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ة˘˘ط˘˘خ˘˘لا سضر˘˘ع ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا ترر˘˘ق
يدا˘سصت˘ق’ا سشا˘ع˘نإÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا

ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ل˘ك ى˘ل˘ع ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
د˘ع˘ب ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا
ءارزولا سسلجم فرط نم اهدامتعا

لا˘جآا˘ب ة˘˘ق˘˘فر˘˘م ق˘˘ير˘˘ط ة˘˘طرا˘˘خ˘˘ك
ءاسضقنا رثإا اهمييقت ةياغل اهقيبطت
د˘ب˘ع سسي˘ئر˘˘لا بل˘˘طو .لا˘˘جآ’ا هذ˘˘ه
ةموكحلا ءاسضعأا نم نوبت ديجملا

ريزولا فار˘سشإا تح˘ت ارو˘ف ةر˘سشا˘ب˘م
تا˘مز˘ي˘نا˘كي˘˘م˘˘لا دا˘˘ج˘˘يإا ي˘˘ف لوأ’ا
ىد˘م˘لا ي˘ف سضي˘ف˘خ˘ت˘ل˘˘ل ة˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لا
ةيرورسضلا ريغ تاقفنلا نم ريسصقلا

جاتن’ا ع˘ي˘ج˘سشت˘ب تادار˘يإ’ا ةدا˘يزو
ديدسشت و ،ةنمقرلا ميمعتو ،ينطولا

ريذبتلاو يبيرسضلا برهتلا ةبراحم
زواجتت ىتح ،ةمخسضملا ريتاوفلاو
ةدلوتملا ةتقؤوملا تابوعسصلا دÓبلا

نع ةج˘تا˘ن˘لا ة˘جودز˘م˘لا ة˘مزأ’ا ن˘ع
يسشفتو تاقورحملا تادئاع سصلقت

نو˘ب˘ت نا˘˘كو91.-ديفو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
ريزولا اهرسضح لمع ةسسلج سسأارت
،ة˘قا˘ط˘˘لاو ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ءارزوو لوأ’ا

،ةرا˘ج˘ت˘لاو ،م˘جا˘ن˘م˘لاو ،ة˘عا˘ن˘˘سصلاو
ريزولاو ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلاو
فلكملا لوأ’ا ريزولا ىدل بدتنملا
ثح˘˘ب˘˘ل تسصسصخ ،فار˘˘سشت˘˘˘سس’ا˘˘˘ب
ةينطولا ةط˘خ˘لا عور˘سشم ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
،يعامتج’او يداسصتق’ا سشا˘ع˘نإÓ˘ل
سسل˘ج˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘سضر˘ع˘˘ل اد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت
و .ةمدا˘ق˘لا ه˘تا˘عا˘م˘ت˘جا ي˘ف ءارزو˘لا

تاميلعت ةيروهمجلا سسيئر ىطعأا

مايقلا˘ب ي˘ن˘ع˘م ر˘يزو ل˘كل ة˘ل˘سصف˘م

ةسسايسسلا نمسض ةيلكيه تاحÓسصإاب

لÓغتسس’اب حمسست ةموكحلل ةماعلا

و تارد˘˘ق˘˘ل˘˘ل فا˘˘˘ف˘˘˘سشلاو ع˘˘˘ج˘˘˘نأ’ا

ةلماك ةينطولا ةي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا تاور˘ث˘لا

،رئازجلا اهب رخزت يتلا مجانملاب اءدب

لÓغ˘ت˘سسا ي˘ف عور˘سشلا˘ب ه˘جو ا˘ن˘هو

يف ديدحلل تÓ˘ي˘ب˘ج را˘غ ي˘م˘ج˘ن˘م

يف كنزلل روزمأا داوو ،فودنت ةي’و

داسصتقا ءانب نأاب دكأا و .ةياجب ةي’و

ر˘ي˘ي˘غ˘ت مز˘ل˘˘ت˘˘سسي د˘˘يد˘˘ج ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح

تاردا˘˘ب˘˘م˘˘لا قÓ˘˘طإاو تا˘˘ي˘˘ن˘˘هذ˘˘˘لا

،ةيطارقوريبلا دويقلا نم اهريرحتو

ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا سصو˘˘سصن˘˘لا ة˘˘ع˘˘جار˘˘مو

ةيعقاو حور˘ب ا˘ه˘ف˘ي˘ي˘كت وأا ة˘ي˘لا˘ح˘لا

لدب يداسصتق’ا قطنملا نم قلطنت

نكميسس ام وهو ،ةينآ’ا تاسسرامملا

مدعو ،ينطولا ءاكذلا لامعتسسا نم

بسصانمو ةورثلا ق˘ل˘خ ي˘ف ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا

˘ما˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ل˘˘غ˘˘سشلا

ى˘˘ل˘˘ع سسي˘˘ئر˘˘˘لا ح˘˘˘لأاو .سصا˘˘˘خ˘˘˘لاو

ءارو ة˘فا˘سضم ة˘م˘ي˘ق دا˘ج˘يإا ةرور˘سض

فاسشكت˘سسا˘ب ر˘مأا ا˘م˘ك عور˘سشم ل˘ك

ي˘سضارأ’ا ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ي˘سضارأ’ا ل˘˘ك

طورسشلا ىسصقأا ريفوت دسصق ةردانلا

و .ةلودلا ليخادم عجارت سضيوعتل

ام سضرع ةعانسصلا ريزو نم بلط

ي˘ف طور˘سشلا ر˘تا˘فد ن˘م ز˘˘ها˘˘ج و˘˘ه

ءارزو˘لا سسل˘ج˘م˘ل مدا˘ق˘لا عا˘م˘ت˘ج’ا

ع˘ج˘نأا ة˘ي˘لا˘ع˘ف ن˘ع ثح˘ب˘لا كلذ˘˘كو

د˘سصق زا˘غ˘لاو ط˘ف˘ن˘لا تا˘˘ق˘˘ت˘˘سشم˘˘ل

ةهج نم .ينطولا لخدلا يف ةدايزلا

ة˘˘ط˘˘خ˘˘لا نأا سسي˘˘ئر˘˘لا ن˘˘ل˘˘عأا ىر˘˘خأا

يدا˘سصت˘ق’ا سشا˘ع˘نإÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا

ل˘ك ى˘ل˘ع سضر˘ع˘ت˘سس ي˘عا˘م˘ت˘ج’او

نييرئازجلا نييداسصتق’ا ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا

سسل˘ج˘م فر˘ط ن˘م ا˘هدا˘م˘ت˘˘عا د˘˘ع˘˘ب

لاجآاب ةقفرم قيرط ةطراخك ءارزولا

ءاسضقنا رثإا اهمييقت ةياغل اهقيبطت

هذ˘ه نأا ى˘˘ل˘˘ع ادد˘˘سشم ،لا˘˘جآ’ا هذ˘˘ه

ظفا˘ح˘ت نأا بج˘ي ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘خ˘لا

ة˘لود˘ل˘ل ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ع˘با˘ط˘لا ى˘ل˘˘ع

نطاوملل ةيئارسشلا ةرد˘ق˘لا ة˘نا˘ي˘سصو

اذه يفو .ة˘سشه˘لا ة˘ق˘ب˘ط˘لا ة˘سصا˘خو

يدسصتلا ىلإا سسيئرلا اعد ،قايسسلا

لواحي يذلا دسسافلا لاملا ىلإا ةوقب

ةيلمع ةلقرعل ه˘لا˘م˘ع˘ت˘سسا ه˘با˘ح˘سصأا

يف تقلطنا يتلا يرذ˘ج˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا
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ينأديعسس نبأ و قباسسلأ لقنلأ ريزو مهنيب نم

ةيلحم تاراطإا و ءانيملا ريدم

 ةدكيكسسب ةلادعلا مامأا
ىدل ةيروهمجلا ليكو نأا رداسصم نم ةعاسس رخأا ةديرج تملع

˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا سسمأا را˘ه˘ن ى˘عد˘ت˘سسا د˘ق، ةد˘كي˘كسس ة˘م˘كح˘˘م

ىلإا عامتسسÓل ،امهتم72 ةقفر ةدكيكسسل ةيئانيملا ةسسسسؤوملل

- نيمهتملا نيب نم دجويو داسسف اياسضق سصوسصخب مهلاوقأا

قباسسلا ةيمومعلا لاغسشأ’او لقنلا ريزو -رداسصملا تاذ بسسح

و قبسسأ’ا نÓفأÓل ماعلا نيمأ’ا نبا ىلإا ةفاسضإا يعلط ةعمجوب

نيلوؤوسسمو لامعأا لاجرو ي˘ناد˘ي˘ع˘سس را˘م˘ع نا˘م˘لر˘ب˘لا سسي˘ئر

نأا رداسصملا تاذ تحسضوأا و، ةدكيكسسل ةيئانيملا ةسسسسؤوملاب

يسضاق رارق راظتنا يف ءاعدتسسÓل تلثتما فارطأ’ا مظعم

تامولعم يا برسست مل هنأا ىلإا راسشي ،رخأاتم تقو يف قيقحتلا

،ةاعدتسسملا فارطأ’ا طروت ىدم و اهيف ققحملا اياسضقلا لوح

زاجنإا لاغسشأاب اطبترم فلملا نوكي نأا دعبتسست مل تاهج نكل

ارورم ءانيملا و برغ قرسش رايسسلا قيرطلا نيب طبارلا قيرطلا

ةيعارز يسضارأا ىلع ءÓيتسس’ا مت نيأا ،روعسشلاوب حلاسصب

مغر نوميللا و لاقتربلا راجسشا عÓتقا و ةقطنملاب ةبسصخ

طبر فدهلا ناك و ،ةماعلا ةحلسصملا ةجحب نيحÓفلا سضارتعا

لقنت ةكرح ليهسست لجأا نم رايسسلا قيرطلاب فاجلا ءانيملا

عورسشملا نأا تاهج تدروأا ثيح عئاسضبلا لقن و تانحاسشلا

قفو ةلادعلا كرحتتل ،اهيف غلابم و ةمخسض ةيلام ةفلغأا كلهتسسا

ليسصافت تعجار و فارطأا ةدع ىلإا تعمتسسا ةينمأا تاقيقحت

ةحئار راسشتنا و ماعلا لاملاب بعÓتلا حمÓم حسضتتل فلملا

لخدتلا ىلإا ةلادعلاب عفد ام تاقفسصلا نوناق كاهتنا و ،داسسفلا

لامعأا لاجر مهلج و عوسضوملاب ةطبترملا فارطأ’ا ءاعدتسسا و

يتلا ،ةدكيكسس ةي’ول ةيئانيملا ةسسسسؤوملاب ةيماسس تاراطإا و

تاقيقحتلا نم ةلسسلسسل اهعوسضخ نع ثدحتت ريراقت تبرسس

و ،اهناكرأا لخاد بعÓتلا و داسسفلا نع تامولعم راسشتنا دعب

ىوتسسملا ىلع ةليق˘ث ءا˘م˘سسأا ة˘ي˘سضق˘لا ر˘ج˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م

يذلا ةدكيكسس ءانيمب روتسسملا فسشكت و يلحملا و يزكرملا

اياسضقب مغلم هنأا م˘غر قار˘ت˘خإ’ا ة˘ب˘ع˘سصلا ق˘طا˘ن˘م˘لا ن˘م د˘ع˘ي

يتلا ةينمأ’ا تاهجلا ىلإا لسصت يتلا ريراقتلا بسسح ةهوبسشم

يذلا ءانيملا نسصح ماحتقا و ةخخفملا لبانقلا كيكفت مزتعت

يذلا سضومغلل ةلود لخاد ةلود ةدكيكسس ةي’و ناكسس هربتعي

يتلا لغسشلل بسصانم حتف و ليغسشتلا ثيح نم ةسصاخ هفنتكي

يف ةدكيكسس يف ةلادعلا كرحت يتأاي و .دوقع ذنم اهنع نلعي مل

ظفاح لدعلا ريزو ا˘ه˘ب ر˘مأا ي˘ت˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ل˘سسل˘سس را˘طا

قلطنتل ،نيطروتملا فسشك و داسسفلا ةبراحم لجأا نم ماتخ’ا

رارغ ىلع ةليقث تافلم تحتف امدعب ةوقب ةدكيكسس يف ةلادعلا

نب ةباغ ةسصاخ تايمحملا كاهتنا و يزمرلا رانيدلاب راقعلا عيب

نم اهباحسصأا ةدافتسسا دعب ةينكسس عيراسشم ىلإا اهليوحت و ةناق

مهسضعب نييلحم نيلوؤوسسم ةدع طروت و ركذت ’ غلابمب راقعلا

ةسسسسؤوملا رود يتأايل ،انه رخ’ا و ةمسصاعلاب ةمكاحملل عسضخي

اهب تاقيقحتلا باب حتف نأا ماعلا يأارلا عقوتي يتلا ةيئانيملا

رؤوب ربكأا دحأا اهرا˘ب˘ت˘عا و ا˘ها˘يا˘سضق بع˘سشت˘ل Ó˘يو˘ط ر˘م˘ت˘ي˘سس

.ةي’ولاب بعÓتلا و داسسفلا
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ءاكرسشلأو نيلعافلأ ىلع ةقيثو عيزوتب تماق

سصاسصتخلأ باحسصأأو ةذتاسسألأ نييعامتجلأ

ريسضحتلا يف عرسشت ةيبرتلا ةرازو

رظنلا ةداعإ’ ةينطو تاسسلجل

ةيوبرتلا جهانملا يف
تاسسلج ميظنتل ريسضحتلا يف ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تعرسش

رظنلا ةداعإا ةيغب ةينطو تاسسلج دقعل اديهمت ةيوهجو ةيلحم

ةيبرتلا ريزو فسشكو.اه˘ج˘ها˘ن˘مو ة˘يو˘بر˘ت˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ي˘ف

ةقيثو عيزوتب تماق ةرازولا نأا ،طوعجاو دمحم ةينطولا

باحسصأاو ةذتاسسأ’ا ،نيعامتج’ا ءاكرسشلاو نيلعافلا ىلع

لجأا نم ذيمÓتلا ءايلوأا يلثمم ىلإا ةفاسضإ’اب ،سصاسصتخ’ا

يباجيإا وه ام ىلع فوقولاو ،ةيوبرتلا ةموظنملا سصيخسشت

سصيخسشت ةدوسسم نأا ريزولا دكأا امك.نيسسحت ىلإا جاتحي امو

امل ةددجم ةديدج ةيؤور هنم قثب˘ن˘ت˘سس ة˘يو˘بر˘ت˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا

جهانملاب رمأ’ا قلعت ءاوسس ،ةيوبرتلا ةمظنملا هيلع نوكتسس

هذ˘ه نأا ر˘يزو˘لا ح˘سضوأاو.بت˘كلا تا˘يو˘ت˘ح˘مو ،ج˘مار˘ب˘˘لا˘˘ب وأا

اهتيقرتو ةيوبرتلا ةمظنملا نيسسحت ىلإا فدهت تارواسشملا

تاسسلج داقعنا متيسس هنأا ىلإا اريسشم عاطقلا هيلإا وبسصي ام ىلإا

ةيرهوج لولح ىلا لوسصولا لجأا نم ةينطوو ةيوهج ةيلحم

.رئازجلا يف ةيبرتلا عاطقب سضوهنلل
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ايركز ،ةيمومعلا ةنيزخلا لثمم فسشك
ل˘جر ة˘م˘كا˘ح˘م ة˘سسل˘ج لÓ˘خ كو˘ل˘هد
دارفاو توكحط نيدلا يحم لامعأ’ا

هنا نيق˘با˘سس ن˘ي˘لوؤو˘سسمو ه˘ت˘ل˘ئا˘ع ن˘م

رايلم003 ـب اررسض ةنيزخلاب قحلا

فلأا03 لداعي ام يأا يرئازج رانيد
بي˘كر˘ت سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘˘ل˘˘م
و ير˘˘سضح˘˘لا ل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا و تارا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
ةسسلج لÓخ توكحط درو .يعماجلا
يف دمحا يديسس ةمكحمب ةمكاحملا
ىلع هلوسصح ببسس ىلع ثلاثلا مويلا
با˘ب˘ب قد˘ن˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع ي˘ن˘ب˘م˘˘لا سضرأ’ا

عبرم رتم1594 سضرأا عطقو راوزلا

ميتنسس رايلم41 ليئسض غلبمب اهارتسشا
يف ىرخأا سضارأا ىلع لسصح امك طقف
را˘ن˘يد˘لا˘ب وزو يز˘ي˘تو تل˘ي˘˘سسم˘˘سسي˘˘ت
سسمأا لوأا يسضاقلا عمتسسا و .يزمرلا
تو˘كح˘ط لا˘م˘عأ’ا ل˘˘جر لاو˘˘قأا ى˘˘لإا

,يسسيئرلا مهتملا ق˘ي˘ق˘سش و˘هو ,د˘ي˘سشر

ةيسضقلا فلمب هل ةقÓع يأا ىفن ثيح
ةكرسشلا نم بحسسنا» هنأا رابتعا ىلع
ة˘ن˘سس ذ˘ن˘م ه˘ق˘ي˘ق˘سش ا˘ه˘كل˘ت˘˘م˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

مهتملا ىلإا عامتسس’ا مت امك .»3102
ا˘سضيأا و˘هو ,د˘ي˘م˘ح˘لا د˘ب˘ع تو˘كح˘˘ط
ريسسي ناكو يسسيئر˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا ق˘ي˘ق˘سش
ةبقارم˘لا˘ب ن˘ي˘ت˘سصت˘خ˘م˘لا ن˘ي˘ت˘كر˘سشلا
م˘ه˘ت˘لا سضفر د˘قو ,ل˘ق˘ن˘لاو ة˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
يسضاقلا لأاسس ,اهدعبو .هيلإا ةهجوملا

طور˘سشلا ر˘ت˘فد نأا˘سشب ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م ةد˘˘ع
لقن تاقفسص حنمل دمت˘ع˘م˘لا د˘حو˘م˘لا
دبع دوليم نب مهتملا ىفن ثيح ,ةبلطلا
ق˘با˘سسلا ما˘ع˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا و˘˘هو ,ردا˘˘ق˘˘لا
سسي˘ئرو ير˘سضح˘لا ل˘ق˘ن˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘ل
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف سضور˘ع˘لا م˘ي˘ي˘ق˘˘ت ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل

هيلإا ةهجو˘م˘لا م˘ه˘ت˘لا5102-0102,
,ةاباحملاب تاقفسص حنم˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو
مت يتلا ثÓثلا تاسصقانملا» نأا ادكؤوم
رتفد سساسسأا ىلع متت تناك اهميظنت
وأا سصخسش يأا مدخي ’ حسضاو طورسش
نيلماعتملا ددع» نأا افيسضم ,«ةسسسسؤوم

يف نينثا دعتي مل تاسصقانملا هذه يف
ي˘سضا˘ق ع˘م˘ت˘سساو .»ا˘ه˘ن˘م ةد˘˘حاو ل˘˘ك
ى˘لإا ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘ن˘مز ةر˘ت˘ف˘ل ة˘سسل˘ج˘˘لا
ر˘يد˘م˘لا ,ق˘ح˘لا د˘ب˘ع عارذو˘ب م˘ه˘ت˘م˘˘لا
تامدخ˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘ل˘ل ق˘با˘سسلا
تاقفسصلا حنم نأا دكأا يذلا ,ةيعماجلا
طور˘سش ر˘ت˘فد سسا˘سسأا ى˘ل˘ع م˘ت˘ي نا˘ك»
تاميلعت ردسصأا هنأاو «دحومو ددحم
تسضفر ا˘˘˘هرود˘˘˘ب .هدو˘˘˘ن˘˘˘ب مار˘˘˘ت˘˘˘ح’
ي˘هو ,ة˘سشئا˘ع قازر˘لا د˘ب˘ع ة˘م˘ه˘ت˘م˘لا
تامد˘خ˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب فر˘سصلا˘ب ةر˘مآ’ا
مهتلا ,برغ-رئازجلا ةقطنمل ةيعماجلا
سضرف مت» هنأا ةدكؤوم ,اهيلا ةهجوملا
ةيريدم فرط نم دحوم طورسش رتفد
ةيعماجلا تامدخل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا
ةيحÓسص يأا ةيفان ,«تÓسسارم بجومب
ر˘ت˘فد قا˘ط˘ن جرا˘خ فر˘سصت˘لا ي˘ف ا˘ه˘ل
ىلدأا يتلا ةدافإ’ا سسفن يهو ,طورسشلا
ريدم ,سشامر ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ م˘ه˘ت˘م˘لا ا˘ه˘ب
-رئازجلا ةقطنمل ةيعماجلا تامدخلا
مت» طورسشلا رتفد نأا دكأا يذلا ,قرسش

دحاو موي لÓخ ةعرسستم ةفسصب هدادعإا

قوراف مهتملا ىفن ,هتهج نم .»طقف

ينطولا ناويدلل قباسس ريدم ,ةخيلكوب

رتفدب هل ملع يأا ,ةيعماجلا تامدخلل

ق˘ح˘ت˘لا ه˘نأا را˘ب˘˘ت˘˘عا ى˘˘ل˘˘ع ,طور˘˘سشلا

مل هنأا دكأا امك ,هدادعإا دعب هبسصنمب

ر˘˘˘ت˘˘˘فد نأا˘˘˘سشب ىو˘˘˘˘كسش يأا ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي

ن˘م ادد˘ع ي˘سضا˘ق˘لا لأا˘˘سسو .طور˘˘سشلا

يريدم مهب˘ل˘غأا ,ن˘ير˘خآ’ا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا

سضورعلا ددع لوح ,ة˘ي˘ع˘ما˘ج تا˘ما˘قإا

لقن ةقفسص ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسÓ˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا

د˘ع˘ت˘˘ت م˘˘ل ا˘˘ه˘˘نأا او˘˘ع˘˘م˘˘جأاو ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا

ةم˘طا˘ف ة˘م˘ه˘ت˘م˘لا لأا˘سس ا˘م˘ك .ة˘ثÓ˘ث˘لا

ةسسيئر يهو ,نارمعوب يبرعلا ءارهزلا

ة˘كر˘سشب ة˘يرا˘ج˘ت˘لا دو˘ق˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘˘سصم

اميسس ةكرسش ةدافتسسا نأاسشب ,سسيليبوم

تاراي˘سس ءار˘سشل ة˘ق˘ف˘سص ن˘م زرو˘تو˘م

ةينوناق تدكأا ثيح ,سسيليبوم حلاسصل

دادعإ’ا اهلÓخ نم مت يتلا تاءارجإ’ا

.ةسصقانملل
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ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ق˘ح˘لا ل˘ث˘م˘˘م سسم˘˘ت˘˘لا

انجسس ةنسس61 ةبوقع دمحمأا يديسس
ن˘يد˘لا ي˘ح˘م لا˘م˘ع’ا ل˘جر ق˘˘ح ي˘˘ف

رانيد نويلم8 ـب ةمارغ عم توكحط
سسم˘ت˘لا ا˘˘م˘˘ك .كÓ˘˘مأ’ا ةردا˘˘سصم ع˘˘م

ق˘ح ي˘ف ا˘ن˘˘ج˘˘سس ة˘˘ن˘˘سس51 ة˘بو˘ق˘ع

د˘م˘حا ن˘ي˘ق˘با˘سسلا ن˘ي˘لوأ’ا ن˘ير˘يزو˘˘لا

02 و لÓ˘سس كلا˘م˘لا د˘ب˘عو ى˘ي˘˘ح˘˘يوأا

دبع رافلا قباسسلا ةعانسصلا ريزول ةنسس

ةل˘ثا˘م˘م ة˘مار˘غ˘بو براو˘سشو˘ب مÓ˘سسلا

لثمم بلاط امك. ةثÓث˘لا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘ل˘ل

ةيسضقلا هذه نا دكا يذلا ةماعلا ةباينلا

عيمجب داسسف ةيسضق لب ةيسسايسس سسيل

ـب ةمارغو تاونسس01 ةبوقع ناكرأ’ا

ةعانسصلا ريزو قح يف رانيد نويلم2
لقنلا اريزوو يفسسوي فسسوي قباسسلا

دبع نيق˘با˘سسلا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشأ’او

نويلم2 و لوغ رامعو نÓعز ينغلا
سسم˘ت˘لاو اذ˘ه.ة˘مار˘غ ير˘ئاز˘˘ج را˘˘ن˘˘يد

ةنسس21 ةبو˘ق˘ع ما˘ع˘لا ق˘ح˘لا ل˘ث˘م˘م

قح يف ةيلام ةمارغ نويلم2 و انجسس

2 و  نيسسحلب قباسسلا ةدكيكسس يلاو

21 ىلا ةفاسضإ’اب ةيلام ةمارغك نويلم

ةمارغ رانيد نييÓم8و انجسس ةنسس

د˘ي˘˘سشر تو˘˘كح˘˘ط كÓ˘˘مأا ةردا˘˘سصمو

نييÓم5و تاون˘سس8 ةبو˘ق˘ع اذ˘كو

كÓ˘˘مأا ةردا˘˘سصم ع˘˘م ة˘˘مار˘˘غ را˘˘˘ن˘˘˘يد

01 سسامتلا مت اميف ديمح توكحط

قح يف ةمارغ رانيد نويلمو تاونسس

.توكحط لÓب نيدلا يحم لجن

تأرايسسلأ بيكرتو يعماجلأ و يرسضحلأ لقنلأ تلاجم يف

«توكحط» ببسسب رايلم فلأا03ـب رئاسسخ اهدبكت دكؤوت ةيمومعلا ةنيزخلا

نÓعزو لوغ يفسسويل تأونسس01 و لÓسسو ىيحيوأأ قح يف اماع ةنسس51 ىلإأ ةفاسضإلاب

هكÓمأا عيمج ةرداسصم عم توكحط نيدلا يحم قح يف اذفان انجسس ةنسس61 سسامتلإا
نيسسحلب قباسسلا ةدكيكسس يلاو قح يف انجسس ةنسس21 ةبوقع سسامتلإا ^

