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 دــــفوت ةـــحشصلا ةـــيريدم
ينوبلا ىفششتشسمل قيقحت ةنجل
ةريخفا ةعاس42ـ لا لقخ انوروكب ةدكؤم ةديدج ةباصإ951و تايفو6

تامامكلا ءادترإ ةيمازلإ ىلع دكؤي ديزوب نب

ةبانعب ةيوضوفلا ةيراجتلا تقحملا ىلع ءاضقلاو تازواجت ةّدعل ّدح عضول

:نئمطي يرشصان .. ينطولا ىوتشسملا ىلع ةينكشس ةدحو نويلم1.1 ءاشصحإا

 نــــــــكشسلا جـــــــمارب»
 ةــــــــلشصاوتم ىقــــــبتشس
«ءيــششب رـــــثأاتت نــــلو

““ةيبلشس““ تاءاج لامعلاو يبطلا مقاطلل ةيبطلا ليلاحتلا جئاتن

âaS rehkA
يرئازجلا قرششلا ةديرج

moc.zd-aasrehka.www

ةعاشس رخآا

لفكتلل ةجاح يفو ضضرملا نم يناعي
ايعامتجاو ايحشص

ةـــيحشصلا ةــــيعشضولا
ناـــنفلل ةيعامتجإلاو

 ““ياــــــب مــــــيهاربإا““
ةفاقثلا ةريزو بتكم قوف

61 صص علاط

6-4-3-2 صص علاط

 ةبانعب باــــطحلا قوـــــشسب نويوشضوفلا راـــــجتلاو تلواــطلا ةـــــلازإل ةـــــلمح ^

رايمألا رمأاي ““يميرب““
طاــقنلا دـــقفتب
قيبطتو ءادوشسلا
ةمارشصب نوناقلا

6 صص علاط

7 صص علاط

 تردــــق ةداــــيزب
بعكم رتم نويلم003 ـب

دودشسلا ءÓتمإا ةبشسن
زهانت رئازجلا يف
ةـــئاملاب26 ـلا

عشضخي ملو اشضيرم نكي مل
 بلقلا ىلع ةيحارج ةيلمعل

ةيبونجلا ايروك تارابختشسا
 بايغ ““رشس““ فششكت
ريخألا ميك ميعزلا

3 صص علاط

11 صص علاط

2 صص علاط

راحتنإلا يطرشش لواح اميف
هدشسج يف رانلا مارشضاب رشصنعلاب

ادح ناعشضي ةأارماو باشش
رهطلا جربب اقنشش امهتايحل

 لجيجب فورعم يديشسو
61-50 صص علاط



يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ
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انورؤك سسوريفب ةدكؤؤم ةديدج ةباشصإأ ةلاح951 ليجشست نع ءاعبرألأ سسمأأ تايفششتشسملأ حÓشصأو ناكشسلأو ةحشصلأ ةرأزو تنلعأأ

 .ةلاح674 ىلإأ يلامجإلأ ددعلأ لشصيل ةديدج تايفو60 تلجشس اميف .ةلاح7944 ىلإأ يلامجلأ ددعلأ عفتريل

:ينؤهرز سسايلإأ رؤشسيفوربلأ

راصشتنإا سضفخت دق فيصصلا ةرارح»
«ةعرصسب ىفاعتي نل داصصتقإ’ا نكل انوروك
،ةيكيرمأ’أ ةدحتملأ تاي’ولاب ميقملأ يرئأزجلأ ثحابلأو بيبطلأ لاق
سسوريف راصشتنأ نم سضفختصس فيصصلأ ةرأرح نإأ ،ينوهرز سسايلإأ
،يملاعلأ داصصتق’أ ىلع ةحئاجلأ ريثأات رأرمتصسأ عقوت هنكل ،«انوروك»
بلجل ةيحصصلأ ةمزأÓل نهأرلأ فرظلأ لÓغتصسأ ةرورصض ىلع احلم
حصضوأأو.رئأزجلأ يف تأرامثتصسأ ةرصشابمل ةيبنجأ’أ لأومأ’أ سسوؤور
ينطولأ سسلج˘م˘لأ ا˘ه˘م˘ظ˘ن ،د˘ع˘ب ن˘ع ةر˘صضا˘ح˘م لÓ˘خ رو˘صسي˘فور˘ب˘لأ
لصصف لÓخ ءابولأ عجأرتي نأأ دقتعي هنإأ ،يعامتج’أو يداصصتق’أ
،ةيفاكلأ ةعر˘صسلا˘ب نو˘كي ن˘ل يدا˘صصت˘ق’أ سشا˘ع˘ت˘ن’أ ن˘كل ،ف˘ي˘صصلأ

نأأ دكأأو.سشاعملأ عقأولأ بصسح دلب لك يف ةفيكم تاباجتصساب ايصصوم
،ملاعلأ ءاجرأأ ربع ةفلتخم تأروطت فرعي هنكل ايملاع حبصصأأ ءابولأ

قفو ةيعامتج’أو ةيداصصتق’أ ةيجيتأرتصسإ’أ فييكت يغبنيف هيلعو
ةعانملأ لح نأاب احصضوم .ينطولأ قايصسلأ بصسحو تأروطتلأ هذه
عجأرتو ةيداصصتق’أ ةراصسخلأ نم ريبك لكصشب دحلاب حمصسي ةماعلأ

دجوي ’» هنإأ ،ينوهرز روصسيفوربلأ لاقو.ماخلأ يلخأدلأ جوتنملل ريبك
لمتحملأ ريغ نم هنأأو ،ءابولأ دصض لاعف ءأرجإأ وأأ حاقل أذه انموي يف
دودر راظتنأ بجو ،يلاتلابو ،لبقملأ ماعلأ يف حاقل ةمث نوكي نأأ
ىلع فصصنو ةنصس ىلإأ ةنصس رأدم ىلع ءابولأ هاجت ةيدجم ريغ لاعفأأ
ثÓ˘ث نإا˘ف ،ا˘كير˘مأا˘ب م˘ي˘ق˘م˘لأ ير˘ئأز˘ج˘˘لأ بي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ بصسحو .«ل˘˘قأ’أ
طوقصس يف لثمتي لوأ’أ ،يملعلأ عمتجملأ اهعقوتي تاهويرانيصس
سشاعتنأو ئجافم طوقصس ىلع دمتعي يناثلأو ،ئجافم سشاعتنأو ئجافم

عقوتي امنيب ،ةقلح لكصش يف1202 ةنصس ةيأدب نم أرابتعأ يجيردت
لصصف لوعفم لصضفب اصشاعتنأو ةئجافم ةصساكتنأ ثلاثلأ ويرانيصسلأ
اصشاعتنأ اهدعبو ربمفونو ربوتكأأ يرهصش يف رخأأ طوقصس عم فيصصلأ

فورظلأ لÓغتصسأ ىلإأ رئأزجلأ ،ثحابلأ اعدو1202. ةنصس رأدم ىلع
:احرصصم ،تأرامثتصس’أ قيرط نع ةيبنجأ’أ لأومأ’أ سسوؤور بلجل
(...) نيتنصس دعب سسيلو نهأرلأ تقولأ يف لأومأ’أ ةئبعت لهصسأ’أ نم»
ةصشقانم بجيو داصصتق’أ ثعب ةداعإ’ ةيلاملأ تايجاحلأ ةلودج بجي
ةنأدتصساب قلعتي ’ رمأ’أ نأأ ىلإأ أريصشم ،ديعبلأ ىدملأ ىلع كلذ
ة˘ه˘جو˘م سضور˘ق˘ب ا˘م˘نإأو ي˘ل˘خأد˘لأ كÓ˘ه˘ت˘صسÓ˘ل ة˘ه˘جو˘˘م ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ
ريوطت ةيناكمإأ لوح لأؤوصس ىلع أدرو.ةحبرم عيراصشم يف رامثتصسÓل
ةقيرطلأ هذه نأاب ينوهرز روصسيفوربلأ دكأأ ، ايربخم تاصسوريفلأ

