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21 موي ةبيلط نيدلا ءأهب ةمكأحم
دمحمأا يديسس ةمكحمب يرأجلا توأا
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ىلإا ضصاسصتخإ’ا ديدمت مت اميف
اهطاسشن نع يرحتلل ةلسشنخ

ةيمارجإا ةكبسش كيكفت
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ةديدج ةبأسصإا925
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ءأفسش ةلأح924 و تأيفو
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42 صص علاط
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د˘م˘ح˘ما يد˘ي˘شس ة˘م˘كح˘˘م تج˘˘مر˘˘ب
بئانلا ةمكاحم ةمشصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
ةبيلط نيدلا ءاهب قباشسلا يناملربلا

بئانلا لثميو .يراجلا توأا21 موي
مامأا ةبي˘ل˘ط ن˘يد˘لا ءا˘ه˘ب ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا

هتمكاحمل دم˘ح˘ما يد˘ي˘شس ة˘م˘كح˘م
لاحأا امدعب داشسفلاب قلعتت اياشضق يف
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ،ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘شضا˘˘ق
ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا ف˘ل˘م ،د˘م˘ح˘˘ما يد˘˘ي˘˘شس
نم حنجلا ةمكحم ىلع نوجشسملا
ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب ة˘ي˘شضق˘لا ة˘ج˘مر˘˘ب ل˘˘جأا
.هيلإا ةهجوملا مهتلا يف تاقيقحتلا

ءاهب يناملر˘ب˘لا ف˘ل˘م ة˘لا˘حإا تءا˘جو
ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا د˘ع˘˘ب ة˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘ط ن˘˘يد˘˘لا
ةليقثلا مهتلا نيماشضم يف قيقحتلا
ماهت’ا ةفرغ تناكو.ه˘ي˘لإا ة˘ه˘جو˘م˘لا
د˘ق ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا ءا˘شضق سسل˘ج˘م ىد˘ل
ة˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج ر˘˘ه˘˘شش ف˘˘شصت˘˘ن˘˘م تد˘˘يأا
ةلا˘حإا˘ب ي˘شضا˘ق˘لا رار˘ق˘لا ،مر˘شصن˘م˘لا

نوجشسملا ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا ة˘ي˘شضق ف˘ل˘م
ءاهب ع˘با˘ت˘يو.ح˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م ى˘ل˘ع
سسبحلا نهر دجاوتملا ةبيلط نيدلا

مهتب9102 ربوتكأا71 ذنم تقؤوملا
لاومأ’ا سضييبتب قلعتت ةليقث داشسف
اهيف طروتم ،قح ريغب ةيزم سضرعو
و ةبيلط نيدلا ءايشض هقيقشش ةقفر
داؤوف سسابع» سسابع دلو لامج Óجن

.«رد˘ن˘كشسإا ر˘م˘عا لا˘م˘ج«و «ي˘فاو˘˘لا
ي˘ف˘خ˘لا ل˘يو˘م˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
ي˘ف م˘ه˘ت˘م˘ك ع˘با˘ت˘ي ا˘م˘ك .باز˘حأÓ˘˘ل
تÓماعمو ىواششرب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ا˘يا˘شضق
ماعلا نيمأ’ا ينبا عم ةيعرشش ريغ
ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج بز˘˘ح˘˘ل ق˘˘ب˘˘شسأ’ا
مت اميف ،سسابع دلو لامج ،ينطولا
يف ةيحشضك ةب˘ي˘ل˘ط ى˘لإا عا˘م˘ت˘شس’ا
نم اهل سضرعت يتلا زازتب’ا ةيشضق

نماشضتلل قباشسلا ريزولا ينبا فرط
نÓفأ’ا بزحل قبشسأ’ا ماعلا نيمأ’او
يتلا ةيشضقلا يهو ،سسابع دلو لامج

،7102 ماع اهلجأا نم ىوكششلا عدوأا
تايعيرششت لي˘ب˘ق ه˘نأا ا˘ه˘ي˘ف د˘كأا ن˘يأا

ابلطو ،سسابع دلو انبا هراز7102

نإا ةبيلط لاقو ،ميتنشس رييÓم7 هنم
طرشش ن˘ع ةرا˘ب˘ع نا˘ك غ˘ل˘ب˘م˘لا كلذ

نمشض هبيترتل سسابع دلو انبا هحرط
ةبانع نÓفأا ةمئاقب نيحششرملا لئاوأا

ن˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘شصم غ˘˘ل˘˘بأا ه˘˘نأا ح˘˘شضوأاو
ةهبج نع يناملربلا بيغتو .رمأ’اب
نع لدجلل ريثملا ينطولا ريرحتلا
،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘شضا˘ق ما˘˘مأا رو˘˘شضح˘˘لا
هلاوقأا عامشسل دمحمأا يديشس مكحمب

ىفتخاو .هي˘لإا ة˘بو˘شسن˘م ع˘ئا˘قو لو˘ح
ن˘ع ءا˘ب˘نأا ط˘شسو ما˘يأا ةد˘ع˘ل ة˘ب˘ي˘ل˘˘ط
ر˘ب˘ع جرا˘خ˘ل˘ل ر˘ف˘شسلا ن˘˘م ه˘˘ن˘˘كم˘˘ت
ة˘ير˘ب ذ˘˘فا˘˘ن˘˘م ا˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘شسم ،سسنو˘˘ت
نأا ر˘ي˘غ.نو˘بر˘˘ه˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسي

ةشصتخملا نمأ’ا حلاشصم تاقيقحت

ة˘با˘ن˘ع ي˘ف ه˘ن˘ع ثح˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘عو

ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا ى˘لإا ا˘ه˘تدا˘ق يداو˘لاو

ه˘برا˘قأا د˘حأا لز˘ن˘م ل˘خاد ا˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘م

تنكمت نيأا .يداولاب هشسأار طقشسمب

ىفتخاو.هفي˘قو˘ت ن˘م ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم

،ه˘برا˘قأا د˘حأا لز˘˘ن˘˘م ل˘˘خاد ة˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘ط

ة˘فر˘غ˘لا باو˘ن رار˘ق د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م

ةنا˘شصح˘لا ع˘فر نا˘م˘لر˘ب˘ل˘ل ى˘ل˘ف˘شسلا

لد˘ع˘لا ةرازو تمد˘ق˘ت ا˘مد˘˘ع˘˘ب.ه˘˘ن˘˘ع

،ينطولا يبع˘ششلا سسل˘ج˘م˘ل˘ل بل˘ط˘ب

،ه˘ن˘ع ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا ة˘نا˘شصح˘لا ع˘˘فر˘˘ل

درو دا˘شسف ة˘ي˘شضق ي˘ف ه˘ت˘م˘كا˘ح˘م˘˘ل

قباشسلا يناملربلا ناكو.ا˘ه˘ي˘ف ه˘م˘شسا

تقو يف سضفر دق ،ةبيلط نيدلا ءاهب

ة˘˘نا˘˘شصح˘˘لا ن˘˘ع لزا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا ق˘˘˘با˘˘˘شس

ةنجللا مامأا هلوث˘م د˘ن˘ع ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا

.ناملربلل ىلفشسلا ةفرغلل ةينوناقلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ
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ةعاشسلا ى˘ل˘ع ةز˘ه˘لا ل˘ي˘ج˘شست م˘تو

2 ـب اهزكرم ددحو .عبرلا و ةعباشسلا
ةي’وب ة˘لا˘م˘خ ة˘يد˘ل˘ب بو˘ن˘ج م˘ل˘ك
ةيا˘م˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘م تن˘ل˘عأا و ,ة˘ل˘ي˘م
لجشست مل اهنأا ةليم ةي’ول ةيندملا

لباقملا يف اهنكل ,ةيرششب رئاشسخ
و تا˘˘ق˘˘ق˘˘ششت˘˘˘لا سضع˘˘˘ب تل˘˘˘ج˘˘˘شس
لزا˘ن˘م˘لا سضع˘ب ي˘ف تا˘عد˘˘شصت˘˘لا

عم ةم˘يد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا ي˘ف ة˘شصا˘خ
تفر˘عو .لزا˘ن˘م˘لا سضع˘ب را˘˘ي˘˘ه˘˘نا

نيريخأ’ا نيرهششلا يق ةليم ةي’و
و ة˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ ة˘˘ي˘˘شضرأا تاز˘˘˘ه ةد˘˘˘ع

5 د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو ةد˘ششلا ة˘ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م

2.3 نيب ام اهتدشش تحوارت تازه

.رتششير ملشس ىلع ةجرد9.4 و

ةلجاع تاميلعت ىدصسأإ ةيروهمجلإ سسيئر
ةليم ةي’و ناكصس تاجايتحإ لكب لفكتلل

سسي˘˘˘˘ئر ى˘˘˘˘ط˘˘˘˘عأا ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
،نوبت دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
تاجايتحا لكب لفكتلل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
فششك ام بشسح كلذو .ةليم ناكشس
لا˘˘شصتا ي˘˘ف ،لو’ا ر˘˘يزو˘˘لا ه˘˘ن˘˘˘ع
،يمومع˘لا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ع˘م ي˘ف˘تا˘ه
لك ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ر˘مأا ثي˘ح
ةر˘˘˘يزوو ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا ر˘˘˘يزو ن˘˘˘م
،ةليم ةي’و ىلا لقنتلاب ،نماشضتلا

ة˘ل˘ج˘شسم˘لا ر˘˘ئا˘˘شسخ˘˘لا ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘مو
ة˘ي˘ب˘ل˘تو تا˘ب˘ل˘ط ى˘لا عا˘م˘ت˘˘شس’او
.اهناكشس تاجايتحا

نوراه ينب دصسو ةيرصشب رئاصسخ ’»:دإرج
«نيررصضتملاب لفكتتصس ةلودلإو ررصضتي مل

ي˘˘ن˘˘ب د˘˘شس نأا ،دار˘˘ج حر˘˘شصو اذ˘˘˘ه
ةز˘˘ه˘˘لا ن˘˘م رر˘˘˘شضت˘˘˘ي م˘˘˘ل نورا˘˘˘ه
ة˘˘ي’و تبر˘˘شض ي˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘شضرأ’ا

متي مل» لوأ’ا ريزولا فاشضأاو.ةليم

سضعب ’ا ،ةيرششب رئاشسخ ليجشست
م˘ت˘ي˘شس ثي˘ح ،ة˘يدا˘˘م˘˘لا ر˘˘ئا˘˘شسخ˘˘لا
امب اهلح يف ةعراشسملاو اهمييقت
تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لا م˘˘˘˘ي˘˘˘˘مر˘˘˘˘ت كلذ ي˘˘˘˘ف
ةدعاشسم يف عارشسإ’او ،ةررشضتملا

د˘كأاو .«م˘ه˘تا˘ن˘˘كشس ترر˘˘شضت ن˘˘م
ى˘ل˘ع ى˘ق˘ب˘ي˘˘شس ه˘˘نأا لو’ا ر˘˘يزو˘˘لا
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘˘شسلا ع˘˘م لا˘˘شصتا
ةيأا ليجشست لجأا نم ،ةليم ةي’ول
.تادجتشسم

ةميدقلإ ةنيدملاب نيلزنمل مات رايهنإ

4 نم نوكتي ةبرخلإ يحب رخآإ لزنمو
يحلإ تإذب قيرطلإ ققصشتو قبإوط

م005 ةفاصسم ىلع

ناتيشضرأ’ا نا˘تز˘ه˘لا تب˘ب˘شست ا˘م˘ك
ةي’وب ةعمجلا سسمأا اتلجشس ناتللا

لزانم ةثÓثل ماتلا رايهن’ا يف ةليم
نارد˘ج و ةد˘م˘عأا ي˘ف تا˘ق˘˘ق˘˘ششت و
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ةد˘˘ع˘˘ب ىر˘˘خأا تا˘˘ن˘˘كشس
يف رئاشسخ لجشست نأا نود ،ةي’ولا
حلاشصم نم ملع امبشسح ،حاور’ا
.ةيندملا ةيامحلل ةيلحملا ةيريدملا

نيلازلزلا انأا ردشصملا سسفن دافأاو
نيلزنمل ماتلا را˘ي˘ه˘ن’ا ي˘ف ا˘ب˘ب˘شست
يحب رخا لزنم و ةميدقلا ةنيدملاب
نم نوكتي ةي’ولا ةمشصاعب ةبرخلا

ق˘ق˘ششت ى˘ل˘˘ع ةوÓ˘˘ع ق˘˘باو˘˘ط4
ةفاشسم ىلع ي˘ح˘لا تاذ˘ب ق˘ير˘ط˘لا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا نأا ا˘ف˘ي˘شضم ،م005
تببشست د˘قو .م˘ه˘تو˘ي˘ب ن˘م او˘جر˘خ
ي˘ف تا˘ق˘ق˘ششت ي˘ف ا˘شضيأا نا˘تز˘ه˘˘لا
ن˘˘م دد˘˘ع و نارد˘˘ج˘˘لا و ةد˘˘م˘˘عأ’ا

’زنم51 يف ةيئزجلا تارايهن’ا

يحب ’زنم11 و ةميدقلا ةنيدملاب

ءاملا رشصق يحب لزانم5 و ةبرخلا
ريدملا حرشص هتهج نم.ةليم ةيدلبب
ه˘ل˘لا د˘ب˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘ششأÓ˘˘ل

يف ات˘ب˘ب˘شست ن˘ي˘تز˘ه˘لا نأا˘ب يÓ˘شص
راجحأ’ا نم ةريبك ةيمك طوقشس
هنأاب اركذم رارشضأا يأا ليجشست نود
موي مت ةيقابتشسا ةيلمع راطإا يف
يئزجلا قلغلا ي˘شضا˘م˘لا سسي˘م˘خ˘لا
عزن لاغششأاب مايق˘ل˘ل ق˘ير˘ط˘لا اذ˘ه˘ل
اذه يلمعتشسم ددهت يتلا ةراجحلا
ح˘˘لا˘˘شصم نأا˘˘ب فا˘˘شضأاو.رو˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
نيعب تلخدت دق ةيمومعلا لاغششأ’ا
ي˘˘ت˘˘لا ةرا˘˘ج˘˘ح˘˘لا عز˘˘ن˘˘ل نا˘˘كم˘˘˘لا
.تطقشس

فصصتنم ةليم برصضت ةيدإدترإ ةزه

ةجرد5.4 ةدصشب سسمأإ راهن

ى˘ل˘ع ة˘ع˘م˘ج˘لا سسمأا تل˘ج˘شس ا˘م˘ك

ةز˘ه ة˘ق˘ي˘قد31:21ـلا ة˘˘عا˘˘شسلا

تغلب ةل˘ي˘م ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘نا˘ث ة˘ي˘شضرأا

م˘ل˘شس ى˘ل˘ع تا˘جرد5.4 اه˘تد˘شش

نا˘˘ي˘˘ب ه˘˘ب دا˘˘فأا ا˘˘م بشسح ،ر˘˘ت˘˘ششير

كل˘ف˘لا م˘ل˘ع ي˘ف ثح˘˘ب˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘ل

.ءايزيفويجلاو ةي˘كل˘ف˘لا ءا˘يز˘ي˘ف˘لاو

ز˘كر˘م نأا ه˘تاذ رد˘شصم˘˘لا ح˘˘شضوأاو

ةلامح بونج ملك3 ـب ددح ةزهلا

ةي’ولا تلجشس دقو .ةي’ولا سسفنب

ى˘ل˘˘ع سسمأا حا˘˘ب˘˘شص ة˘˘ي˘˘شضرأا ةز˘˘ه

تغلب ة˘ق˘ي˘قد51:70ـلا ة˘عا˘˘شسلا

م˘ل˘شس ى˘ل˘ع تا˘جرد9.4 اه˘تد˘شش

ملك2 ـب ا˘هز˘كر˘م دد˘˘ح ،ر˘˘ت˘˘ششير

.ةلامح قرشش بونج

ابصسحت نوراه ينب دصس بوصسنم غيرفت

ةديدج ةيدإدترإ تإزه يأ’

ةلاكولا حلاشصم تماق اهتهج نم

تÓ˘يو˘ح˘ت˘لاو دود˘شسل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا

ءام بوشسنم غيرفت ةيلمعب ىربكلا

.ة˘ل˘ي˘˘م ة˘˘ي’و˘˘ب نورا˘˘ه ي˘˘ن˘˘ب د˘˘شس

دعب ةرششابم غيرفتلا ةيلمع تءاجو

،ةليم ةيحاشضب ةيشضرأا ةزه ليجشست

ط˘غ˘شضلا سصا˘ق˘نإا ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب

ئرا˘ط يأ’ ا˘˘ب˘˘شسح˘˘ت د˘˘شسلا ى˘˘ل˘˘ع

تاز˘ه ل˘ي˘ج˘شست ة˘لا˘ح ي˘ف ة˘شصا˘˘خ

.ةلبقملا تاعاشسلا يف ةيدادترا

ايناطيرب ريفسسب ةحسصلا ريزو ىقتلإا اميف

لجأإ نم لود3 عم قصسنت رئإزجلإ
انوروك حاقل ىلع لوصصحلإ

دجتصسملإ انوروك سسوريفب إوبيصصأإ ةحصصلإ عاطقب لماع0004 ^

رئازجلا نأا ديزوب نب نمحرلا دبع ةحشصلا  ريزو دكأا
يف ةمدقتم لحارم تغلب اهنإا لاق لود ثÓث عم قّشسنتشس
هبيرجت دعب هئانتقا لجأا نم ، انوروك ءابول حاقل ريوطت
لبق حاقل يأا ءانتقا متي نل هنأاب ادكؤوم ،نادلبلا هذه يف
ر˘خآا تف˘ششك تقو ي˘ف .ي˘˘ل˘˘شصأ’ا د˘˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘بر˘˘ج˘˘ت
نأا ارخؤوم ةحشصلا ةرازو اهيلع تفرششأا يتلا تايئاشصحإ’ا

سسوريفب بيشصأا يبطلا كلشسلا يف لماع ف’آا0004

، دÓبلا يف يملاعلا ءابولا روهظ ةيادب ذنم «91-ديفوك»
نب نامحرلا دبع ةحشصلا ريزو هنع فششك يذلا مقرلا وهو
حÓشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا ريزو لبقتشساو اذه .ديزوب
ىمظعلا ايناطيرب ةكلمم ريفشس لوأ’ا سسمأا تايفششتشسملا
ةرازو نا˘ي˘ب بشسحو .ن˘يو˘ل ر˘˘بور يرا˘˘ب ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ىد˘˘ل
نواعتلا ت’اجم فلتخ˘م نا˘ب˘نا˘ج˘لا لوا˘ن˘ت د˘ق˘ف ة˘ح˘شصلا
يتلا فورظلا هذه يف اميشس’و ةحشصلا لاجم يف يئانثلا

ديزوب نب سضرعو .«91 ديفوك» ةحئاج يششفتب تمشستا

«91 ديفوك» ءابول ةيئابولا ةلاحلا يناطيربلا ريفشسلا ىلع
ةلوذبملا تادوهجملا ىلع ءوشضلا طلشس امك ،رئازجلا يف
ءا˘بو˘لا را˘ششت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا فر˘˘ط ن˘˘م
ءانتق’ ةيروهمجلا سسيئر اهيلوي يتلا ةغلابلا ةيمهأ’او
نيب تاثداحملا تد˘ت˘ماو .ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف د˘شض حا˘ق˘ل˘لا
جاتنإ’ا رباخم ىدل حاق˘ل˘لا ة˘يز˘ها˘ج ىد˘م ى˘لإا ن˘ي˘ب˘نا˘ج˘لا
يف تعرشش رئاز˘ج˘لا نأا ى˘لإا ر˘يزو˘لا را˘ششأاو .ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا

دشض تاحاقللا يف ةدئارلا جاتنإ’ا رباخمل ةنياعم ةيلمع

هئانتقا دشصق «91 ديفوك» دجتشسملا «انوروك» سسوريف
م˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ر˘ب˘خ˘م˘لا د˘ل˘ب ي˘ف ه˘ت˘ي˘لا˘ع˘ف تب˘˘ثأا ا˘˘م ى˘˘ت˘˘م
نوكتشس حيقلتلا ةيلمع يف ةيولوأ’ا نأا نلعأا امك.هداريتشسا
هجوتلا لبق ةششهلا تائفلاو ةحشصلا عاطق لامع حلاشصل

ىلع ءاشضقلل فدهك ناكشسلا نم ةئاملاب57 حيقلت ىلإا
.دجتشسملا يجاتلا سسوريفلا
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حوارتت دئاوف نود ضضورق ميدقت تحرتقا

ميتنسس نويلم002 ىلإا انويلم05 نيب

 بلاطت راجتلإ ةيعمج
يهاقملإو معاطملإ حتف ةداعإاب

ناشسل ىلع نييفرحلاو راجتلل ةينطولا ةيعمجلا تددشش
يهاقملا حتف ةرورشض ىلع راونلوب رهاطلا دمحم اهشسيئر
معاطملا حتف ةداعإا تاطلشسلا نم تبلط ثيح,معاطملاو

ينطولا ىوتشسملا ىلع افلأا05ــب ةردقملاو يهاقملاو
تا˘غ˘ل˘لا ز˘كار˘م ل˘ث˘م ة˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تا˘˘طا˘˘ششن˘˘لا سضع˘˘بو
ةيدام رارشضأا نم اهباحشصأاب قحل ام ةجيتن بيردتلاو
اذه يفو. انوروك ءابو يششفت ببشسب اهطاششن ديمجت ءارج
هنأا ،راونلوب رهاطلا دمحم ةيعمجلا سسيئر فششك، ددشصلا
ةدافتشسا ةيناكمإا اهدافم ةموكحلا ىلإا تاحارتقاب مدقت دق
سضورق نم ءابولا نم ةررشضتملا ةرحلا نهملا باحشصأا

ميتنشس نويلم05 نيب حوارتت ىدملا ةريشصق دئاوف نود

راجتلا مازتلا راونلوب د˘عوو.م˘ي˘ت˘ن˘شس نو˘ي˘ل˘م002 ىلا
لاقتنا يدافتل ةيحشصلا ةيئا˘قو˘لا تاءار˘جإا˘ب ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
د˘ج˘ت˘شسم˘لا «ا˘˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا ىود˘˘ع˘˘لا

±.S°∏«º.«91ديفوك»

بازحألل يفخلا ليومتلاو لاومأ’ا ضضييبت اهنم ةديدع مهتب عباتي

دمحمأإ يديصس ةمكحمب يراجلإ توأإ21 موي ةبيلط نيدلإ ءاهب ةمكاحم

:حرسصيو ةليم ةي’و ناكسس نئمطي يقزرأا يقارب ةيئاملا دراوملا ريزو

«ةيصضرأ’إ ةزهلاب رثأاتت مل ةليم ةي’و ىوتصسم ىلع ةثÓثلإ دودصسلإ»
مواق نوراه ينب دشس نأا ةيفحشص تاحيرشصت يف ةعمجلا سسمأا يقزرا يقارب ،ةيئاملا دراوملا ريزو حرشصو اذه
ةشصتخم ةينقت ةنجل نأا ةيئاملا دراوملا ريزو حشضوأاو .ركذي ررشض يأا ليجشست متي ملو ،يباجيإا لكششب لازلزلا
راششأاو .دشسلا ىوتشسم ىلع ررشض وأا رثأات يأا ليجشست مدعب اهتعفر يتلا ةينقتلا ريراقتلا تدافأا ثيح ،دشسلل تلقنت

ةيندملا ةيامحلا ةيريدمل نايب ناكو .ةيشضر’ا ةزهلاب رثأاتت مل اهلك ةليم ةي’و ىوتشسم ىلع دودشس3 نأا يقارب

ةدمعأ’ا و لزانملا سضعب يف تاققششت تفلخ تاجرد9.4 اهتدشش تغلب يتلا ةزهلا نأا دكأا دق ةليم ةي’ول

51 ةوجفب رتم005 ةفاشسمب ينارمع طيحمب قيرطلا ققششت عم قباوط ةعبرأاب لزنمل يلك رايهناو ناردجلاو
رئاشسخ ةيأا اولجشسي مل ناكملا نيعب مهروشضح اولجشس نيذلا ةيندملا ةيامحلا ناوعأا نأا هتاذ ردشصملا راششأاو .مشس
±.S°∏«º.ةيرششب

ضشاعنإ’ا حلاسصمو ءافسشتسس’ا ةرسسأا لغسش لدعم يف ضضافخنا ليجسست

ءافصش ةلاح924 و تايفو9 ،انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإإ925
لÓخ ةافو ت’اح9و ،انوروك سسوريفب ةديدج ةباشصإا925 ليجشست نع ةعمجلا سسمأا تايفششتشسملا حÓشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا ةرازو تفششك

ىلإا عفترا تاباشصإ’ا ددع نإا دكأا يذلا ،راروف لامج ،«انوروك» سسوريف دشصرو ةعباتم ةنجل سسيئر هنع فششك ام بشسح كلذو.ةريخأ’ا ةعاشس42

42ـلا لÓخ تايفو9 ليجشست دعب ،ةافو ةلاح2821 ىلإا يلامجإ’ا عفترا دقف ،تايفولا سصخي اميف امأا.انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةباشصإا55143

ةلاح76632 ىلا ءافششلا ت’اح يلامجإا عفتريل ةريخأ’ا ةعاشس42ـلا لÓخ924 تغلب ءافششلا ت’اح نأا رارد روتكدلا فششك اميف.ةريخأ’ا ةعاشس

ةيراوجلا تاشسشسؤوملا ريدم فششكو اذه.ةلاح06 ةزكرملا ةيانعلا لخاد ت’احلا ددع غلب اميف .يشضاملا سسرام رهشش رئازجلا يف ةحئاجلا ةيادب ذنم
حلاشصمو ءافششتشس’ا ةرشسأا لغشش لدعم يف سضافخنا ليجشست نع «وهنششا نب يزوف» روتكدلا تايفششتشسملا حÓشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا ةرازوب
مايأ’ا لÓخ تاباشصإ’ا لدعم يف فيفط ول و عجارت ليجشست دعب ينطولا بارتلا ربع انوروك سسوريفب نيباشصملاب لفكتلل ةهجوملا سشاعنإ’ا

مايأ’ا لÓخ ةئاملاب04 ىلإا يشضاملا ناوج لÓخ ةئاملاب58 نم ديزأا نم لقتنا ةرشسأ’ا لغششل ينطولا لدعملا نأا لوؤوشسملا حشضوأاو .ةريخأ’ا

ليبشس ىلع وهنششا نب روتكدلا ركذو.انوروك ةحئاجب نيباشصملاب لفكتلل ةهجوملا سشاعنإ’ا حلاشصمب قلعتي اميف ةئاملاب63 تغلب نيح يف ةريخأ’ا
تفنشص ةريخأ’ا هذه نأاب املع فيطشسو ةنيطنشسقو نارهوو ةمشصاعلا رئازجلا رارغ ىلع اهتورذ تاباشصإ’ا ةبشسن اهب تغلب يتلا تاي’ولا لاثملا

ةباجتشسÓل ىرخأا لكايهب ةناعتشس’ا ىلإا ةيلحملا تاطلشسلاب عفد امم ةيقيقحلا اهتردق اهب ةرشسأ’ا لغشش ةبشسن زواجت دعب ءارمحلا ةناخلا نمشض

لÓخ ةئاملاب44 ىلإا ريخأ’ا ناوج رهشش فشصن لÓخ ةئاملاب001 نم ديزأا نم فيطشس ةي’وب ةرشسأ’ا لغشش ةبشسن تلقتنا دقو.ديازتملا بلطلل

رئازجلل ةبشسنلاب امأا.يشضاملا ناوج رهشش لÓخ ةبتعلا هذه ريثكب تقاف امدعب ةئاملاب84 سشاعنإ’ا حلاشصمب ةبشسنلا هذه تغلب نيح يف ةريخأ’ا مايأ’ا

35 ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ اهب تغلب دقف يشضاملا ناوج لÓخ ءافششتشس’ا ثيح نم باعيتشس’ا تاردق يف اعبششت ىرخأ’ا يه تدهشش يتلا ةمشصاعلا

تغلب ثيح, ءافششتشس’ا ةرشسأا باعيتشسا ةردق يف اريبك انشسحت ىرخأ’ا يه نارهو ةي’و تفرع امك.سشاعنإ’ا حلاشصمل ةبشسنلاب ةئاملاب06و ةئاملاب

±.S°∏«º.سشاعنإ’ا حلاشصمل ةبشسنلاب ةئاملاب15و ةئاملاب74 ةردقلا هذه
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رئاسسخلا مييقتب ةسصاخلا ريراقتلا لامكتسسا دعب ةينيع نوكتسس

نيررسضتملا تاسضيوعت نأا فسشكي نامحرلا دبع نب
ةيلام نوكت نل قئارحلا نم

نيررسضتملا نيحÓفلا تاسضيوعت نأا لوألا سسمأا حابسصلا فيسض جمانربب هتفاسضتسسا ىدل ،نمحرلا دبع نب نميأا ةيلاملا ريزو دكأا
.رئاسسخلا مييقتب ةسصاخلا ريراقتلا لامكتسسا دعب كلذو ةينيع نوكتسس، تاباغلا قئارح نم
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نأا ن˘م˘حر˘لا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ب ح˘˘صضوأاو
يذ˘لا  ن˘ي˘لاو˘م˘لا وأا ن˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا
وأا ةرمثملا مهراجصشأا تررصضت
ةجاحب سسيل مه˘ت˘ي˘صشا˘م نا˘ع˘ط˘ق
ى˘لإا م˘ه˘ت˘جا˘ح رد˘ق˘ب لاو˘مأا ى˘لإا
ة˘˘˘ي˘˘˘صشا˘˘˘م سسوؤورو و را˘˘˘ج˘˘˘صشأا
ي˘ف اور˘م˘ت˘صسي ى˘˘ت˘˘ح ا˘˘هود˘˘ق˘˘ف
مظعم نأا ىلإا اريصشم ، مهطاصشن
نو˘˘˘ل˘˘˘صضف˘˘˘ي ن˘˘˘يرر˘˘˘صضت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
نإا لاقو ، ةينيعلا تاصضيوعتلا
مجح رهظتصس ةيناديملا ةنياعملا
ررصضتم لكل ةيقيقحلا رئاصسخلا

اذه ىل˘ع نو˘كي˘صس سضيو˘ع˘ت˘لاو
دا˘صصت˘ق’ا ر˘ثأا˘ت ن˘عو .سسا˘˘صسأ’ا
، انوروك ءابو يصشفتب ينطولا

22 ذنم ه˘نإا ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘يزو لا˘ق

يذلا خيرا˘ت˘لا،0202 سسرا˘˘م
تاءارجإا ذاختا ةلودلا هيف تررق
نم نينطاو˘م˘لا ة˘يا˘قو˘ل ة˘ل˘ما˘صش
ع˘˘˘جار˘˘˘ت ، ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف
نم هريغك يرئازجلا داصصتق’ا

اريصشم  ،ملاعلا لود تاداصصتقا

ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ل˘˘˘صصاو˘˘˘˘ت مد˘˘˘˘ع نأا

ةلماصشلا ةيدا˘صصت˘ق’ا ة˘كر˘ح˘لا˘ب

ىلع ةمدصصلا ا˘ه˘ب˘ن˘ج ،ة˘ي˘لود˘لا

لودلا يف هتظحÓم مت ام رارغ

ى˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ىر˘˘خأ’ا

ةيراجتلا ت’دا˘ب˘ت˘لاو ة˘حا˘ي˘صسلا

م˘ت ن˘يأا  ىر˘ب˘كلا ة˘يدا˘صصت˘ق’او

ة˘ي˘صسا˘ي˘ق تا˘يو˘ت˘صسم ل˘ي˘˘ج˘˘صست

ي˘صشف˘تو يدا˘صصت˘ق’ا ع˘جار˘ت˘ل˘ل

نيذلا ءاربخلا ةدا˘ه˘صشب ة˘لا˘ط˘ب˘لا

ن˘م اد˘ق˘ع مز˘ل˘˘ت˘˘صسي ه˘˘نأا اود˘˘كأا

ة˘˘˘كر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ةدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘مز˘˘˘˘لا

يف اهت˘ع˘ي˘ب˘ط ى˘لإا ة˘يدا˘صصت˘ق’ا

، ما˘قرأ’ا ة˘غ˘ل˘بو .ناد˘ل˘ب˘˘لا هذ˘˘ه

رصشؤوم نأا ةيلاملا ريزو فصشك

عاطق جراخ يداصصت˘ق’ا و˘م˘ن˘لا

لكصشب رثأا˘ت يذ˘لا تا˘قور˘ح˘م˘لا

عجارتو انوروك ةمزأا ءارج ريبك

اعافترا فرع طف˘ن˘لا كÓ˘ه˘ت˘صسا

تا˘عا˘ن˘صصلا عا˘ط˘ق رار˘غ ى˘ل˘˘ع

عاطقو ةئاملاب6.2 + ـب ةيئاذغلا

8.0+ ـب ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘صشأ’ا

نم لوأ’ا يثÓثلا لÓخ  ةئاملاب

تاعاطق ىلإا ةفاصضإا،0202

ديصصلاو ةين’دي˘صصلا ة˘عا˘ن˘صصلا

او˘م˘ن تد˘ه˘صش ي˘ت˘˘لا ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا

دكؤوي اهتاذ ةرتفلا لÓخ  اربتعم

لا˘قو.ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘˘ع ن˘˘ب ن˘˘م˘˘يأا

نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا سسف˘˘ن ف˘˘ي˘˘˘صض

سسي˘ئر ا˘هر˘قأا ي˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا

ةروتا˘ف سصي˘ل˘ق˘ت˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

م˘ي˘خ˘صضت ع˘جار˘تو ،دار˘˘ي˘˘ت˘˘صس’ا

يباجيإا لكصشب ترثأا تاروتافلا

متيصسو ،تاعوفدملا نازيم ىلع

ل˘كب ما˘قرأ’او بصسن˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت

ثلاثلا يثÓثلا ةياهن يف ةيفافصش

لاجملا يفو.ةيراجلا ةنصسلا نم

فعصضب ريزولا فرتعا يكنبلا

و ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا كو˘˘ن˘˘ب˘˘لا ة˘˘كب˘˘˘صش

نوكت نأا ى˘لإا ا˘ي˘عاد ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ايلآا ةلصصاوتم ةي˘كن˘ب˘لا ة˘كب˘صشلا

نأا ن˘طاو˘˘م˘˘لا ق˘˘ح ن˘˘مو ا˘˘ي˘˘نآاو

لاقو.هديري يذلا غلبملا بحصسي

نأا بجي تاينهذ ةدع كانه نإا
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإ’ا˘˘˘ب ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت
ءاصضقلا بجي يتلا ةيطارقوريبلا

لماعلا يف رظنلا ةداعإاو اهيلع
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘كو˘˘ح˘˘لاو ير˘˘صشب˘˘˘لا

يف لخدي اذهو كونبلا ىوتصسم
فوصس يتلا تاحÓصصإ’ا بلصص
يفرصصملا ماظنلا ىلع اهلخدن
ي˘ن˘طو˘لا ي˘كن˘ب˘لا ما˘ظ˘ن˘˘لا ي˘˘ف
˘مو˘ق˘ت فو˘صس ة˘لود˘لا نأا اد˘كؤو˘م
نم  كونبلا هذه لامصسأار حتفب
.ةيصسفان˘ت˘لا ى˘ل˘ع ا˘هرا˘ب˘جإا ل˘جأا

ة˘˘˘˘فر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صصلا سصو˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘بو
بل˘ط˘م ا˘˘ه˘˘نإا لا˘˘ق ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘صسإ’ا
ابلطم نوكت نأا لبق يعامتجا
هذه ديصسجتب انمق دقو ايداصصتقا
فوصس يتلا ة˘عا˘ج˘صشلا ةو˘ط˘خ˘لا
عم عمتجملا ةحلاصصمب حمصست
ةيكنبلاو ةيفرصصملا هت˘مو˘ظ˘ن˘م
انرفوو  ةما˘ع ة˘ف˘صصب ة˘ي˘لا˘م˘لاو
ةينوناقلا  تاءارجإ’او رطأ’ا لك
ةفريصصلا حاجنإ’ ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
.ةيمÓصس’ا

عقوم نم رثكأا ىلع ةعزوم

ةبانعب «لدع» نكسسم0003 ةبارق عيزوت
ةنسسلا ةياهن لبق

هريوطتو نكصسلا نيصسحتل ةينطولا ةلاكولل ةبانعب ةيوهجلا ةيريدملا تنلعأا
ةبارق ىلإا لصصي تانكصسلا نم ربتعم ددع عيزوتل حومط جمانرب نع «لدع»

كرادتل اهنم ةلواحم يف ةيراجلا ةنصسلا ةياهن لبق كلذو ةينكصس ةدحو0003
يف ةلثمم ةبانعب ةيوهجلا ةيريدملا تدكأا .لاجملا اذه يف لجصسملا رخأاتلا

ةنصسل رطصسملا تانكصسلا عيزوت جمانرب نأاب سسيمخلا ةيصسمأا عيراصشملا ةيريدم

ةينكصس ةدحو4462) ةينكصسلا تادحولا نم تارصشعلا عيزوت نمصضتي0202
نب ىفطصصم نب ةديدجلا ةنيدملا يف اهبلغأا نكلو عقوم نم رثكأا يف (اديدحت

يف نوبتتكملا اهنم ديفتصسيصس ثيح ،بنعلا داو ةيدلب سشيرلا عارذب ةدوع

نإاف ،عيزوتلا جمانرب ليصصافت سصوصصخب امأا ،«2 لدع«و «1 لدع» يجمانرب

دجاوتت ةينكصس ةدحو252 عزوت متيصس نيأا مداقلا ربمتبصس رهصش نوكتصس ةيادبلا

لبق يوهجلا ريدملا نلعأا نأاو قبصس ام وهو نكصسم738 عورصشم ىوتصسم ىلع
ربمصسيد رهصش لÓخ عزوتصسف تانكصسلا نم ربكأ’ا ةصصحلا امأا ،رهصشلا يلاوح
ةيريدملا تمزتلا لاح يف كلذو نيبتتكملا نم تارصشعلا ةمزأا هيف جرفنتصس يذلا
ةصصحلا عيزوت متيصس ثيح ،اهنع نÓعإ’ا مت يتلا ديعاوملا هذهب ةيوهجلا

