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ةطقن مهأا نأا يراهزل دكأاو
ءاقل لوأا يف اهتششقانم تمت

ديد˘ح˘ت و˘ه ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘شضعأل
ا˘˘ه˘˘˘نأا لا˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا ما˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت ي˘˘ف ر˘˘شصح˘˘ن˘˘ت˘˘˘شس
عمتجملاو ةيشسايشسلا بازحألا
تا˘˘ي˘˘˘شصخ˘˘˘ششلاو ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا
ىل˘ع ا˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘شساو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ا˘هداد˘عإا م˘ت˘ي ة˘ما˘نزر سسا˘˘شسأا
ىلع فوقولا لجا نم ةعرشسب
هذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه تارو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصت
ل˘ح ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘كل تÓ˘˘ي˘˘كششت˘˘لا
ثيح,ا˘ه˘ن˘م جور˘خ˘لاو ة˘مزألا
د˘ير˘ن» :دد˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف لا˘˘ق
ىلإا انب يدؤوت ةيلمع تاحرتقم
تا˘با˘خ˘ت˘نا ر˘ب˘˘ع ة˘˘مزألا ل˘˘ح
فورظلا ن˘شسحأا ي˘ف ة˘ي˘شسا˘ئر
يتلا تانامشضلا لك ريفوت عم
حلي يذلا كارحلا اهب بلاطي

ةطلشسلا لوادت ةرورشض ىلع
بشصن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘شصو˘˘˘شصخو
راطإا يف ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
.«ة˘ه˘˘يز˘˘نو ةر˘˘ح تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا

ة˘ن˘ج˘ل˘لا«: يرا˘˘هز˘˘ل فا˘˘شضأاو
تاحرتقملا عيمج˘ت˘ب مو˘ق˘ت˘شس
ةدو˘شسم ة˘غا˘ي˘˘شص ة˘˘لوا˘˘ح˘˘مو
يف دوجوم وه ام لكل ةيشضرأا

دعب موق˘ت˘ل تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا هذ˘ه
ليلذ˘ت˘ل ة˘طا˘شسو˘لا رود˘ب كلذ
نكمي يت˘لا تا˘بو˘ع˘شصلا ل˘ك
هذه ديشسجت هجو يف فقت نأا

ةياهن يف ةوعدلاو تاحرتقملا
متي ةينطو ةودن ىلإا فاطملا

م˘هأا ى˘ل˘ع قا˘˘ف˘˘تلا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
جورخلا لفكتشس يتلا طاقنلا

ا˘م˘˘ي˘˘ف ة˘˘شصا˘˘خ ، ة˘˘مزألا ن˘˘م
نو˘˘نا˘˘ق عور˘˘ششم˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘ي
نو˘نا˘ق˘لا ا˘شضيأاو تا˘با˘خ˘ت˘نلا
ةلقت˘شسم˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا˘ب سصا˘خ˘لا
هذ˘هو .تا˘با˘خ˘ت˘نلا ر˘ي˘ي˘شست˘˘ل
ة˘˘شسا˘˘ئر ى˘˘لإا ع˘˘فر˘˘ت ة˘˘قرو˘˘لا

ىلإا اهليوحت لجا نم ةلودلا

ة˘مز˘˘ل˘˘م تاءار˘˘جإاو ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق

 .«عيمجلل

نأا يرا˘˘هز˘˘ل ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا ا˘˘م˘˘˘ك

ة˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ل كار˘˘˘ح˘˘˘لا سضفر

رثؤوي نل تانامشضل هتبلاطمو

لإا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف

انلخد اذإا» :لاق ثيح,بلشسلاب

رمألاف تايشصخششلا ةبعل يف

م˘هأا نأل ،مÓ˘شسب ي˘ه˘ت˘ن˘˘ي ن˘˘ل
لشصاوتلا ةيفيك وه انل ءيشش
يف تاحرتقملا باحشصأا عم
ءادأل ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
ىتؤويشس سصخشش يأا ، انتمهم
اشصوشصخ دقنلل سضرعتيشس هب
ةير˘ح˘ل ر˘ي˘ب˘كلا حا˘ت˘ف˘نلا ع˘م
تا˘ي˘ل˘م˘˘ع اذ˘˘ك و ر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لا
لاطت يتلا ليمجتلاو هيوششتلا
.«قرزألا ءاشضفلا ربع سضعبلا
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ر˘˘˘يزو عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جا ى˘˘˘˘شضفأا
و ةيفيرلا ةيمنتلا و ةحÓفلا
ف˘˘ير˘˘شش ،ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘˘شصلا

نيينهملا نيحÓفلاب يراموع
ن˘ي˘ع ي˘ف بو˘ن˘ج˘لا تا˘يلو˘ب

يزيليا و -تشسارنمت- حلاشص
لو˘ل˘˘ح و تاءار˘˘جإا ةد˘˘ع ى˘˘لإا
ا˘ه˘˘نا˘˘شش ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘شسا
عاطق ة˘ي˘قر˘ت ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘لا
ي˘ف ه˘ب سضو˘ه˘ن˘لاو ة˘حÓ˘˘ف˘˘لا
نم ةطحم لوأا يف و .ةقطنملا

نيع ةبدتنملا ةيلولل هترايز
ى˘ق˘ت˘لاو .تشسار˘ن˘م˘ت˘ب ح˘لا˘شص
ل˘˘˘بإلا ي˘˘˘بر˘˘˘˘م˘˘˘˘ب يرا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
و م˘ه˘تلا˘غ˘ششنل عا˘م˘ت˘شسÓ˘˘ل
ي˘ت˘لا تاءار˘جإلا˘ب م˘˘ه˘˘مÓ˘˘عإا
سصخي ام يف ةلودلا اهتذختا
دع˘بو .ة˘ب˘ع˘ششلا ه˘تا˘ه ر˘يو˘ط˘ت
يبرم تلاغ˘ششنل ه˘عا˘م˘ت˘شسا
لو˘ح ترو˘ح˘م˘ت ي˘ت˘لا ل˘˘بإلا
برششلا هايمو فÓعألا سصقن
ة˘˘ح˘˘شصلا اذ˘˘كو ع˘˘ي˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل
ةرا˘يز˘لا نأا د˘كأا ،ة˘˘ير˘˘ط˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ة˘ع˘با˘ت˘م˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت
ي˘ت˘لا تاءار˘جإÓ˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘˘لا
ذا˘خ˘تا و ة˘مو˘كح˘لا ا˘ه˘تذ˘خ˘تا

يتلا ةلج˘ع˘ت˘شسم˘لا تاءار˘جإلا
و ن˘ي˘بر˘م˘لا م˘عد ى˘لإا فد˘˘ه˘˘ت
عم ايناديم لشصاوتلاو فوقولا

ةبغرلا نا» Óئاق نيينهملا لك
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ىد˘˘ل د˘˘جو˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
عاطقب سضو˘ه˘ن˘ل˘ل ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا
ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كب ر˘˘ب˘˘كا ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
يتلا ةرارحلا تاجرد عافترا
ي˘ف ة˘شصا˘خ ا˘ن˘بو˘ن˘ج بر˘˘شضت
نلعأا ةبشسانملاب و .«مايألا هذه
ة˘يز˘كر˘مل رار˘ق ن˘ع ر˘˘يزو˘˘لا
ربع نيحÓفلل ةبشسنلاب ةرادإلا

نيع و بونجلا تايلو لك
،سصوشصخلا هجو ىلع حلاشص
ح˘لا˘شصم˘لا ل˘ف˘كت˘˘ت نأا ى˘˘ل˘˘ع
تلا˘˘˘غ˘˘˘ششنا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
م˘ت˘ي˘شس ن˘ي˘ح ي˘ف , ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ح˘لا˘شصم ع˘م ل˘م˘ع˘لا ق˘ي˘شسن˘ت
اذك و رابأا حتف حارتقل يرلا
ة˘فا˘شضإا ة˘يور˘ت طا˘ق˘ن زا˘˘ج˘˘نا

اميف نلعأا و .ةيششاملاب ةشصاخ
ه˘نا ,تا˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ت سصخ˘ي
تا˘˘ف˘˘ل˘˘م ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس
ةيبرت لاجم يف نيرمثتشسملا
،ةلقرو ةيريدم ىلإا تايئاملا

ة˘ق˘ح˘ل˘م ح˘ت˘˘ف م˘˘ت˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ف ح˘لا˘شص ن˘يا˘ب ة˘ير˘يد˘م˘ل˘˘ل
ا˘م˘ي˘ف و .ن˘˘كم˘˘م تقو بر˘˘قا

ر˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘ششلا سصشصح سصخ˘˘˘˘ي
ررقت ,نيلو˘م˘ل˘ل ة˘شصشصخ˘م˘لا
يتلا عيزوتلا تايلمع عيرشست
ناويدلا تاينوا˘ع˘ت ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت
ى˘ل˘˘ع بو˘˘ب˘˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ريزولا نأا ر˘كذ˘يو .ن˘ي˘ي˘بر˘م˘لا
ة˘حÓ˘ف˘˘لا ر˘˘يزو ف˘˘ل˘˘ك لوألا
ريخألا ةموكحلا رارق ليعفتب
ةيبرت ةب˘ع˘شش م˘عد˘ب ي˘شضا˘ق˘لا
ىوتشسم ىلع زعاملاو لبإلا
،بوهشسلاو ري˘ب˘كلا بو˘ن˘ج˘لا
ةقفارملاو فلعلا معد رارقإاب
ها˘ي˘م˘لا ر˘ي˘فو˘تو ة˘˘ير˘˘ط˘˘ي˘˘ب˘˘لا

هذ˘ه ي˘بر˘م ةد˘ئا˘ف˘ل ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو

 .ةينطولا ةيناويحلا ةورثلا

رر˘˘˘ق˘˘˘ت سضر˘˘˘غ˘˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘لو
ينطو سسلجم ابيرق سسيشسأات
و لبإلا ةبعشش ميظنتب ىنعي

نيب ام رواششتلل ءاشضف قلخ
هنأاشش نم ,ةرادإلا و نيبرملا

ةبعششلا يف نيلعا˘ف˘لا ة˘ل˘كي˘ه
نيبرملا مي˘ظ˘ن˘ت كلذ ي˘ف ا˘م˘ب
هذه تارد˘ق ن˘ي˘م˘ث˘ت ل˘جا ن˘م
ع˘فر و ة˘ي˘ناو˘ي˘ح˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
امك .اهب ةطيح˘م˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘لا
تقلع˘ت تاءار˘جإا ذا˘خ˘تا رر˘ق˘ت
كلذو فÓعألا ةيشضقب اشساشسأا

تايمكلا د˘ي˘ششر˘ت ق˘ير˘ط ن˘ع

و يعارملا ةيامح و ةرفوتملا
ةير˘ط˘ي˘ب˘لا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا نا˘م˘شض
ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا لÓ˘˘خ ن˘˘م ةد˘˘ي˘˘ج˘˘لا
ة˘برا˘ح˘م˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘يودألا
ي˘˘ت˘˘لا سضار˘˘˘مألا و ة˘˘˘ئ˘˘˘بوألا
تÓمح زيزعتو لبإلا بيشصت
وأا ةراشضلا تارششحلا ةجلاعم
و .ةياقولا ليبشس ىلع حيقلتلا
هاي˘م˘لا ة˘لا˘شسم سصخ˘ي ا˘م ي˘ف
بر˘˘˘˘˘ششل ة˘˘˘˘˘˘شصشصخ˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
تاءار˘جإا تذ˘خ˘تا ،ي˘ششاو˘م˘لا
قطا˘ن˘م ر˘ي˘خ˘شست ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت
ىو˘˘˘ت˘˘˘˘شسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع بر˘˘˘˘ششلا
و لقنتلا كلاشسم و يعارملا
ليهأا˘ت ةدا˘عإل ير˘ج˘ي ل˘م˘ع˘لا
و ةدو˘جو˘م˘لا بر˘˘ششلا طا˘˘ق˘˘ن

طا˘ق˘ن زا˘˘ج˘˘نا و را˘˘بآلا ر˘˘ف˘˘ح
تاقاط ميعدتل ةفاشضإا ةيورت
عيطق غلبي ريكذتلل .برششلا

اهن˘م ا˘شسأار233.714 لبإلا

ة˘قا˘ن˘لا ن˘˘م سسار404.052

ىلع اهنم ةئملاب49 ثيحب
ع˘ي˘ط˘ق ل˘كشش ى˘˘ل˘˘ع سشي˘˘ع˘˘ت

نم تا˘يلو01 ر˘ب˘ع عزو˘م

يف ةئام˘لا˘ب83 و بو˘ن˘ج˘˘لا

يف ةئاملا˘ب02 و بو˘ه˘˘شسلا
.تايلولا يقاب

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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نم عيرسس لكسشب راوحلا ةرادإا ةيفيكب قلعتت ام ردقب صصاخسشأ’اب قلعتت ’ ةلاسسملا نأا افيسضم اهيلإا مامسضن’ا ديري نم

.دلبلا اهسشيعت يتلا ةنهارلا ةمزألل لح ىلإا لوسصولا لجا

عيمجلل ةحوتفم ةنجللا باوبأا نإا لاق

 ةنوكملا تايشصخششلل كارحلا سضفر»:يراهزل
«اهلمع ىلع رثؤوي نل راوحلا ةئيهل

طورسشلا ةيبلتب ةئيهلا لمع رارمتسسا طبر

ةلودلا ةسسائر ىلع ةحورطملا

راوحلا ةنجل ءاشضعأا»:سسنوي ميرك
يف لشصفلل مويلا نوعمتجيشس

 «ةيلبقتشسملا اهتاوطخ
م˘ير˘ك ،ة˘طا˘شسو˘لاو راو˘ح˘لا ة˘ئ˘ي˘ه ق˘شسن˘م ف˘˘ششك

تا˘ي˘شصخ˘ششلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ة˘با˘ج˘ت˘شسا ن˘ع سسنو˘ي

نأا افيشضم ،ةئيهلا اهتهجو يتلا ةوعدلل ةينطولا

اهل ةهجوملا ةوعدلا تشضفر يتلا تايشصخششلا

سسيئرلا ددج امك .ة˘ي˘شصخ˘شش با˘ب˘شسأا˘ب تج˘ج˘ح˘ت

ةئيهلا فقوم ينطولا يبعششلا سسلجملل قباشسلا

اذه لÓخ ةئدهتلا تاءارجإا ديشسجت ىلإا يعادلا

ميرك لاقو.راوحلا ةيادبل يلوأا طرششك عوبشسألا

تهجو دق تاوعدلا» نأا يعاذإا حيرشصت يف سسنوي

يف رارحأا مه ةئيهلل مامشضنÓل تايشصخششلا كلتل

قيلعت يأا انيدل سسيل، ةئيهلا ةوعد سضفر وأا ةيبلت

ل˘ب˘ق ن˘م كا˘ن˘ه .م˘ه˘ف˘قاو˘م سصو˘شصخ˘ب ه˘ب ي˘لد˘˘ن

با˘ب˘شسأل ا˘ه˘شضفر ن˘م كا˘ن˘هو سسا˘م˘ح˘ب ةو˘˘عد˘˘لا

سسنوي م˘ير˘ك دد˘جو .«ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘عأا ل ة˘ي˘شصخ˘شش

تاءارجإاب ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ءا˘شضعأا كشسم˘ت ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا

يف عورششلل ةيشساشسأا اطورشش ربتعت يتلا ةئدهتلا

باب˘شش حار˘شس قÓ˘طإا ى˘لإا ار˘ي˘ششم راو˘ح˘لا را˘شسم

نأا دكأاو ،ةمشصاعلا ىلع راشصحلا عفرو كارحلا

لÓخ طورششلا هذه˘ل ة˘لود˘لا ة˘شسا˘ئر ة˘ي˘ب˘ل˘ت مد˘ع

هذ˘ه ل˘م˘˘ع ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي يرا˘˘ج˘˘لا عو˘˘ب˘˘شسألا

تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف سسنو˘ي م˘ير˘ك د˘كأا ا˘م˘ك.ة˘ئ˘ي˘ه˘˘لا

يلختلا يف قحلا اهيدل سسيل ةنجللا نأا ةيفحشص

دعب سصÓخإاب اهنع ريبعتلا مت يتلا اهتامازتلا نع

ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘شضعأا نأا فا˘شضأاو.ة˘يا˘ن˘˘ع˘˘ب ر˘˘ي˘˘كف˘˘ت˘˘لا

تاوطخلا يف لشصفلا لجأا نم مويلا نوقتليشس

ريششم ، ةيلبقتشسملا
ً

تدهعت يتلا تامازتللا ىلإا ا

ركذي.طرافلا سسيمخلا موي ةيروهمجلا ةشسائر اهب

موي لوألا اهعامتجا تدقع يتلا راوحلا ةئيه نأا

ةيشصخشش32ـل ةوعد تهجو تناك يشضاملا دحألا

راوحلا راشسم حا˘ج˘نإا فد˘ه˘ب ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل ما˘م˘شضنÓ˘ل

و دريحوب ةليمج نم لكب رمألا قلعتيو.ينطولا

دمحأا و سشورمح دولوم و يميهاربإلا بلاط دمحأا

و يباحر زيزعلا دبع و يفيشس دادقم و روتيب نب

.يندملا عمتجملا نم ءاشضعأا

S°∏«º.±

ةرازولل اماع انيمأا راقوز دمحم نيع اميف

سسأار ىلع يمهارب فلخي يتامغز
لدعلا ةرازو

سسي˘ئر نأا سسمأا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘شسا˘ئر˘ل نا˘ي˘˘ب د˘˘كأا

يتامغز مشساقلب نيع ،حلاشص نب رداقلا دبع ةلودلا

نام˘ي˘ل˘شسل ا˘ف˘ل˘خ ،ما˘ت˘خأÓ˘ل ا˘ظ˘فا˘ح لد˘ع˘ل˘ل ار˘يزو

ىهنأا» :نايبلا يف ءاجو.هماهم تيهنأا يذلا يمهارب

ماهم ،حلاشص نب رداقلا دبع ديشسلا ،ةلودلا سسيئر

لدع˘لا ر˘يزو ه˘ت˘ف˘شصب ،ي˘م˘هار˘ب نا˘م˘ي˘ل˘شس د˘ي˘شسلا

˘ما˘كحأل ا˘ق˘˘ب˘˘ط» ه˘˘نأا فا˘˘شضأاو.«ما˘˘ت˘˘خألا ظ˘˘فا˘˘ح

مشساقلب ديشسلا ةلودلا سسيئر ديشسلا نيع ،روتشسدلا

دعب كلذو ،ماتخأÓل اظفاح لدعلل اريزو يتامغز

نيع ىرخأا ةهج نم.لوألا ريزولا ديشسلا ةراششتشسا

د˘م˘ح˘م ح˘لا˘شص ن˘ب ردا˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ة˘˘لود˘˘لا سسي˘˘ئر

ر˘ي˘م˘شسل ا˘ف˘ل˘خ لد˘ع˘لا ةرازو˘ل ا˘ما˘ع ا˘ن˘ي˘مأا را˘قوز

ل نملو .ةفشصلا هذهب هماهم تيهنأا يذلا ليحروب

يام02 موي نيع يذلا ديدجلا لدعلا ريزو فرعي

رئازجلا ءاشضق سسلجم ىدل اماع ابئان ،يشضاملا

لدعلا ريزو قحتلا ثيح ،ىشسيع نب ريثك نبل افلخ

اهدعب دلقتيل،1891 ةنشس ءاشضقلا كلشسب ديدجلا

سسلاجملا ىدل اماع ابئان اهمهأا تايلوؤوشسم ةدع

و نار˘هوو ف˘ي˘ط˘شسو ة˘ن˘تا˘ب ن˘م ل˘كل ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

ماع ماحم وه هلغشش بشصنم رخآا ناكو.رئازجلا

ىدل اماع ابئان نيعي نأا لبق ،ايلعلا ةمكحملا ىدل

رارقب سسمأا لدعلل اريزو مث ،رئازجلا ءاشضق سسلجم

.حلاشص نب رداقلا دبع ةلودلا سسيئر نم

S°∏«º.±

ريعسشلا عيزوت ةيلمع عيرسست

بونجلا يلاوم معدل ةيلاجعتشسا لولح نع فششكت ةحÓفلا ةرازو
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مانغأ’ا ةبقارمل ايرطيب07 دينجت
ذن˘م ه˘نا ر˘ي˘غ˘سصلا م˘تا˘خو˘ب لا˘ق

ع˘ي˘˘ب طا˘˘ق˘˘نو قاو˘˘سسأ’ا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ي˘˘حا˘˘سضأ’ا
ى˘لإا ه˘ت˘ير˘يد˘م تعرا˘سس  ة˘˘ي’و˘˘لا

مهنم ا˘ير˘ط˘ي˘ب ا˘ب˘ي˘ب˘ط07 د˘ي˘ن˘ج˘ت

ةيرطيبلا ةيسشت˘ف˘م˘ل˘ل  ن˘ي˘ع˘با˘ت92
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا  ح˘لا˘سصم˘لا˘ب ة˘ي˘ئ’و˘˘لا

تايدلبلل عبات يرطيب71و ةبانعب

يرطيب21و ضصاخ اير˘ط˘ي˘ب21و
يف مهو دقاعتلا غ˘ي˘سصب نو˘ل˘م˘ع˘ي
كلذو،ماعلا عاطقلاب جامدإ’ا راطإا
قاوسسأ’اب مان˘غأ’ا ة˘ب˘قار˘م فد˘ه˘ب
تادا˘ه˘˘سشلا ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م لÓ˘˘خ ن˘˘م
ضسوؤور˘ل ة˘ب˘سسن˘˘لا˘˘ب  ة˘˘ير˘˘ط˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ي˘سشا˘˘م˘˘لا
ة˘ب˘قار˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا،تا˘˘ي’و˘˘لا
ن˘م ع˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘سضور˘ع˘م˘لا ما˘ن˘˘غأ’ا
ةمÓسس ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ضضار˘مأ’ا
ةدعاسسم نع  كيهان نيكلهتسسملا
.مهل ةجاحلا دنع نينطاوملا

فلأا03 نيـبام دـــيعلا يحاــسضأا

ةـيسشاملا قاوسسأاب جد فلأا07و
ةر˘˘˘فو˘˘˘لا ضصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ا˘˘˘˘مأا

لوؤوسسملا تاذ  لاق دقف راعسسأ’او
تا˘˘˘˘جر˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م ه˘˘˘˘˘نأا
ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا  ة˘ي˘عÓ˘ط˘ت˘˘سس’ا
د˘ق˘ف ه˘ت˘ير˘يد˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا قر˘˘ف˘˘لا
ى˘ت˘سشب ما˘ن˘غأ’ا ي˘ف ةر˘فو ظ˘حو˘ل

نأاو ةسصاخ ، اهماجحأاو اهفانسصأا
ة˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
لو˘˘خد˘˘ل ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا  هذ˘˘˘ه  تسصخر
ن˘م ن˘ي˘مدا˘ق˘لا ن˘ي˘لاو˘م˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج
فدهب ةيرئازجلا تاي’ولا فلتخم
نييبانعل˘ل د˘ي˘ع˘لا ي˘حا˘سضأا ر˘ي˘فو˘ت
رسسكلو ةهج نم ةيسسفانت راعسسأاب
اميف امأا،ىرخأا ةهج نم ةبراسضملا
تر˘سصح˘نا د˘ق˘ف را˘ع˘سسأ’ا ضصخ˘ي

ن˘ي˘با˘م  ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا  تاذ بسسح

جد ف˘˘لأا07  ى˘˘˘˘˘لإا جد  ف˘˘˘˘˘˘لأا03
ليلقلا ليلق˘لا كا˘ن˘هو،ة˘ي˘ح˘سضأÓ˘ل
اذ˘ه زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ت  ن˘˘م ما˘˘ن˘˘غأ’ا ن˘˘م
لا˘˘ق دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘˘فو،ر˘˘˘ع˘˘˘سسلا
دا˘م˘ت˘عا م˘ت ه˘نأا ر˘ي˘غ˘سصلا م˘تا˘خو˘ب

نيلاوملا  بلج لجأا نم ةطقن51
يكل،ةبانعب مهعلسس عيبو ضضرعل
نو˘كت ي˘لا˘ت˘لا˘بو ضضر˘ع˘˘لا د˘˘يز˘˘ي

بل˘˘غا لوا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م ي˘˘˘ف را˘˘˘ع˘˘˘سسأ’ا
ع˘˘ي˘˘ب نأا ار˘˘ي˘˘سشم ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘لاو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ي˘˘حا˘˘سضأ’ا
ةيسسفانت راعسسأاب نوكت نينطاوملا

كلذ ريغ تناك نإا امأا ،ةلوقعمو
تاذ يفو،Óيلق ة˘ع˘ف˘تر˘م نو˘كت˘ف
م˘˘˘ت˘˘˘ي ةر˘˘˘م لوأ’و ه˘˘˘نا قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
ةينواعتب نئابزلل  ناكم ضصيسصخت
ة˘فور˘ع˘م˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تا˘مد˘خ˘˘لا
كر˘ت˘ل را˘ج˘ح˘لا˘ب «ا˘يرا˘م ا˘ت˘˘ن˘˘سسب»
ةلاح يف كانه ةيناجم مهيحاسضأا

م˘ه˘لزا˘ن˘م˘ب ن˘كا˘مأا م˘ه˘يد˘ل دو˘˘جو
ثيح،ديعلا موي  ةياغ ىلإا  كلذو
عم قيسسنتلاب ةردابملا هذه  تتأا
موحللا ةبعسشل  ينهملا ضسلجملا
ةبانعب  ءارمحلا

يف ةيوعوتو ةيسسيسسحت مايأا ميظنت
ةيحسضأ’ا حبذو  رايتخا  ةيفيك

تاذ لا˘˘˘ق ىر˘˘˘خأا  ة˘˘˘ه˘˘˘ج  ن˘˘˘م
ةليلقلا مايأ’ا لÓخ نأا لوؤوسسملا
قيسسنتلاب هتيريدم مظنتسس ةمداقلا