اميصس’ ،يوونلأ سضمحلأ ليكصشت ةداعإأ لÓخ نم لعفلاب ةدوجوم
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف نأا˘ب د˘كأأ ه˘نأأ ر˘ي˘غ ،ةد˘يد˘ج˘لأ تا˘جÓ˘ع˘لأ بير˘ج˘˘ت˘˘ل
.ايعانطصصأ سسيلو ايعيبط كصش ىندأأ نودب وه دجتصسملأ

¥.h

لبقملأ ربمتبشس رهشش ةياغ ىلإأ اهليجأات عم

داوملا ءاغلإا حرتقت ةمأ’ا سسلجمب ةيبرتلا ةنجل
 ايرولاكبلا ةداهصش ناحتمإا نم ةيصساصسأ’ا ريغ

سسلجم ىوتصسم ىلع يلاعلأ ميلعتلأو نيوكتلأو ةيبرتلأ ةنجل تمدق
«طوعجأو دمحم» ةينطولأ ةيبرتلأ ريزول تاحأرتق’أ نم ةلمج ةمأ’أ

نم هفانئتصسأ رثعت يذلأ يراجلأ يصسأردلأ مصسوملأ ذاقنإأ  دصصق أذهو
نم دحلل يحصصلأ رجحلأ تأءأرجأ رأرمتصسأ ببصسب ةعاصسلأ دحل ديدج

مهأ’أ حأرتقإ’أ لعلو .«91ديفوك» دجتصسملأ «انوروك» سسوريف راصشتنأ
ريغ دأوملأ ءاغلإأ يف لثمتي اهميدقت مت يتلأ تاحأرتق’أ ةلمج نم
نوكي نأأ ىلع بعصشلأ عيمجل ايرولاكبلأ ةداهصش ناحتمأ يف ةيصساصسأ’أ
دامتع’أ اصضيأأ تاحأرتق’أ تنمصضتو .لبقملأ ربمتبصس رهصش ناحتم’أ

يئأدتب’أ روطلل ةبصسنلاب01 نم5.4ـب ردقملأ «ذاقنإ’أ»  لدعم ىلع

ىلوأ’أ نيتنصسلل ةبصسنلاب أذكو طصسوتملأ ميلعتلل ةبصسنلاب01 نم9و
ءاغلإأ اصضيأأ تاحأرتق’أ تنم˘صضت ا˘م˘ك.يو˘نا˘ث˘لأ رو˘ط˘لأ ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لأو

5.4 لدعمب لاقتن’أو «مايكناصسلأ» يئأدتب’أ ميلعتلأ ةداهصش ناحتمأ

دامتع’أو طصسوتملأ ميلعتلأ ةداهصش ناحتمأ ءاغلإأ ىلإأ ةفاصضإأ،02 نم
امأأ. يوناثلأ ميلعتلأ ىلإأ لاقتنÓل يناثلأو لوأ’أ نيلصصفلأ يلدعم ىلع
طاقن رابتع’أ نيعب ذخؤوي نأأ ةنجللأ تحرتقاف يوناثلأ روطلل ةبصسنلاب

ناحتمأ حرتقأ عم02 نم9 لدعم دامتعأ عم يناثلأو لوأ’أ نيلصصفلأ
لوأ’أ ن˘ي˘ل˘صصف˘لأ ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لأو  ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس ر˘ه˘صش ي˘ف ا˘يرو˘لا˘كب˘لأ

ميلعّتلأ ةذتاصسأ’ ةينطولأ ةيقيصسنّتلأ تجرفأ قايصسلأ سسفن يفو.يناثلأو

توصصم ف’آأ01 هيف كراصش مايأأ3 مأد ًءاتفتصسأ جئاتن نع يئأدتب’أ
عوصضوم لوح ذيمÓّتلأ ءايلوأأو ةذتاصسأ’أ ةيبلغأأ حرتقم ةفرعم لجأأ نم
ةصسأردلأ تملصشو.انوروك سسوريف راصشتنأ لظ يف ةصسأردلأ لبقتصسم
يناثلأو لوأ’أ نيلصصفلأ لدعم باصستحأو ةصسأرّدلأ ءاهنأ نع ةلئصسأ
يئأدتب’أ ميلعتلأ ةداهصش ناحتمأ ءاغلإأو ةيكأردتصسأ ةرود عم لاقتنÓل
ةيقيصسنتلأ بصسح ربمتبصس رهصش ىلإأ ايرولاكبلأ ليجأاتو طصسوتملأو
تاحرتقم يهو اهباحصصأأ ’إأ لثمت ’ توصصأ’أ ةيبلغأأ نأ تدكأ يتلأ
ةذتاصس’أ توصصو. عيمجلل حوتفم ءاتفتصسأ قيرط نع اهباحصصأأ اهمّدق

2.41 توصص نيح يف ،ةصسأردلأ ءاهنإأ رايخل ةئاملاب3.58 ةبصسنب

ءايلو’أ نم8.87 توصص نيح يف ،ثلاثلأ لصصفلأ سصيلقتل ةئاملاب

نم1.71 تو˘صص ن˘ي˘ح ي˘ف «ما˘ي˘كن˘صسلأ»و «ما˘ي˘ب˘لأ» ءا˘˘غ˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع

94.84 اعد نيح يف ،تاناحتمإ’أ لك ىلع ءاقب’أ ىلع نيكراصشملأ
قلعتي اميف امأأ.ةيلصصفلأ تاناحت˘مÓ˘ل ة˘ي˘كأرد˘ت˘صسأ ةرود م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘لأ

ىلع نيكراصشملأ نم ةئاملاب1.38 توصصف «ايرولاكبلأ» ةداهصشب
متي نأأ رظتنملأ نمو أذه.لبقملأ ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس ر˘ه˘صش ة˘يا˘غ ى˘لأ ا˘ه˘ل˘ي˘جأا˘ت
تاناحتم’أو ةيراجلأ ة˘ي˘صسأرد˘لأ ة˘ن˘صسلأ ر˘ي˘صصم ي˘ف ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ل˘صصف˘لأ
ءأرزولأ سسلجم نايب هدكأأ امبصسح لبقملأ دحأ’أ موي ةينطولأ ةيصساصس’أ
.طرافلأ دحأ’أ
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ق˘طا˘ن˘˘لأ ه˘˘ن˘˘ع ف˘˘صشك ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح
ةعباتمو دصصر ةن˘ج˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لأ
لامج روتكدلأ ,انوروك سسوريف
ىلأ ثدحتملأ تأذ راصشأأو .رأروف
تل˘ثا˘م˘ت ي˘ت˘لأ ت’ا˘ح˘لأ دد˘ع نأأ

نم7912 ى˘لأ ع˘ف˘ترأ ءا˘ف˘صشل˘ل

ـلأ لÓخ ةديدج ةلاح031 اهنيب

تأذ ربتعأو .ةيصضاملأ ةعاصس42
سضعب سصيلقت رأرق نأأ لوؤوصسملأ
ذختأ يحصصلأ رجحلأ نع دويقلأ
ةيعامتج’أ راثآ’أ نم فيفختلل
,نينطأوملأ ةدئافل ة˘يدا˘صصت˘ق’أو
أذه يصشفت نم دحلأ نأأ أدكؤوم
نينطأوملأ لك بجأو نم ءابولأ

