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ا˘ه˘م˘كح ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘م˘كح˘م تط˘ل˘سس
اقباسس ةمسصاعلا رئازجلا يلاو ىلع
مهتب  عباتملا «خوز رداقلا دبع»
لا˘جر م˘هأا د˘حأا ة˘ي˘سضق ي˘ف ة˘ل˘ي˘ق˘˘ث
نيدلا يحم» رئازجلا يف لامعألا

ءو˘˘˘سس رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع «تو˘˘˘كح˘˘˘ط
لاومأا ديدبتو ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا

ريغلل يدمعلا حنملا اذكو ةيمومع
ي˘ق˘ل˘تو ةرر˘˘ب˘˘م ر˘˘ي˘˘غ تازا˘˘ي˘˘ت˘˘ما
تاقف˘سص مار˘با لا˘ج˘م ي˘ف ةو˘سشر˘لا

تاءا˘˘˘ف˘˘˘عا ح˘˘˘ن˘˘˘مو ة˘˘˘ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
،ينو˘نا˘ق رر˘ب˘م نود تا˘سضي˘ف˘خ˘تو

عم ،اذفان انجسس تاونسس5ـب امكح

ةسسل˘ج ن˘م صسب˘ح˘لا ه˘عاد˘يإا˘ب ر˘مألا

ريدرايلم˘لا ة˘ي˘سضق ي˘ف ه˘ت˘م˘كا˘ح˘م

نيد˘لا ي˘ح˘م» ن˘ج˘سسلا ي˘ف ع˘با˘ق˘لا

ةمكحملا تنادأاو اذه .«توكحط

ماعلا ريدملا فلم يف خوز مهتملا

«لماه ينغلا دبع» ينطولا نمأÓل

اذفان ا˘ن˘ج˘سس تاو˘ن˘سس4 ةبوقعب

نويلمب ردقت ةذفان ةيلام ةمارغو

نم ه˘نا˘مر˘ح اذ˘كو ،ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد

تاونسس3 ةدمل ةيسسايسسلا هقوقح

امك .ةيبا˘ق˘ع˘لا ه˘تد˘م ءا˘سضق˘نا د˘ع˘ب

دبع ى˘ل˘ع ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘م˘كح˘م تسضق

ةرسشع غلبم صضيوعتب  خوز رداقلا

ةيمومعلا ةنيز˘خ˘ل˘ل را˘ن˘يد ن˘ي˘يÓ˘م

لوألا لوؤوسسملا ةيسضقب قلعتي اميف

اقباسس ي˘ن˘طو˘لا ن˘مألا زا˘ه˘ج ى˘ل˘ع

نهر دجاوتملاو «لماه ينغلادبع»

ي˘ف ه˘عو˘ل˘سضل ر˘خلا و˘˘ه صسب˘˘ح˘˘لا

تم˘˘كحو . ةد˘˘˘ع ةدا˘˘˘سسف ا˘˘˘يا˘˘˘سضق

ةمسصاعلا يلاو ءاسصقإاب ةمكحملا

«خوز ردا˘˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع» ا˘˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سس

نم قباسسلا ماظنلا ىلع بوسسحملا

5  ةدمل ةفيظوو ةيلوؤوسسم يأا دلقت

ةيروهمجلا ليكو ناكو . تاونسس

82 خيراتب ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘م˘كح˘م ىد˘ل

ةبوقع عيقوت صسمت˘لإا د˘ق ،ر˘ب˘م˘فو˘ن

ةنسس51 ةد˘م˘ل ذ˘فا˘˘ن˘˘لا ن˘˘ج˘˘سسلا

رانيد نويلمب ردقت ةيلام ةمارغو

ا˘ق˘با˘سس ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘˘لاو ق˘˘ح ي˘˘ف

لك ةرداسصم عم «خوز رداقلادبع»

قلعتت ةليقث مهتب هتعباتمل هكÓمأا

لامعألا لجر ةيسضق يف داسسفلاب

ريكذتللو .«توكحط نيدلا يحم»

،هل ةهجوملا مهتلا لك خوز ركنأا

تو˘كح˘ط˘ب ه˘ت˘فر˘ع˘م نأا˘ب اد˘˘كؤو˘˘م

حسضوأا ثيح ،لمعلا لاجم ىدعتتل

د˘حأا ي˘˘ف هد˘˘سصق ر˘˘ي˘˘خألا اذ˘˘ه نأا˘˘ب

هتيعسضو ةيوسست لجأا نم تارملا

ادكؤوم ،نيلماعتملا يقاب لثم هلثم

و˘هو دا˘سسف˘لا برا˘ح ا˘م˘لا˘ط˘ل ه˘نأا˘˘ب

ة˘لو˘سصو˘م˘لا م˘ه˘ت˘لا ل˘ك ن˘م ءير˘ب

. هيلإا ةبوسسنملا داسسفلاب
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ةينطولا ةئيهلل ماعلا نيمألا فسشك

يلوم لÓعسش دا˘سسف˘لا ة˘ح˘فا˘كم˘ل

هلوزن ىد˘ل ءا˘ثÓ˘ث˘لا صسمأا ي˘بر˘ع˘لا

ف˘ي˘˘سض» ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ف˘˘ي˘˘سض

ةانقلا ريثأا ربع ثبي يذلا «حابسصلا

ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم نإا «ى˘˘لوألا ة˘˘ي˘˘˘عاذإلا

ةينطولا ةكب˘سشلا قÓ˘طإل د˘ع˘ت˘سست

اهتي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا را˘طإا ي˘ف ة˘هاز˘ن˘ل˘ل

.ه˘ن˘م د˘ح˘لاو دا˘سسف˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل

نأا ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا يلو˘˘˘˘م ح˘˘˘˘سضوأاو

ي˘ف ه˘ن˘ع ن˘˘ل˘˘عأا يذ˘˘لا عور˘˘سشم˘˘لا

ي˘سضا˘م˘لا ر˘بو˘˘ت˘˘كأا ن˘˘م صسما˘˘خ˘˘لا

يثÓثلا يف ذيفن˘ت˘لا ز˘ي˘ح ل˘خد˘ي˘سس
تاذ يفو .لخادلا ماعلا نم لوألا
نأا يبرعلا يلوم فسشك قايسسلا
ةينقت ةقاطب داد˘عإا˘ب تما˘ق ة˘ئ˘ي˘ه˘لا

ءاربخ ىلع صضرعتسس ةكبسشلا لوح
ةبسسا˘ن˘م˘ب ءا˘ع˘برألا مو˘ي˘لا ن˘ي˘ي˘لود
داسسفلا ةسضهان˘م˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘لا

ىلعو .رب˘م˘سسيد9 ـل فدا˘˘سصم˘˘لا
نأا ثدحتم˘لا د˘كأا ل˘سصت˘م د˘ي˘ع˘سص
ةيمقر ةسصنم نع ةرابع ةكبسشلا
فدهلا عمتجملا تايلاعف لك مسضت
دا˘سسف˘لا ذ˘ب˘ن ة˘فا˘ق˘ث ة˘ي˘قر˘ت ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ةيكراسشتلا ةي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ز˘يز˘ع˘تو
يف ةيوعمجلا ةكرحلا رود ليعفتو

لئا˘سسو كار˘سشإاو دا˘سسف˘لا ة˘ح˘فا˘كم
قاسسلا يفو .ة˘م˘ه˘م˘لا ي˘ف مÓ˘عإلا
ة˘كب˘سشلا نأا ي˘بر˘ع˘لا يلو˘م را˘˘سشأا
عيمج دوهج ديحوت اهرود نوكيسس
ر˘ي˘فو˘تو ا˘ه˘ن˘يو˘كتو تا˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لا
داسسفلا  نع غيلبتلل مهل ةيامحلا

رود ةيمهأا ىلع قايسسلا يف ادكؤوم
.ةفآلا هذه ءاوتحا يندملا عمتجملا

دا˘سسف˘لا ن˘ع غÓ˘بإلا صصو˘سصخ˘˘بو
اه˘ب˘ل˘غأا نأا ي˘بر˘ع˘لا يلو˘م ف˘سشك
ة˘ي˘سشخ بب˘˘سسب ة˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م نو˘˘كت
اتفل .رطخلل صضرعتلا نم نيغلبملا
ن˘˘م˘˘سض تسصوأا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا
يمحي نوناق نسسب اهت˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا

لاعف ارسصنع مهرابتعاب نيغلبملا
ةئيهلا تقلتو.داسسفلا نم دحلا يف

0051 داسسفلا ةسضهانمل ةي˘ن˘طو˘لا

اهنيمأا بسسح9102 يف ىوكسش
ح˘˘لا˘˘سصم نأا ح˘˘سضوأا يذ˘˘لا ما˘˘ع˘˘˘لا
ىوكسشلا تناك اذإا كرحتت ةئيهلا

ة˘ه˘ج ن˘م .ة˘ق˘ثو˘م ة˘لدأا˘ب ةدو˘ن˘˘سسم
نأا ي˘بر˘ع˘لا يلو˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا ىر˘˘خأا

يف501 ةبترملا يف رئازجلا لولح
صسي˘ل ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘فا˘ف˘˘سشلا ر˘˘سشؤو˘˘م
ىعسست ة˘ئ˘ي˘ه˘لا نأاو د˘ي˘ج˘لا ر˘مألا˘ب
اذه ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ع˘سضو ن˘ي˘سسح˘ت˘ل
دحت يتلا لئاسسولا زيزعتب ددسصلا

.Óبقتسسم داسسفلا نم
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لا˘˘م˘˘ك،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا
بد˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر،ق˘˘يزر
،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ةرا˘ج˘ت˘˘لا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا

اي˘كر˘ت ةر˘ي˘ف˘سس ع˘م ،يا˘كب ى˘سسي˘ع
ر˘ي˘م˘يدزوأا رو˘ن˘ي˘ها˘م» ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب

ةدع عامتجلا فرعو ،«صشاطكوغ
م˘عد ل˘ب˘سس ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م تاروا˘˘سشم
لوح و ةيئانثلا تاقÓعلا زيزعتو
كرتسشم˘لا ما˘م˘ت˘هلا تاذ ا˘يا˘سضق˘لا
.يرا˘ج˘ت˘لا بنا˘ج˘لا صصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ةرازو رقم˘ب م˘ه˘ع˘م˘ج ءا˘ق˘ل لÓ˘خو
ءاج ام بسسح ،ريزولا ربع ،ةراجتلا
ه˘حا˘ي˘ترا ن˘ع ،ةرازو˘ل˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
ةيراجتلا ة˘يدا˘سصت˘قلا تا˘كار˘سشل˘ل
اركذم،اهقيقح˘ت م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا
بسصخلا خا˘ن˘م˘لا و تÓ˘ي˘ه˘سست˘لا˘ب

حتفي امم رئازجلا ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘سسÓ˘ل

م˘ج˘ح ةدا˘يز ما˘مأا ا˘ع˘سساو لا˘ج˘˘م˘˘لا

.نيدلبلا نيب ةيرا˘ج˘ت˘لا تلدا˘ب˘م˘لا

ةأايهم فورظلا لك نأا قيزر دكأاو

نيب ةيراجتلا تلدابملا مجح عفرل

ةقطنم لوخد دعب ةسصاخ نيبناجلا

ذيفنتلا زيح ةيقيرفإلا رحلا لدابتلا

ىلع ادكؤوم ،لبقملا يفناج رهسش

لام˘عألا صسل˘ج˘م ل˘ي˘ع˘ف˘ت ةرور˘سض

عم قيسسن˘ت˘لا˘ب ي˘كر˘ت˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا

ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘˘لا

لئاسسو ىلع دامتعلاو ةعانسصلاو

لسصاوتلا ي˘ف ة˘ث˘يد˘ح˘لا ل˘سصاو˘ت˘لا

ةيحسصلا ة˘مزألا زوا˘ج˘ت ة˘يا˘غ ى˘لإا

ياكب لوانت ،هته˘ج ن˘م. ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

ةكرتسشملا تاكرسشلل لتكت حرتقم

ثي˘ح ن˘م ة˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

قاو˘سسألا ن˘م د˘يد˘ع˘˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘جو˘˘لو
تاكرسشلا يقاب ةقفارمو ةي˘م˘لا˘ع˘لا
صسف˘ن ي˘ف ة˘ل˘غ˘ت˘سشم˘لا ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يف مهتربخ نم ةدافتسسÓل ناديملا

تدبأا ،اهبناج نم.ر˘يد˘سصت˘لا لا˘ج˘م
اهدÓب دادعتسسا ةي˘كر˘ت˘لا ةر˘ي˘ف˘سسلا
نواعتلا عيسسوتو دوهجلا ةلسصاومل
ىلإا ةر˘ي˘سشم تلا˘ج˘م˘لا ى˘ت˘سش ي˘ف

لاجر نيب تاءاقل ميظنت ةرورسض
ةكارسش صصرف ثحبل نيدلبلا لامعأا

دعتو .انوروك ةح˘ئا˘ج د˘ع˘ب ةد˘يد˘ج
ايكرتل يراجت كيرسش يناث رئازجلا
تلدابم مجحب ةيقيرفإلا ةراقلا يف

ةحسشرمو رلود ر˘ي˘يÓ˘م4 تغلب

رلود ر˘ي˘يÓ˘م5 ى˘لإا عا˘ف˘˘ترÓ˘˘ل
حرسص يذلا ،ناغودرأا ديكأات بسسح
ى˘لإا ةرا˘يز لÓ˘خ ق˘با˘˘سس تقو ي˘˘ف

ةباوب رئازج˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ي ه˘نأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا

نأا تفا˘سضأاو .ا˘ي˘ق˘ير˘فإا و˘ح˘ن ةر˘ق˘˘نأا

نيب ةرح ةراجت ةيقافتا دوجو مدع»

ط˘باور˘لا م˘غر ر˘ئاز˘˘ج˘˘لاو ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت

ا˘سصق˘ن د˘ع˘ي ةرذ˘ج˘ت˘م˘لاو ة˘˘يو˘˘ق˘˘لا

ذاختا متيسس هللا ءاسش نإا نكل ،اريبك

يفو.»ةعرسسب ة˘مزÓ˘لا تاو˘ط˘خ˘لا

ريزولا نع نايبلا لقن قايسسلا اذه

ىسسيع ةيجراخلا ةراجتلل بدتنملا

ا˘ي˘كر˘ت ةر˘˘ي˘˘ف˘˘سسل مد˘˘ق ه˘˘نأا ،يا˘˘كب

تا˘˘˘كر˘˘˘سشل˘˘˘ل ل˘˘˘ت˘˘˘كت حر˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘م»

نم ةيكرتلا ةيرئاز˘ج˘لا ة˘كر˘ت˘سشم˘لا

قاوسسٔلا نم ديدعلل مهجولو ثيح

ةين ىلإا ري˘سشي ا˘م و˘هو .«ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

ل˘ت˘كت˘ل صسي˘سسأا˘ت˘لا و˘ح˘ن ن˘يد˘ل˘ب˘˘لا

قاوسسألا وزغو ماهو داج يداسصتقا

.Óبقتسسم ةيقيرفإلا
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يرحبلا لقنلل ةينطولا ةسسسسؤوملا تدبكت

رييÓم9 ةميقب ةيلام رئاسسخ نيرفاسسملل

صسرام71 ذنم اهتÓحر قيلعت دعب جد

انورو˘ك ءا˘بو ي˘سشف˘ت ر˘ثإا ى˘ل˘ع ي˘سضا˘م˘لا

ماعلا ريدملا هنع فسشك امبسسح ،دجتسسملا

ةسسلج لÓخ ةير˘يار˘ق ن˘سسحأا ،ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل

و ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ظ˘˘ن عا˘˘م˘˘ت˘˘˘سسا

ة˘ي˘كل˘سسÓ˘لاو ة˘˘ي˘˘كل˘˘سسلا تÓ˘˘سصاو˘˘م˘˘لا

فارسشإا تحت ,ينطولا يبعسشلا صسلجملاب

ةيريارق حسضوأاو.نابع˘سش ر˘عاو˘لا ا˘ه˘سسي˘ئر

ة˘ي˘لا˘م ة˘مزأا ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا» نأا

روجأا عفدب قلعتي اميف اميسس تابوعسصو

.«ةيرحبلا اهتÓحر قيلعت ببسسب ,لامعلا

ة˘سسسسؤو˘م˘˘لا ةرادإا نأا لوؤو˘˘سسم˘˘لا فا˘˘سضأاو

طاسشن حتف ةداعإاب تاطلسسلا رارق رظتنت»

ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصل ة˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا

طا˘سشن˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا ل˘جأا ن˘م ,ن˘ير˘فا˘سسم˘ل˘˘ل

,«تقو عر˘سسأا˘ب تÓ˘حر˘لا ى˘لوأا ة˘ج˘مر˘˘بو

نم نوكتي يرئازجلا لوطسسألا نأا ازربم

,«دا˘˘يز ن˘˘˘ب قرا˘˘˘ط» ي˘˘˘ه ن˘˘˘ف˘˘˘سس ثÓ˘˘˘ث

اهؤوانتقا مت يتلا و «رئازجلا» و «يليسساط»

نإاف ,ةيريارق بسسحو .ةنسس91 يلاوح ذنم

ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘˘م ه˘˘˘ن˘˘˘كم˘˘˘يل لو˘˘˘ط˘˘˘سسألا اذ˘˘˘ه

ةسصاخ ,ينابسسإلاو يسسنرفلا نيلوطسسألا

ام وهو ةي˘با˘ع˘ي˘ت˘سسلا ه˘ت˘قا˘ط ف˘ع˘سض ع˘م

مسسوملا يف نفسس ءارك ىلإا ةكرسشلا عفدي

تاذ يف اريسشم,زجعلا ةيط˘غ˘ت˘ل ي˘ف˘ي˘سصلا

لقن˘ل ةد˘ي˘حو˘لا ة˘ن˘ي˘ف˘سسلا نأا ى˘لإا قا˘ي˘سسلا

Óثم صسنوت ا˘ه˘كل˘ت˘م˘ت ي˘ت˘لا ن˘ير˘فا˘سسم˘لا

لاقو.ثÓثلا اننفسس اهباعيتسسا ةبسسن لداعت

لبقملا يفناج يف ملتسستسس رئازجلا نأاب

،بكار0081 بعوتسست ةديدج ةن˘ي˘ف˘سس

ريغ ىقبتسس ةفاسضإلا هذه نأاب عقوت هنكل

ة˘ي˘ع˘سضو صشا˘˘ع˘˘نإا نأا لا˘˘ق ثي˘˘ح ,ة˘˘ي˘˘فا˘˘ك

نم ديزمل ةلودلا ميدقتب نوهرم ةكرسشلا

ةديدج ةيرحب طاقن حتف نأا حسضوأاو .معدلا

ديحولا لي˘ب˘سسلا و˘ه ىر˘خأا ن˘ف˘سس ءا˘ن˘ت˘قاو

اهدوجو صضرف نم ةكرسشلا نكميسس يذلا

لوؤوسسملا ثدحتو.اهنئابز تابلط ةيبلتو

اءبع لكسشت تتاب يتلا نويدلا فلم نع

ةقحت˘سسم˘لا كل˘ت ا˘م˘ي˘سسل, ة˘كر˘سشلا ى˘ل˘ع

902 يلاوح غلبت يتلاو «لاطفن» ةكرسشل

.ةبعسصلا ةلمعلاب عفدت نأا بجي جد رايلم

نئابزل ةمدقملا تامدخ˘ل˘ل ه˘قر˘ط˘ت د˘ن˘عو

ركاذت راعسسأا نأا ىلإا ةيريارق راسشأا,ةكرسشلا

و ,نيرفاسسملا لقنل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا

ىقبت ,ثÓثلا تابجولا اهيف بسستحت يتلا

لظ يف كلذو ةيبنجألا صضورعلا نم لقأا

ازرب˘م ,ة˘كر˘سشل˘ل ة˘ف˘ي˘ع˘سضلا تا˘ي˘نا˘كمإلا

يعو زيزعتو تا˘ي˘ن˘هذ˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت ةرور˘سض

ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو صصر˘ح˘لا نأا˘ب ن˘طاو˘˘م˘˘لا

لوسصولل بابلا وه ةيمومعلا تاكلتمملا

.اهيف ءاقبلاو ةمقلا ىلإا

 يعجر رثأاب اهقيبطت مدعب تبلاط
اقباسس نيجرختملإ ةبلطلإ ىلع

 ةرحلإ ةيبÓطلإ ةمظنملإ
ةريخألإ تإءإرجإلإ دقتنت

هإرؤتكدلإ ةقباسسم ىلع ةقبطملإ
ةداملا نع ةرحلا ةيرئازجلا ةيبÓطلا ةمظنملا تظفحت
مظنُملا ريخألا يرازولا روسشنملل يناثلا لسصفلل ةعباسسلا
نم ةبلطلا فلآا مرحتسس اهرابتعاب هاروتكدلا ةقباسسمل
مدع وأا اهئاغلإاب ةبلاطم،هاروتكدلا ةقباسسم يف ةكراسشملا
.اقباسس نيجرختملا ةبل˘ط˘لا ى˘ل˘ع ي˘ع˘جر ر˘ثأا˘ب ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
نايب يف «يلبيرسس حتاف» اهسسأارتي يتلا ةمظنملا تبلاطو
ةعباتمب ةفلكُملا ةيزكرملا ةيلخلا يف رظنلا ةداعإاب اهل
ةيسصولا ةرازولا ىوتسسم ىلع لوكوتوربلا قيبطت ىدم
ل˘جأا ن˘م تا˘ي˘نا˘كمإلا ر˘ي˘خ˘سستو صصئا˘ق˘˘ن˘˘لا كارد˘˘ت˘˘سساو
ةرماغم˘لا صضفر ةد˘كؤو˘م ،بلا˘ط˘لا ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا
ريفوت يف صسعاقتي لوؤوسسم يأا ةبسساحمو ةبلطلا ريسصمب
ة˘ي˘بÓ˘ط˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تدد˘ج ا˘م˘ك .ة˘ح˘ير˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا
ةيلمع يف عارسسإلا ىلإا يمارلا اهفقوم ةرحلا ةيرئازجلا
رسشابملا معدلا ىلإا لاقتنلاو ةيعماجلا تامدخلا حÓسصإا
ةيحÓسصإا ةيلمع يأا دسض فوقولاب افارطأا ةمهتم ،بلاطلل
عير نم ديفتسست تانوراب ةنيهر لازي ل يذلا عاطقلا يف
قايسس ي˘فو .بلا˘ط˘لا ة˘ح˘ل˘سصم با˘سسح ى˘ل˘ع تا˘مد˘خ˘لا

يف يبوروألا ناملربلل رفاسسلا لخدتلا تركنتسسا ،رياغم
اد˘بأا خ˘سضر˘ت ن˘ل ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا ةدد˘˘سشم ،ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا نأا˘˘سشلا

نوفقيسس6591 ةنسس اوفقو امك ةبلطلا نأاو تامواسسملل
صساسسملا هسسفن هل لوخت نم لك دسض اعينم ادسس مويلا
ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا صصو˘˘سصخ˘˘بو .ن˘˘طو˘˘لا رار˘˘ق˘˘ت˘˘سساو ةد˘˘˘حو˘˘˘ب
عا˘م˘ت˘جا جو˘ت يذ˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا نا˘ي˘ب نادأا ،ة˘˘يوار˘˘ح˘˘سصلا
،يوارح˘سصلا بع˘سشلا ه˘ل صضر˘ع˘ت˘ي ا˘م ي˘ن˘طو˘لا بت˘كم˘لا

ةيفسصت ةلأاسسم اهرابتعاب ةيسضقلل ةمظنملا معد اددجم
ءارجإا يف لي˘ج˘ع˘ت˘لا ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ت ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ي˘ف را˘م˘ع˘ت˘سسا
.ريسصملا ريرقت ءاتفتسسا
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نييرئإزجلإ تاعماجلإ ةبلطل ايّلك ةلّومم
رتسساملإ ةجرد ىلع لوسصحلل

ةيكيرمألإ ةدحتملإ تايلؤلإ
نييرئإزجلل ةيسسإرد احنم صصسصخت

نانبلو رسصمب اهتاعماج يف
نع ،رئازجلاب ةيكيرمألا ةدحتملا تايلولا ةرافسس تفسشك
ةبلطل ايّلك ةلّومم نيماع ةدمل ةيسسارد حنم صصيسصخت
يف رتسساملا ةجرد ىلع لوسصحلل نييرئازجلا تاعماجلا
روسشنم بسسحو .رسصم وأا نانبل يف ةيكيرمألا تاعماجلا
مدقت يتلا تيسصلا ةعئاذ «دغلا ةداق»  ةحنم نإاف،ةرافسسلل
ًاحنم رّفوت صسنا˘سسي˘ّل˘لا تادا˘ه˘سشل ة˘ل˘ما˘ك ة˘ي˘سسارد ا˘ًح˘ن˘م
طور˘سشلا ن˘م˘سضت˘تو .كلذ˘ك ر˘ت˘سسا˘م˘لا ةدا˘ه˘سشل ة˘ي˘سسارد
مازتللا ،ةيلاملا ةجاحلا راهظإا ، ةيرئازجلا ةيسسنجلا ةزايح
فيرخ نم اءدب نيما˘ع ةد˘م˘ل ر˘ت˘سسا˘م˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘ب ما˘م˘تإا˘ب

تقولا يف كلذ يتأاي .يميداكألا زيمتلا راهظإاو1202.
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو هيف تدمج يذلا
جمارب فلتخم نمسض حسشرتلا لاجم حتف نع نÓعإلا
ي˘ح˘سصلا ع˘سضو˘لا بب˘سسب جرا˘خ˘لا˘ب ي˘ما˘˘قإلا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
نايب يف ةرازولا تعجرأاو .«انوروك» صسوريفب طبترملا
بعسصلا يحسصلا عسضولا ىلإا رارقلا اذه ذاختا ببسس ،اهل
تراسشأا نيح يف ،ملاعلا لود ةيقبو رئازجلا هفرعت يذلا
يحسصلا عسضولا تاروطتب طبترم اهنع نÓعإلا نأا ىلإا

.Óبقتسسم
S°∏«º.±

سسمخب هيلع مكحلإ بقع ،سسبحلإ «خوز رداقلإدبع» اقباسس ةمسصاعلإ يلإو عإديإاب يسضقي امكح ،ءاثÓثلإ مويلإ ةزابيت ةمكحم تردسصأإ
.«توكحط نيدلإ يحم» لامعألإ لجر ةيسضق يف داسسفلاب قلعتت مهتب هتعباتمل إذفان انجسس تإونسس

هنم دحلإو داسسفلإ ةحفاكمل ةلودلإ ةيجيتإرتسسإإ راطإإ يف

مداقلإ ماعلإ نم لوألإ يثÓثلإ لÓخ ةهإزنلل ةينطؤلإ ةكبسشلإ قÓطإإ

مهتربخ نم ةدافتسسإÓل نإديملإ سسفن يف ةلغتسشملإ ةيرئإزجلإ تاكرسشلإ يقاب ةقفإرم عم

ابيرق رؤنلإ ىريسس ةيكرتلإ ةيرئإزجلإ ةكرتسشملإ تاكرسشلل لتكت

سسرام71 ذنم تÓحرلإ قيلعت ببسسب جد رييÓم9 ـلإ تقاف اهرئاسسخ

نؤيدلإ يف قرغت نيرفاسسملل يرحبلإ لقنلل ةينطؤلإ ةكرسشلإ

عإديإلاب رمأإ رإدسصإإو إذفان انجسس تإونسس5 ـب هتنإدإإ بقع

ةرسشابم ةيباقعلإ ةسسسسؤؤملإ ىلإإ ةزابيت ةمكحم نم خوز
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ي˘ف- ي˘ضسور˘˘لا ر˘˘ي˘˘ف˘˘ضسلا فا˘˘ضضأاو
(كينتوبضس) ءابنأا ةلاكو عم ةلباقم
ان˘ث˘حا˘ب˘ت» ءا˘ثÓ˘ث˘لا سسمأا ة˘ي˘ضسور˘لا

ءانثأا ايلحم حاقللا جاتنإا ةطقن لوح
ريزوو ة˘ح˘ضصلا ر˘يزو ع˘م ا˘ن˘تاءا˘ق˘ل
اي˘ضسورو ..ة˘ي˘نلد˘ي˘ضصلا ة˘عا˘ن˘ضصلا

نم رئازجلا عم نواع˘ت˘ل˘ل ةد˘ع˘ت˘ضسم
دضصقأاو ،ايلحم حاقللا عينضصت لجأا

ي˘˘˘˘ضسور˘˘˘˘لا قود˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ضصلا ا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ه
ينعملا ةرضشا˘ب˘م˘لا تارا˘م˘ث˘ت˘ضسÓ˘ل
.»دÓ˘ب˘لا جرا˘˘خ حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ب
ي˘ضسور˘لا قود˘ن˘˘ضصلا» نأا ح˘˘ضضوأاو
حرت˘ق˘ي ةر˘ضشا˘ب˘م˘لا تارا˘م˘ث˘ت˘ضسÓ˘ل

ا˘ه˘ن˘م ،نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ةدد˘ع˘ت˘م ا˘˘غ˘˘ي˘˘ضص
ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو ،ر˘˘ضشا˘˘ب˘˘م˘˘لا ءا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘قلا
،كرتضشملا عينضصتلاو ،ايجولونكتلا

ةلحرملا تارابتخا يف ةكراضشملاو
ىلع اهانحرتقا غيضص يهو ،ةثلاثلا
ى˘ل˘ع ادد˘ضشم ،«ير˘ئاز˘ج˘لا بنا˘ج˘لا
لضصت يتلا يضسورلا حاقللا ةيلاعف

نم هنأا دكؤوي ام ةئاملاب59 ىلإا
ي˘ف ةد˘جاو˘ت˘م˘لا تا˘حا˘ق˘ل˘لا ل˘ضضفأا
نيب مومحملا قابضسلا مغر ،قوضسلا

تلوا˘ح˘مو ،تا˘كر˘ضشلا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
حاقللا اهل سضرعتي يتلا هيوضشتلا

ريفضسلا برعأا لباقملا يف .يضسورلا
ةيناكمإا نع،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ي˘ضسور˘لا
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا دار˘ي˘ت˘ضسا˘ب هدÓ˘ب ما˘ي˘˘ق
تاورضضخ نم ةيعيب˘ط˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

،لبقتضسملا يف رئازجلا نم هكاوفو
نيدلبلا نيب نوا˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع اد˘كؤو˘م
.ةيعارزلا تلآلا جاتنإا لاجم يف
وكضسوم نإا» ،يضسورلا ريفضسلا لاقو
رئازجلا عم ةكرتضشم عيراضشم اهيدل

ىلإا اتفل ،ةيعارزلا تلآلا جاتنإل
دار˘ي˘ت˘ضسا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ىر˘˘ت هدÓ˘˘ب نأا
رئازجلا نم هكاوفلاو تاورضضخلا

