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ةحئ’ عفرت سساــنكلأ
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1 نأرهو ةيعمج
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ةساوم لابشأ
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يف راصتنقا
ةريخفا قئاقدلا

 ”ومزق“ مامأ
42 صص علاط

4 صص علاط

 همقتسا نود ةبانعب رئازجلا ديرب حلاصمب سدكم رتفد فلأ81نم ديزأ

ةبانع لحأوضس نم أوقلطنأراظتنلأ نم رهضشأأ دعب مويلأ عمتجي ءاضضقلل ىلعألأ سسلجملأ

«اقأرح»53
رصصاق مهنيب
نوـــــــطحي
 لاـــــــحرلأ
اينيدرصس يف

ةيديربلأ مهكوكصص رتافد نع نونغتصسي نونطأوم
ةلمجلاب رئاصسخ رئأزجلأ ديرب نوّدبكيو

ءاصضقلأ كلصس يف ةقوبصسم ريغ ةكرح وحن

6 صص علاط

2 صص علاط

3 صص علاط

4 صص علاط

«سسرام8» يحب «سسيئرلأ تÓحم» يف ديرب بتكم حتف ىلع ةقفأوملأ ^

ةنيدم نم نوردحني مهبلغأأ
نع ثيدحو اهيحأوضضو ريهاطلأ

 مهضضعب ءافتخأ

01 نم رثكأأ لوصصو
ىلإأ لجيج نم ةقأرح

ايلاطيإأ لحأوصس
4 صص علاط
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اهدعوم نع ترخأات يتلاو
ناك ام ابلاغ يذلاو ددحملا

ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘ن˘شسلا ة˘ياد˘ب ع˘م
عا˘˘˘˘˘˘˘شضوأ’ا بب˘˘˘˘˘˘˘˘شسب كلذو
ا˘ه˘ششي˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا

نم22ـلا خيرات ذنم رئازجلا
اذ˘ه.طرا˘ف˘لا ير˘ف˘˘ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘شش
رظتنملا ن˘م يذ˘لا عا˘م˘ت˘ج’ا
دبع ةلودلا سسيئر هشسأاري نأا
رو˘شضح˘ب ،ح˘لا˘شص ن˘ب ردا˘ق˘لا

م˘˘˘شسا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ب لد˘˘˘ع˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يزو
فششكلا هلÓخ متيشس،يتامغز
دد˘ج˘لا ةا˘شضق˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘ع
ةماه تارييغت ىلإا ةفاشضإ’اب

نيماعلا باونلا ىوتشسم ىلع
سسلا˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘˘˘شسؤورو
ر˘يزو ى˘ع˘˘شسيو.ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا
ذنم يتامغز م˘شسا˘ق˘ل˘ب لد˘ع˘لا
ةرازو سسأار ى˘ل˘˘ع ه˘˘ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت
ريهطت ةلمح ءارجإا ىلإا لدعلا

يذلا عاط˘ق˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
يف رب˘ح˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا لا˘شسأا
يف ةشصاخ,ةريخأ’ا تاونشسلا

بيطلا ق˘با˘شسلا ر˘يزو˘لا د˘ه˘ع
نهر اي˘لا˘ح د˘جو˘ي يذ˘لا حو˘ل

ةشسشسؤوملاب تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا
فد˘ه˘يو.سشار˘ح˘لا ة˘ي˘با˘ق˘˘ع˘˘لا

هذ˘˘ه لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ي˘˘˘تا˘˘˘م˘˘˘غز
سضعبلا اهفشصو يتلا ةكرحلا
نم نا˘ك ي˘ت˘لاو ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا˘ب
د˘ه˘ع ي˘ف ير˘ج˘ت نأا رر˘ق˘م˘˘لا
ىلإا يميهارب قباشسلا ريزولا
تثاع يذلا عا˘ط˘ق˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘ت
ام وهو.اداشسف ة˘با˘شصع˘لا ه˘ي˘ف
ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘˘ف ر˘˘يزو˘˘لا هد˘˘كأا

اهرخأا تنا˘ك ي˘ت˘لاو ة˘ب˘شسا˘ن˘م
هعمج يذ˘لا عا˘م˘ت˘ج’ا لÓ˘خ

هذه نأا دكأا نيأا.ةاشضقلا ةباقنب
ةيباجيإا جئاتنب يتأاتشس ةكرحلا
سضوخي يذلا عاطقلا ةمدخل
ة˘ل˘م˘ح ي˘ف ة˘ي˘خ˘يرا˘ت ة˘م˘ه˘˘م
ءا˘شضق˘لاو دا˘شسف˘˘لا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م
مكحبو.ةباشصعلا بانذأا ىلع
ي˘ئا˘شضق˘لا كل˘شسل˘ل ه˘ت˘فر˘ع˘˘م
بشصا˘ن˘م ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘غ˘˘شش يذ˘˘لا

ىلع يتام˘غز ن˘هار˘ي ةد˘يد˘ع
ي˘ف ةا˘شضق˘لا سضع˘ب˘˘ب ع˘˘فد˘˘لا

ة˘ب˘كاو˘م˘ل ة˘ي˘عو˘˘ن بشصا˘˘ن˘˘م
يف لشصفلاو داشسفلا ةبراحم

دجوت يتلا ةليق˘ث˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا

ة˘لاد˘˘ع˘˘لا يد˘˘ي ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح

لمششت نأا رظتنيو.ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

اهدوقي يتلا ريهطتلا ةيلمع

يتامغز مشساقلب لدعلا ريزو

نم يشضاق0001 نم رثكأا

ءÓكو مهنم ،ف’آا6 لشصأا

مكا˘ح˘م ءا˘شسؤورو ة˘يرو˘ه˘م˘ج

ةا˘˘˘شضقو م˘˘˘كا˘˘˘ح˘˘˘م ةا˘˘˘شضقو

سسلا˘˘ج˘˘مو ة˘˘يرادإا م˘˘كا˘˘˘ح˘˘˘م

ربكأ’ا ةكرحلا يهو،ةيئاشضق

يرئازجلا ءاشضقلا خيرات يف

نمازتي امك.لÓ˘ق˘ت˘شس’ا ذ˘ن˘م

عم مويلا بقترملا عامتج’ا

يتامغز اهعطق يتلا دوعولا

هعامتجا لÓخ ةاشضقلا ىلع

ةشصاخ˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا ع˘م ر˘ي˘خأ’ا

ةداعإاب قلعتي اميف ةشصاخ,مهب

يشساشسأ’ا نوناقلا يف رظنلا

يوشضعلا نونا˘ق˘لاو ءا˘شضق˘ل˘ل

سسل˘ج˘م˘لا ل˘م˘˘ع˘˘ل م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا

نع Óشضف ،ءا˘شضق˘ل˘ل ى˘ل˘عأ’ا

بلاطملا نم ديد˘ع˘لا ة˘يو˘شست

كلشسل ةينهملاو ةي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

كل˘˘ت ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ب,ءا˘˘˘شضق˘˘˘لا

.روجأ’ا ةعجارمب ةقلعتملا

يرئازجلا قرضشلا ةديرج
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نو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ششر˘˘˘˘ت˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عأا

عاديإا نع ةمداقلا تايشسائرلل

عوبشسأ’ا اذه حششرتلا تافلم

ة˘ط˘ل˘شسلا لا˘بر˘غ را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف

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

سسي˘ئر ن˘ل˘عأاو .تا˘با˘خ˘˘ت˘˘ن’ا

نب رداقلا د˘ب˘ع ءا˘ن˘ب˘لا ة˘كر˘ح

عدويشس هنأا حيرشصت يف ةنيرق

سسيمخلا مو˘ي ه˘ح˘ششر˘ت ف˘ل˘م

فششكيشس هنإا Óئا˘ق ،ل˘ب˘ق˘م˘لا

تارا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس’ا دد˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘ع

تقو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةنيرق نب ةراششإÓل .بشسانملا

ف˘ل˘م عدوأاو ح˘ششر˘ت د˘ق نا˘˘ك

ليرفأا81 تايشسائرل هحششرت

بغارلا عدويشس امك .ةاغلملا

21 تايشسائرل ح˘ششر˘ت˘لا ي˘ف

نيدلا ز˘ع ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘شسيد
ىلع هحششرت فل˘م ي˘بو˘ه˘ي˘م
ةلقتشسم˘لا ة˘ط˘ل˘شسلا ىو˘ت˘شسم
سسيمخلا موي لبق تاباختنÓل
يذلا يبوهيم بشسحو .مداقلا
نإا ،يفحشص حيرشصت يف دكأا

تارامتشس’ا لابقتشسا ةيلمع
فلتخم نم ةلشصاوتم لازت ’
متيشس هنأا ا˘ف˘ي˘شضم ،تا˘ي’و˘لا
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ث’ا مو˘˘˘˘˘ي راد˘˘˘˘˘شصإا
عاديإا خيرات نÓعإا ،ةفاحشصلل
دعوملا د˘يد˘ح˘ت د˘ع˘ب ف˘ل˘م˘لا
ةلقتشسملا ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘شسلا
رد˘شصم نا˘كو .تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا بت˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
يبوهيم نأاب دكأا دق ،يدنرأÓل

فلأا001 ن˘˘م د˘˘يزأا ع˘˘م˘˘ج

فلم مدقي نأا اعقوتم ،عيقوت

 .مداقلا ءاثÓثلا موي هحششرت

سسيمخلا ةياغ ىلإا بحشسو

ي˘ف ا˘ب˘غار541 يشضاملا
ةيشسائرلا تاباختنÓل حششرتلا
با˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘كا تارا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسا
نل˘عأا ا˘م بشسح ,تا˘ع˘ي˘قو˘ت˘لا

ةينطولا ةطلشسلا سسيئر هنع
دمحم تاباختنÓل ةلقتشسملا
نيبغارلا نمشض نمو .يفرشش
تا˘ي˘شسا˘ئر˘ل˘˘ل ح˘˘ششر˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
ىلع ,بازحأا ولوؤوشسم ةلبقملا

فلا˘ح˘ت˘لا بز˘ح سسي˘ئر رار˘غ
مشساقلب يروهمج˘لا ي˘ن˘طو˘لا
عئÓط بزح سسيئر ,يلحاشس
,سسي˘ل˘ف ن˘ب ي˘ل˘ع تا˘˘ير˘˘ح˘˘لا

دبع لبقتشسملا ةهبج سسيئر
ةهبج سسي˘ئر ,د˘ي˘ع˘ل˘ب ز˘يز˘ع˘لا

ى˘˘˘شسي˘˘˘ع د˘˘˘ششار˘˘˘لا م˘˘˘كح˘˘˘لا
ءانبلا ة˘كر˘ح سسي˘ئر ,يدا˘ه˘ل˘ب

نيمأ’ا ,ةنيرق نب رداقلا دبع
عمجتلا بزحل ةباينلاب ماعلا
ز˘ع ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ىلإا ةفاشضإ’اب ,يبوهيم نيدلا

ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا ي˘˘بز˘˘ح ي˘˘شسي˘˘˘ئر
ها˘فر˘ل˘ل ر˘ئاز˘ج˘لاو ير˘ئاز˘ج˘˘لا

دود˘غز ي˘ل˘ع ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع
ن˘م˘˘شض ن˘˘مو .جور˘˘ع دار˘˘مو
تب˘ح˘شس ي˘ت˘لا تا˘ي˘شصخ˘˘ششلا
با˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘كا تارا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسا
م˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘شصب تا˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لا

لوأ’ا ريزولا رارحأا نيحششرم
نوب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ق˘ب˘شسأ’ا

بز˘ح˘ل˘ل ق˘ب˘˘شسأ’ا سسي˘˘ئر˘˘لاو
ةيمنتلاو نماشضت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

.فيرشش نب حبار

يبوهيمو ةنيرق نب مهضسأار ىلع

عوبصسألا اذه مهتافلم عاديإل نوعراصسي حصشرتلا يف نوبغار

يصضاق مامأا ةبيلط نيدلا ءاهب لوثم
سسمأا قيقحتلا

سشارحلا نجشس ىلإا ،ةبيلط نيدلا ءاهب  قباشسلا بئانلا ديعأا
يديشس ةمكحم ىدل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘شضا˘ق ما˘مأا ه˘لو˘ث˘م بق˘ع
سضييبتب قلعتت ا˘م˘ه˘ت ة˘ب˘ي˘ل˘ط ه˘جاوو.ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب د˘م˘ح˘مأا
ليومتلا بناج ىلإا ةقحتشسم ريغ تازايتما حنمو لاومأ’ا
يشضا˘ق ر˘مأاو.تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لاو ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا باز˘حأÓ˘ل ي˘ف˘خ˘لا
عاديإاب ،طرافلا سسيمخلا ،دمحمأا يديشس ةمكحمب قيقحتلا

ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ،تقؤو˘˘م˘˘لا سسب˘˘ح˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘ط
يف ةبيلط ىل˘ع سضب˘ق˘لا ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم تق˘لأاو.سشار˘ح˘لا˘ب
ة˘با˘ج˘ت˘شسإ’ا سضفر د˘ع˘ب ،طرا˘ف˘لا ءا˘ع˘برأ’ا ،يداو˘لا ة˘˘ي’و

.ربوتكأا4 موي ةيروهمجلا ليكو نم هلشصو ءاعدتشسإ’
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لامعتصسا ميمعتل ديدج نايبتصسإا
تاعماجلا يف ةيزيلجنإلا

انايبتشسإا ،يملعلا ثحب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو تق˘ل˘طأا
نم ،ةيرئازجلا تاعماجلا يف ةيزيلجنإ’ا ةغللا زيزعتل اديدج
يذلا «لماكو لماشش» جمانرب عشضو و سشاقنلا عيشسوت لجأا
ميلعتلا ريزو بت˘كو.ة˘مو˘كح˘لا ى˘ل˘ع كلذ د˘ع˘ب سضر˘ع˘ي˘شس
ىلع ةيم˘شسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘شص ر˘ب˘ع ،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا
زيزعت ةشساردو ريكفتلا سصوشصخب نايبتشسا »: كوبشسيافلا
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ي˘ف ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ة˘غ˘ل˘لا لا˘م˘ع˘ت˘شسا
يف اهلامعتشسا يف يجيردتلا عورششلا تايفيكو ,يملعلا

عباتو.«هاروتكدلاو ثوحبلا يف اميشس’ نيوكتلا ت’اجم
و سشاقنلا عيشسوتل ءاج نايبتشس’ا اذه »: هشسفن ردشصملا

كلذ دعب سضرعيشس يذلا «لماكو لماشش» جمانرب عشضو
.«ةموكحلا ىلع
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عنضصلا يديلقت امغل02 ىلع يوتحت

نييباهرإلل ئباخم5ريمدت
ةدكيكصسو ةنتابب

ر˘ثإا ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل زرا˘ف˘˘م تر˘˘مدو تف˘˘ششك
ئباخم ةشسمخ ةدكيكشسو ةنتابب طيششمتو ثحب يتيلمع

ةيقدنب و عنشصلا يديلقت امغل02 ىلع يوتحت نييباهرإÓل

لامعتشسÓل نيتح˘لا˘شص ر˘ي˘غ (enibarac) ةيقدن˘بو د˘ي˘شص

دلومو دورابلا نم ةيمكو تارايعلا فلتخم نم ةقلط36و
بشسح ةفلتخم سضارغأاو ةيودأاو ريجفت تادعمو يئابرهك
تفششك امك . تبشسلا سسمأا ينطولا عافدلا ةرازول نايب
ةريخذلاو ةحلشسأÓل أابخم يبعششلا ينطولا سشيجلل ةزرفم
يبونجلا يدودحلا طيرششلا برق طيششمتو ثحب ةيرود رثإا
ردشصملا تاذ بشسح أابخملا اذه يوتحيو راتخم يجاب جربب

ن˘م سشا˘ششر م˘ل˘˘م5.41 رايع نيل˘ي˘ق˘ث ن˘ي˘ششا˘ششر ى˘ل˘ع

تاشسدشسم ةعبرأا اذكوTKP عون نم سشاششرMF عون
نم نيتيلآا فشصن نيتيقدنبو فوكنيششÓك عون نم ةششاششر
نيطيرششو نزاخم ةعبشس ىلإا ةفاشضإ’اب فونوميشس عون

نايب بشسح تارايعلا فلتخم نم ةقلط1241و ةريخذلل

YÉO∫ GCe«ø .ينطولا عافدلا ةرازول

.ةاضضقلا كلضس ىوتضسم ىلع ةليوط ةدم ذنم ةبقترملا ةكرحلا يف تبلا لجأا نم ءاضضقلل ىلعألا سسلجملا مويلا عمتجي

هعاديإل اديهمت هحصشرت فلم لمكتصسي سسيلف نب
ةطلشسلا عم لشصاوتلا متيشس هنأاب ،يدرح لشصيف ،تايرحلا عئÓط بزح يف يشسايشسلا بتكملا وشضع فششك
تايشسائرلل سسيلف نب يلع بزحلا سسيئر حششرت فلم عفدل تابيترتلا ذخأا لجأا نم تاباختنÓل ةينطولا
ددعلا ريثكب قاف نيبختنملا تاعيقوت عمجل ةشصشصخملا تارامتشسإ’ا ددع نأاب يدرح دكأاو.لبقملا عوبشسأ’ا
نيلشضانملا لبق نم ةريبك تادوهجم لشضفب ددعلا انزواجت »: قايشسلا اذه يف احشضوم ،بولطملا ينوناقلا

.«طقف ميظنتو تقو ةلأاشسم دُعي فلملا عفد دعوم يف لشصفلا اذهل ،ينطولا بارتلا لك ربع
،ةنشسح ةماع فورظ يف ترج ةيلمعلا نإا سسيلف نب يلعل ةيشسايشسلا ةليكششتلا ىدل مÓعإ’اب فلكملا ددششو
انرطخأا امدعب تنشسحت رومأ’ا نكل اهتيادب يف تاي’ولا سضعب يف لكاششم انتهجاو »:هلوقب كردتشسيل

.«تاباختنإÓل ةلقتشسملا ةينطولا ةطلشسلا

نم ةيروهمجلا ةشسائرل حششرتلاب حيرشصتلا عاديإا ىلع تاباختنإÓل يوشضعلا نوناقلا نم931 ةداملا سصنتو
نكمي امك ،لشصو ميلشست لباقم تاباختنإÓل ةلقتشسملا ةينطولا ةطلشسلا سسيئر ىدل ايشصخشش حششرتملا لبق

نم141 ةداملا سصنت امنيب.ةمهملا هذهب ةطلشسلا بتكم ءاشضعأا سضيوفت ءاشضتقإ’ا دنع ةطلشسلا سسيئرل
ةيروهمجلا ةشسائرل تاحيششرتلا ةحشص يف لشصفت تاباختنÓل ةلقتشسملا ةينطولا ةطلشسلا نأاب هشسفن  نوناقلا

.حششرتلاب حيرشصتلا عاديإا نم مايأا ةعبشس هاشصقأا لجأا يف اينوناق Óيلعت للعم رارقب

S¢.Q

 هتاكلتممب حرصصي يليلخب
احيرشصت ،يليلخب ناميلشس ،ةلبقملا تايشسائرلل لمتحملا حششرتملا مّدق
بشسحو ،هجراخ نطولا لخاد ةلوقنملاو ةيراقعلا تاكلتمملاب اينلع
ةيراقعلا يليلخب تاكلتمم نإاف ةينطو ةيموي يف روششنملا حيرشصتلا
يديشس ةيرق يف عقي ةلئاعلل كلم ثراوتم ليخن ناتشسب »: يف لثمتت

ةرجشش053 يوحي يذلا ،ةركشسب ةي’و ةعريزم ةيدلب يدومشصم
عقي يشصخشش لزنم ،ةركشسب يف عقي ةلئاعلل كلم ثراوتم لزنم ،ةرمثم
تاباشسحلاو يديربلا باشسحلاب قلعتي اميفو.«رئازجلا ةي’و ةبقلا يف

يوحت يه˘ف ر˘ب˘م˘شسيد21 تاباختن’ لمتحملا حششرتم˘ل˘ل ة˘ي˘كن˘ب˘لا

ربوتكأا42 يف جد000005761 : ديشصرب يراج يديرب باشسح»

جد000006533: ديشصربBGA رانيدلاب يكنب باشسح،9102

MALAS LA وروأ’اب يكنب باشسحو،9102 ربوتكأا42 يف

هنأاب يليلخب حرشصو.«9102 ربوتكأا42 يف وروأا849942 ديشصرب
كلمي نيح يف ،ةلوقنم ىتح ’و جراخلا يف ةيراقع تاكلتمم كلمي ’

.8102يفاتناشس يادنويه عون نم ةيحايشس ةرايشس

¥.h
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يذلا د˘عؤ˘لا د˘ع˘ب اذ˘ه ءا˘جو

ةباقن˘ل˘ل ي˘ن˘طؤ˘لا ن˘ي˘مأ’ا ه˘مد˘ق
يرمعل˘ب «فا˘ت˘سسلا» ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

عم ارسضاح نؤكيسس هنأاب دمحم
ةفقؤلا يف نيي˘ن˘ع˘م˘لا ةذ˘تا˘سسأ’ا
˘مؤ˘ي ة˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا

كسسمتل اذهو،03/01/9102
لامعل ةلقتسسملا ةباق˘ن˘لا ل˘ث˘م˘م
ا˘ه˘سسل˘ج˘م تارار˘˘ق˘˘ب ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ربمتبسس يف دقعنا يذلا ينطؤلا
تقرطت نيأا لاسشرسشب يسضاملا

اياسضقلا نم ةلمج ىلإا هلÓخ نم
نم نييسصقملا ةيسضق اهنيب نم
ذا˘˘ت˘˘سسأا ة˘˘ب˘˘تر ى˘˘لإا ة˘˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘ت˘˘˘لا

مهتيقرت مت نيذلا ء’ؤؤه.نؤكم
ق˘فو ة˘ثد˘ح˘ت˘سسم˘˘لا بتر˘˘لا ى˘˘لإا

ةرداسصلا300 ة˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا

ىلإا5012/01/21 خ˘يرا˘ت˘˘ب
خيرات دنع يسسيئر ذاتسسأا ةبتر

اؤمرح مهنكل4102/21/13
لÓخ ليهأاتلا يف ةكراسشملا نم
تقرطت امك.ةيسضاملا تاؤنسسلا

نيذلا ةذتاسسأ’ا نم ىرخأا ةئفل
رود˘سص ل˘ب˘ق م˘ه˘ن˘يؤ˘˘كت اؤ˘˘ه˘˘نأا

مقر يسساسسأ’ا نؤناقلا مؤسسرم

خرؤؤملا21/042

مت ثيح,2102/60/30 يف

ىلإا ةيقرتلا نم اسضيأا مهنامرح
مت نيذلا مهو نؤكم ذاتسسأا ةبتر
بسصا˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ظؤ˘˘˘ت
ام دهعم˘لا ي˘ج˘ير˘خ فÓ˘خ˘ت˘سسا

ا˘م˘ك .7991 و3991 ن˘ي˘ب

نأاب اهنايب يف ةباقنلا تاذ تدكأا
ةن˘ي˘هر تح˘ب˘سصأا ء’ؤؤ˘ه ة˘ي˘سضق
اهناكم حوارت جاردأ’ا ةسسيبحو
يمؤمعلا فيظؤلاو ةرازؤلا نيب
هذهل لح داجيإا نود تاؤنسس ذنم
ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تد˘˘عوو . ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا
ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تاءار˘˘جإ’ا ذا˘˘خ˘˘تا˘˘ب «تا˘˘˘سسلا»
ةذ˘تا˘سسأا فا˘˘سصنإ’ ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ي˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب’ا م˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا

ن˘م نؤ˘ي˘سصق˘م˘لا  ط˘سسؤ˘ت˘م˘لاو
، نؤكم ذاتسسأا ةبتر ىلإا ةيقرتلا

ل˘ب˘ق ن˘م ة˘لا˘سسر تل˘ق˘ن ي˘˘ت˘˘لاو

ةيقرتلا نم نييسصقملا ةذتاسسأ’ا
تعفر يتلا ةلاسسرلا تاذ يهو
عا˘ط˘ق˘ل˘ل لوأ’ا لوؤؤ˘سسم˘˘لا ى˘˘لإا

اهيف مت نيأا دباعلب ميكحلا دبع
ميل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘سسأا بلا˘ط˘م حر˘سش
اؤهنأا نمم طسسؤتملاو يئادتب’ا
ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا را˘طإا ي˘ف م˘ه˘ن˘يؤ˘˘كت
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ن˘ي˘ب ة˘˘مر˘˘ب˘˘م˘˘لا

وأا لبق يلاع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازوو
نؤ˘نا˘ق˘لا مؤ˘سسر˘م رود˘سص د˘˘ع˘˘ب
ي˘ف˘ظؤ˘مو لا˘˘م˘˘ع˘˘ل ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا

21/042 م˘قر ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘˘ط˘˘ق

ةيمسسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا ي˘ف ردا˘سصلا

ثيح2102/60/30 , خيرات˘ب
م˘ت ى˘لوأ’ا ة˘ئ˘ف˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘بو

400 ةم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ق˘فو م˘ه˘جا˘مدإا

خ˘˘˘˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب ةردا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصلا

يسسيئر ذاتسسأا4102/70/60

دنع ةيمدقأا تاؤنسس01 هل نمل

ةبتر ىلإا1102/21/13 خيرات

ةنسس02 هل نمل نؤكم ذاتسسأا
ي˘ع˘جر˘م˘لا خ˘يرا˘ت˘لا سسف˘ن د˘ن˘ع
ف˘سسأÓ˘ل ن˘كل, جا˘مدإ’ا ق˘با˘سسلا

ةسضيرع ةئف نامرح مت ديدسشلا

مهفيظؤت مت نأا دعب ء’ؤؤه نم

متي ملو فÓختسسا بسصنم يف

ي˘ف تاؤ˘˘ن˘˘سسلا كل˘˘ت با˘˘سست˘˘حا

ةيناثلا ةئفلل ةبسسنلاب امأا،جامدإ’ا

دقل˘ف د˘ع˘ب ه˘ن˘يؤ˘كت ى˘ه˘نأا ن˘م˘م

ةمي˘ل˘ع˘ت˘لا ق˘فو م˘ه˘ت˘ي˘قر˘ت تم˘ت

ي˘˘˘ف ة˘˘˘خرؤؤ˘˘˘م˘˘˘˘لا300

ةيقرت5102/01/21

يئاقلتلا ليؤحتلا˘ب ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا

ة˘ي˘قر˘ت ن˘كت م˘لو،م˘ه˘ب˘سصا˘ن˘˘م˘˘ل

يدا˘˘ع˘˘لا را˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘˘يدا˘˘˘ع

ةدا˘ع نؤ˘كت ي˘ت˘لاو ،ف˘ظؤ˘م˘ل˘˘ل

ي˘ف ة˘كرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل ه˘˘ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ب