«91 ديفوك» ةمزأأ دعب ام ةرتف رييسست فدهب

ةررسضتملا نادلبلل تارامثتسس’ا ليومت ةدايزل وعدي نوبت
درأوملأ ةئبعت» ىلإأ ةيلودلأ ةيلاملأو ةيداسصتقلأ تاسسسسؤوم˘لأو ةد˘ح˘ت˘م˘لأ م˘مألأ ة˘مو˘ظ˘ن˘م نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لأ د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر ا˘عد

ليومت ةدايزو ،نويدلأ ءبع فيفخت لÓخ نم اميسس لو،91-ديفوك ةمزأأ دعب ام ةرتف رييسست يف ةررسضتملأ نأدلبلأ معدل ةيرورسضلأ
ةمقلأ مامأأ دعب نع يئرملأ لسصأوتلأ ةينقتب ةملك سسمأ رهظ دعب ,نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئر ىقلأأو .اهيف تأرامثتسسلأ
ةينهملأو ةيعامتجلأو ةيداسصتقلأ راثآلأ ةجلاعم تايفيك ثحبل سسمأأ ذنم فينج يف ةدقعنملأ ةيلودلأ لمعلأ ةمظنمل ةيملاعلأ
هلخدت لهتسسأ» ةيروهمجلأ سسيئر نأأ هتأذ ردسصملأ حسضوأأ و .ةيروهمجلأ ةسسائرل نايب هدروأأ ام بسسح91,-ديفوك ةحئاج نع ةمجانلأ

ةيرسشبلأ درأوملأ دسشح يف رئأزجلأ دوهجب ريكذتلاب ،ملاعلأ يف لمعلأ بابرأأو لامعلأ ولثمم اهيف كراسشي يتلأ ةمقلأ هذه لاغسشأأ يف
يف نييعامتجلأ ءاكرسشلل «لاعفلأ» رودلاب أديسشم ،«اهراسشتنأ نم دحلأو ،اهل ةدكؤوم ةلاح لوأأ ليجسست ذنم ةحئاجلل يدسصتلل ةيداملأو
تاحأرتقلأ نم ةلمج دأدعإأ يف لمعلأ بابرأأ تامظنمو ءأرجألأ لامعلل ةيباقنلأ تامظنملأ يلثمم ةكراسشم لÓخ نم ةمزألأ عم لماعتلأ
سسيئر لجسس نأأ دعبو .جاتنإلأ ةأدأأو لغسشلأ بسصانم ىلع ظافحلأو ةسشهلأ تاعاطقلأ ةقفأرم لجأأ نم ةموكحلأ جمانرب يف تجرُدأأ
ةراقلأ يف ةسصاخو ،ةيمانلأ نأدلبلأ يف ةي˘عا˘م˘ت˘جلأو ة˘يدا˘سصت˘قلأ ة˘ي˘ع˘سضو˘لأ ىل˘ع «توا˘ف˘ت˘م ل˘ك˘سشب» تر˘ثأأ ة˘ح˘ئا˘ج˘لأ نأا˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ
ةيلاملأو ةيداسصتقلأ تاسسسسؤوملأو ةدحتملأ ممألأ ةموظنم اعد ،اهأوتسسم ىلع ةيمنتلأ فاعسضإأو ةسشاسشهلأ قيمعتب اهددهت يتلأ ةيقيرفإلأ
لÓخ نم اميسس لو،91-ديفوك ةمزأأ دعب ام ةرتف رييسست يف ةررسضتملأ نأدلبلأ هذه معدل ةيرورسضلأ درأوملأ ةئبعت» ىلإأ ةيلودلأ

ئدابملاب ةكسسمتم» رئأزجلأ نأأ ىلع ديكأاتلاب هتملك ةيروهمجلأ سسيئر متخو .«اهيف تأرامثتسسلأ ليومت ةدايزو ،نويدلأ ءبع فيفخت
اهمأزتلأ نم اقÓطنأ ،لسضفأأ دغ ءانب دوهج يف ةكراسشملل ةدعتسسمو ،ةيملاعلأ لمعلأ ةمظنم اهدسشنت يتلأ ةيطأرقميدلأو ةيعامتجلأ

±.S°∏«º.«لغسشلأ ملاع مدخت يتلأ لئاسسملأ عيمجب مئأدلأ
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نييرئازجلا مظعم دوعت نأا دعب
يف ةيونسسلا مهتلطع ذخأا ىلع
ي˘ف ا˘ه˘ئا˘سضق˘˘ل ف˘˘ي˘˘سصلا ل˘˘سصف
ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا ن˘˘كا˘˘مأ’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘خز˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ئ˘˘طاو˘˘˘سشلاو
ىرخأا ةلود ىلإا رفسسلا وأا رئازجلا
دوز˘ت˘لاو سسف˘ن˘لا ن˘ع ح˘يور˘˘ت˘˘ل˘˘ل
لم˘ع م˘ه˘ي˘سسن˘ت ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘قا˘ط˘ب
و˘ه ا˘ه .ة˘˘ن˘˘سسلا بع˘˘ت و ءا˘˘ق˘˘سشو
ارياغم مهيتأاي ةنسسلا هذه فيسص
م˘˘سساو˘˘م ن˘˘˘م هر˘˘˘ي˘˘˘غ ه˘˘˘ب˘˘˘سشي ’
ىغط ثيح ،ةيسضاملا فايطسص’ا

نزحلاو ملأ’او ةرارملا معط هيلع
سسوريف يسشفت ببسسب لازعن’او
قو˘سس ن˘م ق˘ل˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك
نا˘˘هوو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب ت’و˘˘كأا˘˘م˘˘˘لا
رب˘م˘سسيد ر˘ه˘سش ر˘خاوأا ة˘ي˘ن˘ي˘سصلا
م˘ه˘ي˘ل˘ع سضر˘ف يذ˘لا ،ي˘سضا˘˘م˘˘لا
ديقتلاو يلزنملا رجحلاب مازتل’ا
ةيئاقولا ريباد˘ت˘لاو تا˘ي˘سصو˘ت˘لا˘ب
ىلا مهب ىدأا ام ، ةحئاجلا نم
ءوسسو بائتك’او للملاب روعسشلا

خيرات نع ن˘ي˘ل˘ئا˘سست˘م ، م˘ه˘ت˘لا˘ح
ريغ يذلا يجاتلا سسوريفلا ليحر
ببسست نا دعب هلمكأاب ملاعلا عقاو
سسو˘˘ف˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف بعر˘˘˘لا ثب ي˘˘˘ف

925 نم رثكأا هئاسصحإاب ةيرسشبلا

11 نم ر˘ث˘كأاو ى˘تو˘م˘لا ن˘م ا˘ف˘لأا
توم نع رفسسأاو ةباسصإا نييÓم

97861 ةباسصإاو اسصخسش869

ةيادب ذ˘ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘سصخ˘سش
.ءابولا يسشفت

يسسفن قاهرإا ،قلق ،للم ،رجسض
يذ˘˘لا لو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م فو˘˘˘خو
ةليسصحلا عافترا ببسسب مهرظتني
ام وأا د˘ي˘فو˘ك را˘سشت˘ن’ ة˘ي˘مو˘ي˘لا

يذلا ةيرسشبلا ودعب فرعي راسص
اي˘سسا˘ي˘ق ا˘م˘قر م˘ه˘تا˘با˘سصإا تغ˘ل˘ب

ةباسصإا574 ىلإا سسمأا موي لسصو
لعج ،ةعاسس نيرسشعو عبرأا يف
نولحتي نيذلا نييرئازجلا مظعم
ءاقبلا نولسضفي ، رذحلاو يعولاب

ة˘ع˘برأا ن˘ي˘ب لزا˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘سسي˘˘ب˘˘ح
،م˘ه˘ن˘م ةو˘سسن˘لا ا˘م˘ي˘سس’ نارد˘˘ج
ةباغلا ىلإا ةهزن يف باهذلا ىلع
نع جتانلا للملاو نيتورلا رسسكل
تقو˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘لز˘˘ع˘˘لا
با˘˘˘هذ˘˘˘لا وأا ه˘˘˘˘ب حو˘˘˘˘م˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا

املثم رح˘ب˘لا ة˘م˘سسن قا˘سشن˘ت˘سس’
نييرئازجلا ن˘م ر˘خأا دد˘ع ه˘ل˘ع˘ف˘ي
ءاسضق ةركف او˘ل˘م˘ح˘ت˘ي م˘ل ن˘يذ˘لا
مغر ر˘ح˘ب˘لا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ف˘ي˘سصلا

كلذ مهاسسي نأا ةيلامتحإاب مهملع
سسوريف˘لا˘ب ىود˘ع˘لا را˘سشت˘نا ي˘ف
، عيمجلا ةايح ددهي ىحسضأا يذلا

مغر ميلا يف م˘هد˘جاو˘ت ن˘يرر˘ب˘م
يف تا˘ط˘ل˘سسلا فر˘ط ن˘م ه˘ع˘ن˘م
مد˘عو .ي˘سسف˘ن˘لا بع˘ت˘لا˘ب دÓ˘ب˘لا
رثكأا لزانملا يف ءاقبلا مهلمحت
نومزتلي مهنأاب نيدكؤوم ،كلذ نم
ى˘لا ا˘ه˘ي˘ف نو˘لز˘ن˘ي ةر˘م ل˘ك ي˘˘ف
ى˘لإا بر˘ت˘ق˘ت ة˘فا˘سسم˘ب ئ˘˘طا˘˘سشلا

سصا˘خ˘سشأ’ا ن˘ي˘ب را˘ت˘مأا ة˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
راسشتنا عنمل كا˘ن˘ه ن˘يد˘جاو˘ت˘م˘لا
قايسسلا اذه يفو.لتاقلا سضرملا
ىلع رسشن لاؤوسس يف لامأا تلاق
قرزأ’ا م˘لا˘ع˘لا تا˘ح˘ف˘سص ىد˘حإا

ن˘م نو˘نا˘ع˘ت ل˘ه «هدا˘ف˘˘م يذ˘˘لاو
انوروك ببسسب للملاو بائتك’ا
تلاق ،«؟رحبلا نم مكتمرح يتلا

ةعتم نم ا˘ن˘مر˘ح91 ديفو˘ك» نأا
تو˘ي˘ب˘لا ي˘ف ا˘ن˘˘سسب˘˘حو ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا

ءاوهلا ن˘م ى˘ت˘ح فا˘خ˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘جو
بع˘ت˘لا ة˘حار˘سص ،ه˘سسف˘ن˘ت˘ن يذ˘لا
ع˘م ا˘م˘ي˘سس’ ا˘ن˘م لا˘ن˘ي ي˘سسف˘ن˘˘لا
را˘˘ب˘˘خأ’ا تار˘˘سشن˘˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘˘سس’ا

ددعل يسسا˘ي˘ق˘لا عا˘ف˘تر’ا ة˘يؤورو
هللا لأاسسن تفاسضأاو ،تاباسصإ’ا
انبعت اننأ’ ءابولا اذه انع عفري نأا

ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘˘ن نأا اودو˘˘˘نو
يف اهدقتنن انك يت˘لا ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
.ةريثك نايحأا

راسشتنا مغر هنأاب نيمل فسشكو
ي˘ف ف˘ي˘خ˘م ل˘˘كسشب سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
اهب نطقي يتلا ةيلحاسسلا ةي’ولا
ل˘كسشب ه˘تا˘˘ي˘˘ح سسرا˘˘م˘˘ي ه˘˘نأا ’إا

ناكم ىلإا لقنتي ثيحب ، يداع
ركابلا حابسصلا يف هترايسسب هلمع
ءاسسم ةعبارلا ةعاسسلا يف دوعي مث
عتمتيل لزني مث نمو تيبلا ىلإا
رح˘ب˘لاو ل˘مر˘لا ط˘سسو سسق˘ط˘لا˘ب
برق م˘كح˘ب ة˘قرا˘ح˘لا سسم˘سشلاو
دعبي ’ يذلا هنكسسم نم رحبلا
،ه˘ت˘ي˘ب ن˘ع تار˘ت˘مو˘ل˘ي˘˘ك ىو˘˘سس

تاءارجإا لكب مزتلم هنأاب ادكؤوم
رارغ ىل˘ع ا˘نورو˘ك ن˘م ة˘يا˘قو˘لا
عانقلا ءادتراو يدسسجلا دعابتلا
نيديلا مقعم ماد˘خ˘ت˘سساو ي˘قاو˘لا

اهتهج نم.هبسسح قئاقد رسشع لك
ماو تيب ةبر اهنأاب ،نيرسسن تلاق
ذنم اهتيب رداغت مل ،تانب ةثÓثل
تمز˘ت˘˘لا ثي˘˘ح˘˘ب ،سسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘سش
نم افوخ لماكلا يلزنملا رجحلاب
ى˘ل˘عو ا˘ه˘سسف˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع سضر˘˘م˘˘لا

مكحب اهجوز نأاب ةزربم ،اهتلئاع
مزلم وه ماعلا عاطقلا يف هلمع
هنأا ريغ ،هلمعل باهذلاو جورخلاب
ميلاعتو تا˘ي˘سصو˘ت ل˘كل ل˘ث˘ت˘م˘ي
ةياقولاب قلعت اميف ةحسصلا ةرازو
تأاترا هنأاب تفاسضأاو ،ءابولا نم
ىل˘ع ا˘هدو˘ع يذ˘لا ا˘ه˘جوزو ي˘ه
ي˘ف ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘سصلا ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا ءا˘˘سضق
يف رحبلا ىلع ةلطملا نئادملا

ة˘ي˘ل˘حا˘سسلا تا˘ي’و˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
،ةزا˘ب˘ي˘ت رار˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ةد˘˘كي˘˘كسس ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ،سسادر˘˘مو˘˘ب
باهذلا ن˘م عا˘ن˘ت˘م’ا، ،ل˘ج˘ي˘جو
عم تاقوأ’ا ةيسضمتو رحبلا ىلإا
ةيتيب تاطاسشنب ماي˘ق˘لاو ة˘ل˘ئا˘ع˘لا

ىلع ةديدج تاراهم باسستكاو
وأا مسسرلا نف وأا تاغللا ملعت رارغ
ل˘ي˘جأا˘تو ،م˘ير˘كلا نآار˘ق˘لا ظ˘˘ف˘˘ح
،مداقلا ماعلا ىلإا ةيفيسصلا ةلطعلا
˘ماز˘ت˘لا ى˘لإا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘ي˘˘عاد
رحبلا ىلإا باهذلا مدعو مهتويب

لاقت˘ن’ ر˘ط˘خ ر˘ب˘كأا ل˘كسشي ه˘نأ’
.اهبسسح سسوريفلا ىودع

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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ةيفيسصلا مهتلطع يف نييرئازجلا ىلع ارياغم اعقاو سضرفت انوروك

 ةحايشسلاو رفشسلاو رحبلا نم لاخ ديدج معطب0202 فيشص

رسشابملا ببسسلا نينطاوملا راتهتسسإا ربتعإا
:طبارم سسايلإا .. ءابولا راسشتنإا ءارو

ءايحأ’ا ىلع يلكلا رجحلاو عدرلا»
«انوروك سسوريف راششتنإا حبكل ةءوبوملا
،ةيمومعلا ةح˘سصلا ي˘سسرا˘م˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا سسي˘ئر دد˘ع
عسسوتو انوروك ءابو يسشفت بابسسأا ،طبارم سسايلا روتكدلا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘غأا ي˘خار˘ت ى˘لإا ةر˘ي˘خأ’ا ة˘نوآ’ا ي˘ف ه˘ت˘ع˘˘قر
ةنجل عفدي كلذ نأا ىلإا اريسشم ،ةياقولا ريبادتب مهفافختسساو
ةهجاوم يف اهتايولوأا بيترت ةداعإ’ سسوريفلا دسصرو ةعباتم
ة˘عاذإ’ا ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘سض ه˘لوز˘ن لÓ˘خ سسمأا ط˘بار˘م لا˘قو .ءا˘بو˘˘لا
ريثكلا فافختسسا ببسسب طبحم عراسشلا يف هارن» ام نإا ةينطولا

ةياقولا ريبادت مارتحا مدعو سسوريفلا ةروطخب نينطاوملا نم
.«ةيقاولا ةعنقأ’ا ءادتراو يعامتج’ا دعابتلا ةفاسسم مارتحاك
ناتيرورسض سسيسسحتلاو ةيعوتلا نأا هتاذ قايسسلا يف ربتعإاو
ةحسص ىلع انوروك سسوريف ةروطخب يعولا ىوتسسم عفرل
ربجت يتلا ةيروهمجلا نيناوق قيبطت بناج ىلإا نينطاوملا
تاءاسضفلا يف ءاوسس ةياقولا ريبادتب مازتل’ا ىلع نينطاوملا
انوروك ةهجاوم ططخ˘م نأا فا˘سضأاو .ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا وأا ة˘ق˘ل˘غ˘م˘لا
نأا بج˘ي يو˘عو˘تو ي˘سسي˘سسح˘ت لوأ’ا ن˘يرو˘ح˘م ى˘ل˘ع ز˘˘كتر˘˘ي
سضرفب رمأ’ا قلعت ءاوسس عدرلا سصخي يناث روحمو رمتسسي

ديعسص ىلعو .ةفلاخملا ةيراجتلا تÓحملا قÓغإا وأا تامارغ
ه˘ت˘ع˘قر ع˘سسو˘تو ءا˘بو˘لا ي˘سشف˘ت نأا ط˘بار˘˘م ح˘˘سضوأا ة˘˘ل˘˘سص يذ
ططخمب قلعتي امي˘ف تا˘يو˘لوأ’ا بي˘تر˘ت ةدا˘عإا ى˘لإا ا˘ن˘ع˘فد˘ي˘سس
ىلع يلكلا رجحلا نأا اربتعم ،انوروك سسوريف راسشتنا ةهجاوم
لثمأ’ا لحلا ل˘ظ˘ي ي˘ئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘لا سسي˘لو ةءو˘بو˘م˘لا ءا˘ي˘حأ’ا

دد˘ع نأا ن˘ع ط˘˘بار˘˘م ف˘˘سشكو .سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا ءاو˘˘ت˘˘ح’
ءابولا راسشتنا ثيح نم رئازجلا يف عقاولا سسكعي ’ تاباسص’ا
ليجسست ديزيسس سصيخسشتلا ت’اح ددع داز املكف اندÓب يف
.دجتسسملا يجاتلا سسوريفلاب ةدكؤوملا ةباسصإ’ا ت’اح نم ديزم
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ةيطغتل فيطسس ةي’وب قدانفلا ىلإا ءوجللا
ىسضرملاب ةظتكملا تايفسشتسسملا زجع

،انوروك سسوريفب ةديدج ةباشصإا964

ءافشش ةلاح532و تايفو01
اهل تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو تفسشك

«انوروك» سسوريف˘ب ةد˘كؤو˘م ة˘با˘سصإا964 لي˘ج˘سست ن˘ع سسمأا

هنع فسشك ام بسسح ،ةريخأ’ا ةعاسس42ـلا رخآا لÓخ دجتسسملا
روتكدلا ،انوروك سسوريف ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلا قطانلا

ةيموي ةليسصح ىلعأا تلجسس دق رئازجلا تناكو.راروف لامج

574ـب ءاثÓثلا سسمأا لوأا دÓبلا يف ةحئاجلا راسشتنا ةيادب ذنم

71 زواجتي ةدكؤوملا ت’احلل يلامجإ’ا ددعلا لعج ام ةباسصإا

نع لوؤوسسملا سسفن نلعأا امك84371. غلب نأا دعب ةلاح فلأا

ت’احل يلامجإ’ا ددعلا عفتريل ةديدج تايفو01 ليجسست

ةديدج ءافسش ةلاح532 ليجسست مت اميف.ةافو879 ىلإا ةافولا

ذنم ءافسشلا ت’اح يلامجا عفتريل ةريخأ’ا ةعاسس42ـلا لÓخ

لازي ’ يذلا تقولا يف92321. ىلا رئازجلا يف ةحئاجلا ةيادب

ةيانعلا ح˘لا˘سصم ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع جÓ˘ع˘لا ى˘ق˘ل˘ت˘ي ا˘سضير˘م25
سسوريف ةهجاوم سصخي اميف امئادو قايسسلا سسفن يفو.ةزكرملا
ةعباتلا قدانفلا نم ديدعلا سصيسصخت مت دجتسسملا «انوروك»
،فيطسس ةي’و تايدلب ربع ةعزوم سصاخلاو ماعلا نيعاطقلل
امم.دجتسسملا انوروك سسوريفب نيباسصملا ىسضرملاب لفكتلل
امبسسح ،مهب لسضفأا لفكت فورظ ريفوت نامسض يف مهاسسيسس
ةي˘ل˘م˘ع˘لا نأا˘ب رد˘سصم˘لا تاذ ح˘سضوأاو.ة˘ي’و˘لا ح˘لا˘سصم ه˘تد˘كأا
سسوريف يسشفت نم ةياقولل ةذختملا تاءارجإ’ا راطإا يف جردنت

ةحئاجلاب نيباسصملاب لسضفأا لفكت نامسضو دجتسسملا انوروك
نا ءارج’ا اذه نأاسش نم امك.اهريغو ماعطإ’او ءاويإ’ا ثيح نم
تايدلب ربع تايفسشتسسملا ىلع طغسضلا فيفخت يف مهاسسي
تاباسصإ’ا ددع يف اريبك اديازت فرعت يتلا كلت ةسصاخ.ةي’ولا
يئافسشتسس’ا زكرملاب قلعت ام اميسس’ سسوريفلا اذهب ةلجسسملا
ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘ب ة˘ندا˘ع˘سس رو˘ن˘لا د˘ب˘ع د˘˘م˘˘ح˘˘م ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

متو.ةملعلاو نام˘لو ن˘ي˘عو لازأا ن˘ي˘ع تا˘يد˘ل˘ب تا˘ي˘ف˘سشت˘سسمو
ىلع مهب لفكتملا ىسضرملا عيمج لقن نيريخأ’ا نيمويلا لÓخ
تنيبت يحب ينهملا نيوكتلا يف سصسصختملا دهعملا ىوتسسم
لجأا نم هسصي˘سصخ˘ت م˘ت يذ˘لا ل˘كي˘ه˘لاو˘هو ف˘ي˘ط˘سس ة˘ن˘يد˘م˘ب
قدنف ىلإا ةقطنملاب سسوريفلاب نيباسصملا ىسضرملاب لفكتلا
ىلع ىسضرملا لابقتسسا لجأا نم ةيلمعلا لسصاوتتسس و.باسضهلا

«ف˘ير˘لا» ي˘قد˘ن˘ف رار˘غ ى˘ل˘ع قدا˘ن˘ف˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
لازأا نيع ةيدلبب «ةردلا» لزن اذكو ةملعلا ةنيدمب » ةرانملا»و
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ز˘˘ج˘˘عو ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘كا ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست لا˘˘ح ي˘˘ف كلذو
.تايفسشتسسملا
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ةيلاحلا ةمزأ’ا لÓخ ةلودلا بناج ىلإا فقو يتلا ةسصاخلا رباخملا ةئفاكمب دعو

 ليلاحت رباخم حتف نع فششكي ديزوب نب
ةي’و لك يف انوروك نع فششكلل

ت’اغسشن’ ةلجعتسسملا لولحلا داجيإا متيسس هنأا ،ديزوب نب نامحرلا دبع تايفسشتسسملا حÓسصإا و ناكسسلا و ةحسصلا ريزو فسشك
. نكمم تقو برقأا يف ءابطأ’ا
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سسمأا هترايز ىدل ريزولا حسضوأاو

لفكتلا متيسس هنأا ،يداولا ةي’ول

.ت’اغسشن’ا هذهب تقو عرسسأاب

ةحسصلا ريزو نمث ىرخأا ةهج نم

حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو

نب نمحرلا دبع ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا

رباخملا نم ديدعلا فوقو ديزوب

ي˘ف ة˘لود˘لا بنا˘ج ى˘لإا ة˘سصا˘خ˘لا

فسشكلاب ةسصاخلا ليلاحتلا ءارجإا

ن˘ب لا˘قو.ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘ع

رباخملا ةأافاكم متيسس هنأا ديزوب

ةلودلا عم تفقو يتلا ةسصاخلا

تمهاسس اهنأ’ ،ةمزأ’ا هذه لÓخ

ي˘فو. تقو˘لاو د˘ه˘ج˘لا ح˘˘بر ي˘˘ف

ر˘˘˘يزو ف˘˘˘سشك ،قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا سسف˘˘˘ن

ر˘ب˘خ˘م ح˘ت˘ف م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا ة˘ح˘˘سصلا

سسور˘ي˘ف ن˘ع ف˘سشكل˘ل ل˘ي˘لا˘ح˘˘ت

ار˘ي˘سشم ،ة˘ي’و ل˘ك ي˘ف ا˘نورو˘˘ك
اذه ي˘ف ن˘ي˘سصت˘خ˘م ن˘يو˘كت ى˘لإا
ل˘ك ي˘ف م˘هد˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘تو لا˘˘ج˘˘م˘˘لا

نلعأا ،رياغم قايسس يفو .ةحلسصم
عا˘˘ط˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘سسم˘˘˘لا
ةينطو ةنم˘قر ح˘ت˘ف ن˘ع ة˘ح˘سصلا
،نا˘طر˘سسلا ى˘˘سضر˘˘م دـي˘˘عاو˘˘م˘˘ل