كل˘˘م˘˘ن» :فا˘˘ضضأاو .«Ó˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ضسم
تلآÓ˘ل كر˘ت˘ضشم جا˘ت˘نإل ع˘يرا˘˘ضشم
رئازجلا» نأا حضضوأا امك .«ةيعارزلا
ن˘˘م ة˘˘ع˘˘ضسا˘˘ضش تا˘˘حا˘˘ضسم كل˘˘م˘˘˘ت
درو˘م اذ˘هو ،ة˘˘ب˘˘ضصخ˘˘لا ي˘˘ضضارألا
يذلا ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘ضشل˘ل ي˘ضسا˘ضسأا
لب هتاجتنم نم لكأاي نأا عيطتضسي
ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا ى˘˘لإا جرا˘˘خ˘˘ل˘˘ل رد˘˘ضصيو
ي˘ف ا˘ي˘ضسور ي˘˘ف ن˘˘ح˘˘نو ،ا˘˘بوروأاو
تاورضضخ ىلإا جاتحن ءاتضشلا لضصف
قيرط نع اهب يتأان ةداع هكاوفو
ل م˘ل˘ف ،ا˘ي˘كر˘تو بر˘غ˘م˘˘لاو ر˘˘ضصم
،رئازجلا نم Ó˘ب˘ق˘ت˘ضسم ا˘هدرو˘ت˘ضسن
ةدو˘˘ج˘˘ب تاور˘˘ضضخ كل˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا

ناد˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ضسحأا وأا ة˘˘ل˘˘ثا˘˘م˘˘م
ثد˘ح˘ت ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘مو .»ةروا˘ج˘م˘˘لا
عيراضشملا كلت نع ،فييليب ريفضسلا
ةكرضش لثم ،«ةدمجم» تيقب يتلا
ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ،ة˘ي˘ضسور˘لا «مور˘بزا˘غ»
يتلاو ،رئازجلا يف ةريبك ةرتف ذنم
هبضش» تناك اهنكلو عيراضشم اهيدل
،ةيضضاملا تاونضسلا لÓخ «ةدمجم
سضعب يف ريغتب «هفضصو ام ببضسب
تاطلضسلا نأا ى˘لإا ا˘ت˘فل ،ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
خانم نيضسحت وح˘ن ه˘ج˘ت˘ت ة˘ي˘لا˘ح˘لا
ةمو˘كح˘لا نإا» :لا˘قو .»را˘م˘ث˘ت˘ضسلا
نيضسحت وحن هجوتت ايلاح ةيرئازجلا

بحري ءيضش اذهو ،رامثتضسلا خانم
درجمب ،هنأا ىلإا راضشأاو .»عيمجلا هب
ن˘ي˘ناو˘ق˘لاو تاءار˘جإلا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ءد˘ب
تا˘كر˘ضشلا نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا» ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
يف نضسحتلا اذه سسردتضس ةيضسورلا
لضصاوتضسو ،يرا˘م˘ث˘ت˘ضسلا خا˘ن˘م˘لا

نوملعت امكف ،رئازجلا يف اهلمع
ةرضشابم انه اوناك سسورلا ءاربخلا
اودعاضسو ،ر˘ئاز˘ج˘لا لÓ˘ق˘ت˘ضسا د˘ع˘ب
دراو˘م˘˘لا فا˘˘ضشكت˘˘ضسا ي˘˘ف دÓ˘˘ب˘˘لا
ةموكحلل ةطخ كانهو ،ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
هذه لÓغت˘ضسا ل˘جأا ن˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
،نآلا دحل ةلغتضسملا ريغ دراوملا

سصوضصخبو .«ةمخضض دراوم يهو
لاق ةيوارحضصلا ةيضضقلا تاروطت
ى˘ل˘ع ا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت ي˘ضسور˘˘لا ر˘˘ي˘˘ف˘˘ضسلا

ة˘˘مزأا ر˘˘ثإا ن˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا تاروا˘˘˘ضشم
ءارحضصلاو برغملا نيب تاركركلا
ةدا˘˘˘ضشإلا لوأا د˘˘˘يرأا» :ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘˘لا
فافضشلاو رضشابملا راوحلا ىوتضسمب
يف رئازجلاو ايضسور نيب رمتضسملاو
˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘هلا تاذ تا˘˘ف˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ك
ف˘˘ل˘˘م مزأا˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘بو ،كر˘˘˘ت˘˘˘ضشم˘˘˘لا
لضصاون ،ارخؤوم ةيبرغملا ءارحضصلا
تايوتضسم ىلع رئازجلا عم راوحلا

ر˘˘يزو ثحا˘˘ب˘˘ت ثي˘˘ح ة˘˘ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
هر˘ي˘ظ˘ن˘˘ب ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
هذ˘˘ه تن˘˘ي˘˘بو ،ن˘˘ي˘˘تر˘˘م ي˘˘˘ضسور˘˘˘لا
رظنلا تاهجو ه˘با˘ضشت تا˘ث˘حا˘ب˘م˘لا
.«ة˘مزألا هذ˘ه لا˘ي˘ح ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘˘ب
،يضسورلا فقوم˘لا ل˘ي˘ضصا˘ف˘ت ن˘عو
ايضسورو رئازج˘لا» :ر˘ي˘ف˘ضسلا فا˘ضضأا
عو˘جرو ،سسف˘ن˘لا ط˘ب˘ضضل ناو˘عد˘ت

ف˘˘قو قا˘˘ف˘˘تا ى˘˘˘لإا فار˘˘˘طألا ل˘˘˘ك

كلذكو،1991 ةنضس رانلا قÓطإا
ةرضشابملا تا˘ضضوا˘ف˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘ضسا

ن˘ي˘مأÓ˘ل سصا˘خ ثو˘ع˘ب˘م ن˘ي˘ي˘ع˘تو
عر˘ضسأا ي˘ف ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأÓ˘ل ما˘ع˘˘لا

.»نكمم تقو

هتعمصس هيوصشت ةيلود تاكرصش تلواحم نم ىكتصشأ فييليب اهريفصس

تارواششم نع فششكت ايشسور
رئازجلا يف «يف.كينتوبشس» حاقل عينشصتل

جرفت ةيديدحلأ ككصسلاب لقنلل ةينطولأ ةكرصشلأ
تÓحرلأ فانئتصسإل أدأدعتصسأ يحصصلأ لوكوتوربلأ نع

،راطق لك يف رفاشسم006
رمتشسم ميقعتو ةيرابجإا تامامكلا

تاراطقلاو تاطحملل
ءاثÓثلأ سسمأأ،ةيديدح˘لأ كك˘صسلا˘ب ل˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘كر˘صشلأ تصصصصخ
ر˘ئأز˘˘ج˘˘لا˘˘ب «ا˘˘غآأ» ة˘˘ط˘˘ح˘˘م ىو˘˘ت˘˘صسم ىل˘˘ع ة˘˘فا˘˘ح˘˘صصل˘˘ل ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م ةرا˘˘يز
يتلأ ةيئانث˘ت˘صسلأ تأءأر˘جإلأ ىل˘ع ا˘ه˘عÓ˘طأ ل˘جأأ ن˘م كلذو،ة˘م˘صصا˘ع˘لأ
تا˘ط˘ل˘صسلأ هرد˘صصت ل˘م˘ت˘ح˘م رأر˘ق يأل أدأد˘˘ع˘˘ت˘˘صسأ ة˘˘كر˘˘صشلأ ا˘˘هذ˘˘خ˘˘ت˘˘ت˘˘صس
لÓغتصسلأ ريدم حرصصو .نير˘فا˘صسم˘لأ ل˘ق˘ن طا˘صشن فا˘ن˘ئ˘ت˘صسأ سصو˘صصخ˘ب
تأءأرجإلأ نأأ نويزفلتلل ةيديدحلأ ككصسلاب لقنلل ةينطولأ ةكرصشلاب
فورظ يف نيرفاصسملأ لقن نامصضل ةصسصسؤوملأ اهتذختأ يتلأ ةيئاقولأ

يف تأءأرجإلأ لثمتتو .انوروك سسوريف راصشتنأ عنمل ةمئÓم ةيحصص
ميقعتو ،يدصسجلأ دعابت˘لا˘ب مأز˘ت˘للأو ،تا˘ما˘م˘ك˘ل˘ل يرا˘ب˘جإلأ ءأد˘ترلأ
ررقت امك.ةلحر لك دعب تأراطقلأ ميقعتو مويلأ يف نيترم تاطحملأ

لقن ةكرح فانئتصسأ لاح يف تأراطقلأ لخأد نيرفاصسملأ ددع ليلقت

0051 لدب رفاصسم006 يلأوح راطق لك بعوتصسي ثيح ،نيرفاصسملأ
ا˘م˘ك .تأرا˘ط˘ق˘لأ دد˘ع ةدا˘يز ىلإأ ة˘فا˘صضإأ،ة˘يدا˘ع˘لأ تلا˘˘ح˘˘لأ ي˘˘ف ر˘˘فا˘˘صسم
حت˘ف˘ب ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسأ ل˘ك˘صشب را˘ط˘ق˘لأ ق˘ئا˘صس ف˘ي˘ل˘ك˘ت ىل˘ع ة˘كر˘صشلأ ل˘م˘ع˘ت˘صس
ل˘ب˘ق ن˘م ط˘غ˘صضلأ رأرزأأ ع˘م دد˘ع˘ت˘م˘لأ ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ع˘˘ن˘˘م˘˘ل بأو˘˘بألأ قÓ˘˘غإأو
ع˘م ا˘ي˘صشا˘م˘ت تأرا˘ط˘ق˘لأ ر˘ي˘صس تي˘قأو˘م ل˘يد˘ع˘ت م˘ت˘ي˘صس ن˘ي˘ح ي˘ف،با˘˘كر˘˘لأ
رأر˘ق نأأ لوؤو˘صسم˘لأ تأذ د˘كأأ د˘ق˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل .ي˘ح˘صصلأ ر˘ج˘˘ح˘˘لأ تأءأر˘˘جإأ
ةرأزولأ تايحÓصص نم ةيديدحلأ ككصسلأ ربع لقنلأ ةدوع نع نÓعإلأ
.ىلوألأ

S°∏«º.±

ةداهصشب نيقوفرم مهركأذت ءانتقإأ ىلإأ مهتعد

ةعاصس27 ـلأ زواجتت ل «رأ.يصس.يب» سصحف

فششكت يبدب ةيرئازجلا ةيلشصنقلا
نييرئازجلا ءÓجإا تÓحر دعوم نع

را˘طإأ ي˘ف ا˘ما˘ه ا˘نÓ˘عإأ ي˘بد ي˘ف ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ما˘ع˘لأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘صصن˘˘ق˘˘لأ تر˘˘صشن
ة˘لود ي˘ف ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لأ ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ءÓ˘جإأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ل˘صصأو˘م
يهنت» ةماعلأ ةيلصصنقلأ نÓ˘عإأ ي˘ف ءا˘جو.ةد˘ح˘ت˘م˘لأ ة˘ي˘بر˘ع˘لأ تأرا˘مإلأ
ىلع أومدقأأ نيذلأ نيينعملأ ملع ىلإأ يبدب ةيرئأزجلأ ةماعلأ ةيلصصنقلأ
دق نيينعملأ ة˘م˘ئا˘ق نأأ ي˘نور˘ت˘ك˘لإلأ د˘ير˘ب˘لأ ر˘ب˘ع ل˘ي˘ج˘صست˘لأ تأءأر˘جإأ

نÓ˘عإلأ فا˘صضأأو .«ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يو˘ج˘لأ طو˘˘ط˘˘خ˘˘لأ ح˘˘لا˘˘صصم ىلإأ تلو˘˘ح
ةيرئأزجلأ ةيوجلأ طوطخلأ ةلاكو بتاكم نم برقتلأ مهنكمي ،هيلعو»
أذ˘ه˘ل ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لأ ثÓ˘ث˘لأ تÓ˘حر˘لأ ىد˘حإأ ر˘ب˘˘ع ر˘˘ف˘˘صسلأ ر˘˘كأذ˘˘ت ءأر˘˘صشل

سضعب ءÓجإأ ةيلمعلأ لمصشتصس امك .«0202 ربمصسيد91و61و41سضرغلأ
ةيلصصنقلأ تركذ امك.ةقطنملأ يف ىرخأأ لود يف نيقلاعلأ نينطأوملأ
ل ةدمب رفاصسم لكل يرابجإأ «رآأ.يصس.يب«ـلأ سصحف نأأ اهنÓعإأ يف ةماعلأ

د˘ه˘ع˘ت ءا˘صضمإأ ىلإأ ة˘فا˘صضإلا˘ب ،ة˘ل˘حر˘لأ د˘عو˘م ل˘ب˘ق ة˘˘عا˘˘صس27 زواجتت
سضرأل م˘ه˘لو˘خد د˘ع˘ب ةر˘صشا˘ب˘م عو˘ب˘صسأأ ةد˘م˘ل ي˘ح˘صص ر˘ج˘ح˘ل م˘ه˘عو˘˘صضخ˘˘ل
نم اهاياعر ءÓجإأ تايل˘م˘ع ر˘ئأز˘ج˘لأ تف˘نأا˘ت˘صسأ د˘ق˘ف ةرا˘صشإÓ˘لو .ن˘طو˘لأ

دنع اهفاقيإأ مت نأأ دعب،ربمصسيد4 ةعمجلأ موي ملاعلأ نأدلب نم ددع
رهصش لÓخ دجتصسملأ انوروك سسوريف ءابو نم ةيناثلأ ةجوملأ ةيأدب
.يصضاملأ ربوتكأأ

S°∏«º.±

ىلع ةيجراخلأ تÓحرلأ رصصتقتصس اميف
طقف نييرئأزجلأ ءÓجإأ

ةديدج اطوطخ حتفت ةيرئازجلا ةيوجلا
ترايتو سضيبلا ةيرششملا نم لك ىلإا

ة˘يو˘ج˘لأ طو˘ط˘خ˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘كر˘صشل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ سسي˘˘ئر˘˘لأ ف˘˘صشك
ة˘ي˘ل˘خأد ة˘يو˘ج طو˘ط˘خ ح˘ت˘ف م˘ت˘ي˘صس ه˘نأأ،سشÓ˘˘ع سشو˘˘خ˘˘ب ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

،ةيرصشم ندم نم لك وحن لبقملأ دحألأ موي نم ءأدتبأ كلذو .ةديدج
تÓصصأوملأو لقنلأ ةنجل لبق نم هتفاصضتصسأ لÓخو.سضيبلأو ،ترايت
ىقبتصس ةي˘لود˘لأ تÓ˘حر˘لأ نأأ لوؤو˘صسم˘لأ ح˘صضوأأ .ة˘ي˘ك˘ل˘صسÓ˘لأو ة˘ي˘ك˘ل˘صسلأ

ىقبتصسو طقف جراخلاب نيقلاعلأ نييرئأزجلأ اياعرلأ ءÓجإل ةصصصصخم
ةكرصشلأ لمع لوح داصشأأ امك .رخآأ راعصشإأ ىلإأ ةقلعم ةيراجتلأ تÓحرلأ

ةمÓصسو ةحصصو نمأأ نامصض لجأأ نم ةمزÓلأ تاطايتحلأ ةفاك اهذاختاب
سسداصسلأ يف يلحملأ نأريطلأ فانئتصسأ مت دقف ريكذتللو .نيرفاصسملأ

تÓحرلأ تق˘ًل˘ع نأأ د˘ع˘ب ن˘طو˘لأ ل˘خأد تÓ˘حر˘ل˘ل يرا˘ج˘لأ ر˘ب˘م˘صسيد ن˘م
.يصضاملأ سسرام رهصش ةيلحملأو ةيلودلأ

S°∏«º.±

دجتصسملأ انوروك ءابو دصض «V كينتوبصس» يصسورلأ حاقللأ جاتنإأ ثحبت هدÓب نإأ ،فييليب روجيإأ رئأزجلأ ىدل يصسورلأ ريفصسلأ سسمأأ فصشك

.ةئاملاب59 ىلإأ لصصت حاقللأ ةيلاعف نأأ أدكؤوم ،رئأزجلأ لخأد ايلحم (91-ديفوك)

¯ S°∏«º.±

نا˘˘كضسلاو ة˘˘ح˘˘ضصلا ر˘˘يزو ف˘˘˘ضشك
د˘ب˘˘ع ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم˘˘لا حÓ˘˘ضصإاو
ءاثÓثلا سسمأا ،د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘لا
اهب ىلدأا ةيفحضص تاحيرضصت يف
يضسارد مويل هطيضشنت سشماه ىلع
ق˘ي˘قد˘تو ة˘ب˘قار˘م لو˘ح ي˘ضضار˘ت˘˘فا

يأا لي˘ج˘ضست مد˘ع ة˘مو˘مألا تا˘ي˘فو
نم انوروك سسوريفل دكؤوم لاقتنا

نأا اد˘˘˘كؤو˘˘˘˘م ،مألا بي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح لÓ˘˘˘˘خ
مألاو لفطلا نيب يضسحلا سسمÓتلا
-ديفوك«ـل ةلمتحملا راطخألا قوفي

ن˘˘˘ع د˘˘˘يزو˘˘˘ب ن˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘ضشكو .«91

نم ءاضسنلا نم ةئاملاب39 ةدافتضسا

79 نأا امك ،ةدلولا لبق ام ةياعر
ةئيب يف تمت تادلولا نم ةئاملاب
نأا ةحضصلا ريزو فاضضأاو .ةموعدم
قيقدتلاو يرابجإلا حيرضصتلا ماظن
ى˘لإا يدؤو˘ي تا˘ه˘˘مألا تا˘˘ي˘˘فو ي˘˘ف
،لماكلا ما˘م˘ت˘هلا ى˘ل˘ع لو˘ضصح˘لا

عيمج ىلع رفوتي نأا بجوتضسي امك
نا˘˘م˘˘ضضو ل˘˘ي˘˘ه˘˘ضست˘˘ل ل˘˘˘ئا˘˘˘ضسو˘˘˘لا
ن˘م ه˘تدا˘ف˘ت˘ضسا اذ˘كو ،ه˘˘ت˘˘ماد˘˘ت˘˘ضسا
ل˘˘ي˘˘ه˘˘ضست˘˘ل لا˘˘ضصتلا تا˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت
لو˘ضصح˘لا˘ب حا˘م˘ضسلاو ه˘لÓ˘غ˘˘ت˘˘ضسا

ذاخ˘تا ل˘جأا ن˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ى˘ل˘ع
ىلإا ةفاضضإلاب .ةبضسانملا تارارقلا

نييئاضصخألا نم ةيطغتلا نيضسحت
ع˘م،ءا˘ضسن˘لا سضار˘مأاو د˘ي˘لو˘ت˘لا ي˘ف
ح˘˘لا˘˘ضصل ا˘˘نزاو˘˘˘ت ر˘˘˘ث˘˘˘كأا ع˘˘˘يزو˘˘˘ت
بونجلا تايلوو ايلعلا باضضهلا
ةكبضش نم فيثكتلا عم يزاوتلاب
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ضشت˘˘˘ضسإلا تا˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
˘˘مألا ة˘˘ح˘˘˘ضص ي˘˘˘ف ة˘˘˘ضصضصخ˘˘˘م˘˘˘لا

نب لاق،لضصتم قايضس يفو .لفطلاو
نم رثكأا يضصحت رئازجلا نأاب ديزوب

0709 يلاوحو،ءاضسن بيبط007
تاضسضسؤوم˘لا ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ة˘ل˘با˘ق
كلذو ،ةيراوجلا ةحضصلل ةيمومعلا

ة˘ح˘ضصلا تا˘مد˘خ ر˘ي˘فو˘ت ل˘جأا ن˘˘م
سصخي ام˘ي˘فو .ةر˘ضسألاو ة˘ي˘با˘ج˘نإلا

ر˘يزو را˘ضشأا ،ة˘ي˘ح˘˘ضصلا ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لا

كل˘م˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا ى˘˘لإا ة˘˘ح˘˘ضصلا

7471 و جÓع ةعاق9236 ايلاح

يوتح˘ي تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م ةدا˘ي˘ع

ة˘ح˘ضصلا تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع ا˘ه˘م˘ظ˘ع˘م

ةفاضضإلاب،ةرضسألا ميظنتو ةيباجنإلا

ي˘ف ءاو˘ضس ةدلو ةدا˘ي˘˘ع434 ىلإا

وأا تنا˘ك ة˘˘ي˘˘تاذ فا˘˘يرألاو ند˘˘م˘˘لا

تا˘ضسضسؤو˘م˘ل˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت ة˘˘ل˘˘ما˘˘كت˘˘م

63و ،ةيراوجلا ةحضصلل ةيمومعلا

ةضصضصختم ةي˘ئا˘ف˘ضشت˘ضسا ة˘ضسضسؤو˘م

تع˘ضضو ل˘ف˘ط˘لاو مألا ة˘ح˘ضص ي˘˘ف

.تاهمألا فرضصت تحت

ةدلولأ لبق ةياعرلأ نم ءاصسنلأ نم ةئاملاب39 ةدافتصسإأ نع فصشك

ةيعيبطلا ةعاشضرلا قيرط نع انوروك سسوريف لاقتنإا يفني ديزوب نب
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ةعباتمو دضصرل ةيمل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تضصحأا

سسمأا ،رئازجلا يف انوروك سسوريف روطت

42 ـلا لÓخ ةديدج ةلاح195 ءاثÓثلا

تاباضصإلا ددع فرعو .ةيضضاملا ةعاضس

اعا˘ف˘ترا ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب

مت نيا نينثلا مويب ةنراقم سسمأا افيفط

،تاباضصلا دد˘ع˘ل ر˘ي˘ب˘ك ع˘جار˘ت ل˘ي˘ج˘ضست

ةنراقم ة˘با˘ضصا375 ل˘ي˘ج˘ضست م˘ت ثي˘˘ح

42 ـلا لÓخ تلجضس ةديدج ةلاح195ـب

هب دافأا ام بضسح كلذو ،ةيضضاملا ةعاضس

دضصرل ةيملعلا ةنج˘ل˘ل ي˘م˘ضسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا

ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف رو˘ط˘ت ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو

حضضوأاو .راروف لامج روتكدلا ،رئازجلا
نيباضصملا ددع يلامجإا نأا راروف لامج
يف هروهظ ةيادب ذنم انوروك سسوريفب

ةيادب ذ˘ن˘م ة˘لا˘ح61498 غلب ،رئاز˘ج˘لا
يرفيف رهضش ةياهن رئازجلا يف ةحئاجلا

ةلاح21 ليجضست مت نيح يف .يضضاملا

عفتريل ةيضضاملا ةعاضس42ـلا لÓخ ةافو
انوروك سسوريفب تاي˘فو˘لا دد˘ع ي˘لا˘م˘جإا

امنيب .ةافو ةلاح9352 ىلإا رئازجلا يف

سسوريفلا نم ءافضشلل سضيرم984 لثامت

ةعاضس42 ـلا لÓخ دج˘ت˘ضسم˘لا ي˘جا˘ت˘لا
ءافضشلا تلاح يلامجا عفتريل ةيضضاملا

هيف دجاوتت يذلا تقولا يف73185. ىلا

حلاضصم ىوتضسم ىلع ةباضصم ةلاح44

تاضسضسؤوملا فلتخم ربع ةزكرملا ةيانعلا
يفو .ينطولا رطقلا رب˘ع ة˘ي˘ئا˘ف˘ضشت˘ضسلا
اهنايب يف ةحضصلا ةرازو تدكأا ليضصافتلا

ةلاح ةيأا لجضست مل تايلو01 نأا يمويلا
.د˘ج˘ت˘ضسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج
تاذ ا˘ه˘ترد˘ضصأا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ضصحإا ر˘˘خآا بضسحو

9 نم لقأا تلجضس ةيلو23 نإاف ،ةئيهلا

رثكأا ةيلو61 تلجضس نيح يف،تلاح

.ةريخألا ةعاضس42 ـلا لÓخ ،تلاح01
ىلإا ،نينطاوملا ةرازولا تعد ريخألا يفو
دعابتلاو ةفاظنلا دعاوق مارتحاو ةظقيلا
ر˘ج˘ح˘لا د˘عاو˘ق˘ل لا˘˘ث˘˘ت˘˘ملاو يد˘˘ضسج˘˘لا
عا˘ن˘ق˘ل˘˘ل ي˘˘ماز˘˘لإلا ءاد˘˘ترلاو ي˘˘ح˘˘ضصلا
.يقاولا

دجتصسملأ يجاتلأ سسوريفلاب ةيمويلأ تاباصصإلأ ددع يف فيفط عافترإأ

ءافشش ةلاح984 و ةافو21 ،انوروك سسوريفب ةديدج ةباشصإا195 ليجشست
تاباشصإا9 نم لقأا تلجشس ةي’و23 و01 نم رثكأا تشصحأا61 ،ةديدج تاباشصإا لجشست مل تاي’و01 ^

ةكرصشلأ هيلإأ تلصصو ام ءأرو يجراخلأ رئأزجلأ كنب نأأ دكأأ
:«ماينوأأ» ةكرصش ريدم ،ايلاح

طاششنلا ةلوازم ىلإا ةدوعلا»
«ةلودلا معدب ةطبترم

ةيلزنمورهكلا تاعانضصلل ةينطولا ةكرضشلل ماعلا ريدملا سسيئرلا حضضو
.ةكرضشلل يرورضض ةعانضصلا ةرازوو ةلودلا معد نأا يلÓيج رزاوم ،ماينأا

ثحبت ةعانضصلا ةرازو نأا ةيفحضص تاحيرضصت يف يلÓيج رازوم دكأاو
ىعضسي هنأاو ،ةضسضسؤوملا مقاط عم ةكرضشلا ذاقنإل ةليفكلا لولحلا نع
.رئازجلا كلإا ةعومجم اذكو ةيضصولا ةرازولا عم اهنم لولحلا داجيإل
ةمزÓل لح عورضشم لوح ةريخألا تاضشوتورلا عضضو دعوم نع برعأاو

دكأا طاضشنلا ةلوازم ةدوع نع هثيدح يفو .اموي51 ةدم دعب كلذو
دويقلا عفر نأا امك .عمجملل ةلودلا معدب لإا متي نل كلذ نأا ثدحتملا

لوضصحلل كلذو ،يرورضض كرامجلا ىوتضسم ىلع ةدوجوملا علضسلا ىلع
نأا لوؤوضسملا تاذ فدرأا امك.لماكتم جاتنإا ليومتل ةيلام ةمهاضسم ىلع
فضشك امك.نيتنضس ذنم ةدوجوم ةيعضضولا هذه نأاو انيلع ةمتحم ةلاطبلا

ام ببضس وه يجراخلا رئازجلا كنب نأا ىرخأا ةهج نم يلÓيج رزاوم
±.S°∏«º.نهارلا تقولا يف ماينوأا هيلإا تلضصو



¯GCjªø.Q
فيطصس ةي’و نمأا حلاصصم تنكمت

تايلمع فر˘ت˘ح˘ي سصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م
تاصصنم قيرط نع لايتح’او بصصنلا
ىلإا دمع نأا دعب ،يعامتجإ’ا لصصاوتلا
’ ةروزم ة˘يد˘ق˘ن قاروأا ع˘ي˘ب˘ل ج˘يور˘ت˘لا
اهرطأا ةيلمعلا. ه˘ب˘صسح ا˘ه˘ف˘صشك ن˘كم˘ي
ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم ة˘˘˘قر˘˘˘ف دار˘˘˘فأا
ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘ب ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لاو ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘ق’ا

دارفأا ةيعمب ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئ’ولا

ةيتامولعم˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘ح˘فا˘كم ة˘قر˘ف

ةربخ لصضفب تءاجو ةحلصصملا تاذب

بق˘ع تءا˘ج .ن˘ي˘ت˘قر˘ف˘لا دار˘فأا ة˘كن˘حو

ىد˘˘حإ’ ي˘˘˘ج˘˘˘يور˘˘˘ت رو˘˘˘صشن˘˘˘م د˘˘˘صصر

ربع ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا ل˘صصاو˘ت˘لا تا˘ح˘ف˘صص

ا˘ه˘ب˘حا˘صص مو˘ق˘ي «كو˘ب˘صسيا˘˘ف» ة˘˘كب˘˘صش

ة˘ئ˘ف ن˘م ة˘يد˘ق˘ن قاروأا ع˘ي˘ب˘ل˘ل سضر˘ع˘˘ب

ة˘ي˘فار˘ت˘حا ة˘ق˘ير˘ط˘ب ةروز˘م (جد0002)

ىلع مت˘ي˘ل ،ا˘ه˘ف˘صشك ن˘كم˘ي ’و ه˘ب˘صسح
تزكر ةعصسوم تايرحت قÓطإا روفلا
فرظ يف متيل ،ينقتلا بناجلا ىلع ’وأا
ةحفصصلا ريصسم ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت ي˘صسا˘ي˘ق
ة˘قر˘ف دار˘فأا ل˘ب˘ق ن˘˘م هد˘˘جاو˘˘ت نا˘˘كمو
اذهو ةي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا م˘ئار˘ج˘لا ة˘ح˘فا˘كم
،ةروطتم دج ةينقت لئاصسو لامعتصساب

نم تنكم ةمكحم ةطخ عصضو مت امك
،هعم ة˘ق˘ف˘صص د˘ق˘ع م˘ت نأا د˘ع˘ب عا˘ق˘يإ’ا
ءا˘˘صضي˘˘ب قاروأا ه˘˘تزو˘˘ح˘˘بو ط˘˘ب˘˘صضي˘˘ل

ةفلغم ةيدقن ةلمع لكصش ىلع ةعطقم
ه˘نأا ن˘ظ˘ي نا˘ك نأا د˘ع˘ب ،م˘كح˘م ل˘كصشب
ىلإا هدايتقا متيل ،ةحبرم ةقفصص دقعيصس
حتف عم ةيلاملاو ةيداصصتق’ا ةقرفلا رقم
دع˘ب. ة˘ي˘صضق˘لا تا˘صسبÓ˘م ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت
،ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك مامتإا
ايئازج افلم ةيئاصضقلا ةيطبصضلا تدعأا

ةحنج ةمهت نع امهيف هبتصشملا دصض
مامأا هبجومب ليحأا ،لايتح’او بصصنلا
.هيف تبلل ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا
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ة˘كير˘ب ة˘م˘˘كح˘˘م لو’ا سسمأا تل˘˘جأا

ةيصضق يف مكحلاب قطنلا ،ةنتاب ةي’وب

،هعم نيمهتم80و قباصسلا ةناورم ريم
ةيصضق نع كلذو ،ايلاوت ةعبارلا ةرملل
لامعتصساو ر˘يوز˘ت˘لاو دا˘صسف˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
اهيف عبوت يتلا ةيصضقلا يهو ،روزملا

ى˘ل˘ع ،لا˘م˘عا لا˘جرو ن˘ي˘لوؤو˘صسم ةد˘˘ع
يدلبلا يبعصشلا سسلجملا سسيئر رارغ
تاذب نيفظومو ،ةناورم ةيدلبل قباصسلا
لا˘م˘عأا ل˘جر ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا

تقو يف ةناورم لمأا قيرف سسيئر لغصش

ىد˘˘حإا˘˘ب ي˘˘لا˘˘ح را˘˘˘طإا اذ˘˘˘كو ،ق˘˘˘با˘˘˘صس

يداو ي˘ف ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا

نيذلا ،ةمصصاعلا رئازجلا ةي’وب رامصسلا

نم ءانب ةصصخر ريوزت ةمهت مهل تهجو

اهنم دافتصسا يتلاو ،يدعاق فلم نود

ةيانب زاجنا لجأ’ مهتملا لامعأ’ا لجر

ةيمومع تا˘كل˘ت˘م˘م˘ب تطا˘حا ة˘م˘خ˘صض

،ةناورم ةنيدمب ةينكصس تارامع طصسو

ةكيرب ةمكحم ىلا نوعدتصسملا ناكو

مهتم ني˘ب ا˘صصخ˘صش03 مهددع غلاب˘لا

ة˘˘صسل˘˘ج راو˘˘طأا اور˘˘صضح د˘˘ق ،د˘˘ها˘˘˘صشو

تاونصس01 اهيف سسمتلا يتلا ةمكاحملا

يف نييصسيئرلا نيمهتمل˘ل اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘صس

لجأات مكحلاب قطنلا نأا ريغ ،ةيصضقلا

لÓخ ناك نأا دعب ،ايلاوت ةعبارلا ةرملل

ي˘صضا˘ق˘لا ى˘ل˘ع رذ˘ع˘ت د˘ق ة˘م˘كا˘ح˘م˘˘لا

مايقلا نيمهت˘م˘لا ة˘م˘كا˘ح˘م˘ل ج˘مر˘ب˘م˘لا

يذلا رمأ’ا ،ةيصصخصش بابصسأ’ هبجاوب

يصضاق ني˘ي˘ع˘ت ى˘لإا ة˘م˘كح˘م˘لا ر˘ط˘صضا

ةمكاحمو ماهملا يلوتل ةرصسأ’ا نوؤوصش

د˘ع˘ب كلذو ة˘ي˘صضق˘لا ي˘ف ن˘ي˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا

بابصسأ’ عجرت تÓيجأاتلا نم ةلصسلصس

ةيصضقلا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج اذ˘ه ،ة˘صصا˘خ

ةفاصضإ’اب ،ذوفنو تابعصشت ةدع اهل هذه

اهب ةقلعتملا ةيلوأ’ا تاقيقحتلا نأا ىلإا

ي˘ف ة˘ي˘نو˘نا˘ق تا˘قور˘خ ةد˘ع تصسم د˘˘ق

تق˘ل˘ط˘نا ي˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك

ىوكصشل ادانتصسا ا˘ه˘نأا˘صشب تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

رقت˘صسي نأا ل˘ب˘ق ،تا˘قور˘خ ةد˘ع يو˘ح˘ت

رادصصإا ةمهت ىل˘ع ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

قطنلا راظتنا يف اذه .ةروزم ةصصخر

.تارملا ديدعل لجؤوملا مكحلاب
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نمأاب ةطرصشلا رصصانع فثك دقو

مايأ’ا لÓخ مهتايرحت ةناوعلا ةرئاد
ةباصصعلا ف˘ي˘قو˘ت ل˘جأا ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا
ةد˘˘ع ة˘˘قر˘˘صس ي˘˘ف تطرو˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا

اهنمو ةقطن˘م˘لا˘ب ة˘يرا˘ج˘ت تÓ˘ح˘م
ةقÓحلا يف ني˘صصصصخ˘ت˘م ن˘ي˘ل˘ح˘م

ي˘ت˘لا تا˘ير˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘هو ة˘˘ب˘˘ت˘˘كمو

ل˘ق˘ع˘لا ة˘يو˘ه د˘يد˘˘ح˘˘ت ى˘˘لإا تصضفأا

رمأ’ا قلعتيو ةباصصعلا هذهل ربدملا

قوبصسم يناثلا دقعلا يف سصخصشب

لبق نم ثحب لحم ناكو ايئاصضق

هتزو˘ح˘ب ر˘ث˘ع ثي˘ح ، ن˘مأ’ا ةز˘ه˘جأا

تم˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا داو˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب ى˘˘ل˘˘˘ع

تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘قر˘˘˘صس

نيأابعم نيصسيك اهنمو ةفدهتصسملا

ىلوتصسا يتلا تامزلتصسملا سضعبب

تابتكم˘لا ىد˘حإا ل˘خاد ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع

ةز˘ه˘جأا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع ى˘لإا ة˘فا˘صضإا

نم اهيل˘ع ى˘لو˘ت˘صسا ي˘ت˘لا ة˘قÓ˘ح˘لا

مت د˘قو اذ˘ه. ن˘ير˘خآا ن˘ي˘ل˘ح˘م ل˘خاد

ى˘ل˘ع فو˘قو˘م˘˘لا سصخ˘˘صشلا سضر˘˘ع

فلم نيوكت دعب ةيئاصضقلا تاهجلا

ة˘ي˘˘صضق ل˘˘جأ’ ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف ي˘˘ئا˘˘صضق

ةيراجت تÓحم لخاد نم ةقرصسلا

متتل رصسكلاو ل˘ي˘ل˘لا فور˘ظ ر˘فو˘ت˘ب

ةي˘با˘ق˘ع˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا ى˘ل˘ع ه˘ت˘لا˘حإا

.ةمكاحملا دعوم راظتنا يف لجيجب

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ1616ددعلا0202 ربمسسيد90 ءاعبرألا4
www.akhersaa-dz.com

 فثكم ثحب لحم ناكو ايئاسضق قوبسسم فوقوملا

 لجيجب ةناوعلاب نمألا ةصضبق يف ةيراجتلا تÓحملا قراصس

ايلاوت ةعبارلا ةرملل/ةنتاب

 هعم نمو قباصسلا ةناورم ريم ةيصضق يف مكحلاب قطنلا ليجأات

فيطسسب لايتحإ’ا و بسصنلل «كوبسسيافلا» ةكبسش لغتسسي ناك

جد0002 ةئف نم ةروزم ةيدقن قاروأا عيبل جوري باصش فيقوت
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ت’اجعتصسإ’ا ةحلصصم تلب˘ق˘ت˘صسا

ي˘ف ةا˘ت˘ف لوأ’ا سسمأا ة˘ل˘ي˘ل ل˘ج˘ي˘ج˘˘ب

ى˘ل˘ع ا˘ه˘ماد˘قا د˘ع˘ب ر˘م˘ع˘لا ل˘ب˘˘ت˘˘ق˘˘م

اهلزنم لخاد ةلصشاف راحتنا ةلواحم

.ةنيدملا طصسوب د˘جاو˘ت˘م˘لا ي˘ل˘ئا˘ع˘لا

ةا˘ت˘ف˘لا نإا˘ف ة˘ي˘ب˘ط ردا˘صصم بصسح˘˘بو

نم تاينيرصشعلا يف يهو ةروكذملا

لخاد اهتايحل دح عصضو تلواح رمعلا

اهلوانت لÓخ ن˘م ة˘صصا˘خ˘لا ا˘ه˘ت˘فر˘غ

دار˘فأا ن˘ط˘ف˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ة˘قرا˘ح ةدا˘م˘ل
ىلإا اهلقنب او˘مو˘ق˘يو ر˘مأÓ˘ل ا˘ه˘تر˘صسأا
جÓعلا يق˘ل˘ت ل˘جأا ن˘م ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا
ةافولا ىلع تفراصش امدعب يرورصضلا
تاذ بصسح ءا˘˘˘ب˘˘˘طأ’ا ح˘˘˘ج˘˘˘ن د˘˘˘˘قو ،
ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صضلا جÓ˘˘˘ع ي˘˘˘ف رد˘˘˘صصم˘˘˘لا

يف ر˘ط˘خ˘لا ة˘ي˘ع˘صضو ن˘م ا˘ه˘جار˘خاو
لوح قي˘ق˘ح˘ت ه˘ي˘ف ح˘ت˘ف يذ˘لا تقو˘لا

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ماد˘قا فور˘ظو تا˘صسبÓ˘˘م
اننيد همرح˘ي يذ˘لا ل˘ع˘ف˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع
ةيدؤوملا بابصسأ’ا تناك امهم فينحلا

ردا˘صصم ه˘ي˘ف تثد˘ح˘ت تقو ي˘ف ه˘ي˘لا
نم اهتاناعم نع ةيحصضلا نم ةبرقم
ءارو تنا˘ك ا˘˘م˘˘بر ة˘˘صصا˘˘خ ل˘˘كا˘˘صشم
اهتايحل دح عصضو ةلواحم ىلإا اهعفد
ةراصشإ’ا ردجتو اذه. ة˘ق˘ير˘ط˘لا هذ˘ه˘ب
رهصشأا ذنم دهصشت لجيج ةي’و نأا ىلإا

ددع يف ةقوبصسم ريغو ةريبك ةدايز
ة˘ئ˘ف ن˘ي˘ب ا˘م˘ي˘˘صس را˘˘ح˘˘ت˘˘نإ’ا ت’ا˘˘ح
ءاصسنلا ةئف اذكو نيقهارملاو نابصشلا

اصصخصش51 ـلا ءا˘˘هز ظ˘˘ف˘˘ل ثي˘˘ح
تاونصس عصست نيب ام مهرامعأا حوارتت

تايلمع ببصسب مهصسافنأا ةنصس06و
ةي’ولا قطانم فلتخمب تعقو راحتنا

نيب نم دجوي و، ةزيجو ةرتف لÓخ
ن˘ي˘يو˘نا˘ث ة˘ب˘ل˘ط ن˘ير˘ح˘ت˘ن˘م˘لا ء’ؤو˘ه
يطعي امم نيفظومو ةذتاصسأا ىتحو
ةرها˘ظ˘لا ق˘م˘ع ن˘ع ة˘ح˘صضاو ةرو˘صص
يلج˘ي˘ج˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ف ا˘هرذ˘ج˘تو
ي˘ت˘لا تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا ن˘م˘ث ع˘فد˘ي يذ˘˘لا

لÓخ هتاقÓعو هجيصسن ىلع تأارط
اه˘ل تنا˘ك ي˘ت˘لاو ةر˘ي˘خأ’ا تاو˘ن˘صسلا
.نيريثكلا ةيصسفن ىلع ةغلاب تاريثأات

 ةريطخ ةلاح يف ىفسشتسسملا ىلإا تلقن

لجيجب ةاتف ـل ةلصشاف راحتنإا ةلواحم
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ح˘لا˘صصم سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘صص تل˘خد˘ت
ذاقنإا لجأ’ ،ةناورمب ةيندملا ةيامحلا
ةد˘حاو ة˘ل˘ئا˘ع ن˘م سصا˘خ˘صشأا ة˘ع˘برأا

،ةنصس77و81 نيب مهرامعأا حوارتت
د˘ي˘صسكوأا لوأا زا˘غ˘ب م˘ه˘م˘˘م˘˘صست ر˘˘ثإا

ةأا˘فد˘م ن˘˘م ثع˘˘ب˘˘ن˘˘م˘˘لا نو˘˘برا˘˘كلا
ةنيد˘م ط˘صسو˘ب ي˘ل˘ئا˘ع˘لا م˘ه˘ن˘كصسم
اياحصضلا فاعصسا مت ثيح ،ةناورم
اعيمج مهليوحت لبق ،ناكملا نيعب
بصسحو ،رمنلا يلع ىفصشتصسم ىلإا
ةيامحلا حلاصصمل ةيلو’ا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لا
ع˘جر˘ي نأا ل˘م˘ت˘ح˘ي ه˘نإا˘ف ،ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

فر˘صص ةا˘ن˘ق لا˘صصف˘˘نا ى˘˘لإا بب˘˘صسلا
،ةنخدم˘لا ن˘ع ة˘قر˘ت˘ح˘م˘لا تازا˘غ˘لا

ةيامح˘لا ح˘لا˘صصم نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
ةيوجلا تابلقتلا ةيادب ذنمو ةيندملا
ةي˘مو˘ي تÓ˘خد˘ت ل˘ج˘صست تح˘ب˘صصا
اهصضعب ،زاغلا˘ب قا˘ن˘ت˘خإ’ا ثداو˘ح˘ل

لتاقلا اياحصض ددع غلب ذإا ،Óتاق ناك

02 قوفي امو ىلتق40 تماصصلا

نإاف هيلعو ،اهذاقنإا مت قانتخإا ةلاح

ا˘˘ه˘˘ئاد˘˘ن دد˘˘˘ج˘˘˘ت ح˘˘˘لا˘˘˘صصم˘˘˘لا تاذ

ةطيحلا يخوت ةرورصضب نينطاوملل

رارغ ىلع ةمزÓلا ريبادتلا ذاختاو

.ةيوهتلا ذفانم ةبقارم

ةنتاب

ةناورم يف زاغلاب قانتخإل اوصضرعت ةدحاو ةلئاع نم دارفأا40 ذاقنإا
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فلتخمب ةميرجلا ةحفاكم راطإا يف
ىلعو ،يرصضحلا طصسولا يف اهعاونأا
دحأا مايق اهدافم ةدكؤوم تامولعم رثإا
ةصسولهملا ةيودأ’ا جيورتب سصاخصشأ’ا

تاو˘ق تما˘˘ق ،ة˘˘م˘˘لا˘˘ق ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘صسو
ة˘قر˘ف˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘˘صضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘صشلا

ةبقارمو دصصرت˘ب تارد˘خ˘م˘لا ة˘ح˘فا˘كم
فيقوت نم تنكمت ثيح ،هيف هبتصشملا

تارثؤوملا جيورتب ا˘صسب˘ل˘ت˘م ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه
يكراب˘م ي˘ح ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
تاءارجإ’ا ذاختإا دعب، ة˘م˘لا˘ق˘ب د˘ي˘ع˘صسلا
مت ،هيف هبتصشملا نأاصشب ةمزÓلا ةينوناقلا
نم يلام غلب˘م ى˘ل˘ع ه˘تزو˘ح˘ب رو˘ث˘ع˘لا

ءاودل طصشم نم ءزجو جيورتلا تادئاع

ةدحاو ةلوصسبك ىلع يوتحي نيلاباغيرب
ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا تا˘˘ير˘˘ج˘˘م˘˘ل ’ا˘˘م˘˘كت˘˘صساو
طبصض مت هيف هبتصشملا لزنم سشيتفتبو

نيلاباغيرب ءاود نم ةلوصسبك57 زجحو
ة˘ع˘ط˘ق˘م طا˘˘صشمأا ة˘˘صسم˘˘خ ل˘˘كصش ي˘˘ف
يف لم˘ع˘ت˘صسي سصق˘مو ع˘ي˘ب˘ل˘ل ةأا˘ي˘ه˘مو
ليوحت مت روفلا ىلع، طاصشمأ’ا عيطقت
زجح دعب ،ةحلصصملا ىلإا هيف هبتصشملا

افل˘م هد˘صض نو˘ك ،ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ا˘م
ةصسرامملا :يلاتلا ل˘ع˘ف˘لا ن˘ع ا˘ي˘ئا˘صضق
عيزوتو ةلديصصلا ةنهمل ةيعرصشلا ريغ
ريغ ةصسصسؤوم قيرط نع ةين’ديصص داوم
مدق ةي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘صصم˘لا ن˘م ةد˘م˘ت˘ع˘م
ثيح ةملاق ةمكحم مامأا هيف هبتصشملا

ذفان سسبح ةنصسب مكح هقح يف ردصص
.ةيلام ةمارغو عاديإ’ا عم

ةدكؤوم تامولعم رثإا

 ةملاقب ةيلقعلا تارثؤوملا جورمب حيطت تاردخملا ةحفاكم ةقرف

ةيلحاسسلا ةنيدملا هذهب تÓحم ةدع اهل تسضرعت يتلا تاقرسسلا زغل كف يف لجيج ةي’و برغ ةناوعلا ةرئاد نمأاب ةطرسشلا رسصانع حجن
. ةريخأ’ا هذه باحسصأا لبق نم ةرركتم يواكسش لحم تناك يتلاو

فيطسسب ةملعلا

ةايح يهني انوروك سسوريف

ىلوألا فوفصصلا يف ناك سضرمم

ءابولا ةهجاوم يف
فيطصسب حاورأ’ا دصصحي انوروك سسوريف لازي ’

ةيبطلا حلاصصملا هيف لجصست و ’إا موي يصضمي Óف،

سسوريفلا ببصسب ةديدج تايفو ةي’ولا تايفصشتصسمب

يذلا «ظيفحلا دبع يناولع» سضرمملا اهرخا ناك،

ةملعلا ةنيدمب ريث˘خ˘لا بور˘صص ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب ي˘فو˘ت

ة˘با˘صصإ’ ه˘صضر˘ع˘ت بب˘˘صسب ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس ة˘˘ي’و قر˘˘صش

يتلا تامولعملا بصسحو .ريطخلا انروك سسوريفب

رمعلا نم غلبي يذلا، ةيحصضلا ناف اهيلع انلصصحت

يلاوح ذنم سسوريفلاب ةباصصإÓل سضرعت، ةنصس15

سشاعن’ا ةحلصصمب جÓعلل عصضخي يقب و، عوبصسأا

سسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا تح˘˘ت و ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا تاذ˘˘ب ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘لا

دبع» دعي و ،ارجف ةايحلا قراف نأا ىلإا، يعانطصص’ا

ريثخلا بورصص ىفصشتصسم حلاصصم بصسح » طيفحلا

يتلا سضيبأ’ا سشيجلل ةيمامأ’ا طوطخلا ةدمعا ثلاث

امك ىفصشتصسمب انوروك سسوريف ةهجاوم يف فقت

طصسو فرعو ةقطنملاب سضيرمتلا ةدمعأا دحأا دعي

و يوبرتلا و يوعمجلا هطاصشنب ةملعلا ةنيدم ناكصس

. يريخلا هلمع و يصضايرلا
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فيطسس

باتصس» عون نم ةرايصس ءافتخإا

ةدادح رئبب «ياو
دد˘ع˘لا ة˘لو˘ه˘ج˘م ة˘با˘صصع، سسما لوأا ة˘ل˘ي˘ل تن˘كم˘˘ت

نم، «ياو بيتصس» عون نم ةرايصس ةقرصس نم ةيوهلاو

بونج ةعقاولا ةدادح رئب ةيدلبب اهبحاصص لزنم مامأا

انيدل ةرفوتملا تامولعملا بصسح و،فيطصس ةي’و

مل هجورخ نيح و، هلزنم مامأا اهنكر ةيحصضلا نإاف

كردلا حلاصصم ىدل ىوكصش عدوأا دق و، اهيلع رثعي

ريدج ،اقيقحت تحتف يتلا ةدادح رئب ةيدلبل ينطولا

تدهصش فيطصس ةي’ول ةيبونجلا ةقطنملا نأا ركذلاب

نم ةرايصس ةقرصس اهرخآا ناك تارايصس ةدع ةقرصس

ملو مايأا ذنم ياب حلاصص ةيدلبب «لوبماصس ونور» عون

.رثأا يأا ىلع اهل رثعي
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فيطسس

رورم ثداح يف نيتأارما ةافو

يبانتجإلا قيرطلاب ريطخ

ناملو نيع ةنيدمل
ىوتصسم ىلع سسمأا عقو، ريطخ رورم ثداح ببصست

نيع نيب طبارلا هرطصش يف82 مقر ينطولا قيرطلا

ةافو يف، فيطصس ةي’و بونج ياب حلاصص و ناملو

تايثيح ،ةنصس75 و23 رمعلا نم ناغلبت نيتأارما

و روفو ،نيترايصس نيب مادطصصا يف تلثمت ثداحلا

تلقنو ،ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘صصم تل˘خد˘ت ه˘عو˘ق

اتظفل نيأا ناملو نيع ىفصشتصسم ىلإا نيتيحصضلا

.كانه ةريخأ’ا امهصسافنأا
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فيطسسب ةفسصرلا

ةيرصس ةصشرو مهادي ياب حلاصص نمأا

ةدلقملا ةمصشلا ةدام ةعانصصل
بونجب ياب حلاصص ةرئاد نمأا حلاصصم سسمأا تنكمت

ة˘م˘صشلا ةدا˘م ن˘م نا˘ن˘طأا ز˘ج˘ح ن˘م ،ف˘ي˘ط˘صس ة˘ي’و

يف ةصصتخم ةيرصس ةصشرول ةمهادم لÓخ ةدلقملا

و، ةفصصرلا ةيدلبب ةبيرغل ةيرقب ةداملا هذه عينصصت

حلاصصمل تامولع˘م دورو ر˘ثإا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه تءا˘ج

تاصشرولا ىدحأ’ هوبصشم طاصشن دوجوب ديفت، نمأ’ا

GCjªø.Q.ةيرقلا هذهب ةيرصسلا



زاغلأ بوبنأأ راجفنإأ ثداح تايعأدت

ةنيكرسس ةقطنمب

ةنيطنشسقب زاغلنوشس ةشسشسؤوم

ثداحلأ يف ببشستملأ يشضاقت
نأا˘ب ة˘قو˘ثو˘م˘لا ا˘هردا˘سصم ن˘م ة˘عا˘سس ر˘˘خآا تم˘˘ل˘˘ع

ةنيطنسسقب زاغلا و ءابرهكلا عيزوتل زايتما ةسسسسؤوم

نطاوملا دسض ةيئاسضقلا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا تاءار˘جإا˘ب مو˘ق˘ت

اعوبتم ناك يزاغ برسست ثودح يف ،ببسست يذلا

،ىنملا يح ىوتسسم ىلع قيرح بوبسشو راجفناب

دسض ةيمسسر ىوكسش تعدوأا دق زاغلنوسس حلاسصم

ةيسسيئرلا ةانقلاب اررسض قحلأا يذلا ،ينعملا نطاوملا

د˘م ل˘جأا ن˘م ة˘يو˘سضو˘ف تل˘ي˘سصو˘ت˘ب ه˘ما˘ي˘ق لل˘خ

يأا ةراسشتسسا نود كلذ و ،يحسصلا فرسصلا تاونق

ايلحم فورعملا يحلا ىوتسسم ىلع ةينعم ةحلسصم

نع مجن يذلا راجفن’ا نأا ركذي و ،وكيسش نب مسساب

يحل يذغملا يسسيئرلا بوبنأ’ا نم يزاغ برسست

،صسودرفلا تل˘ف˘ح˘لا ة˘عا˘ق ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ة˘ن˘ي˘كر˘سس

كلذك و زاغلنوسس ناوعأ’ يروفلا لخدتلا ىعدتسسا

ةنسسلأا دامخإاب تماق يتلا ،ةنيدملا ةيامحلا حلاسصم

تلحملا و تانكسسلا ىلإا اهراسشتنا عنم و بهللا

.ةرواجملا
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ةنيطنسسق

ةدحأو ةلئاع نم دأرفأأ3 قانتخإأ

 ةأافدملأ نم زاغ برشست ببشسب
ءاطع نب ةيندملا ةيامحلل ةيسسيئرلا ةدحولا تلخدت

02 ةعاسسلا دودح يف ،بورخلاب فيرسشلا دمحم هللا

50 ينكسسلا عمجملا20 ةيراوجلا ةدحولاب ،د52و

يلجنم يلع ةديدجلا ةنيدملا31 مقر10 ةرامع

مهرامعأا تحوارت اياحسض30 ذاقنإا لجأ’ ،بورخلاب

زاغ اوقسشنتسسا ،نيسسنجلا لك نم ةنسس34و21 نيب

20 ،ةأافدملا نم ثعبنملا نوبركلا ديسسكأا يداحأا

ةيحسض و صسأارلاب نارود عم نايثغ ةلاح يف اياحسض

ن˘ي˘ع ي˘ف تا˘فا˘ع˘سسإ’ا م˘ه˘ل تمد˘ق ،ي˘عو˘ل˘ل ةد˘قا˘˘ف

فيرسش نب روتكدلا ىفسشتسسم ىلإا اولقن و ناكملا

ةدحولا تلخدت ىرخأا ةهج نم و ،ةديدجلا ةنيدملا

دودح يف يعمجلا صشوطق ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا

راديسس ينج نكسسم009 يحب ،د51و51 ةعاسسلا

اياحسض50 ذاقنإا لجأ’ ،بورخلاب84 مقر30 ةرامع

نم ةنسس06و تاونسس40 نيب مهرامعأا تحوارت

د˘ي˘سسكأا يدا˘حأا زا˘غ او˘ق˘سشن˘ت˘سسا ،ن˘˘ي˘˘سسن˘˘ج˘˘لا ل˘˘ك

يف اياحسض40 ،ءاملا ناخسس نم ثعبنملا نوبركلا

ةدقاف ةدحاو ةيحسضو صسأارلاب نارود عم نايثغ ةلاح

ناكملا ني˘ع ي˘ف تا˘فا˘ع˘سسإ’ا م˘ه˘ل تمد˘ق ،ي˘عو˘ل˘ل

.بورخلاب فايسضوب دمحم ىفسشتسسم ىلإا اولقنو
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 ةنتاب

 ايئاشضق قوبشسم نم تاقورشسم عاجرتشسإأ
نمأاب رسشع يداحلا يرسضحلا نمأ’ا رسصانع تنكمت

نم غلبي ايئاسضق قوبسسم فيقوت نم ةنتاب ةي’و

غلبمو ةينورتكلإا ةزهجأا عاجرتسسإاو ،ةنسس02 رمعلا

ناك ،ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد ف˘لأا000.04 ـب ردق˘ي ي˘لا˘م

تمت ثيح ،يراجت لحم نم اهتقرسسب ماق دق مهتملا

ىوكسشل ةينمأ’ا حلاسصملا يقلت رثإا هذه ةيلمعلا

ةقرسسلل هسضرعت صصوسصخب نينطاوملا دحأا اهب مدقت

ذاخ˘تا م˘ت ن˘يأا ،يرا˘ج˘ت˘لا ه˘ل˘ح˘م ل˘خاد ن˘م ر˘سسكلا˘ب

ىلإا لسصوتلا نم تنكم يتلا ةمزللا تاءارجإ’ا

مت د˘ق˘ف ه˘ي˘ل˘عو ،تا˘قور˘سسم˘لا عا˘جر˘ت˘سساو ل˘عا˘ف˘لا

ةقرسسلا ةمهت ن˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘ت

.رسسكلاب
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يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج5

ةعاشس رخآأ
Akher Saâ

1616ددعلا0202 ربمسسيد90 ءاعبرألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

تابورسشملأو تأردخملأ أذكو ،ةسسولهملأ صصأرقأ’أ نم ةربتعم ةيمك زجح نم ،ةقرفتم اياسضق ةدع يف ةنتاب ةي’و نمأأ حلاسصم تنكمت
.مومسسلأ هذه مهتزايحل اهب نيطروتملأ نم ددع فيقوت اهرثإأ ىلع مت يتلأ تايلمعلأ يهو ،ةيلوحكلأ
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ن˘مأ’ا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت ثي˘˘ح
ةي’و نمأاب رسشع يناثلا يرسضحلا

صصاخسشأا30 فيقوت نم ةنتاب

ةنسس62و52 نيب مهرامعأا حوارتت
،ةديسشك ي˘ح˘ب ا˘ي˘ئا˘سضق ن˘ي˘قو˘ب˘سسم

اسصرق663 ىل˘ع م˘ه˘تزو˘ح˘ب ر˘ث˘ع

051 نيلابغير˘ب عو˘ن ن˘م ا˘سسو˘ل˘ه˘م

حل˘سس ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،غ˘˘ل˘˘م003و
غلب˘مو ،ن˘ي˘كسس ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي صضي˘بأا

نم ربتعي جد0053 ـب ردقي يلام
رسصانع مهتهج نم .جيورتلا تادئاع
ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةلقنتملا ةقرفلا
ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م او˘ن˘كم˘ت ،دا˘ق˘م˘ي˘ت
نم م˘ت ،تا˘سسو˘ل˘ه˘م˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م

حوارتت صصاخسشأا40 فيقوت اهللخ

لكب ةنسس14 و32   نيب مهرامعأا

30 لاقعوب يحو ابيتانوسس يح نم

نيلابغيرب ا˘سصر˘ق069 مهتزوحب

غلبم ز˘ج˘حو (غ˘ل˘م003 و051)

جد000.21 ـب ردقي يلامجإا يلام
اميف اذه .جيورتلا تادئاع نم ربتعي
ريغ راجت’ا ةحفاكم ةقرف تفقوأا
غلبي اسصخسش تاردخملاب عورسشملا

ايئاسضق قوبسسم ةنسس13 رمعلا نم
ى˘˘ل˘˘ع كلذو ،جارو˘˘فأا كرا˘˘ب ي˘˘ح˘˘˘ب

تاردخملاب راجت’اب هماي˘ق ة˘ي˘ف˘ل˘خ

هنكسسم صشيتفتب نذإا رادسصتسسا دعب

فيكلا نم امارغ81 ىلع روثعلا مت

ةئيهم ادومع21 نع ةرابع جلاعملا

يلام غلبم ىلإا ةفاسضإ’اب جيورتلل

ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘˘ي جد0006 ـب رد˘ق˘˘ي

قايسسلا تاذ يفو .جيورتلا تادئاع

ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ر˘خآا صصخ˘سش ف˘ي˘قو˘ت م˘˘ت

ن˘ت˘م ى˘ل˘ع نا˘ك ة˘ن˘˘سس92 رم˘ع˘لا

ددسصب ةطحملا يحب ةيحايسس ةبكرم
نود ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘سشم˘لا ع˘ي˘˘ب

ةدحو931 زجح مت ثيح ةسصخر
امك .ماجحأ’او عاونأ’ا فلتخم نم
ا˘هدا˘ف˘م ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م تن˘كم
ةبكرم نتم ىلع نيسصخسش دجاوت
ج˘˘يور˘˘ت˘˘˘ب نا˘˘˘مو˘˘˘ق˘˘˘ي ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘سس
ي˘ح˘ب   ة˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لا
د˘سصر˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع د˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘خ˘˘ي˘˘سش
ةطرسشلا رسصانع تنكمت ة˘ب˘كر˘م˘ل˘ل

نيقو˘ب˘سسم ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع او˘نا˘ك ا˘ي˘ئا˘سضق

نم ةدحو001 ـب ةلمحم ةيحايسس

فلتخم نم ةيلوحكلا تابورسشملا

غلبم زجح مت امك ،عاونأ’او ماجحأ’ا

نم ربتعت جد00088 ـب ردقي يلام

متي نأا ل˘ب˘ق اذ˘ه ،ج˘يور˘ت˘لا تاد˘ئا˘ع

تاهجلا مامأا مه˘ب ه˘ب˘ت˘سشم˘لا م˘يد˘ق˘ت

.ةيئاسضقلا
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تا˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م تق˘˘˘بأا
ةنتاب ءاسضق صسلج˘م˘ب ة˘ي˘فا˘ن˘ئ˘ت˘سس’ا

اذفان انجسس تاونسس01 مكح ىلع
ي˘˘˘ف «ف ا» م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
ةمهت نع ،رمع˘لا ن˘م تا˘ي˘ن˘ي˘ثل˘ث˘لا

ق˘ب˘سس ع˘م د˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘ت˘˘ق˘˘لا ة˘˘يا˘˘ن˘˘ج
ةئربت تمت اميف ،دسصرتلاو رارسصإ’ا
،ةاتف مهنيب نم نيرخآا نيمهتم ةثلث

ة˘م˘ير˘ج ي˘ف صسي˘ئر˘لا بب˘سسلا تنا˘ك

ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘سض حار ي˘ت˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ت˘˘ق˘˘لا
عئاقو دوعت ثيح ،«ح ج» مهقفارم

ناك امدنع7102 ةنسس ىلإا ةيسضقلا
،رمخ ةسسلج ي˘ف ة˘با˘غ˘ب نو˘م˘ه˘ت˘م˘لا

ةاتفلا بحطسصا دق اهيف مهتملا ناك
مهافت ءوسس عقي نأا لبق ،كانه ىلإا
ماقو ةيح˘سضلا ل˘خد˘ت ن˘يأا ،ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب
اهبكرأاو ،مهتملا نم ةاتفلا عازتناب
ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر ه˘˘ترا˘˘ي˘˘سس ى˘˘لإا
،نا˘كم˘لا ةردا˘غ˘م˘ب ا˘م˘هو ،ن˘ير˘˘خآ’ا
ةمدقتم ةجرد يف مهتملا ناك امنيب