ربع رمي فلم˘ب ا˘ق˘فر˘م ل˘ي˘هأا˘ت˘لا

متي ، ءاسضعأ’ا ةيواسستملا ةنجللا

ددعلا قفو هحاجن نؤكيو هبيترت

ةي’و لكلو ةبتر لكل ددحملا

لب ،ء’ؤؤه عم ثدحي مل ام اذهو،

،م˘ه˘ب˘سصا˘ن˘م ى˘لإا م˘ه˘ل˘يؤ˘ح˘ت م˘ت

ن˘م م˘ه˘˘نا˘˘مر˘˘ح م˘˘ت كلذ م˘˘غرو

يذ˘لا ل˘ي˘هأا˘ت˘لا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘˘لا

.مهل ةبسسنلاب اقح ربتعي

ةيقرتلأ ةيلمع نم نييشصقملأ ةذتاشسأÓل لماكلأ اهمعدنعتربع

ينطولا جاجتح’ا يف اهتكراصشم دكؤوت «تاصسلا» ةباقن
ربوتكأا نم03ـلا يف ررقملا

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

9085ددعلا9102 ربوتكأا02 دحألا 3ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com
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ي˘ن˘طؤ˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ف˘˘سشك
ن˘ع ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘˘سسأ’
بلا˘ط˘م˘لا ن˘م ة˘ل˘˘م˘˘ج˘˘ل ه˘˘ع˘˘فر
ابلاطم ،يلاعلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازؤ˘ل
ي˘سضيؤ˘ع˘ت˘لا ما˘ظ˘ّن˘لا ة˘ع˘جار˘م˘ب
يعماج˘لا ذا˘ت˘سسأÓ˘ل ي˘سسا˘سسأ’او
ه˘مار˘ت˘حا ل˘ف˘كي ا˘˘م˘˘ب ،ثحا˘˘ب˘˘لا
ةيملع˘لا ه˘ت˘ب˘تر ع˘م بسسا˘ن˘ت˘م˘لا
ة˘˘ع˘˘جار˘˘مو ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد
ة˘ح˘ن˘م˘ب ط˘ب˘تر˘م˘لا ف˘ي˘ن˘˘سصت˘˘لا
دا˘م˘ت˘عا˘ب ،ي˘˘عؤ˘˘ن˘˘لا بسصن˘˘م˘˘لا
سسم˘ي د˘يد˘ج ي˘فا˘سضإا ف˘ي˘ن˘سصت
ةحنمب ةينعملا ري˘غ تا˘ع˘ما˘ج˘لا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ،ي˘عؤ˘ن˘˘لا بسصن˘˘م˘˘لا
ل˘˘ك ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لاو نزاؤ˘˘ت˘˘لا
تاذ تدد˘سش ا˘م˘ك .تا˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا
ى˘ل˘ع ،ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا

ني˘ي˘ح˘ت˘لاو ة˘ع˘جار˘م˘لا ةرور˘سض
ريغتت مل يتلاو ةقطنملا ةحنمل
يسضاملا نرقلا تايني˘نا˘م˘ث ذ˘ن˘م
كلذو ،نا˘ي˘ب˘لا ه˘ب ءا˘˘جا˘˘م بسسح
ةانا˘ع˘مو بسسا˘ن˘ت˘ي ا˘م˘ب ا˘ه˘ع˘فر˘ب
اذ˘ه .ر˘ي˘ب˘كلا بؤ˘ن˘ج˘لا ةذ˘تا˘˘سسأا

ع˘˘˘سضو ى˘˘˘لإا سسا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كلا تعدو
ة˘سسورد˘مو ة˘ح˘˘سضاو ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
يتلا نكسسلا ةمزأا ىلع ءاسضقلل
،يعماجلا ذاتسسأ’ا ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي
ه˘ل ة˘˘سصسصخ˘˘م ج˘˘مار˘˘ب جاردإا˘˘ب
لزانتلا ىلإا ةفاسضإ’اب ،ةرسشابم
نع نييعماجلا ةذتاسسأ’ا حلاسصل
،اهنم اودافتسسا يتلا تانكسسلا

يذيفنتلا مؤسسرملا ماكحأا قفو

40 يف خرؤؤملا (351/81) مقر

ى˘لإا ةر˘ي˘˘سشم،8102 ؤينؤي
عيزؤت ريياعم ديحؤت  ةرورسض
،ر˘ي˘ب˘كلا بؤ˘ن˘ج˘لا ي˘ف ن˘˘كسسلا

بؤنجلا تاي’و ة˘فا˘ك ل˘م˘سشت˘ل
فقؤب تبلاط امك .ءانثتسسا نودب

ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ع˘با˘ت˘م˘لا ع˘ي˘م˘˘ج
ةذ˘˘تا˘˘سسأ’ا د˘˘سض ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘سسع˘˘˘ت˘˘˘لا
يف رظن˘لا ةدا˘عإاو ،ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

ةيواسستملا نا˘ج˘ل˘لا تا˘ي˘حÓ˘سص
ةد˘ق˘ع˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ءا˘˘سضعأ’ا

بح˘سسب ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘يدأا˘˘ت سسلا˘˘ج˘˘م˘˘ك
ةذ˘تا˘سسأ’ا ح˘ير˘سست تا˘ي˘˘حÓ˘˘سص
ةعبارلا ةجردلا قفو نيفلاخملا

ةي˘حÓ˘سصلا هذ˘ه ر˘سصقو،(40)
ناجل وأا ،ةينطؤلا ةنجللا ىلع
ع˘سضخ˘ت ’ ة˘سصت˘˘خ˘˘م ة˘˘يؤ˘˘ه˘˘ج
ر˘يد˘م˘ل ةر˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسل˘˘ل
ةعجارم اذكو ةينعملا ةسسسسؤؤملا
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘ير˘سشب˘لا ة˘ب˘ي˘كر˘ت˘لا
ة˘ي˘عا˘ط˘ق˘لا ة˘ي˘ن˘طؤ˘˘لا نا˘˘ج˘˘ل˘˘لا
ة˘ي˘قر˘ت˘لا تا˘ف˘ل˘˘م˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا

تÓ˘ج˘م˘لاو ر˘با˘خ˘م˘لا ة˘˘سساردو

رثكأا ذنم ريغتت مل يتلاو ةيملعلا

ةاعارم عم ،نمزلا نم دقع نم

كير˘سشلا ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م د˘˘جاؤ˘˘ت

ىلع تددسشو اذه .يعامتج’ا

ةفافسشو ةحسضاو ريياعم عسضو

ة˘سصا˘خ˘لا تÓ˘يؤ˘ح˘ت˘لا ف˘ل˘˘م˘˘ل

تاعماجلا نيب ام˘ي˘ف ةذ˘تا˘سسأ’ا˘ب

سضع˘˘ب ف˘˘سسع˘˘ت˘˘ل اد˘˘ح ع˘˘سضت˘˘ل

و ةيعماجلا تاسسسسؤؤملا يريدم

ةذتاسسأ’ا لمع فورظ نيسسحت

،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘جؤ˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا

قيمع سشاقن حتف ىلإا ةفاسضإ’اب

ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ما˘ظ˘˘ن˘˘لا م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل

ذا˘˘˘خ˘˘˘˘تا و (DML) يع˘ما˘ج˘لا

سسركتو حنمت ،تارارقو ريبادت

تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا يوذ˘ل تازا˘ي˘ت˘˘ما

ةذ˘˘˘˘تا˘˘˘˘سسأ’ا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا

.نييعماجلا

8002 ذنم رجأ’أ يف ةدايزلأ نم دفتشسي مل يذلأ ديحولأ وه يعماجلأ ذاتشسأ’أ نأأ تلاق

ةيصصولا ةرازولا ىلإا بلاطملا نم ةحئ’ عفرت سسانكلا

ىلإأ ةيقرتلأ نم نويشصقملأ ةذتاشسأ’أ هنشش ررق يذلأ ينطولأ جاجتح’أ يف ةكراششملأ ةيبرتلأ لامعل ةيرئأزجلأ ةباقنلأ تررق
اهل حامشسلأو ةئفلأ هذه فاشصنإ’ ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو ةوعد لجأأ نم أذهو يراجلأ ربوتكأأ نم03 يف نوكم ذاتشسأأ ةبتر

 .ةيئانثتشسأ ةشصخر ربع9102 ةنشس ةررقملأ ليهأاتلأ ةقباشسم يف ةكراششملاب

ةرأزولاب ةشصاخلأ ةيمقرلأ ةيشضرأ’أ قيرط نع متتشس ةيلمعلأ

 ةثÓثلا راوطأ’ا تاناحتماب نيينعملا ذيمÓتلا ليجصست ةيلمع
يراجلا ربوتكأا22 موي قلطنت

زايتج’ ليجسستلا نم ايرؤلاكبلاو طسسؤتملا ميلعتلا يتداهسشو يئادتب’ا رؤطلا ةياهن تاناحتما زايتجاب نؤينعملا نؤسسردمتملا نكمتيسس

تدكأا ثيح, سسمأا،ةيبرتلا ةرازو هنع تنلعأا امبسسح كلذو.لبقملا ربمفؤن01 و ربؤتكأا22 نيب ام ةدتمملا ةرتفلا يف ةماهلا ةلحرملا هذه

ربؤتكأا22 نم ةيادب قلطنتسس9102/0202 ةيسساردلا ةنسسلل ةينطؤلا تاناحتم’ا يحسشرتمب ةسصاخلا تÓيجسستلا نأا اهل نايب يف
ىؤتسسم ىلع متتسس ليجسستلا ةيلمع نأا كلذك تحسضوأا امك.ةيؤبرتلا تاسسسسؤؤملا ىؤتسسم ىلع ةدجاؤتم ةيمقر ةيسضرأا ربع متتو يراجلا
قلعتي اميف امأا.مهذيمÓت ليجسستب تاسسسسؤؤملا وريدم مؤقي ثيح ،ةرازؤلل يتامؤلعملا ماظنلل ةيمقرلا ةيسضرأ’ا ربع ةيؤبرتلا تاسسسسؤؤملا
ةرتفلا يف كلذك متتسس ايرؤلاكبلاو طسسؤتملا ميلعتلا يتداهسش يف مهليجسست ةيلمع نأا ةيسصؤلا ةرازؤلا نايب دكأاف رارحأ’ا نيحسشرتملاب

هذه ىلإا ءؤجللا ةرازؤلا ترربو.تاقباسسملاو تاناحتمÓل ينطؤلا ناؤيدلا يعقؤم ربع مداقلا ربمفؤن12 و ربؤتكأا22 نيب ام ةدتمملا
ينآ’ا نييحتلا ىلإا فدهي يذلاو،عاطقلل يتامؤلعملا ماظنلا اهرفؤي يتلا تامدخلل رمتسسملاو يجيردتلا عيسسؤتلاب ةيمقرلا ةيسضرأ’ا
ةهج نم ءاطخأا نم هيرتعي ناك امو ليجسستلا ةقسشم نم مهئافعإاو مهئايلوأاو ذيمÓتلا ةاناعم نم فيفختلا ىلإاو ةهج نم تامؤلعملل
تاقفنلل اديسشرت كلذو ىربكلا تايلمعلا لك ايجيردت لاطيسس ةيبرتلا عاطقل يتامؤلعملا ماظنلل ةيمقرلا تامدخلا عيسسؤت نأا ةدكؤؤم.ىرخأا
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رهششأأ ةينامث لÓخ ر’ود رييÓم86.4ـب زجع

جراخ تارداصصلا مجح يف عجارت

ر’ود رايلم47.1 دنع تاقورحملا
رهسشأ’ا لÓخ ر’ود رييÓم86.4ـب ازجع رئازجلل يراجتلا نازيملا لجسس

نم ةرتفلا سسفن يف ر’ود رييÓم50.3 لباقم9102 نم ىلوأ’ا ينامثلا

ةعباتلا فارسشتسس’او تاسساردلا ةيريدمل ةتقؤؤملا تانايبلا رهظتو.8102

رهسشأ’ا لÓخ ر’ود رايلم03.42 تغلب ةيرئازجلا تارداسصلا نأا كرامجلل

لÓخ اهتارداسص ر’ود رايلم35.72 لباقم9102 نم ىلوأ’ا ينامثلا

تادراؤلا امأا ،(ةئاملاب67.11-) هردق سضافخناب يأا8102 نم ةرتفلا سسفن

كلذب ةلجسسم ر’ود رايلم85.03 لباقم ر’ود رايلم79.82 تغلب دقف

تارداسصلا نإاف تانايبلا سسفنل اقفوو .(ةئاملاب62.5-) هتبسسن اسضافخنا

تادراؤلا ةرؤتاف تطغ9102 توأاو يفناج نيب ةرتفلا يف ةيرئازجلا

ماعلا نم اهتاذ ةرتفلا يف ةئاملاب30.09 لباقم ةئاملاب58.38 ةبسسنب
ةبسسنب دÓبلا تارداسص نم دسسأ’ا ةسصح تاقورحملا تلكسشو .يسضاملا

رهسشأ’ا يف ةلجسسملا تارداسصلل يلامجإ’ا مجحلا نم ةئاملاب28.29

لباقم ر’ود رايلم55.22 ـب تردق ثيح9102 , نم ىلوأ’ا ينامثلا

ينعي ام ؤهو8102 نم ةرظانملا ةرتفلا لÓخ ر’ود رايلم06.52

جراخ تارداسصلاب قلعتي اميفو .(ةئاملاب19.11-) ةبسسنب عجارت ليجسست

لÓخ ر’ود رايلم47.1 زواجتت مل ثيح ،ةيسشماه ىقبتف تاقورحملا

يلامجإ’ا مجحلا نم ةئاملاب2.7 لثمي ام ؤهو ىلوأ’ا ينامثلا رهسشأ’ا

يأا8102 نم ةرتفلا سسفن لÓخ ر’ود رايلم39.1 لباقم تارداسصلل

تارداسصلا نؤكتتو  .ردسصملا سسفن بسسح (ةئاملاب8.9-) هردق سضافخناب

نم اسساسسأا9102 نم ةيعجرملا ةرتفلا يف تاقورحملا جراخ ةلجسسملا

رايلم35.1 لباقم) ر’ود رايلم23.1 ةميقب ةعنسصملا فسصن داؤملا

31.762ـب ةيئاذغلا داؤملا اذكو ةئاملاب29.31- ةبسسنب ةعجارتم (ر’ود

ةئاملاب09.6 هردق عافتراب (ر’ود نؤيلم98.942 لباقم) ر’ود نؤيلم

(ر’ود نؤيلم63.26 لباقم) ر’ود نؤيلم91.56ـب يعانسصلا داتعلاو

داؤملا نم اسضيأا تارداسصلا هذه تلكسشتو .ةئاملاب35.4+ هتبسسن عافتراب

70.5+) ر’ود نؤيلم18.66 لباقم ر’ود نؤيلم02.07 ةميقب ماخلا

لباقم ر’ود نؤيلم80.42 ـب ةيئاذغلا ريغ ةيكÓهتسس’ا داؤملاو (ةئاملاب

ةميقب يحÓفلا داتعلا ىلإا ةفاسضإا (ةئاملاب42.0-) ر’ود نؤيلم31.42

ماعلا نم ةرتفلا سسفن لÓخ ر’ود نؤيلم11.0 لباقم ر’ود نؤيلم02.0

نم ةسسمخ تعجارت دقف تادراؤلل ةبسسنلاب .(ةئاملاب08.28+) يسضاملا
لÓخ داريتسس’ا ةبعسش اهنمسضتت يتلا تاجؤتنملا تاعؤمجم عبسس لسصأا
ةنسسلا نم ةرتفلا سسفنب ةنراقم ةيراجلا ةنسسلا نم ىلوأ’ا ينامثلا رهسشأ’ا
نم ىلوأ’ا عبسسلا رهسشأ’ا لÓخ لجسسملا عسضؤلا سسفن ؤهو ةيسضاملا

لباقم ر’ود رييÓم434.5ـب ةيئاذغلا داؤملا تادراو تردقو.9102

بسسح ،ةئام˘لا˘ب08.7-ـب رد˘ق ا˘ع˘جار˘ت ة˘ل˘ج˘سسم ،ر’ود ر˘ي˘يÓ˘م398.5
تردق يذلا يحÓفلا داتعلل ةبسسنلاب ةريتؤلا سسفن تظحؤلو .كرامجلا

-) ر’ود نؤيلم97.183 لباقم ر’ود نؤيلم24.533 هداريتسسا ةرؤتاف

رييÓم6.9 ةبارقب يعانسصلا داتعلل ةبسسنلاب كلذكو (ةئاملاب51.21

.(ةئاملاب57.8 -) ر’ود رايلم25.01 لباقم ر’ود
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يتلأ صصئاقنلأ حÓشصإأ ةرورشض ىلع يودب ددشش اميف
ةيوبرتلأ ةموظنملأ اهفرعت

نامصضل سسرادم ءاصشنإا ةيناكمإا سسردت ةموكحلا
جراخلاب ةيرئازجلا ةيلاجلا سسردمت

ةينطؤلا ةيبرتلاو ةيجراخلا يريزو يودب نيدلا رؤن لوأ’ا ريزؤلا فلك
بلطلل ةباجتسسÓل لبسسلا لسضفأا ةسسارد ىلؤتي كرتسشم لمع جؤف عسضؤب
ةيرئازج سسرادم ءاسشنإاب قلعتملا جراخ˘لا ي˘ف ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ا˘ن˘ت˘ي˘لا˘ج˘ل ح˘ل˘م˘لا
نا˘ي˘ب بسسح كلذ ءا˘ج.ا˘ه˘ئا˘ن˘بأا سسرد˘م˘ت نا˘م˘سض ل˘جأا ن˘م كلذو جرا˘خ˘لا˘ب
ن˘˘يد˘˘لا رؤ˘˘ن ،لوأ’ا ر˘˘يزؤ˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘˘ب عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘مؤ˘˘˘كح˘˘˘ل˘˘˘ل

،ةيذيفنت ميسسارم عيراسشم (30) ةثÓث هلÓخ تسشقانو تسسرد  نيأا،يودب

9102- يسسردملا لؤخدلا مييقتب قلعتي اسضرع تسشقانو تعمتسسا امك

ةرور˘سض ى˘ل˘ع يود˘ب ن˘يد˘لا رؤ˘ن لوأ’ا ر˘يزؤ˘لا دد˘سش ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م0202.
اهفرعت يتلا سصئاقنلاو ت’Óتخ’ا لكب لفكتلا ىلع لمعلا ةلسصاؤم
يف لجسسملا نيابتلاب قلعتي اميف ةسصاخ،رئازجلا يف ةيؤبرتلا ةمؤظنملا
تاي’و نيب اميسس’ ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا داؤ˘م˘لا سضع˘بو ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا تا˘غ˘ل˘لا سسيرد˘ت
ريطأاتلا يف سصقنلل ارظن ،ايلعلا باسضهلاو بؤنجلا تاي’وو لامسشلا
ىلع ددسش اميف اذه ،حاجنلا بسسن ىلع رثأا نم كلذل امو يجؤغاديبلا

يسسردملا لؤخدلل ريسضحتلاب ةفلكملا تاعاطقلا ةددعتم ةنجللا ةلسصاؤم
يسسردملا لؤخدلل ريسضحتلا يف نآ’ا نم عورسشلاو ،ةريتؤلا سسفنب اهلمعل

م˘ت˘ت˘سس ،كلذ˘ل ق˘ير˘ط ة˘طرا˘خ ع˘سضو لÓ˘˘خ ن˘˘م،0202-1202 لبقملا
لÓخ سضرغلا اذهل سصسصخي كرتسشم يرازو سسلجمل عامتجا يف اهتسسارد
سضرعلا اذه نمسضتو ةينطؤلا ةيبرتلا ريزو همدق .ةلبقملا ةليلقلا عيباسسأ’ا

لؤخدلا حاجن نامسض دسصق ةمؤكحلا لبق نم ةذختملا تاءارجإ’ا ةليسصح

نم اذيملت762.795.9 لابقتسسا دهسش يذلا0202ــ9102 يسسردملا

ىلع ةعزؤم ،ايجؤغاديب امسسق363.413 ىلع نيمسسقم ،راؤطأ’ا فلتخم

لؤخدلا اذه ةبسسانمب تملتسسا ةسسسسؤؤم815 اهنم ،ةسسسسؤؤم085 72

ىلإا ةراسشإا سضرعلا نمسضت امك .اذاتسسأا180 974 اهرطؤؤي ،يسسردملا

08 اهددع غلب يتلا ةيسسردملا بتكلا ريفؤت لاجم يف ةذختملا تاءارجإ’ا

ةسصاخلا تاجايتح’ا يوذ نم نيسسردمتملاب لفكتلا اذكو باتك نؤيلم

امسسق911 اهنم ،اسصاخ امسسق487 ربع ،ذيملت701 6 ـب مهددع ردقملا

 .ةنسسلا هذه حتتفا اديدج

S°∏«º.±



¯ Ω .eù°©ƒO 

ة˘ق˘˘با˘˘ط˘˘ت˘˘م ردا˘˘صصم تد˘˘كأاو

نيرجاهم01 نم رثكأا لوصصو

ق˘طا˘ن˘م ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي ن˘ي˘ير˘صس
نم اديدحتو لجيج نم ةفلتخم
ىلإا اهيحاوصضو ري˘ها˘ط˘لا ة˘ن˘يد˘م
نيبراق ربع ةيلاطيإلا لحاوصسلا

رئازجلا ارداغ دق اناك نييطاطم
نم اقÓطنا ةيصضاملا مايألا لÓخ
، ةبانعو لجيج يتيلو لحاوصس
نأا˘˘˘ب ردا˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا تاذ تد˘˘˘˘كأاو
اوعفد نيذلاو نيروكذملا نابصشلا
تما˘ق ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘ل˘˘ل لاو˘˘مأا

نيبام اهت˘م˘ي˘ق تحوار˘ت م˘ه˘ل˘ق˘ن˘ب

اولصصو ميتنصس نو˘ي˘ل˘م03و51
ةيلاطيإلا لحاوصسلا ىلإا نيملاصس
ا˘ه˘ت˘ل˘قا˘ن˘ت ي˘ت˘لا رّو˘صصلا ل˘ي˘لد˘˘ب
ة˘ي˘نور˘˘ت˘˘كلإلا ع˘˘قاو˘˘م˘˘لا ضضع˘˘ب
ةيرصسلا ةرجهلا رابخأاب ة˘م˘ت˘ه˘م˘لا

ءلؤو˘˘ه ضضع˘˘ب تر˘˘ه˘˘ظأا ي˘˘ت˘˘˘لاو
ة˘يلو ن˘م ن˘يرد˘ح˘ن˘م˘لا نا˘ب˘صشلا

نو˘ج˘ه˘ت˘ب˘يو نو˘حر˘ف˘˘ي ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
ل˘˘حاو˘˘˘صسلا ى˘˘˘لإا م˘˘˘ه˘˘˘لو˘˘˘صصو˘˘˘ب
ل˘ئا˘صسر ن˘ي˘ه˘جو˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا
تلظ ي˘ت˘لا م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع˘ل ن˘ي˘م˘ط˘ت
لقانت ذنم م˘هر˘ي˘صصم˘ب ة˘ل˘غ˘صشن˘م
تثدحت يتلا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ى˘لوأا

ةر˘ج˘ه˘لا براو˘ق˘ل م˘ه˘بو˘كر ن˘˘ع
. ةيرصسلا

تد˘كأا ل˘˘صصت˘˘م قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو
را˘ب˘خأا عا˘˘ط˘˘ق˘˘نا ىر˘˘خأا ردا˘˘صصم
نوردحن˘ي ن˘ير˘خآا نا˘ب˘صش ة˘صسم˘خ
ةيلو نم ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ق˘طا˘ن˘م ن˘م
د˘˘حأل م˘˘ه˘˘بو˘˘كر ذ˘˘ن˘˘م ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
ضضرتفملا نم ناك يتلا براوقلا
نم اقÓطنا ابوروأا ىلإا مهلقنت نأا

هذ˘˘˘ه تد˘˘˘كأاو ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘يلو
اورجي مل نيينعملا نأاب رداصصملا
ةدع ذن˘م م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع˘ب لا˘صصتا يأا
مهن˘م ن˘ي˘بر˘ق˘م د˘ي˘كأا˘ت م˘غر ما˘يأا

مهلوصصوو طصسوتم˘ل˘ل م˘هرو˘ب˘ع

، ةدوصصقملا ةهجولا ىلإا نيملاصس
نأا˘ب ردا˘صصم˘لا تاذ تد˘كأا ا˘˘م˘˘ك
دق نونوكي نيروكذملا نابصشلا

ضسي˘لو˘˘ب˘˘لا ة˘˘صضب˘˘ق ي˘˘ف او˘˘ع˘˘قو
براو˘ق ق˘حÓ˘ي يذ˘لا ي˘لا˘ط˘˘يإلا
د˘ق نو˘نو˘كيو ة˘ير˘صسلا ةر˘ج˘˘ه˘˘لا
زاجتحإلا زكارم دحأا ىلإا اوديتقأا
راظتنا يف نيرجاهملاب ةصصاخلا
دق ام و˘هو م˘هد˘ل˘ب ى˘لإا م˘ه˘تدا˘عا
م˘˘ه˘˘لا˘˘صصتا رذ˘˘˘ع˘˘˘ت ءارو نو˘˘˘كي
مهبارتأا ةيقب لعف املثم مهتÓئاعب
ةفصضلا غول˘ب ي˘ف او˘ح˘ج˘ن ن˘يذ˘لا
لÓ˘خ ط˘صسو˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م ىر˘˘خألا
. ةريخألا مايألا

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ9085ددعلا9102 ربوتكأا02 دحألا4
www.akhersaa-dz.com

