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هنم نيبرقملاو يقيلفتوبلا ماظنلا نم ةيسصخسش001 نم رثكأا صصخت ةيلمعلا

 ةــيسسنرفلإ تاــطلسسلإ لــسسإرت رــئإزجلإ
ةبوهنملإ لإومألإ عاجرتسسل

ةنيطنسسقو ةملاق اهنم قرسشلا تايلول ةيدقفتلا هترايز للخ

 لاجآلإ برقأإ يف اهميلسستو ةينكسسلإ عيراسشملإ زاجنإإ ةريتو عيرسستب رمأاي نايفسس ظفاح

 هرايتخإا نع ريبعتلا نم بعسشلا نيكمتل عارتقإلا ةيامحب يفرسش دهعت اميف

روتسسدلإ تاباختنإ ءإرجإإ ىلع ةلقتسسملإ ةئيهلإ ةدعاسسمل ةيموكح ةنجل ءاسشنإإ

نيلوؤوسسملا نم تارسشعلا تاكلتمم طبسضو ءاسصحإل ةيئاسضق ةبانإا يسسنرفلا هريظنل هجو يرئازجلا ءاسضقلا نأا (ةعلطم ) رداسصم تدافأا
يف لاومأا تناك ءاوسس جراخلاو لخادلا يف مهكلمأا ةرداسصمو زجحلاب ةيئاسضق ماكحأا مهقح يف ةرداسصلاو ايئاسضق نيعباتملا نيقباسسلا

. تاراقع وأا تاكرسش وأا كونبلا
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ةشسشسؤوملل ماعلا ريدملا ضسيئرلا هجو
ظفاح» ةيراقعلا ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
عيرشست ةرورشضب تاميلع˘ت «نا˘ي˘ف˘شس
ة˘ي˘ن˘كشسلا ع˘يرا˘ششم˘لا زا˘ج˘نإا ةر˘ي˘˘تو
اذه يفو .لاجآلا برقأا يف اهميلشستل
لÓ˘خ ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ د˘كأا قا˘ي˘شسلا
ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق ة˘˘يلو ى˘˘لإا ه˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘ت

نكشسم083 ع˘قو˘م د˘يد˘ح˘ت˘˘لا˘˘بو
ر˘يد˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر ي˘˘مو˘˘م˘˘ع يو˘˘قر˘˘ت
ةيريدمب ةحلشصملا ضسيئر و يوهجلا
نيلثمم و ةيلولل ءانبلا و ريمعتلا

ه˘تدا˘ق ةرا˘يز بق˘ع ،زا˘غ˘ل˘˘نو˘˘شس ن˘˘ع
عم قيشسنتلا ةيمتح ىلع ةملاق ةيلول
و ةيلولل ءانبلا و ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
عاطتشسم˘لا رد˘ق زا˘غ˘ل˘نو˘شس ح˘لا˘شصم
و ةيمشسر ةف˘شصب عور˘ششم˘لا م˘ل˘شست˘ل
.ةنكم˘م˘لا لا˘جآلا بر˘قأا ي˘ف ةد˘كؤو˘م
فقو دق ماعلا ريدملا ضسيئرلا ناكو
قÓ˘ط˘نإلا ى˘ل˘ع هذ˘ه ه˘ترا˘˘يز لÓ˘˘خ
ةيجراخلا ةئيهتلا لاغ˘ششأل ي˘م˘شسر˘لا
ينكشسلا عقوملل ةيوناثلا و ةيلوألا
لا˘غ˘ششألا نأا و ا˘م˘ي˘˘شسل ،رو˘˘كذ˘˘م˘˘لا
اددششم ،هيف ة˘ي˘م˘شسر ة˘ف˘شصب ته˘ت˘نا

ةر˘ي˘تو ي˘ف ع˘ير˘شست˘لا ةرور˘شض ى˘ل˘˘ع

م˘ي˘ل˘شست˘ل عا˘ط˘ت˘شسم˘لا رد˘ق زا˘˘ج˘˘نإلا
ةدكؤوم و ةيمشسر ةفشصب عورششملا
ماق امك .ةنكمملا لاجآلا برقأا يف
ة˘شسشسؤو˘م˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ضسي˘ئر˘˘لا
لÓخ ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

تايلول ةيدقفتلا ةيناد˘ي˘م˘لا ه˘ترا˘يز
ة˘˘م˘˘لا˘˘ق ،ةر˘˘كشسب ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘˘ب» قر˘˘˘ششلا

˘مو˘ي تق˘ل˘ط˘نا ي˘ت˘لا «ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسقو

222 عقوم ةرايزب، يشضاملا ءاثÓثلا
ةملاق ةيلوب يمومع يوقرت نكشسم
نع نياع نيأا ،يشضاملا ضسيمخلا موي

ةيلولا˘ب لا˘غ˘ششألا مد˘ق˘ت ىد˘م بث˘ك
قÓط˘نلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع ف˘قو ثي˘ح

ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا
ةرور˘شض ى˘ل˘ع ا˘˘ح˘˘ل˘˘م ،تا˘˘ن˘˘كشسل˘˘ل
ءانبلا و ريمعتلا ةيريدم عم قيشسنتلا
ح˘لا˘شصم اذ˘ك و ة˘ه˘ج ن˘˘م ة˘˘يلو˘˘ل˘˘ل
عارشسإÓل ىرخأا ة˘ه˘ج ن˘م زا˘غ˘ل˘نو˘شس

يذ˘لا ن˘كشسم201 طبر ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
ىطعأا ام˘ك ،ا˘ما˘م˘ت ةز˘ها˘ج تح˘ب˘شصأا

زا˘ج˘نإلا تلوا˘ق˘م˘ل ة˘ي˘ن˘مز ة˘˘ل˘˘ه˘˘م
د˘ح ى˘شصقأا˘ك ر˘ه˘˘ششأا ة˘˘ت˘˘شسب ترد˘˘ق

يذلا و ةينكشس ةدحو021 زاجنإل

نم%56 اهيف زاجنإلا ةبشسن تغلب
عورششملا ميلشستل لاغششألا عومجم
.اهيلع قفتملا لاجآلا يف Óماك
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ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘˘شسلا ضسي˘˘˘ئر د˘˘˘كأا
يفرشش دمحم تاباختنإÓل ةلقتشسملا
ة˘ف˘ل˘كم ة˘ي˘مو˘كح ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ءا˘˘ششنإا نأا
ةلقتشسملا ةينطولا ةطلشسلا ةدعاشسمب
ءا˘ت˘ف˘ت˘شسإا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل
بلط ىلع ءانب ءاج روتشسدلا ةعجارم
هنأا ضسمأا لوأا «يفرشش» حشضوأاو .اهنم
ةطلشسلا ضسيئر نم بلط ىلع ءانب
مت تاباختنÓل ةل˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ءاتفتشسإÓل ابشسحت ةنجللا هذه ءاششنإا

يف بقترملا روتشسدلا ةعجارم ىلع
ىلع هدر يفو.لبقملا ربمفون حتافلا
يف كيكششت˘لا ة˘ي˘نا˘كمإا لو˘ح لاؤو˘شس
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ة˘˘ي˘˘لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘شسإا
هذه ءاششنإا دعب تاباختنإÓل ةلقتشسملا
رمألا نأا «يفرشش دمحم «دكأا ةنجللا

رهوج نأل ة˘يدا˘م ةد˘عا˘شسم˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ة˘يا˘م˘ح ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي م˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم
ريبعتلا نم بعششلا نيكمتل عارتقإلا

.ة˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد ل˘˘كب هرا˘˘ي˘˘ت˘˘خإا ن˘˘ع
ىلإا ءوجللا نأا ىلع ديكأاتلا اددجم
ل هتئيه جراخ نم ةيدام ةدعاشسم
لعجي نأا لاوحألا نم لاحب نكمي
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ة˘˘ي˘˘لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘شسإا
.كيكششت لحم تاباختنÓل ةلقتشسملا

ةطلشسلا حبشصت هجو يأاب» :فاشضأاو
رثكأا تاباختنإÓل ةلقتشسملا ةينطولا
ءار˘ششب ل˘ف˘كت˘ت ا˘مد˘ن˘ع ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘˘شسا
مهلقنت وأا اهيرطؤوم ماعطإا وأا لزاوعلا
ةيدام بناوج هنوك نع ودعي ل رمألا

تادوهجم نم ففخت نأا اهنأاشش نم
ة˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع بج˘ي ي˘ت˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نإÓ˘˘ل
ا˘ه˘ت˘م˘ه˘م ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘˘لا ىر˘˘حألا˘˘ب

بتاكم ر˘ي˘طأا˘ت ا˘م˘ي˘شس ل ة˘ي˘شسا˘شسألا
ضصو˘شصخ˘بو .«زر˘˘ف˘˘لاو با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا

ءاتفتشسلا ءارجإاو ريشضح˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
يلاحلا روتشسدلا نأا يفرشش حشضوأا
ى˘ل˘˘ع ءا˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘شسإلا نأا ى˘˘ل˘˘ع ضصن˘˘ي
ناملربلا ربع رمي روتشسدلا ةعجارم
:لوقي حشضوأاو .تلاحلا عيمج يف
ءوجللا امإا ةيروهمجلا ضسيئرل زوجي»
.«ناملربلاب ءافتكإلا وأا ءاتفتشسإلا ىلإا

رورملا نأا ىلع لباقملا يف اددششم
ل هنأل ا˘ب˘جاو ل˘ظ˘ي نا˘م˘لر˘ب˘لا ى˘ل˘ع
رورملا نود روتشسدلا ةعجارم نكمي

هقيلع˘ت ي˘فو .ة˘شسشسؤو˘م˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع
ءار˘˘جإل دد˘˘ح˘˘م˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ضسيئر» نأا يفرشش ربتعا ،ءاتفتشسلا
ل نوبت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ير˘ب˘م˘فو˘˘ن˘˘لا د˘˘ع˘˘ب˘˘لا زر˘˘بأا ا˘˘م˘˘لا˘˘ط
يف اشصوشصخ ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ه˘عور˘ششم˘ل

يذلا ينطولا قفاوتلا ليكششت ةداعإا

ة˘لود˘ل ة˘ي˘شسا˘شسألا ةد˘عا˘ق˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘ي

ةيروهمجلا ضسيئر نأا ركذي «.نوناقلا

لبقتشسأا دق ناك نوبت ديجملا دبع

ةطلشسلا ضسيئر يشضاملا نينثإلا موي

دمحم تاباختنÓل ةلقتشسملا ةينطولا

ن˘ع ا˘شضر˘ع ه˘˘ل مد˘˘ق يذ˘˘لا ي˘˘فر˘˘شش

م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا تاداد˘˘ع˘˘ت˘˘شسلا

،ةجمربملا ةيباختنلا تاقاقحتشسلا

ليدعت عورششم ىلع ءاتفتشسلاب اءدب

ي˘فو ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه لÓ˘خو .رو˘ت˘شسد˘˘لا

ةيروهمجلا ضسيئر تارواششم ءوشض

ديدحت ررقت ،ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ع˘م

مداقلا0202 ر˘ب˘م˘فو˘ن لوأا خ˘˘يرا˘˘ت

عور˘ششم ى˘ل˘ع ءا˘ت˘ف˘ت˘شسÓ˘ل اد˘˘عو˘˘م

.روتشسدلا
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ة˘ي˘شسنر˘ف مÓ˘˘عإا ل˘˘ئا˘˘شسو بشسحو
ن˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا نإا˘˘˘˘ف ضسمأا لوأا
ىلعأا ةدشس ي˘ف او˘نا˘ك ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

م˘كح ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا مر˘˘ه
ز˘يز˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ق˘˘با˘˘شسلا ضسي˘˘ئر˘˘لا
تلاق ددشصلا اذه يفو ةقيلفتوب
نأا ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا ناو˘˘بو˘˘ل ة˘˘ل˘˘ج˘˘˘م
ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘˘شضق˘˘لا
ضسي˘ئر˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ق˘˘با˘˘شسلا

ةئم نم رثكأاو ةقيلفتوب قباشسلا
˘ما˘ظ˘ن˘لا ن˘م ة˘ب˘ي˘˘ق˘˘م ة˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش
لاومأا تلوح يتلاو ي˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب˘لا

ىلإا ةب˘ع˘شصلا ة˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م ة˘ل˘ئا˘ط
ق˘ق˘شش ءار˘ششل ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا كو˘ن˘ب˘لا

ندملا عراوشش ىقرأا يف تÓيفو
نع ةلمجلا فششكت ملو ةيشسنرفلا
تل˘شسار ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘م˘˘شسألا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
اهتريظن ةيرئازجلا ةلادعلا اهنأاششب
ضسي˘˘ئر نأا رد˘˘ج˘˘يو .ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘˘لا
ناك نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

ةيباختنإلا هتلمح لÓخ دهعت دق

دادرتشسإاب9102 تايشسائرل
ل˘خاد˘لا ي˘ف ة˘بو˘ه˘˘ن˘˘م˘˘لا لاو˘˘مألا

˘˘ما˘˘كحأا رود˘˘شص د˘˘ع˘˘ب جرا˘˘خ˘˘˘لاو
ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق
ة˘لاد˘ع˘لا فر˘ط ن˘م ن˘ي˘طرو˘ت˘˘م˘˘لا
تايشصخشش اوناك ءاوشس ةيرئازجلا
قباشسلا ماظنلا زومر نم ةيشسايشس
نم نيبرقم اوناك لامعأا لاجر وأا
ام بشسحو . يقي˘ل˘ف˘تو˘ب˘لا ما˘ظ˘ن˘لا
˘˘˘مÓ˘˘˘عإلا ل˘˘˘ئا˘˘˘شسو ي˘˘˘ف لواد˘˘˘˘ت

يف ةزراب تايشصخشش نأا ةينطولا
راد˘م ى˘ل˘˘ع تنا˘˘ك م˘˘كح˘˘لا ةد˘˘شس

لمعت ةطرا˘ف˘لا02ـلا تاو˘ن˘شسلا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا به˘ن ى˘ل˘˘ع
تÓ˘ي˘فو ة˘يرا˘ق˘ع كÓ˘مأا ءا˘ن˘ت˘قل
عراو˘˘ششلا ى˘˘قرا ي˘˘˘ف ة˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘شض
ي˘˘ف ىر˘˘خأا لود˘˘بو ة˘˘ي˘˘شسيرا˘˘ب˘˘˘لا
نأا لباق˘م˘لا ي˘ف ي˘بروألا دا˘ح˘تلا

يبعششلا كارحلا بلاطم زربا نم
ةقورشسملا لاومألا عاجرتشسإا ناك
. ةيبنجألا كونبلا يف ةدجاوتملاو

رمثتسسم نيب ةعقوملا ةيقافتإلل اذيفنت
 يبنجأا رخآاو يلحم

جتنملإ نوتيزلإ تيز نم ةعفد لوأإ ريدسصت
 ةيبوروأإ لود ثÓث وحن لجيج ةيلوب

لثمت اشصاخ اثدح ضسمأا لوأا لجيج ةيلوب نج نج ءانيم ضشاع
لجيج ةيلوب جتنملا نوتيزلا تيز نم ةنحشش لوأا ريدشصت يف
يتلا ةيقافتإلا راطا يف كلذو ةيبوروألا لودلا نم ددع وحن
دهششو . يبنجأا رمثتشسم عم نييلحملا نيرمثتشسملا دحأا اهعقو

01 مشضت ةنحشش ريدشصت ةيلمع لجيج ةيلوب نج نج ءانيم
ثÓث وحن لجيج ةيلوب جتنملا نوتيزلا تيز نم رتل فلآا
ةنحششلا يهو اكيجلبو اشسنرف ، ارتلجنا يهو ةيبوروأا لود
اهعقو ةيقافتا راطا يف لودلا هذه وحن اهريدشصت ءاج يتلا

ىلع ضصنتو رخآا يبنجأا رمثتشسم عم لجيج ةيلو نم رمثتشسم

ضصلاخلا نوتيزلا تيز نم رتل فلأا063 نع لقيلام ريدشصت
يأا تاونشس ثÓث ىلا لشصت ةرتف لÓخ كلذو ابوروأا وحن

نأاششلل نوعباتملا فشصوو. رهشش لك رتل فلآا01 لدعمب
ةذفان حتفي هنوك ادج ماهلاب ثدحلا اذه لجيجب يحÓفلا

يتلا ةماهلا تاقاطلا يف يقيقحلا رامثتشسإلا ىلع ةعشساو
ةيوق ةع˘فد ي˘ط˘ع˘ي نأا ه˘نأا˘شش ن˘م ا˘م˘ك ، ل˘ج˘ي˘ج˘ب ا˘ه˘ب ر˘خز˘ت
ضشينروكلا ةمشصاع اهب رخزت يتلا تاورثلا يف رامثتشسإÓل
اهب ءانتعإلا تلواحم مغرو يتلا نوتيزلا ةورث اهتمدقم يفو
ىقرت ىتح يفاكلا مامتهإلاب دعب ىظحت مل تلازل اهنأا نأا لا
ةيلولا داشصتقإل يقيقح كرحم ةباثمب اهلعجي ىوتشسم ىلإا

م˘غرو ل˘ج˘ي˘ج نأاو ا˘م˘ل˘ع ، ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا ل˘خد˘لا ردا˘شصم د˘حأاو
ةشسمخ نيبام ايونشس ينجت عجارت نم نوتيزلا ةرورث هفرعتام
عم ةيلاعلا ةدوجلا وذ نوتيزلا تيز نم رتل نييÓم ةرششعو
نم رثكأا ىلا جاتنإلا ىوتاشسم عفرل ضصرفو تايناكما رفوت

يف ةشصتخملا تاهجلا تاعقوت بشسح ايونشس رتل نويلم51
نع Óيدب نوكت نأا نكمي يتلا ةورثلا هذهب رثكأا ءانتعإلا لاح
قاوشسألا يف ايلك ارايهنا هراعشسأا دهششت يذلا طفنلا ةورث
. ةيملاعلا
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اقيقحت ينطولا كردلا حلاسصم تحتف اميف
ةثداحلا يف

ئطاسشب سساطغ ةثج ىلع روثعلإ
 ةبانعب ملاسس يديسسب «يراك رايب»

يف رح ضساطغ ةثج ىلع مرشصنملا ءاعبرألا موي  ءاشسم رثع
«يراك رايب» ىمشسملا ئ˘طا˘ششلا˘ب ر˘م˘ع˘لا ن˘م ثلا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا
يروفلا لخدتلا ىعدتشساامم، ينوبلا ةيدلبب ملاـشس يديشسب
تف˘ششك .ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا لا˘جرو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا لا˘جر˘ل
اهناوعأا نأا «ةعاشس رخآا«ـل ةبانعب ةيندملا ةيامحلا حلاشصم
ةثج ىلع روثعلا هدافم مرشصنملا ءاعبرألا ءاشسم ءادن اوقلت

ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلع ركذلا فلاشسلا ئطاششلاب ضساطغ
قلعتي رمألا نأا نيبت ةنياعملاو لوشصولا دعبو ناكملا نيع

ضسبÓم يد˘تر˘ي ة˘ن˘شس33 رمعلا نم غلا˘ب˘لا «ح،ب«و˘عد˘م˘لا˘ب
ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘شصم ى˘˘لإا ه˘˘ت˘˘ث˘˘ج تل˘˘ق˘˘ن ثي˘˘ح، ضسط˘˘غ
،ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا دعب دششر نبا ىفششتشسمب
ةعقاولا يف اقيقحت تحتف ينطولا كردلا حلاشصم اهتهج نم
لازـتل يتلاو اهل ةيدؤوم˘لا با˘ب˘شسألاو ا˘ه˘تا˘شسبÓ˘م ة˘فر˘ع˘م˘ل

. رطشسألا هذه ةباتك دح ىلإا ةشضماغ
LªÉ∫.Ω

دحاو موي مودت ةيمسسر ةرايز يف

 ةيجراخلإ ريزو دفوي نوبت
يلام ىلإإ موداقوب يربسص

ريزو »نوبت ديجملا دبع» ةيروهمجلا ضسيئر ثوعبم لح
ةيلا˘م˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘لا ى˘لإا ضسمأا مودا˘قو˘ب ير˘ب˘شص ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ةرازو نايب بشسح ادحاو اموي مودت ةيمشسر ةرايز يف وكاماب
راطإا يف جردنت ةرايزلا نإاف ردشصملا بشسحو. ةيجراخلا
ةلود عم مئادلا نماشضتلاو ةيوخألاو يخيراتلا تاقÓعلا

قيقششلا يلاملا بعششلل قلطملا رئازجلا معد ضسكعتو يلام
هذه يتأاتو . يلام يف رارقتشسلاو نمألاب رئازجلا كشسمتو
هتفرع يدلا يركشسعلا بÓقنإلا دعب طقف ةليلق مايأا ةرايزلا

هتلاقتشسإا اتيك ركب وبأا يلام ضسيئر ميدقت هبحشصو يلام
جر˘ف˘ي نأا ل˘ب˘ق ة˘مو˘كح˘لاو نا˘م˘لر˘˘ب˘˘لا ل˘˘ح ن˘˘ع نÓ˘˘عإلاو
ضسيئرلا نع دÓبلا يف ةطلشسلاب مكاحلا يركشسعلا ضسلجملا
ةرازو نأا ركذلاب ريدجلاو .نييشضاملا نيمويلا يف ليقتشسملا
يركشسعلا بÓقنلا نع نÓعإلا بقع ةيجراخلا نوؤوششلا

عطاقلا اهشضفر رئازجلا تنلعأا اتيك ركب وبا ةموكح ىلع
لاق .يلام ةلود يف ةموكحلل ةيروتشسد ريغ تارييغت يأل
غلاب مامتهاب عباتت رئازجلا نإا (اهتقو)،ةيجراخلا ةرازول نايب
،راجلاو قيقششلا دلبلا اذه ،يلام يف عاشضوألا تاروطت
ر˘طألا جرا˘خ ة˘مو˘كح˘ل˘ل تار˘ي˘ي˘غ˘ت يأل ا˘˘ه˘˘شضفر اد˘˘كؤو˘˘م
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يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو راسشتسسم بسسح

 لوألإ ريزولإ بتكم قوف يعماجلإ لوخدلل إدعوم لبقملإ ربمتبسس91 ـلإ حإرتقإإ
دعب كلذو1202/0202 ةنشسل يعماجلا لوخدلل اخيرات ربمتبشس91 حارتقا مت هنأا جرعل يلشسرم يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو راششتشسم فششك
نأاو ةيئابولا ةلاحلاب طبترم لبقملا يعماجلا لوخدلا نأا » يلشسرم «دكأاو .ةيلامع تاباقن اذكو ةبلطلل نيلثممو ةذتاشسأا نم ءاكرششلا عم قيشسنتو تارواششم
رارقلا راظتنا ددشصب مهو دعوملا اذهل ءاكرششلل اناشسحتشسإاو لوبق تشسمتلإا اهنكل يروشضحلا لوخدلل بشسانملا تقولا ريدقتل رارقلا باحشصأل ةطلشسلا
حارتقا ضضفر ىلإا تشضفأا رئازجلا يف ةيئابولا ةلاحلل ةيمييقتلا تاعامتجإلا نأا يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو راششتشسم حشضوأاو . «حرتقملا ءازإا يئاهنلا
رخآا ديكأات يف ،ىرخألا ةيراجتلا تاطاششنلاو معاطملاو دجاشسملاو ئطاوششلل يجيردتلا حتفلا ىلإا رظنلاب مهدعاقمب ةبلطلا قاحتلإل ربمتبشس نم حتافلا خيرات

ةبلط لابقتشسا مت امك توأا32 موي دعب نع ميلعتلا فانئتشسا مت هنإا لوقلاب جرعل فاشضأاو . ةبلطلا اميشسل ةيعماجلا ةرشسألا ةمÓشس ىلع ةرازولا ضصرح ىلع

ةيروشضحلا تاناحتملا يف عورششلا مت امك ةعماجلا تاجردم ىلإا ةدوعلا تاوطخ ىلوأا يف ةشصشصختملا ةيبطلا مولعلا ةبلطو2 هاروتكدلا ةبلطو2 رتشساملا

ىلع ظافحلا لجأا نمو .لامعلاو ةذتاشسألاو ةبلطلا ةحشصو ةمÓشس ىلع ظافحلا لواحي يحشصلا لوكوتربلا نأل ، ابلاط03 زواجتت ل يتلا تاشصشصختلا يف
ةينمزلا تاحاشسملا ضصيلقتو ماشسقألا ىلع طغشضلا فيفخت لجأا نم ةيميظنتلا ريبادتلاو تاءارجإلا نم ددع ذاختا مت ،ةحئاجلا لظ يف عيمجلا ةمÓشس
تادحولا امنيب ةيقفألا تادحولاو ةيشساشسألا تادحولا ىلع يروشضحلا ناحتملا رشصتقي نأا انحرتقإا ددشصلا اذه يف جرعل يلشسرم لاقو ، ةشسوردملا
رادشصإا متيشس هنأا ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو راششتشسم فششك رخآا بناج نم. لامعأا لكشش يف مدقت نأا نكمي ةيجهنملا تادحولاو ةيفاششكتشسلا
YÉO∫ GCe«ø. ةيجوغاديبلا ناجللا مهفتو يعو ىلع لوعي ةلحرملا هذه يف ةبلطلل يئانثتشسا مييقت لجأا نم ةديدج طورشش ددحيشس يئانثتشسا رارق
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يو˘قا˘ط˘لأ لا˘ق˘˘ت˘˘نإلأ ةرأزو تن˘˘ل˘˘عأأ
ءاقل دقع نع ةدد˘ج˘ت˘م˘لأ تا˘قا˘ط˘لأو
دوقولل جيورتلأ لوح كرتششم يرأزو
عيمملأ لورتبلأ زاغ اميشس فيظنلأ

نم ،طوغ˘شضم˘لأ ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لأ زا˘غ˘لأو
دو˘قو˘لأ مأد˘خ˘ت˘˘شسأ ن˘˘م د˘˘ح˘˘لأ ل˘˘جأأ
لأوزا˘˘غ˘˘لأو ن˘˘يز˘˘ن˘˘ب˘˘لأ) ثو˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لأ

عا˘ط˘ق˘لأ ر˘يزو ح˘˘شضوأأو .(لز˘˘يد˘˘لأو
ةرا˘يز لÓ˘خ رو˘ت˘ي˘شش ن˘يد˘لأ ضسم˘شش
يع˘ي˘ب˘ط˘لأ زا˘غ˘لأ ة˘ط˘ح˘م˘ل ة˘يد˘ق˘ف˘ت
ةعقأولأ و لاطفنل ةعباتلأ طوغشضملأ
لوأأ ،(رئأزجلأ قرشش) ةبيورلأ ةنيدمب
بناج ىلإأ عمجيشس ءاقللأ أذه نأأ ضسمأأ

تاقاطلأو يوقاطلأ لاقتنإلأ ةرأزو
ىر˘خأأ تا˘عا˘ط˘ق ثÓ˘ث ،ةدد˘ج˘ت˘م˘˘لأ

يهو ،ةفيظنلأ تاقاطلأ فلمب ةينعم
ةرأزو و ، لقنلأو ،ةقاطلأ تأرأزو
ريزولأ را˘ششأأ و.ة˘ئ˘ششا˘ن˘لأ تا˘كر˘ششلأ
ةئبعتل ةديحولأ ةطحملأ هذه نأأ ىلإأ
ىل˘ع طو˘غ˘شضم˘لأ ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لأ زا˘غ˘لأ
ى˘ل˘ع أدد˘ششم .ي˘ن˘طو˘لأ ىو˘ت˘˘شسم˘˘لأ

تا˘ط˘ح˘م ة˘كب˘شش ر˘يو˘ط˘˘ت ةرور˘˘شض
ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لأ دو˘˘قو˘˘لأ أذ˘˘ه ق˘˘يو˘˘˘شست˘˘˘ل

تأذ تا˘ن˘حا˘ششلأ ي˘˘ف مد˘˘خ˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ
ليدبك ،تÓفاحلأ و ليقثلأ نزولأ
لأوزاغلأو نيزنبلأ) ثولملأ لزيدلل
عامت˘جلأ ر˘يزو˘لأ بشسحو.(لز˘يد˘لأو
بجي يتلأ تأءأرجإلأ ىلع زكريشس
ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لأ زا˘غ˘لأ ة˘ي˘قر˘ت˘ل ا˘هذا˘˘خ˘˘تأ
نم يجيردتلأ ليلقتلأو طوغشضملأ
ى˘لإأ ة˘فا˘شضإلا˘ب ،لز˘يد˘لأو ن˘يز˘ن˘˘ب˘˘لأ

ةبكرم000.002 ليوح˘ت ج˘ما˘نر˘ب
را˘ششأأو .ع˘ي˘م˘م˘لأ لور˘ت˘ب˘لأ زا˘غ ى˘˘لإأ
ةكراششم ىلإأ ،ددشصلأ أذه يف ريزولأ