نم ةنحاسش بوكرب ماق ،ركسسلا نم
نيأا ،ةرايسسلاب قاحللاو «كاج» عون
نيب مادطسصا رثإا فلخلا نم اهباسصأا
بسضغ راثأا يذلا رمأ’ا ،نيتبكرملا
ه˘ت˘ب˘كر˘م ن˘˘م لز˘˘ن ن˘˘يأا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا

،ةنحاسشلا قئاسس مهتملا وحن اهجوتم
ةيحسضلا صسهدب ماق يذلا ريخأ’ا اذه

ىلإا ىدأا ام م005 نم رثكأا هرجو
م˘غر ،ة˘ن˘حا˘سشلا ة˘ل˘ج˘ع˘ب ه˘قا˘˘سصت˘˘لا
بحا˘سصل ،ن˘ي˘ق˘فار˘˘م˘˘لا تار˘˘يذ˘˘ح˘˘ت
اذه نأا ريغ ،فقوتلاب هرمأاو ةنحاسشلا

دوهسشلا تاحيرسصت بسسحو ريخأ’ا

ثيح ،فقوت نود يسشملا يف رمتسسا

مل ائيسش نأاكو ةنحاسشلا نكرب ماق

حلاسصملا راط˘خإا ل˘ب˘ق اذ˘ه ،ثد˘ح˘ي

يف اق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘ف ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ن˘مأ’ا

ف˘ي˘قو˘ت هر˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘تو ،ثدا˘˘ح˘˘لا

لتقلا ةمهت هل تهجو يذلا ،لعافلا

رار˘˘˘سصإ’ا ق˘˘˘ب˘˘˘سس ع˘˘˘م يد˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لا

ة˘˘ئر˘˘ب˘˘ت تم˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،د˘˘سصر˘˘˘ت˘˘˘لاو

.ةميرجلا ةيسشع مهعم نيرسضاحلا

ةنتابب

 ةاتف ببشسب هقيدشص لتاقل أذفان انجشس تأونشس01
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نم ةلوذبملا دو˘ه˘ج˘ل˘ل ة˘ل˘سصاو˘م

ةنيطنسسق ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘سصم ل˘ب˘ق

ة˘سصا˘خ ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ي˘˘ف

ةيلقعلا تارثؤوملا جيورتب ةقلعتملا

ةقرف تنكمت ،ةين’ديسصلا ةيودأ’او

ة˘ي’و ن˘مأا˘ب تارد˘خ˘م˘لا ة˘ح˘فا˘˘كم

غلبي صصخسش فيقوت نم ةنيطنسسق

يف هطرو˘ت˘ل ة˘ن˘سس52 رمع˘لا ن˘م

ة˘ي˘ل˘˘ق˘˘ع تار˘˘ثؤو˘˘م ةزا˘˘ي˘˘ح ة˘˘ي˘˘سضق
صضر˘غ˘˘ل ة˘˘عور˘˘سشم ر˘˘ي˘˘غ ةرو˘˘سصب
ةسسرامملاو يسصخسشلا كل˘ه˘ت˘سس’ا

ةزايحب ةحسصلا ةنهمل ةيعرسشلا ريغ
ر˘ي˘˘غ ةرو˘˘سصب ة˘˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘سص ة˘˘يودأا

،عيزوتلاو عي˘ب˘لا صضر˘غ˘ل ة˘عور˘سشم
رربم نود ةروظحم ةحلسسأا ةزايح
ىلإا دوعت ةيسضقلا تايثيح .يعرسش
اهدا˘ف˘م ة˘قر˘ف˘ل˘ل تدرو تا˘مو˘ل˘ع˘م
هنكسسم صصا˘خ˘سشأ’ا د˘حأا لل˘غ˘ت˘سسا

و نيزختل ةنيدملا طسسوب يلئاعلا
ةيودأ’ا و ةيلقعلا تارثؤوملا جيورت
متيل ،ايلقع ةرثؤوملا صصئاسصخلا تاذ
عم تاير˘ح˘ت˘لا و ثا˘ح˘بأ’ا ف˘ي˘ث˘كت
اهرثإا ىلع مت ةيناديم ةطخ عسضو
نذإا بجومب نكسسملا تاذ صشيتفت

ىدل ةيروهمجلا ليكو نع رداسص
فيقوت مت نيأا ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘م˘كح˘م

ةلوسسبك392 زجح و هيف هبتسشملا

091   اهنم عاونأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م

051 نيلاباغيرب ءاود نم ةلوسسبك

اكيريل ءاود نم ةلوسسبك84 ،غلم

ءاود نم ةلوسسبك55 ،غلم051
نم نيتروراق ىلإا ةفاسضإا ،اكيرون

80 ،للم/غلم20 لوديريبوزيإا ءاود

غلم001 لودامارت ءاودل تليمحت
تاد˘ئا˘ع ن˘م د˘ع˘ي ي˘˘لا˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م و
فلم زاجنإا نم ءاهتن’ا دعب ،جيورتلا
مت ينعملا قح يف ةيئازج تاءارجإا
 .ةيلحملا ةباينلا مامأا هميدقت

اسسولهم اسصرق392 هتزوحب زجح

ةنيطنشسق طشسوب ةيلقع تأرثؤوم جورمب ةحاطإلأ
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نم رطسسملا ططخم˘ل˘ل اد˘ي˘سسج˘ت
ةنيطنسسق ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘سصم ل˘ب˘ق
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف
ريوزتلاب ةقلعتملا ةسصاخ ،اهلاكسشأا

تن˘˘كم˘˘ت ،روز˘˘م˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سساو
ن˘˘مأل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا ة˘˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘˘سضلا
ة˘˘ي’و ن˘˘مأا˘˘ب ر˘˘سشا˘˘ع˘˘لا ير˘˘سضح˘˘لا
قو˘ب˘سسم ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق

ةنسس،82 رمعلا نم غ˘ل˘ب˘ي ا˘ي˘ئا˘سضق

ر˘˘يوز˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘سضق ي˘˘˘ف طرو˘˘˘ت˘˘˘م
ةيرادإا ةقيثو يف روزملا لامعتسساو
ة˘سسرا˘م˘م د˘سصق (ة˘ي˘ب˘ط تا˘ف˘˘سصو)
نم صصيخر˘ت˘لا نود ة˘ح˘سصلا ة˘ن˘ه˘م
ةيسضقلا تايثيح .ةلوخملا ةطلسسلا
ة˘ح˘ل˘سصم˘˘لا تاذ ما˘˘ي˘˘ق ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ت
م˘ي˘ل˘˘قإا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘يرود˘˘ب
ىلع مههابتنا تفل نيأا ،صصاسصتخ’ا

،نا˘˘سضمر نا˘˘ب˘˘ع عرا˘˘سش ىو˘˘ت˘˘˘سسم
ه˘ي˘ل˘˘ع اود˘˘ب˘˘ت ا˘˘هو˘˘ب˘˘سشم ا˘˘سصخ˘˘سش
،هنم برقتلا متيل كابتر’ا تاملع

صشي˘ت˘ف˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
،ة˘يد˘سسج˘لا ة˘سسمل˘م˘ل˘ل ه˘عا˘سضخإاو
ة˘ي˘ب˘ط ة˘ف˘سصو ه˘تزو˘˘ح˘˘ب تط˘˘ب˘˘سض
ل˘ب˘ق ن˘م ةرر˘ح˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف كو˘˘كسشم
ماظعلا ةحار˘ج ي˘ف صصت˘خ˘م بي˘ب˘ط
ة˘˘يودأا يو˘˘ح˘˘˘ت ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب

ةر˘ثؤو˘م صصئا˘سصخ تاذ ة˘ي˘ن’د˘ي˘˘سص
رقم ىلإا هليوحتو هفيقوت متيل ،ايلقع
دكأاتلا مت قيقحتلا ءانثأا ،ةحلسصملا

،ةحسصلا ةيريدم حلاسصم فرط نم
،ةيمهو ةدايعلاو ةروزم ةفسصولا نأا

رقم صشيتف˘ت˘بو ق˘م˘ع˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

نم نذإا ىلع ءانب ريخأ’ا اذه ةماقإا

ىلع روثعلا مت ةسصتخملا ةطلسسلا

ةفلتخ˘م ىر˘خأا ة˘ي˘ب˘ط ة˘ف˘سصو21

ةد˘˘ع ءا˘˘م˘˘سسأا˘˘ب لا˘˘كسشأ’او عاو˘˘نأ’ا

زاجنإا نم ءاهتن’ا دعب ،نيرخآا ءابطأا

ق˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج تاءار˘˘جإا ف˘˘ل˘˘م

ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت ي˘ن˘ع˘م˘لا

.ةيلحملا

ةنيطنسسق

 ةروزم ةيبط ةفشصو31 زجحو ايئاشضق قوبشسم فيقوت

ةنتابب ةقرفتم تايلمع يف

 ةيلوحك تابورششمو صسولهم صصرق0011 نم ديزأأ زجح
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ة˘با˘شصع˘˘لا دار˘˘فأا م˘˘ح˘˘ت˘˘قا ثي˘˘ح
رمأ’ا ىلع اوقّفتا نأا دعب معطملا

رار˘ششأا ة˘ّي˘ع˘م˘ج او˘نّو˘˘كو ا˘˘ق˘˘ب˘˘شسم
ل˘ث˘م سصا˘خ˘ششأا ة˘ثÓ˘ث ن˘م نّو˘كت˘ت
ة˘ئ˘ي˘ه ما˘مأا سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘شص م˘هد˘حأا

سسل˘ج˘م ىد˘ل تا˘يا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م
ةئي˘ه˘ل ق˘ب˘شس ا˘م˘ن˘ي˘ب ة˘با˘ن˘ع ءا˘شضق
يناثلا مهتملا تنادأا نأاو ةمكحملا
تقو ي˘ف ،ة˘طرا˘ف˘لا ة˘ن˘شسلا ة˘يا˘ه˘˘ن
ةّشصتخملا حلا˘شصم˘لا ه˘ي˘ف ل˘شصاو˘ت
لازي ’ يذلا امهقيفر نع ثحبلا
هتاه ةباتك ةياغ ىلإا رارف ةلاح يف
ةثداحلا عئاقو نأاو املع ،رطشسأ’ا

ةنشسلا نم يرفيف41 موي ىلإا دوعت
ةباشصع˘لا دار˘فأا ما˘ق ن˘يأا ة˘ي˘شضا˘م˘لا
ءا˘ي˘حأا د˘حأا˘ب ن˘ئا˘ك م˘ع˘ط˘م لو˘خد˘ب
ةّيلمعب مايقلا لجأا نم ينوبلا ةيدلب
مهددع غلا˘ب˘لا ء’ؤو˘ه نا˘كو ة˘قر˘شس
نيب ام مهرامعأا حوارتت نابشش ةثÓث

ةحلشسأ’اب نوجّجدم ةنشس93و92
لخاد بعرلا اوعرز ثيح ،ءاشضيبلا
ن˘يذ˘لا ن˘ئا˘بز˘لاو لا˘م˘ع˘˘لا سسو˘˘ف˘˘ن
رعت

ّ
نأا لبق فنعلاو ديدهتلل اوشض

ة˘ن˘ي˘ششم˘لا م˘ه˘ت˘ل˘ع˘ف ى˘ل˘ع او˘مد˘ق˘ي
ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘شسإ’ا ي˘ف ة˘ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا

معطملاب سصا˘خ˘لا لا˘م˘لا قود˘ن˘شص
ةلوهجم ةهجو ىلإا رارفلاب اوذ’و
تايشس» عون نم ةرايشس نتم ىلع
دقف ةلشص يذ قايشس يفو ،«نويل
ىدل ىوكشش معطملا بحاشص عدوأا

اهدافم ينوبلا ةرئاد نمأا حلاشصم
ر˘ع˘ت

ّ
ةقرشسل˘ل يرا˘ج˘ت˘لا ه˘ّل˘ح˘م سض

اذه فاشضأاو ،ديدهتلا ةلئاط تحت
قود˘ن˘شص نأا˘ب ه˘غÓ˘ب ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘خأ’ا

يوتحي هت˘قر˘شس ت˘ّم˘ت يذ˘لا لا˘م˘لا

ميتنشس نويل˘م521 يلاو˘ح ى˘ل˘ع

نع ةرابع ميتنشس نويلم07 اهنم

ةعبات تا˘ب˘ل˘ط˘ب ة˘شصا˘خ ت’و˘شصو

01 ى˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا تا˘˘كر˘˘شش ةّد˘˘ع˘˘ل

لا˘م˘ع˘ب ة˘شصا˘خ م˘ي˘ت˘ن˘شس ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م

مويلا كلذ لمع ةليشصحو معطملا

ةدايز ميتنشس نويلم52 ـب ةرّدقملا

02 يف لّثمتي رخآا يلام غلبم ىلع

دقف ةيناث ةهج نمو ،ميتنشس نويلم

ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأ’ا ر˘شصا˘˘ن˘˘ع تح˘˘ت˘˘ف

نيأا ،نيلعافلا ّةيوه ةفرعمل اقيقحت

ةيرورشضلا تاءارجإ’ا ةفاك تذخّتا

رو˘˘شصلاو تا˘˘م˘˘˘شصب˘˘˘لا ع˘˘˘فر ع˘˘˘م

ة˘نا˘ع˘ت˘شسإ’ا ع˘م ة˘˘ي˘˘فار˘˘غو˘˘تو˘˘ف˘˘لا

معطملل ةعباتلا ةبقارملا تاريماكب

ن˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘لا˘˘ب كششلا تع˘˘ط˘˘ق ي˘˘ت˘˘˘لا
سصو˘شص˘ّل˘˘لا ة˘ّ̆يو˘˘ه ن˘˘ع تف˘˘ششكو
ن˘˘م ل˘˘ك م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب ح˘˘شض˘˘ّتا ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
، «د.ن.ح«و «د.د» ،«أا.م.ح» ىمشسملا

يف ةينمأ’ا تاطلشسلا تنّكمت امك
وهو ةباشصعلا دارفأا دحأاب ةحاطإ’ا

93 رمعلا نم غلابلا «د.د» ىمشسملا
قود˘ن˘شص عا˘جرإا˘ب ما˘ق يذ˘لا ة˘ن˘˘شس
م˘ّط˘ح˘م و˘هو ه˘ب˘حا˘شص ى˘لإا لا˘˘م˘˘لا
نو˘ي˘ل˘م غ˘ل˘ب˘م ه˘˘بو ي˘ّ̆ل˘˘ك ل˘˘كششب

رثكأا ’ يرئازج رانيد005و ميتنشس
ةيئاشضقلا تاهجلا ىلإا هليوحت ّمتو
،هيلإا ةبوشسنملا ةمهتلاب هتنادأا يتلا

دعب ةينمأ’ا تاطلشسلا تحاطأا امك
يذلا  «أا.م.ح» مّهتملاب ةريشصق ةّدم
ة˘ئ˘˘ي˘˘ه ما˘˘مأا ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا سسمأا ل˘˘ث˘˘م
هتهجاو ي˘ت˘لا تا˘يا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م

ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘يا˘ن˘ج با˘كترا˘ب

ة˘يا˘ن˘ج˘˘ل داد˘˘عإ’ا سضر˘˘غ˘˘ب رار˘˘ششأا

ةفوشصوملا ةقرشسلا ةيانجو ،ىرخأا

لامعتشسا عم ليللاو دّدعتلا فورظب

،ة˘˘ب˘˘كر˘˘م را˘˘شضح˘˘ت˘˘شساو ف˘˘ن˘˘ع˘˘لا

ةبوقع ماعلا قحلا لثمم سسمتليل

ق˘ح ي˘ف ةذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘شس ة˘˘ن˘˘شس51

رق نيح يف ، «أا.م.ح» مهّتملا
ّ

تر

3 ة˘بو˘ق˘ع ط˘ي˘ل˘شست ة˘م˘كح˘˘م˘˘لا

رد˘˘ج˘˘ت ،ةذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘ن˘˘ج˘˘شس تاو˘˘ن˘˘شس

اهل قبشس ةمكحملا نأا  ىلإا ةراششإ’ا

ةياهن «د.د» يناثلا مهّتملا تنادأا نأاو

لاز˘ت ’ ا˘م˘ي˘ف ة˘مر˘شصن˘م˘لا ة˘ن˘˘شسلا

ثحبلا لشصاوت ةي˘ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم˘لا

يف دجاوتملا «د.ن.ح» مّهتملا نع

.رارف ةلاح

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف1616ددعلا0202 ربمسسيد90 ءاعبرألا6
www.akhersaa-dz.com
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ر˘ق˘م ما˘مأا ،سسمأا حا˘ب˘شص ،ج˘˘ت˘˘حا
نيديفتشسملا نم ددع ةبانع ةي’و
ىلع ةدعاشسملا يزاهج دوقع نم
ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’او ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا جا˘˘مدإ’ا
كلذو تاداهششلا يل˘ما˘ح با˘ب˘ششل˘ل
لخدتلاب يلاو˘لا ة˘ب˘لا˘ط˘م ل˘جأا ن˘م
.مهجامدإا ةيلمع عيرشستل

نم نيديفتشسملا نم ددع عمجت
جا˘مدإ’ا ى˘ل˘ع ةد˘˘عا˘˘شسم˘˘لا دو˘˘ق˘˘ع
ر˘ق˘م ما˘مأا ي˘عا˘م˘ت˘ج’او ي˘ن˘ه˘م˘˘لا

تاراعشش او˘ع˘فر ن˘يأا ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و
ىلعو ةيلحملا تا˘ط˘ل˘شسلا بلا˘ط˘ت
يميرب نيدلا لامج يلاولا اهشسأار
ةيزكرملا تاطل˘شسلا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘مو
عيرشستل تاءارجإا نم مزلي ام ذاختاب
موشسرملا يف ءاج امل اقبط مهجامدإا

خرؤوملا91-633 مقر يذي˘ف˘ن˘ت˘لا

يذلا9102 ةنشس ربمشسيد80 يف
نم نيدي˘ف˘ت˘شسم˘لا جا˘مدإا ن˘م˘شضت˘ي

نم نيديفتشسم˘ل˘ل جا˘مدإ’ا يزا˘ه˘ج
جا˘مدإ’ا ى˘ل˘ع ةد˘˘عا˘˘شسم˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج
يعامتج’ا جامدإ’ا زاهجو ينهملا
ثيح ،تاداهششلا يل˘ما˘ح با˘ب˘ششل˘ل

رخأا˘ت ن˘م م˘ه˘شضا˘ع˘ت˘ما ن˘ع اور˘ب˘ع
ن˘˘م دد˘˘ع ي˘˘ف جا˘˘مدإ’ا ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
ىرخأا تاعاطقب ةنراقم تاعاطقلا

ةريتوب جامدإ’ا ةيلمع اهيف ريشست
تا˘عا˘م˘ج˘لا رار˘غ ى˘ل˘˘ع ة˘˘ع˘˘ير˘˘شس
نيوكتلا ،ةيئاملا دراوملا ،ةيلحملا
’ لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘شس ى˘ل˘ع ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا
مل ىرخأا تاعاطق كانهو رشصحلا
- فلم˘لا اذ˘ه ها˘ج˘ت ا˘ن˘كا˘شس كر˘ح˘ت

اوركذو ةنشس ةبارق ذنم -مهبشسح
،ة˘شضا˘ير˘لاو با˘ب˘ششلا عا˘ط˘ق ا˘ه˘ن˘م
ةعماج ،ةيعماجلا تامدخلا ناويد
،ةيدلبلا نيواودلاو «راتخم يجاب»
مهلابقتشسا نأا نوجتحملا دكأاو اذه
ناويد سسيئر لبق نم ةرم لك يف
هنأ’ ءي˘شش ن˘ع ر˘م˘ث˘ي م˘ل ي˘˘لاو˘˘لا
ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا ةر˘م ل˘ك ي˘ف ل˘م˘ح˘˘ي

نود اهيف نولمعي يتلا تارادإÓل
ى˘لإا -م˘ه˘ب˘شسح- لا˘غ˘ششن’ا ل˘ق˘˘ن˘˘ي
نييذيفن˘ت˘لا ءارد˘م˘لا ع˘فد˘ل ي˘لاو˘لا
جامدإ’ا ةيلمع يف «نيشسعاقتملا»
،فلم˘لا اذ˘ه ع˘م ة˘يد˘ج˘ب ل˘ما˘ع˘ت˘ل˘ل

بشصا˘ن˘م˘لا ر˘فو˘ت مد˘ع نأا ن˘ي˘ت˘˘ف’
نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ة˘ج˘ح تشسي˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا
نيب ةكرتششملا ةيرازولا ةمي˘ل˘ع˘ت˘لا

ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرازو ،ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا ةرازو
ة˘ف˘ي˘ظو˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لاو
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع تد˘˘˘˘كأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ل˘ب˘ق ا˘م لا˘م˘ع ل˘يو˘ح˘ت ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا
ي˘ت˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا و˘ح˘ن ل˘ي˘غ˘ششت˘لا
ةرغاشش ةيلام بشصانم ىلع رفوتت

اشصوشصخ ،مه˘تادا˘ه˘شش ع˘م ق˘فاو˘ت˘ت

ىلع ليغششتلاب فلكملا ريدملا نأاو

فلتخم دكأا لمعلا ةرازو ىوتشسم

ةري˘تو ع˘ير˘شست˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ا˘ه˘يد˘ل

لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شسا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م جا˘˘˘مدإ’ا

نأا ريغ ،ةرغاششلا ةيلاملا بشصانملا

جا˘مد’ا دو˘ق˘ع ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا

تاميلعتلا هذه ةجيتن ةيؤور نوديري

ام مهنأا رابتعاب عقاولا سضرأا ىلع

رورم دعب مهجامدإا نورظتني اولاز

موشسرملا رودشص ىلع ةلماك ةنشس

ام لامع جامدإاب سصاخلا يذيفنتلا

.ليغششتلا لبق

اهيف نولمعي يتلا تاعاطقلا ءاردم كرحت نود رركتت مهبلاطم

ةي’ولا رقم مامأا نوجتحي جامدإ’ا ىلع ةدعاشسملا زاهج نم نوديفتشسملا

ةقرسس ّةيلمعب مهمايق دعب ينوبلا ةّيدلب عراوسش دحأاب دجاوتي معطم لخاد نم ميتنسس نويلم521 ىلع رارسشأا ةباسصع دارفأا ىلوتسسا
.ضضيبأ’ا حÓّسسلاب ديدهت بيلاسسأا مادختسساب

تايعمجلا نم ديدعلا ةكراسشمب

مشساقت انوروكلا نم ةيشسيشسحتلا ةلفاقلا
مهديع ةشصاخلا تاجايتح’ا يوذ

دحلاو ةياقولل ةيجوغاديبلا ةيشسفنلا زكارملا و ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا بوجت يتلا ةيشسيشسحتلا ةلفاقلا لشصاوتت
ناويد و ةبانع ةي’ول ةشضايرلاو بابششلا ة˘ير˘يد˘م ج˘ما˘نر˘ب˘ل اذ˘ي˘ف˘ن˘ت د˘ج˘ت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘ششت˘نا ن˘م
ةحشص- ةياقولاو ءاغشصإ’ا ةطقن ،فاشصفشصلا اشضر دومحم يجاب بابششلا راد ميظنت نمو ،بابششلا تاشسشسؤوم
تناكو ،ةبانع ةي’ول بهاوملا لقشصو ةيمنتل بابششلا ليج ةيعمج ،ةبانع ةي’ول لفطلاو ءاوح ةيعمج ،-بابششلا
لافطأ’ا عم لافتح’او ءايحإا مت نيأا ينوبلاب ايعمشس نيقاعملا لافطأ’ا ةشسردم ىلإا عوبشسأ’ا اذه ةيادب يف ةهجولا
نكت امهم» :راعشش تحت مهتحرف مهتكراششمو ايلعلا ممهلا يوذ ،ةشصاخلا تاجايتحإ’ا يوذل يملاعلا مهمويب
مهزيمتو مهتاعادبإاو مهتاردق تنيب تاطاششنلا فلتخم يف لافطأ’ا ةكراششم اهتللختو «زيمم تنأاف كجايتحا

ةيئاقولا تازارتح’او ريبادتلا فلتخم روشصلابو ةطشسبم قرطب و سضرع اشضيأا متو ،عونتمو يرث جمانرب نمشض
ر.سس.ةمقعملا لئاوشسلاو تامامكلاو تايوطم عيزوت عم انوروك سسوريف راششتنا نم دحلل

و ميظنتلل ةيئ’ولا ةلاكولا بسسح
 ةي’ولل يرسضحلا يراقعلا رييسستلا

تانكشسلا ةيوشست يف عورششلا
رامع يديشسب ةيمهاشستلا

يديارشسو
ةيراقعلا ةي˘ئ’و˘لا ة˘لا˘كو˘لا ن˘م ردا˘شصم تف˘ششك
ةيعشضو ةيوشست ةيلمع فانئتشسإا نع ةبانع ةي’ول
تاونشس دعب ةي’ولاب يمهاشستلا نكشسلا جمارب

ديدعلا ربع كلذو تانكشسلا مÓتشسإا نم ةليوط
رامع يديشس ةيدلب رارغ ىلع ةي’ولا تايدلب نم
اوناك نيذلا اهباحشصأا ناشسحتشسإا يقل يذلا رارقلا
مهتيعشضو ةيوشست يف عارشسإ’ا تابشسانم ةدع يف
ةيئ’ولا ةلاكولا تددج ددشصلا اذه يفو.ةيراقعلا
ةي’ول يرشضحلا يراقعلا ري˘ي˘شست˘لا و م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل˘ل

نينطاقلا نينطاوملا ةوعد ءاثÓثلا سسمأا ،ةبانع
رقمل مدقتلا ةيعامتجإ’ا ةي˘م˘ها˘شست˘لا تا˘ن˘كشسلا˘ب
ةيوشست و مهتا˘ف˘ل˘م لا˘م˘كت˘شسإا ل˘جأا ن˘م ة˘لا˘كو˘لا

ديدشست اولمكي مل نيذلا ) ةيلاملا مهتاقحتشسم
ةيكلملا دوقع ريرحت سضرغل ،(يلامج’ا غلبملا
نإاف ةلاكولا نايب بشسحو.ردشصملا تاذ بشسحب
قلعتيو رامع يديشس ةيدلب يه ةينعملا تانكشسلا

022/06 ي˘˘ح ن˘˘كشسم022/061 يح˘ب ر˘مأ’ا

05 يحب رمأ’ا قلعتي يديارشس ةيدلببو نكشسم

، ةدادحوبب انكشسم04 يح ، ةدادحوبب انكشسم

نم تائملا نأا ردجي و .ةدادحوبب انكشسم02 يح
ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘م˘ها˘شست˘˘لا تا˘˘ن˘˘كشسلا
ىلع لوشصحلاو ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘يو˘شست˘لا ا˘ه˘با˘ح˘شصأا

راظتنإ’ا نم ةليوط تاونشس دعب ةيكلملا دوقع
تايدلبب رارغ ى˘ل˘ع م˘ه˘تا˘ن˘كشس ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسإ’او
نم  اهريغو رامع يديشس ينوبلا ، ةبانع ، راجحلا
ةيمهاشستلا تانكشسلا باحشصأا ىعشسيو تايدلبلا
نم مهنيكم˘ت˘ل ة˘ي˘كل˘م˘لا دو˘ق˘ع ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ل
نأاو ةشصاخ مهتانكشس مامتإ’ ةيكنبلا سضورقلا

01 لبقم ىلإا اهزاجنإا خيرات دوعي تانكشسلا كلت
عيراششم لازت ’ لباقملا يف نآ’ا نم تاونشس
اهباحشصأا رظتني جمانربلا تاذ راطإا يف ةينكشس

نكشس005 ة˘شصح رار˘غ ى˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كشس
.ةرورعزوبب
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نمزلا نم ةعاسس فرـــظ يف

ةرايشس عجرتشسي ينطولا كردلا
نيشصخشش فقويو ةقورشسم

لاحربب
كرد˘ل˘ل ة˘يـم˘ي˘ل˘قإ’ا ةـــقرــف˘˘لا دارـــفأا نـــــكم˘˘ت
يف ةقورشسم ةرايشس عاجرتشسا نم لاحربب ينطولا

مهيقلت دعب كلذو نمزلا نم ةعاشس نم لقأا فرظ
ةقرشس اهدافم سصاخششأ’ا دحأا نم ةيفتاه ةملاكم
قيرطلاب «سسكيل˘ه ا˘طو˘يو˘ط» عو˘ن ن˘م ه˘ترا˘ي˘شس

تايرحتلا ةرششابم مت روفلا ىلع،48 مقر ينطولا
ىلع يتلاو تادحولا عيمج ىلع ثاحبأ’ا رششنو
دعبو مهفيقوتو نيطروتملا ةعباتم تمت اهرثإا
مهميدقت مت ةينوناقلا تاءارجإ’ا عيمج ءافيتشسا
ةمكح˘م˘ب ة˘شصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا
تقؤو˘˘م˘˘لا سسب˘˘ح˘˘لا م˘˘ه˘˘عادـيإا م˘˘ت ن˘˘˘يأا ،لا˘˘˘حر˘˘˘ب
،ينوبلا  ةيدلبب ةرورعزوبب ةيباقعلا ةشسشسؤوملاب
ةيم˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘قر˘ف˘لا دار˘فأا ن˘كم˘ت ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
نمأ’ا ةليشصف ةقفر رامع يديشسب ينطولا كردلل
نم غلبي سصخشش فيقوت نم ةــــبانعب لخدتلاو

مجح˘لا ن˘م«نيفيشس» هتزو˘ح˘ب ة˘ن˘شس02 رمعلا

ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا فــي˘˘كلا ن˘˘˘م ا˘˘˘مارــــغ31و،ريـبكلا

ةيلمعلا هذ˘ه تءا˘ج ثي˘ح، ا˘شسو˘ل˘ه˘م ا˘شصر˘ق42و
اهدافم ةقرفلا دارفأ’ تدرو تامولعم رثإا ىلع
ىلع تاردخملا جيورتب سصاخششأ’ا دـــحأا مايق
،رامع يديشس ةيدلبب رامع قوزرم ةيرق ىوتشسم
ثحبلاو مÓعتشس’او يرحتلا رشصنع ليعفت متيل
ةيمك ىلع روــثعلاو باششلا فيقوتل يشضفملا

ينعملا ميدقت مت نيأا، هـتزوحب تاردخملا نم
عدوأا نيأا ،ايميلقإا ةشصتخملا ةيئاشضقلا تاهج ىلإا
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راطإا يف ةشسشسؤوملا نايب بشسحو
و ةرغشصملا تاشسشسؤو˘م˘لا ع˘م ل˘م˘ع˘لا
سسي˘ئرو ةد˘حو˘لا ر˘يد˘م فار˘ششإا تح˘˘ت
عم تايقا˘ف˘تا مار˘بإا م˘ت ةرا˘ج˘ت˘لا ةر˘ئاد
ةلحرم˘ك «جا˘شسنَوا «تا˘شسشسؤو˘م ع˘شست
ةئف˘ل تاداد˘ع˘لا بي˘كر˘ت فد˘ه˘ب ى˘لوأا
و فيلكت مت نيأا رجاتملا و تارادإلا
يلع يواشستلا˘ب تا˘شسشسؤو˘م˘لا ع˘يزو˘ت
بشسحو .لمع˘لا ةر˘ششا˘ب˘م˘ل تلا˘كو˘لا