ثي˘˘˘ح ,تا˘˘˘ي’و˘˘˘لأ ل˘˘˘ك ر˘˘˘ب˘˘˘عو
˘˘مرا˘˘صصلأ مأر˘˘ت˘˘ح’أ ي˘˘عد˘˘ت˘˘صسي
ةفاصسمو ةماعلأ ةفاظنلأ دعأوقل
قأو˘صسأ’أ ي˘ف ة˘صصا˘خ د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لأ

هتهج نم.ةيرا˘ج˘ت˘لأ تÓ˘ح˘م˘لأو
يرئأزجلأ ثحابلأو بيبطلأ لاق
ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لأ تا˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب ميقملأ
نإأ ،ي˘˘نوهرز سسايلإأ ،ةيكيرمأ’أ

ن˘م سضف˘خ˘˘ت˘˘صس فيصصلأ ةرأر˘˘˘ح
هنكل ،«انوروك» سسوريف راصشتنأ
ةح˘ئا˘ج˘لأ ري˘ثأا˘ت رأر˘م˘ت˘صسأ ع˘قو˘ت

احلم ،ي˘م˘لا˘ع˘لأ دا˘صصت˘ق’أ ى˘ل˘ع
فرظلأ لÓغ˘ت˘صسأ ةرور˘صض ى˘ل˘ع
بل˘ج˘ل ةي˘ح˘صصلأ ة˘مزأÓ˘ل نهأرلأ

ةي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘جأ’أ لأو˘˘˘˘˘مأ’أ سسوؤور
ي˘˘ف تأرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسأ ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م˘˘˘ل
روصسي˘فور˘ب˘لأ ح˘صضوأأو .ر˘ئأز˘ج˘لأ

اهمظن ،دعب نع ةرصضاحم لÓخ

يدا˘صصت˘ق’أ ي˘ن˘طو˘لأ سسل˘ج˘م˘لأ
عجأرتي نأأ دقتعي هنإأ ،يعامتج’أو
نكل ،فيصصلأ لصصف لÓخ ءابولأ
نوكي نل يداصصتق’أ سشاعتن’أ
اي˘˘˘˘صصو˘˘˘˘م ،ةي˘فا˘كلأ ة˘˘عر˘˘صسلا˘˘ب
دلب لك يف ةفيكم تاباجتصساب

نأأ دكأأو .سشاعملأ عقأولأ بصسح
فرعي هنكل ايملاع حبصصأأ ءابولأ
ءا˘جرأأ ر˘ب˘ع ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تأرو˘˘ط˘˘ت
فييكت ي˘غ˘ب˘نيف هيلعو ،م˘لا˘ع˘لأ
ة˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘˘ق’أ ةيجيتأرتصسإ’أ

تأروطتلأ هذي قفو ةيعامتج’أو
.ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ قايصس˘˘˘لأ ب˘˘˘صس˘˘˘حو
ةماعلأ ةعانملأ لح نأاب احصضوم
ن˘م ريبك لكصشب د˘ح˘لا˘ب ح˘م˘صسي
ع˘جأر˘تو ة˘يدا˘صصت˘ق’أ ةرا˘˘صسخ˘˘لأ

ي˘˘˘ل˘˘˘خأد˘˘˘لأ جو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ريبك
روصسي˘˘˘فور˘˘˘ب˘˘˘لأ لا˘˘˘قو .ما˘˘˘خ˘˘˘˘لأ

انموي يف دجوي ’» هنإأ ،ينوهرز
د˘˘صض لا˘˘ع˘˘ف ءأر˘˘جإأ وأأ حا˘˘ق˘˘ل أذه
نأأ لمتحملأ ريغ نم هنأأو ،ءابولأ
،لبقملأ ماعلأ يف حاقل ةمث نوكي
دودر را˘ظ˘ت˘نأ بجو ،ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ءا˘بو˘لأ ها˘ج˘ت ة˘يد˘ج˘م ريغ لا˘ع˘فأأ

فصصنو ةنصس ىلإأ ةنصس رأدم ىلع
بي˘ب˘ط˘لأ بصسحو .«ل˘˘قأ’أ ى˘˘ل˘˘ع
نإا˘ف ،ا˘كير˘مأا˘˘ب ميقملأ يرئأز˘ج˘لأ
اه˘ع˘قو˘ت˘˘ي تاهويراني˘˘صس ثÓ˘˘˘ث
لثمتي لوأ’أ ،يملع˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ
سشا˘ع˘ت˘نأو ئ˘جا˘ف˘م طو˘ق˘صس ي˘˘ف
ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي ي˘نا˘ث˘لأو ،ئ˘جا˘ف˘م
سشا˘˘ع˘˘ت˘˘نأو ئ˘˘جا˘˘ف˘˘˘م طو˘˘˘ق˘˘˘صس
ةنصس ةيأدب نم أرابتعأ يجيردت

امني˘ب ،ة˘ق˘ل˘ح ل˘كصش ي˘ف1202
ةصساكتنأ ثلاثلأ ويرانيصسلأ عقوتي
لوعفم لصضفب اصشاعتنأو ةئجافم

رخأأ طوقصس عم فيصصلأ لصصف

ر˘ب˘م˘فو˘نو ر˘بو˘ت˘˘كأأ يره˘˘صش ي˘˘ف

ةنصس رأدم ىلع اصشاعتنأ اهدعبو

رئأز˘ج˘لأ ،ثحا˘ب˘لأ ا˘عدو1202.

بل˘ج˘ل فور˘ظ˘لأ لÓ˘غ˘ت˘صسأ ى˘˘لإأ

ن˘˘˘ع ةي˘ب˘˘ن˘˘جأ’أ لأو˘˘مأ’أ سسوؤور

:احر˘صصم ،تأرا˘م˘ث˘ت˘صس’أ ق˘ير˘ط

يف لأومأ’أ ةئبعت لهصسأ’أ نم»

.نيتنصس دعب سسيلو نهأرلأ تقولأ

ةيلا˘م˘لأ تايجاح˘لأ ة˘لود˘ج بج˘ي

بج˘يو دا˘˘صصت˘˘ق’أ ثع˘˘ب ةدا˘˘عإ’

،ديعبلأ ىدملأ ىلع كلذ ةصشقانم

ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي ’ ر˘˘مأ’أ نأأ ى˘˘لإأ أريصشم

ةي˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘م ةي˘جرا˘خ ة˘نأد˘˘ت˘˘صسا˘˘ب

ا˘˘˘م˘˘˘نإأو ي˘˘˘ل˘˘˘خأد˘˘˘˘لأ كÓهتصسÓل

يف رامثتصسÓل ةهجوم سضورقب

.ةحبرم عيراصشم

¯  S°∏«º.±

نا˘˘كصسلأو ة˘˘ح˘˘صصلأ ر˘˘˘يزو د˘˘˘كأأ
د˘ب˘ع تا˘ي˘ف˘صشت˘˘صسم˘˘لأ حÓ˘˘صصإأو
لÓ˘خ سسمأأ د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘لأ
ةيعأذ’أ ةانقلأ ىلع افيصض هلوزن
جÓ˘ع˘لأ لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب ّنإأ ى˘˘لوأ’أ
،ةديج جئاتنب ىتأأ نيكورولكلاب
ابيرقت كانه ايلاح هّنأأ ىلإأ راصشأأو

أذهل نيعصضاخ سصخصش ف’آأ8
ه˘نأأ ، ر˘˘يزو˘˘لأ فا˘˘صضأأو .جÓ˘˘ع˘˘لأ
جÓعلأ أذهل رئأزجلأ ذاختأ لصضفب
نب راصشأأو.تا˘ي˘فو˘لأ دد˘ع ع˘جأر˘ت
يف˘كي نوز˘خ˘م˘لأ نأأ ى˘لإأ د˘يزو˘ب
نم درو˘ت˘صست˘صس ة˘ي˘لوأ’أ ةدا˘م˘لأو
تأءأرجإ’أ عيمج ذاختأ متو دنهلأ

