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دبع ،لبقتسسملا ةهبج سسيئر دكأاو

نأا ىلفد˘لا ن˘ي˘ع˘ب ،د˘ي˘ع˘ل˘ب ز˘يز˘ع˘لا

ةليسسولا» لكسشي ينطولا راوحلا

نامسض اهنأا˘سش ن˘م ي˘ت˘لا ةد˘ي˘حو˘لا

ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ة˘˘مزأÓ˘˘ل ل˘˘ح

عسضو» ىلإا ايعاد ،دل˘ب˘لا ا˘ه˘سشي˘ع˘ي

نأا دعبو.«رابتعا لك قوف رئازجلا

ةرادإاب ةفلكملا ةنجللا ىلإا قرطت

تاباخ˘ت˘ن’ا رو˘ظ˘ن˘م ي˘ف راو˘ح˘لا

هنأا ديعلب حسضوأا ،ةلبقملا ةيسسائرلا
ىلإا حمطت ةريخأ’ا هذه نأا درجمب
’ ،رواسشت و راوح روسسج عسضو
يف اهعجسشي نأا ’إا هبزحل عسسي
ماكحأ’ا ذبن ى˘لإا ا˘ي˘عاد ،ا˘ه˘ت˘م˘ه˘م
كئلوأا و نيي˘ماز˘ه˘نÓ˘ل ة˘ق˘ب˘سسم˘لا
ة˘˘مزأ’ا نأا نور˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
’» نأاسشلا اذه يف لاقو.«ةيمتح»
هذه عم رواحتيسس هنأا نظي دحأا
هذه ةقيق˘ح˘لا ي˘ف ا˘م˘ن˘ي˘ب ة˘ن˘ج˘ل˘لا
دا˘ج˘يإ’ ةو˘عد˘˘م تسسي˘˘ل ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

لواحت نأا نكل و ةمزأÓل لولح
بازحأ’ا نيب راوح روسسج ةماقإا
عمت˘ج˘م˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م و ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا

.«يندملا

هذ˘ه ل˘م˘ع ن˘ي˘سسح˘ت سصو˘˘سصخ˘˘ب
هنأا ديعلب ربتعا ،رثكأاف رثكأا ةنجللا

ماكحأÓل يدسصتلا  يرورسضلا نم
نأا نكمي راوحلا نأا و ةقبسسملا
نيذلا ء’ؤوه عم ىتح ارمثم نوكي

سسف˘˘˘ن م˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م م˘˘˘سسا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن ’
،لوؤو˘سسم˘لا تاذ بسسحو.را˘˘كفأ’ا

دلبلا اهب رمي يتلا ةيعسضولا يف
نييقيقحلا نيينطولل ةسصرف دعت
ةيوسست يف ةم˘ها˘سسم˘لا و زور˘ب˘ل˘ل
يذ˘لا رود˘لا ى˘لإا ار˘ي˘˘سشم ،ة˘˘مزأ’ا
.يندملا عمتجملا هب علطسضي
دكأا ،يبعسشلا كارحلا سصوسصخبو
روعسشلا نأا لبقتسسملا ةهبج سسيئر
يسساسسأ’ا رسصنع˘لا د˘ع˘ي ة˘نا˘هإ’ا˘ب
نع اربعم ،هزورب ىلإا ىدأا يذلا
نأا لدب نيرها˘ظ˘ت˘م˘لا نو˘ك ه˘ف˘سسأا
ةينطو ةنجل ءاسشنإا ىلع اوددسشي

تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ر˘ي˘سضح˘ت˘ب ة˘ف˘˘ل˘˘كم
ةرورسض» ىلع اوز˘كر ،ة˘ي˘سسا˘ئر˘لا

.«نيءابلا» ةرداغم

اذإا» ه˘نأا نأا˘سشلا اذ˘˘ه ي˘˘ف ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
م˘ظ˘ن˘ت˘سس ،ة˘ن˘ج˘ل˘لا هذ˘˘ه تب˘˘سص˘˘ُن
رداغيسس و ةيسسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا
ابرعم ،«ةرورسضلا م˘كح˘ب ن˘يءا˘ب˘لا

ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا عا˘ي˘سضل» ه˘ف˘سسأا ن˘˘ع
بزح دكأا رخأا بناج نم .«تقولا

نأا ,هل نايب يف ,تايرحلا عئÓط
نم رثكأا ىحسضأا» ينطولا راوحلا

ةيويح ةرورسض مويلا وه لب رايخ
ةحلسصملا نم˘كت ه˘ي˘فو ة˘ي˘م˘ت˘حو
هتعانق» نع ابرعم ,»نطولل ايلعلا
ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا حار˘ت˘ق’ا نأا˘ب «ة˘ما˘˘ت˘˘لا
ةطلسسلا هب تمدقت يذلا راوحلاب

ربتعي» يراجلا ة˘ي˘ل˘يو˘ج3 موي
و.«حي˘ح˘سصلا ها˘ج˘ت’ا ي˘ف ةو˘ط˘خ
اعامتجا جوت يذلا نايبلا حسضوأا
نأا بز˘ح˘ل˘ل ي˘سسا˘ي˘سسلا بت˘كم˘ل˘ل
ةجلاعم ةبتع ىلإا برقأا» رئازجلا
كردي عيمجلا نأاو ةسصاخ, ةمزأ’ا
سسيلو راو˘سشم ة˘ياد˘ب راو˘ح˘لا نأا˘ب
سسي˘ئر بز˘ح بر˘˘عأاو.«ه˘˘ت˘˘يا˘˘ه˘˘ن
سسيلف نب يلع قبسسأ’ا ةموكحلا

حارتق’ا» نأاب ةما˘ت˘لا ه˘ت˘عا˘ن˘ق ن˘ع
تمدقت يذلاو ,راوحلاب قلعتملا

ةيليوج3 خيرات˘ب ,ة˘ط˘ل˘سسلا ه˘ب
لما˘ك ر˘ي˘غ ه˘نو˘ك م˘غرو طرا˘ف˘لا

’إا ،ةسضماغ طاقن ىلع يوتحيو
ها˘ج˘ت’ا ي˘ف ةو˘ط˘خ ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي ه˘˘نأا
˘ما˘ظ˘ن˘لا نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب «ح˘ي˘˘ح˘˘سصلا
ن˘ع ع˘جار˘˘ت م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
راوحلا رييسستو ريسس يف مكحتلا
نأا ىلإا هئادتها لÓخ نم ينطولا
نم ةنوكم ةئيه ىلإا دهعي راوحلا
تاذ ة˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘سش

ر˘ي˘غو ة˘ل˘ق˘ت˘˘سسمو ة˘˘ي˘˘قاد˘˘سصم˘˘لا
ةيباختنا تاحومط نودبو ةبزحتم
مئاقلا يسساي˘سسلا ما˘ظ˘ن˘لا ماز˘ت˘لا و
راو˘ح˘لا ي˘ف ا˘فر˘˘ط نو˘˘كي ’ نأا˘˘ب
لاوط «ماتلا هدايح» اذك و ينطولا

في˘ل˘كت ع˘م را˘سسم˘لا اذ˘ه ىر˘ج˘م
ا˘ه˘سسف˘ن ي˘ن˘طو˘لا راو˘ح˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ءا˘سشنإا ة˘م˘ه˘م˘ب ا˘˘هد˘˘حوو
ر˘ي˘سضح˘ت˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا

ة˘ب˘˘قار˘˘مو فار˘˘سشإ’او م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو
ل˘يد˘ع˘تو ي˘سسا˘ئر˘لا قا˘ق˘ح˘ت˘سس’ا
ماظنلاب قلعتملا يوسضعلا نوناقلا

.يباختن’ا

نآ’ا دوعي رمأ’ا نأا» نايبلا ربتعاو
عمتجملاو ةيسسايسسلا ةسضراع˘م˘ل˘ل
لوح قفتتل ,هتانوكم لكب يندملا
,اهب ةبلاطملا بجاولا تانامسضلا

Ó˘كسش ,ما˘ت˘لا مار˘ت˘˘ح’ا ل˘˘جأا ن˘˘م
اهنع ربعملا تادهعتلل ,انومسضمو
ةمأ’ا ى˘لإا ه˘جو˘م˘لا با˘ط˘خ˘لا ي˘ف

حيسضوتو ,ة˘ي˘ل˘يو˘ج3 خ˘يرا˘ت˘˘ب
هذ˘˘˘ه م˘˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘تو لا˘˘˘م˘˘˘˘كت˘˘˘˘سساو
راوحلا حارتقا لوحتيل تامازتل’ا

ةيقيقح ةقÓطن’ ةدعاق ىلإا اذه
و˘ح˘نو ة˘مزأ’ا ن˘م جور˘خ˘لا و˘ح˘ن
ةمزأÓل ةيئا˘ه˘نو ة˘ع˘ير˘سس ة˘يو˘سست

.«ةيسسايسسلا

ي˘ن˘طو˘لا ىد˘ت˘ن˘م˘لا سصو˘سصخ˘بو

6 موي هميظنت مت يذلا راوحلل
نع بزحلا ربع ,يراجلا ةيليوج
يف هتكراسشمل «هحايتراو هاسضر»
اذ˘ه لا˘غ˘سشأا م˘ي˘ظ˘ن˘˘تو ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت
دادسسن’ا ةلاح ةسشقانمل» ىدتنملا
د˘ل˘ب˘لا ه˘سشي˘ع˘ي يذ˘لا ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا

ةمزأ’ا نم جورخلل ةيسضرأا ينبتو
ماكحأ’او تاديازملا لك نع اديعب
.«ةقبسسملا

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

2G’EKæ«ø 92Lƒj∏«á 9102Gd©óO2475ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ىرخأاو يندملا عمتجملاو ةشضراعملا فرط نم اهب ةبلاطملا بجاولا تانامشضلا ىلإا وعدي نم نيب سسمأا عمتجملا راوحلا قيرف لايح ةيشسايشسلا ةقبطلا لاعفأا دودر تلاوت
.ةمزأÓل لولحلا داجيإا اهتايولوأا نم سسيل يتلا ةنجللا لمعل ةقبشسملا ماكحألا ذبن ىلع ددششت

تانامشضلا ىلع زيكرتلا ىلإا وعدي سسيلف نبو ةقبشسملا ماكحألا ذبن ىلع ددشش ديعلب

   راوحلا ةنجل لمع ىلع نيلماحتملا دقتنت بازحأا

يششاششوبو يباحر يميهاربإلا اهشسأار ىلع

41 حرتقت نيملسسملا ءاملعلا ةيعمج
ينطولا راوحلا ةدايقل ةيسصخسش

ةثيثحلا اهيعاسسم نييرئازجلا نيملسسملا ءاملعلا ةيعمج لسصاوت
اهسشيعت يتلا ةمزأÓل ةيسسايسس جراخمو لولح داجيإا لجأا نم

نم ديدعلا لÓخ نم,يسضاملا يرفيف22ـلا خيرات ذنم رئازجلا
ىلع نييرئازجلا لمسش عمج اهلÓخ نم لواحت يتلا تاحارتق’ا

هتردسصأا نايب لÓخ نم سسمأا هتحرتقا ام وهو.ةدحاو راوح ةلواط

فدهب ينطولا راوحلا ةدايقل  ةيسصخسش41 هلÓخ نم تحرتقا
يف دÓبلا هفرعت يتلا يسسايسسلا دادسسن’ا ةلاح نم جورخلا
مزأاتلا دادتسشا لظ يف» هنأا ةيعمجلل نايب دكأاو.نهارلا تقولا
تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا دد˘ع˘ت ما˘مأاو ،ه˘ب˘ح˘سس عا˘سشق˘˘نا مد˘˘عو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةيعمج تأار ،ةد˘ئا˘سسلا ة˘مزأ’ا ة˘لا˘طإا˘ب دد˘ه˘ي ا˘م˘م ،تاردا˘ب˘م˘لاو
نأا ،عسضولا ةروطخل اهنم اكاردإا ،نييرئازجلا نيملسسملا ءاملعلا
،ةيقادسصمو ،ةءافكو ةبرجت تاذ ،تا˘ي˘سصخ˘سش حر˘ت˘ق˘م˘ب مد˘ق˘ت˘ت

يف ماهسسإ’او ،راوحلا ةلجع عفد يف لعاف رودب موقت نأاب ةليفك
ءاسسرإا نم نكمي جرخم داجيإاب ليجعتلاو ،رظنلا تاهجو بيرقت
ريزو ةمئاقلا ردسصتو.«ةدوسشنملا ةينطولا ةلودلا لبقتسسم مئاعد
ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع م˘ث ي˘م˘ي˘هار˘بإ’ا بلا˘ط د˘م˘حأا ق˘با˘سسلا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا

دمحم ،يعماج ذاتسسأا ،موسسق قازرلا دبع ،سسنوي ميرك ،يباحر
فيرسش ،يسشاسشوب ىفطسصم ،سسلي نب ديسشر ،ينسسحلا يداهلا
نب يلع ،يمي˘كح ح˘لا˘سص ،م˘هار˘ب ن˘ب ءار˘هز˘لا ة˘م˘طا˘ف ،سسو˘ط˘ق
ن˘ي˘سسا˘يو ر˘ي˘˘ع˘˘سشو˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘سسلا ،نا˘˘م˘˘ع˘˘ن ن˘˘ب د˘˘م˘˘حأا ،د˘˘م˘˘ح˘˘م
سسيمخلا موي تنل˘عأا د˘ق ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘سسا˘ئر تنا˘كو.سشا˘عو˘ب

راوحلا ةدايقل ا˘ه˘ت˘ح˘سشر تا˘ي˘سصخ˘سش6 ءا˘م˘سسأا ن˘ع طرا˘˘ف˘˘لا
ينطولا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر ا˘هدو˘ق˘ي ل˘ما˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا
وبع نب ة˘ح˘ي˘ت˘ف ن˘م ل˘ك ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب سسنو˘ي م˘ير˘ك ق˘با˘سسلا

لولج نب باهولا دبع و يراهزل ديزوب و سسامل’ ليعامسسإاو
±.S°∏«º.ىسسيع نب نيدلا زعو
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دمحم روتكدلا يعماجلا ذاتسسأ’ا دكأا
راوحلا نأا ةيعاذإا تاحيرسصت يف باقعل
كار˘ح˘ل˘لو ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل د˘ي˘حو˘لا ذÓ˘م˘˘لا و˘˘ه
را˘سسم˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا د˘سصق ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا
ءاسشنإا ىلع قافت’ا لÓخ نم يباختن’ا
سضعب ليدعتو تاباختن’ا ميظنتل ةنجل
تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘سس’ا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا طور˘˘سشلا

.ةيسسائرلا

تجور يتلا تاوعدلا لك لسشف  ادكؤوم
اهنأا ادكؤوم,ةيروتسسد ريغ لولح جاهتن’
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع Ó˘سصأا ة˘حور˘ط˘م د˘ع˘ت م˘ل
باقعل دكأاو.ةيرئازجلا ةيسسايسسلا ةحاسسلا

لبق نم ءاوسس راوحلا أادبمل لوبق دوجو
عمتجملا تايلاع˘فو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا باز˘حأ’ا
نيملسسملا ءاملعلا ةيعمج ىتحو يندملا
ىلإا قباسس تقو يف تعد دق تناك يتلا

.ةيلاقتنا ةلحرم

سشاقنلا نأا يع˘ما˘ج˘لا ذا˘ت˘سسأ’ا ر˘ب˘ت˘عاو
ىتح ةثÓث وأا نيتطقن يف نوكي نأا بجي

ىلوأ’ا ةطقنلا قلعتتو راوحلا بعسشتي ’
نم تاباختن’ا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘ط˘ل˘سس ءا˘سشنإا˘ب
ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا م˘ئاو˘ق˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م

ةموكح كانه نوكت جئاتنلا نع نÓعإ’ا

ة˘مو˘كح ن˘م طا˘سسب˘لا بح˘سست ةر˘˘غ˘˘سصم

اهل بسصني نأا بجي ةنجللا هذهو يودب

1451و ايئ’و اعرف84و ينطو عرف

ة˘ي˘فا˘ف˘سشو ة˘هاز˘ن نا˘م˘سضل ا˘يد˘˘ل˘˘ب ا˘˘عر˘˘ف

سضعب ليدعت ىلإا ةفاسضإ’ا˘ب.تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا

ةيسسائرلا تاباختن’اب ةقلعتملا طورسشلا

نونا˘ق ن˘م931 ةداملا ليدع˘ت ا˘ه˘ن˘مو

دنبلاب قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خ تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا

طرسشف حسشرتلا طورسشب سصاخلا31ـلا

’ رئازجلا يف ةماقإ’ا نم تاونسس01

تقفتا اذإاو هتاذ ثدحتملا بسسح هل ىنعم

ينعي ةداملا هذه ليدعت ىلع راوحلا ةنجل

روتسسدلا نم78 ةداملا ليدعت ةرورسضلاب

مايقلا هتيفرغب ناملربلا عابرأا3 ناكمإابو

ن˘ع ا˘سضيأا ثيد˘ح˘لا ن˘˘كم˘˘ي ا˘˘م˘˘ك.كلذ˘˘ب

ةرورسضب ةقلعتملاو541 ةداملا ليدعت

ىدل ع˘ي˘قو˘ت ف˘لأا06ـل حسشرت˘م˘لا ع˘م˘ج

اذه نأا باق˘ع˘ل ر˘ب˘ت˘عا ثي˘ح،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ليقارعلا باب يف لخديو هل رربم ’ رمأ’ا

.ةيطارقوريبلاو

سضعب ا˘ه˘ت˘حر˘ط ي˘ت˘لا تاو˘عد˘لا ن˘عو

سسل˘˘ج˘˘م ع˘˘سضو˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لاو فار˘˘طأ’ا
د˘كأا ي˘لارد˘ي˘ف م˘كح عا˘ب˘˘تإاو ي˘˘سسي˘˘سسأا˘˘ت
تطقسس يتلا تاوعدلا هذه لسشف باقعل

نكي مل بعسشلا نأا ببسسب ءاملا يف اهلك
أادب ا˘مد˘ن˘ع˘ف تاو˘عد˘لا هذ˘ه ا˘يا˘ف˘خ كرد˘ي
هذه لوح يمÓعإ’او يسسايسسلا سشاقنلا
ةرماغم اه˘نأا نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا كردأا ا˘يا˘سضق˘لا

نم سصانم ’ هنأا نم نقيتو ةنومسضم ريغ
تاباختن’ا وح˘ن با˘هذ˘لاو راو˘ح˘لا را˘ي˘خ
ى˘لإا تاو˘عد˘لا نأا ة˘˘سصا˘˘خ,ة˘˘مزأ’ا ل˘˘ح˘˘ل
ن˘م عو˘ن ي˘ه ي˘سسي˘سسأا˘ت سسل˘ج˘˘م ع˘˘سضو
ئدابملا هجو يف تعسضو يتلا قئاوعلا
و يبعسشلا كارحلا اهعفر يتلا ةيقيقحلا
فسصعت دق رطاخم اهتايط يف لمحت يتلا
اذ˘ه ي˘ف لا˘ق ثي˘ح,ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘لود˘˘لا˘˘ب
سسل˘ج˘˘م ن˘˘ع م˘˘ل˘˘كت˘˘ن ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع«:دد˘˘سصلا
ديدعلا لوح سشاقن˘لا نو˘كي˘سس ي˘سسي˘سسأا˘ت
ةيو˘ه˘لا ا˘ه˘ن˘مو ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ئدا˘ب˘م˘لا ن˘م
دق لب ةي˘ن˘طو˘لا ة˘يار˘لاو ن˘يد˘لاو ة˘غ˘ل˘لاو
Óسصأا ةلودلاب فارتع’ا مدع ىلإا بهذن
ةبسسنلاب ءيسشلا سسفنو ريطخ رمأا اذهو
ميسسقت هنع رجني يذلا يلارديفلا مكحلل
برحب يهتنت دق تايلارديف ىلإا دÓبلا
.«ةيلهأا

تاباختنÓل حششرتلا نوناق ليدعت حرتقا باقعل

تاديقعتلا يدافتل طاقن ثÓث يف راوحلا رسصحب بلاطم
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ةطاسسولا و راوحلل ةينطولا ةئيهلا تررق
نيسساي د˘م˘ح˘م ة˘فا˘سضإا ، ة˘ت˘سسلا ا˘ه˘ئا˘سضعأا˘ب
ىلإا كارحلا بابسش نم ربتعي يذلا، رفينخوب

ى˘لإا ا˘ه˘ئا˘سضعأا دد˘ع ح˘ب˘سصي˘ل ،ا˘ه˘˘ت˘˘يو˘˘سضع

ءادن ةيبلتل ةيسصخسش32 تعد اميف،ةعبسس
.نطولا

ةطاسسولا و راوحلل ةينطولا ةئيهلا تفسشك
ةلحرملل اهلمع ةطخ نع اهل نايب يف سسمأا
ت’وجب مايقلا اسساسسأا زكترت يتلاو ةمداقلا

جور˘خ˘ل˘ل ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘م راو˘˘ح
ة˘ي˘ن˘طو ةود˘ن رو˘˘ح˘˘م نو˘˘كت تا˘˘حار˘˘ت˘˘قا˘˘ب
ةمزل˘م‘‘ تارار˘ق ا˘ه˘ن˘ع سضخ˘م˘ت˘ت «ةد˘ي˘سس»
نأا نايبلا فاسضأا اذه،ةيمو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسل˘ل
ة˘ي˘ن˘طو تا˘ي˘سصخ˘سش م˘سضت ي˘ت˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا
،ي˘ن˘طو˘لا راو˘ح˘لا را˘سسم ةدا˘ي˘ق ى˘˘لو˘˘ت˘˘ت˘˘سس
موقيسس اهلمع نأا قايسسلا تاذ يف ةحسضوم
برقأا يف يه اهعسضت ةمانزر سساسسأا ىلع
تا˘ي˘لا˘˘ع˘˘ف ع˘˘م عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا˘˘ب كلذو لا˘˘جآ’ا
ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا باز˘حأ’ا و ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

يطسشانو بابسشو ةي˘ن˘طو˘لا تا˘ي˘سصخ˘سشلاو
سضرغب نطولا تاي’و فلتخم نم كارحلا
اهتاحرتقمو ةماعلا اهتاروسصت ىلإا عامتسس’ا
،ةيلاحلا ةمزأ’ا نم جورخلا لجأا نم ةيلمعلا

ةئيهلا موقت ،راوحلا ت’وج ءاهتنا دعب و
،اهل ةمدقملا تا˘حر˘ت˘ق˘م˘ل˘ل ةدو˘سسم ع˘سضو˘ب

تاطاسسو˘لا ل˘كب مو˘ق˘ت نأا ا˘ه˘ن˘كم˘ي ثي˘ح˘ب
تاحرتقملا نيب قيفوتلا لجأا نم ةنكمملا
ةلمتحملا تاسضقانتلا ةلاح يف ،اهل ةمدقملا
تاحرت˘ق˘م˘لا داد˘عإا˘ب ا˘هد˘ع˘ب مو˘ق˘ت˘ل ،ا˘ه˘ن˘ي˘ب
ةينطو ةودن راطإا يف عامتجا دعب ةيئاهنلا
عيمج مزلت يتلا اهتارارق ذاختا يف ةديسس
ةودنلا هذهل ىعدتسس و،ةيمومعلا تاطلسسلا