كلذب نوكيل ةينكصس ةدحو585 يف ةلثمتملاو نكصسم738 عقوم يف ةيقبتملا
اذه يف اصضيأا ةديدجلا ةنيدملا فرعتصس امك ،اهتقو ايئاهن ملصس دق عقوملا اذه

يذلا نكصسم0022 عقوم ىوتصسم ىلع ةينكصس ةدحو597 عيزوت رهصشلا

هيف عيزوت متيصسف نكصسم0002 عقوم امأا ،ةيكرت ةكرصش هزاجنإا ىلع فرصشت

ةعمج» عقوم يف امأا ،ةينكصس ةدحو957 عيزوت مداقلا ربمصسيد رهصش لÓخ

ةينكصس ةدحو005 زاجنإا هيف يرجي يذلا ينوبلا ةيدلب ىوتصسم ىلع «نيصسح

«1 لدع» يبتتكمل اهلمكأاب ةهجوم تناكو ةئاملاب28 تقاف اهيف زاجنإ’ا ةبصسن

ةدحو352 عيزوت فرعيصسف ،ىرخأا عقاوم نيبتتكملا سضعب راتخي نأا لبق

ةينكصس ةدحو281 نأا قباصس تقو يف تركذ ةيوهجلا ةيريدملا نأا مغر ةينكصس

ربكأ’ا يدحتلا ىقبيو اذه ،عقوملا اذه يف «1 لدع» يبتتكم ىلع عزوتصس طقف
ناهرب زوفلا وه تامازتل’ا هذهب ءافولا لجأا نم ةيوهجلا ةيريدملل ةبصسنلاب
ديدعلا ميلصست نود تلاح يتلا لكاصشملا ربكأا نم ربتعي يذلا ةيجراخلا ةئيهتلا

.ءاهتن’ا نم اهيف تانكصسلا زاجنإا برتقا يتلا ةينكصسلا عقاوملا نم

hd«ó gô…

مهسضرتعت يتلا تابوعسصلا لك ليلذتو مهتلاغسشنا ىلإا عامتسسلا دسصق

يلماح ةدئافل ةطاسسولاو ءاغسصإلل ةيلخ ءاسشنإا
ةئسشانلا تاكرسشلاو ةركتبملا عيراسشملا

ة˘فر˘ع˘م˘لا دا˘صصت˘قا˘ب ف˘ل˘كم˘لا لوأ’ا ر˘يزو˘لا ىد˘ل بد˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا ف˘˘صشك
ءاغصصإÓل ةيلخ ءاصشنإا نع لوأ’ا سسمأا يدهملا نيصساي ةئصشانلا تاصسصسؤوملاو
دصصق ةئصشا˘ن˘لا تا˘كر˘صشلاو ةر˘كت˘ب˘م˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا ي˘ل˘ما˘ح ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘طا˘صسو˘لاو
قيقحت سضرتع˘ت ي˘ت˘لا تا˘بو˘ع˘صصلا ل˘ك ل˘ي˘لذ˘تو م˘ه˘ت’ا˘غ˘صشنا ى˘لإا عا˘م˘ت˘صس’ا

فلتخم ىوتصسم ىلع تارايزب موقيصس هنا قايصسلا تاذ يف فاصضأاو .مهعيراصشم
تاكرصشلاو ةركتبملا عيراصشملا باحصصأا عم تاءاقلب مايقلل نطولا تاي’و
ةركتبملا عيراصشملا يلماح عم ءاقل هل نوكيصس مداقلا عوبصسأ’ا نأا انلعم ةئصشانلا

عفرو .ةنيطنصسق و فيطصس يتي’و نم لكب ةئصشانلا تاكرصشلا باحصصأا و
ريزولا ىلإا ت’اغصشنا ةدع ةئصشانلا تاصسصسؤوملاو ةركتبملا عيراصشملا باحصصأا
ليلذتب اصساصسأا قلعتت ةئصشانلا تاصسصسؤوملاو ةفرعملا داصصتقاب فلكملا بدتنملا
مهعيراصشم قيقحت راصسم يف اهل نوصضرعتي يتلا ةيطارقوريبلا تابوعصصلا
ريدصصت عورصشم رارغ ىلع تادعاصسم و تÓيهصستب اوبلاط امك ،ةيرامثتصس’ا
ةهجو˘م ة˘ي˘م˘قر ة˘صصن˘م عور˘صشمو ،ة˘ي˘م˘قر˘لا تÓ˘م˘ع˘لا لا˘ج˘م ي˘ف تا˘مد˘خ˘لا

01 زواجتي ’ يصسايق فرظ يف درجلا تايلمعب مايقلا دصصق ىربكلا تاكرصشلل
ةجلاعمو ةلازإا يف ةصصتخم ةئصشان ةصسصسؤوم ريصسم دكأا ،ةيناث ةهج نم.مايأا

كلذ ذنم يناعت يهو8102 ةنصس تصسصسأات هتصسصسؤوم نأا ةين’ديصصلا تايافنلا
ةئصشان ةكرصش لثمم دكأا اميف ،ةزابيت ةي’وب ةيطارقوريبلا تاديقعتلا نم خيراتلا

ةكرصشلا طاصشنّ نأا ،مقعملا ريغو مقعملا ةحارجلا طيخ ةعانصص يف ةصصتخم

±.S°∏«º.ةيراد’ا لكاصشملا ببصسب تاونصس ثÓث ذنم لطعم

ةرمثم ةرجسش فلآا01 ىلإا ةفاسضإلاب

تاباغلا نم راتكه فلأا41 نم رثكأا ىلع يتأات قئارحلا

راطنق نويلم7.21 ـب ةيعانسصلا مطامطلا لوسصحمل ةيسسايق ةليسصح ليجسست

مطامطلا زكرم داريتسسا نع ينغتسست رئازجلا
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ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘صصح˘˘لا تصصحأا

ةرؤوب1831 تا˘با˘غ˘لا ق˘ئار˘ح˘ب

ردقت ةيلامجإا ةحاصسم ىلع قيرح

8624 اهنم اراتكه69441 ـب

3655 و تا˘با˘غ˘لا ن˘م ارا˘ت˘˘كه

5664و لا˘˘غدأ’ا ن˘˘˘م ارا˘˘˘ت˘˘˘كه

كلذو.سشار˘˘˘حأ’ا ن˘˘˘م ارا˘˘˘˘ت˘˘˘˘كه

ةرازو˘لا ح˘لا˘صصم˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب بصسح

رار˘صضأاّ نأا تد˘كأا ي˘ت˘لا ،ى˘˘لوأ’ا

5801 تلا˘ط تا˘با˘˘غ˘˘لا ق˘˘ئار˘˘ح

ح˘م˘ق˘لا ل˘ي˘صصا˘ح˘م ن˘م ارا˘ت˘˘كه

نبت ةمزح128541و ريعصشلاو

ةرم˘ث˘م ةر˘ج˘صش676401 و

ةيلخ063و ة˘ل˘خ˘˘ن1115و

تايناكمإا دي˘ن˘ج˘ت م˘ت ا˘م˘ك.ل˘ح˘ن

ة˘ح˘فا˘كم لا˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘م˘˘خ˘˘صض

ل˘ئا˘˘صسو ن˘˘م تا˘˘با˘˘غ˘˘لا ق˘˘ئار˘˘ح

ةي˘جو˘لو˘ن˘كت و ة˘يدا˘م و ة˘ير˘صشب

ة˘ي˘عا˘˘ن˘˘صص را˘˘م˘˘قأا ل˘˘ث˘˘م ة˘˘ما˘˘ه

لا˘صصت’ا ةز˘ه˘جأا و تا˘ي˘حور˘˘مو

ة˘ير˘صشب ة˘ل˘ي˘كصشت اذ˘كو.ي˘عاذإ’ا

ق˘ح˘ت˘˘صست ة˘˘مز˘˘ت˘˘ل˘˘م و ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘م

.اننافرعو انع˘ي˘ج˘صشتو ا˘ن˘ما˘م˘ت˘ها

تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا نأا نا˘ي˘ب˘لا فا˘صضأاو

ى˘لإا تصضفأا ا˘ه˘ي˘ف ر˘صشو˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا

رصشع ةصسمخ طاصشنل دح عصضو

قئارح˘لا او˘ل˘ع˘ت˘فا ا˘صصخ˘صش (51)

،باوج˘ت˘صسÓ˘ل او˘ع˘صضخ ن˘يذ˘لاو

ن˘ي˘˘ع ي˘˘ف (6) ة˘ت˘صس م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م

ةن˘تا˘ب ي˘ف (3) ثÓ˘ث و ة˘˘مر˘˘كلا

(2) نانثا و ةزابيت يف (2) نانثاو

(1) دحاو سصخصش و ةيدملا يف
ي˘ف ر˘خآا سصخ˘صش و ل˘ج˘ي˘˘ج ي˘˘ف

(3) ةثÓ˘ث م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ، فرا˘ط˘لا
ة˘ثÓ˘ث و سسب˘˘ح˘˘لا ن˘˘هر او˘˘عدوأا
ة˘با˘قر˘لا تح˘ت او˘˘ع˘˘صضو نور˘˘خآا
ريزو فيلكت مت ام˘ك.ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
لئاصسولا ةفاك ةئ˘ب˘ع˘ت˘ب ة˘حÓ˘ف˘لا
نيذلا نيرمثتصسملا ن˘كم˘ت ي˘ت˘لا

م˘هرا˘ج˘صشأاو م˘ه˘ت˘ي˘صشا˘م اور˘˘صسخ
ةداعإا نم مهلحن ايÓخو ةرمثملا
فلكو.ةعرصسب مهكÓمأا ليكصشت
فار˘طأ’ا ع˘ي˘˘م˘˘ج لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا
قئار˘ح ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف ة˘مز˘ت˘ل˘م˘لا
دو˘ه˘ج˘لا ة˘ف˘عا˘صضم˘˘ب تا˘˘با˘˘غ˘˘لا
لÓخ نم ةيئاقولاو ةيصسيصسحتلا
عي˘م˘ج ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لاو لا˘م˘ع˘ت˘صسا

لÓ˘˘خ ن˘˘مو لا˘˘صصت’ا ل˘˘ئا˘˘˘صسو
لا˘صصتا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘˘صسإا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت

ابرق رثكأا اونوكي ىتح ةيراوج
ة˘ه˘ج ن˘م را˘صشأاو.ن˘طاو˘م˘لا ن˘˘م
و نينطاوملا دنجت ّنأا ىلإا ىرخأا
يقاولا زجاحلا نÓظي مهنماصضت
قئارح راطخأا نم سصيلقتلا ةيغب
سصرحو.اهنم ليلقت˘لاو تا˘با˘غ˘لا
ةدا˘˘˘صشإ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع لوأ’ا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا
يف نيمزتل˘م˘لا لا˘م˘ع˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ب
ابرعم ،تاباغلا ق˘ئار˘ح ة˘ح˘فا˘كم
ةثÓثلا تاباغلا ناوعأا و تÓئاعل
نيذلا ةيندملا ةيامحلا نوعل و
قئارح ةحفاكم راطإا يف اوحرُج
معدو ةلودلا نانتما نع ،تاباغلا
م˘ت˘خ˘ي ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
.نايبلا
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ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ةرازو تققح
ليوح˘تو ي˘ن˘ج ة˘ل˘م˘ح˘ل ة˘ل˘هذ˘م ج˘ئا˘ت˘ن
اهّجوأا تغلب يتلا ةيعانصصلا مطامطلا

نويلم7.21 غ˘ل˘ب ي˘لا˘م˘جإا جا˘ت˘نإا˘ب
ّنأا ديفأا ةحÓفلا ةرازول نايب يفو.راطنق
رهصش تقل˘ط˘نا ي˘ت˘لا ي˘ن˘ج˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
تاي’و ىوتصسم ىلع يصضاملا يفناج
ر˘ه˘صش ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ف˘صصن˘لاو بو˘ن˘ج˘لا

ىلإا تغلب ،نطولا لامصش قطانمب ناوج

دودرمب راطنق نويلم7.21 مويلا ةياغ

راطنقلا يف اًراتكه347 غلب طصسوتم

77 اهتبصسن ةدايز ليجصستب يأا دحاولا
ةلجصسملا تايمكلاب ةنراقم ةئملا نم
ةيصضام˘لا ة˘ن˘صسلا ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘ن ي˘ف

نويلم2.7 جا˘ت˘نإا ل˘ي˘ج˘˘صست م˘˘ت ثي˘˘ح
ّمت ،ةيمكلا هذه ي˘لا˘م˘جإا ن˘مو.»را˘ط˘ن˘ق
ن˘م را˘ط˘ن˘ق ن˘ي˘˘يÓ˘˘م3.5 ل˘يو˘ح˘˘ت

087174 جاتنإاب حمصس ا˘م˘ب ،م˘طا˘م˘ط˘لا
يثÓث˘لا م˘طا˘م˘ط˘لا ز˘كر˘م ن˘م ارا˘ط˘ن˘ق

مطامطلا زكرم نم اراطنق229.932و
تحصضوأا ددصصلا اذه يفو.فعاصضملا
هذه ةصصصصخملا ةحاصسملا ّنأا ةرازولا
ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا م˘طا˘م˘ط˘لا ة˘عارز˘ل ة˘ن˘˘صسلا

ي˘ن˘ج ّم˘ت ارا˘ت˘˘كه354.42ـب ترّد˘˘˘ق

ىلإا هيونتلا ىرجو.اهنم راتكه00071
راردأا رارغ ىلع بونجلا ةقطنم ءاهنإا

غلب جاتنإاب ينجلا تايلمع تصسارنمتو

دودرم طصسوتمب يأا اراطنق583.627

نيح يف ،راتكهلا يف راطنق306 غلب
ةلصصاوتم لاز˘ت ’ ي˘ن˘ج˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ّنأا
ةد˘كي˘كصس رار˘غ ى˘ل˘ع ن˘طو˘لا لا˘م˘˘صشب
ىلفدلا نيعو ةبانعو فراطلاو ةملاقو
يف نيلعافلا عيجصشت فدهبو.فلصشلاو
ءارجإا قيبطت يف عورصشلا ّمت ،عاطقلا

ةبقارمو حنملا عفد ليهصست لوح ديدج
،ة˘ل˘م˘ح˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ةرور˘˘ي˘˘صسلا

ءارجإ’ا اذه» ّنأا ىلإا ةرازولا تراصشأاو
حنملا عفد ةيل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘صست˘ب ح˘م˘صسي˘صس
ةدئافل ةيعانصصلا مطامطلاب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا
،ىرخأا ةهج نم.»نيلّوحملاو نيعرازملا
ماظنلا لصضفب هنأا هتاذ ردصصملا حصضوأا
ادعاصصف نآ’ا نم متي ،ديدجلا يمقرلا

تا˘با˘صسح ي˘ف ةر˘صشا˘˘ب˘˘م ح˘˘ن˘˘م˘˘لا بصص
ناك نيح يف نيلّو˘ح˘م˘لاو ن˘ي˘عراز˘م˘لا
نوبصصي نم مه قباصسلا يف نولوحملا

نا˘ك ا˘م˘م ن˘ي˘عراز˘م˘ل˘ل م˘ي˘عد˘ت˘لا ح˘ن˘˘م
عفدلا يف تارخأات ليجصست ىلإا يصضفي
تر˘كذ قا˘ي˘صسلا اذ˘ه ي˘فو.ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل

ريناند4 ح˘ن˘م˘ت ة˘˘لود˘˘لا نأا˘˘ب ةرازو˘˘لا
يذلا مطامطلا نم دحاولا مارغوليكلل
يه ىقلتت يتلا ليوحتلا ةدحول مّلصسي

مارغوليكلا ليوحتل رانيد5.1 ىرخأ’ا
ّنإا˘˘˘ف ةرازو˘˘˘لا ما˘˘˘قرأا بصسحو.د˘˘˘حاو˘˘˘لا
اًرو˘ط˘ت تفر˘ع ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا م˘طا˘م˘˘ط˘˘لا

ذإا ،ةحاصسملاو جاتنإ’ا ةيحان نم اًظوحلم

جاتنإاو ارا˘ت˘كه859.61 ن˘م تل˘ق˘ت˘نا

،3102 ةنصس راطنق نييÓم2.9 هردق

5.61 جا˘ت˘نإاو را˘˘ت˘˘كه008.42 ىلإا

جاتنإا عفتراو9102. ةنصس راطنق نويلم
نم ظو˘ح˘ل˘م ل˘كصشب م˘طا˘م˘ط˘لا ز˘كر˘م

250.68 ىلإا3102 يف نط0029

يثÓثل ةب˘صسن˘لا˘ب9102 ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ط
مطامطلا جاتنإا لقتنا نيح يف ،زيكرتلا

نط456.12 نم زيكرتلا فعاصضم

ي˘ف ن˘ط434.12 ى˘˘لإا3102 ةنصس

جاتنإ’ا يف نصسحتلا اذه نّكمو9102.
نم ينطولا يتاذلا ءافتك’ا غولب نم
ا˘ي˘ج˘يرد˘ت دار˘ي˘ت˘صس’ا ن˘ع ءا˘ن˘غ˘˘ت˘˘صس’ا
دار˘ي˘ت˘صسا ّم˘ت ثي˘ح ،م˘طا˘م˘ط˘لا ز˘كر˘˘م˘˘ل

زكرم نم5102 ةنصس نط287.21

نط829.5 لباقم فعاصضملا مطامطلا

داريتصسا يأا ليجصست متي ملو،7102 يف

8102 ي˘ت˘ن˘˘صس لÓ˘˘خ ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل

مطامطلا زكرم سصوصصخب امأا9102.و
ىوصس رئاز˘ج˘لا درو˘ت˘صست م˘ل˘ف ،ي˘ثÓ˘ث˘لا

05634 لباقم9102 ةنصس اًنط2526

دو˘ه˘ج˘˘ب ةرازو˘˘لا تهّو˘˘نو5102. ي˘˘˘˘ف
يف نيّعنصصمو نيحÓّف نم نيلماعتملا
ةيجيتارتصسإ’ا ةبعصشلا هذه ريوطت ليبصس
م˘عد ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘˘صسلا رودو
ىرتو.ةب˘ع˘صشلا هذ˘ه˘ل ي˘ن˘ق˘ت˘لا ر˘ي˘طأا˘ت˘لا
يف ظوحلملا روطتلا اذه»ّ نأا ةرازولا
ة˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لا ق˘˘ل˘˘خ˘˘ي نأا ه˘˘نأا˘˘صش ن˘˘م ءادأ’ا
سضّفخيو ينطولا داصصتقÓل ةفاصضملا

ةفاصضإا ،ةربتعملا داريتصس’ا ةروتاف نم
ةبع˘صصلا ة˘ل˘م˘ع˘لا˘ب حا˘برأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘لإا

ةرازولا تركذو.ريدصصت˘ل˘ل قا˘فآا ح˘ت˘فو
ةطراخو ىصشامتت ةققحملا جئاتنلا ّنأا

ا˘ه˘ي˘ل˘ع قدا˘صص ي˘ت˘لا عا˘ط˘˘ق˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط
ر˘خؤو˘م ءارزو˘لا سسل˘ج˘م

ً
فدهت ي˘ت˘لاو ،ا

سضيفختلاو ينطولا جاتنإ’ا ةيقرت ىلإا
.ماع لكصشب داريتصس’ا ةروتاف نم
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تا˘˘˘˘با˘˘˘˘سصإ’أ ر˘˘˘˘سشؤو˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘بأأو
نأأ ’أ ر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لأ صسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘˘ب
ي˘خورا˘سصلأ هدو˘ع˘سص ل˘سصأو˘˘ي

يتلأ لجيج ةي’و ىوتسسم ىلع

ةباسصأ12 نع لقي’ام تسصحأأ

ةيسضاملأ ةعا˘سس42 ـلأ لل˘خ
ىو˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘سسم ى˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع كلذو
ةيليم˘لأ ، ل˘ج˘ي˘ج تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم
نم ددع ربكأأ لجسسو ، ريهاطلأو
لجيج ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب تا˘با˘سصإ’أ

ام هيلع نومئاقلأ ىسصحأأ يذلأ

اعوبتم ةباسصأ21 نع لقي’
صسم˘خ˘ب ر˘ي˘ها˘ط˘لأ ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب

ةيل˘ي˘م˘لأ ى˘ف˘سشت˘سسم م˘ث ت’ا˘ح
كلذ˘ب ع˘ف˘تر˘˘ي˘˘ل ت’ا˘˘ح ع˘˘برأا˘˘ب
ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لأ دد˘˘˘ع ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جأ
ىوتسسم ىلع انوروك صسوريفب
ءابولأ لوخد ذنمو لجيج ةي’و

صسرا˘م ر˘ه˘سش ةر˘ي˘خأ’أ هذ˘ه ى˘لأ

604 نع لقي’ام ىلأ يسضاملأ

تا˘˘ي˘˘ئا˘˘˘سصحإ’أ بسسح ت’ا˘˘˘ح

م˘قأو˘ط˘لأ ل˘ب˘ق ن˘˘م ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لأ

مقر نأأو املع لج˘ي˘ج˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لأ

ى˘˘لأ ر˘˘ي˘˘سشي’ ة˘˘˘ح˘˘˘سصلأ ةرأزو

ةلاح063 ـلأ ىوسس صسمأأ دودح

05 ة˘بأر˘ق صصقا˘ن˘ب يأأ ةد˘كؤو˘م

.ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘لأ م˘˘قر˘˘لأ ن˘˘ع ة˘˘لا˘˘ح

صسوريف تأروطت يف تفللأو

زوا˘ج˘ت و˘ه ل˘ج˘ي˘˘ج˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك

ىلع تاباسصإلل يمويلأ لدعملأ

عوبسسأأ للخو ةي’ولأ ىوتسسم

يطعيام وهو ةلاح03 ـلأ لماك

رو˘˘ط˘˘ت ن˘˘ع ة˘˘ح˘˘سضأو ةرو˘˘˘سص

صشي˘نرو˘كلأ ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘ب ءا˘˘بو˘˘لأ

بعر˘م˘˘لأ هرا˘˘سشت˘˘نأ ىو˘˘ت˘˘سسمو

ر˘˘ي˘˘غ ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘˘كإ’أ ر˘˘˘سسف˘˘˘يا˘˘˘م

ماسسقأأ ه˘فر˘ع˘ت يذ˘لأ قو˘ب˘سسم˘لأ

ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك

نأأو املع ةي’و˘لأ تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم

صسمأأ لوأأ تثدحت ةيبط رداسصم

ةنّيع003 نم رثكأأ دوجو نع

مهلم˘ح ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشي صصا˘خ˘سشأ’

روتسساب دهع˘م˘ب ي˘ف صسور˘ي˘ف˘ل˘ل

جئاتن را˘ظ˘ت˘نأ ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب

ى˘لأ ر˘سشؤو˘يا˘م و˘هو ل˘ي˘لا˘ح˘˘ت˘˘لأ

ديدج دعاسصت ليج˘سست لا˘م˘ت˘حأ

ى˘˘˘ل˘˘˘ع تا˘˘˘با˘˘˘سصإ’أ دد˘˘˘ع ي˘˘˘ف

تاعاسسلأ للخ ةي’ولأ ىوتسسم

.ةلبقملأ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ6506ددعلا0202 توأا80 تبسسلا4
www.akhersaa-dz.com

004 ـلا ىطخت تاباسصإ’ا يلامجاو03 ـلا زواجت يمويلا تاباسصإ’ا لدعم

انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإا12 ليجسست
 لجيجب ةيسضاملا ةعاسس42 لÓخ
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يربلأ يدودحلأ زكرملأ دهسش
لوبطلأ مأاب صسنوتو رئأزجلأ نيب
صسمأأ لوأأ فرا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘ب
ءلجإأ ةيلم˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘ت صسي˘م˘خ˘لأ

ربعملأ رايتخإأ مت امدعب ةديدج
يف ةيسسنوتلأ ةرافسسلأ فرط نم
ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘˘لأ ءل˘˘جإ’ ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
ن˘ي˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأو ن˘˘ي˘˘ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لأ
ن˘ي˘ي˘سسنو˘˘ت ن˘˘م ن˘˘ي˘˘جوز˘˘ت˘˘م˘˘لأ

ة˘ي˘عر˘سش ة˘ف˘سصب ن˘ي˘م˘˘ي˘˘ق˘˘م˘˘لأو
نإاف انرداسصم بسسحو .صسنوتب

فورظ يف تمت روبعلأ ةيلمع
ي˘ف تل˘ي˘ه˘سست˘ب و ة˘˘يدا˘˘ع د˘˘ج

حلاسصم لبق نم روبعلأ تأءأرجإأ

كرا˘˘م˘˘ج˘˘لأو دود˘˘ح˘˘لأ ة˘˘طر˘˘˘سش

عنم مت لباق˘م˘لأ ي˘ف ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ

تابرعلأ و لقنلأ لئاسسو لوخد

يسسنوتلأ بأرت˘لأ ى˘لإأ ة˘سصا˘خ˘لأ

اهتهج ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه لل˘خ

ةي˘سسنو˘ت˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ تر˘خ˘سس

لقنل يعامجلأ لق˘ن˘ل˘ل تل˘فا˘ح

يتلأ قدانفلأ ىلإأ مهئلجإأ مت نم

عاسضخإل˘ل ا˘ه˘ي˘ف ل˘ي˘ج˘سست˘لأ م˘ت

ن˘م د˘كأا˘ت˘ل˘ل ي˘ح˘سصلأ ر˘ج˘ح˘ل˘˘ل

انوروك صسوريف ن˘م م˘ه˘ت˘مل˘سس

راطإأ يف هنأأ ردجيو .دجتسسملأ

ا˘˘˘يا˘˘˘عر˘˘˘لأ ءل˘˘˘جإأ ة˘˘˘ل˘˘˘˘سصأو˘˘˘˘م

،رئأزجلاب نيقلاع˘لأ ن˘ي˘ي˘سسنو˘ت˘لأ
ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لأ ةرا˘˘ف˘˘سس تن˘˘ل˘˘عأأ
ةجمرب نع رئأزج˘لا˘ب ة˘ي˘سسنو˘ت˘لأ

طوطخلأ نتم ىلع ةيوج ةلحر
ءا˘ع˘برأ’أ مو˘ي كلذو ة˘ي˘سسنو˘ت˘˘لأ

.0202 توأأ21 ـلأ ل˘ب˘ق˘م˘˘لأ

هنأأ اهل نايب يف ةرافسسلأ تدكأأو
هذ˘ه˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي
ربع مهئام˘سسأأ ل˘ي˘ج˘سست ة˘ل˘حر˘لأ
يف ةركذم. ينورتكلإ’أ ديربلأ
ةيمسسرلأ اهتحفسص ىلع اهل نايب

بجو˘ت˘ي ه˘نأا˘ب كو˘ب˘سسيا˘ف˘لأ ر˘ب˘ع
ز˘ج˘ح˘لا˘ب را˘ه˘ظ˘ت˘سسإ’أ م˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
ةدعملأ لزن˘لأ ىد˘حإا˘ب ي˘قد˘ن˘ف˘لأ

ةحف˘سصب ةرو˘سشن˘م˘لأو صضر˘غ˘ل˘ل
يحسصلأ رجحلأ ءاسضقل ةرافسسلأ

نيذلل مايأأ7 هتدمو يرابجإ’أ
ل˘ي˘ل˘ح˘ت ةدا˘ه˘سشب نور˘ه˘ظ˘ت˘˘سسي

RCPمل نيذلل مايأأ01 ةدملو
ليلحت˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لأ ن˘م أو˘ن˘كم˘ت˘ي
ءأرجإ’أ أذه قبطي و.هيلإأ راسشملأ

نود ،ن˘˘ير˘˘فا˘˘سسم˘˘لأ ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
مهتقفرب ناك ولو ىتح ،ءانثتسسأ

تهبن و .ةنسس21 نسس نود ءانبأأ
نوكيسس هنأا˘ب ا˘ها˘يا˘عر ةرا˘ف˘سسلأ
دحأ’أ موي ل˘ي˘ج˘سست˘ل˘ل ل˘جأأ ر˘خأأ

ةعاسسلأ ىلع0202 توأأ90
.احابسص ةرسشاعلأ

روبعلا يف تÓيهسستبو ةيداع ءاوجأا يف تمت ةيلمعلا

رئازجلا نم نييسسنوتلا اياعرلا ءÓجإل ةديدج ةيلمع دهسشي لوبطلا مأا ربعم
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ةير˘ئأز˘ج˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ تما˘ق

ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ةرا˘˘ف˘˘سس ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع

اياعر˘لأ ءل˘جإأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب صسنو˘ت˘ب

صسنوت يف نيقلاعلأ نييرئأزجلأ

ع˘م طرا˘ف˘لأ صسرا˘م ر˘ه˘سش د˘ن˘˘م

فرط ن˘م ة˘ير˘ب˘لأ دود˘ح˘لأ ق˘ل˘غ

صسوريف راسشتنإأ بب˘سسب ة˘يد˘ل˘ب˘لأ

تمدق ثيح دج˘ت˘سسم˘لأ ا˘نورو˘ك

ةمزل˘لأ تل˘ي˘ه˘سست˘لأ ل˘ك م˘ه˘ل

˘مأأ يدود˘ح˘لأ رو˘ب˘ع˘˘لأ ز˘˘كر˘˘م˘˘ب
لبق نم فراطلأ ةي’وب لوبطلأ
كرا˘˘م˘˘ج˘˘لأو دود˘˘ح˘˘لأ ة˘˘˘كر˘˘˘سش
ربع مهلقن متي نأأ لبق ةيرئأزجلأ

ل˘˘ق˘˘ن˘˘لأ تا˘˘ب˘˘كر˘˘مو تل˘˘فا˘˘˘ح
قدا˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لأ ى˘˘˘لإأ ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘˘لأ

ر˘ج˘˘ح˘˘لأ ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ل م˘˘ه˘˘عا˘˘سضخإ’
دوجو مدع نم دكأاتل يحسصلأ
نيب صسوريفلاب ةيباجيإأ ةلاح يأأ

ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ا˘يا˘عر˘لأ فو˘˘ف˘˘سص
ندم ةدع نم مهءلجإأ مت نيذلأ

انطأوم08 لقن مت ثيح ةيسسنوت

003و ةلاقلأ ةنيدمب قدنف ىلإأ

ةي’و˘ب ي˘حا˘ي˘سسلأ بكر˘م˘لأ ى˘لإأ

قدنف ى˘لإأ ن˘طأو˘م101 ةملا˘ق

184 نأأ ملعلل ة˘با˘ن˘ع˘ب ةزو˘م˘ي˘م

نم رثكأ نم نوردحني ايرئأزج

دعب ثيح نطولأ نم ةي’و03

يتلأ يحسصلأ رجحلأ ةرتف ءاهتنإأ

ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘سصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت م˘˘ت

مايأأ7 ىلإأ جراخلأ نم نيمداقلأ

ر˘ق˘م ى˘ل˘ع م˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
نيردحنملأ تاي’ولاب م˘ه˘ت˘ما˘قإأ

ة˘ي’و ن˘مأأ ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م .ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ةطرسش عم قيسسنتلاب و فراطلأ
ةبقأرملأ زكرمب ة˘ير˘ب˘لأ دود˘ح˘لأ
هتقفأرم د˘كأأ لو˘ب˘ط˘لأ مأأ ير˘ب˘لأ
ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘˘لأ ءل˘˘جإأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل
ةراجلاب ني˘ق˘لا˘ع˘لأ ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
ءل˘˘جإأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع أذ˘˘ك و صسنو˘˘˘ت
تمت يتلأ و نييسسنوتلأ اياعرلأ
.ةيداع فورظ يف

ةملاق و فراطلاو ةبانعب قدانف ىلع مهعيزوت مت

 لوبطلا مأا ربعم ربع سسنوت يف اقلاع ايرئازج184 ءÓجإا
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ةيوجلأ طوطخلأ ةكرسش تجمرب

ءلجإ’ نيتديدج نيتلحر ،ةيرئأزجلأ

ا˘سسنر˘ف˘ب ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لأ ن˘ي˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

نايب يف ةكرسشلأ تحسضوأأو.أدنكو

ى˘لوأ’أ ة˘˘ل˘˘حر˘˘لأ نأأ صسمأأ لزأأ ا˘˘ه˘˘ل

نم ةعم˘ج˘لأ صسمأأ ة˘ج˘مر˘ب˘م تنا˘ك

ا˘مأأ.صسيرا˘ب ة˘ي˘سسنر˘ف˘لأ ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لأ

ى˘لإأ تج˘مرُ̆ب˘ف ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ ة˘˘ل˘˘حر˘˘لأ

توأأ01 ني˘ن˘ث’أ مو˘ي لا˘ير˘ت˘نو˘م

طو˘ط˘خ˘لأ تن˘ل˘عأأ ا˘م˘˘ك.0202
ةلحر ميظنت نع ةيرئأزجلأ ةيوجلأ
ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ صصخ˘ت ،ة˘ي˘نا˘ث ءل˘˘جإأ
ةدحتم˘لأ تا˘ي’و˘لأ ي˘ف ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لأ
تلحرلأ قيلعت ببسسب ةيكيرمأ’أ

«ا˘نورو˘ك» صسور˘ي˘ف را˘سشت˘˘نأ ءأر˘˘ج

أذ˘˘ه ي˘˘فو.«91ديفوك» د˘ج˘ت˘سسم˘لأ
ةماعلأ ةيلسصنقلأ تحسضوأأ قايسسلأ
اهتحفسص ربع كرويوي˘ن˘ب ر˘ئأز˘ج˘ل˘ل
ل˘سصأو˘ت˘لأ ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لأ
ةلحر نأأ ،«كوب˘سسيا˘ف» ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ

صسي˘م˘خ˘لأ مو˘ي ذ˘ن˘م تأأد˘ب ءل˘جإ’أ
نم ءاسسم ة˘سسدا˘سسلأ ة˘عا˘سسلأ ى˘ل˘ع
نطولأ صضرأأ ىلإأ نطنسشأو راطم
ام نيذلأ نينطأوملاب قلعتي اميفو.