ة˘ي˘ن˘يد˘˘لا نوؤو˘˘سشلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ع˘˘م
ة˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘مو فا˘˘˘قوأ’او
ةراجتلا ةيريدمو ةئيبلا ةيريدمو
امايأا ،ةلعافلا فارطأ’ا نم اهريغو
ة˘ي˘عو˘ت ى˘لإا فد˘ه˘ت ة˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت
ح˘بذ˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘ك ي˘ف ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ةيحسضأ’ا رايتخا ةيفيكو حيحسصلا

نو˘كت˘سس ا˘م˘ك،ا˘ه˘ع˘م  ل˘ما˘ع˘ت˘˘لاو
ي˘˘˘كلا«لو˘˘˘ح ة˘˘˘يو˘˘˘عو˘˘˘˘ت ضسورد
ن˘م ة˘ل˘م˘ج م˘يد˘ق˘ت  ع˘م «ي˘ئا˘˘م˘˘لا
لخدت يتلا حئاسصنلاو تاداسشرإ’ا
ة˘˘ح˘˘سص ى˘˘˘ل˘˘˘ع  ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ف
.ديعلا دعبو لبق نيكلهتسسملا

يدافتل  قاسسو مدق ىلع ةرطايبلا
 موحللا  داسسف  ويرانيسس

انلاؤوسس ىلع هدر لهتسسم يفو
ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تاءار˘جإ’ا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا
دا˘سسف و˘يرا˘ن˘ي˘سس رار˘كت يدا˘ف˘˘ت˘˘ل
ىلإا اهنول ريغت لÓخ  نم  موحللا
ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م  لا˘˘˘ق،قرزأ’ا
مدق ىل˘ع ةر˘طا˘ي˘ب˘لا نأا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

و˘يرا˘ن˘ي˘سسلا اذ˘ه يدا˘ف˘˘ت˘˘ل قا˘˘سسو
ةيمويلا ةبقارملا لÓخ نم كلذو
ىلإا  ةفاسضإا،قاوسسأ’ا يف ةيسشاملل
ى˘˘˘˘لإا تا˘˘˘˘جر˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘كت
نأا اريسشم، ا˘هر˘ي˘غو تÓ˘ب˘ط˘سسإ’ا

امهتامدخ نامدقيسس نيحبذم كانه
حبذم  امهو  ىحسضأ’ا  ديع  موي
.راجحلا  حبذمو ضسوبيسس
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ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا تدد˘˘˘م
ة˘˘م˘˘ي˘˘سسق ع˘˘ي˘˘ب لا˘˘جآا بئار˘˘سضل˘˘ل

ةياغ ىلإا9102 ةنسسل تارايسسلا

نا˘ك نأا د˘ع˘ب،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا توأا51

ل˘جأا ر˘خآا9102ةيليوج13 خ˘يرا˘ت
باوبأا حتف متي˘سس ا˘م˘ك.ا˘ه˘ئا˘ن˘ت˘ق’
ى˘ت˘ح تب˘˘سسلا مو˘˘ي تا˘˘سضا˘˘ب˘˘ق˘˘لا
ءا˘ن˘ت˘قإا ن˘م نو˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘كم˘ت˘˘ي
ناو ا˘م˘ي˘سس تارا˘˘ي˘˘سسلا ة˘˘م˘˘ي˘˘سسق
بئار˘˘سضلا تا˘˘سضا˘˘˘ب˘˘˘ق م˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘م
تارقم اذكو ةيمومعلا ةنيزخلاو
تايدلب فلتخم ربع ديربلا زكارم
ر˘ي˘ب˘ك ظا˘ظ˘˘ت˘˘كا تفر˘˘ع ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

نيموي˘لا لÓ˘خ ة˘ل˘يو˘ط ر˘ي˘باو˘طو
باحسصأا  فرط  نم نيمرسصنملا
مايأ’ا نولسضفي يذلا ،تابكرملا
تا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘سسق  ءار˘˘˘˘سشل ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا
ةدملا نأا نم مغرلاب  تارايسسلا

نيلماك نيرهسش ىدم ىلع تناك
يذلا ناوج  حتافلا  نم  ةيادب
زكارمب عيبلا ةيلمع هيف تقلطنا
هذه تناك نيأا ،تاسضابقلاو ديربلا
ع˘م ن˘كل، ة˘ي˘لا˘خ ه˘˘ب˘˘سش ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
عيبلا ةيلمع ءاهتنا خيرات بارتقا
ة˘ع˘فد تارا˘ي˘سسلا ي˘كلا˘م  د˘فاو˘˘ت
ة˘ف˘˘لا˘˘سسلا بتا˘˘كم˘˘لا ى˘˘لإا ةد˘˘حاو
تابوقع طيلسست نم افوخ ركذلا

ةينمأ’ا حلاسصملا فرط نم مهيلع

لÓ˘خ ة˘ب˘قار˘م˘˘لا˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا د˘˘ن˘˘ع

يف ةلثمت˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘مأ’ا ز˘جاو˘ح˘لا

ام اذهو  ،ريخأات تامارغ ديدسست

بئارسضلل ةماعلا ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب ع˘فد

ة˘˘م˘˘ي˘˘سسق ع˘˘ي˘˘ب لا˘˘جآا د˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ب

ةياغ ىلإا9102 ةنسسل تارايسسلا

نا˘ك نأا د˘ع˘ب،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا توأا51

ل˘جا ر˘خآاة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج13 خ˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘ت

تفرع ىرخأا ةهج نم ،اهئانتق’

نم اذافن تاميسسقلا عاونأا ضضعب

نم تائملا دفاوت ببسسب كيبابسشلا

يتلا ة˘سصا˘خ ا˘ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

جد0051و جد0001 ـب اهتميق

يف م˘هو˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م˘م جد0003و

رخآ’ ناكم نم،اهنع ثحبلا ةلحر

ةرا˘˘˘سشإ’ا رد˘˘˘ج˘˘˘تو، ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ئار˘˘˘˘سشل

هذهب ةين˘ع˘م˘لا ر˘ي˘غ تارا˘ي˘سسلا نأا

يت˘لا تارا˘ي˘سسلا ي˘ه˘ف ة˘م˘ي˘سسق˘لا

ةلودلل اعبات اسصاخ اميقرت لمحت

ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘˘ل˘˘ل و

ا˘ياز˘م ن˘م ا˘ه˘با˘ح˘˘سصأا د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسي

ةفاسضإ’اب ةيلسصنق وأا ةيسسامولبد

فا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سسإ’ا تارا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس ى˘˘˘˘˘˘لإا

دا˘ت˘ع˘لا˘ب ةز˘ه˘ج˘˘م˘˘لا تارا˘˘ي˘˘سسلاو

قئارحلا ةحفاكم داتعو يحسصلا

ن˘ي˘˘قا˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا كل˘˘تو

زاغ ل˘م˘ع˘ت˘سست ي˘ت˘لا تارا˘ي˘سسلاو

.«لآا يب يج) عيمملا لورتبلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

5475ددعلا9102 توأا10 سسيمخلا 3ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

يف مانغألا ةبقارمل ايرطيب ابيبط07 اودنج مهنأا  «ةعاسس رخأا» ـل  حيرسصت  يف متاخوب ريغسصلا ةبانعب ةيحÓفلا حلاسصملا ريدم فسشك
قاوسسألاب ةيعÓطتسسا تلوجب هقرف مايق لÓخ نأا اريسشم،ديعلا مايأا يناث ةياغ ىلإا ةيلمعلا لسصاوتتسس ثيح،حباذملاو قاوسسألا

.جد فلا07 ةياغ ىلإا فلا03 نيبام حوارتت ةيسسفانت راعسسأاب ديعلا يحاسضأا  يف ةرفو اوسسمل ةيسشاملل ةيلحملا

مانغألا ةبقارمل ايرطيب07 دينـجت مت  اميف

 جد فلأا07و فلأا03 نيـبام دـيعلا يحاـسضأا
ةبانعب ةـيسشاملا قاوسسأاب

ةيسسنوتلاو ةيبوروألا قاوسسألا يف هراعسسأا

وروأا0002ـلا تزواجت

ناجرملا بيرهت طاسشن ديازت
 لجيج ةي’و لحاوسس نم اقÓطنا

فلت˘خ˘م ع˘مو نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ل˘حاو˘سسلا ر˘ف˘خ ح˘لا˘سصم تح˘ج˘ن

يف ةسصتخم ةريطخ ةباسصع كيكفت يف ةينمأ’ا ةزهجأ’ا

ضسنوت اهنمو لودلا نم ددع وحن هبيرهتو ناجرملا بهن

ةيقرسشلا ندملا نم ددع لحاوسس نم اقÓطنا  كلذو ايلاطياو

نأاب  ةعلطم رداسصم تدكأاو. لجيج ةي’و اهتمدقم يفو

دعب ةفثكم تايرحت باقعأا يف ءاج  ةباسصعلا هذه كيكفت

تدأاو ناجرملا نم ةيمك هتزوحب ناك ضصخسش ىلع ضضبقلا

لمعت تناك يتلا ةباسصعلا كيكفت ىلإا ينعملا تافارتعا

عمجب موقت ةريخأ’ا هذه تناك ثيح ةلاقلا / لجيج طخ ىلع

قرطب هلقن لبق رحبلا قامعأا نم هعمج متي يذلا ناجرملا

ةيناث ةلحرم يف لقنيل ىلوأا ةلحرمك ضسنوت وحن ةفلتخم

قوسسلا دعت يتلا ايلاطيا اهتمدقم يفو ةيبوروأا لود وحن

ة˘ي˘قر˘سشلا ل˘حاو˘سسلا ا˘ه˘ب ر˘خز˘ت ي˘ت˘لا ةدا˘م˘لا هذ˘ه˘ل ى˘لوأ’ا

يتلا تامولعملا  تدكأا امك. لجيج ةي’و لحاوسس اديدحتو

اهكيكفت مت يتلا ةباسصعلا نأاب «ةعاسس رخآا » اهيلع تلسصحت

هذه نأاو  بناجأا  مهنيب نم ضصاخسشأا ةرسشع نم رثكأا مسضت

طسشنت ىرخأا تاباسصع عم قيسسنتلاب لمعت تناك ةباسصعلا

ى˘لإا ىدأا ا˘م و˘هو ىر˘خأا ة˘ي˘ل˘حا˘سس تا˘ي’و ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع

كلت ريغ ىر˘خأا ق˘طا˘ن˘م و˘ح˘ن تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ةر˘ئاد ع˘ي˘سسو˘ت

ةككفملا ةباسصعلا طاسشن قاطن ضصوسصخب اهب حرسصملا

ةي’و لحاوسسب اريبك ايمانت ناجرملا بيرهت طاسشن فرعيو.

ددسصب مهو ضصاخسشأ’ا نم ددع ىلع ضضبقلا مت ثيح لجيج

ىرخأاو ةيئادب قرط لامعتسساب ةداملا هذه بيرهتو عمج

نم تامارغوليك ةرسشع نم رثكأا عاجرتسسا مت امك ةثيدح

لÓخ ةي’ولل يلحاسسلا طيرسشلا ىوتسسم ىلع ةداملا هذه

اعافترا فرعت ةداملا هذه راعسسأا نأاو املع ، يسضاملا ماعلا

اهيلع نيبرهملا لابقإا نم داز ام ةيلودلا قاوسسأ’ا يف اريبك

(0002) ىلإا ةداملا هذه نم غلك51لا رعسس لسصي ثيح

يتلا تاباسصعلا فلتخم باعل ليسست اهلعج ام وهو  وروي

يف اهعيبو اهبيرهت ءارو نم ةريبك ةيدام بسساكم تققح

 Ω .eù°©ƒO. ةيجراخلا قاوسسأ’ا فلتخم

 اهيلع لابقإلا ةرثك مغر قاوسسألا يف دوقفم زعاملا

 لجيجب  ديعلا ششابك راعسسأا باهتلإا
اريبك اباهتلا لجيج ةي’و قاوسسأاب ضشابكلا راعسسأا فرعت

دعوم نع نيعوبسسأا نم لقأا لبق كلذو ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ

نم ريبك ددع مرحي دق يذلا رمأ’ا كرابملا ىحسضأ’ا ديع

داي˘عأ’ا لÓ˘خ ثد˘ح ا˘م˘ك ة˘ي˘ح˘سضأ’ا ءار˘سش ن˘م تÓ˘ئا˘ع˘لا

ىرحأ’اب وأا ضشابكلل ةحسضاولا ةرفولا مغرو. ةيسضاملا

نوعئابلا أادب يتلا ضشينروكلا ةمسصاع قاوسسأاب يحاسضأÓل

ع˘م ةازاو˘م نا˘كم ل˘ك ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع نور˘طا˘ق˘ت˘ي نو˘لاو˘م˘لاو

ىلع ةبقارم عيب ةطقن41ل ةرطيبلا ةيريدم ضصيسصخت

ادوعسص فرعت يحاسضأ’ا راعسسأا نأا ’إا ةي’ولا ميلقإا ىوتسسم

طسسوتم فورخ رعسس لسصو ثيح لجيجب مايأا ذنم اريبك

ناك امدعب ميتنسس نييÓم ةتسسو ةسسمخ نيبام ىلإا نزولا

لبق طقف ميتنسس نييÓم ةعبرأا دودح يف ريخأ’ا اذه رعسس

ضشينروكلا ةمسصاع ينطاوم عسضو يذلا رمأ’ا ةزيجو ةرتف

لظ يف ةريبك ةريح يف لخدلا ةفيعسضلا تÓئاعلا اديدحتو

تافسصاوملاب ةيحسضأا ءارسش ةلاحتسساب ةريخأ’ا هذه عانتقا

نوفراعلا حجر يتلا ةيلاحلا راعسسأ’ا لظ يف ةبولطملا

ةياغ ىلإا امبرو مايأ’ اهرارمتسسا يحاسضأ’ا  قوسس ايابخب

نم زعاملا ءارسش ىلع ريبكلا لابقإ’ا ظحولو ديعلا دعوم

بلغأا زجع لظ يف لجيجب ةيسشاملا قاوسسأا  يداترم لبق

ءارسش نع ديعلا ةيحسضأا ءانتقا ىلإا نيحماطلاو نيقوسستملا

رمأ’ا رخآا ىلإا عوبسسأا نم اهراعسسأا بهتلت يتلا نافرخلا

وأا ةيسشاملا نم عونلا اذه يف ةلجسسملا ةرذنلا رسسفي يذلا

قاوسسأا لخدت يتلا ضسوؤورلا تحسضأا ثيح زعاملا ىرحأ’اب

عباسصأ’ا ضسوؤور ىلع دعت عوبسسأا ةياهن وأا موي لك ةي’ولا

قوبسسم ريغ لكسشب ةريخأ’ا هذه راعسسأا عافترا يف داز ام

ديرت يلجيجلا عمتجملا نم ةريثك تائف نأاو اسصوسصخ

ةيدام تارابتعإ’ ضسيل نا˘فر˘خ˘لا لد˘ب ز˘عا˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ح˘سضت˘لا

تايمكلا مكحب كلذك ةيحسص تارابتعإ’ امنإاو بسسحف

ضشابكلا موحل اهنمسضتت يتلا لورتسسيلوكلا نم ةلئاهلا

اسصوسصخ ةيحسصلاب اهموحل فسصوت يتلا زعاملا ضسكع

. ةنمزملا ضضارمأ’ا ضضعب نم نوناعي نمل

Ω .eù°©ƒO 

9102 ةيليوج13 يف اررقم ناك نأا دعب

لبقملا  توأا51 ةياغ ىلإا تارايسسلا ةميسسق عيب لاجآا ديدمت

ةينسضم تادوهجم تبلطت هيلع ةرطيسسلا ةيلمع/ لجيج

 ريهاطلاب علهلا نم  ةلاح يف ببسستي ةينكسس ةرامع لخاد قيرح
تارامعلا ناكسس اذكو ةريخأ’ا هذه ناكسس طسسو علهلا نم ةجوم يف لجيج ةي’وب ريهاطلا ةنيدم طسسو ةينكسس ةرامع لخاد لوهم قيرح ببسست
علدنا يذلا قيرحلا. ةينكسسلا ققسشلا ىلإا هبرسست نود ةلوليحلاو قيرحلا اذه دامخإا لجأا نم ةيندملا ةيامحلا لاجر لخدت ىعدتسسا ام وهو ةرواجملا

نم رداسصم بسسح مجنو ريهاطلا ةنيدم طسسو نكسسم003 يحب ةينكسسلا تارامعلا ىدحإاب علدنا ءاعبرأ’ا ىلإا ءاثÓثلا ةليل نم ةركبم ةعاسس يف
، هيلع ةرطيسسلا لجأا نم ةلئاه ةيرسشبو ةيدام تاناكمإا رافنتسسا بلطت لوهم قيرح ىلإا تلوحت ام ناعرسس ةيئابرهك ةرارسش نع ناكملا نيع
يذلاو هنم ثعبني ناك يذلا دوسسأ’ا ناخدلا لظ يف اسصوسصخ اهب علدنا يتلا ةرامعلا ناكسس طسسو ىسضوفو ريبك عفادت يف قيرحلا اذه ببسستو
ةدحو ىعدتسسا يذلا رمأ’ا قيرحلا عقومل ةرواجملا ةينكسسلا ققسشلا ىلإا قيرحلا برسست ةيناكمإا نم ءاسسنلا اديدحتو ناكسسلا فواخم نم داز
ةرامعلا نع زاغلاو ءابرهكلاب نيومتلا عطق ىلإا ةيسصولا ةكرسشلا ءوجل  عم ةازاوم بهللا ةنسسلأا دامخإاو قيرحلا ىلع ةرطيسسلا لجأا نم ءافطإا
كÓسسأ’ا نأا ىوعدب قيرحلا اذه ةيلوؤوسسم زاغلنوسس ةسسسسؤوم حلاسصم ةروكذملا ةرامعلا ناكسس لمحو. ئراط يأ’ ابسسحت تقولا ضضعبل ةقرتحملا
هيلإا تلسصو ام ىلإا رومأ’ا لسصوأا يذلا رمأ’ا اهديدجت وأا اهحÓسصإا متي ملو ةرتف ذنم كلاهتلا اهيلع ادب ةرارسشلا هذه يف تببسست يتلا ةيئابرهكلا

. ةروكذملا ةرامعلا ناكسس نيب ةيقيقح ةثراك يف مهبسسح ببسستي نأا داكو

Ω .eù°©ƒO 
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ةر˘ي˘ح˘ب نا˘كصس ر˘ب˘صص د˘˘ف˘˘ن
ن˘م ر˘ث˘كأا قا˘ف يذ˘لا رو˘ي˘ط˘لا
لصصاوتملا عاطقنلا نم رهصش
دبك يذلا يئابر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘ل˘ل
نينطاوملا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك اداد˘عأا

ي˘ف تل˘ث˘˘م˘˘ت ة˘˘يدا˘˘م ر˘˘ئا˘˘صسخ
م˘˘˘˘ه˘˘˘˘تز˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘جأا ل˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت
ىواكصش دعب ةي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلا

هذ˘ه لو˘ح نا˘كصسل˘ل ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م
ىلع ىصصعتصسا يذلا عصضولا

ل˘˘ث˘˘م ة˘˘˘يدا˘˘˘ي˘˘˘صس ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م
تم˘صص ل˘ظ ي˘˘ف زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘صس
نأا˘˘كو تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسل˘˘ل ق˘˘ب˘˘ط˘˘م
ةيلولاب ةلوؤو˘صسم˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ةيلولا هذه ونطاومو داو يف
ةمزأا عم ةيموي˘لا م˘ه˘تا˘نا˘ع˘مو
را˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو بر˘˘˘˘صشلا ها˘˘˘˘ي˘˘˘˘م
ةايحلا ةيرورصضو يئابرهكلا
ةيدلبب نوجتحملا .رخآا داو يف
ىلع او˘مد˘قأا رو˘ي˘ط˘لا ةر˘ي˘ح˘ب

ىلإا ءاثلثلا ةليل قيرطلا قلغ
ة˘ل˘يو˘˘ط تا˘˘عا˘˘صسل ءا˘˘ع˘˘برألا
سسمأا را˘ه˘ن ةر˘˘كلا اودوا˘˘ع˘˘ي˘˘ل
رطصسألا هذه ةباتك ةياغ ىلإاو
ن˘˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘حأا لو تأا˘˘˘˘˘˘ي م˘˘˘˘˘˘ل
ةروا˘˘˘ح˘˘˘م ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
˘ما˘حدزلا ما˘مأا ن˘ي˘ج˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ق˘˘ل˘˘غو يرور˘˘م˘˘لا

ربتعي يذلا44 مقر ينطولا
فراطلا ةيلول ةايحلا نايرصش
نورخآاو ةيلولا هذه راوز مامأا
نم ةحايصسلل سسنوت نيدصصاق

اذ˘˘ه .فرا˘˘ط˘˘لا ة˘˘باو˘˘ب لل˘˘خ
كر˘ح˘ي م˘ل مزأا˘ت˘م˘˘لا ع˘˘صضو˘˘لا
ةي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘صسل˘ل ا˘ن˘كا˘صس
م˘˘˘˘ئلو˘˘˘˘لا تل˘˘˘˘صضف ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ى˘ل˘ع فار˘صشإلاو ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘حلا
اذه للخ ةحوتفملا باوبألا
زاغلنوصس ةصسصسؤومل عوبصسألا
ىلإا لصصوتلا عطتصست مل يتلا
را˘ي˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘نإل ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإا
ةيدلبب لصصاوتملا يئابرهكلا
ره˘صش ة˘ل˘ي˘ط رو˘ي˘ط˘لا ةر˘ي˘ح˘ب

ي˘ل˘كلا ه˘ي˘ت˘لا ل˘ظ ي˘ف ل˘ما˘ك
ةيدلبلا تاطلصسلل ةلابمللاو

ل ر˘مألا نأا˘كو ا˘ه˘ي˘ب˘خ˘ت˘˘ن˘˘مو
ججأا يذلا رمألا وهو مهينعي

ن˘يذ˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا بصضغ
ة˘˘˘ل˘˘˘صصاو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع اور˘˘˘˘صصأا
يف هدي˘ع˘صصتو م˘ه˘تا˘جا˘ج˘ت˘حا

نيلوؤوصسملا روصضح مدع ةلاح
.ع˘صضو˘لا اذ˘ه˘ل ل˘ح˘لا دا˘ج˘يإاو
نأا ى˘˘˘˘لإا ةرا˘˘˘˘صشإلا رد˘˘˘˘ج˘˘˘˘تو
نايلغو تاجاجتحلا ةلصسلصس
فلتخمب ةيعامتجلا ة˘ه˘ب˘ج˘لا

يت˘لا فرا˘ط˘لا ة˘يلو ق˘طا˘ن˘م
ةليلقلا رهصشألا للخ اهتدهصش
تاط˘ل˘صسلا تل˘صشف ة˘ي˘صضا˘م˘لا

اذ˘ه ع˘م ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا

ءلؤو˘ه ل˘صضف ثي˘˘ح ع˘˘صضو˘˘لا

ي˘ف سسو˘ل˘ج˘˘لا نو˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا

ىلإا جورخلا سضوع مهبتاكم

ع˘˘˘˘م روا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو عرا˘˘˘˘صشلا

ةئد˘ه˘تو ءا˘ف˘طإل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

يتلا ةيعامتجلا ةهبجلا هذه

بب˘˘˘˘˘صسب ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘ت تلازل

ةمزأا ن˘م ةا˘ي˘ح˘لا تا˘يرور˘صض

رايتلا عاط˘ق˘ناو بر˘صشلا ها˘ي˘م

اهريغو نكصسلاو ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

.ةيعامتجلا بلاطملا نم
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تار˘صشع˘لا سسمأا را˘ه˘ن مد˘قأا
نيل˘ج˘صسم˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م
قيصضلا ناكصس ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘صض
ة˘˘˘كر˘˘˘ح ن˘˘˘صشب ةد˘˘˘˘كي˘˘˘˘كصسب
ةيلولا رق˘م ما˘مأا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا

ر˘ق˘م ى˘لإا او˘˘ه˘˘ج˘˘تا ا˘˘هد˘˘ع˘˘بو
نكي مل اهصسيئر نلو ةرئادلا

بتاكملا ىلإا اودعصص ادوجوم
عو˘˘˘قو بب˘˘˘صس ا˘˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا

و ة˘طر˘صشلا ن˘ي˘ب تا˘˘ن˘˘صسل˘˘م
اددع نأاو ام˘ي˘صس ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
اجاجتحا ةرئادلا رقم اومحتقا

يف مهئامصسأا دورو مدع ىلع
ن˘م ن˘يد˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
.ةيرا˘ج˘يإا ة˘ي˘مو˘م˘ع تا˘ن˘كصس
نلعملا ةمئاقلا ءاغلإاب اوبلاطو
ر˘ي˘غ م˘ه˘ب˘صسح ا˘˘ه˘˘نأل ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
سضع˘˘˘ب حر˘˘˘صصو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘صش
جاردإا متي مل ه˘نأا ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
مت يتلا ةمئاقلا يف مهئامصسأا
ن˘ي˘ن˘ثلا مو˘ي ا˘ه˘˘ن˘˘ع جار˘˘فإلا
ديزأا تنمصضت يتلا يصضاملا

