأ بأوبألأ تايلاعف نأأ ةبانع راتخم يجاب

فدهتو ،ةينأرفعزلاب ةيبطلأ مولعلأ ةيلك رقمب ةيليوج رهسش نم32
تاسصسصختلأ فلتخمو لكا˘ي˘ه˘لا˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لأ ى˘لإأ ةر˘ها˘ظ˘ت˘لأ هذ˘ه
، ددجلأ ايرولاكبلأ ةداهسش يلماحل ةعماجلأ ىوتسسم ىلع ةدوجوملأ

رايتخلاب مايقلأ نم مهنيكمتو مهيجوتو مهداسشرإل فدهت امك

eÉRhR HƒY«û°á.بسسنألأ
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ه˘ع˘فر يذ˘˘لأ يد˘˘ح˘˘ت˘˘لأ و˘˘هو

ة˘ي˘ل˘حا˘سسلأ تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ءا˘˘سسؤور

،ي˘˘نو˘˘ب˘˘لأ ،يد˘˘يأر˘˘سس ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع)

عفر ةلواحم لجأأ نم (يبياطسش

يتلأ تاظفح˘ت˘لأ ن˘م رد˘ق ر˘ب˘كأأ

ضشي˘ت˘ف˘ت˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘سس

يد˘˘ح˘˘ت˘˘لأ نأأ ر˘˘ي˘˘غ ،ة˘˘˘يرأزو˘˘˘لأ

ن˘م ل˘ك ر˘ب˘كأأ ة˘ف˘سصب ه˘ل˘م˘ح˘ت˘ت

رابتعاب ،يبياطسشو ةبانع ةيدلب

ةيلولأ ةمسصاع يه ىلوألأ نأأ

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف د˘˘˘جو˘˘˘تو

ايموي اهدسصقي يتلأ ئطأوسشلأ

ةروسص يف ،ن˘ي˘فا˘ط˘سصم˘لأ فلآأ

1 ديسشر يقزر ،رسصنلأ ئطاسش

«نأوهز ضسافر» ،«ةبورخلأ»،2و
ئطأوسشلأ يهو «ريسشع نيع«و
اهيف ريفوتل ةيدلبلأ ىعسست يتلأ

عفرل ططخم ،«ضشود» تاسشرم
يف راعسسألأ راه˘سشإأو تا˘يا˘ف˘ن˘لأ

ة˘فا˘سضإلا˘ب ،تأرا˘ي˘سسلأ ف˘قأو˘˘م
هايم˘لأ ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ضضي˘حأر˘م˘لأ
أذ˘˘˘ه ،بر˘˘˘˘سشل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصلأ
نمزلأ اهتقباسسم ىلإأ ةفاسضإلاب
لك يف تأرايسسلأ فقوم ةئيهتل
«نأو˘˘هز ضسا˘˘فر» ئ˘˘طا˘˘˘سش ن˘˘˘م
ةيدلب ا˘مأأ ،«نا˘م˘ث˘ع ي˘ح˘لا˘سص«و
بع˘سص د˘ح˘ت˘لأ نإا˘ف ي˘ب˘˘يا˘˘ط˘˘سش
ةعبسس ىلع رفوتت نوكل ةبسسنلاب
دأو) ةحابسسلل ةحلاسص ئطأوسش
جيلخلأ ،ةمدرلأ ،ناتنوف ل ،منغلأ

10،20 ةيبهذلأ لامرلأ ،يبرغلأ

بع˘سصي ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع و˘˘هو (30و
يتلأ طورسشلأ لج ريفوت اهيلع
كلذو ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ةرأزو ا˘ه˘تدد˘ح
ةفيعسض ةيدلب ا˘ه˘نو˘كل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
ة˘نرا˘ق˘م ة˘ي˘لا˘م˘لأ ة˘ي˘حا˘˘ن˘˘لأ ن˘˘م
ةيلولأ يف ىربكلأ تا˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب
ة˘تا˘ف˘ت˘لأ ر˘ظ˘ت˘ن˘ت لأز˘ت ا˘م ي˘ت˘˘لأ

ةيزكرملأ تاطلسسلأ نم ةيقيقح
يتلأ ةيحايسسلأ عيراسشملأ ثعبل
نود تأونسسل اهنع ثيدحلأ مت
أذه ،عقأولأ ضضرأأ ىلع رهظت نأأ

ىلإأ ةروكذملأ ةيدلبلأ ىعسستو
«منغلأ دأو» ئطاسش لخدم ةئيهت
ة˘يد˘˘ل˘˘ب ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لأ ر˘˘مألأو
ةيدل˘ب ى˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘ن˘ي ي˘ب˘يا˘ط˘سش

ى˘˘لإأ جا˘˘ت˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ يد˘˘يأر˘˘˘سس

يقيقح ةيحايسس ةيمنت ططخم

تامدخلأ ة˘فا˘ك ر˘ي˘فو˘ت ن˘م˘سضي

ي˘ت˘لأ ن˘كا˘مألأو ئ˘طأو˘سشلأ ي˘ف

ا˘مأأ ،ن˘ي˘فا˘˘ط˘˘سصم˘˘لأ ا˘˘هد˘˘سصق˘˘ي

ملاسس يديسس ئ˘طا˘سشل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب

را˘˘ق˘˘بألأ لو˘˘ج˘˘˘ت ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ نإا˘˘˘ف

حبسش نم هيف ةلاسضلأ بÓكلأو

نوكل اهيلع ءاسضقلأ ليحتسسملأ

امهمسسأ ط˘ب˘ترأ ي˘نو˘ب˘لأ ة˘يد˘ل˘ب

ةلاسضلأ بÓكلأو راقبألأ لوجتب

عيطتسست نأأ نود ناكم لك يف

أذهل لح داجيإأ ةيسصولأ تاهجلأ

.لكسشملأ

يبياطسشو ةبانع يتيدلب قتاع ىلع عقي ربكألا لمحلا

صصئاقنلا كرادتل نمزلا قباسست ةيلحاسسلا تايدلبلا
ئطاوسشلا يف

نيتنسسلا ةبارق لبق ةقلطنملا ميمرتلا ةيلمع ءاهتنا نود لاح ةلوؤؤسسملا تاهجلا لطامت

 لاغسشأا ةريتو يف عيرسستلاب نوبلاطي «روكلا» ناكسس
مهتارامع ةئيهت ةداعإا

¯hd«ó S°Ñà»

ل˘طا˘م˘˘ت˘˘لأ ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ترا˘˘ثأأ
نيمئاقلأ فر˘ط ن˘م ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘لأ

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإأ لا˘˘غ˘˘سشأأ ى˘˘ل˘˘˘ع
ضضاعتمإأ ةروثلأ ةحاسس تأرامع
ي˘˘ح˘˘لأ نا˘˘كسس

ّ
أو˘ب˘لا˘˘ط ن˘˘يذ˘˘لأ 

عفدلأ ةرورسضب ةينعملأ تاهجلأ
هذه نأأو املع لاغسشألأ ةريتوب
يلأوح ذنم تقلطنأ دق ةريخألأ

نا˘كسس ل˘ع˘ج ا˘م˘م أر˘˘ه˘˘سش42
نو˘بر˘غ˘ت˘سسي ة˘با˘ن˘˘ع˘˘ب «رو˘˘كلأ»
ر˘خأا˘ت بب˘˘سس ن˘˘ع نو˘˘لءا˘˘سست˘˘يو
ةرتف تذخأأ يتلأ ميمرتلأ لاغسشأأ

ة˘ن˘سس ا˘ه˘قÓ˘ط˘نأ ذ˘ن˘˘م ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط

ءا˘ي˘ت˘˘سسأ را˘˘ثأأ ا˘˘م و˘˘هو7102
أو˘كت˘سشأ ن˘˘يذ˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ
نم ةانبتم˘لأ ل˘طا˘م˘ت˘لأ ة˘سسا˘ي˘سس

ىلع ة˘لوؤو˘سسم˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ل˘ب˘ق

هيف تدهسش تقو يف عورسشملأ

تايلمع ةرواجملأ ءايحألأ ضضعب

ةدا˘عإأ لا˘غ˘سشأأ ته˘ت˘نأو ة˘ل˘ثا˘م˘م

ةزيجو تأرتف دعب اهيف ةئيهتلأ

،رثكأأ ل رهسشأأ ّةتسسلأ زواجتت مل

ىدبأأ د˘ق˘ف ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو

ةبانعب ةروثلأ ةحاسس يح ناكسس

أذ˘˘ه ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘سشلأ م˘˘˘هر˘˘˘ّمذ˘˘˘ت

لÓ˘˘˘خ أو˘˘˘ف˘˘˘˘سشكو ل˘˘˘˘كسشم˘˘˘˘لأ

ن˘ع «ة˘عا˘˘سس ر˘˘خآأ«ـل م˘˘ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح

رج ةلّجسسملأ ةيبلسسلأ جئاتنلأ
ّ

ءأ

رطت ثيح ،لاغسشألأ رخأات
ّ

ىلإأ أوق

رعت يتلأ ة˘قر˘سسلأ تاّ̆ي˘ل˘م˘ع
ّ

ضض

لبق نونطأوملأ نم ضضعبلأ اهل

نم ةعومجم ّلغتسسأ نيح رهسشأأ

ة˘ي˘ن˘مألأ ز˘جأو˘˘ح˘˘لأ ضصو˘˘سصل˘˘لأ

لامعلل ةسصّ̆سصخ˘م˘لأ م˘لÓ˘سسلأو

قّلسستلأ لجأأ ن˘م ا˘هو˘ل˘م˘ع˘ت˘سسأو

ر˘ب˘ع لزا˘˘ن˘˘م˘˘لأ ى˘˘لإأ لو˘˘خد˘˘لأو

لبق ةقر˘سسلأ ضضر˘غ˘ب تا˘فر˘سشلأ

فرط نم مهيلع ضضبقلأ متي نأأ

نأأو ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ،ة˘˘˘طر˘˘˘سشلأ تأو˘˘˘ق

أو˘حأر د˘ق نا˘كسسلأ ن˘م د˘يد˘ع˘˘لأ

أوراسشأأو تايلمعلأ كلت ةيحسض

تا˘ه˘ج˘لأ ى˘لإأ ما˘ه˘تلأ ع˘با˘سصأا˘ب

ميمرتلأ لاغسشأأ ىلع ةلوؤوسسملأ

تلا˘ط ي˘ت˘لأ ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لأ ةدا˘˘عإأو

ى˘ل˘ع ةد˘جأو˘ت˘˘م˘˘لأ م˘˘ه˘˘تأرا˘˘م˘˘ع

نمو ،ةروثلأ ةحاسس يح ىوتسسم

لءا˘˘˘سست د˘˘˘ق˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث ة˘˘˘ه˘˘˘ج

ي˘ت˘لأ ةّد˘م˘لأ ن˘˘ع نو˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

لاط يتلأ ةيلمعلأ اهقرغتسستسس

ةيلحملأ تاط˘ل˘سسلأ نو˘ك ا˘هد˘مأأ

ةدا˘عإأ لا˘˘غ˘˘سشأأ ي˘˘ف تعر˘˘سش د˘˘ق

ذنم تأرامعلأ تا˘ه˘جأو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت

تماق نيح ،نيتنّسسلأ براقت ةّدم

نم ةيرورسضلأ لئاسسولأ ريفوتب

ىلإأ ةفاسضإأ ةينمأأ زجأوحو ملÓسس

ىلع ةمئاقلأ ةيرسشبلأ لئاسسولأ

مل ةريخألأ هذه نأأ ريغ لاغسشألأ

ا˘م˘م ،ة˘عا˘سسلأ ّد˘ح ى˘لإأ ي˘ه˘ت˘ن˘˘ت

اهبوسشي طخسس ةلاح يف ببسست

بأر˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسإلأ ن˘˘˘˘˘˘م عو˘˘˘˘˘˘ن

بو˘˘˘ل˘˘˘ق ل˘˘˘خأد تلؤوا˘˘˘سست˘˘˘˘لأو

م˘ل ن˘يذ˘لأ ة˘نو˘ب بل˘ق ي˘ن˘˘طأو˘˘م

بابسسأأ لوح تاحيسضوت أوّقلتي

مهتهج نم نيبلاطم ،تأرخأاتلأ

عفدلأ ةرورسضب ةينعملأ تاهجلأ

يف عيرسستلأو لا˘غ˘سشألأ ةر˘ي˘تو˘ب

.ميمرتلأو ةئيهتلأ ةداعإأ ةيلمع
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تايئاهن راطإا يف لاغنيسسلا عم رسضخلا ةارابمل ابسسحت5491 يام91 بعلمب ةقÓمع ةسشاسش عسضو ةبانعب ةيئلولا تاطلسسلا تررق
 مداقلا ةعمجلا موي ايقيرفإا سسأاك

ريفاسصعلا قوسس اهيلإا لآا يتلا ةيثراكلا ةلاحلا دعب

نماصضتلاو روطتلل ةيئلولا ةيعمجلا
فيظنت ةلمح رطصست ينابصشلا

ةي’ول ينابششلا نماشضتلاو روطتلل ةيئ’ولا ةيعمجلا تجمرب
ةبانع ةيدلبل عباتلا لوأ’ا يرشضحلا عاطقلا عم قيشسنتلاب ةبانع
ةفاقثلا رشصق بناجب ريفاشصعلا قوشس فيظنتل ةيعوطت ةلمح
تلشسار يتلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا فر˘ط ن˘م ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه تءا˘ج د˘قو
داتعلاو لامعلاب اهتدعاشسم لÓخ نم اهعم قيشسنتلل عاطقلا
لآا يتلا ةيثراكلا ةلاحلا دعب كلذو فيظنتلا ةيلمعب مايقلل
لك يف خا˘شسوأ’او تÓ˘شضف˘لا را˘ششت˘نا بب˘شسب نا˘كم˘لا ا˘ه˘ي˘لإا

تاناويحلاو ةئيبلاو طيحملا ىلع ابلشس رثؤوي ام اذهو ناكم
ةي’ولل يجيتارتشسا ناكم وه قوشسلا اذه عقوم نأا ةشصاخ
كيهان ثولتلا كلذ ظحÓي قيرطلا اذه ىلع رمي نم هنأا ثيح
ءادن ةيعمجلا تهجو دقف اذهل ةهيركلا حئاورلا راششتنا نع
تائفلا فلتخمو تايتفلا ىتح وأا بابششلا لك ىلإا ةوعدو
قوشس فيظنتل ةيعوطتلا ةلمحلا هذه يف ةكراششملل ةيرمعلا
حبشصأا نيذلاو نيرويغلا بابششلا كئلوأا ةشصاخو ريفاشصعلا

ةيمومعلا تاهجاولا  ريوطتو ءايحأ’ا فيظنت وه ديحولا مهمه
ةجيتنلا  يلاتلابو ءايحأÓل يلامجلا رظنملا نيشسحت فدهب
فيظنتلل ةيعوطتلا ة˘ل˘م˘ح˘لا نإا˘ف ةرا˘ششإÓ˘لو ف˘ي˘ظ˘ن ط˘ي˘ح˘م

ةيليوج32 ءاثÓثلا موي ديدحتلابو مداقلا عوبشسأ’ا نوكتشس
.احابشص ةنماثلا ةعاشسلا نم ءادتباو يلاحلا
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مهليحرتب ةبلاطملل ةيجاجتحلا مهتكرح لÓخ

قيرطلا نوقلغي2 برح يديصس ناكصس
ةيلولا مامأا

ىلع2 برح يديشس يوشضوفلا يحلا ناكشس ةحيبشص مدقأا
مهتيعشضو ةيوشستب ةبلاطملل ةي’ولل يذاحملا قيرطلا قلغ
م˘هدو˘عو د˘ي˘شسج˘تو ي˘لاو˘لا ل˘خد˘ت ةرور˘شضو ن˘كشسلا ها˘˘ج˘˘تا
ءاهتن’ا دعب مهليحرت متي نأاب مهدعو مت دق هنأا ثيح ليحرتلاب
ةبانعب يعامتج’ا نكشسلا نم نيديفتشسملا ليحرتلا ةيلمع نم
بشضغ راثأا ام  دوعو درجم تيقب نكلو ةرشضخوب لبقو
نأا ةشصاخ برح يديشس يوشضوفلا يحلاب نينطاقلاو نيينعملا
ءاشسؤور نأا امك ةينعملا تاهجلا ىوتشسم ىلع ةدجاوتم ةمئاقلا

تاهجلا عم اوقفتا دق اوناك برح  يديشس ءايحأا تايعمج
لماششلا حشسملا راطإا يف نوكتشس ةدافتشس’ا ةيلمع نأاب ةينعملا

ىرخأ’ا ةيوشضوفلا ءايحأ’ا يقابك ءاشصحإ’اب اوبلاطي مل مهو
ءاهتن’ا دعب متتشس مهليحرت ةيلمع نأاب مهدعو مت دقف اذهلو

نكشس0007 ـب ةشصاخ˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ن˘كشسلا ة˘م˘ئا˘ق ن˘م
اهلاح ىلع عاشضوأ’ا تلازام راظتن’ا دعبو ةبانعب يعامتجا

مهلعج ام مهلبق ةرشضخوب ناكشس ليحرتب تاطلشسلا مايق دعبو
ادد˘ج˘م تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا ى˘لإا ةدو˘ع˘لاو عرا˘ششلا ى˘لإا نو˘˘جر˘˘خ˘˘ي
يف ببشست امم قيرطلا قلغ ىلع مادقإ’او مهليحرتب ةبلاطملل

قيرطلا ىوتشسم ىل˘ع تا˘عا˘شس ةد˘ع˘ل رور˘م˘لا ة˘كر˘ح ة˘ل˘قر˘ع
.ةي’ولا ىلإا يدؤوملا
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ةبانع روهمج نوكيشس ثيح
ةارابملا ةعباتم عم دعوم ىلع

يام91 بعل˘م ن˘م ةر˘ششا˘ب˘م

بل˘ط˘م˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘ت كلذو5491
تائف˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘مو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ىلع ةبانع يلاول تهجو يتلا

ل˘شصاو˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م تا˘˘ح˘˘ف˘˘شص
عشضوب تبلاط يتلا يعامتج’ا
ع˘م ةازاو˘م˘لا˘ب ة˘قÓ˘م˘ع ة˘ششا˘شش

50 بعلم اهدهشش يتلا ةردابملا
ةارابم لÓخ ةمشصاعلاب ةيليوج
تعمج ي˘ت˘لا ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘شصن˘لا
هر˘ي˘ظ˘ن˘ب ي˘ن˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
تق’ ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ير˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
ل˘ب˘ق ن˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘نا˘˘شسح˘˘ت˘˘شسا

ثيح عمتج˘م˘لا تا˘ئ˘ف ف˘ل˘ت˘خ˘م

.ةمشصاعلل ةروا˘ج˘م˘لا تا˘ي’و˘لافلتخم نم نين˘طاو˘م˘ل˘ل ار˘ي˘ب˘كادفاوت ةيليوج50 بعلم دهشش

ة˘ح˘ف˘شصلا ي˘˘ف ءا˘˘ج ا˘˘م بشسحو

نإا˘ف ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا

بل˘˘ط˘˘م˘˘ل با˘˘ج˘˘ت˘˘شسا ي˘˘˘لاو˘˘˘لا

ريشضحت متيشس ثيح نينطاوملا

ة˘˘ششا˘˘شش سصي˘˘شصخ˘˘ت˘˘ل ءاو˘˘˘جأ’ا

91 بعلم ىوتشسم ىلع ةقÓمع

ري˘فو˘ت م˘ت˘ي˘شس ن˘يأا ة˘با˘ن˘ع˘ب يا˘م

ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’ا تاءار˘˘˘جإ’ا ل˘˘˘ما˘˘˘ك

ن˘˘ي˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ششم˘˘˘لا لا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شس’

تÓئاعو بابشش ن˘ير˘شصا˘ن˘م˘لاو

ةعمجلا موي ةمظنم ءاوجأا يف

سصيشصخت مت ه˘نأا ا˘م˘ل˘ع .مدا˘ق˘لا

وحن نير˘شصا˘ن˘م˘لا ل˘ق˘ن˘ل ةر˘ئا˘ط

ا˘ب˘شسح˘˘ت ة˘˘ير˘˘شصم˘˘لا ي˘˘شضارأ’ا

حابشص نم ةيادب يئاهنلا ةارابمل

ةدو˘ع˘لا نو˘كت˘ل ة˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا مو˘˘ي

وحن ةارابملا ءاهتنإا دعب ةرششابم

.ةيرئازجلا يشضارأ’ا

يعامتجلا لسصاوتلا تاحفسص ربع هل هجو يذلا نينطاوملا بلطمل بيجتسسي يلاولا

 يام91 بعلمب ايقيرفإا سسأاك يئاهن ةعباتمل ةقÓمع ةصشاصش

 ايلك اهتئيهت ةداعإا بلطتي تاب
هايملل ةيرئازجلا بسسح

004 رطق تاذ ةانق ءارتها
3vu يحب تابرصستلا ببصس مم

يتلا ةيئاملا تابرشستلا ببشس ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلا تعجرأا

