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ة˘ضسدا˘ضسلا ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا تأا˘˘ترا
،دحألا مويلا ةمضصاعلا ءاضضق صسلجمب
ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا بئا˘˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘كح˘˘لا˘˘ب
ةيضضق يف «ةبيلط نيدلا ءاهب «قباضسلا
م˘˘ئاو˘˘ق ع˘˘ي˘˘ب˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا دا˘˘ضسف˘˘لا
فر˘ع˘ي ا˘م˘ب ة˘˘ضصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘ح˘˘ضشر˘˘ت˘˘لا
د˘يد˘ب˘تو «نÓ˘فألا» د˘ي˘ت˘ع˘لا بز˘ح˘لا˘˘ب
تاقف˘ضص مار˘بإا اذ˘كو ة˘ي˘مو˘م˘ع لاو˘مأا

ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا ع˘˘ير˘˘ضشت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م
ةفيظولا لÓغتضسا ةءاضسإا ىلإا ةفاضضإلاب

7 ب ،ةيمومع تاررحم يف ريوزتلاو
صضيفخت ينعي ام ذفان نجضس تاونضس

7 ى˘˘لإا تاو˘˘ن˘˘ضس8  نم ةبو˘ق˘ع˘لا
يتلا ةمارغلا ة˘م˘ي˘ق صسف˘ن˘ب ه˘م˘ير˘غ˘تو
د˘م˘ح˘م يد˘ي˘ضس ة˘م˘كح˘م ا˘˘ه˘˘ب تضضق
ة˘ي˘ضضق˘لا هذ˘ه ي˘ف ي˘ضضا˘م˘˘لا ر˘˘ه˘˘ضشلا

ةرداضصم عم جد نييÓم8 ـب ةردقملاو
صسلجملا ىضضق ا˘م˘ك ،كÓ˘مألا ع˘ي˘م˘ج
لج˘ن د˘ضض ة˘بو˘ق˘ع˘لا  صسف˘ن ط˘ي˘ل˘ضست˘ب
ريرحتلا ةهب˘ج˘ل ا˘ق˘با˘ضس ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا
ردنكضسا» «صسابع دلو لامج» ينطولا

نيح ي˘ف ،اذ˘فا˘ن ا˘ضسب˘ح تاو˘ن˘ضس7 يأا

ةنضس02  ةدمل نجضسلاب ايبايغ مكح
صسا˘ب˘ع د˘لو ي˘فاو˘لا ه˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ضش ى˘˘ل˘˘ع
رمأا رادضصإاو ،رارف ةلاح يف دجاوتملا
صسلجم ررقو اذه. هيلع صضبقلاب يلود

قح يف  مكحلا دييأات ةمضصاعلا ءاضضق
و اقباضس نماضضتلا ةرازول ماعلا نيمألا

ةهبجل ةيعيرضشتلا تاباختنلا قضسنم

«7102 يام تايع˘ير˘ضشت˘ل ر˘ير˘ح˘ت˘لا
دا˘ف˘ت˘ضساو اذ˘ه اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘ضس ن˘ي˘ما˘˘ع˘˘ب
يراقعلا ليكولا ةيضضقلا يف مهتملا
مهت˘لا ن˘م ةءار˘ب˘لا˘ب «ي˘ضشب˘ح د˘م˘ح˘م»
صسفن وهو ةيضضقلا يف هيلإا ةبوضسنملا
يديضس ةمكحم هب تضضق يذلا مكحلا

.يضضاملا ربمتبضس رهضش هقح يف دمحم
بئا˘˘˘ن˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا ةرا˘˘˘ضشإلا رد˘˘˘˘ج˘˘˘˘تو
نÓفألا بزح نع قباضسلا يناملربلا
ةيضضق يف نيدأا دق «ةبيلط نيدلا ءاهب»
تا˘ق˘ف˘ضص مار˘بإا ة˘م˘ه˘ت˘ب ،هذ˘ه دا˘ضسف˘˘لا

ى˘لإا ة˘فا˘ضضإلا˘ب ،زاز˘ت˘بلاو ة˘هو˘˘ب˘˘ضشم
ةيباختنلا ةلم˘ح˘ل˘ل ي˘ف˘خ˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لا
يضسايضس بزح ليومت ىلا ةفاضضإلاب
.ةيعرضشو ةينوناق ريغ قرطب
ق˘با˘ضسلا ر˘يزو˘˘لا Ó˘˘ج˘˘ن طرو˘˘تو اذ˘˘ه
يفاولاو ردنكضسا «صسابع دلو لامج»
ة˘ف˘لا˘خ˘مو صضي˘ي˘ب˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت˘ب
فرضصلاب صصاخلا ميظن˘ت˘لاو ع˘ير˘ضشت˘لا

ريكذتللو.ةقحتضسم ر˘ي˘غ ا˘ياز˘م بل˘طو
ة˘ضسل˘ج˘لا لÓ˘خ ة˘ب˘ي˘ل˘ط ح˘˘ضضوأا د˘˘ق˘˘ف
هنم ةلواحم يف ةمكاحملا نم ةقباضسلا

زازتبإÓل صضرعت هنأاب  ،هتءارب راهظإل
دلو لامج ينبإا فرط نم ةمواضسملاو
يف دجاوتملا يفاولاو ردنكضسا صسابع

هيلع اطرتضشا امهنأاب ادكؤوم ،رارف ةلاح
بزح ةمئاق ىلع هئاقبإل لاملا ميدقت

هنأاب حضضوأا امك ،ةبانعب ريرحتلا ةهبج
ادكؤوم ،ثدح امب نمألا حلاضصم غلبأا
زاهج صسيئر ربخأا هنأاب قايضسلا تاذ يف
،«قاطرط ري˘ضشب «ا˘ق˘با˘ضس تار˘با˘خ˘م˘لا

صصاخلا هقئاضس هب حرضص ام صسفن وهو
ةئيهل هتداهضشب يلدي وهو لاق يذلا
د˘ن˘ع ة˘ب˘ي˘ل˘ط ل˘ضصوأا ه˘نأا˘ب صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
رقمب اقباضس تارباخملل ماعلا ريدملا
ةمضصاعلا مي˘هار˘با ي˘لاد˘ب تار˘با˘خ˘م˘لا

صسابع د˘لو ي˘ن˘با هÓ˘ع˘ف ا˘م˘ب ه˘غÓ˘بإل
.ةبيلط ةقفر قاطرط ىأار هنأاو
صسا˘ب˘ع د˘لو رد˘ن˘كضسإا ر˘˘كنأا د˘˘قو اذ˘˘ه
ه˘ي˘لإا ه˘ب˘ضسنا˘م ل˘ك ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا لÓ˘˘خ
لاملاب هتبلاطمب تاماه˘تا ن˘م ة˘ب˘ي˘ل˘ط
ة˘م˘ئا˘ق˘لا صسأار ى˘ل˘˘ع ه˘˘ئا˘˘ق˘˘ب ل˘˘با˘˘ق˘˘م
تايعيرضشتلا لÓخ نÓفأÓل ةيباختنإلا
نأاب ادكؤوم ،ةيراجلا ةيناملربلا ةدهعلل

لو لام˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا كل˘م˘ت ه˘ت˘ل˘ئا˘ع
يأا ن˘˘م كلذ بل˘˘ط˘˘ي نأا˘˘ب ه˘˘˘ل ة˘˘˘جا˘˘˘ح
ةبيلط نأاب لوقلا عباتو  ،ناك صصخضش
ى˘ت˘ح م˘ي˘ت˘ن˘ضس يرا˘ي˘ل˘م غ˘ل˘ب˘م ه˘م˘ل˘ضس
هافن يذلا رمألا وهو ةرايضس هل يرتضشي

دمتعي نل هنأاب ةبيلط دافأا  ثيح ،ةبيلط
ءارضشب هتبغر ةلاح يف ردنكضسا ىلع
نم ريثكلا ه˘يد˘ل ه˘نأا˘ب اد˘كؤو˘م ،ةرا˘ي˘ضس
تناكو.ةمهملا هذهب مايقلل نيفظوملا

يف تمكح دق دمحما يديضس ةمكحم

نم عضسات˘لا خ˘يرا˘ت˘ب ا˘ه˘ضسف˘ن ة˘ي˘ضضق˘لا

بئانلا ىلع مكحلاب0202   ربمتبضس

» ةبيلط نيدلا ءاهب» اقباضس يناملربلا

عم تاون˘ضس8 ةدمل ذفانلا ن˘ج˘ضسلا˘ب

ةرداضصمو رانيد نييÓم8ب هميرغت

لجن ىلع تمكح امنيب ،هكÓمأا عيمج

ريرحت˘لا ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا

ا˘ق˘با˘ضس «صسا˘ب˘ع د˘لو لا˘م˘ج«ي˘ن˘طو˘˘لا

ةلاح يف دجاوتملا «صسابع دلو يفاولا»

دييأات عم اذفان انجضس ةنضس02ب رارف

نيح يف ،هدضض رداضصلا صضبقلاب رمألا

8  ةبوقع ردنكضسا هقيقضش ىلع تعقو

ةيلا˘م ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘ضس تاو˘ن˘ضس

ةرداضصم عم رانيد نييÓم8 ـب ردقت

ةضصاخلا ةيضضقلا يف  هلاومأا فضصن

تط˘ل˘ضس ا˘م˘˘ك.نÓ˘˘فألا م˘˘ئاو˘˘ق ع˘˘ي˘˘ب˘˘ب

ق˘ضسن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ضسف˘˘ن ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا

ة˘ه˘ب˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘ير˘ضشت˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا

يدÓخ«7102 يا˘˘م تا˘˘ي˘˘ع˘˘ير˘˘˘ضشت˘˘˘ل

002و اذفان اضسبح نيماعب «قانضشوب

ةمهتب ةيلام ةمارغ يرئازج رانيد فلأا

حنم تأاترا ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ذو˘ف˘ن˘لا لÓ˘غ˘ت˘ضسا

«لواقملاو يراق˘ع˘لا ل˘ي˘كو˘ل˘ل ةءار˘ب˘لا

م˘ه˘ت˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘م «ي˘˘ضشب˘˘ح د˘˘م˘˘حأا

.ةيضضقلا اذه يف هيلإا ةبوضسنملا
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ةيريدمب ةي˘ن˘ق˘ت˘لا ح˘لا˘ضصم˘لا تع˘ضضو
لاضصتلاو مÓعإلا  ةمظنأاو تاكبضش
ميلعتلا ةرازو ىوتضسم ىلع ةيعماجلا
ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘˘لا
تا˘ضسضسؤو˘م˘لا ة˘˘ق˘˘فار˘˘مو ةد˘˘عا˘˘ضسم˘˘ل
تا˘ف˘ل˘م لا˘ب˘ق˘ت˘˘ضسا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
رييضست و ايمقر رتضساملل نيحضشرتملا
مهنع ءابعألا فيفختو ةبلطلل ةيلمعلا

ةيحضصلا فورظلا هذه يف اميضس ل
هنأا ،ةرازولل نايب حضضوأاو  .ةبعضصلا
ثحبلا و م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو ه˘ي˘ب˘ن˘ت د˘ع˘ب
تاكبضش ربع ةبلطلا فرط نم يملعلا
صضعب نأا نم، ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘ضصاو˘ت˘لا

تد˘م˘ت˘عا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا
يف ةيديلقتلاو ةيكيضسÓكلا ةقيرطلا
نيب˘غار˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا تا˘ف˘ل˘م لا˘ب˘ق˘ت˘ضسا
يف ررقت، رتضساملاب ةضساردلل قاحتللا

ةينقتلا ح˘لا˘ضصم˘لا ل˘خد˘ت دد˘ضصلا اذ˘ه
مÓ˘عإلا ة˘م˘ظ˘نأاو تا˘كب˘ضش ة˘ير˘يد˘م˘ب
ىوت˘ضسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا لا˘ضصتلاو
تا˘ضسضسؤو˘م˘لا هذ˘ه ة˘ق˘فار˘م˘˘ل ةرازو˘˘لا
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ع˘˘ضضو˘˘ب اذ˘˘هو ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
عاد˘يإا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ا˘ه˘تد˘عا˘ضسم˘ل
ايمقر رتضساملل نيح˘ضشر˘ت˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م
مهل Óيهضستو ةبلطلل اريضسيت» كلذو
اميضس ل مهنع لقنتلا ءابعأا فيفختو
«ةبعضصلا ةيحضصلا فورظلا هذه يف
ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا نأا  ةرازو˘˘لا تر˘˘ب˘˘ت˘˘˘عاو.

م˘ت ي˘ت˘لا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لاو ة˘ي˘كي˘ضسÓ˘˘كلا
تا˘ضسضسؤو˘م˘لا صضع˘ب ي˘ف ا˘ه˘ب ل˘م˘ع˘˘لا
«ى˘ضشا˘م˘ت˘ي ل» ر˘مأا و˘˘ه ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

فر˘ط ن˘م ة˘ج˘ه˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضسلاو
م˘ي˘م˘ع˘ت ى˘لإا ى˘ع˘ضست ي˘˘ت˘˘لاو ةرازو˘˘لا
.عاطقلا تاطاضشن فلتخم يف ةنمقرلا

هذ˘ه نأا˘ب ة˘ب˘ضسا˘˘ن˘˘م˘˘لا تاذ˘˘ب تد˘˘كأاو
ىلع ىرجت «ةيزكرم ل» يه ةيلمعلا

يتلاو ،ةيعماجلا تاضسضسؤوملا ىوتضسم
،ايمقر متت نأا كلذك صضورفملا نم
نعو.«صسرغوربلا» ـب اهل ةقÓع لو
ةرازو ا˘ه˘ي˘ف تعر˘ضش ي˘ت˘لا ة˘ن˘˘م˘˘قر˘˘لا
،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا
يلماح ليج˘ضستو ه˘ي˘جو˘ت صصو˘ضصخ˘ب

0202 ر˘ب˘م˘ت˘ب˘˘ضس ةرود ا˘˘يرو˘˘لا˘˘كب˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘˘ضسلا ناو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب

لك نأا ىلإا نايبلا راضشأا ،0202/1202

«طخلا ربع ايرضصح تمت» تايلمعلا

اهديكأاتو ةيلوألا تÓيجضستلاب ةيادب

جئاتن نع نÓعإلاو تابغرلا ةجلاعمو

نيذلا تابغر يقلت ةلحرم مث ،هيجوتلا

م˘ث ر˘ف˘ضص را˘ي˘˘ت˘˘خا ى˘˘ل˘˘ع او˘˘ل˘˘ضصح˘˘ت

د˘يد˘ج ن˘م م˘ه˘ه˘ي˘جو˘تو ا˘ه˘ت˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م

ة˘ي˘ل˘خاد˘لا تÓ˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘عو،

تلا˘ح˘˘لا ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘مو ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لاو

اذكو،0202 ايرولاكب ةلمحل ةضصاخلا

ع˘˘فد˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا

ربتعا و ليجضستلا موضسرل ينورتكللا

.ةنمقرلا قيرط نع تايلمع اهنأا

¯ S°∏«º.±

ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا طو˘˘ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘كر˘˘ضش تضصحأا

يرئاز˘ج فلآا5 نم رث˘كأا، ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

تÓحرلا فقوت ببضسب، جراخلاب قلاع

ءا˘˘بو ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م تاءار˘˘˘جإا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف

ةضسيئر «ريابوج ماهضس» تلاقو.انوروك

اهلولح ىدل، ةكرضشلاب يراجتلا مضسقلا

«حابضصلا فيضض» جمانرب ىلع ةفيضض

نم رثكأا ءاضصحإا مت هنإا ،ىلوألا ةعاذإلاب

،جرا˘خ˘لا˘ب ن˘ي˘ق˘لا˘ع ن˘˘طاو˘˘م فلآا5

نيينعم˘لا م˘ئاو˘ق ي˘ف م˘ه˘ضسف˘نأا او˘ل˘ج˘ضس

.اهتجمرب تمت يتلا ءÓجإلا تÓحرب

مقرلا اذه نإاف ،ةثدحتملا صسفن بضسحو

متي ةمئاقلا نأا مكحب ،عافترإÓل حضشرم

تازو˘ج˘ح ل˘ي˘ج˘ضست˘ب ،ا˘يرود ا˘ه˘ل˘يد˘ع˘ت

و .ءÓجإلا تÓحر ةجمرب عم ةديدج
رطضسملا جمانربلا نأا ،ريابوج تفاضضأا

،نابضسحلا يف ذخأا تÓحرلا فانئتضسل
قلطنت ثيح  يحضصلا رجحلا تيقاوم

و احاب˘ضص8 ةعاضسلا ى˘ل˘ع ة˘ل˘حر لوأا
تلاقو .ءاضسم ةضسداضسلا ةعاضسلا ةريخألا
يراجتلا مضسق˘لا ةر˘يد˘م ر˘يا˘بو˘ج ما˘ه˘ضس
ي˘ف ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘˘لا طو˘˘ط˘˘خ˘˘ل˘˘ل
ل˘ك نأا ،ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘عاذإÓ˘˘ل ح˘˘ير˘˘ضصت
فانئتضساب ةينع˘م ة˘ي˘ل˘خاد˘لا تارا˘ط˘م˘لا
نع ةكرضشلا تنلعأا ،ا˘ق˘با˘ضسو.تÓ˘حر˘لا
ا˘˘يا˘˘عر˘˘لا ءÓ˘˘جإل تÓ˘˘˘حر ،ة˘˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب
جرا˘خ˘لا ي˘ف ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ىلا لوخدلا يف نيبغارلا نيرفاضسملاو
نم ةيادب ،ةيئانثت˘ضسا با˘ب˘ضسأل ر˘ئاز˘ج˘لا

42 صضرغ˘لا اذ˘ه˘ل تج˘مر˘بو ،ة˘ع˘م˘ج˘لا

ربمضسيد91 ـلا ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ل˘˘˘˘حر
ةيلم˘ع˘لا نأا ،ة˘كر˘ضشلا تد˘كأاو.يرا˘ج˘لا
مت نيذلا نييرئازجلا نينطاوملا صصخت
تا˘ي˘ل˘ث˘م˘م ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع م˘˘هؤوا˘˘ضصحإا
ا˘ه˘ن˘م طور˘ضش ع˘م ،جرا˘خ˘لا˘ب ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

يضس.يب» ليلحتل ة˘ي˘ب˘ط ةدا˘ه˘ضش ةزا˘ي˘ح
نوكتو صضرملا نم مهولخ دكؤوت، «رآا.

.ةلحرلا دعوم لبق ةعاضس27 ةحونمم
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا نإا ر˘يا˘بو˘ج تلا˘قو
يف ةيلودلا تÓحرلا فانئتضسا يف لمأات
تايضصوتلاب مزتلتضس اهنأاو لاجآلا برقأا

ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ل مد˘ق˘ت ي˘ت˘˘لا تارار˘˘ق˘˘لاو
رئاضسخ نأا ةحضضوم ،ةيضصولا تاهجلا

رايلم83 ـب ردقت ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا
دد˘ع ع˘˘جار˘˘ت بب˘˘ضسب ،ير˘˘ئاز˘˘ج را˘˘ن˘˘يد

ثيح،9102 ة˘ن˘ضس لÓ˘خ ن˘ير˘˘فا˘˘ضسم˘˘لا

7 ابيرقت ةكرضشلا ىدل ناك هنا تدكأا

ىلإا عجارت ددعلا اذه، رفاضسم نييÓم

يف ة˘ن˘ضسلا هذ˘ه ف˘ضصنو نو˘ي˘ل˘م دود˘ح

Óبق˘ت˘ضسم ما˘قرلا ن˘ضسح˘ت˘ت نا را˘ظ˘ت˘نا

ترا˘ضشأاو .ا˘ي˘ج˘يرد˘ت تÓ˘حر˘لا ةدو˘ع˘˘ب

اهميقعت مت˘ي˘ضس تار˘ئا˘ط˘لا» نأا ر˘يا˘بو˘ج

«ةلحر لك لÓخ ةيرود ةفضصبو ايموي

ارود بعلي رفاضسملا»  نأا تدكأا امك،

لÓخ نم ةيلمعلا هذه حاجن يف اريبك

لو˘كو˘تور˘ب˘لا تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل ه˘˘مار˘˘ت˘˘حا

لامع˘ت˘ضسا˘ك تÓ˘حر˘لا لÓ˘خ ي˘ح˘ضصلا

راطملا ىلإا اركبم لوضصولاو ةمامكلا

.ماحدزلا يدافتل

لوكوتوربو سسمأا تقلطأا ةيلخاد ةيوج ةلحر31

انوروك ىودع راضشتنا عنمل مراضص يحضص

ىلع مÓعإلاب فلكملا فضشك هتهج نم
ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘˘لا ة˘˘كر˘˘ضش ىو˘˘ت˘˘ضسم
حلاضصم نأا يضسلدنألا نيمأا ةيرئازجلا
لوألا مو˘˘ي˘˘لا لÓ˘˘خ تر˘˘فو ة˘˘˘كر˘˘˘ضشلا

عيب صسمأا ةحيبضص مت نيأا دعقم0801

ةلحر31 ن˘ت˘م ى˘ل˘ع  ةر˘كذ˘˘ت272
نأا ي˘˘˘˘˘ضسلد˘˘˘˘˘نألا ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘مأا فا˘˘˘˘˘˘ضضأاو.
ىلع ادج مرتحم يحضصلا لوكوتوربلا

ذاختا متو تاراطملا فلتخم ىوتضسم
نم تارئاطلا لخاد  ةيئاقولا تاءارجإلا

ة˘ي˘ق˘ن˘تو ة˘ل˘كضسر ة˘م˘ظ˘نأا ع˘ضضو لÓ˘خ
تا˘ضسور˘ي˘ف˘لا ى˘ل˘ع ءا˘ضضق˘لا و ءاو˘˘ه˘˘لا
اهضسفن يه ةمظنألا هذه نأا دكأا ثيح,
تايفضشتضسملا ىوتضسم ىلع ةدوجوملا

رمتضسم ميقعت نامضضل ةحارجلا فرغو
.ءاوهلل

يراجلا ربمضسيد13 ـلا ةياغ ىلإا

ةضصاخلا تاحيرضصتلا باتتكإا لاجأا ديدمت

0202 ةنضسل ةورثلا ىلع ةبيرضضلاب
ةضصاخلا لاجآلا بئار˘ضضل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تدد˘م

قلعتملا0202 ةنضسب ةضصاخلا تاحيرضصتلا باتتكاب
ربمضسيد رهضش ةياهن ةياغ ىلإا ةورثلا ىلع ةبيرضضلاب
ةطبترملا ةيحضصلا ةيعضضولا ببضسب كلذ و يراجلا

.حيرضصتلا تاءارجإا ليهضستل اذكو .«91-ديفوك» ءابوب
اهعقوم ىلع هترضشن اهل نايب يف ةيريدملا تحضضوأاو
ةبيرضضلاب قلعتملا حيرضصتلا لجأا تددح اهنأا يمضسرلا

03 ة˘يا˘غ ى˘لإا ءا˘ن˘ث˘ت˘ضسإا0202 ةنضسل ةور˘ث˘لا ى˘ل˘ع

ةيعضضولاب قلعتت بابضسأل هنأا ريغ0202 ربمتبضس

تاءار˘جإا ل˘ي˘ه˘ضست فد˘˘ه˘˘ب و .«91-ديفوك» ةي˘ح˘ضصلا

ربمضسيد13 ىلا لجألا اذه ديدمت مت دقف حيرضصتلا

ةماعلا ةيريدملا تلاق  ةلضص يذ قايضس يفو0202.
حيرضصتلا باتت˘كا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ا˘ه˘نا˘ي˘ب ي˘ف بئار˘ضضل˘ل

282 ىلإا472 ةداملاب Óمع و ةورثلا ىلع ةبيرضضلاب
نأا ةلثامملا موضسرلا و ةرضشابملا  بئارضضلا نوناق نم
حتافلا دنع ةردقملا مهتورث غلبت نيذلا صصاخضشألا

نوعضضخي رثكأا وأا جد000.000.001 ـب0202 رياني
ىلع ةبيرضضلاب اقباضس ةامضسملا  ةورثلا ىلع ةبيرضضلل
مييقت لجأا نم هنأا هتاذ ردضصملا حضضوأا امك .كÓمألا
بجي هنإاف  ةبيرضضلا هذه باضسحل ةمزÓلا كÓمألا

و كÓملا ةميقب حيرضصتلاب نيينعملا صصاخضشألا ىلع
و ةينبملا تاراقعلاب رمألا قلعتي و. ةددحملا قوقحلا

قحك  ةيراق˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ع˘لا  قو˘ق˘ح˘لا و ة˘ي˘ن˘ب˘م˘لا ر˘ي˘غ
كÓمألا ةمئاق مضضت امك .لامعتضسلا قح و عافتنلا
رارغ ىلع ةلوق˘ن˘م˘لا كÓ˘مألا» ح˘ير˘ضصت˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

(نيزنب) بعكم رتميتنضس0002 قوفت يتلا تارايضسلا

بناج ىلا (توزام) بعكم رتمتنضس002.2 ةعضسب و

ارتميتنضس052 قوف˘ت  ة˘عر˘ضسب ة˘يرا˘ن˘لا تا˘جارد˘لا
ةيحايضس تارئاط و ةهزنلا نفضسو توخي اذك و ابعكم
ةميق تاذ تاحول و ةينف فحتو قابضسلا لويخ و

نم ةافعملا كÓمأÓل ةبضسنلاب امأا. جد000.005 قوفت
ةيريدملا تحضضوأا دقف ةورثلا ىلع ةبيرضضلا ءاعو
يضسيئرلا نكضسلاب قلعتي رمألا نأا بئارضضلل ةماعلا
يوا˘ضست وأا ل˘˘قأا  ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا  ه˘˘ت˘˘م˘˘ي˘˘ق نو˘˘كت يذ˘˘لا

ح˘ير˘ضصت˘لا ن˘م ى˘˘ف˘˘ع˘˘ت ا˘˘م˘˘ك .جد000.000.054
ةيفضصتلا ديق ةكرت لكضشت يتلا كÓمألا  روكذملا

تعد راطلا اذه يف و. ءاركلل ةحونمملا تاراقعلاو
باتتكا ىلا نيي˘ن˘ع˘م˘لا صصا˘خ˘ضشألا ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا ةرادإلا
ل لجا يف تاونضس عبرأا لك ةرم مهكÓمأاب حيرضصت

زكرملا وا بئارضضلا ةيضشتفم ىدل صسرام13 زواجتي
ةماقإلا لحمب يئابجلا مهنطومل بئارضضلل يراوجلا
ةرامتضسا جارختضسا ةيناكمإا ىلع تدكأا امك .ةيضسيئرلا
نم اهليمحت وأا ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا ح˘لا˘ضصم˘لا ىد˘ل ح˘ير˘ضصت˘لا
و. بئارضضلل ةماعلا ةير˘يد˘م˘ل˘ل ي˘نور˘ت˘كلإلا ع˘قو˘م˘لا
ل˘ضسر˘˘ي ه˘˘نأا بئار˘˘ضضل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تدا˘˘فا
نم عفدلاب راعضشإا حيرضصتلا اوبتتكا نيذلا صصاخضشأÓل

ىلع ةبيرضضلا غلبم هيف ددحي ةيئابجلا ةرادإلا فرط
د˘يد˘ضست˘˘ل ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ل˘˘جألاو ق˘˘ح˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا ةور˘˘ث˘˘لا
±.S°∏«º.تاقحتضسملا

عباتي يتلا7102 تايعيرضشتل ينطولا ريرحتلا ةهبج سسؤؤؤر مئاوق عيبب ةقلعتملا داضسفلا ةيضضق يف هماكحأا ةمضصاعلا ءاضضق سسلجم ردضصأا
لاومألا سضييبت ةمهتب ،«يفاولاؤ ردنكضسا«، «سسابع دلؤ لامج» قباضسلا ريزولا يلجنؤ «ةبيلط نيدلا ءاهب«قباضسلا يناملربلا بئانلا اهيف

.ريغلل ةقحتضسم ريغ ايازم حنم اذكؤ فرضصلاب سصاخلا عيرضشتلا ةفلاخمؤ ةيمارجإا تادئاع نع ةجتانلا

حاجنب ايمقر ددجلا ةبلطلا ليجضست ةيلمع تمت اميف

رتضساملل نيحضشرتملا تافلم لابقتضسا يف ةيعماجلا تاضسضسؤوملا ةدعاضسمل سصاخ قيبطت

ةيلحملا تاراطملا عيمج ةيلخادلا تÓحرلا فانئتضسا ةيلمع تضسم يذلا تقولا يف

ءÓجإ’ا ةيلمعب ينعم جراخلاب قلاع يرئازج ف’آا5 نم رثكأا ءاضصحإا

7102  تايعيرضشتل نÓفألا سسؤؤؤر عيبب ةقلعتملا داضسفلا ةيضضق يف

ةبيلط ءاهب نيدي ةمضصاعلا ءاضضق سسلجم
اذفان انجضس تاونضس7 ـب سسابع دلو ردنكضسإاو
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كلت لÓخ هنأا، يجاهنشص حشضوأاو

ةيملعلا تاشساردلا رششنتشس ةرتفلا

ةعاجن يف لشصافلا نوكتشس يتلا

لبق نم همييقتو حاقللا وأا ءاودلا

ى˘لإا رور˘م˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘ي˘˘شصت˘˘خ˘˘م˘˘لا

نأا ي˘جا˘ه˘ن˘شص د˘كأاو .ه˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘شسا

حاقللا لابقتشس’ ةدعتشسم رئازجلا

دÓبلل ايلعلا تاطلشسلا نأا احشضوم،

نيزخت طورشش لك ريفوتل ةدعتشسم

ىلع ادد˘ششم، ه˘ماد˘خ˘ت˘شساو حا˘ق˘ل˘لا

ةينونا˘ق˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا ل˘كب ماز˘ت˘ل’ا

راششأاو.همادخ˘ت˘شسا ل˘ب˘ق ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لاو

عÓط’ا متيشس ه˘نأا ى˘لإا ثد˘ح˘ت˘م˘لا

حاقلل ةي˘شسا˘شسأ’ا تا˘نو˘كم˘لا ى˘ل˘ع

ة˘ي˘نو˘نا˘ق ة˘ف˘شصب ه˘ل˘ي˘ج˘˘شست اذ˘˘كو،

ه˘عا˘شضخإاو ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘عو

لبق ةيرئازجلا ربا˘خ˘م˘لا˘ب برا˘ج˘ت˘ل

نم د˘كأا˘ت˘لاو ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ه˘ماد˘خ˘ت˘شسا

ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘نا˘ج سضار˘عأا ن˘˘م هو˘˘ل˘˘خ

دكأا امك.مادختشس’ا دعب ىشضرملا

لامك، يحشصلا نمأ’ا ةلاكو سسيئر

ةيملعلا تايطع˘م˘لا نأا، ي˘جا˘ه˘ن˘شص
انوروك دشض تاحاقللا سصوشصخب
مداقلا رهششلا لÓخ ةرفوتم نوكتشس
ربا˘خ˘م˘لا ع˘م ت’ا˘شصتا ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب

نإا يجاهن˘شص لا˘قو .ا˘ه˘ل ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
حاقللا رايتخا يف قلطنتشس رئازجلا
ةينقتو ةيملع تايطعم ىلع ءانب
ا˘م لÓ˘خ ن˘م ر˘فو˘ت˘˘ت˘˘شس ة˘˘ح˘˘شضاو

ةيم˘ل˘ع˘لا تÓ˘ج˘م˘لا ي˘ف رد˘شصي˘شس

ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لاو ة˘˘فور˘˘ع˘˘م˘˘لا

ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ر˘˘با˘˘خ˘˘م˘˘لا ا˘˘هر˘˘فو˘˘ت˘˘شس