نيربتعم ،ديفتصسم0011 نم

ةمئاقلا يف بعلت دجوي هنأا

نا˘كصسب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘صصا˘˘خ

ةمئاقلا نأا م˘ل˘ع˘لا ع˘م ق˘ي˘صضلا

ناكصس ءامصسأا اصضيأا تنمصضت

را˘ي˘ه˘نلا˘ب ةدد˘ه˘م˘لا تو˘ي˘ب˘لا

ة˘نا˘خ˘لا ن˘˘م˘˘صض ة˘˘ف˘˘ن˘˘صصم˘˘لا

 .ةيلاقتربلا

ةد˘˘كي˘˘˘كصس نأا ى˘˘˘لإا را˘˘˘صشي

ع˘قو ى˘ل˘ع ما˘يأا ذ˘ن˘˘م سشي˘˘ع˘˘ت

بب˘صسب ة˘ب˘خا˘صص تا˘جا˘ج˘ت˘˘حا

ترد˘˘˘˘صصأا د˘˘˘˘ق˘˘˘˘لو،ن˘˘˘˘˘كصسلا

هيف ءاج انايب ةيلولا حلاصصم

ايصصخصش ر˘ه˘صسي˘صس ي˘لاو˘لا نأا

مئاوق˘لا تاو˘ط˘خ ع˘ب˘ت˘ت ى˘ل˘ع

و ا˘˘ق˘˘˘حل ر˘˘˘صشن˘˘˘ت˘˘˘صس ي˘˘˘ت˘˘˘لا

نا˘كصسب ا˘صسا˘صسأا ة˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

،ةيعانصصلا ةقطنملا و زابعوب

ا˘˘عد˘˘ف ق˘˘ي˘˘˘صضلا نا˘˘˘كصس ا˘˘˘مأا

در˘ت م˘ل ن˘يذ˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘˘م˘˘˘˘صسأا

يتلا نكصسلا نم نيديفتصسملا

نوعطلا عاديإا ىلإا اهنع جرفأا

ةددعتملا ةعاقلا ىوتصسم ىلع

 .سشاصشوب ةوخإلا تاصضايرلا

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ ةعاسسلأ رابخأأ5475ددعلا9102 توأا10 سسيمخلا4

www.akhersaa-dz.com

عيمج قلغو مهتقطنمب44 مقر ينطولا قيرطلا عطق ىلع سسمأا حابضص فراطلاب رويطلا ةريحب ةيدلب ناكضس مدقأا
امم نمزلا نم ارهضش تقاف ةدمب يئابرهكلا رايتلل يمويلا عاطقن’ا ىلع مهنم اجاجتحا ةيرورملا ةكرحلا نع ذفانملا

.بطعلل ةيلزنمورهكلا مهتزهجأا سضعب تضضرعت نيذلا نينطاوملل ةريبك ةراضسخ يف ببضست

 ةيلحملا تاطلضسلل مات تمضص لظ يف دفن ناكضسلا ربضص

ينطولأ قيرطلأ نوعطقي رويطلأ ةريحب ناكسس
فراطلاب أراهنو Óيل44 مقر

يقاوبلا مأا

ريهوز روتكدلأ بيسصنت
ةعماج سسأأر ىلع يبيد

يديهم نب يبرعلأ
ةرازو˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا سسمأا حا˘ب˘˘صص فر˘˘صشأا

يقيدصص ديصسلا يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
ةيندملا تاطلصسلا ةق˘فر ن˘يد˘لا ح˘لا˘صص د˘م˘ح˘م
بنا˘ج ى˘لإا ي˘قاو˘ب˘˘لا مأا ة˘˘يلو˘˘ل ة˘˘ير˘˘كصسع˘˘لاو
تايلكلا ءاد˘م˘عو ه˘ي˘ت˘فر˘غ˘ب نا˘م˘لر˘ب˘لا ءا˘صضعأا

بيصصنت ى˘ل˘ع ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ةر˘صسألاو د˘ها˘ع˘م˘لاو
دمحم ةعماج سسأار ىلع يبيد ريهوز روتكدلا
،ةديرف رابوح ةذاتصسألل افلخ يديهم نب يبرعلا
يلاعلا ميلعتلا عاطق سسأار ىلع ديدجلا دفاولا
ةعماج ريدم بئان لغصشي ناك يتلا يقاوبلا مأاب

ديصسجت يف لمأاي يجوغاديبلا فلكم10 ةنتاب
ىلع ةحتفنملا ةيع˘ما˘ج˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا عور˘صشم
،نييداصصت˘قلا ءا˘كر˘صشلا رار˘غ ى˘ل˘ع ط˘ي˘ح˘م˘لا

نودجي ةبلط جيرختو ني˘ث˘حا˘ب˘لا ، ن˘ي˘حل˘ف˘لاو
مهتابصستكم فيظوتب، مهطيح˘م ي˘ف م˘ها˘غ˘ت˘ب˘م
ىلإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،م˘ه˘تا˘صصا˘صصت˘خا ي˘ف ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

يفو ايرادإا ايجوغادي˘ب˘لا ي˘ف ة˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ن˘م˘قر
فلت˘خ˘م ي˘ف ة˘لا˘ع˘ف تا˘كر˘صش ع˘مو ، ثو˘ح˘ب˘لا
ىصشامتي ام ةصصاخبو، ة˘يدا˘صصت˘قلا تلا˘ج˘م˘لا

ةيعماجلا ةرصسألا ايعاد ،ةقطنملا تايصصوصصخو
نوعلاو ةدعاصسملا دي هل دم ىلإا ءاكرصشلا لكو
يبرعلا دمحم ديهصشلا ةعماجب يقرلا لجأا نم
ىر˘ب˘كلا تا˘ع˘ما˘ج˘لا فا˘صصم ى˘لإا يد˘ي˘ه˘م ن˘ب
قلخو ةعما˘ج˘لا ر˘يو˘ط˘ت ى˘لإا هداد˘ع˘ت˘صسا ا˘يد˘ب˘م
حتف عورصشم  رارغ ىلع ىرخأا تاصصصصخت
مأا ة˘يلو ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ط˘لا مو˘ل˘ع˘لا عر˘ف
.يقاوبلا
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ةلواحم طبحت ةسسبت كرامج

دوقولأ نم رتل0021 بيرهت
ةلواحم ةصسبت كرامجل ةلقنتملا ةقرفلا تطبحأا
تقاف دوقولا ةدا˘م ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك بير˘ه˘ت

هذه يتأاتو ميتنصس نويلم027ـلا ةيلاملا اهتمارغ
ةيريدملاب ملعإلا ةيلخ نايب بصسحب ةيلمعلا
خ˘˘يرا˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘صسب˘˘ت كرا˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل ة˘˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا

ل˘ي˘˘ل˘˘لا ف˘˘صصت˘˘ن˘˘م دود˘˘ح ي˘˘ف03/70/9102
ة˘قر˘ف˘لا ر˘صصا˘ن˘ع ها˘ب˘ت˘˘نا تف˘˘ل ن˘˘يأا ف˘˘صصن˘˘لاو
قيرطلا ىوتصسم ىلع ةهوبصشم ةرايصسل ةلقنتملا
ةكبصشوب ةيرق و تابجيوحلا ةيدلب نيب طبارلا

ن˘م ة˘ي˘ع˘ف˘ن ة˘ب˘كر˘م˘ل ةدرا˘ط˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘˘ب و

طابحإاو اهفيقوت متيل،05TB ADZAM عون
ـب ردقت دوقولا نم ةربتعم ةيمك بيرهت ةلواحم

رتل02 ةعصس يذ اولد06 يف ةأابعم رتل0021
. اهنتم ىلع تناك
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ىلع سصخسش005 ميدقت
ريوزت ةمهتب ةلأدعلأ
ةليسسملاب نكسسلأ تافلم

ة˘يلو ي˘لاو نا˘صشوأا م˘ي˘هار˘˘با سسمأا ءا˘˘صسم د˘˘كأا
تافلم ري˘ه˘ط˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع سصو˘صصخ˘ب ة˘ل˘ي˘صسم˘لا
ةلاحإا مت ثيح ةلصصاوتم ةليصسملا ةيدلبب نكصسلا

ريوزت ةمهتب ةلادعلا ىلع سصخصش005 نم رثكأا

ةينكصس ةدحو2621 ةصصح يف نكصسلا تافلم
ةمصصاع ةليصسملا ةرئادب ارخؤوم اهعيزوت مت يتلا
تايدلب لك كلذك لمصشت ةيلمعلا نأاو ةيلولا
نكصسلا تافلم يف قيقحتلاب ةينعملا ةيلولا

يف لدع نكصس0001 ةصصح ملصست راظتنا يف

006 ةصصح ميلصست اذكو لبقملا ليرفأا رهصش

اذهو0202 ر˘ب˘م˘صسيد ر˘ه˘صش ي˘ف لد˘ع ن˘˘كصس
 . ةيلولا يلاو هب حرصص ام بصسح
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ةطرضشلا و نيجتحملا نيب تانضسÓم/ةدكيكضس

ةرئأدلأ و ةي’ولأ يرقم مامأأ نوجتحي قيسضلأ ناكسس

سسنوت نم ةمداق يبنجأا ميقرت تاذ ةرايضس لخاد اضسولهم اضصرق876 طبضض مت اميف

 وروأأ0057 و يسسنوت رانيد00031 زجح
 فراطلاب لوبطلأ مأأ يدودحلأ زكرملاب

يف تلثمت ةيبنجأا ةيلام غلابم زجح نم سسمأا راهن فراطلاب لوبطلا مأا يدودحلا زكرملا ىوتصسم ىلع كرامجلا حلاصصم تنكمت

زجح مت ةرتفلا سسفن يفو ىرخأا ةيلمع يفو ،سسنوت وحن اهجوتم ناك يرئازج رفاصسم ىدل اهب حرصصم ريغ يرئازج رانيد00031

سسنوت وحن اهجوتم ناك يذلا يرئازجلا رفاصسملا مدقي ملو اهب حرصصم ريغ وروأا0057 يف ةلثمم ةبعصصلا ةلمعلا نم يلام غلبم
ةيمك ىلع روثعلا نم زكرملا سسفنب سصحفلاب نوفلكملا كرامجلا ناوعأا عاطتصسا نيح يف ،غلبملا اذهل ريصشي يكنب دنصس يأا

.اصسولهم اصصرق876 ـب تردق ةيمكلا سسنوت نم ةمداق يبنجأا ميقرت تاذ ةرايصسب ةأابخم تناك ةيلقعلا تارثؤوملا نم
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نايب بشسح ةيشضقلا عئاقو
ة˘ي’و ن˘˘مأا˘˘ب لا˘˘شصت’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ
دورو ر˘˘˘ثإا دو˘˘˘ع˘˘˘ت ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ششن˘˘˘˘خ
نأا ا˘هدا˘ف˘م ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م
نم ضسماخلا دقعلا يف اشصخشش
، ةلششنخ ةي’و نم ردحني رمعلا
ة˘˘˘ير˘˘˘شس ة˘˘˘ششرو ءا˘˘˘ششنإا˘˘˘ب ما˘˘˘ق
ي˘ف ةر˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لا و ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصل˘˘ل
ف˘ن˘شصلا ن˘م ة˘ي˘ح˘لا ةر˘˘ي˘˘خذ˘˘لا
ن˘˘˘م ة˘˘˘شصخر نود ضسما˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
كلذ و انوناق ةلهؤوملا ةطلشسلا

نئاكلا هن˘كشسم ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
، ةمامحوب ةرئاد ةي˘ل˘شش ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ةرفوتملا تامولعملل ’Óغتشسا

ضشي˘ت˘ف˘ت˘لا˘ب نذإا راد˘شصت˘˘شسا م˘˘ت
ل˘˘˘ي˘˘˘كو د˘˘˘ي˘˘˘شسلا ن˘˘˘ع ردا˘˘˘شص
ضصاشصتخ’ا ةرئادب ةيروهمجلا
ن˘كشسم ى˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،
ةطخ دادعإا دع˘ب ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا
ضشيتفتلا دعب ، ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘ن˘مأا
رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ن˘كشسم˘ل˘ل ق˘ي˘قد˘˘لا

ي˘ت˘لا داو˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ى˘˘ل˘˘ع
نم ةريخذلا ةعانشص يف لخدت
ىلع ةمشسقم ضسماخلا فنشصلا

نم غ˘ل˘ك51 : يلات˘لا و˘ح˘ن˘لا

غلك70 ، مويشساتوبلا تارتن

نم امارغ028 ، دورابلا نم

ن˘م مار˘˘غ007 ، تير˘ب˘˘كلا

ةدام نم غلك519.2 ، محفلا

رايع ةششوطرخ37 ، ضصاشصرلا

تاودأا ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب،61

ةعانشص و ريشضحت يف لمعتشست

، ينورتكلا نازيم : دورابلا ةدام

، ة˘قر˘ط˘م ، ة˘ي˘شسا˘ح˘ن ضسرا˘ه˘˘م

ة˘ي˘كت˘شسÓ˘˘ب ضسا˘˘ي˘˘كأا ، لا˘˘بر˘˘غ

،50 داوملا نزو يف لمعتشست

ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘شست ة˘ي˘ب˘˘ششخ تاودأا

زجح مت امك ، ضشيطارخلا ةئبعت

يديلقت فيشس و ضضيبأا حÓشس

م˘ت˘ي˘ل ، م˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘ب˘ك ع˘˘ن˘˘شصلا

ليوحت عم هيف هبتششملا فيقوت

ةقرفلا ر˘ق˘م ى˘لإا تازو˘ج˘ح˘م˘لا

. قيقحتلا لامكتشسا لجأا نم

تاءار˘˘جإا لا˘˘م˘˘كت˘˘شسا د˘˘˘ع˘˘˘ب

يئازج فلم زاجنإا مت ، قيقحتلا

مت هبجومب هي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا د˘شض

ةيروهمجلا ليكو مامأا هميدقت

يذلا ، ةمامحوب ةمكحم ىدل

ي˘˘شضا˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع هرود˘˘ب ه˘˘˘لا˘˘˘حأا

نيأا ، ةمكحملا تاذب قيقحتلا

نع تقؤوملا جارفإ’ا نم دافتشسا

ةرجاتملا و عنشصلا ةيانج ةمهت

ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ن˘˘م ة˘˘شصخر نود˘˘˘ب

ةر˘ي˘خذ˘˘ل˘˘ل ا˘˘نو˘˘نا˘˘ق ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا

ضسما˘خ˘لا ف˘ن˘شصل˘ل ة˘ي˘م˘ت˘ن˘م˘لا

ل˘م˘ح ة˘ح˘ن˘ج ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب

ضسدا˘شسلا ف˘ن˘˘شصلا ن˘˘م حÓ˘˘شس

ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا ن˘˘˘م ة˘˘˘˘شصخر نود

. انوناق ةلهؤوملا
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ةنئاكلا ةيمومعلا ةقيدحلا دعت

يقاوبلا مأا ةي’ولا ةمشصاع بلقب

اهدشصقت يتلا تÓئاعلل ا˘شسف˘ن˘ت˘م

نم ابورهو ضسف˘ن˘لا ن˘ع ح˘يور˘ت˘ل˘ل

نأا ’إا ، اهقيشضو لزانملا ةرارح

ةدع نم ايموي مدطشصت تÓئاعلا

اءدب ، نادبأ’ا اهل رعششقت رهاظم

مهرشصاحت يتلا خاشسوأ’ا ةرثك نم

ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘˘ب ، نا˘˘كم ل˘˘ك ن˘˘م

فلتخم نوشضر˘ع˘ي ن˘يذ˘لا ة˘عا˘ب˘لا

ل˘خاد ت’و˘˘كأا˘˘م˘˘لاو ة˘˘عا˘˘شضب˘˘لا

كرتو ةيوشضوف ةقيرطب ةقيدحلا

، ناكم لك يف ةيمرم تÓشضفلا

اهلوحو ، اهرهظم هوشش يذلا رمأ’ا

خا˘˘شسوأÓ˘˘ل ة˘˘غر˘˘ف˘˘م ه˘˘ب˘˘˘شش ى˘˘˘لإا

امك ،ايموي مكارتت يتلا تايافنلاو

تف˘ج ي˘ت˘لا، ةرو˘فا˘ن˘˘لا تح˘˘ب˘˘شصأا

ةايح ددهي ايقي˘ق˘ح ار˘ط˘خ ا˘ه˘ها˘ي˘م

بعللا مهل اولحي نيذلا ، لافطأ’ا

ةدا˘ح ت’آا دو˘˘جو م˘˘غر، ا˘˘ه˘˘ل˘˘خاد

ن˘م ط˘ق˘شسي نأا ن˘كم˘ي ، ا˘˘ه˘˘ل˘˘خاد

ة˘ظ˘ح˘ل يأا ي˘ف لا˘ف˘طأ’ا ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

تحب˘شصأا ا˘ه˘نو˘ك ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب،

تÓشضفلا ي˘مر˘ل Ó˘شضف˘م ا˘نا˘كم

ة˘فا˘ظ˘ن ى˘ندأا با˘ي˘غ ي˘ف، ا˘ه˘ل˘˘خاد

خا˘شسوأ’ا ي˘مر˘ل تÓ˘شس با˘˘ي˘˘غو

نأا برغأ’او ، تÓشضفلا فلتخمو

مهترايشس نولخدي بابششلا ضضعب

قرطب و ابايإاو اباهذ ةقيدحلا لخاد

را˘غ˘شصلا لا˘ف˘طأÓ˘ل ة˘˘يزاز˘˘ف˘˘ت˘˘شسا

ضضر˘ت˘˘ع˘˘ي د˘˘حأا ’و، تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لاو

اذ˘ه ن˘ع م˘˘ها˘˘ه˘˘ن˘˘ي وأا م˘˘ه˘˘ق˘˘ير˘˘ط

نوشصغني ثيح ، نيششملا كولشسلا

د˘˘˘˘حأا ، تÓ˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘شسل˘˘˘˘ج

رهاظم كا˘ن˘ه نأا د˘كأا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

نأا كنكمي ’ نكل ، ثدحت ةئيشس

نمأ’ا رفوتي نأا ردجأ’او ، لخدتت

اهدشصقت يتلا ةقيدحلا هذه لخاد

انلمأاو ، لشصفلا اذه يف تÓئاعلا

ة˘˘ه˘˘ج˘˘˘لا كر˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ت نأا ف˘˘˘ي˘˘˘شضي

ةهج نم نمأ’ا ريفوتب ةلوؤوشسملا

م˘ت˘ي ا˘م يو˘ح˘ت ل˘ئا˘شسو ر˘ي˘فو˘˘ت و

، ايموي اهفيظنتو راوزلا نم هيمر

و، هحرفيو هرشسي ام رئازلا دجيل

ي˘˘مر ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا دو˘˘ع˘˘ت˘˘ي

ضصشصخملا ناكملا يف خاشسوأ’ا

رود با˘ي˘غ ي˘ف اذ˘˘ه ثد˘˘ح˘˘ي. ه˘˘ل

مادعناو ةهج نم ةيشصولا تاهجلا

اذهل نيرئازلا ىدل يندملا ضسحلا

.ديحولا ضسفنتملا

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

5475ددعلا9102 توأا10 سسيمخلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

يتلأ ةرجفتملأ دأوملأ نم ةربتعم ةيمك زجح نم ، سسمأأ لوأأ ، اهل ةيعون ةيلمع يف ةلسشنخ ةيلو نمأاب لخدتلأ و ثحبلأ ةقرف تنكمت
. غلك093.62ـب ردقت سسماخلأ فنسصلأ نم ةيحلأ ةريخذلأ ةعانسص يف لمعتسست

 جأرفإلأ نم دافتسسأو قيقحتلأ يسضاق ىلع ليحأأ مهتملأ / ةلسشنخ

 ةريخذلا ةعانشصل ةيرشس ةششرو كيكفت
ةيلشش ةيدلبب ةرجفتملا داوملا نم غلك72 زجح و

 ةرئأدلأ رقم مامأأ أوجتحأ نوقئاسسلأ

لخدت ةلششنخ - سسياق طخ تÓفاح
ةطحملا رييغت ببشسب بارشضإا يف

ةلششنخ - ضسياق طخ تÓفاح وقئاشس ضسمأا حابشص مدقأا
نكرب ةي’ولا ةمشصاع ةرئاد رقم مامأا جاجتح’ا ىلع
رييغت ىلع اجاجتحا نيرفاشسملا لقن مدعو تÓفاحلا
راشصو فقوتلا ناكمل يعامجلا لقنلا تارايشس قاوشس
نيمزتلم اولظ يذلا تقولا يف اهربع نولقتني نئابزلا
ةميدقلا ةطحملاب تÓفا˘ح˘ل˘ل ضصشصخ˘م˘لا ف˘قو˘م˘لا˘ب

. نيرفاشسملا لقنل

ةشصاخ˘لا تارا˘ي˘شسلا با˘ح˘شصأا نأا اود˘كأا نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
ىلإا ةطحملا نم فقوتلا ناكم اوريغ يعامجلا لقنلاب
لدب اهنودشصق˘ي نور˘فا˘شسم˘لا را˘شصو م˘يد˘ق˘لا نا˘كم˘لا
رفظلل Óماك اموي نورظتني ء’ؤوه لظو تÓفاحلا
فقوتلا ناكم رييغت اولواح نيحو ، نيرفاشسملا ضضعبب
اولظو تÓفاحلا قئاثو ةطرششلا رشصانع مهنم بحشس
ةفقو اومظنيل ، رششحلاب نيددهم اوراشصو ، اهنود نم
ريدمو ةرئادلا ضسيئر اهلÓ˘خ ن˘م او˘ب˘لا˘ط ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا
مامأا عيمجلل فقوتلا ناكم مي˘ظ˘ن˘ت˘ل ل˘خد˘ت˘لا˘ب ل˘ق˘ن˘لا
نوناقلا قبطي نأاو ةيلاحلا ةطحملا وأا ةميدقلا ةطحملا

ةنيدم وحن لقنلا ميظنتب ادوعو اوقلتيل ،عيمجلا ىلع
. نوناقلا قفو ضسياق
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 هلزنم لخأد هافخأأ يناجلأ

سسبحلا هراج «سشبك» قراشس عاديإا
ةلششنخ يف

يلخادلا ثلاثلا يرشضحلا نمأ’اب ةطرششلا دارفأا نكمت
ةيششام ضسأار قراشس فيقوت نم ، ةلششنخ ةي’و نمأاب

حلاشصملا ىلإا ةيحشضلا اهب مدقت ىوكشش دعب ، ( ضشبك

ةيحشضلا نأا ةعاشس رخآا ردشصم فششك ثيحةينمأ’ا

ميدقت لجأا نم ثلاثلا يرشضحلا نمأ’ا رقم ىلإا مدقت
ضسأار ناويح ةقرشس ىلإا هشضرعت ضصوشصخب ىوكشش
اهكرت يتلا مانغأ’ا ضسوؤور نيب نم ( ضشبك ) ةيششام
تاوق رششابتل ، هناريج دحأ’ ةيششاملا ضسوؤور ةقفر
نأاب رمأ’ا حشضتا نيأا ةيشضقلا يف اهتايرحت ةطرششلا
ضسأار ةقرشسب ماق ر˘م˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ا˘با˘شش
نيأا ، ةلششنخ ةنيدمب هنكشسم لخاد هئافخإا و ةيششاملا
هبتششملا ليوحت و ةيششاملا ضسأار عجرتشسا و هفيقوت مت
تاءارجإ’ا لامكتشسا لجأا نم ةحلشصملا رقم ىلإا هيف
ميدقت مت قيقحتلا تاءارجإا لامكتشسا دعب ، ةمزÓلا
ةمكحم ىدل ةيروهمج˘لا ل˘ي˘كو ما˘مأا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا

ل˘ي˘حأا يرو˘ف˘لا لو˘ث˘م˘لا تاءار˘جإا˘ب Ó˘م˘عو ،ة˘ل˘˘ششن˘˘خ
دشض ردشصأا يذلا مكحلا يشضاق ديشسلا مامأا ينعملا
. يششاوملا ةقرشس ةحنج نع عاديإا رمأا هيف هبتششملا
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ةبرهم عئاشضب زجحت ةشسبت كرامج

ميتنشس رايلم3.1 نم ديزأاب
رثإا ةشسبت ةيوهجلا ةيريدملاب كرامجلا حلاشصم تحجن

قوفي ام زجح نم اهحلاشصمل نيتلشصفنم نيتيلمع

تابورششملا نم ةربتعم ةيمك لثمي ميتنشس رايلم3.1
ةيلخ نا˘ي˘ب بشسحو, ة˘بر˘ه˘م˘لا ر˘ئا˘ج˘شسلاو ة˘ي˘لو˘ح˘كلا
يت˘لا ى˘لوأ’ا ة˘ي˘شضق˘لا نإا˘ف ة˘ير˘يد˘م˘لا تاذ˘ب مÓ˘عإ’ا

موي ةشسبت كرامجلل ةلقنتملا ةقرفلا رشصانع اهجلاع

احاب˘شص ة˘شسدا˘شسلا ة˘عا˘شسلا ي˘لاو˘ح9102/70/62
فاحلوب و طشسرم نيب طبارلا قيرطلا ىوتشسم ىلع
تابورششملا نم ةربتعم ةيمك زجح نم مهتنكم ريدلا

و عاونأ’ا فلتخم نم ةدحو0003 ـب ردقت ةيلوحكلا
،بيرهتلل ةئيهم ةيعفن ةرايشس نتم ىلع تناك ماجحأ’ا

00,000.216.7 ـب ةقحتشسملا ةمارغلا ةميق تردق
ةقرف˘لا ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘شضق˘لا ا˘م˘ن˘ي˘ب ،جد
ةحيبشص ىلإا دوعت ةعيرششلا كرامجلل ماهملا ةددعتملا
ىوتشسم ىلع احابشص ةشسماخلا ةعاشسلا دودح يف ضسمأا

اهتنكم ،بهذلا ريب ،ةنايكشسم ،ةشسبت قرطلا قرتفم

ةيبنجأ’ا ر˘ئا˘ج˘شسلا ن˘م ة˘ششو˘طر˘خ053 زج˘ح ن˘م
تردق ،ةيحايشس ةرايشس نتم ىلع ةلمحم تناك أاششنملا

.ميتنشس نويلم575ب ةقحتشسملا ةمارغلا ةميق
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يندملأ سسحلأ مأدعنأو ةيرودلأ ةنايسصلأ بايغ يف/يقأوبلأ مأأ

لوحتت ةيلولا ةمشصاع بلقب ةيمومع ةقيدح
خاشسوألاو تÓشضفلل ةغرفم ىلإا
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ن˘˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘شصم تما˘˘˘˘˘ق