بشسح تابرشستلا نأا رامع يديشس ةيدلبب3vu يح ناكشس تقرأا

مم004 رطق تاذ ةانقلا ءارتها ىلإا ةدحولاب مÓعإ’اب فلكملا
م˘ه˘ح˘لا˘شصم فر˘ط ن˘م تÓ˘خد˘ت˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تد˘ه˘شش ي˘˘ت˘˘لاو
لخدت رخآا ناك ثيح، رامع يديشس عاطق لخدتلا ةقرف ديدحتلابو
يف تابرشست ةشسمخ حÓشصإا نمشضت يذلاو يشضاملا سسيمخلا موي

دقف ةذختملا تاءارجإ’ا نعو، ديدح مم004 رطق تاذ ةانقلا سسفن
ءارته’ا نع ةجتانلا تابرشستلا حÓشصإا يف ةدحولا حلاشصم تأادب
ةيريدم عم قيشسنتلاب ةينقت ةقاطب دادعإا ،كلذكو ةانقلل يلكلا
ىوتشسم ىلع ردشصملا تاذ بشسح نآ’ا اهنأا ثيح، ةيئاملا دراوملا

نيشسحتل ايلك ةانقلا ةئيهت ةداعإا مزلتشست يتلاو،ةي’ولا حلاشصم
ةشسشسؤوملاو نوبزلل ةقرؤوملا تابرشستلا نم سصلختلاو عيزوتلا

ةدجاوتملا ةيئاملا تابرشستلا تتاب رخآا بناج نم،ءاوشسلا دح ىلع
مغر هايملل ةيرئازجلا حلاشصم ىلع ريبك أابع لكششت ءايحأا ةدع ربع
يحب ةانق هتدهشش يذلا برشستلا رارغ ىلع اذه،ةريثكلا تÓخدتلا

تايمك نادقف يف ببشست يذلاو يراوجلا بعلملا مامأا ةزارخ
.ةقناخ هايم ةمزأا نم يحلا ناكشس يناعي تقو يف هايملا نم ةريبك
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ةداهسش ييجيبوألا حنم تسضفر ةيدلبلا
ةئيهتلا لاغسشأا ءاهتنا مدع ببسسب ةقباطملا

ةبيعصشلاب نكصسم003 يح ناكصس
ةيكلملا دوقعب  نوبلاطي

يديشس ةيدلب ةبيعششلاب يعامتجا يمهاشست نكشسم003 يح ناكشس بلاطي
ذنم  ةبانعب يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا ناويد ىدل ةقلاعلا ةيكلملا دوقعب رامع
ييجيبوأاب نيلوؤوشسملا ةباجتشسا مدعو سشيمهتلاب اوددن ثيح تاونشس ةدع
عم ةازاوملاب كلذو تانكشسلا كلت نم ةدافتشس’ا خيرات ذنم مهبلاطمل ةبانع
ءارك نم اونكمتي مل نيذلا تÓحملا باحشصأا اهب مدقت يتلا بلاطملا

دح ىلإا ةيكلملا دوقع ىلع لوشصحلا نم مهنكمت مدعل اهعيب وأا مهتÓحم
ةيدلبلا حلاشصم نإاف ةعلطم رداشصم هب تدافأا ام بشسحو .رطشسأ’ا هذه ةباتك
عامتجا دقع ىلع تمدقأا نينطاوملا نم ىواكشش ةدعل اهيقلت رثإا ىلعو
ةبانع ييجيبوأا حلاشصم هلÓخ نم تعمج ةطرافلا ةريخأ’ا عيباشسأ’ا لÓخ

لكششملا حرط مت نيأا ةبيعششلاب نكشسم003 يح ناكشس يلثمم عم
ءارج ةيكلملا تاداهشش ىلع لوشصحلا نم نينطاوملا نكمت مدعل يشسيئرلا
ىلع ةئيهتلا لاغششأا ءاهنإا نم يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا ناويد حلاشصم رخأات
يحلل ةقباطملا ةداهشش اهحنم سضفرت ةيدلبلا لعج يذلا رمأ’ا يحلا ىوتشسم
ةيدلبلا اهب تمدقت يتلا بلاطملا عيمج ءاهنإاب حلاشصملا تاذ تدعو ثيح
دوقع حنم اهلÓخ نم متي يتلا ةقباطملا تاداهشش ىلع لوشصحلا لبق
مل نيذلا ةيراجتلا تÓحملا باحشصأا اذكو تانكشسلا باحشصأ’ ةيكلملا

تÓحملا عيب خيرات5102 ذنم عيبلا وأا ءاركلا تاءارجإا مامتإا نم اونكمتي

Qjº.Ω.ينلعلا دازملاب

لمعلا تاعاصس فتاهلا ناونعلا ةبوانملا تايلديصصلا

احابسص8 ىلإا ءاسسم91 نم ءادتبا
20.88.68.830  : ةنيدملا

ةبانع سسيداب نب عراشش54
ايشسآا يبارع

احابسص8 ىلإا ءاسسم91 نم ءادتبا
67.73.55.830

 : يبرغلا لهسسلا
ةبانع20C مقر70W ةرامع روششاع يديشس جهن

دمحم فارعموب

احابسص8 ىلإا ءاسسم91 نم ءادتبا 87.11.28.030
 : لاحرب

لاحرب ينطولا قيرطلا
 ةليبن طبارم نب

احابسص8 ىلإا ءاسسم91 نم ءادتبا /
: ينوبلا

ينوبلا10 لحم يلجنملا ةينواعت
ماركإا ةعوبرقوب

احابسص8 ىلإا ءاسسم91 نم ءادتبا 41.05.78.830

 : رامع يديسس + راجحلا
رامع يديشس20 لخدمO ةرامع رامع لامج عراشش ةميرك يدواد

9102ةيليوج71ءاعبرألا مويل ةبوانملا تايلديصصلا



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

23759ددعلا9102 ةيليوج71  ءاعبرألا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

 ةعونمم ةحابصسلا
مداقلا عوبصسألا ىتح

ةحا˘ب˘صسلا ن˘م ة˘يو˘ج˘لا دا˘صصرألا ح˘لا˘صصم ترذ˘ح
ةياهن ىتح مويلا نم ءادتبا نطولا قرصش ئطاوصشب
ةياغ ىلإا ةيا˘ج˘ب ئ˘طاو˘صش ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا عو˘ب˘صسألا
ةيئاوه لتكب فرعي ام روهظ ءارج فراطلاب ةلاقلا
ام وأا ةليقث جاومأا ربع رحبلا هايم بحصس ىلإا يدؤوت
ادج ةريطخ اهنكل ةيداع رهظت (نوروكلاب) فرعي
نم نيفاطصصملا بحصس دعب قرغلا ىلإا يدؤوت دق
.لخادلا وحن ئطاوصشلا

تارايصس نودب تلافتحا

ع˘قو˘م ر˘ب˘˘ع تا˘˘ح˘˘ف˘˘صصلا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا تق˘˘ل˘˘طأا
«تارا˘ي˘صس نود˘ب تلا˘ف˘ت˘حا» ة˘ل˘م˘ح كو˘ب˘صسيا˘ف˘لا
نم فدهلاو ثراوكلاو ثداوحلا ثودح يدافتل
تلا˘ف˘ت˘حلا ةرو˘ط˘خ˘˘ب سسي˘˘صسح˘˘ت˘˘لا و˘˘ه ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
يدؤوت نايحألا نم ريثكلا يف يتلاو تارايصسلاب
املثمو اياحصض نع رفصستو ثداوح ثودح ىلإا

زوفب تلافتحلا بقع لجيج ةيلوب ارخؤوم ثدح
اذهلو يريجينلا هريظن ىلع يرئازجلا بختنملا
˘ما˘ي˘ق˘لا ةرور˘صض ى˘لإا تا˘ح˘ف˘صصلا ل˘ك تعد د˘ق˘˘ف
لÓخ نم تارايصس نودب ةرملا هذه تلافتحلاب
.ثراوكلا ثودح يدافتل رذحلاو ةطيحلا ذخأا

 رلود فلأا003 اهردق رئازجلل ةيلام ةبه
ة˘ب˘ه ر˘صضخألا خا˘ن˘م˘لا قود˘ن˘صص ح˘ن˘م
رلود000.003 اهردق رئازجلل ةيلام
ينطولا ططخملا ذيفنت ةيلمع ليومتل
،يخانملا ري˘غ˘ت˘لا ة˘ح˘فا˘كم و خا˘ن˘م˘ل˘ل

ةئيبلا ةرازوب ماصس راطإا ،هدكأا امبصسح
ريدملا حصضوأا و.ةددجتملا تاقاطلاو
،ةمادتصسملا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا و ة˘ئ˘ي˘ب˘ل˘ل ما˘ع˘لا
ةصشرو لÓخ هتلخادم يف راون بياعلا

روصضحب «ةيزهاجلا» عورصشم قÓطإل
، ةددجتملا تا˘قا˘ط˘لا و ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ةر˘يزو
اذ˘˘ه» نأا ي˘˘طاورز ءار˘˘هز˘˘لا ة˘˘م˘˘طا˘˘˘ف
سضفخ يف م˘ها˘صسي˘صس ي˘لا˘م˘لا فÓ˘غ˘لا
.«ةيزاغلا تاثاعبنإلا

ةياقولل ةيصسيصسحت تÓمح
ةلقنتملا ضضارمألا نم
 ةبانعب هايملا قيرط نع

ةبان˘ع˘ب ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘ير˘يد˘م ما˘يألا هذ˘ه مو˘ق˘ت
تÓمحب ةينعملا تاعاطقلا عم قيصسنتلاب
نم ةياقولا» راعصش تحت ةيعوت ةيصسيصسحت
ة˘ح˘˘صصلا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا را˘˘ط˘˘خألا
مي˘خ˘م ة˘ل˘م˘ح˘لا تصسم ثي˘ح «ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

تمد˘ق ن˘يأا ،يد˘يار˘صس ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب ي˘˘ف˘˘ي˘˘صص
ةياقولا ةيفي˘ك لو˘ح لا˘ف˘طأÓ˘ل تا˘حور˘صش
هايملا قيرط نع ةلقنتملا سضارمألا نم
  .ىرخألا تاميخملاب ةلصصاوتم ةيلمعلاو

«ناكلا» يئاهن رصضحي ناديز
رصضخلا عيجصشتل

لا˘ير ق˘ير˘ف برد˘م ر˘صضح˘ي نأا بق˘تر˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ةدهاصشمل ،ناديز نيدلا نيز ،ينابصسإلا ديردم
لجأا نم ،رصصمب9102 ايقيرفإا ممأا سسأاك يئاهن
ي˘ف مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘ي˘ج˘صشت
يريجينلا هريظن عم ه˘ع˘م˘ج˘ت˘صس ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا
يصسنرفلا بعÓ˘لا نو˘كي˘صسو .ةر˘ها˘ق˘لا بع˘ل˘م˘ب
ءاقل يف ارصضاح ةيرئازجلا لوصصألا وذ قباصسلا
نع اريبعت ،ةيفرصشلا ةصصنملاب ةلبقملا ةعمجلا
لمأا ىلع يخيراتلا مهئاقل يف رصضخلل همعد
.ةنصس92 دعب ةيناثلا ةرملل ناكلا سسأاكب زوفلا

