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انوروك تاباسصا ةليسصح^
002 ـلا نم برتقت لجيجب
ةيحسصلا تاطلسسلاو  ةباسصإا

 ئراوطلا ةلاح نلعت
ةيعوبسسألا قاوسسألا قلغ^
ةبانعب ةيسشاملا قاوسسأاو
سسوردلل نيلحم ةمهادم^
ىلع سضبقلا و ةيسصوسصخلا
اومرتحي مل ةيوناث ةذاتسسأا
نم ةياقولا طورسش
ةدكيكسسب انوروك

ماهم يهني ةلسشنخ يلاو ^
ةباحسسوب يلع ىفسشتسسم ريدم
ةيلولا ةمسصاعب

انوروكب تاباسصإلا تارسشع^
لجسست ريناكسسلاب ةسصخسشم
ةلسشنخ ةيلو ربع ايموي

ةماقإا عنمب رارق^
سسارعألاو تلافتحإلا
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ن˘م ل˘ك تا˘فر˘ب ر˘مألأ ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘يو
دمحأأ خي˘ضشلأو ة˘ل˘غ˘بو˘ب ف˘ير˘ضشلأ
ة˘˘˘ضضا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘نأِ م˘˘˘ي˘˘˘عز ،نا˘˘˘يزو˘˘˘ب
نب رامعوب فيرضشلأو ،ةضشطاعزلأ
رد˘˘يو˘˘ق ن˘˘ب را˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘مو هد˘˘˘يد˘˘˘ق
مهنيب نم ،مهنأوِخإأو يوأرطيتلأ

ىدعتي ل ٍمواقم باضش ةمجمج

ينب ةلي˘ب˘ق ن˘م ة˘ن˘ضس81 هرمع
.جاح نب د˘م˘ح˘م ى˘عد˘ي ر˘ضصا˘ن˘م
سشي˘ج˘ل˘ل ة˘ع˘با˘˘ت ةر˘˘ئا˘˘ط تما˘˘قو
ة˘ق˘˘فأر˘˘م˘˘ب ي˘˘ب˘˘ع˘˘ضشلأ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
نم تÓتاقم ةثÓث نم ةليكضشت

لقن ةيلمعب،03 يوخوضس زأرط
سسيراب نم رئأزجلأ ءأدهضش تافر
،ن˘˘طو˘˘لأ سضرأأ ى˘˘لإأ م˘˘ه˘˘تدا˘˘عإأو

ا˘ه˘لو˘ضصو ع˘قو˘ت˘م˘لأ ن˘م ثي˘˘ح˘˘ب
.ةمداقلأ ةليلقلأ تاعاضسلأ لÓخ
م˘جا˘م˘ج نأأ ى˘لإأ ةرا˘ضشإلأ رد˘ج˘تو
ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘˘موا˘˘ق˘˘م˘˘لأ ءا˘˘م˘˘عز
اهضسأأر عطق مث لتقلل تضضرعت

ة˘كر˘ع˘˘م لÓ˘˘خ9481 ماع
نم برقلاب ةريهضشلأ ةضشطاعزلأ

ةمئاق˘لأ تل˘م˘ضشو .ةر˘كضسب ة˘يلو
ءأدهضش مجامجو تافرل ةيمضسلأ
لضصو يتلأ ةي˘ب˘ع˘ضشلأ ة˘موا˘ق˘م˘لأ
تأرئاط نت˘م ى˘ل˘ع ر˘ئأز˘ج˘لأ ى˘لإأ

ينطولأ سشيجلل ةعبات ةيركضسع
ة˘م˘ضصا˘ع˘لأ ن˘م ة˘مدا˘ق ي˘ب˘ع˘˘ضشلأ

ةداقل مجامج6 سسيراب ةيضسنرفلأ
يهو ةيبعضشلأ ةموا˘ق˘م˘لأ ءأد˘ه˘ضش
يدامحلأ ىضسيع˘ل ة˘ط˘ن˘ح˘م سسأأر
فيرضشلأ ةمجمج, ةلغبوب قيفر،

ةمجمج ,روعألاب بقلملأ ةلغبوب
ة˘˘˘موا˘˘˘ق˘˘˘˘م م˘˘˘˘ي˘˘˘˘عز ،نا˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ب
ىضسوم يضس ةمجمج .ةضشطاعزلأ

فيرضشلأ ةمجم˘ج ,نا˘يزو˘ب ق˘ي˘فر
ن˘ب را˘م˘عو˘ب و˘عد˘م˘لأ ةد˘يد˘˘قو˘˘ب
رديوق نب ،راتخم ةمجمج ,ةديدق

ةفرعم ةمجمج11و .يوأرطيتلأ
يهو ةيملع˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ فر˘ط ن˘م
ع˘ط˘ق ، ط˘بأر˘م د˘ي˘ع˘ضس ة˘م˘ج˘م˘ج

بابب1481 ة˘˘ن˘˘ضس ي˘˘ف ه˘˘˘ضسأأر
ةمجمجو ةمضصاعلأ رئأزجلأ ،موللأ

يف اهعطق مت ةيوهلأ ةددحم ريغ

.1481 ما˘ع ل˘حا˘ضسلأ ة˘ق˘ط˘ن˘˘م
نم نامي˘ل˘ضس ن˘ب را˘م˘ع ة˘م˘ج˘م˘ج
,ى˘ط˘ضسو˘لأ ر˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م
نضسلأ جاحلأ نب دمحم ةمجمج

ةليبقلأ نم ةنضس81 ىلإأ71 نم

ةمجمج,رضصا˘ن˘م ي˘ن˘ب ة˘م˘ي˘ظ˘ع˘لأ

,يدا˘ن˘ج˘لأ د˘م˘ح˘م ن˘ب م˘˘ضسا˘˘ق˘˘ل˘˘ب

62 دمحم نب ةفيلخ يلع ةمجمج

ةمضصاعلأ رئأزجلأ يف يفوت ةنضس

ةمجمج,8381 ربمضسيد13 يف

ديعضسلأ ةمجمج ,وطي نب رودق

,نا˘م˘ي˘ل˘ضس ي˘ن˘ب ن˘م سسي˘ه˘لد ن˘˘ب

نم دعاضس نب يدعضسلأ ةمجمج

ةددح˘م ر˘ي˘غ سسأأر ,ل˘ق˘لأ ي˘حأو˘ن

ق˘˘ب˘˘ئز˘˘لا˘˘ب ظو˘˘ف˘˘ح˘˘م ،ة˘˘يو˘˘ه˘˘لأ

,5681 ي˘ضسم˘ضشلأ ف˘ي˘ف˘˘ج˘˘ت˘˘لأو

ريغ مضسأ) دلو بيب˘ح˘لأ ة˘م˘ج˘م˘ج

4481 ة˘˘ن˘˘ضس دو˘˘لو˘˘م˘˘لأ (ل˘˘ما˘˘ك

ةعطاق˘م ، با˘ضستأر˘ب˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب

فضشكلأ متي مل مجامج9 ,نأرهو

.ةيملعلأ ةنجللأ فرط نم اهنع
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د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ سسي˘˘ئر د˘˘كأأ
ةيلافتحأ ةدوع نأأ نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لأ

ذ˘ن˘م ةر˘م لوأل لÓ˘ق˘ت˘ضسلأ د˘ي˘ع
ر˘ضصق نا˘˘كم˘˘لأ أذ˘˘ه ى˘˘لإأ دو˘˘ق˘˘ع
ةيخ˘يرا˘ت ة˘ب˘ضسا˘ن˘م ي˘فو بع˘ضشلأ
ةلحرم دعب ،ةمألأ ةايح يف ةلضصاف
بع˘ضشلأ تد˘ع˘بَأأ ي˘ت˘لأ فأر˘ح˘نلأ

سضافتنأ ىلإأ ىدأأ امم ,هماكح نع
لكب ,كرابملأ هكأرح يف بعضشلأ

رييغتلأ لجأأ نم هتائفو هتانوكم
ديت˘ع˘لأ ه˘ضشي˘ج ة˘ي˘ع˘م˘ب يرذ˘ج˘لأ
ين˘طو˘لأ ر˘ير˘ح˘ت˘لأ سشي˘ج ل˘ي˘ل˘ضس
يزا˘غ˘م˘لأ ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلأ ل˘˘م˘˘ح˘˘ي
لÓخ نوبت سسيئرلأ ركذو .ربعلأو
ءأدضسإأو بترلأ ديلقت ىلع هفأرضشأ
سسمأأ بع˘ضشلأ ر˘ضصق˘˘ب ة˘˘م˘˘ضسوألأ
دو˘ع˘ي نا˘كم˘لأ را˘˘ي˘˘ت˘˘خأ نإأ لوألأ
كل˘ت ة˘˘م˘˘جر˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع سصر˘˘ح˘˘ل˘˘ل
يوضضعلأ محÓتلل ةعئأرلأ روضصلأ
بع˘˘˘˘˘ضشلأو سشي˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب
ةدحأو ةق˘تو˘ب ي˘ف ا˘م˘هرا˘ه˘ضصنأو
سسي˘˘˘ئر ن˘˘˘ل˘˘˘عأأو .ل˘˘˘˘ضصألأ ي˘˘˘˘ه

تافر42 ةداعأ نع ةيروهمجلأ
ة˘ي˘ب˘ع˘ضشلأ ة˘موا˘˘ق˘˘م˘˘لأ ةدا˘˘ق ن˘˘م
سضرأأ ىلإأ ةعمجلأ أذه مهقافرو

ةيركضسع ةرئاط نتم ىلع نطولأ
ةير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يو˘ج˘لأ تأو˘ق˘لأ ن˘م
ه˘نأ أد˘كؤو˘م.ا˘˘ضسنر˘˘ف ن˘˘م  ة˘˘مدا˘˘ق
ىلوُألأ ةعومجملأ هذهب قحتليضس
نييف˘ن˘م˘لأ ءأد˘ه˘ضشلأ تا˘فر ي˘قا˘ب
ىل˘ع ة˘مزا˘ع ة˘لود˘لأ نأل ,ا˘تأو˘مأأ
مئتلي ى˘ت˘ح ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه ˘ِما˘م˘تإأ
قو˘ف ا˘ن˘ئأد˘ه˘ضش ِ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ل˘˘م˘˘ضش
نم أوحضضو اهوبحَأأ يتلأ سضرألأ
فاضضأأو.نوكلمي ام ز˘عأا˘ب ا˘ه˘ل˘جأأ

يفل كلذ ِنإأ» ةيروهمجلأ سسيئر
يف ةضسد˘ق˘م˘لأ ا˘ن˘تا˘ب˘جأوِ م˘ي˘م˘ضص
ِزو˘مرو ءأد˘ه˘ضشلأِ حأورأأ  ة˘يا˘م˘˘ح
لكضش يأاب لزانتلأ ِمدعو ةروثلأ

ن˘˘م ءز˘˘ج يأأ ن˘˘ع لا˘˘كضشألأ ن˘˘م
يفو ,يفاقثلأو يخيرا˘ت˘لأ ا˘ن˘ثأر˘ت
يف سشيعن ل ىتحو هضسفن تقولأ
را˘كذ˘ت˘ضسأ نإا˘ف ,ط˘ق˘ف ي˘ضضا˘م˘˘لأ
هيضسآامب هليضصاف˘ت ل˘كب ا˘ن˘خ˘يرا˘ت
ةر˘كأذ˘لأ ظ˘ف˘ح فد˘ه˘ب ,ه˘حأر˘˘فأأو
ا˘نِر˘˘ضضا˘˘حِ م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘تو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
نمضضيضس ,هضصئا˘ق˘نو ه˘ن˘ضسا˘ح˘م˘ب

لبقتضسم ءان˘ب ا˘ندا˘ف˘حأأو ا˘ن˘ئا˘ن˘بأل
ة˘˘يو˘˘ق ة˘˘ي˘˘ضصخ˘˘ضشب ن˘˘مآأو ٍر˘˘هأز
اهم˘ي˘قو ة˘مألأ تا˘مو˘ق˘م مر˘ت˘ح˘ت
نوبت سسيئر˘لأ ر˘كذو .«ا˘ه˘قÓ˘خأأو

لاطبألأِ نيب نم» نأاب هتملك يف
ي˘ِف أو˘ق˘فأر م˘˘ه ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ئا˘˘ع˘˘لأ

رداقلأ دبع ميعزلأو ريمألأ هداهج
ـ ه˘ل˘لأ ه˘م˘حر ـ ن˘يد˘لأ ي˘ح˘˘م ن˘˘ب
ةربقم يف هِتافر  نفد ديعُأأ يذلأ
فاضضتو ,لÓقتضسلأ دعب ,ةيلاعلأ
ءأد˘ه˘ضش ة˘م˘ئا˘˘ق ى˘˘لأ م˘˘هؤوا˘˘م˘˘ضسأأ
رموضسن ة˘م˘طا˘ف لل تا˘ضضا˘ف˘ت˘نأ

خ˘ي˘ضشلأو ي˘نأر˘ق˘م˘لأ و ةز˘ع˘مو˘بو
ِيد˘˘ي˘˘˘ضس  دلوأأ ةرو˘˘˘ثو دأد˘˘˘ح˘˘˘لأ
ةر˘˘ه˘˘˘ضش ن˘˘˘ب ر˘˘˘ضصا˘˘˘نو خ˘˘˘ي˘˘˘ضشلأ

سسأروألأ ةرو˘˘˘ثو ة˘˘˘ضشو˘˘˘ضشو˘˘˘˘بو

نأأ ىلإأ5491, يام تأرهاظمو
ر˘ب˘م˘فو˘ن ِةرو˘ث˘ب م˘ه˘م˘ل˘ح ق˘ق˘ح˘ت
ىوق رهظ تمضصَق يتلأ ةميظعلأ
تدا˘عأأو  ب˘ِضصا˘غ˘لأ را˘م˘ع˘ت˘ضسلأ
تأذ ةلقتضسم ةلود رئأزجلأ سضرف
ة˘ي˘لود˘لأ لِ̆فا˘ح˘م˘˘لأ ي˘˘ف ةدا˘˘ي˘˘ضس
نم ةِلضضانملأ  بوعضشلل اضسأربنو
لÓ˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ضسلأو ة˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘لأِ ل˘˘˘جأأ

,ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ةدا˘ي˘ضسلأ عا˘جر˘˘ت˘˘ضسأو
ةحضضأو فقأومب  ةيميلقإأ ةوقو
ىلع يِهو ,باضسحلأ اهل بضسحي
سسيئرلأ بر˘عأأ ا˘م˘ك.»ة˘ي˘قا˘ب كلذ
مهاضس نم لكل هريدقت نع نوبت
زاج˘نأ ي˘ف جرا˘خ˘لأو ل˘خأد˘لأ ي˘ف

انتركأذل ديدجلأ بضسكملأ  أذه

,ةلماك اهب كضسمتن يتلأ ةينطولأ

ركذ˘لا˘ب ا˘ضصا˘خ.«ة˘ضصو˘ق˘ن˘م ر˘ي˘غ

ا˘م ى˘ل˘ع ن˘يرو˘كضشم˘لأ ا˘نءأر˘˘ب˘˘خ

تأو˘ن˘ضسلأ ي˘ف دو˘ه˘ج ن˘م هو˘لذ˘ب

تافرلأ تايوه  ديدحتل ةريخألأ

نع ةبيرغ ةيبقأأ يف ةظوفحملأ

أدي˘ه˘م˘ت ,ا˘ه˘ل˘هأأ تأدا˘عو ا˘ه˘ن˘طو

ىلإأ نطولأ سضرأأ ىلإأ  اهتداعإل

ن˘يذ˘لأ ن˘ير˘خآلأ ءأد˘ه˘ضشلأ بنا˘˘ج

لجأأ نم سسيفنلأو يلاغلأ أوعفد

.نطولأ أذه

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج
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نايزوب خيسشلأو ةلغبوب فيرسشلأ مهسسأأر ىلع Óطب42

مهمحري هللإ ..ةنسس071 دعب نودؤعي ءإدهسشلإ

:نوبت .. رئأزجلأ ىلإأ مهقافرو ةيبعسشلأ ةمواقملأ ةداقل تافر42 ةداعإأ نع ثدحت

«يرذجلإ رييغتلإ لجأإ نم تناك كرابملإ هكإرح يف بعسشلإ ةسضافتنإإ»

ةجمرب عم يوأروب ةريمأأ نع اتقؤوم جرفأأ اميف

مداقلأ ربمتبسس42 موي اهتمكاحم

نييسسايسسلإ نيطسشانلإ نع جإرفإلإ
يبرعلب ريمسسو ؤباط ميرك

نأأ ةمضصاع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ءا˘ضضق سسل˘ج˘م˘ل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘با˘ي˘ن˘لأ تد˘كأأ
ريمضسو وباط ميرك نع لوألأ سسمأأ تجرفأأ ةيئاضضقلأ تاطلضسلأ
ةفرغلأ نأأ ناي˘ب˘لأ ف˘ضشكو.سشو˘ط˘ي˘م˘ح نا˘م˘ي˘ل˘ضسو ي˘بر˘ع˘لأ ن˘ب
جأرفإلاب تر˘مأأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ءا˘ضضق سسل˘ج˘م˘ب ة˘ضسما˘خ˘لأ ة˘ي˘ئأز˘ج˘لأ
ةهج نم.هيماحم هب مدقت بلط ىلع ءانب وباط ميرك نع تقؤوملأ
ناميلضس سشوطيمح فلمب فلكملأ قيقحتلأ يضضاق رمأأ ىرخأأ

جرفأأو أذه.تقؤوملأ جأرفإلأ نم امهنيكمتب يبرعلأ نب ريمضسو
،ي˘ب˘ع˘ضشلأ كأر˘ح˘لأ ءا˘ن˘ج˘ضس ن˘م دد˘ع ن˘ع سسي˘م˘˘خ˘˘لأ سسمأأ لوأأ
،يبرعلب ريمضس ،وباط ميرك نم لك مهو نييضسايضسلأ ءاطضشنلأ

قÓطإأ ىلع ةمضصاعلأ ءاضضق سسلجم قفأوو.يوأروب ةريمأأو
هنع فضشك امبضسح اتقؤوم وباط ميرك يضسايضسلأ طضشانلأ حأرضس
نأأ ىلع دكأأ نيأأ ةيفحضص تاحيرضصت يف يداب ينغلأ دبع
و سضراعلأ عأزنلأ يف لوبق سسيلو تقؤوم وباط نع جأرفإلأ
نم ل˘ك ن˘ع ة˘م˘كح˘م˘لأ تجر˘فأأو.رأر˘ق˘لأ ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘ف لا˘كضشإلأ
ةمهتب اعابتم ناك يذ˘لأ ي˘بر˘ع˘ل˘ب ر˘ي˘م˘ضس ي˘ضسا˘ي˘ضسلأ ط˘ضشا˘ن˘لأ
موكحملأ يوأروب ةريمأأ ةطضشانلأ و ،رهمجتلأ ىلع سضيرحتلأ

ءاضضق سسلجمب ماهتلأ ةفرغ تقفأوو.ذفان نجضس ماعب اهيلع
عا˘فد ة˘ئ˘ي˘ه ه˘ب تمد˘ق˘ت يذ˘لأ جأر˘فإلأ بل˘ط ى˘ل˘ع ،ة˘م˘ضصا˘ع˘لأ
نامحرلأ دبع يماحملأ بضسحو.وباط ميرك يضسايضسلأ طضشانلأ

طضشانلأ نع جأرفإلأ ررق ةمضصاعلأ ءاضضق سسلجم نإاف ،حلاضص
ءاضضق سسلجم لجأأ قايضسلأ تأذ يفو.وباط ميرك يضسايضسلأ

عم ،لبقملأ ربمتبضس42 ىلإأ يوأروب ةريمأأ ةمكاحم ةزابيت
ةمكحم تنأدأأو.ا˘ه˘ن˘ع تقؤو˘م˘لأ جأر˘فإلأ بل˘ط ى˘ل˘ع ة˘ق˘فأو˘م˘لأ

ةريمأأ ةيضسا˘ي˘ضسلأ ة˘ط˘ضشا˘ن˘لأ طرا˘ف˘لأ نأو˘ج12 مو˘ي ة˘قأر˘˘ضشلأ
رهمجت˘لأ ى˘ل˘ع سضير˘ح˘ت˘لأ م˘ه˘ت˘ب أذ˘فا˘ن ا˘ضسب˘ح ة˘ن˘ضسب يوأرو˘ب
نم تأروضشنم رضشنو ،يحضصلأ رجحلأ رضسك ىلع سضيرحتلأ
.ةينطولأ ةدحولاب سساضسملأ اهنأاضش
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جمانربو يئانثتسسإ’أ ينطولأ جمانربلأ راطإأ يف
يسسنرفلأ يرئأزجلأ نواعتلأ

يئانثتسسإإ لكسشب ةحنم461 ديدمت
هإرؤتكدلإ ةبلطو ةذتاسسأل يرؤف رثأابو
لضصحت يروف رثأابو يئانثتضسأ لكضشب ةحنم461 ديدمت ررقت
ينطولأ ج˘ما˘نر˘ب˘لأ را˘طإأ ي˘ف هأرو˘ت˘كد ة˘ب˘ل˘طو ةذ˘تا˘ضسأأ ا˘ه˘ي˘ل˘ع

يرئأزجلأ نواعتلأ ج˘ما˘نر˘بو8102-9102 ةعفد يئان˘ث˘ت˘ضسلأ

9102-و8102-9102 ي˘ت˘ع˘فد) «+ب» سسا˘فور˘ب ي˘ضسنر˘ف˘˘لأ

امبضسح ،ةحئاجلأ ةرتف لÓخ اهتيحÓضص تهتنأ يتلأو،(0202
تأذ دافأأو.يملعلأ ثحبلأو ي˘لا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ةرأزو˘ل نا˘ي˘ب د˘كأأ
حنم نم أودافتضسأ دق هأروتكدلأ ةبلطو ةذتاضسألأ ءلؤوه نأأ نايبلأ
اهديدمت ررقت هيلعو ، ةحئاجلأ ةرتف لÓخ اهتيحÓضص تهتنأ
ةباجتضسلاب مهل حامضسلأ دضصق يروف رثأابو يئانثتضسأ لكضشب

أذه نأأ نايبلأ فاضضأأو.مهتماقإأ ةرتفب ةقلعتملأ مهتايجاحل ايفرظ

فدهي هأروتكدلأ يف ابلاطو أذاتضسأأ461 سصخي يذلأ ءأرجإلأ
نأدلبلأ يف اهليهضستو ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘ضسم˘لأ ة˘ما˘قإأ ةر˘ت˘ف ة˘ق˘فأر˘م ى˘لإأ
تدكأأ امك.بع˘ضصلأ فر˘ظ˘لأ أذ˘ه لÓ˘خ ا˘ضصو˘ضصخ ،ة˘ف˘ي˘ضضم˘لأ

هذاختأ مت ءأرجإلأ أذه نأأ يملعلأ ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأ ةرأزو
ةدوعلأ نم أونكمتي مل نيذلأو حنملأ نم نيديفتضسملأ حلاضصل
يضشفت بب˘ضسب م˘ه˘ن˘يو˘كت ةر˘ت˘ف ءا˘ه˘ت˘نأ د˘ع˘ب ن˘طو˘لأ سضرأأ ى˘لإأ
اينابضسإأو اضسنرف رأرغ ىلع اهدودحل لود ةدع قلغو ةحئاجلأ

لاغتربلأو ىم˘ظ˘ع˘لأ ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘بو ا˘يز˘ي˘لا˘مو ا˘ي˘كر˘تو ا˘ي˘نا˘مورو
أدنكو أدنلوهو ةدحتملأ ةيبرعلأ تأرامإلأو ايلاطيإأو اكيجلبو
.نامع ةنطلضسو سسنوتو رضصمو
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دعب يسسنرفلأ رامعتسس’أ ةرتف لÓخ أودهسشتسسأ نيذلأ ةيبعسشلأ ةمواقملأ ةداق نم أديهسش42 تافر عاجرتسسإأ نم رئأزجلأ تنكمت

 .سسيراب ةيسسنرفلأ ةمسصاعلأ فحتمب اهدجأوت نم ةنسس071 رورم

ةرربم ريغ تأزايتمإأ حنمو ةفيظولأ لÓغتسسإأ ةءاسسإأو ةيمومع لأومأأ ديدبت ةمهت هل تهجو

رودق دلو راسشتسسم عإديإإ
سشإرحلاب تقؤؤملإ سسبحلإ «يمسشاهلإ دمحأإ يغيزامأإ»

راضشتضسم سسيمخلأ موي نم ةرخاتم ةعاضس يف سسيأر دأرم رئب ةمكحم ىدل قيقحتلأ يضضاق عدوأأ
ةيباقعلأ ةضسضسؤوملاب تقؤوملأ سسبحلأ «يمضشاهلأ دمحأأ» كأرطانوضس عمجمل ماعلأ ريدملأ سسيئرلأ
حنمو ةفيظولأ لÓغتضسأ ةءاضسإأو، ةيمومع لأومأ ديدبت ةمهت  يغيزامأأ دمحأل  تهجوو.سشأرحلاب
ةقفر ةيلاطيإلأ «اتضسيغوأأ» ةافضصملأ ءانتقل ةهوبضشملأ ةقفضصلاب رملأ قلعتيو، ةرربم ريغ تأزايتمأ
سسيأر دأرم رئب ةمكحم ترضشاب دقف ملعلل.رودق دلو كأرطانوضسل قبضسلأ ماعلأ ريدملأ سسيئرلأ
ةكرضش نيب تمت ةقفضصلأ يهو «اتضسيغوأأ»  لورتبلأ ريركت ةافضصم ءانتقأ ةيضضق يف قيقحتلأ
بابب ينطولأ كردلل ثاحبألأ ةليضصف اهب تماق يتلأ ةيلمعلأ يه و .يبنجأ كيرضشو «كأرطانوضس»
±.S°∏«º.ةمضصاعأ يلاعأاب ديدج
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يت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا دؤ˘ه˘ج˘لا ل˘ك بق˘ع
را˘سشت˘نا ح˘ب˘كل ة˘لود˘لا ا˘ه˘˘ب تما˘˘ق
ل ؤهاه ،رئازجلاب يجاتلا سسوريفلا

بلغأا را˘ت˘ه˘ت˘سساو ةلا˘ب˘ملو ي˘عو
نع مهيلخت مد˘ع ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا
يت˘لا ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘حإلا م˘ه˘تادا˘ع سضع˘ب

001 رؤسضح لقألا ىلع يسضتقت
يتلا بيسصعلا تقؤلا يف سصخسش
يسسايق عافترا يف ببسستي ،هب رمن

91ديفؤكب ةباسصلا تلدعم يف
طÓتخاو كاكتحا نم اهللختي امل
تببسست ثيح ، سسانلا نيب رسشابم
مئازعلا اهنم ةيل˘ئا˘ع˘لا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
سسار˘عألا تÓ˘ف˘حو ة˘ي˘˘عؤ˘˘ب˘˘سسألا

يف بيهر عافترا يف تارايزلاو
انورؤك سسوري˘ف˘ب تا˘با˘سصإلا دد˘ع
تغلب يتلاو  دÓبلا يف دجتسسملا

583  ب سسي˘م˘خ˘لا مؤ˘ي ا˘˘ه˘˘جوأا

ةليسصح يف ةعاسس42 يف ةباسصإا
ىلعأا د˘ع˘ت ثي˘ح ،ة˘ي˘سسا˘ي˘ق ة˘ي˘مؤ˘ي

راسشتنا ةيادب ذنم لجسست ةليسصح
رهسش اندÓب يف يجاتلا سسوريفلا

. يسضاملا سسرام
ءا˘بؤ˘لا ر˘ط˘خ نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘عو
م˘ظ˘˘ع˘˘م سسرا˘˘م˘˘ي ،ا˘˘م˘˘ئا˘˘ق لاز˘˘يل
يداع لكسشب مهتايح نؤيرئازجلا

دا˘ي˘عأا م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘تو ،قؤ˘˘سست ن˘˘ي˘˘با˘˘م
فافزلا تÓف˘ح رؤ˘سضحو دÓ˘ي˘م˘لا

ءاز˘ع˘لا سسلا˘˘ج˘˘م اذ˘˘كو نا˘˘ت˘˘خ˘˘لاو
ط˘˘˘ئا˘˘˘ح˘˘˘لا سضر˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘˘برا˘˘˘˘سض،
مازتلاب ةح˘سصلا ةرازو تا˘ي˘سصؤ˘ت˘ب
˘مار˘ت˘حاو ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا

91 ديفؤك نم ة˘ي˘ئا˘قؤ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
 ،تامامكلا ءادترا رارغ ىلع
ىلع دÓبلا تاطلسس ديدسشت  مغرو
مدعو يعام˘ت˘جإلا د˘عا˘ب˘ت˘لا ماز˘ت˘لا
تاعمجتلا ر˘ظ˘ح» سسار˘عألا ة˘ما˘قإا
انورؤك ءاهتنا ةياغ ىلا «ةيلئاعلا

رمت يتلا ةيحسصلا عاسضوأÓل ارظن
را˘سشت˘˘نا ن˘˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل دÓ˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب
ىلع رطخ نم هلكسشت امل ،ةحئاجلا

بب˘سسب تÓ˘ئا˘ع˘لا و در˘ف˘لا ة˘ح˘˘سص
ةفاسسملا كرت مدعو رؤسضحلا ةرثك
قا˘ن˘ع˘لاو ة˘ح˘فا˘˘سصم˘˘لاو م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
ةعرسس ي˘ف بب˘سست˘يا˘م ،ل˘ي˘ب˘ق˘ت˘لاو
نوريثكلا نأا لإا ،ىودعلا راسشتنا
رؤسضحب  مئلوو تÓفح نؤميقي