ع˘˘نا˘˘م يأا د˘˘جو˘˘ي ’ ه˘˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م
ي˘ف نا˘طر˘سسلا ى˘˘سضر˘˘م ة˘˘ما˘˘قإ’
امك. نا˘طر˘سسلا ة˘ح˘فا˘كم ز˘كار˘م
ةحفاكم زكارم ءاردم ريزولا اعد
ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘سست ى˘لإا نا˘طر˘˘سسلا
تار˘ت˘ف ءا˘ن˘ثأا ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا ة˘˘ما˘˘قإا
د˘ب˘ع ذا˘ت˘سسأ’ا ل˘ح د˘˘قو.جÓ˘˘ع˘˘لا

ةحسصلا ريزو ،ديزوب نب نامحرلا
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإا و نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلا و
سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘سص ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘˘لا
و ةنماثلا ةعاسسلا ىلع ءاعبرأ’ا
نم امداق يداولا ةي’وب فسصنلا

كلذ يف هقفاري. طاوغأ’ا ةي’و
ةرادإ’ا تاراطإا نم نوكتم دفو
ةنج˘ل˘لا ن˘م ءا˘سضعأاو ة˘يز˘كر˘م˘لا
سسور˘ي˘ف ة˘ح˘فا˘˘كم˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ىلإا هترايز لهتسسا ثيح ،انوروك
ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب يداو˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي’و
ديهسشلا ةيئافسشتسس’ا ةي˘مو˘م˘ع˘لا
ةيدلبب طسشلاب يلÓيجلا رمع نب
ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ف˘˘˘قو ا˘˘˘م˘˘˘ك. يداو˘˘˘˘لا
ىوتسسمو فورظ ىلع ايسصخسش
تاذب انوروك ىسضر˘م˘ب ل˘ف˘كت˘لا
ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسا ا˘˘˘م˘˘˘ك ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا

يتلا ةيبطلا مقطأ’ا ت’اغسشن’
.ةسسسسؤوملاب لمعن

تافلملا لابقتسسا ةيلمع قÓطنا

ةيوبرتلا تاشسشسؤوملاب ايلعلا سسرادملا يجيرخ فيظوت يف عورششلا
ايلعلا سسرادملا يجيرخ تافلم لابقتسسا ةيلمع يف عورسشلا نع ،ةيبرتلا تايريدم نم ديدعلاو ةركسسب ةي’ول ةيبرتلا ةيريدم سسمأا تنلعا

يجيرخ ىلع طرتسشي هنأا ،ةيريدملا نايب حسضوأاو . ةيميلعتلا راوطأ’ا فلتخم يف ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا يف مهفيظوت دسصق،0202 ةعفد
فسشك ةداهسش ،يملعلا لهؤوملا جرختلا ةداهسش ،يطخ بلط :نمسضتت تافلمب نيبوحسصم ةيبرتلا تايريدم ىلإا مدقتلا نيينعملا سسرادملا
ةيديرب ةفرظأا ةيسسمسش ةروسص ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسسن ىلإا ةفاسضإ’اب ةيلئاعلا ةلاحلا ةداهسشو دÓيم ةداهسش ،لوسصفلا عيمجل طاقنلا

نم ةخسسن ةماقإ’ا ةقاطبو ،ةيسسنجلا ةداهسش، ةيلدعلا قباوسسلا ةفيحسص اسضيأا فلملا نمسضتي امك .ةينطولا ةمدخلا هاجتا ةيعسضولا ،ةنونعم
±.S°∏«º.يعامتج’ا نامسضلا مقر بوطسشم يديرب كسص ءافسشلا ةقاطب
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ةريخأ’ا هسسا˘ف˘نأا ظ˘ف˘ل ة˘ي˘ح˘سضلا

ه˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘سصإا بب˘˘˘سسب سسمأا حا˘˘˘ب˘˘˘˘سص
دقري ناك ةيحسضلا ،انروك سسوريفب
تر˘ه˘ظ نأا ذ˘ن˘م لز˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘ب

91 ديفوكب ةباسصإ’ا سضارعأا هيلع
ةحل˘سصم˘ب جÓ˘ع˘ل˘ل ع˘سضخ˘ي ي˘ق˘بو
د˘ب˘ع ة˘ندا˘ع˘سس ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب لز˘ع˘لا
سسمأا راهن فسصتنم مظن دقو ،رونلا

يف هعم نيلماعلاو ءابطإ’ا هؤوÓمز
حور ىلع محرت ةفقو ىفسشتسسملا
و˘ج ط˘سسو ه˘ع˘يدو˘ت ل˘ب˘ق د˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘لا

ةا˘فو تف˘ل˘خ د˘قو ،بي˘ه˘م يز˘ئا˘ن˘ج
و˘˘ج سشا˘˘ع˘˘نإ’ا ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم سسي˘˘˘ئر
م˘قا˘ط˘لا ط˘سسو نز˘ح˘لا˘ب نو˘˘ح˘˘سشم
طسسو مهليمز اودعو نيذلا ،يبطلا

عاطق لجسسي اذهبو ،ةنيزح ءاوجا
بب˘سسب ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ةا˘˘فو˘˘لا ة˘˘ح˘˘سصلا
ةبيبطلا ةافو دعب انوروك سسوريف
لÓ˘خ تي˘فو˘ت ي˘ت˘لا ة˘سسيدو˘ب ءا˘فو
ي˘ف ل˘ما˘˘ح ي˘˘ه و نا˘˘سضمر ر˘˘ه˘˘سش
نأا ىلإا ركذلاب ريدج ،نماثلا اهرهسش
ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘طأ’ا ن˘م ار˘ي˘˘ب˘˘ك ادد˘˘ع
انوروك سسوريفب ةباسصإÓل سضرعت
ةسصتخملا حلاسصملا تلجسس ثيح،

ن˘م ةد˘كؤو˘م ة˘با˘سصإا003 ةباسصإا

ءابطأ’ا سضخت ةباسصإا051 اهنيب

051 و سصاو˘˘خ˘˘لا و نو˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا

م˘ق˘طأ’ا ء’ؤو˘ه نأا ا˘˘م˘˘ك، ا˘˘سضر˘˘م˘˘م
ل˘م˘ع فور˘ظ نو˘ه˘جاو˘ي ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

تاي˘نا˘كمإ’ا سصق˘ن بب˘سسب ة˘ب˘ع˘سص
يف مهدعاسست يتلا ةيبط ةزهجأا نم
سصق˘˘ن اذ˘˘كو ،ى˘˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘لا جÓ˘˘˘ع

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا

،سسوريفلاب تاباسصإ’ا نم مهيمحت

ي˘˘ف فور˘˘˘ظ˘˘˘لا هذ˘˘˘ه تع˘˘˘فد د˘˘˘قو

سضي˘˘˘بأ’ا سشي˘˘˘ج˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘م

سسمأا مو˘ي ة˘˘عا˘˘قو˘˘ب ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب

ةرور˘سضب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ،جا˘ج˘ت˘حÓ˘˘ل

ل˘ف˘كت˘لا و ة˘ح˘˘سصلا ةرازو ل˘˘خد˘˘ت

ءادأا ن˘م او˘ن˘كم˘ت˘ي˘ل م˘ه˘ت’ا˘غ˘سشنا˘˘ب

فور˘˘ظو ءاو˘˘جأا ط˘˘سسو م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘˘ع

.ةمئÓم

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ2306ددعلا0202 ةيليوج90 سسيمخلا4
www.akhersaa-dz.com

ةيبطلا مقطأ’ا فوفسص يف ةباسصإا003 نم ديزأا ليجسست

انوروك سسوريف ببسسب «يوافر دارم» روتكدلا دقفي يعماجلا فيطسس ىفسشتسسم
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Óيو˘ط ر˘م˘ع˘ي م˘ل رار˘ق˘ت˘سسا د˘ع˘ب

انوروك سسوريفب تاباسصإ’ا تداع
اديدج ايخوراسص ادو˘ع˘سص ل˘ج˘سست˘ل

لجيج ةي’و م˘ي˘ل˘قإا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
هذهب ةيحسصلا رئاودلا تسصحأا ثيح

21 نع لقي’ام طقف سسمأا ةريخأ’ا
ددع يلامجا عفتريل ةديدج ةباسصا
ةي’و˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع تا˘با˘سصإ’ا

.ةباسصإا532 ن˘ع ل˘˘ق˘˘ي’ا˘˘م ى˘˘لإا
ةي’وب ةباينلاب ةحسصلا ريدم جرخو
ىر˘خأا تا˘ح˘ير˘سصت˘ب سسمأا ل˘ج˘˘ي˘˘ج
ةمسصاع ناكسسل ةمداسصو ةئجافم
تارو˘ط˘ت سصو˘سصخ˘ب سشي˘نرو˘˘كلا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف

م˘˘ظ˘˘ع˘˘م نأا˘˘ب د˘˘كأا ثي˘˘ح ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
دهعم ىلا اهلاسسرا مت يتلا تانيعلا
ليلحتلل اهعاسضخإا لجأا نم روتسساب

تءاج ةنيع08 اهددع غلب يتلاو
تلجسس ةي’ولا نأاو ةيباجيا اهجئاتن

ةباسصا21 نع لقي’ام طقف سسمأا
يذلا رمأ’ا انوروك سسوريفب ةدكؤوم
تاباسصإÓل ي˘لا˘م˘جإ’ا دد˘ع˘لا ل˘ع˘ج
يف زفقي ةريخأ’ا هذه ىوتسسم ىلع

532 نع لقي’ام ىلإا زيجو فرظ
ددعلا اذه ناك امدعب ةدكؤوم ةباسصإا

ف˘سصت˘ن˘م دود˘˘ح ى˘˘لإا زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي ’

ةباسصإا102لا يرا˘ج˘لا عو˘ب˘سسأ’ا
لجيج ةي’و تاطلسس تذختاو اذه.
ف˘˘حز ف˘˘قو˘˘˘ل ةد˘˘˘يد˘˘˘ج تاءار˘˘˘جإا
ة˘ب˘قار˘م ل˘جأا ن˘م كلذو سسور˘ي˘ف˘˘لا

راوزلاو ن˘ير˘فا˘سسم˘لا لو˘خد ة˘كر˘ح
ثÓث عسضو ررقت ثيح ةي’ولا ىلإا
نم لك ىوتسسم ىلع ةبقارم طاقن
ة˘ع˘قاو˘لا فور˘ع˘م يد˘ي˘˘سس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
اذ˘كو ة˘ي’و˘ل˘ل ة˘ي˘قر˘سشلا دود˘ح˘لا˘ب
لثمت يتلا ةيروسصنم ةمايز ةيدلب
ىلإا ةفاسضإا لجيجل ةيبرغلا دودحلا
نم ةلميج ةيدلبب ةثلاث ةبقارم ةطقن
ن˘يذ˘لا ن˘ير˘فا˘سسم˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م ل˘˘جأا
ة˘ه˘ج˘لا ن˘م ة˘˘ي’و˘˘لا نو˘˘ل˘˘خد˘˘ي˘˘سس
طاقنلا هذه ميعدت متو ، ةيبونجلا
نم ةيادب لمعلا يف عرسشتسس يتلا
نيسصتخم ءاب˘طأا˘ب سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي˘لا
انوروك نع فسشكلا تايلمع يف
ةطسساوب سصحفلل ةزهجأا ىلا ةفاسضا
سصخسش لك مزلي نأا ىلع ةعسشأ’ا

طاقنلا هذه ربع ةي’ولا ىلا لخدي
ن˘م ي˘لوأا سصح˘ف ى˘لا عو˘سضخ˘لا˘˘ب
سسوريف نم هتمÓسس نم دكأاتلا لجأا

هلمح نم دكأاتلا لاح يفو انوروك
نيب اريخم نوكيسس هنإاف سسوريفلل
ءاج يتلا ةيلسصأ’ا هتي’ول ةدوعلا

ةي’وب لزع ةرتفل عوسضخلا وأا اهنم
جئاتنلا دعب رارقلا اذه ءاجو ، لجيج
تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ا˘ه˘ن˘ع تف˘سشك ي˘ت˘˘لا
تا˘ه˘ج˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ت˘ف ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘بو˘لا
نأا تد˘كأا ي˘ت˘لاو ار˘خؤو˘م ة˘ي˘ح˘سصلا

اهت˘ل˘ج˘سس ي˘ت˘لا تا˘با˘سصإ’ا م˘ظ˘ع˘م
اتوروك سسوريفب مايأ’ا هذه ةي’ولا

ىرخأا تاي’و نم ةدروتسسم تناك
فيطسس ، ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ن˘م ة˘سصا˘خو
.ةبانع ىتحو ةنتاب،

 طقف سسمأا تلجسس اهنم21 لتاقلا سسوريفلاب ةباسصإا532 /لجيج

 انوروك سسوريفب تاباسصإلا ددع يف ديدج يخوراسص دوعسص
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رثا ،ايثرا˘ك ا˘ع˘سضو ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و د˘ه˘سشت

قاف نيذلا،91 ديفوك يباسصم ددع ديازت

نع وا ايربخم ةدكؤوم ةلاح0501 مهددع
نيربخملا دعي مل ثيح ،ريناكسسلا قيرط
دح’ عبات امهدحا ةنتاب ةي’وب نيدمتعملا
يف ليلاحتلا ءارجا ىلع نيرداق سصاوخلا
درت ي˘ت˘لا تا˘ن˘ي˘ع˘لا تار˘سشع ءار˘ج ،ا˘ه˘ناوا
هجو˘ت˘لا ت’ا˘ح˘لا د˘يد˘ع˘ب ع˘فد ا˘م ،ا˘م˘ه˘ي˘لا

ىرخا ةسصاخ رباخمب ليلاحتلا هذه ءارجإ’
دق˘ف ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م .ة˘توا˘ف˘ت˘م را˘ع˘سسأا˘بو
اهر˘خآا ن˘ع تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا ةر˘سسأا تأÓ˘ت˘ما

ءابولل ةرؤوب تتاب يتلا قطانملاب اسصوسصخ
ة˘م˘سصا˘عو ة˘˘كير˘˘ب ،ة˘˘ناور˘˘م رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ةيارلا عفر ىلا ءابط’اب عفد ام ،ةي’ولا
لخدتلاب ةينعملا تاهجلا نيبلاطم ءاسضيبلا

ىلا مهتعفد يتلا ،ةمز’ا هذهل لح داجي’
،ريرسسب رفظلا يف ةيولو’ا ةقيرط دامتعا

يف نيباسصملا سصاخسش’ا هيجوت متي ثيح

يلزنملا ءافسشت˘سس’ا ى˘لا ةر˘ق˘ت˘سسم ت’ا˘ح
ة˘ع˘با˘ت˘م ع˘م ،ن˘ير˘خ’ا˘ب كا˘كت˘˘ح’ا مد˘˘عو
نيح يف ،ىفسشتسسملا ةراسشتسساو جÓعلا
ة˘˘جر˘˘ح˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘ب’ا م˘˘ت˘˘˘ي
نسسلا رابكو ةنمزملا سضارم’ا باحسصاو
ت’ا˘ح ن˘ع كي˘ها˘ن اذ˘ه ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب
ا˘عا˘ف˘ترا ىر˘خ’ا ي˘ه تفر˘ع ي˘ت˘لا ةا˘فو˘˘لا

ـلا براق نيريخأ’ا نيعوبسس’ا يف افيخم

،انوروكب ةباسص’ا ءارج ةافو ةلاح001

اهرخأا ناك ،مويلا يف تايفو50 غلب لدعمب
نم .ةف˘ل˘ت˘خ˘م را˘م˘عأ’ سسمأا تل˘ج˘سس ي˘ت˘لا

تهجو دقف ةتوتلا نيع ىفسشتسسم هتهج
هبسشلاو ءابطأ’ا لكل ةثاغتسسا ءادن هترادإا

يلماحو نيدعاقتملا اذكو سصاوخلا نييبط
نيبغارلا سضيرمتلاو بطلا يف تاداهسشلا
ل˘ف˘كت˘لا ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘˘لاو عو˘˘ط˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
دي دمل ةسسسسؤوملا ى˘لا مد˘ق˘ت˘لا ى˘سضر˘م˘لا˘ب
سسوريف ةح˘فا˘كم ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لاو نو˘ع˘لا

ناو ا˘˘سصو˘˘˘سصخ ،د˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
هرخا نع أÓتما دق رخ’ا وه ىفسشتسسملا

ريغ يبطلا مقاطلا تابو ،ديفوك يباسصمب

ل˘˘ف˘˘كت˘˘لاو ع˘˘سضو˘˘لا ءاو˘˘ت˘˘حا ى˘˘ل˘˘ع ردا˘˘ق

مقط’ا نم اددع ناو اسصوسصخ ىسضرملاب

او˘ب˘ي˘سصا د˘ق ن˘ي˘ي˘ب˘ط˘˘لا ه˘˘ب˘˘سشو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

ةي’وب ماع بيبط مهنم ،ريطخلا سسوريفلاب

داز اميف اذه ،لو’ا سسما هبحن ىسضق ةنتاب

جÓ˘ع˘لا نو˘ق˘ل˘ت˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘با˘سصم˘˘لا دد˘˘ع

ةديدج ت’اح01 ـب دباعلا ةينث ىفسشتسسمب

ةدكؤوملا نيب ةقباسس ةلاح02 ىلا فاسضت

،ريناكسسلاب ةسصخسشملا ةلمتحملاو ايربخم

،ةقاطلا يداو ةيدلب نم ت’اح40 اهنم

،ةنيزوب ةيدلب نم40 ،ريسش ةيدلب نم40

نم30 ،ةنتاب نم20 ،ةعنم ةيدلب نم70

ناتلاحو ةلقرو ةي’و نم ةلاح ،دباعلا ةينث

جÓ˘˘ع˘˘لا نو˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘˘ي ،ةر˘˘˘كسسب ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘م

تقو يف .ةرقت˘سسم م˘ه˘ت˘لا˘حو ة˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب

ى˘لإا ع˘سضو˘ل˘ل سسي˘ئر˘لا بب˘سسلا ه˘ي˘ف ع˘جر˘˘ي

نم نينطاوم˘لا ىد˘ل ة˘ي˘ل˘ك ي˘عو˘لا ماد˘ع˘نا

قاوسس’ا نيب مهتايح نوسسرامي نيذلا ةهج

ىلع سسوريفلاب نيهبآا ريغ عراوسشلا يفو
تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لاو حار˘فأ’ا ما˘م˘تإا ي˘ف قÓ˘ط’ا
ى˘ل˘ع ه˘ت˘ع˘ج˘سشو سسور˘ي˘ف˘لا تم˘عد ي˘˘ت˘˘لا
،رثاكتلل مئÓملا وجلا هل ةئيهم راسشتن’ا

يحسصلا رجحلل يئز˘ج˘لا ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لا اذ˘كو
ىداو ،عسضولا ءاوتحا يف هلسشف تبثا يذلا
ىلإا ت’احلا ددع يف بيهر عافترا ىلا
يعولا سصقن نأا مغرو .تارملا فاعسضأا
دوجو مدعب مهراتهتسساو نينطاوملا ىدل
ماقر’ا ناف ،هراسشتنا يف مهاسس دق ءابولا
نيباسصملا فوفسص يف ةلجسسملا ةفيخملا
يتلا تايفولا ت’احو ،ةهج نم ةي’ولاب
نفدل ةدم˘ت˘ع˘م˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا˘ب ا˘ي˘مو˘ي ن˘فد˘ت

نيبذكملا بلغأا ناف،91 ديفوك اياحسض
نادقفل ،هل ني˘قد˘سصم او˘تا˘ب ءا˘بو˘لا دو˘جو˘ل
م˘ه˘ت˘فر˘ع˘م اذ˘كو ،ز˘يز˘ع سصخ˘سشل م˘˘هد˘˘حا

مه˘يوذو م˘ه˘ل˘هأا ن˘م سصا˘خ˘سشأا˘ب م˘ه˘ن˘ي˘ق˘يو
لسصاوتلا عقاوم نم نيذخآا ،ءابولاب اوبيسصأا
سسي˘سسح˘تو ة˘ي˘عو˘ت˘ل ار˘ب˘ن˘م ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
هدوجوب مهفارت˘عاو ع˘سضو˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

نورظتني نيقدسصملا ريغ ناك لهف ،يلعفلا

يكل ةرطيسسلا نع رومأ’ا جورخو ةثراكلا

ذا˘خ˘تا بو˘جوو ءا˘بو˘لا دو˘جو˘˘ب او˘˘ظ˘˘ع˘˘ت˘˘ي

ىرخا ةهج نم .ةمزÓلا ةيئاقولا ريبادتلا

اسضافخنا ءابولا ماقرا فرعت نا حجري هنإاف

اسصوسصخ ،ةمداقلا ماي’ا لÓخ ارارقتسسا وا

ةنتاب ةي’و يلاو نع رداسصلا رارقلا دعب

ة˘ما˘قاو ،جاوز˘لا دو˘ق˘ع ف˘قو ى˘لإا ي˘˘مار˘˘لا

ق˘˘ل˘˘غ اذ˘˘كو ،ءاز˘˘ع˘˘لا سسلا˘˘ج˘˘˘مو حار˘˘˘ف’ا

اذه ،ةيسشاملا قاوسسأاو ةيعوبسسأ’ا قاوسس’ا

ءاوتحإ’ ىرخأا حلاسصم حتف ىلإا ةفاسضإ’اب

سضر’ا نوسشرتفي او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا ى˘سضر˘م˘لا

ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب

هنأاسش نم ام ،ةيدعملاو ةيردسصلا سضارمأÓل

نوهجوملا اميسس ىسضرملاب لثمأ’ا لفكتلا

لاقتن’ ايدافت مهن˘كا˘سسم˘ب جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ل

.دارف’ا نيب لمتحملا كاكتح’او ىودعلا

ايموي تايفو50و ةباسصإا02 لدعمب/ةنتاب

ةلاح001 ـلا براق ءابولا تايفو ددع يف فيخم عافترإا
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ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس ة˘˘˘ي’و ي˘˘˘لاو حر˘˘˘سص

هلوزن لÓخ سسمأا «بتاكلب دمحم»
نم ةي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذإ’ا ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘سض
ديدجلا يحسصلا رجحلا نأا فيطسس

يف ةيدلب81 ىلع هقيبطت مت يذلا
ةمار˘سصب ق˘ب˘ط˘ي˘سس ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي’و
نأا ىلع اددسشم ،ةي’ولا بارت ىلع
نو˘كت˘سس كرد˘˘لاو ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘سصم
زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي ن˘˘م ل˘˘كل دا˘˘سصر˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
ةميلعت يف تءاج يتلا تاميلعتلا

نأا بتاكلب حسضوأاو .يئزجلا رجحلا
ل˘ق˘ن˘لا تÓ˘فا˘حو ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘سس
اه˘طا˘سشن ل˘سصاو˘ت˘ي˘سس ياو˘مار˘ت˘لاو

5ـلا ن˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘عا˘˘سس لÓ˘˘خ
احسضوم.’اوز ةدحاولا ىلإا احابسص
ىلع ءاقبإ’ا ىلع هتاذ قايسسلا يف
لجأا نم ،ةقباسسلا سصيخارتلا سضعب
ة˘˘ي˘˘كي˘˘ما˘˘ن˘˘يد˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘˘لا
سصخرلا ةي˘ق˘ب ءا˘غ˘لإاو ة˘يدا˘سصت˘ق’ا
ر˘سسكل ة˘ج˘˘ح ى˘˘لإا تلو˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
سصاخسشأ’ا نيب اهلوادت متيو رجحلا
تاءار˘˘جإ’ مار˘˘ت˘˘حا ’و فو˘˘˘خ نود

سشيجلا دوهج سصوسصخبو.ةياقولا
انوروك ةحئاج ةهجاوم يف سضيبأ’ا
بتاكلب دمح˘م ف˘ي˘ط˘سس ي˘لاو د˘كأا
م˘ل ن˘ي˘ي˘ب˘ط ه˘ب˘سشو ءا˘ب˘طأا كا˘ن˘ه نأا

4 نم ديزا ذنم مهتÓئاعب اوقحتلي
نأا ىلا اريسشم ،انوروك ببسسب رهسشأا
عسضولا ىلع بلغت˘ل˘ل د˘ن˘ج˘م ل˘كلا
˘˘ما˘˘ه رود ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘ل˘˘˘لو بع˘˘˘سصلا
ريخأ’ا يف داسشأاو.ةياقولاو يعولاب
ي˘سسي˘سسح˘ت˘لاو يو˘عو˘ت˘لا رود˘˘لا˘˘ب
نم ةيرئازجلا ةعاذإ’ا هب موقت يذلا
سصسصح˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سس

ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘ت˘˘لا ج˘˘مار˘˘ب˘˘لاو

ة˘ل˘˘سسل˘˘سس ر˘˘سسك ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لا

لم˘حو ءا˘بو˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ىود˘ع˘لا

˘مار˘ت˘ح’ا ة˘ي˘لوؤو˘سسم ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا

ىلع ددسشو يحسصلا رجحلل لماكلا

نوناقلا قبطتسس ةينمأ’ا ةزهج’ا نأا

ل˘˘جأا ن˘˘م نوا˘˘ه˘˘ت نودو ة˘˘مار˘˘سصب

اهنم يناعت يتلا ةمزأ’ا نم جورخلا

نم يناع˘ت ي˘ت˘لا91 م˘قر ة˘ي’و˘لا

.ةقناخ ةيحسص ةمزأا

رهسشأا4 ذنم هتيبل دعي مل مهسضعب نأا دكأاو سضيبأ’ا سشيجلا هبعلي يذلا رودلاب داسشأا

