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ف˘نأا˘ت˘ضسأ نأ د˘ع˘ب عأد˘˘يلأ رأر˘˘ق ءا˘˘جو
ةعبأرلأ ةفرغلأ ىدل ةيروهمجلأ ليكو
ي˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ بط˘˘ق˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘ضسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
دمحمأأ يديضس ةمكحمب سصضصختملأ
نوعرف ىده عأد˘يأ ع˘ضضو فا˘ن˘ئ˘ت˘ضسا˘ب
ة˘با˘قر˘لأ تح˘ت تر˘˘يزا˘˘م˘˘ت ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘جو
قيقحت˘لأ ي˘ضضا˘ق ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لأ
تأريزو ددع عفترأ و .ةفرغلأ تأذب

دبع قباضسلأ سسيئرلأ مكح ةرتف لÓخ
نيقحÓملأ نيفوقوملأ ةقيلفتوب زيزعلأ
ماعلأ لاملأ ديدبتو داضسف اياضضق يف

3 ىلإأ نوناقلل ةفلاخم تاقفضص زاجنإأو
ة˘فا˘ق˘ث˘لأ ةر˘يزو ي˘مو˘˘ت ةد˘˘ي˘˘ل˘˘خ د˘˘ع˘˘ب
تحت اهتيضضق تلأزل يتلأو ةقباضسلأ
ررقو .ةينمألأو ةيئاضضقلأ تاقيقحتلأ
ءا˘ضضق سسل˘ج˘م˘ب ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ضضا˘˘ق
د˘˘ير˘˘ب˘˘لأ ةر˘˘يزو عأد˘˘˘يإأ ة˘˘˘م˘˘˘ضصا˘˘˘ع˘˘˘لأ

،ة˘ق˘با˘ضسلأ تلا˘ضصتلأ ا˘ي˘جو˘لو˘˘ن˘˘كتو
يطايتحلأ نجضسلأ ،نوعرف ناميإأ ىده
داضسف ةيضضق يف ،قيقحت ةضسلج دعب
.ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ تلا˘˘ضصتأ ة˘˘كر˘˘ضش سصخ˘˘ت
ريغ تا˘ق˘ف˘ضص ح˘ن˘م˘ب نو˘عر˘ف ع˘با˘ت˘تو
ن˘م بر˘ق˘م لا˘م˘عأأ ل˘˘جر˘˘ل ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق
ةفلاخم» ةمهت اهيلإأ تهجوو ،ةقيلفتوب
ريغ تأزايتمأ حنمو تاقفضصلأ نوناق
ةءاضسإأو ةيمومع لأومأأ ديدبتو ةرربم
ةهجلأ ترر˘قو .«ة˘ف˘ي˘ظو˘لأ لÓ˘غ˘ت˘ضسأ
ةر˘˘يزو عأد˘˘يإأ ا˘˘ه˘˘ضسف˘˘ن ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ضضق˘˘˘لأ

تريزامت ،ةقباضسلأ مجانملأو ةعانضصلأ
ةمذ ىلع يطايتحلأ سسب˘ح˘لأ ،ة˘ل˘ي˘م˘ج
عنضصم عيب سصخت ةيضضق يف قيقحتلأ

اهل تهجوو2102. ماع تانجعملل
حنمو ةف˘ي˘ظو˘لأ لÓ˘غ˘ت˘ضسأ ةءا˘ضسإأ م˘ه˘ت
يدمعلأ ديدبتلأو ةرربم ريغ تأزايتمأ

ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م سسÓ˘˘˘ت˘˘˘خأو
بذاكلأ حيرضصتلأو ذوفنلأ لÓغتضسأو
تأد˘ئا˘ع˘لأ سضي˘ي˘ب˘تو تا˘كل˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا˘˘ب
م˘˘ئأر˘˘ج ن˘˘ع ة˘˘ج˘˘تا˘˘˘ن˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘مأر˘˘˘جإلأ
عومجم كلذ˘ب ع˘ف˘تر˘ي كلذ˘بو .»دا˘ضسف
ي˘ف ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لأ ن˘ي˘ق˘با˘˘ضسلأ ءأرزو˘˘لأ
ىلإأ داضسف اياضضق ةيفلخ ىلع نوجضسلأ

ا˘˘ضسي˘˘ئر م˘˘هزر˘˘بأأ ن˘˘˘مو ،أر˘˘˘يزو22
ى˘ي˘ح˘يوأأ د˘م˘حأأ نا˘ق˘با˘ضسلأ ة˘مو˘كح˘˘لأ

لد˘ع˘لأ ر˘يزوو ،لÓ˘ضس كلا˘م˘˘لأ د˘˘ب˘˘عو
بل˘˘غأأ ن˘˘يدأأو .حو˘˘ل بي˘˘ط˘˘لأ ق˘˘با˘˘ضسلأ
ي˘ت˘لأ ا˘يا˘ضضق˘لأ ي˘ف ن˘ج˘ضسلا˘ب ءأرزو˘لأ

ر˘ه˘ضش ذ˘˘ن˘˘م ءا˘˘ضضق˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع تضضر˘˘ع

ددع أدع ام، نآلأ ىتح9102 ربمضسيد
تلأز ام نيذلأ ني˘فو˘قو˘م˘لأ ن˘م ل˘ي˘ل˘ق
اياضضقلأ يف مهعم ةيراج تاقيقحتلأ
ةر˘يزو رأر˘غ ى˘ل˘ع ،م˘ه˘ي˘لإأ ة˘بو˘ضسن˘م˘لأ
كلذ عم ةأزأوملاب .يموت ةديلخ ةفاقثلأ
ةمضصاعلأ يلأو ،ةزابيت ةمكحم تنأدأأ
يف نجضسلاب خوز رداقلأ دبع قبضسألأ
نمأÓ˘ل ق˘ب˘ضسألأ ر˘يد˘م˘لأ دا˘ضسف ة˘ي˘ضضق
ينغلأ دبع دعا˘ق˘ت˘م˘لأ ءأو˘ل˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ

ن˘يد˘لأ ي˘ح˘م لا˘م˘عألأ ل˘جرو ،ل˘˘ما˘˘ه

ة˘˘مأر˘˘غ˘˘ب تم˘˘كح ا˘˘م˘˘˘ك .تو˘˘˘كح˘˘˘ط
ةيمومع˘لأ ة˘ن˘يز˘خ˘ل˘ل ي˘لا˘م سضيو˘ع˘تو
تل˘˘ضصو ،«خوز ردا˘˘ق˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع» ى˘˘ل˘˘ع

نويلم11 ة˘ي˘لا˘˘م˘˘جإلأ ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ي˘˘ق
ةليقث ًامهت اضضيأأ يضضاقلأ هجوو .رانيد
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ،ق˘ب˘ضسألأ ة˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لأ ي˘˘لأو˘˘ل
نم ةيمومع لأومأل دمعلأ ديدبتلأ«ـب

،قح هجو نود يمومع فظوم فرط
تاكلتممل يعرضشلأ ريغ لامعتضسلأو
م˘كح˘ب ا˘ه˘ي˘لإأ د˘ه˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع لأو˘˘مأأو
وأأ ةفيظولأ لÓغتضسأ ةءاضسإأو ،هتفيظو
ة˘ضسرا˘م˘م را˘طإأ ي˘ف أد˘م˘˘ع بضصن˘˘م˘˘لأ

ن˘ي˘نأو˘ق˘لأ قر˘خ و˘ح˘ن ى˘ل˘ع ه˘ت˘ف˘ي˘˘ظو
ىلع لوضصحلأ سضرغ˘ب تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأو
نايك وأأ سصخضشل ةقحتضسم ريغ عفانم
يلأولأ اضضيأأ لثمي نأأ بقتريو .«رخآأ
ىرخأأ داضسف مهتب ءاضضقلأ مامأأ قبضسألأ
دا˘ضسف ا˘يا˘ضضق ي˘˘ف ه˘˘م˘˘ضسأ دورو د˘˘ع˘˘ب
نيبرقم لامعأأ لاجرو نيقباضس ءأرزو
أا˘جرأأ ،قا˘ي˘ضسلأ ي˘فو .ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘˘تو˘˘ب ن˘˘م
ي˘ف سصضصخ˘ت˘م˘لأ ي˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ بط˘˘ق˘˘لأ

ةيداضصتقلأو ةيلاملأ مئأرجلأ ةحفاكم
ةم˘كا˘ح˘م ،د˘م˘ح˘مأأ يد˘ي˘ضس ة˘م˘كح˘م˘ب
ريزو ؛نيقباضسلأ نير˘يزو˘لأو ،ى˘ي˘ح˘يوأأ
لقنلأو لوغ رامع ةيمومعلأ لاغضشألأ

ةلولأ نم ددعو ،نÓعز ينغلأ دبع

دا˘ضسف ة˘ي˘ضضق ي˘ف ر˘ب˘م˘ضسيد41 ىلإأ
ءاضضقلأ هّجوو ،ةحايضسلأ عاطق سصخت
نيقباضسلأ نييموكحلأ نيلوؤوضسملأ ىلإأ
حن˘مو ة˘ف˘ي˘ظو˘لأ لÓ˘غ˘ت˘ضسأ ءو˘ضس م˘ه˘ت

لأومأأ ديدبتو ةقحتضسم ريغ تأزايتمأ

ن˘ب لا˘م˘عألأ ل˘جر ح˘لا˘ضصل ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع

سسف˘ن ي˘ف ق˘حÓ˘م˘لأ ،د˘م˘˘ح˘˘م ح˘˘ضسي˘˘ف

ريزو اضضيأأ ءاضضقلأ عضضخأأو .ةيضضقلأ

وهو ،يبوهيم نيدلأزع قبضسألأ ةفاقثلأ

ةيضسائرلأ تاباختنلأ يف قباضس حضشرم

داضسف ةي˘ضضق ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ،ةر˘ي˘خألأ

ةي˘مو˘م˘ع لأو˘مأأ د˘يد˘ب˘ت سصخ˘ت ،ي˘لا˘م

ا˘م˘ن˘ي˘ضسلأ ل˘يو˘م˘ت ة˘ي˘نأز˘ي˘م ر˘ي˘˘ي˘˘ضستو

ةيئامنيضسلأو ةين˘ف˘لأ ة˘ط˘ضشنألأ سضع˘بو

اهيف ق˘حÓ˘ت دا˘ضسف ة˘ي˘ضضق˘ب ط˘ب˘تر˘تو،

جا˘ح ةر˘ي˘م˘ضس ة˘ي˘ئا˘م˘ي˘ن˘ضسلأ ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لأ

ي˘ف ر˘ه˘ضشأأ ذ˘ن˘م ة˘فو˘قو˘م˘لأ ي˘˘نÓ˘˘ي˘˘ج

،ةزابيت ءاضضق سسلجم أاجرأأو .نجضسلأ

،يراجلأ ر˘ب˘م˘ضسيد21 خ˘يرا˘ت ى˘لإأ

قباضسلأ لمعلأ ريزو ةمكاحم فانئتضسأ

،يزاغلأ عيفضش هلجنو يزاغلأ دمحم

ي˘ن˘غ˘لأ د˘ب˘ع ق˘با˘˘ضسلأ ل˘˘ق˘˘ن˘˘لأ ر˘˘يزوو

دبع قباضسلأ ماعلأ نمألأ ريدمو ،نÓعز

ةيضضق يف نيعبا˘ت˘م˘لأو ،ل˘ما˘ه ي˘ن˘غ˘لأ

لامعألأ ةديضس ةضسيئرلأ اهتلطب ،داضسف

ةنبلاب» فرعت يتلأو ،سشانضشن ةخيلوز

ةقفر -«ايام مأدم ،ةقيلفتوبل ةفيزملأ

ل˘غ˘ت˘ضست تنا˘ك ،ا˘ه˘ئا˘˘ن˘˘بأأ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثأ

لوضصحلل ةضسائرلأ طيح˘م˘ب ا˘ه˘تا˘قÓ˘ع

سضور˘قو تأرا˘ق˘عو تأزا˘ي˘ت˘مأ ى˘˘ل˘˘ع

ةيلام غلابم ىلع اهيدل رثعو ،ةيكنب

.ةبعضصلأو ةيلحملأ ةلمعلاب ةريبك
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سسمأأ ةي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو تل˘ضسأر

ينطولأ بأرتلأ ربع اهتايريدم فلتخم

ريضس سصوضصخب تاميلعت تهجو ثيح,

0202.  ة˘ن˘˘ضسل ة˘˘يرأدإلأ لا˘˘م˘˘عألأ

فلتخم ذيفنت نامضض ىلع اضصرح كلذو

درأوملأ رييضستب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

ل˘ف˘كت˘˘لأو ،0202 نأو˘ن˘ع˘ب ة˘˘ير˘˘ضشب˘˘لأ

يمدختضسم˘ب ل˘ث˘مألأ ي˘لا˘م˘لأو يرأدإلأ

ة˘ي˘ضصو˘لأ ةرأزو˘لأ تب˘لا˘˘طو .عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ

تأءأرجإلأ ذاختاب ةيئلو˘لأ تا˘ير˘يد˘م˘لأ

سسكعني د˘ق ل˘ل˘خ يأأ يدا˘ف˘ت˘ل ة˘مزÓ˘لأ

مظتنملأو نضسحلأ ريضسلأ ىلع بلضسلاب

.لامعلأو نيفظوملل ةينهملأ تأراضسملل

عفر ىلع سصرحلأ ىلأ ةرأزولأ تعدو

ةيرأدإلأ تايلمعلأ فلتخم زاجنإأ ةريتو

لك عأديإأ ىلع لمعلأ عم ةلضصلأ تأذ

تأرأرق˘لأ ع˘يرا˘ضشمو ة˘يرأدإلأ لا˘م˘عألأ

أذ˘كو .بضصا˘ن˘م˘لأ ر˘ير˘ح˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ

،ةيلاملأ ةباقر˘لأ ح˘لا˘ضصم ىد˘ل ا˘ه˘ل˘غ˘ضش

م˘ت˘ي نأأ ى˘ل˘ع ،ر˘ي˘خأا˘˘ت وأأ ل˘˘طا˘˘م˘˘ت نود

02 هاضصقأأ لجأأ يف اهذيفنت نم ءاهتنلأ

تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لأ نأأ تح˘˘ضضوأأو .ر˘˘ب˘˘م˘˘ضسيد

ريرحتب ةقلعتملأ كلت يه ةدوضصقملأ

ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘ي˘لا˘م˘لأ بضصا˘ن˘م˘˘لأ

ىلإأ ةيقرتلأ دعاقت˘لأ ا˘م˘ي˘ضسل.با˘ب˘ضسألأ

،لقنلأ ،لزع˘لأ ،ة˘لا˘ق˘ت˘ضسلأ، ى˘ل˘عأأ بتر

ن˘م ا˘هر˘˘ي˘˘غو بأد˘˘ت˘˘نلأ، عأد˘˘ي˘˘ت˘˘ضسلأ

ل˘˘غ˘˘ضش أذ˘˘كو.ة˘˘ل˘˘ضصلأ تأذ لا˘˘˘م˘˘˘عألأ

فيظوتلأ قيرط نع ةيلاملأ بضصانملأ

اي˘ل˘ع˘لأ سسرأد˘م˘لأ ي˘ج˘ير˘خ˘ل ر˘ضشا˘ب˘م˘لأ

م˘ئأو˘ق˘لأ لÓ˘غ˘ت˘ضسأ ا˘ضضيأأو.ةذ˘˘تا˘˘ضسأÓ˘˘ل

فيظوت تاقباضسمب ةضصاخلأ ةيطايتحلأ

7102 يتنضس نأونعب ةمظنملأ ةذتاضسألأ

ق˘ير˘ط ن˘ع ةذ˘تا˘ضسألأ ة˘ي˘قر˘تو،8102و
لÓغتضسأ أذكو .ةي˘ن˘ه˘م˘لأ تا˘نا˘ح˘ت˘ملأ
ة˘˘ضصا˘˘خ˘˘لأ ة˘˘ي˘˘طا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حلأ م˘˘˘ئأو˘˘˘ق˘˘˘لأ
نأونعب ةمظنملأ ةينهملأ تاناحتملاب

بترلأ سضعبب قاح˘ت˘لÓ˘ل9102 ةنضس
ةيقرتلأ تاميلعتلأ سصخت امك .ةيرأدإلأ

ليهأاتلأ مئأوق ىلع ليجضستلأ قيرط نع
ةيقرتلأ، ةداهضشلأ سساضسأأ ىلع ةيقرتلأ،
ن˘˘˘يو˘˘˘كت ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘ضسأ د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
دعب ةيقرتلأ ىلإأ ة˘فا˘ضضإلا˘ب.سصضصخ˘ت˘م
نع ، ةيقرتلأ لبق نيوكت ةرتف لامكتضسأ

.ليهأاتلأ مئأوق ى˘ل˘ع ل˘ي˘ج˘ضست˘لأ ق˘ير˘ط
مامتهلأ ةرورضض ىلإأ ةرأزولأ تهبنو
ةذ˘تا˘ضسألأ تا˘ف˘ل˘م ر˘ي˘ضشأا˘ت ي˘ت˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ب
ى˘ل˘ع ءأو˘ضس ،ن˘ي˘ن˘ي˘ع˘م˘لأ ن˘يد˘قا˘ع˘ت˘م˘لأ

ةفضصب وأأ ةتقؤوم ةفضصب ةرغاضش بضصانم

يبضستنم جا˘مدإأ تا˘ف˘ل˘م أذ˘كو .ة˘ي˘ئا˘ه˘ن

جا˘مدإلأو ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لأ جا˘˘مدإلأ يزا˘˘ه˘˘ج

ي˘ف تأدا˘ه˘ضشلأ ي˘ل˘ما˘ح˘ل ي˘عا˘م˘ت˘˘جلأ

.ةحاتم˘لأ ةر˘غا˘ضشلأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ بضصا˘ن˘م˘لأ

تأرأرق ريضشأات ةرورضض ىلع تدكأأو

دضصق، لاجآلأ برقأأ يف نيفظوملأ لقن

ةلبقتضسملأ ةيبرتلأ تاير˘يد˘م˘ل حا˘م˘ضسلأ

سضعب ّنإا˘ف ةرا˘ضشإÓ˘ل.م˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لأ ن˘م

ا˘ه˘ن˘ع بتر˘ت˘ت ةرو˘كذ˘م˘لأ تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ

بضصا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ق˘˘ل˘˘ت تÓ˘˘يو˘˘ح˘˘˘ت

طبضض ةرورضض ى˘ل˘ع تد˘كأأو.ة˘ي˘لا˘م˘لأ

ة˘ي˘لا˘م˘لأ بضصا˘ن˘م˘لأ ل˘يو˘ح˘ت ع˘يرا˘ضشم

بأو˘˘˘˘بألأ ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ضصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لأ

نيب مئأدلأ قيضسنتلأ ليعفت عم.ةيلاملأ

نا˘م˘ضضو ،ة˘ير˘يد˘م˘لأ ل˘خأد ح˘لا˘˘ضصم˘˘لأ

رمتضسملأو رضشابملأ رواضشتلأو لضصأوتلأ

.يمومعلأ فيظولأ حلاضصم عم

¯ ¥.h

،دأرج زيزعلأ دبع ،لوألأ ريزولأ سسأأرت
ةينقتب ىرج ،ةموكحلل اعامتجأ ،مويلأ
نايب راضشأأو .دعب نع يئرمـلأ رضضاحتلأ
ةمو˘كح˘لأ ءا˘ضضعأأ نأأ ى˘لوألأ ةرأزو˘ل˘ل
م˘˘ي˘˘ضسأر˘˘م ع˘˘يرا˘˘ضشم ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث أو˘˘˘ضسرد
ر˘˘يزو ن˘˘م ل˘˘ك ا˘˘ه˘˘مّد˘˘ق ،ة˘˘يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘˘ت
.ةيمومعلأ لا˘غ˘ضشألأ ر˘يزوو  ،ة˘ي˘لا˘مـلأ

همّدق سضرع ىلإأ ةموكحلأ تعمتضسأو
ي˘˘˘عور˘˘˘ضشم لو˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘مـلأ ر˘˘˘˘يزو
تايفيك  نأددحي نييذيفنت نيموضسرم
عورضشمب قفرمـلأ دأدعتلأ لودج دأدعإأ
طور˘ضشو ،ة˘˘ن˘˘ضسل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘مـلأ نو˘˘نا˘˘ق
فدهي .ةيلامـلأ تأدا˘م˘ت˘علأ ةدا˘ع˘ت˘ضسأ

ىلإأ لوألأ يذيفنتلأ موضسرمـلأ عورضشم

دأدعتلأ لودج دأدعإأ تا˘ي˘ف˘ي˘ك د˘يد˘ح˘ت
ة˘ي˘لا˘مـلأ نو˘˘نا˘˘ق عور˘˘ضشم˘˘ب ق˘˘فر˘˘مـلأ
يو˘ضضع˘لأ نو˘نا˘ق˘لأ نأأ ثي˘ح .ة˘˘ن˘˘ضسل˘˘ل
ىلع سصني ةيلامـلأ نينأوق˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ

ةيفافضشلأ زيزعت لجأأ نم دأدعتلأ لودج
ر˘ير˘ب˘تو ع˘ب˘ت˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإأ سسير˘˘كتو
،دأدعتلأ ةئف بضسح ،اًيونضس تأرييغتلأ

ةيمومعلأ تاضسضسؤومـلأ ىوتضسم ىلع
اميفو .ةياضصولأ تحت تائيهلأ أذكو
فدهيف ،يناثلأ سصنلأ عورضشم سصخي
ةداعتضسأ طورضش د˘يد˘ح˘تو ر˘ي˘طأا˘ت ى˘لإأ
ىلإأ ةموكحلأ تعمتضسأو .تأدامتعلأ

ةيمومعلأ لاغضشألأ ريزو همّدق سضرع
فنضص يف قرط˘لأ ف˘ي˘ن˘ضصت ن˘م˘ضضت˘ي
ىلإأ سصنلأ أذه فدهيو .ةرايضسلأ قرطلأ
فينضصتلل ةحرتقمـلأ قرطلأ زوحت نأأ

ةرا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضسلأ قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘لأ ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘ضص ي˘˘˘˘˘ف

ةي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ تا˘ف˘ضصأو˘مـلأ

رايضسلأ قيرطلأ :يهو ،ا˘ه˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘مـلأ

قرضش رايضسلأ قيرطلأو ،بونج لامضش

ذ˘فا˘ن˘˘مو ،را˘˘ي˘˘ضسلأ ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأو ،بر˘˘غ

،مناغتضسمو ،ة˘يا˘ج˘ب˘ل را˘ي˘ضسلأ ق˘ير˘ط˘لأ

أذ˘˘ه˘˘بو .وأودو˘˘بو ،ةد˘˘لأرزو ،نأر˘˘هوو

هتاميلعت لوألأ ريزولأ ردضصأأ ،دّدضصلأ

قيرطلأ نم ريخألأ ءزجلأ لامكتضسل

ةنضس ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق بر˘غ قر˘ضش را˘ي˘ضسلأ

ع˘فد˘لأ تا˘ط˘ح˘م ع˘˘ضضو ع˘˘م،1202

ز˘ي˘˘ح را˘˘ي˘˘ضسلأ ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘ضسل

ى˘لإأ ة˘مو˘كح˘لأ تع˘م˘ت˘ضسأو .ة˘مد˘˘خ˘˘لأ

ر˘يزو ن˘˘م ل˘˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘مّد˘˘ق ن˘˘ي˘˘ضضر˘˘ع

ة˘ي˘ل˘ح˘مـلأ تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خأد˘˘لأ

ةحضصلأ ر˘يزوو ة˘ي˘نأر˘م˘ع˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأو

تا˘ي˘ف˘˘ضشت˘˘ضسمـلأ حÓ˘˘ضصإأو نا˘˘كضسلأو

لمعلأ يقيرف لاغضشأأ مدقت ىدم لوح

سسلجمـلأ بقع ا˘م˘ه˘ع˘ضضو م˘ت ن˘يذ˘ل˘لأ

92 يف دقعنمـلأ كرتضشمـلأ يرأزولأ

نأأ ر˘ي˘كذ˘ت˘لا˘ب ر˘يد˘جو0202. رب˘م˘فو˘ن

ا˘ضص˘ّضصخ د˘ق ن˘يذ˘ه ل˘م˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف

حا˘ق˘ل˘ل ي˘ح˘ضصلأ بنا˘ج˘لا˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل

اميضسلو ،انوروك سسوريفـل داضضمـلأ

ميعطتلأ ططخمو ءانتقلأ ةيجيتأرتضسإأ

،ةهج نم ،ةيرضشبلأ درأومـلأ ريضضحتو

لقنب سصاخلأ يكيتضسجوللأ بناجلأو

بأرتلأ ربع  هعيزوتو هنيزختو حاقللأ

.ىرخأأ ةهج نم ،ينطولأ

ةئيهتلا لاغسشأاب ةفلكملا ةكرسشلا نييعت
ابيرق ةيجراخلا

0002 عقوم يف ىلوألا ةسصحلا عيزوت
لوألا يثÓثلا ةياهن عم «لدع» نكسسم

نم دد˘ع˘ب ه˘ئا˘ق˘ت˘لا ىد˘ل ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب قرا˘ط «لد˘ع» ة˘لا˘كو ما˘ع ر˘يد˘م د˘كأا

ةئيهتلا لاغسشأا نأا ،ءاثÓثلا ةيسسمأا،«2 لدع» جمانرب يف نيبتتكملا

يف قلطنتسس سشيرلا عارذب ةينكسس ةدحو0002 عقوم يف ةيجراخلا
ي˘ثÓ˘ث˘لا لÓ˘خ ىلوألا ة˘سصح˘لا ع˘يزو˘ت ة˘ي˘نا˘ك˘مإا ع˘م ،ن˘ي˘عو˘ب˘سسأا نو˘˘سضغ

هريوطتو نكسسلا نيسسحت ةلاكو ماع ريدم ىقتلا1202. ةنسس نم لوألا
ي˘ف ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘ك˘م˘لا ن˘م دد˘ع˘ب ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا ة˘ي˘سسمأا ،ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب قرا˘˘ط «لد˘˘ع»

مسسا اه˘ي˘ل˘ع او˘ق˘ل˘طأا ة˘عو˘م˘ج˘م ن˘م˘سض نو˘ط˘سشن˘ي يذ˘لا «2 لد˘ع» ج˘ما˘نر˘ب

اهتداق يتلا ةيدقفتلا ةرايزلا سشماه ىلع كلذو «ةبانع2 لدع رارحأا»
نأا يبيرعلب مهل دكأا ثيح ،هتلاكو عيراسشم ىلع فوقولل ةيلولا ىلإا

ةينك˘سس ةد˘حو0002 عورسشم يف م˘ئا˘ق˘لا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ل˘ك˘سشم
عارذ ةيرادإلا ةعطاقملاب «ةدوع نب ىفطسصم نب» ةديدجلا ةنيدملاب
لحيسس «ا˘كزوأا» ة˘ي˘كر˘ت˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا ا˘هزا˘ج˘نإا ىل˘ع تفر˘سشأا يذ˘لا سشير˘لا

حتف ةيلمع نأا مهل حسضوأا ثيح ،راظتنلا نم رهسشأا دعب كلذو ابيرق
يف تمت ةيجراخلا ةئيهتلاب لفكتتسس يتلا ةسسسسؤوملا رايتخل ةفرظألا
تاءارجإÓل ةلاكولا عيرسست دعب كلذو يراجلا ربمسسيد رهسش نم عباسسلا
لوألا لوؤوسسملا فسشك امك ،ةيلمعلاب ةسصاخ ةسصقانم قÓطإاب ةقلعتملا

خيراتب نوكيسس ةيجراخلا ةئيهتلا لاغسشأا قÓطنا نأا «لدع» ةلاكو نع

عورسشم اهدعب ماعلا ريدملا نياع هنأا ىلإا اتفل ،يراجلا ربمسسيد02

تار˘ي˘سضح˘ت˘لا ىل˘˘ع ف˘˘قو ن˘˘يأا ،سشير˘˘لا عارذ˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ك˘˘سس ةد˘˘حو0002
ةمزألا كلذب جرفنتل ،ةيجراخ˘لا ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت لا˘غ˘سشأا قÓ˘ط˘نا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
،رهسشأا ذنم هب تانكسسلا زاجنإا لاغسشأا تهتنا يذلا عقوملا اذهب ةقلعتملا

ديعاوم سصوسصخب امأا ،ةئيهتلا لكسشم ببسسب متي مل اهميلسست نأا ريغ
،عقوملا اذه يف ةدافتسسلاب نيينعملا نيبتتكملا ىلع تانكسسلا عيزوت
ةيجراخلا ةئيهتلا ةيلمع نأا «ةعاسس رخآا» ـل قوثوم ردسصم حسضوأا دقف

نم ددعلا سسفنل تسصسصخ يتلا ةينكسس ةدحو957 ةسصح نم قلطنتسس

ةيريدملا نإا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو0202 ةنسس ن˘م سسرا˘م ر˘ه˘سش ي˘ف ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘ك˘م˘لا
ـب ةردقم ىلوأا ةسصح عيزوت نأا عقوتت ةبانعب «لدع» ةلاكول ةيوهجلا

عزوت نأا ىلع،1202 ةنسسل لوألا يثÓثلا ةياهن عم ةينكسس ةدحو233

يناثلا يثÓثلا ة˘يا˘ه˘ن ع˘م ة˘ي˘ن˘ك˘سس ةد˘حو724 ـب ةردق˘م ة˘ي˘نا˘ث ة˘سصح
سصوسصخب امأا ،اهل ططخم امك رومألا تراسس لاح كلذو ةنسسلا سسفنل
كلذ نأاب ماعلا ريدملا حسضوأاف عقوملا اذه يف ةسصحلا ةيقب سصيسصخت
اذه ،عقوملا لماك يف ةيجراخلا ةئيهتلا لاغسشأا مدقت ةبسسنب طبترم
يف ةيجراخلا ةئيهتلا لكسشم رركت مدع ىلع لمعلاب يبيرعلب دعوو

ءاوسس «2 لدع» عورسشم نمسض تانكسس زاجنإا اهب يرجي يتلا عقاوملا يقاب
ةطخ عسضو لÓخ نم كلذو ةرطنقلا زو ةسسوتيلاكلا ،سشيرلا عارذ يف
يقاب سصوسصخب امأا ،ةيجراخلا ةئيهتلا لاغسشأا رخأات مدع نمسضت لمع

دقف نيبتتكملا سضعبب هئاقتلا ىدل يبيرعلب اهل قرطت يتلا تافلملا
ةسسوتيلاكلاو ةرطنقلا عقومب ةسصاخلا سصيسصختلا تاداهسش نأاب حسضوأا
را˘ي˘ت˘خا ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلا د˘ع˘ب اذ˘هو ة˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م˘سض م˘ت˘˘ت˘˘سس
يذلا تقولا يف ،ةريخألا ةسصحلل يناثلا رطسشلا رماوأا بسصو عقاوملا
ثلاثلا رطسشلا مهعفد مغر مهئاسصقإا مت نم نوعط ةسسارد نع هيف نلعأا
اودافتسسا وأا ةينكسس ةيراقع كÓمأا مهيدل نأا تاقيقحتلا فسشك ةجيتن

،1202 ةنسس علطم متيسس نكسس نم ةدافتسسÓل ةيمومع ةيلام تاناعإا نم
ه˘ترا˘يز لÓ˘خ ما˘ق «لد˘ع» ة˘لا˘كو ما˘ع ر˘يد˘م ىلإا ةرا˘˘سشإلا رد˘˘ج˘˘تو اذ˘˘ه
تاكرسش مازتلا ىدمو اهتيعون ىلع فوقولل عيراسشملا نم ةلمج ةنياعمب
.ةيدقاعتلا لاجآلاب زاجنلا
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بوبحلا لقنب ةسصاخ رخاوب6 تنتقإا
تايواحلا تÓقان نم ددع ءارسشل ىعسستو

تاكرسشلا ةرطيسس رسسكل ططخت رئازجلا
يرحبلا لقنلا لاجم يف ةيبنجألا

لقنب ةسصاخ رخاوب  ةتسس يرئازجلا يرحبلا لقنلا عمجم ينتقيسس
رطيسست يذلا لاجملا اذه يف هتسصح عفر نم نكمتلا دسصق بوبحلا

˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا سسي˘ئر˘لا ه˘ن˘ل˘عأا ا˘م˘ب˘سسح ,ة˘ي˘ب˘ن˘جأا تا˘˘كر˘˘سش  ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ةنجلب عامت˘سسا ة˘سسل˘ج لÓ˘خ ير˘م˘غ ي˘بر˘ع˘لا ل˘ي˘عا˘م˘سسإا ,ع˘م˘ج˘م˘ل˘ل
سسلجمل˘ل ة˘ي˘ك˘ل˘سسÓ˘لاو ة˘ي˘ك˘ل˘سسلا  تلا˘سصتلاو تÓ˘سصاو˘م˘لاو ل˘ق˘ن˘لا
يزمغ نأا ,ينطولا يبعسشلا سسلجملل نايب حسضوأا و.ينطولا يبعسشلا
ةسصاخ رخاوب ةتسس ءانتقا ةجمرب ىلإا عامتسسلا ةسسلج لÓخ راسشأا

فدهب تايواحلا تÓقان ءارسشل عورسشم ريطسست عم بوبحلا لقنب
تا˘˘كر˘˘سشلا ا˘˘ه˘˘سضر˘˘ف˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘يد˘˘سشلا ة˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘م˘˘˘غ سضو˘˘˘خ

ي˘سضق˘ي ا˘فد˘ه ر˘ط˘سس ع˘م˘ج˘م˘لا نا˘ك, را˘طإلا اذ˘ه ي˘˘فو.»ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جألا

يف بوبحلا لقن لاجم يف ةئاملاب52 ةبسسن قيقحت ىلإا لوسصولاب

5 و4 نيب حوارتت ةبسسن ىوسس ققحي مل هنكلو5202 ةنسس قافآا
ديد˘ج˘ت ي˘ف ع˘م˘ج˘م˘لا عر˘سشو. قو˘سسلا هذ˘ه را˘ك˘ت˘حا بب˘سسب ة˘ئا˘م˘لا˘ب

ءارسشل  ةلودلا فرط نم ةينازيم دسصر لÓخ نم4102 يف هلوطسسأا

لقنل ةد˘حاوو ر˘خاو˘ب01 ءا˘ن˘ت˘قا نآلا ىلإا م˘ت ثي˘˘ح ,ةر˘˘خا˘˘ب52
ة˘˘حÓ˘˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘سش لو˘˘ط˘˘سسأا ل˘˘ك د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘ب  تح˘˘م˘˘سس ن˘˘ير˘˘˘فا˘˘˘سسم˘˘˘لا
حنم راطإا يف لخدت تازاجنإلا هذه لك نأا يرمغ دكأاو.ةيرحبلا

52 ي˘لاو˘ح˘ل ا˘ير˘ح˘ب Ó˘قا˘ن نو˘ك˘ي˘ل ة˘سصر˘ف˘لا  ير˘ئاز˘ج˘˘لا لو˘˘ط˘˘سسألا
ىلإا ةفاسضإا, تاقورحملا  جراخ تادراولاو تارداسصلا نم ةئاملاب
نم ةمدقملا  تامدخلاو تازايتملا زاربإل ةيئاعد تÓمحب مايقلا

سصوسصخبو .يرحبلا لقنلا لاجم يف ةيرئازجلا تاكرسشلا فرط
ةنسس ذنم اهررسضت ىلإا را˘سشأا ,ع˘م˘ج˘م˘لا تا˘كر˘سشل ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا

ام91 ديفوك ةحئاج ىلإا لوسصو داريتسسلا سضافخنا  ببسسب6102

ىرخأا ةهج نم .ةئاملاب05 يلاوحب اهلامعأا مقر عجارت ىلإا ىدأا
ةلهؤوملا ةلماعلا د˘ي˘لا سصق˘ن ة˘ل˘ك˘سشم ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا سسي˘ئر˘لا حر˘ط,
نأا اد˘كؤو˘م ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا˘ب دا˘ج˘ن˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل ا˘˘ه˘˘ع˘˘فد اد˘˘ح تغ˘˘ل˘˘ب ي˘˘ت˘˘لاو
ةريبك ةسصسصختملا ةيرحبلا ةلماعلا ديلل ةبسسنلاب قوسسلا تابلطتم