راوحلا ي˘ف تكرا˘سش ي˘ت˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا ل˘ك
تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘قدا˘˘سصم˘˘ل˘˘ل
اهعفرت يتلاو ،ةيلاحلا ةمزأ’ا نم جورخلل
يف اهديسسجت لجأا نم ةلودلا ةسسائرل ةئيهلا
 .تاءارجإاو تاميظنت ،نيناوق لكسش

ةيشصخشش32 ـل اهتوعد ددجت ةئيهلا
 نطولا ءادن ةيبلتل

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تدد˘ج ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م

ةيسصخسش32 اهتاو˘عد ة˘طا˘سسو˘لا و راو˘ح˘ل˘ل
يف يبعسشلا كارحلل ةباجتسسا كلذو ةينطو

راوحلا حا˘ج˘نإا نا˘م˘سض فد˘ه˘ب32 هتعمج
ةلي˘م˘ج ن˘م ل˘كب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘ي و ،ي˘ن˘طو˘لا
دولوم و يميهاربإ’ا بلاط دمحأا و دريحوب

و يفيسس دادقم و روتيب نب دمحأا و سشورمح
سسايلإا و طبارم سسايلإا و يباحر زيزعلا دبع
دب˘ع مو˘سسق و دو˘ع˘سسم ة˘ب˘يدو˘ب و ي˘نو˘هرز
و مازح ةدح و سسلي نب ديسشر و قازرلا
يفينح و روسصنم يرورب و ةموغ ميهارب
و رودسسم سسراف و راجنوب ةدع و ديسشر

روتيسش نيدلا سسمسش و يسشاسشوب ىفطسصم

ن˘ب ة˘ف˘ير˘ظ و ءار˘هز˘لا ة˘م˘طا˘ف م˘هار˘ب ن˘˘ب و

تيآا نار˘ق˘م و يرز˘يو˘ب د˘ي˘ع˘سس و يد˘˘ي˘˘ه˘˘م

ةحتفنم اهنأا ىلع ةئيهلا دكؤوت امك،يبرعلا

اهيف امب ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ي˘سصخ˘سشلا ل˘ك ى˘ل˘ع

جراخلا يف ةدجاوت˘م˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘لا

.«نايبلا تاذ بسسح»

اهتارارق ذاختا يف ةديشس ةئيهلا

ةهج يأا نم لخدت يأا نودبو

ليكسشت اهتعاطتسساب نأا ةئيهلا تحسضوأا

ن˘ي˘نو˘نا˘ق ءار˘ب˘خ ن˘م ة˘نو˘كت˘م ل˘م˘ع جاو˘فأا

ناكمإا˘ب ه˘نأا ا˘م˘ك ،ءا˘سضت˘ق’ا د˘ن˘ع م˘هر˘ي˘غو

اهتاحرتقم ميدقت يندملا عمتجملا تايلاعف

تسصر˘ح ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ،ها˘ج˘ت’ا اذ˘ه ي˘˘ف

ةيموكح ريغ ةنجل اهنأاب ريكذتلا ىلع ةئيهلا

ن˘˘˘م نو˘˘˘كت˘˘˘ت ءا˘˘˘سصقإ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع مو˘˘˘ق˘˘˘˘ت ’

اهتزهجأاو ةلودلا نع ةل˘ق˘ت˘سسم تا˘ي˘سصخ˘سش

اهتوعد ةددجم ،كلذك كارح˘لاو،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا

ةباجتسس’ا ةرورسضـب ةيمومع˘لا تا˘ط˘ل˘سسل˘ل

سصوسصخب هيل˘ع قا˘ف˘ت’ا م˘ت ا˘م˘ل ة˘ع˘ير˘سسلا

تراسشأا امك،ن˘ي˘م˘ط˘ت˘لاو ة˘ئد˘ه˘ت˘لا تاءار˘جإا

رارقب» اهتليكسشت عيسسوت ةيناكمإا ىلإا ةئيهلا

،كلذب ماعلا يأارلا مÓعإا متي نأا ىلع ،«اهنم

ذاختا لاجم يف ةديسس‘‘ اهنوكب ريكذتلا عم

.ةهج يأا نم لخدت يأا نودبو اهتارارق

 نطولا ءادن ةيبلتل ةينطو ةيشصخشش32 تعدو اهلمع ةطخ نع تفششك اميف

اهتيوسضع ىلإا «نيسساي دمحم رفينخوب» فيسضت ةطاسسولاو راوحلل ةينطولا ةئيهلا



 ةيبرتلا تايريدم فلتخمب ةيليوج61 موي تاقباصسملا يف نيكراصشملاب قلعتي رمألا

 يراجلأ ةيليوج03 و92 يموي ةيجراخلأو ةيلخأدلأ تاقباشسملأ جئاتن نع نÓعإلأ
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ةيرورسضلأ تأءأرجإلأ عيمج تذختأ ةموكحلأ»:ددسصلأ أذه يف لاق ثيح
نانوكتسس ناتللأ ناتيسساسسألأ نيتداملأ نيتاهب مظتنم لكسشب قوسسلأ ديوزتل
ل»: هثيدح مسضخ يف Óئاق ريزولأ فاسضأأو.«ةبولطملأ تايمكلاب نيترفوتم
ةعباتم و ةبقأرم تأءأرجإاب قلعتي رمألأ نأل سصوسصخلأ أذهب فوخت دجوي

طبسض سضرغب سصأوخلأو نييمومعلأ نيجتنملأ عيمج ىلع تسضرف ةيداع
يتلأ ةيلمعلأ نأأ ريزولأ دكأا˘ف دا˘سصح˘لأ ة˘ل˘م˘ح˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأأ.«قو˘سسلأ
ريخسست مت ثيح, ديج لكسشب ريسست مرسصنملأ نأوج رهسش رخأوأأ تقلطنأ

ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ تأءأر˘جإلأ ع˘ي˘م˘ج ذا˘خ˘تأ و ة˘بو˘ل˘ط˘˘م˘˘لأ تأد˘˘ع˘˘م˘˘لأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج

رسشبت ةيلمعلأ هذهل ةيلوألأ جئاتنلأ ناب قايسسلأ سسفن يف أدكؤوم.ةمزÓلأ

اهدأريتسسأ نع ءانغتسسلأ نكمي يتلأو ريعسشلأ ةدامل ةبسسنلاب ةسصاخ ريخلاب

دÓبلل ةيقرسشلأ قطانملأ سضعب يف جاتنإلأ ةرفو ناب حسضوأأ امك.ماعلأ أذه

ىدل جوتنملأ عيمجت ليهسست و نيزختلأ و لقنلأ تايلآأ زيزعت تبجوتسسأ

ىلع ةحÓفلأ ريزو هدكأأ امبسسح ةموكحلأ لمعت ,ىرخأأ ةهج نم .نيحÓفلأ

اهنأأ لاق يتلأ ةبعسشلأ هذه يف ةيجاتنإلأ تاقاطلأ هفرعت يذلأ روطتلأ ةقفأرم

داسصتقÓل ةبسسنلابو سصاخ لكسشب ةحÓفلأ عاطقل ةبسسنلاب ةياغلل ةمهم

.ماع لكسشب ينطولأ
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هعرسصم سسداسسلأ دق˘ع˘لأ ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف خ˘ي˘سش ي˘ق˘ل

نب يبرعلأ عراسشب أديدحتو لجيجب سسمأأ رسصع

دعب «جورع اباب » ةنيفسس نم برقلاب يديهم

هبراقي رخآأ سصخسش لبق نم ةيوق ةمكلل هيقلت

.نيلجرلأ نيب علدنأ غفينع راجسش ءانثأأ كلذو انسس

نيب تعلدنأ ةرجاسشم نإاف نايع دوهسش بسسحو

ةيحسضلأو ةرواجم ةيلو نم ردحني يذلأ يناجلأ

ةيفلخ ىلع ةيلولأ ةمسصاعب نطقي يذلأ «ر/ب »

كأرع ىلإأ تلوحت يتلأ ةرجاسشملأ يهو ةلوهجم

هيجوت يف يناجلأ هرثإأ ىلع ىنأوتي مل يديألاب
اسضرأأ هتطقسسأأ ةيحسضلأ هجو ىلإأ ةيوق ةمكل
ببسسام فيسصرلأ ةفاحب ريخألأ أذه سسأأر مطتريل
ةعرسسلأ حانج ىلع هلقن ىعدتسسأ أداح افيزن هل
ناعرسس هنأأ ريغف ةيلولأ ةمسصاع ىفسشتسسم ىلإأ

ةرا˘ي˘سس ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ةر˘ي˘˘خألأ ه˘˘سسا˘˘ف˘˘نأأ ظ˘˘ف˘˘لا˘˘م
. ىفسشتسسملأ ىلإأ هلقن تلوت يتلأ فاعسسإلأ

يتلأ ةيواسسأاملأ ةثداحلأ هذه يف قيقحت حتف متو
تقو˘لأ ي˘ف ة˘سضما˘غ ا˘ه˘تا˘سسبÓ˘م سضع˘ب تلأزل
يف افرط ناك يذلأ سصخسشلأ هيف فقوأأ يذلأ
ءأذيإأ يوني نكي مل هنأاب دكأأ يذلأو ةرجاسشملأ
. ةيحسضلأ

ةحيبسص اجن دق نماثلأ دقعلأ يف خيسش ناكو أذه
باسصم سصخسش اهب ماق حبذ ةلواحم نم سسمأأ
ىلع لمعت ةلفاح نتم ىلع ةيسسفن تابأرطسضاب

بسسحو ، ل˘ج˘ي˘ج˘˘ب ر˘˘سصن˘˘ع˘˘لأ / فدا˘˘ه˘˘ل˘˘ب ط˘˘خ
ةيحسضلأ نإاف اهيلع انلسصحت يتلأ تامولعملأ
ةلفاحلأ ن˘ت˘م ى˘ل˘ع هد˘ع˘ق˘م˘ب سسلا˘ج و˘هو أا˘جا˘ف˘ت
اعسضأو هيلع مج˘ه˘ت˘ي و˘هو ي˘نا˘ج˘لا˘ب ةرو˘كذ˘م˘لأ

نأأ ريفغ هحبذل ةلواحم يف هقنع ىلع هرجنخ
نم لعافلأ نيعنام روفلأ ىلع أولخدت نيرسضاحلأ
ى˘ل˘ع ي˘م˘غأأ يذ˘لأ تقو˘لأ ي˘ف ه˘ت˘م˘ه˘م ذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
طغسضلأ يف ريبك عافتراب بيسصأأ يذلأ ةيحسضلأ
. هب ملأأ يذلأ عزفلأ ءأرج نم يومدلأ

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآأ
Akher Saâ
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ةيمنتلاو ةحÓفلا ريزو حصضوأا
فيرصش ,يرحبلا ديصصلاو ةيفيرلا

ةيفحصص تاحيرصصت يف يرامع
ةودنلا ششماه ىلع اهب ىلدأا

بوبحلا ةبعصش ةيمنتل ةينطولا
نم ددع قلغب ةموكحلا رارق نأا
نيومت ىلع رثؤوي نل نحاطملا

قيقدلا يتدام نم ةينطولا قوصسلا
..ديمصسلاو

قيقدلا ةدامب نيومتلا ىلع رثؤوي نل نحاطملا نم ددع قلغ رارق

ريعششلأ ةدام دأريتشسأ نع ءانغتشسÓل هجتت رئأزجلأ

... يحصصلا هعصضو ىلع أارط يذلا ريبكلا روهدتلا دعب

ماعطلأ نع برشضملأ ذاتشسألأ لقن
 ىفششتشسملأ ىلإأ لجيج ةعماجب
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تاناحتملأ جئاتن نع نÓعإلأ متي هنأأ ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزول غÓب فسشك

9102 ةيليوج61 موي اهميظنت مت يتلأ فيظوتلأ تاقباسسمو ةينهملأ

ةينعملأ حلاسصملأ فرط نم هريطسست مت جمانرب قفو9102 ةنسس نأونعب
اهنع نÓعإلأ ررقت فيظوتلأ تاقباسسمل ةبسسنلابف تاقباسسملأ عون بسسح

عقوملأ ى˘ل˘ع ءا˘سسم ة˘سسدا˘سسلأ ة˘عا˘سسلأ ى˘ل˘ع يرا˘ج˘لأ ة˘ي˘ل˘يو˘ج92 موي

-noc // : ptth تاقباسسملأو تاناحتمإÓل ينطولأ نأويدلل ينورتكللأ

zd.ceno.sruocيهفسشلأ رابتخإلاب ةسصاخلأ تأءاعدتسسلأ بحسستو
سسفن نم فيظوتلأ ةقباسسمل ةيباتكلأ تأرابتخإلأ يف نيحجانلل ةبسسنلاب

4 يموي نيحجانلل ةيهفسشلأ تأرابتخلأ يرجن امك هÓعأأ روكذملأ عقوملأ

امأأ ،تأءاعدتسسإلأ يف ءأرجإلأ زكأرمو تيقوتلأ بسسح9102 توأأ5 و

9102 ةيليوج03 خيراتب اهنع نÓعإلأ متيف ةينهملأ تاناحتمإÓل ةبسسنلاب

يف اهنع جأرفإلأ متي وأأ مئأوقلأ رهظتسس ثيح ءاسسم ةسسداسسلأ ةعاسسلأ ىلع

أذه نطولأ ربع ةيبرتلأ تايريدم ىوتسسم ىلع تيقوتلأ سسفنو مويلأ سسفن

ةيلخأد تانا˘ح˘ت˘مأ ءأر˘جإأ ن˘ع تن˘ل˘عأأ د˘ق ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو تنا˘كو

فلتخم ىوتسسم ىلع يراجلأ ةيليوج61 خيراتب اهؤوأرجإأ مت ةيجراخو

فلتخمل ةيقر˘ت˘لا˘ب ة˘سصا˘خ ة˘ق˘با˘سسمو تا˘نا˘ح˘ت˘مأ تم˘ظ˘ن ن˘طو˘لأ تا˘يلو

ةينهم تاقباسسم ءأرجإأ مت اميف ،ةيلخأدلأ تاقباسسملل ةبسسنلاب نيينهملأ

ربع عاطقلل ةعباتلأ بسصانملأ فلتخمب قاحتلإÓل نييرأدإلاب ةسصاخ ةيجراخ

اهريغو نييرأدإأو نيدسصتق˘م بسصا˘ن˘م˘ب تأرأدإلأو تا˘سسسسؤو˘م˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م

ربع اهيلع عÓطإلأو جئاتنلأ ىلع لوسصحلأ نم نيكراسشملأ عيمج نكمتي

ربع اهيلع عÓطإلأ نم أونكمتي مل ةلاح يف هÓعأأ هنع نلعملأ عقوملأ

 نطولأ ربع ةيبرتلأ تايريدم فلتخم

د˘˘حألأ سسمأأ ة˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سص مد˘˘˘قأأ
ة˘˘ير˘˘ق نا˘˘كسس ن˘˘˘م تأر˘˘˘سشع˘˘˘لأ
رانقلأ ةيدل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ ر˘يأز˘م˘لأ
ىلع لجيج ةيلو قرسش يفسشن

هذ˘˘ه˘˘ل يرأدإلأ ر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ ق˘˘˘ل˘˘˘غ
ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حأ كلذو ةر˘˘ي˘˘خألأ

ة˘ي˘حا˘ي˘سسلأ ق˘فأر˘م˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ ئ˘طا˘سشب ةد˘جأو˘ت˘م˘لأ

نا˘ب˘سشل ا˘هؤوأر˘˘ك رذ˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأو
م˘˘˘سسو˘˘˘م لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ
. يراجلأ فايطسصإلأ

نا˘ب˘سشلأ ن˘م تأر˘سشع˘لأ ق˘فد˘˘تو
ة˘يد˘ل˘ب ر˘ق˘م ى˘ل˘ع ن˘ي˘ب˘˘سضا˘˘غ˘˘لأ
ن˘يذ˘لأو سسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘سص را˘ن˘ق˘˘لأ
ريأزملأ ةيرق نم مهبلغأأ ردحني
قلغ ىلع أومدقأأ ثيح ةيلحاسسلأ
ةر˘ي˘خألأ هذ˘ه˘˘ل يرأدإلأ ر˘˘ق˘˘م˘˘لأ

نم نيف˘ظو˘م˘لأو لا˘م˘ع˘لأ ع˘ن˘مو
اجاجتحأ كلذو مه˘ب˘تا˘كم جو˘لو
ةيسصولأ تاطل˘سسلأ ؤو˘كل˘ت ى˘ل˘ع
ةدو˘جو˘م˘لأ ق˘فأر˘˘م˘˘لأ ءأر˘˘ك ي˘˘ف
ريأز˘م˘لأ ئ˘طا˘سش ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ة˘˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م ةر˘˘ي˘˘خألأ هذ˘˘ه ءا˘˘ق˘˘بو
ن˘م ر˘ث˘كأأ رور˘˘م م˘˘غر بأو˘˘بألأ
قÓ˘ط˘˘نأ ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘سصنو ر˘˘ه˘˘سش
. يراجلأ فايطسصإلأ مسسوم
ةيدلبلأ تاطلسسلأ ججحت مغرو
ريربتل ةرهاقلأ فورظلأ سضعبب
ق˘فأر˘م˘لأ هذ˘˘ه ءأر˘˘ك مد˘˘ع رأر˘˘ق
سضورعل اهيقلت مدع كلذ نمو

ق˘˘فأر˘˘م˘˘لأ ع˘˘م مءÓ˘˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م
نأأ لإأ ءأر˘˘˘كل˘˘˘ل ة˘˘˘سضور˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأ
مدع رأرق أورب˘ت˘عأ ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ

رأرسضأ ةباثمب قفأرملأ هذه ءأرك
نيذ˘لأ ة˘ه˘ج˘لأ نا˘ب˘سش ح˘لا˘سصم˘ب

هذهب عافتنإلأ يف نولمأاي أوناك
ي˘ن˘ج˘ل ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘سسأو ق˘فأر˘˘م˘˘لأ
ةيقب ثدحي امك لأومألأ سضعب
. ىرخألأ ةيلحاسسلأ تايدلبلأ

نم11لأ ةعاسسلأ ةبأرق لسصوو
ةيد˘ل˘ب ى˘لإأ د˘فو سسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘سص
نم ةرئأدلأ سسيئر ةدايقب رانقلأ
نيجت˘ح˘م˘لأ ع˘م سضوا˘ف˘ت˘لأ ل˘جأأ

يرأدإلأ ر˘ق˘م˘لأ ح˘ت˘ف ة˘لوا˘ح˘˘مو
لأوز دودح ىلإأ اقلغم لظ يذلأ
تقا˘ف ةد˘م˘ل ق˘ل˘غأأ ا˘مد˘ع˘ب سسمأأ
˘˘ما˘˘سسيأأ ةد˘˘ع ل˘˘ب˘˘˘ق عو˘˘˘ب˘˘˘سسألأ
ةر˘ي˘تو ئ˘ط˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حأ
. ةزاف ةقطنمب ةيمنتلأ

ة˘يد˘ل˘بر˘ق˘م ق˘ل˘˘غ ن˘˘مأز˘˘تو أذ˘˘ه
رقم حتف ةداعإأ عم يفسشن رانقلأ
ز˘يز˘˘ع˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ةعبرأأ دعب دحألأ سسمأأ ةرواجملأ
ماق يتلأ تاجاجتحإلأ نم مايأأ
نم ةيبرغ˘لأ ة˘ه˘ج˘لأ نا˘كسس ا˘ه˘ب
ةبلاطملأ لجأأ نم ةيدلبلأ هذه
كيرح˘تو ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ ي˘ف م˘ه˘ق˘ح˘ب
. ةهجلأ هذهب ةمئانلأ عيراسشملأ

Ω. eù°©ƒO 

 قلغلا نم مايأا ةعبرأا دعب زيزعلا دبع يديصس ةيدلب رقم حتف مت اميف

لجيجب رانقلأ ةيدلب رقم نوقلغي نوجتحم

... فداهلبب لوبخم دي ىلع حبذ ةلواحم نم رخآا خيصش اجن اميف

لجيجب ةرجاششم ءانثأأ ينيتشس ةافو
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اعامتجأ ,يودب نيدلأ رون لوألأ ريزولأ سسأأرت
فلملأ ةسسأردل سصسصخ كرتسشم يرأزو سسلجمل
يف نمأÓل ةينطولأ ةيبودنم˘لأ ءا˘سشنإا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ
تاف˘ل˘م˘لأ د˘ي˘سسج˘ت ىد˘م م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل أذ˘كو قر˘ط˘لأ
دافأأ ام بسسح ,ةيرأدإلأ قئاثولأ ةنرسصعب ةقلعتملأ
ريزو˘لأ را˘سشأأو.لوألأ ر˘يزو˘لأ ح˘لا˘سصم˘ل نا˘ي˘ب ه˘ب
بجي اهريغو عيراسشملأ هذه لثم» نأأ ىلإأ لوألأ
ة˘ي˘مو˘ي˘لأ ةا˘ي˘ح˘لأ ى˘ل˘ع با˘ج˘يإلا˘˘ب سسكع˘˘ن˘˘ت نأأ
تأرأدإلأ فلتخم عم مهتاقÓ˘ع ي˘ف ا˘ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘ل
تأرامثتسسلأ عم ةنراقملا˘ب ة˘سصا˘خ ,ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
يغبني ثيح ,لاجملأ أذه يف ةزجنملأ ةمخسضلأ
ةمدخلأ يف يعونلأ نسسحتلأ نطأوملأ سسملي نأأ

يتلأ ةيكذلأ لولحلأ لك ليعفت ربع ,ةيمومعلأ

أذه ي˘فو.«ة˘ث˘يد˘ح˘لأ تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لأ ا˘ه˘ح˘ي˘ت˘ت

ءانع نم نينطأوملأ ءافعإأ» يودب ررق ,ددسصلأ

ىلع لوسصحلل ة˘يرأدإلأ ح˘لا˘سصم˘لأ ى˘لإأ ل˘ق˘ن˘ت˘لأ

,ةي˘نور˘ت˘كلإلأو ة˘ير˘ت˘مو˘ي˘ب˘لأ ق˘ئا˘ثو˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م

عم ,ةينورتكلإأ ةروسصبو دعب نع متت اهلعجو

نم ديربلأ حلاسصم عم ةمربملأ ةيقافتلأ ليعفت

ةروسصب اهباحسصأأ ىلإأ قئاثولأ هذه لاسصيإأ لجأأ

ر˘يزو ف˘ي˘ل˘كت» بنا˘ج ى˘لإأ.«ة˘نو˘˘م˘˘سضمو ة˘˘ن˘˘مآأ

امل لثمألأ لÓغ˘ت˘سسلأ ي˘ف عأر˘سسإلا˘ب ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ

ةيرتمو˘ي˘ب˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ف˘ير˘ع˘ت˘لأ ة˘قا˘ط˘ب هر˘فو˘ت

ةينورت˘كلإأ تا˘مد˘خو لو˘ل˘ح ن˘م ة˘ي˘نور˘ت˘كللأو

ف˘ل˘ت˘خ˘م جأردإأ لÓ˘خ ن˘م ,ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ةد˘ئا˘ف˘ل

تلاجملأ عيمج يف ةيتامو˘ل˘ع˘م˘لأ تا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ

لسصو يذلأ اهيزئاحل ربتعملأ ددعلأ ىلإأ رظنلاب

لوألأ ريزولأ رمأأ امك.«نطأوم نويلم6.51 ىلإأ

متيو ةي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه د˘ي˘سسج˘ت˘ل ج˘ما˘نر˘ب» ع˘سضو˘ب

لجأأ نم ,ةنسسلأ ةياهن لبق هذيفنت يف قÓطنلأ

رثألأو ةيولوألأ تأذ تاقيبطتلأ فلتخم دأدعإأ

ي˘ل˘ئا˘ع˘لأ ر˘ت˘فد˘لا˘ك ن˘طأو˘م˘لأ ى˘ل˘ع ر˘˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لأ

ي˘نور˘ت˘كلإلأ ي˘ح˘سصلأ ف˘ل˘˘م˘˘لأو ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلأ

كأر˘سشإأ» ةرور˘سض ى˘ل˘ع يود˘ب د˘˘كأأو.«ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو

حأرتقأ لجأأ نم ةركتبملأو ةئسشانلأ تاسسسسؤوملأ

ةيتامدخلأ اهتاقيب˘ط˘تو ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لأ ا˘ه˘لو˘ل˘ح

,ما˘ه˘لأ عور˘سشم˘لأ أذ˘ه زا˘ج˘نأ ي˘ف ا˘ه˘ت˘كرا˘˘سشمو

ميظنت وأأ ةكراسشملل نÓعإأ قÓطإأ ربع ةسصاخ

تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ل ل˘˘˘م˘˘˘ع تا˘˘˘سشرو

.«ةركتبملأ

ةيرادإلا حلاصصملا ىلإا لقنتلا ءانع نم نينطاوملا ءافعإا

دعب نع ةينورتكلإلأو ةيرتمويبلأ قئاثولأ فلتخم ىلع لوشصحلأ ةحاتإأ

ةيندملأ ةيامحلأ ر˘سصا˘ن˘ع ل˘خد˘ت
يعماجلأ ذاتسسألأ لقن لجأأ نم
ةعماج˘ب ما˘ع˘ط˘لأ ن˘ع بر˘سضم˘لأ

قيدسصلأ ىفسشتسسم ىلإأ لجيج
كلذو ةيلولأ ةمسصاعب ىيحي نب
يذلأ ريبكلأ روهدتلأ باقعأأ يف

امدعب يحسصلأ هعسضو ىلع أأرط
ف˘سصنو عو˘ب˘سسألأ ءا˘˘هز ى˘˘سضق
رأر˘ق ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘˘حأ ل˘˘كأأ نود
ةعماجب ذاتسسأاك هلمع نم هلسصف
. لسصأوتملأ نيوكتلأ

أذه˘ل ة˘ي˘ح˘سصلأ ة˘لا˘ح˘لأ تفر˘عو
ر˘سضح˘ي يذ˘لأ ثحا˘ب˘لأ ذا˘˘ت˘˘سسألأ
أروهدت هأروتكدلأ ةدا˘ه˘سش ل˘ي˘ن˘ل

ةري˘خألأ تا˘عا˘سسلأ لÓ˘خ أر˘ي˘ب˘ك
ماعطلأ لوانت نع هعانتمأ لعفب
ي˘لأو˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ر˘سشا˘ع˘لأ مو˘˘ي˘˘ل˘˘ل
ة˘ع˘ما˘ج ر˘ق˘م ةأذا˘ح˘م˘ب هر˘م˘سستو
اجاج˘ت˘حأ ل˘سصأو˘ت˘م˘لأ ن˘يو˘كت˘لأ

ي˘ف˘سسع˘ت˘لأ ل˘سصف˘لأ رأر˘ق ى˘˘ل˘˘ع
ثÓث دعب هقح يف ردسص يذلأ
ةريخألأ هذهب لمعلأ نم تأونسس
نم تلواحملأ لك يدجت ملو ،

دح عسضو˘ب ي˘ن˘ع˘م˘لأ عا˘ن˘قإأ ل˘جأأ
ف˘قوو ما˘ع˘˘ط˘˘لأ ن˘˘ع ه˘˘بأر˘˘سضإل
ي˘ت˘لأ ة˘يوا˘خ˘لأ ءا˘ع˘مألأ ة˘كر˘ع˘م
ةعماجلأ ةرأدإأ دسض اهسضوخ ررق
يف ببسست يذلأ رمألأ ةروكذملأ
ع˘˘سضو˘˘لأ ي˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك رو˘˘˘هد˘˘˘ت
مل يذلأ ذاتسسألأ أذهل يحسصلأ
ةأزأوم فوقولأ ىلع ىوقي دعي
ةيمسضه لكاسشم نم هتاناعم عم
نأأ لبق رطخ يف هتحسص تعسضو
يف ىفسشتسسملأ ىلإأ هليوحت متي

يلحملأ ماعلأ يأأرلأ لمأاي ةوطخ
نوكت نأأ ةيعماجلأ ةرسسألأ أذكو
ذاتسسألأ أذه ةمزأأ ل˘ح˘ل ا˘حا˘ت˘ف˘م
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ةد˘نا˘سسم ي˘ق˘ل يذ˘لأ
ى˘ل˘ع ةذ˘تا˘سسألأو ة˘ب˘ل˘ط˘لأ ل˘˘ب˘˘ق
ليلد˘ب ل˘ج˘ي˘ج ة˘ع˘ما˘ج ىو˘ت˘سسم
ا˘˘˘ه˘˘˘ما˘˘˘قأأ ي˘˘˘ت˘˘˘لأ تأر˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘لأ
لجأأ نم ة˘ب˘ل˘ط˘لأ ن˘م تأر˘سشع˘لأ

تمظن يتلأو ريخألأ أذه ةدناسسم
ذا˘ت˘سسألأ ا˘˘ن˘˘ل˘˘ك » را˘˘ع˘˘سش تح˘˘ت

.»دأدح
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 قوف امو ةنصس03 نيغلابلا نينطاوملل ةلصصاوتم ةيلمعلا

ةيوشست مت باشش فلأأ362 نم ديزأأ
 ةينطولأ ةمدخلأ هاجتأ مهتيعشضو

ةمد˘خ˘لأ ها˘ج˘ت ة˘ي˘ع˘سضو˘لأ ة˘يو˘سست نأا˘ب ي˘ن˘طو˘لأ عا˘فد˘لأ ةرأزو تن˘ل˘عأأ
ةياغ ىلإأ قوف امف ةنسس نيثÓث نيغلابلأ نينطأوملاب ةقلعتملأ ،ةينطولأ

يف لسصأوتت ،لبق امو4891 ةنسس نيدولوملأ يأأ،4102 ربمسسيد13
دد˘ع نإا˘˘ف قا˘˘ي˘˘سسلأ تأذ ي˘˘فو، سسمأ ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب بسسح.ةد˘˘ي˘˘ج فور˘˘ظ
هذه ةيأدب ذنم ةي˘سسا˘ئر˘لأ تأءأر˘جإلأ ن˘م أودا˘ف˘ت˘سسأ ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

نم ،انطأوم975.362 ىلإأ عفترأ،9102 سسرام13 ةياغ ىلإأو ةيلمعلأ

سسفن يفو تأءأرجإلأ هذه سسفن راطإأ يفو .جراخلاب اميقم8673 مهنيب

ةنسس ةياغ ىلإأ تاعفدلأ نم أرخأاتم003.139 ةيعسضو ةيوسست مت ،ةرتفلأ

نينطأوملأ ملع ىلإأ ينطولأ عافدلأ ةرأزو يهنت ،ىرخأأ ةهج نم4102.
ىلعو ينطولأ بأرتلأ لماك ربع ،ةينطولأ ةمدخلأ بتاكمو زكأرم نأاب
لابقتسسأ لسصأوت ،جراخلاب ةيلسصنقلأو ةيسسامولبدلأ تايلثمملأ ىوتسسم
ةينوناقلأ تأءأرجإلأ لامكتسسل ،مهب لف˘كت˘ل˘ل ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

.ةينطولأ ةمدخلأ هاجتأ مهتيعسضو ةيوسستو
U°Édí. Ü
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ل هكأوفلأ هذه راعشسأأ بلغأاف

دوجأل جد002 فقشس زواجتت

يف جد001 ىلإأ لشصتو ،عأونألأ
يذلأ رمألأ ،فانشصألأ نم ديدعلأ

هكأوفلأ ىلع لبقي نطأوملأ لعج
ىلإأ ةفا˘شضإأ ،دا˘ت˘ع˘م ر˘ي˘غ ل˘كششب
راعشسألأ نم تلعج يتلأ ةيمكلأ
ح˘˘لا˘˘شص ي˘˘ف أرأر˘˘ق˘˘ت˘˘شسأ فر˘˘ع˘˘ت
با˘ح˘شصأأ سصخألا˘بو ،ن˘طأو˘˘م˘˘لأ
راعشسأأ لشصأوتت .فيعشضلأ لخدلأ
،رايهنلأ يف ةيمشسوملأ هكأوفلأ

اهل ىوتشسم ىندأأ ىلإأ تلزن ثيح
،ة˘ي˘شضا˘م˘لأ تأو˘ن˘شسلا˘ب ة˘نرا˘˘ق˘˘م
ه˘كأو˘ف˘لأ را˘˘ع˘˘شسأأ ى˘˘لإأ فا˘˘شضت˘˘ل

يف أرأرقتشسأ فرعت يتلأ ةيلحملأ

،هفانشصأأ لكب خيطبلاك راعشسألأ

ا˘جر˘حد˘ت زو˘م˘لأ ر˘˘ع˘˘شس فر˘˘ع˘˘يو

005و008 ن˘م لز˘ن ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب

ةي˘شضا˘م˘لأ رو˘ه˘ششلأ لÓ˘خ را˘ن˘يد

ربعو .أران˘يد061 ى˘لإأ ل˘شصي˘ل

م˘ه˘نا˘شسح˘ت˘شسأ ن˘ع نو˘ن˘طأو˘˘م˘˘لأ

هكأوفلأ راعشسأأ رأرقتشسل ريبكلأ

راجتلأ ع˘م˘جأأ ثي˘ح ،ة˘ي˘م˘شسو˘م˘لأ

ةلوبقم اشساشسأأ راعشسألأ نأأ ىلع

ر˘ّفو˘ت ع˘م ،ة˘ل˘م˘ج˘˘لأ قأو˘˘شسأأ ي˘˘ف

ة˘ي˘م˘شسو˘م˘لأ ه˘˘كأو˘˘ف˘˘لأ جو˘˘ت˘˘ن˘˘م

لعج يذلأ رمألأ ،ةريبك تايمكب

.ةرثكب اهيلع تفا˘ه˘ت˘ي ن˘طأو˘م˘لأ

نم يلحملأ حافتلأ رعشس غلب دقو

امنيب ،أرانيد081 عأونألأ دوجأأ

خوخلأ نم لك رعشس زواجتي مل

دحأأ بشسح ،رانيد002 قوقربلأو

لابقإلأ» ى˘ل˘ع د˘كأأ يذ˘لأ ة˘عا˘ب˘لأ

فلتخم ىلع نينطأوملل ريبكلأ

ىلع ،ة˘شضور˘ع˘م˘لأ تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لأ

ن˘يأأ ة˘ي˘شضا˘م˘لأ م˘شسأو˘م˘˘لأ سسكع

ن˘م ر˘ي˘ث˘˘ك ي˘˘ف را˘˘ع˘˘شسألأ تنا˘˘ك

ة˘˘˘ه˘˘˘كا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م فا˘˘˘˘ن˘˘˘˘شصألأ

لوانت˘م ي˘ف تشسي˘ل ة˘شضور˘ع˘م˘لأ

ىلع نونطأوم عمجأأو ،«عيمجلأ

هذه رشضخلأو هكأوفلأ راعشسأأ نأأ

.اشسوم˘ل˘م ا˘ع˘جأر˘ت تفر˘ع ة˘ن˘شسلأ

ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ح˘لا˘˘شصم˘˘لأ ع˘˘ّقو˘˘ت˘˘تو

338 قوفي ام جاتنإأ ةدكيكشسب

هكأوفلأ فلتخم نم راطنق فلأأ

ف˘˘ن˘˘شص ن˘˘˘م˘˘˘شض ة˘˘˘جرد˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ

،حا˘ف˘ت˘لأ رأر˘غ ى˘ل˘ع ،تا˘˘يدرو˘˘لأ

،خو˘˘خ˘˘لأو قو˘˘قر˘˘ب˘˘لأ ،سصا˘˘˘جإلأ

تردق ةحاشسم لÓغتشساب كلذو

لشصو ثيح ،راتكه0085 ب

أراطنق441 ىلإأ جاتنإلأ دودرم

ن˘˘ع ةدا˘˘يز˘˘ب يأأ ،را˘˘ت˘˘كه˘˘لأ ي˘˘˘ف

،أراطنق21 ب يشضاملأ مشسوملأ

ةيشضاملأ ةنشسلأ ليجشست مت نيأأ

أراطنق231 ىلإأ لشصي أدودرم

فلأأ057 جاتنإأو ،راتكهلأ يف

ىلإأ تلشصو ةحاشسم ىلع ،راطنق

 .أراتكه5675

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ2475ددعلا9102 ةيليوج92 نينثإلا4
www.akhersaa-dz.com

رارغ ىلع ،ةيمصسوملا هكاوفلا نم تاجوتنملا فلتخم يف ةريبك ةرفو هكاوفلل عيبلا طاقن فلتخمو ةدكيكصس ةيلو قاوصسأا دهصشت
تاقرطلا ةفصصرأا ىلع نييوصضوفلا ةعابلا دنع ىتحو تاءاصضفلا هذه يف لوجتملاو شصاجإلا ،خوخلا ،حافتلا ،قوقربلا ،ششمصشملا

.طيصسبلا نطاوملا لوانتم يف راعصسألا دجي

راطنق فلأا338 جاتنإاب تاعقوت طصسو/ةدكيكصس

هكاوفلا راعشسأا يف صسوشسحم صضافخنا
ىفصشتصسم ىلإا ةجرح ةلاح يف اولقن/ لجيج

ىيحي نب قيدصصلا

صصاخششأا ةعبشس قانتخا
 ةقشش لخاد ةدحاو ةلئاع نم

نم دأرفأأ ةعبشس لقن لجأأ نم ةيندملأ ةيامحلأ رشصانع تلخدت
د˘ع˘ب لوألأ سسمأأ ر˘ه˘ظ ل˘ج˘ي˘ج ى˘ف˘ششت˘شسم ى˘لإأ ةد˘حأو ة˘ل˘ئا˘˘ع
ةزهجألأ دحأأ اهردشصم ةقرتحم تأزاغب قانتخإÓل مهشضرعت
اياحشضلأ نإاف ةيندملأ ةيامحلأ نم ردشصم بشسحو .ةيلزنملأ
لجيج ةيلو جراخ نم ردحنت ةلئاعل نومتني نيذلأو ةعبشسلأ

ةلطعلأ ءاشضق لجأأ نم طقف مايأأ لبق ةريخألأ هذهب تلح يتلأو
هذهل قبشس ةقشش لخأد يعا˘م˘ج قا˘ن˘ت˘خإل أو˘شضر˘ع˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘شصلأ
، مايألأ سضعب ءاشضق لجأأ نم اهراجئتشساب تماق نأأو ةلئاعلأ

قيدشص لبق نم ءامغإأ ةلاح يف ةعبشسلأ سصاخششألأ ىلع رثعو
ىلع عÓطإÓل ةريخألأ هذهل ةرايزب ريخألأ أذه مايق دعب ةلئاعلل
ةيندملأ ةيامحلأ حلاشصم مÓعإأ ىلإأ هب عفد يذلأ رمألأ اهلأوحأأ
ىفششتشسملأ ىلإأ ةعبشسلأ اياحشضلأ لقنل روفلأ ىلع تلخدت يتلأ

ىلإأ ةفاشضإأ امهئانبأأ نم ةعبرأأو بألأو مألاب رمألأ قلعتيو
نأأ ةيبط رداشصم تدكأأو .ةلئاعلأ سسفن ىلإأ يمتني رخآأ سصخشش
ىلإأ مهلقن دعب ةيرورشضلأ تافاعشسإلأ أوقلت ةعبشسلأ اياحشضلأ
مهترداغم ليلدب رطخلأ ةلاح أوزواجت ءلؤوه نأأو ىفششتشسملأ
تبهذ املثم مهنيب ةافو ةلاح ةيأأ لجشست نأأ نود ىفششتشسملل
. رداشصملأ سضعب هيلإأ
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تردق قئارحلا هذه اهتفلخ يتلا رئاصسخلا نإا لاق

ميتنصس رايلم11 ـب

نع فششكي وزو يزيتل تاباغلا ظفاحم
قئارح ةحفاكمل ةيقافتا رئازجلا عيقوت

نابايلا و وافلا ةمظنم عم تاباغلا
ةود˘ن˘لأ سشما˘ه ى˘ل˘ع تا˘با˘غ˘لأ ة˘ظ˘فا˘ح˘˘م ر˘˘يد˘˘م سسمأأ ف˘˘ششك
تماق رئأزجلأ نأأ وزو يزيت ةنيدمب اهطششن يتلأ ةيفحشصلأ
رييشست لاجم يف ةينقتلأ ةدعاشسملأ لوح ةيقافتأ أرخؤوم عيقوتب

و تاباغلل ةماعلأ ةيريدملأ نيب رئأزجلأ يف تاباغلأ قئأرح
و «نابايلأ» و «واف» ةعأرزلأ و ةيمنتلل ةدحتملأ ممألأ ةمظنم
سصاخلأ ينطولأ اهططخم زيزعت نم رئأزجلأ نيكمت فدهب أذه
ثدحتملأ سسفن فاشضأأ ىرخأأ ةهج نم و .ةرهاظلأ هذه ةحفاكمل
وزو يزيت رششأدم و ىرق ربع ةعلدنملأ قئأرحلأ هذه لك نأأ

نيذلأ راقعلأ تانوراب و بششخلأ ايفام اهءأرو ناك ةلعتفم
اهل قئأرحلأ هذه نأاب افيشضم »تاباغلأ نأرين لاعششإأ أوببشست
سسفن يفو .» راقعلأ تانوراب» مه و اهءأرو نوفقي نيببشستم

اشصخشش52 فيقوت ينطولأ ىوتشسملأ ىلع هنأأ مت دكأأ ددشصلأ
تاه˘ج˘لأ ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘لا˘حإأ م˘ت ق˘ئأر˘ح ةد˘ع مأر˘شضإأ ي˘ف أو˘طرو˘ت
وزو يزيت ةيلو يف هنأأ ثدحتملأ تأذ فاشضأأ امك .ةيئاشضقلأ

ىلع تلع˘ت˘ششأ ا˘ق˘ير˘ح761 تلجشس تا˘با˘غ˘لأ ة˘ظ˘فا˘ح˘م نأأ
ةياغ ىلإأو يشضاملأ نأوج حتافلأ ةيأدب ذنم ، ةيلولأ ىوتشسم
سسفن يف ثدحتم˘لأ سسف˘ن را˘ششأأ ا˘م˘ك يرا˘ج˘لأ ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘شش

،أراتكه0541 فÓتإأ نع ترفشسأأ نأرينلأ ةنشسلأأ نأأ قايشسلأ

راجششألأو سشأرحألأ اهنيب نم ةفلتخم راتكه0011 اهنم
هذه اهتفلخ يتلأ رئاشسخلأ سصخي اميف امأأ و .اهريغو ةرمثملأ
رئاشسخلأ هذهل ةيلاملأ ةميقلأ نأأ ثدحتملأ سسفن دكأاف قئأرحلأ

N∏«π S°©ÉO.ميتنشس رايلم11 ب تردق دق

ةعشساشش تاحاشسم ىلع يتأات قئارحلا
ةنتابب لميك يف لمجلا ردان ةباغب

لكل ءافطإلأ قرف يف ةلثمم ةيندملأ ةيامحلأ حلاشصم تلخدت
،سسيرأأ ،ةرمششلأ ،داقميت ،توكت ،ةنتاب ةيشسيئرلأ ةدحولأ نم
قئأرح ةحفاكمل لقنت˘م˘لأ ل˘تر˘لأ زا˘ه˘ج ى˘لإأ ة˘فا˘شضإلا˘ب ة˘ل˘م˘ح
لمجلأ ردان ةباغب تبشش يتلأ نأرينلأ دامخإأ لجأل ،ةنتاب تاباغلأ
لأزت ل ثيح ،ةنتاب ةيلو توكت ةرئأدب لميك ةيدلبل ةعباتلأ

يتلأ قئأرحلأ يف يئاهنلأ مكحتلل ،ةلشصأوتم دامخإلأ ةيلمع
،رئاشسخلأ مجح ديدحت دعب متي مل ةعشساشش تاحاشسم تمهتلأ

ةيداملأ تاناكمإلأ ةفاك ةيندملأ ةيامحلأ حلاشصم ترخشس دقو

فلتخمب ءافطإأ ةنحاشش61 يف لثمت داتع كلذ نمو ةيرششبلأو
،لاشصتأ يترايشس ،فا˘ع˘شسإأ ي˘ترا˘ي˘شس ،نأزوألأو تا˘شصشصخ˘ت˘لأ

بترلأ فلتخمب انوع96 غلب يلمع دأدعتب نأوعألأ لقنل ةلفاح

ةكراششمب انوع65 ،طابشض فشص6 طابشض7 مهنم ماهملأو
ىقبي يتلأ ،ةيتابنلأ ةورثلأ ذاقنإأ نم نكمتلل تاباغلأ حلاشصم
.ةلوهجم بابشسأل اهب قيرحلأ علدنأ
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حلاشصم نييشضاملأ نيمويلأ لÓخ تنكمت

50ل دح عشضو نم ةششرك نيع ةرئأد نمأأ

تأردخملأ نم ةي˘م˘ك م˘ه˘تزو˘ح˘بو سصا˘خ˘ششأأ

بناج ىلإأ ة˘شسو˘ل˘ه˘م سصأر˘قأأو ج˘لا˘ع˘م ف˘ي˘ك

تاهجلأ ىلإأ مهميدقت م˘ت˘ي˘ل. ءا˘شضي˘ب ة˘ح˘ل˘شسأأ

يف تلشصف يتلأ ايميلقإأ ةشصتخملأ ةيئاشضقلأ

˘مر˘ج˘لأ ن˘ع ة˘م˘كا˘ح˘م˘لأ را˘ظ˘ت˘نأ ي˘ف م˘˘هر˘˘مأأ

ةيلخ نايب بشسحب ةي˘شضق˘لأ ،ه˘ي˘ف ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘لأ

مأأ ةيلو ن˘مأا˘ب ة˘ما˘ع˘لأ تا˘قÓ˘ع˘لأو لا˘شصتلأ

لك ةبراحم قايشس يف جردنت يتلأ يقأوبلأ

ةر˘جا˘ت˘م˘لأ م˘ئأر˘ج ا˘ه˘ن˘مو ة˘م˘ير˘˘ج˘˘لأ لا˘˘كششأأ

دو˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ و تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب

دعب42.70.9102 خ˘يرا˘ت ى˘لإأ ا˘ه˘˘ع˘˘ئا˘˘قو

طاششنل ةطرششلأ لاجر اهب ماق دشصرت ةيلمع

نيع ةنيدمب ءايحألأ دحأأ ىوتشسم ىلع هوبششم

ة˘شسم˘خ ف˘ي˘قو˘ت ن˘م أو˘ن˘كم˘˘ت ن˘˘يأأ ، ة˘˘ششر˘˘ك

ةنشس83 و91 نيب مهرامعأأ حوأرتت سصاخششأأ

ةيمك زجح متيل ايئاشضق نوقوبشسم مهنيب نم

نم مأر˘غ6.462 ـب ترد˘ق تأرد˘خ˘م˘لأ ن˘م

ءأود ن˘م ة˘لو˘شسب˘˘ك21و جلا˘ع˘م˘لأ ف˘ي˘كلأ

ءاشضيب ةحلشسأأ زجح ىلإأ ةفاشضإلاب نيلاباغيرب
ير˘˘ي˘˘ب˘˘ك ر˘˘ج˘˘ن˘˘خ و ف˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘ف تل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت
تأردخملأ عيطقت يف لمعتشسي عطاقو مجحلأ
ىلإأ مهليوحت دعب و ةشسمخلأ مهيف هبتششملأ

نع يئأزج فلم مهدشض زجنأأ ةرئأدلأ نمأأ رقم
، يعرشش دنشس نود سضيبأأ حÓشس لمح ةيشضق
لوشصحو عيبلل عشضوو عيبلل سضرع و ةزايح
ريغ ةقيرطب نيزختلأو عيبلأ دشصق ءأرشش و
ريغ ةقيرطب ةيودأأ عيزوتو ، تأردخم ةيعرشش
.ةيعرشش

يقاوبلا مأا

 فيكلا نم ةيمك مهتزوحبو صصاخششأا50 فيقوت
ةششرك نيعب ةشسولهم ةيودأاو

جحلا كصسانم ءادأل ةبانع راطم ىلإا امهتدلاو ليصصوتل ناهجوتم اناك

ةمدشص ةلاح يف مألاو ناعرذلاب ةشسبت نم نيقيقشش ةافو
راطم ىلإأ ناهجوتم ناك امنيب ناعرذلأ ةقطنمب برغ قرشش رايشسلأ قيرطلأ لخدم دنع تيمم رورم ثداح يف امهفتح ناقيقشش نأوخأأ يقل
نإاف ربخلأ تدروأأ يتلأ رداشصملأ بشسحو.جحلأ ةشضيرف ءأدأل ةشسدقملأ عاقبلأ وحن ةهجوتم تناك يتلأ امهتدلأو ليشصوتل ةبانعب طاطيب حبأر
ةمدشص ةلاح يف امهتدلأو ليوحت مت اميف سسابشسبلأ ىفششتشسمب ثثجلأ ظفح ةحلشصم ىلإأ امهيتثج تلوح ةشسبت ةيلو نم نأردحني نيقيقششلأ
ناعرذلأ ناكشس طاشسوأأ يف علهو ءايتشسإأ ةلاح ربخلأ فلخ دقو.ةبانعب دششر نبإأ يعماجلأ ىفششتشسملاب تلاجعتشسلأ ةحلشصم وحن ةديدشش
.جحلأ كشسانم ءأدأل امهتدلأو ةلحر هلÓخ تيغلأأ ءأزع ىلإأ مهتحرف تلوحت نأأ دعب نيتيحشضلأ براقأأو لهأأ أذكو
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعأشس رخآا
Akher Saâ

2475ددعلا9102 ةيليوج92  نينثإلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةملعلا و فيطسس يتنيدم نيب طبارلا هرطسش يف5 مقر ينطولا قيرطلا ىوتسسم ىلع سسمأا حابسص عقو ميلأا رورم ثداح فلخ

 نيرخآا41 حرجو سصاخسشأا9 لتقم

ةدكيكسس

نوقلغي يدومح ضشورمح نأكشس

44مقر ينطولا قيرطلا
سشورمح ءامشس يف ةفيثك ناخد بحشس سسمأأ راهن تلاعت

˘ما˘ي˘ق د˘ع˘ب تا˘عا˘شسل ر˘ي˘شسلأ ة˘كر˘حتف˘قو˘ت و ،يدو˘م˘˘ح

سسيراتملأوةراجحلاب قيرطلأ قلغب ناكشسلأ نم تأرششعلأ

،ناكشسلأ نع نولثمم ركذو ةلعتششملأ ةيطاطملأ تÓجعلأو

ةايح نوششيعي مهنأاب يمومعلأ قيرطلأ ىلإأ أوجرخنيذلأ

ةيأدب ىلإأ اهئاششنإأ خيرات دوعيةيريدشصق خأوكأأ يف ةبعشص

ةايحلأفورظ ى˘ندأأ ى˘لإأ ر˘ق˘ت˘ف˘ت ا˘ه˘نأأ ثي˘ح ،تا˘ي˘ن˘ي˘ت˘شسلأ

نم تأرطق طقاشست عم هايملل كرب ىلإأ لوحتتو ةميركلأ

نأرئفلأو نيباعثلل ر˘ي˘ب˘كلأ را˘ششت˘ن’أ ن˘عكيهان ،راط˘مأ’أ

ةباشصإأ هنع جتنام ،ناكملأ طيحمب ةراشضلأ سشئاششحلأو

ىلع ةنمزم سضأرمأاب نشسلأ يف رابكلأو لافطأ’أ نم ديدعلأ

تاطلشسلأ أوبلاط مهنأاب نوجتحملأ فاشضأأو .مهركذدح

أوقلت مهنأأ ملعلأ عم ،نكشسلأنم نيديفتشسملأ ةمئاق رششنب

ىلإأ ققحتتمل دوعولأ كلت نم يأأ نكل ، مهليحرتب أدوعو

تانكشس ينطاق نم ف’آ’أ ليحرت نيبرغتشسم ،ةعاشسلأ دح

ةديدجلأ ةنيدملأ ىلإأ أرخؤوم تديشش يتلأ ةششهلأءايحأ’أ

ىلع قح هجو يأأ نودميدقلأ مهيح ءاشصقإأو ، ةرورعزوبب

مهتكرح نم نودعشصيشس مهنأأ أودكأأو ،مهحيرشصت بشسح

ديدحت مدع لاح يف قيرطلأ قلغ نولشصأويو ةيجاجتح’أ

عفر لجأأ نم تانكشسلأ عيزوتل حشصأودعومل تاطلشسلأ

ناكم ىلإأ نيلوؤوشسملأنم ةعومجم لقنتو،مهنع نبغلأ

ةمئاق رششن ابيرق متيشس هنأأ نيجتحملأ أوغلبأأو جاجتح’أ

.نكشسلأ نم نيديفتشسملأ
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وزو يزيت

قيرغ نع ثحبلا ةيلمع لشصاوت
تريزقيتب ضسورحم ريغ ئطأششب

ةقرف سسمأأ لوأأ ةريهظ تلخدت ، ةيمويلأ اهتاطاششن راطإأ يف

تريزقيت ةيدلبب ةيندملأ ةيامحلل نيعباتلأ نيشساطغلأ نم

ىلع دوقفم باشش ةثج نع ثحبلأ لجأأ نم وزو يزيت ةي’و

تريزقيت ةقطنمب دجأوتم سسورحم ريغ ئطاشش ىوتشسم

ةيريدملأ ىدل مÓعإ’أ ةيلخب فلكملأ بشسح و .ةيلحاشسلأ

دودح يف ىفتخأ دق باششلأ نإاف ةيندملأ ةيامحلل ةيلحملأ

ى˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد ن˘˘ي˘˘شسم˘˘خ و را˘˘ه˘˘ن˘˘لأ ف˘˘شصت˘˘ن˘˘م ة˘˘عا˘˘شسلأ

د˘ع˘ب ةر˘ششا˘ب˘م كلذ و ا˘ف˘لا˘شس رو˘كذ˘م˘لأ ئ˘طا˘ششلأ ىو˘ت˘شسم

تدروأأ يتلأ رداشصملأ سسفن تفاشضأأ و ةحابشسلأ يف هعورشش

لئاشسولأ لك تدنج ةي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘شصم نأأ ر˘ب˘خ˘لأ

ةثج ىلع روثعلأ لجأأ نم نيشساطغ نم ةيرششبلأ و ةيداملأ

مل بابشسأ’ راظنأ’أ نع هتثج تفتخأ يذلأ ةدوقفملأ باششلأ

 . نآ’أ دحل ددحت

نم ةلشصأوتم لأزت ’ ثاحبأ’أ نإاف ةراششإ’أ هيلإأ ردجت امك و

.دوقفملأ ةيحشضلأ ةثج ىلإأ لوشصولأ لجأأ
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جيريرعوب جرب

ثدأح يف نيبأشصم ةشسمخ
ريطخ رورم

35و5 نيب مهرامعأأ سصاخششأأ ةشسمخ سسمأأ لوأأ ةليل بيشصأأ

ريطخ رورم ثداح يف ةروطخلأ ةتوافتم تاباشصإاب ةنشس

نيع قر˘ط˘لأ قر˘ت˘ف˘م601 مقر ين˘طو˘لأ ق˘ير˘ط˘لأ ى˘ل˘ع

، ناكملأ نيع يف ةيلوأ’أ تافاعشسإ’أ مهل تمدق ناطلشسلأ

ىلإأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘شصم فر˘ط ن˘م م˘هوÓ˘جإأ م˘ت و

ىقبت امي˘ف .ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب يد˘يزو˘ب ر˘شضخ˘ل ى˘ف˘ششت˘شسم

ةيامحلأ  حـلاشصم تشصحأأو أذه ةلوهجم ثداحلأ بابشسأأ

ىلإأ52 نم ةدتمملأ ةرتفلأ لÓخ ةي’ولأ ميلقإأ ربع ةيندملأ

33 فلخ اقرفتم أرورم اثداح (71) يراجلأ رهششلأ نم82

يف ةيلوأ’أ تافاعشسإ’أ مهل تمدق نيباشصملأ لك اباشصم

ح˘لا˘شصم˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ى˘˘لإأ  م˘˘هوÓ˘˘جإأ م˘˘تو نا˘˘كم˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ع

.ةبيرقلأ ةيئافششتشسإ’أ
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ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لأ بشسحو

با˘ب˘شسأأ نإا˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘ل˘˘شصح˘˘ت

فأر˘˘ح˘˘نأ ى˘˘لإأ دو˘˘˘ع˘˘˘ت ثدا˘˘˘ح˘˘˘لأ

ة˘ج˘ي˘ت˘ن ا˘هرا˘شسم ن˘ع ة˘˘ن˘˘حا˘˘ششلأ

امم اهيلع ةرطيشسلأ اهقئاشس نأدقف

فينعلأ مأدطشص’أ عوقو ىلإأ ىدأأ

ل˘ق˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لأ ة˘˘ل˘˘فا˘˘ح˘˘لأ ع˘˘م

في˘ط˘شس ط˘خ ى˘ل˘ع ن˘ير˘فا˘شسم˘لأ

عو˘قو رو˘ف و ، د˘ي˘˘ع˘˘لأ مو˘˘غ˘˘ل˘˘شش

ةيامحلأ حلاشصم تلخدت ثداحلأ

ى˘لإأ ا˘يا˘ح˘شضلأ تل˘ق˘ن و ة˘ي˘ند˘م˘لأ
يذ˘لأ تقو˘لأ ي˘˘ف ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لأ
ينطولأ كردلأ حلاشصم هيف تحتف
ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ر˘˘با˘˘شص د’وأأ ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
ثداحلأ أذه بابشسأأ ىلع فوقولل
، ةليقث ةليشصح فلخ يذلأ ميلأ’أ
ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘شصم نإا˘ف ةرا˘ششإÓ˘ل
ي˘ف سسمأأ ،تل˘ج˘شس د˘ق ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لأ

اثداح03 ةريخأ’أ ةثÓثلأ مايأ’أ
ل˘˘ت˘˘ق˘˘م ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘˘شست ا˘˘˘يرور˘˘˘م

،اباشصم53 ةبا˘شصإأو ن˘ي˘شصخ˘شش
يف اببشست نات˘ي˘م˘م نا˘ثدا˘ح ا˘ه˘ن˘م
نم ناغلاب نيترايشس يقئاشس ةافو

نيثداح يف ةنشس23و84 رمعلأ
قيرطلأ ىلع لأزآأ نيعب نيفلتخم

(ةشسع˘لأ جر˘ب)87 مقر ين˘طو˘لأ
ين˘طو˘لأ ق˘ير˘ط˘لأ) ىور˘لأ ن˘ي˘عو

ر˘˘ثإأ (ا˘˘ف˘˘شصلأ ن˘˘ي˘˘ع57 م˘˘˘˘˘قر
نيتنحاششب امهمأدطشصأ

 فيطسسب رباسص د’وأا

مادطشصا ثدأح يف نيرخآا41 حرج و ضصأخششأا9 ةأفو
 ةنحأششب نيرفأشسملا لقنل ةلفأح
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مايأ’أ هذه ةملاق ةي’و دهششت
نطولأ تاي’و يقاب رأرغ ىلع
ن˘يأأ ة˘قو˘ب˘شسم ر˘ي˘˘غ ر˘˘ح ة˘˘جو˘˘م،

54 ىلإأ اهب ةرأرحلأ ةجرد تلشصو
، ل˘˘ظ˘˘لأ تح˘˘˘ت ة˘˘˘يو˘˘˘ئ˘˘˘م ة˘˘˘جرد
يتلأو هذه رحلأ ةجوم ببشستتل
ةثÓث نم ديزأأ ذنم ةي’ولأ حاتجت
نشسلأ رابك سضعب لوخد يف مايأأ
يتلأو ةيئافششتشس’أ حلاشصملأ ىلإأ
ببشسب رافنتشسأ تلاح يف تلخد

ىدأأ ا˘˘˘م˘˘˘ك ،سسم˘˘˘ششلأ تا˘˘˘بر˘˘˘شض
ة˘˘جرد ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلأ عا˘˘˘ف˘˘˘تر’أ
لأوجتلل رظح سضرف ىلإأ ةرأرحلأ
ي˘˘˘˘ف ،ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ عرأو˘˘˘˘˘ششب

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م سسمأأ تد˘˘ه˘˘شش ن˘˘ي˘˘ح

ةي’ولأ ميلقإأ ربع تايفششتشسملأ
ن˘˘˘م ت’ا˘˘˘ح ةد˘˘˘ع لا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسأ
تا˘˘˘ف˘˘˘عا˘˘˘شضم˘˘˘لأو تأءا˘˘˘م˘˘˘˘غإ’أ
ة˘جرد عا˘ف˘ترأ بب˘شسب ة˘يد˘شسج˘˘لأ
ة˘شصا˘خ ت’ا˘˘ح ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ةرأر˘˘ح˘˘لأ
ىلع ةنمزملأ سضأرمأ’أ باحشصأاب

يومد˘لأ ط˘غ˘شضلأ ى˘شضر˘م رأر˘غ
ق˘˘ي˘˘˘شض و ير˘˘˘كشسلأ ى˘˘˘شضر˘˘˘مو
ءا˘˘ب˘˘طأ’أ عر˘˘شش ا˘˘م˘˘ك سسف˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لأ
مدع˘ب سسا˘ن˘لأ ح˘شصن˘ب نو˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ
ة˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘ششأ’ سضر˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘لأ
با˘˘˘ح˘˘˘شصأأ ة˘˘˘شصا˘˘˘خو  سسم˘˘˘ششلأ
ىرخأأ ةهج نم ،ةنمزملأ سضأرمأ’أ
لا˘˘˘ف˘˘˘طأ’أو نو˘˘˘ن˘˘˘شسم˘˘˘لأ د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
ة˘ن˘مز˘م˘˘لأ سضأر˘˘مأ’أ با˘˘ح˘˘شصأأو
م˘˘هر˘˘ي˘˘غ ن˘˘م ة˘˘شضر˘˘˘ع ر˘˘˘ث˘˘˘كأ’أ
سسم˘˘ششلأ تا˘˘بر˘˘شضب ة˘˘با˘˘شصإÓ˘˘˘ل

ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ءا˘˘˘ب˘˘˘طأ’أ سضع˘˘˘˘ب بشسح،

ي˘ف ة˘ع˘ف˘تر˘م˘لأ ةرأر˘ح˘لأ تب˘ب˘شست

أراتكه07 ن˘˘م د˘˘يزأأ قأر˘˘˘ت˘˘˘حأ

ة˘˘ي˘˘عأرز˘˘لأ ل˘˘ي˘˘شصا˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ ن˘˘˘م

052 ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘يزأأ و سشأر˘˘˘˘˘حأ’أو

عو˘ب˘شسأ’أ ة˘ل˘ي˘ط ةر˘م˘ث˘م ةر˘˘ج˘˘شش

ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل نا˘˘ي˘˘ب بشسح

بور˘ه ل˘˘ج˘˘شس ا˘˘م˘˘ك، ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب

افوخ لمعلأ تاششرو نم لامعلأ

تلو˘ح و ،سسم˘ششلأ تا˘بر˘شض ن˘˘م

فلتخم ةعفترملأ ةرأرحلأ تاجرد

ند˘م ى˘لإأ ة˘م˘لا˘ق ة˘ي’و ق˘˘طا˘˘ن˘˘م

ىلع ةيلاخ تناك يتلأ حابششأ’أ

نم ري˘ث˘كلأ ع˘فد ا˘م˘م ، ا˘ه˘ششور˘ع

يف مهجئأوح  ءاشضق ىلإأ ناكشسلأ

ل˘جأأ ن˘م ،ة˘ي˘حا˘ب˘˘شصلأ تأر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ

ي˘فو ،سسم˘ششلأ تا˘بر˘شض يدا˘˘ف˘˘ت

ي˘ت˘لأ ة˘ي˘لا˘ع˘لأ ر˘ح˘لأ ة˘جو˘˘م ل˘˘ظ

ع˘ي˘م˘ج˘ب لأو˘ج˘ت˘لأ ر˘ظ˘ح تشضر˘ف

عاطقنأ لعج امم ةي’ولأ قطانم

ي˘ف ة˘شصا˘خ ا˘ما˘م˘ت ا˘ه˘ب ة˘كر˘ح˘˘لأ

ءاشسملأ ةياغ ىلإأ راهنلأ فشصتنم

ة˘ي’و˘لا˘ب ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع د˘ه˘ششت˘ل ،

را˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘ل ةرر˘˘كت˘˘م تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘نإأ

بب˘˘˘˘شسب أذ˘˘˘˘هو ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘بر˘˘˘˘ه˘˘˘˘كلأ

ةز˘ه˘جأ’ طر˘ف˘م˘˘لأ لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شس’أ

ر˘ح˘لأ ة˘جو˘مو ةأزأو˘مو ،د˘ير˘ب˘ت˘لأ

ي˘˘ف تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لأ سضع˘˘ب تعر˘˘˘شش

سسم˘ششلأ تا˘ح˘ف˘˘ل ن˘˘م بور˘˘ه˘˘لأ

وحن تابكرملأ باحشصأأ ةشصاخو

ز˘جأو˘ح˘لأو دود˘شسلأو ئ˘˘طأو˘˘ششلأ

. ةيئاملأ

ةملاق ةي’و حاتجت ةقوبسسم ريغ رح ةجوم

ةي’ولا عراوششب لاوجتلا رظح ضضرفت ةرارحلا
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نطولأ تاي’و يقاب رأرغ ىلع

ىركذلأ ةيلحملأ تاطلشسلأ تيحأأ

ةيرئأزجلأ ةطرششلأ ديعل75 ــلأ

لك نم ةيليوج22 مويل قفأوملأ

تاط˘ل˘شسلأ، رو˘شضح˘ب أذ˘هو ة˘ن˘شس

ةي˘ل˘ح˘م˘لأ ،ة˘ير˘كشسع˘لأو ة˘ي˘ن˘مأ’أ

و ة˘ي˘مÓ˘عإ’أ ةر˘شسأ’أ ،ة˘ي˘ند˘م˘لأو

ى˘ق˘لأأ ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لأ هد˘ه˘ب ’ا˘ف˘˘ت˘˘حأ

رون يئ’ولأ نمأ’أ سسيئر ديشسلأ

ع˘ما˘شسم ى˘ل˘ع م˘˘شسا˘˘ق˘˘ل˘˘ب ن˘˘يد˘˘لأ
اهب ثعب يتلأ ةملكلأ روشضحلأ
ن˘˘مآÓ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ د˘˘ي˘˘شسلأ
يتلأ و ةبشسا˘ن˘م˘لأ هذ˘ه˘ب ي˘ن˘طو˘لأ
زاهجلأ أذه دأرفأأ اهلÓخ نم اعد
يف ةظقيلأ نم ديزملاب يلحتلاب

ةيمومعلأ ةنيكشسلأو نمأ’أ ظفح
ر˘شصن˘ع˘لأ ز˘ي˘ف˘ح˘ت فد˘˘ه˘˘ب كلذ و
نم ديزملأ لذب لجأأ نم يرششبلأ
و سصاخششأ’أ ةيامحل تأدوهجملأ
ع˘ي˘م˘ج ة˘ح˘فا˘كم و تا˘كل˘ت˘م˘م˘لأ

ديشسلأ نمث ا˘م˘ك ة˘م˘ير˘ج˘لأ عأو˘نأأ
يف ةي’ولأ يلأو ميهأربإأ ناششوأأ

نمأ’أ زا˘ه˘ج تأدو˘ه˘ج˘م ه˘ت˘م˘ل˘ك
نم ديزملأ مهل ا˘ي˘ن˘م˘ت˘م ي˘ن˘طو˘لأ
مت كلذ دعب قلأاتلأ و تاحاجنلأ
نم نيدي˘ف˘ت˘شسم˘ل˘ل بتر˘لأ د˘ي˘ل˘ق˘ت
غلابلأو ىلعأأ بتر ىلإأ تايقرتلأ

فلتخمل ة˘ي˘قر˘ت (661) مهدد˘ع
ميركت ل˘ف˘ح˘لأ فر˘ع ا˘م˘ك بتر˘لأ
ي˘ف ن˘ي˘قو˘ف˘ت˘م˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لأ

ىلإأ ةفاشضإ’اب تأرهاظتلأ فلتخم

انافرع ةطرششلأ يدعاقتم ميركت

ا˘هو˘لذ˘ب ي˘ت˘لأ دو˘ه˘ج˘ل˘ل أر˘يد˘ق˘تو

اشضيأأ و ين˘ه˘م˘لأ م˘هرا˘شسم لÓ˘خ

مهل اع˘ي˘ج˘ششت ة˘طر˘ششلأ ي˘ف˘ظو˘م

تأدوهجملأ نم ديزملأ لذب ىلع

ىلع رهشسلأ لجأأ نم نأديملأ يف

بشسح أذهو نطأوملأ نمأأ و ةحأر

سسيئر ةعاشس رخآأ ـل هب حرشص ام

ةل˘ي˘شسم˘لأ ة˘ي’و˘ب ي˘ئ’و˘لأ ن˘مأ’أ

   .مشساقلب نيدلأ رون

 ىلعأا بتر ىلإا تايقرتلا نم نيديفتسسملل بترلا ديلقت

أيطرشش661ـل ةليشسملأب بترلا فلتخمل ةيقرت

جيريرعوب جرب

طولبلا رأجششأا نم ارأتكهو ةرمثم ةريجشش051ىلع يتأأت نارينلا
فشصنو نيراتكهو نوتيزلأ تأريجشش نم ةرمثم ةريجشش051 ىلع حيريرعوب جرب لامشش ةوانشسح ةيدلبل ةعباتلأ ةششماعزلأ ةيرقب نأرينلأ تتأأ
د’وأأ ةباغب طولبلأ راجششأأ نم راتكه فÓتإأ ىلع نأرينلأ تتأأ ةي’ولل يقرششلأ بونجلابو ةرواجملأ لوقحلأ ذاقنإأ مت اميف ةديشصحلأ نم راتكهلأ