ديدج ريدم بيصصنت
دمحم ةيربلا ةطحملل

 ةبانعب ديدنصص بينم
ةيصضاملا ةليلقلا مايألا يف بصصن
ة˘ط˘ح˘م˘لا سسأار ى˘ل˘ع د˘يد˘ج ر˘يد˘˘م
افلخ،ديدنصص بين˘م د˘م˘ح˘م ة˘ير˘ب˘لا
ريدملا دعو ثيح ،قباصسلا ريدملل
ةمزÓلا تادوهجملا لذبب ديدجلا
ة˘بو˘ل˘ط˘م˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ل
.نيرفاصسملل
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د˘حأا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا مد˘˘ق
كلذو ،قÓ˘˘˘طإلا ىل˘˘˘ع ه˘˘˘تا˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘سسم ل˘˘˘سضفأا

ممألا سسأاك ةلوطب يف يلاحلا هراوسشم لÓخ
ىل˘˘˘ع را˘˘˘ت˘˘˘سسلا لد˘˘˘سسي ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘فألا

يف رسضخلا حجنو ،ةعمجلا اذه اهتاسسفانم
يف ةثلاث˘لا ةر˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ةارا˘ب˘م˘لا غو˘ل˘ب
ثيح،0991و0891 يتخسسن دعب ،مهخيرات
ةعيفر ةيورك تايناكمإاو تاردق نع اونابأا

،ةيلاغلا سسأاكلاب ة˘ل˘ما˘ك˘لا م˘ه˘ت˘ي˘ق˘حأا اود˘كأاو
يف ازراب ارود يسضاملب لامج بردملا ىدأاو

،ىوتسسملا اذهب يرئازج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا رو˘ه˘ظ
توا ي˘ف ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا ه˘˘ي˘˘لو˘˘ت ذ˘˘ن˘˘م
دت˘م˘ي د˘ق˘ع˘بو ،ر˘جا˘م ح˘بار˘ل ا˘ف˘ل˘خ،8102

رسضخلا لسشتنيل،2202 رطق لايدنوم ىتح
دع˘ب ي˘سضا˘م˘ل˘ب حر˘سصو ،ة˘م˘ق˘لا ىلإا عا˘ق˘لا ن˘م
سسأاك بقلب زوفيسس هنأاب رسضخلا ةدايق هيلوت
نأا ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا ىل˘˘˘ع ،ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘˘فألا م˘˘˘˘مألا
ذنم يراقلا بقللا نع ةديعب تناك رئازجلا
0991 ماع ةريخألاو ىلوألا ةرملل هتزرحأا

،ا˘ه˘ب˘عÓ˘م ىل˘ع تم˘ي˘قأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘خ˘˘سسن˘˘لا ي˘˘ف
ملعي هنأا كاذنآا يرئازجلا بردملا حسضوأاو
˘ما˘مأا ف˘ق˘ت ي˘ت˘لا تا˘ق˘ي˘ع˘م˘لاو تا˘ب˘ق˘˘ع˘˘لا ل˘˘ك
كÓ˘ت˘ما ةرور˘سض ىل˘ع دد˘سش ه˘ن˘˘ك˘˘ل ،ر˘˘سضخ˘˘لا

نم ةيلاع حورو حومطو ةقثو ةيلقع اذكه
فاد˘هألا ىلإا لو˘سصو˘˘لا ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘جأا
.ةريبكلا

بقع ىلع اضسأار رومألا بلق يرئازجلا ينقتلا
 ينطولا بختنملا يف

يبراحم ىل˘ع ه˘فار˘سشإا ذ˘ن˘م ي˘سضا˘م˘ل˘ب ح˘ج˘نو
ىل˘˘˘ع ه˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘˘سش سضر˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘ف ءار˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
بعل ن˘ي˘˘ب قرا˘˘ف ل نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

لوذبملا دهجلاب ىوسس فرتحم رخآاو يلحم
ح˘˘ن˘˘م ا˘˘سضفار ر˘˘سضخألا ل˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا قو˘˘˘ف
ةليكسشتلا يف دجاوتلل ةنامسض يأا نيبعÓلا

نكمتو ،يرئازجلا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ي˘سسا˘سسألا
ةرادإا ن˘˘˘˘م كن˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا برد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

،د˘يد˘سش ءا˘كذ˘ب ا˘هرا˘ت˘خا ي˘ت˘لا ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا
ن˘˘˘يزرا˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘عل ىل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت م˘˘˘˘غر
تا˘يرود˘لا ىر˘ب˘ك ي˘ف نو˘ط˘سشن˘ي ن˘ي˘يرا˘˘ه˘˘مو
ه˘سسو˘ما˘ق ي˘˘ف ةد˘˘عا˘˘ق ا˘˘خ˘˘سسر˘˘م ،ة˘˘ي˘˘بوروألا
ءامسسألاب فارتعا ل هنأا اهدافم يبيردتلا

ة˘˘ي˘˘سضرأا قو˘˘ف ءا˘˘ط˘˘ع˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘م˘˘˘نإاو مو˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لاو
ة˘م˘ل˘ك ر˘˘ث˘˘كأا ةرا˘˘سسخ˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘تو ،ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا

،ير˘ئاز˘ج˘لا برد˘م˘لا سسو˘˘ما˘˘ق ي˘˘ف ةذو˘˘ب˘˘ن˘˘م
لوحت ةميزه˘لا نإا˘ف ه˘ن˘م ن˘ي˘بر˘ق˘م بسسح˘بو
ىلع سصرحي امك رخآا سصخسش ىلإا يسضاملب
هيجوتل ناديملا ةيسضرأا نم برقلاب ءاقبلا
م˘يد˘ق˘ت˘ل ه˘ي˘ب˘عÓ˘ل ح˘ئا˘سصن˘لاو تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
زاتميو.تا˘يرا˘ب˘م˘لا لÓ˘خ م˘ه˘يد˘ل ا˘م ل˘سضفأا

لخدتلا هسضفرو هت˘ي˘سصخ˘سش ةو˘ق˘ب ي˘سضا˘م˘ل˘ب
قيرط هسسفنل امسسار ،هتايحÓسص يف ًاقلطم
ابردم ه˘نو˘ك˘ب ر˘ه˘ت˘سشاو ،بهذ ا˘م˘ن˘يأا حا˘ج˘ن˘لا

ةينهملا ةقدلا ىلع زكريو ،ةياغلل ابلطتم
لو ،ةعو˘م˘ج˘م˘لا ها˘ج˘ت ماز˘ت˘للاو ي˘نا˘ف˘ت˘لاو
هلعف ا˘م رار˘غ ىل˘ع ،ة˘نا˘نر˘لا ءا˘م˘سسألا با˘ه˘ي

نيسساي يلاغتر˘ب˘لا و˘ترو˘ب م˘ج˘ن سسل˘جأا ن˘ي˘ح
ىلع دمتعاو ،ءلدبلا دعاقم ىلع يميهارب

،ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘سسو˘ي ي˘سسنو˘˘ت˘˘لا ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا بعل
نا˘ك ن˘ي˘ح ة˘ق˘با˘سس برا˘ج˘ت ي˘سضا˘م˘ل˘˘ب ىد˘˘لو
ءامسسأاب حاطأا ذإا ،يرطقلا بختنملل ابردم
نا˘ف˘ل˘خو ،ا˘يرو˘سس نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسا˘˘ب˘˘ي˘˘سسك ة˘˘نزاو
نيبعل ىلع دامتعلا لسضفو ،ميهاربإا

ل˘ي˘ط˘ت˘سسم˘لا قو˘ف لا˘ت˘ق˘ل˘ل ن˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘سسم
ة˘يو˘ق˘لا هدودر ه˘ن˘ع فر˘˘ع˘˘يو ،ر˘˘سضخألا

ل˘˘ئا˘˘سسوو ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سصلا ة˘˘˘ل˘˘˘ئ˘˘˘سسأا ىل˘˘˘ع
ةسسايسس عبتي ا˘م˘ك ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا مÓ˘عإلا

ةطلسسلا باحسصأا ىلع هدر يف ةيموجه
ىلإا ر˘˘˘˘مألا ل˘˘˘˘˘سصو ىت˘˘˘˘˘ح ،ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘لا

ىلإا ةبسسن ايقيرفأا وينيرومـب هتيمسست
ه˘يزو˘ج ر˘ي˘ه˘سشلا ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا برد˘˘م˘˘لا

ه˘˘نا˘˘سسل ه˘˘ن˘˘ع فور˘˘ع˘˘م˘˘˘لا ،و˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يرو˘˘˘م
˘˘˘ما˘˘˘مأا ع˘˘˘جار˘˘˘ت˘˘˘لا ه˘˘˘سضفرو ،ط˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا
ن˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘سضف ،ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا تادا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نا
،تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘سصلا ل˘˘ما˘˘˘ك ىل˘˘˘ع هذاو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسا

هفسصوب ةديدع تازاجنإا يسضاملب ققحو
ذنم ةيرطقلا تابخت˘ن˘م˘لاو قر˘ف˘ل˘ل ا˘برد˘م

،9002 ما˘ع ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘˘لا ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح أاد˘˘ب
عم رط˘ق مو˘ج˘ن يرود˘ب زو˘ف˘لا ا˘ه˘ن˘م
داقو ،نييلاتتم نيمسسوم يف ايوخل
كن˘˘ح˘˘م˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘لا

نيتلو˘ط˘ب˘ب زو˘ف˘ل˘ل ر˘ط˘ق بخ˘ت˘ن˘م
ا˘˘˘ي˘˘˘سسآا بر˘˘˘غ ىلوألا4102 ي˘˘˘˘ف
خ˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘ف ىلوألا ةر˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل
ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘سشم
تنا˘˘ك ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإلا
رفظ˘ل˘ل ““ي˘با˘ن˘ع˘لا““ ةدا˘ي˘ق ة˘ي˘نا˘ث˘لا

،““22 يجيلخ““ يبرعلا جيلخلا سسأاكب
ةيئاهنلا ةارابملا يف زوفلا دعب

د˘ل˘ب˘لا) ة˘يدو˘ع˘˘سسلا ىل˘˘ع
(فيسضتسسملا

ةجيتنب
(1-2).