نمأ’ا ةلاكو سسيئر دكأاو .تاحاقلل

لب˘ق ل˘كششم˘لا جو˘ف˘لا نأا ي˘ح˘شصلا

سضورعلا لك ةشساردب موقيشس مايأا

عجنأ’ا حاق˘ل˘لا را˘ي˘ت˘خ’ ةر˘فو˘ت˘م˘لا

هنيزختو لامعتشسا جاتحا ول ىتح

اهنم ةريبك ةيكي˘ت˘شسي˘جو˘ل ل˘ئا˘شسو

ءانتقا دعوم لوحو.ديربتلا تاجرد

يجاهنشص روشسيفوربلا عقوت حاقللا

يشسادشسلا يف  رئازجلا هينتقت نأا

ناك امهم1202 ةنشس نم لوأ’ا

نأا ادد˘˘˘ششم، قو˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ث

ةد˘ن˘ج˘˘م ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا

ع˘ي˘با˘شسأ’ا ي˘ف ا˘˘ه˘˘شسف˘˘ن ر˘˘شضح˘˘تو

حاقللا داريتشس’ ة˘مدا˘ق˘لا ر˘ه˘ششأ’او

نييرئازجلا لوانتم يف نوكي ىتح

سسور˘ي˘ف ن˘م سصل˘˘خ˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘مز’ا و ا˘نورو˘˘ك

داشصت˘ق’ا˘ب ة˘غ˘لا˘ب ارار˘شضأا تق˘ح˘لأا

.ينطولا

يجاهنسص روسسيفوربلأ لبقملأ رهسشلأ هرفوت ربخ ىفن

 انوروك حاقل ينتقتضس رئازجلا»
«لبقملا ماعلا نم لوألا يضسادضسلا للخ

 نينطأوملأ تايجاحب لفكتلل
تايلولأ فلتخم يف

قلطإا ىلع  لمعت ةموكحلا
دراوملا عاطقل يفاضضإا جمانرب

ةلبقملا ةنضسلا ةيئاملا
ةي’و نم يقارب يقزرأا ةيئاملا دراوملا ريزو فششك
قÓ˘طإا ة˘شسارد ى˘ل˘ع  ل˘م˘ع˘ت ة˘مو˘كح˘لا نأا ،ر˘˘كشسع˘˘م
هزاجنإا قلطني ةيئاملا دراوملا عاطقل يفاشضإا جمانرب

نينطاوملا تايجاحب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ن˘شسلا لÓ˘خ
ىلع هفارششإا ىدل ريزولا فششكو.تاي’ولا فلتخمب
تايد˘ل˘ب ثÓ˘ث د˘يوز˘ت عور˘ششم˘ل ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ع˘شضو
دشس نم اقÓطنا بورششلا ءاملاب لاطبأ’ا يداو ةرئادب
جمانرب دادعإا ايلاح سسردت ةموكحلا» نأا تحتلا داو
هزاجنإا قلطني ةيئاملا دراوملا عاطقب سصاخ يفاشضإا

ةبشسان˘م ة˘ي˘لا˘م تادا˘م˘ت˘عا ر˘فو˘ي1202. ة˘ن˘شس لÓ˘خ
ةحلاشصلا هايملا لاجم يف ةلجشسملا سصئاقنلا ةجلاعمل
عيراششمو ةلمعتشسملا هايملا فرشص تاكبششو برششلل
تزجنأا يتلا عيراششملا نأا ريزولا لاقو. يحÓفلا يرلا

بورششلا ءاملا ر˘ي˘فو˘ت لا˘ج˘م ي˘ف ن˘طو˘لا ر˘ب˘ع ار˘خؤو˘م
قطانم نم ددعب لجشس يذلا بذبذتلا ىلع ءاشضقلاو
اهعبتت˘شس و ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘شسا ج˘ما˘نر˘ب ن˘م˘شض نا˘ك ن˘طو˘لا

سصئاق˘ن˘لا كل˘ت ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘م ج˘لا˘ع˘ت ىر˘خأا تا˘ي˘ل˘م˘ع
هايملاب يموي لكششب دوزتلا نم نينطاوملا نيكمتل
ةيرئازجلا يقارب اعد ةيناث ةهج نمو .برششلل ةحلاشصلا
ليشصحت ىلع ةيئ’ولا تاطلشسلا عم لمعلا ىلإا هايملل
ةردقملا و نئابزلا فلتخم ىلع ةرخأاتملا تاقحتشسملا

تقو برقأا يف جد نويلم033 و رايلم1 يلاوحب
نيشسحتل ةمزÓلا تارامثتشس’اب مايقلا نم اهنيكمتل
ةمدقملا تامدخلاو برششلل ة˘ح˘لا˘شصلا ها˘ي˘م˘لا ة˘ي˘عو˘ن
±.S°∏«º.نينطاوملل

رظتنت هترأزو نأأ دكأأ ةقاطلأ ريزو
ةيلمعلأ يف عورسشلل ةموكحلأ نم اسصيخرت

ريدضصت فانئتضسا دكؤوي راطع
ابيرق سسنوت ىلا «ناتوبلا» زاغ

رظت˘ن˘ي ه˘نإا، را˘ط˘ع د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘قا˘ط˘لا ر˘يزو ف˘ششك
زاغ تاروراق ريدشصت يف ءدبلل ةموكحلا نم اشصيخرت
اموي فقوتت مل رئازجلا نأا ادكؤوم، سسنوت ىلا ناتوبلا

ي˘ف ر˘يزو˘لا ح˘شضوأاو.سسنو˘ت˘ل زا˘غ˘لا ر˘يد˘شصت ن˘ع اد˘حاو
نع دحاو مويل فقوتت مل رئازجلا نأا ةيفحشص تاحيرشصت
ةيئانث˘لا تا˘قÓ˘ع˘ل˘ل ع˘جار اذ˘هو، سسنو˘ت˘ل زا˘غ˘لا ر˘يد˘شصت
دروأا ،ناتوبلا زاغ سصوشصخبو. راجلا دلبلا اذه عم ةيوقلا
زا˘غ ر˘يد˘شصت ةدا˘عإا ا˘ن˘م او˘ب˘ل˘ط ءا˘ق˘شش’ا نأا ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا
ىلع لوشصحلا بجي ،دودحلا قلغ عم نكلو ،ناتوبلا
ديق فلملا اذهو، تانحاششلا رورمل ةيئانثتشسا سصيخارت
بيرقلا يف اهتيوشست متيشس رومأ’ا نأا دقتعأاو ةشساردلا
انتاجتن˘م ق˘يو˘شست˘ب ا˘ن˘ل ح˘م˘شست ا˘ن˘تا˘ي˘نا˘كمإا نأاو ة˘شصا˘خ،
تاي’ولا ةشصاخ سسنوت تدهششو .سسنوت يف ءاقششأÓل
دهاششم ثب متو، ناتوبلا زاغ يف ةداح ةردن، ةيدودحلا
رظتنت ةلوهم ريباوط رهظت يعامتج’ا لشصاوتلا  عقاومل
نأاو ةشصاخ، زاغلا تاروراقل ةلماحلا تانحاششلا لوشصو
تا˘جرد ي˘ف سسو˘شسح˘م˘لا سضا˘ف˘خ˘ن’او تن˘ماز˘ت ةرد˘ن˘لا
±.S°∏«º.ةطرافلا ةليلقلا مايأ’ا لÓخ ةرارحلا

حاقل نوكي نأأ ةثلاثلأ ةيرئأزجلأ ةانقلأ ىلع افيسض هلولح ىدل، يحسصلأ نمألل ةينطولأ ةلاكولأ سسيئر، يجاهنسص لامك روسسيفوربلأ دنف
.رهسش للخ رئأزجلأ يف أرفوتم انوروك سسوريف

¯ S°∏«º.±

دبع نب نميأا ةيلاملا ريزو فششك

ة˘ي˘ف˘ح˘شصلا ةود˘ن˘لا لÓ˘خ ن˘م˘حر˘لا

سصوشصخب ،دحأ’ا سسمأا اهدقع يتلا

نأا ،ة˘ي˘ناز˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘حÓ˘˘شصإ’ا

ة˘ي˘فا˘ك ة˘ي˘ناز˘ي˘م تشصشصخ ة˘لود˘لا

نا ار˘ي˘ششم ا˘نورو˘ك حا˘ق˘ل ءا˘ن˘˘ت˘˘ق’
اهينطاوم نع ىل˘خ˘ت˘ت ن˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا

اهب رمت يتلا فورظلا تناك امهم
نأا نمحرلا دبع نب نميا فاشضأاو.

ى˘˘لوأا تد˘˘شسج˘˘ت د˘˘ق ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘˘ه
ةنشسل ةيلا˘م˘لا نو˘نا˘ق ي˘ف ه˘تاو˘ط˘خ

حÓ˘˘شصإ’ا نأا ى˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘ششم،1202

ةباقرل˘ل ة˘لآا نو˘كي˘شس ي˘تا˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا
د˘˘ح ع˘˘شضوو ما˘˘ع˘˘لا لا˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
نأا ثدحتملا حشضوأاو .هب بعÓتلل
ةثيثح تادوهج˘م لذ˘ب˘ت ة˘مو˘كح˘لا

حÓ˘˘˘شصإ’ا م˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
هيجوتب حمشسيشس يذلا، يتاينازيملا
بشسحو ةينÓق˘ع ة˘ف˘شصب تا˘ق˘ف˘ن˘لا

هنأا ىلإا اريششم ،عورششم لك ةعاجن

ةرازو لكل ة˘ي˘ناز˘ي˘م ع˘شضو م˘ت˘ي˘شس

عقوملا رب˘ع ا˘هر˘ششنو ة˘ئ˘ي˘ه ل˘كلو

ىلع ةينازيملا ةيريدمل ينورتكلإ’ا

ل˘كششب ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ةرازو ىو˘˘ت˘˘شسم

.فافشش

¯ S°∏«º.±

دشصر˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تل˘ج˘شس

يف انوروك سسوريف روطت ةعباتمو

ةباشصا057 د˘حأ’ا سسمأا،ر˘ئاز˘ج˘لا

دجتشسملا انوروك سسوريفب ةديدج

.ةيشضام˘لا ة˘عا˘شس42 ـلا لÓ˘˘˘خ

سسوريفب تاباشصإ’ا ددع لشصاويو

ذنم هعجار˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘نورو˘ك

ةلاح057 ليجشست مت ثيح،عوبشسأا

ةعاشس42 ـلا لÓ˘˘˘˘خ ةد˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج
قطانلا هب دافأا ام بشسح ،ةيشضاملا
دشصرل ةيم˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ي˘م˘شسر˘لا

يف انوروك سسوريف روطت ةعباتمو
.رارو˘ف لا˘م˘ج رو˘ت˘كد˘لا ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا

يلامجإا نأا ،راروف لامج حشضوأاو

انوروك سسوريفب ن˘ي˘با˘شصم˘لا دد˘ع

غلب ،رئازجلا يف هروهظ ةيادب ذنم

تل˘ج˘شس ا˘م˘ن˘ي˘ب .ة˘˘لا˘˘ح25288

سسوريفب ةديدج ةافو51 رئازجلا

عفتريل،ةرتفلا سسفن لÓخ انوروك

ىلإا تايفولل يلامجإ’ا ددعلا كلذب

925 لثامت دقو اذه.ةافو6152

42 ـلا لÓخ ءافششلا ىلإا اشضيرم

ي˘لا˘م˘جإا ل˘شصي˘ل ،ةر˘ي˘خأ’ا ة˘˘عا˘˘شس

ى˘˘لإا ا˘˘نورو˘˘ك ن˘˘م ن˘˘ي˘˘فا˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

اشضيرم44 دجاوتي امنيب64175.

ة˘يا˘ن˘ع˘لا ح˘لا˘شصم ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع

تايفششتشسم فلتخم ربع ةزكرملا

     .نطولا

¯ S°∏«º.±

ةيام˘ح˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تف˘ششك
لفطلا نع ةديدج تامولعم ،ةلوفطلا
،يناشسح سسيناي وزو يزيتب رودغملا

تدافأاو .تاونشس4 رمعلا نم غلابلا
باشصم سسيناي موحرملا نأا ةمظنملا
ن˘˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘يو د˘˘˘ّحو˘˘˘ت˘˘˘لا سضر˘˘˘م˘˘˘ب
يف رخأاتلا ن˘مو رو˘ط˘ت˘لا تا˘بار˘ط˘شضا
’و ،ق˘ل˘ق˘ُي ’و، ثد˘ح˘ت˘ي ’و .و˘˘م˘˘ن˘˘لا
ةمظنملا ترششنو .دحأا نم ائيشش بلطي
دحأ’ا سسمأا ةلوفطلا ةيامحل ةينطولا
ةشصاخلا اهتحفشص ربع اهل نايب يف،

ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع

تا˘مو˘ل˘ع˘˘مو ق˘˘ئا˘˘ق˘˘ح ،«كو˘˘ب˘˘شسيا˘˘ف»
سسيناي لفطلا لتقم ةيشضق يف ةمداشص
لف˘ط˘لا نأا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تد˘كأاو .نا˘شسح
نم لتقلاو فاطتخÓل سضرعت سسيناي

روتبم هيلع رثع .ةيرششب سشوحو فرط
دعب ى˘ل˘ع ة˘با˘غ ي˘ف «مد˘ق˘لا«و «د˘ي˘لا»

ةدكؤوم .هتلئاع نكشسم نم رتم004
،رئب يف ات˘ي˘م ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا را˘ب˘خأا نأا

بئذ فر˘ط ن˘م ه˘شسار˘˘ت˘˘فا ة˘˘ي˘˘شضر˘˘فو
تاذ بشسح ،تÓ˘˘˘˘ب˘˘˘˘عز˘˘˘˘خ در˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م
نأا ةمظ˘ن˘م˘لا  تدا˘فا ا˘م˘ك .ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
اهي˘ف ة˘ث˘ج˘لا ى˘ل˘ع ر˘ث˘ع يذ˘لا نا˘كم˘لا
نيمويلا يف ،اهطيششمت مت نأاو قبشس
ة˘ير˘ق˘لا نا˘كشس فر˘ط ن˘م ،ن˘ي˘ق˘با˘شسلا

ملو ينطولا كردلاو ةيندملا ةيامحلاو
دامت˘ع’ا م˘غر ل˘ف˘ط˘ل˘ل ر˘ثأا يأا اود˘ج˘ي

نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘م .ة˘برد˘م˘لا بÓ˘كلا ى˘ل˘ع
ىلإا ةثجلا لقنب اوماق ةانجلا وأا يناجلا

دعبو مهنأ’ .ةعمجلا ةليل ناكملا نيع
اورعشش ام ناكم يف هوؤوبخو هولتق نأا
ءادنلا دعب مهرمأا فاششتكا نم فوخلاب
ي˘ت˘لا نار˘هو˘بإا ة˘ير˘ق ة˘ن˘ج˘ل˘ل ل˘جا˘ع˘˘لا

قطانملا لك يف نينطاوملا نم تبلاط
رخآاك ةعمجلا موي ة˘ير˘ق˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘ل’ا
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ط˘ي˘˘ششم˘˘تو ثح˘˘ب˘˘ل˘˘ل مو˘˘ي
نودب اهيلع رثع ةثجلا نأا تحشضوأاو.
مهل ةانجلا نأا لدي ام ،ءاشضعأ’ا سضعب
،ةي˘ح˘شضلا را˘ي˘ت˘خا ي˘ف فاد˘هأاو ع˘فاود

نأا ىلع لدي اذهف. ةقدب رمأ’ا اوشسردو
ن˘ي˘ئ˘طاو˘ت˘م˘لا ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع وأا ةا˘ن˘˘ج˘˘لا
فراعم نمو ةقطنملا نم نوردحني
يذ˘لا ي˘ن˘مأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا˘˘ف .ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
ة˘ي˘ح˘شضلا ة˘ل˘ئا˘ع كشش نود ل˘م˘ششي˘شس
ةري˘ب˘كلا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا ل˘ك سسم˘ي نأا بج˘ي،

نا˘كشسو ة˘ير˘ق˘لا نا˘˘كشسو نار˘˘ي˘˘ج˘˘لاو
بج˘ي ا˘شصو˘شصخو. ةروا˘ج˘م˘لا ىر˘ق˘˘لا
و «تاذو˘˘˘ع˘˘˘ششم» ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘لا
نم نأا املع ةقطنملا نم «نيذوعششم»
يدا˘يأا ماد˘خ˘ت˘شسا «ةذو˘ع˘˘ششلا » فار˘˘عأا
.رحشسلا سسوقط ةشسرامم يف ىتوملا

هئاشضعأا رتب نم سضرغلا نوكي امبرو
نأا ةمظنملا تفششك امك.اهب ةرجاتملا

هبايثو ةيراع اهيلع رثع سسيناي ةثج

رثع «طوبي˘ل» ي˘كي˘ت˘شسÓ˘ب˘لا ه˘ئاذ˘حو

سضرعتت ملو ناكملا سسفن يف اهيلع

سسيل سسيناي نأا ىلإا ةريششم .قيزمتلل

ةيرششب˘لا سشو˘حو˘ل˘ل ى˘لوأ’ا ة˘ي˘ح˘شضلا

نأا بجي تÓئاعلاف، ريخأ’ا نوكي نلو

ةظقيلاب مزت˘ل˘تو سسورد˘لا سصل˘خ˘ت˘شست

ةمظنملا تددشش ريخأ’ا يفو .رذحلاو

ليفك هدحو ينمأ’ا قيقحتلا نأا ىلع

ةميرجلا هذه تايثي˘ح ى˘لإا ل˘ّشصو˘ت˘لا˘ب

ة˘ب˘لا˘ط˘م، م˘ه˘فاد˘هأاو ن˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لاو

برقأا يف نيمرج˘م˘لا ن˘م سصا˘شصق˘لا˘ب

.نكمم تقو

:دكؤوي نمحرلأ دبع نب نميأأ ةيلخأدلأ ريزو

«انوروك سسوريف حاقل ءانتقإل ةيفاك ةينازيم تضصضصخ ةموكحلا»

عوبسسأأ ذنم اهعجأرت لسصأوت دجتسسملأ يجاتلأ سسوريفلاب تاباسصإلأ

ءافضش ةلاح925 و ةافو51 ،انوروك سسوريفب ةديدج ةباضصإا057 ءاضصحإا

ةلوفطلأ ةيامحل ةينطولأ ةمظنملأ هتدكأأ امبسسح

ةيرضشب سشوحو فرط نم هئاضضعأا رتبو لتقلاو فاطتخإلل سضرعت «سسيناي» لفطلا
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لبق عقو ميلأأ رورم ثداح ببصست

˘مو˘ي˘ل بر˘غ˘م˘لأ ةÓ˘صص نأذآأ ن˘م ق˘ئا˘قد

ةنيدم طصسو ىصسوم يحب لوأ’أ ضسمأأ

د˘ق˘ع˘لأ ي˘ف ضصخ˘صش ةا˘فو ي˘ف ل˘ج˘˘ي˘˘ج

ة˘جأرد ه˘ت˘مد˘صص ا˘مد˘ع˘ب كلذو ن˘ما˘ث˘لأ

.دجصسم˘لأ ى˘لإأ ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف و˘هو ة˘يرا˘ن

» ةيحصضلأ ناف ةيلحم رداصصم بصسحبو

ةنصس58 يلوح رمعلأ نم غلابلأ «أأ/م

يزكرملأ دجصسملأ ىلإأ هقيرط يف ناك

ةÓصص ءأدآأ لجأأ نم قيتعلأ ىصسوم يحب

قيرطلأ عطق هتلواحم ىدلو برغملأ

هتتغاب دجصسملأ ىلإأ لوخدلأ لجأأ نم

ةريبك ةعرصسب ريصست تناك ةيران ةجأرد

ةرئاغ احورج هل ةببصسم اصضرأأ هحرطتل

ىلأ ةعرصسلأ حانج ىلع هلقن تبلطت

ىفصشتصسم˘ب ت’ا˘ج˘ع˘ت˘صسإ’أ ة˘ح˘ل˘صصم
دعب ىلع عقي يذلأ ىيحي نب قيدصصلأ
مغرو. ثداحلأ ناكم نم ةليلق راتمأأ

فزن يذلأ ةيحصضلأ ةايح ذاقنإأ ةلواحم
هنأأ ’أ ضسأأرلأ ىوتصسم ىلع ةصصاخ ةوقب
حورجلاب أرثأاتم ةايحلأ قراف ام ناعرصس
يذلأ تقولأ يف اهب بيصصأأ يتلأ ةغيلبلأ
يذ˘لأ ة˘جأرد˘لأ ق˘ئا˘صس ف˘ي˘قو˘ت ه˘ي˘ف م˘ت
أاطخلأ لتقلأ ةمهتب قي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ع˘صضخ˘ي

قاهزإأ ةيرانلأ تاجأردلأ كلذب لصصأوتل
لجيج ةي’و نم ىتصش قطانمب حأورأ’أ

هيف طقصسي نأأ نود موي رمي داكي ثيح
تابكرملأ هذه لعفب نيفوتم وأأ ىحرج
تا˘˘قر˘˘ط ي˘˘˘ف بعر˘˘˘لأ تعرز ي˘˘˘ت˘˘˘لأ

تتابو ضشي˘نرو˘كلأ ة˘م˘صصا˘ع عرأو˘صشو
ة˘ل˘تا˘ق˘لأ ثدأو˘˘ح˘˘لأ ي˘˘ف لوأ’أ بب˘˘صسلأ
يتلأ تايئاصصحإ’أ رخآأ بصسحب ةي’ولاب

.ةي’ولأ نمأأ حلاصصم اهنع تفصشك
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ع˘˘˘م˘˘˘ق ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ف ضسمأأ مو˘˘˘˘ي تف˘˘˘˘قوأأ

ةيئ’ولأ ةحل˘صصم˘لا˘بBRB مأر˘˘˘جإ’أ
˘مأأ ة˘ي’و˘لأ ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ ة˘طر˘صشل˘˘ل
مهتزوح˘بو ضصا˘خ˘صشأ ة˘صسم˘خ ي˘قأو˘ب˘لأ

تاصسول˘ه˘م˘لأو تأرد˘خ˘م˘لأ ن˘م ة˘ي˘م˘ك
ةيلمعلأ هذه يتأاتو ءاصضيبلأ ةحلصسأ’أو
تاقÓعلأو لاصصت’أ ةيلخ نايب بصسحب
تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘ثأ ة˘ي’و˘لأ ن˘مأا˘ب ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ

دوجو اهداف˘م ة˘قر˘ف˘لأ ر˘صصا˘ن˘ع تل˘صصو

ىفطصصم يح ىوتصسم ىلع ضصاخصشأ

م˘ه˘تزو˘ح˘ب ي˘قأو˘ب˘لأ مأا˘ب د˘ي˘ع˘˘لأو˘˘ب ن˘˘ب

تامول˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘صسأ د˘ع˘ب تا˘عو˘ن˘م˘م

نم ةيحايصس ةبكرم فيقوت نم اهنكم

ةعبرأ اهن˘ت˘م ى˘ل˘ع نا˘كWMB عون

ثيح (ثانأ20و روكذ20) ضصاخصشأ

مت ةبكرم˘ل˘لو م˘ه˘ل ق˘ي˘قد˘لأ ضشي˘ت˘ف˘ت˘لا˘ب

ةصسولهم ةيودأ نم ضصرق13 طبصض

ةأايهم تأردخم˘لأ ن˘م ع˘ط˘قو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م

نم ددع اهب ةبلع ىلإأ ةفاصضإ’اب ، جيورتلل

ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو (را˘ت˘ي˘ك) قأروأ’أ ع˘˘طا˘˘ق

تأرد˘خ˘م˘لا˘˘ب ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لأ تأد˘˘ئا˘˘ع˘˘ك

ىلإأ مهليوحت متيل ، ةيلقعلأ تأرثؤوملأو

يف قيقحتلأ ةرصشابمبو ، ةطرصشلأ رقم

ضصخصش ةيوه ديدحت نم نكم ةيصضقلأ

ىلع هتزوحب رثع نيأ هفيقوتو ضسماخ

ضصرق21 و تأرد˘خ˘م˘لأ ن˘م ة˘ع˘ط˘ق

ىلإأ ةفاصضإ’اب جيور˘ت˘ل˘ل أا˘ي˘ه˘م ضسو˘ل˘ه˘م

ثÓ˘˘˘˘˘ث ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كصس) ضضي˘˘˘˘˘بأأ حÓ˘˘˘˘˘صس

نم يلام غلبمو يبط ضصقمو (موجن

متيل. مو˘م˘صسل هذ˘ه˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘لأ تأد˘ئا˘ع

ة˘با˘ي˘ن˘˘لأ ما˘˘مأأ ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لأ م˘˘يد˘˘ق˘˘ت

ةزايح» اياصضق نع يئأزج فلم بجومب

تأرثؤوملأ عم (جلاعم فيك) تأردخم

ةزايح» «ةرجاتملأو عيبلأ ضضرغل ةيلقعلأ

ضصئا˘˘صصخ تأذ ة˘˘ب˘˘يودأأ ،تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لأ

ةنهم ةصسرامم ،ةرجاتملأ ضضرغل ةردخم

لمح ،ةيعرصش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘لد˘ي˘صصلأ

نود ضسداصسلأ فنصصلأ نم ضضيبأ حÓصس

.«يعرصش رربم
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ىلإأ ماّهتإ’أ عباصصأأ ّةيحصضلأ تّهجوو

ةحيبصص هتئربت تّمت يذلأ اهنبأ قيدصص

ة˘م˘كح˘م ة˘ئ˘ي˘ه فر˘ط ن˘م د˘˘حأ’أ ضسمأأ

دوجو مأدعن’ أرظن ةيئأدتبإ’أ تايانجلأ

هيف هبتصشملأ ميدقت متو ،هتنأدإأ ليلد ّيأأ

مهتلاب هتعباتمل ةيئاصضقلأ تاهجلأ مامأأ

هباكترأ يف ةلّثمت˘م˘لأو ه˘ي˘لإأ ة˘بو˘صسن˘م˘لأ

ل˘يّ̆ل˘لأ ي˘فر˘ظ ر˘فأو˘ت˘ب ة˘قر˘صسلأ ة˘يا˘˘ن˘˘ج

«إأ.ج» ىمصسملاب رمأ’أ ّقلعتيو دّدّعتلأو

لثم يذ˘لأ ة˘ن˘صس23 رمعلأ نم غ˘لا˘ب˘لأ

ة˘م˘كح˘م ة˘ئ˘ي˘˘ه ما˘˘مأأ ضسمأأ ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘صص

ءاصضق ضسلجم ىدل ّةيئأدتبإ’أ تايانجلأ

تحأر يتلأ هّتيصضق يف لصصفلل ةبانع

نم ةغلابلأ «ن.ت» ةاّم˘صسم˘لأ ا˘ه˘تّ̆ي˘ح˘صض

ةريخأ’أ تعدوأأ نأأ دعب ،ةنصس75 رمعلأ

ّدصض ةّ̆يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ة˘با˘ي˘ن ىد˘ل ىو˘كصش

ة˘ع˘قأو ضسا˘˘صسأأ ى˘˘ل˘˘ع «أ.ج» ى˘˘ّم˘˘صسم˘˘لأ

اه˘تأر˘هو˘ج˘م تفد˘ه˘ت˘صسأ ي˘ت˘لأ ة˘قر˘صسلأ

اهتميق رّدقت تاغّوصصم ي˘ف ة˘لّ̆ث˘م˘ت˘م˘لأ

ن˘م د˘ي ةرو˘صسأأو ن˘ي˘يÓ˘˘م˘˘لأ تأر˘˘صشع˘˘ب

ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ى˘لإأ ة˘فا˘صضإ’ا˘˘ب بهذ˘˘لأ

متأوخلأ نم دد˘عو ة˘ظ˘ها˘ب˘لأ ل˘صسÓ˘صسلأ

يفو ، جد000.0001ـ ب اهتميق رّدقملأ

ءانثأأ ةريخأ’أ تفصشك دقف لصّصتم قايصس

«ه.ح» اهنبأ تكرت اّهنأأ ىوكصشلأ اهعأديإأ

ىلع د˘جأو˘ت˘م˘لأ لز˘ن˘م˘لأ ل˘خأد هدر˘ف˘م˘ب

ىلإأ تّهجوتو ةنيدملأ طصسو ىوتصسم

رعتي نأأ لبق لمعلأ
ّ

ماحتقإÓل اهلزنم ضض
رصص ام˘ك ،ا˘ه˘تأر˘هو˘ج˘م ة˘قر˘صسو

ّ
اهنبأ ح

ةيئاصضقلأ ةيطبصضلأ رصصانع مامأأ «ه.ح»
ىمصسم˘لأ مود˘ق ءا˘ن˘ثأأ لز˘ن˘م˘لا˘ب نا˘ك ه˘نأأ
هنم ابلاط بابلأ هيلع قرط يذلأ «إأ.ج»
هفرعي هّ̆نأأ ا˘ف˘ي˘صضم ءا˘م ةرورا˘ق هءا˘ط˘عإأ

رجمبو هنأأ ريخأ’أ ركذو ،ةّديج ةفرعم
ّ

د
هبتصشملأ قاحلب أاجافت خبطملأ ىلإأ هّهجوت

،«ع.ع» ةامصسملأ هتقفرب تناكو هب هيف
هديده˘ت ع˘م ف˘ل˘خ˘لأ ن˘م ه˘ل˘ي˘ب˘كت ّم˘ت˘ي˘ل
نأأ لبق روظحم ضضيبأأ حÓصس ةطصسأوب
جراخ ةليوط ةّدمل يقبو هيلع يمغي
ةّ̆ي˘ل˘م˘ع ى˘لإأ كلذ د˘ع˘ب ن˘ّط˘ف˘تو ه˘ي˘˘عو
،هتدلأو تأرهوجم تلاط يتلأ ةقرصسلأ

رحت دقف ةيناث ةهج نمو
ّ

حلاصصملأ تك
عم هيف هبتصشملأ فاقيإاب تماقو ةينمأ’أ
عم هّدصض ةمزÓلأ تأءأرجإ’أ ةفاك ذاختإأ
لاجر هيف رثعي مل يذلأ هلزنم ضشيتفت
يف هطّروت تبثي ليلد ّيأأ ىلع ةطرصشلأ
مامأأ ضسمأأ هميدقتّ مت نيح يف ّةيصضقلأ

ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئأد˘ت˘بإ’أ تا˘يا˘ن˘ج˘لأ ة˘م˘˘كح˘˘م
اهبنأوج عيمج نم ّةيصضقلأّ فلم تجلاع
يذلأ مهتملأ تاحيرصصت ىلإأ تعمتصسأو
ةل˘م˘ج م˘ه˘ي˘لإأ ة˘بو˘صسن˘م˘لأ ع˘ئا˘قو˘لأ ر˘كنأأ

د˘ع˘بو هّ̆نأأ ةرا˘صشإ’أ رد˘ج˘ت ،Ó˘˘ي˘˘صصف˘˘تو
دوهصشلأو ّةيحصضلأ لأوقأأ ىلإأ تاصصنإ’أ

ةباينلأ تصسمتلأ ،مّهتملأ تاحيرصصت عم

يف ةذفان انجصس ةنصس51 ةبوقع ةماعلأ
ر˘ق ا˘م˘ن˘ي˘ب هّ̆ق˘ح

ّ
تايانجلأ ة˘م˘كح˘م تر

 .هتنأدإأ ّةلدأأ دوجو مأدعن’ هتئربت ةيئأدتبإ’أ

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاشس رخآأ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ9516ددعلا0202 ربمسسيد70 نينثإلا4
www.akhersaa-dz.com