عنصصمب ءأودلأ أذه جتنيصس امك
ءأود سصو˘صصخ˘بو .ة˘ير˘صضخأ’ا˘˘ب
ةحصصلأ ر˘يزو لا˘ق سسكا˘مور˘ت˘يز

0001 مد˘ق ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب ر˘ب˘خ˘˘م نأأ
ر˘يزو فا˘صضأأو. ة˘يد˘˘ه˘˘ك ة˘˘ب˘˘ل˘˘ع
،ديزوب نب نامحرلأ دبع ةحصصلأ
ءا˘ط˘عإأ م˘ت˘ي˘صس بير˘˘ق˘˘لأ ي˘˘ف ه˘˘نأأ
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسأ ل˘جأأ ن˘م تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ىوتصسم ىلع ةيحأرجلأ تايلمعلأ
مت هنأأ ىلإأ أريصشم ،تايفصشتصسملأ
ف˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ل تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ءا˘˘ط˘˘عإأ
ةيأدب ع˘م ة˘ي˘حأر˘ج˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

كا˘˘˘ن˘˘˘ه ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح ن˘˘˘كل ،ءا˘˘˘بو˘˘˘لأ
كانه ةرصسأ’أ ددعو تايفصشتصسم
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ي˘ط˘ع˘˘ن˘˘صسو ي˘˘ف˘˘كي
.ةيحأرجلأ تايلمع˘لأ فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا˘ب
ع˘˘صضو نأأ ى˘˘لإأ ،ر˘˘يزو˘˘لأ را˘˘˘صشأأو
متيصسو هيف مكحتم ددعلأو ءابولأ
نويعلأ بط تايلمع يف عورصشلأ

كا˘˘ن˘˘˘ه نأأو ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ،ى˘˘˘ل˘˘˘كلأو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م ر˘˘ي˘˘غ تا˘˘صصا˘˘˘صصت˘˘˘خأ
ةدو˘ع˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ا˘˘نورو˘˘كلا˘˘ب
بير˘ق ن˘ع ة˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت نو˘˘كت˘˘صسو
.ةيحأرجلأ تايلم˘ع˘لأ فا˘ن˘ئ˘ت˘صس’
ف˘˘صشك ،كلذ ع˘˘˘م ةأزأو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘بو
ت’اح ددع عافترأ ّنأأ  ريزولأ
عجأر انوروك سسوريفب ةباصصإ’أ
فاصضأأو .رباخملأ ددع عافترأ ىلإأ
نا˘˘صضمر ر˘˘ه˘˘صش لو˘˘خد ع˘˘م ه˘˘˘نأأ

نم رئأزجلأو ةديلب˘لأ ي˘ف ا˘ن˘ف˘ف˘خ
نأأ ريغ ،يحصصلأ رجحلأ تأءأرجأ
ة˘˘˘ب˘˘˘صسن˘˘˘لا˘˘˘ب تدأز ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ
ىلإأ تدأ يتلأ يهو نينطأوملل
أرّذ˘˘ح˘˘م ،ت’ا˘˘ح˘˘لأ دد˘˘ع د˘˘يأز˘˘ت
بجي ’و رطخ كانه نأأ لوقلاب
فاصضأأو.«هي˘لإأ ا˘ن˘ل˘صصو ا˘م دا˘صسفإأ
نأأ أو˘لا˘ق ن˘ير˘ي˘˘ث˘˘كلأ ّنأأ ر˘˘يزو˘˘لأ
ل˘صصف مود˘ق ع˘م لوز˘ي˘صس ءا˘بو˘لأ
ةرأرحلأ تاجرد عافترأو فيصصلأ

ت’ا˘ح˘لأ دد˘˘ع ىر˘˘ن ا˘˘م˘˘ل ن˘˘كل,
ي˘ت˘˘لأ تأرا˘˘مإ’أو ة˘˘يدو˘˘ع˘˘صسلا˘˘ب
ىرن ةيلاع دج اهيف ةرأرحلأ ةجرد
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘قÓ˘˘ع كا˘˘ن˘˘˘ه سسي˘˘˘ل ه˘˘˘نأأ
ة˘˘جردو سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لأ رأر˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صسأ
ءابولأ نأأ ريزولأ دكأأ امك .ةرأرحلأ
،ىر˘خأأ ر˘ه˘صشأأ ةد˘ع˘ل ر˘م˘˘ت˘˘صسي˘˘صس
ءاصضقلل ةليو˘ط ةر˘ت˘ف˘لأ تلأزا˘مو
أذإأ م˘ل˘ع˘ن ’و ،سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
ىتحف ةيناث ةجوم كانه نوكتصس
ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘˘صسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لأ ءأر˘˘˘ب˘˘˘خ
نوملع˘ي ’ ي˘م˘لا˘ع˘لأ ىو˘ت˘صسم˘لأ
يف أريصشم .رمأ’أ أذه نع ائيصش
ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ نأأ ى˘˘لإأ قا˘˘ي˘˘˘صسلأ تأذ
ةلاحلأ سسفن نكل هعم سشياعتتصس
.تايصصوتلأ لÓخ نم اهب ىقبنصس
ى˘ن˘م˘ت فور˘ظ˘لأ هذ˘ه ل˘ث˘م ي˘فو
نع نÓعإ’أ متي نأأ ةحصصلأ ريزو
لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسأ و ع˘˘صضو ة˘˘يرا˘˘ب˘˘جإأ
ه˘ث˘يد˘ح ع˘با˘ت ثي˘ح ،تا˘ما˘˘م˘˘كلأ
حبصصت نأأ وجرأأ ايصصخصش» :Óئاق
ي˘˘ف نا˘˘مأ’أ مأز˘˘ح˘˘ك ة˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلأ
ا˘ه˘ع˘صضي ’ ن˘م ع˘فد˘˘ي ةرا˘˘ي˘˘صسلأ

˘مد˘ع˘ل ر˘يزو˘لأ ف˘صسأا˘تو.«ة˘مأر˘˘غ
تامامكلأ نم يفاكلأ ددعلأ رفوت
ةيرابجأ لجأأ نم نينطأوملأ لكل
،ءابولأ نم يقتصس اهنأ’ ،اهئأدترإأ

مل ةيئأوهلأ ىودعلأ نأأو ةصصاخ
أذل سسفن˘ت˘لأ وأأ لا˘ع˘صسلا˘ب ر˘ي˘غ˘ت˘ت
كلذ نم يقيصس ةمامكلأ عصضو
ر˘˘˘يزو دد˘˘˘صشو .«كصش ى˘˘˘ندأأ نود
قلق˘م ع˘صضو˘لأ نأأ ى˘ل˘ع ة˘ح˘صصلأ

ة˘لا˘ح ل˘˘ج˘˘صست ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ن˘˘كلو
نيباصصملأ ددع نأأ امك ،رأرقتصسأ
و˘ه ا˘م˘م ر˘ث˘كأأ ع˘ف˘تر˘ي نأأ ن˘كم˘˘ي

كانه نأأ ىلإأ أريصشم ،مويلأ هيلع
’و سسوريفلأ نولمحي سصاخصشأأ
.تاي˘ف˘صشت˘صسم˘لأ ى˘لأ نو˘ه˘جو˘ت˘ي
عافترأ نإأ لوؤوصسملأ تأذ لاقو
سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘صص’أ ت’ا˘ح دد˘ع
دد˘ع عا˘ف˘ترأ ى˘لإأ ع˘جأر ا˘نورو˘ك
،تاي’ولأ فلتخم رب˘ع ر˘با˘خ˘م˘لأ

ر˘ه˘صش لو˘ل˘ح ع˘م ه˘˘نأأ ا˘˘ح˘˘صضو˘˘م
نينطأوملأ ةكرح تدأز ناصضمر
ت’احلأ ددع ةدايز ىلإأ ىدأأ امم
عصضولأ نأأ ىلإأ ديزوب نب راصشأأو .

