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ةعاصس رخآا
âaS rehkA
يرئآزجلآ قرسشلآ ةديرج

moc.zd-aasrehka.www

ةيدف   ابلط/ لجيج
ميتنسس نويلم001ـب

فقوي كردلا
اماق نيصصخصش
 لواقم  نبا  زجحب

 ءاسسن3 و لافطأآ4 مهنيب نم /ةبانع

ضصاخصشأا7 ممصست

رــــيصشاـــــكلاب
 يـــنوبلايــف

3 صص علاط

مويلل نوجتحي/ فوقسشوب
يلآوتلآ ىلع يناثلآ

ةيلبارد يح ناكصس
قيرطلا نوقلغي
61 مقر ينطولا
ةــــــــمـــلاــــقب

4 صص علاط

تاعولابلل ةعسسآولآ فيظنتلآ تايلمع و ةيئاقولآ ريبآدتلآ نم مغرلآ ىلع/ةنيطنسسق

ئراط ينقت للخ بسسب

دوعت ةبانع ةمصصاعلا ةرئاط
قيلحت د51 دعب

ىلإآ نيدموب يرآوه راطم نم ةلحرلآ نمسضت يتلآ ةرئاطلآ دئاق ررق
لد˘ب ة˘م˘سصا˘ع˘لآ و˘ح˘ن ه˘جآردأآ دا˘عو ة˘م˘ه˘م˘لآ ءا˘غ˘لإآ طا˘ط˘ي˘ب ح˘˘بآر را˘˘ط˘˘م
. ةق˘ي˘قد51 زوا˘ج˘ت˘ي م˘ل نآر˘ي˘ط تقو ل˘ج˘سسي˘ل ة˘با˘ن˘ع ىلإآ ةر˘ما˘˘غ˘˘م˘˘لآ

ةرئاطلآ ةدوع ببسس ناف ،ةيرئآزجلآ ةيوجلآ طوطخلآ ةكرسش بسسحو
يرآو˘ه را˘ط˘م ىلإآ ةدو˘ع˘ل˘ل ةر˘ئا˘ط˘لآ نا˘بر ر˘ط˘سضآ ي˘ن˘ق˘ت ل˘ل˘˘خ ىلإآ ع˘˘جآر
لقنل ىرخأآ ةرئاط تسصسصخ دق اهنأآ ةيوجلآ طوطخلآ تفسشكو.نيدموب
.ةبانع وحن نيرفاسسملآ

جاجتحÓل نينطاوملا جورخو تاقرطلا قلغ يف تببصست ةينافوطلا راطمألا
يقرصش نب داوب راطمألا هايم هتفرج يذلا ضصخصشلا نع ثحبلا لصصاوت

مداقلآ ربمتبسس رهسش لÓخ ىرجتسس

ءارجإل ةديدج طورصش
 فــيــظوتل ةــقباــصسم

تاــعماجلاب ةذــتاــصسألا
فرحلآ ثعب / ةبانع

ةطسشنألآو ةيديلقتلآ
ناكسس ةكراسشمب ةيحايسسلآ

ةقيتعلآ ةنيدملآ

ةكارصشلاب عورصشم
داــــحتلا عــــم
ضضفنل يبوروألا
نــــــع راــــبغلا
““مراد ضصÓــب““

3 صص علاط

دوصسألا ناصصحلا نولتايرتلا بختنم
ةـــيرـــئازـــجلا ةـــكراـــصشملل

ةفراج لويسو تاناضيف
يرئازجلا قرشلا ةمصاعب

5-3 صص علاط

21 صص علاط

42 صص علاط

بيجن يدوج :برغملآ ىلآ ةعاسس رخآآ ثوعبم

6 صص علاط
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هيقلت «سسنوي ميرك» ىفنو

سسمح ن˘م ة˘ق˘ي˘ثو يأأ ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ

ا˘˘˘ه˘˘˘شضفر ا˘˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ د˘˘˘كؤو˘˘˘ت

لاق امك اهنكل اهعم عامتجإ’أ

تناكو . اهتأرأرق يف ةرح يه

ترذتعأ ملشسلأ عمتجم ةكرح

رأوحلأ ةئيه قشسنم ءاقل نع

نوكتل سسنوي ميرك ةطاشسولأو

سضفرت ةيشسايشس ةليكششت لوأأ
فلكملأ دافأأو.سسنوي نب ءاقل
ن˘˘ب ة˘˘كر˘˘ح˘˘لأ ي˘˘ف مÓ˘˘عإ’ا˘˘ب

ي˘ف ه˘ل˘˘لأ د˘˘ب˘˘عو˘˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ع
سسمح نأا˘ب ي˘ف˘ح˘شص ح˘ير˘شصت
سسنوي ميرك نم ةلاشسر تقلت
اهعم ءاقلل دعوم ىلع قافتإÓل
يأأ متي ملو كلذ نع ترذتعاف
ي˘ف ’ سسنو˘ي م˘ير˘ك ع˘م ءا˘ق˘˘ل

.يمشسر ريغ وأأ يمشسر راطإأ

ى˘ف˘ن ل˘شصت˘م قا˘ي˘˘شس ي˘˘فو
رأوحلأو ةطاشسولأ ةئيه قشسنم
بز˘ح سسي˘ئر ع˘م ه˘ئا˘ق˘ل بق˘ع
ة˘ي˘طأر˘ق˘م˘يد˘لأ ىو˘ق˘لأ دا˘ح˘˘تإأ

ن˘˘يد˘˘لأ رو˘˘ن ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’أو
يرشس عامتجإأ يأأ دقع حوبحب
ابذكم ةيشسايشسلأ بأزحأ’أ عم
سسي˘˘ئر تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت كلذ˘˘˘ب

د˘ب˘ع» ي˘ن˘طو˘لأ ءا˘ن˘ب˘لأ ة˘كر˘ح
د˘كأأ ي˘ت˘لأ «ة˘ن˘ير˘ق ن˘ب ردا˘ق˘˘لأ

لك سضفرت ابأزحأأ نأأ اهلÓخ

ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب رأو˘˘ح˘˘لأ ي˘˘عا˘˘شسم

أرشس سسنوي ميرك ةنجل يقتلت

تم˘˘ه˘˘˘ف د˘˘˘ق سسم˘˘˘ح تنا˘˘˘كو

تعراشسف اهلوح رودي حيملتلأ

هيف سضفرت نايب رأدشصإأ ىلإأ

نود ةطا˘شسو˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه ة˘ل˘با˘ق˘م

ءأرو با˘˘˘ب˘˘˘شسأ’أ ح˘˘˘ي˘˘˘˘شضو˘˘˘˘ت

.سضفرلأ

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ5675ددعلا9102 توأا72 ءاثÓثلا2
www.akhersaa-dz.com

بأزحأ’أ عم ةيرشس تأءاقل دقع سسنوي ميرك ىفن اميف

راوحلاو ةطاصسولا ةئيه عم سسولجلا سضفرت سسمح
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يلاعلأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ر˘يزو دد˘ح
بي˘ط˘لأ «ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لأ ثح˘˘ب˘˘لأو
تا˘ي˘ف˘ي˘˘كو طور˘˘شش «د˘˘يزو˘˘ب
ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘ل ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم ءأر˘˘˘جإأ
يتلأو تا˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب ةذ˘تا˘شسأ’أ
ربمتبشس رهشش لÓخ ىرجتشس
ن˘ع نو˘كت˘شس ي˘˘ت˘˘لأو مدا˘˘ق˘˘لأ

ةيمدقأأ قفوو ةلباق˘م˘لأ ق˘ير˘ط
.اهيلع لشصحملأ تأداهششلأ

ربع «ديزوب بيطلأ» ىفنو
ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘شسر˘˘˘˘لأ ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘شص
ةقباشسم دو˘جو «كو˘ب˘شسيا˘ف˘لأ»
ذا˘˘˘ت˘˘˘شسأأ ف˘˘˘لأأ ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ظو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
سسا˘شسأأ ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا˘˘ب
لا˘قو.ة˘ي˘با˘ت˘كلأ تأرا˘ب˘˘ت˘˘خ’أ
ف˘ي˘ظو˘ت˘لأ نإأ د˘يزو˘ب ر˘يزو˘˘لأ
قيرط نع نوكي تاعماجلاب
ةدعم ةكب˘شش ق˘فوو ة˘ل˘با˘ق˘م˘لأ

يمومعلأ ف˘ي˘ظو˘لأ فر˘ط ن˘م
نأأ ىنعمب نيحششرتملأ مييقتل
ددح˘ي˘شس ي˘مو˘م˘ع˘لأ ف˘ي˘ظو˘لأ
نو˘فر˘ششي˘شس ن˘يذ˘لأ ةذ˘تا˘˘شسأ’أ

ةيوفششلأ ةقباشسملأ ءأرجإأ ىلع
دعاشسم ذات˘شسأأ ف˘لأأ ف˘ي˘ظو˘ت˘ل

م˘ظ˘ن˘ت˘شس ي˘˘ت˘˘لأو(ب) ف˘˘ن˘˘شص
مدا˘ق˘لأ ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس ر˘ه˘شش لÓ˘خ
تا˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ نأأ ى˘˘لإأ أر˘˘ي˘˘ششم

ف’آأ3 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأأ ف˘˘ظو˘˘ت

ةنشس لك يف ةذتاشسأ’ بشصنم
طور˘˘˘˘˘شش د˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘ب دد˘˘˘˘˘˘حو
ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘لأ
ن˘م تا˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب ف˘ي˘ظو˘˘ت˘˘لأ

ىلع ح˘ششر˘ت˘م˘لأ م˘ي˘ي˘ق˘ت لÓ˘خ
هب ةشصاخ ةداهششلأ مدق سساشسأأ

ةداهشش وأأ هأروتكد تناك أذإأ ام
م˘ي˘ي˘˘ق˘˘ت أذ˘˘كو ر˘˘ي˘˘ت˘˘شسجا˘˘م˘˘لأ
ي˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘فا˘˘شضإ’أ تا˘˘عا˘˘شسلأ
ذا˘ت˘شسأا˘ك ح˘ششر˘ت˘م˘˘لأ ا˘˘ه˘˘شسرد
ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘˘ب د˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف تأرو˘˘ششن˘˘م˘˘لأ

ايلحم اهب فرتعملأ ت’اجملأ
يف ةكراششملأ اشضيأأو ايلودو
ةينطو تناك ءأوشس تايقتلملأ
ديزوب ريزولأ دكأأو ةيلود وأأ
ي˘لا˘˘ع˘˘لأ م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ةرأزو نأأ
فيظوتلل ةيناث ةرود مظنتشس
ل˘ب˘ق˘م˘لأ ر˘بو˘ت˘كأأ ر˘ه˘شش لÓ˘خ
نيبغأرلأ ىلع نيعتيشس ثيح
ةقباشسملأ هذه يف ةكراششملأ
تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م ع˘˘˘˘شضو ةرور˘˘˘˘شضب
ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ح˘˘˘ششر˘˘˘ت˘˘˘لأ
هذ˘ه˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ

نأأ ى˘˘لإأ أر˘˘ي˘˘ششم ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘˘لأ
ةحوتفملأ ةي˘لا˘م˘لأ بشصا˘ن˘م˘لأ
عزوتشس يجراخلأ ف˘ي˘ظو˘ت˘ل˘ل

تاشسشسؤوملأ تاجايتحأ بشسح
د˘ه˘ششت تقو ي˘ف ة˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ
ر˘ب˘ع تا˘ع˘ما˘ج˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ
ةذ˘تا˘شسأ’أ ي˘ف أز˘ج˘˘ع ن˘˘طو˘˘لأ

. ذاتشسأأ فلأأ04 ىلإأ لشصي
ةذ˘˘˘تا˘˘˘شسأ’أ دد˘˘˘ع نأأ ا˘˘˘م˘˘˘˘ك

06 ـب ردقي ايلاح نيدوجوملأ
ا˘نو˘ي˘ل˘م نور˘طؤو˘ي ذا˘ت˘شسأأ ف˘لأأ

رثكأأ نأأ امك بلاط فلأأ007و

ةذتاشسأ’أ نم ةئاملاب08 نم
قيرط نع نوفظوم نيلماعلأ

.دقاعتلأ

يلاعلأ مي˘ل˘ع˘ت˘لأ ر˘يزو لا˘قو
ل˘يو˘ح˘ت˘لأ سصو˘شصخ˘ب د˘يزو˘ب
ةي˘ع˘ما˘ج˘لأ تا˘شسشسؤو˘م˘لأ ن˘ي˘ب
نأأ ثي˘˘˘ح طور˘˘˘ششل ع˘˘˘شضخ˘˘˘ت
ذاتشسأأ ةفيظو ىلع لوشصحلأ

يأا˘˘˘ب (ب) ع˘˘˘ن˘˘˘شص د˘˘˘˘عا˘˘˘˘شسم
بل˘ط˘ت˘ي ة˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج ة˘˘شسشسؤو˘˘م
ة˘ن˘ي˘ع˘م ةد˘م˘ل ا˘ه˘˘ب ثو˘˘كم˘˘لأ
ن˘م ل˘يو˘ح˘ت˘لا˘ب ه˘ل حا˘م˘˘شسل˘˘ل
’ أذ˘هو ىر˘خأأ ى˘لإأ ة˘˘شسشسؤو˘˘م
ةشصاخ ت’اح يف ’إأ نوكي
نزأو˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ءا˘˘ق˘˘بإ’أ د˘˘شصق
ل˘كب ر˘ي˘طأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ
.ةيعماجلأ تاشسشسؤوملأ

مداقلأ ربمتبشس رهشش لÓخ ىرجتشس

 فيظوتل ةقباصسم ءارجإل ةديدج طورصش
تاعماجلاب ةذتاصسألا

عمتجم ةكرح سضفر ىلع هقيلعت يف نينث’أ سسمأأ «سسنوي ميرك» رأوحلأو ةطاشسولأ ةئيه قشسنم دكأأ
يف ةديشس اهنوكل اهتأرأرق يف ةرح (سسمح) نأاب اهل ةهجوملأ ةوعدلأ دعب اهعم عامتجإأ دقع ملشسلأ
 .هريبعت دح ىلع هعم نوفطاعتم هيدلو يرئأزجلأ عمتجملأ يف ةمرتحم ةناكم وذ بزح يهو اهرايخ

مجاهو رأوحلأو ةطاشسولأ ةئيهب داششأأ
اهيشضراعم

وعدي حلاصص دياق قيرفلا
باحصصأل يدصصتلا ىلإا

ةيلاقتنلا لحارملا
تايصسائرلا ءارجا لجعتصسيو

سشيجلأ ناكرأأ سسيئر » حلاشص دياق دمحأأ «قيرفلأ داششأأ
يتلأ دوهجلاب ينطولأ عافدلأ ريزو بئان يبعششلأ ينطولأ
ةلحرملأ نأاب قيرفلأ لاق امك رأوحلأو ةطاشسولأ ةئيه اهلذبت
حلاشصملأ نأأ ىلع أدكؤوم ةيورلأو ةمكحلأو ربشصلأ بلطتت

 .لأوحأ’أ نم لاح يأاب ةمواشسملأ لبقت ’ نطولل ايلعلأ

يتلأ ةيهيجوتلأ ةملكلأ يفو » حلاشص دياق دمحأأ «قيرفلأ
سسمأأ ةيناثلأ ةيركشسعلأ ةيحانلأ نأرهول هترايز لÓخ اهاقلأأ
يفو» لاق رأوحلأو ةطاشسولأ ةنجل دوهج ىلع ىنثأأ نينث’أ
ءان˘بأأ ن˘م نو˘قدا˘شصلأ نو˘شصل˘خ˘م˘لأ ه˘ي˘ف ل˘ظ يذ˘لأ تقو˘لأ
ةينطولأ ة˘م˘ح˘ل˘لأ ز˘يز˘ع˘ت ى˘لإأ رأر˘م˘ت˘شسا˘ب نو˘عد˘ي ن˘طو˘لأ

لأزت ’ نطولل ايلعلأ ةحلشصملأ بيلغتو دوهجلأ فثاكتو
يتلأو ةثيبخلأ اهايأونب ةفورعملأ ةقعانلأ تأوشصأ’أ سضعب
اهدايشسأأ حلاشصمو ةباشصعلأ حلاشصم مدختل اهرئامشض تعاب
ةئيهلأ لمع ةلقرع ى˘ل˘ع ة˘حا˘ت˘م˘لأ ل˘ئا˘شسو˘لأ ل˘كب ل˘م˘ع˘ت
ةلواحم لÓخ نم ام˘ي˘شس’ رأو˘ح˘لأو ة˘طا˘شسو˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
ة˘ل˘م˘ج ة˘شضو˘فر˘م تأءÓ˘مإأو ة˘يز˘ي˘˘ج˘˘ع˘˘ت طور˘˘شش سضر˘˘ف
ح˘ي˘جر˘ت ى˘ل˘ع» ح˘لا˘شص د˘يا˘ق د˘م˘حأأ» دد˘ششو. «Ó˘˘ي˘˘شصف˘˘تو
ةيشسائر تاباختنأ ميظنت لÓخ نم ةيروتشسدلأ ةيعرششلأ
ةيلاقتن’أ لحأرملأ لك انبنجت لاجآ’أ برقأأ يف ةفافشش
لاق يتلأ فأرطأ’أ سضعب اهل جورت يتلأ بقأوعلأ ةميخولأ
فششكلأ متيشس يتلأو اهتقيقح ىلع فششكنت تأأدب اهنأاب

د˘يا˘ق د˘م˘حأأ ق˘ير˘ف˘لأ دد˘جو.بشسا˘ن˘م˘لأ تقو˘لأ ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
ىلإأ ءافرششلأو نيريخلاب مهامشس نم لكل ةوعدلأ حلاشص
أذه ءأرثإأ يف نطولأ ءأدن ةيبلتو دحأو لجر ةفقو فوقولأ
يف ةيشسائر تاباختنأ ميظنت نمشضي امب ينطولأ رأوحلأ
ةدأرإ’أ مأرتحأو ةهأزنلأو ةيفافششلأ فنك يف لاجآ’أ برقأأ
ةمدخ ىلع لمعي ةيروهمجلل سسيئر رايتخأ يف ةيبعششلأ
ل˘ما˘ك ه˘ل نو˘كتو ي˘نا˘ف˘تو سصÓ˘خإأ ل˘كب ه˘ب˘ع˘˘ششو هد˘˘ل˘˘ب
بعششلل ة˘عور˘ششم˘لأ تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘لأ د˘ي˘شسج˘ت˘ل تا˘ي˘حÓ˘شصلأ

هذه نأاب فاشضأأو.«دوششنملأ لبقتشسملأ وحن اندÓبب ريشسلأو

ةدأرإ’أ دي˘شسج˘ت˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘شصر˘ف نو˘كت˘شس تا˘با˘خ˘ت˘ن’أ
باختنأ لÓخ نم عقأولأ سضرأأ ىلع اهتمجرتو ةيبعششلأ

ددج امك لاجآ’أ برقأأ يف ةمزÓلأ ةيعرششلاب ىظحي سسيئر
ةئيهلأ بيشصنتب ليجعتلأ ةرورشض ىلإأ ىرخأأ ةرم ةوعدلأ
تاباختن’أ ةبقأرمو ميظنتو ريشضحتل ةلقتشسملأ ةينطولأ

 .نهأرلأ عشضولأ زواجتل ايشساشسأأ انامشض دعت يتلأ ةيشسائرلأ
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تامدخلSFV زكرم اهنع نلعأأ

ةيشسنرفلأ ةريششأاتلأ

بلط تاءارجإا يف تÓيدعت
ازيفلا ىلع لوصصحلا

نع ةيشسنرفلأ ةر˘ي˘ششأا˘ت˘لأ تا˘مد˘خ˘لSFV زكرم ن˘ل˘عأأ
لوخدلل أزيف ىلع لوشصحلأ بلط تأءأرجإأ يف تÓيدعت
.ةيشسنرفلأ يشضأرأ’أ

ه˘ع˘قو˘م ى˘˘ل˘˘ع هر˘˘ششن نÓ˘˘عإأ ر˘˘ب˘˘عSFVز˘كر˘م لا˘قو
عفد كنب رييغت ررقت هنإأ نينث’أ سسمأأ يمشسرلأ ينورتكلإ’أ

وبلاط ناك قباشسلأ يفو.يلاحلأ ديعأوملأ زجح تاقحتشسم
زجح تاقحتشسم ديدشستب نومز˘ل˘م ا˘شسنر˘ف لو˘خد˘ل أز˘ي˘ف˘لأ
هنأأ ريغ يرئأزجلأ يبعششلأ سضرقلأ كنب ىدل ديعأوملأ

نإافSFVلماعتم اهنع نلعأأ يتلأ تÓيدعتلأ بجومب
كنب ىدل تاقحتشسملأ ديدشستب نيمزلم أوتاب أزيفلأ يبلاط