ي˘لا فد˘ه˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نإا˘ف رد˘˘شصم˘˘لا
ةر˘ي˘تو ي˘ف ةدا˘يزو ل˘م˘ع˘˘لا ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت
تناكو .ةيموم˘ع˘لا ة˘مد˘خ˘لا ن˘ي˘شسح˘ت
تع˘˘قو ها˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةد˘˘حو
تاشسشسؤوم عم ةروكذملا تايقافتإلا

زا˘ه˘ج ن˘م˘شض تثد˘˘ح˘˘ت˘˘شسا ةر˘˘غ˘˘شصم
ل˘ي˘غ˘ششت م˘عد˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
ج˘ما˘نر˘ب ة˘ي˘قر˘ت˘ل (جا˘شسنوأا) با˘˘ب˘˘ششلا
ةطبترملا نهملا فلتخم يف ةلوانملا
عم دقاعتلا اذه نم ىخوتيو هايملاب
تاذ نهم يف نيقرملا بابششلا ءلؤوه

ططخم لÓخ نم مهمعد هايملاب ةلشص
ريفوت ى˘ل˘ع د˘عا˘شسي ا˘م˘ب ع˘جا˘ن ءا˘ب˘عأا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف با˘ب˘ششل˘ل ل˘م˘ع سصر˘˘ف
ةيرئازجلا لبق نم ةريشسملا قطانملا
سصو˘شصخ˘لا˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ها˘ي˘م˘ل˘ل
ة˘يدر˘ف˘لا تÓ˘ي˘شصو˘ت˘لا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا˘˘ب
تادادعلا لادبتشسإل تادادع بيكرتو
ةرششع ىنثإلا تايدلبلا ربع ةميدقلا
هايملل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ةر˘ي˘شسم˘لا
ي˘ت˘لا ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه فد˘ه˘تو.ة˘با˘ن˘ع˘ب
نيب ةعقوم ةيقافتإا راطإا يف جردنت

ةرازو˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘˘لا ةرازو

تا˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘بد˘ت˘ن˘˘م˘˘لا

يرلا عاطق دوهج معد ىلإا ةرغشصملا

ةيمومعلا ةمدخلا نيشسحت لاجم يف

ةحلاشصلا هايملاب نيومتلاب قلعتي اميف

تابرشستو ريذبتلا ةحفاكمو برششلل

ا˘شضيأا ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ح˘ي˘ت˘˘تو ها˘˘ي˘˘م˘˘لا

نع ةرغ˘شصم˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا ة˘ق˘فار˘م

عي˘ج˘ششتو ا˘ه˘ت˘ماد˘ت˘شسا نا˘م˘شضو د˘ع˘ب

.ةلوانملا ىلع بابششلا

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعأصس رخآا
Akher Saâ

1616ددعلا0202 ربمسسيد90 ءاعبرألا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

 ةبدتنملأ ةرأزؤلأو ةيئاملأ درأؤملأ ةرأزو نيب ةيقافتإأ راطإأ يف

«جأصسنوأا » تأصسصسؤوم عم تأيقأفتإا9 مربت هأيملل ةيرئازجلا
ةيرأجتلا تÓحملا و تارادإÓل تادادعلا بيكرتل

رتفدب مأزتل’أ ىدم ىلع فؤقؤلل
  يحسصلأ لؤكؤتوربلأو طورسشلأ

لئأصسو عيمجل ةبقارمو سشيتفت ةلمح
 ةرجألا تارأيصسو يمومعلا لقنلا

اجمانرب ةبانع ةيلوب لقنلا ةيريدم حلاشصم ترطشس
لقنلا تابكرم عيمجل سشيتفتلاو ةبقارملاب اشصاخ
ربمفون رهشش قلطنا ةرجألا تارايشس اذكو يمومعلا
بشسحو يراجلا ماعلا ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح د˘ت˘م˘يو طرا˘ف˘لا
ةبقارملا تايلمع نإاف ربخلا تدروأا يتلا رداشصملا

بشسح نمألا حلاشصم عم قيشسنتلاب متت سشيتفتلاو
اهيلع فرششيو نيينطو كردو نمأا سصاشصتخلا ةرئاد
متت ثي˘ح ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ن˘م تارا˘طإا

رتفدو ةزي˘م˘م˘لا تا˘مÓ˘ع˘لا˘ب ماز˘ت˘للا ىد˘م ة˘ب˘قار˘م
ىدم ةبقارم بناج ىلإا ىلوألا ةجردلاب طورششلا
ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا تا˘˘ب˘˘كر˘˘م با˘˘ح˘˘شصأا ماز˘˘ت˘˘لا
سصاخششألا لقن ةيلمع لÓخ يحشصلا لوكوتوربلل
ةبشسنلاب ةشصاخ انوروك سسوريف راششتنا عم انمازت
قيبطت مت د˘قو ي˘عا˘م˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘لا ةر˘جألا تارا˘ي˘شسل
لوأا تنمشضت طا˘ق˘ن ةد˘ع ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ج˘ما˘نر˘ب˘لا

ىلع ةبقارم ةط˘ق˘ن ع˘شضو م˘ت ا˘م˘ك ،لا˘حر˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م
ممعت نأا ىلع فورخ نيع ينمألا زجاحلا ىوتشسم
ىلع مت دقو اذه ةيلولا تايدلب عيمج ىلع ةيلمعلا
رتفد ةفلاخمب قلعتت تافلاخم ةدع ريرحت كلذ رثإا
يحشصلا لوكوتوربلاب مازتللا مدع اذكو طورششلا
تاهجلا ىلإا اهليوحت مت انوروك سسوريف ةهجاومل
لك نع بترتت يتلا تابوقعلا يف رظنلل ةشصتخملا

.ةفلاخم
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ةميركلأ ةايحلأ تايرورسض عيمج مأدعنأ ببسسب

نوكتصشي رأجحلأب ةمركلا  نأكصس
 يلاولا لخدتب نوبلأطيو ةرقحلا
يح˘لا اذ˘كو ر˘ي˘ششب فور˘خ ة˘عرز˘م نا˘كشس ف˘ن˘شص

ةقطنمب ةيعانشصلا لي˘شصا˘ح˘م˘لاو لو˘ق˘ب˘ل˘ل ي˘ن˘ق˘ت˘لا
ارظ˘ن ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ب را˘ج˘ح˘لا˘ب ة˘مر˘كلا
ل مهنأا مغر اهنوششيعي يت˘لا ةا˘نا˘ع˘م˘لاو سشي˘م˘ه˘ت˘ل˘ل
مقر ينطولا قيرطلا نع راتمأا ةعشضب ىوشس نودعبي

ببشسب مهئانبأا ىلع اريبك ارطخ لكششي يذلا44
ىواكشش ةدعب اومدقت مهنأا مغر تÓهمملا مادعنا
مدع يه ىربكلا ةثراكلاو نييلحملا نيلوؤوشسملل
ب مهنع دعبت ةطحملا نأا مغر زاغلاب ناكشسلا ديوزت

هذه ةباتك دح ىلإا نودوزتي ثيح طقف رتم001
مÓظلا نع كيهان ،ناتوبلا زاغ تاروراقب رطشسألا
ةرا˘نإلا ماد˘ع˘نا بب˘شسب Ó˘ي˘ل ي˘ح˘لا ه˘ب قر˘غ˘˘ي يذ˘˘لا
لعج امم ةئيهتلا لاكششأا لك بايغ اذكو ةيمومعلا
قطانم ناكشس نيب نم مهشسفنأا نوفنشصي ناكشسلا
مهفاشصنإل يلاولا لخدتب نيبلاطم رئازجلا يف لظلا
نم ةيلحملا تاطلشسلا مهتنثتشساو مهتششمه امدعب

.راجحلا ةرئادو ةيدلبب ةيمنتلا جمارب عيمج

Qjº Ω

     نمأ’أ حلاسصم لخدتب أؤبلاط ناكسسلأ

يحب نيترأيصس تÓجع ةقرصس
 رأجحلأب205

امدنع تÓجعلا ةقرشس ةيلمعل ناترايشس تشضرعت

طشسوب205 يح ىوتشسم ىلع نيت˘ف˘قو˘ت˘م ا˘ت˘نا˘ك
اهيلع ظقيتشسا يتلا ةثداحلا يهو راجحلا ةنيدم
نمألا حلاشصم رقم نع دعبيل يذلا يحلا ناكشس
اهرثإا ىلع مدقت نييلاتتم نيموي راتمأا ةعشضب ىوشس
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘م˘شسر ىوا˘كششب تا˘ب˘كر˘م˘لا با˘˘ح˘˘شصأا
عم ةنمازتملا ةميرجلا هذه يفرتقم ىلإا لوشصولا

ءاشسم ةنماث˘لا ن˘م ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا ةدو˘ع
يحلا دهشش نأاو قبشس ثيح احابشص ةشسماخلا ىتح
يتلا تاءارجإلا لÓخ لزانملا ىلع وطشس تايلمع
رئازجلاب انوروك سسوريف راششتنا ةيادب عم اهشضرف مت

سضر˘ف ع˘م ة˘قر˘شسلا تا˘با˘شصع رو˘ه˘ظ نر˘ت˘ق˘ي ثي˘ح
نوبلاطي نينطاوملا لعج امم يحلاب يليللا رجحلا
يتلا ةمظنملا تاباشصعلل دح عشضوو نمألا ريفوتب

برقلاب راجحلا ةنيدم طشسوب عقي يذلا يحلا تزغ
.ةينملا حلاشصملاو تارادإلا عيمج نم
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¯U°Édí. Ü

ةجمربم˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ل˘شصاو˘م
ل،فايرألا ناكشس نع ةلزعلا كفل
ةيفيرلا كلاشسملا حتف لاغششأا لازت

نم ةلومملا ملك40 ةفاشسم ىلع
ةيمنتل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘شصلا فر˘ط
دبع نيع ةتششمب ةرم˘ت˘شسم ة˘ي˘ف˘ير˘لا
را˘طإا ي˘فو،ي˘ب˘يا˘ط˘شش ة˘يد˘ل˘˘ب ه˘˘ل˘˘لا
ةيمنتلا جماربل ةرمتشسملا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا
و لظلا قطانمب سضوهن˘ل˘ل ة˘ي˘ف˘ير˘لا

و فا˘يرألا نا˘كشس ن˘ع ة˘لز˘˘ع˘˘لا كف

و0202 ةنشسل ري˘ج˘ششت˘لا ج˘ما˘نر˘ب
يف يتابنلا ءا˘ط˘غ˘لا ةدا˘عإل ة˘فدا˘ه˘لا
ق˘ئار˘ح˘ل تشضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘˘لا
ة˘جر˘خ سسمأا لوأا تم˘ظ˘ن،تا˘˘با˘˘غ˘˘لا

ةيلول تاباغ˘لا ظ˘فا˘ح˘م˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م
عيشسوت ةحلشصم ةشسيئر ةقفر ةبانع
سسيئر ،يشضارألا ةيامح و تاورثلا

تاراطإا ،راجحلا تابا˘غ˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘م
فوقولل ةفرششلا ميلقإا و ةظفاحملا

ةلكوملا لاغششألا مدقت ةريتو ىلع

ة˘شسد˘ن˘ه˘ل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘˘ل˘˘ل

اذ˘ه و ة˘با˘˘ن˘˘ع عور˘˘ششم ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا

و ة˘فر˘ششلا ،ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع تا˘يد˘ل˘ب˘ب

.ةملعلا

فار˘ششإا تح˘ت و ر˘خآا قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘ف

سسي˘˘ئرو ي˘˘ب˘˘يا˘˘ط˘˘شش ةر˘˘ئاد سسي˘˘˘ئر

ةيدلبل يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا سسل˘ج˘م˘لا

ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م رو˘˘شضح˘˘بو ي˘˘ب˘˘يا˘˘ط˘˘شش

ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف

ىوتشسم ىلع ةطششانلا تايعمجلاو

ةينقتلا حلاشصملا لك كلذكو ةرئادلا

ةيامحلاو ينطولا كردلاو ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل

ةشسشسؤومو هايملل ةيرئازجلا ,ةيندملا

ةظفاحم تمظن ةي˘ف˘ير˘لا ة˘شسد˘ن˘ه˘لا

يف ةلثمتم ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل تا˘با˘غ˘لا

يبياطشش ةرئاد˘ل تا˘با˘غ˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘م

ريج˘ششت ة˘ل˘م˘ح ي˘شضا˘م˘لا عو˘ب˘شسألا

ة˘يد˘ل˘ب˘ب ف˘شسو˘ي نا˘ن˘ج ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب

004 سسر˘˘غ م˘˘ت ثي˘˘ح ي˘˘ب˘˘يا˘˘ط˘˘˘شش

. ينيلف طولب ةريجشش

تاباغلأ ةظفاحم فرط نم

0202 ةنصسل ريجصشتلا جمأنربو فأيرألا نأكصس نع ةلزعلا كف ةيلمع لصصاوت

¯U°Édí. Ü

يشسرد˘م˘لا ل˘ق˘ن˘لا ل˘كششم لاز˘يل
ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت قرؤو˘˘ي
راج˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘شصا˘خ م˘هءا˘ي˘لوأاو
يح،ةمركلا يح ذيمÓت رارغ ىلع
ثي˘ح ي˘بر˘ع˘لا ي˘ب˘يا˘ششو ة˘ششير˘˘ح˘˘لا
سشيمهتلا ببشسب تمشص يف نوناعي
مهنم ديدعلا رطشضي امك ،ةرقحلاو
ل˘جأا ن˘م را˘ت˘˘مألا تار˘˘ششع ع˘˘ط˘˘ق˘˘ل
دادزت امك، ةشساردلا دعاقمب قاحتللا
نيأا ءاتششلا لشصف لÓخ اءوشس رومألا
يف ةبوعشص دجي مهنم ديدعلا تاب
نأا ة˘˘˘شصا˘˘˘خ ة˘˘˘شسارد˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘شصاو˘˘˘م
ةيعامتجا اعاشضوأا يناع˘ي م˘ه˘م˘ظ˘ع˘م
بشسح ر˘˘˘مألاو ى˘˘˘ه˘˘˘بألاو، ة˘˘˘يرز˘˘˘م
ىتح متي مل هنأا ءايحألا هذه ناكشس
ذ˘ي˘مÓ˘ت ى˘ل˘˘ع تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا ع˘˘يزو˘˘ت
نم ةيئانلا قطانملا هذهب سسرادملا
يف ةشصاخ مهيلع ءبعلا فيفخت لجأا

ةحئاج عم سساشسحلا فرظلا اذه لظ
هنم يناعي لكششملا سسفن، انوروك
ةعباتلا ءاقرزلا ةكربلا ةقطنم ذيمÓت
او˘تا˘ب ثي˘ح ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ل ا˘˘يرادإا
تارا˘˘ي˘˘شسلا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘˘ب نو˘˘˘مو˘˘˘ق˘˘˘ي
ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ل˘جأا ن˘م تا˘˘ن˘˘حا˘˘ششلاو
هنإاف ةدرابلا نيع ةيدلبب ، مهلزانم

تÓفاح01 سصي˘˘شصخ˘˘ت م˘˘غر
ذيمÓتل˘ل ا˘م˘ي˘شسل ة˘ثÓ˘ث˘لا راو˘طأÓ˘ل
يتاششملاو ةديعبلا ىرقلاب نينطاقلا
ةشصاخ هلاح ىلع لظ لكششملا نإاف،

تاذ ي˘ف،3 لوشسغلا زاجم ة˘ير˘ق˘ب
˘ما˘عّ ل˘ك ة˘ياد˘˘ب ع˘˘م ه˘˘نإا˘˘ف قا˘˘ي˘˘شسلا
ل˘ق˘ن˘لا ة˘مزأا دو˘ع˘ت ، د˘يد˘˘ج ي˘˘شسارد
ن˘˘م ةد˘˘حاو˘˘ك زر˘˘ب˘˘ت˘˘ل ي˘˘شسرد˘˘م˘˘˘لا
،ةبانع ةنيدم يف ةقلاعلا تÓكششملا

ة˘ي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘˘لا ي˘˘فً ا˘˘شصو˘˘شصخ
ءايلوأا تاوشصأا ىلاعت˘تو .ة˘ي˘ل˘خاد˘لاو
لقنلا ريفوتب ةبلاطملا ذيمÓتلا رومأا

بع˘شصي كلذ ر˘ي˘غ ن˘م ذإا ،م˘ه˘ئا˘ن˘˘بأل

لازي ل امك.مهميلعت ةعباتم مهيلع
ل˘كششي ي˘شسرد˘م˘لا ل˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘كششم
ةشصاخ ذيمÓتلا نم ديدعلل اشسجاه
ةفرششلا رارغ ىلع ةيئانلا تايدلبلاب
نورطشضي ثيح تاعيرتلاو ةملعلا،
لجأا نم ةليوط تافاشسمل لقنتلا ىلإا
ام وهو ةشساردلا د˘عا˘ق˘م˘ب قا˘ح˘ت˘للا
ةزار˘خ ي˘ح˘ب ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي
اشضيأا بنعلا داو ةيدلبل ايرادا عباتلا
ة˘ط˘شسو˘ت˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت ي˘كت˘ششي ثي˘˘ح،

ل˘ق˘ن˘لا ل˘كششم ن˘م ير˘م˘˘ع˘˘لا دا˘˘غز
ءا˘ي˘حأا ي˘ف نو˘ن˘ط˘ق˘ي ن˘يذ˘لا ة˘شصا˘خ،

ن˘يذ˘لاو كا˘تو˘كي˘لو ن˘˘كشسم005

ةفاشسملا دعب ببشسب نيرمألا نوناعي

وهو يشسردملا لقنلا لئاشسو بايغو

يشساردلا مهاوتشسم ىلع رثؤوي دق ام

ل˘خد˘ت بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي تا˘˘ب يذ˘˘لا ر˘˘مألا،

ذيمÓتل لح داجيإل ةينعملا تاهجلا

ببشسب نوناعي ن˘يذ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه

تا˘ط˘ل˘شسلا ةر˘ظ˘ن مد˘عو سشي˘م˘ه˘ت˘˘لا

ةشصاخ ةيرزملا مهتيعشضول ةيلحملا

قايشسلا تاذ يف.ءاتششلا لشصف لÓخ

ن˘م ة˘يلو˘لا و˘لوؤو˘شسم ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي م˘˘ل

سضع˘ب ي˘ف م˘ئا˘ق˘لا ز˘ج˘ع˘لا ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت

لا˘ف˘طألا ن˘م ر˘˘ي˘˘باو˘˘ط˘˘ف ،ن˘˘كا˘˘مألا

ايموي راتمألا تارششع عطقل رطشضت

،ةيوبرت˘لا م˘ه˘تا˘شسشسؤو˘م˘ب قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل

لقنلل يرزملا عقاولا ىلع ليلد اذهو

لافطأا هن˘م ي˘نا˘ع˘ي يذ˘لا ي˘شسرد˘م˘لا

،ا˘ه˘تا˘يد˘ل˘ب بل˘غأا ر˘ب˘ع ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو

نم ذيمÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأا ي˘عا˘شسم م˘غرو

رح مهئانبأا يقت تÓفاح ريفوت لجأا

ةفا˘شضإلا˘ب ،ءا˘ت˘ششلا ةدور˘بو سسم˘ششلا

د˘ق ي˘˘ت˘˘لا ىر˘˘خألا ر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا

تاءاد˘ت˘عا ن˘م ا˘ه˘˘ي˘˘لإا نو˘˘شضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي

ءاطتما ةجيتن ريشس ثداوحو ةقرشسو

ىت˘ح وأا ة˘ئر˘ت˘ه˘م تÓ˘فا˘ح لا˘ف˘طألا

تءاب تاءادنلا لك نأا لإا تانحاشش

.لششفلاب

ذيمÓتلأ ءايلوأأ تأءأدن مغر

ةمركلاو ةصشيرحلا ذيمÓت قرؤوي يصسردملا لقنلا بأيغ

ليغسشت معدل ةينطؤلأ ةلاكؤلأ نم ةلؤمملأ ةرغسصملأ تاسسسسؤؤملأ عم تايقافتإأ9 مأربإأ نع سسمأأ ةبانع ةي’ؤل هايملل ةيرئأزجلأ ةسسسسؤؤم تنلعأأ
 .ةي’ؤلأ تايدلب ىؤتسسم ىلع ةيراجتلأ تÓحملأو ةيمؤمعلأ قفأرملأو تأرأدإ’أ ىؤتسسم ىلع تأدأدعلأ بيكرتل دؤقع نم مهنيكمتل «جاسسنوأأ» بابسشلأ

ةربتعم ةيدام رئاسسخ يف ببسست

سسوبيصس ةعأنصصلا و ةرأجتلا ةفرغ ةنأمأأب قيرح
لشصتا ثداحلا عوقو روفو  قيرح بوبشش احابشص ةقيقد04و5لا  ةعاشسلا دودح يف و  يراجلا ربمشسيد7 موي سسوبيشس ةراجتلا ةفرغب ةنامألا بتكم دهشش
يتلاو  ةيندملا ةيامحلا   حلاشصمب اروف لشصتي ريخألا اذه لعج امم -ةيريدملا ةنامأا -لخاد قيرح بوبششب هربخأا ثيح  ريدملاب  ةفرغلل يليللا سسراحلا
رئاشسخ و رارشضأا ثودح نيبت دامخإلا دعبو هبابشسأا ةفرعم و   قيرحلا ناكم ةنياعمب يناثلا يرشضحلا نمألا ةطرشش تماق اميف ،قيرحلا تدمخأاو تلخدت
-ةبانع- سسوبيشس ةعانشصلا و ةراجتلا ةفرغ سسيئر دهعتو  . ةفرغلا نيمأاتل اهعم ةدقاعتملا ةكرششلا  اهيلع تفقو يتلاو   ةيريدملا ةنامأا لخاد  ةربتعم ةيدام
نكمم تقو برقأا يف ةمزÓلا ريبادتلاو تاءارجإلا عيمج ذاختاب  اهيف نوطرخنملا و ةفرغلا ءاشضعأا ةقفر  ةرششابمب سضاير دمحم ديرف يروشصنم ديشسلا

 Ü ±. ةيئابرهك ةرارشش ببشسب نوكي نأا حجريف ةعاشس رخآا رداشصم بشسحو يشسايق تقو يف ةررشضتملا بتاكملا ميمرتب



يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

16169ددعلا0202 ربمسسيد90 ءاعبرألا
www.akhersaa-dz.com

يف  ةسصتخم ةكبسش رسصانع فيقوت
وزو يزيتب تارايسسلا قحاول ةقرسس

ىلإإ فدهت يتلإ  ةينمأ’إ ةيجيتإرتسسÓل ةلسصإوم
ةقرف تنكمت ، اهعإونأإ ىتسشب ةميرجلإ ةبراحم
وزو يزيت ةي’و نمأ’ ةعباتلإ ةيئاسضقلإ ةطرسشلإ
دإد˘عإ’إ سضر˘˘غ˘˘ل رإر˘˘سشأإ ة˘˘ك˘˘ب˘˘سشب ة˘˘حا˘˘طإ’إ ن˘˘م ،
ة˘قر˘سس ، تا˘ب˘كر˘م ل˘خإد ن˘م ة˘قر˘سسلإ ، تا˘قر˘سسل˘˘ل
رحب ىلإإ ةيسضقلإ عئاقو دوعت و ، تإرايسسلإ عبإوت
نم تنكم ةقمعم تايرحت رثإإ يسضاملإ عوبسسأ’إ

و ةقرسس ةيسضق يف مهيف هبتسشملإ ةيوه ديدحت
رثإإ اعابت مهفيقوت متيل ،ريغلإ تإرايسس ميطحت
ةينعملإ تاهج˘لإ ما˘مأإ ا˘يا˘ح˘سضلإ ا˘ه˘ب مد˘ق˘ت ىوا˘ك˘سش

دعب و ةقرسسلإ ىلإإ مهتبكرم سضإرغأإ سضرعت لوح
مت ،اهب لومعملإ ةينوناقلإ تإءإرجإ’إ لامكتسسإ

ة˘ي˘ئا˘سضق˘لإ ة˘ه˘ج˘لإ ما˘مأإ م˘ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لإ سضر˘˘ع
ع˘م تر˘يز˘ق˘ي˘ت ة˘م˘ك˘ح˘م˘ب  سصا˘سصت˘خ’إ ة˘˘ب˘˘حا˘˘سص

. ةقورسسم ةيحايسس ةرايسس عاجرتسسإ

ةرماغملا ديري ل يلويب
«رسصان نب» ـب

و˘نا˘ف˘ي˘ت˘سس» نأإ ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإإ ة˘ي˘ف˘ح˘سص ردا˘سصم تف˘سشك
ةر˘˘ما˘˘غ˘˘م˘˘لإ د˘˘ير˘˘ي ’ ،»نÓ˘˘˘ي˘˘˘م» برد˘˘˘م »ي˘˘˘لو˘˘˘ي˘˘˘ب
تفسشكو.«رسصان نب ليعامسسإإ» يرئإزجلإ بعÓلاب
هتحإرإإ متتسس »رسصان نب» نأإ ،»سستروبسس ياكسس»
ا˘ترا˘ب˘سس» ما˘مأإ ي˘بوروأ’إ يرود˘لإ ةإرا˘ب˘م ي˘ف ا˘˘سضيأإ

،لبقملإ رودلل لهأاتلإ نمسض يرينوسسورلاف.»غإرب
ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘ل ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لإ ي˘˘ط˘˘ع˘˘ي˘˘سس برد˘˘م˘˘لإ نأإ ا˘˘م˘˘ك
ن˘ب» نو˘ك˘ي نأإ »ي˘لو˘ي˘ب» برد˘م˘لإ فد˘هو.ن˘˘ير˘˘خآإ
ي˘˘ف »ا˘˘مرا˘˘ب» ةإرا˘˘ب˘˘م˘˘ل ا˘˘حا˘˘˘ت˘˘˘مو إز˘˘˘ها˘˘˘ج »ر˘˘˘سصا˘˘˘ن
.لبقملإ دحأ’إ موي ويسشتلاكلإ

ءارمسسلا ةرسشبلا باحسصأا نم يكيرمأا عافد ريزو لوأا
لإر˘ن˘ج˘لإ ، ند˘يا˘ب و˘ج بخ˘ت˘ن˘م˘لإ ي˘ك˘ير˘مأ’إ سسي˘ئر˘لإ را˘˘ت˘˘خإ
تركذو.عافدلإ ريزو بسصنم يلوتل نتسسوأإ ديول ، دعاقتملإ

لوأإ نوكيسس »نتسسوأإ»ّ نأإ ةيكيرمأ’إ »سسرب ديتيسشوسسأإ» ةلاكو
قيدسصتلإ ةلاح يف ،ءإرمسسلإ ةرسشبلإ باحسصأإ نم عافد ريزو

نأإ ةفيسضم ،يكيرمأ’إ خويسشلإ سسلجم لبق نم هنييعت ىلع
إر˘مأإ سسي˘ل» عا˘فد˘ل˘ل إر˘يزو ن˘˘ت˘˘سسوأإ ح˘˘ي˘˘سشر˘˘ت ىل˘˘ع ق˘˘يد˘˘سصت˘˘لإ

يموقلإ نمأ’إ يف ءإربخو ابإون نأإ ىلإإ ةلاكولإ تتفلو.»إدكؤوم
ىلع دمتعت سسرغنوكلإ نوك ،ةيمسستلإ هذهل مهتسضراعم إونلعأإ

بجي ،عافدلإ ةرإزو يلوتل حسشرم قباسس يركسسع يأإ» ةدعاق
نأإ ركذنو.»لقأ’إ ىل˘ع تإو˘ن˘سس ع˘ب˘سس ذ˘ن˘م إد˘عا˘ق˘ت˘م نو˘ك˘ي نأإ

،3002ماع دإدغب وزغ دنع ةيكيرمأ’إ تإوقلل هتدايق بناجب
قر˘سشلإ ي˘ف ة˘ي˘ك˘ير˘˘مأ’إ ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لإ ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لإ ن˘˘ت˘˘سسوأإ سسأإر˘˘ت
ذيفنت ىلع فرسشأإ امك،6102و3102 مإوعأ’إ نيب  طسسوأ’إ

05 بح˘سسب ،ا˘ما˘بوأإ كإرا˘ب ق˘ب˘سسأ’إ ي˘ك˘ير˘مأ’إ سسي˘ئر˘لإ رإر˘˘ق
.1102 ماع يف قإرعلإ نم يكيرمأإ يركسسع فلأإ

عوبسسأا لÓخ رورم ثداوح يف اسصخسش42 كÓه
نيرخآإ888 بيسصأإو ،اسصخسش42 يفوت
لÓ˘خ رور˘م ثدا˘ح278 يف ،حورج˘ب
5و ربمفون92 نيب ام ةدتمملإ ةرتفلإ

ةيريدملل نايب بسسحو0202. ربمسسيد
سسمأإ ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لإ ة˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لإ
ةليسصح ل˘ق˘ثأإ ل˘ي˘ج˘سست م˘ت˘ف ،ءا˘ثÓ˘ث˘لإ
ة˘يإدر˘غ ة˘˘ي’و ي˘˘ف ،رور˘˘م˘˘لإ ثدإو˘˘ح˘˘ل
و.نيرخآإ71 حرجو سصاخسشأإ6 ةافوب
ةيامحلإ تإدحو تماق ،ىرخأإ ةهج نم
دامخإاب حم˘سس ،Ó˘خد˘ت358ـب ةيندم˘لإ
ةيعا˘ن˘سص ة˘ي˘لز˘ن˘م ا˘ه˘ن˘م ا˘ق˘ير˘ح095
تإد˘˘حو تما˘˘قو.ةفلت˘خ˘م ق˘ئإر˘حو
،ةرتفلإ سسفن لÓخ ةيندملإ ةيامحلإ

ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع354ـب
نم ةياقولل ةي’و84 ربع نينطإوملإ

.ةسصاخو ةيمومع لكايهو تآاسشنم ةدع تسسم ةماع ميقعت ةيلمع065ـب مايقلإ ىلإإ ةفاسضإ’اب.انوروك سسوريف

يليئارسسإا ططخم طابحإا
هللا رسصن نسسح لايتغإل

لا˘سشفإإ ن˘ع ة˘ي˘ت˘يو˘ك˘لإ «ةد˘ير˘˘ج˘˘لإ» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تف˘˘سشك
،ينانبللإ هل˘لإ بز˘ح˘ل ما˘ع˘لإ ن˘ي˘مأ’إ لا˘ي˘ت˘غ’ ط˘ط˘خ˘م

