
جد ف’آأ5 ىلإأ جد ف’آأ3 نم يسسردملأ نماسضتلأ ةحنم ةميق  عفر  مت اميف

ذيملت  لكل جد0003 ىلإا جد004 نمةيونضسلا ةضساردلا ةوÓع  عفرت ةموكحلا
نييÓم9 يلأوح ديفتسسيسس  نيأأ ، يرئأزج رانيد ف’آأ3 ىلأ ذيملت  لك نع يرئأزج رانيد004 ـب ةردقملأ ةيونسسلأ ةسسأردلأ ةوÓع ةموكحلأ تعفر
ذنم ريغتت مل يتلأ سسردمتلأ ةميق نم عفرلأ اهنم ةيذيفنت ميسسأرم5  سسمأأ اهل عامتجإأ يف ةموكحلأ تسشقان ثيح .ةحنملأ  هذه نم سسردمتم ذيملت
ربع كلذو لخد نود ءايلوأÓل اهفرسصب تايدلبلأ لفكتتسسو ثيح ،يسسردملأ لوخدلأ ةبسسانمب أروف رأرقلأ ديسسجتب لوأ’أ ريزولأ رمأأ نيأأ ،4991 ةنسس
ف’آأ ةسسمخ ىلإأ ف’آأ ةثÓث نم يسسردملأ نماسضتلأ ةحنم ةميق عفرب لوأ’أ ريزولأ رمأأ دقو أذه ،ةيلحملأ تاعامجلل نماسضتلأو نامسضلأ قودنسص دينجت
معد ةرورسضب ناقلطني نأرأرقلأ نأأ أدكؤوم ،ذيملت نييÓم3 يلأوح اهنم ديفتسسي يتلأو ةسشهلأ ةقبطلأو فيعسضلأ لخدلأ تأذ تÓئاعلل ةهجوملأو ،رانيد
ةنيطنسسق يتدلب نم لك يف ةيدلب تايبودنم ءاسشناب قلعتت ةيذيفنت عيراسشم ىلع ةموكحلأ تقداسص دقو أذه.يسسردملأ لوخدلأ ةبسسانمب تÓئاعلأ

.ةزابيت ةي’وب لاسشرسش يف باسصعأ’أ بط يف سصسصختم ىفسشتسسم كلذكو تانايبلأ لدابتل ةينايب ةسصنم ءاسشنإأو نأرهوو
 ةسشيعوب زوزام ^

مويلا قلطني ىسوم يديس صبرت
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ةعاضس رخآا
âaS rehkA

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

moc.zd-aasrehka.www

ةيبطلأ ةباقرلأ تحت أولأز’ اياحسضلأ

لافطأا ةثÓث ممضست
 ةدحاو ةلئاع نم

ةيمكل مهلوانت دعب
لجيجب ةيودألا نم

جأرخإأ تايعأدت/يقأوبلأ مأأ
ةوقلاب ةليلم نيع ىفسشتسسم ريدم

عــــفري ةيحضضلا
ليكو مامأا ىوكضش

 ةــــــيروهمجلا
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سسوقان نوقدي نويئاسصخأأ
تاهجلأ نولمحيو رطخلأ

ةيلوؤوسسملأ ةيسصولأ

يثراكلا رييضستلا
تاــــــــــــيافنلل
ددهي ةيئافضشتضسلا

 نييرئازجلا ةحضص
WÉd™ U¢ 7

ةعاسسلأ تاقيق–

نينطأوملأ تبعرأأ ملم05 تدعت ةريزغ ةيدعر راطمأأ
ىلإأ ةجرح ةلاح يف لقن
لاحربب يحسصلأ عاطقلأ

ضرعتي باش
ةيئابرهك ةقعصل

يف لزنمب ةيوق
 ةسوتيلاكلا

يف با˘سش سسمأأ را˘ه˘ن ف˘سصت˘ن˘م ل˘ق˘ن
حانج ىلع رمعلأ نم ثلاثلأ دقعلأ
ي˘˘˘ح˘˘˘سصلأ عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لأ ىلإأ ة˘˘˘˘عر˘˘˘˘سسلأ

ة˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘˘ف و˘˘˘˘˘˘هو لا˘˘˘˘˘˘حر˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘ب
ه˘سضر˘ع˘ت ر˘˘ثإأ ىل˘˘ع كلذو،ة˘˘جر˘˘ح

لزنم˘ب ة˘يو˘ق ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك ة˘ق˘ع˘سصل
يف سسمأأ سضرعت .ةسسوتيلاكلأ يف

’إأ أر˘ه˘ظ ةد˘حأو˘لأ ة˘عا˘سسلأ دود˘ح
غلابلأ »ع ،ب» وعدملأ قئاقد عسضب
ة˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘سصل ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس43ر˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘م
ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف لز˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘˘بر˘˘˘˘ه˘˘˘˘ك
رمأ’أ، لاحرب ةيدلبب ةسسوتيلاكلأ
يرو˘ف˘لأ ل˘خد˘ت˘˘لأ ىعد˘˘ت˘˘سسأ يذ˘˘لأ

ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ نأو˘˘˘˘عأ’
لوسصولأ دعبو، ايميلقإأ نيسصتخملأ

تا˘فا˘ع˘سسإ’أ ه˘ل تمد˘ق ة˘ن˘يا˘ع˘م˘˘لأو
لقن م˘ث نا˘ك˘م˘لأ ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘ي˘لوأ’أ

ة˘لا˘ح ي˘˘فو ة˘˘عر˘˘سسلأ حا˘˘ن˘˘ج ىل˘˘ع
ةيبطلأ ت’اجعتسس’أ ىلإأ ةجرح

يقلتل لا˘حر˘ب˘ب ي˘ح˘سصلأ عا˘ط˘ق˘لا˘ب
حلاسصم تلا˘قو أذ˘ه،مزÓ˘لأ جÓ˘ع˘لأ
نأأ ةعاسس رخأ’ ةيند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ
ة˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘˘سصلأ ىق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت د˘˘˘˘ق با˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لأ
نم ،لزنملأ دأدع نم ةيئابرهكلأ

ة˘سصت˘خ˘م˘لأ ن˘مأ’أ ح˘لا˘سصم ا˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج
ع˘قو˘م˘˘ب ةر˘˘سضا˘˘ح تنا˘˘ك ا˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإأ
اهيف قيق˘ح˘ت تح˘ت˘ف ن˘يأأ ة˘ثدا˘ح˘لأ
ىق˘˘ب˘˘تو ،ا˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘سسبÓ˘˘˘م ة˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ل
ل˘ب˘سسلأ م˘هأأ ن˘م رذ˘ح˘لأو ة˘ط˘ي˘ح˘˘لأ
.حأورأ’أ ةمÓسس ىلع ظافحلل

ب .زوزام ^

راـــثآا ةهجاومل ةـــعباتم اـــيÓخ
دÓبلا قرضشب «فيرخلا تاناضضيف»

WÉd™ U¢ 3

سسانو دعبي ..ةمحر نبو تاحرف ديعي يضضاملب
ةرم لوأل يتضشو ةدايع نب يعدتضسيو يوادوبو
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نع دحأ’أ سسمأأ ةيلحملأ تاعامجلأو ةيلخأدلأ ةرأزو تنلعأأ
عوقو لاح يف لخدتلل ةيئ’و ةعباتم ايÓخ بيسصنت
ةيوجلأ تابلقتلأ دعب ايلحم اهراثأأ ةعباتمو لويسسو تاناسضيف
ةدع اهنم تررسضت يتلأو نطولأ تاي’و فلتخم اهفرعت يتلأ

هذه بيسصنت يتأايو . ةسسبتو ةدكيكسس دÓبلأ قرسشب تاي’و
نم قطانم ةدع هيف فرعت يذلأ تقولأ يف ةيئ’ولأ ايÓخلأ
يتلأو ملم05 ىدعتت ةريزغ ةيدعر راطمأأ طقاسست نطولأ
نم لكب رمأ’أ قلعتيو ةي’و31 يف نينطأوملأ تبعرأأ

،ةسسبت ،سسأرهأأ قوسس ،ةليم ،لجيج ،ةياجب ،فيطسس تاي’و
،ةدكيكسس ،فودنت ،ةلسشنخ ،ةبانع ،فراطلأ ،ةملاق
دق ةيلحملأ تاعامجلأو ةيلخأدلأ ةرأزو تناكو .ةنيطنسسق
راطخأ’أ نم ةياقولل ططخم دأدعإاب ةيروهمجلأ ة’و ترمأأ
بسسحو فيرخلأ لسصف لÓخ ةيوجلأ تابلقتلأ نع ةمجانلأ
نيدلأ حÓسص» ةيلخأدلأ ريزو لبق نم ةاسضمم ةميلعت سصن
أذهل تأريسضحتلأ يف عورسشلاب نوبلاطم ة’ولأ نإاف «نومحد
هذه ةهجأومل ديجلأ ريسضحتلأ لÓخ نم ططخملأ
راطخأأو ةيرسشبو ةيدام رئاسسخ نم هفلخت امل أرظن رهأوظلأ

ربكأ’أ رطخلأ نأاب ةيلخأدلأ ةرأزو حلاسصم تدكأأو.ةيحسص
ةيلخأدلأ ريزو راسشأأو .تاناسضيفلأ رطخ وه ةرتفلأ هذه لÓخ

تاعاطقن’أو ةئبوأ’أ راسشتنأ نم فعاسضت عاسضوأ’أ هذه نأأ ىلإأ
هذه نعرجتت امك.ءابرهكلأو هايملأ عيزوت ةكبسش يف
ةلقرعو بورسشلأ هايملأو ةيئاملأ سضأوحأ’أ ثولت تاناسضيفلأ
ثودحب ةيخانملأ عاسضوأ’أ هذه ددهت امك فيظنتلأ ةمظنأأ
ىلإأ ةيلخأدلأ ةرأزو تعدو رابآ’أ ثولتو لاهسسإ’أ سضأرمأأ

ىلع يئاقولأ ططخملأ أذه يف تاعاطقلأ لك كأرسشإأ ةرورسض
.ينطولأو يلحملأ ديعسصلأ ىلع تأءأرجإ’أ هذه نوكت نأأ

نيمأأ لداع ^

لخاد لفط ةافو
داوب ةيئام ةكرب
ةــــيرق ةـــــبارعل
ةيدلب ةيتكاربلا
جارد دقوأ
ةدحولأ نأوعأأ سسمأأ ءاسسم لخدت
ةيدلبب ةيندملأ ةيامحلل ةيوناثلأ
دعب ةليسسملأ ةي’و جأرد د’وأأ

20 ةعاسسلأ دودح يف ءأدنلأ يقلت
لجأأ نم10/90/9102 د55و اسس
.ب)لفط قيرغلأ ةثج لاسشتنأ
ةنسس21 رمعلأ نم غلابلأ (نايفسس
ةبأرعل دأوب ةيئام ةكرب لخأد نم
جأرد د’وأأ ةيدلب ةيتكأربلأ ةيرق
ةثج وهو نينطأوم فرط نم
أذهو ةثجلأ ةنياعم دعبو ةدماه
كردلأو ةيملعلأ ةطرسشلأ روسضحب
سسلجملأ سسيئر بئانو ينطولأ
ثيح جأرد د’وأ’ يدلبلأ يبعسشلأ

نتم يلع لفطلأ ةثج لقن مت
ظفح ةحلسصم ىلإأ فاعسسإأ ةرايسس
ثيح جأرد د’وأأ ةدايعب ثثجلأ
+ فاعسسإأ ةرايسس ةيلمعلل رخسس
مزÓمو نأوعأأ80و ءافطإأ ةنحاسش
جأرد د’وأأ ةدحو سسيئر) لوأأ

أوعدت اهتهج نمو ةليسسملأ ةي’و
ىلإأ عيمجلأ ةيندملأ ةيامحلأ

لظ يف رذحلأو ةطيحلأ يخوت
ىلإأ ءايلوأ’أ ةيوجلأ تابلقتلأ هذه
نم مهعنمو مهد’وأأ ةبقأرم
يتلأ ةيدوأ’أو كربلأ يف ةحابسسلأ

ةتيمملأ قرغلأ ت’اح ىلإأ يدؤوت
ةعاسس رخأ’ حرسص ام بسسح أذهو
ةيامحلاب مÓعأ’اب فلكملأ
  ةليسسملأ ةي’ولاب ةيندملأ

 خوسشخسش حلاسص
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ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ق˘شسن˘م د˘كأا
«سسنوي ميرك «راوحلاو ةطاشسولل
ميعدت ىلع ة˘م˘شصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
لوؤوشسملاو داجلا راوحلا نيمثتو
هنأاشش نم ينطو قفاوتب جورخلل
عشضولا دÓبلا جارخإا يف ماهشسإ’ا
هششيعت يت˘لا بع˘شصلا ي˘شسا˘ي˘شسلا
لÓخ » سسنوي ميرك» اعدو.دÓبلا
سسل˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘شضعأا˘˘ب ه˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
ىلإا سسمأا لوأا ةئيهلل يراششتشس’ا

ل˘ك ع˘م راو˘ح˘لا را˘شسم ة˘ل˘شصاو˘م
لشصوتلل عمتجملا يف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا
ين˘طو ي˘ق˘فاو˘ت ج˘ه˘ن م˘شسر» ى˘لإا

ع˘˘˘شضو˘˘˘لا ن˘˘˘م دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا جار˘˘˘˘خإ’
هفرع˘ت يذ˘لا بع˘شصلا ي˘شسا˘ي˘شسلا

تابا˘خ˘ت˘نا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب كلذو ا˘ي˘لا˘ح
برقأا يف ةفافششو ةهيزن ةيشسائر

.«نكمم تقو

ةئ˘ي˘ه˘لا نأا لوؤو˘شسم˘لا ح˘شضوأاو
ةماهو ةيشساشسأا تاحرتقم تمدق
بعشصلا عشضولا اذه نم جورخلل

عم اهتر˘جأا ي˘ت˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا لÓ˘خ
ةبخنلاو نييشسايشسلا نيلعافلا لك
ي˘ل˘ث˘م˘مو ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لاو

ددعو ةينهملا ةيبا˘ق˘ن˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا
ةرورشض اهنيب نم نينطاوملا نم
نوناقلا ليدعت عورششم ريشضحت
اذ˘كو تا˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل يو˘˘شضع˘˘لا

ةطلشس ثادحتشس’ نوناق عورششم

م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ل ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘شسم ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو

فا˘ف˘˘شش را˘˘طإا ي˘˘ف تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه سسي˘˘ئر فا˘˘شضأاو.«ه˘˘يز˘˘نو

راطإ’ا اذه يف راوحلاو ةطاشسولا

اهت’وج لÓخ تعمتشسا هتئيه نأا

ىلإا نطولا قطانم ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع

ءاشصقإا نود عمتجملا حئارشش لك

ةيؤورب جورخلا لجأا نم سشيمهت وأا

ت’اغششن’ا لمجم لوح ةحشضاو

.رئازجلا اهفرعت يتلا تايدحتلاو

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

2
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www.akhersaa-dz.com

:دكؤوي «سسنوي ميرك» راوحلاو ةطاشسولل ةينطولا ةئيهلا قشسنم

نم ةنماثلاو ةعباشسلا نيتداملا ليعفت بوجو»
«يبعششلا كارحلا بلاطمل ةباجتشس’اوروتشسدلا
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ةينطولا ةمظنملل ةباينلاب ماعلا نيمأ’ا ددج
هبلطم «جاحلا نب رمعأاو دنحم «نيدهاجملل
كلم اهنأا ىلع ينطولا ريرحتلا ةهبج جاردإاب
يرئازجلا روتشسدلا يف يرئازجلا بعششلا لكل

.ةيطمك اهلامعتشسا متي ’ ىتح
ةئنهت ةلاشسر يف «جاحلا نب رمعاو دنحم»

لولح ةب˘شسا˘ن˘م˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘ششل˘ل ا˘ه˘ه˘جو
رد˘شصي نأا ى˘ن˘م˘ت ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ير˘ج˘ه˘لا ة˘ن˘˘شسلا
أاد˘ب˘ي˘شس يذ˘لاو ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا سسل˘ج˘م˘˘لا

ـه1441 مر˘ح˘˘م3 ءا˘ثÓ˘ث˘لا اد˘غ ه˘˘لا˘˘غ˘˘ششأا

هيف مرجي نوناق م9102ربمتبشس2ـل قفاوملا

32 نوناق ىلع ادر اذهو يشسنرفلا رامعتشس’ا

ريرحتلا ةهبج ةرتشسد نع Óشضف5002 رياربف

يرئازجلا بعششلا لكل كلم اهنأا ىلع ينطولا

مهتناكم تناك امهم دارفأا اهب ثبعي ’ نأاو

مهفادهأا ىلإا لوشصولل ةيط˘م˘ك ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘شساو

نأا اشضيأا ىنمتو.يشضاملا يف اهب اولعف املثم

سسيئر لوأا ـه1441 ةنشسلا هذه يف بختني

هذه يف نوكت نلو ةيقيقح ةيبلغأاب يرئازج

ءارشش وا فيرحت وأا ريوزت ةيشسائرلا تاباختن’ا

.ممذ

ةنشس ةيرجهلا ةنشسلا هذه نوكت نأاب ’امآا

ةيرئاز˘ج˘لا ة˘لود˘لا ءا˘ن˘ب قÓ˘ط˘نا ي˘ف ة˘م˘شسا˘ح

تاطلشسلا اهيف نوكت ةلود ةيناثلا ةيرشصعلا

ةلشصفنم ةيذيفنتلاو ةي˘ع˘ير˘ششت˘لاو ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

لاوز˘ب لوز˘ت ’ ة˘لود سضع˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘شضع˘˘ب ن˘˘ع

.تاموكحلاو لاجرلا

دق نيدهاجملل ةين˘طو˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تنا˘كو

ةيلخادلا ر˘يزو ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ما˘ع˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘مأا بلا˘ط

ام بزحلا نÓفآ’ا لحب ةيلحملا تاعامجلاو

نÓفآ’ا ةدايقو ةم˘ظ˘ن˘م˘لا ن˘ي˘ب لا˘ج˘شس ثد˘حأا

ةباينلاب ةمظنملا سسيئر حيرشصت دعب ةيلاحلا

كلمي ’ مويلا تاب ريرحتلا ةهبج بزح نأاب

ةيعشضو يف دجاوتي هنأا افيشضم دوجولل اببشس

.ةينوناق ريغ

ةديدجلا ةيرجهلا ةنشسلا لولح ةبشسانمب ةئنهت ةلاشسر يف

نييرئازجلل اكلم نÓفأ’ا ةرتشسدب بلاطت نيدهاجملا ةمظنم
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ل˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ةرازو تن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا
نا˘˘˘م˘˘˘شضلاو ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘ششت˘˘˘˘لاو
عور˘˘شش سسمأا ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
ل˘ط˘ع˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘شصلا
ة˘لا˘ط˘ب˘لاو ر˘جأ’ا ة˘عو˘فد˘˘م˘˘لا
لاو˘حأ’ا ءو˘شس ن˘ع ة˘م˘˘جا˘˘ن˘˘لا
ءا˘ن˘ب˘لا تا˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا
ير˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘˘غ˘˘ششأ’ا
ةيلمع ميمعت نع (تابوكاك)
لمعلا ن˘ع ف˘قو˘ت˘لا سضيو˘ع˘ت
دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘تر’ا بب˘˘˘˘شسب
ةرتف لÓ˘خ ةرار˘ح˘لا تا˘جرد˘ل

هب لومعملاو فيشصلا لشصف
بو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘ي’و ي˘˘˘˘˘ف
رشصتقي ’و ايلعلا باشضهلاو
تا˘˘شضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لا فر˘˘˘شص ق˘˘˘ح
تاجرد عا˘ف˘ترا ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا
بونجلا تاي’و ىلع ةرارحلا
ى˘˘ت˘˘ح ل˘˘م˘˘˘ششت ل˘˘˘ب بشسح˘˘˘ف

.دÓبلل ةيلامششلا قطانملا

ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘˘يزو ف˘˘˘˘ششكو
نا˘˘˘م˘˘˘شضلاو ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘ششت˘˘˘˘لاو
نا˘شسح ي˘نا˘ج˘ي˘ت ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا

ى˘لإا ل˘م˘ع ةرا˘يز لÓ˘˘خ ماد˘˘ه
ءار˘جإ’ا اذ˘ه نأا ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘˘ي’و
ليجشست دنع هب لمعلا متيشس

اءدب ةرارحلا تاجرد يف ةورذ

دعب9102 ةن˘شسلا هذ˘ه ن˘م
ق˘˘ف˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘جرد˘˘لا د˘˘يد˘˘ح˘˘˘ت

تاءار˘˘جإ’ا بشسحو .ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
هذ˘ه ل˘ث˘م ي˘ف ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا
ن˘˘ي˘˘لوا˘˘ق˘˘م˘˘لا نإا˘˘ف ت’ا˘˘ح˘˘لا

نوبلاطم عيراششملا باحشصأاو
ت’ا˘˘كو ىد˘˘ل ح˘˘ير˘˘شصت˘˘لا˘˘˘ب
ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘شص قود˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘شصلا
ل˘كب ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا سصا˘شصت˘خ’ا
اهبجومب متي يتلا تايطعملا
ة˘مزÓ˘لا تا˘شضيو˘ع˘ت˘لا رار˘˘قإا

ف˘˘قو˘˘ت خ˘˘يرا˘˘ت رار˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لا˘م˘ع˘لا عو˘م˘ج˘˘مو ة˘˘ششرو˘˘لا

مجحلاو ا˘ه˘ب نو˘ل˘غ˘ششي ن˘يذ˘لا
ه˘˘نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘عا˘˘˘شسلا
ةميق ديدحت لجأا نم ماظتناب
فرشصتشس يتلا تا˘شضيو˘ع˘ت˘لا
ا˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ح˘˘˘شصأ’ ي˘˘˘لآا ل˘˘˘كششب
نيح ىلإا لمعلا نع نيفقوتملا

ا˘ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط ى˘لإا رو˘مأ’ا ةدو˘˘ع
ديد˘ج˘لا مو˘شسر˘م˘لا دد˘ح ثي˘ح
ن˘ي˘ع˘˘م ةرار˘˘ح ة˘˘جرد ف˘˘ق˘˘شس
لا˘م˘ع سضيو˘ع˘ت ه˘ن˘ع بتر˘ت˘˘ي
ير˘˘˘˘لاو ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ششرو
ر˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘ششأ’او
ن˘ع يرار˘ط˘˘شض’ا م˘˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘ت
 .لمعلا

ةلاطبلاو رجأ’ا ةعوفدملا لطعلل ينطولا قودنشصلا اهيلع فرششي ةيلمعلا

لمعلا نع نيفقوتملا ضصاخششأ’ا ضضيوعت
فيشصلا يف رحلا ةجوم ببشسب

وه بعششلا نأا ىلع ناشصنت نيتللا روتشسدلا نم ةنماثلاو ةعباشسلا نيتداملا ليعفت بوجو ىلع راوحلاو ةطاشسولل ةينطولا ةئيهلا تددشش
ريزولا اهدوقي يتلا ةيلاحلا ةموكحلا ةلاقتشسا اهنيب نم يبعششلا كارحلا بلاطمل ةباجتشس’ا بناج ىلإا ةطلشسلل يشسيئرلا ردشصملا

 . «يودب نيدلا رون «لوأ’ا

سسرغو ثرحلا ةيلمع يف عورششلا فدهب
ةيمشسوملا تاورشضخلا

نوشسفنتي ةيقرششلا تاي’ولا وحÓف
راطمأ’ا طوــقشسب ءادعشصلا

ركبملا طقاشستلاب ءادعشصلا ةيقرششلا تاي’ولا وحÓف سسفنت
اوناك مهنإاو اميشس اهب اريخ نيرششبتشسم ،ةنشسلا هذه راطمأÓل
لشصف ءاه˘ت˘نا د˘ع˘ب ثر˘ح˘لا ة˘ل˘م˘ح ي˘ف عور˘ششل˘ل ا˘هور˘ظ˘ت˘ن˘ي
.فيشصلا

لÓخ ةعاشس رخآا ـل فراطلاو ةبانع يحÓف نم ددع ربع
راطمأÓل ىلوأ’ا تاخزلا طوقشسب مهتحرف نع مهب اهلاشصتا

ثرحلا ةيلمع مهيلع ليهشستل اهلوزن لشصاوتي نأا نينمتم
تاور˘شضخ ا˘ه˘شسر˘غ ل˘جأا ن˘م كلذو،م˘ه˘˘ي˘˘شضارأا ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘مو

،لشصبلا،اهعاونأاب ايلوشصافلا،ء’زبلا رارغ ىلع ةيمشسوم

يف جتنت يتلا تاورشضخلا نم ا˘هر˘ي˘غو سسا˘ب˘شسب˘لا،ا˘طا˘ط˘ب˘لا
مهيشضارأا بوبحلا وجتنم ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ن˘ع كي˘ها˘ن،ءا˘ت˘ششلا ل˘شصف
م˘هد˘ج˘ت ن˘يأا رذ˘ب˘لا م˘شسو˘م لو˘شصو ة˘يا˘غ ى˘لإا ا˘هر˘ي˘شضح˘˘تو
بوبحلا هذه جاتحت ثيح،...اشسدعو اريعششو احمق اهنوعرزي
نأا اوفاشضأاو اذه ،اهرذب دعب اهومنل راطمأ’ا نم تايمك ىلإا
ةجاحب نوكت ىرخأ’ا يه اهشسرغب نوموقي يتلا تاورشضخلا

سصقن اهب لجشسي يتلا قطانملا يف ةشصاخ هايملا ىلإا ةشسام
فلتخم لمعتشسي حÓفلا دجت نيأا يعارزلا يقشسلا هايم يف
لقن رارغ ىلع ةيعارزلا هليشصاحم يرل هايملا ريفوتل قرطلا
نع وأا جيراهشصلا قيرط نع ىرخأا ىلإا ةقطنم نم هايملا

اوناك ةيفاشضإا ةيلام غلابم مهفلكي ام وهو رابآ’ا رفح قيرط
اورفو دق نوحÓفلا نوكي راطمإ’ا لوطهبف ،اهنع ىنغ يف
نأا ىلإا ةراششإ’ا ردجتو،يعارزلا يقشسلا ءانع مهشسفنأا ىلع
وحÓف ىلع اد˘ج ا˘ب˘ع˘شص نا˘ك مر˘شصن˘م˘لا ي˘حÓ˘ف˘لا م˘شسو˘م˘لا
ةحداف ةيدام رئاشسخ مهبلغأا دبكت نيذلا ةيقرششلا تاي’ولا

ءوشس ببشسب كلذو، تاورشضخلا نوجتني نم مهنم ةشصاخ
،ةيوجلا تابلقتلا نع ة˘ج˘تا˘ن˘لا ة˘ير˘ط˘ف˘لا سضار˘مأÓ˘ل را˘ششت˘نا

هفرعيام ىلا ةفاشضإا ، ةلماعلا ديلاو جاتنإ’ا فيلاكت ءÓغو
يتلا راعشسأ’ا سضافخناو عافترا يف تابارطشضا نم قوشسلا
بابشسأ’ا هذه لك ،نيبراشضملاو راجتلا نم ةلث اهيف مكحتي

اذه ىقبيل ،مرتحم حبر سشماهل حÓفلا قيقحت نود تلاح
هلشصاومل همعدـل ةلودلل لجاعلا لخدتلا يف لمأاي ريخ’ا
 .يعارزلا هطاششن
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نيفرشصتمل ةيئاشضقلا ةطلشسلا نييعت دعب
نيلقتشسم نييرادإا

تاباشسحلا نع «ابيرق» ديمجتلا عفر
 توكحط ،دادحتاكرششل ةيكنبلا

فانينوك و
ة˘ط˘ل˘شسلا ن˘ي˘ي˘ع˘ت نأا «لا˘كو˘ل د˘م˘ح˘م» ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘يزو ن˘˘ل˘˘عأا
رييشست لجأا نم نيلق˘ت˘شسم ن˘ي˘يرادإا ن˘ي˘فر˘شصت˘م˘ل ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا
(فانينوك و توكحط ، دادح) تاعمجمل ةعباتلا تاكرششلا
هذ˘ه˘ل ة˘ي˘كن˘ب˘لا تا˘با˘شسح˘لا ن˘ع د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا ع˘فر˘ب ح˘م˘˘شسي˘˘شس
تاكرششلا هذهل ايئاقلت حمشسيشس ام لاجآ’ا برقأا يف تاكرششلا
.روجأ’ا تارخؤوم عفدب
اهأاششنأا ةيعاطق ةنجل ناب دحأ’ا سسمأا «لاكول «ريزولا دكأاو
ىلع لمعت ةيلاملا ريزو فارششإا تحت تعشضو لوأ’ا ريزولا

ىلع نجشسلا اهؤواشسؤور عدوأا يتلا تاشسشسؤوملا ذاقنإا ةردابم
اعيرشس ةدوعلاب تاكرششلا هذهل نكمي ام ةيئاشضق تاعباتم رثا
نع ديمجتلا عفرو اهتاطاششنل لشصاوتم و مظتنم رييشستل
عفدب تاكرششلا هذهل ايئاقل˘ت ح˘م˘شسي˘شس ة˘ي˘كن˘ب˘لا تا˘با˘شسح˘لا

نيفر˘شصت˘م˘ك ءار˘ب˘خ ن˘ي˘ي˘ع˘ت نأا˘ب فا˘شضأاو.رو˘جأ’ا تار˘خؤو˘م
ةلادعلا ىلع ةنجللا هتحرتقا امل اقفو تاكرششلا هذهل نييرادإا
يف رييشستلا تاراهم و ةيرششبلا تاردقلا دعاشسي و معديشس
يه لقتشسملا يرادإ’ا فرشصتملا ةمهم نأا امك تادحولا هذه
نأا ركذلاب ريدجلاو .لامعلا و ةشسشسؤوملا حلاشصم نع عافدلا

ة˘ثÓ˘ث ف˘ي˘ل˘كت ن˘ع ن˘ل˘عأا نا˘ك ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا ءا˘˘شضق سسل˘˘ج˘˘م
لا˘م˘عأ’ا لا˘جر تا˘شسشسؤو˘م ر˘ي˘ي˘شست˘ب ن˘ي˘˘يرادإا ن˘˘ي˘˘فر˘˘شصت˘˘م
توكحط تاشسشسؤوم ري˘ي˘شست˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ن˘ي˘نو˘ج˘شسم˘لا