ةيلسصنقلأ تراسشأاف ،ن˘ي˘ق˘لا˘ع أو˘لأز
ةجمربً ايلاح يرجي هنأأ ىلإأ ةماعلأ

لبقتسسأ هتهج نم. ةثلاث ءلجإأ ةلحر
جوف يناث ةدلأرز «نأرفأزام» قدنف
أوناك نيذلأ نييرئأزجلأ اياعرلأ نم
قيلعت ببسسب ،صسيراب يف نيقلاع
،انوروك ءابو يسشفت دعب تلحرلأ

قدنفلأ لبقتسسي نأأ رظتنملأ نمو

ن˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘سشأو ن˘˘˘م ا˘˘˘يا˘˘˘عر ،ا˘˘˘سضيأأ

ي˘˘لأو˘˘لأ ،فر˘˘˘سشأأو.تيوكلأو

ةدلأرزل ةيرأدإ’أ ةعطاقملل بدتنملأ

هذه يتأاتو.نيدفأولأ لابقتسسأ ىلع

ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل أذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت تأءأر˘˘جإ’أ

رجحلأ قيبطتب ةيسضاقلأ تاميلعتلأ

نيقلاعلأ نييرئأزجلأ ةدئافل يحسصلأ

را˘سشت˘نأ ة˘ه˘با˘˘ج˘˘م˘˘ل جرا˘˘خ˘˘لأ ي˘˘ف

.دجتسسملأ «انوروك»

لسصاوتت جراخلا يف نيقلاعلا نييرئازجلا ءÓجإا ةيلمع

نينثإلا موي ادنك يف نيقلاعلا نييرئازجلا ءÓجإل ةديدج ةلحر

هذهب ةيحسصلا حلاسصملا تسصحأا ثيح ةيسضاملا42 ـلا تاعاسسلا لÓخ انوروك سسوريفب تاباسصإ’ا نم ديزملا لجيج ةي’و تلجسس
.ثÓثلا ةي’ولا تايفسشتسسم ىوتسسم ىلع ةديدج ةلاح12 نع لقي ’ ام ةريخأ’ا

نيقسشل عسضختسس مييقتلا ةيلمع

رئاسسخلا مييقت يف عرسشت ةحايسسلا ةرازو

«انوروك» ءابو ببسسب عاطقلا تبرسض يتلا
ىلع «91 ديفوك» ةحئاجل يلاملأ مييقتلأ ةيلمع يف ةحايسسلأ ةرأزو تأأدب

ة˘يدا˘سصت˘ق’أ تا˘سسا˘كع˘ن’أ ة˘ه˘جأو˘˘م را˘˘طإأ ي˘˘ف ،ي˘˘حا˘˘ي˘˘سسلأ طا˘˘سشن˘˘لأ

يفو .ةديدجلأ تأءأرجإلل أذيفنت ةيحسصلأ ةمزأ’أ نع ةمجانلأ ةيعامتج’أو

ربع ةيحايسسلأ ت’اكولأو قدانفلأ ةحايسسلأ ةرأزو تبلاط ددسصلأ أذه

نع ةمجانلأ ةيلاملأ رأرسضألل قيقد رير˘ق˘ت م˘يد˘ق˘ت˘ب ة˘ي˘ئ’و˘لأ ا˘ه˘تا˘ير˘يد˘م

امأأ لامعأ’أ مقرب لوأ’أ قسشلأ قلعتي ثيحب نيقسش نمسضتي انوروك ءابو

للخ كلذو تاسسسسؤوملأ ةيعسضول ةيئابجلأ تاحيرسصتلأ صصخيف يناثلأ

ةيليوج13 ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإأ صسرا˘˘˘˘م12 ن˘ي˘ب ا˘م ةد˘ت˘م˘م˘لأ ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ

ريرقت ميدقتب ةينعملأ تاسسسسؤوملأ ىلع هنأأ ةرأزولأ تحسضوأأو. مرسصنملأ

مقر ايرهسش روجأ’أ ةلتك لامعلأ ددع ةسسسسؤوملأ مسسأ نمسضتي لسصفم

لاجآأ يف كلذو ىرخأأ ءابعأأ ىلإأ ةفاسضإ’اب ةيئابجلأ ةيعسضولأ لامعأ’أ

±.S°∏«º.يراجلأ توأأ11 اهاسصقأأ

يدلبلا رسشحملا يف ةجاردو ةبكرم731 عسضو عم

اسصخسش362 فيقوت

 ةبانعب يحسصلا رجحلا اوفلاخ
ةقلعتملأ ةيعوبسسأ’أ ةليسصحلأ نع ةعمجلأ صسمأأ ةبانع ةي’و نمأأ جرفأأ

كلذو يحسصلأ رجحلأ ريبأدتل نينطأوملأ لبق نم ةبكترملأ تافلاخملاب

رسشحملأ يف ةيرانلأ تاجردلأو تابكرملل عسضوو تأرسشعلأ فيقوتب

حتافلأ نم ةدتمملأ ةرتفلأ للخ ةبانع ةي’و نمأأ حلاسصم تماق .يدلبلأ

21 عسضوو اسصخسش362 فيقوتب رهسشلأ تأذ نم صسداسسلأ ةياغ ىلإأ تول

تأرأرقلأ ةفلاخمل أذهو يدلبلأ رسشحملأ يف ةيران ةجأرد521و ةبكرم

ةفاك ذاختأ عم انوروك صسوريف ءابو ةهباجمل ةذختملأ ةيزأرتحإ’أ ريبأدتلأو

تعد اهل نايب يفو . نيفلاخملأ قح يف ةمزللأ ةينوناقلأ تأءأرج’أ

تأءأر˘جإ’ا˘ب مأز˘ت˘ل’أ ةرور˘سضل ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ن˘مأأ ح˘لا˘سصم

ىلع اظافح أذهو تاطل˘سسلأ فر˘ط ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لأ ة˘يزأر˘ت˘حإ’أ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأو

ةراسشإ’أ91. ديفوك صسوريف يسشفت نم دحلأو مهتلئاع ةحسصو مهتحسص

ىلإأ أءاسسم ةنماثلأ ةعاسسلأ نم أأدبت ةبانع ةي’وب يحسصلأ رجحلأ تاعاسس نأأ

YÉO∫ GCe«ø.احابسص صسماخلأ ةعاسسلأ ةياغ

ةسسبت داحتإا قيرف سسيئر «يرمعلا» ةافو

 انوروك سسوريفب هتباسصإاب ارثأاتم ةيراكب ىفسشتسسمب
ىلإأ فيلخ يرمعلأ ةسسبت داحتأ قيرف صسيئر ،صسيمخلأ مويلأ حابسص لقتنأ

ءاقبلأ هتمزلأأ يتلأو انوروك صسوريفب ةباسصإلل هسضرعت دعب ىلعأ’أ قيفرلأ

يفوت نأأ ىلإأ ةيراكبب صسأرعلوب ةرقوب ىفسشتسسمب ةيعجرملأ ةحلسصملاب

أابن ةيلحملأ ةيسسبتلأ ةركلأ ريهامج ىقلتو .دجتسسملأ صسوريفلأ أذهب أرثأاتم

ةفراعمو هبراقأأ ىلع ةقعاسصلاك لزن امك نيديدسش نزحو ةرسسحب هتافو

ةنسس56 ماع بحاسص يفوتملأ نع ركذيو ةيسضايرلأ طاسسوأ’أ لكبو

عقأوم ءاطسشن لقانتو .هتايح ديق قيرفلاب هدودرمو يدانلاب ةعيفرلأ هتناكمب

ثيح ةيسسبت ةيكوبسسيف تاحفسص ةدعب هتافو ءابنأأ يعامتجإ’أ لسصأوتلأ

ةيسضايرلأ ةرسسأ’أ لكلو ديقفلأ لهأ’ ةيزاعتو ةينماسضت تلعافت تيقل

¿GdëªõI S°Ø«É   .ةسسبت يف

انوروك سسوريفب هتباسصإا دعب /فيطسس

فظوم ةافو لجسسي ةملعلا ىفسشتسسم

 ةيبطلا تلاجعتسسإلا ةحلسصمب
ةملعلأ ةنيدمب ريثخلأ بورسص ىفسشتسسمب ةيبطلأ حلاسصملأ تلجسس

«ليقع لامج» فظوملأ ةافو صسمأأ لوأأ ،فيطسس ةي’و قرسش ةعقأولأ

، انوروك صسوريف صسوريفب هتباسصإأ ببسسب ةنسس54 زهان رمع نع

ةيبطلأ ت’اجعتسس’أ ةحلسصمب يوناث لسصحم لمعي ناك ةيحسضلأ

نم ةيحسضلأ ناك و ،ةقطنملاب صسوريفلأ راسشتنأ ذنم ةيحأرجلأ

ءابولأ ةهباجمل ىلوأ’أ فوفسصلأ يف نيفقأولأ يبطلأ مقاطلأ نمسض

تفلخو ةملعلأ ةربقمب صسمأأ لوأأ ءاسسم هتزانج عييسشت مت دقو ،

ةنيدم ناكسس طسسو و ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب ة˘ن˘يز˘ح ءأو˘جأأ ه˘تا˘فو ة˘ثدا˘ح

.ةملعلأ
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نم تنكم ة˘طر˘صشلا تاو˘ق ة˘ي˘فار˘ت˘حإا

حوار˘ت˘ت ن˘ير˘خآا صصا˘خ˘˘صشأا6 ف˘ي˘قو˘ت

مهنم ةعبرأا ةنصس15و52 نيب ام مهرامعأا
ادمع ءافخإا ةحنج ةيصضق يف مهيف هبتصشم
ثوحبمو  لتق ةميرجل بكترم صصخصشل

ه˘ي˘ل˘ع صضب˘ق˘لا نود ة˘لو˘ل˘˘ي˘˘ح˘˘لاو ه˘˘ن˘˘ع
نانثا بورهلاو ءافتخإ’ا ىلع هتدعاصسمو
ةحنج ةيصضق ي˘ف ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم نار˘خآا

صسمأا لوأا مت ثيح ةميرجلا ملاعم صسمط
مهنأاصش يف ةيئاصضق تافلم زاجنإا صسيمخلا

ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا م˘ه˘م˘˘يد˘˘ق˘˘تو
هبتصشملا ق˘ح ي˘ف رد˘صص ن˘يأا ة˘صصت˘خ˘م˘لا
ةيقب˘لا ع˘صضو ا˘م˘ي˘ف عاد˘يإا ر˘مأا ي˘صسي˘ئر˘لا
ن˘م .ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘با˘قر˘لا تح˘ت ن˘ير˘خآ’ا

تنمث ةبانع ةي’ول نمأ’ا حلاصصم اهتهج
،ةميرجلا ةبراحم يف نينطاوملا ةكراصشم
ءاوصس غيلبتلا ةل˘صصاو˘م ى˘لإا م˘ه˘ت˘عد ا˘م˘ك
اهماقرأا ربع وأا ةينمأ’ا اهتارقمب لاصصتإ’اب
ة˘ح˘ف˘صصلا ر˘ب˘ع وأا ءار˘صضخ˘لا ة˘ي˘ف˘تا˘˘ه˘˘لا
كوبصسياف يعامتج’ا لصصاوتلل ةيمصسرلا

يحلا نأا  نإاف ةراصشإÓل .ةبانع ةي’و نمأ’
لوأا يف زتهإا ناك  دوهيل ةنابج يبعصشلا
ءاعنصش لتق ةميرج عقو ىلع ديعلا مايأا

75 رمعلا نم غلبي لهك اهتيحصض حار
ارثأاتم ي˘فو˘ت يذ˘لاو لا˘م˘ج ى˘عد˘ي ة˘ن˘صس

دي ى˘ل˘ع صسأار˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘با˘صصإا˘ب

تقولا يف ، ةنصس92 هنصس زواجتي’ باصش
نيلغصشنم راوجلا يف ناكصسلا ناك يذلا
هلوادت مت ام بصسح و . ديعلا ةيحصضأا رحنب
يناج˘لا نإا˘ف ي˘ح˘لا نا˘كصس ن˘م ( ا˘ه˘ن˘ي˘ح)
ثيح هيح ءانبأا دحأا ىلع ةيادبلا يف مجهت
ةبقرلا ىوتصسم ىلع صضيبأا حÓصسب هباصصأا
ماقف ،  راجصشلا صضفل ةيحصضلا لخدتف ،
ام عومدل˘ل ل˘ي˘صسم زا˘غ˘ب ه˘صشر˘ب ي˘نا˘ج˘لا
،ةصصصصخت˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘ل˘ل ه˘ل˘ق˘ن ى˘عد˘ت˘صسا

هيفاعت دعب و ،ةمزÓلا تافاعصس’ا يقلتل
ه˘ي˘ح ل˘خاد ي˘صسر˘ك ى˘ل˘˘ع ا˘˘صسلا˘˘ج نا˘˘ك
مدقت ثيح ، قيدصص ىهقم نم برقلاب،
، متصشلا و بصسلاب هيلع لاهنأاو هنم يناجلا

ةادأاب ةصصاخلا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا تن˘يا˘ب˘ت د˘قو
يناجلا مايق نيب ة˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا
ىلع ةيحصضلل فيصسلا˘ب ة˘بر˘صض ه˘ي˘جو˘ت˘ب
ى˘ل˘ع ي˘نا˘ج˘لا ماد˘قإاو ، صسأار˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم
يرحبلا ديصصلا ةيقدنب نم مهصس هيجوت
ةيحصضلا صسأار هاجت هتزوحب تناك يتلا

ءارجو هئا˘مد ي˘ف ح˘ب˘صسي ا˘صضرأا ط˘ق˘صسي˘ل
هصسافنأا ةيحصضلا ظفل ةباصصإ’ا ةروطخ
ببصسب ،ىفصشتصسملا ىلإا هقيرط يف وهو
ثداحلاب اهغولب روفو داح يومد فيزن
حر˘˘صسم ى˘˘لإا ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘صصم تعرا˘˘˘صس
قمعم قيق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب تما˘قو ،ة˘م˘ير˘ج˘لا

ة˘م˘ير˘ج˘لا هذ˘ه عو˘قو تا˘˘صسبÓ˘˘م لو˘˘ح
رف يذلا مرجملا نع ثحبلاو ،ءاعنصشلا
ةميرجلل هباكترإا دعب ةلوهجم ةهجو وحن
.هيلع صضبقلا ءاقلإا ةياغ ىلإا

قرغلا نم ضصخصش ذاقنإا مت اميف

ةريطخ ةلاح يف ةلاقلا ىفصشتصسم ىلإا هلقنو

يئطاشش يف ناقيرغ

 فراطلاب «يبشصلأو حاطبلأ»
يصضاملا ءاعبرأ’ا راهن اقرغ امهفتح نابابصش يقل

يف فراطلا ة˘ي’و˘ب «ي˘ب˘صصلاو حا˘ط˘ب˘لا» ي˘ئ˘طا˘صشب

ئطاصشب قرغلا نم هذاقنإا مت ثلاث باصش لقن نيح

ىفصشتصسم ىلإا ةعرصسلا حانج ىلع ةلاقلاب ازور ةمق

حاطبلا ئطاصش هايم تعلتبا .ةجرح ةلاح يف ةنيدملا

ف » ةيحصضلا باصشلا يديهم نب ةيدلب ميلقإ’ عباتلا

يذلاو ةنصس53 رمعلا نم غلابلا » يزمر دمحم ،

ةيحصضلا ةثج لقن مت ثيح فوصس يداو ةي’وب نطقي

ميلقإ’ابو ،يديهم نبب ةيراوجلا ةيحصصلا ةدايعلا ىلإا

طصشلا ةيدلب˘ب ي˘ب˘صصلا ئ˘طا˘صشب ع˘ق˘ي ن˘يأا روا˘ج˘م˘لا

ايركز دمحم ، (ن) وعدملا اقرغ رصصاق باصش يفوت

ثيح ةيدلبلا تاذب ميقي ةنصس71 رمعلا نم غلابلا

ةيراوجلا ةح˘صصلا ةدا˘ي˘ع ى˘لإا ة˘ي˘ح˘صضلا ة˘ث˘ج تل˘ق˘ن

نم غلابلا » ريذن ، ـل » باصشلا لقن نيح يف ،طصشلاب

مت يذلا صسارهأا قوصس ةي’وب نطقي ةنصس91 رمعلا

توم نم ةيندملا ةيامحلا حلاصصم فرط نم هذاقنإا

ةلاقلا ةيدلب ميلقإاب ازور ةمق ءيطاصشب اقرغ ققحم

ىفصشتصسم ىلإا ةجرح ةلاح يف باصشلا لقن مت ثيح

.جÓعلا يقلتل ةنيدملا
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ةنتاب

ةبرهم رئاجشس ةبلع فلآأ01 زجح

 ةمشش صسيك005و عأونألأ فلتخم نم
،ةنتاب ةي’وب رذعملل ينطولا كردلا رصصانع نكمت

ةفلتخم ،ةبرهملا رئاجصسلا نم ةربتعم ةيمك زجح نم

تم˘ت ثي˘ح ،ة˘م˘صشلا ةدا˘م ى˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب ،عاو˘˘نأ’ا

حلاصصم هبصصنب تماق ينمأا ر زجاح هذه ةيلمعلا

ةيدلب ميلقإاب68 و ط ىوتصسم ىلع ينطولا كردلا

ةبكرم فيقوت نم تنكم ،ةنتاب ةي’ول ةعباتلا ةمرج

يتلا تازوجحملا ةيمك ىلع رثع اهصشيتفت ىدلو

005و عاونأ’ا ةفلتخم رئاجصس ةبلع ف’آا01 تغلب

ذ˘خأ’ا م˘ت د˘˘ق˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،ة˘˘م˘˘صشلا ةدا˘˘م ن˘˘م صسي˘˘ك

قح يف يئاصضق فلم ريرحتو ةمزÓلا تاءارجإ’اب

ةهج نم .ميدقتلا راظتنا يف مهتزوحب ترثع نم

حلاصص ةيدلب كرد نكمت ةلصص يذ قايصس يفو ىرخأا

صسيك فلأا03 زجح نم فيطصس ةي’ول ةعباتلا ياب

ةدام نم اراطنق041 اذكو ةدلقملا ةمصشلا ةدام نم

نيتنحاصش نتم ىلع ةلمحم تناك ةقوحصسملا ةمصشلا

را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف اذ˘ه ،فو˘صس يداو ة˘ي’و ن˘م ن˘ي˘ت˘مدا˘˘ق

.ةمزÓلا تاءارجإ’او تاقيقحتلا لامكتصسا
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ةيمأرجإأ ةكبشش طاششنل دح عشضو

جيورت يف ةشصتخم ةريطخ

وزو يزيتب تأردخملأ
يزيت ةي’و نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلا ةقرف تنكمت

ةريط˘خ ة˘ي˘مار˘جإا ة˘كب˘صش طا˘صشن˘ل د˘ح ع˘صضو ن˘مزو

ىوتصسم ىلع طصشنت تاردخملا جيورت يف ةصصتخم

نإاف ةقوثوم ةيلحم رداصصم بصسحو ةي’ولا ميلقإا

ةدام نم ةربتعم ةيمك زجح نع ترفصسأا ةيلمعلا هذه

نم غ˘ل˘ك3 نم رث˘كأا ب ةرد˘ق˘م˘لا ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا

ةيحايصس ةبكرم عاجرتصسا ىلإا ةفاصضإا جلاعملا فيكلا

هيلإا ريدجت امكو ةلومحم فتاوه و ةيران ةجاردو

ديصسلا مامأا  مهيف هبتصشملا ميدقت مت هنإاف ةراصشإ’ا

.ةقزازع ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
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يرئازجلا قرصشلا ةديرج5

ةعاشس رخآأ
Akher Saâ

6506ددعلا0202 توأا80 تبسسلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

6 عصضو مت اميف تقؤوملا ضسبحلا ديعلا موي دوهيلا ةنابجب لتقلا ةميرج بكترم عاديإاب ضسمأا لوأا ةبانع ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو رمأا
ةيئلولا ةحلصصملل ةيئانجلا ةقرفلا حاجن نع ةعمجلا ضسمأا ةبانعب نمألا حلاصصمل نايب نلعأا. ةيئاصضقلا ةباقرلا تحت نيرخأا ضصاخصشأا

اهتيحصض حار يتلا لتقلا ةميرج يف يصسيئرلا هيف هبتصشملا فيقوت نم ةصسوردمو ةمكحم ةطخ لصضفب ةبانع ةيلو نمأل ةيئاصضقلا ةطرصشلل
.1370/0202 خيراتب اذهو ةنصس65 رمعلا نم غلبي ضصخصش

«دوهيل ةنابج» لهك لتاق ىلع ضضبقلا ةيلمع ليصصافت فصشكت ةبانعب نمألا حلاصصم

ةيئاشضقلأ ةباقرلأ تحت نيرخآأ6 عشضوو صسبحلأ مرجملأ عأديإأ
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لامعلا تارصشع لوأ’ا صسمأا جتحا

يف اوعمتجا نيذلا ،ةرمصشلا ةيدلبب

،ةيدلبلا ةنيزخ مامأا ةيجاجتحا ةفقو

،ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘˘لو˘˘ي˘˘صسلا صصق˘˘ن˘˘ل كلذو

ديع ليبق ،مهلاومأا بحصس ةبوعصصو

ع˘صضو˘لا ي˘ق˘ب ذإا ،تئا˘ف˘لا ى˘ح˘صضأ’ا

لامعلا ربصص دفن نأا ىلإا هلاح ىلع

تا˘ه˘ج˘لا ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل اورر˘ق ن˘يذ˘لا
ةفقولا ميظن˘ت ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ببصسلا نوكت اهلع هذه ةيجاجتح’ا
.مهبتاور بحصسو ةلويصسلا ريفوت يف
تار˘صشع دد˘ج د˘ق˘ف ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
نم مهاوكصش ةرمصشلا ةيدلب ينطاوم
،ديربلا بتكمب ةمد˘ق˘م˘لا تا˘مد˘خ˘لا
تابو ،ةقطنملاب ديحولا دعي يذلا

نم ،هنئابز تامدخ ةيبلت نع ازجاع

ري˘توا˘ف د˘يد˘صست وأا ،لاو˘مأÓ˘ل بح˘صس
ع˘فد يذ˘لا ر˘مأ’ا ،زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا
بتاكم ىلإا هجوتلا مهنم تارصشعلاب
،ةوراجملا قطانملاو تايدلبلا ديرب

راكز ةيرق ديرب بتكم رارغ ىلع
ةيدلب ديرب بتكم اذكو ةيصشاوكلا
تامدخلا ةعر˘صس ءار˘ج ،تÓ˘ي˘ه˘لو˘ب
هذ˘ه ي˘ف˘ظو˘م فر˘ط ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘˘لا
ينطاوم ةهجو تتاب يتلا بتاكملا

ظا˘ظ˘ت˘˘ك’ا ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ،ةر˘˘م˘˘صشلا

دقو ،اهمدقي يتلا تامدخلا صصقنو

تا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا نو˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا بلا˘˘˘ط

رظنلل لجاعلا لخد˘ت˘لا˘ب ة˘لوؤو˘صسم˘لا

نم ةمدقم˘لا تا˘مد˘خ˘لا ة˘ي˘عو˘ن ي˘ف

ةمزÓلا ةلويصسلا ريفوت اذكو ،ةهج

ءانع ةقطنملا ينطاوم ينغت دق يتلا

.ةوراجملا ديربلا بتاكم ىلا لقنتلا

ةنتاب

ةرمششلاب جاجتحإÓل ةيدلبلأ لامع جرخي ةلويشسلأ صصقن
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ة˘طر˘صشلا  ح˘لا˘صصم ار˘خؤو˘م تن˘كم˘˘ت
ةلثمم يقاوبلا مأا ةي’و نمأاب ةيئاصضقلا

ةقرفلا وBRB مارجإ’ا عمق ةقرف يف
صصاخصشأا  ةع˘برأا ط˘ب˘صض ن˘م ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا

ةيمك مهتزوحب ةبكرم نتم ىلع اوناك
ةحلصسأا و ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةربتعم
ةحلصصملا رقم ىلإا مهدايتقا متيل ءاصضيب
ةيصضقلا عئاقو مهعم قيقحتلا ةرصشابمو

تاقÓعلاو لاصصت’ا ةيلخ نايب بصسحب
ن˘ي˘مو˘ي˘لا ى˘لإا  ة˘ي’و˘لا ن˘مأا˘ب ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
فصصنلاو ةعباصسلا دودح يف نيريخأ’ا

اهدافم تامولعم لÓغتصسا دعب ءاصسم
صصا˘خ˘صشأا ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ة˘ب˘كر˘م دو˘جو
تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع نوزو˘ح˘ي
متيل ، ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأا و ةيلقعلا
ةطخ عصضو د˘ع˘بو ة˘ب˘كر˘م˘ل˘ل د˘صصر˘ت˘لا
قرف˘لا ن˘ي˘ب ق˘ي˘صسن˘ت˘لا ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘ن˘مأا
ىوتصسم ىلع اهفيقو˘ت م˘ت ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ةعبرأا اهنتم ىلع ناك ثيح ، ينمأا زجاح

مت اقيقد اصشيتفت اه˘صشي˘ت˘ف˘ت˘بو صصا˘خ˘صشأا

051 اكيريل ةلوصسبك971 ىلع روثعلا

دعقم لخاد ما˘كحإا˘ب ةأا˘ب˘خ˘م تنا˘ك غ˘ل˘م

ىلع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ا˘م˘ك ، ق˘ئا˘صسلا ق˘فار˘م

لخاد مجحلا ةطصسوتم نيكاكصس ةعبرأا

دايتقا متيل. ةبكرملل يفلخلا قودنصصلا

نيب مهرامعأا حوارتت نيذلا نيطروتملا

نيأا ةي’ولا نمأا رقم ىلإا ةنصس93 و02

: اياصضق نع يئازج فلم مهدصض زجنأا

، ةرجاتملا صضرغل ةين’ديصص داوم ةزايح

ةحصصلا ةنهمل ةيعرصشلا ريغ ةصسرامملا

ق˘ير˘ط˘لا˘ب ا˘هر˘ي˘فو˘˘ت و ة˘˘يودأا صضر˘˘ع ،

ة˘عور˘صشم ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

لمح ، كرحم تاذ ةبكرم لامعتصساب

مت ، يعرصش رربم نودب ءاصضيب ةحلصسأا

يتلا ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا مهميدقت

.مهرمأا يف تلصصف

يقاوبلا مأا

ةشسولهملأ صصأرقألأ نم ةيمك  مهتزوحبو صصاخششأأ ةعبرأل أدح عشضت نمألأ حلاشصم
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ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف تن˘˘كم˘˘ت
ةيئ’ولا ةحلصصملل ة˘ع˘با˘ت˘لا «يرا˘ي˘ب˘لا»
فراطلا ةي’و نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل
ة˘ي˘مار˘جإا ة˘كب˘صشب ة˘حا˘طإ’ا ن˘م ار˘خؤو˘م
ةرجا˘ت˘م˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ط˘صشن˘ت ة˘م˘ظ˘ن˘م
ة˘ي˘ح˘لا ةر˘ي˘خذ˘لاو ة˘يرا˘ن˘لا ة˘ح˘ل˘صسأ’ا˘˘ب
صصاخصشأا ةثÓث نم نو˘كت˘ت ا˘ه˘ب˘ير˘ه˘تو
مهرامعأا فراطلا ةي’و نم نوردحني
و ثلاثلا، يناث˘لا د˘ق˘ع˘لا ن˘ي˘با˘م حوار˘ت˘ت
هذ˘˘ه لÓ˘˘خ ز˘˘ج˘˘ح م˘˘ت ثي˘˘ح صسدا˘˘صسلا

نيدوزم ةيران تاصسدصسم  ةثÓث ةيلمعلا

نم ةيران ة˘صشو˘طر˘خ22 صشيطارخلاب

056 ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب را˘ي˘ع˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م

ةبكرملا بناج ىلإا61 رايع ةصشوطرخ

دقو .لقن ةليصسوك لمعتصست تناك يتلا

حلاصصم لÓغتصسا رثإا ةيلمعلا هذه تءاج

ل˘خد˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘ل ة˘˘طر˘˘صشلا

ةيمارجإا ةعومجم دوجوب ديفت تامولعم

فراط˘لا ة˘ي’و ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي ا˘هدار˘فأا

ةحلصسأ’اب ةرجات˘م˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ط˘صشن˘ت

ى˘ل˘ع اذ˘هو ة˘ي˘ح˘لا ةر˘ي˘خذ˘لاو ة˘يرا˘ن˘˘لا

قيم˘ع˘ت د˘ع˘بو ة˘ي’و˘لا م˘ي˘ل˘قإا ىو˘ت˘صسم
ةيوه ديدحت نم تنكم يتلا تايرحتلا
ةينمأا ةطخ رثإا ىلعو ةباصصعلا هذه دارفأا

ةطرصشلا رصصان˘ع تعا˘ط˘ت˘صسا ة˘م˘كح˘م
نم نيصصخصش فيقوت نم ةقرفلا تاذل
ةبكرم ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ا˘نا˘ك ة˘با˘صصع˘لا هذ˘ه
ةي’و ميلقإا ىوتصسم ىلع اذهو ةيحايصس
ىلع ام˘ه˘تزو˘ح˘ب ط˘ب˘صض ن˘يأا فرا˘ط˘لا
ن˘˘يدوز˘˘م ة˘˘يرا˘˘ن تا˘˘صسد˘˘صسم ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث
بلعلا نم ةعومجم  ، ةيران صشيطارخب
رايع ةيران صشيطارخ اهلخادب ةينوتراكلا

056 ـب ي˘لا˘م˘جإ’ا ا˘هدد˘˘ع رد˘˘ق61

ةحلصصملا ىلإا امهدايتقا متيل ةصشوطرخ
رصصانع تنكمت قيقحتلا يف ارارمتصساو
امهكيرصش ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت ن˘م ة˘طر˘صشلا
لامكتصسا دعبو هفيقوت متيل امهل ثلاثلا

يف زج˘نأا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ع˘ي˘م˘ج
ةيانج ةيصضق نع يئاصضق فلم مهقح
نود ةرجاتملا ةيانج ، ةحلصسأ’ا بيرهت
نم  ةريخذلا و ةحلصسأ’ا يف ةصصخر
مامأا او˘مد˘ق صسما˘خ˘لاو ع˘بار˘لا ف˘ن˘صصلا
ىد˘ل ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا

مهقح يف ردصص نيأا ناعرذلا ةمكحم
  .عاديإا رمأا اعيمج

رايعلا فلتخم نم ةصشوطرخ276و ةيران تاصسدصسم ةثÓث زجح مت اميف

فراطلاب ةحلشسألأ ةراجت يف نوطششني صصاخششأأ ةثÓث فيقوت

ت
يوصص

 :ر
باع

ةدرو د



يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاشس رخآأ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ6506ددعلا0202 توأا80 تبسسلا6
اهطاسشن نع يرحتلل ةلسشنخ ىلإإ سصاسصتخإلإ ديدمت مت اميف

ةشسبتب لوأدتلل ةدعم ةروزم ميتنشس نويلم22 زجحو ةيمأرجإأ ةكبشش كيكفت
قلعتت ةريطخ ةيسضق يف ةطروتمو ةيمإرجإإ ةكبسش  ،سسمأإ لوأإ ةسسبت ةيلو نمأل ةعباتلإ قورز نيع ةيئاسضقلإ ةطرسشلل ةلقنتملإ ةقرفلإ تككف

. ةينطولإ ةلمعلإ نم ينوناق رعسس تإذ ةيدقن قإروأإ يف روزملإ لامعتسسإو ريوزتلاب
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فيقو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه لÓ˘خ م˘تو
نيب مهرامعأا حوارتت ضصاخضشأا ةثÓث

ةب˘كر˘م ز˘ج˘حو ة˘ن˘ضس83 و62
يلام غلبم ىلإا ة˘فا˘ضضإلا˘ب ة˘ي˘حا˘ي˘ضس
لمحي ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م روز˘م

22 هردق ةيلضسلضستلا ماقرألا ضسفن
ميلضس رخا يلام غلبمو ميتنضس نويلم

ميتنضس نويلم04 هردق لوادتلل لباق

يف تءاج ي˘ت˘لا ة˘ي˘عو˘ن˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب تنا˘˘ك بي˘˘ضصع فر˘˘˘ظ
نم اهلÓغتضسا مت ةقيقد تامولعم
ةكبضش دوجو لوح ةقرفلا تاذ فرط
لاجم يف تايلو ةدع ربع طضشنت
ةيدقنلا قاروألا لا˘م˘ع˘ت˘ضساو ر˘يوز˘ت
د˘ع˘بو لواد˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘حر˘طو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
بضصن يتامÓعتضسلا لمعلا ليعفت

ه˘ب˘ت˘ضشم ن˘ي˘ضصخ˘ضش ع˘ب˘ت˘تو ن˘ي˘م˘˘ك
ىلإا امهفاضصوأا ديد˘ح˘ت د˘ع˘ب ا˘م˘ه˘ي˘ف

ةبكرم نتم ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت ة˘يا˘غ
دنعو ةضسبت قرضش ةنيدملا ءايحا دحأاب
ىلع اهلخادب رث˘ع ةرا˘ي˘ضسلا ضشي˘ت˘ف˘ت

ةروكذ˘م˘لا ة˘يد˘ق˘ن˘لا قاروألا ة˘ي˘م˘ك
ةقفر امهيف هبتضشملا ليوحت  متيل
ة˘قر˘ف˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا تازو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا

ةيروهمجلا لي˘كو ع˘م ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا˘بو
ى˘لإا ى˘ضضفأا ي˘ئاد˘ت˘بإا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘˘ف
هطروت تب˘ث ثلا˘ث ضصخ˘ضش ف˘ي˘قو˘ت

ة˘ي˘مار˘جلا ة˘˘كب˘˘ضشلا ضسف˘˘ن ن˘˘م˘˘ضض

مت ةيروهمجلا ليكو ةباين نم رمأابو

ةيلو ىلإا ضصاضصتخلا  ةرئاد ديدمت

فل˘م زا˘ج˘نا م˘تو (ة˘ل˘ضشن˘خ)ةروا˘ج˘م

.ةيضضقلا لوح يئازج

فلم ةلاحإاو قيقحتلا مامتإا دعبو

رمأا ةيئاضضقلا ةه˘ج˘لا ما˘مأا ة˘ي˘ضضق˘لا

ضسبحلا مهعاديإاب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘ضضا˘ق

ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘مذ ى˘˘ل˘˘˘ع تقؤو˘˘˘م˘˘˘لا

 .لضصاوتملا

  سصاخسشأإ ةعبرأإ نم نوكتت

 لجيجب تاشسولهملأ جيورت يف ةشصتخم ةكبشش كيكفت
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ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘ضصا˘˘ن˘˘ع ح˘˘ج˘˘˘ن
ي˘ف ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو ن˘مأا˘ب ل˘خد˘˘ت˘˘لاو
يف ةضصتخم ةديدج ةكبضش كيكفت
ةنوكتملاو تاضسولهملا عيبو جيورت
مهرامعأا حوارتت ضصاخضشأا ةعبرأا نم

. ةنضس13و92 نيبام
هذ˘˘ه كي˘˘كف˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تءا˘˘جو

رضصانع تغلب تامولعم رثإا ةكبضشلا

ضصوضصخ˘ب ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف
ةكبضشلا دارفأل ة˘هو˘ب˘ضشم تا˘كر˘ح˘ت
فثك يتلا تامولعملا يهو ةعبرألا

ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘مألا ر˘˘ضصا˘˘ن˘˘ع
ة˘حا˘˘طإلا ل˘˘جأا ن˘˘م م˘˘ه˘˘تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م
ىلع نوددرتي اوناك نيذلا نيينعملاب

ة˘م˘ضصا˘ع ءا˘ي˘حأاو عراو˘ضش ن˘˘م دد˘˘ع
عاونأا فلتخم عيب لجأا نم ةيلولا
نم ةيلمعلا هذه تنكمو ، مومضسلا
مهرامعأا حوارتت نابضش ةعبرأا فيقوت

ةيمك زجحو ةنضس13و92 نيبام

243ب ردق ةضسولهملا ضصارقألا نم

ةفاضضإا ةفلتخم عاونأا ةتضس نم اضصرق

004311 هردق ر˘ب˘ت˘ع˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘لإا

جيورت تادئاع ل˘ث˘م˘ي يذ˘لاو را˘ن˘يد

رضصانع لبق نم ضصارقألا فلتخم

. ةكبضشلا هذه

ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا ضضر˘ع م˘ت د˘قو اذ˘ه

ةي˘ئا˘ضضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع ة˘ع˘برألا

ق˘ح ي˘ف عاد˘يإلا˘ب ار˘مأا رد˘ضص ثي˘˘ح

هذه كيكفت ةيلمع نأاو املع ءلؤوه

نم ةز˘ي˘جو ةر˘ت˘ف د˘ع˘ب ءا˘ج ة˘كب˘ضشلا

ددعل لجيجب نمألا حلاضصم كيكفت

عيب يف ةضصتخملا تاكبضشلا نم رخآا

ةضسو˘ل˘ه˘م˘لا بو˘ب˘ح˘لاو تارد˘خ˘م˘لا

ريهاطلا ، لجيج ندم نم لكب كلذو

ن˘م فلآلا عا˘جر˘ت˘ضساو ة˘ي˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لاو

. ةضسولهملا ضصارقألا

 نيسصخسش ةزوحب تناك

 لجيجب يدامرلأ قبئزلأ نم نيمأرغوليك زجح
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ثح˘ب˘لا ة˘قر˘˘ف ر˘˘ضصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت

ةيمك ز˘ج˘ح ن˘م ل˘ج˘ي˘ج˘ب ل˘خد˘ت˘لاو

يف كلذو يدامرلا قبئزلا نم ةربتعم

ا˘˘ضصا˘˘خ˘˘ضشأا تفد˘˘ه˘˘ت˘˘ضسا ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع

ةكبضش نول˘كضشي او˘نا˘ك ن˘ي˘هو˘ب˘ضشم

ةداملا هذهب ةرجا˘ت˘م˘لا ي˘ف ة˘ضصت˘خ˘م

. ةريطخلا
نمأاب مÓعإلا ةيلخل نايب بضسحو

ىلإا تدرو تا˘مو˘ل˘ع˘م نإا˘ف ة˘يلو˘لا
ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘ضصا˘˘ن˘˘ع
ةطرضشلل ةيئلولا ةحلضصملل ةعباتلا
د˘حأا ر˘فو˘ت ضصو˘ضصخ˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ضضق˘˘لا

24 رمعلا نم غلابلاو  ضصاخضشألا
ةدام نم ةربت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع ة˘ن˘ضس

ة˘ق˘فر˘ب ر˘ي˘خألا اذ˘ه ما˘ي˘قو ق˘˘ب˘˘ئز˘˘لا

ةداملا هذه جيورتو عيبب رخآا ضصخضش

ىلع مت دقو ، ةريطخلا ةيئايميكلا

مت ثيح ينعملل نيمك بضصن روفلا

ةدام نم غلك2 هتزوحبو هفيقوت

هعم قيقحتلا ىدلو ، يدامرلا قبئزلا

قلعتيو هل رخآا كيرضش دوجوب فرتعا

ةنضس93 رمعلا نم غلبي باضشب رمألا

مت يذلاو  لجيج ةيلو نم ردحنيو

ضضر˘ع م˘ت ثي˘ح ر˘خآلا و˘ه ه˘ف˘ي˘قو˘ت

ةيئاضضقلا تاهجلا ىل˘ع ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ةيئايميك داوم يف ةرضسمضسلا ةمهتب

رمأا امهقح يف ردضص ثيح ةريطخ

. عاديإلاب

  تقؤوملإ سسبحلإ نيمهتملإ عإديإإ / ةلسشنخ

  تأردخملأ يجورمب حيطت لخدتلأ و ثحبلأ ةقرف
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لخد˘ت˘لا و ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت
نم ، ضسمأا لوأا ،ةلضشنخ ةيلو نمأاب
ةزايحلا ةيضضق يف نيضصخضش فيقوت
تاردخملل عيبلا ضضرغل نيزختلا و
تارثؤوملاو (يدن˘ه˘لا بن˘ق˘لا ج˘ن˘تار)
و ةعورضشم ري˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
ةن˘ه˘م˘ل ة˘ي˘عر˘ضشلا ر˘ي˘غ ة˘ضسرا˘م˘م˘لا
يف اهريفوت و ةيودأا عيبب ةحضصلا
.يمومعلا قيرطلا

مايق ءانثأا دوعت ةيضضقلا تايثيح
ل˘خد˘ت˘لا و ثح˘ب˘لا ة˘قر˘˘ف ر˘˘ضصا˘˘ن˘˘ع
راكوأل ةمهاد˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ة˘ل˘ضشن˘خ
نم ، ةلضشنخ ةنيدم طضسوب ةميرجلا
يعرضشلا ريغ راجتلا ةحفاكم لجأا
نيأا ،ةيلقعلا تارثؤوملا و تاردخملل
نيهوبضشم نيضصخضش مههابتنا تفل

ةقطنملاب ةيحايضس ةبكرم نتم ىلع
،  امهفيقوت متيل ةلضشنخ  ةيعانضصلا
ةبكرملل قيقدلا ضشيتفتلا ةيلمع دعب

(40)عبرأا هب ضسيك ىلع روثعلا مت
أاضشنم وذ هيبضش يلقع رثؤومل طاضشمأا

003 نيلاباغيرب عون ءاودل يبنجأا

ةفاضضإلاب ،ةلو˘ضسب˘ك65 عومجمب
ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘ضسي يد˘يد˘ح ضصق˘م ى˘˘لإا
مت امك ، جيورتلل طاضشمألا عيطقت
جنتار) تاردخم ةعطق ىلع روثعلا

و مار˘غ10 نزوب (يدنه˘لا بن˘ق˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ب ، ة˘فو˘ف˘ل˘˘م ةرا˘˘ج˘˘ي˘˘ضس
مت امهيف هبتضشملل يدضسجلا ضسملتلا
رد˘ق˘ي ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لا

دحأا بيج يف   جد00.052.521ـب
بيج يف رثع امك امهيف هبتضشملا
يلام غلبم ىلع  يناثلا هيف هبتضشملا

تادئاع لثمت جد00.0159 ـب ردقي
و تارد˘خ˘م˘ل˘ل ي˘عر˘ضش ر˘ي˘غ ع˘ي˘ب˘˘لا
ردقي يلامجإاب ، ةيل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا

ع˘ي˘ب تاد˘ئا˘˘ع جد00.067.431ـب

زج˘ح م˘ت ن˘يأا ، ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا

ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا ل˘يو˘ح˘ت و تا˘عو˘ن˘م˘م˘˘لا

لا˘م˘كت˘ضسل ة˘قر˘ف˘لا ر˘ق˘م˘ل ا˘م˘ه˘˘ي˘˘ف

م˘ت ا˘ه˘لÓ˘خو ، ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإا

دحأا نكضسم ضشيتفتب نذإا رادضصتضسا

تاهجلا نع رداضص امهيف هبتضشملا

جئاتن تناك نيأا ةلضشنخب ةيئاضضقلا

ىلع ترفضسأا ثيح ةيباجيا ضشيتفتلا

ىلإا ةفاضضإا ، ايلقع ارثؤوم39 زجح

عون اي˘ل˘ق˘ع ار˘ثؤو˘م لو˘ل˘ح˘م ةرورا˘ق

ل˘ضصي˘ل ،ل˘م/غ˘˘م04 ل˘ي˘ت˘بوز˘˘يا

ةيلقعلا تارثؤوملل يلكلا عومجملا

و ضصارقأا * يلقع رثؤوم941 ىلإا

و ةيمكلا زجح مت نيأا * تلوضسبك

دع˘بو ، ة˘قر˘ف˘لا ر˘ق˘م ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت

ميدقت مت قيقحتلا تاءارجإا لامكتضسا

ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا م˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ضشم˘˘˘لا

ةلضشنخ ةم˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

يضضاق ديضسلا مامأا فلملا لاحأا يذلا

ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا د˘ضض رد˘ضصأا ن˘يأا م˘كح˘˘لا

ةداعإا ةضسضسؤومب  عاديإلا مكح امهيف

.ةلضشنخ راباب ليهأاتلا

 ديدج عافترإ ليجسست عم ةإزإوم
 قرغلإ ثدإوح يف

 لجيجب رورم ثداح يف حيرجو ليتق
قيرط˘لا˘ب رور˘م ثدا˘ح ي˘ف ه˘عر˘ضصم ضصخ˘ضش ي˘ق˘ل

رضصنعلا يت˘ن˘يد˘م ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا34 م˘قر ي˘ن˘طو˘˘لا
ةبارعل ةقطنمب اديدحتو لجيج ةيلو قرضش ةيليملاو
نيتروكذملا نيتيدلبلا ن˘ي˘ب دود˘ح˘لا ى˘ل˘ع ة˘ع˘قاو˘لا
رفضسأا ناتيحايضس ناترايضس هيف تببضست يذلا ثداحلا.

