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ةعاسس رخآأ
ةعاس42 لقخ انوروكب ةديدج ةباصإ921 و تايفو4

طقف ارقود41 يرئازجلا لورتبلا جاتنإ ةفلكت نأ فشك باقرع

أوـــمرتحي مل نوـــيرئأزجلأ»
ناـــسضمر يف رـــجحلأ ريبأدت

«هــــــلاجأأ ددــــــمنسسو

ةدـــــكيكسسب يحـــــسصلأ رـــــجحلأ تأءأرـــــج’ ةـــــلمجلاب تاـــــفلاخم ^

لـــــــجيجب ناسضمر نم ةليل لوأأ يف يلزـــــــنملأ رـــــــجحلأ نوقرخي تاـــــــئملأ^

فـــــيطسسب ةاـــــفو ةلاحو انوروك سسوريفب ةدـــــيدج ةـــــباسصإأ71 لـــــيجسست ^

ةـــــــنيطنسسقب ةدـــــــيدج ةـــــــباسصإأ21 لــــــــيجسست^

4-3-2 صص علاط

ءانتقاب نطاوملا ملح رخبت امدعب
طقف رانيد008 ـب محللا مارغوليك

مــــجاهي قــــيزر
دعوتيو نيلأوملأ
 عورـسشم ءاــيحإاب
قطانم موحل بلج

لامسشلأ ىلإأ بونجلأ
2 صص علاط

كلهتسسملا ةيامح ةمظنم بسسح

راعسسأأ يف نيابت
 تأورــــــــسضخلأ
ةبانعب رخآ’ قوسس نم

7 صص علاط

““كتوسص انعمسس““ ةقباسسمب ةزئافلا

ءايزألا ةسضراعو

: فسشكتيفوس لافنأ

دـجوي““
عـطاقت
نـــــيب

سضورع
ءايزأ’أ
ءانغلأو

قــيقحتل ىعـــسسأأو
01 صص علاط““يمÓـــــحأأ

طفنلأ راعسسأأ يواهت
 ىلــع رــثؤوي مــل
كأرطانوسس طاسشن

”انوروك“ سوريف راثآ ةمواقمل

 ر’ود نوــيلم فـــسصن
““فافلأ““ ىلإأ ““افيفلأ““ نم

21 صص علاط

3 صص علاط

1202 يف طفنلأ ليمربل أر’ود14 راـــــعسسأأ طـــــسسوتمب تاـــــعقوت^
سسÓـــــفإ’أ نم ةرـــــيغسصلأ تاـــــسسسسؤوملأ ةـــــيامحل لوـــــلحلأ نم ةـــــعومجم نوـــــحرطي نوـــــيداسصتقإأ ءأرـــــبخ^



¯  S°∏«º.±

نا˘كسسلاو ة˘ح˘سصلا ر˘يزو ف˘سشك

د˘ب˘ع ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا حÓ˘˘سصإاو

ي˘˘˘ف ،د˘˘˘يزو˘˘˘ب ن˘˘˘ب نا˘˘˘˘م˘˘˘˘حر˘˘˘˘لا

اهب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت

ن˘ع ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘ل˘˘ل

ع˘فر˘ب تح˘م˘سس ي˘ت˘˘لا با˘˘ب˘˘سسأ’ا

ن˘ع ل˘ما˘سشلا ي˘ح˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
ى˘ل˘ع ه˘ف˘ي˘ف˘خ˘تو ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ي’و
.عسستلا تاي’و˘لا ي˘قا˘ب ىو˘ت˘سسم
ررقت ةوطخلا نأا ريزولا حسضوأاو
يف نسسحت ليجسست دعب اهذاختا
سضافخناو ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا

.انوروك سسوريفب تايفولا ددع
نأا ثدحتملا لاق رخأا قايسس يفو

د˘سض بر˘ح˘لا بسسكي م˘ل م˘لا˘ع˘˘لا
مل امك نآ’ا ىتح انوروك ءابو
ذخأا بجو كلذل دعب هيلع بلغتي
بن˘ت˘ج ن˘˘م رذ˘˘ح˘˘لاو ة˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ر˘يزو ا˘عد ا˘م˘ك .«ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
حÓ˘˘˘سصإاو نا˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا˘ب د˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل˘ل

˘مد˘عو ل˘ي˘سضف˘لا ر˘˘ه˘˘سشلا لÓ˘˘خ

عم ةحلملا ةرورسضلل ’إا جورخلا

ةيئاقو˘لا تاءار˘ج’ا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا

دعابتلا تاءارجا ىلع ظافحلا عم

رهسشلا اذه يف ةسصاخ يعامتج’ا

ةكرحلا نم ريثكلا فرعي يذلا

.ةيلئاعلا تارايزلاو

يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ

2G’CMó 62GCaôjπ 0202Gd©óO0795ةعاسسلا ثدح
www.akhersaa-dz.com

يف دجتصسملإ انوروك سسوريفب ةدكؤوملإ تاباصصإلإ ددع عافترإ نع سسمأإ تايفصشتصسملإ حÓصصإو ناكصسلإو ةحصصلإ ةرإزو تفصشك
 .ةافو914 ىلإإ تايفولإ عافترإو ،ةلاح6523 ىلإإ رئإزجلإ

محللإ مإرغوليك ءانتقاب نطإوملإ ملح رخبت امدعب

طقف رانيد008 ـب

عورششم ءايحإاب دعوتيو نيلإوملإ مجاهي قيزر
لامششلإ ىلإإ بونجلإ قطانم موحل بلج

هعادخب مهايإا امهتم نيلاوملا ةدسشب قيزر لامك ةراجتلا ريزو دقتنا
ىلع قيزر بتكو .لامسشلا ىلإا بونجلا ةقطنم موحل بلج سصخي اميف

سسأار نويلم82 نيأا .. ريحم لاؤوسس» كوبسسيافلا يف ةيمسسرلا هتحفسص
مكدوعو نيأا .. ؟ ةبعسشلا هذه يينهمو نولاوملا اهيلع ملكت يتلا منغ
نآ’ا» ريزولا فاسضأاو .«؟ةلوقعم راعسسأاب ةنسسلا هذه نوعيبتسس مكنأاب يل

بونجلا ةقطنم موحل بلجب حامسسلا تبلط امل ينومتبراح اذامل تفرع
اهنأا ةجحب ، لامسشلا ىلإا يزيلاو تسسارنمت ،راردأا ،فودنت تاي’ول
ديسسجت نم ينتعنم نآ’ا اهسشيعن يتلا ةسصاخلا فورظلا .. ةسضيرم
ببسسب ينومتبراح اذامل تفرع .. نآ’ا اهلوقأا» قيزر عباتو .«عورسشملا

نإا .. اننيب مايأ’او ناسضمر رهسش يف يلاوزلل لوقعم محل رعسسب يتادانم
بونجلا موحل لقن عورسشم ييحأا فوسس ءابولا اذه ةياهن دعب هللا ءاسش
لامك راجتلا ريزو دعوت هتاذ قايسسلا يفو .«ديدج نم لامسشلا ىلإا

رسضخلا راعسسأا عفر نودمعتي نيذلا نيبراسضملا راجتلا ةديلبلاب قيزر
قيبطتب عيرسسلا حبرلا قيقحت فدهب ناسضمر رهسش لÓخ هكاوفلاو
ةلمجلا قوسس ىلإا هتداق ةيئاجف ةرايز لÓخف .مهقح يف ةعدار تابوقع
رهسش نم موي لوأا عم نمازتلاب (’امسش) كيرافوبب هكاوفلاو رسصخلل
راعسسأ’ا عفر نودمعتي نيذلا نيبراسضملا راجتلا قيزر ريخ ,ناسضمر
طيسسبلا نطاوملا لوانتم يف نوكت راعسسأاب اهسضرع نيب مسساوملا لÓخ
راعسسأاب علسسلا سضرعب راجتلا قيزر رمأا ةداح ةربنبف .مهعلسس زجح وأا

ناسضمر رهسش لÓخ اهيلع بلطلا عفتري يتلا كلت ةسصاخ ةلوقعم
مهايإا ايعاد ،عوبسسأ’ا زواجتي ’ فرظ يف اهراعسسأا فعاسضت ابرغتسسم
نيمأ’ا ناكو .ليسضفلا رهسشلا اذه يف طيسسبلا نطاوملا يف ريكفتلا ىلإا

نم نط ف’آا4 داريتسساب تماق رئازجلا نأا فسشك ةراجتلا ةرازول ماعلا
فا˘سضأاو .نا˘سضمر ر˘ه˘سشل اداد˘ع˘ت˘سسا ،ل˘يزار˘ب˘لا ن˘م ءار˘م˘ح˘لا مو˘ح˘ل˘˘لا

ف’آا7 نم رثكأا لازنإ’ اططخم تعسضو ةموكحلا نأا هتاذ ثدحتملا
بحسس نع ترفسسأا يتلا ،ةبراسضملا حبكو راعسسأ’ا ةبقارمل بقارم

تناك مهل علسس زجح مت امدعب ،يراجتلا ينطولا لجسسلا نم رجات004
يجتنم نم ايمسسر تبلط ةرازولا نإا لاق امك .ةبراسضملا سضرغب ةنّزخم
،ناسضمر رهسش لÓخ ع˘ي˘ب˘لا ر˘ع˘سس سضي˘ف˘خ˘ت ،ر˘كسسلاو ةد˘ئا˘م˘لا تو˘يز
.نوجتنملا هلبق يذلا بلطلا وهو ،نينطاوملا عم ةينماسضت ةوطخك

موحللا نم ر’ود نويلم041 هتميق ام ايونسس دروتسست رئازجلا نأا راسشي
ل˘ب˘ق ،ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل لوأ’ا نّو˘م˘م˘لا ل˘يزار˘ب˘لا د˘ع˘تو ،ءا˘سضي˘ب˘لاو ءار˘م˘˘ح˘˘لا
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انوروك سسوريف نم ةياقولإ طورصشب ديقتلإ عم

ضضعب ةشسراممب حامشسلل وعدت نييفرحلإو راجتلإ ةيعمج
ناشضمر رهشش لÓخ ةيراجتلإ و ةيفرحلإ تاطاششنلإ

ةراجتلا يريزو ىلع ،نييفرحلاو راجتلل ةينطولا ةيعمجلا تحرتقا
تاطاسشنلا سضعب ةسسراممب حامسسلا ،ةيديلقتلا تاعانسصلاو ةحايسسلاو
،ةقÓحلا ،تايولحلا رارغ ىلع ،ناسضمر رهسش لÓخ ةيراجتلاو ةيفرحلا
تاءارجإاب ديقتلا ةرورسض عم ةرجأ’ا تارايسس اذكو ةيذحأ’او سسبÓملا
قايسسلا اذه يفو.انوروك سسوريف راسشتنا يدافتل يعامتج’ا دعابتلا
لوؤوسسملل تاحارتق’ا نم ةعومجم تهجو اهنأاب ةهجلا تاذ تلاق
اهنم ،ةيديلقتلا تاعانسصلاو ةحايسسلا ريزوو ةراجتلا عاطق ىلع لوأ’ا
ى˘لإا ةو˘عد˘لا،ة˘يرا˘ج˘ت˘لا و ة˘ي˘فر˘ح˘لا ة˘ط˘سشنأ’ا سضع˘ب ةدو˘ع˘ب حا˘˘م˘˘سسلا

تاحاسسملا ميقعت ىلع سصرحلاو،91ديفوك سسوريف نم رارمتسس’ا
ةرورسض عم عئاسضبلاو ع˘ل˘سسلا تا˘ب˘كر˘مو ل˘م˘ع˘لا ل˘ئا˘سسوو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
ةيئ’ولا حلاسصملا عم قيسسنتلاب ةيسسيسسحتلا تÓمحلا يف رارمتسس’ا
داوملا ةرفو ىلع ديكأاتلا اه˘تا˘حار˘ت˘قا ن˘م˘سض ءا˘ج اذ˘ه.ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل
ةفاك ةبراحم ةرورسض ىلع ةددسشم ،ةيئاذغلا داوملا اهنم ةيكÓهتسس’ا
ةئزجتلاو ةلمجلا تÓحم ىقبت نأا ىلع ديكأاتلاو ةبراسضملا لاكسشأا

طورسشب ديقتلا ىلإا نينطاوملا تعد امك.ليسضفلا رهسشلا ةليط ةحوتفم
قوسستلا دنع دعابتلاب مازتل’ا ةرورسضو انوروك سسوريف نم ةياقولا

يلثمم ةوعد تحرتقا امك.قو˘سست˘لا تا˘قوأا م˘ي˘ظ˘ن˘تو تÓ˘ح˘م˘لا ما˘ماو
رهسش لÓخ اهعيجسشتو ةيريخلا لامعأ’ا يف ةكراسشملا ىلا ةيعمجلا

تابجولا لاسصيإاب ةمحرلا معاطم سضيوعت ىلع لمعلاو ميركلا ناسضمر
.مهتماقإا تارقم وأا مهتويب يف نيجاتحملا و نيزوعملا ىلا ةيئاذغلا
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يحصصلإ رجحلإ تإءإرجإإ عم انمإزت

تيقإوم ددحت يمومعلإ فيظولإ ةيريدم
ناشضمر رهشش لÓخ ةديدجلإ لمعلإ

لمعلا تيقاوم نع سسمأا يمومعلا فيظولل ةماعلا ةيريدملا تجرفأا
ناسضمر رهسشب ةسصاخلا ،ةيمومعلا تارادإ’او تاسسسسؤوملا يف ةديدجلا
تدكأاو.نطولا تاي’و سضعب هفرعت يذلا يحسصلا رجحلاو كرابملا

لك نأا ،ةديدجلا لمعلا تيقاوم سصوسصخب ،يمومعلا فيظولا ةيريدم
،ةيادرغ ،ةلقرو ،راسشب ،فودنت ،يزيلإا ،تسسارنمت ،راردأا تاي’و نم
ةعباسسلا ةعا˘سسلا ن˘ي˘ب ل˘م˘ع˘لا تا˘قوأا ا˘ه˘ي˘ف نو˘كت˘سس يداو˘لاو ةر˘كسسب
ةي’ول ةبسسنلاب امأا.عوبسسأ’ا مايأا ةليط ’اوز ةيناثلاو احابسص فسصنلاو
ىلإا احابسص ةنماثلا ةعاسسلا نم ءادتبا ،لمعلا تاقوأا ديدحت متف ،ةديلبلا
تددح دقف ،نطولا تاي’و يقاب سصخي اميف امأا.’اوز ةدحاولا ةعاسسلا

ةنماثلا ةعاسسلا نم ءادتبا اهيف لمعلا تاقوأا ،يمومعلا فيظولا ةيريدم
.رهظلا دعب ةثلاثلا ةعاسسلا ةياغ ىلإا و احابسص
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سسمأا ةحسصلا ةرازو نايب دكأاو
تل˘ج˘سس ا˘ه˘ح˘˘لا˘˘سصم نأا تب˘˘سسلا

سسوري˘ف˘ب ةد˘يد˘ج ة˘با˘سصإا921

«91ديفوك» د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك

ةري˘خأ’ا ة˘عا˘سس42 ـلا لÓ˘˘˘˘˘˘خ

4 لي˘ج˘سست م˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب .ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب

ةعاسس42 لÓ˘˘خ ةا˘˘فو ت’ا˘˘˘ح

دد˘ع ي˘لا˘م˘جا ع˘ف˘تر˘ي˘ل ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

ةيادب ذنم رئاز˘ج˘لا ي˘ف تا˘ي˘فو˘لا

ةعزوم ةافو914 ىلا ةحئاجلا

ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘مأا .ة˘˘ي’و83 ربع

ءافسشلل تل˘ثا˘م˘ت ي˘ت˘لا ت’ا˘ح˘ل˘ل

ىلإا سسمأا تلسصو اهنأا نايبلا دكأاف

ي˘لا˘م˘جا ع˘ف˘تر˘ي˘˘ل ،ة˘˘لا˘˘ح17

سسوريف نم تفسش يتلا ت’احلا

9741 ى˘لإا دÓ˘ب˘لا ي˘ف ا˘نورو˘ك

د˘ب˘ع ف˘سشك ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م .ة˘˘لا˘˘ح
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ،د˘يزو˘ب م˘ي˘كح˘˘لا
سس.يب.يسس» ةيرسضخأ’ا عنسصمل
د˘ي˘حو˘لا ع˘ن˘سصم˘لا و˘هو «ا˘مرا˘˘ف.
ربع نيكورولكلا ةدام˘ل ج˘ت˘ن˘م˘لا
ةداملا مÓتسسا متيسس هنأاب ،نطولا
عينسصت يف لخدت يتلا ةيلوأ’ا

. ما˘يأ’ا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه

م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا ح˘˘سضوأاو

064 ةبارق جاتنا ىلوأا ةلحرمك

.مداقلا يام رهسش لÓخ ةبلع فلأا

متيسس هنأا عنسصملا ريدم راسشأاو

لÓ˘خ ة˘ب˘ل˘ع ف˘˘لأا003 جاتنإا

زواجتتل ،توأاو ةيليوج يرهسش

نم ديزأا ايلحم ةجتنملا ةيمكلا

.ةبلع فلأا007
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ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سصم سسي˘˘˘˘˘ئر ف˘˘˘˘˘سشك
ةسسسسؤوملاب ة˘يد˘ع˘م˘لا سضار˘مأ’ا
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘˘سسإ’ا
د˘م˘ح˘م رو˘ت˘كد˘لا ، كيرا˘˘فو˘˘ب˘˘ب
ة˘ما˘ت ة˘با˘ج˘ت˘سسا ن˘ع ي˘˘ف˘˘سسو˘˘ي
ى˘لا تع˘سضخ ي˘ت˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘ل˘˘ل
دا˘سضم˘لا د˘يد˘ج˘لا لو˘كو˘˘تر˘˘ب˘˘لا
دمتعي يذ˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل
.نيكورولكلا ءاود ىلع اسساسسأا

ي˘ف ،ي˘˘ف˘˘سسو˘˘ي د˘˘م˘˘ح˘˘م ،لا˘˘قو
ذنم مت هنأا ،ةيفحسص تاحيرسصت

ءافسشتسسا،0202 سسرام32

ةبا˘سصإا ة˘لا˘ح003 ن˘م د˘˘يزأا

هذه ىوتسسم ىلع91-ديفوكب

ديزأا ترداغ ثيح , ةسسسسؤوملا

ىفسشتسسملا اهنم ةلاح051 نم

دعب ماتلا ءافسشلل اه˘لا˘ث˘ت˘ما د˘ع˘ب

ءاو˘˘سس جÓ˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘عو˘˘˘سضخ

ت’ا˘ح ي˘ف وأا ن˘ي˘كورو˘ل˘˘كلا˘˘ب

.ةيسسوريفلا تاداسضم˘لا˘ب ىر˘خأا

سضارمأ’ا ةحلسصم سسيئر دكأاو

ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘˘سسإ’ا

ةئاملاب09 ةبسسن نأا ،كيرافوبب

اذهل تعسضخ يتلا ت’احلا نم

ةماتلا اهتباجتسسا تتبثا جÓعلا
هب تسصوأا يذلا لوكوتربلا اذهل
نا˘˘˘˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سصلا ةرازو
ا˘م˘ك تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا حÓ˘˘سصإاو
ةريخأ’ا ةيربخملا ليلاحتلا تلد
نم امامت اهيفاعت ت’احلا هذهل
ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.ي˘جا˘ت˘لا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا

د˘ه˘ع˘م˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا ف˘˘سشك
ةنجلب وسضع ،ةيمومعلا ةحسصلا

سسوريف يسشفت ةع˘با˘ت˘مو د˘سصر
نأا ،لا˘˘˘حر سسا˘˘˘ي˘˘˘˘ل ،ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
جÓ˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘˘˘تور˘˘˘˘˘˘˘ب
هتعاجن تبثا دق ،نيكورولكلاب
راسشأاو.نيبا˘سصم˘لا م˘ظ˘ع˘م ىد˘ل