يف ةمشصاعلا ءاشضق سسلجم نايب حشضوأاو.فانينوكو دادحو

نويلام ءاربخ مه ةثÓثلا نيفرشصتملا نأا يشضاملا توأا22لا
ةيرارمتشسا ىلع ظافحلل فدهي ءارجإ’ا نأا افيشضم نودمتعم
نوفرشصتملا ىلوتيشسو لغششلا بشصانم نامشضو تاشسشسؤوملا
يراجتلا نوناقلل اقفو رييشستلا ماهم نايبلا بشسح ةثÓثلا

نأا ماعلا بئانلا نايب فاشضأاو.هتياشصوو هتباقر تحت نولمعيو
دجوي يتلا تافلملا يقاب يف اهذاختا متيشس تاءارجإ’ا سسفن
.ةيئاشضق ريبادت لحم نوريشسم اهب
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تقرغأأراطمألأ نم تأرطقف

، تايدلب ةدع تاقرطو عرأوسش
ةيلولأ ةمسصاع ةيدلب رأرغ ىلع

ةيقرسشلأ تايدلبلأ نمسضعبو ،

تف˘سشك و،ة˘ل˘ف˘ل˘ف ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ل˘˘ث˘˘م

رخآأ ةديرجل » ةينأديملأ ةنياعملأ

يتلأ ةثراكلأ مجح نع » ةعاسس
لÓخ ةيلولأ ةمسصا˘ع ا˘ه˘سشي˘ع˘ت

، راطمألأنم تأرطق طقاسست

نايدو ىلإأ عرأوسشلأ تلوح يتلأ
ن˘ع تلؤوا˘سست حر˘˘ط˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو

نم ندملأ ةيامح عيراسشمىودج

تم˘ه˘ت˘˘لإأ ي˘˘ت˘˘لأ ،تا˘˘نا˘˘سضي˘˘ف˘˘لأ

تÓمح با˘ي˘غ أذ˘كو ،ر˘ي˘يÓ˘م˘لأ

ل˘ب˘ق ن˘م ة˘نا˘ي˘سصلأو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘لأ
لثمل ابسسحت ،ةيلحملأ تاطلسسلأ

هايم ترم˘غامك،ئرأوطلأ هذ˘ه

تطقاسست يتلأ ،ةريزغلأ راطمألأ
ءايحأأ ةدع ، ةيلولأ ةمسصاع ىلع

جرم توأأ02 يح رأرغىلع

توأ02 تأر˘م˘م ي˘ح، بيد˘لأ

دأدسسنأببسسب ةمركوب ىسسيع،

خا˘سسولأ م˘كأر˘˘تو تا˘˘عو˘˘لا˘˘ب˘˘لأ

دأد˘˘سسنإأ ة˘˘ل˘˘سضع˘˘˘م نأأ تفÓ˘˘˘لأو
فر˘سصلأ تأو˘ن˘قو ،تا˘عو˘لا˘˘ب˘˘لأ

ءايحأأوتاقرطلأ ي˘ف ،ي˘ح˘سصلأ
ر˘˘ث˘˘كأأ ن˘˘˘م تتا˘˘˘ب ، ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لأ
ق˘˘˘˘هر˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ل˘˘˘˘كا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لأ

تط˘ق˘˘سس ا˘˘م˘˘ل˘˘ك ن˘˘يد˘˘كي˘˘كسسلأ

ةنيدملأ امأأراطمألأ نم تأرطق
لو ثدحف ةرورعزوب ةديدجلأ

تأر˘ط˘ق تف˘˘سشك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب جر˘˘ح

تتو˘ن˘ق ة˘˘ح˘˘ي˘˘سضفراطمألأ
تب˘كر ي˘ت˘لأ ي˘ح˘˘سصلأ فر˘˘سصلأ

نع لسصفنتل رهسش نم لقأ ذنم
رسسكتتو راطمألأ ببسسب اهسضع
ة˘˘يد˘˘ج مد˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب د˘˘ه˘˘سشم ي˘˘˘ف

دوجو مدعاهتسشاسشهو لاغسشألأ
قيرط تأÓتمأ ةلفلف يفو،ةباقر
ر˘يذ˘ح˘ت م˘تو ءا˘˘م˘˘لا˘˘ب كرأد نا˘˘ج

قيرط لام˘ع˘ت˘سسأ ن˘منيقئاسسلأ

ةمخسض كربل تلوحت اهنأل ةلفلف

عÓ˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘بأ ى˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع ةردا˘˘˘˘˘˘˘ق
لك رركتي ويرا˘ن˘ي˘سس،تأرا˘ي˘سسلأ

ي˘ف را˘ط˘مألأ ط˘قا˘سست د˘ن˘ع ةر˘م

اهنأل ندمللكك تسسيل ةنيدم
داسصتقلأ ةمسصاعو زاغلأ ةنيدم

.-ينطولأ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

9675ددعلا9102 ربمتبسس20 نينثإلا 3ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةورعزوبب يحسصلا فرسصلا تاونق ةحيسضف تفسشكنا اميف

قرــــــــغت ةدــــــــكيكسس

¯T°ƒT°É¿ ì

ة˘˘يد˘˘عر˘˘لأ را˘˘ط˘˘مألأ تب˘˘ب˘˘سست
ةيلو ىلع تلطاهت يتلأ ةريخألأ
ديدع يف لوألأ سسمأأ لأوز ةنتاب
كلذو ،ةربتعملأ ةيداملأ رئاسسخلأ

،ءا˘ي˘حألأو تا˘يد˘ل˘ب˘لأ د˘يد˘ع ر˘ب˘ع
امل راطمألأ ا˘ه˘ب تط˘قا˘سست ي˘ت˘لأ
يتلأو ،نمزلأ نم ةعاسسلأ قوفي

بو˘˘ي˘˘ع ف˘˘سشكل ة˘˘ي˘˘فا˘˘ك تنا˘˘ك
اهزاجنأ ىلع يسضمي مل عيراسشم
ة˘يد˘ل˘ب د˘ع˘تو ،ة˘ل˘ي˘˘ل˘˘ق ر˘˘ه˘˘سشأ لإأ
نم ةيلولأ يبونج ةعقأولأ رأزجلأ
تدأأ ذإأ ،أرر˘سضت ق˘طا˘ن˘م˘لأ ر˘˘ث˘˘كأأ
قوفن ىلإأ اهب ةلطاهتملأ راطمألأ

اهتفرج ،ةيسشاملأ نم اسسأأر02

نم اهبحاسص نكمت نود لويسسلأ
،راطمألأ طقاسست ةوق ءأرج اهذاقنإأ

تأذ˘ب ا˘سضيأأ را˘ط˘˘مألأ تدأأ ا˘˘م˘˘ك
ن˘ير˘سسج را˘ي˘ه˘نأ ى˘لإأ ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لأ

م˘هد˘ي˘ي˘سشت م˘ت ،زا˘ج˘نلأ ي˘ث˘يد˘˘ح
فور˘ظ˘لأ هذ˘ه ل˘ث˘م˘˘ل ا˘˘سصي˘˘سصخ
رورم نيكمتل ةبعسصلأ ةيخانملأ
ا˘ب˘ن˘ج˘ت تا˘ب˘كر˘م˘لأو سصا˘خ˘سشألأ
نأأ ر˘˘ي˘˘˘غ ،لا˘˘˘حوألأو لو˘˘˘ي˘˘˘سسل˘˘˘ل
رايهناب تدأأ ةطقاسستملأ راطمألأ

تقو برقأ يف نيرسسجلأ نيذه
فرط نم امهنم ةدافتسسلأ نودو
،راطمألأ مهتلزع نيذلأ ،ناكسسلأ

ىلإأ راطمألأ اسضيأأ تدأأ امك أذه
قيرطلأ نم ءزج يف غلاب ررسضت

نيب ط˘بأر˘لأ82 مقر ين˘طو˘لأ

هقسش يف ،ةليسسملأو ةنتاب يتيلو
ميلقإاب ةكيربو ةنتاب نيب طبأرلأ

ةدام ةقبط توه نيأأ ،ةريخألأ هذه
،ق˘ير˘ط˘لأ ا˘˘ه˘˘ب د˘˘ب˘˘ع˘˘م˘˘لأ تفز˘˘لأ

ا˘˘عو˘˘ط˘˘ق˘˘م ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ ح˘˘˘ب˘˘˘سصأأو

تاب ذإأ ،هيلع روبعلأ ليحتسسيو
ى˘˘ل˘˘ع أر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك أر˘˘˘ط˘˘˘خ ل˘˘˘كسشي
تب˘ب˘سست ا˘م˘ك أذ˘ه ،ه˘ي˘ل˘م˘ع˘˘ت˘˘سسم
ىلع ةل˘طا˘ه˘ت˘م˘لأ را˘ط˘مألأ ا˘سضيأأ

لو˘ي˘سسلأ لو˘خد ي˘ف ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو
يدأو ةيدلبب لزانملأ تأرسشع ىلإأ
قطان˘م˘لأ ر˘ث˘كأأ تنا˘كو ،ة˘ب˘ع˘سشلأ
نبعكوب ،ةزايدم ةيرق اهب أررسضت
سضأرغأأ تلعج ي˘ت˘لأ سسور˘عو˘بو
لا˘˘˘حوألأ ي˘˘˘ف قر˘˘˘غ˘˘˘ت نا˘˘˘˘كسسلأ

مه˘لزا˘ن˘م تل˘خد ي˘ت˘لأ لو˘ي˘سسلأو
نع كيهان أذه ،رأذنإأ قباسس نود
ريسسلأ ةكرح˘ل ةر˘ي˘ب˘كلأ ة˘ل˘قر˘ع˘لأ

رأرغ ىل˘ع روا˘ح˘م˘لأ د˘يد˘ع ر˘ب˘ع
ن˘ي˘ب ط˘بأر˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ

ينطولأ قيرطلأ ،ةنتاب و ةنأورم
،دباعلأ ةينثو سسيرأأ نيب طبأرلأ
نويعلأ سسأر نيب طبأرلأ قيرطلأ

ةيئلولأ قرطلأ ديدعو ،سسواقنو
تاب ي˘ت˘لأ ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ كلا˘سسلا˘مو
تلعجو Óيحتسسم أرمأأ اهلامعتسسأ
مهنكامأأ يف نوثكمي نينطأوملأ

را˘ط˘مألأ ط˘قا˘˘سست ةر˘˘ت˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ط
ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘˘لإأ لو˘˘˘ي˘˘˘سسلأ ل˘˘˘كسشتو

.اهفقوت

ة˘يد˘عر˘لأ را˘˘ط˘˘مألأ تدأأ ا˘˘م˘˘ك
ررسضت ىلإأ ةطقاسستملأ ةينافوطلأ
،ةنأورم رئأود يف ةيتحتلأ ةينبلأ

،ةكيرب ،دباعلأ ةينث ،نويعلأ سسأر
ي˘ف˘˘ف ،ة˘˘ب˘˘ع˘˘سشلأ يدأوو رأز˘˘ج˘˘لأ
تببسست ةلمح ي˘نأر˘م˘ع˘لأ بط˘ق˘لأ
قيرطل ريبك ررسضت يف راطمألأ
ة˘ح˘ي˘سضف ا˘ف˘سشا˘ك ،ا˘ث˘يد˘ح ز˘˘ج˘˘نأأ
ريياعمل˘ل ر˘يا˘سسم˘لأ ر˘ي˘غ زا˘ج˘نلأ

.اهب لومعملأ

ةيوجلأ لأوحألأ ءوسس ىدأأ امك
ي˘˘˘قأو˘˘˘سسلأ سضع˘˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘لإأ
راطمألأ اهترمغ ي˘ت˘لأ ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ

ةبتلأ فرج يف لويسسلأ تببسستو
حسسم ى˘لإأ ىدأأ ا˘م ،ا˘ه˘ي˘لأو ا˘ه˘ن˘ع
ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو م˘كح˘بو ،ا˘ه˘م˘لا˘ع˘˘م
قلعت ام ام˘ي˘سس زا˘ي˘ت˘ما˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف
ةفورعملأ اهنم ةيل˘ب˘ج˘لأ ة˘ه˘ج˘لا˘ب
عأونأأ فلتخ˘مو حا˘ف˘ت˘لأ جو˘ت˘ن˘م˘ب
اهناكسس ليمو ،ةرمثملأ راجسشألأ
طا˘˘سشن˘˘لأ ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لأ أذ˘˘˘ه ى˘˘˘لإأ
ىلع هب نوموقي يذلأ يحÓفلأ

راطمألأ تدأأ دقف ،يدأولأ فافسض
د˘با˘ع˘لأ ة˘ي˘ن˘ث يدأو نا˘سضي˘ف ى˘˘لإأ
،ني˘ت˘لأ را˘ج˘سشأأ ه˘ع˘م فر˘ج يذ˘لأ
كيهان ،حافتلأو زو˘ج˘لأ ،نو˘ت˘يز˘لأ

ي˘ت˘لأ در˘ب˘لأ تا˘ب˘ح ط˘قا˘سست ن˘˘ع
رئاسسخ يف ىرخألأ يه تمهاسس
ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ ةور˘˘ث˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘حدا˘˘ف
ررسضت ىلإأ ةفاسضإلاب ،ةقطنملاب
ة˘ل˘فا˘ن ن˘˘م ل˘˘كب حا˘˘ف˘˘ت˘˘لأ را˘˘م˘˘ث

در˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ بب˘˘˘˘سسب ة˘˘˘˘سسود˘˘˘˘ي˘˘˘˘حو

.راطمأÓل بحاسصملأ

ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ر˘˘˘مذ˘˘˘ت ط˘˘˘سسو أذ˘˘˘˘ه

م˘˘ه˘˘ن˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘ل˘˘˘ل

ةيوجلأ لأوحألأ نم نيررسضتملأ

تلطاهت يتلأ ةريخألأ راطمألأو

بايغلأ ببسسب ةنتاب ةيلو ىلع

يتلأ ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘سسل˘ل ما˘ت˘لأ

م˘˘ه˘˘ن˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘سس نا˘˘˘كسسلأ بسسح

ا˘ن˘كا˘سس كر˘ح˘ت م˘ل نورر˘سضت˘م˘˘لأ

ل˘م˘ح˘ت ي˘ف نو˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ ذ˘˘خأو

نود مهسسفنأاب راطمألأ تافلخم

ا˘م م˘ج˘ح ى˘ل˘ع لوؤو˘سسم ف˘ق˘ي نأأ

نوعلأ دي ميدقت وأأ راطمألأ هتفلخ

ىلإأ ةيامحلأ حلاسصمب تدأأو ،مهل

روا˘ح˘˘م˘˘لأ د˘˘يد˘˘ع ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت˘˘لأ

نوعلأ دي ميدقت فدهب طاقنلأو

نيقلاعلأ نينطأوملل ةد˘عا˘سسم˘لأو

ن˘م ها˘ي˘م˘لأ جأر˘خإأو ،تا˘قر˘ط˘لا˘˘ب

ن˘سسح˘لو ،ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ تا˘ن˘كسس

يأأ لي˘ج˘سست م˘ت˘ي م˘ل ه˘نا˘ف ظ˘ح˘لأ

ثدا˘ح وأأ ر˘كذ˘ت ة˘ير˘سشب ر˘˘ئا˘˘سسخ

سضع˘˘ب ىد˘˘˘ع ،ةر˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ رور˘˘˘م

قلقلل وعدت ل يتلأ تاقلزنلأ

ملو لويسسلأ ا˘ه˘ت˘فر˘ج تا˘ب˘كر˘م˘ل

يف مكحتلأ نم اهباحسصأأ نكمتي

.يعيبطلأ اهراسسم

نينطاوملا نكاسسمل تابرسست ، ةيدوأا ناسضيف ،ةفراج لويسس
ةنتابب راطمألا ببسسب تاناويح قوفنو

ءابرهكلا عاطقنا لمكيل،راطمأ’ا نم تارطق طقاسستدعب ةليلق تاظحل ةدكيكسس ةي’ولا ةمسصاعل ةفسسؤوم روسص سسمأا راهن ترسشتنا
.ةيواسسأاملا ةحوللا ليسصافت

نايدو يراجم ةيقنت معد فدهب/ةنيطنسسق
رثكأا اهيف مكحتلاو ةي’ولا

 بلاطت ةيئاملا دراوملا ةيريدم

ةرازولا نم ارايلم02 ـب امعد
02 غلبم ،ةنيطنسسق ةيلوب ةيئاملأ درأوملأ ةيريدم تبلط
ةيقنتو فيظنتل ةيفاسضإأ ةينأزيمك ،ةرأزولأ نم ميتنسس رايلم
بنجت هنمو ،ةيلولأ ميلقإأ ىلع ةعزوملأ نايدولأ يراجم
ل˘ك ع˘ل˘ط˘م ة˘يÓ˘ه˘لأ ا˘هد˘ه˘سشت ي˘ت˘لأ تا˘نا˘سضي˘˘ف˘˘لأ ثرأو˘˘ك
يف لثامم غلبم ةيئاملأ درأوملأ ةيريدم تكلهتسسأ دقو.فيرخ
ةنيدملاب ىربك تاّبسصم ةثÓث زاجنإأ مت اميف ،ةيلمعلأ سسفن
،اهب تاناسضيف ثودح نود ةلوليحلل يلجنم يلع ةديدجلأ

،ميتنسس رايلم02 ـب ردقي افÓغ اقباسس تّخسض ةرأزولأ sنأأ امك
اهناسضيف نود ةلوليحلل ،نايدولأ يراجم ةيقنتل اسساسسأأ هجو
،تاكلتمملأو نينطأوملأ ةيامحو ،ةيئاجفلأ راطمألأ لسصف يف
فيرسصت بو˘ب˘نأأ زا˘ج˘نإأ لÓ˘خ ن˘م ،ا˘ب˘ير˘ق˘ت ه˘كÓ˘ه˘ت˘سسأ sم˘تو
،«يلوطنا˘كلأ» د˘م˘حأأ ي˘ل˘ب˘ج ي˘ح˘ب ءأدو˘سسلأ طا˘ق˘ن˘لأ ىد˘حإل
يف هلÓغتسسأ سضرغب لثامم غلبم خسضب بلاط هنأاب أدكؤوم
أدقتنم ،ةأايهملأ ريغ يراجملأ يف لاغسشألأ ةيقب لامكتسسأ

تابسصم نم برقلاب لزانم ءانب ىلع نيريثكلأ مأدقإأ اينمسض
ر˘˘مأأ و˘˘هو ،نا˘˘يدو˘˘لأ

ٌ
ةا˘ي˘ح ه˘ب˘سسح سضر˘ع˘يو ،ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق ر˘˘ي˘˘غ 

ىلع تلاحلأ تأرسشع دوجو أد˘كؤو˘م ، ر˘ط˘خ˘ل˘ل ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
يلع ةديدجلأ ةنيدملاب امأأ ،دحلأ يدأو و لامرلأ يدأو فافسض
،اهب راطمألأ هايم نم ةلئاه تايمك دوكر فرعت يتلأ ،يلجنم
عورسشم ديسسجتب حلاسصملأ تأذ تماق دقف ،طقاسست ّلك دعب
،ةيقر˘سشلأ ن˘ير˘فا˘سسم˘لأ ة˘ط˘ح˘م لtو˘ح˘ت سصو˘سصخ˘بو ،ي˘ئا˘قو
رب ثيح ،راطمأÓل طقاسست لك بقع حبسسمل

s
ثودحب رمألأ ر

وهو ،يمومعلأ قفرملأ أذه رأوجب ةبرتلأ قلزنأ هببسس رايهنأ
عيمجتل مخسض يتنمسسإأ بأرزم رايهنأ ىلإأ لباقملاب ىsدأأ ام

تايمك فيرسصتل ةماعد وهو ،رتميلم0021 رطقب ،هايملأ
نايتنمسسإأ نابأرزم اهعمجي يت˘لأ ة˘ل˘ئا˘ه˘لأ ة˘ي˘ح˘ط˘سسلأ ها˘ي˘م˘لأ
،ةطحملاب عسضولأ حيحسصت نم ءاهتنلأ رظتني ثيح ،نايعرف
.أددجُم لكسشملأ سسفن لوسصح يدافتو

LªÉ∫ HƒYµÉR

ةليسسملا ةي’وب ةريخأ’ا ةيوجلا تابلقتلا لÓخ

 اراطنق04 يلاوح رئاسسخ ليجسست
لÓسشلا ةيدلبب ريعسشلا نم

ةيامحلأ نوعأأ فرط نم تÓخدت ةدع سسمأأ ءاسسم تلجسس

ىلإأ اسس41 ةعاسسلأ نم ةيأدب ةيوجلأ تابلقتلأ لÓخ ةيندملأ

يف اهمهأأ لخدت63:تÓخدتلأ عومجم ليللأ فسصتنم ةياغ

21 رمعلأ نم غلبي لفط ذاقنإأ مت ثيح ءأرسضخلأ نيع ةيدلب
نينطأوم فرط نم جاحلأ دلوأأ ةيرق رمعأ خيسشلأ دأوب ةنسس
هلقنو هفاعسسإأ مت هلمع تقو جراخ ناك فيرع ةكراسشمبو
حلملأ نيع ةيدلب يف امأأ موهرب ةدايعل انتافاعسسإأ ةطسسأوب

ءايحأاب (مسس02)لزانم لخأد هايم تابرسست ةنياعم مت ثيح

هايم عمجت عم5491 يام80 يحو يلزغلأ يحو مسسقملأ

ليجسست نود مسس04 يلأوحب ءايحألأ هذه عرأوسش يف راطمألأ

دجسسمب مسس06.1 قمعب ةرفح هايم سصاسصتمأ ةيرسشب رئاسسخ
يديسس دلوأأ ةيدلب يف امأأ حلملأ نيع ةنيدمب زاجنلأ روط يف
سسي˘فا˘ن˘خ˘لأ دأو ها˘ي˘م بو˘سسن˘م عا˘ف˘ترأ ي˘ف تل˘خد˘ت م˘ي˘هأر˘بإأ

:لÓسشلأ ةيدلب يف امأأ80 مقر ينطولأ قيرطلل هزواجتو

لزنم73 قوتعم دلوأأ ةيرقب راطمألأ هايم تابرسست ةنياعم

طوقسس مت ثيح مسس03 ىلإأ مسس51 يلأوح هايملأ بوسسنم)

ليجسست عم ةيرقلأ سسفنب (م30/م4) نيلزنم يئانفل يرأدج

تناك تÓخدتلأ يقابو ريعسشلأ نم راطنق04 يلأوح رئاسسخ
أذكو ةيدوألأ ةأذا˘ح˘م˘ب ة˘ب˘قأر˘م تا˘يرودو ة˘سسأر˘ح تا˘ي˘ل˘م˘ع
فرط نم ةينأديملأ تانياعملأ راظتنأ يف ةينكسسلأ تاعمجتلأ
أذهو ةلجسسملأ رئاسسخلأ ءاسصحإل ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ نا˘ج˘ل˘لأ

ةيا˘م˘ح˘لا˘ب مÓ˘عألا˘ب ف˘ل˘كم˘لأ ة˘عا˘سس ر˘خأل حر˘سص ا˘م بسسح

.   ةليسسملأ ةيلولاب ةيندملأ

U°Édí T°îû°ƒñ 

فيطسس ةيلو بونجب عرازملا و تاقرطلا رمغت راطمألا هايم
ةربتعم ةيدام رئاسسخ جرب ءاسضيب ،لأزأأ نيع،رجحلأ نيع، ةدأدح رئب رأرغ ىلع فيطسس ةيلول ةيبونجلأ تايدلبلأ ىلع، سسمأأ لوأأ ءاسسم ةطقاسسملأ ةينافوطلأ راطمألأ تثدحأأ

ةروكذملأ تايدلبلأ طبري يذلأ87 مقر ينطولأ قيرطلأ رأرغ ىلع ةيسسيئرلأ رواحملأ ىوتسسم ىلع رورملأ ةكرح لسش يف تببسست و تاقرطلأ ةفراجلأ لويسسلأ ترمغ ثيح ،
، ةيعأرزلأ ليسصاحملأ يف ةربعم ةيدام رئاسسخ كلذ فلخ و نيحÓفلأ عرأزم و لوقح هايملأ ترمغ امك ، ةطسشن ةيرورم ةكرحج ايموي دهسشي يذلأ و فيطسس ةيلو رقمب

يح و فينرك يح و مأزعلب يحب ةعقأولأ لزانملأ سضعب و لأزأأ نيع ةمكحم رأرغ ىلع ، ةيمومعلأ تاسسسسؤوملأ و لزانملأ سضعب ةيديعرلأ راطمألأ هايم تحاتجأ امك
. لأزأأ نيع ةنيدم طسسوب تاسسمخلأ

Gjªø Q
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ه˘˘ب˘˘ت˘˘كم او˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘قا ثي˘˘ح
ةوقلاب جورخلا ىلع هومغرأاو
ديسسلا مامأا ىوكسشب مدقت دق
ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
ع˘م ة˘ل˘ي˘ل˘˘م ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘م˘˘كح˘˘م
فرطك ةحسصلا ريدم شسيسسأات
دعت يتلا ةيسضقلا يف يندم
اهده˘سشت ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ر˘ط˘خأ’ا
عا˘˘ط˘˘قو ا˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
ن˘عو شصا˘خ ه˘جو˘˘ب ة˘˘ح˘˘سصلا

تاذ دا˘فأا ىو˘كسشلا ىو˘ت˘ح˘˘م
كرح ةي˘ح˘سضلا نأا˘ب رد˘سصم˘لا
ن˘ي˘م˘ح˘ت˘ق˘م˘لا د˘سض ىو˘عد˘˘لا
شضرعت هنأا ادكؤوم ، هبتكمل
بر˘سضلا˘ب ه˘ي˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘عÓ˘˘ل

ربع هب ريهسشتلا مث ةناهإ’او
، يعامتج’ا لسصاوتلا لئاسسو
رر˘˘سض ي˘˘ف ه˘˘ل بب˘˘سست ا˘˘˘م˘˘˘م
مزلتسسا يحسصو ريبك يونعم
لمعلا نع زجع ةداهسش هحنم

بيبطلا لبق نم موي21 ةدمل

.يعرسشلا

طيحم نم رداسصم بسسحو
ي˘˘ف د˘˘˘كأا د˘˘˘ق˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سضلا
ن˘˘˘م مر˘˘˘ح ه˘˘˘نا ه˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘˘سصت
ةيغب هنكسس رقم ىلإا لوسصولا
لوا˘ح نأا د˘ع˘˘ب ، هءاود لوا˘˘ن˘˘ت
˘ما˘ح˘ت˘˘قا شصا˘˘خ˘˘سشأ’ا شضع˘˘ب
لا˘خدإاو ي˘ف˘ي˘ظو˘˘لا ه˘˘ن˘˘كسسم
يتلا،هتلئاع شسوفن يف بعرلا
امم نمأا ناكم ىلإا اهلقنب ماق

ةيسسفن ةيعسضو ششيعي هلعج

ط˘ير˘سشلا ن˘عو ، ةر˘ي˘ط˘خ د˘ج

ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘م شضر˘˘˘˘ع يذ˘˘˘˘لا

ع˘ط˘ق م˘ت د˘ق˘ف ، كو˘˘ب˘˘سسي˘˘ف˘˘لا

ءادتع’ا هيف مت يذلا ءزجلا

ا˘˘سضرأا ه˘˘طا˘˘ق˘˘˘سسإا˘˘˘ب ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع

بر˘سضلا˘ب ه˘ي˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘ع’او،

و˘˘˘˘˘˘هو، م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘سشلاو بسسلاو

ليكول هملسس يذلا طيرسشلا

ر˘ي˘˘غ Ó˘˘ما˘˘ك ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

. شصوقنم

ةحسصلا ةيريدم اهتهج نم

دسض ي˘ند˘م فر˘ط˘ك تسسسسأا˘ت

ىلع نيدتعملا ن˘ي˘م˘ح˘ت˘ق˘م˘لا

ه˘ل˘م˘ع˘ل ه˘ئادأا ءا˘˘ن˘˘ثأا ف˘˘ظو˘˘م

ةسسسسؤوم ةمرح كاهتنا ةمهتو،

اهمامأا ر˘ه˘م˘ج˘ت˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع

ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘ع’ا اذ˘ه نأا ا˘م˘ل˘ع،

ةيئاف˘سشت˘سسا ة˘سسسسؤو˘م شسي˘ئر

هعون نم لوأ’ا ةل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع˘ب

ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا ر˘˘كن˘˘ت˘˘سسا د˘˘قو

انيلإا اوثدحت نمم نينطاوملا

كولسسلاو نيسشملا لعفلا اذه

ن˘˘يد˘˘ب˘˘م يرا˘˘˘سضح ر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘لا

ع˘˘م ق˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ن˘˘ما˘˘˘سضت

ة˘لاد˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘عاد ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا

بر˘سضلاو ع˘ير˘سسلا كر˘ح˘ت˘لا˘ب

لوسست نم Óك ديدح نم ديب

اذ˘˘كه جا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نا ه˘˘˘سسف˘˘˘ن ه˘˘˘ل

تم˘ت ’ ة˘ي˘ناود˘ع تا˘˘فر˘˘سصت

 .فينحلا اننيدل ةلسصب

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ9675ددعلا9102 ربمتبسس20 نينثإلا4
www.akhersaa-dz.com

ةؤقلاب ةليلم نيع ىفششتشسم ريدم جارخإا تايعادت/يقاؤبلا مأا

 ةيروهمجلا ليكو مامأا ىوكسش عفري ةيحسضلا
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نمأا حلاسصم دوهج راطإا يف

ة˘يا˘م˘ح ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق ة˘˘ي’و

اذ˘˘˘كو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا دا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا

ةماعلا ة˘ح˘سصلا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا

تنكمت ، كله˘ت˘سسم˘لا ة˘يا˘م˘حو

ةقرفلل ةعبا˘ت˘لا ة˘طر˘سشلا تاو˘ق

ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’ا

ةطرسشلل ةيئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب

ن˘م ة˘ي’و˘لا ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘˘سضق˘˘لا

ةدام نم ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح

رثكأاب اهنزو ردق ةدلقملا ةمسشلا

ع˘م را˘ط˘ن˘˘ق ر˘˘سشع ة˘˘ثÓ˘˘ث ن˘˘م
حوارتت شصاخسشأا ةثÓث فيقوت

.ةنسس23 ىلا12 نم مهرامعأا
ىلإا ةيسضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح دو˘ع˘ت