  مهضضعب ءافتخا نع ثيدحو اهيحاؤضضو ريهاطلا ةنيدم نم نوردحني مهبلغأا

 ايلاطيإا لحاوصس ىلإا لجيج نم ةقارح01 نم رثكأا لوصصو
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اذ˘˘˘كو نو˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘˘م ضضه˘˘˘˘جأا
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ن˘م ر˘صصا˘ن˘ع
ةمصصاعب ةديدج راح˘ت˘نا  ة˘ي˘ل˘م˘ع
يف با˘صش ا˘ه˘ل˘ط˘ب ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو
د˘ح ع˘صضو لوا˘ح ثلا˘ث˘لا د˘ق˘˘ع˘˘لا
ذفانلا نجصسلاب هتنادإا دعب هتايحل
م˘˘كو˘˘ح نأاو ق˘˘ب˘˘صس ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘ف
ي˘ح ضشا˘عو. ا˘ي˘با˘ي˘غ ا˘ه˘ب˘جو˘˘م˘˘ب
ضسمأا لوأا لجيج ةنيدمب يباقعل
لوا˘˘ح ن˘˘ي˘˘ح بعر˘˘لا ن˘˘م ءاو˘˘جأا
هتايحل دح عصضو ينيثÓث باصش
ةينكصس ةيانبل هلÓتعا لÓخ نم
ى˘لا ه˘˘صسف˘˘ن ي˘˘مر˘˘ب د˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لاو
كلذو ق˘ها˘˘صش و˘˘ل˘˘ع ن˘˘م ضضرألا

م˘˘كح رود˘˘صص د˘˘ع˘˘˘ب ةر˘˘˘صشا˘˘˘ب˘˘˘م
هذه تفلخو ، هقح يف يئاصضق
ط˘صسو را˘ف˘ن˘ت˘صسا ة˘لا˘ح ة˘ثدا˘ح˘˘لا

ىتحو ةيندملا ةيام˘ح˘لا ر˘صصا˘ن˘ع
هذه دهصش يذ˘لا ي˘ح˘لا ي˘ن˘طاو˘م
تادوهجم تحمصس ثيح ةثداحلا

نع لودعلاب باصشلا عانقإاب ءلؤوه
ىلإا هلازنإا ةمث نمو راحتنلا رارق
رتوتلا نم ءاوجأا طصسو ضضرألا

نا˘هذألا ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ت˘˘ل فو˘˘خ˘˘لاو
راحتنإلا تلواحم تاهويرانيصس
نم ةدع قطا˘ن˘م ا˘ه˘تد˘ه˘صش ي˘ت˘لا

ة˘ي˘صضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ل˘ج˘ي˘ج
بلاغلا ي˘ف ا˘ه˘لا˘ط˘بأا نا˘ك ي˘ت˘لاو
نمم رامعألا فلتخم نم نابصش
ىلإا مهت˘ع˘فدو ل˘ب˘صسلا م˘ه˘ب تقاذ

مهتايحل دح عصضو يف ريكفتلا
. ةززقملا ةقيرطلا هذهب

راحتنإلا ةلواحم تءاجو اذه
ةياهن يباقعل يح اهدهصش يتلا
ل˘صسل˘صسم قا˘ي˘صس ي˘˘ف عو˘˘ب˘˘صسألا

يتلا راحتنإلا تايلمع نم ديدج
لÓ˘خ ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو ا˘˘ه˘˘تد˘˘ه˘˘صش
عصضو ثي˘ح ي˘صضا˘م˘لا عو˘ب˘صسألا
يفو مهتايحل ادح ضصاخصشأا ةثÓث
دق تناك ةيوناث ةذيملت مهتمدقم
اهنكصسم ةفرصش نم اهصسفنب تمر
ى˘˘صسي˘˘ع دلوأا ي˘˘ح˘˘ب ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
نيباصش ىلإا ةفاصضإا لجيج ةنيدمب
را˘ح˘ت˘نإلا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘مد˘˘قأا ن˘˘ير˘˘خآا
ق˘ن˘صش ا˘مد˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ة˘ن˘يد˘م˘˘ب
ةعاقلا برق لبحب هصسفن امهدحأا

ىمر اميف تاصضا˘ير˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا

ق˘با˘˘ط˘˘لا ن˘˘م ه˘˘صسف˘˘ن˘˘ب ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

لعج ام ، ةينكصس ةيانبل ضسماخلا

ر˘صس ن˘ع نو˘لءا˘صست˘ي ن˘ير˘ي˘˘ث˘˘كلا

ن˘ي˘ب را˘ح˘ت˘نإلا تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘لاو˘ت

نمو ضشينروكلا ةمصصاع نابصش

يف ثداوح اذكه نع لوؤوصسملا

ن˘˘م فار˘˘طألا ل˘˘ك بر˘˘ه˘˘ت ل˘˘ظ

يدصصتلا يف اهتايلوؤوصسم لمحت

ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘خد˘لا ةر˘ها˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل

ضسكعت يتلاو يلجيجلا عمتجملا

ي˘ت˘لا ضسأا˘˘ي˘˘لاو طو˘˘ن˘˘ق˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح

اذه نم ةعصساو حئارصش اهصشيعت

.بابصشلا ةحيرصش اديدحتو ريخألا

ةي’ؤلا ميلقإاب راحتنإ’ا  تايلمع يلاؤت طضسو

 لجيجب هقح يف يئاصضق مكح رودصص دعب هتايحل دح عصضو لواحي باصش
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ا˘˘ي˘˘ن˘˘يدر˘˘صس ةر˘˘يز˘˘ج تل˘˘ج˘˘˘صس

عو˘˘ب˘˘صسألا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘˘يإلا

رجاهم53 لو˘صصو مر˘صصن˘م˘˘لا

ةيصسنجلا نول˘م˘ح˘ي ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ

نتم ىلع اوناك ثيح ،ةيرئازجلا

عن˘صصلا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت براو˘ق ة˘ثÓ˘ث

ن˘م ا˘ه˘ب او˘ق˘ل˘ط˘نا م˘ه˘نأا˘˘ب او˘˘لا˘˘ق

اقفو كلذو ةبانع ةيلو لحاوصس

ةيلاطيإا مÓعإا لئاصسو هتركذ امل

«ةقارحلا» نم لوألا جوفلا ،ضسمأا

رصصاق مهنيب ادرف51 نم نوكتي
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت
«ضسي˘صسلو˘صس» ة˘ق˘ط˘ن˘م ل˘حاو˘˘صس
نتم ىلع مهلوصصو درجمب كلذو
دوز˘م ع˘ن˘صصلا يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت برا˘˘ق

اذه ،ا˘نا˘صصح04 ةوق˘ب كر˘ح˘م˘ب
نمألا حلاصصم هتنلعأا امل اقفوو
ناك يذلا رصصاقلا نإاف ةيلاطيإلا
يناعي ناك «ةقارحلا» جوف نيب
وهو نطبلا ىوتصسم ىلع ملآا نم

حا˘ن˘ج ى˘ل˘ع ه˘ل˘ق˘ن ى˘عد˘ت˘˘صسا ا˘˘م
ىلع ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا ى˘لإا ة˘عر˘صسلا

تقولا يف ،فاعصسإا ةرايصس نتم
زكرم ىلإا هقافر هيف ديتقا يذلا
،ريتصسنملا ةقطنم يف لابقتصسلا

ةر˘ي˘ث˘ك تا˘عا˘صس ضضم˘ت م˘لو اذ˘ه
و˘ترو˘ب» ل˘حاو˘صس تد˘ه˘صش ى˘ت˘ح
ر˘ي˘غ˘صص برا˘˘ق لو˘˘صصو «ي˘˘تو˘˘ب
ةينامث هنتم ىلع رغصصلا يديلقت
نييرئازج نييعرصش ريغ نيرجاهم
زكرم ىلإا م˘هرود˘ب م˘هدا˘ي˘ت˘قا م˘ت

ا˘هد˘ع˘ب ح˘ت˘ت˘فا يذ˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘صسلا
لابقتصسا ل˘جأا ن˘م ادد˘ج˘م ه˘باو˘بأا

اوطبه رخآا يرئازج «قارح»21
ا˘نا˘ت˘نا˘صس» ة˘ق˘ط˘ن˘م ل˘حاو˘صس ي˘˘ف
عفد يذلا عصضولا وهو «يصسيرأا
ضسرج قدل ةيلاطيإلا تاطلصسلا
لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلا ع˘˘˘˘صضوو راذ˘˘˘˘نإلا

ن˘˘م ىر˘˘خأا جاو˘˘فأا لا˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسل
ضسيل نييعرصشلا ريغ نيرجاهملا

ضسنوت نم امنإاو طقف رئازجلا نم
.اصضيأا ايبيلو

ةبانع لحاؤضس نم اؤقلطنا

اينيدرصس يف لاحرلا نوطحي رصصاق مهنيب «اقارح»53

اياحضضلا ميؤنتب مؤقي ناك امدعب/ةنيطنضسق
رذخم ءاود لامعتضساب

 يلوتصسي فيزم يقار فيقوت
نئابزلا تارهوجم ىلع

يف ةنيطنصسق ةيلو نمأا حلاصصم لبق نم رطصسملا ططخملل اذيفنت
نمأاب لخدتلا و ثحبلا ةـقرف تنكمت ، اهلاكصشأا فلتخمب ةـميرجلا ةحفاكم
نم نوـكتت رارصشأا ةيعمج كيكفت نم ةيعون ةيلمع يف ةنيطنصسق ةيلو

ةـيصضق يف مهطروتل ةنصس45 و53 نـيب مهرامعأا حوارتت ضصاخصشأا30
، ددعتلاب ةـقرصسلا ةحنج ،ةقرصس باكترا ضضرغل رارصشأا ةـيعمج نيوكت

عئاقو .كلهتصسملا ملع نود تابورصشم يف ةردخم داوم عصضو ةـحنج
لعفل هصضرعت ضصوصصخب ةـيحصض لبق نم ىوكصش ىلإا دوعت ةـيصضقلا
اهدصصق يلجنم يلع ةديدجلا ةنيدملاب ققصشلا ىدحإاـب لايتحلا و بصصنلا
ماـق نيأا ، ضصاخصشألا دـحأا فرط نـم ةـيعرصش ةـيقر يـقلت ضضرغل ةيحصضلا
تنكم ةفثكملا تايرحتلا ،ربتعم دج يلام غلبم ةـقرصس و هـميونتب لـعافلا

ةينوناقلا طورصشلا عيمج ءافيتصسا دعب اهصشيتفت متيل ،ةقصشلا رقم ديدحت نم

اذـك و اصصرق05 ـب ردقت ةردخم و ةـمونم داوم اهلخادب طبصض مت نيأا
قـمعملا قـيقحتلا ،موعزملا يقارلا فرط نم ةلمعتصسملا ضضارغألا ضضعب

ةـقرفلا رـقم ىلإا مـهليوحت و مهيف هـبتصشم ضصـاخصشأا30 فيقوت نم نكم
نم مهتماقإا ر˘ق˘م ضشي˘ت˘ف˘ت ن˘كم ا˘م˘ك ةـي̆نو̆نا˘ق̆لا تاءار˘جإلا لـام˘كت˘صسل
ةناعتصسلاب ،مهيف هبتصشملا دحأا لزنم نم يلاملا غلبملا نم ءزج عاجرتصسا
هاياحصض مهوـي موعزملا يقارلا نأا نيب قيقحتلا ،ةيملعلاو ةـينقتلا لئاصسولاب
ضصئاصصخ تاذ ةيودأا لامعتصساـب هاياحصض ميونتب موقي مث يعرصش يقار هنأاب
ضصاخصشأا عم ؤوطاوتب مهيدل نيمث وه ام لك ىلع ءÓيتصسلا و ةردخم
ةيئازج تاءارجإا فلم زاجنإا مت قيقحتلا تايرجم نم ءاهتنلا دعب ،نيرخآا

LªÉ∫ HƒYµÉR.ةيلحملا ةباينلا مامأا هبجومب اومدق مهيف هبتصشملا قح يف

يصشاوم ةقرصس يف طروت صصخصش فيقوت
ةملاقبةكولماتب

م˘ي̆ل˘قإا ىو˘ت˘صسم ى̆ل˘ع ي˘صشاو˘م̆لا ة˘قر˘˘صس ةر˘˘ها˘˘ظ ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم را˘˘طإا ي˘˘ف
كيكفت ىلع لمعلاو ،ةم̆لا˘ق̆ب ي˘ن˘طو̆لا كرد̆ل̆ل ة˘ي˘م˘ي̆ل˘قإلا ة˘عو˘م˘ج˘م̆لا
كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا دارفأا نكمت ،لاجملا اذه يف ةطصشانلا تاكبصشلا

ةجلاعمو ةنصس83 رمعلا نم غلبي ضصخصش فيقوت نم ةكولماتب ينطولا
ةنرتقملا ةفوصصوملا ةقرصسلاو رارصشأا ةيعمج نيوكت ةيانجب قلعتت ةيصضق
امدنع دوعت ةيصضقلا تايثيح،ةبكرم راصضحتصساو ددعتلاو ليللا فرظب
ربع ةيفتاه ةملاكم ةملاقب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا دارفأا ىقلت

ةقرصسل قيرطلا يلمعتصسم دحأا ضضرعت اهدافم5501 رصضخألا مقرلا
نيلوهجم فرط نم ةداقر نيع ةيدلب ضشلاك ىمصسملا ناكملاب همانغأا

يتانزلا يداو ةيدلب هاجتإاب ةقئاف ةعرصسب اوقلطناو ةبكرم نتم ىلع اوناك

أاجافت هتيصشامل ةيحصضلا دقفت دنعو02 مقر ينطولا قيرطلا نيكلاصس

ليعفت مت غÓبلا ةقرفلا دارفأا يقلت روف.مانغألا نم ضسوؤور50 ءافتخاب
طاقن عصضوو ناديملاب ةلماعلا تادحولا غيلبت ،يصشاوملا ةقرصس ططخم
دصصق ،ةكولماتو يتانزلا يداوب ينطولا كردلا يتقرف فرط نم ةبقارم
دنعو ،مهيف هبتصشملا اهكلصسي نأا لمتحملا نم يتلا ذفانملا عيمج قلغ
كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا دارفأل ةبقارملا ةطقن ىلإا مهيف هبتصشملا لوصصو
ةبكرملا نتم ىلع تناك يتلا مانغألا ضسوؤور يمرب اوماق ةكولماتب ينطولا

اطيصشنت و، ناكملا نيع يف ةبكرملا نيكرات ةلوهجم ةهجو ىلإا اورفو
دحأا ناكمو ةيوه ديدحت مت يرحتلاو ثحبلا دعبو مÓعتصسإلا رصصنعل
رقم ىلإا هدايتقاو هفيقوت متيل «ع.ح» ىمصسملاب رمألا قلعتيو مهيف هبتصشملا
هعاديإا مت ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا طروتملا ميدقت دعبو،ةقرفلا

YõGdójø.∫.ضسبحلا

يقاؤبلا مأا

قاروألا ريوزت ةباصصعل دح عصضو
 ةصشرك نيعب ةيدقنلا

ةيوه نع ماثللا ةصشرك نيع ةرئاد نمأا حلاصصم عوبصسألا ةياهن تطامأا
نم نوكتت لوادتلل اهحرطو ةينطولا ةلمعلا ريوزت يف ةصصتخم ةباصصع

ةيصضقلا , ةروزم رانيد فلأا ةئف نم ةقرو04 مهتزوحبو ضصاخصشأا ةصسمخ
مت يقاوبلا مأا ةيلو نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو لاصصتلا ةيلخ نايب بصسحب
ينطولا نمألا حلاصصم ملع ىلإا تدرو تامولعم رثإا  اهطويخ فاصشتكا
ةلمعلل ةروزم ةيدقن قاروأل ضصاخصشألا دحأا ةزايح اهدافم ةصشرك نيعب
ةمكحم ةطخ تعصضُو هتيوه ديدحت دعبو ثيح ، جيورتلا ضضرغل ةينطولا

فصصنلاو ةصسداصسلا ةعاصسلا ىلع51.01.9102 خيراتب اهرثإا ىلع مت

باصشب رمألا قلعتيو ةصشرك نيع ةنيدم ءايحأا دحأاب هفيقوت03:81 ءاصسم

ةئف نم ةيدقن ةقرو04 ىلع هتزوحب رثع نيأا ، ةنصس32 رمعلا نم غلبي
تصضفأا ةيصضقلا يف طروتملا عم تاقيقحتلا ةرصشابم و ةروزم رانيد فلأا
ضصاخصشأا ةعبرأاب رمألا قلعتيو مهفيقوتو هئاكرصش ةيوه ديدحت ىلإا اصضيأا

زاجنا دعبو71.01.9102 خيراتب و45 و44 نيب مهرامعأا حوارتت
ةيدقن قاروأا حرطو ، ةينطولا ةلمعلا ريوزت ةمهتب مهدصض يئازج فلم
يف تلصصف يتلا ةليلم نيع ةمكحم ةباين مامأا اهبجومب اومدق.» لوادتلل

 GCMªó RgÉQ.ةمكاحملا نيح ىلإا مهرمأا

تلقن يتلا تؤملا براؤق ربع ةيلاطيإ’ا لحاؤضسلا ىلإا لجيج ةي’و نم نيردحنملا نييرضسلا نيرجاهملا نم ربتعم ددع لضصو
نيرخآ’ا ةقارحلا نم ددع رابخأا عاطقنا نع ثيدحلا هيف رودي يذلا تقؤلا يف ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ رحبلا ءارو ام ىلإا ء’ؤؤه

. ىرخأا براؤق ربع رئازجلا اورداغ نمم

 عضضؤلا يف مكحتلا دكؤؤت ةيبطلا تاهجلا

 اصصخصش051 ىلإا لجيجب اياحصسلا باهتلا ءادب نيباصصملا ةليصصح عافترا
ةريخألا مايألا لÓخ اريبك اعافترا ضضرملاب نيباصصملا ددع لجصس ثيح اياحصضلا نم ديزملا طاقصسإا لجيجب اياحصسلا باهتلا ضضرم لصصاوي

ةقوثوم ةيبط رداصصم تدكأاو. ةديدج تاباصصإا ليجصست نود ةلوليحلاو عصضولا يف مكحتلا لجأا نم ةلوذبملا تادوهجملا نم مغرلا ىلع

ةيقرصشلا  ةهجلاب مهبلغأا اصصخصش051 وحن ىلإا عوبصسألا ةياهن دودح ىلإا لجيج ةيلو ميلقإا ربع اياحصسلا باهتلا ضضرمب نيباصصملا عافترا

ىفصشتصسم ىلإا اهعيمج تلقن ةباصصإا621 نع لقيل ام ليجصستب قباصس تقو يف ةيلولاب ةيبطلا تاهجلا فارتعا دعب كلذو ةيلولا نم

نأاب تدكأا دق لجيجب ةحصصلا ةيريدم تناكو. فورعم يديصس ةيدلب نم اعيمج نوردحني اذيملت62 وحن  اهنمصض نم ناك يتلاو ةيليملا
عصضولا يف ديج لكصشب ةمكحتم ةريخألا هذه قرصشب اديدحتو ةيلولا ميلقإاب اياحصسلا باهتلا ضضرم ةهباجمل ترفنتصسا يتلا ةيبطلا مقاوطلا

ىرخأا تاباصصإا ليجصست نود ةلوليحلاو ضضرملا راصشتنا نم دحلل ةذختملا تاءارجإلا ضصوصصخب ذيمÓتلا ءايلوأا اديدحتو ناكصسلا ةنئمطم
ذيمÓتلا نم ددع لقن بقع ةيقرصشلا ةهجلاب ضسرادملا لافطأاو ذيمÓتلا ءايلوأا نم ةعصساو تاعاطق تصسم يتلا «ايبوفلا » ةلاح لظ يف اميصس
ماعلا نم ةرتفلا ضسفن يف تارصشعلا لاط امدعب عيمجلا عجاصضم ضضقي ضسوباك ىلإا لّوحت يذلا ضضرملاب مهتباصصإا دكأاتو ىفصشتصسملا ىلإا
روتصساب دهعم لبق نم قيقحت ةنجل دافيإا اهموي بلطت يذلا رمألا ةرواجملا تايدلبلا ضضعبو ريهاطلا ةيدلب ميلقإا ىوتصسم ىلع يصضاملا
. ةمصصاعلاب
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اه˘ب او˘ما˘ق ي˘ت˘لا ة˘شسارد˘لا بشسح˘ف
ة˘ن˘يد˘م ر˘ب˘ع فر˘شصلا تاو˘ن˘ق نإا˘˘ف
د˘ه˘ع˘ل˘ل ا˘ه˘ب˘ل˘غأا دو˘ع˘˘ت ةد˘˘كي˘˘كشس
ادج ةميدق ربت˘ع˘ت و يرا˘م˘ع˘ت˘شس’ا

با˘ع˘ي˘ت˘شسا ا˘˘ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب د˘˘ع˘˘ت م˘˘لو
ةعفد هايملا نم ة˘ل˘ئا˘ه˘لا تا˘ي˘م˘كلا

ة˘ب˘˘شسن عا˘˘ف˘˘ترا بب˘˘شسي ا˘˘م ةد˘˘حاو
د˘ن˘ع ءا˘ي˘حأ’او تا˘قر˘ط˘لا˘ب ها˘ي˘م˘˘لا
هذ˘˘ه تءا˘˘جو را˘˘ط˘˘مأ’ا ط˘˘˘قا˘˘˘شست
ءا˘ق˘ل لا˘غ˘ششأا لÓ˘خ تا˘ح˘ير˘شصت˘˘لا
،تا˘نا˘شضي˘ف˘لا ر˘ط˘خ لو˘ح ي˘شسارد
ةيامحلا ةيريدم فرط نم مظنملا
ر˘ق˘م˘ب ةد˘كي˘كشس ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا
ةيندملا ةيامحلل ةيشسيئرلا ةدحولا
فدهيو ،يدومح سشورمح ةقطنمب
د˘ه˘شش يذ˘لا ي˘شسارد˘لا ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘˘ه
ىل˘ع تا˘عا˘ط˘ق˘لا د˘يد˘ع ة˘كرا˘ششم
ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘˘م˘˘لاو ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا رار˘˘غ
اذكو ةلفل˘فو ةد˘كي˘كشس ي˘ت˘يد˘ل˘بو
اهريغو ي˘ن˘ق˘ت˘لا مدر˘لا تا˘شسشسؤو˘م
سسيشسحتلا ىلإا ن˘ي˘م˘ظ˘ن˘م˘لا بشسح

ربع ثدحت يتلا تاناشضيفلا رطخب
داجيإا ةلواحم اذكو ةي’ولا بارت

.هثودح لبق لكششملا اذهل لولح
ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م ح˘˘شضوأاو
فرشصلا تاونق ةعشس نأا ةدكيكشسل
عم ةنراقملاب ةري˘غ˘شص ر˘ب˘ت˘ع˘ت هذ˘ه
طقاشست روف ةمكارتملا هايملا ةيمك
يف هايملا عمجت ببشسي ام راطمأ’ا

اهنأا ثيح ،ةنيدملا قطانم نم ددع
ىلإا يدؤوي ام ةئيطب ةقيرطب سصتمت

ي˘ف تا˘نا˘˘شضي˘˘ف˘˘لا سضع˘˘ب ثود˘˘ح
نأا امك .ةنيدملا نم ةنيعم قطانم
يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا ي˘نار˘م˘ع˘لا ع˘شسو˘ت˘لا
لÓ˘خ ةد˘كي˘كشس ة˘ن˘يد˘م ه˘تد˘˘ه˘˘شش
زاجنإا ثيح نم ةريخأ’ا تاونشسلا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘كشسلا ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ع
يتقطنم رارغ ى˘ل˘ع ا˘ه˘تا˘ع˘ف˘تر˘م˘ب
لكشش ىلعيوبو فازفزلاو نويشسم
ثود˘˘˘ح ي˘˘˘ف ا˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘شسأا Ó˘˘˘ما˘˘˘˘ع
نيلواقملا لمع ببشسب تاناشضيفلا
مهمارتحا مدعو ةيئاوششع ةقيرطب
كرت لÓخ ن˘م ة˘مÓ˘شسلا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل

ام اهعزن مد˘عو ة˘م˘كار˘ت˘م ة˘بر˘تأ’ا
طقاشست رو˘ف ا˘ه˘فار˘ج˘نا ى˘لإا يدؤو˘ي
ببشستي ام حايرلا بوبه وأا راطمأ’ا
با˘˘˘˘ع˘˘˘˘ششلا تا˘˘˘˘هو˘˘˘˘ف د˘˘˘˘شس ي˘˘˘˘ف
اذ˘ه نأا˘˘ب ح˘˘شضوأاو .تا˘˘عو˘˘لا˘˘ب˘˘لاو
مامأا اريبك ا˘ق˘ئا˘ع ر˘ب˘ت˘ع˘ي لا˘كششإ’ا

لشصف لÓخ راطمأ’ا هايم فرشص
ط˘˘قا˘˘شست ة˘˘ياد˘˘ب د˘˘ن˘˘ع وأا ءا˘˘ت˘˘ششلا
نم مغرلا ىلعو هنأا ثيح ،راطمأ’ا
فرط نم ايرود تاعولابلا فيظنت
حلاشصمو ريهطتلل ينطولا ناويدلا
ل˘كششم˘لا نأا ’إا ةد˘كي˘كشس ة˘يد˘˘ل˘˘ب
راششأاو ةبرتأ’ا هذه ببشسب رمتشسم
هذ˘˘ه ل˘˘ك نأا ى˘˘لإا لوؤو˘˘شسم˘˘˘لا تاذ
دراو˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب تدأا ل˘ماو˘˘ع˘˘لا
ذاختا ىلإا ةدكيكشس ةي’ول ةيئاملا
تاناشضيفلا رطخ ةهجاومل ريبادت
تاشساردلا ديدع زاجنإا لÓخ نم
ةا˘ن˘ق زا˘ج˘نإا عور˘˘ششم رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
نم قلطنت ةديدجلا هايملا فرشصل
ى˘ل˘ع ةد˘˘كي˘˘كشس ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ل˘˘خد˘˘م

قفن ةياغ ىلإا ملك1 يلاوح ةفاشسم

ةدكيكشس ةنيدم ربعي يذلا رداوم

ز˘عا˘م˘لا ةر˘˘يز˘˘ج ئ˘˘طا˘˘ششب بشصيو

ةيعانشصلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ن˘م بر˘ق˘لا˘ب

عورششملا اذه نأاب دكأاو .ىربكلا

ىل˘ع ه˘ن˘ع د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا ع˘فر ر˘ظ˘ت˘ن˘ي

فر˘ط ن˘م لو˘˘م˘˘ي˘˘شس ه˘˘نأا را˘˘ب˘˘ت˘˘عا

ىلع ل˘م˘ع˘ي˘شسو ة˘ي˘شصو˘لا ةرازو˘لا

ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ها˘ي˘م˘لا م˘كار˘ت ل˘كششم ل˘ح

رارغ ىلع ةدكيكشس ةنيدم طشسوب

.ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘شسوو تار˘م˘م˘˘لا ي˘˘ح

تدهشش ةدكيكشس ةنيدم نأا ركذي

ر˘ي˘خأ’ا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس ن˘م ح˘تا˘ف˘لا ي˘˘ف

