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يسضاملأ توأأ رهسش يف اهتورذ روبعلأ ةكرح تلسصو اميف مايأأ ةثلث مأد /ةبانع

ةحفاكم تاوق
لخدتت بغسشلا

راسصحلا كفتو
 ينوـــبلا نـــع

 لاـــقتعا عم
نيجتحم ةدع

ة˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘ك˘˘˘م تأو˘˘˘ق تل˘˘˘خد˘˘˘ت
دود˘˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘˘ف سسمأأ بغ˘˘˘˘˘˘˘سشلأ
نيأأ أرسصع ة˘ع˘بأر˘لأ ة˘عا˘سسلأ

يذ˘˘لأ را˘˘سصح˘˘لأ كف˘˘˘ب تما˘˘˘ق
ىل˘˘ع نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘˘لأ ه˘˘˘بر˘˘˘سض
ةثلث ةدمل ينوب˘لأ ة˘ن˘يد˘م
ةيدلبلأ رقم ماحتقأ عم مايأأ

ةروكذملأ تأوقلأ تماق امك
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا˘˘˘˘ب
ةميخلأ ة˘لأزإأ و ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ
ي˘˘ف ة˘˘بو˘˘سصن˘˘˘م تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
ر˘˘ق˘˘م˘˘ل يذا˘˘ح˘˘م˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ
ةايحلأ اهدعب دوعتل ةرئأدلأ
.ينوبلأ يف اهتعيبط ىلإأ

ـه .ديلو ^

اهتدلأو تبيسصأأ اميف
  ةفيفخ حورجب

 لـــــتقت زوــــجع
اهتديفح دـي ىلع

ناعرذلاب ةرسصاقلا
فراــــطلا ةي’وب

ةيدلبب مان جرب يح سسمأأ لوأأ زتهأ
حأر لتق ةميرج عقو ىلع ناعرذلأ

ةـــلآاب تانعط تقلت زوجع اهتيحسض
ةلتخملأ اهتديفح فرط نم ةلاـح
.ايلقع
ةا˘ت˘ف نأأ ة˘عا˘سس ر˘خأأ ردا˘˘سصم تف˘˘سشك
ر˘˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ن˘˘سس61 غ˘˘ل˘˘ب˘˘ت ر˘˘˘سصا˘˘˘ق
ل˘ت˘ق ىل˘ع تمد˘قأأ ا˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع ة˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

تبا˘سصأأ ا˘م˘˘ي˘˘ف ةدا˘˘ح ة˘˘لآا˘˘ب،ا˘˘ه˘˘تد˘˘ج
ا˘م و˘هو ،ة˘ف˘ي˘ف˘خ حور˘ج˘˘ب ا˘˘ه˘˘تد˘˘لأو
حلاسصمل يروفلأ ل˘خد˘ت˘لأ ىعد˘ت˘سسأ
أو˘مد˘ق ن˘يذ˘لأ ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لأ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأ
ةباسصملأ ةأأرملل ةيلوألأ تافاعسسإلأ

عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ ىلإأ ا˘˘هو˘˘ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ث حور˘˘ج˘˘˘ب
جل˘ع˘لأ ي˘ق˘ل˘ت˘ل نا˘عرذ˘لا˘˘ب ي˘˘ح˘˘سصلأ
ىلإأ زوجعلأ ةثج تلقن اميف ،مزللأ

ىفسشتسسملاب ثثجلأ ظفح ةحلسصم
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جإلأ ذا˘خ˘˘تأ د˘˘ع˘˘ب
تا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لأ فر˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘مزل˘˘˘˘˘˘لأ
ح˘لا˘سصم تما˘ق د˘قو أذ˘ه،ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ
فيقوتب اي˘م˘ي˘ل˘قإأ ة˘سصت˘خ˘م˘لأ ن˘مألأ
ة˘فر˘ع˘م˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘فو ،ة˘ي˘نا˘ج˘˘لأ

با˘˘˘ب˘˘˘˘سسألأو ة˘˘˘˘ثدا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ تا˘˘˘˘سسبل˘˘˘˘م
.اهل ةيدؤوملأ

م/ لامج

ايدو رئازجلا ةهجاوم بلطت اسنرف

ةرــكفلاب بحري يسضاــملبو

ليدعتلأو ءأرثإلل لباق بأزحألل لسسرملأ ريرقتلأ نأأ تدكأأ

ةطاسسولاو راوحلا ةنجل
 دـــــيزأا عـــــم رواحتت
صصــــخسش0005 نــــم
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دولوم قبشسأ’ا ةموكحلا سسيئر ّربع
سشيج˘لا ةو˘عد هد˘ي˘يأا˘ت ن˘ع سشور˘م˘ح
ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا ى˘لإا ي˘ن˘طو˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
ارّذحم ةيشسا˘ئر تا˘با˘خ˘ت˘نإا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب
ةوششرلاو ء’ولا» تاكبشش نم هرودب
دو˘˘لو˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا ثي˘˘˘ح «هار˘˘˘كإ’او
ىلإا ةوعدلاب سشيجلا فقوم سشورمح
فشصتنم ةيشسائرلا تاباختنإ’ا ميظنت
،قطنملا نيع لبقملا ربمشسيد رهشش
سشي˘˘ج˘˘لا ة˘˘ّي˘˘ن ى˘˘لإا ر˘˘مأ’ا ا˘˘ع˘˘جر˘˘˘م
دودح عشضو ى˘لإا ة˘ي˘عاد˘لا ة˘قدا˘شصلا
ي˘ت˘لا تا˘ه˘ج˘˘لاو فار˘˘طأ’ا سضع˘˘ب˘˘ل

ظافتحإ’ا ةلواحم يف رمتشست لازت’
اهدحول ةطلشسلا ري˘ي˘شست ي˘ف ق˘ح˘لا˘ب
ا˘ه˘لا˘شصف˘نا أاد˘ب˘م ى˘ل˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘عإ’ا˘˘ب
اهجاهتنا عم يتايوهلاو يعامتجإ’ا

اهبشصانم ةيامح ىلع لمعلا جهنم

بخنلا˘ب ا˘ها˘يإا ا˘ف˘شصاو ا˘ه˘تازا˘ي˘ت˘ماو
تاكبشش يف سشّششع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ب˘ئا˘خ˘لا
قايشس يفو ،ةوششرلاو هاركإ’او ء’ولا

ةموكح˘لا سسي˘ئر رّذ˘ح د˘ق˘ف ل˘شصت˘م
ةديرجل ةلوطم ةمهاشسم يف قبشسأ’ا
راو˘ح˘لا ي˘ف» ناو˘ن˘ع تل˘م˘ح ر˘ب˘خ˘لا

هذ˘ه ة˘ي˘˘غ˘˘ب ن˘˘م ،«ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘فو
اهتشسا˘ي˘شس ة˘ل˘شصاو˘م ي˘ف تا˘كب˘ششلا
ةغايشص ىلع ةدهاج لمعت تتاب يتلا

نع ،هقيرط ةطيرخو سشيجلا فقوم
لئاشسوو اهتادادتم’ اهذاّختا قيرط
اهميعدتو دّدجتلا لجأا نم اهمÓعإا
ا˘ه˘ماد˘خ˘ت˘شسا لÓ˘خ ن˘˘م ا˘˘هذو˘˘ف˘˘ن˘˘ل

بذكلا يف ةلثمت˘م ة˘ي˘هاو ة˘ح˘ل˘شسأ’
سضرغب ديدهتلا ىلإا ةفاشضإا زازتبإ’او
اهراشسم لامكتشسا ىلع رئازجلا فقو
اهاّيإا اف˘شصاو ر˘ق˘ه˘ق˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘عا˘شضخاو
ي˘تا˘شسشسؤو˘م˘لا ر˘ي˘˘شسل˘˘ل ة˘˘شضفار˘˘لا˘˘ب
سسيئر فششكيل ،تاطلشسلاو ةلودلل

بابشسأ’ا هذه نأاب قبشسأ’ا ةموكحلا

ي˘ب˘ع˘ششلا سشي˘ج˘لا تل˘ع˘ج ي˘ت˘لا ي˘ه

رار˘م˘ت˘شسإ’ا ي˘ف بغر˘ي ’ ي˘ن˘˘طو˘˘لا

هذهل ةيشسايشسو ةي˘عا˘م˘ت˘جا ةد˘عا˘ق˘ك

،ا˘ه˘ل ا˘ط˘با˘شضو ا˘ي˘ما˘ح ’و ة˘ط˘ل˘شسلا

كلت تاشسرامم رارمتشسا نأاب اريششمو

Óتاق نو˘كي˘شس ة˘ث˘ي˘ب˘خ˘لا تا˘كب˘ششلا

ةهج نمو ،اهششيجو اهتلودو رئازجلل

ما˘ظ˘ن˘لا سشور˘م˘ح م˘جا˘ه د˘ق˘ف ة˘ي˘نا˘ث

ةيرحلل Óتاق هربتعا يذلا يرئازجلا

تاشسشسؤومللو دششارلا مكحلل داعمو

هنأاب لا˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب

نطول˘ل دا˘ع˘م و˘ه ل˘ب ا˘جذو˘م˘ن سسي˘ل

د˘ح ل˘شصي د˘ق هرار˘م˘ت˘شسإا نأاو ّل˘˘كك

،ي˘ن˘طو˘لا سشي˘˘ج˘˘لا ما˘˘ج˘˘شسنا ر˘˘شسك

ربخلل هثيدح يف ريخأ’ا اذه فششكيل

ةيشضاق˘لا تا˘حور˘طأÓ˘ل سضفار ه˘نأا˘ب

يف دÓبلا لخدأا يبعششلا كارحلا نأاب

ماتشسيشسلا ةامح سضعب» : اًلئاق ةمزأا

ي˘فو م˘ه˘تا˘شضقا˘ن˘ت ي˘ف نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘˘ي

مه˘نإا ،م˘ه˘تا˘مزأاو ة˘ن˘ئا˘ششلا م˘ه˘لا˘م˘عأا

ل˘ي˘م˘ح˘˘ت مو˘˘ي˘˘لا ا˘˘ًث˘˘ب˘˘ع نو˘˘لوا˘˘ح˘˘ُي

فيلاكتو هذه مهتافارحنا ةيلوؤوشسم

ةت˘شس د˘ع˘بو اذ˘ه˘ل ،كار˘ح˘ل˘ل م˘ه˘ل˘ششف

سشي˘˘ج˘˘لاو بع˘˘˘ششلا لازا˘˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘ششأا

تشسيل ةيواشسأام ةلاح اهنإا ،نيديحو

» ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ف˘ي˘شضي˘˘ل «.ة˘˘ئ˘˘جا˘˘ف˘˘م

بعا˘شصم ي˘ف بب˘˘شست˘˘ي م˘˘ل بع˘˘ششلا

رارقتشس’ا ةعزعز يف ’و ةيفاشضإا

كلذ يف امب ةديدج ت’Óتخا يف ’و

يدا˘˘˘شصت˘˘˘ق’ا ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع

سسانلا ببشستي مل امك ،يعامتج’او

يفاشضإا فنع يف ’و تابارطشضا يف

نأا هرودب ادكؤوم «.سشيجلا وأا ماظنلل

سسي˘لو ل˘ح˘لا و˘ه ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت

سشي˘ج˘لا ةو˘ط˘خ ا˘ن˘ّم˘ث˘م ،ة˘ل˘˘كششم˘˘لا

تاباختنÓل لجاعلا ميظنتلاب ةديفملا

طور˘شش ى˘ل˘ع عÓ˘طإ’ا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع

ىلع عÓطإ’او اهديدحتو اهميظنت

ققحت˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘عو تا˘نا˘م˘شضلا

تاباختنÓل نعطلا لبشسو ةباقرلاو

ة˘ل˘ي˘˘شصأا نو˘˘كت نأا مز˘˘ل˘˘ت˘˘شسي ي˘˘ت˘˘لا

.ةيلاثمو
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سشي˘ج˘لا نا˘كرأا سسي˘˘ئر د˘˘كأا ثي˘˘ح
لÓخ هتملك يف يبعششلا ينطولا
ةيحان˘ل˘ل ه˘ترا˘يز ن˘م ع˘بار˘لا مو˘ي˘لا
سصو˘˘شصخ˘˘ب ع˘˘بار˘˘لا ة˘˘ير˘˘كشسع˘˘˘لا
نأا دوأا يننإاف » ةيشسائرلا تاباختن’ا
’ ع˘شضو˘لا نأا˘˘ب ىر˘˘خأا ةر˘˘م د˘˘كؤوأا
ل˘ب ر˘ي˘خأا˘ت˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا ل˘م˘ت˘ح˘ي
تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا هذ˘ه ءار˘جإا ي˘شضت˘˘ق˘˘ي
دÓ˘˘ب˘˘لا ةا˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘شصم˘˘˘لا

ترششأا يتلا لاجآ’ا يف اهلبقتشسمو
يهو ةقباشسلا يتل˘خاد˘م ي˘ف ا˘ه˘ي˘لإا
سسكع˘ت ة˘لو˘ب˘ق˘مو ة˘لو˘ق˘ع˘م لا˘˘جآا

ءاشسرإاب ليفك احلم ايبعشش ابلطم
فا˘شضأاو .«نو˘نا˘ق˘لاو ق˘˘ح˘˘لا ة˘˘لود
ريكذتلا ةبشسانملا هذهب دوأا«: Óئاق
يتلا طاقنلا سضعب ىلع ديكأاتلاو
نينث’ا موي يتمل˘ك ي˘ف ا˘ه˘ت˘لوا˘ن˘ت

اهل امل رظنلاب سسانمأا نإاب يشضاملا
يف دÓبلا ريشصم ىلع ةيمهأا نم
لازت ’ يذلا سساشسحلا فرظلا اذه
ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا باز˘˘حأ’ا سضع˘˘ب ه˘˘ي˘˘ف
سضوا˘ف˘ت˘لا ل˘ب روا˘ح˘ت˘لا˘ب بلا˘˘ط˘˘ت
ةيركشسعلا ةشسشسؤوملا عم ةرششابم
ةقطنملا لود سضعب براجتب ءادتقا
نيشسانتم تامزأ’ا عم لماعتلا يف
ق˘ير˘ع˘لا ا˘ه˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا

ةيدايرلا اهفقاومبو يبأ’ا اهبعششبو
ةودقلا امئاد نوكت نم يه ةتباثلا

ملع ملعت اهنأا مغر سسكعلا سسيلو
رمأ’ا اذه نم تباثلا انفقوم نيقيلا
ةر˘˘˘م ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘˘كأا ا˘˘˘˘ند˘˘˘˘كأا يذ˘˘˘˘لا
سشي˘˘ج˘˘لا نأا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘˘شصو˘˘˘شصخ˘˘˘ب
كشسمتم لشضيشس يبعششلا ينطولا
اقÓطنا ةمزأÓل يروتشسدلا لحلاب
يه ةيرشصعلا ةلودلا نأاب هناميإا نم
كشسم˘˘ت˘˘لاو تا˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘لود

ي˘شسا˘شسأا ناو˘ن˘ع و˘˘ه رو˘˘ت˘˘شسد˘˘لا˘˘ب

ة˘˘لود˘˘لا نا˘˘ي˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘ل

ةقفارم ىلع لمعيو اهتيرارمتشساو

يذ˘˘لا ي˘˘بأ’ا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘ششلا

ءارجإا يف ليجعتلاب حاحلإاب بلاطي

بعششلا اذه ةيشسائر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا

مارتح’او ريدقتلا لك هل نكن يذلا

ع˘ي˘م˘ج لو˘ح ةو˘˘ق˘˘ب ف˘˘ت˘˘لا يذ˘˘لاو

اهت˘مد˘ق ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خ˘لا تاردا˘ب˘م˘لا

ر˘ب˘ت˘عاو.«ة˘ير˘كشسع˘لا ة˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا

ىلع لماحتلا حلاشص دياق قيرفلا

ن˘م ءز˘ج ة˘ير˘كشسع˘لا ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا

ىلإا لوشصولا هفده ثيبخ ططخم

ددششو.سشيجلا رود دييحت وأا دييقت

ءار˘˘جإا ةرور˘˘شض ى˘˘˘ل˘˘˘ع ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا

اهنع نلعملا لاجآ’ا يف تايشسائرلا

نم ديزملا لمتحي ’ عشضولا نأ’

 .ريخأاتلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ

2Gdîª«ù¢ 50S°ÑàªÑô 9102Gd©óO2775ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com
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ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘ششلا ر˘يزو ى˘˘ط˘˘عأا
سسمأا يده˘م˘ل˘ب ف˘شسو˘ي فا˘قوأ’ا
يشساردلا مشسوملا قÓطنا ةراششإا
روشضحب كلذو لجي˘ج˘ب د˘يد˘ج˘لا
ي˘˘˘هو ة˘˘˘ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا
ر˘ع ي˘ت˘لا ة˘ب˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ّ
ا˘ه˘لÓ˘خ ج

ي˘شسا˘ي˘شسلا ن˘هار˘لا ى˘ل˘ع ر˘يزو˘لا
ةشصاخ ةلحرم زاتجت يتلا دÓبلل
يبعششلا كارحلا لشصاوت لظ يف
داشسفلا روذج ثاثتجا ىلإا يعادلا

ىطعأاو . بعششلل ةطلشسلا ةداعإاو
ةرا˘ششإا ة˘ي˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘ششلا ر˘˘يزو
ي˘˘شسارد˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘˘لا قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا
دبع ةشسردم نم لجيجب ديدجلا
راز˘ي˘م˘ي˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب و˘ت˘ق ردا˘˘ق˘˘لا

بر˘غ ة˘ناو˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا
نأا لبق لج˘ي˘ج ة˘ي’و˘لا ة˘م˘شصا˘ع
هذهل يحات˘ت˘فإ’ا سسرد˘لا ر˘شضح˘ي
موهف˘م لو˘ح رو˘ح˘ت˘م˘لاو ة˘ن˘شسلا
ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا ةرور˘شضو ة˘ي˘ن˘طو˘لا

يدهملب لغتشساو ، نطولا ىلع
ا˘ه˘ن˘ع تبا˘غ ي˘ت˘لا ةرا˘˘يز˘˘لا هذ˘˘ه
وأا عاطقلا لهأا ت’اغششناو مومه
ةينيدلا نوؤوششلا عاطق ىرحأ’اب
ظافحلا ةرور˘شض ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘ل˘ل

لمعلاو نييرئازج˘لا ة˘م˘ح˘ل ى˘ل˘ع
لجأا نم ةمحللا هذه ةيوقت ىلع
قدحت يتلا راطخأ’ا لك ةهجاوم
ى˘لإا ر˘يزو˘لا ا˘عد ا˘م˘ك ، ن˘طو˘لا˘ب

د˘ي˘حو˘ت ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرور˘˘شض
فوقو˘لاو ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا فو˘ف˘شص
زا˘ي˘ت˘جا ل˘˘جأا ن˘˘م د˘˘حاو ل˘˘جر˘˘ك

ةلقنلا قي˘ق˘ح˘تو ن˘هار˘لا ع˘شضو˘لا

فنك يف بعششلا اهيف لمأاي يتلا

ح˘لأا ا˘م˘ك . ءود˘ه˘لاو رار˘ق˘˘ت˘˘شسإ’ا

ةملكلا تاذ يف يدهملب ريزولا

هذ˘ه سشما˘ه ى˘ل˘ع ا˘ها˘˘ق˘˘لأا ي˘˘ت˘˘لا

مّيقلا خيشسرت ةرورشض ىلإا ةرايزلا

ة˘ئ˘ششا˘ن˘لا لو˘ق˘ع ي˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

لاجر مهتفشصب ذيمÓتلا اديدحتو

حور˘لا ثب ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘لاو د˘˘غ˘˘لا

ام˘ب ء’ؤو˘ه سسو˘ف˘ن ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘لا

رداقو ميلشس ليج نيوكت نمشضي

تا˘يد˘ح˘ت˘لا ل˘ك ة˘ه˘با˘ج˘م ى˘˘ل˘˘ع

هششيعت ام لظ يف ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا

تاشصاهرإاو تايد˘ح˘ت ن˘م دÓ˘ب˘لا

ة˘م˘ح˘لو ا˘ي˘عا˘م˘ج ا˘ي˘عو بل˘ط˘ت˘ت

. نييرئازجلا نيب ةريبك

ريخأاتلا لمحتي ’ عسضولا نأا لاق

لاجآ’اب هكشسمت ددجي حلاشص دياق
ةيشسائرلإ تاباختن’إ ءإرجإ’ ةحرتقملإ

ةسسسسؤوملا اهتحرتقا يتلا لاجآ’اب كسسمت ءاعبرأ’ا سسمأا «حلاسص دياق دمحأا «قيرفلا ددج
 .ةيسسائرلا تاباختن’ا ءارجإ’ ةيركسسعلا

 يسسردملا لوخدلا اهيلع ىغطو عاطقلا لهأا مومهو لغاسشم اهنع تباغ ةرايز يف

ةرورشض ىلع لجيج نم حلي ةينيدلإ نوؤوششلإ ريزو
 دÓبلإ نمأإو نييرئإزجلإ ةمحل ىلع ظافحلإ

ةيرحلل Óتاق هربتعاو يرئازجلا ماظنلا مجاه

ميظنتب ليجعتلل سشيجلإ ةوعد دّيؤوي سشورمح
  نطولل ةيداعملإ تاكبششلإ نم رّذحيو تاباختنإ’إ

ن˘˘˘مأ’ا ر˘˘˘˘شصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع ح˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن
يف لجيجب عبارلا يرشضحلا
يلام غلب˘م ءا˘ف˘ت˘خا ز˘غ˘ل كف

ميتنشس نوي˘ل˘م77ب رد˘ق˘ي
نينطاو˘م˘لا د˘حأا ةرا˘ي˘شس ن˘م
لÓ˘˘خ ن˘˘م كلذو ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب
غلبي يذ˘لا ي˘نا˘ج˘لا ف˘ي˘قو˘ت

لاز’ ام˘ي˘ف ة˘ن˘شس42 ه˘ن˘شس
كير˘شش ن˘ع ا˘˘يرا˘˘ج ثح˘˘ب˘˘لا
رارف ةلاح يف لاز’ هل يناث
مÓعإ’ا ةيلخل نايب بشسحو .
ة˘ي˘ل˘م˘ع نا˘ف ة˘ي’و˘لا ن˘˘مأا˘˘ب
نم ىوكششب يناجلا فيقوت
سصوشصخب ني˘ن˘طاو˘م˘لا د˘حأا
يلام غلبم ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘شس’ا

77 ةبارقب ردقي هترايشس نم
ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘ل م˘ي˘ت˘˘ن˘˘شس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م

ني˘ل˘عا˘ف˘لا لو˘ح تا˘ير˘ح˘ت˘لا

ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه تح˘م˘شس ثي˘ح

وهو لعاف˘لا ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت˘ب

نيرششعلاو ةعبارلا يف باشش

غلبملا عاجرتشساو هرمع نم

ر˘شصو ، Ó˘ما˘ك قور˘شسم˘˘لا
ّ

ح

دوجوب فو˘قو˘م˘لا سصخ˘ششلا

هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ه˘˘˘ل ر˘˘˘خآا كير˘˘˘شش

ثحبلا يرجي ثيح ةيلمعلا

ليحأا يذلا تقولا يف هنع

ى˘ل˘ع فو˘قو˘˘م˘˘لا سصخ˘˘ششلا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