.ءاقدسصألاو بابحألا نم ريبك ددع
نم ريبك ددع  ليجسست  لظ يف
ط˘˘سسو سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب تا˘˘با˘˘˘سصلا
ةر˘ي˘خألا ما˘يألا لÓ˘˘خ  تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
فا˘فز˘لا تÓ˘ف˘ح م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت بب˘˘سسب
يعامت˘جٱا˘لا د˘عا˘ب˘ت˘لا ماز˘ت˘لا مد˘عو
نا˘كو .ة˘ي˘قاؤ˘لا ة˘˘ع˘˘ن˘˘قألا ءاد˘˘تراو
حÓسصاو ناكسسلاو ةحسصلا ريزو
ن˘ب نا˘م˘حر˘لاد˘ب˘ع تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
هتبسسنام نأا ، نع نلعأا دق ، ديزؤب

نم ة˘ئا˘م˘لا˘ب03 ىلا ة˘ئا˘م˘لا˘ب52

تاباسصإا يه ةحئاجلاب تاباسصإلا
، ز˘ئا˘ن˘ج˘لاو سسار˘عألا ن˘ع ة˘م˘جا˘˘ن
تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا بن˘ج˘ت ى˘ل˘ع ادد˘˘سشم
تقؤلا اذه ي˘ف ا˘ه˘عؤ˘ن نا˘ك ا˘م˘ه˘م
يف اعافترا دهسشي يذلا سساسسحلا

سسور˘ي˘ف˘˘لا˘˘ب ة˘˘با˘˘سصلا تلد˘˘ع˘˘م
.يجاتلا

ةقلعم ةنيما تلاق قايسسلا اذه يفو
يف ناك يذلا سسارعألا دحأا ىلع
نأاب ،كؤب سسيافلا ىلع رسشابم ثب
يتلا ةرتفلا هذه يف سسارعألا ةماقإا

ىلا سسوريفلا ىودع اهيف تداع
،ةيقيقح ةميرج دعي ةؤقبو ةهجاؤلا
يفخم ؤهو دحاو باسصم رؤسضحف
ل˘ي˘ف˘ك سسر˘ع˘لا اذ˘˘ه ى˘˘لا ه˘˘سضر˘˘م
ىلا ةيعاد ،ةيناسسنا ةثراك ثادحإاب
عابتاو ةظق˘ي˘لاو رذ˘ح˘لا ن˘م د˘يز˘م
نأا نؤك ةحسصلا ةرازو تايسصؤت
ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ع˘ق˘ت ءا˘بؤ˘لا ة˘ح˘فا˘كم
.عيمجلا
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ماعلا ريدملا سسيئرلا بئان فسشك
فل˘كم˘لا «كار˘طا˘نؤ˘سس» ع˘م˘ج˘م˘ل
لسصفلا ةطسشنأاو عييمتلا طاسشنب
لوألا سسمأا «يحؤتف نيدلا رسصن»
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف
نم ةعؤمجم ميركت لفح سشماه
ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا تارا˘˘طإاو ي˘˘ف˘˘ظؤ˘˘˘م
رقم يف مظن ي˘ن˘طؤ˘لا ي˘لور˘ت˘ب˘لا
تا˘˘ب˘˘سست˘˘كم نأا بسصم˘˘لا طا˘˘سشن
ديسشرت ةيلمع˘ب ر˘ثأا˘ت˘ت ن˘ل لا˘م˘ع˘لا
تايعاد˘ت ه˘ت˘سضر˘ف يذ˘لا قا˘ف˘نإلا

لا˘قو .«ا˘˘نورؤ˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف ءا˘˘بو
لمعلا ةئي˘ب نأا ا˘ن˘ئ˘م˘ط˘م ي˘حؤ˘ت˘ف

لامعلا ددعو لامعلا تابسستكمو
اذه يفو .ةظؤفحم لظت رؤجألاو
ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ه˘˘˘نأا ح˘˘˘سضوأا دد˘˘˘سصلا

9102 ةنسس جئاتن نإاف كارطانؤسسل
ةنسس نأا ىلإا اريسشم ةيسضرم تناك

ةبعسص لع˘ف˘لا˘ب نؤ˘كت˘سس0202
.ةقاطلا عاطق تاكرسشل ةبسسنلاب
بلطلاو راع˘سسألا سضا˘ف˘خ˘نا ر˘ثأاو

«91-ديفؤك» ءابو ببسسب يملاعلا
«كارطانؤسس» تادئاع ىلع ابلسس
ى˘˘ل˘˘ع تÓ˘˘يد˘˘ع˘˘ت تر˘˘جأا ي˘˘ت˘˘˘لا
˘ما˘ي˘ق˘لا لÓ˘خ ن˘م تا˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘سسح˘ت ل˘جأا ن˘م تا˘سضي˘ف˘خ˘ت˘ب

ءاطعإاو ءايسشألا ءادأا يف انتقيرط
حسضوأاو .ةيمنت˘ل˘ل ر˘ث˘كأا ة˘يؤ˘لوألا

عور˘˘سشم˘˘لا نأا دد˘˘˘سصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
ةي˘ناز˘ي˘م˘لا ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘ل سصسصخ˘م˘لا
فدهي «كارطا˘نؤ˘سس» هدؤ˘ق˘ت يذ˘لا
تا˘˘˘ي˘˘˘ناز˘˘˘ي˘˘˘م سضي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت ى˘˘˘˘لإا

ىلإا ةئاملاب03 ةبسسنب لÓغتسسلا

ركذو.0202 ربمسسيد13 ةياغ
كرتسشم فده هنأا ددسصلا اذه يف
د˘قو .ا˘ن˘طا˘سشن ن˘م˘سضو ة˘كر˘سشل˘ل
ربع لؤجي قيرف عم لمعلا انأادب
وأا ءا˘˘غ˘˘لإل تاد˘˘حؤ˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
وأا تاق˘ف˘ن˘لا سضع˘ب ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
نأا نأاسشلا اذه يف اريسشم ،اهديسشرت
تابسستكم ل˘كو ل˘م˘ع˘لا ط˘ي˘ح˘م
لقنلاو ماعطإلا ثيح نم لامعلا
رود نأا لوؤؤسسملا ربتعاو .رثأاتت نل

لاز ل يعام˘ت˘جلا «كار˘طا˘نؤ˘سس»
ءا˘بو ن˘م م˘غر˘لا˘ب ا˘سضيأا ار˘م˘ت˘سسم
ط˘˘ل˘˘سسو   .«ا˘˘نورؤ˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘˘ف
يذلا لفحلا لÓخ ءؤسضلا يحؤتف
لا˘˘˘م˘˘˘˘ع فر˘˘˘˘سش ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن
م˘˘هرا˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع «كار˘˘طا˘˘نؤ˘˘˘سس»
ة˘سصا˘خ ،ة˘كر˘سشلا ي˘˘ف فر˘˘سشم˘˘لا

تارا˘˘˘˘˘طإلا را˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ك م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
دعب اودعاقت نيذلا نيلوؤؤسسملاو

.ةمدخلا ن˘م ا˘ما˘ع53 نم رث˘كأا
يحؤتف ن˘يد˘لا ر˘سصن ر˘سضح˘ت˘سساو
يذلا ،لامعلا ميركت لفح لÓخ
لا˘ف˘ت˘حلاو ا˘˘ن˘˘ماز˘˘ت ا˘˘سضيأا م˘˘ظ˘˘ن
با˘ب˘سشلاو لÓ˘ق˘˘ت˘˘سسلا يد˘˘ي˘˘ع˘˘ب
.ءادهسشلل ةليبنلا تايحسضتلا

سسوريفلل اعصسإو إراصشتنإإ فرعت يتلإ قطانملإ يف ةيعصضولإ سسردت يئابولإ قيقحتلاب ةفلكملإ ةيلخلإ

انوروك ىسضرمب لفكتلإ يف تايفسشتسسملإ هفرعت يذلإ زجعلإ ةيطغتل قدانفلاب داجنتسسإ’إ
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نا˘كسسلاو ة˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يزو ف˘˘سشك
تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘سشت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا حÓ˘˘˘˘˘سصإاو
ديزؤب نب نامحرلا دبع رؤسسفوربلا
داجنتسسلا ةيناكمإا نع لوألا سسمأا
ماعلا نيعاطقلل ةعبا˘ت˘لا قدا˘ن˘ف˘لا˘ب
كلذ ر˘˘مألا بل˘˘ط˘˘ت اذإا سصا˘˘˘خ˘˘˘لاو
ه˘فر˘ع˘ت يذ˘لا ز˘ج˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘ل
ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا تا˘سسسسؤؤ˘˘م˘˘لا

«91˘-د˘ي˘فؤ˘ك» ى˘سضر˘م˘ب ل˘ف˘كت˘لا
ريزؤلا لاقو .نطؤلا قطانم سضعبب

لؤ˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص ةود˘˘˘ن لÓ˘˘˘˘خ
سسور˘ي˘ف˘ل ة˘ي˘˘ئا˘˘بؤ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضؤ˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا نأا ن˘˘طؤ˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘نورؤ˘˘˘ك
قيقحت دادعإاب ةفلكملا ةيتايلمعلا

ةسساردب مؤقت ،نطؤلا ربع يئابو
يتلا قطانملل ةيئا˘بؤ˘لا ة˘ي˘ع˘سضؤ˘لا
،سسوريفلل ا˘ع˘سساو ارا˘سشت˘نا فر˘ع˘ت
تلاحلا ددع يف عافترلا اعجرم
مارتحا مدع ىلإا ريخألا مايألا لÓخ
سضعب فرط نم ةيئاقؤلا ريبادتلا
ىرخأا ةهج نم حسضوأاو.نينطاؤملا
حلاسصملا نع فيفختلا متيسس هنأا

ددع يف اريبك اطغسض يناعت يتلا
ي˘ت˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا د˘ع˘ب ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا
بقع ةيرؤهمجلا سسيئر اهردسصأا
،ءارزؤلا سسلجمل ريخألا عامتجلا

نيباسصملا ةرداغمب ح˘م˘سسي˘سس ا˘م˘م
رثإا ةيحسصلا مهتلاح تنسسحت نيذلا
ثيح مايأا ةسسمخ ةدمل مهئافسشتسسا
مهتلاح ةعباتم ءابطألا لسصاؤيسس
ىلإا راطإلا اذه يف راسشأاو .دعب نع
تق˘ل˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا نأا
عسضؤلا ةعباتمل ةمراسص تاميلعت

ى˘ل˘ع سصر˘ح˘لاو ا˘هاؤ˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
،ةيقاؤلا لئاسسؤلا لامعتسسا قيبطت
عم تÓحملا ىؤتسسم ىلع اميسس
نم تامامكلا نم فاك ددع عيزؤت

ليهسستل يندم˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا فر˘ط
فسشكو.عيمجلا فرط نم اهئانتقا
عيزؤت متيسس هنأاب لاجملا اذه يف
فرط ن˘م ة˘ما˘م˘ك ي˘نؤ˘ي˘ل˘م ة˘بار˘ق
تايفسشتسسملل ةيزكرملا ةيلديسصلا

ي˘ن˘ه˘م˘˘لا ن˘˘يؤ˘˘كت˘˘لا ةرازو اذ˘˘كو
لÓقتسسلا يديعب لافتحلا ةيسشع
تاعاطقلا سصؤسصخ˘بو.با˘ب˘سشلاو

ةداعإل ةيجيتار˘ت˘سسا تع˘سضو ي˘ت˘لا
،يحسصلا رجح˘لا ع˘فر د˘ع˘ب ح˘ت˘ف˘لا
ةرازؤ˘ب ءار˘ب˘خ˘لا نأا˘ب ر˘يزؤ˘˘لا ر˘˘كذ
نع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م اؤ˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسا ة˘ح˘سصلا
ةحايسسلاو ءانبلاو نكسسلا تاعاطق
ةسضايرلاو لقنلاو ةيئاملا دراؤملاو
تا˘˘ه˘˘ي˘˘جؤ˘˘˘ت˘˘˘لا اؤ˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت ن˘˘˘يذ˘˘˘لا

بجي يتلا ة˘مزÓ˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح ا˘ه˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ىرخأا ةهج نم ركذو .نينطاؤملا
فلتخم ىلإا تارايز ةدع ميظنتب
ى˘ل˘ع عÓ˘طإÓ˘ل ن˘طؤ˘˘ل˘˘ل تا˘˘يلو
ءا˘˘ق˘˘ت˘˘للاو ا˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضؤ˘˘لا
سضعب نأاو ةسصاخ نيمدخ˘ت˘سسم˘لا˘ب
نؤ˘مد˘ق˘ي ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ي˘ل˘ث˘˘م˘˘م
ا˘ه˘ع˘قاو ا˘ما˘م˘ت سسكع˘ت ل ر˘يرا˘ق˘ت
ى˘ل˘ع ا˘هر˘فؤ˘ت˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ي˘ح˘سصلا
ءابطأاو داتع نم ةمزÓلا لئاسسؤلا

.تامزلتسسم نم مزلي ام لكو

ةباسصملإ ت’احلإ نم ةئاملاب52»
«ةيلئاع «انوروك» سسوريفب

ناكسسلاو ةحسصلا ريزو دكأا امك

52 نأاب ،ديزؤ˘ب ن˘ب ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع

تا˘با˘سصإلا عؤ˘م˘ج˘م ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ا˘˘نورؤ˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘ب ةد˘˘˘كؤؤ˘˘˘م˘˘˘لا
حسضوأاو .ةيلئاع رئازجلاب دجتسسملا
ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا نا ر˘˘يزؤ˘˘لا

تناك زئان˘ج˘لاو سسار˘عألا ا˘م˘ي˘سسل
ةريخألا ةرتفلا لÓخ ارسشابم اببسس
ة˘با˘سصإلا تلا˘ح دد˘ع عا˘ف˘ترا ي˘ف

تايلو ديدع ربع «91-ديفؤك«ـب
ةبسسانملاب ديزؤب نب ددسشو.نطؤلا

نين˘طاؤ˘م˘لا ي˘ل˘ح˘ت ةرور˘سض ى˘ل˘ع
ىلع ءاسضقلا ةيلمع لعجو يعؤلاب
ةيعامج ة˘ي˘لوؤؤ˘سسم ة˘ح˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه
ن˘م يذ˘لا ن˘طاؤ˘م˘لا ن˘م ا˘قÓ˘˘ط˘˘نا
لوأا اكيرسش نؤكي نأا سضورفملا
عا˘ط˘ق ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لاو ءا˘˘ب˘˘طأÓ˘˘ل
فاسضأاو .ةكرعملا هذه يف ةحسصلا
ةيؤلوأا نأاب قايسسلا سسفن يف ريزؤلا
ىلع ءاسضقلا ؤه ةيرازؤلا هترئاد
ريخسست لÓخ نم انورؤك سسوريف
ل˘ئا˘سسؤ˘لاو تا˘ي˘˘نا˘˘كمإلا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ة˘ق˘فار˘م لÓ˘خ ن˘م اذ˘كو ة˘مزÓ˘˘لا

ه˘ب˘سش و ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘˘قاؤ˘˘ط˘˘لا م˘˘عدو
.ةيحسصلا ةمزألا هذه يف ةيبطلا

ةلاح094 و تايفو9 ةديدج ةباصصإإ314
ءافصشلل تلثامت

ةباسصإ’إ ت’احل يسسايق عافترإإ
ةبسسن ربكأإ هلباقت انوروك سسوريفب
ةحئاجلإ ةيإدب ذنم ءافسشلإ ت’احل

ةلاح28 ـب ايسسايق امقر لجسست نإرهو ^
64 ـب ةمسصاعلإو ةلاح06 ـب فيطسس اهعبتت

تا˘با˘سصإلا ن˘م ة˘ل˘ي˘سصح ى˘ل˘عأا سسمأا ر˘ئاز˘ج˘˘لا تل˘˘ج˘˘سس

ثيح, «91ديفؤك» دجتسسملا انورؤك سسوريفب ةدكؤؤملا

ةديدج ة˘با˘سصإا314 ل˘ي˘ج˘سست ة˘ح˘سصلا ةرازو تن˘ل˘˘عأا

تايفو9 ىلإا ةفاسضإلاب (91-ديفؤك) انورؤك سسوريفب

تقؤلا يف ،رئازجلا يف ةريخألا ةعاسس42 ـلا لÓخ ةديدج

فسشك ام بسسح ،ءافسشلل اسضيرم094 هيف لثامت يذلا
سسوريف ةعبا˘ت˘مو د˘سصر ة˘ن˘ج˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا ه˘ن˘ع
نارهو ةيلو تل˘ج˘سسو.رارؤ˘ف لا˘م˘ج رؤ˘ت˘كد˘لا ،ا˘نورؤ˘ك

امنيب ،ةعا˘سس42 لÓ˘خ ة˘با˘سصإا28ـب ةيسسايق ة˘ل˘ي˘سصح

دافأاو.ةباسصإا64 ةمسصاعلاو ةباسصإا06 فيطسس تلجسس
سصسصخملا يمؤيلا يمÓعإلا ءاقللا لÓخ رارؤف رؤتكدلا

(91-ديفؤك) سسوريفل ةيئابؤلا ةيعسضؤلا رؤطت سضرعل
ى˘لإا ع˘ف˘ترا ةد˘كؤؤ˘م˘لا تا˘با˘سصإÓ˘ل ي˘لا˘م˘جلا دد˘ع˘لا نأا˘ب

ةلاح739 تايفؤلا يلا˘م˘جإا غ˘ل˘ب ا˘م˘ي˘ف ،ة˘لا˘ح07051

قؤف امف ةنسس06 نيغلابلا سصاخسشألا لثمي ثيح,ةافو

ءافسشلل نيلثامتملا ددع غلب نيح يف ةئاملاب57 ةبسسن

جÓعلا ىقلتي اسضيرم45 لازي ل نيح يف.ةلاح23801
فلتخم رب˘ع ةز˘كر˘م˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘لا ح˘لا˘سصم ىؤ˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
نأا «رارؤف» رؤتكدلا دكأا ريخألا يفو .نطؤلا تايلو
نينطاؤملا لك نم يعدتسست ءا˘بؤ˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘سضؤ˘لا
ةيدسسجلا ةفاسسم˘لاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا د˘عاؤ˘ق مار˘ت˘حا و ة˘ظ˘ق˘ي˘لا

يمازللا ءادترلاو يحسصلا ر˘ج˘ح˘لا د˘عاؤ˘ق˘ل لا˘ث˘ت˘ملاو
نسسلا رابك ةحسص ىلع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا ع˘م ي˘قاؤ˘لا عا˘ن˘ق˘ل˘ل

       .ةنمزم سضارمأا نم نؤناعي نيذلا كئلوأا ةسصاخ
S°∏«º.±

راتهتصسإإ ىلإإ تاباصصإلإ ددع عافترإإ عجرأإ
:يوايهم روصسيفوربلإ ..نينطإوملإ

نمكت ايلاح انوروك سسوريف ةوق»
«تايفولإ يف سسيلو ىودعلإ يف

ءا˘بو د˘سصرو ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا ؤ˘˘سضع دد˘˘سش
ىلع «يوايهم سضاير» رؤسسيفوربلا دجتسسملا «انورؤك»

طاسسوأا يف ةلجسسملا يخارتلا ةلاح نم سصلختلا ةرورسض
ددع عافترا يف تل˘ج˘ع ي˘ت˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا
سساسسألا اذه ىلعو ةريخألا مايألا يف ءابؤلاب تاباسصإلا
عؤبر لماك يف نيير˘ئاز˘ج˘لا ا˘ح˘سصا˘ن رؤ˘سسي˘فور˘ب˘لا لا˘ق
فا˘˘سضأاو .ا˘˘م˘˘ئا˘˘ق لاز˘˘ي ا˘˘م ءا˘˘˘بؤ˘˘˘لا ر˘˘˘ط˘˘˘خ نأا˘ب ن˘طؤ˘˘لا
ةانقلا اهب سصخ تاح˘ير˘سصت ي˘ف يوا˘ي˘ه˘م رؤ˘سسي˘فور˘ب˘لا
يف نمكت سسوريفلا اذه ةقاط نأاب اهبنم ىلوألا ةيعاذإلا
ىلا ثدحتملا سسفن داعو .تايفؤلا يف سسيلو  ىودعلا

يف52 ــب تاباسصإلا ددع عافترا نأاب نينطاؤملا ريكذت
سسارعألاو ةيلئا˘ع˘لا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ى˘لإا هدرم ه˘ن˘م ة˘ئا˘م˘لا

رد˘سصم˘لا سسف˘ن فا˘سضأا اذ˘لو .تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘˘غو
هذ˘ه ل˘ث˘م ن˘ع ع˘جار˘ت˘لا بؤ˘جؤ˘ب ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا ا˘˘ح˘˘سصا˘˘ن
مازتللا لÓخ نم رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا ذ˘خاو تا˘ي˘كؤ˘ل˘سسلا
.ابناج ةلابمÓلا راكفأا كرتو ةيئاقؤلا تاءارجإلاب يلكلا

ةدعاسسمل راجتلل هءادن انردسصم ررك هتاذ قايسسلا يفو
ةيئاقؤلا ةيحسصلا تاءارجإلاب مازتلإلا لÓخ نم ةمؤكحلا
عط˘ق ل˘جا ن˘م يد˘ح˘ت˘لا ع˘فرو ءا˘بؤ˘لا اذ˘ه ن˘م جور˘خ˘ل˘ل
.هراسشتنا م ليلقتلا يلاتلابو ىودعلا ةلسسلسس
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ةيحسصلا حلاسصم˘لا تل˘ج˘سسو
قوبسسم ري˘غ ا˘عرا˘سست ل˘ج˘ي˘ج˘ب
سسور˘ي˘ف˘ب تا˘˘با˘˘سصإ’ا د˘˘ع ي˘˘ف
م˘ي˘ل˘قا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘˘نورو˘˘ك
ريدم هدكأا ام وهو لجيج ةي’و
تا˘˘حر˘˘ف ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا˘˘ب ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ي˘ف فر˘˘ت˘˘عا يذ˘˘لا ط˘˘بار˘˘م˘˘ل˘˘ب
غو˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘˘ير˘˘سصت

ةدكؤو˘م ة˘با˘سصا691لا ز˘جا˘˘ح
ىوتسسم ىلع انوروك سسوريفب
سسمأا لوأا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘˘لا ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
دد˘˘ع نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب سسي˘˘م˘˘خ˘˘˘لا
دودح ىلإا زواجتي ’ نيباسصملا
بسسحو ءا˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘برأ’ا مو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي
ة˘ي˘م˘سسر˘لا ه˘ب˘سش تا˘ي˘˘ئا˘˘سصحإ’ا

اذ˘˘ه ءا˘˘˘جو ، ة˘˘˘با˘˘˘سصا261لا
بسسح ي˘˘خورا˘˘سصلا دو˘˘˘ع˘˘˘سصلا

ةي’ول ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘ح˘سصلا ر˘يد˘م
نم تارسشعلا ءاسصحا دعب لجيج

ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا تا˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا
لجيج نم تايدلب ةدع ىوتسسم

ةيسضام˘لا ة˘عا˘سس27ـلا لÓ˘˘˘خ
ينب ةعمجلا ، ةنسسكات رارغ ىلع
لعج ام وهو ةنحسشلاو يبيبح
برتقي ةدكؤوملا تاباسصإ’ا ددع

لو˘خد م˘˘ث ن˘˘مو002 ـلا ن˘˘م
ةفنسصملا تاي’ولا ةمئاق لجيج
تناك امدعب ءارمحلا ةمئاقلا يف
ليذ يف ديعبب سسيل تقو ىلا
تاباسصإ’ا ددع ثيح نم ةمئاقلا
ي˘˘˘ف ىر˘˘˘حأ’ا˘˘˘ب وأا ةد˘˘˘كؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ع˘فد يذ˘لا ر˘سضخأ’ا ف˘ي˘ن˘سصت˘لا
اهجاردا ىلإا ايل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا˘ب

تدافتسسا يتلا تاي’ولا نمسض
يلكلا يحسصلا رجحلا عفر نم
ةباينلاب ةحسصلا ريدم دكأاو اذه.
تاذ ي˘˘˘ف ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘ل
ناو˘ج ر˘ه˘سش نأا˘ب تا˘ح˘ير˘سصت˘˘لا
ثيح يف أاوسسأ’ا ناك يسضقنملا
ل˘تا˘ق˘لا ءا˘بو˘لا را˘سشت˘ناو رو˘ط˘˘ت

ام ءاسصحا مت ثيح ةي’ولا ميلقإاب

اذه لÓخ ةباسصا411 نع لقي’
ف˘˘سصن ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا يأا ر˘˘˘ه˘˘˘سشلا
ةي’ولا اهتلجسس يتلا تاباسصإ’ا

رثكأا لبق اهيلا ءابولا لوخد ذنم
ام˘ك ،ف˘سصنو ر˘ه˘سشأا ة˘ثÓ˘ث ن˘م
لا˘م˘ت˘حا ى˘ل˘ع ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا د˘˘كأا
تاباسصإ’ا نم ديز˘م˘لا ل˘ي˘ج˘سست

لظ يف ةلبقملا تاعاسسلا لÓخ

ةنّيع08 نع ل˘ق˘ي’ ا˘م دو˘جو
ي˘˘˘˘ف كو˘˘˘˘˘كسشم سصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سشأ’
عرفب انوروك سسوريفب مهتباسصا

يهو ةنيطنسسقب روتسساب دهعم
تاطلسسلا رظتنت يتلا تانيعلا
ةينمتم اهجئاتن لجيجب ةيحسصلا
عسستت ’ ىتح ةيبلسس نوكت نأا
د˘ق˘ت˘ناو اذ˘ه. ر˘ث˘كأا ة˘ل˘˘ي˘˘سصح˘˘لا

سسوريف تادجت˘سسم˘ل نو˘ع˘با˘ت˘م
سضع˘ب ءا˘ق˘با ل˘ج˘ي˘ج˘ب ا˘˘نورو˘˘ك
ي˘˘ف كو˘˘˘كسشم˘˘˘لا سصا˘˘˘خ˘˘˘سشأ’ا
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘سصا

لج˘ي˘ج ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ق˘طا˘ن˘م˘ب

م˘ه˘لزا˘ن˘م˘ب ىر˘حأ’ا˘ب وأا ءا˘ق˘ل˘˘ط

ةبقارم˘لا تح˘ت م˘ه˘ع˘سضو مد˘عو

رجحلا نهر ىرحأ’اب وأا ةيبطلا

ط˘بار دو˘جو ةد˘كؤو˘م ي˘˘ح˘˘سصلا

عا˘ف˘تر’او نوا˘ه˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘ي˘˘ب

يف قوب˘سسم˘لا ر˘ي˘غو ل˘ج˘سسم˘لا

سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب تا˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا دد˘˘˘ع

م˘ي˘ل˘قا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘˘نورو˘˘ك

ح˘لا˘سصم˘˘لا تنا˘˘ك ناو ة˘˘ي’و˘˘لا

اهتهج نم كلذ يزعت ةيحسصلا

ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ما˘˘˘سسقأا ءÓ˘˘˘ت˘˘˘ما ى˘˘˘لا

ثÓث˘لا ة˘ي’و˘لا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘ب

باعي˘ت˘سسا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ترد˘ق مد˘عو

مت˘ي م˘لا˘م ت’ا˘ح˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا

عم لماعتلل ةديدج ماسسقأا حتف

هتسضرف يذ˘لا ئرا˘ط˘لا ع˘سضو˘لا

.ةريخأ’ا تاباسصإ’ا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ7206ددعلا0202 ةيليوج40 تبسسلا4
www.akhersaa-dz.com
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ةباشصإا002 ـلا نم برتقت لجيجب انوروك تاباشصإا ةليشصح
 ئراوطلا ةلاح نلعت ةيحشصلا تاطلشسلاو
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لامج ةبانع يلاو سسمأا لوأا ررق

ةيسشاملا قاوسسأا قلغ يميرب نيدلا

نأا د˘ع˘ب،ة˘ي’و˘لا بار˘ت˘ب ةدو˘جو˘م˘لا

،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ما˘ي’ا ا˘ه˘باو˘˘بأا تح˘˘ت˘˘ف

سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ن˘م د˘ح˘˘ل˘˘ل كلذو

ه˘فر˘ع˘ت يذ˘لا د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘˘نورو˘˘ك

هذه ايدعا˘سصت ى˘ح˘ن˘م ه˘تا˘ي˘ئا˘سصحإا

رارقلا يف ءاج ثيح .ةبانعب مايأ’ا

يذ˘لاو ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ن˘˘ع ردا˘˘سصلا

،هنم ةخسسن ىلع «ةعاسس رخآا» زوحت

ةيعوبسسأ’ا قاوسسأ’ا قلغ بجي هنأا
اتاب اعنم عنميو ةيسشاملا قاوسسأاو
لÓخ يراجت˘لا ا˘ه˘طا˘سشن ة˘سسرا˘م˘م
ةياقولل ةيئانثت˘سس’ا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ةر˘ت˘ف
ثي˘ح ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ح˘فا˘كمو
رطخ ةلازإا ةياغ ىلإا قلغلا رمتسسيسس
لوؤو˘سسم˘لا ف˘ل˘كو اذ˘ه، ءا˘بو˘لا اذ˘ه
ناو˘˘˘˘˘عأ’ا ة˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘ع لوأ’ا
تاطلسسلاو نيلهؤوملا ن˘ي˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ىلع ر˘ه˘سسلا˘ب ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا
تاءارجإ’اب مراسصلا دييقتلا سضرف
ةياقولاب ةسصاخلا ةمزÓلا ريبادتلاو
نأا د˘ع˘ب ي˘تأا˘ي ،سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م

يف اهباوبأا ةيسشاملا قاوسسأا تحتف
نم رارقب ةيسضام˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا
لجأا نم كلذو ةيئ’ولا تاطلسسلا

را˘˘ج˘˘ت˘˘لاو ن˘˘ي˘˘لاو˘˘م˘˘لا ة˘˘سسرا˘˘م˘˘˘م
مارتحا لظ يف ةيراجتلا مهتاطاسشن
ىلع ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا

تا˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا رار˘˘˘غ
د˘عا˘ب˘ت˘لا مار˘˘ت˘˘حاو تار˘˘ه˘˘ط˘˘م˘˘لاو
د˘˘˘ي˘˘˘ع ناو ة˘˘˘سصا˘˘˘˘خ، يد˘˘˘˘سسج˘˘˘˘لا
د˘ج˘ت نأا باو˘بأ’ا ى˘ل˘˘ع ى˘˘ح˘˘سضأ’ا
قاوسسأ’ا ىلع نوتفاهتي نينطاوملا
ق˘ل˘˘غ˘˘ب ن˘˘كل ،م˘˘ه˘˘ي˘˘حا˘˘سضأا ءار˘˘سشل
دجت˘سس سسور˘ي˘ف˘لا بب˘سسب قاو˘سس’ا

ثحب تÓحرب نوموقي نونطاوملا
ءا˘ن˘ت˘قإ’ ق˘طا˘ن˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف
نأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجتو، يحاسض’ا

ةي’ول ةيحÓفلا حلاسصملا ةيريدم
ة˘ي˘سضا˘م˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف تما˘ق ة˘با˘ن˘ع
قاو˘˘سسأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘ناد˘˘˘ي˘˘˘م تارا˘˘˘يز˘˘˘ب
فو˘قو˘ل˘ل ،ي˘سشاو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘عو˘ب˘سسأ’ا

تاءار˘˘جإ’ا مار˘˘˘ت˘˘˘حا ىد˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ن˘ي˘˘لاو˘˘م˘˘ل˘˘ل ،ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا

كلذو ،قو˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘يد˘˘فاو˘˘لاو
نم نينطاوملا ةمÓسس ىلع اظافح
-دي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نإا

91.