هتنادإا ةّلدأا دوجو مادعنإل مهّتملا ةئربت تمت اميف

ةبانعب تأرهوجملأ نم ةربتعم ةّيمك ةقرشسل صضّرعتت ةأأرمإأ

ناتأارمإا مهنيب نم /يقاوبلا مأا

ءاشضيبلأ ةحلشسأ’أو تاشسولهملأو تأردخملأ نم ةيمك مهتزوحب صصاخششأأ5 فيقوت
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ةيند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘صصم تل˘ج˘صس

مم˘صست ثدأو˘ح ة˘ثÓ˘ث ف˘ي˘ط˘صس ة˘ي’و˘ل
ءأو˘جأ’أ ع˘م ا˘ن˘مأز˘ت، قأر˘ت˘ح’أ تأزا˘غ˘ب
ةليل ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ ا˘ه˘تد˘ه˘صش ي˘ت˘لأ ةدرا˘ب˘لأ
ذاقنإأ متو لجر ةافو يف تببصست ةحرابلأ
لو’أ ثدا˘ح˘لأ.ن˘˘ير˘˘خآأ لا˘˘ف˘˘طأأ ة˘˘ثÓ˘˘ث
نم غلا˘ب ل˘جر ه˘ت˘ي˘ح˘صض نا˘ك تي˘م˘م˘لأ

هلزنمب اتيم دجو يذلأ ةنصس25 رمعلأ

نÓيثرو ينب ةيدلب فيرصشلأ دابع ةيرقب

دوعيو ،في˘ط˘صس ة˘ي’و لا˘م˘صش ى˘صصقأا˘ب

زا˘غ قا˘صشن˘ت˘صسأ ى˘لإأ ح˘جرأ’أ ى˘ل˘ع كلذ

ثعبنملأ ماصسلأ نوبركلأ ديصسكأأ يداحأأ

فيرصصت ةانق دأدصسنأ ببصسب ةأافدملأ نم

بصسحو ،ر˘ي˘ط ضشع˘ب قأر˘ت˘ح’أ تأزا˘˘غ

ناف اهيلع انل˘صصح˘ت ي˘ت˘لأ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ

هتيرقل ءاجو ةمصصاعلاب ميقم ةيحصضلأ

ةيامحلأ قرف تلوت دقو، نوتيزلأ ينجل

ةيحصضلأ ةثج لقن نÓيثرو ينب ةيندملأ

حلاصصم مامتإأ دعب ىفصشتصسملأ ىلإأ Óيل

مت ام˘ك ،ا˘ه˘تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ

ىفصشتصسملأ ىلإأ مهلقنو لافطأأ3 فاعصسأ

نيعلأ ضسأر نم لكب، نيرخآأ نيثداح يف

أذ˘كو ، ة˘ي’و˘لأ بو˘ن˘ج˘ب نا˘م˘لو ن˘ي˘ع˘ب

ءاقرزلأ ةتلقلأ ةيدلب ىوهلأ د’وأأ ةتصشم

قاصشنتصسأ ببصسب، فيطصس ةي’و قرصش

ناخصس نم ةثع˘ب˘ن˘م˘لأ قأر˘ت˘ح’أ تأزا˘غ

ةبصسنلاب خبطملأ يف عوصضوملأ، ءاملأ

تركذو .يناثلل ةبصسنلاب ةأافدملأو لوأÓل

،نينطأوملأ ةي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘صصم

ة˘ئ˘فد˘ت˘˘لأ ةز˘˘ه˘˘جأ’ ها˘˘ب˘˘ت˘˘ن’أ ةرور˘˘صضب

دوجو عم اميصسل، ةيلزن˘م˘لأ ن˘ي˘خ˘صست˘لأو

تأزاغ لك فيرصصت نم دكأاتلأو حايرلأ

ل˘ئا˘صسو لا˘م˘ع˘ت˘صسأ بن˘ج˘تو قأر˘˘ت˘˘حإ’أ

ريفوت نامصض عم ،ةئفدتلأ معدل يهطلأ

.لزنملل ةمئأدو ةيفاك ةيوهت

لافطأا3 ذاقنإا مت اميف

فيطشس يف نليترو ينب ةيدلبب زاغلاب اقانتخأ لجر ةافو
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ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ تلخدت
عوبصسأ’أ ةياهن ،فوقصشو˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لأ
ةيدلب دمحم يديصس يحب ،يصضاملأ

لاعتصشأ رثإأ ،ةملاق ةي’و فوقصشوب

و ،لزنم لخأد ناتوبلأ زاغ ةروراق

(ضض. ب) وعدملأ ةباصصإأ فلخ ام وه

هيدل ة˘ن˘صس84 رمع˘لأ ن˘م غ˘لا˘ب˘لأ

ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘جرد˘˘لأ ن˘˘م قور˘˘ح

،ن˘يد˘ي˘لأو ه˘جو˘لأ ،ضسأأر˘لأ ىو˘˘ت˘˘صسم

نأو˘عأأ فر˘ط ن˘م ه˘فا˘ع˘صسإأ م˘ت ثي˘ح

ةطصسأوب ه˘ل˘ق˘نو ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ

ى˘ف˘صشت˘صسم ى˘لإأ فا˘ع˘˘صسإ’أ ةرا˘˘ي˘˘صس

رئاصسخ˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘مأأ ،فو˘ق˘صشو˘ب

ليصسغ ةلآأ قيرح يف تلثمتف ةيداملأ

.ينأوأ’أ و ضسبÓملأ ضضعب و

ةملاق

 فوقششوبب لزنم لخأد ناتوبلأ زاغ ةروراق لاعتششإأ ثداح يف قورحب لهك ةباشصإأ

 برغملا ةÓضص ءادأل دجضسملا ىلإا اهجوتم ناك ةيحضضلا

 لجيجب ىشسوم يحب خيشش ةايح يهنت ةيران ةجأرد

 .نيّكضس لامعتضساب هديدهت ّمت نأا دعب اهنبا هيف دجاوتي ناك يذلا اهلزنم لخاد نم اهتارهوجم نم ةّيمك ةقرضسل ةأارما تضضّرعت

فراطلا

غلك87 نم رثكأأ زجح
 ةدشساف جاجدلأ ءاششحأأ نم

راطإأ يف فرا˘ط˘لا˘ب ة˘لا˘ق˘لأ ةر˘ئأد ن˘مأأ ح˘لا˘صصم تن˘كم˘ت
ةيعرصش ريغلأ ةراجتلأ ةبراحمو نطأوملأ ةحصص ةيامح
ةحلاصص ريغ ةدصساف ةجاجدلأ ءاصشحأأ نم ةيمك زجح نم

نيأ غلك87 قوفي يلامج’أ اهنزو يرصشبلأ كÓهتصسÓل
ضضرغل ةلاقلأ ةنيدم ىلأ اهلاخدإأ ددصصب اهبحاصص ناك
لخدملاب ةبقأرم زجاح رثأ ىلع ةيلمعلأ تءاج .اهقيوصست
نتم ىلع ضصخصش فيقوت مت نيأ ةلاقلأ ةنيدمل يبرغلأ

مت ةطرصشلأ رصصان˘ع فر˘ط ن˘م ا˘ه˘صشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘ب ة˘ب˘كر˘م
اهلقن متي جاجدلأ ءاصشحأ نم ةربتعم ةيمك اهلخأدب طبصض
قيصسنتلأ دعبو ةيحصصلأ طورصشلأ مأرتحأ و ةاعأرم نود
اهتنياعم تفصشك يتلأ و ةصصتخملأ ةيرطيبلأ حلاصصم عم
رأرصضإ’أ يف ببصستت دقو ةدصساف ةزوجحملأ ةعلصسلأ نأ
فلم زاجنأ عم اهفÓتأأ ةرصشابم متيل اهيكلهتصسم ةحصصب
ةراجتلأ حلاصصم عم قيصسنتلاب أذهو ينعملأ دصض يئاصضق
هتمكاحمل ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ ىلأ هلاصسرإأو

¬∏e©£≈ Gd.¿ .هل ةبوصسنملأ لاعتف’أ ىلع

وزو يزيت

ينهوب تيأأ ناكشس نم تأرششعلأ
ينطولأ قيرطلأ نوقلغي

نأوركعإاب21 مقر
تيأ ناكصس نم تأرصشعلأ ضسمأ راهن ةحيبصص لÓخ نصش
ةكرح وزو يزيت ةي’وب ينغوبل ايرأدإأ ةعباتلأ ينهوب
قلغ ىلع مهمأدقإأ لÓخ نم قاطنلأ ةعصسأو ةيجاجتحأ

يتنيدم نيب طبأرلأ نأوركعاب21 مقر ينطولأ قيرطلأ
ةقوثوم ةيلحم رداصصم بصسح و  ةقزأزع و وزو يزيت
ةبلاطملأ فدهب تءا˘ج ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’أ ة˘كر˘ح˘لأ هذ˘ه نإا˘ف
ةقوثوم ةيلحم رداصصم بصسحو .يدلبلأ بعلملأ ةئيهتب
ة˘كر˘ح˘لأ هذ˘ه ن˘صش ى˘ل˘ع أو˘مد˘˘قأأ ة˘˘ير˘˘ق˘˘لأ نا˘˘كصس نإا˘˘ف
ةيرزملأ ةيعصضولأ هذه نم مهجأرخأ لجأأ نم ةيجاجتح’أ

اهيف نوطبختي يتلأ ةصصيوعلأ لكاصشملأو ضصئاقنلأ و
 .ةينعملأ تاهجلأ تمصص لظ يف .ةدم ذنم
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رورملأ ةكرح للشش يف ببشستت جولثلأ
فيطشس ةي’ول ةيلامششلأ ةهجلاب

ةكرح لصش يف ،ضسمأأ موي رجف ةطقاصسملأ جولثلأ تببصست
رواحملأو تاقرطلأ نم ديدعلأ ىوتصسم ىلع رورملأ
تفقوت ثيح ،فيطصس ةي’ول ةيلامصشلأ ةهجلاب ةيصسيئرلأ

9 مقر ينطولأ قيرطلأ ىوتصسم ىلع رورملأ ةكرح
ةقطنمب ةصصاخ، ةياجب و فيطصس يتي’و نيب طبأرلأ
طبأرلأ قيرطلأ كلذك و ،ةصشومع ةيدلبب «نيطلأ ةينث»
ةنيدم ن˘ي˘ب و، نÓ˘ي˘ترو ي˘ن˘ب و ة˘عا˘قو˘ب ي˘ت˘ن˘يد˘م ن˘ي˘ب
ةيدلب نيب طبأرلأ قيرطلأ أذك و، ةصسابع نيع و فيطصس
ةدع تاقرطلأ ضضعب تدهصش امك، فيطصسو ةدوف ينب

اهرطخأأ ناك ديلجلأ و جولثلأ ببصسب ةيرورم ثدأوح

فيطصس ن˘ي˘ب5 مقر ينطو˘لأ ق˘ير˘ط˘لا˘ب ع˘قو يذ˘لا˘ك
دعب ةيحايصس ةرايصس بÓقنأ يف لثمت يذلأ و ةملعلأو

GCjªø.Q.ىرخأاب اهمأدطصصأ

ققحم توم نم ةلئاع ذاقنإأ
يداحأأ زاغب قانتخإلل اهشضرعت دعب

ةملاقب نوبركلأ ديشسكأأ
عوبصسأ’أ ةياهن ةكولماتب ةيندملأ ةيامحلأ ةدحو تلخدت
ةيدلب ةكبصشلاب قيدصص رأود ىمصسملأ ناكملاب ،يصضاملأ
قانتخأ يف لثمت ثداح عوقو دعب ،ةملاق ةي’و ةكولمات

لا˘م˘ع˘ت˘صسأ ءأر˘ج نو˘بر˘كلأ د˘ي˘صسكأأ يدا˘حأأ زا˘غ˘ب ة˘ل˘ئا˘˘ع
يداحأأ زاغل ثاعبنأ هنع رجنأ يذلأو ةئفدتلأ يف بطحلأ

05 غلبت ةأأرمأ ةباصصإأ يف ببصست ام وه و ،نوبركلأ ديصسكأأ

71 و80 ناغلبي ىثنأأ و ركذ نيلفط و رمعلأ نم ةنصس
ةطصسأوب أولقن اياحصضلأ .ضسفنتلأ يف ةبوعصص مهل ،ةنصس
ةحصصل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘صسصسؤو˘م˘لأ ى˘لإأ فا˘ع˘صسإ’أ ةرا˘ي˘صس
.ةمزÓلأ ةيبطلأ ةنياعملل أوعصضخ نيأأ ،ةكولمات ةيرأوجلأ
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ةءاربلا نم هاكيرسش دافتسسا اميف/ةنتاب

ةذفان ناماع اهنم انجسس تاونسس30
ةلاكو ريوزتب مهتم قح يف

ءاسضق سسلجمب ةيفانئتسسلأ تايانجلأ ةمكحم تسضق

انجسس ناتنسس اهنم انجسس تأونسس30 مكح ،ةنتاب

يف «أأ.ز» مهتملأ قح يف ،ذافنلأ ةفوقوم ةنسسو أذفان

ة˘حا˘سس ة˘ئر˘ب˘ت تم˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ر˘م˘ع˘لأ ن˘م تا˘ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لأ
ريوزتلأ ةيانجب ةقلعتملأ ةيسضقلأ يف نيرخأ نيمهتم
ررحم لامعتسسأو ةكراسشملأو ةيمومع تأررحم يف
ىلإأ ةيسضقلأ ليسصافت عجرت ثيح ،روزم يمومع

مهتملأ بل˘ط ن˘ي˘ح ،ة˘كير˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب،6102 ةنسس
سصوسصخ˘ب ة˘لا˘كو ر˘ير˘ح˘ت ة˘ي˘سضق˘لأ ي˘ف ي˘سسي˘ئر˘لأ
داجنتسسلأ مت نيأ ،رورم ثداح يف يفوتملأ هقيقسش
ريرحتب ماق تنر˘ت˘نأ ى˘ه˘ق˘م˘ب ل˘م˘ع˘ي ثلا˘ث سصخ˘سشب

،ميتنسس نييÓم70 هردق يلام غلبم لباقم ،ةلاكولأ
طيسسو لÓخ نم يئاسضقلأ رسضحملل تملسس يتلأ
مدعب يئاسضقلأ رسضحملأ نطفت نيأأ ،ينعملأ نيب

ذا˘خ˘˘تأ م˘˘ت ثي˘˘ح ،ةروز˘˘م ا˘˘ه˘˘نأو ة˘˘لا˘˘كو˘˘لأ ة˘˘ح˘˘سص
يتلأ ،ةينعملأ حلاسصملأ راطخإأو ةمزÓلأ تأءأرجإلأ
ىلإأ هلÓخ نم تلسصوت ،ةيسضقلأ يف اقيقحت تحتف

لحأرم لÓخ أوركنأأ نيذلأ ،ةيسضقلأ يف نيمهتم30
طلسست نأأ لبق ،مهت نم مهيلأ بسسن ام قيقحتلأ

يف انجسس تأونسس30 ةبوقع ةمكحملأ ةئيه مهيلع
ةحاسس ةئربتو ذفان ريغ ماع اهنم لولأ مهتملأ قح
.نيرخلأ نيمهتملأ
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مهليمز اهتيحسض حار لتق ةميرج ةيفلخ ىلع

ةبلطلا نم ةعومجم جاجتحإا
طيلسستب ةبلاطملل ةنتاب ةمكحم مامأا

لتاقلا ىلع تابوقعلا ىسصقأا
،نييعما˘ج˘لأ ة˘ب˘ل˘ط˘لأ تأر˘سشع سسمأ ة˘ح˘ي˘ب˘سص مد˘قأ

ىلع سسيدسسفب20 ةنتاب ةعماجب مهميلعت نيلوأزملأ
أديدنت ،ةنتاب ةمكحم مامأ ةيجاجتحأ ةفقو ميظنت
،يلآلأ مÓعإلأو تايسضايرلأ مسسقب مهل ليمز لتقمب
أوعفر يتلأ ةيجاجتحلأ مهتفقو لÓخ نم نيبلاطم
دسض تابوقعلأ ىسصقأأ طيلسستب يدانت تأراعسش اهيف
مهليمز اهتيحسض حأر يتلأ لتقلأ ةميرج يف ،يناجلأ

،ةنسس12 رمعلأ نم غلابلأ «نيدلأ ءايسض ينأديعسس»
نيدلأ حÓسص ةيونا˘ث ةأذا˘ح˘م˘ب ،ي˘سضا˘م˘لأ عو˘ب˘سسألأ
ةنعطب رخآأ باسش دي ى˘ل˘ع ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب ي˘بو˘يألأ

متي نأأ لبق ،هئامد ةكرب يف حبسسي Óيتق هتدرأأ رجنخ
ةنتاب ةنيدمب لاقعوب يحب لتاقلأ ىلع سضبقلأ ءاقلأ
بسسحو ،ة˘م˘ير˘ج˘لأ عو˘قو نا˘كم ن˘ع د˘ي˘ع˘ب˘˘ب سسي˘˘ل
يف ةتوافتملأ تابوقع˘لأ نا˘ف ،ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ ة˘ب˘ل˘ط˘لأ

ام وهو ،أريبك اعافترأ فرعت اهنم تلعج لتقلأ مئأرج
اينأديم اهقيبط˘تو مأد˘علأ ة˘بو˘ق˘ع ل˘ي˘ع˘ف˘ت بل˘ط˘ت˘ي

ىلع ةان˘ج˘لأ ة˘ب˘سسا˘ح˘مو ،م˘ه˘ل˘ي˘مز ق˘ح عا˘جر˘ت˘سسل
يف اميسس ع˘ي˘ظ˘ف˘لأ ا˘هرا˘سشت˘نأ ن˘م د˘ح˘ل˘ل م˘ه˘م˘ئأر˘ج
.ةددعتم بابسسأل بابسشلأ طاسسوأأ
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 ةيمنتلا بايغ ىلع جاجتحإا /ةليسسملا

ديماحملا ناكسس

2 مقر قيرطلا نوقلغي
ةبياعلب ةيدلب ديماحملأ ناكسس نم ةعومجم تمدقأأ

82 مقر ينطولأ قيرطلأ قلغ ىلع ةليسسملأ ةيلو
أذهو قيرطلأ طسسو ةيطاطملأ تÓجعلأ لاعسشأو
لكاسشملأ سضعب سصوسصخب يثراكلأ عسضولأ ببسسب
تأروذاقلأ ةيسضق يهو  ناكسسلأ اهنم يناعي يتلأ

يذاحملأ يدأولأ يف بسصت يتلأ يحسصلأ فرسصلأو
تأرسشحلأ  راسشتنأو ةهيرك  حئأور ةببسسم ناكسسلل
ىرخأأ ةيومنتلأ تلاغسشنأ سضعب أذكو  سسومانلأو
هب حرسص ام بسسح أذهو ةيدلبلأ اهنم دفتسست مل يتلأ
قلغ رمتسسأ ثيح  ةعاسس رخأأ ةديرجل نينطأوملأ دحأأ

هذه ةباتك ةياغ ىلإأ احابسص9 ةعاسسلأ نم قيرطلأ
نم نكمتن مل ةيدلبلأ سسيئرب انلاسصتأ دنعو رطسسألأ
.كلذ
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج5

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

9516ددعلا0202 ربمسسيد70 نينثإلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

امهطروتل ةنسس64 و83 رمعلا نم ناغلبي ةأارماو لجر نيسصخسش ،ةدكيكسسب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئ’ولا ةحلسصملاب ةيئانجلا ةقرفلا تفقوأا
حار لايتحاو بسصن ةيسضق لوح ، ةيئانجلا ةقرفلا فرط نم حوتفملا قيقحتلا ىلا دوعت ةيسضقلا تايثيح لايتح’ا و بسصنلا ةيسضق يف

.ةنسس45 رمعلا نم غلابلا نينطاوملا دحأا اهتيحسض
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نم امهيف هبتسشملأ نكمت ثيح

ىلع  ةرب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘م ه˘ب˘ل˘سس

يلأوحب اهلمجم يف تردق لحأرم

ة˘ي˘ط˘ب˘سضلأ  .م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م2.1

تنكمت ةيئانجلأ ةقرفلاب ةيئاسضقلأ

ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لأ ة˘˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘˘ت ن˘˘˘م

تن˘ي˘ب ا˘م˘ك ،ا˘عا˘ب˘˘ت ا˘˘م˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘تو
عقو ينعملأ نأأ قيقحتلأ تايرجم
مأربإأ لÓخ نم نيكيرسشلأ ةيحسض
ل˘با˘ق˘م ه˘ت˘ب˘كر˘م ل˘يد˘ب˘ت˘ل ة˘ق˘˘ف˘˘سص
انمث ىلغألأ ةديدج ةرايسس هميلسست
ى˘˘ل˘˘ع غ˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لأ قرا˘˘˘ف ع˘˘˘فد ع˘˘˘م
ةرايسس ذخأاب ماق هيف هبتسشملأ .تأرتف
ةبكرملأ هملسسي نأأ نود ، ةيحسضلأ

ةر˘م ل˘ك ي˘ف ا˘ج˘ج˘ح˘ت˘م ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ
ةهج نم تماق امك ، ةيهأو ججحب
يسسيئرلأ هب هبتسشملأ ةكيرسش ىرخآأ
سصوسصخب هتنأامطو  هب لاسصتلاب
تلحتنأ امك ، هل ملسستسس يتلأ هلأومأأ

غلابم ىلع لسصح˘ت˘ل˘ل تا˘يو˘ه ةد˘ع
˘مد˘ق˘ت تنا˘˘ك ثي˘˘ح ،ىر˘˘خأأ ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
ةر˘م ل˘ك ي˘ف ف˘تا˘ه˘لأ ر˘ب˘ع ا˘ه˘سسف˘ن

ي˘˘ف ه˘˘با˘˘˘سشت˘˘˘لأ نأأ ر˘˘˘ي˘˘˘غ ،ة˘˘˘ف˘˘˘سصب
ع˘˘قو ه˘˘نأأ كسشي ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج تأو˘˘˘سصألأ

ىوكسش عأديإاب موقيل بسصن ةيحسض
ةيئأزجلأ تأءأرجإلأ فلم مامتإأ دعب.
ةباينلأ مامأأ امهيف هبتسشملأ ميدقت مت
ةدكيكسس ةمكحم ىد˘ل ة˘سصت˘خ˘م˘لأ
ىلإأ تقؤوملأ سسبحلأ امهتعدوأأ نيأأ
.امهتمكاحم نيحلأ
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تا˘يا˘ن˘˘ج˘˘لأ ة˘˘م˘˘كح˘˘م ترد˘˘سصأأ

ة˘ن˘تا˘ب ءا˘سضق سسل˘ج˘م˘ب ة˘ي˘ئأد˘˘ت˘˘بلأ

ع» نيمهتملأ ةنأدإاب يسضقي امكح

خ«و ةنسس43 رمعلأ نم غلابلأ «ع

امكح ةنسس94 رمعلأ نم غلابلأ «ب

ذفانلأ نج˘سسلا˘ب ا˘م˘ه˘ت˘نأدإا˘ب ي˘سضق˘ي

ة˘يا˘ن˘ج ن˘ع ،تأو˘˘ن˘˘سس01 ةد˘˘م˘˘ل

لخم˘لأ ل˘ع˘ف˘لأ ة˘يا˘ن˘جو فا˘ط˘ت˘خلأ

يتلأ ةيسضقلأ يهو ،فنعلاب ءايحلاب

،42/40/7102 خ˘يرا˘ت ى˘لإأ ع˘جر˘ت

ن˘م «أأ ب» ة˘ي˘ح˘سضلأ نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع

ةلفاحلأ ر˘ظ˘ت˘ن˘ي،8991 د˘ي˘لأو˘˘م

ةعباتلأ لÓقزرم ةتسشم ىلإأ لقتنيل

قيرط ىوتسسم ىلع ،ةرمسشلأ ةيدلبل

هدنع فقوتت نأ لبق ،ليقثلأ نزولأ

لمحت،604 وجيب عون نم ةرايسس

ىلع ناكو ،يقأوبلأ مأأ ةيلو ميقرت

ةيحسضلأ لهجي سصاخسشأأ40 اهنتم

لخدأأ ام هبقلب أوقطن ثيح ،مهتيوه

مهنأ هنم انظ هب˘ل˘ق ى˘لأ ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لأ

رق˘م ى˘لإأ ه˘نو˘ل˘سصو˘ي˘سسو ه˘نو˘فر˘ع˘ي

هدايتقاب ةيح˘سضلأ أا˘جا˘ف˘ت˘ي˘ل ،ها˘ن˘كسس

ل˘م˘ع˘ي ن˘يأأ ة˘ي˘ئأد˘ت˘بأ ة˘سسرد˘˘م ى˘˘لإأ
لواح ثيح ،فنعلاب ،يناثلأ مهتملأ
نم نكمتي مل هنكل رأرفلأ ةيحسضلأ
ةبرسض نومهتملأ هل هجو ثيح ،كلذ
ىسشغم طقسس سسأرلأ ىوتسسم ىلع
فسصتنم دودح يف قافتسسأو ،هيلع
ه˘لأور˘سس ط˘ي˘خ د˘جو ثي˘ح ،ل˘˘ي˘˘ل˘˘لأ

ن˘م ن˘كم˘ت˘ي نأأ ل˘ب˘ق أذ˘ه ،ا˘عوز˘ن˘˘م
،مهتسضبق نم هتدلجب ذفنيو رأرفلأ
دق هيفطتخم نأاب دعب اميف نقيتيل
ملآاب رعسش نيح ايسسنج هل أوسضرعت
ل˘خ˘م˘لأ ل˘ع˘ف˘ل˘ل ه˘˘سضر˘˘ع˘˘ت تت˘˘ب˘˘ثأأ
ىوكسش عدوي نأأ لبق أذه ،ءايحلاب

يتلأ ،ينطولأ كردلأ حلاسصم ىدل

ة˘ي˘سضق˘لأ ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب تما˘ق

ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لأ ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م تن˘˘كم

،ةيئاسضقلأ تاهجلأ ىلع امهليوحتو

مكحب قطنلأو امهتمكاحم تمت نيأأ

ريدج .امهقح يف ةذفان تأونسس01

ل˘خ˘م˘لأ ل˘ع˘ف˘لأ ا˘يا˘سضق نأأ ر˘كذ˘لا˘˘ب

اب˘ي˘هر ا˘عا˘ف˘ترأ تفر˘ع د˘ق ءا˘ي˘ح˘لا˘ب

قوفي ام جأردأأ مت ثيح ،ةنتاب ةيلوب

ةيئانجلأ ةرودلأ نمسض ةيسضق54

بلغأ ،ةنتاب ءاسضق سسلجمب ةيراجلأ

.رسصق اهاياحسض

فاطتخإ’او فنعلاب باسش ىلع يسسنجلا ءادتع’اب اماق/ةنتاب

 هكيرسشو ةسسردم سسراحل اذفان انجسس تاونسس01
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فاسشتكأ ةنتاب ةيلوب أرخؤوم مت

فاسشتكلأ وهو ،ةيبيل ةيرثأأ ةسشيقن

ة˘فا˘ق˘ث˘لأ ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل ما˘˘ه˘˘لأ ير˘˘ثلأ

ا˘م بسسح ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘ل نو˘ن˘˘ف˘˘لأو

رداقلأ دبع ما˘ط˘ي˘ب د˘ي˘سسلأ ه˘ح˘سضوأ

ي˘فا˘ق˘ث˘لأ ثأر˘ت˘لأ ة˘ح˘ل˘سصم سسي˘˘ئر

ى˘ل˘ع ر˘ث˘ع ثي˘ح ،ة˘ير˘يد˘م˘˘لأ تأذ˘˘ب

هذ˘ه ة˘م˘يد˘ق˘لأ ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لأ ة˘˘سشي˘˘ق˘˘ن˘˘لأ

روقر˘ق ى˘م˘سسم˘لأ ير˘ثألأ ع˘قو˘م˘لا˘ب

خ˘يرا˘ت˘ب ة˘نا˘ير˘سس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا˘˘ب

فاسشت˘كلأ و˘هو،52/11/0202
،ةبقحلأ تأذ ىلأ دوعي يذلأ يناثلأ

،8102 ة˘ن˘سس ر˘خأ فا˘سشت˘˘كأ د˘˘ع˘˘ب
بسسح ،ةميدق ةيبيل تاباتك يوحي
تقولأ يف أذه ،راثلأ يف نيلسصتخم
ة˘˘سشي˘˘ق˘˘ن˘˘لأ ه˘˘ي˘˘ف يو˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ت يذ˘˘˘لأ
ة˘ير˘يد˘م بسسح ا˘ث˘يد˘ح ة˘ف˘سشت˘كم˘لأ

ةيدجبأÓل رط˘سسأأ30 ىلع ةفا˘ق˘ث˘لأ
ةرسشتنم تناك يتلأ ةميدقلأ ةيبيللأ
ثيح ،ايقيرفأ لامسش تاعطاقم يف

،فرحأأ50 نم لوألأ رطسسلأ نوكتي

70 ىلع يناثلأ رطسسلأ يوتحي اميف

سضرعت ثلاثلأ رطسسلأ امنيب ،فرحأأ
ةيعيبطلأ لمأو˘ع˘لأ ل˘ع˘ف˘ب فÓ˘تÓ˘ل
بسسحو ه˘نأأ ر˘ي˘غ ،ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لأ أذ˘˘كو
ريخلأ رط˘سسلأ نإا˘ف ة˘ي˘لوألأ ةءأر˘ق˘لأ

،فرحأأ40 ى˘˘ل˘˘ع يو˘˘ت˘˘ح˘˘ي أذ˘˘˘ه
غلبي ي˘سسل˘ك ر˘ج˘ح ى˘ل˘ع ة˘سشو˘ق˘ن˘م

،مسس45 هسضرعو م14.1 هلوط
نأأ حجري هنإاف ماطيب ديسسلأ بسسحو
دهاسش نع ةرابع يه ةسشيقنلأ هذه
تأءأرجلأ ذاختإأ مت دقف هيلعو ،ربق
حلاسصم روسضحب ةمزÓلأ ةينوناقلأ
ةسشيقنلأ لقن لجأل ينطولأ كردلأ

ةفاقثلأ ةيريدم رقم ىلأ ةفسشتكملأ
دجأوت˘ت يذ˘لأ تقو˘لأ ي˘ف ،نو˘ن˘ف˘لأو
ةنيدم فحتمب ىلوألأ ةسشيقنلأ هيف
ةيريدم بسسح حجريو أذه ،داقميت
راثآأ ىلع عقوملأ يوتحي نأأ ةفاقثلأ
ىلإأ دوعت اهفاسشتكأ دعب متي مل ىرخأأ
دجأوتلأ ق˘ب˘سست ةر˘با˘غ ة˘ي˘ن˘مز ةر˘ت˘ف
راثأÓل أدانتسسأ ةقطنم˘لا˘ب ي˘نا˘مور˘لأ
ةيمهأ أذكو ،اهب ةرسشتنملأ ةينامورلأ
ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تب˘˘قا˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لأ ع˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لأ

مت ام لÓخ نم ةديدع تأراسضح
.اهب هفاسشتكأ

ةقطنملاب اهعون نم ةيناثلا دعت

ةنتابب ةنايرسس يف روقرق ةقطنمب ةميدق ةيبيل ةسشيقن فاسشتكإا
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حلاسصم لوألأ سسمأأ ءاسسم تلخدت