ابلط رثكألا زرحم سصيمق

ناضصمق ةراجت سشاعتنإا
ةينطولا تايارلاو رضضخلا

لاغنضسلا ةعقوم ةيضشع
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا نا˘سصم˘قو ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا سسبÓ˘˘م˘˘لا ةرا˘˘ج˘˘ت تر˘˘هدزا

ةركل ينطولا بختنملل ةيباجيإلا جئاتنلا يلاوت عم ةيرئازجلا تايارلاو
يسضاملب بردم˘لا لا˘ب˘سشا غو˘ل˘ب ر˘سصم˘ب ة˘يرا˘ج˘لا م˘مأÓ˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فأا سسأا˘ك˘ب مد˘ق˘لا

ةمجنلا قيلعتب ملحلا قيقحت بارتقاو ،بايغلا نم ةنسس92 دعب ناكلا يئاهن
ةيعÓطتسسا ةلوج ةيا لÓخ نمو ،ينطولا بختنملا سصيمق يف ةيناثلا

وا ىربكلا ةيرئازجلا ندملا نم يأا وأا ةمسصاعلا قاوسسأاو عراوسش يف ءاوسس
ناسصمقلا عيبل عسساو راسشتنا دجتسس تاحاسسلاو ةريبكلا تاقرطلا يف ىتح

يه اعيبم رثكألا نأا ىلا ةعابلا ءلؤوه مظعم راسشأاو  ،ينطولا قيرفلل عيجسشتلا لئاسسو فلتخمو مÓعلاو ةيرئازجلا تايرلاو ةينطولا
ناسصمقلا نمث نأا ىلا نيريسشم ،ةينطولا مÓعألاو تاعبقلاو رسضخلا يناغأاب ةلمحملا ةطوغسضملا سصارقألاو ينطولا بختنملا ناسصمق
دئاق سصيمق نأا ىلا ةراسشإلا عم ،جد0001و005 نيب حاروتت تايارلا نمث نا نيح يف ،جد فلا ةعبرأاو0002 نيب حوارتت ةينطولا
ءارسش ىلع مهلابقإا بابسشلا سضعب رسسفيو ،نيبعÓلا ةيقب مث حاجنوب هدعب يتأايو نئابزلا فرط نم ابلط ركلا وه زرحم سضاير رسضخلا

قلعتي رمألا نأا اسصوسصخ نيبعÓلا ةدناسسمو بعلملا يف هنأاك ثدحلا سشيع يف ةبغرلاب ةينطولا مÓعألاو ينطولا بختنملا ناسصمق
عم لسصح املثم تاونسس دعب ىلا رركتي ل دق رما وه ايقيرفا سساك يئاهن تاظحل سشيع نأا امك ،اهيلع ىلعي ل يتلا ةينطولا ناولألاب

.ةنسس03 دعب لا رركتت ةسصرفلا كلت دجي مل يذلا تانيعسستلا ليج
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”عئار نم رثكأ ةلوطبلل يرصملا ميظنتلاو ىوقأ حبصأ يضاملب عم بختنملا“:يشطز
ايقيرفإا ممأا سسأاك يئاهن يف رسضخلا عسضو دق يسضاملب لامج ينطولا بردملا ئيجم ذنمو فافلا عم هأادب يذلا عورسشملا نأاب مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا سسيئر يسشطز نيدلا ريخ دكأا

دحلا ةرهسس ايريجين بختنم ماما اهرخآا ناك يتلاو ةريبكلا تاراسصتنلا نم ةلسسلسس دعب9102 ايقيرفا سسأاك يئاهن ىلا لوسصولا نم رئازجلا تنكمتو ،اماع03 ةبارق ذنم ىلوألا ةرملل
ةانق يف ةسضايرلا رابخأا ةرسشن عم ةيفتاه ةلخادم يف يسشطز لاقو ،ةعمجلا اذه ةرهسس يلاغنسسلا بختنملا ماما ةيوق ةهجاوم عم دعوم ىلع زرحم سضاير ءاقفر نوكيسس ثيح ،يسضاملا

دافتسساو ،ديج لكسشب بختنملا ريسضحت انأادب يسضاملب لامج بردملا لوسصو دعب نكل،0991 ذنم ايقيرفإا ممأا سسأاك ةلوطب يف ةريبك تابوعسص يرئازجلا بختنملا هجاو دقل““ :““ةيبرعلا““
ةفاكب ةحجان ةلوطب اهربتعأاو ،اعئار ناك ةلوطبلل يرسصملا ميظنتلا““ :عباتو ،““ةيلودلا ةمئاقلا يف نيبعÓلا لسضفأا رايتخل حجان بردمو قباسس بعÓك هتربخ نم اريثك لامج
نم معدلا لك اندجوو ،ةلوطبلا ميظنت ىلع رثؤوي مل كلذ نكل قابسسلا نم فيسضملا بختنملا جورخل تفسسأا ،سسيياقملا
.““ةيرسصملا ريهامجلاو انريهامج

¯ ê.fé«Ö

ءاو˘جأل ،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ر˘سصا˘ن˘ع تدا˘˘ع

ةا˘قÓ˘م˘ل اداد˘ع˘ت˘سسا ،سسمأا ءا˘سسم تا˘ب˘يرد˘˘ت˘˘لا

يئاهنلا رودلا يف لبقملا ةعمجلا لاغنسسلا

9102. ايقيرفإا ممأا سسأاك ةلوطب نم

ورتيب ““ بعلم ىلع بردتلل ““رسضخلا ““ داعو

ة˘سسدا˘سسلا ة˘عا˘سسلا د˘ن˘ع ةر˘ها˘ق˘لا˘ب ““ترو˘˘ب˘˘سس

املثم ،(يرئازجلا تيقوتلاب ةسسماخلا) ءاسسم

ةر˘ها˘ق˘لا م˘ه˘لو˘سصو ذ˘ن˘م ةدا˘ع˘لا ه˘ي˘ل˘˘ع تر˘˘ج

نم اودافتسسا نوبعÓلا ناكو .يسضاملا رهسشلا

نو˘˘ي˘˘سسا˘˘سسألا ع˘˘سضخ ثي˘˘ح ،سسما مو˘˘˘ي ة˘˘˘حار

رودلا يف ايريجين ةارابم يف اوكراسش نيذلا
جÓ˘عو عا˘˘جر˘˘ت˘˘سسا ة˘˘سصح˘˘ل ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ف˘˘سصن
.ةماقلا رقم قدنفلاب
ةعمجلا موي ،يرئازج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا نو˘ك˘ي˘سسو
ي˘ف ثلا˘ث˘لا ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘م د˘عو˘م ىل˘ع ،مدا˘˘ق˘˘لا

دعب ،ايقيرفإا ممأا سسأاك ةلوطب نمسض هخيرات

،رئازج˘لا ي˘ف0891و ،ايري˘ج˘ي˘ن ي˘ف0891
بختنم عم ءارحسصلا وبراحم يقتليسس ثيحب
ل˘م˘ح˘يو قو˘ب˘سسم ر˘ي˘غ ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف ،لا˘غ˘˘ن˘˘سسلا
يرأاث ءاقل هنأل ،ةيدنلاو ةراثإلا نم ريثكلا

يف اورسسخ ن˘يذ˘لا ا˘غ˘نار˘ي˘ت˘لا دو˘سسأل ي˘سضا˘ير
د˘˘ي˘˘كأا˘˘˘ت ءا˘˘˘ق˘˘˘لو ،ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا ما˘˘˘مأا لوألا رود˘˘˘لا
ةبسسنلا˘ب ““نا˘ك˘لا ““ ي˘ف ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ةر˘ط˘ي˘سسلا

.يسضاملب لامج بردملا لابسشأل

،0891 ةنسس مهل يئاهن لوأا ىلإا رسضخلا لسصو

م˘لو ،يو˘ق˘لا ا˘˘ير˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘ن بح˘˘ت˘˘ن˘˘م ما˘˘مأا نا˘˘كو

ثيح˘ب ،يرا˘ق˘لا جا˘ت˘لا˘ب ةدو˘ع˘لا ن˘م او˘ن˘ك˘م˘ت˘ي

ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن ة˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ب اور˘˘سسخ

ير˘ث˘لا داد˘ع˘ت˘لا م˘غر ،سسو˘غ˘يل ة˘˘ير˘˘ج˘˘ي˘˘ن˘˘لا

قو˘ف ا˘ح˘سشر˘م نا˘ك يذ˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘ل˘˘ل

رظتناو .تابختنملا عيمج ىلع زوفلل ةداعلا

يف لفتحيل تاونسس ةرسشع يرئازجلا بعسشلا

سضرأا ىل˘˘˘ع ،ىلوألا ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإلا سسأا˘˘˘ك˘˘˘لا˘˘˘˘ب

ة˘سصر˘˘ف˘˘لا تنا˘˘ك ذإا،0991 ة˘ن˘˘سس ،ءاد˘˘ه˘˘سشلا

ديمحلا دبع لحارلا بردملا لابسشأل ةيتاوم

ثيحب ،ايريجي˘ن ن˘م ا˘ي˘سضا˘ير رأا˘ث˘ل˘ل ،ي˘لا˘مر˘ك

ة˘سسم˘خ˘ب ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘فلا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف او˘قو˘ف˘ت

5 بعلمب رفسصل فدهب يئاهنلا يفو ،فادهأا

سضوخيسس ،ة˘ل˘ما˘ك ة˘ن˘سس92 دع˘بو .ة˘ي˘ل˘يو˘ج

ةر˘ك˘لا خ˘يرا˘ت ي˘ف ثلا˘˘ث˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ر˘˘سضخ˘˘لا

د˘ق˘ف ،لا˘غ˘ن˘سسلا بخ˘ت˘˘ن˘˘م ما˘˘مأا ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ه˘˘م˘˘سسا د˘˘ي˘˘ن˘˘ع سسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م زو˘˘ف˘˘لا او˘˘ف˘˘ط˘˘˘خ

فد˘ه˘بو ،عورأا لو و˘يرا˘ن˘ي˘سس ي˘ف ،ا˘˘ير˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘ن

ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘تا˘˘˘ق

كلذب برسضيل ،زرحم سضاير دئاقلا عيقوتب

ةعمجلا موي يرئازجلا روهمجلل رخآا ادعوم

.يلودلا ةرهاقلا بعلم نم لبقملا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ملحلا يئاهنل ابسحت 9102 ايقيرفإ سأك

تاريضضحتلا ءاوجأا ىلإا نودوعي““رضضخلا““

ايقيرفإا وينيروم بقل يضضاملب لان اذكه
ينطولا بختنملا يف بقع ىلع اسأر رومفا بلق يرئازجلا ينقتلا

وه هقيرف فده نأاب يرئازجلا ينطولا بختنملا مجن زرحم سضاير لاق
لاقو ،ايلاح رسصم اهفيسضتسست يتلا ،ةيقيرفألا ممألا سسأاك ةلوطبب زوفلا