ةيلولا يلاو نم رارقب

ةبانعب ةيششاملا قاوشسأاو ةيعوبشسألا قاوشسألا قلغ
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ن˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تج˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع
ةي’و نمأاب سسماخلا يرسضحلا
ـب ناقلعتت ن˘ي˘ت˘ي˘سضق ةد˘كي˘كسس
رطخلل ريغلا ةمÓسس سضيرعت»
عم ةيرادإ’ا تارارقلا ةفلاخمو
ديق نود يراجت طاسشن ةسسرامم
دو˘ع˘ت .«يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘˘سسلا ي˘˘ف
ى˘لإا ى˘لوأ’ا ة˘ي˘سضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح
تاو˘˘˘ق˘˘˘ل تدرو تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م
ير˘˘سضح˘˘لا ن˘˘مأ’ا˘˘ب ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا
د˘˘حا ما˘˘ي˘˘ق ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م سسما˘˘خ˘˘˘لا
ل˘ح˘م لÓ˘غ˘ت˘سسا˘˘ب سصا˘˘خ˘˘سشأ’ا
ميدقت يف لزانملا دحأاب يراجت

ةعوم˘ج˘م˘ل ة˘ي˘سصو˘سصخ سسورد

تما˘ق ه˘ي˘ل˘عو ، ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ن˘˘م

نيأا لقنتلاب ةيئاسضقلا ةيطبسضلا

د˘˘˘حأا ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘خاد تد˘˘˘جو

نم اذيملت11 ةقفر سصاخسش’ا

ا˘˘يرو˘˘لا˘˘كب˘˘لا ةدا˘˘˘ه˘˘˘سش بÓ˘˘˘ط

سسورد م˘يد˘ق˘ت˘ب مو˘ق˘ي ،ه˘ل˘خاد˘˘ب

ى˘ندا نود ، م˘˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘سصو˘˘سصخ

ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإÓ˘˘ل مار˘˘ت˘˘حإا

ةيئاقولا ةعنقأ’ا ءادتراب ةسصاخلا

ط˘سسو ي˘ف ة˘سصا˘خ د˘عا˘ب˘˘ت˘˘لا وأا

ل˘ح˘م ن˘ع ةرا˘ب˘ع و˘هو .ق˘ل˘˘غ˘˘م

يلاوح مسضي ناك ثيح يراجت

سضر˘ع˘ي د˘ق ا˘م˘م ا˘سصخ˘˘سش21

تا˘ير˘ج˘م ،ر˘ط˘خ˘ل˘ل م˘ه˘ت˘مÓ˘˘سس

ل˘غ˘ت˘سسم نأا تن˘ي˘ب ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ةقيرطب هطاسشن سسرامي لحملا

ي˘ف د˘ي˘ق نود و ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق ر˘˘ي˘˘غ

ى˘لإا ة˘فا˘سضإا يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘˘سسلا

تاءار˘˘جإ’ا˘˘ب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘ل كلذ

ةياقولاب ةسصاخلا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو

91 ديفوك انوروك سسوريف نم

ن˘مأ’ا ج˘لا˘ع ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘˘م

ة˘˘ي˘˘سضق سسما˘˘خ˘˘لا ير˘˘˘سضح˘˘˘لا

˘مو˘˘ي˘˘لا سسف˘˘ن لÓ˘˘خ ة˘˘ه˘˘با˘˘سشم

يه و ةأارمإا لÓغتسساب قلعتتو

لحمل يوناثلا روطلا يف ةذاتسسأا

سسورد م˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت

ة˘ن˘سسلا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘سصو˘˘سصخ

نيأا ةيلام غلابم لباقم ةيئاهنلا

51 هل˘خاد˘ب دو˘جو ة˘ن˘يا˘ع˘م م˘ت

ع˘ي˘م˘ج ذا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت˘˘ي˘˘ل اذ˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ت

سصوسصخب ةينوناقلا تاءارجإ’ا

رطخلل ريغلا ةمÓسس سضيرعت »

عم ةيرادإ’ا تارارقلا ةفلاخمو

ديق نود يراجت طاسشن ةسسرامم

.«يرا˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘ف

قيسسنتلابو ةيئاسضقلا ةيطبسضلا

ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا ع˘م م˘ئاد˘˘لا

ن˘ع ة˘ي˘ئاز˘ج تا˘˘ف˘˘ل˘˘م تز˘˘ج˘˘نأا

ىلإا اهلاسسرإاو ةبوسسنملا لاعف’ا

.ابيرق اهيف رظنتسس يتلا ةلادعلا

 انوروك نم ةياقولا طورسش اومرتحي مل/ةدكيكسس

 ةيوناث ةذاتشسأا ىلع سضبقلا و ةيشصوشصخلا سسوردلل نيلحم ةمهادم
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يلع ديسسلا ةلسشنخ يلاو ردسصأا
رار˘˘ق لوأ’ا سسمأا ءا˘˘سسم يد˘˘يزو˘˘˘ب
ةسسسسؤوملا ريد˘م ف˘ي˘قو˘ت˘ب ي˘سضق˘ي
ي˘ل˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسإ’ا
كلذو ةل˘سشن˘خ ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘با˘ح˘سسو˘ب

ءانب و ري˘ي˘سست˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت با˘ب˘سسأ’
ة˘ح˘سصلا ر˘يد˘م ن˘˘م حار˘˘ت˘˘قا ى˘˘ل˘˘ع

ي˘˘˘لاو رار˘˘˘˘قر .ا˘˘˘˘نردا˘˘˘˘سصم بسسح
ىفسشتسسم ر˘يد˘م ف˘ي˘قو˘ت˘ب ة˘ي’و˘لا
جÓ˘ع ن˘م˘˘سضي يذ˘˘لا ة˘˘با˘˘ح˘˘سسو˘˘ب
يقل انورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا
سضعبلا سضفر و سضعبلا ناسسحتسسا
بناوج هل رارقلا نأا ةجحب ، رخآ’ا
بسسحو. رييسستلاب قلعتت ’ ىرخأا

ر˘˘يد˘˘م نإا˘˘ف ة˘˘˘عا˘˘˘سس ر˘˘˘خآا رد˘˘˘سصم
رار˘ق˘ب غ˘ل˘بأا ة˘با˘ح˘سسو˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم

هتباسصإاب هابتسش’ا ةي˘سشع ف˘ي˘قو˘ت˘لا
ءاهنإا مت ثيح ، انوروك سسوريفب
حارتقاب و يلاولا نم رارقب هماهم
بسسحو ، ةي’ولاب ةحسصلا ريدم نم
رخآا اهيلع زوحت يتلا تامولعملا
ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ر˘˘يد˘˘˘م نإا˘˘˘ف ة˘˘˘عا˘˘˘سس
ع˘م تا˘فÓ˘خ ي˘ف ل˘خد ة˘با˘ح˘سسو˘˘ب
رو˘˘مأا بب˘˘سسب ي˘˘ئ’و˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
سضعب ذيفنت سضفر ثيح ، رييسستلا

ري˘غ ا˘هر˘ب˘ت˘عأا ي˘ت˘لا تارار˘ق˘لا ن˘م
يئ’ولا ريدملا لعج امم ، ةينوناق
ىلإا تدأا ، تاعارسص يف هعم لخدي
نم ، ةي’ولا يلاو نم رمأاب هفيقوت

ن˘˘م رد˘˘سصم بسسحو ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
رثإا ءاج فيقوتلا رارق نإاف ةي’ولا
ايلاح قيقحتلا اه˘ي˘ف ير˘ج˘ي ة˘ي˘سضق
دحل اهاوتحم نع فسشكلا متي ملو
.نآ’ا

 فيقوتلا بابسسأا لوح متكتو سضومغ

ةيلولا ةمشصاعب ةباحشسوب يلع ىفششتشسم ريدم ماهم يهني ةلششنخ يلاو

ةعاسس42ـلا لÓخ لجيج ةيلو ىوتسسم ىلع انوروك سسوريفب تاباسصإلا ةليسصح تبرتقا عقوتم ريغو ئجافم روطت يف
عفد يذلا رمألا ةيلولا نم تايدلب ةدعب ةديدجلا تاباسصإلا نم تارسشعلا ليجسست دعب كلذو ةباسصإا002لا ةبتع نم ةيسضاملا

.ةلبقملا مايألاو تاعاسسلا لÓخ أاوسسأا وه امل ابسسحت ئراوطلا ةلاح نÓعا ىلإا سشينروكلا ةمسصاع ىوتسسم ىلع ةيحسصلا حلاسصملاب

نيتديدج نيتباسصإا ليجسست و رجحلا لخاد تايفو3

 ةباسصإا591 ىلإا مقرلا لسصيل

ةشصخششم انوروكب تاباشصإلا تارششع
 ةلششنخ ةيلو ربع ايموي لجشست ريناكشسلاب
انوروك سسوريفب نيتديدج نيتباسصإا سسيمخلا ءاسسم ةلسشنخ ةي’و تلجسس

امك ، ةدكؤوم ةباسصإا591 ىلإا ةي’ولا ربع ةدكؤوملا ت’احلا ددع عفتريل
تحت اناك انوروك سسوريفب نيباسصم نيسصخسش نم رثكأا ةافو اسضيأا لجسس
راسشسش ىفسشتسسمو ةلسشنخ ةنيدمب ةباح˘سسو˘ب ي˘ل˘ع ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ر˘ج˘ح˘لا

يموي ) ةديدج ءافسش ةلاح92 تلجسس ةريخأ’ا ةعاسس84 لÓخ و ، ديدجلا

تحت ةلاح17 دوجو ىلإا ةيريدملا نايب راسشأا امك ، ( سسيمخلاو ءاعبرأ’ا
ركذو .( ريناكسسلا ) ةعسشأ’ا وأا يربخملا ليلحتلاب اهسصيخسشت مت جÓعلا
رسشن يذلا ةلسشنخ ةي’و يف ةيئابولا ةيعسضولا لوح ةحسصلا ةيريدم نايب

ةي’ولا نإاف ، ةيليوج20 سسيمخلا موي ءاسسم ةيريدملل ةيمسسرلا ةحفسصلاب

ت’احلا دد˘ع ل˘سصي˘ل ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘يد˘ج تا˘با˘سصا20 تلجسس

، ليلاحتلا ربخم نم ةدكؤوم ةلاح591 ىلإا ةلسشنخ ةي’و يف ةلجسسملا

ةلاح61 لثامت سسيمخلا مويلا كلذ يف تلجسس ةي’ولا نأا نايبلا فاسضأاو

امك ، ءافسش ةلاح31 تلجسس مويب اهلبقو ءافسشلا ىلإا سسوريفلاب ةباسصم

ةعسشأ’ا وأا يربخملا ليلحتلاب ةسصخسشم ةلاح17 دوجو ةيريدملا تسصحأا

ةباحسسوب ىفسشتسسمب ةلاح63 اهنم ةي’ولا تايفسشتسسمب جÓعلا تحت

سسياق ىفسشتسسمب ةلاح11 و راسشسش ىفسشتسسمب ةلاح42 و ةلسشنخب

84 يف رجحلا لخاد ةافو يتلاح ليجسست نع ةعاسس رخآا رداسصم تفسشكو.
لخاد ةافو ةلاح اهنم ةحسصلا ةيريدم امهنع نلعت مل ةيسضاملا ةعاسس

ىرخأا ةلاح و ديدجلا راسشسش ىفسشتسسمب91 ديفوك ةحلسصمب رجحلا
نÓعإا مدع يف رسسلا نع ةي’ولا ينطاوم لءاسستيو ، ةباحسسوب ىفسشتسسمب
تاي’و سضعب يف وه امك ةي’ولا يف تايفولا ت’اح ددعل ةيريدملا
ثدحي ام لكب ملعي نطاوملا نأا مغر ، ةرواجملا تاي’ولا اهنمو نطولا

YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä .رجحلا لخاد براقأ’ا ةافو ةسصاخ تايفسشتسسملاب

متآاملاو سسارعألاو تلافتحإلا ةماقإا عنمب رارق
 سسوريفلا يششفت نم يئاقو ءارجإاك ةشسبتب

تاعمجتلا عنم نمسضتي ارارق ةسسبت ةي’و يلاو سسمأا ءاسسم ردسصأا
نم اهري˘غو م˘تآا˘م˘لاو سسار˘عأ’او حار˘فأ’ا ي˘ف ت’ا˘ف˘ت˘ح’ا ة˘ما˘قإاو
ع˘سضو ماز˘لإا ع˘م ، سصا˘خ وأا ي˘مو˘م˘ع نا˘كم يأا ي˘ف تا˘ب˘سسا˘ن˘˘م˘˘لا
ةياقولا لجأا نم كلذو ةي’ولا ميلقإا ربع يدسسجلا دعابتلاو ةمامكلا

ةسسبت ةي’و يلاو راسشأاو91- ديفوك انوروك سسوريف راسشتنا نم

تابوقعلل سضرعيسس نيناوقلا هذهل فلاخم لك نأا ، رارقلا يف
ءاجو .ةيئاسضقلا ةعباتملا ىلإا ةفاسضإا ، اينوناق اهيلع سصوسصنملا
ةسسبت ةي’و اهفرعت يتلا ةيئابولا ةيعسضولل ةباجتسسا يلاولا رارق
ايموي ةدكؤوملا تاباسصإ’ا ددع عافترا ةجيتن ،ةقلقم تتاب يتلاو
رطخلا سسوقان قد˘ي ي˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق˘لا ل˘ع˘ج ا˘م ف˘ي˘خ˘م ل˘كسشبو

¿GdëªõI S°Ø«É.ناوأ’ا تاوف لبق عسضولا كاردتسس’

يقاوبلا مأا

ارارق ردشصت نوركف نيع ةيدلب
 ءاشسم ةدحاولا ىلع تÓحملا قلغب

نيعب ةريخ’ا ةنوآ’ا يف ريبك لكسشب انوروك ءابو يسشفت لظ يف
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘سصو ة˘مÓ˘سس ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ل˘˘جأا ن˘˘مو نور˘˘كف
هلÓخ نم مزلي ارارق نوركف نيعب ةيلحملا تاطلسسلا تردسصا
عم ارهسض ةدحاولا ىلا احابسص ةسسماخلا نم مهتÓحم حتفب راجتلا
ىلع نيدفاولا نئابزلا ل˘كل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘ج’ا مار˘ت˘حا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا
سسلجملا سسيئر فرط نم يسضمملا رارقلا سصن بسسحو .لحملا
.ةيئاذغلا داوملا راجت هنم ىنثتسسي ءارج’ا اذه ناف يدلبلا يبعسشلا

اذهل فلاخم لك دسض ةمراسص ةينوناق تاءارجا كانه نا ريكذتلا عم
تب˘˘سسلا مو˘˘ي ن˘˘م ناءاد˘˘ت˘˘˘با ة˘˘˘لو˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘م ير˘˘˘سسي يذ˘˘˘لا رار˘˘˘ق˘˘˘لا

ليجسست نور˘كف ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب فر˘ع˘ت ةرا˘سشإÓ˘ل0202.ةيليوج40
نينطاوملا مارت˘حا مد˘ع ل˘ع˘ف˘ب مو˘ي د˘ع˘ب ا˘مو˘ي ةد˘عا˘سصت˘م ت’ا˘ح

GCMªó RgÉQ .ةيئاقولا تاءارجإÓل

انوروك سسوريفب ةديدج تلاح3
 ةيمويلا تاباسصإ’ا ددع يف ةيسسايق اماقرأا ليجسست لسصاوت فيطسس
ةي’و لامسشب ةريبكلا نيع ىفسشتسسمب ةيبطلا حلاسصملا تلجسس
ناردحني انوروك سسوريفب نيتديدج ةافو يتلاح سسما موي، فيطسس
،راسشبن يزي˘ت ة˘يد˘ل˘ب ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘لا˘ح˘لا و ةدو˘ف ي˘ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب ن˘م
ةيدلب نم لجرل ةافو ةلاح ليجسست مت يوÓعي فسسوي ىفسشتسسمبو
اموي سسمأا لوأا تلجسس فيطسس ةي’و نا ملعلا عم ، رجحلا نيع
ددع لسصو ثيح انوروك سسوريفب تايفولا ددع ثيح نم ادوسسأا

يف تاباسصإ’ا ددع نأا ركذلاب ريدج، ةلاح02 ىلإا ةيفوتملا ت’احلا
لتحت فيطسس ةي’و لازت ’ و لسصاوتم ديازت يف فيطسس ةي’و
تلجسس ثيح ايموي ةلجسسملا تاباسصإ’ا ددع يف ىلوأ’ا ةبترملا

ددع يلامجا عفترا دق و ، ةديدج ةدكؤوم ةباسصإا96 سسما لوأا ءاسسم

GCjªø.Q . ةباسصإا0041 دودح ىلإا تاباسصإ’ا
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ةليسصح لقثأا تلجسسو
مل ريثخلا بورسص ىفسشتسسمب
ءابولا راسشتنا ةيادب ذنم اهلجسسي

ةافو تلاح9 ليجسست مت ثيح

حوارتت91 ديفوك ببسسب

98 و05ـلا نيب ام مهرامعأا
تايدلب نم نوردحني، ةنسس
و، ةياطلا ، سشرعلا رئب ، ةملعلا
ةيلول ةعباتلا تنانجات ةيدلب
ىفسشتسسم تلجسس امك، ةليم
نيع ةنيدمب فايسضوب دمحم

8 فيطسس ةيلو بونج ناملو
ىفسشتسسمب و، ةافو تلاح

4 ليجسست مت يوÓعي فسسوي
نيع ةيدلب نم نوردحني تلاح
لازت ل و اذه رجحلا نيع و لازأا

فيطسس ةيلو تايفسشتسسم
ةلاح و ةيثراك عاسضوأا سشيعت
دجي مل ثيح ةقوبسسم ريغ عبسشت
، جÓعلل ناكم ددجلا نوباسصملا

نم ةيبطلا مقطألا يكتسشت امكو
و لئاسسو نم تايناكمإلا سصقن
ىفسشتسسم عفر دق و، ةيبط ةزهجأا

ببسسب ةثاغتسسا ءادن ةريبكلا نيع
و اهسشيعي يتلا ةقناخلا ةمزألا
نيع ةرئاد سسيئر دقع كلذل اعبت

ءاسسؤور عم ائراط اعامتجا ةريبكلا
و ةماهدلا ةريبكلا نيع تايدلب
لولحلا داجيإل و عسضولا حيرسشتل
لازا نيع ةيدلبب و، ةمزألا هذهل
ةزهجأاب نينسسحملا دحأا عربت
يئابرهكلا بلقلا طيطخت»
ةحسصلل ةيمومعلا ةسسسسؤوملل»
فسسوي ىفسشتسسمل و ةيراوجلا
سسمأا يف لازي ل يذلا يوÓعي

و ،ىرخأا ةيبط لئاسسول ةجاحلا
و راجتلا باجتسسإا ةملعلا ةنيدمب
ةلمحل نييفرحلا و ، نييعانسصلا
نينسسحملا سضعب اهقلطأا يتلا
بورسص ىفسشتسسم ةدعاسسمل
تلآا ءانتقإا  مت ثيح، ريثخلا

امك  ىفسشتسسمل تازيهجتو
ةزهجأا ءانتقا  ءلؤوهل قبسس
Óلا  ،ىرخأا تادعم و سسفنتلا

تÓمحب مهمايق بناج
ةنيدم راوز و راجتلل ةيسسيسسحت
سسلجملا عم قيسسنتلاب ةملعلا
كلذ و، ةملعلا ةيدلبل يدلبلا
تامامكلا نم فللا عيزوتب

ىلعو نينطاوملا و راجتلا ىلع
ةفورعملا ةملعلا ةنيدم راوز
اهباطقتسسا و ةيراجتلا اهتكرحب
.ينطولا رطقلا لك نم نئابزلل

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ

7206ددعلا0202 ةيليوج40  تبسسلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

 تايفسشتسسملل ةيبط لئاسسوو ةزهجأاب نوعربتي راجت و نونسسحم

فيطشسب دوشسأإ موي يف انوروك سسوريف ببشسب ةافو02 نم ديزأإ ليجشست
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ناكسسلا و ةحسصلا ريزو نلعأا
ديسسلا تايفسشتسسملا حÓسصإا و
لÓخ ، ديزوب نب نامحرلا دبع
ىفسشتسسملاب ىلإا هترايز
رونلا دبع ةنداعسس يعماجلا
ىلع سسمأا لوأا ، فيطسس ةيلوب
نع فسشكلل رباخم ةثÓث لوخد
و   .ةمدخلا زيح انروك سسوريف
عبات رباخملا هذه دحأا نأاب  دكأا
ىلع ادكؤوم سصاخلا عاطقلل
ناديملا يف ةلوذبم دوهج دوجو
هذه ىلع ءاسضقلا ليبسس يف،
نم ءاوسس ،ةيحسصلا ةمزألا
ةيلحملا تاطلسسلا وا ةرازولا
معدل دهج يأا رخدت مل يتلا

اذه روهظ ذنم ةحسصلا عاطق

ءادسسإا مت دق هنأاب فاسضأاو ،ءابولا

ريفوت لجأا نم تاميلعت

نم يفاكلا ددعلاب فسشاوكلا

رئازجلاب روتسساب دهعم فرط

لسضفأا لفكت نامسضل ةمسصاعلا

و ةحسصلا ريزو ناكو، نطاوملاب

تايفسشتسسملا حÓسصإا و ناكسسلا

ليلاحتل اربخم راز دق

انوروك سسوريف نع سصيخسشتلا

ءارجإل عوطت سصاوخلا دحأل عبات

تلاح سصيخسشت تافوسشك

دعب و ،ةيناجم ةفسصب ةباسصإلا

اذهب ليلاحتلا ريسسل هتنياعم

ةبسسانملاب ريزولا هون ربخملا

دكؤوت اهنأاب ادكؤوم ،ةردابملا هذهب

بعسشلا  نماسضت و ةبيط  نع

ةمزألا هذه يف يرئازجلا

ىلا  ريزولا اعد امك ،ةيحسصلا

هذه لثم ةقفارم و عيجسشت

ديزوب نب ركذ و ،تاردابملا

عاطقلا تاراطإا عم هئاقل لÓخ

،ةيلولا رقمب تاعامتجلا ةعاقب

سسوريفب تاباسصإلا ددع نأاب

لÓخ اريثك عفترا انوروك

ىلع، فيطسسب ةريخألا عيباسسألا

و ةعسساسش ةيلولا هذه نأا رابتعا

امك ،ةريبك ةيناكسس ةفاثك فرعت

ىدبا  و ، ماه يرورم روحم اهنأا

هذه فيطسس ةيلو زواجتب هلؤوافت

نم هب رخزت ام لسضفب ةلحرملا

ةيدام لئاسسو و ةيبط مقطأا

لسصاوتملا معدلا لظ يف ةسصاخ

تدكأا يتلا ةيلحملا تاطلسسلل

و لئاسسولا عيمجل اهريفوت ىلع

اذه هبلطتي ام لك ريخسست

ةحسص ليبسس يف عاطقلا

ريزولا ثدحت امك.نطاوملا

ةيعاذإا ةسصح يف هترايز ةياهن

باهسسإاب ، فيطسس ةعاذإا رقمب

ةيلولاب ةيحسصلا ةيعسضولا نع

ينطاوم ايعاد ةذختملا ريبادتلا و

دعاوقب مازتلÓل فيطسس ةيلو

يعامتجإلا دعابتلا و ةياقولا

تامامكلا ءادترإا و  ةرورسضبو،

ءابولا اذه راسشتنا ىلع ءاسضقلل

دسصحي حبسصأا يذلا ريطخلا

. حاورألا ايموي

يعامتج’ا دعابتلا و ةيحسصلا ةياقولا دعاوقب مازتلإ’ا فيطسس ناكسس اعد

ةمدخلإ زيح انوروك سسوريف نع فششكلل رباخم3 لوخد ىلع دكؤوي ةحشصلإ ريزو

ديزو اهب ماق يتلا دقفتلا و لمعلا ةرايز عم كلذ نمازت و ، انوروك سسوريف ببسسب02 ةلاح نم ديزأا ةافو سسيمخلا موي فيطسس ةي’و تلجسس
.ةي’ولاب ةيئابولا ةلاحلا دقفتل فيطسس ةي’و ىلا ةحسصلا

ةكبششب ةحاطإ’إ
يف ةشصتخم  ةيمإرجإإ
عإرذب يششإوملإ ةقرشس

وزو يزيتب  نإزيملإ
كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا دارفأا نكمت

ةكبسش فيقوت نم وزو يزيتب ينطولا

ةقرسس يف ةسصتخم ةيمارجإا

ةيلخ نم ملع امبسسح و  يسشاوملا

يف هنأا  .ةئيهلا هذهل ةعباتلا لاسصتلا

مئارجلا عاونأا فلتخم ةحفاكم راطإا

ةيمارجإا ةكبسش كيكفت نم  تنكمت

نع يسشاوملا ةقرسس يف ةسصتخم

ديدهتلا و ، لايتحلا و بسصنلا قيرط

ترفسسأا ثيح ءاسضيبلا ةحلسسألاب

و سصاخسشأا  ةتسس فيقوت نع ةيلمعلا

،«رجانخ و فويسس» ءاسضيب ةحلسسأا زجح

ةيلمع يف اتلمعتسسا نيتبكرم اذك و

سسأار14 عاجرتسسإا مت امك ، ةقرسسلا

هذه ، ةقورسسم سسأار15 لسصأا نم منغ

يسشاوملا ةقرسس يف ةسصتخم ةباسصعلا

فلتخم ربع لايتحلا و بسصنلاب

ىسضفأا ةيسضقلا يف قيقحتلا ، تايلولا

، قايسسلا سسفن نم اياسضق ةدع كف ىلإا

تاءارجإلا ةفاك ءافيتسسإا دعب و

مامأا مهيف هبتسشملا ميدقت مت ةينوناقلا

نيوكت ةيانج ةمهتب ةيئاسضقلا تاهجلا

ةنرتقملا ةقرسسلا عم رارسشأا ةيعمج

راسضحتسسا و ، ددعتلا و ليللا يفرظب

ديدهتلا عم ، ةقرسسلا ليهسستل ةبكرم

و ةرهاظ ةحلسسأا لمحب ءادتعإلاب

 . لايتحإلا و بسصنلا
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وزو يزيت

رجآ’إ  عنشصم لامع
لشش نولشصإوي ةحيرفب

مهفورظب إديدنت مهطاششن
ةبعشصلإ ةينهملإ

ةحيرفب رجآلا  عنسصم لامع لسصاوي

يلاوتلا ىلع يناثلا مويلل وزو  يزيتب

اولخد يذلا حوتفملا بارسضإلا

ةبعسصلا ةينهملا مهفرظب اديدنت  هيف

نإاف ةقوثوم ةيلحم رداسصم بسسحو.