دو˘جو˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب  ن˘يو˘ك˘ت˘لا ي˘ف سصق˘ن دو˘جو ل˘ظ ي˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل اد˘˘ج
ليعامسسوب ةسسردم يهو لاجملا اذه يف نيوكتلل ةديحو ةسسردم

هذه تمقافتو .ايونسس ابلاط06 باعيتسسا ةقاطب ةزابيت ةيلوب
تاراطإلا نم ريثك باطقتسساب ىرخأا تاكرسش مايق دعب ةلكسشملا
نم تاب هنأاب فاسضأا يذلا لوؤوسسملا بسسح ,لسضفأا تازايتما ريظن
.ةديدج ةسصسصختم سسرادم حتفو نيوكتلا تاردق عفر يرورسضلا

تاكرسشلا ةل˘ك˘ي˘ه ةدا˘عإا بق˘ع6102 يرفيف يف ع˘م˘ج˘م˘لا سسسسأا˘تو
ةسسسسؤوم يف اهعمج م˘ت ثي˘ح, ير˘ح˘ب˘لا ل˘ق˘ن˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘سضبا˘ق˘لا

ةعا˘ن˘سصلاو ة˘نا˘ي˘سصلاو ير˘ح˘ب˘لا ل˘ق˘ن˘لا ر˘ي˘ي˘سست ي˘ف م˘ك˘ح˘ت˘ت ةد˘حاو
نا˘ت˘ن˘ثا ا˘ه˘ن˘م تا˘كر˘سش ة˘ت˘سس ع˘م˘ج˘م˘لا م˘سضيو .تا˘مد˘خ˘لاو ة˘ير˘ح˘ب˘لا

ةيرحبلا تامدخلل ناتن˘ثاو ع˘ئا˘سضب˘ل˘ل ير˘ح˘ب˘لا ل˘ق˘ن˘ل˘ل نا˘ت˘سصسصخ˘م
.ةيرحبلا ةنايسصلاو نفسسلا ءانبل ىرخأاو نيرفاسسملا لقنل ةكرسشو
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ىدل نعطلا عاديإا متو ،امهقح يف ردسص يذلا عاديإلا رارق يف انعط تريزامت ةليمجو نوعرف ىده نيتقباسسلا نيتريزولا عافد مدق
 .ةمسصاعلا ءاسضق سسلجم ىدل ماهتلا ةفرغ لبق نم لوألا سسمأا موي ردسص يذلا عاديإلا رمأا فانئتسسا لجأا نم ايلعلا ةمكحملا

0202 ةنسسل ةيرادإلا لامعألا ريسس سصوسصخب تاميلعت يف

ةيلاملا بسصانملا ريرحتل مايأا01 اهتايريدم لهمت ةيبرتلا ةرازو

ةموكحلل اعامتجا سسأارتي دارج

1202 ةياهن لبق لÓغتسسإلا عفد تاطحمو رايسسلا قيرطلا زاجنا لامكتسسا

امهسسبح رارق يف تريزامتو نوعرف تنعط تقو يف

 داسسفلاب تامهتملا ةقيلفتوب تاريزو
تافوقوم ةثÓث ىلإا عفتري



يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا سسي˘˘ئر رذ˘˘حو
،ةيموم˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘ل
ي˘˘ف ،ط˘˘بار˘˘م سسا˘˘ي˘˘لإا رو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا
راسشتنا ن˘م ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت

يف ةيئافسشتسسلا ةيودألا عيب ةرهاظ
لسصاوتلا عقاومو ءادوسسلا قاوسسألا
اميف.اهراعسسأا فعسضب ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ر˘ي˘غ ر˘مألا ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ ر˘ب˘ت˘عا
سصا˘˘خ˘˘سشأا فر˘˘ط ن˘˘م ي˘˘˘قÓ˘˘˘خألا

حابرألا قيقحتل ةرد˘ن˘لا نو˘ل˘غ˘ت˘سسي
ا˘ي˘عاد ، ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا با˘˘سسح ى˘˘ل˘˘ع
كراد˘ت ى˘لإا ة˘ي˘ح˘˘سصلا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
نأا افسشاك، ةرهاظلا مقافت لبق رمألا
ةرد˘ن ن˘م ي˘نا˘ع˘ت تا˘ي˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا

ة˘يودألا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘نا˘˘خ
ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا جÓ˘˘ع˘˘ل ة˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا
ارظنو .ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ر˘ط˘سضا، ةرد˘ن˘لا هذ˘ه˘ل
هذ˘ه ن˘ع ثح˘˘ب˘˘لا ى˘˘لإا ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا
ع˘˘قاو˘˘م ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ئار˘˘˘سشو ة˘˘˘يودألا

قاو˘سسألاو ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا
لجأا ن˘م ،ا˘ه˘ن˘م˘ث ف˘ع˘سضب ءادو˘سسلا
.تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا ي˘ف ا˘ه˘ب يواد˘ت˘لا

ءاود نإاف ،طبارم روتكدلا بسسحو
سضير˘م˘لا ف˘ل˘كي «سسكو˘˘ن˘˘ي˘˘فو˘˘ل»
يف ميتنسس نويلم نم رثكأا دحاولا
رعسسلا فعاسضتيو يمسسرلا اهرعسس
يف ءاودلا اذه سضيرملا ىرتسشا اذإا
جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي ثي˘˘ح ،ءادو˘˘˘سسلا قو˘˘˘سسلا
ي˘ف ن˘ي˘ت˘ن˘ق˘ح ا˘نورو˘كب با˘سصم˘˘لا

جÓعلل تانقح01 نم ديزأاو مويلا

تاذ دقتنا امك .عوبسسأا ىدم ىلع

عيبت يتلا تايلد˘ي˘سصلا ثد˘ح˘ت˘م˘لا

ام، ةيبط ةفسصو نود ةيودألا هذه

ا˘ه˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘لا را˘سشت˘نا ي˘ف م˘ها˘˘سس

ع˘˘فرو ة˘˘ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘ب

ةرد˘˘ن˘˘لا نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،ا˘˘˘هرا˘˘˘ع˘˘˘سسأا

تلطع تايفسشتسسملا يف ةديازتملا

،لدي ام، ىسضرملا نم ديدعلا جÓع

ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ل˘˘سشف ى˘˘ل ع، ه˘˘ب˘˘سسح

.رئازجلا يف ةيئاودلاو ةيحسصلا

انوروك سسوريفب نيباصصملا جلع يف مدختصسي ام اهنم

ةيودأ’إ عيب ةرهاظل بيهر راصشتنإ
يــعامتجإ’إ لــصصإوتلإ عــقإوم رــبع

فيطصس

اصضافخنإ لجصست ةي’ولإ تايفصشتصسم
لزعلإ حلاصصمب ىصضرملإ ددعل Óصصإوتم

تلاحلا ددع يف عجارت فيطصس ةيلو تايفصشتصسمب ةيئابولا ةلاحلا تفرع
ةصسصسؤوملاب ةيبطلا حلاصصملا تلجصس دقف، لزعلا حلاصصمب جلعلل عصضخت يتلا

ناك امدعب، ةلاح92 سسما ءاصسم لازا نيعب يولعي فصسوي ةيئافصشتصسلا

نيع ىفصشتصسمب ةيبطلا حلاصصملا تلجصس امك، ةلاح07 نع لقي ل اهددع

امدعب ،ةجرحلاو ةرقتصسملا نيب ةيئافصشتصسلا حلاصصملاب ةلاح53 ةريبكلا

سصحفلا تلاح ددع يف ريبك عجارت لجصس امك، ةلاح55 قوفت اقباصس تناك

سصحف تلاح90 ىلا30 نيب دادعلا حاورتت ثيح ،بابصشلا تيبب يجراخلا
ةنيدمب فايصضوب دمحم ىفصشت˘صسم˘ب و،ن˘ير˘ي˘خلا ن˘ي˘عو˘ب˘صسلا لل˘خ ا˘ي˘مو˘ي

نع لقي ل اهددعناك امدعب، ةلاح57 دجاوتت، ةيلولا بونجب ناملو نيع

ةيبطلا حلا˘صصم˘لا تل˘ج˘صسو .ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ع˘ي˘با˘صسلا لل˘خ ة˘لا˘ح001
ةيمويلا تاباصصلا ددع يف  اصسوصسحم اعجارت ،فيطصس ةيلو تايفصشتصسمب
ةعباتم و دصصرب ةفل˘ك˘م˘لا ة˘يرازو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تن˘ل˘عا ثي˘ح،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب

هذه بصسح و .سسمأا لوأا ءاصسم طقف ةديدج تاباصصا5 ليجصست نع، ءابولا
ىوتصسم ىلع ، انوروك سسوريف راصشتنا يف سسوصسحم عجارت كانه ناف ماقرلا

للخ تاباصصلا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع ل˘ج˘صست تنا˘ك ي˘ت˘لا، ف˘ي˘ط˘صس ة˘يلو تا˘يد˘ل˘ب
.ةيصضاملا رهصشلا
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نمصضتت ةيلخاد ةيوج ةلحر43 لدعم
دلبلا بونج

ةيلخإدلإ ةيوجلإ تÓحرلإ لصصإوت
 ةنيطنصسقب فايصضوب دمحم راطمب

دمحم راطم ىلإاو نم ةيلخادلا ةيوجلا تلحرلا دحألا موي تفنأاتصسا

ايعوبصسأا ةيلخاد ةيوج ةلحر43 ةجمربب ةنيطنصسقب يلودلا فايصضوب
راطم ىلإاو نم ة˘يو˘ج˘لا تل˘حر˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا نأا ا˘م˘ك ،ن˘ير˘فا˘صسم˘لا ل˘ق˘ن˘ل

ببصسب رهصشأا9 يلاوح ماد يذلا ،تلحرلا قيلعت دعب ءاج ةنيطنصسق

ايعوبصسأا ة˘ل˘حر43 ة˘ج˘مر˘ب م˘˘ت ه˘˘نأا ىلإا ةر˘˘ي˘˘صشم،91-ديفوك ةح˘ئا˘ج

تايلو ىلإا تلحر6 ـب قايصسلا اذه يف رمألا قلعتيو .ىلوأا ةلحرمك
لكل ةدحاوو راردأاو فودنت نم لكل نيتلحر رارغ ىلع دلبلا بونجب
ثل˘ثو ة˘ل˘قرو ىلإا ةد˘˘حاو ة˘˘ل˘˘حر اذ˘˘كو دو˘˘ع˘˘صسم ي˘˘صسا˘˘حو ة˘˘يادر˘˘غ ن˘˘م

،ةمصصاعلا رئازجلا ىلإا ةلحر02 نم رثكأاو نارهو ةيلو ىلإا تلحر
نم مويلا تلحرلا جمانرب نمصضتو ،ةثدحتملا تاذ هتحصضوأا ام قفو
- ةمصصاعلا رئازج˘لا) ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘خاد ن˘ي˘ت˘يو˘ج ن˘ي˘ت˘ل˘حر ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق را˘ط˘م

ةرتفلا يف ةي˘نا˘ث˘لاو ا˘حا˘ب˘صص01 ي˘ف ىلوألا (ا˘با˘يإاو ا˘با˘هذ ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق
ةصسصسؤوم لوؤوصسم ردصصم دكأا ،هتهج نم ،هتاذ ردصصملا قفو ،ةيئاصسملا

تاءارجإلا نم ةلمج نأا ددصصلا اذه يف ،ةنيطنصسقب تاراطملا رييصست
تذختا دق دجتصسملا انوروك سسوريف يصشفت نم ةياقولل ةيزارتحلا

تاريماك عصضو اهنيب نم ةيلخادلا ةيوجلا تلحرلا فانئتصسل ابصسحت
ةجرد ةبقارمو سسايقل راطملا لوخد ةباوب اصصوصصخ ،راطملاب ةيرارح

.نيرفاصسملل ةرارحلا
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قورح راثآا اهدصسج ىلع تدجو ةيندملا ةيامحلا

يح يف ةقصشب اهفتح ىقلت زوـجع
ةبانعب ابممول سسيرتاب

اهدصسج ىلعو اهفتح رمعلا نم عباصسلا دقعلا يف زوجع سسمأا ءاصسم تيقل

يحب «3ب» ةينكصس ةرامعل يصضرألا قباطلاب اهيلع رثع  نيأا قورح راثآا
لاجرل يروفلا لخدتلا ىعدتصسا امم ،ةبانع ةيدلبب ابممول سسيرتاب
مهراطخإا دعب ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ن˘ي˘صصت˘خ˘م˘لا ن˘مألا لا˘جرو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

ةيندملا ةيامحلا ةيريدمب لاصصتلاو ملعإلاب فلكملا فصشك.ةرصشابم
ةدحاولا ةعاصسلا دودح يف سسمأا اوقلت هناوعأا نا«ةعاصس رخآا»ـل ةبانعب
قباطلا يف ةقصشب ي˘ئا˘بر˘ه˘ك ل˘ل˘خ دو˘جو هدا˘ف˘م ءاد˘ن ا˘ب˘ير˘ق˘ت ف˘صصن˘لاو
نيع ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلع ،ركذلا فلاصسلا ةفلاصسلا ةرامعلل يصضرألا
«ب،ب» ةوعدملاب قلعتي رمألا نأا نيبت ةنياعملاو لوصصولا دعبو ناكملا

ىلإا تلقن ثيح ،قورح راثآا اهدصسج ىلعو ةدماه ةثج ةنصس27 ةغلابلا
ذا˘خ˘تا د˘ع˘ب ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا د˘˘صشر ن˘˘با ىف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم
نم ،تلاحلا هذه لثم يف اهب لومعملا ةمزللا ةينوناقلا تاءارجإلا

حلاصصم ةقفر ناكملا نيع ىلإا تلقنت ةيملعلا ةطرصشلا حلاصصم اهتهج
تاصسبلم يف قيقحت ةريخلا هذه تحتف نيأا ايميلقإا ةصصتخملا نمألا
 .اهل ةيدؤوملا بابصسألاو ةثداحلا
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سسارهأا قوصس

 ةتإردصس ىفصشتصسمب بيبط ىلع يدتعي باصش
ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا ،سسار˘˘هأا قو˘˘صس ن˘˘مأا˘˘ب  ة˘˘تارد˘˘˘صسب  ة˘˘˘طر˘˘˘صشلا ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع مد˘˘˘ق
نع رمعلا نم يناثلا دقعلا يف سصخصش ،هتاردصس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

اءانب  اذه و ،ريغلا كلمل يدمعلا ميطحتلاو لوقلاب فظوم ةناهإا مرج
ةتاردصس ةنيدم تايفصشتصسم ىدحإاب بوانم بيبط اهب مدقت ىوكصش ىلع
امدقم سصخصش لبق نم هماهم ةيدأات ءانثأا لوقلاب ةناهإلل هصضرعت اهدافم
ثحبلا تايلمع ةيئاصضق˘لا ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع ر˘صشا˘ب ثي˘ح ،ه˘ت˘يو˘ه كلذ˘ب
نمأا رقم ىلإا هليوحتو هيف هبتصشملا فيقوت ىلا تصضفأا يتلا يرحتلاو
فلم زاجنإا مت ةينوناقلا تاءارجإلا عيمج لامكتصسإاب و ثيح ،ةرئادلا

ه˘ما˘ه˘م ة˘يدأا˘ت ءا˘ن˘ثأا ف˘ظو˘م ة˘نا˘هإا مر˘ج ن˘ع ،ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئا˘˘صضق
ل˘ي˘كو ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب مد˘ق ،ر˘ي˘غ˘لا كل˘م˘ل يد˘م˘ع˘لا م˘ي˘ط˘˘ح˘˘ت˘˘لاو لو˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ىلع هلاحأا هرودب يذلا ،سسارهأا قوصسب ةتاردصس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

 .ةيلام ةمارغو ايئاصضق امكح هقح يف ردصص نيأا ،يروفلا لوثملا ةصسلج

G.T¢

سسارهأا قوصس

ىصسوم يديصس د’وإ ةيرق ناكصس
 زاغلإ و ءاملإ ببصسب قيرطلإ نوقلغي

طبارلا ينطولا قيرطلا قلغ ىلع  سسمأا ىصسوم يديصس دلوأا ةيرق  ناكصس مدقأا
ءاملاب دوزتلا سصقن ىلع اجاجتحا كلذ و  سسارهأا قوصس ةيلو و ةبوقارلا نيب
سضافخنا لظ يف ، ناتوبلا زاغ يف دوزتلا يف سصقن اذك و ، برصشلل حلاصصلا

يف ديعصصتلاب  ةيرقلا يلاهأا  ددهو. ماعلا اذه ءاتصش ةدورب و ةرارحلا ةجرد
جاردا˘ب نا˘ك˘صسلا بلا˘ط ثي˘ح. ل˘ك˘صشم˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرذ˘˘ج لو˘˘ل˘˘ح ر˘˘فو˘˘ت مد˘˘ع ةرو˘˘صص

برصشلل ةحلاصصلا هايملا اذك و يعيبطلا زاغلاب دوزتلا جمانرب يف ةقطنملا
. لظ ةقطنم اهرابتعاب

G.T¢

ارظن ،اهراعصسأا فعصضب يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم ربع ةيئافصشتصسلا ةيودألا ءارصشو عيب ةرهاظل اريبك اراصشتنا ةريخلا ةرتفلا تفرع
.تايلديصصلاو تايفصشتصسملا يف ةقوبصسملا ريغ اهتردنل
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جاحلب ديسشر رو˘سسي˘فور˘ب˘لا ف˘سشك
ةذتاسسأÓل ةين˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا سسي˘ئر
نإا ، سسمأا ،نييع˘ما˘ج˘لا ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لاو
تا˘با˘سصإÓ˘ل ي˘لزا˘ن˘ت˘لا ى˘ن˘ح˘ن˘˘م˘˘لا
˘ما˘يألا لÓ˘˘خ ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
هنإاف ايباجيإا روطت هنأا مغر ،ةريخألا

ن˘ع ثيد˘ح˘لا ه˘˘ناوأل ق˘˘با˘˘سسلا ن˘˘م
ديسشر دكأاو .رطخلا ةلحرم زواجت
ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘سض ه˘لو˘ل˘ح ىد˘ل جا˘ح˘ل˘˘ب

ثبت يتلا «حابسصلا فيسض» ةسصح
هنأا، ىلوألا ةيعاذإلا ةانقلا ريثأا ربع
لقألا ىلع رهسش ةدم راظتنلا بجي
ةجوملا رطخ زواجت نع ثيدحلل
نإاف جاحلب بسسحو.انوروكل ةيناثلا
ىفطسصم ي˘ع˘ما˘ج˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا

لÓخ دهسش ةنيعك ،ةمسصاعلاب اسشاب

ا˘سضا˘ف˘خ˘نا ةر˘ي˘خألا ما˘˘يأا01 ـلا

تا˘با˘˘سصإلا دد˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘سسو˘˘سسح˘˘م

يف لبقتسسا هنأا احسضوم ،تايفولاو

اباسصم081 تا˘˘با˘˘سصإلا ةورذ

طقف دجوي ايلاح نكل ، انوروكب

نع نوجلاعي مهفسصن اسضيرم52

ةيبطلا ةطسشنألا ريدم عجرأاو .دعب

دد˘ع سضا˘ف˘خ˘نا» ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ه˘˘ب˘˘سشو

ديفوكب ةدكؤوملا تاباسصإلا تلاح

عم ةماتلا قيسسنتلا ةطخ ىلإا91

،تايفسشتسسملا نيب ةنمقرلا ةمدخ

ةفاسضإلاب، ةيملعلا ةنجللاو ةرازولا

ع˘˘˘م ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘˘لا بوا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘لإا

.هب ديقتلاو ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا

ديزأا ذنمو رئازجلا نأا فاسضأا امك

هذه هجاوت تناك رهسشأا ةينامث نم
يفف، ةسصاخ فور˘ظ ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج˘لا
ة˘˘˘ثرا˘˘˘كلا ن˘˘˘˘م لوألا عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسألا
عم نكل، عله ةلاح يف انك ةيحسصلا

انبسستكا رهسشألاو ع˘ي˘با˘سسألا رور˘م
سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ةر˘ب˘خ
يتلا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ل˘سضف˘ب،
اسضيأاو ،ءابطألا نم فلآلا تبجنأا
اهريفوت مت يتلا تايناكمإلا لسضفب
نم .ةيحسصلا ةثراكلا هذه ةهجاومل

هنأا، جاحلب ديسشر ربتعا ،رخأا بناج
ر˘˘م˘˘ت˘˘سست نأا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع بج˘˘ي
نم هنأاو .دو˘ه˘ج˘لا ع˘ي˘م˘ج ف˘تا˘كت˘ب
سسوريفلا اذه ىلع بلغتلا بعسصلا
ا˘م˘˘ك ،ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ةد˘˘عا˘˘سسم نود˘˘ب
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ى˘˘˘لإا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا نأا فا˘˘˘سضأا
ةقيرطب نوكت نأا بجي ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

مدعب جاحلب بلاط امك .ةيجيردت

يأارلا طلغت تاعاسشإلا ةفاقث كرت

حيقلت˘لا ة˘ي˘لا˘ع˘ف سصو˘سصخ˘ب ما˘ع˘لا

نأا اد˘كؤو˘م، ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف د˘˘سض

م˘˘ه سصا˘˘سصت˘˘خلاو م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘هأا

ة˘عا˘ج˘ن ن˘ع ثيد˘ح˘لا˘ب ن˘ي˘ل˘ي˘ف˘كلا

تا˘سسارد˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو .حا˘ق˘ل˘لا

ةروثلا ءامعز مجامج ىلع ةمئاقلا

ا˘ه˘عا˘جر˘ت˘سسا م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا

تقلطنا اهنأا جاحلب حسضوأا ارخؤوم

ةيرئازجلا تاءافكلا ىلع دامتعلاب

ةثيد˘ح˘لا تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب و

ق˘˘ئا˘˘ق˘˘ح˘˘لا سضع˘˘ب ن˘˘ع ف˘˘سشكل˘˘˘ل

ا˘ه˘ع˘سضو م˘ت˘ي˘سس ي˘ت˘لا ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا

بلا˘ط˘لا فر˘سصت تح˘ت Ó˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسم

.خيراتلا يف نيسصتخملاو يرئازجلا
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حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ريزو دكأا

ن˘ب ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ،تا˘ي˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا

ةديحولا يه ةيملعلا ةنجللا نأا ،ديزوب

تاحيرسصتب ءلدإاب ايمسسر ةلوخملا

.رظتنملا حاقللاو انوروك ءابو لوح

ةودن لÓخ ،ديزوب نب ريزولا حرسصو

ةنجللا نإا» :ةرازو˘لا ر˘ق˘م˘ب ة˘ي˘ف˘ح˘سص

بكاوت يتلاو اهسسأارتأا يتلا ةيملعلا

تظحل تايسصوتلا مدقتو ثادحألا

ل ة˘يدر˘ف˘لا تا˘ح˘ير˘سصت˘لا سضع˘˘ب نأا

لو اهباحسصأا رظن ةهجو نع لإا ربعت

تادا˘ه˘ت˘جا˘ك لإا ا˘ه˘ف˘ي˘ن˘سصت ن˘˘كم˘˘ي

ةنجللا اهتيلوؤوسسم لمحتت ل ةسصاخ

ةحسصلا ريزو حيرسصت ءاجو. «ةيملعلا

ةسضقانتم تاحيرسصت راسشتنل ارظن

ة˘ياد˘بو ا˘نورو˘ك حا˘˘ق˘˘ل سصو˘˘سصخ˘˘ب

نأا مغر، لبقملا يفناج رهسش حيقلتلا

نلعت ملو دمتعت مل ةيملعلا ةنجللا

ن˘˘م عو˘˘˘ن يأا ن˘˘˘ع نآلا ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا

ىلإا فسض.هدامت˘عا م˘ت˘ي˘سس تا˘حا˘ق˘ل˘لا

ر˘˘ب˘˘خ مÓ˘˘عإلا ل˘˘ئا˘˘سسو لواد˘˘˘ت كلذ

ةسصاخلا ليلاح˘ت˘لا را˘ع˘سسأا سضي˘ف˘خ˘ت

نيبت يذلاو ،سسوريفلا نع فسشكلاب

اربح ىوسس نكي مل قافتلا نأا اقحل

نأا ثدحتملا تاذ فاسضأاو.قرو ىلع

عب˘ت˘ت لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا»

91˘-د˘ي˘فو˘ك ة˘ه˘با˘˘ج˘˘م˘˘ل ة˘˘ط˘˘سشنألا

ةقداسصملا يف ةيعجرملا اهل تحبسصأا

تلو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا عو˘˘م˘˘ج˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع

هيسضتقت ام قفو اههيجوتو ةيحسصلا

اذه يف ةيلمعلاو ةيملعلا طورسشلا

رو˘ت˘كد˘لا نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘ل و. لا˘ج˘˘م˘˘لا

ن˘ع ن˘ل˘عأا د˘ق نا˘ك ي˘نا˘˘كر˘˘ب طا˘˘ق˘˘ب

،انوروك سسوريف دسض حاقللا ةيناجم

لامك روسسيفور˘ب˘لا حر˘سص ن˘ي˘ح ي˘ف

رهسشلا حيق˘ل˘ت˘لا ءد˘ب ن˘ع ي˘جا˘ه˘ن˘سص

ا˘ق˘حل ه˘ح˘ير˘سصت ي˘ف˘ن˘ي˘ل، ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا

،لبقملا رهسشلا لÓخ سسيل هنأا لوقيو

ةنسسلا نم لوألا يسسادسسلا لÓخ لب

روتكد˘ل˘ل ق˘ب˘سس ن˘ي˘ح ي˘ف .ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

د˘عو˘م نأا ن˘ل˘˘عأا نأا كلذ˘˘ك كو˘˘ما˘˘خأا

انوروك ءابوب سصاخلا حاقللا لوسصو

لÓخ وأا مداقلا يفناج رهسش نوكيسس

ىلع ةمداقلا ةنسسلا نم لوألا يثÓثلا

.ريدقت رثكأا
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د˘سصر˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا تل˘˘ج˘˘سس

يف انوروك سسوريف روطت ةعباتمو

ةلاح895 ءاع˘برألا سسمأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘با˘˘سصا

ةعاسس42 ـلا لÓ˘˘خ د˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا

تا˘با˘سصإلا دد˘ع فر˘عو .ة˘ي˘سضا˘˘م˘˘لا

اعافترا رئازجلا يف انوروك سسوريفب

ثيح،نيسضاملا نيمويلا لÓخ افيفط

ةديدج ةباسصا ةلاح895 ليجسست مت

بسسح،ةيسضاملا ةعاسس42 ـلا لÓخ

ةنج˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا ه˘ب دا˘فأا ا˘م

رو˘ط˘ت ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘سصر˘ل ة˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

روتكدلا،رئازجلا يف انوروك سسوريف

لا˘م˘ج ح˘سضوأاو ا˘م˘˘ك.رارو˘˘ف لا˘˘م˘˘ج

ن˘ي˘با˘سصم˘لا دد˘ع ي˘لا˘م˘جإا نأا،رارو˘˘ف

هروهظ ةيادب ذنم انوروك سسوريفب

امأا .ة˘لا˘ح41009 غلب،رئازج˘لا ي˘ف

سسوريفلاب ةديدجلا تايفولل ةبسسنلاب

51 ليجسست مت دقف دجتسسملا يجاتلا

تايفولا يلامجا ع˘ف˘تر˘ي˘ل ةا˘فو ة˘لا˘ح

ىلا رئازجلا يف ةحئاجلا ةيادب ذنم

ل˘ي˘ج˘سست م˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف.ةا˘فو4552

42ـلا لÓخ ةديدج ءافسش ةلاح805

ي˘لا˘م˘جا ع˘ف˘تر˘ي˘ل ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘عا˘˘سس

تقولا يف45685. ءافسشلا تلاح

ىلع اسضيرم24 هيف دجاوتي يذلا

ةزكرم˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘لا ح˘لا˘سصم ىو˘ت˘سسم

هتهج نم .بسسانم˘لا جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ل

،رئاز˘ج˘لا˘ب ي˘سسور˘لا ر˘ي˘ف˘سسلا ف˘سشك

يف ءاعبرألا سسمأا ،«فييليب روغيإا«

ر˘ع˘سس ن˘ع ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت

دكأاو .«يف.كينتوبسس» حاقل يتعرج

حاق˘ل ز˘ي˘م˘ي ا˘م نأا،ي˘سسور˘لا ر˘ي˘ف˘سسلا

سضفخنملا هرعسس وه «يف.كينتوبسس»

ةدجاوتملا تاحاقللا سضع˘ب˘ب ة˘نرا˘ق˘م

نيتعرجلا ةفلكت نأا ثيح،قوسسلا يف

يرئازجلا رانيدلاب امأا.ارلود81 غلبت

حا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ت˘˘عر˘˘˘ج ر˘˘˘ع˘˘˘سس غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ف

0342 برا˘ق˘ي ا˘م «ي˘ف.كي˘ن˘تو˘ب˘سس»

فرسصلا رعسس بسسح يرئازج رانيد

رسشؤوم قفو ارانيد0423و،يمسسرلا

بل˘ط˘ت˘يو.ة˘يزاو˘م˘لا قو˘˘سسلا فر˘˘سص

˘ماد˘خ˘ت˘سسا حا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه˘ب م˘ي˘˘ع˘˘ط˘˘ت˘˘لا

هتيلاعف تزواجت ثيح،هنم نيتعرج

ءاطعإا نم اموي24 رورم دعب59%

.هنم ىلوألا ةعرجلا

 :دكؤوي جاحلب ديصشر روصسيفوربلا ،تاباصصإلا ددع يف ظوحلملا سضافخنإلا مغر

«دعب انوروك سسوريف راصشتنإ نم ةيناثلإ ةجوملإ زواجتت مل رئإزجلإ»

: ديزوب نب ،حاقللا لوصصو دعوم سصوصصخب تاحيرصصتلا براصضت لظ يف

«رئإزجلإ يف انوروك ءابو تإدجتصسم نع ثيدحلاب ةلوخم اهدحو ةيملعلإ ةنجللإ»

يلاوتلا ىلع يناثلا مويلل دجتصسملا يجاتلا سسوريفلاب تاباصصإلل فيفط عافترا

ءافصش ةلاح805 و ةافو51 ،انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإإ895 ءاصصحإإ
رانيد0003 ـلإ زواجتي «يف.كنيتوبصس» يصسورلإ حاقللإ نم نيتعرج رعصس ^
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ةيندملا ةيام˘ح˘لا ر˘صصا˘ن˘ع ل˘خد˘ت

قيرح دامخإا لجأا نم شسمأا ةحيبصص

يحب ةينكصس ةقصش لخاد بصش لوهم

ري˘ها˘ط˘لا ة˘ن˘يد˘م ط˘صسو˘ب تف˘ي˘صسا˘ت

ىتأا يذلا قيرحلا وهو لجيج ةيلوب

ةريخألا هذه تايوتحم بلغأا ىلع

.ققحم توم نم اهناكصس اجن اميف

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ن˘˘م رد˘˘˘صصم بصسح˘˘˘بو

ةريخألا هذ˘ه ر˘صصا˘ن˘ع نإا˘ف ة˘ي˘ند˘م˘لا

ىوتصسم ىلع شسمأا ةحيبصص تلخدت
ريهاطلا ةنيدم طصسوب تفيصسات يح
دكؤوي يفتاه لا˘صصتإل ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب
ىوتصسم ى˘ل˘ع لو˘ه˘م ق˘ير˘ح دو˘جو
هذ˘˘ه بصسح˘˘بو ، ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كصس ة˘˘˘ق˘˘˘صش
نع مجن قيرحلا اذه نإاف رداصصملا
ة˘ق˘˘صشلا خ˘˘ب˘˘ط˘˘م˘˘ب زا˘˘غ˘˘ل˘˘ل بر˘˘صست
ةلتك ىلإا لوحتي نأا لبق ةروكذملا
بلغأا ىلإا تدتما ام ناعرصس بهل
اهناكصس رطصضا ام وهو ةقصشلا اياوز
، تاهاجتإلا لك يف بورهلا ىلإا

ةرا˘م˘ع˘لا نا˘كصس ل˘خد˘ت ح˘م˘صس د˘قو
نم ةروكذملا ةقصشلا اهب عقت يتلا
أاوصسألا ةريخألا هذه ينطاق بينجت
مهنم اورصصوح نم بحصس لÓخ نم
ىلع ةرطيصسلا ةلواحمو جراخلا ىلإا
ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع لو˘˘صصو ل˘˘ب˘˘ق ق˘˘ير˘˘ح˘˘لا
نم تنكمت يتلا ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
تادو˘ه˘ج˘م د˘ع˘˘ب ق˘˘ير˘˘ح˘˘لا دا˘˘م˘˘خإا

بل˘˘غأا نإا˘˘ف كلذ م˘˘غرو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘صضم
محفتلل تصضرعت ةقصشلا تايوتحم
ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘˘لا ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا فر˘˘ع˘˘تو.