.ةباغلأ يقاب ةيامحو نأرينلأ دامخإأ مت ثيح ريدغلأ جرب ةيدلبب فولخ
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ةي˘ف˘ي˘صصلا ة˘ل˘ط˘ع˘لا نٱا م˘غرو
صصلختلل ةبصسانملا ةر˘ت˘ف˘لا د˘ع˘ت
ل˘م˘ع˘˘لا وأا ة˘˘صسارد˘˘لا بع˘˘ت ن˘˘م
نكمي يتلا اهتدم لوطل رظنلاب
˘ما˘م˘ج˘˘ت˘˘صس’ا ي˘˘ف ل˘˘غ˘˘ت˘˘صست نأا

وأا لبج˘لا م˘ي˘صسن˘ب عا˘ت˘م˘ت˘صس’او
در˘˘ف˘˘لا ي˘˘صسن˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا

ةروصصب ةايحلاو لمعلا طوغصض
ل˘كل ق˘ح اذ˘ه نا˘˘ك نإاو ،ة˘˘ما˘˘ع
يف بلقنت ةدعاقلا نأا ’إا ناصسنإا

ن˘م˘م لا˘ف˘طأ’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك ةا˘ي˘˘ح
ىلع نير˘ب˘ج˘م م˘ه˘صسف˘نأا اود˘جو
يف كلت مهتلطع ةرتف للغتصسا
فور˘˘˘ظ˘˘˘˘لا بب˘˘˘˘صسب ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘˘صصلا ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
مهصضعب لعج˘ي ا˘م ،ا˘ه˘نو˘صشي˘ع˘ي
ها˘ج˘تا ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا˘ب نور˘˘ع˘˘صشي
مهقتاع ى˘ل˘ع نوذ˘خأا˘يو م˘هر˘صسأا

تاجايتح’ا صضعب ريفوت ةمهم
نورفوي لقأ’ا ىلع وأا ةيلئاعلا

للخ مهتصسارد فيلاكت مهيلع
.مداقلا مصسوملا

طيرفت ةرهاظ ىلع فوقولل
ل˘جأا ن˘م م˘ه˘ل˘ط˘ع ي˘ف لا˘ف˘طأ’ا

تايموي لقنب انمق لاومأ’ا عمج
ن˘يذ˘˘لا لا˘˘ف˘˘طأ’ا ء’ؤو˘˘ه صضع˘˘ب
ا˘ن˘ل ف˘صشك ثي˘ح م˘ه˘ب ا˘ن˘ي˘ق˘˘ت˘˘لا

نٱا ةنصس81 بحاصص ىفطصصم
فورظلاو ةيعامتج’ا ةيعصضولا

تمتح يتلا يه هتلئاعل ةبعصصلا
لاملا ريفوت لجٱا نم لمعلا هيلع
نأا دعب يعماجلا لوخدلل ابصسحت
ايرولاكبلا ةداهصش ىلع لصصحت
.مصسوملا اذه

مزاول عيب يف لغتصشي ثيح
يف اذه. لافطأ’ا باعلٱا و لزنملا

نٱا صضور˘˘ف˘˘م˘˘لا ن˘˘م نا˘˘˘ك تقو
ةداهصش هلينب و هتلطعب عتمتصسي
ريكفت بصصني امك. ايرولاكبلا

ةيادب درجمب لافطأ’ا نم ريثك
طاصشنلا يف فايطصص’ا مصسوم
صضعب بصسك نم مهنكمي يذلا
هم˘صسا ا˘ئ˘ي˘صش ن˘ي˘صسا˘ن˘ت˘م ،لا˘م˘لا
ل˘م˘ع˘لا اذ˘ه نا˘ك نإاو» ة˘ل˘˘ط˘˘ع»
’ نكلو ،رطخ˘ل˘ل م˘ه˘صضر˘ع˘ي˘صس
ةصساملا ةجاحلا مامأا فقي ءيصش
ي˘ت˘لا ر˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لا م˘˘غر.لا˘˘م˘˘ل˘˘ل
كلذ ىلع ةن˘ي˘ع˘لاو م˘ه˘صضر˘ت˘ع˘ت

61 بحاصص نيدلا فيصس لفطلا
يف تايولحلاو ياتلا عيبي يذلا
يف هب ان˘ي˘ق˘ت˘لا ثي˘ح ئ˘طاو˘صشلا
هنأا انر˘ب˘خا ن˘يأا يو˘با˘صش ئ˘طا˘صش
لجا نم ةلطعلا هذه يف لغتصشي

ل˘˘جأا ن˘˘م لا˘˘م˘˘لا صضع˘˘˘ب بصسك
مصسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘صسح˘ت ه˘صسف˘ن ة˘نا˘عا
م˘˘˘غرو، د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘صسارد˘˘˘˘لا
لا˘ف˘طا كا˘ن˘ه نأا ’إا ر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لا
تح˘تو ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
و.اد˘ج ة˘ع˘ف˘تر˘م ةرار˘ح تا˘˘جرد
اونا˘ك رو˘هز˘لا ر˘م˘ع ي˘ف نور˘خآا

ةيعا˘م˘ت˘ج’ا م˘ه˘فور˘ظ ا˘يا˘ح˘صض

نومرحُي مهتلعج يتلا ةبعصصلا

ي˘˘ف ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘ه˘˘ق˘˘˘ح ن˘˘˘م

،مهبارتأاك م˘ه˘ت˘قو˘ب عا˘ت˘م˘ت˘صس’ا

مهنم ربكأا ةيلوؤو˘صسم او˘ل˘م˘ح˘ت˘ف

لبتقم يف باصش قوراف ،ريثكب

ع˘˘ي˘˘ب ي˘˘˘ف ل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صشي ر˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

ي˘˘ف ة˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘لا ت’و˘˘كؤو˘˘م˘˘لا

ةرار˘ح˘˘لا م˘˘غر اذ˘˘ه ئ˘˘طاو˘˘صشلا

يذلا للب ىلإا ةفاصضإا. ةديدصشلا

ا˘ن˘ل د˘كٱا ثي˘ح صضبا˘ق˘ك ل˘م˘˘ع˘˘ي

لمعلا اذه يف ةريبكلا هتاناعم
لماعتلا ةيحان نم ءاوصس قاصشلا

اركاب صضو˘ه˘ن˘لا وٱا با˘كر˘لا ن˘م
ةر˘خٱا˘ت˘˘م ة˘˘عا˘˘صس ي˘˘ف ةدو˘˘ع˘˘لاو
’ بتار ىلع لوصصحلا فدهب،
ي˘ف . ه˘تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح ى˘˘ت˘˘ح ي˘˘ف˘˘كي
لصضفٱا تانبلا دجاوتت ’ لباقملا

ل˘صضف ثي˘ح رو˘كذ˘˘لا ن˘˘م ’ا˘˘ح
لا˘˘غ˘˘ت˘˘صش’ا ن˘˘ه˘˘ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا
ثي˘˘ح. م˘˘ه˘˘تل˘˘ئا˘˘ع ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘ل
تلحم يف ن˘ه˘ب˘ل˘غا ن˘ل˘غ˘ت˘صشي
ذ˘ن˘م ن˘ل˘م˘ع˘يو صسبل˘م˘لا ع˘ي˘ب˘˘ل
لجٱا نم ءاصسملا ىتحو حابصصلا

ل˘صضف˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف، د˘ي˘هز غ˘ل˘ب˘م
تامداخك لمعلا تانبلا صضعب
مه˘لو˘صصح بب˘صسب لزا˘ن˘م˘لا ي˘ف
تل˘ح˘م ن˘م ر˘ب˘كٱا بتار ى˘˘ل˘˘ع
تقولا حبر ىلإا ةفاصضإا صسبلملا

ى˘˘˘˘لإا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘تار ل˘˘˘˘صصي د˘˘˘˘قو

نوصضاقتي نيح يف جد00021

.جد0008 تلحملا يف

ةيلود تايقافتإ تدع
مهلÓغتصسإ تمرح

لافطأ’ا ليغصشت ةرهاظ كرتت
ى˘ل˘ع صسكع˘˘ن˘˘ت ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘صس ارا˘˘ثأا
ى˘ل˘عو ما˘ع ل˘كصشب ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا
ذخأا دقلو ،صصاخ لكصشب لافطأ’ا

ةديدع ’ا˘كصشأا لل˘غ˘ت˘صس’ا اذ˘ه
لا˘˘ف˘˘˘طأ’ا ل˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘صشت ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘هأا

ر˘ي˘غ لا˘م˘عأا ي˘ف م˘˘هر˘˘ي˘˘خ˘˘صستو

مايقلل ايصسفنو ايد˘صسج ن˘ي˘ل˘هؤو˘م
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘˘ع ،ا˘˘˘ه˘˘˘ب
تمرح دق ة˘ي˘لود˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا
يداصصتقإ’ا للغت˘صسإ’ا ا˘هرود˘ب
ل˘˘م˘˘ع يأا ءادأا ن˘˘مو لا˘˘ف˘˘طأل˘˘ل
ة˘ح˘صصب ارا˘صض نو˘كي نأا ح˘جر˘˘ي
وأا ي˘ند˘ب˘لا هو˘˘م˘˘ن˘˘ب وأا ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا
يونعملا وأا يحورلا وأا يلقعلا
ة˘ي˘قا˘ف˘تا بصسح ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا وأا

نم23-1. ةداملا– لفطلا قوقح
ممألل ةماعلا ةي˘ع˘م˘ج˘لا ا˘ه˘ت˘ه˘ج
يف تردصصأا دق تناك ةدحتملا

لفطلا قوقح ةيقافتا9891 ماع
ل˘ك ه˘نأا˘ب ل˘ف˘ط˘لا تفر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا
ةرصشع ةنماثلا زواجتي مل ناصسنإا

ةرورصض ىلع تدكأاو هرمع نم
ن˘م ل˘ف˘ط˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘ل ي˘˘ع˘˘صسلا
ءادأا نمو يداصصتق’ا للغتصس’ا
ارطخ نوكي نأا حجري لمع يأا
اررصض وأا هميلعتل ةقاعإا لثمي وأا
وأا ي˘ند˘ب˘لا هو˘م˘ن˘ب وأا ه˘˘ت˘˘ح˘˘صصب
يونعملا وأا يحورلا وأا يلقعلا

ى˘ل˘ع تب˘جوأاو ،ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا وأا
ذا˘˘خ˘˘تا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف فار˘˘طأ’ا لود˘˘لا
ةيرادإ’او ةي˘ع˘ير˘صشت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

يت˘لا ة˘يو˘بر˘ت˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
ل˘كصشبو ،ة˘يا˘م˘ح˘لا هذ˘ه ل˘ف˘˘كت

ن˘˘صسل ى˘˘ندأا د˘˘ح ع˘˘صضو صصا˘˘˘خ
مئلم ماظنو لمع˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘ل’ا
ه˘˘فور˘˘ظو ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘صسل
ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع صضر˘˘˘فو
هذ˘ه ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘ي˘لا˘ع˘ف نا˘˘م˘˘صضل
ةيقاف˘تا ى˘لإا ة˘فا˘صضإا.صصو˘صصن˘لا

281 و831 مقر ةيلودلا لمعلا
ديعبلا ىدملا ىلع نافدهت ناتللا
لمع ىلع لماكلا ءاصضقلا ىلإا
ىندأاً ادح تعصضو ثيح ،لافطأ’ا
˘ما˘م˘تإا ن˘˘صس و˘˘ه ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘صسل
تربتعا يذلاو يمازلإ’ا ميلعتلا
ن˘˘˘ع ل˘˘˘ق˘˘˘ي نأا زو˘˘˘ج˘˘˘˘ي ’ ه˘˘˘˘نا
تع˘ن˘م ا˘م˘ك ،ةر˘صشع ة˘صسما˘˘خ˘˘لا
ن˘صس ى˘ت˘˘ح لا˘˘ف˘˘طأ’ا ل˘˘ي˘˘غ˘˘صشت
يتلا لامعأ’ا يف ةرصشع ةنماثلا
. رطخلل مهصضرعت نأا لمتحي

فيصصلإ نم إودجو نمم لافطأ’إ نم ريثك صسوماق نم تطقصس ةلطعلإ يناعم نأإ ’إإ ،ةلماك ةيصسإرد ةنصس بعت دعب مهتحإر ةرتفب عاتمتصسÓل لافطأ’إ نم ريثكلإ ىعصسي ةيفيصصلإ ةلطعلإ لولحب
.ديدج يصسإرد مصسومل إدإدعتصسإ وأإ مهتÓئاع ةدعاصسمل لاملإ صضعب ليصصحت فدهب ةيمصسوملإ ةطصشنأ’إ صضعب ةصسراممل ةحناصس ةصصرف

يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف2475ددعلا9102 ةيليوج92  نينثإلا6
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 ةبعصصلإ ةيعامتج’إ مهفورظ ببصسب

مهتÓئاع ةناعإإو توقلإ بصسكل ةيفيصصلإ مهتلطعب نوحصضي لافطأإ
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ةصصح نم نيديفتصسملا صضفر

يحب ي˘عا˘م˘ت˘جا ن˘كصسم041

ةدرابلا نيع ةرئاد ديصصلا نيع

فر˘ط ن˘˘م م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كصس م˘˘ل˘˘صست

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا

صصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا بب˘˘˘صسب،ع˘˘˘يزو˘˘˘ت˘˘˘لا

ةصصاخ اهنم يناعت يتلا ةريثكلا

ءابره˘كلا با˘ي˘غ˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف

يلكلا بايغلا نع كيهان، ءاملاو

.ةيجراخلا ةئيهتلل

نم نوديفت˘صسم˘لا بلا˘ط ا˘م˘ك

ل˘خد˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا

ة˘ي˘ع˘صضو˘لا هذ˘˘ه˘˘ل ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإاو
مهتحرف تدصسفأا يتلا ةيثراكلا
ءا˘ن˘ثإا ار˘ي˘خ اور˘صشب˘ت˘صسا نأا د˘ع˘˘ب
لبق مهليحرت و حيتافملا ملصست
وهو عقاولا رمأ’اب اومدطصصي نأا

صشي˘˘ع˘˘لا طور˘˘صش ى˘˘ندأا با˘˘ي˘˘˘غ
لوأا مت دقوتانكصسلا هذهب ميركلا

04 ـل ح˘ت˘يا˘ف˘م˘لا م˘ي˘ل˘صست صسمأا
تا˘جا˘ج˘ت˘حا ط˘صسو اد˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم
بايغ ىلع وفوقو نأا دعب ةريبك
صشيعلل ةمزللا طورصشلا ىندأا

ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا، ءا˘˘م˘˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
تاقرطلاب قلعتي اميف ةيجراخلا

وهو يحصصلا فرصصلا تاونق و

اوبلاط امك مهل ةناهإا هوربتعا ام
هذهل عيرصس لح داجيإا ةرورصضب
مل لاح يفو، ةيرزملا ةيعصضولا
يذلا مهبلطمل ة˘با˘ج˘ت˘صس’ا م˘ت˘ي
اودده مهنإاف عورصشم قح ربتعي
رخآا بناج نم،ةجهللا ديعصصتب

ة˘صصح ن˘م نود˘ي˘ف˘ت˘صسم˘˘لا نا˘˘ك

ةيادب ةصسابصسبلاب انكصسم612
ملصست اوصضفر دق يراجلا رهصشلا
ةيعصضولا صسفن ببصسب مهتانكصس
ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و ي˘لاو نإا˘ف م˘ل˘ع˘ل˘ل،
للخ فرصشا دق دوهزم قيفوت
ىركذلل ةد˘ل˘خ˘م˘لا ت’ا˘ف˘ت˘ح’ا
و للقتصس’ا يديعل ةجودزملا

نم تانيع عيزوت ىلع بابصشلا
ن˘˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس’ا تارر˘˘˘˘ق˘˘˘˘م
غ˘ي˘صصلا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م˘˘ب تا˘˘ن˘˘كصسلا
، ةي˘ند˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا رو˘صضح˘ب
اذ˘ك و ة˘˘ير˘˘كصسع˘˘لا و ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا
صصخ˘ت،ي˘ت˘لاو ة˘يرو˘ث˘لا ةر˘صسأ’ا

ةيدلبب ديفتصسم004 نم ديزأا

08 ةصصح اهنيب نم ةدرابلا نيع
زاجمب يراجيإا ايمومع انكصسم
ة˘صصح،ةدرا˘ب˘لا ن˘˘ي˘˘ع لو˘˘صسغ˘˘لا

يراجيإا يمومع نكصسم001
ةصصح،ةدرابلا نيع ي˘صشور˘ح˘لا˘ب

يراجيإا يمومع نكصسم612
.ةصسابصسب

ءاملإو ءابرهكلإ و ةيجراخلإ ةئيهتلإ بايغ ببصسب

مهتانكصس ملصست نوصضفري ديصصلإ نيعب انكصسم041 ةصصح نم نوديفتصسملإ

نكصسلإ يبلاط تافلم نييحت ةيلمع ةلصصإوم راطإإ يف
رحلإ نم مغرلإ ىلعو

حلاصصم ىلع نينطإوملل ريبك لابقإإ
ةليوط ريبإوطو ةرئإدلإ

نم اريبك ’ابقإا ةبانع ةرئاد ىوتصسم ىلع نكصسلا ةحلصصم تفرع
نكصسلا يبلاطل مهتاف˘ل˘م ن˘ي˘ي˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م ن˘كصسلا ي˘ب˘لا˘ط فر˘ط

0007 ةصصح نم نويصصقملا نوعطلا باحصصأا اذكو يعامتج’ا

ةبصسنلا˘ب اذ˘كو0102 ة˘ن˘صس ل˘ب˘ق ة˘عدو˘م˘لا م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م يأا ن˘˘كصس

هذه نأا امك4102 ىلإا1102 ةنصس نم ةعدوملا تافلملا باحصصأ’
صصخت يهو يلاوتلا ىلع ثلا˘ث˘لا عو˘ب˘صسأل˘ل ة˘ل˘صصاو˘ت˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ثلاثلا يرصضحلا عاطقلل ةعباتلا ءاي˘حأ’ا˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

عوبصسأ’ا للخ متيلو يراجلا توأا1 صسيمخلا موي ىلإا رمتصستو
ةعباتلا ءايحأ’ا ىوتصسم ىلع نينطاقلا نينطاوملل تافلملا نييحت

توأا8 ىلإا4 نيب ام ةدتمملا ةرتفلا يف عبارلا يرصضحلا عاطقلل

ةبصسنلاب توأا51 ىلإا11 نيبامو يلاوملا عوبصسأ’ا يفو9102
ةعباتلا ءايحأ’اب نينطاقلا نكصسلا تاف˘ل˘م با˘ح˘صصأاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
قئاثولا ديدجت للخ نم مهتافلم نييحت لجأا نم صسماخلا عاطقلل

نم ةخصسنو ةماقإ’ا ةداهصش اذكو ةيلئاع ةداهصشو دليملا تاداهصشك
اذكو فلملا عاديإا لصصو نم ةخصسنو ةينطولا فيرعتلا ةقاطب
نم ةخصسن عفدب ةصصاخلا تاجايتح’ا يوذل ةبصسنلاب ةقاعإ’ا ةقاطب
تاقيقحتلاو تاءارجإ’اب ما˘ي˘ق˘لا د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘ف م˘ت˘ي˘لو ن˘ع˘ط˘لا ل˘صصو
.ةينعملا تاهجلا فرط نم ةمزللا
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21لخدملإ ىلإإ1 لخدملإ نم صصخت ةيلمعلإ

رمإوأإ حنم يف عرصشت ييجيبوألإ حلاصصم

نكصسم004نم نيديفتصسملل عفدلإ
ششيرلإ عإرذب

عيزوت ةيلمع يف ييجيبوأ’ا حلاصصم دحأ’ا صسمأا ةحيبصص تعرصش

صشيرلا عارذب يراجيإا يمومع نكصسم004 ةصصحل عفدلاب رماوأا
ةد˘حو يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد ر˘ق˘م ىو˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
ر˘ي˘باد˘ت˘لا ل˘ك تذ˘خ˘تا د˘ق ح˘لا˘صصم˘لا تاذ نأا ثي˘˘ح ،فا˘˘صصف˘˘صصلا

ةرورصضب نيينعملا تبلاط امك ةيلمعلا حاجنإ’ ةمزللا تاءارجإ’او
ةروصصو ةيلئاع ةداهصش ةيلاتلا قئاثولا نم نوكتملاو فلملا راصضحإا

جوزلا دليم ةداهصشو ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم لصصأ’ا قبط

نأا ييجيبوأ’ا حلاصصم تدكأا امك ةيصسمصش روصص2و ةجوزلاو
تاقيقحتلا ةجيتن توبث ةلاح يف ىغلت نكصسلا نم ةدافتصس’ا
نم نيديفتصسملا صصخت عفدلاب رماوأا بحصس ةيلمع نأا امك ةيباجيإا

تاقحتصسم ديدصست دعب ا˘م˘ي˘ف م˘ت˘ي˘ل21 لخد˘م˘لا ى˘لإا1 لخدملا
ديدصستلا ةقرو راصضحإاو كنبلا يف يعامتج’ا يراجيإ’ا نكصسلا
.ييجيبوأ’ا حلاصصم ىلإا
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نإأ˘˘˘˘˘ف ردأ˘˘˘˘˘˘شصم˘˘˘˘˘˘لا تاذ بشسحو

لأ˘˘غ˘˘ششأا مأ˘˘م˘˘تإا دد˘˘شصب ة˘˘كر˘˘ششلا

عشضو   اذكو ةيجرأخلا ةئيهتلا

ل˘˘˘خاد ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا تأ˘˘˘ششو˘˘˘تور˘˘˘˘لا

دعب أميف عزوتشس يتلا تأنكشسلا

ةشصحلا نمشض نيديفتشسملا ىلع

ن˘م د˘يزأا ذ˘ن˘م أ˘ه˘ن˘ع ن˘ل˘عأا ي˘ت˘˘لا

ةر˘ئاد ح˘لأ˘شصم فر˘ط ن˘م ن˘ي˘مأ˘ع

لو˘˘ح نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب كلذو رأ˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا

لوألا رطششلا نمشض نوديفتشسملا

اديفتشسم082 يلاوح نمشضتملا
ةعبأتلا ةشسوتي˘لأ˘كلا ة˘ق˘ط˘ن˘م ى˘لإا
بقع كلذو لأحر˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ل أ˘يرادإا
ة˘عر˘ق˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م ءأ˘˘ه˘˘ت˘˘نلا

ينأثلا رطششلا ىقبي أميف ،ةرششأبم
تنأك يتلا تأنكشسلا رأظتنا يف
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع م˘ه˘ل  ة˘˘شصشصخ˘˘م
رخأأتل ارظ˘نو ةدرأ˘ب˘لا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب
ىلإا لشصت دق يتلا زأجنإلا لأغششأا