اومدقأا مهنأاب اودكأا نيجتحملا لامعلا

حوتفملا بارسضلا اذه نسش ىلع

ةفاك قيقحت نيح ىلإا لمعلا نع

لك ديدسست يف  ةلثمتملا ،مهبلاطم

برعأا راطإلا اذه يفو ةقلاعلا بتاورلا

نم مهئايتسسا نع نوبرسضملا لامعلا

هب رمت يذلا بعسصلا عسضولا

ةراسشلا هيلإا ردجت امكو .ةسسسسؤوملا

نم Óئاه اددع مسضي  عنسصملا اذه نإاف

ةسسسسؤوملا هذهب لغتسشي ثيح لامعلا

يه و لماع001 نم  رثكأا ةيعانسصلا

بسسحو ايموي رجآا ةعطق فلأا52 جتنت

ةسسسسؤوملا لامع نإاف ةيلحم رداسصم

مهكسسمت نع اوربع

ةياغ ىلإا «ةيعرسشلا» مهبلاطمب

لخدتلا كلذب نيبلاطم ةيلك اهقيقحت

لجأا نم نيلوؤوسسملل لجاعلا و عيرسسلا

. ةينهملا مهلكاسشمل ةيئاهن لولح داجيإا
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 ةين’ديشص دإومب ةرجاتملإ يف ةشصتخم ةيمإرجإإ ةكبشش كيكفت
سسإرهأإ قوشسب ةيعرشش ريغ ةقيرطب ةريطخ

ريغ ةقيرطب ةريطخ ةينلديسص داومب ةرجاتملا يف لمعت ةكبسش كيكفت نم سسارهأا قوسسب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا  تنكمت
ةرايسس دوجوب ديفت سسيردإا دلوأا ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا ىلإا ةدكؤوم تامولعم دورو ىلإا ةيسضقلا عئاقو دوعت ثيح   .ةيعرسش
عاقيإلا سضرغل ةسسوردم ةطخ عسضو مت تامولعملا هذه لÓغتسساب و ، ةيلقعلا تارثؤوملا نم تايمك لقنل ةليسسوك لمعتسست ةيحايسس

اهنتم ىلع ناك يتلا ةرايسسلا فيقوت مت نيأا ، (ةنسس12-23 ) نيب مهرامعأا حوارتت سصاخسشأا ةعبسس نم ةنوكتملا ةكبسشلا دارفأا لماكب

مت قيقحتلا يف قمعتلا دعب و ، ةنسس23 رمعلا نم غلابلا ( م. سض) و ةنسس12 رمعلا نم غلابلا (ع. م ) نم لكب رمألا قلعتيو ، نيسصخسش

غلابلا (ع.ب ) ، ةنسس72 رمعلا نم غلابلا (م.ب )  ةنسس03 رمعلا نم غلابلا (ط.ع ) نم لكب رمألا قلعتي و نيينعملل ءاكرسش50 فيقوت

اسصرق842 زجح نع ةيلمعلا هذه ترفسسأا و اذه. ةنسس03 رمعلا نم غلابلا ( ط.ر ) ةنسس03 رمعلا نم غلابلا (ر.ع) ، ةنسس13 رمعلا نم

30 و جد00572 هردق يلام غلبم ىلإا ةفاسضإلاب ، ايسساد عون ةيحايسس ةرايسس ، تاردخملا نم ةريغسص ةعطق ،  جد000.05 ةميقب
رمأا يذلا سسارهأا قوسس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو ديسسلا مامأا مهيف هبتسشملا ميدقت مت قيقحتلا نم ءاهتنلا دعب و .ةلاقن فتاوه
ةرداسصم عم ، سسارهأا قوسسب   ةيباقعلا ةسسسسؤوملاب ،(ع. م ) ، (م.سض ) نم لك عاديإاب رمأا يذلا و ةيناثلا ةفرغلاب قيقحتلا يسضاق ىلإا مهتلاحإاب
   . مهيف هبتسشملا ةيقب ىلع جرفأا نيح يف رارف ةلاح يف ولاز ل  ( م، ب ) ، (ر.ع ) ، (ط.ر) مهيف هبتسشملل ةبسسنلاب امأا ، لقنلا ةليسسو
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ن˘˘ي˘˘مؤ˘˘ي˘˘لا لÓ˘˘خ تن˘˘كم˘˘ت ن˘˘يأا

ةر˘ئاد ن˘مأا ح˘لا˘سصم ن˘ي˘ي˘سضا˘م˘˘لا

ف˘˘ي˘˘قؤ˘˘ت ن˘˘م ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ع

ةربتعم ةيم˘ك ز˘ج˘حو ن˘ي˘سصخ˘سش

تناك ةيلؤحكلا تابورسشملا نم

نتم ىلع لسصبلا ةدامب ةهؤمم

ي˘˘˘˘˘تأا˘˘˘˘˘تو .ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘م

ةيلخ نايب بسسح˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه

نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو لاسصت’ا

يف لخدت يتلاو يقاؤبلا مأا ةي’و

لا˘˘˘كسشا ل˘˘˘ك ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم را˘˘˘طإا

ة˘˘سسا˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو ة˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لا
دعب تءا˘ج ي˘ن˘طؤ˘لا دا˘سصت˘ق’ا˘ب
تل˘سصو تا˘مؤ˘ل˘˘ع˘˘م لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا

ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘سضلا ع˘˘ما˘˘سسم
ةيمك بلجب صصاخسشا مايق اهدافم
ىلع ةيلؤحكلا تابورسشملا نم
ةطخ عسضو متيل ، نيتبكرم نتم
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ت ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘ن˘˘مأا
امهفيقؤتو نيتبكرم˘ل˘ل د˘سصر˘ت˘لا
،ءا˘سضي˘ب˘لا ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م ل˘خد˘م˘ب

زجح ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تن˘كم ثي˘ح
تابورسشملا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك
ى˘ل˘ع ةأا˘ب˘ع˘م تنا˘ك ة˘ي˘˘لؤ˘˘ح˘˘كلا

تناك ثيح ، نيتبكرملا ىؤتسسم

0412 ـب ةلمحم ىلوأ’ا ةبكرملا
عاؤ˘˘نأ’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘م ةد˘˘˘حو
ةدامب ةهؤممو ةأا˘ب˘خ˘م ما˘ج˘حأ’او
اهب ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ب˘كر˘م˘لاو ،ل˘سصب˘لا

تا˘بور˘سشم˘لا ن˘م ةد˘حو5402
عاؤ˘نأ’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ة˘˘ي˘˘لؤ˘˘ح˘˘كلا

ىر˘خأ’ا ي˘ه ة˘هؤ˘م˘م ما˘ج˘˘حأ’او
ة˘ي˘م˘كلا ل˘سصت˘ل ،ل˘سصب˘لا ةدا˘م˘˘ب

5814 ى˘لإا ’ا˘م˘جإا ةزؤ˘ج˘ح˘˘م˘˘لا
يئازج فلم زاجنا متيل ، ةدحو
تابورسشم عيبو لقن » ةيسضق يف
ا˘مد˘˘ق «ة˘˘سصخر نود ة˘˘ي˘˘لؤ˘˘ح˘˘ك

تاهجلا مامأا ا˘ه˘ي˘ف ن˘ي˘طرؤ˘ت˘م˘لا

يتلا عؤبسسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

ميلسست عم   امهرمأا يف تلسصف

ح˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘ل˘˘˘ل تازؤ˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

ةقر˘ف نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘ل .ة˘سصت˘خ˘م˘لا

مأابIRB ل˘˘خد˘˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا

ن˘م ار˘خؤؤ˘م تح˘ج˘ن د˘ق ي˘قاؤ˘ب˘لا

ام امهتزؤحبو نيسصخسش فيقؤت

ن˘˘˘م ةد˘˘˘˘حو0057 براقي

ن˘م ة˘˘ي˘˘لؤ˘˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لا

تناك ماجح’او عاؤن’ا فلتخم

.لسصبلا ةدامب ةهؤممو ةأابخم

جيريرعوب جرب

ةروراق573 زجحو نيصصخصش فيقوت
ةيلوحكلا تابورصشملا نم

جيريرعؤب جرب نمأ’ عباسسلا يرسضحلا نمأ’ا حلاسصم تنكمت

ةيمك زجحو رمعلا نم ثلاثلا دقعلا يف نيسصخسش فيقؤت نم

تامؤلعم رثإا ىلع ةيلمعلا تمتو ةيلؤحكلا تابورسشملا نم

رثإا ىلع ةي’ؤلا نمأ’ ةماعلا تاقÓعلاو لاسصت’ا ةيلخ بسسح

لقنب مؤقي (ل - ف) هب هبتسشملا نأا اهدافم ةدكؤؤم تامؤلعم

ةيعرسش ريغ ةقير˘ط˘ب ة˘ي˘لؤ˘ح˘كلا تا˘بور˘سشم˘لا ي˘ف ةر˘جا˘ت˘م˘لاو

ناكم ديدحت مت تايرودلا فيثكت دعبو ، ةبكرم لامعتسساب

نم ةيمكب ةلمحم ةنيدملا طسسو ءايحأ’ا دحأاب ةنؤكرم ةبكرملا

فلتخم نم ةبلعو ةروراق573 ـب ردقت ةيلؤحكلا تابورسشملا

نم نكمتلا نود ، جد00003 هردق غلبمب عاؤنأ’او ماجحأ’ا

درجمب رارفلاب ذ’ يذلا   ةنسس73(ل - ف) هب هبتسشملا فيقؤت

تاقيقحتلا   نا ةيلخلا تاذ بسسحو نم’ا رسصانعل هتدهاسشم

نم اهراجئتسسا مت ركذلا ةفلاسسلا ةبكرملا نأا تنيب ةيطرسشلا

يئاسضق فلم ريرحت متيل ةنسس13 (إا - ب) هب هبتسشملا فرط

اهيف ةرجات˘م˘لاو ة˘ي˘لؤ˘ح˘ك تا˘بور˘سشم ةزا˘ي˘ح ة˘م˘ه˘ت˘ب ا˘م˘هد˘سض

يبيرسضلا برهتلا ، صصيخرت نودب اهلقنو ةيعرسش ريغ ةقيرطب

.ةيلحملا ةباينلا ىلإا هلاسسرإاو دؤعلا رفاؤت عم
´.eƒS°≈

ةيئاسضقلأ ةباقرلأ تحت يسسيئرلأ مهتملأ عسضؤ

ةديازم وصسر نيرصضحم ريوزت
ةليصسملاب تامزلتصسملا ضضعب ءانتقإل

ةعباتلا ةيلاملاو ةيداسصتق’ا ةقرفلا رسصانع صسمأا ءاسسم نكمت

نم ةليسسملا ةي’و نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئ’ؤلا ةحلسصملل

75و73 نيب ام مهرامعأا حوارتت صصاخسشأا (70) ةعبسس ميدقت

مايق   نع اهدافم تامؤلعم دورو نيح ةيسضقلا عئاقو دؤعت ةنسس

نيرسضحم ريوزتب ةيئ’و ةيريدمب تاقفسصلا ةنجل ءاسضعأا دحأا

ةميق ةدايزب كلذو ،تامزلتسسملا صضعب ءانتق’ ةديازم ؤسسر

،ةقفسصلا هيلع تسسر يذلا صضراعلا فرط نم حرتقملا غلبملا

قيسسنتلاب ةيسضقلا يف اقيقحت حلاسصملا تاذ تحتف هرثإا ىلعو

ميدقت مت قيقحتلا لامكتسسا دعبو ،ايميلقإا ةسصتخملا ةباينلا عم

ةليسسملا ةمكحم ىدل ةيرؤهمجلا ليكو مامأا ةيسضقلا فارطأا

يذلا ةمكحملا صسفن ىدل قيقحتلا يسضاق ىلع مهلاحأا يذلا

تريغت اميف ةيئاسضقلا ةبا˘قر˘لا تح˘ت ي˘سسي˘ئر˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا ع˘سضو

حرسص ام بسسح اذهو اياحسضو دؤهسش ىلإا فارطأ’ا يقاب زكارم

.ةليسسملاب يئ’ؤلا نمأ’اب مÓعإ’اب فلكملا ةعاسس رخأ’
U°Édí T°îû°ƒñ  

ةداعسسوبب ةذتاسسألل ايلعلأ ةسسردملأ ةيمسست

حلاسص دياق دمحأأ قيرفلأ دهاجملأ مسسإاب

يعيبطلا زاغلاب ةلئاع فلأا02 نم رثكأا ديوزت
ةقراطملاو ديصضاعملا ةيدلب نم لكب

خيسشلا ةليسسملا يلاو مهسسيئر يلعو ةيئ’ؤلا تاطلسسلا مؤقت

لÓقتسس’ا ديعل85 ىركذلاب لافتحا ميسسارم ةبسسانمب   اجرعلا

ةلئاع فلا02 نم رثكا ديوزتب2691 ةيليؤج50 بابسشلاو

ديسضاعملا ةيد˘ل˘ب˘ب نؤ˘ت˘يز˘لا ة˘ير˘ق ن˘م ل˘كب ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا˘ب

و جد462.611 عورسشملل ةيلامج’ا ةفلكتلا نكسسم0051ب

ةفلكت˘لا ن˘كسسم004 ب ةفراطملا ةيد˘ل˘ب˘ب نور˘م˘ع ة˘ت˘ت˘سشم

نكسسلا حيتافم عيزؤت اذكو جد158.45 عورسشملل ةيلامج’ا

ةفاقثلا رادب   ةليسسملا ةي’و تايدلبلا ربع عاؤنأ’ا فلتخمب

ديرب بتكم نيسشدت اذكو ةليسسملاب يوÓمحلا دؤفنق ديهسشلا

و صسراف نيع ةيدلبب بابسشلا راد نيسشدت و صشيرلا نيع ةيدلبب

نيسشدت و لÓسشلا ةيدلبب تامدخلا ةددعتملا ةدايعلا نيسشدت

فيراعملا ةيدلبب ؤيناب ةيرقو رذعملا ةيرق نم لكب بعل ةحاسس

دهاجملا مسساب ةداعسسؤبب ةذتاسسأÓل ايلعلا ةسسردملا ةيمسست و

نيلجارلل يؤلع رمم زاجنا ةنياعم و حلاسص دياق دمحأا قيرفلا

مامح و ةليسسملا نيب06 مقر جودزملا قيرطلاب نامقل ةقطنمب

ةيئادتب’ا ةسسردملا يلاو نم ذيمÓت رؤبع نيمأات اذكو ةعلسضلا

زع لبج يحب ريهطتلا ةكبسش زاجنإا قÓطنا و   لؤلج صشيعك

ةفاقثلا رادب بتكلل يقئاثؤلا ديسصرلا عيزؤتو ةداعسسؤبب نيدلا

نيب طبارلا رطسشلل ةيسسكتلا قÓطنا ىلع فارسشأ’ا و ةليسسملا

و ملك01 ةفاسسم ىلع نامقل ةقطنم و دمحأا د’وأا ةقطنم

نانج قيرط و عبارلا يرسضحلا نم’ا نيب ديبعت لاغسشا قÓطنا

  .ةليسسملاب ريبكلا
U°Édí T°îû°ƒñ 
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نأأ رهظي , ةيلوحكلأ تابؤرسشملأ نم ةربتعم ةيمك زجح نع ترفسسأ ؤ يقأوبلأ مأاب لخدتلأؤ ثحبلأ ةقرف أرخؤوم اهب تماق يتلأ ىلؤأ’أ ةيلمعلأ دعب
نمأ’أ حلاسصم ةنطف نأ ’أ زجأوحلأ ربع نم’أ حلاسصم فلتخم هيومت قيرط نع تاعونمملأ ريرمت يف ةفلتخم قرط نوجهتني أوحبسصأأ نيمرجملأ

.عوبسسأأ فرظ يف ةدحؤ فلأ11ـلأ تقاف ةيلوحكلأ تابؤرسشملأ نم ةربتعم تايمك زجح نم اهتنكمؤ ت’ؤاحملأ لك تطبحأأ

لسصبلأ ةدامب ةهوممؤ نيتبكرم نتم ىلع تناك ةيمكلأ /يقأوبلأ مأأ

تابورصشملا نم ةدحو5814 امهتزوحب نيصصخصشل دح عصضو
ءاصضيبلا نيعب ةيلوحكلا
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ثحبلا ةقرف حلاسصم تنكمت
ةي˘ئ’ؤ˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب ل˘خد˘ت˘لاو
جر˘ب ن˘مأ’ ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل
ة˘ثÓ˘ث ف˘ي˘قؤ˘ت ن˘م ج˘ير˘˘ير˘˘عؤ˘˘ب

03 و72 نيب نهرامعأا ةؤسسن
ايئا˘سضق ة˘قؤ˘ب˘سسم ن˘هاد˘حأا ة˘ن˘سس
نارهو ةي’ؤب نيتميق˘م ن˘ي˘ت˘ن˘ثاو
ق˘سسف˘ل˘ل ل˘˘ح˘˘م ءا˘˘سشنإا ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب
ءارغإا ،ةداع اهفارتحاو   ةراعدلاو
˘ما˘سست˘قا   ةرا˘عد˘لا ى˘ل˘ع ر˘ي˘˘غ˘˘لا

عم صشيعلا ، ةراعدلا تÓسصحتم

، ةداع ةراعدلا فرتحي صصخسش
دسصقب صصخسش ةلاعإاو مادختسسا
ريغلا ةدعاسسم ،ةراعدلا باكترا

بسسحو دؤعلا عم ةراعدلا ىلع
ةماعلا تاقÓعلاو لاسصت’ا ةيلخ
ن˘ه˘ف˘ي˘قؤ˘ت م˘ت ه˘نأا ة˘ي’ؤ˘لا ن˘مأ’
ةدكؤؤم تامؤلعم دورو رثإا ىلع
- م) اهب هبتسشملا لÓغتسسا اهدافم

ايئاسضق ة˘قؤ˘ب˘سسم ة˘ن˘سس03 (أا
ق˘سسف˘لا ة˘سسرا˘م˘م ي˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘سش
ة˘ط˘خ ع˘سضو د˘˘ع˘˘بو ، ةرا˘˘عد˘˘لاو
صصا˘خ˘سشأÓ˘ل د˘سصر˘تو ة˘م˘˘كح˘˘م
م˘ت ة˘ق˘سشلا تاذ ى˘ل˘ع ن˘يد˘˘فاؤ˘˘لا

ؤعدملا و (أا - ب) ؤعدملا فيقؤت

صشيتفتلاب نذإا بجؤمبو ، (م - م)

مت ةيئاسضقلا تاهجلا نع رداسص

ةقسشلا ةب˘حا˘سص ن˘م ل˘ك ف˘ي˘قؤ˘ت

- ط) اهب هبتسشملا نم لك ةقفر

م) اهب هبتسشملا و ةنسس03 (أا صس

مت ةريخأ’ا هذه ةنسس72 (ـه -

ةقفرب صسبلت ة˘لا˘ح ي˘ف ا˘ه˘ف˘ي˘قؤ˘ت

صسفن يف مت امك ،(م - ج) ؤعدملا

ردق يلام غلبم طب˘سض ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

30و  جد563.05 ـب ’ا˘˘م˘˘جإا

ليدان˘مو تا˘ي˘قاو ة˘لا˘ق˘ن ف˘تاؤ˘ه

ةلمعتسسم ريغو ةلمعتسسم ةيقرو

بؤبح نم نيطسشم ىلإا ةفاسضإا

ةيلخلا تاذ بسسحو لمحلا عنم

دسض يئاسضق فلم ريرحت مت هنا

ةرؤكذ˘م˘لا م˘ه˘ت˘لا˘ب ن˘ي˘فؤ˘قؤ˘م˘لا

˘˘ما˘˘مأا ه˘˘ب˘˘جؤ˘˘م˘˘ب اؤ˘˘مد˘˘ق هÓ˘˘˘عا

، ةسصتخملا ةي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا

امهب هبتسشملا عاديإاب ترمأا يتلا

ةسسسسؤؤملاب (ـه - م) و (أا - م)

هبتسشملا ليبسس ءÓخإاو ةيباقعلا

نيؤعدملا اذكو (أا صس - ط) اهب

.(م - ج) و (م - م) ، (أا - ب)

نمأ’أ ةسضبق يف نوطروتملأ /جيريرعوب جرب

ةراعدلاو قصسفلا ةصسرامم يف اهتقصش لغتصست ايئاصضق ةقوبصسم
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ي˘ت˘لا ة˘قر˘˘سسلا ة˘˘ثدا˘˘ح لاز˘˘ت’
نبا ىفسشتسسم ارخؤؤم تفدهتسسا
اهلÓظب يقلت يقاؤبلا مأاب انيسس
حرطتو يلحملا ماعلا يأارلا ىلع
ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع ت’ؤوا˘سست˘لا د˘˘يد˘˘ع
ي˘ف طرؤ˘ت˘م˘لا صصخ˘سشلا ن˘كم˘ت
ن˘عو ة˘لود˘لا تا˘كل˘ت˘م˘م ة˘قر˘سس
ةتبثملا ةبقارملا تاريماك ىودج
ىفسشتسسملا اياوز ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع
ءانثأا ةسسارحلا ناؤعا رود نعو
نأاو اميسس ةقرسسلا ةميرج عؤقو
ءا˘ن˘ثأا طرؤ˘ت˘م˘لا نأا د˘ي˘˘ف˘˘ت ءارآ’ا
ن˘كي م˘ل ة˘قر˘سسلا مر˘˘ج ه˘˘با˘˘كترا

’ تاقورسسملا راب˘ت˘عا˘ب هدر˘ف˘م˘ب
لخاد نم هدحؤل ا˘ه˘ل˘م˘ح ه˘ن˘كم˘ي
ىلع اهب جورخ˘لاو ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا

مت لهو رتم002 ؤحن ةفاسسم
ىلع مأا ةبكرم نتم ىلع اهلقن
ىرخا فارطأا ةدعاسسمب فاتكأ’ا
بسسحو ةيؤه˘لا ة˘لؤ˘ه˘ج˘م ى˘ق˘ب˘ت
’ تا˘قور˘سسم˘˘لا نإا˘˘ف ا˘˘نردا˘˘سصم
صصخسش لب˘ق ن˘م ا˘ه˘ل˘م˘ح ن˘كم˘ي
ليقثلا اه˘نزو ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب د˘حاو
نمأ’ا حلا˘سصم ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م. اد˘ج
ي˘˘قاؤ˘˘ب˘˘لا مأا˘˘ب لوأ’ا ير˘˘سضح˘˘لا

لا˘˘سصتإ’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ نا˘˘ي˘˘˘ب بسسحو
ةي’ؤلا نمأاب ةما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو
ى˘لإا لؤ˘سصؤ˘لا ن˘م تن˘كم˘ت ا˘ه˘نأا

ةقرسس ةيسضق يف طرؤتملا ةيؤه
عا˘˘جر˘˘ت˘˘سساو ه˘˘ف˘˘ي˘˘قؤ˘˘ت م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ل
ةزهجأا يف ةلثمتملا تاقورسسملا

مÓعإا زا˘ه˘جو ة˘ي˘ئاؤ˘ه تا˘ف˘ي˘كم
بسسح ةي˘ل˘م˘ع˘لا ذ˘ه ي˘تأا˘تو .ي˘لأا
تاقÓعلاو لا˘سصت’ا ة˘ي˘ل˘خ نا˘ي˘ب
ىؤكسش رثإا ةي’ؤلا نمأاب ةماعلا
ةينؤناق˘لا ة˘ل˘ث˘م˘م˘لا ا˘ه˘ب تمد˘ق˘ت

اهدافم انيسس نبا ىفسشتسسم ةرادإ’
ةي˘ل˘م˘ع ى˘لإا ة˘سسسسؤؤ˘م˘لا صضر˘ع˘ت
ن˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كم تفد˘˘ه˘˘ت˘˘سسا ة˘˘قر˘˘سس
، ى˘لإا مÓ˘عا زا˘ه˘ج و ن˘˘ي˘˘ي˘˘ئاؤ˘˘ه
ةفثكملا تاقيقحتلاو تاير˘ح˘ت˘لا
ةيطب˘سضلا لا˘جر ا˘ه˘تر˘سشا˘ب ي˘ت˘لا
تسضفا ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

ف˘˘ي˘˘قؤ˘˘تو ة˘˘يؤ˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ى˘˘لإا

ن˘˘م غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘لا

عاجر˘ت˘سسا ع˘م ة˘ن˘سس34 رم˘ع˘لا

اهميدقت متيل تاقورسسملا عيمج

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘˘لا ما˘˘مأا

يأار˘˘لا ن˘˘كل ..هر˘˘مأا ي˘˘ف تل˘˘سصف

د˘˘يد˘˘ج بقر˘˘˘ت˘˘˘ي لاز˘˘˘ي’ ما˘˘˘ع˘˘˘لا

ن˘ع ف˘سشكت د˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘سضق˘˘لا

ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا ل˘˘خاد ن˘˘م فار˘˘طأا

ىرخأاب وأا ةقيرطب ةطرؤتم نؤكت

تسسي˘ل ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف

ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا نؤ˘˘˘كت ن˘˘˘لو ى˘˘˘˘لوأ’ا

.انرداسصم بسسحب

ماعلأ يأأرلأ طاسسؤأأ يف ت’ؤؤاسست ةثداحلأ تكرت اميف /يقأوبلأ مأأ

يلآا مÓعإا زاهج و نييئاوه نيفيكم عجرتصست نمألا حلاصصم
انيصس نبإا ىفصشتصسم نم مهتقرصس مت
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راـــــهـــــضشإا

ةجارد نتم ىلع لورضصلا يحب هئافتخإا دعبرضصاق لفط عاجرتضسا نم سســمأا لوأا ينوبلاب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا تنكمت
 . ملاضس يديضس ئطاضشب هيلع رثع نيأا ،ةيئاوه

ةطرضشلا تاوق فرط نم تمت ةيلمعلا
يتانزلا يداو ةرئاد نمأاب

ءارمحلا موحللا نم ةربتعم ةيمك  زجح
ةملأقب يرششبلا كÓهتشسإÓل ةهجوم ةدشسأفلا
داوملا عيب يف ششغلاو ةبراسضملاو راكتحلا ةبراحم راطا يف

نم يتانزلا يداو ةرئاد نمأاب ةطرسشلا تاوق تنكمت ،ةيئاذغلا

موقي ،ةنيطنسسقب ميقم ،ةنسس23 رمعلا نم غلبي شصخسش فيقوت
ىلع يرسشبلا كÓهتسسإÓ˘ل ة˘ح˘لا˘سص ر˘ي˘غ ءار˘م˘ح˘لا مو˘ح˘ل˘لا ع˘ي˘ب˘ب
دعب اذه و ةملاقب يتانزلا يداو ةنيدمب ةيعوبسسلا قوسسلا ىوتسسم
ةحلسصم عم قيسسنتلابو ،هنأاسشب ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا

نم غلك75.16 زجح مت ،يتانزلا يداو ةيدلبب يرطيبلا بطلا
ثعبنتو داوسسلا ىلا اهنول ليمي ،ةدسساف ردسصملا ةلوهجم موحللا

ديربتلا يف شصقنو حبذلا ةداهسش مادعنا عم ،ةهيرك ةحئار اهنم
ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل ناز˘˘ي˘˘م ،رو˘˘طا˘˘سس ،ن˘˘ي˘˘كا˘˘كسس) ز˘˘ج˘˘˘ح م˘˘˘ت كلذ˘˘˘كو
ام زجح دعب ،ةحلسصملا ىلا هيف هبتسشملا ليوحت مت نيأا (.راسشنمو
افلم هدسض نوكيل ةيسضق˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف و،ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت
ةهجوم ةدسساف (ءارمح موحل)داوم عيبلل شضرع لعف نع ايئاسضق
مدق ،را˘ق ر˘ي˘غ يرا˘ج˘ت طا˘سشن ة˘سسرا˘م˘مو ير˘سشب˘لا كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘ل
مكح هقح يف ردسص نيأا ،يتانزلا يداو ةمكحم مامأا هيف هبتسشملا

عم ةذفان ةيلام ةمارغو ةذفان رهسشا60 اهنم شسبح رهسش81
YõGdójø.∫    .جارفإلا

فيطضسب ءاقرزلا ةلقلا

زوجع ذقنت ةيندملا ةيأمحلا
 ةيزاوترإا رئب يف تطقشس

شسمأا لوا وليل ،ةملعلا ةنيدمل ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تنكمت

ةيزاوترا رئب يف تطقسس،ةنسس57 رمعلا نم غلبت زوجع ذاقنإا نم

ةتلقلا ةيدلبب ةدانجوب ةيرقب، مسس04 رطقب و ارتم04 قمعب
ةلق و ليللا مÓظ نم مغرلاب و، فيطسس ةيلو قرسش ءاقرزلا
فورظلا هذه لثم يف و ثداوحلا هذه لثمب ةسصاخلا تايناكمإلا
ةديج ةحسصب ةيحسضلا جارخإا نم ةيندملا ةيامحلا رسصانع نكمت،

GCjªø.Q.ةباسصإا ةيأل شضرعتت نأا نود و

ليللا  نم رخأاتم تقو يف ةبانعب ملاضس يديضس ئطاضشب هيلع رثع

لورشصلأب هئأفتخإا دعب ارشصأق Óفط عجرتشسي ينطولا كردلا
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نأا دعب ةيلمعلا تتأا ثيح
غÓب ة˘قر˘ف˘لا تاذ تق˘ل˘ت
اهنبإل ةلئاع نادقف هدافم
ن˘˘م غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا ر˘˘˘سصا˘˘˘ق˘˘˘لا