تا˘ب˘ير˘سست ي˘هو ي˘سضا˘م˘لإ عو˘ب˘سسأ’إ ،ه˘˘ل˘˘لإ ر˘˘سصن ن˘˘سسح
دحإو مويب ينإريإ’إ ملاعلإ لايتغإ ةيلمع لبق ترسشن
يليئإر˘سسإ’إ نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لإ ة˘ئ˘ي˘ه تل˘ق˘ن د˘قو إذ˘ه.ط˘ق˘ف
نإونع تحت عقوملإ نع Óقن ،ليسصافتلإ هذه «ناكم»
ن˘سسح لا˘ي˘ت˘غ’ تط˘ط˘خ ل˘˘ي˘˘ئإر˘˘سسإإ نأا˘˘ب د˘˘ي˘˘ف˘˘ي أا˘˘ب˘˘ن»
رداسصم نع ةيتيوكلإ ةفيحسصلإ تلقن دقو.»هللإرسصن
ينإريإ’إ «سسدقلإ قليف» دئاق نم «ةبرقملإ»ـب اهتفسصو
،ينانبللإ هللإ بزح نكمت» دقف ،ينآاق ليعامسسإإ ءإوللإ
تنا˘ك ،ة˘ع˘سسإو ة˘ي˘ل˘م˘ع ف˘سشك ن˘م ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لإ عو˘˘ب˘˘سسأ’إ
رسصن نسسح ماعلإ هنيمأإ لايتغ’ اهتزهج دق ليئإرسسإإ
رسصن نأإ ىلإإ رداسصملإ تراسشأإو.»نيطسسلفو قإرعلإو ايروسس يف نإريإ’ ةيلإوملإ لئاسصفلإ ءامعز نم ريبك ددعو ،هللإ
وهاينتن نيماينب يليئإرسسإ’إ ءإرزولإ سسيئر رإرق نع تإريدقت لوحو تامولعملإ هذه ليسصافتب ينآاق غلبأإ دق هللإ
.نيينإريإ’إ نيلوؤوسسملإو هللإ بزح ةداق رابك نم ددع ةيفسصتل «ءاب ةطخلإ» ىلإإ ءوجللإ

جÓعلا نم ريخ ةياقولا
ن˘م ة˘يا˘قو˘لإ ىلإإ ة˘ي˘مإر˘لإ دو˘ه˘ج˘لإ ف˘ي˘ث˘ك˘˘ت را˘˘طإإ ي˘˘ف
رطسسملإ جمانربلإ قفوو91 ديفوك انوروك سسوريف
ةيامحلإ تإدحو تكراسش ،ةنيطنسسق ةي’و فرط نم
م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لإ ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لإ

مولعلل رداقلإ دب˘ع ر˘ي˘مأ’إ ة˘ع˘ما˘ج تل˘م˘سش ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لإو
مت ثي˘ح ،ة˘ب˘ت˘ك˘م˘لإو ا˘ه˘عور˘ف ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ي˘مÓ˘سسإ’إ

انوع81و لخدت تانحاسش80 ةيلمعلإ هذهل ريخسست
هذ˘ه˘ل ة˘قÓ˘ط˘˘ن’إ ةرا˘˘سشإإ ءا˘˘ط˘˘عإإ م˘˘تو طا˘˘ب˘˘سض30و
كلذو ةي’ولل ماعلإ نيمأ’إ ديسسلإ فرط نم ةيلمعلإ

.ينهملإ نيوكتلإو يعماجلإ لوخدلل ابسسحت

لاقلا ووليقلا
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لود يف ةريثك تاصسصسؤؤم تماق اذه لجأا نمو
بؤعصشلا نيب يملصسلا ضشياعتلا ةفاقث رصشنل برغلا

تاصسصسؤؤم اهنمو ،اهنيب اميف تافاصسملا بيرقتو
رودب مؤقت ، ةديدع ةقيرع ةيمÓصسإلا ةيريخ ةيفاقث
زكارم نم ةمهم زكارم يفو ،لاجملا اذه يف مهم
ابوروأا ي˘ف ي˘ن˘يد̆لا ر˘يؤ˘ن˘ت̆لاو ة˘ي̆بر˘ت̆لا و ة˘فا˘ق˘ث̆لا

ذإا ،ايؤنعم و ايدام ةرصضحتم نادلب يفو ،اصصؤصصخ
لودلا ضضعب اهربتعت يتلا تاصسصسؤؤملا هذه دعت
ممألا ىدل ةدمتعملا يندملا عمتجملا تاصسصسؤؤمو
لاجم يف ةيجذؤمنو ةدئار تاصسصسؤؤم ،ةدحتملا
لÓ˘خ ن˘م بؤ˘ع˘صشلا ن˘ي̆ب ضشيا˘ع˘ت̆لا ة˘فا˘ق˘ث ر˘˘صشن
اهتلب˘ق كلذ̆لو ،ا˘ه˘مد˘ق˘ت ي˘ت̆لا ة˘ير˘ي˘خ̆لا لا˘م˘عألا

ضضع˘̆ب ي˘˘ف ا˘˘ه˘̆ل ة˘˘يرا˘˘صشت˘˘صسا تا˘˘ي˘̆بود˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ك
«يندملا عمتجملا» تائيه نمصض تاصصصصختلا

ة˘ي˘م˘مألا ة˘يرا˘صشت˘صسلا ة˘ف˘صصلا ى̆ل˘ع ة̆ل˘صصح˘ت˘م
:يأا «كؤصسكإلا» فرعي ام ىدل ةيريخ ةصسصسؤؤمك
م˘مأÓ̆ل ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلاو يدا˘˘صصت˘˘قلا ضسل˘˘ج˘˘م˘̆لا»
 .«ةدحتملا
نم ثلاثلا عا˘ط˘ق̆لا «ي̆ند˘م̆لا ع˘م˘ت˘ج˘م̆لا» د˘ع˘ي ذإا
ةمؤكحلا عم بنج ىلإا ابنج ،عمتجملا تاعاطق
ةدحتملا ممألا ة˘ئ˘ي˘ه ر˘ق˘ت ي˘ت̆لا ،لا˘م˘عألا عا˘ط˘قو
عاطقلا اذه هب علطصضي امل اهعم ةكارصشلا ةيمهأاب
ةملكلا و.اهلمع معدو ةدحتملا ممألا لُثم زيزعت نم
رود ىلع ءؤصضلا يقلت نأا لواحت ،انه همدقن يتلا

ضشياعتلا ةفاقث رصشن يف ةيريخلا تاصسصسؤؤملا هذه
ي˘مÓ˘صسإلا م̆لا˘ع̆لا ن˘ي̆ب ة˘صصا˘خ ،بؤ˘ع˘صشلا ن˘˘ي˘̆ب

.ةيبرغلا تاعمتجملاو

: ةيلاتلا ةماهلا فادهألا قفو
تاصسصسؤؤملا هذه رود زاربإا ؤه يصسيئرلا فدهلا
يف انتاعمتجم يف لمعلا يف يملصسلا يريخلا
ىؤ˘ت˘صسم̆لا ى̆ل˘ع ه˘تار˘ي˘ثأا˘تو ه˘تا˘عا˘ع˘صشإاو بر˘غ̆لا
يف ةمهم ةيعقاو براجتك ،اصصؤصصخ يبوروألا
اذامو ،ةيبرغلا ةحاصسلا يف يفاقثلا يمÓصسإلا لمعلا
يف ةلماعلا تاصسصسؤؤملا ةيقب هنم ديفتصست نأا نكمي
ايفصصو اجهنم ةملكلا هذه دمتعت امك .لاجملا اذه
عمج ىلإا جاتحت عؤصضؤملا ةعيبط نأل .ايليلحت
ةصسصسؤؤملا يلؤئصسم عم تÓباقم ءارجإاو تانايب
رؤهمجلا نم تانيع عم ،ةيمÓصسإلا و ةيريخلا
ةيلحملا تاصسصسؤؤملا و نييندملا نم اهعم لماعتملا
ليلحتو ،اهمظنو لودلا بصسح ةرادإلا و ةلودلا يف
ةفاقث ءانبو رصشن ضصخي اميف هتاريثأات دصصرو كلذ
،دحاؤلا دلبلا يف بؤعصشلا نيب يملصسلا ضشياعتلا
و مهلؤصصأا فÓتخا ىلع دحاؤلا دلبلا ءانبأا نيب

.مهلؤصصف

ة˘ط˘خ̆لا هذ˘ه تل˘خ تاؤ˘ن˘صس ذ˘˘ن˘˘م ا˘̆نر˘˘صشن كلذ˘̆ل
يؤتحي ،بيتك لكصش يف ،انتاصسصسؤؤمل ةدعاصسملا

فرتعت يتلا لودلا نيناؤق بصسح ،فيراعت ىلع
يف يؤعمجلا لمعلاب فرتعت وأا ،ايمصسر مÓصسإلاب

 ،هصضعب وأا ،همؤمع

: اهنم
:ميهافملا ديدحت -أا

يملصسلا ضشياعتلا ةفاقث مؤهفم -
يريخلا لمعلا مؤهفم -

 : ةيفاقثلا ةيمÓصسإلا تاصسصسؤؤملا ةبرجت -ب
ةئصشنلا ثيح نم ،ةصسصسؤؤملاب بصضتقم فيرعت -
فادهألاو
يف ةصسصسؤؤملا ةطصشنأا مهأا ضضعبل دصصر ةلواحم -
يملصسلا ضشياعتلا ةفاقث رصشن لاجم
طباؤصضو جهانمو بيلاصسأاو لئاصسو ىلع ةرظن -
ةصسصسؤؤملا لمع
ةفاقث رصشن لاجم يف ةصسصسؤؤملا لمعل ةيمييقت ةرظن

يريخلا اهلمع لÓخ نم بؤعصشلا نيب ضشياعتلا

:ةعقوتملا جئاتنلا
ةفاقث ءانبو رصشن تاصسصسؤؤم ةيمهأا ىلع ديكأاتلا1-
تاعمتجملا يف بؤعصشلا نيب يملصسلا ضشياعتلا
ةيرصصنعلاو ةيهاركلا تاجؤم ةهجاؤ˘م̆ل ،ة˘ي̆بر˘غ̆لا
.مÓصسإلاو نؤملصسملاو برعلا اهل ضضرعتي يتلا

تاصسصسؤؤم̆لا هذ˘ه م˘عد ة˘ي˘م˘هأا ى̆ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت̆لا2-
عمتجملا عاصضوأا عم مجصسني ىتح اهئادأا ريؤطتو
.ةدئافو ةيلاعف رثكأا نؤكيو ،اهعم فيكتيو ،يبرغلا

تاصسصسؤؤم نيب لصصاؤتلا ةيمهأا ىلع ديكأاتلا3-
ي̆بر˘ع̆لا م̆لا˘ع̆لا ن˘م ل˘ك ي˘ف ير˘ي˘˘خ˘̆لا ل˘˘م˘˘ع˘̆لا

.ةيبرغلا تاعمتجملاو

ةر˘ب˘خ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسلا ة˘ي˘م˘هأا ى̆ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت̆لا4-

.لاجملا اذه يف ةيبرغلا تاعمتجملا

نم تاصسصسؤؤملا هذه ةيامح ةيمهأا ىلع ديكأاتلا5-
قيصضي ىرخأا ليصصافت و ،ابلصس اهيلع رثؤؤي ام لك
فر˘ت˘ع˘ت ل ا˘صسنر˘ف كلذ م˘غر...ا˘هدر˘صسل لا˘˘ج˘˘م˘̆لا
ةرابجلا تادؤهجملا هذه لك مغر معن .انتادؤهجمب
ةملصسملا انتيلاج بناج نم ،ةيعؤنلا تايحصضتلا و
نيملصسملاو مÓصسإلا هاجت ةيصسنرفلا ةصسايصسلا نا لا
رارحألا ضضعب يف رخآل نيح نم زحي امم ،ريغتت مل

دصض ،مهتريقع ع˘فر̆ل ن˘ي˘م̆ل˘صسم̆لا ر˘ي˘غ ن˘م ى˘ت˘ح
نيملصسملا دصض ةجهنمملا ،نيلايكمب ليكلا ةصسايصس
دصس ىلع ةبقاعتملا ةيصسنرفلا تامؤكحلا فرط نم
.اصصؤصصخ مكحلا

امك ريبعتلا ةيرحل ةريشصن تشسيل اشسنرف
.«زخم قافن» اهباطخو ،معزت

ر˘ي˘غ تا˘ي˘صصخ˘صش و تا˘م˘ظ˘ن˘م مؤ˘ي̆لا ي˘˘ه ا˘˘ه ذإا
اهتلمح تفعاصض يتلا ضسيراب كؤلصس نيدت ةيمÓصسإا

.ةريخألا ةدملا يف نيملصسملا ةعمصس هيؤصشتل
ؤفعلا ة˘م˘ظ˘ن˘م) «ي˘ت˘صسن˘مإا» ة˘م˘ظ˘ن˘م تلا˘ق ثي˘ح
،يتاب ليؤماصص يصسنرفلا ضسّردملا لتقم نإا (ةيلودلا
راثأا هيلع هللا ىلصص يبنلل ةئيصسم امؤصسر هرصشن دعب

اهتلمح ةمؤكحلا اهرثإا تفعاصض ،اصسنرف يف ةمدصص
يف كلذ ءاج .نييصسنرفلا نيملصسملا ةعمصس هيؤصشتل
هترصشن ،ينيلوريب ؤكرام ةمظنملاب ثحابلل لاقم
كيوزؤ˘ي̆ن» ة̆ل˘ج˘م̆بو ،ي˘م˘صسر̆لا ا˘ه˘ع˘قؤ˘م ى̆ل˘˘ع
اصسنرف نأا هيف دكأا ،نيمؤيب كلذ لبق ةيكريمألا
اهباطخ نأاو ،معزت امك ريبعتلا ةيرحل ةريصصن تصسيل
..«زخم قافن» ضصؤصصخلا اذهب
تصسيل ةيصسنرفلا ةمؤكحلا» نأا لاقملا بتاك ركذو
ىأارو ،ةقيقحو قح معزت امك ريبعتلا ةيرح ةريصصن
هجؤتلا اذه نيب قيفؤتلا بعصصي» كلذ لجأا نم هنأا

ق˘ح ن˘ع ضسر˘صشلا ة˘ي˘صسنر˘ف̆لا تا˘ط˘̆ل˘˘صسلا عا˘˘فدو
يف (ملصسو هيلع هلل ىلصص) دمحم يبنلا ريؤصصت
عافدلا متي نيح يف» فاصضأاو ةيرؤتاكيراك مؤصسر
تا˘ير˘ح نإا˘ف ،(؟..) ر˘ي˘ب˘ع˘ت̆لا ي˘ف ق˘ح̆لا ن˘ع ةؤ˘˘ق˘̆ب
ىظحت ام ةداع دقتعملاو ريبعتلا يف نيملصسملا
ةيلؤمصش) راتصس تحت اصسنرف يف ليئصض مامتهاب
م˘صسا̆ب» ه̆نأا ى̆لإا ار˘ي˘صشم ،«(ة˘يرؤ˘ه˘˘م˘˘ج˘̆لا ئدا˘˘ب˘˘م
ءادترا اصسنرف يف نيملصسملل نكمي ل ،ةيناملعلا
يف وأا ضسرادملا يف ينيدلا ضسابللا وأا ةينيدلا زؤمرلا

«.ماعلا عاطقلا فئاظو

ريبعتلا ةيرح يف اشسنرف لجشس
: هشسفن ردقلاب متاق ىرخأا تلاجم يف

،ةيرؤتاكيراكلا مؤصسرلا نأاصشب راثملا طغللا نعو
مهل اهرصشن ىلع نؤقفاؤي ل نيذلا نأا ثحابلا دكأا
ةصضراُعم نأاو ،مهفواخم نع ريبعتلا يف اصضيأا قحلا
،«ايلاصصفنا» ءرملا لعجت ل ةيرؤتاكيراكلا مؤصسرلا
.«ايمÓصسإا» وأا ،«ابصصعتم» وأا

يف ريبعتلا ةيرح يف اصسنرف لجصس» نأا ىلع ددصشو
ينيلوريب ركذو ،«هصسفن ردقلاب متاق ىرخأا تلاجم
قÓغإاو تايعم˘ج̆لا ل˘ح ى̆ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ا˘صسنر˘ف» نأا
،ضضماغلا (فرطتلا) مؤهفم ضساصسأا ىلع دجاصسملا

نا˘ك ا˘م ا˘ب̆لا˘غو ،ئراؤ˘ط̆لا ة̆لا˘ح داد˘ت˘˘ما ى˘̆ل˘˘عو
ملصسملا نع ةيانك مد˘خ˘ت˘صسُ̆ي فر˘ط˘ت̆لا ح̆ل˘ط˘صصم
«.نيدتملا

ادجصسم37 ةيصسنرفلا تا˘ط̆ل˘صسلا تق̆ل˘غأا ا˘م˘ك
ةعيرذب ،ماعلا علطم ذنم Óحمو ةصصاخ ةصسردمو
ذنم تمهاد دق و.«فرطتملا مÓصسإلا ةحفاكم»
ةكرب» ةيع˘م˘ج ر˘ق˘م ة˘ي˘صسنر˘ف̆لا ة˘طر˘صشلا ع˘ي̆با˘صسا
يصس ضسيردإا اهصسصسؤؤم لز˘ن˘مو ،ة˘ير˘ي˘خ̆لا «ي˘ت˘ي˘صس
نم نيعؤبصسأا ؤحن دعب كلذو ،هتلقتعاو يدمح
يذلا نوركام ليؤناميإا يصسنرفلا ضسيئرلا باطخ
يف ضشيعي مÓصسإلا نإا» ةريهصشلا هتلؤق ،هيف لاق
ذختت يتلا ةيريخلا «يتيصس ةكرب» تدافأاو» «ةمزأا

عقاؤم ىلع اهتاباصسح ربع ،اهل ازكرم اصسنرف نم
تفقوأا ةيصسنرفلا ةطرصشلا نأاب ،يعامتجلا لصصاؤتلا
˘ما˘مأا ه˘ت˘جوزو ؤ˘ه ه˘يد˘ي تل˘˘ب˘˘كو يد˘˘م˘˘ح ي˘˘صس
ا˘م˘ه˘يد˘يأا ع˘˘فر ا˘˘م˘˘ه˘˘ن˘˘م تب˘̆ل˘˘طو ،ا˘˘م˘˘ه˘̆لا˘˘ف˘˘طأا

فنعل ضضر˘ع˘ت يد˘م˘ح ي˘صس نأا تح˘صضوأاو.ا˘ي̆لا˘ع
تلقنو .مهايإا هتمواقم مدع مغر ةيصسنرفلا ةطرصشلا

يتي˘صس ة˘كر˘بـل ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘صصاؤ˘ت̆لا تا̆با˘صسح
رصشابم ثب يف ،اهرقمل ةطرصشلا ةمهادم تاظحل
لبق نم نآلا ىتح يمصسر قيلعت يأا ردصصي ملو
رثعت مل يتلا ةمهادملا نأاصشب ةيصسنرفلا تاطلصسلا

ةيعمج̆لا ن˘يد˘ي ل˘ي̆لد يأا ى̆ل˘ع ة˘طر˘صشلا ا˘ه̆لÓ˘خ
..اهيلوؤؤصسمل اقفو ،ةيريخلا

يصسنرفلا ةيلخادلا ريزو هجو ،قباصس تقو يفو
ىلإا «باهرإلا معد» ةمهت ،نانامراد ىصسؤم دلاريج
مهت نم ةءارب ىلع هرودب لصصح يذلا يدمح يصس
ي̆لوؤؤ˘صسم ضضع̆ب و ؤ˘ه ،ه˘ي̆لإا ة˘ه˘جؤ˘م̆لا با˘هرإلا

لماعتلا يف ةيصشحؤلا هذهب و. ةيمÓصسإلا انزكارم
لبصس لك تلطع دق اصسنرف نؤكت نيملصسملا عم
قحو ،مهصسفنا نييصسنرفلا نيب يملصسلا ضشياعتلا
،اهدصشرل اصسنرف بؤتت نل» لؤقلا انصضعبل يلاتلاب
رؤن ؤل و ىتح اهيغ يف ةرمتصسم تلازام يهو
و هللا انبصسحف «.يبعصشلا لثملا لؤقي امك ،حلملا
و اؤلح ا˘م˘ن˘يأا ا˘ه˘ت˘ي̆نا̆بز ي˘فو ا˘ه˘ي˘ف ل˘ي˘كؤ̆لا م˘ع̆ن
َرثَْكأا sنَِكلَوِ هِْرَمأا َىلَعٌ ِبلَاغُ هsللاَو} ..اؤلحترا

َ
ِضساsنلا 

َنؤَُملَْعي ل

،ةمات ةيفافششب ةيمÓشسإلا انتيلاج اهب لمعت ةيعقاو ةيمتح بوعششلا نيب ششياعتلا ةفاقث

؟؟ زخم قافن و بذك سصوسصخلآ آذهب اسسنرف باطخ نأآ لإآ
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ضضرألا» با˘˘˘ت˘˘˘˘كً ار˘˘˘˘خؤؤ˘˘˘˘م رد˘˘˘˘صص

ن˘˘م لوألا ءز˘˘ج˘˘لا ؤ˘˘هو ،«ةدؤ˘˘عؤ˘˘م˘˘˘لا

ق˘ب˘صسألا ي˘كر˘ي˘مألا ضسي˘ئر˘لا تار˘كذ˘م

ردصصت نأا عقؤتملا نمو .امابوأا كاراب

لؤح ةغل02 نم رثكأاب تاركذملا هذه

نا˘يدرا˘غ˘لا ة˘ف˘ي˘ح˘˘صص تلا˘˘قو ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

ةصصق» ةباثمب تاركذملا نأا ةيناطيربلا

ضسيئرل ةماه لؤصصف نمصضتت «ةديدج

خيراتلا يف ةقراف ةمÓع هترادإا تلكصش

نأا ى˘لإا ةر˘ي˘˘صشم ،ثيد˘˘ح˘˘لا ي˘˘كير˘˘مألا

م˘صسا تل˘م˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا ى˘˘لوألا تار˘˘كذ˘˘م

ءؤ˘صضلا تط˘ل˘صس ،«يد˘˘لاو ن˘˘م مÓ˘˘حأا»

يف ةدؤلؤم مأل اًنبا هرابتعاب هتأاصشن ىلع

حر˘صسم˘لا ل˘خدو ي˘ن˘ي˘ك بأاو ضسا˘صسن˘ك

ينطؤلا رمتؤؤملا يف ينطؤلا يصسايصسلا

،4002 ماع˘ل ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا بز˘ح˘ل˘ل

د˘عؤ˘لاو م˘ل˘ح˘لا لؤ˘ح ر˘ي˘ث˘م با˘˘ط˘˘خ˘˘ب

د˘يد˘ج˘لا با˘ت˘كلا ي˘ط˘غ˘يو .ي˘كير˘مألا

،ىلوألا ةيصسايصسلا هتريصسم نم تارتف

ىلإا8002 ماع يف ةيباختنلا هتلمحو

و1102.. ماع ىتح ىرخأا ثادحأا ةيقب

رsدصصت ،ةيبرغلا مÓعإلا لئاصسو بصسحب

رث˘كألا بت˘كلا م˘ئاؤ˘ق ة˘عر˘صسب با˘ت˘كلا

ةيلوألا هتاعيبم تلصصو نأا دعب ً،اعيبم

فلأا009 نم رثكأا ىلإا ةليلق مايأا يف

ً.ادج ًاتفل ناؤنعلا رايتخا ناكو .ةخصسن

نيصسح يجيلخلا بتاكلا لاقم بصسح و

دعُب اهل ةدؤعؤملا ضضرألاف ،يصشكبصش

دق ظفللاف ،مهمو قيمع يحيصسم ينيد

،ميدقلا دهعلا يف ةينثتلا رفصس يف ءاج

- مÓ˘صسلا ه˘ي˘ل˘ع - ى˘صسؤ˘م ي˘ب˘ن˘لا ن˘˘ع

يفطاع دعب اهلً اصضيأا اهنكل .هعابتأاو

عمتجملاو ةماع يكريمألا نادجؤلا يف

ةيقيرفإا لؤصصأا نم ردحتي يذلا دؤصسألا

ةعقاؤب ةطبترم ةرابعلاف ً.اديدحت هنم

ةظعلاو باطخلا يفً اديدحت ةيخيرات

م˘ي˘عز ا˘ها˘ق˘لأا ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خألا ة˘ي˘عادؤ˘˘لا

رثؤ˘ل ن˘ترا˘م ضسق˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا قؤ˘ق˘ح˘لا

ةيلؤب ضسيفمم ةنيدمب ةصسينك يف غنيك

ىلإا تلصصو» باطخب تفرُعو ،يصسينيت

ًافارصشتصسا هعابتأا اهربتعاو ،«لبجلا ةمق

مؤيلا يف ليتغا هنأاً اصصؤصصخو ،هعادؤل
تيأار» :غنيك لؤقي باطخلا يف .يلاتلا
مكعم نكأا مل نإاو ،ةدؤعؤملا ضضرألا

ان˘نأا اؤ˘م˘ل˘ع˘ت نأا م˘كد˘يرأا ي˘نإا˘ف ،ا˘ه˘ن˘ي˘ح
ضضرألا ىلإا لصصنصس ضسان ةعؤمجمك
زؤف نع نÓعإلا مت نيحو .«ةدؤعؤملا
،ةيكريمألا تاباختنلا يف امابوأا كاراب
اوربتعاو ،غنيك باطخ هراصصنأا ركذتصسا

و.لجرلا هعقؤت املً اقيقحت لصصح ام
امابوأا كاراب لؤصصؤف ،ىرخا ةهج نم
ةيفطاع ةلاح ناك ،ةصسائرلا ةدصس ىلإا
اكريمأا يف ضسيل ،زايتماب ةمراع ةيبعصش
ىؤتصسم˘لا ى˘ل˘ع ن˘كل ؛بصسح˘ف ا˘هد˘حو
ة˘با˘ث˘م˘ب هزؤ˘ف نا˘كف ً.ا˘صضيأا ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
لكصشب ةيرصصنعلا ىلع ليمج راصصتنا

م˘خ˘صضلا با˘ت˘كلا ي˘ط˘غ˘ي.ذا˘˘خأا يز˘˘مر

عئاقو ،ةحفصص867 نم نؤكتي يذلا
اهيلع هدقتني دق ً،ادج ةفلتخم ةيصسايصس
بختنا ماد ام هنكل ،هيصضراعم و هءادعأا
ل ،ةفافصش و ةي˘ن˘ل˘ع و ة˘ه˘يز˘ن ة˘ق˘ير˘ط˘ب
ىتح ناكما يف و ،مئل ةمؤل ىصشخي
ايئاصضق هتعباتم هيصضراعم و هراصصنا

يف ام داهتجا وأا ةئطاخ ةصسرامم ىلع

ي˘˘ف تي˘˘ك و تي˘˘ك ف˘˘˘ل˘˘˘م وأا ة˘˘˘ي˘˘˘صضق
ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لا وأا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا

تناك نأا ةلادعلل هرج ىتح وأا ،اكيرمأل
ة˘˘ي˘˘بؤ˘˘صسح˘˘م وأا ضشغ تا˘˘ف˘˘ل˘˘م كا˘˘ن˘˘˘ه
عÓطلا بغري يتلا ضصصصقلا نكل  .ام
هذه يف اصصؤصصخ يبرعلا ئراقلا اهيلع
قبصسا ميعز نم و ،ةيبرغلا تاركذملا

ضضع˘ب ي˘ه ،م˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘لود ىؤ˘˘قأل
ا˘ن˘لود ما˘˘كح ا˘˘يار˘˘صس رار˘˘صسا و ضصصصق
ىلع تنج يتلا ،ةيمÓصسلا و ةيبرعلا
ءا˘ج ،ي˘لزأا م˘كح ي˘ف ا˘ع˘م˘ط ا˘ه˘بؤ˘ع˘˘صش
ام ىلع ،ضسبايلا و رصضخلا ىلع بارخب

ل ةيعيبط تاريخب ةقطنملا هللا ىبح
هذ˘ه تر˘˘ثأا د˘˘قو .د˘˘ع ل و ا˘˘ه˘˘ل ر˘˘صصح
تاركذملا ةباتك يف نأل اديدحت ةطقنلا

يف كلذ مغر ،يصصخصش يصسفن بناج
تاركذم تبتك نإا و ىتح ،ةيبرعلا انلود
ركذ و هتايح يف ام ةيبرع ةيصصخصشل
نل تاركذملا هذهف ،ةيداع ارؤمأا هيف
عبطت دق و ،اهبحاصص ةافو دعب لا عبطت
و ،ه˘م˘ل˘ع˘ن ل بي˘قر ضصق˘م˘ب ةرؤ˘˘ت˘˘ب˘˘م
و با˘˘صسح ل و بي˘˘ق˘˘ع˘˘ت ل ي˘˘لا˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
تا˘ع˘با˘ت˘م˘لا ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ،ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ح˘˘م

يبرعلا ملاع˘لا و ا˘نر˘ئاز˘جو .ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
ن˘˘م جذا˘˘م˘˘ن˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ر˘˘خز˘˘ي ا˘˘مؤ˘˘م˘˘ع
نيركفم و باتك ليحر نع ،تاركذملا

نيدبتصسملا ماكحلا ءلؤؤه ةيحصض اؤناك
هركذت دق ركفملا وأا ملاعلا يف ةياكن و ،

اينطو ناك هنأاب ماظنلا مÓعا لئاصسو
لثملا لؤق دح ىلع  ,Óصضانم ناكو
قاتصشم ضشاع ، ضشاع يك » يرئازجلا
نذإا .«نؤجرع هل قلع تام يك و ،ةرمت

ىدل لزألا ذنم هنأا مؤلعم ةصصÓخك
،ىتؤملل برعلا ميركت ،ضصاخلا و ماعلا
ةرذجتمو ةل˘صصأا˘ت˘م ةدا˘ع ،ءا˘ي˘حلا نود
،مؤيلا ةديلو ضسيلو ،خيراتلا رجف ذنم
،تي˘مو ا˘ي˘ح نا˘صسنلا م˘ير˘كت ل˘˘صصلاو
ل˘˘كب تار˘˘كذ˘˘م˘˘لا ر˘˘صشن با˘˘ب ح˘˘˘ت˘˘˘فو
ة˘عؤ˘م˘صسم˘لاو ة˘˘بؤ˘˘ت˘˘كم˘˘لا ل˘˘ئا˘˘صسؤ˘˘لا
ةنطاؤملا قؤقح نم قح هنأل ،ةيئرملا
مهو انتاعمتجم يف ماركلا مركي ىتمف
ربع مهريغل ةودق و ةربع اؤنؤكيل ،ءايحأا
لهأل لصضفلاب فارتعلا قحف ،لايجألا
مأا تناك لود ،رابكلا ميصش نم لصضفلا

ىلع بلاغ هللا «و..تائيه و تاصسصسؤؤم
.«نؤملعي ل ضسانلا رثكأا نكلو هرمأا

«ةدوعوملا شضرألا» باتك

امابوأآ كآراب يكريمألآ سسيئرلل ةديدج تآركذم
؟برعلا ماكح تاروع شضعب فششكت له ^

.عفانملاو حلاشصملاو تاربخلاو براجتلا لدابتل شصرف نم هحيطي امل ةيناشسنإلا تاعمتجملا لكل ةيويح ةرورشض ،بوعششلا نيب يملشسلا ششياعتلا لكششي

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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ة˘ئ˘ف˘ل ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘سصاو˘ي

يف هتاريسضح˘ت ة˘ن˘سس02 ن˘م ل˘˘قا

بيرد˘˘˘ت˘˘˘ل ىسسو˘˘˘م يد˘˘˘ي˘˘˘سس ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م

،ةمسصاعلا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا

ةر˘ك˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا عر˘˘سشو

سسمأا لوأا ةنسس02 نم لقأل مدقلا

ري˘خألا و˘ه ير˘ي˘سضح˘ت سصبر˘ت ي˘ف

يد˘ي˘˘سس ز˘˘كر˘˘م˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ل

تب˘سسلا مو˘ي ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ىسسو˘˘م

سسنو˘ت ىلإا ر˘ب˘م˘˘سسيد21 لبق˘م˘لا

ايقيرفأا لامسش داحتإا ةرود سضوخل

م˘مأÓ˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فأا سسأا˘˘ك˘˘ل ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا

ماعلا ي˘ف ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘م ي˘ف ةرر˘ق˘م˘لا

03 سصبرتلا اذه رسضحيو ،لخادلا

،نيفرتحم8 م˘ه˘ن˘ي˘˘ب ن˘˘م ا˘˘ب˘˘عل
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا برد˘˘م لا˘˘قو

نب ربا˘سص ة˘ن˘سس02 ن˘م ل˘قا ة˘ئ˘ف˘ل
لوألا ةانقلل حيرسصت يف ليعامسس
ينف˘لا م˘قا˘ط˘لا ة˘ق˘فر ىع˘سسي ه˘نأا˘ب

قلخل يلاحلا سصبرتلا ةرتف لÓخ
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سسنلا
لوأل نوكراسشي نيذلا نيفرتحملا

لوسصولا لجأا نم نييلحملا عم ةرم

هلهؤوي لا˘ع ىو˘ت˘سسم ىلإا ق˘ير˘ف˘لا˘ب
ن˘˘ي˘˘تر˘˘ي˘˘سشأا˘˘ت˘˘لا ىد˘˘حإا كا˘˘ك˘˘ت˘˘˘فل

ةيقيرفألا ة˘لو˘ط˘ب˘ل˘ل ن˘ي˘ت˘ل˘هؤو˘م˘لا
نأا ىلإا را˘˘˘˘سشيو ،ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘يرو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب
لÓخ هجاويسس ينطولا بختنملا
برغملاو سسنوت تابختنم ةرودلا

ةسسفانم˘لا هذ˘ه ي˘ف ر˘سصمو ا˘ي˘ب˘ي˘لو
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ب ير˘˘ج˘˘ت˘˘سس ي˘˘˘ت˘˘˘لا

.ةرعسصم

يدوعسلا يرودلا يف سماخلا هفده لجسي ةكبد نب
حتفلا هقيرف تعمج يتلا ةهجاوملا لÓخ كلذو ،يدوعسسلا يرودلا يف سسماخلا هفده ليجسست يف ،ةكبد نب نايفسس حجن

مهاسسو ،ةنماثلا ةلوجلا تاسسفانم نمسض كلذو ،تارهات يدهم يرئازجلا يلودلا هفوفسص يف طسشني يذلا اهبأا هريظنب
يتلا ةسسمخلا فادهألا نم ةثÓث نأا ىلإا راسشي ،ديحو فده لباقم ةيثÓثب هقيرف هققح يذلا زوفلا يف ةوقب تارهات
.ءازجلا ةبرسض ةمÓع نم تءاج يدوعسسلا حتفلا عم ةكبد نب اهعقو

ر.ع

¯ ±.hd«ó

يرودلا نم31ـلا عوبسسألا لمح
ةأا˘جا˘ف˘م مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا برد˘˘م˘˘ل˘˘ل ةرا˘˘˘سس ر˘˘˘ي˘˘˘غ
،ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ،ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يو˘˘ق˘˘لا ة˘˘با˘˘سصإلا بب˘˘˘سسب
ز˘ت˘ي˘م ق˘ير˘ف سسرا˘ح ا˘ه˘ل سضر˘ع˘˘ت
هسسفانم مامأا ةجديكوأا ردنسسكلأا
ريخألا زوفب تهتنا يتلاو ،نويل

ردنسسك˘لأا سضر˘ع˘تو،(1 –3)
ةريخألا ةقيقدلا يف ةجديكوأا

هتبكر ىلع سسهدل ةارابملا نم
بحا˘سصو با˘سشلا نو˘˘ي˘˘ل م˘˘ج˘˘ن ن˘˘م
يقرسش ناير ةيرئازجلا لوسصألا
در˘ط˘ل كلذ بب˘سسب سضر˘ع˘ت يذ˘لا

يف ،ءارمحلا ةقاطبلاب ةرسشابم
خر˘˘˘سصي ة˘˘˘جد˘˘˘ي˘˘˘كوأا ي˘˘˘ق˘˘˘˘ب تقو
،ل˘خد˘ت˘لا كلذ ةد˘سش ن˘م م˘لأا˘ت˘˘يو
سسرا˘ح˘ل˘ل ه˘نا˘ك˘م كر˘ت˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق
رد˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسك˘˘˘˘لأا عرا˘˘˘˘سسو ،ل˘˘˘˘يد˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
ر˘ي˘ها˘م˘ج ن˘ئ˘م˘ط˘˘ي˘˘ل ة˘˘جد˘˘ي˘˘كوأا
،ير˘ئاز˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو ه˘˘يدا˘˘ن

عقو˘م˘ب ه˘با˘سسح ىل˘ع بت˘ك ثي˘ح
ي˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘جلا ل˘˘˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا
ىلع عيمجلل اركسش““ :““مارغتسسنإا““

ريبك فوخ كانه ناك ،مكلئاسسر
يو˘مد مرو ه˘ن˘ك˘˘ل ،ئ˘˘ي˘˘سس ر˘˘مأا ن˘˘م
ناك امك ،هجÓع بجي ادج ريبك
،ةرو˘ط˘خ ر˘ث˘كأا نو˘ك˘˘ي نأا ن˘˘ك˘˘م˘˘ي
را˘ظ˘ت˘نا ي˘˘فو ،““ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ار˘˘ك˘˘سش
ة˘ي˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا تا˘˘سصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
ة˘جد˘ي˘كوأا با˘ي˘غ ةد˘م د˘يد˘ح˘˘تو

برد˘˘م˘˘لا ل˘˘مأا˘˘ي ،بعÓ˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ع
لا˘˘˘م˘˘˘ج ،ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا

ة˘با˘سصإلا مر˘ح˘ت ل نأا ،ي˘سضا˘م˘˘ل˘˘ب
ركسسعم روسضح نم سسراحلا اذه

سسرا˘م ر˘ه˘سش ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فأا لا˘ط˘˘بأا
ن˘م نا˘ك ه˘نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
هتسصرف ىلع لسصحي نأا رظتنملا

،اناو˘سستو˘بو ا˘ي˘ب˘ماز ي˘تارا˘ب˘م ي˘ف
ايقيرفإا سسأاك تايفسصت ماتخ يف

رد˘˘˘ن˘˘˘سسك˘˘˘لأا مد˘˘˘˘قو،2202
يرودلا يف اريبك ءادأا ةجديكوأا
هل˘با˘ق˘ي ،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ي˘سسنر˘ف˘لا

سسرا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسم ع˘˘˘˘˘˘جار˘˘˘˘˘˘ت
،يحلوبم باهو سسيار ،يسساسسألا
تف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك ءا˘˘˘˘ط˘˘˘˘خأا بك˘˘˘˘ترا يذ˘˘˘˘لا

ي˘˘ف ا˘˘فاد˘˘هأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م
ر˘˘˘ه˘˘˘سشلا يو˘˘˘با˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘يز ي˘˘˘تارا˘˘˘ب˘˘˘م
يسضام˘ل˘ب ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ،ي˘سضا˘م˘لا

،ةيمÓعإا تاحيرسصت يف فسشكي
ةسصرفلا ءا˘ط˘عإا ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر ن˘ع

ر˘ك˘سسع˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ي˘قا˘ب˘ل
سسرا˘˘ح م˘˘ه˘˘سسأار ىل˘˘عو ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘˘لا

رداسصملا سضع˘ب ن˘م م˘ل˘عو ،ز˘ت˘ي˘م
با˘ي˘غ كا˘ن˘ه نا˘ك لا˘ح ي˘فو ه˘نأا

ن˘ع ة˘جد˘ي˘كوأا سسرا˘ح˘ل˘ل ل˘˘يو˘˘ط
ةوعدل يسضاملب أاجليسس ،بعÓملا
،ةسسارحلا زكرم يف ىرخأا ءامسسأا
ىفطسصم نم لك نيب راتخيسس ذإا

ةلسسع كيلام مر˘سضخ˘م˘لاو ة˘ب˘غز
يرود˘˘لا ي˘˘ف نا˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘ل˘˘˘لا
يئانثلا ىلإا مامسضنÓل ،يدوعسسلا

ن˘˘˘يد˘˘˘لا ز˘˘˘عو ي˘˘˘ح˘˘˘لو˘˘˘˘ب˘˘˘˘م سسيار
.ديعاوملا مداق يف ةخود

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

 ريـــسضحتلا نولسصاوي ““رـــسضخلا““
 ىسسوـــم يدـــيسس زـــكرمب

 ةنس02 نم لقا ةئفل ايقيرفإ لامش ةرود

يدانلا يلوئسسم رورغ ىدم ترهظأا ““بيكيل““ ةفيحسص

يهتنت نل زرحم ةقفسص عايسض ىلع ايليسسرم ريهامج ةرسسح

ىدحإا اعجرتسسم ،يسسنرفلا ايليسسرام يدان يف نيلوئسسملا رورغ ىدم ،ءاثÓثلا سسمأا يسسنرف يفحسص ريرقت رهظأا
يف ةمئادلا ةسصغلا ةباثمب ةعقاولا كلت حبسصتل ،اهرادهإا يف يدانلا ةرادإا ةيؤور فعسض ببسست يتلا ةيبهذلا سصرفلا

تلاز ل ايليسسرام يدان ريهامج نأاب سسمأا ةيسسنرفلا ““بيكيل““ ةفيحسص تلاقو ،يسسنرفلا بونجلا يدان ريهامج قلح
يف ،يتيسس رت˘سسسشنا˘م م˘ج˘ن ،زر˘ح˘م سضا˘ير ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا د˘ئا˘ق˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ا˘ه˘ق˘ير˘ف ةرادإا سضفر ىل˘ع ر˘سسح˘ت˘ت
ايليسسرام كيبملوأل قباسسلا يسضايرلا ريدملا نأاب ةفيحسصلا تركذو ،ةيسضاملا ةليلقلا تاونسسلا لÓخ ،نيتبسسانم

نأاب اهتاذ ةفيحسصلا تفسشكو ،اماع91 رمعب ناك امدنع ،ءارحسصلا براحم مسض ىلع ةقفاوملا سضفر دق وغينآا يزوج
نوسسناف نكل،4102 ماع ةيوتسشلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ ،ىرخأا ةرم ايليسسرامل عيقوتلا نم ادج ابيرق ناك بعÓلا

رتسسيل فوفسص يف طسشني بعل بادتناب متهم ريغ هنإا Óئاق ،زرحم عم رورغب لماعت ،اهموي يدانلا سسيئر ،نوربل
هسسفنل عنسص يذلا مجنلا ةقفسص عايسض ىلع رسسحتت تلاز ل ايليسسرام يدان ريهامج نأا ىلع ةفيحسصلا تددسشو ،يتيسس
سضفر يسسنرفلا يدانلا نأا لإا ،رسضخلا دئاق اهب عتمتي يتلا تايناكمإلا مغرو ،ةزيجو ةرتف يف ارتلجنإا يف اريبك امسسا
حنم مدعب حداف أاطخ يف تعقو ايليسسرام ةرادإا نأاب رهظأا عقاولا نأاب ““بيكيل““ تدكأاو ،فاطملا ةياهن يف هعم عيقوتلا
.تقولا كلذ يف هتبعج يف ام راهظإل ةسصرف نيبراحملا مجن

ديلو.ف

 هبايغ لاط لاح يف لئادبلا يف نآلا ذنم ركفي

ةباسصإلا دعب ةجيدكوا عسضو نم قلق يسضاملب
 هتلاح نع رارمتسساب رسسفتسسيو

انوروك نم ىفاعتي يدنام
عم تاريضحتلا فنأتسيو

سيتيب
بقع كلذو ،سسيتيب هيدان عم تابيردتلا وج ىلإا يدنام ىسسيع داع
ىر˘جأا د˘ق ة˘ن˘سس92 بحا˘سص نا˘كو ،ا˘نرورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ه˘ي˘فا˘ع˘ت
تدكأا ،ينطولا بختنملا ركسسعم نم هتدوع دعب ةيبط تاسصوحف
لبق ،يحسص رجح يف لوخدلل هرطسضا ام وهو سسوريفلا ـب هتباسصإا
كسش نود نمو ،ةيبلسس هجئاتن تءاج اديدج ايبط اسصحف زاتجي نأا

ةيوق ةعفد ةباثمب ةسسفانملا ىلإا ““رسضخلا““ عافد ةرخسص ةدوع نإاف
قيرف˘لا ي˘ف يد˘نا˘م ة˘م˘ي˘ق ىلإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب كلذو ،““ي˘سسلد˘نألا““ يدا˘ن˘ل˘ل
21 ديسصرب ينابسسإلا يرودلا يف نماثلا زكرملا ايلاح لتحي يذلا
.ةطقن

سش.م

ةركفم لخدي بلاط نب
ماهلوفو لساكوين

يدا˘ن ةدو˘ع ن˘ع ،ة˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘سشك
يذلا بلاط نب ليبن ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ر˘ي˘ك˘ف˘ت˘ل˘ل ل˘سسا˘كو˘ي˘ن
نإا˘ف ردا˘˘سصم˘˘لا تاذ˘˘ل ا˘˘ق˘˘فوو ،كلا˘˘سش ةردا˘˘غ˘˘م ن˘˘م بر˘˘ت˘˘ق˘˘ي
يتلا ةب˘ع˘سصلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘بو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا

نم ديدعلا عنمي مل كلذ نأا لإا ،يناملألا هيدان عم اهسشيعي
ةلحرم نم ةيادب همسض ةيناكمإا يف ريكفتلا يف ةيدنألا
يدا˘ن رار˘˘غ ىل˘˘ع كلذو ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ة˘˘يو˘˘ت˘˘سشلا تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا

بحاسص تامدخ نم ةدافتسسÓل هرودب حمطي يذلا ماهلوف
يلوؤوسسمو بلاط نب نيب ةقÓعلا نأا ىلإا راسشي ،ةنسس62
بعÓلا لازنإاب يسضاقلا رارقلا بقع كلذو ،ترجفنا كلاسش
ه˘سضفر يذ˘لا رار˘ق˘لا و˘هو ،ف˘يرد˘لا ق˘ير˘ف˘لا ع˘˘م برد˘˘ت˘˘ل˘˘ل
.ماهنتوت ـل قباسسلا مجنلا

سش.م

،هعافد طخ ءادأا نع ايسضار ،يديدجلا عافدلا بردم ةخيسش نب قحلا دبع نكي مل
هفيسض ىل˘ع ي˘ف˘سسآا كب˘ب˘م˘لوأا زا˘فو ،ي˘ف˘سسآا كب˘ب˘م˘لوأا ما˘مأا ىلوألا ة˘لو˘ج˘لا ةارا˘ب˘م ي˘ف
يرود˘لا˘ب ىلوألا ة˘لو˘ج˘˘لا تا˘˘ه˘˘جاو˘˘م ن˘˘م˘˘سض،(3ـ4) ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ،يد˘يد˘ج˘لا عا˘˘فد˘˘لا
دادولا موجه ةهجاومل ،هعافد طخ ميمرتل ةخيسش نب ىعسسيو ،يبرغملا يفارتحلا
كرديو  ،ةيناثلا ةلوجلا يف ،ءاعبرألا مويلا اهتماقإا ررقملا ةارابملا يف ،يواسضيبلا
يبعكلا بويأا م˘ه˘سسأار ىل˘ع ن˘يد˘ي˘ج ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م كل˘م˘ي دادو˘لا نأا ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا

ىعسسي امك ،هعا˘فد ط˘خ ىل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لا ه˘ي˘ل˘ع سضر˘ف˘ي يذ˘لا ءي˘سشلا ،ي˘فÓ˘لا د˘يؤو˘مو
تلبقتسسا نأا دعب ،يفسسآا كيبملوأا ةارابم ءاطخأا يدافتل ،يديدجلا عافدلا بردم
تارييغت يديدجلا عافدلا عافد دهسشو ،وسشي نب نيدلا حÓسص اهلجسس فادهأا4 هكابسش
مودركأا فسسويو ،ءاجرلل يدوهده ناورم برجملا يئانثلا ليحر عم ةسصاخ ،ةريبك
.يسسافلا برغملل

ر.ع

يسسنوتلا يرودلا يف بعلل نيلهؤوم ريغ ددجلا يسسنوتلا يقيرفإلا ويرئازج

دادولا ةهجاوم لبق ةخيش نب سجاه عافدلا

ة˘بو˘ق˘ع ع˘فر ي˘ف ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘ق˘ير˘˘فإلا يدا˘˘ن ةرادإا تل˘˘سشف
نكمتت مل اهنأل ،يدانلا ىلع ةعقوملا بادتنلا نم عنملا
21 غلبم ليوحت نم ،وتاكريملا يف موي رخآا وهو سسمأا لوأا

ىد˘ل ةدو˘جو˘م˘لا ا˘يا˘سضق˘لا ءا˘˘ه˘˘نإل ي˘˘سسنو˘˘ت را˘˘ن˘˘يد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
ىل˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘سصح˘˘˘˘لا مد˘˘˘˘ع بب˘˘˘˘سسب كلذ ءا˘˘˘˘جو ،““ا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا““
يسسنوتلا يزكر˘م˘لا كن˘ب˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘مزÓ˘لا سصي˘خار˘ت˘لا
يدا˘ن˘لا نإا˘ف كلذ˘ل ا˘ع˘ب˘تو ،ر˘ي˘ب˘ك˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا اذ˘ه ل˘يو˘ح˘˘ت˘˘ل
لإا ددجلا نيبعÓلا ليهأات هرودقمب نوكي نل يقيرفإلا

ىلوألا تلوجلا سضوخيسس هنأاب ينعي ام ،مداقلا يفناج يف
رد˘ج˘تو ،دد˘ج˘لا ن˘ي˘بد˘ت˘ن˘م˘لا نود ي˘سسنو˘˘ت˘˘لا يرود˘˘لا ن˘˘م
˘˘مÓ˘˘سسلا د˘˘ب˘˘ع ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا يدا˘˘ن˘˘لا سسي˘˘ئر نأا ىلإا ةرا˘˘سشإلا
يسسنوت رانيد نويلم21 غلبم عمج نم نكمت دق يسسنويلا

يز˘كر˘م˘لا كن˘˘ب˘˘لا نأا لإا ““ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا““ ا˘˘يا˘˘سضق ف˘˘ل˘˘م قÓ˘˘غإل
ةمزÓلا سصيخارتلا ةظحللا دح ىلإا هحنمي مل يسسنوتلا
نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو ،سسنو˘ت جرا˘خ غ˘لا˘ب˘م˘لا اذ˘ه ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘ل
كنبلا نم سصيخارتلا هذه ىلع يقيرفإلا ةرادإا لسصحت
ناولا تاوف دعب يأا ءاعبرألا دغ موي يسسنوتلا يزكرملا

ي˘ف و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ءا˘ه˘ت˘نا خ˘يرا˘ت˘ب ةدد˘ح˘م˘لا ة˘ل˘ه˘م˘لا رور˘مو
دق ناك يسسنوتلا يقيرفإلا نأا ىلإا ةراسشلا ردجتو ،سسنوت
نييرئازج نيبعل ةدع عم يلاحلا وتاكريملا يف دقاعت
رسصن ناديم طسسوتم (ةنسس91) نامتوب نيدلا نيز مهو

ايركزو ،تاو˘ن˘سس3 دق˘ع˘لا ةد˘مو ،ير˘ئاز˘ج˘لا ياد ن˘ي˘سسح
ةد˘م˘ل ةرا˘عإا ،ودارا˘ب يدا˘ن م˘جا˘ه˘م (ة˘˘ن˘˘سس52) يجيع˘ن˘لا

(ةنسس82) ةدايع نب نيسسحو ،ءارسشلا ةيناكمإا عم مسسوم
،ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘سش ق˘ير˘ف˘ل ن˘م˘˘يألا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا

نب يحرافلا ميهاربإاو تاونسس3 ةدمل رح لاقتنا ةقفسصب

،ةروا˘سسلا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ناد˘ي˘م ط˘سسو˘˘ت˘˘م (ة˘˘ن˘˘سس32) ة˘م˘ي˘ل˘ح
طسسوتم (ةنسس42) يسسابحلا ماسسحو ،رح لاقتنا ةقفسصب
ةقفسص يف تاونسس3 دقعلا ةدم ،يترزنبلا يدانلا ناديم
(ةنسس42) ير˘م˘ع˘لا ن˘ي˘˘سسا˘˘ي بنا˘˘ج˘˘ب اذ˘˘ه ،ر˘˘ح لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا

رح لاقتنا ةقفسصب ،يريتسسنملا داحتلا ناديم طسسوتم
طسسوتم (ة˘ن˘سس91) ي˘ما˘م˘ه˘لا د˘م˘حأاو ،تاو˘ن˘سس3 ةدمل
سسمسشو ،تاو˘ن˘سس5 د˘ق˘ع˘لا ةد˘م ،ة˘نا˘يرأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ناد˘ي˘˘م
ةطخ كلذك لغسشيو نميأا ريهظ (ةنسس22 ) ريغن نيدلا

.تاونسس ثÓث ةدمل كلذو عفادم
ديلو.ف

نوكي دقو تابيردتلل دوعي لاطع
 مين ةارابم يف ارضاح

،تابيردتلا ىلإا هتدوع ،يسسنرفلا سسين يدان عفادم ،لاطع فسسوي يرئازجلا يلودلا بعÓلا لجسس
نأاب ،سسين يدانل يمسسرلا عقوملا فسشكو ،ارخؤوم هب تقحل يتلا ةباسصإلا نم هيفاعت دعب سسمأا لوأا
ىرجأا ثيح ،سسمأا لوأا قيرفلا اهسضاخ يتلا ةيبيردتلا ةسصحلا يف هروسضح لجسس دق يرئازجلا مجنلا

يف ةباسصإا نم ىناع دق (اماع42) لاطع ناكو ،ةباسصإلا راثآا نم سصلختلل اسصسصخم ايسصخسش ابيردت
تحنمو ،يكيسشتلا جارب ايفÓسس دسض ،يبوروألا يرودلاب هقيرف ةارابم يف هتكراسشم لÓخ ،ذخفلا

ةارابم ةمئاق يف دجاوتي نأا عقوتملا نم تاب ثيح ،سسينل ينفلا مقاطلل ةديج ءابنأا لاطع ةدوع
.يسسنرفلا يرودلا نم51 عوبسسألا يف ،مين

ديلو.ف
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ةركل ةفرتحملا ةينطولا ةطبارلا تمضسر

ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق بأ˘ب˘˘ضش ءأ˘˘ق˘˘ل سسمأا مد˘˘ق˘˘لا

تبضسلا موي ،فل˘ضشلا ي˘ب˘م˘لوأا ه˘ف˘ي˘ضضو

نم ةثلأثلا ةلوجلا مضسرب ربمضسيد21

ةركل ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا ةلوطب

«نأضضمر كلأملا دبع نب» بعلمب مدقلا

بضسح،03:41 ة˘عأ˘ضسلا ن˘م ة˘˘ياد˘˘ب

مدقلا ةرك ةطبار هترضشن يذلا جمأنربلا
ة˘ق˘فاو˘م كلذ˘ب ل˘جأأ˘ت˘ت˘˘ل ،ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
يضسأيضسلا ةرادا بل˘ط ى˘ل˘ع تأ˘ط˘ل˘ضسلا
بعلم يف لأبقتضسلأب قيرفلل حأمضسلأب
ةرادإا تنأكو ،قحل دعوم ىلا بورخلا
ةطبارلا تلضسار د˘ق ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق بأ˘ب˘ضش
بعلمب أهيضسفأنم ةفأضضتضسل ،ةفرتحملا

02) بورخلا ةيدل˘ب˘ب «ي˘ناد˘م˘ح د˘بأ˘ع»
ببضسب ،(ةنيطنضسق ةيلو زكرم نع ملك
نب» بعلم ناديملا ةيضضرأا ةلأح روهدت

طضسو˘ب ع˘قاو˘لا «نأ˘ضضمر كلأ˘م˘لا د˘ب˘ع
ر˘ب˘ت˘عاو ،ة˘ق˘ل˘ع˘م˘لا رو˘˘ضسج˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
رضصن «رفأنضسلا» قيرفل مأعلا ريجأنملا
بعلم ناديملا ةيضضرأا نأأب ،جوجم نيدلا

فلأا31 ـل عضستي يذلا «كلأملا دبع نب»
اريضشم ،نيبعÓلا ىلع أيبلضس رثؤوت دعقم
ليدبلا ربتعي ،بورخلا بعلم نأا ىلا
ة˘يرأ˘ج˘لا لأ˘غ˘˘ضشألا ل˘˘ظ ي˘˘ف د˘˘ي˘˘حو˘˘لا
ل˘ع˘ق˘م «يوÓ˘م˘ح د˘ي˘ه˘˘ضشلا» بع˘˘ل˘˘م˘˘ب
ةدأ˘عإا ل˘جأا ن˘م يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا «ر˘فأ˘˘ن˘˘ضسلا»

رئاز˘ج˘لا ة˘فأ˘ضضت˘ضسل أ˘ب˘ضسح˘ت ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت

نييلحم˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل أ˘ي˘ق˘ير˘فإا ة˘لو˘ط˘ب˘ل

ببضسب3202 مأعل ة˘ل˘جؤو˘م˘لا،2202

بعلت ،رخآا بنأج نمو ،أنوروك ةحئأج

ةينطولا ةلوط˘ب˘لا ن˘م ة˘ث˘لأ˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا

أهزيمت ثيح ،ربمضسيد21 و11 يموي

ةبيبضش ةارأبم أهنيب نم ،ةدعاو تأيرأبم

ودارأب يدأن و دادزولب بأبضش و لئأبقلا

.رئازجلا ةيدولوم و

يرئازجلا�قرششلا�ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ 14G’CQH©ÉA 90Ojù°ªÑô0202Gd©óO1616ةضضاـيرلأ راـبخأأ

www.akhersaa-dz.com

كلاملا دبع نب بعلم يف فلسشلا ةارابم مسسرت ةطبارلا
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ق˘˘ير˘˘ف برد˘˘م ،أ˘˘مود كنار˘˘˘ف د˘˘˘كأا

ئ˘جو˘ف د˘ق ه˘نأأ˘˘ب ،دادزو˘˘ل˘˘ب بأ˘˘ب˘˘ضش

رضصنلا يدأن أهب لخد يتلا ةقيرطلأب

يديهمتلا رودلا بأيإا ةارأبم ،يبيللا

دحألا موي ،أيقيرفأا لأطبأا يرود نم

حجنو ،ر˘ضصم˘ب ر˘هأ˘ق˘لا ي˘ف طرأ˘ف˘لا

ةريضشأأتب رفظلا يف يبرأيضسلا قيرف

هزوف دعب ،مدأقلا رودلا ىلإا لهأأتلا

،2-0 ةج˘ي˘ت˘ن˘ب ،بأ˘يإلا ةارأ˘ب˘م ي˘ف

«ترو˘˘ب˘˘ضس ور˘˘ت˘˘ب» بع˘˘ل˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ةجيتنلا يهو ،ةيرضصملا ةمضصأعلأب

،بأ˘هذ˘لا ةارأ˘ب˘م أ˘˘ه˘˘ي˘˘لإا تلآا ي˘˘ت˘˘لا

ي˘˘˘ف ،أ˘˘˘مود لأ˘˘˘˘قو ،ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ˘˘˘˘ب

ي˘م˘ضسر˘لا بأ˘ضسح˘ل˘˘ل تأ˘˘ح˘˘ير˘˘ضصت

ةقيرطب اريث˘ك تأأ˘جأ˘ف˘ت» :بأ˘ب˘ضشل˘ل

لضضف نأا دعب ،مضصخلا قيرفلا بعل

ى˘˘ف˘˘ت˘˘كاو ف˘˘ل˘˘خ˘˘لا ى˘˘لإا نو˘˘كر˘˘˘لا

،ةدترملا تأمجهلا ىل˘ع دأ˘م˘ت˘علأ˘ب

:فأضضأاو ،«ةجيتنلا يف هرخأأت مغر

ي˘˘ف اد˘˘ي˘˘ج لوأا أ˘˘طو˘˘˘ضش أ˘˘˘ن˘˘˘مد˘˘˘ق»

نم مدقتلا يف أنحجنو ،ىوتضسملا

رييضست يف حجنن نأا لبق ،ةتبأث ةرك

،«لهأأتلا ققحنو ،ة˘ي˘نأ˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا

ن˘ح˘ضشل Ó˘ي˘ل˘ق حأ˘˘تر˘˘ن˘˘ضس» :ع˘˘بأ˘˘تو

ءد˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق ،أ˘˘ي˘˘ند˘˘˘ب أ˘˘˘ن˘˘˘تأ˘˘˘يرأ˘˘˘ط˘˘˘ب

،لئأبقلا ةبيبضش ةارأبمل تاريضضحتلا

قيقحتل ،أهب زوفلا ىلع لوعن يتلا

نأا بجي» :متخو ،«ةي˘لأ˘ث˘م ة˘قÓ˘ط˘نا

نيز˘هأ˘ج نو˘كنو ،اد˘ي˘ج ةد˘ع˘لا د˘ع˘ن

ل˘ك ي˘ف ة˘ي˘بأ˘ج˘يإا ج˘ئأ˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘ل

ةلوط˘ب˘لا ي˘ف ة˘ضصأ˘خ ،تأ˘ق˘بأ˘ضسم˘لا

دير˘ت قر˘ف˘لا ل˘ك نأا أ˘م˘ب ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

لأ˘˘ط˘˘بأا أ˘˘ن˘˘نأل نآلا أ˘˘ن˘˘˘ب ة˘˘˘حأ˘˘˘طإلا

.»رئازجلا

انيلعو انتعبتا رسصم ةيرفسس» :لوحلب
«ةبيبسشلا ىلع زوفلل انتادوهجم فييكت

دادزو˘ل˘ب بأ˘ب˘ضش ق˘ير˘ف م˘جأ˘ه˘م لأ˘ق

نم ينأعي ةبيقعل قيرف نأأب لوحلب

ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن قأ˘˘هرإلاو بع˘˘ت˘˘لا سضع˘˘ب

عوبضسألا ةيأهن هتدأق يتلا ةيرفضسلا
ءأق˘ل سضو˘خ˘ل ر˘ضصم ى˘لإا ي˘ضضأ˘م˘لا
ةطبار ن˘م يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا رود˘لا بأ˘يإا
،يبيللا رضصنلا مأ˘مأا أ˘ي˘ق˘ير˘فإا لأ˘ط˘بأا

لأبضشأا زوفب للك يذلا ءأقللا وهو
،ةفيظن ةيئأنثب أمود كنارف بردملا
ي˘ف بأ˘هذ˘لا ةارأ˘ب˘م ة˘ي˘˘ئأ˘˘ن˘˘ث د˘˘ع˘˘ب
ىلإا ةبيقعل مجأهم رأضشأاو ،رئازجلا

لكضشلأب دوهجملا فييكت ةرورضض
ديجلا قي˘فو˘ت˘لا ل˘جا ن˘م بضسأ˘ن˘م˘لا
ةيلحم˘لاو ة˘يرأ˘ق˘لا ة˘ضسفأ˘ن˘م˘لا ن˘ي˘ب
ةيمهألا ةيأغ يف أضضيأا ربتعت يتلا
اذ˘ه ل˘تأ˘ق˘ي˘˘ضس ي˘˘برأ˘˘ي˘˘ضسلا نأا أ˘˘م˘˘ب
أميضسلو تأهبج ةدع ىلع مضسوملا