ةي’و نمأاب ثلاثلا يرشضحلا

ةجلاعمب ، لوأ’ا ضسمأا ، ةلششنخ

ةعوبتم فنعلاب ةقرشس ةيشضق

نايدمع˘لا حر˘ج˘لا و بر˘شضلا˘ب

اهتيحشض حار ، ضضيبأا حÓشسب

نم يناثلا دقعلا يف ضصخشش

ر˘ق˘م ى˘لإا مد˘ق˘ت يذ˘لا ر˘م˘˘ع˘˘لا

ل˘˘جأا ن˘˘م ير˘˘˘شضح˘˘˘لا ن˘˘˘مأ’ا

ضصو˘شصخ˘ب ىو˘كشش م˘˘ي˘˘شسر˘˘ت

ف˘ن˘ع˘لا˘ب ة˘قر˘شسل˘˘ل ه˘˘شضر˘˘ع˘˘ت

حر˘ج˘لا و بر˘شضلا˘ب ة˘عو˘ب˘ت˘م

ن˘م فد˘˘ه˘˘ت˘˘شسا ، نا˘˘يد˘˘م˘˘ع˘˘لا

ن˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ

ن˘ت˘م ى˘ل˘ع او˘نا˘ك ضصا˘خ˘ششأ’ا

اوماق ثيح ، ةيحايشس ةبكرم

ه˘ف˘تا˘ه ة˘قر˘شس و ه˘شضار˘˘ت˘˘عا˘˘ب

ثيح هيلع ءادتع’ا و لاقنلا

م˘ت ة˘غ˘ي˘ل˘ب تا˘با˘شصإ’ ضضر˘ع˘ت

ىفششتشسملل اهرثإا ىلع هلاخدإا

ةطرششلا تاوق كلذب رششابتل ،

ىلع فرعتلا لجأا نم اهتايرحت

تل˘ل˘ك ن˘يأا ، م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘˘لا

ى˘لإا ة˘ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘م˘˘لا ثا˘˘ح˘˘بأ’ا

ه˘ب˘ت˘ششم˘لا د˘حأا ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘˘ت

هليوحت و هفيقوت مت نيأا مهيف

لجأا نم ة˘ح˘ل˘شصم˘لا ر˘ق˘م ى˘لإا

، قيقحتلا تاءارجإا لامكتشسا

تاءار˘˘جإا لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘شسا د˘˘˘ع˘˘˘ب

هبتششملا ميد˘ق˘ت م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

ل˘˘ي˘˘كو د˘˘ي˘˘شسلا ما˘˘مأا م˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف

ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ة˘ح˘ن˘ج عو˘شضو˘˘م˘˘ب ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ

لاحأا يذلا ، ف˘ن˘ع˘لا˘ب ة˘قر˘شسلا

لو˘ث˘م˘لا ى˘ل˘ع ف˘ل˘م˘لا هرود˘˘ب

ق˘ح ي˘ف رد˘˘شص ن˘˘يأا يرو˘˘ف˘˘لا

ءا˘عد˘ت˘شسا م˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا

.رششابم

ةيمأرجإلأ اهتايلمع يف ةبكرم لغتسست

ةلششنخ ةنيدم طشسوب هفتاه ىلع يلوتشستو باشش ىلع يدتعت ةباشصع

ةلوهجم بابسسألأ ىقبت اميف / يقأوبلأ مأأ

ةفاجلا باششعألاو ةيباغلا راجششألا نم اراتكه21 قارتحا
قئارحلا يهو ةفاجلا باششعأ’او راجششأ’ا فلتخم نم اراتكه21 قارتحا يقاوبلا مأا ةي’و تايدلب ضضعبب تعلدنا يتلا تاباغلا قئارح تفلخ

لمجلا مأا نيع ةباغ اهب تفرع يتلا ءاشضيبلا نيع تايدلب ربع اهتادحو اهنأاششب تلخدتو ةي’ولل ةيندملا ةيامحلا نايب بشسحب تلجشس يتلا

يلاوح قارتحا نع رفشسأا رامح نرق ةباغب يباغ قيرح لجأ’ تلخدت ةعلشضلا ةيندملا ةيامحلا ةدحو اهتهج نم ةباغلا نم راتكه10 قارتحا

كـه50 قارتحا نع رفشسأا نيبازوب ةباغب يباغ قيرح لجأ’ تلخدت ةليمل نيعب قئارحلا ءافطإا تادحو امنيب يبلح ربونشص راجششأا كـه50

قارتحا نع رفشسأا نويرق لبجب يباغ قيرح لجأ’ حلاشصملا تاذ حلاشصم تلخدت ةششرك نيعبو ةفاج باششعأا كـه30 + يبلح ربونشص راجششأا

ةينمأ’ا تاقيقحتلا هنع رفشستشس ام راظتنا يف. لوهجملا مكح يف قئارحلا هذه يف ببشستملا ىقبيو. رشضخأ’ا طولبلا راجششأا كـه10

GCMªó RgÉQ.كردلا حلاشصمل
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نع ةينهملا تاناحتملا تناكو

61 يف اهؤوارجإا مت بترلا قيرط
نم رثكأا˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘تو ة˘ي˘ل˘يو˘ج

نيعت ثيح حوتفم بسصنم002
تابثإا نيينعملا نيحسشرتملا ىلع

موي ةمدخلا نم ةيلعف تاونسس50
وأا مهتكراسشم د˘ي˘كأا˘تو نا˘ح˘ت˘ملا

قيرط نع ايباتك مهتكراسشم مدع
ةكرا˘سشم˘لا بل˘ط) يرادإلا م˘ل˘سسلا

لÓخ نم (لاسسرإا لودجب قفرم
ـلا لÓخ ةكراسشملل بلط ميدقت

نÓعإلا خيراتل ةيلاوملا مايأا01
نأا ا˘م˘ك ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘˘مÓ˘˘ل
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع عدو˘ت تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا

د˘˘م˘˘ح˘˘م ي˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ط ة˘˘˘ط˘˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘م
نإا˘ف رد˘سصم˘لا بسسحو .د˘˘يد˘˘حو˘˘ب

ل˘ب˘ق ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا بسصا˘ن˘م˘لا دد˘ع

722 وحنب نا˘ك ة˘ق˘با˘سسم˘لا ءار˘جإا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ر˘ب˘ع تعزو بسصن˘م

20 سسيئر دسصتقم ةينهملا بترلا

دسصتق˘م بئا˘ن،60 دسصت˘ق˘م،

،80 دسصت˘ق˘م بئا˘ن،40 يسسي˘ئر
ح˘˘لا˘˘سصم˘˘ل˘˘ل ي˘˘سسي˘˘˘ئر د˘˘˘عا˘˘˘سسم
، ي˘ئا˘ق˘ل˘ت ل˘يو˘ح˘˘ت ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا

،60 ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘سسي˘˘ئر فر˘˘سشم

ةيذغتلا فرسشم،11 ةيبرت فرسشم

ريخملاب قح˘ل˘م،30 ةيسسردملا

راسشتسسم،70 ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث ر˘˘ظا˘˘˘ن،51

راسشتسسم،01 ةي˘بر˘ت˘ل˘ل ي˘سسي˘ئر

ريدم،30 ةيوناث ريدم،25 ةيبرتلا

ة˘سسرد˘م ر˘يد˘م،70 ة˘ط˘سسو˘ت˘م

ةسسرد˘م د˘عا˘سسم،70 ةي˘ئاد˘ت˘با

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا سشت˘˘ف˘˘م،92 ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘˘با

،2 ةيبرعلا ة˘غ˘ل˘لا)30 يئادت˘بلا

ميلع˘ت˘لا سشت˘ف˘م، (1ةيسسنرفلا

سسراد˘˘˘م˘˘˘لا ةرادإا)20 ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا

ةيسسردملا ةيذغت˘لا،1 ةيئادت˘بلا

طسسوتملا ميل˘ع˘ت˘لا سشت˘ف˘م، (1

ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘يز˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا)80

ةيعيبطلا مولعلا،2 ةيجولونكتلاو

ةغللا،1 ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘غ˘ل˘لا،1

ةيندبلا ةي˘بر˘ت˘لا،1 ةيزي˘ل˘ج˘نإلا

،(1 يلآلا مÓعإلا،2 ةيسضايرلاو
رييسستلا طسسوتملا ميلعتلا سشتفم

سشتفم،10 ي˘لا˘م˘˘لاو يرادإلا
ي˘سسرد˘م˘لا دا˘سشرإلاو ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لا

ةينطو ةيبرت سشتفم،10 ينهملاو

ةفسسلف،3 ي˘˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘˘ع بدأا )04

ةسسدنه،2 ءايز˘ي˘ف،5 تاي˘سضا˘ير،1

قئار˘ط˘لا ة˘سسد˘ن˘ه،2 ة˘ي˘كي˘نا˘كي˘م

ةغل،2 ةينابسسا ةغل،3 يلأا مÓعإا،2

ةغل،2 ة˘ي˘لا˘ط˘˘يإا ة˘˘غ˘˘ل،1 ة˘ي˘نا˘م˘لأا

ةغل،4 ةيسسنرف ةغل،3 ةيزيلجنا

ةيبرتلا،2 م˘˘˘˘سسر،2 ةيغيزاما

ىقيسسومو ةينف ة˘ي˘بر˘ت،2ةيندبلا

ةرادإا ةينطولا ة˘ي˘بر˘ت سشت˘ف˘م،(2

ةيبرت˘لا سشت˘ف˘م،20 تايو˘نا˘ث˘لا

يرادإلاو يلاملا رييسستلا ةينطولا

يوناثلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ذا˘ت˘سسأا،70

ة˘سسرد˘م م˘ل˘ع˘م ي˘ئا˘ق˘ل˘ت ل˘يو˘ح˘˘ت

.يئاقلت ليوحت ةيئادتبا

يرئإزجلإ قرضشلإ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ نييبانعلا ءاضضف5475ددعلا9102 توأا10 سسيمخلا6

www.akhersaa-dz.com

تاناحتمإ ةليضصح تناكو بترلإ قيرط نع ةينهملإ ةقباضسملإ يف نيحجانلإ ةمئاق نع سسمأإ ةبانع ةيلول ةيبرتلإ ةيريدم تجرفأإ
يف قيقدتلإ راظتنإ يف (ةيضسنرف ،ةيئايزيف مولع ،ةيعيبط مولع) دإوم يضشتفم عبرأإو يئإدتبإ ءإردم01و طضسوتم ءإردم7 ةيقرتلإ

 .يمومعلإ فيظولإ حلاضصم فرط نم نيحجانلإ تافلم

يمومعلإ فيظولإ حلاضصم فرط نم اهقيقدت راظتنإ يف

ةيبرتلا عاطقب ةينهملا ةقباسسملا يف نيحجانلا ةمئاق نع جارفإلا
شسفنتم «روكلا» و ششينروكلا

ةيفيسصلا تارهسسلا يف تÓئاعلا
ةرو˘ث˘لا ة˘حا˘سس،ا˘ه˘ئا˘ن˘بأا ع˘م ة˘ي˘با˘ن˘ع˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا د˘سصق˘˘ت
ةلسضفملاو ىلوألا ةهجولا ناربتعي ناذللا ةنوب سشينروكو
ةيفيسصلا تارهسسلاب عاتمتسسلا لجأا نم مهنم ديدعلا ىدل
بع˘ت د˘ع˘ب ا˘˘سسف˘˘ن˘˘ت˘˘م ن˘˘كا˘˘مألا هذ˘˘ه ي˘˘ف اود˘˘جو ثي˘˘ح،
لعجي سصاخ ءاسضف هنوك ،ةروثلا ةحاسس اسصيسصخ ،لمعلا
ثيح ،مهسسفنأا نع نوهفري و ،ةحارلاب نورعسشي نيرئازلا
يذلا رح˘ب˘لا تا˘م˘سسن ق˘نا˘ع˘ت و رو˘كلا را˘ج˘سشألا ي˘ط˘غ˘ت
حيباسصملا و سسيناوفلا هنيزت و ،راتمأا ةعسضب اهنع هلسصفت
يتأاتو، ةنولم ءاوسضأا اهنم ثع˘ب˘ن˘تو ا˘ه˘لا˘كسشأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
تايبلط ةمدقم يف ،اهعاونأا و اهتاهكن فلتخمب تاجلثملا
«روكلا» يف ةجيهب تاعاسس ةنوب يلاهأا يسضقي و،راوزلا
ةرواجملا تايلولا نم ن˘يد˘فاو˘ل˘ل اد˘سصق˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا
،نيبرتغملل ةلبق اهنأا امك ،ةزيمم ةيفيسص تارهسس ءاسضقل

هتهج نم. تارايسسلا نكر نكامأا و ،نمألا رفوت عم ةسصاخ
ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ادد˘ع بط˘ق˘ت˘سسي تا˘ب ي˘با˘ن˘ع˘˘لا سشي˘˘نرو˘˘كلا
فر˘ع˘ي ثي˘ح ،ة˘ي˘ف˘ي˘˘سصلا تار˘˘ه˘˘سسلا لÓ˘˘خ سصا˘˘خ˘˘سشلا
رحبلا ةمسسنب عاتمتسسÓل تÓئاعلل ريبك لابقإا سشينروكلا
نوكي يتلا تاجلثملا لوانت وأا ياسشلا نم سسأاك برسشو ،
وه ةيناسضمرلا تارهسسلا زيم امو، اريبك اهيلع لابقإلا

تارهسس يف لوألا رسضاحلا تتاب يتلا «ةسشيسشلا» ةرهاظ
كفهلت سشينروكلا كامدق أاطت نأا درجمب ثيح بابسشلا

يقاب لسضفت نيح يف، راتمأا دعب ىلع ةسشيسشلا ةحئار
ةيسضم˘ت ل˘جأا ن˘م ةرو˘ث˘لا ة˘حا˘سس ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا
اهب تماق يتلا تاريسضحتلا دعب ةسصاخ كانه ةرهسسلا
ة˘ل˘ح ى˘ه˘بأا ي˘ف نو˘كت نأا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

يهاقملا ةئيهت و ةحاسسلا نييزت مت ثيح راوزلا لابقتسسل
لسضفي لباقملا يف، نينطاوملل تامدخلا عيمج رفوت يتلا
دمحم ةفاقثلا رادب ةيفيسصلا هتارهسس ءاسضق رخآلا سضعبلا
نيذلاو يبوجم نيدلا زع يوهجلا حرسسملاب وأا فايسضوب
نمسضتي ةبانع فيسص يلايلل ءايحإا يرث جمانرب ارطسس
ءانغلا يف نينانفلا نم ةبكوك اهدوقي ةينفو ةيفاقث جمارب
قرف بناج ىلإا ةيبا˘ب˘سشلا ة˘ي˘ن˘غألاو فو˘لا˘م˘لاو ي˘ب˘ع˘سشلا
.ينيدلا داسشنإلا و ةواسسعلا

U¢. Ü

قرؤوي ةيمومعلا ةرانإلا بايغ
 ةمواقملا يح ينطاوم

نم رامع يديسس ةيدلب سسيدلا رجحب ةمواقملا يح يناعي
ىلإا ةقطنملا لوح يذلا ةيمومعلا ةرانإلا بايغ لكسشم
ناكسسلا تاب ثيح ،يسسيئرلا قيرطلاب ةسصاخ سسماد مÓظ
ةمÓسس و مهت˘مÓ˘سس ى˘ل˘ع ا˘فو˘خ Ó˘ي˘ل جور˘خ˘لا نو˘سشخ˘ي
لكسشت يتلا ةدرسشملا تاناويحلا راسشتنا لظ يف مهئانبأا

نوناعي ناكسسلا لعج ام وهو مهئانبأا ىلعو، مهيلع ارطخ
ىلإا ةتافتلإاب ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا او˘ب˘لا˘ط ثي˘ح، ن˘ير˘مألا

ةيمومعلا ةرانإلاب قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خ سشم˘ه˘م˘لا م˘ه˘ي˘ح
ةلب نيطلا داز ام وهو رفح ىلإا تلوحت يتلا تاقرطلاو
امك، اهنع ىنغ يف مه رئاسسخ تابكرملا باحسصأا دبكو
تاب يذلا رمألا ةقرسسلا تايلمع راسشتنا يف اسضيأا مهاسس
لكسشملا اذه لح لجأا نم ةينعملا تاهجلا كرحت بلطتي

ذنم ةيرزملا ةيعسضولا هذه نم نوناعي ناكسسلا نأا ةسصاخ
 .رهسشأا ةتسس

U¢. Ü 

ةنيدملإ طضسو نيب ام قيرطلإ تلوحت امدعب
 ءإدوضس ةطقن ىلإإ ةثÓث ةرضضخوبو

 ةفسصرأاب نوبلاطي ينوبلا ناكسس
نمسضتت ةيلحملا تاطلسسلل ىوكسش ينوبلا ناكسس هجو
ينوبلا ةنيدم طسسو نيب طبرت ةفسصرأا عسضو ةرورسض

ديحولا رمملا هنوك ةثÓث ةرسضخوبب نكسس004 يحب
نيأا ةسساردلا مايأا ةسصاخ لافطألا ةسصاخ هلمعتسسي يذلا
يتلا ةفسصرألا بايغ لظ يف ايموي رطخلل نوسضرعتي
ةطحمو نارودلا روحم دنع ةسصاخ نولجارلا اهلمعتسسي
تاراي˘سسلا˘ب ج˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ةرو˘ط˘خ م˘غر دو˘قو˘لا

ىلع نونطاوملا باعأا دقو .ايمو˘ي ة˘ل˘ي˘ق˘ث˘لا تا˘ب˘كر˘م˘لاو
ةطقنلا دنع ةسصاخ فيسصرلا عسضو مدع ةيدلبلا تاطلسسلا
ي˘ل˘م˘ع˘ت˘سسمو ةرا˘م˘لا˘ب ج˘ع˘ت ا˘ه˘نأا م˘غر هÓ˘عأا ةرو˘كذ˘م˘لا
ديدعلا يف رورم ثداوح ةدع تلجسس دقو ايموي قيرطلا

ىتحو ءادوسس ةطقن ىلإا لوحتت اهلعج امم تابسسانملا نم
لو˘خد˘لا ل˘ب˘˘ق ة˘˘ف˘˘سصرأا ع˘˘سضوو ا˘˘ه˘˘ب ع˘˘سضو˘˘لا حÓ˘˘سصإا

   Qjº.Ω.مداقلا يعامتجإلا
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ءا˘فو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج مو˘ي˘لا ي˘ي˘˘ح˘˘ت
لفح ةبان˘ع˘ب ي˘ن˘طو˘لا ن˘ما˘سضت˘ل˘ل
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا فر˘سش ى˘ل˘ع ي˘م˘ير˘˘كت
تا˘نا˘ح˘ت˘ملا ي˘ف ن˘˘ي˘˘قو˘˘ف˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةيميلعت˘لا راو˘طألا ي˘ف ة˘ي˘م˘سسر˘لا

باحسصأا رارغ ىلع8102/9102
ةداهسش ناحتما يف ىلوألا بتارملا
ط˘سسو˘ت˘م˘لا،ي˘ئاد˘ت˘بلا) م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا
ي˘ت˘لا ةردا˘ب˘م˘لا ي˘هو (يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا،
ةيعمجلا فرط نم ةداع تحبسصأا
ةريخألا مامتها ىدم نع ربعي امل
ىوتسسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘ب
ي˘˘لوؤو˘˘سسم بسسحو . ي˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

سسمأا «ة˘عا˘سس ر˘خأا «ل ة˘ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا

ءابجنلا ذيمÓتلا نم ناف ءاعبرألا

نو˘سضح˘ي˘سس ن˘يد˘لا ن˘ي˘قو˘ف˘ت˘˘م˘˘لا

ةذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لا د˘ج˘ن م˘ير˘كت˘لا فر˘˘سشب

ا˘يرو˘لا˘كب˘لا ةدا˘ه˘˘سش ي˘˘ف ى˘˘لوألا

ةيلو ىوتسسم ىلع9102 ةرود

ةيوناث نم » لانم يعÓك» ةبانع

لدعم ةبحاسص نيتسسغوأا سسيدقلا

كابلا يف لوألا ذيملتلاو32.81

Óسضف ينوبلا ةيدلب ىوتسسم ىلع

ن˘˘ير˘˘خآا ذ˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت م˘˘˘ير˘˘˘كت ن˘˘˘ع

ىر˘خأا تا˘يد˘ل˘ب ن˘˘م ن˘˘يرد˘˘ح˘˘ن˘˘م

4 م˘ير˘كت ن˘ع ةدا˘˘يز ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا˘˘ك

ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ل˘ع او˘ل˘سصح˘˘ت ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت

ميلعتلا ةداهسش ناحتما يف ةزاتمم
ةدا˘ه˘سش ي˘˘ف كلذ˘˘كو ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا
لÓ˘خ ن˘م ط˘سسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ةيزيفحتو ةيعيجسشت زئاوج مهحنم
ةعيمجلا يلوؤوسسم روسضحب كلذو
نيين˘طوو ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘مو
ةوعدلا ةيعمجلا مهل تهجو نيدلا
ماقيسس يذلا لفحلا اذهل روسضحلل

ىربكلا ةعا˘ق˘لا˘ب مو˘ي˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘سص
ةراسشإلاب ريدجلاو .ينوب˘لا ة˘يد˘ل˘ب
ي˘˘˘˘˘˘˘˘ئلو˘˘˘˘˘˘˘˘لا بت˘˘˘˘˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا نأا
ةبانعب ينطولا نماسضتلا ةيعمجل
يئلولا ر˘ق˘م˘لا ح˘ت˘ف˘ب ار˘خؤو˘م ما˘ق

نكسسم612 يح ىوتسسم ىلع
سسي˘˘ئر رو˘˘سضح˘˘ب (تا˘˘ب˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘م)

ءاسضعأاو » دمحم ةيخد» بتكملا

نم ةعوم˘ج˘مو ي˘ئلو˘لا بت˘كم˘لا

مت يتلا ةيعمجلا يف نيطرخنملا

ليرفأا رهسش يف ايمسسر اهبيسصنت

ل˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘˘˘˘م طرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

.«راو˘˘ن مادز» ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘مألا

دي مدقت ةيعمجلا نأا ىلإا راسشيو

ةسشهلا تائفلل نوعلاو ةدعاسسملا

ىسضرملا اهيف ام˘ب ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ف

يف ةنمزملا سضارمألا باحسصأاو

قطانملاب ةسصاخ ءايحألا فلتخم

يف رارغ ىل˘ع ة˘ي˘ئا˘ن˘لاو ة˘ي˘ف˘ير˘لا

.امهريغو ةفرسشلاو ةملعلا تايدلب

«لانم يعÓك» كابلإ يف ايلحم ىلوألإ ةقوفتملإ روضضحب

ةيمسسرلا تاناحتملا ءابجن مركت ينطولا نماسضتلل ءافولا ةيعمج

 تاطلضسلإ بايغ لظ يف إءوضس عضضولإ دإدزإإ امدعب

 ماعطلا نع بارسضإا يف نابرسضلاب رايهنإلاب ةددهملا ةرامعلا ناكسس
عسضولا حÓسصإل نيلوؤوسسملا لخدتب نيبلاطم ماعطلا نع حوتفم بارسضإا يف ةسشرفلا داو يح نابرسضلاب رايهنإلاب ةددهملا ةرامعلا ناكسس لخد
قلعتيو ةلجاع لولحب نيبلاطم عجارت نود رارقلاب اكسسمت نوبرسضملا ىدبأا ثيح مهتÓئاع ةقفر ناكسسلا اهنمث عفدي ةيقيقح ةثراك تودح لبق

لعج امم نكسسلل اهتيحÓسص مدع ىلإا لبق نم اهل تعسضخ يتلا ةبقارملا تتبثأا يتلا نابرسضلاب يمهاسست نكسسم003 يحب » أا  » ةرامعلاب رمألا
نكسسلا ةرازو نم اهدافيإا مت قيقحت ةنجل لحت نأا لبق ةيغاسص اناذأا اودجي نأا نود نكل تاهجلا عيمج ىلإا ةتاغتسسإا تاءادن نوهجوي ناكسسلا

دعبو ةيراقعلا ةيقرتلل ةينطولا ةسسسسؤوملا فرط نم تزجنأا ةقسش42 اهب ةدجاوتملاو رايهنإلاب ةددهملا ةرامعلا تراز نيأا ةنيدملاو نارمعلاو
ةبسسانملا لولحلا داجيإا ةلواحمو ةيسضقلا يف رظنلل ينطولا يبعسشلا سسلجملا سسيئر ةسسائر تحت ةبانع رقمب ةنجللا تعمجأا ةبقارملا ةيلمع
ةرامعلا تزجنأا يتلا ةلواقملا عامتجإلا ترسضح دقو ةظحل يأا يف راهنت دق يتلا مهققسشب نونطقي مهنأاو اميسس رطخلا ةرئاد نم ناكسسلا جارخإل
امدعب قرولا ىلع ربح درجم يقب هيلع قافتإلا مت امو ةئيهتلا ةيلمع نأا لإا ةرامعلا حÓسصإا راظتنإا يف ناكسسلل ققسش راجئتسسا ىلع قافتإلا مت نيأا
لماك اوعفد مهنأا مغر فوخلا ةمحر تحت ناكسسلا ىقبيل ةديدج ةرامع زاجنإا ةفلكت ةرامعلا ناكسسل ققسشلا ءاركو حÓسصإلا ةفلكت تقاف
روهدت يف ةرامعلا عسضو نأا املع ةظحل يأا يف رايهنإلاب ةددهم تانكسس ىلع اولسصحتيل ةينعملا تاهجلا ىدل مهيلع ةبترتملا تاقحتسسملا

 ةرامعلا جراخ اهرثإا ىلع نوعرهي ةيسضرألا ةزهلا هبسشي امب انايحأا نورعسشي مهنأاو ةسصاخ تقو يأا يف ناكسسلاب قدحي رطخلاو رمتسسم
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ةيسشاملا اهيف عيمجت متي يتلا
كل˘ت ة˘سصا˘خ ع˘ي˘ب˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘سضر˘˘عو
تاعمجتلاو ءايحأ’ا يف ةدوجوملا
ة˘ب˘قار˘م˘ل˘ل ة˘ل˘سصاو˘مو .ة˘ي˘ن˘كسسلا
ىوتسسم ىل˘ع ما˘ن˘غأÓ˘ل ة˘ي˘ح˘سصلا
د˘˘ي˘˘ع˘˘لا ي˘˘˘حا˘˘˘سضأا ع˘˘˘ي˘˘˘ب طا˘˘˘ق˘˘˘ن
ةيرطيبلا ةقرفلا تماق ةسصخرملا