ديدجلأ ءأرجإ’أ نأأSFVلماعتملأ ركذو ةيلحملأ ةيمنتلأ

نم ّنأابSFV زكرم حشضوأأو تامدخلأ نيشسحتل فدهي

تاقحتشسملأ عفد مهنكمي توأأ52 موي مهديعأوم أوزجح

خيرات نم اقÓطنأو مايأأ3 اهاشصقأأ ةرتف يفAPC ىدل

ديعأو˘م أوز˘ج˘ح ن˘يذ˘لأ ةر˘ي˘ششأا˘ت˘لأ ي˘ب˘لا˘ط نإا˘ف توأأ03
.ةيلحملأ ةيمنتلأ كنب ىدل تاقحتشسملأ نوعفديشس
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نم ديدعلا يف ببصست ام وهو
ن˘ع كي˘ها˘ن ،ة˘يدا˘˘م˘˘لا ر˘˘ئا˘˘صسخ˘˘لا
ن˘ب ي˘˘ح˘˘ب ا˘˘قر˘˘غ  ل˘˘ه˘˘ك ناد˘˘ق˘˘ف
ها˘ي˘م ق˘˘فد˘˘ت ةو˘˘ق ما˘˘مأا ،،ي˘˘قر˘˘صش
ضضع˘˘ب ة˘˘با˘˘صصإا اذ˘˘كو ،لو˘˘˘ي˘˘˘صسلا
لÓخ ةفلتخم حورجب ضصاخصشألا

نأا دعب ،ةاجنلل رارفلا مهتلواحم
ي˘ف تب˘ب˘صستو لو˘ي˘صسلا م˘ه˘ت˘فر˘˘ج
نيب ةف˘ي˘ن˘ع تا˘ماد˘ط˘صصا ثود˘ح
يتلا ،تاب˘كر˘م˘لا عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ا˘ه˘ن˘م بور˘ه˘لا ا˘هو˘ق˘ئا˘صسّ ل˘˘صضف
تدنجت امي˘ف ،م˘ه˘حاورأا˘ب ةا˘ج˘ن˘ل˘ل
ة˘يلو˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا

دا˘ت˘ع˘لا ر˘˘ي˘˘خ˘˘صست˘˘ب ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق
ةهجاومل ةيرورصضلا تايناكمإلاو
دهصش قايصسلا ضسفن يفو ،ةثراكلا

ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا و ي˘˘قر˘˘˘صش ن˘˘˘ب ي˘˘˘ح
،ةنيط˘ن˘صسق ة˘يلو˘ب ه˘ل ةروا˘ج˘م˘لا

اريزغ اطقاصست ،ضسمألا لوأا رصصع
م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يد˘˘عر˘˘لا را˘˘ط˘˘˘مأÓ˘˘˘ل
،طقف قئاقد رصشع ىوصس قرغتصست
ثاد˘حإل ة˘˘ي˘˘فا˘˘ك تنا˘˘ك ا˘˘ه˘˘نأاّ لإا
را˘˘ط˘˘مألا تأاد˘˘ب د˘˘قو ،ة˘˘˘ثرا˘˘˘كلا
دود˘ح ي˘ف ط˘قا˘صست˘لا˘˘ب ةر˘˘يز˘˘غ˘˘لا
دهصشيل ،ءا˘صسم ة˘صسدا˘صسلا ة˘عا˘صسلا
انمازت ،ةريبك ةيكرح قيرطلا اهرثإا

يداو ها˘ي˘م بو˘صسن˘م عا˘ف˘ترا ع˘˘م
يح نم برق˘لا˘ب اد˘يد˘ح˘تو دا˘يز˘لا

،نايزوب ةماح ةيدلبب دمحأا يلبج
ثود˘حو ه˘نا˘صضي˘ف ي˘ف بب˘صست ا˘م
ىو˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘فرا˘˘ج لو˘˘ي˘˘صس
تابلقتلل اعبت و ،يلوطناك ةقطنم
ةبو˘ح˘صصم تنا˘ك ي˘ت˘لاو ة˘يو˘ج˘لا
ةريزغ ة˘يد˘عر را˘ط˘مأل ط˘قا˘صست˘ب
نم فصصنلا و ةنماثلا ةياغ ىلإا
ح˘˘˘لا˘˘˘˘صصم تل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت ضسمألا لوأا
ةنيطنصسق ةيلول ةيندملا ةيامحلا

تما˘˘قو ة˘˘˘يلو˘˘˘لا ءا˘˘˘ح˘˘˘نأا ر˘˘˘ب˘˘˘ع
بر˘صست ءار˘ج ها˘ي˘م˘لا ضصا˘صصت˘مإا˘ب
ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘م ل˘كب را˘ط˘مألا ها˘ي˘˘م
ةرئاد نومحر دلوأا ةيدلب يزرقلا
،ضسيدا˘ب ن˘بإا ة˘يد˘ل˘ب˘ب و ،بور˘خ˘لا

تل˘ج˘صس ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘بو

ضسا˘ب˘˘ع ةو˘˘خإلا ي˘˘ح˘˘ب تا˘˘بر˘˘صست

ضسيلت نب يحو ةيليوج50 رممو

تو˘ي˘ب˘لاو ةر˘ط˘˘ن˘˘ق˘˘لا با˘˘ب ي˘˘حو

حلاصص عاردوب يحب ة˘ير˘يد˘صصق˘لا

رئاصسخ ليجصست نود ،نايزمأا يحو

،ة˘ب˘ع˘صص ر˘ي˘صسلا ة˘كر˘˘ح ،ة˘˘ير˘˘صشب

ينطولا قيرطلاب لاحوألا فارجنإا

ةريكب يح تاجرع˘ن˘م˘ب30 مقر

ريصسلا ةكرح ،نايزوب ةماح ةيدلب

قيرطلاب هايملا ضصاصصتمإا ،ةبعصص

نم برق˘لا˘ب30 مقر ين˘طو˘لا

يوا˘˘صسي˘˘صس ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا ةد˘˘˘حو˘˘˘لا

.ةبعصص ريصسلا ةكرح ،ناميلصس

تاعولابلل ةعسساولا فيظنتلا تايلمع و ةيئاقولا ريبادتلا نم مغرلا ىلع/ةنيطنسسق

يرئازجلا قرششلا ةمشصاعب ةفراج لويشسو تاناشضيف
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ا˘م˘قر ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو تق˘ق˘˘ح

بو˘ب˘ح˘لا جا˘ت˘نإا ي˘ف ا˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘ق

يف ةرم لوأل ةزواجتم ةفاجلا

راطنق فلأا02لا زجاح اهخيرات

هنأاصش نمام وهو ةداملا هذه نم

أاوبتب81 ةيلو˘ل˘ل ح˘م˘صسي نأا

قطانملا ةمئاق ىلع ةماه ةناكم

بوبحلل ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا تا˘يلو˘لاو

هذ˘ه ه˘ب ى˘˘ظ˘˘ح˘˘ت ا˘˘م ل˘˘ظ ي˘˘ف

ريبك معد نم ةيحÓفلا ةبعصشلا

تا˘ه˘ج˘لا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘ق˘˘فار˘˘مو

. ةيصصولا

نم ةمدقملا ماقرألا تدكأاو

عا˘ط˘ق ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
ضشينروكلا ةم˘صصا˘ع˘ب ة˘حÓ˘ف˘لا

ةريخألا هذه قيقحت نع لجيج
لاج˘م ي˘ف قو˘ب˘صسم ر˘ي˘غ م˘قر˘ل
مصسر˘ب ة˘فا˘ج˘لا بو˘ب˘ح˘لا جا˘ت˘نإا
يرا˘ج˘لا ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

فلأا53لا ز˘˘جا˘˘ح غو˘˘ل˘˘ب كلذو

خ˘يرا˘ت ي˘ف ةر˘˘م لوأل را˘˘ط˘˘ن˘˘ق
نم رثكأا لكصشي ام وهو ةيلولا

تاو˘˘˘ن˘˘˘صسلا  جا˘˘˘ت˘˘˘نإا ف˘˘˘ع˘˘˘˘صض
زواجتي نكي مل  يذلا ةيصضاملا

فلأا02لا لاوحألا نصسحأا يف

ةيعون ةرفط لكصشي ام راطنق
يتلا ةيحÓفلا ةبعصشلا هذه يف
ةيا˘عر˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا˘ب ى˘ظ˘ح˘ت

نيمئا˘ق˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ق˘فار˘م˘لاو

يف ةيلولاب ةحÓفلا عاطق ىلع

ةيقب هفرعت يذلا عجارتلا لظ

يتلا ىرخألا ةيحÓفلا بعصشلا

رجت يتلا ةبرعلا ةباثمب تناك

. ةيلولاب ةحÓفلا راطق

يف لجصسملا روطتلا عجرأاو

ةيلوب ةفاجلا بوبحلا  جاتنإا

ىل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا بصسح ل˘ج˘ي˘ج

امئاد ةيلولاب ةحÓفلا  عاطق

هتنبت  يذلا معدلا ةصسايصس ىلإا

عي˘ج˘صشت˘ل  ة˘ي˘صصو˘لا  تا˘ه˘ج˘لا

ةيحÓفلا ةبعصشلا هذه يبصستنم

لاو˘مأا  ن˘˘م ءلؤو˘˘ه ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صساو

قيفرلا ضضرقلا راطإا يف ةمهم

داتعو تلآا فيظوت نع كيهان

يحÓ˘ف˘لا طا˘صشن˘لا  ي˘ف م˘خ˘صض

كيهان ةبعصشلا هذ˘ه ي˘ب˘صست˘ن˘م˘ل

د˘مو ة˘م˘ئاد˘لا ة˘ق˘˘فار˘˘م˘˘لا  ن˘˘ع

تاديبملاو ةدمصسألاب نيينعملا

ءا˘صضق˘ل˘ل ة˘مزÓ˘لا ة˘يرور˘˘صضلا

با˘صشعألاو تا˘ير˘ط˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

هذ˘˘ه ح˘˘م˘˘صس ا˘˘م و˘˘هو ةرا˘˘صضلا

ةحاصسملا عيصسوتب امئاد تاهجلا

ىلإا ةيلولا م˘ي˘ل˘قإا˘ب ة˘عورز˘م˘لا

ىلإا تناك امدعب راتكه0051

007لا زا˘˘ج˘˘ت˘˘تل بير˘˘ق تقو

ف˘˘صصن ىر˘˘˘حألا˘˘˘ب وأا را˘˘˘ت˘˘˘كه

. ةيلاحلا ةحاصسملا

 راطنق فلأا53 ـلا زجاح ةرم لوأ’ تغلب

 ةفاجلا بوبحلا جاتنإا يف ايشسايق امقر ققحت لجيج

نينطاوملا طاسسوأا يف عزفلاو بعرلا نم ةلاح ،سسمأا لوأا ءاسسم ،ةنيطنسسق ةي’و ميلقإا ىلع تطقاسست يتلا ةريزغلا راطمأ’ا تّفلخ
ةفراج لويسس لكسش يف هناسضيفو ،دايزلا يداو هايم بوسسنم عافترا تدهسش يتلا نايزوب ةماحلا ةيدلب رارغ ىلع  ةي’ولا ميلقإا ربع

.ةبرتلاو لاحوأ’او هايملا هترمغ يذلاو ،لجيجو ةنيطنسسق يتي’و نيب طبارلا72 مقر ينطولا قيرطلا ىلع ،يلوتنكلا ةقطنمب

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

5675ددعلا9102 توأا72 ءاثÓثلا 3ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

 ديزملا ليجسست عم ةازاوم/ لجيج
ممسستلا ت’اح نم

موحل نم نيراطنق نم رثكأا زجح
  ةدشسافلا جاجدلا  ءاششحأاو

لجيجب ةراجتلا ةيريدمل  نوعباتلا ةباقرلا ناوعأا نكمت
نيراطنق نم رثكأا زجح  نم ةريخألا مايأا ةعبرألا لÓخ
ةد˘ع  ي˘ف كلذو ةد˘صسا˘ف˘لا جا˘جد˘لا ءا˘˘صشحأاو مو˘˘ح˘˘ل ن˘˘م
يهو ةيلولا تÓحمو  قاوصسأا ضضعب  تصسم تايلمع
ة˘يو˘ق˘لا ةدو˘ع˘لا با˘ق˘عأا ي˘ف تءا˘ج  ي˘ت˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
.ةيلولا نم ةدع  قطانمب ةيئاذغلا  تاممصستلا لصسلصسمل
نع لجيجب ضشغلا عمقو ةباقرلا حلاصصمل ريرقت فصشكو

اديدحتو ةدصسافلا موحللا  نم غلك002 نم رثكأا زجح
نم قطانم  ةدعب جاجدلا ءاصشحأا ىلإا ةفاصضإا اهنم ءاصضيبلا
،رداقلا دبع ريمألا ، لجيج ةيلولا ةمصصاع اهنمو ةيلولا
ةلثمتم ربكألا ةيمكلا اهب تزجح يتلا ريهاطلاو ةيليملا

يلاوحو  ةدصسافلا ءاصضيبلا موحللا  نم غلك001 يف

. كÓهتصسإÓل ةحلاصصلا  ريغ ءاصشحألا نم غلك05
موحللا نم ةربتعملا ةيمكلا هذه زجح ةيلمع تءاجو
تاممصستلا لصسلصسم دعاصصت  عم ةازاوم لجيجب ةدصسافلا

رثكأا ةيبطلا حلاصصملا تصصحأا ثيح ةيلولا ميلقإاب اددجم

بهذ ةيلولا نم ةفلتخم  قطانمب ممصست تلاح01 نم

اصصخصش31 مهنيب نمو  اصصخصش03 نم رثكأا اهتيحصض
ةيدلب ميلقإاب مئلولا ىدحإاب داح ممصستل اوصضرعت دق اوناك
ضصاخصشأا ةينامث ىلإا ةفاصضإا عوبصسأا وحن لبق ريهاطلا
تابطرمل مهلوانت دع˘ب ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا ى˘لا او˘ل˘ق˘ن ن˘ير˘خآا
ام ةيلولا ةمصصاعب تايولحلا عيب تÓحم دحأاب ةدصساف
تاب يتلا تافلاخملا مجح نع ةحصضاو ةروصص يطعي
ةيئاذغ  داومل مهعيب لÓخ نم راجتلا ضضعب  اهب موقي
نم ملصسي مل يذلا كلهتصسملا ةحصص ةاعارم  نود ةدصساف
رطصضا ثيح ىحصضألا ديع ةبصسانمب  ىتح عصشجلا اذه
يتلا موحللا يمر ىلإا ةيلولا ينطاوم  نم تارصشعلا
مهتاجÓث  لخاد اهنفعت دعب ديعلا ةبصسانمب اهئارصشب اوماق
مغر  مهل  اهعيب اودمعت نيرازجلا ضضعب نأاب دكأات  يتلاو
. يرصشبلا  كÓهتصسÓل ةحلاصص ريغ  اهنأاب مهملع

Ω .eù°©ƒO

ةسصتخملا حلاسصملا ترخسس امنيب/ةنيطنسسق
ةريبك ةيدام و ةيرسشب تايناكمإا

يذلا صصخششلا نع ثحبلا لشصاوت
يقرشش نب داوب راطمألا هايم هتفرج

ةني˘ط˘ن˘صسق ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘حو تل˘خد˘ت
ةدحولا ،نوقيلوبلا مدقتملا زكرملا نم لك يف ةلثمتملاو
ةرامصسأا نيع عاطقلا ةدحو ،نايزوب ةماح ةيدلب ةيوناثلا

دود˘ح ي˘ف ضسمألا مو˘ي ةر˘ط˘ن˘ق˘لا با˘ب ق˘ل˘صست˘لا ز˘كر˘˘مو
ة˘يد˘ل˘ب ي˘قر˘صشلا ن˘ب ي˘ح داو˘ب ءا˘صسم ة˘ن˘ما˘ث˘˘لا ة˘˘عا˘˘صسلا
ع-ب ةيحصضلا طوقصس ثداح لجأا نم كلذ و ةنيطنصسق

عافترإا ءارج يداولاب ةنصس65رمعلا نم غلبي ركذ ضسنج
ةريزغلا ةيدعرلا راطمألا طقاصست رثإا يداولا بوصسنم
لخدتلا ، ةيحصضلا لهأا نم ةاقتصسملا تامولعملا بصسح

ىلإا ةفاصضإا فاعصسإا تارايصس30و تانحاصش01 هل رخصس
ةبردملا بÓكلل ةينقتونيصسلا ةقرفو نيصساطغلا ةقرف
ن˘م ،ةر˘عو˘لا كلا˘صسم˘لا ي˘ف فر˘ع˘ت˘لاو ق˘ل˘صست˘لا ة˘˘قر˘˘فو
قرفلا لك لÓغتصسإاب طيصشمتلا ةيلمعب مايقلا ةحرابلا

ىلع لخدتلا قرف تعزو ثيح لامرلا داو ىوتصسم ىلع
تلاز ام يتلا ثحبلا ةيلمع عيرصست لجأا نم قطانم ثÓث

.رطصسألا هتاه ةباتك دح ىلإا ةيراج

LªÉ∫ HƒYµÉR

ميتنسس نويلم001ـب ةيدف   ابلط/ لجيج

 لواقم  نبا  زجحب اماق نيشصخشش فقوي كردلا
نيرخآا نيصصخصش نع ثحبلا هيف يرجي يذلا تقولا يف نيفورعملا نيلواقملا دحأا نبا  تلاط فاطتخاو ديدهت ةيصضق يف نيمهتم نيصصخصش فيقوت نم لجيجب ينطولا كردلل ةعباتلا ثاحبألا ةليصصف تنكمت
يلام فÓخ دوجو ىوعدب كلذو لواقملا هدلاو زازتبا  ضضرغب رمعلا  نم تاينيرصشعلا يف  باصش  زجحب مايأا لبق اماق نيفوقوملا نيصصخصشلا نإاف ةقباطتم رداصصم بصسحو. ةيلمعلا هذه  يف امهتكراصشم حجري
دارفأا لصصوتو ةيحصضلا ءافتخاب اهغÓبإا دعب ةرصشابم كرحتلا يف  تعرصش كردلا رصصانع نإاف رداصصملا تاذ بصسحو ، ربتعم يلام غلبمب امهل نادم فوقوملا باصشلا نأاب نايعدي نيذللا نيينعملاو ةيحصضلا  نيب

باصشلا دجاوت  ناكم ديدحتب تحمصس يتلا تاكرحتلا  يهو ةيحصضلا نع جارفإلا لجأا نم ميتنصس نويلم001 ىلإا لصصي يلام غلبم ديدصست ةرورصض نولصصتملا اهلÓخ نم  بلطي ةلوهجم تاملاكمب هتلئاع نم
ضصاخصشأا ضصوصصخب تاقيقحتلا هيف لصصاوتت  يذلا تقولا  يف ةيلمعلا ضسفن  يف كيرصش يناث ضصخصش فيقوت متي نأا لبق ةيصضقلا هذه يف نيطروتملا  دحأا فيقوت عم ةازاوم  ةانجلا يديأا  نم هريرحتو  زجتحملا
ةدوعب اهلك تهتنا يتلاو نيلواقمو نيلوؤوصسم ءانبأا تلاط  يتلاو ةيصضاملا تاونصسلا يف لجيج اهتدهصش يتلا فاطتخلا تايلمع تايركذ ناهذألا ىلإا تداعأا يتلا  ةيصضقلا هذه يف مهطروت حجري نيرخآا
لصسلصسم روطت  نع ةحصضاو ةروصص يطعي ام كاذنآا اهيف تفظو يتلا ةكوبحملا تاهويرانيصسلاو تاينقتلا نم مغرلا ىلع ةظحل رخآا يف اهلاصشفإاو ةينمألا تاهجلا  لخدت دعب نيملاصس مهيلاهأا ىلإا نيفطتخملا
ةديدج تايدحت مامأا نمألا حلاصصم عصضو ام مهتايلمع  فلتخم يف جراخلا نم  ىتحو ىربكلا تايلولا  نم ةدروتصسم بيلاصسأا قيبطت   ىلع رارصشأاو تاباصصع مادقإا دعب ضشينروكلا ةمصصاع ميلقإاب  ةميرجلا

Ω.eù°©ƒO.  ةيلولا ءاجرأا ربع ةماعلا ةنيكصسلا ىلع ظافحلاو تاروطتلا هذه ةبكاومل
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باصسح ىلع ءاج ام بصسحو

ة˘ي’و ن˘ع نا˘م˘لر˘ب˘˘لا˘˘ب بئا˘˘ن˘˘لأ

سسمأأ «باهولأ دبع ةريأد «ةبانع

تاصسأرد˘لأ ع˘ي˘م˘ج نإا˘ف ن˘ي˘ن˘ث’أ

ةد˘˘˘˘˘˘˘˘˘حو عور˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشم نأا˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشب

ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لأ ت’ا˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘صسإ’أ

ينوبلاب3 ةرصضخوبب ةيحأرجلأو

ح˘لا˘صصم ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ته˘ت˘نأ

قلطنتصس ابيرقو ةحصصلأ ةرأزو

.عورصشملاب لاغصشأ’أ

لصسأر دق «ةريأد» بئانلأ ناكو

ةيليوج2ـلأ يف ةحصصلأ ةرأزو

عور˘صشم سصو˘صصخ˘˘ب8102
ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ت’ا˘ج˘ع˘ت˘˘صس’أ ةد˘˘حو