9102 ةنسس نم ربمفون رهسش
دحأ’ ينوناق ششيتفت رثإا ىلع
ي˘قر˘سشلا ن˘˘ب ي˘˘ح˘˘ب لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةيئازج ةيسضق يف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب
رثع تارايسسلا ة˘قر˘سسب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
ةسشرو ى˘ل˘ع ي˘سضر˘ع ل˘كسشبو
ة˘م˘سشلا ةدا˘م ة˘عا˘ن˘سصل ة˘˘ير˘˘سس
شضع˘ب ط˘˘ب˘˘سض ع˘˘م ةد˘˘ل˘˘ق˘˘م˘˘لا
ف˘ي˘ل˘غ˘ت ة˘لآا ا˘ه˘ن˘˘م تاد˘˘ع˘˘م˘˘لا

نازيمو نييئابرهك ن˘ي˘كر˘ح˘مو

طبسض عم ر˘ي˘ب˘كلا م˘ج˘ح˘لا ن˘م

ةدامب ةأابعم ةيكيتسسÓب شسايكأا

شسيكلل غلك03 نزوب ةمسشلا

شسا˘˘ي˘˘كأ’ا شضع˘˘ب ع˘˘م د˘˘حاو˘˘لا

تا˘مÓ˘ع˘لا ل˘م˘ح˘ت ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا

LE-) (ATNS) ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لا

SSAJDRAN)

(SUOAT) (AKILAM

AKIRFA) بل˘˘˘˘˘˘˘ع اذ˘˘˘˘˘˘˘كو

اهيلع جيورتلل ةدع˘م ة˘ي˘نو˘تر˘ك

،ةرو˘كذ˘م˘لا تا˘˘مÓ˘˘ع˘˘لا شسف˘˘ن

نم فارسشإابو قمعملا قيقحتلا

ة˘ثÓ˘ث ف˘ي˘قو˘ت˘ب ر˘م˘ثأا ة˘با˘ي˘ن˘˘لا

نم مهرامعأا حوارتت شصاخسشأا

ةيمك زجح عم ةنسس23 ىلا12

ةدلقملا ةمسشلا ةدام نم ةيلامجإا

ب رد˘˘˘ق˘˘˘ي ي˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘جإا نزو˘˘˘˘ب

اهتميق تردق غلك02.3131

نويلم054 نم رثكأاب قوسسلاب

ن˘م ءا˘ه˘˘ت˘˘ن’ا د˘˘ع˘˘ب ،م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس

م˘يد˘ق˘ت م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘˘جإا

ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘مأا ة˘ي˘سضق˘لا فار˘˘طأا

 .ةيلحملا

ةنيطنشسق

ةيرسس ةسشرو كيكفتو ةمسشلا نم اراطنق31 نم رثكأا زجح
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ةيتايلمعلا طط˘خ˘ل˘ل اد˘ي˘سسج˘ت

نمأا حلاسصم لبق نم ةرطسسملا

ةح˘فا˘كم ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘ي’و

، اهلا˘كسشأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘م˘ير˘ج˘لا

ة˘ي˘مار˘˘جإ’ا تا˘˘كب˘˘سشلا ة˘˘سصا˘˘خ

تاردخملا جيورت يف ةسصتخملا

تنكم˘ت ، ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو

ة˘قر˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘سضلا

املاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةلقنتملا

فيقوت نم ةنيطنسسق ةي’و نمأاب

23 رمعلا نم ناغلبي ناسصخسش

ةزايح ةيسضق يف امهطروتل ةنسس

ر˘˘˘ي˘˘˘غ ةرو˘˘˘سصب تارد˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

.عيبلا دسصق ةعورسشم

ةياهن ىلإا دوعت ةيسضقلا عئاقو

تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل ا˘ع˘˘ب˘˘تو عو˘˘ب˘˘سسأ’ا

ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘˘ف˘˘لا ى˘˘لإا تدرو

ديفت املا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل

جيور˘ت˘ب شصا˘خ˘سشأ’ا د˘حأا ما˘ي˘ق˘ب

ى˘ل˘ع تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا

د˘˘ي˘˘ع˘˘لاو˘˘ب ن˘˘ب ي˘˘˘ح ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم

و تايرحت˘لا د˘ع˘ب ، ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب

اذ˘˘˘كو ة˘˘˘ف˘˘˘ث˘˘˘كم˘˘˘لا ثا˘˘˘ح˘˘˘˘بأ’ا

مت تامولعملل ديجلا لÓغتسسإ’ا

يذلاو هيف هبتسشملا ةيوه ديدحت

ةقفر ه˘ف˘ي˘قو˘تو ه˘ل د˘سصر˘ت˘لا م˘ت

شسفن ىوتسسم ىلع رخأا شصخسش

ةبلع يمرب لوأ’ا ماق نيأا يحلا

دوارم (01) ةرسشع اهب رئاجسس
ا˘˘ه˘˘نزو رد˘˘ق ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ل ةأا˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘م

ف˘˘˘ي˘˘˘كلا ن˘˘˘م مار˘˘˘˘غ10.34ب
هتزو˘ح˘ب رو˘ث˘ع˘لا ع˘م ،ج˘لا˘ع˘م˘لا

رد˘˘ق˘˘˘ي ي˘˘˘لا˘˘˘م غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع

نم اهنأا حجري جد00025ب
نم ءاهتنإ’ا دعب ،عيبلا تادئاع
يف ةيئازج تاءارجإا فلم زاجنإا

مامأا امهميدقت مت ناينعملا قح
. ةيلحملا ةباينلا

فيكلا نم ةربتعم ةيمك زجح مت امنيب

نيسصخسش نم ةنوكم ةيمارجإا ةكبسش كيكفت

ريدم ارخؤؤم اهل ضضرعت يتلا ءادتع’ا ةثداح تايعادت نأا يقاؤبلا مأا ةي’ؤل ناكشسلاو ةحشصلا ةيريدمب لوؤؤشسم ردشصم فششك

.ضصاخششأ’ا نم ةعؤمجم دي ىلع ةليلم نيعب ةيئافششتشس’ا ةيمؤمعلا ةشسشسؤؤملا

شضوح يف اقرغ لفط ةافو
ةنتابب ةكيرب يف يئام

رمعلا نم غلابلا «د ن» ىعدي لفط شسمأا يقل

كلم يئام شضوحب ،اقرغ هفتح تاونسس01
ةيدلبل ةعباتلا يجاردلا د’وأا ةتسشمب هدجل
ي˘ق˘سسلا ي˘ف ل˘غ˘ت˘سسي شضو˘ح و˘هو ،ة˘˘كير˘˘ب
نأا لبق هيف ةحابسسلاب ةيحسضلا ماق ،يحÓفلا
ارخأاتم هيوذ لخدت ناك ثيح ،هلخادب قرغي
مت ثيح ،ةايحلا قراف دقو هيلع رثع نيأا
ة˘ث˘ج لا˘سشت˘ناو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا را˘ط˘خإا
ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا اهلقنو ةيحسضلا
ه˘ي˘ف تح˘ت˘ف تقو ي˘ف ة˘كير˘ب ى˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘ب
ثداحلا يف اقيقحت ينطولا كردلا حلاسصم
نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج ،با˘ب˘سسأ’ا د˘ن˘ع فو˘قو˘ل˘ل
قرغلا ثداوح ديدع تلجسس دق ةنتاب ةي’و
ةيعوتلاو شسيسسحتلا تÓمح مغر ةتيمملا

ةيئا˘م˘لا كر˘ب˘لا ي˘ف ة˘حا˘ب˘سسلا ر˘طا˘خ˘م لو˘ح
.شضاوحأ’او
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ثداح يف شصخسش عرسصم
يزيتب بيعسش ةقطنمب ريسس

وزو
غلبي شصخسش شسمأا راهن ةحيبسص لÓخ ظفل

ثداح يف ةريخأ’ا هسسافنأا85 رمعلا نم
ةعباتلا «بيعسش «ىمسسملا ناكملاب عقو ريسس

ملك52 دعب ىلع ةعقاولا علقم ةيدلبل ايرادإا
فلكملا امبسسحو. وزو يزيت ةنيدم رقم نع
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ىد˘ل مÓ˘عإ’ا ة˘ي˘ل˘˘خ˘˘ب
ثداحلا اذه نإاف ةي’ولاب ةيندملا ةيامحلل
رسسجب ةيحسضلا ةرايسس مادطسصا ةجيتن عقو
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ى˘لإا يدؤو˘م˘لا ق˘ف˘ن˘لا˘ب ةد˘جاو˘˘ت˘˘م
هتبا˘سصإا ي˘ف بب˘سست ا˘م˘م ا˘ف˘لا˘سس ةرو˘كذ˘م˘لا
ةحلسصم ىلإا هلقن تمزلتسسا ةريطخ حورجب
ةيمومعلا ةسسسسؤوملاب ةيبطلا ت’اجعتسس’ا
اهب ظفل يتلا ةقزازع ةنيدمل ةيئافسشتسس’ا
حلاسصملا تحتف اهتهج نمو .ةريخأ’ا هسسافنأا
اذه تاسسبÓ˘م ة˘فر˘ع˘م˘ل ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
نإا˘ف ةرا˘سشإ’ا ه˘ي˘لإا رد˘ج˘˘ت ا˘˘م˘˘كو .ثدا˘˘ح˘˘لا
ف’ا ايونسس دسصحي لازي ’ تاقرطلا باهرإا

. ةيرسشبلا حاورأ’ا نم

N∏«π S°©ÉO

نم هجارخإاو لفط ذاقنإا
نينطاوم فرط نم داولا

ءارسضخلا نيع ةيدلبب
ةليسسملاب

ةيندملا ةيامحلا حلاسصم شسمأا ءاسسم تلخدت
ةليسسملا ةي’و موهرب ةيدلبب عاطقلا ةدحو

يف د01 اسس61 ةعاسسلا ىلع دودح يف

ةنسس21 رمعلا نم غلاب لفط ذاقنإا ةثداح
د’وأا ة˘ير˘ق˘ب ر˘م˘ع خ˘ي˘سشلا داو ها˘ي˘م ه˘ت˘فر˘ج
ذاقنإا مت ثيح ءارسضخلا نيع ةيدلب جاحلا
نينطاوم فرط نم داولا نم هجارخإاو لفطلا

ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ن˘م ف˘ير˘ع ة˘كرا˘سشم˘بو
جراخ)ه˘ت˘حار تقو ي˘ف و˘هو مو˘هر˘ب ةد˘حو˘ب
ةمزÓلا تافاعسسإ’ا تمدق نيأا ،(لمعلا تقو
نيع ةيدلب ىلا ةيندم ةرايسسب هلقنو ةيحسضلل
فرط ن˘م ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا م˘ت ا˘هد˘ع˘ب ءار˘سضخ˘لا
تا˘فا˘ع˘سسإ’ا م˘يد˘ق˘تو ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
ةد˘حو فا˘ع˘سسإا ةرا˘ي˘سسب ه˘ل˘ق˘نو ة˘يرور˘˘سضلا
ةيامحلا هتهج نم موهربب ةدايع ىلإا موهرب
ةطيحلا يخوت ىلإا عيمجلا اوعدت ةيندملا

ةريزغلا ةيرطملا تاطقاسستلا ءارج رذحلاو
اءو˘سس ةر˘ما˘غ˘م˘لاو ة˘˘يدوأ’ا رور˘˘م بن˘˘ج˘˘تو
ة˘مÓ˘سسلا ى˘ن˘م˘ت˘تو ةرا˘ي˘سسلا˘˘ب وأا ن˘˘ي˘˘ل˘˘جار

U°Édí T°îû°ƒñ.عيمجلل

طبارلا قيرطلا نوقلغي نوجتحم
جرب ءاسضيب و ةحÓبل ةيرق نيب

فيطسسب
يبونج جرب ءاسضيب ةيدلبل ةعباتلا ةتحÓبل ةيرق ناكسس شسمأا حابسص نسش
يذلا قيرطلا مهقلغ يف تلثمت ةعسساو ةيجاجتحا ةكرح، فيطسس ةي’و
ششطعلا ةمزأا ىلع اجاجتحا ، ةراجحلا و شسيراتملاب ةيدلبلا رقمب مهطبري
انلسصحت يتلا تامولعملا بسسح و ، ةليوط ةينمز ةدم ذنم اهنوسشيعي يتلا

شصقن ىلإا دوعي بورسشلا ءاملا يف ةقناخلا ةمزأ’ا هذه ببسس نإاف اهيلع

ريغ رتم042 قمع ىلع بقن رفح مت ثيح ،ةيرقلا دوزي يذلا بقنلا هايم
شسيئر لقنت دق و ، هايملا بوسسنم شضافخنا ببسسب تفقوت لاغسشأ’ا هنأا
ىلع لودعلاب نيجتحملا عانقإا مت و جاجتح’ا ناكم ىلإا ةرئادلا و ةيدلبلا
’ لجا يف ةمزأ’ا هذهل لح لاجياب دوعو ميدقت مت و قيرطلا قلغ ةركف

Gjªø Q. عوبسسأ’ا زواجتي

ةلئاع نم دارفأا3قانتخا
ششيعلا راطقب ةدحاو

ةنيطنسسقب
فيرسشلا دمحم هللا ءاطع نب ةيسسيئرلا ةدحولا تلخدت

د82 و22 ةعاسسلا دودح يف9102 توأا82 موي
كلذ و (نيكسسم يريدسصقلا يحلا)ششيعلا راطق ةيرقب

تحوارت نيسسنجلا Óك نم اياحسض30 فاعسسإا لجا نم

اوسضرعت تاو˘ن˘سس60 و ر˘˘ه˘˘سش81 نيب مهرا˘م˘عأا
ةطحم مامسص نم برسستملا ةنيدملا زاغب قانتخإÓل
مهفاعسسإا مت راود ةلاح يف اوناك اياحسضلا زاغلا عيزوت
ةنيدملا ىفسشتسسم ىلإا مهلقن و ناكملا نيعب انفرط نم

LªÉ∫ HƒYµÉR.يلجنم يلع ةديدجلا
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نإا˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ط رد˘˘˘˘˘سصم بسسحو

حوارتت نيذ˘لاو ة˘ثÓ˘ث˘لا لا˘ف˘طأ’ا

تسسو ة˘ثÓ˘ث ن˘ي˘˘با˘˘م م˘˘هرا˘˘م˘˘عأا

ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي ن˘يذ˘لاو تاو˘ن˘سس

ةناجو ةيدلبب نطقت ةدحاو ةلئاع

رابكلاب ةسصاخ ةيودأا لوانتب اوماق

تناك يتلا مهتدلاو نم ةلفغ يف

، ةيلزنملا رومأ’ا سضعبب ةلغسشنم

لح امل ةريخأ’ا هذه نطفتت ملو

اوعرسش امدعب ’إا ثÓثلا اهئانبأاب

رخآ’ا د˘ع˘ب د˘حاو˘لا طو˘ق˘سسلا ي˘ف

يذلا ريطخلا ممسستلا˘ب ن˘ير˘ثأا˘ت˘م

حانج ىلع مه˘ل˘ق˘ن م˘ت˘ي˘ل م˘ه˘ب م˘لأا

مت نيأا ىفسشتسسملا ىلإا ةعرسسلا

ريغ يروفلا جÓع˘ل˘ل م˘ه˘عا˘سضخإا

نسسحتت مل ةي˘ح˘سصلا م˘ه˘ت˘لا˘ح نأا

مهءاقبإا بلطت ام يفاكلا لكسشلاب

ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘لا تح˘˘ت

ةيحسصلا تا˘ف˘عا˘سصم˘لا ةرو˘ط˘خ

هذهل م˘ه˘لوا˘ن˘ت ن˘ع تم˘ج˘ن ي˘ت˘لا

. ةيبطلا ةيودأ’ا

ناهذأاا ىلإا ةثداحلا هذه تداعأاو

ثداو˘ح˘لا ة˘ل˘سسل˘˘سس ة˘˘ل˘˘جاو˘˘ج˘˘لا

داوم˘لا سضع˘ب كر˘ت ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا

لا˘ف˘طأ’ا لوا˘ن˘ت˘م ي˘ف ةر˘ي˘ط˘خ˘لا

ام وهو ةي’ولا نم ةدع قطانمب

تلسصو ةميلأا ثداوح يف ببسست

لظ يف اسصوسصخ توملا دح ىلإا

كر˘تو ءا˘ي˘˘لوأ’ا سضع˘˘ب ة’ا˘˘ب˘˘م’

لوانتم يف ةماسسو ةريطخ داوم

ي˘ف نورّد˘ق˘ي ’ ن˘يذ˘لا م˘ه˘لا˘ف˘طأا

هذه عم لماعتلا بقاوع بلاغلا

. داوملا

ةيبطلا ةباقرلا تحت اولازل اياحسضلا

 ةدحإو ةلئاع نم لافطأإ ةثÓث ممشست
لجيجب ةيودألإ نم ةيمكل مهلوانت دعب
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ةمسصاعب تاجاجتحإ’ا تددجت
را˘سشت˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و
ة˘ما˘م˘ق˘لا سسا˘ي˘كأاو تاروذا˘ق˘˘لا
نم كلذو ةنيدملا ءايحأا بلغأاب

مدقأا ناكسس سضعب مادقإا لÓخ
ىر˘حأ’ا˘ب وأا ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘ب

سضع˘ب ق˘ل˘غ ى˘ل˘ع ى˘سسو˘م ي˘ح
يحلا اذه ىلإا ةيدؤوملا تاقرطلا
اريبعت ةمامقلا سسايكأا ةطسساوب

ن˘م د˘يد˘سشلا م˘ه˘سضا˘ع˘ت˘˘ما ن˘˘ع
مهلزانم مامأا تايافنلا سسدكت
يف ةفاظن˘لا ح˘لا˘سصم سسعا˘ق˘تو
. مدرلا سضاوحأا ىلإا اهلقن
ة˘ما˘م˘ق˘لا ل˘كسشم نأا ر˘ها˘˘ظ˘˘لاو

نم ف’آ’ا عجاسضم سضقي يذلا
ذنم اميسس لجيج ةي’و ناكسس
لّو˘ح˘ت ي˘لا˘ح˘لا ف˘ي˘سصلا ة˘ياد˘ب
ر˘ب˘كت تئ˘ت˘فا˘م ج˘˘ل˘˘ث ةر˘˘ك ى˘˘لإا

رخآاو يح نيب ةلقنتم مقافتتو
بسضغ˘لا ة˘جو˘م لا˘ق˘ت˘نا ل˘ي˘لد˘ب

ءايحأاب تاروذا˘ق˘لا م˘كار˘ت ى˘ل˘ع
ىلإا ةقطنم نم ةي’ولا ةمسصاع
ي˘˘ح˘˘ب سسمأا ا˘˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘تو ىر˘˘خأا

˘مد˘˘قأا ن˘˘يأا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ى˘˘سسو˘˘م
م˘يد˘ق˘لا ي˘ح˘لا اذ˘ه˘ب نو˘ن˘طاو˘م
تا˘قر˘ط˘لا سضع˘˘ب ق˘˘ل˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
سسايكأا ةطسساو˘ب ه˘ي˘لإا ة˘يدؤو˘م˘لا
نم دارأا لعف ةدر يف ةمامقلا

نع ريبعتلا نوي˘ن˘ع˘م˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ
ع˘˘سضو˘˘˘لا ن˘˘˘م م˘˘˘هزاز˘˘˘ئ˘˘˘م˘˘˘سشا

يف مهيح هسشيعي يذلا يثراكلا
˘ما˘˘مأا تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا سسد˘˘كت ل˘˘ظ
ةماعلا تاحاسسلاب اذكو لزانملا

لبق نم ةريخأ’ا هذه عفر رخأاتو
تتا˘ب ي˘ت˘لا ة˘فا˘ظ˘ن˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم
مغر عسضولا ةجلاعم نع ةزجاع
ةرر˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لا دو˘˘˘عو˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘سس
ع˘˘ب˘˘سشت ل˘˘ظ ي˘˘ف تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسل˘˘ل
دا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘فاو ي˘˘˘˘مر˘˘˘˘لا سضاو˘˘˘˘حأا
نم ةذختملا ةريخأ’ا تاءارجإ’ا
ةعاجنلل ةيد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘سصم ل˘ب˘ق
ع˘سضو˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م ي˘ف ة˘مزÓ˘لا

يناملأا بتكم عم دقاعتلا مغر
لكسشم ىلع ءاسضقلا لجأا نم
. ةي’ولا ةمسصاعب تايافنلا

تسسيل اهنأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجتو

اهيف جرخي يتلا ىلوأ’ا ةرملا
ةي’و ةمسصاعب ام يح ناكسس
ريهاط˘لا ة˘ن˘يد˘م ا˘ط˘كو ل˘ج˘ي˘ج
ق˘ل˘غ˘ل عرا˘سشلا ى˘لإا ةروا˘ج˘م˘˘لا
سسا˘ي˘كأاو ق˘يدا˘ن˘سصب تا˘قر˘ط˘لا
نا˘كسسل ق˘ب˘سس ثي˘ح ة˘ما˘˘م˘˘ق˘˘لا
نيتنيد˘م˘لا ن˘ي˘تا˘ه˘ب ةد˘ع ءا˘ي˘حأا

، طيرك’ ، زيزولا رارغ ىلع
نأاو ةليوط ةم˘ئا˘ق˘لاو تف˘ي˘سسا˘ت
فر˘سصت˘لا سسف˘ن ى˘ل˘˘ع او˘˘مد˘˘قأا

نأا نود ة˘ي˘سضا˘م˘لا ما˘يأ’ا لÓ˘خ
دي˘ق ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا مد˘ق˘ت˘ت
يذلا عسضولا ةجلاعم يف ةلمنُأا
ديقعتلا نم ديزملا وحن هجتي

ي˘عا˘م˘ت˘˘جإ’ا لو˘˘خد˘˘لا ة˘˘ي˘˘سشع
. ديدجلا
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ملك03 راباب ةرئاد ناكسس زتها

ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع ر˘ق˘م بو˘ن˘˘ج

ىلع ، سسيمخلا ءاسسم ، ةلسشنخ

حار ة˘ع˘سشب ل˘ت˘ق ة˘م˘˘ير˘˘ج ع˘˘قو

فسصتن˘م ي˘ف با˘سش ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘سض

) ىعدي رمعلا نم تانيرسشعلا

ىعري ناك ( يوارحسص ماسشه

ي˘ت˘لا ة˘ي˘سشا˘˘م˘˘لا ن˘˘م ا˘˘ع˘˘ي˘˘ط˘˘ق

دعب نومرجملا اهيلع ىلوتسسا

 لتقلا ةيلمعل مهذيفنت

ر˘˘خآا ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي ردا˘˘˘سصم بسسحو

ةباسصع دارفأا دمع دقف ةعاسس

ةليل ددعلا و ة˘يو˘ه˘لا ة˘لو˘ه˘ج˘م

ل˘ت˘ق ى˘لإا سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا سسمأا لوأا

ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘سس’او م˘ن˘˘غ ي˘˘عار

ةهجو وحن اهب رارفلا مث هعيطق

ردسصملا ركذ ثيح ، ةلوهجم

˘˘ما˘˘ن˘˘غأ’ا ة˘˘قر˘˘سس ة˘˘˘با˘˘˘سصع نأا

ةد˘˘ع ه˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع تمد˘˘˘قأا

ةداح ةلآاب سسأارلا وحن تابرسض

˘ما˘سشه يوار˘ح˘˘سص ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضل˘˘ل

و ة˘ن˘سس62 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا

ةيدلبب ةبيطح˘ل يداو˘ب ن˘طا˘ق˘لا

نع اديعب هتثجب اومر مث ، راباب

ىلع اولوتسساو ةميرجلا ناكم

ة˘ن˘حا˘سش ي˘ف ه˘ن˘ح˘سشب ع˘ي˘ط˘ق˘˘لا

. ةلوهجم ةهجو وحن رارفلاو

ل˘˘˘˘هأا نأا رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘سضأاو

مهنبا رثأا ىفتخا نيحو ةيحسضلا
طيحمب منغلا ىعري ناك يذلا
ئراوطلا ةلا˘ح او˘ن˘ل˘عأا ، ه˘ت˘ير˘ق
ثحبلل ةعسساو ةلمح اورسشابو
ةدماه ةثج هودجو نأا ىلإا ، هنع
ىدحإا يف ايمرمو همد يف اقراغ
ن˘م ة˘عا˘سس د˘ع˘˘ب كلذو دا˘˘هو˘˘لا
. هءافتخا
ح˘لا˘سصم او˘غ˘ل˘بأا نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
اهرودب يتلاو ةيسضقلاب كردلا
ةميرجلا يف قيق˘ح˘ت˘لا تر˘سشا˘ب

ة˘يو˘˘ه ن˘˘ع ف˘˘سشكل˘˘ل ءار˘˘كن˘˘لا
لتق ىلإا تأاجل يتلا ةباسصعلا
لجأا نم هرمع ناعير يف باسش
. منغلا سسوؤور نم ددع
ة˘ث˘ج تل˘ق˘ن ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ظ˘ف˘ح ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم ى˘˘لإا با˘˘سشلا
يف راسشسش ىفسشت˘سسم˘ب ثث˘ج˘لا
بيب˘ط˘لا ى˘ل˘ع ه˘سضر˘ع را˘ظ˘ت˘نا
ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح ف˘˘˘سشكل ي˘˘˘عر˘˘˘سشلا
ةلمعتسسملا تاودأ’او ةميرجلا
. اهيف

ةديدج ءايحأا ىلإا هعسسوتو تاروذاقلا لكسشمل لولح بايغ يف

ةمامقلإ سسايكأاب قيرطلإ نوقلغي لجيجب ىشسوم يح ناكشس

 ةريخألا ةعاسس27 نم لقأا يف لتق ةميرج يناث

 ةلششنخ ةيلو بونجب هعيطق ىلع نولوتشسيو منغ يعإر نولتقي رإرششأإ

 اهعلدنا نم تاعاسس01 دعب قئارحلا ىلع ةرطيسسلا تمت

طولبلإ راجششأإ نم تإراتكه5 مهتلي قيرح
ةلششنخب ةزماط يف يبلحلإ ربونشصلإو

01 دعب ةنيدملا ةيامحلا ناوعأا ةعمجلا ىلإا سسيمخلا ةليل نكمت

ةيرقب ريطيح ةقطنم يف بسش قيرح ءافطإا ىلع لمعلا نم تاعاسس

5 ىلع ىتأا ةي’ولا ةمسصاع ي˘بر˘غ ةز˘ما˘ط ة˘يد˘ل˘ب˘ب نو˘م˘ي˘م ن˘ي˘ع

تاناويحلا سضعبو يبلحلا ربونسصلاو طولبلا راجسشأا نم تاراتكه
ةنسسلأا نم افوخ ةديدع قطانم ىلإا نونطاوم رفو ، رويطلاو ةيربلا
مث سشارحأا يف بسش هبابسسأا لهجت يذلا لوهملا قيرحلا .بهللا

نم تاراتكه5 تمهتلاو ةقطنملا تاباغ ىلإا بهللا ةنسسلأا تدتما
ربونسصلا راجسشأا اذكو ةقطنملا اهب رخزت يتلا طولبلا راجسشأا
زرأ’ا راجسشأا ىلإا بهللا ةنسسلأا دتمت مل ظحلا نسسحلو يبلحلا
يف ببسست يذلا قيرحلا ناكم نع ةديعب ريغ دجوت يتلا يسسلطأ’ا
ونطاوم رفو ،رويطلا عاونأا سضعبو بائذلاك ةيرب تاناويح قوفن
لازت ’ يتلا بهللا ةنسسلأا نع اديعب ىرخأا نكامأا ىلإا ريطيح ةقطنم
يربسشلا لعفلل نوكي نأا انردسصم دعبتسسي ملو ، ةلوهجم اهبابسسأا

ةقطنملا ىلع بهت يتلا ةراحلا حايرلا اذكو ةديدسشلا ةرارحلاو
دعب هدامخإا مت يذلا قيرحلا بابسسأا نيب نم ةماع ةفسصب ةي’ولاو

تاباغلاو ةنيدملا ةيامحلا ناوعأا لبق نم دهجلا نم تاعاسس01
 ةيئادب لئاسسوبو نينطاوملا لبق نم ةلاعف ةكراسشمبو
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 ةلسشنخ

سسبحلإ ةعقروب دمحم باششلإ لتاق عإديإإ
مإدعإلإ مكح ذيفنتب نوبلاطي راشششش ناكشسو

رقم بون˘ج م˘ل˘ك05 راسشسش ةمكحمب قي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق رد˘سصأا
لتاق عاديإاب يسضقي رمأا سسيمخلا موي ءاسسم ةلسشنخ ةي’ولا ةمسصاع
ةيانج ةمهت هل هجو نأا دعب سسبحلا نهر دمحم ةعقروب باسشلا
. دسصرتلاو رارسصإ’ا قبسس عم يدمعلا لتقلا

ةعسشب لتق ةميرج بكترمل اهفيقوت نم ةعاسس42 دعبو ةطرسشلا
بهذ يتلاو طرافلا ءاثÓثلا ءاسسم راسشـسش ةنيدم ناكسس اهل زتها

يذلا دمحم ةعقروب ىعدي ةنسس12 رمعلا نم غلبي باسش اهتيحسض
باسش لبق نم ةنيدملا طسسوب سضيبأ’ا حÓسسلاب ءادتع’ سضرعت
نم تاعاسس دعب يناجلا ةطرسشلا تفقوأا ثيح ، رمعلا سسفن يف
دسصقلا نود ءادتع’ا هباكتراب فرتعأا يذلاو ، ةميرجلا عوقو
يذلا يعرسشلا بيبطلا ىلع ةيحسضلا ةثج سضرع دعبو ، لتقلاب
ةباينلا ىلع لتاقلا ةلاحإا مت ، نيكسسب لتق ةميرج دوجو تبثأا
قيقحتلا يسضاق ىلع فلملا تلاحأا اهرودب يتلاو راسشسش ةمكحمب
نم ةعاسس دعبو ، اياحسضك هتدلاوو ةيحسضلا دلاول عمتسسأا يذلا
. سسبحلا نهر لتاقلا عسضوب رمأا ردسصأا قيقحتلا