ةحÓ˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘سصم بسسح
ةجرخب ءاعبرأ’ا سسمأا ةبانع ةي’ول
ة˘ق˘فار˘م˘ل ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م
ءا˘ن˘ت˘قا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘خ ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس ي˘˘حا˘˘سضأا
سسي˘ئر ة˘قر˘ف˘لا م˘سضت و سضار˘مأ’ا
ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا م˘˘سسق˘˘لا
ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لا ة˘ي˘سشت˘ف˘م˘لا و ةدرا˘ب˘لا

ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع كلذو ( ة˘ي˘˘ئ’و˘˘لا

نيع ةيد˘ل˘ب˘ل ي˘عو˘ب˘سسأ’ا قو˘سسلا

ةيرازولا ةميلعتل˘ل ا˘ع˘ب˘تو.ةدرا˘ب˘لا

نم حتافلا يف ةخرؤوملا083 مقر

ةبقارملاب ةقلعتملا9102 ةيليوج

حبذلا ةيلمعل ةموادملاو ةيحسصلا

ةيحÓ˘ف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا ر˘يد˘م سسأار˘ت

» متاخوب ريغسصلا » ةبانع ةي’ول

ءابطأ’ا م˘سض ير˘ي˘سضح˘ت عا˘م˘ت˘جا

تا˘˘ب˘˘ي˘˘تر˘˘ت˘˘لا لو˘˘ح ةر˘˘طا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا

عم ديعلا موي ةذختملا تاءارجإ’او

ريطأاتلل نيبوانم˘لا ءا˘م˘سسأا ط˘ب˘سض

د˘ي˘ع˘سس د˘ي˘ع » نا˘م˘سضل ي˘ح˘سصلا

اذ˘ه ي˘˘ف˘˘ف » ي˘˘ئا˘˘م سسي˘˘ك نود˘˘ب

بيبط75 ر˘ي˘خ˘˘سست م˘˘ت دد˘˘سصلا

ةيريدمل نوعبات92 مهنم يرطيب

نوعبات71 ةيحÓفلا حلا˘سصم˘لا

راطإا ي˘ف بي˘ب˘ط21و تايدلبل˘ل

21 ىلإا ةفاسضإ’اب ينهملا جامدإ’ا

طاقن ديدحت مت امك اسصاخ ايرطيب

ىلع Óسضف ةيدلب لك يف ةبقارملا

ن˘ي˘ت˘قر˘ف ة˘ج˘مر˘ب ى˘ل˘˘ع قا˘˘ف˘˘ت’ا

ي˘حا˘سضأ’ا ة˘ب˘قار˘م˘ل ن˘ي˘ت˘ل˘ق˘ن˘ت˘˘م

ة˘ح˘لا˘سص ر˘ي˘˘غ˘˘لا ءاز˘˘جأ’ا ز˘˘ج˘˘حو

تا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإ’ا ل˘˘˘ك ر˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘سستو

ءا˘ب˘طأÓ˘˘ل ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا˘˘ك ة˘˘يرور˘˘سضلا

نسسحلا ريسسلا لجأا نم ةرطايبلا

ةنماثلا ةعاسسلا نم اءادتبا ةيلمعلل

بسسح– ريدملا ىطعأا امك احابسص

ةمراسص تاميلعت –ردسصملا تاذ

ةيلمع ري˘طأا˘ت˘ل ل˘ما˘كلا د˘ن˘ج˘ت˘لا˘ب

ربعو ةينعملا طاقنلا يف ةبقارملا

ىلإا ةفاسضإ’اب ةي’ولا ءايحأا لماك
عم حبذ˘ل˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا ح˘باذ˘م˘لا
طو˘ط˘خو تا˘مواد˘م باو˘بأا ح˘ت˘˘ف
يفو ةبسسانملا هذهب ةسصاخ ةيفتاه
ةنجل لمع راطإا يفو رخآا قايسس
ةيعانسصلا مطامطلا ليوحت ةبقارم
معدلاو جاتنإ’ا مي˘ظ˘ن˘ت ة˘ح˘ل˘سصم)
لثمم و ةيحÓفلا ةفرغلا و ينقتلا
ناويدلل قرسشل˘ل يو˘ه˘ج˘لا عر˘ف˘لا
رسضخلل كرتسشملا ينهملا ينطولا

ةسصتخملا ةنجللا تلقنت (موحللاو
مطامطلا لوسصحم جاتنإا ةقفارمب
ليوحتلا تادحو ى˘لإا ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا
ةرطعلا ةل’ ) ةي’ولا ربع ثÓثلا
ينوبلا ةيدلبب ابيسس ،ةملعلا ةيدلب
(ةدرابلا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب سسو˘ب˘ي˘سسو
. مسسوملا اذه جوتنم ةبقارمل

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

5475ددعلا9102 توأا10 سسيمخلا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

لابقإا ةبانع ةيلو بارت ربع ةرسشتنملا ةبقارملا عيبلا طاقنو يسشاوملا عيبل ةيعوبسسألا قاوسسألا فرعت كرابملا ىحسضألا ديع ةيسشع
 يسشاوملا عيبل ةيوسضوفلا قاوسسأÓل يوسضوفلا راسشتنلا عم ةازاوملاب نيبرملاو راجتلاو نيلاوملل اريبك

ةيحÓفلا حلاسصملا ةيريدمل نوعبات92 مهنم ايرطيب ابيبط75 ريخسست

 ةيرطيبلا قرفلا «رهجم» تحت ديعلا يحاصضأا
عيبلا طاقنو قاوصسأ’ا يف

يحلا ءانبأا فرط نم فيظنت ةيلمع دهسش

ءارسضخلا ةجاردلا ةيعمجو

بطقتصسي شسوبيصس ئطاصش
ةلازإ’ تاوعدو نيفاطصصملا

ةثولملا تابصصملا
اظوحلم ’ابقإا اقباسس (اوناوج) سسوبيسس ئطاسش فرعي

قÓ˘ط˘نا د˘ن˘م تÓ˘ئا˘ع˘لاو ن˘ي˘فا˘ط˘سصم˘لا فر˘˘ط ن˘˘م

يتلا ةيعسضولا نم مغرلاب يلاحلا يفيسصلا مسسوملا

ة˘ن˘خا˘سسلا ها˘ي˘م˘لا تا˘ب˘سصم بب˘سسب ر˘ي˘خأ’ا ا˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘ي

ة˘سسسسؤو˘م ن˘م كا˘ي˘نو˘مأ’ا ةدا˘م˘ل ل˘قا˘˘ن˘˘لا بو˘˘ب˘˘نأ’او

ةبانع ءانيم˘ب ن˘ح˘سشلا ف˘ي˘سصر ة˘يا˘غ ى˘لإا » لا˘ي˘تر˘ف»

لوقت يتلاو ئطاسشلا يف بسصت يتلا ةنخاسسلا هايملاو

ثيو˘ل˘ت ي˘ف ة˘ب˘ب˘سسم ا˘ه˘نأا ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘يا˘م˘ح تا˘ي˘ع˘م˘˘ج

.ئطاسشلا

ن˘م ه˘ب سسأا˘ب ’ دد˘ع دو˘جو ءا˘ع˘˘برأ’ا سسمأا ظ˘˘حو˘˘لو

نع سسوبيسس ئطاسش نول˘سضف˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘فا˘ط˘سصم˘لا

سشينروك ىلإا هليوحت رظتني يذلا و ئطاوسشلا يقاب

طير˘سشلا˘ب (و˘ل˘كنا˘سس و ي˘با˘سش) ة˘ل˘كا˘سش ى˘ل˘ع د˘يد˘ج

لوزنلاو مهتارايسس نكر ىلإا نودمعي ثيح يلحاسسلا

.مامجتسس’ا سضر˘غ˘ب تا˘ي˘سسم˘سشلا ع˘سضوو ئ˘طا˘سشل˘ل

لو˘ل˘ح ة˘ي˘سشع فر˘ع رو˘كذ˘م˘لا ئ˘طا˘سشلا نأا ر˘˘كذ˘˘يو

ءانبأا فرط نم ةفاظن ةلمح يلاحلا فايطسص’ا مسسوم

نم هفيظنت مت ثيح ءارسضخلا ةجاردلا ةيعمجو يحلا

دق سسو˘ب˘ي˘سس ي˘ح نا˘كسس نا˘كو . بئاو˘سشلا ف˘ل˘ت˘خ˘م

تاطلسسلا لخدتب ةقباسس تابسسانم ةدع يف اوددج

ةسسسسؤوم نم كاينومأ’ا ةدامل لقانلا بوبنأ’ا مدرل

امل ةبانع ءانيمب نحسشلا فيسصر ةياغ ىلإا لايترف

ام بسسح و.ناكسسلا ىلع ةلمتحم رطاخم نم هلكسشي

يناملربلا بئانلا ههجو يذلا يباتكلا لاؤوسسلا هنمسضت

و ةعانسصلا ريزول ةرياد باهولا دبع ةبانع ةي’و نع

هذهل لقانلا بو˘ب˘نأ’ا نإا˘ف ة˘طرا˘ف˘لا ة˘ن˘سسلا م˘جا˘ن˘م˘لا

مت و4002 ةنسس هتيحÓسص تهتنا ةسساسسحلا ةداملا

امك ةنسس02 يسضارتف’ا هرمع و4891 ةنسس هتيبثت

ينبلا ىلإا اهنول ليمي ةنخاسس اهايم بوبنأ’ا زرفي

ناكسس بلاطي و ةرسشابم سسوبيسس ئطاسش يف بسصت

اهحرط˘ي ي˘ت˘لا ها˘ي˘م˘لا لو˘ح تا˘ح˘ي˘سضو˘ت˘ب سسو˘ب˘ي˘سس

ةئيبلا ىلع ا˘هر˘ي˘ثأا˘ت ا˘م و ر˘ح˘ب˘لا ي˘ف لا˘ي˘تر˘ف بكر˘م

يناملربلا بئانلل اقفو ناكسسلا لءاسستي و.ةقطنملاب

يف عورسشلا و اهتامازتلاب ةسسسسؤوملا ءافيإا ىدم نع

ةيلمع قÓطناب اورسشبتسسا مهنأا و ةسصاخ بوبنأ’ا مدر

ثيح بوب˘نأ’ا˘ب ة˘ط˘ي˘ح˘م˘لا ة˘كئا˘سشلا كÓ˘سسأ’ا ة˘لازإا

لاغسشأ’ا نأا ريغ قلطنا عورسشملا نأاب نونظي اوناك

نم ايلعلا تاهجلا لخدتب نونطاوملا بلاط و.تفقوت

لكسشي يذلا عورسشملا ذيفنت تاءارجإا عيرسست لجأا

ماعلا رظنملا هو˘سشي و نا˘كسسلا ى˘ل˘ع ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ار˘ط˘خ

. سسوبيسس ئطاسشل
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ةبانعب ةيرازو ةنجل سسمأا تلح
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘˘لا ةرازو ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘تد˘˘˘˘فوأا

ىلع فوقولل ةيلحملا تاعامجلاو
فور˘ظ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘تو ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ىد˘˘م
لو˘˘خد˘˘ل˘˘ل ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘˘م˘˘˘لا

يذلا9102/0202 ي˘سسرد˘م˘لا
.طقف رهسش ةدم هنع انلسصفت

اوماق ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘سضعأا نأا ثي˘ح
سضع˘˘˘˘ب ةرا˘˘˘˘يزو ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘يا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

سسرادملاك ةيوبرتلا تاعمجملاو
ىوتسسم ىلع ةدجاوتملا ةيئادتب’ا
سضعب طبسضلابو بنعلا داو ةيدلب
ةديدجلا ةي˘سسرد˘م˘لا تا˘ع˘م˘ج˘م˘لا
عارذ ةديدجلا ةنيدملاب ةدوجوملا
سسرادملا سضعب بناج ىلإا سشيرلا
سسرادملا سضعب اذكو بنعلا داوب
بار˘ت ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ةدو˘جو˘˘م˘˘لا
ةيلمعلا لمسشتسسو راجحلا ةيدلب

ة˘˘˘ي˘˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘ب’ا سسراد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك
ر˘ب˘ع ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو
ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
هذ˘˘ه ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج ىد˘˘م ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ل

يسسردملا لو˘خد˘ل˘ل تا˘سسسسؤو˘م˘لا

هنع انل˘سصف˘ت يذ˘لا ي˘عا˘م˘ت˘ج’او

هذ˘ه ي˘تأا˘تو. ط˘ق˘˘ف ر˘˘ه˘˘سش ىو˘˘سس

دا˘ف˘يإا را˘طإا ي˘ف دا˘فأاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت˘˘ل ة˘˘يرازو˘˘لا نا˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا

يرازو˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘سصو˘˘ت

نم41 يف دق˘ع˘ن˘م˘لا كر˘ت˘سشم˘لا

قلعتملاو يلا˘ح˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘سش

يعام˘ت˘ج’ا لو˘خد˘ل˘ل ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا˘ب

 .مداقلا

تدنج دقف سصو˘سصخ˘لا اذ˘ه˘بو

تا˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو

لك ةينارمعلا ةئيهت˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

نييعت لÓخ نم ةيرسشبلا لئاسسولا

هذه ةرسشابم˘ل ا˘يز˘كر˘م ارا˘طإا26

تقلطنا ثيح نةيسشيتفتلا ةمهملا

ناجل ءاسضعأا هجوتو ةيلمعلا سسمأا

ن˘م تا˘ي’و ةد˘ع ى˘لإا سشي˘ت˘ف˘˘ت˘˘لا

تا˘˘ي’و˘˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘˘طو˘˘˘لا

سسارهأا قوسسو فراطلاك ةيقرسشلا

فد˘ه˘ب اذ˘هو ةد˘كي˘كسسو ة˘با˘ن˘عو

ةيئادتب’ا سسرادملا دقفتو ةنياعم

تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م تدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ت˘˘لا

ىلإا ةفاسضإ’اب ليهأا˘ت˘لاو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا

تاريسضحتلا ىد˘م ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا
اميف ةسصاخ سسرادملا تازيهجتو
تادعملاو ةئفدتلا ةزهجأاب قلعتي

ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو تاز˘ي˘ه˘ج˘˘ت˘˘لا˘˘ك
ىلإا اهريغو يسساركلاو ت’واطلا

معا˘ط˘م˘لا ي˘نو˘م˘م را˘ي˘ت˘خا بنا˘ج
مع˘ط˘م˘لا نأا ة˘سصا˘خو ة˘ي˘سسرد˘م˘لا
بجيو ايرورسض حبسصأا يسسردملا
معد ري˘باد˘ت اذ˘كو ه˘ي˘ل˘ع فو˘قو˘لا
ةبانع ةي’و نأا ةسصاخ سسردمتلا

عاطق اهب معدتي نأا رظتنملا نم
ي˘سسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا ع˘م ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا

ديدعلا كانه نأا امك9102/0202
د˘˘ق ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا سسراد˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف تع˘˘سضخ
مت امك ميمرتلاو ةئيهتلا تايلمعل
ميمرتلا تايلمع نأا ثيح اهزيهجت

ةحاسس11 ي˘˘لاو˘˘ح تسسم د˘˘˘ق

اذكو ديمرقلاب سسرادم8 ةئيهتو
سضع˘˘ب ة˘˘ما˘˘ت˘˘ك ة˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت ةدا˘˘˘عإا
بنا˘ج ى˘لإا ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا سسراد˘˘م˘˘لا

ايسسردم امعطم22 ليهأات ةداعإا

ةنخاسسلا تابجولل تلوح7 اهنم
تارود ميمرت ةداعإا ىلإا ةفاسضإ’اب

ةيئادتب’ا سسرادملا سضعبب هايملا

.ةبانع تايدلب نم ديدعلا ربع

يسسردملا لوخدلل اهتيزهاج ىدم ةفرعمل ةديدجلا سسرادملاو ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا ةنياعمب موقت

ةي’ولاب لحت ةيرازو ششيتفت ةنجل

 ةعاسس42 ـلا لÓخ

لخدت001 يصصحت ةيندملا ةيامحلا حلاصصم
رورم ثداوح4 اهنم

ةيليوج13 ىلإا03 نم ةيسضاملا ةعاسس42 لÓخ ةبانع ةي’ول ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلجسس

بÓقنا ثودح اهمهأا نم رورملا ثداوح لاجم يف تÓخدت4 اهنم لخدت001 يلاوح9102

12و02و91 مهرامعأا بابسش3 ةباسصإا فلخ يذلاو ةفرسشلاب48 مقر ينطولا قيرطلاب ةرايسس

اميفو ةقيقد04و اسس71 ةعاسسلا ثودح يف عقو ثداحلا ةفيفخ حورجب اوبيسصأا نيذلاو ةنسس

نيترايسس مادطسصا يف لثمتيو ةقيقد05و اسس1 ةعاسسلا دودح يف رخآا رورم ثداح لجسس

ىلع حورجب ةنسس04 هرمع لجر ةباسصإا فلخ يذلا فورخ نيعب61 مقر ينطولا قيرطلاب

ةيامحلا حلاسصم تلخدت ثيح ةفلتخم تايلمعل Óخدت21 ىلإا ةفاسضإ’اب اذه سسأارلا ىوتسسم

ةعاسسلا دودح يف يئابرهك للخ رثإا3 نيراخفلا يحب لزنم فقسس يف قيرح دامخإ’ ةيندملا

قيرح ببسسب نارينلا دامخإ’55و اسس32 ةعاسسلا دودح يف رخآا لخدت ءاسصحا مت امك د81و اسس22
سصوسصخب امأا ةيدام رئاسسخ فلخ دقو ةنيدملا طسسوب يلع يركسسب عراسشب ةيئابرهكلا كÓسسأا
ءÓجإ’او فاعسسإ’ا يف لثمتت تايلمع ةدع يف  ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلخدت دقف ءÓجإ’ا

ىفسشتسسم ىلإا اسضيرم06 لقن اذكو ىحرج7 فاعسسإا مت نيأا Óخدت66 ـب ردق يذلاو يحسصلا
.ةافو ةلاح يأا ليجسست مدع عم ةيداعلا اهتÓخدت راطإا يف

MƒQjá aÉQì  
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 اهبره يفنت يموت ةديلخ
 اضسنرف ىلإا

يلئاعلأ تيبلاب جأأول حيرشصت يف يموت ةديلخ تحشضوأأ
ىلع ةنشس ذنم رئأزجلأ رداغت مل اهنأ ةمشصاعلأ رئأزجلاب
ةشصاعلأ رئأزجلاب يدلب يف ضشيعأأ» لوقت تفاشضأأو .لقأ’أ
ةنشس ذنم يدلب رداغأأ مل و يترشسأأ عم يلئاعلأ تيبلأ يف
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ل˘ي˘كو نا˘كو.«ل˘ق’أ ى˘ل˘ع
ىلع لاحت˘شسأ» ه˘نأأ ءا˘ثÓ˘ث˘لأ ة˘ح˘ي˘ب˘شص د˘كأأ د˘ق نا˘شسم˘ل˘ت
رئأزج˘لا˘ب د˘م˘ح˘مأ يد˘ي˘شس ة˘م˘كح˘م˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ي˘شضا˘ق
ةديلخ دجأوت ببشسب نيفرطلأ Óكل عامتشس’أ ةمشصاعلأ
ىلإأ يرون باهو˘لأ د˘ب˘ع ل˘ق˘ن˘ت رذ˘ع˘ت و ا˘شسنر˘ف˘ب ي˘مو˘ت
.«ضضرملأ ببشسب ةمكحملأ

 ناجهتضس’ا تارفاضص ىلع درت يضسادرم
يشسأدرم ةفاقثلأ ةريزو تّدر
حرشسمب اهجأرحإأ ةيشضق ىلع
د˘ع˘ب ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب دا˘˘ق˘˘م˘˘ي˘˘ت
تأر˘فا˘شصل رو˘شضح˘˘لأ قÓ˘˘طإأ
تلا˘قو.ا˘هد˘شض نا˘˘ج˘˘ه˘˘ت˘˘شس’أ

ق˘ل˘ط˘ن˘ت ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع» :ي˘˘شسأدر˘˘م
ي˘ه˘ف نا˘ج˘ه˘ت˘شس’أ تأر˘فا˘˘شص
امدنعو ينطو ءانبأأ تأرفاشص
يه˘ف حر˘ف˘لأ د˘يرا˘غز ق˘ل˘ط˘ن˘ت
تعباتو «ينطو تانب ديراغز
نأأ» :ا˘˘˘هرو˘˘˘ششن˘˘˘م ي˘˘˘شسأدر˘˘˘˘م
ةراجحلاب يتدلج ونب ينيمري

.«م˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غ دورو ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘خ
ةراجح ينتباشصأأ أذإأ» :ةفيشضم
لوقيو رخآأ ينفعشسيشس مهدحأأ
.«أذه نم ةدكأاتم ةيرئأزج اهنإأ

حرضشي نوفاك
هقÓط بابضسأا

نيرهضش دعب
جاوز

نوفاك يشسنوتلأ نانفلأ أاجاف
ه˘قÓ˘ط ه˘نÓ˘عإا˘ب رو˘ه˘م˘ج˘لأ
هجأوز نم طقف نيرهشش دعب
قÓ˘ط˘لأ أذ˘ه با˘ب˘˘شسأأ رر˘˘بو
ءيشش لك» لوقلاب ئجافملأ
.«بوتكملاب

يف لاطبلا بابضشلا
ةيجاجتحا ةفقو

توأا81 موي
ةبانعب

ةبانع ةي’وب لاطبلأ بابششلأ ررق
ديع دعب ةيجاجت˘حأ ة˘ف˘قو˘ب ما˘ي˘ق˘لأ
،لمعلأ ريفوتب ةبلاطملل ىحشضأ’أ

ديدحتب لاطبلأ بابششلأ ماق ثيح
9102 توأأ81 موي ةفقولأ خيرات
ةبانعب ليغششتلأ ةيريدم رقم مامأأ

عشضوب ةحيرششلأ هذه تماق ثيح
.كوبشسيافلأ تاحفشص ىلع ءأدن

كطيحم مدهت ’ ةلمح
ةرجضش عرزأا....

ةلمح لاحربب انكشسم06و نكشسم001 ييح ناكشس قلطأأ
ءÓطو تايافنلأ ة˘لأزإأو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ل˘م˘ح˘ب ما˘ي˘ق˘لأ ا˘هدا˘ف˘م
اهعدو ةدرو عرزأ راعشش تحت ةقطنملأ ريجششتو نكامأ’أ
دقو .كطيحم مدهت ’ رشضخت اهعدو ةرجشش قشسإأ .ومنت

تلآأ يتلأ ةيثراكلأ فورظلل أرظن ةيعوطتلأ ةلمحلأ تءاج
.لاحرب ءايحأأ اهيلإأ

نوضضفري ةبنانعلا
مهتقيرط ىلع ةيضسنرفلا

بطشش ىلع ةبانع ةي’وب بابششلأ ضضعب مدقأأ
ةيشسنرفلاب تبتك يتلأ تايدلبلأو نكامأ’أ ءامشسأأ

ةي’وب تاقرطلأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع تا˘ت˘فÓ˘لأ ى˘ل˘ع
ىلع ة˘شصا˘خ˘لأ م˘ه˘ت˘ق˘ير˘ط ن˘ع ن˘ير˘ب˘ع˘م ة˘با˘ن˘ع
بابششلأ كئلوأأ دمعو ةيشسنرفلأ ةغلل مهشضفر
طقف ةيبرعلاب ةبوتكملأ نكامأ’أ ءامشسأأ كرت ىلإأ

.تاتفÓلأ ىلع
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ن˘م ة˘ب˘خ˘ن ه˘ي˘ف كرا˘˘ششي يذ˘˘لا
فلتخمب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لا
اهب رخزت يتلا ةيئانغلا عوبطلا
ه˘ب تز˘ي˘˘م˘˘ت ا˘˘م و˘˘هو ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
اهيف جزامت يتلا ةثلاثلا ةرهشسلا
ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ع˘م يوا˘ششلا ع˘˘با˘˘ط˘˘لا

لهتشسملا ناك ثيح ،يارلا عباطو
ة˘˘يوا˘˘˘ششلا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘غألا ر˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘شسب
اروهمج عتمأا يذ˘لا ،ا˘شسي˘ن˘ي˘شسا˘م
ةقا˘ب˘ب ا˘ب˘لا˘قو ا˘ب˘ل˘ق ار˘شضا˘ح نا˘ك
ةينغأا رارغ ىلع ةعونم ةيئانغ
را˘م˘ع ،«ن˘ي˘غ˘˘يزا˘˘م˘˘ي˘˘ت» ،»لوزأا»
اشش» ةينغأاو «قارفل» ،«يناوهزاد
ىنغتت يتلا تامغنلا يهو «اشش
نا˘˘ك د˘˘قو ،ة˘˘لا˘˘شصألاو بح˘˘˘لا˘˘˘ب
روهمجلا عم اشسينيشسام لشصاوت
نأاو اميشس دودحلا دعبأا ىلإا احجان
.هروهمج عم هعمجت ةغللا شسفن

ة˘˘ي˘˘ن˘˘غألا ر˘˘شصت˘˘ق˘˘ت م˘˘لو اذ˘˘ه
ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ه˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف ة˘˘˘يوا˘˘˘ششلا

تنا˘ك ل˘ب ،بشسح˘ف ا˘شسي˘ن˘ي˘˘شسا˘˘م
ز˘ي˘م˘م ي˘ئا˘شسن تو˘شصب ةر˘شضا˘˘ح
ىلع ةيموجنلا ققحي نأا عاطتشسا

ة˘با˘ششلا ي˘ف Ó˘ث˘م˘م ،ماو˘عأا راد˘م
ءا˘شسن˘لا تت˘فا˘ه˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ي
تاجردملا ىلع ظوحلم لكششب

،ا˘ه˘ت˘ل˘ف˘˘ح رو˘˘شضح˘˘ل ا˘˘شصي˘˘شصخ

تنغام لمجأاب اهقاششع تعتمأاف
تقفار ام˘لا˘ط˘ل نا˘غأا ن˘م ة˘ن˘ي˘م˘ي
تنغف مهحار˘فأا ي˘ف ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
«با˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف بط˘˘ب˘˘ط˘˘˘ن تي˘˘˘ج»
«ششار˘˘˘˘ششر˘˘˘˘لا بشص» «ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘خ»
رثكأا ةنيمي تناك ،ىرخأا يناغأاو
اهنأاو اشصوشصخ اهئادأا يف ةشسامح
رو˘˘شضح˘˘لاو ل˘˘عا˘˘ف˘˘ت˘˘لا تد˘˘˘جو
،هتقرا˘ف˘م أا˘ششت م˘ل يذ˘لا ز˘ي˘م˘م˘لا
شسواط ةباششلا اهدعب تعتمأا اميف