نم كلذ ى˘ل˘ج˘ت˘يو ه˘ي˘ف م˘كح˘ت˘م
تا˘ي˘فو˘لأ دد˘ع سضا˘ف˘خ˘˘نأ لÓ˘˘خ
جÓ˘˘ع˘˘لأ نأأ ه˘˘ب˘˘صسح لد˘˘˘ي أذ˘˘˘هو
ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ط˘عأأو لا˘ع˘ف ق˘ب˘ط˘˘م˘˘لأ

قايصسلأ أذه يف احصضوم ،ةديج
سساقي انوروك يف مكحتلأ نإأ»:
سسي˘لو تا˘ي˘فو˘˘لأ دد˘˘ع ع˘˘جأر˘˘ت˘˘ب
.«ةدكؤوملأ ت’احلأ ددع ةدايزب

7912 ىلإأ عفتري يلامجإلأ ددعلأو ةديدج ءافشش ةلاح031

ةدكؤوم ةديدج ةباصصإا951 و تايفو6
ةريخأ’ا ةعاصس42 ـلا لÓخ انوروك سسوريفب

:ديزؤب نب ..تامامكلأ ءأدترإأ ةيمأزلإأ ديؤؤي هنأأ دكأأ

«ت’احلا ددع ةدايزب سسيلو تايفولا ددع عجارتب سساقي انوروك يف مكحتلا»
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صشما˘ه ى˘ل˘ع ير˘صصا˘ن ح˘˘صضوأأو
نأأ ة˘يلو˘ل˘ل ه˘تدا˘ق ل˘م˘˘ع ةرا˘˘يز
ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘صس ن˘˘˘كصسلأ ج˘˘˘مأر˘˘˘ب»
ءي˘صشب ر˘ثأا˘ت˘ت ن˘لو ة˘ل˘˘صصأو˘˘ت˘˘م
ىلع ج˘مأر˘ب˘لأ هذ˘ه ل˘صصأو˘ن˘صسو
ةلحر˘م˘لأ» نأأ ا˘ف˘ي˘صضم ,«ل˘حأر˘م
نم ءاهتنلأ يف لثمتت ىلوألأ
ب رد˘ق˘م˘لأ يرا˘ج˘لأ ج˘ما˘نر˘ب˘˘لأ

.«ة˘ي˘ن˘كصس ةد˘˘حو000.009
جمانربلأ اصضيأأ انيدل مث» فاصضأأو
يذلأو هانرر˘ق يذ˘لأ ي˘صسا˘م˘خ˘لأ
,«ةد˘حو نو˘ي˘ل˘م ي˘لأو˘ح ل˘م˘صشي
أأد˘˘ب˘˘ن˘˘˘صس ا˘˘˘ن˘˘˘نأأ» ى˘˘˘لإأ أر˘˘˘ي˘˘˘صشم
فلتخمب ريخألأ أذهل ريصضحتلاب

فانئتصسأ صصوصصخبو .«ه˘غ˘ي˘صص
د˘ع˘ب تا˘ن˘كصسلأ ءا˘˘ن˘˘ب تا˘˘صشرو
راصشتنأ نم دحلل يلكلأ اهفيقوت
نأأ ريزولأ ركذ ,انوروك صسوريف
مت دق لاغصشألأ قÓطنأ ةداعإأ»
ىرنل ةدي˘ل˘ب˘ل˘ل ا˘ن˘ئ˘جو ل˘ب˘ق ن˘م
.«نأديملأ يف يلعفلأ قÓطنإلأ

قلعتت ةميلعت رخآأ» نأأ ىلإأ تفلو

ةئيهتلأ لا˘غ˘صشأأ ي˘ف قÓ˘ط˘نلا˘ب
ةينكصسلأ عيراصشمل˘ل ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ
,«قلطلأ ءأوهلأ ي˘ف ز˘ج˘ن˘ت ي˘ت˘لأ

دكؤوت ةموكحلأ نأأ» ىلع أدكؤوم
تأءأرجإأ لك ذاختأ ةرورصض ىلع
د˘عا˘ب˘˘ت˘˘لأو ة˘˘مزÓ˘˘لأ ة˘˘مÓ˘˘صسلأ
برح يف انلزام اننأل يعامتجلأ

دجتصسم˘لأ ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف ع˘م
ي˘خأر˘ت˘لأ ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع بجو˘˘ت˘˘ي لو
نم هب انررم ام ىلإأ عوجرلأو
ريزو لاق ,ىرخأأ ةهج نم .«لبق
ةفاحصصلل حيرصصت يف نكصسلأ
ىلإأ ةيعأدلأ تابلطلأ صصوصصخب
ةي˘ن˘كصسلأ صصصصح˘لأ ن˘م ع˘فر˘لأ
ل˘ك» نأأ ج˘مأر˘ب˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘˘ف

ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط
صسرد˘ت˘صس ي˘ن˘طو˘لأ ىو˘ت˘˘صسم˘˘لأ

قيصسنتلاب كلذو اهمييقت متيصسو
متيصس ثيح ,ةيلخأدلأ ةرأزو عم
لكل ةيفأر˘صشت˘صسأ ة˘صسأرد زا˘ج˘نإأ
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لأو تا˘ب˘ل˘ط˘˘لأ
ج˘ما˘نر˘ب نأأ ى˘لإأ را˘صشأأو .«ا˘ه˘˘ي˘˘ف
م˘ي˘ي˘ق˘ت ى˘ل˘ع صصن˘ي ة˘مو˘˘كح˘˘لأ
ة˘˘ف˘˘صصب ة˘˘ي˘˘ن˘˘كصسلأ ج˘˘˘مأر˘˘˘ب˘˘˘لأ

ل˘ك ن˘ع دا˘ع˘ت˘˘بإلأو ة˘˘ي˘˘نÓ˘˘ق˘˘ع
هذ˘˘ه ة˘˘ب˘˘قأر˘˘مو تا˘˘طو˘˘غ˘˘˘صضلأ
ددصصلأ أذه يف أددصشم ,تابلطلأ

نوناق يف ليدعت كانه» نأأ ىلع
حير˘صصت˘لأ م˘ير˘ج˘ت˘ل تا˘بو˘ق˘ع˘لأ
نم ةدافتصسلأ لجأأ نم بذاكلأ
ةلودلأ نم ةدعاصسم وأأ ةناعإأ ةيأأ
قيقحت ةي˘غ˘ب ن˘كصسلأ ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب
تايلمع يف ةأواصسملأو ةلأدعلأ
أذه يف يرصصان لاقو .«عيزوتلأ
عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صسإلأ م˘˘˘ت» ه˘˘˘نأأ دد˘˘˘صصلأ
يلثممو ةيلولأ يلأو تا˘ب˘ل˘ط˘ل
ن˘ي˘ع˘ب ا˘هذ˘خأأ م˘ت˘ي˘˘صسو بع˘˘صشلأ
ميلصستب قلعتي اميفو .«رابتعلأ
يبتتكمل صصيصصختلأ تأداهصش
لدع ةلاكو نأأ ريزولأ دافأأ ,لدع
م˘ي˘ل˘صست ي˘ف تعر˘صش د˘ق تنا˘ك»
مت ن˘كل صصي˘صصخ˘ت˘لأ تأدا˘ه˘صش
صضعب تافرصصت ببصسب اهفيقوت
صضفر) نيتيلو يف نينطأوملأ
أو˘ما˘ق ثي˘ح (ا˘م˘ه˘ن˘ع حا˘˘صصفإلأ
ة˘˘لوؤو˘˘صسم ر˘˘ي˘˘˘غ تا˘˘˘فر˘˘˘صصت˘˘˘ب
م˘ه˘جأر˘خ˘ت˘صسأ د˘˘ع˘˘ب أو˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘نأو
لد˘˘˘ع تأد˘˘˘حو˘˘˘ل تأدا˘˘˘˘ه˘˘˘˘صشلأ