مادعإ’ا مكح قيبطت ىلإا اوعدت ةقطنملاب تاءادن تعفترا دقو اذه
، مهتفسص تناك امهم مهعم حماسستلا مدعو حاورأ’ا ةلتق قح يف
لكب ةميرجلا ىوتسسم نم عفر مكحلا اذه قيبطت مدع نأا نيدكؤوم
. اهعاونأا
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يقاوبلا مأا

عيب ةقفشص طبحت لخدتلإو ثحبلإ ةقرف
سصرق0042 زجحتو ةيلقعلإ تإرثؤوملإ
ةحلسصملل ةعباتلاIRBلخدتلا و ثحبلا ةقرف ارخؤوم تطبحأا
ةيمك عيب ةقفسص يقاوبلا مأا ةي’و نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئ’ولا

متيل اهمامتإا ددسصب سصاخسشأا ةثÓث ناك ةيلقعلا تارثؤوملاب ةربتعم

يتلا ةيلمعلا هذه نعو. سسولهم سصرق0042 زجحو مهفيقوت
اهعاونأا ىتسشب ةميرجلا ةبراحمل ةيمارلا دوهجلا راطإا يف لخدت
ةيلخ نايب فسشك ةيلقعلا تارثؤوملا˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘ه˘ن˘مو
تمت اهفاسشتكا طويخ نأا ةي’ولا نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو لاسصت’ا
ثحبلا ةقرف رسصا˘ن˘ع ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘سصح˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘سسا د˘ع˘ب
ىلع ةيلقعلا تارثؤو˘م˘ل˘ل ع˘ي˘ب ة˘ق˘ف˘سص مار˘بإا سصو˘سصخ˘ب ل˘خد˘ت˘لاو
ثيح ، سصاخسشأ’ا نم ةعومجم نيب ءاسضيبلا نيع ةنيدم ىوتسسم

فسصنلاو ةعسساتلا ةعاسسلا يلاوح72.80.9102 خيراتب تنكمت
حوارتت سصاخ˘سشأا ة˘ثÓ˘ث ف˘ي˘قو˘ت ن˘م د˘سصر˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ب Ó˘ي˘ل

نم ةيمك ى˘ل˘ع م˘ه˘تزو˘ح˘ب ر˘ث˘ع ة˘ن˘سس23 و02 ني˘ب م˘هرا˘م˘عأا

نم سسولهم ءاود نم سصرق0042 ـب تردق ةيلقعلا تارثؤوملا

غلبم اذكوENILABBAGER RAGDEوLAGERP عون
ي˘ف تل˘م˘ع˘ُت˘سسا ة˘ب˘كر˘م ز˘ج˘ح ع˘م ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا ة˘ل˘م˘ع˘˘لا ن˘˘م ي˘˘لا˘˘م
فلم تزجنا ةسصتخملا تاهجلل تازوجحملا ميلسست دعبو.ةيلمعلا

ةسساسسح ةيبنجأا ةعاسضب ةزايح » :ةيسضق يف نيطروتملا دسض ايئازج
طاسشن ةسسراممو لقن ةليسسو لامعتسساب بيرهتلا قيرط نع سشغلل

ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا هبجومب اومدق» ةسصخر نود ين’ديسص
.مهرمأا يف تلسصف يتلا
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ةليشسملاب رورشس نبب ةيئابرهك ةقعشص رثإإ باشش ةافو
دودح يف ةليسسملا ةيلو رورسس نب ةيدلب ةيوناثلا ةدحولا ةيندملا ةيامحلا ناوعأا سسمأا ءاسسم لخدت
نيع ةقطنمب هلزنم لخاد ةيئابرهك ةقعسص ىلإا سضرعت يذلا باسشلا ةثج لقنلل د55 اسس81 ةعاسسلا

ىلإا هلقنو ةيحسضلل ةمزÓلا تافاعسسإلا تمدق ثيح نايع دوهسش بسسح اذهو رورسس نب ةيدلب لازغ
بسسح اذهو رورسس نب ىقسستسسمب ةريخألا هسسافنأا ظفل نيأا ةجرح ةلاح يف رورسس نب ىفسشتسسم

ناكسس اهل زتها يتلا ةثداح˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف م˘ت ا˘م˘ي˘ف ي˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘ب ةا˘فو˘لا ة˘لا˘ح د˘كأا يذ˘لا بي˘ب˘ط
ةطيحلا يخوت ىلإا عيمجلا اوعدت ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو ة˘ي˘ح˘سضلا ة˘ل˘ئا˘ع ة˘سصا˘خو ة˘يلو˘لا

 .عيمجلل ةمÓسسلا ىنمتتو ةيلزنملا ثداوحلا ءارج نم رذحلاو
 خوسشخسش حلاسص

ةلئاع نم لافطأا ةثÓث عوبسسألا ةياهن لجيج ةيلو ريهاطلاب ديعسسلا بودجم ىفسشتسسمب تلاجعتسسإلا ةحلسصم تلبقتسسا
.ةيهإلا ةيانعلا لول يعامجلا مهكÓه يف ببسستي نأا داك ام رابكلاب ةسصاخ ةيدوأل مهلوانت دعب داح ممسستب اوبيسصأا ةدحاو
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ىلإا دوع˘ت ة˘ع˘قاو˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح
نيح مرسصنملا عوبسسألا ةياهن

ع˘ط˘ق˘بّ م˘ه˘˘ت ة˘˘ّي˘˘ح˘˘سضلا تنا˘˘ك
ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘لا

ربوتكأا71 عرا˘˘سش ىو˘˘ت˘˘سسم

رق˘م˘لا ما˘مأا د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو
ّ

ميدقلا 
ناباسش اهتغابيل ةبانع ةمكحمل

ة˘يرا˘ن ة˘جارد ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ا˘˘نا˘˘ك
ا˘˘ه˘˘مد˘˘سص ن˘˘يأا نو˘˘ل˘˘˘لا ءا˘˘˘قرز
امنيب اسضرأا اهطقسسأاو قئاسسلا

سضار˘غأا ة˘قر˘سس ه˘ق˘˘ي˘˘فر لوا˘˘ح
روف اهيلع يمغأا يتلا ةيحسضلا
نأا ر˘˘ي˘˘غ ،ة˘˘مد˘˘سصلا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ّق˘˘ل˘˘ت
ل˘سشف˘لا˘ب تءا˘ب ا˘م˘ه˘˘ت˘˘لوا˘˘ح˘˘م
ة˘طر˘سشلا لا˘جر ل˘ّخد˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن

نيذلا نينطاوملا نم ددع ةقفر
يفو ،ةثداحلا حرسسم اورسضح
نÓعافلا ذل دقف لسصتم قايسس
ةلوه˘ج˘م ة˘ه˘جو و˘ح˘ن رار˘ف˘لا˘ب
ةّيمرم ةيرانلا ةجاّردلا نيكرات

ا˘م˘˘م ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ة˘˘عرا˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
نمألا رسصانع لّخدت ىعدتسسا
اوماق نيذلا عسساتلا يرسضحلا
رقم ىلإا اهليوحتب

ّ
امنيب نمألا 

ةحلسصم ىلإا ةيحسضلا لقنّ مت
يّقلتل ةي˘ب˘ط˘لا تلا˘ج˘ع˘ت˘سسإلا
تقو ي˘ف ة˘مزÓ˘لا تا˘جÓ˘˘ع˘˘لا

ر˘˘خآا» ردا˘˘˘سصم ه˘˘˘ي˘˘˘ف تف˘˘˘سشك
ة˘ي˘ح˘˘سضلا ة˘˘لا˘˘ح نأا˘˘ب «ة˘˘عا˘˘سس
ر˘˘ق˘˘ت˘˘سسم

ّ
حور˘ج˘ب بسصت م˘لو ة

ر˘ج ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ
ّ

ي˘ت˘لا ة˘مد˘سصلا ءا
ةيناث ةهج نمو ،اهيعو اهتدقفأا

اق˘ّم˘ع˘م ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘فّ م˘ت د˘ق˘ف
يتلا ةثداحلا تاسسبÓم فسشكل
وأا اهودهاسش نم ّلج نايك تّزه
اهتايثيحو اهليسصاف˘ت˘ب او˘ع˘م˘سس
ةعسشبلا ة˘ق˘ير˘ط˘ل˘ل ار˘ظ˘ن كلذو
يف نÓعافلا لبق نم ةجهتنملا

،ةقر˘سسلا ا˘م˘ه˘ت˘لوا˘ح˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع
د˘ق ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘˘يد˘˘م نأاو ا˘˘م˘˘ل˘˘ع
ةر˘ي˘خألا ة˘نوآلا لÓ˘خ تد˘ه˘سش
رعت نيأا ويرانيسسلا سسفن

ّ
تسض

ةنسس91 رمعلا نم غلبت ةباسش
ى˘˘˘لوألا ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف سسرد˘˘˘ت
ةيلمع ىلإا راتخم يجاب ةعماجب
نأا دعب ةلثامم ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘قر˘سس
رج ىلع نÓعافلا مدقأا

ّ
ةّدعل اه

نم ةيران ةجارد ةطسساوب راتمأا
اهدي ةبيقح ىلع ءÓيتسسإلا لجأا

ممقلا يح ىوتسسم ىلع كلذو
ر˘ط˘˘ف˘˘لا د˘˘ي˘˘ع ما˘˘يأا ي˘˘نا˘˘ث ي˘˘ف
رعتتل ،كرابملا

ّ
ىرخأا اهدعب سض

ر˘ج ّم˘تو ة˘ه˘با˘سشم ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ل
ّ

ا˘ه
يديسس ي˘ح˘ب ةرا˘ي˘سس ة˘ط˘سساو˘ب

بنا˘ج˘ب د˘يد˘ح˘ت˘˘لا˘˘بو رو˘˘سشا˘˘ع
ةقرفل ةيذاحملا ةيلسستلا ةقيدح
نأا ل˘˘ب˘˘ق ،ع˘˘ير˘˘˘سسلا ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا
ر˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ت

ّ
عو˘˘ب˘˘سسألا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن سض

ةقرسس ةلواحمل ةباسش مرسصنملا
نم اهمدسصّ مت نيأا اهدي ةبيقح
ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ا˘نا˘ك نا˘با˘سش فر˘˘ط
ا˘م را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،ة˘˘يرا˘˘ن ة˘˘جاّرد
ر˘˘ح˘˘ت˘˘لا ه˘˘ن˘˘ع ف˘˘سشكت˘˘سس

ّ
تا˘ي

ةلازإا اهنأا˘سش ن˘م ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘مألا
ف˘˘ن˘˘ت˘˘˘كي يذ˘˘˘لا سضو˘˘˘م˘˘˘غ˘˘˘لا
 .ةيسضقلا

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

6
ةعاسسلأ رابخأأ9675ددعلا9102 ربمتبسس20 نينثإلا

www.akhersaa-dz.com

اهيلع ايمغم ةّيمرم ةيحسضلأ اكرتو ةطرسشلأ رسصانع لّخدت دعب رأرفلاب أذل

نلواحيو ةيران ةجاردب ةاتف نامدسصي ناباسش
ةبانعب اهدي ةبيقح ةقرسس
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عيب تÓحمو قاوسسأا فرعت
و ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسرد˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا تاودألا

ر˘ب˘ع سسرد˘م˘ت˘لا تا˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘سسم
ة˘˘ي˘˘سشع ة˘˘م˘˘لا˘˘ق ة˘˘˘يلو بار˘˘˘ت
ا˘عا˘ف˘ترا، ي˘سسرد˘م˘لا لو˘˘خد˘˘لا

ة˘نرا˘ق˘م را˘ع˘سسألا ي˘ف ا˘ي˘نو˘ن˘ج
ام اذه و، ةيسضاملا تاونسسلاب
ا˘ن˘ت˘لو˘ج لÓ˘خ ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘ف˘˘قو
تل˘˘خد ن˘˘يأا، ة˘˘ي˘˘عÓ˘˘ط˘˘ت˘˘˘سسلا
ل˘˘خد˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘ماود ي˘˘ف دود˘˘ح˘˘م˘˘لا
هسضرف˘ي يذ˘لا سشحا˘ف˘لا ءÓ˘غ˘لا
ةيسسردملا تاودألا ىلع راجتلا
م˘˘ه˘˘ت˘˘سصر˘˘ف اود˘˘جو ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب،

حبرلل ةبسسانملا هذه لÓغتسسل

.عيرسسلا

˘˘˘ما˘˘˘يألا هذ˘˘˘ه د˘˘˘ه˘˘˘˘سشت ن˘˘˘˘يأا

لابقإا تا˘ب˘ت˘كم˘لا و تÓ˘ح˘م˘لا
فر˘ط ن˘م ن˘ير˘˘ي˘˘ب˘˘ك اد˘˘فاو˘˘تو
سسراد˘˘م˘˘لا لا˘˘ف˘˘طأاو ءا˘˘ي˘˘˘لوألا

ة˘ي˘سسرد˘م˘لا مزاو˘˘ل˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قل

.اهراعسسأا فاسشتكاو

نيذلا ءايلوألا سضعب بسسحو
تاودألا را˘˘˘ع˘˘˘سسأا نأا˘˘˘ب اود˘˘˘˘كأا
رمتسسم عافترا يف ةيسسردملا

يذ˘لا ع˘سضو˘لا و˘˘هو ما˘˘يأا ذ˘˘ن˘˘م
لخدلا يدود˘ح˘م ل˘ها˘ك ل˘ق˘ث˘ي
اذه ةئزج˘ت˘لا را˘ج˘ت ر˘سسف ا˘م˘ي˘ف
تامزلتسسملا قحل يذلا ءÓغلا
ةرثكب اهترفو مغر ةيسسردملا

. اهيلع بلطلا

ءاي˘لوألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا بسسحو
ةيسسردملا تاودألا راعسسأا نإاف
ةيميلعتلا راوطألا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
لعج امم ادج ةعفترم ثÓثلا

ة˘ل˘˘كسشم نو˘˘ه˘˘جاو˘˘ي ءا˘˘ي˘˘لوألا
م˘˘ه˘˘ي˘˘ف˘˘كت ل ثي˘˘ح ة˘˘سصيو˘˘˘ع
تامزلتسسملا ءان˘ت˘قل م˘ه˘ب˘تاور
نأاو ةسصاخ مهئانبأل ةيسسردملا
قفتسسي م˘ل ط˘ي˘سسب˘لا ن˘طاو˘م˘لا
ر˘˘ه˘˘سش ف˘˘يرا˘˘سصم ن˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ب
ل يذلا رطفلا ديعو ناسضمر
فسصن و رهسش ىوسس هيلع رمت
ع˘˘˘ل˘˘˘سسلا عو˘˘˘ن ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘˘سضإا،
يتلا و قوسسلا يف ةسضورعملا
تاذ لخدلا يدودحم اهدسصقي
هذه يف نكل ةلوبقملا راعسسألا
ة˘˘ئ˘˘يدر ع˘˘ل˘˘سس نو˘˘˘كت لا˘˘˘ح˘˘˘لا
رزآاملا و ظفاحم˘لا˘ك ة˘ي˘عو˘ن˘لا
˘˘مو˘˘ي لوأا ن˘˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
حبسصيل، ذيملتلا هيف اهلمعتسسي
نأا امإا نيران نيب ةرسسألا بر
ةلوبق˘م ع˘ل˘سس ه˘ئا˘ن˘بأل ير˘ت˘سشي
مكلا لمح ىلع ىوقت ل اهنكل

ف˘ل˘ت˘تو تاودألا ن˘˘م ل˘˘ئا˘˘ه˘˘لا
˘ما˘مأا از˘جا˘ع ى˘ق˘ب˘ي وأا ا˘ع˘˘ير˘˘سس
تاذ تاودأاو ظ˘فا˘ح˘م ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا

 . ةديج ةيعون

نأا اودكأا راجتلا مهتهج نمو
ا˘ه˘ي˘عو˘ن˘ب ة˘ي˘سسرد˘م˘لا مزاو˘ل˘لا
ةرثكب ةرفوتم ةديجلا و ةئيدرلا
عافترإا ني˘ع˘جر˘م قاو˘سسألا ي˘ف
و ةلمجلا قوسس ىلإا اهراعسسأا

نأا قايسسلا تاذ يف نيحسضوم
ر˘م˘ت˘سسم د˘ياز˘ت ي˘ف ا˘˘هرا˘˘ع˘˘سسأا
اهيلع بلطلا ةدايز مامأا اميسس

 .مايألا هذه ةرثكب

دجي ةماودلا هذه لك مامأاو
مامأا قزأام يف هسسفن نطاوملا
ةر˘˘˘ث˘˘˘كو سشحا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ءÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا
ةريح يف هلعجي ام فيراسصملا

. هرمأا نم

 يعامتجلأ لوخدلأ ةيسشع/ةملاق

ةيسسردملا تاودألا راعسسأا يف سشحاف ءÓغ

قيرطلأ يف ّةيمرم اهكرتو اهيلع ءأدتعإلاب اماق ثيح ةعسشب ةقيرطب ةباسش ّدي ةبيقح ةقرسس ةلواحم ىلع رمعلأ لبتقم يف ناباسش مدقأأ
.ةلوهجم ةهجو وحن رأرفلاب أذل تقو يف ةبانع ةنيدم طسسو

كÓسسأا اقرسس نيسصخسش فيقوت
عورسشم زاجنإا عقوم نم ةيسساحن

ةملاقب بوقنم رجحب لدع
ينطولا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘قر˘ف˘لا دار˘فأا ن˘كم˘ت

كÓسسأا ةقرسسب قلعتت ةيسضق ةجلاعم نم ريخلبب

اهلÓخ نم (دوك) يكيتسسÓب كوكسسمو ةيسساحن

63و62 رمعلا نم ناغلبي نيسصخسش فيقوت مت

كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا دارفأا ىقلت دعب اذهو،ةنسس

ةقرسس ةميرج عوقو ،هدافم غÓب ريخلبب ينطولا

ءانب اهيلإا لكوملا«زوبرق» ةيكرتلا ةكرسشلا رقمب

ةنئاكلا20 لدع ةغيسص نكسسم0084 عورسشم

مت روفلا ىلع ، ريخلب ةيدلب بوقنملا رجح ةتسشمب

دعب و، ةكرسشلا رقم ىلإا لقنتلاو ةيرود ليكسشت

ةقرسس ةنياعم مت ةيرورسضلا تا˘ن˘يا˘ع˘م˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لا

عبرم ملم5.1 رطق يسساحن كلسس نم رتم011

ا˘ط˘ي˘سشن˘تو،(دو˘ك) ي˘كي˘ت˘˘سسÓ˘˘ب كو˘˘كسسم (11)و

يف يرحتلاو ثح˘ب˘لا د˘ع˘بو مÓ˘ع˘ت˘سسلا ر˘سصن˘ع˘ل

امهيف هبتسشملا ةيوه ديدحت مت ةيسضقلا تاسسبÓم

ى˘م˘سسم˘لاو» سص.ق» ى˘م˘سسم˘لا˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘يو

اهيلع لسصحتملا تامولعملل لÓغتسسا و،«ج.ب»

مت نيأا ام˘ه˘ب ة˘حا˘طإÓ˘ل ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘خ ع˘سضو م˘ت

ةلسصاومل ةقرفلا رقم ىلإا امهداي˘ت˘قاو ا˘م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت

نم رتم011 زجح نع ةيلمعلا ترفسسأاو،قيقحتلا

(11)و ع˘بر˘م م˘˘ل˘˘م5.1 ر˘ط˘ق ي˘سسا˘˘ح˘˘ن كل˘˘سس

تاءارجإÓل ةلسصاوم و،(دوك) يكيتسسÓب كوكسسم

ىلإا اهمي˘ل˘سستو ة˘قور˘سسم˘لا داو˘م˘لا عا˘جر˘ت˘سسا م˘ت

ميدقت مت نيأا،ةروكذملا ةكرسشلل ينوناقلا لثمملا

امهيلع مكح نيأا ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا فارطألا

ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م ة˘˘˘مار˘˘˘غو ذ˘˘˘فا˘˘˘ن ر˘˘˘ي˘˘˘غ سسب˘˘˘ح ما˘˘˘ع˘˘˘ب

.امهنم لكل جد00,000.05 اهردق
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نيتاسسب ددهي بيرغ سضرم
ةنتابب سسواقن يف سشمسشملا

،نمزلا نم نيرهسشلا براقي ام ذنمو ارخؤوم رهظ

ة˘ه˘كا˘ف ن˘ي˘تا˘سسبو را˘ج˘سشأا با˘سصأا بير˘غ سضر˘م

ةيلوب سسواقن ةنيدم اهب رهتسشت يتلا سشمسشملا

راجسشألا نم فلآلا نادقف ىلإا ىدأا يذلا ،ةنتاب

ة˘ناور˘م ،نا˘م˘ي˘ل˘سس ي˘سس دلوأا ،سسوا˘ق˘ن ن˘م ل˘˘كب

اذه اهب رسشتني يتلا ةرواجملا قطانملا نم اهريغو

يذلا ،راجسشألا نم عونلا اذهو يحÓفلا طاسشنلا

ذإا ،لزألا ذنم ناكسسلا ءلؤوهل قزر ردسصم دعي

هرفوت ام نع كيهان ،مهسشيع يف هيلع نومدعتي

قلخو ،ةينطو ةيداسصتقا ةورث نم نيتاسسبلا هذه

ددهت تتاب يتلا ،ةيمسسوملا لغسشلا بسصانم فلأا

ةفÓعم نود اهب ملا يذلا سضرملا لعفب مهقزر

نم اهذاقنإل مهراجسشأل مئÓملا جÓعلاو بابسسألا

ن˘سصغ ن˘م را˘˘سشت˘˘نلا ي˘˘ف ذ˘˘خا يذ˘˘لا ،سضر˘˘م˘˘لا

رمألا ،ىرخأا ىلإا ةرجسش نمو اهلماك ىلإا ةرجسشلا

ةريبك فواخم طسسو ،ايلك اهفافج ىلإا يدؤوي يذلا

او˘ب˘لا˘ط ن˘يذ˘لا ،ن˘ي˘تا˘سسب˘لا با˘ح˘سصأا ن˘ي˘حÓ˘ف˘ل˘ل

ةحÓفلا ريزو مه˘سسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

ءاربخ نم ةلكسشم ناجل لاسسرإاو لجاعلا لخدتلا

يف ذ˘خا يذ˘لا اذ˘ه بير˘غ˘لا سضر˘م˘لا سصي˘خ˘سشت˘ل

لجأل ،هيف مكحتلا نم اونكمتي نأا نود راسشتنلا

ةورثلا هذه ذاقنإاو عسضولا ىلع بثك نع فوقولا

يتلاو اهب ناهتسسي ل يتلا ةيداسصتقلا ةيحÓفلا

اهتيعونل سسواقن ةنيد˘م˘ب ا˘ه˘م˘سسا نر˘ت˘قا ا˘م˘لا˘ط˘ل

قزر ددهي ام اسضيأا وهو ،ريفولا اهجوتنمو ةديجلا

سشمسشملا نيتاسسب نم ذختت يتلا تÓئاعلا فلأا

ذا˘خ˘تا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف اذ˘ه ،ا˘ه˘سشي˘ع˘لو ا˘ه˘ل ا˘ب˘˘سسكم

مامأا ،عسضولا ذاقنإاو ةمزÓلا ريبادتلاو تاءارجإلا

،ةريبك يعر ةلاحو فواخم اودبا نيذلا نيحÓفلا

باسصأا ناو قبسسي مل اذه سضرملا ناو اسصوسصخ

يف مهÓعج ام لبق نم هودهسشي ملو مهراجسشأا

.مهرمأا نم ةريح
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 ةدكيكسس

 متآام ىلإا سسارعألا لوحت تارايسسلاو دورابلا
لÓخ اهتامسس نم ليوعلا و ءاكبلا و نزحلا ىحسضأا لب،سصقرلاو ءانغلاو حرفلاب ةطبترم ةدكيكسس ةيلوب سسارعألاو حارفألا دعت مل
نأا نود فافز بكومب عمسسن نأا ردانلا نم حبسصأاف ،تارايسسلاو دورابلا ببسسب بكاوملا لÓخ ثراوك ليجسست ببسسب ةريخألا تاونسسلا
ةرمغ يفو حÓسسلا لماحف،ةهاعب هتباسصإا وأا نيوعدملا دحا لتق يف دورابلا ببسستي ام ابلاغو ىحرج وأا ىلتق فلخي رورم ثداح ربخ هعبتي
دحا دسسجب رقتسسيل دتري سضرألا يف ارايع قلطيف اهتورذ ةوسشنلا غلبتو ءامسسلا لدب سصاخسشألا دحأا ىلع أاطخ هرايع قلطي حرفلا
نيرخآلا قحل رابتعا نود لامسشو انيمي تارايسسلا كيرحتب سصقرلا يف مهتاراهم نوسضرعتسسي نيقئاسسلاف تارايسسلا بكاوم امأا،روسضحلا
دحا ةايح نادقفب مهروهتل اسضهاب انمث نيقئاسسلا ىتحو نيبكارلا عفديو ةثراكلا ثدحتل ةريبك ةعرسسب نوقباسستي وأا قيرطلا يف
ةدكيكسسب تلح ةثراك رخأاو ،ءاكبلا و بيحنلا تاوسصأا عمسست ديراغزلا نع لدبو داوسسلا روسضحلا سسبلي ةيهازلا ناولألا لدبو،سصاخسشألا
و ةديسس تيفوت لامج ناسضمر ةيدلب يفف،دورابلا ببسسب سسولامتب ءيسشلا سسفنو تارايسسلا ببسسب لامج ناسضمرب متأامل سسرع لوحت

ةنسس85 رمعلا نم غلبت ( ز ، ب ) ىعدت ةيحسضلا «سسباكل » ةامسسملا ةقطنملا دنع اديدحت فافز بكوم يف نيرخآا سصاخسشأا3 بيسصأا

قئاسس نادقف دعب ،ةافوتملا ةيحسضلا تخأا نبا فافز لفح بكوم ءانثأا عقو ثداحلا .ةروطخلا ةتوافتم حورجب اهيقفارم نم3 ةباسصإاو

حرفلا ءاوجأا تفقوأا،ةريبك ةاسسأام سسيمخلا ةيسسمأا سسولامت ةيدلبب مامحلا ةيرق تسشاع واهبÓقنا ىلإا ىدأا ام وهو ،اهيلع ةرطيسسلا ةرايسسلا

نزحو ءاكب ىلإا حرفلاو ديراغزلا لوحيل حرفلا نع اريبعت قلطأا يران قلط ةجيتن هتايح لجر دقف امنيح،ةيرقلا ءانبأا دحأا فافز لفح يف

سسورعلا راسضحإل بكوملا ريسضحت لÓخ هتيقدنب نم ةيران تارايع قلطي ناك سسداسسلا دقعلا فسصتنم يف Óجر نإاف تامولعم بسسحو
سسولامت ةنيدم طسسو ىفسشتسسم ىلإا هلقن مت ةعرسسبو اسضرأا طقسسيل برقلاب افقاو ناك رخأا لجر دسسجب رقتسستو ةسشئاط ةسصاسصر جرختل،
كردلا ةقرف تحتف اميف،هسسفن ملسسو ةطرسشلل هجوتلاب رانلا قلطم ماق اهبقع،داح يومد فيزن ةجيتن هتافو نلعتل توملل ملسستسسا هنكل

عنمب يسضقت رماوأا رادسصإاو لخدتلا تاطلسسلا نونطاوملا بلاط ةيواسسأاملا ثداوحلا هذه لثم اهيف عقت ةرم لككوةثداحلا يف اقيقحت

و ةحلسسألا لامعتسسا عنمب اهيدافت نكمي بيوسصتلا يف أاطخلا قيرط نع قهزت تحبسصأا يتلا حاورأÓل ةيامح ةيرانلا ةحلسسألا لامعتسسا
اوبيسصأا نطولا ىوتسسم ىلع سصاخسشألا تائم كانه نأا ملعلا عم،هقيبطت ىلع ديدسشتلا و هرادسصإا متي يذلا نوناقلا قيبطت ىلع رهسسلا
.يئاوسشعلا يرانلا قلطلا ةجيتن تاهاعب
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يلع سسيمخ هدكأا املثم اذهو
ةينطولا ةيداحت’ا سسيئر بئان
ةيمومعلا ةحسصلا يمدخ˘ت˘سسم˘ل
لامعب ىنعت ةلقتسسم ةباقن يهو
ي˘فا˘سشم ي˘ف ي˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق˘˘لا
سصلختلا رارمتسسا نم ،رئازجلا

ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا تا˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا ن˘˘م
تاربتخملا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ل˘ئا˘سسلا

ربع ةيرئازجلا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لاو
ذإا ،ي˘ح˘سصلا فر˘˘سصلا يرا˘˘ج˘˘م
ًاريبك ًايئيبً ارطخ رمأ’ا لكسشي
ام وهو ،نييرئازجلا ةحسص ددهي
،ريغسصلا دمح˘م ة˘كي˘ل˘م هد˘كؤو˘ت
ي˘ف م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا ي˘ف ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا

زكرمب يمظعلا عاخنلا ةحلسصم
ةح˘فا˘كم˘ل يرو˘ك يرا˘مو را˘ي˘ب
ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم ي˘˘˘ف نا˘˘˘طر˘˘˘˘سسلا

متي ذإا ،ةمسصاعلاب اسشاب ىفطسصم
ةيبطلا تايا˘ف˘ن˘لا ن˘م سصل˘خ˘ت˘لا
فرسصلا يرا˘ج˘م ر˘ب˘ع ة˘ل˘ئا˘سسلا
لئاسسو بايغ ةج˘ي˘ت˘ن ،ي˘ح˘سصلا
،ديدجلا يبرعلل لوقت امك ةليدب
ةرابع تايافنلا هذه نأا ةفيسضم
ر˘˘˘˘يراو˘˘˘˘قو ثو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م مد ن˘˘˘˘˘ع
لو˘بو ل˘سصمو تا˘نو˘˘بر˘˘كي˘˘ب˘˘لا

جÓعلا د˘ع˘ب نا˘طر˘سسلا ى˘سضر˘م
ةسصاخ تاف˘ظ˘ن˘مو ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘كلا
داوم˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ،م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا˘ب
ي˘ف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘˘كلا
د˘ي˘ع˘ي و.ة˘ي˘حار˘ج˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا

ةحلسصم سسي˘ئر ،جا˘ح˘ل˘ب د˘ي˘سشر
ى˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘ب ي˘˘عر˘˘سشلا بط˘˘لا

،ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا ا˘˘سشا˘˘ب ى˘˘ف˘˘ط˘˘سصم
تازوا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا كل˘˘˘˘ت ثود˘˘˘˘ح
ى˘لإا ،ر˘ئاز˘ج˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب
لمحتي يذلاو ،يبطلا لامهإ’ا
بي˘ب˘ط˘لا ه˘ت˘ي˘لوؤو˘سسمو ه˘ج˘ئا˘ت˘ن
نوفلكملا ناوعأ’او سضرمملاو
بايغ ةجيتن ،زرفلاو تايافنلاب

فيرسصت ءوسس نم رطخلا سسح
يف ةلئا˘سسلا ةر˘ط˘خ˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا

ةب˘قار˘م ل˘ئا˘سسو˘ل را˘ق˘ت˘ف’ا ل˘ظ
يبرعللً ادكؤو˘م ،ر˘مأÓ˘ل ط˘ب˘سضو
لو˘˘مرو˘˘ف˘˘لا ةدا˘˘م نأا ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

بط˘لا ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سست ي˘˘ت˘˘لاو
م˘˘ت˘˘ي ،(ح˘˘˘ير˘˘˘سشت˘˘˘لا) ي˘˘˘عر˘˘˘سشلا
يرا˘ج˘م ي˘ف ا˘ه˘˘ن˘˘م سصل˘˘خ˘˘ت˘˘لا
م˘˘˘˘˘غر ،ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سصلا فر˘˘˘˘˘˘سصلا

ناسسنإ’ا ىلع ةريبكلا اهتروطخ
،ةنطر˘سسم ةدا˘م ا˘ه˘نأ’ ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لاو
ليمارب يف اهعسضو سضورفملاو
قيبطت مث نمو اهل ةسصسصخم
سصل˘˘خ˘˘ت˘˘ل˘˘ل ن˘˘مآا لو˘˘كو˘˘تور˘˘˘ب
تاسسسسؤوملا ةبسسن لسصتو.اهنم
فر˘˘˘˘سصت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
ربع ةلئاسسلا ةيبطلا تا˘ف˘ل˘خ˘م˘لا

ى˘لإا ي˘ح˘سصلا فر˘سصلا يرا˘ج˘م

يذلا رمأ’ا ، ةئاملاب001 ةبسسن
ةئ˘ي˘ب˘لاو ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا دد˘ه˘ي
ىفطسصم روتكد˘لا د˘ي˘كأا˘ت ق˘فو
ةينطولا ةئي˘ه˘لا سسي˘ئر ي˘طا˘ي˘خ
ثحبلا ريوطتو ةحسصلا ةيقرتل
ة˘ي˘مو˘كح ر˘ي˘غ ي˘هو ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

يرجيو.ةحسصلا ريوطتب ةينعمو
ريغ ةلئاسسلا تايافنلا فيرسصت
فر˘سصلا ما˘ظ˘ن ي˘ف ة˘ج˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا

سضاو˘˘˘˘حأ’ا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا

3.93 ة˘˘ب˘˘سسن˘˘ب سضي˘˘حار˘˘˘م˘˘˘لاو
هارجأا عÓطتسسا بسسحب ،ةئاملاب
ة˘ي˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ثو˘˘ح˘˘ب˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘خ˘˘م
ة˘ع˘ما˘ج˘ل ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلاو
ة˘ي˘مو˘كح˘˘لا سسبا˘˘ي˘˘ل ي˘˘لÓ˘˘ي˘˘ج
ماعلا يف سسابعلب يديسس ةي’وب

تايافنلا رييسست» ناونعب5102
ف˘سشكلا ر˘با˘خ˘م ر˘ب˘ع ة˘ل˘˘ئا˘˘سسلا
د˘˘˘ي˘˘˘˘سس ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا

نم71 مايق نيبت ثيح.«سسابعلب

ةئاملاب7.06 ةبسسنبً اربتخم82
ام بسسح ةلئاسسلا تايافنلا زرفب
ةيئايميك وأا ةيجولويب تناك اذإا
ربت˘خ˘م د˘جو˘ي ’و ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م وأا
ًاقفو ةيدعملا تايا˘ف˘ن˘لا ل˘سصف˘ي

،«3 وأا2 وأا1 ةئفلا» سضارمأÓل

كل˘ت ن˘م ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب57 يفو
بيبانأ’ا عيمجت متي تاربتخملا

ىلع يوتح˘ت ي˘ت˘لا تا˘يوا˘ح˘لاو
ن˘مً ’د˘بً ا˘ع˘م ة˘ل˘ئا˘سس تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن
ءار˘ف˘سص سسا˘ي˘كأا ي˘ف ا˘ه˘ن˘يز˘خ˘˘ت
ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل ة˘سصسصخ˘م
.هسسفن ردسصملا بسسحب

نم نط فلأ05
نع ةجتانلا تايافنلا

تاطاشنلا تافلخم
فرصت ةيجقعلا

ايونس
ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا ةرازو ته˘˘˘˘˘جو

ةيرئازجلا ةددجت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لاو

ةيحسص تاسسسسؤو˘م˘لً اراذ˘نإا57

ةعباتمو ،ةيرئازج ةي’و84 يف
ن˘يرا˘˘ع˘˘سشإاو ،ةد˘˘حاو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق

41و ،تاءاعدتسسا5و ةفلاخملاب
ةلهم اهلÓخ تحنم ظفحت ةلاح
،اهب لومعملا تاءارجإ’ا قيبطتل
سصلختلا يف تازواجتلا ببسسب
ماع ي˘ف ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا ن˘م

ةرازو˘لا تا˘نا˘ي˘ب ق˘˘فو،8102
زكارملاو تايفسشتسسملا جتنتو.
ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سس’ا

ن˘˘م ن˘˘ط ف˘˘لأا05 ةير˘ئاز˘ج˘لا

ة˘ي˘جÓ˘ع˘لا تا˘طا˘سشن˘لا تا˘يا˘ف˘ن
ةرازول ةيئاسصحإا رخآا قفو ًايونسس
يف ةددجتملا تاقاط˘لاو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا

ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت تب˘˘ثأاو6102. ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
«ةيئافسشتسس’ا تايافنلا رييسست»
ةماعلا ة˘ي˘سشت˘ف˘م˘لا ن˘ع ردا˘سصلا
حÓ˘˘˘˘سصإاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ةرازو˘˘˘˘˘ب
ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا

ق˘با˘˘سسلا ة˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يزو د˘˘ه˘˘ع
ق˘˘ي˘˘ثو˘˘ت ،يوÓ˘˘ب˘˘سسح را˘˘ت˘˘خ˘˘م
ة˘كب˘سشلا فد˘ه˘ت˘سست تازوا˘˘ج˘˘ت
فر˘˘سصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ةرتفلا لÓخ يمومعلا يحسصلا

،9102 ليرفأا ىتحو7102 نم

ةيبط تايافن بسص تبث نأا دعب
،اهيف ةيجولويبو ةيئايميك ةلئاسس
رطاخم لظ يف ،ةجلاعم يأا نود
بب˘سسب ة˘ي˘ئا˘ي˘˘م˘˘ي˘˘كلا ىود˘˘ع˘˘لا
كل˘ت ا˘ه˘ت˘ج˘ت˘نأا ي˘˘ت˘˘لا مو˘˘م˘˘سسلا
ىلع ،هتاذ ريرقتلا دكأاو.تايافنلا

ةيعرسشو ة˘ي˘نو˘نا˘ق قر˘ط با˘ي˘غ
تايا˘ف˘ن˘لا ر˘ط˘خ ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘ل˘ل
،ةلئاسسلاو ةبلسصلا ةيئافسشتسس’ا
ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست ى˘˘لإا ىدأا يذ˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا

سصنتو.ةيبطلا تايافنلل يثراك

ريي˘سست» نو˘نا˘ق ن˘م11 ةداملا
«اهتلازإاو اه˘ت˘ب˘قار˘مو تا˘يا˘ف˘ن˘لا

ىلع،1002 ةنسسل91/10 مقر
تايافنلا ةلازإا متت نأا بجي هنأا

ريياعمل ةقباطملا طورسشللً اقفو
ة˘ح˘سص سضير˘ع˘ت نود ،ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا
نودو ،رطخلل ناويحلاو ناسسنإ’ا
دراو˘م˘لا ى˘ل˘ع را˘ط˘خأا ل˘ي˘˘كسشت
ىلعو ،ءاوهلاو ةبرتلاو ة˘ي˘ئا˘م˘لا

ة˘ي˘ناو˘ي˘ح˘لا ة˘ي˘ح˘˘لا تا˘˘ن˘˘ئا˘˘كلا
جاعزإا ثادحإا نودو ،ة˘ي˘تا˘ب˘ن˘لاو
،ةهيركلا حئاورلاب وأا جيجسضلاب
ر˘˘ظا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب سسا˘˘˘سسم˘˘˘لا نودو
ة˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘هأ’ا تاذ ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
نم ةباقرلا بايغ نكل.ةسصاخلا

و˘ه ،ة˘سصت˘خ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ل˘ب˘˘ق
ي˘˘˘ف ثد˘˘˘ح˘˘˘ي ا˘˘˘م ل˘˘˘˘ك بب˘˘˘˘سس
ةيرئازجلا ةيحسصلا تاسسسسؤوملا

ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست ي˘˘ف تا˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م ن˘˘˘م
د˘ي˘كأا˘ت ق˘فو ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا
سسيئر يفسسوي دمحم روتكدلا

ة˘يد˘ع˘م˘لا سضار˘˘مأ’ا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم
يموكحلا كيرافوب ىفسشتسسمب
لا˘˘ق يذ˘˘لاو ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘˘ب
تارادإا نأا ،امئاد ديدجلا يبرعلل
ةيبطلا رباخملاو يفاسشملا كلت
ن˘˘م ل˘˘سصح˘˘ي ا˘˘م˘˘ع ة˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم
ةماعلا ةح˘سصلا ق˘ح˘ب تازوا˘ج˘ت
ةرازو يطايخ لمح اميف .ةئيبلاو

نم دحلا مدع ةيلوؤوسسم ةحسصلا
،تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا ن˘˘˘م عو˘˘˘ن˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
نورظتني مهنأا لوقلاب ًاكردتسسم
كاردتسس’ا ةديدجلا ةرازولا نم
بجاو˘لا ل˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت ي˘˘كل
.ةرهاظلا ةهجاومل

ةيامح ةيعمج
ةحفاكمو ةئيبلا

ترذح ثولثلا
ةيئقولا تاطلسلا
ةروطخ نم ةبانعب

عضولا
ةينطولا ةيعمجلا اهتهج نم

تولثلا ةحفاكمو ةئيبلا ةيامحل
ةبانعب ةيئ’ولا تاطلسسلا تبلاط
د˘ح ع˘سضو و ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘سضب
لسصف يف تايافنلا لقن ةميرجل
ةحسص ىلع اهرطاخمو فيسصلا
ثي˘ح، ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘ب نا˘˘كسسلا

ةيناديملا تاقيقحتلا راطإا يفو
ارخؤوم ةيعمجلا اهب تماق يتلا

زوحت اهل نايب يف ءاج ام بسسح
هنإاف هنم ةخسسن ىلع ةعاسس رخآا
نم رثكأا لقن ةيلمع فاسشتكا مت

تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا ن˘˘˘م ن˘˘˘ط005
ن˘م ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا

نبا ىفسشتسسمب نيزخ˘ت˘لا ز˘كر˘م
ارورم فÓتإ’ا زكرم ىلإا انيسس
ةنيد˘م˘لا ط˘سسو˘ب نا˘كسسلا ى˘ل˘ع
ة˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م،
ل˘˘سصف ي˘˘ف و، ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘˘ب
ةيعمج هتربتعا ام وهو،فيسصلا

قح ي˘ف ة˘م˘ير˘ج ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘يا˘م˘ح
متي هنأا ةسصاخ نطاوملا ةحسص
ةحوتفم تانحاسش ةطسساوب اهلقن
نأا ىهبأ’او، ةيئاقو ريغ قرطبو
فيسصلا لسصف يف متت ةيلمعلا
هذه لظ يفو، ءاتسشلا لسصف لدب
ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ترو˘˘ط˘˘خ و با˘˘ب˘˘سسأ’ا
ة˘مÓ˘سس و ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘˘ح˘˘سصلا
ةيعمجلا تعفر طيحملاو ةئيبلا
ة˘مو˘كح˘لا سسي˘˘ئر ى˘˘لإا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت
لجاعلا لخدت˘لا˘ب ا˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘لا˘ط˘ت

ةسصتخم قيقحت ةنجل لاسسرإاو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ىو˘ت˘سسم˘لا ة˘˘ع˘˘ي˘˘فر
لقن ةيلمعل يروفلا فيقوتلاو
ريغ˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا تا˘يا˘ف˘ن˘لا

ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘ل˘ل ة˘ق˘˘با˘˘ط˘˘م
ةحسص ىلع ظافحلاب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

 .ةئيبلاو نطاوملا ةمÓسسو

ةيلوؤوصسملا ةيصصولا تاهجلا نولمحيو رطخلا ضسوقان نوقدي نويئاصصخأا

 نييرئازجلا ةحسص ددهي ةيئافسشتسس’ا تايافنلل يثراكلا رييسستلا
تاعمجتلا طصسو يف اهنم ربكألا ءزجلا قرح ،ةيمومعلا ةمامقلا تايواحو زرافم وأا يحصصلا فرصصلا هايم يراجم يف ءاوصس ةلئاصس وأا ةبلصص اهيعونب تايافنلا تافلُخم يمر ةرهاظ ربتعت

ةباصصإا ىلإا يدؤوت اهنأا امك ةئيبلا ثولت ىلإا يدؤوت كلذكو ناكّصسل جاعزإا ردصصم لكصشت يتلاو ةيبلّصسلاو ةريطخلا ةيعمتجملاو ةيحصصلا رهاوظلا نم ندملا نع ةديعب نكامأا يف و ةيناكصسلا
. ةيناطرصس ىتحو ةيصسفنتو ةيوئر ضضارمأا ةsدعب ناصسنإلا



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

96759ددعلا9102 ربمتبسس20نينثإلا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

فرعي يسسنرفلا ريفسسلا
يرئازجلا قوسسلاب

،روكنايرد هييفازك ،رئازج˘لا˘ب ي˘صسنر˘ف˘لا ر˘ي˘ف˘صسلا د˘ق˘ع
نوردحني لامعأا لاجر نم ةعومجمب هعمج ءاقل ،سسمأا

مهفيرعت لجأا نم كلذو ،ةيصسنرفلا يدنامرون ةقطنم نم
هبا˘صسح ي˘ف ه˘ي˘ي˘فاز˘ك بت˘ك ثي˘ح ،ير˘ئاز˘ج˘لا قو˘صسلا˘ب
سصصصخ˘˘م مو˘˘ي» :«ر˘˘ت˘˘يو˘˘ت» ع˘˘قو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ي˘˘م˘˘˘صسر˘˘˘لا
ةيكيمانيدلا تاكرصشلا معدو ةيداصصتقلا ةيصسامولبدلل
قو˘صسلا فا˘صشت˘كا ل˘جأا ن˘م ،يد˘نا˘مرو˘ن ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ي˘˘ف
نم لامعألا داور عم لمع ءاقل» :فاصضأاو ،«يرئازجلا

.«رئازجلا عم نواعتلا مامتها حرصشل يدنامرون ةقطنم

ةبانع راطمب لبقملا صسيمخلا طحت جاجحلل ةلحر رخآا ةرئاط
لبقملا سسيم˘خ˘لا ط˘ح˘ت

ة˘˘˘ل˘˘˘˘حر ر˘˘˘˘خآا ةر˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ط
ن˘ي˘ما˘ي˘م˘لا ا˘ن˘جا˘ج˘ح˘ل˘˘ل
طا˘ط˘ي˘ب ح˘˘بار را˘˘ط˘˘م˘˘ب
ةبارق اهنتم ىلع ةبانعب
نيمداق ةجاحو جاح003
عا˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
نوكتصس ثيح،ةصسدق˘م˘لا

دعب ةرصشاعلا ةلحرلا هذه
تÓحر عصست اهتقبصس نأا
.ىرخأا

نيقلاعلا ةيلاجلا ءانبأا ةمزأا لحل ةيفاسضإا ةرخاب صصيسصخت
ير˘ح˘ب˘لا ل˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا تصصصصخ
نم سصخصش0041 لقنل ةيفاصضإا ةرخاب ،نيرفاصسملل
رئازجلاب اوقلع نيذلاو ابوروأاب نيبرتغملا ةيلاجلا دارفأا

،لاجآلا برقأا يف ةدوعلل قبصسم زجح مهيدل نكي ملو
يف ،حادملب نيدلا رون ةيلاجلا نع بئانلا ركذ ثيح
لصصاوت هنأا «كوبصسياف» عقوم ىلع ةيمصسرلا هتحفصص
لقنلل ةينطولا ةصسصسؤو˘م˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا سسي˘ئر˘لا ع˘م
ناديملا يف ادجاوتم نا˘ك يذ˘لا ن˘ير˘فا˘صسم˘ل˘ل ير˘ح˘ب˘لا
نم نيرفاصسملا ةيعصضو نع انثدحتو» نارهو ةيلوب

لودل لاجآلا برقأا يف ةدوعلا نوديري نيذلا انتيلاج
ةيفاصضإا ةرخاب جورخ ىلع فرصشأا هنأا يل دكأاف مهتماقإا

.رفاصسم0041 يلاوحب نارهو نم

ةراجتلاو ةحايسسلا نم ةنجل
ديلقت ةبراحمل كرامجلاو

تاجوتنملا

رداقلا دبع ةيديلقتلا تاعانصصلاو ةحايصسلا ريزو فصشك
عم ةكرتصشم ةنجل بيصصنت هعاطق مزع نع ،دوعصسم نب
ىلع فارصشإلا اهتمهم ،كرامجلا حلاصصم و ةراجتلا ةرازو
ةعانصصلا جوتنم ةيا˘م˘ح˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا سسير˘كت
،ةدلقملا تاجوتنملا داريتصسا عنمو ديلقتلا نم ةيديلقتلا
عيجصشتل عادبإÓل ينطولا نولاصصلاب عفدلا ىلإا ةفاصضإا

ءانثأا دوعصسم نب زكرو ماهلا ثوروملا اذه ىلع ظافحلاو
تاجوتنمل عونتم سضرعم ىلع فارصشإÓل ةيناديم ةرايز
ديلقتلا لكصشم ىلع نارهو ةيلوب ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘صصلا
ذخأا يذلاو ةيديلقتلا ةعانصصلا جوتنم هنم يناعي يذلا

.نيصضراعلا نييفرحلا تلاغصشنا نم دصسألا ةصصح

 ءاثÓثلا ادغ ةيناملربلا ةرودلا حاتتفا
ه˘نأا ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا سسل˘ج˘˘م˘˘لا ن˘˘ل˘˘عأا
موي9102-0202 ةيداعلا هترود حتتفيصس
9102 ربمتب˘صس20 ـل قفاوملا ن˘ي˘ن˘ثلا

نم لوألا فداصص اذإا ام ةلاح يف كلذو
9102 توأا13 تبصسلا موي مرحم رهصش
ناملربلل ى˘ل˘ف˘صسلا ة˘فر˘غ˘لا نا˘ي˘ب ح˘صضوأاو
ي˘ف ة˘ي˘م˘صسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘˘ع ه˘˘تر˘˘صشن
رهصش نم لوألا فداصص اذإا» :«كوبصسياف»
نإاف،9102 ربمتبصس10 دحألا موي مرحم
مو˘ي ة˘يدا˘ع˘لا ه˘ترود ح˘ت˘ت˘ف˘ي˘صس نا˘م˘لر˘ب˘لا
أادبتصس امك ،«9102 ربمتبصس30 ءاثÓثلا

تو˘غ˘يز» ر˘صصق ر˘ق˘م˘ب حا˘ت˘ت˘˘فلا ة˘˘صسل˘˘ج
مث ،احابصص00:01 ةعاصسلا ىلع «فصسوي
ة˘عا˘صسلا دود˘ح ي˘ف ة˘مألا سسل˘ج˘م ر˘˘ق˘˘م˘˘ب
.احابصص00:11

ريدم بصنم عضو

ةيندملا ةيامحلل يئقو

ايلع ةفيظو فنص يف

ةلودلاب
يصسائر موصسرم ، ،ةيمصسرلا ةديرجلا نم ريخألا ددعلا يف ردصص
ةيجراخلا حلاصصملا ميظنتب قلعتي،9102 توأا31 يف خرؤوم
–91 مقر موصسرملل ةصسماخلا ةداملا يف ءاجو ةيندملا ةيامحلل
ةيامحلا ريدم ةفيظو» :ةيمصسرلا ةديرجلل05 ددعلا نم992
اهبترم عفديو فنصصت ،ةلودلا يف ايلع ةفيظو ةيلولا يف ةيندملا

ةيجراخلا حلاصصملا يلوؤوصسم ىلع ةقبطملا طورصشلا سسفن بصسح
ةيامحلا ءاردم ىلع ن˘ي˘ع˘ت˘ي˘صسو «ة˘يلو˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘لود˘ل˘ل
لثمتي ةلودلا يف ايلعلا بصصانملا دلقت طورصشب مازتللا ةيندملا
عنم ،ةيرئازج˘لا ر˘ي˘غ ىر˘خأا ة˘ي˘صسن˘ج م˘ه˘تزا˘ي˘ح مد˘ع» :ي˘ف ا˘ه˘م˘هأا
دنع تاقيقحتل عوصضخلا ،تآافاكمو ايادهو ايازم نم ةدافتصسلا

طاصشن يأاب مايقلاو ةلودلا يف ايلع ةفيظو ةصسرامم عنم ،مهجاوز
.«رخآا روجأام
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ن˘˘ع ردا˘˘شص نا˘˘ي˘˘˘ب ف˘˘˘ششكو
نع مجانملإو ةعانشصلإ ةرإزو
عنشصم تإدحو عي˘م˘ج مÓ˘ت˘شسإ
رخإوأإ بلشصلإو ديدحلل ةرÓب
ةيراجلإ ةنشسلإ نم ربمفون رهشش
ما˘ع˘لإ ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ىر˘حألا˘ب وأإ

لبق نم ررقم ناك املثم9102
هذهل يئاهنلإ مÓتشسإلإ مث نمو
ةمخشضلإ ة˘ي˘عا˘ن˘شصلإ ةأا˘ششن˘م˘لإ
ذ˘ن˘م ل˘حإر˘م ةد˘ع˘ب تر˘م ي˘ت˘لإ
يئزجلإ اهحا˘ت˘ت˘فإ ن˘ع نÓ˘عإلإ

صضعب لÓغتشسإ يف عورششلإو
ماعلإ نم ربوتكأإ يف اهتإدحو

ةوط˘خ˘لإ هذ˘ه تأا˘تو،7102

زاجنإ نم ءاهتنإلإ دعب ةماهلإ
ةعباتلإ ةمهملإ تإدحولإ صضعب
تإدحو اه˘ن˘مو ع˘ن˘شصم˘لإ إذ˘ه˘ل
ىلإإ ةفا˘شضإإ ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لإ ة˘ل˘فرد˘لإ

يتلإ يرإر˘ح˘لإ لإز˘ت˘خإلإ ةد˘حو
تا˘˘يلو˘˘لإ ن˘˘م ا˘˘هؤوا˘˘ن˘˘ت˘˘قإ م˘˘ت
فÓ˘غ˘ب ة˘ي˘كير˘مألإ ةد˘ح˘ت˘˘م˘˘لإ

رلود رايلم فشصنب ردقي يلام
ع˘ن˘شصم˘لإ ي˘ف ةد˘حو م˘هأإ ي˘˘هو
جا˘ت˘نإا˘ب ح˘م˘شست˘شس ا˘ه˘نأإ م˘كح˘˘ب
إذه لخإد رششابم لكششب ديدحلإ
هذه فشصن تناك امدعب ريخألإ
لحإرملإ يف هجراخ متت ةيلمعلإ
. جاتنإلإ نم ىلوألإ

ةعانشصلإ ةرإزو نايب بشسحو
تإدحولإ رخآإ مÓتشسإ ناف امئإد

حمشسيشس ةرÓب عنشصمل ةعباتلإ
ريخألإ إذهل يلكلإ لÓغتشسإلاب
ىلإإ جاتنإلإ ةقاط عفر مث نمو
لشصت يت˘لإ ىو˘شصق˘لإ ا˘هدود˘ح
نم نط نييÓم ةعبرأإ وحن ىلإإ
جاتنإلإ رشصتقإ ا˘مد˘ع˘ب د˘يد˘ح˘لإ

ةيلمع نم ىلوألإ رهششألإ لÓخ

057 ني˘با˘م ى˘ل˘ع لÓ˘غ˘ت˘شسإلإ
ام ديدحلإ نم نط نويلمو فلأإ
إذهل ةقيقحلإ ةقاطلإ ثلث لثمي

2 وح˘ن ف˘ل˘ك يذ˘لإ ع˘ن˘شصم˘لإ
. يكيرمأإ رلود رايلم

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ح˘˘م˘˘شست˘˘˘شس ا˘˘˘م˘˘˘ك
تإد˘حو˘ل ي˘ل˘كلإ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسإلإ

ةرإزو˘لإ بشسح ةرÓ˘˘ب ع˘˘ن˘˘شصم
بشصانم تائم قلخب ةيشصولإ

عنشصملإ إذهب ةديدجلإ لغششلإ

تا˘ي˘جا˘ح ة˘ي˘ط˘غ˘ت ن˘ع كي˘ها˘˘ن

فلت˘خ˘م ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لإ قو˘شسلإ

اه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو د˘يد˘ح˘لإ عإو˘نأإ

ةفاشضإإ ةناشسرخلإو ءانبلإ ديدح

د˘يد˘ح˘لإ ن˘م ىر˘˘خأإ عو˘˘نأإ ى˘˘لإإ

ن˘م ىر˘خأإ ة˘ل˘حر˘م˘˘ل إد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت

ى˘˘لإإ ه˘˘جو˘˘ي˘˘شس يذ˘˘لإ جا˘˘ت˘˘˘نإلإ

ا˘م و˘هو ة˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لإ قإو˘˘شسألإ

ةيمومع˘لإ ة˘ن˘يز˘خ˘ل˘ل ح˘م˘شسي˘شس

ايونشس تإرلودلإ رييÓم حبرب

ةيلمع هفلكت تناك ام لظ يف

ديد˘ح˘لإ عإو˘نأإ صضع˘ب دإر˘ي˘ت˘شسإ

ةريبك رئاشسخ نم جراخلإ نم

. ةريخألإ هذهل

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

10
ىرقو ندم9675ددعلا9102 ربمتبسس20 نينثإلا

www.akhersaa-dz.com

ةينطولا قوسسلا تايجاح يطغيسس امك ةديدج لغسش بسصانم حتفيسس/ لجيج

 بلشصلاو ديدحلا عنشصمل يلكلا مÓتشسإلا
 ربمفون رهشش رخاوأا ةرÓبب
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دإر˘˘˘فأإ صسمأإ ءا˘˘˘شسم ن˘˘˘كم˘˘˘˘ت
كردلل ةي˘م˘ي˘ل˘قإلإ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لإ
كف ن˘م ة˘ل˘ي˘شسم˘لا˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ

يتلإ لتقلإ ةميرج زغل طويخ
˘م ن ى˘م˘شسم˘لإ ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘شض حإر

ةنشس22 ر˘م˘ع˘لإ ن˘م غ˘˘لا˘˘ب˘˘لإ
لجحلإ ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘كا˘شسلإ

هيلع رثع يذلإو ةليشسملإ ةيلو
بنا˘ج˘ب ي˘مر˘مو ةد˘˘ما˘˘ه ة˘˘ث˘˘ج
اهنيح يفو يعوبشسألإ قوشسلإ
م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘˘لإ ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت
) (ع ب) نم لكب رمألإ قلعتيو

م ) (م ن) (ع ن) (ب ن) (صس ب

12 نيب مهرامعأإ حوإرتت ( صص

فرظ يف مت ثيح ةنشس92و
نكمت دعب إذهو مهفيقوت زيجو
ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت ن˘˘م نو˘˘ق˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لإ
حرشسم لÓغت˘شسإ و تا˘ير˘ح˘ت˘لإ
نم نيققحملإ ةنطف و ةميرجلإ

ل˘˘ئا˘˘شسو˘˘لإ لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسإ لÓ˘˘خ
ةيشضقلإ دوعت ةيملعلإو ةينقتلإ

9102/70/13 خ˘˘يرا˘˘ت ى˘˘لإإ

باشش ةثج فاششتكإإ مت امدنع
ةءولمم صسايكأاب ةاطغمو ةيمرم
دإوم اياقبو تايافنلإو ةبرتألاب
قوشسلإ نم برقلاب كلذو ءانبلإ
صسبÓ˘م˘لإ ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل ي˘˘عو˘˘ب˘˘شسألإ
لجحلإ نيع ةيد˘ل˘ب˘ل ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب

ةقرفلإ رشصانع لقنت روفلإ ىلع
ة˘ي˘ل˘خ˘ب ن˘ي˘ق˘فر˘م ة˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلإ
ىلإإ ةيملعلإو ةينقتلإ ةطرششلإ

تانياعملاب مايقلل ناكملإ نيع
ةيإدب يف ةيحشضلإ تدجو ثيح
ر˘ه˘ظ˘لإ ى˘ل˘ع ةا˘ق˘ل˘م ن˘ف˘˘ع˘˘ت˘˘لإ

تا˘ن˘ع˘ط ةد˘ع ى˘لإإ ا˘ه˘شضر˘ع˘تو
ةهجلإ نم رهظلإ ىوتشسم ىلع
جو˘ف ر˘ششا˘˘ب ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب ىر˘˘شسي˘˘لإ
لÓغتشسإو تايرحتلإ قيق˘ح˘ت˘لإ
تلم˘ع˘ت˘شسإ ي˘ت˘لإ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لإ

ةينقتلإ ل˘ئا˘شسو˘لإ ع˘ي˘م˘ج ا˘ه˘ي˘ف
د˘يد˘ح˘ت ن˘م تن˘كم ة˘˘يدا˘˘م˘˘لإو
مغر مهيف هبتششملإ دحأإ ةيوه
ةميرجلإ راثآإ صسمط تلواحم
يذلإ (ب ن) :ب رمألإ قلعتيو
ةيدلبب هفيقو˘تو ه˘جإرد˘ت˘شسإ م˘ت