قلغ يف تببشست ةريبك تاناشضيف

ثيح ،ءايحأ’او قرطلا نم ديدعلا

ةيندملا ةيامح˘لا ح˘لا˘شصم تر˘خ˘شس

مايأا4 لÓخ تلجشس يتلا ةي’ولاب

ةيلمع61 اهنم Óخدت48 طقف

نم انطاوم93 ذاقنإاو سصاشصتما

تارايشس5 و ةنحاشش02 ،توملا

و ةيئام ةخشضم42 اذكو ،فاعشسإا

.ةيامح نوع521
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نولو˘ه˘ج˘م لوأ’ا سسمأا ة˘ل˘ي˘ل مد˘قأا

30 بير˘خ˘ت ى˘ل˘ع ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘ب
نم لك ربع دوقنلل ةيلآا تاعزوم

،نكشسم008 يح ينوم˘ك ءا˘ي˘حأا
سسيد˘˘لا راودو جارو˘˘فأا كرا˘˘ب ي˘˘˘ح
ريغ فرشصتلا وهو ،ةن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب
ناكشسلا ه˘ظ˘ع˘ت˘ما يذ˘لا ي˘قÓ˘خأ’ا

،ةما˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘لا˘ب سسم˘ي ه˘نو˘ك

يتلا ةيمومعلا تا˘كل˘ت˘م˘م˘لا د˘حأاو

اذ˘ه ،ن˘طاو˘م˘لا ة˘˘مد˘˘خ ي˘˘ف بشصت

قيقحت حت˘ف˘ب نو˘ن˘طاو˘م˘لا بلا˘طو

مل نيذ˘لا ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ن˘ع ف˘ششكل˘ل

يبيرختلا لعفلا اذه ىوشس اودجي

ه˘ي˘ف ى˘ع˘شست تقو ي˘ف ،ه˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘˘ل

فورظلا ريفوت ةلوؤوشسملا تاهجلا

ةمزÓلا لئاشسولا اذ˘كو ل˘كا˘ي˘ه˘لاو

ي˘˘ششي˘˘ع˘˘م˘˘لا را˘˘طإ’ا ن˘˘ي˘˘شسح˘˘˘ت˘˘˘ل

ىششامت˘ت تا˘مد˘خ ق˘فو ن˘طاو˘م˘ل˘ل

ةنهارلا ايجولو˘ن˘كت˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘مو

ي˘ف ن˘ي˘ب˘ب˘شست˘م˘˘لا نأا ود˘˘ب˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

يف اوذخأاو اهولبقت˘ي م˘ل ا˘ه˘ب˘ير˘خ˘ت

،ةيراشضح ريغ ةقيرطب ا˘ه˘م˘ي˘ط˘ح˘ت

لكايهلا ديدع نأاشش كلذ يف اهنأاشش

لمعلا اهفدهتشسا يتلا تازيهجتلاو

تا˘يوا˘ح رار˘غ ى˘ل˘ع ي˘ب˘˘ير˘˘خ˘˘ت˘˘لا

اذ˘˘كو ءا˘˘ي˘˘حأ’ا ر˘˘ب˘˘ع تا˘˘يا˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا

ملشست مل يتلا ةيمومعلا يشساركلا

يبيرختلا لمعلا نم ىرخأ’ا يه

ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘عوو ن˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ي نود

تعشضو يذلا يشساشسأ’ا سضرغلاب

.هلجأ’

:نورذحيةدكيكصسب نوصصتخم

 ةنيدملأ قرغب ددهت يحشصلأ فرشصلأ تأونق

ةنتابب دوقنلل ةيلآأ تاعزوم40 نوبرخي نولوهجم

هعرصصم نيتصسلأ يف خيصش يقل اميف
ثلاثلأ قباطلأ نم هطوقصس رثإأ

دمحأأ بيزعب ةرامعل

ةقطنمب اباشش سسهدي راطق
وزو يزيتب تيمداتب نوعرف

ةنشس52 رمعلا نم غلبي باشش سسمأا ةحيبشص يقل
ةطحم نم مداقلا راطقلا هشسهد نأا دعب هعرشصم
و .وزو يزي˘ت ة˘ي’و ها˘ج˘تا˘ب ة˘م˘شصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا

ةميلأ’ا ةثداحلا هذه نإاف ةيلحم رداشصم بشسح
””ةامشسملا ةقطنملا نم برقلاب ديدحتلاب تعقو
عارذ ةرئادب تيمدات ةيدلبل ايرادإا ةعباتلا ””نوعرف
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ناو˘عأا ل˘خد˘ت د˘ق و .ةد˘خ ن˘ب
ةثج لقن لجأا نم ةدخ نب عارذ ةدحول ةعباتلا
ىفششتشسملاب ثثجلا ظفح ةحلشصم ىلإا ةيحشضلا
نإاف هيلعو .وزو يزي˘ت˘ب د˘م˘ح˘م ر˘يذ˘ن ي˘ع˘ما˘ج˘لا

تقولا سسفن يف تددشش ةيندملا ةيامحلا حلاشصم
ةاذاحمب نينطاقلا نينطاوملا ذاختا ةرورشض ىلع
رذحلاو ريبادت˘لا ل˘ما˘ك ة˘يد˘يد˘ح˘لا ككشسلا ر˘م˘م
مهل ةشصشصخملا رباعملا ربع روبعلاو ةطيحلاو
نإاف ىرخأا ةهج نمو .ةلثامم ثداوح عوقول ايدافت
سسمأا ةحيبشص تماق ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘شصم

يقل ةنشس16 رمعلا نم غلبي سصخشش ةثج لقنب
ن˘م ثلا˘ث˘لا ق˘با˘ط˘لا ن˘م ه˘طو˘ق˘شس ر˘ثإا ه˘عر˘˘شصم
ةنيد˘م˘لا˘ب د˘م˘حأا بيز˘ع˘ل ي˘ح˘ب ةد˘جاو˘ت˘م ةرا˘م˘ع
يتلا تامولعملا بشسح و .وزو يزيتب ةديدجلا
ةحلشصم ىلإا هلقن مت ةيحشضلا نإاف ،انيدل ترفوت

دمحم ريذن يعماجلا ىفششتشسملاب ثثجلا ظفح
.ةي’ولاب
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0081 نم ديزأأو تأردخم زجح
ةنتابب عوبشسأأ فرظ يف سسولهم سصرق
ةيئاشضقلا ةطرششلل ةيئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘لا تج˘لا˘ع
را˘طإا ي˘ف عو˘ب˘شسأا فر˘ظ ي˘ف ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ن˘مأا˘˘ب
لمجم لÓخ نم اهعاونأا ىتششب ةميرجلا ةحفاكم
ةطرششلا عورفو قرف اهب تماق يتلا تاطاششنلا
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘م˘ي˘شس ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘˘لا
قلعتت اياشضق ةشسولهملا سصارقأ’او تاردخملاب
تاردخ˘م˘لا˘ب عور˘ششم˘لا ر˘ي˘غ را˘ج˘ت’او ةزا˘ي˘ح˘ب

نم ةيمك زجح مت نيأا اشصخشش32 اهيف طروت

امارغ39 ن˘ع ا˘ه˘نزو د˘يز˘ي ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا

ن˘م ة˘شسو˘ل˘ه˘م سصار˘قأا7081 ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
،ليديكراب ،ني˘لا˘با˘غ˘ير˘ب ا˘ه˘ن˘م عاو˘نأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
رثإا اهبلغأا يف هذه تايلمعلا تءاج دقو ،ليتيك
تناك ،ةينمأ’ا حلاشصملا اهتقلت ةدراو تامولعم
فرط نم ريبك ناشسحتشسا لحمو ،ةيباجيا اهجئاتن
فلتخم ريهط˘ت ي˘ف نو˘ل˘مأا˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
وطاعتمو نوجورملا اهداتري يتلا ءادوشسلا طاقنلا
هابتنÓ˘ل تف˘ل˘م ل˘كششب عا˘ب˘ت تتا˘بو تارد˘خ˘م˘لا
يذلا ،ةنتاب ةنيدمب ثلاثلا لاقعوب يحب اميشس
ي˘جور˘مو ن˘ي˘فر˘ح˘ن˘م˘لا˘˘ب نر˘˘ت˘˘ق˘˘ي ه˘˘م˘˘شسا تا˘˘ب
ةينمأ’ا حلاشصملا ىعشست ام وهو ،تاشسولهملا

تا˘م˘هاد˘م˘لا لÓ˘خ ن˘م ه˘ي˘ل˘ع ءا˘شضق˘ل˘˘ل ةد˘˘ها˘˘ج
.ةلشصاوتملا تايرودلاو
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يذلأ ريبكلأ ينأرمعلأ عصسوتلأو فرصصلأ تأونق مدق نأأ ىلإأ ةدكيكصسب تاناصضيفلأ رطخ لوح يصسأردلأ مويلأ لاغصشأأ يف نوكراصشملأ صصلخ
 .ةريخألأ تأونصسلأ لÓخ تاناصضيف ثودح ىلإأ تدأأ يتلأ بابصسألأو لمأوعلأ مهأأ نمصض نم ربتعي ةنيدملأ أرخؤوم هتدهصش
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نمأاب (يرا˘ي˘ب˘لا) ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت
ي˘ف سصخ˘شش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،سسمأا ،ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ ة˘˘ي’و
تمن سسارغأا وأا ةمئاق ليشصاحم بيرخت ةيشضق

دوعت ةيشضق˘لا .(ي˘ب˘ل˘ح˘لا زرأ’ا را˘ج˘ششأا) ا˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط
دورو ى˘˘لإا ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ ة˘˘ي’و ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘شصم بشسح
دو˘ق˘ي سصخ˘شش دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م

ةقطنمب ةدجاوتم،405 وجيب عون نم ةنحاشش
ةي’و ة˘ما˘ح˘لا ةر˘ئاد ةز˘ما˘ط ة˘يد˘ل˘ب نو˘م˘ي˘م ن˘ي˘ع
ىلع ةيبششخلا عطقلا نم ةيمكب ةلمحم ةلششنخ
ا˘هرد˘شصم ةأا˘ي˘ه˘˘م ل˘˘كششلا ة˘˘ير˘˘ئاد ع˘˘ط˘˘ق ل˘˘كشش
يبل˘ح˘لا زرأ’ا را˘ج˘ششأ’ ي˘عر˘ششلا ر˘ي˘غ بير˘خ˘ت˘لا
تامولعملل لثمأ’ا لÓغتشسÓل ارظن و .يمحملا
نيع ةقطنم ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ن˘حا˘ششلا ف˘ي˘قو˘ت م˘ت
نم سسماخلا دق˘ع˘لا ي˘ف سصخ˘شش ا˘هدو˘ق˘ي نو˘م˘ي˘م

ةلششنخ ةي’و نم ردحني ايئاشضق قوبشسم رمعلا

231 ىلع اهلخادب رثع ة˘ن˘حا˘ششلا سشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘بو
ةعونشصم و ةأايهم لكششلا ةيرئاد ةيبششخ ةعطق
 ،(يشسلطأ’ا زرأ’ا راجششأا) بششخلا ةدام نم
يلام غلبم اهب ةيودي ةبيقح ىلع روثعلا مت امك

و ةنحاششلا ليوحت متيل ،جد000.87 ـب ردقي
تاءارجإ’ا مامتإ’ ةقر˘ف˘لا ر˘ق˘م ى˘لإا تازو˘ج˘ح˘م˘لا
 .ةمزÓلا

م˘يد˘ق˘ت م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘شسا د˘ع˘˘ب و
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا هيف هبتششملا

تاذب مكحلا يشضاق مامأا فلملا لاحأا يذلا ةلششنخ
نيأا ، يروفلا لوثملا تاءارجإا بجومب ةمكحملا
دئاز اذفان اشسبح نيرهششب امكح هقح يف ردشصأا

) جد000.026.1 ـب ردقت ةذفان ةيلام ةمارغ

لÓغتشسا ةفلاخم ةحنج نع (ميتنشس نويلم261
.ةشصخر نود اهلقن و ةيباغلا تاجتنملا

 ةزماط تاباغب ““يرايبلأ““ رصصانعل ةينمأأ ةيلمع لÓخ

ةلششنخ يف ايملاع ةيمحملأ يشسلطألأ زرألأ راجششأأ نم ةيبششخ ةعطق031 نم رثكأأ زجح و برهم فيقوت



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف9085ددعلا9102 ربوتكأا02دحألا6
www.akhersaa-dz.com

كوكسصلا رتافد يبلاط فوزع لكسشمل ةلجعتسسم لولح داجيإا لجأا نم ةّيسصولا تاهجلا ةبانعب رئازجلا ديرب حلاسصم تلسسار
.اهمÓتسسا نود ةسسّدكم اهكرتو اهبحسس نع ةيديربلا
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نم ةعومجم فسشك دقو اذه
مهثيدح يف رئازجلا ديرب لامع

تابوعسصلا نع «ةعاسس رخآا»ـل
اهنوهجاوي او˘تا˘ب ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا

ّل˘ظ ي˘ف ةر˘ي˘خألا ة˘˘نوآلا لÓ˘˘خ
ي˘˘ب˘˘لا˘˘˘ط ن˘˘˘م فلآلا ي˘˘˘ّل˘˘˘خ˘˘˘ت
مهرتافد نع ةيديربلا كوكسصلا
يف مهتابلط عاديإا نم ةّدم دعب
يف اذه يتأاي ،اهيلع لوسصحلا

ديرب حلاسصم هيف تذخّتا تقو
ريبادتلا فلتخم ةبانعب رئازجلا
ن˘˘م ت˘ّ̆ث˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يرور˘˘˘سضلا

رقتلا ىلع نينطاوملا اهلÓخ
ّ

ب
بحسسو ةسصتخملا تاهجلا نم
ا˘ه˘ل˘كأا ي˘ت˘لا م˘ه˘كو˘كسص ر˘تا˘فد
جاردأا˘ب تسسّد˘ك نأا د˘ع˘ب را˘ب˘غ˘˘لا
ة˘ل˘يو˘ط ة˘ي˘ن˘مز ةّد˘م˘ل بتا˘كم˘لا
امم اهبحسسب اهباحسصأا مايق نود
افلاسس ةروكذملا حلاسصملا لعج
لكاسشملا نم ة˘ل˘م˘ج˘ب مد˘ط˘سصت
ديربلا ةرازو ةلسسارم تعدتسسا

˘˘˘مÓ˘˘˘عإلا تا˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كتو
نم قباسس تقو يف لاسصتإلاو
ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘سسم لو˘ل˘ح دا˘ج˘˘يإا ل˘˘جأا
كل˘ت˘ل اّد˘ح ا˘ه˘ت˘˘ط˘˘سساو˘˘ب ع˘˘سضت

ه˘تا˘ه نأاو ا˘م˘ل˘ع تا˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘لا
جاردأاب صسدكت تراسص رتافدلا
ة˘ق˘لا˘خ ة˘ل˘ئا˘ه داد˘عأا˘ب بتا˘كم˘لا
ةجي˘ت˘ن ا˘ب˘ي˘هر ا˘ط˘غ˘سض ا˘هرود˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘كلا ن˘˘˘كا˘˘˘مألا ماد˘˘˘ع˘˘˘نا

غلابلا قئاثو˘لا كل˘ت با˘ع˘ي˘ت˘سسل

رتفد فلأا81 نم ديزأا اهددع
د˘ير˘ب ح˘لا˘سصم ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ّكسص
ام بسسح ةبانع ةيلول رئازجلا

نم «ةعاسس رخآا» رداسصم هتفسشك
تاذ ي˘˘فو ،ة˘˘لوؤو˘˘سسم تا˘˘˘ه˘˘˘ج
صضعبلا برغ˘ت˘سسا د˘ق˘ف قا˘ي˘سسلا

مدع ةرهاظ نع نيلوؤوسسملا نم
˘مÓ˘ت˘سسل ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا مد˘˘ق˘˘ت
م˘هرود˘ب ن˘ي˘ف˘˘سشا˘˘ك ،م˘˘هر˘˘تا˘˘فد
اوناك ءلؤوه نأاب «ةعاسس رخآا«ـل
يف اوفقوو اهبلط ىلع نيفهلتم
لجأا نم ةليوط تاعاسسل ريباوط
اهيلع مه˘لو˘سصح تا˘ف˘ل˘م عاد˘يإا
اهولمهأاو مويلا اهنع اولخت يتلا

ةرر˘كت˘˘م˘˘لا تلوا˘˘ح˘˘م˘˘لا م˘˘غر
ةعومجم ربع مهع˘م ل˘سصاو˘ت˘ل˘ل
ل˘˘ئا˘˘سسر˘˘لاو تÓ˘˘سسار˘˘م˘˘لا ن˘˘م
مو˘ق˘ي ي˘ت˘لا ةر˘ي˘سصق˘لا ة˘ي˘سصن˘لا
فتاوه ىلإا نوفظوملا اهلاسسرإاب
رمتسستل ىود˘ج نود ا˘ه˘با˘ح˘سصأا

ّ
حلاسصم لخاد ظا˘ظ˘ت˘كإلا ة˘لا˘ح

داجيإا راظتنا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب
امك ،ةمزألا نم اهسصّلخت لولح
ةعومجم ةيناث ةيحان نم ىدبأا

رئازجلا ديرب ةسسسسؤوم لامع نم
م˘هرّ̆مذ˘ت م˘ه˘ي˘لإا ا˘ن˘ثّد˘ح˘ت ن˘˘م˘˘م
ي˘ّ̆ل˘˘خ˘˘ت ةر˘˘ها˘˘ظ ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘سشلا
مهكوكسص رتافد نع نينطاوملا
دعب ةظ˘ها˘ب لاو˘مأا تف˘ّل˘ك ي˘ت˘لا
ة˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م ة˘˘لود˘˘لا صصي˘˘سصخ˘˘ت

ةسصاخ ،اهجاتنإا لجأا نم ةمخسض
تذخّتإا دق ةيسصولا ةرازولا نأاو
ريبادتلا نم ةلمج ةنسسلا علطم
ع˘سضو˘ب ةد˘ي˘˘ف˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإلاو
˘مÓ˘˘عإا˘˘ب ي˘˘سضق˘˘ت تÓ˘˘ي˘˘ه˘˘سست
نم مهرتافد لوسصوب نيينعملا

ةي˘سصن ل˘ئا˘سسر م˘ه˘لا˘سسرإا لÓ˘خ
ةلومحملا مهفتاوه ربع ةريسصق
تائيه˘لا و˘ح˘ن مد˘ق˘ت˘ل˘ل م˘هّ̆ث˘حو
ر˘˘تا˘˘فد مÓ˘˘ت˘˘سسل ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

تقو يف ،ةيد˘ير˘ب˘لا م˘ه˘كو˘كسص
د˘˘ير˘˘ب ة˘˘سسسسؤو˘˘م ه˘˘ي˘˘˘ف تردا˘˘˘ب
لامع فيلكتب ة˘با˘ن˘ع˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا
تبسسلا موي صصيسصختب عورفلا
اهباحسصأا ىلع رتا˘فد˘لا ع˘يزو˘ت˘ل
رق˘م ى˘لإا د˘ير˘ب˘لا ةا˘ع˘سس ل˘ّق˘ن˘تو

ّ
مهميلسست لجأا نم اهيبلاط ةماقإا
كل˘˘˘ت تح˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن ثي˘˘˘˘ح ا˘˘˘˘ها˘˘˘˘يإا

فلآلا م˘ي˘ل˘˘سست ي˘˘ف تاءار˘˘جإلا
يف تلسشفو ،اهباحسصأا ىلإا اهنم
م˘ه˘ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا لو˘˘سصو˘˘لا
رقم˘ل م˘هر˘ي˘ي˘غ˘ت بب˘سسب

ّ
مهتماقإا 

مويلا ى˘ق˘ب˘ي˘ل م˘ه˘ف˘تاو˘ه ما˘قرأاو

صسدكم ارتفد فلأا81 نم ديزأا
فو˘فرو جاردأا˘ب را˘ب˘غ˘لا هو˘ل˘˘ع˘˘ي
صسكع˘ت ةرو˘˘سص ي˘˘ف بتا˘˘كم˘˘لا

ن˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا بوا˘˘˘ج˘˘˘ت مد˘˘˘ع
تاءار˘˘جإلا ع˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ةرازو لبق نم ةذختملا ةديدجلا
رئازجلا ديرب ة˘سسسسؤو˘مو د˘ير˘ب˘لا
هذ˘ه تل˘بو˘ق ن˘يأا ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل
بلغأا بواجت مدعب تادوهجملا
مهرهظ اورادأا نيذلا نينطاوملا

تÓيهسستلاو ريبادتلا ةعومجمل

رئاسسخ يف مهتهج نم نيبّبسستم
ةلودلا اهّدبكتت ةلمج˘لا˘ب ة˘ي˘لا˘م
ا˘ي˘لا˘م ا˘فÓ˘˘غ تسص˘˘ّسصخ ي˘˘ت˘˘لا

ا˘˘ه˘˘ئا˘˘سشنإا ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘سض
ي˘ف ا˘ه˘با˘ح˘سصأا ى˘لإا ا˘ه˘لا˘˘سصيإاو
اهمÓتسسل ءلؤوه مّد˘ق˘ت را˘ظ˘ت˘نا

رئازجلا ديرب حلاسصم صصيلختو
يذلا ريبكلا طغسضلا نم ةبانعب
ءا˘˘˘ن˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسا بب˘˘˘سسب هد˘˘˘ه˘˘˘˘سشت
م˘ه˘كو˘كسص ن˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
 .ةيديربلا
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ـل ةق˘با˘ط˘ت˘م ردا˘سصم تف˘سشك
دوهزم ق˘ي˘فو˘ت نأا «ة˘عا˘سس ر˘خآا»
ى˘˘ط˘˘عأا ة˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘يلو ي˘˘˘لاو
عسضو لجأا نم ةيئدبملا هتقفاوم
ةدجاو˘ت˘م˘لا «صسي˘ئر˘لا تÓ˘ح˘م»

«صسرام8» يح ىوتسسم ىلع

فر˘سصت تح˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
كلذو «رئازجلا ديرب» ةسسسسؤوم
يحلا يف ديدج بتكم حاتتفل
اهتاذ رداسصملا تدكأا .روكذملا
ىلإا هميدقت مت حرتقملا اذه نأاب
نم ةيادبلا يف ةيسصولا تاهجلا
د˘ير˘ب» ـل ي˘با˘ق˘ن˘لا عر˘ف˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
يذ˘لا ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب «ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ديربلا ريدم نم لك عم لسصاوت

ة˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘سسلا تÓ˘˘˘سصاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
تايجولو˘ن˘كت˘لاو ة˘ي˘كل˘سسÓ˘لاو
ةد˘˘˘حو ةر˘˘˘يد˘˘˘م ،ة˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘قر˘˘˘˘لاو
صسل˘ج˘م˘لا صسي˘˘ئر ،ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
تاهجلا يهو يئلولا يبعسشلا
ىلإا ةركفلا لقنب تلفكت يتلا
نم هتقفاوم ىطعأا يذلا يلاولا
تÓحم» ـب فرعي ام عسضو لجأا

8» ي˘ح˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا «صسي˘ئر˘˘لا
ةسسسسؤوم فرسصت تحت «صسرام
اهتئيهت ةداعإل «ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب»
بت˘كم حا˘ت˘ت˘فا ن˘م ا˘ه˘ن˘ي˘كم˘تو
يذلا روكذملا يحلا يف يديرب
يه ةريبك ةيناكسس ةفاثك فرعي
نم يلام زكرمل ةجاحلا صسمأاب
نأاو ا˘˘سصو˘˘سصخ ،ل˘˘ي˘˘ب˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه
تي˘ق˘ب ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا

لعج ام تاونسس ةدعل ةروجهم
تاردخملا يطاعتمل اركو اهنم
تح˘سضوأاو اذ˘ه ،ن˘ي˘فر˘ح˘ن˘م˘˘لاو
تاءار˘جإلا نأا ا˘ه˘˘تاذ ردا˘˘سصم˘˘لا
ع˘˘˘سضو˘˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘يرادإلا
فرسصت تحت «صسيئرلا تÓحم»
«ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا د˘˘˘ير˘˘˘ب» ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا ي˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘˘ت˘˘سس
ةرسشابم لجأا نم كلذو ةمداقلا
هذه ةئيهتب ةسصاخلا تاسساردلا
ن˘ل ا˘ه˘نأا ود˘ب˘ي ي˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا
م˘ت˘ي˘سس ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘ي˘˘حو˘˘لا نو˘˘كت
تح˘سضوأا ثي˘˘ح ،ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
لوؤو˘سسم˘لا نأا ا˘ه˘˘تاذ ردا˘˘سصم˘˘لا
يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا زا˘ه˘˘ج˘˘لا ن˘˘ع لوألا
در˘˘ج˘˘ب بلا˘˘ط ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘˘ب
ةر˘سشت˘ن˘م˘لا «صسي˘ئر˘لا تÓ˘ح˘م»

لجأا نم كلذو ةيلولا بارت ربع
ىلع عفنلاب دوعي امب اهلÓغتسسا
حتف لÓخ نم كلذو نينطاوملا

عور˘ف وأا ا˘ه˘ي˘ف ة˘يد˘ير˘ب بتا˘كم
عورسشملا نأاو اسصوسصخ ،ةيرادإا
قباسسلا صسيئرلا مسساب قلطأا يذلا

لثمتملاو ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ل˘˘ك ي˘˘ف تÓ˘˘ح˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا ي˘˘ف
بابسشلل ةهجوم نوكت تايدلبلا
ثيح ،ه˘ت˘يو˘ب˘ع˘سشو ه˘ل˘سشف تب˘ثأا
در˘ج˘م تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه تي˘˘ق˘˘ب
د˘ع˘ب كلذو ة˘ي˘ت˘ن˘م˘سسإا ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه
،ايراجت ةتيم قطانم يف اهزاجنإا
عيراسشم يف اهلÓغتسسا نإاف اذل
بتاكم حاتتفا رارغ ىلع ىرخأا
نأا ه˘نأا˘سش ن˘م ة˘يد˘يد˘ج ة˘يد˘˘ير˘˘ب
.ةريبك ةميق اهل اهلعجي