انجشس تاونشس سسمخب هتنادأا

ةميقب ةي˘لا˘م ة˘مار˘غو ةذ˘فا˘ن

. ميتنشس نويلم05
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 ةذفان انجسس تاونسس سسمخب نيدأا لعافلا

77 ـل هتقرشس دعب باشش فيقوت
 لجيجب سصاخششأ’إ دحأإ نم نويلم

ة˘لاد˘ع˘لا ة˘ه˘ب˘ج سسي˘˘ئر رر˘˘ب
،هللا باج هللا دبع ةيمنتلاو
ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ب عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ه˘˘شضفر
بب˘شسب ،راو˘ح˘لا ة˘˘طا˘˘شسو˘˘لا
حلاشص نب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ءا˘ق˘ب
ةلودلل سسيئرك هبشصنم يف
يذلا يبعششلا سضفرلا مغر
يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو ،ه˘˘ه˘˘جاو˘˘ي
ةيمنتلاو ةلادعلا ةهبجب ىدأا
ىلع سسول˘ج˘لا ةو˘عد ة˘ي˘ب˘ل˘ت

ثيح  .سسنوي ميرك ةلواط
هل˘لا با˘ج ه˘ل˘لا د˘ب˘ع ف˘ششك
ءاقب نأا ىلإا هتلاشسر سصن يف
ي˘ف ح˘لا˘شص ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع
مغر ةلودلا سسيئرك هبشصنم
يذ˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ششلا سضفر˘˘˘لا
بب˘˘شس م˘˘هأا نا˘˘ك ،ه˘˘ه˘˘جاو˘˘˘ي
ة˘˘لاد˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج سضفر˘˘˘ل
ةو˘˘عد ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
ميرك ةلواط ىل˘ع سسو˘ل˘ج˘لا
سسي˘˘˘ئر نإا «Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق ،سسنو˘˘˘ي
راوحلاب مكفلك يذلا ةلودلا
د˘قو ،ة˘ي˘عر˘شش ر˘ي˘غ ة˘ط˘ل˘˘شس

وهو ،ارارم بعششلا هشضفر
نود اهيف ءاقبلا ىلع رشصم
ا˘م ل˘ك نإا˘ف ه˘ي˘ل˘˘عو ،ها˘˘شضر
ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘غ ه˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ع رد˘˘˘˘˘˘˘شصي
ن˘ب ل˘خد˘ت اد˘ق˘ت˘ن˘م،ي˘عر˘˘شش

قيرط ةقرو مشسر يف حلاشص
ميرك ا˘هدو˘ق˘ي ي˘ت˘لا راو˘ح˘لا
سسي˘ئر˘˘لا ّنإا ازر˘˘ب˘˘م ،سسنو˘˘ي

ةعيبط دّدح دق يعرششلا ريغ
و˘ه˘ف ،ه˘عو˘شضو˘مو راو˘˘ح˘˘لا

ءارآ’ا عمج يف يعشس درجم
ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا عو˘˘شضو˘˘م لو˘˘˘ح
تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘˘ل ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

نود ،ةيشسائرلا تاباختن’او
ةنأامط ىلع ثعبي نامشض يأا
قد˘شص ي˘ف ه˘ت˘˘ق˘˘ثو بع˘˘ششلا
نأا افيشضم ،هتيدجو ىعشسملا

ي˘ف ةد˘ق˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘مزأ’ا ل˘˘ح
،ءارآ’ا عمجب جلاعت ’ دÓبلا

،ة˘مز˘ل˘م˘لا ىرو˘ششلا˘ب ا˘م˘نإاو
راوحلاب ّ’إا نوكي ’ هذهو
.لماششلاو دّيشسلا
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يشسردملإ لوخدلإ مايأإ لوأإ يف

ةيوبرتلإ ةرشسأ’إ
ينابعشش ةشسردمب
جتحت ىفطشصم
ليحرب بلاطتو
ةريدملإ

ىفطسصم ةسسردم وملعم سسمأا جتحا
ةيدلبب اهرقم نئاكلا ينابعسش
ءايلوأا ةقفر ةنتاب ةي’وب توكت
قاحتل’ا نم عانتم’او ذيمÓتلا

لوخدلل مايأا لوأا يف ةسسسسؤوملاب
ليحرب نيبلاطم ،يسسردملا
تافرسصتلا ديدع ءارج ةريدملا
نوجتحملا اهفسصو يتلا

نوينعملا بلاط دقو ،ةيفسسعتلاب
ةيبرتلا ريدمب يسصخسشلا روسضحلا
مهعسضو يف رظنلل ةنتاب ةي’ول
ىلع هوحرط ناو قبسس يذلا
لوخدلا لبق ةينعملا تاهجلا
يأا ذختت مل نكل يسسردملا
لعج ام وهو ،كلئ لايح تاءارجإا
قاحتل’ا نوعنتمي نوجتحملا

اجراخ ءاقبلا اولسضفو ةيسسؤوملاب
يتلا تاتفÓلا نم ةلمج نيعفار
بسسح يتلا ةريدملا ليحرب يدانت
يملعم فرط نم عقوملا نايبلا
تاذاتسسأ’ا ربجت ةسسردملا

عم ايموي ةسسردملل ءيجملاب
رطسضي ام سسراحلاو اهبايغ

تاعاسسل اجراخ ءاقبلا تاملعملا
نم تاناه’ا فلتخمل ةسضرع
راسضحإا ةياغ ىلا ةراملا فرط

ت’ابم ’ نع كيهان اذه ،حاتفملا
نوؤوسش رييسست يف ةريدملا
مظتنملا ريغ روسضحلاو ةسسسسؤوملا

موي اهرخأا ناك تابايغلا ةرثكو
سصاخلا يسسردملا لوخدلا

تدبأا امك ،ةيريسضحتلا ةيبرتلاب
ريبكلا نهءايتسسا ةسسردملا تاملعم
نم اهل نسضرعتي يتلا تاناهإ’ا نم

ةناهإ’ا كلت اهنمو ،ةريدملا فرط
ةغللا ةذاتسسأا اهل تسضرعت يتلا
نيفظوملا مامأا ةيسسنرفلا

ىلإا اذه ،ماودلا جراخ ذيمÓتلاو
ديعولاو ،خارسصلا ،ديدهتلا بناج

قيرفلا عم عامتج’ا ءانثأا
مدع ىلإا ةفاسضإ’اب ،يوبرتلا
قيرفلل ةيرادإ’ا ةطقنلا ءاطعإا
رخأات يف ببسست امم يوبرتلا

تاذاتسسأ’ا سضعب ةيعسضو ةيوسست
داز ام نأا ريغ ،نهقوقح عايسضو
اهجوز فيلكت وه ةلب نيطلا

رماوأÓل ءاطعإا نم اهماهم ةيدأاتب
قئاثولا سضعب ىلع ةقداسصملاو
تاءارجإ’ا ذاختا راظتنا يف اذه

ذاقنإاو ةريدملا سصوسصخب ةمزÓلا
ةسسسسؤوملا هذهب يسسردملا لوخدلا
قاحتل’ا مدع اهوجتحم مزع يتلا

دح عسضو نيح ىلإا ةسسسسؤوملاب
.اهتافرسصتل
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هـــشضفر رربي هللإ باج
سسنوي ميرك ةئيهب عاـمتج’إ

ءاششنإا سسيلف نب يلع حرتقا
ةل˘ق˘ت˘شسم ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نا ة˘ط˘ل˘شس
تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’ا˘˘˘ب ة˘˘˘شصا˘˘˘˘خ
،ط˘ق˘ف ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘شسا˘˘ئر˘˘لا
بن˘ج˘ت ةرور˘شض ى˘لإا ا˘˘ي˘˘عاد
تق˘˘فار ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘شسلا
ة˘ق˘با˘شسلا ا˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا
نع امأا .اهتبقارمب ةفلكملا

ة˘طا˘شسو˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل حر˘˘ت˘˘ق˘˘م
ةلقتشسملا ةطلشسلاب قلعتملا
هربتعأاف ،تاباختن’ا ميظنتل
ن˘˘˘˘م سسي˘˘˘˘˘ل سسي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘˘ب

اذ˘ه حار˘ت˘˘قا ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘شص
ن˘˘˘م سسي˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ،سصن˘˘˘˘لا

’و ة˘مو˘كح˘لا تا˘ي˘˘حÓ˘˘شص
لاق ىرخأا ةهج نم ،ناملربلا
اهرششن ةلاشسر يف سسيلف نب

ر˘˘˘ب˘˘˘ع ه˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘شص ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
عور˘˘ششم نأا ،«كو˘˘ب˘˘˘شسيا˘˘˘ف»

قلعتملا يو˘شضع˘لا نو˘نا˘ق˘لا

بلطتي ةيباختن’ا ةطلشسلاب

بشسح ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘˘شصم˘˘˘لا

ن˘˘م˘˘شضت ة˘˘شصا˘˘˘خ تاءار˘˘˘جإا

هاو˘ت˘ح˘م˘ل ل˘ما˘كلا مار˘ت˘ح’ا

فر˘ط ن˘م ا˘نو˘م˘شضمو ا˘˘شصن

ازربم ،ةمئاقلا تا˘شسشسؤو˘م˘لا

يف ةلودلا سسيئر ماحقإا نأا

ة˘ط˘ل˘˘شسلا ءا˘˘شضعأا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت

نم ،ةلق˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا

ةيقادشصم˘ب سسا˘شسم˘لا ه˘نأا˘شش

ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘شسف˘˘˘˘˘ن ة˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘شسلا

ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لا ،تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘˘ن’او

بعششلا نكمت نأا سضورفملا

با˘˘خ˘˘ت˘˘˘نا ن˘˘˘م ةر˘˘˘م لوأ’و

نود˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر

.هرايتخا ليوحت رطخ

LªÉ∫.Ω

ةيباختنإ ةطلشس ءاششنإإ حرتقي سسيلف نب
ةيشسائرلإ تاباختن’اب ةشصاخ ةلقتشسم
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4805 ـب اهئاقل نع تنلعأا ثيح

كار˘ح˘لا ل˘˘عاو˘˘ف ن˘˘م ا˘˘صصخ˘˘صش
تاميظنتو تايع˘م˘جو ي˘ئلو˘لا

ةبلطو ةيبعصش تاكرحو ةينطو

ربمتبصس2 ةياغ ىلإا نيي˘ع˘ما˘ج
تاذ بصسحو .يرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

ا˘ه˘ت˘ف˘صشك ي˘ت˘لا تا˘˘ي˘˘ئا˘˘صصحإلا

ددع نإاف ءا˘ع˘برألا سسمأا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا

ي˘ت˘لا ي˘ئلو˘لا كار˘ح˘لا ل˘˘عاو˘˘ف

7763 غ˘ل˘˘ب م˘˘ه˘˘ع˘˘م تروا˘˘ح˘˘ت

125 عم رواحتلا مت امكاصصخصش

نييقوقح ءاطصشن نم133 اباصش

تفاصضأاو .ءاصسنلا ةبخن نم56و

تقتلا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا نأا تا˘ي˘ئا˘صصحإلا

ةينطو تاميظنتو ةيعمج15ـب

ة˘ي˘ل˘ح˘م تا˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج55و

تابدتنمو ةيبعصش تاكرح71و

ةيعماج ابخن762 ىلإا ةفاصضإلاب

نايعأا94و نييعماج ةبلط15و

ة˘ئ˘ي˘ه تن˘˘ل˘˘عأا ا˘˘م˘˘ك .ءا˘˘م˘˘كحو

رير˘ق˘ت˘لا نأا ة˘طا˘صسو˘لاو راو˘ح˘لا

باز˘˘حألا ى˘˘لإا ه˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘فر يذ˘˘˘لا

يلوأا اهت˘ق˘ت˘لا ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا سصو˘˘صصن˘˘لاو

يه و ةيئاهن تصسيل اهنمصضتي

فرط نم ءارثإÓل ةصشقانملا روط

 .نييصسايصسلا نيلعافلا فلتخم
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نأا ءاعبرألا سسمأا (ةعلطم) رداصصم تدافأا
بزحل يصسايصسلا بتكملل ابق˘تر˘م ا˘عا˘م˘ت˘جا

ءاقب ةيصضق يف تبلل ينطولا ريرحتلا ةهبج
ىلع «يعيمج دمحم» بزحلل ماعلا نيمألا

ةرازو بل˘ط د˘ع˘ب ه˘مد˘˘ع ن˘˘م نÓ˘˘فآلا سسأار
بصسب هنع ةيناملربلا ةناصصحلا بحصس لدعلا
تاذل ادانتصساو.هقحÓت يلام داصسف تاهبصش
نو˘ي˘نا˘م˘لر˘˘ب باو˘˘ن ح˘˘صصن د˘˘ق˘˘ف رد˘˘صصم˘˘لا

«يعيمج» يصسايصسلا بتكملا نم ءاصضعأاو
بت˘كم˘ل˘ل ا˘عا˘م˘ت˘جا سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي˘لا د˘ق˘ع˘ب
ةلاقتصسلا م˘يد˘ق˘ت˘ب با˘ح˘صسنلاو ي˘صسا˘ي˘صسلا
رييصستل ةباينلاب ماع نيمأا باختنل اديهمت

ماعلا نيمألا ةفيلخ نأا لإا  بزحلا نوؤوصش
سضفري «سسابع دلو لامج«قباصسلا بزحلل
ىلع حرط˘لا اذ˘ه ر˘ط˘صسألا هذ˘ه ة˘با˘ت˘ك د˘ح˘ل
بصسحو لبق˘م˘لا عو˘ب˘صسألا ة˘يا˘غ ى˘لإا ل˘قألا
ر˘ق˘م د˘ه˘صش «ة˘عا˘صس ر˘خأا «ل ردا˘صصم˘˘لا تاذ
سسمأا لوأا ةيصشع دنم ةرديح يلاعأاب بزحلا
نيمألا ءاقل سضرغب بزحلا تادايقل ادفاوت
سصوصصخب رواصشتلاو «يعيمج دمحم «ماعلا

يلاحلا نÓفآلا ماع نيمأل ةلادعلا ةقحÓم
ديدعلا معد نع ثيدح سسيلاوكلا يف روديو
ة˘مألا سسل˘ج˘م سسي˘ئر ي˘لو˘ت تادا˘ي˘ق˘˘لا ن˘˘م
بصصن˘م ي˘لو˘ت «ل˘ي˘جو˘ق ح˘لا˘صص «ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب
تب ةياغ ىلإا ةباينلاب نÓفأÓل ماعلا نيمألا
رارغ ىلع » يعيمج «ةيصضق يف ءاصضقلا

ىلو يذلا يدنرألا يبزح نم لكل لاحلا

«يبوهيم ن˘يد˘لاز˘ع«ق˘با˘صسلا ة˘فا˘ق˘ث˘لا ر˘يزو

رمألا كلذكو ةباينلاب بزحلل ةماعلا ةنامألا

سشارحلا نجصس يف اهءاصسؤور ىرخأا بازحأل

ريدجلاو .»ايبمألا«و جات بزح رارغ ىلع

ظ˘فا˘ح لد˘ع˘لا ر˘يزو بل˘ط د˘˘ق˘˘ف ةرا˘˘صشإلا˘˘ب

سسمأا لوأا ايمصسر «يتامغز مصساقلب» ماتخألا

ةناصصحلا عفر ينطولا يبعصشلا سسلجملا نم

ةه˘ب˘ج بز˘ح ن˘ع بئا˘ن˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا

دمح˘م«ما˘ع˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘مأا و ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا

نع هتمكاحم تاءارجإا ةرصشا˘ب˘م˘ل «ي˘ع˘ي˘م˘ج

كيهان اهيف اهطروت هبتصشي ةليقث داصسف مهت

   .ذوفنلا لÓغتصسا ةهبصش نع

ليدعتلإو ءإرثإلل لباق بإزحألل لشسرملإ ريرقتلإ نأإ تدكأإ

رواحتت ةطاصسولأو رأوحلأ ةنجل
سصخصش0005 نم ديزأأ عم

يف فلصشلا ةمكحم ةباين تنلعأا
ن˘ع ءا˘ع˘˘برألا سسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب
لتق ةلواحمب هب هبتصشم فيقوت
لجأا نم عمجتلا بزحب ةيدايقلا
ةيماحملا ةيطارقميدلاو ةفاقثلا
ه˘عاد˘يإاو «يرا˘˘غو˘˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘صسو»
ي˘˘ف ءا˘˘جو .تقؤو˘˘م˘˘لا سسب˘˘ح˘˘˘لا
ي˘ف ه˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا

يصضاق مامأا لثم لتقلا ةلواحم
ه˘عاد˘يإا˘ب ر˘مأا يذ˘لا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
نايبلا فاصضأاو .تقؤوملا سسبحلا
ن˘م ه˘ف˘ي˘قو˘ت د˘ع˘بو ي˘نا˘ج˘لا نأا

هميدقتو ن˘مألا ح˘لا˘صصم فر˘ط
ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا لوثملل
ن˘ي˘ت˘ن˘ثا ن˘ي˘ت˘˘م˘˘ه˘˘ت ه˘˘ل ته˘˘جو
لتقلا ةلواح˘م˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
رار˘صصإلا ق˘ب˘صس ع˘˘م يد˘˘م˘˘ع˘˘لا

ة˘قر˘صسلا ة˘لوا˘ح˘مو د˘صصر˘˘ت˘˘لاو
ماحم ىل˘ع يد˘ع˘ت˘لاو ف˘ن˘ع˘لا˘ب

تنا˘كو .ه˘˘ما˘˘ه˘˘م ة˘˘يدأا˘˘ت ءا˘˘ن˘˘ثأا

سسمأا لوأا تصضر˘ع˘ت ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا

اهبتكم لخاد فينع ءادتعا ىلإا

هذ˘ف˘ن ف˘ل˘صشلا ة˘ن˘يد˘م ط˘˘صسو˘˘ب

سضيبأا حÓصس ةطصساوب يدتعملا

ن˘م لا˘م˘لا ة˘قر˘صس لوا˘˘ح ثي˘˘ح

تانع˘ط تق˘ل˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘صضلا

ة˘ب˘قر˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘˘ل˘˘تا˘˘ق

ظ˘ح˘لا ن˘˘صسح˘˘ل ن˘˘كل سسأار˘˘لاو

رار˘ف ن˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘موا˘˘ق˘˘م تن˘˘كم

ه˘ي˘ل˘ع ي˘ق˘لا يذ˘لا يد˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا

را˘˘ج˘˘ت˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م سضب˘˘˘ق˘˘˘لا

خارصص اوع˘م˘صس ن˘يذ˘لا ةرا˘م˘لاو

ةيماحملا هتقلطأا يذلا ةدجنلا

ح˘لا˘˘صصم ى˘˘لإا ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘صست م˘˘تو

ةعرصسب ترصضح يتلا ةطرصشلا

.ثداحلا ناكم ىلإا
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مجانملا و ةعانصصلا ةريزو تفصشك
ى˘ل˘ع تر˘يزا˘م˘ت ة˘ل˘ي˘˘م˘˘ج د˘˘ي˘˘صسلا

قÓ˘ط˘نا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘فار˘˘صشإا سشما˘˘ه
يرا˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘صسارد˘˘˘لا م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا

نأا  ،جيريرعوب جربب0202/9102
ع˘ط˘ق˘˘ل دار˘˘ي˘˘ت˘˘صسإلا سصخر ف˘˘ل˘˘م
ةز˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جألا بي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت

هنأاDKS/ DKC ةيلزنمورهكلا
ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘خأا˘˘˘˘˘ت  ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘صست م˘˘˘˘˘ت
ار˘خؤو˘م م˘ت ه˘نأا و سصخر˘لا د˘يد˘ج˘˘ت
حا˘˘˘م˘˘˘˘صسلا و سصخر˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘صست
مت ثيح لاجملا اذه يف داريتصسإلاب
هذيفنت يف ةرصشابملا و رارقلا ذاختإا

نيلماعتملا بلغأل حيرصستلا مت و
مهصصخر نم نوديفت˘صسي˘صس ن˘يذ˘لا
.م˘ه˘ل˘م˘ع نو˘ل˘صصاو˘ي˘˘صس و ا˘˘عا˘˘ب˘˘ت
ة˘˘عا˘˘ن˘˘صص ف˘˘ل˘˘˘م  نأا˘˘˘ب ترا˘˘˘صشأاو
و اعفد فرعيصس رئازجلاب تارايصسلا
ة˘ن˘صس ما˘مألا و˘ح˘˘ن ا˘˘ع˘˘فد و ةز˘˘ف˘˘ق

لك ةبلاطم دعب كلذ و0202

،61 مهددع غلابلا  نيل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
رهصش لبق م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م ل˘ك ة˘يو˘صست˘ب
ةصصاخ ،  ةيراجلا ةنصسلا نم ربمفون
ةب˘صسن ي˘ف تا˘ماز˘ت˘لإلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م
ر˘˘تا˘˘˘فد ي˘˘˘ف ةدد˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا جا˘˘˘مدإلا
روصشنملا اهنع سصن يتلا  طورصشلا

،7102/443 م˘˘˘˘˘قر يرازو˘˘˘˘˘لا
جامدإا ةبصسنب مازتلإلا  نمصضتملاو

، ىلوألا تاونصس ةثÓثلا يف 51%

سسمخلا يف جامدإلا نم %04 و
ل˘˘˘˘˘ك نأا  ةد˘˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘م ،تاو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘صس
سسمخلا اوزواجت ايلاح نيلماعتملا

لوخدلا متيصس ثيح ، تاونصس50
يف يقي˘ق˘ح˘لا يد˘ح˘ت˘لا ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح
ق˘ي˘ق˘ح˘ت و˘ه تارا˘ي˘صسلا ة˘عا˘˘ن˘˘صص
ا˘˘م و˘˘ه و ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع جا˘˘مدإا ة˘˘˘ب˘˘˘صسن
ج˘˘ي˘˘صسن˘˘لا ع˘˘ي˘˘صسو˘˘ت˘˘ب ح˘˘م˘˘صسي˘˘˘صس
تا˘صسصسؤو˘م لا˘ج˘م ي˘ف ي˘عا˘ن˘صصلا
ةريغصصلا تاصسصسؤوملا و ، ةلوانملا

ءازجأاب ةقÓعلا تاذ ةطصسوتملا و
تاذ تح˘˘˘˘˘˘صضوأا و تارا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صسلا
ج˘ي˘صسن˘لا بكر˘م نأا   ة˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
ريدصصتلا تايلمع رصشاب  نازيليغب

جو˘ت˘ن˘˘م˘˘ب كلذ و لود90  وحن
اصضيأا فرع امك ، سشامقلا و طيخلا

ةيعون ةزفق تنمصسإلا جاتنإا لاجم
جاتنإلا ةقاط تغلب ايلاح هنأا ةدكؤوم

نط فلأا02 اهنم انط فلأا04
ةينطولا تايجاحلا فوصسل ةهجوم
ةدع وح˘ن هر˘يد˘صصت م˘ت˘ي  ي˘قا˘ب˘لاو
نم تافوختلا نع و  ايقيرفإاب لود