ن˘˘م ة˘˘ل˘˘شسل˘˘شس د˘˘ع˘˘˘بو ر˘˘˘خآا مأ˘˘˘ع

أ˘˘ه˘˘ب مأ˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا تأ˘˘جأ˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حلا
ى˘ل˘ع ط˘غ˘شضل˘ل نود˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ةر˘ئاد˘لا سسي˘ئر ه˘جو˘ت تأ˘ط˘ل˘˘شسلا
سضوأفتلل لهأشس  دمحم قبأشسلا

اذ˘كو ة˘ي˘˘ئلو˘˘لا تأ˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ع˘˘م
ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘˘يد˘˘ب ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا

ليوحت متيل يرأ˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘لاو
رأمع قوزرم يح ىلإا ةدأفتشسلا
يرجت نيأا رأ˘م˘ع يد˘ي˘شس ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ةشصأخلا ةينكشسلا ةشصحلا لأغششأا
يذلا حارتقلا وهو رأجحلا ةيدلبب

فر˘˘˘ط ن˘˘˘˘م أ˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘حر˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘قل

او˘˘نأ˘˘ك ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا

وحن لي˘حر˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع نو˘شضفر˘ي

يلاولا نم رارقبو مت ةدرأبلا نيع

يح ىلإا ةدأفتشسلا ليوحت قبأشسلا

ى˘ل˘ع فر˘ششت ن˘يأا رأ˘م˘˘ع قوزر˘˘م

ة˘ي˘كر˘ت ة˘كر˘شش زأ˘ج˘نإلا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

لبق عورششم˘لا م˘ي˘ل˘شست˘ب تد˘عوو

.يرأجلا مأعلا ةيأهن

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعأشس رخآا
Akher Saâ
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يناثلا رطسشلا نم نيديفتسسملاب ةسصاخلا ةيعامتج’ا تانكسسلا زاجنإاب ةفلكملا ةيكرتلا ةكرسشلا نأا ةعاسس رخآا ـل ةعلطم رداسصم تفسشك
.مداقلا ربمتبسس رهسش ةيلحملا تاطلسسلل تانكسسلا ميلسست ىلع تدكأا راجحلاب انكسسم086 ةسصح نمسض

ةبانعب مايأ’ا هذه اديازت رورملا ثداوح فرعت اميف

يبيأطششب ةريطخ حورجب نيلجر ةبأشصإا فلخي رارج بÓقنا
.ىفششتشسملأب ةيبطلا تلأجعتشسلا ىلإا أمهلقنو نأكملا نيع يف  أمهفأعشسإا تعدتشسا ،ةريطخو ةددعتم حورجب نيلجر ةبأشصإا ىلإا يبيأطشش ليمجلا رظنملأب سسمأا لوأا ءأشسم رارج بÓقنا ىدأا
لقنتلا مت روفلا ىلع ركذلا فلأشسلا نأكملأب يحÓف رارج بÓقنا هدأفم ءادن أهرشصأنع تقلت نيأا ةعأشس رخآا ـل ةبأنعب ةيندملا ةيأمحلا حلأشصم هتلقن أم بشسح قئأقد عشضبو ءأشسم ةثلأثلا ةعأشسلا ىلع عقو ثدأحلا

ىلإا Óقن مت نأكملا نيع يف أهرثإا ىلع أفعشسأا ةددعتمو ةريطخ حورجب ةنشس83 رمعلا نم غلبي رخآاو ةنشس64 رمعلا نم غلبي لجر ةبأشصإا فلخ ريخألا اذه نأا نيبت ةنيأعملاو لوشصولا دعبو ثدأحلا نأكم ىلإا
ثدأح عقو مويلا سسفن يف نيتأارماو أهل ةيدؤوملا بأبشسألاو أهتأشسبÓم ةفرعملو ةثدأحلا يف أقيقحت تحتف أيميلقإا ةشصتخملا ةينمألا حلأشصملا أهتهج نم ،مزÓلا جÓعلا يقلتل ىفششتشسملأب ةيبطلا تلأجعتشسلا

يف ةبأنع تأقرطب رمتشسم ديازت يف رورملا ثداوح نأا ىلإا ةرأششإلا ردجتو ةمدشص ةلأحب ةنشس85و ةنشس25 رمعلا نم نأغلبت نيتأارما ةبأشصإا فلخ يأم91 بعلم مأمأا نيترأيشس مادطشصا يف لثمت رخآا رورم
.تأقرطلا بأهرإا يمأنت يف ةمهأشسملا بأبشسألا نم أهريغو ةريطخلا تازوأجتلاو ةطرفملا ةعرشسلاو رورملا نونأق مارتحا مدع لظ
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راجحلاب يناثلا رطسشلا نمسض نيديفتسسملا ليحرتل ادعوم تاطلسسلا ددحت نأا راظتنا يف

ةزهأج رأمع قوزرم تأنكشس ملشست ةيكرتلا ةكرششلا
مدأقلا ربمتبشس رهشش نيلوؤوشسملل

 قرغ نم نيفاطسصم6 ذاقنإا مت اميف
 ئطاوسشلاب يقيقح

ةقطنملأب قيرغ بأشش ةثج لأششتنإا
يأبلا نأنجب ةيرخشصلا

ةثج ةبأنعب ةيندملا ةيأمحلا لأجر سسمأا لوأا ءأشسم لأششتنا
يأبلا نأنج ئطأششل ةيذأحملا ةيرخشصلا ةقطنملأب قيرغ
.يديارشس ةيدلبب
دودح يف ةبأنعب ةيندملا ةيأمحلا حلأشصم سسمأا لوأا تقلت
بأشش سضرعت هدأفم ءادن قئأقد عشضبو ءأشسم ةينأثلا ةعأشسلا
ىلع ةدوجوملا ةشسورحملا ريغ ةيرخشصلا ةقطنملأب قرغلل

روفلا ىلع يأبلا نأنج ئطأشش برغ رتم003 يلاوح دعب
غلبي بأشش ةثج لأششتنا مت نيأا نأكملا نيع ىلإا لقنتلا مت

دعبو ،سسارهأا قوشس ةيلو نم ردحني ةنشس62 رمعلا نم
لثم يف أهب لومعملا ةمزÓلا ةينونأقلا تاءارجإلا ذأختا

ظفح ةحلشصم ىلإا ةيحشضلا ةثج ليوحت مت تلأحلا هذه
حلأشصم أهتهج نم دششر نبا يعمأجلا ىفششتشسملأب ثثجلا
ةثدأحلا يف أقيقحت تحتف أيميلقإا ةشصتخملا ينطولا كردلا
لازت أم يتلاو أهل ةيدؤوملا بأبشسألاو أهتأشسبÓم ةفرعمل

تلجشس ىرخأا ةهج نم .رطشسألا هذه ةبأتك دح ىلإا ةشضمأغ

00322 سسمأا لوأا ة˘بأ˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يأ˘م˘ح˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ءأحنأا نم اومد˘ق ،ة˘شسور˘ح˘م˘لا ة˘بأ˘ن˘ع ئ˘طاو˘ششب فأ˘ط˘شصم
بارتب ةحيرم لطع ءأشضقو ة˘حأ˘ب˘شسلأ˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ل˘ل ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
موقت فأيطشصإلا مشسوم يف موي لككو هنأاّ لإا ةيلولا

مت ثيح ،ئطاوششلا يف تÓخدتب ةيندملا ةيأمحلا رشصأنع

31 فأعشسإا مت أميف ،يقيقح قرغ نم ةأارماو لأجر5 ذأقنإا

6 ليوحتو ةفلتخم تأبأشصإل اوشضرعت ئطاوششلأب أفأطشصم
اذه ،مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيحشصلا زكارملا ىلإا نيفأطشصم
يخوت ىلإا نيفأطشصملا ةيندملا ةيأمحلا ةيريدم وعدتو
ةمÓشسلا دعاوقو تأ˘يار˘لا مار˘ت˘حاو ة˘حأ˘ب˘شسلا ءأ˘ن˘ثأا رذ˘ح˘لا
.مهتÓئأع حاورأاو مهحاورأا ىلع ظأفحلل

eÉRhR HƒYû°á

 افيخم اديازت رورملا ثداوح فرعت اميف

ةرجأا ةرأيشس مادطشصا يف ليتق
 ةيبأششلا يف ةنحأششب

ثدأح يف هعرشصم ةرجأا ةرأيشس قئأشس سسمأا حأبشص يقل

ثيح ةيبأششلأب اديدحتو44 مقر ينطولا قيرطلأب رورم
نزو تاذ ةنحأششو ةرأيشسلا نيب مادطشصا يف ثدأحلا لثمت
 ليقت

ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ع˘قو ثدأ˘ح˘لا نأا ة˘عأ˘شس ر˘خأا ردأ˘˘شصم تف˘˘ششك
يلورفيشش » عون نم ةرجأا ةرأيشس تمدطشصا ذإا ةيحأبشصلا
أم˘م ر˘كذ˘لا ف˘لأ˘شسلا نأ˘كم˘لأ˘ب ل˘ي˘ق˘ت نزو ة˘ن˘حأ˘شش » و˘ي˘فأا
دعبو ةيندملا ةيأمحلا حلأشصل يروفلا لخدتلا ىعدتشسا
دقعلا يف (ب .سس) وعدملا نأا نيبت ةنيأعملاو لوشصولا
ل˘ك ي˘ف ةر˘جأا ةرأ˘ي˘شس ق˘ئأ˘شس ل˘م˘ع˘ي ر˘م˘ع˘لا ن˘م سسمأ˘˘خ˘˘لا
ارثأأتم ةأيحلا قرأف دق ، ةزارخ يحب نطقيو تأهأجتلا
ظفح ةحلشصم ىلإا هتثج تلقن ثيح ةتوأفتملا هتأبأشصإأب
ةينونأقلا تاءارجإلا ذأختا دعب دششر نبا ىفششتشسمب ثثجلا
تحتف أيميلقإا ةشصتخملا نمألا حلأشصم أهتهج نم ، ةمزÓلا
ةيدؤوملا بأبشسألاو أهتأشسبÓم ةفرعمل ةثدأحلا يف أقيقحت
رئازجلا تأقرطب رورملا ثداوح نأا ىلإا ةرأششإلا ردجتو  أهل
نم اددع عقيو لإا موي رمي دأكي ل ذإا فيخم ديازت يف
بشسح كلذ عفريو ىل˘ت˘ق أ˘نأ˘ي˘حأا ى˘حر˘ج ف˘ل˘خ˘ت ثداو˘ح˘لا
ة˘عر˘شسلاو رور˘م˘لا نو˘نأ˘ق مار˘ت˘حإا مد˘ع ى˘لإا ن˘ي˘شصت˘خ˘˘م˘˘لا
فتأهلا لأمعتشسإا ىلإا ةفأشضإا ةريطخلا تازوأجتلاو ةطرفملا
˘مو˘ن˘لاو نأ˘مألا ة˘فأ˘شسم كر˘ت مد˘عو ة˘قأ˘ي˘شسلا ءأ˘ن˘ثأا لأ˘ق˘ن˘لا
 . بأبشسألا نم أهريغو ئجأفملا

eÉRhR HƒYû°á
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3102 لدع و˘ب˘ت˘ت˘كم عر˘ششي
سسي˘شسأأ˘ت˘لا ي˘ف مو˘ي˘لا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب
فلتخم نمشضتت ةينونأق ةشضيرعل
عورششم أهدهششي يتلا لكأششملا

أهعفر سضرغب كلذو ةبأنعب لدع
يتلا ةردأبملا يتأأتو ،مأعلا بئأنلل
ة˘ي˘م˘شسر˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا أ˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ل˘˘طأا

يف ةبأنعب3102 لدع يبتتكمل
بل˘˘غأل ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ر˘˘˘مذ˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ظ
يتلا ةشسأ˘ي˘شسلا مأ˘مأا ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا
نع نيلوؤوشسملا عيمج أ˘ه˘ج˘ه˘ت˘ن˘ي
ع˘ي˘م˘ج دأ˘ف˘ن مأ˘مأاو عأ˘ط˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه

تاونشس عبشسلا ةبارق ذنم لبشسلا
لوشصح˘لا ل˘جأا ن˘م رأ˘ظ˘ت˘نلا ن˘م
يف اورششأب يتلا تأنكشسلا ىلع
مهيلع ةبترتملا تأقحتشسملا عفد

.3102 ةنشس ذنم ةدأفتشسلا هأجت
رار˘ق ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تر˘ب˘ت˘عا د˘˘قو

لظ يف دي˘حو˘لا ل˘ح˘لا ة˘شضير˘ع˘لا
تأنكشسلا زأجنا رخأأ˘تو ل˘طأ˘م˘ت˘لا
عيمج ىوتشسم ىلع ةبأنع ةيلوب
ةشصشصخ˘م˘لا ع˘قاو˘م˘لا وأا طأ˘ق˘ن˘لا
.ةيلمعلل

تأنكشس زأجنإا عقاوم نأا أملع
ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع لد˘˘ع
ىلإا تلوحت سشيرلا عارذ ةديدجلا

ةلطع عم ةشصأخ تÓئأعلل جحم
نوبوجي نيذ˘لاو عو˘ب˘شسألا ة˘يأ˘ه˘ن
ة˘شصأ˘خ ة˘ن˘يد˘م˘لا ءأ˘ي˘حأا ف˘ل˘ت˘خ˘م
لد˘˘ع تأ˘˘ن˘˘كشس زأ˘˘ج˘˘˘نإا ع˘˘˘قاو˘˘˘م
لأغششألا مدقت ىدم ىلع فوقولل
ار˘˘خأأ˘˘ت د˘˘ه˘˘˘ششت تلاز أ˘˘˘م  ي˘˘˘ت˘˘˘لا

سضع˘ب ل˘م˘ع˘˘ت ثي˘˘ح ،أ˘˘ظو˘˘ح˘˘ل˘˘م
تأششرولا لو˘خد ى˘ل˘ع تÓ˘ئأ˘ع˘لا

ن˘ع لأ˘م˘ع˘لا لاؤو˘شس وأا روأ˘ح˘ت˘˘لاو
أهقÓطنا وأا لأغششألا ءأهتنا دعوم
تلاز أم يتلا عيرأششملل ةبشسنلأب
لأغششألا نأا أملع ،دعب قلطنت مل
دحاو عقوم ىوتشسم ىلع تهتنا

ى˘˘ل˘˘˘ع لد˘˘˘ع تأ˘˘˘ن˘˘˘كشسب سصأ˘˘˘خ

عارذ ةديدج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا ىو˘ت˘شسم

سصأ˘خ ع˘قو˘م˘لا نأا م˘˘غرو سشير˘˘لا

هنأا لإا3102 ةنشسل نيبتتكملأب

ليجشست دعب ينكشس يحل لوحت

كل˘˘ت˘˘ل تÓ˘˘ئأ˘˘ع ةد˘˘˘ع ل˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘ت

ةعأشسلا دح ىلإا لهجي تأنكشسلا

يأا ى˘˘لإا وأا ةدأ˘˘ف˘˘ت˘˘شسلا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘ك

نأا أ˘م˘ل˘ع ،نو˘م˘ت˘˘ن˘˘ي ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘كم

مهل˘ي˘حر˘ت م˘ت1002 ي˘ب˘ت˘ت˘كم

ةرشضخوبب لدع تأ˘ن˘كشس ع˘قو˘م˘ل

لأ˘غ˘ششألا تلاز أ˘˘م أ˘˘م˘˘ي˘˘ف ة˘˘ثÓ˘˘ث

ع˘˘قو˘˘م ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘يرأ˘˘˘ج

.نيشسح ةعمجب لدع تأنكشس

راظتن’ا نم تاونسس عبسس دعب ماعلا بئانلل اقح’ عفرتسس

 ةشضيرعل سسيشسأأتلا يف نوعرششي3102 لدع وبتتكم
 عأطقلا لكأششم نمشضتت



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

24759ددعلا9102 ةيليوج92  نينثإلا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

لقنتلا نم نينطاوملا ءافعإا
ةيرتمويبلا قئاثولا ىلع لوشصحلل

سسلجمل عامتجإا يف ،يودب نيدلا رون لوألا ريزولا رمأا
ىلإا لقنتلا ءانع نم نينطاوملا ءافعإا ىلإا ،كرتششم يرازو
ق˘ئا˘ثو˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل ة˘يرادإلا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا
ةروشصبو دعب نع متت اهلعجو ،ةينورتكلإلاو ةيرتمويبلا
ديربلا حلاشصم عم ةمربملا ةيقافتلا ليعفت ربع ةينورتكلإا

ةنمآا ةروشصب اهباحشصأا ىلإا قئاثولا هذه لاشصيإا لجأا نم
.ةنومشضمو

عربتلا ررقي «غنيكلوشس»
هلفح تادئاع فشصنب

ماتيأ’ا زكارمل
،ي˘جارد فوؤور˘لا د˘ب˘ع ،ير˘ئاز˘ج˘لا نا˘ن˘ف˘˘لا رر˘˘ق
تادئاع فشصنب عربتلا «غنيكلوشس» ـب بقلملا

02 بعلمب لبقملا توأا22 موي ررقملا هلفح
طشسو تايفششتشسملاو ماتيألا زكارم ىلإا توأا
ربع هتلاط يتلا ةلمحلا ىلع كلذب دريل.ةمشصاعلا

بلا˘ط˘ت ي˘ت˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘شصاو˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م
مه نمو ءارقفلل لاومألا حنمو هلفح ةعطاقمب
ه˘با˘شسح ي˘ف ،غ˘ن˘ي˘كلو˘شس بت˘كو .ا˘ه˘ي˘لإا ة˘جا˘ح˘˘ب
عربتلا متيشس» :مارغتشسنا» عقوم ربع يمشسرلا
يف ماتيألا زكارم ىلإا لفحلا تادئاع فشصنب
يف ى˘شضر˘م˘لا لا˘ف˘طألاو ة˘م˘شصا˘ع˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا

.«ىطشسولا رئازجلا تايفششتشسم

ةزئاج052 عيزوت
يف نيزئافلا ىلع
ةشسردملا تاقباشسم
سسابشسبلاب ةينآارقلا

دوعشسم يعلط ةينآارقلا ةشسردملا تمتتخا
ا˘ه˘تا˘طا˘ششن فرا˘ط˘لا ة˘يلو˘ب سسا˘ب˘˘شسب˘˘لا˘˘ب
ةزئاج052 ع˘˘يزو˘˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘شصلا
تاقباشسم يف نيز˘ئا˘ف˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ع˘ي˘ج˘ششت
،اهريغو فيرششلا ثيدحلاو ميركلا نآارقلا
ءايلوأا ناشسحتشسا ةردابملا هذه تقل نيأا
.ذيمÓتلا

راجتلا داحتا قشسنم مركت ينابششلا نماشضتلاو روطتلا ةيعمج
ةيعمج عوب˘شسألا ة˘يا˘ه˘ن تردا˘ب
ي˘نا˘ب˘ششلا ن˘ما˘شضت˘لاو رو˘ط˘ت˘˘لا
قشسنملا ميركت ىلإا ةبانع ةيلول
راجتلل ما˘ع˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل ي˘ئلو˘لا

نم سضاير يناميلشس نييفرحلاو
ةيدعشس ةي˘ع˘م˘ج˘لا سسي˘ئر فر˘ط
ءا˘˘شضعأا سضع˘˘ب ة˘˘˘ق˘˘˘فر دا˘˘˘م˘˘˘ع
ه˘ع˘ي˘ج˘ششت سضر˘غ˘ب ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

يتلا تادوهجملا ىلع هزيفحتو
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب سضو˘ه˘ن˘ل˘ل ا˘ه˘لذ˘˘ب˘˘ي
ى˘ل˘ع هر˘كشش اذ˘كو تا˘عا˘ط˘ق˘لا

سضعب ديشسجت ي˘ف م˘ه˘تد˘عا˘شسم
.ةيريخلا تاطاششنلا

ىطخ ىلع ةشسناوتلا
نييرئازجلا

سسيئرلا ةزان˘ج ءا˘ه˘ت˘نإا د˘ع˘ب با˘ب˘ششلا سضع˘ب ل˘م˘ع
تÓشضفلا عمج ىلع يشسبشسلا دئاق يجابلا لحارلا

سسيئرلل نوعدوملا اهفلخ يتلا هايملا تاروراقو
رم يتلا ةنيدملا طشسو عراوشش مهب تظتكا نيذلا
ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا ل˘ع˘ج ا˘م˘م يز˘ئا˘ن˘ج˘لا بكو˘م˘لا ا˘ه˘ب
يشسنوتلا بعششلا ىلإا تلقتنا ىودعلا نأاب نوقلعي
عراوششلا فيظنت تاوطخ اوطخ امدعب قيقششلا

.رئازجلاب كارحلا هدهششي ام رارغ ىلع

تاي’ولا مدقتت نارهو ئطاوشش
 نيدفاولا ددع ثيح نم ةيلحاشسلا

ىلع ةحابشسلل ةحومشسملا ئطاوششلا ىلع نيدفاولا ددع غلب
حيرشصت يفو .افاطشصم نويلم33 نم ديزأا ينطولا ىوتشسملا
عورششم ةلوؤوشسمو ميلقإلا ريوطتو ميظنتلل ةيعرفلا ةريدملل
712.364.33 نأا ة˘يوردو˘ب ة˘˘ي˘˘مل ،«فا˘˘ي˘˘ط˘˘شصلا م˘˘شسو˘˘م»

ىلع ةحابشسلل احومشسم ائطاشش624 ىلع اودفاوت افاطشصم
22 ىلإا ناوج1 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ينطولا ىوتشسملا

مدقتت نارهو ةيلو نأا ةدحتملا تاذ تزربأاو .9102 ةيليوج
نيذلا اهئطاوشش ىلع نيدفاولا ددع ثيح نم ةيلحاشسلا تايلولا
4 +) سسادرموب ةيلو اهيلتو افاطشصم نويلم6 ـلا اوزواجت
2) ةزابيتو (نويلم3+) ةدكيكشسو لجيجو مناغتشسم مث (نويلم
بشسحو.(نويلم2 ةبارق) ةمشصاعلا ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘هد˘ع˘بو (نو˘ي˘ل˘م
اذه عفترا دق ةحابشسلل ةحومشسملا ئطاوششلا ددع نإاف ةيوردوب
31 حتف لشضفب ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع624 ىلإا مشسوم˘لا
ائطاشش04 ،ةثدحتملا في˘شضت ،ءا˘شصحإا م˘ت ا˘م˘ك.اد˘يد˘ج ا˘ئ˘طا˘شش
ىلع لمعت ةيلخادلا ةرازو نأا ةدكؤوم ،ةيراجلا ةنشسلا لÓخ اثولم
ماعلا نم ءادتبا اهمظعم حتف متيشس يتلا ئطاوششلا هذه ةيقنت
.لبقملا



¯ ê.fé«Ö

طابرلا ةي˘بر˘غ˘م˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘لا تد˘ه˘صش

بح˘˘˘˘صس ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع ،سسمأا لوأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صشع

نم23 ـلا رود˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘˘لا ة˘˘عر˘˘ق˘˘لا

ة˘ل˘ط˘ب˘لا ة˘يد˘نأÓ˘ل ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا

ثي˘˘ح ،مد˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك˘˘˘ل0202-9102

ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةر˘˘ك˘˘لا ي˘˘ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م تع˘˘˘قوأا

با˘˘ب˘˘صش ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘˘م ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا

ي˘˘ف ةروا˘˘صسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صشو ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘صسق

.ةيوق تاهجاوم

نأا رر˘˘ق˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘فو

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ن˘˘م ل˘˘˘ك ه˘˘˘جاو˘˘˘ي

ينامعلا رافظ يدان ةنيطنصسق بابصشو

ىل˘˘ع ي˘˘ن˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا قر˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا يدا˘˘˘نو

يدان ديمعلا لب˘ق˘ت˘صسي˘صس ن˘يأا ،ي˘لاو˘ت˘لا

5 بع˘ل˘م˘ب ,نا˘م˘ع ة˘ن˘˘ط˘˘ل˘˘صس ن˘˘م را˘˘ف˘˘ظ

،باهذلا ءا˘ق˘ل ي˘ف ي˘ب˘م˘لوأ’ا ة˘ي˘ل˘يو˘ج

امك ،نامعب بايإ’ا ةارابم بعلت امنيب

يناثلا يرئاز˘ج˘لا ل˘ث˘م˘م˘لا ف˘ي˘صضت˘صسي

با˘˘ب˘˘صش ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ

قر˘ح˘م˘لا يدا˘ن هر˘ي˘˘ظ˘˘ن ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق
لبق ،باهذلا يف هب˘ع˘ل˘م˘ب ي˘ن˘ير˘ح˘ب˘لا
يف ةدوعلا ة˘ل˘با˘ق˘م سضو˘خ˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘ي نأا
ـلا رودلا تايرابم يرجتصسو ،نيرحبلا

ربوتكأا6 و توأا02 نيب23

نم23 ـلا رود˘لا ة˘عر˘ق .ن˘ي˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ة˘ب˘ي˘ب˘˘صش تع˘˘قوأا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ةقفر ،ةيناثلا ةعومجملا يف ةرواصسلا
ل˘ط˘˘ب ،ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا ي˘˘ترز˘˘ن˘˘ب˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا

نيح يف ،رمقلا رزج لطبو يتوبيج
ءاروزلا نم ىلوأ’ا ةعومجملا لكصشتت
دا˘ح˘تإا ،ي˘ن˘ير˘ح˘ب˘لا عا˘فر˘لا ،ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا

اذه ،لاموصصلا لطبو يبرغملا ةجنط
لك نع لوأ’ا زكرملا بحاصص لهأاتيو
ىلإا ةر˘غ˘صصم ة˘لو˘ط˘ب بق˘ع ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م

ة˘صسفا˘ن˘م˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م23 ـلا رود˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
بحصس ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ف˘ح د˘ه˘صشو .ة˘ي˘بر˘ع˘لا
،طابرلا ةيبرغملا ةمصصاعلاب ةعرقلا

ةركل ةينطولا ةطبارلا سسيئر روصضح
ة˘ي˘ع˘م˘ب ،راود˘م م˘ير˘˘ك˘˘لا د˘˘ب˘˘ع مد˘˘ق˘˘لا

ةثÓ˘ث˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نأ’ا ي˘ل˘ث˘م˘م
سسيئرلا نع Óصضف ،ةلوطبلاب ةينعملا

ةركل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ق˘با˘صسلا
بئانلا هرابتعاب ،ةوارور دمحم مدقلا
ةر˘ك˘ل ي˘بر˘ع˘لا دا˘ح˘ت’ا سسي˘˘ئر˘˘ل لوأ’ا
.تاقباصسملا ةنجل سسيئرو مدقلا

ة˘عر˘ق˘لا بح˘صس ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ل˘˘ف˘˘ح د˘˘ه˘˘صشو
روصضح طابرلا ،ةيبرغم˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب
ةيرئازجلا ةفرتحملا ةطبارلا سسيئر
م˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع ,مد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ل
ة˘˘يد˘˘نأ’ا ي˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ب ،راود˘˘˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا

دمحم يرئازجلا نع Óصضف ،ةلوطبلاب
لوأ’ا بئا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا هرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ب ،ةوارور
مدق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘بر˘ع˘لا دا˘ح˘ت’ا سسي˘ئر˘ل
.تاقباصسملا ةنجل سسيئرو
لوأاب يصسنوتلا ي˘ل˘حا˘صسلا م˘ج˘ن˘لا جو˘تو
ةد˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘خ˘˘˘صسن˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م بق˘˘˘ل
ةل˘ط˘ب˘لا ة˘يد˘نأÓ˘ل ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘ل˘ل

ي˘ف هزو˘ف˘ب مر˘صصن˘م˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ

2-) يدو˘˘ع˘˘صسلا لÓ˘˘ه˘˘لا ىل˘˘ع ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا

6 ا˘˘هرد˘˘ق ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ةز˘˘ئا˘˘ج لا˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ل ،(1
.ر’ود نييÓم
د˘˘م˘˘ح˘˘م سسأا˘˘ك ة˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب ي˘˘˘ف كرا˘˘˘صشيو

،ة˘˘يد˘˘نأا لا˘˘ط˘˘بأ’ا ة˘˘يد˘˘نأÓ˘˘ل سسدا˘˘˘صسلا

،(سسنوت) ي˘جر˘ت˘لاو ي˘ل˘حا˘صسلا م˘ج˘ن˘لا

،(ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘صسلا) دا˘˘˘ح˘˘˘ت’او با˘˘˘ب˘˘˘˘صشلاو

با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صشو ،(ندرأ’ا) ندرأ’ا با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صشو

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘مو ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘صسق

يرد˘˘ن˘˘ك˘˘˘صسلا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’او ،(ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا)

ل˘˘˘صصو˘˘˘لاو ،(ر˘˘˘صصم) ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘صسإ’او

لÓ˘˘˘˘ه˘˘˘˘لاو ،(تارا˘˘˘˘مإ’ا) ةر˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لاو

سشي˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لاو ،(نادو˘˘˘˘˘صسلا) خ˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو

،(ن˘˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا) قر˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لاو ،(ا˘˘˘يرو˘˘˘صس)

،(قار˘ع˘لا) ة˘يو˘ج˘لا ةو˘ق˘لاو ة˘طر˘صشلاو

را˘ف˘ظو ،(ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف) سسد˘˘ق˘˘لا لÓ˘˘هو

ةيملاصسلاو يبرعلاو ،(نامع) رصصنلاو

دهعلاو ةمجنلاو ،(تيو˘ك˘لا) تيو˘ك˘لاو

،(ا˘ي˘ب˘ي˘ل) يزا˘غ ن˘ب ي˘ل˘˘هأاو ،(نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل)

دادو˘˘˘لاو ،(ا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ت˘˘˘يرو˘˘˘م) و˘˘˘ب˘˘˘˘يذاو˘˘˘˘نو

،(برغملا) ءاجرلاو يفصسأا كيبملوأاو

23 ـلا رود ىلإا نيلهأاتملا ىلإا ةفاصضإ’اب

،(B) تايفصصتلاو (A) تايفصصتلا نم

ن˘˘˘ع نÓ˘˘˘عإ’ا ًا˘˘˘ق˘˘˘ح’ م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘˘صس ثي˘˘˘˘ح

.تايفصصتلا هذه بعلتصس يتلا ةيدنأ’ا

رييغت ىلع رصيةرويدق
ماهغنتون ةرداغمو ءاوجفا

 تسيروف
بعÓلا نأاب يزيلجنإ’ا تصسيروف ماهغنتون يدان بردم يصشومل يربصص فصشك
ءاوجأ’ا رييغت ىلع ارارصصإا ىدبا دق ةرويدق ن’دع يرئازجلا يلودلا

،ةيلاحلا ةيفيصصلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ رخآا قيرف ىلا قيرفلا ةرداغمو
،رصصمب ةريخأ’ا ايقيرفا سسأاك يف يرئازجلا بختنملا ةقفر هقلت دعب ةصصاخ
،يصسنوتلا بردملا لوق دح ىلع يزيلجنإ’ا يدانلا ةرادإا هصضراعت ’ ام وهو
يدانلا ةرادإا ،ن’دع ةيعصضو مهفتا““ :ةيمÓعإا تاحيرصصت يف يصشومل لاقو
نوبعÓلا فرصصتي اذكه ““ :فاصضأاو ،““نيفرطلا يصضري لح داجي’ ىعصست
يف ريكفتلا هقح نمو ،ارخؤوم ةعئار ايقيرفا ةلوطب بعل دقل ،نومهملا

رظتني نا هيلعف ،رخآا يدان عم ديج دقع دجو اذاو ،رخآا لكصشب هلبقتصسم
كراصشو ،““عيمجلا يصضري لكصشب نييدانلا نيب تاصضوافملا يرجت نا طقف
نيتيرمت اهلÓخ ررم ،يصضاملا مصسوملا يف هقيرف عم ةارابم72 يف ةرويدق

ديلو.ف       .نيفده لجصسو نيتمصساح

ينيعبس نب يمار مضل خابدقجنشنوم ضرع ضفري نير
ناكو .ةيلاحلا ةيفيصصلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ ينيعبصس نب يمار يرئازجلا عفادملا عم دقاعتلا نأاصشب يناملأ’ا خابدÓجنصشنوم ايصسورب نم اصضرع يصسنرفلا نير يدان سضفر

تفصشكو .لبقملا يفنا يف رح بع’ ةيعصضو يف نوكيصس هنأا ةصصاخ ،يلاحلا وتاكريملا يف يرئازجلا هبع’ ليحرل رصضخأ’ا ءوصضلا حنم تابصسانم3 يف اصسنرف سسأاك لطب
نب كلميو .ةقفصصلا مصسح لجأا نم خابدÓجنصشنوم ولوؤوصسم اهحرتقا يتلا وروي نويلم5.7ـلا قوفي غلبم ىلع لوصصحلا يف بغري نير يدان نأا ةيصسنرفلا ““بيكيل““ ةفيحصص
بختنملا عم5102 ماع ذنم قلأاتملا عفادملا طصشنيو .ليجصستو ةعانصص نيب ام فادهأا5 يف اهلÓخ مهصسأا ،نير عم تاقباصسملا فلتخمب ةارابم89 هديصصر يف ينيعبصس

.امهلثم عنصصو نيفده اهلÓخ لجصس ةارابم52 يف هعم كراصش ثيح ،ينطولا
بيجن.ج

¯ ±.hd«ó

يرئازجلا ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘ه˘صسأا تع˘ف˘ترا

هنكمت دعب ،ةوقب ةهجاولا ىلا داعو اددجم

يف ةريخأ’ا ايقيرفأا ممأا ةلوطبب زوفلا نم

لاغنصسلا بختنم ىلع ه˘قو˘ف˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ،ر˘صصم

هلجصس فيظن فدهب ،ةي˘ئا˘ه˘ن˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف

،حا˘ج˘نو˘ب داد˘غ˘ب ير˘ط˘ق˘˘لا د˘˘صسلا يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘ن

هب رهظ يذلا ريبكلا ىوتصسملاو قلأاتلا دعبو

ح˘˘ب˘˘صصأا ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘˘ج برد˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘جر

نم ديدعلا دنع نوبولطم ءارحصصلا وبراحم

مهتهجاوم متت ىت˘ح ،ةر˘ي˘ب˘ك˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا

˘مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘لود˘لا دا˘ح˘˘ت’ا ما˘˘يأا ي˘˘ف ا˘˘يدو

نع ““يدج˘لا ي˘بر˘ع˘لا““ ع˘قو˘م ف˘صشكو ،““ا˘ف˘ي˘ف““

ةيبونجلا اكريمأا ةراق نم نيبختنم لوخد

دئاقلا ءاقفر ةهجاو˘م ا˘ب˘ل˘ط˘ي ىت˘ح ،قا˘ب˘صسلا

ةيقيرفأ’ا ممأ’ا سسأاك لاطبأا و زرحم سضاير

مدقلا ةركل يلودلا داحت’ا مايأا لÓخ ايدو

سسفن فاصضأاو ،لبقملا ربوتكأا رهصش يف ““افيف““

ي˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ر˘˘˘مأ’ا نأا˘˘˘ب رد˘˘˘صصم˘˘˘لا

ةلوطب يف اكراصش نيذللا يليصشتو ياوغوروأا

بحاصص اهب جوت يتلاو ،ةريخأ’ا اكريمأا ابوك

هزوفب ليزار˘ب˘لا بخ˘ت˘ن˘م رو˘ه˘م˘ج˘لاو سضرأ’ا

يف ديحو فده ل˘با˘ق˘م ن˘ي˘فد˘ه˘ب ور˘ي˘ب ىل˘ع
امك ،امهنيب تعمج يتلا ةيئاهنلا ةهجاوملا
ةهجاوم ينيتنجرأ’ا بختنملا بلطو قبصس
نأا˘ب رد˘˘صصم˘˘لا فا˘˘صضأاو ،ا˘˘صضيأا ا˘˘يدو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ي˘ن˘ف˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج برد˘˘م˘˘لا
لوأ’ا رار˘˘ق˘˘لا كل˘˘م˘˘ي ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل
ةمدقملا تابلطلا هذه دحأا لوبقب ريخأ’او
داحت’ا نلعي نأا رظتنملا نم ذإا ،اهصضفر وأا
ةلبقملا مايأ’ا لÓخ مدقلا ةركل يرئازجلا

تايرا˘ب˘م˘ل˘ل ءار˘ح˘صصلا ي˘برا˘ح˘م ج˘ما˘نر˘ب ن˘ع
سسيار سسراحلا قافر اهصضوخيصس يتلا ةيدولا

يرئازجلا بختنملا نوكيصسو ،يحلوبم باهو
ةيمصسر˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ع˘م ةدو˘ع˘ل˘ل د˘عو˘م ىل˘ع
تاصسفانم نمصض ،لبقملا ربمفون رهصش لÓخ

د˘ق ر˘مأا و˘˘هو،1202 ايقيرفأا م˘مأا تا˘ي˘ف˘صصت
اميف ،يصضاملب تاباصسح يف امهم ارود بعلي
يقيرفأا بختنم ة˘ه˘جاو˘م ه˘ل˘ي˘صضف˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ي˘م˘لا˘ع بخ˘ت˘ن˘م ة˘ه˘جاو˘م وأا ،ر˘ث˘كأا م˘ل˘قأا˘ت˘˘ل˘˘ل
.رابكلا هموجنب كاكتح’او

موجنل ةلبق يرطقلإ يرودلإ تاب إذكه
رئإزجلإ

موجن يرود دوعي ديدج نم ،رخآا قايصس يف
بر˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا با˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسا ىلإا ر˘˘˘ط˘˘˘ق

،م˘ه˘ن˘م ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘صصا˘خو ،ن˘يز˘ي˘م˘ت˘م˘˘لا
يرودلا رايتخا ىلإا نوأاجلي مهنأا ودبي نيذلا
تا˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘لأا˘˘ت ل˘˘ك د˘˘ع˘˘ب ير˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا سسأا˘˘˘ك د˘˘˘ع˘˘˘ب كلذ ثد˘˘˘ح ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا

زو˘˘ف د˘˘ع˘˘ب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ثد˘˘ح˘˘يو،4102و0102
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك˘ب ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ينه نايفصس يرئازجلا يلودلا حرصصو،9102
يرطق˘لا ة˘فار˘غ˘لا يدا˘ن ع˘م اد˘ق˘ع ع˘قو يذ˘لا

يدانل مامصضن’ا““ :وكصسوم كاترابصس نم امداق
ةرماغم سسيل دقاع˘ت˘لا ي˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘فار˘غ˘لا

ة˘ي˘صضا˘ير˘لا ي˘تر˘ي˘صسم ي˘ف د˘يد˘ج د˘ح˘ت ا˘م˘نإاو
ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م م˘˘صضي ة˘˘˘فار˘˘˘غ˘˘˘لا نأا فر˘˘˘عأاو
ة˘˘ق˘˘ث يد˘˘لو لا˘˘ع ىو˘˘ت˘˘صسم ىل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا

زوف˘ل˘ل ا˘م˘ئاد ىع˘صسأاو ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك
نمصض نكي مل يذلا ،ينه فاصضأاو ،““باقلأ’اب
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا سسأا˘ك ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م داد˘˘ع˘˘ت
سسأاكب زوفلاو ةمقلا ىلإا لوصصولا““ ،ةريخأ’ا
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا نأا ىل˘˘˘ع د˘˘˘كؤو˘˘˘ي ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا م˘˘˘مأا
اذه لعجيو لاع ىو˘ت˘صسم ىل˘ع ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

هجتت رطق ريغ يفو رطق يف ةيدنأ’ا لك
ن˘˘ي˘˘صسا˘˘ي غوارو ،““م˘˘ه˘˘ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل م˘˘هو˘˘ح˘˘ن
عيمجلا يلا˘غ˘تر˘ب˘لا و˘ترو˘ب بع’ ،ي˘م˘ي˘هار˘ب
يرطقلا نايرلا عم هيدانب ايمصسر عقوي وهو
ي˘ف ا˘بو˘ل˘ط˘م نا˘ك يذ˘لا و˘هو ،تاو˘ن˘˘صس ثÓ˘˘ث˘˘ل

نÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘مو ا˘˘˘˘مور رار˘˘˘˘غ ىل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘نأا ةد˘˘˘˘˘ع
نييصسنرفلا وكانومو اي˘ل˘ي˘صسر˘مو ن˘ي˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا

م˘لو .ن˘˘ي˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا لا˘˘ن˘˘صسرأاو نو˘˘تر˘˘ف˘˘يإاو
لا˘م˘ج ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا برد˘م د˘م˘ت˘ع˘˘ي
ةلوطبلا يف اريث˘ك ي˘م˘ي˘هار˘ب ىل˘ع ي˘صضا˘م˘ل˘ب
بع’ ق˘˘لأا˘˘ت˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فأ’ا
كا˘ن˘هو ،ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘صسو˘ي ي˘صسنو˘ت˘لا ي˘جر˘ت˘لا

ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ ةد˘˘ع قا˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا بر˘˘˘ق ن˘˘˘ع ثيد˘˘˘ح
يف ،ير˘ط˘ق˘لا يرود˘لا˘ب ن˘ير˘خآا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج
يتي˘صس ر˘ت˘صسي˘ل بع’ ي˘نا˘م˘ي˘ل˘صس مÓ˘صسإا ةرو˘صص

يكرتلا يصشتابر˘ن˘ي˘ف ىلإا را˘ع˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
يدو˘ع˘صسلا با˘ب˘صشلا بع’ ير˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘جو
ي˘صسنو˘ت˘لا ي˘جر˘ت˘˘لا بع’ ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب ف˘˘صسو˘˘يو
راعملا يصسنرفلا ليل بع’ ةيز نب نيصسايو
ةرو˘يد˘ق ن’د˘عو ،ي˘كر˘ت˘لا ه˘˘صشخ˘˘بر˘˘ن˘˘ف ىلإا

ناكو ،يزيلجنإ’ا تصسيروف ماهغينتون بع’
،يرئازجلا ““توف داز يد““ عقوم هرصشن ريرقت
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ردا˘˘غ˘˘ي˘˘صس ي˘˘ل˘˘˘يÓ˘˘˘ب نأا˘˘˘ب ر˘˘˘كذ د˘˘˘ق
اذ˘˘ه ر˘˘ط˘˘ق مو˘˘ج˘˘˘ن يرود و˘˘˘ح˘˘˘ن ة˘˘˘ي˘˘˘صسنو˘˘˘ت˘˘˘لا
نع ءابنأا ددرت دعبو بعÓلا نكل ،فيصصلا
ةا˘ن˘ق˘ل حر˘صص ،ير˘صصم˘لا ي˘˘ل˘˘هأ’ا˘˘ب ه˘˘قا˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا سسأا˘˘ك˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘˘ير˘˘˘صصم
’إا يصسنوتلا يجرتلا رداغي نل هنأا ،ةرهاقلا
.يبوروأا قيرف ىلإا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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ينيتنجرقا بختنملا دعب
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رشضخلإ ةهجإوم نابلطي يليششو يإوغروأإ
لبقملإ ربوتكأإ رهشش ايدو

رشضخلإ ةهجإوم نابلطي يليششو يإوغروأإ
لبقملإ ربوتكأإ رهشش ايدو

 همصض يف ةبغارلا ةيدنأ’ا ىلع قيرطلا عطقل

ديدجت ىلع رصي سيتيب

يدنام دقع
يروكلا مصسوملا لÓخ هعم اهمدق يتلا ةعئارلا تايوتصسملا دعب
ينطولا بختنملا عم همدق يذلا رهابلا ءادأ’ا دعب اذكو مداقلا

سسيتيب تا˘ب،9102 رصصم ايق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك تا˘صسفا˘ن˘م لÓ˘خ
،يدنام ىصسيع يلود˘لا ع˘فاد˘م دو˘ه˘ج ةرا˘صسخ˘ب دد˘ه˘م ي˘نا˘ب˘صسإ’ا

يدا˘ن˘لا ي˘لوؤو˘صسم نأا ة˘ي˘نا˘ب˘صسإا ة˘ي˘مÓ˘˘عإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘صشك ثي˘˘ح
لجأا نم هلامعأا ليكوو بعÓلا عم تاثداحم دقعل نوططخي
فو˘ف˘صص ي˘ف بعÓ˘لا ءا˘ق˘ب˘ب ي˘صضق˘ي قا˘ف˘ت’ ل˘صصو˘˘ت˘˘لا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م
نأا ىلإا ردا˘صصم˘لا تاذ ترا˘صشأاو ،ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف ق˘ير˘˘ف˘˘لا
يدنام لبقتصسم سصوصصخب رطخلاب رعصشت ينابصسإ’ا يدانلا ةرادإا

ةيدنأ’ا نم ديدعلا ةركفم يف بعÓلا ىحصضأا امدعب قيرفلا عم
ىلع سسيتيب نهاريو ،ديردم وكيتلتأا يدان ىتحو ةيزيلجنإ’ا

عم هدقع ديدجتب يدنام عانقإا لجأا نم يونصسلا بتارلا ةقرو
داعبإا فدهب هد˘ق˘ع ي˘ف ي˘ئاز˘ج˘لا طر˘صشلا ة˘م˘ي˘ق ع˘فرو ق˘ير˘ف˘لا
ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ة˘ل˘حر˘م لÓ˘خ ه˘تا˘مد˘خ˘ب ر˘ف˘ظ˘لا ي˘ف ن˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ط˘˘لا
.ةيلاحلا ةيفيصصلا

ع.سش.م

يزتيب ـل افلخ

يدوعسلا بختنملل ابردم رانور
بردملا عم دقاعتلا تاءارجإا ،مدقلا ةركل يدوعصسلا داحت’ا ىهنأا
ةدمل ،لوأ’ا يدوعصسلا بختنملا دوقيل ،رانور يفريه يصسنرفلا

ناكو ،يزتيب ناوخ ينيتنجرأ’ا بردملل اًفلخ ،فصصنو نيماع
هنÓعإا دعب ،بردملا عم تاصضوافم يف لخد دق بختنملا
ممأا سسأاك نم هجورخ رثإا ،برغملا بختنم بيردت نم هتلاقتصسا
يف نيزيمتملا نيبردملا نم درانير ربتعيو،9102 رصصم ايقيرفإا
ملاعلا سسأاك ىلإا لوصصولل برغملا بختنم داق ثيح ،ايقيرفإا
لحاصسو،2102 ايبماز يبختنم عم ايقيرفإا ممأا بقل ققحو،9102
عم نيترم ةلوطبلا ققحي بردم لوأا حبصصأاو،5102 جاعلا