دعب كلذو ،ةنسس11رمعلا
لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م ه˘˘˘جور˘˘˘خ
بعلل ةيئاوه˘لا ه˘ت˘جارد˘ب
ى˘˘ل˘˘ع، لور˘˘سصلا ي˘˘ح˘˘˘ب
ثاح˘بألا ر˘سشن م˘ت رو˘ف˘لا

شصاخلا ططخملا ذيفنتو
ليعفت عم رسصقلا ءافتخإاب

˘˘مÓ˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسلا ر˘˘˘سصن˘˘˘ع
فر˘˘ط ن˘˘م ،ير˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لاو
م˘ي˘˘ل˘˘قإا ر˘˘ب˘˘ع تاد˘˘حو˘˘لا
يسضفملاو ،شصاسصتخلا

ل˘ف˘ط˘لا ى˘ل˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘ل˘˘ل

د˘حأا˘ب ز˘ي˘˘جو فر˘˘ظ  ي˘˘ف

يف ملاسس يديسس ئطاوسش

،ل˘ي˘ل˘لا ن˘م ر˘خأا˘ت˘م تقو

ى˘لإا ه˘با˘ح˘ط˘سصا م˘ت ن˘˘يأا

،هب لفكتلاو ةقرفلا رقم

دق هنأا كلذ دعب نيبتيل

هتجارد نتم ى˘ل˘ع ل˘ق˘ن˘ت

يذلا يحلا نم ةيئاوهلا

ئ˘طا˘سش ى˘لإا  ه˘ب ن˘ط˘˘ق˘˘ي

ل˘جا ن˘م م˘لا˘˘سس يد˘˘ي˘˘سس

د˘قو اذ˘˘ه ،ما˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘سسلا

كرد˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع تما˘˘ق

ه˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

يف هيوذ ى˘لإا ه˘م˘ي˘ل˘سستو

.ةديج ةحسص
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تايرود رثإا فيطسس نمأا حلاسصم تنكمت

تمت ةفثكم ةيطرسش تايلمعو تامهادمو

اهسصاسصتخا ميلقإاب ةدجاوتم ةفلتخم طاقنب

يف ا˘سصخ˘سش12 ط˘ب˘سض ن˘م ،ير˘سضح˘لا

،تاردخم˘لا ي˘طا˘ع˘ت دد˘سصب شسب˘ل˘ت تلا˘ح

ءاسضيب ةحلسسأا ةزايح وأا تاسسولهملا ةزايح

تاذ تز˘˘ج˘˘حو ،ي˘˘عر˘˘سش ى˘˘سضت˘˘˘ق˘˘˘م نود

ن˘م ة˘ي˘م˘ك ا˘ه˘تا˘م˘هاد˘˘م لÓ˘˘خ ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا

عطق لكسش ىلع (جلاعم فيك)  تاردخملا

ةوسشحم ةفوفلم رئاجسس و ،ماجحألا ةتوافتم

نم ا˘سصر˘ق54 بناج ىلإا تارد˘خ˘م˘لا˘ب

ةحلسسأا80 زجح نع عم ةيلقعلا تارثؤوملا

نود مهسضعب ةزوحب تناك ، «رجانخ» ءاسضيب

ام زجح اهلÓخ مت امك ،يعرسش ىسضتقم يأا

تا˘بور˘سشم˘لا ن˘م ةد˘حو55  ـلا زها˘ن˘ي

اهنولوانتي اهباحسصأا نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘لو˘ح˘كلا
،ةيئا˘سضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘سضلا .ة˘ي˘مو˘م˘ع ن˘كا˘مأا˘ب

،طروتم12 دسض ةيئاز˘ج تا˘ف˘ل˘م تز˘ج˘نأا
ىتحو تاردخملا مهيطاعت وأا مهتزايح تبث
ةحلسسأا ةزايح بناج ىلإا ،ةيلقعلا تارثؤوملا
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب او˘ل˘ي˘حأاو ءا˘سضي˘ب
عسضوب ترمأا يتلا ،ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

ته˘˘جو ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،شسب˘˘ح˘˘لا ن˘˘هر م˘˘ه˘˘ن˘˘م01
.ةيقبلل ةرسشابم تاءاعدتسسا
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نيع ةيندملا ةيام˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘حو˘لا تل˘خد˘ت
ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لا ن˘م م˘عد˘ب ة˘م˘لا˘ق˘ب فو˘ل˘˘خ˘˘م
ىلع، ةرازخل ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولاو

ةتسشم ىم˘سسم˘لا نا˘كم˘لا˘ب د01و ا˘سس51 ةعاسسلا
،فولخم نيع ةرئاد يبرعلا نيع ةيدلب نورقملا

،لاغدأا و، نيلف ةباغ و ششارحأا قيرح دامخإا لجأل

ششار˘˘حأا كه002 ي˘لاو˘ح فÓ˘تإا ف˘ل˘˘خ ثي˘˘ح

ةباغ كه01 و لاغدأا كه03 و ةيوعر يسضارأاو
ةيناكسس قطانم ةيامح مت دقو .ةلودلل ةعبات نيلف
ةتسشم، يحيبسصلا فاك ةتسشم و نورقملا ةتسشمب

،ةيباغ ةقطنم ىلإا ةفاسضإا يولخ ةتسشم ، يردوك

و ةلفاح ،ءا˘ف˘طإا تا˘ن˘حا˘سش50 ةيلمعلل ترخ˘سس

يتنحاسش تاباغلا حلاسصم ترخسس امك ،انوع52

هل تلخدت يناثلا قيرحلا اما ،ناوعأا40 و ءافطإا
ةعاسسلا ىلع لوألا شسمأا راهن ةيسسيئرلا ةدحولا

ةلابج ةيدل˘ب ةر˘قو˘ب ن˘ي˘ع ة˘ت˘سشم˘ب د53و ا˘سس31
قيرح دامخإا لجأل ,عبسصوب ةعلق ةرئاد يسسيمخ

5.7 يلاوح فÓتإا فلخ ثيح،ةيعارز ليسصاحم

ةرمثم نوتيز ةرجسش531 + مئاق بلسص حمق كه

راجسشأا80 + نيت راجسشأا60 + نبت ةمزح021 +

لحن ةيلخ61 + جاجد شصوسص002 كÓه + زوج

مت دقو  .ةفاج باسشعأا و ةديسصح كه5.24 +

+ ة˘ي˘عارز ل˘ي˘سصا˘ح˘˘م + جا˘˘جد ن˘˘خ40 ةيامح

ترخسس نيا .لحن ةيلخ72 + ةينكسس تاعمجم

امك .ناوعأا80 و ءافطإا تانحاسش30 ةيلمعلل

01و ءافطإا تانحاسش30 تاباغلا حلاسصم ترخسس

.د54و اسس91 ةعاسسلا ىلع ةيلمعلا تهتنا ،ناوعأا
ه˘˘˘ل تل˘˘˘خد˘˘˘ت يذ˘˘˘لا و ثلا˘˘˘ث˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘ما
يتانزلا يداو ةيندملا ةيام˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘حو˘لا
و فولخم نيع ةيوناثلا ةدحولا نم لكب معدب

اسس31 ةعاسسلا ىلع، ةكولمات مدقتملا زكرملا

و ةيدلب ،لسصنعلا لبج ىمسسملا ناكملاب د54و
ليسصاحم قيرح دامخإا لجأل يتانزلا يداو ةرئاد

حمق كه07 يلاوح فÓتإا فلخ ثيح ،ةيعارز

يسضارأا كه06 + نيل حمق كه62 + مئاق بلسص

كه04 + يبلح ربونسص ةباغ كه50 + ةيوعر

،ةديسصح كه01 + شسوتيلك ةباغل يحطسس قيرح

ةقطنم و مئاق بلسص حمق كه002 ةيامح مت دقو

و ءافطإا تا˘ن˘حا˘سش50 ةيلمعلل ترخسس ،ة˘ي˘با˘غ

ترخسس امك ،انوع52 ىلإا ةفاسضإا لاسصتا ةرايسس
,لاسصتإا يترايسس ،ءافطإا يتنحاسش تاباغلا حلاسصم

نم لامع ةيلمعلا يف كراسش امك ،ناوعأا01و

06 يلاوحو يتانزلا يداوو فولخم نيع يتيدلب

02و اسس12 ةعاسسلا ىلع ةيلمعلا تهتنا ،نطاوم
ةيوناثلا ةدحولا هل تلخدت عبارلا قيرحلا اما .د
ةدحولا نم معدب يتانزلا يداو ةيندملا ةيامحلل

د83و اسس12 ةعاسسلا ىلع فولخم نيع ةيوناثلا
ةرئاد ة˘نو˘ن˘ع ةوÓ˘سس ة˘يد˘ل˘ب ة˘ي˘ق˘يا˘ب˘ط˘لا ة˘ت˘سشم˘ب
ل˘ي˘سصا˘ح˘م ق˘ير˘ح دا˘م˘خإا ل˘جأل ن˘يد˘مو˘ب يراو˘ه

حمق كه60 يلاوح فÓتإا فلخ ثيح ،ةيعارز

بلسص حمق كه052 ةيامح مت دقو .مئاق بلسص

.ناوعأا60 و ءافطإا يتنحاسش ةيلمعلل ترخسس .مئاق

ءاضضيب ةحلضسأا و رومخ، تاضسولهم مهتزوحب تطبضض

تاردخملا يطأعت ددشصب أشصخشش12 فقوت فيطشس ةطرشش

اه ذامخإا لجأل تلخدت ةيندملا ةيامحلا

رأتكه002 نم ديزأا ىلع يتأأت قئارحلا

 ةملأقب يتأبنلا ءأطغلا نم ديزملا مهتلت و
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تنكمت ،ةهباسشم ةيلمع يفو
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا تاذ

24 رمعلا نم ناغلبي نيسصخسش

ايئاسضق نيقوبسسم ةنسس25 و
اناك ،ةنتاب ةنيدمب ةديسشك يحب

اهعاسضخا دعب ةبكرم نتم ىلع

ةيمك ىلع اهلخادب رثع سشيتفتلل
اهنزو ردقي جلاعملا فيكلا نم

سضيبأا حÓسسو امارغ5.651 ـب
ىلإا ةفاسضإ’اب ،نيكسس نع ةرابع

،جد00157 ـب ردقي يلام غلبم
دعب ،جيورتلا تادئاع نم ربتعي
مت قيق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا ءا˘ف˘ي˘ت˘سسا
تاهجلا مامأا مهب هبتسشملا ميدقت

متهج نم .ةسصتخملا ةيئاسضقلا

يناثلا يرسضحلا نمأ’ا رسصانع

30 ف˘ي˘قو˘ت˘ب او˘ما˘ق ،ة˘ن˘تا˘ب˘˘ب

نيب مهرامعأا حوارتت سصاخسشأا

مه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ن˘سس03 و72

ةديسشك يحب ايئاسضق نوقوبسسم

رث˘ع ،ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع او˘نا˘ك

سصرق002 ى˘ل˘ع م˘ه˘تزو˘ح˘˘ب

حÓ˘سسو غ˘ل˘م20 لير˘تو˘ف˘ير

اذكو ،رج˘ن˘خ ن˘ع ةرا˘ب˘ع سضي˘بأا

،جد00061 ـب ردقي يلام غلبم

قيقحتلا تاءارجإا ءاف˘ي˘ت˘سسا د˘ع˘ب

˘ما˘مأا م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘سشم˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘˘ت

.ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

ةنتاب رابخأأ7206ددعلا0202 ةيليوج40 تبسسلا8
www.akhersaa-dz.com

سصاخششأا ةدع فقوي ةيلولا نمأا
تاردخم و ةشسولهملا سصارقألا نم تايمك زجحي و
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ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تل˘˘ج˘˘سس

ـلا لÓخ ةنتا˘ب ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا

ع˘برأا ،ة˘ي˘سضا˘م˘˘لا ة˘˘عا˘˘سس42

نأا ل˘ب˘˘ق ا˘˘هدا˘˘م˘˘خإا م˘˘ت ،ق˘˘ئار˘˘ح

،ةر˘ي˘ب˘ك تا˘حا˘سسم ن˘م ن˘كم˘ت˘ت

ثي˘˘ح ،ر˘˘ب˘˘كأا ر˘˘ئا˘˘سسخ بب˘˘سستو

ى˘˘ل˘˘ع لوأ’ا ق˘˘ير˘˘ح˘˘لا ل˘˘ج˘˘˘سس

ةرئادب ةدو˘ع˘سسم ل˘ب˘ج ىو˘ت˘سسم
ى˘ل˘ع ى˘تأا يذ˘لاو ،ر˘سسا˘ج ن˘ي˘˘ع

لكسشب ةر˘ج˘سش02 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا

052 و طولب ةقاب02 ،لماك
،يئز˘ج ل˘كسشب تقر˘ت˘حا ةر˘ج˘سش
ا˘˘م قار˘˘ت˘˘حا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب
سشئاسشحلا نم را˘ت˘كه ه˘ت˘حا˘سسم
ى˘ل˘ع تد˘عا˘سس ي˘ت˘لا ،ة˘سسبا˘ي˘˘لا
وهو ،.هدادتماو قيرحلا راسشتنا

لخدت ى˘عد˘ت˘سسا يذ˘لا ق˘ير˘ح˘لا

اميف ،ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ل˘تر˘لا ن˘م ءز˘ج

نم رثكأا دا˘م˘خإ’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع تماد

قيرحلا امأا .فسصنو تاعاسس60

د’وأا راود˘بّ بسش د˘ق˘ف ،ي˘نا˘˘ث˘˘لا

،ةتوتلا نيع ةيدلبل عباتلا ةنيسشب

30 ى˘ل˘ع ق˘ير˘ح˘˘لا ى˘˘تأا ثي˘˘ح

،يبا˘غ˘لا ءا˘ط˘غ˘لا ن˘م تارا˘ت˘كه

راتكه20 ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب
ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ةرو˘˘˘سصح˘˘˘م ةد˘˘˘ي˘˘˘سصح
ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا قر˘ف تن˘كم˘ت
رواجم ناتسسبو ةباغلا ذاقنإا نم

01 ىلع ةدتمم ةديسصح اذكو
ةيلمعلا يف ةرخسسم ،تاراتكه
ة˘يدا˘م˘لا تا˘نا˘كمإ’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

40 تماد ةد˘˘˘م˘˘˘ل ،ة˘˘˘ير˘˘˘سشب˘˘˘لاو
ن˘˘م تن˘˘كم ف˘˘سصنو تا˘˘عا˘˘˘سس
ل˘كسشب ق˘ير˘ح˘لا ي˘˘ف م˘˘كح˘˘ت˘˘لا
ناق˘ير˘ح˘لا ل˘ث˘م˘ت ا˘م˘ي˘ف .ي˘ئا˘ه˘ن
راتكه فسصن فÓتإا يف نارخآ’ا

سشئاسشح راتكه10 و لاطرخ

ريدج .ةيباغ ةرجسش02 و ةسسباي
ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘˘سصم نا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب
لبق تلخد˘ت د˘ق تنا˘ك ة˘ي˘ند˘م˘لا
قئارحلا ديدع دامخا لجأ’ كلذ
ل˘ب˘ج˘ب بسش ق˘ير˘ح رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ىقبت˘ل ،ة˘ناور˘م ة˘ن˘يد˘م˘ب ةر˘خا˘ف
ةد˘ن˘ج˘م هذ˘ه ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا كلذ˘˘ب
دامخإ’ لخدت˘لا ل˘جأ’ ة˘ب˘هأا˘ت˘مو
،بسشنت دق يتلا قئارحلا فلتخم
ة˘ع˘ف˘تر˘م˘˘لا ر˘˘ح˘˘لا ة˘˘جو˘˘م ما˘˘مأا

يدؤوت دق يتلا بابسسأ’ا ديدعو
ا˘ن˘ماز˘ت ق˘ئار˘ح˘˘لا بو˘˘ب˘˘سش ى˘˘لإا

ترخسس ثيح ،داسصحلا مسسومو
لك ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم
ة˘يدا˘م˘لاو ة˘ير˘سشب˘لا تا˘نا˘كمإ’ا
.ةمزÓلا

 ةريخألا ةعاشس42 ـلا لÓخ قئارح ةعبرأا بوبشش
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ةليسصح لوأ’ا سسمأا تعفترا

مجانلا زوكي˘ل˘ي˘سسلا ءاد ا˘يا˘ح˘سض

ىلإا ،ةراجحلا لقسص ةفرح نع

رمأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،ة˘ي˘ح˘سض991

«ديمحلا دبع ةزغيت» ةيحسضلاب

اكرات ،ةنسس34 رمعلا نم غلابلا

ةيدلبب نطقي ،ءانبا ةثÓثو ةلمرأا
ة˘فر˘ح سسرا˘م د˘ق نا˘˘ك ،تو˘˘كت

نكمتي نأا لبق ،ةراجحلا لقسص
ى˘لإا ىدأا ا˘م ،ل˘تا˘ق˘لا ءاد˘لا ه˘˘ن˘˘م
ببسسي يذلا سضرملا نم هتاناعم
يف ةبوعسص اذكو ايوئر اسسلكت
سسفنتلاب هدا˘ج˘ن˘ت˘سساو ،سسف˘ن˘ت˘لا
هقاحتلا نيح ىلإا ،يعانطسص’ا

نكمت نيذ˘لا ،ا˘يا˘ح˘سضلا د˘يد˘ع˘ب

ةل˘ي˘سصح تع˘ف˘تراو ءاد˘لا م˘ه˘ن˘م

يهو ،ةلاح991 ىلإا تايفولا

ل˘ظ ي˘ف عا˘˘ف˘˘ترÓ˘˘ل ة˘˘ح˘˘سشر˘˘م

ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ن˘ي˘با˘˘سصم د˘˘جاو˘˘ت

ةفرحل بابسش ةلوازمو ،سضرملا

كلذب اهعم عفترتل ،هذه توملا

نع ديزي ام ىلإا لمارأ’ا ةمئاق

004 مهددع قا˘ف ما˘ت˘يأاو001
نا˘˘كسس بل˘˘ط˘˘م تا˘˘بو .م˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ي
سضار˘م’ا حا˘˘ن˘˘ج ح˘˘ت˘˘ف تو˘˘كت
ةنيدملا ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ة˘يرد˘سصلا

ىلإا ىسضرملا لقنت ءانع ءاهنإاو
ةي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم
.ةركسسب ةي’و اذكو

ةراجحلا لقشص نع مجانلا زوكيليشسلا ءادل991 ةيحشضلا ةافو

نم تايمك زجح نم ،ارخؤؤم ،ةنتاب ةيلو نمأاب ةيلقعلا تارثؤؤملاو تاردخملاب عورصشملا ريغ راجتإلا ةحفاكم ةقرف رصصانع تنكمت
ناغلبي نيصصخصش فيقؤت نم حلاصصملا تاذ تنكم ىلوألا ،نيتلصصفنم نيتيلمع يف كلذو ،ءاصضيبلا ةحلصسألا اذكو ،تاصسؤلهملاو تاردخملا

.«ليتيك» عؤن نم اصسؤلهم اصصرق81 و جلاعملا فيكلا نم امارغ392 ىلع امهتزؤحب رثع ةكيرب ةنيدمب ةنصس03 و91 رمعلا نم

 سشيعلا لجأل دباك سسداشسلا هرهشش يف دولوم

31 هنايدزا دعب كلذو ،ةايحلا لجأ’ ،ةد’ولا ثيدح نينج مواق
ثيح ،سسداسسلا رهسشلا يف يأا ،ةد’ولا دعوم لامتكا لبق اعوبسسأا

،ةيراجلا ةنسسلا نم يسضاملا يام90 موي ركذ سسنج نم لفطلا دلو

ةحلسصمب يبطلا مقاطلا عاطتسسا ثيح ،غلك10 هنزو دعتي مل
ذاقنإا ،ةنتاب ةي’وب ةناورم ةنيدمب ةكيسسم ةزيز ىفسشتسسمب ديلوتلا
ديدجلا دولوملا ءÓيإا متو ثيح ،سشيعي نأا هل بتك يذلا ،دولوملا
دعومل ةيقبتملا رهسشأ’ا لامتكا ةياغ ىلإا ،ةمزÓلا ةيبطلا ةيانعلا
ةقباسس يف ،ةديج ةحسص يف ىفسشتسسملا هيدلاو ةقفر رداغيل ،ة’ولا
.ةد’ولا يثيدح نيب حجنت املقو ةردان دعت

T°ƒT°É¿.ì

 ةملاشش يف رئبب ىوه سصخشش ذاقنإا

ةعنم ةرئادل ةيندملا ةيامحلا ةدحول ةعباتلا لخدتلا قرف تعاطتسسا
سصخسش ذاقنإا نم ،لوأ’ا سسمأا ةليل نم رخأاتم تقو يف ،ةنتاب ةي’وب

ةعباتلا ةملاسش ةيرقب قيمع رئب لخاد طقسس ةنسس74 رمعلا نم غلبي
ةددعتم ةدايعلا ىلإا هل˘يو˘ح˘تو هذا˘ق˘نإا م˘ت ة˘ي˘ح˘سضلا ،ة˘ع˘ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘ل
هيف وعدت تقو يف ،ةمزÓلا تافاعسس’ا يقلتل ةعنمب تامدخلا
اهلوح راوسسأا عسضوو رابأ’ا ةيطغت نينطاوملا ةينعملا حلاسصملا
لجسست تتاب يتلا ثداوحلا فلتخمو سصاخسش’ا طوقسس عنمت
حلاسصملا تناك ثيح ،تاناويحلا ىتحو سصاخسشأ’ا ىدل ةرثكب
ءÓجاو تاناويح ذاقنإا لجأ’ اهنم ديدعلا يف تلخدت دق ةينعملا
.سصاخسشا

T°ƒT°É¿.ì

رذعملاب ريطخ ريشس ثداح يف ينيعبرأا كÓه
ثداح يف ،هفتح ةنسس14 رمعلا نم غلبي سصخسش ،لوأ’ا سسمأا يقل
رثإا كلذو ،رذعملا ةيدلب ميلقإاب ةلاوزم ةقطنمب عقو ،ريطخ رورم
رسسجب ا˘ه˘ما˘ط˘تراو ا˘طو˘يو˘ط عو˘ن ن˘م ة˘ي˘ح˘سضلا ةرا˘ي˘سس فار˘ح˘نا

نيعب هكÓه ىلإا تدا ةريطخ حورجب هتباسصا ىلإا ىدأا ام ،ريغسص
ةثج لقن لجأ’ ةيندملا ةيامحلا حلاسصم لخدتت نأا لبق اذه ،ناكملا
يف ،يعماجلا ةنتاب ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا ةيحسضلا

ثداح˘لا ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ح˘لا˘سصم ه˘ي˘ف تح˘ت˘ف تقو
.هبابسسأا دنع فوقولل

T°ƒT°É¿.ì



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ

72069ددعلا0202 ةيليوج40  تبسسلا
www.akhersaa-dz.com

...حيرلإ و إوهلإ ودإزو حيلم يديشس

رثإا اقيقحت ،ةعمجلا سسمأا ،ةنيطنشسق ةي’و نمأا حلاشصم تحتف
ة˘ح˘ل˘شصم ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ،سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل ،فÓ˘˘خ بو˘˘ششن
نبا يعماجلا يئافششتشس’ا ز˘كر˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لا ت’ا˘ج˘ع˘ت˘شس’ا
ةبوانملا ةبيبطلا عم اشضيرم نقفاري نك ءاشسن ثÓث نيب سسيداب
.يبطلا مقاطلا ىلع ءادتع’اب نمقو ةحلشصملا تاذب

رفانشسلإ تيب يف ةيديدحلإ ةشضبقلإ لشصإوت

،قباشسلا ةنيطنشسق بابشش ىمرم سسراح ،نايزم سسايلإا مجاه
خشسف لوح هعم سضوافت يذلا ،جارجر ديششر ،ماعلا ريدملا

ءوجللاب ددهو ،ةيشضاملا ةيوتششلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ ،هدقع
.هلاومأا ةداعتشس’ تاعزانملا ةنجل ىلإا

 لاجر ةمزأإ يه ةمزألإ

كلهتشست مل تاعاطق كانه نأا يوارمع دوعشسم بئانلا فششك
كلهتشست ’ تاعاطقلا نم ريثكو،%4 ىوشس اهتينازيم نم
؟ ةيلاملا ةنشسلا قلغ لبق طقف ريخأ’ا رهششلا يف ’إا اهتينازيم
اياشضقلا يف نيشصتخملا ىدل ةشصاخ ت’ؤواشست ةدع حرطي امم
حÓ˘شصإاو نا˘كشسلاو ة˘ح˘شصلا ةرازو سصو˘شصخ˘˘بو؟! ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
ةيلاملا بشصانملا لÓغتشسا مدع بئانلا برغتشسا تايفششتشسملا
تلجشس ثيح ،ار˘غا˘شش ا˘ب˘شصن˘م77881 ليج˘شستو ،ةر˘غا˘ششلا
يلاوح اهدحو يرادإ’ا ع˘با˘ط˘لا تاذ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا
003 ب ةيزكرمÓلا حلاشصملا اهيلتل ،ارغاشش ابشصنم07381
ميقيل. ةرغاشش بشصانم702 ب ةيزكرملا حلاشصملاو ،بشصنم
نأاب اهنم ةخشسن رخآا زوحت ةلشسارم ربع بئانلا ريخأ’ا يف
، رييشستلا رمأا مهل دنشسي نيذلا لاجرلا يف رئازجلا لكششم
،ف˘ي˘ظو˘ت˘لا بشصا˘ن˘م ح˘ت˘ف ’و لا˘م˘لا ي˘ف ’ ل˘كششم˘لا سسي˘لو
لاح رييشستلا ءوشس نأا ريغ ةلودلا اهترفو ةيلاملا بشصانملاف
.ىغتبملا قيقحت نود

«ةحوتفم» يهاقم

ةبانع يف
ةياقولل ةيزارتح’ا ريبادتلا مغر

ديازت عنمو انوروك سسوريف نم

ةبانع ةي’و يف تاباشصإ’ا ددع

نم ادد˘ع نأا نو˘ن˘طاو˘م˘لا ظ˘ح’

عنمب ةينعم ريغ تتاب يهاقملا

ة˘˘شصا˘˘˘خ يزار˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ق˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘لا

يف تناك امدعب ةيئانلا قطانملاب

.اودير سصن«ب لمعت يشضاملا

ماتيألإ ىلع ةفق52 عزوت لاحرب ريخلإ سسان
ريخلا سسان ةيعمج تماق
ن˘ي˘مو˘ي˘لا لÓ˘˘خ لا˘˘حر˘˘ب
52 عيزو˘ت˘ب ن˘ي˘ي˘شضا˘م˘لا
م˘تو ما˘ت˘يأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ف˘˘ق
سسم˘خ ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت
سسم˘خ لد˘ع˘م˘ب ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
،ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ل˘˘كل ف˘˘˘ف˘˘˘ق
نإا˘ف ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا بشسحو
ءافتك’ا ققحت ’ ةيمكلا

نم ربتعم ددع دوجو عم
حنشست مل يتلا تÓئاعلا
ةدافتشسÓل ة˘شصر˘ف˘لا ا˘ه˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘مزا˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘نأا ’إا

مغرلا˘ب ر˘ي˘شسلا ة˘ل˘شصاو˘م
ةر˘ي˘ث˘كلا ل˘ي˘قار˘ع˘˘لا ن˘˘م
يف اههجاوت تراشص يتلا

. ةرم لك

ةيدلب كرحتت ىتم
؟راجحلإ

ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا تا˘˘كب˘˘شش ر˘˘ب˘˘ع ءا˘˘ط˘˘ششن لواد˘˘ت
يف ةمامقلا سسدكتل اروشص سسمأا يعامتج’ا

ر˘ه˘ظ˘ت ثي˘ح  ز˘كر˘م را˘ج˘ح˘لا ة˘يد˘˘ل˘˘ب ط˘˘شسو
فافشض ىلع اهشسدكتو ةمامقلا رثعبت روشصلا

ء’ؤو˘ه ا˘عدو ..ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا تا˘˘يوا˘˘ح
ةمامقلا عفرو كرحتلل راجحلا ةيدلب حلاشصم
يف ةشصاخ ةينعملا حلا˘شصم˘لا ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب

.ةرارحلا تاجرد يف لجشسملا عافتر’ا لظ

لخدمل رابتعإلإ ةداعإإ
ءإدهششلإ ةربقم

ديدحوبب
ةرو˘ث˘لا زو˘مرو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةر˘كاذ˘ل˘˘ل اد˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘ت
ديلختو ةيامحل ءافو ةيعمج تماق ةيريرحتلا

قيلي يديدح باب زاجنإاب ةيريرحتلا ةروثلا رثأام
متيشسو، ةيندملا ديدحوب ةربقمب ءادهششلا عبرمب
85 ـلا ىركذلاب لافتح’ا ةبشسا˘ن˘م˘ب ه˘ن˘ي˘ششد˘ت
نم0202/2691 بابششلاو لÓقتشس’ا يديعل
ءادهششلا عبرم ناب املع ةيئ’ولا تاطلشسلا لبق
ءافو ةيع˘م˘ج ل˘ب˘ق ن˘م6102ةنشس هزا˘ج˘نا م˘ت
.نيدهاجملا ةرازو نم ليومتب