بب˘صسب ل˘ي˘˘غ˘˘صشت˘˘لا قو˘˘صس دو˘˘م˘˘ج

نأا˘ب تف˘صشك ، ة˘˘ن˘˘هار˘˘لا عا˘˘صضوألا

يف تذختأا ةريثك تارارق  كانه

ر˘˘ه˘˘˘صشألا ي˘˘˘ف ءارزو˘˘˘لا سسل˘˘˘ج˘˘˘م

سصخر ف˘˘ل˘˘م ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ، ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا

فلم و،DKS/DKC داريتصسإلا

نامصض و ةيداصصتقإلا تاصسصسؤوملا

ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا و ا˘ه˘ت˘يرار˘˘م˘˘ت˘˘صسإا

ذا˘خ˘تإا م˘ت ا˘م˘ك  ل˘غ˘صشلا بصصا˘˘ن˘˘م

عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ل  تارار˘˘˘ق

و  را˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘صسإلا و يدا˘˘˘صصت˘˘˘قإلا

ظافحلل  ةكرتصشم ةنجل ليكصشت

ةر˘صشا˘ب˘م ع˘م تا˘صسصسؤو˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

ني˘فر˘صصت˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ت لو˘ح تارار˘ق

و لغصشلا بصصانم ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل

نع امأا.ءودهب لمعت ةلادعلا كرت

0202   لÓخ رامثت˘صسإلا لا˘ج˘م

مت هنأا  ةريزولا ديصسلا تحصضوأاف

0302 ةياغ ىلإا جمانربلا ريطصست

ريغ رخأات كانه ناك  هنأا ةحصضوم

سضع˘˘ب ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘˘ع ق˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘م

ل˘م˘ع˘لا ر˘م˘ت˘صسي˘صس و  ع˘يرا˘˘صشم˘˘لا

تاعاطق معدب  قفألا اذه ديصسجتل

جا˘˘˘ت˘˘˘نإا رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع، ة˘˘˘صسا˘˘˘صسح

عاط˘قو م˘جا˘ن˘م˘لا اذ˘كو تن˘م˘صسإلا

و ةيئاذغ˘لا تا˘عا˘ن˘صصلاو ج˘ي˘صسن˘لا

، اهيف قÓطنإلا مت ةريثك جمارب

معدتصس  تاعاطقلا هذه نأا رابتعإاب

بنا˘˘ج ى˘˘لإا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘صصت˘˘˘قإلا

ة˘يلو   ة˘يلو˘لا نإا .تا˘قور˘ح˘˘م˘˘لا

اريبك اددع مصضت و ،ةماه ةيعانصص

جا˘ت˘نإلا تاد˘حوو ع˘نا˘˘صصم˘˘لا ن˘˘م

ىلإا اهترايز لÓخ و اذه ، ةفيصضم

اهت˘ل˘ه˘ت˘صسا ي˘ت˘لا ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب

ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا ة˘صسرد˘م˘لا ن˘˘ي˘˘صشد˘˘ت˘˘ب

ينكصسلا بطقلاب ناصضمر يوÓع

ي˘˘قر˘˘صشلا جر˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘˘ب «فور˘˘˘خآا»

تعم˘ت˘صسإا ن˘يأا  ة˘يلو˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘ل

لبق نم عاطقلا لوح تاحورصشل

ى˘لإا  عا˘م˘ت˘صسلاو ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ر˘˘يد˘˘م

ىلع فر˘صشت˘ل ي˘حا˘ت˘ت˘فإلا سسرد˘لا

،ةيصسردملا بئاقحلا سضعب عيزوت

ىصسيع ةيوناث  ةرايز اهل ناك امك

ة˘ط˘صسو˘ت˘م ة˘ن˘يا˘ع˘مو سشو˘ط˘ي˘م˘˘ح

اهل ةرواجم
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تإرايشسلإ بيكرت عناشصم سصوشصخب ةريزولإ / جيريرعوب جرب

دأريتصسلأ سصخر ديدجت
 جامدإلأ بصسن مأرتحاب نورقم

سسأإرلإو ةبقرلإ ىوتشسم ىلع تانعطل تشضرعت ةيحشضلإ

ةلواحمب هب هبتصشم فيقوت
يديصسرألأ يف ةيدايق لتق

يرئإزجلإ قرششلإ ةديرج

ةعاصس رخآأ
Akher Saâ
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يعيمج  ةيشضق يف لشصفلل يشسايشسلإ بتكملل بقترم عامتجإ

ةباينلاب نلفألل ماعلأ نيمألأ بصصنم يلوتل حصشرم «ليجوق»

«ناميلشس ريششب» ـل ناملربلإ بتكم ةلاقإإ دعب

ينطولأ يبعصشلأ سسلجملل أديدج اماع انيمأأ ملاصس حلاصص
امدعب ينطولا يبعصشلا سسلجملل اديدج ماع نيمأاك «حلاصص ملاصس » ءاعبرألا سسمأا «نينصش ناميلصس» ينطولا يبعصشلا سسلجملا سسيئر بصصن
اريدم يدوليم نييعت مت اميف اقباصس طاوغألا ةيلوب ميظنتلا ريدم «حلاصص ملاصس» لغصشو.«ناميلصس ريصشب «قباصسلا ماعلا نيمألا ماهم تيهنأا
بتكم ءاصضعأا ةراصشتصسا دعبو «نينصش ناميلصس» ينطولا يبعصشلا سسلجملا سسيئر ناكو.اقباصس بصصنملا اذه لغصشي ناك امدعب ناويدلل

8102 فيرخ يف ناك «ناميلصس ريصشب» قباصسلا ماعلا نيمألا نأا ركذلاب ريدجلاو .سسلجملل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإاب سسمأا لوأا ماق سسلجملا

ةهبج بزح فرط نم نلعملا ببصسلا يه «يناميلصس» ةلاقإا تناك امك ناملربلا ةبق لخاد رهصش ةليطل (اهتقو) لصصح يذلا دادصسنلا ءارو
يف ةريبك ةعبوز رارقلا ثدحا امدعب «ةجحوب ديعصسلا» قبصسألا ناملربلا سسيئر نم ةقثلا بحصسـل ةلواملا بازحأاو  ينطولا ريرحتلا
ىفرغلل ديدج سسيئر باختنا متيل «ةنداكلا» مصساب ةفورعملا ةثداحلاب ناملربلا سسيئرب ةياهنلا يف تحاطأا ةيبلغألا بازحأا باون طاصسوأا
نم رهصش دعب «يناميلصس ريصشب» قباصسلا ماعلا نيمألا ةداعإا يف ةنصسلا سسفن نم ربوتكأا رهصش يف رخأاتي مل يذلا » براصشوب ذاعم» ىلفصسلا
YÉO∫ GCe«ø . «ةجحوب ديعصسلا» لوزعملا سسلجملا سسفن سسيئر فرط نم هماهم ءاهنإا
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دÓبلاب ةحايسسلأ لاح عقأو لظ يف

نأا˘˘كو ر˘˘ي˘˘خ˘˘لا˘˘ب ر˘˘سشب˘˘ت ل ي˘˘˘ت˘˘˘لأ

عا˘ط˘ق˘لأ أذ˘ه ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘لوؤؤ˘˘سسم˘˘لأ

جر˘خ˘م ل ة˘ها˘ت˘م ي˘ف ن˘ي˘نؤ˘ج˘˘سسم

نأأ ةي˘م˘سسر˘لأ ما˘قرألأ ر˘ي˘سشت .ا˘ه˘ن˘م

أورب˘ع ح˘ئا˘سس نؤ˘ي˘ل˘م9.1 كا˘ن˘˘ه

لؤ˘ب˘ط˘لأ مأأ ير˘ب˘لأ دود˘ح˘لأ ز˘كر˘˘م

ةدتمملأ ةرتفلأ يف فراطلاب طقف

ةيلاح˘لأ ة˘ن˘سسلأ ة˘يأد˘ب ح˘تا˘ف˘لأ ن˘ي˘ب

ريخألأ عؤبسسألأ ةياغ ىلإأ9102

ديأزت ثيح ،يسضاملأ توأأ رهسش نم

ز˘كر˘م˘˘لأ أذ˘˘ه ر˘˘ب˘˘ع ن˘˘ير˘˘فا˘˘سسم˘˘لأ

ـب ةيليؤج رهسش ةيأدب ذنم يدودحلأ

ىلإأ دحأؤلأ مؤيلأ يف حئاسس0003

ر˘ه˘سش ي˘ف ه˘تورذ دد˘ع˘لأ ل˘˘سصو نأأ

نيأأ ىحسضألأ ديع دعب ةسصاخ توأأ

فلأأ22 ـب هتورذ ىلإأ ددعلأ لسصو

أؤ˘ل˘كسش د˘حأؤ˘لأ مؤ˘ي˘لأ ي˘ف ح˘˘ئا˘˘سس

تأرتمؤليكلاب ةليؤط ريبأؤط كلذب

ؤ˘ح˘ن ة˘حزا˘ن ا˘ه˘ل˘ك ر˘ئأز˘ج˘لأ نأا˘كو

ع˘˘فد يذ˘˘لأ ع˘˘سضؤ˘˘لأ ؤ˘˘هو سسنؤ˘˘˘ت

ة˘ف˘عا˘سضم ى˘لإأ دود˘˘ح˘˘لأ ة˘˘طر˘˘سشب

نم زكرملأ أذهب ةلقنتملأ كيبابسشلأ

كاسشكأأ ة˘ع˘ب˘سس ى˘لإأ كا˘سشكأأ ة˘ع˘برأأ

عم لماع˘ت˘لأ ةر˘ت˘ف قر˘غ˘ت˘سست ثي˘ح

ةيناث03 د˘˘حأؤ˘˘لأ ر˘˘ف˘˘سسلأ زأؤ˘˘ج

تاينقتلأو تÓيهسست ةدع لسضفبو

يلآلأ ئراقلأ يف ةلثمملأ ةثيدحلأ

دودحلأ ةطرسش حلاسصم تعاطتسسأ
لÓخ نم نيرفاسسملأ دأدعت طبسض
ي˘ف ة˘ير˘ت˘مؤ˘ي˘ب˘لأ ر˘ف˘˘سسلأ تأزؤ˘˘ج
دودحلأ زكرم دعيو .يسسايق فرظ
يرب يدودح ذنم ربكأأ لؤبطلأ مأأ

ثيح نم ينطؤلأ ىؤتسسملأ ىلع
يناثلأو نير˘فا˘سسم˘لأ رؤ˘ب˘ع ة˘كر˘ح
يرأؤ˘˘ه ي˘˘لود˘˘لأ را˘˘ط˘˘م˘˘˘لأ د˘˘˘ع˘˘˘ب
ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لأ تنا˘˘ك نأو .ن˘˘يد˘˘مؤ˘˘ب
اهتأزيهجت نم ترؤطت دق ةينمألأ
ناف نيرفاسسملأ تأءأرجإأ ليهسستل
ل دÓبلاب ةحايسسلأ ىلع نيمئاقلأ
ف˘ت˘كلأ ل˘كؤؤ˘ت ن˘يأأ ن˘˘م نؤ˘˘فر˘˘ع˘˘ي
تÓ˘هؤؤ˘م˘لأ ى˘˘لإأ ى˘˘قر˘˘ي ل عا˘˘ط˘˘ق
ةنج ربتعت يتلأ دÓب˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لأ
يذ˘˘˘لأ تقؤ˘˘˘لأ ي˘˘˘ف سضرألأ قؤ˘˘˘˘ف

،سسنؤت رأرغ ىلع لود هيف قباسست

ىلإأ جيلخلأ لودو رسصم ،برغملأ

نم اهري˘غو ا˘يز˘ي˘لا˘م ا˘ي˘كر˘ت بنا˘ج

بلجت في˘ك ة˘ي˘حا˘ي˘سسلأ تا˘ه˘جؤ˘لأ

ةمئاق ةمدقم يف نؤكتو حايسسلأ

لأزل ن˘ي˘ح ي˘ف ة˘ي˘حا˘ي˘سسلأ لود˘˘لأ

ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘ب ر˘ي˘سس ة˘حا˘ي˘سسلأ عا˘ط˘˘ق

فهلأو عيقرتلأ عيراسشمو يطابتعأ

مسساب كؤنبلأ نم لأؤمأأ سضأرتقل

ا˘ي˘فا˘مو ة˘ل˘سشا˘ف˘لأ ع˘يرا˘سشم˘˘لأ هذ˘˘ه

ىلع ىرخألأ يه تلخد يتلأ راقعلأ

هذه يسضأرأأو تأورث بهنل طخلأ

يف فيزملأ رامثتسسلأ مسساب دÓبلأ

ذنم دÓبلأ هدهسشت يذلأ هيتلأ لظ

 .نمزلأ نم نيدقع

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

4
Gdîª«ù¢ 50S°ÑàªÑô 9102Gd©óO2775ةعاسسلأ رابخأأ

www.akhersaa-dz.com

يسضاملا توأا رهسش يف اهتورذ روبعلا ةكرح تلسصو اميف

دودحلا زكرم اوربع حئاسس نؤيلم2 ةبارق
9102 ةنسس ةيادب ذنم فراطلاب لؤبطلا مأاب
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ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأ ةرأزو تهنأأ
د˘ي˘م˘ع ما˘ه˘م لوألأ سسمأأ ي˘م˘ل˘ع˘˘لأ

كلذو سشأؤعك حلاسص لجيج ةعماج
يف رظتنم ريغو ئجافم رأرق يف
نع ثيدحلأ هيف رودي يذلأ تقؤلأ
مؤيلأ لاقملأ ريدملأ ةفيلخ بيسصنت
مل نإأ ريدقت ىسصقأأ ىلع سسيمخلأ
.ءاعبرألأ سسمأأ هبيسصنت مت دق نكي
ببسس لؤح تامؤلعملأ تبراسضتو
ة˘ع˘ما˘ج د˘ي˘م˘ع ما˘ه˘م˘ل د˘˘ح ع˘˘سضو
رأر˘ق˘لأ أذ˘ه نأأو ا˘سصؤ˘سصخ ل˘ج˘ي˘ج
ةيعماجلأ ةنسسلأ قÓطنأ ةيسشع ءاج
ةرا˘سشإأ ى˘ط˘ع˘ت˘سس ي˘ت˘˘لأ ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ
ر˘ه˘سش ن˘م ر˘سشا˘ع˘لأ ي˘ف ا˘ه˘قÓ˘ط˘˘نأ
تثد˘ح˘ت ثي˘ح يرا˘ج˘لأ ر˘ب˘م˘ت˘˘ب˘˘سس
لبق نم ءايتسسأ نع رداسصملأ سضعب
لاقملأ ريدملأ نم ةيسصؤلأ ةرأزؤلأ

اهتلسصو يتلأ ريراقتلأ ةيفلخ ىلع
ر˘ي˘ي˘سست˘لأ ة˘˘ي˘˘ئأؤ˘˘سشع سصؤ˘˘سصخ˘˘ب
ةعماج اه˘سشي˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ل˘كا˘سشم˘لأو
اهسشرعل ينعملأ ءÓتعأ ذنم لجيج

اهب عفد ام نيتنسس ؤحن لبق يرأدإلأ
دعب اسصؤسصخ رأرقلأ أذه ذاختأ ىلإأ
اهتسشا˘ع ي˘ت˘لأ ةر˘ي˘ث˘كلأ ل˘كا˘سشم˘لأ

لوألأ ا˘ه˘ي˘ب˘ط˘ق˘ب ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج
يتلأو يسضام˘لأ م˘سسؤ˘م˘لأ ي˘نا˘ث˘لأو
ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘جؤ˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف تب˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘سست
تلاطو لب ةيبÓطلأ تابأرطسضلأ

نكي مل نيذلأ ةعماجلأ ةذتاسسأأ ىتح
هسشيعت امع نؤسضأر مهنم ريثكلأ

رداسصم تثدحت ا˘م˘ي˘ف ، م˘ه˘ت˘ع˘ما˘ج
أذ˘ه˘ل ىر˘خأأ تا˘ي˘ف˘˘ل˘˘خ ن˘˘ع ىر˘˘خأأ
لع˘ف˘لأ دودر تن˘يا˘ب˘ت يذ˘لأ رأر˘ق˘لأ
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ةر˘سسألأ ط˘سسو ه˘˘نأا˘˘سشب
لابقتسسإل دعت˘سست ي˘ت˘لأو ة˘يلؤ˘لا˘ب
ة˘ئ˘ي˘˘ل˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج ة˘˘ن˘˘سس
تدكأأو أذه .تابقعلأو تايدحتلاب
ةفيلخ نييعت نع ةقباطتم رداسصم
تا˘عا˘سسلأ لÓ˘خ لا˘ق˘م˘لأ د˘ي˘م˘˘ع˘˘لأ
وأأ ءا˘ع˘برألأ د˘˘يد˘˘ح˘˘تو ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ
نا˘م˘سض ل˘جأأ ن˘م كلذو سسي˘م˘˘خ˘˘لأ
ة˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب يرأدإلأ ل˘م˘ع˘˘لأ ر˘˘ي˘˘سس
تأريسضح˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ر˘ي˘ثأا˘ت˘لأ مد˘عو
ديدجلأ يعماجلأ مسسؤملل ةيراجلأ

ه˘قÓ˘ط˘نأ ةرا˘سشإأ ى˘ط˘ع˘˘ت˘˘سس يذ˘˘لأ
ر˘ه˘سش ن˘م ر˘سشا˘ع˘˘لأ مؤ˘˘ي ا˘˘ي˘˘ئد˘˘ب˘˘م
فرعيسس يذلأو يرا˘ج˘لأ ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس

فلآأ ة˘ع˘برأأ ن˘ع ؤ˘بر˘ي ا˘م قا˘ح˘ت˘˘لأ
ةعماج تايلك فلتخمب ديدج بلاط
.لجيج

مسسوملا يف ةسصاخ ةلماكلا ةنسسلا رادم ىلع نييرئازجلل ةيحايسسلا تاهجولا لسضفأا ةمئاق سسنوت ردسصتت
ام اذإا لاملا نم ريثكلا فلكت ل سسنوت يف ةلطعلا نأا رابتعا ىلع ةيدÓيملا ةنسسلا ةياهن ةلطعو يفيسصلا

..دوسصرملا غلبملا فاعسضا يواسست يتلا ةيرئازجلا ةيحايسسلا ندملا ىدحإاب ةلطعب تنروق

ةعانسص يف لخدت/ جيريرعوب جرب
ةسصخر نود تارجفتملاو ةريخذلا

ةزايح ةمهتب نيسصخسش فيقؤت
ةسساسسح داؤمل عيبلا لجأا نم لقنو
ةيئلؤلأ ةحلسصملاب لخدتلأ و ثحبلأ ةقرف تنكمت
فيقؤت نم جيريرعؤب جرب نمأل ةيئاسضقلأ ةطرسشلل

ةيلو نم امهدحأ رمعلأ نم72 نسس يف نيسصخسش
دأؤمل عيبلأ ل˘جأأ ن˘م ل˘ق˘ن و ةزا˘ي˘ح ة˘م˘ه˘ت˘ب ة˘ل˘ي˘سسم˘لأ

نودب تأرجفتملأ و ةريخذلأ ةعانسص يف لخدت ةسساسسح
ةيداحلأ ةعاسسلأ يلأؤح سسيمخلأ مؤي كلذ و ةسصخر
ةمهأدم تايلمعب ةقرفلأ رسصانع مايق ءانثأأ ، Óيل رسشع
يح ىلإأ مهلؤسصو ىدل و ، ةنيدملاب ةميرجلأ رؤؤبل

ميسسنلأ و رؤنلأ ةقيدح فلخ طبسضلاب و نكسسم005
اهنم برقلاب ةهبسش لحم ةبكرم دؤجو مههابتنإأ تفل ،
مهرمأأ يف هبتسشم ، سصخسش اهنتم ىلع ةيران ةجأرد
مت مهتمهأدم ىدل و ، ةسضياقم ةيلمع ددسصب مهنأأ

ميقم ةنسس72 ( ع - ح ) هب هبتسشملأ ةزؤحب رؤثعلأ
دورابلأ نم ةيمك ىلع ةيلؤلأ لامسش ةناجم ةنيدمب

أأ - ب ) هب هبتسشملأ ةزؤحب و غلك01 يلأؤحـب تردق

ـب ردق يلام غلبم ةليسسملأ ةيلؤب ميقم اسضيأأ ةنسس72(

نأأ تتبثأأ ةقم˘ع˘م˘لأ تا˘ير˘ح˘ت˘لأ ، م˘ي˘ت˘ن˘سس ن˘ي˘يÓ˘م5
هذهل ءأرسش و عيب ةيلمع ددسصب اناك امهب هبتسشملأ
، بسسانملأ تقؤلأ يف نمألأ رسصانع لخدت لؤل دأؤملأ

لاسصتنلأ ةيلخ بسسحو قبسسم قافتإأ ىلع اناك امهنؤك
امه˘ب ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ نأأ ة˘يلؤ˘لأ ن˘مأل ة˘ما˘ع˘لأ تا˘قÓ˘ع˘لأو
امهنأأ و ، ايزاتنافلأ و ةيسسورفلل تايعمج يف ناطرخنم
سسأرعألأ و تÓفحلأ ءايحإأ يف دورابلأ ةدام نÓمعتسسي
لقن طورسش ىلع سصاخلأ نؤناقلاب امزتلي مل امهنأأ لإأ

لؤخملأ تاهجلأ نم سصيخرتب لإأ دورابلأ ةدام ةزايح و
امدق امهدسض يئاسضق فلم زاجنإأ مت هيلع و انؤناق اهل
ةمكحم ىدل ةيرؤهمجلأ ليكو ديسسلأ مامأأ هبجؤمب
لؤثملأ ةسسلج ىلع امهتلاحإأ دعب و ، جيريرعؤب جرب
ريغ سسبح رهسشأأ ةتسسب مكح امهقح يف ردسص يرؤفلأ
≈°eƒS .´.ةذفان

جيريرعوب جرب

 ينيرسشع فيقؤت
فنعلاب ةقرسسلا ةمهتب

جيريرعؤب جرب لامسش ةناجم ةرئأد نمأأ رسصانع نكمت
بسسحو فنعلاب ةقرسسلأ ةمهتب ينيرسشع فيقؤت نم
نيح همأأ ةيلؤلأ نمأل ةماعلأ تاقÓعلأو لاسصتلأ ةيلخ
يذلأ هب هبتسشملأ هنم مدقت ، هدرفمب فقي ةيحسضلأ ناك
ه˘ل عز˘ن و ة˘ل˘ثا˘م˘م ا˘يا˘سضق ي˘ف ا˘ي˘ئا˘سضق قؤ˘ب˘سسم ؤ˘˘ه
اهب ناك يتلأ و هتبقر يف اهقلعي ناك يتلأ ةبيقحلأ

ةنؤكرم ةبكرمب اهعسضو مث ، يلام غلبم و لاقنلأ هفتاه
و بابلأ حتف و ةيحسضلأ اهنم مدقت نيأأ ، هقيدسصل كانه
هبتسشملأ نأأ لإأ ، هب ةسصاخلأ سضأرغألأ عاجرتسسإاب ماق
ءأدتعلاب ماق و ةيحسضلأ قحل و ةبكرملأ نم لجرت هب