ةيسساق تابوقعب يحسصلا رجحلا يفلاخم دعوتي فيطسس يلاو

ىلع رهسسي ناك يذلا «يوافر دارم» روتكدلا  ، هدونج نم ايدنج رونلا دبع ةنداعسس يعماجلا فيطسس ىفسشتسسم سسمأا حابسص دقف
 .يبطلا سشاعنإ’ا ةحلسصمب ىسضرملا ةحار

ن’زغلا روسسل يلاحلا و ةبيبسشلل قباسسلا بعÓلا ةجوز

ةدكيكسسب انوروك سسوريفب لماح ةسضرمم ةافو
،انوروك سسوريفب يواسسيعلا ةسسينأا ةسضرمملا لوأ’ا سسمأا ءاسسم تيفوت
،اه˘ت˘ل˘ئا˘ع ن˘م ة˘بر˘ق˘م ردا˘سصم بسسح ،سسدا˘سسلا ر˘ه˘سشلا ي˘ف ل˘ما˘ح ي˘هو
تبيسصأا ،ةريوبلا ةي’وب ن’زغلا روسس ىفسشتسسمب لمعت تناك ةسضرمملا
ىلإا اهلقن متيل، انوروكب اهتباسصإا ليلاحتلا تدكأا و عوبسسأا ذنم سسوريفلاب
اهتافو تنلعأا نيأا ،ةمسصاعلا يف يلريمز ىفسشتسسمب سشاعنإ’ا ةحلسصم
ريمسس ةجوز ةسضرمملا نإاف ملعلل، نيتنسسلا رمع يف يبسص اهفلخ كرتتل،

روسس قافو قيرف عم ايلاح و ةدكيكسس ةبيبسش قيرفل قباسس بع’ رثيخ
ءافو ةبيبط˘لا ة˘سصق نا˘هذأÓ˘ل ة˘سسي˘نأا ة˘سضر˘م˘م˘لا ةا˘فو تدا˘عأا و ن’ز˘غ˘لا

جيريرعوب جرب ةي’وب يداولا سسأار ىفسشتسسمب ةلماعلا ،ةنسس82 ةسسيدوب
دجتسسملا انوروك سسوريفب اهتباسصإا ءارج تيفوت يتلا لماحلا ةبيبطلا

امدعب .ةعقاولا تاسسبÓمب قيقحت حتف ةحسصلا ةرازو نلعتل ،91-ديفوك
اهلمح مغر ةيسضرم ة˘ل˘ط˘ع ن˘م ا˘ه˘نا˘مر˘ح عو˘سضو˘م˘ل ا˘ه˘ت˘ل˘ئا˘ع تقر˘ط˘ت
هيف تدكأا يذلا تقولا يف، سسوريفلاب اهتباسصا و نماثلا رهسشلا اهلوسصوو
سسوريفب ةباسصإÓل ةسضرع رثكأا لماوحلا نأا ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم
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نولابي ’ نونطاوم و ةريطخ ةيئابولا ةلاحلا

ةمامكلا نوعسضي ’ ناكسسلا نم ةئاملاب08 و

سسوريفب ةباسصإا34 لجسست ةلسشنخ

 ةعاسس27 لÓخ انوروك
ددع يف قوبسسم ريغ اعافترا ةريخأ’ا مايأ’ا يف ةلسشنخ ةي’و دهسشت
امقر ءاثÓثلا لوأ’ا سسمأا موي تلجسس ثيح ،انوروك سسوريفب تاباسصإ’ا

دحاو موي يف ةباسصإا12 ليجسستب يمويلا تاباسصإ’ا ددع يف ايسسايق
ماقرأا رسشن يف سصسصختملا اهعقوم ربع اهنلعت يتلا ةرازولا ماقرأا بسسح
و سسوريفلا راسشتنا ذنم ةي’ولا هدهسشت مل مقر وهو رئازجلا يف ةحئاجلا

12 ءاثÓثلا لوأ’ا سسمأا موي ةلسشنخ ةي’و تلجسس دقو دÓبلا يف هروهظ
ت’احلا ددع عفتريل ، دحاو موي يف انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإا

ةأارما ةافو اسضيأا لجسس امك ، ةدكؤوم ةباسصإا642 ىلإا ةي’ولا ربع ةدكؤوملا
موي يأا - مويب اهلبقو ، ةلسشنخب ةباحسسوب ىفسشتسسمب رجحلا تحت تناك

يأا اسضيأا ةباسصإا11 دحأ’ا موي يفو ةباسصإا11 ةي’ولا تلجسس - نينث’ا

نايب فسشك هتهج نم. ةريخأ’ا ةعاسس27 لÓخ ةباسصإا34 عومجمب
دوجو ىلإا نينث’ا موي ءاسسم رداسصلا ةلسشنخب ةحسصلل ةيئ’ولا ةيريدملا

) ةعسشأ’ا وأا يربخملا ليلحتلاب اهسصيخسشت مت جÓعلا تحت ةلاح57
ةي’و يف ةيئابولا ةيعسضولا لوح ةحسصلا ةيريدم نايب ركذو .(ريناكسسلا

ةي’ولا نأا نينث’ا موي ةيريدملل ةيمسسرلا ةحفسصلاب رسشن يذلا ةلسشنخ

امك ، ءافسشلا ىلإا سسوريفلاب ةباسصم ةلاح32 لثامت مويلا كلذ يف تلجسس

ةعسشأ’ا وأا يربخملا ليلحتلاب ةسصخسشم ةلاح57 دوجو ةيريدملا تسصحأا

ةباحسسوب ىفسشتسسمب ةلاح72 اهنم ةي’ولا تايفسشتسسمب جÓعلا تحت

، سسياق ىفسشتسسمب ةلاح32 و راسشسش ىفسشتسسمب ةلاح52 و ةلسشنخب

دقو اهيف هبتسشم ت’اح60 ـل ةيبلسس ليلاحت تدرو مويلا سسفن لÓخو
ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘ب ة˘با˘ح˘سسو˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ةد˘ي˘سسل ةا˘فو ة˘لا˘ح تل˘˘ج˘˘سس

ت’اح30 تلجسس مويب اهلبقو انوروك سسوريفب نيباسصملل سصسصخملا
لظ يفو .ةيريدملا نايب يف اهنع نلعت مل يتلا ةافولا ت’اح يهو ةافو
ةماقإا عنمب ارارق ةي’ولا يلاو ردسصأا ، ةي’ولا ربع تاباسصإ’ا ددع عافترا
عنمب ارارق ردسصأا امك ، لوأ’ا سسمأا موي نم ءادتبا تÓفحلاو سسارعأ’ا

رخآا راعسشإا ةياغ ىلإا ةي’ولا تايدلبب ةيندملا ةلاحلا بتاكمب جاوزلا دقع
قاوسسأا ةسصاخ ةيعوبسسأ’ا قاوسسأ’ا طاسشن قيلعت يلاولا ررق اهلبقو ،
رخآا تظح’ دقو اذه.راباب ةيدلبب يسشاوملا قوسس سصوسصخلابو ةيسشاملا
ةيمومعلا تاسسسسؤوملا يفو عراوسشلا يف نينطاوملا بلغأا نأا ةعاسس
نأا امك ،دعابتلا و ةياقولا تاءارجإا نومرتحي ’ ديربلا بتاكم ةسصاخ

 .يقاولا عانقلا عسضت ’ عراوسشلا يف نينطاوملا نم ةيبلغأ’ا
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ةملعلا ىفسشتسسمب ةديدج تايفو3 ليجسست
ببسسب ددج تايفو اموي يسصحت فيطسس ةي’و تايفسشتسسم لازت ’
حلاسصملا هب تلجسس يذلا ةملعلا ىفسشتسسم اهرخأا ناك، انروك سسوريف

تاذ لجسس امك ،سسوريفلاب نوباسصم نييئاسصخإا3 ةافو سسمأا موي ةيبطلا
دعب ، ريثخلا بورسص ىفسشتسسملل دعاسسملا ريدملا ةباسصإا ىفسشتسسملا
ةيدلب سسيئر ةباسصإا ىلإا ةفاسضإ’اب ، ةيباجيإا هليلاحت جئاتن ترهظ نأا
ةلاح دهسشي ىفسشتسسملا لازي ’و ، جÓعلل عسضخي لازي ’ يذلا ةملعلا
ىلإا ىسضرملا ليوحت ىلإا ىفسشتسسملا ةرادإاب تعفد ةقوبسسم ريغ عبسشت

يحسصلا لزع˘ل˘ل ةرا˘ن˘م˘لا و ف˘ير˘لا ي˘قد˘ن˘ف تر˘خ˘سس ا˘م˘ك، ز˘كار˘م ةد˘ع

GCjªø.Q.91 ديفوكلا ىسضرم لابقتسس’
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ر˘ثإا ى˘ل˘ع تءأ˘ج ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا

ىلإا ةدارإاو تأمولعم لÓغتشسا

ةرئاد ن˘مأ’ ة˘طر˘ششلا ح˘لأ˘شصم

˘مأ˘ي˘˘ق أ˘˘هدأ˘˘ف˘˘م يد˘˘ي˘˘ه˘˘م ن˘˘ب

سصأ˘خ˘˘ششأ’ا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م

ةعأنشصل ةيرشس ةششرو ءأششنإأب

دحأأب اذهو ةيبششخلا براوقلا

ةبأغب ةحوتفم˘لا تÓ˘ب˘ط˘شسإ’ا

ئ˘˘طاو˘˘ششلا د˘˘˘حأ’ ة˘˘˘يذأ˘˘˘ح˘˘˘م

دعبو طششلا ةنيدم نم برقلأب

تمت ةمكحم ةينمأا ةطخ دادعإا

فيقوت  متيل نأكملا ةمهادم

عم نأكم˘لا ن˘ي˘ع˘ب ن˘ي˘شصخ˘شش

ةيبششخ براوق زجحو طبشض

ىلإا ةفأشضإ’أب عنشصلا ةيديلقت

ة˘˘˘˘شصأ˘˘˘˘خ ت’آا و تاد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م

عينشصت يف مدختشست ةرأجنلأب

يف زجنأا نأي˘ن˘ع˘م˘لا .براو˘ق˘لا

لو˘ح ي˘ئأ˘شضق ف˘ل˘م أ˘م˘ه˘ق˘˘ح

ةعأنشصل ة˘ير˘شس ة˘ششرو ءأ˘ششنإا

سضر˘غ˘ل ة˘ي˘ب˘ششخ˘لا براو˘˘ق˘˘لا

ةيرشس تÓحر ميظنتو دادع’ا

أمهليوحت مت ثيح ،ةقطنملأب

ة˘˘ي˘˘ئأ˘˘شضق˘˘لا تأ˘˘ه˘˘ج˘˘لا ىد˘˘ل

نأعرذلا ةمكحمب ة˘شصت˘خ˘م˘لا

 .أمهتمكأحم متتل

انوروك سسوريفب مهل ةليمز تبيشصأا اميف /يقاوبلا مأا

ىفششتشسم تلاجعتشسا وشضرممو ءابطأا
ةياقولا لئاشسو ريفوتب نوبلاطي انيشس نبا

نو˘ل˘مأ˘ع˘لا ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘ششو ي˘ب˘ط˘لا م˘قأ˘ط˘لا سسمأا حأ˘˘ب˘˘شص مد˘˘قأا
ىلع يقاوبلا مأا أنيشس نبا ىفششتشسمل ت’أجعتشس’ا ةحلشصمب
لمعلا فورظ نيشسحتب ةبلأطملل ةراد’ا رقم مأما جأجتح’ا

مهمأهم ةشسرأمم دشصق ةيئأقولا ةيرورشضلا لئأشسولا ريفوتو
أنردأشصم بشسحو  ,هب لفكتلاو سضيرملا ةحشصل ةمدخ. ةيحيرأأب
نيلوؤوشسملا بأيغ لظ يف ةيغأشص أناذا اودجي مل نيجتحملا نإأف
ئرأط عأمتجا يف لوخدلا ىلإا مهرطشضا أمم ىفششتشسملا ىلع
اذه مأمأاو قح’ تقو يف ددحتشس ةمأه تارارقب جورخلا ةيعب
ن˘يد˘شصأ˘ق˘لا ى˘شضر˘م˘لا ىر˘خ’ا ة˘ه˘ج˘لا ي˘˘ف ي˘˘نأ˘˘ع˘˘ي ع˘˘شضو˘˘لا
دعب ديحولا يئأفششتشس’ا يحشصلا قفرملا هرأبتعأب ىفششتشسملا
لأبقتشس’ يحشص زكرم ىلا فأيشضوب دمحم ىفششتشسم ليوحت
أنترأيز بشسحو .أنوروك ءأبوب مهتبأشصإا هبتششملاو نيبأشصملا
يتلا ةأنأعملا مجح ىلع أنفقو  ت’أجعتشس’ا ةحلشصم ىلإا
أنل اودكا ثيح لمعلا فورظ طشسبأا بأيغ لعفب ءأبط’ا أهششيعي

ءأ˘ب˘ط’ا طأ˘شسوأا ي˘ف أ˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم ت’أ˘ح د˘ع˘ب ل˘ي˘ج˘شست ن˘˘ع
أنوروك سسوريفب ةبيبطل ةبأشصإا ةلأح تدكأأت أمنيب  نيشضرمملاو
.ىفششتشسملا تاذب
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يقاوبلا مأا

نكشسلا ةمزأا ببشسب نوجتحي نينطاوملا تارششع
يقاوبلا ما ةرئاد رقمب نينطاوملا نم ةعومجم سسمأا حأبشص جتحا
عبأطلا تاذ ةينكشسلا ةشصحلا عيزوت يف عارشسإ’أب ةبلأطملل
نم داز أممو ، مهلوق دح ىلع أهرأظتنا لأط يتلا يعأمتج’ا

، ةيلحملا تأطلشسلا لبق نم مهعأنقا مدع وه نيجتحملا بشضغ
مهنيب أميف ةيمÓك تأششوأنم يف لوخدلا مهب ىدأا يذلا رمأ’ا

ةحلشس’ا فل˘ت˘خ˘م ه˘ي˘ف تل˘م˘ع˘ت˘شسا كار˘ع ى˘لإا ترو˘ط˘ت ي˘ت˘لاو
نأا ’إا م˘ه˘ق˘ير˘ف˘ت˘ل ن˘م’ا  ح˘لأ˘شصم ل˘خد˘ت˘ت نا ل˘ب˘ق ، ءأ˘شضي˘ب˘˘لا
ةي’ولا يلاو ناويد رقم مأما مهجأجتحا لقن اوررق نيجتحملا

مهنوكل ةعورششملا مه˘ب˘لأ˘ط˘م ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةرور˘شضب ن˘ي˘ب˘لأ˘ط˘م
أنردأشصم بشسحب نمأ’ا حلأشصم ,نكشسلا ةمزا ةأنأعم نوششيعي
ىدأا أمم  اديعشصت فرع يذلا عشضولا ةئدهت تلوأح ةقوثوملا
مهنم ددع ىلع سضبقلا ءأقلإاو مهقيرفتل ةوقلا لأمعتشسا ىلإا أهب
, ,مهقح يف ةمزÓلا تاءارجإ’ا ذأخت’ نمأ’ا رقم ىلإا مهدأيتقاو
مهتلاو ني˘فو˘قو˘م˘لا دد˘ع لو˘ح ي˘م˘شسر˘لا د˘ي˘كأأ˘ت˘لا بأ˘ي˘غ ي˘فو
.ةينعملا تأهجلا نم ةمولعملا حشش مأما أهب نيعبأتملا
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دئاشصحلا نم تاحاشسملا سضعب قارتحا مت اميف
ةشسبايلا باششعأ’او

ةيامح نوع81 و تانحاشش5 ريخشست
ةنيطنشسقب قئارحلا ةهجاومل

42 لÓخ ةنيطنشسق ةي’ول ةيندملا ةيأمحلا حلأشصم تلخدت

ةيدلب ،بورخلا ةيدلب ،ةنيطنشسق ةيدلب نم لكب ةريخأ’ا ةعأشس
ق˘ئار˘ح ع’د˘نا ل˘جأ’  .نأ˘يزو˘ب ة˘مأ˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب و دار˘م سشود˘˘يد

تأنحأشش50 ،ةيلمعلا هذهل ريخشست مت ةشسبأي بأششعأا و دئأشصح

لخدتلا قرف أهب تمأق يتلا دأمخإ’ا ةيلمع دعب أنوع81 و ءأفطإا

بأششعأا ،دئأشصحلا نم رأتكه5.4 يلاوح قارتحا  ليجشست مت

أÓك تأطبر نم ةعومجم ىلإا ةفأشضإ’أب عبرم رتم002 ةشسبأي
تاءارجإ’أب د˘ي˘ق˘ت˘لا مد˘ع ق˘ئار˘ح˘لا ع’د˘نا بأ˘ب˘شسأا تأ˘ناو˘ي˘ح˘لا
نم ةيأمحلا تأيلمعف ةيمحملا ةحأشسملا سصوشصخب أمأا ،ةيئأقولا

ةيأمح يف تلثمت ةنيطنشسق ةي’ول ةيندملا ةيأمحلا لأجر فرط

99،ناويح أÓك ،رأق˘بأا ه˘ب ل˘ب˘ط˘شسإا ،ةروأ˘ج˘م˘لا ن˘كأ˘شسم˘لا ي˘قأ˘ب

.قئارحلا فلتخمل ةيقبتملا تأحأشسملا و ،حمق رأتكه
LªÉ∫ HƒYµÉR

ةملاق

ةكولماتب نجاودلل عدوتشسم قيرح
ةكولمأت ةيدلبب لوأ’ا سسمأا رأهن لوهم قيرح ع’دنا ببشست
رئأشسخ يف نجاودلا ةيبرتب سصأخلا و تأعدوتشسملا دحأأب ةملأقب
ةعبأتلا ةيندملا ةيأمحلا ةدحو هل تلخدت قيرحلا، ةربتعم ةيدأم

ىلإا ىدأا أمم ،أحأبشص د55 أشس9 ةعأشسلا دودح ةكولمأت ةيدلبل

سضعبو ةنجدم˘لأ˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ن˘ب˘ت ة˘مز˘ح051 يلاوح ق˘ير˘ح
دأمخاو ةرطيشسلا مت ثيح، نجاودلا ةيبرتب ةشصأخلا تأمزلتشسملا

ةجأجد0004 ةيأمح متو ، يشسأيق فرظ يف و ةعرشسب قيرحلا
ةيلمعلا، روكذملا عدوتشسملل ةروأجم ةديشصحو ينكشس عمجمو

ظحلا نشسحلو ،فأعشسإا ةرأيشسو ءأفطإا ةنحأشش20 أهل ترخشس
Yõ Gdójø.∫   . ةيرششب رئأشسخ يأا لجشست مل

يرئازجلا قرششلا ةديرج5

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

2306ددعلا0202 ةيليوج90 سسيمخلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

لÓخ مت نيا رحبلا ربع ةيرشس تÓحرل ةدعملاو ةيديلقتلا ةيبششخلا براوقلا ةعانشصل ةيرشس ةششرو كيكفت نم ارخؤوم فراطلاب يديهم نب ةرئاد نمأا حلاشصم تنكمت
يف براق ىلإا ةفاشضإ’اب عنشصلا ةزهاج ةيبششخ براوق ةثÓث زجح عم فراطلا ةي’و نم ناردحني رمعلا نم ثلاثلاو يناثلا دقعلا يف نيشصخشش فيقوت ةيلمعلا هذه

 .ةيبششخ حئافشص ىلإا ةفاشضإ’اب براوقلا عينشصت يف مدختشست يتلا ةراجنلاب ةشصاخ ت’آاو تادعم زجح اشضيأا مت امك زاجنإ’ا روطلا

«ةقارحلا» تÓحرل ةدعم

فراطلاب ةيديلقتلا ةيبششخلا براوقلا ةعانشصل ةيرشس ةششرو كيكفت
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م˘˘ئار˘˘ج ة˘˘ح˘˘فأ˘˘كم رأ˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
،ةيلقعلا تارثؤوم˘لاو تارد˘خ˘م˘لا

ة˘ب˘قار˘م˘لا تأ˘ي˘ل˘م˘ع ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘عو
ةطرششلا تاوق تنكمت دشصرتلاو
يداو ةر˘˘ئاد ن˘˘مأأ˘˘ب) ة˘˘ي˘˘ئأ˘˘شضق˘˘لا
سصخ˘شش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،(ي˘تأ˘˘نز˘˘لا

22 رمعلا نم غلبي هيف هبتششم

ىلع ،يتأنزلا يداوب ميقم ،ةنشس
ر˘هأ˘ط˘لا د˘م˘˘ح˘˘م ي˘˘ح ىو˘˘ت˘˘شسم
ذأختا دعب ،ةنيدملا سسفنب يلحك
ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نأ˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
ىلع هتزوحب روثعلا مت ،هنأأششب

نم ة˘ي˘ن’د˘ي˘شص داو˘م ن˘م ط˘ششم

gm003 SELUSPAC عو˘˘ن
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مجحلا ريغشص سصقم + ةلوشسبك
تاد˘˘ئأ˘˘ع ن˘˘م ي˘˘˘لأ˘˘˘م غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘مو
هيف هبتششملا ليوحت مت .جيورتلا
مت أم زجح دعب ،ةحلشصملا ىلإا
يف قيق˘ح˘ت ح˘ت˘ف ،ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا
يئأشضق فلم هدشض نوك ةيشضقلا

ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘شسرأ˘˘م˘˘م˘˘لا :ل˘˘ع˘˘˘ف ن˘˘˘ع
مدق ،ة˘ح˘شصلا ة˘ن˘ه˘م˘ل ة˘ي˘عر˘ششلا
يداو ةمكحم مأمأا هيف هبتششملا
مكح هقح يف ردشص نيأا ،يتأنزلا
ةيلأم ةمار˘غو اذ˘فأ˘ن أ˘شسب˘ح مأ˘ع˘ب

قأ˘ي˘شس ي˘فو .عاد˘يإ’ا ع˘م ةذ˘˘فأ˘˘ن
ة˘ح˘˘فأ˘˘كم رأ˘˘طإا ي˘˘ف و ل˘˘شصت˘˘م
طشسولا يف هعاونأا ىتششب مارجإ’ا
تاو˘˘˘ق تن˘˘˘كم˘˘˘˘ت ،ير˘˘˘˘شضح˘˘˘˘لا
نمأ’ ةعبأتلا ةيئأشضقلا ةطرششلا
مأيقلا ءأنثأا ،يتأنزلا يداو ةرئاد
عراو˘ششو ءأ˘ي˘حأا ر˘ب˘ع تأ˘˘يرود˘˘ب
طشسو ىلإا مهلوشصو˘بو ة˘ن˘يد˘م˘لا
بحأشص مههأبت˘نا تف˘ل ،ة˘ن˘يد˘م˘لا
ةعر˘شسب ر˘ي˘شسي ة˘ي˘حأ˘ي˘شس ةرأ˘ي˘شس
عرأشس هفيقوت ةلوأحم ءأنثأا ،ةقئأف

لزأنملا دحأا ىلإا برهلأب أهبحأشص
تاءارجإ’ا ذأختا دعب .ةروأجملا
ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ،ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نأ˘ق˘لا

23 رمعلا نم غلأبلا ،هيف هبتششملا

يذلا ،يتأنزلا يداوب ميقم ،ةنشس

م˘˘ت ن˘˘يأا ،ر˘˘كشس ة˘˘لأ˘˘ح ي˘˘ف نأ˘˘˘ك

ى˘˘لإا ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت

ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف ،ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘لا

ن˘ي˘ف˘˘ل˘˘م هد˘˘شض نو˘˘ك ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا

:ةيلأ˘ت˘لا لأ˘ع˘ف’ا ن˘ع ن˘ي˘ي˘ئأ˘شضق

كأهتنا + ركشس ةلأح يف ةقأيشسلا

هيف هب˘ت˘ششم˘لا مد˘ق ،لز˘ن˘م ة˘مر˘ح

نيأا ،يتأنزلا يداو ةمكحم مأمأا

أشسبح ةنشسب مكح هقح يف ردشص

ع˘م ةذ˘فأ˘ن ة˘ي˘لأ˘م ة˘مار˘غو اذ˘فأ˘˘ن

.عاديإ’ا

ةملاق

ةشسولهملا ةيودألا جورمب حيطي يتانزلا يداو ةرئاد نمأا
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ىدل تأيأنجلا ةمكحم تقطن

لÓخ وزو يزيت ءأشضق سسلجم

سسمأا لوأا رأ˘ه˘ن ة˘يدأ˘ع˘لا أ˘ه˘ترود

دشض ةذفأن أنجشس ةنشس02 ةبوقعب

ةيأنج˘ب م˘ه˘ت˘م ي˘ح˘شص سصشصر˘م

يف بأششب ارارشضا يدمعلا لتقلا
ىلع نيكشسب أنعط رمعلا لبتقم
عئأقو دوعت و . بلقلا ىوتشسم
رار˘˘ق ي˘˘ف ءأ˘˘ح بشسح ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا
ةفرغ لبق نم ردشص يذلا ةلأحإ’ا
ةرقوملا ةمكحملل عبأتلا مأهت’ا
و ةيحشضلا نيب رأجشش عوقو دعب

ريخأ’ا اذه مد˘قا أ˘مد˘ن˘ع م˘ه˘ت˘م˘لا
˘مأ˘ق م˘ث ن˘ي˘كشسلأ˘ب ه˘ن˘ع˘ط ى˘˘ل˘˘ع
ةلمجلا قوشس يف حÓشسلا يمرب
ةهجو ىلإا رارفلأب ذ’ أهدعب و
ة˘˘˘شسل˘˘˘ج لÓ˘˘˘خو .ة˘˘˘لو˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
بلأطي هنأأب مهتملا دكأا ةمكأحملا