جمانر˘ب ي˘ف ةر˘غ˘شصم ة˘كر˘شش002
زا˘غ ى˘لإأ تا˘ب˘كر˘م˘لأ هذ˘ه ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت

،1202 ماعل ررقملأ عيمملأ لورتبلأ

زاهج000002 ةف˘ل˘كت نأأً أر˘كذ˘م

وروي نويلم06 ب ردقيشس دروتشسم

.د˘˘حأو ل˘˘كل ورو˘˘˘ي003 لد˘ع˘م˘ب
ة˘˘لود˘˘لأ نإا˘˘ف ،رو˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شش بشسح˘˘˘بو

ةفلكت ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب05 لمحت˘ت˘شس
لورتبلأ زاغ ىلإأ تابكرملأ ليوحت
ةيولوألأ نأأ كلذ عم أدكؤوم ،عيمملأ
.ةرجألأ تأرايشس يقئا˘شسل ى˘ط˘ع˘ت˘شس
ي˘ف ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لأ ى˘لإأ ه˘ث˘يد˘ح ي˘فو
ةشسايشسلأ ىلع ءوشضلأ طلشس ،لاطفن
يتلأ» دÓبلأ يف ةديدجلأ ةيوقاطلأ

ديششر˘ت ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘ك ل˘كششب د˘م˘ت˘ع˘ت
لقنلأ عاط˘ق ي˘ف ة˘قا˘ط˘لأ كÓ˘ه˘ت˘شسأ

نم ةئاملاب04 هدحول كلهتشسي يذلأ
هذه نأأ لوقي عباتو .ةجتنملأ ةقاطلأ
ضصيلقت يف اشضيأأ لثمتت ةشسايشسلأ
(لزيدلأو نيزن˘ب˘لأ) دو˘قو˘لأ دأر˘ي˘ت˘شسأ

نأأ ىلإأ أريششم و لقنلأ تاجايتحل

نويلم2 براقي ام دروتشست ةلودلأ

2 غلب˘م˘ب ،ا˘يو˘ن˘شس دو˘قو˘لأ ن˘م ن˘ط
كÓ˘ه˘ت˘شسأ د˘ي˘ششر˘ت˘لو .رلود را˘ي˘ل˘م
ى˘شصوأأ ،عا˘ط˘ق˘لأ ي˘ف تا˘قور˘ح˘م˘˘لأ
دأر˘ي˘ت˘˘شسأ ضضف˘˘خ˘˘ب كلذ˘˘ك ر˘˘يزو˘˘لأ

5 نم رثكأأ كلهتشست يتلأ تأرايشسلأ

امك .رتمول˘ي˘ك001 ل˘كل تأر˘˘ت˘˘ل
غلبي انكÓهتشسأ لدعم نأأ» ىلإأ راششأأ

لباقم رتموليك001 لكل تأرتل7

يف رتمولي˘ك001 لكل تأرت˘ل5
ماعلأ ريدملأ دكأأ ،هتهجن م. «ابوروأأ
نأأ ،ةحيرف نب لامك ،لاطفن ةكرششل
عيراششم يف عورششلأ يونت هتكرشش
تاطحم زاجنإل بناجأأ ءاكرشش عم
ربع ةلثامم طوغشضم يعيبط زاغ
تأذ يف ح˘شضوأأو .ي˘ن˘طو˘لأ بأر˘ت˘لأ
را˘˘طإأ ي˘˘ف نو˘˘كي˘˘شس ه˘˘نأأ ،قا˘˘˘ي˘˘˘شسلأ

ينطو جامدإأ ،هذه ةكأرششلأ عيراششم

يف ةمدختشسملأ تانوكملل يجيردت

ىلإأ راششأأ امك .تأزيهجتلأ عينشصت

هد˘يد˘ح˘ت م˘ت˘ي˘شس جا˘مدإلأ لد˘ع˘م» نأأ

تأزيه˘ج˘ت˘لأ ة˘يدودر˘م ضسا˘شسأأ ى˘ل˘ع

نم فدهلأ ا˘مأأ .«ا˘ًي˘ل˘ح˘م ة˘ع˘ن˘شصم˘لأ

طوغشضملأ يعيبط˘لأ زا˘غ˘لأ ة˘ط˘ح˘م

ضضع˘˘˘ب د˘˘˘يوز˘˘˘ت ي˘˘˘ف ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘˘ف

يعيبطلأ زاغلاب رابكلأ نيكلهتشسملأ

وأأ لز˘يد˘لا˘ب جوز˘م˘م˘لأ طو˘غ˘شضم˘˘لأ

طو˘غ˘˘شضم˘˘لأ ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ زا˘˘غ˘˘لا˘˘ب

،لاطفن ةكرششل ماعلأ ريدملأ راششأأو

ف˘قو˘ت ة˘ل˘كششم ى˘˘لإأ ،ر˘˘يزو˘˘لأ ما˘˘مأأ

لورتبلأ زاغب لمعت يتلأ تابكرملأ

لوخدلاب اهل حرشصملأ ريغ عيمملأ

تح˘˘ت تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘˘لأ ف˘˘˘قأو˘˘˘م ى˘˘˘لإأ

نامأأ تاميلعت اهنإأ دكأأامك .ةيشضرأأ

با˘ب˘شسأل ا˘م تقو ي˘ف ا˘ه˘˘شضر˘˘ف م˘˘ت

نأل ة˘ي˘ق˘ط˘ن˘م ر˘ي˘غ ا˘ه˘ن˘كلو ة˘ي˘ن˘˘مأأ

نأأ تبثت م˘لا˘ع˘لأ لو˘ح تا˘ي˘ئا˘شصحإلأ

رثكأأ عيمملأ لورتبلأ زاغ تابكرم

ةفاشضإلاب دوقولأ تابكرم نم انامأأ

ي˘ف نو˘نا˘ق د˘جو˘ي ل ه˘نا˘˘ف كلذ ى˘˘لإأ

لورتبلأ زاغ تابكرم عنمي رئأزجلأ

.تأرايشسلأ فقأوم لوخد نم عيمملأ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

Gdù°Ñâ 92GChä 0202Gd©óO 4706 3ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةيعيبطلا ثراوكلا اياحسضو نيفوتملا ،اينهذ نيقاعملا حسسملا ةيلمع صسمتسس اميف

جاسسنوأا نؤيد ةلودج ةداعإا
ةنسس51 رادم ىلع اهديدسستل نيرسسعتملل

معدو صضورق نم اودافتسسا نيذلا بابسشلا نجسس متي نل هنأاب ،«تافايسض ميسسن» ةرغسصملا تاسسسسؤوملاب فلكملا لوأ’ا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا دكأا
 .مويلا دح ىلإا ةدرتسسم ريغ نويدك مهقتاع ىلع تيقب نمم «جاسسنوأا » بابسشلا ليغسشت معدل ةينطولا ةلاكولا فرط نم يلام
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حيرشصت يف بدتنملأ ريزولأ لاقو
دق˘ف˘ت ةرا˘يز ضشما˘ه ى˘ل˘ع ي˘ف˘ح˘شص
ضسمأأ لوأأ ضسأدرموب ةيلول ةنياعمو
نم نويدلأ هذه ديدشست ليهشستل ،

أوماق نيذلأ ةشصاخ بابششلأ فرط
عاطقلأ لوؤوشسم دافأأو ،مهداتع عيبب
ةلودج ةداعإأ نم نوديفتشسيشس مهنأاب
اهديدشست نم مهنيكمتل نويدلأ هذه

تلاحا˘مأأ .ة˘ن˘شس51 رأد˘م ى˘ل˘ع
ةدافتشسلأ قح م˘ه˘ل ن˘يذ˘لأ با˘ب˘ششلأ

يلك وأأ يئزج ءافعإأ وأأ حشسم نم
زاهج ىدل مهيلع ةبترتملأ نويدلل
ن˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ا˘˘هدد˘˘ح˘˘ف (جا˘˘˘شسنوأأ)
ةا˘فو ة˘لا˘ح ي˘ف م˘ه ن˘يذ˘لأ با˘ب˘˘ششلأ

ترر˘˘شضت وأأ أو˘˘شضر˘˘˘ع˘˘˘ت ن˘˘˘يذ˘˘˘لأو
ةيعيب˘ط ثرأو˘ك ءأر˘ج م˘ه˘ت˘شسشسؤو˘م
ةداعإأ ن˘ع تا˘نا˘شضي˘ف˘لأو لزلز˘لا˘ك
نم مهنيكم˘ت˘ل نو˘يد˘لأ هذ˘ه ة˘لود˘ج
باب˘ششلأ تلا˘ح ل˘ث˘م˘تو ا˘هد˘يد˘شست
ةيلمع نم ديفتشستشس يتلأ ىرخألأ

ف˘˘ي˘˘شضي -كلذ˘˘ك نو˘˘˘يد˘˘˘لأ ح˘˘˘شسم
ن˘م ل˘ك ي˘˘ف -بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ ر˘˘يزو˘˘لأ
ة˘قا˘عإل تشضر˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ح˘˘ئأر˘˘ششلأ

ن˘م م˘ه˘ع˘ن˘م˘ت ة˘ي˘ل˘˘ق˘˘ع وأأ ة˘˘يد˘˘شسج
زج˘ح م˘ت ن˘يذ˘لأو ل˘م˘ع˘لأ ة˘ل˘شصأو˘م
أو˘ق˘بو كو˘ن˘ب˘لأ فر˘ط ن˘م م˘هدا˘˘ت˘˘ع

ةئاملاب03 ةبشسنب ةلاكولل نينأدم
لو اميدق مهداتع حبشصأأ نيذلأ وأأ
ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لأ رو˘˘ط˘˘ت˘˘لأ بكأو˘˘ي
دكأأ امدعبو. هديدجت ىلإأ نوجاتحيو
ةلاكو نأاب ،ةبشسانملأ هذهب تافايشض
لك ن˘م ا˘ي˘ل˘ك ر˘ي˘غ˘ت˘ت˘شس «جا˘شسنوأأ»
يلثمم جأردإاب ةيميظنتلأ بنأوجلأ

،اههيجوت ضسلجم نمشض تايعمجلأ
ةيداشصتقأ ةبراقم جأردإأ نع فششك
نم ديفتشسملأ بابششلل حيتت ةديدج
ر˘ي˘ي˘شست˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘˘لا˘˘كو˘˘لأ م˘˘عد
» ما˘˘ج˘˘نوأأ » ر˘˘غ˘˘˘شصم˘˘˘لأ ضضر˘˘˘ق˘˘˘لأ
ىوتشسم ى˘ل˘ع ه˘تا˘طا˘ششن ة˘ع˘شسو˘ت˘ب
ةهج نم فششكو .«جاشسنوأأ» ةلاكو
ي˘ف ا˘ب˘ير˘ق عر˘ششي˘شس ه˘نأأ ن˘ع ىر˘خأأ

تأءاقل ة˘ثÓ˘ث ة˘يرود تأءا˘ق˘ل د˘ق˘ع
ر˘ق˘م ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘ششلأ ي˘˘ف
ل˘ي˘غ˘ششت م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘لا˘كو˘˘لأ
ي˘لوؤو˘شسم ن˘ي˘ب ا˘م ع˘م˘ج˘ت با˘ب˘ششلأ

نم رم˘ث˘ت˘شسم˘لأ با˘ب˘ششلأو ة˘لا˘كو˘لأ
ةر˘غ˘شصم˘لأ تا˘شسشسؤو˘م˘لأ با˘ح˘˘شصأأ

حر˘˘˘ط˘˘˘ل ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم˘˘˘لأ ي˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘˘حو
تلاغششنلأ فلت˘خ˘م˘ل عا˘م˘ت˘شسلأو
لو˘˘ل˘˘ح˘˘لأ دا˘˘ج˘˘يإأ ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لأو
امك.لكاششملأ فلتخ˘م˘ل ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لأ
ريزولأ ىد˘ل بد˘ت˘ن˘م˘لأ ر˘يزو˘لأ د˘كأأ
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا˘˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لأ لوألأ
ه˘نأ «تا˘فا˘ي˘شض م˘ي˘شسن «ةر˘غ˘˘شصم˘˘لأ
ح˘تا˘ف˘لأ ن˘م ءأد˘ت˘بأ دا˘م˘ت˘عإأ م˘˘ت˘˘ي˘˘شس
ةفريشصلأ وأأ ليومتلأ مداقلأ ربمفون
تا˘شسشسؤو˘م˘لأ ةد˘ئا˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘شسإلأ

ه˘نأا˘ب ر˘يزو˘˘لأ ح˘˘شضوأأو ةر˘˘غ˘˘شصم˘˘لأ
ا˘ي˘ن˘طو ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ى˘لوأأ ة˘ق˘با˘شسك
ل˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لأ وأأ ة˘˘فر˘˘ي˘˘شصلأ دا˘˘م˘˘ت˘˘عأ
تا˘شسشسؤو˘م˘˘لأ ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ي˘˘مÓ˘˘شسإلأ
نم ةديفتشسم˘لأ ا˘هر˘ي˘غو ةر˘غ˘شصم˘لأ
رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘لود˘˘لأ ةز˘˘ه˘˘جأأ م˘˘˘عد
تأذ يف أدكؤوم . جاشسنوأأ عيراششم
ةيلا˘م˘لأ ة˘ل˘ما˘ع˘م˘لأ هذ˘ه نأأ قا˘ي˘شسلأ
يف ةكراششملأ اهناشش نم ةديدجلأ
ة˘مو˘كح˘لأ فد˘ه ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘ي˘ه˘˘شست
ةر˘غ˘شصم ة˘شسشسؤو˘م نو˘˘ي˘˘ل˘˘م ءا˘˘ششنإأ

.ةمداقلأ ةعبرألأ تأونشسلأ لÓخ

ةيلاملا ريزو همدق يذلا صضرعلا دعب
ءارزولا صسلجم مامأا

ضضورقلا ةدئاف بسسن ضضيفخت
تاسسسسؤؤملل ةحؤنمملا ةيكنبلا

انورؤك نم ةررسضتملا
ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘ع «لوألأ ر˘يزو˘لأ ة˘مو˘كح تجر˘˘فأأ

ددحي يذي˘ف˘ن˘ت مو˘شسر˘م عور˘ششم ى˘ل˘ع «دأر˘ج
يف ةي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘ن˘يز˘خ˘لأ رأر˘م˘ت˘شسإأ تا˘ي˘ف˘ي˘ك
ضضور˘˘ق˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘لأ بشسن ضضي˘˘ف˘˘خ˘˘˘ت
تاشسشسؤوم˘لأو كو˘ن˘ب˘لأ فر˘ط ن˘م ة˘حو˘ن˘م˘م˘لأ
نيذلأ ضصأوخلأو تاشسشسؤوملأ ةدئافل ةيلاملأ
انوروك ةح˘ئا˘ج بب˘شسب تا˘بو˘ع˘شص نو˘ه˘جأو˘ي

ح˘لا˘شصم˘ل نا˘ي˘ب دا˘فأأ ا˘˘م بشسح و.(91-ديفوك)
يذلأ موشسرملأ أذه عورششم نإاف لوألأ ريزولأ

ا˘ه˘عا˘م˘ت˘جإأ لÓ˘خ ة˘مو˘كح˘لأ ه˘ي˘˘ل˘˘ع تقدا˘˘شص
ءاعبرألأ دأرج زيزعلأ دبع لوألأ ريزولأ ةشسائرب
ةيلا˘م˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ را˘طإأ ي˘ف جرد˘ن˘ي ي˘شضا˘م˘لأ
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ فر˘ط ن˘م ةذ˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لأ

ةحئاج تايعأدت نم ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لأ ى˘لإأ ة˘ي˘مأر˘لأو

نيلماعتملأ ىلع (91-ديفوك) انوروك ضسوريف
ر˘ي˘˘فو˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ر˘˘شسألأو ن˘˘ي˘˘يدا˘˘شصت˘˘قإلأ
طا˘˘ششن˘˘˘لأ رأر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسإل ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لأ طور˘˘˘ششلأ
ضضور˘˘˘ق˘˘˘لأ با˘˘˘ح˘˘˘شصأأ م˘˘˘عدو يدا˘˘˘شصت˘˘˘˘قلأ
تاشسشسؤوم˘لأو كو˘ن˘ب˘لأ فر˘ط ن˘م ة˘حو˘ن˘م˘م˘لأ
ريزو همدق يذلأ ضضرعلأ بناج ىلإأو ةيلاملأ
يذيفنتلأ مو˘شسر˘م˘لأ أذ˘ه ضصو˘شصخ˘ب ة˘ي˘لا˘م˘لأ
ه˘مد˘ق ر˘خأأ ضضر˘ع ى˘لإأ ة˘مو˘كح˘لأ تع˘˘م˘˘ت˘˘شسإأ
ددحي يشسائر موشسرم عورششمب قلعتي ريزولأ
مأربإأ تأءأرجإأ عم ةفيكملأ ةشصاخلأ ريبأدتلأ
ءابو نم ةياقولأ راطإأ يف ةيمومعلأ تاقفشصلأ

هتحفاكمو (91ـد˘ي˘فو˘ك) ا˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف
ىلإأ يشسائرلأ موشسرملأ أذه عورششم فدهيو
ي˘ت˘لأ ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ ع˘با˘ط˘لأ تأذ دو˘ي˘ق˘˘لأ ع˘˘فر
ريبأدتلأ ذيفنت يف فرشصلاب نورمآلأ اههجأوي
يف تذختأ يتلأ ةيلاجعت˘شسإلأو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسإلأ
انوروك ضسوريف ءابو يششفت نم ةياقولأ راطإأ

.هتحفاكمو (91ـديفوك)
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دبع رئازجلا ديربل ماعلا ريدملا
: ينامحد ميركلا

 ىؤتسسم ىلع ةلؤيسسلا ضصقن»
هببسس ديربلا بتاكم
«ةيلاملا تÓماعتلا

ميركلأ دبع «رئأزجلأ ديربل ماعلأ ريدملأ حشضوأأ
لجشسملأ ةلويشسلأ ضصقن نأأ ضسمأأ لوأأ «ينامحد
ىلع ةيلاملأ تÓماعتلأ ضصقن ىلإأ اشساشسأأ دوعي
ة˘ي˘ع˘شضو˘لأ بب˘شسب د˘ير˘ب˘لأ بتا˘˘كم ىو˘˘ت˘˘شسم
ضسوريف يششفتب دÓبلأ اهششيعت يتلأ ةيحشصلأ

ديرب نأأ «ينامحد» فششكو دجتشسملأ انوروك
ةبشسنلاب بحشسلأ تايلمع قيلعت ررق رئأزجلأ
تأءأرجإأ بناج ى˘لإأ ن˘ي˘يو˘ن˘ع˘م˘لأ ضصا˘خ˘ششأÓ˘ل
ة˘مزأأ ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح ة˘ب˘حا˘شصم
نأأ «رئأزجلأ ديربل ماعلأ ريدملأ ىري و .ةلويشسلأ
نم فيفختلأ وه تأءأرجإلأ هذه نم فدهلأ
لامعتشسإلأو ةلو˘ي˘شسلأ ي˘ف ل˘ج˘شسم˘لأ ضصق˘ن˘لأ
نئابز نم نكمم ردق ربكأأ نيكمتل اهل لثمألأ
أذه و بحشسلأ تايلمعب مايقلأ رئأزجلأ ديرب
بحشسلأ تايلمع فيقشست ةيلمع وه ءأرجإلأ
ترر˘ق ة˘ح˘لا˘شصم نأأ » ي˘˘نا˘˘م˘˘حد» فا˘˘شضأو.»
ضصاخششأÓل ةبشسنلاب بحشسلأ تايلمع قيلعت
نيدعاقتملأو لامعلأ ةئف نيكمتل نييونعملأ

كنب عم نواعتلأ نع Óشضف مهلأومأأ بحشس نم
ةيدقنلأ ةلويشسلل رييشست نشسحأأ نامشضل رئأزجلأ

يتلأ تايلولأ نيب لفاكتلأ تايلمع لÓخ نم
ىلإأ أريششم ،ةلويشسلأ نم ضضئاف ىلع رفوتت
تايلمعلأ زيفحتب قلعتت ىرخأأ تأءأرجإأ ذاختأ
قداشصملأ كشصلأ لامعتشسإأ لÓخ نم ةيباتكلأ

ىلإأ باشسح نم بحشسلأ تايلمع كلذكو هيلع
.رخأأ باشسح
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تارايسسلا فقاومل اهلوخد عنمي ينوناق صصن دجوي’

 عيمملا لورتبلا زاغ ىلإا تابكرملا ليؤحتل ةرغسصم ةسسسسؤؤم002
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مهنم (60) ةتسس عسضوب رمأأ نيأأ
و ةيئاسضقلأ ةباقرلأ ريبأدت تحت

ءاعدتسسأ نم مهنم (30) ةدافتسسأ
ل˘ي˘ب˘سس ءÓ˘خإأ م˘ت ا˘م˘ي˘ف ر˘˘سشا˘˘ب˘˘م

قلعتت ةمهتب01 مهيف هبتسشملأ
لامهإ’أ ،ةفيظولأ لÓغتسسأ ءوسسب
ءÓ˘ي˘ت˘سس’أو ءأد˘ت˘ع’أ ح˘˘سضأو˘˘لأ

ةلودلل ةعبات ةيراقع كÓمأأ ىلع
صصخر نود تا˘˘يا˘˘ن˘˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سشت
˘ما˘كحأ’أو ن˘ي˘نأو˘ق˘لأ ة˘ف˘لا˘˘خ˘˘مو
ة˘برا˘ح˘م را˘طإأ ي˘ف ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘لأ
اهنم قلعت ام ةسصاخو ةميرجلأ
ةفيظولأ لÓغت˘سسأ ءو˘سس م˘ئأر˘ج˘ب
ءأد˘˘˘ت˘˘˘ع’أ ح˘˘˘سضأو˘˘˘لأ لا˘˘˘م˘˘˘هإ’أ

ةيراقع كÓمأأ ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘سس’أو
نود تايانب دييسشت ،ةلودلل ةعبات
ن˘˘ي˘˘نأو˘˘ق˘˘لأ ة˘˘ف˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘مو صصخر
عئاقو دوعتو ةيميظنتلأ ماكحأ’أو
تا˘مو˘ل˘ع˘م دورو ى˘لإأ ة˘ي˘˘سضق˘˘لأ

ةيرأدإأ ةئي˘ه صسي˘ئر ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م
ةرئأد تا˘يد˘ل˘ب ىد˘حإا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع
كÓ˘˘مأأ ي˘˘ف فر˘˘سصت˘˘لا˘˘ب ةر˘˘˘ق˘˘˘م
ريغ ةقيرطب ةلودلل ةعبات ةيراقع
رييغت وأأ اهمده لÓخ نم ةينوناق
ا˘˘˘˘فÓ˘˘˘˘خ ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م صضع˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لأ

نود يلسصأ’أ اهسصيسصخت رأرقل

،ةسصتخملأ ح˘لا˘سصم˘لأ ةرا˘سشت˘سسأ

ةيسضرأأ عطق ىلع ءÓيتسس’أ عم

اهتيعسضو ةيوسستو ةلودلل كلم

لب˘ق ن˘م ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ را˘طإأ ي˘ف

تأذ مو˘ق˘ت˘ل ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ صضع˘˘ب

ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘˘ف˘˘ب ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لأ

ةباي˘ن˘لأ ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘سضق˘لأ

صضعب طروت تبث ن˘يأأ ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ

ةيرأدإ’أ ةئيه˘لأ تأذ˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لأ

لامكتسسأ دع˘بو ،ىر˘خأأ تا˘ئ˘ي˘هو

عيمج ميدقت مت قيقحتلأ تأءأرجإأ

ل˘ي˘˘كو ما˘˘مأأ م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لأ

ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لأ

ى˘ل˘ع م˘ه˘لا˘حأأ يذ˘˘لأ ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لأ

صسف˘ن ىد˘ل ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ي˘˘سضا˘˘ق

ةتسس عسضو˘ب ر˘مأأ ن˘يأأ ة˘م˘كح˘م˘لأ

ةباقرلأ ري˘بأد˘ت تح˘ت م˘ه˘ن˘م (60)

(30) ةثÓث ةدافتسسأ و ةيئاسضقلأ
مت اميف رسشابم ءاعدتسسأ نم مهنم

01 هيف هبت˘سشم˘لأ ل˘ي˘ب˘سس ءÓ˘خإأ
رخأأ ـل هب حرسص ام بسسح أذهو
نمأ’اب مÓعأ’اب فلكملأ ةعاسس
  .ةليسسملاب يئ’ولأ

يقإوبلإ مأإ

ةجإرد مإدطسصإ رثإإ نيباسش عرسصم
ةرايسسب ةيران

نيب Óيل ةرسشاعلأ دودح يف صسمأأ لوأأ عقو يواسسأام ثداح ىدوأأ
نا˘كم˘لأ ن˘ي˘ع ي˘ف ن˘ي˘با˘سش عر˘سصم ى˘لإأ ةرا˘ي˘سسو ة˘يرا˘ن ة˘˘جأرد
ةيلخ نايب بسسحبو ةتوافتم حورجب ةرايسسلأ بحاسص ةباسصإأو
ثداحلأ نإاف يقأوبلأ مأأ ةي’ول ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدمب مÓعإ’أ
نيب مأدطسصأ يف لثمت صشيربب اهحلاسصم هنأاسشب تلخدت يذلأ

.«gnijdah» عون نم ةيران ةجأردو21 ونور عون نم ةرايسس

رئب ةيرقو صشيرب نيب طبأرلأ10 مقر يئ’ولأ قيرطلأ هدهسش

ةنسس52 رمعلأ نم غلبي (لأ.لأ.صش).ءاسضيبلأ نيع ةرئأد ، ةعقر

بيسصأأ امنيب , يفوتم ةنسس42 رمعلأ نم غلبي (صش.م)و يفوتم

هجولأ ي˘ف حور˘ج˘ب ة˘ن˘سس45 رمعلأ نم غل˘ب˘ي (ل.ل)ى˘م˘سسم˘لأ
ىلإأ اياحسضلأ عيمج لقن متيل ىرسسيلأ ديلأ يف رسسكو صسأأرلأو
.ءاسضيبلأ نيع ىفسشتسسم
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نيسصخسش ةباسصإإ و لجر ةافو /ةليسسملإ
ةرقم ةيدلبب

موهرب ةيندملأ ةيام˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لأ ةد˘حو˘لأ صسمأأ ءا˘سسم تل˘خد˘ت

ىمسسملأ ناكملاب د51 اسس91 ةعاسسلأ دودح يف ةليسسملأ ةي’و

ثداح رثإأ04 مقر ينطولأ قيرطلأ ىوتسسم ىلع ةريوبلأ ةتسشم
ثيح تأرايسس ثÓث نيب مأدطسصإأ يف لثمتملأ و تيمم رورم

نيسصخسش ةباسصإأ و ةنسس96 رمعلأ نم غلبي لجر ةافو فلخ

ىلإأ Óقن و افعسسأ ةنسس72 و ةنسس03 نيب امهرامعأأ حوأرتت
تحتف اميف ةيندملأ ةيامحلأ رسصانع فرط نم ةرقم ىفسشتسسم
ناكسس اهل زتهأ يتلأ ة˘ثدا˘ح˘لأ ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ي˘ن˘مأ’أ ح˘لا˘سصم˘لأ
رخآأ ـل هب حرسص ام بسسح أذهو ةيحسضلأ ةلئاع ةسصاخو ةي’ولأ
.ةليسسملاب ةيندملأ ةيامحلاب مÓعإ’اب فلكملأ ةعاسس
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ةنحاسش بÓقنإإو فإرحنإإ /ةليسسملإ
رورسس نب ةيدلبب قئاسسلإ ةافو فلخي

رورسس نب ةيندملأ ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ صسمأأ ءاسسم تلخدت

ةيدلب جرخمب د61 اسس71 ةعاسسلأ دودح يف ةليسسملأ ةي’و

رورم ثداح رثإأ07 مقر ينطولأ قيرطلأ ىوتسسم ىلع روزرزلأ
جيرهسص تأذ ةنحاسش بÓقنأ و فأرحنأ يف لثمتملأ و تيمم

متو ةنسس14 يلأوح رمعلأ نم غلابلأ قئاسسلأ ةافو فلخ ثيح
اميف رورسس نب ىفسشتسسم ىلإأ ةيندملأ ةيامحلأ فرط نم هلقن
اهل زتهأ يتلأ يذلأ ثداح يف اقيقحت ةينمأ’أ حلاسصملأ تحتف
.ةيحسضلأ ةلئاع ةسصاخو ناكسس
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أاطخلإ قيرط نع ةلفط ةافو /ةليسسملإ
فيراعملإ ةيدلبب