ةدحو يف ةلثمم ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ

دأرفأأ ةثÓث ذاقنأ لجأل نم ،ةرمسشلأ

قانتخل أوسضرعت ةدحأو ةلئاع نم

نو˘˘˘برا˘˘˘كلأ د˘˘˘ي˘˘˘سسكوأ لوأ زا˘˘˘غ˘˘˘˘ب

م˘ه˘ن˘كسسم ةأا˘˘فد˘˘م ن˘˘م ثع˘˘ب˘˘ن˘˘م˘˘لأ

ي˘ت˘ي˘سسل ي˘ح˘ب ن˘ئا˘˘كلأ ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لأ

،ةنتاب ةيلول ةعباتلأ ةرمسشلأ ةنيدمب
رمعلأ نم ةغلابلأ مألاب رمألأ قلعتيو

نم نيتغلاب˘لأ ا˘ه˘ي˘ت˘ن˘بأو ة˘ن˘سس35

،يلأوتلأ ىلع ةنسس22و81 رمعلأ
نم ناكملأ نيعب نهفاعسسأ مت ثيح
لبق ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم فرط
يف أذه ،ةنيدملأ ةدايع ىلإأ نهليوحت
با˘ب˘سسأأ ه˘˘ي˘˘ف ع˘˘جر˘˘ت يذ˘˘لأ تقو˘˘لأ
ةنياعملأ بسسح قانتخÓل نهسضرعت

دأدسسنأ ىلإأ حلاسصملأ تأذل ةيلوألأ
نأأ ركذلاب ر˘يد˘ج ،ن˘كسسم˘لأ ة˘ن˘خد˘م
ةيلوب زا˘غ˘لا˘ب تا˘قا˘ن˘ت˘خلأ تلا˘ح
نم اظوحلم اعافترإأ تفرع دق ةنتاب

نوكت داكت ي˘ت˘لأ تÓ˘خد˘ت˘لأ لÓ˘خ
ا˘˘يا˘˘ح˘˘سض فا˘˘ع˘˘سسإأ ل˘˘جأل ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘ي
ثيح .Óتاق ناك اهسضعب ،تاقانتخلأ
ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘سصم دد˘ج˘˘ت
كرت ةرور˘سضب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘ل˘ل ا˘هءأد˘ن

تÓيسصوت ةبقأرمو ةيوهتلأ ذفانم
سضا˘ف˘خ˘نلأ ما˘مأ ا˘سصو˘سصخ ،زا˘غ˘لأ
ةرأر˘˘ح˘˘لأ تا˘˘جرد ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘سسم˘˘˘لأ

قطانم ديدع ربع جولثلأ طقاسستو
لئاسسو لÓغتسسأ لعجي ام ،ةيلولأ
رق ىلع ءاسضقل˘ل ا˘بو˘ل˘ط˘م ة˘ئ˘فد˘ت˘لأ
ةبقأرم˘ل ة˘يا˘ن˘ع˘لأ ءÓ˘يإأ نود ءا˘ت˘سشلأ

ن˘˘م ه˘˘ل˘˘كسشت ا˘˘مو ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لأ هذ˘˘ه
.اهيلمعتسسم ةحسص ىلع رطاخم

ةنتاب

ةرمسشلا يف نوبراكلا ديسسكوأا لوأا زاغب قانتخإل نسضرعت اهيتنباو مأا ذاقنإا

اهفسشك اهتوسص/ةدكيكسس

رايلمÓ 2.1هك نابلسسي ةأارماو لجر
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ن˘˘م تار˘˘صشع˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
رقم مامأا «تايصسكا˘ط˘لا» با˘ح˘صصأا

نارودلا روحم دنعو لقنلا ةيريدم
اهنع دعبي ’ يذلا ميهاربإا يديصس
ل˘خد˘م ق˘ل˘غ ي˘˘ف بب˘˘صست ا˘˘م و˘˘هو
نأا لبق نمزلا نم ةدمل ةبانع ةنيدم
مامأا هحتف ى˘ل˘ع نو˘ق˘ئا˘صسلا ق˘فاو˘ي

يذلا دهصشملا وهو رورملا ةكرح
ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ت رر˘˘كت
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘˘ع ىر˘˘˘خأ’ا تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا
،ىلفدلا نيع ،ةنيطنصسق ،ةمصصاعلا
كلذو سساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘صسو نا˘صسم˘ل˘ت

«ةعاصس رخآا» هيلع تفقو ام بصسح
تلصسرأا يتلا تاهويديفلا لÓخ نم
هذه يف نيكراصشملا لبق نم اهل
ةثÓث اهل تعد يتلا تاجاجتح’ا

ةمظنملا :ي˘هو ة˘ي˘با˘ق˘ن تا˘م˘ظ˘ن˘م
داحتا ،نييرئازجلا نيلقانلل ةينطولا
ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘لا

تارايصس يقئاصسل ينطولا داحت’او
نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا بلا˘ط ثي˘˘ح ،ةر˘˘جأ’ا
ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘صصو˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘˘لا
ي˘ق˘ئا˘صسو ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘لا ت’ا˘˘غ˘˘صشنا˘˘ب
او˘ب˘لا˘˘ط ن˘˘يذ˘˘لا ةر˘˘جأ’ا تارا˘˘ي˘˘صس
هومصسأا ام فقوب ةيصصولا تاهجلا
ي˘ف ر˘ظ˘˘ن˘˘لاو «ةرادإ’ا با˘˘هرإ’ا˘˘ب»
ا˘ه˘ي˘ف تب˘ب˘صست ي˘ت˘لا م˘ه˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘صضو
ذنم ةموكحلا اهترقأا يتلا ريبادتلا
ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ر˘ه˘صشأا ة˘ع˘صست ة˘بار˘˘ق
ثيح ،هتحفاكمو انوروك سسوريف
ا˘˘هر˘˘قأا ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘نا˘˘عإ’ا نأا اود˘˘كأا

اهنأا امك ةليئصض ةيروهمجلا سسيئر
ن˘ي˘ق˘ئا˘صسلا ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل ل˘صصت م˘˘ل
ع˘˘˘˘˘فد طار˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صشا بب˘˘˘˘˘صسب كلذو
ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘˘صصلا تا˘˘كار˘˘ت˘˘صشا
ل˘˘با˘˘ق˘˘م ءار˘˘جأ’ا ر˘˘ي˘˘غ لا˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘˘ل
نم هنأا نيربتعم ،اهيلع لوصصحلا

ىلع رفاصسملا ةيامح لوقعملا ريغ
،نطاوم امهÓك نأ’ لقانلا باصسح
لا˘ي˘ح د˘ف˘ن م˘هر˘ب˘صص نأا ن˘يد˘˘كؤو˘˘م

يف مهل ببصست يذلا مئاقلا عصضولا
ىلع مهتعصضو ةريبك ةيلام رئاصسخ
ى˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب ،سسÓ˘˘فإ’ا ة˘˘فا˘˘ح
ةجيتن تناك يتلا ةيصسفنلا ةاناعملا

نأا نوري يذلا عصضولا اذهل ةيمتح
لايخلا نم ابرصض حبصصأا هرارمتصسا

مهل حا˘م˘صسلا ة˘مو˘كح˘لا ى˘ل˘ع نأاو
ع˘˘صضو ع˘˘م طا˘˘صشن˘˘ل˘˘˘ل ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب
ا˘˘صصو˘˘صصخ ي˘˘ح˘˘صص لو˘˘كو˘˘تور˘˘˘ب
نيب ام ةلماعلا تارايصسلل ةبصسنلاب
ةدو˘ع نأا ى˘لإا ن˘ي˘˘ت˘˘ف’ ،تا˘˘ي’و˘˘لا
مهيطعي يلخاد˘لا يو˘ه˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘لا
،اصضيأا مه طاصشنلل ةدوعلا يف قحلا

ريزول بلاطم ةيصضرأا اوعفر ثيح
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ءارد˘˘˘م ،ة’و˘˘˘لا ،ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا

نم اوبلاط ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ءا˘ط˘صسوو
ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘صس ةدو˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
طاصشنلل تاي’ولا نيب ام ةيعامجلا

ريبادت مارتحاب يصضقي مازتلا لباقم
هنأاو اميصس ’ اهب لومعملا ةياقولا
ر˘ي˘غ ل˘ق˘ن˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ تل˘˘ح˘˘ف˘˘ت˘˘صسا
ة˘لود˘لا ىد˘ح˘ت˘ي يذ˘لا» سصخر˘م˘لا

˘مار˘ت˘˘حا ى˘˘ندأا نود ارا˘˘ه˘˘ن ارا˘˘ه˘˘ج
ر˘ع˘˘صس ة˘˘نزاو˘˘م ،ة˘˘لود˘˘لا طور˘˘صشل
نيل˘قا˘ن˘لا ن˘ي˘ب ة˘ف˘صصا˘ن˘م ةر˘كذ˘ت˘لا

رر˘صض ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف ر˘˘فا˘˘صسم˘˘لاو
ةبصسن سصيلقت نع مجانلا سسÓفإ’ا

ةئاملاب05 ـب ةلوغصشملا دعاقملا
ةريعصست˘لا ي˘ف ةدا˘يز˘لا ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لا˘بو

وأا ةئاملاب05 نع لقت ’ ةبصسنب
،سضيو˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘لود˘˘˘لا ل˘˘˘ف˘˘˘كت
ن˘ي˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل سصي˘˘خر˘˘ت˘˘لا
ى˘لإا يرو˘ف˘لا عو˘جر˘ل˘˘ل تا˘˘ي’و˘˘لا
عدر يف ةيلاعفلاو لدعلا ،طاصشنلا

ءابولا نم ةياقولا ريبادت يفلاخم
لقن˘لا ل˘ئا˘صسو ي˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم ط˘صسو
ط˘ي˘ل˘صست لÓ˘خ ن˘˘م كلذو ير˘˘ب˘˘لا
بكار˘لا ى˘ل˘ع ةر˘صشا˘ب˘م ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا
سصاوخلا تابكرم لخاد فلاخملا
ى˘ل˘ع (ةر˘جأا تارا˘ي˘˘صسو تÓ˘˘فا˘˘ح)

لقنلل ةيمومعلا تاصسصسؤوملا رارغ
تÓ˘˘فا˘˘ح˘˘لا ،ياو˘˘مار˘˘ت ،ور˘˘ت˘˘ي˘˘˘م)
عصضولا ةبوقع طاقصسإا ،(ةيمومعلا
تا˘ب˘كر˘م˘ل ر˘صشح˘م˘لا ي˘ف يرو˘ف˘لا

ر˘صضا˘ح˘م˘ب ا˘ه˘لاد˘˘ب˘˘ت˘˘صساو ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا
يفلاخم قح يف رر˘ح˘ت تا˘ف˘لا˘خ˘م
نم اهيف تبلل كلذو ةياقولا ريبادت

تابوقعلل ةي˘ئ’و˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا فر˘ط
اصسيركتو فصسعتلل ايدافت ةيرادإ’ا
ةجرد عم ةبوقعلا ةدم ةمئÓم أادبمل
ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘لا ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت ،ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا
ةيلاملا ةدعاصسملا نم نيمورحملا
ةرر˘صضت˘م˘لا ن˘ه˘م˘ل˘ل ة˘صصصصخ˘م˘لا

ة˘˘ما˘˘نزر لو˘˘ب˘˘ق لÓ˘˘خ ن˘˘˘م كلذو
تاقحت˘صسم˘ل طا˘صسقأ’ا˘ب د˘يد˘صست˘لا
ة˘ق˘با˘صسلا تاو˘ن˘صسل˘˘ل «سسو˘˘نزا˘˘ك»

نود0202 ة˘ن˘صسل با˘˘ت˘˘ت˘˘ك’او
دحلا ديدصست˘ب ءا˘ف˘ت˘ك’ا وأا د˘يد˘صست
،رخأاتلا تامارغ طاقصسإا عم ىندأ’ا
مهيمدخ˘ت˘صسمو ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘لا ن˘ي˘كم˘ت

نم تاي’ولا نيب ام طوطخ ىلع
ةدئافل ةحونمملا ةيلاملا ةدعاصسملا
بصصب كلذو ةرر˘˘صضت˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘صسأ’ا

ن˘ع ل˘ق˘ي ’ يذ˘لا ل˘ما˘كلا م˘ه˘ق˘˘ح

ةيط˘غ˘ت˘ل ا˘ير˘ه˘صش را˘ن˘يد00003
عم ربوتكأاو ربمتبصس ،توأا رهصشأا
ن˘˘ي˘˘ح ى˘˘لإا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه د˘˘يد˘˘م˘˘ت
سضيو˘˘ع˘˘ت ،طا˘˘صشن˘˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘عو˘˘˘جر
فلتلا نع تاي’ولا نيب ام طوطخ
ءارج مهتابكرم لاط يذلا يئزجلا

لقي ’ يذلاو فقوتلا ةدم لوط

تÓفاحل˘ل را˘ن˘يد000004 نع

رانيد000003و ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘كلا

000002 ،ةطصسوتم˘لا تÓ˘فا˘ح˘ل˘ل

000001و ةر˘ي˘غ˘صصلا تÓ˘فا˘ح˘ل˘ل
قودنصص ليهأا˘ت ،ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘صسل
تا˘كار˘ت˘صشا لو˘˘ب˘˘ق˘˘ل «سسو˘˘نزا˘˘ك»
قئا˘صس ن˘م ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘صسم
ق˘ئا˘صسو ق˘ئا˘˘صس ق˘˘فار˘˘مو سضبا˘˘قو
مهرابتعاب ةرجأا ةرا˘ي˘صسل ي˘طا˘ي˘ت˘حا

ام ابلاغو نيرقتصسم ري˘غ ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م
نم يبصسانت غلبمب مهتصصلاخم متت
ل˘صصح˘م˘لا ي˘مو˘ي˘لا لا˘م˘عأ’ا م˘˘قر
اماجصسنا رثكأا ةصصلاخم ماظن وهو
.ريجأ’ا ريغ طمن عم

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ
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يلاو يمير˘ب ن˘يد˘لا لا˘م˘ج ما˘ق
ةرايزب سسمأا ةحيبصص ةبانع ةي’و
يلودلا طاطيب حبار راطمل ةنياعم
مت ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لا ى˘ل˘ع ف˘قو ن˘يأا
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف ا˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت
يد˘صصت˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حإ’ا

انوروك سسوريفب ىودعلا راصشتنإ’

ع˘˘م اذ˘˘ه و91 ديفوك دجت˘صسم˘لا
ةيوجلا تÓحرلا طاصشن فانئتصسإا
ه˘حا˘˘ي˘˘ترإا ىد˘˘بأا ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا
م˘ت يذ˘لا ي˘ح˘صصلا لو˘كو˘تور˘ب˘˘ل˘˘ل
يذلا ما˘ع˘لا ق˘فر˘م˘لا اذ˘ه˘ب ه˘ع˘صضو
ةدع دعب نيرفاصسملا مدخي فوصس
.ةيوجلا تÓحرلا عاطقنإا نم رهصشأا

ى˘ل˘ع ةدا˘يز ه˘نأا ةرا˘صشإ’ا˘ب ر˘يد˘ج و
نم يتلا تايناكمإ’ا عيمج ريفوت
ةطحملل نمٱا طاصشن نامصض اهنأاصش
نع نيلثمم نييعت مت دقف ةيوجلا
ةحصصلا عاطق و ةيندملا ةيامحلا
حلاصصملا فل˘ت˘خ˘م اذ˘كو ة˘ي’و˘لا˘ب
لثمأ’ا لف˘كت˘لا نا˘م˘صضل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

تم˘˘ظ˘˘ن تنا˘˘كو .ن˘˘ير˘˘فا˘˘صسم˘˘لا˘˘˘ب
راطم ة˘صسصسؤو˘م طرا˘ف˘لا عو˘ب˘صسأ’ا

ة˘كر˘صشو ة˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب طا˘˘ط˘˘ي˘˘ب ح˘˘بار
ةبرجت ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا
ط˘ط˘خ˘م˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ل ة˘˘ي˘˘صضار˘˘ت˘˘فإا
ا˘نورو˘ك ءا˘بو ة˘ح˘فا˘كم˘ل ي˘ئا˘قو˘لا
فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘صسإا ع˘˘م كلذ و را˘˘ط˘˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘˘˘يو˘˘˘ج˘˘˘لا طو˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا تÓ˘˘˘˘حر
ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘ي˘ل˘خاد˘˘لا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ة˘ل˘حر لوأا˘ب د˘حأ’ا سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘˘صص
ةر˘صشا˘ع˘لا ة˘عا˘صسلا ى˘ل˘ع ة˘ج˘مر˘ب˘م
ر˘ئاز˘ج˘لا را˘˘ط˘˘م و˘˘ح˘˘ن ف˘˘صصن˘˘لاو
يف و ددصصلا اذ˘ه ي˘فو.ة˘م˘صصا˘ع˘لا
ي˘ت˘لا ة˘يزار˘ت˘حإ’ا تاءار˘جإ’ا را˘طإا
راصشتنإا نم ةلوليحلل دÓبلا اهفرعت

حبار راطم فرع »91 ديفوك »
ةصصاخو ةدد˘صشم تاءار˘جإا طا˘ط˘ي˘ب
را˘ط˘م˘لا˘ب ة˘ط˘بار˘م ة˘ي˘˘ب˘˘ط ا˘˘قر˘˘فو
كوكصشملا ت’ا˘ح˘لا ن˘ع ف˘صشكل˘ل
يف ةيربخم ل˘ي˘لا˘ح˘ت ءار˘جإاو ا˘ه˘ي˘ف
ةروطتم لئاصسو ربع ناكملا نيع
اهنم ربعي تاريماك لثم ،ةثيدحو
ة˘˘جرد سسا˘˘ي˘˘ق˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت ر˘˘فا˘˘صسم˘˘لا

ليلاحتلا ىلع عÓطإ’ا عم ةرارحلا
عم ةقئاف ة˘عر˘صسبو نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع˘ب
˘˘مد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ق˘˘قد˘˘م ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت ءار˘˘˘جإا

ن˘ي˘ع˘ب ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لاو
«ةبانع راطم ريدم بصسحو.ناكملا
ةعاذإÓل حيرصصت يف «يلع ةلحروب

ةيلخادلا تÓحرلا فانئتصسإا ةيصشع
هدامتعإا مت ايحصص ’وكوترب نأا دكأا
نيفظوم˘لاو ن˘ير˘فا˘صسم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل

سسور˘ي˘ف ءا˘بو ن˘م ءاو˘صس د˘ح ى˘ل˘ع

91 د˘ي˘فو˘ك د˘ج˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك
نيديلل رفاصسملا ميقعت يف لثمتي
نع يكيتاموتأ’ا با˘ب˘لا ح˘ت˘ف ل˘ب˘ق

تبثملا لاجلا مقعم عزوم قيرط
ةحصسام» ىلع رورملا مت ناكملاب
يأا عنمل بابلا لخدم دنع » ةمقعم
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ل ل˘˘ق˘˘ن
لبق نم ةرارحلا سسايق مت نيلجرلا

ءادترإا ةيرابجإا عم ةيرارح اريماك
زا˘ه˘ج˘ل رور˘˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘ما˘˘م˘˘كلا
طو˘ط˘خ˘لا كي˘˘با˘˘صشلو ر˘˘ي˘˘نا˘˘كصسلا
وأا ز˘ج˘ح˘ل˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا
ر˘يد˘م˘لا ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م.مÓ˘˘ع˘˘ت˘˘صسإÓ˘˘ل

ةيوجلا طوطخلا ةكرصشل يوهجلا

لوكوتربلا ى˘لإا قر˘ط˘ت ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

فر˘˘ط ن˘˘م د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘صصلا

ءا˘˘بو˘˘لا ي˘˘صشف˘˘ت ع˘˘ن˘˘م˘˘ل ة˘˘كر˘˘˘صشلا

نم تارئا˘ط˘لا˘ب كلذ˘كو را˘ط˘م˘لا˘ب

ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘ي م˘˘قا˘˘ط دو˘˘جو لÓ˘˘خ

داو˘م˘ب ةر˘ئا˘ط˘لا م˘ي˘ق˘ع˘تو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت

اهب فرت˘ع˘م م˘ي˘ق˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘صصصصخ˘م

لمعلا ةدايز ةرئاطلا فيظنتل ايلود

.يداعلا لوكوتور˘ب˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ى˘ل˘ع

نا˘˘˘˘ف تÓ˘˘˘˘حر˘˘˘˘لا سصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘بو

ةيادب ةيرئازجلا ةيو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘لا

ربمصسيد6لا د˘حأ’ا ة˘ح˘ي˘ب˘صص ن˘م

ايموي ناتجمربم ناتلحر اهل0202

طا˘ط˘ي˘ب ح˘بار را˘ط˘م ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نإا

نيدموب يراوه راطم هاجتإاب ةبانعب

موي نيح يف ة˘م˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب

ةجمربم تÓحر3 دجوت سسيمخلا

ةجمربم ىرخأا تÓحر كانه امك

نارهو ةنيدمب ةيناصسلا راطم ىلإا

.ايعوبصسأا ةجمربم تÓحر3 يهو

نيرفاسسملا سصحفل ةيبط قرفو ةددسشم ةيحسص تاءارجإا

يلودلا طاطيب حبار راطمب ةيلخادلا ةيوجلا تÓحرلا فانئتضسإا

ةثÓث هتقلطأا يذلا ءادنلل نطولا تايلو يقاب يف مهئارظن رارغ ىلعو ةبانع ةيلوب ةرجألا تارايسس يقئاسس نم تارسشعلا ،سسمأا ،باجتسسا
مهددهي يذلا سسÓفإلا نم مهذاقنإاو مهتيعسضو يف رظنلاب ةيسصولا تاهجلا ةبلاطمل ةيجاجتحا ةفقو ميظنت لجأا نم ةيباقن تاميظنت

.مهتنهم ددهيو

يسسيئرلا هكيرسش فيقوتب تحمسس ةيلمعلا

ةنابج» ـب تاردخم جورم فيقوت
«دورم»04 زجحو «دوهيل

ةحلصصملل ةعباتلا تاردخم˘لا ة˘ح˘فا˘كم ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت
عوبصسأ’ا ةياهن ،ةبانع˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
جلاعملا فيكلا يجورم ربكأا دحأا فيقوت نم ،مرصصنملا

،يبعصشلا «دوهيل ةنابج» بهذلا داو يح ىوتصسم ىلع
لبق نم ريبك يتامÓعتصسا لمع دعب ةيلمعلا تمت ثيح
ريثكلا ذختي هيف هبتصشملا نأاو اصصوصصخ ،ةقرفلا دارفأا

ثيح ،نمأ’ا ةصضبق يف عوقولا يدافتل تاطايتح’ا نم
راوجب دجاوتملا هلزنم نم راتمأا دعب ىلع همومصس جوري
يحلا لمحي يتلا ةيدوهيلا ةربقملاو «رونلا» دجصسم
دعبو تاردخملا ةحفاكم ةقرف دارفأا نأا ريغ ،اهتيمصست
دقعلا يف) «سس» ه˘ي˘ف ه˘ب˘صشت˘م˘لا تا˘كر˘ح˘ت˘ل م˘هد˘صصر˘ت
هرثإا ىل˘ع ط˘ب˘صض ا˘م˘كح˘م ا˘ن˘ي˘م˘ك ه˘ل او˘ب˘صصن (ثلا˘ث˘لا

(دورم) «ةلطزلا» نم ةعطق04 ةبارق ةزايحب اصسبلتم
تادئاع نم يلام غلبم ىلإا ةفاصضإ’اب ،جيورتلل ةئيهم
اذه ،ريبكلا مجحلا نم روظحم سضيبأا حÓصس ،جيورتلا

ةيروهمجلا ليكو نم نذإاب فوقوملا لزنم سشيتفت دعبو
سسدصسم ىلع ةقرفلا دارفأا رثع ،ةبانع ةمكحم ىدل
ةيريدم رقم ىلإا هيف هبتصشملا دايتقا اهدعب متيل ،يرحب
هقحب ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا تذختا نيأا نمأ’ا

هلومم نأا هعم يرجأا يذلا يلوأ’ا قيقحتلاب فرتعاو
يح ىوتصسم ىلع دجاوتي جلاعملا فيكلاب يصسيئرلا
يف اصضيأا هفيقوتب ةقرفلا دارفأا ماق نيأا «وناوج» سسوبيصس
ةينوناقلا تاءارجإ’ا رخآ’ا وه هقحب ذختتل هصسفن مويلا
ةيئاصضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ه˘كير˘صش ع˘م مد˘ق˘يو ة˘مزÓ˘لا
˘ما˘يأ’ا لÓ˘خ ،ة˘بر˘صض ي˘نا˘ث هذ˘ه نو˘كت˘ل ،ة˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
هذه يجورمل تاردخملا ةحفاكم ةقرف اههجوت ،ةريخأ’ا
ارخؤوم اهحاجن دعب كلذو «دوهيل ةنابج» يحب مومصسلا
بوبحلا يجورم ربكأا نم ناربتعي نيصصخصش فيقوت يف
وعدملاب رمأ’ا قلعتيو روكذملا يحلا يف ةصسولهملا
.«ت.و» ىمصسملاو «يصشارحلا»

h. g`

ةيندملا ةلاحلا قئاثو جارختسسا مدع ببسسب
حلاسصملا ىلع ءابرهكلا عطق ءارج

نينطاوملا جاجتحاو ىضضوف
رامع يديضس ةيدلبب

ىصضوفلا نم ةلاح رامع يديصس ةيدلب سسمأا تدهصش
بايغ لظ يف ةي˘ند˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘ب نا˘ق˘ت˘ح’او
ىلع نودفاولا نو˘ن˘طاو˘م˘لا  ج˘ت˘حا ثي˘ح ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
ةيرزملا عاصضوأ’اب اد˘يد˘ن˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘م˘ب ة˘ح˘ل˘صصم˘لا

نم ةيندملا ةلاحلا ةحلصصم ناوعأا عم ةيمويلا ةاناعملاو
نكلو ةرم لك يف ةيندملا ةلاحلا قئاثو جارختصسا لجأا

را˘ي˘ت˘لا ماد˘ع˘نا ءار˘ج عا˘˘صضوأ’ا تم˘˘قا˘˘ف˘˘ت ةر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
اذهلو ةماع ةفصصب ةيدلبلابو ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘ب ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا
رارغ ىلع مهب ةصصاخلا قئاثولا جارختصسا مهيلع رذعت
ةيلئاعلا ةلاحلا ةداهصشو ةماقإ’ا ةداهصشو دÓيملا ةداهصش
يئابرهكلا رايتلا عطق ببصسب كلذو قئاثولا نم اهريغو
مقت مل يتلا ةيدلبلا ىلع زاغلنوصس حلاصصم فرط نم
سسيمخلا موي ذنم اذهو زاغلنوصس تاقحتصسم ديدصستب
عصضولا لاز ام رطصسأ’ا هذه ةباتك دح ىلإاو مرصصنملا

ةيدلبلا نع ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘فو ه˘لا˘ح ى˘ل˘ع
نإاف نيفظوملا سضعب فرط نم تاحيرصصت بصسحبو
هؤوانتقا مت ا˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك اد˘لو˘م كل˘ت˘م˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘صصم
بصضغ را˘ثأا ا˘م اذ˘هو ل˘˘م˘˘ع˘˘ي ’ ه˘˘ن˘˘كلو ر˘˘ي˘˘يÓ˘˘م˘˘لا˘˘ب
ىتحو ةيند˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا ة˘ح˘ل˘صصم لا˘م˘عو ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا
ءاصضق ل˘جأا ن˘م ار˘كا˘ب او˘ظ˘ق˘ي˘ت˘صسا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

جارختصساو مهلاغصشأا لا˘م˘كت˘صس’ غر˘ف˘ت˘لاو م˘ه˘تا˘ي˘جا˘ح
يئابرهكلا رايتلا عطق ببصسب نكلو ةمزÓلا مهقئاثو
حلاصصم فرط نم رامع يديصس ةيدلب حلاصصم ىلع
ةدايزو عاصضوأ’ا مقافت يف مهاصس ام اذهو زاغلنوصس
مهو سسيمخلا موي ذنم ثيح نينطاوملا طصسو ناقتح’ا
ةلاحلا ةحلصصم نم ةدحاو ةقيثو اوجرختصسي ملو نوناعي
ةيد˘ل˘ب نأا ة˘صصا˘خو ءا˘بر˘ه˘كلا ل˘كصشم بب˘صسب ة˘ي˘ند˘م˘لا
ل˘كا˘صشم ةد˘ع ن˘م  ي˘نا˘ع˘ت ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘˘م را˘˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘صس
لمعلا فورظ نيصسحتك لامع˘لا بلا˘ط˘م˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو
ةبصسنلاب ةينهملا  سسبÓملاب ةبلاطملاو روجأ’ا رخأاتو
با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘ف اذ˘هو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘˘لاو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ل
ريصست ةيدلب˘لا نأا ة˘صصا˘خو ة˘يد˘ل˘ب˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
.ةباينلاب
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مويلا ةلمحلا ل˘سصاو˘ت˘ت ا˘م˘ي˘ف
ر˘˘˘يذ˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل ،لور˘˘˘سصلا ي˘˘˘ح˘˘˘˘ب
قانتخلا رط˘خ ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
نو˘˘بر˘˘كلا د˘˘ي˘˘˘سسكأا لوأا زا˘˘˘غ˘˘˘ب
ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ةز˘ه˘جأا ن˘م ثع˘ب˘ن˘م˘˘لا

مهتوعد ىلإا ةفاسضإا، نيخسستلاو
نم ةيئاقولا تاءارجإلا مارتحل
ف˘سشك ثي˘ح .ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘˘ف
لا˘سصتلاو مÓ˘عإلا˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
ةبانعب ةيندملا ةيامحلا ةيريدمب
اوفعسسأا هناوعأا نأا «ةعاسس رخآا» ـل
لـقيلام نيريخألا نيرهسشلا يف

زاغب او˘ق˘ن˘ت˘خا ا˘سصخ˘سش02 نع
برسستملا نوبركلا ديسسكأا لوأا

ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ةز˘ه˘جأا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م
ى˘ح˘سضأا ا˘م و˘هو ،ن˘ي˘˘خ˘˘سست˘˘لاو
ةيبا˘ن˘ع˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ةا˘ي˘ح دد˘ه˘ي
ه˘˘ت˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ب ع˘˘فد يذ˘˘لا ر˘˘˘مألا
ةينمألا ةز˘ه˘جألا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘ل˘ل

ةفاسضإا ينطولا كردلا رارغ ىلع
صضعبو ةيمÓسسإلا ةفاسشكلا ىلإا
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
ةيوعوت ةلمحب مايقل˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ءا˘ي˘حأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت
نم نينطاوملا ريذ˘ح˘ت˘ل ة˘يلو˘لا

ديسسكأا لوأا زاغب قانتخلا رطخ
ةز˘ه˘جأا ن˘م ثع˘ب˘ن˘م˘لا نو˘بر˘كلا
ىلإا ةفاسضإا، نيخسستلاو ةئفدتلا
تاءار˘˘جإلا مار˘˘ت˘˘حل م˘˘ه˘˘تو˘˘عد
نيأا انوروك صسوريف نم ةيئاقولا

ة˘يد˘ل˘ب ر˘ق˘م ن˘م ة˘ياد˘ب˘˘لا تنا˘˘ك
مث ةرسضخوب يحب ارورم ينوبلا

ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘با˘˘سشلاو يا˘˘م لوأا ي˘˘ح
يحب مويلا ةلمح˘لا ل˘سصاو˘ت˘ت˘سس
انثد˘ح˘م فا˘سضأاو اذ˘ه، لور˘سصلا
نو˘˘بر˘˘كلا د˘˘ي˘˘سسكأا لوأا زا˘˘غ نأا
نو˘˘ل˘˘لا م˘˘يد˘˘ع زا˘˘˘غ و˘˘˘ه يذ˘˘˘لا