،رسسيألأ عأرذلأ و ةبقرلأ ىؤتسسم ىلع هايإأ ابيسصم هيلع
مدق هب هبتسشملأ دسض يئاسضق فلم زاجنإأ مت هيلعو
ةمكحم ىدل ةيرؤهمجلأ ليكو ديسسلأ مامأأ هبجؤمب
لؤث˘م˘لأ ة˘سسل˘ج ى˘ل˘ع ه˘ت˘لا˘حإأ د˘ع˘بو ،ج˘ير˘ير˘عؤ˘ب جر˘ب
ةمأرغ و أذفان اسسبح ةنسسب مكح هقح يف ردسص يرؤفلأ

≈°eƒS .´.جد000001 اهردق ةيلام

رارقلا تايفلخو بابسسأا لوح ريبك براسضت لظ يف

لجيج ةعماج ديمع ماهم يهنت يلاعلا ميلعتلا ةرازو

ةسسسسؤوملا داتع لاطي يذلا لامهإلاب هوفسصو ام ببسسب

 لمعلا نع نؤبرسضُي لجيجب يرسضحلا لقنلا ةسسسسؤؤم لامع
¯ Ω. eù°©ƒO 

قÓطنأ عم انمأزت مهتÓفاح تاكرحم ليغسشت مدعو لمعلأ نع فقؤتلأ ىلع لجيجب يرسضحلأ لقنلأ ةسسسسؤؤم لامع ءاعبرألأ سسمأأ مدقأأ
ىسضؤفلأو لامهإلأ يسشفتو مهتسسسسؤؤم اهسشيعت يتلأ ةيثراكلأ ةيعسضؤلاب هؤفسصو ام ىلع اجاجتحأ كلذو ديدجلأ يسسأردلأ مسسؤملأ

دعؤملأ نأأ مغر ءاعبرألأ سسمأأ ةحيبسص ءاقرزلأ مهتÓفاح تاكرحم ليغسشت ةرؤكذملأ ةسسسسؤؤملأ لامع سضفرو. ةريخألأ هذه طسسو
ةرح يف لؤخدلأ لامعلأ ءلؤؤه لسضفو ، تÓفاحلأ هذه ىلإأ ةجاح نم كلذ هينعي ام لكب ةيسسردملأ ةدؤعلأ نم مؤي لوأأ عم نمأزت
لامعلأ دكأأو ، ةلبقملأ ةرتفلأ لÓخ أأؤسسألاب يحؤي يذلأو مهتسسسسؤؤم هيلع دجؤت يذلأ أدج ئيسسلأ عسضؤلاب هؤفسصو امب أديدنت ةيجاجتحأ
لب يمؤيلأ مهلمع ىلع ابلسس سسكعنأ يذلأو مهتسسسسؤؤم هسشيعت يتلأ لامهإلأ نم اعرذ أؤقاسض مهنأاب تاجاجتحإلأ هذه يف نؤكراسشملأ

زيح لخدت مل اهبلغأأ نأأ مغر ءأرتهإلأو رؤهدتلأ نم ةمدقتم ةلاح يف اهبلغأأ دجؤي يتلأو اهيلع نؤلغتسشي يتلأ مهتÓفاح ىتح لاطو
ةعرسسب اهتلاح رؤهدت يف ببسست لامهإلأ نأأ ديب ةديج ةلاح يف مهبسسح نؤكت نأأ سضرتفملأ نم ناكو ةدودعم تأؤنسس لبق لإأ لÓغتسسإلأ

هذه يف نؤكراسشملأ لامعلأ دكأأو. ةيسصؤلأ تاهجلأ لبق نم اهعسضؤل ةقيقدلأ ةعباتملأو ةيكيناكيملأ ةنايسصلأ بايغ يف اسصؤسصخ
لاسضنلأ يف نؤسضام مهنأأو سسÓفإلأ ؤحن ةتباث ىطخب هجؤتت يتلأ ةيتفلأ مهتسسسسؤؤم ىلع مهتريغ ؤه مهكرحي ام نأاب ةيجاجتحإلأ ةفقؤلأ

نم ةمدقت تتاب ام لعفب ةيلؤلأ ةمسصاعب لقنلأ ةلداعم يف Óيقثو ابعسص امقر تحبسصأأ يتلأ ةسسسسؤؤملأ هذهل قئل هجو ءاطعأ لجأأ نم
لقنلل ةيمؤمعلأ ةسسسسؤؤملأ تÓفاح فقؤت ببسستو أذه . سصأؤخلأ تÓفاحل ةيؤقلأ ةسسفانملأ مغر ةيلؤلأ ناكسسل ةريبك تامدخ
ةدؤعلأ عم نمأزت جاجتحإلأ أذه نأأو اسصؤسصخ ةيلؤلأ ةمسصاعب رواحملأ سضعب ىلع لقن ةمزأأ يف لمعلأ نع لجيجب يرسضحلأ
. ةيؤنسسلأ مهتلطع ةياهن دعب مهلمع بسصانم ىلإأ لامعلأ فلآأ ةدؤعو ديدجلأ يعامتجإلأ لؤخدلأ أذكو ةيسسردملأ
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ذ˘ن˘م ق˘ير˘ط˘لأ ق˘ل˘غ ل˘ضصأو˘ت و

ر˘مأ’أ و˘ه و ءا˘ثÓ˘ث˘˘لأ مو˘˘ي ءا˘˘ضسم

رورملأ ةكرح لضش ىلإأ ىدأأ يذلأ

ةكرحب فورعملأ قيرطلأ أذه ربع

عم كلذ نمأزت و ، ةفيثكلأ رورملأ

نيأأ يضسردملأ لوخدلل موي لوأأ

ذيمÓتلأ و نيملعملأ ىلع رذعت

و ، ة˘ضسأرد˘لأ د˘عا˘ق˘م˘ب قا˘ح˘ت˘˘ل’أ

ةيجاجت˘ح’أ ة˘كر˘ح˘لأ هذ˘ه تءا˘ج

دوعولأ ببضسب نيجتحملأ بضسح
ضسيئر مهل ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لأ ة˘بذا˘كلأ
مهدعو ثيح، قبضس اميف ةرئأدلأ

انكضسم37ب ة˘ضصح كا˘ن˘ه نأا˘˘ب
ح˘تا˘ف˘لأ ي˘ف عزو˘ت˘ضس ا˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جأ
يلأو ةرايز لÓخ أذه و، ربمفون
يف لأزأأ نيع ةيدلب ىلإأ ةي’ولأ
هنأأ ريغ ، مرضصنملأ ةيليوج رهضش
هلأوقأأ يف عجأرت مايأ’أ هذه لÓخ
تانكضسلأ ةمئاق نأاب مهل دكأأ و
م˘˘ت˘˘ي˘˘ضس و د˘˘ع˘˘ب ةز˘˘ها˘˘˘ج تضسي˘˘˘ل

رهضش ةياهن ةي’ولأ ىلإأ اهلاضسرإأ
عم دعب اميف اهعيزوت متيل ربمفون
يذلأ رمأ’أ وه و ، ةنضسلأ ةياهن
را˘ثأأ و Ó˘ي˘ضصف˘ت و ة˘ل˘˘م˘˘ج ضضفر
نيذلأ نيجتحملأ بضضغ و ءايتضسأ

تان˘كضسلأ هذ˘ه˘ل م˘هرا˘ظ˘ت˘نأ لا˘ط
نأأ انملع أذإأ و ةضصاخ، ةيعامتج’أ
تا˘ن˘كضس ي˘ف ن˘˘ط˘˘ق˘˘ي م˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غأأ

ف˘˘ي˘˘لا˘˘كت نأأ ثي˘˘ح ةر˘˘˘جأا˘˘˘ت˘˘˘ضسم
دعي مل و مهلهاك تلقثأأ راجيإ’أ
ةيفاضضإأ فيلاكت لمحت مهرودقمب

. ةنضسلأ ةياهن ةياغ ىلإأ ربضصلأو

ناكم ىلإأ ةيدلبلأ لقنت دق و

ع˘م روا˘ح˘ت˘لأ لوا˘ح و جا˘ج˘ت˘˘ح’أ

أو˘ضضفر م˘ه˘نأأ ر˘ي˘غ، ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ

ةرورضضب أوبلاط و مهعم ثدحتلأ

ع˘فر˘ل، ا˘ي˘ضصخ˘ضش ي˘لأو˘لأ رو˘ضضح

ةقلعتملأ و ةرضشابم هل مهت’اغضشنأ

هذه عيزوت يف عأرضسإ’أ ةرورضضب

ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ تا˘˘ن˘˘كضسلأ

. لاجآ’أ برقأ يف اهيقحتضسم

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

2775ددعلا9102 ربمتبسس50 سسيمخلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

 ةبذاكلأ دوعولأ و لطامتلاب لأزأأ نيع ةرئأد سسيئر أومهتأ

يعامتجلا نكصسلا ىلع نوجتحم
 فيطصسب87 مقر ينطولا قيرطلا نوقلغي
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ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لأ ضسمأأ تم˘˘˘ظ˘˘˘ن
ةنتابب ينطولأ كردل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’أ

ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ضسي˘ضسح˘ت ة˘ل˘م˘ح
أذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت كلذو ،رور˘˘م˘˘لأ ثدأو˘˘ح
ينطولأ كردلأ ةداي˘ق تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل
ن˘˘مأ’أ ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت ى˘˘˘لإأ ة˘˘˘ي˘˘˘مأر˘˘˘لأ

ةأزأوملابو ،نينطأوملل ةنيكضسلأو
ةينمأ’أ تاططخملأو جمأربلأ عم
لوخدلأ نيمأاتـل ةدعم˘لأ ة˘ل˘ما˘ضشلأ

ىلع9102 ةنضسل ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ
تلمح دقو ،تا˘يو˘ت˘ضسم˘لأ ع˘ي˘م˘ج
راعضش هذه ةيضسي˘ضسح˘ت˘لأ ة˘ل˘م˘ح˘لأ
أومرتحأ ،نمأأ يعا˘م˘ت˘جإأ لو˘خد˘ل»
ةرتفلأ لÓخ أذهو «رورملأ نوناق

02 ةياغ ىلإأ40 موي نم ةدتمملأ

هذه فدهت ثيح،9102 ربمتبضس

يلمع˘ت˘ضسم ة˘ي˘عو˘ت ى˘لإأ ة˘ل˘م˘ح˘لأ
،با˘˘كر˘˘˘لأ ،قأو˘˘˘ضسلأ) ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لأ
بنأو˘˘ج˘˘˘لأ ل˘˘˘كب (..ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘جأر˘˘˘لأ
دعأوق قيبطتو مأرتحاب ةقلعتملأ
رأذ˘˘˘نإأ ،ة˘˘˘يرور˘˘˘م˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘ضسلأ
رورملأ ثدأوح مقافتب نينطأوملأ
تا˘˘ي˘˘كو˘˘ل˘˘ضس ن˘˘ع ة˘˘ب˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ

ىلع زيكرتلأو قيرطلأ يلمعتضسم
ةميخولأ اهتاضساكعنأو ا˘هر˘طا˘خ˘م
لمع˘لأ ل˘ي˘ع˘ف˘ت ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ ى˘ل˘ع
قرطلأو روا˘ح˘م˘لأ ر˘ب˘ع ي˘ئا˘قو˘لأ
ة˘فا˘ث˘ك فر˘ع˘ت ي˘ت˘لأو ة˘ي˘ضسي˘ئر˘˘لأ

ي˘ف ة˘ضصا˘خ ة˘ف˘عا˘˘ضضم ة˘˘يرور˘˘م
ةيئاضسملأو ةيحا˘ب˘ضصلأ ن˘ي˘تر˘ت˘ف˘لأ
ل˘ئا˘ه ق˘فد˘ت نا˘ب˘˘حا˘˘ضصت نا˘˘ت˘˘ل˘˘لأ
ى˘لإأو ن˘م لا˘م˘ع˘لأ و ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةفاضضإ’اب ،ةيوبرت˘لأ تا˘ضسضسؤو˘م˘لأ
نم برقلاب ينأديملأ دجأوتلأ ىلإأ

ل˘جأأ ن˘م ة˘يو˘بر˘ت˘لأ تا˘ضسضسؤو˘م˘لأ
ةمÓضسلاب ذيمÓتلأ ةيعوتو هيجوت
ن˘ي˘مأا˘˘تو ،ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ة˘˘يرور˘˘م˘˘لأ
ة˘ه˘ج ن˘م ي˘ضسرد˘م˘لأ ط˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لأ
˘˘مÓ˘˘عإ’أ ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ بضسحو .ىر˘˘خأأ
كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’أ ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘˘ل
تا˘ضسأرد˘لأ نإا˘ف ة˘ن˘تا˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لأ
ل˘ما˘ع˘لأ نأأ تت˘ب˘ثأأ ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لأ
بب˘ضست˘م˘لأ و˘ه لأز˘˘ي ’ ير˘˘ضشب˘˘لأ
،رور˘م˘لأ ثدأو˘ح ي˘ف ي˘˘ضسي˘˘ئر˘˘لأ

ن˘م ة˘ل˘م˘ج ه˘˘با˘˘كترأ ر˘˘ب˘˘ع كلذو
يف طأر˘فإ’أ ا˘هزر˘بأأ تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لأ
هيلعو ،ريطخلأ زواجتلأو ةعرضسلأ
ةلمحلأ هذه لÓخ دوهجلأ زكرتت

ر˘طا˘خ˘م ن˘م ضسي˘˘ضسح˘˘ت˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
زوا˘ج˘ت˘لأو ة˘˘طر˘˘ف˘˘م˘˘لأ ة˘˘عر˘˘ضسلأ
قطانملأ ي˘ف ا˘ضصو˘ضصخ ر˘ي˘ط˘خ˘لأ
ة˘فا˘ضسم مأر˘ت˘حأ مد˘ع ،ة˘ي˘نأر˘م˘ع˘لأ

تأزواجت˘لأو تأروا˘ن˘م˘لأ ،نا˘مأ’أ

،راضسيلأ ى˘ل˘ع ر˘ي˘ضسلأو ةر˘ي˘ط˘خ˘لأ

ءانثأأ لومحملأ فتاهلأ لامعتضسأ

˘مأز˘ح لا˘م˘ع˘ت˘ضسإأ مد˘ع ،ة˘قا˘ي˘˘ضسلأ

لقن،ةيمامأ’أ دعا˘ق˘م˘لأ ي˘ف ن˘مأ’أ

نود ةيمامأ’أ دعاقملأ يف لافطأ’أ

لا˘م˘ع˘ت˘ضسإأ مد˘ع ،ةر˘˘ضشا˘˘ع˘˘لأ ن˘˘ضس

ةضصضصخملأ تأرم˘م˘لأ ن˘ي˘ل˘جأر˘لأ

ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘جأر˘لأ ر˘ي˘ضس مد˘ع ،م˘ه˘ل

تا˘˘قر˘˘ط˘˘لأ فأو˘˘ح وأأ ة˘˘ف˘˘ضصرأ’أ

ةفاضضإ’اب ،ضضرغلأ أذه˘ل ةأا˘ي˘ه˘م˘لأ

ر˘ضضخأ’أ م˘قر˘لا˘ب ف˘ير˘ع˘˘ت˘˘لأ ى˘˘لإأ

لابقت˘ضس’ ضصضصخ˘م˘لأ5501

ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لأ و ر˘ط˘˘خ˘˘لأ تأءأد˘˘ن

ةفرعمل يقيرط عقومو ،ثدأوحلأ

يف نيعوضضوملأ تاقرطلأ ةلاح

 .نينطأوملأ ةمدخ

 رورملا ثداوح نم ةياقولل ةيصسيصسحت ةلمح
ةنتابب ينطولا كردلل

ينطولأ قيرطلأ قلغ ىلع، فيطشس ةي’و بونج ةعقأولأ لأزأأ نيع ةيدلبب يعامتج’أ نكشسلأ ىلع نيجتحملأ نم تأرششعلأ مدقأأ
. ةركشسب و ةليشسملأ و ةنتاب ةي’وب فيطشس ةي’و طبري يذلأ87 مقر

رطصست نمألا حلاصصم
لوخد نامصضل اجمانرب

ةيلوب نمآا يصسردم
فيطصس

فيطضس ةي’و نمأأ حلاضصم تعضضو

لوخد نامضضل Óيفك اينمأأ اجمانرب

ثي˘ح، ن˘مآأ ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جأو ي˘˘ضسرد˘˘م

ةيداملأ تاينا˘كمإ’أ ة˘فا˘ك تر˘خ˘ضس

ةي˘ن˘مأأ ة˘ي˘ط˘غ˘ت ر˘ي˘فو˘ت˘ل ة˘ير˘ضشب˘لأو

اهضصاضصتخأ عاطق ةفاك ربع ةلماضش

نمأأ حلاضصم تدمع دقو. يرضضحلأ

ة˘فا˘ك ة˘ضسأرد ى˘لإأ ،ف˘ي˘ط˘ضس ة˘˘ي’و

نأأ ا˘ه˘نأا˘ضش ن˘م ي˘˘ت˘˘لأ ت’Ó˘˘ت˘˘خإ’أ

تا˘˘˘˘بو˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ضصلأ ضضع˘˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘˘كضشت

ةمضصاعل ة˘يرور˘م˘لأ تا˘قا˘ن˘ت˘خ’ا˘ك

ين˘مأأ ط˘ط˘خ˘م ع˘ضضو ع˘م ،ة˘ي’و˘لأ

نامضضو ليهضست هنأاضش نم يرورم

لÓ˘خ ة˘ضصا˘خ ة˘يرور˘م˘لأ ة˘لو˘ي˘ضسلأ

ءأد˘˘ضسإأ م˘˘ت ن˘˘يأأ ،ةورذ˘˘لأ تا˘˘˘عا˘˘˘ضس

قر˘ف˘لأ ة˘فا˘كل ة˘مرا˘ضص تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت

رواح˘م˘لا˘ب ةد˘جأو˘ت˘م˘لأ ر˘ضصا˘ن˘ع˘لأو

تا˘ضسضسؤو˘م˘لأ ط˘ي˘˘ح˘˘م و قر˘˘ط˘˘لأو

ةطخ مضسر ىلإأ و˘عد˘ت ،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ

نأأ اهنأاضش نم ةعيرضسو ةعجان لخدت

يأأ كرأدتل يضسايق فرظ يف مهاضست

ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تأ ع˘م ل˘م˘ت˘ح˘م لÓ˘˘ت˘˘خأ

م˘ت˘ي˘˘ضس و أذ˘˘ه.ة˘˘مزÓ˘˘لأ ر˘˘ي˘˘بأد˘˘ت˘˘لأ

ي˘ضسي˘ضسح˘ت˘لأ ج˘ما˘نر˘ب˘لأ فا˘ن˘ئ˘ت˘ضسأ

حلاضصم لبق نم رطضسملأ يونضسلأ

ةيريدم عم قيضسنتلاب، ةي’ولأ نمأأ

ذيمÓتلل هجوملأو ،ةي’ولاب ةيبرتلأ

ة˘ثÓ˘ث˘لأ رأو˘طأ’ا˘ب ن˘ي˘ضسرد˘م˘ت˘˘م˘˘لأ

ا˘ه˘م˘هأأ ع˘ي˘ضضأو˘م˘لأ د˘يد˘ع لوا˘ن˘ت˘˘ي

لامعتضسأ ءوضسو تأردخملأ رطاخم،

يرو˘˘ط˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘ضسن˘˘˘لا˘˘˘ب تنر˘˘˘ت˘˘˘نأ’أ

ميلضسلأ روبعلأ ،يوناثلأو طضسوتملأ

ة˘ئ˘طا˘خ˘لأ تا˘كو˘ل˘ضسلأو ق˘ير˘˘ط˘˘ل˘˘ل

روطلل ةبضسنلاب يضسردملأ طضسولاب

.يئأدتب’أ
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ةثج ىلع روثعلا
يف اقونصشم ينيتصس
ةنتابب مÓصس دلوأا

ةثج ىلع روثعلأ ضسمأأ ةحيبضص مت

ن˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي «ح ر» ى˘˘عد˘˘ي ضصخ˘˘ضش

ةطضسأوب اقونضشم ةنضس66 رمعلأ

يلئاعلأ هنكضسمب يكي˘ت˘ضسÓ˘ب ل˘ب˘ح

ةعباتلأ مÓضس د’وأأ ةيدلبب نئاكلأ

،ةنتاب ة˘ي’و˘ب نو˘ي˘ع˘لأ ضسأر ةر˘ئأد˘ل

ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘˘لا˘˘ضصم تل˘˘خد˘˘ت ثي˘˘ح

ةيوناثلأ ةدحولأ يف ةلثمم ةيندملأ

ةيحضضلأ ةثج لقن لجأ’ رضساج نيعل

ثث˘˘ج˘˘لأ ظ˘˘˘ف˘˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ضصم ى˘˘˘لإأ

ة˘نأور˘م˘ب ر˘م˘ن˘لأ ي˘ل˘ع ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘ب

بيبطلأ حير˘ضشت˘ل ا˘ه˘عا˘ضضخإأ ل˘جأ’

بابضسأأو فورظ ديدحتو يعرضشلأ

ا˘ه˘نأا˘ضشب تح˘ت˘˘ف ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لأ

اقيقحت ةضصتخملأ ةينمأ’أ حلاضصملأ

تامولعم بضسحو ،اهدنع قوفولل

ةيحضضلأ راحتنأ ةيضضرف نإاف ةدرأو

ح˘˘ضصأ’أ ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح˘˘ل أد˘˘ح ه˘˘˘ع˘˘˘ضضوو

أذ˘ه نأأو ا˘ضصو˘ضصخ ا˘ه˘ن˘م د˘ي˘˘كأ’أو

ةيعامتجأ لكاضشم نم يناعي ريخأ’أ

ع˘فأد˘˘لأ نو˘˘كت د˘˘ق ة˘˘لا˘˘ط˘˘ب ة˘˘مزأأو

.هتايحل دح عضضول

T°ƒT°É¿.  ì
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سسي˘˘˘ئر نأا˘˘˘ب او˘˘˘لا˘˘˘˘ق يذ˘˘˘˘لا

دبع يدلبلا يبعسشلا سسلجملا

ةلماعمب هسصخي سشرطل زيزعلا

ةيدلبلا هسسأارت ذ˘ن˘م ة˘ي˘ل˘ي˘سضف˘ت

˘مو˘ي ا˘هر˘ق˘م او˘م˘˘ح˘˘ت˘˘قا ي˘˘ت˘˘لا

تارا˘˘ع˘˘سشب اودا˘˘نو ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا

م˘ل يذ˘لا «ر˘ي˘˘م˘˘لا» ـل ة˘˘ئوا˘˘ن˘˘م

نآ’ا ة˘يا˘غ ى˘لإا ا˘ن˘كا˘سس كر˘ح˘˘ي

هنأاسش تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا هذ˘ه ها˘ج˘ت

ةر˘ئاد˘لا سسي˘˘ئر نأا˘˘سش كلذ ي˘˘ف
ثيح ،دوهز˘م ق˘ي˘فو˘ت ي˘لاو˘لاو
ةغلب ةيسصولا تاهجلا تفتكا
قلعتي رمأ’ا نأا مغر تمسصلا
ة˘ن˘يد˘م ةر˘˘سصا˘˘ح˘˘مو قÓ˘˘غإا˘˘ب
ي˘ف بب˘سست ا˘م و˘هو ا˘ه˘ل˘م˘كأا˘˘ب
،را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم ل˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘ت
نيذ˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لاو ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا

لوخدلا عم دعوم ىلع اوناك
نأا دعبو اذه ،سسمأا يسسردملا

حر˘ت˘ق˘˘م نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا سضفر

موي همدق يذلا ةرئادلا سسيئر
نم ةبسسن سصيسصخت˘ب ن˘ي˘ن˘ثإ’ا
ة˘مدا˘ق˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا ة˘˘سصح˘˘لا
˘-ي˘نو˘ب˘لا ـب ن˘كسسلا ي˘ب˘لا˘ط˘˘ل
نكسسلا ةنج˘ل كير˘ح˘تو ز˘كر˘م
نإا˘˘˘ف ،تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘سسارد˘˘˘˘ل
ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘ب او˘˘ما˘˘ق نيجتحملا
ةمئاق يف نكسسلا يبلاط ءامسسأا
خيراتو بقللاو مسس’ا تنمسضت
ددع قاف ثيح ،بلطلا ميدقت
فلأ’ا ةمئاقلا هذه يف ءامسسأ’ا

ءا˘م˘سسأا تل˘م˘سش ا˘ه˘نأا را˘ب˘ت˘˘عا˘˘ب

ي˘ف ن˘˘كسسلا ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط ع˘˘ي˘˘م˘˘ج

9002 ةنسس نم زكرم-ينوبلا

دكأاو6102 ةنسس ةياغ ىلإاو

اوعجارتينل مهنأاب نوجتحملا

م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا

ةسصح يف لثمتملاو يسساسسأ’ا

عيمج ءامسسأا اهيف نوكت ةسصاخ

˘-ي˘نو˘ب˘˘لا ـب ن˘˘كسسلا ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط

.زكرم

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

6
نييبانعلا ءاضضف2775ددعلا9102 ربمتبسس50 سسيمخلا

www.akhersaa-dz.com

تاطلصسلا نم «ريحم» تمصصو اهرخآا نع ةلولصشم ةنيدملا

نوجتحملاو ينوبلا يف لسصاوتي «نايسصعلا»
عجارتلا نوسضفري
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د˘˘˘ير˘˘˘ب» ةد˘˘˘حو ةر˘˘˘يد˘˘˘م تد˘˘˘كأا
هذه نأا ىلع ةبانع ةي’وب «رئازجلا
ةمزÓلا تاءارجإ’ا تذختا ةريخأ’ا
ي˘ف ة˘لا˘ع˘ف˘لا ة˘م˘ها˘سسم˘لا نا˘م˘˘سضل
ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا لو˘˘˘خد˘˘˘لا حا˘˘˘ج˘˘˘نإا

ةلويسسلا ريفوت ةيحان نم اسصوسصخ
.ةيديربلا بتاكملا يف ةيلاملا

ح˘ير˘سصت ي˘ف ةر˘يد˘م˘لا تح˘سضوأا
ةلوي˘سسلا نأا «ة˘عا˘سس ر˘خآا» ةد˘ير˘ج˘ل
لكسشلاب ةرفوتم نو˘كت˘سس ة˘ي˘لا˘م˘لا
ةيديربلا بتاكملا عيمج يف مزÓلا
ةبانع ةي’و بار˘ت ر˘ب˘ع ةر˘سشت˘ن˘م˘لا

ا˘م˘ك ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا لو˘خد˘˘لا لÓ˘˘خ
بحسس نامسض لجأا نمو هنأا تفسشك
مهتا˘با˘سسح ن˘م م˘ه˘لاو˘مأ’ ن˘ئا˘بز˘لا
ةمزÓلا ةعرسسلاب ةيراجلا ةيديربلا

ةفاك ةنايسصب تماق ةسسسسؤوملا نإاف
ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ة˘ي˘لآ’ا تا˘عزو˘م˘لا
يتلا كلت حÓ˘سصإا ة˘ي˘ل˘م˘ع ع˘ير˘سست

عزوملا ءان˘ث˘ت˘سسا˘ب ة˘ف˘قو˘ت˘م تنا˘ك
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع د˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا ي˘˘لآ’ا

رامع يديسس ةيدلبب ديربلا بتكم
ةي˘ل˘م˘عو ه˘لاد˘ب˘ت˘سسا بجو˘ت˘ي يذ˘لا
ةماعلا ة˘ير˘يد˘م˘لا ر˘ب˘ع ر˘م˘ت هءار˘سش
عباوطلا سصوسصخب امأا ،ةسسسسؤوملل
ثدحت يت˘لا ة˘يد˘ير˘ب˘لاو ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا
،ىرخأ’او ة˘ن˘ي˘ف˘لا ن˘ي˘ب ةرد˘ن ا˘ه˘ي˘ف
ةرفوتم اهنأا ىلإا ةريدملا تراسشأاف
ةيدير˘ب˘لا بتا˘كم˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ا˘ن˘مد˘ق˘ت» و˘يرا˘ن˘ي˘سس يأا يدا˘ف˘˘ت˘˘لو
ةيريدملا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع تا˘ب˘ل˘ط˘ب
اند˘م ل˘جأا ن˘م ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
ة˘يد˘ير˘ب˘لا ع˘˘باو˘˘ط˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘ب
ديرب» ةدحو ةريدم لوقت «ةيئابجلاو

ةيحان˘لا ن˘م ا˘مأا ،ة˘با˘ن˘ع˘ب «ر˘ئاز˘ج˘لا
تاعوبطملا فل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ةيديربلا تÓ˘ما˘ع˘م˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ةديدج تاباسسح حتف اهسسأار ىلعو
ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا˘ب يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو
ةداهسش ىل˘ع دد˘ج˘لا ن˘ي˘ل˘سصح˘ت˘م˘لا
اهنأا ةريد˘م˘لا تد˘كأا˘ف ،ا˘يرو˘لا˘كب˘لا
عيمج ي˘ف ا˘سضيأا ةر˘فو˘ت˘م نو˘كت˘سس
نامسض لجأا نمو ةيديربلا بتاكملا
ى˘ل˘ع تار˘ي˘سضح˘ت˘لا ل˘ج نو˘كت نأا
نأا ةر˘يد˘م˘لا تح˘سضوأا ه˘جو ل˘م˘˘كأا

ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا تارا˘˘˘طإا ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج
ةيديربلا بتاكملا نع نيلوؤوسسملاو
ى˘لإا اودا˘˘ع نو˘˘نو˘˘كي˘˘سس ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب
لو˘خد˘لا بب˘سسب م˘ه˘ل˘م˘ع بسصا˘ن˘م
يف مهبلغأا ناك نأا دعب يعامتج’ا

تÓ˘ي˘ه˘˘سست˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘فو ،ل˘˘ط˘˘ع
ةماعلا ةيريدملا فرط نم ةذختملا

لو˘خد˘لا سصو˘سصخ˘ب ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةريدملا تراسشأا د˘ق˘ف ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ىلع مهل تدكأا ةريخأ’ا هذه نأا ىلإا

تاءار˘˘˘جإ’ا ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت ةرور˘˘˘سض
نوكت يتلا تÓماعملا يف ةيرادإ’ا

ل˘ي˘ه˘سست˘ل كلذو تا˘سسسسؤو˘م˘لا ع˘˘م
.روجأ’ا بسص

ينوبلا يبتكم حتف ةداعإ
لبقملا عوبسفا راجحلاو
د˘ير˘ب» ة˘سسسسؤو˘م ةد˘حو نأا ا˘˘م˘˘بو

ددع تقلطأا ةبانع ةي’وب «رئازجلا
ر˘يو˘˘ط˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا ن˘˘م
دد˘ع ةدا˘يزو تا˘مد˘خ˘لا ن˘ي˘سسح˘تو
ةريدملا تفسشك دقف ،ديربلا بتاكم
ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب د˘ير˘ب˘لا بت˘كم نأا
ةئيهت ةداعإا ةيلمع نم دافتسسا يذلا
لبقملا عوب˘سسأ’ا ه˘حا˘ت˘ت˘فا دا˘ع˘ي˘سس
زيهجتلاو لاغسشأ’ا ءاهتنا دعب كلذو

بت˘˘كم˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ه˘˘تاذ ر˘˘˘مأ’او

زيح لخديسس يذلا ميدقلا راجحلا

وهو اسضيأا لبقملا عوبسسأ’ا ةمدخلا

تامدخلا نسسحي نأا هنأاسش نم ام

بتا˘كم ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضلا ف˘˘ف˘˘خ˘˘يو

سصو˘سصخ˘ب ا˘مأا ،ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘˘ع

«سشير˘لا عارذ» ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘˘لا

ىلإا رفوتت يتلا بنعلا داو ةيدلبب

،يد˘ير˘ب بت˘˘كم ى˘˘ل˘˘ع نآ’ا ة˘˘يا˘˘غ

ح˘ت˘ف ر˘خأا˘ت نأا ةر˘يد˘م˘لا تح˘سضوأا˘ف

ليقارعلا سضعب هدرم كانه بتكم

لÓغتسس’ ة˘يرادإ’ا تÓ˘ي˘ط˘ع˘ت˘لاو

ةيقرتلا ناويدل ة˘ع˘با˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا

ةعباتلا كلت وأا يراقعلا رييسستلاو

نكسسلا نيسسحتل ةيوهجلا ةلاكولل

.هريوطتو

يعامتج’ا لوخدلل ابصسحت ةيلآ’ا تاعزوملا لج حيلصصتو ةنايصص

 ةيلاملا ةلويسسلا رفوت ىلع دكؤوي «رئازجلا ديرب»
 هبتاكم لجب تامدخلا فلتخمو

لجأا نم كلذو يلاوتلا ىلع ثلاثلا مويلل مهجاجتحا سسمأا ةبانع ةي’و ينوبلا ةنيدمب نكصسلا يبلاط نم ديدعلا لصصاو
اريثك ملظ هنأاب نوجتحملا ىأار يذلا زكرم-ينوبلا ـل يراجيإ’ا يمومعلا نكصسلا نم ةصصاخ ةينكصس ةصصحب ةبلاطملا

- ملاصس يديصس يح اهصسأار ىلعو ةديدعو ةريبك ةينكصس سصصصح نم تدافتصساةيدلبلا يف ىرخأا قطانمب ةنراقم
. -مهبصسح

نييداصصتق’ا نيلماعتملا ةدئافل

نم صصيلقتلل يسسارد موي
داوملاو ركسسلا ،حلملا لامعتسسا

ةمسسدلا
قيسسنتلاب سسمأا ةبانع ةي’ول ةراجتلا ةيريدم تمظن
سسوبي˘سس ة˘عا˘ن˘سصلاو ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘فر˘غ ن˘م ل˘ك ع˘م
يف ثحبلا ربخم يف ةلثمم »راتخم يجاب» ةعماجو
ايسسارداموي يئيبلا ممسستلاو ةيو˘ي˘ح˘لا ءا˘ي˘م˘ي˘كلا
يف نيسصسصختملا نييداسصتق’ا نيلماعتملا ةدئافل
سصي˘ل˘ق˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م كلذو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا تا˘عا˘˘ن˘˘سصلا
ر˘كسسلاو ح˘ل˘م˘لا ي˘تدا˘م لا˘م˘ع˘ت˘سس’ ي˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
م˘ه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م ي˘ف ة˘م˘سسد˘لا داو˘م˘لا ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
مويلا اذ˘هيف نوكراسشملا قرطت ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
لبسسلاو ةيئاذغلا تاممسستلا ةرهاظ ىلإا يسساردلا
ةحناسس ةبسسانملا تناكو هذه ،اهنم دحلل ةليفكلا

،سسي˘سسح˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ما˘يأ’ا تا˘ي˘لا˘ع˘ف ما˘ت˘ت˘˘خ’
نم سسماخلا يف تقلطنا يتلا مÓعإ’او ةيعوتلا
م˘سسو˘م ة˘ل˘ي˘ط تر˘م˘ت˘سساو ي˘سضا˘م˘˘لا يا˘˘م ر˘˘ه˘˘سش
ةمÓسسو نمأا اهنم فدهلا ناك يتلاو فايطسص’ا
.كلهتسسملا
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يف طروتملا «ازوك ’» فيقوت
حÓسسلاب ءادتعاو ةقرسس اياسضق

صضيبأ’ا
رحب01 ير˘سضح˘لا ن˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘كم˘˘ت
نيمرجملا رطخأا دحأا فيقوت نم يراجلا عوبسسأ’ا
ة˘ي˘مار˘جإا تاءاد˘ت˘عا ذ˘ف˘ن˘ي نا˘ك ة˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘سض حار ءا˘سضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسأ’ا˘˘ب
ـل ميلع ردسصم هنع فسشك امل اقفوو نينطاوملا
و˘هو «ر .سش» ـب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مأ’ا نإا˘˘ف «ة˘˘عا˘˘سس ر˘˘خآا»

ىلع بأاد اماع42 رمعلا نم غلبي يئاسضق قوبسسم
ءانبو حابسصلل ىلوأ’ا تاعاسسلا يف هتاءادتعا ذيفنت

ن˘مأ’ا ر˘ق˘م ى˘لإا تل˘˘سصو ي˘˘ت˘˘لا ىوا˘˘كسشلا ى˘˘ل˘˘ع
اهيف طروت يتلا اياسضقلا نإاف رسشاعلا يرسضحلا
فتاه ةقرسس ،فنعلاب ةقرسسلاب قلعتت هيف هبتسشملا
ةقرسسو سضيبأ’ا حÓسسلاب ديدهتلا ةلئاط تحت لاقن
نيذلا اياحسضلا نع ثيدحلا نود اذه ،ةيران ةجارد
«ازوك’» وعدملا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م او˘سضفر
نم ةرتف دعب نمأ’ا دارفأا لبق نم هفيقوت مت يذلا
ن˘ي˘م˘ك ه˘ل بسصن م˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ه˘تا˘كر˘ح˘˘ت د˘˘سصر˘˘ت
هقحب تذختا نيأا نمأ’ا رقم ىلإا اهرثإا ىلع هدايتقاو
موي ه˘م˘يد˘ق˘ت ل˘ب˘ق ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا
ةبانع ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا ءاثÓثلا

…hd«ó gô.سسبحلا هعاديإاب رمأا يذلا
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ة˘ح˘ل˘شصم ه˘˘ت˘˘فر˘˘ع ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ع˘˘ب˘˘ت
ة˘˘ي˘˘حأر˘˘ج˘˘لأ تلا˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسلأ
ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ ى˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘لا˘˘˘ب

نم62 خ˘يرا˘ت˘ب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘ب
لÓ˘˘خإأ ن˘˘م طرا˘˘˘ف˘˘˘لأ ر˘˘˘ه˘˘˘ششلأ
بيرخ˘ت˘لأ أذ˘كو ما˘ع˘لأ ما˘ظ˘ن˘لا˘ب
تنكمت ، ةلودلأ كلمل يدمعلأ
ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ ة˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘شضلأ
ة˘يلو ن˘مأا˘ب ثلا˘ث˘لأ ير˘˘شضح˘˘لأ

01 ف˘ي˘قو˘˘ت ن˘˘م ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق

نم مهرام˘عأأ حوأر˘ت˘ت صصا˘خ˘ششأأ

مهعولشضل ، ةنشس73 ىلإأ51

ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج ن˘˘يو˘˘كت ة˘˘ي˘˘شضق ي˘˘ف

كلمل يدمعلأ بيرختلأ ،رأرششأأ

ماعلأ ما˘ظ˘ن˘لا˘ب لÓ˘خإلأو ر˘ي˘غ˘لأ

.ةماعلأ ةنيكشسلاب صساشسملأو

خيرات ىلإأ دوعت ةيشضقلأ عئاقو

يف طرافلأ توأأ رهشش نم62

احابشص فشصنلأو ةدحأولأ دودح

ىوكشش ةبوانملأ رشصانع تقلت ،

ىلع يدعتلأ ةلواحم صصوشصخب

جاجز بيرخت و ءابطألأ صضعب
ى˘˘ل˘˘ع جÓ˘˘˘ع˘˘˘لأ تا˘˘˘عا˘˘˘ق د˘˘˘حأأ

تلاجعتشسلأ ةحلشصم ىوتشسم
يعماجلأ ىفششتشسملاب ةيحأرجلأ
ل˘خد˘ت˘لأ م˘ت˘ي˘ل ، ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق˘˘ب
ةطرششلأ تأوق لبق نم يروفلأ
فيقوت مت نيأأ ناكملأ نيع يف
ىلإأ مهليوحتو صصاخششأأ ةعبرأأ

لا˘م˘كت˘شسل ة˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘لأ ر˘˘ق˘˘م
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ،ة˘مزÓ˘لأ تأءأر˘˘جإلأ
نم تايرحتلأ ةيلمعو قمعملأ
تأذل ةيئاشضقلأ ةيطبشضلأ لبق

عم قيشسنت˘لا˘ب ير˘شضح˘لأ ن˘مألأ
ن˘مأا˘ب ة˘ط˘ششن˘لأ ح˘لا˘شصم˘˘لأ ل˘˘ك

60 فيقوت ىلإأ تشضفأأ ةيلولأ
يف نيطروتم نيرخآأ صصاخششأأ
نم ءاهتنلأ دعب ،ةيشضقلأ صسفن
قح ةيئأزج تأءأرجإأ فلم زاجنأ
˘ما˘مأأ م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ
ا˘يا˘شضق ن˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ة˘با˘ي˘˘ن˘˘لأ
بيرختلأ ،رأرششأأ ةيعمج نيوكت
لÓخإلأو ريغلأ كل˘م˘ل يد˘م˘ع˘لأ
صسا˘˘شسم˘˘لأو ما˘˘ع˘˘لأ ما˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب
.ةماعلأ ةنيكشسلاب
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ة˘يلو˘ب ن˘مألأ ح˘لا˘شصم تن˘كمت
ة˘با˘˘شصع كي˘˘كف˘˘ت ن˘˘م ة˘˘م˘˘لا˘˘ق
صسوفن يف بعرلأ تلخدأأ ةريطخ
لÓ˘خ ن˘م كلذ و ،ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م˘˘لأ

يتلأ ةقرشسلأ و وطشسلأ تايلمع
دشض ةباشصعلأ هذه دأرفأ اهعب ماق
تأرايشس نم ناكشسلأ تاكلتمم
ف˘ي˘قو˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ،تا˘ب˘كر˘م و
نمألأ حلاشصم يقلت دعب تءاج
اياحشضلأ دحأ اهب مدقت ىوكششل

ميقملأ ، ةنشس94 رمعلأ نم غلابلأ

ل˘ع˘ف˘ل ه˘شضر˘ع˘ت ر˘˘ثأ ،ة˘˘م˘˘لا˘˘ق˘˘ب

هترايشس تفدهتشسأ يتلأ ةقرشسلأ

ى˘ل˘ع ،نا˘قو˘˘ل ا˘˘ي˘˘شسأد عو˘˘ن ن˘˘م

كرا˘˘ب˘˘م جا˘˘ح˘˘لأ ي˘˘ح ىو˘˘ت˘˘شسم

ن˘ي˘شصخ˘شش ل˘ب˘ق ن˘م ،ة˘˘م˘˘لا˘˘ق˘˘ب

ةيوهلأ يلوهجم امهيف هبتششم

ةبكرم نت˘م ى˘ل˘ع ا˘نا˘ك نأذ˘ل˘لأو

ةطرششلأ تأوق رششابتل .ةيحايشس

يتلأ يرح˘ت˘لأو ثح˘ب˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع

صصاخششأأ30 ف˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ب تل˘˘ل˘˘ك

ام مهرامعأأ حوأرتت مهيف هبتششم

ةملاقب نيميقم ةنشس03و12 نيب

ي˘˘ح˘˘˘ي ي˘˘˘ح ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع

عاجرتشسأ عم ،ةملاق˘ب ي˘لو˘م˘غ˘م

ةيلمع.ة˘قر˘شسلأ ل˘ح˘م ة˘ب˘كر˘م˘لأ

عاجرتشسأ نع ترفشسأأ قيقحتلأ

يتورام عون ن˘م ة˘ي˘نا˘ث ة˘ب˘كر˘م

ل˘ب˘ق ن˘˘م ة˘˘قر˘˘شس ل˘˘ح˘˘م تنا˘˘ك

ةيحشضلل كلم ،مه˘ي˘ق ه˘ب˘ت˘ششم˘لأ

ةنشس92 رمعلأ نم غلابلأ يناثلأ

ليوحت مت˘ي˘ل .ة˘م˘لا˘ق˘ب م˘ي˘ق˘م˘لأو

ز˘كر˘م ى˘˘لإأ م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لأ

قيقحت حتف مت نأأ دعب ،ةطرششلأ

م˘هد˘شض نو˘ك و ، ة˘ي˘شضق˘˘لأ ي˘˘ف

نيوكت لعفلأ نع ايئاشضق افلم

تا˘˘قر˘˘شسلأ ،رأر˘˘ششأأ ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج

فور˘ظ˘ب ة˘نر˘ت˘ق˘م˘لأ ةدد˘ع˘ت˘˘م˘˘لأ

ميطحتلأو فنعلأ ،ددعتلأ ،ليللأ

نأأ ل˘ب˘ق.ر˘ي˘غ˘لأ كل˘م˘ل يد˘م˘ع˘˘لأ

ة˘˘˘˘م˘˘˘˘كح˘˘˘˘م ما˘˘˘˘مأأ أو˘˘˘˘مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي

نيأأ،يشضا˘م˘لأ عو˘ب˘شسألأ ،ة˘م˘لا˘ق

.عأديإأ رمأأ مهقح يف ردشص

يعماجلإ ىفسشتسسملاب ت’اجعتسس’إ ةحلسصم بيرختب إوماق امدعب / ةنيطنسسق

بيرختلأ ةمهتب ةلأدعلأ مامأأ نيطروتم01 ميدقت

نينطإوملإ سسوفن يف بعرلإ تلخدأإ امدعب

ةملاقب تأرايشسلأ ةقرشس يف ةشصتخم ةريطخ ةباشصع كيكفت

اهنم قلعت ام ةسصاخ اهعإونأإ ىتسشب فلتخمب ةيرسضحلإ ةميرجلإ ىلع ءاسضقلإ يف ةنيطنسسق ةي’و نمأإ حلاسصم تإدوهجم راطإإ يف
 .ماعلإ ماظنلإ ىلع ظافحلإ إذكو تاكلتمملإ و سصاخسشأ’اب سساسسملاب

ةقرشس ةمهتب صصاخششأأ30 فيقوت
ةملاقب يعأرز لوشصحم

فيقوت نم ةملاقب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةقرفلأ دأرفأأ نكمت

ةمهتب ةنشس03و12 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت صصاخششأأ ةثÓث
حأر ي˘ت˘لأو ،«ن˘يرا˘ت˘كن» ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م ي˘عأرز لو˘شصح˘˘م ة˘˘قر˘˘شس