رمألا قل˘ع˘ت˘يو نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع˘ب ضصخ˘ضش عر˘ضصم ن˘ع
تبيضصأا اميف نيتمداضصتملا نيتبكرملا ىدحإا قئاضسب
ةروطخلا ةغلاب حورجب اهبناج نم ةيحضضلا ةجوز
ىفضشتضسم ىلإا ةعرضسلا حانج ىلع اهليوحت تعدتضسا
لوح قيقحت حتف عم ةازاوم ةيليملاب يروتنم ريضشب
قرغلا ثداوح تلجضس اهتهج نم. ثداحلا تاضسبÓم
ةحابضسلل يزارتحإلا عنملا رارق مغرو لجيج ةيلوب
راضشتنا ةحفاكم ةيلمع راطإا يف ةيلولا ئطاوضشب
حلاضصم تضصحأا ثيح اريبك اعافترا انوروك ضسوريف

نم لك ىوتضسم ىلع(2 )نيتافو ةيندملا ةيامحلا
رمألا قلعتيو ةناوعلاو زيزعلا دبع يديضس يتيدلب
امك ، ةمضصاعلاو ةليم يتيلو نم ناردحني نيباضشب

نكمت ىرخأا قرغ ةلاح65 ةريخألا هذه تضصحأا
ذاقنإا نم نوعوطتملاو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘ضصا˘ن˘ع
ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ كلذو ق˘ق˘ح˘م تو˘م ن˘م ا˘ه˘˘با˘˘ح˘˘ضصأا

. يراجلا توأا عبارلاو ةيليوج02 نيبام ةدتمملا
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ةدكيكسس

لتقلأ ةميرج بكترم سسبح
ةبأزع يف

عاديإاب ةبازع ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو رمأا

ةيا˘غ ى˘لا ضسب˘ح˘لا ة˘ن˘ضس27 رمع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ل˘جر
و رارضصإلا قبضس عم دمعلا لتقلا ةيانجب هتمكاحم
نم نيعبضسلا يف لجر اهتيحضض حار يتلا دضصرتلا
ذنم تزتها دق ةدكيكضسب ةبازع ةنيدم تناك و،رمعلا
يحبار فاحز يحب لتق ةميرج عقو ىلع نيموي

ةنضس07 غلابلا »ي.ع» اهتيحضض حار ةبازع ةنيدمب
نم ردضصلاو نطبلا يف رجنخ تانعطل هضضرعت دعب

ةريخألا هضسافنأا اهرثإا ىلع ظفل رخٱا ضصخضش فرط
ةيحضضلل هجو دق يناجلا ناك و، ةبازع ىفضشتضسمب

ءاحنأاو ،بلقلا ةهج نم نطبلا يف ترقتضسا  تانعط
نإاف ةميلع رداضصم بضسح و .همضسج نم ةقرفتم
ببضسب ةيمÓ˘ك تا˘ن˘ضسÓ˘م˘ب تأاد˘ب فÓ˘خ˘لا ةرار˘ضش
تغابيل ،فÓخلا روطتيل  امهنيب ةقباضس تافÓخ
نكامأا ي˘ف تا˘بر˘ضض ه˘ل ه˘جو˘ي و ة˘ي˘ح˘ضضلا ي˘نا˘ج˘لا

حبضسي هكرتيل ،اضضرأا هتطقضسأا همضسج نم ةضساضسح
ىفضشتضسم ىلإا ةيحضضلا ليوحت مت اميف ،هئامد يف
تافاعضسإلا هل تمدق ثيح ، ةبازعب نادند دمحم
ةرئاغلا تانعطلاب ارثأاتم ةايحلا قراف هنكل ةمزÓلا
ظفح ةحلضصم ىلإا هثثج لقن متيل ،اهل ضضرعت يتلا
اهحير˘ضشت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘لا تاذ˘ب ثث˘ج˘لا
رضصانع تلقنت امك ،ةيقيقحلا ةافولا بابضسأا ديدحتل
اذ˘هو ة˘م˘ير˘ج˘لا حر˘ضسم ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘طر˘˘ضشلا
تاودألا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لاو ة˘˘م˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لا ضصي˘˘˘خ˘˘˘ضشت˘˘˘ل
ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘قر˘ف˘لا تر˘ضشا˘بو  ،ا˘ه˘ي˘ف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘˘ضسم˘˘لا
ةعضشبلا ةميرجلا هذه تاضسبÓم فضشكل اهتاقيقحت
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جيريرعوب جرب

نأزخ  نم ينيعبرأأ  ةثج لاششتنأ
سشعلاب يلزنم يئام

جر˘ب ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘ضصم تل˘˘ضشت˘˘نا
ةيرقب يلزنم يئام نازخ نم ينيعبرأا ةثج  جيريرعوب
بضسحو ةيلولا بونج ضشعلا ةيدلبل ةعباتلا نفافحأا

ةنضس04 ( ا م) ةيحضضلا نأا ناكملا نيع نم رداضصم
متيل يلئاعلا هنكضسم نازخ لخاد اهيلع روثعلا مت
يديزوب رضضخل ىفضشتضسم ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘تو ه˘لا˘ضشت˘نا
ةيندملا ةيامحلا حلاضصم لبق نم ةيلولا ةمضصاعب
ضسفن بضسحو ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا مت نأا دعب
ضسفنتلا ل˘كضشم ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ة˘ي˘ح˘ضضلا نأا رد˘ضصم˘لا

ة˘ب˘قر˘لا˘ب ضسف˘ن˘ت ة˘ح˘ت˘ف ق˘ير˘ط ن˘ع ضسف˘ن˘ت˘ي  ه˘نو˘ك
ىقبت  اميف نيتزوللا باهتلا دعب  ةيلمع ءارجإا  ةجيتن

 ≈°eƒS.´.ةلوهجم بابضسلا

سسبحلإ ةثإÓثلإ نيمهتملإ عإديإإ

 ةلششنخ ةنيدمب لزانملأ ةقرشس يف ةشصتخم ةيمأرجإأ ةكبشش دأرفأأ فيقوت
ةقرضس نهتمت رارضشأا ةيعمجب ةحاطإلا نم ، عوبضسألا فضصتنم ، ةلضشنخب عباضسلا يرضضحلا نمألاب ةيئاضضقلا ةيطبضضلا تنكمت
ىوكضش عاديا لجأا نم عباضسلا يرضضحلا نمألا حلاضصم ىلإا ةيحضضلا مدقت رثإا دوعت ةيضضقلا. ةلضشنخ ةيلولا ةمضصاعب نكاضسملا

ارغاضش هلزنم ةيحضضلا كرت نأا دعب كلذو ، نيلوهجم فرط نم ةقرضسلا ىلإا ةلضشنخ راديضسوك يحب نئاكلا هنكضسم ضضرعت نع
اهلÓخ نم فدهتضسا ، ةقرضسلل ضضرعت هنأاب فضشتكا هتدوع دعب ، مرضصنملا عوبضسألا ةيادب دنع هتلئاع دارفأا ةقفر هترداغم دعب

قيقحت رضصانع ةقفر روفلا ىلع لقنتلا متيل ، ةلاقن فتاوه ، ميتنضس نويلم07 ةبارقب ردقي ربتعم يلام غلبم ىلع نولعافلا
يف قمعم قيقحت حتف مت كلذ دعب ، ةقرضسلا لحم نكضسملل ةيناديملا ةنياعملا ءارجإا مت نيأا ، ةقرضسلا ناكم ىلإا ، ةيضصخضشلا
عاجرتضسا مت امك ، ةقرضسلا مرج يف مهيف هبتضشملا دحأا ةيوه ديدحت نع رفضسأا ةيضضقلا يف قمعملا قيقحتلا ، ةيضضقلا راوطأا

رمتضسملا قيقحتلا دعب ، مهيف هبتضشملا لبق نم هتقرضس مت يذلا غلبملا ىلإا هتادئاع دوعت ميتنضس نويلم73ـب ردقي يلام غلبم
و امهفيقوت متيل ، رمعلا نم يناثلا دقعلا يف نيباضشب رمألا قلعتي و نيرخآلا امهيف هبتضشملا ةيوه ديدحت مت هيف هبتضشملا عم
مهيف هبتضشملا ميدقت مت قيقحتلا تاءارجإا لامكتضسا دعب و ، قيقحتلا تاءارجإا لامكتضسا لجأا نم ةحلضصملا رقم ىلإا امهدايتقا

ةلاحإا مت ، يروفلا لوثملا تاءارجإاب Óمع و ةلضشنخ ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا ضصاخضشأا30 ثÓث مهددع غلابلا
ةيانج باكترل دادعإلا ، رارضشأا ةيعمج نيوكت ةيضضق نع عاديإا رمأا مهقح يف ردضصأا يذلا مكحلا يضضاق مامأا مهيف هبتضشملا

YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä. ديدضشتلا فورظب ةنرتقملا ةقرضسلا ، رثكأا وأا
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ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م ح˘˘˘لا˘˘˘شصم تما˘˘˘ق
تاجرخب ةبان˘ع ة˘يلو˘ل تا˘با˘غ˘لا

ةنياعم و ةجمر˘ب د˘شصق ة˘ي˘ناد˘ي˘م
نع ةلزعلا كف لاغششأا مدقت ىدم
ةدع تايدلب ر˘ب˘ع ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
ربرب نيعو يبياطششب رارغ ىلع
حارتقإا كلذكو يديار˘شس ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ة˘ما˘ع ة˘يو˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘ششم زا˘˘ج˘˘نإا
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا كل˘˘ت˘˘ب صضو˘˘ه˘˘ن˘˘ل˘˘˘ل
عيمج يف اهتيمنت يف ةدعاشسملاو
تايشصوت عم ايششامت تلاجملا
تا˘با˘غ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا

.ةيشصولا ةرازولاو
ل˘شصاو˘ت˘ت قا˘ي˘˘شسلا اذ˘˘ه ي˘˘فو

ناو˘عأل ة˘ي˘ناد˘ي˘˘م˘˘لا تا˘˘جر˘˘خ˘˘لا

لظلا قطانمب صضوهنلل تاباغلا
تا˘با˘غ˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘˘م تما˘˘ق ثي˘˘ح
و ةشسيئر يف ةلثمتم ةبانع ةرئادل
صسيئر ةقفر و ةعطاقملا تاراطإا
ةيناديم ة˘جر˘خ˘ب يد˘يار˘شس م˘ي˘ل˘قإا
هيفيرلا هيمنتلا عورششم ديشسجتل
و ربر˘ب ن˘ي˘ع ل˘ظ˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف
يئاملا عبنملا ةئيهت يف ةلثمتملا

ةيبرت ميعدت جمارب ، يدياق نيع
،ةرمثملا راجششألا صسرغ ، لحنلا

ع˘˘فر ةرا˘˘يز˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
.هق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ن˘طاو˘م تلا˘غ˘ششنا

ءاقل ميظنت مت قايشسلا صسفن يفو
ن˘ي˘ع ة˘ت˘ششم نا˘كشس ع˘م يراو˘˘ج
ةشساردل يبياطشش ةيدلب ،هللا دبع
يتلا تايلمعلا فلتخم ةششقانمو
راطإا يف ةقطنملا اهنم تدافتشسأا

ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لا قود˘˘ن˘˘شصلا
كلاشسم حتف يف ةلثمتملا ةيفيرلا

، م˘ل˘ك40 ةفاشسم ىل˘ع ة˘ي˘ف˘ير
زاجنإاو رفح ، يئام عبنم ةئيهت
امك . نوتيزلا راجششأا صسرغ ، رئب
نيلفلا ينج تا˘ي˘ل˘م˘ع ل˘شصاو˘ت˘ت

ةبانع ةيلو تاباغ ىوتشسم ىلع
بتكم ةشسيئر نم لك ماق ثيح
ةبانع تاباغلا ةعطاقمب رييشستلا

و يديارشس تاباغلا ميلقإا صسيئر و
تا˘˘با˘˘غ ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م ناو˘˘عأا اذ˘˘˘ك
ةيناديم˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا˘ب ي˘ب˘يا˘ط˘شش

ىلع نيلفلا ينج ةيلمع لاغششأل
و غود˘˘يإلا ي˘˘ت˘˘˘با˘˘˘غ ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم
ة˘ظ˘فا˘ح˘م نأا رد˘ج˘يو.ي˘ب˘يا˘ط˘˘شش
راد˘˘م ى˘˘ل˘˘عو تنا˘˘ك تا˘˘با˘˘˘غ˘˘˘لا
ءابو روهظ ذنم ةريخألا روهششلا

يهو دجتشسملا انوروك صسوريف

تÓئاعلل نوعلا ميدقت يف مهاشست

ري˘باد˘ت ن˘م ةرر˘شضت˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘لا

لÓخ نم ءابولا ةخفاكمو ةياقولا

تا˘ب˘ه ا˘ه˘ن˘م ي˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا

يف ةلثمتم اهعيزوت مت ةينماشضت

ى˘لإا ة˘ه˘جو˘˘م ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ تا˘˘نا˘˘عإا

م˘شضخ ي˘ف ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا

اه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘مزألا

تانا˘عإلا هذ˘ه و ،ا˘مو˘م˘ع دÓ˘ب˘لا

كلذو ،لظلا قطانم تشسم تناك

ةيوه˘ج˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا ة˘كرا˘ششم˘ب

ة˘ير˘يد˘مو ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘شسد˘˘ن˘˘ه˘˘ل˘˘ل

نم اهريغو ةي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘شصم˘لا

. ةينعملا حلاشصملا

هايملاب دوزتلا يف بذبذتلا عم ةاناعم دعب
برضشلل ةحلاضصلا

دهمي » زابرق «ةطحمب لاغسشألا ءاهتنا
يبياطسشو لاحرب ناكسسل ءاملا ةدوعل

صسمأا -ة˘با˘ن˘ع ةد˘حو- ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘شسشسؤو˘م تن˘ل˘˘عأا
ةطحم  ىوتشسم ىلع حÓشصإلا لاغششأا ءاهتنإا نع ةعمجلا
عيزوتلا ةدوع راظتنإا يف اعيرشس خشضلا ةرششابمو «زابرق»
ءايحأا نم لكل يداعلا اهماظن ىلإا برششلل ةحلاشصلا هايملل
ةلزعلا ، رامع بياع ، ةقوشش نيع ، ةشسوتيلاكلا ، زكرم لاحرب
. يبياطشش ،

نأا تف˘ششك صسمأا لوأا ا˘ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘فو ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا تنا˘˘كو
ةقطنم هدهششت يتلا و بورششلا ءاملاب دوزتلا يف بذبذتلا
ةطحمب خشضلا ةانق ىوتشسم ىلع برشستلل عجار لاحرب ةيدلب
ءايحألا نأا نايبلا تاذ يف ةشسشسؤوملا تدكأاو . «زابرق» خشضلا
ةقوشش نيع ، ةشسوتيلاكلا ، زكرم لاحرب نم لك يه ةينعملا
نأامطو.(يئزج بذبذت) يبياطشش ، ةلزعلا ، رامع بياع ،
ءاهتنإلا لاح ةيداعلا هتعيبط ىلإا دوعيشس عيزوتلا نأاب نايبلا

قايشس يف و .اهحلاشصم اهب موقت يتلا حÓشصإلا لاغششأا نم
يح طبر لاغششأا نع تنلعأا تÓخدتلا صصوشصخب لشصتم

ةفلكملا ةلواقملا فرط نم لاحربب ميربوشس انكشسم063

.بطعلل حÓشصإلاو لاغششألاب
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ناتوبلا زاغ ةروراق لاعتضشا ةجيتن

هرخآا نع يوسضوف لزنم قارتحا
ةسشيرحلا ةقطنمب

ةيدلب ةششير˘ح˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب يو˘شضو˘ف لز˘ن˘م˘ب ق˘ير˘ح بب˘شست
تاثأÓل يلك قارتحا و لزنملا بحاشص ةباشصإا يف راجحلا
و˘ه ق˘ير˘ح˘لا بب˘شس نإا˘ف ا˘نردا˘شصم بشسحو،ه˘ي˘ف ةدو˘جو˘˘م˘˘لا
نع لزنملا قارتحا يف ببشست ام ناتوبلا زاغ ةروراق لاعتششا
نم،ةفيفط قورحب (ل .ق) وعدملا هبحاشص ةباشصإاو، هرخآا

ىلإا تلقنت ربخلا اهيقلت روف ةيندملا ةيامحلا حلاشصم اهتهج
رشضخألا لكأا نأا دعب قيرحلا دامخإا مت ثيح ثداحلا ناكم
رهزل وعدمل˘ل ة˘مزÓ˘لا تا˘فا˘ع˘شسإلا تمد˘ق ا˘م˘ي˘ف، صسبا˘ي˘لاو
يفو ةقطنملا ناكشس و ةششيرحلا ريخلا صسان ةيعمج اهرودب،
هذه ناكشس نيب رزآاتلاو ي˘خآا˘ت˘لا حور ن˘ي˘ب˘ت ة˘ب˘ي˘ط ة˘تا˘ف˘ت˘لا
مهراج نكشس ءانب ةداعإاو نينطاوملا تاعربت عمج مث ةيرقلا
 .نارينلا ةنشسلأا هتمهتلا يذلا
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يرئازجلا قرضشلا ةديرج5

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

6506ددعلا0202 توأا80 تبسسلا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

ةمركلا، يوطع يح رارغ ىلع ،ةيلزنملا تÓضضفلاو ةمامقلا راضشتنا لعفب ةيثراك ةلاح رامع يديضسو راجحلا ةيدلب ءايحأا دهضشت
.لاطبألا يح،سسيدلا رجح،

ةلب نيطلا داز ةمامقلا تايواح مادعنا و ناكضسلا ددهي ةئبوألا رطخ

 يلاولا لخدتب بلاطمو ةمامقلا يف قرغت رامع يديسسو راجحلا ءايحأا

ةينعملا ةيلبجلا ىرقلل تاباغلا ناوعأل ةيراوج تاجرخ

ربرب نيعو يبياطسشب لظلا قطانم نع ةلزعلا كفل لاغسشأا
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(ةفيظن / ةبانع)ةشسشسؤوم تماق
فيظنت ةلمحب صسيمخلا صسمأا لوأا

صشي˘˘نرو˘˘كلا لو˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ع˘˘شساو
ةيدلبب ملاشس يديشس يحل يلحاشسلا
تايلمع كلذ يف اهبحاشص ينوبلا
حاتتفإÓل ا˘ب˘شسح˘ت ر˘ي˘ه˘ط˘تو م˘ي˘ق˘ع˘ت

0202 فايطشصإلا مشسومل يمشسرلا
دعب ئطاوششلا يف ةحابشسلا ةدوع عم
ةيروهم˘ج˘لا صسي˘ئر˘ل ر˘ي˘خألا رار˘ق˘لا

 .«نوبت ديجملا دبع»

دقف ةلمحلا ىلع نيمئاقلا بشسحو
ةيداملا تايناكمإلا لك ريخشست مت
روشضحب اهحاجنإا لجأا نم ةيرششبلاو

(ةفيظ˘ن ة˘با˘ن˘ع)ة˘شسشسؤو˘م ر˘يد˘م

ةيلحملا تا˘ط˘ل˘شسلا ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘مو
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ن˘م دد˘عو ة˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لاو
مت ةيلمعلا هذه لÓخ ثيح ،يندملا

ةبلشصلاو ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا ع˘فر
طا˘ق˘ن˘لا ع˘ي˘م˘ج ة˘ج˘لا˘˘ع˘˘مو ة˘˘لازإاو

 . يحلاب ءادوشسلا

نيمظنملا نإاف انرداشصم بشسحو
ن˘م ل˘ك م˘ه ة˘ل˘م˘ح˘ل˘ل ن˘ي˘ي˘شسي˘ئر˘˘لا

ة˘يد˘ل˘بو (ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘با˘ن˘ع )ة˘شسشسؤو˘م
ىد˘ت˘ن˘م˘لا ة˘كرا˘ششم˘˘ب و ، ي˘˘نو˘˘ب˘˘لا
ةي˘تلوا˘ق˘م˘لاو با˘ب˘ششل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا

. ةبانعب

ريدم دهعت دق ةلمحلا لÓخو
لÓ˘خ (ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘˘با˘˘ن˘˘ع) ة˘˘شسشسؤو˘˘م
تا˘˘يوا˘˘ح ع˘˘شضو˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا

ينوبلا ةيد˘ل˘ب نأا ر˘كذ˘يو. ي˘ل˘حا˘شسلاط˘ير˘ششلا لو˘ط ى˘ل˘ع عا˘جر˘ت˘شسإÓ˘ل

طرافلا عو˘ب˘شسألا تل˘ب˘ق˘ت˘شسإا تنا˘ك

ةمام˘ق˘لا ع˘فر تا˘يوا˘ح ن˘م ة˘ن˘ح˘شش

لوط ىلع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت م˘ت˘ي˘شس ي˘ت˘لاو

ريشضحتلا عم ملاشس يديشس صشينروك

را˘ق˘بألا ةر˘ها˘ظ ة˘برا˘ح˘م ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل

.ئطاششلا ىوتشسم ىل˘ع ة˘لو˘ج˘ت˘م˘لا

(ةفيظن ةبانع) ةشسشسؤوم تماق امك

طيرششلا˘ب  ة˘ع˘شساو ة˘فا˘ظ˘ن ة˘ل˘م˘ح˘ب

صسوبيشس يح ىوتشسم ىلع يلحاشسلا

تايواح عشضو مت امك ةيانع ةيدلبب

ميق˘ع˘ت˘لاو ف˘ي˘شصر˘لا ن˘هدو ةد˘يد˘ج

ةبلشصلا تايافنلا عفرو  ريهطتلاو

ح˘ت˘ف˘ل اداد˘ع˘ت˘شسإا صشئا˘ششح˘˘لا عز˘˘نو

لكششب نيفاطشصملا مامأا ئطاوششلا

.يمشسر

 يمضسر لكضشب نيفاطضصملا مامأا ئطاوضشلا حتفل ادادعتضسا

شسوبيسسو ملاسس يديسس ششينروكل ميقعتو فيظنت ةلمح
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تايافنلا ماوكأا تحبشصأا ثيح
هوششي ا˘ي˘مو˘ي ارو˘كيد خا˘شسوألاو
يذلا رمألا ، تايدلبلا هذه ةروشص
ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا ءا˘˘ي˘˘ت˘˘شسا را˘˘ثأا
هي˘لإا تلآا يذ˘لا يرز˘م˘لا ع˘شضو˘لا
ر˘ي˘ب˘ك را˘ششت˘نا ن˘م ،م˘˘ه˘˘عراو˘˘شش
اهمكارتو ةما˘م˘ق˘لاو تاروذا˘ق˘ل˘ل
فورظلا لظ يف ةشصاخ ،ءايحألاب
بلطت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ن˘هار˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا

ةفاظنب ةف˘ث˘كم و ة˘شصا˘خ ة˘يا˘ن˘ع

نم ليلقتلل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘كا˘مألا
داز امو. «انوروك» ءابو راششتنا
تا˘يوا˘ح ماد˘ع˘نا و˘ه ة˘ل˘ب ن˘ي˘ط˘لا
وأا ةليلق اهنإاف تدجو نإاو ةمامقلا
ةمامقلا تتاب نيأا ةيرزم ةلاح يف
تاقرطلا و ةفشصرألا يف ىمرت
يف ةيد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘شصم ر˘خأا˘ت ع˘مو
صضع˘ب ي˘ف ل˘ظ˘˘ت ثي˘˘ح ا˘˘ه˘˘ع˘˘فر
يهو ةلماك مايأا ةثÓثل نايحألا

يف ببشست ام ةلاحلا هتاه ىلع
ة˘˘˘ه˘˘˘ير˘˘˘كلا ح˘˘˘ئاور˘˘˘لا را˘˘˘ششت˘˘˘نا

تا˘ب ا˘م˘ك، ةرا˘شضلا تار˘ششح˘˘لاو

ة˘ي˘ئ˘ي˘ب ة˘ثرا˘˘كب دد˘˘ه˘˘ي ع˘˘شضو˘˘لا
ىل˘ع ل˘ظ ا˘م لا˘ح ي˘ف ة˘ي˘ح˘شصو
هنإاف هتاذ قايشسلا يف، هيلع وهام
ءا˘˘ي˘˘حألا نا˘˘كشس ىوا˘˘كشش م˘˘˘غر
ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م ةرر˘˘شضت˘˘م˘˘لا
ةينعملا تاطلشسلا نأا لإا ةريطخلا
لكششملا لحل انكاشس كرحت مل
بلطت˘ي تا˘ب يذ˘لا ر˘مألا ،م˘ئا˘ق˘لا
يميرب نيدلا لامج يلاولا لخدت
ع˘فر ي˘ف م˘ه˘ب˘لا˘ط˘˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو
م˘ها˘ن˘كشس ءا˘ي˘حأا ن˘˘ع ة˘˘ما˘˘م˘˘ق˘˘لا
لك صسيل و مظنم و يرود لكششب

تلو˘˘˘ح˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ،ما˘˘˘˘يأا ة˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث
ة˘˘ي˘˘ن˘˘كشسلا ءا˘˘ي˘˘حألاو عراو˘˘˘ششلا
،رامع يدي˘شسو را˘ج˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
صسدكتت ةيمو˘م˘ع تا˘غر˘ف˘م ى˘لإا
تا˘يا˘ف˘ن˘لا ن˘م ر˘˘ي˘˘طا˘˘ن˘˘ق ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
لكششب تمهاشس يت˘لا ،ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا

صسومانلا رثاكتو راششتنا يف ريبك
لك ناكشسلا لمح امك،ناذرجلاو
نييلحملا نيبختنملل ةيلوؤوشسملا
لح داجيإا يف اومهاشسي مل نيذلا
يتلا ة˘ي˘ثرا˘كلا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا هذ˘ه˘ل
.نطاوملا ةمÓشس و ةحشص دّدهت

يدلبلا رضشحملا يف اهعضضوو ةجارد69 زجحي نمألا

نارودلا رواحمو قرطلا قرتفمب ةيرانلا تاجاردلا ىلع ةعسساو ةلمح
بابششلا ةئف نم مهتيبلاغ نيذلا ةيرانلا تاجاردلا باحشصأا ىلع ةنيدملا لخادمبو قرطلا قرتفم ىوتشسم ىلع ةبانع ةنيدمب قاطنلا ةعشساو ةلمح ةطرششلا تاوق ترششاب

مدع ىلع ةدايز ةيئانثتشسإلا لقنتلا ةشصخر ىلع اهباحشصأا ةزايح مدع ببشسب تاجاردلا نم تارششعلا زجح مت ثيح باطحلابو ميهاربا يديشسب نارودلا روحم رارغ ىلع
مهيلع طيلشست عم اهباحشصأا قح يف ةينوناقلا تاءارجإلا داختإا دعب يدلبلا رششحملا ىلإا ةزوجحملا تاجاردلا عيمج ليوحت مت ثيح اهشضعبل قئاثولا مادعنإاو ةذوخلا ءادترإا
لقنتلا صصخر ىلع زوحت ل يتلا ةيرانلا تاجاردلا ريشس عنمب قلعتملا «لامج يميرب» ةبانع يلاو رارق قيبطت لشصاوت ةبانع نمأا حلاشصم ددشصلا اذه يف.«تايشسورب»

حلاشصم اهب موقت يتلا ةيطرششلا تايلمعلل ةلشصاوم هنأا ةعمجلا صسمأا يئلولا نمألا نايب دمأاو .نيفلاخملا ىلع ةيلام تامارغ طلشستو ةيران ةجارد49 زجحتو ةيئانثتشسإلا

2و1 عيرشسلا لخدتلا يتبيتكل نيعباتلا ةطرششلا تاوق اهيف تكراشش0202 توأا6لا خيراتب ةيطرشش ةيلمعب يمومعلا نمألا ةيئلولا ةحلشصملا تماق ةبانع ةيلو نمأا

ميلقإاب ةيرانلا تاجاردلا ريشس عنمب قلعتملا يئلولا رارقلا مارتحإا مدعل ةيران ةجارد49 زجح ىلإا تشضفأا ثيح9,7,6,3,2 ةيرشضحلا ماشسقألا ةئيبلا ةيامحو نارمعلا ةقرفو

يف تنلعأا تناك ةبانع ةيلو حلاشصم نأا ردجيو.ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجلا ةفاك ذاختإا عم روظحم صضيبأا حÓشس ةزايح لجأا نم نيشصخشش فيقوت ىلإا ةفاشضإا ةبانع ةيدلب

فلاخم لكو انوروك صسوريف ءابو ةهباجمل ةيئاقولا ريبادتلا راطإا يف كلذو ةيلولا ميلقإا ربع ةيرانلا تاجاردلا ريشس اتاب اعنم عنمب يشضقي يئلو رارق نع قباشس تقو

YÉO∫ GCe«ø¯.رخآا راعششإا ىلإا لوعفملا يراشس رارقلا اذه لظي ثيح يدلبلا رششحملا يف اهزجح و ةيلام ةمارغ ىلإا اهبحاشص صضرعيشس رارقلل
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ى˘ل˘ع دا˘سصح˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع كسشو˘˘ت
ةجتنملأ مي˘لا˘قألأ ل˘كب ءا˘ه˘ت˘نلأ
فر˘ع˘ت ي˘ت˘لأو ،ة˘م˘لا˘ق˘ب ح˘م˘ق˘ل˘ل
بسسح ة˘ن˘سسلأ هذ˘ه ر˘ي˘فو جا˘˘ت˘˘نأ
ل˘سصو ثي˘ح ن˘ي˘حÓ˘ف˘˘لأ سضع˘˘ب

53 ي˘لأو˘ح ى˘لأ جا˘ت˘نلأ لد˘ع˘˘م
نأ ثيحب ، راتكهلأ يف راطنق
لسصت تلأزام ح˘م˘ق˘لأ تا˘ن˘ح˘سش
ةدجأوتملأ ةملاق نزاخم لك ىلإأ
،ي˘تا˘نز˘لأ يدأو ،ر˘ي˘خ˘ل˘˘ب ند˘˘م˘˘ب
ةينكرلأ ،فولخم نيع ،ةكولمات

زاجم و ةداقر نيع ،فوقسشوب و
ةدحلأ كلتب تسسيل اهنكل ،رامع
قلطنأ امدنع اهيلع تناك يتلأ

نأوج فسصتنم داسصحلأ مسسوم
ةم˘لا˘ق ة˘يلو فر˘ع˘ت و، طرا˘ف˘لأ
و تأونسس ةدع ذنم نيزخت ةمزأأ
ءا˘ن˘ب ن˘م نآلأ ى˘ت˘ح ن˘كم˘ت˘ت م˘ل

با˘ع˘ي˘ت˘سسل ة˘قÓ˘م˘ع ع˘˘مأو˘˘سص
ة˘˘ن˘˘سس ن˘˘م د˘˘يأز˘˘ت˘˘م˘˘لأ جا˘˘ت˘˘نإلأ

عور˘سشم ر˘˘ث˘˘ع˘˘ت ثي˘˘ح ،ىر˘˘خأل
، ر˘ي˘خ˘ل˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب د˘يد˘ج نز˘خ˘م
ةريخألأ هلحأرم يف فقوت امدنع
قÓطإأ نود راقعلأ ةمزأأ تلاح و

ةكو˘ل˘ما˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ب ر˘خآأ عور˘سشم
،ريبكلأ بونجلأ لهسسب ةعقأولأ
دوجأل اجات˘نإأ ر˘ث˘كألأ د˘ع˘ي يذ˘لأ
و،دÓ˘ب˘لأ قر˘سشب ح˘˘م˘˘ق˘˘لأ عأو˘˘نأأ

˘ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘˘لأ ه˘˘لا˘˘ق ا˘˘م بسسح
لÓخ بوبحلل ينطولأ نأويدلل
ة˘م˘لا˘ق ة˘يلو˘ل ةر˘ي˘خلأ ه˘ترا˘˘يز
ناب، يسضقنملأرهسشلأ ف˘سصت˘ن˘م
نأو˘˘˘يد˘˘˘لأ و ة˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ ةرأزو
، نا˘مز˘ت˘ع˘ي بو˘ب˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ
نيرثعتملأ نيعورسشملأ كيرحت
ةكولمات و ريخلب ةيدلب نم لكب
ـب رد˘˘ق˘˘ت با˘˘ع˘˘ت˘˘سس ا˘˘˘ت˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘ب

عمأوسص ءانب و راطنق فلأأ005

تا˘يد˘ل˘ب˘ب م˘ج˘ح˘˘لأ ة˘˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م

،ريخلب و فولخم نيع ،ةينكرلأ

لكب را˘ط˘ن˘ق ف˘لأأ001 ةردقب

هذ˘˘ه ءا˘˘ه˘˘ت˘˘˘نأ د˘˘˘ن˘˘˘ع و ع˘˘˘قو˘˘˘م

ع˘ف˘تر˘ت˘سس ،ة˘ما˘ه˘لأ ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لأ

ىلإأ ةيلو˘لا˘ب ن˘يز˘خ˘ت˘لأ تأرد˘ق

ف˘˘سصن و نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأأ

نل و حمقلأ نم راطنق نويلملأ

ةل˘سصأو˘م ى˘لإأ ة˘جا˘ح ي˘ف نو˘كت

بعتملأ ليوحتلأ ماظ˘ن˘ب ل˘م˘ع˘لأ

.ةرواجملأ تايلولأ نزاخم ىلإأ
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ةيدلبل تايعمجلأ يلثمم لسسأر

تاطلسسلأ ةسسبت بونجب نيرقن

حر˘ط˘ل ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ

ةيئأدتبأ ةسسردم زاجنأ لاغسشنإأ

يذ˘لأ ة˘ح˘ط˘سسلأ ي˘ح ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘ل

2891 ة˘ن˘سس ة˘ح˘مÓ˘م تر˘˘ه˘˘ظ

ةيدلبلاب ءا˘ي˘حألأ ر˘ب˘كأأ ن˘م و˘هو

ة˘فا˘سسم ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ع˘ط˘ق˘ي ثي˘˘ح

ىلإأ لوسصولل  ملك1 نم رثكأأ

ا˘ه˘ي˘ل˘ع نو˘عزو˘م˘لأ م˘ه˘سسرأد˘˘م

تاه˘ج˘لأ م˘ه˘ئا˘ي˘لوأأ د˘سشا˘ن ثي˘ح

أوعفرو تأرملأ ديدع ةيسصولأ

د˘ع˘ب ن˘م م˘ه˘ئا˘ن˘بأأ ةا˘نا˘ع˘م م˘˘ه˘˘ل
لا˘ف˘طألأ ق˘هر˘ت ي˘ت˘لأ ة˘فا˘سسم˘لأ
ير˘ي˘سضح˘ت˘لأ ة˘سصا˘خ را˘˘غ˘˘سصلأ
يف مونلأ دح مهب لسصي نيذلأ
تلا˘˘ح˘˘لأ د˘˘يد˘˘ع ي˘˘ف ما˘˘سسقألأ
ةسصاخو قاهرإلأو بعتلأ ببسسب
فور˘ع˘م˘لأ ثلا˘ث˘لأ ل˘سصف˘لأ ي˘˘ف
ةرأرحلأ ةجرد يف ريبك عافتراب
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ى˘˘˘ت˘˘˘ح ر˘˘˘ثؤو˘˘˘ي كلذ˘˘˘كو
˘مر˘ح د˘قو ي˘سسأرد˘لأ م˘˘هدودر˘˘م
ي˘ف م˘ه˘ق˘ح ن˘م لا˘ف˘طألأ د˘يد˘˘ع
يريسضحتلاب يجوغأد˘ي˘ب د˘ع˘ق˘م
يذ˘لأ ظا˘ظ˘ت˘˘كلأ بب˘˘سسب أذ˘˘هو
ةيولوأأ كلذكو سسرأدملأ هفرعت

ق˘ير˘ط˘لأ ق˘˘سش ر˘˘ط˘˘خو ءا˘˘ي˘˘حألأ

ىدوأأ يذ˘˘لأ61 م˘قر ي˘ن˘طو˘لأ
ببسسب نينطأوملأ سضعب ةايحب
ق˘ير˘ط˘لأو ه˘ي˘ل˘م˘ع˘ت˘˘سسم رو˘˘ه˘˘ت
رطخ كلذكو يبانتجلأ يوناثلأ
رطسضأ امم  ةدرسشملأ بÓكلأ