مل يذلأ3 ةرصضخوبب ةيحأرجلأو
نم مغرلاب هب لاغصشأ’أ قلطنت
اعد نيأأ يراقعلأ ءاعولأ دوجو
أذه ىلع ديمجتلأ عفر ىلإأ اهنيح

ناكصس هرظت˘ن˘ي يذ˘لأ عور˘صشم˘لأ
هنوكل ربصصلأ غرافب ةبانع ةي’و
ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘˘صضلأ ف˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ي˘˘˘صس

.دصشر نباب يعماجلأ ىفصشتصسملأ

ة˘˘ح˘˘صصلأ ر˘˘يزو ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘˘م
بئانلأ ىلع در دق ناك قباصسلأ
ةد˘˘˘حو زا˘˘˘ج˘˘˘˘نإأ عور˘˘˘˘صشم نأا˘˘˘˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لأ ت’ا˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘صس’أ

باعيتصسأ ةقاطب يتلأ ةيحأرجلأو

أريرصس051 ب رد˘˘˘ق˘˘˘˘ت

ينوبلأ ةيدلب يف «3 «ةرصضخوبب

د˘ق نا˘ك ه˘ت˘صسأرد تم˘ت نأأ د˘˘ع˘˘ب
ديصشرت راطإأ يف ديمجتلأ هصسم
أذ˘ه ع˘مو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ق˘ف˘ن˘لأ
ةصسأرد راطإأ يف هيف رظنلأ متيصس
را˘طإأ ي˘ف ة˘ي˘ح˘صصلأ ة˘ط˘ير˘˘خ˘˘لأ
رداصصلأ ديدجلأ ة˘ح˘صصلأ نو˘نا˘ق

يف3102 ةيل˘يو˘ج30 ي˘˘ف

أذه نع ديمجتلأ عفر ىلإأ ةراصشإأ
.ابيرق عورصشملأ

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ5675ددعلا9102 توأا72 ءاثÓثلا4
www.akhersaa-dz.com

3 ةرشضخوبب اريرشس051 ـب ردقت باعيتشسا ةقاطب/ةبانع

ةيبطلا تلاجعتسسÓل بطق زاجنإا عورسشم نع ديمجتلا عفر
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ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلأ ر˘˘˘˘˘يزو ف˘˘˘˘˘˘صشك
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصإأو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلأو
«يوأريم دمحم» تايفصشتصسملأ
يتلأ ةرايزلأ لÓخ نينث’أ سسمأأ
عورصشم لاغصشأأ ةنياعمل اهب ماق
بلقلأ سضأرمأأ ىفصشتصسم زاجنإأ

ن˘ق˘ح ز˘كر˘م زا˘ج˘˘نإأ عور˘˘صشم و
ن˘˘ع ي˘˘نو˘˘ب˘˘لأ ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب مد˘˘˘لأ
يفاصضإأ يلام فÓغ سصيصصخت

ميتن˘صس را˘ي˘ل˘م24ب رد˘˘ق˘˘ي
سضأر˘مأأ ى˘ف˘صشت˘صسم ة˘ع˘˘صسو˘˘ت˘˘ل
ىل˘ع ر˘يزو˘لأ دد˘صش ا˘م˘ك بل˘ق˘لأ
عم زاجنإ’أ ةريتو يف عأرصسإ’أ

يف ة˘ي˘عو˘ن˘لأ و ةدو˘ج˘لأ مأر˘ت˘حأ

 .لاغصشأ’أ

ي˘ت˘لأ ل˘م˘ع˘˘لأ ةرا˘˘يز لÓ˘˘خو

رأز ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و ى˘˘لإأ ه˘˘تدا˘˘ق

يعما˘ج˘لأ ى˘ف˘صشت˘صسم˘لأ ر˘يزو˘لأ

ز˘كر˘م ن˘˘يا˘˘ع ن˘˘يأأ د˘˘صشر ن˘˘با˘˘ب

كلذ˘ك و نا˘˘طر˘˘صسلأ ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم

تاطاصشن تايافن ةجلاعم ةطحم

ةمدخلأ زيح لخد يذلأ جÓعلأ

ىلعو9102 ةيليوج50 يف

نع ريزولأ نلعأأ ةرايزلأ سشماه

ميتن˘صس ر˘ي˘يÓ˘م01 سصيصصخت

أذه ن˘م تا˘ط˘ح˘م زا˘ج˘نإأ م˘عد˘ل

زكرملأ نأأ ركذلاب ردجيو ليبقلأ

يذ˘لأ ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’أ

ةيئافصشتصسأ ةحلصصم54 مصضي

نم دافتصسأ ةريخأ’أ ةدملأ يف هنأأ

ةيبطلأ تايافنلأ ةجلاعم ةدحو

دعب ةمدخلأ زيح تلخد يتلأو

بلقلأ ةحلصصم نم لكل ةئيهتلأ

.ةيبطلأ سشاعنإ’أ ةحلصصم و

دمحم» اهأأدب ةرايزلأ تناكو

يد˘يأر˘صس ة˘يد˘ل˘ب ن˘م «يوأر˘ي˘˘م

ي˘لأو ة˘ق˘فر ر˘˘يزو˘˘لأ ما˘˘ق ثي˘˘ح

ة˘ي˘ند˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأو ة˘˘ي’و˘˘لأ

ةدا˘ي˘ع ن˘ي˘صشد˘ت˘ب ة˘ير˘˘كصسع˘˘لأو

ةرا˘˘يز و تا˘˘مد˘˘خ˘˘لأ ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صس’أ ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لأ

ل˘ي˘هأا˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘صصصصخ˘˘ت˘˘م˘˘لأ

ن˘ع ف˘صشكلأ م˘ت ن˘يأأ ي˘كر˘˘ح˘˘لأ

ميتنصس ر˘ي˘يÓ˘م8 سصي˘صصخ˘˘ت

ة˘يرأو˘ج˘لأ تأدا˘ي˘ع˘لأ ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ل

نأأ لبق تاصصاصصتخ’أ ةددعتملأ

و ة˘˘˘ح˘˘˘صصلأ ر˘˘˘˘يزو ل˘˘˘˘صصأو˘˘˘˘ي

ربع ةيد˘ق˘ف˘ت˘لأ ه˘ترا˘يز نا˘كصسلأ

ل˘ق˘ن˘ت ن˘يأأ ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و م˘ي˘ل˘˘قإأ

ىلإأ ه˘ل ق˘فأر˘م˘لأ د˘فو˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ب

˘ما˘ق ن˘˘يأأ بن˘˘ع˘˘لأ يدأو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب

تامدخلأ ةددعتم ةدايع ةرايزب

سشيرلأ عأرذ ةديدجلأ ةنيدملاب

عم ءاقل دقع ىلع اهدعب فرصشيل

.ةي’ولأ رقمب عاطقلأ يلوؤوصسم

ةبانع ىلإا هتداق يتلا دقفتلاو لمعلا ةرايز لÓخ

ىفسشتسسم ةعسسوتل ةيلام ةفلغأا نع نلعي ةحسصلا ريزو
ةيراوجلا تادايعلا ةنايسصلو بلقلا ضضارمأا

ةيدلبب3 ةرشضخوبب ةيبطلا ت’اجعتشس’ا ةدحو عورششمب ةشصاخلا تاشساردلا نم تايفششتشسملا حÓشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا ةرازو تهنأا
.ةنيدملا ناكشسلو عاطقلل اريبك ابشسكم نوكيشس يذلاو ناديملا يف ابيرق عورششملا قÓطإا راظتنا يف ةبانع ةي’وب ينوبلا

 يناثلا مويلل نوجتحي/ فوقششوب
يلاوتلا ىلع

نوقلغي  ةيلبارد يح ناكسس
61 مقر ينطولا قيرطلا

ةملاقب
ة˘ي˘ل˘بأرد ي˘ح˘ب نا˘كصسلأ ن˘˘م تأر˘˘صشع˘˘لأ مد˘˘قأأ
ى˘ل˘ع ، ة˘م˘لا˘ق˘ب فو˘ق˘صشو˘ب ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب ر˘˘ها˘˘ط˘˘لأ
طصسو يلأوتلأ ىل˘ع ي˘نا˘ث˘لأ مو˘ي˘ل˘ل جا˘ج˘ت˘ح’أ
نينطأوملأ فرط نم نيريبك سضاعتمأو طخصس
قيرطلأ رأرغ ىلع، ةقولغملأ قرطلأ يكلاصس

قوصسو ةبانع ن˘ي˘ب ط˘بأر˘لأ61 مقر ينطو˘لأ
ينطولأ قيرطلأو ، فوقصشوبب أرورم سسأرهأأ

نوتيزوب يئ’ولأ قيرطلأو،62  مقر ميدقلأ
ةكرح هجو يف ةزومكوب ةيدلب ىلإأ يدؤوملأ
تÓ˘ج˘ع˘لأو سسيرا˘ت˘م˘لأو ةرا˘ج˘ح˘لا˘ب رور˘˘م˘˘لأ
أريبعت ، نأرينلأ اهب تمرصضأأ يتلأ ةيطاطملأ

هفرعي يذلأ سشيمهتلاب هوفصصو ام ىلع مهنم
ءايحأ’أ ربكأ نم ربتعي يذلأ قيتعلأ يحلأ أذه
نيعفأر ، ةليوط تأونصس ذنم ةيدلبلاب ةينكصسلأ

نوجتحملأ اهنع لاق يتلأ  بلاطملأ نم ةلمج
بايغ اهصسأأر ىلعو ةيرورصض نم رثكأأ اهنأأ

،با˘ب˘صشلا˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لأ ة˘˘يرور˘˘صضلأ ق˘˘فأر˘˘م˘˘لأ

يفاقث قفرمو ةيرأوج بعÓم يف ةلثمتملأو
تا˘فآ’أ م˘ي˘ح˘ج ن˘م با˘ب˘صشلأ  دا˘ع˘بإأ ه˘نأا˘صش ن˘م
، ةقرصسلأو تأردخملأ رأرغ ىلع ةيعامتج’أ

ىندأأ بايغ نم بابصشلأ سضعب ىكتصشأ امك
مغر ، لاطبلأ بابصشلأ تأرصشعل لمعلأ سصرف
اهنكمي ةيداصصتقأ لكايه ةدع هب دجوي يحلأ نأأ
ن˘ي˘لا˘ط˘ب˘لأ ل˘فأو˘ق ن˘˘م ءز˘˘ج و˘˘لو سصا˘˘صصت˘˘مأ
،ةيديدحلأ ةكصسلأ ةطحم رأرغ ىلع ، ةقطنملاب
ه˘نأا˘صشب لا˘ق ر˘˘ي˘˘خأ’أ أذ˘˘ه بو˘˘ب˘˘ح˘˘لأ نز˘˘خ˘˘مو
بابصش يناعي يذلأ تقولأ يف هنأأ نوجتحملأ
نزخملأ ةرأدإأ أاجلت ةقناخلأ ةلاطبلأ نم ةيدلبلأ
نزخملأ نوك ةي’ولأ جراخ نم لامع فيظوتل
، ةبانع ةي’ول عبات هنكل فوقصشوبب أدوجوم
يف رظنلل لخدتلأ ةينعملأ تاطلصسلأ نيدصشانم
نيبلاطم ، ةعيرصس لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإ’ م˘ه˘ت’ا˘غ˘صشنأ
.مهت’اغصشنأ يف رظنلل يلأولأ روصضحب
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ددحت مل اهميلشست ديعاوم/ةدكيكشس

  زاجنل لاغسشألا رارمتسسا
ةديدج تايوناث ثÓث

تاصشرو حتف  رهصشأأ ذنم ةدكيكصس ةي’وب مت
ةيبرتلأ عاطق اهب ززعت تايوناث ثÓث زاجنإأ

هذ˘ه ءا˘ن˘ب لا˘غ˘صشأأ ، ي˘ل˘ح˘م˘لأ ىو˘ت˘صسم˘لأ ى˘ل˘ع
يدأو تايدلب˘ب تق˘ل˘ط˘نأ ة˘يو˘بر˘ت˘لأ تآا˘صشن˘م˘لأ
دصصر م˘تو ، ى˘صسر˘م˘لأ نا˘يزو˘ب ن˘ي˘ع ورو˘هز˘لأ

م˘ت ج.د نو˘ي˘˘ل˘˘م023 ة˘م˘ي˘ق˘ب ي˘لا˘˘م فÓ˘˘غ
يدأو ةيدلب ةدئافل ةيوناث زاجنإ’ هصصيصصخت
تممصص يتلأ ةدكيكصس برغ ىصصقأأ روهزلأ

ةيصسأرد ةرجح81 ب ايجوغأديب احانج مصضتل

ىلإأ ةفاصضإأ ايرأدإأ احانجو اجردمو رباخم6و
ةبتكمو مع˘ط˘م ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘يرور˘صض ق˘فأر˘م

نويلم082 سصيصصخت مت امك ةصضايرلل ةعاقو
ناكصس ةدئافل سسيياقملأ تأذب ةيوناث ءانبل ج.د
زاجنإأ ةيلمع تبلطت اميف نايزوب نيع ةيدلب

053 ةميقب ايلام افÓغ ىصسرملأ ةيدلب ةيوناث
 .تافصصأوملأ سسفنب كلذو ج.د نويلم
ىدصسأأ دق فوفرد يرجح ةي’ولأ يلأو ناكو
زاجنإاب ةفلكملأ ت’واقملل ةمراصص تاميلعت
ةرور˘صضب ي˘صضق˘ت تا˘يو˘نا˘ث˘˘لأ هذ˘˘ه ع˘˘يرا˘˘صشم
حلاصصم تدافأأ امك .ةيدقاعتلأ لاجآ’اب مأزتل’أ
هذه نأاب راطإ’أ أذه يف ةديفتصسملأ تايدلبلأ
ديمجتلأ عفر مت دقو ةدمجم تناك عيراصشملأ

فور˘ظ ا˘ه˘مÓ˘ت˘صسأ د˘ن˘ع ل˘ه˘صسي˘صس ا˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
ىلإأ ايلاح نول˘ق˘ن˘ت˘ي ن˘يذ˘لأ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ سسرد˘م˘ت
.يوناثلأ روطلأ يف ةصسأردلل ةرواجم تايدلب
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وزو يزيت

نوقلغي نوميم ىسسيع تيأاب نولماعلا لقنلا تابرع وقئاسس
تاقرطلا ديبعتب ةبلاطملل ةيدلبلا رقم

ةنيدم و نوميم ىصسيع تيأأ ةقطنم نيب طبأرلأ طخلاب نيلماعلأ لقنلأ باحصصأأ نم تأرصشعلأ نينث’أ سسمأأ ةحيبصص لÓخ مدقأأ
ةيدلبلأ رقم قلغ ىلع أومدقأأ امك لمعلأ نع ماع بأرصضإ’ مهنصش لÓخ نم قاطنلأ ةعصسأو  ةيجاجتحأ ةكرح نصش ىلع  وزو يزيت
لجأأ نم تءاج ةيجاجتح’أ ةكرحلأ هذه نإاف نيجتحملأ سضعب تاحيرصصت بصسح و . لماك موي ةدمل اهتاطاصشن  ةفاك كلب لصش و
تحبصصأأ يتلأ و تاقرطلأ ديبعت لجأأ نم ةيلحملأ تاطلصسلأ و ةي’ولاب نيلوؤوصسملل لجاعلأ و عيرصسلأ لخدتلأ ةرورصضب ةبلاطملأ
. مأدقأ’أ ىلع يصشملل ىتح حلصصت ’ تحبصصأأ ثيح  روهدتلأ نم ةمدقتم ةدج ةلاح فرعت

كرحت مدع ةلاح يف جاجتح’أ ديعصصتب نيددهم «ةيعرصشلأ» مهبلاطمل مهكصسمت أودكأأ نيجتحملأ نإاف ةراصشإ’أ هيلإأ ردجت امك
 .لاجآ’أ برقأأ يف ةيعصضولأ رييغتل ةينعملأ تاهجلأ
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˘مÓ˘عإلا ة˘ي˘˘ل˘˘خ نا˘˘ي˘˘ب بشسحو

˘مأا ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا˘˘ب

تلجشس اه˘ح˘لا˘شصم نإا˘ف ي˘قاو˘ب˘لا

ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ تÓ˘خد˘ت˘لا د˘˘يد˘˘ع

ىلإا22/80/9102 نم ةدتمملا

تلخدت نيأا52/80/9102 ةياغ

تايدلب ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘تاد˘حو

نيع, ةششرك نيع , نوركف نيع

ر˘شصق , صشو˘ب˘ب ن˘ي˘ع , ءا˘شضي˘˘ب˘˘لا

ن˘ي˘ع و صسو˘ق˘ي˘شس , ي˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘شصلا

عراوششو ءايحأا فلتخم ربع ةليلم

لجأل ةيلولا تايدلب ميلقإا قرطو

, صصاشصتمإلاب ق˘ل˘ع˘ت˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع

ىلإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ة˘ي˘ن˘مأا تا˘ي˘ط˘غ˘ت

و ن˘˘يرو˘˘شصح˘˘م جار˘˘خإاو دا˘˘˘ع˘˘˘بإا

ءار˘ج ا˘يا˘ح˘شضلا ءÓ˘جإاو فا˘˘ع˘˘شسإا

هذ˘ه تدأا ا˘م˘ك.را˘ط˘مألا ط˘قا˘شست

نكا˘شسم تحا˘ت˘جا ي˘ت˘لا را˘ط˘مألا

جورخ ىلإا ةيمومع تاشسشسؤومو

عراششلا ىلإا ةليلم نيعب نينطاوم

تاعولابلا دادشسنا ىلع اجاجتحا

نيع نيب طبار˘لا ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غو

. ةنتابو ةليلم

يديشس ةيرق ناكشس مهتهج نم

ىلع اومدقأا يقاوبلا مأاب صسيغرا

ىلع تاعاشسل رورملا ةكرح لشش

01 مقر ينطولا قيرطلا ىوتشسم

يقاوب˘لا مأا نور˘كف ن˘ي˘ع ط˘بار˘لا

مهتاناعمل دح عشضوب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل

.. ةيرزملا ةيتايحلا فورظلا عم

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ

5675ددعلا9102 توأا72 ءاثÓثلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

يقأوبلأ مأأ

 تاقرطلأ قلغ يف تببسست ةينافوطلأ راطمألأ
جاجتحÓل نينطأوملأ جورخو
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صسمأا ءا˘˘˘˘˘شسم تن˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘ت
ةيميلقإلا ةعومجملا تادحو
نم ةليشسملاب ينطولا كردلل

زجحو نيشصخشش (2)فيقوت

نم عنشصلا ةيديل˘ق˘ت ة˘ي˘قد˘ن˘ب
عو˘ن ن˘˘م ع˘˘با˘˘شسلا ف˘˘ن˘˘شصلا
ة˘ئ˘ب˘خ˘˘م تنا˘˘ك (Ó˘˘ي˘˘بارا˘˘ك)
عون ةرايشس نتم ىلع ماكحإاب

ذل اهبحا˘شص،5 يج و˘ج˘ي˘ب

دار˘فأل ه˘ت˘يؤور د˘ن˘ع رار˘ف˘لا˘˘ب
ثح˘ب˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ،ة˘˘يرود˘˘لا

في˘قو˘ت˘ل ة˘ل˘شصاو˘ت˘م تلازل
رفح يتلآا زجحو هيف هبتششملا
عنشصلا ةيديلقت ةيزاوترا رابآا

رششحملاب امهعشضو مت ثيح
با˘˘ح˘˘شصأا مو˘˘ق˘˘ي ،يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا
ةيزاوترا رابأا رفحب يشضارألا
تافلم دادعإا مت ،ةشصخر نود
ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘لا˘˘شسرإاو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘شضق
مت امك ةشصتخملا تاطلشسلا

ةمششلا ةدام نم ةيمك زجح

(055) ب ردقملاو ةدلقملا
عون ةمششلا ةدام نم صسيك

ن˘˘م صسي˘˘˘ك (004) ،ايق˘ير˘فإا
،ة˘نا˘جر˘م عو˘ن ة˘م˘˘ششلا ةدا˘˘م

ةمششلا ةدام نم صسيك (052)

نم صسيك (04) ،صسلطأا عون
ا˘ت˘ي˘نا˘شس عو˘˘ن ة˘˘م˘˘ششلا ةدا˘˘م

ةبلع (0001) عنشصلا ةدلقم

ةبلع (051) ،وب عون رئاجشس

ةشصا˘م (0002) ،جد˘يإا عو˘˘ن
ل ا˘˘ه˘˘ب˘˘حا˘˘شص صسجر˘˘ن عو˘˘˘ن

غ (8.1) زجحو ةروتاف كلمي
(جلاعم فيك) تاردخملا نم

ن˘˘˘˘˘˘˘م ةرورا˘˘˘˘˘˘˘˘ق (42) و
نم ةيلو˘ح˘كلا تا˘بور˘ششم˘لا

و ماجحألاو عاونألا فلتخم

عو˘ن ة˘شسو˘ل˘ه˘˘م صصار˘˘قأا (3)
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ع˘˘م ،ل˘˘ير˘˘تو˘˘ف˘˘ير
رخآا قا˘ي˘شس ي˘فو ن˘ي˘شصخ˘شش
د˘˘ئا˘˘ق ط˘˘ط˘˘خ˘˘˘م ل˘˘˘شضف˘˘˘بو
ةقرشس ةهباجمل ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لاو تا˘ب˘كر˘˘م˘˘لا