تا˘ح˘ير˘سصت ي˘˘ف رو˘˘سسفور˘˘ب˘˘لا

ىسضرملا ددع نأا سسمأا ةيفحسص

جÓ˘ع˘لا ن˘م اودا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا ن˘˘يذ˘˘لا

سسرام42 ذنم نيكورو˘ل˘كلا˘ب

،ةعمجلا موي ةياغ ىلا ،يسضاملا

لاحر حسضوأاو .ةلاح3345 غلب

نم،3.12 % ة˘˘ب˘˘سسن نأا

او˘ق˘ل˘ت ،ا˘نورو˘˘كب ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا

ةد˘م˘ل ن˘ي˘كورو˘ل˘كلا˘ب  جÓ˘ع˘˘لا

،مايأا6 ىلا5 نيب ام تحوارت

اذه تقلت طق˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘ب8.1و

موي نيب تحوارت ةدمل جÓعلا

.مايأا5و دحاو

يجاتلإ سسوريفلإ نم ءافصشلل ةديدج ةلاح17 تلثامت اميف

رئإزجلاب ةعاشس42 لÓخ انوروكب ةديدج ةباشصإإ921و تايفو4

:ديزوب نب .. ةياقولإ تإءإرجإإ مإرتحإإ ةرورصض ىلع ددصش

«يحشصلإ رجحلإ تإءإرجإإ فيفخت ررقن انلعج انوروك ضسوريفب تايفولإ ددع ضضافخنإإ»
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و ءا˘ب˘˘طأ’ا ةدا˘˘م˘˘ع سسي˘˘ئر ف˘˘سشك
د˘سصر˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا و˘˘سضع
د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘˘سشف˘˘ت

ة˘˘˘لا˘˘˘ح نأا, ي˘˘˘نا˘˘˘كر˘˘˘ب طا˘˘˘ق˘˘˘ب،91
’ رئازجلا اهسشيعت يتلا رارقتسس’ا
رطخلا ةرئاد نم تجرخ اهنأا ينعي
ةيناث ةجوم ليجسست متي نأا اعقوتم
هذ˘˘˘ه تع˘˘˘فدو .تا˘˘˘˘با˘˘˘˘سصإ’ا ن˘˘˘˘م
ى˘ل˘˘ع هد˘˘ي˘˘كأا˘˘ت ى˘˘لإا تا˘˘فو˘˘خ˘˘ت˘˘لا

ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف د˘˘يد˘˘م˘˘ت ةرور˘˘سض

ليرفأا92 د˘ع˘ب ا˘م ى˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا

ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةر˘˘˘˘ط˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسل˘˘˘˘ل مدا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

ةدا˘˘م˘˘ع سسي˘˘ئر د˘˘ق˘˘ت˘˘ناو.ع˘˘سضو˘˘لا

نم ديدع˘لا قار˘ت˘خا ةد˘سشب ءا˘ب˘طأ’ا

ر˘ج˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإ’ ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

تاطلسسلا اهتسضرف يتلا يحسصلا

ءابولا اذ˘ه ةر˘سصا˘ح˘م˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ر˘˘˘ه˘˘˘سش ن˘˘˘م لوأ’ا مو˘˘˘ي˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ

رارغ ىلع اعقوتم كرابملا ناسضمر

نيسصتخم˘لاو ءا˘ب˘طأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

م˘˘ت˘˘ي نأا ه˘˘جرا˘˘خو ن˘˘طو˘˘˘لا ل˘˘˘خاد

تاباسص’ا نم ةيناث ةجوم ليجسست

ءازهت˘سس’ا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘سصاو اذا

راسشأاو.يحسصلا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا˘ب

دي يف ةركلا نأا ىلا يناكرب طاقب

ر˘ي˘باد˘ت˘ل م˘ه˘مار˘ت˘حاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ن˘م ن˘كم˘ي˘˘سس ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا

امك.رثكأا ع˘سضو˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘سسلا

ةر˘ت˘ف د˘يد˘م˘ت ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع د˘˘كأا

خيرات دعب ام ىلا يحسصلا رجحلا

يراجلا ليرفأا نير˘سشع˘لاو ع˘سسا˘ت˘لا

لود˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا لا˘ق ا˘م˘ك ه˘˘نأ’

تقاف ةدمل ايحسص ارجح تعسضو

ف˘سشك ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م .ن˘ير˘˘ه˘˘سش

د˘سصر˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا و˘˘سضع

،91 ديفوك سسوريف انوروك يسشفت

براقي نوزخمل رئازجلا رفوت نع

نيكورولكلا نم ةبلع فلأا003

نيباسصملا جÓع يف اهلامعتسسا متي

دح ىلا يفاك نوزخملا نأا ادكؤوم

ن˘ي˘با˘˘سصم˘˘لا دد˘˘ع˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م نآ’ا

.رئازجلا يف سسوريفلاب

:يناكرب طاقب .. رطخلإ ةرئإد نم انجرخ اننأإ ينعت ل اهصشيعن يتلإ رإرقتصسلإ ةلاح نإإ لاق

«هلاجأإ ددمنشسو ناشضمر يف رجحلإ ريبإدت إومرتحي مل نويرئإزجلإ»

:دكؤوي يفصسوي دمحم روتكدلإ كيرافوب ىفصشتصسمب ةيدعملإ سضإرمألإ ةحلصصم سسيئر

«ءافششلل تلثامت نيكورولكلاب جÓعلل تعشضخ يتلإ ت’احلإ نم ةئاملاب09»
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ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘ت’ا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن تما˘˘ق
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘˘ل

,fepnuاهيبسستنم عيمج ةئبعتب
نطو˘لا تا˘ي’و˘ب ا˘ه˘ب˘تا˘كم ر˘ب˘ع
ذاختا يف اهي˘ل˘سضا˘ن˘م ة˘كرا˘سشم˘ل
ة˘˘ن˘˘سسلا نأا˘˘˘سشب بسسنأ’ا رار˘˘˘ق˘˘˘لا

9102/0202 ةيلاحلا ةيسساردلا

ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل د˘حو˘م ف˘قو˘م ةرو˘ل˘ب˘ل
لبقملا ءاثÓثلا موي هحرط متيسس

ةرازولا نيب جمربملا ءاقللا يف
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ءا˘كر˘˘سشلاو
دمحم «ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو
فابنأ’ا ةباقن تماقو .«طاوعجأا
نيلسضانملل ةيمسسر ةحفسص حتفب
عاطقلا ءان˘با ن˘م ن˘ي˘طر˘خ˘ن˘م˘لاو
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م م˘˘˘˘هو˘˘˘˘لد˘˘˘˘ب ءاد˘˘˘˘بإ’
ةريدج اهنوري ي˘ت˘لا تا˘حار˘ت˘ق’ا
ةرازو˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ما˘˘م˘˘ت˘˘ه’ا˘˘˘ب
م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن نأا˘سشب ة˘ي˘سصو˘لا
ف˘قو˘ت˘م˘˘لا ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ي˘˘سسارد˘˘لا

انورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت بب˘سسب
ةيبرتلا ةرازو تناكو دجتسسملا

ة˘با˘ق˘ن˘ل ة˘ي˘˘م˘˘سسر ةو˘˘عد ته˘˘جو
تاباقنلا يقاب رارغ ىلع فابنأ’ا
موي ررقم˘لا عا˘م˘ت˘ج’ا رو˘سضح˘ل
ةرازولا تدكأاو . لبقملا ءاثÓثلا
ع˘˘˘م روا˘˘˘سشت˘˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘نإا
ي˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ءا˘˘كر˘˘سشلا
، ةيبرتلا عاطق مهت يتلا اياسضقلا

ءابو ءارج ةسساردلا قيلعتل ارظنو
هنإاف هراسشتنا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ا˘نورو˘ك

ل˘ي˘ث˘م˘ت˘ل ا˘˘ي˘˘م˘˘سسر م˘˘كتود م˘˘ت˘˘ي

يف ررقملا عامتج’ا يف مكتباقن

ى˘ل˘ع يرا˘ج˘لا ل˘ير˘˘فأا92 ـلا

ةعاقب احاب˘سص ةر˘سشا˘ع˘لا ة˘عا˘سسلا

ةرازو˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا

اذ˘˘ه سصسصخ˘˘ي˘˘سسو ة˘˘يدار˘˘م˘˘لا˘˘ب

لامعأا ميظنت ةسشقانمل عامتج’ا

ةيراجلا ةيسسارد˘لا ة˘ن˘سسلا ة˘يا˘ه˘ن

ابسسحت ةي˘م˘سسر˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘مإ’او

.هعفر وأا يحسصلا رجحلا ديدمتل

كوبصسيافلإ ىلع ةيمصسر ةحفصص ربع مهتاحإرتقإإ نيودتب تبلاط

ةيلاحلإ ةيشسإردلإ ةنشسلإ نأاششب رإرقلإ ذاختإإ يف اهيلشضانم كرششتfepnu ةباقن
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رئازجلا نا ،ةقاطلا ريزو دكأاو
دراو˘˘م˘˘لا و تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا ا˘˘ه˘˘˘ل
ط˘ف˘ن˘لا ة˘مزأا زوا˘ج˘ت˘ل ة˘مزل˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘هر˘˘ي˘˘ثا˘˘تو ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا
يوا˘ه˘ت نا ا˘ف˘ي˘سضم ا˘هدا˘˘سصت˘˘قا
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ل˘˘ي˘˘مر˘˘ب˘˘لا را˘˘ع˘˘سسا
طا˘سشن ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي م˘ل ةر˘˘ي˘˘خ’ا
يف باقرع لاق و . كارطانوسس
نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
لوح ريثك ملك كانه«:يمومعلا
يرئاز˘ج˘لا ما˘خ˘لا جا˘ت˘نإا ة˘ف˘ل˘كت
و هر˘ع˘˘سس و (د˘˘نل˘˘ب يرا˘˘ح˘˘سص)
ةمزا ةهجاوم ىلع رئازجلا ةردق
يا ه˘˘˘ل سسي˘˘˘ل مل˘˘˘ك ,ط˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا

ر˘ئاز˘ج˘لا نا لو˘ق˘نو ة˘ي˘˘قاد˘˘سصم
ةيفاك تايناكمإا و دراوم اهيدل
فا˘˘سضاو .«ة˘˘مز’ا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘˘ل
سضفخنا نيموي ذنم‘‘ هنا ريزولا
ىلا يرئازجلا ماخلا ليمرب رعسس

و ر’ود21 و41 تايوتسسم

02 ىو˘ت˘سسم ى˘˘لا دا˘˘ع ه˘˘ن˘˘كل
ط˘سسو˘ت˘م» نا ا˘ف˘ي˘˘سضم ‘‘ر’ود
˘ما˘خ˘˘لا جا˘˘ت˘˘نا ة˘˘ف˘˘ل˘˘كت لد˘˘ع˘˘م

ليمربلل ر’ود41 وه يرئازجلا
دجاوتم يسسيئرلا جاتن’ا نكلو
نيا دوعسسم يسساح لوقح يف
جا˘ت˘نا ة˘ف˘ل˘كت ط˘سسو˘ت˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي

ر’ود5 ير˘ئاز˘ج˘لا لور˘ت˘ب˘˘لا
تاذ ي˘ف و .«ط˘ق˘ف ‘‘ل˘ي˘مر˘ب˘ل˘˘ل
يذ˘لا ع˘جار˘ت˘لا نا لا˘ق ,قا˘ي˘سسلا

ةرتفلا يف طفنلا راعسسا هتفرع
طاسشن ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي م˘ل» ةر˘ي˘خ’ا
ي˘˘˘ت˘˘˘لا كار˘˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘سس ة˘˘˘كر˘˘˘سش
ةيداع ةفسصب اهطاسشن لسصاوتسس
ل˘ك ا˘ن˘يد˘ل» :لو˘ق˘لا˘ب ع˘با˘ت و .‘‘
اركذم «ةمزأ’ا زواجتل لئاسسولا
«ةيفرظ» ةمزأاب قلعتي رم’ا نا

بهذلا ىلع بلطلا عجارت ن’
ءابو تايعادت ببسسب وه دوسس’ا

طا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك
للخ نم يملا˘ع˘لا يدا˘سصت˘ق’ا
لودلا اهتذختا يتلا تاءارج’ا
فقوك ءابولا يسشفت نم دحلل

تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا و ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح

ة˘˘كل˘˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا
.ةيلورتبلا داوملا و تاقورحملل
ر˘يزو˘لا ر˘˘كذ ,ىر˘˘خا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةذختملا تاءارج’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘ب

ءارزو˘لا سسل˘ج˘م عا˘م˘ت˘جا لل˘خ
و مرسصنملا سسرام يف دقعنملا
قلعتي يلوا ءارجا يف ةلثمتملا
و ر˘ي˘ي˘سست˘لا تا˘ق˘ف˘ن سصي˘ل˘ق˘˘ت˘˘ب
و .ةقاطلا تاكرسشل رامثتسس’ا

رايلم7 سصيلقتب رم’ا قلعتي
و ر˘˘ي˘˘ي˘˘˘سست تا˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ك ر’ود
نم رثكا و كارطانوسسل رامثتسسا

تا˘ق˘ف˘ن ن˘˘م ر’ود را˘˘ي˘˘ل˘˘م1
ءارجإ’ا اذه نا ربتعا و .زاغلنوسس
ءبع فيفختب حمسسيسس يلو’ا
ينطولا داسصتق’ا ىلع ةمز’ا

تا˘ق˘˘ف˘˘ن˘˘لا م˘˘ج˘˘ح نا ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
رعسسل ةفاسضا» ةباثمب سصلقملا
را˘ي˘خ ى˘لا قر˘ط˘ت و .«ل˘ي˘مر˘ب˘لا

ة˘ناد˘ت˘سس’ا ى˘˘لا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا مد˘˘ع
يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا

ططخم كارطانوسس هيف تعسضو

لك» :لئاق ةمزأ’ا زواجتل لمع
تا˘ي˘نا˘كمإ’ا و تاءار˘˘جإ’ا هذ˘˘ه
ة˘ي˘ح˘يرا ي˘ف ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ت ة˘حا˘ت˘م˘لا
قا˘فا ن˘عو .‘‘ة˘˘مز’ا زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ل
ر˘ب˘ع ,ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ط˘ف˘ن˘˘لا قو˘˘سس
ةدوع ناسشب هلئافت نع باقرع
للخ نم قوسسلا ىلا نزاوتلا
بل˘ط˘ل˘ل ي˘ج˘يرد˘ت˘لا ن˘سسح˘˘ت˘˘لا
وينوي و ويام يرهسش نم ءادتبا
مازتل’ا ى˘لا ة˘فا˘سضإا ن˘ي˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
كبوا اهترقا يتلا تاسضيفختلاب
ةقلعتملا و ريخ’ا اهعامتجا يف
,نيرهسش ةدمل و ,ىلوا ةلحرمك

نويلم9 ر7 هرد˘ق سضف˘خ˘ب
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ت مو˘˘ي˘˘لا ي˘˘˘ف ل˘˘˘ي˘˘˘مر˘˘˘ب
راد˘م ى˘ل˘ع ىر˘خا تا˘سضي˘ف˘خ˘˘ت
يذ˘لا قا˘ف˘˘ت’ا و˘˘ه و ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس

ويام1 يف ذيفنتلا زيح لخديسس
سصوسصخلا اذهب عقوتو .لبقملا
ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘˘بو ع˘˘˘جار˘˘˘ت نا
سشا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن’ا ع˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سصلا
اذ˘ه˘ل ي˘ج˘يرد˘ت˘˘لا يدا˘˘سصت˘˘ق’ا

لود˘ل د˘ت˘م˘ي˘˘سس يذ˘˘لا و د˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا و ا˘˘بوروا

يج˘يرد˘ت سشا˘ع˘ت˘نا˘ب ح˘م˘سسي˘سس»

نم ءادت˘با ي˘م˘لا˘ع˘لا دا˘سصت˘قل˘ل

ة˘ن˘سسلا ن˘م ي˘نا˘ث˘˘لا ي˘˘سساد˘˘سسلا

‘‘ لو˘ق˘لا˘˘ب ع˘˘با˘˘ت و .«ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا

سشا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ن’ا اذ˘˘˘ه ح˘˘˘م˘˘˘سسي˘˘˘سس

يملاعلا داسصت˘قل˘ل ي˘ج˘يرد˘ت˘لا

اهتايوتسسمل طفنلا راعسسا ةدوعب

ةلجع كرحت للخ نم ةدوهعملا

لقنلا يف لثمتت ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

ىلا ة˘فا˘سضا ير˘ح˘ب˘لا و يو˘ج˘لا

ي˘˘سضا˘˘ق˘˘لا كبوا قا˘˘ف˘˘تا لو˘˘خد

.«ذيفنتلا زيح جاتن’ا سضيفختب

راعسسا تايوتسسم نا فاسضا و

ةدوسصقملا «ةدوهع˘م˘لا» ط˘ف˘ن˘لا

ليمربلل ر’ود36 رعسس» يه

ي˘ثل˘ث˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ل˘ج˘˘سسم˘˘لا

05 طسسوتم و9102 نم عبارلا

ي˘ف ل˘ج˘سسم˘لا ل˘ي˘مر˘ب˘ل˘ل ر’ود

.«0202 ةيادب

¯ S°∏«º.±
ءار˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م دد˘˘˘˘سش
ةرورسض ىلع لوأ’ا سسمأا نييداسصتق’ا
ة˘مو˘كح˘ل˘ل ل˘ج˘ع˘ت˘سسمو يو˘˘ق ل˘˘خد˘˘ت
تاسسسسؤوملا ةيامح لجأا نم ةيرئازجلا
يتلا ةرحلا ن˘ه˘م˘لا سضع˘بو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
تاسساكعنا ببسسب راثدن’ا ىلع كسشوت
د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا

نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سصخأا دد˘˘˘˘سشو .«91-ديفوك»
ةودن يف م˘ه˘ت˘كرا˘سشم ىد˘ل نو˘ير˘ئاز˘ج
لوح د˘ع˘ب ن˘ع ر˘سضا˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت ر˘ب˘ع
ي˘ف ن˘طاو˘م˘لاو ة˘سسسسؤو˘م˘لا عو˘˘سضو˘˘م

يدان اهمظن يتلا «91-ديفوك» ةهجاوم
ىلع ,ةسسسسؤوملا لوح ريكفتلاو ةكرحلا

و يوق لكسشب ةلودلا لخدت ةرورسض
تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل ل˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسم
نهملا سضعبو ةطسسوت˘م˘لاو ةر˘ي˘غ˘سصلا
ةيحسصلا ةمزأ’ا نم ةررسضتملا ةرحلا

يفو.انوروك ةحئاج راسشنا ءارج ةيلاحلا

راسشتسسملا لاق ةودنلا للخ هل ةملك

تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘تار˘˘˘ت˘˘˘سسا ي˘˘˘ف

حنم نأا «نوق˘ع˘ل ر˘يذ˘ن» ,تن˘م˘جا˘ن˘م˘لاو

لفكتلاو سضر˘م˘لا ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل ة˘يو˘لوأ’ا

و˘ح˘ن د˘ن˘ج˘ت˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘˘سصلا˘˘ب

لجعتسسم رمأا ةيحسصلا ةياعرلا يمدقم

ا˘˘˘ندا˘˘˘سصت˘˘˘˘قا نأا ’إا ,كلذ ي˘˘˘˘ف كسش’و

يف نمكي جرح فقوم ةهجاوم ددسصب

.ةريغسصلا تاكرسشلا ف’آا سسلفإا رطخ

ةينطو ةينقت ةنجل ليكسشتب ىسصوأا ذإاو

ة˘سصا˘خ ل˘م˘ع ة˘قر˘ف ل˘كسش ي˘ف ل˘م˘ع˘˘ت

ىلع نوقعل ددسش ,ةموكحلا لمع معدل

ةيكنبو ةيلام تاءارجإا عسضو ةرورسض

دسصق يلاجعتسسا عباط تاذ ةيبيرسضو

نهملاو تاكرسشلا طاسشن ىلع ظافحلا

يتلا يحسصلا رجحلا تاءارجإاب ةرثأاتملا

اذهبو .ةح˘ئا˘ج˘لا ي˘سشف˘ت ءار˘ج تذ˘خ˘تا

ةيكنب سضورق حنم حرتقا ,سصوسصخلا

عفدو بئارسضلا فيفختو دئاوف نودب

تاكرسشلا اهزوحت يت˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا

ة˘˘لود˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘سصا˘˘خ˘˘˘لا

تاكرسشلا ىربكو ةيلحملا تاعامجلاو

فورظ يف» :ل˘ئا˘ق فدرأاو .ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ر˘ي˘باد˘ت ذا˘خ˘تا ن˘م د˘ب’ ,ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا

ةيوق تارارق نإاف اذل .اسضيأا ةيئانثتسسا

ةقئاف ةيمهأا تاذ تتاب ةلودلل ةعيرسسو

طا˘˘سشن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘ير˘˘سس ةدو˘˘˘ع نا˘˘˘م˘˘˘سضل

,يحسصلا رجحلا ءاهتنا دعب يداسصتق’ا

يرئازجلا كنبلا قايسسلا تاذ يف ايعاد

كونبلا معدل ةدئافلا ت’دعم سضيفختل

را˘˘سشأا ,ه˘˘سسف˘˘ن قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘فو.ىر˘˘خأ’ا