اهليجأات مهلامعأأ كرتل مهؤوايلوأأ
افوخ مه˘ئا˘ن˘بأأ ة˘ق˘فأر˘م ل˘جأأ ن˘م
أرخؤوم لافطألأ عفر دقو مهيلع
تاطلسسلل ءأدن م˘هؤوا˘ي˘لوأأ ة˘ق˘فر
يملح ) هي˘ف نو˘لو˘ق˘ي ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ

( يتيب بناجب ةسسردم
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م˘ت ي˘ت˘لأ تأءأر˘˘جلأ ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو

ىلع ج˘ما˘نر˘ب ر˘ي˘ط˘سست ،ا˘هذا˘خ˘تأ

ةيجيردتلأ ةدوعلأ نمسضي لحأرم

سضا˘سضت˘كلأ يدا˘ف˘ت˘ل ة˘ب˘ل˘ط˘˘ل˘˘ل

وأ يعماجلأ مرحلأ لخأد ءأوسس

مت دقو أذه .ةيعماجلأ تاماقلاب

تأر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘˘لأ سشما˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ميظنت يعماجلأ لوخدلل ةمزÓلأ

ه˘جو˘˘م ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت ي˘˘سسأرد مو˘˘ي

بط˘لأ تأد˘˘حو ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘ل

نيسضر˘م˘مو ءا˘ب˘طأ ن˘م ي˘ئا˘قو˘لأ
ةيحسصلأ ةياقولاب نيفلكم أذكو
تاما˘قلأ ءأرد˘م ى˘لأ ة˘فا˘سضلا˘ب
ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لأ
هترقأ يذلأ يحسصلأ لوكوتوربلأ

ثحبلأو يلا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ةرأزو
لا˘م˘كت˘سسأ ر˘ي˘ي˘˘سست˘˘ل ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لأ
لوخدلأ أذكو يعماجلأ مسسوملأ
نم ،ةرسشابم هيل˘ي يذ˘لأ ل˘ب˘ق˘م˘لأ

سصل˘خ تا˘ي˘سصو˘ت ة˘ل˘م˘˘ج لÓ˘˘خ
ن˘م م˘ت˘ي˘سس نو˘كرا˘سشم˘لأ ا˘ه˘˘ي˘˘لأ

نملوكو˘تور˘ب˘لأ ط˘ب˘سض ا˘ه˘لÓ˘خ

أذ˘كو ة˘ي˘جو˘غأد˘ي˘ب˘˘لأ ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لأ
لامكتسسأ لي˘ه˘سست˘ل ة˘ي˘تا˘مد˘خ˘لأ
فور˘ظ˘لأ ن˘سسحأ ي˘˘ف م˘˘سسو˘˘م˘˘لأ

ي˘ف سسور˘ي˘ف˘لأ را˘سشت˘نأ بن˘ج˘˘تو
د˘ع˘ي يذ˘لأ ،ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ط˘˘سسو˘˘لأ

ذاختأ مت ام أذأ هل ابسصخ اعترم
ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘تو ة˘مزÓ˘لأ ر˘ي˘˘بأد˘˘ت˘˘لأ
.اهريفأذحب
رطسسم˘لأ ج˘ما˘نر˘ب˘لأ د˘م˘ت˘عأ د˘قو
ىلع ةبلطلأ عوجر ةنتاب ةعماجل
ى˘لولأ ة˘ع˘فد˘لأ ى˘ن˘ع˘ت تا˘˘ع˘˘فد
جرختلأ ىلع نيفرسشملأ ةبلطلاب

ةثلاثلأ ة˘ن˘سسلأو2 رتسسا˘م ن˘م

ىلع32 ـلأ نم ءأدتبأ ،سسناسسيل
يف تأونسسلأ ةيقب ةبلط دوعي نأ

ى˘ل˘ع تا˘سصسصخ˘ت˘لأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ـب ةحلرم لك ةدم ردقت تاعفد

ةعجأرم اه˘ي˘ف م˘ت˘ي ع˘ي˘با˘سسأأ50
ربع ا˘ه˘قÓ˘طأ م˘ت ي˘ت˘لأ سسورد˘لأ
ىلأ ةفاسضلاب ،ةيمقرلأ ةسصنملأ
ي˘˘سسأد˘˘سسلأ تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘مأ ءأر˘˘˘جأ
قÓطنأ كلذ بقع متيل ،يناثلأ
ة˘˘ن˘˘سسل ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لأ

.1202/0202

صصاخ لوكوتورب لÓخ نم

يعماجلا لوخدلاب ةشصاخلا تاريشضحتلا ةفاك لمكتشست ةنتاب ةعماج
 قيسسنتلابو ةراجتلا ةيريدم نم ةردابمب

يقاوبلا مأاب رئازجلا ديرب عم

راجتلا ةدئافل ةيشسيشسحتلا ةلمحلا قÓطنإا
ينورتكلإلا عفدلا تاطحم رششن ةيلمع ميمعت لوح

عم قيسسنتلاب يقأوبلأ مأ ةيلول ةراجتلأ ةيريدم حلاسصم تقلطأ
ةدئافل  قاطنلأ ة˘ع˘سسأو ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت ة˘ل˘م˘ح ر˘ئأز˘ج˘لأ د˘ير˘ب ةد˘حو
يف ينورتكلإلأ عفدلأ تاطحم رسشن ةيلمع ميمعت لوحراجتلأ
مÓعإلأ ةيلخ نايب بسسحب ةلمحلأ هذه يتاتو, ةيراجتلأ تÓحملأ

ةيزأرتحلأ ةيئاقولأ ريبأدتلأ قايسس يف ةراجتلأ ةيريدمل لاسصتإلأو

زيفحت  لجأأ نم،91 ديفوك انوروك سسوريف راسشتنأ ةحفاكمل
تÓماعملأ ءانثأأ ينورتكللأ عفدلأ زاهج مأدختسسأ ىلع راجتلأ
ىودعلأ لاقتنأ رطخ سصيلقت اهنم ةريثك ايأزم نم هل امل ةيراجتلأ
ىلأ دتمي ةينأديملأ تاجرخلل اجمانرب ترطسس نيأ سسوريفلاب

مت ثيح ةيلولأ رئأود عيمج لمسشي يراجلأرهسشلأ ةياهن ةياغ
، تأزاغملأ ،ةلمجلأ راجت ،تايلديسصلأ ىلع ةيأدبلأ يف زيكرتلأ
ةيلمعلأ ممعتل ىربكلأ ةيراجتلأ تاحاسسملأ ورايغلأ عطق عيب
نيلماعتملأ ىلعف, ةيراجتلأ.تاطاسشنلأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘عد˘ع˘ب ا˘م˘ي˘ف

اناجمEPT زاهج ىلع لوسصحلأ يف نيبغأرلأ نييداسصتقلأ
يقأو˘ب˘لأ مأأ ةد˘حو ر˘ئأز˘ج˘لأ د˘ير˘ب ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘سصم ن˘م بر˘ق˘ت˘لأ

ةخسسن -.يراجتلأ لجسسلأ نم ةخسسن -)يلاتلأ فلملاب نيقوفرم

» ةيوهلأ ةقاطب نم ةخسسنFIN-ةيئابجلأ فيرعتلأ ةقاطب نم
سصخسشلل بوطسشم يديرب كسص -لكوملأ سصخسشلأ وأأ ريسسملل
دعأوقب مأزتلÓل راجتلأ ةفاك ةوعدب نا˘ي˘ب˘لأ م˘ت˘ت˘خ˘ي˘ل (يو˘ن˘ع˘م˘لأ
انوروك سسوريف نم ةيئاقولأ ريبأدتلأ مأرتحأو ةفاظنلأ
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جيريرعوب جرب

ءÓيتشسإلاو ةبتكم ةقرشسب اماق ايئاشضق نيقوبشسم فيقوت

ميتنشس نويلم82 غلبمو رئاجشس ةبلع021 ىلع
جيريرعوب جرب قرسش يلع دسصاق رئب ةرئأد نمأ حلاسصم تنكمت

ةنسس62 و53 امهرامعأ ايئاسضق نيقوبسسم نيقيقسش فيقوت نم
ةبكرم لامعتسسأو ليللأ فرظب ةنورقم رسسكلاب ةقرسسلأ ةمهتب
نمأل ةماعلأ تاقÓعلأو لاسصتلأ ةيلخ بسسح اماق ناطروتملأ
رسسكب اماق نيأ  ةقأرو ةبتكمك دعم يراجت لحم ةقرسسب  ةيلولأ
نيلمعتسسمو ليللأ فرظ نيلغتسسم لحملل يديدحلأ راتسسلأ لافقأأ

ةبلع021 ىلع اي˘لو˘ت˘سسأ ن˘يأأ ا˘م˘هد˘حأل كل˘م ة˘ب˘كر˘م كلذ ي˘ف

نويلم82 ـب ردقي يلام غلبم و عأونألأ فلتخم نم رئاجسسل
ةقمعملأ ةيطرسشلأ تاقيقحتلأ نأ ةيلخلأ تأذ بسسحو .ميتنسس
يف امهطروتب نيفورعملأ امهب هبتسشملأ ةيوه ديدحت نم تنكم
ةيلمع يف ةلمعتسسملأ ةبكرملأ تافسصأوم أذكو ةهباسشم اياسضق
تاهجلأ ىلإأ لسسرأأو امهدسض يئاسضق فلم  مت ثيح ريرح ةقرسسلأ
.ةسصتخملأ ةيئاسضقلأ
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جيريرعوب جرب

ةزهجأا ةعشستب معدتت ةيلولاتايفششتشسم
ةزكرم ةيانعلاو ششاعنإÓل

ةيفاسضأ ةزهجاب  جيريرعوب جرب  ةيلو تايفسشتسسم تمعدت
ةعسسوملأ ةينمألأ ةنجللأ  عامتجأ دعب  ةزكرملأ ةيانعلأو سشاعنÓل
ة˘ي˘ب˘ط ه˘ب˘سشلأو سشا˘ع˘نإلأ ءا˘ب˘طأأ ة˘سصا˘خ˘بو ة˘ي˘ب˘ط˘لأ م˘ق˘طألأ ع˘˘م
ةيجيتأرتسسإلأ ةسشقانم أذكو مهتلاغسشنأ ىلأ عامتسسلأو ةيرأدإلأو

تابيترتلأ لمجمو91- ديفوك انوروك ءابو - ةحئاج ةهجأومل
سشاعنإأ ةزهجأاب تاسسسسؤوملأ معد أذكو فيسصلأ ةرتف لÓخ ةيئاقولأ
نم ةيلولاب ةيئافسشتسسإلأ تا˘سسسسؤو˘م˘لأ ةدا˘ف˘ت˘سسأ ثي˘ح ة˘ي˘فا˘سضإأ

تا˘جرد ى˘ل˘عأأ ى˘ل˘ع ةز˘كر˘م ة˘يا˘ن˘عو سشا˘ع˘نإأ ةز˘ه˘جأأ (90) ع˘˘سست

ريرسس21 ىلع زوحت جيريرعوب جرب ةيلو تناك و أذه .روطتلأ

دوهج رفاسضتبو91-  ديفوك انوروك - ةمزأأ ةيأدب لÓخ سشاعنإأ

ريرسس73  عومجمـب تايفسشتسسملأ ميعدت مت ةيمومعلأ تاطلسسلأ
قرطت امك ريطخلأ ءابولأ أذه ةبراحمل ةسصاخ «ديدج سشاعنإأ»
لÓخ ةماعلأ ةيعسضولأو تأءأرجإلأ لمجم مييقت ىلأ روسضحلأ
ةيلولأ  تايفسشتسسم ىوتسسم ىلع لابقتسسلأ نسسحو ديعلأ مايأأ
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ةي’ولا نزاخم ىلإا لسصت تلازام حمقلا تانحسش

ةملاق ميلاقأا لماكب ءاهتنإلا فراششم ىلع داشصحلا ةيلمع

ةسسبتب نيرقن ةيدلبب ةيئ’ولا و ةيلحملا تاطلسسلل تايعمجلا يلثممل ةلسسارم يف

ذيمÓتلا لقنت ةقششم ءاهنإل ةحطشسلا يحب ةيئادتبا ةشسردم زاجنإاب بلاطم

يعماجلا مسسوملا نم يناثلا يسسادسسلا لامكتسس’ يعماجلا لوخدلل ابسسحت ،ةمزÓلا تاريسضحتلا ةفاك10 ةنتاب ةعماج تلمكتسسا
ةبلطلا لابقتسس’ يراجلا توأا32 ـلا يف ررقت يذلا يعماجلا لوخدلاب صصاخلا لوكوتوربلا قيبطت لÓخ نم كلذو،9102/0202

 .دعب هيف مكحتملا ريغ انوروك صسوريف ىودع لاقتنا بنجتو فورظلا نسسحا يف

ةليشسملاب يشسيع يديشس ةيدلبب عاونألا و ماجحألا فلتخم نم ةيلوحك تابورششم ةروراق5422 زجح
نم ةمداق تناك يتلأ ةاطغم سسكيله اطويط عون ةرايسس فيقوت نم ةليسسملاب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةعومجملأ تأدحو سسمأأ ءاسسم تنكمت

تناك ،ةفلجلأ ةيلو نم ةنسس52 رمعلأ نم غلابلأ (ح. ز) ىمسسملأ فرط نم ةداقم  ةليسسملأ ةيلو ىسسيع يديسس ةيدلب وحن ةريوبلأ ةيلو هاجتأ

نم ةروراق5422ــــب ةردقملأ عنسصلأ ةيلحم  ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم ةربتعم ةيمك ىلع روثعلأ مت اهسشتفت دنع و لسصبلأ ةدامب ةلمحم
ةلودلأ كÓمأأ ةيريدمل اهميلسست و ةعاسضبلأ زجح مت ةينوناقلأ تأءأرجإلأ عيمج ذاختأ دعب  لسصبلأ تحت ةهومم  عأونألأ و ماجحألأ فلتخم
ةيئاسضقلأ تاهجلأ ىلإأ هلاسسرإأ و يئاسضق فلم دأدعإأ و  ةسصخر نودب ةيلوحك تابورسشم ةزايح و لقن ةحنج لوح قيقحت حتفو ةليسسملاب
U°Édí T°îû°ƒñ.هتمكاحم راظتنأ يف ةسصتخملأ
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! ةضسبتب تايفنحلأ فافج يف يضسايق مقر

ةصسبت ةيلو برغ ةعيرصشلأ ةنيدمب سسيداب نب يح ناكصس ىدبأأ
يف لثمتت قاطت ل ةيعصضو ءأزإأ ديدصشلأ مهرمذت ،ملك54 يلأوحب

ةينعملأ تاهجلأ نم لخدت نود نيتنصسل مهتويب تايفنح فافج
ءاملأ نأأ املاط هلح نم دبل يذلأ لكصشملأ أذهل لح داجيإأو رظنلل
نم لصصف يأأ يف لو اهنع ءانغتصسإلأ نكمي ل ةيويح ةدام وه
ىلع نونطقي نينطأوملأ نم ةعومجم هنع ّربع ام كلذو ،لوصصفلأ

لÓخ نم يحلأ تأذب ةئيهتلأ ثيدح رامع يحأرم عراصش ىوتصسم
نم ةباجتصسأ ىندأأ نود مهلاغصشنإأ هيف نوحرطي ويديف لوأدت
.نيلوؤوصسملأ

 ةمداقلأ مايأ’أ يف ة’ولأ كلضس يف ةبقترم ةكرح

ةصسائر حلاصصم نأأ ةعاصس رخآأ ةيمويل ةقباطتم رداصصم تدروأأ
كلصس يف ةبقترملأ ةكرحلأ ةمئاقل عيباصسأأ ذنم رصضحت ةيروهمجلأ
ءاهنإأ متيصس ةيروهمجلأ ةلو نم أددع نإاف رداصصملأ بصسحو. ةلولأ

نيح يف ىرخأأ ىلإأ ةيلو نم نيرخآأ ليوحت متيصس امنيب ، مهماهم
نلعت نأأ بقترملأ نمو ، هتيلو يف ايلأو51 نم ديزأأ تبثيصس
ةيقرت متيصس نيأأ ، ةلبقملأ مايألأ لÓخ ةكرحلأ نع ةصسائرلأ حلاصصم
ءانمألأ نم ددع ىلإأ ةفاصضإلاب ةلو ىلإأ نيبدتنملأ ةلولأ نم ددع
تأراطإلأ سضعب ةدوع انرداصصم دعبتصست ملو ، تايلولل نيماعلأ
.قباصسلأ سسيئرلأ دهع يف اهماهم تيهنأأ يتلأ

ماعلأ نيمأ’أ ىلع رانلأ حتفي بختنم
ةلضشنخ ةي’ول

سسلجم˘لا˘ب ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لأ د˘حأأ نأأ لا˘ق˘لأو ل˘ي˘ق˘ل˘ل ردا˘صصم تف˘صشك
ماعلأ نيمألأ هجو يف رجفنأ دق ةلصشنخ ةيلول يئلولأ يبعصشلأ
ةنجللأ و ةينمألأ ةنجللأ ءاصضعأأ مامأأ ةريطخ امهت هل هجو و ةيلولل
دعبو بختنملأ. ا˘ي˘صصخ˘صش ة˘ل˘صشن˘خ ي˘لأو رو˘صضح˘ب و ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ
هجو و ةعاقلأ مامأأ رجفنأ ، ةيلولل ماعلأ نيمألأ لبق نم هزأزفتصسأ
يلأولأ دهع يف مزق هنأأ لاق يذلأ ماعلأ نيمأÓل ةلمجلاب تاماهتأ
ةرتنعلأ سسرامي و يلاحلأ يلأولأ دهع يف هتلاصض دجيل ، قباصسلأ

يف هل ةريصسعلأ ةبصساحملاب أدهعتم ، مهترقح و نيبختنملأ ىلع
. سسلجملل ةمداقلأ ةرودلأ

لحأرلأ يبيللأ ميعزلأ نامثجب نوبلاطي يفأذقلأ براقأأ
نبأ ،مدلأ فأذق دمحأأ بلاط
،لحأرلأ يبي˘ل˘لأ م˘ي˘عز˘لأ م˘ع
ـل ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلأ لوؤو˘˘صسم˘˘لأو
ي˘ن˘طو˘لأ لا˘صضن˘لأ ة˘ه˘ب˘˘ج»
هدÓب تاطلصس نم ،«يبيللأ
يفأذقلأ رمعم نامثج ميلصست

يف مدلأ فأذق دكأأو.هبراقأل
بوجو اصضيأأ سسمأأ حيرصصت
قا˘فو˘لأ ة˘مو˘˘كح م˘˘ل˘˘صست نأأ
راصصنأأ ثثج ةيبيللأ ينطولأ
رمعم لحأرلأ يبيللأ ميعزلأ
نأأو ،مه˘ي˘لا˘هأأ ى˘لإأ ي˘فأذ˘ق˘لأ
ي˘فأذ˘ق˘˘لأ را˘˘صصنأل ح˘˘م˘˘صسي
تفلو.م˘هدÓ˘ب ى˘لإأ ةدو˘ع˘لا˘ب
ىلوتي ناك يذلأ ،مدلأ فأذق
عم تاقÓعلأ قصسنم بصصنم
ىلإأ ،يفأذقلأ دهع يف رصصم
يبيللأ ميعزلأ مع نبأ ددصشو.مهنطو ىلإأ ةدوعلأ نوعيطتصسي ل مهنأل جراخلأ يف سشيعلل نورطصضي ءلؤوه نم فلآلأ نأأ
.«تأونصس عصست ذنم نيلقتعملأ نييبيللأ ءانجصسلأ عيمج نع يروفلأ جأرفإلأ» ةرورصض ىلع كلذك لحأرلأ

مايبلأو كابلأ ونحتمم
ةقاطب جأرختضساب نوينعم

  ةيرتمويبلأ فيرعتلأ
طصسوتملأ ميلع˘ت˘لأ ي˘تدا˘ه˘صش تا˘نا˘ح˘ت˘مإل ا˘ب˘صسح˘ت

ةبانع ةيلو حلاصصم تعد0202 ةرود ايرولاكبلأو

ةرورصضب نيينعملأ نينحتمملأ ذيمÓتلأ سسمأأ لوأأ

ىلإأ هجوتلأ ةيرتمويبلأ فيرعتلأ ةقاطب جأرختصسأ

ة˘قا˘ط˘ب˘لأ جأر˘خ˘ت˘صسإل ة˘˘ما˘˘قإلأ ر˘˘ق˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ى˘˘لإأ

ةلثمتملأ و ةبولطملأ قئاثولاب نيقوفرم ةيرتمويبلأ

. ةيصسردم ةداهصشو ةيصسمصش روصص عبرأأ يف

نانبل ةدعاضسمل ةينماضضت ةلفاق
جيريرعوب جرب نم

تمظن  نانبل ةلود عم ةينماصضتلأ  ةبهلأو لمعلأ راطإأ يف
ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ل ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
كلام نب دمحم روتكدلأ ةيلولأ يلأو فأرصشإابو  عوبصسألأ
د˘ع˘ب  ة˘ق˘ي˘ق˘صشلأ ة˘لود˘لأ ةد˘عا˘˘صسم˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘صضت ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق
عقو يذلأ مخصضلأ راجفنلأ ءأرج اهب تلح يتلأ  ةثراكلأ
لتقم  فلخ يذلأو   يصضاملأ ءاثÓثلأ توريب أافرم يف
حورجب فلآأ ةعبرأأ نم رثكأأ ةباصصإأو سصخصش ةئم نم رثكأأ

نانطألأ تائم مصضي عدوتصسمب  عقو يذلأ راجفنإلأ  ءأرج
تأدعاصسم تنمصضت ةلفاقلأ  موينومألأ  تأرتين ةدام نم
محÓتلأ رصصأوأأ زربت ةردابملأ ة˘عو˘ن˘ت˘م ة˘ي˘صسا˘صسأأ ة˘ي˘ئأذ˘غ
.ينانبللأ بعصشلأ و يرئأزجلأ بعصشلأ نيب نماصضتلأو

تايدلبلأ يبختنم روجأأ
ةعجأرم لحم

تاحأرتقإأ كانه نأأ (ةعلطم )رداصصم تدافأأ
دÓبلأ يف ا˘ي˘ل˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘صسل˘ل ة˘مد˘ق˘ت˘م د˘ج
نيبختنملأ روجأأ ةعجأرم ةرورصضب يصضقت
لكصشب اهعفر مت يتلأ ةيلحملأ سسلاجملاب

تاب نيأأ ةقباصسلأ تاموكحلأ دهع يف ريبك
نوصضاقتي تايدلبلاب نيبختنملأ نم ريثكلأ
ا˘ئ˘ي˘صش أو˘مد˘ق˘ي نأأ نود ن˘ي˘يÓ˘م˘˘لأ ا˘˘ير˘˘ه˘˘صش
. ةيباختنإلأ مهتدهع ةليط نيبخانلل



رداصصم تلقن لصصتم قايصس يفو

ةثاغإÓل ايلعلا ةئيهلا نع  ةيمÓعإا

0008 نم رثكأا نأا ةعمجلا اهديكأات

ءار˘˘ج ترر˘˘صضت ة˘˘ي˘˘ن˘˘كصس ةد˘˘˘حو

تور˘ي˘ب أا˘فر˘م ز˘ه يذ˘لا را˘ج˘ف˘˘ن’ا

طوقصس ىلإا ىدأاو يصضاملا ءاثÓثلا

ا˘م˘ن˘ي˘بو.ا˘يا˘ح˘صضلا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع

ءÓصشأ’ا نع ثحبلا لامعأا لصصاوتت

لمأ’ا ناد˘ق˘ف ع˘م ،ضضا˘ق˘نأ’ا ع˘فرو

ظفاحم نلعأا ،نيجان ىلع روثعلاب

رثكأا نأا ،دوبع ناورم ،توريب ةنيدم

ي˘نا˘ن˘ب˘ل ضصخ˘صش ف˘لأا003 نم

ءارج توريب يف ىوأام Óب اوحبصصأا

ذنم أافرملا يف عقو يذلا راجفن’ا

عا˘فد˘لا قر˘˘ف ل˘˘صصاو˘˘تو.ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي

قيصسنتلاب ةينعملا ةزهجأ’او يندملا

نع ثحب˘لا ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا ضشي˘ج˘لا ع˘م

ءارج نيبا˘صصم˘لا ل˘ق˘نو ن˘يدو˘ق˘ف˘م

ةررصضتملا لزا˘ن˘م˘لا ن˘م را˘ج˘ف˘ن’ا

ى˘˘˘لإا مد˘˘˘˘لا تاد˘˘˘˘حو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘مأا˘˘˘˘تو

دافأاو.اهتاجايتحا دصسل تايفصشتصسملا

ىلع روثعلا مت هنأاب ،مويلا انلصسارم

اياحصضلا ددع عفري ام ثثج ثÓث

ىلإا ىحرجلاو941 نم رثكأا ىلإا

دكأا ىرخأا ةهج نم.ف’آا5 نم رثكأا
،يناتيع لامج ،توريب ةيدلب ضسيئر
˘مو˘ق˘ت˘صس ن˘ي˘صسد˘ن˘ه˘م˘لا ة˘با˘ق˘˘ن» نأا
ةررصضتملا ةينبأ’ا لك نع فصشكلاب
اريصشم ،«ةثاغإ’ا ةئيه عم نواعتلاب
ةينبأ’ا نع فصشكلا متيصس» هنأا ىلإا

ةيلاغ اهنأ’ ،طقصست ’ يك ةيرثأ’ا

ـل ثيدح يف يناتيع تفلو.»انيلع

«ICBL» 5 عم لصصاوت» هنأا ىلإا

احصضوم ،«ما˘كر˘لا ة˘لازإ’ تا˘كر˘صش

نم رصصنع004 ءاعدتصسا مت» هنأا

مهرصشنل ةنيدملا يف يدلبلا ضسرحلا

.«ةعاصس42 رادم ىلع قطانملا يف

رصصانعل رثأا» ’ هنأا يناتيع فصشكو

ةعاصسلا ى˘ت˘ح تور˘ي˘ب ءا˘ف˘طإا جو˘ف

،ضسراف رحصس ةعوطتملا ءا˘ن˘ث˘ت˘صسا˘ب

ةهج نم.»ضسمأا اهع˘ي˘ي˘صشت م˘ت ي˘ت˘لا

ن˘˘ع ا˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘صسار˘˘م تل˘˘ق˘˘˘ن ،ىر˘˘˘خأا

ةيماصسلا ةيصضوفملا مصساب ثدحتملا

،ليفلوك تربور ،ناصسنإ’ا قوقحل

ى˘لإا عا˘˘م˘˘ت˘˘صس’ا بج˘˘ي ه˘˘نإا ه˘˘لو˘˘ق

امب ،ةلءاصسملل اياحصضلا لهأا تاوعد

د˘يا˘ح˘م ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ءار˘˘جإا كلذ ي˘˘ف

لو˘ح فا˘ف˘صشو ل˘ما˘صشو ل˘ق˘ت˘صسمو

.توريب أافرم راجفنا

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ملاعلأ رابخأأ6506ددعلا0202 توأا80 تبسسلا10
www.akhersaa-dz.com

ةررصضتم ةقصش ف’آأ8و درصشم فلأأ003  ىلإأ ةفاصضإأ

اسصخسش451 ىلإا توريب راجفنإا اياحسض ددع عافترإا

تببصس يتلا ،ةيواميكلا ةداملا تلصصو
ى˘لإا تور˘ي˘˘ب هد˘˘ه˘˘صشت را˘˘ج˘˘ف˘˘نا أاو˘˘صسأا

ىلع تاونصس7 لبق ةينانبللا ةمصصاعلا
اهرجأاتصسي ةكلاهتم نحصش ةنيفصس نتم
ناط˘ب˘ق˘ل ا˘ق˘فوو ،ي˘صسور لا˘م˘عأا ل˘جر
فقوتت نأا ررقملا نم نكي مل ةنيفصسلا

يذلا ،فيصشوكورب ضسيروب لاقو.كانه
ماع «ضسوصسور» ةنيفصسلا ناطبق ناك

نأا احصضوم ،«نيعصشج اوناك»3102
،فقوتي نأا هيلع نأا هغلبأا ةنيفصسلا كلام
يف ،هتلحر جمانرب يف نكي مل لكصشب
فاصضأاو.ةيفاصضإا ةنحصش ليمحتل نانبل
لمحت تناك ةنيفصسلا نأا فيصشوكورب

ةعيرصس ةيواميك ةدام نم انط0572
قيبمزوم ىلإا ايجروج نم لاعتصش’ا

ها˘˘˘ج˘˘˘ت’ا˘˘˘ب ر˘˘˘مأ’ا هءا˘˘˘˘ج ا˘˘˘˘مد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع
ر˘ح˘ب˘لا ر˘ب˘ع ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف تور˘ي˘ب ى˘لإا
ةنيفصسلا مقاط نم بلُطو .طصسوتملا
ةليقثلا قرطلا تادعم ضضعب ليمحت
لبق يندرأ’ا ةبقعلا ءانيم ىلإا اهلقنو
ناك ثيح ،ايقيرفإا ىلإا ةلحرلا فانئتصسا

موينومأ’ا تارت˘ن م˘ي˘ل˘صست رر˘ق˘م˘لا ن˘م
ن˘كل .تار˘ج˘ف˘ت˘م ع˘ي˘˘ن˘˘صصت ة˘˘كر˘˘صشل

ءانيم رداغت نأا اهل بتكي مل ةنيفصسلا
ىودج نود تلواح نأا دعب ادبأا توريب
نا˘مأا˘ب ة˘ي˘فا˘صضإ’ا ة˘ن˘ح˘صشلا ل˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘ت
ليوط ينوناق عازن نثارب يف طقصستل
ةلواحم نعو.ءانيملا موصسر ضصوصصخب
لا˘ق ة˘ي˘فا˘˘صضإ’ا ة˘˘ن˘˘ح˘˘صشلا ل˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘ت

ربع زرتيورل (اماع07) فيصشوكورب
يصشتوصس ةنيدم يف هلزنم نم فتاهلا
:دوصسأ’ا رحبلا ل˘حا˘صس ى˘ل˘ع ة˘ي˘صسور˘لا
نأا نكمملا نم ناك .Óيحتصسم ناك»
مهتاو.»’ تلقف ،اهلك ة˘ن˘ي˘ف˘صسلا ر˘ّمدُ̆ت
كلام نينئادلا ضضعب وماحمو ناطبقلا
يف اوحجنو اهنع يل˘خ˘ت˘لا˘ب ة˘ن˘ي˘ف˘صسلا
دعبو .اهيلع ظفحتلاب رمأا رادصصتصسا
مت ةمÓصسلاب قل˘ع˘ت˘ت با˘ب˘صسأ’و ر˘ه˘صشأا
تار˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صش غ˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت
عدو˘ت˘صسم ي˘ف ا˘ه˘ع˘صضوو مو˘ي˘˘نو˘˘مأ’ا
نارينلا تلعتصشا ،ءاثÓثلا مويو .ءانيملاب
ةبرقم ىلع رجفناو نزخملا كلذ يف
،ةنيدملاب ةلوهأام ةينكصس ةقطنم نم

541 لتقم نع لئاهلا راجفن’ا رفصسأاو

ىوصسو نيرخآا0005 ةباصصإاو اصصخصش
ديرصشت ي˘ف بب˘صستو ضضرأ’ا˘ب تا˘يا˘ن˘ب

امبرو .ضصخصش نويلم عبر نم رثكأا
ي˘˘˘ف تح˘˘˘ج˘˘˘ن ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘صسلا تنا˘˘˘˘ك
ن˘م تن˘كم˘ت ا˘ه˘نأا و˘ل تور˘ي˘ب ةردا˘غ˘م
ضسيئر لاقو .ةيفاصضإ’ا ةنحصشلا ليمحت
ضسيرو˘ب ،ي˘نار˘كوأ’ا ة˘ن˘ي˘ف˘صسلا ةرا˘ح˘ب
،تادعملا ضسّدك مقاطلا نإا ،كاصشنيصسوم
تا˘ي˘لآاو تارا˘ف˘ح ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا

باوبأا قوف ،قرطلا دي˘ه˘م˘ت˘ل ة˘م˘خ˘صض
تار˘ت˘ن يو˘ح˘ي يذ˘لا ن˘ح˘صشلا نز˘خ˘˘م
باو˘بأ’ا ن˘كل ،ه˘فو˘ج ي˘ف مو˘ي˘نو˘˘مأ’ا
فاصضأاو.تادعملا لقث تحت تجعبنا

ةميدق تنا˘ك ة˘ن˘ي˘ف˘صسلا» كا˘صشن˘ي˘صسو˘م
مدع انررق اذل .نزخملا ءاطغ ىنثناو

نم3و ناطبقلا ىصضمأاو.»ةرطا˘خ˘م˘لا

ىلع اره˘صش11 ةني˘ف˘صسلا م˘قا˘ط دار˘فأا
يقلت نود ينوناقلا عازنلا لÓخ اهنتم
،ةدود˘ح˘م ة˘ي˘ئاذ˘غ تاداد˘مإا˘˘بو بتاور
تارتن غيرفت ىرج مهترداغم درجمبو
ةنحصشلا» فيصشوكورب لاقو.موينومأ’ا

تلظ كلذل .را˘ج˘ف˘ن’ا ة˘ع˘ير˘صس تنا˘ك
اندوجو ةرتف لÓخ ةنيفصسلا نتم ىلع
نا˘ك كل˘ت مو˘ي˘نو˘˘مأ’ا تار˘˘ت˘˘ن .كا˘˘ن˘˘ه
فيصشوكورب ركذو  .«ادج ايلاع اهزيكرت

لا˘م˘عأ’ا ل˘جر و˘ه ة˘ن˘ي˘ف˘صسلا كلا˘م نأا

.ن˘˘ي˘˘كصشو˘˘صشير˘˘غ رو˘˘غ˘˘يإا ي˘˘صسور˘˘˘لا

ة˘طر˘˘صشلا نأا ي˘˘ن˘˘مأا رد˘˘صصم ح˘˘صضوأاو

نيكصشوصشيرغ تبوجتصسا ة˘ي˘صصر˘ب˘ق˘لا

لاقو ،ضسيم˘خ˘لا ،ضصر˘ب˘ق˘ب ه˘لز˘ن˘م ي˘ف

م˘˘ت ه˘˘نإا ة˘˘طر˘˘صشلا م˘˘صسا˘˘ب ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م

ن˘ع ف˘صشكي م˘ل ضصخ˘صش باو˘ج˘˘ت˘˘صسا

ة˘طر˘صشلا ن˘م بل˘ط ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ه˘م˘˘صسا

ل˘صصت˘ي ا˘م˘ي˘ف تور˘ي˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا

موينومأ’ا تار˘ت˘ن ة˘ن˘ح˘صشو.ة˘ن˘ح˘صشلا˘ب

ي˘فا˘ت˘صسور ة˘كر˘صش ن˘م ة˘عا˘ب˘ُم تنا˘ك

دا˘˘م˘˘صسلا ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصل ي˘˘صس.لإا.لإا توزأا

ة˘كر˘صشل ة˘ه˘ج˘ت˘م تنا˘كو ة˘ي˘جرو˘ج˘لا

ةعانصصل زو˘ف˘ي˘صسو˘ل˘ب˘صسكإا˘يد ا˘كير˘با˘ف

دري م˘لو.ق˘ي˘ب˘مزو˘م ي˘ف تار˘ج˘ف˘ت˘م˘لا

يد ا˘كير˘با˘ف ة˘كر˘صشل ر˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘ث˘˘م˘˘م

بلط ىلع روفلا ىلع زوفيصسولبصسكإا

دكنيل عقوم ىلع هل لصسُرأا قيلعتلل

ر˘يد˘م ،يزدÓ˘يدرو˘ب نا˘ف˘ي˘ل غ˘˘ل˘˘بأاو.نإا

نإا زرت˘يور ،توزأا ي˘فا˘ت˘صسور ع˘ن˘صصم

ذنم تايواميكلا عنصصم ريدت هتكرصش

نأا هل ىنصستي نل اذل ،طقف تاونصس3

نم موينومأ’ا تارتن تناك اذإا ام دكؤوي

نيز˘خ˘ت رار˘ق ف˘صصوو.ه˘ت˘كر˘صش جا˘ت˘نإا

ربت˘ع˘ي ه˘نأا˘ب تور˘ي˘ب ءا˘ن˘ي˘م ي˘ف ةدا˘م˘لا

نيزختلا تاءار˘جإ’ ا˘م˘ي˘صسج ا˘كا˘ه˘ت˘نا»

موينومأ’ا تارتن نأا ضساصسأا ىلع نمآ’ا

نوصضغ يف ةديفملا اهصصئاصصخ دقفت

تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ترا˘صشأاو .«ر˘ه˘صشأا ة˘ت˘صس

ضسعاقت ىلإا ىرج اميف ةينانبللا ةيلوأ’ا

ةيواميك ةدام عم لماعتلا يف لامهإاو

تقرغو.ةر˘ط˘خ نو˘كت نأا ل˘م˘ت˘ح˘˘ي

ةيصسار تناك ثيح ضسوصسور ةنيفصسلا

ي˘ف درو ا˘م˘ب˘صسح تور˘ي˘ب ءا˘ن˘ي˘˘م ي˘˘ف

ينورتكلإ’ا ديربلاب ماحم اهثعب ةلاصسر

لوقي8102 يام يف فيصشوكورب ىلإا

.«ارخؤوم» تقرغ ةنيفصسلا نإا اهيف

ثدحتي «توملا ةنيفسس» ناطبقو ..توريب ةثراك تببسس ةنحسش ةسصق

موي مÓعإÓل ةينطولا ةلاكولا تلاق
ةينا˘ن˘ب˘ل˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا نإا ضسي˘م˘خ˘لا

را˘طإا ي˘ف ا˘˘صصخ˘˘صش61 تف˘˘˘قوأا
أافرم عدوتصسم راجفنا يف قيقحتلا
ردصصم ر˘كذو ،تور˘ي˘ب ة˘م˘صصا˘ع˘لا
نأا ةيلحم مÓعإا لئاصسوو يئاصضق
ن˘م˘صض أا˘˘فر˘˘م˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ةلاكولا فصشكت ملو.ن˘يز˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

ن˘ع تل˘ق˘ن ا˘ه˘ن˘كل ،دار˘فأ’ا ءا˘م˘˘صسأا
ةمكحملا ىدل ةموكحلا ضضوفم
يداف يصضاقلا ةبا˘نإ’ا˘ب ة˘ير˘كصسع˘لا

تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا نإا ه˘˘لو˘˘ق ي˘˘ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ع