نأا ةلادعلا و موحرملا ةلئأع نم

ءأنثأا هنأأب أحرشصم و هنع اوفعت

و ةيحشضلا لتق يوني مل رأجششلا

يذلا يشسيئرلا ببشسلا نأأب حرشص

ةيحشضلا حور قأهزإا ىلإا هب ىدأا

همتششب مأق ريخ’ا اذه نوك وه

.سشحأف مÓكب

وزو ي زيتب تايانجلا ةمكحم

نيكشسلاب انعط اباشش لتق هايملا بيبانأا حلشصم دشض ةذفان انجشس ةنشس02
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نمأأب ة˘طر˘ششلا تاو˘ق تن˘كم˘ت
نم ، سسمأا لوأا ، ةلششنخ ةي’و
تارد˘خ˘م˘لا ي˘جور˘م˘ب ة˘˘حأ˘˘طإ’ا
ة˘ن˘يد˘م˘˘ب ير˘˘شضح˘˘لا ط˘˘شسو˘˘لأ˘˘ب

رثإا  دوعت ىلوأ’ا ةيشضقلا .ةلششنخ
ح˘لأ˘شصم ى˘لإا تأ˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م دورو
ي˘˘جرأ˘˘خ˘˘˘لا ير˘˘˘شضح˘˘˘لا ن˘˘˘مأ’ا
د’وأا ةرئاد نمأ’ عبأتلا لمحملا

عيبب سصخشش مأيق هدأفم سشأششر
ىلع (جلأ˘ع˘م ف˘ي˘ك) تارد˘خ˘م˘لا

لمحملا ةيدلب ءأيحأا دحأا ىوتشسم
،ر˘بو˘˘ن˘˘شصلا ة˘˘بأ˘˘غ˘˘ل ة˘˘يذأ˘˘ح˘˘م˘˘لا
مت تأمول˘ع˘م˘لا هذ˘ه˘ل ’Ó˘غ˘ت˘شسا
ل˘ب˘ق ن˘م م˘كح˘م ن˘˘ي˘˘م˘˘ك بشصن
فيقوت لجأا نم ةطرششلا تاوق
دعب ، سسبلت ةلأح يف هيف هبتششملا
م˘ت نأ˘كم˘لا ن˘ي˘˘ع ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
عيب ددشصب وه و ينعملا فيقوت
ط˘ب˘شض ن˘يأا ،ةرد˘˘خ˘˘م˘˘لا داو˘˘م˘˘لا
تاردخ˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ه˘تزو˘ح˘ب

عطق9 لكشش ىلع (جلأعم فيك)

عم عيبلل ةدعم مارغ2,02 نزوب
غلبم زجح و فيفلتلا قرو عطأق

ل˘ث˘م˘ت جد006ـب رد˘ق˘ي ي˘˘لأ˘˘م
مت ،ةردخملا داوملا عيب تادئأع
نمأ’ا رقم ىلإا ي˘ن˘ع˘م˘لا ل˘يو˘ح˘ت
و، لمحملا يجرأخلا يرشضحلا

ةرد˘خ˘م˘لا داو˘م˘لا ة˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘ح
، قيق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا لأ˘م˘كت˘شس’
قيقحتلا تاءارجإا لأمكتشسا دعبو
ليكو  مأمأا هيف هبتششملا ميدقت مت
د’وأا ةمكحم ىدل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

لوثملا تاءارجإا بجومب  سشأششر
ديشسلا ىلإا فلملا لأحأا يروفلا
عاديإا رمأا ردشصأا يذلا يشضأقلا
سسفن يف .هيف هبتششملا قح يف
ةطرششلا تاو˘ق تن˘كم˘ت قأ˘ي˘شسلا
ةطر˘ششل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘لأ˘ب
رأجتإ’ا ةحفأكم ةقرف» ةيئأشضقلا

نم * تاردخملأب عورششملا ريغ
جيورتب نأموقي نيشصخشش فيقوت
، ةلششنخ ةنيدمب ةردخملا داوملا

رثإا دوعت ةينأثلا ةيشضقلا تأيثيح
تأيرود˘ب ة˘قر˘ف˘لا ر˘شصأ˘ن˘ع مأ˘ي˘ق

لجأا نم ةنيد˘م˘لا ط˘شسو˘ب ة˘ب˘كار
نيأا ، ةيرشضحلا ةميرجلا ةبرأحم
نأموقي نيشصخشش مههأبتنا تفلل
قيرط يحب تاردخ˘م˘لا ج˘يور˘ت˘ب
روفلا ىلع متيل ، ةلششنخ رازيعلا
أمهيف هبتششملا فأقيإا و لخدتلا
أمهعأشضخإا دعب ، نأكملا نيعب
رثع ، ةينونأقلا سسملتلا ةيلمعل

عطق40 ىلع أم˘هد˘حا ةزو˘ح˘ب
بن˘ق˘لا ج˘ن˘˘تار» ةرد˘˘خ˘˘م داو˘˘م˘˘ل

ةفأشضإ’أب ، غ40 نزوب «يدنهلا
ة˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م ي˘˘لأ˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م ى˘˘لإا

نم جد048.62ـب ردقي ةينطولا
ىلإا ةفأشضإ’أب ، جيورتلا تادئأع
عأشضخإأب ،قرحلا رأثآا هب «روتيك»
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ي˘نأ˘ث˘لا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘˘لا
هتزوحب طبشض ةينونأقلا سسملتلا

تارد˘خ˘م ة˘ع˘ط˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع كلذ˘˘ك

أمهليوح˘ت م˘ت˘ي˘ل غ65.1 نزو˘˘ب
لأمكتشسا لجأا نم ةحلشصملا ىلإا
لأمكتشسا دعب .قيقحتلا تاءارجإا
أمهدشض زجنأا ، قيقحتلا تاءارجإا

ميدقت مت ه˘ب˘جو˘م˘ب ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م

ل˘ي˘كو  مأ˘مأا أ˘م˘ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا

ةلششنخ ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

يروفلا لوثملا تاءارجإأب Óمع و

ة˘شسل˘ج˘ل ة˘ي˘شضق˘لا ف˘˘ل˘˘م ل˘˘ي˘˘حأا

مكح˘لا ي˘شضأ˘ق مأ˘مأا ة˘م˘كأ˘ح˘م˘لا

رد˘شصأا ن˘يأا ، ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا تاذ˘˘ب

ثÓث30 ةبوقعب يشضقي أمكح

و عاديإ’ا عم ةذفأن أشسبح تاونشس

يف ةيلأم ةمارغ جد000.002

ةمهت نع لو’ا هيف هبتششملا قح

ة˘عور˘ششم ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب مأ˘ي˘ق˘لا

ع˘ي˘ب˘لا د˘شصق سضر˘˘ع و ةزأ˘˘ي˘˘ح˘˘ب

بن˘ق˘لا ج˘ن˘˘تار» ةرد˘˘خ˘˘م داو˘˘م˘˘ل

فد˘ه˘ب ر˘ي˘غ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع «يد˘˘ن˘˘ه˘˘لا

أ˘م˘ي˘ف ، ي˘شصخ˘ششلا لأ˘م˘ع˘ت˘˘شسإ’ا

ةتشس ةبوقعب يشضقي أمكح ردشصأا

و ذأفنلا ةفوقوم أشسبح «رهششأا6»

ةذفأن ةيلأم ةمارغ جد000.05

نع  ينأثلا هيف هبتششملا قح يف

جنتار»  تاردخملا ةزأيح ةمهت

سضر˘˘˘غ˘˘˘ب «يد˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘˘لا بن˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

.يشصخششلا كÓهتشس’ا

 يرشضحلا طشسولاب ةيطرشش تايلمع يف

  ةلششنخو لمحملاب نيجورم فيقوتو تاردخم زجح



يرئإزجلإ قرضشلإ ةديرج

ةعاصس رخآأ
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف2306ددعلا0202 ةيليوج90 سسيمخلا6
www.akhersaa-dz.com

¯YÉO∫ GCe«ø

ر˘˘يد˘˘˘م ءا˘˘˘ع˘˘˘برألأ ضسمأأ عر˘˘˘صش
ريدملأ نع Óثمم ةينقتلأ لئاصسولأ
بقأر˘م يــن˘طو˘لأ ن˘˘مأÓ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لأ
يف (فوكعم نيدلأ نيز) ةطرصشلأ

ةبانع ةيلول د˘ق˘ف˘تو ل˘م˘ع ةرا˘يز
تاطلصسلأ ة˘ق˘فر ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ما˘ق
لكايهو قفأرم نيصشدتب ةيئلولأ
ىر˘خأأو ةد˘يد˘˘ج ة˘˘يرأو˘˘ج ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأأ
ن˘مألأ ز˘يز˘ع˘ت˘ل كلذو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جأ

ة˘ي˘ن˘مألأ ة˘˘نا˘˘صسر˘˘ت˘˘لأو ي˘˘طر˘˘صشلأ

عفرلأ يف مهاصستصست يتلأ ةيلولاب

ةينمألأ ةيطغتلأ ةعقرو ةبصسن نم

هتاكلتممو نطأوملأ ةيامحل ايعصس

ة˘ي˘ن˘كصسلأ تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا˘ب ة˘˘صصا˘˘خ

ةيد˘ل˘ب˘ب ة˘صسو˘ت˘ي˘ل˘كلا˘ك ةد˘يد˘ج˘لأ

ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ضشير˘لأ عأرذو لا˘˘حر˘˘ب

 .ةديدجلأ

رقم نيصشدتب ةرايزلأ تلهتصسأأو

ةرئأد نمأل يناثلأ يرصضحلأ نمألأ

مهاصسيصس ام ةصسوتي˘لا˘كلا˘ب لا˘حر˘ب

ةيفاصضإأ ةينمأأ تامدخ ميدقت يف

تاحوم˘ط˘ل ة˘با˘ج˘ت˘صسأ ن˘طأو˘م˘ل˘ل

زيزعت عم ةقطنملأ هذهب ةنكاصسلأ

يرأوجلأ لم˘ع˘لأ ق˘ي˘م˘ع˘تو ن˘مألأ

زا˘ه˘ج ةدا˘ي˘ق ه˘ب ي˘صصو˘ت ا˘م ق˘˘فو

.ينطولأ نمألأ

ماعلأ ريدملأ ثو˘ع˘ب˘م ما˘ق ا˘م˘ك

ةطر˘صشلأ بقأر˘م ي˘ن˘طو˘لأ ن˘مأÓ˘ل

ن˘ي˘صشد˘ت˘ب (فو˘كع˘م ن˘يد˘لأ ن˘يز)

ى˘ل˘ع ةد˘جأو˘ت˘م˘لأ ةا˘ي˘ح˘لأ ةد˘˘عا˘˘ق

نيب ام دات˘ع˘لأ ة˘ح˘ل˘صصم ىو˘ت˘صسم

م˘صسا˘ب تي˘م˘صس ي˘ت˘˘لأو تا˘˘يلو˘˘لأ

موحرملأ ينطو˘لأ بجأو˘لأ د˘ي˘ه˘صش

ميركت عم (نيدلأ حÓصص يليجع)

ل˘ث˘م˘م فر˘ط ن˘م د˘ي˘ق˘ف˘لأ ة˘ل˘ئا˘ع

. يــن˘طو˘لأ ن˘مأÓ˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ

ن˘˘مألأ ر˘˘ق˘˘م ن˘˘ي˘˘صشد˘˘ت م˘˘ت ا˘˘م˘˘˘ك

ةحلصصملأو51 ير˘˘˘˘صضح˘˘˘˘لأ

. ةينقتلأ لئاصسولل ةيوهجلأ

مهتلاغضشنإ ليضصافت حرضشل يلإولإ ةلباقم إوبلاطو ةيجاجتحإ ةفقو إومظن

 نورصصي نودمتعملأ نويندملأ نوصسدنهملأ
ءانبلأ يف ةينفلأ ةراصشتصسلأ يف مهرود ليعفت ىلع

ةحيبضص ةبانع ةيلو يف ءانبلإو ةيندملإ ةضسدنهلإ يف نيدمتعملإ نييندملإ نيضسدنهملل ةينطولإ ةباقنلل يئلولإ بتكملإ نم ءاضضعأإ مظن
.ةيلولإ رقم مامأإ ةيجاجتحإ ةفقو سسمأإ

فوكعم نيدلإ نيز يــنطولإ نمألل ماعلإ ريدملإ لثمم فإرضشإإ تحت

 يطرصشلأ نمألأ زيزعتل ةديدج ةيرأوج ةينمأأ قفأرم نيصشدت

ىفضشتضسملإ ىلإإ مهتلقن ةيندملإ ةيامحلإ

ةرايصس فأرحنأ يف تاباصصإأ

ةيباصشلأ ةقطنمب
ةبانع نيب طبأرلأ44 مقر ينطولأ قيرطلأ دهصش

ةقطنمب ديدحتلابو ريطخ رورم ثداح ضسمأ لاحربو

ةيعانصصلأ مطامطلأ ليوحت عنصصم ةأذاحمب ةيباصشلأ

بصسحو. ةيحايصس ةبكرم فأرحنأ نع رفصسأ يذلأو

ة˘عر˘صسلأ بب˘صسب ع˘قو ثدا˘ح˘لأ أذ˘ه نإا˘˘ف ا˘˘نردا˘˘صصم

اهفأرحنأو ةرايصسلأ ماطصصأ يف ببصست ام ةطرفملأ

باكرلأ فوفصص يف ةيفيفخ تاباصصإأ ليجصست عم

ينطولأ كردلأ حلاصصم نم لك غÓبأ مت روفلأ ىلعو

ةيام˘ح˘لأ ح˘لا˘صصم تغ˘ل˘بأ ا˘هرود˘ب ي˘ت˘لأو ي˘نو˘ب˘لا˘ب

ميدق˘ت˘ل ثدا˘ح˘لأ نا˘كم ى˘لأ تل˘ق˘ن˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ

ةحلصصمل مهلقنو ةي˘با˘صصم˘ل˘ل ة˘مزÓ˘لأ تا˘فا˘ع˘صسإلأ

قيرطلأ نأأ ردجيو .دصشر نبل ةيبطلأ تلاجعتصسلأ

ددع نم ةبصسن ربكأأ لجصسي لأزي ل44 مقر ينطولأ

ةعرصسلأ يف طأرفلأ ببصسب ةيلولاب رورملأ ثدأوح

ر˘ي˘غ˘لأ تأزوا˘ج˘ت˘لأو لا˘ق˘ن˘لأ ف˘تا˘ه˘لأ لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسأو

مهيف هبتصشم ضصاخصشأأ7 فيقوت مت اميف .ةينوناقلأ
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0004 زجحي ينطولأ كردلأ

ةيلوحكلأ تابورصشملأ نم ةدحو

 عأونألأ فلتخم نم
ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةعومجملأ تأدحو تنكمت

ةربتعم ةيمك زجح نم يراجلأ عوبصسألأ رحب ةبانعب

نم ةدحو0004ـب ردقت ةيلوحكلأ تابورصشملأ نم

جيورتلل ةهجوم تنا˘ك ما˘ج˘حألأو عأو˘نألأ ف˘ل˘ت˘خ˘م

دورو دعب ةيلمعلأ تتأأ ثيح. ةيعرصش ريغ ةقيرطب

نع ديفت ينطولأ كردلأ دأرفأأ ىلإأ ةدكؤوم تامولعم

ل˘ق˘ن˘ب نو˘مو˘ق˘ي ضصا˘خ˘صشألأ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘˘م دو˘˘جو

نم ةيلوحكلأ تابورصشملأ لقنب نوموقي ةعومجم

عصضو مت نيأأ،ةرواجملأ تايلولأ ىلإأ ةبانع ةيلو

ميلقإل ةعباتلأ قرطلأ ىوتصسم ىلع ةبقأرم طاقن

تابكرملأ فيقو˘ت ى˘لإأ تصضفأأ ي˘ت˘لأو،ضصا˘صصت˘خلأ

تابورصشملأ نم ةيمك ىلع روثعلأ متيل اهصشيتفتو

عأونألأ فلتخم نم ةدحو0004ـب ردقت ةيلوحكلأ

ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ج˘يور˘ت˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م تنا˘ك ما˘ج˘حألأو

حوأرتت مهيف هبتصشم ضصاخصشأأ7 فيقوت عم،ةيعرصش

ريرحت مت ثيح ،ةنصس84و ةنصس92 نيب ام مهرامعأأ

تاهجلأ ىلإأ مهميدقت مث ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ د˘صض ر˘صضا˘ح˘م

 .ايميلقإأ ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ
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ةباغلإ ةفاـظن ىلع ظاـفحلل مهثح ىلإإ ةفاضضإإ

ةـلمـحب موقت تاباغلأ ةعطاقم

تاباغلأ قئأرح دصض ةيصسيصسحت

نييصضايرلأ ةدئافل
ةيلمعب ضسمأأ ةبانع ةيلول تاباغلأ ةعطاقم تماق

نييصضايرلأ ةدئا˘ف˘ل تا˘با˘غ˘لأ ق˘ئأر˘ح د˘صض ضسي˘صسح˘ت

ةصضايرلأ تاطاصشنلأ فلتخم ةلوأزمب نوموقي نيذلأ

نم يلوألأ يه ةلمحلأ هذه ربتعت ثيح.ةباغلأ يف

عئÓطو كيتنلتأأ يدان قيرف ضسيصسحت مت نيأأ اهعون

ةصشرو عصضو قيرط نع كلذو ةبانع ةنيدم لامآأ

رطاخمب فيرعتلل ةيصضاير و ةيجوغأديب ةيصسيصسحت

نع كيهان، اهنع عيرصسلأ غÓبإلأو تاباغلأ قئأرح

ةبا˘غ˘لأ ة˘فا˘ظ˘ن ي˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأ ة˘ي˘ف˘ي˘ك ى˘ل˘ع م˘ه˘ث˘ح

تقل تيح،ةصضايرلاب هيف نوموقي يذلأ ناكملأو

ط˘صسو ر˘ي˘ب˘ك بوا˘ج˘ت و نا˘صسح˘ت˘صسأ ة˘ل˘م˘ح˘˘لأ هذ˘˘ه

.بابصشلأ
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لجأأ نم يلأولأ ةلباقم أوبلاطو
أوردا˘˘غو م˘˘ه˘˘تلا˘˘غ˘˘صشنأ لا˘˘˘صصيإأ
لصصو عيقوت مت نأأ دعب ناكملأ
تا˘ط˘ل˘صسلأ فر˘ط ن˘˘م مÓ˘˘ت˘˘صسلأ
نورظتنيصس مهنأأ أودكأأو ةيئلولأ

هنأأ أوفصشكو ، يلأولأ ةلباقم دعوم
ةيرأدإلأ لئاصسولأ لك لصشف دعبو
لماكلأ يعولاب مهيلحت ببصسبو
حبك ي˘ف م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ن˘ع م˘ت˘كت˘ل˘ل
راطإأ يف نيصسدنهملأ نم ديدعلأ
ضسوري˘ف ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ تأءأر˘جإلأ

لك قلغ دعب أذه يتأاي و انوروك
ةلباقم لجأأ نم مههجو يف لبصسلأ
مهتلاغصشنأ لاصصيإأ ىتح وأأ يلأولأ

قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ
ضسيئر اهعصضو يتلأ ةيجيتأرتصسإلأ
داصسفلأ ىلع ءاصضقلل ةيروهمجلأ

ةلثمتملأ و يرأدإلأ حيحصصتلأ و
ي˘ند˘م˘لأ ضسد˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لأ جا˘˘مدإأ ي˘˘ف
تاصسأرد بتكم هتفصصب دمتعملأ
و طور˘˘صشلأ ر˘˘تا˘˘فد ي˘˘ف ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت
يرامعملأ ضسدنهملأ عم هكأرصشإأ

ةيمومعلأ تاقفصصلأ نينأوقل اقبط
ثيح ءانبلأ ةمÓصس ىلع ظافحلل
تقرطت نأأو «ةعاصس رخآأ» ـل قبصس
اهدأدعأأ يف مهتلاغصشنأ ليصصافتل
مت يذلأ ةعطاقملأ نايبو ةقباصسلأ
أو˘ما˘ق م˘˘ه˘˘نأأ أو˘˘ف˘˘صشكو ،هرأد˘˘صصإأ
نيبت نينأوقل ةد˘يد˘ع تÓ˘صسأر˘م˘ب
دمتعملأ ي˘ند˘م˘لأ ضسد˘ن˘ه˘م˘لأ رود

يف ةينفلأ ةراصشتصسلأ يف لعافلأ
ر˘ف˘ظ˘لأ ي˘ف ه˘ق˘حو ،ءا˘ن˘ب˘لأ نأد˘ي˘م
ةفصصب كلذ نع ةبترتملأ دوقعلاب
ة˘˘˘ل˘˘˘صسأر˘˘˘م ا˘˘˘صضيأأ و ةر˘˘˘صشا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
عورصشم حرتقم ءأرثإأ ضصوصصخب

قلعتملأ09-92 نوناقلأ ةعجأرم
ا˘عو˘جر ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لأ و ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ب
و ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘˘لأ ة˘˘ل˘˘صسأر˘˘م˘˘ل

884100 مقر ةينوناقلأ نوؤوصشلأ

مهنأأ لإأ0202 يرفيف72 خيراتب
و ءاصصقإلاب نوؤوجافتي ةرم لك يف
ةباثمب هوربتعأ ا˘م و˘هو ل˘ها˘ج˘ت˘لأ
و دا˘˘˘˘صسف˘˘˘˘لأ رأر˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسأ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن
ه˘م˘جر˘ت˘ي أذ˘ه و ة˘ي˘طأر˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لأ

نم دعصصت طورصش رتافد رودصص
تا˘˘˘˘˘˘˘صسأرد بتا˘˘˘˘˘˘˘˘كم ءا˘˘˘˘˘˘˘˘صصقإأ

لاجم يف أدرف ةيندملأ ةصسدنهملأ
نوناقلل اقبط اعمجت وأأ هصصصصخت

لÓخ نم هنأأ أوفاصضأأو،50-40
ضسد˘ن˘ه˘م˘لأ م˘جر˘ت˘ي ة˘ف˘˘قو˘˘لأ هذ˘˘ه
يرزملأ عصضولأ دمتعملأ يندملأ
هصسفن دجي هنأ ثيح هيلإأ لآأ يذلأ

ه˘ح˘ن˘م˘ت أدا˘م˘ت˘عأ ن˘ي˘ب أر˘صصا˘˘ح˘˘م
ضضر˘ف˘ي نو˘نا˘ق ى˘صضت˘ق˘م˘ب ةرأزو
ع˘م د˘ق˘ع را˘طإأ ي˘ف ل˘م˘ع˘لأ ه˘ي˘ل˘ع
طورصش رتافد و عورصشملأ بحاصص
نوناق و ة˘كرا˘صشم˘لأ ن˘م ه˘ي˘صصق˘ت
ى˘˘ل˘˘ع بقا˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘لأ بئأر˘˘˘صضلأ
نا˘˘˘ي˘˘˘ب و ءأدو˘˘˘صسلأ تلوا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ
ن˘˘ي˘˘صسد˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لأ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه هرد˘˘صصت
اهيصسدنهم هيف عنمت نييرامعملأ

. هعم ةكأرصشلاب لمعلأ نم

 يجيبوألإ حلاضصم ىدل ةبتعلإ قوقح ديدضستب إوماق

ليحرتلأ ليجعتب نوبلاطي ةيباصشلاب نكصسم005 ةصصح نم نوديفتصسملأ
¯YÉO∫ Ge«ø

نم ديدعلأ ءاعبرلأ ضسمأأ ددج
نكصسلأ جمانرب نم نيديفتصسملأ

نكصس005 ةصصحب يعامتجلأ
ة˘ي˘با˘صشلأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ب ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ

ي˘م˘ير˘ب ة˘يلو˘لأ ي˘لأو ة˘ب˘لا˘˘ط˘˘م
يف مهليحرت ليجعتب نيدلأ لامج
مهريبعت دح ىلع لاجآلأ برقأ
ايلاح ةمحتقملأ تانكصسلأ نوكل
ىلع نونزوحي مهنل مهيلأ دوعت
ىلع نيدكؤوم و كلذ تبثت قئاثو
ىلإأ رييصشت تناك ةقباصس دوعو نأأ
يف نوكتصس ليحرتلأ ةيلمع نأأ

ةحئاج نأأ لإأ طرافلأ ليرفأأ رهصش
خيرات ىلإأ ةيلمعلأ تلجأأ انوروك
تÓئا˘ع˘لأ ي˘ل˘ث˘م˘م مو˘ل˘ع˘م ر˘ي˘غ
ةيدلبب ةدع ءايحأأ نم ةردحنملأ
يرأد˘ي˘ب˘ب رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘نو˘˘ب˘˘لأ

ن˘ي˘عو ق˘ي˘˘لÓ˘˘ع˘˘لو ةر˘˘صضخو˘˘بو
ءا˘ي˘حألأ ن˘م م˘هر˘˘ي˘˘غو دو˘˘ه˘˘صشلأ
لوؤو˘صسم˘لأ أود˘صشا˘ن ة˘يو˘صضو˘ف˘˘لأ
يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ زا˘ه˘ج˘لأ ى˘ل˘˘ع لوألأ
ءأرجإل د˘عو˘م د˘يد˘ح˘ت˘ب ة˘يلو˘ل˘ل

اهنورظتني يتلأ ناكصسلأ ةيلمع
نوناع˘ي م˘ه˘نو˘كل ر˘ب˘صصلأ غرا˘ف˘ب
ةيوصضوفلأ تويبلأ يف نيرمألأ

7002 لب˘ق ا˘م ى˘لإأ دو˘ع˘ت ي˘ت˘لأ

حلاصصم لبق نم مهءاصصحأأ خيرات
نوديري مه˘نأأ ا˘م˘ك ي˘نو˘ب˘لأ ةر˘ئأد
يف نيصسردمتملأ مهءانبأأ ليجصست
نم ةبيرقلأ ةيوبرتلأ تاصسصسؤوملأ
ا˘ب˘صسح˘ت ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كصس
اظافح مداقلأ يصسردملأ لوخدلل

مهئانبأل يملعلأ ليصصحتلأ ىلع
ةيلحملأ تاطلصسلأ ءلؤوه دصشانو.