نأأ ىلع ددصشو .«ءانبلأ تاصشروو

تأءأرجإل فلاخم» كولصسلأ أذه

ف˘ي˘قو˘ت ا˘نرر˘ق كلذ˘لو ة˘يا˘قو˘لأ

بن˘˘ج˘˘ت˘˘ل تأدا˘˘ه˘˘صشلأ م˘˘ي˘˘ل˘˘˘صست

أريصشم ,«ىودعلأ ةعقر عيصسوت

ل˘˘˘ك ر˘˘˘ي˘˘˘صضح˘˘˘ت م˘˘˘ت ه˘˘˘نأأ ى˘˘˘˘لإأ

غلابلأو نيب˘ت˘ت˘كم˘ل˘ل تأدا˘ه˘صشلأ

ريغ بتتكم000.021 مهددع

تقو يف م˘ه˘م˘ي˘ل˘صست م˘ت˘ي˘صس ه˘نأأ

لا˘˘ق ر˘˘خأأ قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘˘فو .ق˘˘˘حل

ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لأ نأو˘˘يد نأأ ير˘˘˘صصا˘˘˘ن

1ر1 يصصحي يراقعلأ رييصستلأو

ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘ن˘˘كصس ةد˘˘حو نو˘˘ي˘˘ل˘˘م

اه˘م˘ظ˘ع˘م ,ي˘ن˘طو˘لأ ىو˘ت˘صسم˘لأ

ةميدقلأ نأأ ىلإأ أريصشم ,ةديدج

.نينطأوم˘ل˘ل ه˘ع˘ي˘ب م˘ت ا˘م ا˘ه˘ن˘م

نا˘ح» ه˘نأأ ى˘ل˘ع ر˘˘يزو˘˘لأ دد˘˘صشو

هئايحأاب نطأوملأ متهي نأأ تقولأ

ىلع دمتعي لو هصسفنب ةينكصسلأ

ة˘ن˘يز˘خ˘لأ نأأ ا˘ف˘ي˘صضم ,«ة˘˘لود˘˘لأ

رأرمتصسلأ اهنكمي ل ةيمومعلأ

.«ءايحألأ ةئيهت ةداعإأ ةيلمع يف

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

Gdîª«ù¢ 70eÉ… 0202Gd©óO 0895 3ةعاسسلا ثدح
www.akhersaa-dz.com

نع انلعم لحارم ىلع دصسجتتصسو ةلصصاوتم ىقبتصس نكصسلا جمارب نأا ةديلبلاب يرصصان لامك ,ةنيدملاو نارمعلاو نكصسلا ريزو دكأا
 .ةديدج اهمظعم ,ينطولا ىوتصسملا ىلع ةينكصس ةدحو نويلم1ر1 ءاصصحإا

:نئمطي يرصصان .. ينطولا ىوتصسملا ىلع ةينكصس ةدحو نويلم1.1 ءاصصحإا

«ءيششب رثأاتت نلو ةلشصاوتم ىقبتشس نكشسلا جمارب»
يوقاطلا نأاصشلل نيعباتملا نم ديدعلا بصسح ربتعُي

ةيداصصتقإلا ةينطولا ةدايصسلل اراصصتنا

ةيشسنرفلا «لاتوت» تاططخم لششفت رئازجلا
ةيكيرمألا «وكرادانأا» ةكرشش ىلع ذاوحتشسإÓل

يف «لاتوت» ةيصسنرفلأ ةكرصشلأ يعاصسم حبك نم رئأزجلأ تنكمت
ي˘ف ة˘ي˘كير˘مألأ «و˘كرأدا˘˘نأأ» ة˘˘كر˘˘صش لو˘˘صصأأ ى˘˘ل˘˘ع ذأو˘˘ح˘˘ت˘˘صسلأ
«لاتوت» ةيصسنرفلأ ةكرصشلل يذيفنتلأ صسيئرلأ نلعأأ ثيح,رئأزجلأ
فاطملأ ةياهن يف نكمتت نل ةيصسنرفلأ ةكرصشلأ نأأ هينايوب كيرتاب
يف «وكرأدانأأ» ةيكيرمألأ طفنلأ ةكرصش ةصصح ىلع لوصصحلأ نم
يوقاطلأ نأاصشلل نيعباتملأ نم ديدعلأ بصسح ربتعُي ام وهو ،رئأزجلأ
اهب دعوو ىدان املاطل ىتلأ ةيداصصتقلأ ةينطولأ ةدايصسلل أراصصتنأ

نم ديدعلأ يف حرصص يذلأ نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ صسيئر
ةينطولأ ةدايصسلأ نأاب ةينطولأ مÓعإلأ لئاصسوب هئاقل لÓخ تأرملأ

،ةيصسنرفلأ «لاتوت»  ةكرصشل يذيفنتلأ صسيئرلأ لاقو أذه.رمحأأ طخ
انربخأأ» نييلاملأ نيللح˘م˘لا˘ب صصا˘خ ر˘م˘تؤو˘م ي˘ف ،ي˘نا˘يو˘ب كير˘تا˘ب
لو˘صصألأ ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لأ ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘صسن ل ا˘˘ن˘˘نأأ ا˘˘ي˘˘م˘˘صسر بر˘˘غ˘˘لأ
دق «لاتوت» ةكر˘صش تنا˘ك نأأ د˘ع˘ب رأر˘ق˘لأ أذ˘ه ي˘تأا˘يو.«ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
ةكرصش عم قافتأ نع يصضاملأ ماعلأ نم قباصس تقو يف تنلعأأ
ةكرصش لوصصأأ ءأرصش لجأأ نم ةيكيرمألأ «مويلورتب لاتنديصسكوأأ»
ةميقب ةيبونجلأ ايقيرفإأو قيبمزوملأو اناغو رئأزجلأ يف «وكرأدانأأ»

تطبترأ دقف ريكذتلل.وروي رايلم8.7 يلأوح يأأ رلود رايلم8.8
ل˘ب˘ق ن˘م «و˘كرأدا˘نأأ» ة˘كر˘صش ى˘ل˘ع ذأو˘ح˘ت˘صسلا˘ب ة˘˘ق˘˘ف˘˘صصلأ هذ˘˘ه
ةدصشب ةيرئأزجلأ تاطلصسلأ تصضراع اميف «مويلورتب لاتنديصسكوأأ»
يف ةيكيرمألأ ةكرصشلأ لوصصأأ ىلع «لاتوت» ةكرصش ذأوحتصسأ رأرق
ةصسرامم ىلإأ «كأرطانوصس» ةينطولأ ةكرصشلأ ترطصضأ ثيح،دÓبلأ

تاقورحملأ نوناق لÓخ نم نوناقلأ اهل هلفكي يذلأ ةعفصشلأ قح
ةكرصش تدافأأ دقف ةراصشإÓل.يليمكتلأ ةيلاملأ نوناق اصضيأأو ديدجلأ

99% ةبصسنب تعجأرت ةيلصصف˘لأ ا˘ه˘حا˘برأأ نأأ ة˘ي˘صسنر˘ف˘لأ «لا˘تو˘ت»