نأا ىلإا ريدح دولوم يداسصتق’ا للحملا

كنب اهذختا يتلا ةيفرسصملا تاءارجإ’ا

ةقلعتملا كلت اميسس’ ً,ارخؤوم رئازجلا

تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا نو˘˘يد ة˘˘لود˘˘ج ةدا˘˘عإا˘˘˘ب

بج˘ي ي˘ت˘لاو سضور˘ق˘لا داد˘سس ل˘ي˘جأا˘تو
نأا ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ىر˘خأا ما˘كحأا˘ب ا˘˘ه˘˘م˘˘عد
لغسشلا بسصانم ىلع ظافحلاب حمسست
ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ن˘م ن˘ي˘يل˘م˘˘لا لو˘˘خد˘˘مو
ريدح لاقو .ايلاح لمعلا نع نيلطاعلا
او˘˘سسي˘˘ل لا˘˘م˘˘ع˘˘˘لاو تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا نإا

نإا ا˘ف˘˘ي˘˘سضم .ءا˘˘بو˘˘لا ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم
ةبعسصلاب فسصوت ةمزأا هجاوت ةموكحلا

ةلجاع تارارق ذاختا هبسسح بلطتت ادج
تاحرتقملا ني˘ب ن˘مو.ا˘ه˘ي˘ل˘ع بل˘غ˘ت˘ل˘ل
ق˘با˘سسلا ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا
ءاسشنإا ةراجتلا ةرازوب ةيجراخلا ةراجتلل

01 ةمي˘ق˘ب91-د˘ي˘فو˘كب سصا˘خ ل˘خد
رهسشأا ة˘ثل˘ث ى˘ل˘ع ة˘عزو˘م را˘ن˘يد ف’آا

عاطقلا يف ل˘ما˘ع ن˘ي˘يل˘م5 حلا˘سصل
ة˘˘نا˘˘عإا نو˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ي ’ ن˘˘م˘˘م يزاو˘˘˘م˘˘˘لا
هذه ةينازيم نأا ريد˘ح ر˘ب˘ت˘عاو.ة˘لا˘ط˘ب˘لا

ًادكؤوم ,جد رايلم051 ـب ردقت ةيلمعلا

ًاعسضاوتم ىقبي يلاملا فلغلا اذه نأا

يتلا جد رايلم002.2 ةينازيمب ةنراقم
بتاور ع˘˘فد˘˘˘ل ة˘˘˘لود˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سصسصخ
ىلإا ةدوعلل هدييأات ىدبأا امك.نيفظوملا
نم (دوقنلا عبط) يديلقتلا ريغ ليومتلا
,ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘مزأ’ا ى˘ل˘˘ع بل˘˘غ˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا

فلأا نأا ىلع قايسسلا تاذ يف اًددسشم
دا˘˘ح˘˘ت’ا ا˘˘˘هد˘˘˘سشح د˘˘˘ق وروأا را˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
م˘عد˘ل دو˘ق˘˘ن˘˘لا ع˘˘ب˘˘ط ر˘˘ب˘˘ع ي˘˘بوروأ’ا

,هبناج ن˘م.زو˘ج˘ع˘لا ةرا˘ق˘لا تا˘سسسسؤو˘م
ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا يدا˘˘ن ي˘˘ف و˘˘سضع˘˘لا قر˘˘ط˘˘ت
م˘ي˘ل˘سس ,ة˘سسسسؤو˘م˘˘لا لو˘˘ح ر˘˘ي˘˘كف˘˘ت˘˘لاو
ةودنلا هذ˘ه لا˘م˘عأا رادأا يذ˘لا ي˘نا˘م˘ث˘ع
ميخت يتلا كسشلا ةلاح ىلإا ةينورتكل’ا

ةسسسسؤوملا نأا ادكؤوم لامعأ’ا ملاع ىلع

4102 ماع ذنم ةريطخ ةمزأاب لعف رمت
ل˘كسشب ط˘ف˘ن˘لا را˘ع˘سسأا تا˘ه˘نا ا˘مد˘ن˘ع
.ظوحلم

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
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ةفلكت امأا ليمربلل ار’ود41 يرئازجلا يطفنلا جاتنإ’ا لمجمل ةبصسنلاب ةفلكتلا لدعم نأا باقرع دمحم ةقاطلا ريزو فصشك
رئازجلا جاتنإ’ سسيئرلا ردصصملا يه ةقطنملا لوقح نإا افيصضم ليمربلل تار’ود5 زواجتت ’ دوعصسم يصساح لوقح يف جاتنإ’ا

 .طفنلا نم يمويلا

طقف ار’ود41 يرئازجلا لورتبلا جاتنإا ةفلكت نأا فصشك باقرع

كارطانوصس طاصشن ىلع رثؤوي مل طفنلا راعصسأا يواهت
ار’ود51 ىلإا كبوأا ةلصس رعصس رايهنإا

ارلود14 راعصسأا طصسوتمب تاعقوت

1202 يف طفنلا ليمربل
ىلإا (كبوأا) طفنلل ةردسصملا لودلا ةمظنم ةلسس رعسس نسسحت

مو˘ي ر’ود22.21ـب ةنراقم لي˘مر˘ب˘ل˘ل ي˘كير˘مأا ر’ود32.51

يتلا كبوألل ةماعلا ةنام’ا تايئاسصحإ’ اقفو ،يسضاملا ءاعبرأ’ا

طفنلل ةيعجرملا ةلسسلاب اسضيأا كبوأ’ا ةلسس فرعتو .سسما ترسشن

يتلا ةيلورتبلا تاماخلا راعسسأ’ حجرم طسسوتم ىهو ،ماخلا

مهم سسايقمك مدخت˘سستو ،م˘لا˘ع˘لا لو˘ح كبوأ’ا ءا˘سضعأا ا˘ه˘ج˘ت˘ن˘ي

31 يف طفنلا راعسسأا طسسوتم نآ’ا لثمتو .ماخلا طفنلا راعسسأ’

ناريإاو نوباغلاو اينيغو وغنوكلاو ’وغنأاو رئازجلا يهو ،ةلود

ة˘يّدو˘ع˘سسلا ة˘ي˘بر˘ع˘لاو ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘نو ا˘ي˘ب˘˘ي˘˘لو تيو˘˘كلاو قار˘˘ع˘˘لاو

اهريرقت يف تدروا دق ةمظنملا تناك و .ليوزنفو تارامإ’او

اسضافخنا فرع دق اهتاماخ ةلسس ةميق طسسوتم نا ريخ’ا يرهسشلا

ت’لتخا لظ يف كلذ و مرسصنملا سسرام رهسش للخ اسسوسسحم

ر’ود33 ر29 كبوا تاماخ رعسس غلب ثيح ،قوسسلا تايسساسسا

ىقبتو .ةئاملاب83 ر9 وا ر’ود12 ر16 سضافخناب ليمربلل

ت’لتخا نم ةيلورتبلا قوسسلا هفرعت امب ةرثأاتم طفنلا راعسسا

ببسسب اداح اعجارت ريخ’ا اذه فرعي ثيح بلطلا و سضرعلا يف

ةيلورتبلا داومل˘ل ة˘كل˘ه˘ت˘سسم˘لا ة˘يدا˘سصت˘ق’ا تا˘طا˘سشن˘لا ف˘قو˘ت

91.-ديفوك ءابو راسشتنا نم دحلل تذختا يتلا ريبادتلا ببسسب

و ةمظنملا لود ىقبت طفنلا راعسسا يواهت ةلسصاوم لظ يفو

موي تدق˘ع ثي˘ح ،ر˘م˘ت˘سسم روا˘سشت ي˘ف ا˘ه˘جرا˘خ ن˘م ا˘ه˘ئا˘كر˘سش

نل˘عا ى˘ل˘ع ة˘ع˘قو˘م˘لا لود˘لا ءارزو سضع˘ب مر˘سصن˘م˘لا ءا˘ثل˘ث˘˘لا

هللخ مت دعب نع يمسسر ريغ اعامتجا اهئاكرسشو كبوا نواعتلا

هقافآاو طفنلا قوسسل يلاحلا عسضولا لوح رظنلا تاهجو لدابت

دق اهئافلح و كبوا ةمظنم ءاسضعا ناكو .ريسصقلا ىدملا ىلع

9ر7 عقاوب جاتنإ’ا سضفخل مهم قافتا نع ةليلق مايا ذنم اونلعا

03 ةياغ ىلا لبقملا ويام لوا نم ةيادب مويلا يف ليمرب نويلم

7 ر7 ب تاسضيفخت اهيلت نا ىلع ىلوا ةلحرمك لبقملا وينوي

سضيفخت مث ربمسسيد ةياهن و ويلوي1 نيب مويلا يف ليمرب نويلم

رياني1 نم ءادتبا ارهسش61 ةدمل مويلا يف ليمرب نويلم5 ر8 ب

نم اهئاكرسش و كبوا ءاسضعأ’ رخا اعامتجا نا ركذيو1202.

ةيفيك ثحبل سصسصخيسس لبقملا وينوي01 موي هدقع ررقملا

يلودلا كنبلا عقوتيو .ةيملاعلا طفنلا قوسس يف نزاوتلا ثادحا

يف ليمربلل ار’ود53 دودح ىلإا طفنلا راعسسأا طسسوتم عافترا

امبسسح،1202 ةيادب يف ر’ود04 نم رثكأا ىلإاو ةلبقملا رهسشأ’ا

طسسوتم غلبي نأا عقوتملا نم» : نايبلا يف ءاجو .كنبلل نايب هدروأا

سشاعتنا هيلي،0202 ماع يف ليمربلل ار’ود53 طفنلا راعسسأا

نم ريثكب لقأا وهو،1202 ماع يف ليمربلل ار’ود24 دودح ىلإا

95و ليمربلل اًر’ود85 ةغلابلا يسضاملا ربوتكأا يف انتاعقوت

نم رثكأ’ اهبسساكم طفنلا راعسسأا تززع دقو .«ليمربلل ار’ود

يف تارتوتلا ةدايز طسسوو سسما تلماعت للخ ةئاملاب03

لجأا ن˘م تاداد˘مإ’ا ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘لا سضف˘خ لا˘مآاو ط˘سسوأ’ا قر˘سشلا

.بلطلا يف رايهن’ا عم لماعتلا
S°∏«º.±

لغصشلا بصصانم ذاقنإا لجأا نم ةموكحلل لجاع لخدتب اوبلاط

سسÓفإلا نم ةريغصصلا تاصسصسؤوملا ةيامحل لولحلا نم ةعومجم نوحرطي نويداصصتقإا ءاربخ
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 ةريخأ’ا ةعاسس42ـلا لÓخ سسوريفلاب ةديدج تاباسصإا8 لجسست مت اميف

لجيجب ناسضمر نم ةليل لوأإ يف يلزنملإ رجحلإ نوقرخي تائملإ
تاعاسس لÓخ سشينروكلا ةمسصاع هسشيعت يذلا لوجتلا رظح اذكو يلزنملا رجحلل ةلمجلاب قرخ تايلمع لجيج ةي’وب ناسضمررهسش نم ىلوأ’ا ةليللا تدهسش

.كلتوأا ةقطنملا هذهب ياسشوأا ةوهق ناجنف نع ثحبلاو راطإ’ا ناذآا دعب هزنتلل ء’ؤوه جورخ لÓخ نم كذو انوروك سسوريفل يدسصتلا لجأا نم ليللا

ةديدج تاباسصإا ليجسست ىلإا ىدأا

ةدكيكسسب

تإءإرج’ ةلمجلاب تافلاخم
يحسصلإ رجحلإ

ةدكيكصس ةي’ول ةحصصلا ةيييدم نع رداصص نايب دكأا

ةديدج ةدكؤوم ةدحاو ةلاح ليجصست مت هنأا سسمأا راهن

ددعلا حبصصيل،0202/40/32 موي تيفوت دق تناك

ي˘ف ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘لا˘˘ح لوأا رو˘˘ه˘˘ظ ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح83

ىلإا ا˘ت˘ل˘ثا˘م˘ت ن˘ي˘ت˘لا˘ح ل˘ي˘ج˘صست ع˘م21/30/0202.

،ءافصشلل تلثا˘م˘ت ة˘لا˘ح22 ددع˘لا ح˘ب˘صصي˘ل ءا˘ف˘صشلا

لك متي60. ددعلا حبصصيل ةديدج ةافو ةلاح ليجصستو

نوعصسي نيذلا نينطاوملا نم يعو ةلق طصسو اذه

سضعبلا رهظأاو يحصصلا رجحلا رصسكل قرطلا ىتصشب

ي˘عو ة˘ل˘ق ة˘ل˘حر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ سصا˘˘خ˘˘صش’ا ن˘˘م

رارغ ىلع رئازجلا اهصشيعت يتلا ةيعصضولا ةروطخب

بابصسأ’ يحصصلا رجحلا نوقرخي ثيح ،ملاعلا لود

لوجتلاو عراوصشلا يف تاعمجتلاو رهصسلاك ةيهاو

لا˘جر ل˘م˘ع كبرأا ا˘م تا˘عو˘م˘ج˘م ي˘ف تارا˘ي˘صسلا˘ب

كرد˘لا لا˘جر ا˘ه˘ي˘نا˘ع˘ي ة˘ل˘كصشم˘لا سسف˘نو ،ة˘طر˘صشلا

ثيح ةطرصشلا اهيف دجوت ’ يتلا قطانملاب ينطولا

قرخ نودمعتي نيذلا نيقهارملا عم تÓيولا نوناعي

عم رفلاو ركلا ةبعل نوصسرامي ثيح ،يحصصلا رجحلا

نولخديف ،ءايلوأÓل ماتلا بايغلا لظ يف كردلا لاجر

قÓطنا ةظحل ةعباصسلا ةعاصسلا مامت تويبلا ىلا

تاعمجتلاو ءاي˘ح’ا ن˘ي˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا تارا˘ي˘صس

تارايصس لقنت درجمب تارصشعلاب اوجرخيل .ةيناكصسلا

ءايلو’ا ةينمأ’ا تاهجلا تعدورخا ناكم ىلا كردلا

ىلع مهرابجاو ةيدجب مهئانبا عم مهرود بعل ىلا

يقا˘ب ن˘م تب˘ل˘ط ا˘م˘ك ،ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘ل˘ل لا˘ث˘ت˘م’ا

لاصصت’او هب مازتل’او نوناقلا مارتحا نينطاوملا

رارطصض’اوا ةرورصضلا ةلاح يف ةينمأ’ا تاهجلاب

ةرور˘صضل˘ل ي˘ح˘صصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تا˘˘عا˘˘صس جور˘˘خ˘˘ل˘˘ل

.ىوصصقلا

رانيدوب ةايح

ةديدج ةباسصإإ71 ليجسست
انوروك سسوريفب

فيطسسب ةافو ةلاحو
موي فيطصس ةي’وب ةيئافصشتصس’ا حلاصصملا تلجصس

سسوريفب ةباصصملا ت’احلا ددع يف اعافترا سسما

يلامجا كلذب عفتريل ،ةدكؤوم ةلاح71 ـب انوروك

.فيطصس ةي’و ىوتصسم ىلع751 ىلا تاباصص’ا

نيع ةنيدم ىفصشتصسم حلاصصم سسمأا حابصص تلجصسو

ةافو ةلاح لوأا ،فيطصس ةي’و لامصش ةعقاولا ةريبكلا

رمعلا نم غلبي خيصشب رمأ’ا قلعتيو انوروك سسوريفب

تدكأات ثيح ،زيزع ينب ةقطنم نم ردحني ،ةنصس87

ليلاحتلا جئاتن رودصص دعب انوروك سسوريفب هتباصصإا

حلاصصملا تلبقتصسا ةملعلا ىفصشتصسمبو ،ةيربخملا

امك ،اهتباصصا يف هبتصشم ت’اح ةدع ةيئافصشتصس’ا

ءافصشل˘ل ت’ا˘ح6 لثام˘ت ح˘لا˘صصم˘لا تاذ تل˘ج˘صس

يتلا ت’احلا ددع كلذب لصصيل ،ةملعلا ىفصشتصسمب

راصشتنإا ةياد˘ب ذ˘ن˘م ة˘لا˘ح53 ىلإا ءافصشلل تل˘ثا˘م˘ت

ةيبلصس جئاتنلا ترهظ لازا نيع ىفصشتصسمبو ،ءابولا

،نيلهكب رم’ا قلعتيو امهتباصصا يف هبتصشم نيتلاحل

ي˘ح˘صصلا لز˘ع˘لا تح˘ت ن˘ي˘صصخ˘صش ع˘˘صضو م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

نم لجرب رم’ا قلعتيوامهتباصصا ةلاح يف هابتصشÓل

دكاتلا راظتنا يف جرب ءاصضيب نم رخ’او رجحلا نيع

ليلاحتلا جئاتن رود˘صص د˘ع˘ب ة˘ي˘ح˘صصلا م˘ه˘ت˘لا˘ح ن˘م

.ةيربخملا

ةافو ةلاح لوأا لجسسي ةريبكلا نيع ىفسشتسسم

انوروك سسوريفب

نيع ةنيدم ىفصشتصسم حلاصصم سسمأا حابصص تلجصس

ةافو ةلاح لوأا ،فيطصس ةي’و لامصش ةعقاولا ةريبكلا

رمعلا نم غلبي خيصشب رمأ’ا قلعتيو انوروك سسوريفب

تدكأات ثيح ،زيزع ينب ةقطنم نم ردحني ،ةنصس87

ليلاحتلا جئاتن رودصص دعب انوروك سسوريفب هتباصصإا

.ةيربخملا

ر نميا
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رظح دمصصي مل اعقوتم ناك امكو
تاطلصسلا هيلا تعد يذلا لوجتلا

ة˘ع˘با˘صسلا ة˘عا˘صسلا ن˘م أاد˘ب˘ي يذ˘˘لاو
ةي’و نم ةدع قطانمب اريثك اءاصسم
ثيح ناصضمر رهصش ةيادب عم لجيج
داد˘عأا جور˘خ ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه تد˘ه˘صش
مهلزانم نم سصاخصشأ’ا نم ةريبك
سضر˘˘غ˘˘ب ا˘˘ما كلذو را˘˘ط˘˘فإ’ا د˘˘ع˘˘˘ب
اثحبوأا سسفنلا نع حيورتلاو يصشملا

ى˘ت˘حوأا يا˘صشوأا ةو˘ه˘ق نا˘ج˘ن˘˘ف ن˘˘ع
كلتوأا ةقطنملا هذهب رخآا بورصشم
ايبصسن ةلوزعملا قطانملاب ةصصاخو

اهباوبأا يهاقملا سضعب تحتف ثيح
ة˘ي˘ب˘ل˘ت ل˘جأا ن˘م ي˘ف˘˘خ ل˘˘كصشبو˘˘لو
حا˘ح˘لإ’ا ل˘ظ ي˘ف ا˘ه˘ن˘ئا˘بز تا˘ب˘ل˘ط
باحصصأا سضاعتماو ء’ؤو˘ه˘ل ر˘ي˘ب˘كلا

ةليوطلا قلغلا ةرتف نم يهاقملا هذه
ىلع مهتعصضوو ايدام مهتبعتأا يتلا

سضعب ءÓتما رصسفيام سسÓفإ’ا ةفاح
د˘ع˘ب ةرا˘م˘لا˘ب عراو˘صشلاو تا˘قر˘ط˘لا
رهصشلا نم موي لوأ’ راطفإ’ا ناذآا
يف لاحلا هيلع ناك امك ليصضفلا
ءÓتما تدهصش يتلا راهنلا تاعاصس
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا لا˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لاو عراو˘˘˘صشلا
يد˘ح˘ت ي˘ف كلذو ن˘˘ي˘˘قو˘˘صست˘˘م˘˘لا˘˘ب

يلزن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإ’ خرا˘صص

ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ع ب˘ّع˘˘صص يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
طبصض ةدا˘عا ة˘ي˘ن˘مأ’ا تÓ˘ي˘كصشت˘لا
ةمزÓمب نينطاوملا عانقاو رومأ’ا
ظحÓيام لظ يف ديدج نم مهتويب
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ح˘˘صضاو را˘˘ت˘˘ه˘˘ت˘˘صسا ن˘˘˘م
تاريذحتلاب اوبرصض نمم نيريثكلا
حلاصصملا فلت˘خ˘م ا˘ه˘ترد˘صصأا ي˘ت˘لا
سسوريفلا نم ةيناث ةجوم سصوصصخب
تدهصشو اذه .طئاحلا سضرع لتاقلا
ت’اح ليجصست ةيئابو˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا

ربع ةريخأ’ا تاعاصسلا لÓخ ةديدج
ةرازو ثي˘ح ثي˘˘ح ة˘˘ي’و˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘قا

ةد˘يد˘ج ت’ا˘˘ح8 ن˘˘ع ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب

لعجام ثÓثلا ةي’ولا تايفصشتصسم
ىلا عفترت ةدكؤوملا تاباصصإ’ا ددع

يف ،سسمأا لاوز دودح ىلا ةلاح54
ن˘م د˘يز˘م˘لا تل˘˘ج˘˘صس كلذ ل˘˘با˘˘ق˘˘م
ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘فا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ت’ا˘˘ح
رداغ ا˘مد˘ع˘ب ة˘ي’و˘لا تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم
ييفصشتصسم نير˘خآا ن˘ي˘با˘صصم ة˘ثÓ˘ث
يذلا تقولا ي˘ف ل˘ج˘ي˘جو ر˘ي˘ها˘ط˘لا
ن˘ع ة˘ي˘ب˘˘ط ردا˘˘صصم ه˘˘ي˘˘ف تثد˘˘ح˘˘ت
ددج ىصضرم ة˘ع˘برأا ى˘ل˘ع ظ˘ف˘ح˘ت˘لا
لجيجو ةيليملا ييفصشتصسم نم لكب
سسوريفب مهتباصصا يف هابتصشإ’ا دعب

م˘ه˘ع˘صضو لÓ˘خ ن˘م كلذو ا˘نورو˘ك
.يحصصلا رجحلا نهر
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ة˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘مأا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تر˘˘خ˘˘صس

0002 ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ي’ا˘˘م ل˘˘ج˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ب
ينطاوم ن˘ي˘مأا˘ت ل˘جأا ن˘م ي˘طر˘صش
ر˘ه˘صش لÓ˘خ سشي˘نرو˘كلا ة˘م˘صصا˘ع
ةيصضمتب ء’ؤوهل حامصسلاو ناصضمر
ةنيكصسلا فنك يف ليصضفلا رهصشلا

.ءودهلاو
ة˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘مأا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تف˘˘صشكو
اهططخ˘م ل˘ي˘صصا˘ف˘ت ن˘ع ل˘ج˘ي˘ج˘ب
رهصش لÓخ ةيو˘لا ن˘ي˘مأا˘ت˘ل ي˘مار˘لا

˘ما˘ي˘صصب م˘ه˘ل حا˘˘م˘˘صسلاو نا˘˘صضمر
اهدوصست ءاوجأا يف ليصضفلا رهصشلا
اذ˘˘˘ه˘˘˘بو ،ءود˘˘˘ه˘˘˘لاو ة˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘كصسلا

نع ةريخأ’ا هذه تنلعأا سصوصصخلا

0002 ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ي’ا˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘صست
لجأا نم بترلا فلتخم نم يطرصش
ج˘ما˘نر˘ب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘صسلا
ةيريدم˘لا ه˘تر˘ط˘صس يذ˘لا ي˘ئا˘قو˘لا
يتلا قطانم˘لا ن˘ي˘مأا˘ت˘ل ةرو˘كذ˘م˘لا
اهصصاصصت˘خا قا˘ط˘ن ن˘م˘صض ل˘خد˘ت
ةريبكلا ندملا مصصاو˘ع˘ب اد˘يد˘ح˘تو
ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ي˘ت˘˘لاو ةر˘˘ي˘˘غ˘˘صصلاو
ططخملا يوطنيو ،نمأÓل تارقم
ة˘ل˘جار تا˘جر˘خ ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘كذ˘˘م˘˘لا

ل˘جأا ن˘م ن˘مأ’ا ناو˘عأ’ ة˘˘ل˘˘لؤو˘˘مو
ميظنتو رورملا ةكرح ريصس ةبقارم
يتلا رواحملا فلتخم ربع ةيلمعلا
هذه لÓخ اماحدزا ةداعلا يف دهصشت

اذ˘ه ن˘م˘صضت˘ي ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
فلتخمل ةبقارم تايلمع ططخملا
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م عراو˘˘˘صشلاو ن˘˘˘كا˘˘˘˘مأ’ا
نم فارحناوأا لمع يأ’ يدصصتلا
˘ما˘ع˘لا ما˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ل˘˘خ˘˘ي نأا ه˘˘نأا˘˘صش
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘ع كي˘ها˘ن ،ة˘ن˘˘ي˘˘كصسلاوأا

ل˘جأا ن˘م تÓ˘ح˘م˘لا ى˘لا تا˘جر˘˘خ
ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘صسم˘لاو را˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘˘عو˘˘ت
ةمÓصسلا تاءارجا مارتحا ةرورصضب
سسوري˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ةيلم˘ع لا˘ف˘غا نود اذ˘هو ،ا˘نورو˘ك
رهصسلاو ةماعلا تاءاصضفلا ةبقارم
تاءارجإ’ مراصصلا قيب˘ط˘ت˘لا ى˘ل˘ع
رظح ةرتف لÓخ ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا
ةماعلا ةيريدم˘لا تن˘م˘تو .لو˘ج˘ت˘لا

نأا نينطاوملا ىلع لجيجب نمأÓل

لÓخ نم ةيلمعلا هذه يف اوطرخني

دييقتلاو اهرصصانع ةمهم ليهصست

ةهجوملا ح˘ئا˘صصن˘لاو تادا˘صشرإ’ا˘ب

يلزنملا رجحلاب قلعتي اميف مهل

ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا د˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جاو

ن˘م ة˘صسا˘صسح˘لا ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه لÓ˘خ

يد˘صصت˘لا ة˘كر˘ع˘م ة˘ل˘صصاو˘م ل˘˘جأا

˘مد˘عو حا˘ج˘ن˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘˘ل

ى˘لا ل˘˘ي˘˘صضف˘˘لا ر˘˘ه˘˘صشلا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت

لتاقلا سسوريفلا اذه رصشنل ةبصسانم

سضعب لÓخ نم ةي’ولا ناكصس نيب

تدهوصش يتلا ةئطاخلا تافرصصتلا

.رهصشلا اذه موي لوأا ذنم
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ةئز˘ج˘ت˘لا قاو˘صسأا ف˘ل˘ت˘خ˘م فر˘ع˘ت
يف ةملاق ةي’وب هكاوفلاو رصضخلل
،مير˘كلا نا˘صضمر ر˘ه˘صش ما˘يا ي˘نا˘ث
،اهراعصسا ي˘ف ة˘برا˘صضمو با˘ه˘ت˘لا

يف طيصسب˘لا ن˘طاو˘م˘لا ل˘ع˘ج ا˘م˘م
بعÓتلا اذه يتاي ،هرما نم ةريح
˘مد˘ع ة˘ج˘ح˘ب را˘ع˘صسأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب
ي˘ف ا˘هرار˘ق˘˘ت˘˘صسا مد˘˘عو ا˘˘ه˘˘تر˘˘فو
بل˘ط˘لا تر˘ث˘كو ة˘ل˘م˘ج˘لا قاو˘˘صسأا

،ناصضمر رهصش يف ةصصاخ اهيلع
نوصشيعي  نونطاوملا  لعج  ام
ءا˘ي˘ت˘صسأ’او ا˘ير˘ي˘ت˘صسه˘لا ن˘م ة˘لا˘ح
سشي˘ع˘ن ن˘ح˘نو ة˘صصا˘خ ة˘مد˘˘صصلاو
تلق نأا دعب ،انوروك ءابو ةرهاظ
عاو˘˘˘نأا ل˘˘˘ك را˘˘˘ع˘˘˘صسأا تع˘˘˘ف˘˘˘˘تراو
ءانث˘ت˘صسا نود  ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘صضخ˘لا

ام اذهو ،هابتنإÓل تفلم لكصشبو
ا˘˘ن˘˘ت˘˘لو˘˘˘ج ي˘˘˘ف ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘قو
ى˘لإا ا˘ن˘تدا˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘عÓ˘ط˘ت˘˘صس’ا
لوأاو ،ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا قاو˘˘˘˘صسأا سضع˘˘˘˘ب
نأاو˘ه ا˘هد˘˘ن˘˘ع ا˘˘ن˘˘ف˘˘قو ة˘˘ظ˘˘حÓ˘˘م
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘صسف˘ن را˘˘ع˘˘صسأ’ا

را˘˘ج˘˘ت نأا˘˘كو قاو˘˘˘صسأ’ا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
د˘ي˘حو˘ت ى˘ل˘ع او˘˘ق˘˘ف˘˘تا ة˘˘ئز˘˘ج˘˘ت˘˘لا
لوجت˘م˘ل˘ل ن˘كم˘ي ثي˘ح ،را˘ع˘صسأ’ا
ة˘ل˘هو˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م قاو˘˘صسأ’ا هذ˘˘ه ي˘˘ف
ة˘ق˘ي˘ق˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لا ،ى˘˘لوأ’ا
ة˘˘برا˘˘صضم˘˘لاورا˘˘ع˘˘صسأ’ا با˘˘ه˘˘ت˘˘لا
نثتصسي ملو ،هابتنإÓل تفلم لكصشب
عاو˘˘˘نأا ن˘˘˘م عو˘˘˘˘ن يأا عا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ترإ’ا
غ˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ب ثي˘˘˘˘˘˘ح ،تاور˘˘˘˘˘˘صضخ˘˘˘˘˘˘لا

م˘˘طا˘˘م˘˘˘ط˘˘˘لاو ،جد05اطاطبلارعصس

001و08 نيبام رزجلا ،جد001
غ˘ل˘ب  سسخ˘لا ،د˘حاو˘˘لا غ˘˘ل˘˘كل˘˘ل جد

لفلفلا رعصس حوارت اميف ،جد001

ىلا جد061 نيب ام راحلاوولحلا

جد021 ةعرقلاو.جد081
ن˘يذ˘لا ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘بو
ن˘ع ا˘ن˘ل ؤور˘ب˘ع ن˘يا ،م˘ه˘ب ا˘ن˘ي˘ق˘ت˘˘لا
ن˘يد˘يد˘صشلا م˘هر˘مذ˘تو م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘صسا

ةبراصضملاو باهتل’ا نإاف  ولاقو
يدا˘ع ر˘ما ح˘ب˘صصأا ،را˘˘ع˘˘صسأ’ا ي˘˘ف
ةقرطملا نيب مهناو مهل ةبصسنلاب
يف سشحاف˘لا عا˘ف˘تر’ا ،ناد˘ن˘صسلاو
ا˘م˘ك ،ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘صضخ˘لا را˘˘ع˘˘صسا

يف  راجتلل ماهت’ا عباصصأا اوهجو
ةجحب راعصسأ’ا فلتخمب بعÓتلا

يف اهرارقتصسا مدعو اهرفوت مدع
.انوروك ةحئا˘جو ة˘ل˘م˘ج˘لا قاو˘صسأا

ل˘˘ب˘˘ق يذ˘˘لا را˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘حا رر˘˘˘بو
يف تادايزلا هذه نأاب انعم ثيدحلا
عل˘صسلا تل˘ق ى˘لإا ة˘ع˘جار را˘ع˘صسأ’ا

ةرثكو ةلمجلا قاوصسأاب اهعافتراو
ى˘ق˘ب˘˘ي كاذو اذ˘˘ه ن˘˘ي˘˘بو ،بل˘˘ط˘˘لا
يف نمثلا عفدي طيصسبلا نطاوملا

نو˘ن˘طاو˘م˘لا ر˘ب˘ع ا˘م˘˘ك ،ةر˘˘م ل˘˘ك
عافترا ل˘ما˘ع م˘ه˘ع˘ن˘م˘ي م˘ل ن˘يذ˘لا
ا˘˘م ل˘˘ك ءا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘قا ن˘˘˘ع را˘˘˘ع˘˘˘صسأ’ا
روطفلا ةبجو ريصضحتل هنوجاتحي

هذ˘˘˘ه ن˘˘˘ع م˘˘˘˘ها˘˘˘˘صضر مد˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘ع
لك اهليجصست اوفلأا يتلا ةيعصضولا
...ةنصس

ةيئ’ولا ةحلصصملاب ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘قر˘ف˘لا ر˘صصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
ةحاطإ’ا نم سسارهأا قوصس ةي’و نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل
ةريخذلا يف ةرجاتملا نهتمت ةمظنم ةيمارجإا ةعامجب
تامولعم ىلا اداناصسا اذهو ةرواجم لود نم اهلاخدإا دعب
ىلع مهيف هبتصشملا طا˘صشن˘ب ،ة˘قر˘ف˘لا ر˘صصا˘ن˘ع˘ل ةد˘كؤو˘م
ط˘ير˘صشل˘ل ة˘م˘خا˘ت˘م˘لا ي˘تا˘صشم˘لاو تا˘يد˘ل˘ب˘لا ىو˘ت˘˘صسم
نم ةريبك ةيمك عيبل ةقفصص دقع ددصصب مهو ،يدودحلا
دصصرتلا متيل ،ينطولا بارتلا لخاد اهجيورتو ةريخذلا
دحأا ىوتصسم ىلع مهتمهادم مت نيذلا ،مهيف هبتصشملل
،سسارها قوصس ةمكحم ةباين عم قيصسنتلا دعب يتاصشملا

ةيمك ىلع اهلخادب رثع اهصشيتفتب ثيح ةبكرم نتم ىلع

ملم61 رايع سشيطارخ يف تلثمت ةريخذلا نم ةريبك

عنصص تاذ عاونأ’ا ةفلتخم ةصشوطرخ0001 ـب تردق
نم يناثلا مهدقع يف سصاخصشأا ةثÓث فيقوت عم ،يبنجأا
زاجنإا مت ةينوناقلا تاءارجإ’ا عيمج لامكتصسابو رمعلا

ةعامج نيوكت مرج نع مهيف هبتصشملل يئاصضق فلم
،ةزايح سضرغل ةينطولا دودحلل ةرباع ةمظنم ةيمارجإا

قيرط نع ل˘ق˘نوا ن˘ح˘صش ،م˘ي˘ل˘صست ،ع˘يزو˘ت ،ع˘ي˘ب سضر˘ع
ةباين مامأا هبجومب اوليحأا ،ديصص ةحلصسأا ةريخذل روبعلا

رمأا مهنم نينثإا قح يف ردصص نيأا سسارهأا قوصس ةمكحم
تامازتلإا تحت ثلاثلا فرطلا عصضو يف ،سسبحلاب عاديإا
 سش.ا.ةيئاصضقلا ةباقرلا

 ةمحرلا رهسش مايأا يناث يف /ةملاق

هرمأإ نم ةريح يف نطإوملإو لسصإوتم هكإوفلإو رسضخلإ راعسسأإ باهتلإإ

سسارها قوسسب ةسشوطرخ0001 زجح مت اميف

 ةريخذلاب ةرجاتملإ يف ةسصتخم ةمظنم ةيمإرجإإ ةعامج طاسشن فيقوت

 اهططخم نع فسشكت ةي’ولا نمأا ةيريدم

 ناسضمر رهسش لÓخ لجيج ناكسس نيمأاتل يطرسش0002

ةنيطنسسق

21 ليجسست
ةديدج ةباسصإإ
انوروك سسوريفب

عافترا ةنيط˘ن˘سسق ة˘ي’و د˘ه˘سشت
ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘سصم˘˘˘لا دد˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف بي˘˘˘˘هر
˘ما˘يأ’ا لÓ˘خ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘˘ب
م˘˘ت ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا

ةباسصإا21 سسم’ا مو˘ب ل˘ي˘ج˘سست
يلامجا عفتريل ةدكؤوم ةديدج

ةباسصا411 ة˘˘لا تا˘˘با˘˘سص’ا
ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج يذ˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘سشؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو˘˘˘˘˘هو
سسوقان قدت ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
نا˘˘˘˘ك˘˘˘˘سسلا بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘تو ر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا

مازتل’ا ةرور˘سضب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو
ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘تو ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب
فا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘يإ’ ة˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘سسلا د˘˘˘˘˘عاو˘˘˘˘˘ق
.ةحئاجلل عيرسسلا راسشتن’ا

زاكعوب لامج
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د˘حأأ مد˘ق˘ت ر˘ثإأ دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح
ةميرجلأ ةحفاكم ةقرف بتكم ىلإأ اياحصضلأ
لجأأ نم ة˘ل˘صشن˘خ ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ة˘ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ
بصصنلل هصضرعت صصوصصخب ىوكصش ميصسرت
ل˘ب˘ق ن˘م تنر˘ت˘نإ’أ ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع لا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’أو
ربع ةينورت˘كل’أ تا˘ح˘ف˘صصلأ ىد˘حإأ بحا˘صص
ةلماحلأ كوبصسياف يعامتج’أ لصصأوتلأ عقوم
ةيراجتلأ تامÓعلأ ىدحإ’ راعتصسملأ مصسÓل
تا˘عا˘ن˘صصلأ لا˘ج˘م ي˘˘ف ةد˘˘ئأر˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
صضرع ىلع همأدقإأ لÓخ نم ،ةيلزنمورهكلأ
ةيلزنمورهك ةزه˘جأ’ تا˘صضي˘ف˘خ˘ت˘لا˘ب ع˘ي˘ب˘ل˘ل

،لا˘ج˘م˘لأ ي˘ف ة˘فور˘ع˘م˘لأ تا˘كر˘صشلأ ىد˘˘حإ’
ريصسم ع˘م ل˘صصأو˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ح˘صضلأ ما˘ق ه˘ي˘ل˘عو
ةينورتكل’أ ةحفصصلأ اهنأ هداقتعاب ةحفصصلأ
هنم بلط ثيح ، ةكرصشلاب ةصصاخلأ ةيمصسرلأ

هتامولعم عيمجب  هيفأوي نأأ ةحفصصلأ ريصسم
ر˘ي˘صسم ما˘ق ا˘هد˘ع˘ب ه˘ب ة˘صصا˘خ˘لأ ة˘ي˘صصخ˘˘صشلأ
لصسرأأ و ةيحصضلاب ايفتاه لاصصت’اب ةحفصصلأ
نأأ هنم ابلاط ،يراجلأ يديربلأ  هباصسح مقر هل

ةميق جد005,28 هردق يلام غلبم هل لصسري
+زاغ نرف +ةجÓث يف ةلثمتملأ تايرتصشملأ
ة˘مÓ˘ع˘لأ صسف˘ن˘ل ة˘˘ل˘˘ما˘˘ح ،ف˘˘ي˘˘كم +زا˘˘ف˘˘ل˘˘ت
ع˘م ءأر˘صشلأ ة˘ي˘ل˘م˘ع تم˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لأ

لاصصتأ ىقلتيصس هنأ هرطخأأ ، عقوملأ بحاصص
نح˘صشب مو˘ق˘ي˘صس يذ˘لأ صصخ˘صشلأ ن˘م ي˘ف˘تا˘ه

مداق هنأاب هملعأ ثيح Óعف مت ام وهو هتعاصضب
جيريرعوب جرب ةي’و نم ةلصشنخ ةي’و ىلأ
دعب هنأ ريغ ،اهيلع قفتملأ ةعاصضبلأ هل ملصسيل
تأر˘م ةد˘ع˘ل لا˘˘صصت’أ ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلأ ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م
قلغم لاقنلأ هفتاه دجو  نحصشلاب فلكملاب
بحا˘صصب ه˘لا˘˘صصتأ د˘˘ن˘˘ع ه˘˘صسف˘˘ن ر˘˘مأ’أ و˘˘هو
لÓ˘خ ن˘م م˘ت˘ي˘˘ل .ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’أ ة˘˘ح˘˘ف˘˘صصلأ
حت˘ف ة˘ي˘ح˘صضلأ ل˘ب˘ق ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لأ ىو˘كصشلأ

يف تصضفأأ يتلأ ،ةيصضقلأ يف قمعم قيقحت

وكصشملأ ةيوه ىلإأ لصصوتلأ  نم زيجو تقو

ديد˘ع ي˘ف ثح˘ب ل˘ح˘م ه˘نأ ن˘ي˘ب˘ت ا˘م˘ك ، ه˘ن˘م

بصصنلأو لايتح’أ ةيلمع هناهتماب تاي’ولأ

تأءأر˘جإأ لا˘م˘˘كت˘˘صسأ د˘˘ع˘˘ب ،تنر˘˘ت˘˘ن’أ ر˘˘ب˘˘ع

ليكو ديصسلأ ىلإأ فلملأ لاصسرإأ مت قيقحتلأ

.ةلصشنخ ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ

انروك ةحئاج راسشتنإا ذنم ةميرج ثلاث يف

ةنتابب صسواقن يف نيكسس ةنعطب باسش لتقم
نم تاينيثÓثلأ يف «ز.ر» ىعدي باصش لوأ’أ صسمأأ ءاصسم يقل