ركسشأا““ :ةلوطبلل ةمظنملا ةنجلل يمسسرلا عقوملل تاحيرسصت يف زرحم
،““ىوتسسم ىلعأا ىلع بعÓملاو ةعئار ءاوجألا ،ميظنتلا نسسح ىلع رسصم
بعسشلا داعسسإا يف لماكلاب قيرفلا ءاسضعأا ةبغر ىلع زرحم ددسشو
ام فرعأا ل ،انسسفنأا عدخن ل انعد““ :فاسضأاو ،بقللا قيقحتو يرئازجلا

دعب ،ةطقن دعبأل لوسصولل حمطن ديكأاتلاب ،لبقتسسملا يف انرظتني
زوفلا ديرن ةيئاهنلا ةارابملل لوسصولاو ايريجين ةبقع يطخت
ىلع بردم وه عئار بردم لويدراوغ““ :حسضوأاو ،““بقللاب
نيبعÓلا عيمجو ليسصافتلا لكب امئاد متهي ،عيفر ىوتسسم
يتيسس مجن متتخاو ،““هعم اريثك نونسسحتيو هنم نوديفتسسي
زيمم ديدج مسسوم ميدقت يف هتبغر ديكأاتب هتاحيرسصت
لكب زوفلاو تلوطبلا ةفاك ىلع ةسسفانملاو يوامسسلا عم
.قيرفلا عم ءيسش

ديلو.ف

مامأا ةبعسص ةهجاوم ءاعبرألا مويلا سسنوت بختنم سضوخي
ثلاثلا نيز˘كر˘م˘لا د˘يد˘ح˘ت ةارا˘ب˘م ي˘ف ي˘سسنو˘ت˘لا هر˘ي˘ظ˘ن

،9102 رسصم ةيقيرفألا ممألا سسأاك ةلوطب يف عبارلاو
زكرملا م˘سسح نأاو ““ةزا˘ت˘م˘م˘لا رو˘سسن˘لا““ بخ˘ت˘ن˘م˘ل ق˘ب˘سسو

ىلع ةقباسس ةديدع تارم يف ““ناكلا““ ةسسفانم يف ثلاثلا
بختنملا دسصح لباقملا يف،2991 و8791 ةنسس رارغ

ادنغوأا هجاو امدنع ،ةديحو ةرم ثلاثلا زكرملا ،يسسنوتلا
ءارو ناك ينطولا بختنملا ىلإا راسشي،1ـ2 زافو،2691 ماع

امنيب ،““ناكلا““ ـل يئاهنلا فسصن رودلا نم ايريجين بختنم ءاسصقإا
لاغنسسلا بختنم دي ىلع رودلا تاذ نم يسسنوتلا بختنملا يسصقأا

ىلع ةعمجلا اذه ماقتسس يتلا يئاهنلا ةارابم يف ““رسضخلا““ سسفانم
.ةيرسصملا ةمسصاعلا يف ةرهاقلا بعلم

ةراضسخ نم لضضفأا ثلاثلا زكرملا يف ةضسفانملا ءاهنإا““ :رهور
““يئاهنلا

مهنأا ،ايريجين بختنمل ينفلا ريدملا ،رهور تونريج فسشك
زوفلا نأا افيسضم ،ثلاثلا زكرملا دسصح لجأا نم نوبعليسس

سسأا˘˘ك ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ةرا˘˘سسخ ن˘˘م ل˘˘سضفأا اد˘˘˘غ
:لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح،ة˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘فألا م˘˘˘˘مألا
ز˘كر˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل اد˘ها˘ج ىع˘سسأا˘سس““
كل˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ن سسير˘˘˘ي˘˘˘جو ا˘˘˘نأاو ،ثلا˘˘˘ث˘˘˘لا

ا˘ن˘م ل˘كو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فأا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك تار˘ب˘˘خ
زوفلا انيلع نآلا““ :متتخيل ،““ةارابملا يف اهلÓغتسسا ىلع لمعيسس

نوزهاج نيبعÓلا عيمجو نورسصتنم نحنو دÓبلا ىلإا ةدوعلل
.““افيفلا فينسصت يف انبيترت نيسسحت يف لمأانو ،ةارابملل

““اديج ارمأا نوكيضس ثلاثلا زكرملا دضصح““ :سسيريج

بختنملل ينفلا ريدملا ،سسيريج نلآا برعأا ،هبناج نم
ءاقل يف ،ايريجين ةارابمل هقيرف ةيزهاج نع ،يسسنوتلا
لÓ˘خ ،د˘كأا ثي˘ح.ع˘بار˘لاو ثلا˘ث˘لا ن˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت

نم ايريجين بختنم““ :ةارابملل يميدقتلا يفحسصلا رمتؤوملا
ىوتسسم ىلعأا ىلع نيبعل هيدلو ،ةلوطبلاب ةزيمتملا قرفلا

يريجينلا بختنملا““ :عباتو.““ةياغلل ةبعسص ةارابملا نوكتسس كلذل
ىلإا ةفاسضإلاب ايقيرفأا قرف بلغأا لثم ةيندبلا ةوقلا ىلع دمتعي

سسا˘م˘ح˘ب نو˘ب˘ع˘ل˘يو ،از˘ي˘م˘ت˘مو ا˘يو˘ق ءادأا نو˘مد˘ق˘ي ه˘ي˘ب˘˘عل نأا
:عباتو.““ان˘ي˘ب˘عÓ˘ل ه˘ت˘ل˘ق˘ن ا˘م اذ˘هو ،ة˘ي˘عا˘م˘ج حور˘بو د˘يد˘سش
،اد˘ج ة˘ب˘ع˘سص تنا˘كو ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا تق˘˘هرأا لا˘˘غ˘˘ن˘˘سسلا ةارا˘˘ب˘˘م““

ا˘ن˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘ي˘فا˘ك ر˘ي˘غ تنا˘ك ن˘ي˘ت˘ه˘جاو˘م˘لا ن˘ي˘ب ةر˘ت˘ف˘لاو
بعلنسسو عقاو رمأا مامأا اننأا لإا ،ةيفاكلا ةحارلا ىلع لوسصحلل

.““ثلاثلا زكرملاب زوفلا وه انفدهو ةوق لكب اسضيأا ةلبقملا انتارابم
ع.سش.م

:روصنم ىضترم

يقيقحلا برعلا رخف
زرحم ضاير وه

يزيلجنإلا لوبرفيل مجن حÓسص دمحم نع كلامزلا يدان سسيئر ثدحت
مل نكل ،ديكأات لكب بوهومو ديج بعل وه““ :لاق ثيح رسصم بختنمو
ةقيرط نم ترذحو قبسس دقل ،يسضاملا مسسوملا ىوتسسم سسفنب رهظي
لك ذيفنتو هل رومألا لك ريفوت مت ،حÓسص عم يمÓعإلا لماعتلا

وأا ةسصاخلا ةفرغلا وأا ةسصاخلا ةرئاطلا سصخي اميف ءاوسس هبلاطم
ركسسعم يف نيبعÓلا نيب قيرفتلا مت““ حرسصو .““ةسصاخلا ةسسارحلا

ةحار ةرتف ىلع لسصحو ارتلجنا نم ءاج حÓسص ،رسصم بختنم
عم ريبك دوهجم مدق دماح قراط مجحب بعل نم ربكأا
ناكو .““ةيقيرفألا ةيلارديفنوكلا يف هعم جوتو كلامزلا

دعب رسصم بختنم ركسسعمل مسضنا نم رخآا وه حÓسص
ارخأاتم همسسوم ءاهتنل ،ةيبلسس ةحار ىلع هلوسصح
بقلب لوبرفيل هيدان جيوتت يف مهسسأا ثيح

ماهنتوت ىلع زوفلا دعب ابوروأا لاطبأا يرود
لجسس يذلا حÓسص دمحم لسشفو .يزيلجنإلا

يف ةيقيرفألا ممألا سسأاك ةلوطب يف نيفده
فدهب ايقيرفأا بونج نم ةراسسخلا دعب61ـلا رود نم جورخلاب ىفتكاو ،ةلوطبلل ةيئاهنلا راودأÓل رسصم ةدايق
برعلا رخف نأا كلامزلا سسيئر فسشكو .لامآÓل ةبيخملا بختنملا جئاتنو ءادأا ببسسب يرسصملا يسضايرلا عراسشلا بسضغ راثأا ام ،فيظن
رسصم ةيروهمج سسيئر نم ةيئاهنلا ةارابملا يف لبقملا ةعمجلا موي ايقيرفأا ممأا سسأاك ملسستي فوسس يذلا بعÓلا وه يقيقحلا
ةيئاهنلا ةارابملا ىلإا ““رسضخلا““ لهأاتو .ريهامجلا نيب تاقÓعلا نسسحتو يرئازجلا بختنملاب اديسشم ،يسسيسسلا حاتفلادبع ةيبرعلا
زرحم لجسسو.لاغنسسلا عم ادعوم برسضيل ،ايريجين ىلع فدهل نيفدهب ريثمو لتاق زوف دعب،9102 ةيقيرفألا ممألا سسأاك ةلوطبل

يئاهنلا فسصن رودلا يف ،ايريجين مامأا هدÓب بختنم ةارابمل عئاسضلا نم لدب بسستحملا تقولا نم ةريخألا ةقيقدلا يف Óتاق افده
بيجن.ج.اهلهأاتو رئازجلا زوفب ةارابملا يهنُيل ،ةلوطبلا نم

(اسس00:02 ىلع مويلا) سسنوت – ايريجين

 ةهجاوم يف ““ةزاتمملا روضسنلا““
ثلاثلا زكرملا ىلع ““جاطرق روضسن““

اينيغ بختنم

نوحيطي رضضخلا
 توب لوب سسأارب

مدقلا ةركل ينيغلا داحتلا لاقأا
يكيجلبلا بردملا يمسسر لكسشب
دعب سسمأا لوأا ءاسسم توب لوب بختنملل
ممألا سسأاك تايئاهن يف هقافخإا
،رسصم يف ايلاح ةيراجلا ،ةيقيرفألا

رود ينيغلا بختنملا زواجتو
ةيراقلا ةلوطبلا نم تاعومجملا

يف ،ثلاثلا زكرملا لتحا امدعب
اهردسصت يتلا ةيناثلا هتعومجم

ةقباسسملا عدو امنيب ،رقسشغدم بختنم
ةيسساق ةميزه دعب يئاهن نمثلا رود نم

ءادأا راثأاو ،در نود فادهأا ةثÓثب رئازجلا بختنم نم
ناك يذلا ،ةركلا داحتا يلوؤوسسم ءايتسسا اينيغ بختنم
نم دعبأل ،ةلوطبلا يف اتيك يبان قافر رارمتسسا عقوتي
،بردملا عم اهيلع قفتملا فادهأÓل اقفو ،يئاهنلا نمث
لوب نأا ركذلاب ريدج ،ةلاقإلا رارق ءاج كلذ رثإا ىلعو
،8102 يرفيف يف اينيغ بختنمل اينف اريدم نيع توب