تارار˘صشلا اذ˘˘كو زا˘˘غ˘˘لا تا˘˘بر˘˘صست
شضع˘ب ن˘ع ةردا˘صصلا ة˘ي˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
قطانمب عافترإلا نم اعون ةزهجألا

ى˘ل˘ع ما˘يألا هذ˘ه ل˘ج˘ي˘˘ج ن˘˘م ةد˘˘ع
زاغلنوصس حلاصصم هلذبت امم مغرلا

نا˘كصس ة˘ي˘عو˘˘ت˘˘ل تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م ن˘˘م
ميلصسلاو نمألا لامعتصسإلاب ةيلولا
فلتخم عم ديجلا لماعتلاو زاغلل
اببصس نوكت نأا نكمي يتلا ةزهجألا
تلاح عوقو وأا قئارح بوبصش يف
. قانتخإا
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ةيئاصضقلا ةطرصشلا رصصانع فقوأا
لجيج ةيلوب ر˘ي˘ها˘ط˘لا ةر˘ئاد ن˘مأا˘ب

ام مهرامعأا حوارتت شصاخصشأا ةصسمخ

ةم˘ه˘ت˘ب كلذو ة˘ن˘صس54و72 ن˘ي˘ب
ةصسولهملا شصارقألا جيورتو ةزايح
ةنيدملا نم ءايحأا ةدعب تاردخملاو
ة˘ي˘ل˘م˘ع تءا˘جو .ة˘يلو˘لا˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لا
ى˘ل˘ع شصا˘خ˘˘صشألا ءلؤو˘˘ه ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت

ىلوألا ةيلمعلا تمت ثيح نيتلحرم

بصصن ثي˘˘ح ن˘˘˘كصسم008 يحب
نيصصخصشل انيمك ةطرصشلا رصصانع
عما˘ج˘م ى˘لإا ى˘ها˘ن˘ت نأا د˘ع˘ب ن˘ي˘ن˘ثا
˘ما˘˘ي˘˘ق ءا˘˘قرز˘˘لا ة˘˘لد˘˘ب˘˘لا با˘˘ح˘˘صصأا
، ةعونمم داوم جيورت˘ب ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا

ف˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ب ن˘˘ي˘˘م˘˘كلا اذ˘˘ه ح˘˘م˘˘صسو
شسب˘ل˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف ا˘م˘هو ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
نم تاردخ˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ةزا˘ي˘ح˘ب
ى˘لإا ة˘فا˘صضإا يد˘ن˘ه˘˘لا بن˘˘ق˘˘لا عو˘˘ن

ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘˘مو ة˘˘صسو˘˘ل˘˘ه˘˘م شصار˘˘قأا
مت دقو ، جيورتلا تادئاع لكصشي

تا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا شضر˘˘ع
لوثملا تاءارجإا راطإا يف ةيئاصضقلا
ةصسصسؤوملا ىلع Óيحأا ثيح يروفلا
شصوصصخب ا˘مأا. ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا
ر˘ثإا تءا˘ج د˘ق˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
شضع˘ب˘ب ة˘˘طر˘˘صشلا دار˘˘فأل تا˘˘يرود
نم تنكم يتلاو ةنيدملا عراوصش

نيهوبصشم شصا˘خ˘صشأا ة˘ثÓ˘ث ط˘ب˘صض

ىدلو ، ةيحايصس ةرايصس نتم ىلع
ىلع مهتزوحب رثع ءلؤوه ششيتفت
م˘هد˘حأا لوا˘˘ح ة˘˘صسو˘˘ل˘˘ه˘˘م شصار˘˘قأا
ر˘صصا˘ن˘ع نأا ر˘ي˘غ ا˘ه˘ن˘م شصل˘˘خ˘˘ت˘˘لا
تما˘قو ر˘مأÓ˘ل تن˘˘ط˘˘ف˘˘ت ة˘˘طر˘˘صشلا
ةلاح يف م˘هو ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت˘ب
ىلع مهرودب اوصضرع ثيح شسبلت
مه˘ت˘نادأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ةيلام ةمارغو اذفان اصسبح نيرهصشب
.ميتنصس نييÓم ةصسمخ ةميقب
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لÓ˘خ ةدا˘ع˘˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تر˘˘ج ا˘˘م˘˘كو
دق˘ف ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘يو˘ج˘لا تا˘بار˘ط˘صضلا
تلطاهت يتلا جولثلاو راطمألا تببصست

ءاثÓثلا ةيصسمأا ذنم لجيج ةيلو ىلع
ةدع قلغ يف ءاعبرألا رجف ةياغ ىلإاو
ىرخأا تاقرطب ةكرحلا ليطعتو تاقرط

77 مقر ينطولا قيرطلاب لاحلا وه امك
شضعبو ة˘يلو˘لا ة˘م˘صصا˘ع ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا
ينطولا قيرطلا اذكو ةيبونجلا تايدلبلا

ةيلو˘لا قر˘صش ط˘بر˘ي يذ˘لا34 م˘قر
اذه˘ب طا˘ق˘ن ةد˘ع تفر˘ع ثي˘ح ا˘ه˘بر˘غو
رتموليكلا قطا˘ن˘م˘ب اد˘يد˘ح˘تو ق˘ير˘ط˘لا
يقرصشلا لخدملا اذكو ريصسيك ، شسماخلا
اريبك اعافترا زيزعلا دبع يديصس ةيدلبل
لخدت بلطت ا˘م˘م ها˘ي˘م˘لا بو˘صسن˘م ي˘ف
لجأا نم ريهطتلل ينطولا ناويدلا ناوعأا
حير˘صستو ةدود˘صسم˘لا تاو˘ن˘ق˘لا ح˘ير˘صست
ثدح ءيصشلا شسفن ، رواحملا هذهب هايملا
قيرطلا رارغ ىلع ىرخأا تاقرط ةدعب

ةيدلب ط˘بر˘ي يذ˘لا741 مقر يئلو˘لا

تفرع ثيح ةيلولا ةمصصاعب ريهاطلا
اعافترا لاطفن ةطحمل ةيذاحملا ةطقنلا

يف ببصست امم هايملا بوصسنم يف اريبك
هذ˘ه نأاو ا˘م˘ل˘ع رور˘م˘لا  ة˘كر˘ح ة˘ل˘قر˘ع
نم هيف تببصست ام مغرو ءادوصسلا ةطقنلا

ةركاذلا اهظفحت ةيرصشبو ةيدام رئاصسخ
مغر جلاعت مل ريهاطلا ناكصسل ةيعامجلا

ديدع هايملا ترمغ امك .تاونصسلا رورم

رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘يلو˘لا˘ب ة˘ما˘ه˘لا ق˘فار˘م˘˘لا
لاحملا شضعب ى˘ت˘حو ل˘ق˘ن˘لا تا˘ط˘ح˘م
دامتعإÓل اهباحصصأا رطصضا يتلا ةيراجتلا

هايملا جارخإا يف ةصصاخلا مهلئاصسو ىلع
يذلا تقولا يف اهترمغ يتلا لاحوألاو
تا˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا جو˘ل˘ث˘لا تط˘˘غ
دلوأا ، فدا˘ه˘ل˘ب ةرو˘صص ي˘ف ة˘ي˘ل˘˘ب˘˘ج˘˘لا

ىملصسو ةنصسكات ، رهطلا جرب ، ركصسع

شضع˘ب ع˘ط˘ق ي˘ف ة˘ب˘˘ب˘˘صست˘˘م ةدا˘˘يز ن˘˘ب

نوك ةزيجو ةينمز ةرتفل ولو رواحملا

ةرتف قرغتصست مل ةروكذملا تاطقاصستلا

راطمأاب ةعوبتم تناك اهنأا امك ةليوط

ةعرصسب جولثلا نابوذ يف تمهاصس ةريزغ

روا˘ح˘م˘لا ى˘لإا ة˘كر˘ح˘لا ةدو˘ع م˘ث ن˘˘مو

.ةقلغملا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ2616ددعلا0202 ربمسسيد01 سسيمخلا4
www.akhersaa-dz.com

34 مقر ينطولا قيرطلا اهمهأا

 لجيجب ةماعلإ قفإرملإو تاقرطلإ نم إددع قلغت جولثلإو ةريزغلإ راطمألإ

ةصسولهملا شصارقألاو تاردخملا جيورتو ةزايح ةمهتب

 لجيجب ريهاطلاب صصاخششأإ ةشسمخ فقوت ةطرششلإ

  ةبوجعأاب اهونطاق اجن اميف

 لجيجب تفيشسات يحب ةقشش محفت يف ببشستي زاغلل برشست
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نم ةلوذبملا دو˘ه˘ج˘ل˘ل ة˘ل˘صصاو˘م
،ةنيطنصسق ةيلو نمأا حلاصصم لبق
ى˘ت˘صشب ة˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا  ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ي˘˘ف
شساصسملاب ةقلعتملا ةصصاخ  اهعاونأا
تنكمت ، تاكلتمملاو شصاخصشألاب
ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا ة˘˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘˘صضلا
دارم ششود˘يد ي˘جرا˘خ˘لا ير˘صضح˘لا
ةيلو نمأاب نايزوب ةماح ةرئاد نمأاب
رارصشأا ةيعمج كيكفت نم ةنيطنصسق

مهنيب نم شصاخصشأا30 نم نوكتت
مهرامعأا حوارتت ايئاصضق ناقوبصسم

يف ناطروتم ،ةنصس72 و62 نيب
،رار˘صشأا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ن˘˘يو˘˘كت ة˘˘ي˘˘صضق
ح˘ن˘ج و تا˘يا˘ن˘ج  با˘كترا شضر˘غ˘˘ل

تا˘كل˘ت˘م˘˘م˘˘لا و شصا˘˘خ˘˘صشألا د˘˘صض
ة˘ل˘ئا˘ط تح˘ت ة˘قر˘صسلا˘˘ب ة˘˘عو˘˘ب˘˘ت˘˘م
رفوتب ءاصضيبلا ةحل˘صسألا˘ب د˘يد˘ه˘ت˘لا

ةزايح ددعتلا و قلصستلا ،ليللا فرظ
ن˘م ع˘ن˘صصلا يد˘ي˘ل˘ق˘ت يرا˘ن حÓ˘˘صس
داو˘˘˘م ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح ،ع˘˘˘بار˘˘˘لا ف˘˘˘ن˘˘˘صصلا

نودب يلقع ري˘ثأا˘ت تاذ ة˘ي˘نلد˘ي˘صص
تا˘ي˘ث˘ي˘ح.ع˘ي˘˘ب˘˘لا شضر˘˘غ˘˘ل ة˘˘ف˘˘صصو
مامأا ةيحصض مدقت ىلإا دوعت ةيصضقلا
ر˘ه˘صشلا ة˘يا˘ه˘ن ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘بوا˘ن˘م˘لا
ىو˘˘˘كصش ن˘˘˘يود˘˘˘ت˘˘˘ل مر˘˘˘صصن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
فنعلاب ةقرصسلل هصضرعت شصوصصخب

30 فر˘ط ن˘م ه˘ن˘كصسم ل˘˘خاد ن˘˘م
،نيمثلم اوناك نيلوهجم شصاخصشأا
و هتجوز ةقفر هليبكتب اوماق نأا دعب
ن˘م تا˘غو˘صصم ى˘˘ل˘˘ع ءÓ˘˘ي˘˘ت˘˘صسلا

يلام غلبم اذك و رفصصألا ندعملا

حت˘ف م˘ت˘ي˘ل ،جد000183 ـب رد˘ق˘ي

ةنياعملا دعب و ةيصضقلا يف قيقحت

و ةقرصسلا لحم نكصسملل ةيناديملا

م˘ت ة˘ب˘قار˘م تار˘ي˘ما˘كب ة˘نا˘ع˘ت˘صسلا

قيقحتلا مهيف هبتصشملا ةيوه ديدحت

تارقمب مهفيقوت نم نكم قمعملا

نذإا ىلع ءانب اهصشيتفت دعب مهتماقإا

طبصض مت نيأا ،ةلوخملا ةطلصسلا نم

ةيودأا نم ةلوصسبك021 لوألا ىدل

ا˘˘ي˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ع ةر˘˘˘ثؤو˘˘˘م شصئا˘˘˘صصخ تاذ

يديلقت يران حÓصس ىلإا ةفاصضإلاب

ىدل و (عبارلا فنصصلا نم شسدصسم)

ن˘م ة˘ي˘م˘ك ي˘نا˘ث˘لا ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا

نيكصس اذك و ةينلديصصلا ةيودألا

امأا ،وطصسلا ةي˘ل˘م˘ع د˘ن˘ع ل˘م˘ع˘ت˘صسا

ز˘ج˘ح م˘ت˘ف ثلا˘ث˘لا ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا

لمعت˘صسا  ق˘صصل ط˘ير˘صش ه˘تزو˘ح˘ب

حÓ˘صس و ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘صضلا ل˘ي˘ب˘كت ي˘˘ف

نم ءاهتنلا دعب ،(روطاصس ) شضيبأا

م˘يد˘ق˘ت م˘˘ت ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا تا˘˘ير˘˘ج˘˘م

قفو ةيلحملا ةباينلا مامأا نيينعملا

ةيصضقلا نع ةيئازج تاءارجإا فلم

تافلم ىلإا ةفاصضإلاب اهيلإا راصشملا

قح يف ةل˘صصف˘ن˘م ة˘ي˘ئاز˘ج تاءار˘جإا

يتيصضق نع ي˘نا˘ث˘لا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا

اذكو يد˘ي˘ل˘ق˘ت يرا˘ن حÓ˘صس ةزا˘ي˘ح

ريثأا˘ت تاذ ة˘ي˘نلد˘ي˘صص داو˘م ةزا˘ي˘ح

ةزايح  ثلاثلا هيف هبتصشملا يلقع

.يلقع ريثأات تاذ ةينلديصص داوم

ءاصضيب ةحلصسأاو عنصصلا يديلقت يران حÓصس زجح مت امنيب

ةنيطنشسقب نيفرتحم نيمرجمو نيقوبشسم مشضت ةريطخ ةقرشس ةباشصعب ةحاطإلإ

رورملا ةكرح ةلقرعو تاقرطلا نم ددع قلغ يف ةيصضاملا ةعاصس42 ـلا لÓخ لجيج ةيلو ميلقإا ىلع تلطاهت يتلا ةريزغلا راطمألا تببصست
ةدودصسملا تاونقلاو يراجملا شضعب حتفل ريهطتلل ينطولا ناويدلا اذكو ةيندملا ةيامحلا ناوعأا لخدت بلطت يذلا رمألا ىرخأا تاقرط ىلع

.ةيقرط طاقن ةدعب هايملا شصاصصتماو

ةصصتخملا تاهجلا و كردلاو ششيجلا تاوق
ةقطنملاب طيصشمتلا تايلمع لصصاوت

معدل ةريطخ ةكبشش كيكفت
ةيباهرإلإ تاعامجلإ دانشسإإ و

ةلششنخ ةيلو بونجب
ششيجلا تاوق ، عوبصسألا اذه فصصتنم ذنم ، تنكمت
ينطولا كردلا حلاصصم عم قيصسنتلاب ينطولا يبعصشلا

باهرإلا ةحفاكم يف ةصصتخملا ةينمألا حلاصصملاو
يف اهطروت هبتصشي ةكبصش كيكفت نم ، ةلصشنخ ةيلوب
ى˘ل˘ع ة˘ط˘صشن˘لا ة˘ي˘با˘هرإلا تا˘عا˘م˘ج˘لا دا˘ن˘˘صسإاو م˘˘عد
يتيلو عم دودحلا ىلع ةلصشنخ ةيلو بونج ىوتصسم

رخآا ةيمويل قوثوم ردصصم بصسحوةركصسب و ةصسبت

فلتخم اهب موقت يتلا ةقمعملا تايرحتلا نإاف ةعاصس
، عيباصسأا ذنم ةلصشنخ ةيلوب كردلاو ششيجلا تادحو
معدلا ميدقت يف ةصصتخم ةكبصش فصشك نم تنكم
ةيلو بونج تايدلبب ةيباهرإلا تاعامجلل دانصسإلاو
نم ديزأا فيقوت نع ةيلمعلا ترفصسأا ثيح ، ةلصشنخ

فصشك و ، ة˘ي˘بو˘ن˘ج تا˘يد˘ل˘ب ةد˘ع ن˘م شصا˘خ˘صشأا01
معدلا نومدقي ءلؤوه نم اددع نأا ينمألا قيقحتلا
ة˘ي˘با˘هرإلا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل ي˘كي˘ت˘صسي˘˘جو˘˘ل˘˘لاو يدا˘˘م˘˘لا
لاب˘ج˘ب ة˘صصا˘خ ة˘ل˘صشن˘خ ة˘يلو بو˘ن˘ج˘ب ةز˘كر˘م˘ت˘م˘لا
مل ءلؤوه شضعب نأا قيقحتلا لÓخ نيبت ثيح ، ناخدوب
ةقطنملاب مهب نييباهرإا لاصصتا نع تامولعم اومدقي
نيفوقوملا عم يركصسعلا قيقحتلا لازي لو  ةيبونجلا

ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا مه˘م˘يد˘ق˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ا˘يرا˘ج

YªôG¿.Ü.ةصصتخملا

ةملاق

ةدحو0483 زجح و طبشض
ةيلوحكلإ تابورششملإ  نم

  ماجحألإو عإونألإ فلتخم نم
،يرصضحلا طصسولا يف ةميرجلا  ةحفاكم راطإا يف
نود ةيلوحكلا تابورصشملا عيبب قلعتي اميف ةصصاخو
يتلا تامولعم˘ل˘ل د˘ي˘ج˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسلا د˘ع˘بو ،ة˘صصخر
ةيلوحكلا تابورصشملا نم ةربتعم ةيمك لقن اهدافم
دعبو ،ريبكلا مجحلا نم ةنحاصش نتم ىلع ةصصخر نود
ةطرصشلا تاوق تنكم˘ت ة˘ب˘قار˘م˘لاو د˘صصر˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةيلو نمأاب لخدتلاو ثحبلا ةقرفل ةعباتلا ةيئاصضقلا

83» رمعلا نم  غلابلا هيف هبتصشملا فيقوت نم ةملاق
ةنحاصش نتم ىلع ناك ،شسارهأا قوصسب   ميقم  «ةنصس
نيأا . ةملاقب زيعملا داو نارودلا روحم ىوتصسم ىلع

تا˘بور˘صشم˘لا ن˘م ةد˘حو0483 ز˘ج˘حو ط˘ب˘صض م˘ت
نوكي نأا لبق .ماجحألاو عاونألا فلتخم نم ةيلوحكلا

لقن طاصشن ةصسرامم لعف نع يئاصضق فلم هدصض
هبتصشملا .ةصصخر نود ةيلوحكلا تابورصشملا عيزوتو
مكح هقح يف ردصص نيأا ،ةملاق ةكحم مامأا مدق هيف

.ةيلام ةمارغو ،عاديا نود ةذفان اصسبح رهصشأا ةتصسب

∫. Yõ Gdójø

ميتنصس نويلم456  غلبمو غك80 زجح مت اميف

جيورتل ةينطو ةكبشش كيكفت
ةعبرأإ نم ةنوكم تإردخملإ

حيريرعوب  جربب صصاخششأإ
ةحلصصملل ةع˘با˘ت˘لا ل˘خد˘ت˘لا و ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت
يف جيريرعوب جرب نمأل  ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئلولا

نم ةنوكم  ةيمارجإا ةعامج كيكفت نم ةيعون ةيلمع
ل˘ق˘نو ح˘يور˘تو ن˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت شصا˘˘خ˘˘صشا ة˘˘ع˘˘برأا
ثحبلا ةقرف شسيئر بصسحو نطولا ربع تاردخملا

ةيلمعلا نأا ةفيلخ يصسينول ةطرصشلا ظفاحم لخدتلاو

535و تامارغوليك (80) ينامث  زجح نم تنكم
هردق يلام غلبم ىلإا ةفاصضإا جلاعملا فيكلا نم امارغ

ةحلصسأا اذكو جيورتلا تادئاع نم جد000045.6
ةبكرمو ةلاقن فتاوهو  شسداصسلا فنصصلا نم ءاصضيب
ةقرفلا نأا هبصسحو تاردخملا لقنل لمعتصست  ةيحايصس
ديصسلا عم قيصسنتلا˘بو  ة˘ي˘صضق˘لا ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘ف
متيصس جيريرعوب جرب ة˘م˘كح˘م˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
.ةمزÓلا ةينوناقلا لاجألا يف همامأا  فارطألا ميدقت

´.eƒS°≈
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ن˘˘مأ’ا˘˘ب ة˘˘طر˘˘صشلأ تأؤ˘˘ق تن˘˘كم˘˘ت

ةرئأد نمأ’ عباتلأ لوأ’أ يرصضحلأ

دأرفأأ فيقؤت نم ،ةلصشنخب  ضسياق

نم يناثلأ دقعلأ يف رأرصشأأ ةيعمج

ةيانج˘ل دأد˘عإ’أ ة˘ي˘صضق ي˘ف ،ر˘م˘ع˘لأ

فورظب ةنرت˘ق˘م˘لأ ة˘قر˘صسلأ ة˘يا˘ن˘جو

نم فدهتصسأ ، رصسكلأو ددعتلأ ،ليللأ

ةنئاكلأ ةيلديصص نؤل˘عا˘ف˘لأ ا˘ه˘لÓ˘خ

عـئا˘˘قو . ضسيا˘˘ق ة˘˘ن˘˘يد˘˘˘م ط˘˘˘صسؤ˘˘˘ب

بحا˘صص مد˘ق˘ت ر˘ثإأ دؤ˘ع˘˘ت ةـي˘˘صضق˘˘لأ

ىلإأ، ضسياق ةيدلبب ةنئاكلأ ةيلديصص

لوأ’أ ير˘˘صضح˘˘لأ ن˘˘مأ’أ ح˘˘˘لا˘˘˘صصم

ل˘جأأ ن˘م ، ةر˘ئأد˘˘لأ ن˘˘مأ’ ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ

ضصؤصصخب ،ةيمصسر ىؤكصش ميصسرت

فدهتصسأ ، ةقرصسلل هتيلديصص ضضرعت

ايلام اغلبم ، اهلÓخ نم نؤلعافلأ

ةتصس ـب ردقي ة˘ي˘ن˘طؤ˘لأ ة˘ل˘م˘ع˘لأ ن˘م

رانيد (جد000,65) فلأأ نيصسمخو

تأؤق تلقتنأ رؤفلأ ىلع ،يرئأزج

ق˘ي˘ق˘ح˘ت ر˘˘صصن˘˘ع ة˘˘ق˘˘فر ة˘˘طر˘˘صشلأ

مت نيأأ ناكملأ نيع ىلإأ ةيصصخصشلأ
ةيلديصصلل ةينأديملأ ةنياعملأ ءأرجإأ

يرحتلأو ثحبلأ دعب  ةقرصسلأ لحم
فرظ يف لصصؤتلأ مت ةيصضقلأ يف
هبتصشملأ دحأأ ةيؤه ديدحت ىلإأ زيجو
رقم ىلإأ هدايتقأ و هفيقؤت متيل ، مهيف
مت نيأأ ، قيقحتلأ لجأأ نم ةحلصصملأ
ن˘˘ير˘˘خآأ ن˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش ن˘˘ع ف˘˘˘صشكلأ

امهفيقؤت مت ، ةيصضقلأ يف نيطرؤتم
امهدايتقأ و زيجو فرظ يف دعب اميف
لامكتصسأ فدهب ةحلصصملأ رقم ىلإأ
نم ءاهتن’أ دـعب ، قيقحتلأ تأءأرجإأ

فـلم زاـجنإأ مـت ،قـيقحتلأ تأءأرـجإأ
م˘˘ه˘˘ي˘˘ف هـب˘˘ت˘˘˘صشم˘˘˘لأ دـصض ي˘˘˘ئأز˘˘˘ج
رأرصشأأ ة˘ي˘ع˘م˘ج نـيؤ˘كت عؤ˘صضؤ˘م˘ب
ة˘يا˘ن˘جو ة˘يا˘ن˘ج˘˘ل دأد˘˘عإ’أ ضضر˘˘غ˘˘ل
ل˘ي˘ل˘لأ فور˘ظ˘ب ة˘نر˘ت˘ق˘م˘لأ ة˘قر˘صسلأ

ميدقت مت هبجؤمب ،رصسكلأو ددعتلو
ةـمكحم ةـباين ماـمأأ ةيصضقلأ فأرطأأ
يئأزج فـلم زاـجنإأ مت امك  .ضسياق

ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لأ ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘˘لأ دـصض
ء’دإ’أ و ةبذاكلأ ةياصشؤلأ عؤصضؤمب
تأذ ى˘لإأ ل˘صسرأأ ،ة˘بذا˘˘ك تأرأر˘˘قإا˘˘ب
.ةمكحملأ
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بيرهتلأ ةرهاظ ةحفاكم راطإأ يف و هنأأ ثيح

ينطؤلأ كردلل تاقرطلأ نمأأ ةقرف تنكمت ،

خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب  ، ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ك ة˘˘ما˘˘ح˘˘لا˘˘˘ب

ة˘ث˘لا˘ث˘لأ ة˘عا˘صسلأ ى˘ل˘ع0202/21/70

ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع د˘˘صسلا˘˘˘ب ،ءا˘˘˘صسم (00:51)

ىمصسملأ ناكملاب طبصضلاب23 مقر ينطؤلأ

ط˘ط˘خ˘م˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘ط يا˘غ˘ب قر˘ط˘˘لأ قر˘˘ت˘˘ف˘˘م

فاقيإأ مت نيأأ  ،ةدايقلأ فرط نم رطصسملأ

ةلمح˘م يأؤ˘ب˘ي˘ت˘صس ا˘ي˘صسأد عؤ˘ن ن˘م ةرا˘ي˘صس

يبنجأأ عنصص نم رئاجصس نم  ةربتعم ةيمكب

قئاثؤلأ يف قيقدتلأو ةرايصسلأ ضشيتفت دعب ،

ةبلع0005 ىلع رؤثعلأ مت ،  اهب ةصصاخلأ

-YOR SSENISUB عؤن  رئاجصسلأ نم

SLA،جد000.008 يلأؤحب ةردقملأ (

يف قيقدتلأ دعبو ، ( ميتنصس نؤيلم نؤنامث

نم اهانتقأ ينعملأ نأأ نيبت ةيصضقلأ تايثيح

عيبب مؤقي ،هتيؤه لهجي راجتلأ دحأأ فرط

هذه ترفصسأأ  ،ةينؤناق ريغ ةقيرطب ،رئاجصسلأ

ة˘ب˘كر˘م˘لأو ة˘ع˘ل˘صسلأ ز˘ج˘ح ن˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ

. يقأؤبلأ مأاب كرامجلأ ةصضابقل اهميلصستو

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

2616ددعلا0202 ربمسسيد01 سسيمخلا 5ةـعاسسلأ راــبخأأ
www.akhersaa-dz.com

 ةلششنخب ةيلمعلأ للخ جورملأ فيقوت  مت اميف

 ةـــــبلع فلآا5 نم دـــــيزأا زجح
 ةـــــبرهملا ةـــــيبنجألا رـــــئاجشسلا نم

ىأأرم  مامأأ أذهو   ةذتاشسأأ01 يلأوح لاقتعأ
ةليشسملاب ةيبرتلأ ريدم

نيذلا ةذتاشسألا ةيعشضو ةيوشست
ةنشس ذنم مهروجأا اوقلتي مل
عوبشسألا اذه لÓخ9102
ءاشسؤور ةفاكو  ةيبرتلأ ريدم ليحر ^

نيذلأ ةذتاشسألل رابتع’أ در و حلاشصملأ
مهتمأرك تنيهأأ

ةيجاجتحأ ةفقو ىلع ةذتاصسأ’أ نم تأرصشعلأ مدقأأ
ةي’و رقم و  ةيبرتلأ ةيريدم رقم نم لك  مامأأ
م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم  د˘يد˘صست ل˘جأأ ن˘م أذ˘هو  ة˘ل˘˘ي˘˘صسم˘˘لأ

مهنم ضضعبلأ  ماق ثيح9102 ةنصس ذنم  ةقلاعلأ
تلخدت نيأأ لصسÓصسب  ةيبرتلأ ةيريدم لخدم قلغب
مهقيرفتل  ( بغصشلأ ةحفاكم تأؤق ) ةطرصشلأ نأؤعأأ
متو كابتصشأ مهنيب ع˘قو ا˘هد˘ع˘بو  ة˘ي˘م˘ل˘صس ة˘ق˘ير˘ط˘ب

أذهو ةذتاصسأ’أ  نم ضصاخصشأ01 يلأؤح لاقتعأ
تنا˘˘˘ك ثي˘˘˘ح  ة˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م ىأأر˘˘˘˘م  ما˘˘˘˘مأأ

ر˘يد˘م ل˘ي˘حر ي˘ف ل˘ث˘م˘˘ت˘˘ي   م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م  ل˘˘م˘˘ج˘˘م
را˘ب˘ت˘ع’أ در و ح˘لا˘صصم˘لأ ءا˘صسؤور ة˘فا˘كو  ة˘ي˘بر˘ت˘˘لأ
ةيريدم ىنبم لخأد مهتمأرك تنيهأأ نيذلأ ةذتاصسأÓل
نم يمصسرلأ رأذتع’أ ميدقتب  اصضيأأ  أؤبلاطو  ةيبرتلأ

لمع ةصسلج دقعب ةبلاطملأ ةيمصسرلأ  تائيهلأ  فرط
ي˘˘لأو فر˘˘ط ن˘˘م ي˘˘م˘˘˘صسر ر˘˘˘صضح˘˘˘م˘˘˘ب  ة˘˘˘ل˘˘˘جا˘˘˘ع
داجيإأو ةيبر˘ت˘لأ عا˘ط˘ق ل˘كا˘صشم ة˘صشقا˘ن˘م˘ل  ة˘ي’ؤ˘لأ

نمو عيمجلأ ةحلصصم لجأأ نم ةعجانو ةعيرصس لؤلح
ريدم حرصص ةهج نمو .ذيمÓتلأ ضسردمت نصسح لجأأ
ةيعصضو ة˘يؤ˘صست ن˘ع  ة˘عا˘صس ر˘خآأ ةد˘ير˘ج˘ل ة˘ي˘بر˘ت˘لأ

9102 ةنصس ذنم مهرؤجأأ أؤقلتي مل نيذلأ ةذتاصسأ’أ

أذ˘هو م˘هرؤ˘جأأ ع˘فد˘ت˘صس ثي˘ح عؤ˘ب˘صسأ’أ أذ˘˘ه لÓ˘˘خ
ةرأزؤلأ بواجت و  ةليصسملأ ةي’و يلأو دؤهج  دعب
.يئاهن لح داجيإأ يف ةيصصؤلأ

خؤصشخصش حلاصص

ماتلو ةيدلب  ريمل ةءاربلا
ةــــــــليشسملاب

ةي’و  بؤنج حلملأ نيع ةمكحم ضسمأأ تردصصأأ
نع ماتلو ة˘يد˘ل˘ب ر˘ي˘م ل  ةءأر˘ب˘لا˘ب ا˘م˘كح ة˘ل˘ي˘صسم˘لأ
لÓ˘غ˘ت˘صسأو ةءا˘صسإأ ي˘هو ه˘ي˘لإأ ة˘ه˘جؤ˘م˘˘لأ ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لأ

9102 ةنصس ىلإأ ةيصضقلأ عئاقو دؤعت ثيح .ةفيظؤلأ

ةصصتخملأ ي˘ن˘طؤ˘لأ كرد˘لأ ح˘لا˘صصم تح˘ت˘ف ا˘م˘ن˘ي˘ح
حلاصصم لبق نم رئب رفح ضصؤصصخب اقيقحت ايميلقإأ
ةئيهل ةماعلأ ةباينلأ تابلط تناك ثيح ماتلو ةيدلب
ا˘م˘كح ة˘م˘كح˘م˘لأ ر˘ي˘خأ’أ ي˘ف رد˘صصت˘ل .ة˘م˘كح˘م˘لأ
    خؤصشخصش حلاصص. ةءأربلاب

ببشسب تاقرطلا نم ديدعلا عطق
وزو يزيتب جولثلاو راطمألا

ة˘م˘صصا˘ع ه˘تد˘ه˘صش يذ˘لأ يؤ˘ج˘لأ بأر˘˘ط˘˘صض’أ ىدأأ

ةدع قلغ ىلإأ ، ةيصضاملأ ةعاصس42 لأ لÓخ ةرجرج
عÓتقأ  بناج ىلإأ أذه وزو يزيتب ةينطو تاقرط
تل˘خد˘ت د˘ق و ضسمأأ را˘˘ه˘˘ن را˘˘ج˘˘صشأ’أ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ
ةيامحلأ حلاصصم رأرغ ىلع ركذن ةينعملأ حلاصصملأ
هذ˘ه ن˘م ن˘يرر˘صضت˘م˘لأ ذا˘ق˘نإأ ل˘جأأ ن˘˘م   ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لأ
حايرلأ بؤبهل ناك دق و ، ةبلقتملأ ةيؤجلأ عاصضوأ’أ
و راجصشأ’أ ضضعب عÓتقأ  يف ببصست ريبك رثأأ ةيؤقلأ
امك ، ةمات ةلزعو ةاناعم ةفلخم ءابرهكلأ ةدمعأأ
تايمك طقاصست  ضسمأأ راهن لÓخ ةقطنملأ تدهصش
و ةرجرج لابج تاعفترم ىلع جؤلثلأ نم ةربتعم دج
هذه . ىيح˘ي آأ م˘ج˘ن  ى˘م˘صسم˘لأ نا˘كم˘لا˘ب د˘يد˘ح˘ت˘لا˘ب
ةكرح لصش يف تببصست ةرثكب ةطقاصستملأ جؤلثلأ
يه و  ،لمعلأ نم نيرفاصسملأ يلقان عنم و رورملأ

و اهئأؤتح’ ةدهاج ةيلحملأ تاطلصسلأ لمعت ةيعصضو
رايتلأ عاطقنأ ظحؤل و . قطانملأ هذه نع ةلزعلأ كف
تببصست امك نايحأ’أ ضضعب يف هفعصض وأأ يئابرهكلأ
ل˘بأؤ˘كلأ ع˘ط˘ق و را˘˘ج˘˘صشأ’أ نا˘˘صصغأأ طؤ˘˘ق˘˘صس ي˘˘ف
زاغ ةمزأأ لأزت ’ ،ىرخأأ ةهج نم و  .ةيئابرهكلأ
ببصسب وزو يزيت ةي’ؤب ةؤقب اهصسفن ضضرفت ناتؤبلأ
اهتدافتصسأ مدع يكتصشت تايدلبلأ بلغأأ و ، ةردنلأ

  .زاغلنؤصس ةصسصسؤؤم اهصصصصخت يتلأ اهتصصح نم
داعصس ليلخ

 دأرفأأ3 نم نوكتت  / ةلششنخ

 ضسياق ةنيدمب ةيلام غلابم ىلع تلوتشساو ةيلديشص تمحتقا رارششأا ةباشصعب ةحاطإلا
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ةرئأد نمأا˘ب ة˘طر˘صشلأ دأر˘فأأ ن˘كم˘ت
ف˘˘ي˘˘قؤ˘˘ت ن˘˘م ،ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ˘˘ب ضسيا˘˘ق
نم ينا˘ث˘لأ د˘ق˘ع˘لأ ي˘ف ن˘ي˘صصخ˘صش
رصسكلاب ةقرصسلأ ةيصضق يف ،رمعلأ

ن˘ئا˘˘ك يرا˘˘ج˘˘ت ل˘˘ح˘˘م ل˘˘خأد ن˘˘م
. ضسياق ةنيدمب
ةيحصضلأ مدقت رثإأ دؤعت ةـيصضقلأ

،ةيمصسر ىؤكصش ميصسرت لجأأ نم
يراجتلأ هلحم ضضرعت ضصؤصصخب

ة˘قر˘صسل˘ل ضسيا˘ق ة˘ن˘يد˘م˘ب ن˘˘ئا˘˘كلأ

ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م فد˘ه˘ت˘صسأ ،ر˘˘صسكلا˘˘ب

ةلمعلأ نم ايلام اغ˘ل˘ب˘م نؤ˘ل˘عا˘ف˘لأ

،ميتنصس نؤيلم03 ـب ردقي ةينطؤلأ

غلبت غبتلأ دأؤم ةقرصس ىلإأ ةفاصضإأ

لقنتتل ،ميتنصس نؤيلم04 اهتميق

نمأ’ ةطرصشلأ تأؤق رؤفلأ ىلع

قيقحت رصصنع ةقفر ضسياق ةرئأد

نيأأ ، ناكملأ نيع ىلإأ ةيصصخصشلأ

ل˘ح˘م˘ل˘ل ة˘يدا˘م ة˘ن˘يا˘ع˘م ءأر˘جإأ م˘ت

قيقحت حتف مت كلذ دعب ، يراجتلأ
. ةيصضقلأ يف قمعم
تأؤ˘ق˘ل ةر˘فؤ˘ت˘م˘لأ تا˘مؤ˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لأ
يرح˘ت˘لأو ثح˘ب˘لأ د˘ع˘ب ، ة˘طر˘صشلأ
ى˘لإأ ل˘صصؤ˘ت˘لأ م˘˘ت ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لأ ي˘˘ف
فرظ يف نيلعا˘ف˘لأ ة˘يؤ˘ه د˘يد˘ح˘ت
ة˘ط˘خ دأد˘عإأ ا˘هد˘ع˘ب م˘ت˘ي˘ل ، ز˘ي˘جو
ف˘ي˘قؤ˘ت˘ب تل˘ل˘ك ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘˘ن˘˘مأأ
نم ينا˘ث˘لأ د˘ق˘ع˘لأ ي˘ف ن˘ي˘صصخ˘صش
، ضسياق ةيدلب نم نأردحني رمعلأ

نم ةحلصصملأ رقم ىلإأ امهدايتقأ و

، قيقحتلأ تأءأرجإأ لامكتصسأ لجأأ

تأءأرـجإأ ن˘˘˘م ءا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن’أ دـع˘˘˘˘ب

يئأزج فـلم زاـجنإأ مـت قـيقحتلأ

عؤصضؤمب ،امهيف هـبتصشملأ دـصض

فور˘ظ ر˘فأؤ˘ت˘˘ب ة˘˘قر˘˘صسلأ ة˘˘يا˘˘ن˘˘ج

رـصسكلأ ،لـي˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘لأ ،ددـع˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لأ

كرح˘م تأذ ة˘ب˘كر˘م را˘صضح˘ت˘صسأو

فأرطأأ عيم˘ج م˘يد˘ق˘ت م˘ت ه˘ب˘جؤ˘م˘ب

ةيئاصضقلأ تاهجلأ ماـمأأ ةيصضقلأ

. ضسياق ةـمكحم ىدل
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ةلصشنخ ةي’و نمأأ حلاصصم تنكمت
ة˘قر˘صس ي˘ن˘ه˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘ب ة˘˘حا˘˘طإ’أ ن˘˘م
ة˘قر˘صسلأ و ة˘يؤ˘بر˘ت˘لأ تا˘صسصسؤؤ˘˘م˘˘لأ
. يرصضحلأ طصسؤلاب لصشنلاب
˘مد˘ق˘ت ى˘لإأ دؤ˘ع˘ت ةـي˘˘صضق˘˘لأ عـئا˘˘قو

ىد˘˘حإأ ل˘˘خأد ءا˘˘ن˘˘ب ة˘˘صشرو ر˘˘ي˘˘˘صسم
رؤ˘ط˘لا˘ب ة˘يؤ˘˘بر˘˘ت˘˘لأ تا˘˘صسصسؤؤ˘˘م˘˘لأ
نع غيلبتلل ةلصشنخ ةنيدمب يئأدتب’أ
ءا˘ن˘ب˘لأ تأودأأو أدأؤ˘م تلا˘ط ة˘قر˘˘صس
ل˘ق˘ن˘ت د˘ع˘ب ثي˘ح ، ة˘˘صشرؤ˘˘لأ تأذ˘˘ب