ها˘يا˘ح˘˘سض رذ˘˘ن˘˘ي ل ،ة˘˘ح˘˘ئار˘˘لاو
لو نينيعلا يف ةقرحب ل اقبسسم
لب ،لاعسسب لو قلحلا يف جيهتب

ةو˘سشن˘لا ن˘˘م ءي˘˘سشب نور˘˘ع˘˘سشي
نأا نكم˘م˘لا ن˘مو ،ءا˘خر˘ت˘سسإلاو
صضر˘م˘˘لا وأا ةا˘˘فو˘˘لا ى˘˘لإا يدؤو˘˘ي
ي˘م˘سس كلذ˘ل ،ئ˘جا˘˘ف˘˘م ل˘˘كسشب
.تماسصلا لتاقلاب

زاغب ممستلا ضارعأ
نوبركلا ديسكأ لوأ

زاغب ممسستلا صضارعأا نعو
انثدحم لاق نوبركلا ديسسكأا لوأا
ر˘ع˘سشي زا˘˘غ˘˘لا˘˘ب م˘˘م˘˘سست˘˘م˘˘لا نإا
،ف˘ع˘سضلا ،راود˘˘لا و عاد˘˘سصلا˘˘ب
،رد˘سصلا ملآا ،ؤو˘ي˘ق˘ت˘لا ،نا˘ي˘ث˘غ˘لا
نزاو˘˘ت˘˘لا ناد˘˘ق˘˘ف و صشيو˘˘سشت˘˘لا
تÓ˘سضع˘لا ج˘ن˘سشت ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإا

امك، مايقلا ىلع ةردقلا مدعو
قا˘˘سشن˘˘ت˘˘سسا يدؤو˘˘˘ي نأا ن˘˘˘كم˘˘˘ي

لوأا زا˘غ ن˘م ةر˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘ي˘˘م˘˘ك
ناد˘ق˘ف ى˘˘لإا نو˘˘بر˘˘كلا د˘˘ي˘˘سسكأا
ر˘ي˘غ ى˘ل˘عو ،ةا˘فو˘لا وأا ي˘˘عو˘˘لا

نأا نكمم˘لا ن˘م ه˘نإا˘ف ،ع˘قو˘ت˘م˘لا
ممسست˘لا ة˘لا˘ح صصي˘خ˘سشت نو˘كي
نأل ًابعسص نوبركلا ديسسكأا لوأاب
ة˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘سشم نو˘˘˘˘كت صضار˘˘˘˘عألا
صضارمألاب ة˘سصا˘خ˘لا صضار˘عأÓ˘ل
نأا ن˘˘˘كم˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘مو، ىر˘˘˘˘خألا
دي˘سسكأا لوأا قا˘سشن˘ت˘سسإا بب˘سست˘ي
رو˘ه˘ظ ل˘ب˘ق ةا˘فو˘لا˘ب نو˘˘بر˘˘كلا
.باسصملا ىلع صضارعألا

نم ةياقولا قرط
ديسكأ لوأ زاغب قانتخقا

نوبركلا
ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘˘لا قر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘مأا

ءا˘ن˘ت˘قا مد˘ع˘ب أاد˘˘ب˘˘ت˘˘فOC ن˘˘˘˘˘م
ةفورعملا ريغو ةدلقملا ةزهجألا

ة˘ي˘ماز˘لإا ع˘م ةد˘م˘ت˘ع˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘غو
ف˘ي˘ظ˘ن˘تو ة˘يرود˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا
هايملا تاناخسسو ةئفدتلا ةزهجأا

ل˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت ىر˘˘˘˘˘خأا تاودأا يأاو

ةنياعمو دقفت بجي امك،زاغلاب
ناخدلا فرسص تاونقو نخادملا

مدعو اهت˘ي˘حÓ˘سص ن˘م د˘كأا˘ت˘لاو
رو˘ي˘˘ط˘˘لا صشا˘˘سشعأا˘˘ب ا˘˘هداد˘˘سسنإا

وأا لاغسشألا تÓسضف نم اهريغو
ة˘ط˘قا˘سست˘˘م˘˘لا را˘˘ج˘˘سشألا قاروأا

ةئوهتلا ةرورسض عم اذه، اهريغو
ءاسسمو احابسص فرغل˘ل ة˘ي˘مو˘ي˘لا

لجأا نم ،قئاقد01 ةدمل ولو
ن˘م صصل˘خ˘ت˘لاو ءاو˘ه˘لا د˘يد˘ج˘ت
اذه ،ةلمتحملا ةدسسافلا تازاغلا

ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا لا˘جر ا˘˘عدو
ةيرئازجلاو ةي˘با˘ن˘ع˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا
ةز˘˘ه˘˘جأا بي˘˘كر˘˘ت ةرور˘˘سض ى˘˘˘لإا
ة˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا راذ˘˘˘نإلاو ف˘˘˘سشكلا
دحاو عافترا ىلع كلذو زاغلاب
ة˘ئ˘فد˘˘ت˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جألا قو˘˘ف ر˘˘ت˘˘م
ر˘مألا مز˘ل˘ت˘سسا نأاو ن˘ي˘خ˘سست˘لاو
فرغب ىتح راذنإلا زاهج بكري

ن˘م ا˘ن˘ثد˘ح˘م رذ˘ح ا˘م˘ك، مو˘ن˘˘لا
ةيئاي˘م˘ي˘ك تا˘نا˘خ˘سس ماد˘خ˘ت˘سسا
ةفاسضإا ،لزنملا لخاد لقنلل ةلباق
˘ماد˘خ˘ت˘سسا ن˘م ر˘˘يذ˘˘ح˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا
ثيح ةئفدت˘لا ل˘جا ن˘م د˘قاو˘م˘لا
لوأا ثا˘˘ع˘˘ب˘˘نا ى˘˘˘لإا كلذ يدؤو˘˘˘ي
لزنملا لخاد نوبركلا ديسسكوأا
صضر˘ع˘ي ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ةر˘ج˘ح˘˘لا وأا
ر˘ط˘خ ى˘لإا تي˘ب˘لا˘ب نو˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘لا
قا˘ي˘سسلا تاذ ي˘˘فو ،قا˘˘ن˘˘ت˘˘خلا

نم ةيندملا ةيامحلا لاجر رذح
وأا م˘ح˘ف˘لا تا˘ياو˘سش ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا
ل˘خاد ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا تاد˘˘لو˘˘م˘˘لا
بأارملا وأا وبقلا لخادب وأا لزنملا
برق وأا بابلاو ةذفانلا برق وأا
جو˘لو يدا˘ف˘ت˘ل ة˘يو˘ه˘ت˘لا ة˘ح˘ت˘ف
ىلإا اهبرسستو ةقرتحملا تازاغلا
يف ببسستي دق ام وهو، لخادلا

د˘م˘ح˘ت ل د˘˘ق قا˘˘ن˘˘ت˘˘خا تلا˘˘ح
.اهابقع

يف هب مايقلا بجي ام

قانتخا تقاح عوقو ةلاح

زاغلاب

عوقو لاح يف هنا انثدحم لاق

،كسشلا ةلاح يف وأا زاغلاب قانتخا

ردسصملل يرو˘ف˘لا ق˘ل˘غ˘لا بج˘ي

نود ثا˘ع˘ب˘نإلا ي˘ف بب˘˘سست˘˘م˘˘لا

اذهو ةرانإلا رز ءافطإا وأا لاعسشإا

رخأا يوناث رطخ ثودح يدافتل

عم راجف˘نإلاو ق˘ير˘ح˘لا ر˘ط˘خ˘ك

ذفاونلاو باوبألا حتف ةرورسض

قاطن ىل˘عو ا˘ه˘ي˘عار˘سصم ى˘ل˘ع

وأا لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ةردا˘˘˘غ˘˘˘م و ع˘˘˘سساو

ى˘ل˘˘عو د˘˘حاو نآا ي˘˘ف ةرا˘˘م˘˘ع˘˘لا

ح˘لا˘سصم˘ب لا˘سصتلا ع˘˘م رو˘˘ف˘˘لا

،لجاعلا لخدتلل ةيندملا ةيامحلا

لإا لز˘ن˘م˘لا ى˘لإا عو˘جر˘لا مد˘˘عو

.رطخلا ةلازإا دعب

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج
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 نيريخألا نيرهضشلا يفOCـب اقنتخم02 نع لقيل ام لجضست ةيندملا ةيامحلا

سسيمخلأو نينث’أ اموي

تانكضس يرجأاتضسم وعدي يجيبوألا
ىلإا ةيراجتلا تÓحملاو «لايضسوضسلا»

«كيلمتلا» تافلم عاديإا
عيمج صسمأا ،ةبانع ةيلول يراقعلا رييسستلا و ةيقرتلا ناويد اعد

ةيسسنج نم ةيعيبط˘لا صصا˘خ˘سشألا ن˘م ن˘ي˘ي˘عر˘سشلا ن˘ير˘جأا˘ت˘سسم˘لا

نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘سضا˘˘خ˘˘لا ة˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا صصا˘˘خ˘˘سشألا وأا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج

برقتلا، اهنولغسشي يتلا مهتانكسس كÓتما يف نيبغارلا يرئازجلا

و نينثلا يموي مهانكسس رقم ىلإا برقألا تادحولا عيمج نم

اهنأا نايبلا دكأاو.مهتافلم عاديإا لجأا نم عوبسسأا لك نم صسيمخلا

ناسضمر91 يف خرؤوملا351 /81 مقر يذيفنتلا موسسرملاب Óمع

تايفيك و طورسشل ددحملا،8102 ناوج4 ـل قفاوملا9341

ةريسسملا كÓمألا و ةلودلل ةعباتلا ةيراقعلا كÓمألا نع لزانتلا

ىلع بجوتسسي يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لا و ة˘ي˘قر˘ت˘لا ن˘يواود فر˘ط ن˘م

نم نوكتي يذلا لزانتلا فلم اهحلاسصم ىدل عاديإا نيرجأاتسسملا

اقفو يلسصألا ر˘جأا˘ت˘سسم˘لا فر˘ط ن˘م ه˘ي˘ل˘ع ى˘سضم˘م ي˘ط˘خ بل˘ط

دقع نم ةخسسن ،ناويدلا حلاسصم فرط نم حونمملا جذومنلل

،ةيحÓسصلا يهتنم راجيإلا دقع ناك اذإا) ةيحÓسصلا يراسس راجيإلا

اقبط ةرجؤوملا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ن˘م هد˘يد˘ج˘ت بل˘ط ر˘جأا˘ت˘سسم˘لا ن˘م ى˘جر˘ي

ةخسسن ،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسسن ،(اهب لومعملا نيناوقلل

ةينعملا ةيراقعلا كÓمألاو ، راجيإلا لدب ديدسستل لسصو رخآا نم

و ةيقرتلا نيواودل و ،ةلودلل ةعباتلا ةينبملا ةيراقعلا كÓمألا يه

يفرحلا وأا يراجتلا وأا ينكسسلا لامعتسسلا تاذ يراقعلا رييسستلا

صضرغل ةزجنملا تانكسسلا موسسرملا اذه قيبطت نم ىنثتسسي و

وأا ،ةفنسصملا ريغ و ةفنسصملا ةيمومعلا تائيهلا و حلاسصملا ريسس

ةيراقعلا كÓمألا و يفاقثلا ثارتلا نمسض فينسصتلا روط يف

و ةيقرتلا نيواود فرط نم ةريسسملا كÓمألا و رايهنإلاب ةددهملا

موسسرملل ا˘ق˘ب˘ط ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ز˘ي˘ح ة˘عو˘سضو˘م˘لا يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لا

تانكسسلا،4002 يفناج نم حتافلا لبق ةملسسملا تانكسسلا

نيب ام ةملسسملا تانكسسلا،9002 ىلإا4002 نيب ام ةملسسملا

انموي ىلإا5102 نيب ام ةملسسملا تانكسسلا4102 ىلإا0102

ةمهم ،ةبانع ةيلول يراقعلا رييسستلا و ةيقرتلا ناويد ىلوتي و .اذه

طورسشلا و ةعدوملا ءارسشلا تابلط فلم يف لسصفلا و ةسساردلا

ةيلاتلا قرطلاب ددسسي نأا نكسسلا كÓتما قح بلاطل نكمي ةيلاملا

نم ةئاملاب01 ةبسسنب صضيفخت نم ديفتسسي يلكلا عفدلا ةلاح يف

لÓغتسسا خيرات ذنم ةددسسملا راجيإلا غلابم مسصخ و نكسسلا ةميق

نكسسلا كÓتما بلاط ديفتسسي طيسسقتلاب عفدلا ةلاح يف و نكسسلا

ــب ةدئافلا ةبسسن قيبطت عم تاونسس (01) رسشع هاسصقأا لجأا يف

غلبم مسصخ عم ةئاملاب5 ب ردقت ةيلوأا ةعفد ديدسست و ةئاملاب

ةدم نوكت امدنع ةئاملاب5 ةبسسن صضيفخت و عوفدملا نامسضلا

صضيفختو .تاونسس5 يواسست وأا ،تاونسس3 قوفت وأا لقأا ديدسستلا

3 يواسست وأا لقأا ديدسستلا ةدم نوكت امدنع ةئاملاب7 ةبسسن

.تاونسس
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ايعامتجا انكسس217 يح ةيعمج تعفر
ةدو˘ع ن˘ب ى˘ف˘ط˘سصم ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل بد˘ت˘ن˘م˘لا ي˘˘لاو˘˘لا ى˘˘لإا ىو˘˘كسش
نم لجاعلا لخدتلاب هايإا نيبلاطم ةديدجلا
اذهو ةاناعملا نم يحلا ناكسس صصيلخت لجأا
اسساسسأا ةلثمتملا ةعوفرملا بلاطملا ريفوتب
يحلا ةيامحل  يلاجعتسسا ططخم عسضو يف
ع˘قو˘م˘لا نأا م˘ل˘˘ع˘˘لا ع˘˘م تا˘˘نا˘˘سضي˘˘ف˘˘لا ن˘˘م
يف تاناسضيفلاب ددهم يحلا اذهل يفارغجلا

ربع لبجلا نم ةقفدتملا هايملا نم ءاتسش لك
اهسشاع يتلا ثراوكلا يدافتل كلذو يداولا
طئاح ءانب عمو ةيسضاملا رهسشألا يف يحلا

ن˘م لزا˘ن˘لا داو˘˘لا ىر˘˘ج˘˘م˘˘ل را˘˘سسمو لزا˘˘ع
فرسصل تاعولاب ءاسشنإاو ةيلبجلا ةقطنملا
ىلإا يدؤوملا قير˘ط˘لا د˘ي˘ب˘ع˘ت ا˘سضيأاو ها˘ي˘م˘لا

نا˘كسسلا ن˘ع ة˘لز˘˘ع˘˘لا كف˘˘لF ةرا˘م˘ع˘لا
نع نولوزعم مهو مهناكسسإا ذنمف مكملعلو
ءاتسشلا نأا ةسصاخ .نكمم برقأا يفو يحلا

ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب باو˘˘بألا ى˘˘ل˘˘ع

ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا صسراد˘م˘لا زا˘ج˘نإا ي˘ف عار˘سسإلا˘ب
اذكو نكم˘م تقو بر˘قأا ي˘ف ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘لاو
فيفختل كلذو هكاوفلاو رسضخلل قوسس ءانب
رمم عسضو اذكو يحلا نكسس ىلع ءبعلا

ءانب عم ةلفاحلا فقوت  ةراسشإا عسضوو يولع
ةلزعلا كف ىلإا ةفاسضإلاب راظتنلا ةطحم
داوملل ةيراجتلا تÓحملا حتفب ناكسسلا نع
ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ي ل ي˘ح˘لا نأا ثي˘ح˘ب ة˘ي˘ئاذ˘غ˘˘لا
ذنم ةمزÓلا ءايسشألا طسسبأا ءارسشل تÓحملا
رهسش يف مهتا˘ن˘كسس ى˘لإا تÓ˘ئا˘ع˘لا ل˘ي˘حر˘ت

تبلاط امكو اذه انموي ىلإا9102 ناوج
قيرطلا ةئيهتو لاغسشألاب عارسسإلاب ةيعمجلا

حتف يف عارسسإلاب ةبلاطملا اذك ةفسصرألاو
ةبلاطملاو يحلاب جÓع ةعاق وأا فسصوتسسم
نيب كرتسشملا دجسسملا ءانب يف  عارسسإلاب

عارسسإلا ىلإا ةفاسضإلاب714 يحو217 يح
با˘ب˘سشل˘ل يراو˘˘ج˘˘لا بع˘˘ل˘˘م˘˘لا زا˘˘ج˘˘نإا ي˘˘ف
صصخألابو مدقلا ةركو ةسضايرلا ةسسراممل
ن˘مألا ر˘ي˘فو˘ت اذ˘كو تا˘فار˘ح˘˘نلا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل
ءادتعلا رطاخم نم مهتيامحل يحلا ناكسسل
ةر˘ها˘ظ ي˘ما˘ن˘ت بب˘سسب ة˘سصا˘˘خو ة˘˘قر˘˘سسلاو

مايألا هذ˘ه لÓ˘خ لزا˘ن˘م˘لا ة˘قر˘سسو و˘ط˘سسلا

ءاسضف صصيسصختب ةبلاطملاو ةنيدملا ءايحأاب

ةبلاطملا اسضيأاو هتادعم لكب لافطألا هيفرتل

عم تارامعلا لكل ةيمومعلا ةرانإلا ليغسشتب

دادعلاب اهليسصوت متي ملB ةرامعلا نأا ملعلا

ل ةدمعألا لكو ةعاسسلا دح ىلإا يجراخلا

راسسفتسسلا اذكو لوألا ا˘ه˘مو˘ي ذ˘ن˘م ل˘م˘ع˘ت

نوي˘ن˘ع˘م˘لا د˘كأا ثي˘ح ،ءار˘كلا د˘يد˘سست لو˘ح

ناوج يف حيتا˘ف˘م˘لا م˘ه˘ح˘ن˘م م˘ت˘ي م˘ل م˘ه˘نأا˘ب

رهسش ذنم ءاركلا ديدسست مهنم بلطو9102

. ليرفأا

تاحيسضوت نوبلطيو مهريح  رمألا اذهو

ةيعمجلا ىنمتت اميف اذهو رمألا اذه لوح

تقو بر˘قأا ي˘ف بد˘ت˘ن˘م˘˘لا ي˘˘لاو˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت

هيلإا تلآا امل ارظنو ةاناعملا نم مهسصيلختل

ةروكذملا صصئاقنلا ببسسب يحلاب عاسضوألا

صشيمهتلا ىلإا ةفا˘سضإلا˘ب لا˘غ˘سشألا ف˘ل˘خ˘تو

حيتا˘ف˘م نا˘كسسلا مÓ˘ت˘سسا ذ˘ن˘م ةلا˘ب˘مÓ˘لاو

مدع ةجيتن تمسص يف نوناعي مهو مهتانكسس

.مهيلإا ةينعملا تاهجلا ةتافتلا

بدتنملأ يلأولأ ةدوع نب ىفطسصم ةديدجلأ ةنيدملاب انكسسم217 يح ةيعمج تلسسأر اميف

تاناضضيفلا نم ةيامحلل يلاجعتضسا ططخم عضضوب ةبلاطملا
صصئاقنلا لامكتضساو

....ينوبلأ ةيدلبب3 ةرسضخوبو يام لوأأ يحو ةيباسشلأ يح نم لكب ةيمومعلأ تاحاسسلأو ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملاب ةيوعوت ةيسسيسسحت ةلمحب ةبانعب ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدم سسمأأ تماق
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هسضرع دعب  اسسنرفب يرئازج نجسس
هتجوز هيف بذعي ويديف

يف ،سسيراب نم برقلاب ،نرام يد لاف ةمكحم مامأا لثم
ه˘ت˘جوز سضير˘ع˘ت د˘ع˘ب اً̆ما˘˘ع33 غل˘ب˘ي ير˘ئاز˘ج ،ا˘سسنر˘ف
ةاتف ،ةيح˘سضلا ،نا˘يز˘يرا˘ب و˘ل ة˘ف˘ي˘ح˘سص بسسحو.بيذ˘ع˘ت˘ل˘ل

ربمتبسس يف اهجوز ىلإا تمسضنا ،اماع03 غلبت ةيرئازج
و˘يد˘ي˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا رو˘˘سص د˘˘قو.ةر˘˘سسألا ل˘˘م˘˘سش م˘˘ل˘˘ل ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ءاسضقلا هفسصو يذلا هتجوز بيذعت هيف رهظي ،نيتعاسسل
فلملا نم بيرق ردسصم لاقو.عيظفلاو مداسصلاب يسسنرفلا
روسصي  لجرل فيك ،ةعيظف روسصلا» نايزيراب ول ةفيحسصل
ردسصملا راسشأاو.«هلعفي ام ىلع قلعيو اهبذعي وهو هتجوز
يف أادب ثيح ،ارومخم جوزلا ناك ،يسضاملا تبسسلا ءاسسم هنأا

ر˘يو˘سصتو ،ة˘قÓ˘ح˘لا ةر˘ف˘سشو ن˘ي˘كا˘ك˘سسلا˘ب ه˘ت˘جوز بيذ˘ع˘˘ت
نم ةيحسضلا تنك˘م˘ت ،ي˘لا˘ت˘لا مو˘ي˘لا ي˘ف.ة˘ي˘سشحو˘لا ه˘ت˘ل˘ع˘ف
ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘خأا لز˘˘˘ن˘˘˘م ىلإا با˘˘˘هذ˘˘˘ل˘˘˘ل لز˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م رار˘˘˘ف˘˘˘لا
ل ةيحسضلا تناك ، ةطرسشلا زكرم ىلإا تلسصو امدنع.نوسسيإا

ردسصملا فسشكو.اهتسشاع يتلا بعرلا ةليل راثآا لمحت لازت
،نيديلاو نيدخلا يف ةددعتم حورجب اهتباسصإا نع هسسفن
موي دعب.اهيذخف يف حورجو ،اهنيبج يف حرجو مروتو
ديدحت نمioR-el-ysiohC ةطرسش تنكمت ، ثحبلا نم
بابلا رسسك دعبو.هتخأا عم أابتخا يذلا براهلا دÓجلا ناكم
.بذعملا جوزلا ىلع سضبقلا نم طابسضلا نكمت

 ةعسساولا ةتسشم ونطاق  اريخأا
مÓظلا نوعدوي  يقاوبلا مأاب

اهتاناعم سشيرب ةيدلب ةعسساولا ةتسشمب ةلئاع91 تعدو
ة˘يا˘ه˘ن ا˘ه˘ط˘بر د˘ع˘ب  ن˘مز˘لا ن˘م د˘ق˘ع˘ل سسماد˘˘لا مÓ˘˘ظ˘˘لا ع˘˘م
اهنسسحتسسا يتلا ةيلمعلا يهو ةيئابرهكلا ةقاطلا عوبسسلا
هذ˘ه˘ل ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘˘ح ح˘˘سضو ىل˘˘ع فر˘˘سشاو ة˘˘ت˘˘سشم˘˘لا نا˘˘ك˘˘سس
يبعسشلا سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر˘ب ا˘قو˘فر˘م ة˘يلو˘لا ي˘لاو ة˘ك˘ب˘سشلا
فورظ نيسسحتو لف˘ك˘ت˘لا را˘طإا ي˘ف ل˘خد˘ت ي˘ت˘لاو ي˘ئلو˘لا

عورسشملا اذه نإاف ةراسشإÓل. لظلا قطانم ناكسسل ةسشيعملا.
يناثلا هرطسش يف يسسامخلا جمانربلا راطإا يف لخدي يذلا

ةدافتسسا راظتنا يف. ميتنسس رايلم5.3 وحن ةلودلا فلك دق
مأا ةيلولا ميلقإا ربع فارطألا ةيمارتملا يتاسشملا يقاب
. يقاوبلا

ايرئازج اقارح021 لحرت اينابسسإا
تعرسش ةينابسسإلا تاطلسسلا نأا ةيمÓعإا رداسصم تدكأا

يف تاوزغلا ءانيمب ،يرئازج «قارح»021 ليحرت يف

اوناك ،اينابسسإا قرسش بونج ايريملأا نم ةمداق ،ناسسملت

مهسضعب ،ايريملأاب «اريف» زاجتحلا زكرمب نيزجتحم

ة˘ح˘ئا˘ج رو˘ه˘ظ ل˘ب˘ق ي˘˘بوروألا د˘˘ل˘˘ب˘˘لا اذ˘˘ه ىلإا او˘˘ل˘˘خد

يف ةيطاطم قراوز نتم ىلع اوقحتلا نورخآاو انوروك

ليحرت ةيلمع يتأاتو.ةيسضاملا ةليلقلا رهسشألا نوسضغ

ةيلمعل امامتإا ،نييرئازجلا ةقارحلا نم يناثلا جوفلا

ءان˘ي˘م ىلإا ءا˘ع˘برألا مو˘ي او˘ل˘سصو «قار˘ح»001 ليحرت

ةموردن ةرئادب بابسشلا تيب ىلإا اولقن نيذلا ،تاوزغلا

ةيروهمجلا ليكو مامأا مه˘م˘يد˘ق˘ت ل˘ب˘ق م˘ه˘ت˘ل˘ي˘ل ءا˘سضق˘ل

.تاوزغلا ةمكحم ىدل

ةرادج نع «sdrawA euqisuM JRN» ةزئاجب غنيكلوسس جيوتت
يملاعلا يرئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا ةراد˘ج˘بو جو˘ت

فور˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو ،ي˘˘˘˘˘جارد فوؤور˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع
euqisuM JRN» ةزئاجب  ،«غن˘ي˘ك˘لو˘سس»ـب

sdrawA»، ه˘ت˘ي˘ن˘غأا˘˘ب «migeleM».مظنو
نويزفلتلاو «JRN» نم لك جيوتتلا لفح

عم غنيك˘لو˘سس ق˘لأا˘ت ن˘يأا،1FT» يسسنرف˘لا
يقيسسو˘م˘لا  حر˘سسم˘لا ىل˘ع «و˘جاد» نا˘ن˘ف˘لا

ة˘ي˘ن˘غألا˘ب ،سسيرا˘ب˘ب رو˘ك˘نÓ˘ي˘ب ي˘˘نو˘˘لو˘˘ب
ي˘بر˘غ˘˘لا رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسا˘˘م˘˘ح ترا˘˘ثأا ي˘˘ت˘˘لا

غنيكلو˘سس ن˘ك˘م˘تو.«migeleM» ي˘بر˘ع˘˘لاو
لÓ˘˘خ قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسا˘˘ب بق˘˘ل˘˘˘لا ف˘˘˘ط˘˘˘خ ن˘˘˘م
ي˘ئا˘ن˘غ و˘يد ن˘˘سسحأا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ن˘˘ع نÓ˘˘عإلا

غنيكلوسس رهظو0202 . ماعل ينوفوكنارف
م˘قا˘ط˘ب ه˘ت˘قا˘نأا ل˘ك˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا ل˘ف˘ح ي˘˘ف
iccuG ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م دو˘˘˘˘سسأا ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسÓ˘˘˘˘˘ك

هتريسسم يف ةرم لوألو ،جيوت˘ت˘لا اذ˘ه ىل˘ع ه˘لو˘سصح˘ب ار˘ثأا˘ت˘م د˘ج ،ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا اد˘بو.ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
اركسش» :اقلعم مارغتسسنألا عقوم ربع هروهمج  عم هتحرف يلاواطسس نبإا كراسش جيوتلا دعبو.ةينفلا

jD» ةيرئازج لوسصأا نم يملاعلا يج يدلا جوتو اذه.» ةيدهلا ىلع مكل اركسش ،يلايخ رمأا اذه Óيزج

ekanS»Kزئاوج عيزو˘ت ل˘ف˘ح ي˘ف ة˘ث˘لا˘ث˘لا ةر˘م˘ل˘ل ما˘ع˘لا ي˘ج يد ةز˘ئا˘ج˘ب .jRNزئاو˘ج تأا˘فا˘كو JRN

ربع ةقÓمعلا تاسشاسشلا ربع يسضارتفإا روهمج روسضحب ةيئانثتسسإا فورظ يف نينانفلا ةيقيسسوملا
.ةنهارلا ةيحسصلا فورظلا ببسسب ،بياكسسلا ةيسصاخ

ءارفسصلا ةنيدملا
سسمأا ةبانع ةنيدم لخدم ىسستكا
ن˘كر نأا د˘ع˘ب كلذو ر˘ف˘سصألا نو˘˘ل˘˘لا
تارا˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘ق˘˘˘ئا˘˘˘سس ن˘˘˘م تار˘˘˘سشع˘˘˘لا
ة˘ير˘يد˘م ما˘مأا م˘˘ه˘˘تارا˘˘ي˘˘سس ةر˘˘جألا
يديسس نارودلا روحم دنعو لقنلا
حبسصأا يذلا دهسشملا وهو ميهاربإا

ةريخألا رهسشألا يف ار˘ي˘ث˘ك رر˘ك˘ت˘ي
ة˘ق˘نا˘خ˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘مزألا بب˘˘سسب
ة˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا ي˘˘سسرا˘˘م˘˘م تبر˘˘˘سض ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا˘˘˘ب
.هتحفاكمو

ايسسور ىطخ ىلع ايناطيرب
ىط˘خ ىل˘ع ر˘ي˘سسلا ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب ترر˘˘ق
حا˘˘ق˘˘ل ع˘˘يزو˘˘ت ي˘˘ف عور˘˘˘سشلا˘˘˘ب ا˘˘˘ي˘˘˘سسور
ن˘م ءاد˘ت˘با ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ىل˘ع ا˘نورو˘˘ك
ةكلملا تعوط˘ت ثي˘ح ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي
مامأا حا˘ق˘ل˘لا ىل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل تي˘باز˘ي˘لإا

يناث كلذب حبسصتل ،مÓعإلا لئاسسو
ميعط˘ت˘لا ي˘ف عر˘سشت م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ة˘لود
.سسوريفلا دسض

لاقلا ووليقلا
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- هنأا مغر يلاولا رارق اوبرغتشساو
صسوريف˘ب تا˘با˘شصإلا دد˘ع م˘ه˘ب˘شسح
ل و اد˘ج ل˘ي˘ل˘ق ة˘يلو˘لا˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك
اوبلاط و  -لقنلا فيقوت يعدتشسي
ةعمجلا يموي لمعلاب مهل حامشسلاب
نأا اميشس قباشسلا يف امك تبشسلا و
تاباشصإلا ددع زواجتي ل ةيلولا

ثÓث91 د˘ي˘فو˘كب ا˘ي˘مو˘ي ا˘ه˘˘ب
هيناعي يذلا طغشضلل ارظن و،تلاح
نأاو ة˘شصا˘خ ل˘ق˘ن˘لا ءار˘ج ن˘طاو˘م˘˘لا
عوبشسألا ةيادب قلطنيشس بارشضإلا
راظتنا يف بارشضإلا قيلعت اوررق
نو˘ل˘قا˘ن˘لا ى˘كت˘ششا و،ي˘˘لاو˘˘لا رار˘˘ق
ىل˘ع رار˘ق˘لا تا˘ع˘ب˘ت ن˘م صصاو˘خ˘لا

باكرلا ددع صصاقنإا لظ يف مهلمع
ن˘˘م نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ى˘˘كت˘˘ششا ا˘˘م˘˘ك،
تبشسلا موي نيلماعلا ةشصاخ هرارشضأا