روفلأ ىلع اهفتح نيتنسس رمعلأ نم غلبت ةلفط صسمأأ ءاسسم تيقل
فرط نم أاطخلأ قيرط نع ةرايسسب صسهد ثداحل اهسضرعت ءأرج
ةيدلبب نئاكلأ اهتلئاع لزنم بناجب فلخلل هعوجر ءانثأأ اهدلأو
ءأرو تناك يتلأ ةلفطل هبتني مل ثثج ةليسسملأ ةي’و فيراعملأ
ىفسشتسسمب ثثجلأ ظفح ةحلسصم ىلإأ اهلقن مت ثيح ةرايسسلأ
يف اقيقحت ةينمأ’أ حلاسصملأ تحتف اميف ةليسسملاب يوأرهزلأ
.ةيحسضلأ ةلئاع ةسصاخو ناكسس اهل زتهأ يتلأ ةثداحلأ
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يقإوبلإ مأإ

عدوتسسمب قيرح ع’دنإإ

ةجاجد0025 كÓه فلخي
ن˘ي˘ي˘سضا˘م˘لأ ن˘ي˘مو˘ي˘لأ لÓ˘خ ع˘قو ق˘ير˘ح ع’د˘نأ ثدا˘ح ف˘˘ل˘˘خ
ةيدلب ةلقع رئب ىمسسملأ ناكملاب نجأودلأ ةيبرتل عدوتسسمب

20 قأرتحإأ + ةجاجد0025 يلأوح كÓه ةليلم نيع مسساق د’وأأ

يئابرهك دأدع كلذكو فلع راطنق02 + تاحورم3 + دأرب

ةيامحلل ةيو˘نا˘ث˘لأ ةد˘حو˘لأ ل˘خد˘ت˘ت نأأ ل˘ب˘ق ..ها˘ي˘م˘لأ ج˘ير˘ه˘سصو
ةيئ’ولأ ةيريدملاب مÓع’أ ةيلخ نايب بسسحب ةليلم نيعب ةيندملأ

حلاسصم اهتهج نم هذاقنإأ نكمي ام تذقنأ يتلأ يقأوبلأ مأ’
ةفرعمل اقيق˘ح˘ت تر˘سشا˘ب ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإأ ة˘سصت˘خ˘م˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ
.قيرحلأ أذه ع’دنأ ءأرو ةنماكلأ بابسسأ’أ
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يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج5

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

4706ددعلا0202 توأا92 تبسسلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

حوإرتت صصاخصشأإ (01) ميدقت نم ةليصسملإ ةيلو نمأل ةيئاصضقلإ ةطرصشلل ةيئلولإ ةحلصصملاب ةيلاملإو ةيداصصتقلإ ةقرفلإ رصصانع تنكمت
.ةمكحملإ صسفن ىدل قيقحتلإ يصضاق ىلع مهلاحأإ يذلإ ةليصسملإ ةمكحم ىدل ةيروهمجلإ ليكو مامأإ مهيف هبتصشملإ ةنصس95 و34 نيب ام مهرامعأإ

ةيميظنتلإ ماكحألإو نينإوقلإ ةفلاخمو صصخر نود تايانب دييصشت ةمهتب

ةلودلل ةعبات ةيراقع كÓمأاب رجاتتو يدتعت ةكبسشل إدح عسضي ةليسسملإ نمأإ
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صسماخلأ يرسضحلأ نمأ’أ حلاسصم تنكمت
ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ج˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب ة˘˘ي’و ن˘˘مأ’

رمعلأ نم52 ـلأ نسس يف ايئاسضق قوبسسم
نم قلسستلأو رسسكلاب ةقرسسلأ ةلواحم ةمهتب
كاهتنأ ، دوعلأ فرظ رفأوت عم نكسسم لخأد

تا˘قÓ˘ع˘لأو لا˘سصت’أ ة˘ي˘ل˘˘خ بسسحو ة˘˘مر˘˘ح

لعفب ماق طروتملأ نإاف ةي’ولأ نمأ’ ةماعلأ

لÓخ نم ة˘ي˘ح˘سضلأ ن˘كسسم ة˘قر˘سس ة˘لوا˘ح˘م

هميطحتو خبطملأ ةق˘سش جا˘ي˘سس ر˘ب˘ع ه˘ق˘ل˘سست

جايسسلأ يطغ˘ي يذ˘لأ ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب˘لأ لزا˘ع˘ل˘ل

ربع ةقسشلأ لخأد ىلإأ للسستلأ مث يديدحلأ

نإا˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لأ تأذ بسسحو ما˘˘م˘˘ح˘˘لأ ةذ˘˘فا˘˘ن

نم تنكم ةق˘م˘ع˘م˘لأ تا˘ير˘ح˘ت˘لأ و ثا˘ح˘بأ’أ

زاجنإأو هفيقوتو ه˘ب ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت

تاهجلأ مامأأ هبجومب مدق هدسض يئاسضق فلم

عأد˘يإأ ر˘مأأ ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘سص ن˘˘يأأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لأ

.جد000.001 اهردق ةيلام ةمأرغو

جيريرعوب جرب

 ةقرسسلإ ةلواحم ةمهتب ايئاسضق قوبسسم فيقوت
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ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ تف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشك
عيزوت زايتمأ ةسسسسؤومل مÓعإ’أ
جيريرعوب جرب زاغلأو ءابرهكلأ
ءاطعإاب ماق  ةسسسسؤوملأ ريدم نأ
ح˘لا˘سصم˘لأ ءا˘سسؤور˘ل تا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
فيثكت ىلع صصنت يتلأو ةينعملأ
عيمج زاجنإ’ ةلوذ˘ب˘م˘لأ دو˘ه˘ج˘لأ
ةقلعت˘م˘لأ ة˘ي˘نأد˘ي˘م˘لأ تا˘سسأرد˘لأ
ع˘ير˘سستو ل˘ظ˘لأ ق˘طا˘ن˘˘م ط˘˘بر˘˘ب
ءاطعإأ أذكو ناكم’أ ردق اهتريتو
ةحوتفم˘لأ تا˘سصقا˘ن˘م˘ل˘ل ة˘يو˘لوأأ
ع˘م ع˘يرا˘سشم˘لأ هذ˘ه˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لأ
كلذو اهل صصسصخم مايأأ ديدحت
ةفلكملأ ت’واقملأ نييعت فدهب
هذ˘ه˘ل ط˘بر˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع زا˘ج˘˘نإا˘˘ب
تاميلعتل أذيفنت أذ˘هو ق˘طا˘ن˘م˘لأ
ةيرئأزجلأ ةكرسشلل ماع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ
ام˘ي˘ف زا˘غ˘لأو ءا˘بر˘ه˘كلأ ع˘يزو˘ت˘ل

ق˘طا˘ن˘م ط˘بر تا˘ي˘ل˘م˘˘ع صصخ˘˘ي

ق˘ي˘ق˘ح˘ت را˘طإأ ي˘ف كلذو . ل˘ظ˘لأ

د˘ح ع˘سضوو ة˘˘نزأو˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت

نم كلذو ةيعا˘م˘ت˘ج’أ قرأو˘ف˘ل˘ل

ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سس’أ ط˘ط˘خ˘م˘لأ لÓ˘خ

ه˘ت˘ع˘سضو يذ˘لأ ي˘˘كأرد˘˘ت˘˘سس’أو

ناكسس ةدئافل ةيرئأزجلأ ةموكحلأ

وأأ ة˘˘˘لوز˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأ ق˘˘˘˘طا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

هنإاف ةيلخلأ تأذ بسسحو ةيئانلأ

لظ ةقط˘ن˘م722 ليج˘سست م˘ت

ىلع ءابرهكلاب نيومتلاب ةينعم

ءابرهكلأ عيزوت زايتمأ ىوتسسم

قيسسنتلاب كلذو ة˘ي’و˘ل˘ل زا˘غ˘لأو

ةيلحملأ تاطل˘سسلأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م

ةيدلب23 ىلع ةمسسقم ةينعملأ

4757 طبر˘ب ح˘م˘سست˘سس ي˘ت˘لأو

براق˘ي ا˘م يأأ ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب ’ز˘ن˘م

تما˘˘ق ثي˘˘ح , ة˘˘م˘˘سسن00714

زاغلأو ءابرهكلأ عيزوت حلاسصم

حلاسصل ةينأديم تاسسأرد دأدعإاب

55 ةب˘سسن˘ب يأأ ، ة˘ق˘ط˘ن˘م521

يت˘لأ تا˘سسأرد˘لأ ي˘لا˘م˘جإأ ن˘م%
هذ˘ه˘ل ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب ط˘بر˘لأ صصخ˘ت
ط˘بر˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘مأأ .ق˘طا˘ن˘م˘لأ
ءاسصحإأ مت دقف يعيبطلأ زاغلاب

ىلع ةعزوم ل˘ظ ة˘ق˘ط˘ن˘م171

0352 طبرب حمسستسس ةيدلب03
لدا˘ع˘˘ي ا˘˘م يأأ زا˘˘غ˘˘لا˘˘ب ا˘˘ن˘˘كسسم

دأد˘عإأ م˘ت ثي˘ح ة˘م˘˘سسن00931

ةقطنم39 ةدئافل ةينأديم ةسسأرد

يلامجإأ نم %4.45 ةبسسنب يأأ ،
زاغلاب طبرلاب ةينعملأ تاسسأردلأ
نأ امك .ركذلأ ةفلاسسلأ قطانملل

صضرع ديق يه ةسسأرد02 كانه
ى˘ل˘ع ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لأ ة˘˘سصقا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
جرب˘ل ع˘يزو˘ت˘لأ زا˘ي˘ت˘مإأ ىو˘ت˘سسم
د˘يد˘˘ح˘˘ت ل˘˘جأأ ن˘˘م ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب
زا˘ج˘نإا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لأ ة˘˘لوا˘˘ق˘˘م˘˘لأ

ن˘يو˘م˘ت˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لأ عور˘˘سشم˘˘لأ
هذ˘ه˘ل ن˘ي˘ت˘يو˘ي˘ح˘لأ ن˘ي˘˘تدا˘˘م˘˘لا˘˘ب
نإأ فسشكو . ةلوزعملأ قطانملأ
ةيئابرهكلأ ةيطغتلأ يلامجإأ ةبسسن

غ˘ل˘ب˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع

ة˘ب˘سسن رد˘ق˘ت ثي˘ح66.59%
ة˘ي˘ف˘ير˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘لأ

ةيرسضحلأ قطان˘م˘لأو26.49%

ىلإأ ةبسسنلاب امأأ%99.59 ةبسسن
ردقتف يعيبطلأ زاغلاب ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لأ

فرعت ثيح%06.59 ةبسسنلأ
ق˘طا˘ن˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ب˘˘سسن

فرعتسس أذهبو%26.49ةيفيرلأ

لد˘ع˘م ج˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب ة˘˘ي’و
نيتداملاب ةيطغتلأ صصخي روطت
م˘ت˘ي نأ د˘ع˘ب كلذو ن˘ي˘ت˘يو˘ي˘˘ح˘˘لأ
ءابرهكلاب طبرلأ عيراسشم زاجنإأ

ةسصاخلأو ركذلأ ةفلاسسلأ زاغلأو
 .لظلأ قطانمب

ةحوتفملإ تاصصقانملل ةيولوألإ ءاطعإإ مت اميف /جيريرعوب جرب

 زاغلإو ءابرهكلاب لظلإ قطانم طبر عيراسشمل يلاجعتسسإ ططخم

جيريرعوب جرب

دوعلإ عم هماهم ةيدأات ءانثأإ فظوم ةناهإإ ةمهتب سسبحلإ ةينيثÓث عإديإإ
هماهم ةيدأات ءانثأأ فظوم ةناهإأ ةمهتب جد000.02 اهردق ةيلام ةمأرغو أذفان انجسس ةنسسب يروفلأ لوثملأ ةسسلج ىلع اهتلاحإأ دعب ةينيثÓث تنيدأأ

ةناهإأ دعب عسساتلأ يرسضحلأ نمأ’أ حلاسصم لبق نم اهتجلاعم تمت ةيسضقلأ نإأ ةي’ولأ نمأ’ ةماعلأ تاقÓعلأو لاسصت’أ ةيلخ بسسحو دوعلأ عم

ىدحإأ ةرايزل تءاج يتلأ ةنسس73 (ع – ع) ةوعدملأ تماق ثيح ، جيريرعوب جرب ةنيدمب ةيئافسشتسس’أ تاسسسسؤوملأ ىدحإاب ةلماع ةفظوم
ةيئاسضقلأ تاهجلأ مامأأ اهميدقتو اهدسض يئاسضق فلم ريرحت مت ثيح .اهماهم ةيدأات ءانثأأ ةفظوملأ ةناهإاب ىفسشتسسملأ تأذب ةثكاملأ تاسضيرملأ

≈°eƒS.´  .ةسصتخملأ



يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ4706ددعلا0202 توأا92 تبسسلا6
 ةبيرغلا ةثداحلا ليصصافت رصشنت ةعاصس رخآا / ةلصشنخ

 ذوحتصسا صصخصشل اصسبح رهصشأا60
 رابابب ةيراوجلا ةدايعلا نم فاعصسإا ةرايصس ىلع

ةرايصس ةقرصس ىلع نينطاوملا دحأا مادقإا سصوصصخب يئازج فلم زاجنإاب ةلصشنخ ةيلولا ةمصصاع رقم بونج ملك03 راباب ةرئاد نمأا حلاصصم تماق
. راصشصشب ةيئافصشتصسإلا ةيمومعلا ةصسصسؤوملا ىلإا هقيقصش ليوحت لجأا نم ، راباب تامدخلا ةددعتملا ةيراوجلا ةدايعلل ةعباتلا فاعصسإا
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يقلت رثإا اهليصصافت دوعت ةيصضقلا

، ةل˘صشن˘خ˘ب را˘با˘ب ةر˘ئاد ن˘مأا ح˘لا˘صصم

بوانملا لبق ن˘م ة˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم˘ل

تامدخلا ةددعتملا ةدايع˘لا˘ب ل˘ما˘ع˘لا

نم ةعوم˘ج˘م د˘فاو˘ت ا˘هدا˘ف˘م ، را˘با˘ب

ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لا تاذ ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا

ةلاح يف سضيرم سصخصشب نيقوفرم

ىلإا هليوحتب مهتبلاطم عم ، ةجرح

يد˘ع˘صس  ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسإ’ا ة˘صسصسؤو˘م˘لا

ل˘جأا ن˘م ، ة˘ل˘صشن˘خ˘ب را˘صشصش  ر˘م˘ع˘˘م

تلق˘ن˘ت رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ، جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت

نيأا ، ناكملا نيع ىلإا ةطرصشلا تاوق

يف سصخصشب قلعتي رمأ’ا نأا اودجو

سضرعب ماق ، رمعلا نم عبارلا دقعلا

بي˘ب˘ط˘لا ى˘ل˘ع سضير˘م˘˘لا ه˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘صش

ىأا˘ترا ثي˘ح ، ةدا˘ي˘˘ع˘˘لا˘˘ب بوا˘˘ن˘˘م˘˘لا

سضيرملا ليوح˘ت بوا˘ن˘م˘لا بي˘ب˘ط˘لا

راصشصشب ةيئافصشتصسإ’ا ةصسصسؤوملا ىلإا

دجاوتم فاعصسإ’ا ةرايصس قئاصس نوك ،

رمأ’ا ، رخآا سضيرم ليوحت ةمهم يف

ى˘لإا سضير˘م˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘صشب ع˘˘فد يذ˘˘لا

فا˘ع˘صسإ’ا ةرا˘ي˘صس ى˘ل˘ع ذاو˘ح˘ت˘صس’ا

ل˘ق˘ن˘ب ما˘ق و ةدا˘ي˘ع˘لا تاذ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا

ةيئافصشتصسإ’ا ةصسصسؤوملا ىلإا هقيقصش

ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘˘لا˘˘ب ، ر˘˘كذ˘˘لا ة˘˘ف˘˘لا˘˘صسلا

فيقوت مت ، راصشصش ةرئاد نمأا حلاصصم

ىو˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع فا˘˘ع˘˘صسإ’ا ةرا˘˘ي˘˘صس

يد˘ع˘صس  ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسإ’ا ة˘صسصسؤو˘م˘لا

ىلإا هيف هبتصشملا ليوحت عم  رمعم

لامكت˘صسا ل˘جأا ن˘م ة˘ح˘ل˘صصم˘لا ر˘ق˘م

لامكتصسا دع˘بو. ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا

نيفلم زا˘ج˘نإا م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا

عوصضو˘م˘ب لوأ’ا ف˘ل˘م˘لا ، ن˘ي˘ي˘ئاز˘ج

ة˘يدأا˘ت ءا˘ن˘ثأا ن˘ي˘ف˘ظو˘م ة˘نا˘هإا ة˘ح˘ن˘ج

و م˘ي˘صسار˘م˘لا ة˘ف˘لا˘خ˘م و م˘ه˘ف˘˘ئا˘˘ظو

ةطلصسلا نم انوناق ةذختملا تارارقلا

يصسيئرلا هيف هبتصشملا دصض ةيرادإ’ا

يئازجلا فلملا ، هل نيرخآا نيقيقصش و

ةرا˘ي˘صس ة˘قر˘صس  عو˘صضو˘م˘˘ب ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

رطخلل ناصسنإا ةايح سضيرعت و فاعصسإا

سصخصش و يصسيئرلا هيف هبتصشملا دصض

عم ، رمعلا نم سسداصسلا دقعلا يف رخآا

ل˘ي˘كو ما˘مأا م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ة˘˘لا˘˘حإا

را˘صشصش ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
ىلع ىلوأ’ا ةيصضقلا فلم لاحأا يذلا
تاءارجإ’ اقبط مكحلا يصضاق ديصسلا
د˘صض رد˘صص ن˘يأا ، يرو˘ف˘لا لو˘˘ث˘˘م˘˘لا

60ـب مكح يصسي˘ئر˘لا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
هيقيقصش ةنادإا عم ، اذفان اصسبح رهصشأا

ذافنلا ةفوقوم اصسبح رهصشأا60 مكحب

ةدئاف˘ل سضيو˘ع˘ت˘ك جد000.02 و
اميف.راباب تامدخلا ددعتملا ةدايعلا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘صضق˘لا ف˘ل˘م ل˘ي˘˘حأا
نيأا ةمكحملا تاذب قيقحتلا يصضاق
تحت يصسيئرلا هيف هبتصشملا عصضو مت
امي˘ف ،ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘با˘قر˘لا تا˘ماز˘ت˘لا
ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا دا˘ف˘˘ت˘˘صسا
.تقؤوملا جارفإ’ا

 سشاصشر دلوأا ةيدلب نم ردحني مهتملا / ةلصشنخ

راصشصشب ةصصخر نود نم ةريخذ و يران حÓصس هتزوحب صصخصش فيقوت
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ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘˘ف˘˘لا تن˘˘كم˘˘ت
را˘صشصش ة˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘صشل˘˘ل
نم ، لوأ’ا سسمأا ، ةلصشنخ ةي’وب
حÓصس هتزوحب سصخصش فيقوت
رايع سسماخلا فنصصلا نم يران

عم ، عنصصلا يصسنرف ، ملم61

سصا˘˘خ ماز˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع رو˘˘˘ث˘˘˘ع˘˘˘لا

ةصشوطرخ82 هب سشيطار˘خ˘لا˘ب

. ةيح
تاوق مايق رثإا دوعت ةيصضقلا

ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘˘ف˘˘لا˘˘ب ة˘˘طر˘˘صشلا
را˘صشصش ة˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘صشل˘˘ل
ى˘ل˘ع ة˘ب˘قار˘˘م ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن ع˘˘صضو˘˘ب
مقر ينطو˘لا ق˘ير˘ط˘لا ىو˘ت˘صسم

ةركصسب يتي’و نيب طبارلا38
اهرثإا ىلع مت نيأا ، ةلصشنخ و
اهنت˘م ى˘ل˘ع ، ة˘ن˘ي˘ح˘صش ف˘ي˘قو˘ت
نم سسداصسلا دقعلا يف سصخصش

ةبكر˘م˘لا عا˘صضخإا د˘ع˘ب ، ر˘م˘ع˘لا

ةيقدنب ىلع روثعلا مت سشيتفتلل

رايع سسماخلا فنصصلا نم ديصص

مت امك عنصصلا ةيصسنرف ، ملم61

سصا˘˘خ ماز˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع رو˘˘˘ث˘˘˘ع˘˘˘لا

ةصشوطرخ82 هب سشيطار˘خ˘لا˘ب

زجح م˘ت˘ي˘ل ، را˘ي˘ع˘لا تاذ˘ل ة˘ي˘ح

ل˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت و يرا˘˘˘ن˘˘˘لا حÓ˘˘˘صسلا

ةحلصصملا رقم ىلإا هيف هبتصشملا

تاءار˘˘جا لا˘˘م˘˘كت˘˘صسا ل˘˘جأا ن˘˘م
. قيقحتلا

تاءار˘˘جإا لا˘˘م˘˘˘كت˘˘˘صسا د˘˘˘ع˘˘˘ب
هيف هبتصشملا ميدقت مت قيقحتلا
ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ما˘˘مأا

مامأا هلوثم دعب ، راصشصش ةمكحم
مامأا ينعملا ليوحت مت ، ةباينلا
ةمكحملا تاذل قيقحتلا يصضاق
تحت ينعملا عصضوب رمأا يذلا ،
. ةيئاصضقلا ةباقرلا تامازتلا

 سسياق ةيدلبب ةيدعاق تافلم5 ريوزت تايلمع فصشكل تلصصوت ةينمألا تاقيقحتلا

 بيرهت لحم تناك ةيران تاجارد3 و ةمخف تارايصس4 زجح
ةلصشنخ ةيلوب يلود
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لخدتلا و ثحبلا ةقرف تنكمت
ةيلمع يف و ةلصشنخب ( يرايبلا)
نم ديدعلا زجح نم اهل ةيعون
و يلود بيرهت لحم تابكرملا
تافلملا ريوزتل ةكبصش كيكفت
ة˘يد˘ل˘ب˘ب تارا˘ي˘صسل˘ل ة˘يد˘عا˘˘ق˘˘لا
مت ةماهلا ةيلمعلا لÓخو ، سسياق

لمحت تا˘ب˘كر˘م4 عا˘جر˘ت˘صسا

بيرهت لحم تناك ةروزم قئاثو

3 ز˘ج˘ح ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب ي˘˘لود

ىرخأ’ا يه تناك ةيران تاجارد
ل˘م˘ح˘ت و ي˘لود بير˘ه˘ت ل˘˘ح˘˘م
رداصصم بصسحو. ةروزم قئاثو
ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف نإا˘˘ف ة˘˘عا˘˘صس ر˘˘خآا

دعبو ةلصشنخب يرايبلا يرحتلاو
نأا˘صشب ا˘ه˘ي˘لإا تدرو تا˘مو˘ل˘ع˘م
بير˘˘ه˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘با˘˘˘صصع طا˘˘˘صشن
ةيران˘لا تا˘جارد˘لا و تارا˘ي˘صسلا

ل˘˘خاد ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘˘بوروأا لود ن˘˘˘م
و سسنو˘ت ر˘ب˘ع ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا

ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ، ىر˘خأا ذ˘فا˘˘ن˘˘م
ؤو˘طاو˘ت ن˘˘ع تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م دورو
ىدحإا يف نيي˘مو˘م˘ع ن˘ي˘ف˘ظو˘م
ر˘˘يوز˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘ي’و˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب
تابكرملل ة˘يد˘عا˘ق˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا
يتلا و نطولا جراخ نم ةبرهملا
ة˘ي˘بوروأا لود ن˘م ا˘ه˘ت˘قر˘صس م˘˘ت

تايرحت˘لا ةر˘صشا˘ب˘م تم˘ت ثي˘ح.
دارفأا طاصشن نأاصشب تاقيقحتلاو
د˘ح ى˘لإا لاز˘ي ’ ي˘ت˘لا ة˘كب˘˘صشلا
ة˘يو˘ه ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘عا˘˘صسلا
نأا ن˘كم˘ي و ار˘م˘˘ت˘˘صسم ا˘˘هدار˘˘فأا
ثيح ، يجراخ دادتما اهل نوكت
عورصشلا دعب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تر˘ف˘صسأا
يلوأ’ا يرحتلا و قيقحتلا يف
، ة˘ي˘عو˘ن و ة˘م˘ه˘م ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ن˘˘ع
ن˘م ى˘لوأ’ا ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا تن˘˘كمو

تافلم50 ة˘صسم˘خ عا˘جر˘ت˘صسا
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ةروز˘م ة˘يد˘عا˘˘ق
عون نم تارايصسل سسياق ةيدلب
نم ةري˘غ˘صص »ة˘ن˘ي˘ح˘صش» ى˘لوأ’ا
ة˘ب˘كر˘م˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘لا ، و˘ج˘ي˘ب عو˘˘ن
ةبكرملا ، وجيب عون نم ةيحايصس
، ناور˘ت˘ي˘صس عو˘ن ن˘˘م ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا
عون نم ةيحايصس ةبكرم ةعبارلا
ةبكر˘م ة˘صسما˘خ˘لا ، ن˘قا˘ف˘صسلو˘ف
ثيح ،يادنويه عون نم ةيحايصس
ةروزم ةيدعاق تافلم اهنأا نيبت
ىلع تءاجف ةيناثلا ةيصضقلا امأا.
ةقرفلا ىلإا تدرو تامولعم رثإا
ةبكرم فيقوت مت نيأا ، اهصسفن

قئاثوب604 و˘ج˘ي˘ب عو˘ن ن˘م
ة˘لود ن˘م بير˘ه˘ت ل˘ح˘م ةروز˘م
فيقوت مت نيأا ، ةيبوروأا ةيبنجأا

قيقحتلا ىلع هتلاحأاو اهبحاصص
يه تءاجف ةثلاثلا ةيصضقلا امأا

متيل ، تامولعم رثإا ىلع ىرخأ’ا

وجيب عون نم »ةنيحصش» فيقوت

ةلود نم بيرهت لحم رانتراب

ىلع اهب˘حا˘صص ة˘لا˘حإا و ة˘ي˘ب˘ن˘جأا

ةعبارلا ة˘ي˘صضق˘لا ا˘مأا. ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘صضيأا ي˘˘ه تءا˘˘ج˘˘ف

، ةقرفلا ىلإا تدرو تامولعم

تاجارد30 ةثÓث زجح مت نيأا

لود ن˘م بير˘ه˘ت ل˘˘ح˘˘م ة˘˘يرا˘˘ن

ةمÓع نÓمحت ني˘ت˘ن˘ثا ة˘ي˘ب˘ن˘جأا

WMBع لمحت ةدحاووÓةم

IKUZUS،فيقوت مت دق و

ى˘ل˘ع م˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘حإا و ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘صصأا
ةصسما˘خ˘لا ة˘ي˘صضق˘لاو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ز˘ج˘ح و ف˘ي˘قو˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘˘ت˘˘ت˘˘ف
نم ىلوأ’ا نيتيحايصس نيتبكرم
و ، تا˘صسا˘˘ب ن˘˘قا˘˘ف˘˘صسلو˘˘ف عو˘˘ن
ن˘قا˘ف˘صسلو˘ف عو˘ن ن˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
بيرهت لحم عبارلا ليجلا فلوق
. ةيبوروأا ةيبنجأا لود نم

نإاف ةعاصس رخآا ردصصم بصسحو
لازت ’ تاقيقحتلاو تايرحتلا

دار˘˘فأا ى˘˘لإا لو˘˘صصو˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرا˘˘˘ج
و جرا˘خ ط˘صشن˘ت ي˘ت˘لا ة˘كب˘صشلا
. نطولا لخاد

 سسارهأا قوصس

 ةيلقعلا تارثؤوملل نيجورم فيقوت
  اصصرق041 نم ديزأا زجح عم

فيقوت نم سسارهأا قوصس ةي’و نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئ’ولا ةحلصصملاب لخدتلاو ثحبلا ةقرفب ةطرصشلا تاوق نكمت
ةقرفلل ةدراو تامولعمل اءانب اذه و بابصشلا طاصسوأا ةيلقعلا تارثؤوملا جيورتب ناموقي رمعلا نم يناثلا امهدقع يف نيصصخصش
ةطخ طبصض مت ، تامولعملا ةحصص نم دكأاتلاب ثيح ، سسارهأا قوصس ةنيدم ءايحا دحأا ىوتصسم ىلع امهيف هبتصشملا طاصشن نع ،

ةصسمÓملا ةيلمع ءارجإابو ناكملا ةمهادم دعب امهفيقوت مت ناذللا امهيف هبتصشملل دصصرتلا اهلÓخ نم مت ةمكحم ةيتايلمع

ىلإا ةفاصضإ’اب ، عنصصلا يبنجأا ايلقع ارثؤوم اصصرق541 ـب تردق ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةيمك ىلع امهتزوحب رثع ةيدصسجلا
فلم زاجنإا مت ةينوناقلا تاءارجإ’ا عيمج لامكتصساب. ةقرفلا رقمل امهليوحت كلذ رثإا ىلع متيل ، ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةنينق
بيرهت عم ةيلقعلا تارثؤوملا يف ةرجاتملاو ةزايحلا سضرغل رارصشأا ةيعمج نيوكت مرج نع امهيف هبتصشملا قح يف يئاصضق
يف ردصص نيأا سسارها قوصس ةمكحم ةباين مامأا هبجومب امدق ةيمومعلا ةحصصلا ددهت ةروطخلا نم ةجرد ىلع ةماصس داوم