ي˘نا˘ث˘لأ ير˘صضح˘لأ ن˘مأ’أ ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع
ةنياعملأ ءأرجإأ و ةلصشنخب يلخأدلأ

أؤماق نيلعافلأ نأأ ني˘ب˘ت ،ة˘ي˘نأد˘ي˘م˘لأ
تأودأأو ضضأر˘غأ’أ ضضع˘ب ل˘يؤ˘ح˘ت˘ب
اهناكم نم ةيديدح نابصضقو ءانبلأ
ي˘ف ا˘ه˘ئا˘ف˘˘خإأو (عور˘˘صشم˘˘لأ نا˘˘كم)
تأذ˘ب ة˘ي˘ف˘ي˘ظؤ˘لأ تا˘ن˘كصسلأ ىد˘حإأ
اقح’ ا˘ه˘جأر˘خإأ ضضر˘غ˘ل ة˘صسصسؤؤ˘م˘لأ

تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ، ا˘ه˘ي˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘صس’أو

نع ترفصسأأ ةيصضقلأ يف ةقمعملأ

دقعلأ يف هيف هبتصشملأ ةيؤه ديدحت

فيقؤت متيل ، رمعلأ نم  ضسداصسلأ

ر˘ق˘م ى˘لإأ هدا˘ي˘ت˘قأ و ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘˘لأ

لا˘م˘˘كت˘˘صسأ ل˘˘جأأ ن˘˘م ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لأ

 .قيقحتلأ تأءأرجإأ

رئاجشسلل كششك نم انويلم07 براقي ام ىلع تلوتشسأ ةباشصعلأ / ةلششنخ

ةيراجتلا تÓحملا ةقرشس نهتمت ةباشصع دارفأاب حيطي ضسياق ةرئاد نمأا

ةشسردم زاجنإأ ىلع ةفرششم ةشسشسؤوم اهتمدق ىوكشش دعب

ةلششنخ ةنيدمب ءانبلا تاششرو ضصل ىلع ضضبقلا

و رجات فيقوت و يبنجأأ عنشص تأذ ةبرهملأ رئاجشسلأ نم ةبلع0005 براقي ام زجح نم ، سسمأأ لوأأ ، ةلششنخب ينطولأ كردلأ دأرفأأ نكمت
. ةيحايشس ةرايشس
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عاد˘يإا˘ب او˘ما˘ق ا˘صضيأا دد˘ج˘لاو

مهنأا ريغ ا˘ه˘ت˘قو ي˘ف تا˘ف˘ل˘م˘لا

مهحنم مدعو رخأاتلاب اوؤوجافت

رربي ةصسصسؤوملا ريدمو ةحنملا

متو ةمئاقلا نمصض اوصسيل مهنأاب

مهنأا لعفلا˘ب ة˘صصا˘خ م˘هؤوا˘صصقإا

لمعلا نع نولطاعو نوزوعم

ةصصاخلا تاجايتح’ا يوذ نمو

طور˘صشلا ل˘ك م˘ه˘ي˘˘ف ر˘˘فو˘˘ت˘˘تو
ة˘ح˘ن˘م˘لا هذ˘ه ن˘م ةدا˘ف˘ت˘˘صسÓ˘˘ل
˘˘مد˘˘ع˘˘ب اوؤو˘˘جا˘˘ف˘˘˘ت م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘كلو
ذنمو ةمئاقلا نمصض مهليجصست
لوخدلا عم ةحنملا عيزوت ةيادب
كا˘ن˘ه نأا ة˘صصا˘خو ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لا

زوعم ذيملت يلاو061 يلاوح
صسنوي يروق ةيوناثب نوصسردي
ةعباتلا صسيد˘لا ر˘ج˘ح ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ةر˘ئادو را˘م˘ع يد˘ي˘صس ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ل

ةنصسلا هذه نأا ةصصاخو راجحلا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا ءا˘˘˘صصقإا م˘˘˘ت د˘˘˘ق
هذ˘ه ن˘م ةزو˘ع˘م˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
نم مغرلاب ةيصسردم˘لا ة˘ح˘ن˘م˘لا
ا˘ه˘ي˘لإا ة˘جا˘ح˘لا صسمأا ي˘ف م˘˘ه˘˘نأا

عم ةينماصضت ةحنم ربتعت يتلاو
ذ˘ن˘مو ن˘يزو˘ع˘˘م˘˘لا ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
نيبام مهو ي˘صسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا
ةرئادلا حلاصصمو ةيوناثلا ةرادإا

ةرئادلا ىلإا نوهجتي مهلعج ام

ة˘ل˘با˘ق˘م ةرور˘صضب ن˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
نع راصسفتصسÓل ةرئادلا صسيئر
با˘˘˘ب˘˘˘صسأا ن˘˘˘عو عو˘˘˘صضو˘˘˘م˘˘˘لا
ةحنملا مهحنم مدعو مهئاصصقإا

جد0005ب ةردقملا ةيصسردملا
صضفر ةر˘˘ئاد˘˘لا صسي˘˘˘ئر ن˘˘˘كلو
نيينعملا نإاف اذهلو مهلابقتصسا
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ي˘˘لاو˘˘لا نود˘˘صشا˘˘ن˘˘˘ي
هذ˘˘ه˘˘ل ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإ’ ل˘˘جا˘˘˘ع˘˘˘لا
.ةيصضقلا
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ذ˘ي˘مÓ˘˘ت صسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘صص مد˘˘قأا
صشير˘لا عارذ ةد˘يد˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا

ق˘ل˘غ ى˘ل˘ع ةدو˘˘ع ن˘˘ب ى˘˘ف˘˘ط˘˘صصم
ةنيدملا لخدمب طبصضلابو قيرطلا
ةراج˘ح˘لاو صسيرا˘ت˘م˘لا ماد˘خ˘ت˘صسا˘ب
ل˘ق˘ن˘˘لا ماد˘˘ع˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
يأا عوبصسأ’ا ةيادب ذنم يصسردملا

نود ةأاجف هفقوتو دحأ’ا موي ذنم
نوصسرد˘ي م˘ه˘نأا ة˘صصا˘خو م˘هرا˘ب˘خإا
ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب ة˘يو˘بر˘ت تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘ب
رواصشتلا دعبو ةينكصسلا مهتاعمجت

مت تاطلصسلاو بدتنملا يلاولا عم
’ ةر˘ي˘غ˘صص ة˘ل˘˘فا˘˘ح م˘˘ه˘˘ل را˘˘صضحإا
صضعبلا˘ف قÓ˘طإ’ا ى˘ل˘ع م˘ه˘ي˘ف˘كت

ةرم ةدوعلل ا˘هرا˘ظ˘ت˘نا ع˘ي˘ط˘ت˘صسي’
نورطصضي مهو تقولا ببصسب ىرخأا
تا˘فا˘˘صسم ماد˘˘قأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘صسل˘˘ل

ة˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا كر˘˘ب˘˘لا ط˘˘صسو ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
لجأا نم صسراقلا دربلاو لاحوأ’او
ددن ا˘م˘ك ة˘صسرد˘م˘لا ى˘لإا لو˘صصو˘لا
يتلا ةيرزملا فور˘ظ˘لا˘ب ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
لئاصسو مادعنا ءارج اهب نوصسردمتي
˘ماد˘ع˘ناو ما˘صسقأ’ا ل˘خاد ة˘ئ˘˘فد˘˘ت˘˘لا
ي˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ما˘مأا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘لا

لا˘حوأاو ة˘ي˘ئا˘م كر˘ب ى˘لإا لو˘˘ح˘˘ت˘˘ت
نم لقنتلاو اهيف يصشملا بعصصي
بي˘با˘نأا نأا ا˘م˘ك .ة˘˘صسرد˘˘م˘˘لا ى˘˘لإاو
نكلو ةدوجوم تÓيصصوتلاو زاغلا

دقو ةدوجوم ريغ ةئفدتلا لئاصسو
تادر˘˘ب˘˘م ى˘˘لإا ما˘˘صسقإ’ا تلو˘˘˘ح˘˘˘ت
بب˘صسب ما˘يأ’ا هذ˘ه لÓ˘خ ة˘صصا˘˘خو
امك ةيلبج ةقطنملا نأا مكحبو دربلا
ةد˘جاو˘ت˘م ا˘ه˘ل˘ك زا˘غ˘˘لا بي˘˘با˘˘نأا نأا
ا˘م ا˘ه˘ت˘ي˘ط˘غ˘ت م˘ت˘ي م˘لو جرا˘خ˘˘لا˘˘ب
ةايح ى˘ل˘ع ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ار˘ط˘خ ل˘كصشت
ةايح ىلعو ةصصاخ ةفصصب ذيمÓتلا
رجفنا ثيح ةماع ناكصسلا ينطاق

طصسو صصاخ بوبنأا نيموي  ذنم
بعر راثأاو لد˘ع ي˘ح˘ب ة˘ط˘صسو˘ت˘م
ل˘ك ل˘ق˘ن˘ت م˘تو ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا عز˘˘فو
ح˘لا˘صصم˘˘ك ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ى˘لإا ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لاو زا˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘صس
بطعلا حÓصصإا متو ثداحلا ناكم
ناكصسلا نأا امك ةرخأاتم ةعاصس يف
زاغلا حئاور راصشتنإا نم نوكتصشي
ةانق نوقلغي مهف تارامعلا لخاد
دربلا يف ءاقبلاو ةليل لك يف زاغلا
نإاف اذه˘لو ة˘ثرا˘ك ثود˘ح بن˘ج˘ت˘ل
تاهجلا نم نو˘ب˘لا˘ط˘ي ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
.ةمزÓلا تاءارجإ’اب مايقلا ةينعملا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآأ
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف2616ددعلا0202 ربمسسيد01 سسيمخلا6
www.akhersaa-dz.com

 مهلابقتسسا راجحلا ةرئاد صسيئر صضفرو صسردمتلا ةحنم نم مهنامرح ببسسب

 صسيدلأ رجحب صسنوي يروق ةيوناث ذيمÓت ءايلوأأ
 لخدتلأ يلأولأ نودششاني

 عوبسسألا ةيادب ذنم يسسردملا لقنلا فقوت ببسسب

 قيرطلأ نوقلغي صشيرلأ عأرذ ةديدجلأ ةنيدملأ ذيمÓت
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نا˘كصس صسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘˘صص دد˘˘ج

ي˘ح˘ب ة˘يو˘صضو˘ف˘˘لا تا˘˘يا˘˘ن˘˘ب˘˘لا

مهتفقو2 بر˘˘˘˘ح يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس
ة˘ي’و ر˘ق˘م ما˘مأا ة˘ي˘جا˘ج˘˘ت˘˘ح’ا

ةرور˘صضب ن˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
هاجتا مهريصصم نعراصسفتصس’ا

ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لاو م˘ه˘ت˘ي˘ع˘˘صضو
رارق رودصص دعب صصاخ نكصس
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘صضق˘˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘˘صضب
ر˘ب˘ع ة˘يو˘˘صضو˘˘ف˘˘لا تا˘˘ن˘˘كصسلا

مايقلاو نطو˘لا ءا˘ح˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م

نم ةميلعتب تانكصسلا ءاصصحإاب

ة˘ق˘ط˘ن˘م نأا ة˘صصا˘خ ة˘مو˘كح˘˘لا

قطانملا ربكأا نم برح يديصس

تا˘˘ن˘˘كصسلا ا˘˘ه˘˘˘ب ةدو˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا

ءا˘صضق˘لا را˘طإا ي˘ف ة˘يو˘صضو˘ف˘لا

فرط نم صشهلا نكصسلا ىلع

كل˘ت صصي˘صصخ˘˘تو تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا

بلاط ثيح عيراصشملل ةيصضرأ’ا

ةفرعمو ليحرتلا˘ب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

لقنت كلذ رثإا ىلعو ليصصافتلا

ن˘˘م نا˘˘كصسلا ن˘˘ع (2) نيلث˘م˘م

عامتصس’ا مت دقو برح يديصس

فر˘ط ن˘˘م م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘صشنا ى˘˘لإا

ةحئ’ عفر عم ناويدلا صسيئر

صضر˘غ˘˘ب ة˘˘صسارد˘˘لا بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا

ن˘م ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا ل˘˘ك ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صسا

ءاصضقلا راطإا يف ةقئ’ تانكصس

ةمئاقلا نأا ةصصاخو صشهلا ىلع

تاقيقحتلا را˘طإا ي˘ف ةد˘جاو˘ت˘م

ه˘ب تما˘ق يذ˘لا ءا˘صصحإ’ا د˘˘ع˘˘ب

يف اذهو9102 ةنصس تاطلصسلا

ى˘ل˘ع رو˘مأ’ا د˘ي˘صسج˘ت را˘ظ˘ت˘˘نا

لا˘م˘كت˘صسا د˘ع˘˘ب ع˘˘قاو˘˘لا صضرأا

تا˘˘ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لاو تاءار˘˘˘جإ’ا

 .ةمزÓلا

نو˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لا دد˘˘ن د˘˘قو اذ˘˘ه

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يرز˘˘م˘˘لا فور˘˘˘ظ˘˘˘لا˘˘˘ب

تانكصس ل˘خاد ا˘ه˘ي˘ف نو˘صشي˘ع˘ي

تا˘ي˘جا˘ح˘لا ى˘ندأا ا˘ه˘˘ب مد˘˘ع˘˘ن˘˘ت

راطمأ’ا طقاصست ءانثأا ةصصاخو

هايملا تابرصست نم نوناعي مهف

.تانكصسلا لخاد ىلإا

ةيرزملا عاسضوألاب نيددنمو ةينكسسلا مهتسصح نع جارفإلاب اوبلاط

نوددجي2 برح يديشس يوشضوفلأ يحلأ ناكشس
 ةي’ولأ مامأأ مهجاجتحإأ

مهحنم مدع ءازإا نيديدسشلا مهطخسسو مهئايتسسا نع صسيدلا رجحب يروق ةيوناثب نيسسردمتملا نيزوعملا ذيمÓتلا ءايلوأا نم ديدعلا ربع
.ءامدقلا ذيمÓتلل ةبسسنلاب مهتافلم ديدجتب اوماق دق مهنأاب نوينعملا دكأا دقو جد فلآا5 ب ةردقملا صسردمتلا ةحنم

ءاسصقإلاو صشيمهتلا نم ناكسسلا ةاناعم نم ةنسس51 دعب

 يئ’ولأ قيرطلأ و ةردشسوبب طبأرلأ قيرطلأ زاجنإأ
ملك10 ةفاشسم ىلع32 مقر

ةي’وب ةيرامعملا ةصسدنهلا و ءانبلا و ريمعتلا ةيريدم اهيلع فرصشت يتلا عيراصشملل ةيدقفتلا هترايز لÓخ ءاعبرأ’ا صسمأا ةبانع ةي’و يلاو نياع

تاميلعت ىطعأا امك .ملك10 ةفاصسم ىلع32 يئ’ولا قيرطلا و ةردصسوبب طبارلا قيرطلا زاجنإا   عورصشم ينوبلا ةيدلب ىوتصسم ىلع ةبانع
قÓطنإاب مهتحرف نع اوربع ينوبلا ةيدلبب ةردصسوب يح ناكصس ناكو . لاغصشأ’ا ةيعونو ةددحملا لاجآ’ا مارتحإاو عورصشملا زاجنإا يف عارصسإ’او

ةنصس51 نم رثكأ’ دوعت ةاناعم دعب كلذو لورصصلاب هكاوفلاو رصضخلل ةلمجلا قوصس ىلإا يحلا نم طبارلا ةردصسوب قيرط عورصشمب لاغصشأ’ا
لوخدلا تمرح ةيئام تاعقنتصسم ىلإا ءاتصشلا لصصف يف ةصصاخ ريخأ’ا لوح ام قيرطلا ءارتهإا ءارج تÓيولا اوناع نيأا ناكصسلا تاحيرصصت بصسحب
جاح» ينوبلا ةيدلبب ةيلحملا ةيمنتلاو لاغصشأ’اب فلكملا بئانلا نإاف ةراصشإÓلو.صسرادملا ديمÓتو ىصضرملا ةاناعم نع كيهان ،يحلا نم جورخلاو

ةصساردلا ةبحاصص ثيح ةردصسوب قيرط عورصشم زاجنإ’ ةصشرو بيصصنت نع «ةعاصس رخآا »هل حيرصصت يف   قباصس اتقو يف نلعأا ناك   «ريهز رامع

ةرايزلا صصوصصخبو . ميتنصس رايلم5.7 ب ردقت عورصشملا ةفلكت نأا قايصسلا تاذ يف ادكؤوم .ريمعتلا ةيريدم زاجنإ’اب ةفلكملاو ينوبلا ةيدلب
نإاف ةراصشإÓلو   .يرلا لاجم يف ةصصاخو فورظلا نصسحأا يف عورصشملا زاجنإ’ قئاوعلا ةلازإا راطإا يف تءاج اهنأاب دكأا ةي’ولا ةصشتفمل ةريخأ’ا

ةبانع ةي’وب ةيرامعملا ةصسدنهلا و ءانبلا و ريمعتلا ةيريدم اهيلع فرصشت يتلا عيراصشملا ديدعل دقفت و لمع ةرايزب اصضيأا ماق ناك ةي’ولا يلاو

داو نكصسم007 يحل ةيرصضحلا ةئيهتلا لاغصشأا و ةينازيملل ةيوهجلا ةيريدملا رقم زاجنإا عورصشم نم لك ةبانع ةيدلب ىوتصسم ىلع   نياع ثيح

.لاطبأ’ا يح انكصسم8201 يحل ةيرصضحلا ةئيهتلا لاغصشأا و نابرصض يحل ةيرصضحلا ةئيهتلا لاغصشأا و ةصشرفلا
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تاردخملا نم ةيمك زجح مت اميف
ةسسولهملا صصارقألاو

هبتششم صصاخششأأ6 فيقوت
  ةفلتخم اياشضق يف مهيف

ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘ب تارد˘خ˘م˘لا ة˘ح˘فا˘كم ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت
نيتيلمع رثإا ،ةبانعب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا

مهرامعأا حوارتت صصاخصشأا3 فيقوت نم ،نيتقرفتم

هبتصشم،ايئاصضق نيقوبصسم ،ةنصس13 و52 نيبام
يف ةرجا˘ت˘م˘لاو ن˘يز˘خ˘تو ةزا˘ي˘ح ا˘يا˘صضق ي˘ف م˘ه˘ي˘ف
ةحلصسأا ةزايح عم ةيلق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو تارد˘خ˘م˘لا
ةيمك ةقرفلا رصصانع تزجح ثيح،ةروظحم ءاصضيب
يلام غلبم ىلإا ةفاصضإا، تارثؤوملاو تاردخملا نم

ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأا3و جيورتلا تادئاع نم
يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا مت نيأا

ةطرصشلا تاو˘ق تن˘كم˘ت ا˘م˘ك،م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ق˘ح
غلبي صصخصش فيقوت نم ،يناثلا يرصضحلا نمأÓل

ةزايح ةيصضق يف هيف هبتصشم ،ةنصس62 رمعلا نم
زجح عم ،ةرجاتملا صضرغل تارثؤوملاو تاردخملا

نم ةعطقو عاونأ’ا فلتخم نم اصسولهم اصصرق96
ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ،تارد˘خ˘م˘لا

يفو،ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأا4و جيورتلا تادئاع
ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘طر˘˘صشلا تاو˘˘ق تح˘˘ج˘˘ن قا˘˘ي˘˘صسلا صسف˘˘ن
تارثؤوملا نم ةيمك زجح يف رصشع ثلاثلا يرصضحلا
ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك ذاختإا عم ،ةيلقعلا
نأا ىلإا ةراصشإ’ا رد˘ج˘تو،ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ق˘ح ي˘ف
و ةميزعلا صسفنب لصصاوت ةبانع ةي’و نمأا حلاصصم
هنأاصش نم ام لك عدرل ةيطرصشلا اهتايلمع ةعانقلا
.هتاكلتمم ةمÓصس و نطاوملا نمأاب صساصسملا
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امهنع ثوحبم ىلع صضبقلا مت اميف

صسبلت ةلاح يف نيشصخشش فيقوت
ةنيدملأ طشسو ةيران ةجأرد ةقرشسب
عصساتلا يرصضحلا نمأÓل ةطرصشلا رصصانع تحجن
ةقرصسلا˘ب ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم ،ن˘ي˘صصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت ي˘ف
تنكمت امك ،ةيران ةجاردل صسبلت ةلاح يف فنعلاب
ثح˘ب ل˘ح˘م صصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘ح˘ل˘صصم˘لا تاذ
فنعلاب ةقرصسلا اياصضق نع ةيئاصضق ماكحأا بجومب
قايصسلا صسفن يفو ،ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأا ةزايح و
نم،رصشاعلا يرصضحلا نمأÓل ةطرصشلا تاوق تنكمت
ةيصضق نع يئاصضق مكح ثحب لحم صصخصش فيقوت
نأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجتو ،ديدهتلا لامعتصساب ةقرصسلا

ةميزعلا صسفنب لصصاوت ةبانع ةي’و نمأا حلاصصم
نم ام لك ةبراحمل ةيطرصشلا اهتايلمع ةعانقلاو
.هتاكلتمم ةمÓصسو نطاوملا نمأاب صساصسملا هنأاصش
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ةيدؤوملا ةيسسيئرلا ةانقلاب بطع ببسسب
ةبيعسشلاب ةجلاعملا ةطحمل

ءاملأ عيزوت يف بذبذت
تايدلب6 يف بورششلأ

يف ابذبذت ةبانع ةي’وب تايدلب ةدع صسمأا تدهصش
اهب موقت لاغصشأا ببصسب بورصشلا ءاملل عيزوتلا ماظن
ةانقلا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘صسصسؤو˘م
ةطحم ى˘لإا ة˘ي˘فا˘صشلا د˘صس ن˘ي˘ب ة˘ط˘بار˘لا ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا
ةبانع ةي’وب هايملل ةيرئازجلا.ةبيعصشلا˘ب ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا
ر˘ي˘صضح˘ت ل˘جأا ن˘م ه˘نأا تن˘ل˘عأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف صسمأا

ةان˘ق˘لا ى˘ل˘ع تا˘بر˘صست˘لا حÓ˘صصإ’ ل˘خد˘ت ة˘ج˘مر˘بو

ىلإا ةيفاصشلا دصس نم ملم0051 رطق تاذ ةيصسيئرلا
أارطيصس رامع يديصسب ةبيعصشلاب ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا ة˘ط˘ح˘م
ءادتبإا بورصشلا ءاملل عيزوتلا ماظن يف يئزج رييغت
نيزختلا ةيلمعب مايقلا اهل ىنصستيل صسمأا راهن نم
يذلاو جمربملا لخدتلا ءانثأا ماتلا بذبذتلا يدافتل
نإاف نايبلا تاذ بصسحبو. اقح’ اهنع نلعت فوصس
، ز˘كر˘م ة˘با˘ن˘ع ن˘م ل˘ك ي˘ه ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
تنأامطو رامع يديصس ، راجحلا ، ينوبلا ،يديارصس
تايفنحلا ىلإا هايملا ةدوعب اهنئابز قايصسلا تاذ يف
.ةانقلا حÓصصإا ةيلمع نم ءاهتنإ’ا ةياغ ىلإا
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ملعإلاب ف˘ل˘كم˘لأ ف˘سشك
ةيامحلأ ةيريد˘م˘ب لا˘سصتلأو
«ةعاسس رخآأ» ـل ةبانعب ةيندملأ
ضسمأأ لوأأ أو˘ق˘˘ل˘˘ت ه˘˘نأو˘˘عأأ نأأ
طوقسسو را˘ي˘ه˘نأ هدا˘ف˘م ءأد˘ن

رو˘ج˘ه˘م لز˘ن˘م ن˘م ةرا˘˘ج˘˘ح
روفلأ ىلع ةميدقلأ ةنيدملاب
ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأ مت
ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لأو لو˘سصو˘لأ د˘ع˘بو
ي˘˘ت˘˘لأ ةرا˘˘ج˘˘ح˘˘لأ نأأ ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘ت
رايه˘نأ ي˘ف تب˘ب˘سست تط˘ق˘سس

،رتم4يلأوح خبط˘م ف˘ق˘سس
رايهنأ يف اهببسست ىلإأ ةفاسضإأ

ى˘ن˘ب˘م˘ل ءا˘ن˘ف ف˘ق˘سسل ي˘˘ل˘˘ك
يأأ ثداحلأ فلخي مل ثيح،

ي˘فو ر˘كذ˘ت ة˘ير˘سشب ر˘ئا˘˘سسخ
نأو˘عأأ ل˘خدــت قا˘ي˘˘سسلأ تأذ
نيلماع˘لأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ

لز˘ن˘م˘ب م˘لا˘سس يد˘ي˘سس ي˘ح˘ب

رو˘˘فو را˘˘ي˘˘ه˘˘˘نلا˘˘˘ب دد˘˘˘ه˘˘˘م

نأأ نيبت ةنياعملأو لوسصولأ

تاققسشت هـــب ثدحأأ لزنملأ

هــب تف˘ل˘˘تأأو ،نأرد˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ف

مت نيأأ ،ةيئابرهكلأ كلسسألأ

حسصنلأ ميدقتو رطخلأ ةلأزإأ

ردجتو ،ه˘ي˘ن˘طا˘ق˘ل دا˘سشرإلأو

نا˘˘˘˘كسسلأ نأأ ى˘˘˘˘لإأ ةرا˘˘˘˘سشإلأ

ةسشهلأ تايانبلا˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لأ

ة˘با˘ن˘ع ة˘˘يلو˘˘ب ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لأو

فو˘خ˘لأ ن˘م ة˘لا˘ح نو˘سشي˘ع˘ي

لك لسصف لولح عم رعذلأو

ا˘˘˘˘م بب˘˘˘˘سسب كلذو ،ءا˘˘˘˘ت˘˘˘˘سش

تاققسشت نم راطمألأ هثدـحت

ةفلتخم ءأزجأأ يف تأرايهنأو

حب˘سصي ا˘م˘م ،م˘ه˘تا˘ن˘كسس ن˘م

ةظحل يأأ يف اهعوقوب رذني

 .مهتلئاع ضسوؤور ىلع

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

2616ددعلا0202 ربمسسيد01 سسيمخلا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

ءاتصشلأ لصصف لولح عم ةصشهلأ تايانبلأ فواخم دأدزت اميف

خبطم فقسس رايهنإا يف ببسستي روجهم ىنبم نم ةراجح طوقسس
 ةميدقلا ةنيدملاب رواجم ىنبمل ءانفو

رصصاق مهنيب نم سصاخصشأأ5 نم نيتنوكتم

نيتيمارجإا نيتعامجل دح عسضو
وطسسلاو ةقرسسلا يف نيتسصتخم

ضشيرلا عارذب لزانملا ىلع
دأوب ةباـنعب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةقرفلأ تنكمت
نيتسصتخم نيتيمأرجإأ نيتعامجب ةحاطإلأ نم بنعلأ

5 نم ةنوكتم لزانملأ ىلع وطسسلأو ةقرسسلأ يف
ىلوألأ ةيسضقلأ ليسصافت .رسصاق مهنيب نم ضصاخسشأأ

ةيميلقإلأ ةعومجملل نايب هـنع فـسشك ام بسسح

أوقلت مهنأأ «ةعاسس رخآأ»ـل ةبانعب ينطولأ كردلل

5501 رسضخألأ مقرلأ ىلع ةيفتاه ةملاكم أرخؤوم
ضصا˘خ˘سشأأ ةد˘ها˘سشم ا˘هدا˘ف˘م ،ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ د˘˘حأأ ن˘˘م
عأرذ ةديدجلأ ةنيدملاب لزانملأ دحأأ لخأد نيهوبسشم
ىلإأ بنعلأ دأو ةقرف دأرفأأ لقنت مت روفلأ ىلع ضشيرلأ

نيسسبلتم نيمرجملأ ىلع أوسضبق نيأأ ناكملأ نيع

ام مهرامعأأ حوأرتت ضصاخسشأ3 مهو فرغلأ دحأأ يف

،ةبانع ةيلو نم نوردحني ةنسس13و ةنسس71 نيب
بأوبألأ ريسسكتل لمعتسست ةداح تأودأأ مهتزوحبو
مجحلأ نم ضصق˘مو د˘يد˘ح˘لأ ع˘ط˘ق ة˘لآا˘ك ة˘يد˘يد˘ح˘لأ

ةيكيناكيم حي˘تا˘ف˘م3و ي˘˘غأر˘˘ب كف˘˘˘م4و ،ر˘ي˘ب˘كلأ
ةفاسضإأ ،ةيلزنمورهكلأ ةزهجألأ عزنل ءأدوسس ةبيقحو
.ةيئأوه ةجأرد ،ةطايخ ةلآأ ،مجحلأ يريبك نيزافلت
ةقرفلأ رقم ىلإأ نيفوقوملأ دايتقأ مت نيأأ ،اهريغو
مت، ةمزللأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ عيمج ءافيتسسأ دعبو
لاحرب ةمكحمب ةيئاسضقلأ تاه˘ج˘لأ ما˘مأأ م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت
عسضو امي˘ف تقؤو˘م˘لأ ضسب˘ح˘لأ نا˘فو˘قو˘م ا˘عدوأأ ن˘يأأ،
قايسسلأ تأذ يفو، ةيئاسضقلأ ةباقرلأ تحت رسصاقلأ
ن˘م يرا˘ج˘لأ عو˘ب˘سسألأ ة˘يأد˘ب ة˘قر˘ف˘لأ تأذ تن˘كم˘ت
ةنوكتم وطسسلأو ةقرسسلأ نهتمت ةباسصعل دح عسضو

،ةنسس03و ةن˘سس91 امهرامعأأ غلب˘ي ن˘ي˘سصخ˘سش ن˘م
ة˘ي˘ل˘م˘ع تتأأ ثي˘ح ، ة˘با˘ن˘ع ة˘˘يلو ن˘˘م نورد˘˘ح˘˘ن˘˘ي
بنعلأ دأوب ينطولأ كردلأ لاجر يقلت دعب فيقوتلأ
˘مو˘ق˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ب˘ن˘جألأ تا˘كر˘سشلأ د˘حأأ ن˘م ىو˘كسش
ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘كسسلأ ع˘يرا˘سشم˘لأ ءا˘˘سشنإا˘˘ب
ليدبت ةفرغ باب ضضرعت اهدافم ،ةدوع نب ىفطسصم
نيسصخسش فرط نم رسسكلل ةكرسشلاب لامعلأ ضسبلم
عم قيقحت حتفب ةقرفلأ رسصانع تماق روفلأ ىلع
يسضف˘م˘لأو ير˘ح˘ت˘لأو مل˘ع˘ت˘سسلأ ر˘سصن˘ع ل˘ي˘ع˘ف˘ت
يداتعم نم ام˘هو ،نل˘عا˘ف˘لأ ة˘يو˘ه ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘ل˘ل
مت ثيح، بنا˘جألأ لا˘م˘ع˘لأ ى˘ل˘ع ءأد˘ت˘علأو مأر˘جإلأ
امهقح يف ةينوناقلأ تأءأر˘جإلأ ذا˘خ˘تأو ا˘م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت
ايميلقإأ ةسصتخملأ ةيئاسضقلأ تاهجلأ مامأأ امهميدقتو
.تقؤوملأ ضسبحلأ نهر امهعسضو مت نيأأ
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مهيف هبتصشم سصاخصشأأ4فيقوت مت اميف

نم رثكأا زجحي ينطولا كردلا
تابورسشملا نم ةدحو0511

راجحلاب ةيلوحكلا
ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلأ ة˘ب˘ي˘ت˘كلأ در˘فأأ ن˘كم˘˘ت
ةربتعم ةيمك زجح نم عوبسسأأ نم لقأأ يف راجحلاب

ن˘˘م ةد˘˘˘حو0511 ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ تا˘بور˘سشم˘˘لأ ن˘˘م
،ةقرفتم تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ما˘ج˘حألأو عأو˘نألأ ف˘ل˘ت˘خ˘م
ثيح .ةيعرسش ريغ ةقيرطب جيورتلل ةهجوم تناك
دأرفأأ ىلإأ ةدكؤوم تامولعم دورو دعب ةيلمعلأ تتأأ
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م دو˘جو ن˘ع د˘ي˘ف˘˘ت ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ كرد˘˘لأ
تابورسشملأ لقنب نوموقي لقنب نوموقي ضصاخسشألأ
ةرواجملأ تايلولأ ىلإأ ةبانع ةيلو نم ةيلوحكلأ
قرطلأ ىوتسسم ىلع ةبقأرم طاقن عسضو مت نيأأ
ى˘لإأ تسضفأأ ي˘ت˘لأو، ضصا˘سصت˘خلأ م˘ي˘ل˘قإل ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ
ةيمك ىلع روثعلأ متيل اهسشيتفتو تابكرملأ فيقوت
ن˘م ر˘ث˘كأاـب رد˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلأ تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لأ ن˘˘م

تناك ماجحألأو عأونألأ فلتخم نم ةدحو0511
زجح عم ،ةيعرسش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ج˘يور˘ت˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م

ضصاخسشأأ4 فيقوت نيأأ ،ةل˘م˘ع˘ت˘سسم˘لأ تا˘ب˘كر˘م˘لأ

74و ةنسس32 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت مهيف هبتسشم
مث نيينعم˘لأ د˘سض ر˘سضا˘ح˘م ر˘ير˘ح˘ت م˘ت ثي˘ح ،ة˘ن˘سس
.ايميلقإأ ةسصتخملأ ةيئاسضقلأ تاهجلأ ىلإأ مهميدقت
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ةيئلولأ ةيراقعلأ ةلاكولأ تعرسش
ة˘يو˘سست ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل
ديدعلاب ةيفيرلأ تانكسسلأ ةيعسضو
نم لكب رأر˘غ ى˘ل˘ع تا˘يد˘ل˘ب˘لأ ن˘م
، را˘م˘ع يد˘ي˘سس ،ي˘نو˘˘ب˘˘لأ ، لا˘˘حر˘˘ب
أذه يفو.بنعلأ دأو ةيدلبو راجحلأ
ة˘ي˘ئلو˘لأ ة˘لا˘كو˘لأ تدد˘ج قا˘ي˘˘سسلأ
يرا˘ق˘ع˘لأ ر˘ي˘ي˘سست˘˘لأ و م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ضسمأأ ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ل ير˘˘سضح˘˘˘لأ
نينطاقلأ نينطأوملأ ةوعد ءاعبرألأ
يف اهنع نلعملأ ةيفيرلأ تانكسسلاب
ةيمسسرلأ اهتحف˘سص ر˘ب˘ع ا˘هرو˘سشن˘م
ر˘ق˘م˘ل مد˘ق˘ت˘لأ ( كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف )ى˘˘ل˘˘ع
مهتافلم لامكتسسإأ لجأأ نم ةلاكولأ

) ة˘ي˘لا˘م˘لأ م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ة˘يو˘سست و
غ˘ل˘ب˘م˘لأ د˘يد˘سست أو˘ل˘م˘كي م˘ل ن˘يذ˘لأ
دو˘ق˘ع ر˘ير˘ح˘ت ضضر˘غ˘ل ،(ي˘لا˘م˘جإلأ
دلي˘م ةدا˘ه˘سش ن˘ي˘قر˘ف˘م ، ة˘ي˘كل˘م˘لأ
نم ةخسسن و (ة) جوزلأ و ينعملأ
و ينعملل ةينطولأ فيرعتلأ ةقاطب

د˘˘يد˘˘سست˘˘لأ تلو˘˘˘سصوو (ة) جوز˘˘˘لأ

رت˘فد و ل˘ي˘هأا˘ت˘لأ رر˘ق˘م و ة˘ي˘ل˘سصألأ

نإا˘˘ف رو˘˘سشن˘˘م˘˘لأ بسسحو طور˘˘˘سشلأ

يح يه ةينعملأ ةيفيرلأ تائزجتلأ

211 و نكسسم051 و1 ةرطنقلأ

نكسسم23 و نكسسم44و نكسسم

، ن˘˘˘كسسم65 ضسيد˘˘لأ ر˘˘ج˘˘˘ح ،

ةرورعزوب ، نكسسم841 ةسشيرحلأ

يح ، نكسسم25 و نكسسم801

65 دلأوخلأ ،نكسسم49 دايز دأو

، نكسسم001 ةقوسش نيع ، نكسسم

36 ضصاسصقوب ،نكسسم05 ضشريق

94 دو˘˘ل˘˘ي˘˘م م˘˘لا˘˘سس ن˘˘ب ، ن˘˘كسسم

دماح يديسس ، نكسسم44 و نكسسم

يدياق و نكسسم63 و نكسسم72

رداسصم بسسحو .نكسسم27 يلع

ءايحألأ ضصخي امي˘ف ه˘نإا˘ف (ة˘ع˘ل˘ط˘م)