لقنتلا ىلع نيرب˘ج˘م˘لا ى˘شضر˘م˘لاو
صضرف ام ءابطألا دنع تبشسلا مايأا

ببشسب ةري˘ب˘ك ة˘ي˘لا˘م ءا˘ب˘عأا م˘ه˘ي˘ل˘ع
،ةعفترم غلابمب تارايشسلا راجئتشسا

بارشضإا يف لوخدلاب نولقانلا دده و
ىلإا يدؤويشس امم حوتفم و لماشش
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لاو تا˘˘كر˘˘ششلا ل˘˘ل˘˘شش
مدعل  ة˘ع˘ما˘ج˘لاو صسراد˘م˘لا ى˘ت˘حو
ةبلطلاو نيفظوملا و لامعلا ةردق
نأا ةعاشس رخآا تملعو ،لقنتلا ىلع
ىرخأا بلاطم ةدع اوعفر نيلقانلا

اهمهأا ةقبا˘شس ة˘ب˘لا˘ط˘م ل˘ح˘م تنا˘ك
لجأا ن˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ل˘خد˘ت

يف تازازفتشسلاب اهومشسأا ام فاقيإا
ةين˘مألا تا˘ه˘ج˘لا فر˘ط ن˘م م˘ه˘ق˘ح
ايموي تارم ةدع مهفيقوت متي ثيح
بب˘شسب كرد˘لا و ة˘طر˘ششلا ل˘ب˘ق ن˘˘م
فشصنب م˘ه˘ماز˘لإا د˘ع˘ب د˘ئاز˘لا دد˘ع˘لا
ع˘شضو˘لا نإا او˘لا˘ق ثي˘ح ة˘˘لو˘˘م˘˘ح˘˘لا
مهنم بلطتي و بعشص مهل يداملا
و مهتحلشصمل دادعألا ةدايزب لمعلا

لقنتلل جاتحملا نطاوملا ةحلشصم

ءاشضق وأا بيبطلا وأا هلمع ناكمل

نولقانلا دششاني و،ةفلتخملا هنوؤوشش

عفر لجأا نم يلاولا لخدت صصاوخلا
ةياهن ةلطع يموي لقنلا نع رجحلا
و مهلمع ليهشست لجأا نم عوبشسألا
ةفلتخملا هتايجا˘ح ن˘طاو˘م˘لا ءا˘شضق
ةيلولا نأا رابتعلا يف عشضولا عم
ددع ةيحان نم لوبقم اعشضو صشيعت

91 ديفوك صسوريفب تاباشصإلا
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ل˘˘ي˘˘غ˘˘ششتو م˘˘عد ة˘˘لا˘˘˘كو تما˘˘˘ق
ميظنتب ،ارخؤوم ةنتاب ةيلول بابششلا

با˘ب˘شش ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘ناد˘˘ي˘˘م تا˘˘جر˘˘خ
م˘ه˘شسي˘شسح˘ت فد˘ه˘ب ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
اهتقفارمو ،ةلاكولا لمعب مهتيعوتو
مهنم اميشس ،عيراششملا ديدع يف مهل

تي˘ق˘ل ثي˘˘ح ،ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا و˘˘ل˘˘ما˘˘ح
فرط نم اريبك لابقإا هذه ةردابملا
او˘˘نا˘˘ك ن˘˘يذ˘˘لا ،لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا با˘˘ب˘˘ششلا
اذه ،اهمعدو ةلاكولا لمع نولهجي
ليغششتو معد ةلاكو ريدم فششكو
دبع يلزعلا ديشسلا ةنتابب بابششلا
هذه ةيلمعلا نأا ةعاشس رخآا ـل كلاملا
ةد˘يد˘ج˘لا ة˘يؤور˘لا را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘˘ت
اذكو ةرغشصملا تاشسشسؤوملا ةيقرتل
فر˘˘ط ن˘˘م ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘لا
ةلاكولا حلاشصل ةيمومعلا تاطلشسلا

فدهب كلذو ،عيراششملا باحشصأاو
يلحم يئي˘ب ما˘ظ˘ن رو˘ه˘ظ ع˘ي˘ج˘ششت
ر˘˘˘˘يود˘˘˘˘تو ءا˘˘˘˘ششنإا ى˘˘˘˘لإا ي˘˘˘˘شضف˘˘˘˘ي

ة˘م˘ي˘ق˘لا تاذ ةر˘غ˘شصم تا˘˘شسشسؤو˘˘م
جاتنإلاب قل˘ع˘ت ا˘م ا˘م˘ي˘شس ة˘فا˘شضم˘لا

فرحلا لاجملا يف اذكو تامدخلاو
ةا˘عار˘م ع˘م ة˘حÓ˘ف˘˘لاو ة˘˘حا˘˘ي˘˘شسلاو
ةيلحملا قوشسلا تاجايتحاو صصرف
قطا˘ن˘م نأاو ا˘شصو˘شصخ ،ة˘ي˘ن˘طو˘لاو
ةقفارمل ا˘ه˘ترا˘يز تم˘ت ي˘ت˘لا ل˘ظ˘لا
،ىلوألا ةجردلاب ةيحÓف دعت اهبابشش
ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘لا ه˘نأا˘شش ن˘م ا˘م و˘˘هو
يحÓف عباط تاذ تاشسشسؤوم ءاششنإا
ادانتشسا لغششلا تابلطتمو ىششامتي
بي˘ج˘ت˘شسيو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ل
تما˘˘ق ثي˘˘ح ،ا˘˘هدار˘˘فأا تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح˘˘ل
ا˘˘ه˘˘تا˘˘جر˘˘خ لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا
مÓعإاب لظلا قطانمل ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت˘لا
ديمجتلا عفر نع اهي˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

لقنلا ءانثتشساب ةطششنألا عيمج ىلع
ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ثع˘˘ب˘˘ل اذ˘˘هو را˘˘ج˘˘يإلاو
قل˘خو ماد˘ت˘شسمو عو˘ن˘ت˘م دا˘شصت˘قاو
ةورثلا قلخ اذكو ،لغششلا بشصانم
لÓخ نم ىتأاتت ،ةيداشصتقا ةبراقمب
تا˘شسشسؤو˘م ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘شسا ع˘˘ي˘˘ج˘˘ششت

جوتنملا ن˘ي˘م˘ث˘تو ة˘ح˘جا˘ن ةر˘غ˘شصم
ر˘يد˘م ه˘ب دا˘فأا ا˘م بشسح ،ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
بابششلا باطقتشسل كلذو .ةلاكولا
ة˘ي˘تلوا˘ق˘م˘˘لا حور عرزو لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا
عم لماعتلا صصوشصخبو اذه .مهيدل

نم هذاخ˘تا م˘ت ا˘مو ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
ن˘م ن˘يرر˘˘شضت˘˘م˘˘لا نأا˘˘ششب ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت
رارغ ى˘ل˘ع ،تا˘شسشسؤو˘م˘لا با˘ح˘شصأا
ام اميشس ىر˘خألا تا˘عا˘ط˘ق˘لا ي˘قا˘ب
ففخي ءارجإا يأا وأا ،صضيوعتلاب قلعت
يتلا رئاشسخلاو رارشضألا مجح نم
دكأا ،ةلا˘كو˘لا يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘ب تق˘ح˘لأا
ةيشصولا تاهجلا نأا ثدحتملا تاذ
،ةلودجلا ةداعإل ةميلعت تردشصأا دق
ةينورتكلإا ةرامتشسا قÓطإا مت امك
تاشسشسؤوملل ة˘ه˘جو˘م ة˘ي˘شضرأا ر˘ب˘ع
تابوعشص نم يناعت يتلاو ةرثعتملا
ةحئاج اهيف امب اهنويد ديدشست يف
رار˘شضألا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م اذ˘˘كو ا˘˘نورو˘˘ك
كلذو ،اهعون ناك امهم ةماع ةفشصب
ىلع ام ديدشست لاجآا ءاجرإا لÓخ نم
ن˘˘م تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه با˘˘ح˘˘شصأا

ببشسب ةيئانثتشسا ة˘ف˘شصب ،صضور˘ق˘لا

ررشضت يف ببشست يذلا،91 ديفوك
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف تا˘شسشسؤو˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ع
ي˘ب˘شست˘ن˘م رار˘غ ى˘ل˘ع تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘لا
تاشسشسؤوملا با˘ح˘شصأا ن˘م ة˘لا˘كو˘لا
،ع˘يرا˘ششم˘لا با˘ح˘شصأاو ةر˘غ˘˘شصم˘˘لا
ةيششام˘ت˘م˘لا تاءار˘جإلا هذ˘ه فا˘شضت
تامازتلا ىلإا دÓبلل نهارلا عشضولاو
تا˘شسشسؤو˘م˘˘ل˘˘ل صضور˘˘ق˘˘لا د˘˘يد˘˘شست
،ةيعيبطلا ثراوكلا ببشسب ةرثعتملا
اذ˘˘كو ،تا˘˘نا˘˘شضي˘˘ف˘˘˘لاو ق˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘لا
وأا ،اهباحشصأا يفوتملا تاشسشسؤوملا
ثداح ،يدشسجلا زجع˘ل˘ل م˘ه˘شضر˘ع˘ت
عيبو رجحلا مت يتلا كلت وأا ،قيعم
فرعتو اذه ،كنبلا فرط نم داتعلا
تنر˘ت˘نألا ر˘ب˘ع ةأا˘ششن˘م˘لا ة˘ي˘˘شضرألا
با˘ب˘ششلا فر˘ط ن˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك لا˘˘ب˘˘قإا
رو˘مألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ع را˘شسف˘ت˘شسÓ˘ل
مهؤواعدت˘شسا م˘ت˘ي ثي˘ح ة˘ل˘شصلا تاذ
ل˘ف˘كت˘لا ة˘م˘˘ث ن˘˘مو ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا ى˘˘لإا
هيشضتقت ام بشسح لك مهتلاغششناب
.ةقفارمو لولح نم ةلكششملا

مهل ملظ لقنلا فيقوت و ةليلق انوروك تاباشصإا نإا اولاق

بارشضإلاب نوحولي  ةدكيكشسب صصاوخلا نولقانلا

«جاشسنوأا» معد نم نيديفتشسملل ةهجوم /ةنتاب

ةرثعتملا تاشسشسؤوملا ةدئافل ةينورتكلإا ةرامتشسإا قÓطإا
نويد نم اهيلع ام ديدشست يف ةبوعشص يناعت يتلا
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بارتلا نيع ةيرق ناكشس يكتششي

ةيدلب نم ملك01 دعب ىلع ةنئاكلا
عيمج بايغ نم ،ةملاقب يتانزلا داو
هذهب ميركلا صشيعلاو ةيمنتلا قفارم

30 براق˘ي ا˘م م˘شضت ي˘ت˘لا ة˘ير˘ق˘لا
مهنإاف ناكشسلا بشسحو ،ةمشسن فلآا
صصقن ببشسب ابعشص اعشضو نوششيعي
لكاششمو ،ةئيهتلاو تامدخلا قفارم
ر˘ب˘ع ر˘ي˘ب˘˘كلا يرور˘˘م˘˘لا ط˘˘غ˘˘شضلا

تاناشضيفلاو،201 م˘قر ي˘ن˘طو˘˘لا
ةيرقلل ةيبارتلا عراوششلا لوحت يتلا
را˘ط˘مأا تط˘ق˘شس ا˘م˘ل˘˘ك لا˘˘حوأا ى˘˘لإا
رب˘كأا ن˘ي˘ب ن˘مو ،ءا˘ت˘ششلاو ف˘ير˘خ˘لا

ةيرقلا هذهب ةررشضتملا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
نا˘˘˘˘˘كشسلا بشسح ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘شسن˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
تاعمجملا و دحاو مقر صصيشصحتلا
ارر˘شضت ر˘ث˘كألا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘ف˘˘ير˘˘لا
لو˘ق˘ي و ، ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا  با˘ي˘˘غ بب˘˘شسب
تلاز ام يحلا تاقرط نأاب ناكشسلا
تاقرطلا لاحك امامت ةلحوم ةيبارت
،ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘لا تا˘ع˘م˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةريثكلا ىواكششلا مغر هنأا نيدكؤوم
ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا صسلا˘ج˘م˘ل˘ل ةرر˘كت˘˘م˘˘لاو
يتانزلا داو ةيدلب ى˘ل˘ع ة˘ب˘قا˘ع˘ت˘م˘لا

ليجشست  لجأا نم ةرئادلا ءاشسؤورو
راطإا نيشسحت و ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل˘ل ع˘يرا˘ششم
ءيشش ل هنأا لإا ةيرقلاب ةماعلا ةايحلا
تلظو يدانت نمل ةايح لو ققحت

رقتفت ةريبك ةرششد نع ةرابع ةيرقلا
ثيح ، ةميركلا ةايحلا قفارم ىندأل
نم يناعت بارتلا نيع ةيرق لازتل
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ةرا˘˘˘نإلا ي˘˘˘ف صصق˘˘˘ن
امم ةماعلا تاحاشسلا و عراوششلاب

ىكتششا امك ، مÓظ ىلإا ةيرقلا لوح
ظاظتكلا  نم بارت نيع ناكشس
ةديحولا ةيئادتبلا ةشسردملاب ريبكلا
ةينعملا تاطلشسلا نيدششانم.ةيرقلاب
نم ىرخأا ةيئادتبا ةشسردم ليجشست
ىلع ري˘ب˘كلا ط˘غ˘شضلا ع˘فر ا˘ه˘نأا˘شش
ع˘م ة˘شصا˘خ ة˘م˘يد˘˘ق˘˘لا ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
ناكشس ، ةيرقلا ناكشس ددع عافترا
قيرطلا عم مهبعاتم اوشسني مل ةيرقلا

ةملاق نيب طبارلا201 مقر ينطولا

ط˘شسو ي˘ف ر˘م˘ي يذ˘لا ي˘قاو˘ب˘لا مأاو

هنأا لإا ةيراجتلا هدئاوف مغرف ةنيدملا

ى˘ل˘ع ار˘ي˘ب˘ك ار˘ط˘خ ل˘كششي ح˘ب˘˘شصأا

مهف ، رورملا ثداوح ببشسب مهتايح

ي˘با˘ن˘ت˘جا ق˘ير˘ط˘ب مو˘ي˘لا نو˘ب˘لا˘ط˘ي

ماحدزلاو رورملا ثداوح مه˘ب˘ن˘ج˘ي

نم  ،ةليوط تاونشس ذنم رمتشسملا

بار˘ت ن˘ي˘ع با˘ب˘شش بلا˘ط م˘ه˘ت˘ه˘˘ج

قفار˘م زا˘ج˘نإل ع˘يرا˘ششم ل˘ي˘ج˘شست˘ب

ا˘ه˘نأا˘شش ن˘م ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘˘تو ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير

ع˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘شسم ن˘˘م با˘˘ب˘˘ششلا لا˘˘ششت˘˘نا

ر˘ي˘خألا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘عاد ، تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا

هذه ىلإا ةتافتلاب ةيلحملا تاطلشسلا

.مهبشسح ةيشسنملا ةيرقلا

ةملاق

ةيمنتلا يف مهقحب نوبلاطي بارت نيع ناكشس

لقنلا تÓفاح ىتح و تايدلبلا نيب وأا ةي’ولا ةمشصاع هاجتاب تايدلبلا طخ ىلع نولماعلا ءاوشس ةدكيكشس ةي’وب صصاوخلا نولقانلا فقوأا
قلعتملا اهرارق ةعجارمل ةلهم ةينعملا تاطلشسلا نيحنام ،دحأ’ا صسمأا ةحيبشص هقÓطنا عمزملا لمعلا نع حوتفملا مهبارشضإا  ،يرشضحلا

.عوبشسأ’ا ةلطع يموي لÓخ لقنلا فيقوتب

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

ىرـــــقو ندـــــم9516ددعلا0202 ربمسسيد70 نينثإلا10
www.akhersaa-dz.com

جيريرعوب جرب

ينيرششع فيقوت

نيزخت و ةزايح ةمهتب

تاردخملا
جيريرعوب جرب نمأل لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنكمت

ن˘يز˘خ˘تو ةزا˘ي˘ح ة˘م˘ه˘ت˘ب ي˘ن˘˘ير˘˘ششع ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م

دشصق ةيلقعلا تارثؤوملا( جلاعم فيك ) تارذحملا

دوعتو .دوعلا ىلع عم ةيعرشش ريغ ةقيرطب عيبلا

تاقÓعلاو لاشصتلا ةيلخ بشسح ةيلمعلا  تايثيح

مايق اهدا˘ف˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘ثإا  ة˘يلو˘لا ن˘مأل ة˘ما˘ع˘لا

تاردخم نيزخت و ةزايحب ةنشس32 (ع-ب) وعدملا

عيبلا دشصق ةي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو (ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘ك)

ف˘ي˘قو˘ت  م˘ت ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘عو .ة˘ي˘عر˘شش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب

ةيمك زجح و  جد00533 غلبم طبشضو هب هبتششملا

تاذ بشسح اهنزو ردق (جلاعم فيك) تاردخملا نم

ن˘˘م صصار˘˘˘قأا (40) ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘برأا  و غ90.4 ـب ةيل˘خ˘لا

) عون نم يزاتشسكإا ةمÓع نم ةيلقعلا تارثؤوملا

ءاود نم اشصرق23  اذكو (نوللا ءارشضخ لوب دير

و ج د0051 هردق يلام غلبمو ( غلم60 ) ليتيك

روتي˘ك ) ةدا˘ح تار˘ف˘شش و ة˘ح˘ل˘شسألا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م

هيلعو   .عيطقتلا يف لمعتشسي تاردخم راثآا اهيلع(

ديشسلا مامأا هبجومب مدق هدشض يئاشضق فلم زاجنإا مت

ةلاحإا دعبو ، ايميلقإا صصتخملا ةيروهمجلا ليكو

لوثملا تاءارجإل اقفو مكحلا يشضاق ىلع فلملا

.صسبحلا هعاديإا عم ةشسلجلا ليجأات مت يروفلا
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قاورز دمحأا دهاجملا عدوت ةليشسملا
ةيلو نع ةمألا صسلجم وشضع دهاجملا صسمأا يفوت

ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل ي˘ئلو˘لا ن˘˘ي˘˘مألاو ق˘˘با˘˘شسلا ة˘˘ل˘˘ي˘˘شسم˘˘لا

صشيج وشضعو قاورز دمحأا ةليشسملاب نيدهاجملا

دهع ىل˘ع ا˘ظ˘فا˘ح˘م ي˘ق˘ب يذ˘لا ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا

لجألا هافاو نأا ىلإا لاشضنلا ةريشسم لمكأاو ءادهششلا

و ةروثلا زومر نم ناك ثيح ةنشس78 زهان رمع نع

ةيلو ةنشضح˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ا˘ه˘ي˘بار˘ع و ا˘هد˘هاو˘شش

دهاجملا مو˘حر˘م˘لا ةزا˘ن˘ج تع˘ي˘شش ثي˘ح  ة˘ل˘ي˘شسم˘لا

ة˘يلو˘لا ة˘م˘شصا˘ع ة˘ن˘يد˘م ط˘شسو ة˘لز˘ع˘لا ةر˘ب˘˘ق˘˘م˘˘ب

ىلعو ةيركشسعلاو ةيندملا تاطلشسلا روشضحب  اذهو

ةقفر يوÓ˘ج ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ة˘ل˘ي˘شسم˘لا ي˘لاو م˘ه˘شسأار

نيدلارون روتكدلا يئلولا يبعششلا صسلجملا صسيئر

باو˘˘˘نو ة˘˘˘ي˘˘˘بز˘˘˘ح˘˘˘لا تارا˘˘˘طإلا صضع˘˘˘بو رد˘˘˘˘ق˘˘˘˘م

ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ف˘˘غ ع˘˘م˘˘جو  ن˘˘يد˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لاو  نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا

صسيئر مدقتي للجلا باشصملا اذه يف  نينطاوملا

خوششخشش حلاشص يفحشصلا ةعاشس رخآا ةديرج بتكم

يف فطاعتلاو نزحلاو ةاشساوملا رعاششم صصلاخب

ديقفلا دمغتي نأا ىلاع˘ت ه˘ل˘لا ن˘ي˘ل˘ئا˘شس ة˘ن˘ح˘م˘لا هذ˘ه

حيشسف هنكشسي نأاو هتمحرو هترفغم عشساوب زيزعلا

ربشصلا ل˘ي˘م˘ج ه˘نÓ˘خو ه˘يوذو ه˘ل˘هأا م˘ه˘ل˘يو ه˘تا˘ن˘ج

.ناولشسلاو
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ةرايزب موقي فيطشس يلاو

ةيئافششتشسإلا ةشسشسؤوملل ةنياعم

لازأا نيعب
ىلإا ةيناديملا هتارايز ةلشسلشس فيطشس يلاو لشصاوي

ةنياعمب مويلا مو˘ق˘ي˘شس ثي˘ح،ة˘يلو˘لا تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم

ةنيدمب يوÓعي فشسو˘ي ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا ة˘شسشسؤو˘م˘لا

مقاطلا تلاغششنا عيمج ىلإا  عمتشسيشس نيأا،لازأا نيع

علطيشس امك،ريشسملا مقاطلل و يبطلا هبششلا و يبطلا

ةيئاف˘ششت˘شسلا ة˘شسشسؤو˘م˘لا هذ˘ه ة˘يز˘ها˘ج ىد˘م ى˘ل˘ع

فر˘ظ˘لا اذ˘ه ي˘ف91 ديفوك ى˘شضر˘م لا˘ب˘ق˘ت˘شسل

فيطشس يلاو فرششيشس ام˘ك.ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسلا ي˘ح˘شصلا

دواد» ة˘شسرد˘م حا˘ت˘˘ت˘˘فا ى˘˘ل˘˘ع ةرا˘˘يز˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ

ىشصقأاب «Óيزاط» لظلا ةقط˘ن˘م˘ب ة˘ع˘قاو˘لا«ي˘لÓ˘شش

.ةنتاب ةيلو عم دودحلاب فيطشس ةيلو بونج
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رئاز˘ج˘لا ة˘يدؤ˘لؤ˘م ق˘ير˘ف د˘ع˘ت˘صسي
ةعاصسلا نم ةياد˘ب مؤ˘ي˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘صص

هتاريصضحت ر˘خآا ءار˘جإ’ ةر˘صشا˘ع˘لا
رظتن˘م˘لا ر˘خأا˘ت˘م˘لا ءا˘ق˘ل˘ل ا˘ب˘صسح˘ت
د˘˘غ ءا˘˘صسم ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘˘ب دا˘˘˘ح˘˘˘تا ما˘˘˘مأا
ىلوأ’ا ة˘لؤ˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف ءا˘ثÓ˘ث˘لا

،ىلوأ’ا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا ن˘˘م
ةطبارلا تن˘ل˘عأا يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ؤ˘هو
ة˘ي˘صضرأا ىل˘ع ه˘ت˘ج˘مر˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا

ثيح ،ير˘ف˘ي˘ف42 بع˘ل˘م ناد˘˘ي˘˘م
اذه ىلع اري˘ث˘ك ة˘يدؤ˘لؤ˘م˘لا لؤ˘ع˘ت
ة˘قÓ˘ط˘نا ة˘ط˘˘ق˘˘ن نؤ˘˘ك˘˘ي˘˘ل ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
يور˘˘ك˘˘لا م˘˘صسؤ˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ن˘م˘صض ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘صس’ ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

رود˘لا ىلإا ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘صسن˘˘ب ه˘˘ل˘˘هأا˘˘ت
،ايق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا يرود ن˘م مدا˘ق˘لا

ؤغرؤب يد زلفاب يدان باصسح ىلع
دعؤم نع فلخ˘ت يذ˘لا ي˘ن˘ي˘ن˘ي˘ب˘لا

ةجمربم تناك يتلا بايإ’ا ةارابم
،يصضاملا ةعمجلا مؤي رئازجلا يف
دؤ˘˘˘صشح ءا˘˘˘ق˘˘˘فر ير˘˘˘ج˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسو اذ˘˘˘˘ه
ة˘˘˘˘صصح ر˘˘˘˘خآا مؤ˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘صص
نا˘ي˘ن˘˘ب ن˘˘ي˘˘ع ز˘˘كر˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت
د˘˘صش ل˘˘ب˘˘ق ما˘˘ع˘˘طإ’او ة˘˘قد˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
ةرصشابم ضسابعل˘ب ؤ˘ح˘ن ار˘ب لا˘حر˘لا

ثي˘ح ،ءاذ˘غ˘لا ة˘ب˘جو لوا˘ن˘ت د˘ع˘˘ب
ضسابعلب يف ةليللا قيرفلا تيبيصس
اذ˘ه ،د˘غ مؤ˘ي ءا˘ق˘ل˘لا ضضؤ˘خ ل˘ب˘˘ق
ةارابم زيغن ليبن بردملا ربتعيو
اهنأا ا˘م˘ب ،ة˘ي˘م˘هأ’ا ة˘يا˘غ ي˘ف د˘غ˘لا

ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل ة˘˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘ن’ا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ةمانزر هرظتن˘ت يذ˘لا ة˘يدؤ˘لؤ˘م˘لا

ه˘˘˘˘تاءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل كراد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘م
ق˘ير˘ف نؤ˘ك˘ي˘صس ثي˘ح ،ةر˘خأا˘˘ت˘˘م˘˘لا
لب˘ق˘م˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا مؤ˘ي ة˘يدؤ˘لؤ˘م˘لا

ة˘˘لؤ˘˘ج˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م ع˘˘م د˘˘˘عؤ˘˘˘م ىل˘˘˘ع
بع˘ل˘م˘ب ودارا˘ب يدا˘ن ما˘مأا ة˘ث˘لا˘ث˘˘لا
ءاثÓثلا مؤ˘ي مؤ˘ث ،ءا˘صضي˘ب˘لا راد˘لا

ةارا˘ب˘م ر˘ب˘˘م˘˘صسيد51 ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
يف ةيدم˘لا ي˘ب˘م˘لوا ما˘مأا ةر˘خأا˘ت˘م

ةلؤجلا باصسحل ةي˘ل˘يؤ˘ج5 بعل˘م

91 تب˘صسلا مؤ˘ي ا˘هد˘ع˘بو ،ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لا
ة˘ع˘بار˘لا ة˘لؤ˘ج˘لا ةارا˘ب˘م ر˘ب˘م˘صسيد

5 بعلم يف ةنيطنصسق بابصش مامأا
كلذو ،ا˘صضيأا ي˘ب˘˘م˘˘لو’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘يؤ˘˘ج
ة˘˘ط˘˘بار ةارا˘˘ب˘˘م˘˘ل غر˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
.لاطبأ’ا

يصسنوتلا يصسقأفصصلا لبقتصسي ““ديمعلا»

 ةيليوج5 بعلمب ربمصسيد32 موي

ة˘˘˘˘˘صسفا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ضصخ˘˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘فو
قيرف لهأات دكأات دقف ،ةيقيرفإ’ا
نمصض امدعب يصسنؤ˘ت˘لا ي˘صسق˘فا˘صصلا
با˘˘˘˘صسح ىل˘˘˘˘ع ضسمأا لوأا ل˘˘˘˘هأا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ج˘˘˘يد˘˘˘نÓ˘˘˘ي˘˘˘˘م ي˘˘˘˘صس فا ه˘˘˘˘صسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘لؤ˘˘˘ه˘˘˘صسبو يرا˘˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘نز˘˘˘لا
ؤ˘˘ه ي˘˘صسنؤ˘˘ت˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا نؤ˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘صس
بردملا لاب˘صشأ’ مدا˘ق˘لا ضسفا˘ن˘م˘لا

،ا˘ع˘قؤ˘ت˘م نا˘ك ا˘م˘ل˘ث˘م ز˘ي˘غ˘˘ن ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن
طق˘ف ة˘يدؤ˘لؤ˘م˘لا ق˘ير˘ف ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
تا˘ق˘با˘صسم˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ن˘˘ج˘˘ل رار˘˘ق
م˘˘ي˘˘صسر˘˘ت˘˘ل ““فا˘˘ك˘˘لا““ ىؤ˘˘ت˘˘صسم ىل˘˘ع
ةاقÓمو لبق˘م˘لا رود˘لا ىلإا ه˘ل˘هأا˘ت
رئازجلا يف يصسنؤ˘ت˘لا ي˘صسقا˘ف˘صصلا

ربمصسيد32 مؤي باهذلا ءاقل يف
نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ثي˘˘ح ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

5 ناد˘˘ي˘˘م ي˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا ج˘˘˘مر˘˘˘ب˘˘˘ت
دعو امك اذه ،ي˘ب˘م˘لو’ا ة˘ي˘ل˘يؤ˘ج
م˘˘ير˘˘ك˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ة˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا ضسي˘˘˘ئر
ط˘غ˘صضلا˘ب ة˘يدؤ˘لؤ˘م˘لا ةرادإا راود˘م

يف عيرصستلل ةيراقلا ةئيهلا ىلع
ؤهو ةيدؤلؤملا لهأات رارق نÓعإا

نأاو ةصصا˘خ ،نؤ˘نا˘ق˘لا ه˘ي˘صضت˘ق˘ي ا˘م
رؤ˘مأ’ا ل˘˘ك˘˘ب ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت د˘˘ق د˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا
نم يمي˘ظ˘ن˘ت˘لا بنا˘ج˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا
ينينيبلا ضسفانملا لابقتصسا لجأا
دعؤم يف رؤصضحلا نع بيغت يذلا
.يلاملا هزجع ببصسب ءاقللا

يدنلوهلا يرودلا يف عبارلا هفده لجسي ولفرد
قباصسلا مجاهملا عقو ثيح ،يدنلؤهلا يرودلا يف فادهأا ةعبرأا ىلإا هديصصر ،ميهنرأا ضسيتيف يدان مجاهم ؤلفرد ةماصسأا عفر

نيفده ةجيتنب هحلاصصل ريخأ’ا همصسح يذلا ءاقللا ؤهو هلؤفز ةارابم يف قيرفل ديحؤلا فدهلا ،رئازجلا داحتا ـل
لتحيو ،هيدان عم تاكراصشم01 يف ةمصساح ةريرمت اصضيأا هديصصر يف يرئازجلا يلودلا كلميو ،ديحو فده لباقم

مادرتصسمأا ضسكاجأا ردصصتملا نع نيتطقن قرافب دعتبيو ةطقن52 ديصصرب يدنلؤهلا بيترتلا ةفاصصو ميهنرأا ضسيتيف

.ةلؤج11 رورم دعب كلذو
ضش.م

¯ ê.fé«Ö 

يتيصس رتصسصشنام بع’ ،زرحم ضضاير ،يرئازجلا يلودلا لان
،هاؤتصسمب تداصشأا يتلا ،ةيزيلجنإ’ا ةفاحصصلا لبق نم ءانثلا

ضسمأا لوأا ةر˘ه˘صس تر˘ج ي˘ت˘لا ،ما˘ه˘لؤ˘ف ما˘مأا ه˘˘يدا˘˘ن ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف

مهاصسو  ،““غيل ري˘ي˘م˘ير˘ب˘لا““ ن˘م11 ـلا ة˘لؤ˘ج˘لا م˘صسر˘ب ،تب˘صسلا
باصسح ىلع يتيصس ناملا هققح يذلا زؤفلا يف ““رصضخلا““ دئاق
كابصش يف هليجصست مدع نم مغرلاب ،ةيئانثب ماهلؤف هفيصض

ة˘ح˘نا˘صسلا تار˘ك˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ه˘ح˘ن˘م د˘ع˘ب  كلذو ،ضسفا˘ن˘˘م˘˘لا
لاني هلعج ام ؤهو ،غنيلرتصسو نيورب يد هيليمزل ليجصستلل