81 نم رثكأا نآ’ا ىتح تبوجتصسا
ةرادإاو ءا˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم ن˘˘˘م
تلكوأا نيذلا دارفأ’ا نمو كرامجلا
ة˘نا˘ي˘صصب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م ما˘˘ه˘˘م م˘˘ه˘˘ل

داوملا هيف تعدوأا يذلا عدوتصسملا
يف تببصست يتلا راجفن’ا ةديدصشلا
هلوق هنع ةلاكو˘لا تل˘ق˘نو.ة˘ثرا˘كلا
ةمذ ىلع ايلاح» نيفوقوملا نإا اصضيأا

،اصصخصش61 مهددع غلب قيقحتلا
نهر نيكورتم نيرخآا نع Óصضف
ءا˘م˘صسأا ر˘˘كذ˘˘ي م˘˘لو .«ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
تاقيقحت˘لا نإا لا˘قو ن˘يز˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

ي˘˘ئا˘˘صضق رد˘˘صصم لا˘˘قو .ة˘˘˘يرا˘˘˘ج
نإا ناتيلحم ناتينويزفلت ناتطحمو
أافرمل ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا م˘ط˘ير˘ق ن˘صسح
كنبلا ناك .نيزجتحملا نيب توريب
هنإا قباصس تقو يف لاق دق يزكرملا

ضصا˘خ˘صشأا ة˘ع˘ب˘صس تا˘با˘صسح د˘م˘˘ج
كرام˘ج˘لا ضسي˘ئرو م˘ط˘ير˘ق م˘ه˘ن˘ي˘ب
.ةينانبللا

راجفنإلا يف قيقحتلا راطإا يف اوزجتحا61 نمسض توريب أافرم ريدم

يرحبلأ ءانيملاب يصضاملأ ءاثÓثلأ موي عقو يذلأ رمدملأ راجفن’أ اياحصض دأدعأأ عافترأ ،نصسح دمح ينانبللأ ةحصصلأ ريزو نلعأأ
صسمأأ هل حيرصصت يف - ريزولأ راصشأأو صصخصش ف’آأ5 وحن ىلإأ نيباصصملأ ددع لصصو نيح يف ،اصصخصش451 ىلإأ لصصيل توريبل

ىحرجلأ يلامجإأ نم%02 وحن نأأ ىلإأ اتف’ ،اصصخصش021 اهددع غلبي نيباصصملأ نم ةجرحلأ ت’احلأ نأأ ىلإأ - ةعمجلأ
يتلأ ةيوقلأ ةيراجفن’أ ةجوملأ ءأرج رياطتملأ جاجزلأ نأأ فاصضأأو تايفصشتصسملأ لخأد ةيبط ةيانع ىلإأ نوجاتحي نيباصصملأو

.ةقيقد ةيحأرج تايلمع ىلإأ جاتحتو ىحرجلأ ىدل ةغلاب تاباصصإأ عوقو ىلإأ ىدأأ ،ريجفتلأ اهثدحأأ

:يئاصضق ردصصم

هللا بزح ذوفن ةهجاومل ططخي برغلا
..ةينانبللا ةلاحلا يف يبرغ رامثتسسإا
ملاعلا حاتجي موينومألا تارتن بعرو

،توريب أافرم ريجفت ىلع ءوصضلا طلصست ةيملاعلا فحصصلا لازت ’
يتلا ،ةينانبللا ةلودلا ل˘ب˘ق˘ت˘صسمو ،ا˘ه˘ف˘ل˘خ ي˘ت˘لا تا˘ي˘عاد˘ت˘لا ة˘صصا˘خ
لودلا» فاصصم ىلإا لوخدلاب اهددهت ةنحاط ةيداصصتقا ةمزأ’ ضضرعتت
ةلواحمب نايحأ’ا ضضعب يف فصصو يبرغ مامتها طصسو ،«ةلصشافلا
تمتها.هللا بزح دي نم دحلا فدهب ؛ةينانبللا ةلاحلا يف رامثتصسÓل
ءاثÓثلا ،توريب أافرم ريجفتب ،ةيكيرمأ’ا «يصسيلوب نيروف» ةلجم
ماطحلا طصسو اهلامعأا لصصاوت ذاقنإ’ا قرف لازت ’ يذلا ،يصضاملا
ةيفصصتو تاباجإا نع نوثحبي نوينانبللا لازي ’ اميف ،هفّلخ يذلا
باب˘صسأ’ا ،ثد˘ح ا˘م نو˘ل˘ه˘ج˘ي ن˘ي˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا نأا تفا˘صضأاو.تا˘با˘صسح˘لا

اه˘ل˘ك ..؟ن˘م بصسا˘ح˘ي ن˘مو ر˘ي˘ج˘ف˘ت˘لا ن˘ع لوؤو˘صسم˘لا ن˘م ،ج˘ئا˘ت˘ن˘لاو
ربع رجفنا يذلا بعصشلا ىدل اهنأاصشب ةحصضاو تاباجإا ’ ت’ؤواصست
ل˘ب˘ح ع˘فر˘ت تار˘ها˘ظ˘ت˘ب بلا˘ط˘˘ي ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م
ىلع ةيبلصسلا راجفن’ا تايعادت نع ةف˘ي˘ح˘صصلا تثد˘ح˘تو.ة˘ق˘ن˘صشم˘لا
،ةيلاملا ةمزأÓل لولح ىلإا لوصصولا يف ةموكحلا لصشف عم ،نانبل
عجارت طصسو ،ضسÓفإ’ا نم برتقي دلبلا تاب ىتح ةدصشب نيدلا مقافتو
ظفاحم هعقوت يذلا ويرانيصسلا نأا تأارو.ءاذغلا تادادمإا يف ديدصش
ود˘ب˘ي ،ن˘ي˘ما˘ع ى˘لإا ما˘ع ن˘م را˘م˘عإ’ا ةدا˘عإا قر˘غ˘ت˘˘صسي نأا˘˘ب تور˘˘ي˘˘ب
ةباوب ربتعي يذلاو ،ةلودلل يصسيئرلا ءانيملا نأا ةصصاخ ،«Óئافتم»
،ىرخأ’ا عئاصضبلا لكو بوبحلا نم ابيرقت اهتادراو عيمجل لوخدلا
يف بئانلا ،قونصشملا داهن نع ،ةلجملا تلقنو.ضضرأ’اب هتيوصست تمت
يقينيفلا دهعلا ذنم ىلوأ’ا ةرملا يه هذه» :هلوق ،ينانبللا ناملربلا
هنأا وه ةيمهأا رثكأ’ا ءيصشلا ،توريب يف ءانيم انيدل نوكي ’ يتلا
يف قثي ’ ينانبللا بعصشلا مظعم ،يلود قيقحت كانه نوكي نأا بجي
ةرايز تعباتف «زميات» ةفيحصص امأا .«ينانبللا قيقحتلا وأا ةموكحلا
تاد˘عا˘صسم˘لا ط˘بر يذ˘لا نور˘كا˘م ل˘يو˘نا˘˘م˘˘يإا ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا ضسي˘˘ئر˘˘لا
يتلا تافاتهلا ىلع ءوصضلا تطلصس امك ،نانبل يف ةيرذج تاحÓصصإاب
نأا ريرقتلا ىريو.ماظنلا طاقصسإا ىلإا وعدتو ،نوينانبللا اهب هلبقتصسا
ل˘ق˘صصل ن˘ي˘ي˘بر˘غ ءا˘ف˘ل˘ح ع˘م ة˘ق˘ي˘ثو ةرو˘صصب نآ’ا ل˘م˘ع˘ي نور˘كا˘˘م»
تاي’ولا عم ايناطيرب قفتت ثيح ،نانبل ىلإا ةهجوملا تادعاصسملا
قحتصست ةينانبللا ةلودلا يف ةيمصسرلا تاصسصسؤوملا نأا ىلع ةدحتملا
بهذيو .«هللا بزح ذوفن عم نزاوتلا داجيإ’ لقأ’ا ىلع ،ةدعاصسملا
لحي يك «يبرغلا رامثتصس’ا زيزعت» هامصس ام نع ثيدحلل ريرقتلا

ىلإا تادعاصسملا لوصصو نامصضل ؛نانبل يف ةيلحملا ةيبوصسحملا لحم
ضشيجلل ايناطيرب بيردتب ’اثم ابراصض ،اجايتحا رثكأ’ا نينطاوملا
تحت ايلعف عقت دودحلا كلت ءازجأا نأا مغر ،دودحلا نمأا يف ينانبللا
هذهل ادادتما.هللا بزح اه˘ب مو˘ق˘ي ي˘ت˘لا بير˘ه˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ةر˘ط˘ي˘صس
اهينطاوم رطاخب لوجي ملاعلا لوح ةديدع لود لازت ’ ،ةثداحلا

حتفي أادب عيمجلاف ،مهيصضارأا ىلع توريب ويرانيصس راركت اهييصسايصسو
نأا نكمي يتلاو ،ارطخ رثكأ’ا تآاصشنملاو موينومأ’ا تارتن فلم
لود موينومأ’ا تارتن نم بعرلا حاتجا.ةثراك ىلإا ناوث يف لوحتت
نع كانه ثيدحلا ديازت يتلا ناريإاو قارعلا ىلإا ضسنوت نم ملاعلا

«فار˘غ˘ل˘ت» ة˘ف˘ي˘ح˘صص .تور˘ي˘ب ي˘ف ع˘قو ا˘م ر˘ي˘ث˘كب قو˘ف˘˘ت ر˘˘طا˘˘خ˘˘م
اودبأا ةيلارتصسأ’ا لصساكوين ةنيدم ناكصس نإا اصضيأا تلاق ،ةيناطيربلا

،ةنيدملا يف موينومأ’ا تارتن نم ريبكلا نوزخملا نم مهفواخم

تناك يتلا ةداملا فاعصضأا4 نم ربكأا همجح نوكي نأا نكمي يذلاو

حوارتي ام دوجو ىلإا ةفيحصصلا تراصشأاو.توريب تاريجفت يف اببصس

عناصصملا دحأا يف ةنزخم موينومأ’ا تارتن نم نط فلأا21 ىلإا6 نيب

نم طقف رتم008 دعب ىلع عقي ثيح ،زليو ثواصسوين ةنيدمب

يحلا نم تارتموليك3و ،نوتكوتصس ثرون يف ةينكصسلا ةقطنملا
،غيرك ثيك يئايميكلا ضسدنهملا نع تلقنو .لصساكوين يف يراجتلا
هذه لثم نيزختو جاتنإ’ قÓطإ’ا ىلع بصسانم ريغ ناكم» هنإا هلوق
ةديدع تاونصس ذنم ىواكصشلا نم ديدعلا انمدق دقل ،ةرطخلا داوملا
كانه» :تارجفت˘م˘لا ر˘ي˘ب˘خ ،زدرا˘صشت˘ير ي˘نو˘ت لا˘ق ا˘م˘ك.«ىود˘ج نود
وحمل ةيفاك نوكتصس ،موينومأ’ا تارتن نم ةنزخم ةيفاك تايمك
نإا˘ف ،ة˘ن˘ح˘صشلا كل˘ت تر˘ج˘ف˘نا اذإا ،ة˘ط˘ير˘خ˘لا ى˘ل˘ع ن˘م ل˘˘صسا˘˘كو˘˘ي˘˘ن

:نولوقيصس ارتم وليك061 دعُب ىلع ةعقاولا ينديصس يف نينطاوملا
تنا˘ك هذ˘ه :ة˘با˘جإ’ا نو˘˘كت فو˘˘صسو ،؟م˘˘ي˘˘ح˘˘ج˘˘لا ق˘˘ح˘˘ب ثد˘˘ح اذا˘˘م
.«لصساكوين
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دمحم نانفلأ تبشسلأ مويلأ ردشصيشس
كÓب““ ـب فورعملأ ينيدوأأ فيرشش
نأونع لمحي ديدج بيلك ““ينيدوأأ
ةشسداشسلأ ى˘ل˘ع ““ا˘ششتا˘ف’ ي˘با˘ن˘ع““
ي˘ف ة˘ي˘م˘شسر˘لأ ه˘˘تا˘˘ن˘˘ق ر˘˘ب˘˘ع ءا˘˘شسم

زيمملأ نانفلأ برشضو ،““بوتويلأ““
نم هيعباتمو هقاششعل أديدج أدعوم
لعافتلأو ديدجلأ هلمع ةدهاششم لجأأ

يحلأ يف هريوشصتب ماق يذلأو هعم
د˘˘جو˘˘تو ““زور يرو˘˘ل““ ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلأ
اهريوشصت مت يتلأ دهاششملأ سضعب
رو˘شضح˘بو ““دو˘ه˘ي˘˘ل ة˘˘نا˘˘ب˘˘ج““ ي˘˘ف

نابششو يحلأ أذه نابشش نم ديدعلأ

ىق’و اشضيأأ ““دو˘ه˘ي˘ل ة˘نا˘ب˘ج““ ي˘ح

““INIDUO KCALB““ ابقتشسأ’

م˘ه˘ب˘ج˘ع˘ت ن˘يذ˘لأ نا˘ب˘ششلأ ن˘م أرا˘˘ح

رأزن بيل˘كلأ جأر˘خإا˘ب ما˘قو ،ه˘لا˘م˘عأأ

بيلك اشضيأأ جرخأأ يذلأ يوافرعلأ

ر˘ه˘شش ر˘خأوأأ ي˘ف ردا˘شصلأ ““ن˘يز˘ح““
بيلكلأ يف كراششو ، يشضاملأ نأوج
ي˘˘لÓ˘˘˘ب م˘˘˘هو با˘˘˘ب˘˘˘شش ن˘˘˘ي˘˘˘شصقأر

OILAW،ن˘ي˘م˘ل ،ةزو˘ب د˘م˘˘ح˘˘م
غ˘ي˘˘ل˘˘ب ،ما˘˘ششه ي˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ ،رأو˘˘ن˘˘ي˘˘ك

AIDALHGو  AYOBB

OLILنانفلأ فششكو ““KCALB

INIDUO““ يف ““ةعاشس رخآأ““ ـل
هعباطو ديدجلأ بيلكلأ نع هثيدح
ن˘˘ي˘˘ب ج˘˘يز˘˘م ه˘˘نأأ لا˘˘ق˘˘ف ي˘˘ئا˘˘ن˘˘غ˘˘لأ
نأأ فا˘˘شضأأو ““ا˘˘غأر˘˘لأ»و ““ور˘˘˘فأ’أ““

ENOZ““ جا˘˘˘ت˘˘˘نإأ ن˘˘˘م ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ

DORP““ ـب ة˘فور˘ع˘م˘لأ ““ENOZ

OTOHP““ سسافر ديلو اهبحاشصل،
هرو˘ه˘م˘ج ““ي˘ن˘يدوأأ كÓ˘ب““ ر˘˘كششو
يرول““ نييبعششلأ نييحلأ يف أريثك
ن˘˘يذ˘˘لأ ““دو˘˘ه˘˘ي˘˘ل ة˘˘نا˘˘ب˘˘ج»و ““زور
بح نأأ دكأأو زيمم لابقتشساب هوشصخ
ركشش امك ،هلام سسأأر وه روهمجلأ
مأرغتشسن’أ يف هيعبتتم لك اشضيأأ

مهدعوو مهئافو ىلع كوبشسيافلأو
ىو˘˘ت˘˘شسم ي˘˘ف لا˘˘م˘˘˘عأأ م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ب
.مهتاعلطت

نع نونفلأو ةفاقثلأ ةرأزو تفششك
ةيلعافت تأودنو تأرشضاحم ميظنت

يدا˘مÓ˘لأ ي˘فا˘ق˘˘ث˘˘لأ ثأر˘˘ت˘˘لأ لو˘˘ح
ن˘ي˘شصت˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘ث˘˘حا˘˘ب ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘ب
ثأر˘ت˘لأ ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘˘ف ن˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ه˘˘مو

يراجلأ توأأ01 نم ةيأدب يدامÓلأ
سسابلل ةينطولأ مايأ’أ راطإأ يف كلذو
ثأرتلأ ىلع ةظفاح˘م˘ل˘ل ،ير˘ئأز˘ج˘لأ
م˘ظ˘ن˘ت˘شس ثي˘ح يدا˘مÓ˘لأ ي˘فا˘ق˘ث˘˘لأ

نم ديدعلأ نو˘ن˘ف˘لأو ة˘فا˘ق˘ث˘لأ ةرأزو
ةيلعافت˘لأ تأود˘ن˘لأو تأر˘شضا˘ح˘م˘لأ

ة˘مو˘شسو˘م يدا˘مÓ˘لأ ثأر˘ت˘˘لأ لو˘˘ح
““ير˘ئأز˘ج˘لأ سسا˘ب˘ل˘لأ ةر˘˘كأذ ي˘˘ف»ـب
ي˘تر˘كأذ .. ي˘شسا˘ب˘ل““ را˘˘ع˘˘شش تح˘˘ت
أذه هؤوو˘ب˘ت˘ي ا˘م˘ل كلذو ،““ي˘ت˘فا˘ق˘ثو
يفاقثلأ ثرإ’أ ةموظنم يف ثأرتلأ
،امود اهب ىفتحُي ةلزنم نم ،ممأÓل
تا˘مّو˘ق˘م ن˘م ه˘ل˘م˘ح˘ي ا˘م˘ل أر˘˘ظ˘˘نو
ا˘ه˘˘قا˘˘شسنأأو ا˘˘ه˘˘خ˘˘يرا˘˘تو ا˘˘ه˘˘ت˘˘يو˘˘ه
هذ˘ه ى˘ع˘شستو ،ة˘ي˘فا˘ق˘ث و˘˘ي˘˘شسو˘˘شسلأ
ثأر˘˘ت˘˘لأ ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت ى˘˘لإأ تأءا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لأ
ءÓجإأو ،هتيقرتو ،هنيمثتو ،يدامÓلأ
لمعلأ عم ،هلاكششأأو هدفأورو هعونت

ةظفاحملأو هتيامح لبُشس ءÓجإأ ىلع
هب قحلي نأأ هنأاشش نم ام لك نم هيلع
،Ó˘ه˘جو ا˘ث˘ب˘ع وأأ ا˘ه˘يو˘˘ششت رر˘˘شضلأ

ةلوا˘ح˘م ى˘ل˘ع ق˘ير˘ط˘لأ ع˘ط˘ق أذ˘كو

ةرأزو وعدتو ،ه˘ي˘ل˘ع و˘ط˘شسلأ ر˘خآ’أ
نيمتهملأ عيم˘ج ،نو˘ن˘ف˘لأو ة˘فا˘ق˘ث˘لأ

ثأر˘˘ت˘˘لأ ل˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لأو
ءاشضف˘لأ ر˘ب˘ع رو˘شضح˘ل˘ل ،يدا˘مÓ˘لأ
ةلث طي˘ششن˘ت ي˘ف ما˘ه˘شسإÓ˘ل ،قرزأ’أ

يتلأ ةي˘ل˘عا˘ف˘ت˘لأ تأر˘شضا˘ح˘م˘لأ ن˘م
ةكئاششو ةقلاع عيشضأو˘م لوا˘ن˘ت˘ت˘شس
أءد˘˘˘ب يدا˘˘˘مÓ˘˘˘لأ ثأر˘˘˘ت˘˘˘لأ سصخ˘˘˘ت
عيشضأو˘م ى˘ل˘ع ا˘حا˘ت˘ف˘نأو سسا˘ب˘ل˘لا˘ب
تحت ة˘ي˘عو˘ب˘شسأأ تأءا˘ق˘ل ي˘ف ىر˘خأأ
،““يتفاقثو يتركأذ يشسابل““ راعشش
نوكت نأأ ىلع اهلامآأ ةرأزولأ دقعتو
ا˘هد˘ي˘شسج˘ت˘ب ة˘ع˘جا˘ن تأءا˘ق˘ل˘لأ هذ˘˘ه
ة˘يا˘م˘ح سصخ˘ت ة˘ي˘ل˘شصف˘م ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘ل
سسابللأ هنمشض نمو يدامÓلأ ثأرتلأ
تأرشضاحملأ سضرعتشسو ،يرئأزجلأ
نو˘كي˘شس ثي˘ح ““مووز˘لأ““ ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘ب
لوح ىلوأ’أ ةرشضاحملأ عم دعوملأ
ثأر˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘م˘˘هأأ
نم رئأزج˘لأ ي˘ف يدا˘مÓ˘لأ ي˘فا˘ق˘ث˘لأ
ةز˘˘يو ز˘˘ي˘˘لا˘˘ق ةرو˘˘ت˘˘كد˘˘لأ م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
سسابللأ لو˘ح ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ةر˘شضا˘ح˘م˘لأو
ة˘فر˘ح““ ي˘نا˘شسم˘ل˘˘ت˘˘لأ يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لأ
““سسرعلأ سسابل عنشص يف دوبجملأ

هللأ د˘ب˘ع ن˘ب ةرو˘ت˘كد˘لأ م˘يد˘ق˘ت ن˘م
اهمدقت  ةثلاث˘لأ ةر˘شضا˘ح˘م˘لأو ة˘ي˘هز
 ر.سس .يتاحرف مهاكرب

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج
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 ءاسسم81 ىلع بوتويلأ ةانق ىلع تبسسلأ مويلأ قلطيسس

““INIDUO KCALB““ ـل ديدجلا بيلكلا ““اسشتافل يبانع““

““يتفاقثو يتركأذ .. يسسابل““ اهراعسشو ةفاقثلأ ةرأزو اهمظنت

يرئازجلا سسابلل ةينطولا مايألا يف ةليعافت تاودنو تارسضاحم

تايلولأ ريفسسو ةفاقثلأ ةريزو نيب
 رئأزجلأ يف ةيكيرمألأ ةدحتملأ

-يرئازج جمانرب عيقوت
ميمرتو ظفحل يكيرمأا

 يفاقثلا ثارتلا
،نونفلأو ة˘فا˘ق˘ث˘لأ ةر˘يزو ،ةدود ن˘ب ة˘كي˘ل˘م تفر˘ششأأ

نوج  ،رئأزجلاب ةيكيرمأ’أ ةدحتملأ تاي’ولأ ريفشسو

سسيمخلأ سسمأأ لوأأrehcorseD nhoJ رششوريد
عيقوت ىلع ،ةمشصاعلاب ءايركز يدفم ةفاقثلأ رشصقب
،يفاقثلأ ثأرتلأ م˘ي˘مر˘تو ظ˘ف˘ح˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت ج˘ما˘نر˘ب
ينطولأ نأويدلأ تأردُق زيزعت يف مهاشسيشس يذلأو
يف ،ةيمحملأ ةيفاقثلأ تاكلتمملأ لÓغتشسأو رييشستل
نيعقوملأ ي˘ف ا˘م˘ي˘شس’ ي˘فا˘ق˘ث˘لأ ثأر˘ت˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لأ
ةمئاق نمشض نيفّنشصملأ ،داقميتو ةزابيتل نييرثأ’أ
نونفلأو ةفاقثلأ ةريزو  تدكأأو ،يملاعلأ ثأرتلأ

مئأدلأ قيشسنتلأ لجأأ نم نيفرطلل ةحلُملأ ةبغرلأ ىلع
يفاقثلأ ثأرتلأ ةيام˘ح فد˘ه˘ب تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ لدا˘ب˘تو
ريغ راجّت’أو ةيفاقثلأ تاكلتمملأ ةقرشس ةحفاكمو
سصر˘ح ى˘لإأ ةر˘ي˘ششم ،ة˘ير˘˘ثأ’أ ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا˘˘ب ي˘˘عر˘˘ششلأ
ةيرئأزجلأ ة˘كأر˘ششلأ ج˘ما˘نر˘ب ما˘م˘تإأ ى˘ل˘ع ن˘ي˘فر˘ط˘لأ
ربتعأ هتهج ن˘م ،ي˘فا˘ق˘ث˘لأ لا˘ج˘م˘لأ ي˘ف ة˘ي˘كير˘مأ’أ
جمانربلأ ىلع عيقوتلأ ،رئأزجلاب يكيرمأ’أ ريفشسلأ
ىلوأأ ةقلح ،ةيفاقثلأ تاكلتمُملأ ةيامحل يذيفنتلأ
ىلإأ ةيمأرلأ نيد˘ل˘ب˘لأ ن˘ي˘ب تا˘طا˘ششن˘لأ ن˘م ة˘ل˘شسل˘شس
يف ةيرثأ’أ عقأوملاب هباجعإأ أدكؤوم ،ثأرتلأ ةيامح
ر.سس.رئأزجلأ

ةفاقثلأ رأدو ةفاقثلأ ةيريدم ميظنت نم
 ةبانعب فايسضوب دمحم

ماسسرلا““ ةقباسسم قÓطإا
راعسش تحت ““ريغسصلا

““انتورث انبهاوم““

ةقباشسم ميظنت نع ةبانع ةي’ول ةفاقثلأ رأد تنلعأأ
ةششرو ةذات˘شسأأ فأر˘ششإا˘ب ““ر˘ي˘غ˘شصلأ ما˘شسر˘لأ““ ة˘ي˘ن˘ف
ةبانعب فايشضوب دمحم ةفاقثلأ رأدب راغشصلل مشسرلأ

، ““انتورث انبهأوم““ راعشش تحت يرشصنعم ةجيدخ
عوشضومف ةقباشسملأ طورشش نع فششكلأ مت دقو
ةكراششملأو ““انوروك ن˘ع أد˘ي˘ع˘ب““ نأو˘ن˘ع˘ب م˘شسر˘لأ

ةنشس41 ى˘لإأ تأو˘ن˘˘شس6 نم لاف˘طأÓ˘ل ة˘حو˘ت˘ف˘م
لمعلأ نوكيو ،مشسرلأ نفب ن˘ي˘فو˘غ˘ششلأو ن˘ي˘ب˘ح˘م˘لأ
مشسرلأ تاحول وأأ ،مشسرلاب سصاخ قرو ىلع يدرف

نأولأأ،(2A ,3A ,4A) سسيياقم نمشض ،ةشصاخلأ
ل˘شسر˘تو ،قوذ˘لأ فÓ˘ت˘خأو ة˘ب˘˘غر˘˘لأ بشسح م˘˘شسر˘˘لأ
ل˘ب˘ق˘تو ،ي˘نور˘ت˘كل’أ د˘ير˘ب˘لأ ق˘ير˘ط ن˘ع لا˘م˘˘عأ’أ
مشسإاب قفرتو ،(ةدحأو ةحول) دحأو لمعب ةكراششملأ

وأأ ،هرمأأ يلو فتاه مقرب بوحشصم كراششملأ بقلو

يراجلأ توأأ61 موي ديدحت مت دقو ،سصاخلأ هفتاه
ةيوه ىلع نلعيو ،تاكراششملأ لابقتشس’ لجأأ رخآاك
لشصأوتلأ عقأوم ىلع ةقباشسملأ يف ةثÓثلأ نيزئافلأ
لشصأوتلأ عقأوم ىلع مهلامعأأ رششنتو يعامتج’أ
.يعامتج’أ

 ر.ناميلشس

 توأأ رهسش يف رابكلل تايحرسسم8 ةجمرب

 لافطألا تايحرسسمب ةبانع حرسسم ةفايسض يف وزو يزيت نيسساي بتاك حرسسم
جمرب ثيح توأأ رهسش يف اير˘ث ا˘ج˘ما˘نر˘ب ة˘با˘ن˘ع˘ب ي˘بو˘ج˘م ن˘يد˘لأ ز˘ع يو˘ه˘ج˘لأ حر˘سسم˘لأ ر˘ط˘سس

يتلأو وزو يزيت نيسساي بتاك يوهجلأ حرسسملأ جاتنإأ نم لافطألل ةهجوم تايحرسسم8 ضضرع
جاتنإأ نم رابكلل تايحرسسم اسضيأأ ةجمرب مت امك ،احابسص ةرسشاعلأ ىلع موي دعب اموي ضضرعت
ىلعو كوبسسيافلأ ىلع ةيمسسرلأ ةحفسصلأ يف ءاسسم ةسسماخلأ ىلع ايموي ضضرعت ةبانع حرسسم
تايحرسسم ضضرع مت د˘ق˘ف را˘ب˘ك˘لأ ضضور˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو ،““بو˘تو˘ي˘لأ““ ي˘ف ة˘ي˘م˘سسر˘لأ ةا˘ن˘ق˘لأ
نم لوألأ ءزجلأ ضضرع عم ةعمجلأ ضسمأأ دعوملأ ناكو ،““ءاسسنلأ عيبر»و ““مدلأ ضسرع““ ،““ةزيول““

توأأ9 دحألأ موي امأأ ،مويلأ ءاسسم يناثلأ ءزجلأ ضضرعيسسو ““ةمكاحملأ راظتنأ يف““ ةيحرسسم
،توأأ01 نينثلأ موي يناثلأ ءزجلأو ““بحلأ ةعرسشأأ““ ةيحرسسم ضضرع عم دعوملأ نوكيسسف
يناثلأ ءزجلأو توأأ11 ءاثلثلأ موي لوألأ اهئزج ضضرع متيسس ““روسسكم لظب ةأأرمأ““ ةيحرسسم
موي يناثلأ ءزجلأو توأأ31 ضسيمخلأ موي ““ةنغزم““ ةيحرسسم ضضرعتسسو ،توأأ21 ءاعبرألأ موي
ضصخي اميف امأأ ،توأأ61و51 يموي ““عيبرلأ ديع““ ةيحرسسم ضضرعتسسو ،توأأ41 ةعمجلأ

،““يبهذلأ نرقلأ وذ لأزغلأ ،““ةدوقفملأ ةريزجلأ““ تايحرسسم ضضرع مت دقف لافطألأ ضضورع
““دينعلأ لفطلأ““ ،توأأ11و9 يموي ““ريفاسصعلأ ةدوسشنأأ““ تايحرسسم نيئزج ىلع ضضرع متيسسو
موي ““ةسسام““ ،توأأ32و12 يموي  ““اباب يلع““ ،توأأ91و71 يموي ““قراب رون““ ،توأأ51و31 يموي
  ر.ناميلسس .توأأ13 و92 يموي ““ميكحلأ ةنمد““ ةيحرسسمو توأأ72و52



ةيدنفل ةيبرعلا سأكلل ةيلاحلا ةخسنلا ءاغلإ مزتعي مدقلا ةركل يبرعلا داحتقا
ديفوك دجتسسملا انوروك سسوريف يسشفت ببسسب ةيدنأÓل ةيبرعلا سسأاكلل ةيلاحلا ةخسسنلا ءاغلإا مدقلا ةركل يبرعلا داحتلا مزتعي
لبقتسسم يف لسصفلل يراجلا عوبسسألا ةياهن يبرعلا داح˘تÓ˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘ك˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘ي˘سس ،ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت بسسحو،91
ةيدنألا سضيوعت نومظنملا يوني اميف ،انوروك ةحئاج ةجيتن ةريبك ةبسسنب ةيبرعلا ةئيهلا ليخادم ترثأاتو ،ةسسفانملا
ناكو ،نييدوعسسلا بابسشلا و ةدج داحتاو يرسصملا يليعامسسإلاو يبرغملا يواسضيبلا ءاجرلا يهو يئاهنلا فسصن رودلل ةلهأاتملا
تاباسصإلا ددع ديازت نكل ،كلذب ةي˘ح˘سصلا فور˘ظ˘لا تح˘م˘سس اذإا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ي˘ف ق˘با˘سس تقو ي˘ف نو˘ب˘غر˘ي نو˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

.مهرارق نع نوعجارتي مهلعج ةيبرع نادلب ةدع يف91 ديفوكب
ديلو.ف

¯ ±.hd«ó
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لا ما˘ع˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ر˘˘سشن
˘ما˘قرألا ،ي˘غو˘نو ي˘بر˘ع˘لا ،““بي˘نأا““ را˘ه˘سشإلاو ر˘سشن˘˘ل˘˘ل
ةكو˘ل˘م˘م د˘ئار˘ج ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘سصح˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ل˘ئا˘ه˘لا
ىل˘ع ن˘ي˘ي˘سضا˘ير ىت˘حو ،ن˘ي˘ي˘سسا˘ي˘سسو لا˘م˘عأا لا˘جر˘ل

دكأاو ،رجام حبار ةيرئازجلا ةركلا ةروطسسأا رارغ
بختنملا بردم نأاب ةيفحسص تاحيرسصت يف يغونو
يف طروتم ،رجام حبار ،قباسسلا يرئازجلا ينطولا

ة˘ي˘لا˘م ة˘م˘ي˘ق ىل˘ع ه˘لو˘سصح˘ب ة˘ي˘لا˘˘م ة˘˘ح˘˘ي˘˘سضف بل˘˘ق

3.2 لداعي ا˘م و˘هو م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م03 تغلب ،ةر˘ي˘ب˘ك
غÓ˘ب˘لا““و““ غÓ˘ب˘لا““ ،ه˘ي˘ت˘ف˘ي˘ح˘سص ر˘ب˘ع ،رلود نو˘ي˘ل˘˘م

ىلإا6102 نم ةدتمملا ةرتفلا يف كلذو ،““يسضايرلا

رايع˘لا ن˘م ة˘ح˘ي˘سضف ي˘غو˘نو ي˘بر˘ع˘لا ر˘ج˘فو،9102
ىل˘ع ل˘سصح د˘ق ر˘جا˘م نأا˘ب ف˘سشك ا˘مد˘ن˘˘ع ،ل˘˘ي˘˘ق˘˘ث˘˘لا
ردسصت ل ه˘ت˘ف˘ي˘ح˘سص تنا˘ك تقو ي˘ف ،ة˘ل˘ما˘ك لاو˘مألا
لاملل ارادهإا ربتعيو نوناقلا فلاخي ام وهو ،ايئاهن
ن˘م Ó˘يو˘م˘ت ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت ف˘˘يرا˘˘سصم˘˘لا نأا م˘˘ك˘˘ح˘˘ب ،ما˘˘ع˘˘لا

،تاماهتلا هذه ىفن دق رجام ناكو ،ةلودلا ةنيزخ
ة˘لاد˘ع نأا او˘سسن˘˘ت ل““ :ع˘˘ي˘˘با˘˘سسأا ل˘˘ب˘˘ق حر˘˘سص ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع

هذ˘ه ل˘ك ق˘ح˘ت˘سسأا ل ي˘ت˘ل˘ئا˘عو ا˘نأا ،ةدو˘جو˘م ق˘لا˘خ˘˘لا
ةليمجلا ةروسصلا وحمي نأا ديري سضعبلاو ،تاماهتلا
ع˘م م˘ك˘كر˘تأا˘سس ي˘ن˘ن˘ك˘ل ،ي˘ن˘ع م˘لا˘ع˘لا ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

،““ةمايقلا موي مكبقاعيسس نم وه ىلوملاو مكريمسض
ةيلوؤوسسملا نع ىلخت دق هنأاب ،اهتقو رجام حسضوأاو
كلذو ،يسضا˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘سش ذ˘ن˘م ،ةد˘ير˘ج˘لا كل˘ت˘ب
،ي˘نو˘نا˘ق ل˘ك˘سشب قّ̆ثو˘م˘لا د˘ن˘ع ل˘ئلد˘لاو ق˘ئا˘ثو˘لا˘ب
هبيردت ةرتف لÓخ سضرأا ةعطق نم رجام دافتسساو
بعÓ˘م د˘ي˘ي˘سشت رر˘ق نأا د˘ع˘ب ،ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

فرعي مل عورسشملا نأا ريغ ،ةلاسصلا لخاد ةريغسص
نأاب ““يبهذلا بقعلا““ بحاسص دكأا ذإا ،نآلا ىتح رونلا
.هعورسشم لسشف ءارو اوناك حاجنلا ءادعأا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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12

راـــــبخأ
ةضايرلا

رجام حبار رسضخلل قباسسلا بردملا ةعمسسو مسسا زهت ةديدج ةحيسضف

ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ب

بوغر˘م ر˘ي˘غ زو˘بدو˘ب سضا˘ير ق˘با˘سسلا

ل˘يو˘ب دو˘˘ل˘˘ك ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ف

نا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘يإا تنا˘˘˘سس ق˘˘˘ير˘˘˘ف ي˘˘˘ف ه˘˘˘برد˘˘˘م

نع ثحبلا ىلإا ّر˘ط˘سضي˘سسو ،ي˘سسنر˘ف˘لا

م˘˘ل˘˘عأاو ،ه˘˘ناو˘˘˘لأا ل˘˘˘ّث˘˘˘م˘˘˘ُي د˘˘˘يد˘˘˘ج ٍدا˘˘˘ن

تناسس يدان ةرادإا ليوب دولك بردملا

جراخ نيبعل4 نأا يسسنرفلا نايتيإا

م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘ك˘ي˘ت˘ك˘˘ت˘˘لا ه˘˘تا˘˘با˘˘سسح

ي˘لود˘˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ن˘˘م ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

ةقطن˘م ق˘ير˘ف نأا˘ب را˘سش˘ُي ،ير˘ئاز˘ج˘لا

ي˘ل˘سصألا ير˘ئاز˘ج˘لا مد˘ق˘ت˘سسإا زارو˘ف˘˘لا

نم سصلختلل اديهمت ،سشيسشوع لداع

ع˘ي˘با˘سسألا ي˘ف و˘سشو˘سس ة˘سسرد˘م ج˘˘ير˘˘خ

ي˘˘˘لود˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘حر تا˘˘˘˘بو ،ة˘˘˘˘مدا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

يسسنرفلا نايتيإا تناسس نع يرئازجلا

عسضو نع زجع نأا دعب ،تقو ةلأاسسم

ي˘لا˘˘م˘˘لا ءبع˘˘لا ن˘˘ع Óً˘˘سضف ،ه˘˘ت˘˘م˘˘سصب

لباقم ،قيرف˘لا ة˘ن˘يز˘خ فّ̆ل˘ك˘ي يذ˘لا

راو˘˘طأا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ط هر˘˘˘ه˘˘˘ظأا دود˘˘˘ح˘˘˘م ءادأا

يف كراسش زوبدوب نأا ركذي .مسسوملا

تاقبا˘سسم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ةارا˘ب˘م03

6 يف اهيف مهسسأا يلاحلا مسسوملا لÓخ

.ل˘ي˘ج˘سستو ة˘˘عا˘˘ن˘˘سص ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م فاد˘˘هأا