دوقعب ةينعم اهلك ، ركذلأ ةقباسسلأ

ىوسس نينطأوملأ ىلع ام ةيكلملأ

لجأأ نم ةيراقعلأ ةلاكولل برقتلأ

لاح يف لوأأ كيلمتلأ تأءأرجإأ مامتأ

ن˘كسسلأ ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لأ نا˘ك أذإأ ا˘م

ي˘لا˘م˘جإلأ غ˘ل˘ب˘م˘˘لأ دد˘˘سس ي˘˘ف˘˘ير˘˘لأ

لإأ ى˘ق˘ب˘˘ت جد000531 ـب رد˘ق˘م˘˘لأ

ام لاح يفو ، ةيكلملأ دقع تأءأرجإأ

ءزجلأ ددسسي مل ديفتسسملأ ناك أذإأ

هيلع يلام˘جإلأ غ˘ل˘ب˘م˘لأ ن˘م ر˘ي˘خألأ

لجأأ نم ةيراجتلأ ةحلسصملل برقتلأ

تاقحتسسم نم هل ىقبت ام ديدسست

. كيلمتلأ تأءأرجإأ لإأ ىبقت اهدعبو

ةيلمعلاب ةينعملأ ءايحأ’أ ةمئاق رصشنت«ةعاصس رخآأ»

يفيرلا ءانبلا نم نيديفتسسملا تائمل ةيكلملا دوقع ةيوسست يف عورسشلا
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ر˘˘ع˘˘ت
ّ

ة˘قر˘سسل لّو˘ج˘ت˘م ر˘˘جا˘˘ت ضض
«ضسكيليه اتويوت» عون نم هتبكرم
رحم اكرات اهنكرب ماق

ّ
لغتسشي اهك

رأرسشأأ ةباسصع دأرفأأ هتغابي نأأ لبق
رتب أوماق

ّ
رحت دّسص

ّ
مايقلأ لبق هتاك

ضسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘سص ل˘ث˘مو م˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب
ةئيه مامأأ ةّ̆ي˘سضق˘لأ ي˘ف نو˘م˘هّ̆ت˘م˘لأ

ءاسضق ضسلجمب تا˘يا˘ن˘ج˘لأ ة˘م˘كح˘م
ةبوسسنملأ مهتلاب مهتعبا˘ت˘م˘ل ة˘با˘ن˘ع
ةيانج مهباكترأ يف ةلّثمتملأو مهيلإأ
دأد˘عإل˘ل رأر˘سشأأ ة˘˘ّي˘˘ع˘˘م˘˘ج ن˘˘يو˘˘كت
ةنرتقملأ ةقرسسلأ ةيانج عم ةيانجل
عم رسسكلأو ليّللأ ،دّدعتلأ فورظب
رمألأ قّلع˘ت˘يو ،ة˘ب˘كر˘م را˘سضح˘ت˘سسأ
،«م.ب» ،«ضس.ب» مّهتملأ نمّ لكب
م˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘با˘˘˘ت ن˘˘˘يذ˘˘˘لأ «و.ع«و «ز.ر»

ةبوسسنملأ مهتلاب ةيئاسضقلأ تاهجلأ
دوعت ةثداحلأ عئاقو نأأو املع ،مهيلإأ

ةن˘سسلأ ن˘م ير˘ف˘ي˘ف40 مو˘ي ى˘لإأ
يذلأ ّةيحسضلأ مّدقت نيح ةمرسصنملأ
ر˘سضخ˘ل˘ل لّو˘ج˘˘ت˘˘م أر˘˘جا˘˘ت ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
ر˘ق˘˘م ى˘˘لإأ ه˘˘كأو˘˘ف˘˘لأو

ّ
كرد˘لأ ة˘قر˘ف 

ميدقت لجأأ نم ةدرابلأ نيعب ينطولأ
ر˘ع˘ت ا˘هدا˘˘ف˘˘م ىو˘˘كسش

ّ
ة˘قر˘سسل ه˘سض

لقن يف اهب نيعتسسي يتلأ هتبكرم
هّنأأ هغلب يف افيسضم ،هتعاسضب عيبو
ىلع عئاقولأ موي هترايسس نكرب ماق
احاب˘سص ف˘سصن˘لأو ة˘ع˘بأر˘لأ ة˘عا˘سسلأ
نيع يحل يسسيئرلأ قيرطلأ ةأذاحمب
رحم اكرات اهنم لّجرتو ديّسصلأ

ّ
اهك

ةبكرم همامأأ تفّقوت اهدنعو لغتسشي
ناك اهكلتم˘ي ي˘ت˘لأ كل˘ت˘ل ة˘ه˘با˘سشم
هجّتأو امهدحأأ لزن ناسصخسش اهيف
اهتقرسسب موقيل هتبكرم وحن اعرسسم

رفو ةز˘ي˘جو ّد˘ج ةّ̆ي˘ن˘مز ة˘ظ˘ح˘ل ي˘ف
ّ

ة˘ّيد˘ل˘ب ها˘ج˘ّتا˘ب ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ا˘˘برا˘˘ه
لوألأ هكيرسش هع˘ب˘ت ا˘م˘ي˘ف نا˘عرذ˘لأ
نيرخآأ نيمهّتم ةقفر هعم ناك يذلأ

اماقو ىرخأأ ةبكرم نتم ىلع اناك
عنمل تابكرملأ ريسس ةكرح ةلقرعب
نمو ،ةقورسسملأ ةرا˘ي˘سسلا˘ب قا˘ح˘ّل˘لأ

كرّدلأ تأوق تنّكمت دقف ةيناث ةهج
رحت دعب ينطولأ

ّ
لوسصولأ نم اهتاي

نأأو ا˘م˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘قرا˘˘سسلأ ة˘ّ̆يو˘˘ه ى˘˘لإأ
ةحول ليجسست نم نّكمت ةّيحسضلأ
ءاقلإأّ م˘ت˘ي˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ةرا˘ي˘سسلأ م˘ي˘قر˘ت
م˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ضضب˘˘ق˘˘لأ

73و92 نيب ام مهرامعأأ ةحوأرتملأ
تأءأر˘جإلأ ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تأ ّم˘˘تو ة˘˘ن˘˘سس
م˘ه˘ق˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘مزل˘˘لأ ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ

ةيئاسضقلأ تائيهلأ ى˘لإأ م˘ه˘م˘يد˘ق˘تو
ة˘م˘ه˘ت˘لأ با˘كترا˘ب م˘ه˘ت˘ع˘با˘ت ي˘ت˘˘لأ

قا˘ي˘˘سس ي˘˘فو ،ا˘˘ف˘˘لا˘˘سس ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لأ
نم ضضع˘ب˘لأ تف˘ل˘ت˘خأ د˘ق˘ف ل˘سص˘ّت˘م
ىلإأ دحأو نم نيمّهتملأ تاحيرسصت
رسصانع ىدل مهلأو˘قأا˘ب ة˘نرا˘ق˘م ر˘خآأ
مهلوثم دنعو ةيئاسضق˘لأ ة˘ي˘ط˘ب˘سضلأ

ةئ˘ي˘ه ما˘مأأ ءا˘ع˘برألأ ضسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘سص
نيأأ ،ةيئأدت˘بإلأ تا˘يا˘ن˘ج˘لأ ة˘م˘كح˘م
ةبو˘سسن˘م˘لأ ع˘ئا˘قو˘لأ م˘ه˘سضع˘ب ر˘كنأأ
رخآلأ ضضعبلأ فرتعأ نيح يف مهيلإأ
مهتمكاحم ةسسلج ءانثأأ ،مه˘ت˘م˘ير˘ج˘ب
ماعلأ قحلأ لثمم اهيف ضسمتلأ يتلأ

انجسس ةنسس02 ةبوقع ةباينلأ ىدل
اميف ،نيمهّ̆ت˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج ّد˘سض ةذ˘فا˘ن
رق

ّ
.ب » مهتملأ  ةئربت  ةمكحملأ تر

،هتنأدإأ ةلدأأ توبث مأدعنل أرظن  » م

تأونسس01 ةبوقع تطّل˘سس ا˘م˘ي˘ف
دأر˘فأأ ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب ّد˘˘سض  ةذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘ن˘˘ج˘˘سس
 .ةباسصعلأ

ةّيحّصضلأ تاكّرحتل رأرصشأأ ةباصصع دأرفأأ دّصصرت دعب تّمت ةّيلمعلأ

 هتبكرم ةقرسسل ضضّرعتي لّوجتم رجات

ءانف فقصس طوقصسو ،خبطم فقصس رايهنإ’ ،ةبانع ةي’وب ةميدقلأ ةنيدملاب دمحأ باهصش جهنب روجهم ىنبم نم ةراجح طوقصس سسمأأ لوأأ ءاصسم ىدأأ
. ةرصشابم مهراطخإأ روف ةيندملأ ةيامحلأ لاجر لخدت ىعدتصسأ ام وهو ،لوأ’أ ىنبملل يذاحم ،يولع قباطو يصضرأأ قباط نم نوكتم رخآأ ىنبم
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يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

26169ددعلا0202 ربمسسيد01 سسيمخلا
www.akhersaa-dz.com
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 ةدكيكسسب  «ةرجسش ديدج

نمو، ريجصشتلاب ةصصاخ˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ل˘م˘ح˘لأ را˘طإأ ي˘ف
ةيعماجلأ تامدخلل ينطولأ نأويدلأ تايصصوت لÓخ
عيمجب ريجصشتلأ ةيلمع تنمصضت ةلصسأرم قيرط نع

ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لأ ن˘كا˘مألأ صصي˘صصخ˘تو ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ تا˘˘ما˘˘قإلأ
ح˘لا˘صصم˘لأ ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ئأو˘صشع˘لأ ن˘˘ع دا˘˘ع˘˘ت˘˘بلأو
تحت عوبصسألأ أذه  مت. ةحÓفلأو تاباغلل ةصصتخملأ
ةماقإلاب  ةدكيكصس ةيعماجلأ تامدخلأ ريدم فأرصشإأ
ةلم˘ح قÓ˘طإأ ةد˘ك˘ي˘ك˘صسب ة˘ع˘ب˘صس ق˘ئأد˘ح˘لأ ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

و – ةر˘ج˘صش د˘يد˘ج بلا˘ط ل˘ك˘ل – را˘˘ع˘˘صش تح˘˘ت ر˘˘ي˘˘ج˘˘صشت
أذكو تاباغلأو ةيحÓفلأ حلاصصملأ عيمج اهيف كراصشت
ةكراصشملل ةيبÓطلأ تاميظنتلأ عيمج ةوعدو ةبلطلأ
ريدم حيرصصت بصسحو. ةيلمعلأ ذه حاجنإأ يف ةلاعفلأ
عوبصسألأ تق˘ل˘ط˘نأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ نإا˘ف ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ تا˘مد˘خ˘لأ
ة˘ما˘قإلأ ي˘ها˘هو40 ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ة˘ما˘˘قإلا˘˘ب طرا˘˘ف˘˘لأ
لÓخ ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه ي˘ف عد˘ب˘ت ة˘ع˘ب˘صس ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

نم صسداصسلأ ءاعبرألأ نم أأدبت ريجصشتلل تايلمع ثÓث
تقلطأأ ةيلمعلأ1202 . صسرام12 ةياغ ىلإأ ربمصسيد
ةردا˘ب˘م ي˘هو ةر˘ج˘صش د˘يد˘˘ج بلا˘˘ط ل˘˘ك˘˘ل را˘˘ع˘˘صش تح˘˘ت
لثمل ديدجلأ بلاطلأ عيجصشتو اهيلع فوقولأ قحتصست

تا˘ما˘قإلأ ي˘قا˘ب ىل˘ع م˘م˘ع˘ت˘صس ي˘˘ت˘˘لأ تأردا˘˘ب˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه
.اهل ةعباتلأ ةيعماجلأ

05 عزوت  ةبانعب ريخلا لباو ةيعمج
ىوأام نود صصاخسشألا ىلع ةبجو

را˘م˘ع يد˘ي˘صس ة˘يد˘ل˘ب ن˘م ر˘ي˘خ˘لأ ل˘بأو ة˘ي˘ع˘م˘ج تما˘˘ق
ىوأام نود صصاخصشألأ ىلع ةنخاصس ةبجو05 عيزوتب

نم ةعومج˘م بنا˘ج ىلإأ ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م ىو˘ت˘صسم ىل˘ع
دربلأ نم مه˘ي˘ق˘ت ي˘ك˘ل ة˘يو˘ت˘صشلأ ة˘صسب˘لألأ و ة˘ي˘ط˘غألأ
لصصأوتصس اهنأأ ةيعمجلأ تدكأأو ،مايألأ هذه يف صسراقلأ
تابجولأ عيزوت لجأأ نم نينصسحملأ تاعربت لابقتصسأ
.عوبصسألأ يف ةرم ىوأام نود صصاخصشألأ ىلع ةنخاصسلأ

برغملل ةيوق ةبرسض هجوت رئازجلا
ديدجلا رسصان نب اهنم فطختو

يف ،ةي˘بر˘غ˘م˘لأ ا˘ه˘تر˘ي˘ظ˘ن˘ل ة˘يو˘ق ة˘بر˘صض ،فا˘ف˘لأ ته˘جو
ةبهوملأ فطخ يف تحجن امدعب كلذو ،ةيصضاملأ مايألأ
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ه˘˘م˘˘صضو ،جر˘˘ف ي˘˘˘ما˘˘˘صس ،ةد˘˘˘عا˘˘˘صصلأ
ي˘برا˘ح˘م˘ب قا˘ح˘ت˘لإلأ ىل˘ع ،و˘صشو˘صس بعل ق˘فأوو.نا˘ب˘ُصشل˘ل
ةينعم نوكتصس يتلأو ،ةنصس02 نم لقأأ ةئفل ،ءأرحصصلأ

ةمدصص ،ربخلأ أذه لثمو.ناكلل ةلهؤوملأ «فانول» ةرودب
نأأو ةصصاخ ،مدقلأ ةركل ةيكلملأ ةعماجلل ةبصسنلاب ةريبك
«صسل˘˘˘طألأ دو˘˘˘صسأأ» ل˘˘˘ث˘˘˘م نأأو ق˘˘˘ب˘˘˘صس نأد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لأ ط˘˘˘صسو˘˘˘ت˘˘˘ُ̆م
ليعامصسإاب ،اما˘ع91ـلأ بحاصص نوريثكلأ هبصشُ̆يو.ا˘ق˘با˘صس
«ةيرئأزج مأأ ،يبرغم بأأ» هلوصصأأ ثيح نم ءأوصس رصصان نب
.هبعل ةقيرط وأأ

يئابولا دادعتسسإÓل ايملاع اموي ربمسسيد72 دامتعا
م˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ تدد˘˘˘ح

اموي ،رب˘م˘صسيد72 خيرات ،ةد˘ح˘ت˘م˘لأ
ي˘˘ف ،ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لأ دأد˘˘ع˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل ا˘˘ي˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع
صسورد˘لأ م˘ل˘ع˘ت نا˘م˘صضل ا˘ه˘ن˘م ة˘لوا˘ح˘م
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صص تا˘˘˘˘˘مزأأ يأأ ة˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘جأو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ل
نم ماع د˘ع˘ب أذ˘ه ي˘تأا˘يو.ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم
ي˘˘ف ا˘˘˘نورو˘˘˘ك صسور˘˘˘ي˘˘˘ف ءا˘˘˘بو را˘˘˘صشت˘˘˘نأ
ءاصضعألأ لودلأ تقداصص ثيح ،ملاعلأ

ىلع عام˘جإلا˘ب ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ ي˘ف
ىلإأ ةجاحلا˘ب فر˘ت˘ع˘ي نو˘نا˘ق عور˘صشم
ل˘جأأ ن˘م دأد˘ع˘˘ت˘˘صسلأ ىو˘˘ت˘˘صسم ةدا˘˘يز»
ربكأأ لكصشب بصسانملأو ركبملأ لماعتلأ

دكأأو.«رهظي دق ءابو يأأ ةهجأوم يف
يف ةيلودلأ تامزألأ ة˘عو˘م˘ج˘م ر˘يد˘م
هنأأ ،نأوج دراصشتير ،ةدحتملأ ممألأ
،صضيحأرملأو ،اغويلأو ،جنرطصشلل ةيملاع مايأأ نع لبق نم ةماعلأ ةيعمجلأ نÓعإأ ،رابتعلأ يف عصضولأ عم»
.«اصضيأأ ةئبوأÓل موي صصيصصخت لدعلأ نم ودبي

ةيمسست ليوحت ..ايمسسر
 «جاسسنأا» ةلاكو

ةد˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لأ ن˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألأ دد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م˘˘˘˘صضت
ليوحتب يصضقي ،ايديفنت اموصسرم ،ةيمصسرلأ

ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لأ» ىلإأ «جا˘˘˘صسنأأ» ة˘˘˘لا˘˘˘˘كو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘صست
ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘تو م˘˘˘˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘˘˘˘لأ
صصن ي˘˘ف ءا˘˘ج ا˘˘م˘˘ب˘˘˘صسحو.«ة˘˘˘ي˘˘˘تلوا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ
عيبر6 يف خرؤوملأو02-923 مقر موصسرملأ
ةنصس ربمفون22 قفأوملأ2441 ماع ،يناثلأ

يذيفنتلأ موصسرملأ متيو لدعي يذلأ،0202
يناثلأ عيبر42 يف خرؤوملأ69-692 مقر

ةنصس رب˘م˘ت˘ب˘صس8 ق˘فأو˘م˘˘لأ7141 ماع
ةينطولأ ة˘لا˘كو˘لأ ءا˘صشنإأ ن˘م˘صضت˘م˘لأو،6991
تاصسصسؤوملأ عم لاصصتإلاب علطصضتصس ةلاكولأ نإاف ،اهتيمصست ريغيو ،يصساصسألأ اهنوناق ديدحتو بابصشلأ ليغصشت معدل
بابصشلأ فرط نم اهثأدحتصسأ نكمي يتلأ تاطاصشنلل ةينطولأ ةيقاطبلأ دأدعإأ ىلوتتصس ثيح،ةينعملأ تائيهلأو
.ةحاتملأ رامثتصسإلأ صصرف ىلع ءانب ةيئيبلأ ةمظنألأ ريوطتو ثأدحتصسأ عيجصشت ،عيراصشملأ باحصصأأ

ةيدوعسسلاو ليئارسسإا نيب تاقÓعلا عيبطت ةيناكمإا نم قثاو ويبموب
عم ةلباقم يف ،ويبموب لكيام يكيرمألأ ةيجراخلأ ريزو برعأأ

ةيدوعصسلأ نأاب هتعانق نع «لانروج تيرتصس لوو» ةفيحصص
عيبطت نأاصشب تاقاف˘تأ ىلإأ ،ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لأ ي˘ف ل˘صصو˘ت˘ت نأأ ن˘ك˘م˘ي
أذ˘˘ه˘˘ب لأؤو˘˘صس ىل˘˘ع هدر لÓ˘˘خ لا˘˘قو.ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘صسإأ ع˘˘م تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘˘لأ
يف ،ويبموب فا˘صضأأو.»كلذ˘ب ا˘ما˘م˘ت ع˘ن˘ت˘ق˘م ي˘ن˘نإأ» :صصو˘صصخ˘لأ
موي اهصصن ةيكيرمألأ ةيجراخلأ ةرأزو تعزو يتلأ ةلباقملأ
رأرقتصسلأو مÓصسلأ ززعي امل ،كرتصشم مهف مهيدل :ءاثÓثلأ

ن˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لأو تأرا˘˘˘مإلأ ع˘˘˘فد ا˘˘˘م أذ˘˘˘هو ،ط˘˘˘صسوألأ قر˘˘˘صشلأ ي˘˘˘˘ف
،ويبموب دقتعيو.»ليئأرصسإأ عم تاقÓعلأ عيبطت ىلإأ ،نأدوصسلأو
ام ىلإأ لبق˘ت˘صسم˘لأ ي˘ف م˘صضن˘ت˘صس ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ لود ن˘م د˘يد˘ع˘لأ نأأ

تاقÓعلأ عيبطتب ةصصاخلأ ةيمي˘هأر˘بإلأ تا˘ي˘قا˘ف˘تلا˘ب ىم˘صسي
ديدعلأ كانه نوكتصس» :لاقو.ليئأرصسإأو ةيبرعلأ لودلأ نيب
ؤوبنتلأ ليحتصسملأ نم هنأأ حصضأولأ نمو ،قئأوعلأو تابقعلأ نم
.«كلذ ثدحيصس ىتم طبصضلاب

لاقلا ووليقلا
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سضع˘ب ح˘ت˘ف ةدا˘عإا م˘ت˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘يو

قبصس يتلا ةيويحلا ةيبطلا حلاصصملا

ىلع تقؤوم لكصشب اهقÓغإا مت نأاو

، ل˘ج˘ي˘ج تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم ىو˘˘ت˘˘صسم

ىلإا اهليوحت وأا ري˘ها˘ط˘لاو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا

تايفصشتصسملا هذه جراخ تاءاصضف

لاح يف ةلبقملا ةليلقلا مايأ’ا لÓخ

يف لجصسملا سضا˘ف˘خ˘ن’ا رار˘م˘ت˘صسا

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘صصإ’ا دد˘ع

تايف˘صشت˘صسم˘لا هذ˘ه ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع

ةعاصس42لا لÓخ رثكأا دكأات يذلاو

ةي’و اهيف لصصحت مل يتلا ةيصضاملا

طقف ةباصصإا61 ىلع ىوصس لجيج

. انوروك سسوريفب

سضارمأ’او ةحارج˘لا ح˘لا˘صصم د˘ع˘تو

ىرخأا حلاصصم بناج ىلإا ةيردصصلا

ة˘مد˘ق˘م ي˘ف ة˘يو˘˘ي˘˘ح˘˘لا˘˘ب ف˘˘صصو˘˘ت

اهحتف داعي نأا رظتني يتلا حلاصصملا

لجيج تايف˘صشت˘صسم ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع

ليوحت مت نأاو قبصس امدعب ةثÓثلا

تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ح˘˘ن˘˘جأ’او ق˘˘باو˘˘ط˘˘لا

ةفاصضتصسإ’ حلاصصملا هذه نصضتحت

وهو انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘لا
هذ˘ه ى˘ل˘ع نو˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ها˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘يا˘˘م
هدجوام لظ يف ةمهملا حلاصصملا

ربع مهلمع ةيدأاتل بعاتم نم ء’ؤوه
تريت˘خأا ي˘ت˘لا ة˘ل˘يد˘ب˘لا تاءا˘صضف˘لا

ل˘كصشب ح˘لا˘صصم˘لا هذ˘˘ه نا˘˘صضت˘˘حإ’
ةيبطلا حلاصصملا تناك نإاو تقؤوم
مكحلا يف عرصستلا ديرت’ لجيجب

اميف ريبكلاو حصضاولا نصسحتلا ىلع
ة˘ي’و˘لا˘ب ا˘نورو˘ك ىود˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي
ر˘˘˘ه˘˘˘صشأ’ا برا˘˘˘ج˘˘˘ت نأاو ا˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس
ه˘نأا˘ب تد˘كأا ة˘ي˘صضا˘م˘لا ع˘ي˘˘با˘˘صسأ’او
ىلع ةتقؤوم تارييغت أارطت نأا نكمي

نم ةي’ولاب سسوريفلا راصشتنا رصشؤوم
سضا˘ف˘خ˘نا ت’ا˘ح ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست لÓ˘˘خ
ىر˘خأا ة˘جو˘م ي˘تأا˘ت نأا ل˘ب˘ق ة˘ت˘قؤو˘م
و˘هو قاروأ’ا ل˘ك ط˘ل˘خ˘ت ة˘ف˘˘ي˘˘ن˘˘ع
ي˘صضا˘م˘لا ف˘ي˘صصلا لÓ˘خ ثد˘˘حا˘˘م
تعجارت ثيح فيرخلا لصصف ةيادبو
نأا لبق ايندلا اهدودح ىلإا تاباصصإ’ا
لÓخ بقع ىلع اصسأار رومأ’ا بلقنت
نييصضاملا ربمفونو ربوتكأا يرهصش
ة˘ي’و ا˘م˘ه˘لÓ˘خ تل˘ج˘صس ن˘يذ˘˘ل˘˘لاو
تابا˘صصإ’ا ن˘م ة˘ب˘صسن ر˘ب˘كأا ل˘ج˘ي˘ج
اهيلإا سسوريفلا لوخد ذنم تايفولاو
. رهصشأا ةعصست لبق

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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ةيويحلأ حلاشصملأ صضعب حتف ةداعإأ وحن
 لــــــجيج تاـــــــيفششتشسمب

يمومعلا نمألا ةليصصح يف /جيريرعوب جرب... انوروك صسوريفب تاباصصإلا ددع يف لصصاوتملا عجارتلا لظ يف
مرصصنملا ربمفون رهصشل

803و رورم ثداح32 ليجشست
ةفلاخم4191و ةيرورم ةحنج

ةقايشس ةشصخر105 بحشسو
نمأل يموم˘ع˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا ة˘ل˘ي˘صصح تف˘صشك

اثداح32 ليجصست مرصصنملا ربمفون رهصشل جيريرعوب جرب

متي مل اميف احيرج13 ةباصصإا هنع جتن ، ينامصسج رورم

ةحنج803 حلاصصملا تاذ تلجصس امك .ةافو ةلاح يأا ليجصست

تاجردلا فلتخم نم ةيرورم ةفلاخم4191 اذكو ةيرورم

ةفلاخم8921 عومجمب ةثلاثلا ةجردلا تافلاخم اهردصصتت

تافلاخمف ةف˘لا˘خ˘م944 ىلوألا ةجرد˘لا تا˘ف˘لا˘خ˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ت

نم ةفلاخم18 اريخأاو ةفلاخم68 عومجمب ةيناثلا ةجردلا

اهتهج نم ةقايصس ةصصخر105 بحصس مت امك ةعبارلا ةجردلا

83 اهنم ةفلاخم931 ةئيبلا ةيامح و نارمعلا ةقرف تلجصس

ةقلعتم تافلاخم(30) ثÓث و نارمعلاب ةقلعتم ةفلاخم

ثÓثو ماعلا قيرطلا ريهطتب ةقلعتم ةفلاخم59و ةئيبلاب

.ةيمومعلا ةحصصلا و ةفاظنلاب ةقلعتم تافلاخم (30 )
ىصسوم/ع

جيريرعوب جرب

ءاششنإأ ةمهتب صصاخششأأ ةتشس فيقوت
ةراعدلأو قشسفلل لحم

جر˘ب˘ب (IRB) ل˘خد˘ت˘لا و ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف ر˘صصا˘ن˘˘ع تن˘˘ك˘˘م˘˘ت

22 نيب مهرامعأا صصاخصشأا (60)ةتصس فيقوت نم جيريرعوب

ةيلوب ةميقم نهاد˘حإا ةو˘صسن ة˘ع˘برأا م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ن˘صس24و
˘ما˘صست˘قا و ةرا˘عد˘لا و ق˘صسف˘ل˘ل ل˘ح˘م ءا˘صشنإا˘ب او˘ما˘ق  ة˘ل˘ي˘صسم˘لا

-ق )و ةنصس24( ح -ق ) : نم لكب رمألا قلعتي و اهتÓصصحتم

(ت -ل)و ةنصس22(ج-صش )و ةنصس73 (ف -ب)و ةنصس73 (صس

ةيلخ بصسح ةيصضقلا تا˘ي˘ث˘ي˘ح ة˘ن˘صس42 (خ-م)و ةن˘صس72
تامولعم ىلإا دوعت ةيلولا نمأل ةماعلا تاقÓعلاو لاصصتلا

(ح-ق) ةوعدملا لÓغتصسإا اهدافم ةقرفلا ىلإا تدرو ةدكؤوم
و ق˘صسف˘لا ة˘صسرا˘م˘م ي˘ف ة˘ن˘يد˘م˘˘لا ط˘˘صسو˘˘ب ن˘˘ئا˘˘ك˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ك˘˘صسم
في˘قو˘ت ىلإا تصضفأا ي˘ت˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ارار˘م˘ت˘صسا و ةرا˘عد˘لا
ةيلمعلا تصضفأا ثيح ، نيمهتملا يقاب ةقفرب ركذلا ةفلاصسلا

لمحلا عنم بوبح نم اصصرق73 و جد00452 غلبم زجح ىلإا

فلم زاجنإا مت هيلعو، ةلاقن فتاوه (50) ةصسمخ اذكو ،
و ةرا˘عد˘لا و ق˘صسف˘ل˘ل ل˘ح˘م ءا˘صشنإا  ة˘م˘ه˘˘ت˘˘ب م˘˘هد˘˘صض ي˘˘ئا˘˘صضق
ةراعدلا فرتح˘ي صصخ˘صش ع˘م صشي˘ع˘لا - ا˘ه˘تÓ˘صصح˘ت˘م ما˘صست˘قإا

- ةراعدلا باكترا دصصقب صصخصش ةلاعإا و مادختصسا - ةداع
ةباينلا ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت““ ةرا˘عد˘لا ىل˘ع صصخ˘صش ةد˘عا˘صسم
ة˘لا˘حإا تم˘ت ، يرو˘ف˘لا لو˘ث˘م˘لا تاءار˘جإا بجو˘م˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
جرب ةمكحم ىدل حنجلا ةمكحم يصضاق  ديصسلا ىلع فلملا

ىصسوم/ع.جيريرعوب

ةلوذبملا تادوهجملا راطإا يف /جيريرعوب جرب

91 ديفوك راصشتنا نم دحلل

عشضوو ايئاشضق افلم5772 ريرحت
 رششحملاب ةجأرد28و ةبكرم913

ةيلو نمأا حلاصصم لبق نم ةلوذبملا تادوهجملا راطإا يف
تا˘˘با˘˘صصإلا ةدا˘˘يز ن˘˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل ىع˘˘صسم ي˘˘ف ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب

تلجصس91” ديفوك““ دجت˘صسم˘لا ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف˘ب ةد˘يد˘ج˘لا
ةبقارم مرصصنملا رب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘صش لÓ˘خ ة˘يلو˘لا ن˘مأا ح˘لا˘صصم
يتلا طاقنلا فلتخم يف تابكرملاو صصاخصشألا نم ديدعلا

د˘صض ة˘ي˘ئا˘صضق تا˘ف˘ل˘م ترر˘ح ثي˘ح ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا بط˘ق˘ت˘˘صست

يئزجلا يحصصلا رجح˘لا نو˘نا˘ق˘ل ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا ا˘صصخ˘صش5772

رصشحملا ىلإا ةبكرم913 اهنم تلوح ةبكرم523 ةبقارمو

نم كلذو رصشحملل اهعيمج تلوح ةيران ةجارد28 اذكو

لقن ةب˘كر˘م15 ةب˘قار˘م ل˘ج˘صس ا˘م˘ك ، ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘صش لÓ˘خ

51 ىقبت نيح يف رصشحملا يف ةبكرم63 عصضو مت يعامج
نيمزتلملا ريغ صصاخصشألا صصوصصخبو راظتنلا يف ةبكرم

مهدصض تزجنأا تارارقلل ا˘ف˘لا˘خ˘م612ريرحت مت دعاب˘ت˘لا˘ب

ربع ةيصسيصسحت ةيلمع4871 ميظنت مت امك ةيئاصضق تافلم

فلاخم4492 ريرح˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ت ة˘يلو˘لا بار˘ت ل˘ما˘ك
تلجصس امك ةبولطملا ةينوناقلا تاءارجإلا مهدصض تذختا

اهن˘م ة˘يرا˘ج˘ت تÓ˘ح˘م0183ة˘ب˘قار˘م ة˘يلو˘لا ن˘ما ح˘لا˘˘صصم

ةقفر Óحم0721و  اهدحو ةطرصشلا حلاصصم اهتبقار0452

ةفلاخم862  ليجصست اهلÓ˘خ ن˘م م˘ت ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م˘لا نا˘ج˘ل˘لا
يراجتلا لحملل يروفلا قلغلا اهقح يف حرتقاو تارارقلل
ءاد˘ترا مد˘ع ا˘ه˘ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا تاءار˘جإلا˘ب ماز˘ت˘˘للا مد˘˘ع˘˘ل
تÓحملا ميقعتو فيظنت مدع ،يدصسجلا دعابتلا ةمامكلا

ةفلاخم55 ليجصست مت امك اهريغو تاتفÓلا قيلعت مدع
عبوت راكتحلاو ةبراصضملا ةيراجتلا تاصسرامملاب ةطبترم

ىصسوم/ع.ايئاصضق اصصخصش37 اهلÓخ نم

... ةلزعلا كفل هجوملا داتعلا رئاظح ميعدتو زاغلا تاروراق نيزختل نكامأا صصيصصخت

ءاتششلأ لشصفل اهتأدأدعتشسأ فثكت لجيجب ةيلبجلأ تايدلبلأ

ىوتصسم ىلع ةيويحلا حلاصصملا صضعب حتف ةداعإا يف ثÓثلا ةيلولا تايفصشتصسم ىلع نومئاقلا اديدحتو لجيجب ةيحصصلا حلاصصملا ركفت
. دجتصسملا انوروك صسوريفب تاباصصإلا ددع يف لصصاوتملاو لجصسملا عجارتلا لظ يف كلذو ةريخألا هذه
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اديدحتو لجيج ةي’و تايدلب تفثك
ءاتصشلا لصصفل اهتادادعتصسا ةيلبجلا
ة˘م˘صصا˘ع نا˘˘كصس ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ح يذ˘˘لا
ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صسل˘˘˘˘˘صسب سشي˘˘˘˘˘نرو˘˘˘˘˘كلا
يتلا جولثلاو ةيوجلا تابارطصضإ’ا

دق امم نوفوختي نيريثكلا تلعج
تابلقت نم ةلبقملا عيباصسأ’ا هلمحت
سضعبب ةلماصش ةلزع يف ببصستت دق
. ةيئانلا قطانملا

ة˘ي’و تا˘يد˘ل˘˘ب بل˘˘غأا تع˘˘فر د˘˘قو
بهأاتلا ىوتصسم نم ةيلبجلا لجيج

تابارطصضإ’ا لصصاوت لظ يف كلذو
ةربتعم تايمك تلمح يتلا ةيوجلا

هذه نأا مغرو ، جولثلاو راطمأ’ا نم
ىلع ريخ لأاف ةباثمب تناك تابلقتلا
اور˘صشب˘ت˘صسا ن˘يذ˘لا ة˘ي’و˘لا ي˘حÓ˘ف
ةد˘˘ع نا˘˘كصس نأا ’إا كلذ˘˘ب ار˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
ريثكب تابلقتلا هذه او˘ل˘با˘ق ق˘طا˘ن˘م
نأاو ا˘م˘ي˘صس فو˘خ˘لاو سسجو˘ت˘لا ن˘˘م
ظفتحت تلاز’ ةيعامجلا مهتركاذ
تا˘بار˘ط˘صضإ’ا ن˘ع ة˘م˘˘تا˘˘ق رو˘˘صصب
ءاتصشلا لوصصف اهتلمح يتلا ةيوجلا
ةلزع نم هيف تببصستامو ةيصضاملا

ر˘صسف˘يا˘م ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب ر˘ئا˘˘صسخو

ةيلبجلا تايدلبلا تاطلصس ةعراصسم
ريصضح˘ت ل˘جأا ن˘م ن˘مز˘ل˘ل ل˘ج˘ي˘ج˘ب
ءا˘ت˘صشلا ما˘يأ’ هر˘ي˘صضح˘˘ت ن˘˘كم˘˘يا˘˘م
هذه لÓخ أاوصسأ’ا يداف˘تو ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
نكامأا سصيصصخت كلذ نمو ةرتفلا
ىلع ناتوبلا زاغ تاروراق نيزختل
د’وأا ، ة˘ن˘صسكا˘ت تا˘يد˘ل˘ب ىو˘˘ت˘˘صسم
ةدايز نب ىملصس ، رهطلا جرب ، حبار
ي˘هو ي˘صسيو˘صس ن˘قار˘يإاو ة˘ل˘م˘˘ي˘˘ج ،
اهعا˘ف˘ترا˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا
طوقصسلاو رحبلا حطصس نع ريبكلا
بعصصي امم ا˘ه˘ب جو˘ل˘ث˘ل˘ل ف˘ث˘كم˘لا