،““لكات دراه اذ““ يناطيربلا عقؤملا لبق نم01 ىلع8 طيقنت
مجنلاب ““يتيصس رت˘صسصشنا˘م““ يدا˘ن˘ل ي˘م˘صسر˘لا با˘صسح˘لا دا˘صشأا ا˘م˘ك
اهمدق يتلا ةريبكلا ةارابملا دعب ،““زرحم ضضاير““ يرئازجلا
ضضرع““ :رتيؤتلا ربع ““يتيصس نام““ باصسح رصشنو ،““ماهلؤف““ مامأا

زرحم ضضاير““ :اصضيأا ءاجو ،““ءارحصصلا براحم نم عئار ديدج
،““فادهأ’ ةرحاصسلا هتاريرمت مجرتت مل نكل ،ءيصش لك مدق

يأا نم رثكأا فيدهتلل ةقيقح ضصرف6 عنصص  زرحم نأا ركذي
ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م ل˘˘صصاوو  ،تب˘˘صسلا ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘˘ف ر˘˘˘خآا بع’
نا ثي˘ح ،اًر˘خؤؤ˘م يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا ي˘ف ةد˘ي˘˘ج˘˘لا ه˘˘صضور˘˘ع

داحت’ا بعلم ىلع در نود نيفدهب ماهلؤف هفيصض ىلع زؤفلا

بيب مقي ملو  ،زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا نم11 مقر ؤه
ماقرأا بصسحبو ، ةارابملا يف ليدبت يأا ءارجإاب ’ؤيدراؤغ

يف تÓيدبت يأا اهب يرجي ’ يتيصسلل ةارابم لوأا هذه ،““اتبوأا““

لداعت امدنع،5002 ماع نم ليرفأا رهصش ذنم غيلريميربلا

’ؤيدراؤغل ةارابم لوأا كلت نأا امك،2- كيتلتأا نؤتلراصشت مامأا

ضسم˘خ˘لا ة˘ي˘بوروأ’ا تا˘يرود˘لا ي˘ف ا˘ه˘صضا˘خ ةارا˘ب˘م614 يف
’ ،يتيصس رتصسصشنامو خنؤيم نريابو ةنؤلصشرب ةقفر ،ىربكلا

 .يرودلا يف ليدبت يأا اهلÓخ يرجي

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

مويلا أهتأبيردت رخآا يرجت ةليكصشتلا
سسأبعلب ىلإا لأحرلا دصش لبق

 زيغن لابشأ رظتنت ةفثكم ةمانزر /رئازجلا ةيدولوم

 ”ويشتلاكلا“ تاهجاوم نع ديدج نم بيغي رصان نب
،رصصان نب ليعامصسإا يرئازجلا يلودلا ،ضسمأا باغ
ن˘˘م˘˘صض ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا نÓ˘˘ي˘˘م ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘˘ع
ةرصشاعلا ةلؤجلا باصسحل ايرودبماصس يدان ةهجاؤم
ي˘˘˘˘هو ،ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘يإ’ا ىلوأ’ا ة˘˘˘˘جرد˘˘˘˘لا يرود ن˘˘˘˘˘م
طصسؤتم اهعيصضي يتلا يلاؤتلا ىلع ةيناثل ةارابملا

تدهصشو ،ةيلاطيإ’ا ةلؤطبلا يف ““رصضخلا““ ناديم
مجنلا داعبتصسا يلؤيب ؤنافيتصس بردملا تارايتخا
يلاؤتلا ىلع ةيناثلا ةارابملل رصصان نب يرئازجلا

ءزج ي˘ف ه˘ت˘كرا˘صشم م˘غر ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘لا ي˘ف
ضسي˘م˘خ˘لا ،ي˘بوروأ’ا يرود˘لا˘ب كت˘ل˘ي˘صس ءا˘ق˘˘ل ن˘˘م
““ؤتاكريم ؤيصشتلاك““ عقؤمل عقؤمل اًقفوو ،يصضاملا
دا˘ه˘جإا˘ب اًدد˘ج˘م بي˘صصأا ر˘صصا˘ن ن˘ب نإا˘ف ،ي˘لا˘ط˘˘يإ’ا

يلؤيب لصضف اذل ،رصسيأ’ا ذخفلا راتوأا يف فيفخ
يف نÓيم رصسخ امك ،يزارتحا ءارجإاك هداعبتصسا

نا˘˘˘ت’ز ن˘˘˘م ل˘˘˘ك تا˘˘˘مد˘˘˘خ ا˘˘˘ًصضيأا مؤ˘˘˘ي˘˘˘لا ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
ريياك نؤمي˘صسو وا˘ي˘ل ل˘ي˘ئا˘فارو ضشت˘ي˘فؤ˘م˘ي˘هار˘بإا
م˘مأا ضسا˘˘ك ي˘˘ف بع’ ل˘˘صضفأا ي˘˘نا˘˘ع˘˘يو .ة˘˘با˘˘صصإÓ˘˘ل
ىل˘ع ط˘ي˘صسب ي˘ل˘صضع ل˘ك˘صش˘ُم ن˘م،9102 ايق˘ير˘فإا

مدعل ينفلا مقاطلا عفد ،رصسيأ’ا ذخفلا ىؤتصسُم
دق ،اما˘ع32 ـلا بحا˘صص نا˘ك ا˘م˘ك ،ه˘ب ةر˘ما˘غ˘ُم˘لا

مامأا اصضيأا ؤيصشت˘لا˘ك˘لا ن˘م ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘لؤ˘ج˘لا ع˘ي˘صض
 .ةباصصإ’ا ضسفن ببصسب ،انيتنرؤيف

 بيجن.ج

ماهلوف مامأ عئار ىوتسمب رهظ

““غيلرميربلا““ يف جهوتلا لصصاوي زرحم
يزيلجنإلا مÓعإلا نم ءأنثلا ىقليو

 ةيدوعسلا ةلوطبلا يف فيدهتلا داّدع حتتفي يعفاش
ق˘˘با˘˘صسلا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا ح˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘فا

ه˘ق˘ير˘ف ع˘م ف˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا داّد˘˘ع ،ي˘˘ع˘˘فا˘˘صش قورا˘˘ف
،ديدجلا مصسؤملل ةيدؤعصسلا ةلؤطبلا يف كمصض
رئاّزلا ىلع (4-3) ةجيتنِب كمصض قيرف زافو
رمع نم ةعباّصسلا ةلؤجلا باصسحِل ،يلهأ’ا يدان
ّلج˘صسو ،ي˘لا˘ح˘لا م˘صسؤ˘م˘ل˘ل ة˘يدؤ˘ع˘صسلا ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا
قيرفِل ثلاث˘لا فد˘ه˘لا ي˘ع˘فا˘صش قورا˘ف ع˘فاد˘م˘لا

،67 ـلا ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ة˘م˘ك˘ح˘ُم ة˘˘ي˘˘صسأار˘˘ِب كم˘˘صض
ضضا˘خو ،د˘ئا˘ق˘لا ةرا˘صش ي˘ع˘˘فا˘˘صش قورا˘˘ف ل˘˘م˘˘حو
هليمزو هنطاؤم لثم ،ةارابملا هذه راؤطأا لماك

،ة˘ب˘غز ىف˘ط˘صصم كم˘˘صض ق˘˘ير˘˘ف ىمر˘˘م ضسرا˘˘ح
ن˘˘يد˘˘لا رؤ˘˘ن ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘لا ةر˘˘˘مإا تح˘˘˘ت
راصصتنإ’ا اذه دعب كمصض قيرف تابو ،يركز
م˘صسؤ˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘يدؤ˘˘ع˘˘صسلا ة˘˘لؤ˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ل لّوأ’ا
لبقو51 ـلا زكرملا يف طاقن4 عمجي ،يراجلا
3 ـلا ة˘ب˘تّر˘˘لا ي˘˘ل˘˘هأ’ا يدا˘˘ن ل˘˘غ˘˘صشيو .ر˘˘ي˘˘خأ’ا

 .ةطقن31 ديصصرِب
 بيجن.ج

عم مسوملا يف هل زوف لوأ قيقحتب ديعس يركز
 ةداشإلا لانيو كمض

بردم يركز نيدلا رؤن يرئازجلا بردملا هجو
ىل˘ع ه˘ي˘ب˘عÓ˘ل هر˘˘ك˘˘صش ،يدؤ˘˘ع˘˘صسلا كم˘˘صض ق˘˘ير˘˘ف
مامأا مهملا زؤفلا يف ةيلاعلا مهحورو مهاؤتصسم
ةلؤجلا ن˘م˘صض3ـ4 ةجيتنب ي˘ل˘هأ’ا ف˘ي˘صضلا
اد˘˘˘˘ي˘˘˘˘صشم ،يدؤ˘˘˘˘ع˘˘˘˘صسلا يرود˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘صسلا

قباصسلا فيط˘صس قا˘فو برد˘م لا˘قو ،ة˘ق˘با˘صسم˘لا˘ب
تاؤنقلا ربع ةيناؤيدلا جمانربل تاحيرصصت يف
ي˘ق˘ير˘ف ي˘ب˘ع’ بتا˘عأا““ :ة˘يدؤ˘ع˘صسلا ة˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا

ي˘ت˘لا ة˘ب˘ك˘تر˘م˘لا ءا˘˘ط˘˘خأ’او لوأ’ا طؤ˘˘صشلا ىل˘˘ع
م˘ه˘تا˘يؤ˘ت˘صسم ىل˘ع م˘هر˘ك˘صشأاو ،فاد˘هأ’ا ا˘ن˘ت˘ف˘˘ل˘˘ك
ةارابملا انلخد دقف ،يناثلا طؤصشلا يف مهحورو
قحتصسن مل““ :فاصضأاو ،““هاندصصحو زؤفلا لجأا نم
˘مؤ˘ي˘لا ن˘ك˘ل ،ة˘ي˘صضا˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ةرا˘˘صسخ˘˘لا
ةارابملل ةدؤعلا انعطتصساو ،انقح انحنم ناديملا

يبعÓل تلقو ،ةعئاصضلا ضصرفلا مغر راصصتن’او
ليجصست نؤعيطتصسي مهنأاب نيطؤصشلا نيب يقيرف
ي˘ب˘ط˘لا زا˘ه˘ج˘لا““ :را˘صشأاو ،““فاد˘هأ’ا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

تايرود لصضفأا نم دحاوو ةياغلل يؤق يدؤعصسلا يرودلا““ :Óئاق ،يركز متأاو ،““تايرابملا ءانثأا يباصصعأا ةئدهت ينم بلط
يئانثلا دكأاو ،هتاذ قايصسلا يفو ،““يرودلا اذه نؤعباتي ابوروأا نم ءاقدصصأاو ايقيرفأا لامصش لكو ،ايبرع لصضفأ’او ملاعلا

ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ؤ˘ه ةد˘ج ي˘ل˘هأا ىل˘ع زؤ˘ف˘لا ءارو ي˘صسي˘ئر˘لا بب˘صسلا نأا˘ب ،يدؤ˘ع˘صسلا كم˘صض ا˘ب˘ع’ ةرار˘صش ؤ˘بأا نزا˘مو ي˘ع˘فا˘صش قورا˘ف
““ةيصضايرلا ةيدؤعصسلا““ ةانقل هتاحيرصصت يف يعفاصش قباصسلا ةمصصاعلا داحتا بع’ دكأاو ،اهريفاذحب ةينفلا تاميلعتلا

لصصح يتلا ،ةينفلا تاميلعتلا ذيفنت نأا فاصضأاو ،ىؤتصسملا يف نكي ملو ئيصس لوأا طؤصش مدق هقيرف نأاب ةارابملا بقع
نأا ىلع يعفاصش قوراف ددصشو ،يلاحلا مصسؤملا لÓخ لوأ’ا زؤفلا كمصض حنم اهريفاذحب ،نيطؤصشلا نيب قيرفلا اهيلع

.يلهأ’ا مجحب قيرف باصسح ىلع هققح يذلا ريبكلا زؤفلا ىلع ةلبقملا تايرابملا ينبيصس قيرفلا
ديلو.ف

هليمز ةيصضرع ،يارصس ةط˘ل˘غ يدا˘ن م˘جا˘ه˘م ،ي˘نا˘يد يا˘ب˘م ي˘لا˘غ˘ن˘صسلا م˘ج˘ن˘لا ل˘غ˘ت˘صسا
رؤ˘ب˘صس ي˘تا˘ه ه˘صسفا˘ن˘م ىل˘ع زؤ˘ف˘لا فاد˘هأا د˘حأا ل˘ج˘صسو ،ي˘لؤ˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘صس ير˘ئاز˘ج˘لا

ضسما لوا ءاصسم ةفيظن فادهأا ةثÓثب تهتنا يتلا ةهجاؤملا يف ،ةعئار ةقيرطب
،مدقلا ةركل زاتمملا يكرتلا يرودلا يف (11)ـلا عؤبصسأ’ا تاصسفانم نمصض ،تبصسلا

يابم هليمز ىلإا ةنقتم ةيصضرع ةريرمت يلؤغيف نايفصس يرئازجلا مجنلا لصسرأاو
مجاهملا اهاقلتي˘ل ،رؤ˘ب˘صس ي˘تا˘ه ه˘صسفا˘ن˘م ءاز˘ج ة˘ق˘ط˘ن˘م بل˘ق ي˘ف دؤ˘جؤ˘م˘لا ،ي˘نا˘يد
عطتصسي مل يذلا ضسراحلا كاب˘صش ي˘ف ة˘يؤ˘ق ا˘ه˘ق˘ل˘ط˘يو ،ة˘ل˘هذ˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب ي˘لا˘غ˘ن˘صسلا

ةقيرطب رؤبصس يتاه كابصش يف هفدهب ينايد لفتحاو،(23)ـلا ةقيقدلا يف ،اهدصص
يذلا ،بؤيد ابؤب اباب لحار˘لا ي˘لا˘غ˘ن˘صسلا م˘ج˘ن˘لا ضصي˘م˘ق ع˘فر˘ب ما˘ق ا˘مد˘ع˘ب ،ة˘صصا˘خ

،ةريخأ’ا ةرتفلا يف هنم يناعي ناك لاصضع ضضرم ببصسب ؛يصضاملا دحأ’ا مؤي يفؤت
يذلا ،لاغنصسلا بختنمل يبهذلا طصسؤلا طخ ءاصضعأا دحأا ابؤب اباب لحارلا دعيو
ةيبؤ˘ن˘ج˘لا ا˘يرؤ˘ك لا˘يد˘نؤ˘م ي˘ف ““ا˘غ˘نار˘ي˘ت˘لا دؤ˘صسأا““ بخ˘ت˘ن˘م ةز˘ج˘ع˘م عا˘ن˘صص د˘حأا نا˘ك
ضسراح زيترا˘ب نا˘ي˘با˘ف كا˘ب˘صش ي˘ف زؤ˘ف˘لا فد˘ه ل˘ج˘صس ا˘مد˘ن˘ع،2002 ماع نا˘با˘ي˘لاو
يلؤغيف يرئازجلا ،نيمجن˘لا ق˘لأا˘ت ل˘صضف˘بو ،م˘لا˘ع˘لا ضسأا˘ك˘ب ق˘با˘صسلا ا˘صسنر˘ف بخ˘ت˘ن˘م
ةثÓثب رؤبصس يتا˘ه ىل˘ع زؤ˘ف˘لا ن˘م يار˘صس ة˘ط˘ل˘غ ن˘ك˘م˘ت ،ي˘نا˘يد ي˘لا˘غ˘ن˘صسلا ه˘ل˘ي˘مزو
بيترت لودج يف ةطقن32 ىلإا هديصصر يارصس ةطلغ عفريل ،ءيصش ’ لباقم فادهأا
.مدقلا ةركل زاتمملا يكرتلا يرودلا

ديلو.ف

فأكلا سسأأك يف هصسفأنم ىلع فرعتي ““يرأنكلا““

ديدج رأصصتنا ىلإا يارصس ةطلغ دوقيو أيكرت يف قلأأتلا لصصاوي يلوغيف

تفصشكو ،يلاملا ن’ايب ،رجينلا كرد تعمج يتلا ةهجاؤملا دعب ،فاكلا ضسأاكل يناثلا يؤفصصتلا رودلا يف هصسفانم ىلع لئابقلا ةبيبصش قيرف فرعت
ضسأاك نم يناثلا يؤفصصتلا رودلا نمصض ،رجينلا كرد نؤهجاؤيصس ،نورمح يقزر ءÓمز لابصشأا نأا ،قيرفلل يمصسرلا باصسحلا ربع ،يلئابقلا يدانلا ةرادإا
لداعتلا ةجيتن مصسحت نأا لبق ،در نود فدهب ،يلاملا نيلي كيبملوأا مامأا ،باهذلا ةارابم يف ،رجينلا كرد هققح يذلا زؤفلا دعب اذه يتأايو ،فاكلا
اذه يف ةارابم لوأا ،يديزؤب فصسؤي بردملا لابصشأا ضضؤخيصس اذهبو ،تبصسلا ضسمأا لوأا مؤي تميقأا يتلا بايإ’ا ةارابم ةكبصش لك يف فده يباجيإ’ا
ر.ع.باهذلا ةارابم باصسحل ،يراجلا ربمصسيد32 وأا22 مؤي ،رجينلا كرد مامأا رجينلاب فاكلا ضسأاك يف مصسؤملا

 فيدرلا عم بيردتلا ضفريو40 كلاش عم دودسم قيرط ىلإ لصي بلاط نب
عم دودصسم قيرط ىلا ،ينامل’ا40 كلاصش يدان بع’ بلاط نب ليبن ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا لصصو
40 كلاصش بردم فصشكو ،ارخؤؤم هيلع ليحأا يذلا فيدرلا قيرفلا عم نرمتلا ضضفر امدعب ،هيدان عم
بيردتلا يف ضصتخم ةيعمب هدرفمب نرمتلا لصضف دق يرئازجلا ناديملا طصسؤتم نأاب ،مؤب ليؤنام
نب ىلع انصضرع دقل““ :يناملأ’ا بردملا حرصصو ،هتقايل ىلع ةظفاحملا لجأا نم ،ةيندبلا ةقايللاو

يف ،بلاط نب هجتيو ،““هرارق مرتحن نحنو كلذ ضضفر هنكلو ،قيرفلا تآاصشنم نم ةدافتصس’ا ،بلاط
يف ةمهم ضضورعل هيقلت ةلاح يف ،مداقلا يؤتصشلا ؤتاكريملا لÓخ ،ءاؤجأ’ا رييغت ؤحن رصشابم هاجتا
40 كلاصش يدان عم اطبترم لازي ’ ،يزيلجن’ا ماهنتؤتل قباصسلا مجنلا نأا ىلإا راصشيو ،ةمداقلا عيباصسأ’ا
،اماع62 رمعلا نم غلابلا بعÓلا مÓعإا متو ،لخادلا ماعلا نم ناؤج ةياغ ىلا رمتصسي دقعب ينامل’ا

لكاصشم ضشيعي هنا املع ،ينفلا مقاطلا تاباصسح نم جرخ امدعب قيرفلا فؤفصص نع ليحرلا ةرورصضب
.يوركلا هراؤصشم يف ءادؤصس ةطقن دعي يذلا يدانلا اذه عم رمتصسم لكصشب ةيطابصضنا

ديلو.ف

لئابقلا ةبيبش
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ةلضصاوتم ت’داع˘ت˘لا ةز˘ي˘م نأا ود˘ب˘ي
يور˘كلا م˘ضسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف
ينامث لضصأا نم ةتضس عقاوب ،ديدجلا

فلضشلا يبملوأا جرخ ثيح ،تÓباقم
ناضسملت دادو ىلع هزوفب ةدعاقلا نع

ةلمكت ةب˘ضسا˘ن˘م˘ب ،سسمأا لوأا،(0-1)
ةطبارلا ةلوطب ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا
لÓخو ،مدقلا ةركل ىلوأ’ا ةفرتحملا

تزيمت ،يضضاملا ةعمجلا تايرابم
ىلوأا يف زوفلاب ةليلم نيع ةيعمج
ىلع ديدجلا مضسوملا يف اهتÓباقم

داضس امنيب،(1-0) ةرقم مجن باضسح
ىرخأ’ا تÓباقم ثÓثلا يف لداعتلا

ةمضشتحملا ةقÓط˘ن’ا ى˘ل˘ع ل˘ي˘لد˘ك
ءاقل دهضشو ،لوأ’ا فرتحملا ةلوطبل
لبق ،نازيلغ عيرضسو فيطضس قافو
فر˘ط ن˘م ة˘ي˘ن˘ما˘ضضت ة˘ف˘قو ه˘ت˘ياد˘ب

ةتف’ او˘ل˘م˘ح ن˘يذ˘لا قا˘فو˘لا ي˘ب˘ع’
نب ليبن انلكو ةيرضصنعلل ’» ناونعب

ع˘م م˘ه˘ن˘ما˘ضضت ن˘ع ار˘ي˘ب˘ع˘ت »بلا˘ط
كلا˘ضش يدا˘ن˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضض نا˘˘ك يذ˘˘لاو ،ي˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لأ’ا
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ير˘ضصن˘ع تا˘˘ح˘˘ير˘˘ضصت˘˘ل
نفي˘ت˘ضش ،ق˘با˘ضسلا ي˘نا˘م˘لأ’ا ي˘لود˘لا
ط˘ق˘ضس ءا˘ق˘ل˘لا راو˘طأا ي˘˘فو ،د˘˘نور˘˘ف
ةقÓطنا قق˘ح يذ˘لا ،ف˘ي˘ط˘ضس قا˘فو
،ديدجلا مضسوملا حاتتفا يف ةقفوم

يذلا نازيلغ عيرضس هفيضض خف يف

،(1-1) لداعتلا ةج˘ي˘ت˘ن ه˘ي˘ل˘ع سضر˘ف

كابضشلا زهل نيقابضس راوزلا ناك ثيح

،(44 د) ءازج ةلكر نم ةلاطح ربع

ةفكلا (45 د) يديعضس لدعي نأا لبق

كلذ م˘غروو ،ةراو˘ف˘لا ن˘ي˘˘ع ءا˘˘ن˘˘بأ’

ةع˘ي˘ل˘ط˘لا ي˘ثÓ˘ث ع˘م قا˘فو˘لا ى˘ق˘ب˘ي

عيرضسلا كتفا نيح يف ،طاقن عبرأاب

سضرفو ،مضسوملا اذه ةيناثلا هتطقن

ىلع لداعتلا ةجيتن ةمضصاعلا داحتا

2 -) عقاوب ةرواضسلا ةبيبضش هفيضضم

د) يراوز داحت’ا مجاهم لضضفب،(2

،(75 د) ي˘ناو˘ضضر ر˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لاو (15

ي˘˘فد˘˘ه د˘˘ضض ة˘˘ف˘˘كلا ’د˘˘ع ناذ˘˘ل˘˘لا

و (12 د) يد˘ي˘م˘˘ح ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

،ءاز˘ج ة˘ل˘كر ن˘˘م (55 د) يدو˘ع˘˘ضسم

لوأا يمضصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا زر˘حأا اذ˘ه˘بو

ايبضسن سسفنتلاب هل حمضست هل ةطقن

اهتعبت ةئيضس مضسوم ةقÓطنا بقع

ينيلوكيضشت يضسنرفلا بردملا ةلاقإا

سسمأا لوأا ةرادإ’ا ه˘˘ت˘˘ضضو˘˘ع يذ˘˘˘لاو

قبضس يذلا ،يجورف يريت هنطاومب

دو˘ضسأ’او ر˘م˘حأ’ا ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق ه˘˘ل

م˘ضسو˘م ة˘لو˘ط˘ب˘لا بق˘ل˘ب ج˘يو˘ت˘˘ت˘˘ل˘˘ل

روضسنلا ىقبت امنيب،9102-8102
ة˘ع˘ي˘ل˘ط˘لا ة˘ب˘˘كو˘˘ك ع˘˘م ة˘˘يرا˘˘ضشب˘˘لا

داحتا ىف˘ت˘كاو ،طا˘ق˘ن4 عومج˘م˘ب
هلقعم يف يبلضسلا لداعتلاب ةركضسب

ثيح،(0-0) ياد نيضسح رضصن مامأا
ر˘˘يذ˘˘ن »ة˘˘ير˘˘ضصن˘˘لا» برد˘˘˘م فر˘˘˘ع
هقيرف عم سضوافتلا ةيفيك يوانكل
نيمضسوم هعم دعضص يذلا قباضسلا

»نابيزلا» ءا˘ن˘بأا ظ˘فا˘حو ،ن˘ي˘ي˘لا˘ت˘ت˘م

،(ن4) ةمدقملا يف مهزكرم ىلع
،نيتطقن ةيرضصنلا دادع لجضس امنيب
دادو و ف˘˘ل˘˘ضشلا ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوأا جر˘˘˘خ و
يتلا ت’داعتلا ةدعاق نع ناضسملت
م˘ضسو˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م ة˘ي˘ب˘لا˘غ تز˘ي˘م
نيتلوج رورم دعب ،ديدجلا يوركلا

مهزوف ةوافلضشلا زر˘حأا ا˘م˘ن˘ي˘ح ،ه˘ن˘م
م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا فد˘˘˘ه ل˘˘˘ضضف˘˘˘ب لوأ’ا

،(81 د) يلÓيجلب رودق مرضضخملا
ن˘˘م ثلا˘˘ث˘˘لا ه˘˘فد˘˘ه كلذ˘˘ب ا˘˘ع˘˘قو˘˘م
دادولا دادع دمجت نيح يف.نيتلباقم
هتدوع ةبضسانمب ةد˘ي˘حو ة˘ط˘ق˘ن د˘ن˘ع
لك ليجأات متو ،ءاوضضأ’ا مضسق ىلإا

و رئازجلا ةيدو˘لو˘م ،ي˘ت˘ه˘جاو˘م ن˘م
و دادزولب بابضش و ةيدملا يبملوأا
قح’ خيرات ىلإا ،ةد˘كي˘كضس ة˘ب˘ي˘ب˘ضش
بابضشلا وةيدولوملا ةكراضشم ببضسب
لاطبأا ةطبارل يديهمتلا رودلا يف
.ايقيرفإا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ 14G’EKæ«ø 70Ojù°ªÑô0202Gd©óO9516ةضضاـيرلأ راـبخأأ

www.akhersaa-dz.com
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هرخأات ةم˘ضصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف بل˘ق

˘˘ما˘˘مأا (2-2) لدا˘˘ع˘˘ت ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘تر˘˘˘م

لوا ءاضسم ،ةرواضسلا ةبيبضش هفيضضم

تع˘م˘ج ي˘˘ت˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف سسما

،راضشبب توأا02 بعلم ىلع امهنيب

ةلوطبلا نم ةيناثلا ةلوجلا راطإا يف

،مد˘ق˘لا ةر˘كل ى˘˘لو’ا ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

لÓبو (12د) يديمح ديعلب لفكتو

ةيئانث ليج˘ضست˘ب،(06د) يدو˘ع˘ضسم

م˘ير˘كلا د˘ب˘ع ع˘قو ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ةروا˘ضسلا

يناوضضر يدعضسو،(15د) يراوز

كلت نوكتل داحت’ا يفده،(26د)

ءا˘˘ن˘˘با ا˘˘هزر˘˘ح˘˘ي ة˘˘ط˘˘ق˘˘˘ن لوا ي˘˘˘ه

يور˘كلا م˘ضسو˘م˘لا ي˘ف ةرا˘ط˘ضسو˘ضس

ن˘ي˘ع ،ر˘خآا قا˘˘ي˘˘ضس ي˘˘فو ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

،يجورف يريي˘ت ي˘ضسنر˘ف˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا

افلخ ،ةمضصاعلا داحت’ اديدج ابردم
تمت يذلا يني˘لو˘كي˘ضشت او˘ضسنار˘ف˘ل
ةزاتمملا سسأاكلا ةارابم ةادغ هتلاقإا

ام بضسح يضضاملا ربمفون22 موي
ءاضسم وراطضسوضس يدان هنع نلعأا
يدانلا ةرادإا تحضضوأا و ،سسما لوا
ةيمضسرلا اهتحفضص ىلع يمضصاعلا
عم ايمضسر قافت’ا مت هنأا »كوبضسيف»
ناك يذلا يجورف يرييت بردملا

هب زاف يذلا ريخأ’ا بقللا سسدنهم

و (8102-9102) مضسوم يف يدانلا
دقع ىلع يضسنرفلا بردملا عقويضس
ةرادإا حضضوت مل و ،دحاو مضسوم ةدمل
بردملا ر˘ي˘ضصم ،ة˘م˘ضصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا
يذ˘لا نا˘يزو˘ب ي˘ب˘ير˘ع ن˘ب ي˘لا˘ح˘˘لا
نيتلوجلا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ى˘ل˘ع فر˘ضشأا
ىلوأ’ا ةطبار˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘ل ن˘ي˘ي˘لوأ’ا
فيط˘ضس قا˘فو ،ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ما˘مأا

2-) ةرواضسلا ةبيبضش و (0-2 ةراضسخ)

ناك ينيلوكضشت نإاف ،ريكذتللو،(2
ه˘ضضفر د˘ع˘ب ه˘ب˘ضصن˘م ن˘م ل˘ي˘قأا د˘ق
ملضستل ةيفرضشلا ةضصن˘م˘ل˘ل دو˘ع˘ضصلا

ةزاتمملا سسأاكلا ةارابم يف هتيلاديم

ي˘ت˘لا (1-2) دادزو˘ل˘ب با˘˘ب˘˘ضش د˘˘ضض

يضضاملا ربم˘فو˘ن12 مو˘˘ي تر˘˘˘ج

مت ،هتلاقإا دعبو ، ةيليوج5 بعلمب
هدعاضسمل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ضضرا˘ع˘لا دا˘ن˘ضسإا
ةدعاضسمب نايزوب يبيرع نب قباضسلا
و ي˘ند˘ب ر˘ضضح˘م˘˘ك بو˘˘ب ’و˘˘كي˘˘ن
سسار˘ح برد˘م˘ك و˘م˘ح ن˘ب د˘م˘˘ح˘˘م
لتحي ،ةيناثلا ةلوجلا دعبو ،ىمرملا

41 ـلا ز˘كر˘م˘لا ،ة˘م˘ضصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا

ةميتي ةطقن ديضصرب

بعلمب انتدعو ةلودلا» :لولج روضشاع
 »كلذ ديضسجت رظتننو ةريودلا

سسلجم سسيئر دكأا ،ىرخأا ةهج نم
روضشاع ةمضصاعلا داحتإا قيرف ةرادإا

ديد˘ج˘لا ةر˘يود˘لا بع˘ل˘م نأا˘ب لو˘ل˘ج
نم نوكيضس ابيرق هميلضست رظتنملا
دوعو دعب ةمضصاعلا داحتإا بيضصن
ولج لاقو ،قيرفلا ةدئافل تاطلضسلا
مل» :ةديدج ةيمÓعا تاحيرضصت يف
،ن˘ي˘غو˘لو˘˘ب ي˘˘ف لا˘˘غ˘˘ضشأ’ا ل˘˘م˘˘كن

نم ة˘ئ˘م˘لا˘ب04 ى˘˘لإا ا˘˘ن˘˘ل˘˘˘ضصوو
لاغضشأ’ا يهتنت املو ،طقف لاغضشأ’ا
:فا˘˘˘ضضأاو ،»رو˘˘˘مأ’ا ن˘˘˘˘ضسح˘˘˘˘ن˘˘˘˘ضس
لواحنضسو ميدق بع˘ل˘م ن˘ي˘غو˘لو˘ب»
انيدل تناك ثيح ،عاضضوأ’ا نيضسحت
ن˘ي˘لو˘ئ˘ضسم˘لا ع˘م ءا˘ق˘ت˘ل’ا ة˘˘ضصر˘˘ف
يبعل˘م لو˘ح ا˘حار˘ت˘قا م˘ه˘ل ا˘ن˘مد˘قو
بع˘ل˘م نأا ن˘ظ˘نو ،ةر˘يود˘لاو ي˘قار˘ب
،»انيلا ةبضسنلاب بضسانملا وه ةريودلا