¢G.T.مرجلا سسفن نع ةيلام تامارغ عم سسبحلاب عاديإا رمأا امهقح

 ةنتاب

 منغ يعار ىلع روثعلا
ىدحإاب اتيم «لÓغزرم» نم

 تابصصقلا ةيدلب ىرق
ىلع، سسمأا نينطاوملا نم ةعومجم رثع

هرمع نم سسماخلا دقعلا يف منغ يعار ةثج

ةعباتلا «يلبقوب داو» ةيرقب ةلوزعم ةقطنمب

بصسحو،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب تا˘ب˘صصق˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل

نإا˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع ا˘ن˘ل˘صصح˘ت ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا

ي˘لاو˘ح ي˘صضم د˘ع˘ب ه˘ي˘ل˘ع ر˘ث˘ع ة˘ي˘ح˘صضلا

عم، ةيئانلا ةقطنملا هذهب هتافو ىلع نيموي

لÓغزرم ةيرق نم ردحني ةيحصضلا نأا ملعلا

و،فيطصس ةي’و لازأا نيع ةيدلبب ةعقاولا

دصصق ةرواجملا تابصصقلا ةيدلب ىلإا لقنت

نأا ىلإا هدرفمب سشيعي يقب و ةيصشاملا ةيبرت

.كانه ةينملا هتفاو
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لوح ققحت ينطولا كردلا حلاصصم

رئب لخاد هيمرو هلتق ةيصضرف

نع«لامك»ءافتخا
ةريح و قلق ريثي راظنألا
فيطصسب جرب ءاصضيب ناكصس

ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ح˘لا˘صصم تح˘˘ت˘˘ف

ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ف˘ي˘˘ط˘˘صس ة˘˘ي’و˘˘ب جر˘˘ب ءا˘˘صضي˘˘ب

م˘ير˘ك لا˘م˘ك» ءا˘ف˘ت˘خا ة˘ي˘صضق ي˘ف،ا˘ق˘م˘ع˘م

ي˘لاو˘ح ذ˘ن˘م ر˘ثأا يأا ه˘ل ر˘ه˘˘ظ˘˘ي م˘˘ل يذ˘˘لا»

ريبك قلق و ةريبك ةريح كلذ راثأا و،رهصش

. «ءاصضيبلا نيع» ةيرق ناكصس طصسو

رداغ «لامك» نأاب هتلئاع تدكأا امدعبف

ةهجو وحن، ىحصضأ’ا ديع مايأا ذنم لزنملا

نيحلا كلذ ذنم هرابخا تعطقنا و ةلوهجم

لوح، ةيرقلا ناكصس سضعب كوكصش تماح،

دجاوت˘م˘لا ر˘ئ˘ب ي˘ف ه˘ي˘مر و ه˘ل˘ت˘ق ة˘ي˘نا˘كمإا

ةيرقلا ناكصس نأا مكحب هلزنم نم برقلاب

همدر ةيلمع تمت رئبلا اذه نأاب اودهاصش دق

هذه،‘‘لامك‘‘ ءا˘ف˘ت˘خا ع˘م ا˘ن˘ماز˘ت ة˘بر˘تأ’ا˘ب

حتف ىلإا كردلا حلاصصمب تعفد ةيصضرفلا

يف تعرصش و ةيصضقلا يف قمعم قيقحت

’ يتلا ت’آا5 لامعتصسإاب،رئبلا رفح ةيلمع

ر˘ف˘ح˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘بو˘ع˘صص ه˘جاو˘ت لاز˘ت

مغر و،رئبلا فاوح نم ةبرتأ’ا رايهنإا ببصسب

هدجاوت ةيصضرف ةحصص دوقفملا ةلئاع يفن

هدرفمب رداغ هنأاب اهديكأات و، رئبلا لخاد

نأا ’إا،ةلوهجم و ةديعب ةهجو وحن لزنملا

جرب ءاصضيب ةيدلبب ينطولا كردلا حلاصصم

رفحلا تايلمع و ،ةيراج اهتاقيقحت لازت ’

ةحصص ىدم نم دكأاتلل ةلصصاوتم لازت ’

.ةيصضرفلا هذه
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ

47069ددعلا0202 توأا92  تبسسلا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

 أروبق نومطحي نولوهجم
 «ماخرلأ» ىلع نولوتسسيو

ددع ميطحت ىلإا ةمسصاعلا˘ب را˘ط˘ق˘لا ةر˘ب˘ق˘م تسضر˘ع˘ت
ام بسسحو سسمأا لوأا ةليل نيلوهجم لبق نم روبقلا نم
«ةظفاحملاو ةيمنتلل نيغولوب ءانبأا» ةحفسص هتدروأا

ةيلمعلا نإاف ،عسساو قاطن ىلع هلوادت مت ويديف يف
ةقرسس فدهب اهميطحتب نولوهجم ماق اربق21 تلمسش
مت ه˘نأا ة˘ح˘ف˘سصلا تر˘كذو .ا˘ه˘ي˘ل˘ع ع˘سضو يذ˘لا ما˘خر˘لا

.ةثداحلاب ةيلحملا تاطلسسلا غيلبت

ةبانع يف «يفلسسلأ» وبختنم

سسلاجملل ةيباختن’ا ةدهع˘ل˘ل ي˘لزا˘ن˘ت˘لا د˘ع˘لا ءد˘ب ع˘م
روسص ةلأا تكرحت ةبانعب ةيئ’ولاو ةيدلبلا ةيبعسشلا
تز˘˘غ ي˘˘ت˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا طا˘˘سسوأا ي˘˘ف «ي˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘سسلا »

ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م نو˘لوا˘˘ح˘˘ي كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف ىل˘˘ع م˘˘ه˘˘تا˘˘ح˘˘ف˘˘سص
ي˘ف ي˘ه ة˘يو˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘سشم˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘خا˘˘ن˘˘لا فا˘˘ط˘˘ع˘˘ت˘˘سسا
تاباختنÓل ابسسحت كلذو ةلودلا ليومت نم ةقيقحلا
ةلوقم˘لا˘ب نو˘ن˘طاو˘م˘لا م˘ه˘ي˘ل˘ع در ن˘ي˘ح ي˘ف ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
.«يعادربلا بوكرل يعاد ’ » ةيسسنوتلا

 مأرجإلأ لقاعم «كدت»ملاسس يديسس ةطرسش

كد يف ،ملاسس يديسس يجراخلا يرسضحلا نمأ’ا حجن
راكوأ’ ةمهادملا تايلمع لÓخ نم مارجإ’ا لقاعم
ن˘م ةد˘ت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ن˘ك˘م˘ت ثي˘ح ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا
41 ف˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م،52/80/0202 ىلإا12/80/0202
ةزايح  ،اهنم ةفلتخم اياسضق يف مهيف اهبتسشم ، اسصخسش
ميطحتلا ، ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأا ةزايح ، تاردخملا
.ينلعلا ركسسلا ،ريغلا كلمل يدمعلا

 راسشب يف ةلدابعلأ نجسس ىلإأ ىيحيوأأ لقن
ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا تل˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ن
ءابنأا سسمأا لوأا  رداسصملا

ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا  نأا ىلا ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سشت
د˘˘˘˘م˘˘˘˘˘حأا ق˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسأ’ا لوأ’ا
نجسس نم هلقن مت ىيحيأا
ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘سس ىلإا ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
بونج ملك09) ةلدابعلا

ط˘˘˘˘˘سسو ، ،(را˘˘˘˘˘سشب ة˘˘˘˘˘ي’و
ةددسشم ة˘ي˘ن˘مأا تاز˘يز˘ع˘ت
كرد˘˘لا تاو˘˘ق فر˘˘ط ن˘˘م
ىي˘ح˘يوأا ن˘يدأاو  ي˘ن˘طو˘˘لا

ي˘˘˘ف ذ˘˘˘فا˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘ج˘˘˘˘سسلا˘˘˘˘ب
نا˘˘ك ن˘˘ي˘˘ح دا˘˘سسف ا˘˘يا˘˘سضق
لاز˘ي ’ ا˘˘م˘˘ك ،’وأا ار˘˘يزو
.ىرخأا يف عباتي

«ابراحم» سسيلو «اكيد» نوكيسس رأوع ماسسح
ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا ة˘ج˘سضلا د˘ع˘˘ب
نع تريثا يتلا ةريبكلا

و˘ك˘˘نار˘˘ف بعÓ˘˘لا ة˘˘ه˘˘جو
راو˘˘˘ع ما˘˘˘˘سسح ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج
هلثميسس يذلا بختنملاو

سسمأا لوا لد˘˘˘ج˘˘˘لا م˘˘˘سسح
بما˘˘سشيد ن˘˘˘ل˘˘˘عا نا د˘˘˘ع˘˘˘ب
بخ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا برد˘˘˘˘˘˘˘م
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘˘ع ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
ةا˘عد˘ت˘سسم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ة˘مدا˘ق˘لا تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘سسÓ˘˘ل
د˘˘˘جاو˘˘˘ت تد˘˘˘ه˘˘˘سش يذ˘˘˘لاو

ا˘ك˘يد نو˘ك˘ي˘سس يذ˘لا راو˘ع
 .ابراحم نوكي نأا لدب

درمتت ةيبرت تايريدم
«دأرج» ةميلعت ىلع

تاي’و ةدع يف ةيبرتلا عاطق وفظوم برغتسسأا
ةيبرتلا ءاردم سضعب تارثكا مدع نم نطولاب
لماوحلا ءاسسنلا يفعت يتلا ةيموكحلا ةميلعتلاب
ةموادملا نم ةنسس41 نم لقأا د’وأا نهل يتÓلا و
يحسصلا رجحلا ريبادت ببسسب نهلمع بسصانم يف

تاو˘عد˘م ن˘ه˘سسف˘نأا ن˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا تد˘˘جو ثي˘˘ح
اذكو ايرولاكبلاو مايبلا تاناحتمإا يف ةسسارحلل
.ةيوبرتلا مهتاسسسسؤومل ايرابجإا روسضحلا

ديفتسسي نانف0023 نم ديزأأ
انوروك ةحنم نم

اهنع تنل˘عأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا ة˘ح˘ن˘م˘لا عاد˘يا م˘ت

نينان˘ف˘لا م˘عد˘ل ،ةدود ن˘ب ة˘ك˘ي˘ل˘م ،ة˘فا˘ق˘ث˘لا ةر˘يزو

ديزا مهددع غلابلاو «انوروك» ءابو نم نيرّرسضتملا

ةحفسصلا ربع رسشن نايب حسضوأاو .نانف0023 نم

ءاسصحإا ىرج هنأا˘ب ،كو˘ب˘سسي˘ف˘ب ناو˘يد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا

ليجسستلا ربع4801 و تانرتنأ’ا ربع ّلجسسم7155

ينطولا ناويدلا دكأاو.ديرب˘لاو سسكا˘ف˘لاو ر˘سشا˘ب˘م˘لا

ةغيسصبو ةيكنب تاباسسح ربع تاقحتسسم عفد هنأاب

لاز˘ت ’ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا نأا ىلإا ناو˘˘يد˘˘لا را˘˘سشأاو ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م

ام بسسح ةعجارمو ةسسارد ىلإا جاتحت يهو ةرمتسسم

.ناويدلا اهيلع ّريسسي يتلا نيناوقلا هيلع سصنت
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طاصشنلا نع فقوتلا نم ارهصش02 دعب

يديأرشس كيرفيلت ليهأات ةداعإأو ةنايشصل ةيبنجأأ ةكرشش
ارهصش42ـب زاجنإلا ةدم تردق ثيح ةيبنجأا ةكرصش لبق نم كلذو (يديارصس /ةبانع) كيرفيلت ليهأات ةداعإا عورصشم قÓطنا ىلع سسمأا لوأا نلعأا

.يئلولا يبعصشلا سسلجملل ةيناثلا ةيداعلا ةرودلا لاغصشأا سشماه ىلع كلذو
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ة˘˘كر˘˘ششلأ ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘˘م تما˘˘˘ق ثي˘˘˘ح
يبختنم مامأأ ميدقت ىلع ةبشسانملاب
ا˘شضر˘˘ع ة˘˘يلو˘˘لأ ي˘˘لأوو صسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ

ةنايشصلأ عورششم صصوشصخب Óشصفم
بئانلأ ناكو.كلذل ةدد˘ح˘م˘لأ ةد˘م˘لأو
مدقت » باهولأ دبع ةريأد» ناملربلاب
تا˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لأ ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لأ ي˘˘˘ف
نم لءاشست لقنلأ ريزول تÓشسأرمب

» كيريفلت » ةدوع دعوم نع هلÓخ
هنأأ بئانلأ لاقو . طاششنلل يديأرشس
تاناشضيفلأ اهتببشس يتلأ ةبكنلأ ءانثأأ

ترفشسأأو ةبانعب9102/10/82 يف
يذلأ كيريف˘ل˘ت˘لأ ة˘بر˘ع طو˘ق˘شس ن˘ع
ن˘كشسل ة˘ي˘م˘هألأ تأذ ة˘ل˘ي˘˘شسو د˘˘ع˘˘ي
يرئأز حايشسلأ أذكو يديأرشس ةيدلب
هطشسوتم ام لقني ثيح ةبانع ةيلو

طخ لوط ىلع ايموي رفاشسم0052

لا˘˘غ˘˘ششألأ ةرأزو تذ˘˘فوأأ م˘˘˘ل˘˘˘ك4

ةبانع ةيلول كأذنآأ لقنلأو ةيمومعلأ
رئاشسخلأ رشصحل ةشسأردل ةينقت ةنجل
هنكل ثداحلأ بابشسأأ نع ثحبلأ و
د˘˘ع˘˘شصم˘˘لأ لأز˘˘ي ل ة˘˘عا˘˘شسلأ د˘˘˘ح˘˘˘ل
«كيريفلتلأ «نأأ دكأأو.فقوتم يئأوهلأ
نود ءابعأأ ةدع لمحي ايلاح فقوتملأ

ن˘ي˘ف˘ظو˘˘م˘˘لأ رو˘˘جأا˘˘ك ل˘˘ي˘˘خأد˘˘م يأأ
ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ م˘ه ر˘ب˘˘كألأ ر˘˘شسا˘˘خ˘˘لأو
ةبانعو يديأرشس ةيدلب يف نينطاقلأ

با˘ب˘شسأأ ن˘ع لءا˘شست ه˘ي˘ل˘عو ا˘مو˘م˘ع
كيريفلتلأ حÓشصإأ يف ةرأزولأ رخأات
ةشصاخ نينطأو˘م˘لأ ن˘ع ن˘ب˘غ˘لأ ع˘فر˘ل

علطم يف هنأأ ردجيو.يديأرشس ةيدلبب

دعشصم دو˘م˘ع ط˘ق˘شس9102 ةنشس

ببشست ام حايرلأ (كيريفلت) يئأوهلأ

يئأوهلأ دعشصملأ طاششن لطعت يف

. أرهشش02ل

 ةيلحملا تاطلصسلا زجع لظ يف اقلقم اديازت فرعت يتلا خاصسوألا نع كيهان

 ةلاشضلأ بÓكلأو راقبألأ ةمحر تحت ىرق و تايدلب
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ةير˘شضح̆لأ ءا˘ي˘حألأ ن˘م د˘يد˘ع̆لأ د˘ه˘ششت
أراششتنأ ،ةدم ذن˘م ،ة̆با˘ن˘ع ة˘يلو تا˘يد̆ل̆بو
ة˘̆لا˘˘شضلأ بÓ˘˘كلأ و را˘˘ق˘˘̆بأÓ˘˘̆ل ا˘˘˘ع˘˘˘شسأو
و ةنيدملأ ةروشص تهوشش يتلأ ،ةدرششتملأو
ةمÓشس ىلع ايقيقح أرطخ لكششت تحبشصأأ
، لافطألأ ةشصاخ ،نيفاطشصملأو ناكشسلأ
نطأوملأ قحÓي تانأويحلأ هذه رطخ ىقبيل
ريثكلأ لعج ام ،ةبانع ندمو ىرق فلتخمب
حلاشصم رود نع نولءاشستي ناكشسلأ نم
ر˘ط˘خ ن˘م ن˘طأو˘م̆لأ ة˘يا˘م˘ح ي˘ف ة˘يد̆ل˘ب̆لأ

ةلماحلأ ة˘شسر˘ت˘ف˘م̆لأ تا̆نأو˘ي˘ح̆لأ ل˘فا˘ح˘ج
لظ يف ةشصاخ ،ةلتاقلأ صضأرمألأ نم ديدعلل

تانأويحلأ هيف لوجتت نيأأ ،انوروكلأ ةحئاج
تاحاشسلأو عرأوششلأ يف ةيرح لكب ةلاشضلأ
بÓكلأ و راقبألأ اهنم ةشصاخو ،ةيمومعلأ
ةروعشسم بÓك ىلإأ لوحتت يتلأو ةدرششملأ

ةا˘ي˘ح ع˘شضي ي˘ت̆لأ بل˘كلأ ءأد̆ب ا˘ه˘ت̆با˘˘شصإل
تايدلب فرعت .تيرفع فك ىلع نطأوملأ

ينوبلأ، رامع يديشس ةشصاخ، ةبانع ةيلو
أريبك أراششتنأ يبياطششو يديأرشس ىتحو
قرو˘ت تتا̆ب ي˘ت̆لأو ة̆لو˘ج˘ت˘م̆لأ را˘˘ق˘̆بأÓ˘̆ل
دح ى̆ل˘ع تا˘ب˘كر˘م̆لأ با˘ح˘شصأأو نا˘كشسلأ
و ةقطنملأ ةروشص هيوششت ببشسب ءأوشسلأ
تاقرطلأ صضأرتعأ ىلإأ ةفاشضإأ ةمامقلأ غيرفت
ماحدزأ يف تأرملأ نم ريثك يف ببشستي ام
تÓبطشسإلأو رئاظحلأ نع كيهان يرورم
قطانملأ ىلإأ لشصتل موي دعب اموي دأدزت يتلأ
ةرشضخوبب ثدحي ام رأرغ ىلع ةيرشضحلأ

رجني ام و ،رامع يديشسو ملاشس يديشس و
حئأورلأ ثاعبناك ةيقيقح يشسآام نم اهنع
فلتخمب ةريط˘خ̆لأ تأر˘ششح̆لأ و ة˘ه˘ير˘كلأ
ةرغاششلأ تاحاشسملأ تحشضأأ امك ،اهعأونأأ

ةي̆نأر˘م˘ع̆لأ تا˘ط˘ي˘ح˘م̆لأ ل˘خأد با˘ع˘ششلأو
ىلع أذه لكو، اهتÓشضفل ةحاشس ةفلتخملأ

أوزجع نيذلأ نييلحملأ نيب˘خ˘ت˘ن˘م̆لأ ىأأر˘م
ىلع ءاشضقلأ يف مهب طونملأ رودلأ ءأدأأ نع
لوجت اهتمدقم يف فلختلأ رهاظم فلتخم
ذختتو تأرايشسلأو ةراملأ محأزت يتلأ راقبألأ

يف. اهل قزر ردشصم ةمامقلأ تايواح نم
ينوبلأ يتيد̆ل̆ب ءا˘ي˘حأأ فر˘ع˘ت بنا˘ج̆لأ تأذ
أريبك أراششتنأ ةبانع ىتحو رامع يديشسو
ديدع ناكشس يكتششي ثيح ةرهاظلأ هذهل
اهرظنم راشص يتلأ ،راقبألأ هذه نم ءايحألأ
ايداع أرمأأ راهنلأ حشضو يفو عرأوششلأ يف
ةمحأزم نم اعرذ أوقاشض نيذلأ ناكشسلل
ةنيدملأ فييرتو تأرايشسلأو ةراملل راقبألأ
نم لكب ئطأوششلأ يف لوجتت تتاب امك،
محأزت و يديأرشسو يبياطشش و ملاشس يديشس
اهدجت ثيح تاعماجلأ ةبلط و لامع اشضيأأ
ام ينوبلأ و رامع يديشس ةعماج لخدم مامأأ

ةين˘كشسلأ ءا˘ي˘حألأ ل˘خأد˘مو عرأو˘شش ل˘ع˘ج
با˘ششعألأ ن˘م ل˘كأÓ̆ل ي˘˘عأر˘˘م ة˘̆با˘˘ث˘˘م˘̆ب

ءا˘ي˘حألأ ثيو̆ل˘ت˘̆ل ا˘̆نا˘˘كمو تا˘˘ما˘˘م˘˘ق˘̆لأو

يتلأ تأرأرقلأ مغرو ،ةينأويحلأ تÓشضفلاب

نآلأ دحل ذختت تلأز لو اقباشس تذختأ

زجحو راق̆بألأ ي̆بر˘م ع˘م ل˘ها˘شست̆لأ ع˘ن˘م̆ل

تأرأرقلأ هذه لك نأأ لإأ ،ةلاشضلأ راقبألأ

.طئاحلأ صضرع تبرشض

ترد˘شصأأ ة˘ي̆ئلو̆لأ تا˘ط̆ل˘شسلأ نأأ ا˘م˘˘ك

ةرهاظلأ ىلع ءاشضقلل تاميلعتلأ نم ديدعلأ

يذلأ رمألأ ،اهلاح ىلع لأزت ل رومألأ نكل

نيذلأ نينطأوملأ نم ريثكلأ ةظيفح راثأأ

امك تأزواجتلأ هذه لثمل دح عشضوب أوبلاط

ةينعملأ تاهجلل يبلشسلأ لماعتلأ أونجهتشسأ

نيبخ˘ت˘ن˘م̆لأ ن˘ي̆ل˘م˘ح˘م ،ة˘ئ˘ي˘ب̆لأ ف̆ل˘م ع˘م

تاطل˘شسلأ ى̆ل˘ع ن˘ي˘ب˘ي˘ع˘م و ة˘ي̆لوؤو˘شسم̆لأ

ةئطاخلاب اهوفشصو يتلأ ا˘ه̆ل˘ما˘ع˘ت ة˘ق˘ير˘ط

ةحشص اهرهوج يف صسمت عيشضأوم لايح

.نطأوملأ

ءايلوألا ىلع يعامتجلا لوخدلا فيراصصم ئبع فيفختل مهتحصصب نورطاخي انوروكلا ةحئاج مغر

لمعلأ لجأأ نم مهتلطعب نوحشضي نويعماج ةبلط و بابشش
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ريثكلأ لغتشسي فيشصلأ لشصف لولح عم
ل˘م˘ع̆لأ ل˘جأأ ن˘م ة˘شصر˘ف˘̆لأ با˘˘ب˘˘ششلأ ن˘˘م
ح̆ل˘ط˘شصم ط˘ق˘شس نأأ د˘ع̆ب، لا˘م˘̆لأ بشسكو
صسوماق نم مامجتشسلأو هيفرتلأو ةلطعلأ
ىلإأ أرظن ،«ةيلأوزلأ«و ءاطشسبلأ نم ريثكلأ

ةهباجمل مهأدأدعتشسأو مهتايناكمإأ ةيدودحم
لو˘خد̆لأ ة˘شصا˘خ ة̆ل˘ب˘ق˘م̆لأ تا˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘̆لأ
يئانثتشسلأ فرظلأ مغر أذه، يعامتجلأ
ةحئاج ببشسب ةنشسلأ هذه دÓبلأ هدهششت يذلأ
ر˘طا˘خ˘ي م˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ نأأ ى̆لإأ ا˘̆نورو˘˘كلأ
ىلع فيراشصملأ ئبع فيفختل مهتحشصب
ى̆لإأ ا˘ن˘تدا˘ق ي˘ت̆لأ ة̆لو˘ج̆لأ ءا˘ن˘ثأأ .م˘ه̆ئا˘ي˘̆لوأأ
يوباشش و صشوط رأرغ ىلع ةبانع ئطأوشش

أورطشضأ روهزلأ رمع يف لافطأأ انظحل
ةعششأاب عتمتلأ مدعو مهتلط˘ع̆ب ة˘ي˘ح˘شضت̆ل̆ل
مهشسفنأأ نع هيفرتلأو هايملأ ةقرزو صسمششلأ
اهتشضرف يتلأ يحشصلأ رجحلأ ةلاح دعب
نوشضقي لب قأزرتشسلأ لجأأ نم ،ةموكحلأ
جيورتل ابايإأو ابا˘هذ نو̆بو˘ج˘ي م˘هو م˘ه˘مو˘ي
لمعلأ رخآلأ صضعبلأ لشضف اميف،مهتاجتنمل

مهأرت ثيح علدلأ عيب و ءانبلأ تاششرو يف
،هل تحيتأأ يتلأ ةنهملأ بشسح لك كانهو انه
ةرهاظلأ هذه نع لزعمب تايتفلأ دعت ملو
رمألأ نأأو ةشصاخ ،ديأزت يف تحبشصأأ يتلأ
لب طقف ةلئاعلل ةيداملأ ةلاحلاب اطبترم صسيل
لÓ˘ق˘ت˘شسلأو تأذ̆لأ تا˘ب˘ثإل ة˘˘ب˘˘غر ي˘˘ه
نلمعي نهدجت ثيح ،نيدلأولأ نع يداملأ
بتأر̆لأ م˘غر صسبÓ˘م̆لأ ع˘ي̆ب تÓ˘ح˘م ي˘˘ف
رهشش لك ةياهن عم هنوقلتي يذلأ ديهزلأ

فرعت امك، جد فلآأ01 ىدعتي ل يذلأو
مشسوم لولح عم اهعأونأأ ىتششب تÓحملأ
فر˘ط ن˘م ا˘ق̆با˘شستو أد˘فأو˘ت فا˘ي˘˘ط˘˘شصلأ
نع نثحبي نمم تابلاط نهبلغأأ تانوبزلأ

لÓخ لاملأ صضعب هنم نبشسكي تقؤوم لمع
ةرثك يلاتلابو ،اهتدم لوطل أرظن ةلطعلأ

ةبشسنلاب ةشصاخ اهف˘يرا˘شصمو ا˘ه˘تا˘ب̆ل˘ط˘ت˘م
ديدجتلأ نع امئأد نثحبي يتأوللأ تايتفلل
ةبلطلأ نم ديدع̆لأ م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م،ر˘ي˘ي˘غ˘ت̆لأو
ةيفيشصلأ ةلطعلأ عر˘ق˘ت نإأ ا˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج̆لأ
صصرف نع ثحبلأ يف أوؤودبي ىتح اهشسأرجأأ

ةدعاشسملأ دي دم لجأأ نم ةيمشسوم لمع
ئ˘ب˘ع ن˘م م˘ه˘ن˘ع ف˘ي˘ف˘خ˘ت̆لأو م˘ه̆ئا˘ي̆لوأل

لوخدلأ عم م˘هر˘ظ˘ت˘ن˘ت ي˘ت̆لأ ف˘يرا˘شصم̆لأ

ءانبأأ بعاتم كلذب لشصأوتتل ،يعامتجلأ

نيأأ ةي˘مو˘ي̆لأ ةزو˘ع˘م̆لأو ةر˘ي˘ق˘ف̆لأ تا˘ئ˘ف̆لأ

ل˘م˘ع̆لأ ي˘ف ف˘ي˘˘شصلأ ة˘̆ل˘˘ط˘˘ع نو˘˘شضق˘˘ي

لوخدلأو دأزلأ ريفوت يف مهئايلوأأ ةدعاشسمو

نم عاجرتشسإلأو ةحأرلأ نم لدب يشسردملأ

أراثأأ لافطألأ ليغششت ةرهاظ كرتت رخآأ بناج

ماع لكششب عمتجملأ ىلع صسكعنت ةيبلشس

أذه ذخأأ دقلو ،صصاخ لكششب لافطألأ ىلعو

ليغششت اهمهأأ ةد˘يد˘ع لا˘كششأأ لÓ˘غ˘ت˘شسلأ

نيلهؤوم ريغ لامعأأ يف مهريخشستو لافطألأ

ديدعلأ نأأ املع ،اهب مايقلل ايشسفنو ايدشسج

اهرودب تمرح دق ةيلودلأ تايقافتلأ نم

ءأدأأ نمو لافطأÓل يداشصتقإلأ لÓغتشسإلأ

ة˘ح˘شصب أرا˘شض نو˘كي نأأ ح˘جر˘ي ل˘˘م˘˘ع يأأ

يحورلأ وأأ يلقعلأ وأأ يندبلأ هومنب وأأ لفطلأ

ةيقافتأ بشسح يعامتجلأ وأأ يونعملأ وأأ

اهته˘ج ن˘م23-1. ةداملأ– لف˘ط̆لأ قو˘ق˘ح

دق تناك ةدحتملأ ممأÓل ةماعلأ ةيعمجلأ

قوقح ةيقافتأ9891 ماع يف تردشصأأ

مل ناشسنإأ لك هنأاب لفطلأ تفرع يتلأ لفطلأ

تدكأأو هرمع نم ةرششع ةنماثلأ زواجتي

نم لفطلأ ةيامحل يعشسلأ ةرورشض ىلع

لمع يأأ ءأدأأ نمو يداشصتقلأ لÓغتشسلأ

هميلعتل ةقاعإأ لثمي وأأ أرطخ نوكي نأأ حجري

يلقعلأ وأأ يندبلأ هومنب وأأ هتحشصب أررشض وأأ

،ي˘عا˘م˘ت˘جلأ وأأ يو˘ن˘ع˘م̆لأ وأأ ي˘˘حور˘̆لأ وأأ

ذاختأ اهيف فأرطألأ لودلأ ىلع تبجوأأو

ةيعامتجلأو ةيرأدإلأو ةيعيرششتلأ ريبأدتلأ

لكششبو ،ةيامحلأ هذه لفكت يتلأ ةيوبرتلأو

قا˘ح˘ت̆للأ ن˘شسل ى˘̆ندأأ د˘˘ح ع˘˘شضو صصا˘˘خ

لم˘ع̆لأ تا˘عا˘شسل م̆ئÓ˘م ما˘ظ̆نو ل˘م˘ع̆لا̆ب

نامشضل ةبشسانم تابوقع صضرفو هفورظو

ىلإأ ةفاشضإأ. صصوشصنلأ هذه قيبطت ةيلاعف

281 و831 مقر ةيلودلأ لمعلأ ةيقافتأ
ىلإأ د˘ي˘ع˘ب̆لأ ىد˘م̆لأ ى̆ل˘ع نا˘فد˘ه˘ت نا˘ت̆ل̆لأ