عاطق˘نا ءا˘ن˘ثأا ا˘ه˘ي˘لإا نؤو˘م˘لا لو˘صصو

ةيئاذغلا داوم˘لا ة˘صصا˘خو تا˘قر˘ط˘لا

. ةئفدتلا لئاصسوو

ةرو˘كذ˘م˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا تزز˘ع ا˘م˘˘ك

كفل ةهجوملا تايلآ’ا نم اهلوطصسأا

جولثلا تاحصساك اد˘يد˘ح˘تو ة˘لز˘ع˘لا

ةجاحلا دادزت يتلا تافارجلا ىتحو

ةيخانملا فورظلا هذه لثم يف اهيلإا

ريغ ىقبي اهددع ناك نإاو ةبعصصلا

ىلإا  رركتم˘لا ءو˘ج˘ل˘لا ل˘ي˘لد˘ب فا˘ك

تاقرطلا كف لجأا نم سصاوخلا داتع

ةيل˘ب˘ج ة˘يد˘ل˘ب ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب ة˘ق˘ل˘غ˘م˘لا

رفوتت يتلا كلت اصصوصصخ لجيجب

رارغ ىلع ة˘ب˘ع˘صص سسيرا˘صضت ى˘ل˘ع

لظ ثيح ةلازغو حبار د’وأا يتيدلب

ةمحر تحت رصشادملا سضعب ناكصس

لوصصف لÓخ ةل˘يو˘ط ما˘يأ’ جو˘ل˘ث˘لا

لئاصسولا بايغ يف ةيصضاملا ءاتصشلا

تا˘قر˘˘ط˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإ’ ة˘˘ي˘˘فا˘˘كلا

. اهيلإا ةيدؤوملا
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ةيرئازجلا““ ةدحو ح˘لا˘صصم تج˘لا˘ع

0383 سسارهأا قوصس ةي’ول ““ هايملل

ها˘˘ي˘˘م˘˘لا بر˘˘صست˘˘ل ءادو˘˘صس ة˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن

ةياهن ةيا˘غ ى˘لإا بر˘صشل˘ل ة˘ح˘لا˘صصلا

ة˘كب˘صش تصسم ، ي˘صضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘˘ن

بر˘صشل˘ل ة˘ح˘لا˘صصلا ها˘ي˘م˘ل˘ل ع˘يزو˘ت

. ملك5661 لوطب ةي’ولاب

تا˘˘بر˘˘صست˘˘لا عو˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م عزو˘˘˘ت˘˘˘يو

ىلع ةرتف˘لا سسف˘ن لÓ˘خ ة˘ل˘ج˘صسم˘لا

ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘بر˘˘صست8541

ابرصست2112و ةيدرفلا تÓيصصوتلا

و ع˘يزو˘ت˘لا تاو˘ن˘ق ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع

ثيح طبرلا تاو˘ن˘ق˘ب ا˘بر˘صست062

بلطتت ءادوصسلا طاقنلا هذه ةلازإا نأا

لث˘م˘ت˘ت ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘نا˘كمإا ر˘ي˘خ˘صست

حÓ˘صصإ’ ة˘ي˘ن˘ق˘ت قر˘ف ي˘˘ف ا˘˘صسا˘˘صسأا

بي˘با˘نأا ر˘ي˘فو˘تو تا˘بر˘صست˘لا طا˘˘ق˘˘ن

عيزوت تاونقب ةصصاخ رايغ عطقو

.بورصشلا هايملا

نم هذه ةجلاعملا ةيلمع تنكم دق و

ن˘م ““ة˘ل˘ئا˘ه““ تا˘ي˘م˘ك عا˘˘جر˘˘ت˘˘صسا

م˘ج˘ح˘ب بر˘صشل˘ل ة˘ح˘لا˘صصلا ها˘ي˘˘م˘˘لا

ةفصصب مهاصس ام بعكم رتم0084
ة˘مد˘خ˘لا ن˘ي˘صسح˘ت ي˘ف ة˘صسو˘صسح˘˘م
.برصشلا هايمب ناكصسلا ديوزتو
يئاو˘صشع˘لا ط˘بر˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
عصضوو ةيعرصشلا ريغ تÓيصصوتلاو
ةنيزخ فلكت يتلا ةرهاظلا هذهل دح
ثيح ةريبك ةيلام ةفلغأا ةصسصسؤوملا
تا˘جر˘˘خ ي˘˘ف عور˘˘صشلا ار˘˘خؤو˘˘م م˘˘ت
ىلع فوقول˘ل ة˘صسصسؤو˘م˘لا ي˘ي˘ن˘ق˘ت˘ل

اهب ماق ةيعرصش ريغ تÓيصصوت ةدع
سضعب ىت˘حو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م دد˘ع
ن˘ي˘قر˘مو ة˘صصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا

 .نييراقع

 صسارهأا قوصسب عيزوتلا ةكبصش ربع

 برششلل ةحلاشصلأ هايملأ برشستل ءأدوشس ةطقن0383 ةجلاعم

جيريرعوب جرب

لحم ةقرشس ةلواحمب نيشسبلتم صصاخششأأ ةعبرأأ فيقوت
نم يناثلا دقعلا يف صصاخصشأا ةعبرأا فيقوت نم جيريرعوب جرب نمأل ثلاثلا يرصضحلا نمألا رصصانع نكمت

بصسحو ددعتلا و ليللا يفرظ رفوتب يراجت لحم لخاد نم صسبلت ةلاح يف ةقرصسلا ةلواحم ةمهتب رمعلا
فد˘ه˘ت˘صسا يذ˘لا ة˘قر˘صسلا ل˘ع˘ف˘ب او˘ما˘ق ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا نإا˘ف ة˘يلو˘لا ن˘مأل ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو لا˘صصتلا ة˘ي˘ل˘˘خ

هب هبتصشملا طبصض ىلإا دوعت ةيصضقلا نإاف ةيلخلا تاذ بصسحو ةنيدملا طصسوب ةيزاغلا تابورصشملل اعدوتصسم
، ةانجلا يقاب ىلإا لصصوتلا ىلإا تصضفأا ةطرصشلا تاقيقحتلا لامكتصسا و لحملا لخاد صسبلت ةلاح يف لوا

دكأا نيذللا و نينثلا هيكيرصش ةقفر ةقرصسلا ةينب يراجتلا لحملا ىلإا لخد هنأاب حيرصصلا مهتملا فارتعاو
.مهدصض يئاصضق فلم زاجنإا مت هيلع و هيلإا بوصسنملا لعفلا ىفن رخألا امنيب ةقرصسلا يف ةقبصسملا امهتين

ىصسوم/ع
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نامحرلا د˘ب˘ع جر˘خ˘م˘لا ر˘ف˘ظ

ى˘ل˘ع ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م ن˘با ثار˘ح

ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا صسي˘˘ئر ةز˘˘˘ئا˘˘˘ج

ي˘ل˘ع» با˘ب˘˘ضشلا ن˘˘ي˘˘عد˘˘ب˘˘م˘˘ل˘˘ل

ثيح امنيضسلا ةئف يف «يضشاعم

فضشكو ،ةيناثلا ةبترملا يف لح

ي˘ف «ة˘عا˘˘ضس ر˘˘خآا» ـل جر˘˘خ˘˘م˘˘لا
»:Óئاق جيوتتلا اذه ىلع هقيلعت
يذلاو زوفلا اذهب ديعضس دج انأا
باوبألا نم ريثكلا يل حتفيضس
روطأا يكل رثكأا ي˘ن˘ع˘ج˘ضشي˘ضسو
ربكيضس ي˘حو˘م˘طو ي˘عاد˘بإا ي˘ف
ل˘˘ث˘˘مأا نأا ح˘˘م˘˘طأا نآلاو ،ر˘˘˘ث˘˘˘كأا
ىربك ةيلود لفاحم يف رئازجلا

يف ةكرا˘ضشم˘لا ي˘م˘ل˘ح ح˘ب˘ضصأاو
ىتحو ةيقدنبلا و ناك ناجرهم
را˘كضسوألا نأا م˘ل˘عأا ،را˘˘كضسوألا

«ملح» ىقبي هنكل اديعب لازام
ةضصاخ جيوتتلا اذهب اريثك زتعاو
يتلا زئاوجلا ربكأا نيب نم هنأا
يف نينانفلا ىلع اهعيزوت متي
صصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأا ،«ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

تقب يتلاو ةق˘با˘ضسلا ه˘تا˘ج˘يو˘ت˘ت

جرخملا لا˘ق ه˘ن˘هذ ي˘ف ة˘خ˘ضسار

نبا ينوك» :ثارح نامحرلا دبع

اهتيدهأا ينأا رختفا ةبانع ةنيدم

ة˘ئ˘˘ف ي˘˘ف »ي˘˘ب˘˘هذ با˘˘ن˘˘ع» لوأا

ناجر˘ه˘م ي˘ف ةر˘ي˘ضصق˘لا مÓ˘فألا

ةنضس  يطضسوتملا مليفلل ةبانع

امك ،«ف˘ضسآا «م˘ل˘ي˘ف ن˘ع7102

ةز˘ئا˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ضضيأا تل˘˘ضصح˘˘ت

يلودلا ناجرهملا يف «ماروناب»

،نار˘˘هو˘˘ب ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا م˘˘ل˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل

ر˘ح˘ب˘لا نا˘جر˘ه˘م ي˘ف تكرا˘ضشو

ي˘˘˘ف ط˘˘˘ضسو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا صضي˘˘˘˘بألا

7102 ة˘ن˘ضس ي˘ف ة˘يرد˘ن˘˘كضسإلا

ن˘ضسلا كلذ ي˘ف ي˘˘ن˘˘نأا رو˘˘خ˘˘فو

ة˘ق˘با˘ضسم ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تل˘˘ث˘˘م

يملي˘ف ي˘ف يزو˘ف ا˘مأا ،ة˘ي˘م˘ضسر

ن˘مز ي˘ف ة˘ل˘ي˘م˘˘ج» ي˘˘ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا

ةريزجلا ةقباضسم ةزئاجب «كارحلا

ةركاذلا يف ىق˘ب˘ي˘ضس ة˘ي˘ق˘ئا˘ثو˘لا

امليف784 عم صسفانت هنأا ةضصاخ

تعمضس امد˘ن˘عو ة˘لود03 ن˘م

مكل فضصأا نأا نكمي ل يزوفب

لمعأاضس هللا ءاضش نإاو ،روعضشلا

Ó˘ب˘ق˘ت˘ضسم ر˘ث˘كأا عاد˘˘بإلا ى˘˘ل˘˘ع

 .«زئاوجلا نم ديزملاب رفظلاو

¯eÉjÉ.S¢ 

،ة˘ن˘ضسلا هذ˘ه˘ل ا˘ه˘ت˘ع˘ب˘ط ي˘فو
ن˘ضسحأل ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه ح˘˘ن˘˘م˘˘ت
بدألا تلا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف لا˘˘م˘˘عألا
حر˘ضسم˘˘لاو (ر˘˘ع˘˘ضشلاو ة˘˘ياور˘˘لا)
نونفلا و صصقرلاو ىقيضسوملاو
يفو ،امنيضسلا اذكو ةيليكضشتلا

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تح˘˘ن˘˘م ،بدألا لا˘˘ج˘˘م
دبع ا˘ه˘ضسأار˘ت˘ي ي˘ت˘لا ،م˘ي˘كح˘ت˘لا
ةز˘ئا˘ج˘لا ،ي˘كار˘ضشو˘˘ب م˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘لا
حابضص ةبتاكل˘ل ة˘ياور˘ل˘ل ى˘لوألا

نطو» اهتياور نع وران قردم
تلضصحت اميف ،«ذيفنتلا فقو عم
ي˘فو˘ن˘ضش ةد˘˘ي˘˘م˘˘ح نا˘˘ت˘˘ب˘˘تا˘˘كلا
ةد˘بز ا˘ي˘ضسآا ىر˘ضشب و (ة˘يا˘ه˘ن˘˘لا)
ىل˘ع (د˘حأا ن˘ضضح˘ي ل را˘ب˘ضصلا)
ىلع ةثلاثلا و ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا
،رعضشلا صصخي اميف و ،يلاوتلا
ىلع حÓف حبار رعاضشلا لضصحت
عز˘ت˘نا ا˘م˘ي˘ف ،ى˘˘لوألا ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘لا
فا˘˘ي˘˘ضضو˘˘ب رو˘˘ضشا˘˘ع ر˘˘˘عا˘˘˘ضشلا
ةري˘ب صسرا˘ف و ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا
نفلا ةنجل امأا ،ةث˘لا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا
ةز˘ئا˘ج˘لا تح˘˘ن˘˘م د˘˘ق˘˘ف ،ع˘˘بار˘˘لا
ن˘ب ير˘يز˘ي˘ث ة˘نا˘˘ن˘˘ف˘˘ل˘˘ل ى˘˘لوألا
ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘ضسم ن˘˘˘ع ف˘˘˘ضسو˘˘˘ي
ةزئاجلا امأا .«ةفزاعلا ماردنوم»
ن˘م تنا˘كف ة˘ث˘لا˘ث˘لا و ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
رضصانوب لضصي˘ف نا˘ن˘ف˘لا بي˘ضصن
ة˘ي˘م˘ضس و (ة˘ب˘طر˘ق ى˘لإا ةر˘كذ˘˘ت)
يلاوتلا ىلع (ة˘ل˘ف˘ن˘ما˘ت) با˘نو˘ب
تا˘كح˘˘ضض» ة˘˘ي˘˘حر˘˘ضسم تلا˘˘نو
ن˘مؤو˘م˘لا د˘ب˘ع بتا˘كل˘ل «ة˘ب˘تر˘م

نضسحأاك ىلوألا ةزئاجلا يغرو

لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف و ،ي˘˘˘حر˘˘˘ضسم صصن

ة˘ن˘ج˘ل˘لا تح˘ن˘م ،ى˘ق˘˘ي˘˘ضسو˘˘م˘˘لا

فلؤوملا و نانفلل ىلوألا ةزئاجلا

ه˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘ع يراز˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘˘هز

لا˘˘˘˘˘كيزو˘˘˘˘˘م نو˘˘˘˘˘˘يزا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘يإا»

++elacisum noisavE»،

و ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةز˘ئا˘ج˘لا تنا˘ك ا˘م˘ي˘ف

ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لا بي˘ضصن ن˘م ة˘ث˘لا˘˘ث˘˘لا

دمحأا و يموت نب بيطلا مضساقلب

يف امأا ،يلاوتلا ىلع يخيضشوب

تح˘˘ن˘˘م د˘˘ق˘˘ف ،صصقر˘˘لا لا˘˘ج˘˘م

صصقارلل ىلوألا ةزئاجلا ،ةنجللا

ن˘ع ل˘ه˘م˘ل˘˘ب بو˘˘يأا ه˘˘ل˘˘لار˘˘ضصن
ا˘م˘ي˘ف ،«صسي˘ضسرا˘تا˘˘ك» ه˘˘ضضر˘˘ع
ةثلاثلا و ةي˘نا˘ث˘لا ةز˘ئا˘ج˘لا تنا˘ك
د˘˘˘م˘˘˘ضصلا د˘˘˘ب˘˘˘ع بي˘˘˘˘ضصن ن˘˘˘˘م
و (ا˘ن˘˘تا˘˘ي˘˘ح صضر˘˘ع) ي˘˘قود˘˘ضص
(و˘ل اذا˘م صضر˘ع) ا˘ير˘كز ى˘ي˘ح˘ي

لا˘ج˘˘م ي˘˘ف و ،ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
تلضصح˘ت ،ة˘ي˘ل˘ي˘كضشت˘لا نو˘ن˘ف˘لا
ىلع ةلتوضش ىدهلا رون ةنانفلا
ا˘ه˘ل˘م˘˘ع ن˘˘ع ى˘˘لوألا ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘لا
تلح اميف ،«ايقيرفإا يف ةأارملا»
ةث˘لا˘ث˘لا و ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا ي˘ف
لابرد ةيدا˘ضش نا˘ت˘نا˘ن˘ف˘لا ا˘ي˘لاو˘ت
ن˘ب ة˘ل˘ب˘ع و (بر˘ح˘لا صسي˘باو˘ك)

اميف و ،(ةيذحألا حضسام) ةبياضش
ي˘ع˘م˘ضسلا و ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ضسلا صصخ˘˘ي
ةز˘ئا˘˘ج˘˘لا تح˘˘ن˘˘م˘˘ف ،ير˘˘ضصب˘˘لا
ن˘ع يدو˘ع˘ضسم ر˘ي˘ضشب˘˘ل ى˘˘لوألا

ةيناثلا ةزئاجلا امأا ،«ميحر» هلمع
دبع بيضصن نم تناكف ةثلاثلا و
نمز يف ةليمج) ثارح نامحرلا
نياك) ةدا˘ق ه˘ل˘لاد˘ب˘ع و (كار˘ح˘لا

،ىرخأا ةهج نم و ،(صشاكام لو
ة˘ضصا˘خ ةدا˘ضشإا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تح˘˘ن˘˘م
نب نيدلا يقت و يرازم لÓبل

دمحم و يناوج فضسوي و رامع
ةريزو تماق و ،فاكوب رهاطلا
ةدود نب ةكيلم ،نونفلا و ةفاقثلا

ثيح ،نيزئافلل زئاوجلا ميلضستب
ةز˘ئا˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه نأا ى˘˘ل˘˘ع تد˘˘كأا
ةيرئازج بهاوم زوربب تحمضس
ةحاضسلا ىلع اهقيرب عمل ةباضش
تثدحت˘ضسا ،ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل ،ة˘ي˘لود˘لا

ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا صسي˘˘ئر ةز˘˘˘ئا˘˘˘ج
ي˘ل˘ع» با˘ب˘˘ضشلا ن˘˘ي˘˘عد˘˘ب˘˘م˘˘ل˘˘ل

ثيح8002 ة˘ن˘ضس «ي˘ضشا˘˘ع˘˘م
يف عادبإا لك ةأافاكمل صصضصخت
،ر˘ع˘ضش ،ة˘ياور) بدألا تلا˘˘ج˘˘م
ىقيضسوملاو (ةيحرضسم صصوضصن
يرضصبلا يعمضسلا و امنيضسلاو
نو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘كو صصقر˘˘˘˘˘لاو
.ةيليكضشتلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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 مهزئاوج ىلع اولسصحت ةيليكسشتلا نونفلاو امنيسسلا ،حرسسملا ،بدألا ،رعسشلا وعدبم

 يسشاعم يلع بابسشلا نيعدبملا ةزئاجب نيزئافلا ةيوه نع فسشكلا

ةيرطقلا رسشنلل ازور راد نع تردسص

يبدألا دولوملا «ةيجلع» ةياور
قÓع ةزئاف ةبتاكلل ديدجلا

ةيرئازج ةياور ةعضساولا هباوبأا نم يبرعلا يبدألا ءاضضفلا تلخد
، قÓع ةزئاف ةيرئازجلا ةيفاحضصلاو ةبتاكلل تردضص ثيح  ةديدج
،ةيرطقلا رضشنلل ازور راد نع ، «ةّيجلع» ناونعب ىلوألا اهتياور
ةيغيزامألا ىرقلا عمتجم ،قوضشم يدرضس بلاقب ةياورلا لوانتتو
فلتخم ىلإا ةياورلا صصوخضش لÓخ نم تقرطت ثيح رئازجلا يف
ىلإا لوضصو ايفاقثو ايعامتجا  رئازجلا اهتدهضش يتلا تلوحتلا
،ةيبزحلا ةيددعتلا ىلإا دحاولا بزحلا ةدايضس نم يضسايضسلا لوحتلا

ةطاضسبلا  نيب عمجي يذلا ةيرقلا عمتجم روظنم قفو  كلذو
ىلإا ـ تلوحتلا كلت لك طضسو ـ ةياورلا تقرطت امك ،قمعلاو
ترولبت فيكو ،هتنباو بألا نيب عمجت يتلا ةقÓعلا ةيضصوضصخ
يتلا ةقÓعلا يهو ، اهلقع ةبطاخم لÓخ نم ةأارما نايك ءانب ىلإا
د˘قو ،نا˘مز˘لاو نا˘كم˘لا ثي˘ح ن˘م فو˘لأا˘م˘لا ن˘ع ا˘جور˘خ تّ̆ل˘˘كضش
ل» :فÓغلا رهظ يف ءاج امك ،ةياورلا ىوتحم ةيئاورلا تضصخل
كلذك ريضصت اهنكلو ،دÓيملا ةعقاو مكحب ةأارما ىثنألا نوكت

ىلوتي ،دحاو لجر دي ىلع
ّ

مث ىلوألا ةايحلا ةخرضص نم اهتغايضص 
يئÓلا ثانإلا لكف ،اهتاذل اهيعو جضضني نأا ىلإا اهيف هرثأا ىقبي
..دحاو لجر نهتايح يف ناك ّ،قحب ءاضسن نهدÓيم دعب نحبضصأا

اهنإا» ، «بأا» ..اهتيمضست ىلع هلك نوكلا عمجأا ةروطضسأا ةأايه ىلع
درجم اهنأل صسيل ..ادولخو اقدضصو ةضسادق بحلا صصضصق رثكأا

نازيم ،ام اموي نوكتضس اهنأل لب ،دلو امو دلاو نيب ةيرطف ةفطاع
لجر ّظح صسعتأا ا˘م˘ف .تا˘قÓ˘ع لا˘بر˘غو ر˘يد˘ق˘ت ة˘ي˘ع˘جر˘مو م˘كح
نوكي نأا هيلع مك ..يئانثتضسا «ٌبأا» اهبلق رضسأاي ىثنأا ّدو بطخي
ةضشئاع ةبتاكلا اهتضسضسؤومل رضشنلل اوزر راد نأا ركذي ،.«!Óجر
ماع تضسضسأات ةضصاخ ةيرطق رضشن راد لوأا دعت ،يراوكلا مضساج

جراخو لخاد ةيبدألا تاعادبإلاو ركفلا زاربإا ىلإا ىعضستو.7102
ةعونتملا تارادضصإلا ميدقت لÓخ نم ،ةيفاقثلا ةايحلا ءارثإاو ،رطق

¢eÉjÉ.S.ةنيضصرلاو

:فسشكي يسشاعم يلع بابسشلا نيعدبملا ةزئاجب زئافلا ثارح نامحرلا دبع جرخملا

 تربك يتاحومط.. جيوتتلا اذهب روخف»
«ىربكلا ةيئامنيسسلا لفاحملا يف رئازجلا ليثمت فدهتسسأاو

يحم» يرئازجلا ينطولا حرسسملاب نونفلا و ةفاقثلا ةرازو فرط نم مظن لفح لÓخ اذهو مهزئاوج ،سسمأا لوأا ،«يسشاعم يلع» بابسشلا نيعدبملل ةيروهمجلا سسيئر ةزئاجب42 ـلا نوزئافلا ملتسسا
.«يزراطسشب نيدلا
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يدكيكسسلا ي˘سضا˘ير˘لا عرا˘سشلا بقر˘ت˘ي
ه˘˘مد˘˘ق˘˘ي˘˘سس ا˘˘م ،لؤوا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م ءي˘˘˘سشب
،ةدكيك˘سس ة˘ب˘ي˘ب˘سش ل˘سضف˘م˘لا م˘ه˘ق˘ير˘ف
هفيسض لبقتسسي امنيح ،ةعمجلا ءاسسم
ة˘ي˘سضرأا ىل˘ع ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘˘ب ي˘˘ل˘˘هأا

،ةدكيكسسب5591 توأا02 بع˘˘ل˘˘م
اذ˘˘ه ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘سسلا ن˘˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘ب
ن˘م ة˘لا˘ح دود˘ح Ó˘ب را˘سصنأا ير˘ت˘˘ع˘˘تو
قÓطنا ليبق قوبسسملا ريغ لؤوافتلا
لوأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل
لوألا م˘˘سسق˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب ي˘˘˘ف را˘˘˘سصت˘˘˘نا
ل˘م˘ح˘˘ي  ،ة˘˘ن˘˘سس33 د˘ع˘ب فر˘ت˘ح˘˘م˘˘لا
ق˘سشع˘ت ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل ة˘حر˘ف˘لاو ىر˘سشب˘لا

ماجسسنلا ةلاح ىلإا هّدرم ،مدقلا ةرك
هقيقحتو ،مهقيرف ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ه˘ظ ي˘ت˘لا
تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف  ةزا˘˘ت˘˘م˘˘˘م ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن
ه˘ح˘ن˘م˘ي د˘ق ا˘م˘م ،د˘يد˘˘ج˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘ل
وبعل كرديو ،ةبولطم˘لا ة˘يز˘ها˘ج˘لا
لو˘ع˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘سسأار ىل˘˘عو سسا˘˘م˘˘سسي˘˘ج˘˘لا

ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا ل˘˘ق˘˘ث ي˘˘قوزر˘˘م ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ةروسص ميدقتل مهقتاوع ىلع ةاقلملا

لا˘خدإاو ة˘يد˘ك˘ي˘ك˘سسلا ةر˘ك˘ل˘ل ة˘فر˘سشم
ن˘يذ˘لا م˘هرا˘سصنأا سسو˘ف˘ن ي˘ف ةدا˘ع˘سسلا

بع˘ل˘م˘لا جرا˘خ ن˘م ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا نو˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘ي
برد˘˘˘م لا˘˘˘قو ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك ءا˘˘˘˘بو بب˘˘˘˘سسب
نومزاع ن˘ح˘ن““ نا˘سسي˘ت˘فإا سسا˘م˘سسي˘ج˘لا

اباكلا مامأا ةديج ةجيتن قيقحت ىلع
ه˘˘ل˘˘˘لا ءا˘˘˘سش نإاو ،زو˘˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘نو
ءانبأا ىقلت و ،““كلذ قيقحت نم نكمتن
حاتتفلا ةلوج يف همدسص اداكيسسور
خ˘ف ي˘ف م˘ه˘طو˘ق˘سس د˘˘ع˘˘ب ،ةر˘˘ك˘˘سسب ي˘˘ف
،رابتعلا در ادغ نوديريو ،ةراسسخلا

،ةلمتكم ه˘ب˘سش ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لا نأاو ة˘سصا˘خ
با˘سصم˘لا قاو˘ت˘لو˘ب با˘ي˘غ د˘كأا˘ت م˘ه˘ل˘˘لا

م˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ق ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘هأا˘˘˘˘ت مد˘˘˘˘ع لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حاو
.ديعسسوبو

معط اوقوذتي مل يريزد لابششأا
نيتلوج يف ةراشسخلا

اوقوذتي مل يريزد لابسشأا نأا ركذي
ىلإا مهع˘ج˘سشي ا˘م و˘هو ،ةرا˘سسخ˘لا م˘ع˘ط

نع لقت ل ةيبا˘ج˘يا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ةدو˘ع˘لا
ة˘ف˘سصا˘˘ع˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن
ن˘ي˘مو˘ي˘لا لÓ˘˘خ تز˘˘ه ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يو˘˘ق˘˘لا
ءار˘ج سسا˘م˘سسي˘ج˘لا ة˘ع˘ل˘ق ن˘ي˘ي˘سضا˘م˘˘لا

ببسسب نوبعÓلا هنسش يذلا جاجتحلا
تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا ا˘ه˘ن˘م ة˘عو˘ن˘ت˘م ل˘˘كا˘˘سشم
فورظو ،رهسشأا ة˘ثÓ˘ث ةد˘م˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا
،يديه˘م ن˘ب ي˘بر˘ع˘لا قد˘ن˘ف˘ب ة˘ما˘قإلا

فرغب قئل سشرم بايغو تابيردتلاو
ثيح ،توأا02 بعلمب سسبÓملا رييغت
عطق نيسسوح نب دئاقلا ءÓمز رطسضي
،مامحتسسلا سضر˘غ˘ب م˘ل˘ك02 ة˘فا˘سسم
دوعولا يف نوقتي ل اوحبسصأا مهنأا امك
سسيئرلا مهل اهمدقي يذلا ةلوسسعملا

˘ما˘يألا تف˘سشك ثي˘ح يرا˘ط˘ي˘ق لا˘م˘˘ج
لكاسشملا هذه لح ىلع ارداق ريغ هنا
ح˘˘سش ل˘˘ظ ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لاو ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘˘لا

ل˘˘خد˘˘ي د˘˘ق ا˘˘م˘˘˘م ل˘˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا ردا˘˘˘سصم
.املظم اقفن يف قيرفلا

ةدوعو نوبيغي بهششلو يشسورعو حوناب
عقعق

جر˘˘ب ي˘˘ل˘˘هأا  ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت د˘˘ي˘˘ع˘˘سص ىل˘˘عو
نم ةثÓث بايغ دهسشتسس جيريرعوب
م˘جا˘ه˘م˘لا ةرو˘سص ي˘ف ا˘هر˘سصا˘ن˘ع ع˘م˘لأا

عفادملاو ،هليهأات مدعل  حوناب ةزمح
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ىلإا ع˘˘سضخ˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘˘سسور˘˘˘ع
فور˘˘˘سضغ ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ىل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘حار˘˘˘ج

ة˘سصا˘خ˘لا تا˘˘ح˘˘سصم˘˘لا د˘˘حأا˘˘ب ة˘˘ب˘˘كر˘˘لا
بهسشل مجاهملا ىلإا ةفاسضإا ،فيطسسب
ىل˘˘˘ع جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حلا بب˘˘˘سسب بقا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

هلباقيو سسا˘ب˘ع˘ل˘ب ءا˘ق˘ل م˘ك˘ح تارار˘ق
هت˘بو˘ق˘ع د˘ف˘ن˘ت˘سسأا يذ˘لا ع˘ق˘ع˘ق ةدو˘ع

ة˘لو˘ج˘لا ءا˘ق˘ل ن˘ع با˘غ ثي˘ح ،ة˘ي˘لآلا
ببسسب1-1 سسابعلب داحتا دسض ةيناثلا
ءا˘ق˘ل م˘ك˘ح تارار˘ق ىل˘ع ه˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
.لئابقلا ةبيبسش

بجيو ةركشسب ةحفشص انيوط»:ناشسيتفإا
““سسوردلا سصÓختشسا

برد˘˘م نا˘˘سسي˘˘ت˘˘فا سسنو˘˘ي برد˘˘˘م د˘˘˘كأا
ءا˘ن˘بأا ة˘م˘يز˘ه نأا ةد˘ك˘˘ي˘˘ك˘˘سس ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش
بلاطو يسضاملا ن˘م تح˘ب˘سصأا نا˘ب˘يز˘لا

سصÓخت˘سسا˘ب ي˘قوزر˘م فاد˘ه˘لا ءÓ˘مز
ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةرا˘˘سسخ˘˘لا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل سسورد˘˘لا

ي˘ت˘لا ةرو˘سصلا ر˘ي˘ي˘غ˘˘تو ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا ىل˘˘ع
يحوي امم ،مسسوملا ةيادب اهب اورهظ

ةراثإلا يف ةمق نوكيسس ءاقللا اذه نأا
يأا ي˘˘سضر˘˘ي ل لدا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو سسا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لاو

نأا ثي˘ح ،طا˘˘ق˘˘ن تسسب زو˘˘ف˘˘لاو فر˘˘ط
عم هترادج تبثت نأا ديري قيرف لك
.سضرألا باحسصأل ةيلسضفأا عقوت

ةبوقعلا يعادب نويل ةهجاوم نع بيغي ةلبق نب
يرودلا نم51 ةلوجلا تاسسفانم نمسض ،نويل هفيسضمب تسسيرب هيدان عمجتسس يتلا ةهجاوملا نع ةلبق نب سسيراه بيغي

ةيوقلا ةبرسضلا ةباثمب ““لاول““ ةهجاوم نع ةنسس62 بحاسص بايغ دعيو ،فاقيإلا ةبوقع ببسسب كلذو ،يسسنرفلا
مسسوملا قÓطنا ذنم تايرابملا لك يف ريخألا كراسش ثيح ،يرئازجلا يلودلا ةميق ىلإا رظنلاب كلذو ، هقيرفل
.تسسيرب ةموظنم يف هتيمهأا ىدم دكؤوي ام ،يوركلا
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نم مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا تنكمت
ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘يور˘˘ك ة˘˘بر˘˘سض ه˘˘ي˘˘جو˘˘˘ت
ةئيه تن˘ك˘م˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لا

يف طسشنت ةدعاسص ةبهوم فطخ نم يسشطز
طسسولا بعÓب رمألا قلعتيو يسسنرفلا يرودلا
وسشوسس قيرف فوفسص يف فرتحملا ،جراف يماسس
دوسسأا بختنم لثم نأا هل قبسس يذلاو ،يسسنرفلا
ر˘ب˘خ˘لا د˘كأا˘تو ،ة˘ي˘نا˘ب˘سشلا تا˘ئ˘ف˘لا ي˘ف سسل˘طألا
تقو يف ةيداحتلا سسيئر ،هنع فسشك يذلا
ةيم˘سسر ة˘ف˘سصب اور˘ف˘ظ د˘ق ر˘سضخ˘لا نأا˘ب ،ق˘با˘سس
م˘˘ل يذ˘˘لا بو˘˘هو˘˘م˘˘لا بعÓ˘˘لا جرا˘˘ف تا˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ب

م˘سسا ءا˘ج ثي˘˘ح ،ا˘˘ما˘˘ع91ـلا هر˘م˘ع هزوا˘ج˘ت˘ي

مهاعدتسسا نيذلا امسسا03 ةمئاق يف بعÓلا

ةنسس02 ن˘م ل˘قل ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا برد˘م
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا ل˘˘جا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سس ن˘˘ب ر˘˘با˘˘سص
ي˘ت˘لاو ،ة˘ئ˘ف˘لا تاذ˘ل ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا لا˘˘م˘˘سش ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب
دجاوتو ،سسنوت ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لا عو˘ب˘سسلا ق˘ل˘ط˘ن˘ت
ةمئاقلا يف ديدجلا رسصان نبب بقلملا بعÓلا
ةئفل رسضخلا بختنم اهاعدتسسا يتلا ةيئاهنلا

ةرود˘لا ي˘ف ة˘كرا˘سش˘ُم˘˘ل˘˘ل ،ا˘˘ما˘˘ع02 ن˘˘م ل˘˘قأا
،بابسشلل ايقيرفأا ممأا سسأاك تا˘ي˘ئا˘ه˘ن˘ل ة˘ل˘هٔو˘م˘لا

،رئاز˘ج˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت ةر˘سشا˘ب˘م بعÓ˘لا ل˘ب˘ق ثي˘ح
ل˘ب˘ق ن˘م بر˘غ˘م˘لا ع˘م كرا˘سش نأا ق˘ب˘سس ه˘نأا م˘˘غر
نيداحتلا نيب لدج ةلأاسسملا كلت ريثت دقو
نوناقلا نأا ريغ ،ةلبقملا مايألا لÓخ نيراجلا
م˘ه˘ت˘ي˘سسن˘ج ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ل ح˘˘م˘˘سسي يذ˘˘لا
ا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م او˘ل˘ث˘م˘ي م˘˘ل ا˘˘م ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
ف˘قو˘م م˘عد˘ي˘سس ة˘ي˘م˘سسر ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف ر˘˘با˘˘كÓ˘˘ل
نم ةلاح جراف يماسس ةوطخ تراثأاو ،رئازجلا
دا˘ح˘تا او˘ب˘لا˘ط ن˘يذ˘لا ،ة˘برا˘غ˘م˘لا ىد˘˘ل بسضغ˘˘لا
ل ي˘ك˘ل ا˘ع˘ير˘سس كر˘ح˘ت˘لا˘ب م˘˘هدÓ˘˘ب ي˘˘ف ةر˘˘ك˘˘لا

مهنأاو ةسصاخ ،Óبقتسسم ويرانيسسلا اذه رركتي
نب ليعامسسإا اهب اوعيسض يتلا ةيفيكلا اوركذت

نأا ىلا راسشيو ،تسضم تاونسس4 ةبارق ذنم رسصان
مأاو يبرغم بأل دلو يذلا ،رسصان نب ليعامسسإا

ي˘برا˘ح˘م بخ˘ت˘˘ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ث˘˘م˘˘ت ل˘˘سضف ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج
د˘ع˘ب ح˘ب˘سصي˘ل ،را˘ب˘ك˘لا ىو˘ت˘˘سسم ىل˘˘ع ءار˘˘ح˘˘سصلا