لاقلا ليقلا
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دمحم ذاتشسألا ضسمأا لوأا ضسأارت
راتخم يجاب ة˘ع˘ما˘ج ر˘يد˘م ع˘نا˘م
ةعماجلل ضسلاجملا ةعاقب ةبانعب
،رامع يد˘ي˘شس بط˘ق ،ة˘يز˘كر˘م˘لا
ثيح ةعماجلا ضسلج˘م˘لً ا˘عا˘م˘ت˘جا
طاقنلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ة˘شسارد تم˘ت
نمو ،لامعألا لود˘ج˘ب ة˘جرد˘م˘لا
ة˘قدا˘شصم˘˘لاو ة˘˘شسارد˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
تاطاششنلا ةمانزر ىلع عامجإلاب
ة˘ن˘شسلا ما˘ت˘ت˘خإل ة˘ي˘جو˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا

ةيادبو،9102/0202 ةيعماجلا

،0202/1202 ةيعماجلا ةنشسلا
ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت بشسح اذ˘˘˘˘هو
يذلا و ،ةعماجلا دعاقمل ةبقترملا

ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا ةرازو ه˘˘تدد˘˘ح

توأا32 خيراتب يملعلا ثحبلاو

لماك نع فششكلا متيل0202
ديدحت مت ثيح ايمشسر خيراوتلا

ميدقت و ميلعتلا فانئتشسا دعوم

توأا32 نم ايروشضح ضسوردلا

،0202 ربمتبشس71 ىلإا0202
نم يناثلا يشساد˘شسلا تا˘نا˘ح˘ت˘ما

30 ى˘˘لإا0202 ربمت˘ب˘شس91

تاركذم عاد˘يإا،0202 ربوت˘كأا

03 ن˘م ر˘ت˘شسا˘م˘لاو ضسنا˘˘شسي˘˘ل˘˘لا

ربمتبشس01 ى˘لإا0202 توأا

تار˘كذ˘م ة˘ششقا˘˘ن˘˘م،0202

50 ن˘م ر˘ت˘شسا˘م˘لاو ضسنا˘˘شسي˘˘ل˘˘لا

ربمتبشس71 ىلإا0202 ربمتبشس

ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘ع نÓ˘˘عإلا،0202
ة˘شساردو مÓ˘ت˘شسإا ةر˘ت˘فو ة˘ي˘لوألا

0202 ربوتكأا40 نم نوعطلا

،0202 ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا80 ى˘˘˘˘˘˘لإا
تاناح˘ت˘ملا ل˘ب˘ق ا˘م تلواد˘م˘لا
نم ي˘كارد˘ت˘شسلا ة˘ي˘كارد˘ت˘شسلا

31 ى˘˘لإا0202 ربو˘ت˘كأا11

تاناحتملا،0202 ر˘بو˘˘ت˘˘كأا

ربوتكأا41 ن˘م ة˘ي˘كارد˘ت˘˘شسلا

،0202 ربوتكأا92 ىلإا0202
تاناح˘ت˘ملا د˘ع˘ب ا˘م تلواد˘م˘لا

ربمفون30 ن˘م ة˘ي˘كارد˘ت˘˘شسلا

،0202 ربمفون50 ىلإا0202

ةرودلل2 رتشساملا تا˘ششقا˘ن˘م

0202 ربمفو˘ن80 نم ةي˘نا˘ث˘لا

تلوادم،0202 ربمفون01ىلإا

11 نم2 رتشساملل ةيناثلا ةرودلا

ربمفون21 ىلإا0202 ربمفون

ةنشسلل ليج˘شست˘لا ةدا˘عإا،0202

20 نم0202/1202 ةيعماجلا

ربمفون91 ىلإا0202 ربمفون

ةنشسل˘ل ضسورد˘لا ة˘ياد˘ب،0202

ًءادتبا1202/0202 ةيعماج˘لا
ةداعإا،0202 ربمفو˘ن80 ن˘م

ىلإا0202 توأا32 نم جامدإلا

،0202 ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس32
ايرولاكب ضصخي اميف تÓيوحتلا

80 ن˘˘˘˘مةق˘با˘شسلا تاو˘ن˘شسلا

ربمفون81 ىلإا0202 ربمفون

نم لاقتنلا تافلم عاديإا،0202
ىد˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘شصق˘˘لا ىد˘˘م˘˘لا
ضسناشسيل ةثلاثلا ة˘ن˘شسلا ،ل˘يو˘ط˘لا

(2م) رتشسام ةيناثلا ةنشسلا و (3ل)

03 ىلإا0202 ربمتبشس10 نم

اذ˘˘ه ي˘˘˘فو،0202 ربمتبشس
ة˘ي˘˘شصو˘˘شصخ˘˘ل ار˘˘ظ˘˘نو ،دد˘˘شصلا
،ةيبطلا بعششلا ماشسقأاب نيوكتلا
بطلا ةيلك ةبلط ةعماجلا تملعأا
ةقداشصم˘لاو ة˘شسارد˘لا م˘ت˘ت˘شس ه˘نأا

تا˘˘˘طا˘˘˘ششن˘˘˘لا ة˘˘˘ما˘˘˘نزر ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
روف مهب ةشصاخ˘لا ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا

ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ةود˘˘ن˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن دورو
م˘ت ا˘م˘ك ،بط˘لا تا˘ي˘ل˘ك ءاد˘م˘ع˘ل
ةرورشض ىلع ،ىرخأا ةرم ،ديكأاتلا
ة˘˘فا˘˘ك ذا˘˘خ˘˘تا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ضصر˘˘˘ح˘˘˘لا
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘˘لاو تاءار˘˘جإلا
-ديفوك» ةحئاج يششفت ةهجاومل

ر˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م كلذو «91

ءادترا ضضر˘ف ،ق˘فار˘م˘لا م˘ي˘ق˘ع˘تو
دامتعا ةرورشضو ،يقاولا عانقلا
.يئاقو ءارجإاك يدشسجلا دعابتلا

ةذتاسفا ميركت

ءاشنإ يف نيمهاسملا

اربخم مضت ةصنم

«انوروك» صيخشتل

ريدم عنام دمحم ذاتشسألا ماقو
ضشماه ىلع راتخم يجاب ةعماج
ةذاتشسألا م˘ير˘كت˘ب عا˘م˘ت˘جلا اذ˘ه
ةر˘يد˘م ،دار˘ج دا˘ع˘˘شس ةرو˘˘ت˘˘كد˘˘لا

،»ةئيبلا ة˘شسد˘ن˘ه» ثح˘ب˘لا ر˘ب˘خ˘م
د˘ب˘ع ف˘ير˘شش رو˘ت˘كد˘لا ذا˘˘ت˘˘شسألا
ثح˘˘ب˘˘لا ر˘˘ب˘˘خ˘˘م ر˘˘يد˘˘م ،رو˘˘ن˘˘˘لا
،»ناو˘ي˘ح˘لا ا˘ي˘جو˘لو˘يز˘˘ي˘˘فو˘˘كيإا»
دا˘˘˘هز ةرو˘˘˘ت˘˘˘˘كد˘˘˘˘لا ةذا˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسألا
يف ثحبل زكرم ةريدم ،ةمÓشسوب
روتكدلا ذاتشسألا ،ة˘با˘ن˘ع-ة˘ئ˘ي˘ب˘لا

ريدم بئان ،تاكرح يزوف دمحم
دعب امل يلاعلا نيوكتلل ةعماجلا
ليهأاتلاو يملعلا ثحبلاو جردتلا
تاداهشش مهل مّلشس ثيح يعماجلا
مهتمهاشسم ريظن نافرعو ريدقت
ة˘˘شصن˘˘م ءا˘˘ششنإا ي˘˘˘ف ة˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘لا
م˘ل˘عو ة˘ي˘ئ˘يز˘ج˘لا ا˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ي˘˘ب˘˘لا
راتخم يجاب ةعماجب تاشسوريفلا
مهتادوهجم ىلع ىن˘ثأاو ،ة˘با˘ن˘ع˘ب
نم ديزملا مهل اينمتمو ةلوذبملا
م˘ه˘ما˘ه˘م ي˘ف حا˘ج˘ن˘˘لاو ق˘˘لأا˘˘ت˘˘لا
نأا ىلإا ةراششإلا ردجت ذإا ،ةليبنلا

ا˘هؤوا˘ششنا م˘ت ي˘ت˘لا ة˘شصن˘م˘لا هذ˘ه
-ديفوك» ضصيخششتلا ربخم مشضت

ز˘ي˘ح ه˘لو˘خد ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي يذ˘˘لا «91
نم هيلع ةقداشصملا روف ةمدخلا

رو˘ت˘شسا˘˘ب د˘˘ه˘˘ع˘˘م ءار˘˘ب˘˘خ فر˘˘ط
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘˘يألا لÓ˘˘خ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ضصيخششت ن˘م˘شضي˘شسو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
ةبانع ةيلو نم ةدراولا تانيعلا

اماهشسإا اهل ةرواجملا تايلولاو
ى˘ل˘ع را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب ة˘ع˘ما˘ج ن˘م
ة˘ه˘جاو˘م˘ل ي˘ن˘طو˘لا دو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا

امك ،«91-ديفوك» ةحئاج يششفت
هذ˘˘ه ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ر˘˘يد˘˘م م˘˘ن˘˘ت˘˘˘غا
قيفوتلا لك ىن˘م˘ت˘ي˘ل ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا
هذه ضسأار ىلع نّيعملا لوؤوشسملل
يئافششت˘شسلا ذا˘ت˘شسألا ،ة˘شصن˘م˘لا
هقيرفو ةرومع لا˘م˘ك ي˘ع˘ما˘ج˘لا
لجأا نم نيدهاج نولمعي نيذلا

ربخ˘مو ة˘شصن˘م˘لا ل˘م˘ع ةر˘ششا˘ب˘م
.لاوحألا نشسحأا يف ضصيخششتلا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف7206ددعلا0202 ةيليوج40 تبسسلا10
www.akhersaa-dz.com

توأا03 نم ةيادب تاركذملا عاديإاو ربمتبصس91 نم ةيادب يناثلا يصسادصسلا تاناحتما

توأا32 موي ةبانعب راتخم يجاب ةعماجب ايروسضح شسوردلا ىلإا ةدوعلا
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Óماع031 نم رثكا يكتششي
قرششلل نارمعلاو ءا˘ن˘ب˘لا ة˘كر˘ششب

«TSE.BURTSNOC»
يذلا ةرقحلاو ملظلا نم ةبانعب
نم مهدرط مت نأا دعب هل اوشضرعت
لÓخ مهدوقع ءاهتنا دعب لمعلا
ثي˘ح، ي˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف
ريغو املظ مهل ثدحي ام اوربتعا

فورظلا لظ يف ةشصاخ يقطنم
اه˘ي˘ف نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا
نأا ل˘ب˘ق ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘˘ج بب˘˘شسب

اءوشس رو˘مألا م˘هدر˘ط رار˘ق د˘يز˘ي
د˘˘ير˘˘ششت ي˘˘ف بب˘˘شست˘˘ي˘˘˘شس ثي˘˘˘ح
تاذ يف، تÓئاعلا نم تارششعلا
تا˘ف˘قو لا˘م˘ع˘˘لا م˘˘ظ˘˘ن قا˘˘ي˘˘شسلا
ة˘يلو˘لا ر˘ق˘م ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
اهيف نوبلاطي يشضاملا عوبشسألا
اهرارق ةعجارمب ةينعملا تاهجلا

اودششان امك مهلمع دوقع ديدجتو
لخدتلا يميرب نيدلا لامج يلاولا

ةشصاخ، مهتي˘ع˘شضو˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإاو
ةليط مهروجأا اوشضا˘ق˘ت˘ي م˘ل م˘ه˘نأا
رار˘ق د˘يز˘ي نأا ل˘ب˘ق ر˘ه˘ششأا ة˘ع˘برأا

ةلب نيطلا مهدوقع ديدجت مدع

لا˘م˘˘ع ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م.

ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م «تشسإا بير˘˘ت˘˘شسنو˘˘ك»

ةيرزم ةيعشضو ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا˘ب تشسي˘ل

ءوشسو مهبتاور بشص رخأات ببشسب

طشسبأا بايغ نع كيهان رييشستلا

نو˘مو˘ق˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘˘م قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا

تارملا ديدع ةيجاجتحا تافقوب

امك، نيلوؤوشسملا كيرحت لجأا نم

رييشست يف قيقح˘ت ح˘ت˘ف˘ب او˘ب˘لا˘ط

و˘ح˘ن ر˘˘ي˘˘شست ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا

عشضولا لظ ام لاح يف ةيواهلا

 .هيلع وه ام ىلع

رهصشأا4 ذنم مهبتاور اوقلتي مل و مهفئاظو اودقف

«تسسإا بيرتسسنوك» ةكرسشب Óماع031 نم ديزأا
 لخدتلاب يلاولا نوبلاطي

مداقلا   ربمفون2 موي قلطنت1202/ 0202 ةيعماجلا ةنصسلا سسورد ^

ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلا

 ةيلمع ءانثأا تاسشوانمو ىسضوف
ديدجلا يباقنلا عرفلا بيسصنت

هايملل ةيرئازجلل يباقنلا عرفلا بيشصنت ةيلمع تدهشش
ببشسب ةمراع ىشضوف يشضاملا عوبشسألا ةبانع ةدحو
هرايتخا مت يذلا ديدجلا نيمألا ءاشضعألا ضضعب ضضفر
عفد ام يئلولا داحتلا يف ةيمÓك تاششوانم ثدحتل
ةي˘ل˘م˘ع ءا˘غ˘لإل ح˘ت˘ير˘ف ي˘ئلو˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا
ثيح لامعلا نيب تاششوانم اهدعب ثدحتل و، بيشصنتلا

عرفلا ةداعإاب قبا˘شسلا ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأÓ˘ل نود˘نا˘شسم˘لا بلا˘ط
عرفلا بيشصنتب بلاط رخآلا ضضعبلا و ميدقلا يباقنلا
ل˘كا˘ششم ل˘ح˘ت ةد˘يد˘˘ج ءا˘˘مد خ˘˘شض ل˘˘جأا ن˘˘م، د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
نم.لامعلا نيب ةريبك تاششوانم ىلإا ىدأا ام، ةشسشسؤوملا

داحتلا حلاشصل تمكح دق ةبانع ةمكحم تناك رخآا بناج
داحتÓل ماعلا نيمألا يف لثمتملاو ةبانع ةيلول يئلولا
يباقنلا عرفلا عم هتيشضق يف نييرئازجلا لامعلل ماعلا
ةدحو هايملل ةيرئازجلل نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتÓل

تناكو، يناديعشس قباشسلا ماعلا نيمألاب لثمملاو ةبانع
رهشش ةبانع ةمكحم˘ب تد˘ق˘ع˘نا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ل˘ع˘لا ة˘شسل˘ج˘لا

عرفلا اهعفر يتلا ىوعدلاب ةقلعتملاو يشضاملا يفناج
ةبانع ةدحول نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتÓل يباقنلا
يناديعشس قباشسلا ماعلا نيمألاب لثمملاو هايملل ةيرئازجلا

نيمألا يف لثمتملاو ةبانع ةيلول يئلولا داحتلا دشض
فقوب رمأا رادشصإا نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتÓل ماعلا
ي˘ئلو˘لا دا˘ح˘تلا فر˘ط ن˘م تد˘ق˘ع ي˘ت˘لا تا˘با˘خ˘ت˘˘نلا
عرفلا ديدجتب ةقلع˘ت˘م˘لاو ة˘با˘ن˘ع ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا لا˘م˘ع˘ل˘ل
يف لشصفلا ةياغ ىلإا هايملل ةيرئازجلا ةشسشسؤومب يباقنلا
مقر تحت ةلجشسملاو عوشضوملا يف ةعوفرملا ىوعدلا

0202/1/31 ةشسلج˘ل ة˘لود˘ج˘م˘لا0315/9102

ىوعد عفر يناديعشس نإاف ةوعدلا عئاقو نايب بشسحو.
يئلولا نيمألاب Óثمم ةبانع ةيلول يئلولا داحتلا دشض
نيتوعد عفر هنأا هيف ءاج نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتÓل
يباقنلا عرفلا رارق ءاغلا امهب ضسمتلا يعامتجلا مشسقلاب

يلخادلا نونا˘ق˘لا ن˘م07 ةداملا ى˘ل˘ع هاو˘عد ا˘شسشسؤو˘م
ىعدملا نأا  ىلإا اريششم نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتÓل

ي˘با˘ق˘ن˘لا عر˘ف˘لا د˘يد˘ج˘ت ن˘ع نÓ˘عإلا ى˘لإا د˘م˘ع ه˘ي˘˘ل˘˘ع

نأا مغر9/1/0202 خيراتب هايملل ةيرئازجلا ةشسشسؤومب
رفاوت لظ يف ضسمتلاو ةمكحملا مامأا ةحورطم ةيشضقلا
ةياغ ىلإا تاباختنلا فقوب رمألا يلاجعتشسلا رشصنعلا
.ةعوفرملا ىوعدلا يف لشصفلا
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ةنيدملا طصسوب بيصستلا ةلاح و ةباقرلا بايغ طصسو

قاوسسألاب ششعتنت تامامكلا ةراجت
ةيوسضوفلا

دعب ةشصاخ ةبانع ةنيدمب ةيوشضوفلا قاوشسألاب ةريبك اششاعتنا تامامكلا ةراجت دهششت
ضضعب زهتنا ثيح، انوروك ضسوريف ىودع لاقتنا نم ةياقولل اهئادترا ضضرف ةيمازلإا
مامتهلا نود قاوشسألاو عراوششلا ربع اهجيورتو اهعيب ضضرغب ةشصرفلا بابششلا
نطاوملا ةحشص باشسح ىلع ولو عيرشسلا حبرلا قيقحتب ءافتكلاو ةمئÓملا ريياعمب
مل ثيحب مايلا هذه يف ةحبرم ةراجت تامامكلا تلكشش قايشسلا تاذ يف، طيشسبلا
قوشسلا يفو تÓحملا فلتخم ربع عابت تحبشصأاو تايلديشصلا ىلع اهعيب رشصتقي
ةرتفلا هذه لثم يف ليخادملا ضضعب ردت ةفرحك نابششلا اهذختا نأا دعب ةيزاوملا

ضسمأا لوأا اهب انمق يتلا ةلوجلا ءانثأا انظحل ثيح، اهششيعن يتلا ةيحشصلا ةمزألاو
ةفشصرألا ربع اهعاونأاو اهناولأا فلتخمب تامامكلل اعشساو اجاور ةنيدملا طشسوب
ةيمشسوم ةراجت هبشش ىلإا تلوحت ثيحب قاوشسألا لخادمبو ةيراجتلا تلواطلاو
ةيعشضولا هذه هاجتإا انكاشس ةينعملا تاهجلا كرحت نأا نود اذهو، انوروك ءابوو انمازت
تامزلتشسملا كلت جيورتل ةشصرفلا فورظلا هذه لثم يف نابششلا ضضعب زهتني ثيح،

نم د˘يد˘ع˘لا تمد˘قأا تقو ي˘ف ه˘نإا˘ف ر˘خآا بنا˘ج ن˘م ،ة˘ح˘بر˘م ةرا˘ج˘ت ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو
اهنوعيبي نابششلا ءلؤوه نإاف اهئادترا ىلع عيجششتلل ًاناجم اهعيزوت ىلع تايعمجلا

كلت نأا ضضعبلا ىأار ثيحب، نينطاوملا فرط نم لابقإا طشسو جد001 غلبمب
بايغ يف كلذ لك ثدحيو .اهتدوج نع رظنلا ضضغب ةمئÓم اهراعشسأا تامامكلا
ةعابلل اريبك اراششتناو بيشستلا نم ةلاح دهششت يتلا ةنيدملا طشسو ةشصاخ ةباقرلا
يف اذه، يعامتجلا دعابتلا مارتحا نود تاعمجتلا نم ديدعلا قلخ امم نييوشضوفلا

نم اهلعج ام انوروك ضسوريفب تاباشصإلا ددع يف اعافترا ةيلولا هيف دهششت تقو

 .اررشضت رثكألا تايلو01 نيب
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لÓ˘خ ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو جر˘˘عو
يئ’ولا يبعصشلا سسلجملا ةرود
ةصصحلا ىلع سسيمخلا سسمأا لوأا
ةقÓطنإ’ا تمت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘كصسلا
اهيقحتصسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت ي˘ف
يد˘ي˘ع ىر˘كذ ءا˘ي˘حإا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب
قوزرمب با˘ب˘صشلاو لÓ˘ق˘ت˘صسإ’ا

0021 تزوا˘ج˘ت ي˘ت˘لاو را˘م˘ع

ةد˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘كصس ةد˘˘˘˘حو
ن˘˘كصسلا ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
ي˘ت˘يد˘ل˘ب ن˘م ل˘كب ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ثي˘ح را˘ج˘ح˘لاو را˘م˘ع يد˘˘ي˘˘صس
ةديج فورظ يف يرجت ةيلمعلا

ل˘ب˘ق ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘حر˘˘ف ط˘˘صسو
تاذ لÓخ ةديفتصسملا تÓئاعلا
داقع˘نإا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب ه˘ل ة˘ل˘خاد˘م˘لا
سسلجملل ىلوأ’ا ةيداعلا ةرودلا
ة˘قدا˘صصم˘ل˘ل ي˘ئ’و˘لا ي˘ب˘ع˘˘صشلا

ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا عور˘˘˘صشم ى˘˘˘ل˘˘˘ع

،0202 ةنصسل ةي’ولل ةيفاصضإ’ا
نع «نيدلا لامج يميرب «نلعأا

ةين˘كصس ةد˘حو9995 عصضو
يموم˘ع˘لا ن˘كصسلا ع˘با˘ط˘لا تاذ
نا˘ج˘ل فر˘صصت تح˘ت يرا˘ج˘يإ’ا

01 ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ئاود˘˘˘لا

تعرصش يتلا ةر˘ي˘خأ’او تا˘يد˘ل˘ب
تاقيقحتلا لÓخ نم لمعلا يف
مئاو˘ق ط˘ب˘صض د˘صصق ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا
ا˘ه˘ن˘ع جار˘فإ’او ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘˘لا
لا˘˘˘جأ’ا بر˘˘˘قأا ي˘˘˘ف نو˘˘˘كي˘˘˘˘صس
ي˘ف و ة˘ي’و˘˘لا˘˘ب ي˘˘لاو بصسح˘˘ب
ةبانع ي˘لاو ر˘مأا ل˘صصت˘م قا˘ي˘صس
ةدا˘عإا˘ب ة˘ي’و˘ل˘ل ما˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا
ةصساردل ةديد˘ج ة˘ن˘ج˘ل بي˘صصن˘ت
فر˘ط ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا نو˘˘ع˘˘ط˘˘لا

ف’أا7 ةصصح نم نبيصصقملا

لءاصست و .ةبا˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘كصس
تÓخدت ىلع هدر لÓخ يلاولا
ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘صضعأا
ف˘˘ل˘˘م ر˘˘ي˘˘˘صصم ن˘˘˘ع ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا

ف’أا8 ىلإا لصصت يتلا نوعطلا

فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘ه˘˘عاد˘˘يا مأا ن˘˘ع˘˘˘ط
ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا ا˘ي˘عاد .ا˘ه˘با˘ح˘صصأا
ةق˘فر ا˘ه˘جار˘خإا ى˘لإا ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ا˘ه˘ت˘صسارد˘ل نو˘ع˘ط˘˘لا ر˘˘ظا˘˘ح˘˘م
م˘ه˘ي˘ف ر˘فو˘ت˘ت ن˘م˘م ن˘ي˘كم˘ت˘˘لو
ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘˘لا طور˘˘˘˘صشلا
ن˘˘˘˘كصسلا ن˘˘˘˘˘م ةدا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسإ’ا

 .يعامتج’ا

لصصافلا ل˘خد˘ت˘لا اذ˘ه ي˘تأا˘يو
ل˘مأ’ا د˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ل ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ي˘˘لاو˘˘ل

يف اوقر˘ط ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘صصق˘م˘ل˘ل
ع˘ي˘م˘˘ج ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا تاو˘˘ن˘˘صسلا
م˘ه˘عÓ˘ط˘صضا ل˘جأا ن˘م باو˘بأ’ا

م˘ت ي˘ت˘لا نو˘ع˘ط˘لا ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ل˘˘ع
ةيئ’و˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ىد˘ل ا˘ه˘عاد˘يإا
. ىود˘ج نود˘ب ن˘كل نو˘ع˘ط˘˘ل˘˘ل
ى˘˘لإا لوؤو˘˘صسم˘˘لا تاذ قر˘˘ط˘˘˘تو

11 ىلع ةعزوملا لظلا قطانم

753 اهل سصصصخ يتلاو ةيدلب

ي˘لا˘م فÓ˘غ˘ب ة˘يو˘م˘ن˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع

نم ،ميتنصس رايلم423 قوفي
ة˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘يد˘˘م مد˘˘ق ه˘˘˘ب˘˘˘نا˘˘˘ج
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلاو
رصصانلا د˘م˘ح˘م تاّ̆ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا
ةيع˘صضو˘لا ن˘ع سضر˘ع سشا˘م˘عد
ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لا
ة’ابمÓلا ن˘م ارذ˘ح˘م ة˘ي’و˘لا˘ب
سضع˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘يو˘˘ف˘˘˘ع˘˘˘لاو
ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
ددع ديازت لظ يف ةصصاخ ءابولا
ي˘ف سسور˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘صصم˘˘لا
ىلإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ا˘ي˘عاد ة˘ي’و˘لا
ة˘يزار˘ت˘ح’ا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب ماز˘ت˘ل’ا
ءا˘بو˘˘لا را˘˘صشت˘˘نا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل
تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ما˘˘قإا يدا˘˘ف˘˘تو
بابصسأ’ا نم اهريغو سسارعأ’او
را˘˘صشت˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘عا˘˘صست ي˘˘ت˘˘˘لا

ة˘˘ي’و نأاو ة˘˘صصا˘˘خ سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
ف’’ا بطقت˘صست ا˘ي˘مو˘ي ة˘با˘ن˘ع
ةي’ولا جراخ نم نيدفاولا نم
ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صس’ا ع˘قو˘م˘لا بب˘صسب
نأا ةراصشإ’اب ر˘يد˘ج˘لاو ة˘ن˘يد˘م˘لا

ة˘ي˘فا˘صضإ’ا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا عور˘˘صشم

تمت0202 ة˘ن˘صسل ة˘ي’و˘˘ل˘˘ل

نم عامجإ’ا˘ب ه˘ي˘ل˘ع ة˘قدا˘صصم˘لا
يبعصشلا سسلجملاب ءاصضعأا فرط
ةينازيم˘لا ترد˘ق ثي˘ح ي˘ئ’و˘لا

45,179,822,477,51ب

تÓ˘˘يد˘˘ع˘˘ت تفر˘˘ع ي˘˘ت˘˘˘لاو جد
ةدئافل ةديد˘ج ج˘مار˘ب ل˘ي˘ج˘صستو
كلذ قفارو ةبانع ةي’و تايدلب
ةطقن لامعأا لودج يف ليجصست
نم ديدعلا اهلÓخ مدق تاقرفتم
ي˘ب˘ع˘صشلا سسل˘ج˘م˘لا ي˘ب˘خ˘ت˘˘ن˘˘م
نينطاوم˘لا ت’ا˘غ˘صشنإا ي˘ئ’و˘لا
نكصسلاك ةفلتخم ت’اجم يف

ن˘كصس ف’أا7 ةصصح نوع˘طو

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘ت˘ح˘˘ت˘˘لا ى˘˘ن˘˘ب˘˘لاو
ن˘˘˘م ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘صضح˘˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘عو˘فر˘م˘لا ت’ا˘˘غ˘˘صشنإ’ا
ي˘لاو˘لا فر˘ط ن˘م ة˘با˘جإا تي˘ق˘˘ل
نييذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ءارد˘م˘لا رو˘صضح˘ب
. رئاودلا ءاصسؤورو نيينعملا
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بكرمل يباقنلا بتكملا ماق

تادحو ةرايزب را˘ج˘ح˘لا راد˘ي˘صس

ىلع فرعتلا لجأا نم بكرملا

لا˘م˘ع˘لا ل˘كا˘˘صشمو ت’ا˘˘غ˘˘صشنا

سسمي جمانر˘ب ر˘ي˘ط˘صست م˘ت ثي˘ح

«ديد˘ح˘لا قÓ˘م˘ع» تاد˘حو ل˘ك

يرادإ’ا مقاطلاب ءاقتل’ا لجأا نم

ةيجهنمو ةمكحم ةطخ عصضوو

ل˘م˘ع ة˘ط˘خ ع˘صضو˘˘ل ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘صس

ةلواط ىلع سسو˘ل˘ج˘لا ا˘ه˘صسا˘صسأا

لك ةلازإا لجأا نم تاصضوافملا

فلتخم يف ل˘صصف˘ل˘ل ل˘ي˘قار˘ع˘لا

ةقلاعلا ا˘يا˘صضق˘لاو ت’ا˘غ˘صشنإ’ا

ةم˘ئÓ˘م ءاو˘جأا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ل˘جأا ن˘م

نيصسحتلل ريبادت عصضوو لمعلل

ط˘ط˘خ˘ب لا˘م˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘صضو ن˘˘م

ريصصقلا ىدم˘لا ى˘ل˘ع ة˘صسورد˘م

يف جات˘نإ’ا ف˘قو˘ت د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ

ةيصضاملا رهصشأ’ا ةليط بكرملا

˘ما˘قو ، ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘˘صسب

راد˘ي˘صس ة˘با˘ق˘ن˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا

ةدحو ةرايزب ياب زيزع راجحلا

ةد˘˘ب˘˘ل˘˘م˘˘لا داو˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘صضح˘˘˘ت