ىر˘خألا ة˘ي˘ن˘مألا ح˘لا˘شصم˘˘لا

ن˘˘كم˘˘ت ز˘˘ي˘˘جو فر˘˘ظ ي˘˘فو

ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع

عو˘˘˘ن ةرا˘˘˘ي˘˘˘شس عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘شسا

تقر˘شس نو˘شسكي˘ت ياد˘نو˘ي˘ه

ةيدلب نكشسم006 يح نم

ا˘ه˘م˘ي˘˘ل˘˘شست م˘˘ت ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘شسم˘˘لا

ة˘ل˘شصاو˘م˘ل ن˘مألا ر˘شصا˘ن˘ع˘ل

قايشسلا صسفن يفو قيقحتلا

تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسا

نع ثحب ةرششن يف ةدراولا

ن˘ع ةدراو ة˘قور˘شسم ةرا˘ي˘˘شس

فيطشس ة˘يلو ن˘مأا ر˘شصا˘ن˘ع

تاءار˘جإلا لا˘م˘كت˘شسا د˘ع˘بو

ةرايشس عاجرتشسا مت ةينوناقلا

نم تقرشس604 وجيب عون

م˘˘ي˘˘ل˘˘شستو ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس ة˘˘˘يلو

(2) نيفوقوم ةقفر ةبكرملا

ة˘˘يلو ن˘˘مأا ر˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع ى˘˘˘لإا

قيقحتلا ةلشصاومل ةل˘ي˘شسم˘لا

.مهتمكاحم راظتنا يف مهعم

ةليسسملاب ليبأراك عون عباسسلأ فنسصلأ نم عنسصلأ ةيديلقت ةيقدنب زجح

طاسسوأأ يف طخسسلأو ءÓيتسسلأو رمذتلأ نم تلاح يقأوبلأ مأأ ةيلولأ تايدلب ديدع عوبسسألأ ةياهن تحاتجأ يتلأ ةينافوطلأ راطمألأ تفلخ
ةحابسسلل ةيئام ضضأوحأأ ىلإأ اهسضعب لوحتتل هايملأ يف حبسست اهلعجو مهنكاسسم ىلإأ ةفراجلأ لويسسجلأ حايتجأو تاعولابلأ دأدسسنأ ءأرج نينطأوملأ

.تاكلتمملأ يف ةربتعم رئاسسخ ةفلخم

زجحت ةسسبت كرامج
 راطنق003 نم ديزأأ

ريعسشلأو حمقلأ نم
كرامجلل ماهملا ةددعتملا ةقرفلا تنكمت
ماشسقأا ةيششتفمل ايميلقإا ة˘ع˘با˘ت˘لا ن˘ير˘ق˘ن
يف عوبشسألا ةياهن رتاعلا رئب كرامجلا

ا˘˘حا˘˘ب˘˘شص ة˘˘˘شسدا˘˘˘شسلا ة˘˘˘عا˘˘˘شسلا دود˘˘˘ح
ينطولا كردلا حلاشصم عم قيشسنتلابو
كرتششم لمع راطإا يف ايميلقإا ةشصتخملا

و حمق˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م
ةروطقمب رارج نتم ىلع تناك ريعششلا

نو˘بر˘ه˘م˘لا لوا˘ح ن˘يأا و˘ف˘لو˘ف عو˘ن ن˘˘م
بذاك حيرشصتب كرامجلا ناوعأا ليلشضت
نيب طبارلا قيرطلا ىوتشسم ىلع كلذ و
ـب تردق ،يداولا ةيلو و نيرقن ةيدلب

نم ريطانق30 و حمقلا نم راطنق003
ة˘˘مار˘˘غ˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق ترد˘˘ق و ر˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ششلا

00,000.060.73 :ـب ة˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا
ة˘ف˘لا˘خ˘م˘لا˘ب ر˘شضح˘م ر˘ير˘ح˘ت م˘ت˘˘ي˘˘ل.جد
اهميلشستل تازوجحملا ىلع ظفحتلاو
.ةشصتخملا تاهجلا ىلإا
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ةعبأرلأ يف لفط طوقسس
صصاخ حبسسمب هرمع نم

ةليلم نيعب
ا˘قر˘غ ل˘ف˘˘ط عو˘˘ب˘˘شسألا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘فو˘˘ت
نيع ةيدلب طوب نب صصاخلا حبشسملاب
ةيندملا ةيامحلا حلاشصم لخدتتل.ةليلم
ق˘ير˘غ˘˘لا ة˘˘ث˘˘ج لا˘˘ششت˘˘نا˘˘ب تما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا

4 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي (ب.و.ي) ى˘م˘شسم˘لا
ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن م˘ت˘ي˘ل ا˘ق˘ير˘غ د˘˘جو تاو˘˘ن˘˘شس
انرداشصم بشسحو .ةليلم نيع ىفششتشسم
ة˘يلو ن˘˘م رد˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضلا نإا˘˘ف
يف هتلئاع ةقفر مدق دق ناك صسادرموب
حلاشصم اهتهج نم.هئابرقأا دحأل ةرايز
اقمعم اقيقح˘ت تر˘ششا˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا
يتلا ةافولا بابشسأاو تاشسبÓم ةفرعمل
بشسحب اهعون نم ةيناثلا ةلاحلا يه دعت

.انرداشصم
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قدا˘ن˘ف˘لأ د˘حأا˘ب سسمأأ سسفا˘˘ن˘˘ت

61 ة˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لأ
لا˘ج˘م˘لأ ي˘ف ةر˘˘كفو ا˘˘عور˘˘صشم
ي˘ت˘لأ ز˘ئأو˘ج˘لأ ى˘ل˘ع ي˘حل˘˘ف˘˘لأ
نكمت يتلأ ةقباصسملأ اهتنمصضت

يذ˘˘لأ لوأ’أ ز˘˘كر˘˘م˘˘لأ بحا˘˘˘صص
سسمأأ ةيصشع هنع نلعأأ دق نوكي
ة˘ق˘با˘صسم˘لأ ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لأ ن˘˘م
لا˘ج˘م˘لأ سسف˘ن ن˘م˘صض ة˘ي˘لود˘˘لأ
نا˘˘نو˘˘ي˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ن˘˘صضت˘˘ح˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
ةيناجم ة˘ق˘فأر˘م ى˘لإأ ة˘فا˘صضإ’ا˘ب
نم ةمدقم ىرخأأ عيراصشم ةثلثل

،«ر˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘ب» ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م فر˘˘˘ط
هذه ىلع ةصسفا˘ن˘م˘لأ تر˘صصح˘نأ
با˘˘˘ح˘˘˘صصأأ ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ز˘˘˘˘ئأو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ
باحصصأأ ،ةئصشان˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘لأ
ع˘يرا˘صشم˘لأ با˘ح˘˘صصأأو را˘˘كفأ’أ

ة˘ي˘صضرأ’أ عور˘صشم رأر˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ةد˘م˘صسأ’ا˘ب ة˘صصا˘خ˘لأ ة˘ي˘˘م˘˘قر˘˘لأ

ر˘˘كت˘˘˘ب˘˘˘م عور˘˘˘صشم ،روذ˘˘˘ب˘˘˘لأو
سضي˘ف˘خ˘تو بي˘ل˘ح˘لأ ع˘ي˘م˘ج˘˘ت˘˘ل
ة˘˘ظ˘˘ها˘˘ب˘˘لأ هدأر˘˘ي˘˘ت˘˘صسأ ةرو˘˘تا˘˘ف
يعأرز عورصشم ىلإأ ةفاصضإ’اب
فصصنم ه˘ب˘حا˘صص ل˘مأا˘ي ر˘كت˘ب˘م
نكمتي نأأ ةليم ةي’و نم قورز
عقأولأ سضرأأ ىلع هديصسجت نم
ليوم˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ل˘صصح لا˘ح ي˘ف
ة˘عأرز˘لأ ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي ذإأ ،مزل˘˘لأ
ر˘صضخ˘ل˘ل ة˘ي˘ئأو˘ه˘لأو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لأ

رأد˘م ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘كأو˘˘ف˘˘لأ سضع˘˘بو

نأأ امك ،ةقطنم يأأ يفو ةنصسلأ
ة˘عر˘صسلأ ن˘م˘صضي را˘كت˘ب’أ أذ˘˘ه
جا˘ت˘نإ’أ ي˘ف ةر˘ي˘ب˘˘كلأ ةر˘˘فو˘˘لأو
دا˘م˘ت˘ع’أ مد˘ع ى˘لإأ ة˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب

امأأ ،ةدمصسأ’أ عأونأأ فلتخم ىلع
بلاط دم˘ح˘م يد˘ي˘م˘ح عور˘صشم
تا˘با˘غ مو˘ل˘˘ع ة˘˘عأرز ر˘˘ت˘˘صسا˘˘م
ةكبصش يف لثمتي عورصشم هيدلف

جمانربب دوزت «نورد» تأرئاط
ايلحم رو˘ط˘ي ي˘عا˘ن˘ط˘صصأ ءا˘كذ
ةروذبلأ ةعأرز هللخ نم نكمي
بصسانملأ ناكملأ يف ةبصسانملأ
را˘˘م˘˘˘قأ’أ ى˘˘˘ل˘˘˘ع دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ع’ا˘˘˘ب
هنأاصش نم ام وهو ةيعانطصص’أ
ي˘ف ي˘با˘غ˘لأ ءا˘ط˘˘غ˘˘لأ زز˘˘ع˘˘ي نأأ
.أريثك ررصضت يذلأ رئأزجلأ

قفأرنسس» :يدسشأر ةحيتف
قيقحت ةياغ ىلإأ بابسشلأ

«مهعيراسشم
يد˘˘صشأر ة˘˘ح˘˘ي˘˘ت˘˘ف تح˘˘صضوأأ

ة˘ي˘ت’وا˘ق˘م˘لأ ة˘كب˘صشلأ ة˘˘صسي˘˘ئر
ن˘˘م ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘صشلأ
فرصشت يتلأو اهل أرقم ةمصصاعلأ

ةكبصشلأ نأاب ةرهاظتلأ هذه ىلع
ن˘ير˘كت˘ب˘˘م˘˘لأ با˘˘ب˘˘صشلأ ق˘˘فأر˘˘ت
سضرأأ ىلع مهعيراصشم قيقحتل
ديدعلأ اهملصست ىلإأ ةتف’ ،عقأولأ

ىو˘ت˘صسم˘لأ ى˘ل˘ع ز˘ئأو˘˘ج˘˘لأ ن˘˘م
ع˘˘يرا˘˘صشم ل˘˘صضف˘˘ب ي˘˘م˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لأ
تلاق ثيح ،ير˘ئأز˘ج˘لأ با˘ب˘صشلأ
:«ة˘عا˘صس ر˘˘خآأ» ـل ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف
ةيناث˘لأ ةر˘م˘ل˘ل ما˘ق˘ت ةر˘ها˘ظ˘ت˘لأ»

ة˘ق˘با˘صسم ي˘ف كرا˘˘صشي ز˘˘ئا˘˘ف˘˘لأو

نأديم يف ةيلود ةصسصسؤوم نصسحأأ

را˘كت˘ب’أ ة˘ي˘حا˘ن ن˘˘م ة˘˘حل˘˘ف˘˘لأ

يف ،ةثيدحلأ تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لأو

اصضرع07 انلصصو ةعبطلأ هذه

اعورصشم02 اه˘ن˘م ا˘نر˘ت˘خأ

نيصشطعتم ابابصش اندجو ،ةركفو

ع˘يرا˘صشم نو˘ل˘م˘ح˘يو را˘كت˘بل˘ل

ةقفأرم˘ل جا˘ت˘ح˘ت ا˘ه˘ن˘كلو ةد˘ي˘ج

ثلثو ةنصس نيب اهتدم حوأرتت

ي˘˘˘˘ف» :فا˘˘˘˘˘صضأأو ،«تأو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘صس

نم باب˘صشلأ د˘عا˘صسن تا˘صشرو˘لأ

ميدقتل ةبصسانملأ ةقيرطلأ ةيحان

ى˘ق˘ل˘ت ى˘ت˘ح كلذو م˘ه˘ع˘يرا˘صشم

با˘˘ح˘˘صصأأ فر˘˘ط ن˘˘م لو˘˘ب˘˘ق˘˘لأ

 .«تاصسصسؤوملأ

:دومحم حابسش صسدنهملأ
ةحÓفلل ايجولونكتلأ لاخدإأ»

«ةرورسض نم رثكأأ حبسصأأ
ي˘حل˘˘ف˘˘لأ سسد˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لأ د˘˘كأأ

دومحم حابصش «رمع نب» عمجمب

ىلع «ةعاصس رخآأ» ـل حيرصصت يف

يتلأ ةيبابصشلأ تأردابملأ ةيمهأأ
يتلأ ةرهاظتلأ هذه يف ترهظ
يف ةماه ةوطخ نوكت نأاب ىنمت

ملاعل ايجولونكتلأ لاخدإأ قيرط
:لا˘ق ثي˘ح ،ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب ة˘حل˘ف˘˘لأ
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘تأو˘˘م فور˘˘˘ظ˘˘˘لأ ل˘˘˘ك»
ةيدودرملأ ىوتصسم عفرل رئأزجلأ
ه˘صسف˘ن تقو˘لأ ي˘فو ة˘ي˘˘حل˘˘ف˘˘لأ
ءي˘صش ل˘ك ي˘ف سصئا˘ق˘˘ن ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل
ىلع زيكرتلأ بجي كلذل ،ابيرقت
ايجولونكت˘لأو ي˘م˘ل˘ع˘لأ ثح˘ب˘لأ

ةمزللأ ةزفقلاب مايقلأ لجأأ نم

قيقح˘ت˘ل سصق˘ن˘ي ا˘م نأأ د˘ق˘ت˘عأأو

ع˘ي˘م˘ج ن˘ي˘ب ل˘صصأو˘ت˘لأ و˘ه كلذ

رأر˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لأ فأر˘˘طأ’أ

:فاصضأأو ،«نيينهملأو تاعماجلأ

ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لأ ر˘˘ب˘˘كأأ ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م»

يف مكحتلأ وه ايلاح ةحورطملأ

نوكتل اهقيرط يف يتلأ هايملأ

أذل ،خانملأ ريغت لعفب ةردن رثكأأ

˘ما˘م˘ت˘ه’أ يرور˘˘صضلأ ن˘˘م نإا˘˘ف

أذه يف راكتبلل ايجولونكتلاب

.«لاجملأ

egnellahC orgA erutuF ةقباسسم لÓخ نم

ةحÓفلأ عاطق يف اهديسسجتل ةيراكتبإ’أ راكفأ’أ باحسصأ’ لاجملأ حتف

لهؤوت يتلأو ةلماسشلأ ةيت’واقملأ ةكبسشلأ اهيلع فرسشت يتلأ يحÓفلأ لاجملأ يف عورسشم وأأ ةركف نسسحأأ رايتخاب ةسصاخلأ ةينطولأ ةقباسسملأ نم ةيناثلأ ةعبطلأ سسمأأ ةبانع ةي’و تنسضتحأ
.مداقلأ رهسشلأ ةيلودلأ ةقباسسملأ يف ةكراسشملل اهبحاسص
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د˘˘ير˘˘ب˘˘لأ ز˘˘كأر˘˘م ل˘˘˘ج تفر˘˘˘ع

سسمأأ ةبانع ةنيدم طصسوب ةعقأولأ

نيريبك امحدزأو اظاظتكأ نينث’أ

عم ا˘ن˘مأز˘ت ر˘كا˘ب˘لأ حا˘ب˘صصلأ ذ˘ن˘م

نم ف’آلل سشاعملأ ةحنم فرصص

أو˘عرا˘صس ن˘يذ˘لأ ن˘˘يد˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لأ

. ةيرهصشلأ ةحنملأ فرصصل

ة˘ي˘نأد˘ي˘م ة˘ي˘حا˘ب˘صص ة˘لو˘ج ي˘ف

سسمأأ (ة˘عا˘صس ر˘خأأ) ةد˘ير˘ج تدا˘˘ق

ةنيدملاب ةيصسيئرلأ ةصضابقلأ ىلإأ
ةريبك ريبأوط دوجو انظح’ نيأأ

أذ˘كو كي˘با˘˘صشلأ ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
ىلع ةينورتكل’أ بحصسلأ ت’آأ
ةيلاملأ ةلويصسلأ رفوت نم مغرلأ

نينطأوملأ تأرصشع فطصصأ ثيح
ة˘˘صضا˘˘ب˘˘ق˘˘لأ ل˘˘خأد ر˘˘ي˘˘بأو˘˘ط ي˘˘ف
ركبم تقو ذنم كلذو اهجراخو
سضر˘غ˘ب لوأ’أ نا˘كم˘لا˘ب ر˘ف˘ظ˘ل˘˘ل
دعاقتلأ ةحنم وأأ مهبتأور يصضاقت

ىحصضأ’أ ديع ةبصسانم نأأو ةصصاخ

نم ءيصش يأأ مهل كرتت مل كرابملأ
ةئف لعج امم ةيلاملأ مهتأرخدم
د˘عو˘م نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘˘لأ

يرا˘˘ج˘˘لأ ر˘˘ه˘˘˘صشلأ ن˘˘˘م62لأ
ةيرهصشلأ ةحنملأ ىلع لوصصحلل
فر˘صصب كلذ ن˘مأز˘˘ت ن˘˘ع ل˘˘صضف
ةد˘˘ع ي˘˘ف˘˘ظو˘˘مو لا˘˘˘م˘˘˘ع رو˘˘˘جأأ
لئاهلأ لاب˘قإ’أ نأأ ا˘م˘ك تا˘عا˘ط˘ق
وأأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ن˘م ظو˘ح˘ل˘م˘˘لأو
زكأرم ىلع رئأز˘ج˘لأ د˘ير˘ب ن˘ئا˘بز
ةيلام غلابم فر˘صص ة˘ي˘غ˘ب د˘ير˘ب˘لأ

ةهجأوم˘ل ا˘صضيأأ ي˘تأا˘ي م˘ه˘ب˘تأورو

لو˘خد˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لأ تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘˘م˘˘لأ

ربمتبصس4 يف ررقملأ يصسردملأ

ىوصس هيلع قبي مل يدلأو لبقملأ

مهئانبأأ ةجاح اصضيأأو دحأو عوبصسأأ

رزآام نم ةيصسردملأ تامزلتصسملل

ي˘ت˘لأو ا˘هر˘˘ي˘˘غو بت˘˘كو تأودأأو

لك يفو امئأد لقثت اهفيراصصم

ةي˘با˘ن˘ع˘لأ تل˘ئا˘ع˘لأ ل˘ها˘ك ة˘ن˘صس

ل˘ظ ي˘ف تل˘ئا˘ع˘لأ ن˘م ا˘هر˘ي˘غ˘ك

سسبلملأو تأودأ’أ راعصسأأ عافترأ

فرعت يتلأ ةنصسلأ هذه ةيصسردملأ

ة˘ن˘صسلأ ه˘ي˘ل˘ع تنا˘ك ا˘م˘ب ة˘نرا˘ق˘م

ت’آأ ىوتصسم ى˘ل˘عو .ة˘ي˘صضا˘م˘لأ

ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإ’أ بح˘˘˘صسلأ

ببصسب مهئايتصسأ نع نونطأوملأ

تحت ءا˘صسنو ’ا˘جر م˘ه˘فا˘ف˘ط˘صصأ

ل˘ب˘ق تا˘˘عا˘˘صسل سسم˘˘صشلأ ة˘˘ع˘˘صشأأ

أومنتغيل مهلأو˘مأأ ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت

م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م أودد˘˘ج˘˘ي˘˘ل ة˘˘صصر˘˘ف˘˘لأ

عقوم رييغتب ةينعملأ تا˘ط˘ل˘صسل˘ل

مه˘صضر˘ع˘ت ي˘ت˘لأ بح˘صسلأ ت’آ’أ

يفو راطمألل ءاتصشلأ لصصف يف

يهو ةقراح˘لأ سسم˘صشل˘ل ف˘ي˘صصلأ

نيأأ أريثك مهتقهرأأ يتلأ ةيعصضولأ

لك لمحت ىلإأ مهمظعم رطصضي

تاعاصسل ةيخانملأ بعاتملأ كلذ

. ماحدز’أو ظاظتك’أ طصسو

لبقملأ ربمتبسس4ـلأ يف ررقملأ يسسردملأ لوخدلأ ةيسشع

ةينورتكل’أ بحسسلأ ت’آأو كيبابسشلأ مامأأ ريبأوطو ظاظتكأ
ديربلأ زكأرمب

 ءاسسن3 و لافطأأ4 مهنيب نم

صصاخسشأأ7 ممسست
 ينوبلأيف ريسشاكلاب

ريديإأ تاصسي˘ع ي˘ح˘ب سصا˘خ˘صشأأ7 سسمأأ لوأأ ة˘ل˘ي˘ل بي˘˘صصأأ
امم ريصشاكلأ مهلوانت نع ةجتان يئأذغ ممصست ةلاحب ينوبلاب
ت’اجعتصسإلل مهلقنو ناكملأ نيع يف مهفاعصسإأ ىعدتصسإأ
ملعإ’اب ف˘ل˘كم˘لأ ف˘صشك مزل˘لأ جل˘ع˘لأ ي˘ق˘ل˘ت˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لأ