رقم ىلإأ ةيحشضلأ مدقت دعب .ةنشس37 «ع.م «ىمشسملأ اهتيحشض
ىوكشش عفر لجأأ نم ،ةملاقب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةقرفلأ
ةقرشسل ةملاق ةيدلب ةتأرد˘شس ق˘ير˘ط˘ب ة˘ن˘ئا˘كلأ ه˘ت˘عرز˘م صضر˘ع˘ت˘ل
ىلع ،نيلوهجم فرط نم نيراتكنلأ ةهكاف يعأرزلأ هلوشصحم
˘ما˘ي˘ق˘ل˘ل نا˘كم˘لأ ن˘ي˘ع ى˘لإأ ل˘ق˘ن˘ت˘لأو ة˘يرود ل˘ي˘˘كششت م˘˘ت ا˘˘هر˘˘ثإأ
ثحبلأ دعبو مÓعتشسلأ رشصنعل اطيششنت .ةيرورشضلأ تانياعملاب
قلعتيو امهيف هبتششملأ ناكمو ةيوه ىلإأ لشصوتلأ مت يرحتلأو
ةمكحم ةطخ عشضو مت نيأأ ،ي.ز و ع.صس ىمشسملأ نم لكب رمألأ
دعب ةقرفلأ رقم ىلإأ امهدايتقإأو ا˘م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘ل ا˘م˘ه˘ب ة˘حا˘طإÓ˘ل

نم جد0005 هردق يلام غلبم ىلع امهتزوحب رثع امهششيتفت
نأأ نيبت قي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘شصأو˘م.ة˘قور˘شسم˘لأ ة˘ه˘كا˘ف˘لأ ع˘ي˘ب تأد˘ئا˘ع
ـــب اهنزو ردقملأو راجششألأ نم ةهكافلأ عزنب اماق امهيف هبتششملأ

ليللأ فرظ نيلغتشسم ةيكيتشسÓب صسايكأأ لخأد اهاعشضوو غلك57
امهيف هبتششم˘لأ ى˘ق˘ت˘لأ ي˘لأو˘م˘لأ مو˘ي˘لأ ي˘فو ،ا˘ه˘ئا˘ف˘خإا˘ب ا˘ما˘ق م˘ث
مغرلاب امهنم اهئأرششب موقيل ةهكافلأ هيلع اشضرعو م.ب ىمشسملاب
دعب.ةقرفلأ رقم ىلإأ هدايتقأو هفيقوت متيل ،ةقورشسم اهنأاب هملع نم
مهيلع مكح ةشصتخملأ ةيئاشضقلأ تاهجلأ مامأأ نيطروتملأ ميدقت

.جد000.02 اهردق ةيلام ةمأرغو ذفان ريغ صسبح ماعـب
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ةملاقب لئابنلأ مامحب اقنشش قهأرم راحتنأ

ةثداح عقو ىلع ،صسمأأ لوأأ ،ةملاقب لئابنلأ مامح ةيدلب ناكشس زتهأ
و ،ةقطنملأ ناكشس ىدل ىشسألأ و نزحلأ نم ريثكلأ تفلخ ةميلأأ
ةثداحلأ هذه ،لبحب قونششم صصخشش ىلع روثعلأ مت نأأ دعب كلذ
كلذ و ،لئابنلأ مامحب ةيندملأ ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ اهل تلخدت
(م م) ىعدي صصخشش ىلع روثعلاب ديفت تامولعم لوشصو دعب

دومع ىلع لبح ةطشسأوب قونششم ،ةنشس61 رمعلأ نم غلابلأ
نم دكأاتلأ دعب و ،ةرأدردلأ ةتششمب ،لزنم ءانف يف ،حلشسم تنمشسأ

ثث˘ج˘لأ ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘شصم ى˘لإأ ه˘ت˘ث˘ج ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ،ة˘ي˘ح˘شضلأ ةا˘˘فو
دعب ،لئابنلأ مامح˘ب ة˘يرأو˘ج˘لأ ة˘ح˘شصل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب
كردلأ حلاشصم اهتهج نم ،ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ءافيتشسأ
تعفد يتلأ ةيقيقحلأ بابشسألأ ةفرعمل اهتاقيقحت ترششاب ينطولأ
..ةعششبلأ ةقيرطلأ هذهب هتايحل دح عشضول ةيحشضلاب
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ةنيطنسسق

ةيئابرهك تأدأدع01 قأرتحأ
ديبعأأ نيعب ةرامعب

يف مويلأ ،ديبع نيع ةيدلب ةيندملأ ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ تلخدت

ةيدلب د ةرامع نكشسم001 يحب ،احابشص ةعشساتلأ ةعاشسلأ دودح

تأدأدع01ـل يلك قأرتحأ يف لثمتي قيرح لجأل ،ديبع نيع
ةرامعل يشضرألأ قباط˘لا˘ب ة˘نأز˘خ ي˘ف ة˘ع˘م˘ج˘م تنا˘ك ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
مايقلأ عم دمخأأ قيرحلأ قبأوط ةعبرأأ وذ يشضرأأ قباط نم ةنوكتم
.دامخإلأ نم ماتلأ دكأاتلأ ىتح ةشسأرحلأ ةيلمعب

LªÉ∫. HƒYµÉR
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يف اصسورد يقلي ةبانع نمأا
ةصسردمب ةيرورملا ةمÓصسلا

لاحرب يف ةيئادتبا

ةماعلأ تاقÓعلأو لاصصت’أ بتكم سسمأأ ةحيبصص مظن
ةيصسيصسحت ةلمح ةيبرتلأ ةيريدم عم قيصسنتلاب ةبانع نمأاب
ةمÓصسلأ لاجم يف يوعوت سسرد ءاقلإأ لÓخ نم كلذو
ي˘ح˘ب ،ح˘لا˘صص رأوز ة˘ي˘ئأد˘ت˘ب’أ ة˘صسرد˘م˘لا˘ب ،ة˘يرور˘˘م˘˘لأ
ةمÓصسلأ تايدجبأأ مهنيقلت مت نيأأ ،لاحرب ةصسوتيلاكلأ
ةفاقث سسرغ فدهب.قيرطلل ميلصسلأ روبعلأ و ةيرورملأ
ةفاك نمأ’أ حلاصصم وعدت امك،دغلأ ليج ناهدأأ يف ةينمأأ
مراصصلأ ديقتلأ ةرورصض ىلإأ قيرطلأ يلمعتصسمو ءايلوأ’أ
مامأأ يئأوصشعلأ فقوتلأو فوقولأ بنجتو رورملأ نوناقب
.تاصسصسؤوملأ

ةدكيكصسب ميمرت ىلإا ةجاحب ةيئادتبا061
ةي’و˘ل ة˘ي˘بر˘ت˘لأ عا˘ط˘ق دا˘ف˘ت˘صسأ
هردق يلام فÓغب نم ةدكيكصس
جد00.368.042.386
رابتع’أ ةداعإأ و ميمرتل يرئأزج
ةيوبرتلأ تاصسصسؤوملأ نم ددعل
معاطملأ أذك و يئأدتب’أ روطلل
ا˘˘ب˘˘صسح˘˘ت أذ˘˘ه و ،ة˘˘ي˘˘صسرد˘˘م˘˘˘لأ
م˘صسو˘˘م ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لأ لو˘˘خد˘˘ل˘˘ل
تصسم ثي˘˘ح،9102- 0202
ةيئأدتبأ ةصسرد˘م061 ةيلمع˘لأ

ةعزوم ةيدلب82 ىوتصسم ىلع
ىعصست يتلأ و ةي’ولأ بأرت ربع
نيصسحت ىلإأ ةلودلأ اهلÓخ نم
لوصصولأ و ة˘م˘ئÓ˘م˘لأ فور˘ظ˘لأ
.ديج يملع ليصصحت ىلإأ

ةيامحلل لخدت0003 نم رثكأا
ةبانعب يصضاملا توأا رهصش ةيندملا

رهصش يف ةبانع ةي’ول ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدم تلجصس
ا˘ه˘ن˘م، ة˘ي’و˘لأ بأر˘ت˘ب Ó˘خد˘˘ت1503 مر˘صصن˘م˘لأ توأأ

م˘ت ن˘يأأ،فا˘˘ع˘˘صسإ’أو ءÓ˘˘جإ’ا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م ل˘˘خد˘˘ت1071
ىفصشتصسملأ ىلإأ اصضيرم5841 لقن و احيرج842فاعصسأ

607 ل˘ي˘ج˘صست ن˘ع كي˘ها˘ن ةا˘فو ة˘لا˘ح32 لي˘ج˘صست ع˘م

اباصصم84 تفلخ يتلأو،ةفلتخملأ تايلمعلأ يف تÓخدت
.تايفو70 و

بتك يف زرحم
ةصساردلا

يصسردملأ باتكلأ لمح
طصسوتم4 ةنصسلل ديدجلأ

48 ةحفصصلأ يف أديدحتو

مجن زرحم سضاير ةروصص
بختنملأو يتيصس رتصسصشنام

سسرد يف كلذو ينطولأ
تÓصضعلأ ةكرح نع ذيمÓتلل

ثيح ،تاهيبنتلأ فلتخمو
ءانثأأ ةروصصلأ يف زرحم رهظي

.ةتباث ةرك هذيفنت

ريخب نحن ..معن
رفوت مدع نم ةيرئأزجلأ ءأودلأ قوصس يناعت
ةد’ولأ فيزن ةجلاعمل ةلاعف ةيودأأ ةثÓث
lycaxE - nonicotnyS –» :يهو لتاقلأ

«nigrehteMةرأزو كرحتت مل كلذ مغرو
نأأ ذنم مئاقلأ لكصشملأ أذه لحل ةحصصلأ

،ةروكذملأ ةرأزولأ سسأأر ىلع فايصضوب ناك
يرئأزجلأ سضيرملأ ةايح ىقبت ىتم ىلإاف
سشيعن اننأاب انماهيإأ متي ىتم ىلإأو ؟ةصصيخر
ا˘ه˘ي˘˘ف سشي˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ فور˘˘ظ˘˘لأ سسف˘˘ن ي˘˘ف
.يرصسيوصسلأ نطأوملأ

ةرايز يف ةعانصصلا ةريزو
ةليصسملاب قئاقد عصضب

تريزامت ةليمج ةعانصصلأ ةريزو سسمأأ تماق
ىلعو ةيركصسعلأو ةي˘ند˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ ة˘ق˘فر
ميهأربإأ نا˘صشوأأ ة˘ل˘ي˘صسم˘لأ ة˘ي’و ي˘لأو ا˘ه˘صسأأر
ى˘ل˘ع د˘فأو˘˘لأ ة˘˘ق˘˘فر ةر˘˘يزو˘˘لأ تفر˘˘صشأأ ثي˘˘ح
0202 /9102 ي˘صسرد˘م˘لأ لو˘خد˘لأ قÓ˘ط˘نأ

ة˘يد˘ل˘ب˘ب ر˘ب˘م˘فو˘ن لوأأ ة˘ي˘ئأد˘ت˘ب’أ ة˘صسرد˘م˘لا˘ب
ةرايز تناك ثيح ةي’و˘لأ ة˘م˘صصا˘ع ة˘ل˘ي˘صسم˘لأ

.قئاقد عصضب يف تمت ةعيرصس ةفطاخ



ةيسنرفلا «بيكيل» ةفيحص ةمذ ىلع

ايدو رئآزجلآ ةهجآوم بلطت اضسنرف
ةرــــكفلاب بــــحري يضضاــــملبو

ةديلبلا نم قدب ةيليوج5 بعلم ىلا نينيبلا ةارابم لقن ايمسر ررقت فافلا
،ةديلبلاب ركاضشت ىفطضصم بعلم نم ’دب ،لبقملا نينث’ا موي يبملوأ’ا ةيليوج5 بعلم ىلع ،نينب مامأا ءارحضصلا يبراحم ةيدو ةماقإا مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا ررق

روهظ لوأا يف ةريبك دادعأاب مهروضضح ليجضستل يرئازجلا بختنملا قاضشعل ةضصرفلا ةحاتإا ىلع رضصأا يذلا ،يضضاملب لامج بردملا ةبغرل ةيبلت رارقلا كلذ ءاجو
،ةيدولاو ةيمضسرلا تايرابملا يف ركاضشت ىفطضصم بعلم ىلع هيضسفانم لبقتضسي يرئازجلا بختنملا ناكو،9102 ايقيرفأا ممأا ةلوطب بقلب جيوتتلا دعب ءارحضصلا يبراحمل
بختنملا يف ةزراب ةمÓع ،ضشيلح لثميو ،ةيلود ةارابم رخآا ضضوخيضس يذلا ضشيلح قيفر عفادملل ةيده ميدقت يف اضضيأا هتبغرل بعلملا رييغت يضضاملب ررقي نأا لبق

.ءارحضصلا يبراحم ةقفر تازاجنإ’ا نم ديدعلا ققح ثيح ،يرئازجلا
ديلو.ف
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راـــــبخأ
ةضايرلا

نينبلا ةارابم يف ةدعبتضسم هتكراضشم

 يدوعسلا بابشلا عم حاترم انأ» :يرمعلب
«ايساسأ نوكأ نأ اموي طرتشا ملو

لا˘م˘ج يدو˘ع˘ضسلا با˘ب˘ضشلا يدا˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘فاد˘م د˘كأا
ادج حاترم نأاب ،«يضس يب ضسأا» يدوعضسلا نويزفلتلل تاحيرضصت يف يرمعلب
يف ايضساضسأا ابع’ نوكي نا اموي طرتضشي ملو يدوعضسلا بابضشلا هقيرف يف
نم وه بردملاو ةعومجملا يف بع’ نأاب ادكؤوم ،ءاقبلا لباقم هفوفضص
ضسأاكب ر˘ضضخ˘لا زو˘ف د˘ع˘ب ه˘ت˘ل˘ضصو ي˘ت˘لا ضضور˘ع˘لا نا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ه˘نأا˘ضشب رر˘ق˘ي
اذه مرتحي وهو ،يدوعضسلا هقيرفب طبترم هنا امب هدحول هينعت ’ ايقيرفا
ذختي بردم كانه» :Óئاق قباضسلا ياد نيضسح رضصن بع’ حرضصو ،دقعلا
ز˘ها˘ج ر˘ي˘غ ي˘ن˘نأا˘ب برد˘م˘لا ىأار اذا» :فا˘ضضأاو ،«كلذ مر˘ت˘حا ا˘ناو تارار˘˘ق˘˘لا
ءاقبلا لباقم ايضساضسأا نوكأا نا اموي طرتضشا مل انا ،كلذ مرتحا انأاف ةكراضشملل

ق˘ير˘ف ه˘نا ،م˘ئاد ل˘ك˘ضشب ي˘ضسا˘ضسأا بع’ كا˘ن˘ه ضسي˘ل» :فدراو ،«ق˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
رما اذهو ،بردملا تارارق مارتحا عيمجلا ىلعو ،ةعومجم ىلع دمتعيو

ة˘ي˘ن˘ف˘لا ه˘ت˘يز˘˘ها˘˘ج ضصو˘˘ضصخ˘˘بو ،«كلذ مر˘˘ت˘˘حا ا˘˘ناو ،ي˘˘ل ة˘˘ب˘˘ضسن˘˘لا˘˘ب يدا˘˘ع
ناك اذا اهرركاو اه˘لو˘قا» :Ó˘ئا˘ق ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا د˘كأا ،ة˘ي˘ند˘ب˘لاو
بعلأاضس ،يتيزهاج نم ةئملاب1 ةبضسنب ىوضس نكا ملو يلا ةجاحب قيرفلا

ارخؤوم اها˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لا ضضور˘ع˘لا ضصو˘ضصخ˘ب ا˘ماو ،«ق˘ير˘ف˘ل˘ل يد˘ل ا˘م ل˘ك مد˘قاو
عم دقع كلما يننأاب بيجا امئاد انا ضضورعلا نع يننولاضسي امدنع» :لاقف
مرتحا يننا امك ،فرتحم بعÓك دقعلا كلذ مرتحا اناو يدوعضسلا بابضشلا

.«قيرفلا يعجضشم اريثك

ينطولآ بختنملل ىرغضصلآ تائفلآ يف ضضعب عم انئضشن دقلو آديج يليÓب فرعأآ

يرودلا ىلا يليÓب فضسوي بختنملا يف هليمزو هنطاوم لاقتنا ضصوضصخبو
هليمزل حاجنلا عقوتي هنأاب يرمعلب دكأا ،يلهأ’ا يدان ةباوب نم يدوعضسلا
ةبيبضش ع˘فاد˘م د˘كاو ،د˘يد˘ج˘لا ه˘ق˘ير˘ف ع˘م ي˘ب˘م˘لوأ’ا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ف ق˘با˘ضسلا
ق˘يد˘ضص ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا ي˘ل˘يÓ˘ب ع˘م لا˘ضصتا ىل˘ع لاز ا˘م ه˘نا˘ب ق˘با˘ضسلا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
ثدحتن نحن ،يليÓب عم مئاد لاضصتا يف انا» :لاقو ،هيلا ةبضسنلاب ةلوفطلا

،«ي˘ل˘هأ’ا يدا˘ن ع˘م ه˘ع˘ي˘قو˘ت ىل˘ع ه˘تأا˘ن˘ه د˘ق˘ل ،ر˘خآا ىلا ن˘ي˘ح ن˘م ضضع˘˘ب ع˘˘م
ن˘ضس ي˘ف ،ة˘لو˘ف˘ط˘لا ق˘يد˘ضص ه˘نا ،ل˘يو˘ط تقو ذ˘ن˘م ه˘فر˘عا ف˘ضسو˘ي» :فا˘ضضأاو
ينطولا بختنملا يف ضضعب عم انئضشن دقل ،ءاقدضصأا اننك ةراضشعلاو ةضسداضسلا

.«كلذ قحتضسي وهو ،حاجنلا لك هل ىنمتأا اناو ،ىرغضصلا تائفلا يف

ةدعبتضسم نينبلآ مامأآ يرمعلب ةكراضشم

دئاعلا يرمعلب لامج بختنملا عافد ةرخضص ىلع يضضاملب لامج ينطولا بردملا دمتعي نا دعبتضسملا نوكيضس ،رخآا قايضس يفو
تابيردتلا يف هل ضضرعت يتلا ةباضصإ’ا ببضسب يدوعضسلا بابضشلا عقيرف عم ةارابم ’و يرمعلب بعلي مل ثيح ،ةباضصإ’ا نم ارخؤوم
اءزج عيضضي هلعج امم ،رضصمب ايقيرفا ضسأاك ةياهن دعب اهيلع لضصحت يتلا ةيفاضضإ’ا ةحارلا نمو رضضخلا ركضسعم نم هتدوع دعب
اميضس’ نينيب ماما لبقملا نينث’ا ءاقل يف هيلع دامتع’ا مدع حجري ام وهو ،ديدجلا مضسوملل ابضسحت هقيرف تاريضضحت نم اريبك
.ةديدج ءامضسأا بيرجت يف بغري يضضاملبو ،ايدو نوكيضس ءاقللا ناو

ديلو.ف

ةيدنفل ةيبرعلا ةلوطبلا

هتداعضس نع ةمحر نب يزيلجنإ’ا دروفنيرب يدان بع’ ربع
ةدايق تحت يرئازجلا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا فو˘ف˘ضص ىلا ةدو˘ع˘لا˘ب
دعب رضضخ˘لا فو˘ف˘ضص ىلا هدا˘عا يذ˘لا ،ي˘ضضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج برد˘م˘لا
امك ،اهل ضضرعت يتلا ةباضصإ’ا يعادب ايقيرفا ضسأاك نع بايغلا
اد˘ج ة˘م˘ه˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ت ة˘يدو˘لا ن˘ي˘ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م نأا˘˘ب بعÓ˘˘لا د˘˘كا

ضسمأا لوا ةطلتخملا ةقطنملا يف بعÓلا لاقو ،هيلا ةبضسنلاب
ةبضسنلاب امهم ربت˘ع˘ي ن˘ي˘ن˘ي˘ب ءا˘ق˘ل نأا˘ب ىضسو˘م يد˘ي˘ضس ز˘كر˘م ي˘ف
يضضاملب عانقا ل˘جا ن˘م ه˘ل ا˘حا˘ت˘ف˘م نو˘ك˘ي˘ضس ه˘ناو ة˘ضصا˘خ ،ه˘ي˘لا

ةبيكرتلا يف هيلع دامتع’او بختنملا نضضحل هتداعا ةرورضضب
نيرهضشلا يف اميضس’ ةلبقملا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع لو˘ع˘ي ي˘ت˘لا
تايفضصتلا راطا يف رضضخلا رظتنت يتلا تايفضصتلاو ،نيلبقملا

رعضشي هنأاب ةمحر نب دكاو،1202 ايقيرفا ضساك ىلا ةلهؤوملا
لا˘ع˘ضش’ ز˘ها˘ج و˘هو ،ل˘ب˘ق يذ ن˘م ا˘ج˘ضضن ر˘ث˘كا ح˘ب˘ضصا د˘ق ه˘˘نأا˘˘ب
ةيضساضسأ’ا ةناكملا عازتن’ نيبراحملا ةبيتك لخاد ةضسفانملا
.اهيلا حمطي يتلا

ديلو.ف

راضشبب ربمتبضس32 موي يدوعضسلآ بابضشلآ لبقتضست ةرواضسلآ

ن˘˘ي˘˘ي˘˘ضضا˘˘ير˘˘لا ،ة˘˘ضضا˘˘˘ير˘˘˘لاو با˘˘˘ب˘˘˘ضشلا ةرازو تأا˘˘˘فا˘˘˘ك
با˘˘ع˘˘لأ’ا ةرود˘˘ل21ـلا ة˘˘خ˘˘ضسن˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘يز˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘لا
بر˘غ˘م˘لا˘ب ا˘ه˘تا˘ضسفا˘ن˘م تم˘ت˘ت˘ُخا ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأ’ا
عبارلا زكر˘م˘لا ،ر˘ئاز˘ج˘لا تل˘ت˘حاو ،ي˘ضضا˘م˘لا تب˘ضسلا

ا˘مد˘ع˘ب ،تا˘ي˘لاد˘ي˘م˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا لود˘˘ج ىل˘˘ع

،ةيضضف23و ،ةيبهذ33 اهنم ةيلاديم521 تعمج
ة˘ضضا˘ير˘لاو با˘ب˘ضشلا ةرازو تما˘قأاو ،ة˘يز˘نور˘˘ب06و

نيقوفتملا نييضضا˘ير˘لا فر˘ضش ىل˘ع ا˘ي˘م˘ير˘ك˘ت Ó˘ف˘ح
ةموكحلا يف ءاضضعأا هرضضح ،مهيبردمو برغملا يف
ةأا˘فا˘ك˘م ح˘ن˘م م˘تو ،ة˘˘ي˘˘ضضا˘˘ير تا˘˘ي˘˘ضصخ˘˘ضش بنا˘˘ج ىلإا

يضضاير لكل ميت˘ن˘ضس نو˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ضسم˘خ ة˘م˘ي˘ق˘ب ة˘ي˘لا˘م
نو˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ثÓ˘ثو ،ة˘ي˘ب˘هذ˘لا ة˘ي˘˘لاد˘˘ي˘˘م˘˘لا ىل˘˘ع زا˘˘ح
نم لكل ،ميتنضس نويلم نيرضشعو ،ةيضضفلا بحاضص’
ةثÓثو ةيبملوأ’ا ةنجللا تناكو ،ةيزنوربلاب جوت
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برغملاب ةيقيرففا باعلفا ةرود يف نيقوفتملا نييضايرلا ئفاكت ةضايرلاو بابشلا ةرازو