هتهجإوم مت ن˘يأإ ل˘ج˘ح˘لإ ن˘ي˘ع
ماق Óعف ه˘نأإ فر˘ت˘ع˘ي˘ل، ة˘لدألا˘ب
وعدملإ ( صس ح) ىمشسملإ ةقفرب
يلام غلب˘م ة˘قر˘شسب ة˘نو˘ن˘ج˘م˘لإ

دحأاب ميتنشس نويلم021 هردق
ماق ثيح ةليشسملإ ةيدلب ءايحأإ

42 هردق يلا˘م غ˘ل˘ب˘م فر˘شصب
يلاملإ غلبملإ نم ميتنشس نويلم
ي˘˘˘هÓ˘˘˘م˘˘˘لإ ي˘˘˘ف قور˘˘˘شسم˘˘˘˘لإ

نوكو ةيلوحكلإ تابورششملإو
نم افوخو ناهوبششم ناينعملإ
نيع ةيد˘ل˘ب˘ب ا˘م˘هر˘مأإ فا˘ششت˘كإ
(م ن) ىمشسملإ نم ابلط لجحلإ
قورشسملإ يلاملإ غلبملإ ءافخإإ

نويلم69 هرد˘قو ي˘ق˘ب˘ت˘م˘˘لإ
نم ام˘ه˘تدإرإإ صضح˘م˘ب م˘ي˘ت˘ن˘شس
اهدعبو امهنع غيلبتلإ مدع لجأإ
جإردتشساب امهيف ه˘ب˘ت˘ششم˘لإ ما˘ق
(ب ن) لز˘˘ن˘˘م ى˘˘لإإ ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘شضلإ

ردقملإ غلبملإ عاجرإإ هنم ابلطو

ريخألإ إذه ميتنشس نويلم69 ب
باشسحلاب هعدوأإ دق هنأإ مهربخأإ
ثيدحلإ ءانثأإو هد˘لإو˘ل ي˘كن˘ب˘لإ

لواح امهنيب تاششوانم تعقو
هبتششملإ نأإ لإإ برهلإ ةيحشضلإ
ىلع ةبرشض هل هجو (ب ن) هيف
اشضرأإ هطقشسأإ لجرلإ ىوتشسم
ع ب) يناثلإ هيف هبتششملإ ماقو
ثÓث رجنخ ةطشسإوب هنعطب (
صسأإر˘لإ ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع مو˘˘ج˘˘ن
ه˘ت˘˘جإرد ى˘˘ل˘˘ع رإر˘˘ف˘˘لا˘˘ب إذلو
ن) هيف هبتششملإ كرتو ةيرانلإ

ىلإإ هيلع ءإدتعلإ لشصإوي (ب
هبتششملإ ماق ، هشسافنأإ ظفل نأإ

هبتششملاب لاشصتلاب (ع ب) هيف
ه˘˘˘ن˘˘˘˘م بل˘˘˘˘طو (صس ب) ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
نم هترايشس نتم ىلع روشضحلإ

ة˘لا˘ح ي˘ف ه˘˘نو˘˘ك604 عون
منتغإ نيأإ ركشسلإ نم ةمدقتم
ةشصرفلإ (ب ن ) هيف هبتششملإ
ةرا˘ي˘شسلإ بحا˘شص لو˘شصو ل˘ب˘ق
ةميرجلإ حرشسم فيظنتب ماقو
ه˘لو˘شصو د˘ن˘عو را˘ثآلإ صسم˘ط˘ل
صسيك ي˘ف ة˘ث˘ج˘لإ ع˘شضو˘ب ا˘ما˘ق
و ةرا˘ي˘شسلإ قود˘ن˘˘شصب ه˘˘ل˘˘ق˘˘نو
ة˘ي˘ح˘شضلإ ة˘ث˘˘ج ي˘˘مر˘˘ب إو˘˘ما˘˘ق
ىلع افلاشس روكذ˘م˘لإ نا˘كم˘لا˘ب
(ب ن) ى˘م˘شسم˘˘لإ ردا˘˘غ ا˘˘هر˘˘ثإإ
هاجتإ يف ل˘ج˘ح˘لإ ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب
اهدعبو ةمشصاعلإ رئإزجلإ ةنيدم
رإرفلإ لواحم نإرهو ةنيدم ىلإإ

مت نيأإ ي˘ن˘طو˘لإ بإر˘ت˘لإ جرا˘خ
فرط نم ةمكحم ةطخ عشضو
هجإردتشسإ متيل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ جو˘ف
لجحلإ نيع ةيد˘ل˘ب˘ب ه˘ف˘ي˘قو˘تو

هبتششم صصاخششأإ40 فيقوتو
لتقلإ ةميرج يف إوكراشش مهيف
قيقحتلإ يف قمعتلإ لÓخ نم
مهتهجإومو مهيف هبتششملإ عم
ة˘يدا˘م˘لإو ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لإ ة˘˘لدألا˘˘ب
ةيفتاهلإ تاملاكملإ جرختشسمو
دإرفأإ فرتعإ مهنيب ترج يتلإ
ة˘م˘ير˘ج˘ل م˘ه˘با˘كترل ة˘كب˘ششلإ
تايلم˘ع ةد˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لإو ل˘ت˘ق˘لإ
ءايحأإ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب لزا˘ن˘م ة˘قر˘شس
اهلÓخ تلشصحت ةليشسملإ ةيدلب

مت ، ةربتعم ةيلام غلابم ىلع
ةيلو نمأإ حلاشصم عم قيشسنتلإ
صسم˘خ ل˘ح م˘ت ن˘يأإ ة˘˘ل˘˘ي˘˘شسم˘˘لإ
تناك اهوب˘كترإ ة˘قر˘شس ا˘يا˘شضق
ة˘ل˘ي˘شسم˘لإ ة˘يلو ن˘مأإ ح˘لا˘˘شصم
فيقو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ا˘ه˘ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت
صصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘˘لإ

تلإزل ة˘˘قر˘˘˘شسلإ تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع

لا˘م˘˘كت˘˘شسإ د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ل˘˘شصإو˘˘ت˘˘م

مامأإ نيينعملإ ميدقت مت قيقحتلإ

يدل ةيروهمجلإ ليكو ديشسلإ

إذ˘ه ى˘شسي˘ع يد˘ي˘شس ة˘م˘˘كح˘˘م

ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لإ لا˘˘حأإ ر˘˘ي˘˘خألإ

صسف˘˘ن˘˘ب ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘لإ ي˘˘˘شضا˘˘˘ق

نج˘شسلإ عدوأإ ثي˘ح ة˘م˘كح˘م˘لإ

نم (ع ب) و (ب ن ) نم لك

عم يدمعلإ لت˘ق˘لإ ة˘يا˘ن˘ج ل˘جأإ

و د˘شصر˘ت˘لإ و رإر˘˘شصإلإ ق˘˘ب˘˘شس

ا˘م˘ك رإر˘ششأإ ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج ن˘˘يو˘˘كت

ةيئاشضقلإ ةـباقرلإ تحت عشضو

متو (صس ن) و ( ع ن ) نــم لك

م) و (م ن) نم لك ليبشس ءÓخإإ

هذه دإرفأإ كيكفت ةراششإÓل (صص

فو˘خ˘لإ تعرز ي˘ت˘لإ ة˘كب˘˘ششلإ

نينطإوملإ صسو˘ف˘ن ي˘ف ن˘مآلإو

ةليشسم˘لإ ة˘يلو ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع

لحو اهل ةرواجملإ تايلولإو

ةدع ربع تبكترإ اياشضق ةدع

نيب ةلشصإوتم ةيلمعلإ ) ءايحأإ

ينطولإ نمألإو كردلإ رشصانع

ةكبششلإ دإرفأإ ي˘قا˘ب ف˘ي˘قو˘ت˘ل (

ناشسحتشسإ تقل ةيلمعلإ هذـه

ة˘˘ل˘˘ي˘˘شسم˘˘لإ ة˘˘يلو ي˘˘ن˘˘˘طإو˘˘˘م

ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘˘ب نا˘˘كشس ة˘˘شصا˘˘خو

ن˘م إو˘ج تق˘ل˘خ ن˘˘يأإ ل˘˘ج˘˘ح˘˘لإ

يف ريب˘ك حا˘ي˘ترإو ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لإ

إو˘˘˘هو˘˘˘ن ا˘˘˘م˘˘˘ك م˘˘˘˘ه˘˘˘˘شسو˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن

ة˘كر˘˘ت˘˘ششم˘˘لإ تإدو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب

كردلإ رشصان˘ع ن˘ي˘ب ة˘لوذ˘ب˘م˘لإ

ي˘ف ي˘ن˘طو˘لإ ن˘مألإو ي˘ن˘طو˘لإ

اهعإونأإ ىتششب ةميرجلإ ةبراحم

ةيامح ىلع نورهشسي مهنوكل

إذهو تاكلتمم˘لإو صصا˘خ˘ششألإ

ة˘عا˘شس ر˘˘خأل حر˘˘شص ا˘˘م بشسح

ةعومجملاب مÓعألا˘ب ف˘ل˘كم˘لإ

ي˘ن˘طو˘لإ كرد˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلإ

.ةليشسملاب

ةليسسملاب نابسضقلا ءارو ةميرجلا يف ةكراسشملا ةباسصعلا

 لتقلا ةميرج زغل طويخ كفت نمألا حلاشصم
ةيعوبشسألا قوشسلاب

لبقملا ربمفون رهسش رخاوأا ةيرطق ةيرئازج ةكارسشب زجنأا يذلاو لجيج ةيلو ةرÓبب بلسصلاو ديدحلا عنسصمل يلكلا مÓتسسإلا رظتني
فلتخم نم ةيجاتنإلا هتقاط عفرو قÓمعلا عنسصملا اذه تادحو عيمج لÓغتسساب حمسسي نأا هنأاسش نم ام وهو ةعانسصلا ةرازول نايب بسسح

. ايندلا اهدودح يف فسصنو ةنسس نم رثكأا رادم ىلعنو ةريخألا هذه تلظ امدعب ديدحلا عاونأا

 ةدحو087 زجح
تابورششملا نم
ةملاقب ةيلوحكلا

تابورششملإ عيب ةرهاظ ةحفاكم راطإإ يف

ميلقإإ ىوتشسم ىلع ةشصخر نودب ةيلوحكلإ

،ةملاقب ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ ةعومجملإ

نكمت ،تاقرطلإ ربع صصيخرت نودب اهلقنو

ي˘ن˘طو˘لإ كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلإ ة˘قر˘˘ف˘˘لإ دإر˘˘فأإ

لقنب قلعتت ةيشضق ةجلاعم نم ةزومكوبب

ة˘شصخر نود ة˘ي˘لو˘ح˘ك تا˘بور˘ششم ةزا˘ي˘˘حو

91 رمعلإ نم ناغلبي ناشصخشش اهيف طروت

ى˘ل˘ع إءا˘ن˘ب تذ˘ف˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لإ .ة˘˘ن˘˘شس32و

ةيميلقإلإ ةقرفلإ دإرفأإ ىلإإ ةدرإو تامولعم

دو˘جوا˘هدا˘ف˘م ةزو˘م˘كو˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لإ كرد˘ل˘ل

ىلع ،ةيلوحك تابورششم اهنتم ىلع ةرايشس

لشصحتملإ تامولعملل لÓغتشسإو كلذ رثإ

عا˘ق˘يإÓ˘ل ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘خ ع˘شضو م˘ت ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع

ىلع ةرايشس فيقوت مت نيأإ مهيف هبتششملاب

ق˘ير˘ط˘لإ ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع نا˘شصخ˘شش ا˘ه˘ن˘˘ت˘˘م

ة˘ير˘ق ن˘ي˘ب ط˘˘بإر˘˘لإ301 م˘˘قر ي˘˘˘ئلو˘˘˘لإ

ناكملإ طبشضلاب فوقششوب ةيدلبو ةزومكوب

ا˘ه˘ق˘ئا˘ثو ة˘ب˘قإر˘م د˘ع˘ب ،ة˘قإر˘ح˘لإ ى˘م˘شسم˘˘لإ

ىلع اهلخإدب رثع اقيقد اششيتفت اهششيتفتو

ةيلو˘ح˘كلإ تا˘بور˘ششم˘لإ ن˘م ةرورا˘ق087

امهفيقوت متيل جد00987 هردق يلام غلبمو

ة˘ل˘شصإو˘م˘ل ة˘قر˘ف˘لإ ر˘ق˘م ى˘لإإ ا˘م˘هدا˘˘ي˘˘ت˘˘قإو

ةيمك زجح مت تإءإرجإÓل ةلشصإوم.قيقحتلإ

ى˘لإإ ا˘ه˘م˘ي˘ل˘شستو ة˘ي˘لو˘ح˘كلإ تا˘بور˘˘ششم˘˘لإ

عفر مت امك ،ةملاقب ةلودلإ كÓمأإ ةيششتفم

نودب ةيلوحك تابورششم ةزايحو لقن ةحنج

087 زجح ن˘ع تر˘ف˘شسأإ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لإ.ة˘شصخر

ميدقت دعب.ةيلوحكلإ تابورششملإ نم ةدحو

ة˘ي˘ئا˘شضق˘لإ تا˘ه˘˘ج˘˘لإ ما˘˘مأإ ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لإ

صسبحلإ امهدحأإ عإديإإ مت ايميلقإإ ةشصتخملإ

.رششابم ءاعدتشسإ رخآلإ ميلشست مت اميف
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ةجارد عاجرتشسا
هايم اهتفرج ةيران

لويشسلا
إذكو مي˘ل˘قإÓ˘ل ة˘يرود˘لإ ة˘ب˘قإر˘م˘لإ را˘طإإ ي˘ف

قيرطلإ ىوتشسم ىلع رورملإ ةكرح ليهشست

ةكولمات يتيدلب نيب طبإرلإ201 ينطولإ

˘مأإ ة˘يلو ي˘ح˘ي˘ب˘شصلإ ر˘شصقو ة˘م˘لا˘ق ة˘˘يلو

كردلل ةيميلقإلإ ةقرفلإ دإرفأإ نكمت ،يقإوبلإ

ةجإرد ىلع روثعلإ نم ة˘كو˘ل˘ما˘ت˘ب ي˘ن˘طو˘لإ

تحت صشاعم يديشس ىمشسملإ ناكملاب ةيران

هايم اهتفرج حلاملإ يدإو دفإور ىدحإإ رشسج

د˘ع˘ب ،را˘ط˘مألإ ط˘قا˘شست ءإر˘ج ن˘م لو˘˘ي˘˘شسلإ

نيبت نيأإ اهقئاثو ىلع روثعلإ مت اهششيتفت

73 رمعلإ نم غلابلإ ع.ل ىمشسملل كلم اهنأإ

ةلشصإوم.يقإوبلإ مأإ ةيلو نم ردحني ةنشس

ةيرانلإ ةجإردلإ كلام ءاعدتشسإ مت قيقحتلل

ناك9102/80/52 خيراتب هنأإ نيبت ثيح

هتدوع دنعو يتانزلإ يدإو ةنيدمب إدجإوتم

ر˘شصق ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘˘ئا˘˘كلإ ها˘˘ن˘˘كشس ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإإ

قيرطلإ اكلاشس يقإوبلإ مأإ ةيلو يحيبشصلإ

راطمألإ لويشس هتفرج،201 مقر ينطولإ

،ملك10 يلإوح ةفاشسمل هتجإرد نتم ىلع

ةيرانلإ هتجإرد اكرات ةاجنلإ نم نكمت نيأإ

ميلشست مت تإءإرجإÓل ةلشصإوم.ناكملإ نيعب

.اهكلام ىلإإ ةيرانلإ ةجإردلإ
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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Akher Saâ

9675ددعلا9102 ربمتبسس20 نينثإلا 11ةفاقثلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

عيقوتلاب عيب «ةيدان نولاسص» يف سسمأا لوأا ءاسسم ةبانع ةنيدم طسسوب تاكرب ناميلسس ةعلاطملل ةيسسيئرلا ةبتكملا تنسضتحا
..فيطسس نم ةسسوك ةوÓع بتاكلل «سسيقلب» ةياورل

«حور» ضرعب متتخت ىطسولا رئازجلا حرسم تاشرو
ضضرعلا وهو ،ةيلاعفلل مظنملا حرشسملا حكر ىلع «حور» مهشضرع ىطشسولا رئازجلا حرشسمل ةينيوكتلا ةششرولا بابشش تبشسلا موي مدق
ىحشصفلا نيبو ،ةرباعلا ةهاكفلاو دجلا نيب اجزام عقاولا ةلءاشسمل فوشصتلاو ةفشسلفلا يف يبرعلا ثارتلا مÓعأا راشضحتشسا راتخا يذلا

يششايعلا ةديمح بتاكلا فرششأا ثيح ،مهيرطؤوم فارششإاب ،هشضرع تاودأا فلتخم يف ضضرعلا ةغايشص يف نوشصبرتملا كراششو .ةيماعلاو
ميلح فارغونيشسلاو ايفارغيروكلا ةششرو ىلع دواد نب رمشس فارغيروكلاو جارخإلا ةششرو ىلع يدهميرف دمحمو ةباتكلا ةششرو ىلع

ثيح ،ينمز جردت يف ةيحرشسملا ثادحأا رودتوىقيشسوملا ةششرو ىلع يفوشص رداقلا دبع نانفلاو ايفارغونيشسلا ةششرو ىلع ينومحر

لخدتف بايغلا نم ةلاح يف ةبتاكلا طرخنتو ضضرألا مهب زتهت نأا لبق ءانيملا ربع ةلحرل يحرشسم قيرف اهيف بهأاتي ةنهار ةظحل نم قلطنت
.خيراتلا نم ةمداق ضصوخششو مايخلا رمعو بايرزو دششر نباو يبرع نبا هلاطبأا ديدج ضضرع ىلإا

 ةاوهلا حرسسمل ينطولا يفاقثلا ناجرهملا

ىربكلا ةزئاجلاب «ةسشايخلاو ضشيخلا» يحرسسملا ضضرعلا جيوتت
دبع نب يلÓيجلا يشس» ىربكلا ةزئاجلاب نارهو ةيلو نم ةيهابلا بابشش ةدجن ةيعمجل «ةششايخلاو ضشيخلا» يحرشسملا ضضرعلا جوت
ضسراف» جارخإا نم يهو ةيحرشسملا هذه تزافو .تبشسلا موي ءاشسم هتايلاعف تمتتخا يذلا ةاوهلا حرشسمل ينطولا يفاقثلا ناجرهملل «ميلحلا

يتلا25 ةعبطلا تايلاعف يف كراشش يحرشسم لمع21 نيب نم لماكتم ضضرع نشسحأا ةزئاجب «ةبششخلا ةكئÓم» ةقرف ءادأاو «ميركلا دبع

«ةبطرق ىلإا ةدوع ةركذت» لمع نع» رشصانوب لشصيف» ل جارخإا نشسحأا ةزئاج تداعو.(توأا13و72 نيب) مايأا ةشسمخ رادم ىلع تميقأا
ةيعمجل «بوتكملا» ضصن نع «يفوعلا يلÓيجلا» بتاكلل ضصن نشسحأا ةزئاجو طاوغألا ةيلو نم بونجلا قافأا حرشسملل ةيفاقثلا ةيعمجلل
ةفشصانم) ةديلبلا ةيلو) ةيماردلا نونفلاو حرشسملل هوجو ةيعمج نم «ةيطع نب ىليل» ةلثمملا تلانو.مناغتشسم ةيلو نم بتاك ىفطشصم
«ضشواشش كيرب دمحم» لثمملا رفظ امك.يئاشسن ءادأا نشسحأا ةزئاج (ةزابيت ةيلو) ةعيلقلا حرشسم ةكرح ةيعمج نم «ارشسي بزاع» ةلثمملا عم
«تيغارب» يحرشسملا لمعلا نع ايفارغونيشس نشسحأاو يلاجر ءادأا نشسحأا يتزئاجب )ضسادرموب ةيلو) وشصروق ةيفاقثلا ةرانملا ةيعمج نم
 .«يهÓلا دبع ديلو» جارخإا نم
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نو˘˘لا˘˘شصلا عو˘˘شضو˘˘م نا˘˘˘كو

ي˘ف ا˘ن˘ف˘˘ششك نأاو ق˘˘ب˘˘شس ا˘˘م˘˘كو

«وكياهلا» لو˘ح ق˘با˘شسلا ا˘ندد˘ع

د˘م˘˘حأا ع˘˘م د˘˘عو˘˘م˘˘لا نا˘˘ك ن˘˘يأا

،ة˘ل˘خاد˘م مد˘ق يذ˘لا يرو˘˘ششا˘˘ع

ةيماشس ،يناديد اشضر ىلإا ةفاشضإا

يبرعلا ،زامق بنيز ،وشسع نب

دوعشسمو ةيركاكب ةليبن ،ةبيذوب
تما˘قو ،ةد˘كي˘كشس ن˘م ي˘ب˘يد˘ح
ةقفارمب يريخلب ىنم ةروتكدلا
نزربأاو ةمعا˘ن ةءار˘ق˘ب تاءار˘ق˘لا
ضشاقنلا ناكو »وكياهلا» تاينقت
ا˘˘ير˘˘ث ءار˘˘ع˘˘ششلاو ءا˘˘بدألا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ديدعلا روشضح تفرعو ،ةياغلل
يف ةفورعملا تايشصخششلا نم
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘بدألا ة˘˘حا˘˘˘شسلا

رعاششلا ،يلاغوف لامج بيدألا
ةر˘˘شضخ ،ناد˘˘م˘˘˘ح ى˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘شصم
،ي˘˘م˘˘ي˘˘جر ةد˘˘ي˘˘حو ،ة˘˘˘شسواو˘˘˘ح
ديجم د˘قا˘ن˘لا ،ة˘ي˘لدا˘ب˘ع بي˘ط˘لا
،يرو˘ششا˘ع د˘م˘حا ر˘عا˘ششلا ،ز˘ن˘ق
ديدعلاو في˘ف˘خ ي˘ل˘ع رو˘ت˘كد˘لا

تر˘كششو ،ىر˘خألا هو˘جو˘لا ن˘م
ةر˘يد˘م ر˘شصاو˘ن ة˘يدا˘ن ةر˘عا˘ششلا
ةعلاطم˘ل˘ل ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا ة˘ب˘ت˘كم˘لا

نيلماعلا لكو رشصاون ةحيلشص

يف مهاشس نم لكو ةبتكملا يف

تهجو امك ،ةرهاظتلا هذه حاجنإا

اورشضح نم لكل ةشصاخ ةيحت

نولاشصلل ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘شسل˘ج˘لا ي˘ف

تاءا˘ق˘ل˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م نأا تد˘كأاو

ة˘ي˘ب˘هذ ة˘شصر˘ف ة˘با˘ث˘م˘ب ر˘ب˘ت˘ع˘˘ت

.ءابدألاو ءارعششلا ءاقتلل

ةبانعب ةعلاطملل ةيسسيئرلا ةبتكملاب ةيبدألا هوجولا نم ديدعلا روسضح فرع

بتاكلل «سيقلب» ةياورل عيقوتلاب عيب
«ةيدان نولاص» يف ةسوك ةوقع
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نم ريفغلا روشضحلا عتمتشسا

ن˘˘يذ˘˘لا با˘˘ب˘˘ششلاو تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘˘لا

ىر˘ب˘كلا ة˘عا˘˘ق˘˘لا ى˘˘لإا اور˘˘شضح

ةد˘˘كي˘˘كشسل ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ر˘˘شصق˘˘˘ل

ةي˘ها˘كف˘لا ضضور˘ع˘لا ةد˘ها˘ششم˘ل

اهميدقت يف تعدبأا يتلا ةعئارلا

يتلا ة˘ق˘لأا˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ف˘لا هو˘جو˘لا

ماتتخا لفح يف ةحرفلا تعنشص

جولونوملاو حرفلا مايأا تايلاعف
و ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ف ءا˘˘˘م˘˘˘شسأا رو˘˘˘شضح˘˘˘ب،
ة˘ي˘ن˘˘طوو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ة˘˘ي˘˘حر˘˘شسم
و ميزح دمحم ر˘يد˘ق˘لا نا˘ن˘ف˘لا˘ك
نانف˘لاو ضساد˘ع ةد˘ي˘ف˘م ة˘نا˘ن˘ف˘لا

اورشضح نيذللا يرشصان قراط
ى˘ل˘ع ة˘حر˘ف˘لا م˘شسر˘ل ا˘شصي˘شصخ
ر˘˘شصق ةو˘˘عد او˘˘ب˘˘ل ن˘˘˘م هو˘˘˘جو
ىلإا امئاد ىع˘شسي يذ˘لا ة˘فا˘ق˘ث˘لا
مدقي نأا هنأاشش نم ام لك ميدقت

كير˘˘ح˘˘ت˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘فا˘˘˘شضإلا
و ي˘فا˘ق˘ث˘لا د˘ه˘ششم˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘˘تو
كلذك تناك امك ةيلولاب ينفلا
ديدعلا ميركت˘ل ة˘ح˘نا˘شس ة˘شصر˘ف
يتلا ةينفلا ءامشسألاو هوجولا نم
ي˘ف ا˘ه˘ت˘م˘˘شصب تكر˘˘تو تق˘˘لأاـت
ه˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع حر˘˘شسم˘˘˘لا لا˘˘˘ج˘˘˘م
ا˘ه˘˘ل نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لاو ضصو˘˘شصخ˘˘لا
تاونشسلا لÓخ ريبكلا لشضفلا
ةماشستبلا عنشص يف تشضم يتلا

ة˘ل˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ءا˘˘ي˘˘ششألا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب
و عشساولا يرئازج˘لا رو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل

ىلإا مهاشسيو مهاشس نم لك اذك
لعفلا حاجنإاو معد يف اذه انموي
ة˘حا˘شسلا ى˘ل˘ع ءاو˘شس ي˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
امل انافرع و ةينطولا وأا ةيلحملا
اذكو مهل اعيجششت و ءلؤوه همدق
دوهجمب فارتعلا ةفاقث خيشسرت
Óيمج ائيشش مدق نم لك ليمج و

.نطولا اذهل

ةدكيكسس

 جولونوملا مايأ تايلاعف ماتتخا

لدجلا ريثي ينادوس مليف
ايسينيف ناجرهم يف

يئامنيسلا
ينادوشسلا مليفلا ضضرع  ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا ة˘ي˘قد˘ن˘ب˘لا ة˘ن˘يد˘م تد˘ه˘شش

˘ما˘يأا» ة˘ق˘با˘شسم ن˘م˘شض كرا˘ششم˘لا ،«ن˘ير˘ششع˘لا ي˘˘ف تو˘˘م˘˘ت˘˘شس»

67.ـلا هترود يف يلودلا يئامنيشسلا ايشسينيف ناجرهمب «ايشسينيف

تاحول ضضعبلا هربتعاو ،هشضرع درجمب لدجلا راثأا مليفلا ناكو

بولشسأا دوجو مدع نم يناعي هنكل ،ةرحاشس ةيلحم ةيرولكلف

وحن مليفلا ريوشصت قرغتشساو.دهاششملا ريوشصتو ءانب يف دحاو

مليف عباشس وهو ،موطرخلا لامشش «ةريزجلا» ةقطنم يف نيرهشش

هجرخمل ليوط يئاور مليف لوأاو ،نادوشسلا خيرات يف يئاور

هعم هتباتك ي˘ف كر˘ت˘ششاو ،Ó˘ع˘لا و˘بأا د˘ج˘مأا ي˘نادو˘شسلا ه˘ف˘لؤو˘مو

يمدق دنع مونلا» ةشصق نم ىحوتشسم مليفلاو.ميهاربإا فشسوي

ملاوع يف رودي ثيح ،«ةدايز رومح» يئاورلا بتاكلل «لبجلا

ةينادوشس ةيرق يف دلوي يذلا ،«لمزم» ةياكح لÓخ نم ،ةيفوشص

ةءوبنب هب نوطيحملاو وه عنتقيو ،ةيفوشصلا راكفأا اهيلع رطيشست

،نيرششعلا نشس يف توميشس هنأاب ديفت يتلا ،ةفوشصتملا دحأا

روشصملا هتايح يف رهظي نأا ىلإا قلقو فوخ يف همايأا ضشيعيف

دقف ،كلذ ىلإا.لمأاو ريونت ةلحر أادبتل ،«ناميلشس» يئامنيشسلا

هل هجرخمل لوألا مليفلا» ّنأا «رتربور دوييلوه» ةلجم تربتعا

لطبلا ةيشصخشش مشسر يف لكاششم كانه نكل ،ةرحاشس ةعور

ل ةيبلشس ةيشصخشش توملا رظتني يذلا لمزم نإا ثيح ،يشسيئرلا

ل مليفلا ةركف نأا امك ،ثدحيشس ام راظتنا ىوشس ًائيشش لعفت

.«هعابرأا3 رورم دعب لإا حشضتت

رشصقألا ناجرهم يف ويرانيشسلا ريوطت ةزئاج ىلع مليفلا لشصحو

اهنم ،تاناجرهملا فلتخم ن˘م ة˘ي˘لود ح˘ن˘م ةد˘عو ،ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘شسلا

يف مهاشس امك ،نيوجه ليل ديرجنإا ةيجيورنلاو ،توريبو نيلرب

وهو .يظفح دمح˘م ير˘شصم˘لا ج˘ت˘ن˘م˘لاو تشسيرا˘ن˘ي˘شسلا ه˘جا˘ت˘نإا

،دلاخ ةنيثب ،دمحأا نزام ،ةتاحشش ىفطشصم ،كرابم مÓشسإا ةلوطب

.دلاخ انوبو جارشسلا دومحمو ،يفيفع لÓطو

يرصملا يبدفا طسولا
دابللا ىفطصم يعني

ةيميلقإلا تاشساردلل قرششلا زكرم ريدم يرشصملا بتاكلا لحر

ه˘ما˘ن قر˘شش ة˘ل˘ج˘م ر˘ير˘ح˘ت ضسي˘ئر ،ةر˘ها˘ق˘لا˘ب ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘˘شسإلاو