نأأ ةعاصس رخأ’ ةبانعب ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدمب لاصصتإ’أو
نم قئاقد عصضبو احابصص ةدحأولأ دودح يف أوقلت اهنأوعأأ
يئأذغ ممصست ت’احب سصاخصشأأ ةباصصإأ هدافم ءأدن سسمأأ موي
مت روفلأ ىلع ينوبلأ ةيدلبب ريديإأ تاصسيع يح يف لزنمب
نأأ نيبت ةنياعملأو لوصصولأ روفو ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأ

4 مهنم  نايثغ ةلاحب نيباصصم سصاخصشأأ7 ـب  قلعتي رمأ’أ

ةفاصضإأ ةنصس31 و تأونصس3 نيبام مهرامعأأ حوأرتت لافطأأ

ىلع ةنصس04 و72 نيبام نهرامعأأ رصصحنت  ءاصسن3 ىلإأ
نم ناكملأ نيع يف ةيلوأ’أ تافاعصسإ’أ مهل تمدق روفلأ

ىلإأ ةعرصسلأ حانج ىلع أولقن مث ةيندملأ ةيامحلأ لاجر فرط
جلعلأ يقلتل ءانيصس نبأ ىفصشتصسمب ةيبطلأ ت’اجعتصسإ’أ
أذ˘ه لا˘ف˘طأ’أ ى˘ف˘صشت˘صسم ى˘لإأ لا˘ف˘طأ’أ ل˘ق˘ن ا˘م˘ي˘ف  مزل˘˘لأ

ةدام لوانت وه ممصستلأ ببصس نأأ رداصصملأ تأذ تفصشكو
ردجتو نيباصصملأ تا˘ح˘ير˘صصت ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب كلذو ر˘ي˘صشا˘كلأ
ةيئأذغلأ تاممصستلأ هيف رثكت فيصصلأ لصصف نأأ ىلإأ ةراصشإ’أ
دأو˘˘م˘˘لأ ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت مد˘˘عو ةرأر˘˘ح˘˘لأ ة˘˘جرد عا˘˘ف˘˘تر’ أر˘˘ظ˘˘ن
هب ناكم يف ةديج ةقيرطب فلتلأ ةعيرصسلأ ةيكلهتصسإ’أ
ت’و˘كأا˘م˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ لوا˘ن˘ت ن˘ع كي˘ها˘ن ةدور˘˘ب ة˘˘جرد
أذه اهتفاظنو اهتيحلصص نم دكأاتلأ نود اهريغو ةعيرصسلأ

ت’اح نم أددع فيصص لصصف لك ةراجتلأ حلاصصم لجصستو
نايحأ’أ نم ريثكلأ يف مهب عفد ام وهو يئأذغلأ ممصستلأ
نينطأو˘م˘لأ ه˘ي˘ب˘ن˘ت˘ل سسي˘صسح˘تو ة˘ي˘عو˘ت تل˘م˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل
خيراتو علصسلأ ىلع مصسولل هابتن’أ ىلع مهثحو مهريذحتو
 اهتيحلصص ءاهتنإأ
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تا˘ت˘ف’ نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ع˘˘فرو
ن˘˘م ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه ق˘˘ح˘˘ب بلا˘˘ط˘˘ت
رارغ ىلع ليغششتلا يف عمتجملا
«،«ةرقحلل ’و ةيطارقوريبلل ’ »

96 ةداملا » ،«عورششم قح لمعلا
لمع˘لا ق˘ح ل˘ف˘كت رو˘ت˘شسد˘لا ن˘م
 . «عيمجلل

بلا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ئ’ بشسحو
ى˘لإا ن˘ي˘˘ن˘˘ث’ا صسمأا ة˘˘عو˘˘فر˘˘م˘˘لا
زا˘ه˘ج˘لا ى˘˘ل˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘شسم˘˘لا
دوهزم» ةبانع ة˘ي’و˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
اديهمت اهل عشضو يتلاو «قيفوت

نم49 ةدا˘م˘لا صصن ى˘لإا ر˘ي˘ششي
نأا ى˘ل˘ع تشصن ي˘ت˘لا رو˘˘ت˘˘شسد˘˘لا

نومشضم يملشسلا رهاظتلا ةيرح
.يرئازجلا نطاوملل

نم96 ةدا˘م˘لا تشصن ا˘˘م˘˘ك
ن˘طاو˘م ل˘كل نأا ى˘ل˘ع رو˘ت˘شسد˘لا
صشيعلا هل نمشضي لمعلا يف قحلا
لاطبلا باششلا ناك ءاوشس ميركلا
نإا˘ف ’وأا ة˘ي˘ن˘ه˘ن˘م ةر˘ب˘خ ل˘م˘˘ح˘˘ي
بلط يف لثمتي يشسيئرلا مهبلطم
نأاو عيمجلل لمع بشصانم ريفوت
ةحنمب نوبلاطي مهنإاف كلذ رذعت
يدعاقلا رجأ’ا نع لقت ’ ةلاطب

فلأا81ب ردقم˘لاو نو˘م˘شضم˘لا

ةمئاد لمع بشصانم ريفوتو جد
ليغششتلا دو˘ق˘ع ءا˘غ˘لإاو با˘ب˘ششل˘ل
بشصا˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ي˘˘شسر˘˘ت˘˘لا ع˘˘م
طار˘ت˘ششا ءا˘غ˘˘لإا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
ةداهشش بل˘ط ل˘ي˘غ˘ششت˘لا ت’ا˘كو
بابشش نأا ذإا تايدلبلا نيب ةماقإ’ا
ي˘˘ف ءا˘˘ج ا˘˘م بشسح -ب ة˘˘ي’و˘˘لا
تل˘˘شصح˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا -ة˘˘˘شضير˘˘˘ع˘˘˘لا
ا˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘شسن ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘ير˘˘ج˘˘لا
ىلع لوشصحلا مهي˘ل˘ع ل˘ي˘ح˘ت˘شسي

تاشسشسؤو˘م˘لا ي˘ف ل˘م˘ع بشصا˘ن˘م
لك نع ةدايز ةي’ولاب ةطششانلا

د˘يد˘ح˘ت مد˘ع˘˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
نيلشصاحل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ىو˘ت˘شسم˘لا

لقأا ىوتشسمب ايلع تاداهشش ىلع
ي˘˘ف ي˘˘شسارد˘˘لا م˘˘هاو˘˘ت˘˘شسم ن˘˘˘م
 . فيظوتلا تاقباشسم

ي˘ل˘ث˘م˘م تا˘ح˘˘ير˘˘شصت بشسحو
ر˘خآا «ل ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لا˘ط˘˘ب˘˘لا
لبق نم مهلابقتشسا مت دقف «ةعاشس

ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ي˘لاو ناو˘يد صسي˘ئر
بلاطملا ةشضيرع مه˘ن˘م م˘ل˘ت˘شساو
دعوم مهل د˘يد˘ح˘ت˘ب م˘ه˘ل د˘ه˘ع˘تو
ي˘لاو˘لا ع˘م ا˘ق˘ح’ م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘˘شس’
نإاف ةراششإÓل مهبلاطم يف رظنلل
ر˘يزو ة˘ق˘فر نا˘˘ك ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو
حÓ˘˘˘شصإاو نا˘˘˘كشسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا
يوار˘ي˘م د˘م˘ح˘م تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
صسمأا دقفتو لمع ةرايزب ماق يذلا
. ةي’ولا ىلإا

 لغصش بصصانم ريفوتب ةبلاطملل

ةيلولا رقم مامأا نيلاطبلل ةيملسس ةيجاجتحا ةفقو
اهعون نم ةيناثلإ ةفقولإ يهو ةي’و رقم ةلابق ةيملصس ةيجاجتحإ ةفقو ميظنت ةبانع ةي’وب لاطبلإ بابصشلإ نم ددع سسمأإ ددج

ةلاطبلإ حبصش نم مهصصلخت لمع بصصانم ريفوتب ةبلاطملل كلذو ليغصشتلإ ةيريدم مامأإ طرافلإ عوبصسأ’إ اهميظنت مت يتلإ كلت دعب
 . لمعلإ بصصانم عيزوت يف ةيفافصشلإو اهنم نوناعي يتلإ
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ةد˘ع ي˘ن˘طاو˘م ةا˘نا˘ع˘م لاز˘ت ’
را˘م˘ع يد˘ي˘شس تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب ءا˘˘ي˘˘حأا

ةبانع ةنيدمب ة˘م˘ل˘ع˘لاو ي˘نو˘ب˘لاو
تا˘عا˘ط˘ق˘ن’ا بب˘شسب ة˘ل˘شصاو˘ت˘م
ةدعلو يئابرهكلا رايتلل ةرركتملا
ءا˘ي˘حأا رار˘غ ى˘ل˘˘ع اذ˘˘ه تا˘˘عا˘˘شس

عارذ، صسرا˘˘˘م8، م˘ير˘لا، ي˘نو˘ب˘˘لا،
ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح، صشير˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
يدي˘شسو ة˘ي˘شصا˘ح˘شصح˘لا،صسيد˘لا

ىلع لايل نوشضقي اوتاب نيأا رامع
تا˘عا˘ط˘ق˘ن’ا بب˘شسب م˘ه˘با˘˘شصعأا
ثدحي،يئابرهكلا رايتلل ةيلاتتملا

ةرار˘˘˘˘˘˘ح ءاو˘˘˘˘˘˘جأا ط˘˘˘˘˘˘شسو اذ˘˘˘˘˘˘ه
وأا راذ˘˘نإا ق˘˘با˘˘˘شس نودو،ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
ة˘˘شسشسؤو˘˘˘م ن˘˘˘م تا˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘شضو˘˘˘ت
ط˘خ˘شسلا تا˘ب ي˘ت˘لا زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘شس
ل˘ظ ي˘ف ة˘شصا˘خ ار˘ي˘ب˘ك ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
اهعبتت ي˘ت˘لا ة’ا˘ب˘مÓ˘لا ة˘شسا˘ي˘شس
د˘يد˘ع ءا˘ي˘ت˘˘شسا را˘˘ثأا يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
فقوتلاب اوماق نيذلا نينطاوملا

تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا ن˘˘ع
تشضرعت نأا دعب، ةيلزنمورهكلا
،دا˘شسف˘لاو ف˘ل˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا
يتلا ةبذبذتملا ةلاحلا هذه ببشسب
يذلا و،يئابرهكلا رايتلا اهدهششي
عطقني اناي˘حأاو بوا˘ن˘ت˘لا˘ب ل˘م˘ع˘ي
ام˘ك ،راذ˘نإا ق˘با˘شس نود تا˘عا˘شسل

راجتلا ةشصاخو نونطاوملا لّمح
ةيرزملا ةيعشضو˘لاو ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا
داوملا فلت و اهيف نوطبختي يتلا
يلزنمورهكلا ةزهجأ’ا و ةيئاذغلا
ي˘ت˘لا «زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘شس» ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘ل
ءاوجأ’ا هذه يف مهبيذعت لشصاوت
يتلا موحللا ةراجت ةشصاخ ،ةراحلا
ن˘ع كي˘ها˘ن، ف˘ل˘˘ت˘˘ل˘˘ل تشضر˘˘ع˘˘ت
جاتحت يتلا ه˘تا˘ق˘ت˘ششمو بي˘ل˘ح˘لا
ل˘ظ ي˘ف د˘ير˘˘ب˘˘ت˘˘لا ل˘˘ئا˘˘شسو ى˘˘لإا
ربع امك ، ةرارحلا تاجرد عافترا
م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘شسا ن˘ع م˘ه˘˘ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

ن˘˘م ،ن˘˘يد˘˘˘يد˘˘˘ششلا م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘شضغو
يذلا ، يلاحلا عشضولا رارمتشسا
اديازتم اب˘ل˘طو ’ا˘م˘ع˘ت˘شسا فر˘ع˘ي

صضع˘˘ب د˘˘كأا ثي˘˘ح ،ءا˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كل˘˘˘ل
’ تتاب ةيعشضولا نأا نينطاوملا
ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا را˘˘ي˘˘ت˘˘لا نأاو قا˘˘ط˘˘ت
نودو ،با˘ب˘شسأ’ا ه˘ف˘تأ’ ع˘ط˘ق˘˘ن˘˘ي
تاريربت يأا ميدقت وأا راذنإا قباشس
تاهجلا نوبلاطي مهلعج ام وهو،
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘شضب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘˘لا

ةيرزملا ةيعشضولا نم مهلاششتناو
اهتهج نم، اهيف نوطبختي يتلا
ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ي˘لاو تا˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ط˘˘ت
ل˘˘كششم ل˘˘ح˘˘ب دو˘˘هز˘˘م ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت
تلظ يئابره˘كلا را˘ي˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘نا

ع˘˘جرا ا˘˘م˘˘ك، قرو ى˘˘ل˘˘˘ع ار˘˘˘ب˘˘˘ح
ج˘ما˘نر˘ب˘لا با˘ي˘غ ى˘لإا با˘˘ب˘˘شسأ’ا
ةعاذإ’ هثيدح ءانثأا يلاجعتشس’ا

لولحلل قرطتلا نود اذهو ةبانع
نيلششافلا نيلؤوشسم˘لا ة˘ب˘شسا˘ح˘م و
ي˘ت˘لا زا˘غ˘ل˘˘نو˘˘شس ة˘˘شسشسؤو˘˘م ي˘˘ف
ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ةد˘˘م˘˘لا ي˘˘ف تشضر˘˘˘ع˘˘˘ت

فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ع˘˘شساو تادا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’
ة˘با˘ن˘ع تا˘يد˘ل˘ب نا˘˘كشس م˘˘ظ˘˘ع˘˘م
بنا˘ج ن˘م.ل˘كششم˘لا اذ˘˘ه بب˘˘شسب

أاوشسأ’ا9102 فيشص ربتعي رخآا

و ةبانع ةنيدم ينطاومل ةبشسنلاب

دعبف،تاونشس ذنم ةنوبب ةحايشسلا

ةمزأا ىلع رشصتقي رمآ’ا ناك نأا

ةيشضاملا تاون˘شسلا لÓ˘خ ها˘ي˘م˘لا

فيشصلا اذه اءوشس دادزا رمأ’ا نإاف

تاعاطقنا لكششم كانه حبشصأاو

ةمزأا و يئابرهكلا رايتلل ةرركتم

ةقرشسلا تايلمع اهيلإا فاشضي هايم

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع تاءاد˘ت˘˘ع’او

ا˘هد˘ه˘ششت ي˘ت˘لا عراو˘ششلا بر˘حو

وهو، ةرم لك يف ءايحأ’ا صضعب

ىلعو نينطاوملا ىلع ابلشس رثأا ام

فا˘ي˘˘ط˘˘شص’ا م˘˘شسو˘˘مو حا˘˘ي˘˘شسلا

مغر لازت ’و تناك يتلا ةبانعب

نيريثكلا ةلبق لكاششملا هذه لك

ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإÓ˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن

اهب عتمتت يتلا ةبÓخلا رظانملاو

ن˘ير˘ئاز˘لا ى˘ل˘˘ع بع˘˘شصي ي˘˘ت˘˘لاو

ةيفيشصلا مه˘ت˘ل˘ط˘ع˘ب عا˘ت˘م˘ت˘شس’ا

. قرششلا ةرهوج ىلع رورملا نود

 هايملإ ةمزأإو ءابرهكلإ يف ةرركتملإ تاعاطقن’إ ببصسب

 نييبانعلا ىلع أاوسسألا9102 فيسص

طيحملإ ةفاظنب قلعتي اميف ةصصاخ
ةيصسردملإ ةنايصصلإو

لوخد نامسضل تاريسضحتلا لسصاوت
ىوتسسملا يف يسسردم

مل يذلا يشسردملا لوخدلل ابشسحت يلزانتلا دعلا قÓطنا عم
ربع تاريشضحتلا لشصاوتت، دحاو عوبشسأا ىوشس هيلع قبتي
يشسردم لوخد نامشض لجأا نم ةبانع ةنيدم تايدلب فلتخم
،ةبانع ةيدلب رقمب صسمأا لوأا لاوز دقعنا ثيح ىوتشسملا يف
ةشصاخلا زاجنإ’ا ةبشسن مدقت ىدمب صصاخ يمييقت عامتجا
ةفاشضإ’اب صسرادملل يجراخلاو يلخادلا طيحملا فيظنتب
ماعلا نيمأ’ا صسأارت ثيح.صسرادملا يف ةنايشصلا لاغششأا ىلإا

هلÓخ دكأا نيأا،ةبانع ةيدلب تاراطإا روشضحب عامتج’ا اذه
طيحم ةفاظنب صصاخلا رطششلاب قلعتي اميف هنأا نولخدتملا
ةئام ةبشسنب تلمتكا دق ةيلمعلا نأا لوقلا نكمي صسرادملا
لامعأ’ا صضعب ءاقب عم رييجتلا لاغششأا كلذ يف امب ةئاملاب
رطششلا صصخي اميف ا˘مأا.زا˘ج˘نإ’ا د˘ي˘ق ي˘ه ي˘ت˘لاو ة˘ف˘ي˘ف˘خ˘لا
ةيلمع ةرششابم مت دق هنإاف ةي˘شسرد˘م˘لا ة˘نا˘ي˘شصلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
،ةيئادتب’ا صسرادملا ل˘ك ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع صصئا˘ق˘ن˘لا ءا˘شصحإا
كلذ يف امب يشسردملا لوخد˘لا ل˘ب˘ق ا˘ه˘ت˘ي˘ط˘غ˘ت˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل
لافقأا ،ذفاونلا جا˘جز ،تا˘ب˘ط˘شصم˘لا، ي˘شسار˘كلا ،ت’وا˘ط˘لا
ةرورشض ىلع نوعمتجملا قفتإا ريخأ’ا يفو.اهريغو باوبأ’ا
لو˘خد نا˘م˘شض ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘ب ل˘م˘ع˘لاو تا˘يو˘لوأ’ا د˘يد˘˘ح˘˘ت
هتهج نم.ذيمÓتلل مئÓملا خانملا ريفوتو حجان يشسردم
صسأارت ةيدلبلل ةباي˘ن˘لا˘ب يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا صسل˘ج˘م˘لا صسي˘ئر
نوؤوششلاب فلكملا بئانلا نم لك هرشضح يذلاو اعامتجإا
صشتفم و ةيحايشسلا و ةيشضايرلا و ةيفاقثلا و ةيعامتجإ’ا
ءاردم و ةيشسردملا ةيذغتلا راششتشسم و ةيشسردملا ةيذغتلا
و ةرورعزوب ، زكرم ينوبلا تاعاطق ءاشسؤور و صسرادملا
لوخدلل ريشضحتلا لجأا نم ، ةيدلبلا تاراطإا و ملاشس يديشس

ربمتبشس4 لبق صصئاقنلا ةجلا˘ع˘مو د˘يد˘ج˘لا ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا
 .يشسردملا لوخدلا دعوم لبقملا
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 ةيريخلإاهتردابم يف أإدبتصس
يصسردملإ لوخدلإ يف

ريخلا سسان‘‘ ةعومجم ءاسشنإا
  «تاعيرتلا

ريخلا صسان ةعومجم» اهيلع قلطأا ةديدج ةعومجم ءاششنإا مت
ةقطنملا يف ي˘م˘شسر ر˘ق˘م ا˘ه˘ل نو˘كي˘شس ثي˘ح «تا˘ع˘ير˘ت˘لا

هذه يف يناشسنإ’او يريخلا اهلمعو اهتاطاششن يف عرششتشسو
امعد «تاعيرتلا ريخلا صسان» ةعومجم تق’ دقو ،مايأ’ا

تايجاح تطغ يتلا «لاحرب ريخلا صسان» ةيعمج نم اريبك
ريخلا صسان» ةعومجم مظنتشسو ،ةديدع تاونشسل ةقطنملا
لو˘خد˘لا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ةردا˘ب˘˘م لوأا «تا˘˘ع˘˘ير˘˘ت˘˘لا
ىلع ةيشسردملا تاودأ’ا عيزوتب موقتشس ثيح يشسردملا
نومئاقلا اعدو ،ةقطنملا يف ةزوعملاو ةجاتحملا تÓئاعلا