«« AMP،نرفلا تادحو مث

ةدحو،ECA 1»» ،يلاع˘لا

CAL»» نخاصسلا ىلع ةلفردلا

،«APR«،ىلع ةلفردلا ةدحو

بيبانأ’ا ةدحو،FAL»» درابلا

ةدحو،SST ةمحلم˘لا ر˘ي˘غ

د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘لا نا˘˘˘ب˘˘˘˘صضق ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘فرد

««BRL،يا˘˘ب ز˘˘يز˘˘˘ع ثحو
ي˘خو˘ت ةرور˘صض ى˘ل˘ع لا˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةياقولا ريبادتب مازتل’او رذحلا

ي˘˘˘ف ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘م
ءادترا ىل˘ع ل˘م˘ع˘لاو تاد˘حو˘لا
ن˘˘يد˘˘ي˘˘لا ل˘˘صسغو تا˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا

د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا طور˘˘صشب ماز˘˘ت˘˘˘ل’او
تاع˘م˘ج˘ت˘لا يدا˘ف˘تو يد˘صسج˘لا

يف «91 ديفوك» يصشفت عنمل
ر˘˘˘يزو ل˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘صسو ،بكر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘ل˘ع تيآا تا˘˘حر˘˘ف ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا
يف ة˘با˘ن˘ع˘ب ن˘ي˘ن˘ثإ’ا اذ˘ه م˘هار˘ب
روز˘ي˘صس ثي˘ح ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر ةرا˘˘يز
نوكتصسو راجحلا راديصس بكرم
ة˘ي’و˘ل ه˘ل ى˘لوأ’ا ةرا˘يز˘لا هذ˘˘ه

تفصشك ىرخأا ةهج نم ،ةبانع
لوأا بكرملل ة˘كرا˘صشم˘لا ة˘ن˘ج˘ل
ديع دعوم بارتقا عمو هنأا سسمأا
ي˘ف قا˘ف˘ت’ا م˘ت د˘ق˘ف ى˘ح˘صضأ’ا
لوأا ترج يتلا ةماعلا ةيعمجلا
ديعلا ةبه ةميق عفر ىلع سسمأا

م˘˘˘˘تو جد00,00031 ىلإا
حنم ىلع ةيريدملا عم قافت’ا
قيبصستو ى˘ح˘صضأ’ا د˘ي˘ع سضر˘ق

نوكتو جد00.00053 ةميقب

،رهصشأا8 ةدم ىلع عاطتق’ا ةدم
لكل دحاو سضرق ديمجت متيصسو
،يراجلا ةي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘صشل ل˘ما˘ع
ىلع ةيريدملا عم قافت’ا متو
ىلإا ةيل˘يو˘ج ر˘ه˘صش ةر˘جأا م˘يد˘ق˘ت

.يراجلا ةيليوج22 موي

:حرسصيو نكسس فلأا7 نوعط ةسسارد ىلع ددسشي ةبانع يلاو

«لبقملا يعامتجإ’ا لوخدلا لÓخ ةربتعم ةينكضس ضصضصح عيزوت»

نينثإلا اذه «ديدحلا قÓمع» يف رظتنم ةعانسصلا ريزو

لامعلا ت’اغضشنا ىلع فرعتلل بكرملا تادحو روزت راجحلا راديضس ةباقن

يمومعلا نكسسلا جمارب نم نيديفتسسملا «نيدلا لامج يميرب «ةبانع ةيلول يذيفنتلا زاهجلا ىلع لوألا لوؤوسسملا نأامط
.لبقملا يعامتجإلا لوخدلا لÓخ ةينكسسلا جماربلل عيزوتلا تايلمع لسصاوت نم تايدلبلا فلتخم ربع نودجاوتملا يراجيإلا

اهتيحÓسص ةيهتنملا نيحسشرتملا تافلم لاجأا ديدمت

 فانئتضسإا نع نلعت لقنلا ةيريدم
ةقايضسلا ةضصخر تاناحتمإا

ءادتبإا ةقايصسلا ةصصخر تاناحتمإا ةجمربو ميظنتو فانئتصسإا نع ةبانع ةي’ول لقنلا ةيريدم تنلعأا

ببصسب يحصصلا رجحلا ءارج تاناحتم’ا ءارحإا ليجأات ةرتف دعب يراجلا ةيليوج60 لا خيرات نم
.انوروك سسوريف يصشفت

ةاعارم عم91 ديفوك انوروك سسوريف ىودع راصشتنإا نم ةياقولا ةرورصض ىلع ةريخأ’ا تددصشو
ةقايصسلا ميلعت ةصسردم ريدمو سشتفملل ةبصسنلاب يقاولا عانقلا ءادترا ةيمازلاك ةيئاقولا ريبادتلا

ريدم فرط نم نيحصشرتملا فرصصت تحت يئاملا لوحكلا عصضوو نيحصشرتملاو دمتعملا نرمملاو
ةفاصسم مارتحا ةرورصض عم ناحتم’ا ءانثأا ةبكرملا ذفاون حتف ةيرابجإاو ةقايصسلا ميلعت ةصسردم
لهصست ىتح كيتصسÓبلاب ةرايصسلا دعاقم ةيطغتو رامصضملا يف سصاخصشأ’ا نيب يدصسجلا دعابتلا

اهنم حصشرتم لك دعب ةمظتنم ةفصصب رهطم لولحمب اهتجلاعمو ةرايصسلا فيظنتو ريهطتلا ةيلمع
و ليغصشتلا حاتفمو يصسركلا طباصضو ةعرصسلا لدبمو ناما مازحو عارذلا دناصسمو دوقملا حصسمو
ةرتف لÓخ ةيحÓصصلا ةيهتنملا تافلملا سصخي اميف امأا ، باوبأ’ا سضباقمو ، يوديلا حابكملا
لامكتصسإا نم نيحصشرتملا نيكمتل اهلاجأا ديدمت مت ردصصملا تاذ بصسحب هنإاف يحصصلا رجحلا
 .ةلجؤوملا تاناحتم’ا
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

7206ددعلا0202 ةيليوج40  تبسسلا 11نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

 ديلختو ةيامحل ءافو ةيعمج ميظنت نم
ةيريرحتلا ةروثلا رثأام

ةيخيراتلا قئاثولاو روضصلل ضضرعم
 لÓقتضس’ا ديعب لافتح’ا ةبضسانمب

ةفاقثلا راد يف
ةبانعب ةيريرحتلا ةروثلا رثأام ديلختو ةيامحل ءافو ةيعمج مظنت
روصصلل اصضرعم ةبانع فايصضوب دمحم ةفاقثلا راد عم قيصسنتلاب
نينطاوملل فايصضوب دمحم ةفاقثلا رصصقب ةيخيراتلا قئاثولاو

بابصشلاو لÓقتصس’ا يديعل85 ـلا ىركذلا ءايحا ةبصسانمب

اصسنرف اهتبكترا يت˘لا م˘ئار˘ج˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع عÓ˘طإ’ا د˘صصق
نم ةبيهر رزاجم نم ةيرامدتصس’ا ةبقحلا لÓخ ةيرامعتصس’ا
بعصشلا اذه تاموقم لكل لماصش ريمدتو بيذعتو عمقو لتق
مصضيو ،رمعتصسملا فرط نم ملظلا اذه تÓيو نم ىناع يذلا
ة˘با˘ن˘ع ي˘ف اود˘ه˘صشت˘˘صسا ن˘˘يذ˘˘لا ءاد˘˘ه˘˘صشلا رو˘˘صص سضر˘˘ع˘˘م˘˘لا

ةروثلا رثآام ديلختو ةيامحل ءافو ةيعمج تماق و ،مهت’وطبو
ةربقمب ءادهصشلا عبرمب قيلي يد˘يد˘ح با˘ب زا˘ج˘نإا˘ب ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا
لافتح’ا ةبصسانمب ه˘ن˘ي˘صشد˘ت م˘ت˘ي˘صسو ،ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب د˘يد˘حو˘ب

تاطلصسلا لبق نم بابصشلاو لÓقتصس’ا يديعل85 ىركذلاب

لبق نم6102 ةنصس هزاجنا مت ءادهصشلا عبرم نأاب املع ،ةيئ’ولا

.نيدهاجملا ةرازو نم ليومتب ءافو ةيعمج
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ءاوسضألاب قرطلا تاقرتفم زيهجت متيسس اميف
ناولألا ةيثÓثلا

 ةيحاضضلا راطق ليغضشت ةداعإا
ابيرق رامع يديضس / ةبانع

راطق ليعفت ةداعإا ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ترر˘ق
ةبلطو نينطاوملا ةد˘ئا˘ف˘ل ،(را˘م˘ع يد˘ي˘صس / ة˘با˘ن˘ع) ة˘ي˘حا˘صضلا
.ةيفيصصلا ةلطعلا يف هطاصشن فنأاتصسيصس ثيح ةعماجلا

لÓخ يئ’ولا يبعصشلا سسلجملا ءاصضعأا نم ددع دكأا مهتهج نم

عورصشم نم (9 )ةطقنلا يف سسيمخلا سسمأا لوأا مهتÓخادم

اهيلع ةقداصصملل تمت يتلاو0202 ةنصسل ةيفاصضإ’ا ةينازيملا

طاصشن ةدوع ةيمهأا نع ( يوبأ’ا )يبختنم فرط تم ةيبلغأ’اب
نكميصس ثيح ةيعماجلا ةيفيصصلا ةلطعلا لÓخ ةيحاصضلا راطق
ةدافتصسإ’ا ةي’ولا قطانم نم اهريغو رامع يديصسب نينطاوملا

لبقملا توأا رهصش رخاوأا يف يعماجلا لوخدلا لبق هتامدخ نم
ةداعإاو ةنايصصب كلذ ةقفارم ةرورصض ىلع اصضيأا نيددصشم و ،
نمأ’ا ريفوتو تابرعلا ةناي˘صصو ف˘قو˘ت˘لا تا˘ط˘ح˘م˘ل را˘ب˘ت˘عإ’ا
ةنصسلل ةيفاصضإ’ا ةينازيملا عورصشم نمصضت امك. راطقلا لخاد
ناولأ’ا ةيثÓثلا ءاوصضأ’اب قرطلا تا˘قر˘ت˘ف˘م ز˘ي˘ه˘ج˘ت ة˘يرا˘ج˘لا

رور˘م˘لا تارا˘صشإاو را˘ظ˘ت˘نإ’ا تا˘ي˘قاو˘ب تÓ˘فا˘˘ح˘˘لا ف˘˘قاو˘˘مو
رمع يزير ىطاصش ةياغ ىلإا روصشاع يديصس نم ءادتبا ةيدومعلا

ن˘م˘صض اذ˘ه ي˘تأا˘يو جد00,000,005,22 هردق يلام غل˘ب˘م˘ب

نع ةدايز9102. ةنصسل ةريخأ’ا ةرودلل لقنلا فلم تايصصوت

ميتنصس رييÓم01ب ةردقملا ةيلاملا تادامتعإ’ا عيزوت ديصسجت

ةصسصسؤوملا رارغ ىلع ةيئ’ولا ةيمومعلا تاصسصسؤوملا ةدئافل
ةيمومعلا ةصسصسؤوملا و ( ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘با˘ن˘ع) ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةيئ’ولا ةيمومعلا ةصسصسؤوم˘لاو ير˘صضح˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
ةدئافل ةلفاح ءان˘ت˘قإا ل˘ي˘ج˘صستو ي˘ن˘ق˘ت˘لا مدر˘لا ز˘كار˘م ر˘ي˘ي˘صست˘ل
لاغصشأ’ا ةيريدم نم بلطبو ةبانع ةيدلبل ةهجوم نيفوفكملا

عافترإا تاذ تابصصنم4 عصضوو ءانتقا سصخي جمانرب ةيمومعلا

قيرطلاب سسوبيصس داو ةينفلا ةأاصشنملا ىوتصسم ىلع دودحم

.65 مقر يئ’ولا
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ةروثلا ةحاضسب مويلا مدلاب عربتلل ةلمح
ةي’ول ةيمنتلا و ةلادعلا ةهبجل يئ’ولا يذيفنتلا بتكملا مظني

تقحل ينطولا زكرملا عم قيصسنتلاب مدلاب عربتلا ةلمح ةبانع
نم ةروثلا ةحاصس ىوتصسم ىلع مويلا ةبانع ةي’و عرف مدلا
راطإا يف كلذو ءاصسم ةعبارلا ةياغ ىلإا احابصص ةعصساتلا ةعاصسلا

ةبهلا يف ةمهاصسم و ينماصضتلا و يعوطتلا لمعلا ةلصصاوم
سسوريف راصشتنا ءارج ةبيصصعلا ةرتفلا هذه لÓخ ةيعامتجإ’ا

ثيح ينطولا يذيفنتلا بتكملا تاميلعتل اذيفنت و انوروك
فاعصسإ’ بلطلا رثكي فورظلا هذه لثم يف نأا ةظحÓم تمت
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا با˘ح˘صصأا و ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘صس’ا ت’ا˘ح˘لا و ى˘صضر˘م˘لا
. نيعربتملا و نيعوطتملا ددع لقي و ةيحارجلا

S¢.Q

تايانب70 ميدهت
يحب ةيوضضوف
«زاغلا ةمرب»

ةبا˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘صصم تما˘ق
يرصضحلا عاطقلا يف ةلثمم
را˘˘طإا ي˘˘˘ف سسمأا لوأا ع˘˘˘بار˘˘˘لا
تا˘˘يا˘˘ن˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘صضق˘˘˘لا

فرغ70 ةلازإاب ةيو˘صضو˘ف˘لا
ة˘ن˘ئا˘ك ةرو˘ج˘ه˘م ة˘˘يو˘˘صضو˘˘ف
يحب ديعصسلا حارموب عراصشب
تحصضوأا ثيح ،»زاغلا ةمرب»
ا˘ه˘نأا˘ب ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘يد˘ل˘ب˘لا
فيظنتل ىرخأا ةيلمع تجمرب
ماكرلاو ةمام˘ق˘لا ن˘م نا˘كم˘لا

د˘ع˘ب مد˘ه˘لا ا˘يا˘ق˘ب ع˘فر اذ˘˘كو
.ةيلمعلا نم ءاهتن’ا
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«سراف دمحم» بادتنِل قباستت ةيدنأ ةسمخ
اتنلتأاو انيتنرويفو يلوبانو ونيروت :يداون نم ّلكِب رمألا قّلعتيو ،ةلبقُملا تلاقتنإلا قوسس يف ،ضسراف دمحم ايقيرفإا لطبو يرئازجلا يلودلا بعÓلا بادتنِال ةيلاطيإا ةيدنأا ةسسمخ قباسستت

يلحملا لوؤوسسملا ارّخؤُوم ونيروت ةرادإا تبدتنا نأا دعب اذهو ،ىرخألا ةعبرألا قرفلاِب ةنراقم ،يرئازجلا يلودلا تامدخ نم ةدافتسسإÓل دّيج قاور يف ونيروت يدان دجويو .ولوسساسسو ماغريب
يدان ىلإا3102 ماع هبلج ثيح اّديج يرئازجلا يلودلا فرعي يتايناف نأا تفاسضأاو .لابسس قيرف يف اهسسفن ةفيظولل هكرت دعب ةرسشابم ،يسضايرلا ريدملا بسصنم هل تحنمو ،يتايناف يديفاد

عفادم حيرسست يف يلاطيإلا يدانلا ولوؤوسسم عناُمي لو2202. فيسص هتّدم يسضقنت ،دقعِب لابسس يدان ةرادإا عم (ةنسس42) ضسراف دمحم طبتريو ،لابسس قيرف يف هعم لمع امك ،يلاطيإلا انوريف ضسÓيه
هقيرف عم ةيّدو ةارابم يف هتكراسشم لÓخ ،(ةيبيلسصلا ةطبرألا قّزمت) ىرسسيلا ةبكّرلا يف ةريطخ ةباسصإاِل ضسراف دمحم ضضّرعتو ،ةيلاملا ةيحانلا نم ابسسانم اسضرع مهمÓتسسا لاح يف ،«رسضخلا»

ةيلمع كلذ دعب يلاطيإلا لابسس قيرف عفادم ىرجأاو ،رسصِمب ايقيرفإا ممأا ضسأاك تايئاهن يرئازجلا ينطولا بختنملا عم هسضوخ نم نيَعوبسسأا نم رثكأا دعب .يسضاملا توأا نم نماثلا خيراتِب ،لابسس
.2202 فيسص هتّدم يسضقنت ،دقعِب يلاطيإلا لابسس يدان عم (ةنسس32) ضسراف دمحم عفادملا طبتريو ،رهسشأا ةّتسس ةّدمِل تاسسفانملا نع هتدعبأا ،ةيحارج

بختنملا مجن ةدوع لامتحا نع ارخؤوم ثيدحلا أادب
هتبرجت دعب زوجعلا ةراقلا ىلإا ،يليÓب فسسوي ،ينطولا
مامتها كانه ثيح ،تاونسس ذنم يجنوأا يدان عم ةريسصقلا

،اينابسسإاو اكيجلبو اسسنرف يف ةيبوروأا قرف هل هيلوت ريبك
ةيموجنلا نع ثحبي يذلا نارهو ةيهابلا نب حومط وهو
مل ةبوقعلا نم نيمسسوم دعب هتتاف يتلا تاونسسلا ضضيوعتو
ةدج يلهأا كرتي نأا نكمملا نمو ،ةركلا اهلÓخ بعادي
ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ه˘م˘سسا د˘ي˘ل˘خ˘ت ي˘ف ه˘م˘ل˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل يدو˘˘ع˘˘سسلا
،ةمسصاعلا داحتل قباسسلا بعÓلا مسسحو ،ةيوق ةيبوروأا

بعÓ˘لا غ˘ل˘بأا ثي˘ح ،يدو˘ع˘سسلا ي˘ل˘هألا يدا˘ن ع˘م ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسم
قفو ،يلاحلا مسسوملا ةياهن عم يدانلا نع ليحرلاب هءÓمز
ديدعلا نأا ىلإا راسشيو ،ةيدوعسس ةيمÓعإا ريراقت هتركذ ام
˘مد˘عو ،ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا ي˘˘ف بعÓ˘˘لا ة˘˘ب˘˘غر تد˘˘كأا را˘˘ب˘˘خألا ن˘˘م
نأا م˘غر ىر˘خأا ةر˘م ج˘ي˘ل˘خ˘لا تا˘يرود ي˘ف بع˘ل˘لا ه˘ت˘˘بر˘˘ج˘˘ت

،يرطقلا ليحدلا يدان بناج نم هيلإا مدق امخسض اسضرع
،ن˘ي˘ن˘ثا د˘حأا و˘ه ه˘ي˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘ل˘ل بر˘قألا ضضر˘ع˘لا ن˘˘ك˘˘لو
دان نم رخآلاو ،يكرتلا ياراسساتلاغ يدان بناج نم لوألا

تاطوغسضلا نم ةعومجم ضسرام دق يليÓب ناكو ،يسسنرف
افيفلا يلإا ىوكسش ميدقتب ديدهتلا لثم يلهألا نع ليحرلل

بلط امك ،ةيلاملا هتاقحتسسم ىلع لوسصحلا مدع لاح يف
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘يو˘ي˘سسآلا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف ه˘م˘سسا د˘˘ي˘˘ق مد˘˘ع كلذ˘˘ك
ف˘سسو˘ي ع˘م د˘قا˘ع˘ت د˘ق ي˘ل˘هألا يدا˘ن˘لا نأا ر˘كذ˘ي ،يوÓ˘هألا

تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ،ا˘ً̆ما˘˘ع82ـلا بحا˘˘سص ،ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب
يسضايرلا يجرت˘لا فو˘ف˘سص ن˘م ا˘مدا˘ق ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا

ر˘ك˘ف˘ي تقو ي˘ف،2202 ماع ىت˘ح د˘ت˘م˘ي د˘ق˘ع˘ب ،ي˘سسنو˘ت˘لا
هتقفر جوت نأا دعب ىرخأا ةرم يليÓب ةداعتسسا يف ريخألا

.9102و8102 يماع نيترم ايقيرفإا لاطبأا ةطبار بقلب
لوسصحلا لباقم يليÓب فسسوي ليحر ،يلهألا عنامي نلو

 .ةيفاحسص ريراقت هتركذ امل اقفو رلود نييÓم5.4 ىلع

بقلب ينطولا بختنملا جيوتت يف مهاسس يليÓب ناكو

ةر˘م˘ل˘ل ر˘سصم ي˘ف تم˘ي˘قأا ي˘ت˘˘لا،9102 اي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا ضسأا˘ك
.ءارحسصلا يبراحم خيرات يف ةيناثلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

زوجعلإ ةراقلإ ىلإ ةدوعلل بهأاتي يليÓب فسسوي »رسضخلإ» مجن

يسسنرفلا يرودلا ىلإا ةدوعلا ىلإا ،ضسانو مدآا ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا هجتي
ليل يدان ىلإا لاقتنÓل ةيسسنرف ةيمÓعإا رداسصم هتحسشر نأا دعب ،لبقملا مسسوملا
طرافلا مسسوملا هل بعل يذلا ضسين يدان ررق نأا دعب طقف ارهسشأا اذهو ،يسسنرفلا

يسسنرفلا ضسين ناكو ،يلاطيإلا يلوبان يدان نم هدقع ءارسش دنب ليعفت مدع
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ق˘ير˘ف˘ل˘ل م˘سضنا يذ˘لا ضسا˘نو د˘ق˘ع ءار˘˘سش د˘˘ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت مد˘˘ع ن˘˘ل˘˘عأا
ةمزألا نأا ودبيو ،ي˘لا˘ط˘يإلا ي˘لو˘با˘ن ن˘م ًا˘مدا˘ق ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تلا˘ق˘ت˘نلا
،ةيبوروألا ةيدنألا نم ر˘ي˘ث˘ك˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لا ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ا˘ه˘ب˘ب˘سس ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا

ةميق ربتعت يتلا يهو ،وروي نويلم52 غلبم عفد نع عجارتي ضسين قيرف تلعج

ءاغلإا لبق ضسين عم (ةنسس32) ضسانو بعلو ،هتراعإا دقع يف ءارسشلا ةداعإا دنب

ًاعناسص ،ةيلحملا ضسأاكلا يف3و يسسنرفلا يرودلا ةلوطب يف ةارابم61 ،مسسوملا

ل˘سضفأا ن˘م د˘حاو ضسا˘نو د˘ع˘يو ،فاد˘هأا ة˘ع˘برأا ل˘ج˘سسو ة˘˘م˘˘سسا˘˘ح تار˘˘ير˘˘م˘˘ت ع˘˘برأا
ضسوو˘˘ه˘˘م˘˘لا يرا˘˘سسي˘˘لا بعÓ˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف˘˘ك˘˘يو ،ةد˘˘عا˘˘سصلا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بهاو˘˘م˘˘˘لا

ةعطقل لوحتي ىتح ،ةقثلا نم اسضعب هل ديعي قيرف عم رارقتسسلا ،تاغوارملاب
يسضاملبل ةحبارلا قاروألا مهأا دحأا ناك يذلا وهو ،رئازجلا بختنم يف ةيسساسسأا

نوكي دق ،رئازجلا بختنم موجه نم رسسيألا قاورلا نإاف كسش نودو ،رسصم يف
ي˘لو˘با˘ن بعل د˘جاو˘ت˘ب ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ةرا˘ق˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ن˘ي˘ب ىل˘˘غألا Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم
يف ضسانو مدآا بعلو ،ةم˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘سسو ،ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘سسو˘ي ه˘ي˘ن˘طاو˘مو ،ي˘لا˘ط˘يإلا

فعسضلاب ازواجتم ،ةارابم31 يف ايسساسسأا ناك هنأا يأا ةقيقد4501 نآلا دحل ضسين
ناكو ،طقف نيفده نآلا دحل لجسسو ،يلوبان عم يسضاملا مسسوملا هب عتمت ام
ه˘ن˘سس ع˘م بعÓ˘لا ىق˘ب˘يو ،ة˘ي˘ثÓ˘ث و˘ي˘سشت˘لا˘ك˘لا ي˘ف ل˘ج˘سس د˘ق ي˘سضا˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

دحل ةيفارتحلا هتايح يف لجسسي مل ذإا ةلومأاملا ماقرألا نع ديعب هبهاومو

يتوليسشنأا يلاطيإلا بردملا نم ملظلل ضسانو مدآا ضضرعتو ،افده61 ىوسس نآلا
يف غلب يذلا بعÓلاو ،يلوبان يف هنم انأاسش لقأا نيبعل لجأا نم هيف طّرف يذلا
،رخآا ضشيمهتب لبقي نأا نكمي ل نيرسشعلاو ةثلاثلا ةيسضاملا ةنسسلا نم ربمفون
املكو ،لاطبألا ةطبار يف ىتح يلوبان عم اهبعل يتلا قئاقدلا يف امجن ناك دقف
ضسنيترامو ينيسسنآا لثم يلوبان موجن ةيقب ىلع هبعك ولع نع نابأاو لإا لخد
نيروهسشملا موجنلا ىلع هتنهارمب فورعملا يتوليسشنأا نكلو ،نوخيلاك ةسصاخو
ةجاح يف نيرسشعلاو ةثلاثلا نسس هزواجت دعب بعÓلاو ،ضشماهلا ىلع هكرت طقف
نأا ل˘مأا ىل˘ع م˘ئاد ل˘ك˘سشبو ن˘م˘يألا حا˘ن˘ج˘لا ي˘ف وأا با˘ع˘لأا ع˘نا˘سصو ي˘سسا˘˘سسأا˘˘ك بع˘˘ل˘˘ل
.ودروبل بعل نأا ذنم اهل ضضرعت يتلا تاباسصإلا ىدافتي

ليل ةبإوب نم يسسنرفلإ يرودلإ ىلإإ دوعي سسانو مدآإ
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ثيد˘ح ةر˘˘ي˘˘خألا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا تفر˘˘ع
ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا ىل˘ع ر˘ي˘ب˘ك
ثيح ،يرئازجلا بختنملا يبعÓل
ةو˘ق˘ب ة˘ح˘سشر˘˘م ةد˘˘يد˘˘ع ءا˘˘م˘˘سسأا نأا
.ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘ب قا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لÓ˘˘˘ل
ثدحلا يرئازجلا بعÓلا عنسصيو
ضضور˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ما˘˘˘يألا هذ˘˘˘ه

نم انرسصانع اهتقلت يتلا ةديدعلا
ةر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘بوروأا ة˘˘˘يد˘˘˘نأا فر˘˘˘ط

نأا ثي˘ح مدا˘ق˘لا م˘سسو˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت
ن˘م ه˘نأا نود˘كؤو˘ي ن˘ي˘ي˘سصا˘˘سصت˘˘خلا
ةر˘˘ت˘˘ف نو˘˘ك˘˘ت نأا اد˘˘ج ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
ة˘ير˘ث د˘ج  ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تلا˘ق˘˘ت˘˘نلا
عفريسس يذلا  رمألا وهو ،انموجنل
د˘ي˘ف˘ت˘سسي˘˘سس و م˘˘ه˘˘ئادأا ىو˘˘ت˘˘سسم ن˘˘م
ي˘ف ار˘ي˘ث˘ك ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ديدعلل تفÓلا قلأاتلاف ،لبقتسسملا

ع˘م ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م
ع˘˘˘م اذ˘˘˘ك و ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
م˘ه˘ت˘ل˘˘ع˘˘ج ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘يد˘˘نأا

نمو ،ةريبك ةيدنأا باوبأا نوقرطي
ءلؤو˘˘ه ط˘˘سشن˘˘ي نأا اد˘˘ج ن˘˘ك˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا
ةر˘˘ت˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك ل˘˘˘ك˘˘˘سشب نو˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
م˘سسو˘م˘ل˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لاو تÓ˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا
.مداقلا

ىلع دجاوتي ةمحر نب ديعس
ةيزيلجنإ ةيدنأ4 رادار

ضضع˘˘˘ب ىق˘˘˘ل˘˘˘ت ،دد˘˘˘سصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف و
رييغتل ةماه اسضورع رسضخلا موجن
دع˘ب اذ˘هو ة˘ف˘ئا˘سصلا هذ˘ه ءاو˘جألا
ةليط هومدق يذلا عنقملا دودرملا
عافترا نع Óسضف يسضاملا مسسوملا

جيوتت ذنم تفل˘م ل˘ك˘سشب م˘ه˘ت˘م˘ي˘ق
ممأا ضسأاك بقلب ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ن˘ي˘بو˘ل˘ط˘م˘لا زر˘بأا ن˘مو ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
د˘جاو˘ت˘ي يذ˘لا ،ة˘م˘حر ن˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘سس

ةيزيل˘ج˘نإا ة˘يد˘نأا4 رادار ىل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع
دعب ،لبقملا مسسوملا همسضل ابسسحت
ة˘جرد˘لا يرود ي˘ف تفÓ˘لا ه˘ق˘˘لأا˘˘ت
اذ˘˘ه »بي˘˘سشنو˘˘ي˘˘ب˘˘˘ما˘˘˘سشت˘˘˘لا» ىلوألا
ة˘يد˘نألا ة˘م˘ئا˘ق تم˘سضو ،م˘سسو˘˘م˘˘لا
ضسي˘˘˘˘˘ن بعل م˘˘˘˘˘سضل ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا
ر˘ت˘سسي˘ل ن˘م ل˘ك ،ق˘با˘سسلا ي˘سسنر˘ف˘لا
نوتسسأاو لانسسرأاو ماهتسسيوو يتيسس