ىوتصسم ىلع نيلوؤوصسملأ لكو
يراقعلأ رييصستلأو ةيقرتلأ نأويد
يف رظنلأ ينوبلأ ةرئأد ضسيئرو
لمع˘لأو ةرو˘هد˘ت˘م˘لأ م˘ه˘عا˘صضوأأ

ةصصرف برقأأ يف مهناكصسإأ ىلع
ةر˘ئأد ح˘لا˘صصم تنا˘كو .ة˘ن˘كم˘˘م

˘ما˘ع˘لأ ع˘ل˘ط˘˘م تجر˘˘فأأ ي˘˘نو˘˘ب˘˘لأ

نيديفتصسملأ ةمئا˘ق ن˘ع يرا˘ج˘لأ

نكصسلأ ىلع ءاصضقلأ جمانرب نم

نوردحني ءايحأأ8 ةدئافل ضشهلأ

ةيدلبب ة˘يو˘صضو˘ف تا˘ع˘م˘ج˘ت ن˘م

ة˘يلو ي˘لأو نأأ ر˘كذ˘يو ي˘نو˘˘ب˘˘لأ

ة˘يدا˘ع˘لأ ةرود˘لأ ي˘ف نا˘ك ة˘با˘ن˘ع

ي˘ئلو˘لأ ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلأ ضسل˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل

عيمج نأامط دق طرافلأ ضسيمخلأ

نكصسلأ جمأرب نم نيدي˘ف˘ت˘صسم˘لأ

ة˘يأد˘ب ع˘م م˘ه˘ل˘ي˘حر˘ت˘ب ة˘ق˘با˘˘صسلأ

. لبقملأ يعامتجلأ لوخدلأ

رامع يديضسب ةرامع نم اهطوقضس رثإإ ةفلتخم تاباضصإل ةاتف تضضرعت اميف

دأرم ششوديد يحب هيلع ةرايصسلأ باب قلغ دعب هدي عبصصإأ رتـبي ينيعبرأأ
رقم مامأأ هدي ىلع ةرايصسلأ باب قلغ ببصسب ىرصسيلأ ديلأ عباصصأأ دحأأ رتب ىلإأ رمعلأ نم عبأرلأ دقعلأ يف لجر ضسـمأأ لوأأ ضضرعت
هفاعصسإل ةيندملأ ةيامحلأ لاجرل يروفلأ لخدتلأ ىعدتصسأ امم ، ةبانع ةيدلبب دأرم ضشوديد يحب ةيندملأ ةيامحلل ةيصسيئرلأ ةدحولأ
راهن فصصتنم ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم تلخدت امك .مزÓلأ جÓعلأ يقلتل يعماجلأ دصشر نبأ ىفصشتصسم ىلإأ هلقنو ناكملأ نيع يف

ىدأأ امم ،رامع يديصس يفvu31 يحب ةينكصس ةرامعل يناثلأ قباطلأ نم تطقصس ةنصس53 رمعلأ نم غلبت ةأأرمإأ فاعصسإل ضسمأأ لوأأ
،مزÓلأ جÓعلأ يقلتل ىفصشتصسملأ ىلإأ ةعرصسلأ حانج ىلع اهلقنو ناكملأ نيع يف اهفاعصسإأ تعدتصسأ،ةفلتخم تاباصصإل اهصضرعتل

نع ةجتان ةتوافتم تاباصصإل رمعلأ نم ةنصس57 يف خيصش ضضرعت امك،رطصسألأ هذه ةباتك ةياغ ىلإأ لوهجم ثداحلأ ببصس ىقبيو أذه
ناكملأ نيع يف ةيلوألأ تافاعصسإلأ هل مدقتل ،ديصصلأ نيع قرطلأ قرتفمب ةيران ةجأرد نتم ىلع ناك نيح ةرايصس فرط نم همدصص
هذه ةباتك ةياغ ىلإأ لوهجم ثداحلأ ببصس ىقبيو ،مزÓلأ جÓعلأ يقلتل ةردابلأ نيع ىفصشتصسمب ةيبطلأ تلاجعتصسلأ ىلأ لقن مث
.رطصسألأ

ب/ زوزام



ةيعماجلا تامدخلا ريدم اهيلع فرسشأا

 رامع يديسسب تاماقإلا ءاردم ىوتسسم ىلع ةعسساو رييغت ةكرح
(ريرسس0001) حلاسص يليابج ةيعماجلا ةماقإلل ةريدم  ةميكح بيسصنتب رهزل طوعب رامع يديسس ةيعماجلا تامدخلا ريدم سسمأا لوأا ماق

.حلاسص دمحم ريبك قباسسلا ريدملل افلخ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

2306ددعلا0202 ةيليوج90 سسيمخلا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

ةمامقلا يف قرغ نأا دعب

ءاسضف فيظنتل لخدتت ةيدلبلا
ريسشع نيعب ةحارلا

لسصاوتلا عقاوم ىلع ةبانع ةي’و نم ءاطسشن لوادت
ةحارلا ءاسضفل ة˘ف˘سسؤو˘م ارو˘سص ار˘خؤو˘م ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
يف قرغ يذلا ريسشع نيع ىوتسسم ىلع يلئاعلا
شضعبل ةيبلسسلا تاكولسسلا ةجيتن ةمامقلاو تايافنلا

ديدعلا شضاعتم’ ةجيتنو ءاسضفلا اذهل نوهجوتي نم
ةنيدمب قيلي ’ يذلا عسضولا اذه نم ءاطسشنلا نم
ةيدلب لخدتل˘خد˘ت˘ب او˘ب˘لا˘ط ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و م˘ج˘ح ي˘ف
ير˘سضح˘لا عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م ة˘ي’و˘لا ة˘م˘˘سصا˘˘ع
ة˘حار˘لا ءا˘سضف ف˘ي˘ظ˘ن˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م شسمأا شسما˘˘خ˘˘لا
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك ه˘ن˘م تع˘فر يذ˘لا ي˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
اهكرت ي˘ت˘لا ما˘ع˘ط˘لا ا˘يا˘ق˘بو ة˘ما˘م˘ق˘لاو تÓ˘سضف˘لا

تقولا يف ،ناكملا نيع يف ءاسضفلا اذه وداترم
ة˘ي’و˘لا نا˘كسسل ءاد˘ن ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف ته˘˘جو يذ˘˘لا

ءا˘سضف ة˘فا˘ظ˘ن ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا ل˘جأا ن˘م ا˘هراوزو
تا˘ئ˘م ة˘ن˘سسلا راد˘م ى˘ل˘ع بط˘ق˘ت˘سسي يذ˘لا ة˘حار˘˘لا
ىلع فيظنتلاب ةلسص يذ قايسس يفو اذه ،راوزلا

ةيامح ةيريدم تماق ،ةبانع ةيدلب طيحم ىوتسسم
فيظنت ةيلمع تافلخمو اياقب عفرب طيحملاو ةئيبلا

يف ،يحلا بابسش اهب رداب يتلا تروكسسملاف يح
ةحسصلاو ةياقولا ةحلسصم هيف تماق يذلا تقولا
شسومانلا تاقري ةبراحمب ءاعبرأ’ا ىلإا ءاثÓثلا ةليل
كلذو تاديبم˘لا ششر لÓ˘خ ن˘م غ˘لا˘ب˘لا شسو˘ما˘ن˘لاو
،ديدحوب تارا˘م˘ع ،لا˘ق˘تر˘ب˘لا ءا˘ي˘حأا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع

`h. g.انكسسم786 يحو شساطنقوب تارامع

ةيئيزجلا ايجولويبلا ةسصنمب دجاوتي
 تاسسوريفلا ملعو

«انوروكلا» صصيخسشت ربخم نيسشدت
ينوبلا يعماجلا بطقلاب

ةعماج ريدم ،عنام دمحم ذاتسسأ’ا ءاثÓثلا لبقتسسا
ةعماجلل يرادإ’ا مقاطلا ةقفر ةبانع راتخم يجاب
شصيخسشتلا ربخم نيسشدت مت ثيح ةبانع ةي’و يلاو

و ةيئيزجلا ايجولويبلا ةسصنمب نئاكلا «91-ديفوك»
بطقلاب ةبانع راتخم يجاب ةعماجل تاسسوريفلا ملع
يف ربخملا اذه جردني ذإا ،ينوبلا دمحأا يعماجلا
ي˘ن˘طو˘لا دو˘ه˘ج˘م˘لا ي˘ف ة˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘م˘ها˘سسم را˘˘طإا

ا˘˘ق˘˘˘فو ،’91˘-د˘ي˘فو˘ك’ ة˘ح˘ئا˘ج ي˘سشف˘ت ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل
يملعلا ثحبلاو يلاعلا مي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘ل

يعماجلا ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا ذا˘ت˘سسأ’ا بي˘سصن˘ت م˘ت ثي˘ح
،ر˘ب˘خ˘م˘لاو ة˘سصن˘م˘لا ن˘ع ً’وؤو˘سسم ةرو˘م˘˘ع لا˘˘م˘˘ك
ءار˘جإا ى˘ل˘ع ،ه˘ق˘ير˘ف ة˘ق˘فر ،ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه ر˘ه˘سسي˘˘سسو
تاسسسسؤوملا نم ةدراولا تانيعلا ىلع شصيخسشتلا
،اهل ةرواجملا تاي’ولاو ةبانع ةي’ول ةيئافسشتسس’ا

ديسسجت يف اومهاسس نم عيمج ةعماجلا ريدم  ركسشو

S¢.Q.ةردابملا هذه حاجنإاو

  نينطاوملا لاغسشنا لقن «ةبانع سسوبأا» بتكم

ببسس فسشكت غوديإلا ةنبلم
 بيلحلا يف ةبيرغلا ةحئارلا

ةيامحل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل ة˘با˘ن˘ع بت˘كم ف˘سشك
ةدع نم مهتدرو ىواكسش ىلع ءانبو هنأا كلهتسسملا

نأا اهدافم معدملا بيلحلا شسايكأا لوح نيكلهتسسم
فوزع ىلإا ىدأا ام وهو نيبيرغ معطو ةحئار هب
،هكÓهتسسإا نع ةبانع يف نينطاوملا نم شضعبلا

ةنبلم ةرايز˘ب ة˘با˘ن˘ع˘ب «شسو˘بأا» بت˘كم ءا˘سضعأا ما˘قو
كلذك و  جاتنإ’ا  طخ يف  ت’وجب اوماقو غودي’ا

م˘ه˘ل ف˘سشكو ،ة˘ي˘جو˘لو˘ي˘بور˘كي˘م˘لا ةدو˘ج˘لا ر˘ب˘خ˘م
هنأا  ماعلا ريدملا شسيئرلا ةنبلملا نع لوأ’ا لوؤوسسملا
نيبيرغلا قاذملا و ةحئارلا ةلكسشم شصيخسشت مث

و  معدملا بيل˘ح˘لا شسا˘ي˘كأا جو˘ت˘ن˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ةيرئازجلا هايمب ديوزتلا نم ةريغسص ةلحرم هببسس
قاذملا و ةحئارلا تاف˘سصاو˘م شسف˘ن ل˘م˘ح˘ت ها˘ي˘م˘ل˘ل
لك نأا دكأا و لكسشملا ةجلاعم تمت دقو ،نيبيرغلا
،كلهتسسملا ةحسص ىلع رطخ يأا لكسشي ’ جوتنملا

ةيامحل ةينطو˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل ة˘با˘ن˘ع بت˘كم نأا˘م˘طو
بيل˘ح˘لا ة˘ي˘عو˘ن نأا˘سش ي˘ف ن˘ي˘ي˘با˘ن˘ع˘لا كل˘ه˘ت˘سسم˘لا

م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘سسا ى˘ل˘ع ة˘ن˘ب˘ل˘˘م˘˘لا ي˘˘لوؤو˘˘سسم اور˘˘كسشو

S¢.Q .ةيفافسشب ةيسضقلا عم مهلماعتو
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ةد˘ج˘م بي˘سصن˘ت ا˘˘سضيأا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

ةيعماج˘لا ة˘ما˘قإÓ˘ل ةر˘يد˘م يد˘ي˘ب˘ع

و،ناوتسش ةاجنل افلخ مويرتا˘ب˘ي˘ل˘ي˘سس

اريدم نامحرلا دبع ينادغز نييعت

ريرسس0002 ةيعماجلا ةما˘قإÓ˘ل

نب ةقباسسلا ةريدملل افلخ ةبيعسشلا

ن˘ي˘ي˘ع˘ت ا˘سضيأا م˘ت ، ة˘ي˘م’ ير˘خ˘˘سس

ةيعماج˘لا ة˘ما˘قإÓ˘ل ةر˘يد˘م ةد˘ي˘ع˘سس

يديبعل ـل افلخ فلسشلا ريرسس006

ةيعماجلا ةماقإ’ا ىلإا تلوح يتلا

ةريدم ةيدان نييعت و، مويرتابليسس

افلخ65 يام91 ةيعماجلا ةماقإÓل

م˘ت يذ˘لا حد˘قو˘ب ق˘با˘سسلا ر˘يد˘م˘˘ل˘˘ل

ةيعماج˘لا ة˘ما˘قإÓ˘ل ار˘يد˘م ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت

ىلإا ةراسشإ’ا ردجتو، «1 شسوفيسس»

عيمج تسسم ةيرييغتلا ةكرحلا نأا

ةيعماجلا ة˘ما˘قإ’ا اد˘عا˘م تا˘ما˘قإ’ا

ةريدملا تلظ نيأا «20 شسوفيسس»

ا˘ه˘ب˘سصن˘م ي˘ف ة˘˘ن˘˘ير˘˘ب˘˘سص ة˘˘قرارز

مسسق اسضيأا تسسم تارييغتلا ةكرح،

بيسصنت مت نيأا قيسسنتلاو ةبقارملا

يلع يريغسصل افلخ فولكم ةرون

ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصم شصخ˘˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘فو

ودج نب نيي˘ع˘ت م˘ت ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لا

ةريدم تبسصن يت˘لا ةد˘ي˘ع˘سسل ا˘ف˘ل˘خ

ى˘فو .ف˘ل˘سشلا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ما˘قإÓ˘ل

ر˘ي˘ي˘سست˘لا ىو˘ت˘سسم ن˘ي˘سسح˘ت را˘˘طإا

ر˘يد˘م ى˘ع˘سسي تا˘ما˘قإ’ا هذ˘ه ل˘خاد

طوعب ديدجلا ةيعماجلا تامدخلا

ديجلا لفكتلاو تامدخلا نيسسحتل

تاراطإا دو˘جو لÓ˘خ ن˘م ة˘ب˘ل˘ط˘لا˘ب

لجأا نم حلاسصملا لك ىوتسسم ىلع

يتلا تاماقإ’ا هذهل ديجلا رييسستلا

.ةيعون ةبثو فرعتسس

انوروك ةحئاج يسشفت رارمتسسا عم

 نويدلا يوذ نئابزلا نع هايملا عطق ديمجت رارق ديدمت
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هايملل ةيرئازجلا ةسسسسؤوم تنلعأا
لمعلا ة˘ل˘سصاو˘م ن˘ع شسمأا ة˘با˘ن˘ع˘ب
هايملا عطق ديمجتب يسضاقلا رارقلاب

ةياغ ىلإا نويدلا يوذ نئابزلا نع
عفريو عمجأا ملاعلاو دÓبلا رقتسست
وعدت اذلو انوروك شسوريف ءابو هللا

بار˘ت ل˘ك ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘ئا˘بز
تاسضابقلا نم برقتلا ةبانع ةي’و
مهنم ةبيرقلا ةيرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘كو˘لاو
د˘يد˘سستو م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘سضو ة˘˘يو˘˘سست˘˘ل

.مكتاقحتسسم

نأا اهل نايب يف ةيرئازجلا تدكأاو

هل مظتنم لكسشب ريتاوفلا ديدسست

يف يسساسسأا ل˘ما˘عو ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘هأا

ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ةرور˘˘ي˘˘˘سس

م˘˘كنأا م˘˘كر˘˘كذ˘˘نو ا˘˘هرار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سساو

ةحاتملا تامدخلا نم نوديفتسستسس

مكل ريفو˘ت ع˘م م˘كي˘ل˘ع ل˘ي˘ه˘سست˘ل˘ل

تاءار˘جإ’ا ق˘فو بسسا˘ن˘˘م˘˘لا و˘˘ج˘˘لا

91 ديفوك انوروك ءابو نم ةيئاقولا

ن˘ئا˘بز˘لا فر˘سصت تح˘ت ع˘سضت اذ˘˘لو

ع˘ي˘م˘ج ر˘ب˘ع ءا˘م˘لا ةرو˘تا˘ف د˘يد˘˘سست

هايملل ةير˘ئاز˘ج˘ل˘ل ع˘فد˘لا ق˘يدا˘ن˘سص

زكرم عفدلا قودنسص ةبانع ةدحو
, ةر˘سضخو˘بو فا˘سصف˘سصلاو  ة˘با˘ن˘ع
نا˘ي˘ب د˘كأاو م˘لا˘سس يد˘ي˘سس ,ي˘نو˘ب˘لا
،قودنسص دحوم عفد نأا ةسسسسؤوملا
بنعلا يداو , راجحلا ’رامع يديسس
نأا ة˘سسسسؤو˘م˘لا نا˘ي˘ب د˘كأاو لا˘حر˘بو
تا˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا ن˘˘˘ئا˘˘˘بز˘˘˘لا ع˘˘˘فد
ءادأ’ا ة˘˘ع˘˘فر ي˘˘ف نو˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘سسي˘˘˘سس
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘ل
فانسصأ’ا عيمجبو ا˘ه˘ت˘يرار˘م˘ت˘سساو
يذ˘لا ن˘هار˘لا ع˘سضو˘لا ي˘ف ة˘˘سصا˘˘خ
دوهجلا رفاظتو فثاكتلا انم بلطتي
اهحلاسصم نأاب دكؤوتل نيفرطلا نيب

راد˘م ى˘ل˘ع ة˘مد˘خ˘˘لا ي˘˘فو ةز˘˘ها˘˘ج

ن˘لو ل˘سصاو˘ت˘م ع˘يزو˘ت˘˘لا ة˘˘عا˘˘سسلا

ددجتل ، جمربم عاطقنا يأا نوكي

يوذ نئابزلا نع هايملا عطق ديمجت

ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ة˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم˘˘لا نو˘˘يد˘˘لا

.انوروك ة˘ح˘ئا˘ج عا˘سضوأا رار˘ق˘ت˘سسا

تقو يف تنلعأا ةسسسسؤوملا تناكو

نئابزلا نع اهنويد مجح نع قباسس

يف ميتنسس رايلم242ب ةردقملاو

راجتو لزانم نم فانسصأ’ا عيمج

نيع رارغ ىلععناسصمو تاكرسشو

.ششريقو ةسسوتيلاكلا،ةقسش

 نيديفتسسملا ةمئاق نع نÓعإلاب نوبلاطي لاحرب ناكسس
ةسصحلا عفرو «لايسسوسسلا» تانكسس نم

ةمئاق نÓعإ’ عيرسسلا لخدتلا  يميرب ةبانع ةي’و يلاو ةسشاط ،ششريق ،ةسسوتيلاك ،ةقسش نيع رارغ ىلع لاحرلاب ةيدلب ناكسس بلاط

مهنأا نونطاوملا فاسضأاو،ايعامتجا انكسس355 ب ةردقملا ةسصحلا نم عفرلاو لاحرلاب ةيدلبل يعامتج’ا نكسسلا نم نيديفتسسملا
مهعم اهجهتنت يتلا ششيمهتلاو ة’ابمÓلا ةسسايسس لظ يف،هيلع وه ام ىلع لاحلا يقب نكل نيلوؤوسسملا باوبأا عيمج اوقرط
ينطولا قيرطلا قلغب ،اوماقو ةيرزملا ةيعسضولا هذه ىلع ششيرق يح ناكسس نم تارسشعلا  شضفتنا رخآا بناج نم. ةيلحملا تاطلسسلا

ىلع مهنم اجاجتحا ،تاعاسس ةدعل رورملا ةكرح لسش يف ببسست ام شسيراتملاو ةراجحلا لامعتسساب نييسضاملا نيمويلا لÓخ،44 مقر
يف نيددسشم ،يحلا ناكسسل ةهجوملا «لايسسوسس» ةينكسسلا ةسصحلا عفر  يف ةلثمتملا مهبلاطمل ةيئ’ولاو ةيلحملا تاطلسسلا لهاجت
لك اوقرط نأا دعب مهب تقاسض لبسسلا نأا ،نوجتحملا دكأا ثيح.تانكسسلا هذه عيزوتل خيرات ديدحت ةرورسض ىلع قايسسلا تاذ
ةينكسسلا ةسصحلا عفرب نيبلاطم ،مهقح يف ة’ابمÓلا ةسسايسس ةسسرامم اذكو ،مهبلاطمل ةيسصولا تاطلسسلا لهاجت لظ يف باوبأ’ا
ديدعلا يف ةينكسس شصسصح نم اودافتسسا نيذلا ،ةبانع ةي’و تايدلب نم مهريغك ،«لايسسوسس» يمومع يراجيإا عباط تاذ تانكسسلل
نأاو ةسصاخ ،ةينكسسلا ةسصحلا عفر لجأا نم ،يميرب نيدلا لامج ،ةبانع ةي’و يلاول لجاعلا لخدتلا نوينعملا دسشان امك ،تارملا نم

نل ةسصحلا هذه نأا اوفاسضأاو ،لاحرب ةيدلب ءايحأا  ناكسسل اعيمج ةهجومو ششيرق ةقطنم يف هدييسشت مت يعامتجإا نكسس005 كانه
نيبلاطم ،ششيرق يحل ىمادقلا ناكسسلا مهنأا رابتعإاب ،تانكسسلا هذه يف مهتيقحأا ىلع نيدكؤوم ،ةيدلبلاب نكسسلا تابلط عيمج يطغت
.تقو برقأا يف تانكسسلا هذه عيزوتل خيرات ديدحتب ةيئ’ولا تاطلسسلا نم
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يرئازجلا قرششلا ةديرج
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ناك ربخ يف «كيرفيليتلا» ديدجت

زا˘˘ه˘˘ج د˘˘يد˘˘ج˘˘تو را˘˘ب˘˘ت˘˘علأ ةدا˘˘عإأ عور˘˘سشم لأز˘˘ي ا˘˘˘م
ببسسب ،ةنيطنسسق ةيلوب رهسشأأ ذنم افقوتم كيريفيليتلأ
ةكرسشلأ نأأ امك ،ةحورطم لأزت ل يتلأ ةيلاملأ ليقأرعلأ
.انوروك ةحئاج ببسسب رئأزجلأ ترداغ ةيسسنرفلأ

«انوروك» ـبumas ءابطأا ةباسصإا
 ةعاسشإا درجم ةبانع يف

يعماجلأ ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلأ ز˘كر˘م˘ل˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ف˘سشك
لسصأوتلأ تاح˘ف˘سص ر˘ب˘ع  لوأد˘ت˘م˘لأ ر˘ب˘خ˘لأ نأأ ة˘با˘ن˘ع˘ب
ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ة˘نا˘عإلأ  ءا˘˘ب˘˘طأأ  ة˘˘با˘˘سصإأ لو˘˘ح ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ
ةعاسشإأ درجم انوروك  سسوريفبUMAS ةلجعتسسملأ

ترسشتنأ دقو ،ةديج ةحسصب نودجأوتي عيمجلأ نأأ دكأأو
ب نيباسصم دوجوب ةقلعتم رابخأأ ةريخألأ ةنوآلأ يف
ةرثك يف مهاسس ام وهو ةيئأوسشع ةقيرطب «91 ديفوك»
.تاعاسشإلأ

نوعنسصي لجيج ةعماج نم ةذتاسسأا
 يعانطسصإ’ا سسفنتلل ازاهج

سسفنت زاهجل أديدج اميمسصت لجيج ةعماجب ةذتاسسأأ مّدق
ابيرق ةمدخلأ لخدي نأأ أدج لمتحملأ نم يعانطسصأ

سسوريف ةبراحم ىلإأ ةيمأرلأ يعاسسملأ قايسس يف كلذو
ىلع ريطخلأ ءأدلأ أذهب نيباسصملأ ةدعاسسمو انوروك
ىوتسسم ىلع نوثحابلأ ةذتاسسألأ مّدق دقو ، هنم يفاعتلأ

وهو ةيلوأأ ةلحرمك زاهجلأ أذهل اميمسصت لجيج ةعماج
يف ةيسصو˘لأ ةرأزو˘لأ ى˘ل˘ع سضر˘ع˘ي˘سس يذ˘لأ م˘ي˘م˘سصت˘لأ
عنسص يف يلع˘ف˘لأ عور˘سشلأو ه˘ي˘ل˘ع ة˘قدا˘سصم˘لأ را˘ظ˘ت˘نأ

. ةسصلاخ ةينطو دعأوسسب زاهجلأ أذه جاتنإأو

ةبانع يف انوروكلا ـب نيباسصملا عم لماعتلا ةيفيك لوح ةرظانم
قيرط نع ةرظانم ةسسلج سسمأأ لوأأ ميظنت مت
ىلعecneréfnocoisiv د˘ع˘ب ن˘ع لا˘سصتلأ