صضعبلا مهشضعب معد ىلع تاعيرتلا ناكشس ةعومجملا ىلع
ةدعاشسم˘لا د˘ي د˘مو صصئا˘ق˘ن˘لا ة˘ي˘ط˘غ˘ت ل˘جأا ن˘م ل˘فا˘كت˘لاو
نوفورعم تاعيرتلا ناكشس نأا ةشصاخ ةجاتحملا تÓئاعلل
ىلع ةيمشسر ةحفشص ةعومجملا كلمتو ،مهتبيطو مهمركب
،ا˘ه˘ئا˘شضعأا ع˘م ل˘شصاو˘ت˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘ل˘˘ل «كو˘˘ب˘˘شسيا˘˘ف˘˘لا»
هذه لثمل ةشسام ةجاحب ةبانع تايدلبو ءايحأا لك تحبشصأاو
ةيحانلا نم ريبك رودب موقت يتلا تايعمجلاو تاعومجملا
تاردابملا نم د˘يد˘ع˘لا تح˘ج˘ن نأاو ق˘ب˘شس ثي˘ح ة˘ي˘نا˘شسنإ’ا
.ةيئاقلت ةقيرطب نابششلا فرط نم اهميظنت متي يتلا ةيريخلا

S¢.Q

ةدحو005ب ردقتapl جمانرب نم ةيفاصضإإ ةصصح

ةينكسسلا عيراسشملا ةئيهتل ميتنسس رايلم001
صصشصختشس ميتنشس رايلم001 لداعي ام يأا جد رايلم1ب ردقي يلام فÓغ نع «دوجلب ميرك» ةبانع نم ةنيدملاو نارمعلاو نكشسلا ريزو فششك
تاونقو ةيمومعلا ةرانإ’ا تاكبششو ةيلخادلا تاقرطلل ديبعت نم طامنأ’او غيشصلا ةفلتخملا ةينكشسلا جماربلا فلتخم ةئيهتل ةي’ولا ىلإا
.ةديدجلا ةينكشسلا عقاوملا كلت يف نطاوملل يششيعملا راطإ’ا نيشسحت لجأا نم كلذو تاكبششلا فلتخم نم اهريغو يحشصلا فرشصلا
ةبانع ةي’ول ةيفاشضإا ةشصح نع نلعأا دحأ’ا صسمأا ةيششع نييداشصتق’ا نيلماعتملاو عاطقلا يلوؤوشسم مشض ةي’ولا رقمب ءاقل يفو «دوجلب«ريزولا

جمانربل نأاششلا كلذكو ةدحو0051 نم8102 يف تدافتشسا ةي’ولا تناكو005ب ردقت ةشصحبapl معدملا يوقرتلا نكشسلا جمانرب نم
ةشصحل ةبشسنلابو نكشسلا نم عونلا اذه ىلع ديازتملا بلطلا لظ يف ةشصاخ صصشصحلا نم ديزملا بلطل راقعلا داجيإا ىلإا ايعاد يفيرلا نكشسلا

.اررقم ناك املثم صشيرلا عارذ يف زجنتشس اهنأا ريزولا لاق لدع انكشس078
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ةيكيتضسÓبلا ضسايكأ’ا لادبتضسا
زباخملا يف ةيقرولاب

را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا صسي˘ئر ،راو˘ن˘لو˘ب ر˘ها˘ط˘لا ا˘˘عد
ةيسساردو ةيسسيسسحت مايأا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ةرور˘سض ى˘لإا ،ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
ةيامح تايعمج ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ط˘ي˘ح˘م˘لاو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل
مادختسسا ةيمهأاب نينطاوملاو راجتلا صسيسسحتل كلهتسسملا
نم ةئيبلا ةيا˘م˘ح ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لاو ة˘ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب˘لا صسا˘ي˘كأ’ا
صسا˘˘ي˘˘كأ’ا را˘˘سشت˘˘˘نا ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘سضق˘˘˘لاو ثو˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘لا
ةريزوب ةيعمجلا يلثمم عمج ءاق˘ل لÓ˘خ م˘تو.ة˘ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب˘لا
لمعلا ىلع قاف˘ت’ا ي˘طاورز،ةدد˘ج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لاو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا

.زباخملا يف ةيقرولاب ةيكيتسسÓبلا صسايكأ’ا لادبتسس’

كارحلا ةبلط
ثدحلا نوعنضصي

ةبانعب
ة˘ق˘فر ة˘ب˘ل˘ط˘لا ن˘˘م تار˘˘سشع˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت
يوهجلا حرسسملا ىنبم مامأا نينطاوم
لوأا ةنيدملا طسسوب يبوجم نيدلا زع
اهيف ءاج ام زربأا تاتف’ نيلماح صسمأا
نم8و7 نيتداملا قيبطتب ةبلا˘ط˘م˘لا
بع˘سشلا نأا ن˘ي˘ت˘ن˘م˘سضت˘م˘لا رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا

قرفت˘ي نأا ل˘ب˘ق تا˘ط˘ل˘سسلا ل˘ك رد˘سصم
.ءوده يف نورهاظتملا

«بيرت ةحيار» قيرطلا
! ةبانع يف

عراوسش يف هتورذ ىلإا لامهإ’او بيسستلا لسصو
ىلإا ةيدؤوملا قرطلا ىتح ملسست مل ثيح ةبانع
يف لوادت مت دقو ،ءارته’ا نم ةيرحبلا ةهجاولا

يئزج م˘ط˘ح˘ت˘ل رو˘سص «كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا» تا˘ح˘ف˘سص
«ا˘˘˘ن˘˘˘فا˘˘˘سصو˘˘˘ل» ن˘˘˘م بر˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘˘ب ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ىلإا ةيدؤوملا قيرطلا يف «ر˘ي˘تا˘مرو˘ف˘سسنور˘ت˘لا«و
نأا مغرو ،ةيولعلا ةهجلا نم «صسيسسنارف ةنابج»
ىلع رمت تابكرملاو تارايسسلا نم تارسشعلا

مل ةينع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا نأا ’إا ا˘ي˘مو˘ي ق˘ير˘ط˘لا هذ˘ه
يكل ةيقيقح «ةثراك» عوقو رظتنتو انكاسس كرحت
لكسشت تحبسصأا يتلا قيرطلا ةنايسص ةداعإاب موقت

  .تارايسسلا باحسصأاو ةراملا ىلع اريبك ارطخ

ةرم لوأ’ قضشمد ضضرعم يف رئازجلا

رئازجلا نأا «ةسشوب حلاسص» ايروسس ىدل رئازجلا ريفسس فسشك
ىلوأ’ا ةرملل يلودلا قسشمد صضرعمل16 ةعبطلا يف كراسشتسس

لمعت يتلا تاكرسشلا نم ديدعلا مسضت ىربك تاعومجم4ب
(ةيئابرهكلا ،ةيكيناكيملا ،ةيلحملا) تاعانسصلا تاعاطق يف
ةدوع ةبغرل ةمجرت ن˘ي˘ت˘ن˘سس ل˘ب˘ق ه˘تدو˘ع د˘ع˘ب كلذو ل˘ق˘ن˘لاو
.ةيروسسلا قوسسلا ىلإا ةيرئازجلا تاكرسشلا

تايعمج داحتا ضشيمهتو ءاضصقإا
مهءايتضسا ريثي ءايحأ’ا

فرط نم ةبانع ةي’ول ءايحأ’ا تايعمج داحتا صشيمهت نأا ودبي
ر˘ب˘ع كلذ ن˘ع اور˘ب˘ع ثي˘ح م˘هءا˘ي˘ت˘سسا را˘ثأا د˘ق ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لا

مغر» لوقلاب ءاسصقإ’اب نيددنم كوبسسيا˘ف˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص
ءاسصقإ’ا ةسسايسس صسرامت ةبانع ةي’و حلاسصم تلازام كارحلا

ء’ولا باحسصأ’ ’إا نكسسلا ريزو ءاقل روسضح و صشيمهتلا و
لءاسست امك » ءايحأ’ا تايعمج ةسصاخو تايعمجلا رود ركنتو
يه مأا كلذب ملع ىلع يلاولا له ريخأ’ا يف تايعمجلا داحتا

.؟هتاميلعت

«يوضضوفلا» خيرفت
تاطلضسلا نيعأا مامأا

تويبلل ا˘خ˘ير˘ف˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و فر˘ع˘ت م˘ل
هذه هدهسشت ام لثم ةيوسضوفلا كاسشكأ’او
اريبك ايمانت فرعت تايدلبلا لجف مايأ’ا
ةيراقعلا بويجلا ددهت تتاب يتلا ةرهاظلل
ما˘مأا كلذو ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا هو˘سشتو
ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسل˘˘˘ل بير˘˘˘غ تم˘˘˘سص
ءانبلا حبسصأاو ءاوسس دح ىلع ةبختنملاو
اراهن اراهج متي تايانبلا نم عونلا اذهل
ر˘ير˘ح˘ت˘ب نو˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ف˘ت˘كي ن˘ي˘ح ي˘ف
.لاغسشأ’ا فقو رسضاحم

تاي’ولا يف «يودب» وثوعبم
ة˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو تر˘˘خ˘˘سس
اددع ةيلحم˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
ة˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ل ا˘˘ه˘˘تارا˘˘طإا ن˘˘م
لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘لا تار˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضح˘˘˘˘ت
’ تاي’ولا ربع يسسردملا
ة˘ح˘ن˘م˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت ا˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘سس
لقنلاو معاطملاو نيزوعملا
بتكلا ع˘يزو˘تو ي˘سسرد˘م˘لا
ى˘˘ل˘˘ع صصر˘˘ح˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف
ة˘م˘ئÓ˘م˘لا فور˘ظ˘لا ر˘ي˘فو˘ت

ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه حا˘˘ج˘˘نإ’
تا˘˘ي˘˘سصو˘˘ت˘˘ل اد˘˘˘ي˘˘˘سسج˘˘˘تو
كرتسشملا يرازولا صسلجملا
عو˘ب˘سسأ’ا لÓ˘خ د˘ق˘ع˘ن˘˘م˘˘لا
.يسضاملا



ةيقيرفإلا باعلفل سداسلا مويلا يف بهذلا دصح يف لشفت رئازجلا

دوسسأ’ا ناسصحلا نولتايرتلا بختنم
ةـــيرـــئازـــجلا ةـــكراـــسشملل

 رسضخلا عم هبسصنم سسفن يف نÓيملا يف رسصان نب فيظوت ةرورسضب فرتعي ولوابمايج
،ةيلاطيإا ةيمÓعإا ريراقت تراسشأاو ،ويسشتلاكلا نم ديدجلا مسسوملا لÓخ رسصان نب ليعامسسإا ،يرئازجلا يلودلل اسصاخ اجمانرب رسضح دق هنأاب يلاطيإ’ا نÓيم يدان بردم ولوابمايج وكرام فسشك

دقتعيو ،ةريخأ’ا رسصمب9102 ايقيرفا سسأاك لÓخ يرئازجلا ينطولا بختنملا عم هيف قلأات يذلا بسصنملا سسفن يف رسضخلا ةبهوم ىلع دامتع’ا يف يلاطيإ’ا ينقتلا ىدل ةبغر دوجو ىلا
املثم ،ناديملا يف هتاردق لك ريجفت نم نكمتي ىتح نيبع’ ةثÓث نم افلاتم ناديملا طسسو اهيف نوكي بعل ةطخ يف دجاوتي نأا بجي رسصان نب نأاب ،يرينوسسورلل ينفلا مقاطلا يف لوأ’ا لجرلا

ناديم طسسوك ،تاركلا عاجرتسسإا ةمهم يف ““ايليب اكول““ ينيتنجرأ’ا بعÓلا رسصان نب فلخي نأاب نوريثكلا بلاط نأا دعب ،نÓيم بردم نم فقوملا اذه ءاجو ،ايقيرفا سسأاك يف رسضخلا عم هل لسصح
بسصنملا يف ةعئار اسضورع ،اماع12ـلا بحاسص مدقو ،موجهلاو عافدلا نيب لسصو ةقلح نوكيل ،مدقتم زكرم يف دجاوتلا لسضفي ،رسصان نب نأا و ةسصاخ ،ايقطنم ولوابمايج فقوم يتأايو ،رخأاتم

hd«ó.±.ريغسصلا هنسس مغر ةلوطبلا ةياهن يف لوأ’ا اهمجن ريتخأا يتلاو ،ايقيرفإا سسأاك لÓخ هركذ فلاسسلا
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راـــــبخأ
ةضايرلا

يرئازجلا يتاراكلل تايزنورب9
تا˘ي˘لاد˘ي˘م ة˘ع˘سست ود ي˘تارا˘ك˘ل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ر˘سصا˘ن˘ع تق˘ق˘ح

يماتخلا مويلا وهو سسمأا موي نم ةيحابسصلا ةرتفلا لÓخ ةيزنورب
ةنيدمب ايلاح ةماقملا ةيقيرف’ا باعلأ’ا يف ود يتاراكلا تاسسفانمل
.ةيبرغملا طبارلا

رسصم ىلع اتف’ اقوف˘ت ،ي˘ت˘ي˘م˘ك تاد˘ي˘سسل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا ق˘ير˘ف˘لا ق˘ق˘حو
،يديم ءاميسش يثÓثلا لسضفب ،ثانا يعامج يتيمكلا ةيزنوربب جوتيل
ثيح ،زوفلا حاتفم تناك ةريخأ’ا هذه ،وعارد دادوو ءايمل بوطعم

تا˘ظ˘ح˘ل˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘لاد˘ي˘م˘لا ن˘م˘سضت˘ل ار˘ه˘ب˘˘م ارا˘˘سصت˘˘نا تق˘˘ق˘˘ح
.لازنلا نم ةريخ’ا

،ة˘يز˘نور˘ب˘لا ة˘ي˘لاد˘ي˘م˘لا ا˘تا˘ك تاد˘ي˘سسب˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا ق˘˘ق˘˘حو
،د˘ي˘ع˘سس جا˘ح ا˘ي˘ل˘ي˘ما˘كو نا˘ير ي˘ج˘قÓ˘سس ،ي˘تو˘ن˘ح ةرا˘سس ن˘م نو˘ك˘ت˘˘م˘˘لاو
اتاك يدرفلا يف هجيوتت دعب ،اهل ةيلاديم يناث نمسضتل ايليماك تداعو
روكذلل ينطولا بختنملا ققحو ،ثلاثلا زكرملا تققح ثيح ،ثانا

م˘ي˘ك˘حو تور˘ك’ ر˘ي˘م˘سس ،سست˘يو ذا˘ع˘م ن˘م نو˘ك˘ت˘م˘لاو ،ة˘يز˘نور˘ب ا˘˘تا˘˘ك
يدرفلا ةيزنور˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت د˘ع˘ب ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا م˘ير˘ك يو˘ح ق˘ق˘حو ،ىو˘ح
.اتاك
05 نم لقأا نزو ةيزنورب بلاط ناميا تققح ،يدرف يتيمكلا يفو

تفتكاو ،غك55 نم لقا نزو ةيزنورب وعارد دادو تققح نيح يف ،غك
ىل˘ع ا˘هزو˘ف د˘ع˘ب ة˘يز˘نور˘ب˘لا ة˘ي˘لاد˘ي˘م˘لا˘ب بو˘ط˘˘ع˘˘م ءا˘˘ي˘˘م˘˘ل ة˘˘ل˘˘ط˘˘ب˘˘لا
رئازجلل ةعسسات ةيزنورب سسينا يماسس ققحو ،ىسسيع نتاف ةيسسنوتلا

.ةسسفانملا يف
سضرعت دعب ،ةرسشاعلا ةيزنوربلا قيقحت نم رئازجلا ةباسص’ا تعنمو
ىلا تدأا ،مفلا ىوتسسم ىلع ةغيلب ةباسصا ىلا سشاسشع ذاعم عراسصملا
ةسسفانملا نم هباحسسنا

يراسشعلاو يثÓثلا زفقلا ،زجاوح رتم004 تاسصاسصتخا يف

ىوقلا باعلأا ةسضاير يف تايلاديم سسمخ قيقحت  ىلع ناهر
،يراسشعلا ،يثÓثلا زفقلا ،زجاوح رتم004 يهو تاسصاسصتخا ةسسمخ يف تايلاديملا عازتنا ةيرئازجلا ىوقلا باعلأا ةسضاير رظتنن
نيدمب ديسشر ي’وم يسضايرلا بكرملا يف اهقÓطنا ةراسشإا سسمأا تيطعأا يتلا ةسسفانملا هتاه يف ،ةقرطملا يمرو ةنازلاب زفقلا
9102. ةيقيرف’ا باعلأÓل21 ـلا ةعبطلا تايلاعف نسضتحت يتلا ةيبرغملا طابرلا

ةيلود تارود يف تاكراسشم ىلإا ةفاسضإا نطولا جراخ تاسصبرت ةينطولا رسصانعلا سضعب ترجأا ،ريبكلا يراقلا سسرعلا اذهل ادادعتسساو
(ةقرطملا يمر) ةربزوب ةنيوز ،(يثÓثلا زفقلا) يكيرت رهاط دمحم رسساي ،(زجاوح رتم004) ولوهل كيلملا دبع رارغ ىلع
.(ةنازلاب زفقلا) يبارسش ليلخ ماسشهو
ةسسفانملا نإاف ظوظحلا سصخي اميف““ :تقولا سسفن يف هبردمو يلسسرم نيدلا رون ،رتم0051 ـل قباسسلا يبملو’ا لطبلا قيقسش دافأاو
ءانثتسساب ،ارخؤوم ةينطولا ةلوطبلا يف هانظح’ ام وهو يرئازجلا ىوتسسملا عجارت ،لباقملاب .يملاع ىوتسسمب زيمتت ةيراقلا

.““ولوهل لثم ءامسسأ’ا سضعب
لبق نم ددحملا ىندأ’ا دحلا مهقيقحت دعب نييسضايرلا ءاقتنا متو ،تايتف ثÓث مهنيب نم ،ءادع11 ـب ةلثمم رئازجلا نوكتسسو
ىلع ةردقلا طرسش تعسضو يتلا ةيسصولا ةرازولا لبق نم ةرطسسملا فادهأ’او تاعلطتلل كلذك نوبيجتسسي نيذلاو ةينفلا ةيريدملا

.ةكراسشملا لجأا نم ةيلاديم قيقحت
يتباث لÓبو (رتم008) ريسشبلب دمحم امهو ،ةحودلاب9102-ملاعلا ةلوطبل نيلهأاتم نييسضاير ءامسسأا ينطولا قيرفلا مسضيو
سضوخل امهدادعتسسا ىدم ىلع فوقولاو ريسضحتلل ةماه ةطحم امهل ةبسسنلاب ةيقيرفإ’ا باعلأ’ا لثمت ناذللا ،(عناوم رتم0003)

.يرطقلا دعوملا رامغ
باعلأا يف يبارسشو ولوهل قلأات تفرع دق (وغنوكلا) ليفازاربب5102 يف ترج يتلا ةيقيرف’ا باعلأ’ا نم ةطرافلا ةخسسنلا تناكو
.ةيبهذلا ةيلاديملاب امهجيوتت دعب ىوقلا
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ةيسشع ةنيطنسسقب يوÓم˘ح د˘ي˘ه˘سشلا بع˘ل˘م نو˘ك˘ي˘سس
با˘ب˘سشلا ن˘ي˘ب يو˘ق ءا˘ق˘ل نا˘سضت˘ح’ ا˘˘حر˘˘سسم ،مو˘˘ي˘˘لا
مسسرب ،ي˘ن˘ير˘ح˘ب˘لا قر˘ح˘م˘لا يدا˘ن ه˘ف˘ي˘سضو ي˘ل˘ح˘م˘لا

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأÓ˘˘ل سسدا˘˘سسلا د˘˘م˘˘ح˘˘˘م سسأا˘˘˘ك با˘˘˘هذ
.Óيل فسصنلاو ةنماثلا ةعاسسلا نم اقÓطنا

،““ي˘سسا˘ي˘سسلا““ ـل ا˘ب˘ع˘سص ارا˘ب˘ت˘خا مو˘ي˘لا ءا˘ق˘ل نو˘ك˘ي˘˘سسو
فاسصنأا ىتح لÓغتسساو حيرم زوف قيقحتب بلاطملا
قيقحتو سسفا˘ن˘م˘لا تا˘عا˘فد ةر˘ف˘ي˘سش ر˘سسك˘ل سصر˘ف˘لا

ل˘ب˘ق ،مدا˘ق˘لا رود˘ل˘ل ه˘ل˘هأا˘ت ه˘ب ن˘م˘سضي ح˘ير˘˘م قرا˘˘ف
.ةمانملا ةينيرحبلا ةمسصاعلاب بايإ’ا ةعقوم
يف ةد˘حاو ة˘ط˘ق˘ن هد˘ي˘سصر ي˘ف كل˘م˘ي يذ˘لا با˘ب˘سشلا
ةبيبسش مامأا هتميزه دعب ىلوأ’ا ةفرتحملا ةلوطبلا
،ه˘ب˘ع˘ل˘م˘ب ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘˘ح˘˘تا ما˘˘مأا ه˘˘لدا˘˘ع˘˘تو ةروا˘˘سسلا