صضف˘خ ط˘ط˘خ ن˘ع ًة˘ن˘ل˘ع˘م ،ط˘ف˘˘ن˘˘لأ را˘˘ع˘˘صسأأ صضا˘˘ف˘˘خ˘˘نأ بب˘˘صسب
اهدهصشي يتلأ طفنلأ راعصسأأ رايهنأ ةمزأل ًةباجتصسأ اهتأرامثتصسل
.يملاعلأ قوصسلأ

S°∏«º.±

تاقفصصلل يفخلا لامعألا مقر غلب اميف

جد رايلم2.6ـلا ةرتوفملا ريغ

عشضو ىلإا فدهي عورششم قÓطإا وحن
جاتنإلا طاقن نم اقÓطنإا ةرتوفلل تاموظنم

ةيراجت ةفلاخم000.24 نم ديزأأ ،ةراجتلأ ةرأزو حلاصصم تلجصس
يماصس هدكأأ امبصسح كلذو .ةيراجلأ ةنصسلأ نم لوألأ يثÓثلأ لÓخ
يذلأ ةراجتلأ ةرأزوب قأوصسألأ ميظنتو طبصضل ماعلأ ريدملأ ،يلق
ةنصسلأ نم ىلوألأ ة˘ثÓ˘ث˘لأ ر˘ه˘صشألا˘ب ة˘صصا˘خ˘لأ ة˘ل˘ي˘صصح˘لأ نأأ د˘كأأ

مت نيأأ.ةفلاخم40124 ةراجتلأ ةرأزو حلاصصم تلجصس ةيراجلأ

حلاصصم هب تماق لخدت000704 رثأ تافلاخملأ هذه نع فصشكلأ

رصضحم44433 دأدعإاب حمصس امم .ينطولأ بأرتلأ ربع ةباقرلأ

بصسح ةفلتخم بابصسأل يرأدأ قلغ0204 و ،ةيئاصضق تاعباتم
تاقف˘صصل˘ل ي˘ف˘خ˘لأ لا˘م˘عألأ م˘قر صصو˘صصخ˘بو .لوؤو˘صسم˘لأ صسف˘ن

صسف˘ن لÓ˘خ جد را˘ي˘ل˘˘م2.6 غلب دقف ،ةر˘تو˘ف˘م˘لأ ر˘ي˘غ ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ

أذه مامأأو .جد رايلم2.8 اهتميق ةفلتخم عئاصضب زجح مت امك.ةرتفلأ
تاموظنم عصضو ىلأ فدهي عورصشم لوح ةركف قÓطأ مت ،عصضولأ
ةرأزو لثمم هنلعأأ ا˘م˘ب˘صسح جا˘ت˘نلأ طا˘ق˘ن ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نأ ةر˘تو˘ف˘ل˘ل
،ةيصساصسألأ دأوملأ فلتخمب قوصسلأ نيومت صصوصصخبو .ةراجتلأ
ة˘ي˘فا˘ك ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ دأو˘م˘لأ تا˘ي˘م˘ك نأأ ،لوؤو˘˘صسم˘˘لأ تأذ د˘˘كأأ د˘˘ق˘˘ف
ةحفاكمب قلعتي اميف امأ .نيكلهتصسم˘لأ تا˘جا˘ي˘ت˘حل ة˘با˘ج˘ت˘صسÓ˘ل

ةقمعملأ ةعجأرملأ نع ،لوؤوصسملأ نلعأأ دقف ،ةبراصضملأ ةرهاظ
لكصشب مكحتلأ لجأ نم ةصصتخم رباخم ءاصشنإأ ربع ةبقأرملأ ماظنل
.ينطولأ داصصتقلأو نطأوملاب رصضت يتلأ صشغلأ ةرهاظ يف لصضفأأ

S°∏«º.±

¯ S°∏«º.±

يتلأ ةري˘خألأ را˘ط˘مألأ تم˘ها˘صس

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع تل˘˘طا˘˘ه˘˘ت

ن˘م ع˘فر˘لأ ي˘ف ن˘طو˘لأ تا˘˘يلو

003 نم رثكأاب دودصسلأ نوزخم

ا˘م˘ب˘صسح ،بع˘كم ر˘ت˘˘م نو˘˘ي˘˘ل˘˘م

درأو˘˘م˘˘˘لأ ر˘˘˘يزو ه˘˘˘ن˘˘˘ع ف˘˘˘صشك

حصضوأأو.يقأرب يقزرأأ ،ة˘ي˘ئا˘م˘لأ

ةقفر هفوقو صشماه ىلع ريزولأ

،نأرمعلأ و نكصسلأ ريزو نم لك

،ةقاطلأ ر˘يزوو ،ير˘صصا˘ن لا˘م˘ك

مدقت ةريتو ىلع ،باقرع دمحم

ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لأ ن˘˘م دد˘˘ع لا˘˘غ˘˘˘صشأأ

ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘˘كصسلأ

يتلأ ةريزغلأ راطمألأ نأأ نانيوب

ةيصضاملأ ما˘يألأ لÓ˘خ تل˘طا˘ه˘ت

نوزخم نم عفرلأ يف تمهاصس

نويلم003 نم رثكأاب دودصسلأ
ةقبط ةيذغت أذكو بعكم رتم
يقأرب فاصضأأو .ةيفوجلأ هايملأ
لو˘ط˘ه ر˘خأا˘ت ن˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب ه˘˘نأأ
عافترأ أذكو ةنصسلأ هذه راطمألأ
لÓ˘خ ها˘ي˘م˘لأ كÓ˘ه˘ت˘صسأ ة˘ب˘˘صسن
يصشفت نم دحلل ةيصضاملأ ةرتفلأ

ةبصسن نأأ لإأ،91-ديفوك صسوريف

26ـلأ ايلاح زهانت دودصسلأ ءÓتمأ

ي˘ت˘لأ ة˘ب˘صسن˘˘لأ ي˘˘هو ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ريزولأ فاصضأأو.ةديجلاب اهفصصو
نم ينطولأ نوزخملأ مجح نأأ

بعكم رايلم2.4 ـب ردقي هايملأ
ها˘˘ي˘˘م˘˘لأ نوز˘˘خ˘˘م ى˘˘لإأ فا˘˘˘صضي
ي˘ت˘لأ ة˘ي˘م˘كلأ ي˘هو ة˘ي˘˘فو˘˘ج˘˘لأ
تاجايتحأ ةيطغ˘ت ن˘م ن˘كم˘ت˘صس
لÓخ ةيحيرأأ ل˘كب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
.ةلبقملأ ةفئاصصلأ

بعكم رتم نويلم003 ـب تردق ةدايزب

ةئاملاب26 ـلا زهانت رئازجلا يف دودشسلا ءÓتمإا ةبشسن

¯ S°∏«º.±

ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأ ةرأزو تجرفأأ
ءأرد˘م ى˘لأ ا˘ه˘ل ة˘ي˘قر˘ب ي˘ف ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لأ

174-0202 م˘˘قر تح˘˘ت تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ
ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ع˘˘يرا˘˘صشم عأد˘˘يأ صصو˘˘صصخ˘˘ب
ةيئاهنلأ تأو˘ن˘صسلأ ة˘ب˘ل˘ط نأأ ة˘صسأرد˘لأ
وأ أومتأ نيذلأ جرختلأ ىلع نيلبقملأ
ة˘يا˘ه˘ن ع˘يرا˘˘صشم ما˘˘م˘˘تأ دد˘˘صصب م˘˘ه˘˘نأ
تا˘كرذ˘م ، صصبر˘ت ر˘يرا˘ق˘ت» ة˘صسأرد˘لأ