ز˘˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب تا˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلأ ة˘˘˘عا˘˘˘ق ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
ملع ءابطأأ نيب ةبان˘ع˘ب ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلأ
زكرمللPEMESي˘ئا˘قو˘لأ بط˘˘لأ و ة˘˘ئ˘˘بوألأ
ذاتسسلأ روسضحب ةبانعب يعماجلأ يئافسشتسسلأ
ةحسصل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘سسسسؤو˘م˘لأ و   «ي˘بر˘غ»
ةيئافسشتسسلأ ةيمومعلأ تاسسسسؤوملأ و ةيرأوجلأ

ناكسسلأ  و ةحسصلأ  ةيريدم  تأراطإأ و ءابطأأ و
و ةحسصلأ ةرأزو  ءأربخ  ةقفأرمب ةبانع ةيلول
اهلÓ˘خ م˘ت ، تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لأ حÓ˘سصإأو نا˘كسسلأ
و ةيلولا˘ب91ديفوك ةحئاج روطت˘ل قر˘ط˘ت˘لأ

. نيباسصملأ عم لماعتلأ ةيفيك

دارج بتكم قوف «جاسسنوأا» فلم
ردا˘˘˘˘˘˘˘سصم تف˘˘˘˘˘˘˘سشك
ف˘ل˘˘م نأأ (ة˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘م)
ن˘م ن˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ
معدل ةينطولأ ةلاكولأ
قوف بابسشلأ ليغسشت
لوألأ ر˘يزو˘لأ بت˘˘كم
نأأ رظتنملأ نم يذلأ
ه˘حر˘ط ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘ي

ءأرزولأ سسلجم ىلع
ه˘سضر˘ع ل˘ب˘ق  ا˘ب˘ير˘˘ق
سسي˘˘˘˘˘˘˘˘ئر ى˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘ع
د˘ب˘˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ
لسصفلل نوبت ديجملأ
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف
قيع˘ت ي˘ت˘لأ ا˘يا˘سضق˘لأ
ع˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لأ ثع˘˘˘˘ب
.ةرثعتملأو ةلسسغملأ

 ةلادعلاب ةددهم ةنيطنسسق «كاجيتاب»
يف  ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب نو˘ب˘ت˘ت˘كم رر˘ق
امعدم ايوقرت انكسس482 جمانرب
يلعب كاجيتاب ةسسسسؤومل دنسسملأ

يف ةيئاسضق ىوعد عفر ،يلجنم
ر˘˘خأا˘˘ت بب˘˘سسب ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لأ ق˘˘˘ح
8 ن˘م ر˘ث˘كأل عور˘سشم˘لأ قÓ˘ط˘نأ
ى˘ل˘ع م˘ه˘˘ترد˘˘ق مد˘˘عو تأو˘˘ن˘˘سس
،لوألأ رطسشلأ طاسسقأأ عاجرتسسأ
ةيريدمب لوؤوسسم ردسصم دكأأ اميف
ةيسضرأأ رايتخأ متيسس هنأأ نكسسلأ

امك ةلبقملأ عيباسسألأ يف ةديدج
زاجنإل يراقع قرم نييعت متيسس
.عورسشملأ

ةحارتسس’ا ذفانم قلغ
«ةقنط» ـب  ةيباغلا

ذ˘˘فا˘˘ن˘˘م ق˘˘ل˘˘غ ءا˘˘ع˘˘˘برألأ سسمأأ م˘˘˘ت
ربع «ةقنط» ب ةيباغلأ ةحأرتسسإلأ
نيب طبأرلأ44 مقر ينطولأ قيرطلأ
نأوعأأ فرط نم ةلاقلأ و لوبطلأ مأأ

ةر˘ي˘ظ˘ح˘˘لأ و تا˘˘با˘˘غ˘˘لأ ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م
ن˘م د˘ح˘ل˘ل كلذو ة˘لا˘ق˘لأ ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لأ
سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لأ

.انوروك

لاقلا ليقلا



يتيس رتسشنامو لوبرفيل نيب اديدج اعارص لعشي راوع
ةيوقتل أمهيعسس لظ يف ،نيمسسوم رخآا يف بقللا لمأح يتيسس رتسسسشنأم هفيسصوو يزيلجنإلا يرودلا لطب لوبرفيل يدأن نيب اديدج أعارسص ،يسسنرفلا نويل كيبملوأا قيرف مجن راوع مأسسح يرئازجلا وكنارفلا لعسشأا

«سسيربسسكإا» عقوم ،زوجعلا ةرأقلا يف ىربك ةيدنأا ةدع مأمتها لأني هلعج أم وهو ،ةريخألا ةرتفلا لاوط تفل لكسشب قلأأت دق راوع نأكو ،ةيفيسصلا تلأقتنلا ةرتف لÓخ طسسولا طخ يف ددج نيبعÓب أمهفوفسص
دهسشو ،بعÓلأب اريبك أمأمتها ،قبأسس تقو يف ،ىدبأا يذلا يتيسس رتسسسشنأم هميرغ نع Óسضف ،ةلبقملا تلأقتنلا ةرتف لÓخ لوبرفيل ططخ نمسض دجاوتي راوع مأسسح رئازجلا ةبهوم نأأب فسشك ينأطيربلا

قيرفلل هديعسصت ذنمو ،أبوروأا لأطبأا يرودو يسسنرفلا يرودلا يتقبأسسم يف نويل عم همدق يذلا زيمملا دودرملا لسضفب نيعبأتملاو ءاربخلا رأظنأا هيلإا تفلو ،نيريخألا نيمسسوملا لÓخ أتفل اروطت راوع ءادأا
يرئازجلا بختنملل مأمسضنÓل نيحسشرملا نيبعÓل ةرسصتخملا ةمئأقلا نمسض راوع دجاوتيو ،ةمسسأح ةريرمت42 ىدهأاو أفده42 أهيف لجسس ،قيرفلا عم ةارأبم331 يف راوع كرأسش،7102 ةنسس يف لوألا

نأا ركذي ،يسسنرفلا نويل ةبهوم يقرسش نأيرو ،يسسنرفلا ودروب طسسو بعل ،يلدع نيسسأي مهنيب نمو ،ةيرئازجلاو ةيسسنرفلا ةجودزملا ةيسسنجلا بأحسصأا نم بهاوملا نم ةبخن رارغ ىلع ،ةلبقملا ةرتفلا لÓخ
تأبختنم نمسض هل بعل يذلا يسسنرفلا كويدلا بختنم بأسسح ىلع يرئازجلا ينطولا بختنملا ىلإا همأمسضنا برق دكؤوت تارسشؤوملا نم اريثك نأا ولو ،لبقتسسملا يف هلثميسس يذلا بختنملا ةيوه يف دعب مسسحي مل راوع

hd«ó.±.نيئسشأنلا

ةيلأملا و رييسستلا ةبقارم ةيريدم و ةربخ بتأكمب مهسسأا تاذ ةيسضأيرلا تأكرسشلا طبرت يتلا ةيثÓثلا ةيقأفتلا ىلع سسمأا لوأا ءأسسم ةمسصأعلا دأحتا يدأن عقو
ةكرسشلل مأعلا ريدملا روسضحب عيقوتلا لفح ىرج ردسصملا سسفن بسسحو ،ةيلاردفلا ةئيهلا هنع تنلعأا أم بسسح «فأف» مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيدأحتÓل ةعبأتلا
،هبتكم ءأسضعأا و سشودبع أسضر ةيلأملا و رييسستلا ةبقارم ةيريدم سسيئر و دعأسس دمحم فأفلل مأعلا نيمألا و يدأه ينغلا دبع ةمسصأعلا دأحتل مهسسأا تاذ ةيسضأيرلا

نيع ةيعمج و دادزولب بأبسش نم لكب رمألا قلعتي و ةيقأفتلا هذه ىلع طرأفلا ناوج رهسش ةيأهن تعقو دق مدقلا ةركل ىلوألا ةطبارلا نم ةيدنأا ةثÓث تنأك و

هب قحتلي نأا لبق ةيقأفتلا هذه ىلع عيقوتلل قأبسسلا نأك دقف رئازجلا ةيدولوم أمأا،1009 وزيا ةدأهسش ىلع لوسصحلا و رييسستلا ريوطت لجأا نم ةرقم مجن و ةليلم
ثيح ،ةفرتحملا ةيدنألا ةقفارم لجأا نم فأفلا أهتذختا يتلا تاءارجإلا قيبطت رأطإا يف ةروكذملا ةيثÓثلا تأيقأفتلا هذه يتأأتو ،سسأبعلب دأحتا و ودارأب ييدأن

مكحتلاو يلخادلا رييسستلا يف لأع دودرم قيقحتل تأسسسسؤوملا ةقفارم ىلإا فدهت ةادألا هذه ،أيلود أهب فرتعم يهو يلأثملا رييسستلل ارأيعم1009 وزيإا ةدأهسش ربتعت
.ةيسسفأنت رثكأا تأسسسسؤوملا لعج و تأقفنلا نم ليلقتلا و قوسسلا لاوحأا نع فسشكلا و تأطأسشنلا يف

 ارابيإ يلوغنوكلا بعقلا ةمزأ يهنت «روب ريس» ةكرش
ةركل ةيلودلا ةيدأحتلا ىدل ىوكسشب مدقت دق نأك يذلا ارأبيإا سستيرب يلوغنوكلا مجأهملا ةيسضق سسمأا أيمسسر ةمسصأعلا دأحتا قيرف ةرادإا تهنأا ،رخآا قأيسس يفو
«أفيفلا» أهتحنم يتلا لأجآلا ءأهتنا لبق بعÓلا بأسسح يف لاومألا عسضو ىلإا دأحتلا ةرادإا تعرأسس ثيح ،ةقلأعلا ةيلأملا هتأقحتسسم ةيوسست لجا نم «أفيف» مدقلا
تنأك ةيسسأق تأبوقع يدأنلا تبنجو أيئأهن فلملا اذه تقلغأا دق «روبريسس» ةكرسش ةيأعر تحت ةرأطسسوسس ةرادا دق نوكت اذهبو ،ةيليوج رهسش نم سسدأسسلا يف أهل
بعÓلا ديسصرل هليوحتب «روب ريسس» ةكرسش تمأق يذلا غلبملا نإأف ،ردأسصملا سضعب هتفسشك أمبسسحو ،طأقنلا مسصخو تأمادقتسسلا نم نأمرحلا يهو هقح يف ردسصتسس

.ريبكلا غلبملا اذه ديدسست نع زجع لأح يف «أفيفلا» عم ةيقيقح ةطرو يف نوكيسس نأك دأحتإلا نأأب دكؤوي أم وهو ،وروأا فلأا002 ـب ردق ارأبيا يلوغنوكلا
 نيغولوب بعلم ميمرت يف عورشلا تاءارجإ رشابي داحتقا

قلعتت طأقن ةدع لوح قأفتÓل ،رئازجلا ةيلول ةيسضأيرلاو ةيلحملا تأطلسسلأب ،ةمسصأعلا دأحتا يدأنل مأعلا ريدملا ،يدأه ينغلا دبع عمتجا ،ىرخأا ةهج نم
ءأقل يدأمح رمع بعلمب سسمأا لوأا ةحيبسص دقعنا» :«كوبسسيف» ىلع هبأسسح ربع ،نأيب يف يمسصأعلا يدأنلا لأقو ،نيغولوبب يدأمح رمع بعلم قفارم ميمرت ةدأعإأب

أميف ،رئازجلا ةيلول ةسضأيرلاو بأبسشلا ريدمو ،نيغولوب ةيدلب سسيئرو ،داولا بأبل ةيرادإلا ةعطأقملل بدتنملا يلاولاو ،ةمسصأعلا دأحتل مأعلا ريدملا نيب لمع
ىتح ،نكمم تقو برقأا يف بعلملا قفارمو ،ةحنجأا فلتخم ميمرت لأغسشأا ةرسشأبم ىلإا ،ةمسصأعلا دأحتا وريسسم حمطيو ،«بعلملا قفارم فلتخم ميمرت ةدأعإا سصخي

.ةطقن92ـب يرودلا بيترت لودج يف عسسأتلا زكرملا ،ةمسصأعلا دأحتا لتحيو ،ةينطولا ةلوطبلا طأسشنلا فأنئتسسا عم يدأنلا تأيرأبم نأسضتحل أقئل نوكي
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

 ةمسصأعلا دأحتا

ةبقارم ةنجل عم ةيثÓث ةيقافتا ىلع عقوت «ةراطسسوسس»
ةربخ بتكم و »فافلل» رييسستلا

¯±.hd«ó
ة˘ي˘ب˘ط˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا سسي˘˘ئر حر˘˘ت˘˘قا

مدقلا ةرك˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدأ˘ح˘تÓ˘ل
ءأ˘سسم ي˘جر˘ماد ن˘يد˘لا لأ˘م˘ج «فأ˘ف»
ةيجيردت ةدوعلا نوكت نأا سسمأا لوأا
ةقفاو˘م لأ˘ح ي˘ف ي˘سضأ˘ير˘لا طأ˘سشن˘ل˘ل
فأن˘ئ˘ت˘سسا ىل˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تأ˘ط˘ل˘سسلا
فسصت˘ن˘م ذ˘ن˘م ة˘ق˘ل˘ع˘م˘لا تأ˘سسفأ˘ن˘م˘لا
ة˘ح˘ئأ˘ج بب˘سسب ي˘سضأ˘م˘لا سسرأ˘م ر˘ه˘سش
رو˘ت˘كد˘لا ح˘سضوأا و ،سسور˘˘ي˘˘ف أ˘˘نورو˘˘ك
ة˘ي˘ف˘ح˘سص تأ˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ي˘˘جر˘˘ماد
ةعبرأا مأمتإا كسشو ىلع نحن» :Óئأق
رومألا و تأسسفأنملا فيقوت نم رهسشأا
ر˘˘˘ه˘˘˘ظأا نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ف ،ر˘˘˘ث˘˘˘كأا لو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سس
ىل˘ع ءأ˘ق˘˘بإلا ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘غر نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
د˘يد˘ع˘لا ر˘ط˘سضا ،ة˘ي˘ند˘ب˘لا م˘ه˘ت˘قأ˘˘ي˘˘ل
هنع جتن أم وه و فقوتلا ىلإا مهنم
يف دجوي عيمجلاو ،نزولا يف ةدأيز
تاءار˘˘جإا بب˘˘سسب ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو˘˘˘لا سسف˘˘˘ن
تطعأا اذإا أم لأح يف ،يحسصلا رجحلا
ىلع أه˘ت˘ق˘فاو˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تأ˘ط˘ل˘سسلا
متت نأا يغبنيف تأسسفأنملا فأنئتسسا

نأأك و ةيجيردت ةروسصب ةدوعلا هذه
مدقلا ةرك أقÓطإا سسرأمي مل بعÓلا

يدأ˘ف˘ت ه˘لÓ˘خ ن˘م ن˘ك˘م˘ي أاد˘ب˘˘م و˘˘هو
يلاردف˘لا بت˘ك˘م˘لا نأ˘كو ،«تأ˘بأ˘سصإلا
يسضأملا ءأثÓثلا موي عمتجملا فأفلل
ه˘˘ف˘˘قو˘˘˘م˘˘˘ب ثب˘˘˘سشت د˘˘˘ق ناو˘˘˘ج03
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا فأ˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
لأ˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف9102-0202 يور˘˘˘ك˘˘˘˘لا
ن˘˘م ر˘˘سضخألا ءو˘˘سضلا ىل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا
أم ةلسصاومب ةيسضأقلا و يسضأملا ليرفأا03 موي ةدمتعملا قيرطلا ةطرأخ ىلع ءأقبإلا ررقت ،تأعمجتلأب حأمسسلا و يحسصلا رجحلا تاءارجإل لمأكلا عفرلا رأظتنا يف و ،ةيمومعلا تأطلسسلا

،ةيمومعلا تأطلسسلا هددحتسس يذلا خيرأتلا نأك ىتم عيبأسسأا6 ىلإا5 نم مودت تاريسضحتلل ةسصسصخم ةلحرم أهقبسست عيبأسسأا8 ىدم ىلع ةينأثلا و ىلوألا نيتطبارلل يوركلا مسسوملا نم ىقبت
نم موي يف ةدوعلا متت نأا يغبني نكل ،دعبتسسم فرظلا اذه يف فأنئتسسلأف ،ةريخألا مأيألا يف ةلجسسملا تلأحلا ببسسب دحاو نآا يف مئأسشتم و لئأفتم أنأا» :ةيبطلا ةنجللا سسيئر فأسضأا و
ثيح ،ةمهم ةطقنل يجرماد روتكدلا قرطت ،ةسضأيرلا و بأبسشلا ةرازو نم بلطب «فأفلا» هتدعأا يذلا يحسصلا لوكوتوربلا سصوسصخبو ،«ةيمومعلا ةحسصلا ىلع ظأفحلا ىقبي مهألاو ،مأيألا

.«ةيسصولا ةرازولا ىتح و فأفلا تأيحÓسص زوأجتي يذلا خيرأتلا رأظتنا يف فأنئتسسلا ةيسضرفل دعأا لوكوتوربلا اذه نأأب كردي نأا عيمجلا ىلع» :لأق

عيبلل زوبدوب ضضرعي نايتيا تناسس

وتأكريملا لÓخ نأيتيإا تنأسس هيدأن فرط نم عيبلل نيسضورعملا نيبعÓلا ةمئأق سسأار ىلع ،زوبدوب سضأير يرئازجلا يلودلا عسضو
يف ىرسسُيلا مدقلا بحأسص ليحر ةرورسض ىلع قفتُم رسضخألا قيرفلا لخاد عيمجلا نأأب ،ةيسسنرف ةيمÓعإا ريرأقت ترأسشأاو ،يرأجلا
هرأبتعإأب ،أئيسش بأعلألا عنأسص ةيعسضو يف ريغت نل لأيوب دولك بردملا ةردأغُم ةينأكمإا نإأف ،ردأسصملا تاذل أقفوو ،لجأعلا بيرقلا

نم سصلختلل اديهمت ،سشيسشوع لدأع يلسصألا يرئازجلا مدقتسسإا زاروفلا ةقطنم قيرف نأأب رأسشُي،عيمجلا نم هيف أبوغرم ريغ
يف هل ةارأبم لّوأا ،طرأفلا تبسسلا ،زوبدوب سضأير قبأسسلا يرئازجلا يلودلا سضأخو ،ةمدأقلا عيبأسسألا يف وسشوسس ةسسردم جيرخ
عنأسصِل دعوم رخآا ،يسضأملا سسرأم نم8 ـلا خيرأت نأكو .رهسشأا ةعبرأا وحن ماد بأيغ دعب ،يسسنرفلا نأيتيإا تنأسس هقيرف فوفسص

تأبو .ةيسسنرفلا ةلوطبلا ةسسفأنم مسسرِب ودروب يدأن فيسضلا أهجاو أّمل ،ةسسفأنملا عم نأيتيإا تنأسس هقيرفو زوبدوب سضأير بأعلألا
يذلا يلأملا ءبعلا نع Óًسضف ،هتمسصب عسضو نع زجع نأا دعب ،تقو ةلأأسسم يسسنرفلا نأيتيإا تنأسس نع يرئازجلا يلودلا ليحر
تأقبأسسملا فلتخم يف ةارأبم92 يف كرأسش زوبدوب نأا ركذي .مسسوملا راوطأا ةليط هرهظأا دودحم ءادأا لبأقم ،قيرفلا ةنيزخ ّفلكي

ةنسس ىتح دتمي نأيتيإا تنأسس عم دقعب ريخألا طبتريو .ليجسستو ةعأنسص نيب أم فادهأا6 يف أهيف مهسسأا يلأحلا مسسوملا لÓخ
نم42 ـلا ءأسسم ،أسسنرف سسأأك يئأهن مسسرِب ،نأمريج نأسس سسيرأب يدأن ةهجاوِمل نأيتيإا تنأسس هقيرفو زوبدوب سضأير دعتسسيو،2202

.يلأحلا ةيليوج
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ربكأا ةدمل لوطت دق فقوتلا ةرتف نأا دكأا

يوركلاو يسضايرلا طاسشنلل ةيجيردت ةدوعب حسصني يجرماد

لئأبقلا ةبيبسش

رداسصلا ذفانلا مكحلا دسض فنأاتسسي لÓم
 وزو يزيت ةمكحم نع

يزيت ةيلو ءأسضق سسلجم نادأا
،لÓ˘˘˘˘م ف˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘سش سسمأا لوأا وزو
يدأ˘˘˘˘˘ن ةرادإا سسل˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘م سسي˘˘˘˘˘˘ئر
ن˘˘ج˘˘سسلأ˘˘ب ،ل˘˘ئأ˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سش
بب˘سسب ن˘ير˘˘ه˘˘سش ةد˘˘م˘˘ل ذ˘˘فأ˘˘ن˘˘لا
قح يف أهقلطأا يتلا تأمأهتلا
فيرسش دنحم ،قبأسسلا سسيئرلا

ررق دق يسشأنح نأكو ،يسشأنح
د˘سض ة˘ي˘ئأ˘˘سضق ىو˘˘عد كير˘˘ح˘˘ت
يف ببسستلأب همأهتا دعب ،لÓم
أ˘˘هد˘˘ه˘˘سش ي˘˘ت˘˘لا بغ˘˘سشلا ثاد˘˘˘حأا

يدأ˘ن د˘سض ،ر˘ب˘م˘فو˘ن لوأا بع˘˘ل˘˘م
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ،دادزو˘˘ل˘˘˘ب بأ˘˘˘ب˘˘˘سش
ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘سسمأ˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا
د˘˘˘˘كأاو ،ىلولا ة˘˘˘˘فر˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
فيرسش يمأحم ،حأت˘ف˘م ي˘بر˘ع˘لا

ةرادإا سسل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م سسي˘˘˘˘˘˘ئر لÓ˘˘˘˘˘˘م
مدقتيسس هنأأب ل˘ئأ˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش
ردأسصلا مكح˘لا د˘سض فأ˘ن˘ئ˘ت˘سسأ˘ب
نيرهسش سسبحلأب هلكوم قح يف
ع˘˘˘م ه˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سضق ي˘˘˘˘ف ،ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘فأ˘˘˘˘ن
فيرسش دمحم قبأسسلا سسيئرلا

ي˘˘ف ،حأ˘˘ت˘˘ف˘˘˘م لأ˘˘˘قو ،ي˘˘˘سشأ˘˘˘ن˘˘˘ح
،يسشأنح ةيسضق يف أهرار˘ق وزو يز˘ي˘ت ة˘م˘ك˘ح˘م ترد˘سصأا» :ة˘ب˘ي˘ب˘سشل˘ل ي˘م˘سسر˘لا بأ˘سسح˘لا أ˘ه˘ل˘ق˘ن تأ˘ح˘ير˘سصت
ميدقت متيسس» :فأسضأاو ،«يرئازج رأنيد فلأا001 ةمارغو ،نيذفأن نيرهسش سسبحلأب لÓم ىلع تمكحو
:متأاو ،«ةينأث ةسسلج يف ةرادإلا سسلجم سسيئر ةمكأحم ةدأعإل ،وزو يزيت ةمكحم ىوتسسم ىلع فأنئتسسا
لبق نم ةيريهسشت تأمأهتا ةيحسض لÓم أمهيف نأك نيتللا نيتيسضقلا نأأب يسضأيرلا روهمجلا غلبأا نأا دوأا»
ةنسسلا يف لÓمل ةينأثلا ةيسضقلا هذه دعتو ،«0202 ةيليوج72 خيرأتب أمهتجمرب مت ،قبأسسلا سسيئرلا
ةيدملا يبملوأا سسيئر همأهتا دعب ،رهسشأا6ـل نجسسلأب ،يسضأملا يفنأج يف هيلع مكح ثيح،0202 ةيرأجلا

.مدقلا ةرك تأيرأبم يف ،نيبعÓلاو مأكحلا سضعب ةوسشر ةلوأحمو دأسسفلأب ،لأقلقوب ظوفحم

±.hd«ó

دروفتنيرب عم جهوتلا لسصاوي ةمحر نب
51 هفده ىلإا لسصيو

هققح يذلا زوفلا يف ريبك لكسشب مهأسس ثيح ،هيدأن عم هجهوت دروفتنيرب يدأن مجن ةمحر نب ديعسس لسصاو
ةلوطب نم24 ةلوجلا تأسسفأنم نمسض كلذو ،نوتلرأسشت فيسضلا مأمأا ديحو فده لبأقم نيفده ةجيتنب هقيرف
كلذب عفريل ،ءازج ةبرسض ةطسساوب هقيرفل لوألا فدهلا عيقوت نم يرئازجلا يلودلا نكمتو ،«بيسشنويبمأسشلا»
ةارأبم لÓخ زيمم لكسشب أسضيأا قلأأت دق نأك يرئازجلا يلودلا نأا ىلإا رأسشي ،يرودلا يف أفده51 ىلإا هديسصر
نأا ىلإا رأسشي ،«كيرتأهلا» ـل هليجسست بقع ةثÓثلا طأقنلأب رفظلل هقيرف دأق ثيح ،ةطرأفلا ةلوجلا يف نأغيو
ثيح ،دروفتنيرب عم ريخألا همسسوم سضوخي ةمحر نب نأا تدكأا ةينأطيربلا ةيمÓعإلا ريرأقتلا نم ديدعلا
لظ يف كلذو ،لبقملا مسسوملا يف «غيلرميربلا» ةقÓمع دحأأب قأحتلÓل حسشرم يرئازجلا مجنلا نأأب تحسضوأا

.لأنسسرأاو يسسليسشت يدأن رارغ ىلع ةيدنألا نم ديدعلا تأمأمتها نمسض هدجاوت
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يدوعسسلا يرودلا تأيرأبم لأمكتسسل أبسسحت

يرمعلا نبو يليÓب لقنل ةسصاخ ةيدوعسس ةرئاط
يلودلا ي˘ئأ˘ن˘ث˘لا د˘ع˘ت˘سسي
نيد˘لا لأ˘م˘ج ير˘ئاز˘ج˘لا