مه˘ت˘ب˘غر ن˘ع او˘ف˘سشك ن˘يذ˘لا ،Ó˘ي˘ف
نم ادحاو ةمحر نب دعيو .اعابت
،»بيسشنويبما˘سشت˘لا» ي˘ب˘عل ل˘سضفأا

ن˘م ة˘ع˘سساو ةدا˘سشإا ط˘ح˘م ه˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م
اميسس ل ،نيعباتم˘لاو ن˘ي˘ظ˘حÓ˘م˘لا

هتمهاسسمو ةديجلا هماقرأا لظ يف
يدا˘˘˘ن˘˘˘ل ةد˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لا ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ىل˘˘˘ع ضسفا˘˘˘ن˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ،درو˘˘˘ف˘˘˘تار˘˘˘ب
كراسشو ،غيلريميربلا ىلإا دوعسصلا

يف ةارا˘ب˘م63 يف منا˘غ˘ت˘سسم ن˘با
مسسوملا لÓخ تاقباسسملا فلتخم

افده11 اه˘لÓ˘خ ل˘ج˘سس ي˘لا˘ح˘لا

ناكو ،ةمسساح تاريرمت9 ىدهأاو
بعل اورا˘˘ت˘˘خا درو˘˘ف˘˘تار˘˘ب را˘˘˘سصنأا
ي˘˘ف م˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م ن˘˘˘سسحأا˘˘˘ك «ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا»
ة˘˘ن˘˘سس ن˘˘ير˘˘سشع˘˘لا لÓ˘˘˘خ ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
ن˘ب ير˘ئاز˘ج˘˘لا رد˘˘سصتو ،ةر˘˘ي˘˘خألا

تيو˘˘سصت˘˘لا ي˘˘ف بي˘˘تر˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘حر
قرا˘˘ف˘˘بو را˘˘سصنألا ىل˘˘ع حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا

ثيح ،ةثÓثلا هيسسفانم نع ريبك

87 ه˘ي˘ل˘ع تيو˘سصت˘لا ة˘ب˘سسن تغ˘ل˘˘ب
ريبكلا ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا زر˘ب˘ي ا˘م ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ىل˘ع «ر˘سضخ˘لا» بعل ه˘˘كر˘˘ت يذ˘˘لا
هنأا املع ،يزيلجنلا يدانلا راسصنأا

ه˘ما˘م˘سضنا ذ˘ن˘م ةارا˘˘ب˘˘م18 بعل
،نيمسسوم لبق يز˘ي˘ل˘ج˘نلا يدا˘ن˘ل˘ل

72 مد˘قو ا˘فد˘ه22 اهلÓ˘خ ل˘ج˘سس
اذ˘˘ه م˘˘ه˘˘سسأاو ،ة˘˘م˘˘˘سسا˘˘˘ح ةر˘˘˘ير˘˘˘م˘˘˘ت
ةيقوسسلا هتميق عافترا يف قلأاتلا

،»تا˘كرا˘م ر˘ي˘˘ف˘˘سسنار˘˘ت» ع˘˘قو˘˘م ي˘˘ف
را˘˘˘ع˘˘˘سسأا م˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘ف ضصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘˘لا

نويلم31 غ˘ل˘ب˘˘م ىلإا ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ضضر˘ع˘ت ،زر˘ح˘م رار˘غ ىل˘عو ،ورو˘ي
،ا˘سسنر˘ف ي˘ف ضشي˘م˘ه˘ت˘ل˘ل ة˘م˘حر ن˘˘ب
.ارتلجنإا يف هسسفن ضضرفي نأا لبق

قباستت ةيبوروفا ةيدنفا ديدع
لاطع فسوي مض ىلع

د˘ج˘ن كلذ˘ك ن˘ي˘بو˘ل˘ط˘م˘لا زر˘بأا ن˘م
ضسي˘˘˘ن يدا˘˘˘ن˘˘˘ل ن˘˘˘م˘˘˘يألا ر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا
يذ˘لا ،لا˘ط˘˘ع ف˘˘سسو˘˘ي ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا

ةيبوروألا ةيدنألا ديدع قباسستت
م˘سسو˘م˘لا ا˘ه˘فو˘ف˘˘سص ىلا ه˘˘م˘˘سض ىل˘˘ع

يذلا ،ينغوب ة˘ن˘يد˘م ن˘با .مدا˘ق˘لا
م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ة˘يو˘˘ق ا˘˘سضور˘˘ع مد˘˘ق
هلبق يذلا مسسوم˘لاو ه˘ت˘با˘سصإا ل˘ب˘ق

ام اذه ،1 غيللا» يف ضسين يدان عم

ىلإا لو˘˘ح˘˘تو ه˘˘ي˘˘لإا ءاو˘˘سضألا بذ˘˘˘ج

ىلع ةريبك قر˘ف˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب فد˘ه

˘ما˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘تو نÓ˘˘ي˘˘مو ر˘˘ت˘˘نإلا رار˘˘غ

نا˘سس ضسيرا˘˘بو د˘˘يرد˘˘م و˘˘ك˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘تأاو

نع عسضولا بقار˘ت ي˘ت˘لا ،نا˘مر˘ي˘ج

ي˘˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘˘خد ن˘˘˘˘˘˘م كا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘هو بث˘˘˘˘˘˘ك

يدا˘˘ن ةرادإا ع˘˘م ة˘˘ير˘˘سس تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘˘م

ةيدنأل بعللا لاطعل قبسسو ،ضسين

لبق ،اكيجلب يف يرتروكو وداراب

ضسين يدان يف هتريسسم رقتسست نأا

يف لاطع كلميو ،ايلاح يسسنرفلا

ع˘م ةارا˘˘ب˘˘م81 ي˘لود˘لا ه˘ل˘ج˘سس

وينوي يف تأادب ،ينطولا بختنملا

افده اهلÓخ لجسس،7102 ماع نم

ج˘˘˘˘يو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف كرا˘˘˘˘سشو ،اد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حو

ايقيرفإا ضسأاك˘ب ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

عفادم ىناعو ،رسصم يف9102 يف

ة˘با˘سصإا ن˘م م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه «ر˘سضخ˘لا»

ي˘ف ا˘ه˘˘ل ضضر˘˘ع˘˘ت نا˘˘ك ة˘˘ب˘˘كر˘˘لا ي˘˘ف
ه˘تدو˘˘ع نأا ذإا ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد
يلاحلا رهسشلا لÓخ ةبقترم تناك
ببسسب يسسنرفلا يرودلا ءاغلإا لبق
،اسسنرف يف انوروك ضسوريف يسشفت
ن˘م اد˘˘حاو ه˘˘سسف˘˘ن لا˘˘ط˘˘ع ضضر˘˘فو
ءامسس يف ةدعاسصلا موجنلا لسضفأا

لحم هلعج ام ،ةيملاعلا مدقلا ةرك
،ن˘ي˘ظ˘حÓ˘م ةد˘ع ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ةدا˘˘سشإا

لامج ىدل Óلدم ابعل تاب ثيح
«ر˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘˘لا» برد˘˘˘˘˘م ،ي˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب
ضسي˘˘˘ن برد˘˘˘م ،ار˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ف كير˘˘˘تا˘˘˘˘بو
ةفسصب هيلع لوع نيذلا ،يسسنرفلا

،ةريخألا تاونسسلا لاوط ةمظتنم
هيعسس اهنيب نم بابسسأا ةدعل اذهو
هتا˘يو˘ت˘سسم ل˘سضفأا˘ب رو˘ه˘ظ˘ل˘ل ا˘م˘ئاد
ة˘˘ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لا ه˘˘ي˘˘ت˘˘لا˘˘ح تنا˘˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘˘م
يتلا ةي˘لا˘ت˘ق˘لا حور˘لاو ،ة˘ي˘ند˘ب˘لاو
ا˘سضر˘ع˘م ه˘ل˘ع˘ج˘ت ي˘ت˘˘لاو ا˘˘ه˘˘ب بع˘˘ل˘˘ي

نع Óسضف ،ةريطخ تاباسصإل امئاد

ن˘م ة˘نو˘م˘سضم˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ه˘˘ت˘˘فا˘˘سضإا

،ةيموجهلاو ةيعافدلا نيت˘ي˘حا˘ن˘لا

ة˘ي˘ك˘ي˘ت˘˘ك˘˘ت ة˘˘قرو ه˘˘ن˘˘م ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي ا˘˘م

ل˘˘ما˘˘ك˘˘لا ه˘˘ماز˘˘ت˘˘لا اذ˘˘كو ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘˘ث

نود ،هيبردم تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب

ي˘˘˘ف ع˘˘˘ير˘˘˘سسلا ه˘˘˘جا˘˘˘مد˘˘˘نا نا˘˘˘ي˘˘˘˘سسن

هلاعتفا مدعو ةعومجملا فوفسص

ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا قّو˘˘˘˘ف˘˘˘˘تو ،ل˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل

يف يسسيم لينويل ىلع ،يرئازجلا

ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘غوار˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘سضفأا بي˘˘˘تر˘˘˘ت

ة˘ف˘ي˘ح˘˘سصلا ما˘˘قرأل ا˘˘ق˘˘فو ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

،«بي˘ك˘ي˘ل» ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا

قيقحت يف يرئازجلا مجنلا حجنو

ةارابملا يف ةغوارم4.01 لدعم

ل˘ي˘نو˘ي˘ل ىل˘ع ا˘قو˘ف˘˘ت˘˘م ،ةد˘˘ي˘˘حو˘˘لا

3.8 لدعمب انماث لح يذلا يسسيم

.ةديحولا ةارابملا يف ةغوارم

ةققمع نويع
بقارت ابوروأ
نب ليعامسإ

رصان
لسضفأا نم رسصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا »ر˘سضخ˘لا م˘ج˘ن د˘ع˘ي

،مسسوملا اذه يلاطيإلا يرودلا يف نÓيم يبعل
د˘ع˘ب ق˘ير˘ف˘لا ع˘م لوألا ه˘م˘سسو˘˘م ي˘˘سضق˘˘ي ه˘˘نأا م˘˘غر
.يلوبمإا يدان نم ًا˘مدا˘ق ي˘سضا˘م˘لا ف˘ي˘سصلا ه˘لا˘ق˘ت˘نا

فطخ دق ،(ًاماع22) رسصان نب ليعامسسإا ناكو
عم ر˘سصم˘ب9102 ايقير˘فأا م˘مأا ة˘لو˘ط˘ب˘ب ءاو˘سضألا
ةقباسسملاب بعل لسضفأا رايتخا ّمت ذإا ،»رسضخلا»
جاتلاب »ءارحسصلا ي˘برا˘ح˘م» زو˘ف ي˘ف م˘ها˘سس ا˘مد˘ع˘ب
نÓيم ةرادإاب لّجع ام وهو ،ًاماع03 ذنم دوقفملا
يتلا ةيدنألا نم ديدعلا نم هفطخو هعم دقاعتلل

نب بادتنإل ،وروأا نويلم52 مقر نم برتقي ايلام افÓغ نامرج ناسس ضسيراب ةيسسنرفلا ةمسصاعلا يدان عسضوو .همسض يف بغرت تناك
9102 فيسص هتّدم تأادب ،دقعِب يلاطيإلا يسسآا نÓيم يدان عم (ةنسس22) رسصان نب ليعامسسإا ناديملا طسسوتم طبتريو .رسصان
يتيسس رتسسسشنا˘م ا˘هزر˘بأا ،ة˘ف˘ئا˘سصلا هذ˘ه ر˘سصا˘ن ن˘ب باد˘ت˘نا˘ِل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يد˘نأا ةّد˘ع ق˘با˘سست˘تو،4202 ناو˘˘ج ن˘˘م03 ـلا ي˘ف ي˘سضق˘ن˘تو
قوسس يف هبادتنا لمأا ىلع ،يرئازجلا يلودلا ينابسسإلا ديردم لاير يدان بقارُي امك ،يسسنرفلا نامريج ناسس ضسيرابو ،يزيلجنإلا
ثيح ،»رسضخلا» باعلا عناسصب ،اباجعإا ينابسسإلا ديردم لاير يدان ضسيئر زيريب ونيتنرولف لوؤوسسملا يدُبيو ،ةلبقُملا تلاقتنإلا

،(ةنسس71) اغنيفاماك ودراوديإا يتفلا (طسساوألا ةئف) يسسنرفلا يلودلا بعÓلاو رسصان نب نيب «يغنريملا» يدان ضسيئر لسضاُفي
هتّدم تأادب ،دقعِب يلاطيإلا يسسآا نÓيم يدان عم (ةنسس22) رسصان نب ليعامسسإا ناديملا طسسوتم طبتريو ،نار قيرف ناديم طسسوتم
هدّدسسُي ،وروأا نويلم05 نع ّلقي ل غلبم مÓتسسا «يرينوسسورلا» يدان ةرادإا طرتسشتو،4202 ناوج نم03 ـلا يف يسضقنتو9102 فيسص

.ةلبقملا تلاقتنإلا قوسس يف يرئازجلا يلودلا بلج يف بغري يذلا قيرفلا

نيبعÓلا تÓيوحت قوسس يف ةوقب نوبولطم نويرئازجلا نويلودلا

«رسضخلإ» موجن راظتنإ يف «نخاسس» يفيسص وتاكريم

لبقملإ مسسوملإ ينابسسلإ ديردم وكيتلتأإ يف بعلي دق يدنام ىسسيع
ىسسيع ،ينطولا قيرفلا عفادم نع ثيدحلا فقوتي مل
هدقع ديدمت لجأا نأا امدعب ةديدع رهسشأا ذنم ،يدنام
ةياهن عم هنع ليحرلا باوبأا حتفيل ،ضسيتيب لاير عم
قرفلا ضضعب ي˘ف تا˘سسم˘ل ه˘نا ة˘سصا˘خ ،يرا˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا
وكيتلتأا ا˘هزر˘بأاو ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا د˘ير˘ت ي˘ت˘لا ة˘فور˘ع˘م˘لا

نيب دقعلا ديدجت تاسضوافم تلسصو ،ينابسسلا ديردم
بعÓ˘لاو ي˘نا˘ب˘سسإلا ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘سشإا ضست˘ي˘ب لا˘˘ير يدا˘˘ن ةرادإا
،دودسسم قيرط ىلإا ،يدنام ىسسيع يرئازجلا يلودلا

هيدان ةرادإا عم قافتل لسصوتلل يدنام ىعسسي تقو يف
،يراجلا مسسوملا ةياهن قيرفلا ةرداغم دسصق ،ينابسسإلا

ىلإا يسسلدنألا يدانلا عم اطبترم لازل يدنام نأا املع
،قلأاتملا يرئازجلا عفادملا نأا ىلإا راسشي،1202 فيسص
ذنم ينابسسإلا يرودلا يف هسسفن ضضرف ،يدنام ىسسيع

يف حجن ثيح ،ضسيتيب لاير يدان فوفسصل همامسضنا
نيزيمم نيبردم ةّدع عم هلماعت دعب هتاناكمإا ريوطت
ريدملا مهرخآا ناك ،«يسسلدنألا» يدانلا ىلع اوفرسشأا
حجنو.نيتيسس يكي˘ك ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ق˘ير˘ف˘ل ي˘لا˘ح˘لا ي˘ن˘ف˘لا

ة˘ق˘فر˘˘ب ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا ه˘˘تارد˘˘ق تا˘˘ب˘˘ثإا ي˘˘ف كلذ˘˘ك يد˘˘نا˘˘م
ةليكسشت يف ايسساسسأا ابعل حبسصيل ،يرئازجلا بختنملا
ضسأاك بقلب جوت ثيح ،يسضاملب لامج ينطولا بردملا
ن˘ع تبا˘غ ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خألا ا˘ه˘ت˘خ˘˘سسن ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا م˘˘مأا

.0991 ذنم فافلا نئازخ

ةلبقلب سسيراه مسض ديرت ةيسسنرف ةيدنأإ
قيرف نأا مولعمو ،ةلبقلب ضسيراه يرئازجلا يلودلا بعÓلا بادتنا قابسس ،مدقلا ةركِل نايسسنرفلا ضسنولو نايتيإا تناسس ايدان لخد
ضسأاك يئاهن طّسشنُيَسسو ،زوبدوب ضضاير يموجهلا ناديملا طسسوتمو قباسسلا يرئازجلا يلودلا بعÓلا هفوفسص يف ّمسضي نايتيإا تناسس
مسسقلا ةلوطب ىلإا دوعسصلا ةريسشأات ارّخؤُوم ضسنول يدان دسصح امنيب .لبقملا ةيليوج نم42 ـلا يف ،نامريج ناسس ضسيراب دسض اسسنرف
يف مهتبغر ارّخؤوُم هولوؤوسسم ىدبأا يذلا ،يدنلتكسسألا زرجنير وكسسÓغ يدان ىلإا ضسنولو نايتيإا تناسس اقيرف مسضناو ،يسسنرفلا لّوألا
ل تسسارب يدان ةرادإا نأا ،ةعمجلا ،ةرداسص ةيسسنرف ةيفحسص ريراقت تركذ ،ةلسص يذ قايسس يفو ،ةلبقلب ضسيراه تامدخ نم ةدافتسسإلا

نم ،ةلبقلب ربتعيو ،لبقملا مسسوملا يف ،يوركلا اهقيرفِل يسساسسألا ليكسشتلا يف هيلع لّوعُت اهنوك ،ةفئاسصلا هذه ةلبقلب حيرسست ديرُت
ةيندب تÓهؤوم بعللا كلتمي ثيحب ،ةيسسنرفلا ةلوطبلا نم ةارابم لك يف ةليوط تافاسسمل نوسضكري نيذلا نيبعÓلا ةريخ نيب
ضسيراه درط ،يسضاملب لامج رسضخلا بردم نا ىلإا ةراسشإلا ردجتو ،ناديملا طسسو يف بجي امك هرودب مايقلا ىلع هدعاسست ةريبك
،ةجيكوا ضسراحلا عم اهمسساقتي يتلا ةفرغلا لخاد ةيقÓخأا ريغ ةطقلب ماق امدعب ،يسضاملا وينوي رهسش يف ةحودلا ضصبرت نم ،ةلبقلب
ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف نا˘ك يذ˘لا ،رو˘ل˘يد يد˘نا ،فا˘ف˘لا تعد˘ت˘سسا ا˘ه˘ن˘ي˘حو ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ل˘ئا˘سسو ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘عر˘˘سسب ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لا تر˘˘سشت˘˘ناو
هتّدم يسضقنت ،دقعِب يسسنرفلا لّوألا مسسقلا نِم تسسارب يدان عم (ةنسس62) ةلبقلب ضسيراه ناديملا طسسوتم طبتريو ،ةيطايتحلا

.2202 فيسص

ةيبوروألإ ةركلإ ةقلامع دحأإ عم دقاعتلإ ىلإ هجتي ينيعبسس نب يمإر
دقاعتلا وحن ينيعبسس نب يمار يناملألا خابدÓغنسشنوم ايسسيروب يدان عفادم هجتي ،هتهج نم
،فيسصلا اذه هيلإا لقتني دق يذلا يدانلا ديدحت نود نكل ةيبوروألا ةركلا ةقلامع دحأا عم

ةنولسشرب ةيملاعلا و ةينابسسلا ةركلا ابطق اهزربأا نم لعلو ضضورعلا نم ديدعلا ىقلت ثيح
اددجم يسسنرفلا يرودلل هتدوع ةيناكمإا نع ثدحتت ريراقتلا ضضعب نأا ريغ ،ديردم لاير و
ةي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تد˘كأا ا˘م˘ك، ه˘تا˘مد˘خ˘ب نو˘ي˘ل يدا˘ن هاد˘بأا يذ˘لا غ˘لا˘ب˘لا ما˘م˘ت˘هلا د˘ع˘ب اذ˘هو
ةجاحل ارظن ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا مادقتسساب نÓيم رتنأا يدان مامتها نع ،ةيلاطيإا
ي˘لود˘لا ضضوا˘ف د˘ق نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نأا نا˘كو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ر˘سسيأا ر˘ي˘ه˘ظ˘ل ة˘سسا˘م˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
يلاطيإلا لابسس هقيرف عم ريخألا ةباسصإا نأا ريغ ،يسضاملا مسسوملا ،ضسراف دمحم يرئازجلا

جيرخ ينيعبسس نب يمار رخآلا يرئازجلا ىلع ةرملا هذه رايتخلا عقيل ،كلذ نود تلاح
«اغيلسسدنوبلا» يناملألا يرودلا يف عئار نم رثكأا امسسوم يدؤوي يذلا وداراب ةيميداكأا ةسسردم
،يروحم عفادمك يوركلا هراوسشم أادب ينيعبسس نب نأا مغرو ،خابدÓغنسشوم ايسسروب هقيرف عم
يدان يف ناك نأا ذنم عافدلا نم ىرسسيلا ةهجلا ىلإا هبسصنم رّيغ ةريخألا ماوعألا يفو هنأا لإا

يف نسسحلا ءÓبلا ىلبأاو ،خابدÓغنسشوم يدانو ينطولا بختنملا عم اهدعبو يسسنرفلا نير
ريراقت بسسحو ،ابوروأا ي˘ف ة˘يو˘ق˘لا قر˘ف˘لا د˘يد˘ع ما˘م˘ت˘ها ل˘ح˘م ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ،د˘يد˘ج˘لا ه˘ب˘سصن˘م
،ينيعبسس نب يمار يرئازجلا يلودلا تامدخب متهم نÓيم رتنأا يدان نإاف ةيلاطيإا ةيمÓعإا

ةمئاق نمسض ينيعبسس نب عسضو يتيلابسس ونايسشول ديدجلا هبردم ةدايقب يلاطيإلا يدانلاف
ةنيطنسسق ةنيدم نبا ققحو ،ةمداقلا تÓيوحتلا ةرتف لÓخ مهمسض بوغرملا نيبعÓلا
وهو اسسنرف يف بقل ىلغأاب جّوت دقف ،بعل رمع لبتقم يف وهو ،ةرهاب تازاجنإا ةيقتعلا
نسسحأا مامأاو نامريج ناسس ضسيراب يدان وهو ةيسسنرفلا ةيدنألا ىوقأا باسسح ىلعو ضسأاكلا

021 بعلو ،افليسس وغايتو ينافاكو ايرام يدو راميانو يبابم مهنمو ةيسضرألا ةركلا يبعل
نم هقيرف تنّكم يتلا ءازجلا تÓكر ذيفنت يف نيحجانلا نم ناكو ةارابملا يف ةقيقد
ضسيتيب اهنم ةقيرع قرف هجاوو غيل ابروأا نم يئاهنلا نمثلا رودلا غلبو ضسأاكلاب جيوتتلا
زوفلا فرسش هل ناكو رسضخلا عم ايسساسسأا بعلو ،لانسسرأا مامأا لإا رسسخي ملو ،هيلع قّوفتو ايليبسشإا

ايلاح وهو ،رسصم بلق يفو ابختنم42 ـب ايقيرفإا ممأا ضسأاك وهو رئازجلا خيرات يف بقل ىلغأاب
ةكراسشملاب همÓحأا دحأا قيقحت نم نكمتو ،مراسصلاو بعسصلاو دقعملا اغيلسسدنوبلا يرود يف
.لبقملا مسسوملا ابروأا لاطبأا ةطبار يهو ،ملاعلاو ابروأا يف ةسسفانم قرعأاو ىوقأا يف

يناميلسس مÓسسإإ لزاغي ةنوبسشل غنيتروبسس
،ة˘نو˘ب˘سشل غ˘ن˘ي˘ترو˘ب˘سس ق˘ير˘ف لزا˘غ˘ي ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
قابسسلا بعÓلا ،يناميلسس مÓسسا »رسضخلا» فاده
رو˘˘ن ن˘˘م فر˘˘حأا˘˘ِب ه˘˘م˘˘سسإا نّود ،دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘سشل
ل˘سضف˘ِب ،ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ل˘˘ّج˘˘سس ي˘˘ف ،بهذو

ىظ˘ح˘ُي ه˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو .ة˘˘ي˘˘ف˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا ه˘˘تراز˘˘غ
روهمجلاو يدان˘لا ي˘لوؤو˘سسم ىد˘ل ر˘ي˘ب˘ك مار˘ت˘حا˘ِب
˘مÓ˘سسإا ط˘ب˘تر˘يو ،يور˘ك˘لا م˘ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘ِل ضضير˘˘ع˘˘لا
،دقعِب يزيلجنإلا يتيسس رتسسيل يدان عم يناميلسس
ته˘ت˘˘نا نأا د˘˘ع˘˘ب.1202 ف˘ي˘سص ه˘تّد˘م ي˘سضق˘ن˘ت
يدا˘ن ىلإا د˘حاو م˘سسو˘˘م˘˘ِل ه˘˘ترا˘˘عإا ةر˘˘ت˘˘ف ار˘˘ّخؤو˘˘ُم
ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘مزألا تب˘˘ّب˘˘سستو ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا و˘˘كا˘˘نو˘˘م
دعب ة˘يور˘ك˘لا تا˘سسفا˘ن˘م˘لا فا˘ق˘يإا ن˘ع ة˘م˘جا˘ّن˘لا

يدا˘ن ةرادإا ز˘ج˘ع ي˘ف ،«ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘ف ي˘ّسشف˘˘ت
دوعي دق يذلا .يناميلسس دقع ءارسش نع وكانوم
غ˘ن˘ي˘ترو˘ب˘سس ق˘با˘سسلا ه˘ق˘ير˘ف ىلإا ة˘ف˘˘ئا˘˘سصلا هذ˘˘ه
ن˘ي˘َيدا˘ن˘لا ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘˘ع˘˘لا نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ،ة˘˘نو˘˘ب˘˘سشل
ن˘ك˘م˘ُيو ،ة˘ب˘ّي˘ط ّد˘ج يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلاو ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا
ةقفسص ماربإا تابقع ليلذت نيَقيرفلا يلوؤوسسمِل
ةيلاغتر˘ب ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت نأا ا˘م˘ل˘ِع .ل˘يو˘ح˘ت˘لا

غنيتروبسسلا يدان ةرادإا نأا تركذ ،ارّخؤوُم ةرداسص
اهقيرف ىلإا ىرخأا ةّرم ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس بل˘ج˘ِل ط˘ّط˘خ˘ُت
بعل مهأا يناميلسس مÓسسإا ايلاح ربتعي ،يوركلا

ي˘ف بع˘ل ثي˘ح ،د˘ي˘ج يور˘ك راو˘سشم˘ب ما˘ق ي˘ل˘ح˘م
ذإا لا˘غ˘تر˘ب˘لا ن˘م اءد˘ب ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘˘يرود ثÓ˘˘ث
ي˘ه ي˘ت˘لا دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف يدا˘˘ن ثلا˘˘ث ناو˘˘لأا ضصم˘˘ق˘˘ت

بقل ىلع زئاح وهو يتيسس رتسسيل ىلإا لقتنا امك ،ودلانور ونايتسسيرك هل بعل يذلا ةنوبسشل غنيتروبسس يدان وهو ابوروأا ةلطب ايلاح
لاطبأا ةطبار يئاهن فسصن ىلإا تاونسس ثÓث ذنم لسصو يذلا وكانومل بعلو ،ابوروأا لاطبأا ةطبار يف كراسشيو يزيلجنإلا يرودلا
ةيدنألا هذه لك يف يناميلسس مÓسسإل تناكو ،يبابم ةيسسنرفلا ةرهاظلا مهسسأار ىلعو ملاعلا موجن نم ددع هناولأا ضصمقتو ابوروأا

ةرم لوأل لايدنوملا يئاهن نمث ىلإا رئازجلا لسصوأا يذلا فدهلا بحاسص ناكو ليزاربلا يف ملاعلا ضسأاك يف كراسش امك ،ةرثؤوم ةمسصب
افده ةارابملا يف لجسسو اينازنت بختنم مامأا ايسساسسأا بعل ثيح ،ايقيرفإا ممأا ضسأاك بقلب جيوتتلاب هتريسسم جّوتو ،رئازجلا خيرات يف
نمسض ناكو يفاسضإلا تقولا بعلو يناثلا طوسشلا يف راوفيد توك مامأا ايطايتحا لخدو ،نيتمسساح اتناك ضسانو مدآل نيتريرمت مدقو
.حاجنوب دادغبل Óيدب لاغنسسلا مامأا يئاهنلا ءاقللا يف لخدو ،يئاهنلا فسصن ىلإا «رسضخلا» تلسصوأا يتلا ءازجلا تÓكر يلجسسم
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°72ةبانع

°62 ةدكيكصس

°82سسارهأا قوصس

°13ةملاق

.ةرهاقلا ةيرصصملا ةمصصاعلا يف برعلا توصص ةعاذإا حاتتفا -3591
.اكيرمأا ابوك سسأاك زرحيو يكيصسكملا هريظن ىلع زوفي مدقلا ةركل نيتنجرألا بختنم -3991
.خيرملا بكوك حطصس ىلع «ردنياف ثاب» يئاصضفلا رابصسملا لوزن -7991
.سصخصش52 عرصصم ىلإا تدأا ىطصسولا ايقيرفأا ةيروهمجب يغناب راطم يف707 غنيوب عون نم ةرئاط مطحت -2002
.كرويوين ةنيدم يف يملاعلا ةراجتلا زكرم يجرب ناكم لحيصس يذلا ةيرحلا جرب يف لمعلا ةيادب -4002
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