صسواقن ةنيدم ناكصس اهل زتهأ ةعصشب لتق ةميرج يف ،هفتح رمعلأ

رثأ ،صسواقنب نيعلأ صسأأر يح اهدهصش هذه ةميرجلأ ،ةنتاب ةي’وب

ةنعط هيجوتب ماق يذلأ ،رخأ صصخصشو ةيحصضلأ نيب بصشن راجصش

،بلقلأ ىوتصسم ىلع هتباصصأ نيكصس ةطصسأوب ةيحصضلل ةلتاق

نم’أ حلاصصم فقوت نأ لبق أذه ،ناكملأ نيعب Óيتق هتدرأو

ةيحصضلأ لوح اميف ،هذه لتقلأ ةميرج يف اقيقحت حتفتو يناجلأ

نأ ركذلاب ريدج ،صسواقن ىفصشتصسمب ثثجلأ ظفح ةحلصصم ىلأ

ةي’و ىوتصسم ىلع اهعون نم ةيناثلأ دعت هذه لتقلأ ةميرج

ماحتقاب صصخصش ماق نأ دعب ،مايأ ةثÓث نم لقأ فرظ يف ،ةنتاب

لتقب ماقو ةنتاب ةنيدمب جأروفأ كراب يحب نصسم خيصش لزنم

تانعط ةدع هجوي نأ لبق ،هنكصسمب Óيتق هأدرأ ثيحةيحصضلأ

ةنتاب ىفصشتصسم ىلأ تلوح يتلأو ،لوتقملأ ةيحصضلأ ةجوزل

راظتنأ يف هفيقوتو يناجلأ ىلأ لصصوتلأ مت دقو أذه ،يعماجلأ

ءابو راصشتنأ ذنم لتقلأ مئأرج ددع غلب اميف .تاقيقحتلأ لامكتصسأ

اهلوأ ناك ،لتق مئأرج ةثÓث يئزجلأ رجحلأ صضرفو91 ديفوك

ةنتاب ةنيدمب طيصشمات يحب رمعلأ نم22 ـلأ يف باصش لتقم

نأ لبق ةرايصس نتم ىلع أوناك بابصشلأ نم ةعومجم دي ىلع

ةنعط هيجوتي ىهتنأ راجصش هقيقصشو ةيحصضلأ نيبو مهنيب بصشني

.ةيحصضلل ةلتاق
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ةلسشنخ ةي’و نمأاب تاردخملا ةحفاكم ةقرفل ةيلمع يف

ةرجاتم ةكبسش نولكسشي صصاخسشأا3 فيقوت
ديدجلا ينارمعلا بطقلاب تاردخملاب

تأردخملاب عورصشم ريغلأ راجت’أ ةحفاكم ةقرف رصصانع نكمت

ةلصشنخ ةي’و نمأاب ةيئا˘صضق˘لأ ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘ب

صضرعلأو ةزايحلأ ةيصضق يف صصاخصشأأ ثÓث فيقوت نم،ةلصشنخب

رثأ دوعت ةيصضقلأ .(يدنهلأ بنقلأ جنتأر) ةردخم دأوم عيبلل

صصاخصشأأ ثÓث مايق اهدافم ، ةقرفلأ رصصانعل تامولعم دورو

نوموقي ،ةلصشنخ ةي’و نم نوردحني رمعلأ نم يناثلأ دقعلأ يف

بطقلأ ىوتصسم ىلع (يدنهلأ بنقلأ جنتأر) ةردخم دأوم عيبب

هذ˘ه˘ل ’Ó˘غ˘ت˘صسأ ،ة˘ل˘صشن˘خ رأز˘ي˘ع˘لأ ق˘ير˘ط د˘يد˘ج˘لأ ي˘نأر˘م˘ع˘˘لأ

دعب ، ةقرفلأ رصصانع لبق نم ةمكحم ةطخ دأدعإأ مت تامولعملأ

برقلاب  مهيف هبتصشملأ فيقوت مت ثيح ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأ

هطبصض مت يذلأ يلام غلبم دع ددصصب أوناك،تأرامعلأ ىدحإأ نم

تأردخم ةعطق ىلع روثعلأ مت امك ،جد058,71 ـب ردقملأ

أابخم تناك مأرغ57,81 ـب اهنزو ردقي (يدنهلأ بنقلأ جنتأر)

0002 ـب ردقي يلام غلبم طبصض مت امك مهدجأوت ناكمب ماكحإاب

هيف هبتصشم ةزوحب طبصض و ،مهيف هبتصشملأ دحأ ةزوحب تناك جد

ءاي˘صشأ’أ ز˘ج˘ح م˘ت˘ي˘ل ،جد0251 ـب ردق˘ي ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ثلا˘ث˘لأ

لامكتصس’ ةقرفلأ رقمل مهيف هبتصشملأ ليوحت و ةطوبصضملأ

ميدقت مت قيقحتلأ تأءأرجإأ لامكتصسأ دعب .قيقحتلأ تأءأرجإأ

يف ةلصشنخ ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو مامأأ مهيف هبتصشملأ

بنقلأ جنتأر) ةرد˘خ˘م دأو˘م ع˘ي˘ب˘ل˘ل صضر˘ع˘لأ و ةزا˘ي˘ح˘لأ ة˘ي˘صضق

.(يدنهلأ
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ةبراسضملاو راكتحإلل ةهجوم تناك

ةمسشلا ةدام نم صسيك فلأا03 زجح
فراطلاب ةرتوفم ريغ ىرخأا داومو

فلأ03 زجح نم فراطلاب يديهم نب ةرئأد نمأأ حلاصصم تنكمت

رثأ ىلع كلذو ةرتوفم ريغ ىرخأأ دأومو ةمصشلأ ةدام نم صسيك

نيزختب صصاخصش’أ دحأ مايق اهدافم ةدكؤوم تامولعم لÓغتصسأ

نب ءايحأ دحأاب عقي بآأرم لخأد غبتلأ ةدام نم ةربتعم ةيمك

هذه راعصسأ يف ةبراصضملأ و اهراكتحأ لجأ نم أذه و     يديهم

زجح مت نيأ بآأرملأ ةمهأدمب ةطرصشلأ رصصانع موقتل ةعلصسلأ

صسيك فلأأ03 يلأوحـب تردق ةمصشلأ ةدام نم ةربتعم ةيمك

لجصس يأأ ىلع زوحي ’ ينعملأ نأ تايرحتلأ ترفصسأ اميف

امك ةيعرصش ريغ ةقيرطب هطاصشن صسرامي وهف يلاتلاب و يراجت

ةتصس براقي ام ةرداصصم و زجح ةيلمعلأ صسفن لÓخ اصضيأ مت

ةروتاف نودب اهعيمج ةقÓح ةرفصش009 و يقرو بوك ف’أأ

ةراجتلأ حلاصصم عم قيصسنتلاب ةعاصضبلأ هذه ةرداصصم كلذب متيل

يئاصضق فلم هقح يف زجنأ ةينوناقلأ تأءأرج’أ لامكتصسأ دعب و

ناعرذلأ ةمكحم ىدل ةيئاصضقلأ تاهجلأ مامأ هبجومب لصسرأ

.هيلأ ةبوصسنملأ لاعفأ’أ ىلع هتمكاحم صضرغل
¿.e©£≈ Gd∏¬

يرئازجلا قرسشلا ةديرج5

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

0795ددعلا0202 ليرفأا62 دحألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةيعون ةيلمع يف، ةلسشنخ ةي’و نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئ’ولا ةحلسصملاب ةيتامولعملا ةميرجلا ةحفاكم ةقرف رسصانع نكمت
.تنرتنإ’ا قيرط نع لايتح’ا و بسصنلا نهتمي صصخسش ةيوه ديدحت نم اهل

نطولا تاي’و ديدع نم نوردحني هاياحسض

مرجم ةيوه فسشكت ةلسشنخ نمأاب ةينورتكلإلا ةميرجلا ةقرف
كوبسسيافلا قيرط نع لايتحلا و بسصنلا نهتمي
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ل˘خد˘ت˘لأو ثح˘ب˘˘لأ ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تحا˘˘طأأ
ةطرصشلل ةيئ’ولأ ةحلصصملل ةعباتلأ «يرايبلأ»
ةباصصعب أرخؤوم فراطلأ ةي’و نمأاب ةيئاصضقلأ

ةرجاتملأ يف طصشنت دأرفأأ ةعبصس نم ةنوكم
ةدام نم ةحيفصص زجح مت نيأأ تأردخملاب

مأرغ09 ـب ا˘ه˘نزو رد˘ق ج˘لا˘ع˘م˘لأ ف˘˘ي˘˘كلأ
ةيديلقت فويصس نع ةرابع ءاصضيب ةحلصسأأو
عيب ةيلمع تأدئاع نم يلام غلبمو عنصصلأ
دنع ةي˘صضق˘لأ هذ˘ه ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت .تأرد˘خ˘م˘لأ
دحأ مايقب ديفت ةينم’أ حلاصصملأ تأذ يقلت
خوك Óغتصسم تأردخملأ جيورتب  صصاخصشأ’أ

عقي  يلئاعلأ هنكصسم نم برقلاب يوصضوف
ن˘يز˘خ˘ت˘ل صسا˘˘ب˘˘صسب˘˘لأ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ءا˘˘ي˘˘حأأ د˘˘حأا˘˘ب
لغتصسي امك هنئا˘بز˘ل ا˘ه˘ج˘يور˘تو تأرد˘خ˘م˘لأ
بع˘ل˘ل تأر˘ه˘صس م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل خو˘كلأ أذ˘˘ه ا˘˘صضيأ
هيلعو نيفرحنملأ نم ةعومجم ةقفر رامقلأ

تنكمت ينعملل دصصرت و ةعباتم ةيلمع دعبو
رثأ ىلع ةحل˘صصم˘لأ تأذ˘ل ة˘طر˘صشلأ ر˘صصا˘ن˘ع
فيقوت نم خوكلل ةي˘ئا˘ج˘ف ة˘م˘هأد˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع
و نيفرحنملأ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ة˘ق˘فر ي˘ن˘ع˘م˘لأ

ي˘نا˘ث˘لأ د˘ق˘ع˘لأ ي˘ف صصا˘خ˘صشأ ة˘ت˘˘صس م˘˘هدد˘˘ع
،ةنيدملأ تأذ نم نوردحني رمعلأ نم ثلاثلأو
ةيمك خوكلأ لخأدب كلذك زجحو طبصض امك
غلبمو ءاصضيب ةحلصسأ ماخلأ تأردخملأ نم

رأرمتصسأ عمو اعيمج اهزجح متيل ربتعم يلام

ةباصصعلأ هذه دأرفأ نأ ترهظأأ تايرحتلأ يف

يف ةصصتخم ةيمأرجإأ ةباصصع نمصض طصشنت

عيمج لامكتصسأ دعبو تأردخملاب ةرجاتملأ

فلم اعيمج مهدصض زجنأأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ

ةرد˘خ˘م دأو˘م ةزا˘ي˘˘ح ة˘˘ي˘˘صضق ن˘˘ع ي˘˘ئا˘˘صضق

لمحو ةيعرصش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ع˘ي˘ب˘لأ صضر˘غ˘ل

ةيئاصضقلأ تاهجلأ مامأ أومدق ءاصضيب ةحلصسأأ

ردصص نيأأ  ناعردلأ ةمكحم ىدل ةصصتخملأ

ليحأ نيح يف عأديأ رمأ مهنم ةثÓث قح يف

ةمكاحم˘لأ ة˘صسل˘ج ى˘لأ ة˘با˘صصع˘لأ دأر˘فأأ ة˘ي˘ق˘ب

.قح’ خيراتب

ءاسضيب ةحلسسأاو يلام غلبم عم جلاعملا فيكلا ةدام ةحيفسص زجح مت

فراطلاب تاردخملاب ةرجاتملا يف طسشنت ةباسصعب حيطت «يرايبلا»
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ةحفاكم ةقرف رصصانع نكمت
عور˘˘˘˘صشم ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘لأ را˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت’أ
ةيئ’ولأ ةحلصصملاب تأردخملاب
ةي’و نمأاب ةي˘ئا˘صضق˘لأ ة˘طر˘صشل˘ل

فيقوت نم ، صسمأأ لوأأ ،ةلصشنخ
ةصسرامملأ ةيصضق يف نيصصخصش
نم ةحصصلأ ةنهمل ةيعرصش ريغلأ

ي˘ف ة˘يودأأ ر˘ي˘فو˘˘ت و ع˘˘ي˘˘ب لÓ˘˘خ
حÓ˘صس ل˘م˘حو ة˘ي˘مو˘م˘ع ن˘كا˘˘مأأ
ن˘م «ن˘ي˘كصس» رو˘ظ˘˘ح˘˘م صضي˘˘بأأ
د˘˘ن˘˘صس نود صسدا˘˘˘صسلأ ف˘˘˘ن˘˘˘صصلأ
دورو رثأ دوعت ةيصضقلأ .يعرصش

اهدافم ةقرفلأ رصصانعل تامولعم
دقعلأ يف  امهيف هبتصشملأ مايق
نم نأردحن˘ي ر˘م˘ع˘لأ ن˘م ي˘نا˘ث˘لأ

وبق لÓ˘غ˘ت˘صسا˘ب ،ة˘ل˘صشن˘خ  ة˘ي’و
ةد˘جأو˘˘ت˘˘م˘˘لأ تأرا˘˘م˘˘ع˘˘لأ ىد˘˘حإأ
و نيزخت يف ةلصشنخ راباب قيرطب
قيرطلأ يف ةين’ديصص ةيودأأ عيب
هذ˘˘ه˘˘ل ’Ó˘˘غ˘˘ت˘˘صسأ ،ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ
ةط˘خ دأد˘عإأ د˘ع˘ب و تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ
رصصانع لبق نم ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘ن˘مأأ
فيقوت و وبقلأ ةمهأدم مت ةقرفلأ
امهعاصضخإأ دنع و امهيف هبتصشملأ
مت يدصسج˘لأ صشي˘ت˘ف˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل

60 ه˘˘˘˘ب ءأود ط˘˘˘˘صشم ط˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صض

051 اكيلود عون نم ت’وصسبك

517,9 ـب ردقي يلام غلبم و غلم

حÓصس ،جيورتلأ تأدئاع لثمت جد

عون نم نيكصس روظحم صضيبأ

ف˘ن˘صصلأ ن˘م مو˘ج˘˘ن3 يباكو

ىلع ناكملاب رثع امك ،صسداصسلأ

ةفل˘ت˘خ˘م ة˘يودأ’ ة˘غرا˘ف طا˘صشمأأ

ىلع يوتحي طصشم) يف ةلثمتم

عون نم ءأودل ةغراف صصأرقأأ01

ط˘˘صشم + غ˘˘ل˘˘م02 نولويزيف

ت’وصسبك01 ى˘ل˘ع يو˘ت˘˘ح˘˘ي

لوديصسكأ عون نم ءأودل ةغراف

ايئزج عطقم طصشم + غلم006

ءأودل ةغراف ت’وصسبك70 هب
زجح م˘ت˘ي˘ل  ،(نا˘مو˘ل˘ف˘ن عو˘ن ن˘م
ليو˘ح˘ت و ة˘طو˘ب˘صضم˘لأ ءا˘ي˘صشأ’أ
ةقر˘ف˘لأ ر˘ق˘م˘ل ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لأ

،قي˘ق˘ح˘ت˘لأ تأءأر˘جإأ لا˘م˘كت˘صس’
قيقحتلأ تأءأرجإأ لامكتصسأ دعبو
ليكو مامأأ امهي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لأ مد˘ق
ةلصشنخ ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ
ر˘ي˘غ˘لأ ة˘صسرا˘م˘˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘ف
ع˘ي˘ب ة˘ح˘صصلأ ة˘ن˘ه˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘عر˘˘صش
ةيمومع نكامأأ يف ةيودأأ ريفوتو
رو˘ظ˘ح˘م صضي˘بأأ حÓ˘˘صس ل˘˘م˘˘حو
صسداصسلأ ف˘ن˘صصلأ ن˘م «ن˘ي˘كصس»
. يعرصش دنصس نود

 ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأاو ةسسولهملا بوبحلا نم تايمك ىلع روثعلا

ةلسشنخ ةنيدمب ةسسولهملا صصارقألا يف ةرجاتملل ةرامع وبق لغتسست ةباسصع

ةنتابب ةتوتلا نيع يف ةسسولهملا صصارقألاو تاردخملا نم ةيمك زجح
ةلو’أ ،نيتلصصفنم نيتيلمع يف كلذو ،ةصسولهملأ صصأرق’أو تأرذخملأ نم ةيمك زجح نم ةنتاب ةي’وب ةتوتلأ نيع ةرئأد نمأأ حلاصصم تنكمت

ةينوناقلأ تأءأرج’أ ذاختأ دعبو ةيلقعلأ تأرثؤوملاب ةيعرصشلأ ريغ ةرجاتملاب همايق ةيفلخ ىلع ةنصس42 رمعلأ نم غلبي صصخصش فيقوت نم تنكم

نم ةتوتلأ نيعب ةيئاصضقلأ ةطرصشلل ةلقنتملأ ةقرفلأ تنكمت ىرخأ ةتهج نم .نيلباقيرب عون صصرق711 زجح مت نيأأ يلئاعلأ هنكصسم صشيتفت مت

ءافيتصسأ دعب جلاعملأ فيكلأ نم مأرغ1.731 ـب ردقت ةيمك ىلع روثعلأ مت هنكصسم صشيتفتبو ةنصس03 رمعلأ نم غلبي رخآأ صصخصش فيقوت

T°ƒT°É¿.ì.ميدقتلأ راظتنأ يف نيفوقوملأ دصض ةيئأزج تافلم زاجنأ مت قيقحتلأ تأءأرجأ
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انوروك ةحئاج يصشفت ذنم

  ةسسمخلا زكارملا قرف فرط نم برسست025 حلسصت هايملل ةيرئازجلا
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ي˘ف تÓ˘خد˘ت˘لا تل˘شصاو˘ت ا˘م˘ك
تا˘بر˘˘شست˘˘لاو با˘˘ط˘˘علا حÓ˘˘شصا
ةقرف تماق نيأا امئاد اهنع غلبملا

حÓشصإاب ةبانع زكرم2 مقر لخدتلا
رطق تاونق ىلع تابرشست ةعبرأا

،ةميدقلا ةطحملا عراششب مم52
ةا˘ن˘ق سسم م˘ه˘˘م بر˘˘شست حÓ˘˘شصإاو

ةطوط˘خو˘ب عرا˘ششب م˘م09 ر˘ط˘ق
تماق ينوبلا زكرم حلاشصم ةقرف،
ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘بر˘شست حÓ˘شصإا˘ب

ةيوجلا فورظلا مغر ةيباششلا يح
،ا˘م ا˘عو˘ن ة˘م˘ه˘م˘لا تب˘ع˘شص ي˘ت˘˘لا

هذ˘ه˘ل ي˘شسي˘ئر˘˘لا بب˘˘شسلا ع˘˘جر˘˘يو
مÓعلاب فلكملا بشسح تابرشستلا
،عيزوتلا ة˘كب˘شش رو˘هد˘ت ى˘لإا ا˘م˘ئاد
هذ˘ه˘ب ي˘˘نا˘˘كشسلا ع˘˘شسو˘˘ت˘˘لا اذ˘˘كو
ة˘شسارد˘لا ه˘ت˘ن˘ي˘ب ا˘م˘ك ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
.ةيدلبلا حلاشصم فرط نم ةزجنملا

دراو˘م˘لا ة˘ير˘يد˘˘م نا ح˘˘شضوأا دقو
طورششلا رتافد ءاهنا ددشصب ةيئاملا

ديدجتل ةبشسانملا ةلواقملا رايتخإل
سصلختلا لجأا نم عيزوتلا ةكبشش
،ة˘ي˘ئا˘م˘لا تا˘بر˘شست˘لا ن˘م ا˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
،ةيباششلا يح˘ب ع˘يزو˘ت˘لا ن˘ي˘شسح˘تو
هايملل ةيرئازجلا نئابز نأامط امك
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت˘شس م˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘شصم نأا˘˘ب
حÓ˘شصإل ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘م˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
لاغششأا ةرششابم نيح ىلإا تابرشستلا
م˘ت˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نا ا˘م˘ل˘ع ،د˘يد˘ج˘ت˘لا
ةيباششلا عاطق سسيئر عم قيشسنتلاب
ةقرف اهت˘ه˘ج ن˘م .ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل

ة˘ب˘ي˘ع˘ششلا جا˘ت˘نإلا ز˘كر˘م ل˘خد˘ت˘˘لا

ذف˘ن˘م ي˘ف بر˘شست حÓ˘شصإا˘ب تما˘ق

ةنومملا مم0521 ةانق ىلع ءاوهلا

نم ةبانع ةنيدمل ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ه˘ج˘ل˘ل

هتاذ قايشسلا يف .ةرورعزوب ةقطنم

ل˘كششم ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘شضق˘˘لا فد˘˘ه˘˘بو

نادقف يف تببشست يتلا تابرشستلا

تعشضو هايملا نم ةريبك تايمك

و غ˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ما˘˘˘قرا ةد˘˘˘حو˘˘˘لا

اهنئابز فرشصت تحت تامولعملا

يفتاهلا لابقتشسإلا زكرم رارغ ىلع

لاشصتلا˘ب اذ˘هوotac يتايلمعلا

تبا˘ث˘لا ن˘م ر˘شضخألا م˘قر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

ة˘˘عا˘˘شسلا راد˘˘م ى˘˘ل˘˘˘عو3951

ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ة˘˘ح˘˘ف˘˘شصلاو ،42/42

ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ى˘ل˘˘ع ةد˘˘حو˘˘ل˘˘ل
لمحت يتلاو كوبشسيف يعامتجلا
ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلا» مشسا

32abannaeda»
ةرورصض ىلع ددصشت   ةصسصسؤوملا

تاقحتصسملا ديدصست
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تهو˘ن ر˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م
ةرورشض ىلع اهل نايب يف هايملل
هذ˘ه˘ل ا˘م˘ل تا˘ق˘ح˘ت˘شسم˘لا د˘˘يد˘˘شست
لماعو ةريبك ةي˘م˘هأا ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ة˘مد˘خ˘˘لا ةرور˘˘ي˘˘شس ي˘˘ف ي˘˘شسا˘˘شسا
تنأامط امك اهرارقتشساو ةيمومعلا

قفو ةحاتم تامدخلا نأاب اهنئابز
ءا˘˘بو ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا

وجلا ريفوت ىلع اشصرحو ،انوروك
نئابزل˘ل ن˘مآلاو م˘ئÓ˘م˘لا ي˘ن˘ه˘م˘لا

نيشصيرحلاو نيطبارم˘لا لا˘م˘ع˘ل˘لو
ةيمومعلا ةمدخلا ةيرارمتشسا ىلع
ميقعت داوم ءان˘ت˘قإا˘ب ةد˘حو˘لا تما˘ق،

تايمكبو ءابولا ةهبا˘ج˘م˘ل ة˘ي˘ئا˘قو
وذ نيلي˘مر˘ب ي˘ف تل˘ث˘م˘ت ة˘ب˘شسا˘ن˘م

نم يودي عزوم41و رتل01 ةعشس

1 و رتل5,1  ةعشسب ميقعتلا لجأا
فارششإا تحت ةيلمعلا يرجتو ،رتل

ءاشسؤور عم قيشسنتلابو ةمزألا ةيلخ
ىلع اهع˘شضو م˘ت˘ي˘شس ن˘يأا ز˘كار˘م˘لا

ةشسشسؤوملا قيدانشص عيمج  ىوتشسم
امك ،عيزوتلا زكارم تارقم اذكو
نينطاوملا فرشصت تحت تعشضو
عي˘م˘ج ر˘ب˘ع ءا˘م˘لا ةرو˘تا˘ف د˘يد˘شست

هايملل ةيرئاز˘ج˘ل˘ل ع˘فد˘لا ق˘يدا˘ن˘شص
قودنشصب رمألا قلعتيو ةبانع ةدحو
،فا˘شصف˘شصلا ة˘با˘ن˘ع ز˘كر˘م ع˘فد˘لا
ملاشس يد˘ي˘شسو ي˘نو˘ب˘لا ،ةر˘شضخو˘ب

،را˘م˘ع يد˘ي˘شس ،د˘حو˘˘م قود˘˘ن˘˘شص
قود˘ن˘˘شص لا˘˘حر˘˘بو بن˘˘ع˘˘لا يداو
بشسانملا وجلا ريفوت عم اذه ،دحوم
فيشضتو ،ةيئاقولا تاءارجÓل اقفو
د˘يد˘شست˘ب ه˘نا ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يف ةمهاشسملا متيشس تاقحتشسملا

ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ن˘˘ي˘˘شسح˘˘تو ءادألا ع˘˘˘فر
ةشصاخ فانشصألا عيمجبو ةيمومعلا
نأاب تمتتخاو، نهارلا عشضولا يف
رادم ىلع ةمدخلل ةزهاج اهحلاشصم
نلو لشصاوتم عيزوتلا نأاو ،ةعاشسلا
امك ،ادبأا جمربم عاطقنا يأا نوكي
نئابزلا نع هايملا عطق ديمجت متيشس
نأا ى˘لإا ة˘ق˘ح˘ت˘شسم˘لا نو˘˘يد˘˘لا يوذ
.ةلاحلا رقتشست

ةنيدم ءايحا عيمج ربع ةيئاملا تابرصستلا ةجلاعم لجأا نم ةلصصاوتم ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلا حلاصصم تÓخدت لازت ل
ةعباتلا ةصسمخلا زكارملا قرف فرط نم برصست025 حÓصصا مت دقف حبار ةيرهاوط ةدحولاب مÓعلاب فلكملا بصسحو ,ةبانع

ىوتصسم ىلع برصست حÓصصإاب راجحلا زكرم لخدتلا ةقرف تماق ثيح انوروك ضسوريف يصشفت ذنم ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلل
 .رامع يديصس ةيدلبب رامع قوزرم يحبydec ةينيصصلا ةكرصشلا لومت يتلا مم04 رطق ةانق
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اظوحلم عجارت يلحملا سضيبلا راعشسأا تفرع

0202 ةنشسلا هذ˘ه˘ل نا˘شضمر ر˘ه˘شش ع˘ل˘ط˘م ع˘م
ريغ ىلع كلذو ةبانع ةيلوب ةئزجتلا قاوشسأاب
فرعت يتلا ةينيدلا ةبشسانملا هذه لثم يف ةداعلا
سضيبلا ةدام ىلع نينطاوملا لبق نم ريبك لابقإا

قاب˘طألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ه˘ط ي˘ف ا˘ه˘ماد˘خ˘ت˘شسإل
«كراوبلا» رارغ ىلع ناشضمر ةد˘ئا˘م˘ل ة˘ي˘با˘ن˘ع˘لا

راعشسأا تحوار˘تو .تا˘يو˘ل˘ح˘لا عاو˘نا ف˘ل˘ت˘خ˘مو

تبشسلا سسما ةشضيب03 اهب يتلا سضيبلا ةحيفشص

ام ةئزجتلا تÓحمب ليشضفلا رهششلا مايأا يناث يف

ةشضيبلا رعشس نأا يأا جد082 جد042ـ لا نيب

ني˘ح ي˘ف را˘ن˘يد01 ـلا ى˘˘˘˘لإا ل˘شصي م˘ل ةد˘حاو˘لا
يشضا˘م˘لا ما˘ع˘لا لÓ˘خ ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘ن˘ب ة˘نرا˘ق˘مو

ةبتع ىلا تلشصو سضيبلا راعشسا تناك9102

ةحيفشصلا نمث يا ةدحاولا ةشضيبلل رانيد31

ىلا اهنيح لشصو ةئزجتلا قاوشسأا يف ةدحاولا

بابشسأا راجتلا نم ديدعلا عجرأاو .جد004 ةبتع

ةر˘ث˘ك ى˘لا قو˘شسلا ي˘ف سضي˘ب˘لا را˘ع˘˘شسأا ع˘˘جار˘˘ت
راثآا ءارج ناشصمر يف جوتنملا ةرفوو سضرعلا
عيباشسأا ذنم تببشست يتلا يحشصلا رجحلا ريبادت
معاطملا ق˘ل˘غ ي˘ف ما˘ي˘شصلا ر˘ه˘شش لو˘ل˘ح ل˘ب˘قو
فقوتو ةيداعلا معاطملاو ةيعماجلاو ةيشسردملا

ة˘عا˘ن˘شص تÓ˘ح˘˘م كلذ˘˘كو فا˘˘فز˘˘لا تÓ˘˘ف˘˘ح
طاششنلا يف ريبك سضافخنا اشضيأاو تابطرملا
تايولحلا ة˘عا˘ن˘شص تÓ˘ح˘م دد˘ع˘ل ي˘م˘شسو˘م˘لا

يتلا ةيديلقتلا تايولح نم اهريغو ةيبلزلاك
رثأا يذلا رمألا ناشضمر ريف اهيلع بلطلا رثكي

.ليشضفلا رهششلا لÓخو لبقسضيبلا قوشس ىلع

ظا˘ف˘خ˘نا ى˘لإا با˘˘ب˘˘˘شسألا نور˘˘˘خآا ع˘˘˘˘جرأا امك

ىلع غلابلا رثألا اهل ناك ءاشضيبلا موحللا  راعشسأا

ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ع˘جار˘ت ن˘ع Ó˘شضف سضي˘ب˘˘لا قو˘˘شس

ي˘ف سضي˘ب˘لا ةدا˘م كÓ˘ه˘ت˘شسا ن˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا

نم سسوهلا ايبوف ببشسب ن˘ي˘ي˘شضا˘م˘لا ن˘ير˘ه˘ششلا

ترثا بابشسا هذه لكو انوروك سسوريف ىودع

جاجدلا راعشسأا ظافخنا يف تببشستو قوشسلا ىلع

رايهناب تاعقوت طشسو .قاوشسألا يف سضيبلاو

ما˘يألا ي˘ف ل˘قأا تا˘يو˘ت˘شسم ى˘لا سضي˘ب˘لا را˘ع˘شسا

يف يئابولا عشضولا  نشسحتي مل ةلاح يف ةمداقلا

اهعمو يحشصلا رجحلا رارمتشسا يلاتلابو رئازجلا

يشسرد˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘نو م˘عا˘ط˘م˘لا قÓ˘غإا

يجتنمو نيبرملا دبكتيشس لباقملا يف يعماجلاو

ىلا راعشسألا رايهنا ءارج ةحداف رئاشسخ سضيبلا

.ةيشسايق تايوتشسم

ةحيفصصلل جد082 و جد042 ـلا نيب ام اهرعصس حوارت

انوروك ريبادت راثآا ببسسب ناسضمر يف عجارتت سضيبلا راعسسأا
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يئزجلا يح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا د˘ه˘شش
رهشش مايأا ىلوأا يف ةبانع ةنيدمب
مازتلاو بوا˘ج˘ت كرا˘ب˘م˘لا نا˘شضمر
ط˘˘شسو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
حمشسي ل ذإا ةددششم ةينمأا تاءارجا

نم ءانثتشساب جورخلاب سصخشش يأل
ةينمألا تا˘ه˘ج˘لا ن˘م ة˘شصخر م˘ه˘ل
جراخم و لخادم دنعو، ةشصتخملا
ةينمأا زجاوح تبشصن دقف ةنيدملا

ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘لا ح˘˘م˘˘شسي ل ثي˘˘ح
لإا رورملاب سصخشش يأل ةطرششلاو

تا˘ه˘ج˘˘لا ن˘˘ع ردا˘˘شص ح˘˘ير˘˘شصت˘˘ب
ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م،ة˘شصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘مألا

ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا و ن˘مألا ح˘لا˘˘شصم
فوقولل ةيناد˘ي˘م تا˘جر˘خ تم˘ظ˘ن

رجحلا تاءارجإا قيبطت ىدم ىلع
ءايحأا فلتخم ربع يئزجلا يحشصلا

ناك ثيح ،ةبانع ةنيدم عراوشش و
فرط نم ريبك يعولاو بواجتلا
مهبلغا نشسحتشسا ثيح ،نينطاوملا

نا اهنأاشش نم يتلا تاءارجلا هذه
تناك امك ،ءابولا راششتنا نم دحت
ىلع ةيلاخ ءايحألاو عراوششلا بلغأا

ي˘ل˘ك ه˘ب˘شش ماز˘ت˘لا ع˘م ا˘˘ه˘˘ششور˘˘ع

وهو مهتويب يف ءاقبلاب نينطاوملل
ن˘مألا ح˘لا˘شصم ما˘ه˘˘م ل˘˘ه˘˘شسي ا˘˘م
نو˘مو˘ق˘ي ن˘يذ˘لا ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لاو
تادوهجم نولودبيو ريبك لمعب

نينطاوملا ةيامح ليبشس يف ةرابج
رارقتشسلاو نمألا ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو
تÓمح يف مهتكراششم نع كيهان
م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو سسي˘شسح˘ت˘لاو ة˘ي˘عو˘ت˘لا
عنمو انوروك سسوريف نم ةياقولل
رهشش تفرع رخآا بناج نم .هراششتنا

ة˘˘ن˘˘شسلا هذ˘˘ه˘˘ل م˘˘ير˘˘˘كلا نا˘˘˘شضمر
ةحئاج تشضق ثيح ةيرذج تاريغت
ر˘ه˘ششلا اذ˘ه ة˘ن˘ب ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘نورو˘˘كلا

ةرازو تق˘ل˘˘غأا نأا د˘ع˘ب كرا˘ب˘˘م˘˘لا

ءارجإاك دجاشسملا ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘ششلا

اذه نم ةياقولاو ةحفاكمل يئاقو

حاورألا فلآا كتف يذلا سسوريفلا

تباغ ثيح، ملاعلا لود بلغا ربع

لوأا نع حيوارتلاو ةعمجلا ةÓشص

ا˘ها˘ع˘م تبا˘غ ا˘م˘˘ك ،نا˘˘شضمر ما˘˘يأا

تار˘ه˘شسلاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا تا˘˘م˘˘ل˘˘لا

يتلا ةعئارلا ءاو˘جألاو ة˘ي˘نا˘شضمر˘لا

يقاب نع ناشضمر رهشش زيمت تناك

 .ىرخألا رهششألا

ليصضفلا رهصشلا ةنب ىلع انوروكلا ةحئاج تصضق اميف

ناسضمر رهسش مايأا ىلوأا يف يئزجلا يحسصلا رجحلاب نينطاوملا نم ريبك مازتلإا

يحلل هتداق يتلا ةيدقفتلا ةرايزلا لÓخ

ميرلا يح ةئيهتب دعيةرئادلا سسيئر

نينطاوملا نع نبغلا عفرو
لجأا نم ميرلا يحل ةيدقفت ةلوجب سسمأا لوأا ةبانع ةرئادلا سسيئر ماق

لكاششمل عام˘ت˘شسلاو ي˘ح˘لا˘ب عا˘شضوألا ى˘ل˘ع ا˘ي˘شصخ˘شش فو˘قو˘لا

نم جورخلا ةرورشضب نيلوؤوشسملا اودان املاط ل نيذلا نينطاوملا

ةر˘ئاد˘لا سسي˘ئر ع˘م˘ت˘شسا د˘قو ،ة˘ن˘يد˘م˘لا ءا˘ي˘حأا د˘ق˘ف˘تو م˘˘ه˘˘ب˘˘تا˘˘كم

قلعتي اميف ةشصاخ اهل لح داجيإاب دهعتو نينطاوملا تلاغششنل

ةرششابمو كرحتلا ةرورشضب ةينعملا تاهجلا بلاط نيا ةئيهتلاب

نم ةياقولل لاغششألا نم ىندألا دحلا نامشض لÓخ نم لاغششألا

يحلا يف ثدحي املثم ايئاهن لمعلا فيقوت مدعو انوروك سسوريف

ةبراحم ةرورشضب اشضيأا بلاط امك ،ةئيهتلا يف ارخأات دهششي يذلا

بابشسألا نيب نم ربتعت يتلا ةيبقألا فيظنتو يحلاب سسومانلا

ةرور˘شضب ا˘شضيا ه˘ترا˘يز لÓ˘خ هو˘ن ا˘م˘ك هرا˘ششت˘نا ي˘ف ة˘ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا

تÓحملل ةيديدحلا ةدمعألاو ةيوشضوفلا كاششكلا نم سصلختلا

ءانهلا ةيعمج اه˘ت˘ه˘ج ن˘م، ي˘ح˘لا ةرو˘شص تهو˘شش ي˘ت˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

هذه دشسجت نأا سسفنلا تنم امك ةرئادلا سسيئر ةجرخ تنشسحتشسا

قرولا ىلع ربح درجم لظت ل نأاو عقاولا سضرا ىلع تاميلعتلا

عيمج نيب قيشسنتلا ةرورشضب تبلاط امك، ةرم لك ثدحي املثم

ةيرزملا ةيعشضولا نم ميرلا يح جارخا لجأا نم ةينعملا تاهجلا

 .ةدم ذنم اهيف طبختي يتلا
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هطوقصس ءارج تاباصصإل رـخآا ءانب ضضرعت اميف

ضسيدلا رجحب Óيف نم

يبرغم ءانب ىلع رادج طوقسس

ناوهز سسافر  يحب  ةفلتخم  تاباسصإا يف هل ببسستي
ةيشسنج نم رمعلا نم يناــثلا دقعلا يف ءانب سسمأا لوأا سضرعت

ءانثأا هيلع ةيانب رادج طوقشس ةجتان ةفلتخم تاباشصإل ةيبرـغم

امم ،ةبا˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ناو˘هز سسا˘فر ي˘ح ي˘ف سصا˘خ لز˘ن˘م˘ب هـلـم˘ع

هلقنو هفاعشسإل ةيندملا ةيامحلا لاجرل يروفلا لخدتلا ىعدتشسا

راهن فشصتنم تعقو ةثداحلا .مزÓلا جÓعلا يقلتل ىفششتشسمل ىلإا

ـل ةبان˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘شصم ه˘ت˘ل˘ق˘نا˘م بشسح سســمأا لوأا

ىلع راد˘ج  طو˘ق˘شس هدا˘ف˘م ءاد˘ن ا˘ه˘ناو˘عأا ى˘ق˘ل˘ت ن˘يا «ة˘عا˘شسر˘خآا»

ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلع ركذلا فلاشسلا ناونعلا يف لزنمب سصخشش

ءانب باشصملا نأا ني˘ب˘ت ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لاو لو˘شصو˘لا د˘ع˘بو نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع

حورجو رهظلا يف ةباشصإل سضرعت ،ةنشس92 رمعلا نم غلبي يبرغم

نيع يف ةيلوألا تافاعشسإلا هل تمدق ثيح ،ديلا ىوتشسم ىلع

دششر نبا ىفششتشسمب ةيبطلا تلاجعتشسلا ىلإا لقن مث ناكملا

ةشصتخملا ةيــنمألا حلاشصم˘لا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م،مزÓ˘لا جÓ˘ع˘لا ي˘ل˘ق˘ت˘ل

لوأا طقشس قايشسلا تاذ يفو، ثداحلا ناكمب  ةرشضاح تناك ايميلقإا

رجحب Óيفل لوألا قباطلا نم ةنشس05 رمعلا نم غلبي ءانب سسمأا

نيع يف اهرــثإا ىلع فعشسأا ةفلتخم تاباشصإل سضرعت نيأا، سسيدلا

 .مزÓلا جÓعلا يقلتل ىفششتشسملا ىلإا لقن مث ناكملا
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ةيندملا ةيامحلا حلاصصم ضضعب ىلع اهعيزوت ىلإا ةفاصضإا

0024 عزويو عنسصيmrahPilaG يملعلا يدانلا

  ةيئافسشتسسإلا حلاسصملا ىلع يلوحكلا مقعملا نم ةوبع
مهتذتاشسأا فارششإا تحتmrahPilaG يملعلا يدانلا ةبلط لشصاوي

«لاجلا» مقعملا ةعانشص يف ةبانعب بطلا ةيلك  يف ةلديشصلا مشسقب

نيأا ،يلاوتلا ىلع عبارلا عوبشسأÓل كلذو نيديلل مقعملا يلوحكلا

0001و لم06 ةعشس ةوبع0023 براقي ام عنشص نم اونكمت

ةيئافششتشسإلا حلاشصملا ةفاك ىلع اهعيزوتو ، لم001 ةعشس ةوبع

ردجتو،ةطرششلاو ةيندملا ةيامحلا حلاشصم سضعبو ةيلولا بارتب

تايلمعب ةيشضاملا مايألا يف ماق يملعلا يدانلا اذه نأا ةراششإلا

مقعملا يلوحكلا «لاجلا» ةعانشص يف هئاشضعأا  مهاشس نيأا ةلثامم

ىلع اهعيزوت مت مث،ةوبع006 براقي ام عنشص مت ثيح ،نيديلل

ي˘نو˘ب˘لا ى˘ف˘ششت˘شسم رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا ح˘لا˘شصم˘لا سضع˘ب

بط˘لا ،با˘شصعألا ة˘حار˘ج ة˘ح˘ل˘شصم ،لا˘ف˘طألاو ءا˘شسن˘لا سضار˘˘مأل

يتأات ثيح ،نانشسألا بطل ازيلإا ةدايع ،ةيلوبلا كلاشسملا ،يعرششلا

.اندÓبب انوروك سسوريف راششتنا  لظ يف تاردابملا هذه
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كلهتصسملا ةيامح ةمظنم بصسح