لامج بردملا ةليكسشت يف امجن ةزيجو ةرتف
ايقيرفأا ممأا سسأاكب قيرفلا عم جوتيو ،يسضاملب

يف بعل لسضفأا ةزئاج دسصحو،9102 رسصمب
.ةرودلا

يف اشضيأا رهاط سضاير نÓيم فيدر بعل

يشضاملب نم لاشصتا طرتششيو قيرطلا

لقا ةئفل ينطولا بختنملا بردم فسشك امك

ةيداحتلا نأاب ليعامسسإا نب رباسص ةنسس02 نم

اهتلاسصتا نم تفثك دق مدقلا ةركل ةيرئازجلا

د˘˘يد˘˘ج د˘˘عاو م˘˘ج˘˘ن ع˘˘م ةر˘˘ي˘˘˘خألا ةد˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف

،رهاط سضايرب رمألا قلعت˘يو ر˘سضخ˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت˘ل

،د˘عاو˘لا ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا نÓ˘˘ي˘˘م يدا˘˘ن ف˘˘يدر م˘˘ج˘˘ن

هعانقإا لجأا نم ““فافلا““ ولوئسسم ىعسسي يذلاو

ىل˘˘˘ع ءار˘˘˘ح˘˘˘سصلا ي˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م سصي˘˘˘م˘˘˘ق ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘˘ب

ي˘ف ،ل˘ي˘عا˘م˘˘سسإا ن˘˘ب لا˘˘قو ،ي˘˘لود˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

دق ““فا˘ف˘لا““ ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘عاذإÓ˘ل تا˘ح˘ير˘سصت

رهاط سضاير عم ايمسسر لاسصتا ارخؤوم ترجأا

ر˘سضخ˘لا ة˘ل˘ي˘ك˘سشت م˘ي˘عد˘ت˘˘ب ه˘˘عا˘˘ن˘˘قإا ل˘˘جأا ن˘˘م

ة˘ل˘هٔو˘م˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فأا لا˘م˘سش ةرود ي˘ف ة˘كرا˘˘سشم˘˘لا

نكل ،ةنسس02 نم لقأا ةئفل1202 ممألا سسأاكل

دق بعÓلا نأاب حسضوأا بابسشلا بختنم بردم

ا˘ع˘سضاو ،ي˘ع˘ط˘˘ق ل˘˘ك˘˘سشب حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه سضفر

رئازجلا سصيمق ءادترا لجأا نم ايسسيئر اطرسش

ينطولا بردملا نم ارسشابم لاسصتا هيقلت وهو

نب رباسص لاقو ،يسضاملب لامج لوألا بختنملل

،ر˘ها˘ط سضا˘ير˘ب لا˘سصتلا˘ب ا˘ن˘م˘ق““ :ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإا

يف احسضاو ناك ر˘ي˘خألا ن˘ك˘ل ،ه˘لا˘م˘عأا ل˘ي˘كو˘بو

عم دجاوتلل يتأاي نل هبعل نأا انل دكأاو ،هفقوم

ه˘لو˘ب˘ق˘ل د˘ي˘حو˘لا ل˘ي˘ب˘سسلا نأاو ،ر˘ئاز˘ج˘لا نا˘ب˘سش

ارسشابم لاسصتا هيقلت لÓخ نم نوكيسس ةوعدلا

بختنملا عم دجاوتلل يسضاملب لامج فرط نم

ا˘˘م˘˘ه˘˘م ارا˘˘ي˘˘خ ر˘˘ها˘˘ط سضا˘˘ير ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘يو ،““لوألا

فيدر عم طسشانلا وهو ،لبقتسسملا يف رئازجلل

زكرملا و˘هو ،يرو˘ح˘م ع˘فاد˘م ز˘كر˘م ي˘ف نÓ˘ي˘م

ار˘ظ˘ن ةد˘سشب ا˘ي˘ق˘ير˘فأا لا˘ط˘بأا ه˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لا

لظ يف بسصنملا اذه يبعل يف سصقن دوجول

نويل عم ةيمسسر ةسسفانم نودب يرمعلب دجاوت

،اماع81 رمعلا نم بعÓ˘لا غ˘ل˘ب˘يو ،ي˘سسنر˘ف˘لا

يف هنيوك˘ت ىق˘ل˘تو ،ار˘ت˘م˘ي˘ت˘ن˘سس481 ه˘لو˘˘طو

،ملاعلا يف ةيوركلا سسرادملا زربأا نم ةدحاو

لقتني نأا لبق يسسنرفلا نويل ةسسردم يهو لأا

دقع ىلع عقويو،9102 يف يلاطيلا قÓمعلل

تفل نم نآلا ىتح نكمتي مل هنكل،2202 ىتح

لوألا ق˘ير˘ف˘لا برد˘م ي˘لو˘ي˘ب و˘نا˘ف˘ي˘ت˘˘سس را˘˘ظ˘˘نأا

.نÓيمل

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

(اسس00:41 ىلع ادغ) جيريرعوب جرب يلهأا – ةدكيكسس ةبيبسش

““اباكلا““ ـب ةحاطإلا ىلع ““سسامشسايجلا““

(ةثلاثلا ةلوجلا) ىلوفا ةفرتحملا ةطبارلا

ةنسس02 نم لقأا ايقيرفإا لامسش ةلوطب

 سسنوت ةيرفشس طبشضت ““فافلا““و لمتكم نيبعÓلا دادعت

جراخلا يف نوطسشني8 مهنيب نم ابعل03 مسضت ةمئاق ،اماع02 نم لقأل ينطولا بختنملا بردم ،نيعامسس نب رباسص ىعدتسسا
41 – يرفيف41) ايناتيرومب1202 ايقيرفإا ممأا سسأاكل ةلهؤوملا (ربمسسيد72 ىلإا51 نم سسنوت) ايقيرفإا لامسش ةرودل ابسسحت كلذو
ءاعدتسساب حمسسي ايقيرفإا لامسش داحتا نإاف ،ردسصملا سسفن بسسحو ،““فافلا““ مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا نايب بسسح ،(سسرام
يسضاملا نينثلا موي ايريسضحت اسصبرت رسضخلا راغسص رسشابو ،دجتسسملا انوروك سسوريف ءارج ئراط يأل ابسسحت كلذو ابعل03
رهسش نم51 يف يسسنوتلا هريظن ينطولا بختنملا يقÓيسسو ،ربمسسيد21 ةياغ ىلإا مودي يذلاو  ىسسوم يديسس ينقتلا زكرملاب
رهسشلا سسفن نم81 يف يبرغملا بختنملا ةهجاوم لبق ،سسنوتب سسدار بعلمب ةيبراغملا ةرودلا حاتتفا يف يلاحلا ربمسسيد
لبق ،ربمسسيد12 موي يبيللا بختنملا وداراب يدان نم ناقرز ناورم بعÓلا ءاقفر هجاوي ،اهدعبو ،ةيناثلا ةلوجلا باسسحل

ةرغسصم ةلوطب لكسش ىلع هزنملاو سسدار يف جمربملا دعوملا اذه ىرجيسسو ،ربمسسيد42 موي رسصم مامأا ةريخألا ةلوجلا سضوخ
دلبلا ىلإا ةفاسضإلاب ابختنم21 ةكراسشم فرعتسس يتلا،1202 ايقيرفا ممأا سسأاك تايئاهن ةريسشأات فيسصولاو دئارلا نمسضيسس نيأا
.اينازنتو ادنغوأاو ،ايبماغب رمألا قلعتيو ،ةئفلل1202 ايقيرفا ممأا سسأاكل ايمسسر تلهأات تابختنم ةثÓث ،فيسضملا

:نيبعÓلا ةمئاق
بابسش) دمحم يزع ،(دادزولب بابسش) مركأا سساروب ،(دادزولب بابسش) نيدلا سسمسش سشوكب ،(دادزولب بابسش) مÓسسإا دمحم ريخلب
دمحم يبوقعي ،(لئابقلا ةبيبسش) سسراف يربج طاسشن ،(لئابقلا ةبيبسش) ةفيدح يفرع ،(فيطسس قافو) فيسصنم راركب ،(دادزوب
ةيدولوم) فوؤورلا دبع رباسص ،(رئازجلا ةيدولوم) نميأا ينامحر ،(رئازجلا ةيدولوم) لولج ةمركوب ،(رئازجلا ةيدولوم) نيمأا
ةداد (وداراب يدان) نيسسي يوارتيت ،(نارهو ةيدولوم) رداقلا دبع يميمت ،(نارهو ةيدولوم) ريسشبلا دمحم يمولب ،(رئازجلا

يدان) اسضر دمح˘م يد˘ي˘م˘ح ،(ودارا˘ب يدا˘ن) ل˘ي˘ل˘ج˘لا د˘ب˘ع ر˘سصن˘م ،(ودارا˘ب يدا˘ن) ل˘ي˘ل˘خ ةرا˘ب ،(ودارا˘ب يدا˘ن) مÓ˘سسلا د˘ب˘ع دو˘ل˘ي˘م
ناوسضر وسشعم ،(رئازجلا داحتا) نميأا نانسشوب ،(وداراب يدان) رامع لداع ةديزوب مسساقلب ،(وداراب يدان) ناورم يقورز ،(وداراب
كيبملوأا) كيرتاب سسابع ليريسس ريثخ ،(اسسنرف/سسين يدان) يديت يدنهلوب ،(اسسنرف/وسشوسس يدان) يماسس جارف ،(رئازجلا داحتا)
يتاوت ،(اسسنرف/نامريج ناسس سسيراب) كيريإا اسسينيسسام ةلفوأا ،(اسسنرف/ايليسسرم كيبملوأا) نامقل يدعم جولعب ،(اسسنرف/ايليسسرم

بع˘ل˘م) ناو˘سضر ي˘ت˘ير˘حا˘ب˘ت ،(ا˘سسنر˘ف/نا˘ي˘مأا يدا˘ن) رد˘ق˘ل لا˘˘سشي˘˘م سسا˘˘ي˘˘ل˘˘ي ي˘˘نو˘˘ت˘˘يز ،(ا˘˘سسنر˘˘ف/نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس سسيرا˘˘ب) ن˘˘ي˘˘سسح
.(اسسنرف/سسمير

ديلو.ف

مدقلا ةركل ةيبرغملا ةعماجلل ةديدج ةبرض يف

جراف يماشس وششوشس ةبهوم فطخت ““فافلا““

““رشضخلا““ بردم
فوكروغ قباشسلا
ةشضراعلا نم لاقي

 تنان ـل ةينفلا
سسمأا مدقلا ةركل يسسنرفلا تنان يدان نلعأا

فو˘كرو˘˘غ نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك ه˘˘برد˘˘م ة˘˘لا˘˘قإا ن˘˘ع
نم ةلسسلسس دعب كلذو قباسسلا رسضخلا بردم
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ة˘ئ˘ي˘سسلاو ة˘ب˘ي˘خ˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
ةتسس ققح نأا دعبو ،لولا مسسقلل ةيسسنرفلا
ينم ،يسضاملا يفناج ذنم طقف تاراسصتنا
مامأا هسضرأا ىلع4-0 ةريبك ةميزهب يدانلا

ة˘يا˘ه˘ن Ó˘سصأا ر˘ث˘ع˘ت˘م˘لا غرو˘ب˘سسار˘ت˘سس ه˘ف˘ي˘سض
41 زكرملا تنان لتحيو ،يسضاملا عوبسسألا

،ةيسسنرفلا ةلوطبلا يف ةطقن31 ديسصرب
بقلب زاف يذلا يدانلل،7002 ذنم رسشع عبارلا بردملا (ةنسس56) فوكروغ ناكو ،طوبهلا ةقطنم نع طقف طاقن ثÓث قرافب
،ةيوتسشلا فقوتلا ةرتف ىتح اتقؤوم قيرفلا بيردت ىلع فارسشإلا ولوك كيرتاب هدعاسسم ىلوتيسسو،1002 يف ةريخألا ةرملل ةلوطبلا

فارسشإÓل يسضاملا ماعلا يف بيردتلا نم هلازتعا نع عجارت دق نايرول عم2891 ماع ةيبيردتلا هتريسسم أادب يذلا فوكروغ ناكو
ةسضراعلا ىلع فوكروغ فرسشا امك ،لولا يبرغملا بختنملا بيردت ايلاح ىلوتي يذلا ،سشتيزدوليلح ديحو ينسسوبلل افلخ تنان ىلع

.جئاتنلا ءوسس طغسض ةأاطو تحت ليقتسسي نا لبق يرئازجلا ينطولا بختنملل ةينفلا
ديلو.ف

ببسسب ابوروأا لاطبأا يرود يف سسما لوا ةرهسس نامريج ناسس سسيراب يدان مامأا ةهجاوملا نم يكرتلا ريهسش كسشاب يدان باحسسنا عنسص
قيرف بحسسناو ،ملاعلا لوح مÓعلا  لئاسسو يف ثدحلا اب ابميد قيرفلا بعل قح يف عبارلا مكحلا اهقلطأا ةيرسصنع ةرابع

ىلع دجاوتملا اب ابميد يلاغنسسلا بعÓلا عم لماعتلا يف عبارلا مكحلا ةيرسصنع ببسسب ةارابملا نم يكرتلا ريهسش كسشاب لوبنطسسا
ربيب وأا اب ابميدل ءارفسصلا ةقاطبلا راهسشإا عبارلا مكحلا دارأاو ،وبيو رييب دعاسسملا دسض رخآا ويرانيسس يف وأا ،قيرفلا ءلدب ةكد
لوبنطسسا وبعل راثو ،““دوسسألا لجرلا اذه““ :ةرابع لاق لب يلاغنسسلا مسسا لقي ملو ةحاسسلا مكحل بهذف ءلدبلا ةكد ىلع وبيو
يلودلا بعÓلا ددنو ،ةيرسصنعلا دسض ةحسضاو ةطقل يف دوسسألا لجرلاب هوعدت اذامل نيلئاسستم ءاقللا مكح ىلع ابسضغ ريهسش كسشاب
رسشنو ،يسسنرفلا نامريج ناسس سسيراب ةارابم لÓخ يكرتلا ريهسش كسشاب قيرف اهل سضرعت يتلا ةيرسصنعلاب رولود يدنآا يرئازجلا
ل““ : اهيف بتك ““رتيوت““ ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ة˘ك˘ب˘سشب ة˘ي˘م˘سسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘سص ىل˘ع ةد˘ير˘غ˘ت رو˘لود يد˘نا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا
نأا دعب ريهسش كسشاب لوبنطسسإا يدان رسصان نب ليعامسساو يلوغيف نايفسسو زرحم سضاير رسضخلا يبعل نم لك دناسس امك ،““ةيرسصنعلل
،ةيرسصنعلل ل““ :““مارغتسسنلا““ يف هب سصاخلا ““يروتسسلا““ ربع يلوغيف رسشنو ،ةيرسصنعلل يكرتلا قيرفلل دعاسسملا بردملا سضرعت
يكرتلا يدانلا يبجعم باجعإا تيقل يتلا ةتافتللا يهو ،رسصان نب ليعامسسا اسضيأاو زرحم سضاير نم لك كلذ رركو ،““مارتحإلا

مدع ررق دق ريهسش كسشاب لوبنطسسا يدان نأا ىلإا راسشيو ،يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم ىلع مهيعباتمو نيبعÓلا ءلؤوه يبحم اذكو
بردملا ناهأا عبارلا مكحلا نأل ،ناديملا ةيسضرأا ىلإا ةدوعلا هوبعل عيمج سضفر ثيح ،نامريج ناسس سسيراب مامأا هتارابم لامكإا
.يسسنرفلا وأا يكرتلا قيرفلا يف ءاوسس نوبعÓلا هلبقتي مل ام وهو يجنزلا وا دوسسلا لجرلاب هفسصوو ريهسش كسشاب يدانل دعاسسملا

ديلو.ف

(اسس00:51 ىلع مويلا) دادزولب بابسش – لئابقلا ةبيبسش

ديكأاتلل ““يبرايشسلا““و راشصتنا لوأا ديرت ةبيبششلا

يكرتلا ريهش كشاب يدانل مهتدناسم نونلعي رضخلا موجن

ةعمجلا دغ رسصع وزو يزيت ةنيدم بعلم نسضتحي
با˘ب˘سش ه˘ف˘ي˘سضو ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ن˘ي˘ب ة˘م˘˘ق˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل
ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا با˘˘سسح˘˘ل دادزو˘˘ل˘˘ب
نو˘˘ك˘˘ت˘˘سس ثي˘˘ح ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘م˘˘ل ىلولا ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
لازا˘م ي˘ل˘ح˘م ق˘ير˘ف ن˘ي˘ب ةرا˘ثإلا˘ب ة˘ئ˘ي˘ل˘م ةارا˘ب˘˘م˘˘لا

ل˘˘ط˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘ي˘˘بو ،ه˘˘تارا˘˘سصت˘˘نا ىلوأا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘˘ي
راو˘سشم أاد˘ب˘يو م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ه˘ل ةارا˘ب˘م لوأا سضو˘خ˘ي˘سس
،وزو يزيتب ربمفون لوأا بعلم نم هبقل نع عافدلا

لاحو ةريبك ةيزهاج يف اكسسايجلا قيرف دجويو
ةيباجيا ةجيتنب داع امدعب اميسسل ةديج ةيونعم
نيا ،نارهو ىلا هتداق يتلا ةريخلا هتجرخ نم

برد˘˘م˘˘لا لا˘˘ب˘˘سشل ءي˘˘سشلا سسف˘˘نو ،لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ق˘˘˘ق˘˘˘ح
لسضفا ةيونعم لاح يف نودجوي نيذلا امود كنارف
ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف نلا ة˘يا˘غ ىلا م˘ه˘ق˘لأا˘ت د˘ع˘ب ر˘ي˘ث˘˘ك˘˘ب
ن˘م ل˘ب˘ق˘م˘لا رود˘لا ىلا ل˘ها˘ت˘لا م˘ه˘نا˘م˘سضو ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لا

تحت ةارابملا ىرجتسسو اذه ،ايقيرفا لاطبا يرود
ةط˘بار˘لا ه˘ن˘ع تن˘ل˘عأا ا˘م بسسح ر˘ير˘بإا م˘ك˘ح˘لا ةرادإا
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تن˘˘ي˘˘ع ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘˘م ىل˘˘˘ع سسما لوا
ي˘لÓ˘سش ن˘ي˘م˘ل و ةد˘ي˘سشك مÓ˘عو˘ب ن˘م ل˘ك م˘˘ي˘˘ك˘˘ح˘˘ت˘˘لا
بنسشوب نيع اميف ريربإا يسسيئرلا مكحلا ةدعاسسمل

.اعبار امكح

ببشس فششكيو ““فافلا““ رارق نم برغتشسي دوبيع
 يششانح ةزانج هروشضح

ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا ،دو˘˘ب˘˘ي˘˘ع دو˘˘لو˘˘م بر˘˘عأا ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘˘فو
هبارغتسسا نع ،لئابقلا ةبيبسش يدان مسساب يمسسرلا

ةيرئازجلا ةيداحتلاب ةينفلا ةيريدملا رارق نم
دعب »أا فاك““ ةزاجإا لين ةرود ةماقإاب ،مدقلا ةركل
ي˘ف ،دو˘ب˘ي˘ع لا˘قو ،ي˘نا˘ف˘لز˘لا ن˘ما˘ي ي˘سسنو˘ت˘لا ة˘لا˘قإا

،نآلا د˘ح˘ل م˘ه˘ف˘ن م˘ل ة˘حار˘˘سص““ :سسمأا لوأا ،ح˘˘ير˘˘سصت

،ن˘ي˘برد˘م˘ل˘ل ةرود ة˘ما˘قإا˘ب ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا رار˘ق
برد˘م˘لا ة˘لا˘˘قإا˘˘ب ا˘˘ن˘˘ما˘˘ي˘˘ق رو˘˘ف أا فا˘˘ك ةزا˘˘جإا ل˘˘ي˘˘ن˘˘ل
تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا““ :فا˘سضأاو ،““ي˘نا˘˘ف˘˘لز˘˘لا
ل˘ي˘هأا˘ت ة˘لا˘ح˘ت˘سسا ي˘ل د˘كأا ،ق˘ي˘ف˘سش ر˘ما˘ع ،ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
بيردتلا ةداهسش ىلع هتزايح مدع ببسسب ينافلزلا
،““نيبردملل بيردت ةجمرب متي نأا لبق ،ةبولطملا

يلئابقلا يدانلا سسيئرب هتقÓع نأا ،دوبيع حسضوأاو
،ةياغلل ةديج تناك ،يسشانح فيرسش دنحم ،قباسسلا

دعب قفانملاب هتفسصو فارطألا سضعب نأا ىلإا اريسشم
فار˘طألا سضع˘ب““ :م˘ت˘خو ،د˘ي˘ق˘ف˘لا ةزا˘ن˘˘ج هرو˘˘سضح
رو˘سضح ىل˘ع ترر˘سصأا ي˘ن˘نأل ق˘فا˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ي˘˘ن˘˘ت˘˘ف˘˘سصو

ا˘ن˘نأا ح˘ي˘ح˘سص ،ي˘ق˘ي˘˘فر نا˘˘ك يذ˘˘لا ،ي˘˘سشا˘˘ن˘˘ح ةزا˘˘ن˘˘ج
نم تراسص اهنكل قباسسلا يف ءاطخألا سضعب انبكترا
.““يسضاملا

ديلو.ف

ءا˘˘˘سضي˘˘˘ب˘˘˘لا راد˘˘˘لا بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘م ن˘˘˘˘سضت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي
ءا˘ق˘ل ة˘ع˘م˘ج˘لا د˘غ ر˘سصع ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘˘ب
ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ث˘˘˘لا˘˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ر˘ي˘ب˘ك ي˘براد و˘هو ىلولا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا

قلأاتملاو دينعلا قير˘ف˘لا ن˘ي˘ب ر˘ي˘ث˘مو
هرا˘˘جو ودارا˘˘ب كي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘تا ه˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سشب
زوف˘لا˘ب ي˘سشت˘ن˘م˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م
را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف سسمأا لوأا ه˘˘˘˘ق˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح يذ˘˘˘˘˘لا
ىلوألا ةلوجلا نع ةرخأاتملا ةارابملا

دا˘˘˘ح˘˘˘تلا با˘˘˘سسح ىل˘˘˘ع سسا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ب
ةارابملا لع˘ج˘ي يذ˘لا ر˘مألا ،ي˘ل˘ح˘م˘لا
اذه ،ةراثإلا ةمق يف ادغ ةرظتنملا

ي˘ف د˘ي˘كأا˘ت˘لا ن˘ع ق˘ير˘ف ل˘˘ك ثح˘˘ب˘˘يو
لازام يذلا كابلا ةسصاخ ،دغلا ءاقل
مسسوملا يف هتاراسصتنا ىلوأا ققحي مل

نييسضا˘م˘لا ه˘يءا˘ق˘ل ي˘ف نا˘ك ه˘نأا م˘غر
ةارابملا طاقن عازتنا نم ادج ابيرق
˘˘ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ة˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف ءاو˘˘˘سس

ىلوألا ةلوجلا يف اهلبق وأا يسسايسسلا
تنا˘˘ك ثي˘˘˘ح ،ناز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘غ ع˘˘˘ير˘˘˘سس ما˘˘˘مأا
ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘ه ا˘˘م˘˘ئاد ةر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘لا

اد˘˘غ ىع˘˘سسي يذ˘˘لا ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا سصق˘˘ن˘˘˘ت
هناديم يف هتاراسصتنا ىلوأا قيقحتل
ن˘ي˘ح ي˘ف ،ما˘ع ل˘ك˘سشب م˘سسو˘˘م˘˘لا ي˘˘فو
ةم˘ه˘م ي˘ف ة˘يدو˘لو˘م˘لا ق˘ير˘ف نو˘ك˘ي˘سس
ءاقل يف ءاطخلا حيحسصتو ديكأاتلا
هنكل امهم ازوف ققح يذلا وهو ،دغلا

هئءاقل لÓخ هتاذ تقولا يف بعسص
ر˘ي˘خلا اذ˘ه ،سسا˘ب˘ع˘˘ل˘˘ب ي˘˘ف سسما لوا
دا˘˘كو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘عا˘˘ج˘˘سش ر˘˘˘ه˘˘˘ظا يذ˘˘˘لا

لول لقلا ىلع لداعتلا ةطقن عزتني
ةيدولوملا قيرف يناعيو ،ظحلا ءوسس
،ر˘ي˘سضح˘ت˘ل˘ل ي˘فا˘ك˘˘لا تقو˘˘لا ة˘˘ل˘˘ق ن˘˘م

نيب تقولا نم عسستم دجوي ل ثيح
يذ˘لا ر˘ملا ،كا˘ب˘لاو سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب ءا˘˘ق˘˘ل

برد˘م˘لا ىل˘ع ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘ط˘˘غ˘˘سض سضر˘˘ف

يف ركفي نا هيلع يذلا ،زيغن ليبن
ءاثÓثلا ءاقل يف كلذكو ،دغلا ءاقل
،ةيناثلا ةلوجلا نع رخأاتملا لبقملا

ي˘ب˘م˘لوا ه˘˘لÓ˘˘خ ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسي˘˘سس يذ˘˘لاو
.ةيليوج5 بعلم يف ةيدملا

ةليكششتلا ريودت ةيمتح مامأا زيغن
دغلا ءاقل نع بيغي وباجو

ةيدولوم ق˘ير˘ف برد˘م نو˘ك˘ي˘سسو اذ˘ه
ة˘يرو˘مأا˘م ما˘ما ز˘ي˘غ˘ن ل˘ي˘ب˘˘ن ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ق˘ير˘ف˘ل ه˘ت˘ه˘جاو˘م د˘ن˘ع اد˘غ ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص
ا˘˘ع˘˘سست˘˘م كل˘˘م˘˘ي ل يذ˘˘لا و˘˘هو ،كا˘˘ب˘˘لا

اذ˘˘ه˘˘ل ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘ل˘˘ل تقو˘˘لا ن˘˘م ا˘˘ي˘˘فا˘˘˘ك
ءا˘ق˘ل هو˘ب˘عل سضا˘خ ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

نوكيسسو ،سسابعلب يف سسمأا لوا ايوق
ىل˘˘ع ار˘˘ب˘˘ج˘˘م ز˘˘ي˘˘غ˘˘ن ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن برد˘˘م˘˘لا

سضع˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘حاراو داد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘يود˘˘˘˘˘ت
امك ،قاهرلا نوناعي يذلا نيبعÓلا

ءاقل يف ريكف˘ت˘لا ا˘سضيا ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي
د˘عا˘سسم ر˘ي˘سسيو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

ءار˘جا و˘˘ح˘˘ن ق˘˘با˘˘سسلا ر˘˘سضخ˘˘لا برد˘˘م
ىل˘˘ع ا˘˘م˘˘ي˘˘سسلو تار˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘لا سضع˘˘˘ب
ثي˘˘˘ح ،ىمر˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘˘سسار˘˘˘˘ح ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
سسرا˘ح˘لا˘ب ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘سسن˘ب ي˘˘ح˘˘سضي˘˘سس
ا˘حدا˘ف ا˘ئ˘ط˘خ بك˘ترا يذ˘لا ة˘قا˘طو˘˘ب
ف˘˘ل˘˘ك ،سسما لوا ةر˘˘ك˘˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل ي˘˘˘ف
ثيح ،ةجي˘ت˘ن˘لا ي˘ف ا˘ع˘جار˘ت د˘ي˘م˘ع˘لا

يف ةريبك ةيلوؤوسسم ةقاطوب لمحتي
نيب نم تلفا يذلا فدهلا كلذ يقلت
ي˘ف ،ة˘لو˘ب˘ق˘م ر˘ي˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ه˘˘يد˘˘ي

ة˘يدو˘لو˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ك˘˘سشت نو˘˘ك˘˘ت˘˘سس ن˘˘ي˘˘ح
ا˘ه˘ب˘عل تا˘مد˘خ ن˘˘م اد˘˘غ ة˘˘سصو˘˘ق˘˘ن˘˘م

ةقاطب ىقلت يذلا وباج نمؤوملا دبع
سسا˘ب˘ع˘ل˘ب ءا˘ق˘˘ل ي˘˘ف سسمأا لوا ءار˘˘ف˘˘سص
.مكحلا رارق ىلع هجاجتحا ببسسب

ديلو.ف

 اريبك اراصتنا انققح“ :حاجنوب
 ”ةركولا مامأ اقحتسمو

يذلا ريبكلا زوفلاب ةرماغلا هتداعسس نع ،يرطقلا دسسلا يدان مجاهم حاجنوب دادغب يرئازجلا يلودلا بعÓلا برعأا
ةمق ىلع ،دسسلا ظفاحو ،ليحدلا يدانب ةفيلخ نب هللا دبع بعلم ناديم ىلع سسما لوا ةركولا ىلع هقيرف هققح
ةنماثلا ةلوجلا تايرابم راطإا يف ،سسما لوا ءاسسم ،ةركولا ىلع (4-1) هزوف دعب كلذو ،يرطقلا يرودلا بيترت لودج

ةهجاوملا انلخدو ،ءاقللا هلجأا نم انبعل يذلا فدهلا انققح““ :ةارابملا بقع تاحيرسصت يف حاجنوب لاقو ،ةقباسسملا نم
عجارت يناثلا طوسشلا يف““ :فاسضأاو ،““ركبم تقو يف نيفده ليجسست يف انحجنو سسفانملا ىلع انطغسضو ةوقلا ىهتنمب
سسفن يف نكلو ،رومألا انمسسحو نيفدهب درلا يف انحجن اننكل ،فده زارحإا يف ةركولا حجنو ءيسشلا سضعب قيرفلا ءادأا
لوا ةارابم يف مهملا ققح دق دسسلا نأا ىلإا يرئازجلا مجنلا راسشأاو ،““ةفيظن ةرك بعلو ديج ىوتسسم مدق ةركولا تقولا
مامأا قÓطإلا ىلع ةلهسس نوكت نل يتلا ،ةفارغلا مامأا ةلبقملا ةارابملا يف لثمتي يذلاو مهألا ىقبي نكلو ،زوفلا وهو سسما

ديلو.ف.مسسوملا اذه ةياغلل ةزيمم تايوتسسم مدقي سسفانم قيرف

(اسس00:51 نم ةيادب مويلا) رئازجلا ةيدولوم – وداراب كيتيلتا

ريثم يبراد يف ديمعلاو وداراب
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ةمسصاعلاب توأأ02 بعلم نسضتحي

ةثلاثلأ ةلوجلأ ءاقل ةعمجلأ دغ رهظ

ىلو’أ ةفرتحملأ ةطبأرلأ رمع نم

ه˘ف˘ي˘˘سضو يأد ن˘˘ي˘˘سسح ر˘˘سصن ن˘˘ي˘˘ب

ثحب˘ي ثي˘ح ،ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج

نع يوان˘كل ر˘يذ˘ن برد˘م˘لأ لا˘ب˘سشأأ

لوأ’أ راسصتن’أو ةيقي˘ق˘ح˘لأ ة˘ب˘ثو˘لأ

امهققح نيلداع˘ت د˘ع˘ب م˘سسو˘م˘لأ ي˘ف

ن˘ي˘ح ي˘ف ،نآ’أ ة˘يا˘غ ى˘˘لإأ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ

لماك نع فيسضلأ قيرفلأ عفأديسس
نم ةيباجيأ ةجيتنب ةدوعلل هظوظح
ر˘ي˘خأ’أ زو˘ف˘لأ د˘ي˘كأا˘تو ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لأ
أذه ،ةرقم مجن باسسح ىلع ققحملأ

ر˘يذ˘ن ة˘˘حÓ˘˘م˘˘لأ برد˘˘م ز˘˘كر د˘˘قو
لÓ˘˘˘خ ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ل˘˘˘كسشب يوا˘˘˘ن˘˘˘كل
عو˘ب˘سسأ’أ ي˘ف ق˘ير˘ف˘لأ تأر˘ي˘سضح˘ت
،ي˘سسف˘ن˘لأ بنا˘ج˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع يرا˘˘ج˘˘لأ

ةيباجيأ ةجيتنب ةدوعلأ دعب اميسس’
نأا˘ب يوا˘ن˘كل كرد˘˘يو ،ةر˘˘كسسب ن˘˘م
ام وهو أد˘ج م˘ه˘م ي˘سسف˘ن˘لأ ل˘ما˘ع˘لأ
لوأ’أ ة˘˘جرد˘˘لا˘˘ب ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف سصق˘˘˘ن˘˘˘ي

ةرور˘سضو ،را˘سصت˘نأ لوأأ ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل
رأوسشم يف ةيقيقحلأ ةبثولأ قيقحت
يذلأ ديدج˘لأ م˘سسو˘م˘لأ ي˘ف ق˘ير˘ف˘لأ
سضفريو ،ثلاثلأ هعوبسسأأ أدغ لخدي
ويرانيسس ةحÓملأ سشيعت نأأ يوانكل
،طرافلأ مسسوملأ ويران˘ي˘سسل ل˘ثا˘م˘م
ق˘ير˘˘ط ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘سصن˘˘لأ تنا˘˘ك ن˘˘يأأ

م˘سسق˘ل˘ل طو˘˘ق˘˘سسلأ و˘˘ح˘˘ن حو˘˘ت˘˘ف˘˘م
ة˘ح˘ئا˘˘ج تا˘˘ي˘˘عأد˘˘ت ’و˘˘ل ل˘˘ف˘˘سسأ’أ
عيمج تطلخأأ يتلأ انوروك سسوريف
ة˘ح˘ل˘سصم ي˘ف تب˘سصو ،تا˘با˘سسح˘لأ
مسستبي ’ دق ظحلأ نأأ ريغ ،قيرفلأ

يذلأ يلاحلأ م˘سسو˘م˘لأ ي˘ف ق˘ير˘ف˘ل˘ل

ع˘ي˘م˘ج ن˘ي˘ب دا˘ح ا˘سسفا˘ن˘ت فر˘ع˘ي˘˘سس

فرعي يتلأ قرفلأ ةسصاخو ،قرفلأ

لك يف ءاقبلأ لجأ نم بعلت نأ اهنع

ا˘م˘م ،ة˘حÓ˘م˘لأ رأر˘غ ى˘ل˘ع م˘˘سسو˘˘م

اهسسفن عسضو ةي˘م˘ت˘ح ما˘مأ ا˘ه˘ع˘سضي

ةيأدبلأ ذنم ةحيحسصلأ ةكسسلأ يف

يتلأ تأءاقللاب لق’أ ىلع زوفلأو

تأو˘ف ل˘˘ب˘˘ق را˘˘يد˘˘لأ ل˘˘خأد ير˘˘ج˘˘ت

.نأو’أ

ةطبأر˘لا˘ب طا˘ب˘سضن’أ ة˘ن˘ج˘ل تذ˘خ˘تأ

،ءاعبرأ’أ  سسمأأ ،مدقلأ ةركل ةيرئأزجلأ

قافو بع’ قح يف فاقيإ’أ ةبوقع

ةيفلخ ىلع ،يسسودنق دمحأأ ،فيطسس

ةلوجلأ يف ،رسشابملأ درطلل هسضرعت

لاقو ،نيفرتحم˘لأ يرود ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لأ

ر˘ب˘ع نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘ف˘يا˘ط˘سسلأ يدا˘˘ن˘˘لأ

تطلسس ““ :““كوبسسيف““ ىلع هتحفسص

فا˘ق˘يإ’أ ة˘بو˘ق˘ع طا˘ب˘سضن’أ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل

د˘م˘حأأ بعÓ˘لأ ق˘ح ي˘ف ،ن˘ي˘تأرا˘ب˘˘م˘˘ل

ة˘قا˘ط˘ب˘لا˘ب ه˘جور˘خ بق˘ع ،ي˘سسود˘ن˘ق

،““نأزيلغ عيرسس ةهجأوم يف ءأرمحلأ

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل نأأ ،يدا˘˘ن˘˘لأ نا˘˘˘ي˘˘˘ب ف˘˘˘سشكو

45 ةداملأ ى˘لإأ تد˘ن˘ت˘سسأ طا˘ب˘سضن’أ

نأأ تربت˘عأو ،تا˘بو˘ق˘ع˘لأ نو˘نا˘ق ن˘م

مجاه˘م ى˘ل˘ع ةو˘ق˘ب ل˘خد˘ت ي˘سسود˘ن˘ق

،نيتأرابمل هفاقيإأ ىعدتسسأ ام ،نأزيلغ

ن˘˘ع ي˘˘سسود˘˘ن˘˘ق بي˘˘غ˘˘ي˘˘سس ،كلذ˘˘˘بو

،ةرقم مجنو سسابعلب داحتأ يتأرابم

نم ةعبأرلأو ةثلاثلأ نيتلوجلأ نمسض

.يرودلأ

ر.ع

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
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(اسس03:41 ىلع مويلا) ةليلم نيع ةيعمج – ياد نيسسح رسصن