 همÓتسسا نود رئازجلا ديرب حلاسصمب سسدكم رتفد فلأا81 نم ديزأا

ةلمجلاب رئاسسخ رئازجلا ديرب نودّبكيو ةيديربلا مهكوكسص رتافد نع نونغتسسي نونطاوم

تاونسس ةدعل ةقلغم تيقب نأا دعب

 «سسرام8» يحب «سسيئرلا تÓحم» يف ديرب بتكم حتف ىلع ةقفاوملا

ةظحل يأا يف طوقسسلل ليآا و مهتايح ددهي ىنبملا

يحب ةرامع ةنطاقلا تÓئاعلا ليحرت

مويلا ةنيدملا طسسوب دورق
ةبانعب ةيلحملا تاطلسسلا دحألا مويلا موقت نأا رظتنملا نم

يحب ةنئاكلا - ةرامع-ميدق ىنبمب ةنطاقلا تÓئاعلا ليحرتب

يناديوسس ةطسسوتملا ةاذاح˘م˘ب ط˘ب˘سضلا˘بو ر˘سصا˘ن˘لا د˘ب˘ع دور˘ق

طوقسسلل ةليآا ةرامعلا كلت نأا ثيح ةبانع ةنيدم طسسوب ةعمجوب

بسسحبو اهين˘طا˘ق ى˘ل˘ع ار˘ي˘ب˘ك ار˘ط˘خ ل˘كسشتو ة˘ظ˘ح˘ل يأا ي˘ف

تانكسس ريفوت دعب تءاج دق ليحرتلا ةيلمع نإاف ةعلطم رداسصم

متو تÓئاع3 ـب اهددع ردقملاو تÓئاعلا كلتل ةديدجو ةقئل

ةسضفار تناك امدعب ةبوعسصب ناكملا ءÓخإا ةرورسضب اهعانقإا

نكلو تاونسس دنم ىنبملا اذهب نطقت اهنأا ةجحب مهيلحرت رارقل

ةمكح˘م˘لا رار˘ق ى˘ل˘ع اءا˘ن˘ب ءا˘ج د˘ق نا˘كم˘لا ءÓ˘خإا و ل˘ي˘حر˘ت˘لا

دعب اذهو4102ةنسس ذنم رطخ يف مهيف ىنبملا كرتب يسضاقلا

هتيكلم دوعت ىنبملا نأا رابتعا ىلع ةيسضق ةيدلبلا حلاسصم عفر

مهنكلو مهجارخإل ةيمومع˘لا ةو˘ق˘لا ر˘ي˘خ˘سست م˘ت د˘ق و ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل

لكسشي ىنبملا نأا نم مغرلا ىلع ليحرتلل اعطاق اسضفر اوسضفر

ءاقل دقع مت دقف صصوسصخلا اذهبو مهتايح ىلع ايقيقح ارطخ

نيي˘ن˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ع˘م مر˘سصن˘م˘لا ءا˘ع˘برألا ءا˘سسم ار˘خؤو˘م

يرسضحلا عاطقلا لوؤوسسمو ةيدلبلاو ةرئادلا صسيئر روسضحبو

متيو دحألا موي نوكتسس ليحرتلا ةيلمع نأاب قافتلا متو عبارلا

يف ةلثمتملاو مهيلحرتل ةير˘سشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا ر˘ي˘خ˘سست

كÓملل تانكسسلا حنم متي نأا ىلع تانحاسشلاو لامعلا ريفوت

ىلع ءانب ةقئلو ةديدج ةيعامتجا تانكسس يهو طقف نييلسصألا

تاءارجإلا ذا˘خ˘تا ع˘م ة˘يلو˘لا ي˘لاو دو˘هز˘م ق˘ي˘فو˘ت تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت

ىنب˘م˘لا ي˘ن˘طا˘ق ةا˘ي˘ح ذا˘ق˘نإاو ة˘ثرا˘ك ثود˘ح يدا˘ف˘ت˘ل ة˘مزÓ˘لا

.ةرامعلل يئاهنلا قلغلاو مهيلحرتب

MƒQjá aÉQì

 يثراكلا اهعسضو ىلع تفقو

ةطسسوتمب لاحرلا طحت ةيئ’و ةنجل

ينوبلاب «ملسسم مامإ’ا»
تلح ةيئلو ةنجل نأا «ةعاسس رخآا» ـل قوثوم ردسصم فسشك

ىلع تفقو نيأا ينوبلا ةيدلبب «ملسسم مامإلا» ةطسسوتمب ارخؤوم

يذلاو مهتسسارد ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ه˘ي˘ف لواز˘ي يذ˘لا ي˘ثرا˘كلا ع˘سضو˘لا

ةذتا˘سسألا ةا˘ي˘حو م˘ه˘تا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ر˘ط˘خ ل˘ي˘كسشت د˘ح ى˘لإا ل˘سصو

نم ةبانع ةيلول ةيلحملا تاطلسسلا تكرحت .يرادإلا مقاطلاو

ةطسسوتم يف صصئاقن نم هكرادت نكمي ام كرادت ةلواحم لجأا

«ة˘عا˘سس ر˘خآا» تقر˘ط˘ت ي˘ت˘لا ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب «م˘ل˘˘سسم ما˘˘مإلا»

نأا قوثوم ردسصم فسشك ثيح ،عوبسسأا نم رثكأا لبق اهتيسضقل

فلتخم عفرب تماق نيأا ارخؤوم ةطسسوتملاب تلح ةيئلو ةنجل

مايألا لÓخ اسضيأا تفرع يتلا ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا طا˘ق˘ن˘لا

تازي˘ه˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ن˘م ل˘ك ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م ةرا˘يز ة˘ي˘سضا˘م˘لا

جمانر˘ب ع˘سضو ل˘مأا ى˘ل˘ع كلذو ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘مو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

اهيف يتلا ةطسسوتملا يف صسردمتلا عاسضوأا نيسسحتل يلاجعتسسا

ةرادإاو ذيمÓتلا ءايلوأا تقد يتلاو ىسصحت لو دعت ل لكاسشم

مقافت رارغ ىلع ،رطخلا صسوقان اهسصوسصخب «ملسسم مامإلا»

قباطلا فقسس نم هايملا برسست يف ببسست ام وهو ةماتكلا ةلاح

اذه ببسست امك ،ريخألا اذه يف يتلا تاعدسصتلا ةجيتن يولعلا

طوقسسو يسساردلا عمجملاب ءابرهكلا ةكبسش لطعت يف برسستلا

اهيف نكي مل ظحلا نسسحلو يتلا ةسساردلا تارجح ىدحإا فقسس

ة˘ح˘لا˘سص ر˘ي˘غ ىر˘خألا تار˘ج˘ح˘لا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘ك ،د˘˘حأا

ةسسسسؤوملا يف ىرخألا ةيبلسسلا طاقنلا نيب نمو اذه ،صسيردتلل

،ةذتاسسألا ،ذي˘مÓ˘ت˘لا ةا˘ي˘ح دد˘ه˘ي ر˘ي˘ب˘ك ءا˘بر˘ه˘ك ل˘كسشم دو˘جو

Óجاع Óخد˘ت ي˘عد˘ت˘سسيو ءاو˘سس د˘ح ى˘ل˘ع لا˘م˘ع˘لاو ن˘ي˘يرادإلا

ةلاح يف دجاوتي يذلا ةرادإلا ىنبم اسضيأا حÓسصإاو هحÓسصإل

اهذيمÓت يناعي ةيوبرت ةسسسسؤومب قيلت ل اهنأاب اهنع لاقي ام لقأا

كلذو راطمألا طقاسست دنع اهجولو يف ةريبك ةبوعسص نم اسضيأا

فورظلا يهو اهلخدم دنع ةريبك تايمكب هايملا عمجت ببسسب

صسرد˘م˘ت˘لا ى˘ل˘ع ةذ˘تا˘سسألا لو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘لا ل د˘˘عا˘˘سست ل ي˘˘ت˘˘لا

تقو عرسسأا يف ةجلاعملل جاتحت يتلا طاقنلا يهو صسيردتلاو

.نكمم
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هذه نوعقوتي مهنأا«ةعاسس رخآا»ـل حيرسصت  يف يريدوق رسصان ةبانع ةيلوب نوتيزلا ةبعسشل ينهملا سسلجملا سسيئر فسشك
.ةيسضاملا ةنسسلا نم نسسحأا ةيدودرم قيقحتو نوتيزلا نم اريفو اجاتنإا ةنسسلا
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جاتنإا ىلع سسكعني ام وهو
راعشسأاب  هعيبو نوتيزلا تيز
نأا انثدحم لاق ثيح.ةلوقعم
ا˘˘ه˘˘ب د˘˘جو˘˘ي ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘˘ي’و

را˘ج˘ششأا ن˘˘م را˘˘ت˘˘كه0041

،عاونأ’ا فلت˘خ˘م˘لا نو˘ت˘يز˘لا

ةيدلب ن˘م ل˘كب ةر˘ششت˘ن˘م˘لاو

،ةملعلا ،تاعيرتلا،بنعلا داو

،ةدرا˘ب˘لا  ن˘˘ي˘˘ع،يبياطشش

يف افيشضم ا˘هر˘ي˘غو ،لا˘حر˘ب
م˘˘˘شسو˘˘˘˘م نا قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا تاذ
’إا انل˘شصف˘ت د˘ع˘ت م˘ل ي˘ن˘ج˘لا
ق˘ل˘ط˘ن˘ي ذإا،تادود˘ع˘م ا˘˘ما˘˘يأا
ةيا˘ه˘ن ن˘م ة˘ياد˘ب نو˘حÓ˘ف˘لا
عاونأا  دحأا ينج يف ربمفون
فور˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا  نو˘˘˘˘ت˘˘˘˘يز˘˘˘˘لا
ج˘شضن˘ي يذ˘لاو »لÓ˘˘م˘˘شش»ـب
ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م  ر˘˘كب˘˘م تقو ي˘˘˘ف

ىنجي اميف،ىرخأ’ا عاونأ’اب

يفناج يره˘شش«زاوقيشسلا»

تاذ ع˘˘جراو اذ˘˘ه،ير˘˘ف˘˘ي˘˘فو
م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘ت لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا
ةنشسلا نم نشسحأا ةيدودرمب
راطمأ’ا طوقشس ىلإا ةطرافلا

يف مهاشسياموهو ةنشسلا هذه
م˘ه˘˘ناازر˘˘ب˘˘م،جا˘˘ت˘˘نإ’ا ةر˘˘فو
ةي˘ناد˘ي˘م تارا˘يز˘ب نو˘مو˘ق˘ي
ن˘˘يأا،لو˘˘ق˘˘ح˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘يرود

نوكيشس جاتنإ’ا نأا اوظح’
نع هدر لهتشسم يفو،نشسحأا
دو˘جو˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا ا˘˘ن˘˘لاؤو˘˘شس
لا˘˘ق،’ وأا ة˘˘ير˘˘ط˘˘ف سضار˘˘مأا
راششتنا مهقلقيام نأا يرديوق
قطانم˘لا سضع˘ب ي˘ف با˘بذ˘لا

ى˘لإا ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا˘˘ب ع˘˘فد ا˘˘م˘˘م
ة˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م ي˘˘˘ف  عار˘˘˘شسإ’ا

ن˘˘م ا˘˘فو˘˘خ م˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘شصا˘˘ح˘˘م
ةيدودرملا نأا احشضوم،اهفلت

ى˘لإا ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘ت
نوت˘يز˘لا جا˘ت˘نإا ثي˘ح ،ىر˘خأا
سسيل ةيلب˘ج˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ي˘ف
ي˘˘شضارأ’ا ي˘˘ف ه˘˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘نإا˘˘˘ك
كلذك فل˘ت˘خ˘يو ،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ى˘˘لإا ةر˘˘ج˘˘شش ن˘˘˘م جا˘˘˘ت˘˘˘نإ’ا
جا˘ت˘نإا ر˘شصح˘ن˘ي ثي˘ح،ىر˘خأا

غلك02 ن˘ي˘با˘م ةر˘ج˘˘شش ل˘˘ك

يذ قاي˘شس ي˘فو،ر˘ي˘طا˘ن˘ق3و

ير˘يدو˘ق ر˘شصا˘ن لا˘˘ق ة˘˘ل˘˘شص
نوناعي م˘ه˘نأا »ة˘عا˘شس ر˘خآا»ـل

ر˘خأا˘ت ة˘ل˘كششم ن˘م ما˘ع ل˘˘ك
يتلا نوت˘يز˘لا ر˘شصا˘ع˘م ح˘ت˘ف
رهشش يف ةداع اهباوبأا حتفت
يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘˘هو ر˘˘ب˘˘م˘˘شسيد
را˘ظ˘ت˘نإا نو˘ج˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘فد˘˘ي
ي˘ف او˘عر˘ششي ى˘ت˘ح ا˘ه˘ح˘ت˘˘ف
باحشصأا ايعاد،ينجلا ةيلمع
اهباوبأا تحتف ىلإا رشصاعملا

تقو ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘شسلا هذ˘˘˘˘˘˘ه

ن˘م او˘ن˘كم˘ت˘ي ثي˘˘ح،ر˘˘كب˘˘م

،ه˘ق˘يو˘شستو نو˘ت˘يز˘لا ر˘˘شصع

ف˘˘˘ششك دد˘˘˘شصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو

ي˘ن˘ه˘م˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر

ةبانع ةي’وب نوتيزلا ةبعششل

نوت˘يز˘لا ن˘م را˘ط˘ن˘ق ل˘ك نأا

02ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘م ج˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ي

،تيز˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل52ورتل

تيز ر˘˘˘ع˘˘˘شس نأا ا˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘م

ن˘م ل˘قا نو˘كي˘شس نو˘ت˘˘يز˘˘لا

قوشس يذلا ةيشضاملا ةنشسلا

جد007 ن˘ي˘با˘م ن˘˘م˘˘ث˘˘ب

ىرخأا ة˘ه˘ج ن˘م،جد008و

نأا ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا تاذ لا˘˘˘˘ق

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ع˘˘فر ه˘˘شسل˘˘ج˘˘م

ةرازو˘لا ى˘لإا تا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا

ل˘جأا ن˘م ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘شصو˘˘لا

ةايح’ نكل عاطقلا ةنرشصع

.يدانت نمل
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ةيامحل ءافو ةيعمج تماق
ةرو˘˘ث˘˘لا ر˘˘ثآا˘˘م د˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘ت و
دبع اهشسأارتي يتلا ةيريرحتلا
ةرتفلا يف ةيريامح نامحرلا
ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
رار˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع تا˘˘˘طا˘˘˘ششن˘˘˘لا
ي˘ن˘طو˘لا مو˘ي˘لا˘ب لا˘ف˘˘ت˘˘ح’ا

ةيريامح ىقلأا ثيح. ةرجهلل

71 ثادحأا لوح ةر˘شضا˘ح˘م

ةكراششمب1691 ر˘بو˘ت˘كأا
د˘ب˘ع خ˘˘ي˘˘شش ن˘˘ب د˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘م قازر˘˘لا
،اشسنرفل نيرجاه˘م˘لا لا˘م˘ع˘لا

ق˘˘شسن˘˘م˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘عز كرا˘˘˘ب˘˘˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘لارد˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘ئ’و˘˘˘˘لا
ةي’وب اشسنر˘ف˘ل ن˘ير˘جا˘ه˘م˘لا

يناطل˘شس د˘ها˘ج˘م˘لاو ة˘با˘ن˘ع
ركاشش اشضر روشضحب دمحم

رامثتشس’ا ةنجل سسيئر بئان
و ل˘ي˘غ˘ششت˘لا و ز˘ي˘ه˘ج˘˘ت˘˘لا و
ءاشضعأاو ةي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

ديلخت و ةيامحل ءافو ةيعمج
،ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘˘لا ةرو˘˘ث˘˘لا ر˘˘ثآا˘˘م
ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم ة˘˘طر˘˘شش بÓ˘˘˘ط
،ةبانع ةي’و نمأ’ نيوكتلا

اشضيأا ةيعمجلا تلبقتشسا امك
لا˘ف˘ت˘حÓ˘ل كرا˘م˘ج˘لا لا˘˘جر
تما˘قو ،ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘˘لا سسف˘˘ن˘˘ب
ع˘˘بر˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م ةرا˘˘يز˘˘ب
د˘يد˘حو˘ب ةر˘ب˘ق˘م˘ب ءاد˘˘ه˘˘ششلا
ة˘˘حر˘˘شضأا ن˘˘˘ي˘˘˘ششد˘˘˘ت د˘˘˘شصق
و م˘ه˘م˘ي˘مر˘ت د˘ع˘ب ءاد˘ه˘ششل˘ل
ةيعمج˘لا ل˘ب˘ق ن˘م م˘هزا˘ج˘نإا
،ةيلحملا تاطلشسلا روشضحب
تم˘˘ظ˘˘ن ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
لاجر ة˘ق˘فر ءا˘فو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج
و ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لاو ن˘˘مأ’ا
يف ةلثمملا ةيروثلا ةرشسأ’ا

و ءادهششلا ءانبأاو نيدهاجملا

ءا˘ن˘بأ’ ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا

ر˘كا˘شش ا˘شضرو ن˘يد˘ها˘ج˘م˘˘لا

رامثتشس’ا ةنجل سسيئر بئان

و ل˘ي˘غ˘ششت˘لاو ز˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا و

سسلجملاب ةيلحم˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

ةرايزب ةبانع يدلبلا يبعششلا

ثراو ن˘˘˘ب »ةد˘˘˘˘ها˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةدو˘˘˘˘لو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا» ة˘˘˘˘ج˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘خ

2391 ة˘ن˘شس ة˘يرور˘˘عز˘˘لا˘˘ب

ةجوز و سسارهأا قوشس ةي’وب

ثراو ن˘ب ةرو˘˘ث˘˘لا د˘˘ها˘˘ج˘˘م

ةرو˘ث زو˘مر ن˘م ز˘مر ر˘ها˘˘ط

ثي˘ح ةد˘ي˘ج˘˘م˘˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ةدي˘ج˘م˘لا ةرو˘ث˘لا˘ب تق˘ح˘ت˘لا

تنجشس دق و،8591 ةنشس

اهلاشضن دوعي و كلذ ببشسب

ةروثلا اهيف تأادب ةليل لوأ’

ءادتع’ تشضر˘ع˘ت ا˘ه˘نأا ا˘م˘ك

حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسب ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ششحو

اهشسأار ىلع «فوكنيششÓك»

ىلع هراثآا لازت ’ اهدشسج و

ىطغ اهرعشش لعل و اهنيبج

ي˘˘ف ر˘˘شسك لاز’ ا˘˘م˘˘˘ك كلذ

يرد˘˘شصلا سصف˘˘ق˘˘لا ما˘˘ظ˘˘˘ع

اهنأا امك ، كلذ ىلع ادهاشش

ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يرو˘˘ث ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ن˘˘م

بشست˘ن˘م د˘ها˘˘ج˘˘م ا˘˘ه˘˘جوزو

ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل

،5891 ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘شس ي˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘تو

نب ةجيدخ ةدهاجملا تدكأاو

نا˘بإا ةأار˘م˘˘لا رود ن˘˘ع ثراو

امهم نا˘ك ةد˘ي˘ج˘م˘لا ةرو˘ث˘لا

ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تراز ا˘م˘ك ،اد˘˘ج

دعشس يفر˘ق د˘ها˘ج˘م˘لا ا˘شضيأا

سشارفلا حيرط وهو هتيب يف

هل اونمتو ةربتعم ةرتف ذنم

.لجاعلا ءافششلا

:«ةعاسس رخآا»ـل حيرسصت يف نوتيزلا ةبعسشل ينهملا سسلجملا سسيئر

ةنشسلا هذه ةريفو ةيدودرم قيقحتب تاعقوتو نوتيزلا نمراتكه0041 ىلع عبرتت ةبانع

تاطاسشنلا نم ةعومجمب ةرجهلل ينطولا مويلاب تلفتحا

دعشس يفرق دهاجملاو ثراو نب ةجيدخ ةدهاجملا روزت ءافو ةيعمج

ىلع ودعلا قابشس مظني ةمشسن يدان
مداقلا عوبشسألا ماعلا قيرطلا

قابشس رامع يديشس ةعطاشسلا موجنلا يشضايرلا يدانلا مظني

ةبشسانمب مداق˘لا ر˘بو˘ت˘كأا62 موي ماع˘لا ق˘ير˘ط˘لا ى˘ل˘ع ود˘ع˘لا
ربمفون لوأا ةديجملا ةيريرحتلا ةروثلا ع’دنا ىركذب لافتح’ا

نينطاقلا نييشضايرلا و نينطاوملا ةفاك نإاف ةراششإÓل،4591
و ودعلا يف ةشصتخملا ةيشضايرلا يداونلا و رامع يديشس ةيدلبب
و ةبانع ةي’ول ىوقلا باعلأا ةطبار ىوتشسم ىلع ةلكيهملا
ماعلا قير˘ط˘لا ى˘ل˘ع ود˘ع˘لا قا˘ب˘شس ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا˘ب ن˘ي˘ب˘غار˘لا
رود و قطانملا يبودنم ىدل ليجشستلا لÓخ نم ةكراششملا

مÓتشسا متيشس امك، دغ دعب يأا ربوتكأا22 لبق كلذ و بابششلا
يف، قرفلا يلثمم فرط نم نييشضايرلاب ةشصاخلا تايردشصلا
رخآا بناج نم .ةششعوب ةيليÓج ةيشضايرلا ةعاقلاب مويلا سسفن
مشسقنتشس امك، «ثانإاو روكذ» نيشسنجلل ةحوتفم ةكراششملا نإاف

،ةنشس51 ى˘لإا ة˘ن˘شس41 نم لوأ’ا ف˘ن˘شصلا ،فا˘ن˘شصأا ة˘ع˘برأ’

نم ثلاثلا فنشصلا ،ةنشس61 ىلإا ةنشس51 نم يناثلا فنشصلا

ربكأا ىلإا ةنشس63 نم عبارلا فنشصلا ةنشس53 ىلإا ةنشس81
.ءادع
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فلتخمب ةطرسشلا تاوقل تامهادم يف
تاحاسسلاو ءايحألا

صصاخششأا3 فيقوتو اشصخشش85 صصحف
ينوبلاب ثحب لحم اوناك

تاوق اهب موقت يتلا سشيتفتلاو ةمهادملا تايلمعل ةلشصاوم
ىوتشسم ىلعو ةيرشضحلا ءايحأÓل ةبانع ةي’و نمأاب ةطرششلا
لوأا ةليل نمأ’ا حلاشصم تماق ءارشضخلا تاحاشسملاو تاقرطلا
ىلإا تشضفأا ينوبلا ةيدلبب ءايحأا ةدعل ةمهادم تايلمعب سسمأا
ا˘يا˘شضق ي˘ف م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا سصا˘خ˘ششأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ف˘ي˘قو˘˘ت
فلتخم ةحفاكم ىلإا ةيمارلا اهتطششنأا راطإا يف كلذو ةفلتخم
نمأاب سسا˘شسم˘لا ه˘نأا˘شش ن˘م ا˘م ل˘ك ة˘برا˘ح˘مو ة˘م˘ير˘ج˘لا لا˘كششأا
نم لك ءايحأا ةيلمعلا تشسم ثيح هتاكلتمم ةمÓشسو نطاوملا

3 ةر˘شضخو˘بو ةرد˘شسو˘بو ةرور˘عزو˘˘بو ةر˘˘شضخو˘˘بو يراد˘˘ي˘˘ب

فيقوتو اشصخشش85 سصحف نع ترفشسأا تامهادملا ةليشصحو

امهطبشض مت نيشصخشش فيقوتو ثحب لحم اوناك سصاخششأا30
ةجارد فيقوت عم تاشسولهملاو تاردخملا ةزايحب نيشسبلتم
يتلا ةيطرششلا تايلمعلا هذهو ثحب لحم تناك ةقورشسم ةيران
ةي’وب تايدلب ةدع ىوتشسم ىلع نمأ’ا حلاشصم اهيف تعرشش
هذه ةيلاعف ىلع اودكأا نيذلا نينطاوملا ناشسحتشسا تيقل ةبانع
. ةطرششلا لاجر ةدناشسمل نودعتشسم مهنأاو تامهادملا
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حلاسص ةزبدوب ةيئادتبا و رامع مادخ ةطسسوتم رارغ ىلع

ددهي ةرذقلا هايملاو خاشسوألا راششتنا
ذيمÓتلا ةمÓشس

ببشسب ةيرزم اعاشضوأا ةبانع ةي’وب سسرادملا ديدع دهششت
حئاور اهنع مجني يتلاو فرشصلا هايم و خاشسوأ’ا راششتنا
ذيمÓتلا ءايلوأا لعج ام وهو ذيمÓتلا ةمÓشس ددهت تتاب
رارغ ىلع كرحتلاب ةينعملا تاهجلا نوبلاطيو نوشضفتني
يتلاو ينوبلاب حلاشص ةزبدوب و ةبكروب مشساقلب ةيئادتبا
ءايلوأ’ا لعج ا˘م و˘هو ةرد˘ق˘لا ها˘ي˘م˘لاو خا˘شسوأ’ا ا˘هر˘م˘غ˘ت
مهئانبأا داقنإا لجأا نم نيلوؤوشسملا كرحت ةرورشضب نوبلاطي
ةيعشضولا هذه ببشسب مهددهت يتلا سضارمأ’او ةئبوأ’ا نم
ةشصاخ ةلاشضلا تاناويحلا بدجت تتاب يتلاو ةيثراكلا
نيبلاطم اوحبشصأا نيأا مهئانبأا ةمÓشس ددهي ام وهو بÓكلا
لوخدلا ءانثأا مهبلج و مهدخأا لجأا نم مهت’اغششنا كرتب
مادخ ةطشسوتمب لكششملا سسفن، ةشساردلا نم جورخلاو
اهنيز˘ي ارو˘كيد خا˘شسوأ’ا تتا˘ب ن˘يأا سسيد˘لا ر˘ج˘ح˘ب را˘م˘ع
نيب لشصفي يذلا داولا نم ةثعبنملا حئاورلا نع كيهان
تايافنلل غرفم ىلإا لوحت يذلاو قيرطلاو ةطشسوتملا
نم خاشسوأ’ا اهوزغت يتلا سسيدلا رجح ةيوناثب رمأ’ا سسفن،

’و ثدحو ةيعشضولاف ةيئانلا تايدلبلاب امأا ،بناج لك
ةهجلا هذهب سسرادملا سضعب ةيعشضو تلوحت ثيح، جرح
يف مهشسورد ةلوازم ىلع ذيمÓتلا دعاشست ’ ةثراك ىلإا

يف، د˘يد˘ج˘ت ةدا˘عإا ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ي ا˘ه˘ل˘ج نأا ذإا.ةد˘ي˘ج فور˘ظ
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع تا˘يد˘ل˘ب˘لا سضع˘ب ل˘شصاو˘ت ل˘با˘ق˘˘م˘˘لا
يوطع ماموشص ةيئادتبا رارغ ىلع ةيئادتب’ا سسرادملا