ثيح ،لافطألأ لمع ىلع لماكلأ ءاشضقلأ

مامتإأ نشس وه لمعلأ نشسل ىندأأً أدح تعشضو

زوجي ل هنأأ تربتعأ يذلأو يمأزلإلأ ميلعتلأ

تعنم امك ،ةرششع ةشسماخلأ نع لقي نأأ

يف ةرششع ةنماثلأ نشس ىتح لافطألأ ليغششت

. رطخلل مهشضرعت نأأ لمتحي يتلأ لامعألأ

ينطولا كردلا حلاصصم فرط نم

هبتششم صصاخششأأ3 فيقوت
قئأرحلأ لاعششإأ يف مهيف

ةيباغلأ صشأرحألاب
صصاخششأأ3 فيقوت نم ةبانعب ينطولأ كردلأ دأرفأأ نكمت
ةيدلبب ءأرمحلأ صسأأر ةقطنمب رمعلأ نم يناثلأ دقعلأ يف
.ةيباغلأ صشأرحألاب قئأرحلأ لاعششإأ يف مهيف هبتششم ةبانع

توأأ52 يف قيرح بوششن دعب فيقوتلأ ةيلمع تتأأ ثيح
،ةيباغ صشأرحأأ فلتأ يذلأو ءأرمحلأ صسأأر ةقطنمب يشضاملأ

ىلإأ ةبانعب ينطولأ كردلأ رشصانع تماق كلذ رثإأ ىلع
ليعفت عم قيقحت حتفو هتنياعمو قيرحلأ ناكمل لاقتنلأ

3 فيقوت ىلإأ نايشضفملأ يرحتلأو مÓعتشسلأ يرشصنع
هبتششم ةنشس22و ةنشس02 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت نابشش
مهدايتقأ مت نيأأ، ةيباغلأ صشأرحألاب قئأرحلأ لاعششإأ يف مهيف
اهبجومب ةيئاشضق تاف̆ل˘م م˘ه̆ل زا˘ج̆نإأو ة˘قر˘ف̆لأ ر˘ق˘م ى̆لإأ
م˘ي̆ل˘قإأ ة˘م˘كح˘م̆ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج̆لأ ل˘ي˘˘كو ما˘˘مأأ نو˘˘مد˘˘ق˘˘ي
ةيام˘ح̆لأ ة˘ير˘يد˘م نأأ ى̆لإأ ةرا˘ششإلأ رد˘ج˘تو، صصا˘شصت˘خلأ
قئأرح ةدع ةيشضاملأ مايألأ يف تدمخأأ ةبانعب ةيندملأ

 .ةيلولأ بأرتب ةفلتخم قطانمب تبششن
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«كتئيب ةفاظن يف كتحصص» راعصش تحت

 ةيشسيشسحتو ةيوعوت ةلمح
«يوباشش» ئطاشش يف

ةلوفطلأ و بابششللsenuejÔ بابشش اي ةيعمج تكراشش
ئطاشش ىوتشسم ىلع صسيشسحتلأو ةيعوتلأ ةلمح يف ةبانع

رأد فرط نم ةمظنملأ «يوباشش»رمع يزير ديهششلأ
و تاشسشسؤو˘م̆لأ ن˘م د˘يد˘ع̆لأ ة˘كرا˘ششم̆ب و ة̆با˘ن˘ع ة˘ئ˘ي˘ب̆لأ
ةفاظن يف كتح˘شص» را˘ع˘شش تل˘م˘ح ي˘ت̆لأو تا˘ي˘ع˘م˘ج̆لأ
ريبأدتلأ مأرتحإأ ى̆ل˘ع ن˘ي˘فا˘ط˘شصم̆لأ ثح م˘ت ن˘يأأ «كت˘ئ˘ي̆ب

ةظفاحملأ ةيمهأأ كلذكو،91 ديفوك صسوريف دشض ةيئاقولأ
ى̆ل˘ع صسا˘ي˘كأأ ع˘يزو˘ت̆ب أذ˘هو ،ئ˘طأو˘ششلأ ة˘فا˘˘ظ˘̆ن ى˘̆ل˘˘ع
يف اهيمر ىلع مهثحو تا˘يا˘ف˘ن̆لأ ع˘م˘ج̆ل ن˘ي˘فا˘ط˘شصم̆لأ
صضع̆ب ع˘يزو˘˘ت ا˘˘شضيأأ و كلذ˘̆ل ة˘˘شصشصخ˘˘م˘̆لأ ن˘˘كا˘˘مألأ
ةئيبلأ رأد نم لك ةجرخلأ هذه يف كراششو ،تامامكلأ
،ةفيظن ةبان˘ع ة˘شسشسؤو˘م ،ة˘ئ˘ي˘ب̆لأ ة˘ير˘يد˘م ،ة̆با˘ن˘ع ة˘يلو̆ل

،senuejÔ بابشش اي ةيعمج ،لحاشسلل ةينطولأ ةظفاحملأ
و ةيقرت ةيعمجوjoaa بابششلأ ةدعاشسم و هيجوت ةيعمج

S¢.Q. بابششلأ راكفأأ ريوطت

ىلع تاراذنإلا نم ددع عيزوت مت اميف
ةيراجتلا تÓحملا باحصصأا

ةربشصملأ كامشسألأ نم غلك52 زجح
ةدشساف ءاشضيب موحل غلك71و

رامع يديشسب
ةيششتفملأ و ةراجتلأ ةيريدم نيب ةطلتخملأ ةقرفلأ تنكمت
رثكأأ زجح نم صسمأأ لوأأ ،ةبانعب ةحÓفلأ ةيريدمب ةيرطيبلأ

كÓهتشسÓل ة˘ح̆لا˘شص ر˘ي˘غ مو˘ح̆ل̆لأ ن˘م غ̆ل˘ك71 نم

لÓخ كلذو، ةحلمملأو ةربشصملأ كامشسألأ نم غلك52و
يد˘ي˘شس ة˘يد̆ل˘ب̆ب ا˘ه̆ب أو˘ما˘ق ي˘ت̆لأ ة˘ي̆نأد˘ي˘م̆لأ تا˘جر˘خ̆لأ

ةيريدم نم تأراطإأ نأأ ةعاشس رخآأ رداشصم تفششك.رامع
ةيئلولأ ةيرطيبلأ ةيششتفملأ حلاشصم عم قيشسنتلاب ةراجتلأ
ةحلاشص ريغ كامشسأأو موحل زجح نم صسمأأ لوأأ أونكمت
تÓحملأ نم دد˘ع ة˘ب˘قأر˘م̆ب أو˘ما˘ق ثي˘ح، كÓ˘ه˘ت˘شسÓ̆ل
زجح نم مهنكم ام رامع يديشسب تابشصقملأو ةيراجتلأ

نم غ̆ل˘ك52و ةد˘شسا˘ف̆لأ ءا˘شضي˘ب̆لأ مو˘ح̆ل̆لأ ن˘م غ̆ل˘˘ك71
تأءأرجإلأ ذاختأ دعب  ثيح ةحلمملأو ةربشصملأ كامشسألأ
فÓ˘تإأ ع˘م ن˘ي˘ف̆لا˘خ˘م̆لأ ق˘ح ي˘ف ة˘مزÓ˘̆لأ ة˘˘ي˘̆نو˘̆نا˘˘ق˘̆لأ
نم ددع عيزوت نع كيهان، رشضاحم ريرحتو تأزوجحملأ
ةراششإلأ ردجتو ،ةيراجتلأ تÓحملأ باحشصأل تأرأذنإلأ
ةحشص ىلع ظافحلأ راطإأ يف لخدت تايلمعلأ هذه لثم ىلإأ

رثكت يذلأ فيشصلأ لشصف عم ةشصاخ كلهتشسملأ ةمÓشسو
ةعيرشس دأوملاب قـلعـت ام اميشس ،ةيئأذغلأ تاممشستلأ هيف
ةيريدم تعد امك ،كÓهتشسلأ ةعشسأولأ دأوملأو فلتلأ
يلحتلأ ىلإأ نينطأوملأ تابشسانملأ نم ديدعلأ يف ةراجتلأ
ةيلزنملأ تايجاحلأ ءانتقأ لÓخ ةيلوؤوشسملأو يعولأ حورب
رايتخأ عم ةيحÓشصلأ ءاهتنأ خيراتل هابتنلأ لÓخ نم كلذو

eÉRhR HƒY«û°á .اهريغو ةفورعملأ ةيراجتلأ تامÓعلأ



 ةقاطلل نينطاوملا كÓهتشسإا ريثكب قوفي اهنم ضضعبلا

ءابرهكلآ كÓهتسسإآ ريتآوف يف عافترإآ نوكتسشي نوبختنم
يحسصلآ رجحلآ ةرتف لÓخ

زاغلنوشس حلاشصم لبق نم ءابرهكلا ريتاوفل ةريبكلا ةميقلا ةقاطلا لوح ةبانعب يئ’ولا يبعششلا ضسلجملاب لقنلاو ميلقإ’ا ةئيهت ةنجل ريرقت دقتنإا
.رجحلا ةرتف لÓخ
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لوأا هشضرع مت يذلا ريرقتلا لاقو

يميرب «ةبانع ةي’و يلاو مامأا سسمأا

ةرود˘لا لا˘غ˘ششأا لÓ˘خ «ن˘يد˘لا لا˘˘م˘˘ج

0202 ةنشسل سسلجملل ةيناثلا ةيداعلا

يحشصلا رج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ه˘نأا

دقلف91 ديفوك انوروك ةحئاج ببشسب

زاغلاو ءابرهكلا عيزوت ةكرشش تأاجاف

، سسرام رهششأ’ ريتاوفب ةبانعب اهنئابز

بشسح˘ب ر˘ي˘تاو˘ف˘لا هذ˘هو يا˘م ، ل˘ير˘فأا

نينطاوم˘لا ا˘هر˘ب˘ت˘ع˘ي ر˘ير˘ق˘ت˘لا ود˘ع˘م

تادادعلا ىلع عÓطشض’ا نود ةيلايخ

بابشسأا ةثÓثل كلذو مهبشضغ راثأا امم

ريتاو˘ف˘لا نو˘كل لوأ’ا ر˘ير˘ق˘ت˘لا لو˘ق˘ي

ر˘˘ي˘˘ث˘˘كب قو˘˘ف˘˘ت ن˘˘˘ئا˘˘˘بز˘˘˘لا سضع˘˘˘ب˘˘˘ل

تءاج ريتاوفلا نوك ايناثو مهكÓهتشسا

تان˘ي˘م˘ط˘ت سسكع ةد˘حاو ة˘ع˘فد ى˘ل˘ع

مظعم اثلاثو لاجملا اذه يف تاطلشسلا

ةروتاف ديدشست تشضفر ديربلا بتاكم

ىلع ءابرهكلا ةكرشش نئابزل ءابرهكلا

اظاظتكا قلخ ام˘م ا˘ه˘ب˘تا˘كم ىو˘ت˘شسم

.ةكرششلا هذهل ع˘فد˘لا بتا˘كم˘ب ار˘ي˘ب˘ك

د˘كأا ة˘ل˘ج˘شسم˘˘لا ت’Ó˘˘ت˘˘خإ’ا لو˘˘حو

مجح ببشسب ةكبششلا فعشض ريرقتلا

اهجاتحت يتلا ةيلعفلا ةقاطلل لوحملا

˘ماد˘خ˘ت˘˘شسإا مد˘˘عو ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب

عا˘ط˘ق˘نا د˘ن˘ع ( لازا˘˘يد˘˘لا) تاد˘˘لاو˘˘م

Óيوط اتقو كل˘ه˘ت˘شست ي˘ت˘لا كÓ˘شسأ’ا

لÓغتشسإ’ا و حÓشصإ’ا تايلمع يف

ةدمعأ’ا ربع ءابرهكلل ينوناقلا ريغ

ينوناق ريغلا لÓغتشسإ’او ةيئابرهكلا

سصقنو ةيئابرهكلا دادع ربع ءابرهكلل

اهمادعناو ةيراجتلا ت’اكولا ددع يف

ة˘ن˘˘شصر˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ظو سشير˘˘لا عارذ˘˘ب

ةيئابرهكلا ةقاطلا ى˘ل˘ع ذاو˘ح˘ت˘شسإ’او

ءايحأ’ا لك يذغتو ينوناق ريغ لكششب

بترتي امم ةماه تايمكب ةيوشضوفلا

نو˘يد م˘كار˘تو ةر˘ي˘ط˘خ ثداو˘˘ح ه˘˘ن˘˘ع

زا˘غ˘ل˘نو˘شس ة˘شسشسؤو˘م ىد˘ل تا˘يد˘ل˘ب˘˘لا

ن˘م د˘ح˘ل˘ل ل˘ئا˘شسو˘لا ر˘ي˘خ˘˘شست مد˘˘عو

ةرر˘كت˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘نإ’او ة˘ن˘شصر˘ق˘لا

ي˘ف بذ˘بذ˘ت ا˘ه˘ن˘ع م˘ج˘ن˘ي ءا˘بر˘ه˘˘كل˘˘ل

 .هايملا عيزوت ةكبششو تنرتن’ا

 ةيشسنوتلا نوجشسلاب نيدجاوتملا مهئانبأا ذاقنإ’ لخدتلاب ةيرئازجلا تاطلشسلا اوبلاط

 لاطبألآ يحب قيرطلآ نوعطقي نيدوقفم ةقآرح تÓئاع
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يح ناكشسو بابشش سسمأا ءاشسم مدقأا

فورعم˘لا ي˘بر˘ع˘لا ل˘ه˘شسلا˘ب لا˘ط˘بأ’ا

ةكرح لششو قيرطلا عطقب يباب يرÓب

ءانبأا دحأا ءافتخا ىلع اجاجتحا رورملا

نم تقلطنا ةقارحلل ةلحر لÓخ يحلا

 عيباشسأا ةدع ذنم ايلاطيإا وحن ةبانع

اوعفر م˘ه˘نإا˘ف ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا بشسحو

ةيرئازجلا تاطلشسلا بلاطت تاراعشش

نأاب را˘ب˘خأا م˘ه˘ت˘ل˘شصو ا˘مد˘ع˘ب ل˘خد˘ت˘لا

ة˘ق˘فر دو˘ق˘ف˘م˘لا ي˘ح˘˘لا ن˘˘با قار˘˘ح˘˘لا
نجشسلاب نيدجاوت˘م ن˘ير˘خأا سصا˘خ˘ششأا
خيرات دنم ةيشسنوت˘لا ة˘قر˘ب˘ط ة˘ن˘يد˘م˘ب
قلتت ملو رحبلا هايم سضرعب مهءافتخا

دقو م˘ه˘ن˘ع تا˘مو˘ل˘ع˘م يأا م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع
نيدوقفملا ةقارح˘لا تÓ˘ئا˘ع تد˘ششا˘ن
’ نكل لخدتلا ةيرئازجلا تاطلشسلا

نوجرخي مهلعج امم يدانت نمل ةايح
ط˘شسو ق˘ير˘˘ط˘˘لا ل˘˘ششو عرا˘˘ششلا ى˘˘لإا
نيلوؤوشسملل مهتاوشصأا لاشصيإ’ يحلا

تا˘ط˘ل˘˘شسلا ىد˘˘ل ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م

ةحشص ىدم نع راشسفتشسÓل ةيشسنوتلا
ن˘هر م˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأا دو˘˘جو ن˘˘م حور˘˘ي ا˘˘م
. ةيشسنوتلا يشضارأ’اب لاقتع’ا

هئاقدشصأاو قارحلا ةلئاع تناكو اذه
مهربخأا نأا دعب هب لاشصت’ا اودقف دق
نأا لبق رحبلا سضرعب اوحبشصأا مهنأاب
ةقارحلا ةق˘فر ا˘ما˘م˘ت هرا˘ب˘خا ي˘ف˘ت˘خ˘ت
ع˘ي˘با˘شسأا ةد˘ع ذ˘ن˘م ه˘ع˘م او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا

نظ مهنع تامولعم يأا دوجو مدعلو
ىلع اوناك يدلا براقلا نأا عيمجلا

ترهظ نكل رحبلا سضرعب قرغ هنتم

د˘جاو˘ت˘ب د˘ي˘˘ف˘˘ت تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ار˘˘خؤو˘˘م

نو˘ج˘شسلا˘ب ة˘قار˘ح˘لا ن˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م

تÓئا˘ع˘ل ل˘مأ’ا دا˘عإا ا˘م˘م ة˘ي˘شسنو˘ت˘لا

تارا˘ع˘شش او˘ل˘م˘˘ح ن˘˘يذ˘˘لا ا˘˘يا˘˘ح˘˘شضلا

لخدتلا ةيرئازج˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا بلا˘ط˘ت

 لاقتع’ا نم مهئانبأا ذاقنإ’

ةقطنملا كلد رثإا ىلع تدهشش دقو

قوبشسم ريغ يرورم ماحدزاو ىشضوف

ةد˘ع˘˘ل رور˘˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح ف˘˘قو˘˘ت ءار˘˘ج

. ةيلاتتم تاعاشس

ةيرادإ’ا بترلا يف فظوم001 تشسم ةيلمعلا

دوقع نم نيديفتسسملآ تآداهسشلآ يلماح جامدإآ
ةيبرتلآ عاطقب ليغسشتلآ لبق ام
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ةي’ول ةيبرتلا ة˘ير˘يد˘م تر˘ششا˘ب
ي˘ل˘ما˘ح جا˘˘مدإا را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
دوقع نم نيديفتشسملا تاداهششلا

ةيرادإ’ا بترلا يف ليغششتلا لبق ام

م˘ث بشصن˘˘م25 ىلوأا ةل˘حر˘م˘ك

رمتشستو ابشصنم84 ةيناث ةلحرمك
بشصا˘ن˘م˘لا ر˘فو˘ت بشسح ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ةيلمعلا يتأاتو.قاقحتشسإ’ا بشسحو
ةيبرتلا ريزو تايشصوت عم ايششامت
رمأا يتلا طاوعجأا دمحم ةينطولا
جا˘˘مدإاو ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘ب ا˘˘ه˘˘ب˘˘جو˘˘م˘˘˘ب
ا˘م دو˘ق˘ع با˘ح˘شصأا ن˘م ن˘ي˘يرادإ’ا

ةمئاد بشصانم يف ليغششتلا لبق
يتلا ة˘مو˘كح˘لا تا˘ي˘شصو˘ت˘ل ا˘ق˘فو
تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ل˘شصاو˘م ى˘ل˘ع ثر˘خ˘ت
. عاطقلا يف جامدإ’ا

لوأا ن˘ل˘عأا ل˘شصت˘م قا˘ي˘شس ي˘˘فو
ةرود˘لا لا˘غ˘ششأا سشما˘ه ى˘ل˘ع سسمأا
يبعششلا سسلجملل ةينا˘ث˘لا ة˘يدا˘ع˘لا
ةنجل سضرع لÓخ ةبانعب يئ’ولا
نيوكتلاو يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا
م˘شسو˘م˘لا لو˘ح ر˘ير˘ق˘ت˘ل ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا

نع1202/0202 ي˘˘˘شسارد˘˘˘˘لا

ءارجإا دعب اينهم Óماع07 فيظوت
لامعلاب ةشصا˘خ ف˘ي˘ظو˘ت ة˘ق˘با˘شسم
نو˘م˘ل˘ت˘شسي˘شس ثي˘ح ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا

تاشسشسؤوملا ىوتشسم ىلع مهماهم
يشسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا ع˘م ة˘يو˘بر˘ت˘لا

نأا ا˘م˘˘ك1202/0202. لب˘ق˘م˘لا
ي˘ف ة˘يرازو˘لا ة˘شصخر˘لا ا˘ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
طا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا م˘˘ئاو˘˘ق˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘شسإا

يف رو˘غ˘ششلا د˘شسل8102/7102
لوخدلل ةي˘جاو˘غد˘ي˘ب˘لا بشصا˘ن˘م˘لا
رذ˘ع˘ت˘ل اذ˘هو مدا˘˘ق˘˘لا ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لا
ةذتاشسأÓل فيظوت ةقباشسم ميظنت
ءارج ةيئانثتشسإ’ا فورظلا ببشسب

دجتشسملا انوروك سسوريف ةحئاج

لشصتم قا˘ي˘شس ي˘فو91. .ديفوك
لوخدلا عم ةيبرتلا عاطق ديفتيشس

تايئادتبا9 نم ديدجلا يشسردملا

تايوناث2و تا˘ط˘شسو˘ت˘م5و
امك ةي’ولا تايدلب ىلع ةعزوم
يتلا نيفظوملل ةيلقنلا ةكرحلا نأا
فورظ يف تر˘ج ة˘ير˘يد˘م˘لا تلا˘ق
ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لا لا˘˘جآ’ا ي˘˘˘فو ة˘˘˘يدا˘˘˘ع
ي˘شسرد˘م˘˘لا لو˘˘خد˘˘ل˘˘ل ار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت

0053 ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف كرا˘˘ششو ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘˘لا
ل˘˘كو راو˘˘طأ’ا ل˘˘ك ي˘˘ف ف˘˘ظو˘˘م
ةيلمعلا نم ءا˘ه˘ت˘نإ’ا د˘ع˘بو بتر˘لا
فيظوت يف ةيبرتلا ةيريدم تعرشش
ةذتاشسأÓل ايلعلا ةشسرد˘م˘لا جو˘ت˘ن˘م
بشسح نا˘˘كف ي˘˘ئ’و˘˘لا لو˘˘خد˘˘لاو
تاذ بشسحب قاقحتشسإ’او بيترتلا
.ردشصملا

روششاع يديشس يحب ضسولهم ضصرق001 نم ديزأا ىلع هتزوحب رثع

تّقؤوملآ نجّسسلآ هعآديإآو ةيلقع تآرّثؤوم جّورم ىلع ضضبقلآ ءاقلإآ
سضرغب ّةيلقع تارّثؤوم ةزايح ةّيشضق يف هطّروت دعب ةبانع ةمكحم ةئيه مامأا رمعلا نم تاينيرششعلا يف باشش سسمأا لّوأا ةحيبشص لثم

نأا لبق هيلإا ةبوشسنملا مهتلاب هتعباتمل ةبانع ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكوو قيقحتلا يشضاق مامأا ريخأ’ا اذه ميدقت ّمت ثيحجيورتلا

دقف ةلشص يذ قايشس يفو ،هتمكاحم ةشسلج ةجمرب ةياغ ىلإا تّقؤوملا نجشسلا هيف هبتششملا عاديإاب يشضقي ارمأا ةيئاشضقلا تاهجلا ردشصت
ةروكذملا تاهجلا تحجن نيأا ،رششع سسماخلا يرشضحلا نمأ’ا حلاشصمل ةعباتلا ةطرششلا تاوق فرط نم هيف هبتششملا ىلع سضبقلا ءاقلإاّ مت
يح عراوشش ىدحإا لخاد اهجيورتو ةشسولهملا سصارقأ’ا ةزايحب سصخششلا اذه مايق اهدافم تامولعم دورو دعب هب ةحاطإ’اب

ّ
روششاع يديشس 

ءاقلإاو ةنشس42 رمعلا نم غلابلا هيف هبتششملل دّشصرت ةّيلمعب موقت رششع سسماخلا يرشضحلا نمأ’ا حلاشصم لعج ام وهو ،ةبانع ةّيدلبل عباتلا

،جيورتلا تادئاع نم ربتعم يلام غلبم عم عاونأ’ا فلتخم نم ةشسولهم سصارقأا601 زجح نم ةحلشصملا تاذ تنكمت امك ،هيلع سضبقلا
سسيمخلا سسمأا لوأا ةحيبشص هميدقتّ مت يذلا فوقوملاّ قح يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك تذخّتا ةطرششلا تاوق ّنأا ةراششإ’ا ردجت
.تّقؤوملا نجّشسلا هعاديإاب يشضقي ارارق تردشصأا يتلا ةبانع ةمكحم ةئيه مامأا

hd«ó S°Ñà»

 اهيلع فرششأا ةيلمعلا

 ةي’ولا يلاو

ةسسوسس نومأام بيسصنت
طيسسول بودنمك

ةيروهمجلآ
سسلجملا˘ب ت’واد˘م˘لا ة˘عا˘ق تد˘ه˘شش

سسمأا لوأا ة˘با˘ن˘ع˘ب ي˘ئ’و˘لا ي˘ب˘ع˘˘ششلا

يمشسرلا بيشصنتلا ميشسارم سسيمخلا

يئ’و بودن˘م˘ك «ة˘شسو˘شس نو˘مأا˘م«ل

ة˘ي˘ل˘م˘˘عو ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ط˘˘ي˘˘شسو˘˘ل

قÓطنإا سشماه ىلع تمت بيشصنتلا

سسلجملل ةيناثلا ةيداعلا ةرودلا لاغششأا

ثيح0202 ةنشسل يئ’ولا يبعششلا

لام˘ج ي˘م˘ير˘ب «ة˘ي’و˘لا ي˘لاو فر˘ششأا

«ةشسوشس نومأام «بيشصنت ىلع «نيدلا

ةبانع ة˘ي’و˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل ا˘ط˘ي˘شسو

ي˘ب˘ع˘ششلا سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر رو˘شضح˘ب

ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا و ي˘ئ’و˘˘لا

تاطلشسلا و هيتفرغب ناملربلا باونو

ةئيهلا ءاشضعأا و ةيركشسعلا و ةينمأ’ا

اذه رب˘ع ه˘ت˘م˘ل˘ك لÓ˘خو .ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

اهعشضو يتلا ةقثلل هنانتمإا نع ريخأ’ا

ديجملا دبع» ةيروهمجلا سسيئر هيف

سصÓخإا لكب لمعلا ىلع دكأاو «نوبت

ت’ا˘˘غ˘˘ششنإا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ل˘˘ق˘˘ن ل˘˘جأا ن˘˘م

تاطلشسلل ةي’و˘لا هذ˘ه˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

نأا ةراششإ’اب ردجتو .دÓبلا يف ايلعلا

ةبانعب ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ط˘ي˘شسو بود˘ن˘م

نع يئ’ولا يبعششلا سسلجملاب وشضع

.ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح ةلتك
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باشش ىلع ضضبقلا مت اميف

 ةشسولهم ضصارقأا601 زجحو

اسصخسش41فيقوت
اياسضق يف مهيف هبتسشم

ملاسس يديسسب ةفلتخم
ة˘ل˘ما˘ع˘لا ة˘طر˘ششلا تاو˘ق تن˘˘كم˘˘ت

يدي˘شس ي˘جرا˘خ˘لا ير˘شضح˘لا ن˘مأ’ا˘ب

ىلا12 نم ةدتمملا ةرتفلا يف ،ملاشس

41 ف˘ي˘قو˘˘ت ن˘˘م يرا˘˘ج˘˘لا توا52

و81 نيب ام مهرامعأا حوارتت اشصخشش

اياشضق يف م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم ،ة˘ن˘شس04

تارد˘خ˘م˘لا ةزا˘ي˘ح،ا˘ه˘ن˘م ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

،ةرو˘ظ˘ح˘م ءا˘شضي˘ب ة˘ح˘ل˘شسأا ةزا˘˘ي˘˘حو

ركشسلا ،ريغلا كلمل يدمعلا ميطحتلا

تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا مت ثيح ينلعلا

هبتششملا قح ي˘ف ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

ةطرششلا رشصانع تح˘ج˘ن ا˘م˘ك ،م˘ه˘ي˘ف

سسما˘خ˘لا ير˘شضح˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا

نم غلبي سصخشش فيقوت نم ،رششع

ةيشضق يف هيف هبتششم ،ةنشس42 رمعلا

سضر˘غ˘ب ة˘˘شسو˘˘ل˘˘ه˘˘م سصار˘˘قأا ةزا˘˘ي˘˘ح

سصارقأا601 ـب رد˘˘ق˘˘ت ،ج˘˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘لا

ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو ة˘شسو˘ل˘ه˘م

د˘˘ع˘˘بو ثي˘˘˘ح ،ج˘˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘لا تاد˘˘˘ئا˘˘˘ع

ةينوناقلا تاءارجإ’ا ة˘فا˘ك لا˘م˘كت˘شسا

يف .عاديإا رمأا هقح يف ردشص ةمزÓلا

طاشسوأ’ا يف ةميرجلا ةبراحم راطإا

نأا ى˘لإا ةرا˘ششإ’ا رد˘ج˘تو ،ة˘ير˘˘شضح˘˘لا

ل˘شصاو˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ن˘مأا ح˘˘لا˘˘شصم

اهتايلمع ة˘عا˘ن˘ق˘لاو ة˘م˘يز˘ع˘لا سسف˘ن˘ب

ىتششب ةميرج˘لا ة˘برا˘ح˘م˘ل ة˘ي˘طر˘ششلا

فر˘شصت تح˘ت ع˘شضت ا˘م˘˘ك ،ا˘˘ه˘˘عاو˘˘نأا

.ءارشضخلا ةيفتاهلا اهماقرأا نينطاوملا
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يرئازجلا قرششلا ةديرج
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ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘بار˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ئر ف˘˘˘˘صشك
م˘ير˘ك˘لا د˘ب˘ع ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل دد˘˘ح˘˘م˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا ن˘˘˘ع ،راود˘˘˘م

لبقملا رب˘م˘ت˘ب˘صس51 و˘هو تا˘ب˘يرد˘ت˘˘ل˘˘ل
يف ،طقف حارتقا درجم ىقبي هنأاب ادكؤوم
،ةصضايرلاو بابصشلا ةرازو ةقفاوم راظتنا

ف˘˘ل˘˘صش ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ق˘˘˘ير˘˘˘ف سسي˘˘˘ئر ف˘˘˘صشكو
لفح سشماه ىلع تاحيرصصت يف قباصسلا

با˘˘ب˘˘صش ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا عرد م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صست
سسيل تابيردتلل ةدوعلا خيرات» :دادزولب
يف نوكي نأا نكمملا نمف ،ايئاهن ددحم
،«ربمتبصس رهصش ةياهن وأا ،فصصتنم ةيادب
در را˘˘ظ˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ئاد ن˘˘˘ح˘˘˘ن» :فا˘˘˘صضأاو
با˘˘˘ب˘˘˘صشلا ةرازوو ،ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا

،نودعتصسم نحن انت˘ه˘ج ن˘مو ،ة˘صضا˘ير˘لاو
:ع˘˘با˘˘تو ،«سصي˘˘خر˘˘ت˘˘لا ط˘˘ق˘˘ف ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘نو
ع˘ي˘م˘ج˘ل ع˘ي˘با˘صسأا ة˘ي˘نا˘م˘ث ة˘ل˘ه˘م ح˘ن˘م˘ن˘˘صس»
لبق ،اهتاريصضحت ءارجإا دصصق ،ةيدنأ’ا
،«ةلوطبلل ة˘ي˘م˘صسر˘لا ة˘صسفا˘ن˘م˘لا قÓ˘ط˘نا

ة˘ل˘م˘ج ن˘ع ة˘ط˘˘بار˘˘لا سسي˘˘ئر ف˘˘صشك ا˘˘م˘˘ك
ةيداحت’ا اهب تمدقت يتلا تاحارتق’ا
ماظنب ةقلعتملاو ،ةيدنأ’ا ءاصسؤور ةدئافل
ح˘˘˘صضوأاو ،ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘˘ب
حار˘ت˘قا كا˘ن˘ه نا˘˘ك» :Ó˘˘ئا˘˘ق ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

عيمج دهعت عم ،باهذلا تايرابم ءارجإاب

91ـل يئاهنلا بيتر˘ت˘لا مار˘ت˘حا˘ب ة˘يد˘نأ’ا
ي˘ت˘لا ة˘يد˘نأ’او ،ل˘ط˘ب˘لا ن˘ي˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ل ،ءا˘˘ق˘˘ل

:فا˘˘˘˘صضأاو ،«ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا م˘˘˘˘صسق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘صست
تا˘يرا˘ب˘م بع˘ل˘ب نا˘ك ،ي˘نا˘ث˘لا حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا»
ديدحتل لئاوأ’ا رصشعلا نيب ،فوأا يÓبلا
ةر˘˘خؤو˘˘م ن˘˘م ة˘˘يد˘˘نأا ةر˘˘صشع˘˘لاو ،ل˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
ءا˘صسؤور» :ع˘با˘تو ،«ءا˘ق˘ب˘لا بع˘ل˘ل بي˘تر˘ت˘˘لا
ةيداع ةلوطب حر˘ت˘ق˘م اورا˘ت˘خا ،يداو˘ن˘لا

.»ةارابم83ـب

نم تصسيل لÓمل يتوصصلا بيرصستلا ةيصضق»
» ةلادع كانهو انصصاصصتخا

ةطبارلا سسيئر ثدحت ،رخآا قايصس يفو
ةرم لوأ’ راودم ميركلا دبع ةفرتحملا

د˘يد˘ج˘لا ي˘تو˘صصلا ل˘ي˘ج˘صست˘لا ة˘ي˘˘صضق ن˘˘ع
لئابقلا ةبيبصش قير˘ف سسي˘ئر˘ل بو˘صسن˘م˘لا
ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م م˘˘ه˘˘تا يذ˘˘لاو ،لÓ˘˘م ف˘˘ير˘˘صش
ىلعو ،ةلوطبلا تايرا˘ب˘م سضع˘ب بي˘تر˘ت˘ب
لبق ام م˘صسو˘م˘لا تاءا˘ق˘ل سصو˘صصخ˘لا ه˘جو
ق˘ير˘ف ه˘ي˘ف سسفا˘ن˘ي نا˘ك يذ˘لاو ي˘صضا˘م˘˘لا
ر˘خآا ىلا ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا بق˘˘ل ىل˘˘ع ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صشلا

ة˘˘˘ي˘˘˘صضق ن˘˘˘˘ع راود˘˘˘˘م ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘تو ،ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ج
ت’افتحا سشماه ىلع يتوصصلا ليجصستلا

ع˘˘با˘˘صسلا بق˘˘ل˘˘لا˘˘ب دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘صش ق˘˘ير˘˘ف
عقاوم يف تناك تابيرصستلا هذه» :Óئاق
ة˘ط˘بار˘ك ن˘ح˘نو ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا

لثم ةبراحمو مدقلا ةرك رييصست انتمهم
نأا مو˘ي˘لا ي˘˘ن˘˘ن˘˘ك˘˘م˘˘ي ’و ،ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا هذ˘˘ه

كا˘˘ن˘˘ه نأ’ بير˘˘صست˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘ع ثد˘˘ح˘˘˘تأا
تابيرصستلا هذه دكأات لاح يفو ،ةلادع
ة˘ن˘ج˘ل ة˘ق˘فر ،ة˘ط˘بار˘ك ا˘ن˘ل˘م˘ع˘ب مو˘˘ق˘˘ن˘˘صس
.»طابصضن’ا
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»وفيتروبيد ودنوم» ة˘ف˘ي˘ح˘صص تف˘صشك
دجاوت نع ،ةعمجلا سسمأا ،ةينابصسإ’ا
ة˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق ن˘˘˘م˘˘˘صض زر˘˘˘ح˘˘˘م سضا˘˘˘ير م˘˘˘صسا
ر˘ت˘صسصشنا˘˘م يو˘˘ن˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ي˘ف ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ىل˘ع م˘ه˘˘صضر˘˘ع ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس
ينيتنجرأ’ا عم دقاعتلا ةقفصص راطإا
ىلإا ي˘ت˘ي˘صسلا ىع˘صسيو ،ي˘صسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘˘ل
سضرع ربع ةقف˘صصلا ة˘ف˘ل˘ك˘ت سصي˘ل˘ق˘ت
دقاعتلا لباقم نيبعÓلا نم ةعومجم
ةرادإا كصسم˘˘˘ت لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف ،ي˘˘˘صسي˘˘˘˘م ع˘˘˘˘م
طر˘صشلا ة˘م˘ي˘ق˘ب ة˘ي˘نو˘لا˘ت˘˘ك˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
ينيتنجرأ’ا مجنلا دقع يف يئازجلا

نإا ةفيحصصلا تلاقو  ،اماع33 غلابلا
مجنلا مصضت عيبلل ةصضورعملا ةمئاقلا
م˘جا˘ه˘م˘لاو زر˘ح˘م سضا˘ير ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يليزاربلاو افليصس ودرانريب يلاغتربلا

ىلإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإا ،سسو˘˘˘صسي˘˘˘ج ل˘˘˘ي˘˘˘ير˘˘˘با˘˘˘غ
يذ˘لا) ا˘ي˘صسرا˘غ كير˘يإا ن˘ي˘ي˘ع˘فاد˘˘م˘˘لا

،ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘نأاو (ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘صشر˘˘˘ب هد˘˘˘ير˘˘˘˘ي
يدا˘ن˘لا ل˘خاد رد˘صصم د˘كأا ل˘با˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن يأا دو˘˘˘˘˘جو مد˘˘˘˘˘ع ،يوا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘صسلا
ودرا˘˘˘نر˘˘˘بو زر˘˘˘ح˘˘˘م ي˘˘˘ف ط˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ت’ا˘ق˘˘ت˘˘ن’ا قو˘˘صس لÓ˘˘خ سسو˘˘صسي˘˘جو
ر˘˘˘مأ’ا ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت و˘˘˘˘لو ىت˘˘˘˘ح ،ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا

م˘قر˘لا بحا˘صص ي˘صسي˘م ع˘م د˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةزئاجب زوفلا تارم ددع يف يصسايقلا

،تارم6 ع˘قاو˘ب ة˘ي˘ب˘هذ˘˘لا ةر˘˘ك˘˘لا
ح˘صضاو ل˘ك˘صشب ي˘ت˘ي˘صسلا ةرادإا ىصشخ˘˘تو
ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا بع˘˘˘ل˘˘˘لا د˘˘˘عاو˘˘˘ق قر˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م
م˘˘˘ك˘˘˘ح هذ˘˘˘ق˘˘˘نأا نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ف˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘˘لا
افيويلا رارق نم ةيصضايرلا ةمكحملا

يرود ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا ن˘˘م ه˘˘˘نا˘˘˘مر˘˘˘ح
دعاوق˘ل ه˘قر˘خ بب˘صسب ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا
ريراقتل اقفوو ،فيظنلا يلاملا بعللا

ير˘˘ج˘˘ي ي˘˘صسي˘˘م د˘˘لاو نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص
ناريف عم ةقفصصلا لوح تاصضوافملا
قباصسلا يذيفن˘ت˘لا ر˘يد˘م˘لا ،و˘نا˘يرو˘صس
،يتيصس رتصسصشنامل يلاحلاو ةنولصشربل

ع˘م م˘صساو˘م3 ـل د˘ت˘˘م˘˘ي سضر˘˘ع˘˘لا نأاو
يصسيم لقتنيصس م˘ث ،ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م
يرود˘لا˘ب ي˘ت˘ي˘صس كرو˘يو˘ي˘ن ي˘ف بع˘ل˘ل
او˘ح˘صصن د˘ق ءار˘ب˘خ نا˘كو ،ي˘ك˘ير˘˘مأ’ا

لاقتنا نع ثيدحلا لبق ىتح زرحم
ر˘ي˘ي˘غ˘ت ةرور˘صضب ،ي˘ت˘ي˘صسلا ىلإا ي˘صسي˘م
ا˘م ق˘فو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ءاو˘˘جأ’ا

،ةيزي˘ل˘ج˘نا ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت ه˘تر˘كذ
نيتهجاوملا يف هصشيمهت دعب اميصس’

ابوروأا لاطبأا ةطبار نم نيتمصساحلا
ي˘نا˘ب˘صس’ا د˘يرد˘˘م لا˘˘ير ن˘˘م ل˘˘ك ما˘˘مأا

زر˘ح˘م م˘صسح˘ي م˘لو .ي˘صسنر˘ف˘لا نو˘ي˘لو
نع هل˘ي˘حر وأا هءا˘ق˘ب ة˘لأا˘صسم ي˘ف د˘ع˘ب
ن˘˘˘م ه˘˘˘جور˘˘˘خ ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ،«ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صسلا»

يف ’ويدراوغ بيب هبردم تاباصسح
 .ريخأ’ا مصسوملا ةياهن

ييلوبنوم عم تابيردتلا فنأتسي روليد
هارجأا يذلا سصحفلا نم عوبصسأا بقع كلذ يتأايو ،سضكرلا نيرامت يرجي وهو قيرفلا مجاهم روليد يدنأا هيف رهظي روصصم عطقم ،ييلوبنوم يدان رصشن

لصضفأا يف روصصملا عطقملا لÓخ رئازجلا مجاهملا رهظو ،دجتصسملا «انوروك» سسوريف نم هتاناعم ه’Óخ نم نيبت يذلاو ،يرئازجلا يلودلا
نم ةيناثلا ةلوجلا باصسحل ،نير هريظنب هقيرف عمجت يتلا ةهجاوملا يف ةدكؤوم ةفصصب كراصشيصس هنأاب ينعي ’ كلذ نأا ’إا ،ةيندبلا هلاوحأا

ةجمربل اهنيح ينفلا مقاطلاب عفد ام قح’ تقو ىلإا تلجأات ،«1غيللا» نم ةلوجلا يف ييلوبنوم ةارابم نأا ىلإا راصشي ،يصسنرفلا يرودلا
.ةيدو ةارابم
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راـــــبخأ
ةضايرلا

 :راودـــــم

«فافلا تاحرتقم لك تصضفر ةيدنأ’او يئاهن ريغ فانئتصسإ’ا خيرات»

م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا ءÓ˘˘كو˘˘لا د˘˘حأا سضر˘˘ع
بويأاو يليÓب ف˘صسو˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا
يمامأ’ا ط˘خ˘لا م˘ي˘عد˘ت˘ل ي˘ب˘ع˘ك˘لا
ادادعتصسا يرصصملا يلهأ’ا يدانلل
فصسوي سضرعو .لبقملا مصسوملل
ةر˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ي˘˘˘˘عز ىل˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘يÓ˘˘˘˘˘ب
ةعانصص زكرم ميعدتل ،ةيرصصملا
جا˘˘ت˘˘ح˘˘يو .ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘ف بع˘˘˘ل˘˘˘لا
عناصص مصضل ةوقب يرصصملا يلهأ’ا
ع˘م ط˘ق˘ف د˘جاو˘ت˘ي ثي˘˘ح ،با˘˘ع˘˘لأا

دا˘ع˘ب˘ت˘˘صسا ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘صشفأا يد˘˘ج˘˘م
مدع بب˘صسب ة˘ع˘م˘ج ح˘لا˘صصل م˘ئاد

يليÓب رميو .ةيندبلا هتيزهاج
ه˘يدا˘˘ن ةرادإا ع˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘مزأا˘˘ب
ثي˘˘˘ح ،يدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘صسلا ةد˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘هأا

فرت˘ح˘م˘لا د˘صض د˘ي˘ع˘صصت˘لا ترر˘ق
ىلإا رو˘˘صضح˘˘لا ن˘˘ع ف˘ّ̆ل˘˘خ˘˘˘ت يذ˘˘˘لا

ةرئا˘ط ر˘ي˘فو˘ت ن˘م م˘غر˘لا˘ب ةد˘ج
مصضناو ،رئازجلا نم هلقنل ةصصاخ

ي˘ل˘هأ’ا فو˘ف˘صصل ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘صسو˘˘ي

امداق،9102 توأا لÓخ يدوعصسلا
،ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘لا يدا˘˘˘ن ن˘˘˘م

ةارابم31 يف يقارلا عم كراصشو
،نيفرتحمل˘ل يدو˘ع˘صسلا يرود˘لا˘ب

اهلÓخ حجن ،ةقيقد759 عقاوب
ةثÓث عنصصو نيفده ليجصست نم
ناديملا طصسوتم طبتريو ،ىرخأا

يل˘هأ’ا يدا˘ن ع˘م ،ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘صسو˘ي
ة˘يا˘غ ىلإا د˘ت˘م˘ي د˘ق˘ع˘ِب يدو˘ع˘صسلا

2202. ناوج نم03

ê.fé«Ö

يرطقلا ةيليسلا
جاحلب دقع ددجي

ي˘لود˘لا د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت ير˘ط˘ق˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘صسلا يدا˘˘ن ن˘˘ل˘˘عأا
ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،د˘حاو م˘صسو ةد˘م˘ل ،جا˘ح˘ل˘ب ر˘يذ˘˘ن ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ي˘ف ة˘ي˘ل˘ي˘صسلا ع˘م ن˘ير˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا د˘˘حأا جا˘˘ح˘˘ل˘˘ب
لبق ،دصسلا يدان عم لبق نم قلأاتو ،ةيصضاملا مصساوملا
ةر˘م دو˘ع˘ي م˘ث ،ي˘صسنر˘ف˘˘لا ناد˘˘ي˘˘صس يدا˘˘ن ىلإا ل˘˘حر˘˘ي نأا
،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘صسلا ة˘˘باو˘˘ب ن˘˘م ر˘˘ط˘˘˘ق مو˘˘˘ج˘˘˘ن يرود ىلإا ىر˘˘˘خأا

فرتحم بع’ نم جاح˘ل˘ب ر˘يذ˘ن ير˘ئاز˘ج˘لا لو˘ح˘ت˘ي˘صسو
بصسح قيرفلا ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف ي˘بر˘ع فر˘ت˘ح˘م ىلإا ي˘ب˘ن˘جأا
يندرأ’ا نم ً’دب ، مدقلا ةركل يرطقلا داحت’ا حئاول
عم اثمرلا يندرأ’ا هيدان ىلإا داع يذلا قيرزوب دمحم
،يصضقنملا مصسوملا ماتخو ةيليم˘ك˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن
ه˘ب˘ع’ د˘ق˘ع ا˘صضيأا ة˘ي˘ل˘ي˘صسلا دد˘ج ،ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م
.ديدج مصسومل دمحم ىفطصصم

±.hd«ó

¯ ±.hd«ó

ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘˘ت’ا ه˘˘ج˘˘ت˘˘ت
سسأا˘˘ك ة˘˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘م ءا˘˘˘غ˘˘˘لإا و˘˘˘ح˘˘˘ن مد˘˘˘ق˘˘˘لا

9102-0202 مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ذنم اهقيلعت مت يتلاو ةريبك ةبصسنب
ة˘ح˘ئا˘˘ج بب˘˘صسب طرا˘˘ف˘˘لا سسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘صش
ن˘˘م م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح ،سسور˘˘ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك
هثيدح يفو ،فافلا نم قوثوم ردصصم
،ة˘˘˘فر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا ءا˘˘˘صسؤور ع˘˘˘˘م
تا˘˘˘هو˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا ا˘˘˘˘يو˘˘˘˘صس ة˘˘˘˘صسارد˘˘˘˘ل

0202- م˘صسو˘م ةرور˘ي˘˘صسل ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا

ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا سسي˘˘˘˘ئر دا˘˘˘˘فأا،1202
نيدلا ري˘خ ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ة˘صسفا˘ن˘م˘لا نأا˘ب ن˘˘ير˘˘صضا˘˘ح˘˘لا ،ي˘˘صشطز
ةبصسنب ءاغلإ’ا مكح يف يه ةيبعصشلا

،هصسفن ردصصملا بصسح ،ةئاملا يف99
ي˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا بت˘˘ك˘˘م˘˘لا نإا˘˘ف ةرا˘˘صشإÓ˘˘لو
مل ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتÓل
سسأا˘˘ك ة˘˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘صصم ي˘˘˘ف ل˘˘˘صصف˘˘˘ي

ذنم ةقلع˘م˘لا،9102-0202 رئاز˘ج˘لا

ي˘˘صشف˘˘ت بب˘˘صسب طرا˘˘ف˘˘˘لا سسرا˘˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘صش
ىلإا ار˘ي˘صشم ،سسور˘ي˘ف ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘˘ج

با˘ب˘صشلا ةرازو ن˘م در را˘ظ˘ت˘نا ي˘˘ف ه˘˘نأا
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا رار˘˘غ ىل˘˘˘عو ،ة˘˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لاو
ذنم رئازجلا سسأاك قيلعت مت ةينطولا
عبر رودلا لÓخ ،يصضاملا سسرام رهصش
01 يموي ىرج يذلا ،(باهذ) يئاهنلا

ةيدنأا ةينامث لازت ’و ،سسرام11 و
يهو رئازجلا سسأاك ةهبج ىلع سسفانت
قا˘˘˘فوو ،ج˘˘˘˘ير˘˘˘˘ير˘˘˘˘عو˘˘˘˘ب جر˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘هأا
دادوو ،ةر˘˘˘ك˘˘˘˘صسب دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تاو ،ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘صس
ل˘˘مأاو ،سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب دا˘˘ح˘˘˘تاو ،كيرا˘˘˘فو˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘جو ودارا˘˘ب يدا˘˘نو ،ةدا˘˘ع˘˘˘صسو˘˘˘ب
د˘˘كؤو˘˘م˘˘لا ه˘˘ب˘˘صش ءا˘˘غ˘˘˘لإ’ا ع˘˘˘مو ،نار˘˘˘هو
د˘˘ع˘˘ق˘˘م˘˘لا بهذ˘˘ي˘˘صس ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا سسأا˘˘ك˘˘ل
ينا˘ث˘لا د˘ع˘ق˘م˘لا ح˘ن˘م˘ي˘صس يذ˘لا ي˘نا˘ث˘لا
سسأا˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب سصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا
ةداع يذلا ةيقيرفإ’ا ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘ك˘لا

سسأا˘˘ك˘˘ب ز˘˘ئا˘˘ف˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘صصصصخ˘˘˘م نو˘˘˘ك˘˘˘ي ا˘˘˘م
،لئاب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ق˘ير˘ف ىلإا ر˘ئاز˘ج˘لا

بي˘تر˘ت˘لا ي˘ف ع˘بار˘لا ز˘كر˘م˘˘لا بحا˘˘صص
0202-9102. مصسومل يئاهنلا

يلاطيإلا انيتنرويف«انارغوÓبلا» نم ةبرقملا «وفيتروبيد ودنوم» ةفيحصص بصسح
 يناميلس بادتناقابس لخدي

ي˘لود˘لا بعÓ˘لا باد˘ت˘نا قا˘ب˘صس ي˘لا˘ط˘يإ’ا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘نرو˘˘ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘خد
،ةيلاحلا ةيفيصصلا ت’اق˘ت˘نإ’ا قو˘صس ي˘ف ،ي˘نا˘م˘ي˘ل˘صس مÓ˘صسإا ير˘ئاز˘ج˘لا

نار ق˘ير˘ف ي˘ف م˘ه˘ئار˘ظ˘ن دّدر˘ت ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘˘ف يدا˘˘ن و˘˘لوؤو˘˘صسم ّل˘˘غ˘˘ت˘˘صساو
سسنارف» ةلجم هتركذ امك .يناميلصس مÓصسإا بلج سصوصصخِب ،يصسنرفلا

بل˘جِ̆ل نار ق˘ير˘ف و˘لوؤو˘صسم سضوا˘ف˘ت˘يو ،سسي˘م˘خ˘لا سسمأا لوأا ،«لا˘ب˘تو˘ف
يمريج يراوفيإ’او ،يصساريغ وهريصس يصسنرفلا نايمأا قيرف مجاهم
يناميلصس مث .ةريبك ةجردِب ،يلاطيإ’ا ولوصساصس ناديم طصسوتم اغوب
ةبرجت راركت انيتنرويف يدان ةرادإا ديرُت امنيب .يناثلا ماقملا يف
فيصصلا يف لازغ ديصشر مجاهملا بادتنا دعب ،نييرئازجلا نيبعÓلا
ر˘ت˘صسي˘ل يدا˘ن و˘لوؤو˘صسم طر˘ت˘صشيو ،د˘حاو م˘صسو˘م ةّد˘مِ̆ل ارا˘ع˘ُم ،ي˘صضا˘م˘لا
ح˘ير˘صست ر˘ي˘ظ˘ن ،وروأا ن˘ي˘˘يÓ˘˘م01 غ˘ل˘ب˘م مÓ˘ت˘صسا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ي˘ت˘ي˘˘صس
اذ˘ه تف’ ل˘ك˘صشب ي˘نا˘م˘ي˘ل˘صس مÓ˘صسإا ق˘لأا˘تو ،ة˘ف˘ئا˘صصلا هذ˘ه ي˘نا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘صس
9 اهلÓخ لجصس ،طقف ةلباقم91 يف هتكراصشم مغر وكانوم عم مصسوملا
عم ايوق ايموجه ايئا˘ن˘ث ل˘ك˘صشو ،ة˘م˘صسا˘ح تار˘ير˘م˘ت7 مد˘قو فاد˘˘هأا
عم دوعي نأاب يناميلصس مÓصسإا ملحيو ،ردي نب ماصسو يصسنرفلا يلودلا
وأا ةعصسوملا ةليكصشتلا يف ولو،2202 رطق يف ملاعلا سسأاك ىلإا رصضخلا

يف ةقباصسلا ايقيرفإا ممأا يف نأاصشلا ناك امك ،طايتح’ا دعاقم ىلع
اهبعل يتلا ةديحولا ةارابملا يف نينثا عنصصو افده لجصس ثيح رصصم
رتصسيل يدان ةرادإا عم يناميلصس ماصسإا طبتريو ،اينازنات مامأا يصساصسأاك
1202. ناوج نم03 ـلا يف هتّدم يصضقنت ٍ،دقعِب يزيلجنإ’ا يتيصس
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 يرصصملا يلهأ’ا رادار ىلعيليقب فسوي

 :يــــصشطز

«ةيصصولا ةرازولا ةقفاوم طقف رظتننو ةاغلملا مكح يف رئازجلا سسأاك»

يتيصس رتصسصشنام يبع’ ةمئاق نمصض زرحم
 يصسيم لباقم عيبلل ةصضورعملا

ديردم لاير ةركفم نمصض لازي ’رصان نب

ة˘جرد˘لا˘ب ط˘صشا˘ن˘لا ،م˘ي˘ن يدا˘ن بر˘ت˘˘قا

تامدخب رفظلا نم ،ةيصسنرفلا ىلوأ’ا

،ي˘ب˘˘ير˘˘ع م˘˘ير˘˘ك ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا فاد˘˘ه˘˘لا

،ي˘صسنو˘ت˘لا ي˘˘ل˘˘حا˘˘صسلا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م

،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ

لوأا «لو˘ب˘تو˘ف سسنار˘ف» ة˘ل˘ج˘˘م تر˘˘كذو

ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا فد˘ه˘ت˘˘صسي م˘˘ي˘˘ن نأا˘˘ب سسمأا

1 لباقم ةق˘ف˘صصلا ي˘ه˘ن˘ي د˘قو ،ي˘ب˘ير˘ع

نأا˘ب ة˘ل˘ج˘م˘˘ل’ا تفا˘˘صضأاو ،وروأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م

ىل˘ع ،ما˘يأا ذ˘ن˘م نو˘ل˘م˘ع˘ي م˘ي˘ن ي˘لوؤو˘صسم

لكصشب زرب يذلا مجاهملا ةقفصص مصسح
يرود ي˘ف ة˘صصا˘خ ،م˘صسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه تف’

فادهأا01 لجصس ثيح ،ايقيرفإا لاطبا

يب˘ير˘ع كل˘ت˘م˘يو ،تا˘يرا˘ب˘م01 يف
ءادأ’ا ةوقب زات˘م˘يو ،ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘نا˘ك˘مإا

ةرازغلا بناج ىلإا ،ةيلا˘ع˘لا ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘لاو
ىلإا ير˘ئاز˘ج˘لا ل˘ق˘ت˘ناو ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا

،9102 ءاتصش ،يلحا˘صسلا م˘ج˘ن˘لا فو˘ف˘صص

2202. ىلإا دتمي دقعب
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سسمأا ،ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘صسإا ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘صص ر˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت ف˘˘˘˘صشك

م˘ل˘ح˘ي لاز˘ي ’ د˘يرد˘م لا˘ير نأا˘ب ،ة˘ع˘م˘˘ج˘˘لا

نب ليعامصسإا يرئازجلا يلودلا عم دقاعتلاب

نÓ˘˘ي˘˘م يدا˘˘ن ناد˘˘˘ي˘˘˘م ط˘˘˘صسو بع’ ،ر˘˘˘صصا˘˘˘ن

«لارتنصس اصسنفيد» ةكبصشل اقفوو ،يلاطي’ا

د˘˘ع˘˘ت˘˘صسم د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير نإا˘˘˘ف ،ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘صسإ’ا

بع’ ،زايد ميهاربإا ةراعإا ىلع ةقفاوملل

مصسوملا لÓخ نÓيم ىلإا ،يغنريملا طصسو

لاير نأا ىلإا رداصصملا تاذ تراصشأاو ،لبقملا

تاثداحملا نم ةداف˘ت˘صسÓ˘ل ط˘ط˘خ˘ي د˘يرد˘م

ءارصشلا ةيولوأا بلطل ،زايد نأاصشب نÓيم عم

ر˘صصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘صسإا م˘هو ق˘ير˘ف˘لا ي˘ثÓ˘ث˘ل

تحصضوأاو ،وا˘ي˘ل ل˘ي˘ئا˘فارو ا˘ت˘ي˘كا˘ب سسا˘كو˘لو

اذإا نÓيم نأاب ةيصضايرلا ةيرابخإ’ا ةكبصشلا

،Ó˘ب˘ق˘ت˘صسم ي˘ثÓ˘ث˘لا ن˘م بع’ يأا ع˘ي˘ب رر˘˘ق

يأا ةقباطم يف قحلا ديردم لايرل نوكيصس

تلا˘˘قو ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل مد˘˘ق˘˘ي سضر˘˘˘ع

نا˘ك د˘يرد˘م لا˘ير نأا˘ب ة˘ي˘نا˘ب˘صسإ’ا ة˘ك˘˘ب˘˘صشلا

هيدلو ،ةرتف ذنم ةثÓثلا نيبعÓلا عباتي

.مهنع ةديج ريراقت
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 وروأا نويلم1 لباقم

لاقتن’ا نم برتقييبيرع
مــــــيـــن ىـــلإا

 :دكؤويو نيقيلاب كصشلا عطقي راوع ماصسح

كويدلا ليثمت يف ىوصس ركف أا مل»
«يتاباصسح يف نكي مل يرئازجلا بختنملاو

بع’ راو˘˘˘ع ما˘˘˘صسح د˘˘˘˘كأا
دفاولاو ،نويل طصسو طخ

ة˘ل˘ي˘˘ك˘˘صشت ىل˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
هنأا ،يصسنرف˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ي˘ف ىو˘صس ر˘ك˘ف˘ي ن˘ك˘˘ي م˘˘ل
دعي ام ،»كويدلا» ليثمت
ريغ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ازاز˘ف˘ت˘صسا

ر˘˘ي˘˘˘ها˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل ةر˘˘˘صشا˘˘˘ب˘˘˘م
مجن برعأاو ،ةيرئازجلا
ن˘˘˘˘ع نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل كي˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لوأا
د˘ع˘ب د˘˘يد˘˘صشلا ه˘˘حا˘˘ي˘˘ترا
اراوح ىرجأا ثيح ،ملاعلا سسأاك بقل لماح ليثمت لجا نم ةوعد هلين
ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل ه˘ي˘ف قر˘ط˘ت ،ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا »بي˘ك˘ي˘ل» ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘صص ع˘˘م ’و˘˘ط˘˘م
يف يرئازجلا بختنملا عصضي نكي مل هنأاب ايلج ترهظأا يتلا ،طاقنلا

يذلا ريبكلا لمعلا جئاتن نأ’ ،ديعصس انأا» :راوع لاقو ،امامت هتاباصسح
ي˘ه ةأا˘فا˘ك˘م˘لاو ،رو˘ه˘ظ˘لا ي˘ف تأاد˘ب ،ة˘ي˘صضا˘˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ب تم˘˘ق

،»يصسنرفلا بختنملا ليثمتل ،ناصشيد نم ةوعدلا هذه ىلع يلوصصح
دعب ةصصاخ هعقوتأا تنك ينأا ولو ،اريثك هب رختفأا رمأا اذه» :عباتو
يرود نم ةريخأ’ا ةلحرملا لÓخ هتمدق يذلا مرتحملا ىوتصسملا
بحاصص لصصاوو ،»ةقباصسملا يئاهن فصصنل نويل لوصصوو ،ابوروأا لاطبأا
نكي مل ،رئازجلا يلصصأ’ا هدلب بختنم نأاب ادكؤوم ،هتاحيرصصت اماع22
كلذ نع ثدحتي مل هنأا مغر ،لاكصشأ’اا نم لكصش يأاب هتاباصسح يف
هذه رظتنأا تنك ةحارصص» :نأاصشلا اذه يف راوع لاقو ،حيرصص لكصشب
رو˘مأا يأ’ ر˘ظ˘نأا ن˘كأا م˘لو ،ة˘ي˘صضا˘م˘لا ةر˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف نا˘˘صشيد ن˘˘م ةو˘˘عد˘˘لا
نم مامتها دوجوب ينتلصصو ءادصصأ’ا نم ريثكلا نأاو ةصصاخ ،ىرخأا

 .»يتامدخب يصسنرفلا بختنملل ينفلا مقاطلا فرط
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ديمعلا» مامأا  ةارابملا ةداعإا رّرقت  «سساتلا »

«يبراّدلا» ةّيصضقب زوفي ةمصصاعلا داحتا
ةطرو يف «فافلا» عصضيو

ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘صضا˘ير˘لا ة˘م˘˘ك˘˘ح˘˘م˘˘لا ،سسمأا ترد˘˘صصأا
ة˘ي˘صضق ّسصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ي˘ئا˘ه˘ّن˘لا ا˘ه˘م˘ك˘ح (سسا˘˘ت˘˘لا)
ةيدولومو ةمصصاعلا داحتا نيب يمصصاعلا يبراّدلا
طا˘˘صسب˘˘لا ىل˘˘ع دا˘˘ح˘˘ت’ا هر˘˘صسخ يذ˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

يصضقنملا يوركلا مصسوملل باهذلا ةلحرم مصسرب
ة˘ي˘صضق˘ب ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإا زا˘˘فو9102-0202
رهصشأا دعب كلذو ،«سساتلا» ىدل يمصصاعلا يبرادلا

ةط˘بار˘لاو «ةرا˘ط˘صسو˘صس» ن˘ي˘ب عاز˘ن˘لا ن˘م ة˘ل˘يو˘ط
ةارابملا ،داحتإ’ا عطاقو ،مدقلا ةركل ةينطولا
ةيدو˘لو˘م ما˘مأا ،ة˘ع˘بار˘لا ة˘لو˘ج˘لا ن˘ع ةر˘خأا˘ت˘م˘لا
ةيبيردت ةصصح قيرفلا ىرجا ثيح ،يصضاملا ماعلا نم ربوتكا21 يف ةجمربم تناك يتلا رئازجلا

ةحارلا ةرتف يف ءاقللا ةجمرب ىلع ةطبارلا رارصصإا ةجحب ،هروهمج مامأا ،يدامح رمع بعلمب
ةرتفلا كلت يف ادجاوتم ناك يذلا ،يفÓلا ديؤوم ،يبيللا يلودلا بعÓلا بايغ ىلإا ةفاصضإا ،ةيلودلا

ىلع ةهجاوملا ةراصسخ عم ،هديصصر نم طاقن ثÓث مصصخب ،داحت’ا بقوع هيلعو ،هدÓب بختنم عم
نم مدقملا نعطلا سضفر امك ،ميتنصس نويلم001 اهردق ةيلام ةمارغو ،ةفيظن ةيثÓثب طاصسبلا

دمحم داحتÓل قبا˘صسلا بعÓ˘لا لا˘قو .فا˘ف˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا نو˘ع˘ط˘لا ة˘ن˘ج˘ل ىد˘ل ة˘ق˘با˘صسلا ةرادإ’ا ل˘ب˘ق
مكرصشبأا مويلا هلل دمحلا» :سسمأا كوبصسياف يعامتج’ا لصصاوتلا ةكبصش ىلع رصشابم ثب يف دودمح

،ةثÓثلا طاقنلا عاجرتصساب نازول ةمكحم مامأا يبرادلا ةيصضقب زاف دق ةمصصاعلا داحتإا قيرف نأاب
نأا رظتنملا نمف ،«فافلا»و ةينطولا ةطبارلا فرط نم رارقلا ميصسرت لاح يفو .«ةارابملا ةداعإاو
«سساتلا» تم˘ك˘ح نأا ا˘مد˘ع˘ب،9102-0202 اهمصسوم يف ةينطولا ةلوطبلل يئا˘ه˘ن˘لا بي˘تر˘ت˘لا ر˘ّي˘غ˘ت˘ي
يف «فافلا» عصضيصس ام وهو ،«انوروك» ةحئاج ببصسب هناوأا لبق مصسوملا فيقوت مغر ةارابملا ةداعإاب
رطصضت˘صسف ،ر˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تا ح˘لا˘صصل ة˘ي˘صضق˘لا ار˘صسيو˘صس ة˘م˘ك˘ح˘م تم˘صسح ا˘مد˘ع˘بو ،ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘طرو
سسفن مصصختو ،قيرفلا ديصصر ىلإا طاقن ثÓث ديعت ذإا ،طابصضن’ا ةنجل تابوقع ءاغلا ىلا ةطبارلا
ليثمتل ريتخا امدعب ،ةيقيرفإ’ا ةصسفانملا نم هءاصصقإا ينعي ام ،رئازجلا ةيدولوم ديصصر نم ددعلا
ىلإا يلاردفلا بتكملا أاج˘ل ثي˘ح˘ب ،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘صش ة˘ق˘فر ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا لا˘ط˘بأ’ا ة˘ط˘بار ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا

نم ددعلا سسفن امه˘كÓ˘ت˘م’ ،ف˘ي˘صصو˘لا ف˘ي˘ط˘صس قا˘فوو ة˘يدو˘لو˘م˘لا ن˘ي˘ب ل˘صصف˘ل˘ل ة˘ي˘با˘صسح ة˘ي˘م˘ل˘ع

ê.fé«Ö.يمصصاعلا قيرفلل ةارابم سصقانب نكلو ،طاقنلا
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ءاعبرأ’ا ةيسسمأا دادزولب بابسش قيرف ملسست

ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا ة˘لو˘ط˘ب عرد ي˘سضا˘م˘لا

9102-0202 م˘سسو˘م˘ل مد˘ق˘لا ةر˘كل ى˘˘لوأ’ا

«غنيدلوه رادم» عمجم رقمب مظن لفح لÓخ

ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘ح’ا تفر˘عو ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘˘لا˘˘ب

ةيدا˘ح˘ت’ا سسي˘ئر و ق˘ير˘ف˘لا ي˘ب˘ع’ رو˘سضح

ماعلا ريدملا و يسشطز نيدلا ريخ ،ةيرئازجلا

مد˘ق يذ˘لا ق˘ي˘ل˘ع د˘ي˘ع˘سس ،با˘ب˘سشل˘ل ق˘با˘سسلا

قيفوت هفلخ و مسسوملا فسصتنم يف هتلاقتسسا
ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا سسي˘ئر˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ي˘سشير˘ق
يدان˘لا سسي˘ئر و «غ˘ن˘يد˘لو˘ه راد˘م» ع˘م˘ج˘م˘ل
ةطبارلا سسيئر ملسس و ،ةرامع نيدلا فرسش
ةيلاملا ةحنملا لثمي اكيسش راودم ةفرتحملا
ق˘ير˘ف˘لا سسي˘ئر ى˘لإا ة˘لو˘ط˘ب˘ل˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا
بهيسس هناب نلعأا يذلا ةرامع نيدلا فرسش
ى˘سضر˘م لا˘˘ف˘˘طأ’ا ح˘˘لا˘˘سصل ة˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
سسمأا لوأا راود˘˘م سسأار˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك ،نا˘˘˘طر˘˘˘سسلا
لطب ةيدملا يبملوأا ميركت ةيلافتحا سسيمخلا

ةيداحت’ا نإاف ،ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘لو ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ط˘بار˘لا
ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب تر˘قأا د˘ق مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،ةحئاجلا ببسسب ىلوأ’ا ةفرتح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا

Óطب دادزولب بابسش ايئانثتسسا تنيع ثيح

دادزولب قيرف ناك و،9102-0202 مسسومل

22 ـلا ةلوجلا لÓخ ىلوأ’ا ةلوطبلا ردسصتم
نم ةيسضايرلا تاسسفانملا قيلعت لبق امايأا يأا

سسرام61 مو˘ي ة˘ي˘سصو˘˘لا ةرازو˘˘لا فر˘˘ط
ىلإا مسض دق يدانلا نوكي اذهب و مرسصنملا

.هخيرات يف عباسسلا بقللا هديسصر

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
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دادزولب بابشش

لوأا ،ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو يدا˘˘ن ن˘˘ل˘˘عأا
ع˘˘م هد˘˘قا˘˘ع˘˘ت د˘˘يد˘˘م˘˘ت ن˘˘˘ع سسمأا
ى˘ت˘ح ،ي˘نا˘حر˘ف يراو˘ه ع˘فاد˘م˘˘لا

يدا˘˘˘ن˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘سشكو،2202
هباسسح ربع نايب يف يفياطسسلا
ن˘ع «كو˘ب˘سسي˘ف» ى˘ل˘ع ي˘م˘سسر˘˘لا
،ديدجلا هدقع ىلع بعÓلا عيقوت
سضي˘ف˘خ˘ت لو˘كو˘تور˘ب بنا˘ج ى˘لإا
ةرتف لÓخ هيل˘ع ق˘ف˘ت˘م˘لا رو˘جأ’ا
دق قافولا ةرادإا تناكو ،فقوتلا
عم اهتاسضوافم ،ةرتف ذنم ترسشاب

،لوأ’ا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع’ ل˘˘˘˘ك
ةر˘ت˘ف ة˘ل˘ي˘ط م˘هرو˘جأا سضي˘ف˘خ˘ت˘˘ل

ببسسب يسضايرلا طاسشن˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت

،دجتسسملا انوروك سسوريف راسشتنا

فو˘ف˘˘سص ى˘˘لإا ي˘˘نا˘˘حر˘˘ف م˘˘سضناو

نم امداق،8102 مسسوم قافولا

دق ،يناحرف ناكو ،لئابقلا ةبيبسش

قا˘فو˘لا تا˘يرا˘ب˘م ل˘ك ن˘ع با˘˘غ

هتاناعم ببسسب ،يسضاملا مسسوملا

،بلقلا ىوتسسم ىلع لكاسشم نم

دا˘˘ح˘˘ت’ا بي˘˘˘ب˘˘˘ط هر˘˘˘ب˘˘˘جأا ثي˘˘˘ح

ى˘˘ل˘˘ع ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

يأا ةسسرامم مدعو ،ةحارلل نوكرلا

 hd«ó.±.يسضاير طاسشن

فيطشس قافو

2202 ىتح يناحرف هبعل دقع ددمي قافولا
بقللا ةأافاكمب عربتتو ةلوطبلا عرذ ملتسست «ةبيقعل»

¯  ±.hd«ó 

عوبسسأ’ا ةياهن ةنيطنسسق بابسش يدان عقو

ةركل ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا ر˘ق˘م˘ب ي˘سضا˘م˘لا

يتلا ةيثÓثلا ةيقافت’ا ىلع ةمسصاعلاب مدقلا

م˘ه˘سسأا تاذ ة˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا تا˘˘كر˘˘سشلا ط˘˘بر˘˘ت

ري˘ي˘سست˘لا ة˘ب˘قار˘م ة˘ير˘يد˘م و ةر˘ب˘خ بتا˘كم˘ب

ةركل ةيرئازجلا ةيداحتÓل ةع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لاو

،سسمأا لوأا هنع تنلعأا ام بسسح «فاف» مدقلا
دقف ،ردسصملا سسفن بسسحو ،ةيلاردفلا ةئيهلا

ة˘˘˘كر˘˘˘سشل˘˘˘ل ،ةرادإ’ا سسل˘˘˘ج˘˘˘م سسي˘˘˘ئر ع˘˘˘قو
ىلعل ،ةنيطنسسق بابسشل مهسسأا تاذ ةيسضايرلا
ر.ب» بتكمب هطبرت يتلا ةقيثولا ىلع ديزي

يدانلا ةيعسضو ةيوسستب حمسست يتلا ،«يسس2
هتحسضوأا املثم ،ةيدنأ’ا رييسست ىوتسسم ىلع
دعي ةنيطنسسق بابسش نأا ىلإا ةريسشم «فافلا»

ةريبك تادوهجمب موقت يتلا ةيدنأ’ا نيب نم
،تايوتسسملا عيمج ىلع ري˘ي˘سست˘لا ن˘ي˘سسح˘ت˘ل
ةطبار˘لا ن˘م ة˘يد˘نأا ةد˘ع تسضمأا ،ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘لو
،رئازجلا ةيدولوم اهنيب نم ىلوأ’ا ةفرتحملا

مجنو ،ةليلم نيع ةيعمجو ،دادزولب بابسشو
ةقيثولا هذه ىلع ،ةمسصاعلا داحتا و ةرقم
يتلا تاءارجإ’ا قيبطت راطإا يف لخدت يتلا
ةيدنأ’ا ةقفارم لجأا ن˘م ة˘يدا˘ح˘ت’ا ا˘ه˘تذ˘خ˘تا
رييسستلا ةبقارم ةيريدم فرط نم ،ةفرتحملا

ىرخأ’ا ةيدنأ’ا عيقوت راظتنا يف ةيلاملا و
بابسش نلعأا ،ىرخأا ةهج نم ،لوأ’ا ةطبارلل
ميهاربإا ،باعلأ’ا عناسص عم هدقاعت ةنيطنسسق
يف ،ةليلم نيع ةيعمج يدان نم امداق ،بيذ

هبع’ ةني˘ط˘ن˘سسق مد˘قو ،ر˘ح لا˘ق˘ت˘نا ة˘ق˘ف˘سص
بردملا روسضحب ،مÓعإ’ا لئاسسول ديدجلا

بايغ ل˘سصاو˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ي˘نار˘م˘ع ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع
ببسسب ،جوجم رسصان ،ةباينلاب ماعلا ريدملا

دقع (اماع62) بيذ عقوو ،اسسنرفب هدجاوت
هطا˘ب˘ترا ى˘ه˘نأا ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘سسا˘ي˘سسل˘ل ه˘لا˘ق˘ت˘نا
دعب لحريل ،يمسسر لكسشب يليلملا يدانلاب
رسصن نم امداق همامسضنا نم دحاو مسسوم
همسضي بع’ سسماخ بيذ دعيو ،ياد نيسسح
بابسش نم ،نارمع قياف نم لك دعب ،بابسشلا
ميركلا دبعو ،مدق˘م ر˘يد˘يإا ي˘ئا˘ن˘ث˘لاو ،ة˘ن˘تا˘ب
نيمأ’ا دمحمو ،كيرافوب دادو نم ،يرمعم
.نارهو ةيعمج عفادم ،يوادغب

ةنيطنشسق بابشش

هتاقفسص سسماخ مسسحي و ةيثÓثلا ةيقافتإلا ىلع عقوي «يسسايسسلا»

تاونشس5 ـل دتمي دقعب /لئابقلا ةبيبشش

مجاهملا مسضي «يرانكلا»
 لÓجوب باسشلا يلودلا

،بويأا دمحم لÓجوب رامع عم هدقاعت ،لئابقلا ةبيبسش قيرف نلعأا
لقأا ةئفل ينطولا بختنملا عم بلعي يذلا باسشلا يلودلا مجاهملا

يف لÓجوب بعلو ،تاونسس5 ةدمل هدقع دتمي ثيح ،ةنسس71 نم
،ةنسس نم لقأا ةئفل جيريرعوب جرب يلهأا قيرف عم يسضقنملا مسسوملا

يتلا ةريبكلا تايناكمإ’ا لسضفب راظنأ’ا طخو افده41 لجسس ثيح
ىلإا همسض نوررقي لئابقلا ةبيبسش يلوؤوسسم لعج ام وهو ،اهب عتمتي
عم ،لئابقلا يدا˘ن˘لا د˘قا˘ع˘ت ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ،ف˘ي˘سصلا اذ˘ه ق˘ير˘ف˘لا
دتمي دقعب ،يخيسش نمؤوملا دبع ،ةرقم مجن يدانل رسسيأ’ا ريهظلا
ةدايقب ،لئابقلا ةبيبسش ةرادإا سسلجم ررق ،لباقملا يف ،تاونسس ثÓثل
،يحارف يدهم ،ديدجلا هبع’ تامدخ نع ءانغتسس’ا لÓم فيرسش

5 موي نلعأا دق لئابقلا ةبيبسش ناكو ،هبادتنا نم طقف اموي12 دعب
بع’ لوأاك ،ةبقلا دئار نم امداق يحارف عم هدقاعت ،يسضاملا توأا
نم ملعو ،ةيراجلا ةيفيسصلا تÓيوحتلا ةرتف لÓخ يدانلا هبدتني
تامدخ نع يل˘خ˘ت˘لا ترر˘ق ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا ةرادإا نأا˘ب ،ة˘قو˘ثو˘م ردا˘سصم
تدكأاو ،هاوتسسمب اهعانتقا مدع ببسسب ،ايئاهن هدقع خسسفو ،بعÓلا
،ةرتف ذنم رارقلا اوذختا ،يلئابقلا يدانلا يلوئسسم نأاب رداسصملا تاذ
مجنل رسسيأ’ا ريهظلا ةقفسص مسسح ىتح ثيرتلا اولسضف مهنأا ريغ
.ةبيبسشلل هلاقتنا دقع ىلع عقو يذلا ،يخيسش نمؤوملا دبع ،ةرقم

±.hd«ó

لÓم يعدتسستو رئازجلا ةيدولوم سسيئر سساملأا بقاعت ةطبارلا
،ذفان اهفسصن رهسشأا6 ةدمل فاقيإ’ا ةبوقع ،سسيمخلا سسمأا لوأا ،مدقلا ةركل ةفرتحملا ةطبارلل ةعباتلا طابسضن’ا ةنجل تطّلسس

ةبوقعلا هذه خيرات أادبيو ،سساملأا رسصانلا رئازجلا ةيدولوم يدان ةرادإا سسلجم سسيئر ىلع ،يرئازج رانيد فلأا002 اهردق ةمارغو

،ةبوقعلا هذه طابسضن’ا ةنجل ترّسسفو ،رانيد فلأا002 ةميِقب ةمارغ هتاذ لوؤوسسملا ديدسست نع Óسضف،0202 توأا نم62 يف
،ةيسضاملا ةليلقلا ماّيأ’ا يف قيرفلا ةرادإا هترسشن نايب قيرط نع ،رئازجلا ةيدولوم يدان سسيئرِل ةيراّنلا ةيمÓعإ’ا تاحيرسصتلاِب
.يسضاملا نينث’ا ،هب سصاخلا يماحملا ةقفر طابسضن’ا ةنجل بتكم مامأا سساملأا رسصانلا دبع لُثَمو ،ظّفحتلا بجاوِل هقرخو
يدان سسيئر لÓم فيرسش لوؤوسسملا هتاذ ببسسلل تعدتسسا اهنأا ،طابسضن’ا ةنجل نايب فاسضأاو ،هب مهّتاو هيلإا بسسُن امِب فرتعاو

رلل هعون نم ثلاثلا وه ءاعدتسس’ا نأا ىلإا تراسشأاو ،لبقملا ربمتبسس نم5 يف اهبتكم مامأا لوثملل ،لئابقلا ةبيبسش
ّ

يف لّوأ’ا لج
ê.fé«Ö.»يرانكلا» يدان
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ريهامج ،سسيمخ˘لا ة˘ل˘ي˘ل ،تم˘ظ˘ن
ةيملصس ةفقو ،ةد˘كي˘كصس ة˘ب˘ي˘ب˘صش
،ةيرحلا ةحاصسب ،ةيناث ةيجاجتحا

ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘˘م
ى˘عر˘ت ة˘ي˘ن˘˘طو ة˘˘كر˘˘صش بل˘˘ج˘˘ب
لبقملا مصسوملا نم ةيادب قيرفلا

ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو او˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط ثي˘˘˘ح
ة˘كر˘صشلا هذ˘ه بل˘ج˘ل ل˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘ب
جلو˘كير˘ب˘لا ة˘صسا˘ي˘˘صس بن˘˘ج˘˘تو
لك يف يدانلا اهيلع ريصسي يتلاو
يف ةيلاملا ةمزألا ةدوعو مصسوم
م˘˘صسو˘˘م˘˘لا نأا ة˘˘صصا˘˘خ ةر˘˘م ل˘˘˘ك
بع˘˘˘صصأا ن˘˘˘م نا˘˘˘ك ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا
 .قيرفلا اهب ةرم يتلا مصساوملا

انايب اوردشصأا دودح Óب راشصنأا

دود˘ح Ó˘˘ب را˘˘صصنأا رد˘˘صصأاو اذ˘˘ه
ى˘ل˘ع ه˘ي˘ف ءا˘˘ج ا˘˘ي˘˘م˘˘صسر ا˘˘نا˘˘ي˘˘ب
نودو تامدقم نود» سصوصصخلا
ر˘ب˘صص د˘ع˘ب مÓ˘كلا ي˘ف را˘˘ث˘˘كإلا

ار˘يد˘ق˘˘تو را˘˘صصنألا ن˘˘م ل˘˘يو˘˘ط
رار˘م˘ت˘صسلا ل˘ظ ي˘فو فور˘ظ˘ل˘ل
يأا لو تاطلصسلل يلكلا بايغلل
ققح يذلا يدانلا هاجتا  كرحت

ن˘م ة˘ن˘صس33 دع˘ب دو˘ع˘صصلا
ةيؤورلا ةيبابصضل ارظنو راظتنلا

سسيئرلا تمصصو ر˘صصا˘ن˘م˘لا ىد˘ل

روصسنوبصس بلجل كرحتلا مدعو

ل تاناعإلا راظتنا نل قيرفلل

ل˘˘طا˘˘م˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا ،ي˘˘ف˘˘كي

مدعو ةباجتصسلا يف  تاطلصسلا

ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب را˘˘صصنألا بلا˘˘ط˘˘م ذ˘˘˘خا

»رابتعلا

ةحاشس  طشسو تباج ةقÓمع تايار

قيرفلا ءامد ديدجتب ةبلاطم ةيرحلا

تايار ةبيبصشلا راصصنأا عفرو اذه

ةيرحلا ةحاصس طصسو يف ةقÓمع

تاصسصسؤو˘م˘لا ىد˘حإا˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م

ةدكيكصس يف ةدجاوتملا ةينطولا

وأا «ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘لا» ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘لا

ق˘ير˘ف˘لا ة˘يا˘عر˘ل «كار˘˘طا˘˘نو˘˘صس»
يتلا ةيعصضولا هذه نم هجارخإاو
ةصسايصس نم هجارخإاو اهيف طبختي
ة˘صسا˘ي˘صس ى˘لإا يوا˘ه˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘˘لا
اورصصأا دقو فرت˘ح˘م˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘لا

و˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘صس رار˘˘كت مد˘˘ع ى˘˘ل˘˘˘ع
قيرفلا ناك يذلا لبقملا مصسوملا
.ةيدام لكاصشم يف طبختي

¯  ±.hd«ó 

عمجمل ماعلا ريدملا سسيئرلا ربع
ةرادإا سسلجم سسيئرو ،«روبريصس»
،مهصسأا تاذ ةي˘صضا˘ير˘لا ة˘كر˘صشلا
،لولج روصشاع ،ةمصصاعلا داحتا
يف هلمأا نع سسيمخلا سسمأا لوأا
ةريودلا بعل˘م˘ب ه˘ق˘ير˘ف ن˘ي˘طو˘ت
لاغصشألا تلاز ل يذلا ديدجلا

رو˘˘صشا˘˘ع ح˘˘صضوأاو ،ه˘˘ب ة˘˘˘يرا˘˘˘ج
ىلع ويديف حيرصصت يف ،لولج
يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ة˘˘ح˘˘ف˘˘صصلا
«كو˘ب˘صسيا˘ف» ى˘ل˘ع ي˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا
عيراصشم لكل انقرطت دقل» :Óئاق
ز˘كر˘م ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسلا
ميمرت و ،ناينبلا نيعب نيوكتلا

ا˘صضيأا ر˘كذا ا˘م˘ك ،يدا˘˘ن˘˘لا ر˘˘ق˘˘م
ر˘م˘ع بع˘ل˘م د˘يد˘ج˘ت و ن˘˘ي˘˘يز˘˘ت

يتلا لامآلا راظتنا يف ،يدامح
تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ي˘˘ف ا˘˘˘ها˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘صضو
بع˘ل˘م˘ب ا˘ن˘ن˘ي˘طو˘ت˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
لوصصحلا لصضفن ا˘ن˘ن˘كل ،ي˘قار˘ب

ثدحتو ،«ةر˘يود˘لا بع˘ل˘م ى˘ل˘ع
عا˘م˘ت˘جا بق˘ع ،لو˘ل˘ج رو˘˘صشا˘˘ع

هر˘˘صضح يذ˘˘لا ،ةرادإلا سسل˘˘˘ج˘˘˘م
ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ةر˘˘م لوأل
ملصست يذلا ىيحي رتنع ،ديدجلا