 رخآل قوسس نم تاورسضخلا راعسسأا يف نيابت

جيورتلا صضرغب جلاعملا فيكلا ةزايحب قّلعتت اياصضق يف طّروت

 تقؤوملا نجسسلا ايئاسضق هنع ثوحبم تارّدخم رجات عاديإا

يصشورحلا يحب ةيئابرهك ةقعصصل هصضرعت دعب

 ةيناثلاو  ىلوألا ةجردلا نم قورحب باسش ةباسصإا

فلتخمل ةيناديم ةجرخ ،ةبانع ةيلوب هطيحم و كلهتصسملا داصشرإا و ةيامحل ةيرئازجلا ةمظنملل يئلولا بتكملا تبصسلا صسمأا مظن
 .موحل و هكاوف و رصضخ نم ةيئاذغلا تاجوتنملا و علصسلا فلتخم رفوت ىدم ةظحÓم اهلÓخ نم تمت ،ةبانع ةيدلب قاوصسأا
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4 ةينأديملأ ةجرخلأ هذه تلمسش
يز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لأ قو˘˘˘سسلأ  قأو˘˘˘سسأأ
قو˘˘سس و ة˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لأ ط˘˘˘سسو˘˘˘ب
و ة˘ن˘يد˘م˘لأ ط˘سسو˘ب با˘˘ط˘˘ح˘˘لأ

11 يحب ىطغملأ ليللأ قوسس

ليخنلأ قوسس و0691 ربمسسيد
ه˘كأو˘ف˘لأ و ر˘سضخ˘لا˘ب ضصا˘˘خ˘˘لأ
بسسحو .فا˘˘˘سصف˘˘˘سصلأ ي˘˘˘ح˘˘˘˘ب

ريبك اًنيابت ظحول بتكملأ
ً

يف أ

قو˘سس ى˘لإأ قو˘سس ن˘م را˘ع˘سسألأ

كلهتسسملأ حسصنن أذهل و ،رخآأ

،بسسانملأ ر˘ع˘سسلأ ن˘ع ثح˘ب˘لا˘ب

ةمزÓلأ تاطايتحلاب ذخألأ عم

، انوروك ضسوريف راسشتنل ايدافت

و ريبأوطلأ نع ايلك داعتبإلأ و

ل˘خأد ما˘˘حدزلأ لا˘˘كسشأأ ة˘˘فا˘˘ك

تا˘جر˘خ˘لأ هذ˘˘ه و .تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لأ

بتكملأ نايب بسسح ة˘ي˘نأد˘ي˘م˘لأ

ي˘سسا˘سسألأ ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ف بسصت

ةظحÓم م˘ت˘ت ثي˘ح ،ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل

،ةيئأذغلأ تاجوتنملأ رفوت ىدم

ي˘ت˘لأ تأزوا˘ج˘ت˘لأ ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م و

ن˘م ي˘ت˘لأ و را˘ج˘ت˘لأ ا˘ه˘˘ب˘˘كتر˘˘ي

ة˘˘ح˘˘˘سصب ضسا˘˘˘سسم˘˘˘لأ ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘سش

هحلاسصم و كلهتسسملأ ةمÓسسو

متي اهدعب و ،ةيونعملأ و ةيداملأ

ًايمسسر ةينعملأ تا˘ه˘ج˘لأ غÓ˘بإأ

دح عسضو و لخدتلأ دسصق كلذب

و.تأزوا˘ج˘ت˘لأ هذ˘ه ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل

هذه ردسصملأ بسسح لسصأوتتسس

بت˘كم˘ل ة˘ي˘نأد˘ي˘م˘لأ تا˘جر˘خ˘لأ

ةليط ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ

و ، كرا˘˘ب˘˘م˘˘لأ نا˘˘سضمر ر˘˘˘ه˘˘˘سش

تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ل˘˘م˘˘سشت˘˘سس

.ةيلولأ
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أر˘مأأ ة˘با˘ن˘ع ة˘م˘كح˘م ترد˘˘سصأأ
تأرّدخم جّورم عأديإاب يسضقي
ايا˘سضق ةّد˘ع ي˘ف ه˘ن˘ع ثو˘ح˘ب˘م
عوبسسألأ ةياهن هفيقوت ّمت نأأ دعب
ّم˘ت نأأ د˘ع˘بو ثي˘˘ح .مر˘˘سصن˘˘م˘˘لأ
فر˘ط ن˘م ه˘تا˘ح˘ير˘سصت عا˘˘م˘˘سس
ةي˘ئا˘سضق˘لأ ة˘ي˘ط˘ب˘سضلأ ر˘سصا˘ن˘ع
ة˘˘ّسصت˘˘خ˘˘م˘˘لأ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ تما˘˘ق
ّم˘ت ن˘يأأ ة˘لأد˘ع˘لأ ى˘لإأ ه˘ل˘يو˘ح˘ت˘˘ب
ةيروهمجلأ ليكو مامأأ هميدقت
ةمكحم د˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ي˘سضا˘قو
تاهج˘لأ رد˘سصت نأأ ل˘ب˘ق ة˘با˘ن˘ع
عأد˘يإا˘ب ي˘سضق˘ي أر˘مأأ ة˘ّ̆ي˘˘سصو˘˘لأ
،تّقؤوملأ نجسسلأ هي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ

تءاج دقف لسصّتم قايسس يفو

تأرّدخملأ رجات فيقوت ّةيلمع
ةعباتلأ ةطرسشلأ تأوق فرط نم
ير˘˘سضح˘˘لأ ن˘˘مألأ ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘ل
ةيلمع رثإأ «ولكناسسلأ» ـب عباسسلأ

طا˘ق˘ن˘لأ ى˘لإأ ا˘ه˘تدا˘˘ق ة˘˘م˘˘هأد˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘˘جأو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ ءأدو˘˘˘سسلأ

نّكمتت نأأ لبق اهميلقإأ ىوتسسم
ةّد˘ع ى˘ل˘ع ضضب˘˘ق˘˘لأ ءا˘˘ق˘˘لإأ ن˘˘م
اياسضق باكترأ ةمهتب ضصاخسشأأ

ءلؤو˘˘ه ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو ،ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
تف˘˘˘˘قوأأ د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف ضصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سشألأ
ل أر˘سصا˘ق ة˘ي˘ن˘˘مألأ ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لأ

امي˘ف ة˘ن˘سس71 ه˘ّن˘سس زوا˘ج˘ت˘˘ي
هتزوحب ةطرسشلأ رسصانع ترثع
جلاعملأ فيكلأ نم ةيّمك ىلع
ّمتي˘ل ،ج˘يور˘ت˘لأ ضضر˘غ˘ب أاّ̆ي˘ه˘م˘لأ
رقم ىلإأ ريخألأ أذه دايتقإأ

ّ
نمألأ 

تأءأرجإلأ ذاخّتأو هلأوقأأ عامسسل
يف هّقح يف ةمزÓلأ ةينوناقلأ

مرجلاب ريخألأ أذه فرتعأ تقو
قيقحت˘لأ ءا˘ن˘ثأأ ه˘ي˘لإأ بو˘سسن˘م˘لأ

ةيطبسضلأ رسصانع فرط نم هعم
لÓ˘˘˘خ ف˘˘˘سشكو ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لأ
ر˘ح˘ت˘˘لأ

ّ
ه˘كير˘سش ة˘ّيو˘ه ن˘ع تا˘ي

يف جلاعملأ فيكلاب هدّوزي يذلأ
رم ّلك

ّ
تاهجلل حسضّتي نأأ لبق ،ة

ثوحبم كيرسشلأ أذه نأأ ةينمألأ
ةّدع هباكترل أرظن ايئاسضق هنع
ةزايحب ةّقلعتم ةهباسشم اياسضق
ف˘ي˘كلأ ج˘˘يور˘˘تو تأرّد˘˘خ˘˘م˘˘لأ
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘˘م ي˘˘ف ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لأ
ةد˘جأو˘ت˘م˘لأ عرأو˘سشلأو طا˘ق˘ن˘لأ

يح ىوتسسم ىلع
ّ

«ولكناسسلأ» 
ي˘˘هو ،ةروا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لأ ءا˘˘˘ي˘˘˘حألأو

لحم ّدعي هتلعج يتلأ اياسضقلأ
ةينمألأ تاهجلأ فرط نم ثحب
دقف ةيناث ةهج نمو ،ةيئاسضقلأو
ي˘ف ة˘ي˘عو˘ن˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لأ ت˘˘ّم˘˘ت
عقو يذلأ ريخألأ أذهب ةحاطإلأ
ة˘˘طر˘˘سشلأ دأر˘˘فأأ ةد˘˘ي˘˘˘سصم ي˘˘˘ف
ن˘مألأ ة˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘ل ن˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ
ةيل˘م˘ع د˘ع˘ب ع˘با˘سسلأ ير˘سضح˘لأ
ةعباتلأ ءايحألأ دحأأ يف هل دّسصرت

،ةح˘ل˘سصم˘لأ ضصا˘سصت˘خأ م˘ي˘ل˘قإل
«ح.ع» ىمسسملاب رمألأ قّلعتيو

ةنسس52 يلأوح رمعلأ نم غلابلأ
تأءأرجإلأ ةفاك ذاخّتأ ّمت يذلأ
ىلإأ هليوحتو هّقح يف ةينوناقلأ
ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لأ تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لأ
هعأد˘يإا˘ب ي˘سضق˘ي أر˘مأأ ترد˘سصأأ
.تقؤوملأ نجسسلأ
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ي˘˘˘ف با˘˘˘˘سش ضسمأأ  لوأأ بي˘˘˘˘سصأأ
قورحب رمعلأ نم ثلاثلأ دقعلأ

يف ةيناثلأو  ىلوألأ  ةجردلأ  نم
ةقعسصل  هسضرعت ةجتان مسسجلأ

يف ةطسسوتمب ة˘يو˘ق ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
عباتلأ يسشورحلاب  زاجنلأ روط
ا˘˘م˘˘م ،ةدرا˘˘ب˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
لاجرل يروفلأ لخدتلأ ىعدتسسأ
هوفعسسأأ نيذلأ ةيندملأ ةيامحلأ

ىلع لقن مث  ناكملأ نيع يف
ةجرح  ةلاح يف ةعرسسلأ حانج
نيع ىفسشتسسم تلاجعتسسأ ىلإأ
.مزÓلأ جÓ˘ع˘لأ ي˘ق˘ل˘ت˘ل ةدرا˘ب˘لأ
ي˘ف ضسمأأ لوأأ تع˘˘قو ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لأ

عسضبو احاب˘سص ة˘ع˘سسا˘ت˘لأ دود˘ح
حلاسصم هـتلقـنام بسسح قئاقد
رــخآأ» ـل ةبانعب ةيندملأ ةيامحلأ
ا˘ه˘نأو˘عأأ ى˘ق˘ل˘ت نأأ ن˘يأ ،«ة˘عا˘سس
با˘˘سش بر˘˘˘ه˘˘˘كت هدا˘˘˘ف˘˘˘م ءأد˘˘˘ن
زا˘ج˘نلأ رو˘ط ي˘ف ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘˘ب

مـت روفلأ ىلع ،يسشورحلأ يحب

دــعبو ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأ

نأأ ني˘ب˘ت  ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لأو لو˘سصو˘لأ

ح» وعدملاب رمألأ قلعتي رمألأ

بيسصأأ ،ةنسس73 نم  غلابلأ »ح،

ى˘˘لوألأ ة˘˘جرد˘˘لأ ن˘˘م قور˘˘ح˘˘˘ب

نع ةجتان مسسجلأ يف ةيناثلأو

ثيح ،ةيئابرهكلأ ةقعسصلأ ةوق

ةمزÓ˘لأ تا˘فا˘ع˘سسإلأ ه˘ل تمد˘ق

يف لقن  مث ،ناكملأ نيع يف

ة˘لا˘ح ي˘ف ة˘عر˘سسلأ حا˘ن˘ج ى˘ل˘ع

تلا˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسأ ى˘˘˘لإأ ة˘˘˘جر˘˘˘ح

يقلتل ةدراــبلأ نيع ىفسشتسسم

ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ،مزÓ˘˘لأ جÓ˘˘ع˘˘لأ

ة˘سصت˘خ˘م˘لأ ة˘ي˘ن˘مألأ ح˘لا˘سصم˘لأ

ي˘ف  ق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘ف ا˘ي˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قأ

ا˘ه˘تا˘سسبÓ˘م ة˘فر˘ع˘م˘ل ثدا˘˘ح˘˘لأ

يتلأو ا˘ه˘ل ة˘يدؤو˘م˘لأ با˘ب˘سسألأو

ةبا˘ت˘ك د˘ح ى˘لإأ ة˘سضما˘غ لأز˘تل

.رطسسألأ هذه

ءايربألا حاورأا نم ديزم دصصح لصصاوي

لينلا داوب ةرايسس سسهدي توملا راطق
ىلع را˘ط˘ق˘لأ فر˘ط ن˘م ضسهد˘ل˘ل ضسمأأ ة˘ي˘حا˘ي˘سس ةرا˘ي˘سس ضضر˘ع˘ت

بسسحو .ينوبلاب لينلأ دأوب ةسسورحم ريغلأ عطاقتلأ ةطقن ىوتسسم

لخدم دنع هنم راطقلأ برقب أاجافت ةرايسسلأ قئاسس نإاف نايع دوهسش

فقوت ىلإأ ىدأأ ام ليلخلأ ميهأربإأ دجسسم نم برقلاب لينلأ دأو يح

اهرجيو راطقلأ اهب مدطسصيل ةيديدحلأ ةكسسلأ طخ قوف ةرايسسلأ

ضضرعت امك ةبكرملل ةيدام رئاسسخ يف ببسست ام راتمألأ تأرسشعل

حانج ىلع هلقن مت˘ي˘ل ةرو˘ط˘خ˘لأ ة˘توا˘ف˘ت˘م تا˘با˘سصإأ ى˘لإأ ق˘ئا˘سسلأ

دسشر نبإأ ىفسشتسسمل ةيبطلأ تلاجعتسسإلأ ةحلسصم ىلإأ ةعرسسلأ

اقيقحت ءاقرزلأ ةكربلاب ينطولأ كردلأ حلاسصم تحتف اهتهج نم .

ةسسورحم ريغلأ ةيديدحلأ ككسسلأ نأأ ردجيو .ثداحلأ بابسسأ يف

لينلأ دأو نم لكب ءايربلأ حورأ نم ديزم دسصح لسصأوت ةهجلاب

.لورسصلأو
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ةددعتم تاباصصإل تصضرعت

 يناثلا قباطلا نم ةاتف طوقسس

ينوبلاب3 ةرسضخوب يحب ةينكسس ةرامعل
قباطلأ نم رمعلأ نم ةنسس71 يف ةاتف ضسمأأ لوأأ ةلـيل تطقسس

ىدأأ امم ،ينوبلأ ةيدلبب3 ةرسضخوب يحب ةينكسس ةرامعل يناثلأ

تعدتسسأ ،ةروطخ˘لأ ة˘توا˘فــت˘مو ةدد˘ع˘ت˘م تا˘با˘سصإل ا˘ه˘سضر˘ع˘ت˘ل

ى˘لإأ ا˘ه˘ل˘ق˘نو ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ر˘سصا˘ن˘ع فر˘ط ن˘˘م ا˘˘ه˘˘فا˘˘ع˘˘سسإأ

.مزÓلأ جÓعلأ يقلتل دسشر نبأ ىفسشتسسمب ةيبطلأ تلاجعتسسلأ

عسضبو ةرسشاعلأ دودح يف ضسمأأ لوأأ ةلـيل تعقو تعقو ةثداحلأ

رخآأ» ـل ةبانعب ةيندملأ ةياــمحلأ حلاسصم هتلقـنام بسسح قئاقد

يناثلأ قباطلأ نم ةاتف طوقسس هدافم ءأدن اهنأوعأأ ىقلت نيأأ «ةعاسس

نيع ىلإأ لقنتلأ مت روفلأ ىلع ،3 ةرسضخوب يحب ةينكسس ةرامعل

نم ةنسس71 غلبت ةاتفلأ نأأ نيبت ةنياعملأو لوسصولأ دعبو ناكملأ

ناكملأ نيع يف تفعسسأأ ثيح ،ةددعتم تاباسصإل تسضرعت ،رمعلأ

ة˘ي˘ب˘ط˘˘لأ تلا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسلأ ى˘˘لإأ ة˘˘عر˘˘سسلأ حا˘˘ن˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع تل˘˘ق˘˘نو

ىلإأ ةلوهجم ةثداحلأ بابسسأأ ىقبتو أذه ،مزÓلأ جÓعلأ يقلتل

.رـــطسسألأ هذه ةباتك ةياغ
LªÉ∫.Ω

ةمامق عمج ةنحاصش نم طقصس

لجرلا يف رسسكب ةفاظن لـماع ةباسصإا
 روسشاع يديسس يحب

ىرسسيلأ لجرلأ يف رسسكب ةفاظن  لماع ضسمأأ لوأأ ةليل بيسصأأ

ةيدلبب روسشاع يديسس يحب ةمامق عمج ةنحاسش نم هطوقسس بقع

يتلأ ةيندملأ ةيام˘ح˘ل˘ل يرو˘ف˘لأ ل˘خد˘ت˘لأ ى˘عد˘ت˘سسأ ا˘م˘م ، ة˘با˘ن˘ع

ةيبطلأ تلاجعتسسلأ ىلإأ لــقن مــث ناكملأ نيع يف هتفعسسأأ

دودح  يف عقو ثداحلأ.مزÓلأ جÓعلأ يقلتل دسشر نبأ  ىفسشتسسمب

حلاسصم هتلقـنام ىلإأ أدانتسسأ قئاقد عسضبو Óــيل رسشع ةيداحلأ

هدافم ءأدن اهنأوعأأ ىقلت نيأأ «ةعاسس رخآأ«ـل ةبانعب ةيندملأ ةياــمحلأ

يد˘ي˘سس ي˘ح˘ب ة˘ما˘م˘ق ع˘م˘ج ة˘ن˘حا˘سش ن˘م ة˘فا˘ظ˘ن ل˘ما˘ع طو˘˘ق˘˘سس

ةنياعملأو لوسصولأ روفو نيع ىلإأ لقنتلأ مت روفلأ ىلع،روسشاع

ن˘م ة˘ن˘سس44 غ˘لا˘ب˘لأ «ب،ع«و˘عد˘م˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مألأ نأأ ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت

تافاعسسإلأ هل تمدق ثيح،ىرسسيلأ لجرلأ يف رسسكب بيسصأأرمعلأ

ة˘ي˘ب˘ط˘لأ تلا˘ج˘ع˘ت˘سسلأ ى˘لأ ل˘ق˘ن م˘ث نا˘كم˘لأ ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘ي˘لوألأ

بابسسأأ  ىقبتو  أذه ،مزÓلأ جÓعلأ يقلتل دسشر نبأ ىفسشتسسمب

.رـــطسسألأ هذه ةباتك  ةياغ ىلإأ ةسضماغ  ةثداحلأ
LªÉ∫ .Ω

داتعلا ةريظحل نويلم004و رايلم صصيصصخت

ينوبلا ةيدلبب ةيئانثتسسإا ةلوادم دقع
ةلوأدم ضسيمخلأ موي ةباينلاب يدلبلأ يبعسشلأ ضسلجملأ ضسيئر دقع

مامتأ عورسشم ىلع ةقداسصملأ لامعألأ لودج نمسضت  ةيئانثتسسإأ

ل˘يد˘ع˘ت و لور˘سصلأCND يحل ةرذقلأ ها˘ي˘م˘لأ ة˘كب˘سش د˘يد˘ج˘ت

زاجنإاب ةقلعتملأ و61/10/0202 يف ةخرؤوملأ60 مقر ةلوأدملأ

و ةرورعزوبب يئاملأ نأزخلأ و يدلبلأ عرفلأ نيب طبأرلأ قيرطلأ

عيراسشمل تأدأريلأ و تاقفنلأ يف ةسصاخ ةسصخر ىلع ةقداسصملأ

غلب˘م ضصي˘سصخ˘تو9102 ةنسسل ةيمن˘ت˘ل˘ل يد˘ل˘ب˘لأ ط˘ط˘خ˘م˘لأ

و ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ةر˘ي˘ظ˘ح دا˘ت˘ع ة˘نا˘ي˘سصب ضصا˘˘خ جد00.000.000.6

. رايغلأ عطق ءانتقاب ضصاخ جد00.000.000.8 غلبم ضصيسصحت

.جد فلأ4ب ةردقملأ ناسضمر ةفقل ةيفاسضإلأ ةحملأو
YÉO∫ GCe«ø



16
ةعاشس رخآأ

âaS rehkA

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

www.akhersaa-dz.com

°71ةبانع

°71 ةدكيكسس

°41سسارهأا قوسس

°51ةملاق

ربع اهلاسسرإا ىجري ةعاسس رخآا ةديرج يف مكتانÓعإا رسشنلو ،دÓبلا هب رمت يذلا يحسصلا رجحلا ببسسب

rf.oohay@tenaasrehka  :ينورتكل’ا ديربلا
        ريدقتلا و مارتح’ا قئاف انم اولبقت