فيظنتو ةراشضلا سشئاششحلا عزن مت نيأا راجحلاب حلاشص

U¢. Ü.ةشسردملا ءانف
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ّرصضت ةنمصسلا““ : يصسيصسلا
 ““يموقلا نمألاب

نزولا نم ،يسسيسسلا حاتفلا دبع يرسصملا بÓقنلا سسيئر رذح
اههجو ةلاسسر لÓخ ،يرسصملا يموقلا نمألا ىلع هريثأاتو دئازلا
دكأاو .ةحلسسملا تاوقلل بطلا ةيلك نم ىلوألا ةعفدلا يجيرخ ىلإا
ةرسشتنم ةفاقث كانه نوكت نأاو لكألا ةبقارم ةيمهأا ىلع يسسيسسلا
يرسصملا يموقلا نمألا ىلع كلذ سسكعنيسس““ :Óئاق ،رسصم يف
يف ،ةيراسسلا سضارمألا رابتخا انلمع امدنع““ :عباتو .““ريبك لكسشب

نازوأاب ادج ريبك ددعب انئجوف ،ةحسص نويلم001 ةلمح سصحف
.““ةدئاز

مهتم ينادعس
ةلامعلاب
 برغملل

ةيرئازجلا ةينطولا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تح˘ت˘ف
،يوارحسصلا بعسشلا عم نماسضتلل
قب˘سسألا ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ى˘ل˘ع را˘ن˘لا
،ين˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح˘ل

ليمعلاب هتفسصوو ،ينادعسس رامع
نإا هيف لاق حيرسصت بقع ،نئاخلا
هماهتاو ةيبرغم ةيبرغلا ءارحسصلا
د˘˘يد˘˘ب˘˘ت˘˘ب و˘˘يرا˘˘سسي˘˘لو˘˘ب˘˘لا ةدا˘˘ق˘˘ل
نماسضتلل ةيرئازجلا ةينطولا ةنجللا نايب يف ءاجو.يوارحسصلا بعسشلا ىلإا ةهجوملا ةيرئازجلا تادعاسسملا

Óب رماغم سصخسش :ينادعسس رامعل يقيقحلا هجولا رهظو ،ةعنقألا تطقسس دقل““،يوارحسصلا بعسشلا عم
““سضعبلل ةئطاخ تاباسسح لسضفب ،ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحو ةلودلا لامعأا قرتخا ،ريمسض

 اداصصح رثكألا رئازجلا
 ماعلا اذه زئاوجلل

ز˘كر˘م˘لا كلذ˘كو لوألا ز˘كر˘م˘لا˘ب ر˘ئاز˘ج˘˘لا تجو˘˘ت
يعانط˘سصإلا ءا˘كذ˘لا ة˘ق˘با˘سسم ي˘ف قر˘ف˘ل˘ل ثلا˘ث˘لا

م˘˘عد˘˘ب سسنو˘˘ت ي˘˘ف تم˘˘ي˘˘˘قأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘لآلا ءا˘˘˘كذو

.elgooGءاج ةديرغت يبرعلاب لغوغ عقوم رسشنو
ةرم رئازجلا جّوتت ،مدقلا ةركب اهجيوتت دعب““ :اهيف
لوألا ز˘كر˘م˘لا˘ب !ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا ي˘ف ن˘˘كلو ىر˘˘خأا

ءاكذو يعانطسصلا ءاكذلا ةقباسسمب قرفل ثلاثلاو

اذهبوelgooG  معدب سسنوت يف تميقأا يتلا ةلآلا
.ماعلا اذه زئاوجلل اًداسصح رثكألا يه رئازجلا نوكت

لوفا فينصتلا يف رضخلا
لايدنوملا تايفصتل

يسسنرفلا اكيرفأا راتسس عقوم فسشك
و يرئازجلا ينطولا بختنملا نأا
يف دجاوتلا نمسض يمسسر لكسشب
تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘˘ل˘˘ل لوألا ف˘˘ي˘˘ن˘˘سصت˘˘لا
تا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سصت لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإلا
نأاب عقوملا تاذ دكأاو .لايدنوملا
رد˘سصت˘ي˘سس ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا

ىوتسسملا يف نوكيسس و هتعومجم
ا˘م˘ه˘م ة˘عر˘ق˘لا ءار˘˘جإا لÓ˘˘خ لوألا

يف رسضخلا يتارابم ةجيتن تناك
تاذ حسضوأاو .لبقملا ربمفون رهسش
يرئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا نأا˘ب ع˘قو˘م˘لا
يتلا ةيباجيلا ةجيتنلا نم دافتسسا

رمألا وه و ايبمولوك دسض اهققح
ي˘˘ف نو˘˘كي˘˘سس ه˘˘نأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
.لوألا ىوتسسملا

رئازجلا ديرب
لامعفاب ددني

ةيبيرختلا
دوقنلا تاعزومل
لا˘˘م˘˘عألا˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا د˘˘ير˘˘ب دد˘˘ن
تاعزوملا تسسم يتلا ةيبيرختلا
ثي˘ح ،ة˘ن˘˘تا˘˘ب˘˘ب دو˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لآلا
ة˘ي˘لآا تا˘عزو˘˘م ة˘˘ت˘˘سس تسضر˘˘ع˘˘ت
ى˘ل˘ع تءا˘ج بير˘˘خ˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل
سسيمخلا ةليل اهتفل˘تأاو ا˘ه˘تا˘سشا˘سش
ي˘ت˘لا تا˘عزو˘م˘لا ،ة˘ع˘م˘ج˘لا ى˘˘لإا

ةدوز˘م تنا˘˘ك بير˘˘خ˘˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘سسم
˘مو˘ي ماود ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا ع˘˘م لاو˘˘مألا˘˘ب
ن˘˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘ل كلذو سسي˘˘˘˘م˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
موي مهلاومأا بحسس نم نينطاوملا
 .ةعمجلا
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 ةينوفميصسلأ ىقيصسوملاب عتمتصسأ روهمجلأ

ماتتخا ةرهس ناطشنت نيصلا و ايناركوأ
يلودلا يفاقثلا رئازجلا ناجرهم

رئازجلا ناجر˘ه˘م م˘ت˘ت˘خا

11ـلا ي̆لود̆لا ي˘فا˘ق˘ث̆لا
ةينوفميسسلا ىقيسسوم̆ل̆ل
يسضاملا عوبسسألا ةياهن
لفحب ةمسصاعلا رئازجلاب
ايناركوأا نم لك هتمظن
روهمج طسسو نيسصلا و
روهمج عتمتسساو ،ريفغ
مÓعو̆ب ر̆ئاز˘ج̆لا ار˘ي̆بوأا
تا˘عو˘ط˘ق˘م˘̆ب ح˘˘يا˘˘سسب

ىقيسسوملا ءامسسأا زربأل
ينوفميسسلا قوجلا دئاق وكياسش ريميدولوف ورتسسياملا مدقو ،ةيكيسسÓكلا

ةثÓث وكنانفيب اناجغوب ةروهسشملا نامكلا ةفزاع تدأا لامعألا نم ةعومجم
،ةيناركوألا ةعومجملا اهتحرتقا يتلا ةرسشعلا عطاقملا عومجم نم عطاقم
و كوتراب Óيبل عطاقم يناركوألا قوجلا ةقفر وكياسش ريميدولوف مدقو
قوجلا ىدأا ،هتهج نمو ،روهمجلا ناسسحتسسا تيقل نتيرب .ب و نسسليين.سس
عطاقم وي ناسش باسشلا ةدايق تحت ناوسشيسسل ىقيسسوملا دهعمل ينوفميسسلا

و «ىرت مق» اهنيب نم روهم˘ج̆لا تا˘ق˘ي˘ف˘سصت تح˘ت ة˘يد˘ي̆ل˘ق˘تو ة˘ي˘كي˘سسÓ˘ك
ىلع ىرخأا عطاقم ءادأا لبق يسسلدنألا يقيسسوملا ثارتلا لاوم نم «بÓقنا»
وز غنايلل واهنز يه غناغ اناسشو رازومل «روترافوأا غنيديو وراغيف» رارغ
و سسماربل «ةيرجملا ةسصقرلا» و نفوهتيبل «ىلوألا ةينوفمسسلا» و وتريسسنوك
قوج دئاقو يقيسسوملا ناجرهملا ىيحأا ،راطإلا اذه يفو ،غنيميي غنازل «ماد ماد»
فلكملا يلاوتلا ىلع مهو ،لÓج قازرلا دبع و يحبار يدعسس و ينادمل ميكح
عتمتسساو ناجرهملا و رئازجلا اريبوأا قوج وطÓب ريدم و ناجرهملل لاسصتلاب
فلتخم نع نيلثمم روسضحب ىرج يذلا سضارعتسسلا تاظحل لكب روهمجلا
ناكو ،ناجرهملا يف ةكراسشملا نادلبلل رئازجلاب ةدمتعملا ةيسسامولبدلا تاثعبلا

ثدحلا اذه حاجنل هحايترا نع ّربع دق ةرازعوب رداقلا دبع ،ناجرهملا ظفاحم

،فيسضك ايناملأا لبقتسستسس21لا ةعبطلا نأا افيسضم ،ةنسس لك نسسحتي يذلا
و ارسسيوسس نم تاعومجم ةكراسشم ناجرهملا دهسش ،رئازجلا نع Óسضفو
و اسسمنلا و ايكرت و ايلاطيإا و ةيبونجلا ايروك و اسسنرف و رسصم و كيسشتلا

ىلإا21 نم نيسصلا و ايناركوأا و ايروسس و ايناملأا و ايسسور و نابايلا و ديوسسلا

سشماه ىلع ىقيسسوملل يلاعلا ينطولا دهعملاب تاودن ميظنت متو ،ربوتكأا71
لك يف تÓفح ثÓث ىلإا نيتلفح نم هتجمرب تمسض يذلا ناجرهملا اذه
مظنم ةينوفميسسلا ىقيسسوملل يلودلا ي˘فا˘ق˘ث̆لا نا˘جر˘ه˘م̆لا ةرا˘سشإÓ̆ل ،ةر˘ه˘سس
ينطولا ناويدلاو حياسسلاب مÓعوب رئازجلا اربوأا فرط نم ،ةفاقثلا ةرازو ةياعرب
فلتخم اهتمدق تامهاسسم فرع امك ،ةرواجملا قوقحلاو فلؤوملا قوقحل

¢eÉjÉ.S.ةكراسشملا نادلبلا تارافسس
 نيدموب يرأوه ةفاقثلأ رأد ميظنت نم

ينطولا نولاصلا نضتحت فيطس
ةينفلا ةروصلل

نيدموب يراوه ةفاقثلا راد مظنت
ةيلو يلاو ةياعر تحت فيطسسب
ةيلول ةفاقثلا ةيريدمو فيطسس
نو̆لا˘سصلا تا˘ي̆لا˘˘ع˘˘ف ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس

12 نم ةينفلا ةروسصلل ينطولا

،مداقلا ربمفون32 ىلإا ربمفون
ىلوألا ةعبطلا راعسش نوكيسسو
ثي˘ح «ة˘حا˘ي˘سسو ثار˘ت..ي˘ن˘طو»
ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م باو˘̆بألا نو˘˘˘كت˘˘˘سس
نم نييفارغوتوفلا ن˘يرو˘سصم̆ل̆ل
ةرهاظتلا هذه يف ةكراسشملا لجأا
،تاسشرو ،سضرعم هللختتسس يذلا

ىلإا ةيحايسس تاجرخ و تÓخادم
يف ةيخيرات̆لاو ة˘ير˘ثألا ع˘قاو˘م̆لا

 S°∏«ªÉ¿.Q.فيطسس

 يحرصسملأ نفلل ةيفاقثلأ سسوواطلأ ةيعمج ميظنت نم

 ةيناولهب تاصقرو باعلأو ةيحرسم ضورع

 ةبانع تايدلب يف ةزيمم
يفاقثلا زكرملاب سسمأا لوأا يرانب رودق نانفلا اهسسأاري يتلا ةبانع ةيلول يحرسسملا نفلل ةيفاقثلا سسوواطلا ةيعمجل «يلزنملا بجاولا» ةيحرسسم سضرع مت
ةيعمجلا مدقتسس امك ،ينسسحلا ناسسح ةفاقثلا زكرملاو «قباسس سسكابلا» سشوعم دمحأا نونفلاو ةفاقثلا ىدتنم يفو سسوبيسس يحب بابسشلا رادو ليعامسسإا يمسشاهلا

7 موي ةياغ ىلإا لسصاوتتسسو يسضاملا ربوتكأا41 موي اهتلوج تقلطنا ثيح ةبانع تايدلب ربع ةيئادتبلا سسرادملا يف ةيهيفرتو ةيوبرت تايحرسسمو اسضورع
،راجحلا ةيدلب يف زيزعلا دبع زونيعو ةسضهنلا ةسسردم ،ينوبلا ةيدلب يف ةرارغوب مسساقلب ةسسردم يف اهروسضح سسوواطلا ةيعمج لجسستسسو ،مداقلا ربمفون

نيسسح تاريمع ةسسردم ،تاعيرتلا ةيدلب يف دومحم سضيبل ةسسردم ،بنعلا داو ةيدلب يف مسساقلب ينامع ةسسردم ،رامع يديسس ةيدلب يف2 رامع يهاب ةسسردم
سسرادمو ةدرابلا نيع ةيدلب يف ةديدجلا ةسسابسسبلا ةسسردم ،ةفرسشلا ةيدلب يف دمحم داغز ةسسردم ،ةملعلا ةيدلب يف رامع يرايع ةسسردم ،لاحرب ةيدلب يف
سسوواطلا ةيعمجل «نيمثلا ةباغلا زنك» ةيحرسسم يسضاملا عوبسسألا يف سضرع مت دقو ،ةبانع ةيدلب يف ركب يبأا تنب ءامسسأاو ناسضمر نابع ،ليسضف ينÓترولا

 S°∏«ªÉ¿.Q.يرانب رودق هب ماقف جارخإلاو سصنلا امأا ،يلدبع دمحأا ديسسو يرانب رودق لك ليثمتلا يف كراسشو ،ةبانعب فايسضوب دمحم ةفاقثلا راد يف ةيفاقثلا
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ن˘م «نو˘طارا˘م˘˘لا» ق˘˘ل˘˘ط˘˘ناو
ى˘˘لإا لو˘˘سصو ةرو˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘حا˘˘˘سس
يف رمع يزير ديهسشلا ئطاسش
يلاو ىطعأاو ،ةيرحبلا ةهجاولا

ةراسش دوهزم قيفوت ةبانع ةيلو
ه˘˘ل تنا˘˘ك نأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نلا
ةردا˘ب˘˘م ة˘˘ب˘˘حا˘˘سص ع˘˘م ة˘˘سشدرد
ة˘با˘ن˘ع ي˘ف «يدرو˘لا ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا»
نا˘ه˘م˘سسإا ي˘ل˘˘غر˘˘ك ةرو˘˘ت˘˘كد˘˘لا

ءا˘˘قد˘˘سصأا ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج ءا˘˘˘سضعأاو
ميظنت مت دقو ،ناطرسسلا ىسضرم
ل˘ب˘ق لا˘ف˘˘طأÓ˘˘ل يز˘˘مر قا˘˘ب˘˘سس
ناك ثيح «نوطاراملا» قÓطنا

اذه يف ايئانثتسسا ةءاربلا روسضح
سضورع ميدقت مت دقو ،ثدحلا
بل˘ق ي˘ف لا˘ف˘طأÓ˘ل ة˘ي˘ناو˘˘ل˘˘ه˘˘ب
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا ،ةرو˘˘ث˘˘لا ة˘˘˘حا˘˘˘سس
فلا˘سسلا» يدا˘ن ن˘م سضار˘ع˘ت˘سسا
ر˘سضحو ،ي˘نو˘ب˘لا ن˘م «سسنا˘ف˘يد
ءا˘جرأا ي˘˘ف ةو˘˘ق˘˘ب نو˘˘ي˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘لا
قÓطنا ةعباتم لجأا نم «روكلا»
ىدسص ىقل يذلا «نوطاراملا»
يسسيئرلا فدهلا نأا ةسصاخ اريبك

م˘˘عدو سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘˘لا و˘˘˘ه ه˘˘˘ن˘˘˘م
دوعتو يدثلا ناطرسس تاسضيرم
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل ف˘يرا˘˘سصم˘˘لا ل˘˘ما˘˘ك
يتلا ناطرسسلا ىسضرم ءاقدسصأا
ةد˘عا˘سسم˘لا د˘ي م˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت
ة˘ن˘سسلا راد˘م ى˘ل˘ع ى˘سضر˘˘م˘˘ل˘˘ل
ءارجإاب موقت نيأا يعوطت لكسشب
ةيودألا ءارسش ى˘ت˘حو ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا

نايحألا نم ريثكلا يف ةردانلا
ي˘ف ة˘ي˘م˘سسر ة˘ح˘ف˘˘سص كل˘˘م˘˘تو
ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘ل˘ل «كو˘ب˘˘سسيا˘˘ف˘˘لا»
سسأارتو ،مهتاطاسشن ىلع فرعتلا
،يباوسش نا˘مز˘لا رو˘ن ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ليلحت ءارجإا ءاسسنلل نكمي امك
ة˘ح˘سصم˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ج˘˘م ي˘˘تاذ
،ةبانع ي˘ف «ر˘ئاز˘ج˘لا» ة˘سصا˘خ˘لا

ءا˘˘˘ف˘˘˘سصلا» ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م تما˘˘˘قو

AFAS» «تا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘سصب˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل

«CITPOهذه يف ةكراسشملاب

تنا˘˘كو ،لو˘˘م˘˘م˘˘ك ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا

ةسصا˘خ˘لا «داز ر˘ه˘سش» ة˘سسسسؤو˘م

اسضيأا ةرسضاح «ةيماسشلا» عنسصب

 .سسمأا ةحيبسص ةروثلا ةحاسس يف

 ثدحلأ يف ةوقب تكراصش «ةنيدم» ةيعمج

 نوبيه يرثفا عقوملا يف ةيئاسفيسفلا حاولفا ميمرت ةيلمع ققطنا

S̄°∏«ªÉ¿ QaÉS¢

يرثألا عقوملاب سسمأا تقلطنا

ة˘ي˘ط˘غ˘ت ةدا˘عإا ة˘ي˘ل˘م˘ع نو˘ب˘˘ي˘˘ه

ةيئاسسف˘ي˘سسف˘لا حاو˘لألا م˘ي˘مر˘تو

ةكراسشمب عقوملا يف ةدجاوتملا

ىلع ظافحلل «ةن˘يد˘م» ة˘ي˘ع˘م˘ج

عم قيسسنت˘لا˘ب ي˘با˘ن˘ع˘لا ثار˘ت˘لا

ريي˘سست ناو˘يدو نو˘ب˘ي˘ه ف˘ح˘ت˘م

تح˘ت ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
نيسصتخم و نييميداكأا فارسشإا
ريدم مدقو ،ةيرثألا ةسسدنهلا يف
ةراون را˘م˘ع ذا˘ت˘سسألا ف˘ح˘ت˘م˘لا
نيكراسشم˘ل˘ل ة˘ق˘ي˘قد تا˘حور˘سش
ةي˘ط˘غ˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘كب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
ةيئاسسف˘ي˘سسف˘لا حاو˘لألا م˘ي˘مر˘تو
اهلامعتسسا متي ي˘ت˘لا ل˘ئا˘سسو˘لاو
قÓطنا لب˘ق ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ي˘ف

دا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘سسا د˘˘˘˘قو ،تا˘˘˘˘سشرو˘˘˘˘لا
ن˘˘˘م ار˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك نو˘˘˘كرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
اهمدق يتلا ةريزغلا تامولعملا
ةجرخ ميظنت مت اهدعبو ،ةراون
يرثألا عقوملا لما˘كل ة˘ي˘ناد˘ي˘م
ءاسضعأا هيلع فرعت ثيح نوبيه
بر˘ق ن˘ع «ة˘˘ن˘˘يد˘˘م» ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
تفسشك دقو ،رب˘كأا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت˘بو
اهتحفسص يف «ة˘ن˘يد˘م» ة˘ي˘ع˘م˘ج

«كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا» ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا

م˘ي˘مر˘˘ت˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ل˘˘حار˘˘م˘˘لا

ا˘ه˘ب او˘ما˘ق ي˘ت˘لاو ءا˘سسف˘ي˘سسف˘˘لا

ة˘˘لازإا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘˘لاو سسمأا

لامر ةق˘ب˘ط» م˘يد˘ق˘لا ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا

مليفلا تيب˘ث˘ت˘ل تب˘سسر˘ت ة˘ير˘ح˘ب

ع˘˘سضو يذ˘˘لا ي˘˘كي˘˘ت˘˘˘سسÓ˘˘˘ب˘˘˘لا

ءاسسفيسسفلا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ،»ةر˘سشا˘ب˘م

ءاسشنإا ،روذجلا نم سصلختلا عم

،ي˘فار˘غو˘تو˘ف و ي˘ق˘ئا˘ثو ف˘ل˘˘م

ل˘جأا ن˘م ءا˘سسف˘ي˘سسف˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت

ةدا˘˘م ة˘˘˘فا˘˘˘سضإا ،ا˘˘˘هرار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسا

ىلع ةرسشاب˘م »ل˘ي˘سسكتو˘ي˘ج˘لا»

ة˘ئ˘ب˘ع˘ت˘لا ةدا˘عإاو ءا˘˘سسف˘˘ي˘˘سسف˘˘لا

ر˘جا˘˘ح˘˘م˘˘لا لا˘˘مر ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب

ءاسشنإا ةداعإا و فيسصرلا ةيامحل

م˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘سسو ،نارود˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م

ديدعلا Óبقتسسم «ةنيدم» ةيعمج

اهزربأاو ىرخألا تاطاسشنلا نم

ن˘ي˘ي˘سصف˘ح˘لا ة˘ع˘ل˘ق ى˘˘لإا ةرا˘˘يز

يتلا روسصقلل ةديدع تارايزو

يف ةينامثعلا ةبقحلا ىلإا دوعت

 .«مراد سصÓب»

 يدثلأ ناطرصس تاصضيرم معدل «يدرولأ ربوتكأأ» ةيصسيصسحتلأ ةلمحلأ يف

مظنت ناطرسلا ىضرم ءاقدصأ ةيعمج
 ةبانع يف «نوطارام»

ناطرصس تاصضيرم معدل «يدرولأ ربوتكأأ» ةيصسيصسحتلأ ةلمحلأ راطإأ يف نوطأرام سسمأأ ناطرصسلأ ىصضرم ءاقدصصأأ ةيعمج تمظن
.زيمملأ ثدحلأ أذه ىلع أريبك لابقإلأ ناك ثيح يوصسنلأ رصصنعلل ةريبك ةكراصشم فرعو ،يدثلأ
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نأا˘ب ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا برد˘م˘˘لا لا˘˘ق

ريخ’ا ايقير˘فا ضسأا˘ك بق˘ل˘ب ر˘صضخ˘لا ج˘يو˘ت˘ت

ه˘ي˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ة˘بو˘ع˘صص ن˘م د˘يز˘ي˘صس ر˘˘صصم˘˘ب

ءا˘ق˘فر ىل˘ع ضسرا˘م˘ي˘صس يذ˘لا ط˘غ˘صضلا بب˘˘صسب
تا˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا فر˘˘˘ط ن˘˘˘م زر˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ضضا˘˘˘˘ير
عصضتصس يتلاو اريثك تروطت يتلا ةيقيرف’ا
ل˘˘ط˘˘ب˘˘لا˘˘ب ة˘˘حا˘˘˘طإ’ا فد˘˘˘ه ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘عا بصصن
لا˘قو ،ا˘ه˘ل حا˘ت˘ت ة˘صصر˘ف ل˘˘ك ي˘˘ف ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف’ا

˘مÓ˘ع’ا ل˘ئا˘صسو˘˘ل ه˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب

ةصصح رخآا لÓخ ضسما لوا ةرهصس ةيبرغملا
ةدهاصشمل ناكرب بعل˘م˘ب ا˘هر˘صضح ة˘ي˘ب˘يرد˘ت
هئا˘ق˘ل ة˘ي˘صشع ي˘ل˘ح˘م˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا تا˘ب˘يرد˘ت
ا˘ن˘ج˘يو˘ت˘ت نأا ح˘ي˘ح˘صص““ :ي˘بر˘غ˘م˘˘لا هر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ب
دق رايدلا جراخ نمو ايقيرفا ضسأاكب ريخ’ا

،اريثك انتدعصساو انل ادج ةيصضرم ةجيتن ناك

،انفات˘كا قو˘ف بق˘ل˘لا اذ˘ه ل˘م˘ح˘ن ن’ا ا˘ن˘ن˘ك˘ل

ا˘م˘ن˘يأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ا˘ن˘ب˘ع˘صص ر˘م’ا ل˘ع˘ج˘ي˘صس ا˘م و˘هو

ملعي عيمجلا““ :فاصضأاو ،““ايقيرفا يف انبهذ

تابختنم كانه دعي مل ايقيرفا يف هنا ن’ا

ا˘ند˘ها˘صش ا˘ن˘ع˘ي˘م˘ج ،ةر˘ي˘ب˘ك ىر˘خأاو ةر˘ي˘˘غ˘˘صص

ا˘ي˘ب˘ي˘ل ما˘ما ي˘بر˘غ˘م˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ىنا˘˘ع ف˘˘ي˘˘ك

د˘ع˘ت م˘ل ،ا˘˘ناو˘˘صستو˘˘ب ما˘˘مأا ر˘˘صصمو ،نو˘˘با˘˘غ˘˘لاو

اهعيمجو ايقيرفا يف ةلهصس تايرابم كانه

.““ةبعصص

نم انعقوم ةفرعمب انل تحمضس ايبمولوك ةارابم““

““هانمدق امب ديعضس اناو ةيملاعلا ةركلا

ق˘˘با˘˘صسلا ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا برد˘˘م دا˘˘عو

ر˘صضخ˘لا ءا˘ق˘ل ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج

ةرهصس ىرج يذلاو ريخ’ا يدولا ايبمولوكو

،ةيصسنرفلا ليل ةنيدم يف يصضاملا ءاثÓثلا

ة˘˘˘ي˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘ب ر˘˘˘صضخ˘˘˘لا زو˘˘˘ف˘˘˘ب ىه˘˘˘ت˘˘˘˘نا يذ˘˘˘˘لاو

اديعصس جرخ هنأاب ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘قو ،ة˘ي˘خ˘يرا˘ت