نع عأفدلا لجا نم ةلوطبلا ةهبج
نأا ى˘˘˘لإا بعÓ˘˘˘لا رأ˘˘˘ضشأاو ،ه˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘˘ل
يف أيلأح دجوت نيبعÓلا تأيونعم
يف لهأأتلا قيقحت دعب لأح نضسحأا

يذلا يوقلا ءأقللاو ،لأطبألا ةطبار
يف يضضأملا دحألا موي قيرفلا همدق
وه قأهرإلا نأا ريغ ،ةرهأقلا بعلم
قرؤو˘˘ي يذ˘˘لا د˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘لا سسجأ˘˘˘ه˘˘˘لا
ةبيبضش ءأقل د˘عو˘م ل˘ب˘ق ة˘ل˘ي˘كضشت˘لا
دق يذلا رمألا ،ةعمجلا اذه لئأبقلا
دكأاو ،دادع˘ت˘لا ة˘يز˘هأ˘ج ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي
ةرور˘ضض ى˘ل˘ع مأ˘ت˘خ˘لا ي˘ف لو˘ح˘ل˘ب
يرأن˘كلا ءأ˘ق˘ل˘ل د˘ي˘ج˘لا داد˘ع˘ت˘ضسلا

هنا أمب ةيضسفنلا ةيحأنلا نم ةضصأخ
ي˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ءأ˘˘ق˘˘ل لوأا نو˘˘كي˘˘ضس
أهرظتنت ةبي˘ق˘ع˘ل نأا أ˘م˘ك ،م˘ضسو˘م˘لا

تأيرأبملا سضيوعتل ةفثكم ةمأنزر
أضضيأا هذخأا بجي رمأا وهو ،ةرخأأتملا
اذه ةبيقعل دعتضستو ،رأبتعلا نيعب
˘مأ˘مأا اد˘ج ة˘يو˘ق ةارأ˘ب˘م˘ل ة˘ع˘م˘˘ج˘˘لا
وزو يزيت بعلم يف لئأبقلا ةبيبضش
ةلوطبلا نم ةثلأثلا ةلوجلا رأطإا يف
ةيادب مدقلا ةركل ىلوألا ةفرتحملا

قيرفلا نأا أملع،00:51 ةعأضسلا نم
هيلع نيعتي نارخأأتم ناءأقل هرظتني

ةضسفأنملا فأنئتضسا لب˘ق أ˘م˘ه˘ضضو˘خ
.ةيرأقلا

ةرادإا�سسل˘ج˘م�ق˘تا˘ع�ىل˘ع�ةا˘ق˘ل˘م˘لا�تا˘مزألا�تل˘شصاو˘ت
اديدحتو�،ةريخألا�ةنوآلا�يف�،فيطشس�قافو�قيرف
نييعتو�،قباشسلا�ةرادإلا�سسلجم�ليحر�نÓعإا�ذنم
،ات˘قؤو˘م�ةرادإلا�سسل˘ج˘م�ة˘شسا˘ئر˘ل�ي˘ف˘ت˘ك�ن˘يد˘لا�ر˘خ˘ف
يدا˘ن˘˘لا�سسي˘˘ئر�ق˘˘ف˘˘تاو�،بار˘˘عأا�ن˘˘يد˘˘لا�ز˘˘ع˘˘ل�ا˘˘ف˘˘ل˘˘خ
ىل˘ع�،ة˘ي˘شضا˘م˘لا�ع˘ي˘با˘شسألا�ي˘ف�،ي˘فل�لا˘م˘ك�،يوا˘ه˘لا
ىلإا�،اتقؤوم�ةرادإلا�سسلجم�سسأار�ىلع�يفتك�نييعت
نأا�ريغ�،ةفرتحملا�ةكرششلا�ة˘ي˘مو˘م˘ع�دا˘ق˘ع˘نا�ة˘يا˘غ
ير˘˘ي˘˘شسم�ع˘˘م�،دا˘˘ح�فÓ˘˘خ�ي˘˘ف�ل˘˘˘خد�ر˘˘˘ي˘˘˘خألا�اذ˘˘˘ه
ميكحلا�دبع�يمشسرلا�قطانلا�مهشسأار�ىلعو�،يدانلا
عم�يفتك�ةقÓع�نأاب�،ةدكؤوم�رداشصم�نم�ملعو�،رارشس
،ر˘ي˘خألا�سضفر�نأا�د˘ع˘ب�،ر˘م˘ت˘شسم�ع˘جار˘ت�ي˘ف�،رار˘˘شس
مدعب�،ةرادإلا�سسلجم�سسيئر�اهذختا�يتلا�تارارقلا
بي˘شصن˘ت�ة˘يا˘˘غ�ىلإا�،ةد˘˘يد˘˘ج�تا˘˘ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت�يأا�ءار˘˘جإا
دق�يفتك�نأاب�تدكأا�،اهتاذ�رداشصملا�،ةرادإلا�سسلجم
ن˘م�رار˘شس�ع˘ن˘م˘ب�،يدا˘ن˘لا�لا˘˘م˘˘ع˘˘ل�تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت�ىط˘˘عأا
ةياغ�ىلإا�،ببشسلا�ناك�امهم�قيرفلا�رقم�ىلإا�لوخدلا

hd«ó.±.يواهلا�يدانلا�سسيئرب�عامتجلا

¯  U¢.Ü

ةدكيكضس ةبيبضش تيب يف ةينفلا عأضضوألا تمزأأت
لبقملا ةعمجلا ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ل˘هأا ءأ˘ق˘ل ل˘ب˘ق
لوألا م˘ضسق˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘ل ة˘ث˘لأ˘ث˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا م˘˘ضسر˘˘ب
نأضسيتفإا سسنوي بردملا ىكتضشأا ثيح ،فرتحملا

نع طيرعلو سشويزو قاوتلوب يثÓثلا بأيغ نم
دقو ةفلتخم بأبضسأل ةريخألا ةيبيردتلا ةضصحلا
سسرأحلا ليهأأت مدع ىلإا ةفأضضإا ،ةعنقم ريغ نوكت
يف مهتكرأضشمو ،ديعضسوب عفادملاو مضسأق نأيفضس
هيلعو ،قلقلأب رعضش ثيح ،ةدكؤوم ريغ أبأكلا ءأقل

تأيونعم عفر ى˘ل˘ع ي˘م˘ضصأ˘ع˘لا برد˘م˘لا سصر˘ح
يذلا يزيفحتلا عأمتجلا لÓخ نم هيبعل ةيقب

بعلم ناديمل  ةيزكرملا ةرئادلا يف مهعم هدقع

.ةدكيكضسب5591 توأا02

كحملا ىلع قيرفلا عسضيسس ةديدج تاباسصإا ليجسست

ىلع أننإا» Ó˘ئأ˘ق نأ˘ضسي˘ت˘فإا برد˘م˘لا فر˘ت˘عاو اذ˘ه
ي˘ف تأ˘بأ˘ضصإلا ن˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا ثد˘˘ح و˘˘ل كح˘˘م˘˘لا

أنتأبأضسح طلتختو ريبك ملأأب رعضشأأضس ،لبقتضسملا
سضعبب رعضشي هنأا ىلإا هضسفن تقولا يف اريضشم»
نم مأيأا لبق ةبأضصإÓل نوضضرعتي نم ببضسب قلقلا

سسنوي بردملا ددضشو ،جريرعوب جرب يلهأا ةعقوم
ىلع هيبعل عم رغضصملا هعأمتجا يف نأضسيتفا
لوأا ليجضست ةضصرف عأيضض مدعو عأضضوألا كرادت

33 ددعب فرتحملا لوألا مضسقلا ةلوطب يف زوف
ةبعضصلا ةماودلا يف قيرفلا لخدي ل ىتح ،ةنضس
ريع فادهلا ءÓمز ددعو هيلعو ،غارفلا ةلحرمو
ليبضس يف فعأضضم دهج ميدقتب يقوزرم نيدلا
.ينفلا مهزيمت ديكأأت

اباكلل ةثÓثلا ءاقللا طاقن حنم لامتحا »ريملا» لمحي يراطيق

ءأهتنا مدع نم هقلق يرأطيق لأمج سسيئرلا ىدبأا

02 بعلمب سسبÓملا رييغت فرغب ةيرأجلا لأغضشألا

ةعمجلا يجياربلا يلهألا ةارأبم لبق5591 توأا
ةيدلبلا سسيئرل ةلمأكلا ةيلوؤوضسملا Óمحم ،لبقملا
دارجلا قيرفل ةثÓثلا ءأقللا طأقن حنم لأح يف
.رفضصألا

دادزولب بابش

 لئابقلا ةبيبسش ـب ةحاطإلا ىلع نهاري امود

فيطس قافو

 دــــــيدج فÓـــــخ
قيرفلا ةرادإاب فسصعي

 رارــــسسو يـــفتك هÓــطب

�دعب�لبقي�مل�بورخلا�يف�لابقتشسلا�ةرادإلا�بلط�/ةنيطنشسق�بابشش

ةدكيكس ةبيبش

ةهجاوم لبق ناسسيتفإا بردملا قلقت تابايغلا
يــــجياربلا يـــلهألا



24
ةعاسس رخآأ

âaS rehkA

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

www.akhersaa-dz.com

°03ةبانع

°03 ةدكيكسس

°23سسإرهأإ قوسس

°13ةملاق

ربع اهلاسسرإإ ىجري ةعاسس رخآإ ةديرج يف مكتانÓعإإ رسشنلو ،دÓبلإ هب رمت يذلإ يحسصلإ رجحلإ ببسسب

rf.oohay@tenaasrehka  :ينورتكل’إ ديربلإ
        ريدقتلإ و مإرتح’إ قئاف انم إولبقت

ريرحتلإ ةسسائر

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلإ
:رهظلإ
:رسصعلإ
:برغملإ
:ءاسشعلإ

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه2441يناثلا عيبر42 ـل قفاوملا -1616 ددعلا0202 ربمسسيد90 ءاعبرألا

95:50

22:21

55:41

71:71

04:81

مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

نمأاب لوأ’ا يرسضحلا نمأ’اب ةطرسشلا تاوق نكمت
يرا˘ج˘ت ل˘ح˘م فا˘سشت˘كإا ن˘م سسار˘هأا قو˘سس ة˘˘ي’و
ىلع زو˘ح˘ي ’و ه˘ب سصخر˘م ر˘ي˘غ ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘سسو
ع˘ي˘ب˘ب مو˘ق˘ي ، يرا˘ج˘ت طا˘سشن ة˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘ل ق˘˘ئا˘˘ثو
نينطاوملل مورفملا محللاو قناقنلا ةدام ريسضحتو
ي˘ه˘ت˘ن˘مو ير˘سشب˘˘لا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسإÓ˘˘ل ح˘˘لا˘˘سص ر˘˘ي˘˘غ
ة˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘سسب ة˘˘˘˘سسا˘˘˘˘م ةرو˘˘˘˘˘سصبو ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘سصلا
ن˘˘م غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا ،ن˘˘ي˘˘كل˘˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

طسسو يلئاعلا هلزنم بآارمل لغتسسي ةنسس04 رمعلا
نود نينطاوملل موحللا عاونأا فلتخم عيبل ةنيدملا

كلذب Óغتسسم ، ةمÓسسلا طورسش ىندأا تاعارم
ةبقار˘م˘لا ن˘م بر˘ه˘ت˘ل˘ل ةر˘خأا˘ت˘م˘لا تا˘قوأ’ا سضع˘ب
سشيتفتب نذإا رادسصتسسإا كلذ رثإا ىلع متيل ، ةينم’ا

ةيباجيإا هجئاتن تناك يذلا ،ركذلا فلاسسلا بأارملا

غلك01 ق˘نا˘ق˘ن˘لا ن˘م غ˘˘ل˘˘ك46 ىلع روث˘ع˘لا˘ب

محل غلك5.9 و ، ءاسشحأ’ا نم غلك052.7 موحسش
بيبطلا لبق نم ةيبطلا اهتبقارمب ثيح ، مورفم
كÓ˘ه˘ت˘سسإÓ˘ل ا˘ه˘ت˘ي˘حÓ˘سص مد˘ع تب˘ثأا ير˘ط˘˘ي˘˘ب˘˘لا
هيف هبتسشملا فيقوت مت دق و ،اهفÓتإا متيل يرسشبلا

زاجنإا مت ةينوناقلا تاءارجإ’ا عيمج لامكتسسإا دعبو
يراجت لحم ءاسشنإا مرج نع هقح يف يئاسضق فلم
عيبو قناقنلا ةدام عيبو ريسضحتل هب حرسصم ريغ
لاحيسس يرسشبلا كÓهتسسإÓ˘ل ح˘لا˘سص ر˘ي˘غ جو˘ت˘ن˘م
ذاختإ’ سسارهأا قوسس ةمكحم ةباين ماما هبجومب
 . ددسصلا اذه يف اهب لومعملا ةينوناقلا تاءارجإ’ا

سش.ا

ةانجلإ دحأإ وه هتافو نع نيغلبملإ دحأإ نأإ نيبت

 لتق ةميرج زغل كفت ةطرسشلأ
ةسسبتب ةزنولأ ةنيدمب خيسش اهتيحسض حأر

لوأا ،ة˘سسب˘ت˘ب ةز˘نو˘لا ةر˘ئاد ن˘مأا ة˘ح˘ل˘سصم تن˘كم˘ت
عم يدمعلا لتقلاب قلعتت ةيسضق ةجلاعم نم ،سسمأا
فنعلاب ةقرسسلا ةيانج عم دسصرتلا و رارسصإ’ا قبسس

، ةنسس26 رمعلا نم غلبي سصخسش اهتيحسض حار
غلبي سصخسش مدقت ىلإا ةيسضقلا تايثيح دوعت ثيح

لجأا نم ةحلسصملا تاذ ىلإا ةنسس85 رمعلا نم
دحأا نم برقلاب سصخسش ةثج دوجو نع غيلبتلا
متيل ،ةنيدملا جراخ ءانبلا داوم عنسصل تاسشرولا
نيع ىلإا لقنتلا غÓبلا يقلت روفو كلذ ىلع ءانب
حلاسصمو ةيسصخسشلا قيقحت رسصانع ةقفر ناكملا
ع˘با˘ت˘لا ن˘يا˘ع˘م˘لا بي˘ب˘ط˘لاو ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
ةثج تدجو ن˘يأا، ةز˘نو˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘م˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم˘ل˘ل
هيلعو ،لوزعم ناكمب سضرأ’ا ىلع ةيمرم ةيحسضلا

يف قيقحت حتف مت ةسصتخملا ةباينلا عم قيسسنتلابو
ةينقتلا لئاسسولا فلتخم لامعتسسا لمسش ةيسضقلا

اذكو ةافولا بابسسأا ديدحت اهنأاسش نم يتلا ةيملعلاو

دق ةيحسضلا تناك لاح يف مهيف هبتسشملا ديدحت
نع كلذو، ةافولا لبق فنعلل رثإا يأ’ تسضرعت

يتلا راث’ا فلتخم عفرو تامسصبلا عفر قيرط
ةيحسضلا تاكرح˘ت ر˘خأا ة˘ع˘با˘ت˘مو ة˘ث˘ج˘لا˘ب ط˘ي˘ح˘ت
قيقحتلا لÓخ نم نيبت ثيح، ةافولا لبق اهتاقÓعو
دوجو اهدجاوت ناكمو ةثجلل ةيناديملا ةنياعملاو
راثأا دوجو عم ،اهنم ةقرفتم ءاحنإا ىلع تامدك
يف نيسصخسش طروت ديدحت اهليلحت دعب مت ىرخأا
ه˘تاذ د˘ح ي˘ف غ˘ل˘ب˘م˘لا سصخ˘سشلا ا˘م˘هد˘حأا ة˘ي˘سضق˘لا

امهتهباجمو امه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ه˘ي˘ل˘عو
ي˘ف كسشل˘ل ’ا˘ج˘م عد˘ت ’ ي˘ت˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘لا ة˘لدأ’ا˘ب
ةفاك لامكتسسا دعب متيل، لتقلا ةيلمع يف امهطروت
مامأا نيطروتملا ميدقت ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا
يف تردسصأا يتلاو تانيوعلا ةمكحم ىدل ةلادعلا

.عاديإ’اب يسضقي ارمأا امهقح
نايفسس ةزمحلا

مرسصنملإ ربمفون رهسشل يمومعلإ نم’إ ةليسصح يف /جيريرعوب جرب

 ةيرورم ةحنج803و رورم ثداح32 ليجسست
ةقايسس ةسصخر105 بحسسو ةفلاخم4191و

مرسصنملا ربمفون رهسشل جيريرعوب جرب نمأ’ يمومعلا نمأÓل ةيئ’ولا ةحلسصملا ةليسصح تفسشك

ةلاح  يأا ليجسست متي  مل هنا اميف  حيرج13 ةباسصإا  هنع جتن ، ينامسسج رورم ثداح32 ليجسست

فلتخم نم ةيرورم ةفلاخم4191 اذكو ةيرورم ةحنج803 حلاسصملا تاذ تلجسس امك .ةافو

ىلوأ’ا ةجردلا تافلاخم اهيلت ةفلاخم8921 عومجمب ةثلاثلا ةجردلا تافلاخم اهردسصتت تاجردلا

ةعبارلا ةجردلا نم ةفلاخم18 اريخأاو ةفلاخم68 عومجمب ةيناثلا ةجردلا تافلاخمف ةفلاخم944

اهنم  ةفلاخم931 ةئيبلا ةيامح و نارمعلا ةقرف تلجسس اهتهج نم ةقايسس ةسصخر105 بخسس مت امك

ريهطتب ةقلعتم ةفلاخم59و ةئيبلاب ةقلعتم تافلاخم(30) ثÓث و نارمعلاب ةقلعتم ةفلاخم83

.ةيمومعلا ةحسصلا و ةفاظنلاب ةقلعتم تافلاخم (30 ) ثÓثو ماعلا قيرطلا
ىسسوم/ع

جيريرعوب جرب

لحم ةقرسس ةلواحمب نيسسبلتم سصاخسشأ ةعبرأأ فيقوت
يناثلا دقعلا يف سصاخسشا ةعبرأا فيقوت نم جيريرعوب جرب نمأ’ ثلاثلا يرسضحلا نمأ’ا رسصانع نكمت
ددعتلا و ليللا يفرظ رفوتب يراجت لحم لخاد نم سسبلت ةلاح يف ةقرسسلا ةلواحم  ةمهتب رمعلا نم
فدهتسسا يذلا ةقرسسلا لعفب اوماق  نيطروتملا ةي’ولا نمأ’ ةماعلا تاقÓعلاو لاسصت’ا ةيلخ بسسحو
طبسض ىلإا دوعت ةيسضقلا نا ةيلخلا تاذ بسسحو ةنيدملا طسسوب ةيزاغلا تابورسشملل عدوتسسم
ىلإا تسضفأا يتلا ةطرسشلا تاقيقحتلل ’امكتسسا و لحملا لخاد سسبلت ةلاح يف  لوا هب هبتسشملا
هيكيرسش ةقفر ةقرسسلا ةينب يراجتلا لحملل لخد هنأاب حيرسصلا هفارتعاو ، ةانجلا يقاب ىلإا لسصوتلا
هيلع و هيلإا بوسسنملا لعفلا ىفن يذلا  رخ’ا امنيب ةقرسسلا يف ةقبسسملا امهتين دكأا ناذللا و  نينث’ا
 ىسسوم/ع.مهدسض يئاسضق فلم زاجنإا مت

 سسإرهأإ قوسس

 ةيلقع تأرثؤوم جورم بابسشلأ طاسسوأأ يف فيقوت
 ةيلسستلأو باعلأ’أ تاعاق لخأد

تارثؤوملا يجورم دحأا فيقوت نم سسارهأا قوسس ةي’و نمأاب ةتاردسس ةرئاد نمأاب ةطرسشلا تاوق نكمت

نمأاب ةطرسشلا تاوقل ةدكؤوم تامولعم دورو رثإا ىلع ، ةنسس42 رمعلا نم غلابلاو بابسشلا طاسسوأا ةيلقعلا

ةيلقعلا تارثؤوملا جيورتل ةيلسستلاو باعلأ’ا تاعاق دحأا لÓغتسسإاب هيف هبتسشملا مايق نع ةتاردسس ةرئاد

هيف هبتسشملل دسصرتلا اهلÓخ نم مت ةمكحم ةيتايلمع ةطخ طبسض كلذ رثإا ىلع متيل ، بابسشلا طاسسوا

ىلع متيل ، عيبلل تادئاعك يلام غلبمو ةيلقعلا تارثؤوملا نم حئافسص هتززحبو همرجب اسسبلتم طبسض يذلا

يئاسضق فلم زاجنإا مت ةينوناقلا تاءارجإ’ا عيمج لامكتسسابو ةحلسصملا رقمل هليوحتو هفيقوت كلذ رثإا

هبجومب مدق عيبلا سضرغب ةعورسشم ريغ ةقيرطب ةيلقعلا تارثؤوملا ةزايح مرج نع هيف هبتسشملا قح يف

. مرجلا سسفن نع ةيلام ةمارغ عم سسبحلاب يئاسضق مكح هقح يف ردسص نيأا ةتاردسس ةمكحم ةباين مامأا

سش.ا

سسإرهأإ قوسس

 موحللأ نم غلك09 نم ديزأأ زجح
ةيحÓسصلأ ةيهتنم تانأويحلأ ءاسشحأأو

ةثداحلإ يف نيسصخسش فاعسسإإ مت

LPGزاغلأ ةوبع راجفنأو ةرايسس قأرتحأ
ةسسبت يف بآأرم لخأد

،سسمأا لوأا ءاسسم ةسسبتب سضيب’ا ءاملاب لولج ناميلسس ديهسشلا ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت

ةنيدمب ةيرقلا يحب لزنم بآارم لخادLPG زاغ ةروراق راجفناب ةعوبتم ةرايسسب بسش قيرح دامخا لجأ’
امهرامعأا ةمدسص ةلاح يفو سسفنتلا يف قيسض امهل نيسصخسش ةباسصا نع رفسسا يذلاو سضيب’ا ءاملا

قارتحا ليجسست نع قيرحلا رفسسا امك سضيبأ’ا ءاملا ت’اجعتسسا ىلإا ’وح ةنسس85و45 نيب حوارتت
لجأ’ تامامحلاب ةيندملا ةيامحلل عاطقلا ةدحو تلخدت رخآا قايسس يفو بآارملاب ةيدام رئاسسخ و ةرايسسلا

نيترايسس نيب مادطسصا يف لثمت ، تامامحلاب لبقتسسملا يح ىوتسسم ىلع عقو ثداحلا ، رورم ثداح

تحتف اميف تامامحلا ت’اجعتسسا ىلإا اولوح ةنسس23 و62 مهرامعأا سصاخسشأا ةثÓث ةباسصإا نع رفسسا
.نيثداحلا تاسسبÓم يف اقيقحت نمأ’ا تاهج

نايفسس ةزمحلا

ةقباسسم ،ةبانع ةي’وب ةئيبلا يف ثحبلا زكرم حتف
ةذتاسسأ’اب ةسصاخ ةداهسشلا سساسسأا ىلع فيظوت
عورفلا فلتخم يف هاروتكدلا ةداهسشل نيلماحلا

،هتاجايتحا ةيطغتل كلذو ةيملعلا تاّسصسصختلاو

.““ب““ مسسق ثحب ذاتسسأا51 فيظوت متيسس نيأا
ةي’وب ةئيبلا يف ثحبلا زكرم نايب فسشك ثيح
بسصانمل فيظوتلا ةقباسسم حتف مت دق هنأا ،ةبانع
نم ددع يف ،ةيلكلاب ““ب““ مسسق ثحب ةذاتسسأا
ادحاو ابسصنم حتف اهنم تاسصسصختلاو عورفلا
با˘˘سصعأ’ا مو˘˘ل˘˘ع تا˘˘سصسصخ˘˘ت ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف
يسساسسأ’ا م˘م˘سست˘لا م˘ل˘ع ،ة˘يو˘سضع˘لا ءا˘ي˘م˘ي˘كلاو
دحاو فيظوت بسصنم حتف بناج ىلإا ،يقيبطتلاو
تا˘سصسصخ˘ت ي˘ف هارو˘ت˘كد˘لا ةدا˘ه˘سش ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح˘˘ل
عو˘ن˘ت˘لاو ،ط˘ي˘ح˘م˘لاو ة˘ي˘ل˘ي˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘كلا
ءايميكو ،ةحسصلا ايجولوكيإاو روطتلا يجولويبلا
نع كيهان ،ةلكي˘هو ة˘ي˘م˘ك تا˘قÓ˘عو ط˘ي˘ح˘م˘لا
،ة˘ق˘با˘سسم˘لا تاذ ي˘ف بو˘ل˘ط˘˘م د˘˘حاو سصسصخ˘˘ت
يف هاروتكدلا ةداهسش ىلع نيلسصحتملا ةدئافل
نلعأا دقف قايسسلا تاذ يفو ،ءايميكلا سصسصخت

نيزئاحلل ىرخأا بسصانم3 حتف نع زكرملا تاذ
ناديمب ممسست سصسصخت هاروتكدلا ةداهسش ىلع
بسصنم حتف ىلإا ةفاسضإا ،ةايحلاو ةعيبطلا مولع
ناديم طيحمو ةئيب تاسصسصخت نم لك يف دحاو
،طيحملاو تانايبلا ايجولو˘ي˘ب ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لاو ة˘ح˘سصلا
و يدسسكأات داهجإا ةعانم سصسصخت ىلإا ةفاسضإا
حسشرتلا تافلم لسسرتو اذه ،ةيبيرجت ايجولويزيف
ةئيبلا يف ثحبلا ز˘كر˘م““ ناو˘ن˘ع˘ل˘ل د˘ير˘ب˘لا ر˘ب˘ع

ةبانع رامع يديسس4202 ب سص، ةبانع ةي’ول

رقمب فيظوتلا ةلباقم ءارجإا نوكيسس نيأا،50032
يديسس ةعماج طسسوب ةئيبلا يف ثحبلا زكرم
.رامع

ةئيبلإ لوح يملعلإ ثحبلل ديدج زكرم ءاسشنإإ
راتخم يجاب ةعماجب مإدتسسملإ روطتلإو

ةينطولا ةكبسشلا تمعادت دقف ىرخأا ةهج نم

ثحبل˘ل د˘يد˘ج ي˘ن˘طو ز˘كر˘م˘ب ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘ل˘ل
أاسشنأا مادتسسم˘لا رو˘ط˘ت˘لاو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا لو˘ح ي˘م˘ل˘ع˘لا
ءاسشنإا مت دقو اذه ،ةبانعب راتخم يجاب ةعماجب
يذيفنت موسسرم بجومب ةئيبلا يف ثحبلا زكرم

اذه فلكيو،36 مقر ةيمسسرلا ةديرجلا يف ردسص
فلكملا ريزولا ةياسصو تحت عسضو يذلا زكرملا
يملعلا ثحبلا جمار˘ب زا˘ج˘نإا˘ب ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لا˘ب
لح هرود ،ةئيبلا لاجم يف يجولونكتلا ريوطتلاو
دراوملا ىلع ةظفاحملاب ةطبترملا تايلاكسشإ’ا
ةجذومن مييقت و اهنيمثت و اهريوطتو ةيعيبطلا
ةياقولاو ةئيبلا ىلع اهريثأات و ةيخانملا تاريغتلا

تايجولونكت و ثولتلاب ةقلعتملا رطاخملا نم
ر˘ي˘ي˘سست و ر˘سضخ’ا دا˘سصت˘ق’ا ر˘يو˘ط˘ت و ،ه˘ت˘˘لازإا
،يذيفنتلا موسسرملا بسسح اهنيمثت و تايافنلا

نع نيلثمم زكرملا اذه ةرادإا سسلجم مسضيو اذه
تاعا˘م˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لاو ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا ر˘يزو
فلكملا ريزولا و ةينارمعلا ةئيهتلا و ةيلحملا
و ة˘عا˘ن˘سصلا و ةدد˘ج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لا و ة˘ئ˘ي˘ب˘˘لا˘˘ب
و ةحÓفلا و ةيئاملا دراوملا و ةقاطلا و مجانملا
و ةحسصلا و يرحبلا ديسصلا و ةيفيرلا ةيمنتلا
ربتعي ثيح،. تايفسشتسسملا حÓسصإا و ناكسسلا

اميف ايعجرم ايملع ابسسكم لثمي يذلا زكرملا اذه
ةئيبلاب ةطبترملا يملعلا ثحبلا تاطاسشنب قلعتي
ةيثحبلا لامعأ’ا طيسشنت ىلع مادتسسملا روطتلاو
نيمأاتل لولح نع ثحب˘تو ،ي˘ئ˘ي˘ب˘لا˘ب م˘ت˘ه˘ت ي˘ت˘لا
ةيمنتلا ة˘مد˘خ˘ل ا˘ه˘ن˘ي˘م˘ث˘تو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا دراو˘م˘لا
ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لا تا˘ي˘لا˘كسشإ’ا ناو ا˘م˘ي˘سس ة˘ماد˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

تايلوأا مويلا لثمت ةمادتسسملا ةيمنتلا تايدحتو
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نزاو˘ت˘لا ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ل ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسا

تا˘يد˘ح˘ت˘لا ل˘ظ ي˘ف ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘ل˘˘ل يدا˘˘سصت˘˘ق’او
لو˘ل˘ح ن˘ع ثح˘ب˘لا بل˘ط˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘سسم˘لا
خانملا رارقت˘سساو ة˘يذ˘غ˘ت˘لا و ها˘ي˘م˘لا تا˘ي˘لا˘كسشإا

ةمدخل اه˘ن˘ي˘م˘ث˘تو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا دراو˘م˘لا ة˘يا˘م˘حو
 .ةيمنتلا

ب/ زوزام

راتخم يجاب ةعماجب مإدتسسملإ روطتلإو ةئيبلإ لوح يملعلإ ثحبلل ديدج زكرم ءاسشنأإ مت اميف

 ةذتاسسأأ فيظوت ةقباسسم حتف
ةبانع ةي’وب ةئيبلأ يف ثحبلأ زكرــمب

نيطلإ نم ينبم رإدج طوقسس رثإإ

ةليسسملاب لجحلأ نيع ةيدلبب منغ سسأأر71 قوفن
ةعاسسلإ دودح يف ةليسسملإ ةي’و لجحلإ نيع ةيدلب  ةيندملإ ةيامحلل ةيوناثلإ ةدحولإ تلخدت
ثيح نيطلإ نم ينبم رإدج طوقسس رثإإ لجحلإ نيع ةيدلب دوعلإ سسإر ىمسسملإ ناكملاب د02 اسس21
رذحلإ و ةطيحلإ ذخأإ نينطإوملإ .يلعف  منغ سسأإر71 قوفن ىلإإ ىدإ امم مانغإ عيطق ىلع طقسس

تايانبلإ وإ اثيدح ةديسشملإ تايانبلإ برق فوقولإ إوبنجت إذكو ةيوقلإ حايرلإ بوبه تإرتف ةسصاخ
.ةليسسملاب ةيندملإ ةيامحلاب مÓع’اب فلكملإ ةعاسس رخ’ حرسص ام بسسح إذهو ةسشهلإ
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