زربأا دعي امنيب ،اروغناب هيبل يروفناك يلحملل افلخ
وسساف انيكروب بختنم هتدايق ،يكيجلبلا بردملا تازاجنإا
.ايريجين مامأا3102 ايقيرفأا ممأا يئاهنل

ديلو.ف

يقيرفإ بونجلا
زاموغ روتكيف
يئاهنل اًمكح
لاغنسلاو رئازجلا
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘ق˘ير˘˘فألا دا˘˘ح˘˘تلا ن˘˘ل˘˘عأا
بون˘ج˘لا ن˘ي˘ي˘ع˘ت ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا سسمأا ،““فا˘ك““
يئاهنل امكح ،زي˘مو˘غ رو˘ت˘ك˘ي˘ف ي˘ق˘ير˘فأا

نيب عمجي يذلا9102 ايقيرفأا ممأا سسأاك
بختنملا ي˘ق˘ت˘ل˘يو .لا˘غ˘ن˘سسلاو ر˘ئاز˘ج˘لا
ةعسساتلا يف يلاغنسسلا هريظن يرئازجلا

بع˘ل˘م ىل˘ع ،ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ءا˘˘سسم
يف رسصمب ةماقملا23ـلا اهتخسسن يف ايقيرفأا ممأا سسأاك نم ةيئاهنلا ةارابملا يف ،ةرهاقلا
ةارابملل يرئازجلا بختن˘م˘لا ل˘هأا˘تو .يرا˘ج˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج91 يه˘ت˘ن˘تو ناو˘ج12 نم ةرت˘ف˘لا
بختنم لسصو امنيب،2-1 يريجينلا هريظن ىلع يئاهنلا فسصن يف هزوف بقع ةيئاهنلا
1-0. رخآلا يئاهنلا فسصن يف سسنوت ىلع زوفلاب يئاهنلل لاغنسسلا

رسصم ةارابم ةرادإل ،زيموج روت˘ك˘ي˘ف ي˘ق˘ير˘فألا دا˘ح˘تلا˘ب ما˘ك˘ح˘لا ة˘ن˘ج˘ل ترا˘ت˘خا نأا ق˘ب˘سسو
ةيقيرفألا ممألا ةلوطبل ةيناثلا ةلوجلا تاسسفانم نمسض ،اًيميكحت ةيطارقوميدلا وغنوكلاو
كلت لبقو .يدمحملا دمحأاو حÓسص دمحم امهلجسس2-0 ينطولا بختنملا اهب زاف يتلاو
عم ةيبرعلا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا تق˘ت˘لا ،ر˘ئاز˘ج˘لاو لا˘غ˘ن˘سسلا ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ن˘ي˘ب ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا

،ةيقيرفألا ممألا سسأاك ةلوطب يئاهن يف لبق نم ةبسسانم51 يف ءارمسسلا ايقيرفأا تابختنم
نم .ءارمسسلا ايقيرفأا تابختنمل تاراسصتنا7 لباقم تابسسانم8 يف اهيلع قوفتلا يف تحجن

ةارابم ةرادإل ةسشيرج داهج يرسصملا مكحلا نييعت يقيرفألا داحتلا ررق ،ىرخأا ةهج
بعلمب ءاعبرألا مويلا ماقيسس يذلا ايريجينو سسنوت نيب عبارلاو ثلاثلا نيزكرملا ديدحت
9102. ةيقيرفألا ممألا سسأاك تايرابم راطإا يف ،مÓسسلا

ىسسيع يداسشتلاو لوأا اًدعاسسم لاجر وبأا لامك دمحأا دومحم هنطاوم نم لك ةسشيرج نواعيو
بيجن.ج.اًعبار اًمكح اناوسستوب نم ودنوب اوسشوجو يناث اًدعاسسم اياي

ةبارق لقنل ةرئاط82 نم يوج رسج
ىلا يرئازج رصانم فقأ ةسمخ

ةعمجلا ىلا سيمخلا ةليل ةرهاقلا
ةرئاط82 سصيسصخت ،يودب نيدلا رون لوألا ريزولا ةسسائرب كرتسشم يرازو سسلجم ررق
بختنملا ةدناسسمل ،نيلبقملا ةعمجلا ىلإا سسيمخلا ةليل ةرهاقلا ىلا رسصانم0084 لقنل
ءارزو روسضح سسلجملا اذه فرعو ،لا˘غ˘ن˘سسلا ما˘مأا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ي˘ن˘طو˘لا

نم نيلثممو ةحايسسلاو لقنلاو ةسضايرلاو بابسشلاو ةيلاملاو ةيلخادلاو ةيجراخلاب نيفلكم
ناريطو ةيرئازجلا ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘لا ي˘ت˘كر˘سش ي˘لوؤو˘سسم ىلإا ة˘فا˘سضإا ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا ةرازو
حورلا يودب نمث و ،يرئازجلا يحايسسلا يدانلاو ةحايسسلل ينطولا ناويدلا اذكو يليسساطلا
راودأا لك لÓخ يدنام ىسسيع ءاقفر اودناسسي نأا لإا وبأا نيذلا نيرسصانملل ةيلاعلا ةينطولا

يف رسضخلا ةدناسشمل لقنتلا يف مهتبغر نع اوربع نيذلا كئلوأاو ،ةيراقلا ةسسفانملا هذه
لئاسسولا لك دينجتو نيلخدتملا لك دوهج رفاظت بوجو ىلع دكأا امك ،ةيئاهنلا ةارابملا
لÓخ مهب لفكتلل فورظلا نسسحأا نامسضو نيرسصانملا نم نكمم ددع ربكأا لقنل ةرفوتملا

ىلإا نيرسصانملا لقنل يوج رسسج ةماقإا لÓخ نم نطولا سضرأا ىلإا ةدوعلاو باهذلا يتلحرم
0084 يلاوح لقنب حمسستسس ،سضرغلا اذهل ةرئاط (82) نيرسشعو ةينامث سصيسصخت و ةرهاقلا

ةسصرف ةحاتإا تÓحرلا عيزوت يف ىعاري نأا ىلع ،ةمداقلا ةعمجلا ىلإا سسيمخلا ةليل ،رسصانم
تايلو اميسسل ،نطولا عوبر فلتخم نم نينطاوملا لكل ينطولا بختنملا ةرزاؤومل رفسسلا
ناويد سسيئر اهيلع فرسشي ،ىلوألا ةرازولا ىوتسسم ىلع قيسسنت ةيلخ ءاسشنإا مت و ،بونجلا
فلتخمل ةينلا ةعباتملا يلوت˘ت ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا فار˘طألا ل˘ك ي˘ل˘ث˘م˘م ن˘م ل˘ك˘سشت˘ت ،لوألا ر˘يزو˘لا
بناج ىلا ينطولا بارتلا ىلإا مهتدوع ةياغ ىلإا نيرسصانملا لقنت لحارمو تاريسضحتلا

لك ذاختاب ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا عم قيسسنتلاب ،ةسضايرلاو بابسشلا ريزو فيلكت
ةدئافل ةيئاهنلا ةلباقملا روسضح ركاذت نم يفاكلا ددعلا ريفوتل ةيقابتسسا ةفسصب ريبادتلا

،يرئازجلا يحاي˘سسلا يدا˘ن˘لا ف˘ي˘ل˘ك˘ت م˘ت ،سصو˘سصخ˘لا اذ˘ه ي˘ف و ،ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ف˘لا ير˘سصا˘ن˘م
قبسس اميف عبتملا ططخملا سسفن ليعفتب ،ةيجراخلا نوؤوسشلا ةرازو حلاسصم عم قيسسنتلاب
،ةريسشأاتلا ىلع لوسصحلاو ،ل˘ي˘ج˘سست˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م ن˘ير˘سصا˘ن˘م˘لا ل˘ق˘ن˘ت بناو˘ج ل˘ك˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘ل˘ل
نسسحأا نامسض ىلع سصرحلا لك سصرحلا عم ،ةرهاقلا لخاد نيرسصانملا لقنتو رفسسلا ركاذتو
.رسصم يف مهدجاوت ةرتف لك لÓخ مهل فورظلا

ديلو.ف

:زرحم
ميظنتلا نسح ىلع رصم ركشأ“
”بقللاب زوفلا ديرنو

هجو ىقبيو ناف اهيلع نم لك»

””ماركإلاو لÓجلا وذ كبر

ر˘خآا““ ةد˘ير˘ج˘ل ي˘سضا˘ير˘لا م˘˘سسق˘˘لا مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي
ديدجلا بعÓل ة˘ي˘ب˘ل˘ق˘لا ه˘يزا˘ع˘ت˘ب ““ة˘عا˘سس
باهولا دبع ل˘ها˘ج ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف˘ل
يف نطاقلا ناسسح لهاج هدلاو ةافو رثإا

زع هللا نيعاد فوقسشوب ـب ءافسصلا زاجم
ح˘ي˘سسف ةر˘ها˘ط˘لا ه˘حور د˘م˘˘غ˘˘ت˘˘ي نأا ل˘˘جو

ر˘˘ب˘˘سصلا ل˘˘ي˘˘م˘˘ج ه˘˘يوذ م˘˘ه˘˘ل˘˘˘ي نأا ه˘˘˘تا˘˘˘ن˘˘˘ج
.ناولسسلاو

 ””نوعجار هيلإا انإاو هلل انإا»

ةــــــــــــــــــــيزعت
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جيريرعوب جرب

 عرسشملاب نوتيز ةرجسش04 ـل يئزج قارتحاو ةيعارز ليسصاحم تاراتكه ةعبرأا قارتحا
دوسصحم ريعسشو مئاق حمق قيرح دامخإا نم سسمأا موي جيريرعوب جربب ةنيدملا ةيامحلا حلاسصم تنكمت
20 يلاوح قارتحا ىلع نارينلا ترفسسأا ثيح ةيلولا لامسش ةناجم ةيدلب عرسشملا ةيرق ةيطع دلوأا ةقطنمب

ذاقنإا مت اميف نوتيز ةرجسش (04) نيعبرأل يئزج قارتحاو دوسصحم ريعسش راتكه20 و مئاقلا حمقلا نم راتكه
ىسسوم.ع.نوتيز ةرجسش001 ىلإا ةفاسضإا ةرواجملا عرازملا يقاب

ةليسسملا

 ةغونو ةيدلبب اقونسشم خيسش ةثج ىلع روثعلا
حلاسصم ةقفر (ةعلسضلا مامح ةيوناثلا ةدحولا) ةليسسملا ةيلول ةيندملا ةيامحلا حلاسصم سسمأا ءاسسم تلخدت
اقلعم سشامق ةعطقب اقونسشم هيلع روثعلا مت يذلا ةنسس66 رمعلا نم غلابلا خيسش ةثج لقن يف ةينمألا