فاــــــــفلا
طـــــطخت
رارــــــكتل
ةـــــــبرجت
وداراـــــــب

بختنملا بردم دكأا
لامج يرئازجلا ينطولا

يلوؤوضسم ةبغر ،يضضاملب
زكارم ءاضشنإا يف ةركلا داحتا

ةيملاع ضسيياقمب نيوكت
ةحجانلا ةبرجتلا راركتل
لاقو ،وداراب كيتيلتا يدانل
رمتؤوم لÓخ يضضاملب

:ضسمأا لوا هدقع يفحضص
ددضصب يرئازجلا داحت’ا»
ةيوهج نيوكت زكارم ءاضشنإا
نيبعÓلاب رثكأا مامتهÓل
رخزت رئازجلا ،نابضشلا

اهلقضص انيلعو بهاوملاب
:فاضضأاو ،«ةحيحضص ةروضصب
هذه ةردق نم دكأاتم انأا»
ريثكلا جاتنإا ىلع زكارملا

اهتدعاضسمو بهاوملا نم
،اهتاردق ريوطت ىلع

حمطي يرئازجلا داحت’ا
يتلا وداراب ةبرجت راركتل
يضشطز نيدلا ريخ اهأاضشنأا

مويلا يه اهو ،تاونضس لبق
:متخو ،«اهرامث ينجت
فيضصولو ،يوادوبو ،لاطع»
لاثم ،ينيعبضس نبو
نيذلا نيبوهوملا نيبعÓل
انيلع ،رئازجلا مهب رخزت
انضسفنأا ىلع نآ’ا دمتعن نأا

نيوكتلا ةضسايضس يف لضصاونو
ةركلا ريوطت يف حجننل
بختنم نيوكتل ،ةيرئازجلا

.«رهقي ’
ديلو.ف
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لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا برد˘م˘لا با˘ج˘ت˘ضسا
تيرغ و˘ل ل˘يو˘ن ة˘ب˘غر˘ل ،ي˘ضضا˘م˘ل˘ب
،ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘لا ةر˘˘ك˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تا ضسي˘˘˘ئر

ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘يدو ةارا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘قإ’
ي˘ف ي˘ضضا˘م˘ل˘ب لا˘قو ،ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘ضص ا˘˘ه˘˘˘تزر˘˘˘بأا تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘ضصت
ع˘˘ل˘˘ط˘˘تأا» :ة˘˘ي˘˘ضسنر˘˘˘ف˘˘˘لا «بي˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ل»
اموي ايدو اضسنرف بختنم ةهجاومل
ريكفتلا نكمي ،معن» :فاضضأاو ،«ام
،عضساو قاطن ىلع حارتق’ا اذه يف
˘ما˘مأا ة˘˘قو˘˘مر˘˘م ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م نو˘˘ك˘˘ت˘˘ضس
م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ضسأا˘˘ك بق˘˘ل˘˘ب زا˘˘ف بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م نا ىلا را˘˘ضشأاو ،«ن˘˘˘ي˘˘˘تر˘˘˘م
ل˘˘ماو˘˘ع˘˘ل ة˘˘م˘˘ه˘˘م نو˘˘ك˘˘ت˘˘˘ضس ا˘˘˘ضسنر˘˘˘ف
و˘˘ه كلذ˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘تو ة˘˘ي˘˘ضضا˘˘˘ير
ي˘ف ة˘يدو˘لا هذ˘˘ه ضضو˘˘خ˘˘ل قو˘˘ضشت˘˘ي
دا˘ح˘ت’ا ضسي˘ئر نا˘˘كو ،تقو بر˘˘قأا
و˘ل ل˘˘يو˘˘ن مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘لا

يف هتبغر نع ثدحت دق تيرغ
ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ضض ة˘يدو ةارا˘ب˘م ة˘˘ما˘˘قإا

يذلا ديحولا ءاقللا دعب ،Óبقتضسم

1002 ماع ايدو نيبخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م˘ج
كويدلا حلاضصل ىهتناو اضسنرف يف

ا˘ه˘مو˘ي ي˘ضضا˘م˘ل˘ب زر˘حأا د˘قو،1-4
،ديحولا ءارح˘ضصلا ي˘برا˘ح˘م فد˘ه

˘ما˘ح˘˘ت˘˘قا بب˘˘ضسب تف˘˘قو˘˘ت ا˘˘ه˘˘ن˘˘ك˘˘لو
ضضرأا ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ها˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا تنا˘ك ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ،بع˘˘ل˘˘م˘˘لا

،4-1 ةجيتنب كويدلا قوفتل ريضشت
،ضضر˘˘˘ع˘˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ب برد˘˘˘م˘˘˘لا بحرو
:ةيفحضص تاحيرضصت لÓخ هلوقب

د˘˘ي˘˘ع˘˘ضصلا ىل˘˘ع ه˘˘ب بغرأا ا˘˘˘م اذ˘˘˘ه»
نأا ملعن انعيمج مث نمو ،يضضايرلا

ةمحدزم اضسنرف عم ةهجاوملا كلت

كلت لكل رظ˘ن˘لا˘بو اذ˘ل ،ضصضصق˘لا˘ب
اد˘ج ر˘ي˘ث˘م˘لا ن˘˘م ود˘˘ب˘˘ي ،ل˘˘ماو˘˘ع˘˘لا
،«ام اموي مهدضض بعلن نأا مامتهÓل

يف يضضاملب تاحيرضصت تيقل امك
ءادضصأا ضسمأا لوا ةيفحضصلا ةودنلا

ف˘˘ح˘˘˘ضصلا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘ف ة˘˘˘ع˘˘˘ضساو
ةانق اهزر˘بأا ة˘ي˘ضسنر˘ف˘لا تاو˘ن˘ق˘لاو
ثي˘˘˘˘ح ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لا «ي˘˘˘˘˘ضس مأا رأا»
اذ˘ه˘ل ة˘ي˘ضسنر˘ف˘لا ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لا تقر˘˘ط˘˘ت
تا˘ح˘ير˘ضصت تضسب˘ت˘قاو ،عو˘ضضو˘˘م˘˘لا
نأا د˘˘˘كأا يذ˘˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا بخا˘˘˘ن˘˘˘˘لا

ن˘˘ي˘˘تر˘˘م م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ل˘˘ط˘˘˘ب ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م
ف˘ضشكو ،ة˘يو˘ق ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م نو˘˘ك˘˘ت˘˘ضس
ضضور˘ع ةد˘ع دو˘جو ن˘ع ي˘ضضا˘م˘ل˘ب
لÓ˘˘خ ا˘˘يدو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘ل
ضضر˘˘ع ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘˘ب ،مدا˘˘˘ق˘˘˘لا ر˘˘˘بو˘˘˘ت˘˘˘كأا

ةد˘ع ا˘ن˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت» :لا˘˘ق ذإا ،ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب
تا˘يرا˘ب˘م ضضو˘خ˘˘ل ةد˘˘ي˘˘ج ضضور˘˘ع
نم ضضرع اهنيب ،ربوتكأا يف ةيدو
ن˘م ا˘ق˘ثاو تضسل ي˘˘ن˘˘ك˘˘ل ،ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا

ينأ’ مهدضض بعللا ىلع انتقفاوم
امهاوتضسم ني˘ق˘ير˘ف ة˘ه˘جاو˘م د˘يرأا

تا˘ي˘ف˘ضصت ي˘ف ا˘ن˘ي˘ضسفا˘ن˘م˘ل برا˘˘ق˘˘م

ثيح،1202 ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فأا ضسأا˘˘˘˘ك

،رب˘م˘فو˘ن ي˘ف ا˘م˘ه˘ن˘م2 ه˘جاو˘ن˘˘ضس
ايبماز نوهجاويضس رضضخلا نأا ركذي
ضسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ضصت ي˘˘˘ف ا˘˘˘ناو˘˘˘ضستو˘˘˘بو

.مداقلا ربمفون يف1202 ايقيرفأا

يدان عفاد˘م ضشي˘ل˘ح ق˘ي˘فر ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ل˘عأا
لاز˘ت˘عا ،ضسمأا لوأا ،ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ي˘ضسن˘ير˘ير˘م
ةزراب ةمÓع ،ضشيلح لثميو ،يلودلا بعللا

ديدعلا ققح ثيح ،يرئازجلا بختنملا يف
،ءار˘ح˘ضصلا ي˘˘برا˘˘ح˘˘م ة˘˘ق˘˘فر تازا˘˘ج˘˘نإ’ا ن˘˘م

يف ،اماع33 رمعلا نم غلابلا ضشيلح لاقو
ةياغلل بعضص رارق هنإا» :ةيفحضص تاحيرضصت
يدÓ˘˘ب بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ضصي˘˘م˘˘˘ق تيد˘˘˘ترا ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب
ة˘˘˘ن˘˘˘ضس هذ˘˘˘ه» :فا˘˘˘ضضأاو ،«ة˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ط تاو˘˘˘ن˘˘˘ضسل
ءا˘˘م˘˘ضسأ’ ي˘˘˘نا˘˘˘ك˘˘˘م كر˘˘˘تأا نأا بج˘˘˘ي ،ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا

بخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا م˘˘˘˘عد ىل˘˘˘˘ع ةردا˘˘˘˘ق ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج
ة˘˘حا˘˘تإا م˘˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م» :ع˘˘˘با˘˘˘تو ،«ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لاو ةد˘يد˘˘ج˘˘لا لا˘˘ي˘˘جأÓ˘˘ل ة˘˘ضصر˘˘ف˘˘لا
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل د˘˘يد˘˘ج د˘˘ج˘˘م ع˘˘˘ن˘˘˘ضصل با˘˘˘ب˘˘˘ضشلا
،«رضضخلا ةقفر هتققح امب ديعضس ،ينطولا

ن˘˘ع ءا˘˘ج ه˘˘لاز˘˘ت˘˘عا رار˘˘˘ق نأا ضشي˘˘˘ل˘˘˘ح د˘˘˘كأاو
نم جورخلا ديري هنأاو ةضصاخ ،ةمات ةعانق

دوقن˘ع ر˘خآا ضشي˘ل˘ح ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ع˘ضساو˘لا با˘ب˘لا

لايدنومل ايخيرات Óهأات عنضص نيذلا ليجلا

بختنم باضسح ىلع،0102 ايقيرفأا بونج

ي˘˘ف تم˘˘˘ي˘˘˘قأا ة˘˘˘ل˘˘˘ضصا˘˘˘ف ةارا˘˘˘ب˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ر˘˘˘ضصم

جرخت دق بلضصلا عفادملا نأا ركذي ،نادوضسلا

لبق ياد نيضسح رضصن يدان نابضش ةضسردم يف

زو˘ج˘ع˘لا ةرا˘ق˘لا ي˘ف برا˘ج˘ت ةد˘ع ضضو˘خ˘ي نأا

˘ما˘ه˘لو˘ف ق˘ير˘ف˘ل ه˘ت˘ل˘م˘ح ي˘ت˘لا كل˘ت  ا˘˘هزر˘˘بأا

ر˘ئاز˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م د˘˘ج˘˘ي ن˘˘لو ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا

يلاغتربلا اكيفنب مجن ضضيوعت يف ةبوعضص

نيزيمم نيبع’ ةدع دوجو لظ يف قبضسأ’ا

رداقلادبع مهدوقي عافدلا روحم زكرم يف

ي˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘لا ىل˘˘˘ع د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا د˘˘˘فاو˘˘˘لا ،نارد˘˘˘ب

دا˘ح˘تا م˘ج˘ن ،ىي˘ح˘ي ن˘ب د˘م˘˘ح˘˘مو ،ي˘˘ضسنو˘˘ت˘˘لا

.ةمضصاعلا
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ءاقلو بختنملا ىلا ةدوعلاب ديعس»:ةمحر نب
«يل ةبسنلاب مهم نينبلا

هلازتعا قاروأا ميدقتل دعتضسي نامرد ما ليج يبراحم رخآا

«ةايحلا ةنس يه هذهو ينم رغصأ وه نمل يناكم كرتف تقولا ناح» :شيلح

1202 نارهو ةيطضسوتملا باعلأ’ا

91ـلا ةعبطلل جيورتلل ةيفيصلا ةلمحلل رهاب حاجن

يف تمتتخا يتلاو1202 يف نارهو ةنيدم اهنضضتحتضس يتلا طضسوتملا ضضيبأ’ا رحبلا باعلأ’ ةيفيضصلا ةيجيورتلا ةلمحلا تفرع
لحارملا يف اوكراضش عوطتم002 نم رثكأا نأاب هضسفن ردضصملا دافأاو ،نيمظنملا بضسح ،ارهاب احاجن مرضصنملا عوبضسأ’ا ةياهن
فلتخمب تميقأا ثيح ،يطضسوتملا يضضايرلا دعوملا ةفاضضتضس’ تاريضضحتلا قÓطنا ذنم اهعون نم ىلوأ’ا ،ةلمحلا هذهل عبرأ’ا
نأا ردضصملا تاذ عباتو ،تÓئاعلاو نين˘طاو˘م˘لا فر˘ط ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ’ا˘ب˘قإا تفر˘ع ي˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘حا˘ضسلاو ة˘ي˘نار˘هو˘لا ئ˘طاو˘ضشلا

ةيقيضسنتو لقنلل ةيلحملا ةيريدملاو يرحبلا لقنلل ةيوهجلا ةيريدملا رارغ ىلع ،ةيلمعلا حاجن يف تمهاضس ةريثك تاعاطق
يف ةمهاضسملل نيعوطتملا ةيزهاج ىدم ضسايقب ةلمحلا هذه تحمضس امك ،هكÓضسأا فلتخمب نمأ’ا حلاضصم اذكو ةنطاوملا ةكرح

اوربع نيذلا نومظنملا فيضضي ،اهخيرات يف ةيناثلا ةرملل رئازجلا هتفاضضتضس’ بهأاتت يذلا يطضسوتملا يضضايرلا دعوملا حاجنإا
ةنجللا نأا مولعمو ،ةيطضسوتملا باعلأÓ˘ل ج˘يور˘ت˘لا ي˘ف ة˘م˘ها˘ضسم˘لا ل˘جأا ن˘م نو˘عو˘ط˘ت˘م˘لا ه˘ب ق˘لأا˘ت يذ˘لا طا˘ضشن˘ل˘ل م˘ه˘حا˘ي˘ترا ن˘ع

دعوملا حاجن نامضض لجأا نم نيعوطتملا فرط نم هب مايقلا بجوتي يذلا رودلل ةغلاب ةيمهأا يلوت باعلأ’ا ميظنتل ةينطولا
رحبلا باعلأ’91 ةعبطلا ميظنت يف ةكراضشملل عوطتم0003 نع لقي ’ ام دينجتل ةنجللا هذه حمطتو ،يوهجلا يضضايرلا
ىلإا ةريخأ’ا هترايز لÓخ اهدفو هب ركذ يذلاو ،باعلأÓل ةيلودلا ةنجللا هتطرتضشا يذلا ىندأ’ا ددعلا وهو ،طضسوتملا ضضيبأ’ا

.مرضصنملا ةيليوج رهضش ةيادب يف نارهو
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برد˘˘م ،ي˘˘ضضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘˘م˘˘˘ج ف˘˘˘ضصو
،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

دا˘ح˘ت’ا ة˘م˘ئا˘ق ن˘˘م˘˘ضض ه˘˘ح˘˘ي˘˘ضشر˘˘ت
لضضفأ’ «افيف» مدقلا ةركل يلودلا

،ع˘ئار˘لا ر˘مأ’ا˘ب م˘لا˘ع˘˘لا ي˘˘ف برد˘˘م
يفحضص رم˘تؤو˘م ي˘ف ي˘ضضا˘م˘ل˘ب لا˘قو
ي˘˘˘˘ف كم˘˘˘˘˘ضسا ي˘˘˘˘˘تأا˘˘˘˘˘ي نأا» :ضسما لوا

را˘˘˘ب˘˘˘ك ن˘˘˘ي˘˘˘برد˘˘˘˘م م˘˘˘˘ضضت ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق
نغروي ينا˘م˘لأ’ا ل˘ث˘م ن˘يرو˘ه˘ضشمو
بي˘˘˘˘ضسو˘˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ضسإ’او بو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ك
ه˘˘˘يد˘˘˘يد ي˘˘˘ضسنر˘˘˘ف˘˘˘لاو ’و˘˘˘يدراو˘˘˘غ
ر˘˘مأا ن˘˘ير˘˘خآا ن˘˘ي˘˘˘برد˘˘˘مو بما˘˘˘ضشيد
انأا ةحارضص اهلوقأا» :فاضضأاو ،«عئار

ةيدرفلا ز˘ئاو˘ج˘لا˘ب ار˘ي˘ث˘ك م˘ت˘هأا ’
مقاطلا لمع نع ثيدحلا لضضفأاو
ا˘˘م ،د˘˘حاو ضصخ˘˘ضش ضسي˘˘˘لو ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا

موقأا يذلا يمويلا لمعلا وه ينمهي
حضشرو ،«يقيرفب مدقتأا فيكو ،هب

بختنم داق يذلا ي˘ضضا˘م˘ل˘ب «ا˘ف˘ي˘ف»
ايقيرفأا ممأا ضسأاكب جيوتتلل هدÓب
نمضض ،رضصم يف تميقأا يتلا9102
ةزئاجل ن˘ي˘برد˘م01 نم ة˘م˘ئا˘ق
نأا ل˘ب˘ق ،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف برد˘˘م ل˘˘ضضفأا

3 ىل˘ع ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ر˘ق˘ت˘ضست
لوبرفيل بردم بولك مه نيبردم
ر˘˘˘ت˘˘˘ضسضشنا˘˘˘˘م برد˘˘˘˘م ’و˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘غو
وي˘ضسيروا˘م ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’او ، ي˘ت˘ي˘ضس
˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘تو˘˘˘ت برد˘˘˘م و˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘كو˘˘˘ب
.يزيلجنإ’ا

يرون تيآآ نم رظتني يضضاملب
رثكأآ Óمع يضسورعلو

برد˘˘م ،ي˘˘ضضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘˘ج ف˘˘˘ضشك
نم هفقوم نع ،ر˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ب˘˘هو˘˘م˘˘ل˘˘ل ةو˘˘عد˘˘لا ه˘˘ي˘˘جو˘˘˘ت
لو˘˘˘˘˘ضصأا ن˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ترد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

رضسايو يرون تيآا ناير ،ةيرئازج
يف ناطضشن˘ي ن˘يذ˘ل˘لاو ،ي˘ضسور˘ع˘لا

لا˘˘قو ،ر˘˘ضسيأ’ا ر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘م
ر˘˘˘˘˘ضضخ˘˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘˘ق يذ˘˘˘˘˘لا برد˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا م˘˘مأا ضسأا˘˘ك˘˘ب ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘ل˘˘ل
رم˘تؤو˘م˘لا لÓ˘خ،9102 ر˘˘ضصم˘˘ب
ضسما لوا هد˘ق˘˘ع يذ˘˘لا ي˘˘ف˘˘ح˘˘ضصلا
ة˘يدو˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ن˘ع ثيد˘˘ح˘˘ل˘˘ل
9 موي اهتماقإا ررقملا ،نينب مامأا
بعلي يرون تيآا» :يلاحلا ربمتبضس

يبملوأ’ا بختنملا ةدئافل ايلاح
يضسورع˘لا نأا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ي˘ضسنر˘ف˘لا
لÓ˘˘˘˘˘˘خ ةارا˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘م يأا ضضخ˘˘˘˘˘˘ي م˘˘˘˘˘˘ل
يرود˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘˘خ˘˘˘ضسن˘˘˘لا
ع˘˘با˘˘تو ،«زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘˘لا يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا

ن˘˘ي˘˘مÓ˘˘˘عإÓ˘˘˘ل ه˘˘˘ث˘˘˘يد˘˘˘ح ا˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘م
:تارمتؤوملا ةعاقب نيد˘جاو˘ت˘م˘لا
م˘ك˘نا˘ك˘˘مإا˘˘ب ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف»

ي˘ت˘ضشلا ضسا˘ي˘لإا ن˘ع ي˘ع˘م ثد˘ح˘ت˘لا
نا˘كو ،«ي˘ن˘ي˘ع˘˘ب˘˘ضس ن˘˘ب ي˘˘مار ن˘˘عو
عم ءاوضضأ’ا فطخ دق يرون تيآا

يرود˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘نأا ه˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف
نيفدهل هتعانضص ربع ،يضسنرفلا

،اه˘ي˘ف كرا˘ضش تا˘يرا˘ب˘م4 لÓخ
عم يضسورعلا قلأات هتهج نم امنيب
لو˘˘˘˘بر˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل لوأ’ا ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
ةر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ف لÓ˘˘˘˘˘˘خ يز˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘نإ’ا
ي˘نا˘ع˘بو ،ة˘ي˘ف˘ي˘ضصلا تار˘ي˘ضضح˘ت˘˘لا

ةريبك ل˘كا˘ضشم ن˘م ا˘ي˘ق˘ير˘فأا ل˘ط˘ب
لظ يف ،رضسيأ’ا ريهظلا زكرم يف
م˘˘˘ج˘˘˘ن مÓ˘˘˘غ يزو˘˘˘ف ءادأا ع˘˘˘جار˘˘˘˘ت
دمحم ةبا˘ضصإاو ي˘لا˘ط˘يإ’ا ي˘لو˘با˘ن
،ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا لا˘˘ي˘˘ب˘˘ضس بع’ ضسرا˘˘ف
ةبر˘ج˘ت يو˘ن˘ي ي˘ضضا˘م˘ل˘ب نأا ر˘كذ˘ي
د˘يد˘ج˘˘لا د˘˘فاو˘˘لا ،ي˘˘ت˘˘ضشلا ضسا˘˘ي˘˘لإا

اذ˘ه ي˘ف ،ي˘ضسنو˘ت˘لا ي˘جر˘ت˘لا ىل˘ع

ديج ل˘ك˘ضشب هرو˘ه˘ظ د˘ع˘ب ز˘كر˘م˘لا
ضسأا˘ك ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف ة˘ه˘جاو˘م لÓ˘˘خ

لاطبأ’ا ةيدنأÓل ضسداضسلا دمحم
ذ˘ن˘مو ،ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لا ة˘˘م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ما˘˘مأا

بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م ضسأار ىل˘˘˘ع ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
نم ر˘ث˘كأا ذ˘ن˘م ءار˘ح˘ضصلا ي˘برا˘ح˘م
ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسأ’ا بعÓ˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ،ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ضس
يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا ي˘˘ت˘˘ي˘˘ضس ر˘˘ت˘˘ضسضشنا˘˘م˘˘ل
او˘˘ق˘˘ل˘˘ت ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ ةد˘˘ع˘˘ل ة˘˘ضصر˘˘ف˘˘لا

،ةيرئازجلا ةلوطبلا يف مهنيوكت
ير˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘ب لا˘˘˘م˘˘˘ج رار˘˘˘غ ىل˘˘˘ع
ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘ضسو˘˘يو يوادو˘˘ب ما˘˘ضشهو
بختنم داعتضساو ،حاجنوب دادغبو
،ي˘ضضا˘˘م˘˘ل˘˘ب ع˘˘م ه˘˘ق˘˘ير˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