ا˘ه˘ي˘ل˘ع دو˘ع˘ت يذ˘لاو ا˘هرو˘ه˘م˘ج
ةقابب تاعبطلا ديدع اهروشضحل
ثارتلا نم ةدمتشسم ةزيمم ةينف
يف روشضحلاب تشصاغف ،يلئابقلا
تن˘˘غو ي˘˘لاور˘˘ب˘˘لاو «ق˘˘˘يو˘˘˘ششأا»
ىلع ةيلئابقلا ةي˘ن˘غألا ة˘ق˘لا˘م˘ع˘ل

ة˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘شش ،ششود˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ح رار˘˘˘˘غ
ا˘م˘ي˘ف اذ˘ه ،ر˘يد˘يإاو يوا˘ن˘شسح˘لاو
ديحو باششلا ةرهشسلا مجن ناك
،بابششلا هاوهي يذلا يارلا عباطب

نو˘كشش» ه˘ي˘نا˘غأا ه˘˘كرا˘˘شش يذ˘˘لا
ا˘ها˘ع˘م ي˘نو˘م˘كح ،«ا˘نأا كي˘˘غ˘˘ب˘˘ي
،ة˘˘فور˘˘ع˘˘م˘˘لا ه˘˘ي˘˘نا˘˘˘غأاو ،«جار˘˘˘ب
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘غأا ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
ه˘˘نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
˘مو˘ي˘لا ةر˘ه˘شس را˘ت˘شسلا لد˘˘شسي˘˘شس
يف داقميت ناجرهم تايلاعف ىلع

اهييحيشس يت˘لاو14 ـلا هتعب˘ط
قر˘˘˘فو نو˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج نو˘˘˘نا˘˘˘ن˘˘˘˘ف
.ةيلحم ةيرولكلف
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ناجرهم تايلاعف ةنتاب ةيلوب داقيمت ةنيدمب ةيرثألإ ةنيدملإ ةإذاحمب ديششملإ داقميت حرشسمب ايلإوت ثلاثلإ مويلل تلشصإوت
.14 ـلإ هتعبط يف يلودلإ داقميت

14 ـلإ هتعبط يف داقميت ناجرهمل ةثلاثلإ ةليللإ

 ةعبطلا حاجن ةريشأت نمضت ةرهس
ةعطاقملا فواخم دعب

اعذ’ اداقتنا ىقلي يارلا
بابششلا نينغملا نم ةعومجم نيب لوادتملا يارلا فرع
نينان˘ف˘لا د˘يد˘ع فر˘ط ن˘م ما˘ت ى˘شضر مد˘عو ا˘عذل ادا˘ق˘ت˘نا
دعبف ،داقميت ناجرهمل ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘لا ي˘ف ن˘ي˘كرا˘ششم˘لا
ىلع رودلا ءاج ،ةرامع يلÓيجو شصÓخ فرط نم هداقتنا
يندت ىلع اوعمجأا نيذلا ،ديحو باششلاو شسواط باششلا

تحت جردت يتلا ةئيذبلا تاملكلا ثيح نم ءادألا ىوتشسم
هعامشس نكمي ل يذلاو بابششلا ىلإا هجوملا يارلا ءاطغ
.ةلئاعلا ةقفر

روسصلا طاقتلا ةمجن ةنيمي ةباسشلا
تايتفلاو بابششلا فرط نم اريبك ابلط ةنيمي ةباششلا تفرع
ةدمل رظتنت ةيمÓعإلا ةرشسألا لعج ام اهعم روشص طاقتلل
ةيفحشص ةودن ءارجإل هذه ريوشصتلا ةدعق نم ةنيمي ءاهتنا

.اهعم

داقميت يف ةركسسب ياسش
هعيبو ياششلا ريشضحت يف مهتلاشض «ةركاشسبلا» شضعب دجو
حرشسم ىلع نيدفاوتملل ةيرثألا داقميت ةنيدم لخدم مامأا
ءاشضقل يونشس جمانرب نمشض اوحزن مهنم شضعبلا ،يداقومات
داتعا ام وهو ،فيشصلا رح نم ابوره ةنتاب ةيلوب ةلطعلا

اريبك لابقإا ىقلي يذلا ياششلا وهو ،نينطاوملا ءلؤوه هيلع
.هريشضحت ناقتإاو ةبيطلا هتهكنل ،نينطاوملا فرط نم

ينطولا ملعلا لمحي يذلا «ديحولا» ديحو باسشلا
نينانفلا ديدع اهيف ناك يتلا ةقباشسلا تاعبطلا شسكع ىلع
يذلا ينطولا ملعلل مهلمحب ةشصلاخلا مهتينطو نع نوربعي
ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘ك ل˘كششب هد˘جاو˘ت اذ˘كو ح˘كر˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘ق˘˘فار˘˘ي
ماتلا بايغلا ،ةعبطلا هذه يف زيمملا نأا ريغ ،تاجردملا
نيذلا ،نينانفلا ىدل اشضيأاو ،تاجردملا ىلع ينطولا ملعلل

«يريجلل افيف1 2 3» ةريهششلا ةرابعلاب مهفاته مغرو
ةيارلا نأا لإا ةشصاخلا مهتقيرطب مهتينطو نع مهريبعتو
ىنغ يذ˘لا د˘ي˘حو با˘ششلا اد˘ع ،ةر˘شضا˘ح ن˘كت م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ينطولا ملعلا ناكف ينطولا قيرفلل هتينغأا ينطولا ملعلاب

ديحولا نوكي لهف ،حكرلا يلتعي ةعبطلا هذه يف ةرم لوأل
.اشضيأا ملعلا لمحي نم هقحليشس مأا ةعبطلا يف

نينانفلا عم روسص ذخأاب بغري بابسش
ة˘ث˘يد˘ح˘لا ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا ل˘˘ئا˘˘شسو˘˘ل˘˘ل بي˘˘هر˘˘لا را˘˘ششت˘˘نلا˘˘ب
ةر˘ها˘ظ تتا˘ب ،لا˘شصتا ل˘ئا˘شسوو ف˘تاو˘ه ن˘م ةرو˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ىلع رشصتقي ناك نأا دعب عيمجلا هيف كراششتي ارمأا ريوشصتلا

ةبغر داق˘م˘ي˘ت نا˘جر˘ه˘م˘ب ظ˘حÓ˘م˘لا ذإا ،بشسح˘ف ن˘يرو˘شصم
رو˘شص طا˘ق˘ت˘لاو ،ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لا ر˘يو˘شصت ي˘ف با˘ب˘ششلا ة˘ي˘ب˘لا˘غ
نيكراششملا نينانفلا ىلع عيمجلا تفاهت ذإا ،مهعم «يفليشس»

لÓخ اب˘ل˘ط م˘هر˘ث˘كأا د˘ي˘حو با˘ششلا نا˘ك ،رو˘شصلا طا˘ق˘ت˘لل
ةشصرفلا حنمو هقاششع عم روشص ذخأا يف عنامي مل ذإا ،ةرهشسلا
ءاهتناو رخأاتملا تقولا مغر ةروشص ذخأا يف بغري نم لكل
.ةرهشسلا

نيكراسشملا نيب لداع ريغ ينمز عيزوت
لداعلا ميشسقتلا نم ةعبطلا تايلاعف ىلع نومئاقلا قفوي مل
نينانفلا ةيب˘لا˘غ نأا ز˘ي˘م˘م˘لا ثي˘ح ،ح˘كر˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘ل˘ل
لفحلا يطششنم ءÓتعا دع˘ب ،م˘ه˘تا˘ي˘ن˘غأا ع˘ط˘ق˘ب نوؤو˘جا˘ف˘ت˘ي
شضعبلا ،نانف لكل شصشصخملا تقولا ءاهنإل ةراششإاك حكرلا

ةنيز نب نانفلا رارغ ىلع كلذ نم هشضاعتما ىدبأا مهنم
كلذ لباقم يفو .هباشصعأا ىلع ةرهشس لوأا يف رداغ يذلا

،ةرهشسلا نم دشسألا ةشصح هل حنمت نم نينانفلا نم كانه

.لعافتلا ةلق مغر

حكرلا ىلع يئانغلا اهجمانرب لمكت مل ةنيمي
،ةعونم ةيئان˘غ ة˘قا˘ب ا˘هرو˘ه˘م˘ج˘ل ة˘ن˘ي˘م˘ي ة˘با˘ششلا تر˘شضح
ريبكلا لعافتلا مامأا روشضحلل ريثكلا يطعت نأا تررقو
ةل˘ه˘م˘لا ءا˘ه˘ت˘نا˘ب تأا˘جا˘ف˘ت ا˘ه˘نأا ر˘ي˘غ ،م˘ه˘ي˘ف ه˘ت˘شسم˘ل يذ˘لا
مدقت نأا نود ترداغف ،ةرهشسلا رمع نم اهل ةشصشصخملا
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كإرحلإ ببشسب روهمجلل فثكملإ روشضحلإ عقوتي نكي مل

يرئازجلا يارلا هيلإا لآا يذلا عسضولل فسسأاتي ديحو باسشلا
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حيرشصت يف ديحو باششلا ىدبأا
ي˘ف ه˘ت˘كرا˘ششم ششما˘ه ى˘ل˘˘ع ه˘˘ل
نم ريبكلا هفشسأا ،داقميت ناجرهم
يار˘˘لا ه˘˘ي˘˘لإا لأا يذ˘˘˘لا ع˘˘˘شضو˘˘˘لا
ينطولا ناويدلا اعدو ،يرئازجلا
قو˘ق˘˘ح˘˘لاو ف˘˘لؤو˘˘م˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح˘˘ل
ذاختاو لجاعلا لخدتلا ةرواجملا
شصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘˘مرا˘˘شص تاءار˘˘جإا
او˘هو˘شش ن˘يذ˘لا ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لا ها˘ب˘˘ششأا

ةروشص يف هوزربأاو يارلا ةروشص
بشسانتي ل يذلا ن˘جا˘م˘لا ءا˘ن˘غ˘لا

هتكراششم نعو ،انعم˘ت˘ج˘م م˘ي˘قو
اهنأا ديحو لاق داقميت ناجرهم يف
نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ه˘تر˘ي˘شس ى˘لإا فا˘شضت
نم ي˘ه تا˘نا˘جر˘ه˘م˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م
ءاقترÓل هنو˘كيو نا˘ن˘ف˘لا ع˘ن˘شصي
نكي مل هنأا امك ،ةيموجنلا ىلإا
ببشسب فثكملا روشضحلا عقوتي
،دÓب˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا

نأا قا˘˘˘ي˘˘˘شسلا تاذ ي˘˘˘ف اد˘˘˘كؤو˘˘˘˘م

يملشس بعشش يرئازجلا بعششلا

يف ششيعلا ى˘لإا ى˘ع˘شسي ف˘ق˘ث˘مو

ن˘˘˘ع ا˘˘˘مأا ،رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسلا ف˘˘˘ن˘˘˘ك

ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا تا˘˘كرا˘˘ششم˘˘˘لا

ناجرهملا نأا حر˘شصف نا˘جر˘ه˘م˘لا
ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا شضغ˘ب ح˘جا˘˘ن نو˘˘كي
نأا مكح˘ب ة˘ي˘لود˘لا تا˘كرا˘ششم˘لا
ل ة˘ي˘ن˘ف تا˘قا˘ط كل˘م˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا
ينف ثوروم اذكو اهب ناهتشسي

ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ى˘˘ل˘˘ج˘˘ت˘˘ي م˘˘خ˘˘شض
ف˘ششكو اذ˘ه.ة˘ي˘ئا˘ن˘غ˘لا عو˘ب˘ط˘˘لا
يذ˘لا هد˘يد˘ج ن˘ع د˘ي˘حو با˘˘ششلا
ر˘يو˘شصت˘ل تار˘ي˘شضح˘ت˘لا ير˘ج˘˘ت
ع˘م «ار˘تا˘بو˘ي˘ل˘ك» بي˘ل˘ك و˘يد˘ي˘˘ف
داع˘شس ة˘با˘ششلاو ي˘تا˘م˘شسلا ما˘ششه
م˘ت˘ي نأا رر˘ق˘م˘˘لا ن˘˘م نا˘˘ك يذ˘˘لا
برغملا مث ،رشصم يف هريوشصت
هريوشصت تلعج تابوعشصلا نكل
،ةديدج ةبرجت يف رئازجلاب ررقتي
هريوشصت ببشس ديحو عجرأاو اذه
كلت ىلإا رايدلا جراخ هتاهويديفل
ي˘ت˘لا تا˘بو˘ع˘شصلاو ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا
،نيلوؤوشسم˘لا فر˘ط ن˘م ا˘ها˘ق˘ل˘ت˘ي
ار˘ي˘ه˘ششت هر˘˘ظ˘˘ن ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘نأا م˘˘غر
قطانم نم هب رخزت امو رئازجلل
.ةيحايشس تاناكمإاو

ةيملاعلإ ىلإإ دعب لشصت مل ةيواششلإ ةينغألإ نإإ لاق

«رئازجلا ذقنأا بعسشلا هب ماق يذلا كارحلا»:اسسينيسسام
امدق يشضملل جارفنا رداوب يهو ،ةرفح ىفشش ىلع تناك يتلا ،رئازجلا ذقنأا يرئازجلا بعششلا هب ماق يذلا كارحلا نأا،14 ـلأا هتعبط يف داقميت ناجرهم تارهشس نم ةدحاول هئايحإا ةيششع اشسينيشسام نانفلا فششك
.ةماود نم رئازجلا جارخإل حيحشصلا بردلا يف ريشسي عشضولا نأا ادكؤوم ،رارقتشسلاو نمألا فنك يف رئازجلا ششيعتل ،لشضفألا وحن
يف دراو كلذ نأا ريغ ،ةيملاعلا ىلإا دعب لشصت مل اهنأا اشضيأا لاقو ،اهب قيلت يتلا ةناكملا اهغÓبإاو داجلا لمعلا ىلإا ىعشسي هنأا اشسينيشسام لاق اهتناكمو ةيواششلا ةينغألا عقاو شصوشصخبو ،ءانغلا لاجم يف امأا
نأا دبل يذلا ،عيزوتلاو يقيشسوملا عادبإلا ءاوشس Óيبشس هنم ذختي أادبمو طرششك نفلا يف عادبإلا ةيمتحب اشسينيشسام نمؤويو اذه ،اهريوطت ىلإا ىعشستو اهب ىنغتت اتاوشصأا ةيواششلا ةينغألا تدجو اذإا لبقتشسملا
نع رظنلا شضغب ةيواششلا ىقيشسوملا ىلع طقف رشصتقي ل هءادأا نإاف ،يواششلا ريغتملاب هيناغأا يدؤوي اشسينيشسام مكحبو ،ةفداهو ةفيظن تاملك نوكت نأاو ىنعم لمحت نأا بجي يتلا ةملكلا يف عادبإا هبحاشصي
.ةماعلا ىدل ةموهفم نوكت ىتح تاملكلل تافدارم جاردإا يناغأÓل هئادأا لÓخ دمعيو ،عشساولا ىنعملا تاذ ةيواششلا تاملكلا يف ثحبلا ىلع زكري ذإا ،تاملكلا
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،““افيف““ مدقلأ ةر˘ك˘ل ي˘لود˘لأ دا˘ح˘ت’أ ن˘ل˘عأأ
لصضفأأ ةزئا˘ج˘ب زو˘ف˘ل˘ل ن˘ي˘ح˘صشر˘م˘لأ ة˘م˘ئا˘ق
˘˘ما˘˘ع˘˘لأ ن˘˘ع ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ف لا˘˘جر˘˘ل˘˘ل برد˘˘˘م
هنأأ ىلإأ ،افيفلأ عقوم راصشأأو،9102 يراجلأ

ةز˘ئا˘ج˘لا˘ب ن˘يز˘ئا˘ف˘لأ ن˘ع نÓ˘عإ’أ م˘ت˘ي˘˘صس
ة˘ن˘يد˘م ي˘ف ه˘ت˘ما˘قإأ م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ل˘˘ف˘˘ح لÓ˘˘خ

ربمتبصس32 مو˘˘ي ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’أ و˘˘˘نÓ˘˘˘ي˘˘˘م
ىلع ءانب نيبردملأ رايتخأ متو ،لبقملأ
8102 ةيليوج61 نم ةرتفلأ يف مهمييقت

حيصشر˘ت ءا˘جو،9102 ةيل˘يو˘ج91 ىتح
لوأأ ح˘ب˘صصي˘ل ةز˘ئا˘ج˘ل˘˘ل ة˘˘ن˘˘صس34 بحا˘˘˘˘صص
نأأو قبصسي مل ثيح ،يقيرفأأو يبرع حصشرم

ن˘˘طو˘˘لأ وأأ ءأر˘˘م˘˘صسلأ ةرا˘˘ق˘˘لأ ن˘˘م م˘˘صسأ ر˘˘ه˘˘ظ
ل˘خدو ،ل˘ب˘ق ن˘م ن˘ي˘ح˘صشر˘م˘لأ ن˘ي˘ب ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ

د˘ع˘ب ة˘م˘ئا˘ق˘لأ ن˘م˘صض ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج برد˘˘م˘˘لأ

جيو˘ت˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ةدا˘ي˘ق ي˘ف ه˘حا˘ج˘ن

با˘صسح ىل˘˘ع9102 ر˘صصم ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإأ م˘˘مأأ سسأا˘˘ك˘˘ب

يمصسرلأ ““اف˘ي˘ف““ با˘صسح ر˘صشنو ،لا˘غ˘ن˘صسلأ بخ˘ت˘ن˘م

ةمئاق ““رتيوت““ يعامتج’أ لصصأوتلأ عقوم ىلع

:مهو01 نيحصشرملأ
رئأزجلأ بختنم بردم – يصضاملب لامج

اصسنرف بختنم بردم – ناصشيد ييديد
يتيصس رتصسصشنام بردم – ’ويدرأوغ بيب
لوبرفيل بردم – بولك نغروي
ماهنتوت بردم – ونيتيكوب ويصسيروام

ليزأربلأ بختنم بردم – يتيت
سسكاجأأ بردم – غاه نيت كيرإأ

لاغتربلأ بختنم  بردم – سسوتناصس ودنانرف
وريب  بختنم بردم – اكيراغ ودراكير
تيلب رفير بردم – ودراياغ وليصسرام

ةزئاجلا هذه لينل يقيرفإو يبرع حشرم لوأ

’ويدراوغو بولك سسفاني يشضاملب
ملاعلا يف بردم لشضفأا بقل ىلع

 مياهنفوه بردم
 ليضوفلب ةدوع بقرتي

 موجهلا شاعنإل تقو عرسأب
اهققح يتلأ ةيبلصسلأ جئا˘ت˘ن˘لأ ة˘صسل˘صس رد˘يور˘صش د˘يد˘ج˘لأ م˘يا˘ه˘ن˘فو˘ه برد˘م ع˘جرأأ
يف رديورصش لاقو ،قيرفلأ موجنل يرصصقلأ بايغلل ةيدولأ تأءاقللأ يف قيرفلأ

رداغ يذلأ نو˘ت˘ن˘ل˘يو مو˘ج˘ه˘لأ ي˘ثÓ˘ث د˘ق˘ت˘فأ ه˘نأأ ،ي˘نا˘م˘لأ’أ مÓ˘عإÓ˘ل تا˘ح˘ير˘صصت
فصشك ثيح ،نيباصصملأ ليصضوفلب قاحصسإأو سشتيرامأرك اصضيأأو مايأأ لبق قيرفلأ
نابصشلاب طقف بعل دقو دوجوم ريغ هلك Óيدب وأأ ايصساصسأأ ناك ءأوصس موجهلأ نأأ

ىل˘ع ق˘ير˘ف˘لأ ةرد˘ق ن˘م ق˘ثأو ه˘نأأ نا˘م˘صسي˘ل˘غا˘ن نا˘ي˘˘لو˘˘ج ل˘˘يد˘˘ب د˘˘كأأ كلذ م˘˘غرو
نأربتعي ثيح ،سشتيرامأركو ل˘ي˘صضو˘ف˘ل˘ب ي˘ئا˘ن˘ث˘لأ ةدو˘ع˘ب ة˘صصا˘خ ه˘ئأدأأ ن˘ي˘صسح˘ت
مياهنفوه ققحي ملو ،أريثك امهيلع لوعي وهو قيرفلأ يفأدهو مهأ’أ نيبعÓلأ
ة˘˘يأد˘˘ب ي˘˘ف رو˘˘م˘˘غ˘˘م˘˘لأ غرو˘˘ب˘˘صسن˘˘غ˘˘ير ءا˘˘ق˘˘ل ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘يدو˘˘لأ تأءا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ ي˘˘ف زو˘˘ف يأأ
كلذ ىلإأ ،هريهامجو يدانلأ ةفاحصص بصسحب بوصسحم ريغ زوف وهو ،تأريصضحتلأ

نم ىفاعت دق ليصضوفلب قاحصسإأ يرئأزجلأ بعÓلأ نأأ ،ةيناملأأ ريراقت تفصشك
مل ةعاصسلأ دحلو قاحصسإأ ،يندبلأ لمعلأ أأدبو يبيلصصلأ هطابرب قحل يذلأ ررصضلأ

ينعي دق ام وهو يدو ءاقل يأأ سضخي ملو ةيعامجلأ هقيرف تابيردت يف جمدني
رخآأ لبقملأ تبصسلأ موي مياهنفوه سضوخيو ،رخأاتت امبر ةكراصشملل هتدوع نأأ
دعوملأ نوكي نأأ ىلع ينابصسإ’أ ةيليبصشإأ يدانب هعمجيو هل يريصضحت يدو ءاقل
يدانب قاحصسإأ ءاقفر عمجيو ايناملأأ سسأاكل لوأ’أ رودلأ ءاقل عم عوبصسأاب كلذ دعب
وه هيدل مهأ’أ ن˘ك˘ل ن˘يءا˘ق˘ل˘لأ ن˘ع با˘ي˘غ˘ل˘ل ير˘ئأز˘ج˘لأ ه˘ج˘ت˘ي ثي˘ح ،غر˘ي˘بزرو˘ف
رهصش نم81ـلأ يف تروفكنأرف تخأرتنآأ دصض يرودلأ نم ةلوج لوأأ يف ةكراصشملأ
ديلو.ف.أدج انكمم ىقبي رمأأ وهو لبقملأ توأأ

 يناميلس ةدوعل هضفر ددجي رتسيل
امامت نيعنتقم ريغ زرجور نودنرب هبردمو يدانلأ ،يناميلصس مÓصسإأ يرئأزجلأ يلودلأ اهبعÓب ظافتحÓل ةين يأأ كلمت ’ يزيلجنإ’أ يتيصس رتصسيل يدان ةرأدإأ نأاب ةيزيلجنإأ ةيفحصص ريراقت تفصشك

ةين ةيأأ كلمت ’ قيرفلأ ةرأدإأ نإاف ،يدانلأ نم ةبرقملأ ةفاحصصلأ بصسحب نكل هبردم عانقإأو ةدوعلأ لجأ’ هتبأوب ““ناكلأ““ نوكت نأأ لمأاي ناك يناميلصس نأ مغر ،ةفاصضإ’أ ميدقت ىلع يناميلصس تأردقب
دحأو ماع ىقبت ثيح ،فيصصلأ أذه يئاهن لكصشب قباصسلأ دأدزولب بابصش بع’ ليحر نع تثدحت ةيزيلجنإ’أ ةفاحصصلأ ،ىرخأأ ةهجو نع ثحبلأ يناميلصس ىلعو بعÓل ةديدج ةصصرف ءاطع’

غلبم وهو ايونصس وروأأ نويلم ةعبرأ’أو ةثÓثلأ نيب ابتأر ىصضاقتي يرئأزجلأ بعÓلأ ،جيلخلأ بوصص نوكتصس ةريبك ةبصسنبو يناميلصس ةهجو ،لماك لكصشب هعيب لب هتراعإأ ىلع لمعي نل يدانلأو هدقع نم
قباصسلأ هيدان مامتهاب ىظحي لأزام يناميلصس نأأ ىلإأ راصشي ،ةمصسد ةدام انيبع’ يف ىرت تتاب يتلأ جيلخلأ ةيدنأأ سسكع ىلع مÓصسإأ ىوتصسمل أرظن هعفدب ابوروأأ نم قيرف يأأ ىصضري نلو أدج ريبك

هليحر نÓعإأ عم هتامدخ بلطل اهريغو ةيدنأ’أ هذه دوعتصس كصش نود نمو لÓهلأو يلهأ’أو بابصشلأ ةروصص يف ةيدوعصس ةيدنأأ مامتهاب يظح امك هبتأر سضيفختب هبلاط نكل ةنوبصشل غنيتروبصس
ديلو.ف.يتيصس رتصسيل نع

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةردابملأ حاجنب ديعصس هنأأ ““ةعاصس رخآأ““ ـل سسيوروب ديجملأ دبع ةبانع ةي’ول بابصشلأو ةصضايرلأ ءاقدصصأأ ةيعمج سسيئر فصشك
هل ناكو ينطولأ بختنملأ تأءاقل يف هروصضح لجصس ثيح رصصم يف اهتايلاعف ترج يتلأ ايقيرفإأ سسأاك يف ةيعمجلأ اهتقلطأأ يتلأ
لصضفو ،ةيعمجلأ راعصش ىلإأ ةفاصضإأ ““ةيصضايرلأ حورلل معن..بصصعتلل ’ فنعلل ’““ راعصش أوعفر نيأأ يرصصملأ بختنملأ راصصنأأ عم ءاقل

راصصنأأو ينطولأ بختنملأ راصصنأأ نيب ةدوجوم تناك يتلأ ةيصساصسحلأ ببصسب ةصصاخ راعصشلأ أذه ىلع زكري نأأ سسيوروب ديجملأ دبع
طقف ةقيقد09 اهرمع مدقلأ ةرك تايرابم نأ’ ةديدج ةحفصص حتفو يصضاملأ ةحفصص يوط ىلع عامجإ’أ متو يرصصملأ بختنملأ