انتدعو تا˘ط˘ل˘ضسلا» :ه˘مÓ˘ك م˘ت˘خو
بيضصن نم ةريودلا بعلم نوكي نأاب
ر˘ظ˘ت˘ن˘ن ن˘ح˘نو ،ة˘م˘ضصا˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإا
ن˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’ا رو˘˘ف كلذ د˘˘ي˘˘ضسج˘˘ت
.»هلاغضشأا

يلاواطسسب يدهملا قدنفب قيفسش رماع ،ينطولا ينفلا ريدملا سسأارت
نم ينيوكتلا سصبرتلا نم ىلوألا ةرودلا حاتتفا دحألا سسمأا ،ةمسصاعلاب

رمتسستسس يتلاو،0202-1202 مسسومل »أا» فاك ةزاجإا ىلع لوسصحلا لجا

يرئازجلا داحتإلا فسشكو ،يراجلا ربمسسيد9 سسيمخلا موي ةياغ ىلإا
ه˘ت˘م˘ل˘ك ي˘ف را˘سشأا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا نأا ي˘م˘سسر˘لا ه˘ع˘قو˘م ر˘ب˘ع مد˘ق˘لا ةر˘˘ك˘˘ل
ذنم فاكلا ةزاجإا نيوكت قيلعت تبقعأا يتلا تاوطخلا ىلإا ،ةيحاتتفلا

اهلذب يتلا دوهجلاو ةيقيرفإلا ةيلاردفنكلا لبق نم7102 توأا رهسش
ةرود˘لا هذ˘ه فا˘ن˘ئ˘ت˘سسل ط˘ق˘ف سسي˘ل مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا
،ةينطولا مدقلا ةرك ريطأاتل ءاوسس ةريبكلا اهتيمهأل ارظن ةيبيردتلا

داحتإلا ةيلودلا تائيهلا ةبغر بسسح ،بيردتلا ىوتسسم عفر لجأا نمو
رماع د˘كأا ا˘م˘ك ،ي˘بوروألا دا˘ح˘تإلاو ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ة˘ي˘لارد˘ف˘ن˘ك˘لا ،ي˘لود˘لا
نينثا وأا انُوكم فاكلا لسسرتسس ،ةمداقلا تاسسلجلا لÓخ هنأا ىلإا قيفسش
فاك» ةيقافتاو بيردت˘لا ف˘ل˘م ة˘ح˘سص ن˘م ق˘ق˘ح˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م سشي˘ت˘ف˘ت˘ل˘ل

غ˘ل˘بأا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لاو فا˘ف˘لا فر˘ط ن˘م ة˘ع˘قو˘م˘لا »غ˘ن˘ي˘سشتو˘˘ك

ماظنلا نإاف ،ميدقلا ماظنلا سسكع ىلع هنأا نيرسضاحلا52 نيحسشرملا
ىتح سضرغلا اذهل ًاسصيسصخ اهدادعإا مت ةسصنم لÓخ نم لمعيسس يلاحلا
ريوطتلا ريدم نم لاسصتا قيفسش رماع ىقلت ،كلذ ىلع ةوÓع ،جرختلا
قلطنا يتلا فورظلا نع مÓ˘ع˘ت˘سسÓ˘ل ،اد˘نا˘ب˘ي˘سشت لووار فا˘ك˘لا˘ب ي˘ن˘ف˘لا

ةينفلا هتيريدمو يرئازجلا داحتإÓل قيفوتلا اينمتم سصبرتلا اذه اهيف
لÓخو مهبناج نم  ،ةديدجلا اهتخسسن يف »أا» فاكلا ةزاجإا قÓطإا ىلع
مورعل مÓعوب ،سصبرتلا ي˘ف ن˘ير˘سضا˘ح˘لا فا˘ك˘لا ي˘نًو˘ك˘م د˘كأا ،م˘ه˘ل˘خد˘ت
ةيمهأا ىلع ةحيسش داؤوفو يدعسس نيدلا رسصنو ةدوع نب ميركلا دبعو
نيينقتلا ىوتسسم ريوطت ىلإا ىلوألا ةجردلاب فدهي يذلا نيوكتلا اذه

دوهج معد ىلإا اوعدو ناديملا يف نيذلا كئلوأا ةسصاخو ،نييرئازجلا

 ê.fé«Ö                          .ةينفلا ةيريدملاو فافلا اهجهتنت يتلا ةيمنتلا

¯  ±.hd«ó/ ê.fé«Ö
امدعب سسما لوا ةلوطبلا ردضصت ةضصرف فيطضس قافو قيرف عيضض

نم ةيناثلا ةلوجلا نمضض ،نازيلغ عيرضس عم (1-1) لداعتلاب ىفتكا
ةلاتيح ناضضمر ،نازيلغ فده زرحأاو ،مدقلا ةركل لو’ا فرتحملا

قافو فده يديعضس ليعامضسإا لجضس اميف،(44) ةقيقدلا يف

ة˘ي˘ضضق تي˘ق̆ل ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م،(45) ةقي˘قد̆لا ي˘ف ،ف˘ي˘ط˘ضس
ناديم طضسوو يرئازجلا مج˘ن̆لا ا˘ه̆ل سضر˘ع˘ت ي˘ت̆لا ة˘ير˘ضصن˘ع̆لا

ىدل اريبك اطخضس ،ايناملأا يف بلاط نب ليبن ،ينامل’ا40 هكلاضش
،يرئازجلا يضضايرلا طضسولا يف نيلعافلا كلذكو نيعباتملا

لوا نازيلغ عيرضس هجاو يذلا فيطضس قافو يدان رارغ ىلع
ليبن عم مهنماضضت نع ريبعتلاب فيطضس قافو وبع’ ماقو ،سسمأا
تارابع لمحت ةت˘ف’ او˘ع˘فر ن˘ي˘ح ،ة˘ع̆ئار ة˘ق˘ير˘ط̆ب بلا˘ط ن̆ب
ةارابم قÓطنا لبق اذهو ،قباضسلا ماهنتوت بع’ عم نماضضتلا
نولمحي مهو ةارابملا فيطضس قافو وبع’ لخدو ،نازيلغ عيرضس

امك ،»بلاط نب ليبن انلكو ةيرضصنعلل ’» راعضش تحت ةتف’
ةيزعت ةلاضسر لمحت ةطفاي ةرادإ’ا سسلجم نم ءاضضعأا سضعب لمح
،يضشانح فيرضشلا دمحم ،لئابقلا ةبيبضش يدانل قباضسلا سسيئرلل
كلذ لبق مدخ نأا دعب ،سضرملاب ارثأاتم عيباضسأا لبق يفوت يذلا
تازاجنإ’ا نم ريثكلا اققحم ،تاونضس ةدعل ةيرئازجلا ةركلا
سضرعت دق بلاط نب ليبن ناكو ،يرانكلا قيرف عم ةريبكلا
نفيتضس ،يناملأ’ا بختنملل قباضسلا بعÓلا لبق نم ةيرضصنعلل

نأاب ةيلحملا «1 تروبضس» ةانقل لوقلا يف ددرتي مل يذلا ،دنيورف
ةقيرطو ،ةيرئازجلا هلوضصأ’ دوعت ةيطابضضن’ا بعÓلا لكاضشم
لا˘م˘ج ي˘ن˘طو̆لا برد˘م̆لا نا˘كو ،ا˘ضسنر˘ف ي˘ف ر˘جا˘ه˘م˘ك ه˘تأا˘ضشن

هتاملكو دنيورف اهيف دقت˘ن˘ي تا˘ح˘ير˘ضصت̆ب ى̆لدأا د˘ق ،ي˘ضضا˘م̆ل̆ب
يناملأ’ا داحت’او »اف˘ي˘ف» ا˘ب̆لا˘ط˘م ،بلا˘ط ن̆ب د˘ضض ة˘ير˘ضصن˘ع̆لا
تءاج يتلا هتاحيرضصت ةروطخل ارظن ،هدح دنع هفاقيإاو لخدتلاب
.فيدرلا قيرفلا عم بردتلل بلاط نب لازنإا هكلاضش ررق نأا دعب

 «صسابعلب يف صضوعنضسو انتمهم نم بعضص يضسودنق درط» :يكوكلا

مامأا ةهجاوملا بقع يكوكلا ليبن فيطضس قافو بردم لاق

فدهب لداعتلاب تهتنا يتلاو5491 يام8 بعلمب نازيلغ عيرضس
طوضشلا لÓخ يضسودنق دمحأا بعÓلا درط اهنأاب ةكبضش لك يف
ةحفضصلل تاحيرضصت يف دكأاو ،هئÓمز ةمهم نم بعضص لوأ’ا
مامأا ىلوأ’ا ةهجاوملا دعب نيبعÓلا تربخأا» :يدانلل ةيمضسرلا
لك نأ’ ،ةلهضس نوكت نل ةمداقلا ةارابملا نأاب رئازجلا داحتا
نوضضفريو فلخلا ىلإا نولتكتيضس انه ىلإا نوتأاي نيذلا نيضسفانملا
كلذ عم نكل ،ليجضستلا لجأا نم ةتباث ةرك نورظتنيو بعللا

لكضشملا» :فدرأاو ،»لوأ’ا طوضشلا يف سصرف3 قلخ انعطتضسا
ةقاطبلاب بعÓلا درط يف نمكي نكل ءازجلا ةبرضض يف سسيل
يناثلا طوضشلا لÓخ ،ةبعضص مهملا تحبضصأا يلاتلابو ءارمحلا

نازيلغ عيرضس سسراح لخدتت ول ةيقيقح اضصرف5 قلخب انمق
،نيتطقن انرضسخ حيحضص ايرظن» :افيضضم ،»كابضشلا يف تناكل
،مهتادوهجم ىلع نيبعÓلا ركضشأا ،ةيونعملا ةيحانلا نم انزف نكل
سضعب ليدعت ىل˘ع ا˘ق˘ح’ ل˘م˘ع˘ن˘ضسو ة˘ي̆با˘ج˘يا طا˘ق̆ن ا˘ن̆ل˘ج˘ضس
سضيوعتلل ىعضسن» :همÓك يضسنوتلا ينقتلا متخو ،»سصئاقنلا

نم ةيباجيا ةجيتنب ةدوعلل ديج لكضشب رضضحنضسو رايدلا جراخ
دقتعأا مويلا انعم اوناك ول ،رضصانعلا سضعب بايغل فضسأاتأا ،سسابعلب
«.رثكأا لولح كانه نوكيضس هنأا

ةمسصاعلا داحتا

مضسوملا يف ةطقن لوأا زرحت «ةراطضسوضس»
 داحتإ’ا تيبل دوعي يجورفو

 »أا» فاك ةزاجإا

 فرــضشي قــيفضش رــماع
ىلوأ’ا ةرودلا حاتتفإا ىلع
 يــنيوكتلا صصــبرتلا نــم

 ءانثتسسإلا عنسصت فلسشلا /ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا

فيطسس قافو

ةلوطبلا ردضصت ةضصرف عيضضي قافولا
 ثدحلا عنضصي بلاط نب عم هيبع’ نماضضتو
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

 سسإرهإ قوسسب هلزنم لخإد اقرح ةيندم ةيامح نوع عرسصم
يديصس ةيدلبب نئاكلأ هلزنم لخأد اقرح هفتح ، صسمأأ لوأأ ءاصسم ، صسأرهأأ قوصس ةي’وب ةيندم ةيامح نوع يقل

ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ تلخدت نيأأ . ةثجلل يلك محفت ىلإأ ىدأأ ام ناتوبلأ زاغب لغتصشت ةأافدم لاعتصشإأ رثإأ جرف
ةحلصصم ىلإأ دمحم خوبل وعدملأ موحرملأ ةثج لقن مت و ريدملأ روصضحب قيرحلأ دامخإأ لجأ’ جرف يديصس ةيندملأ

(40) ةعبرأ’ بأأ و جوزتم2891/20/20 ديلأوم نم موحرملأ . صسأرهأأ قوصس يوهجلأ ىفصشتصسملاب ثثجلأ ظفح
يديصس ةيوناثلأ ةدحولاب لخدتلأ قرف نمصض لمعي ناك و،0102 ةنصس ةيندملأ ةيامحلأ فوفصصب قحتلإأ .لافطأأ

صش.أ . جرف

جيريرعوب جرب ةي’ول ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘صصم تف˘ع˘صسأا

ليلخو ةتاردصس ن˘م ل˘كب ن˘ي˘ق˘ن˘ت˘خ˘م (01) ةر˘صشع
تازا˘غ˘ل م˘ه˘قا˘صشن˘ت˘صسا ر˘ثإا ح˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب قر˘صش
ة˘ير˘يد˘م˘ل مÓ˘ع’ا ة˘ي˘ل˘خ نا˘ي˘ب بصسحو ة˘˘قور˘˘ح˘˘م
يداولا سسارب ةيوناثلا ةدحولا نأا ةيندملا ةيامحلا
قاصشنتصسا رثإا نيقنتخم ةتصس ذاقنا لجأ’ تلخدت

ةتاردصس ةيرقب. ةأافدملا نم ةثعبنم ةقورحم تازاغ
نم نينثا مهنم ةرصست نيع ةيدلب ةيدلبل ةعباتلا

ةنصس55 و32 نيب امهرامعأا حوارتت ركذ سسنج
نيب نهرامعأا حوارتت ىثنأا سسنج نم نيرخآا ةعبرأاو

مهل تمدق نايثغ ةلاح يف نك ةنصس72 و81
مهليوحت متو ناكملا نيع يف ةيلوأ’ا تافاعصسإ’ا
ةدحولا تفعصسا امك يداولا سسأار ىفصشتصسم ىلإا
يحلاب نيرخا ةعبرأا يلع دصصاق رئب ةرئادل ةيوناثلا
تازاغل مهقاصشنتصسا رثا. ل˘ي˘ل˘خ ة˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘بو˘ن˘ج˘لا

ةتصس نيب مهرامعأا ءاملا ناخصس نم ةثعبنم ةقورحم

ةلاح يف اونأا ىثنا سسنج نم نينثا مهنم ةنصس11و

ةيلوأ’ا تافاعصسإ’ا مهل تمدق اصضيأا نايثغ و راود
دصصاق رئب ةدايع ىلإا مهليوحت متو ناكملا نيع يف
حئاصصن ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تهجوو اذه ىلع
ةيوهتلا اهنم ةقورحملا تازاغلاب ممصستلا يدافتل
امك اهذفانم دصس وأا قلغ مدع و لزانملل ةمئادلا
ريياعمل ةئفدتلا ةزهجأا ةقباطم بوجو ىلإا تعد
مهبصسح ةأافدملا ةلعصشل ةيمويلا ةبقارملا عم نمأ’ا
اذه و مات قارتحا كانه نأا ينعي ءاقرزلا ةلعصشلا نأا
ينعي ءارمحلا ةلعصشلا اما ةميلصس ةأافدملا نأا ينعي
ريغ ةأافدملا نأا ينعي اذه و مات ريغ قارتحا كانه نأا
وأا ةئفدتلل ة˘نو˘با˘ط˘لا لا˘م˘ع˘ت˘صسا بن˘ج˘تو ة˘م˘ي˘ل˘صس
في˘ظ˘ن˘ت و ة˘ب˘قار˘م ى˘ل˘ع تح˘لأا ا˘م˘ك ما˘م˘ح˘ت˘صس’ا
ةز˘ه˘جأا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا ع˘˘م نا˘˘خد˘˘لا فر˘˘صص تاو˘˘ن˘˘ق
دوجوب روعصشلا دنع هنأا تحصصنو زاغلا راعصشتصسا

مقرلا ربع ةيندملا ةيامحلاب لاصصت’ا بجي رطخ

1201 . رصضخأ’ا طخلا وأا41

ىصسوم/ع

ةملاقب حإرج نبب رمعلإ لبتقم يف باسش اهتيحسض حإر لتق ةميرج
ىلع ةملاقب حارج نب ةيدلب ناكصس سسمأا حابصص زتهإا

نم غلبي باصش اهتيحصض حار ةعصشب لتق ةميرج عقو

ةتوافتم حورجب نيرخأا بيصصأا اميف ةنصس62 رمعلا
ربخلا تدروأا يتلا رداصصملا بصسح و، ةروطخلا
تاعاصس ىلإا دوعت ءاعنصشلا ةميرجلا هذه عئاقو نإاف
نيب راجصش عقو نيأا ، تبصسلا موي ءاصسم نم ةرخأاتم
هذ˘ه ي˘ف ي˘صسي˘ئر˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا و ة˘ثÓ˘ث˘لا ا˘يا˘˘ح˘˘صضلا
يتلا ناصسمل نيع ةتصشم ىمصسملا ناكملاب ةيصضقلا

ةملاقب حارج نب ةيدلب رقم نع ملك5 يلاوحب دعبت
يناجلا نيب ءاصضيبلا ةحلصسأ’ا اهيف تلمعتصسا ثيح
) ىلوأ’ا ةيحصضلا لتقم نع رفصسأا امم اياحصضلا و

نم Óك ةباصصإا و ةنصس62 رمعلا نم غلابلا ( ن ــ ب

) و ةنصس02 رمعلا نم غلابلا ( ا ــ ك ) نيتيحصضلا

ةغيلب تاباصصإاب ةنصس22 رمعلا نم غلابلا ( ا م ــ ا ف
تجرخ اميف ةيحارج ةيلمع ىلإا امهدحأا عاصضخإا مت
جÓعلا اهيقلت دعب ىفصشتصسملا نم ةيناثلا ةيحصضلا

اوناك ةثÓثلا اياحصضلا نأا ،رداصصملا تاذ فيصضت و
رمصسلا ةصسلج لوحتت نأا لبق ، مهتملا عم نيرهاصس
لامعتصساب برصضلا ىلإا روطتتل يمÓك راجصش ىلإا
هذه ةباتك دح ىلإا لازي ’ و اذه ، ءاصضيبلا ةحلصسأ’ا
سص ــ ل ) ةيصضقلا هذه يف يصسيئرلا مهتملا رطصسأ’ا
نم يراج قيقحتلا ىقبي نيح يف ، رارف ةلاح يف (

و يناجلا فيقوتل ينطولا كردلا حلاصصم فرط
ةعصشبلا ةميرجلا هذه فورظ و تاصسبÓم ةفرعم
.ةقطنملا ناكصس اهل زتها يتلا

نيدلازع.ل

DID SERAF ـل ““امام““ بيلك

نيعوبسسأإ دعب ردسصيSANOR و

 ةبانع يف ةرصضخوب نم قأرحل ةيقيقح ةصصق نم ىحوتصسم

بنجي ةنخدم دإدسسن’ ةيندملإ ةيامحلإ رسصانع نطفت
ةنتابب سسيرأإ يف زاغلاب ةلئاع ممسست

تأرامعلأ ىدحإأ ىلعأاب ةنخدم دأدصسن’ ةنتاب ةي’وب صسيرأأ ةدحو يف ةلثمم ةيندملأ ةيامحلأ رصصانع نطفت نكم
لجرل لخدتلأ قرف لقن دعب كلذو ،نوبراكلأ ديصسكأأ لوأأ زاغب اهلمكأاب ةلئاع ممصست بينجت لÓغتصس’أ ةثيدح
،ىلعأ’أ نم ةدودصسم ةنخدملأ نأأ نيبت ذإأ رمأÓل نطفتت نأأ لبق ،طقف عأدصصلأ يعأدب ةدعابتم تأرتف يف هتنبأو
02 نع ديزي هنأأ فصشتكإأ نيأأ نكصسملأ لخأد وجلأ يف ةقرتحملأ تأزاغلأ ةبصسن صسايق ىلإأ حلاصصملأ تأذ تماق امك

تاكبصشلأو تÓيصصوتلأ لك ةنياعم بناج ىلإأ .ةأافدملأ ليغصشت نم طقف ةقيقد51 فرظ يف أذهو نويلملأ /ءيزج
ح ناصشوصش.ةدودصسم ةرامعلأ ىلعأأ يف ةيعامجلأ ةنخدملأ نأأ فاصشتكإأ مت

نم ““امام““ ةينغأا بيلك ريوصصت نم ءاهتن’ا مت

““DID SERAF““ بار˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ف ءادأا

ةيقيقح ةصصق نم ةاحوتصسم يه و““SANOR »و
ف˘صشك ثي˘ح ““ة˘قر˘ح˘لا““ ةر˘ها˘ظ ا˘ه˘عو˘˘صضو˘˘مو

هذه زاجنا ةركف نأا ““DID SERAF““ نانفلا
يح نم بابصش ءافتخا ةثداح دعب تءاج ةينغأ’ا
ءا˘ن˘ثأا ر˘ح˘ب˘لا سضر˘ع ي˘ف ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب ““ةر˘˘م˘˘حو˘˘ب““
ببصست ام وهو ايلاطيإا ىلإا ““ةقرحلا““ مهت’واحم
،مهئاقدصصأاو مهتÓئاع طصسو فوخلا نم ةلاح يف
اهب مدطصصي يت˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘غأ’ا قر˘ط˘ت˘تو
نومدطصصي يتلا ةيعامتج’ا لكاصشملاو بابصشلا
لبقتصسم نع ثحبلا م˘ه˘ي˘ل˘ع سضر˘ف˘ت ي˘ت˘لاو ا˘ه˘ب
ول بابصشلا نأا نانفلا دكأاو ،راحبلا ءارو لصضفأا

لصضفأا ةيعامتجا ةيعصضوو لمع بصصانم اودجو
براوق بوكر يف امامت اوركف امل مهدÓب يف

ةينغأ’ا هذه ىدهأاو ،مهتايحب ةرماغملاو توملا
ليجصست مت دقو ، ةبانعو ““ةرمحوب““ بابصش لكل
را˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع““ و˘˘˘˘˘يدو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسا ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘غأ’ا

ر˘يو˘صصت˘ب ما˘قو،““DROCER نو˘ي˘برو˘˘كصس

ريوصصت مت دقو،““DH زتعم““ بيلكلا بيكرتو
سصÓب““ يحو ءانيملا لبق ام ةهج يف بيلكلا
ردصصأاو ،ةنيزحو ةرثؤوم ةينغأ’ا تاملكو ،““مراد

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ““DID DIRAF““ بار˘لا ي˘ن˘غ˘م
ىلع ةيمصسرلا هتانق ىلع اهرصشن مت يتلاو يناغأ’ا
““ونايليميا““ ،““درم˘ت˘م˘لا““ رار˘غ ى˘ل˘ع بو˘تو˘ي˘لا

وه كلميف ““SANOR““ امأا ،““لوهلا وريدن»و
يف ةيمصسرلا هتانق ىلع يناغأ’ا نم ديدعلا رخآ’ا
““وريت““ ،““جاروت˘نوأا““ رار˘غ ى˘ل˘ع ““بو˘تو˘ي˘لا““
.““وروم““ ـل ““سشÓك““ ىرخآا ةينغأاو

 سسافر ناميلصس

 فيطصسب ةجلولأ

ةيديدحلإ لسسÓسسلاب ةيدلبلإ رقم نوقلغي نوجتحم
 ةيومنت عيراسشم ديسسجتب ةبلاطملل

ةعقاولا ةجلوا ةيدلب رقم قلغب ““ةرجلا ريب““ و ““سسانرم““ د’وا يتيرق ناكصس نم تارعصشلا حابصص مدقا
لطع امم مهلمع بصصانمب قاحتل’ا نم اهوفظوم نيعنام ،ةيديدحلا لصسÓصسلاب فيطصس ةي’و قرصش
ةرجلا ريب و سسانرم د’وا يتيرقب نينطاقلا نوجتحملا ناكصسلا ء’ؤوه عفر و .نينطاوملا حلاصصم
ثحبلا ىلع مهربجا امم، ذنم برصشلا هايم مادعنا  اهتمدقم يف يتاي يتلا ،مهت’اغصشنا نع ربعت تاتف’
جيراهصص ءارصش وا ،ةلجاعم ريغ ةيحÓفلا راب’ا نم جيراهصص يف ةيديلقت قرطب اهبلج و ةداملا هذه نع
دقف، ةيجاجتح’ا ةكرحلا هذه يف اوكراصش نيذلا  ةيدلبلا زكرم ناكصس امأا ،ةتوافتم ةيلام غلابمب اهيملا

مت ،يعانطصص’ا بصشعلاب ةاطغم ةيراوج بعÓم  ثÓث عورصشم ديصسجتو ةيمنتلاب سضوهنلاب اوبلاط
ةطصسوتم هفرعت يتلا ظاظتك’اب اوددن امك ،عقاولا سضرأا ىلع دصسجت مل و تاونصس ذنم اهليجصست
كلذك نيجتحملا بلاط امك ،اهباعيتصسا ةقاط قوف ذيمÓتلا ددع عافترا ببصسب دومحم ةعرتوب
ةقلعتملا بلاطملا نم اهريغ و يلخادلا بطلا تاصصوحف حتف ةداعا و ةيحصصلا تامدخلا نيصسحتب
. ةلوزعملا ةيدلبلا هذهب نطاوملل ةيصشيعملا فورظلا نيصسحتب

ر نميا

ةيبطلأ مقطأ’أ ت’اغصشن’ عمتصسأ

لإزأإ نيعب يوÓعي فسسوي ىفسشتسسم ةيعسضو نياعي فيطسس يلإو
ىلإأ ة˘يد˘˘ق˘˘ف˘˘ت ةرا˘˘يز˘˘ب ف˘˘ط˘˘ي˘˘صس ة˘˘ي’و ي˘˘لأو ما˘˘ق
عم˘ت˘صسأ ن˘يأ لأزأأ ن˘ي˘ع˘ب يوÓ˘ع˘ي ف˘صسو˘ي ىف˘صشت˘صسم

و ة˘ي˘ب˘˘ط ه˘˘ب˘˘صشلأو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ م˘˘ق˘˘طأ’أ ت’ا˘˘غ˘˘صشن’
˘مد˘ق ثي˘ح ىف˘صشت˘صسم˘ل˘ل ر˘ي˘صسم˘لأ يرأدإ’أ م˘قا˘ط˘لأ

ذنم ةلوذبملأ تأدوهجملل هتأريدقت و هتأركصشت
ة˘ح˘صص ل˘جأ ن˘م م˘ه˘تا˘ي˘ح˘صضت و ءا˘بو˘˘لأ أذ˘˘ه رو˘˘ه˘˘ظ

ليبصس يف دهج يأ رخدي نل هنأ دكأأ امك ، نطأوملأ
تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’أ و ت’ا˘˘غ˘˘صشن’أ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ب ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘˘لأ
نأ دكأ و ،ةمات ةحأر يف مهماهم ءأدأأ نم مهنيكمتل
فاعصسأ تأرايصس80 ءانتقأ ددصصب ةي’ولأ حلاصصم
ةلوزع˘م˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘لأ و ل˘ظ˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘ل صصصصخ˘ت˘صس
ةقطنمب و ،قطانملأ هذه ىصضرم لقنت ليهصستل
دصض حيقلتلأ ةلمح ىلع يلأولأ فرصشأأ تونات لظلأ

ةفاكل ةهجوم ةعرج000.3 صصيصصخت مت ثيح نيزوعملأ ىصضرملأو نصسلأ رابك ةدئافل ةيمصسوملأ أزنولفنإ’أ
مايأ’أ لÓخ فيطصس ةي’وب ةيئابولأ ةلاحلأ تفرع دقو أذه.ةي’ولأ ميلقإأ ربع ةلوزعملأ قطانملأ هذه ناكصس
صضافخنأ ةيبطلأ حلاصصملأ تلجصس امك تايفصشتصسملأ ءأردم هدكأ ام بصسح رأرقتصس’أ نم ةلاح ةيصضاملأ ةليلقلأ

. لزعلأ حلاصصمب ىصضرملأ ددع يف صسوصسحم
ر نميأ

ةيعرصش ريغ ةقيرطب ةعنصصم فيظنت دأومو ةعابط ت’آأ تزجح اميف /يقأوبلأ مأأ

ةسشرو لوح ماثللإ طيمت نوركف نيعب ينطولإ كردلإ حلاسصم
نيسصخسش فقوتو ةيرسس

فيظنتلا داوم ةعانصصل ةيرصس ةصشرو لوح ماثللا ةطامإا نم نوركف نيعب ينطولا كردلا حلاصصم تنكمت
اهتايثيح دوعت ةيصضقلا , ةيعرصش ريغ ةقيرطب ةعنصصم فيظنت داومو ةعابط ت’آا زجح نيصصخصش اهيف طروتم
ىلع ءانب نيريخأ’ا نيمويلا ىلإا يقاوبلا مأاب نطولا كردلل ةيميلق’ا ةعومجملاب مÓع’ا ةيلخ نايب بصسح

،001:مقر ينطولا قيرطلا ربع ةصصخرم ريغ ةعاصضب لقنب موقي ةبكرم بحاصص دوجو اهدافم تامولعم
قيقحتلا دعب ،قباطم ريغ ةعلصسلا مصسو نأا نيبت ةعاصضبلا فاصشتكاب تللك يتلا تاءارج’ا ذاختا مت ةرصشابمو
تاءارجإ’ا عيمج ءافتصسإا دعب ،ةليلم نيع ةنيدمب ةيرصس ةصشرو لخاد عنصصت اهنأا نيبت ةعاصضبلا بحاصص عم
مت اهرثإا ىلع ،طاصشنلا نم عونلا اذه ةصسراممل ينوناق دنصس يأا ىلع زوحت ’ يتلا ةصشرولا نييعت مت ةينوناقلا

ةعنصصملا داوملا نم ةيمك ىلإا ةفاصضإ’اب فيظنتلا داوم ةعانصص يف لمعتصست يتلا ةيلوأ’ا داوملاو ت’آ’ا زجح
ةعلصسلا مصسو نأا نيبت ،قيقحتلل ةلصصاوم .(““ةيصضرأ’ا رطعم““ وبيناصص ،““سسيزيإا““ يناوأ’ا فظنم ،ليفاج ءام)
ديدمت نذإا ىلع لوصصحلا دعب ،فيطصس ةنيدم طصسوب ةدوجوم ةعبطم ىوتصسم ىلع هتعابط مت ةزوجحملا
،ةيعرصش ريغ ةقيرطب لمعت ةعبطم اهنأا حصضتيل ،ةعبطملا نييعتو فيطصس ةنيدم ىلإا لقنتلا مت سصاصصتخ’ا
لئاصسولاو ريبكلا مجحلا نم ةعابط ت’آا زج˘ح م˘ت ،ع˘ئا˘صضب˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘م˘صسوأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م د˘ي˘ل˘ق˘ت˘ب مو˘ق˘ت
بحاصصو ةصشرولا بحاصص) نيصصخصش فيقوت متيل .عاونأ’ا فلتخمب قاروأاو ربح نم ةعابطلا يف ةلمعتصسملا
تازوجحملا ميلصست عم امهرما يف تلصصف يتلا .ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا امهميدقتو (ةعبطملا
ريغ ةقيرطب ةعنصصم فيظنت داوم. ماجحأ’ا فلتخمب قاروأاو رجح .ريبك مجح ةعابطلا ت’آا““ يف ةلثمتملا

راهز.دمحا.ةصصتخملا تاهجلا ىلا ميتنصس رايلم30 يلاوحب اهتميق تردق ثيح. ةيعرصش

جيريرعوب جرب

ليلخو ةتإردسس نم لكب نيقنتخم01 فاعسسإإ