سضوخ دسصق حيرم قرافبو زوفلا قيقحتب بلاطم

لبقملا ربمت˘ب˘سس71 موي ةما˘ن˘م˘لا˘ب با˘ي’ا ةارا˘ب˘م
.نانئمطاو ةحارب
ةدو˘ع با˘ب˘سشلا ل˘ج˘سسي د˘ق ،داد˘ع˘ت˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ىل˘˘عو
دعب ,رورحسش مÓسسإاو ةدايع نب نيسسح ,نيعفادملا
لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘م˘˘ه˘˘ئا˘˘عد˘˘ت˘˘سسا

ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا بخ˘ت˘ن˘م سصبر˘ت˘˘ل ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
تناك ثيح ،ىسسوم يديسسب ينطولا ينفلا زكرملاب
ة˘يدا˘ح˘ت’ا ن˘م تب˘ل˘ط د˘ق ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘˘ب˘˘سش ةرادإا
سصبرتلا اذه نم امهءافعإا ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا

ىق˘ب˘ي يذ˘لا ،قر˘ح˘˘م˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ه˘˘كار˘˘سشإا د˘˘سصق
ةلوطب يف ثلاثلا زكرملا لتحيو امرتحم اسسفانم
ةمانملا يدان و عافرلا بقللا لماح ءارو نيرحبلا

سسينيد بردملا نإاف هيلعو ،يناثلا زكرملا بحاسص
جور˘خ˘ل˘ل ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا ة˘ف˘ي˘لو˘ت˘لا دا˘ج˘يإا ه˘ي˘˘ل˘˘ع نا˘˘ف’
ن˘م عو˘ن˘˘ب ةدو˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل بع˘˘ل ه˘˘ل ن˘˘م˘˘سضي را˘˘سصت˘˘نا˘˘ب

سسأار ىلع هبسصنم يف هئاقب نامسض اذكو ةيحيرأ’ا

،يرئازجلا قرسشلا ةيد˘نأا د˘ي˘م˘ع˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘سضرا˘ع˘لا

رخأا نأا ““رابآ’ا““ ةكلاملا ةكرسشلا ةرادإا تدكأا نأا دعب

دعب قرحملا ةهجاوم يه يسسنرفلا ينقتلل ةسصرف

ىلوأ’ا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘˘ف ةر˘˘ث˘˘ع˘˘ت˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب

ةيبر˘ع˘لا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا نأاو ة˘سصا˘خ ،د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل

ينيطنسسقلا يدانلل ةرطسسملا فادهأ’ا دحأا ىقبت

يف اهزئاوج ةميقو عفترا يذلا اهاوتسسمل رظنلاب

اهجاتب ’ امل رفظلا وأا ةريخأ’ا اهتطحم غولب لاح

اهتغي˘سصب ة˘سسفا˘ن˘م˘ل˘ل ىلوأ’ا ة˘خ˘سسن˘لا تنا˘ك نأا د˘ع˘ب

دعب ،يسسنوتلا يلحاسسلا مجنلل تداع دق ةديدجلا

،يدوعسسلا لÓهلا ىلع ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف هزو˘ف

6 ا˘هرد˘ق ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘لا˘م ةز˘ئا˘˘ج˘˘ب كلذ˘˘ب ر˘˘ف˘˘ظ˘˘ي˘˘ل

.ر’ود نييÓم

ةيبرعلا ةيدنفل سداسلا دمحم سأكل61 ـلا رودلا باهذ

،ةيفيسصلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ ديدج يدان ىلإا لاقتن’ا فراسشم ىلع بلاط نب ليبن ،يرئازجلا مجنلا حبسصأا
يتلا ةريثكلا لكاسشملا دعب يناملأ’ا هكلاسش يلاحلا هيدانب هيف بوغرم ريغ باسشلا بعÓلا تاب نأا دعب

نب نأا ’إا ،ةدكؤوم تحبسصأا هكلاسش يدانل هترداغم نأا مغرو ،قرزأ’ا قيرفلا يبردم عم هل تثدح
،نميرب ردريف يدان فوفسص ىلإا لقتنيسس ثيح ،يناملأ’ا يرودلا رداغي نل (اماع42) بلاط

،ةيفيسصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه لÓ˘خ ه˘م˘سض ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا ر˘ب˘كأا د˘حأا نا˘ك يذ˘لا
اهتريظنو هكلاسش يدان ةرادإا لسصوت نع ،ةريهسشلا ةيناملأ’ا ““دليب““ ةفيحسص تفسشكو
““رسضخأ’ا““ يدانلا ىلإا بعÓ˘لا لا˘ق˘ت˘نا˘ب ي˘سضق˘ي ي˘ئا˘ه˘ن قا˘ف˘ت’ ن˘م˘ير˘ب ردر˘ي˘ف ي˘ف
ردريف ةرادإا نأا تدكأا يتلا ،ةفيحسصلا تفاسضأاو ،ةراعإا لكسش ىلع دحاو مسسومل

ذإا ،ةيسصخسشلا دونبلا سصوسصخب بعÓلا عم كلذك قافت’ تلسصوت نميرب دق
ناك هنأا ةسصاخ ،دقعلا مامتإا لجأا نم هبتار سضيفختل بلاط نب رطسضا

نلف نميرب ردريف عم امأا ،هكلاسش عم وروأا نييÓم5 يلاوح ىسضاقتي
قباسسلا بعÓلا نوكيسسو ،ايونسس وروا نييÓم5.3ـلا هبتار زواجتي
عم ،ةلبقملا تاعاسسلا لÓخ دعوم ىلع يزيلجنإ’ا ماهنتوت يدانل
د˘ت˘م˘م˘لا د˘ق˘ع˘لا تاءار˘جإا كلذ˘كو ،ي˘ن˘ي˘تور˘لا ي˘ب˘ط˘لا سصح˘ف˘لا
لقتنا دق بلاط نب ناكو ،ةراعإ’ا ليبسس ىلع دحاو مسسومل
وروأا نويلم91 لباقم7102 ماع فيسص هكلاسش يدان ىلإا

يلاوح قرزأ’ا سصيمقلاب بعل ثيح ،ماهنتوت نم امداق
.افدهÓ 91جسسم ،ةارابم001
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اهديسصر زيزعت يف رئازجلا تلسشف

،سسدا˘سسلا مو˘ي˘لا لÓ˘خ بهذ˘˘لا ن˘˘م

ي˘ف ع˘بار˘لا ز˘كر˘م˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ق˘˘ت˘˘سست˘˘ل

ةيلاديم64 ديسصرب ماعلا بيترتلا

02˘- ة˘ي˘˘سضف41˘- ة˘ي˘ب˘هذ21)

لوا رئازجلا تدسصحو ،(ةيزنورب

ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سضف ة˘˘ي˘˘˘لاد˘˘˘ي˘˘˘م ىل˘˘˘ع سسمأا

بسسح ع˘˘ير˘˘سسلا بع˘˘ل˘˘لا تا˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م

ةيسضف ةي˘لاد˘ي˘مو ،ط˘ل˘ت˘خ˘م قر˘ف˘لا

قر˘ف˘لا نو˘ل˘تا˘ير˘ت˘لا تا˘سسفا˘ن˘˘م ي˘˘ف

ي˘ف ة˘˘ي˘˘سضف ة˘˘ي˘˘لاد˘˘ي˘˘مو ،ط˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م قر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘سسفا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م

.نوتنمداب

بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ق˘˘˘ح ل˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب

نم ةأاجافم نولتاير˘ت˘ل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا

نم ن˘ك˘م˘ت نا د˘ع˘ب ،ل˘ي˘ق˘ث˘لا را˘ي˘ع˘لا

قابسس يف ةيسضفلا ةيلاديملا زارحإا

˘˘ما˘˘ت˘˘خ ي˘˘ف ،ط˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا ع˘˘با˘˘ت˘˘ت˘˘˘لا

سسمأا لوأا تر˘ج ي˘ت˘لا تا˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

،قار˘˘قر ي˘˘بأا يداو ة˘˘ف˘˘˘سضب د˘˘˘حأ’ا

ـلا ةرود˘لا با˘سسح˘˘ل ،طا˘˘بر˘˘لا بر˘˘ق

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘˘فإ’ا با˘˘ع˘˘لأÓ˘˘ل21

13 ةياغ ىلإا بر˘غ˘م˘لا ا˘ه˘ف˘ي˘سضت˘سسي

.يراجلا توأا
نوكت˘م˘لا ““ر˘سض˘ُخ˘لا““ ي˘عا˘بر كت˘فاو
،سسل˘ي ن˘ب م˘يز˘ن ،لÓ˘ه ة˘˘ما˘˘سسأا ن˘˘م
،ي˘كرا˘ب˘م ة˘ن˘ي˘ه˘كو ي˘ج˘لا˘˘م ة˘˘ن˘˘ي˘˘مأا
دعب باعل’ا ةيسضفو يناثلا زكرملا

اسس1 نمزب قابسسلا ةفاسسم هعطق

بخ˘ت˘ن˘م˘لا ف˘ل˘خ ،ا˘ث94 د71
سسيفنلا ندعملاب جوتُملا يسسنوتلا

.(اث03 د61 اسس1)
يرسصم˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ىف˘ت˘كا ا˘م˘ن˘ي˘ب

اسس1) ةيزنوربلاو ثلاثلا فسصلاب

.(اث75 د71
،ط˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ع˘با˘ت˘˘ت˘˘لا قا˘˘ب˘˘سس د˘˘ع˘˘يو
ل˘ك˘ل ر˘غ˘˘سص˘ُ̆م نو˘˘ل˘˘تا˘˘ير˘˘ت ة˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘ب
بلا˘˘˘ط˘˘˘˘م نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا ،ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير
،ير˘˘˘ج˘˘˘لا تا˘˘˘˘قا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسب ما˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
لقأا ةفاسسم˘ل ة˘جاّرد˘لاو ة˘حا˘ب˘سسلا

.يدرفلا قابسسلا نم
بخ˘ت˘ن˘م˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘عو

حلا˘سص ،نا˘يز˘م د˘م˘ح˘م نو˘ل˘تا˘ير˘ت˘لا
ر˘خآ’ سصا˘خ ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ،م˘˘قر˘˘ل
زا˘ج˘نإ’ا اذ˘ه˘ب ه˘تدا˘ع˘سس ن˘ع ة˘˘عا˘˘سس
با˘ع˘لأ’ا ي˘˘ف ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا ز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
اريث˘ك ا˘ن˘ي˘نا˘ع““ :Ó˘ئا˘ق ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا

ة˘˘˘سضا˘˘˘ير دو˘˘˘جو تا˘˘˘ب˘˘˘ثإا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
،ينطولا ىوتسسملا ىلع نولتايرتلا

ا˘ندو˘جو ا˘ن˘سضر˘˘ف يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
ي˘ف ة˘ي˘سضف ة˘ي˘لاد˘ي˘م ل˘ي˘˘ن˘˘ب مو˘˘ي˘˘لا
ةيزنوربو طلتخملا عباتتلا قابسس
ي˘سضا˘ير˘لا ا˘ه˘لا˘ن ي˘ت˘لا يدر˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
ةيلود ةسسفانم نمسض ،لÓه ةماسسأا

.““ةيقيرفإ’ا باعلأ’ا لثم ةيوق
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا نأا ،ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘جو
تنا˘ك ،نو˘ل˘˘تا˘˘ير˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ن˘م ر˘˘مأا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع ةد˘˘م˘˘ل ةد˘˘م˘˘ج˘˘م
نأا لبق ،ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو
ة˘˘ن˘˘سس ع˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘م طا˘˘˘سشن˘˘˘لا ىلإا دو˘˘˘ع˘˘˘ت

.سسانولا حلاسص ةسسائرب،9102
Óئاق مقرل نايزمأا ينقتلا فاسضأاو
انبختنم ىلع نهاري ناك دحأا ’ ““

ةرودب ةيبا˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل

نم انك˘م˘ت ا˘ن˘ن˘ك˘ل،9102-برغملا
ةكراسشم لوأا يف نيتيلاديم دسصح
ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإا ر˘˘˘سشؤو˘˘˘˘م اذ˘˘˘˘هو ،ة˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ق
ةلسصاوم ىلع لمعنسسو ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘ل˘ل
ج˘ئا˘ت˘ن ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
.““لسضفأا

جيوتتلا ةسصنم جراخ تاجاردلا
ل˘˘˘ت˘˘˘حا تا˘˘˘جارد˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير ي˘˘˘˘ف
ارو˘كذ) نا˘ير˘ئاز˘ج˘لا نا˘ب˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ن˘يز˘كر˘م˘لا ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا ىل˘˘ع (ا˘˘ثا˘˘نإاو
د˘˘سض قا˘˘ب˘˘سس ي˘˘ف سسدا˘˘سسلاو ع˘˘˘بار˘˘˘لا
ءا˘˘˘جو ،(قر˘˘˘ف˘˘˘لا بسسح) ة˘˘˘عا˘˘˘سسلا
رو˘˘كذ˘˘ل˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
،ي˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘قر ف˘˘˘سسو˘˘˘ي ن˘˘˘م ل˘˘˘ك˘˘˘سشم˘˘˘لا

يرو˘سصن˘م مÓ˘سسإا ،ا˘ق˘ع˘˘ل ن˘˘يد˘˘لاز˘˘ع
لفسسأا يف يروسصنم نمحرلا دبعو
زاف يذلا قابسسلل ةيفرسشلا ةسصنملا

˘ما˘مأا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا بو˘ن˘ج بخ˘ت˘ن˘˘م ه˘˘ب

.(3) ادناورو (2) ايرتيريإا
بو˘ن˘ج بخ˘ت˘ن˘˘م زا˘˘ف ،ثا˘˘نإ’ا ىد˘˘ل
ىلع مامأا لوأ’ا ز˘كر˘م˘لا˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

اميف اي˘بو˘ي˘ثإاو ا˘ير˘ت˘ير˘يإا ،ي˘لاو˘ت˘لا
ع˘˘بار˘˘لا ف˘˘سصلا ي˘˘ف بر˘˘غ˘˘م˘˘لا ءا˘˘ج

ر˘ئاز˘˘ج˘˘لاو (5) ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن ا˘مد˘ق˘ت˘˘م

(6).
يرئازجلا يوسسنلا بختنملا لثمو
ناناو نب اسشرو راهيت ةسشئاع نم لك
.يمسساق ايديلو حادملا نيمسسيو

رئازجلل ةيسضف ةيلاديم يدهي جنرطسشلا
ةيسضف ةي˘لاد˘ي˘م ر˘ئاز˘ج˘لا تد˘سصح
ل˘سضف˘ب ج˘نر˘ط˘سشلا سصا˘˘سصت˘˘خا ي˘˘ف
،ن’دع بارع نم نوكتملا قيرفلا

،ة˘ن˘ير˘ب˘سص سشر˘ط˘ل ،ة˘ن˘ي˘مأا دو˘يز˘م
يف يناث هلولح دعب لÓب نسسحلب
بسسح ع˘˘ير˘˘سسلا بع˘˘ل˘˘لا تا˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م
ة˘ي˘نا˘م˘ث د˘ي˘سصر˘ب ط˘ل˘ت˘خ˘˘م قر˘˘ف˘˘لا
نوريماكلا نم لك ىلع تاراسصتنا

5.3- ايريجين،3-1 يوبابميز،0-4

’وغنأا،5.2-5.1 ا˘ناو˘سستو˘ب،5.0

سسنوت،2 5-5.1 برغملا،5.1-5.2

ةدحاو ة˘م˘يز˘ه ل˘با˘ق˘م،5.1-5.2

5.0-3 5. رسصم مامأا

 (اسس03:02 ىلع  مويلا) ينيرحبلا قرحملا - ةنيطنسسق بابسش

 راسصتن’ا ىلع رسصي ناف’و ””يسسايسسلا”” ـل بعسص رابتخا

 هبتار سضيفخت ىلع قفاو

نميرب ردريف ىلإا هقيرط يف بلاط نب

ة˘قا˘ط˘ب كا˘ك˘ت˘فا ي˘ف ةروا˘سسلا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘˘ير˘˘ف ح˘˘ج˘˘ن
ةيبرعلا ة˘يد˘نأ’ا ة˘لو˘ط˘ب˘ب23 رود˘˘لا ىلإا ل˘˘هأا˘˘ت˘˘˘لا
لوأا هزو˘ف بق˘˘ع ،““سسدا˘˘سسلا د˘˘م˘˘ح˘˘م سسأا˘˘ك““ لا˘˘ط˘˘بأ’ا
،در نود فدهب يسسنوتلا يترزنبلا يدانلا مامأا ،سسمأا

فده ،ةيناثلا ةعومجملا نم ةثلاثلا ةلوجلا نمسض
دلاوخ نيدلا رسصن عفادملا هلجسس ،ديحولا ةارابملا

ر˘ه˘ظو ،ةارا˘ب˘م˘لا ر˘م˘ع ن˘م ةر˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘ف

مسصب ثيح ،ةياغلل زيمم ىوتسسمب ةرواسسلا ةبيبسش
لسضفب ،ةيبرعلا ةقباسسملا يف هل ةارابم نسسحأا ىلع
ىف˘ت˘كا ا˘م˘ي˘ف ،ط˘ي˘ل˘ج ىف˘ط˘سصم برد˘م˘لا تار˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت

اد˘بو ،عا˘فد˘لا˘ب ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘ترز˘ن˘ب˘لا يدا˘ن˘˘لا و˘˘ب˘˘ع’
تا˘م˘ج˘ه˘لا ىل˘ع اود˘م˘ت˘عاو د˘يد˘سشلا رذ˘ح˘˘لا م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

لسضفلاب ةرواسسلا ةبيبسش نيديو ،ةعيرسسلا ةدترملا
ذقنملا رود بعل يذلا ،دلاوخ نيدلا رسصن ،هعفادمل
كابسش ىلإا يحامسس هليمز ةعيزوت ليوحت يف حجنو

هجاويسسو،09 ةقيقدلا يف يترزنبلا ىمرم سسراح
با˘ب˘سشلا يدا˘ن ل˘ب˘ق˘م˘لا رود˘لا ي˘˘ف ةروا˘˘سسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش

،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ،ءا˘ع˘برأ’ا اذ˘˘ه يدو˘˘ع˘˘سسلا
ةدوعلا ةارابم يرجت نأا ىلع

يف ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس12 موي
.ةيدوعسسلا
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 يترزنبلاب حيطت ةبيبشلا
ءاعبرفا اذه يدوعسلا بابشلا لبقتستو

:نيدلا دمحأا ةمكÓملا بردم

انتمطح ةسسلوكلا »
””برغملا دعوم يف

اميف اهلمع تلمع ةسسلوكلا نأا نيدلا دمحأا ةمكÓملا بردم لاق
ؤو˘طاو˘ت د˘جاو˘ت ع˘م ة˘سصا˘خ ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘ب˘˘خ˘˘ن˘˘لا ي˘˘م˘˘كÓ˘˘م سصخ˘˘ي
نوكت ’ ىتح نييرسصملا ىتحو ةسسناوتلاو ةبراغملا نيب حوسضفم
بردملا بسسحبو , باعلأ’ا هذه لÓخ فينسصتلا ةمق يف رئازجلا
ناك همكÓم نأا حسضاو لكسشب راسشأاف زيزعب نب جورخل قرطت يذلا
““ ةسسفانملا سسفن لÓخ همامأا طقسس يذلا يسسيروملا نم نسسحأا

دقف هيلعو نسسحأ’او لسضفأ’ا ناك يمكÓم نأا لوقأا مومعلا ىلع
ايلاح ةسضايرلا هذه ر˘ي˘سس ة˘ي˘ف˘ي˘ك سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘ع˘سضو˘لا تح˘سضتا

.سسيلاوكلا ىلع امومع دمتعت يتلاو

ةرواسلا ةبيبش /ةيبرعلا ةلوطبلا

ةضفلاب يفتكي ةشيرلا ةرك بختنم
ةيراجلا9102-ةيقيرفإ’ا باعلأÓل ،قرفلا بسسح طلتخملا ةقباسسم يف ةيسضفلا ةيلاديملاب ةسشيرلا ةركل يرئازجلا بختنملا ىفتكا

.(برغملا) ءاسضيبلا رادلاب قرسشلا نيع ةيسضايرلا ةعاقلاب دحأ’ا سسمأا لوأا (0-3) ايريجين مامأا همازهنا دغب (برغملا) طابرلاب
تاراهمب نوزاتمي نيبع’ ىلع رفوتت ةيوق ةيريجين ةليكسشت مامأا (0-2و0-2و1-2) ثÓثلا هتايرابم يرئازجلا بختنملا رسسخو
زاف دق يرئازجلا بختنملا ناكو .رسصمو ايقيرفإا بونجل ةسسفانملا هذه يف ةيزنوربلا تايلاديملا تداعو .نيتيلاع ةيندبو ةينف
يف توأا92و82و72 مايأا ةسشيرلا ةرك تاسسفانم لسصاوتتو .(3-0) ادنغوأا ىلع ايريجينو (3-0) اينيك ىلع يئاهنلا عبر رودا يف
.(ةيئاهنلا راودأ’ا ىتح تاعومجملا ةلحرم نم اقÓطنا ثانإ’او روكذلل ةيدرفلا تاسسفانملا