تنا˘˘سس ع˘˘م د˘˘ق˘˘ع˘˘ب ر˘˘ي˘˘خألا ط˘˘ب˘˘تر˘˘˘يو

ملو،2202 ةنسس ىتح دتمي نايتيإا

03) زو˘˘بدو˘˘ب سضا˘˘˘ير بعÓ˘˘˘ل ق˘˘˘ب˘˘˘سسي

هراوسشم يف سسأاك وأا بقل ةزايح (ةنسس

 .يفارتحإلا يوركلا

 بيجن.ج

¯ Ω.T¢.´

،ةديدع ةيناطيرب ةيمÓعإا ريراقت تفسشك

نب ديعسس تامدخب ماهنتوت يدان مامتها نع

تلا˘˘قو ،درو˘˘ف˘˘ت˘˘ن˘˘ير˘˘˘ب يدا˘˘˘ن م˘˘˘ج˘˘˘ن ة˘˘˘م˘˘˘حر

ةيدنأا ةدع نإا ةيناطيربلا روريم ةفيحسص

يلودلا مسض ىلع تفاهتت ج˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا ي˘ف

تلا˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘نلا ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف لÓ˘˘˘˘خ ،ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

““زرب˘سسلا““ يدا˘ن نإا رور˘ي˘م تلا˘قو ،ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا

،ةمحر نب عم دقاعتلا قابسس لوخدل دعتسسم

لظ يف ،ينيلرتسسإا هينج نويلم61 لباقم

ي˘ئا˘ن˘ث بنا˘ج ىلإا ه˘ع˘ي˘ب ي˘ف ه˘ق˘˘ير˘˘ف ة˘˘ب˘˘غر

ي˘˘لوأاو ،و˘˘مو˘˘ي˘˘ب˘˘م نا˘˘˘ير˘˘˘ب ،ي˘˘˘ما˘˘˘مألا ط˘˘˘خ˘˘˘لا

يدا˘ن˘لا نأا˘ب ،ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تع˘با˘تو ،ز˘˘ن˘˘ي˘˘ك˘˘تاو

ع˘م ،ة˘سسر˘سش ة˘سسفا˘ن˘م ه˘جاو˘ي˘˘سس يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا

هنأا لإا ،بعÓلا مسض ديري يذلا ،ماه تسسو

نكمتي ىتح نيبعÓلا سضعب عيب ىلإا جاتحي

˘ما˘ه تسسو نأا تح˘سضوأاو ،ة˘ق˘ف˘سصلا م˘سسح ن˘˘م

ا˘م˘م ،ه˘عا˘فد ط˘خ ز˘يز˘ع˘ت˘ل ة˘يو˘لوألا ي˘ط˘ع˘ي

،ةقفسصلا مسسح يف ةيلسضفألا ماهنتوت حنمي

د˘ق ،درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب نأا ىلإا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا ترا˘˘سشأاو

نأا دعب ،ةيلاملا هبلاطم سضيفخت ىلع قفاوي

نويلم52 ىل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا ىل˘˘ع ار˘˘˘سصم نا˘˘˘ك

تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا ه˘ي˘ن˘˘ج

نمسض ،ةنسس42 بحاسص دجاوتيو ،ةيوتسشلا

ةيدنأا نم د˘يد˘ع˘لا ىد˘ل ن˘ي˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق

رار˘غ ىل˘˘ع ،زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا

.Óيف نوتسسأاو ،زديلو ،لانسسرآاو ،يسسليسشت

هجتي يوادوب
نع بايغلل

سين فوفص
حاتتفا يف
“1 غيللا“

ةباسصإا نم هتاناعم مدع نم مغرلاب
ةيلمعل هعوسضخ بلطتت ةريطخ
يوادوب ماسشه نأا لإا ،ةيحارج

هجتي سسين يدان ناديم طسسوتم
حاتتفا يف هقيرف فوفسص نع بايغلل
هجاويسس ثيح ،ةيسسرنفلا ةلوطبلا
رداسصم تركذو ،سسنل يدان ““روسسنلا““
فواخملا نأا ةيسسنرف ةيمÓعإا

تناك ةنسس02 بحاسص سصوسصخب
ةطبرأا يف عطقل هسضرعتب ةقلعتم
ظحلا نسسح نمو هنأا لإا ،ةبكرلا
نكت مل ةباسصإلا يرئازجلا يلودلا

مجنلا نأاب ينعي ام وهو ،ةوقلا كلتب
اربجم نوكي نل وداراب يدانل قباسسلا

يفتكيسس لب ،ةيحارج ءارجإا ىلع
جÓعلا ةعباتمو ةحارلل عوسضخÓب
ـل بسسانم ريغ تقو يف تءاج ةباسصإلا هذه نأا ىلإا ريراقتلا تاذ تراسشأاو ،ةسسفانملا وج ىلإا اددجم ةدوعلا لبق عيباسسأا ةعسضبل
نأا ركذي ،ةيدو تايرابم ةدعل سسين سضوخ تدهسش يتلا ةيسضاملا ةرتفلا لÓخ هقيرف عم ةريبك تادادعتسسا ىلع نابأا يذلا يوادوب
ىدحإا لÓخ ةبكرلا ىوتسسم ىلع ةباسصإل هسضرعت رثإا كلذو ،اسسمنلا ـب ايلاح ماقملا هقيرف ركسسعم رقم رداغ دق ناك يوادوب
ع.سش.م.ةيريسضحتلا ةهجاوملا

”غيلرميربلا“ ةقلامع دحأ ىلإ مامضنقا باتعأ ىلع يرئازجلا يلودلا

ةمحر نب عم دقاعتلا قابسس لخدي ماهنتوت

سسمأا لوأا ،ي˘م˘ي˘هار˘ب ن˘ي˘سسا˘ي ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا ل˘˘سصاو
رفسصِل فدِهب انيمث ازوف نايرلا هقيرف ىدهأاو .هقّلأات ،سسيمخلا

ـلا ةلوجلا مسسرِب ةارابملا هذه تبعُلو ،ةيليسسلا يدان فيسضلا ىلع
نيسسا˘ي ل˘ّج˘سسو ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ِل ة˘ير˘ط˘ق˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ر˘م˘ع ن˘م،02

،8 ـلا ةقيقدلا دنع ةارابملا هذه يف ديحولا فدهلا يميهارب
يميهارب ناكو ،هاندأا جردُملا ويديفلا طيرسش روسص هرهظُت امك
يدان ف˘ي˘سضم˘لا ما˘مأا ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ر˘خآا ا˘فد˘ه ل˘ّج˘سس د˘ق
31 ىلإا يرئازجلا ناديملا طسسوت˘م ة˘ّل˘غ ي˘لا˘ت˘لا˘ِب ع˘ف˘تر˘تِ̆ل ،ر˘ط˘ق
9102- ةخسسن ةيرطقلا ةلوطبلا يف ،““بيهّرلا““ قيرف ّيزِب افده
يذلا ،حاجنوب دادغب مجاهملا هنطاومِب يميهارب قحتلاو،0202
ةحئل نأا املع .دسسلا قيرف ناولأاِب فادهألا ديسصر سسفن زوحي
ل˘ي˘مز ف˘ي˘ف˘ع مر˘كأا ي˘ما˘مألا ط˘خ˘لا بعل ا˘هرّد˘سصت˘ي ن˘ي˘فاّد˘˘ه˘˘لا

اذ˘ه د˘ع˘ب نا˘˘ير˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف تا˘˘بو ،ا˘˘فد˘˘ه41 عو˘م˘ج˘م˘ِب ،حا˘ج˘نو˘ب
نع افّلختُم ،ةطقن54 ديسصِرب يناثلا زكرملا لغسشي ،راسصتنإلا
ريخألا قيرفلا نكل ،ةدحاو ةطقن قرافِب ليحدلا يدان دئاّرلا

ة˘ب˘تر˘لا ي˘ف ة˘ي˘ل˘ي˘سسلا يدا˘ن ع˘قو˘م˘ت˘يو .ةر˘ّخأا˘ت˘م ةارا˘ب˘م ه˘سصق˘ن˘ت
دق ،يرطقلا نايرلا ةرادإا تناكو ،ةطقن52 عومجمِب ةسسداسسلا
رمأا ةيلاحلا ةرتفلا لÓخ اهفاده نع يلختلا نأاب ارخؤوم تدكأا

غلابلا بعÓلا عدبأاو  ،هلسصتسس يتلا سضورعلا تناك امهم ليحتسسُم
لقتني نأا لبق ،ةطانرغ عم نيماع رادم ىلع ،ةنسس03 رمعلا نم
،9102 ةيل˘يو˘ج ىت˘حو،4102 فيسص يف يلا˘غ˘تر˘ب˘لا و˘ترو˘ب ىلإا

سضوخ،9102 ف˘ي˘سص ي˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘ب رر˘˘ق هراو˘˘سشم ي˘˘ف ةر˘˘م لوألو
نا˘ير˘لا ىلإا م˘سضنا ا˘مد˘ن˘ع ،ة˘ي˘ج˘ي˘ل˘˘خ˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت
01 اهلÓخ لجسس ةارابم51 نآلا ىتح هعم بعل يذلا ،يرطقلا
بعلف ةيوركلا هتريسسم رادم ىلع امأا ،ىرخأا5 عنسصو فادهأا

اهلÓخ لجسس ،ةارابم283 ،اهلثم يتلا ةيدنألا ةفاك عم يميهارب
““ر˘˘ها˘˘ق““ ه˘˘نأا ي˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘ب ن˘˘ع فر˘˘عو،06 ع˘ن˘سصو ا˘ًفد˘ه48
يلاغتربلاو يسسيم لينويل يني˘ت˘ن˘جرألا ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘لا ن˘ي˘ترو˘ط˘سسألا

،3102و2102 يماع يف امهيلع قوفت ثيح ،ودلانور ونايتسسيرك
فقوتي ملو ،يناب˘سسإلا يرود˘لا ي˘ف ة˘ح˘جا˘ن˘لا تا˘غوار˘م˘لا دد˘ع˘ب
لب ،ينابسسإلا يرودلا دنع ودلانورو يسسيمل يميهارب سسوباك
تاغوارملا ددع يف ىرخأا ةرم امهيلع يرئازجلا مجنلا قوفت
م˘سسو˘م ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود˘ب تا˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا رود ي˘˘ف ،ة˘˘ح˘˘جا˘˘ن˘˘لا
.8102-7102
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 زرحمل حيدملا ليكي قباسلا يتيسلا مجن
يرئازجلا يلودلا بعÓلا حجن
رتسسسشنام مجن زرحم سضاير
ىلع راظنألا فطخ يف ،يتيسس
،ةيسضاملا ةليلقلا تاونسسلا رادم
يتلا ةزيمملا تايوتسسملا دعب
،ةدعسصألا عيمج ىلع اهمدق

يزيلجنإلا يرودلا يف ةسصاخ
لاوط زرحم زربو ،زاتمملا

هتردقب ةيزيلجنإلا هتبرجت
نم نيعفادملا عادخ ىلع ةقئافلا

ىلع ديدسستلاب رهاظتلا لÓخ
ةكرحب مهزواجت لبق ،ىمرملا

رسضخلا دئاق تاراهم ،ةعئار ةينف
ثيداحأا روحم هتلعج ،ةينفلا

،نيقباسسلا موجنلاو ةركلا ءاربخ
اهفسصو يتلا هتاردقو يرئازجلا بعÓلا حدتما يذلا ،قبسسألا يوامسسلا عفادم ايناسس يراكاب يسسنرفلا مهنمو
يف فورعملا بويتويلا ىوتحم عناسص ،ناميلسس نب ميسسو يرئازجلا ىلع افيسض ايناسس يراكاب لحو ،ةيئانثتسسلاب
ثيح ،زرحم سضاير يف لزغت يتيسسلل قبسسألا نميألا ريهظلا ،ةيوركلا اياسضقلا نم ددع نع ثيدحلل ،اسسنرف
ةبهومل ايناسس قرطتو ،ةليلق تاونسس لÓخ ةيوركلا هتريسسم هتدهسش يذلا تفÓلا روطتلاب ريبكلا هراهبنا ىدبأا

ةينف ةسسملل هكÓتما ظحÓي زرحم ءادأل عباتملا““ :ددسصلا اذه يف لاق ثيح ،ةغوارملا يف ةريبكلا زرحم
ةقراخ ةراهم كلتمي هتلعج عراوسشلا تايرابم نأا حسضاولا نم““ :هلوقب ةبسضتقملا هتاحيرسصت متتخاو ،““ةعئار
يف فسشك زرحم نأا ركذي ،““ةيوركلا هتريسسم يف ةريبك ةيعون ةلقن ققح هنأاب فارتعلا بجي ،ةداعلل
تاقوأا مظعم يسضقي ناك ثيح ،عراسشلا يف مدقلا ةرك ملعت هنأاب ““سستروبسس ياكسس““ ةكبسشل هل ةقباسس تاحيرسصت
.ةقطنملا ءانبأا عم مدقلا ةرك بعل يف هغارف

ديلو.ف

 يلاطيإلا ايرودبماس يدان تامامتها لخدي يلوغيف
ايرودبماسس يدان ةرادإا بغرت
بعÓلا بادتنا يف يلاطيإلا
نا˘˘ي˘˘ف˘˘سس ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا

تلاقتنإلا قوسس يف ،يلوغيف
كلذ ءاج ،ةيلا˘ح˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا

و˘يدوÓ˘ك ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا ن˘˘م بل˘˘ط˘ِ̆ب
ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف برد˘˘˘˘˘م ير˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘نار
ه˘˘تر˘˘كذ ا˘˘م˘˘كو ،ا˘˘يرود˘˘˘ب˘˘˘ما˘˘˘سس

و˘˘ل˘˘يد ا˘˘ت˘˘يزا˘˘غ ل““ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص
ثدحأا يف ةيلاطيإلا ““تروبسس
كلميو ،نأاسشلا اذهِب اهل ريرقت
ير˘˘ي˘˘ي˘˘نار و˘˘يدوÓ˘˘ك برد˘˘م˘˘لا

نيبعÓلا نع ةّبيط تامولعم
د˘˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ،ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
سضا˘ير حا˘ن˘ج˘لا ىل˘˘ع ه˘˘فار˘˘سشإا

˘˘˘مÓ˘˘˘سسإا م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لاو زر˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
ر˘ت˘سسي˘ل ق˘ير˘ف ي˘ف ي˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس
لÓ˘˘خ ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس
،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تاو˘ن˘˘سسلا

ن˘ك˘ل  ،ه˘تر˘مإا تح˘ت ا˘م˘ه˘ق˘ّلأا˘˘تو
يذ˘لا د˘ي˘حو˘لا ق˘ئا˘ع˘˘لا ىق˘˘ب˘˘ي
يدا˘˘˘ن ةرادإا ه˘˘˘˘ب مد˘˘˘˘ط˘˘˘˘سصت˘˘˘˘سس
سسفن ىلإا ادانتسسا ،ايرودبماسس
وه ،يلاطيإلا مÓعإلا ةليسسو
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘سسلا ةر˘˘˘جألا
يتلاو ،يلوغيف نايفسس حانجلل

نيبعÓلا ةمئاق يف يلوغيفل يارسستلاغ ةرادإا عسضو نع تفسشك دق ،ةيكرت ةيمÓعإا ريراقت تناكو ،وروأا نويلم8.3 غلبمِب رّدقُت
قيرف اهب رمي يتلا ةيلاملا لكاسشملا زواجت لجأا نم اذهو ،هتامدخ يف بغارلل وروي نييÓم01 غلبم ديدحت عم ،عيبلل نيسضورعملا

ذإا ،يزيلجنإلا ماهتسسيو نم7102 ماع يارسستلاغ يدانل مسضنا دق (اماع03) يلوغيف ناكو .انوروك سسوريف اهفلخ يتلا ةمزألا ءارج
ليثمت اوراتخا نيذلا نيبعÓلا نم يلوغيف ربتعيو ،نييلاتتم نيمسسومل ايكرت يف سسأاكلاو ةلوطبلا بقل زارحإل قيرفلا ةدايق يف حجن
يتلا ةدعاسصلا ءامسسألا سضعب سسكع ،هعم قلأاتي ناك يذلا ينابسسإلا ايسسنلاف قيرف عم بعلي ناك امدنع يرئازجلا ينطولا بختنملا

،اًفده72 اهلÓخ لجسس ،يكرتلا يدانلا عم ةيمسسر ةارابم501 ،يرئازجلا مجنلا بعلو .ةماقإلا دلبو يلسصألا مهدلب رايتخا نيب ددرتت
يلوغيف نايفسس طبتريو  ،ينابسسإلا ايسسنلاف يدان اهسسأار ىلع ؛ةيملاعلا ةيدنألا ديدع يلوغيف لثم ،ةيوركلا هتريسسم لاوطو،32 عنسصو
ةدنهلب دقع ةّدم يسضقنت امنيب2202. ماع نم هتاذ لسصفلا يف يسضقنتو7102 فيسص هتّدم تأادب ،ٍدقعِب يكرتلا ايارسسلا ةعلق يدان عم
1202. ناوج نم03 ـلا يف (ةنسس03)

 بيجن.ج

 هناولأا ّلثمُي ديدج ٍدان نع ثحبلا ىلإا ّرطسضيسس

يسسنرفلا نايتيإا تناسس يدان بردم تاباسسح جراخ زوبدوب
لوينابسإ
مضل ططخي

بعق ماهد
وشوس

يدان مزتعي
لوينابسسإا
ينابسسإلا
ءارجإا
نم ديدعلا
تارييغتلا

ىلع
ىوتسسم
،ةليكسشتلا

نم كلذو
لجأا

ةلواحم
ىلإا ةدوعلا
يف ““اغيللا““
اذه هطوقسس دعب مداقلا مسسوملا
،ةيناثلا ةجردلا ىلإا مسسوملا

،ةينابسسإلا ““سسأا““ ةفيحسص تفسشكو
لوينابسسإا يدان يلوؤوسسم نأا

ماهد نايفسس عم دقاعتلل نوططخي
يذلا وسشوسس يدان ناديم طسسوتم
ةيناثلا ةجردلا يف طسشني
ةفيحسصلا تحسضوأاو ،ةيسسنرفلا
يرئازجلا يلودلا نأا ةينابسسإلا

لÓخ لوينابسسإا ىلإا لاقتنÓل حسشرم
راسشي ،ةيفيسصلا تلاقتنلا ةلحرم
لاز ل ةنسس42 بحاسص نأا ىلإا

ىلإا دتمي وسشوسس عم دقعب طبتري
1202. ناوج ةياغ

ينادوسس لÓه يبرعلا يرئازجلا يلودلا بعÓلا عّدو
سسمأا لوأا ءا˘سسم ي˘نا˘نو˘ي˘˘لا سسو˘˘كا˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا ه˘˘ق˘˘ير˘˘فو
قيرف رسسخو ،يبوروألا يرودلا ةسسفانم سسيمخلا

فيسضملا مامأا (0-1) ةجيتنِب ينانويلا سسوكايبملوأا
رودلا بايإا باسسحِل ،يزيلجنإلا نوتبماهرفلوو يدان
،يبوروألا يرودلا ةسسفا˘ن˘م ر˘م˘ع ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ن˘م˘ث
ه˘ناد˘ي˘م˘ِب لدا˘ع˘ت د˘ق ة˘ي˘نا˘نو˘ي˘لا ةر˘ك˘لا ل˘ث˘مُ̆م نا˘˘كو

قا˘ب˘سس ن˘م ه˘جر˘خأا ا˘˘م و˘˘هو،(1-1) ةجيت˘ن˘ِب ا˘با˘هذ

21 ـلا يف باهذلا ةهجاوم تبعُلو ،يبوروألا يرودلا
يرود˘لا ة˘سسفا˘ن˘م تف˘ّقو˘ت ّم˘˘ث ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا سسرا˘˘م ن˘˘م
فنأا˘ت˘سس˘ُت نأا ل˘ب˘ق ،““ا˘نورو˘ك““ ة˘ح˘ئا˘ج ي˘ّسشف˘ت بب˘سسِ̆ب
ل˘ّ̆سضفو ،ن˘˘ي˘˘طرا˘˘ف˘˘لا سسي˘˘م˘˘خ˘˘لاو ءا˘˘ع˘˘برألا َيءا˘˘˘سسم
ق˘ير˘ف برد˘م ز˘ن˘ي˘ترا˘م ورد˘ي˘ب ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا
يبرعلا مجاهملا ةدوع ليجأات ينانويلا سسوكايبملوأا

رسضحي ملو ،ةيمسسّرلا تاسسفانملا ىلإا ينادوسس لÓه
وه ام˘ل˘ث˘م ،ةدو˘ع˘لا ءا˘ق˘ل ي˘لا˘ت˘لا˘ِب ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
يف أادب ينادوسس نأا مغر .باهذلا ةارابم يف نأاسشلا

ي˘ف ه˘ئÓ˘مز ع˘م ما˘ظ˘ت˘نا˘ِب بّرد˘˘ت˘˘ي ةر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘نوآلا
دق يرئازجلا يلودلا ناكو ،سضيبألاو رمحألا قيرف
بق˘ل˘ب ،ي˘نا˘نو˘ي˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ئÓ˘˘مز ة˘˘ق˘˘فر جو˘˘ت
يبرعلا مجاهملا لّج˘سسو،ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل ة˘لو˘ط˘ب˘لا

ه˘ق˘˘ير˘˘ف ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘ِل فاد˘˘هأا7 ي˘˘˘˘˘نادو˘˘˘˘˘سس لÓ˘˘˘˘˘ه

9102- ةخسسنِل ةينانويلا ةلوطبلا يف ،سسوكايبملوأا

ةبكّرلا يف ةريطخ ةباسصإاِل سضّرعتي نأا لبق0202.
ةيلمع ءارجإا ىلع ه˘تر˘ب˘جأا ،ي˘سضا˘م˘لا ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘سش

نإاف ،ةراسشإÓل ،ناوآلا لبق همسسوم تهنأاو ،ةيحارج

يف ابقل11 هديسصر يف زوحي ينادوسس لÓه يبرعلا
ايروتيفو فلسشلا ةيعمج قرف عم ،يوركلا هراوسشم

ي˘تاور˘ك˘لا بر˘غز و˘ما˘ن˘يدو ي˘لا˘غ˘تر˘˘ب˘˘لا سشيرا˘˘م˘˘ي˘˘غ
لÓ˘ه ي˘بر˘ع˘لا ط˘ب˘تر˘يو ،ي˘نا˘نو˘ي˘لا سسو˘كا˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأاو

ينانويلا سسوكايبملوأا يدان عم (ةنسس23) ينادوسس

لسصفلا يف يسضقنتو9102 فيسص هتّدم تأادب ،دقعِب

1202. ماع نم هتاذ
 بيجن.ج

 لجأاتت نيدايملا ىلا يرئازجلا يلودلا ةدوع

 يبوروألا يرودلا ةسسفانم عدوي ينادوسس

31 هفده لجسس
يرودلا يف
يرطقلا

يميهارب
لصاوي
جهوتلا

دوقيو
نايرلا
زوف ىلا
 نيمث



¯  ±.hd«ó
ةبيبصش يدان ةرأدإأ سسلجم برعأأ
نع ،لÓم فيرصش ةدايقب ،لئابقلأ
تجأر يتلأ تاعئاصشلأ نم هئايتصسأ

ل˘صصأو˘ت˘لأ ع˘قأو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ،أر˘˘خؤو˘˘م
ءأرجإأ ةي˘نا˘كمإأ لو˘ح ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘يرذ˘ج تأر˘ي˘ي˘غ˘ت
ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ب ،ر˘˘ي˘˘صسم˘˘لأ بت˘˘كم˘˘لأ
ديدعلأ تناكو ،اي˘ل˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ

ءاهتنأ برق تدكأأ دق ،ريراقتلأ نم
ي˘لا˘ح˘˘لأ ةرأدإ’أ سسل˘˘ج˘˘م ة˘˘قÓ˘˘ع
ح˘ن˘م د˘ع˘ب ،ي˘ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لأ يدا˘˘ن˘˘لا˘˘ب
ىدحإ’ تاميلعت ايلعلأ تاطلصسلأ
لوصصحلاب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘كر˘صشلأ

يدانلأ لاقو ،يدانلأ ةيكلم ىلع
ه˘با˘صسح ر˘ب˘ع نا˘ي˘ب ي˘ف ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘˘لأ
لوأأ «كو˘ب˘صسي˘ف» ى˘ل˘ع ي˘˘م˘˘صسر˘˘لأ
ي˘ف ه˘لوأد˘˘ت م˘˘ت ا˘˘م سسكع» :سسمأأ
نم ةي˘صضا˘م˘لأ ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لأ تا˘عا˘صسلأ
،ةفورعم تاحفصص ر˘ب˘ع تا˘ع˘ئا˘صش
ركنت نأأ لئابقلأ ةبيبصش ةرأدإأ دوت

هذ˘ه ل˘ك ،مز˘ح˘لأ ن˘م رد˘ق ر˘ب˘˘كأا˘˘ب
أد˘بأأ مد˘خ˘ت ’ ي˘˘ت˘˘لأ ،تأءأر˘˘ت˘˘ف’أ

ا˘م˘ك » :م˘ت˘خو ،«يدا˘ن˘لأ ة˘ح˘ل˘صصم
ي˘ب˘ح˘م ع˘ي˘م˘ج ن˘ئ˘م˘ط˘ن نأأ د˘˘ير˘˘ن
لمعلأ لصصأوت ةرأدإ’أ نأاب ،يدانلأ

،1202ـ0202 مصسومل دأدعتصسÓل
فورظ يف ريصسي ءيصش لك نأأو
»ةديج

باسشلأ بعÓلأ عم دقاعتت ةرأدإ’أ
 تأونسس ةسسمخل دقعب ةفيذح يفرع

ةبيبصش يدان نلعأأ ،ىرخأأ ةهج نم
ع˘م هد˘قا˘˘ع˘˘ت سسمأأ لوأأ ،ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لأ
،ي˘فر˘ع ة˘ف˘˘يذ˘˘ح با˘˘صشلأ بعÓ˘˘لأ

،ءاعبرأ’أ لمأأ يدان باعلأأ عناصص
ربع نايب يف يلئابقلأ يدانلأ لاقو
:كوبصسيف ىلع ةيمصسرلأ هتحفصص
ه˘ت˘ب˘هو˘م ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘صش مد˘˘ق»
نم غلابلأ ،يفرع ةفيذح ،ةباصشلأ

ىلع عقو يذلأ ،اماع91 رمعلأ

:فاصضأأو ،«تأونصس5 ةدمل دقع

نم لقأأ ةئفل يلود بع’ يفرع»

عناصص زكرم يف طصشني ،اماع02

ر˘ي˘ب˘ك ل˘كصشب رو˘ط˘˘تو ،با˘˘ع˘˘لأ’أ

ةيصضاملأ ةثÓ˘ث˘لأ م˘صسأو˘م˘لأ لÓ˘خ

دكأأ امك ،«ءاعبرأ’أ لمأأ رباكأأ ةقفر

ماعلأ ريدملأ ،طينحج قأزرلأ دبع

دعي يفرع نأاب ،ةينابصشلأ تائفلل

كل˘ت˘م˘يو ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يور˘ك ة˘ب˘هو˘م

ريث˘كلأ م˘يد˘ق˘ت ي˘ف ةد˘يد˘صش ة˘ب˘غر

ةفيذح» :مت˘خو ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘صشل

ي˘ت˘˘لأ بهأو˘˘م˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م د˘˘حأو

،ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ مد˘ق˘لأ ةر˘ك د˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صس

ن˘م بل˘طأأ ،ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لأ ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صشو

،ه˘ف˘ل˘خ فو˘قو˘لأو ه˘م˘عد را˘صصنأ’أ

تامدخ مد˘ق˘ي˘صس ه˘نأأ ن˘م د˘كأا˘ت˘مو

.»يدانلل ةريبك

لئابقلأ ةبيبسش نأولأأ لمح» :يحأرف

»ميظع فرسش

،ي˘حأر˘ف يد˘ه˘م ع˘˘فأد˘˘م˘˘لأ بر˘˘عأأ

ة˘ب˘ي˘ب˘صش ق˘ير˘ف˘ل ا˘ث˘يد˘ح م˘صضن˘م˘˘لأ

عم عيقوتلاب هتداعصس نع ،لئابقلأ
ت’ا˘ق˘ت˘ن’أ ةر˘ت˘ف لÓ˘˘خ ،يدا˘˘ن˘˘لأ
يف يحأرف لاقو ،ةيراجلأ ةيفيصصلأ
لئابقلأ ةبيب˘صش ةا˘ن˘ق˘ل تا˘ح˘ير˘صصت
،ديعصس انأأ» :بويتوي ىلع ةيمصسرلأ

أذ˘ه سصي˘م˘ق ل˘م˘ح˘ب أد˘ج رو˘خ˘فو
ميظع فرصش كلذو ،ريبكلأ يدانلأ
ة˘ب˘ي˘ب˘صش قا˘˘صشع ن˘˘م ي˘˘ن˘˘نأ’ ،ي˘˘ل
بعللاب أريثك ملحأأ تنكو ،لئابقلأ
هذ˘˘ه نأأ د˘˘ق˘˘ت˘˘عأأ» :فا˘˘˘صضأأو ،«ه˘˘˘ل
امب ،ريثكلأ يل فيصضتصس ةبرجتلأ
ل˘ك سسفا˘ن˘ي ق˘ير˘ف˘˘ل بع˘˘لأأ ي˘˘ن˘˘نأأ

كرا˘˘صشيو ،بق˘˘ل˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع م˘˘صسو˘˘م
لاطبأأ يرود يف ةيرود ةروصصب
،«ةيلأرديفنو˘كلأ سسأا˘كو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ

ة˘نا˘كم˘ب ر˘ف˘ظأأ نأأ ي˘فد˘ه» :م˘ت˘˘خو
،ي˘˘صسا˘˘صسأ’أ ل˘˘ي˘˘كصشت˘˘لأ ن˘˘˘م˘˘˘صض
نل ةصصرفلأ ىلع لصصحأأ امدنعو
نأأ ىن˘م˘تأأ ،د˘ي˘كأا˘ت ل˘كب ا˘ه˘ع˘ي˘صضأأ
،ةرأدإ’أ ن˘˘ظ ن˘˘صسح د˘˘˘ن˘˘˘ع نو˘˘˘كأأ

.»راصصنأ’أو

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ 14Gdù°Ñâ 80GChä 0202Gd©óO6506ةضضاـيرلأ راـبخأأ

www.akhersaa-dz.com

لئابقلا ةبيبصش

سسيئرلأ سسيمخلأ سسمأأ لوأأ فيطصس قافو يدان ةرأدإأ سسلجم دصشان
لجأأ نم ةموصضهملأ هقوقح عاجرإ’ لخدتلأ ،نوبت ديجملأ دبع
ةئيهلأ تررقو ،لبقملأ مصسوملأ ايقيرفإأ لاطبأأ يرود يف بعللأ
ةحئاج ببصسب ة˘لو˘ط˘ب˘لأ لا˘م˘كت˘صسأ مد˘ع مد˘ق˘لأ ةر˘كل ة˘ي˘لأرد˘ف˘لأ
أذهو ،بقللأ ردصصتملأ دأدزولب بابصش حنمو ،انوروك سسوريف
رد˘صصت˘ي نا˘ك يذ˘لأ ،دأدزو˘ل˘ب با˘ب˘صش خ˘يرا˘ت ي˘ف ع˘با˘صسلأ بق˘ل˘˘لأ

بابصشلأ ةرأزو تررق امدنع،22 ةلوجلأ ماتخ يف ةقباصسملأ

ناكو ،ءابولأ ببصسب يصضاملأ سسرام61 يف اهفاقيإأ ةصضايرلأو

ثÓث قرافب امدقتم ةأرابم12 نم ةطقن04 كلمي دأدزولب بابصش
دا˘ح˘ت’أ لا˘قو ،ر˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدو˘لو˘مو ف˘ي˘ط˘˘صس قا˘˘فو ن˘˘ع طا˘˘ق˘˘ن
ايقيرفإأ لاطبأأ يرود يف كراصشيصس رئأزجلأ ةيدولوم نأاب يرئأزجلأ
قافو كراصشيصس امنيب ،دأدزولب بابصش عم لبقملأ مصسوملأ يف
دصصح ةيدولوملأ نأ’ أرظن ،يقيرفإ’أ داحت’أ سسأاك يف فيطصس

كلمي يذلأ فيطصسل ةأرابم22 لباقم ةأرابم12 نم ةطقن73
زكرملأ ىلع لوصصحلا˘ب ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو بلا˘ط˘يو ،ه˘تأذ د˘ي˘صصر˘لأ
لاقو ،ايقيرفإأ يف ةيدنأÓل ةقباصسم عفرأأ يف رئأزجلأ ليثمتل يناثلأ
ةهجأوم يف كلذو ،«عورصشملأ يدانلأ قح أذه» :نايب يف قافولأ
.هباصسح ىلع ةنيعم فأرطأأ ةلماجمب اهمهتأ يتلأ ةيداحت’أ
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،سشيرهلأ ا˘ير˘كز ي˘ب˘ي˘ل˘لأ ى˘ف˘ن

يدا˘˘ن فو˘˘ف˘˘صصب فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘˘لأ

سسمأأ لوأأ ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘صسق با˘˘ب˘˘صش

ديدجت نع ددرت ام ،سسيمخلأ

لا˘قو ،ي˘صسا˘ي˘صسلأ ع˘م هد˘قا˘ع˘˘ت

:يفحصص حيرصصت يف ،سشيرهلأ

ىتح يمصسر ءيصش دجوي ’»

˘مÓ˘عإأ ل˘ئا˘˘صسو تنا˘˘كو ،«نآ’أ

سشيرهلأ نأاب تركذ دق ،ةفلتخم

،ةنيطنصسق بابصش يف ىقبيصس
ة˘ق˘˘ي˘˘ثو بل˘˘ج˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ي˘˘صسو
د˘ع˘يو ،ا˘ي˘ب˘ي˘˘ل ن˘˘م ح˘˘ير˘˘صست˘˘لأ

زر˘بأأ ن˘م ،ا˘ما˘ع22 سشير˘ه˘لأ
،ايبي˘ل ي˘ف با˘ب˘صشلأ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ

ةدع سضاخ نأأو بعÓل قبصسو
لبج˘لأ ي˘ف ة˘ي˘فأر˘ت˘حأ برا˘ج˘ت
ة˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘ط دا˘˘˘ح˘˘˘˘تأو ،دو˘˘˘˘صسأ’أ
ي˘˘ف بع˘˘ل ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘بر˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لأ

،ي˘تأر˘صصم˘لأ ي˘ل˘هأ’أ فو˘ف˘صص
.ايبيل يف ،سسلبأرط يلهأأو

فيطصس قافو

 نوبت سسيئرلأ لخدت بلطي قافولأ

ةنيطنصسق بابصش

 سشــيرهلأ يــبيللأ
 قيرفلأ عم هدقاعت ديدجت يفني

 قيرفلأ ةرأدإأ سسلجم لح ةعئاسش يفني يرانكلأ
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دا˘ح˘تأ يدا˘ن ةرأدإأ سسل˘ج˘م ن˘˘ل˘˘عأأ
برد˘م˘لأ ع˘م هد˘قا˘ع˘ت ة˘م˘صصا˘ع˘˘لأ
،ينيلوكيصس أو˘صسنأر˘ف ،ي˘صسنر˘ف˘لأ

لاقو ،دودغز رينم بردملل افلخ
ربع ناي˘ب ي˘ف ي˘م˘صصا˘ع˘لأ يدا˘ن˘لأ

:«كوبصسيف» ىلع يمصسرلأ هباصسح
بردم˘لأ ي˘ن˘ي˘لو˘كي˘صس أو˘صسنأر˘ف»
،«ةمصصاعلأ داحتأ قير˘ف˘ل د˘يد˘ج˘لأ

نأأ ،ي˘م˘صصا˘ع˘لأ يدا˘˘ن˘˘لأ ف˘˘صشكو
ي˘ن˘ي˘لو˘كي˘صسل نوا˘ع˘م˘لأ زا˘ه˘ج˘˘لأ
،نا˘يزو˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘ير˘˘ع ن˘˘ب م˘˘صضي˘˘صس
ومح نب دمحمو ،دعاصسم بردمك
،بوب سس’وكينو ،سسأرحلل ابردم
يدا˘ن˘لأ ن˘ل˘عأأ ا˘م˘ك ،ا˘ي˘ند˘ب أد˘˘ع˘˘م
،بردملأ ع˘م هد˘قا˘ع˘ت ي˘م˘صصا˘ع˘لأ
بصصنم يف ،ونايصشيرتام نافليصس
،فيدر˘لأ ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لأ ر˘يد˘م˘لأ

د˘كأأو ،ن˘يو˘كت˘˘لأ ن˘˘ع لو˘˘ئ˘˘صسمو
داحتأ بردم ينيلوكيصس أوصسنأرف
رهصسيصس هنأاب ،ديد˘ج˘لأ ة˘م˘صصا˘ع˘لأ

ىلع ،نواعملأ ينفلأ زاهجلأ ةقفر
ربكأ’ قيرفلأ ةدايق لجأأ نم لمعلأ

ي˘˘˘˘ف تأرا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘ن’أ ن˘˘˘˘م دد˘˘˘˘ع
يف يني˘لو˘كي˘صس لا˘قو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لأ
دا˘˘ح˘˘تأ ه˘˘˘ث˘˘˘ب رو˘˘˘صصم ح˘˘˘ير˘˘˘صصت
،«كوبصسيف» عقوم ربع ةمصصاعلأ
،يدا˘ن˘ل˘ل ه˘مود˘ق˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘صس ه˘˘نأا˘˘ب

نو˘ك ،تقو˘لأ سسف˘ن ي˘ف رو˘˘خ˘˘فو
Óجصس كلمي قيرفب قلعتي رمأ’أ

،ن˘˘ي˘˘بو˘˘هو˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’و Ó˘˘فا˘˘˘ح
ىي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع دو˘جو نأا˘ب فا˘صضأأو
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ق˘˘با˘˘˘صسلأ د˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لأ
داحت’ يصضاير ريدمك ،يرئأزجلأ
رأرق ذاختأ ىلع هدعاصس ،ةمصصاعلأ
ىلع تنك» :عباتو ،يدانلأ بيردت
مصسوم يف لئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘صش سسأأر

ةصصرفلأ حتت ملو5102/4102
،«ةمصصاعلأ داحتأ ةهجأومل يمامأأ

تايرابم ةدع عبات هنأأ ىلإأ راصشأأو
ن˘ي˘برد˘م ع˘م ة˘م˘صصا˘ع˘لأ دا˘˘ح˘˘ت’