نع دابللا ىفطشصم ىطشسولا ايشسآاو ةيكرتلاو ةيناريإلا نوؤوششللل

قور˘ششلا راد ن˘ع تاراد˘شصإا بتا˘كل˘لو.ا˘ما˘ع45ـلا زها˘ن ر˘م˘ع

ماع «هيقفلا ةيلوو ناريإا-نازحألا قئادح» باتك لثم ةرهاقلاب

«جرا˘خ˘لا تا˘نا˘هرو تا˘يد˘ح˘ت ن˘ي˘ب ا˘ي˘كر˘ت» با˘˘ت˘˘كو،6002

طاشسوألا قيمع نزح داشس دقو9002. ماع نيرخآا عم كارتششلاب

هاعن امنيب ،بتاكلل ركبملا ليحرلاب ةرهاقلا يف ةيبدألاو ةيركفلا

لشصحو.نييرشصملا ةشسايشسلا لاجرو ءارعششلاو ءابدألا نم ريثك

قرششلل يشسايشسلا داشصتقلا» يف هاروتكدلا ةجرد ىلع دابللا

،4991 ماع ايناملأاب نيلرب يف تدلوبموه ةعماج نم «طشسوألا

يكيفارغلا ممشصملا دابللا نيدلا ييحم لحارلا ماشسرلا نبا وهو

ريخلا حا˘ب˘شصو ف˘شسو˘ي˘لا زور ي˘ت˘ل˘ج˘م˘ب ر˘ي˘تا˘كيرا˘كلا ما˘شسرو

.نيتيرشصملا

بتاكلل ةردان قئاثو ضرع
 ظوفحم بيجن يرصملا

،لبقملا دحألا ،رشصم يف ةيفاقثلا ةيمنتلا قودنشص عاطق مظني

ةبشسانمب كلذو «رشسنلا متخب ..ظوفحم بيجن» ناونعب اشضرعم

يف لبون ةزئاج ىلع زئاحلا يملاعلا بيدألا ةافول31ـلا ىركذلا

ةقيثو07 نم رثكأا نمشضتي ضضرعملا نأا قودنشصلا ركذو.بادآلا

نم ةذوخأاملاو رشسنلا متخ لمحت يتلا ةيموكحلا قئاثولا نم

رادم ىلع رهاطلا قراط يفحشصلا بتاكلل ،«رشسنلا متخ» باتك

عيقوت اهيف رهظيو ةيئادتبلا ةلحرملا مامتإا ةداهشش نم اءدب هتايح

يف هتاداهشش كلذكو ة˘ي˘ب˘ن˘جألاو ة˘ي˘بر˘ع˘لا ن˘ي˘ت˘غ˘ل˘لا˘ب ظو˘ف˘ح˘م

بادآلا ضسناشسيل ىلع هلوشصح ىتح ةفلتخملا ةيشساردلا لحارملا

ةيفيظولا تادنتشسملا يلإا ة˘فا˘شضإلا˘ب. ة˘ير˘شصم˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لا ن˘م

ةشسائر هدلقتب ةيرازولا تارارقلا :اهنم ريبكلا لحارلاب ةشصاخلا

همشضب يرازولا رارقلا ،ةيلاملا ةمذلا تارارقإا ،امنيشسلا ةشسشسؤوم

ةفاشضإلاب ،(ةيبعششلا ةعماجلا) ةرحلا ةفاقثلا ةعماج ةرادإا ضسلجمل

ريراقت ،تاكلتمملا فششك :لثم ةشصاخلا هقاروأا نم ديدعلا ىلإا

ىلع ةباقرلل هيلوت ةرتف ضصخت يتلا تارارقلاو ،ةيرشسلا لمعلا

.اهذختا يتلا تارارقلا مهأاو ةينفلا تافنشصملا



( ةثلاثلا ةلوجلا) ةفرتحملا ىلوفا ةطبارلا

يراـــنكلا قـــلأات
طوقسسو ديمعلاو

قافولا ـل ديدج
ريـــــــفانسسلاو

 يدوعسلا يلهفا ىلا يليقب ليوحت ةقفص نم يسنوتلا يجرتلا هانج ام اذه
يدانلا صسيئر روشضحب ،يدوعشسلا يلهألا ىلإا يليÓب فشسوي يرئازجلا يلودلا مجاهملا لاقتنا ةقفشص ايمشسر يشضاملا ةعمجلا ءاشسم تمتأا اهنأا يشسنوتلا يشضايرلا يجرتلا ةرادإا تنلعأا

حلاشصل ،رلود نييÓم01ـلا دودح تغلب اهنأا تدكأا ،تابيرشستلا صضعب نأا ولو ،ةقفشصلا ةميق نع يدوعشسلا قيرفلا وأا يشسنوتلا قيرفلا ةرادإا فششكت ملو ،بدملا يدمح يشسنوتلا
ةدئافل ادقع عقو هنأا ذإا ،تاونشس3 ىلع اهميشسقت متيشس ،رلود نويلم5.6 غلبم ىلع لشصحيشس يليÓب نأا ملعو ،تاعفد ىلع ددشست اهنم رلود نويلم5.3 ،يشضايرلا يجرتلا
كترماغم يف ديعشس ظحو ،انل هتمدق ام ىلع فشسوي اي اركشش» :اهيف لاق يمشسرلا عيقوتلا بقع يليÓب فشسويل ةملك ةقيوشس باب قيرف هجوو،2202 ماع ىتح يدوعشسلا يلهألا

،9102 ةيقيرفألا ممألا صسأاك ةلوطب بقلب ،يشضاملب لامج ينطولا بردملا ةدايق تحت تزاف يتلا ،رشضخلا بختنم ةبيتك يف ةرثؤوملا رشصانعلا دحأا ،يليÓب ناكو ،«ةمداقلا
ديلو.ف.رشصم يف فيشصلا اذه تميقأا يتلا

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

 ىلوألا ةطبارلا تاءاقلل ةرخأاتملا تاهجاوملا خيراوت ديدحت
ةلوطبلل ةيناثلا ةلوجلا نم رخأاتم˘لا ءا˘ق˘ل˘لا نأا ىل˘ع ،ي˘م˘شسر˘لا ا˘ه˘ع˘قو˘م ر˘ب˘ع ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا تن˘ل˘عأا
ميدقت مت اميف ،يراجلا ربمتبشس61 موي ايمشسر ىرجيشس ةرواشسلا ةبيبششو ةليلم نيع ةيعمج نيب عمجيشس يذلا ،ىلوألا ةفرتحملا
.ربمتبشس51 موي ىلإا رئازجلا ةيدولوم هفيشضو نارهو ةيدولوم نيب ةشسماخلا ةلوجلا ءاقل

رهشش نم21 و11 يموي ىرجيشس ةعبارلا ةلوجلا تاءاقل جمانرب نأاب ،صسمأا لوأا اهنايب يف راودم ميركلا دبع ةئيه تحشضوأا امك
.رهششلا اذه نم52 ةياغل اهليجأات مت دقف ةركشسب داحتإا مامأا دادزولب بابشش ةارابم ءانثتشساب ،يلاحلا ربمتبشس

بيجن.ج
:ةعبارلا ةلوجلا تايرابم جمانرب

:ربمتبشس11 ءاعبرألا
نارهو ةيدولوم - ةليلم نيع ةيعمج

لئابقلا ةبيبشش - فلششلا ةيعمج
ةمشصاعلا داحتإا - رئازجلا ةيدولوم

:ربمتبشس21 صسيمخلا
ياد نيشسح رشصن - صسابعلب داحتإا

ةرقم مجن - فيطشس قافو
وداراب كيتيلتأا - ةرواشسلا ةبيبشش

جيريرعوب جرب يلهأا - ةنيطنشسق بابشش
ربمتبشس52 ءاعبرألا

ةركشسب داحتإا - دادزولب بابشش
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ن˘ع ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘˘طو˘˘لا برد˘˘م˘˘لا صسمأا ن˘˘ل˘˘عأا
صصبرت يف ةكراششملاب ةين˘ع˘م˘لا ة˘ي˘م˘شسر˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا
عم نمازتي يذلا صصبرتلا وهو ،يراجلا ربمتبشس رهشش
يديشس زكرمب مويلا قل˘ط˘ن˘ي˘شس يذ˘لاو ا˘ف˘ي˘ف˘لا خ˘يرا˘ت

01 ةيا˘غ ىلا ر˘م˘ت˘شسيو تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا بيرد˘ت˘ل ىشسو˘م

ير˘ط˘ق˘˘لا ل˘˘ي˘˘حد˘˘لا يدا˘˘ن برد˘˘م رر˘˘قو ،ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘شس

ر˘ك˘شسع˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل ا˘˘ب˘˘عل32 ءا˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘شسا ق˘˘˘با˘˘˘شسلا
ىلا رظنلاب ،ةريبك ةيمهأا يشستكي يذلا يريشضحتلا

،ةمداقلا تاقاقحتشسÓل هلÓخ نم ريشضحتلا ةرورشض
ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ا˘هرا˘ت˘خا ي˘ت˘لا ة˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا تفر˘˘عو

لÓ˘خ ن˘م ،تآا˘جا˘ف˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج
عم دجاوتلل ةرم لوأل هوجولا نم ديدعلا ءاعدتشسا

نيز ،قلأاتملا ةداعإا اماع34ـلا بحاشص ررقو ،رشضخلا
روهظلا دعب هل ةقحتشسم ةأافاكم يف تاحرف نيدلا

مشسوملا علط˘م ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا1 غي˘ل˘لا ي˘ف ه˘ل ز˘ي˘م˘م˘لا
ىعد˘ت˘شسا ا˘م˘ك ،را˘ظ˘نألا ع˘ي˘م˘ج˘ل ه˘ف˘ط˘˘خو ،يرا˘˘ج˘˘لا
نميألا ريهظلا نم لك رشضخلا تيب يف لوألا لجرلا
ر˘ي˘ه˘ظ˘لاو ةدا˘ي˘ع ن˘ب ن˘ي˘˘شسح ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق با˘˘ب˘˘ششل
،يت˘شش صسا˘ي˘لإا ،ي˘شسنو˘ت˘لا ي˘شضا˘ير˘لا ي˘جر˘ت˘ل˘ل ر˘شسيألا

دمحم نم لك امهركذ فلاشسلا نابعÓلا فلخيشسو
نافز يدهمو باشصملا يلاطيلا لابيشس بعل صسراف
داعأا ا˘م˘ك ،ة˘عا˘شسلا ة˘يا˘غ ىلا ق˘ير˘ف نود د˘جاو˘ت˘م˘لا

دجاوتلا ةشصرف عيشض يذلا ةمحر نب ديعشس يشضاملب
نيح يف ،ةباشصإلا ببشسب ةريخألا ايقيرفا صسأاك يف
صسكع ةليكششتلا نع مÓغ يزوف يلوبان بعل باغ
هيقلت نأاششب يشضاملا عوبشسألا ةياهن هديدرت مت ام
هذه نع همشسا باغ ثيح ،بختنملل ةدوعلا ةوعد
نيبو هنيب ةعيطقلا رارمتشساب يحوي امم ،ةمئاقلا

مدا ي˘شضا˘م˘ل˘ب د˘ع˘ب˘ت˘شسا ،مÓ˘غ بنا˘ج ىلاو ،ي˘شضا˘م˘ل˘ب
ىل˘ع ن˘يد˘يد˘ج˘لا ن˘˘يد˘˘فاو˘˘لا يوادو˘˘ب ما˘˘ششهو صسا˘˘نو

نم رارق هنا ودبي امل كلذو ،يشسنرفلا صسين قيرف
يف رثكا جامدنلا ةشصرف نيبعÓلا حنميل يشضاملب
دف بعÓلا ناو اميشسل ديدجلا امهقيرف تابيردت
ا˘م˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘ب ار˘ي˘ث˘ك ة˘ي˘شضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف Ó˘غ˘ششنا

.اهمشسوم ذاقنإل رخآا قيرف ىلا لاقتنلا ةرورشضو
 :نيعدتشسملا نيبعÓلا ةمئاق

باهو صسيار ،ةخود نيدلا زع :ىمرملا ةشسارح
 ةجديكوا ردنشسكلأا ،يحلوبم

نب نيشسح ،يدنام ىشسيع ،يرمعلب لامج :عافدلا
فشسوي ،تراهت يدهم ،ينيعبشس نب يمار ،ةدايع
.صشيلح قيفر ،يتشش صسايلا ،لاطع

،ةرويدق نلدع ،تاحرف نيدلا نيز :طشسولا
،يميهارب نيشساي ،ديبع يدهم ،رشصان نب ليعامشسإا

.يلوغيف نايفشس ،يليÓب فشسوي ،زرحم صضاير
يدنأا ،يناميلشس مÓشسا ،حاجنوب دادغب :موجهلا

.ةمحر نب ديعشس ،روليد

مويلا قلطني ىسوم يديس صبرت

اعون52 ي˘ف نو˘كرا˘ششم˘لا نو˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نو˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا زر˘˘حأا

ترج يتلا ةيقيرفأا باعلأÓل21 لا ةخشسنلا لÓخ تاشضايرلا نم

33 اهنم ةي˘لاد˘ي˘م521 عومجم ىل˘ع بر˘غ˘م˘لا˘ب13 ىلإا91 نم

ن˘م ا˘˘عو˘˘ن91 ي˘˘ف ة˘˘يز˘˘˘نور˘˘˘ب06 و ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شضف23 ,ة˘ي˘˘ب˘˘هذ
عبارلا زكرملا  رئازجلا لتحت ,ةليشصحلا هذه لشضفب.تاشضايرلا

372) يرشصملا قÓمعلا فل˘خ ةر˘ها˘ظ˘ت˘ل˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا بي˘تر˘ت˘لا ي˘ف

721: 64 - 33 -) ايريجين و (ب37 - ف89 - ذ201) ةيلاديم

11 ولثمم عاطتشسا و.(52 و78: 63 - 62) ايقيرفإا بونج و  (84

باعلأا اهنم ةشصاخ و جيوتتلا ةشصنم ىلعأا ىلع دوعشصلا نم ةشضاير
صسمخ اودشصح ثيح ,ةحاب˘شسلا و زا˘ب˘م˘ج˘لا ,ف˘يذ˘ج˘ت˘لا ,ىو˘ق˘لا

ني˘ب ن˘م تا˘حا˘ب˘شسلا و نو˘حا˘ب˘شسلا ىق˘ب˘يو ،ة˘شضا˘ير ل˘ك˘ل تا˘ي˘ب˘هذ

تايلاديملا نم ددع ربكأا اوكتفا نيذلا نييرئازجلا  نييشضايرلا

71 اولان نيذلا زابمجلا يلثممب نيعوبتم (ب8 - ف7 - ذ02: 5)

ذ31: 2) ود-يتاراكلا يعراشصم مث (ب5 - ف7 - - ذ5) ةيلاديم

رفاو بيشصن اهل ناك ,لاقثألا عفر ةشضاير ىتح و ( ب9 - ف2 -

51 ب تفتكا ثيح صسيفنلا ندعملا نودب نكل ,تايلاديملا نم

ةكراششملا ةبيخ تءاجو ،تايزنورب9 و تايشضف6 اهنم ةيلاديم

تداع تا˘شضا˘ير6 نم ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا9102-باعلأا يف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
مدقلا ةرك و (تاديشس و لاجر) ديلا ةرك ةشصاخ و نينح يفخب
ةركلا و  ةيلبجلا تاجاردلا و ودنوكياتلا امهيلإا فاشضت (تاديشس)
.ركونشسلا و ةيئطاششلا ةرئاطلا

بيجن.ج:برغملا

سسانو دعبي ..ةمحر نبو تاحرف ديعي يسضاملب
ةرم لوأل يتسشو ةدايع نب يعدتسسيو يوادوبو

ةيقيرفقا باعلفا ةليصح

يدا˘˘˘˘˘˘˘ن برد˘˘˘˘˘˘˘˘م دا˘˘˘˘˘˘˘˘ششا
يشسنرفلا مين كيبملوا

درا˘˘˘˘كÓ˘˘˘˘˘ب درا˘˘˘˘˘نر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب
نيز يرئازجلا هبعÓب
يذ˘˘لا تا˘˘حر˘˘ف ن˘˘يد˘˘لا

نوكي دق هنأاب هل أابنت
ي˘ف م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ةأا˘˘جا˘˘ف˘˘م
،ي˘˘˘˘شسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا يرود˘˘˘˘˘لا

ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا لا˘˘˘قو
ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘ل تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
:ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘لا ءا˘˘˘ب˘˘˘نلا
دعب تا˘حر˘ف ا˘ن˘بد˘ت˘نا»
تاباشسحو ديج ريكفت
صسي˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘نا ،ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘قد

،نلا ه˘˘ف˘˘ششت˘˘ك˘˘ن بعل
تايئاشصحا هل دلو هنا

،ه˘ي˘˘ل˘˘ع د˘˘ه˘˘ششت ما˘˘قرأاو
بعللا ةدوج نع Óشضف
،«ا˘˘ه˘˘˘ب ز˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا

رر˘˘˘˘˘˘م ه˘˘˘˘˘˘نا» :فا˘˘˘˘˘˘˘شضأاو
يف لشضفي ،عئار تارك
نا˘˘ي˘˘حألا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘لا

هئÓمزل ةرك˘لا ر˘ير˘م˘ت
ه˘˘نا م˘˘غر ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست˘˘˘ل˘˘˘ل
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف نو˘˘ك˘˘ي
ىل˘˘˘˘ع اردا˘˘˘˘ق تار˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
هنا ،هشسفنب ل˘ي˘ج˘شست˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ك˘˘˘ملا كل˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ي
،«ا˘˘˘˘˘˘فاد˘˘˘˘˘˘ه نو˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ل
ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا صصو˘˘˘شصخ˘˘˘بو
دا˘ح˘تا بعÓ˘ل ة˘˘يو˘˘ق˘˘لا
ي˘ف ق˘با˘شسلا ة˘م˘شصا˘˘ع˘˘لا

عم مشسوملا اذه ةلوطب
ءاقللا ي˘ف ه˘ق˘لأا˘تو م˘ي˘ن
ه˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ب ر˘˘˘ي˘˘˘خلا

،نيتمشساح نيترير˘م˘ت
:م˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ن برد˘˘˘˘˘˘م لا˘˘˘˘˘˘˘ق
ل نا ا˘ي˘˘ن˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي»

ل ناو ار˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك حر˘˘˘ف˘˘˘˘ن
و˘ه ،ثاد˘حلا ق˘ب˘ت˘˘شسن
يجيردت لكششب روطتي
،ر˘˘˘˘˘خآا ىلا ءا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘˘م
ىل˘˘˘˘˘˘ع هد˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘شسن˘˘˘˘˘˘شسو
ن˘ح˘نو ،ر˘ث˘˘كأا رو˘˘ط˘˘ت˘˘لا
اذ˘ه ن˘م ن˘ي˘ق˘˘ل˘˘ق ا˘˘ن˘˘شسل
ناز˘خ ه˘˘يد˘˘ل ،بنا˘˘ج˘˘لا

،ة˘يدر˘ف˘لا ةرا˘ه˘م˘لا ن˘˘م
ه˘ي˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لاو
،«ا˘ي˘عا˘م˘ج ا˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت
ىلا ر˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب» :م˘˘ت˘˘خو
،ه˘˘˘˘˘˘تارد˘˘˘˘˘˘قو ،ه˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘شس
ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘خو
،2 غيل˘لا ي˘ف ا˘ها˘ب˘شست˘كا

نو˘˘˘ك˘˘˘˘ي نا ه˘˘˘˘نا˘˘˘˘ك˘˘˘˘مإا˘˘˘˘ب
ي˘ف م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ةأا˘˘جا˘˘ف˘˘م
.«ةيشسنرفلا ةلوطبلا

ديلو.ف

:فششكي دراكÓب درانريب مين بردم

«ةيسسنرفلا ةلوطبلا يف مسسوملا ةأاجافم نوكي نأا ىلع رداق تاحرف»

يدوعسلا يرودلا يف هفادهأ لوأ عقوي تراهات
،مشسوملا اذهل هتايرابم لوأاب ،اهبأا هقيرف زوف يف امهاشسم ،يدوعشسلا يرودلا يف هفادهأا لوأا ليجشست نم صسمأا لوا ،تارهات يدهم ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا نكمت
حاتتفا نم يرئازجلا يلودلا نكمتو ،يدوعشسلا يرودلا نم ةيناثلا ةلوجلا باشسحل ،ةدحولا يدانب ،اهبأا هقيرف تعمج يتلا ةارابملا يف ايشساشسأا رشضخلا عفادم كراششو
كلذب ققحيل،2-1 ةجيتنب ،تارهات يدهم ءاقفر حلاشصل ةهجاوملا تهتناو ،هئÓمزل مدقتلا احنام،13ـلا ةقيقدلا يف ،اهبأا هيدان حلاشصل ةارابملا يف ليجشستلا باب
لامج ينطولا بردملا لعجت نا اهنأاشش نم ةيدوعشسلا ةلوطبلا يف هل ةيوق ةيادب ىلع بعÓلا مشصبيو ،يدوعشسلا يرودلل ديدجلا مشسوملا يف هل زوف لوأا ،اهبأا يدان
ديلو.ف.تاقاقحتشسا نم مداق وه اميف هيلع ليوعتلا لشصاوي يشضاملب

40 كلاشو ايرودابماس نم نيضرع يقلتيو سوكايبملوا ضفري لازغ
يرئازجلا يلودلا بعÓلا صضفر نع «وتاكريم توف» عقوم فششك
يذلا ينانويلا صسوكا˘ي˘ب˘مو˘لا يدا˘ن˘ب قا˘ح˘ت˘للا ةر˘ك˘ف لاز˘غ د˘ي˘ششر

اشضرع هميدقت دعب ،يشضاملا عوبشسألا رحب ايمشسر هتامدخ بلط
نإا˘ف ه˘تاذ ع˘قو˘م˘لا بشسح˘بو ،ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسي˘ل يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ه˘ق˘ير˘˘ف˘˘ل
نو˘ي˘ل بعل تا˘حو˘م˘ط قÓ˘طلا ىل˘ع ي˘ب˘ل˘ي ل ي˘˘نا˘˘نو˘˘ي˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
رثكاو ةراثا رثكا نوكت ةلوطب نع ثحبي يذلا قباشسلا يشسنرفلا
قباشسلا ينطولا بختنملا بعل نأاب هتاذ عقوملا فاشضأاو ،ةرهشش
ن˘م ن˘يد˘يد˘ج ن˘ي˘شضر˘ع ن˘ي˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا لÓ˘˘خ ىق˘˘ل˘˘ت د˘˘ق
رفشستشس ام راظتنا يف ،يناملألا40 كلاششو يلاطيإلا ايرودبماشس

ريخلا نا املع ،لازغ ديششر ةقفشص صصوشصخب تادجتشسملا هنع
يذلا رجدور بردملاو رتشسيل هقيرف تاباشسح نم ايئاهن جرخ دق
يتابايد لاثمأا نيبعÓل ابعشص ىقبي رملا نا» :قباشس تقو يف لاق
نوكتشس ،امهنم لشضفا وه نم قيرفلا يف دجوي هنل ،لازغ ديششرو
ابهذي ىتح ةمداقلا عيابشسلا يف امهل صصرفلا نم ريثكلا كانه
.«رخآا ناكم يف بعÓل

ديلو.ف

رهشش نم حتافلا خيرات ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا تددح
ر˘ئاز˘ج˘لا صسأا˘ك˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ءار˘جإل اد˘عو˘م ،مدا˘ق˘لا يا˘˘م
تجمربو ،Óي˘ل ةر˘ششا˘ع˘لا ة˘عا˘شسلا ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ،يرا˘ج˘لا م˘شسو˘م˘ل˘ل
ةيلمع ىرجت نأا ىلع ،ربمشسيد22 ىلإا02 نم23 ـلا رودلا فافلا

نمث رودلا ة˘عر˘قو ،ر˘ب˘م˘شسيد8 د˘حألا مو˘ي رود˘لا اذ˘˘ه ة˘˘عر˘˘ق
نع اهنايب يف فافلا تنلعأا امك ،يفناج21 دحألا موي يئاهنلا

بق˘ل ل˘ما˘ح ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تإا ن˘˘ي˘˘ب ر˘˘بو˘˘شسلا صسأا˘˘ك ةارا˘˘ب˘˘م د˘˘عو˘˘م
مرشصنملا مشسوملا رئازجلا صسأاكب جوتملا دادزولب بابششو ةلوطبلا

تا˘ط˘ل˘شسلا د˘ي˘كأا˘ت ة˘ط˘ير˘شش ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن ن˘˘م ح˘˘تا˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
ءاقللا اذه نشضتحي˘شس يذ˘لا بع˘ل˘م˘لا د˘يد˘ح˘ت م˘ت˘ي˘شسو ،ة˘شصت˘خ˘م˘لا

ىلع ءاقبإلا صسأاكلا ميظنت ةنجل تررق ،ىرخأا ةهج نمو ،اقحل
تقولا ءارجإا نود ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر رود˘ل˘ل با˘يإلاو با˘هذ˘لا ة˘غ˘ي˘شص

تابرشضل ءوجللا متيشس ،نيءاقللا يف لداعتلا لاح يف يفاشضإلا
ةيشضاير ةشسفانم يأا صضفر لاح يفو ،لهأاتملا ديدحتل حيجرتلا

ةلهم في˘شضم˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل نو˘ك˘ت˘شس ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا فر˘ط ن˘م

دعب ،هيف لابقتشسلا ديري يذلا بعلملا رايتخل ةعاشس27 اهتدم
بشسح ايلآا بعلملا ديدحتب ةشسفانملا ةنجل موقتشس ،لجألا اذه
اهشسأاري يتلاو ،ةينعملا ةنجللا اهحرتقا يتلا ةشسفانملا نيناوق
بتكملا فرط نم اهيلع ةقداشصملا تمت يتلاو حادق هللا دبع

توأا د˘ق˘ع˘ن˘م˘لا ير˘ه˘ششلا عا˘م˘ت˘جلا لÓ˘خ ،فا˘ف˘ل˘˘ل ي˘˘لار˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘لا
بيجن.ج.مرشصنملا
:رئازجلا صسأاك خيراوت تاعقوت
ربمشسيد22 و23: 02-12 ـلا رودلا
ربمشسيد92 و61: 72-82 ـلا رودلا
يفناج22 و12  :يئاهنلا نمث رودلا
يرفيف21 و11 :(باهذ) يئاهنلا عبر رودلا
يرفيف62 و52 :(بايإا) يئاهنلا عبر رودلا
صسرام81 و71 :(باهذ) يئاهنلا فشصن رودلا
ليرفأا1 و صسرام13 :(بايإا) يئاهنلا فشصن رودلا
يام1 :يئاهنلا رودلا

¯ ê.fé«Ö

تايرابم نم ىلوألا ةعفدلا ترفشسأا
ةفرتحملا ةطبارلل ةثلاثلا ةلوجلا
لوأا ة˘˘ي˘˘ششع تم˘˘˘ي˘˘˘قأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا ىلوألا
ةيدولوم يقيرف قيقحت نع ،صسمأا
نيزوف لئابق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘ششو ر˘ئاز˘ج˘لا

ةبيبشش ىلع ،رايدلا جراخ نيمهم
رفشصل فدهب وداراب يدانو ةرواشسلا

ةقيرطبو ،ايلاوت ةفيظن ةيثÓثو
يدان نابشش طوقشس لشصاوتي ةبيرغ
،يلاحلا مشسوملا قÓطنا يف وداراب
د˘ي ىل˘ع ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘م˘يز˘ه˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ب

ةجيتنب لئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘شش م˘ه˘ف˘ي˘شض
تز˘هو ،در نود ة˘ي˘ثÓ˘ث˘˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘ق˘˘ث
كا˘ب˘شش «ة˘˘ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا» ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘ششت˘˘لا
فاد˘˘˘هأا ل˘˘˘شضف˘˘˘ب صضرألا با˘˘˘ح˘˘˘˘شصأا
ن˘ب ،حو˘نا˘ب دد˘ج˘لا ن˘ي˘مد˘ق˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
حاجن دكؤوي ام وهو ،ةونوبو حياشس

ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘شصلا تا˘˘باد˘˘ت˘˘نلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
ي˘˘˘˘شسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ب

يدا˘˘ن˘˘لا ز˘˘ف˘˘ق˘˘ي˘˘ل ،دو˘˘ل˘˘ي˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘بو˘˘˘ه
ع˘ب˘شس د˘ي˘شصر˘ب ةدا˘ير˘ل˘ل ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا
ا˘ه˘ن˘ك˘ل ،قر˘ف ع˘˘برأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ب طا˘˘ق˘˘ن
،فاد˘˘˘˘هألا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘شضفأا كل˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت
كي˘ت˘ل˘تأا نا˘ب˘شش ل˘شصاو˘ي ل˘با˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب
بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا عا˘˘ق ي˘˘ف قر˘˘غ˘˘لا ودارا˘˘˘ب
،صسابعلب داحتا ةقفر ديشصر نودب

ىل˘˘˘ع دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘˘شش ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسو
رشصن راجلا مامأا يمشصاعلا يبرادلا

مغرو ،دحاول نيفدهب ياد نيشسح
دويعشس ري˘مأا با˘ع˘لألا ع˘نا˘شص جور˘خ

فشصن رورم بقع ءارمح ةقاطبب
ءانبأا نكمت ،طقف بعللا نم ةعاشس
فدهب رومألا م˘شسح ن˘م «ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘ل»
طا˘˘˘ق˘˘˘ن ثÓ˘˘˘˘ث ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘م يذ˘˘˘˘لا داد˘˘˘˘ك

ي˘˘˘ف اد˘˘˘ع˘˘˘ق˘˘˘م با˘˘˘˘ب˘˘˘˘ششل˘˘˘˘ل تز˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح
،قر˘ف ع˘برأا ع˘م ة˘ف˘شصا˘ن˘م ةراد˘˘شصلا

ياد نيشسح رشصن رقتشسا نيح يف
نم ،نيت˘ط˘ق˘ن˘ب ر˘ششا˘ع˘لا ف˘شصلا ي˘ف

جر˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘هأا فر˘˘˘˘˘˘ع ،ه˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘ج
ي˘براد بشسك ة˘ي˘ف˘ي˘ك ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب
في˘ط˘شس قا˘فو د˘شض ا˘ي˘ل˘ع˘لا با˘شضه˘لا