فيس عفري يو|رب
هجو } جاجحلا

سنتلا ةيداحتا سيئر
،ةسضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا ر˘يزو يوا˘نر˘ب م˘ي˘ل˘سس فوؤور د˘عو˘ت
د˘˘ع˘˘سسب د˘˘م˘˘ح˘˘م ،سسن˘˘ت˘˘ل˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘˘ت’ا سسي˘˘˘ئر
ةرود يف رئازجلا ةكراسشم رارق ةيفلخ ىلع ،ةلاقإ’اب
نم13 ىتح رمتسستو ةينانويلا سسارتاب ةنيدمب دحأ’ا سسمأا لوأا تقلطنا يتلا ةيئطاسشلا ةيطسسوتملا باعلأ’ا
نم نيع يذلا ،دعسسب فقومل اريثك بسضغ ،يوانرب نأاب ،برغملا يف انه ““ةعاسس رخآا““ رداسصم تدافاو.يراجلا رهسشلا

تاميلعتل هتفلاخمو ،سسارتاب ىلإا يرئازجلا دفولل سسيئرك (اوكلا) ةيرئازجلا ةيسضايرلاو ةيبملوأ’ا ةنجللا لبق
ويرانيسس راركت بنجتو ،ةيسضايرلا اهاودج مدع ىوعدب ةرهاظتلا هذه يف ةكراسشملا بغرت ’ تناك يتلا ةياسصولا
.نيرهسش وحن لبق رسضخأ’ا سسأارلا يف لاسس ةريزجب تميقا يتلا ةيئطاسشلا ةيقيرفإ’ا باعلأ’ا

بيجن يدوج :برغملا ىلا ةعاسس رخآا ثوعبم

ةماسسأا ليحت ةحابسسلا ةيداحتا
يبيدأاتلا سسلجملا ىلع نونحسس

،ينطولا بختنملا حابسس ةلاحإا ةحابسسلل ةيرئازجلا ةيداحت’ا تررق
ناكو ،طابسضن’ا ءوسس ببسسب ،يبيدأاتلا سسلجملا ىلع ،نونحسس ةماسسأا
فرع يذلاو ،لاجر عباتتلا قابسس يف ةكراسشملا سضفر دق نونحسس

ةيقب ةقفر ةكراسشملا هسضفر ببسسب كلذو ،ينطولا بختنملا بايغ
غلبا امدعب ةريبك ةجسض يقيرف’ا لطبلا راثاو ،قيرفلا يف هئÓمز
لسضف ثيح ،عبات˘ت˘لا قا˘ب˘سس ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا د˘فو˘لا ي˘لوؤو˘سسم
ةكراسشملا نم هعنم ةيداحت’ا ررقتل نرتم004 قابسس ىلع زيكرتلا

نأا رظتنيو ،ةظحل رخآا يف اهفقوم ريغت نأا لبق ،تاقابسسلا عيمج يف
ن˘ع ودا˘غو˘ب م˘ي˘ك˘ح ةدا˘ي˘ق˘ب ة˘حا˘ب˘سسل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا ن˘ل˘ع˘˘ت
.نونحسس ةماسسأا قح يف ةيطابسضنا تارارق



قيلعت نود ةروصص

ةيلولأ ةمصصاعب بآأرم لخأد قيرح يف ينيثÓث بيصصأأ اميف /جيريرعوب جرب

نبت ةمزر06و ةيباغلآ راجصشألآ نم راتكه ىلع يتأات نآرينلآ
نم دمخأأ قيرحلأ ثيح جيريرعوب جربب ربوتكأأ71 يحب  لزنم بآأرم لخأد قيرح يف ينيثÓث بيصصأأ

رصضخل ىفصشتصسم ىلإأ هئÓجإأ و ناكملأ نيع يف ةيلوألأ تافاعصسإلأ ميدقت متو ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأأ فرط
عمKSFD عون نم ةنحاصشل يئزج قأرتحإأ و فلوق عون نم ةرايصسل يلك قأرتحإأ ليجصست مت نأأ دعب يديزوب
قيرح دامخإأ م˘ت ة˘يلو˘ل˘ل ة˘ي˘بر˘غ˘لأ ة˘ه˘ج˘لا˘بو لز˘ن˘م˘لأ ي˘قا˘ب ذا˘ق˘نإأ م˘ت ا˘م˘ي˘ف بآأر˘م˘لأ ة˘ه˘جأو و نأرد˘ج هو˘صشت
يبلحلأ ربونصصلأ راجصشأأ نم أدحأو أراتكه قأرتحأ فلخ يذلأو روصصنم يديصس ةيرق ىوتصسم ىلع ةروصصنملاب
تورغات نيعب ةعاقلأ ةيرقب عدوتصسم لخأد نبت مزر قيرح دامخإأ مت امك ءافلحلأ و ليلكإلأ و راعرعلأ و
. ةرواجم نكاصسم و عدوتصسملأ يقاب ذاقنإأ مت اميف نبت ةمزر06 فÓتإأ فلخ ثيح ةيلولأ قرصش
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ةليسملاب رورس نب ةيدلبب يئام ضوح يف ةلفط ةافو
نب ةيدلبب يئام صضوح يف اهطوقصس رثإأ أذهو اهفتح نيماع رمعلأ نم ةغلاب ةريغصص ةلفط صسمأأ ءاصسم تيقل
حلاصصم تحتف اميف رورصس نب ىفصشتصسمب ثثجلأ ظفح ةحلصصم ىلإأ اهلقن مت ثيح ةليصسملأ ةيلو رورصس
ىلإأ ةلوهجم بابصسألأ يقبت اميف ةيحصضلأ ةلئاع ةصصاخو ناكصسلأ اهل زتهأ يتلأ ةثداحلأ يف اقيقحت ةينمألأ

  رطصسألأ هذه ةباتك دح
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ةقيتعلأ ةن˘يد˘م˘لأ نا˘ك˘صس ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م تأا˘ترأ
ىل˘ع ن˘يرو˘ي˘˘غ˘˘لأ ن˘˘م م˘˘هر˘˘ي˘˘غو ““مرأد صصÓ˘˘ب““

مصسأ اهيلع أوقلطأأ ةيعمج ءاصشنإأ ةبانع خيرات
ة˘م˘يد˘ق˘لأ ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ق˘ي˘ت˘ع˘لأ ي˘ح˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘˘ج

بنأوجلأ عيمج نم يحلأ ءايحإأ ىلع لمعتصس
ن˘م م˘عد˘لأ ر˘ي˘فو˘تو ه˘نا˘ك˘˘صس ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘ب كلذو
م˘عد ج˘ما˘نر˘ب كلذو ي˘˘بوروألأ دا˘˘ح˘˘تإلأ ل˘˘ب˘˘ق
.““جاب““ ليغصشتلأو بابصشلأ
ةدع لبق ““ءأرصضخلأ ةجأردلأ““ ةيعمج تقلطأأ
ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لأ ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ل˘˘جأأ ن˘˘م ةردا˘˘ب˘˘م ر˘˘ه˘˘صشأأ
ي˘هو ة˘ع˘م˘ج مو˘ي ل˘ك ““مرأد صصÓ˘ب““ ة˘ق˘ي˘ت˘ع˘˘لأ
ا˘ه˘˘ن˘˘صضت˘˘حأ نأأ د˘˘ع˘˘ب تع˘˘صسو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لأ
ىهبأأ يف ةنيدملأ ةقزأأ بلغأأ حبصصتل ناكصسلأ

مايقلأ ىلإأ ءاطصشنلأ عفد يذلأ رمألأ وهو ةلح
عراصش““ ةردابم قÓطإأ لÓخ نم ىرخأأ ةوطخب
ةردابملأ هذه موقت ثيح ،““ةيحايصسلأ ةراجتلأ

ة˘ن˘يد˘م ي˘ي˘فر˘حو را˘ج˘ت ن˘ي˘ب ق˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لأ ىل˘˘ع
با˘ح˘صصأأو ءا˘ي˘حألأ نا˘˘ج˘˘لو ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لأ ة˘˘قزأأ ي˘˘ف ةدو˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لأ تÓ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ
نم نييزت تايلمع نم تدافتصسأ يتلأ ةقيتعلأ
يحايصس عباط تأذ تÓحمو نيكاكد حتف لجأأ

كلذو حا˘ي˘صسلأو رأوز˘لأ با˘ط˘ق˘ت˘صسأ ي˘ف م˘ها˘˘صست
،ةيفرح˘لأ ة˘ط˘صشنألأ ىل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لأ لÓ˘خ ن˘م
ة˘ي˘ب˘ع˘صشلأ تلو˘كأا˘م˘˘لأو رو˘˘هز˘˘لأ ع˘˘ي˘˘ب ،م˘˘صسر˘˘لأ

ىلع باجيإلاب كلذ دوعي نأأ لمأأ ىلع كلذو
صصÓ˘ب““ ـب ة˘يدا˘صصت˘قلأو ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ ة˘˘كر˘˘ح˘˘لأ

تمد˘˘˘ط˘˘˘صصأ ةردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه نأأ ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ ،““مرأد
ن˘م تل˘ع˘ج ة˘يرأدإلأ ل˘ي˘قأر˘ع˘لأ ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا˘˘ب
،ل˘ي˘ح˘ت˘صسم ه˘ب˘صش ع˘قأو˘لأ صضرأأ ىل˘ع ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
قيرط رايتخأ ءاطصشنلأ ءلؤوه ررقي نأأ لبق
دعب كلذو عورصشملأ أذه قيقحت لجأأ نم رخآأ
““جاب““ لي˘غ˘صشت˘لأو با˘ب˘صشلأ م˘عد ج˘ما˘نر˘ب د˘م نأأ

رئأزجلأ ن˘ي˘ب ة˘كأر˘صش را˘طإأ ي˘ف ثع˘ب ج˘ما˘نر˘ب)
مانتغأ لجأأ نمو مهل هدي (يبوروألأ داحتإلأو
صسي˘صسأا˘ت˘ب طا˘صشن˘لأ ءلؤو˘ه ردا˘ب ة˘صصر˘ف˘لأ هذ˘˘ه

يتلأ ةميدقلأ ةنيدملاب قيتعلأ يحلأ ةيعمج
فر˘ط ن˘م دا˘م˘ت˘علأ ىل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لأ ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت
.ةبانع ةيدلبل يدلبلأ يبعصشلأ صسلجملأ

حاجنإل ريبك انلمأآ““ :ةيعمجلآ سسيئر ةبئان
““ءايحألآ ةرآدإآ ةردابم

ةبئانلأ ةيروح يليجع تلاق كلذ صصوصصخبو
رخآأ““ ـل حيرصصت يف ةيعمجلأ صسيئرل ىلوألأ
ةقيتعلأ ة˘ن˘يد˘م˘لأ ي˘ح ةرأدإأ ةر˘ك˘ف نإأ ““ة˘عا˘صس
نو˘ك˘ي˘صس ي˘ت˘لأ طا˘ق˘ن˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ىل˘ع مو˘ق˘ي
:تحصضوأأ ثيح ،اهبلق يف ةريخألأ هذه ناكصس
أذ˘ه˘ب صصا˘خ˘لأ ل˘م˘ع˘لأ ط˘˘ط˘˘خ˘˘م ا˘˘ن˘˘ع˘˘صضو د˘˘ق˘˘ل““
نيوكتلأ أأدبيصس لبقملأ رهصشلأ يفو عورصشملأ
يبوروألأ داحتلأ عم ةكأرصشلاب نوكيصس نيذلأ

را˘˘ظ˘˘ت˘˘نأ ي˘˘ف كلذو ““جا˘˘ب““ عور˘˘˘صشم لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
نم ةيعمجلاب صصاخلأ دامتعلأ ىلع لوصصحلأ
نم ذفنيصس يذلأ عورصشملأ يف قÓطنلأ لجأأ

ىل˘˘ع أو˘˘ف˘˘قو ن˘˘يذ˘˘لأ صصا˘˘خ˘˘صشألأ صسف˘˘ن لÓ˘˘˘خ
““اهدلو اهوفظني ةميدقلأ ةنيدملأ““ ةردابم
،نأديملأ أذه يف ن˘ي˘قا˘ب˘صس أو˘نا˘ك م˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب
ةنيدملأ ن˘م ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘صس ءا˘ي˘حألأ ةرأدإأ ةردا˘ب˘م
،ةيجذومن ةيلمع ةباثم˘ب نو˘ك˘ت˘صسو ة˘ق˘ي˘ت˘ع˘لأ

ىرخأأ ءايحأأ ىلع ممعتصس اهحاجن لاح يفف
ا˘ه˘م˘ي˘م˘ع˘ت ل ا˘م˘لو ة˘يلو˘لأو ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
،““ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ر˘˘ط˘˘ق˘˘لأ ل˘˘ما˘˘˘ك ر˘˘˘ب˘˘˘ع Ó˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسم
و˘ه ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ي˘ف م˘˘ه˘˘م˘˘لأ ر˘˘صصن˘˘ع˘˘لأ““ :تفا˘˘صضأأو
يذ˘لأ ن˘طأو˘م˘ل˘ل ي˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لأ ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لأ ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت
يذ˘لأ عور˘صشم˘لأ ر˘هو˘ج ي˘ف تل˘ق ا˘م˘ك نو˘ك˘˘ي˘˘صس
ة˘ن˘يد˘م˘لأ ي˘ف بنأو˘ج˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ن˘˘صسح˘˘ي˘˘صس
ن˘مألأ ،ة˘فا˘ظ˘ن˘لأ ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ءأو˘صس ة˘˘ق˘˘ي˘˘ت˘˘ع˘˘لأ

ىتح نمصضت˘ي عور˘صشم˘لأ نأأ را˘ب˘ت˘عا˘ب ا˘هر˘ي˘غو
قلخب اصضيأأ حم˘صسي˘صس ا˘م و˘هو تا˘يا˘ف˘ن˘لأ ر˘يود˘ت
.““لمع صصرف

hd«ó gô…

ةقيتعلأ ةنيدملأ ناكصس ةكراصشمب ةيحايصسلأ ةطصشنألأو ةيديلقتلأ فرحلأ ثعب / ةبانع

يبوروفا داحتقا عم ةكارشلاب عورشم
 ”مراد صقب“ نع رابغلا ضفنل

 لايصسوصس052 ةصصح نم نيديفتصسملل ةيرزملأ ةيعصضولأ نع كيهان / ةبانع

 نكصسلآ ببصسب ةيدلبلآ رقم نوقلغي ةملعلآ ونطآوم
ةصسايصسو صشيمهتلأ و نكصسلأ ببصسب ةيدلبلأ رقم قلغب صسمأأ حابصص ةبانع ةيلو ةملعلأ ةيدلب ونطأوم ماق
53 ةصصح نم نيديفتصسملاب رمألأ قلعتيو، ةيلحملأ تاطلصسلأ مهعم اهعبتت يتلأ ةبذاكلأ دوعولأ و ةلابمÓلأ

قلعتي اميف ةصصاخ مهلكاصشمل لح داجيإأ و مهقوقحب أوبلاط ثيح، ايعامتجأ انكصسم052 و ايفير انكصس
ءاملأو ءابرهكلأ و ةيجراخلأ ةئيهتلأ بايغ نع كيهان ةيثراك ةيعصضو يف مهتانكصس دجأوتت نيأأ نكصسلاب
ةيدلبلأ رقم قلغ ىلع نومدقي مهلعج ام وهو يدانت نمل ةايح ل نكل لح داجيإاب تأرملأ ديدع أوبلاط امك،
يف رظنلأ لجأأ نم ةنجل لاصسرإأ نع كيهان، انل هودكأأ املثم مهتاناعم يهني يئاهن لح ىلإأ لصصوتلأ ةياغ يلإأ

لك مهيف رفوتتو تأونصس ذنم تافلم أوعصضو مهنأأ مغر نكصسلأ نم أوديفتصسي مل نيذلأ صصاخصشألأ ةيعصضو
مهل أودجيو نيلوؤوصسملأ كرحتي نأأ ىلإأ ةيدلبلأ رقم قلغ ةلصصأوم ىلع مهمزع أودكأأ امك، ةدافتصسلأ طورصش

نم يدلبلأ يبعصشلأ صسلجملأ يف مهيلثمم لصصنتو اهنوصشيعي يتلأ صشيمهتلأو ةرقحلأ أوهرك مهنأأ ةصصاخ، Óح
فرعت تقو يف ةدم ذنم صشيمهتلأو نكصسلأ ةمزأأ نم ةملعلأ ةيدلب ناكصس يكتصشي و .مهلوق دح ىلع مهدوعو

قيفوت ةبانع ةيلو يلأو أوبلاط امك ،جرح لو ثدح مه نيح يف ليحرت تايلمع ةدع ىرخأأ تايدلب ةدع
ىواكصشلأ مغر اهنم نوناعي يتلأ ءاقصشلأ ةلاح نم مهجأرخإل مهتيعصضو يف رظنلأ و لخدتلأ ةرورصضب دوهزم
.ةيلحملأ تاطلصسلل اهوعفر يتلأ ةرركتملأ
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يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

www.akhersaa-dz.com

°13ةبانع

°13 ةدكيكصس

°23صسأرهأأ قوصس

°43ةملاق

.صصخصش00063 لتقي ايصسينودنإأ يف ناصضيف3881 -
ةقيقد نيعبرأأ يلأوح ترمتصسأ ثيح خيراتلاب برح رصصقأأ يهو ،ةيرابجنزلأ ةيزيلجنإلأ برحلأ علدنأ6981 -
.ةثافن ةرئاطب نأريط لوأأ9391 -
 ثيبأزيلأ ةكلملأ مع نتابتنوم صسيول دروللأ لاتغي يدنلريلأ يروهمجلأ صشيجلأ9791 -
.يتيفوصسلأ داحتلأ نع اهلÓقتصسأ نلعت افودلوم1991 -

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلأ
:رهظلأ
:رصصعلأ
:برغملأ
:ءاصشعلأ

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه0441ةجحلا يذ62 ـل قفاوملا -5675 ددعلا9102 توأا72 ءاثÓثلا

41:40

13:21

21:61

70:91

63:02

مويلا اذهلثم يف ثدح

ي˘ف ةرو˘ط˘خ˘لأ ة˘توا˘ف˘ت˘م تا˘با˘صصإا˘ب ا˘با˘˘صصم51 بيصصأأ
نيب مهرامعأأ صصاخصشأأ ةرصشع مهنم بيصصأأ رورم يثداح

نيب يلصسلصست رورم ثداح يف ةنصس45و تأونصس عبرألأ
لقنل ةلفاحو نيتيراجت نيترايصس مهنم تابكرم ثÓث
رئأزجلأ هاجتأ برغ قرصش رايصسلأ قيرطلاب نيرفاصسملأ

ريصشايلأ ةيدلبل ةعبا˘ت˘لأ رو˘ب˘صشل ة˘ق˘ط˘ن˘م ىو˘ت˘صسم ىل˘ع
ةيلوألأ تافاع˘صسإلأ م˘ه˘ل تمد˘ق ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب بر˘غ
ىلإأ انتافاعصسإأ فرط نم مهليوحت متو،  ناكملأ نيع يف
قيرطلابو ةيلولأ ةمصصاعب يديزوب رصضخل ىفصشتصسم
ةيدلبل ةعبات˘لأ فر˘صشو˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب67 مقر ين˘طو˘لأ

ةصسمخ نيترايصس نيب رورم ثداح فلخ لامصش ةوانصسح

15 و ةنصس32 نيب حوأرتت مهرامعأأ ، نيباصصم (50)

م˘ه˘˘ل تمد˘˘ق ، ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘لأ ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م م˘˘ه˘˘تا˘˘با˘˘صصإأ ،ة˘˘ن˘˘صس
ىلإأ مهليوحت مت و،  ناكملأ نيع يف ةيلوألأ تافاعصسإلأ

أذه ةلوهجم ثداحلأ بابصسأأ ىقبت اميف ، ةوانصسح ةدايع
ةر˘ت˘˘ف˘˘لأ لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لأ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأ ح˘˘لا˘˘صصم تصصحأأو
ثداح02 يراجلأ رهصشلأ نم52 و22 نيب ةدتمملأ

83و ةا˘فو ة˘لا˘ح ن˘ع ر˘ف˘صسأأ ة˘يلو˘لأ م˘ي˘˘ل˘˘قإأ ر˘˘ب˘˘ع رور˘˘م

يف ةيلوألأ تافاعصسإلأ مهل تمدق نيباصصملأ لك اباصصم
ح˘لا˘صصم˘لأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ىلإأ م˘˘ه˘˘ئÓ˘˘جإأ م˘˘تو نا˘˘ك˘˘م˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ع

. ةبيرقلأ ةيئافصشتصسإلأ
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جيريرعوب جرب

رورم يثداح يف اباصصم51



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من
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