كلمي قيرفلأ نأاب دكأأو ،نيفلتخم
هنكل ،ةمهم ةيمو˘ج˘ه تا˘ي˘نا˘كمإأ
ةريثك افأدهأأ ىقلت˘ي ل˘با˘ق˘م˘لأ ي˘ف
داحتأ نأأ ىريو ،ةيدرف ءاطخأأ نم
تقو˘لأ ي˘ف ة˘جا˘˘ح˘˘ب ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لأ
ن˘ي˘ب˘ع’ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لأ

نوكلميو جصضنلأ ةلحرمل أولصصو
.ةيرئأزجلأ ةلوطبلأ يف ةربخلأ

نايب ىلع درت «ةراطسسوسس» ةرأدإأ
  يسسنوتلأ يسسقافسصلأ

دق هنأاب ،ةمصصاعلأ داحتأ يدان لاق
ةرأدإأ هتردصصأأ يذلأ نايبلاب أاجافت

،ي˘صسنو˘ت˘لأ ي˘صسقا˘ف˘صصلأ يدا˘ن˘˘لأ
نب ايركز هبع’ دقع ءأرصش نأاصشب
يمصصاعلأ يدانلأ فاصضأأو ،ةعاصش
يمصسر˘لأ ه˘با˘صسح ر˘ب˘ع ،نا˘ي˘ب ي˘ف
د˘ق˘ل» :«كو˘ب˘صسي˘ف» ع˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
روصشن˘م˘لأ ي˘ف درو ا˘م˘ب ا˘ن˘ئ˘جا˘ف˘ت
ةيمصسرلأ ةح˘ف˘صصلأ ه˘تر˘صشن يذ˘لأ
،ي˘صسنو˘ت˘لأ ي˘صسقا˘ف˘صصلأ يدا˘ن˘ل˘ل
ةراعإأ ديدم˘ت ر˘ب˘خ ا˘نر˘صشن ا˘مد˘ع˘ب

03 ى˘˘˘لإأ ،ة˘˘˘عا˘˘˘صش ن˘˘˘ب ا˘˘˘˘ير˘˘˘˘كز
ق˘ير˘ف˘لأ ى˘لإأ ةدو˘ع˘لأو ،ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس

فاصضأأو ،«ربو˘ت˘كأأ1 ن˘م ءأد˘ت˘˘بأ
ي˘صسقا˘ف˘˘صصلأ يدا˘˘ن˘˘لأ» :نا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ

افيفلأو ،ةيصسنوتلأ ةعماجلأ لصسأر
،بعÓ˘لا˘˘ب ظا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’أ ل˘˘جأأ ن˘˘م
عمو» :عباتو ،«ايئاهن هدقع ءأرصشو
ى˘لإأ ة˘ه˘جو˘م ة˘ل˘صسأر˘م ي˘˘ف ،كلذ

03 ي˘ف ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘لأ دا˘˘ح˘˘تأ ةرأدإأ
ةرأدإأ ،ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ج
داحتأ نواعت تب˘ل˘ط ي˘صسقا˘ف˘صصلأ
دقع ديدم˘ت ل˘جأأ ن˘م ،ة˘م˘صصا˘ع˘لأ
ملو بيصصأأ ثيح ،ةعاصش نب ةراعإأ
ةأرا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد يأأ بع˘˘ل˘˘˘ي
ن˘˘ئ˘˘م˘˘ط˘˘ن» :م˘˘ت˘˘خو ،«ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صسر
دوعيصس ة˘عا˘صش ن˘ب نأا˘ب ،ا˘نرا˘صصنأأ
ةلوطبلأ ةياهن دعب لع˘ف˘لا˘ب ا˘ن˘ي˘لإأ

03 ي˘˘ف ةرر˘˘ق˘˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘صسنو˘˘˘ت˘˘˘لأ
.»لبقملأ ربمتبصس

 ةمصصاعلا داحتا

لبقملأ مسسوملأ يف يوق قيرفب داحت’أ راسصنأأ دعي ينيلوكيسس
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ةبيبششل طشسوأ’أ عفأدملأ حبشصأأ
بع’ لوأأ ،دأدح ذاعم ،ةدكيكشس
لÓخ رئأزجلأ ةيدولوم همدقتشست
دعب ،ةيفي˘شصلأ ت’ا˘ق˘ت˘ن’أ ةر˘ت˘ف
،نيمشسوم ه˘تد˘م د˘ق˘ع˘ل ه˘ع˘ي˘قو˘ت

يمشصاعلأ يدانلأ هنلعأأ ام بشسح

ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لأ ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘˘شص ى˘˘˘ل˘˘˘ع

(ةنشس32) دأدح ناكو ،كوبشسياف

يف ةدكيكشس ةبيبششب قحتلأ دق

بابشش ن˘م ا˘ه˘ي˘لإأ ا˘مدا˘ق،8102

عم تف’ ل˘كششب ق˘لأا˘ت˘ي˘ل ،ة˘ن˘تا˘ب

ي˘ت˘لأ ة˘يد˘كي˘كشسلأ ة˘ل˘˘ي˘˘كششت˘˘لأ

ةلوطب يف يناثلأ زكرملأ تلتحأ

9102- مشسومل ةيناثلأ ة˘ط˘بأر˘لأ

ن˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘كم ا˘˘م و˘˘هو،0202

د˘ع˘ب ،ءأو˘شضأ’أ م˘شسق˘ل دو˘˘ع˘˘شصلأ

ةركل ةيرئأز˘ج˘لأ ة˘يدا˘ح˘ت’أ رأر˘ق

ايئاهن ةشسفانملأ ف˘ي˘قو˘ت˘ب مد˘ق˘لأ

-ديفوك) انوروك ةحئاج ببشسب

ل˘˘ق˘˘لأ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ن˘˘بأ نا˘˘˘كو .(91

ة˘م˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م ة˘˘ف˘˘شصب ى˘˘عد˘˘ت˘˘شسي

اماع32 نود ينطولأ بختنملل

ين˘طو˘لأ برد˘م˘لأ فأر˘ششإأ تح˘ت

ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لأ ،ة˘˘ئ˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘شسلأ

يف كراشش ثيح ،يليتاب كيفودول

9102-ايقير˘فإأ سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘شصت

 .يرمعلأ فنشصلأ أذهل
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قيرف نم ةبرقم فأرطأأ تشضرع
ى˘ل˘˘ع ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب ي˘˘ل˘˘هأأ
فيطشس قافو˘ل ق˘با˘شسلأ سسي˘ئر˘لأ

بشصنم يلوت ،رأرشس ميكحلأ دبع
ريدملل افلخ يلهأÓل ماعلأ ريدملأ
هذ˘ه ر˘ظ˘ن ي˘فو ،دا˘نزو˘ب ق˘با˘شسلأ
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ ى˘˘ت˘˘حو فأر˘˘˘طأ’أ
ق˘حأ’أ و˘ه رأر˘شس نإا˘˘ف ،را˘˘شصنأ’أ
أرظن أذهو ،ماعلأ ريدملأ بشصنمب
ةرك لاجم يف ةعشسأولأ هتربخل
ا˘شسي˘ئر نا˘ك ا˘م˘ل ة˘شصا˘خ ،مد˘ق˘˘لأ
ماع ريدمك ىتحو فيطشس قافول
نا˘كو ،ة˘م˘شصا˘ع˘لأ دا˘ح˘تإأ ق˘ير˘ف˘ل
ق˘با˘شس تقو ي˘˘ف د˘˘كأأ د˘˘ق رأر˘˘شس
بشصنم يف اما˘م˘ت هر˘ي˘كف˘ت مد˘ع
نأأ ولو ،جربلأ يلهأ’ ماعلأ ريدملأ
بشصنمو نآ’أ تريغت تايطعملأ
دعب أرغاشش حبشصأأ ماعلأ ريدملأ

ل˘شصف˘لأ نأأ و˘لو ،دا˘نزو˘ب ل˘ي˘˘حر
أذه بحا˘شص ة˘يو˘ه ي˘ف ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ
سشما˘ه ى˘ل˘ع م˘ت˘˘ي˘˘شس بشصن˘˘م˘˘لأ
ةكرششلل ةماعلأ ةيعمجلأ لاغششأأ

تثدحتو ،يراجلأ توأأ01 موي
ن˘م ة˘بر˘ق˘م˘لأ ردا˘˘شصم˘˘لأ سضع˘˘ب
،دانزوب ريذن يلهأÓل ماعلأ ريدملأ

ينعملأ ى˘لو˘ت˘ي نأأ ة˘ي˘نا˘كمإأ ن˘ع
ق˘ير˘ف˘ل ما˘ع˘لأ ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ بشصن˘˘م
ةر˘ت˘ف˘لأ ي˘ف ر˘ئأز˘ج˘˘لأ ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘ف أذ˘˘هو ،ة˘˘ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ
يدانلأ يف ةلشصاحلأ تأري˘ي˘غ˘ت˘لأ

نيريشسملأ باجعإأو ،ي˘م˘شصا˘ع˘لأ
ي˘ف ه˘ت˘ق˘ير˘طو دا˘˘نزو˘˘ب ةءا˘˘ف˘˘كب
ةريبكلأ ةربخلأ نع Óشضف ،لمعلأ
دق دانزوب ناكو ،اهكلتمي يتلأ
عم يلهأ’أ عم هتمهم ةياهن دكأأ
ا˘م˘ي˘ف ،طرا˘ف˘˘لأ ر˘˘ه˘˘ششلأ ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
لا˘˘˘غ˘˘˘ششأ’ هرو˘˘˘شضح نو˘˘˘كي˘˘˘˘شس
ة˘كر˘ششل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ
دعب ،اي˘ل˘كشش ي˘ل˘هأÓ˘ل ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ
ن˘ب سسي˘نأأ سسي˘ئر˘˘لأ ع˘˘م ه˘˘قا˘˘ف˘˘تإأ

ةرأدإأ ن˘م ل˘ي˘حر˘لأ ى˘ل˘ع يدا˘م˘ح
قايشس يفو ،ةفئاشصلأ هذه يلهأ’أ
جربلأ يلهأأ مجاهم دجأوتي ،رخآأ

،لا˘بر˘غ˘لأ نا˘م˘حر˘لأ د˘ب˘ع د˘م˘ح˘م

ة˘ي˘بر˘ع قر˘ف ةد˘ع ما˘م˘ت˘هأ ل˘ح˘م
ام وهو ةفئاشصلأ هذه ةيبوروأأو
ي˘ل˘هأ’أ ير˘ي˘شسم ى˘ل˘ع سضر˘˘ف˘˘ي
فأرتحأ فلم عم ةيدجب لماعتلأ
دو˘ع˘ي ا˘م˘˘ب ي˘˘نأدو˘˘شسلأ ي˘˘لود˘˘لأ
ةيحانلأ نم يلهأ’أ ىلع ةدئافلاب
،سصوشصخلأ ه˘جو ى˘ل˘ع ة˘ي˘لا˘م˘لأ

لÓخ ةوقب رأد ثيدحلأ نأأ املع
دحأأ مامتهأ نع طرافلأ تاعاشسلأ
تا˘مد˘خ˘˘ب ة˘˘ي˘˘تأرا˘˘مإ’أ ة˘˘يد˘˘نأ’أ
ق˘ير˘ف˘لأ دأد˘ع˘ت˘شسإأ ع˘م لا˘˘بر˘˘غ˘˘لأ
يلاملأ سضرع˘لأ ع˘فر˘ل ي˘تأرا˘مإ’أ
ن˘م بعÓ˘لأ د˘ق˘˘ع ءأر˘˘شش ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب
ةريبكلأ ةانا˘ع˘م˘لأ ما˘مأأو ،ي˘ل˘هأ’أ

ة˘ي˘لا˘م˘لأ ة˘ي˘حا˘ن˘لأ ن˘م ق˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل

روجأÓل ةيرهششلأ ةلتكلأ عافترإأو

ى˘ل˘ع ن˘هأر˘˘ت ي˘˘ل˘˘هأ’أ ةرأدإأ نإا˘˘ف

روجأÓل ةيرهششلأ ةلتكلأ فيقشست

أذهو ،مداقلأ م˘شسو˘م˘لأ ن˘م ة˘يأد˘ب

يف عوقولأ قيرفلأ ىدافتي ىتح

لÓخ لشصح امك ،ةيلام تامزأأ

رأر˘ق ر˘م˘يو ،يرا˘ج˘˘لأ م˘˘شسو˘˘م˘˘لأ

عا˘ن˘قإأ ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘جأ’أ ف˘˘ي˘˘ق˘˘شست

سضي˘ف˘خ˘ت ةرور˘شضب ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ

ي˘ت˘لأ ةو˘ط˘خ˘لأ ي˘˘هو م˘˘ه˘˘ب˘˘تأور

مايقلأ ىلع قيرفلأ ةرأدإأ نهأرت

.ةلبقملأ ةرتفلأ لÓخ اهب

نارهو ةيدولوم

يــــنازولا فـــيرسش
«ةوارمحلا» يمهاسسم نم بسضاغ

رهاط ةدايقب ،هماهم ةيهتنملأ ،نأرهو ةيدولوم ةرأدإأ سسلجم ىدبأأ
،ةفرتحملأ ةكرششلأ يمهاشسم رأرق نم هبشضغ ،ينأزولأ فيرشش
ةيدولوم ةرأدإأ تلاقو ،ةما˘ع˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ لا˘غ˘ششأأ ن˘م ه˘ئا˘شصقإا˘ب
لامعأأ نم ءاشصقإ’أ انيقلت ،ديدشش بأرغتشساب» :نايب يف ،نأرهو
لوشصو دعب ،لبقملأ نينثإ’أ اهميظنت عمزملأ ةماعلأ ةيعمجلأ

يلاملأ ريرقتلأ ةششقان˘م جأردإأ مد˘ع˘ب ا˘ه˘م˘ل˘ع˘ي ي˘ئا˘شضق ر˘شضح˘م

فاشضأأو ،«لامعأ’أ لودج نمشض9102-0202 مشسومب قلعتملأ
يف لأز ’و ناك ،ينأزولأ فيرشش رهاطلأ ماعلأ ريدملأ» :نايبلأ

ةيوشستل ةمخ˘شض تأدو˘ه˘ج˘م أو˘لذ˘ب ن˘يذ˘لأ سصا˘خ˘ششأ’أ ة˘ع˘ي˘ل˘ط
ةكرشش نم ةدافتشس’أ قح نم قيرفلأ نيكمتو ،ةيرأدإ’أ ةمزأ’أ

نأأ هنأاشش نم ،لمعلأ ةشسلج ،ينأزولأ روشضح» :عباتو ،«ةينطو
يفشضيو ةقلاعلأ تافلملأ سضعب لح يف مهاشسيو سشاقنلأ يرثي
نأأ ةشصاخ ،تاعئاششلاب قلعت˘ي ا˘م˘ي˘ف لد˘ج˘لأ م˘شسح˘يو ة˘ي˘فا˘ف˘ششلأ

ردق˘ت ة˘ي˘لا˘م ةر˘غ˘ث دو˘جو ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ي ق˘با˘شسلأ يدا˘ن˘لأ سسي˘ئر
»نييÓملاب

±.hd«ó

دادزولب بابش

دوعي يوارد ايركز
«يبرايسسلا» ىلإا

اهدقاعت نع ،سسمخلأ مويلأ ،دأدزولب بابشش قيرف ةرأدإأ تنلعأأ
ةقفشص لوأاك ،يوأرد ايركز فيطشس قافو بع’ عم ،ايمشسر
يدانلأ ةرأدإأ ترششنو  ،يراجلأ يفيشصلأ وتاكريملأ يف قيرفلل
نم تفششك ،قيرفلل يمشسرلأ باشسحلأ ربع نايب ،يدأدزولبلأ

ىلع ،يوأرد قفتأو ،يمشصاعلأ يدانلل ،يوأرد ةدوع نع هلÓخ

3 ةدمل ،دأدزولب بابششب هطبريشس يذلأ دقعلأ لشصافت عيمج
ءايركز نأأ ركذي ،فيطشس قافو يدان نم هيلإأ امداق ،تأونشس

،دأدزولب بابشش سصيمق نأولأأ لمح هل قبشس ،(اماع62) يوأرد
نم هحيرشست مت نأأ دعب فيطشس قافو يف ةبرجت سضوخي نأأ لبق
يف ةشصاخ هنأولأاب قلأات ثيح »دوشسأ’أ رشسنلأ» هنشضتحيل قيرفلأ

ديدج نم ةدوعلأ ررقي نأأ لبق ،يكوكلأ يشسنوتلأ بردملأ دهع
 .ةبيقعلأ ءانبأ’

ê.fé«Ö 
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ـه1441ةجحلا يذ81 ـل قفاوملا -6506 ددعلا0202 توأا80 تبسسلا
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

عرسستو ةيعأمتجلا أهتيلوؤوسسم ىلع أهسصرح دكؤوت يزأج
0202 مأع نم ينأثلا عبرلا يف ةيرأمثتسسلا أهتطخ

تماق ، انوروك ءابو راسشتناب تزيمت فورظ يف
ىلع اهنئابز ةمدخل اهتيجيتارتسسا فييكتب يزاج
.ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ا˘ه˘ت˘ي˘لوؤو˘سسم ل˘م˘ح˘تو ه˘جو ل˘سضفأا

ميتنسس رايلم01 نم برقي ام ةكرسشلا ترمثتسسا
ةرازو تاءارجإا معدل ةيبطلا تادعملا ءارسش يف
عيزوت لÓخ نم ةسشهلا تائفلا ةدعاسسمو ةحسصلا

نم يناثلا عبرلا لÓخ.ةيئاذغ داوم ةفق00041

ةمدخلا ةيرارمتسسا ىلع ظافحلا مت،0202 ماع
انوروك ءابو عم ةكرسشلل عيرسسلا فيكتلا لسضفب
ا˘ًسضيأا ن˘كلو ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ة˘مÓ˘سس ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل
ىمظعلا ةيبلاغلا عسضو مت يلاتلابو :نئابزلا ةمÓسس
نيح يف دعب نع لمعلا ةغيسص يف نيفظوملا نم
لثم ناديملا يف نيلماعلل ةياقولا ريبادت زيزعت مت
و ةعنقألاو رجاتملا يف ةيجاجزلا زجاوحلا

اميف نيينقتلا نيفظوملل ميقعتلا داوم
ثيدحت ىدأا ،نئابزلاب قلعتي
ى˘لإا يزا˘ج ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
عفدلا عيرسست

ينورتكللا
ريبك لكسشب ““يسسكيلف““
ىلإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ن˘ئا˘بز˘لا بن˘ج ا˘م˘م ،
عم ةكرسشلل عيرسسلا فيكتلا اذه .رجاتملا

لسضفب انكمم راسص قوبسسملا ريغ قايسسلا اذه
ةجلا˘ع˘م قر˘ط ثيد˘ح˘تو ي˘م˘قر˘لا لو˘ح˘ت˘لا دو˘ه˘ج
يف ةكرسشلا اه˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
عبرلا لÓخ يزا˘ج تد˘كأا ا˘م˘ك.ةر˘ي˘خألا تاو˘ن˘سسلا

لسضفأا ميدقتب ا˘ه˘ماز˘ت˘لا0202 ما˘ع ن˘م ي˘نا˘˘ث˘˘لا
رامثتسسا لÓخ نم رئازجلا يف نوبزلل تامدخلا

٪86 ةدايزب يأا ، اهتكبسش يف رانيد رايلم1.3

ةيلو14 يزاج يطغت ثيح .قباسسلا عبرلاب ةنراقم

٪57 لباقم عبارلا ليجلا ةينقتب ناكسسلا نم ٪44 و
هذ˘ه ي˘تأا˘ت .ثلا˘ث˘لا ل˘ي˘ج˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘ب نا˘˘كسسلا ن˘˘م
تنرتنلا كÓهتسسا ديازتل ًةباجتسسا تارامثتسسلا

7.2 نم ريخألا اذه عفترا ثيح :رمتسسم لكسشب

مدختسسم لكل تياباغيج5 نم رثكأا ىلإا تياباغيج

ماع نم اهسسفن ةرتفلاب ًةنراقم ٪2.78 ةدايزب يأا ،

عبرلا لÓخ تنرتنلا تاداريإا تداز دقو9102.

ةدايزب يأا ةجيتن رانيد تارايلم8 ةميقب يناثلا

ةيج˘ي˘تار˘ت˘سسلا ل˘سضف˘ب و .٪3.42 اهردق ةيو˘ن˘سس
، ا˘ه˘سضور˘ع˘ل ل˘سضفأا ع˘يزو˘ت و ة˘يو˘ق˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لا
لكل لخدلا لدعم يف ةدايز يزاج ةكرسش تدهسش

ةدعاق سضافخنا نم مغرلا ىلع ٪3 ةبسسنب مدختسسم

تنكمت ا˘م˘ك.نو˘بز نو˘ي˘ل˘م9.31 ىلإا ن˘ئا˘بز˘لا
طاسشن سضافخنا ءاوتحا نم ةكرسشلا
ق˘˘سسا˘˘ن˘˘ت مد˘˘عو عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا
ل˘ي˘سصو˘ت˘˘لا را˘˘ع˘˘سسأا
ينيبلا

ريثأاتلاو
يعامتجلا

ة˘˘˘˘˘مزأل يدا˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘قلاو
ليغسشت جذومن لÓخ نم انوروك
ةينقتلا تايلمعلا ةيرارمتسسا نمسضي ،نرم و ديدج
ةميق تغلب كلذبو .يزاج نئابز عيمجل ةيراجتلا و

، رانيد رايلم6.02 لماعتملل ةيلامجإلا ليخادملا
و بئارسضلاو دئاوفلا باسستحا لبق حابرأا لباقم

سشماهب يأا ، رانيد رايلم2.8 ةميقب نيدلا دادسس
دادسس و بئار˘سضلاو د˘ئاو˘ف˘لا با˘سست˘حا ل˘ب˘ق حا˘برأا

ةي˘لا˘م˘لا ة˘ح˘سصلا د˘كؤو˘ي ا˘م˘م ، ٪04 ةبسسن˘ب ن˘يد˘لا
.اهئادأا رارقتسسا و ةكرسشلل

ةدكيكسسب مايأا3 ترمتسسا ثحبلا ةيلمع

يقاوبلا مأا نم قيرغ ةثج لأسشتنا
حلاسصم عم قيسسنتلاب ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تنكمت مايأا ثÓث ةدمل طيسشمتلا و ثحبلا تايلمع دعب

، يقاوبلا ما ةيلو نم ةنسس12 رمعلا نم غلبي باسش وهو ةيحسضلا ةثج لاسشتنا نم لحاوسسلا سسارح

ةقطنملا نم برقلاب و ئطاسشلا نم ملك30 يلاوح دعب ىلع يديهم نب يبرعلا ئطاسشب قيرغلا
يفوتملا دهاجملا ةيسسيئرلا ةدحولا يف ةلثمتملا ةيندملا ةيامحلا حلاسصم ترخسس ثيح ةيعانسصلا
ةيلو و ةبانع ةيلو يسساطغب نيمعدم ةيرحبلا ةدحولا يسساطغ و ءانيملا عاطق ةدحو، زنكلا يدوعسس
.ةدكيكسس ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلا اهلقن مت ةثجلا لاسشتنا روفو، لجيج

 رانيدوب ةايح

فازفزلأب ءأنب داوم ىلع أيلوتسسا نيسصل ىلع ضضبقلاو..
نم ةديكيكسس ةيلو نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئلولا ةحلسصملاب مارجإلا عمق ةقرف رسصانع نكمت

ىلإا دوعت ةيسضقلا ،ةقرسس ةميرج يف امهطروتل،ةنسس03 و72 نيب امهرامعأا حوارتت نيسصخسش فيقوت

ةسشرول نيسصخسش ماحتقإا هدافم84-51 رسضخألا طخلا ربع غÓبل ةدكيكسس ةيلو نما حلاسصم يقلت
ىلع ، ةنحاسش نتم ىلع ةرداغملاو اهسضارغأا ةقرسسب مايقلاو ةدكيكسس ةنيدم طسسوب فازفزلا يحب ءانب
نم يتلا كلاسسملا ىلع ةيئاجف ةينمأا زجاوح بسصن مت ثيح ناكملا ىلإا ةقرفلا رسصانع هيجوت مت روفلا
ءانب تاودأاب ةأابعم تناك يتلا ةنحاسشلا فيقوت نم اونكمتيل ، مهيف هبتسشملا فرط نم اهدخأا لمتحملا
ةقرفلا رقم ىلإا مهليوحت متيل اهنتم ىلع اناك نيسصخسش فيقوت ىلا ةفاسضإا ةسشرولا نم اهتقرسس مت
ددعتلاب ةقرسسلا هعوسضوم يئاسضق فلم زاجنإا مت قيقحتلا تايرجم لامكتسسإا دعب، قيقحت حتفو
ديسسلا ىلع يروفلا لوثملا تاءارجإا راطإا يفو ، ةدكيكسس ةمكحم ةباين مامأا هبجومب امهميدقتو

. امهيلكل جد000.005 ةذفان ةيلام ةمارغو ذفان سسبح تاونسس30 امهقح يف ردسص حنجلا يسضاق
 رانيدوب ةايح

سسي˘م˘خ˘لا ي˘مو˘˘ي ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘يلو نا˘˘كسس سشا˘˘ع
بب˘سسب بعر˘لا ن˘م ة˘ل˘يو˘ط تا˘ظ˘ح˘ل ة˘ع˘م˘ج˘˘لاو
ام وهو ةيوقلا ةيسضرألا تازهلا نم ددع ثودح
م˘ه˘لزا˘ن˘م ةردا˘غ˘م ى˘لا ءلؤو˘ه ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا˘ب ع˘فد
ه˘ي˘ف ر˘ط˘ي˘سس يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف أاو˘سسأÓ˘ل ا˘ب˘˘سسح˘˘ت
ءلؤوهب ةركاذلا تداع امدعب ةيقبلا ىلع فوخلا
ة˘يلو˘لا تفر˘ع ن˘يأا يرا˘ج˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ى˘˘لإا
. ةيلاتتملا ةيسضرألا تازهلا نم ةلسسلسس
تازهلا هيف تببسست يذلا بعرلا لسسلسسم أادبو

84لا لÓخ لجيج ةيلو اهتدهسش يتلا ةيسضرألا
نم عبرلاو ةعبارلا ةعاسسلا يف ةيسضاملا ةعاسس
ةيوق ةيسضرأا ةزه تلجسس ثيح سسيمخلا ةيسسمأا
يتلاو ةيلولا ةمسصا˘ع بو˘ن˘ج ة˘ن˘سسكا˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ىلع فسصنو تاجرد ثÓث وحن اهتدسش تغلب
ناكسس نم ماه مسسق اهب رعسش ةزه ... رتسشير ملسس
لوزت فوخلا رعاسشم تأادب نإا امو نيذلا ةيلولا
ةحيبسص ةوق رثكأا ىرخأا ةزه مهتتغاب ىتح مهيدل
ةعبا˘سسلا ة˘عا˘سسلا د˘ن˘ع اد˘يد˘ح˘تو ة˘ع˘م˘ج˘لا سسمأا

ةليم ةيلوب اهزكرم ددح يتلا ةزهلا يهو عبرلاو
ل˘سصا˘ف تا˘جرد ع˘برأا ا˘ه˘تو˘ق تغ˘ل˘بو ةروا˘ج˘م˘لا
ةزهلا هذه زكرم نأا مغرو ، رتسشير ىلع ةعسست

تناك اهتوق نأا لإا لجيج ةيلو ميلقا جراخ ناك
ىدل ةقوبسسم ريغ رعذ ةلاح يف تببسستو ةريبك
نم ةيقرسشلا ةهجلا ناكسس ةسصاخ لجيج ناكسس
مغر مهلزانم ءلؤوه نم ريثكلا رداغ ثيح ةيلولا

نأا ملعلا عم اهعوقو ةظحل ماّين اوناك مهبلغأا نأا
يح ىلإا اوهجوت ةيندملا ةيامحلا لاجر نم اجاوفأا
ةزهلا عو˘قو د˘ع˘ب ةر˘سشا˘ب˘م ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب تح˘ير˘با˘ت
ثود˘ح ن˘ع تا˘مو˘ل˘ع˘م دورو د˘ع˘˘ب ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا

ةعدسصتملا تارامعلا ناكسس طسسو ءامغإا تلاح
نع تاعاسس سسمخ ىوسس سضمت ملو. يحلا اذهب
دنع ةثلاث ةزه تعقو ىتح ةعمجلا ةحيبسص ةزه
يه اهب سسحأا يتلاو سسمأا راهن فسصتنم دودح
ةيلولا نم ةيقرسشلا ةهجلا ناكسس بلغأا ىرخألا

ةزه نم ايبسسن لقأا اهتوق تناك ناو ىتح كلذو
لج˘ي˘ج نا˘كسس كلذ˘ب سشي˘ع˘ي˘ل ة˘ع˘با˘سسلا ة˘عا˘سسلا

ةعاسس42 نم لقأا فرظ يف ةيلاتتم تازه ثÓث
نم يفناج رهسش لÓخ عقو امب ءلؤوه رّكذ ام وهو
نم ةلسسلسس ةيلولا تسشاع ثيح ةيراجلا ةنسسلا

غلبو ، موي03 نم لقأا لÓخ ةيسضرألا تازهلا

يذلا رمألا ةزه31 نع لقيل ام تازهلا هذه ددع
ناكسس طسسو ةريبك رعذ ةلاح يف اهموي ببسست
ى˘˘لا ءلؤو˘˘ه سضع˘˘ب بور˘˘ه ة˘˘جرد ى˘˘لا ة˘˘يلو˘˘˘لا

ّرمدم لازلز نع نيرخأا ثيدحو ىرخأا تايلو
ةنسس اهبرسض يذلا كلذك اقحل ةيلولا برسضيسس

اهملاع˘مو ا˘ه˘ي˘نا˘ب˘م بل˘غأا ىّو˘سس يذ˘لاو6581
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘لا تا˘ن˘ي˘م˘ط˘ت م˘˘غر سضرألا˘˘ب
ىلفسسلا تاقبطلل يداع طاسشن نع اهموي اوثدحت
اذ˘ه ن˘م˘سض تاز˘ه˘لا كل˘ت لو˘˘خد ن˘˘عو سضرأÓ˘˘ل
دوعسسم / م. طاسشنلا

رتسشر ملسس ىلع ةجرد9,4 ةليم ةي’وب اهتدسش تغلب امنيب

ةنيطنسسق ةيلو برسضت ةيدادترا ةيسضرأا ةزه
ةيوق ةيسضرأا ةزهب سسمألا حابسص نم ةيقيقد51و70 ةعاسسلا دودح يف ةنيطنسسق ةيلو ناكسس رعسش
ءايزيفويجلا و ةيكلفلا ءايزيفلا و كلفلا ملع يف ثحبلا زكرم لجسس دقو ةيدادترا تناك اهنأا نم مغرلاب

سسحأا و ةلامح ةيدلب بونج ملك20 ةليم ةيلوب اهعقوم ددح رتسشر ملسس ىلع9.4 ةوقب ةيسضرأا ةزه
ةزهلا نإاف ريكذنلل ،لجيج و ةدكيكسس رارغ ىلع ةرواجملا تايلولا و ةنيطنسسق ةنيدم ناكسس اهب
 .ابيرقت رهسشلا فرسض يف اهرواج ام و ةليم ةيلو برسضت ينلا ةيناثلا ربتعت سسمألا ةحيبسصل ةيسضرلا

زاكعوب لامج

سسارهأا قوسس

يدودحلا طيرسشلا تأبأغ مهتلت قئارحلا
مت ثيح لخدتلا تايلمع لÓخ بهللا ةنسسلا عوبسسأا نم رثكأا ذنم سسارهأا قوسس ةي’ول ةيندملا ةيامحلا هجاوت
ةراسضخلا و ةنازلا نيع اهنم ،تايدلبلا نم ديدعلا ربع لاغدأ’او تاباغلا نم تاراتكهلا تارسشع قارتحا ليجسست
مييقتلا دعب عافترÓل ةحسشرم ةفلتملا ةحاسسملا نأا حلاسصملا تحسضوأاو ،سسيردا د’وا و ةدادحلا و نموم د’وا و
دامخإ’ ةيرسشبلاو ةيداملا لئاسسولا ةفاك ريخسست مت ثيح ،تاباغلا ةظفاحم حلاسصم عم قيسسنتلاب يئاهنلا
ةيلبجلا سسيراسضتلا تبعسص و اذه .اهنم ريبك ءزج دامخإا نم تنكمت لسصاوتم لمع دعبو ،ةلعتسشملا نارينلا

ةدع دامخإا مت دقف ةراسشإÓل و .قئارحلا ءافطإا ناوعأا ةمهم نم ،هايملا بلج طاقن دعبو كلاسسملا بايغو
راتخم بلاط نب بيقرلا ةافو ةيندملا ةيامحلا هيف ركذتسست يذلا تقولا يف ،ناوعأ’ا ةفاك دينجت دعب قئارح
ينامث لبق ةحورسشملا ةباغب علدنم قيرحل ءافطا ةمهم لÓخ ادهسشتسسا نيذلا يكملاةيميازح فيرعلا و
ىلإا ىدأا ام ةهج لك نم ةلعتسشملا نارينلا مهترسصاح ثيح راتخم ةينياور تاباغلا نوع ىلإا ةفاسضإا تاونسس

سش.ا.ةباغلا طسسو مهقارتحا

 ةنسسكات ةيدلبب تلجسس اهادحإا

 ةيسضرألا تازهلا يلاوت ببسسب لجيجب بعر

روبقلا نم ريبك ددع قارتحا يف نولوهجم ببسست
تبسش دقو ،رسصنلا يحب ةبانع يف ناوغز ةربقمب
روبقلل ةيذاحملا سشئاسشحلاو باسشعألا يف نارينلا

راوز دحأا فسشتكاو ،ةيقيقح ةثراك يف تببسستو
˘ما˘قو ة˘فد˘سصلا ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ثدا˘ح˘لا هذ˘ه ةر˘ب˘ق˘م˘˘لا
ويديفلا رسشنو ةعمج˘لا سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘سص ا˘هر˘يو˘سصت˘ب
نييبانعلا طسسو عسساو قاطن ىلع هلقانت مت يذلا
تامرح ىل˘ع خرا˘سصلا ءاد˘ت˘علا اور˘كن˘ت˘سسا ن˘يذ˘لا
ي˘لاو˘لا ن˘م او˘ب˘لا˘طو ،ناو˘غز ةر˘ب˘ق˘م ي˘ف ى˘تو˘م˘لا

حتف ةرورسضب ةي˘ن˘مألا تا˘ه˘ج˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا سسي˘ئرو
ى˘ت˘ح نأا نور˘خآا د˘كأاو ،ة˘ثدا˘ح˘لا هذ˘ه ي˘ف ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ةينايبسصلا لامعألاو روهتلا نم اوملسسي مل ىتوملا

ةقيرطب هيف ببسستلا وأا نارينلا لاعسشإا نأا اوربتعاو
ربتعت لو ،امامت قئل ريغ ةرسشابم ريغ وأا ةرسشابم
تامرح ىل˘ع ا˘ه˘ي˘ف ءاد˘ت˘علا م˘ت˘ي يذ˘لا ةر˘م˘لا هذ˘ه
رايهنا عقو نأاو قبسس ثيح ةبانعب رباقملا يف ىتوملا
ةربقم تلوحتو ““روكسس املاف““ ةربقم يف روبقلل
،مانغألاو يسشاوملا يعرل ناكم ىلإا برح يديسس
ةيثراك ةلاح يف ىسسيع يديسس ةربقم دجاوتت امك
مل ىرخآا ةهج نم ،انكاسس تاطلسسلا كرحت نأا نود
تاو˘ن˘سسلا ي˘ف ط˘ق˘سس يذ˘لا راد˘ج˘˘لا حÓ˘˘سصإا م˘˘ت˘˘ي
مغر ةبرتلا راي˘ه˘نا بب˘سسب ناو˘غز ةر˘ب˘ق˘م˘ب ةر˘ي˘خألا
تاطلسسلا ىلإا اههيجوت مت يتلا ةديدعلا تاءادنلا
 سسافر ناميلسس      .يدانت نمل ةايح ل نكل ةينعملا

ىتوملا تامرح ىلع خراسص ءادتعا يف

ةبأنعب ناوغز ةربقمب قيرح يف نوببسستي نولوهجم

م˘قا˘ط ل˘ب˘ق˘ت˘سسا ا˘ه˘˘عو˘˘ن ن˘˘م ى˘˘لوألا ة˘˘ثدا˘˘ح ي˘˘ف

نيعب ر˘ي˘مألا ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا ة˘سسسسؤو˘م˘لا

،توأا60 سسيمخلا سسمأا لوأا ،يقاوبلا مأاب ءاسضيبلا

يزارب مكار˘ت و سسا˘ب˘ت˘حإا ن˘م ي˘كت˘سشي ي˘ن˘ي˘سسم˘خ

(emolacéf) ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع فا˘˘ج م˘˘كار˘˘ت و˘˘ه و

ام بسسحو. مسضهلا يف للخ نع مجان نولوكلا

اهتحفسص ربع كلهتسسم˘لا ة˘يا˘م˘ح ة˘ي˘ع˘م˘ج ه˘تر˘سشن

لفكتلا مت ةعمجلا سسمأا(كوبسسياف) ىلع ةيمسسرلا

ةحسصم ىوتسسم ىلع سضيرملاب لاجعتسسلا ىلع

عفر و يتاردسس حارجلا روتكدلا دي ىلع ةحارجلا

نم ةبح153 كÓهتسساب لجرلا فرتعا و .مكارتلا
نأا لبق ةيمسسوملا يدنهلا وأا يكوسشلا نيتلا ةهكاف
ةحسص يف وه و هموي يف ةحسصملا ينعملا رداغي

هنأا ادعوتم و مقاطلا لك اركاسش ,هلل دمحلا و ةديج
تركذو .يسسايقلا كÓهتسسلا اذه لثم ديعي نل
,لكأا يأل كÓهت˘سسا يأا نأا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
يأا يدافتل كلذو ةينÓقع ةفسصب و لادتعاب نوكي
.هابقع دمحي ام ىلإا يدؤوت ظق ةيبناج سضارعأا

نيمأا لداع

مسضهلا يف للخ نع مجان نولوكلا ىوتسسم ىلع فاج مكارت يف هل ببسست

يقاوبلا مأأب ““ يدنهلا““ ةبح153 لكأا ينيسسمخل ةيحارج ةيلمع
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