 ةقيقحلا ةبثولا نع ثحبت ““ةيرضصنلا““
 ةيحضضلا نوكت نل ““ماضص’““و

ةركل يرئازجلا داحت’ا(ةثلاثلا ةلوجلا) ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا
يكم ىعني مدقلا

،ءاعبرأ’أ سسمأأ ،مدقلأ ةركل يرئأزجلأ داحت’أ نلعأأ
،يكم يلزغ ،رئأزجلأ يف ميكحتلأ ءأدمع دحأأ ةافو

نم ةليوط ةاناعم ببسسب ،اًماع69 زهان رمع نع
هعقوم ربع نايب يف يرئأزجلأ داحت’أ لاقو ،سضرملأ
سسي˘ئر ى˘ق˘ل˘ت ،ى˘سسأ’أو نز˘ح˘لأ غ˘لا˘ب˘ب““ :ي˘م˘˘سسر˘˘لأ
بتكم˘لأ ءا˘سضعأأو ،مد˘ق˘لأ ةر˘كل ير˘ئأز˘ج˘لأ دا˘ح˘ت’أ
دحأأ ،يكم يلزغ يلأرديفلأ مكحلأ ةافو أابن يلأردفلأ

رثإأ ىلعو““ :فاسضأأو ،““يرئأزجلأ ميكحتلأ ءأدمع
مدقي ،ملؤوملأ فرظلأ أذه يفو ،للجلأ باسصملأ أذه
سصلاخ ،يلأرديفلأ بتكملأ ءاسضعأأو ،داحت’أ سسيئر
ميكحتلأ ةئيهلو ،هبرا˘قأأو د˘ي˘ق˘ف˘لأ ةر˘سسأ’ م˘ه˘يزا˘ع˘ت
ما˘كح˘لأ مد˘قأأ د˘حأأ ،ي˘كم د˘ع˘يو ،““ةر˘كسسب ة˘ط˘بأر˘ب
ةأدغ ميكحتلأ كلسس ىلإأ مسضنأ ثيح ،نييرئأزجلأ
ةطبأرب تايرابملأ نم ديدعلأ رأدأأو ،رئأزجلأ لÓقتسسأ
تأونسس ي˘لأرد˘ي˘ف م˘كح ى˘لإأ ه˘ت˘ي˘قر˘ت ل˘ب˘ق ،ةر˘كسسب
ر.ع.تاينيتسسلأ

1202 لايدنوم/ديلا ةرك

بختنملا صصبرت ديدمت
ةمضصاعلا ـب ينطولا

يذلأ ديلأ ةركل يرئأزجلأ بختنملأ سصبرت فرع
،ةمسصاعلاب ر˘ب˘م˘سسيد ر˘ه˘سش ن˘م ح˘تا˘ف˘لأ ي˘ف ق˘ل˘ط˘نأ
ا˘ي˘نو˘لو˘ب ى˘لإأ لا˘ق˘ت˘ن’أ خ˘يرا˘ت ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإأ أد˘˘يد˘˘م˘˘ت

يذلأو يراجلأ رهسشلأ نم61لأ يف ““لمتحملأ““
رسصم لايد˘نو˘م˘ل ة˘ير˘ي˘سضح˘ت ة˘ط˘ح˘م لوأأ نو˘كي˘سس

ي˘ن˘ف˘لأ ر˘يد˘م˘˘لأ حر˘˘سصو ،(رياني1202 )13-31
نأأ ررقملأ نم ناك““ :روكسشب ميركلأ دبع ،ينطولأ

انررق نكلو ربمسسيد رهسش نم9 يف سصبرتلأ متتخن
ةفزاجم نوكتسس ،اينولوبل لاقتن’أ ةياغ ىلإأ هديدمت
ةيح˘سصلأ ة˘ع˘ي˘سضو˘لأ بب˘سسب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ ا˘ن˘حر˘سس و˘ل
،دجتسسملأ انوروك سسوريف ي˘سشف˘ت ل˘ع˘ف˘ب ة˘ب˘ع˘سصلأ

يدافت لجأأ نم Óح لسضفأأ ربتعي نيبعÓلأ عمج
بلط تافلم““ :فا˘سضأأو ،““ةد˘يد˘ج ة˘ي˘با˘ج˘يإأ ت’ا˘ح
ى˘ل˘ع طرا˘ف˘لأ ن˘ي˘ن˘ث’أ مو˘ي ا˘ه˘عأد˘يأ م˘ت ةر˘ي˘سشأا˘ت˘˘لأ

نم عوبسسأأ انمامأأ نوكيسسو ،اينولوب ةرافسس ىوتسسم
مويل ركأذتلأ زجح مت دقل ،قئاثولأ لع لوسصحلأ لجأأ

نم03 ىلإأ61 نم سصبرتلأ انددح امك ربمسسيد61

ةيدو تأءاقل6 وأأ5 سضوخنسس ثيح رهسشلأ سسفن

:متتخأو ،““ةيدولأ وسسرأو ةرودب ةسصاخ3 اهنيب نم
يناثلأ قيرفلأ مامأأ ىرخأأ ةيدو ةأرابم سضوخنسس““
يريسضحت سصبرت يف لخدن نأأ لبق اينولوب بختنمل

يذلأو يفناج6 نم ءأدتبأ ةينيرحبلأ ةمانملاب رخأ
يلحملأ بختنملأ مامأأ نيتيدو  نيتأرابم هللختيسس

هجتن نأأ عقوتملأ نم اهدعب ،يفناج01و8 يموي
.““ةرهاقلل ةرسشابم

ر.ع

فيطسس قافو

يضسودنق بقاعت طابضضن’ا ةنجل



ناموك نم رخسي قابيد
ر˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت ف˘˘˘˘˘˘ششك
،ي˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘شسإإ ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘شص

ن˘˘˘ع ،ءا˘˘˘ع˘˘˘˘برألإ سسمأإ
ينيت˘ن˘جرألإ ة˘ير˘خ˘شس
م˘جا˘ه˘م ،لا˘ب˘˘يد و˘˘لوا˘˘ب
ن˘˘˘˘˘˘م ،سسو˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘˘˘ي
،ناموك دلانور يدنلوهلإ
،ةنولششربل ين˘ف˘لإ ر˘يد˘م˘لإ

،ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لإ ة˘ه˘جإو˘م لÓ˘˘خ
ىل˘ع ا˘ًف˘ي˘˘شض سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي ل˘˘حو
سسمأإ لوأإ ءا˘˘˘˘˘شسم ،ة˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ششر˘˘˘˘˘˘ب
ن˘م˘شض ،و˘ن بما˘ك بع˘ل˘م˘ب ،ءا˘ثÓ˘ث˘لإ

رود˘˘˘ل ةر˘˘˘ي˘˘˘خألإ ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لإ تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘˘م
زافو ،ابوروأإ لا˘ط˘بأإ يرود˘ب تا˘عو˘م˘ج˘م˘لإ

لهأات امنيب ،ةعومجملإ سسأإر ىلع دعشصيو ،در نود نيفدهب ،هبعلم ىلع باهذلإ ةميزه سضوعيل ةفيظن ةيثÓثب يرينوكنايبلإ
لخإد ةركلإ سسملب أاطخل تيلغنيل تنيميلك يشسنرفلإ باكترإ بقعف ،ةينولاتكلإ ““تروبشس““ ةفيحشص بشسحبو ،فيشصوك ةنولششرب
عفإدم حنمب إوبلاط لب ءإزج ةلكر اهباشستحإ لبق ،ويديفلاب ةلاحلإ ةعجإرم نع سسوتنفوي ءلدب سضري مل ،ءإزجلإ ةقطنم
تراثأإ سسوتنفوي ءلدب لاعفأإ دودر نأإ ،ةفيحشصلإ تحشضوأإو ،ناموك بجعي مل ام وهو ،هدرطو ةيناث ءإرفشص ةقاطب ةنولششرب

ولواب تطقتلإ تإريماكلإ تاشسدع نأإ ىلإإ ،ةفيحشصلإ تراششأإو ،درلل سسوتنفوي ءلدب عفد امم ،ةيوق تاجاجتحإ اهربتعإ يذلإ ،ناموك بشضغ
.عيمجلإ مامأإ ناموك نم رخشسي هنودهاششي مهو مهليمزب سسوتنفوي يبعل يقاب عتمتشسإ امنيب ،ةيرخشسب كحشضي وهو تقولإ كلذ يف لابيد

هفيشضم ىلع سضيرع زوفب جورخلل سسوتنفوي هقيرف ،ودلانور ونايتشسيرك مجنلإ داق
ةشسداشسلإ ةلوجلإ نمشض ،ون بماكلإ بعلمب امهتعمج يتلإ ةإرابملإ يف،(3-0) ،ةنولششرب
نم لك سسوتنفوي فإدهأإ لجشسو ،ابوروأإ لاطبأإ يرودب تاعومجملإ ةلحرم نم ةريخألإو
زوفبو،(02) ينيكام نوتشسيوو ،ءإزج يتلكر نم (25و31) نيفده ودلانور ونايتشسيرك
امنيب ،ةعباشسلإ ةعومجملإ ةرإدشص سصنتقيل ةطقن51 ىلإإ هديشصر قيرفلإ عفر يرينوكنايبلإ

.يناثلإ زكرملل عجإرتيو ةطقن51 دنع ةنولششرب ديشصر دمجتي

ىل˘ع ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس سسيرا˘ب م˘˘ج˘˘ن را˘˘م˘˘ي˘˘ن ق˘˘ل˘˘ع
ه˘ق˘ير˘ف ةإرا˘ب˘م تق˘ل˘ع ي˘ت˘لإ ة˘ير˘شصن˘ع˘˘لإ ة˘˘ع˘˘قإو
ماتخ يف ،ريهشش كاششاب لوبنطشسإإ دشض يشسنرفلإ

بت˘كو ،ا˘بوروأإ لا˘ط˘بأإ يرود˘ب تا˘عو˘م˘ج˘م˘لإ رود
،رتيوت لشصإوتلإ عقوم ىلع هباشسح ربع رامين

يف ،““ةمهم دوشسلإ ةايح““ ةريهششلإ ةلمحلإ ةرابع
كاششاب ناكو ،يكرتلإ قيرفلإ عم حشضإو نماشضت
دع˘ب ءإر˘مألإ ة˘ق˘يد˘ح بع˘ل˘م ن˘م بح˘شسنإ ،ر˘ي˘ه˘شش

ةيرشصنع ةءاشسإإ ىلع اًشضإرتعإ ،ةقيقد32 رورم
وبيو ري˘ي˘ب ي˘نور˘ي˘ما˘ك˘ل˘ل ،ع˘بإر˘لإ م˘ك˘ح˘لإ ا˘ه˘ه˘جو
تل˘˘ششفو ،ر˘˘ي˘˘ه˘˘شش كا˘˘ششا˘˘ب˘˘ل د˘˘عا˘˘شسم˘˘˘لإ برد˘˘˘م˘˘˘لإ

ي˘كر˘ت˘لإ ق˘ير˘ف˘لإ عا˘ن˘قإإ ي˘ف ا˘˘ف˘˘يو˘˘ي˘˘لإ تلوا˘˘ح˘˘م
ة˘لو˘ج˘لإ ءا˘ق˘ل لا˘م˘ك˘ت˘شسل بع˘ل˘˘م˘˘لإ ىلإإ ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب
مكحلإ داعبتشسإ ىلع رإرشصإلإ لظ يف ،ةشسداشسلإ
ةركف سضفرو ،ءاقللإ ةرإدإإ نم عبإرلإ ينامورلإ
،ويديفلإ ةين˘ق˘ت ة˘فر˘غ ما˘ك˘ح د˘حأا˘ب ه˘لإد˘ب˘ت˘شسإ

انايب ،مدقلإ ةركل يبوروألإ داحتلإ ردشصأإ امك
ه˘ي˘ف ن˘ل˘ع˘ي ،ر˘ت˘يو˘ت ىل˘ع ه˘با˘شسح ر˘ب˘ع ا˘ب˘شضت˘ق˘˘م
ىلع إًددششم ،““ةع˘قإو˘لإ ي˘ف ع˘شسو˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف““
بعÓم يف زي˘ي˘م˘ت˘لإو ة˘ير˘شصن˘ع˘ل˘ل لا˘ج˘م ل““ ه˘نأإ

.““مدقلإ ةرك

اهعشضو يتلإ طورششلإ نع ،يفحشص ريرقت فششك
لجأإ نم ،د˘يرد˘م لا˘ير د˘ئا˘ق ،سسو˘مإر و˘ي˘جر˘ي˘شس

43 بحاشص طبتريو ،يكلملإ عم هدقع ديدجت
ة˘يا˘ه˘ن˘ب ي˘ه˘ت˘ن˘˘ي د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ع˘˘م د˘˘ق˘˘ع˘˘ب ة˘˘ن˘˘شس
قيرف يأل عي˘قو˘ت˘لإ ه˘ل ق˘ح˘يو ،يرا˘ج˘لإ م˘شسو˘م˘لإ

سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ما˘م˘ت˘هإ ع˘م ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لإ ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ي˘˘ف
،هتامدخ ىلع لوشصحلاب نامريج ناشس سسيرابو
،ي˘لا˘ط˘يإلإ ““و˘تا˘كر˘ي˘م و˘ي˘ششت˘لا˘ك““ ع˘قو˘م بشسح˘بو
لاير يف ءاقبلإ عنامي ل سسومإر ويجريشس نإاف
،ريرقتلإ حشضوأإو ،طورشش ةثÓثب نكلو ،ديردم
ديدج دقع عيقوت ىلع سصني لوألإ طرششلإ نأإ

ينا˘ث˘لإ طر˘ششلإ ا˘مأإ ،ن˘ي˘م˘شسو˘م ن˘ع ه˘تد˘م ل˘ق˘ت ل

وروي نويلم21 ىلع سسومإر لوشصح ىلع سصني
،سسو˘مإر و˘ي˘جر˘ي˘شس طر˘ت˘ششي ا˘م˘ك ،يو˘ن˘شس بتإر˘ك

.دحإولإ مشسوملإ يف ةإرابم03 بعل

يرئإزجلإ قرششلإ ةديرج
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سسوتنفوج دوقي ودلانور
 ةـــــنولششرب نم رأاــــثلل

ططخي خنويم نرياب»
غنوي يد عم دقاعتلل

نع ،ءاعبرألإ سسمأإ ،ينابشسإإ يفحشص ريرقت فششك
ط˘شسو م˘˘ج˘˘ن د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل خ˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب فإد˘˘ه˘˘ت˘˘شسإ

ةنولششرب ماقو ،ةلب˘ق˘م˘لإ ةر˘ت˘ف˘لإ لÓ˘خ ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب
ىتح غنوي يد ي˘ك˘ن˘ير˘ف يد˘ن˘لو˘ه˘لإ د˘ق˘ع د˘يد˘م˘ت˘ب

فيشص يف قيرفلل مشضنإ هنأاب اًملع،6202 فيشص
““و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م““ ة˘ف˘ي˘ح˘˘شص بشسح˘˘بو،9102
ي˘ل˘ع ع˘م ل˘شصإو˘ت خ˘نو˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإلإ

تناك إذإإ هنأاب هغÓبإل ،غنوي يد ليكو ،نوشسرود
،ةنشس32 بحاشص نأاششب سضوافتل˘ل ة˘ي˘نا˘ك˘مإإ كا˘ن˘ه
نأإ ،ةفيحشصلإ تفاشضأإو ،ثدحتلل دإدعتشسإ ىلع هنإاف
يف يئإزجلإ طرششلإ ةميق عفدي نل عبطلاب نرياب

نويلم004) ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ن˘م ه˘م˘شضل غ˘نو˘ي يد د˘˘ق˘˘ع
مقربو ،قوشسلإ راعشسأل اًقفو ثدحتيشس امنإإو ،(وروي
.سسكايأإ نم همشضل اشصرابلإ هعفد امم اًليلق ىلعأإ

دتيانوي رتسشنام
لاطبأ ةطبار عدوي

غيزبيق دي ىلع ابوروأ

ن˘م ا˘بوروأإ لا˘ط˘بأإ يرود ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م عدو
جيزبيل مامأإ هطو˘ق˘شس د˘ع˘ب ،تا˘عو˘م˘ج˘م˘لإ ة˘ل˘حر˘م
اهنشضتحإ يتلإ ةإرابملإ يف،3-2 ةجيتنب ،يناملألإ

يف ،ءاثÓثلإ سسمأإ لوأإ ءاشسم انيرأإ لوب دير بعلم
غيزبيل ةيثÓث لجشسو ،تاعومجملإ ةلحرم ماتخ

ن˘˘ت˘˘شسا˘˘جو (31) إرإد˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘ه ودا˘˘˘˘˘˘مأإو (2) و˘ن˘ي˘ل˘ج˘˘نأإ
دتيانو˘ي˘لإ ي˘فد˘ه ل˘ج˘شس ا˘م˘ن˘ي˘ب،(96) ترف˘يو˘ل˘ك
كلتب،(38) ابغوب لوبو (08) زيدنانريف ونورب
يف ةطقن21 ىلإإ هديشصر غيزبيل عفر ،ةجيتنلإ

لهأاتلإ نمشضيو ،اًتقؤوم ةنماثلإ ةعومجملإ ةرإدشص
9 دنع دتيانويلإ ديشصر دمجت امنيب ،يئاهنلإ نمثل
ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘ل˘ل ه˘ج˘ت˘ي˘ل ،ثلا˘ث˘لإ ز˘كر˘م˘لإ ي˘ف طا˘ق˘ن
 .يبوروألإ يرودلإ

ريهش كاشاب عم نماضتي رامين

ديردم لاير يف ءاقبلل  هطورشش ددحي سسومار



بلقلإ نإإو عمدتل نيعلإ نإإ
كقإرف ىلع انإإو نزحيل

يضضري ام ’إإ لوقن ’و نونوزحمل
ىطعأإ ام هلو ذخأإ ام هلل نإإ انبر
يدو˘ب˘ع˘لا ذا˘ت˘˘سسأ’ا ةا˘˘فو ر˘˘ب˘˘خ ا˘˘ن˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت
ا˘ق˘با˘سس تا˘ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا سسرد˘˘م ،ي˘˘ك˘˘م˘˘لا

ي˘˘ح˘˘ي ن˘˘ب ق˘˘يد˘˘سصلا د˘˘م˘˘ح˘˘م ة˘˘يو˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘ب
باسصملا اذه رثإا ىلع ،ةيليملا ةنيدمب
ريرحت ريدم يتبسس داؤوف مدقتي للجلا

ة˘ي˘ب˘ل˘ق˘لا ه˘يزا˘ع˘ت˘ب ة˘عا˘سس ر˘خآا ةد˘ير˘ج
هئاقدسصأاو هيوذ لكو موحرملا ةرسسأ’
،سضرعلا موي هرتسساو ،سضرأ’ا تحت همحرا مهللا. ىمادقلا هذيمÓتو هناريجو
ميلسس بلقب هللا ىتأا نم ’إا نونب ’و لام عفني ’ موي ،نوثعبي موي هزخت ’و
،تباثلا لوقلاب هتبث مهللا رورسسلاو ةحسسفلاو ،رونلاو ىسضرلاب هربق أÓما مهللا

نوعجإر هيلإإ انإإو هلل انإإ.هنيزاوم لقثو ،هتئيطخ رفغاو ،هتجرد عفراو
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ربع اهلاسسرإا ىجري ةعاسس رخآا ةديرج يف مكتانÓعإا رسشنلو ،دÓبلا هب رمت يذلا يحسصلا رجحلا ببسسب

rf.oohay@tenaasrehka  :ينورتكل’ا ديربلا
        ريدقتلا و مارتح’ا قئاف انم اولبقت

ريرحتلا ةسسائر
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةراجحلأ لقسص نع مجانلأ زوكيليسسلأ ءأدل302 ةيحسضلأ ةافو
اوقراف ،ةيحصض302 ىلا ةراجحلا لقصص ةفرح نع مجانلا زوكيليصسلا ءاد اياحصض ةليصصح تعفترا
داولا ةبيرز ةيدلبب ميقملاو ،ةنتاب ةي’و نم ردحنملا ““لصصيف ةقودند““ ةيحصضلا ةافو دعب كلذو ،ةايحلا

يعانطصص’ا صسفنتلاو صضرملا عم ةليوط ةاناعم دعب ،ةنصس53 ـلا زهان رمع نع ،ةركصسب ةي’ول ةعباتلا
توكت ةنيدم تناك تقو يف اذه ،ةلتاقلا ةراجحلا لقصص ةفرحل هتصسرامم ءارج ءادلاب ةباصص’ا ببصسب

توملا ةفرح اياحصض ةمئاق هيف لازت ’ تقو يف ،يراجلا رهصشلا علطم202 مقر ةيحصضلا تعدو دق
ببصسب ،ماتيأ’او لمارأ’ا ةمئاق اهعم ديزت ،اهنع فوزعلا بابصشلا عانتما لظ يف ،عافترÓل ةحصشرم هذه
،مدقتلاو ةروطخلا ةتوافتم تاباصصإاب جÓعلا نوقلتي ءادلاب اوبيصصأا نمم ىصضرملا نم ددع ليجصست
نم نع كيهان اذه ،لجأ’ا راظتنا ىوصس هنم فاصش جÓع دوجو مدع لظ يف تمصص يف نوناعي
.اذه انموي ىلإا هذه توملا ةفرح نوصسرامي

ح ناصشوصش

 يزوكراسس نجسس بلطي  يسسنرفلأ  ءاعدإ’أ

““تسصنتلأ““ ةيسضق يف تأونسس عبرأأ
نانثا تاونصس ةعبرأ’ يزوكراصس ’وكين قباصسلا يصسنرفلا صسيئرلا نجصس ءاثÓثلا موي ءاصسم ماعلا ءاعد’ا بلط
’وكين قباصسلا يصسنرفلا صسيئرلا حبصصأا   بلطلا اذه دعبو. تصصنتلا ةيصضق يف ذيفنتلا فقو عم اهنم
صسيئر لوأا يزوكراصس دعيو.ءاثÓثلا ماعلا ءاعد’ا هبلط امل اقبط تاونصس عبرأا نجصسلاب اددهم يزوكراصس
قباصسلا صسيئرلا ءاعد’ا مهتيو.ذوفنلا لÓغتصساو داصسف ةيصضق يف ءاصضقلا مامأا لثمي ةيصسنرفلا ةيروهمجلل
هابتصش’ا نأاصشب قيقحت لوح ةيلخاد تامولعم ىلع لوصصحلل ،ريبيزأا ربليج يصضاقلا ةوصشر ةلواحمب هيماحمو
امهو .ةيصضقلا يف نيرخآ’ا نيمّهتملا صسبح اصضيأا ءاعد’ا بلطو.ةيباختن’ا هتلمح ءانثأا ’اومأا هيقلت يف
يذلا يزوكراصس لاق ،نينثإ’ا ةصسلج يفو.غوزتره يرييت يزوكراصس يماحمو ريبيزأا ريبليج قباصسلا يصضاقلا

ىتح““ امدق يصضملا دهعتو ““داصسف يأاب““ طروتم ريغ هنإا،2102و7002 يماع نيب ةيصسنرفلا ةصسائرلا ىلوت
ذوفنلا لÓغتصساو داصسفلا يتمهتب ةنادإ’ا يصضت˘ق˘ت ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا بصسح˘بو.ه˘تءار˘ب تا˘ب˘ثإ’ ““ة˘يا˘ه˘ن˘لا
وروي نويلم غلبت ةيلام ةمارغبو تاونصس رصشع ىلإا ىصصقأ’ا اهدح يف لصصت صسبحلاب ةبوقع هيلإا نيتهجوملا

هركنتصسا رمأا وهو ،غوزتره نيبو هنيب ةيفتاه تاثداحمل تÓيجصست ىلإا ةيصضقلا دنتصستو(ر’ود نويلم2,1)
.ةمكحملا مامأا همÓك يف يزوكراصس

 ““AIC““رمأاي يكيرمأأ صضاق

يجقسشاخ لتق ةيلمعل ليجسست ميلسستب
ت’اكو رمأا ،رياملجنإا لوب ،كرويوين يف ةيكيرمأ’ا ةيئازجلا ةمكحملا يصضاق نأا ““غربمولب““ ةلاكو تركذ
.يجقصشاخ لامج لتق ةيلمعل ليجصست ميلصستب ةيكيرمأ’ا تارابختصس’ا

ةريصشم ،تصسوب نطنصشاو ةفيحصص يف دومع بتاكو صضراعم رمأا هنأاب يدوعصسلا يفحصصلا ةلاكولا تفصصوو
ددصصلا اذه يف ديفأاو.لتقلا ةيلمع نع ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو ريرقت ميلصستب اصضيأا ىصضق مكحلا نأا ىلإا
لجصس لك““ فنصصتو جاردإا يرجي ثيح ،““نوف صسرهف““ رادصصإاب ةموكحلا مزلأا يكيرمأ’ا يصضاقلا نأاب
اقفو ،““تادنتصسملا صضعب ىلع زوحت““ اهنأاب رارقإ’ا ’إا عيطتصست ’ اهنأاب ةموكحلا ءاعدا اصضفار ،““بوجحم
ريرقتلاو ليجصستلا رصشن طرتصشي ’ مكحلا نأا ““غربمولب““ ةلاكو تحصضوأاو.تامولعملا ةيرح نوناق تابلطتمل

ةانق هعم اهترجأا ةلباقم لÓخ رقأا بمارت دلانود صسيئرلا نأا هديكأات رياملجنإا يصضاقلا ناصسل نع لقنو.أÓملا ىلع

اذهب يصضاقلا لاقو ،لتقلا ةيلمعل Óيجصست كلتمت ةدحتملا تاي’ولا نأاب8102 ربمفون يف ““زوين صسكوف““
ةموكحلا نأاو ليجصستلا تعجار دق ةيكيرمأ’ا تارابختصس’ا ت’اكو نأاب ايفرح صسيئرلا فرتعا““ :نأاصشلا
داوم ىلإا ةينÓع اراصشأا لبصساه انيج ةيزكرملا تارابختصس’ا ةلاكو ةريدمو بمارت نإا رياملجنإا لاقو.““هكلتمت
.نوف صسرهف يف نيرصصنعلا Óك فصصو ةرورصض ينعي ام ،ةلاكولا قيقحتب ةطبترم ةبوتكم

نمأا حلاصصم لبق نم ة˘لوذ˘ب˘م˘لا دو˘ه˘ج˘ل˘ل ة˘ل˘صصاو˘م
فلتخمب ةم˘ير˘ج˘لا ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘ي’و
تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘صصا˘خ ا˘ه˘˘لا˘˘كصشأا

ةر˘ئاد ن˘مأا ح˘لا˘صصم تن˘كم˘ت ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو
نم ةيعون ةيلمع يف ،ةنيطنصسق ةي’و نمأاب بورخلا

يذ ن˘ي˘ل˘با˘غ˘ير˘ب ءاود ن˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘ح
نم غلبي صصخصش فيقوتو ايلقع ةرثؤوملا صصئاصصخلا

ريغ ةصسرامملا ةيصضق يف هطروتل ،ةنصس91 رمعلا
صضرعو نيز˘خ˘تو ع˘ي˘ب˘ب ة˘ح˘صصلا ة˘ن˘ه˘م˘ل ة˘ي˘عر˘صشلا

.ايلقع ةرثؤومو ةردخم صصئاصصخ تاذ ةيودا ريفوتو
اهيلع تلصصحت تامولعم ىلإا دوعت ةيصضقلا تايثيح
˘ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م بور˘خ˘لا ةر˘ئاد ن˘مأا˘ب ة˘طر˘صشلا تاو˘ق
ى˘ل˘ع ن˘ي˘لا˘با˘غ˘ير˘ب ءاود ج˘يور˘ت˘˘ب هو˘˘ب˘˘صشم صصخ˘˘صش
ريخأ’ا اذه ،بورخلا ةنيدمب قيتعلا يحلا ىوتصسم
يمر و عزنب ماق ةطرصشلا تاوق دجاوتل هنطفت دعب
ليلصضتلل هنم ةلواحم يف امهيدتري ناك ةعبق و ةرتصس

دعب تنكم طيصشمتلا ةيلمع ،هابتن’ا تفل مدع و
اذه ةيوه ديدحت نم تنكم ةفثكم ثاحبأا و تايرحت
ىلإا هليوحت و هتماقإا رقم نم برقلاب هفيقوت و ريخأ’ا

ناك يتلا ةرتصسلا صشيتفت نكم امك ،ةحلصصملا رقم

ءاود نم تا˘ن˘ي˘ن˘ق40 ىلع روث˘ع˘لا ن˘م ا˘ه˘يد˘تر˘ي

دعب رفصسأا قمعملا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ،غ˘ل˘م051 نيلباغير˘ب
ديمرقلاب ىطغملا ةروجهملا حطصسأ’ا دحأا صشيتفت

12 هب يكيتصسÓب صسيك ىلع روثعلا نم يحلا تاذب
صسا˘ي˘كأا ل˘˘خاد ة˘˘فو˘˘ف˘˘ل˘˘م ءاود˘˘لا تاذ ن˘˘م ة˘˘ن˘˘ي˘˘ن˘˘ق
،ق˘صص’ ط˘ير˘صشب ة˘طو˘بر˘م و ة˘فا˘ف˘صش ة˘ي˘كي˘ت˘صسÓ˘˘ب
ةرئاد نمأا حلا˘صصم ا˘ه˘تدا˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘عو˘ن˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

4201 ه˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘م ا˘˘م ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م تن˘˘كم بور˘˘خ˘˘لا

غلم051 نيلباغيرب ءاود نم ةنينق52 و ةلوصسبك
زاجنإا نم ءاهتن’ا دعب ،ايلقع ةرثؤوملا صصئاصصخلا يذ
مامأا هميدقت مت ينعملا قح يف ةيئازج تاءارجإا فلم
زاكعوب لامج.ةيلحملا ةباينلا

ة˘كب˘صشل˘ل ة˘يرا˘صشت˘صس’ا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ار˘˘خؤو˘˘م تردا˘˘ب
بتكم يف ةلثمم ةنطاوملاو بابصشلل ةيرئازجلا

ىلع ميقأا ،يميركت لفح ميظنت ىلإا ،ةنتاب ةي’و
ريصشبلا ةيوناث ذيمÓت ءامدق نم ةعومجم فرصش
لÓخ اهب مهميلعت ء’ؤوه لواز ثيح ،يميهاربإ’ا
مويلا مهنم ،كلذ لبقو يصضاملا نرقلا تاينيعبصس
،تارادإ’ا فلتخم نم نيدعاقتم ىتحو تاراطإا

ءامدق نم اصصخصش51 ـلا قوفي ام ميركت مت ثيح
،ةينقتلا ةيوناثلاب اقباصس فرعت تناك يتلا ةيوناثلا

ةلوازمل ذيمÓتلا لبقتصست اذه انموي ىلإا لازت ’و

نيذلا ،نيمركملا ءامدقلا ءانبأا مهنيب نم مهميلعت
ى˘لإا تع˘جرأا ي˘ت˘لا ،هذ˘ه ةردا˘ب˘م˘لا او˘˘ن˘˘صسح˘˘ت˘˘صسا
اوعجرتصساو ةيوناثلا ةلحرملا مايأا نينح مهصسوفن
يف اذيمÓت اوناك نيح يصضاملا تايركذ اهعم
لفحلا ىلع نومئاقلا مهتهج نم .ةصساردلا دعاقم
اهلÓخ نم ديرأا هذه ةردابملا نأا اودكأا يميركتلا

نم ذيمÓتلل ةودقك مداق رخآاب صضام ليج طبر
مهينامأا قيق˘ح˘تو م˘ه˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘ل˘صصاو˘م ي˘ف ة˘ه˘ج
ء’ؤوهل ةتافتلا اذكو ،ةهج نم داهتج’او لمعلاب
ح ناصشوصش.ىرخأا ةهج نم نيمركملا

ةنطاوملاو بابسشلل ةيرئازجلا ةكبسشلل ةيراسشتسس’ا ةئيهلا ميظنت نم

ةيوناث ذيمÓت ءامدق فرسش ىلع يميركت لفح
ةنتابب يميهأربإ’أ ريسشبلأ

همدرو هقرحل ةمزÓلا ريبادتلا ذاختا مت

صضرعت صضأرقن’اب ددهملأ عونلأ نم عبسض ىلع روثعلأ
ةنتابب صسهدلل

تلقنت يتلا ،ةينعملا حلاصصملا راطخإاب ،قيرطلا ةعراق ىلع تيم عبصض ىلع ارخؤوم رثع ،نطاوم ماق
حصضتا ثيح ،يعرصشلا بيبطلا ىلع عبصضلا ةثج عاصضخا مت نيأا ،ةتوتلا نيع ةيدلبب ناكملا نيع ىلإا

اهتباصصإا ىلإا ىدأا امم ةرايصسب صسهدلل تصضرعت ،تاونصس50 رمعلا نم غلبت لماح ىثنأا عبصضلا نأا
ةي’ول تاباغلا حلاصصم كلذ رثإا ىلع تماق ثيح ،ىنميلا لجرلاو صسأارلا ىوتصسم ىلع ةغلاب حورجب
نم ةمزÓلا تاءارج’ا ذاختاب يرطيبلا بيبطلاكو ةيدلبلا حلاصصم ،ينطولا كردلا حلاصصم ةقفر ةنتاب

ىلع ةيناطيصشلا لامعأ’ا ديدع يف هلÓغتصس’ ايدافت اهب لومعملا تاءارجإ’ا قفو ،ةثجلا مدرو قرح
نم دعي هيلع روثعملا عدجملا وأا ططخملا عبصضلا نإاف تاباغلا حلاصصم بصسحو اذه ،رحصسلا رارغ

خيراتب رداصصلا905/38 مقر يذيفنتلا موصسرملا بجومب ةيمحملاو صضارقن’اب ةددهملا تاناويحلا

نوناقلا اهيلع بقاعي ةميرج هديصصو انوناق يمحملا ردانلا ناويحلا اذه ربتعي امك،3891 توأا02
اياقب نم صصلختلا يف حلاصصملا تاذ بصسح مهاصسي ذإا ،ةئيبلل ةرهطملا تانئاكلا نم يرئازجلا
ح ناصشوصش.رصشبلل صضارمأ’ا لاقتنإا عنمي ام وهو تاناويحلا

ةيراقعلأ ةيكلملأ ىلع يدعتلأ ةمهتب صصاخسشأأ30 فيقوت
ةملاقب   ءاسضيب ةحلسسأأ لمح عم

لÓغتصس’ا دعب ،ةملاقب ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةلقنتملا ةقرفلل ةعباتلا ةيئاصضقلا ةطرصشلا رصصانع تنكمت
لحم لخاد تاردخملا جيورتب نوموقي صصاخصشأ’ا نم ةعومجم دوجو اهدافم يتلا تامولعملل ديجلا
ةثÓث فيقوت نم. ةملاقب حبار بيغصش يحب دجاوتم ةملاق ةيدلبل ةيراقعلا كÓمأÓل عبات يراجت

هلخاد روثعلا مت ثيح   .ةملاقب نيميقم ةنصس23و42 نيب مهرامعأا حوارتت ،لحملا لخاد صصاخصشأا

حÓصسب نيصصاخ نيصضبقم ،ةلمعتصسم قرو عطاق تارفصش30 يف لثمتت ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأا ىلع
فلم مهدصض نوك ،هيلع روثعلا مت ام زجح دعب . قرو عطاقل تارفصش ةلماح ،راتيك   عون نم صضيبأا
فنصصلا نم ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأا لمح عم ةيراقعلا ةيكلملا ىلع يدعتلا لعف   نع يئاصضق
ةتصسب مكح مهقح يف ردصص نيأا ةملاق ةمكحم مامأا اومدق مهيف هبتصشملا .يعرصش رربم نود صسداصسلا

.   ةيلام ةمارغو صسبحلا مهعاديإاب رمأ’ا نود ةذفان اصسبح رهصشأا (60)
نيدلا زع.ل

ةنيطنسسق

نيلباغيرب ءأود ةلوسسبك4201 زجحي بورخلأ ةرئأد نمأأ