هذه عم ةيبرعلأو ةيرصصملأ مÓعإ’أ لئاصسو تلعافت دقو ،ءيصش لك نم ىقرأأو ىمصسأأ يرصصملأو يرئأزجلأ نيبعصشلأ نيب ةوخأ’أو
تÓخأدم سسيوروب ديجملأ دبع ةبانع ةي’ول بابصشلأو ةصضايرلأ ءاقدصصأأ ةيعمج سسيئرل تناك ثيح أريثك اهيلع تنثأأو ةردابملأ

بعلملأ سسفن يف رصضخلأ راصصنأأ مهب ىقتلأ نيذلأ يبرغملأ بختنملأ راصصنأأ عم ةردابملأ سسفن ميظنت مت امك ،اهنم سضعبلأ يف
دبع فاصضأأو ،رئأزجلل ريبكلأ مهبح ىلع أودكأأو ةبانع ةي’ول بابصشلأو ةصضايرلأ ءاقدصصأأ ةيعمج عم ةيراكذت روصص أوطقتلأو
ةراقلأ يف رئأزجلأ نع ةليمج ةروصص ميدقتل تعصسو ةيصضايرلأ حورلل تعد يتلأ ةديحولأ تناك ةيعمجلأ نأأ سسيوروب ديجملأ
نأأ ديكأاتلأ وهو رطصسملأ فدهلل اه˘ق˘ي˘ق˘ح˘تو ا˘ه˘حا˘ج˘ن ىل˘ع ل˘ي˘لد ر˘ب˘كأأ ةردا˘ب˘م˘لأ هذ˘ه ىل˘ع ““فا˘ك˘لأ““ ي˘ل˘ث˘م˘م ءا˘ن˘ث نأأ د˘كأأو ءأر˘م˘صسلأ
.““ةيصضايرلأ حورلأ““ وه ديحولأو مئأدلأ مهراعصشو ةيراصضح ةقيرطب نورصصانيو نييصضاير نييرئأزجلأ

ر.سس

““دتيانوي سسيراب““ عقوم فصشك
نوؤو˘صش ة˘ع˘با˘ت˘م ي˘ف سصت˘خ˘م˘˘لأ
نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘صس سسيرا˘˘ب يدا˘˘˘ن
““اتنيرغ““ ةكرصش نأاب يصسنرفلأ
لامعأأ ر˘ي˘ي˘صست ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م˘لأ
بغرت نيفرتحملأ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ

لاقتنأ ةقفصص مامتإأ يف ةدصشب
سسي˘˘ن م˘˘ج˘˘ن ،لا˘˘˘ط˘˘˘ع ف˘˘˘صسو˘˘˘ي
نا˘صس سسيرا˘ب يدا˘ن˘ل ي˘صسنر˘ف˘لأ

دجأوتيو ،يصسنرف˘لأ نا˘مر˘ي˘ج
ير˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ن˘˘م˘˘يأ’أ ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لأ
يدا˘˘˘˘˘ن رأدأر ىل˘˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘لأ
يعاصسلأ ة˘ي˘صسنر˘ف˘لأ ة˘م˘صصا˘ع˘لأ
يف ديدج بع’ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل

لÓ˘خ ن˘م˘يأ’أ ر˘ي˘ه˘ظ˘لأ زر˘ك˘˘م
،ي˘لا˘ح˘لأ ي˘ف˘ي˘صصلأ و˘تا˘كر˘ي˘م˘لأ

مدعب كصسمتي سسين نأأ ركذي
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘˘خ لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
نأأ ريغ ،ةيفيصصلأ ت’اقتن’أ

يدان نم يصسايق سضرعل هيقلت
د˘˘ق ة˘˘ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لأ ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لأ

،ه˘˘ف˘˘قو˘˘م ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘˘ل ه˘˘˘ع˘˘˘فد˘˘˘ي
أذهل ةيقوصسلأ ةميقلأ تدهصشو
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن ةز˘˘ف˘˘˘ق  ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’أ

،““تا˘كرا˘م ر˘ي˘ف˘˘صسنأر˘˘ت““ ع˘˘قو˘˘م
نويلم02 غلبمل تلصصو ثيح

.وروأأ
ديلو.ف

¯ ±.hd«ó

هجيوتت سسمأأ يصسنوتلأ يصضايرلأ يجرتلأ يدان نلعأأ
با˘صسح ىل˘ع ،ا˘ي˘ق˘ير˘فأأ لا˘ط˘˘بأأ يرود بق˘˘ل˘˘ب ا˘˘ي˘˘م˘˘صسر
ةيصضايرلأ ة˘م˘ك˘ح˘م˘لأ م˘ك˘ح˘ل ا˘ق˘فو ،ي˘بر˘غ˘م˘لأ دأدو˘لأ
يدانل ةيم˘صسر˘لأ ة˘ح˘ف˘صصلأ تر˘صشنو ،““سسا˘ت““ ة˘ي˘لود˘لأ
،““رتيوت““ يعامتج’أ لصصأو˘ت˘لأ ع˘قو˘م ىل˘ع ي˘جر˘ت˘لأ
يجرتلأ نلعي ““سساتلأ““ ،ايمصسر““ هيف تلاق Óجاع أابن
،ةيفحصص ريراقت تفصشكو ،““ايقيرفإأ لطب يصسنوتلأ
رأر˘ق تل˘ط˘بأأ ،ة˘ي˘˘لود˘˘لأ ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لأ ة˘˘م˘˘ك˘˘ح˘˘م˘˘لأ نأأ
مدقلأ ةركل يقيرفأ’أ دا˘ح˘تÓ˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ بت˘ك˘م˘لأ
يدانلل بق˘ل˘لأ با˘صست˘حأ ا˘ق˘با˘صس سضفر يذ˘لأو ،““فا˘ك““
˘ما˘مأأ ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ با˘يإأ ةأرا˘ب˘˘م ةدا˘˘عإأ رر˘˘قو ،ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لأ
ةرم بقللأ دوعيل ،دياحم بعلم يف يبرغملأ دأدولأ
كلذبو ،يلأوتلأ ىلع يناثلأ ماعلل يجرتلأ ىلإأ ىرخأأ
يف ةياهنلأ ةطقن ،ةيصضايرلأ ةمكحملأ عصضت رأرقلأ

لا˘ط˘بأأ يرود بق˘ل ىل˘ع ،ل˘يو˘˘ط˘˘لأ عأر˘˘صصلأ ل˘˘صسل˘˘صسم

ا˘ع˘˘صسأو ’د˘˘ج د˘˘ه˘˘صش يذ˘˘لأو،8102-9102 اي˘ق˘ير˘فأأ
ىلع ءانبو ،دأدولأو يجرتلأ نيب ةلعتصشم اثأدحأأو
˘ما˘مأأ ة˘يو˘ق ة˘ه˘جأو˘م ي˘جر˘ت˘لأ ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ،رأر˘ق˘لأ كلذ
،ي˘ق˘ير˘فأ’أ ر˘بو˘˘صسلأ بق˘˘ل ىل˘˘ع ،ير˘˘صصم˘˘لأ كلا˘˘مز˘˘لأ
،يرا˘ج˘لأ توأ61،71،81 ما˘يأأ د˘˘حأأ ما˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لأ

.ةدحتملأ ةيبرعلأ تأرامإ’اب

يجرتلا نلعت ةيلودلا ةيضايرلا ةمكحملا
ايقيرفإ لاطبأ يرودل قطب يضايرلا

نم أريثك ةبانع داحتأ قيرف دافتصسأ
قافر عمج يذلأ يناثلأ يدولأ ءاقللأ

ثي˘ح ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘صسق با˘˘ب˘˘صشب ة˘˘ي˘˘م˘˘كو˘˘ب
نيبعÓلأ نم ديدعلأ ةرأرغوب كرصشأأ

سسفانملأ نأأ مغرو ،ةهجأولأ هذه يف
ي˘ف ة˘يو˘ق˘لأ ة˘يد˘نأ’أ ن˘ي˘ب ن˘م ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ي
نأأ ’إأ ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ ىلوأ’أ ة˘˘˘ط˘˘˘بأر˘˘˘لأ
يصسلأ““ ـل درابلأ قرعلأ أولاصسأأ ““ةبنانعلأ““
لوأأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م م˘هو˘مر˘حو ““ي˘˘صس سسأأ

ءأدأأ نا˘كو ،ة˘يدو˘لأ تأءا˘ق˘ل˘˘لأ ي˘˘ف زو˘˘ف
ي˘ف ’و˘ب˘ق˘م ةرأر˘غو˘ب برد˘م˘لأ لا˘ب˘صشأأ
أريثك نصسحتو يناثلأ يدولأ رابتخ’أ

داحتأ مامأأ لوأ’أ يدولأ ءاقللاب ةنراقم
يف ةبانع داحتأ وبع’ نابأأو ،ةركصسب
با˘˘ب˘˘صش ما˘˘مأأ ي˘˘صضا˘˘م˘˘لأ يدو˘˘˘لأ ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لأ

ةينهذ ةوقل مهكÓتمأ نع ةنيطنصسق
ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت ن˘˘م أو˘˘ن˘˘ك˘˘م˘˘ت ثي˘˘ح ةر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك

لÓ˘خ تا˘ب˘صسا˘ن˘˘م3 ي˘˘ف ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لأ
““ي˘صس سسأأ ي˘صسلأ““ نو˘ك˘ي ثي˘ح ةأرا˘ب˘م˘˘لأ

فأد˘˘هأ’أ ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘˘ل قا˘˘˘ب˘˘˘صسلأ ا˘˘˘م˘˘˘ئأد
،ةجيتن˘لأ ““ة˘ب˘نا˘ن˘ع˘لأ““ ا˘هد˘ع˘ب لدا˘ع˘يو
ن˘˘م ل˘˘ك دا˘˘ح˘˘ت’أ فأد˘˘هأأ ل˘˘ج˘˘˘صس د˘˘˘قو
يروحملأ عفأدم˘لأو سشا˘م˘ع˘مو ،سشو˘ع˘ب
يف ““ةروصضخلأ““ كابصش زه يذلأ سشانك

،ةلباقملأ رمع نم ةريخأ’أ ةقيقدلأ
ةلباقم يف ةرأرغوب بردملأ حنم دقو
ة˘ي˘ب˘لا˘غ˘ل ة˘كرا˘صشم˘لأ ة˘صصر˘˘ف سسمأأ لوأأ
يف دأدعتلأ لماك ريغ ثيح نيبعÓلأ
ىق˘بأو ة˘ه˘جأو˘م˘لأ ن˘م ثلا˘ث˘لأ ر˘˘ط˘˘صشلأ

ن˘˘˘م ط˘˘˘ق˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ سسرا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ ىل˘˘˘˘ع
أذه كراصش ثيح ةيصساصس’أ ةليكصشتلأ

برجو ،ةق˘ي˘قد021 ةليط ر˘ي˘خأ’أ
طأو˘صش’أ ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ ل˘ك ةرأر˘غو˘ب
نا˘˘˘برد˘˘˘م˘˘˘˘لأ ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘تأ د˘˘˘˘ق و ،ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘بر’أ

طأوصشأ4 بعل ىلع ناف’ و ةرأرغوب

لجأ نم ةقيقد03 هتدم طوصش لكو
ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘م˘˘˘˘م دد˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘كأأ بير˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت
د˘صشي˘صسف ىر˘خآأ ة˘ه˘ج ن˘م ،ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ
ىلإأ لاحر˘لأ ةرأر˘غو˘ب برد˘م˘لأ لا˘ب˘صشأأ

’أوز00:41 ىل˘ع أد˘˘غ م˘˘هأرد ن˘˘ي˘˘ع
ة˘˘ب˘˘جو نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ لوا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ي نأأ د˘˘˘ع˘˘˘ب
سصبرتلأ موديصسو ،ة˘با˘ن˘ع ي˘ف ءأد˘غ˘لأ

حيرصست متيصس ثيح مايأأ9 يريصضحتلأ

دعو˘م ن˘ع ة˘عا˘صس84 لبق ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ
ءاصضق نم أونكمتي يكل ىحصضأ’أ ديع

قافر يرجي˘صسو ،م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع ع˘م د˘ي˘ع˘لأ
ير˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لأ سصبر˘˘ت˘˘لأ لÓ˘˘خ سسأو˘˘م
ةيرئأزجلأ ة˘يد˘نأ’أ ع˘م ة˘يدو تأءا˘ق˘ل

د˘˘قو ،م˘˘هأرد ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف ةد˘˘جأو˘˘ت˘˘م˘˘˘لأ
سسمأأ ة˘ح˘ي˘˘ب˘˘صص ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لأ تبرد˘˘ت
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ ةرأر˘˘غو˘˘ب برد˘˘م˘˘لأ حر˘˘صسو
تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لأ ة˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن د˘˘˘ع˘˘˘ب ةر˘˘˘صشا˘˘˘ب˘˘˘م
.مويلأ ةحأر مهحنمو

رادأا يداهلا دمحم يلواشص مكحلا
ةهجاوملا

قيرفل ةيناثلأ ةيدولأ ةهجأوملأ رأدأأ
ةطبأر نم ميكحت يثÓث ةبانع داحتأ

يلواصص نم لكب رمأ’أ قلعتيو ةبانع
ةدعاصسمب يصسيئر مكحك يداهلأ دمحم
دبع يوانفحو ةزمح ةليحر نم لك
ي˘˘لوا˘˘صص م˘˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘لأ عزو د˘˘˘قو ،فوؤور˘˘˘لأ

ه˘جو ي˘ف ءأر˘ف˘صصلأ تا˘قا˘ط˘˘ب˘˘لأ سضع˘˘ب
سضع˘ب عو˘قو د˘ن˘ع ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لأ ي˘˘ب˘˘ع’

ةقاطبلأ رهصشأأ امك ةنصشخلأ تÓخدتلأ
سسأأ ي˘˘صسلأ““ بع’ ه˘˘جو ي˘˘ف ءأر˘˘م˘˘ح˘˘لأ
  .ةدايع نب ““يصس

ةبانع يف عقوي ””ماشص’”” بع’ فيشض

با˘˘˘ع˘˘˘لأأ ع˘˘˘˘نا˘˘˘˘صص سسمأأ لوأأ ءا˘˘˘˘صسم ع˘˘˘˘قو
يف يفطل فيصض ةلي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج
ىلإأ لصصو ثيح ةبانع داحتأ فوفصص

مامأأ يدولأ ءا˘ق˘ل˘لأ قÓ˘ط˘نأ ل˘ب˘ق ة˘نو˘ب

يف هدقع ىلع عقوو ةنيطنصسق بابصش

نم ةن˘صس92 بعÓلأ غلب˘يو ،دا˘ح˘ت’أ

4991 يفناج6 ديلأوم نم وهو رمعلأ

ثيح ةنتاب بابصش ةصسردم جيرخ وهو

ةد˘يد˘ع م˘صسأو˘م˘ل ““با˘ك˘لأ““ نأو˘لأأ ل˘م˘ح

ة˘ي˘ع˘م˘ج فو˘˘ف˘˘صص ىلإأ م˘˘صضنأ ا˘˘هد˘˘ع˘˘بو

م˘˘صسو˘˘م˘˘لأ ة˘˘يأد˘˘˘ب ي˘˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ع

 .يصضاملأ

يوÓعي ،يلبون تامدخ نع ءانغتشس’ا

ةمغجو

نيبع’3 تامدخ نع ءانغتصس’أ مت

مهبأدتنأ مت نيذلأ نيبعÓلأ نم سسمأأ

يحتف ي˘ل˘بو˘ن ن˘م ل˘ك˘ب ر˘مأ’أ ق˘ل˘ع˘ت˘يو

،نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت دأدو ن˘˘م ه˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ج م˘˘˘ت يذ˘˘˘لأ

نم ليبن يوÓعي نأديملأ طصسو بع’

ن˘˘م ة˘˘م˘˘غ˘˘ج بعÓ˘˘لأو ةدا˘˘ع˘˘صسو˘˘ب ل˘˘˘مأأ

ةرأدإ’أ نو˘˘ك˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ةر˘˘˘ك˘˘˘صسب دا˘˘˘ح˘˘˘تأ

نير˘خآأ ن˘ي˘م˘صسأ تب˘ط˘صش د˘ق ة˘ي˘با˘ن˘ع˘لأ

دأد˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘صض م˘˘˘˘تو ،سسمأأ ءا˘˘˘˘صسم

.ةيئاهن ةفصصب ابع’72 نم نوكتملأ

ر.سس

ةصسائرب سسمأأ لوأأ عمتجملأ يلأردفلأ بتكملأ ررق
ي˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل حا˘˘م˘˘صسلأ ي˘˘صشطز ن˘˘يد˘˘لأ ر˘˘ي˘˘خ سسي˘˘ئر˘˘لأ

لمأو قرصش ةأوه مصسق نع دعاصصلأ بورخلأ ةيعمج
يف ةكراصشملاب طصسولأ مصسق نع دعاصصلأ ءاعبرأ’أ
لخأدلأ يورك˘لأ م˘صسو˘م˘لأ لÓ˘خ ي˘نا˘ث˘لأ فر˘ت˘ح˘م˘لأ

،فأرتح’أ طورصشل ا˘م˘ه˘ئا˘ف˘ي˘ت˘صسأ مد˘ع م˘غر كلذو
ن˘˘ي˘˘يدا˘˘ن˘˘لأ ن˘˘يذ˘˘ه˘˘ل حا˘˘م˘˘صسلأ فا˘˘ف˘˘˘لأ ترر˘˘˘ق ثي˘˘˘ح

يناثلأ فرتحملأ تايرابم يف ةكراصشملأ و دوعصصلاب
وهو ،نييواهلأ نييدا˘ن˘لأ ة˘غ˘ي˘صصب ا˘م˘ه˘ئا˘ق˘ب ع˘م ن˘ك˘ل
طصسو أريبك ’دج ثدحي نأ هنأاصش نم يذلأ رم’أ

و يناثلأ فرتحملأ يف طصشنت يتلأ ةيدنأ’أ ةيقب
دجوت نيينعملأ نييدانلأ نأ و اميصس’ ،لوأ’أ ىتح
م˘ت˘ي م˘ل ن˘ي˘ب˘قا˘صس ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ن˘يود ا˘م˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
نابعلي اناك يتلأ ةبقحلأ لÓخ كلذو دعب اهتيوصست
هأرداغ يذ˘لأو ،ي˘نا˘ث˘لأ فر˘ت˘ح˘م˘لأ م˘صسق˘لأ ي˘ف ا˘ه˘ي˘ف
نم امهعنم ينعي امم،6102/ 7102 مصسوم يف ةيوصس
أذه ،يناثلأ فرتحملأ مصسقلأ ىلأ ةدوعلأو دوعصصلأ

مدقلأ ةركل ةير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدا˘ح˘ت’أ تطر˘ت˘صشأ د˘قو
ىلأ ةعراصسملأ ركذ˘لا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لأ ىل˘ع
م˘صسو˘˘م˘˘لأ ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ ل˘˘ك ة˘˘يو˘˘صست
تا˘بو˘ق˘ع˘ل ة˘صضر˘ع نا˘نو˘ك˘ي˘صس ا˘م˘ه˘نإا˘ف ’أو ،ل˘خأد˘˘لأ

امك ،طاب˘صضن’أ ة˘ن˘ج˘ل ا˘ه˘ت˘قو ي˘ف ا˘هذ˘خ˘ت˘ت ة˘ي˘صسا˘ق
مامأ مويلأ لوثم˘لأ ن˘ي˘يدا˘ن˘لأ ي˘لوؤو˘صسم ىل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي
ةينطولأ ةطبأرلل ةعبا˘ت˘لأ تا˘عزا˘ن˘م˘لأ سضف ة˘ن˘ج˘ل
ثيد˘ح˘ت ةدا˘عإأ ل˘جأأ ن˘م مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ
قا˘ي˘صسلأ ي˘فو ،ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘لا˘م˘لأو يرأدإ’أ ع˘صضو˘˘لأ

ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج ن˘˘ي˘˘يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ن˘˘م˘˘صضت˘˘صس فا˘˘ف˘˘لأ نإا˘˘ف ،ه˘˘تأذ
ع˘˘صضو˘˘لأ ىلأ ا˘˘م˘˘ه˘˘˘تدو˘˘˘ع ءا˘˘˘ع˘˘˘برأ’أ ل˘˘˘مأو بور˘˘˘خ˘˘˘لأ
نو˘يد˘لأ ع˘ي˘م˘ج˘ل ا˘م˘ه˘ت˘يو˘صست لا˘ح ي˘˘ف ي˘˘فأر˘˘ت˘˘ح’أ
دعوم وهو ،لبقملأ توأأ8 خيرات لبق ةمكأرتملأ
ابصسحت ايمصسر مهليهأاتو ني˘ب˘عÓ˘لأ ل˘ي˘ج˘صست ءا˘ه˘ت˘نأ
يذ˘˘لأ رأر˘˘ق˘˘لأ أذ˘˘ه نا˘˘صش ن˘˘مو ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لأ م˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ريثي نأأ مدقلأ ةركل ةيرئأزجلأ ةيداحت’أ هتذختأ
ةيدنأ’أ كلتل ةبصسنلا˘ب ة˘صصا˘خ لد˘ج˘لأ ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لأ

ن˘˘ي˘˘م˘˘صسق˘˘لأ ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ة˘˘˘ط˘˘˘صشا˘˘˘ن˘˘˘لأ ة˘˘˘فر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ
ديدعلأ يف بأدتن’أ نم تعنم يتلأو نيفرتحملأ

.ةمكأرتملأ نويدلأ ببصسب تأرملأ نم

عوبشسأاب يناثلا فرتحملا ةلوطب قÓطنا ريخأات

ةركل ةيرئأزجلأ ةيداحت’أ تررق ،رخآأ قايصس يفو
ة˘ط˘˘بأر˘˘لأ ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب قÓ˘˘ط˘˘نأ د˘˘عو˘˘م ر˘˘ي˘˘خأا˘˘ت مد˘˘ق˘˘لأ
ثيح دحأو عو˘ب˘صسأا˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
ءاصسؤور بلطل ةباجتصسأ كلذو ،توأ42 موي قلطنتصس
نم تقولأ نم أديزم أوبلط نيذلأ ،مصسقلأ أذه ةيدنأ
رو˘مأ’أ سضع˘ب ةو˘ي˘صستو تأر˘ي˘صضح˘ت˘˘لأ ة˘˘ل˘˘صصأو˘˘م ل˘˘جأأ
امك ،فافلأ هل تباجتصسأ يذلأ رم’أ وهو ،ةيميظنتلأ

لوأ’أ ن˘ي˘م˘صسق˘لأ تأءا˘ق˘ل تج˘مر˘ب ة˘˘ط˘˘بأر˘˘لأ ترر˘˘ق
سسيم˘خ˘لأ ما˘يأأ د˘يد˘ج˘لأ م˘صسو˘م˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لأ ي˘نا˘ث˘لأو
ل˘ق˘ن˘˘لأ دا˘˘ح˘˘تأ ل˘˘جأ ن˘˘م كلذو ،تب˘˘صسلأو ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأو
.تايرابملأ عيمجل ينويزفلتلأ

ديلو.ف

اهتيبلت امهيلع بجوتي طورصش لباقم

ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا يف ةكراششملاب ءاعبرأ’ا لمأاو بورخلا ـل حامشسلا

““يصس سسأأ يصسلأ““ ـل درابلأ قرعلأ نوليصسي ةرأرغوب لابصشأأ /ةبانع داحتأ

نيبع’3 تامدخ نع ءانغتشس’او ادغ قلطني مهارد نيع سصبرت..داحت’ا يف عقوي فيشض

قــــحلي تراهات
اــــهبأ يداــــنب
يدوــــــــعسلا

ةد˘˘م˘˘ل أد˘˘ق˘˘ع يدو˘˘ع˘˘صسلأ ا˘˘˘ه˘˘˘بأأ يدا˘˘˘ن ةرأدإأ تع˘˘˘قو
يد˘ه˘م ،ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘لود˘لأ ع˘فأد˘م˘˘لأ ع˘˘م ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع
تأرهات ربتعيو ،يصسنرفلأ سسن’ بع’ تأرهات
بختنم عم كراصش ثيح ،نيزيمملأ نيبعÓلأ نم
ةر˘ي˘خأ’أ ا˘ي˘ق˘ير˘فأأ ة˘لو˘ط˘ب˘ب زو˘ف˘لأ ي˘˘ف ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

زيمتيو ،ةنصس92 رمعلأ نم يدهم غلبيو ،رصصمب
بعل دقو ،““مصس391““ ىلأ لصصتيتلأ هتماق لوطب
را˘ت˘صس در ىلأ ل˘ق˘ت˘نأو ،ة˘ي˘صسنر˘ف ة˘˘يد˘˘نأ ةد˘˘ع ي˘˘ف
7102- يف يصسنرفلأ هيجنآأ مث،6102 يف دأرغلب

.سسن’ عم بعل يصضاملأ مصسوملأ يفو،8102
ديلو.ف

ةركل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدا˘ح˘ت’أ تف˘ن
ريجانملأ ةلاقأ ربخ ““فاف““ مدقلأ
يرئأزجلأ ينطولأ بختنملل ملاعلأ

ىلع أدر كلذو ،نأدم ميكحلأ دبع
سسمأأ ةرهصس اهتجور يتلأ تاعئاصشلأ
ة˘ي˘مÓ˘عإ’أ ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘لأ سضع˘˘ب لوأ’أ
نم ليقأ دق نأدم نأاب تلاق يتلأ

ينطولأ بردملأ نم بلطب هبصصنم
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه تدرو ،ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب لا˘˘˘م˘˘˘ج
را˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘خ’أ كل˘˘˘˘˘˘˘ت ىل˘˘˘˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘˘˘صشطز
ةحصصف ىلع نايب رصشنب ةطولغملأ
ل˘˘˘صصأو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م ىل˘˘˘˘ع فا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ
:هيف ءاج ““كوبصسيف““ يعامتج’أ
ةركل ةيرئأزجلأ ةيداحت’أ يفنت““
لوح ةج˘ئأر˘لأ را˘ب˘خأ’أ ل˘ك مد˘ق˘لأ
بختنملل ماعلأ ريجانملأ ةلاقتصسأ