ظفح ةحلسصم ىلإا هلقن مت ثيح ةليسسملا ةيلوب ةغونو ةيدلبب لزنملا ةفرغ ةذفانل يديدحلا كابسشلاب
ةلوهجم ةثداحلا بابسسأا ىقبت اميف يعرسشلا بيبطلا ىلع هسضرع متو ةليسسملاب يوارهزلا ىفسشتسسمب ثثجلا
 خوسشخسش حلاسص .رطسسألا هذه ةباتك دح ىلإا

ةنتابب رورم ثداح يف ةدحاو ةلئاع نم دارفأا ةثÓث لتقم
ىلع عقو ميلأا رورم ثداح يف ،ةريطخ حورجب ىرخأا تبيسصأاو نيتأارماو لفط مهفتح سصاخسشأا ةثÓث يقل
ةريظح ةاذاحمب ةمرج ةيدلب ميلقإاب فيطسسو ةنتاب يتيلو نيب طبارلا57 مقر ينطولا قيرطلا ىوتسسم
اياحسضلا بيسصأا نيأا اهبÓقناو ةرايسسلا فارحنا ىلإا ىدأا ام راطإا راجفنا رثإا عقو ثداحلا ،ةيكرابمل ةيلسستلا

حلاسصم فرط نم اهلقن مت يتلا ةعبار˘لا تب˘ي˘سصأاو ،نا˘ك˘م˘لا ن˘ي˘ع˘ب م˘ه˘ن˘م ة˘ثÓ˘ث ةا˘ي˘ح˘ب تدوأا ة˘غ˘ي˘ل˘ب تا˘با˘سصإا˘ب
ىلإا اياحسضلا ثثج ليوحت مت ميف ،ةمزÓلا تافاعسسإلا يقلتل يعماجلا ةنتاب ىفسشتسسم ىلإا ةيندملا ةيامحلا

دنع فوقولل ثداحلا يف اقيقحت ينطولا كردلا حلاسصم تحتف اميف ،ىفسشتسسملا تاذب ثثجلا ظفح ةحلسصم
ح.ناسشوسش.هبابسسأا

ن˘م ي˘نا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف با˘˘سش سسمأا لوأا حا˘˘ب˘˘سص سضر˘˘ع˘˘ت
بقع ةروط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘مو ةدد˘ع˘ت˘م تا˘با˘سصإل ر˘م˘ع˘لا
ةرئادب دايز داوب راتمأا4 يلاوح عافترا نم هطوقسس
احابسص ة˘ن˘ما˘ث˘لا دود˘ح ي˘ف تع˘قو ة˘ثدا˘ح˘لا .لا˘حر˘ب

ـل ةبانعب ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم ه˘ت˘ل˘ق˘ن ا˘م بسسح
باسش طوقسس هدافم ءادن اهناوعأا ىقلت نيأا ةعاسس رخآا

دعبو ناكملا نيع ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلع عفترم نم
نم ةنسس72 غلبي باسصملا نأا نيبت ةنياعملاو لوسصولا
ىلع فعسسأا ثيح ةتوافتمو ةددعتم حورج هلو رمعلا
تلا˘ج˘ع˘ت˘سسإلا ىلإا ل˘ق˘ن م˘ث نا˘ك˘م˘لا ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘هر˘˘ثإا
جÓعلا يقلتل يعماج˘لا د˘سشر ن˘بإا ىف˘سشت˘سسم˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لا
تعقو رورم ثداوح3 تفلخ مويلا سسفن يفو مزÓلا

يف لثمت لوألا ثداحلا ىحرج4 ةبانع تاقرطب
يف رخآلاو ةنسس32 امهدحأا نيلجرب ةرايسس مادطسصا

ةنيدملا طسسو ريرحتلا سشيج عراسشب كلذو ةنسس34
ىلع فعسسأا ةتوا˘ف˘ت˘م حور˘ج˘ب ا˘م˘ه˘ت˘با˘سصإا ىلإا ىدأا ا˘م˘م
جÓعلل ىفسشتسسملل تل˘ق˘ن م˘ث نا˘ك˘م˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف ا˘هر˘ثإا

ةباسصإل رمعلا نم ةنسس51 يف باسش سضرعت دقو اذه
ن˘ب ق˘يد˘سصلا عرا˘سشب ةرا˘ي˘سس فر˘ط ن˘م ه˘مد˘˘سص بب˘˘سسب
ىفسشتسسملا ىلإا لقنو اهرثإا ىلع فعسسأا ثيح ىيحي
تاقر˘ط˘ب ر˘م˘ت˘سسم د˘ياز˘ت ي˘ف رور˘م˘لا ثداو˘ح ىق˘ب˘تو

ةعرسسلاو ،رورملا نوناق مارتحا مدع لظ يف ةبانع
.ةريطخلا تازواجتلاو ةطرفملا

ب.زوزام

 ةبانع تاقرطب ىحرج4 رورملا ثداوح تفلخ اميف

دايز داوب ةددعتم تاباسصإل ضضرعتي ينيرسشع
روهمجو ينطولا بختنملا ئنهي «رودنوك»

ناكلا يئاهن ىلإ لهأتلاب رضخلا
كير˘˘سشلاو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا قÓ˘˘م˘˘ع˘˘لا مد˘˘ق˘˘˘ت
ةيداحتلاو ينطولا بخت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا
«رود˘˘نو˘˘ك» مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘˘ك˘˘˘ل ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘نا˘ه˘ت˘لا ر˘حأا˘ب سسك˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘ك˘˘لا
ةئيهو ينف م˘قا˘طو ن˘ي˘ب˘عل ير˘ئاز˘ج˘لا

ىل˘˘ع ر˘˘سضخ˘˘لا رو˘˘ه˘˘م˘˘ج ل˘˘كو ة˘˘˘ي˘˘˘لارد˘˘˘ف
ي˘ئا˘ه˘ن˘ل ق˘ح˘ت˘سسم˘لاو ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ل˘هأا˘ت˘˘لا

ايلاح ةيراجلا9102 ايقيرفإا ممأا سسأاك
ةدارإلا˘˘ب «رود˘˘نو˘˘ك» دا˘˘سشأا ا˘˘م˘˘˘ك ،ر˘˘˘سصم˘˘˘ب
ىلحت يتلا ةرارحلاو ةعاجسشلاو ةيوقلا

مهتلعجو يرئازجلا بختنملا وبعل اهب
ن˘يأا ي˘ئا˘ه˘ن˘لا رود˘لا ةر˘ي˘سشأا˘ت نو˘عز˘˘ت˘˘ن˘˘ي
ةره˘سس ي˘لا˘غ˘ن˘سسلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا نو˘ه˘جاو˘ي˘سس
ةر˘ها˘ق˘لا بع˘ل˘˘م ي˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ىلع ةديعسسلا ةبسسانملا هذهبو ،يلودلا

قÓ˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘˘سصأا ،ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك
يرادإلاو يبطلاو ينفلا مقاطلاو نيبعÓل ةئنهتلاو ركسشلا تارابع سصلخأا ميدقت ىلع «رودنوك» يرئازجلا

ثيح ،ينطولا بختنم˘لا م˘عد˘ب هر˘خ˘ف ن˘ع «رود˘نو˘ك» ر˘ب˘ع˘يو ،ي˘سشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ فا˘ف˘لا سسي˘ئر م˘ه˘سسأار ىل˘عو
يفظوم نم نييرئازج نيعجسشم لقن يف هتمهاسسم ىلإا اريسشم ،لبسسلا لكب رسضخلل همعدو هتقفارم لسصاويسس
ةارابم يف ةسصاخو زرحم سضاير ءاقفر عيجسشت لجأا نم رسصم ىلإا «رودنوك» لوبموطب نيزئافلاو «رودنوك»
ديلو.ف.لاغنسسلا مامأا ةعمجلا اذه ةرهسس ةرظتنملا يئاهنلا
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مويلا اذهلثم يف ثدح

نكسسلل ةينطولا ةيقاطبلا ببسسب مهطاقسسا اونجهتسسا

مهتÓئاع ةقفر ةدكيكسس ةرئاد رقم مامأا نوجتحي نونطاوم
يف مهقحب ةبلاطملل ةدكيكسس ةرئاد رقم مامأا قيسضلا ناكسسو ةميدقلا لزانملا ناكسس نم تارسشعلا سسمأا راهن عمجت
لوسصحلا ةياغ ىلإا مهتÓئاع ةقفر ةيلولا رقم مامأا سضرألا سشارتفا ىلع نونطاوملا رسصأاو ،نكسس ىلع لوسصحلا

قيتعلا ي˘ح˘لا˘ب ن˘ط˘ق˘ت تÓ˘ئا˘ع م˘ه˘ن˘ي˘بو ،ن˘ك˘سسلا ي˘ف م˘ه˘ق˘ح سصو˘سصخ˘ب لو˘ه˘ج˘م˘لا م˘هر˘ي˘سصم ن˘ع فا˘ك باو˘ج ىل˘ع
تكتسشا تÓئاعلا ،طقف راتمأا عسضبب ىوسس ةيلولا رقم نع دعبي ل يذلاو يناربلا راقÓب ايلحم فورعملا يريدسصقلا

دري لو ءاتسشلا درب نم يقي ل ريدسصقلاب نييمدآلا ماقمب قيلي لو يرزم هنأا هنع لاقي ام لقأا يذلا سشيعلا ةبوعسص
مهتاناعم نع فلتخي ل ةيلولا رقمب سضرألا سشارتفا مهبسسح هنأل اهناكم ةرداغم تÓئاعلا تسضفرو ،فيسصلا رح
مهليحرتب ةبلاطملل ةرئادلا رقم هلبق و ةدكيكسس ةيلو ىنبم مامأا اورهمجت دق نونطاوملا ناكو اذه .مهخاوكأا يف
ءارج نكسسلا نم نييسصقملا نم مهبل˘غأا نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ،ن˘ك˘سس ىل˘ع لو˘سصح˘لا ي˘ف م˘ه˘ق˘ح˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،ة˘ق˘ئل تا˘ن˘ك˘سسل
لوسصحلا لجأا نم تاونسسل اورظتنا نيذلاو تانكسس نيرجأاتسسملاو قيسضلا ناكسس مهنيبو نكسسلل ةينطولا ةيقاطبلا

ةنيدملاب ،ةعقاولا طوقسسلل ةليآا ةسشه تانكسسب نونطقي مهلج نوجتحملا ققحتي مل ملحلا نكل رقتسسم نكسس ىلع
.مهليحرت يف عارسسإلاب اوبلاط ثيح مهتانكسس لكآات و نكسسملا يف قيسضلا ةمزأا نم نوناعي نيذلاو ةقيتعلا

رانيدوب ةايح
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