ف˘˘˘سسو˘˘˘يو ير˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘˘ب
ىلإا ةدو˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘˘ل ،ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘يÓ˘˘˘˘ب
ة˘˘يدو˘˘ع˘˘˘سسلا ة˘˘˘ك˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا
لأ˘˘م˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘سسل ًاداد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا

يلأحلا مسسوملا تأ˘يرأ˘ب˘م
أمهيقيرف عم،02/9102
ةدو˘ع ،ي˘ل˘هألاو بأ˘ب˘˘سشلا

لأ˘م˘جو ي˘ل˘يÓ˘˘ب ف˘˘سسو˘˘ي
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘م ير˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘˘ب
ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا مو˘˘ي نو˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘سس
ةر˘˘˘˘ئأ˘˘˘˘ط ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع مدأ˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
،ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلا طو˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا

بعل ل˘˘˘˘˘ك د˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسيو
تأ˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘ب قأ˘˘ح˘˘ت˘˘لÓ˘˘ل

ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف
يف رخأأتلا دع˘ب ة˘ي˘لأ˘ح˘لا
ة˘˘˘ك˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا ىلإا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا

تÓ˘حر˘لا قÓ˘˘غإا بب˘˘سسب
ي˘سشف˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا

ي˘˘˘˘ف أ˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف
ذنم ملأعلا ءأحنأا فلتخم
،ي˘˘سضأ˘˘˘م˘˘˘لا سسرأ˘˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘سش
ة˘˘سضأ˘˘ير˘˘لا ةرازو تنأ˘˘˘كو
ترر˘˘˘ق د˘˘˘ق ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘˘سسلا

يسضأ˘ير˘لا طأ˘سشن˘لا ةدو˘ع
دعب ةيد˘نألا تأ˘ب˘يرد˘تو
ةري˘خألا ف˘قو˘ت˘لا ةر˘ت˘ف
نأا ىل˘˘ع ،أ˘˘نورو˘˘ك بب˘˘˘سسب
يرود تأيرأبم لمك˘ت˘سس˘ُت
ن˘م ًة˘ياد˘ب ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘˘لا

.توأا4 موي
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بولقلا يف أيح ىقبتسس ركبوب يبيوج

«راتسس دار» مجن «بوب» ليحر نع رمت تاونسس4

يبيوج ركبوب قبأسسلا بعÓلا ليحر نع ةلمأك تاونسس4 سسمأا لوأا ترم
فورعم هنأا ةسصأخ ةي˘بأ˘ن˘ع˘لا ةر˘ك˘لا قأ˘سشع ن˘ي˘ب ة˘ب˘ي˘ط ة˘ع˘م˘سس كل˘م˘ي يذ˘لا

ىلإا تأنيتسسلا رخاوأا يف رسسيأا ريهظك ةزرأبلا هتأينأكماو ةيلأعلا هقÓخأأب
يف أيح ىقبيسس يذلا »بوب» موحرملا سصمقتو ،تأنيعبسسلا رخاوأا ةيأغ
ىلإا8691 نم »رأتسس دار» يدأن ناو˘لأا ه˘نار˘ي˘جو ه˘ئأ˘قد˘سصأاو ه˘ت˘ل˘ئأ˘ع بو˘ل˘ق
3791- مسسوم يف ةنيطنسسق ةيدولوم يدأن ىلإا لقتنا أهدعبو3791 ةيأغ
4791 نم هيف بعل يذلا ةبأنع »رأتسس دار» يدأن ىلإا اددجم دأع مث4791
مسسوم يفو لمعلاو ةسضأيرلل »ةبأنع لأتيم نأا سسأا» يف مث7791 ةيأغ ىلإا
0891- مسسوم يفو »ةبأنع روفاريد لأتيم نأا سسأا» يدأن يف0891-9791
يبيوج ركبوب موحرملا ىظحيو ،»ةبأنع لأتيم نأا سسأا» يدأن يف1891
ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ح˘لا ن˘با و˘هو هو˘فر˘ع ن˘م ل˘كو ه˘ل˘ي˘ج ءأ˘ن˘بأا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك مار˘˘ت˘˘حأ˘˘ب
ريرحتلا ةهبج عرأسش يف »بعسشلا ةوهق» نم برقلأب أسضيأا نطقو ،»زوريرول»
بأبسش يدأن يف ىمرم سسرأح نأك هدلاوف ةيسضأير ةرسسأا نم وهو ينطولا

بيعسش هنباو »رأتسس دار» يدأن يف بعل نأك يبيوج لأمك هوخأاو لجيج
تاونسس4 لبق »بوب» موحرملا يفوتو ،مدقلا ةرك يف بعل أسضيأا يبيوج

¢S°∏«ªÉ¿ QaÉS.رأمع يديسسب نكسسم085 يح يف

سسوتنفوج ةهجاوم يف هقلأأت دعب

»ارييسس’ يد يرييروك»
لسضفأاك رسصان نب راتخت

ايلاطيإا «وكيسسÓك» يف بع’

ىوتسسمب روهظلا يف يرئازجلا يلودلا رسصأن نب ليعأمسسا حجن
نÓ˘ي˘م ه˘ق˘ير˘ف تع˘م˘ج ي˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ع˘˘ئار ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا

نم13 ة˘لو˘ج˘لا تأ˘سسفأ˘ن˘م ن˘م˘سض كلذو ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ه˘˘ف˘˘ي˘˘سضب
«يرينوسسورلا» حلأسصل ةارأبملا تهتنا ثيح ،يلأطيإلا يرودلا

رسصأن نب نأبأا هتدأعكو ،نيفده لبأقم فادهأا ةعبرأا ةجيتنب
لئأسسو نم ديدعلا ءأنث ىقلي هلعج أم وهو ةريبك تأينأكمإا نع

يرييروك» ةفيحسص ترأتخاو ،نيعبأتملاو ةيلأطيإلا مÓعإلا
ىلإا ةارأ˘ب˘م˘لا ي˘ف بعل ل˘سضفأأ˘ك ة˘˘ن˘˘سس22 بحأسص «اريي˘سسÓ˘يد

ىلع يئأن˘ث˘لا ل˘سصح ثي˘ح سشت˘ي˘ب˘ير ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ه˘ل˘ي˘مز بنأ˘ج
حجن «زوجعلا ةديسسلا» ىلع ريبكلا زوفلا لسضفبو،01/7 طيقنت
سسمأخلا زكرملا لتحيل ةطقن94 ىلإا هديسصر عفر يف نÓيم
.«ويسشتلأكلا» يف
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مويلا اذهلثم يف ثدح

قيلعت نود ةروصص

اماع51 نجصسلاب يلع نب رهصص ةنادإا
يصسنوتلا ضسيئرلا رهصص ،يرطاملا رخصص لامعأ’ا لجر نجصسب ،ءاعبرأ’ا ضسمأا ،ةيصسنوت ةمكحم تصضق

«كييازوم «عقومل اقفوو.داصسف مهت ةيفلخ ىلع اماع51 نجصسلاب ،يلع نب نيدباعلا نيز لحارلا
يداصصتق’ا بطقلاب يلاملا داصسفلا اياصضق يف رظنلاب ةصصتخملا ةيئانجلا ةرئادلا ةئيه نإاف ،يصسنوتلا

لجر قح يف لجاعلا ذافنلا عم اماع51 ةدمل نجصسلاب ايبايغ امكح تردصصأا ،ضسنوت ةمصصاعلاب يلاملا
داصسفب قلعتت ةيصضق يف ،يلع نب نيدباعلا نيز لحارلا ضسيئرلل قباصسلا رهصصلا ،يرطاملا رخصص لامعأ’ا

لامصش ةري˘ح˘ب˘لا ة˘ه˘ج ي˘ف ع˘ق˘تو8002 ةنصس اه˘ك˘ّل˘م˘ت ة˘كر˘صش ضصو˘صصخ˘ب ة˘يرادإا تازوا˘ج˘تو ي˘لا˘م
ةيصسنوتلا ةلودلا تعد داصسفلا تافلم ةعباتم يف ةصصصصختملا «ظقي انأا» ةمظنم تناكو.ةمصصاعلا

دق هنأا ةصصاخ ةيرحب رفصسلا نم يرطاملا عنمل ايصسامولبد لخدتلاو ةيلوؤوصسملا لمحت ىلإا لدعلا ةرازوو
يف هتاكلتمم ديمجتبو نجصسلاب هدصض ماكحأا تردصص دقو نييصسنوتلا لاومأا بهن يف هعولصض تبث

ىلع ةنصس51 ةدمل ايبايغ نجصسلاب ،قباصس تقو يف ةيصسنوت ةمكحم تصضقو اذه.اهجراخو ضسنوت
دÓبلا نم رف يذلا ،يلع نب نيدباعلا نيز قباصسلا يصسنوتلا ضسيئرلل يناثلا رهصصلا يصسلبارطلا نصسحلب

.ةيبعصش تاجاجتحا دعب يصضاملا يفناج41 يف

جÓعلأ تحت ةلاح23 لأزت ’ اميف

فراطلاب ءافصشلل تلثامت انوروكب ةباصصم ةلاح701
¯ YÉO∫ GCe«ø

نع ضسمأا فراطلا ةي’ول ةحصصلا ةيريدم تنلعأا

ضسمأا فرا˘˘ط˘˘˘لا ي˘˘˘ف91_ديفو˘ك تاد˘ج˘ت˘صسم

دد˘ع لو˘صصو˘ب0202 ةي˘ل˘يو˘ج80 ءا˘ع˘˘برأ’ا

ةلاح701 اهنم ةلاح741 ىلإا ةيباجيإ’ا ت’احلا

تحت ةلاح23 و ةافو ةلاح80 و ءافصشلل تلثامت

ةحفصصلا ربع روصشنملا نايبلا بصسح و .جÓعلا

ت’احلا نإاف كوبصسيافلا ىلع ةيريدملل ةيمصسرلا

ىفصشتصسم يف ةلاح81 ةعزوم جÓعلا تحت23

وراجحوب ىفصشتصسم يف ت’اح50 و ضسابصسبلا

ت’اح60و فراطلا ىفصشتصسم يف ت’اح30

اهنم اهب هبتصشم ةلاح88 وةلاقلا ىفصشتصسم يف

يف ةلاح81 و ضسابصسبلا ىفصشتصسم يف ةلاح34

ىفصشتصسم يف ت’اح11و راجحوب ىفصشتصسم

. ةلاقلا ىفصشتصسم يف ةلاح61 و عافدلا

 ديدج كرحتم لترب تاباغلأ ةظفاحم تمعدت اميف

تاراتكه ةتصسو تاباغلا نم اراتكه79 فÓتإا
 لجيجب اقيرح52 يف ةرمثملا راجصشأ’ا نم
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راجصشأ’ا اذكو ةيباغلا تاحاصسملا نم تارصشعلا تفلتأا
تبرصض يتلا ةلوهملا قئارحلا نم ةلصسلصس يف ةرمثملا

ةر˘ي˘خأ’ا ما˘يأ’ا لÓ˘خ ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ن˘م تا˘يد˘˘ل˘˘ب ةد˘˘ع
ة˘ي’و˘لا˘ب تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م ه˘ن˘ع تف˘˘صشكا˘˘م بصسح˘˘ب
ىلاو يصضاملا ناوج حتافلا ذنم لجيج ةي’و تدهصشو.

اريبك اقيرح52 نع لقي’ام ءاعبرأ’ا ضسمأا موي ةياغ

مصساب ثدحت˘م˘لا بصسح˘ب ة˘ي’و˘لا ن˘م ة˘يد˘ل˘ب11 ضسم
يهو يداهلا دمحم روجق ة˘ي’و˘لا˘ب تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م

نم اراتكه79 نع لقي’ام ىلع تتأا يتلا قئارحلا
نم تاراتكه ةتصس وحن ىلا ةفاصضا ضشارحأ’او تاباغلا
نو˘ت˘يز˘لا را˘ج˘صشأا ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو ةر˘م˘ث˘م˘˘لا را˘˘ج˘˘صشأ’ا

، ركصسع د’وأا ، رداقلا دبع ريمأ’ا تايدلب تدهصشو
اهدامخا بلطت يتلا قئارحلا هذه فنعأا ةلميجو ةنصسكات

نع كي˘ها˘ن ة˘قا˘صشلا تادو˘ه˘ج˘م˘لا ن˘م ة˘ل˘يو˘ط تا˘عا˘صس

اذكو تاباغلا ةظفاحم نم ناوعأ’ا تارصشع رافنتصسا

ةحفاكم ططخمب لصصتم قايصس يفو . ءافطإ’ا حلاصصم

ة˘ظ˘فا˘ح˘م تم˘عد˘ت ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و بار˘ت ر˘ب˘ع ق˘ئار˘ح˘˘لا

لقي’ام مصضي ديدج كرحتم لترب ةريخأ’ا هذهب تاباغلا

تارايصسلا يهو عفدلا ةيعابر ةديدج تارايصس8 نع

اهل حمصست يتلا تازيهجتلاو لئاصسولا لكب ةزهجملا

تاقرطلا يفو ةرعولا بوردلا طصسو عيرصسلا كرحتلاب

بصسح مهاصسي نأا معدلا اذه نأاصش نمو ، ةدبعملا ريغ

زيزعت يف لجيجب تاباغ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م م˘صسا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا

ةيباغلا ةورثلا ىلع ظافحلا يف ةيصصولا تاهجلا دوهج

يتلا قئارحلل لثمأ’ا يد˘صصت˘لاو ضشي˘نرو˘كلا ة˘م˘صصا˘ع˘ب

ة˘ي˘با˘غ˘لا تا˘حا˘صسم˘لا ن˘م تارا˘ت˘كه˘˘لا ف’آا ى˘˘ل˘˘ع تتأا

. ةيصضاملا فيصصلا لوصصف لÓخ ةرمثملا راجصشأ’او

ةنتابب تاردخمو صسولهم صصرق0032 نم ديزأا زجح

¯ T°ƒT°É¿ ì

،ةنتاب ةي’و نمأا رصصانع نكمت
ضصار˘ق’ا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م
مت يتلا ،تاردخملاو ةصسولهملا

ضصاخ˘صشأا ف˘ي˘قو˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م
نيتيلمع رثإا كلذو ،نيطروتم
اهب تماق ىلوأ’ا ،ني˘ت˘ل˘صصف˘ن˘م
،لخدتلاو ثحبلا ةقرف رصصانع
قو˘ب˘صسم ف˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م تن˘˘كم

63 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ا˘ي˘˘ئا˘˘صضق

يحب هكصشك لغتصسي ناك ،ةنصس
جيورتل ةنتاب ةنيدمب ناروزوب
ط˘˘ب˘˘˘صض ثي˘˘˘ح ،تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

ف˘ي˘كلا ن˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب

،مارغ021 ـب رد˘ق˘ت ج˘لا˘ع˘م˘˘لا
˘ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت د˘ق˘ف ه˘ي˘ل˘˘عو
نم.ةيلحملا ةيئاصضقلا تاهجلا

ةحفاكم ةقرف رصصان˘ع م˘ه˘ت˘ه˘ج
عور˘˘˘صشم˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘˘غ را˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت’ا
ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملاب
نم اون˘كم˘ت ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ن˘مأا˘ب
رمعلا نم غلبي ضصخصش فيقوت

ةنيدمب ةلامزلا يحب ةنصس53
ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع نا˘ك ة˘ن˘تا˘ب

ضسوله˘م ضصر˘ق501 هتزو˘ح˘ب

،غلم051 ن˘ي˘ل˘با˘ق˘ير˘˘ب عو˘˘ن
ةقحÓمو قيقحتلل Ó˘ما˘كت˘صساو

تاذ ر˘صصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت ة˘ي˘صضق˘˘لا

ضصاخصشأا60 فيقوت نم ةقرفلا

12 نيب مهرامعأا حوارتت نيرخآا

دقع ددصصب اوناك ةنصس33 و

ضصارقأ’ا نم ةيمكل عيب ةقفصص

ط˘˘ب˘˘صض ثي˘˘ح ،ة˘˘صسو˘˘ل˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا

عو˘ن ضصر˘ق6222 مهتزو˘ح˘ب

غل˘ب˘ت˘ل غ˘ل˘م003 نا˘با˘˘غ˘˘ير

1332 ة˘ي˘لا˘م˘ج’ا ة˘ل˘˘ي˘˘صصح˘˘لا

تاءارجإا ءا˘ف˘ي˘ت˘صسا د˘ع˘ب ،ضصر˘ق

مهب هبتصشملا ميدقت مت قيقحتلا

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘مأا

.ةصصتخملا

34 مقر ينطولأ قيرطلأ ةيحضضلأ يلاهأأ قلغأأ امدعب

يفتخملا قهارملا ةثجب فدقت رحبلا جاومأا
 لجيجب ةنانجوب ئطاصشب
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ن˘˘م ةر˘˘كب˘˘م ة˘˘عا˘˘صس ي˘˘ف تع˘˘˘صضو
ةياهنلا ةطقن ءاعبرأ’ا ضسمأا ةحيبصص
لبق ىفتخا يذلا قهارملا ةاصسأام يف
ةيدلبب ةنانجوب ئطاصشب مايأا ةثÓث
امدعب ل˘ج˘ي˘ج˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ر˘ي˘مأ’ا

ريخأ’ا اذه ةثجب رحبلا جاومأا تمر
.  ةوÓصشلا ئطاصش  ىوتصسم ىلع
ينصضملا ثحبلا نم مايأا ةثÓث دعبف
ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن يأا ن˘˘ع ر˘˘ف˘˘صسي م˘˘ل يذ˘˘لا

ةياهنلا ةطقن رحبلا جاومأا تعصضو
يذلا روكذملا قهارملا ةاصسأام يف
يذلاو يقاوبلا مأا ةي’و نم ردحني

ثيح ةن˘صس71لا ه˘ن˘صس زوا˘ج˘ت˘ي ’
يف ةيحصضلا ةثجب ةريخأ’ا هذه تمر
ى˘ل˘ع حا˘ب˘صصلا ن˘م ةر˘كب˘˘م ة˘˘عا˘˘صس
» ت’ا˘˘˘صشلا » ئ˘˘˘طا˘˘˘صش ىو˘˘˘ت˘˘˘˘صسم

ىلإا ةريخأ’ا هذه لقن متيل ةناوعلاب
كلذب ضسف˘ن˘ت˘ت˘ل ل˘ج˘ي˘ج ى˘ف˘صشت˘صسم
هؤوا˘قد˘صصأا اذ˘كو ة˘ي˘ح˘˘صضلا ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
ثح˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ما˘˘يأا د˘˘ع˘˘ب ءاد˘˘ع˘˘˘صصلا
ن˘م كلذ ن˘ع م˘ج˘ن ا˘˘مو ي˘˘ن˘˘صضم˘˘لا
املع باصصعأÓل رتوتو ضسنابصسوصس
˘مو˘ي قر˘غ د˘ق نا˘˘ك ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا نأاو
ئطاصش ىوتصسم ىلع يصضاملا دحأ’ا
ناك امل رداقلا دبع ريمأ’اب ةنانجوب
اذه ىوتصسم ىلع ةحابصسلا ددصصب
نم ردحني هل قيدصص ةقفر ئطاصشلا
ي˘لا˘˘هأا نا˘˘كو اذ˘˘ه . ة˘˘ي’و˘˘لا ضسف˘˘ن
ةيصسمأا اومدقأا دق دوقفملا قهارملا
ينطولا قيرطلا قلغ ىلع ءاثÓثلا

ةاذاحمب اديدحتو34 مقر جودزملا
ئطاصشلا نع ديعب ريغ درمزلا قدنف
نم كلذو ةيحصضلا هب قرغ يذلا
يتلا رصصانعلا معدب ةبلاطملا لجأا

ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا˘˘ب تف˘˘ل˘˘˘ك
ا˘م و˘هو ن˘˘ي˘˘صصت˘˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘صصاو˘˘غ˘˘ب
لÓخ نم تاطلصسلا هيلإا تباجتصسا
نم نيصصاوغب ثحبلا ةقرف ميعدت
لصصتم قايصس يفو . نجنج ءانيم
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ذا˘ق˘نإ’ا تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
ف˘ل˘كم˘لا ف˘صشك ل˘ج˘ي˘ج ئ˘˘طاو˘˘صش
ة˘ير˘يد˘م  ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع مÓ˘˘عإ’ا˘˘ب

نع81 ةي’ولاب ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
امب ةريخأ’ا هذه رصصانع فلتخم مايق

ىوت˘صسم ى˘ل˘ع Ó˘خد˘ت61 ل˘ق˘ي’
ناوج حتاف˘لا ذ˘ن˘م ة˘ي’و˘لا ئ˘طاو˘صش
ر˘˘ه˘˘صشلا ن˘˘م ع˘˘با˘˘صسلا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘˘لاو
ي˘ت˘لا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘هو يرا˘˘ج˘˘لا
نم ضصاخصشأا ة˘ت˘صس ذا˘ق˘نإا˘ب تح˘م˘صس
نيرخآا ةثÓث يقل اميف ققحم توم
ىلا مهجارخا رذعت امدعب مهعرصصم
. ءايحأا ةصسبايلا

فيطصسب ةفصصرلا ةيدلبب ريطخ رورم ثداح يف زوجع و ةأارما ةافو
مادطصصا رثإا ،ةنصس07 زوجع و ةنصس53 ةأارمإا لتقم يف ضسمأا حابصص عقو ريطخ رورم ثداح ببصست

ةيدلب بارتب01 مقر قيرطلا ىوتصسم ىلع،604 وجيب عون نم ةرايصسب طصسوتملا مجحلا نم ةنحاصش

بصسحو،، نابت د’وا ةيدلب هاجتا82 مقر ينطولا قيرطلا قرصش مك1، ياب حلاصص ةرئاد ةفصصرلا
تلخدت ثداحلا عوقو روفو و، ةرايصسلا نتم ىلع اتناك نيتيحصضلا ناف اهيلع انلصصحت يتلا تامولعملا

مت امك ،ىلوأ’ا ةيحصضلا جارخإ’ ةرايصسلا ةمدقم نم ءازجأا كيفت رمأ’ا بلطت و، ةنيدملا ةيامحلا حلاصصم

فاعصسإ’ا يترايصس مقاط لفكت دقو، ةريطخ ةددعتم تاباصصإاب ةنصس36و ةنصس53 نيقئاصسلا ةباصصإا ليجصست
. ناملو نيعب فايصضوب دمحم ىفصشتصسم ىلإا ثداحلا اياحصض لك لقنو فاعصسإاب
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ةنتابب ةيندملا ةيامحلا فاعصسإا ةرايصس لخاد اهدولوم عصضت ةأارما
اهدولوم عصضو ىلع ةأارما ةدعاصسم نم ،ةيندملا ةيامحلل ةيصسيئرلا ةدحولل لخدتلا ناوعأا ،ضسمأا نكمت
ىلإا ةلمح يرصضحلا بطقلاب اهانكصس رقم نم اهلقن ءانثا كلذو ،فاعصس’ا ةرايصس لخاد ركذ ضسنج نم
فاعصسا ةرايصسب جورخلا ررقو ىفصشتصسملا لوصصو دولوملا رظتني مل ثيح ،ةروتعوب ميرم ديلوتلا ةدايع
.اهدولوم لاحو اهلاح ىلع نانئمطÓل ةدايعلا ىلا لوحت نا لبق اذه ،ةيندملا ةيامحلا
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صسارهأا قوصسب ةيرانلا تاجاردلا يقراصس فيقوت
يف نيصصخصش فيقوت نم ضسارهأا قوصس ةي’و نمأاب عبارلا يرصضحلا نمأ’اب ةطرصشلا تاوق نكمت
مدقت ىوكصش ىلع اءانب اذه و ، ةقرصسلا ضضرغل رارصشأا ةيعمج نيوكت مرج نع رمعلا نم يناثلا امهدقع
، ةنيدملا عراوصش دحأا ىوتصسم ىلع اهنكر دعب ةيرانلا هتجارد ةقرصسل هصضرعت اهدافم ، ةيحصضلا اهب
دحأا ةزوحب اهيلع رثع يتلاو ، ةقورصسملا ةيرانلا ةجاردلا دجاوت ناكمل لصصوتلا مت ةيصضقلا يف يرحتلاب
ةيران تاجاردب ةصصاخ ةعنطصصم حيتافم امهدنع دجو امهصشيتفتب و ، امهفيقوت مت ناذللا امهيف هبتصشملا
عيمج لامكتصسإاب و ةحلصصملا رقمل امهليوحت كلذ رثإا ىلع متيل ، ةقرصسلا تايلمع يف لمعتصست
،رارصشأا ةيعمج نيوكت مرج نع امهيف هبتصشملا قح يف يئاصضق فلم زاجنإا مت ةينوناقلا تاءارجإ’ا
نيأا ضسارهأا قوصس ةمكحم ةباين مامأا هبجومب امدق ، ةبكرم لامعتصسإاو ةعنطصصم حيتافم ةطصساوب ةقرصسلا

.ةيلام ةمارغ عم ضسبحلاب يئاصضق مكح امهقح يف ردصص
G.T¢

فيطصس ةي’ول ةيئاذغلا داوملا نم ةبه صصصصخت ةراجتلا ةرازو
يتلا و، فيطصس ةي’ول ةيئاذغلا داوملا نم انط04 يف لثمتت ةينماصضت ةبه ةراجتلا ةرازو تصصصصخ
اهرودب يتلا و ةيئ’ولا تاطلصسلا فرصصت تحت اهعصضو متيل مداقلا عوبصسأ’ا نم ةيادب اهلقن متيصس

. ضسمأا موي ذنم اهيلع ضضرف يذلا يئزجلا يحصصلا رجحلاب ةينعملا ةيدلب81 ىلع اهعيزوتب موقتصس
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