ىلإا هتدوع دع˘ب ه˘ما˘ه˘م ا˘ي˘م˘صسر

توأا9 مو˘˘˘ي ،ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا سضرأا
:Óئاق روصشاع فاصضأاو ،يصضاملا
ي˘ف طا˘ق˘ن ي˘نا˘م˘ث كا˘ن˘ه تنا˘ك»
سسل˘ج˘م عا˘م˘ت˘جا لا˘م˘عأا لود˘˘ج
ة˘ي˘ع˘صضو˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘مو ،ةرادإلا

انقرطت،9102 ة˘ن˘صسل ة˘ي˘لا˘م˘لا
لثمتملا يخيراتلا ءارجإÓل اهدعب
عمج˘م و˘ح˘ن يدا˘ن˘لا لا˘ق˘ت˘نا ي˘ف
اياصضق ةدع انجردأا امك ،روبريصس
ى˘لإا ةرا˘صشإلا دوأا ثي˘ح ،ة˘˘ق˘˘لا˘˘ع
يغبني امك ،ماهملا هذه ةبوعصص
دا˘˘˘ح˘˘˘تا قو˘˘˘ق˘˘˘˘ح م˘˘˘˘صضه مد˘˘˘˘ع
ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ت˘˘صساردو ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا

 .»يدانلا تاعلطت ىوتصسم

نيحرشسملا ةمئاق نع فششكي ىيحي رتنع

ةر˘ه˘صس ف˘صشك ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
ر˘˘يد˘˘م˘˘لا سسي˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا سسمأا لوأا
داحتإا قيرفل د˘يد˘ج˘لا ي˘صضا˘ير˘لا
ةمئاق نع ىيحي رتنع ةمصصاعلا

لÓ˘خ ن˘ي˘حر˘صسم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
،يرا˘ج˘لا ي˘ف˘ي˘صصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا

ق˘˘با˘˘صسلا ر˘˘صضخ˘˘لا د˘˘ئا˘˘˘ق لا˘˘˘قو
دا˘˘ح˘˘تل ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
يجرع عم تثد˘ح˘ت» :ة˘م˘صصا˘ع˘لا

اوثحبي نأا˘ب م˘ه˘تر˘ب˘خأاو سشي˘ع˘يو
امك» :فاصضاو ،«ىرخآا قرف نع
لامعأا ءÓكو عم اصضيأا تعمتجا
ي˘م˘ي˘جرو يرو˘صصن˘م سسرا˘ح˘˘لا

يواريخو يف˘ير˘صشو ن˘ي˘تو˘ب˘ي˘تو
ةرادا رارق˘ب م˘ه˘ت˘م˘ل˘عأاو لا˘كوأاو
يور˘ق˘ل˘ب» :ل˘˘صصاوو ،«ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

تلصصتا ثيح سسنوت يف دجاوتم
روصضحلا ةرورصضب ه˘تر˘ب˘خأاو ه˘ب
ة˘ي˘صضرأا دا˘ج˘يإاو ه˘ب عا˘م˘ت˘˘جÓ˘˘ل
ي˘˘فو ،«د˘˘ق˘˘ع˘˘لا خ˘˘صسف˘˘ل قا˘˘ف˘˘تا
يمصصاعلا يدانلا نمصض لباقملا
لÓخ ددج نيبعل ةثÓث مودق
و ةيفي˘صصلا تلا˘ق˘ت˘نلا ة˘ل˘حر˘م
حتاف نيري˘ه˘ظ˘لا˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘ي

و ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ج˘تا ن˘م رو˘صشا˘ع
قا˘˘فو ن˘˘م ي˘˘ناو˘˘صضر يد˘˘ع˘˘˘صس
و˘كنار˘ف˘لا م˘جا˘ه˘م˘لاو ،ف˘ي˘ط˘˘صس
،ليلجلا دب˘ع ة˘ما˘صسأا ،ير˘ئاز˘ج˘لا

ةركفم يف ىرخأا ءامصسأا دجوتو
رتنع ،ديدجلا يصضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا
ةيدولوم عفادم مهنيب نم ىيحي
و يدو˘م˘˘صصم مÓ˘˘عو˘˘ب ،نار˘˘هو
،ة˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق با˘˘ب˘˘صش م˘˘جا˘˘ه˘˘م
،ريكذتللو ،يمصساقلب ل˘ي˘عا˘م˘صسإا
بردملل دنصسأا ينفلا مقاطلا نإاف
ينيلوكي˘صس او˘صسنار˘ف ي˘صسنر˘ف˘لا
نا˘يزو˘ب ي˘ب˘يار˘ع ن˘ب ةد˘عا˘صسم˘ب

ن˘ب د˘م˘ح˘م و د˘عا˘صسم برد˘م˘˘ك
.سسارحلل بردمك ومح
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كم˘˘صض يدا˘˘ن سسرا˘˘ح ،ة˘˘ب˘˘غز ى˘˘ف˘˘ط˘˘صصم ح˘˘ن˘˘م
قاحتلÓل ةيئدبملا هتقفاوم ،مدقلا ةركل يدوعصسلا
م˘صسو˘م ي˘ف ه˘ناو˘لأا سصم˘ق˘تو ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م˘ب

تيب نم ةبرقم رداصصم تفصشكو،1202-0202
ةيدولوم بردم ،زيغت ليبنل دكأا ،ةبغز نأا ديمعلا
ءاهتنا دعب ،قيرفلاب قاحتلÓل هدادعتصسا ،رئازجلا

ةلي˘ل˘ق˘لا ع˘ي˘با˘صسألا ي˘ف كم˘صض يدا˘ن ع˘م هراو˘صشم
ناف ،ةيدولوملاب ةبغز قاحتلا مصسرت اذإاو ،ةلبقملا

يذلا وهو تققحت دق نوكت ينفلا مقاطلا ةبغر
ابصسحت ىمر˘م˘لا ة˘صسار˘ح م˘ي˘عد˘ت ن˘ع ثح˘ب˘ي نا˘ك

اماع92 بحاصص ةبغز دعيو ،لاعصش ديرف ليحرل
،يلاحلا تقولا يف نييرئازجلا سسارحلا لصضفأا نم

لقتني نأا لبق ةناورم لمأا يدان يف هتريصسم أادبو

هعم رمتصساو5102 فيصص يف سشارحلا داحتا ىلإا

ةيرئازجلا ةيدنألا قرعأل لقتنا مث نمو نيتنصس

لكصشب زربو هلÓخ نم قلأات يذلا فيطصس قافو

يف ةيرئازجلا ةفرتحملا ةطبارلا بقل دصصحو ربكأا

لصضفأا ةز˘ئا˘ج˘ب ة˘ب˘غز جو˘تو،71/6102 مصسوم

ن˘م ادد˘ع ة˘ب˘غز ى˘ق˘ل˘˘تو8102. ما˘ع˘˘ل سسرا˘˘ح

يدان نم اهزربأا ،ةيصضاملا ةرتفلا لÓخ ،سضورعلا

ركذلاب ريدج ،ةيوتصشلا ةرتفلاب يدوعصسلا داحتلا

يفناج يف كمصض ىلإا لقتنا ،ةليصسملا ةيلو نبا نأا

عم بعل ثيح ،ةدحولا فوفصص نم اًمداق0202

يف ،اًفده21 اهلÓخ لبقتصسا ،تايرابم9 قيرفلا

.نيترم هكابصش ةفاظن ىلع هيف ظفاح يذلا تقولا

ةدكيكشس ةبيبشش

ةيناث ةريشسم نومظني «اداكيشسور» ءانبأا
ةينطو ةكرششب نوبلاطيو

 ةمشصاعلأ داحتإأ

ةريودلا بعلم ىلإا لاقتنإلا يف لمأاي قيرفلا
رئأزجلأ ةيدولوم

«ديمعلا» ىلإا هقيرط يف ةبغز سسراحلا

تنانجات عافد

ةفششنملا يمر يف ركفي يواز ميرك
يتلأ ةيدام˘لأ ة˘ل˘ك˘ششم˘لأ نأأ ود˘ب˘ي
عا˘˘˘˘فد ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي
نم ديزملأ اهل نوكيشس ،تنانجات
ة˘ل˘حر˘م˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘شسلأ را˘˘ثآلأ
ردا˘شصم تف˘˘ششك ثي˘˘ح ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لأ

يوأز ميرك بردملأ نأأ ةقوثوم
ي˘˘˘مر ي˘˘˘ف ا˘˘˘يد˘˘˘˘ج ر˘˘˘˘ك˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي تا˘˘˘˘ب
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ ةردا˘˘˘غ˘˘˘مو ة˘˘˘ف˘˘˘ششن˘˘˘م˘˘˘لأ

تأذ˘˘ل ا˘˘ق˘˘فوو ،ة˘˘˘يدا˘˘˘م با˘˘˘ب˘˘˘شسأل
يف ىقتلأ ي˘ن˘ق˘ت˘لأ نإا˘ف ردا˘شصم˘لأ
يدانلأ سسي˘ئر ة˘ي˘شضا˘م˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ
ل˘م˘ع˘ي˘شس ه˘نأا˘˘ب يوأز ـل د˘˘كأأ يذ˘˘لأ

ة˘ل˘ك˘ششم˘ل ع˘ير˘شس ل˘ح دا˘ج˘يإأ ىل˘ع
م˘قا˘ط˘ل˘ل ة˘يدا˘م˘لأ تا˘ق˘ح˘ت˘˘شسم˘˘لأ
ع˘م ر˘ي˘غ˘ت ءي˘شش ل نأأ لإأ ،ي˘˘ن˘˘ف˘˘لأ

برد˘م˘لأ ل˘ع˘˘ج ا˘˘م ،ما˘˘يألأ رور˘˘م
عا˘فد˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لأ ة˘شضرا˘ع˘لأ ن˘م با˘ح˘شسنلأ ي˘ف ا˘يد˘ج ر˘˘ك˘˘ف˘˘ي يوأز م˘˘ير˘˘ك
تزجعو ،نآلأ هيلع يه ام ىلع رومألأ تلشصأوت أذإأ ام لاح يف ،تنانجات
.قيرفلل اهب نيدي يتلأ ةيلاملأ تاقحتشسملأ هحنم نع ةرأدإلأ

´.Q

ودأراب يدان

يجاح سسراحلا مشضي «كابلا»
هتاكرحت ودراب يدان ةرأدإأ لشصأوت

تلا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نلأ ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘حر˘˘˘˘˘م لÓ˘˘˘˘˘خ
ةلواح˘م ل˘جأأ ن˘م كلذو ،ة˘ي˘ف˘ي˘شصلأ

رشصانع تامدخب ةليكششتلأ ميعدت
قيرفل˘ل ة˘فا˘شضإلأ ح˘ن˘م ىل˘ع ةردا˘ق
أذ˘˘ه ي˘˘فو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ م˘˘شسو˘˘م˘˘لأ ي˘˘˘ف
ي˘˘˘ف «كا˘˘˘ب˘˘˘لأ» ح˘˘˘ج˘˘˘˘ن ،سصو˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘لأ
يجا˘ح ر˘م˘ع سسرا˘ح˘لأ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لأ
نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لأ د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لأ ىه˘˘˘˘ت˘˘˘˘نأ يذ˘˘˘˘لأ

ةيع˘م˘ج ق˘با˘شسلأ ه˘ق˘ير˘ف˘ب ه˘ط˘بر˘ي
ىلإأ راششي ،فيشصلأ أذه ةليلم نيع

ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأأ د˘˘˘˘ق نا˘˘˘˘ك ودأرا˘˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘˘ن نأأ
ع˘˘˘م هد˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت ،طرا˘˘˘ع˘˘˘لأ ءا˘˘˘ع˘˘˘برألأ
ـل ا˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ كلا˘˘˘م م˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ح برد˘˘˘م˘˘˘لأ

.ولاشش وكشسيششنأرف

´.Q
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ر˘صصا˘ن˘ع˘ل تا˘مو˘ل˘ع˘م دورو د˘˘ع˘˘ب
حلاصصب يجراخلا يرصضحلا نم’ا
يمارجإا طاصشن  لوح روعصشلاوب

غلابم ىلع زوحي سصاخصشأ’ا دحأ’
لوادتلل اهحرط يوني ةروزم ةيلام
ى˘ل˘ع ة˘ن˘يد˘م˘لا تاذ˘˘ب يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
طا˘صشن˘ل˘ل ما˘ه ز˘كر˘م ا˘ه˘نأا را˘ب˘ت˘عا
لوادت هلÓخ نم متي يداصصتق’ا

’Óغت˘صسا ، ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘لا˘م ة˘ل˘ت˘ك
ةدايق تعصضو تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا ه˘تا˘ه˘ل
ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ير˘صضح˘لا ن˘˘م’ا
ثح˘ب˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘ل ة˘˘طر˘˘صشلا تاو˘˘ق
ةلواح˘م طا˘ب˘حإ’ ة˘ط˘خ ل˘خد˘ت˘لاو
ن˘م ن˘كم˘ت˘ت˘ل لاو˘مأ’ا ه˘تا˘ه خ˘صض
ددصصب وهو سصخصشلا اذه فيقوت

ةلمعلا نم ربتعم يلام غلبم لوادت

ةقرو525 ددعب ةروزملا ةينطولا

ةمي˘ق˘ب را˘ن˘يد0001 ة˘ئ˘ف ن˘˘م

005 و نويلم25 اهردق ةيلامجا

نم دكأاتلا مت يتلاو ميتنصس  فلأا
ةيلاملا تاهجلا فرط نم اهديلقت
تاءار˘جإا لÓ˘خ ن˘م ،ة˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
هبتصشملا عم يديهم˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
طاصشنلا اذه فرتحي هنا نيبت هيف
تاذ ة˘ي˘مار˘˘جإا ة˘˘كب˘˘صش را˘˘طإا ي˘˘ف
قيصسنتلاب و هيلعو ينطو دادتما

سشور˘˘ح˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م ة˘˘با˘˘ي˘˘ن ع˘˘م
د˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘˘ت تاءار˘˘˘˘جإا بجو˘˘˘˘م˘˘˘˘بو
نم معدبو يميلقإ’ا سصاصصتخ’ا

ةطرصشلل ةلقنتملا ةقرفلا رصصانع
فرظ يفو  سشورحلاب ةيئاصضقلا

ه˘˘تا˘˘ه كي˘˘كف˘˘ت م˘˘ت ة˘˘عا˘˘صس27

40 ـب اهدارفأا ددع ردقملا ةكبصشلا

ق˘˘˘باو˘˘˘صسلا يوذ ن˘˘˘م سصا˘˘˘خ˘˘˘˘صشأا

02 نيبام مهرامعأا حوارتت ةيلدعلا

مهفيقوت م˘ت ن˘يذ˘لاو ة˘ن˘صس92 و

ديدحتو م˘ه˘صصي˘خ˘صشت د˘ع˘ب ا˘عا˘ب˘ت

تاي’و ةدع ي˘ف م˘ه˘ت˘ما˘قإا ن˘كا˘مأا

لئاصسو زجح عم نطولاب ةيقرصش

مهنيب اميف ةل˘م˘ع˘ت˘صسم˘لا لا˘صصت’ا

زجنأا ةيصضقلا يف قيقحتلا مامتاب

يئازج فلم مهيف هبتصشملا قح يف

قاروأا ةزايح » ةيانجب مهماهتا و

ينونا˘ق ر˘ع˘صس تاذ ةروز˘م ة˘يد˘ق˘ن

اهحرط سضرغب ينطولا ميلقإ’ا يف

مامأا مهميدقت هبجومب مت ،لوادتلل

ةمكحم ىدل ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو

. سشورحلا
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ةاوه عÓتبا نايدولا كرب اذكو رحبلا جاومأا تلصصاو
كلذو لجيج ةي’وب رامعأ’ا فلتخم نمو ةحابصسلا
يذ˘لا أاز˘ت˘ج˘م˘لا فا˘ي˘ط˘صصإ’ا م˘صسو˘م ما˘يأا ر˘˘خآا ي˘˘ف
ديزملا ةيصضاملا تاعاصسلا تلمحو . ليحرلل دعتصسي
امدعب لجيج نايدوو ئطاوصش نم توملا رابخأا نم
داوب  رصشاعلا هماع لمكي مل لفط ةثج لاصشتنا مت

وهو لجيج ةي’ولا ةمصصاع برغ ةناوعلاب ريصسيك

مصسوم ا˘يا˘ح˘صض ة˘م˘ئا˘ق ى˘ل˘ع61 مقر ةي˘ح˘صضلا
هلبق ىصضق امدعب لجيجب ماعلا اذهل فايطصصإ’ا

اوقل نا˘ب˘صش ة˘صسم˘خ م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ر˘خآا ا˘صصخ˘صش51
عوبصسأ’ا لÓخ ةيرحبلا طاقنلا فلتخمب مهعرصصم

ة˘م˘ئا˘ق نو˘كت نأا ن˘كم˘ي نا˘كو . ط˘ق˘˘ف ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

ةيامحلا رصصانع حاجن ’ول ريثكب ربكأا اياحصضلا

سصاخ˘صشأ’ا تار˘صشع ذا˘ق˘نا ي˘ف ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا

نم يناثلا فصصنلا لÓخ ققحم توم نم نيرخآ’ا

عوبصسأ’ا ةياهن ةلط˘ع اذ˘كو ي˘صضق˘ن˘م˘لا عو˘ب˘صسأ’ا

ةيندملا ةيامحلا زاهج مصساب ثدحتملا هدكأا ام وهو

نم رثكأا ذاقنا ىلع ريخأ’ا اذه دكأا ثيح لجيجب

نم طاقن ةدع ربع ققحم قرغ نم سصخصش002

ن˘م ر˘ث˘كأا د˘فاو˘ت د˘ه˘صش يذ˘لا ي˘ل˘ج˘ي˘ج˘لا ل˘حا˘صسلا

راوزلا مامأا ئطاوصشلا حتف ذنم فاطصصم  ينويلم

تايئاصصحا بصسح  يراجلا توأا رصشع سسماخلا يف

. امئاد ةيندملا ةيامحلا

اهجورت و ةينطولإ ةلمعلإ روزت

ةدكيكسسب روعسشلاوب حلاسصب ةينطو ةباسصع ىلع ضضبقلا

ةنيطنسسق

انوروك راسشتنإا ةهباجمل ةيسسيسسحتلا تلمحلا لسصاوت
ةيندملا ةيامحلا حلاصصم اهترصشاب يتلا91 -ديفوك انوروك سسوريف نم ةياقولل ةيوعوتلا ةيصسيصسحتلا ةلفاقلا لصصاوتت
جاترلاب يلجنم يلع ةديدجلا ةنيدملا تناك ةهجولا ،ةنيطنصسق ةي’ول فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوصشلا ةيريدم عم ةفصصانم
تايصصوت ميدقت مت ثيح مايخلا لزن نم برقلاب دجاوتملا يدلبلا عرفلاو رئازجلا ت’اصصتإا ،يزكرملا ديربلاو لوم
تاداصشرإ’او ريبادتلا ىلع يوتحت يتلا تايوطملا عيزوت عم نينطاوملا حلاصصل انوروك سسوريف نم ةياقولل حئاصصنو

LªÉ∫ HƒYµÉR .انوروك سسوريف ةحئاج ةهباجمل ةيئاقولا

ةنيطنسسق

ةلمجلاب تافلاخم ررحتو ةباقرلا ديدسشت لسصاوت ةراجتلا ةيريدم
نم اهريغو قدانفلاو معاطملاو يهاقملا حتف رارق ذنم رطصسملا اهجمانرب ،ةنيطنصسق ةي’وب ةراجتلا ةيريدم لصصاوت
.انوروك ءابو راصشتنا ةلمرف ىلا فدهت يتلاو ةيئاقولا ريبادتل نيفلاخملا ةلع ةباقرلا ديدصشت  مت ثيح ةيراجتلا تاءاصضفلا

ةعباتم رصضحم83 تررح ثيح ،ةيئاقولا ريبادتلل ةفلاخم531 نم ديزأا حلاصصملا سسفن تصصحأا قايصسلا سسفن يفو

رارق ذنم و هنأا امك ،بورخلا ةيدلب و ةي’ولا ةمصصاع نم لكب يرادإا قلغ تاحارتقا9 نع Óصضف ،راجت قح يف ةيئاصضق

بورخلا يتيدلب ىوتصسم ىلع تÓخدت7071 ءارجإا مت يراجلا رهصشلا فصصتنم معاطملا و يهاقملا حتف ةداعإا

ةيباقر ةجرخ مظنت نأا رظتني اميف ،اقدنف11 نع Óصضف ىهقم136 و امعطم5601 ةبقارم تمت ثيح ،ةنيطنصسقو

دعابتلا تاءارجإ’ نيفلاخملل  اراذعإا88 ،ةباقرلا ناوعأا هجو و ،يلجنم يلع ةيرادإ’ا ةعطاقملا ىلإا لبقملا عوبصسأ’ا

لك قح يف ءارجإ’ا اذه ذختا ثيح ،ةيئاصضقلا ةعباتملل ارصضحم83 ررح امك ،انوروك سسوريف نم ةياقولا و يعامتج’ا

LªÉ∫ HƒYµÉR .يرادإا قلغ تاحارتقا9 تذختا نيح يف ،ةجودزم ةفلاخم ت’اح مهيدل تطبصض يذلا راجتلا

ةنيطنسسقب تاباسصإإ عوقوو نيترايسس قإرتحإإ ىلإ تدأإ ةثداحلإ

رئازجلا ت’اسصتا ةريظحب لوهم قيرح بوسشن
¯ LªÉ∫ HƒYµÉR

ثيح رئازجلا ت’اصصتا ةريظحب لوهم قيرح بصشن
امك فيخم و ريبك لكصشب بهللا ةنصسلأا تدعاصصت
ةليوط تافاصسم دعب ىلع ناخدلا و نارينلا تدهوصش
ةيامحل˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘حو˘لا تل˘خد˘ت .به˘ل˘لا ةو˘ق ءار˘ج
رودق مدقتملا زكرملا و ناميلصس يواصسيصس ةيندملا
يف طرافلا سسيمخلا موي ةنيطنصسق ةيدلب سسودموب

ةريظحب ،ةقيقد61 و رصشع ةيداحلا ةعاصسلا دودح

دتمملا سسودموب رودق يحب ةعقاولا رئازجلا ت’اصصتإا

نيترايصس قيرح ل˘جأ’ كو˘ل˘ي˘صسلا  ى˘م˘صسم˘لا نا˘كم˘لا˘ب

4 فاعصسإاو ذاقنإا مت ،فقصسلا دادوصسإا عم ةريظحلا لخاد

مهل ميدقت مت ثيح سسفنتلا يف ةبوعصص مهل اياحصض

مهنيب ن˘م ل˘ق˘نو نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘لوأ’ا تا˘فا˘ع˘صسإ’ا

ةنيطنصسق سسيداب نبإا يعماجلا ىفصشتصسملا ىلإا ةيحصض

تمت امك ةيندملا ةيامحلا فرط نم قيرحلا دامخإا مت

.قيرحلا ناكمل ةرواجملا تاكلتمملا ةيامح

 اسصخسش61 ىلإإ اياحسضلإ ددع عفترإ اميف

 لجيجب ققحم توم نم نيرخآا ذاقنإاو اقرغ لفط ةافو

 مهيلع ضضوبقملإ نيب  نم ءاسسن

 ةيرسس ةرجه ةيلمع ضضاهجإا
 لجيج لحاوسس نم اقلطنإا نابسشلا تارسشعل

تحجن ىرخأا ةينمأا فارطأا عم نواعتلاب لجيجب لحاوصسلا رفخ رصصانع نأاب سسمأا لوأا ةقباطتم رداصصم تركذ
نيذلاو ةي’ولا نم ةدع قطانم نم نيردحنملا نابصشلا نم ةريبك ةعومجمل ةيرصس ةرجه ةلحر سضاهجا يف
ةعصساو قيصسنت لمع ناف كصشلا اهيلا قري’ يتلا رداصصملا تاذ بصسحو . ءاصسن ثÓث نع لقي’ا مهنيب نم ناك
نم ناك براق ةلحر سضاهجاب تحمصس نيينطولا كردلاو ةطرصشلا نم رصصانعو لحاوصسلا رفخ رصصانع نيب
نم رثكأا هنتم ىلع لمحيصس ناك يذلاو ةي’ولا نم ةيقرصشلا ةهجلاب طاقنلا ىدحا نم قلطني نأا سضورفملا

تلاقو ، ةيلاطيإ’ا لحاوصسلا وحن اديدحتو طصسوتملا نم ىرخأ’ا ةفصضلا وحن هجوتلل نودعتصسي ناك اقارح02
ددع نيب قيصسنتلا نأاب ةثداحلا هذه سصوصصخب ةقد رثكأا  ليصصافت ميدقت نع تعنتما يتلاو ةروكذملا رداصصملا

نمصض نم ناك يتلا ةلحرلا هذه سضاهجاب حمصس سشينروكلا ةمصصاعب ةيرصسلا ةرجهلا براحت يتلا ةزهجأ’ا نم

اذكو لحاوصسلا رفخ رصصانع نأا مولعمو . ةنصس62و12لا نيب نهرامعأا حوارتت ءاصسن ثÓث اهيف نيجردملا
لحاصسلاب ةفرعملا طاقنلا سضعب نم اقÓطنا نييرصس نيرجاهمل تÓحر ةدع تصضهجأا نأاو قبصس نمأ’ا حلاصصم
نيعتصسي يتلا ةيطاطملا براوقلا نم ديدعلا ةي’ولاب كردلا رصصانع زجح امك ، نجنج ءانيم اهنمو  يلجيجلا
امك ، زيزعلا دبع يديصسو ةناوعلا يتيدلب لحاوصسب اميصس اهباحصصأا اهنع ىلخت امدعب نويرصسلا نورجاهملا اهب

نهصضعب رامعأ’ا فلتخم نم ءاصسنل ثثج اهتنيب نمو رحبلا يف اوتام نيذلا ةقارحلا نم ديدعلا ثثج ىلع رثع
ةاتف نهرخآاو نهتيوه ديدحت يف ةغلاب تابوعصص ةصصتخملا تاهجلا تدجوو رحبلا لخاد نهثثج تللحت

اهب تفدق ىرخأاو ةي’ولا ةمصصاع برغ ريبكلا رانملا ئطاصشب نيدايصصلا دحأا كابصشب ةهوصشملا اهتثج  تقلع
Ω.eù°©ƒO. لوجع داو يريخ ةيدلب ئطاوصشب مايأا لبق رحبلا جاومأا

انوع72و ةلماك ءافطإإ تانحاسش7 ريخسست مت امنيب

ةنيطنسسقب ىرخأا تاحاسسم و ألك ةطبر فلأا02 نم رثكأا قارتحا
،نومحر د’وأا ةيدلب ،ةنيطنصسق ةيدلب نم لكب ةريخأ’ا ةعاصس42 لÓخ ةنيطنصسق ةي’ول ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تلخدت
ةيلمعلا هذهل ريخصست مت ،تاناويح أÓك و ةصسباي باصشعأا قئارح ع’دنإا لجأ’ ،فصسوي دوغيز ةيدلبو نايزوب ةماح ةيدلب

مت لخدتلا قرف اهب تماق يتلا دامخإ’ا ةيلمع دعب ،لخدت نوع72و فاعصسإا ةرايصس ،لاصصتإا ةرايصس ،ءافطإا تانحاصش70

،عبرم رتم0001 و راتكه30  ةصسباي باصشعأاو ،ةطبر فلأا02  نم رثكأاب هددع ردق تاناويحلا أÓك قارتحا ليجصست
نم ةيامحلا تايلمع ،ةيئاقولا تاءارجإ’اب ديقتلا مدع ىلا ةيندملا ةيامحلا حلاصصم بصسح قئارحلا ع’دنإا بابصسأا دوعتو
ةيقبتملا تاحاصسملاو نيزنب ةطحم ،ةيكيتصسÓب تويب ،نكاصسم يف تلثمت ةنيطنصسق ةي’ول ةيندملا ةيامحلا لاجر فرط
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ةدكيكسس

 دمحم يدعسس لدنجب رورم ثداح يف رسصاق ةافو
نم ةيحايصس ةرايصس نيب مادطصصإا يف لثمث  تيمم رورم ثداح ءاصسم ةصسداصسلا ةعاصسلا دودح يف سسيمخلا ةيصسمأا عقو
ةجاردلا قئاصس ةافو ميلأ’ا ثداحلا فلخ و ، دمحم يدعصس لدنج ةيدلبب ةيصسماخمل ةيرقب ةيران ةجارد و «ونور» عون

ةيامحلا ناوعأا فرط نم ةثجلا لقن مت و ،مصسجلا يف ةقيمع حورجب ارثأاتم ةنصس51 رمعلا نم غلبي «إا .ز» ىمصسملا ةيرانلا
ديدحتل اقيقحت ينطولا كردلا حلاصصم تحتف اميف ةبازعب نادند دمحم ىفصشتصسمب ثثجلا ظفح ةحلصصم ىلإا  ةيندملا

M«ÉI HƒOjæÉQ.ثداحلا تاصسبÓم و فورظ
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