ةرارز ّعيشض امدعبو ،در نود فدهب
م˘˘ل ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ءاز˘˘˘ج ة˘˘˘بر˘˘˘شض
يشسنرفلا ين˘ق˘ت˘لا لا˘ب˘ششأا م˘ل˘شست˘شسي
ربع كابششلا اوغلبيل ،امود كنارف
ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا او˘لا˘˘ن˘˘يو ،نا˘˘شسي˘˘غ

،ةعيلطلا ةبكوك عم مهتعشضو يتلا
ةراوفلا نيع ءانبأا زجع نيح يف
ي˘˘˘ف را˘˘˘شصت˘˘˘نا لوأا ق˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ع
11ـلا ف˘شصلا ي˘ف او˘ق˘ب˘ي˘ل ،م˘هداد˘ع

،قرف ةثÓث ةقفر ةديحو ةطقنب
ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘شصاو ،دÓ˘˘ب˘˘لا بر˘˘غ ي˘˘فو
ةيباجيإلا هجئاتن نارهو ةيدولوم
فيرشش رهاطلا يشس بردملا ةدايقب

با˘˘ب˘˘ششب ة˘˘حا˘˘˘طإلا ر˘˘˘ثإا ،ي˘˘˘نازو˘˘˘لا
نم يروشصنم ةباشصإا˘ب ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق
اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘بو ،ءاز˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كر
،ة˘ع˘ي˘ل˘ط˘لا ىلإا «ةوار˘م˘ح˘لا» د˘ع˘شصي
ن˘ع ا˘مود نو˘ث˘ح˘ب˘ي «ر˘فا˘˘ن˘˘شسلا» ا˘˘مأا
اودشصح نيذلا مهو ،مهل زوف لوأا
تزرحأاو ،نآلا دحل ةديحو ةطقن
ةحجان ةيرفشس ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م
ةب˘ي˘ب˘شش ىل˘ع ا˘هزو˘ف˘ب بو˘ن˘ج˘لا ىلإا
رد˘˘˘هأاو ،در نود فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب ةروا˘˘˘˘ششلا
ي˘˘ف مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘شصر˘˘ف نو˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
نم يلÓيجلب لششف امدنع ةجيتنلا

،فد˘˘ه˘˘ل ءاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘بر˘˘شض د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت
«د˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا» فد˘˘ه ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب ي˘˘تأا˘˘˘ي˘˘˘ل
بق˘˘ع ،دو˘˘˘ششح د˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘شسأار˘˘˘ب
باعلألا عناشص ن˘م ة˘ن˘ق˘تُ̆م ة˘ع˘يزو˘ت

ي˘قا˘˘ب ي˘˘فو ،و˘˘با˘˘ج ن˘˘مو˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
لا˘ب˘˘ششأا تا˘˘م˘˘ت˘˘شسا ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ل˘˘حار˘˘م
تÓ˘م˘ح˘لا ما˘˘مأا ،ي˘˘نوزا˘˘ك برد˘˘م˘˘لا

يلع ديشس دئاقلا قافرل ةيموجهلا
ة˘يدو˘لو˘م˘لا دو˘ع˘ت˘ل ،ف˘˘ير˘˘شش ي˘˘ح˘˘ي
ي˘ف ا˘ه˘˘ع˘˘شضي يذ˘˘لا ل˘˘ما˘˘ك˘˘لا داز˘˘لا˘˘ب
ا˘˘˘ه˘˘˘˘ل ح˘˘˘˘م˘˘˘˘شسيو بي˘˘˘˘تر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘ير
ي˘˘براد˘˘˘ل˘˘˘ل د˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘شضح˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
داحتا ميرغلا مامأا ريبكلا يمشصاعلا
نوقبي راششب «روشسن» امأا ،ةمشصاعلا

رخأاتم ءاقل عم رششاعلا فشصلا يف
د˘ن˘عو ،ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘˘ج د˘˘شض

ةرهشس ةثلاثلا ةلوجلا هذه حاتتفا
ةر˘˘ك˘˘شسب دا˘˘ح˘˘تا قو˘˘ف˘˘ت ،ة˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا ه˘˘ف˘˘ي˘˘شض ىل˘˘ع ه˘˘ناد˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ب
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ع˘˘˘م˘˘˘ج ءا˘˘˘ق˘˘˘ل ي˘˘˘˘ف ،ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ششلا
يذ˘˘لاو ،ن˘˘يد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ن˘˘يد˘˘عا˘˘˘شصلا
ن˘ب فد˘ه˘ب نو˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ه˘ي˘ف ىف˘ت˘كا

اوبشستكيل ،ءاز˘ج ة˘ل˘كر ن˘م رو˘ششا˘ع
زو˘ف˘لا اذ˘ه د˘ع˘يو ،ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘˘لا
ة˘˘˘م˘˘˘شصا˘˘˘ع ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘ششت˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا
م˘˘˘ه˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘شس يذ˘˘˘لاو ،«نا˘˘˘˘ب˘˘˘˘يز˘˘˘˘لا»

قرا˘ف˘˘ب صسدا˘˘شسلا ف˘˘شصلا ءÓ˘˘ت˘˘عا˘˘ب
ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘كو˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘ع ةد˘˘˘˘حاو ة˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن
«ةوا˘ف˘ل˘ششلا» صسك˘ع ،ن˘˘يرد˘˘شصت˘˘م˘˘لا
ىلوأا ن˘˘˘˘˘ع نو˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘˘˘يذ˘˘˘˘˘˘لا
م˘شسق˘ل ةدو˘˘ع˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م م˘˘ه˘˘تارا˘˘شصت˘˘نا
ىل˘˘ع ةر˘˘ق˘˘م م˘˘ج˘˘ن را˘˘شسو ،ءاو˘˘˘شضألا
ا˘ق˘ق˘ح˘م ،ةر˘ك˘شسب دا˘ح˘تا ج˘ه˘ن صسف˘ن
بعلمب هتحاطإا دعب ،يناثلا زوفلا

دا˘ح˘تا ه˘ف˘ي˘شضب ،ف˘ي˘ط˘شسب يا˘م8
اومدق˘ت د˘ق راوز˘لا نا˘كو ،صسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ن˘ك˘ل ،ي˘ششي˘ع ر˘ب˘ع ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف
«مجنلا» ةليكششتل ةفكلا لدع ماتت
ديدجلا دعاشصلا رشصتنيل ةعرشسب
،نا˘˘˘˘˘مد ه˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘عل فد˘˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘شضف˘˘˘˘˘˘ب
ىلإا ةر˘˘ق˘˘م م˘˘ج˘˘ن ز˘˘ف˘˘ق ي˘˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو
دا˘ح˘تا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ب ،صسدا˘˘شسلا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا

جر˘˘˘˘حد˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف ،ةر˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘شسب
بي˘تر˘ت˘لا ل˘˘ف˘˘شسأا ىلإا «ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ب˘˘ع˘˘لا»
.ديشصر نودب

ةر˘ط˘ي˘شس ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ة˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘ششت ته˘˘نأا
دعب ةري˘خألا تاو˘ن˘شسلا ي˘ف ةروا˘شسلا ة˘ب˘ي˘ب˘شش
نم ينوزاك درانرب لابششأا هب داع يذلا زوفلا

ةثلاثلا ةلوجلا باشسحل در نود فدهب راششب
ثيح ،ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا ةلوطب نم
4102. ذنم روشسنلا ىلع ديمعلا زفي مل

ف˘ي˘ك ي˘م˘شصا˘ع˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘ششت تفر˘˘عو
اولخد نيذلا صضرألا باحشصأا صسامح صصتمت
يذلا ،ةيدولوملا عا˘فد ة˘ت˘غا˘ب˘م ة˘ي˘غ˘ب ةو˘ق˘ب
تا˘م˘ج˘ه˘لا ىل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘علا ع˘˘م اد˘˘ما˘˘شص ي˘˘ق˘˘ب
ل˘˘˘˘˘˘˘لد˘˘˘˘˘˘˘م ق˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘˘˘شسكا˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا
ثيح ،وباج نمؤوملا دبع ديدجلا «ةوانششلا»
ءاز˘ج ة˘بر˘شض ر˘م˘ثأا ا˘ب˘˘ي˘˘هر ا˘˘ط˘˘غ˘˘شض او˘˘شسرا˘˘م
ن˘ك˘م˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ي˘لÓ˘ي˘ج˘ل˘˘ب رود˘˘ق ا˘˘ه˘˘عا˘˘شضأا
نم دوششح نام˘حر˘لا د˘ب˘ع ي˘م˘شصا˘ع˘لا د˘ئا˘ق˘لا

نم ةعئار ةعيزوت دعب زوفلا فده ليجشست
ناديملا ةيشضرأا قوف لاجو لاشص يذلا ،وباج
لتاقلا مشسلا ة˘با˘ث˘م˘ب نا˘كو ،ءي˘شش ل˘ك ل˘ع˘فو
ةيدولوم˘ل˘ل ح˘م˘شس ،صضرألا با˘ح˘شصأا عا˘فد ي˘ف
ةعيزوت دع˘ب ة˘ن˘ي˘م˘ث طا˘ق˘ن ثÓ˘ث˘ب ر˘ف˘ظ˘لا˘ب
ىلإا ديمعلا زفقيل دوششح صسأار ىلع صساقملاب
.طاقن عبشسب ةرادشصلا

ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘شضرا˘˘ع˘˘لا ه˘˘ي˘˘لو˘˘ت ذ˘˘ن˘˘م ةر˘˘م لوألو
طقشسي ،طي˘لا˘ج ىف˘ط˘شصم ةروا˘شسلا ة˘ب˘ي˘ب˘ششل

لإا ،قباشسلا هقيرف مامأاو هناديم ةيشضرأا قوف
ريبعت دح ىلع هتاردق نم صصقني ل اذه نأا
ه˘ع˘ي˘ج˘ششت˘ب او˘ب˘لا˘ط ن˘˘يذ˘˘لا ،ةروا˘˘شسلا را˘˘شصنأا

ةر˘ب˘خ بشست˘ك˘ي ىت˘ح ه˘ي˘ف ة˘ق˘ث˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘تو
.بيردتلا لاجم يف رثكأا

بيجن.ج

مداقلا يام حتافلا موي ةيروهمجلا سأك يئاهن

رئازجلا بيسصن سسيفنلا ندعملا نم33 اهنم ةيلاديم521

رئازجلا ةيدولوم

راــــــسشب يف بوــــــنجلا روــــــسسن ةــــــنميه رــــــسسكي دـــــــيمعلا
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مويلا اذهلثم يف ثدح

 ةينكشس تاعمجتو ةيئأدتبأ طشسوتت

راطمألا هايمب اهرخآا نع ئلتمت ةقÓمع ةرفح
ةنتابب اقرغ توملاب ذيمÓتلا ةايح ددهتو

،اهل ةيداملأ تافلخملأو تأررشضتلأ ديدع بناج ىلأو أرخؤوم ةنتاب ةي’و اهتدهشش يتلأ ةيدعرلأ راطمأ’أ تدأأ
ناكشس بشسح ةرفحلأ هذه نأو اشصوشصخ ،ذيمÓتلأ ةمÓشس ددهي ام ،هايملاب ةقÓمع ةرفح ءÓتمأ ىلإأ تدأأ دقف

ةغيشصب ينكشس يح زاجناب قلعتي عورششم نم دافتشسأ يذلأ نيلواقملأ دحأأ ىلإأ عجرت ،ةنتاب ةنيدمب3 ةلمح
2 ىلإأ اهقمع لشصي يتلأ ةقÓمعلأ ةرفحلأ كلت رفحب ماق نيأأ ،تلخ عيباشسأأ ذنم هلاغششأأ رششاب ثيح ،يوقرتلأ

مهافت ءوشسل عورششملأ أذهب لاغششأ’أ فقوتت نأأ لبق ، رتم002 يلأوح اهلوطو م001 يلأوح اهشضرعو رتم
،اهلاح ىلع ةرفحلأ كلت اكرات ،ناكملأ ةرداغم ىلإأ ريخأ’أ أذهب ىدأأ يذلأ رمأ’أ ،ةينعملأ تاهجلأو لواقملأ نيب
نأو اشصوشصخ ،كلذ نع رجنت دق ثدأوح بنجتل ،هب مايقلأ نكمي لح لقاك اهجييشست وأأ اهمدرب موقي نأأ نود
وأأ اقرغ توملاب ةددهم ذيمÓتلأ ةايح لعجي ام ،ةينكشس تاعمجتو توأأ02 ةيئأدتبأ طشسوتت ةرفحلأ هذه
ةريحب ىلإأ لوحتت ا˘هر˘خأأ ن˘ع ا˘ه˘تأÓ˘ت˘مأ ي˘ت˘لأ ةر˘ي˘خأ’أ را˘ط˘مأ’أ ل˘ع˘ف˘ب تح˘ب˘شصأأ ي˘ت˘لأ ةر˘ف˘ح˘لأ هذ˘ه˘ب ا˘طو˘ق˘شس

اهل لح داجيإأ وأأ ةرفحلأ جييشست بلطم يحلاب نينطاقلأو ذيمÓتلأ ءايلوأأ اميشس نونطأوملأ عفر دقو ،ةيقيقح
.ةليلق مايأأ ’إأ ةيأردلأ دعاقمل مهعوجر ىلع ىقبي مل نيذلأ لافطأ’أ فوفشص يف ةثراك عوقو بنجتل

ح ناششوشش

ةبح فلأأ56 امهتزوحب ناشصخشش اهنتم ىلع ةرايشس طبشض مت

¯ YÉO∫ GCe«ø

ةيشسنوتلأ ةينمأ’أ تاطلشسلأ تنكمت
ةشصشصختم ةيلود ةكبشش كيكفت نم
ةد˘ع م˘شضت «أر˘غا˘ي˘ف˘˘لأ» بير˘˘ه˘˘ت ي˘˘ف
ةيرئأزج ةيعر مهنيب نم صصاخششأأ

ط˘ششن˘م˘لأ أد˘˘ه بير˘˘ه˘˘ت ىل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت
ي˘شضأرأ’أ ىلإأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ن˘م ي˘شسن˘ج˘˘لأ
.ةيشسنوتلأ

صسنو˘ت˘˘ب ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإأ ردا˘˘شصم تف˘˘ششكو
ةراجلل كرامجلأ حلاشصم نكمت نع
ة˘ك˘ب˘شش أر˘˘خؤو˘˘م كي˘˘ك˘˘ف˘˘ت ن˘˘م صسنو˘˘ت
بوبحب ةرجات˘م˘لأو بير˘ه˘ت˘ل ة˘ي˘لود
ق˘ير˘ف˘ت˘لأ بع˘شصي ي˘ت˘لأ «أر˘˘غا˘˘ي˘˘ف˘˘لأ»
لÓ˘خ كلذو د˘ل˘ق˘م˘لأو ي˘ل˘شصأ’أ ن˘ي˘˘ب
تايمك زجح مت ثيح ةينمأأ ةيرود
يتلأ و » أرغايفلأ» ةبح نم ةمخشض
فشصن يلأوح ةيلاملأ اهتميق لداعت
ةأا˘ب˘خ˘م ة˘ي˘شسنو˘ت˘لأ ة˘ل˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب را˘˘ي˘˘ل˘˘م
ن˘م ة˘مدا˘ق ة˘ير˘ئأز˘ج ةرا˘ي˘˘شس ل˘˘خأد
.ن˘يد˘ل˘ب˘لأ ن˘ي˘ب ا˘م ة˘ير˘˘ب˘˘لأ دود˘˘ح˘˘لأ

«قور˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ششلأ» ةد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج بشسحو
ح˘˘˘لا˘˘˘شصم ة˘˘˘قر˘˘˘ف نإا˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘˘شسنو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ
ةي’و نم ةطفن ةنيدمب كرامجلأ

فلأأ56 طبشض نم أو˘ن˘ك˘م˘ت (رزو˘ت)
يتلأو «أرغايف» يشسنج طششنم ةبح

074 نم رثكأاب ةيلاملأ هتميق تغلب

ةلمعلأ نم غلبم و يشسنوت رانيد فلأأ
ةيلمعلأو وروأأ ف’آأ4 ردق ةبعشصلأ

كرا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ تما˘˘˘ق ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب تأءا˘˘˘ج
ل˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ي ر˘˘˘فا˘˘˘شسم˘˘˘ل ةرا˘˘˘ي˘˘˘شس د˘˘˘شصر˘˘˘ب
برهم هقفأري ةيرئأزجلأ ةيشسنجلأ

تحجن ةبكرملأ صشيتفتب و يشسنوت
دو˘جو ن˘ع ف˘ششك˘لأ ي˘ف «ة˘˘نأو˘˘يد˘˘لأ»
56 ا˘هدد˘ع غ˘ل˘ب ة˘ي˘شسن˘ج تا˘ط˘˘ششن˘˘م

ن˘˘˘˘˘˘م (أر˘˘˘˘˘˘˘غا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ف) ة˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘ح ف˘˘˘˘˘˘˘لأأ
اهنايفخي نابرهملأ ناك «agév» عون
اشضيأأ مت امك ماكحأاب ةرايشسلأ لخأد

د˘˘ع˘˘ت˘˘شسي ثي˘˘ح وروأأ ف’آأ4 زجح
قوشسلأ يف «أرغايفلأ«عي˘ب نا˘بر˘ه˘م˘لأ
أرانيد71 زواجتي ’ رعشسب ءأدوشسلأ
نإا˘ف رد˘شصم˘لأ تأذ بشسحو . ة˘ب˘ل˘ع˘ل˘˘ل
جيورت يونت تنا˘ك بير˘ه˘ت˘لأ ة˘ك˘ب˘شش
نم ددع ىدل ةيشسن˘ج˘لأ تا˘ط˘ششن˘م˘لأ
ن˘م دد˘ع˘ب ن˘ير˘ششت˘ن˘م˘لأ ن˘˘ي˘˘بر˘˘ه˘˘م˘˘لأ
و صسباق ةي’و رأرغ ىلع تاي’ولأ

لبان و ةشسوشس ةي’وو نيندم ةي’و
ىربكلأ صسنوت تاي’و ىلإأ ةفاشضإ’اب
كلاشسملأ ربع متت هعيزوت ةيلمع و
ا˘ه˘ل˘م˘ع˘ت˘شست ي˘ت˘لأ و ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق ر˘˘ي˘˘غ˘˘لأ
ي˘ف ءا˘˘ط˘˘شسو˘˘لأ و بير˘˘ه˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ك˘˘ب˘˘شش
 . مهبيرهت تايلمع فلتخم

ةيوق دوعرب ةبوحشصم˘لأو ةر˘يز˘غ˘لأ را˘ط˘مأ’أ تب˘ب˘شست
يف تبشسلأ ةليل ذنم لجيج ةي’و ىلع تلطاهت يتلأ
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ تأءا˘˘˘شضف˘˘˘لأو عرأو˘˘˘ششلأ ن˘˘˘م دد˘˘˘ع قأر˘˘˘غإأ

ايبلشس أرششؤوم ربتعأأ ام وهو ةي’ولأ نم ةدع قطانمب
ريغ تآاجاف˘م ن˘م ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ ما˘يأ’أ ه˘ل˘م˘ح˘ت د˘قا˘م ىل˘ع
ةي’ولأ هل دهششت مل نخاشس فيشص دعب ةلجأوجلل ةراشس
. لبق نم Óيثم
اشسايق ةريزغلاب نكت مل ةطقاشستملأ راطمأ’أ نأأ مغرو
أذ˘ه ل˘ث˘م ي˘ف ا˘ه˘ت˘يؤور ة˘ل˘جأو˘ج˘˘لأ دا˘˘ت˘˘عأ ي˘˘ت˘˘لأ كل˘˘ت˘˘ب
ديدع قأرغإ’ ةيفاك تناك اهنأأ ’إأ ةنشسلأ نم تيقوتلأ
ىل˘ع ة˘ي’و˘لأ ن˘م تا˘يد˘ل˘ب ةد˘ع˘ب تأر˘م˘˘م˘˘لأو عرأو˘˘ششلأ

اهب تقلغأأ يتلأ ريهاطلأ أذكو ةيليملأ ، لجيج رأرغ
هايملأ ولع عا˘ف˘ترأ بب˘شسب ة˘ي˘شسي˘ئر˘لأ تأر˘م˘م˘لأ صضع˘ب
عقأومك دأور صضعب اهلقانت يتلأ رّوشصلأ هتدكأأ ام وهو
بأرتأأ نأاشش مهنأاشش ةنيدملأ هذهب يعامتجإ’أ لشصأوتلأ
نع أورب˘ع ن˘يذ˘لأو ة˘ي’و˘لأ ن˘م ىر˘خأأ ق˘طا˘ن˘م˘ب م˘ه˘ل
مهءايحأأ تمهأد يت˘لأ لو˘ي˘شسلأ م˘ج˘ح ن˘م م˘ه˘شضا˘ع˘ت˘مأ

. حابشصلأ نم ةركبم ةعاشس يف

ةقفدتملأ هايملأ طÓتخأ وه أءوشس عشضولأ دأز ام لعلو
ي˘ت˘لأ ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لأ ة˘ما˘م˘ق˘لأ صسا˘ي˘كأا˘ب عرأو˘ششلأ صضع˘ب˘˘ب

دهششملأ لّوح يذلأ رمأ’أ ةينافوطلأ هايملأ اهتفرج
يتلأ ةاناعملأ ءÓجب تشسكع ةيروتاكيراك ةروشص ىلإأ

ةمامقلأ راششتنأ عم لجيجب قطانم ةدع ناكشس اهششيعي
املك لوحتت ةر˘ي˘خأ’أ هذ˘ه ل˘ع˘ج ا˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ با˘ي˘غو
. قلطلأ ءأوهلأ يف حباشسم ىلإأ راطمأ’أ تطقاشست
ا˘م ن˘ير˘ب˘ت˘ع˘م مدا˘ق و˘ه ا˘م˘م ءا˘ي˘حأأ ةد˘ع نا˘ك˘شس رذ˘حو
مايأ’أ هلمحتشس ام ىلع يبلشس رششؤوم ةباثمب صسمأأ لجشس
لÓ˘خ ة˘ط˘قا˘شست˘م˘لأ را˘ط˘مأ’أ نأأو ا˘شصو˘شصخ ة˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لأ
تلطاهت يتلأ كلب اشسايق ائيشش لثمت’ ةريخأ’أ ةرتفلأ

ا˘م و˘هو ة˘ل˘ي˘شسم˘لأو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘ك ىر˘˘خأأ تا˘˘ي’و ىل˘˘ع
ليجشست لاح يف ريثكب أأوشسأأ نوكتشس رومأ’أ نأاب ينعي
مايأ’أ لÓخ ةي’ولأ ا˘ه˘ي˘ل˘ع تدا˘ت˘عأ ر˘ب˘كأأ تا˘ط˘قا˘شست
يف ةيشصولأ حلاشصملأ رخأات لظ يف اشصوشصخ ةلبقملأ

نم فيشصلأ لشصف تافلخم عفرو تاعولابلأ فيظنت
 ةبلشص دأومو اياقب

 دوعشسم /م

... ةلبقملأ مايأ’أ لÓخ ءوشسأ’أ نم نوفوختم ناكشسلأ

لجيجب عراوصش ةدع قرغت فيرخلا راطمأا

اشصرق6901 امهتزوحب نيشصخشش ىلع صضبقلأ

 تاصسولهملا يجورمب حيطي فراطلا كرد
يف ةيلقعلأ تأرثؤوملأ جيورت ةشصشصختم ةباشصع كيكفت نم صسمأأ لوأأ فراطلاب ينطولأ كردلأ حلاشصم تنكمت
صضبقلأ ءاقلإأ نم أونكمت ينطولأ كردلأ رشصانع نأأ ناف ربخلأ تدروأأ يتلأ انرداشصم بشسحو .نيفرحنملأ طاشسوأأ

نم قيقحتلل نيفوقوملأ عاشضخإأ مت ثيح فانشصأ’أ فلتخم نم اشسولهم اشصرق6901 امهتزوحب نيشصخشش ىلع
امهقح يف يئاشضق فلم زاجنأو عامشس رشضحم ريرحت لبق اهيلإأ هجوتملأ ةهجلأو مومشسلأ كلت ردشصم ةفرعم لجأ

ةزايح مرج نع ايئاشضق مهتعباتم لجأ نم صصاشصتخ’أ ميلقإأ ىدل ةيئاشضقلأ تاهجلأ ىلع مويلأ امهليوحتو
كردلأ رشصانع نكمت ىلإأ دحأ’أ صسمأأ راششأأ ينطولأ عافدلأ ةرأزول نايب هتهج نم ةشسولهملأ بوبحلأ جيورتو
صصرق0011 و˘ح˘ن ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘ب تأرد˘خ˘م ير˘جا˘ت ف˘قوأأ ة˘شسما˘خ˘لأ ة˘ير˘ك˘شسع˘لأ ة˘ي˘حا˘ن˘لأ فرا˘ط˘لا˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

تزجح صسأرهأأ قوشسو ةشسبت ،فراطلأ نم لكب يبعششلأ ينطولأ صشيجلل زرافم تناك رخأأ قايشس يفو.صسولهم
.ةيحايشس ةرايشسو بيرهتلل ةهجوم دوقولأ نم أرتل (85601) طرافلأ عوبشسأ’أ ةياهن

نيمأأ لداع

ناكشس تايموي ىلع ىغطت ةيرشسلأ ةرجهلأ رابخأأ تلأز’
ةلمجلاب ت’واحم نع فششكلأ يلأوت دعب لجيج ةي’و
ة˘˘ي’و˘˘لأ ئ˘˘طأو˘˘شش ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نأ ا˘˘بوروأأ و˘˘ح˘˘ن ةر˘˘ج˘˘ه˘˘ل˘˘ل
راحبإ’أ يف اهباكر لششف يتلأ برأوقلأ نم ددع فيقوتو
ع˘ي˘با˘شسأ’أ لÓ˘خ ط˘شسو˘ت˘م˘˘لأ ن˘˘م ىر˘˘خأ’أ ة˘˘ف˘˘شضلأ و˘˘ح˘˘ن
م˘˘ط˘˘ح˘˘ت يذ˘˘لأ ي˘˘طا˘˘ط˘˘م˘˘لأ برا˘˘ق˘˘لأ ا˘˘هر˘˘خآأو ةر˘˘ي˘˘خأ’أ

41 وحن هنتم ىلع ناك يذلأو نجنج ءانيم نم برقلاب

. ايرشس أرجاهم
نع ةريخأ’أ تاعاشسلأ لÓخ ةدكؤوم تامولعم تددرتو
ة˘ع˘ب˘شس ن˘ي˘با˘م م˘شضي ة˘قأر˘ح˘˘لأ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ج جو˘˘ف لو˘˘شصو
ةي’و نم مهعيمج نوردحني نيذلأو صصاخششأأ ةينامثو

أوحجن امدعب ةيلا˘ط˘يإ’أ ا˘ي˘ن˘يدر˘شس ةر˘يز˘ج ىلإأ ل˘ج˘ي˘ج
نم ىرخأ’أ ةفشضلأ غولبو طشسوتملأ قمع زايتجأ يف
رداشصم تدكأأو ، يطاطم براق نتم ىلع ريخأ’أ أذه
جوفلأ أذه نمشض أو˘نا˘ك ن˘يذ˘لأ ة˘قأر˘ح˘لأ نأا˘ب ة˘ق˘با˘ط˘ت˘م
مهنأأو مهدشصقم ىلإأ نيملاشس مهلوشصوب مهتÓئاع أوغلبأ
نأد˘ق˘ف ن˘ع تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م تجأر ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب نو˘˘قزر˘˘ي ءا˘˘ي˘˘حأأ

.رحبلأ صضرع يف مهشضعب

ةر˘ششع را˘˘ب˘˘خأأ عا˘˘ط˘˘ق˘˘نأ ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لأ ير˘˘ج˘˘ي كلذ ىلإأ
أديدحتو لجيج ةي’و نم نوردحني نيرخآأ ةقأرح

د˘ع˘ب ة˘ي’و˘لأ ن˘م ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لأ ة˘ه˘ج˘لأ تا˘يد˘ل˘ب صضع˘ب ن˘م
قرأوزلأ دحأ’ مهئاطتمأ نم نيعوبشسأأ نم رثكأأ رورم
تدكأأو ، ةرواجملأ ةدكيكشس ةي’و ئطأوشش نم اقÓطنأ

ن˘ير˘جا˘ه˘˘م˘˘لأ ء’ؤو˘˘ه نأا˘˘ب ف˘˘ل˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ل˘˘شص ىل˘˘ع ردا˘˘شصم
ن˘يذ˘لأ ة˘قأر˘ح˘لأ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘جو˘˘ف ن˘˘م˘˘شض أو˘˘نا˘˘ك ن˘˘ي˘˘ير˘˘شسلأ

نأأو اهنم ةيقرششلأ اميشس ةديدع تاي’و نم نوردحني
دعب ةرششابم يلك لكششب تعطقنأ نابششلأ ء’ؤوه رابخأأ

هنم قلطنت نأأ صضرتفملأ نم يذلأ ناكملأ ىلإأ مههجوت
مهلقنت نأأ صضرتفملأ نم يتلأ ةيرشسلأ ةرجهلأ برأوق
مهتÓئاع عشضو يذلأ رمأ’أ ةيبوروأ’أ نأدلبلأ دحأأ ىلإأ

را˘ظ˘ت˘نأ ي˘ف بقر˘ت˘لأو ةر˘ي˘˘ح˘˘لأ ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘شش ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف
تا˘عا˘شسلأ وأأ ما˘يأ’أ لÓ˘خ م˘ه˘ن˘ع ةد˘ي˘ع˘شس را˘ب˘خأأ لو˘˘شصو
مهتÓئاعب أولشصتأ يذلأ مهبأرتأأ عم لشصح امك ةلبقملأ

ة˘ه˘جو˘˘لأ ىلإأ م˘˘ه˘˘لو˘˘شصو ىل˘˘ع م˘˘ه˘˘ت˘˘نأا˘˘م˘˘ط˘˘ل م˘˘ه˘˘فرا˘˘ع˘˘مو
.ةدوشصقملأ
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... مايأأ ذنم نيرخآأ ةرششع رابخأأ عاطقنأ نع ءابنأأ لظ يف

ايلاطيا ىلإا ةلجاوجلا «ةقارحلا » نم ددع لوصصو
 يطاـــــطم براـــــق نـــــتم ىلـــــع
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