،يرئازجلا روه˘م˘ج˘لا ل˘ث˘م ةارا˘ب˘م˘لا كل˘ت ن˘م

ةوق ةفرعمب ةلباقملا كلت هل تحمصس ثيح

:لاقو ،ةيملاعلا تابختن˘م˘لا ل˘با˘ق˘م ر˘صضخ˘لا

،انيلا ةبصسنلاب ادج امهم ناك ايبمولوك ءاقل““

˘˘ما˘˘ما ا˘˘ن˘˘صسف˘˘نا ر˘˘ب˘˘ت˘˘خ˘˘ن نا د˘˘ير˘˘ن ا˘˘ن˘˘˘ك د˘˘˘ق˘˘˘ل

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م““ :فا˘˘صضأاو ،““ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م

ن˘مو ،كصسا˘م˘ت˘مو يو˘˘ق بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ا˘˘ي˘˘ب˘˘مو˘˘لو˘˘ك

ي˘صضا˘م˘˘لا ر˘˘ه˘˘صشلا ي˘˘ف ،ه˘˘ما˘˘مأا بع˘˘ل˘˘لا بع˘˘صصلا

تققح يتلا ل˘يزار˘ب˘لا ما˘ما لدا˘ع˘ت˘لا او˘ق˘ق˘ح

ةارابم““ :لصصاوو ،““ةيلاتتم تاراصصتنا ةعصست

ةفرعمل انل ةبصسنلا˘ب ة˘م˘ه˘م تنا˘ك ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك

،اديج انبعل دقل ،ةيملاعلا ةركلا نم انعقوم

.““هانمدق امع ضضار اناو
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ي˘˘لاد ىن˘˘ب˘˘م را˘˘ب˘˘خأا ىل˘˘ع ة˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘م ردا˘˘˘صصم تف˘˘˘صشك
،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا نأا ،م˘˘ي˘˘هار˘˘ب
ةمصصاعلا داحتإا ةرادإا ةقفر مصساح عامتجا دقعتصس
لجأا نم اذهو ،ةمداق˘لا ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف
نأا امدعب ،““ي˘براد˘لا““ ة˘ي˘صضق ف˘ل˘م ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا

،““ةرا˘˘ط˘˘صسو˘˘صس““ ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘صسم˘˘لا بت˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘صضعأا ما˘˘˘ق
يف ارخؤوم تطلصس يتلا ةبوقعلا يف نعطلا ميدقتب

ا˘م و˘هو ،ة˘ط˘بار˘لا فر˘ط ن˘م ي˘م˘صصا˘ع˘لا يدا˘ن˘˘لا ق˘˘ح
يذ˘لا ن˘ع˘˘ط˘˘ل˘˘ل تبا˘˘ج˘˘ت˘˘صسا د˘˘ق فا˘˘ف˘˘لا نأا ىلإا ر˘˘ي˘˘صشي
ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بصسح ىل˘عو .ةرادإ’ا ه˘ب تمد˘˘ق˘˘ت
ةيصضق حتف ةداعإاب موقتصس ةيداحت’ا نإاف ،انتلصصو
ةقدب فل˘م˘لا ة˘صسارد د˘ي˘ع˘ت˘صسو ،د˘يد˘ج ن˘م ي˘براد˘لا

هب تمد˘ق˘ت يذ˘لا ف˘ل˘م˘لا نو˘ك ،ة˘ق˘ي˘قد ل˘ي˘صصا˘ف˘ت˘بو
ن˘ي˘ناو˘ق˘لاو ة˘ي˘فا˘ك˘لا ة˘لدأ’ا يو˘ت˘ح˘ي ،دا˘˘ح˘˘تإ’ا ةرادإا
نع عافدلل يرادإ’ا بتكملا ءاصضعأا اهب لدتصسا يتلا

ةلصصفم ةعجارم كانه نوكت نأا ىلع ،يدانلا قح
فرط نم يصضام˘لا ن˘ي˘ن˘ث’ا ترد˘صصأا ي˘ت˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘ل˘ل
ةراصسخ يف ةلثمت˘م˘لاو طا˘ب˘صضن’ا ة˘ن˘ج˘لو ة˘ط˘بار˘لا
،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ح˘لا˘صصل ي˘براد˘لا طا˘ق˘ن دا˘ح˘تإ’ا

ثيح ،ديصصرلا نم ىرخأا ثÓث مصصخ ىلإا ةفاصضإ’اب
فافلا نأا امك ،““نازول““ ىلإا ءوجللا يدافتل Óح يرت
عيمج يصضريصس يذلا لحلا داجيإاب موقتصس كصش Óب
نم اذهو ،ةمصصاعلا داحتإا ةرادإا اهيف امب فارطأ’ا
ة˘م˘ك˘ح˘م˘لا ي˘ف ف˘ل˘م˘لا ق˘˘ل˘˘غو ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا ءا˘˘ه˘˘نإا ل˘˘جأا
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ىلإا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا نود ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
،عصضولا ءاوتحا ىلع ةرداق فافلا نوك ،ةيرصسيوصسلا

ي˘˘ف ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ل˘˘˘ي˘˘˘صصا˘˘˘ف˘˘˘ت راد˘˘˘صصإا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م اذ˘˘˘هو
داح˘ت’ا ع˘صضو.ي˘م˘صصا˘ع˘لا ي˘براد˘لا ة˘ي˘صضق ضصو˘صصخ

،ةطرو ي˘ف ه˘صسف˘ن (فا˘ف˘لا) مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا
ةارا˘ب˘م˘ل˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا دا˘˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م بب˘˘صسب
ةرادإا تدصسجو ،رئازجلا ةيدولوم هراج عم ةيلحملا
ي˘براد˘لا ة˘ع˘طا˘˘ق˘˘م˘˘ب ا˘˘ه˘˘تاد˘˘يد˘˘ه˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإا
م˘صسر˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م م˘ير˘غ˘لا د˘˘صض ي˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م ة˘ع˘بار˘لا ة˘لو˘ج˘لا ن˘ع ر˘خأا˘˘ت˘˘م ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
5 بعلم يف ثدح امل ةدوعلابو  ،ىلوأ’ا ةفرتحملا

يبريدلا دهصشي نأا رظتني ناك يذلا يبملوأ’ا ويلوي
ةد˘م˘لا را˘ظ˘ت˘نا د˘ع˘˘ب ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا م˘˘ك˘˘ح ما˘˘ق ،ي˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا
،ةارابملا قÓطنا دعوم نع (ةقيقد51) ةينوناقلا

مدعل ،ةارابملا ءارجإا مدعب ةيدولوملا قيرف غÓبإاب
نإا˘ف ح˘ئاو˘ل˘لا بصسح˘˘بو ،ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا رو˘˘صضح

،ةريبك تابوقع هيلع تطلصس رئازجلا داحتا قيرف
،ةيدولوم˘لا ح˘لا˘صصل0/3 ةارا˘ب˘م˘لا ه˘ترا˘صسخ ي˘˘هو
كلذ˘كو ،هد˘ي˘صصر ن˘˘م طا˘˘ق˘˘ن3 م˘˘˘صصخ ن˘˘˘ع Óً˘˘˘صضف
ميتنصس نوي˘ل˘م001ـب رد˘ق˘ت ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ ط˘ي˘ل˘صست
ىلإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإا ،(ي˘˘˘كر˘˘˘ي˘˘˘مأا ر’ود ف’أا01 ي˘لاو˘˘ح)

ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم ن˘˘م ًاءز˘˘ج ه˘˘نا˘˘مر˘˘ح
طابصضن’ا ةنجل هترقأا امبصسح ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ثب˘لا˘ب
ق˘ير˘ف رد˘صصت˘يو ،ة˘فر˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
تايرابم5 نم ةطقن11 ديصصرب يرودلا ةيدولوملا

يبريدلاب طاصسبلا ىلع هزوفبو ،(نيتارابم ضصقان)
داحت’ا لتحي امنيب ،ةطقن41 ىلإا هديصصر لصصو
تايرا˘ب˘م ع˘برأا ن˘م طا˘ق˘ن7 دي˘صصر˘ب31ـلا زكر˘م˘لا

طقف طاقن4 هديصصر حبصصيل ،(تايرابم3 ضصقان)
.هديصصر نم طاقن3 مصصخ دعب

ةيبرغملا مقعإلا لئاسول حيرصت يف

““انب ضصبرتي عيمجلاو انفاتكأا ىلع ايقيرفا ضسأاك بقل لمحن““:يضضاملب

 نادوعسم لامج قباسلا هدعاسم ىلع رانلا حتفي راودم
ىلإا ةدوعلا نود ةيريصصم تارارق هذاختاو ،رييصستلا يف ةيئاوصشعلاب همهتا يذلا ،نادوعصسم لامج ،قباصسلا هدعاصسم ىلع رانلا ،مدقلا ةركل ةفرتحملا ةينطولا ةطبارلا ضسيئر ،راودم ميركلا دبع حتف

تنك يننأا مغر يقح يف بيذاكأا اوقفلو ،ثيدحلاب مهل حومصسم ريغ ،ضصاخصشأا نم تاحيرصصت يرئازجلا مÓعإ’ا لقن ،ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ““ :ةينويزفلت تاحيرصصت يف راودم لاقو ،ةطبارلا ءاصضعأا
يننأا لوقيل كلذ دعب يتأايو ،يصضاملا ليرفأا رهصش ذنم طاصشن يأاب مقي مل وهف ،ةطبارلا يف هرود هاصسنأا ام وهو ،ةرهصشلا ىلع لصصحيل مÓعإ’ا لئاصسو يف ينمجاهي نادوعصسم““ :عباتو ،““ةلطع يف
ام وهو ،هقح قح يذ لك حنم ىلع ةصصيرح ةطبارلاف ،هب موقن يذلا لمعلا ةميق فرعي لكلاو ةديج ةطبارلا ءاصضعأاب يتقÓع ،دحأا عم فÓخ ىلع تصسل““ :فاصضأاو ،““ءاصضعأ’ا ةيقب عم فÓخ ىلع

لانو نيناوقلا فلاخ ةمصصاعلا داحتا““ :متخو ،““مÓعإ’اب فلكمو ،ماع نيمأا هريصصم ررقي نأا نم ربكأا داحت’ا يداقتعا يفو ،ةعطاقملاب اريثك اطخأا يمصصاعلا يدانلاف ،يبرادلا ةيصضق يف هب انمق
ةينطولا ةمدخلا ةيدأات ددصصب نوناقلا رظن يف مهف ،ضسكعلا ضسيلو مهتيدنأا ىلا نيبعÓلا حيرصست يف قحلا كلتمي نم وه يركصسعلا بختنملا نأا فرعي انه لكلا ،عوصضوملا ىهتناو هتبوقع

ديلو.ف.““ةيرابجإ’ا
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةراطسوس“ ةبقاعمب يضاقلا ةطبارلا رارق دعب

““يبرادلا““ ةيضضق فلم يف رظنلا ةداعإا ىلإا هجتت ““فافلا““

ـ3 زوف ىلإا ،نواعتلا مامأا هرخأات يدوعصسلا ةدج يلهأا يدان بلق
ضسأاك يرودل ةعباصسلا ةلحرملا تاصسفانم نمصض ضسما لوا،1
يدو˘ع˘صسلا يرود˘لا) مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل نا˘˘م˘˘ل˘˘صس ن˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م ر˘˘ي˘˘مأ’ا
قيرط نع ةرصشاعلا ةقيقدلا يف نواعتلا مدقتو ،(نيفرتحملل

ليجصست يف حجن يريصسع حاتفلا دبع نكل ،ضسومار نودليه

ةياهن ل˘ب˘قو،22 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ةد˘ج ي˘ل˘هأ’ لدا˘ع˘ت˘لا فد˘˘ه
فد˘ه˘لا ضسيرا˘ف˘ت ي˘ن˘ي˘نا˘جد ل˘ج˘صس ،ن˘ي˘ت˘ق˘ي˘قد˘ب لوأ’ا طو˘صشلا
ة˘مو˘صسلا ر˘م˘ع يرو˘صسلا ف˘ي˘صضي نأا ل˘ب˘ق ،ةد˘ج ي˘˘ل˘˘هأ’ ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ىلإا هديصصر ةدج يلهأا عفرو،96 ةقيقدلا يف ثلاثلا فدهلا
دنع نواعتلا ديصصر دمجت اميف ،يناثلا زكرملا يف ةطقن41
ةارابملا تدهصش دقو اذه ،رصشع يداحلا زكرملا يف طاقن عبصس
هتدوع مغر ايصساصسأا يليÓب فصسوي يرئازجلا يلودلا ةكراصشم
ر˘صضخ˘لا ر˘ك˘صسع˘م ي˘ف ه˘ت˘كرا˘صشم بب˘صسب ق˘ير˘ف˘لا ىلا ةر˘خأا˘ت˘م˘لا

ءاقل يف ةرصضاح يليÓب ةصسمل تناكو ،ايبمولوك ءاقلو ارخؤوم
لÓ˘خ ن˘م ،لوأ’ا فد˘ه˘لا ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست ءارو نا˘˘ك ثي˘˘ح ،نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
لاجم حتتفا يذلا يريصسع بعÓلا ةيحان ريرمتلاو ةغوارملا
ة˘م˘صسا˘ح ةر˘ير˘م˘ت لوا كل˘ت تنا˘ك ثي˘ح ،ه˘ق˘ير˘˘ف˘˘ل ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘لا
.يدوعصسلا يرودلا يف قباصسلا ةمصصاعلا داحتا بعÓل

ديلو.ف

يدوعسلا يرودلا يف هل ةمساح ةريرمت لوأ مدقييليقب

ير˘˘ك˘˘صسع˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا لدا˘˘ع˘˘ت
ير˘ط˘ق˘لا هر˘ي˘ظ˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

باصسحل،،(1-1) ةج˘ي˘ت˘ن˘ب
ىلوأ’ا ةعومجملل يناثلا مويلا
ةير˘ك˘صسع˘لا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا با˘ع˘لأÓ˘ل
نم نيصصلاب ناهووب ةلصصاوتملا

،يراجلا ربو˘ت˘كأا82 ىلإا41
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا نا˘˘˘كو

فدهب94 د ذ˘˘ن˘˘˘م ا˘˘˘مز˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
دبع لعصشم يصسيبقلا يرطقلل
دوعصسم لÓب لدعي نأا لبق هللا

،رئازجلا حلاصصل47 د ةجيتنلا
ضسف˘˘ن˘˘ل ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا ي˘˘˘ف و
اد˘ن˘لر˘يإا تب˘ل˘غ˘ت ،ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

ةد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا ىل˘˘˘˘˘ع

تناكو،2-0 ة˘˘ي˘˘ك˘˘˘ير˘˘˘مأ’ا
ةلوج˘لا ي˘ف تزا˘ف د˘ق ر˘ئاز˘ج˘لا
ءاعبرأ’ا موي ترج يتلا ىلوأ’ا

ةجيتنب ادنلريإا ىلع مرصصنملا

ىل˘ع ر˘ط˘ق تب˘ل˘غ˘ت ا˘م˘ي˘˘ف0-4

دعبو،3-1 ةدحتملا تاي’ولا
ابختنم مصساقتي ةيناثلا ةلوجلا
لوأ’ا زكر˘م˘لا ر˘ط˘قو ر˘ئاز˘ج˘لا

طاقن3 ادنلريإا مامأا طاقن4 ب
نود ن˘م ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا و
ة˘˘لو˘˘ج˘˘˘لا ير˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘صسو ،د˘˘˘ي˘˘˘صصر
هذ˘˘˘ه˘˘˘ل ةر˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’او ة˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا

02 د˘حأ’ا مو˘ي˘˘لا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ىلوأ’ا ةارابملا عمجتو ربوتكأا
ةدح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا و ر˘ئاز˘ج˘لا
ر˘˘ط˘˘ق ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ك˘˘ير˘˘˘مأ’ا

ةر˘ك ةرود فر˘ع˘تو ،اد˘ن˘˘لر˘˘يإا˘˘ب

مت ابختنم21 ةكراصشم مدقلا

تاعومجم3 ىلع اه˘م˘ي˘صسق˘ت
ل˘ك ن˘ع ن’وأ’ا ل˘˘هأا˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح

يئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر رود˘ل˘ل ة˘عو˘م˘ج˘م

نيبختنم ن˘صسحا م˘ه˘ي˘لإا فا˘صضي

،ثلا˘˘˘ث˘˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا نÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي

نوكتي دفوب رئازجلا كراصشتو

با˘ع˘لأ’ا ي˘ف ا˘ي˘صضا˘˘ير78 نم

ضسلجم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘صسلا ة˘ير˘ك˘صسع˘لا

،ةير˘ك˘صسع˘لا ة˘صضا˘ير˘ل˘ل ي˘لود˘لا

0008 ن˘˘˘م ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كأا ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘ب

ىو˘˘ت˘˘صسم وذ ير˘˘ك˘˘صسع ي˘˘صضا˘˘˘ير

،ةلود931ـل نو˘ل˘ث˘م˘ي ،ي˘˘لا˘˘ع

هذه رئاز˘ج˘لا و˘ل˘ث˘م˘م ضضو˘خ˘يو

(70) ة˘˘ع˘˘ب˘˘صس ي˘˘ف ة˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

تاذ ة˘˘˘ي˘˘˘صضا˘˘˘ير تا˘˘˘صصا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘خإا

:يهو يركصسعو ي˘ب˘م˘لوأا ع˘با˘ط

،وديج ،ةمكÓملا ,مدقلا ةرك

ة˘˘˘عرا˘˘˘صصم˘˘˘لا ،ىو˘˘˘ق˘˘˘˘لا با˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأا

ود˘˘ناو˘˘˘ك˘˘˘يا˘˘˘ت˘˘˘لا ،ة˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘صشم˘˘˘لا

.يركصسعلا يصسامخلاو

ر.ع

هجو يف باوبألا قلغي ضسين ضسيئر
 لاطع ىلع لوضصحلا يف نيعماطلا

ضشا˘ق˘ن˘لا ،ي˘صسنر˘ف˘لا ضسي˘ن يدا˘ن ضسي˘ئر ،ر˘ي˘ف˘ير ر˘ي˘ي˘ب نو˘ج ق˘ل˘غأا
دحأا ىلإا ،لاطع فصسوي ،يرئازجلا همجن ليحر ةيناكمإا لوح

ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ،ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ ىل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا˘˘ب ة˘˘م˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا
هتفاصضتصسا لÓ˘خ ،ر˘ي˘ف˘ير لا˘قو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘يو˘ت˘صشلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا

اذه يدانلا راوصسأا رداغي نل لاطع““ :ةيصسنرفلا ““يصس مأا رأا““ ةانقب
فيصصلا يف رداغي نأا عقوتملا ريغ نم هنأا مكربخأاصسو ،ءاتصشلا
نيبوهوملا نيبعÓلا بادتنا وه انفده““ :حصضوأاو ،““اصضيأا لبقملا

،““يدا˘ن˘ل˘ل ة˘فا˘صضإ’ا ح˘ن˘م˘ل ،م˘ه˘تارد˘ق ر˘يو˘ط˘ت ىل˘ع م˘ه˘تد˘˘عا˘˘صسمو
ةصسايصس نم انفده ،قيرف يأا مارتحا نم ليلقتلا نود نم““ :عباتو
نم ضسيلو ،يوق قيرف نيوكت وه نابصشلا نيبعÓلا ىلع دامتع’ا
:م˘ت˘خو ،““ة˘ه˘با˘صشم ة˘يد˘˘نأ’ وأا ل˘˘صسا˘˘كو˘˘ي˘˘ن ة˘˘يد˘˘نأ’ م˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘ب ل˘˘جأا
نم هنأا ملعن ،نيبوهوملا ا˘ن˘ي˘ب˘ع’ ع˘ي˘م˘ج˘ب ظا˘ف˘ت˘ح’ا لوا˘ح˘ن˘صس““
لاير ،لثم ةريبك ةيدنأا نم ضضورع كتتأا اذإا كلذ قيقحت بعصصلا

ع˘ي˘ب مد˘ع ىق˘ب˘ي ا˘م˘ئاد ا˘ن˘فد˘ه ن˘ك˘لو ،خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘˘بو ،د˘˘يرد˘˘م
.““نيبعÓلا

ديلو.ف

،تا˘˘˘حر˘˘˘ف ن˘˘˘يد˘˘˘لا ن˘˘˘يز ضسف˘˘˘ن˘˘˘ت
م˘˘˘ي˘˘˘ن كي˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لوأا ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف بع’

تتبثأا نأا دعب ءادعصصلا يصسنرفلا
اهل عصضخ يتلا ةّيبطلا ضصوحفلا

ىوتصسم ىلع عطقل هّصضرعت مدع
ي˘لود˘لا نا˘كو.ي˘ب˘ي˘ل˘صصلا طا˘بر˘لا
ضسيمخلا موي ضضّر˘ع˘ت ير˘ئاز˘ج˘لا
هتب˘كر˘ب ة˘ّيو˘ق ة˘با˘صصإ’ ي˘صضا˘م˘لا
ن˘˘˘ع با˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا ىل˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘تر˘˘˘˘ب˘˘˘˘جأا
ع˘˘صضخ˘˘˘ي نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ،تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا
طابرلا ضضّرع˘ت تت˘ب˘ثأا ضصو˘ح˘ف˘ل
يصضتقي طيصسب قز˘م˘ت˘ل ي˘ل˘خاد˘لا

نو˘ك˘ي ن˘لو.ةر˘ي˘صصق ة˘حار ةر˘ت˘ف
يف تبصسلا مو˘ي˘لا ا˘حا˘ت˘م تا˘حر˘ف
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م لÓ˘˘خ م˘˘ي˘˘ن ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘˘صشت
ة˘لو˘ج˘لا تا˘صسفا˘ن˘م ن˘م˘صض ،نا˘ي˘˘مأا
نكلو ،يصسنرفلا يرودلا نم01ـلا

ةكراصشملل ةرفاو هظوظح ودبت
مامأا لبقم˘لا عو˘ب˘صسأ’ا ةارا˘ب˘م ي˘ف
اقّقحم تايرابملا عيمج يف ايصساصسأا كراصش ثيح ،يلاحلا مصسوملا يف مين ةليكصشت يف امهم ابع’ هصسفن تاحرف ضضرفو.ضسمير داتصسا

اقفو،01 نم92.7 لدعمب ““1 غيللا““ يبع’ لصضفأاب ّضصاخلا بيترتلا يف21ـلا زكرملا تاحرف ّلتحيو.ةقيقد797 دودح يف بعل تقو
ثيح ،رئازجلا بختنمل ةدوعلا باوبأا بعÓلا مامأا قّلأاتلا اذه حتفو.مدقلا ةرك تاّيئاصصحإا يف ضّصصصختملا ““دروكصسوه““ عقوم مييقتل
هجاويو .ايبمولوكو ةيطارقميدلا وغنوكلا مامأا نيتيدولا نيتارابملا يف ةكراصشملل ،ارخؤوم يصضاملب لامج بردملا ةوعدلا هيلإا هّجو
نيصساي رارغ ىلع حانجلا زكرم يف ةدع نيزيمم نيبع’ دوجو لظ يف ،ايقيرفأا لطب عم ايصساصسأا هصسفن ضضرفل ةريبك ةصسفانم بعÓلا

بيجن.ج.ةمحر نب ديعصسو يليÓب فصسويو زرحم ضضايرو يميهارب

(9102 نيصصلا) ةيركصسعلا ةيملاعلا باعلأ’ا

يرطقلا هريظنو يرئازجلا يركضسعلا بختنملا ةهجاوم مضسحي لداعتلا

قا˘˘˘فو ي˘˘˘ف برد˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘صضق لاز˘˘˘ت ’
ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ،ا˘˘˘ه˘˘˘نا˘˘˘ك˘˘˘م حوار˘˘˘ت ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘صس
ةصضراع˘لا ر˘ي˘صصم ف˘ل˘ي يذ˘لا ضضو˘م˘غ˘لا
ع˘م تا˘صضوا˘ف˘م˘لا ل˘صشف بق˘ع ،ة˘ي˘ن˘˘ف˘˘لا
ي˘ت˘لا را˘ب˘خأ’ا اذ˘كو ،برد˘م ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا

بردملا ةدوع ةيناكمإا لوح ثدحتت
امنيب ،يوصضم نيدلا ري˘خ ل˘ي˘ق˘ت˘صسم˘لا

ضسل˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف زرا˘˘˘ب˘˘˘لا و˘˘˘صضع˘˘˘˘لا بغر˘˘˘˘ي
عم دقاعتلا ،بارعأا نيدلا زع ةرادإ’ا
م˘ل قو ي˘ف ،يد˘يزو˘ب ف˘صسو˘ي برد˘˘م˘˘لا

نم يبنجأا بردم لبج رايخ طقصسي
د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف ضسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسح
ةيصضق يف ضضومغلا دادزيو .ةيافلح

يف ،فيط˘صس قا˘فو˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘صضرا˘ع˘لا
““فÓ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خ’ا»و ءارآ’ا برا˘˘˘˘˘صضت ل˘˘˘˘˘ظ

وصضعو ةيافلح ضسيئرلا نيب لصصاحلا
تف˘˘صشك د˘˘ق˘˘ف ،بار˘˘عأا ةرادإ’ا ضسل˘˘ج˘˘م
نأا˘ب ،قا˘فو˘لا تي˘ب ن˘م ة˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘صصم
ة˘˘˘ي˘˘˘صضقو يو˘˘˘صضم ن˘˘˘يد˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘خ م˘˘˘˘صسا

ي˘˘ف ةو˘˘ق˘˘ب ا˘˘حور˘˘ط˘˘م ح˘˘ب˘˘صصأا ه˘˘˘تدو˘˘˘ع
ل˘صشف د˘ع˘ب كلذو ،ة˘ي˘صضا˘م˘لا تا˘عا˘صسلا
يبنجأا بردم نم رثكأا عم تاصضوافملا

ضسيبرو˘ك ن’ور ي˘صسنر˘ف˘لا رار˘غ ىل˘ع
يصسنوتلاو يوفاصس لووار يرصسيوصسلاو
ضضع˘˘˘ب رر˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘˘ل ،ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لز˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ما˘˘˘˘ي
م˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘صصتا ط˘˘˘بر ةدا˘˘˘عإا ن˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘صسم˘˘˘لا

حارتقاو ،ارخؤوم ليقتصسملا بردملاب
ضضعب عصضو بردملا نأا ريغ ،هتدوع

تاذ يف نكل ،كلذ لجأا نم طورصشلا
ةرادإ’ا ضسل˘ج˘م ضسي˘ئر ىع˘˘صسي ،تقو˘˘لا

ف˘صسو˘ي برد˘م˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل ،بار˘عأا
هتقفاوم حنم دق نوكي يذلا يديزوب
هذ˘˘˘ه ل˘˘˘˘ك ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘فو .ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئد˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةيافلح ضسيئر˘لا ل˘صصاو˘ي ،تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا

يف يبنجأا بردم عم دقاعتلل هيعاصسم
راصصم ريصشت ثيح ،نكمم تقو برقأا
د˘˘حأا ع˘˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح ضضوا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ي ه˘˘˘نأا ىلإا
،ه˘باد˘ت˘نا ة˘ي˘غ˘ب بنا˘جأ’ا ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا

ناث رايخك يوصضم بردملا عصضي امنيب
رم˘ت˘صسي˘ل ،تا˘صضوا˘ف˘م˘لا ل˘صشف لا˘ح ي˘ف
اعادصص ح˘ب˘صصأا يذ˘لا برد˘م˘لا ل˘صسل˘صسم
ريبك فوخت ردصصمو ةرادإ’ا ضسأار يف
ةرور˘˘صض ىل˘˘ع اود˘˘كأا ن˘˘يذ˘˘لا را˘˘صصنأÓ˘˘ل
.تقو برقأا يف لكصشملا اذه ءاهنإا

بيجن.ج

فيطصس قافو

““دوضسألا رضسنلا““ ـل ةينفلا ةضضراعلا ريضصم فلي ضضومغلا
لئابقلا ةبيبصش

ضضفري دوليف
يبماغلا مضض

وبماضس
ة˘ب˘ي˘ب˘صش يدا˘ن ةرادإا ضسل˘˘ج˘˘م رر˘˘ق
فيرصش ضسيئرلا ةدايقب ،لئابقلا

ةر˘ك˘ف ن˘ع ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا فر˘˘صص ،لÓ˘˘م
اباك ،يبماغلا عفادملا عم دقاعتلا
،ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل هرو˘صضح م˘غر ،و˘ب˘ما˘صس
تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘كرا˘˘˘˘صشمو
ة˘ل˘ي˘ط ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
اذه ذاختا ببصس دوعيو ،نيعوبصسأا
ةرادإا ضسل˘˘ج˘˘م ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م رار˘˘˘ق˘˘˘لا
ضضفر ىلإا ،ي˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘˘لا
،دوليف ريبوه ،يصسنرفلا بردملا
عصضاوت ببصسب بعÓلا عم دقاعتلا

ىل˘˘˘ع ه˘˘˘ترد˘˘˘ق مد˘˘˘عو ،هاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم
هذه يف قيرفلل ةفاصضإ’ا ميدقت
برد˘˘˘˘˘م بلا˘˘˘˘˘طو ،ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘حر˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم ،ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘صشلا

،رخآا يبنجأا بع’ نع ثحبلاب
ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا فو˘˘˘˘ف˘˘˘˘صص ز˘˘˘˘يز˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل

ت’ا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ن’ا ةر˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ف  لÓ˘˘˘˘˘˘خ
يدا˘˘ن˘˘لا نأاو ة˘˘صصا˘˘˘خ ،ة˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘صشلا

يبع’ ىوتصسم بذبذت نم يناعي
ة˘قÓ˘ط˘نا ذ˘˘ن˘˘م ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘لا ط˘˘خ˘˘لا
مايقلا ىلع دوليف رصصيو ،مصسوملا

ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ة˘ي˘عو˘ن تا˘باد˘ت˘نا˘˘ب
نأاو ةصصاخ ،ةلبقملا ت’اقتن’ا
يف ةكراصشملا ىلع لبقم قيرفلا

ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘صصو ة˘˘˘يو˘˘˘ق تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م
تاعومجم˘لا رود ي˘فو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا

.ايقيرفأا لاطبأا يرود نم
ديلو.ف

يف ةيدرتملا عاصضوأ’ا نأا رئازجلا ةيدولوم تيب نم ةبرقم رداصصم تلاق
يذ˘لا ي˘م˘صصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا ار˘ي˘ث˘ك ق˘ل˘ق˘ت تتا˘ب ة˘ي˘قار˘ع˘لا ءÓ˘˘بر˘˘ك ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
برعلا ضسأاك نم61 رودلا نمصض ةيوجلا تاوقلا يلحملا قيرفلا هجاويصس
ةريغصص لك ديمعلا  ىلع نوفرصشملا عباتي ثيح رهصشلا ةياهن ةيدنأÓل
تايلمعلاو تاجاجتح’ا عم ةصصاخ ءÓبرك يف عاصضوأ’ا ضصخت ةريبكو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا را˘ثأا ا˘م و˘هو , ىر˘خأ’او ة˘ن˘ي˘ف˘لا ن˘ي˘ب ع˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘با˘˘هرإ’ا
يف ةارابم ةجمربل يبرعلا داحت’ا عفد يذلا ببصسلا لوح ت’ؤواصستلا

. ةرايزلا كلت ضضرتعت دق يتلا ةينمأ’ا فواخملا لك مغر ةنيدملا هذه
بلاطملا ينوزاك يدانلا بردم ىلع تاطوغصضلا تداز كلذ نم لباقملاب
يمصصاعلا يدانلاب لوصصولاو يلاحلا مصسوملا يف ةيوق جئاتن ققحي نأاب
’ م˘لو ة˘ن˘صسلا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف با˘ق˘لأ’ا د˘حأا˘ب ر˘ف˘˘ظ˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م نا˘˘مآ’ا ر˘˘ب˘˘ل
ريدملا هنع ثدحت ام وهو , مداقلا مصسوملا يف ايقيرفإا ضسأاكب جيوتتلا
ىتح بردملا يف قثي هنأا ةرابعلا حيرصصب دكأا يذلا يرخصص داؤوف ماعلا

. رئازجلا ةيدولومل ةيناثلا ةمجنلا بلجي
بيجن.ج

ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك ةرو˘˘˘ط˘˘˘˘صسأا دا˘˘˘˘صشأا
دبع فيطصس قافو قيرفل قباصسلا ضسيئرلاو
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا برد˘م˘ب ،رار˘صس م˘ي˘ك˘ح˘˘لا
يف هحاجن دعب ،يصضاملب لامج يرئازجلا
ز˘ي˘جو فر˘ظ ي˘ف ر˘˘صضخ˘˘ل˘˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا ةدا˘˘عإا

،ةينويزفلت تاحيرصصت يف رارصس لاقو ،ادج
ةقفر ريبك لمعب موقي يصضاملب““ :ضسما لوا
ز˘ي˘˘جو فر˘˘ظ ي˘˘فو ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
حجن دقل ،ةعوم˘ج˘م˘ل˘ل ي˘حور˘لا بأ’ا ح˘ب˘صصأا

نم نك˘م˘تو ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ىلإا ة˘ق˘ث˘لا ةدا˘عإا ي˘ف
نمؤو˘ي ح˘ب˘صصأا يذ˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘صشلا دا˘ع˘صسإا

ىل˘ع ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ىل˘ع هدÓ˘ب بخ˘ت˘ن˘م ةرد˘ق˘ب
ىل˘ع ضصير˘ح ي˘صضا˘م˘ل˘ب““ :فا˘صضأاو ،““با˘˘ق˘˘لأ’ا
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا بناو˘ج˘لا ع˘ي˘م˘˘ج ىل˘˘ع ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا

ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ،ي˘ند˘ب˘لاو ي˘ن˘˘ف˘˘لا دودر˘˘م˘˘لا˘˘ب

،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘ي˘م˘ج ن˘˘ي˘˘ب لد˘˘ع˘˘لا ىل˘˘ع اردا˘˘ق
كئلوأا ة˘صصا˘خ ،م˘ه˘يد˘ل ا˘م ل˘صضفأا جار˘خ˘ت˘صساو
نوفصصوي ىصضم نمز يف اوناك نيذلا موجنلا

ع˘م نو˘مد˘ق˘ي نآ’ا او˘ح˘ب˘صصأاو ،ن˘ي˘لذا˘خ˘ت˘م˘لا˘ب
ا˘م““ :ع˘با˘تو ،““م˘ه˘ت˘يد˘نأا ن˘م ل˘صضفأا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا

و˘ه ،ر˘ي˘ب˘ك ل˘م˘ع˘ب مو˘ق˘ي ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب نأا د˘˘كؤو˘˘ي
دهاصش نمف ،ه˘ي˘ب˘ع’ ي˘ف ا˘ه˘عرز ي˘ت˘لا حور˘لا
ىلحت يتلا ةيلاتقلاو ريخأ’ا ايبمولوك ءاقل
ةارابم اهنأا هنهذ ىلإا ردابتي ،نوبعÓلا اهب
درجم تصسيلو ،ضسأاك وأا ةلوطبب زوفلل ةيئاهن
،رار˘صس ف˘صصو ما˘ت˘خ˘لا ي˘فو ،““ة˘يدو ة˘ه˘˘جاو˘˘م
ةارابم ةعطاقمب ةمصصاعلا داحتا ةرادإا رارق
اريثك رصضأا هنأاو ةصصاخ ،ئطاخلا»ـب يبرادلا

3 هتراصسخ ي˘ف بب˘صستو ،ق˘ير˘ف˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘ب
ديلو.ف.ةيفاصضإا طاقن

”قدصي ق رمأ بختنملا عم يضاملب هب ماق ام“:رارس

تبصسلا ضسمأا نايمأا ةهجاوم نع باغ بعÓلا

ةريـــطخ تـــضسيل تاـــحرف نـــيدلا نيز ةــــباضصإا

”رئازجلا راتخيس راوع“:يرصان
اهلÓخ نم ملكت ““اكيرفا لوغ““ عقومل رصصان ريمصس يلاحلا يكيجلبلا تخلردنا يدان و قباصسلا يصسنرفلا بختنملا بعÓل تاحيرصصت يف
ةدملا يف لدجلا نم ريثكلا راثا يذلاو يصسنرفلا نويل كيبملوا يدان بع’ راوع ماصسح يرئازجلا وكنارفلا بعÓلا ةيعصضو نع

نع اقلعم يرصصان لاق و ،يبملوأ’ا يصسنرفلا بختنملا ناولا ايلاح هصصمقت مغر يلودلا هلبقتصسم يف مصسحلا مدع ببصسب ةريخأ’ا
اذه و تقولا اذه لك ىلا ةجاحب وه كلذل و هتايح رارق راتخيصس هنأ’ راوع ماصسح بعÓلا ةيعصضو اديج مهفتا““ :Óئاق راوع ةيعصضو
بلغا لعفي املثم ةرصشابم كلذ نلعا دق ناكل يصسنرفلا بختنملا عم بعلل ليمي راوع ماصسح ناك ول““ :يرصصان فاصضا و ،““ضضومغلا
بختنملا ليثمت راتخيصس و يصسنرفلا بختنملا عم بعلي نل راوع ماصسح نا دقتعا““ :يرصصان ريمصس عبات و ،““اصسنرف يف نيبعÓلا
هناب دكأاتم انا و هرارق نع نلعي نا لبق اديج ركفي نا وه راوع ماصسحل يتحيصصن““ :متخو ،““Óبقتصسم فاطملا ةياهن يف يرئازجلا
ديلو.ف.““يرئازجلا بختنملا عم بعللا راتخيصس

رئازجلا ةيدولوم

 ةيوجلا ءاقل لبق ديمعلا قلقت ءÓبرك يف عاضضوألا
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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°82ةبانع

°92 ةدكيكسس

°03سسارهأا قوسس

°92ةملاق

.تارسشبلا برح يف نييكسسروملا دئاق ةيمأا نب دمحم يسسلدنألا دئاقلا لايتغاـ9651
.ةدحتملا تايلولا يف ةركسسملا تابورسشملا لك رظحي ًانوناق ىنبتي يكيرمألا سسرغنوكلا9191 -
.ايبرسص يف ةيزانلا ايناملأا دونج اهبكترا سستافييوغارك ةرزجم1491 -
.ةيسضايرلا باعلألا فلتخم يف ةيتيوكلا ةيدنألا ىوقأا نم نآلا ربتعيو ،يتيوكلا ةيسسداقلا يدان سسيسسأات0691 -
.ةيندملا ةموكحلاب حيطي دنÓيات يف يركسسع بÓقنا -7791

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رسصعلا
:برغملا
:ءاسشعلا

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ
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مويلا اذهلثم يف ثدح

يدودحلا ربعملاب ةيرئازجلا كرامجلا حلاسصم تنكمت
لاخدإا ةيلمع طابحإا نم ةسسبت ةيلو يف (ةكبسشوب)
انرداسصم اهتردق «خوراسصلا» بو˘ب˘ح ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك
ةأابخم ا˘ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ي˘ت˘لاو سصر˘ق فلأا01 وحن˘ب
نم ةمداق تناك يتلاو ةيحايسس ةبكرم نتم ىلع ماكحإاب
ي˘ف ها˘ب˘ت˘سشلا د˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا تم˘˘تو ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا بنا˘˘ج˘˘لا
ةينوناق سشيتفت ةيلمع ءارجإاب تماق ثيح نيفوقوملا

ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لاو عا˘م˘سسلا تاءار˘جإا ل˘سصاو˘ت˘˘تو ة˘˘ق˘˘ي˘˘قدو
م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا
تارثؤوملا بيرهت ةلواحمو ةزايح ةمهتب سصاسصتخلا
طرافلا عوبسسألا لÓخ تل˘ج˘سس ه˘نإا˘ف م˘ل˘ع˘ل˘لو . ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا

ن˘م تن˘ك˘م كرا˘م˘ج˘لا ح˘لا˘سصم˘ل ة˘ل˘ثا˘م˘م تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ةد˘˘ع
ةلواحم ىلإا لسصت يتلا تلواحملا نم ديدعلا طابحإا

لبق نم لمعتسسي زوجحم ءاود سصرق فلأا02 بيرهت
ي˘طا˘ع˘ت˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘هروا˘˘جا˘˘مو ة˘˘سسب˘˘ت ة˘˘يلو ي˘˘ف با˘˘ب˘˘سشلا

مغرلاب ج˘يور˘ت˘لاو بير˘ه˘ت˘لا تا˘با˘سصع بب˘سسب نا˘مدإلاو
ن˘مألا ح˘لا˘سصم ا˘ه˘ه˘جو˘ت ي˘ت˘لا ة˘ع˘جو˘˘م˘˘لا تا˘˘بر˘˘سضلا ن˘˘م
نأا ركذلاب ريدجلاو .تاباسصعلا كلتل سشيجلاو كردلاو

زكرملاب كرامج˘ل˘ل ن˘ير˘فا˘سسم˘لا سصح˘ف ة˘قر˘ف ر˘سصا˘ن˘ع
نم Óيل00:32 ةعاسسلا دودح يف ةكبسشوب يدودحلا
ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م تن˘ك˘م˘ت ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘سسلا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل
ويدارلا زاهج فلخ ماك˘حإا˘ب ةأا˘ب˘خ˘م ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لا ة˘يودألا

رفاسسمل ةيحايسس ةراي˘سسل ة˘عر˘سسلا ة˘ب˘ل˘ع ءا˘ط˘غ تح˘تو
ينطولا بارتلا ىلإا لوخدلا تاءارجإا مامتإا ددسصب ناك
. اسسولهم اسصرق6221  يف تلثمت

نيما لداع

ةيقرسش تايلو ةدع يف اهجيورت نيبرهملا يوني ناك

ةكبسشوب ربعم ربع «خوراسصلا» بوبح لاخدإا ةيلمع طابحإا
ةنتابب فافز بكوم رثإا ميلأا رورم ثداح يف

 ةباسش ةباسصإاو ةدحاو ةلئاع نم دارفأا ةعبرأا لتقم
يف كلذو ،ةروطخلا ةتوافتم حورجب ةسسماخ ةيحسض تبيسصأاو مهفتح سصاخسشأا ةعبرأا لوألا سسمأا ءاسسم يقل

ةيلوب ةنايرسس ةرئادل ةعباتلا ورزل ةيدلب ميلقإاب71 مقر يئلولا قيرطلا ىوتسسم ىلع عقو ميلأا رورم ثداح
نم لك تافاعسسإا يف ةلثمم ،ةنتاب ةيلول ةيندملا ةيامحلا ةيريدمل ةيلمعلا حلاسصملا تلخدت دقو ،ةنتاب
وياد عون نم ةرايسس نيب فينع مادطسصا نع مجن يذلا ثداحلا رثإا ىلع ،ةمرجو رسساج نيع ،ةنايرسس ةدحو
اوناك اياحسضلا نإاف ةدراو تامولعم بسسحو،66K موكانوسس عون نم ةنحاسشوARIBUN -OOWEAD اريبين
تناك ثيح ،ةنتاب ةيلوب ةناورم ةيدلب وحن ةليم ةيلول ةعباتلا ديعلا موغلسش ةيدلب نم نيمداق فافز بكومب
ثداحلا فلخ ثيح ،ةرايسسلا قئاسسو هتنباو اهتخأا جوزو اهتقيقسشو اهتدلاو يف ةلثمم سسورعلا لهأا لقت ةرايسسلا
ةنسس13و42 رمعلا نم ناغلبي ناباسشو ةنسس15و05 رمعلا نم ناغلبت ناتأارما مهنم سصاخسشأا ةعبرأا ةافو ميلألا

،ةددعتم تاباسصإاب تبيسصأا ،ةنسس42 رمعلا نم غلبت ىرخأا ةباسش ءÓجإاو فاعسسإا مت نيح يف ،ناكملا نيع يف
يئافسشتسسإلا زكرملا ىلإا ةيندملا ةيامحلا تافاعسسإا فرط نم مهعيمج اولقن ،ةرايسسلا نتم ىلع مهلك اوناك
دوهسش بسسحو يذلا ،ميلألا ثداحلا يف اقيقحت ينطولا كردلا حلاسصم هيف تحتف تقو يف ،ةنتابب يعماجلا

.فافزلا بكومب قاحلل ةبكرملا اهب دوقي ةرايسسلا بحاسص ةيحسضلا ناك يتلا ةطرفملا ةعرسسلا ببسسب ناك نايع
ح ناسشوسش

قيلعت نود ةروصص

نيفرتحم نيسساطغ ىلع دمتعت ناجرملا تاباسصع

ةلاقلاب يرحب ديسص تادعم زجحو «صساطغ» فيقوت
ةسصخر نودب «سساطغ» فيقوت نم نييسضا˘م˘لا ن˘ي˘مو˘ي˘لا نو˘سضغ ي˘ف فرا˘ط˘لا˘ب ة˘لا˘ق˘لا˘ب ل˘حاو˘سسلا سسر˘ح ن˘ك˘م˘ت
هذه يتأاتو .ةهجلاب ناجرملا بهن تايلمع يف فوقوملا اهلمعتسسي ناك يرحب ديسصو سسطغ تادعم اوزجحو
هبيرهت ةيغب ناجرملا يبهان ىلع قانخلا ديدسشتل لحاوسسلا سسارح اهب موقي ةقباسس تايلمعل ةلسصاوم ةيلمعلا
ةسصخر نودب نيسساطغ ةثÓث فراطلاب لحاوسسلا سسرح طرافلا عوبسسألا نكمت ثيح ةيسسنوتلا يسضارألا ىلإا

تا˘با˘سصع ءو˘ج˘ل رار˘م˘ت˘سسا ع˘م ه˘نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘لو .ير˘ح˘ب د˘ي˘سصو سسط˘غ تاد˘ع˘مو ع˘ن˘سصلا يد˘ي˘ل˘ق˘ت برا˘˘ق اوز˘˘ج˘˘حو
ئطاوسشلا سسرح حلاسصم تذختا ةلاقلاب ةيناجرملا ةورثلا بهنل نيفرتحم نيسساطغ ىلع دامتعلا يف ناجرملا
ةيناجرملا باعسشلا سضرعتت تتاب امدعب ناجرملا بهن تانوراب ىلع قانخلا ديدسشتب كلذو ةلجعتسسم تاءارجإا

ىلإا تأاجل ةفرتحم تاباسصع لبق نم ةمظنم بهن ةيلمعل ةريخألا تاونسسلا يف ةلاقلاب ةيلحملا لحاوسسلاب
ربكأا عمج و بهنل ةمزÓلا لئاسسولاب نيججدم نيسساطغب ةناعتسسلاب كلذو اهطاسشن ريوطتل ةديدج بيلاسسأا
 .قامعألا نم رمحألا بهذلا نم تايمكلا

نيمأا لداع

 ةملاق

لدنسص نيعب رمخ ةروراق0442 نم ديزأا زجحو صصخسش فيقوت
ةيميلقإلا ةعومجملا ميلقإا ىوتسسم ىلع ةسصخر نودب ةيلوحكلا تابورسشملا عيب ةرهاظ ةحفاكم راطإا يف
كردلل ةيميلقإلا ةقر˘ف˘لا دار˘فأا ن˘ك˘م˘ت .تا˘قر˘ط˘لا ر˘ب˘ع سصي˘خر˘ت نود˘ب ا˘ه˘ل˘ق˘نو ،ة˘م˘لا˘ق˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
اهيف طروت ةسصخر نودب ةيلوحك تابورسشم ةزايحو لقنب قلعتت ةيسضق ةجلاعم نم لدنسص نيعب ينطولا
دارفأا ىلإا ةدراو تامولعم ىلع ءانب تمت ةيلمعلا،ةنسس23 رمعلا نم غلبي ح.سش ىمسسملاب رمألا قلعتيو سصخسش
رثإا ىلع ،ةيلوحك تابورسشم اهنتم ىلع ةرايسس دوجو اهدافم لدنسص نيعب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا

فيقوت مت نيأا هيف هبتسشملاب عاقيإÓل ةمكحم ةطخ عسضو مت اهيلع لسصحتملا تامولعملل لÓغتسساو كلذ
قوسسو ةملاق يتيلو نيب طبارلا08 مقر ينطولا قيرطلا ىوتسسم ىلع هيف هبتسشملا اهنتم ىلع ةبكرم
اقيقد اسشيتفت اهسشيتفتو اهقئاثو ةبقارم دعب ،ةناسشحوب ةيدلبب تباثلا دسسلا ىوتسسم ىلع طبسضلاب ،سسارهأا

هدايتقاو هفيقوت متيل ماجحألاو عاونألا ةفلتخم ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةروراق8442 ىلع اهلخادب رثع
ىلإا اهميلسستو ةيلوحكلا تابورسشملا ةيمك زجح مت تاءارجإÓل ةلسصاومو،قيقحتلا ةلسصاومل ةقرفلا رقم ىلإا

دعب.ةسصخر نودب ةيلوحك تابور˘سشم ةزا˘ي˘حو ل˘ق˘ن ة˘ح˘ن˘ج ع˘فر م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘م˘لا˘ق˘ب ة˘لود˘لا كÓ˘مأا ة˘ي˘سشت˘ف˘م
اهردق ةيلام ةمارغو اذفان اسسبح رهسشأا ةتسسب هيلع مكح ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا طروتملا ميدقت
نيدلا زع.ل.جد000.08

ةنيطنسسق

ديسسم يديسس رسسج ىلع نم ينيثÓث راحتنا
قلسستلا ةقرف ةرطن˘ق˘لا با˘ب ز˘كر˘م و د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ةز˘ع˘مو˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل مد˘ق˘ت˘م˘لا ز˘كر˘م˘لا ن˘م ل˘ك ل˘خد˘ت
وحوح اسضر ةيوناث نم برقلاب لامرلا داو فافسض ىلع ءاسسم ةسسداسسلا ةعاسسلا دودح يف سسمأا لوأا موي ةنيطنسسقب
نم غلابلاو ركذ سسنج نم «ز -ن» ناكملا نيعب يفوتم ةيحسض لاسشتنإا لجأا نم كلذو ،ديسسم يديسس رسسج لفسسأا و
ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا ةيندملا ةيامحلا فرط نم لقنو لامرلا داو فافسض ىلع ىقلم دجو ةنسس63 رمعلا

زاكعوب لامج.ةنيطنسسقب سسيداب نبا يعماجلا ىفسشتسسملاب

1 ةبانع داحتا1 نارهو ةيعمج

 راصتنقا نوعيضي ةساوم لابشأ
”ومزق“ مامأ ةريخفا قئاقدلا يف

ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م ته˘˘˘ت˘˘˘نا
ة˘˘با˘˘ن˘˘ع دا˘˘ح˘˘تا ما˘˘˘مأا نار˘˘˘هو
(1-1) ي˘با˘ج˘يإلا لدا˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب

ديعب نم ““ومزل““ تداع ثيح
فد˘ه تل˘ج˘سسو ةارا˘ب˘م˘˘لا ي˘˘ف
ق˘˘˘˘ئا˘˘˘˘قد˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف لدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
تنا˘˘˘˘˘ك نأا د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب ةر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خألا

عيسضو ،ةجيتنلا يف ةمزهنم
ة˘˘˘˘سساو˘˘˘˘م برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سشأا
˘ما˘مأا ن˘ي˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ث ن˘˘ي˘˘ت˘˘ط˘˘ق˘˘ن
يف اوقفو مهنكل ““ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا““

ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ا˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف اود˘˘˘˘˘˘˘˘˘كأا ىر˘˘˘˘˘˘˘˘˘خآا
ةلباقملا تناكو ،مهتقافتسسا

يفطل ةبانع داحتا قيرف مجاهم نكمت دقو ،زئاف نود تهتناو رسضخألا ليطتسسملا قوف ةنخاسس نيقيرفلا نيب
يف تيركوب سسراحلا كابسش زه يف حجن ثيح داحتلا ناولأاب مسسوملا يف يناثلا هفده ليجسست نم سسمأا فيسض
ةنوب ىدهأا نأا دعب يلاوتلا ىلع ةيناثلا ةارابملا يف لجسس ثيح ىرخآا ةرم بعÓلا قلأاتو ،ءاقللا رمع نم (63د)
ليدبلا هلجسسف ““ةنراهولا““ فده امأا ،هلجسس يذلا ديحولا فدهلا لسضفب ةيسضاملا ةلوجلا يف ةداعسسوب ىلع زوفلا

ثيح اسضيأا رايدلا جراخ يناثلاو مسسوملا يف يناثلا لداعتلا ةبانع داحتا قيرف ققح و،(78د) يف يبيرعلب
راغوز دوعسسم بعلمب ةملعلا ةيدولوم مامأا ةلوطبلا نم5 ةلوجلا يف لداعتلا اوققح نأاو يبورخ قافرل قبسس

ةسصاخ ةميزهلا معطب لداعت سسمأا ةسساوم بردملا لابسشأا ققحو،(0-0) يبلسسلا لداعتلاب ةهجاوملا تهتنا ثيح
.بهذ نم نيتطقن اوعيسضو ةلباقملا رمع نم ةريخألا قئاقدلا يف فده اوقلت مهنأا

 ر.ناميلسس
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