ريرحتلا ةسسائر

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رسصعلا
:برغملا
:ءاسشعلا

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441ناضضمر30 ـل قفاوملا -0795 ددعلا0202 ليرفأا62 دحألا

70:40

82:21

31:61

71:91

34:02

مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

رجحلأ رأرقب اهباحشصأأ مأزتلأ مدعل رششحملاب ةرايشس08 عشضو
وزو ىزيت يف يحشصلأ

ذنم هنا  وزو ىزيت ةي’وب ينطولا كردل ةيمليق’ا ةعومجملا ىدل مÓع’اب فلكملا ناسشوا بيقنلا  فسشك
ذنم اذهو رسشحملا لخاد  ةبكرم08 عسضو مت انوروك سسوريف ءابو ببسسب ةي’ولاب  يحسصلا رجحلا سضرف
عنمت يتلا ةيئ’ولا ةميلعتلل اهباحسصأا ةفلاخمل اذه و ةي’ولا ىلع لماسشلا يحسصلا رجحلا قيبطت ةيادب
،تايدلبلا نيب ام و ندملا لخاد اهعاونأا عيمجب تانحاسشلا وأا ةيرانلا تاجاردلاو تابكرملا ةطسساوب لقنتلا

نينطاوملا نيومتل ةسصسصخملا كلت اذكو ةيحسصلاو ةيداسصتق’ا تاسسسسؤوملاو تائيهلل ةعباتلا كلت ءانثتسساب
كردلل ةيميلقإ’ا ةعومجملا نا ثدحتملا تاذ فاسضا امك .يحسصلا رجحلا ةرتف ةليط اذهو ةيئاذغلا داوملاب
كلذو ،ن˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘سص ىل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح ة˘يرور˘سضلا ل˘ئا˘سسو˘لا ع˘ي˘م˘ج د˘سشح˘ب  تما˘ق وزو ىز˘ي˘ت ة˘ي’و˘ب ي˘ن˘طو˘˘لا

قلغ مت نيأا احابسص  ةعباسسلا ةعاسسلا ةياغ ىلإا ءاسسم  ةثلاثلا ةعاسسلا نم يئزجلا يحسصلا رجحلا قيبطتب
عنمو لاوجتلا رظحل مراسصلا قيبطتلا عم وزو يزيت ةي’و جراخو لخاد ىلإا ةيدؤوملا قرطلا ةكبسش عيمج

.تاعمجتلا
داعسس ليلخ

ةنيطنسسقب لزانملا ىلع مهوطسسب يلجنم يلعب بعرلا تراثأا

ةأأرمأ مهنيب نم دأرفأ4 نم ةنوكم ةيمأرجأ ةعومجم كيكفت
ىلع ظافحلأو ةميرجلأ ةحفاكم يف ةنيطنشسق ةيلو نمأأ حلاشصم لبق نم ةلوذبملأ دوهجلل ةلشصأوم
نم يلجنم يلعب يناثلأ يرشضحلأ نمألأ حلاشصم تنكمت ،مهتاكلتممو نينطأوملأ ةمÓشسو نمأأ

ةيشضق يف مهطروتل ةنشس14 و12 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت ةأأرمأ مهنيب نم صصاخششأأ40 فيقوت
ىوكشش ىلأ ةيشضقلأ تايثيح دوعت .ةقورشسم ءايششأأ ءافخأو ةفوشصوملأ ةقرشسلأ ،رأرششأأ ةيعمج نيوكت
ةقرشسلأ لعف ىلأ يلجنم يلع ةديدجلأ ةنيدملاب ةنئاكلأ اهتقشش صضرعت صصوشصخب ةيحشض اهب تمدقت
نيباشش تفلك ةيحشضلأ ،نمثلأ ةشضهاب رفشصلأ ندعملأ نم تاغوشصمو ربتعم يلام غلبم فدهتشسأ

ةفثكملأ ثاحبألأو تايرحتلأ ،ةقرشسلل اهشضرعتب تأاجافت اهنأأ ريغ اهتقشش ةئيهت لاغششأأ مامتإل
ىلإأ هليوحتو امهيف هبتششملأ دحأأ فيقوت نم تنكم اهيلع لشصحتملأ تامولعملل ديجلأ لÓغتشسلأو
لوأ هيف هبتششم فيقوت مت قمعملأ قيقحتلأ يف ةلشصأوم ،ةمزÓلأ تأءأرجلأ ذاختل ةحلشصملأ رقم

يف مت امك ،ميتنشس نويلم76 ـب ردقي يلام غلبم و تاقورشسملأ نم ءزج هتزوحب و بورخلأ ةنيدمب
ناك ةريخألأ هذه ةأأرمأ امهنيب نم نيرخأ امهيف هبتششم فيقوت ثاحبألأ فيثكت دعب و رخأ تقو

رقم ىلأ مهدايتقأ متيل تاغوشصملأ عيب تأدئاع نم ميتنشس نويلم02 ـب ردقي يلام غلبم اهتزوحب
نمأÓل ةيئاشضقلأ ةيطبشضلأ اهتجلاع يتلأ ةقرشسلأ ةيشضق ،قيقحتلأ تأءأرجأ لامكتشسل ةحلشصملأ
ىلأ ةفاشضأ رفشصألأ ندعملأ نم يلحلأ نم ءزج عاجرتشسأ نم تنكم يلجنم يلع يناثلأ يرشضحلأ

يف ةلمعتشسم تأودأأ أذكو ،تاقورشسملأ عيب تأدئاع نم ميتنشس نويلم57.09 ـب ردقي يلام غلبم
نيينعملأ قح يف ةيئأزج تأءأرجإأ تافلم زاجنأ مت قيقحتلأ تايرجم نم ءاهتنلأ دعب ،ةقرشسلأ ةيلمع
زاكعوب لامج .بورخلأ ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو مامأأ هبجومب أومدق

ةملاقب ةيعرش ريغ ةقيرطب ةحوبذم حئابذ40 زجحي كردلا
ينطولا داسصتقإ’ا ىلع ةظفاحملل ةملاقب ينطولا كردلا حلاسصم اهنسشت يتلا ةيعدرلا ةطسشنأ’ا راطإا يف
40 زجح نم ةملاقب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةقرفلا دارفأا نكمت  ،ةيمومعلا ةحسصلاو كلهتسسملا ةيامحو

حوارتت سصاخ˘سشأا40 فيقوت مت اهلÓخ نم ،كÓهتسسÓل ة˘ه˘جو˘م ة˘ي˘عر˘سش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘حو˘بذ˘م ح˘ئا˘بذ
ةملاقب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةقرفلا دارفأا ىلإا ةدراو تامولعم رثإا كلذو ،ةنسس24و43 نيب ام مهرامعأا

ةيدلب دمحأا يرهاوط ةيرق ىوتسسم ىلع08 مقر ينطولا قيرطلا ةاذاحمب عيبلل حئابذ40 سضرع اهدافم
ىلع روثعلا مت نيأا ناكملا نيع ىلإا لقنتلاو ةيرود ليكسشت مت اهيلع لسصحتملا تامولعملل ’Óغتسسا و ،ةملاق
رقم ىلإا نيطروتملا دايتقاو حئابذلا زجح متيل كانه ةدجاوتملا راجسشأ’اب ةقلعم عيبلل ةسضورعم حئابذ40
طروت تبث امك ،ةيرسشبلا كÓهتسسÓل ةهجوم تناك ةزوجحملا حئابذلا نأا نيبت قيقحتلل ةلسصاومو.ةقرفلا
بي˘ب˘ط˘لا˘ب سصا˘خ˘لا م˘ت˘خ˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف مد˘˘ع˘˘ن˘˘يو ة˘˘ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ما˘˘ن˘˘غأ’ا ح˘˘بذ ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
ةحلاسص اهنأا نيبت ثيح يرطيبلا بيبطلا ىلع اهسضرعو حئابذلا زجح مت تاءارجإÓل ةلسصاوم.يرطيبلا
دسض يئازج فلم نيوكت مت امك ،ةملاقب سسيلوبويليهب ةفعسسملا ةلوفطلا زكرم ىلإا اهميلسست متيل كÓهتسسÓل
نيدلازع.ل.نيطروتملا

 فيطسب ميلأ رورم ثداح يف نيصخش ةافو
ىدأا ،فيطسس ةنيدم لامسش يبانتجإ’ا قيرطلا ىوتسسم ىلع سسمأا حابسص عقو ريطخ رورم ثداح سسما حابسص عقو
عوقو يف تلثمت ثداحلا تايثيح نإاف اهيلع انلسصحت يتلا تامولعملا بسسحو ،ثداحلا ناكم يف ةارمإاو لجر ةافو ىلإا
هاجت’ا يف ناريسست اتناك ““نرانتراب وجيب““ عون نم ةرايسسو““ نامكاسش““ عون نم ةنحاسش نيب عقو فينع مادطسصإا
ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا ا˘يا˘ح˘سضلا ل˘ق˘ن م˘تو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم تل˘خد˘ت ثدا˘ح˘لا عو˘قو رو˘فو ،سسكا˘ع˘م˘لا

تايثيح يف قيقحت ينطولا كردلا حلاسصم حلاسصم تحتف اهتهج نم ،فيطسسب رونلا دبع ةنداعسس ىفسشتسسمب
.ناسضمر مايأا يناث حابسص عقو يذلا ميلأ’ا ثداحلا

ر نميا

فيطسب ناملو نيع ةيدلبب باش لتقي زاغلا
مامحب دجاوتملا ءاملا ناخسس نم ةثعبنملا تازاغلاب اقانتخا هرمع نم ثلاثلا دقعلا يف باسش سسمأا لوا ةليل يفوت
فايسضوب دمحم ىفسشتسسم ىلا ةيحسضلا لقن مت دق و ،فيطسس ةي’و بونج ناملو نيع ةيدلبب عقاولا هلزنم
نمازت يذلا ميل’ا ثداحلا هذه تايثيح يف قيقحت نم’ا حلاسصم هيف تحتف يذلا تقولا يف ناملو نيع ةنيدمب
 .مايسصلا رهسش مايأا يناث عم

ر نميا

قيب˘ط˘ت ي˘ف ن˘ير˘ثؤو˘م˘لأ نا˘ب˘ششلأ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ز˘ج˘نأأ
نك““ هنأونع زيممويديف نيشسنجلأ نم ““مأرغتشسنأ““

تركف تناك يذلأو ةيناث43و قئاقد4 هتدم ““ايباجيإأ
معط حاجنلل لعجت يتلأ ةليمجلأ ةهكنلأوه لششفلأ نأأ

أذ˘˘˘ه ن˘˘˘م ي˘˘˘شسي˘˘˘ئر˘˘˘لأ فد˘˘˘ه˘˘˘˘لأو ز˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘مو ع˘˘˘˘ئأر
نكمتي مل صصخشش لكلو نابششلل يزيفحتوهويديفلأ

مدطشصأوأأ هتايح يف ليقأرع دجوو هفأدهأأ قيقحت نم
جورخلأ يف تابوعشص دجوو ةبعشصو ةبيشصع تأرتفب
مهبراجتويديفلأ يف نوكراششملأ مدقو ،تامزألأ نم
لششفلأ أولوح فيكو ةيقيقحلأو ةيعقأولأ ةيشصخششلأ

مهتلاشسر تناكو ،قلأاتو زوربو حاجن ىلإأ تابيخلأو
عفرو مÓشستشسلأ مدع ةرورشض يهو ةعئأرو ةيقأر
يذلأ نأل طوقشسلأ دنعوأأ ةوبك لوأأ يف ءاشضيبلأ ةيأرلأ

ما˘قو ،ة˘بÓ˘شصو ةو˘ق ر˘ث˘كأأ ه˘ل˘ع˘ج˘ي نا˘شسنلأ ل˘ت˘ق˘ي ل
اهدعبو مهتويب نم تاهويديفلأ ريوشصتب نوكراششملأ
تاباشسح يف دحأوويديف ي˘ف ا˘ه˘قÓ˘طإأو ا˘ه˘ب˘ي˘كر˘ت م˘ت
ـلويديفلأ ةركفو نيكراششم˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لأ مأر˘غ˘ت˘شسنلأ
،صشأدق ىملشس زاجنإأ نمفويرانيشسلأ امأأ ،يدبع ىدن

ناميإأ ،يدبع ىدن نم لك ويديفلأ أذه يف كراششو

ةيحبأور ،حا˘ب˘شش ما˘شسح ،خا˘م˘شش ءا˘شسي˘مور ،يد˘لا˘ج˘م

،ىوجن بنيز ،يبوت نيريشس ،صشأدق ىملشس ،نيشسح

نيمأأ باششلأ بيكرتلاب ماقو طامرق ناميأو ةدأد نيشساي

،ةملاق ةيلو نم نوكراششملأ ةيبلاغ ردحنيو ،لولهب

كل˘م˘يو ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ن˘م˘ف ةدأد ن˘ي˘شسا˘˘ي با˘˘ششلأ ا˘˘مأأ

ىلع ةيم˘شسر تا˘ح˘ف˘شص تا˘كرا˘ششم˘لأو ن˘ي˘كرا˘ششم˘لأ

ةشصاخ اهتعباتم روهمجلل نكمي يتلأو ““مأرغتشسنلأ““

نم ر˘ي˘ث˘كلأ جا˘ت˘ح˘يو ،د˘يد˘ج˘لأ ا˘م˘ئأد نورد˘شصي م˘ه˘نأأ

زواجتو صسفنلأ يف ةقثلأ بشسكل نييرئأزجلأ نابششلأ

م˘ه˘فأد˘هأأ ى˘لإأ لو˘شصو˘لأ ل˘جأأ ن˘م ة˘ب˘ع˘شصلأ تأر˘ت˘ف˘˘لأ

بهذ نم قبط ىلع درف يأأ دجي نل حاجنلأ نأأ ةشصاخ

،هاغتبم ىلإأ لشصي يكل حفاكيو يحشضي نأأ بجيو

نكل ةبعشص““ راعشش ي˘ن˘ب˘ت ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ل˘ث˘مألأ ى˘ق˘ب˘يو

TON TUB TLUCIFFID““ ““ةليحتشسم تشسيل

ELBISSOPMI““ يباجيأ كيلخ»و““. 

صسافر ناميلشس

““مارغتسسن’ا““ يف نيرثؤوملا بابسشلا نم ةعومجم زاجنإا نم

نييرئأزجلأ نابششلل زيمم يزيفحت ويديف ”ايباجيإ نك»

دجتسسملا انوروك سسوريفب نيباسصملا ف’آا تدسصح يتلا ةارابملا نع اينابسسا يف تاسسوريفلا ءاربخو ءاملع فسشك
لوسصو ردسصم نأا ىلإا ةيربخملا تÓيلحتلا لÓخ نم ءاملعلا لسصوت ةينابسس’ا ةسساردلا بسسحبو.اهئاهتنا دعب
سسوريفلا تانوكم نأ’ نيسصلا نم سسيلو ةيكيرمأ’او ةيبوروأ’ا لودلا نم ناك دÓبلا ىلإا دجتسسملا انوروك سسوريف
ةيلمع عارسسإاب ةليفك تناك مدق ةرك ةارابم نأا ىلإا ءاملعلا راسشأاو.ينيسصلا سسوريفلا تانوكم نع Óيلق فلتخت
ةينابسس’ا ريهامجلا تناك رداسصملا مهأا نأا ثيح ،ادج عيرسس لكسشب دÓبلا يف انوروك سسوريف راسشتناو يسشفت
هذه تمهاسس ثيح يلاطيإ’ا اتنÓتأاو ينابسسإ’ا ايسسنلاف قيرف نيب ابوروأا لاطبأا يرود ةارابم روسضحل ةمداقلا
راسشتن’ا ةيلمع عيرسست ىلإا ىدأا اريبك امقر دعي ام ةدحاو ةليل يف اسصخسش فلأا 40 نم رثكأا ةباسصإاب ةارابملا

.اينابسسإا ءاحنأا لك يف سسوريفلا اذهب ةباسصإ’او
نييلاطيإ’ا نيعجسشملا ف’آا لوسصو نم مغرلاب نيقيرفلا ريهامج مامأا اهباوبأا تقلغأا اينابسسإا يف درلا ةارابم امأا
ي˘ف سسور˘ي˘ف˘ل˘ل ر˘ب˘كأا را˘سشت˘نا ىلإا كلذ ىدأا ا˘م ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا م˘عا˘ط˘م˘لاو تا˘نا˘ح˘لا ي˘ف ةارا˘ب˘م˘لا ةد˘ها˘سشم اورر˘ق ن˘يذ˘لا
ةارابم ةماقإا لÓخ نم انوروك سسوريف راسشتناو يسشفت ةيلامتحا نع اقباسس تركذ دق ةيمÓعإا لئاسسو تناكو.دÓبلا

  .لكك ابوروأاو اينابسسإا يف ءابولا عيرسستب ببسس ام روهمجلا روسضحب مدق ةرك

انوروك سوريفب فلأ04 نم رثكأ تدصح يتلا ”ةرزجملا ةارابملا“

كوبشسيافلأ ربع ةطولغم رابخأأ رششن ةمهتب ةليشسملاب صصاخششأأ  ةثÓث فيقوت
ةثÓث فيقوت نم ةليسسملا ةي’و نمأاب رماع يديسس ةرئاد نمأ’ ةعباتلا ةطرسشلا تاوق سسما ءاسسم تنكمت
رارسضإ’ا سضرغل تاروسشنم روهمجلل سضرع ةحنج  ةمهتب ةنسس34و82 نيب ام مهرامعأا حوارتت سصاخسشأا

لثمملا اهب مدقت ىوكسش ر˘ثإا ىل˘ع تأاد˘ب ة˘ي˘سضق˘لا ع˘ئا˘قو ة˘ي˘ما˘ظ˘ن ة˘ئ˘ي˘ه ة˘نا˘هإا ة˘ح˘ن˘ج ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب
عقوم ربع ةطولغم تامولعم رسشنب سصاخسشأ’ا نم ةعومجم مايق اهدافم ،ةيلحملا تارادإ’ا دحأ’ ينوناقلا
،اهب سساسسملاو ةيمومع تائ˘ي˘ه˘ب ر˘ي˘ه˘سشت˘لا ىلإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ه˘ترادإا ىلإا ئ˘ي˘سست ““كو˘ب˘سسي˘ف““ ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا

تافلم زاجنإاو ةثÓثلا مهيف هبتسشملا فيقوت نم حلاسصملا تاذ تنكمت ،ةينوناقلا يرحتلا لئاسسو لامعتسسابو
نم ةداعسسوب ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا مهميدقت مت تاءارجإ’ا ةفاك لامكتسسا دعبو مهدسض ةيئاسضق
يذلا ،ةيماظن ةئيه ةناهإا ةحنج ،ةينطولا ةحلسصملاب رارسضإ’ا سضرغل تاروسشنم روهمجلل سضرع ةحنج لجأا

ةيبرتلا ةداعإا ةسسسسؤومب م˘هد˘حأا عاد˘يإا˘ب ة˘سسل˘ج˘لا ي˘سضا˘ق ر˘مأا ن˘يأا يرو˘ف˘لا لو˘ث˘م˘لا ة˘سسل˘ج ىل˘ع م˘ه˘لا˘حأا هرود˘ب
فلكملا ةعاسس رخأ’ حرسص ام بسسح اذهو رسشابم ءاعدتسسا نم نارخآ’ا امهيف هبتسشملا دافتسسا اميف ةداعسسوبب
   خوسشخسش حلاسص.يراخوب ديعسسلا ةليسسملا ةي’و نمأاب مÓعإ’اب

ةديلبلا وحن فيطس نم قلطنت ةيئاذغلا داوملا نم ةلفاق
وحن فيطسس ةنيدم نم ةينماسضت ةلفاق سسما لوا تقلطنا ،ةينماسضت ةلفاق فيطسس ةي’ول ةراجتلا ةيريدم تمظن
ةكرسشل يداسصتق’ا لماعتملا ةكراسشمب ،ةيسساسسأ’ا ةيئاذغلا داوملا نم تانحاسش ةعبرأا نم ةنوكتم ،ةيدلبلا ةي’و
زواجت يف يرئازجلا بعسشلا نيب لفاكتلاراطا يف ةينماسضتلا ةردابملا هذه جردتنتو ،ميعزلا تابورسشملل ““سسأا يب““

.ةبعسصلا ةرتفلا هذه
ر نميا
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