نم هتلاقإأ وأأ نأدم ميكح ينطولأ
نأد˘م نأأ فا˘ف˘لأ ح˘صضو˘تو ،ه˘ب˘˘صصن˘˘م
بت˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘لأ ما˘˘˘مأأ ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘˘صصح مد˘˘˘˘ق
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ق˘˘فأو يذ˘˘لأو ي˘˘لأرد˘˘ي˘˘ف˘˘˘لأ

ةلي˘صصح ا˘ها˘يإأ أر˘ب˘ت˘ع˘م ،عا˘م˘جإ’ا˘ب
ةدوعب تل˘ل˘ك ا˘ه˘نأأ ة˘صصا˘خ ة˘ي˘با˘ج˘يإأ
يقيرفإ’أ جاتلاب ينطولأ بختنملأ

دقو أذه ،““هل بقل يناث قيقحتو
دق يلأرد˘ف˘لأ بت˘ك˘م˘لأ ءا˘صضعأأ نا˘ك
ة˘ل˘ي˘صصح˘لأ ة˘ي˘با˘ج˘يإأ ىل˘ع أو˘ع˘˘م˘˘جأ
ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ا˘ه˘ق˘˘ق˘˘ح ي˘˘ت˘˘لأ

ةكرا˘صشم˘لأ لÓ˘خ ي˘ن˘ف˘لأ م˘قا˘ط˘لأو
اميصس’9102 ايقيرفأ ممأأ سساك يف
امك ،يقيرف’أ جاتلاب ةدوعلأ دعب
مدقلأ ةركل يرئأزجلأ داحت’أ در
ىر˘خأ’أ را˘ب˘خ˘لأ ىل˘ع ه˘˘ت˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب

برد˘˘˘م˘˘˘لأ ل˘˘˘ي˘˘˘حر تلوا˘˘˘ن˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘˘لأ
نم كلذو ،يصضاملب لامج ينطولأ

ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لأ هذ˘˘ه حر˘˘ط مد˘˘ع لÓ˘˘˘خ
ود˘˘ع ىل˘˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ،سشا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل
د˘كؤو˘ي ا˘˘م˘˘م ،سسا˘˘صسأ’أ ن˘˘م ا˘˘هدو˘˘جو
لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لأ بخا˘ن˘لأ رأر˘م˘ت˘˘صسأ

بتكملأ ءاصضعأأ ددج يذلأ يصضاملب
أود˘˘˘بأو ه˘˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لأ ي˘˘˘لأرد˘˘˘ف˘˘˘˘لأ

نيح نيح يف ،هتامدخب مهكصسمت
ي˘˘لأرد˘˘ف˘˘لأ بت˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘لأ ءا˘˘˘صضعأأ د˘˘˘كأ

ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لأ ةرور˘˘صض ىل˘˘ع أو˘˘ع˘˘م˘˘جأو
نا˘˘م˘˘صضل رأر˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صس’أ ل˘˘˘ما˘˘˘ع ىل˘˘˘ع

ة˘ب˘صسن˘˘لا˘˘ب ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لأ ة˘˘يرأر˘˘م˘˘ت˘˘صسأ
ىل˘ع ل˘ب˘ق˘م˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘˘ل˘˘ل
1202 ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فأ سسا˘˘˘ك تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صصت

ديلو.ف2202. ملاعلأ سساكو

ةرادإ
يجسايبلا
 عراــــــــست
مـــــــسحل
لاطع ةقفص

كابلا ةرادإ مهتي يتناسيف ليج يدان
يجيعن لاقتنا ةقفص ليطعتب

فوفصص ىلأ يجيعن ايركز يرئأزجلأ بعÓلأ لاقتنأ ةقفصص نأاب ةيلاغتربلأ ““’وبأ““ ةفيحصص تفصشك
اهصسرامي يتلأ تاظفحتلاب هتفصصو ام ببصسب ،اهناكم حوأرت تلأزام يلاغتربلأ يتناصسف ليج يدان
مغر كلذ يتأايو ،ةلوهجم ىقبت بابصس’ ةقفصصلأ ليطعت ىلع لمعي يذلأو يرئأزجلأ ودأراب يدان
نأأ ريغ ،يلاغتربلأ يتناصسيف يدان عم عوبصسأأ ةبأرق ذنم بردتي نيأأ لاغتربلأ يف بعÓلأ دجأوت
ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لأ يدا˘ن˘لأ ي˘لوؤو˘صسم ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ،د˘يد˘˘ج يأأ ثد˘˘ح˘˘ي م˘˘ل˘˘ف ة˘˘يرأدإ’أ رو˘˘مأ’أ ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م
املع ،رثكأأ عفدت ىرخأأ ةهجو ىلأ يجيعن اهبع’ لوحت دق يتلأ ،كابلأ ةرأدإأ ايأون نم نوصسجوتي
بعÓلأ ليوحت غلبمك وروأأ نويلم2.1 رعصس ددح دق نيقيرفلأ يترأدأ نيب ىرج يذلأ قافت’أ نأ

نم ديدعلأ نأأ ىلأ ةراصشإ’أ ردجتو ،مصسوملأ ةياهن يف بعÓلأ دقع ءأرصش ةيناكمإأ طنب عصضو عم
يرئأزجلأ ةلوطبلأ فأده يجعن تامدخب اهمامتهأ قباصس تقو يف تدبأأ دق ةيبوروأ’أ ةيدنأ’أ

.يصسنرفلأ ودروب يدانو يلاغتربلأ سشراميغ ايروتيفو يصسورلأ وكصسوم اكصسيصس اهصسأأر ىلعو
ديلو.ف

““رصضخلأ““ عم يصضاملب لبقتصسم نع ثيدحل قرطتي مل يلأردفلأ بتكملأ

 نادـــــم ةـــــلاقإا ربخ يفـــــنت فاــــــفلا

:فصشكي سسيوروب ديجملأ دبع ةبانع ةي’ول بابصشلأو ةصضايرلأ ءاقدصصأأ ةيعمج سسيئر

ايقيرفإا سسأاك يف ةيشضايرلا حورلل معنو فنعلل ’ راعشش انعفر»
””رئازجلا انفرششو
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مويلا اذهلثم يف ثدح

قيلعت نود ةروصص

قيرطلاب اباش لتقت نيرفاسملا لقنل ةلفاح
ةدكيكسب رايسلا

عقو يذلا عورملا ثداحلا وهو نيرفاصسملا لقن ةلفاح تÓجع تحت  هفتح باصش لوألا سسمأا ءاصسم يقل
فرط نم ةيحصضلا ةثج ليوحت م˘ت و سشور˘ح˘لا˘ب ع˘ب˘صصو˘ب د˘ي˘ع˘صسلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب بر˘غ قر˘صش را˘ي˘صسلا ق˘ير˘ط˘لا˘ب
ترصشاب نيح يف سشورحلاب يجارد  بياعلا ىفصشتصسمب ثثجلا ظفح ةحلصصم ىلإا ةيندملا ةيامحلا حلاصصم
نأا ةيلوألا تامولعملا هنأاصشب تدافأا يذلا ثداحلا تاصسبÓم نع فصشكلل اهتاقيقحت اينمأا ةصصتخملا تاهجلا
.ةلفاحلا همدصصت نأا لبق قيرطلا عطق ددصصب ناك ةيحصضلا

 رانيدوب ةايح

شيغزم يديسب ةجاجد0052 محفتو..
اديدحت سصاوخلل ةعباتلا نجادملا ىدحإاب ةجاجد0052 محفت ىلإا سسمأا لوأا بصشن لوهم قيرح ىدأا

ةيقيقح ةثراك ثدحي نأا ةيندملا ةيامحلا حلاصصم لخدت لول قيرحلا داكو ناميلصس دلوأا ىمصسملا ناكملاب
ىلإا ةلوهجم  ثداحلا بابصسأا ىقبت ةعاصسلا دح ىلإاو ةنجدملا لخاد ةدجاوتملا زاغلا تاروراق راجفنا دعب

.قيرحلا علدنا تاصسبÓمو فورظ ديدحتل اهتاقيقحت ترصشاب يتلا نمألا حلاصصم هنع فصشكتصس ام ةياغ
 رانيدوب ةايح

ج˘ما˘نر˘ب ن˘م˘صض ل˘ح˘ن˘لا ا˘يÓ˘خ ع˘يزو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ة˘˘ل˘˘م˘˘ك˘˘ت
8102 ة˘ن˘صسل ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قود˘˘ن˘˘صصلا

ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ز˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةلثمم ةيحÓفلا حلاصصملا ةيريدم تاراطإا ةقفارمبو
ي˘˘ب˘˘يا˘˘ط˘˘صش ةر˘˘ئاد˘˘ل ي˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘عر˘˘˘ف˘˘˘لا م˘˘˘صسق˘˘˘لا ي˘˘˘ف
تا˘با˘غ˘لا تارا˘طإل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ير˘ط˘ي˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘صشت˘˘ف˘˘م˘˘لاو
ةيلمع ةرصشابم سسمأا لوأا مت جمانربلا ىلع نيفرصشملا

نيديفتصسم01 ةد˘ئا˘ف˘ل ي˘ب˘يا˘ط˘صش ة˘يد˘˘ل˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج
اهتامزلتصسم لماك عم ةءولمم لحن ةيلخ002 عومجمب
،ءلد ، ع˘م˘صش، ل˘ح˘ن˘م ع˘فار ، ة˘ل˘ح˘ن˘م، تازا˘˘ف˘˘ق ،سسا˘˘ب˘˘ل)

حلاصصملا ةيريدم اهتهج نم (...ةاصشر ، نيكصس، ءاذغ
طرافلا رهصشلا تفصشك دق تناك ةبانع ةيلول ةيحÓفلا

ةيبرت يف ةصصتخملا ةيحÓفلا ةينواعتلا دامتعا نع
» غود˘يإا ل˘صسع ة˘ي˘نوا˘ع˘ت » ةا˘م˘صسم˘لا ا˘هر˘يو˘ط˘تو ل˘ح˘ن˘لا
ة˘صسل˘ج لÓ˘خ كلذو يد˘يار˘صس ة˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘هر˘ق˘م ن˘˘ئا˘˘ك˘˘لا

تا˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا ة˘ب˘قار˘مو دا˘م˘ت˘عإا ة˘ن˘ج˘ل ءا˘صضعأا ع˘م ل˘م˘˘ع
ل˘صصاو˘ت ع˘م ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا هذ˘ه دا˘م˘ت˘عا ي˘تأا˘يو ة˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا

ىلع داتعلاو لحن˘لا ا˘يÓ˘خ ن˘م تا˘ئ˘م˘لا ع˘يزو˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع

يلماح نم ةبا˘ن˘ع ة˘يلو تا˘يد˘ل˘ب ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ن˘طاو˘م
ةيلمع لصضفب كلذو لحنلا ةيبرتب ةصصاخلا عيراصشملا

اهب ترداب يتلا ةبعصشلا هذه ثعب ةداعإا ةدعاصسمو معد
ة˘ير˘يد˘م ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب تا˘با˘غ˘لا ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
قودنصص فرط نم معدملا جمانربلا راطإا يف ةحÓفلا
معد˘ب سصا˘خ˘لا ر˘ط˘صسم˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

سضو˘ه˘ن˘لا ل˘˘جأل ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا را˘˘غ˘˘صصو ي˘˘صشاو˘˘م˘˘لا ي˘˘بر˘˘م
متي نوديفتصسملاو هتيمنتو ي˘ف˘ير˘لا ط˘صسو˘لا˘ب ي˘قر˘لاو
ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م م˘هرا˘˘ي˘˘ت˘˘خا
ءلؤوهل يلام دروم نامصضل ةيلمعلا هذه راطإا يف تاباغلا
ل˘ح˘ن˘لا ة˘ي˘بر˘ت تا˘قا˘ط ع˘فر و ة˘ه˘ج ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘˘لا
ىلع ظافحلا نامصض بناج ىلإا ىرخأا ةهج نم ةيلحملا

هذ˘هو ىر˘خأا ة˘ي˘حÓ˘ف ة˘ط˘صشنأل ل˘م˘ك˘م˘لا طا˘صشن˘لا اذ˘ه
ةقفارم نامصضل ىعصسم يف اهبحاصص عباتيصس يتلا ةيلمعلا

طور˘˘˘˘صشو تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘م ةدو˘˘˘˘˘ج يذ
ةدعاصسم نم ةدافتصسÓل رايعمك ةددحملا لحنلا ةيبرت
.ةلودلا

نيمأا لداع

رهصشلا سسفن نم80 ةياغ ىلاو توأا3 ـلا نم ءادتبا

زكرملاب دلجلأ ناطرشس لوح ةيشسيشسحت مايأأ
دـــــــششر نـــــبإأ يئاــــفششتشس’أ

ةيفيرلا ةيمنتلل ينطولا قودنصصلا جمانرب راطإا يف / ةبانع

يبياطشش ةيدلبب نيديفتشسملأ ىلع لحن ةيلخ002 عيزوت

م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا تد˘˘كأا
يف هنأا «جاصسنوأا» بابصشلا ليغصشت
سسل˘ج˘م˘لا تارار˘ق ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت را˘˘طإا
5 يف دقعنملا كرتصشملا يرازولا

جمانربب ةقلعت˘م˘لاو9102 يا˘˘م
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
ة˘يا˘صصو تح˘ت ي˘ت˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةلاكولا يف ةلثمتم نكصسلا ةرازو
ر˘˘يو˘˘ط˘˘تو ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
ةيقرتلا ناويدو ( لدع) نكصسلا

( يجيبوألا) يراق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘لاو
ةز˘ه˘جأا يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘ل ة˘صصصصخ˘م˘لا
ءا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشنإا ىل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
(ماجنأا ،كانكأا ،جاصسنوأا)تاطاصشن
ىلع ةيئلو ةنجل نييعت مت هنأا

ة˘˘˘˘صسارد˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘يلو ل˘˘˘˘ك ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسم
ةددحملا طورصشلا ق˘فو تا˘ف˘ل˘م˘لا

يف ةبولطملا قئاثولاب اقوفرم اهعورف نم برقتلا ىلإا ةلاكولا معد نم ديفتصسملا بابصشلا تعد سساصسألا اذه ىلع
001 جمانرب نم ةدافتصسلا وأا لحم كÓتما مدعب يفرصش حيرصصت يف ةلثمتملاو لحملا نم ةدافتصسلا بلط عاديإا

قودنصصلاو ةيعامتجلا تانيمأاتلل ينطولا قودنصصلا هاجتا ديفتصسملا ةيعصضول ةنيحم ةداهصشو ةيدلب لك يف لحم
ةداهصشو بئارصضلا جرختصسم ةداهصش يأا ةيئابجلا ةقاطبلا نم ةخصسنو ةيحÓصصلا ةيراصس ءارجا ريغلا لامعلل ينطولا

ديفتصسملل ءاصشنإلا ةلحرمب ةصصاخلا ةيئابجلا تازايتملا نم ةدافتصسلا رارق نم خصسنو ةيكنبلا ةيعصضولاب ةصصاخ
يوذ نيلواقملل ةبصسنلاب ليهأاتلا ةداهصش وأا ةيكنبلا ةقفاوملا ةداهصش نم ةخصسنو اهيلإا يمتني يتلا معد ةزهجأا نم
نع تنلعأا تناك ةبا˘ن˘ع ة˘يلو˘ب ر˘غ˘صصم˘لا سضر˘ق˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘لا˘كو˘لا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م زا˘ج˘نلا د˘ي˘ق ع˘يرا˘صشم˘لا

و ةلودلل ةعباتلا تÓحملا تافلم ةعباتم ةيلخ ءاصضعأا روصضحب و ةلاكولا ريدم ةصسائرب يقيصسنت عامتجإا دقع
نارمعلاو نكصسلا ةرازو تناك ةراصشإلاب ريدجلاو .ةدافتصسإلا تابلط رييصستل لمع جمانرب ريطصستل رئاودلا يقفارم
رييصستلاو ةيقرتلا نيواودل ةعباتلا ةعابملا ريغ ةيراجتلا تÓحملا رييصست فلم ليوحتب ترمأا دق ةنيدملاو
ليغصشتو معد جمارب راطإا يف عيراصشملا يلماح ىلع ةددحم طورصشب اهعيزوت دصصق ةلولا ىلإا لدعو يراقعلا
نييئلولا نيريدملا ىلع ةيصصولا ةرازولا تددصش ثيح (ماجنوأا ،كانك ،جاصسنوأا) تاصسصسؤوم نم نيديفتصسملا بابصشلا

فيلاكتلاو راجيإلا غلابم ىلإا ةفاصضإلاب تÓحملا ناونعو ةحاصسمو عقومب ةقلعتملا تامولعملا عيمج ميدقتب
تÓحملا ددع ىلع عÓطلا نم مهنيكمت دصصق تقو برقأا يف ةلولا ىلإا تÓحملا ميقرت عم ةلتكلا ططخمو
ليغصشتو معد جمارب راطإا يف ةأاصشنملا تاصسصسؤوملاو عيراصشملا باحصصأا فرط نم لامعتصسÓل ةلباقلاو ةرفوتملا
نيذلا ةدافتصسلا يف نيبغارلا تافلم ةصسارد دعب تÓحملا عيزوتب ةصصتخم ةيئلو ناجل لفكتت ثيح بابصشلا
قلعتي دحوم طورصش رتفد نكصسلا ةرازو تعصضو كلذ قايصس يفو.لÓغتصسلا قح غلبم عفد نم نييفعم نونوكيصس
نيمأا لداع.يلحملا يراقعلا رييصستلاو ةيقرتلا ناويد نيب مربملا دقعلا نمصضتي راجيإلاب

نواعتلاب ةبانعب يعماجلا يئافصشتصسلا زكرملا نلعأا
ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ع˘˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لاو ماروألا م˘˘ل˘˘ع ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ع˘˘م
نع يفاقثلا يملعلا يدانلاو ناطرصسلا ىصضرم ءاقدصصأا

زكرمب دلجلا ناطر˘صس لو˘ح ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت ما˘يأا م˘ي˘ظ˘ن˘ت
5 ـلو لبقملا تبصسلا موي نم ءادتبا ناطرصسلا ةحفاكم

يتأاتو .رهصشلا سسفن نم80 ةياغ ىلإا يأا ةلماك مايأا
ن˘م ءا˘ب˘طأا ا˘هر˘طؤو˘ي˘صس ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لا ما˘يألا هذ˘ه
م˘˘صسو˘˘˘م لو˘˘˘ل˘˘˘ح ع˘˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘ماز˘˘˘ت ماروألا م˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم
ىل˘ع ن˘ي˘فا˘ط˘˘صصم˘˘لا ن˘˘م فلآلا د˘˘فاو˘˘تو فا˘˘ي˘˘ط˘˘صصلا
ىلع لمعلا ىلإا ةردابملا هذه فدهت ثيح ئطاوصشلا
اذه نم ةياقولا لجأا نم ةيعوتلاو سسيصسحتلا ةيمهأا
ىل˘ع هرود ر˘صصت˘ق˘ي ل بي˘ب˘ط˘لا نأل ر˘ي˘ط˘خ˘لا سضر˘م˘لا
نأا ر˘كذ˘يو ة˘ي˘عو˘ت˘˘لا ا˘˘صضيأا ل˘˘م˘˘صشي ل˘˘ب ط˘˘ق˘˘ف جÓ˘˘ع˘˘لا
دلجلا نم أا˘صشن˘ت ي˘ت˘لا تا˘نا˘طر˘صسلا ن˘م د˘ل˘ج˘لا نا˘طر˘صس
وزغلا ىلع ةردقلا اهل ةيعيبط ريغ ايÓخ ومن ببصسب

ةثÓث يهو مصسجلا نم ىرخأا ءازجأا ىلإا راصشتنلا وأا
نا˘طر˘صس و ة˘يد˘عا˘ق˘لا ا˘يÓ˘خ˘لا نا˘طر˘صس ة˘صسي˘˘ئر عاو˘˘نأا
قلط˘ي و ة˘ي˘ن˘ي˘نÓ˘ي˘م˘لا ماروألاو  ة˘ي˘ف˘صشر˘ح˘لا ا˘يÓ˘خ˘لا

ىلع ةينينÓيملا ريغ ةيدلجلا تاناطرصسلا حلطصصم
سضع˘ب ىلإا ة˘فا˘صضإلا˘˘بً ا˘˘ع˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو لوألا ن˘˘ي˘˘عو˘˘ن˘˘لا
ًا˘عو˘ي˘صش ل˘قألا د˘ل˘ج˘لا تا˘نا˘طر˘صس ن˘م ىر˘˘خألا عاو˘˘نألا

ةردقلا هلو ءطبب ةيدعاقلا ايÓخلا ناطرصس ومنيو
نم هنأا لإا هب ةطيحملا ةجصسنألاب ررصضلا قاحلإا ىلع
مصسجلا يف ةديعب قطانم ىلإا رصشتني نأا حجرملا ريغ

ةعفترم ةقطنمك رهظي امً ابلاغو توملا ببصسي نأا وأا
ةيعوأا عم ةعمل نوكت نأا نكمم ةملؤوم ريغ دلجلا نم
رهظي نأا نكمملا نم وأا اهقوف نم رمت ةريغصص ةيومد
امنيب حرقت اهبحا˘صصي د˘ل˘ج˘لا ن˘م ة˘ع˘ف˘تر˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ك
ىل˘ع ةرد˘ق ر˘ث˘كأا و˘ه˘ف ة˘ي˘ف˘صشر˘˘ح˘˘لا ا˘˘يÓ˘˘خ˘˘لا نا˘˘طر˘˘صس
نيما لداع.مصسجلا يف راصشتنلا

لحاوصسلا سسارح اهيلع فرصشأا ةيلمعلا / ةبانع

ربرب نيعب يرخشص ئطاششب أوقلع اشصخشش41 ذاقنإأ
نم سسمأا لوأا ةليل ةبانع ةيلوب لحاوصسلا رفخ سسارح نكمت نع ءاعبرألا سسمأا ( ةعلطم) رداصصم تفصشك
كلذو تاعاصس ةدعل ربرب نيع ئطاصشب رحبلا روخصص يف نيقلاع اولظ اصصخصش41 ذاقنإاو ةدعاصسملا دي ميدقت
ئطاصشلل اولقنت دق اوناك نيقلاعلا سصاخصشألا نأا انرداصصم تدكأا ثيح نوينعملا هقلطأا يذلا ةثاغتصسلا ءادن دعب
سسارح مهل رخصس ددصصلا اذه يفو ةحابصسللو ةرانصصلاب ديصصلا طاصشن ةصسرامم سضرغب ربرب نيعب يرخصصلا
مهرامعأا حوارتت نيذلا سصاخصشألا ءلؤوه ذاقنإل سسطغلل قرفو قراوز نم ةيرورصضلا تايناكمإلا لك لحاوصسلا

نع Óصضف ةيندملا ةيامحلا حلاصصم فرط نم ةمزÓلا تافاعصسإلا مهل تمدق لباقملا يف ةنصس03و02  ـلا نيبام
نم لحاوصسلا سسرح نكمت ىلإا ءاعبرألا سسمأا راصشأا ينطولا عافدلا ةرازول نايب هتهج نم. مهل ةيبطلا ةنياعملا

.نايبلا تاذ بصسحب تاعاصس ةدعل ةبانعب ربرب نيع ئطاصش برق نيقلاع اوناك اصصخصش (41) ذاقنإاو ةدعاصسم
نيمأا لداع

» جاصسنوأا» عورف ىوتصسم ىلع تافلملا عاديإا يف عورصشلا

بابششلأ ىلع «لدع»و » يجيبوأأ» تÓحم عيزوتل ةيئ’و ةنجل

 ةمقعل ضرع يتلاص حاتتفا
نارهوو يزيت يف «رودنوك نم يدران»

عيمجبو ،نطولا جراخ وأا لخاد ءاوصس ةيعصسوتلا هتصسايصس سسكينورتكلا «رودنوك» يرئازجلا قÓمعلا لصصاوي
عرفل نارهوو وزو يزيت يتنيدم يف ىوتصسم ىلعا نم سضرع يتلاصص يرئازجلا قÓمعلا نصشد ثيح ،هعورف
يصضاملا يفناج يف ةمÓعلا سسفنل سضرع ةلاصص نصشد دق ناك امدعب كلذو ،«يدران» ةمخفلا ةيلاطيإلا هتمÓع
سضرع ىلع «يدران» ةمخفلا ةيلاطيإلا هتمÓع سضرع تلاصص يف «رودنوك» سصرحي ثيح ،ناصسملت ةنيدم يف
،اهعون نم ةديرف ةيكيصسÓك حورب ةنرصصعلاو ةلاصصلا نيب جزمت يتلا ةيلاطيإلا ةمÓعلا هذه تاعادبا رخآا

فلتخمب اهنييزت عم ةري˘ب˘ك˘لا ة˘حا˘صسم˘لا˘ب نار˘هوو وزو يز˘ي˘ت ن˘م ل˘ك˘ب ن˘ي˘تد˘يد˘ج˘لا سضر˘ع˘لا ي˘ت˘لا˘صص ز˘ي˘م˘ت˘تو
ةرصشتنملا هصضرع تلاصص لك يف هتيبثت ىلع «رودنوك» لمع يذلا قينلا روكيدلا بناج ىلا ةباذجلا ءاوصضألا

ةمÓعلا اهعنصصت يتلا ةماخفلا ءاوجأا يعقاو لكصشب سشيعي رئازلا لعجيصس يذلا رملا ،نطولا جراخو لخاد
تاجتنم لك لبق نم تنصشد يتلا وا ةديدجلا ءاوصس «يردان» سضرع تلاصص راوز فصشتكيصسو ،«يدران» ةيلاطيإلا
يتلاو نارفلاو راخبلا تÓبقتصسمو ةثيدحلا خبطلا حئافصصو تاخابطلا نم ةيادب اهنع نوثحبي يتلا خبطملا

.رئازجلا يف اهل ةريفصس «يدران» ربتعت يتلا ةيلاطيإلا ةصسمللاب اهلك زيمتت
ديلو.ف
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