.نيفلتخم نيبختنم
ر.م

مدقلا ةركل ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ئا˘ق حر˘صص
ة˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘ل ثيد˘˘ح ي˘˘ف سسمأا لوأا زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير

ي˘˘ف ل˘˘صضف˘˘لا ل˘˘ك نأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا ““بي˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ل““

رصصمب9102 ايقيرفا سسأاكب ريخأ’ا جيوتتلا
يذلا يصضام˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا برد˘م˘ل˘ل دو˘ع˘ي

اهدوقيل اقيرف رئازجلا نم لعجي فيك فرع
92 ماد را˘ظ˘ت˘نا د˘ع˘ب تا˘ج˘يو˘ت˘˘ت˘˘لا ة˘˘صصن˘˘م ىلا
ذفنم دكأا دق و ،عيمجلا كلذب ئجافيو ،ةنصس
ممأا سسأاك يئاهن فصصن لÓخ ةعئارلا ةفلاخملا
˘مد˘ق˘ي““ :Ó˘ئا˘˘ق (2-1) اير˘ي˘ج˘ي˘ن ما˘مأا ا˘ي˘ق˘ير˘فا

بعلملا ةفاح ىلع وهو هيدل ام لك يصضاملب
م˘ي˘ق˘لا˘ب ا˘ندوز ثي˘ح،21 م˘˘قر بعÓ˘˘لا ه˘˘نا

ة˘جا˘ح˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا حور˘لاو
ةجاحب تناك رئازجلا نأا Óئاق فدرأا و ،““اهيلإا
ىل˘ع نا˘ك ثي˘ح ،ة˘ب˘هو˘م در˘˘ج˘˘م ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ىلا

اقيرف نوكي نأا يرئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ي˘ف ح˘ج˘ن ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘˘م˘˘جو Ó˘˘ما˘˘ك˘˘ت˘˘م اد˘˘حاو
لصضفلا بحاصص هنم لعجي امم ،كلذ قيقحت
ي˘ف ر˘صضخ˘لا ه˘ق˘ق˘ح يذ˘لا زا˘ج˘نإ’ا ي˘ف ر˘˘ب˘˘كأ’ا

ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘˘صسي˘˘ل يدا˘˘ن بع’ حر˘˘صص ا˘˘م˘˘ك ،ر˘˘صصم
سسأاك لÓخ ةدايقلا ةراصشل هلمح نأاب قباصسلا
ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا ه˘ي˘ل˘ع ىق˘لا د˘˘ق ر˘˘صصم˘˘ب ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا
ىل˘ع ه˘لا˘ع˘فأا دودر سصو˘صصخ˘ب و ،تا˘ي˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
ل˘˘ئا˘˘صسر˘˘˘لا لو˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا تا˘˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘صشلا
فر˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘لا ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘˘ل  ةدو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا
ةر˘صشا˘ب˘م ءا˘ج هدر نأا˘ب زر˘ح˘م با˘جأا ي˘صسنر˘ف˘لا

:افيصضم ،كلذب مايقلا بحا دق هنأاب رعصش هنأ’
،ةيهاركلا عرز و رانلا ىلع تيزلا بك بجي ’““

تناك ايريجين ةارا˘ب˘م د˘ع˘ب ة˘لا˘صسر˘لا كل˘ت ن˘ك˘ل
ديلو.ف.““ةيرورصض

ةيبرعلا ةلوطبلا ةعرق

رئإزجلإ يلثممل ةنيابتم تاهجإوم

هدقاعت يماوك يراوفي’ا حانجلا متأا
م˘يد˘ق˘ت م˘ت ثي˘ح دادزو˘ل˘ب با˘˘ب˘˘صش ع˘˘م
ىل˘˘ع ع˘˘قو نأا د˘˘ع˘˘ب سسمأا لوأا بعÓ˘˘˘لا
يدا˘˘ن˘˘لا˘˘ب ه˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘صس يذ˘˘˘لا د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘˘يو˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل ىع˘˘˘صسي يذ˘˘˘لا ي˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لا

سسأاك ةقباصسمل جولولا ليبق هفوفصص
فاد˘هأا ن˘ي˘ب ن˘˘م ىق˘˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا فا˘˘ك˘˘لا
ديدجلا يصضايرلا مصسوملا يف يدانلا

هتداعصس نع بعÓلا ربع دقو اذه ,
يمصصاعلا يدانلا ناولأا لمحب ةريبكلا
قر˘˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ه˘˘ب˘˘صسح د˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا
ه˘نأا˘ب اد˘كؤو˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لا
ح˘ن˘˘م˘˘ي ىت˘˘ح ل˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘ي˘˘صس

قيقحت ىلع يدانلا دعاصسيو ةفاصض’ا
م˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ةر˘˘˘ط˘˘˘صسم˘˘˘لا فاد˘˘˘هأ’ا
كلذ نم لباقملاب ،ي˘لا˘ح˘لا ي˘صضا˘ير˘لا

ن˘ع ع˘جار˘ت د˘ق ق˘ي˘ل˘ع د˘ي˘˘ع˘˘صس نو˘˘ك˘˘ي
دعب يوارد بعÓلا عم دقاعتلا ةركف
ا˘ه˘صشا˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لا تا˘˘طو˘˘غ˘˘صضلا

ن˘˘˘˘˘˘˘˘يذ˘˘˘˘˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصنأ’ا سضفر بب˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسب
ا˘ه˘ب ردا˘غ ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا نور˘كذ˘ت˘˘ي
بب˘˘صسب ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘صشت˘˘لا فو˘˘ف˘˘صص بعÓ˘˘لا
كل˘ت ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ل˘كا˘صشم˘لا
وهو , سصفحو˘ب نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع ة˘ب˘ق˘ح˘لا
ة˘ي˘صسف˘˘ن ي˘˘ف ز˘˘ح˘˘ي لاز’ يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
لك˘صش يأا˘ب نو˘ل˘ب˘ق˘ي ’ ن˘يذ˘لا را˘صصنأ’ا

يدا˘ن˘ل˘ل ي˘ن˘ع˘م˘˘لا ةدو˘˘ع لا˘˘ك˘˘صشأ’ا ن˘˘م
ن˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ ه˘˘لاو˘˘حأا تن˘˘صسح˘˘˘ت يذ˘˘˘لا
لك ىلع بعلي تابو ةيلاملا ةيحانلا
ة˘˘ه˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘لا كلذ ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ب تا˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘لا
ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ل˘˘˘صصاو˘˘˘يو اذ˘˘˘ه ،ة˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘لا

نطقلا ةهجاومل ةيدجلا هتاريصضحت
لوأ’ا يوفصصتلا رودلا نمصض يداصشتلا

يدا˘ن˘لا لو˘ع˘ي ثي˘ح فا˘ك˘˘لا سسأا˘˘ك ن˘˘م
يف اديعب باهذلاو لهأاتلا ىلع اريثك
ا˘˘م و˘˘هو ،ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لا  ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه
ريصضحتلا ءارو نم عيمجلا هل فدهي
مادقتصسا ةيلمع يف عورصشلاو ديجلا
بيجن.ج.نيبعÓلا

دادزولب بابصش

يوإرد مشض نع عجإرتي قيلعو ايمشسر عقوي يمإوك يرإوفي’إ

ةفيحصصل حيرصصت يف
““يصسنرفلا ““بيكيل““

 :زرحم
يلع ناك“
نيميلا عضو
فرطتملا

”هدح دنع
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مويلا اذهلثم يف ثدح

ةزئاجلا عزتنت يدامح نب «ارتسكأ»
عيفرلا قاذملل ةيلودلا

نم نئاجعلل يدامح نب «ارتسسكإا» هتمÓع لÓخ نم «رودنوك» عمجم عورف دحأا «رويبريج» عرف نكمت
مت ثيح ،اكيجلبب ةدوجلاو قاذملل يلودلا دهعملا اهحنمي يتلاو عيفرلا قاذملل ةيلودلا ةزئاجلا عازتنا
ربكأا نم051 نم ةلكسشم ةيلود ميكحت ةنجل فرط نم يدامح نب «ارتسسكا» نئاجعو سسكسسك رايتخا

اهعمجب احسساك ازوف يدامح نب «ارتسسكا» تققحو ،ملاعلا يف خبطلاب ةينعملا تايعمجلا يلثممو يخابط
ترج دقو اذه ،«هابتنÓل تفلمو زيمم جوتنم» ريدقت ىلع اهلوسصحو ،طاقنلا نم ةئملاب09 نم ديزأا

ةكرسش008 فرط نم عنسصم يئاذغ جتنم0001 يلاوح تسصخو مايأا ةثÓث رادم ىلع قوذتلا ةيلمع
وه ةدوجلاو قاذملل يلودلا دهعملا نأا ىلإا ةراسشإ’ا عم ،ةفلتخم ةلود38 نم تءاج ةيئاذغلا تاعانسصلل
يلاعلا قاذملا تاذ تابورسشملا اسضيأاو ةيئاذغلا تاجتنملا ةأافاكمو مييقتو بيرجتب متهت ةلقتسسم ةمظنم
نم002 نم ديزأا قوذتلاب ةسصاخلا تاقباسسملا كلت ىلع فرسشيو ،ملاعلا لود فلتخم نم يتأات يتلاو ةدوجلا
.عمجا ملاعلاو ابوروأا يخابط رهما

ديلو.ف

 ديزأب ةبرهم عئاضب زجحت ةسبت كرامج
ميتنس رايلم3.1 نم

3.1 قوفي ام زجح نم اهحلاسصمل نيتلسصفنم نيتيلمع رثإا ةسسبت ةيوهجلا ةيريدملاب كرامجلا حلاسصم تحجن

مÓعإ’ا ةيلخ نايب بسسحو, ةبرهملا رئاجسسلاو ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةربتعم ةيمك لثمي ميتنسس رايلم
9102/70/62 موي ةسسبت كرامجلل ةلقنتملا ةقرفلا رسصانع اهجلاع يتلا ىلوأ’ا ةيسضقلا ناف ةيريدملا تاذب

نم مهتنكم ريدلا فاحلوب و طسسرم نيب طبارلا قيرطلا ىوتسسم ىلع احابسص ةسسداسسلا ةعاسسلا يلاوح يف
ىلع تناك ماجحأ’ا و عاونأ’ا فلتخم نم ةدحو0003 ـب ردقت ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةربتعم ةيمك زجح

ةيسضقلا امنيب ،جد00,000.216.7 ـب ةقحتسسملا ةمارغلا ةميق تردق ،بيرهتلل ةئيهم ةيعفن ةرايسس نتم
ةعاسسلا دودح يف سسمأا ةحيبسص ىلإا دوعت ةعيرسشلا كرامجلل ماهملا ةددعتملا ةقرفلا اهتجلاع يتلا ةيناثلا
ةسشوطرخ053 زجح نم اهتنكم ،بهذلا ريب ،ةنايكسسم ،ةسسبت قرطلا قرتفم ىوتسسم ىلع احابسص ةسسماخلا

575ب ةقحتسسملا ةمارغلا ةميق تردق ،ةيحايسس ةرايسس نتم ىلع ةلمحم تناك أاسشنملا ةيبنجأ’ا رئاجسسلا نم

راهز دمحأا.ميتنسس نويلم
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 تريزقت ئطاضشب قيرغلا باضشلا ةثج ىلع روثعلا
وزو يزيتب سسورحملا ريغ

ةيامحلا حلاسصمل ةعباتلا نيسساطغلا نم ةقرف تنكمت ،نيموي نم رثكأا ذنم تقلطنا يتلا ثحبلا ةيلمع دعب
ريغ تريزقت ئطاسشب دوقفملا باسشلا ةثج ىلع روثعلا نم سسمأا راهن لÓخ وزو يزيت ةي’و يف ،ةيندملا
نم غلبي قيرغلا باسشلا ناف ةيندملا ةيامحلا حلاسصم بسسحو .رحبلا حطسس ىلع  وفطت تناك يتلا و ،سسورحملا
ثحبلل ئطاوسشلا سسارحو نيسساطغلا نم ةقرف ،دينجت مت ثيح ،تريزقت ةيدلب نم ردحني وهو ةنسس23 رمعلا

ناف ةراسشإ’ا هيلإا ردجت امكو .تريزقت ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا ةثجلا هذه لقن مت اميف ،هتثج نع
تريزقتو نوفزأا نم لكب ئطاوسشلاب اقرغ ةافو ت’اح ةعبرأا تلجسس وزو يزيت ةي’وب ةيندملا ةيامحلا حلاسصم
.يراجلا فايطسص’ا مسسوم حاتتفإا ذنم

داعسس ليلخ

ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لا˘˘ب ءار˘˘سضخ˘˘لا ة˘˘جارد˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ةي’ول ةحايسسلا ةيريدمو ةسضايرلاو بابسشلا ةيريدم

ةنماثلا ةعاسسلا نم ةيادب لبقملا توأا3 موي ةبانع
فحتمبTTV تاجاردلل ةيسضاير ةقباسسم لوأا احابسص
61 قوف نيجاردلا لكل حوتفم قابسسلا نوكيسسو، نوبيه

بلطتي ام وهو Óهسس نوكي نل قابسسلا راسسم نأا امك، ةنسس
و تارد˘ح˘ن˘م و تا˘ع˘ف˘تر˘م دو˘جو ي˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘لا

ىر˘˘خأا رو˘˘مأا و با˘˘سشعأا ىلإا ة˘˘فا˘˘سضإا، ة˘˘ير˘˘خ˘˘سص ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م
مت دقف قايسسلا تاذ يف، رذحلا نيقباسستملا نم بلطتت
جيورتلا لجأا نم ةبانع نوبيه فحتمب راسسملا رايتخإا
امك، رثكأا هب فيرعتلا و عئارلا ناكملا اذهب ةحايسسلل
لظ يف ةسصاخ،ةعتمم و ةنومسضم نوكتسس ةجرفلا نأا

بناج نم،نيقباسستملا ةيكرح عم راثآ’ا دامج جوازت
نييمÓعإ’ا ءاكرسشلا دحأا ةعاسس رخآا ةديرج نوكتسس
،ةبانع ةعاذإا نم لك ةقفر ةقباسسملا هذهل نيلومملا

ة˘˘جارد˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج لاز˘˘ت ’ ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘˘م .ة˘˘˘نو˘˘˘بو
ةلمحل رهابلا حاجنلا دعبف تلح امنيأا عنسصت ءارسضخلا
يف ةرم لوأ’ و ماق نيأا ،«فيظن بعلم يف فيظن بعل»
تا˘جرد˘م ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ر˘سضخ˘لا را˘سصنأا مد˘ق˘لا ةر˘ك خ˘يرا˘˘ت
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا تÓ˘˘با˘˘ق˘˘م ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن د˘˘ع˘˘ب بعÓ˘˘م˘˘لا
ىلوأ’ا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ا˘ي˘ن˘ي˘ك ةارا˘ب˘م ن˘م ة˘˘ياد˘˘ب،ة˘˘ع˘˘ب˘˘سسلا

تللك يتلاو،لاغنيسسلا مامأا ةيئاهنلا ةارابملا ىلإا ’وسصو
بع˘ل˘م ن˘م ي˘ق˘ير˘فإ’ا جا˘ت˘لا˘˘ب ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘ب˘˘سشأا ةدو˘˘ع˘˘ب
ةردا˘ب˘م ىل˘ع رود˘لا ءا˘ج ةر˘م˘لا هذ˘ه.ر˘˘سصم˘˘ب ةر˘˘ها˘˘ق˘˘لا
ة˘با˘ن˘ع ة˘سسسسؤو˘م ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لا˘˘ب» ءار˘˘سضخ˘˘لا ة˘˘جو˘˘م˘˘لا»
هذه ،» فيظنلا ئطاسشلا ولد » عيزوت متي نيأا ةفيظن
ئطاسشب نيفاطسصملا نم ديدعلا اهنسسحتسسا يتلا ةركفلا

و تايافنلا عمجل هذخأا يف لثمتت ،(يوباسش) رمع يزير
.هناكمل هتداعإا مث تاروذاقلا ةلسس يف اهعسضو

ب .حلاسص
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ةداهسش ىلع نيلسصحتملا لئاوأ’ا3 ذيمÓتلا لسصحتيسس
ىلإا ة˘ي˘حا˘ي˘سس ة˘ل˘حر ىل˘ع ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب ا˘يرو˘لا˘ك˘ب˘لا

ةليط اهولذب يتلا تادوهجملاب انافرع اينابسسا ةلود
هيفرتلاو ءاوجأ’ا رييغت لجأا نمو ،يسضاملا مسسوملا

مهتاقاط لك هيف اولذب قاسش مسسوم دعب مهسسفنأا نع
ةي’ولا و م˘ه˘تا˘سسسسؤو˘م و م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع ف˘ير˘سشت ل˘جأا ن˘م
ن˘م لا˘ن˘م ي˘عÓ˘ك ةذ˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ت˘˘لا رار˘˘غ ىل˘˘ع اذ˘˘هو ل˘˘ك˘˘ك
ىلعأا ىلع تلسصحت يتلا ناتسسيغوأا سسيدقلا ةيوناث
نم،32.81 ةبانع ةي’وب ايرولاكبلا ةداهسش يف لدعم

ةياهن تماق ةبانع ةي’ول ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ا˘ه˘ت˘ه˘ج
ءابجنلا ذيمÓتلا نم711 ميركتب يسضاملا عوبسسأ’ا

رسصقب اذهو راوطأ’ا فلتخم يف ةي’ولا ىوتسسم ىلع
يوذ نم ذيملت11 مهنيب نم فايسضوب دمحم ةفاقثلا
ةيلام غلابم مه˘ح˘ن˘م م˘ت ثي˘ح ة˘سصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا

3 ميركت اسضيأا مت امك .نييÓم01 ىتح لسصت ةيزمر

ة˘ير˘يد˘م ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م ،رو˘˘ط ل˘˘ك ن˘˘م ىلوأ’ا تا˘˘سسسسؤو˘˘م

يف مدقت مسسوملا اذه تققح ةبانع ةي’ول ةيبرتلا
، ةيسضاملا ةنسسلاب ةنراقم ةنسسلا هذه حاجنلا ةبسسن
’إا ينطولا ىوت˘سسم˘لا ىل˘ع ة˘ل˘ي˘ئ˘سض ة˘ب˘سسن˘لا نأا م˘غرو
ةسصاخ ىرخأا ىلإا ةنسس نم نسسحتو مدقت فرعت اهنأا
يف ةئملا˘ب24 تناك طق˘ف تاو˘ن˘سس ة˘ثÓ˘ث ل˘ب˘ق ا˘ه˘نأا

05 ةنسسلا هذه تقاف نأا دعب نسسحت فرعت اهنأا نيح

ةنسسلا نع ةئملاب دحاو ةبسسنب مدقت ةققحم ةئملاب
مسسوملا لÓخ لسضفأا جئاتن راظتنا يف اذه،ةيسضاملا
لظ يف ةسصاخ ةثÓثلا راوطأ’ا فلتخم يفو مداقلا
تناك يتلا لكاسشملا ةجلاعم ةقيرط و ديجلا رييسستلا

ر˘خآا بنا˘ج ن˘م، ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ير˘يد˘م˘لا ا˘ه˘˘ي˘˘ف ط˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ت
ميركتب فراطلا ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا مو˘ق˘ت˘سس
ةعاقب ادغ ةثÓثلا راوطأ’ا يف اقوفتم اذيملت96

سسانغ ةرامع يمÓسسإ’ا يفاقثلا زكرملاب تارسضاحملا
اولسصحت يئادتب’ا روطلا يف اذيملت31 مهنيب نم،

طسسوتملا روط˘لا ن˘م اذ˘ي˘م˘ل˘ت94 و01 لدع˘م ىل˘ع
لئاوأا7 ىلإا ةفاسضإا81 نم رثكأا ت’دعم ىلع اولسصحت
ينامحد مهنيب نم ايرولاكبلا ةداهسش ىلع نيلسصحتملا
62.81. ةي’ولاب لدعم ىلعأا ىلع ةلسصحتملا ينامأا

ةيزمر ةيلام غلابم ىلع اقوفتم اذيملت711 لسصحت اميف

ايرولاكبلا ةداهضش يف لئاوألا ذيمÓتلا ميركت
 اـــــينابضسا ىلإا ةـــــلحرب ةـــــبانعب

ةفاقثلا ةريزو

ثوروملاب سساضسملا نود ينطولا قيرطلا ةعضسوت لبضس ثحب
يرثألا يداملا

هذه نم فدهلا نأا ،ةنتاب ةي’و ىلإا اهتداق يتلا دقفتلاو لمعلا ةرايز ىدل سسمأا يسسادرن ميرم ةفاقثلا ةريزو تدكأا
قطانم قلخو ينطولا داسصتق’ا ةمدخل هب ءاقتر’او يداملا يرثأ’ا ثوروملا ةيامح اهعاطقل ةبسسنلاب ةرايزلا
تلوزاتب زيبمول ةقطنم رارغ ىلع ةنتاب ةنيدم اهيوتحت يتلا راثآÓل لثمأ’ا لÓغتسس’ا لÓخ نم ،زايتماب ةيحايسس
نيحلا نيب اهنم ءازجأا فاسشتكا متي يتلا اهايابخ فاسشتك’ ةيراج اهب ثوحبلا ىقبت يتلاو ايملاع ةفنسصملا

يتي’و نيب طبارلا13 مقر ينطولا قيرطلا ةعسسوت سصوسصخبو ،لقنلاو ميمرتلا رظتني اهنم سضعبلا ،رخأ’او
ةمدخ ةي’ولا يلاول ةبسسنلاب تايولوأ’ا نم دعي يذلا ،داقميتو تلوزات نيب طبارلا هقسش يف ةلسشنخو ةنتاب
ةعسسوتل نيلواقم نم نيعو˘ط˘ت˘م دو˘جو م˘غرو ،ق˘ير˘ط˘لا اذ˘ه ر˘ب˘ع ل˘ج˘سست ي˘ت˘لا رور˘م˘لا ثداو˘ح بن˘ج˘تو ة˘ن˘كا˘سسل˘ل
يذلا رمأ’ا ذاقنإ’ا تحت ةنيمث ءاسسفيسسف ىلع تايرفح دعب روثعلا ببسسب اهفيقوت مت هب لاغسشأ’ا نأا ريغ ،قيرطلا

تاذ يف ةريسشم ماهلا يداملا ثوروملا اذهب سساسسملا نكمي ’ هنا ةريزولا تدكأا ثيح ،ةعسسوتلا لاغسشأا لامكتسسا عنم
،قيرطلا ةعسسوت كلذ لباقم يفو راثآ’اب سساسسملا بنجتل نأاسشلا اذهب ةي’ولا يلاو ةقفر ثحبلا متيسس هنا قايسسلا

تامزلتسسملا فلتخم عيبل ةيرثأ’ا قطانملا هذهب بابسشلا ةدئافل كاسشكأا ءاسشنإا متيسس هنأا يسسادرم تفسشكو اذه
.ينطولا داسصتق’اب سضوهنلاو ةقطنملاب ةحايسسلا جيورتل ةقطنملا ةفاقث سسكعت يتلا فحتلاو

ح ناسشوسش

عئارلا ناكملا اذهب ةحايسسلل جيورتلا فدهب

تاجاردلل ةقباضسم لوأا مظنت ءارضضخلا ةجاردلا
TTVةبانع نوبيهب



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