لباقم ،ةارابم21ـب هعم زاف ثيح
،ةدحاو ةميزهو ت’داعت ةثÓث
.اهبعل ةارابم61 رخآا يف

ديلو.ف

¯ ±.hd«ó
دحأا ةرواّضسلا ةبيبضش يدان لبقتضسي نأا رظتنملا نم
ةيدنأÓل ةيبرعلا ضسأاكلا يف ةيرئازجلا ةركلا يلثمم
نينث’ا موي ،يدوعضسلا بابضشلا هضسفانم ،مدقلا ةركل

ةيادب راضشب يف توأا02 بعلمب لبقملا ربمتبضس32
يذ˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا بضسح ،ءا˘ضسم ة˘ع˘ضسا˘ت˘لا ة˘عا˘ضسلا ن˘م
عقوم ىلع مدقلا ةركل يبرعلا داحت’ا هنع فضشك
تم˘ت ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،«ر˘˘ت˘˘يو˘˘ت» ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘ضصاو˘˘ت˘˘لا

بعلمب ربوتكأا1 ءاثÓثلا موي بايإ’ا ةارابم ةجمرب
عبر ’ا ءاضسم ةضسماخلا ةعاضسلا نم ءادتبا ضضايرلا

د˘ق ةروا˘ضسلا ة˘ب˘ي˘ب˘ضش تنا˘كو ،ير˘ئاز˘ج˘لا تي˘قو˘ت˘لا˘˘ب
ةرودلاب اهزوفب رضشع ضسداضسلا رودلل اهلهأات تبضسك
رادلاب ترج ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ي˘هأا˘ت˘لا

ثيح ،يضضاملا توأا52 ىلإا91 نم برغملاب ءاضضيبلا
ة˘˘ثÓ˘˘ث ط˘˘ي˘˘لا˘˘ج ىف˘˘ط˘˘ضصم برد˘˘م˘˘لا لا˘˘ب˘˘ضشأا ل˘˘ج˘˘˘ضس
يدان نم لك ،يلاو˘ت˘لا ىل˘ع ما˘مأا ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م تارا˘ضصت˘نا

و ،ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ضسا˘م˘خ˘ب ر˘م˘˘ق˘˘لا رز˘˘ج ن˘˘م ي˘˘نو˘˘ب˘˘مو˘˘ف

يضسنوتلا يترزنبلا يدانلا و (1-0) يتوبيج موكيليت

هذه يف نار˘خآا نا˘ير˘ئاز˘ج˘لا نÓ˘ث˘م˘م˘لا ا˘مأا،(0-1)
دقف ةنيطنضسق بابضش و رئازجلا ةيدولوم ،ةضسفانملا

با˘ب˘ضش نا˘كو ،يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا رود˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ع˘˘م ا˘˘نا˘˘ك
ةنيطنضسقب يضضاملا ءاثÓثلا موي زاف دق ةنيطنضسق

،باهذلا ةارابم يف (3-1) ينيرحبلا قرحملا ىلع

ربمتبضس42 موي هتارا˘ب˘م «د˘ي˘م˘ع˘لا» ضضو˘خ˘ي ا˘م˘ي˘ف

ن˘م ة˘ياد˘ب ي˘ب˘م˘لوأ’ا ة˘ي˘ل˘يو˘˘ج5 بع˘ل˘م˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا
را˘ف˘ظ يدا˘ن ما˘مأا ءا˘ضسم ف˘ضصن˘لاو ة˘˘ن˘˘ما˘˘ث˘˘لا ة˘˘عا˘˘ضسلا
ةيبرعلا ضسأاكلل ةطرافلا ة˘خ˘ضسن˘لا تدا˘عو ،ي˘نا˘م˘ع˘لا
مجنلل يضضاملا ليرفأا رهضش يف ترج يتلا ةيدنأÓل
لÓ˘ه˘˘لا با˘˘ضسح ىل˘˘ع جو˘˘ت˘˘م˘˘لا ي˘˘ضسنو˘˘ت˘˘لا ي˘˘ل˘˘حا˘˘ضسلا

مدقلا ةركل يبرعلا داحت’ا ناكو،(2-1) يدوعضسلا

نييÓم6 اهردق زئافلل ةيلام ةزئاج ضصضصخ دق
.ر’ود

رضخلا ةارابم عيضي نونيدا دلاخ نينبلا بعق
نينث’ا موي ةديلبلا بعلمب ةرظتنملا ةيدولا رضضخلا ةارابم ايمضسر نونيدأا دلاخ يدوعضسلا ةدحولا يدانو نينيب بختنم عفادم عيضض

لئاضسو هتركذ ام دح ىلع ةباضصإ’ا ببضسب اضسنرف يف ةعمجلا ادغ راوفيد توك ماما هدÓب بختنم ءاقل اضضيأا عيضضيضس امك ،لبقملا
بع’ و˘ه˘ي˘ل˘يدا ز˘يو˘م ه˘ل˘ي˘مز˘ب نو˘ي˘ن˘يدا بعÓ˘لا ضضيو˘ع˘ت˘ب يو˘ضسيد لا˘ضشي˘م ن˘ي˘ن˘ي˘ب بخ˘ت˘ن˘م برد˘م ما˘ق د˘قو اذ˘ه ،ة˘ي˘ن˘ي˘ن˘˘ي˘˘ب مÓ˘˘عا
ايقيرفا ممأا ضساك نم ةريخأ’ا ةعبطلا لÓخ يئاهنلا عبرلا رودلا غلب دق نينيب بختنم نأا ىلا ةراضشإ’ا ردجت ،ينانويلا ضسوكايدافيل
ديلو.ف.يضضاملب لامج بردملا لابضش’ ةبضسنلاب اديج اضسفانم هنم لعجي امم رضصمب

«عئار رمأ قويدراوغو بولك راوجب يمسا ركذ» :يضاملب
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مويلا اذهلثم يف ثدح

مرسصنملأ توأأ تعقو رورم ثداح651

¯ eÉRhR HƒY«û°á

ر˘ه˘سش لÓ˘خ ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و تا˘قر˘ط تد˘ه˘سش

تف˘ل˘خ رور˘م ثدا˘˘ح651 مر˘سصن˘˘م˘˘لأ توأأ

نيع ي˘ف أو˘ف˘ع˘سسأأ ا˘ح˘ير˘ج522 و ني˘ل˘ي˘ت˘ق

ةيبطلأ ت’اجعتسسإ’أ ىلإأ أولقن مت ناكملأ

 .مزÓلأ جÓعلأ يقلتل

لا˘˘˘سصت’أو مÓ˘˘˘˘عإ’ا˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ف˘˘˘˘سشك

رخأ’ ةبانعب ةيندملأ ةيا˘م˘ح˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘ب

توأأ رهسش لÓخ تلجسس هتيريدم نأأ ةعاسس

ةي’ولأ تاقرطب رورم ثداح651 عوقو

نم ا˘ح˘ير˘ج522 ن˘ع ل˘ق˘˘ي’ ا˘˘م تف˘˘ل˘˘خ

مت ا˘م˘ي˘ف ن˘ي˘سسن˘ج˘لأ ن˘مو را˘م˘عأ’أ ف˘ل˘ت˘خ˘م

ةعفترم ةليسصح يهو ةافو يتلاح ليجسست

يرسشبلأ رسصنعلأ مأرتحأ مدع نع  ةجتان

تÓ˘م˘ح˘لأ ن˘م م˘غر˘˘لا˘˘ب˘˘ف رور˘˘م˘˘لأ نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل

ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لأو ة˘يو˘˘عو˘˘ت˘˘لأ

رأر˘˘غ ىل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’أ ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م

ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘سشلأو ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لأ كرد˘˘˘˘˘لأ ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصم

لأزت ’ جئاتنلأ نأأ ’إأ ةيندملأ ةيامحلأو
ن˘ي˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لأ بسسح بب˘˘سسلأ وأأ عا˘˘ف˘˘ترأ ي˘˘ف
نوريسسي نيذلأ نيقئاسسلأ روهت ىلإأ عجري
نو˘نا˘˘ق نو˘˘مر˘˘ت˘˘ح˘˘ي ’و ة˘˘طر˘˘ف˘˘م ة˘˘عر˘˘سسب
ةعرسسلأ د˘يد˘ح˘ت تا˘ت˘ف’ ه˘ي˘ف ا˘م˘ب رور˘م˘لأ

كيهان  اهريغو فوقولأ تأراسشإأو هاجت’أو
اهب نوموقي يتلأ ةريطخلأ تأزواجتلأ نع
ءا˘ن˘ثأأ ي˘لا˘ب˘ت ’ ي˘ت˘لأ با˘ب˘سشلأ ة˘ئ˘ف ة˘سصا˘˘خ

تأزواجت˘ب نو˘مو˘ق˘ي م˘هد˘ج˘ن ن˘يأأ ة˘قا˘ي˘سسلأ
ىلإأ لوسصولأ اهفده ةلوؤوسسم ريغو ةروهتم
نم نكمم تقو لقأأ يف ةوجرملأ نكامأ’أ

لامعتسسأ نأأ نوسصتخملأ لوقي ىرخأأ ةهج
نامأ’أ ةفاسسم كر˘ت مد˘عو لا˘ق˘ن˘لأ ف˘تا˘ه˘لأ
ة˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لأ ة˘˘نا˘˘ي˘˘سص مد˘˘˘عو ر˘˘˘ي˘˘˘سسلأ ءا˘˘˘ن˘˘˘ثأأ

يف كلذك ةيسسيئرلأ بابسسأ’أ نم نوربتعي
ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘˘ف رور˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ثدأو˘˘˘˘ح عو˘˘˘˘قو
رأد  لأز˘˘ت ’ ه˘˘نأأ ’إأ ة˘˘ي˘˘عدر˘˘لأ تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘˘لأ
سسو˘با˘ك ي˘ه˘ت˘ن˘ي ىت˘م˘ف ا˘ه˘لا˘ح ىل˘ع نا˘˘م˘˘ق˘˘ل

ة˘سصا˘خ ة˘با˘ن˘ع تا˘قر˘ط˘˘ب رور˘˘م˘˘لأ ثدأو˘˘ح
.ةماع ةيرئأزجلأو

ةطرسشلل ةلقنتملأ ةقرفلأ سسمأأ لوأأ حابسص تنكمت
ىل˘ع سضب˘ق˘لأ ءا˘ق˘˘لإأ ن˘˘م را˘˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘سسب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لأ
اي˘لا˘م  ا˘غ˘ل˘ب˘مو  ا˘سسو˘ل˘ه˘م ا˘سصر˘ق077ز˘ج˘حو  ن˘ي˘سصخ˘سش
ةيلمع تتأأ ثيح.را˘م˘ع يد˘ي˘سسب ا˘ن˘ك˘سسم805  ي˘ح˘˘ب
ىلإأ ة˘عا˘سس ر˘خأأ ردا˘سصم ه˘ت˘ل˘ق˘˘ن ا˘˘م بسسح ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لأ

ةطرسشلل ةلقنتملأ ةقرف˘لأ ر˘سصا˘ن˘ع˘ل  تا˘مو˘ل˘ع˘م دورو
ن˘ي˘سصخ˘سش دو˘جو˘ب  د˘ي˘ف˘ت ،را˘م˘ع يد˘ي˘سسب ة˘ي˘ئا˘سضق˘˘لأ

رسصن˘ع ل˘ي˘ع˘ف˘ت د˘ع˘بو ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لأ بو˘ب˘ح˘لأ  نا˘جور˘ي
فيقوت ىلإأ تسضفأأ ةمكحم ةطخ عسضو مت مÓعتسس’أ
يحب ةنسس56 يلأوح رمعلأ نم غلابلأ لوأ’أ مهتملأ

ىل˘ع ه˘تزو˘ح˘ب ر˘˘ث˘˘ع ه˘˘سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت  د˘˘ع˘˘بو،ا˘˘ن˘˘ك˘˘سسم805
ةيلمع لامكتسسأ دعبو يلام  غلبمو ةسسولهم  بوبح

اسسوله˘م ا˘سصر˘ق077  ىل˘ع ر˘ث˘ع ه˘لز˘˘ن˘˘م˘˘ب سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘لأ
عو˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لأو،«ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ك» عو˘˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘˘م002،
ر˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م  ىلإأ  هدا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘قأ  م˘˘˘˘˘˘ت  ن˘˘˘˘˘˘يأأ،«ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘موز˘˘˘˘˘˘قأ»
ف˘ي˘قو˘ت ت ير˘˘ح˘˘ت˘˘لأو  ثح˘˘ب˘˘ل˘˘ل  ’ا˘˘م˘˘ك˘˘ت˘˘سسأو،ن˘˘مأ’أ

يلأوح رمعلأ نم غلبي يحلأ تأذب رخآأ هيف هبتسشم
ر˘ث˘ع سشي˘ت˘ف˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ه˘˘عا˘˘سضخإأ د˘˘ع˘˘بو،ة˘˘ن˘˘سس84

بو˘˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘لأ  ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق  ة˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ك  ىل˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘تزو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب
ن˘يأأ ن˘مأ’أ ر˘ق˘م  ىلإأ ر˘خآ’أ و˘ه دا˘ت˘˘ق˘˘ي˘˘ل،ة˘˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لأ
ذاختأ دع˘بو،ر˘سضح˘م  ه˘ل ر˘ير˘ح˘تو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل  ع˘سضخأ
مامأأ نامهتم˘لأ ا˘مد˘ق ة˘مزÓ˘لأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جإ’أ

نيأ،سصاسصتخ’أ  ميلقإأ ةمكحمب  ةيروهمجلأ ليكو
ة˘˘يا˘˘غ ىلإأ  تقؤو˘˘م˘˘لأ سسب˘˘ح˘˘لأ  ن˘˘˘هر  ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘سضو˘˘˘ب ر˘˘˘مأأ

نأأ ىلإأ ةراسشإ’أ ردجتو ةراسشإ’أ ردجتو ،امهتمكاحم
رامع يديسس ةيئاسضقلأ ةطر˘سشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لأ ة˘قر˘ف˘لأ

رهسشأ’أ ي˘ف ة˘ي˘عو˘ن˘لأ  تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب تما˘ق
يف لخدت يتلأو اهسصاسصتخأ ميلقإاب ةيسضاملأ ةليلقلأ
نوفرحنملأ نم،مهتاكلتممو نينطأوملأ ةيامح راطإأ

ةبانع ةي’و نمأأ حلاسصم نإاف ةراسشإÓل ،نودتعملأو
نم ام لك عدر لجأأ نم ،ةيطرسشلأ اهتايلمع لسصأوت
امك ،هتاكلتمم ةمÓسسو نطأوملأ نمأاب سساسسملأ هنأاسش
ةميرجلأ ةبراحم يف ةمهاسسم˘ل˘ل ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ و˘عد˘ت
اهتأرقمب لاسصت’أ قيرط نع اهنع غيلبتلأ لÓخ نم
.ءأرسضخلأ ةيفتاهلأ اهماقرأأ ربع وأأ ةينمأ’أ

م .لامج

رامع يديسسب  ةيئاسضقلأ ةطرسشلل  ةلقنتملأ ةقرفلأ  فرط نم

ةبانعب نيصصخصش فيقوتو اصسولهم اصصرق077 زجح

نأرسصح» ةطسسو˘ت˘م˘ب Ó˘ما˘عو أذا˘ت˘سسأأ82 يلأو˘ح ن˘سش
ةكرح سسمأأ راهن ةملا˘ق˘ب ة˘ي˘ن˘كر˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب » د˘ي˘ع˘سسلأ
مويلل مهلمع بسصانمب قاحتل’أ مدعو  ،  ةيجاجتحأ
هو˘ف˘سصو ا˘م ىل˘ع م˘ه˘ن˘م أر˘ي˘ب˘ع˘ت ، ي˘لأو˘ت˘لأ ىل˘˘ع ثلا˘˘ث˘˘لأ

ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لأ ، م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م˘ل ة˘ي˘سصو˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ل˘ها˘ج˘ت˘ب
فلك˘م˘لأ ن˘م ’د˘ب ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘ل˘ل أد˘يد˘ج أر˘يد˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ت
أر˘يد˘م ل˘م˘ع˘ي يذ˘لأ ، ي˘˘لا˘˘ح˘˘لأ ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا˘˘ب ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لا˘˘ب
بسسحو » ح˘˘لا˘˘سص ةدأد˘˘ح » ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لأ ة˘˘˘ط˘˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ه˘ف˘ي˘ل˘ك˘ت ذ˘ن˘مو ر˘يد˘م˘لأ أذ˘ه نأأ نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ ةذ˘تا˘سسأ’أ
و˘هو ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘˘لأ هذ˘˘ه˘˘ب ي˘˘سضا˘˘م˘˘لأ ي˘˘سسأرد˘˘لأ م˘˘سسو˘˘م˘˘لأ

ن˘ي˘يرأدإ’أو لا˘م˘ع˘لأو ةذ˘˘تا˘˘سسأÓ˘˘ل ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لأ ع˘˘ن˘˘ط˘˘سصي

ة˘ئ˘طا˘خ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل  ه˘ئا˘ط˘عإأو زأز˘ف˘ت˘سس’أ ة˘˘ط˘˘سسأو˘˘ب،
ىلع نومدقي ةذتاسسأ’أو لامعلأ لعج ام وهو ، اياسصولل
هنأ ’إأ مهيلثم˘م ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘سصو˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ة˘ل˘سسأر˘م
دحأ ’ يلأوتلأ ىلع ثلاثلأ مويلل  مهجاجتحأ مغرو
لكسشملأ أذهل أدح عسضول لخدت ةينعملأ تاطلسسلأ نم
ةيبلت ةياغ ىلإأ م˘ه˘جا˘ج˘ت˘حأ ة˘ل˘سصأو˘م ىل˘ع ن˘يد˘كؤو˘م ،
فلكملأ ريدملأ أذه ليحر يف لثمتملأو أذه مهبلطم
تاطل˘سسلأ ن˘يد˘سشا˘ن˘م ، ه˘نا˘ك˘م ر˘خأأ سصخ˘سش يإأ ن˘ي˘ي˘ع˘تو
لامع بلطم ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ل˘جا˘ع˘لأ ل˘خد˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ

. ديعسسلأ نأرسصح ةطسسوتم ةذتاسسأأو
نيدلأزع.ل

ديعسلا نارصح ةطسوتم لامعو ةذتاسأ
ةملاقب  ةينكرلا ةيدلبب نوجتحي

 ةيقولا رقم نم لك مامأ ةيجاجتحا ةفقو
ةليسملاب ةفاحصلا رادو

ةي’ولأ رقم نم لك مامأأ ةيجاجتحأ ةفقوب ةي’ولأ ةمسصاع ةليسسملأ ةرئأد ناكسسلأ نم تأرسشعلأ  سسمأأ ءاسسم مدقأأ
جاجتح’أ ةيفلخ ىلع ةي’ولأ يلأو اهاغ˘لأأ ي˘ت˘لأ ة˘م˘ئا˘ق˘لأ ن˘م نود˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لأ بلا˘ط ن˘يأأ ة˘ل˘ي˘سسم˘لا˘ب ة˘فا˘ح˘سصلأ رأد
نع أوقلع امك تقو برقأ يف اهراظتنأ لاط يتلأ نكسسلأ ةمئاق نع جأرفإ’أ يف عأرسسإ’اب نوبلاطي ثيح ريخأ’أ
اهيف طبختي ي˘ت˘لأ ل˘كا˘سشم˘لأ سصو˘سصخ˘ب أذ˘ه ا˘ن˘مو˘ي ىلإأ9102/40/22 ذنم  مهل˘ب˘ق˘ت˘سسي م˘ل يذ˘لأ ة˘ي’و˘لأ ي˘لأو˘لأ
ةعاسسلأ نم جاجتحأ رمتسسأ ثيح  يعامتج’أ نكسسلأ ةمزأأ نم نوناعي نونطأوم كانه ةسصاخو فيعسضلأ نطأوملأ

  .رطسسأ’أ هذه ةباتك ةياغ ىلإأ احابسص00.11
خوسشخسش حلاسص

ةيجاجتحا ةفقو يف ةداعسوبب ’‘ لدع يح’‘ ناكس /ةليسملا
ة˘ق˘ح˘ل˘م ر˘ق˘م ما˘مأأ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ ة˘ف˘قو  ة˘ل˘ي˘سسم˘لأ ة˘ي’و ةدا˘ع˘سسو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ‘‘لد˘ع‘‘ ي˘ح نا˘ك˘سس سسمأأ ءا˘˘سسم ما˘˘ق

قباسسلأ يلأولأ  ناكو  يسضاملأ ماعلأ ذنم اهمÓتسسأ مت يتلأ ةقحلملأ حتف ةرورسضب نيبلاطم  ةديدجلأ ةطسسوتملأ
، بلطملأ قيقحت نود تلاح ةينعملأ ةرأدإ’أ تاظفحت نأأ ’إأ ، يسضاملأ يسسأردلأ مسسوملأ اهحتفب مهدعو دق
نم براقي ام ةيوبرتلأ ةسسسسؤوملأ هذه  ةمدخ نم ديفتسسي نأأ سضورفملأ نم ناك  يلاحلأ مسسوملأ ةيأدب لبقو
لك عفر مغر ،  ةليسسملاب ةيبرتلأ ةيريدملأ فرط نم اهحتف سضفرب تاجافت يحلأ ةيعمج نكل ، ذيملت002

، اهعسضو نع برق نع عÓط’أو ةسسسسؤوملأ ةرايز ةي’ولأ يلأو نم أوبلاط نيذلأ ناكسس  بسسح أذهو تاظفحتلأ
عم ، نطابلأ ةطسسوتم هاجتاب ملك2 نم رثكأأ دعب ىلع لقنتلأ ءانع ءأرج ذيمÓتلأ اهدباكي يتلأ ةاناعملأو
نع مهنم تانبلأ اسصوسصخو ذيمÓتلأ سضعب ربع رخآأ بناج نمو ،  ينطولأ قيرطلأ عطق اهلكسشي يتلأ رطاخملأ

مهبلطم ىلإأ رظنلاب ةي’ولأ يلأو أودسشانو  طابحإ’اب أوبيسصأأ مهنأأ  أولاقو ، ةسسسسؤوملأ حتف مدع ربخ نم مهقلق
بابسس ’ هقيقحت مدع مهبسسح  سضعبلأ دمعتي يذلأ لكسشملأ أذه لح لجأ نم لخدتلأو مهلاغسشناب لفكتلأو
أذامل  يوبرتلأ وأأ يرأدإ’أ ريطأاتلاب ’و ذيمÓتلأ ددعل ينوناقلأ باسصنلاب ’ اهل ةقÓع ’و ءايلوأ’أ لج اهملعي
مهو مهانيقتلإأ نيذلأ ذيمÓتلأ يأأر أذه ناك يناعن اننأأ  ريزولأ نيأأ نيلوؤوسسملأ نيأأ ، ةسسسسؤوملأ هذه تزجنأأ

 . يرجي ام ةقيقح ىلع فوقولأ لجأ نم يلأولل ةرايز لمأأ نولمحي
خوسشخسش حلاسص
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