ه˘نأ «ر˘ت˘صسا˘م˘لأ تأر˘كذ˘م ، صسنا˘صسي˘ل˘لأ

ةر˘صشا˘ب˘مو م˘ه˘لا˘م˘عأ عأد˘يأ م˘ه˘˘ن˘˘كم˘˘ي

خيرات نم ءأدتبأ أذهو جرختلأ تأءأرجأ

خيراتب ردصص يذلأو نÓعإلأ أذه رصشن

ع˘ي˘ج˘صشت˘ل كلذو0202 يام40

ةغللاب متت يتلأ تاصشقانملأ فيثكتو

تأءأرجأ طيصسبت لجأ نم و .ةيزيلجنلأ

لاصسرأ ةبلطلل نكم˘ي ه˘نا˘ف ة˘صشقا˘ن˘م˘لأ

ةينورتكلأ ةغيصصب ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ة˘خ˘صسن˘لأ

هرودب ىلوت˘ي˘ل فر˘صشم˘لأ ذا˘ت˘صسلأ ى˘لأ
ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لأ ى˘˘˘لأ ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت
ريصضحتب ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لأ ن˘ي˘ي˘جو˘غأد˘ي˘ب˘لأ
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع ة˘˘صشقا˘˘ن˘˘م˘˘لأ تأءأر˘˘جأ
لا˘˘صسرأ ، نا˘˘ج˘˘ل˘˘لأ ل˘˘ي˘˘كصشت ما˘˘˘صسقلأ
،ةصشقا˘ن˘م˘لأ نا˘ج˘ل ءا˘صضعأ ى˘لأ خ˘صسن˘لأ
ة˘˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘بو ر˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ مÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسأ
خصسنلأ ميدقت متي نأ ىلع.تاصشقانملأ
ةصشقانملأ دعب تأركذملأ نم ةيقرولأ

ةعابطلأ لامعأ ةدوع لمأ ىلع أذهو

نم طاصشنلأ ىلأ دي˘ل˘ج˘ت˘لأو ق˘يرو˘ت˘لأو
م˘ي˘ظ˘ن˘ت نأ ى˘لإأ ةرا˘صشلأ رد˘ج˘ت.د˘يد˘˘ج
عيمجلأ نم يصضتقي ةصشقانملأ تأءأرجأ
زأرتحلأو ة˘يا˘قو˘لأ تأءأر˘جإا˘ب مأز˘ت˘للأ

ةرأزو ةلصسأرم نومصضم يف ءاج امك
نود تاصشقانم لو˘ح ي˘لا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ

نيب دعابتلأ نامصضو روهمجلأ روصضح
، ةيحصصلأ ريبأدتلأ نم اهريغو دأرفلأ
ءابطلأ تأداصشرأو حئاصصن نع Óصضف
يد˘يلأ ل˘˘صسغ ن˘˘م ة˘˘ح˘˘صصلأ ءأر˘˘ب˘˘خو

ءأدترأو ةحفاصصملأ بنجتو رأرمتصساب
ةرأزو˘لأ بصسحو.ا˘هر˘ي˘غو تا˘ما˘˘م˘˘كلأ
اهب رمت يتلأ ةصساصسحلأ فورظلأ ناف
يقاب رر˘غ ى˘ل˘ع ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ع˘ما˘ج˘لأ
ة˘ح˘˘ئا˘˘ج ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب ةر˘˘خلأ تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لأ

صصرحلأ نم عنمت نأ بجي ل ،انوروك
فلتخم مرتحت ةيقأر لامعأ ميدقت ىلع
ة˘ي˘˘ج˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ل˘˘كصشلأ بنأو˘˘ج˘˘لأ

فراعت˘م˘لأ ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لأ ق˘فو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأو
.ايلعلأ تاصسأردلل ةبصسنلاب اهيلع

رتصساملا و صسناصسيللا تاركذم ،صصبرتلا ريراقتب ةصصاخلا

تاعماجلا ىوتشسم ىلع جرختلا تاركذم ةششقانم مامأا بابلا حتفت يلاعلا ميلعتلا ةرازو
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 ةريخأ’آ ةعاصس27 يف ةديدج تايفو3 و ةدكؤوم ةلاح74 ىلإآ لصصت ةليصصحلآ

 ةديدج ةافو ةلاح ليجسست
 ةلسشنخب6 ىلإا تايفولا ددع عفري امم

وهو تايفو6 ىلإآ ةي’ولآ هذهب تايفولآ ددع عفتريل انوروك ضسوريفب ةديدج ةافو ةلاح ءاثÓثلآ لوأ’آ ضسمأآ موي ةلصشنخ ةي’و تلجصس
ةديدجلآ ةافولآ ةلاح تلجصسو ،كوبصسيافلآ ةكبصشب اهتحفصص ىلع رصشن ةلصشنخ ةي’ول ةحصصلآ ةيريدم نع رداصص نايب هدكأآ يذلآ مقرلآ

.لهأ’آو ءاقدصصأ’آ نم عمج روصضحب ءاثÓثلآ موي رهظ راصشصش ةربقمب هنفد مت ،رمعلآ نم تانيثÓثلآ يف ضصخصشل

ةلاح91 نيباصصملل يلامج’آ ددع لصصو اميف

سسوريفب ناتديدج ناتباسصإا
فراطلاب انوروك

ناتباصصا ءاعبر’ا سسمأا راهن فراطلا ةي’وب لجصست
قلعتيو يديهم نب ةيدلبب انوروك سسوريفب ناتديدج
حبصصيل سسابصسبلا ىفصشتصسمب ن’ا امهو هنباو بأاب

ذنم ةلاح91 فراطلاب ةباصصملا ت’احلا عومجم
ةيريدم حلاصصم نايب بصسحو .ءابولا راصشتنا ةيادب
رصشن ةيلمع عباتت تلاز’ يتلا ناكصسلاو ةحصصلا
عومجم ناف كوبصسيف˘لا˘ب ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صص ر˘ب˘ع ا˘ه˘تا˘نا˘ي˘ب

ةلاح11 مهنم فراطلاب انوروك سسوريفب نيباصصملا
اميف ةلاقلا ىفصشتصسمب نيتلاحو سسابصسبلا ةفصشتصسمب
مهلزانم ىلا اوعجرو ت’اح ةصسمخ ءافصشلل لثامت
سسابصسبلا ةيدلبب خيصشل ةدحاو ةافو ةلاح ليجصستو
 .ءابولا اذه راصشتنا ذنم

 هللا ىطعم .ن

 يتانز دآو ةيدلب نم انوروك ءابوب ةافو يناث

نيتديدج نيتباسصإا ليجسست
ةملاقب91 ديفوك انوروك سسوريفب
ةحيبصص ،ةملاق ةي’وب ةيحصصلا حلاصصملا تلجصس
ديفوك انوروك سسوريفب ةافو ةلاح يناث ،سسما موي

15  رمعلا نم غلبي سصخصشب رمأ’ا قلعتي و،91
ةيحصضلا نإاف ،ةرفوتملا تامولعملا بصسح و ،ةنصس
و ،ةملاق ةي’وب يتانزلا يداو ةيدلب نم  ردحني
عوبصسأ’ا عصضو ثيح ،ةرجا ةرايصس قئاصسك لمعي
ليلاحتلا تتبثأا نا دعب ،يحصصلا رجحلا يف يصضاملا
يفو .ةيباجيإا اهجئاتن تءاج ثيح ىودعلاب هتباصصا
ةي’وب ةيحصصلا حلاصصملا  تلجصس لصصتم قايصس
سساروأ’ا تملع ام بصسح ،سسما موي ةحيبصص ،ةملاق
سسوريفب امهتباصصا ةدكؤوم نيتديدج نيتلاح ،زوين

نم غلبي سصخصشب رمأ’ا قلعتيو،91 ديفوك انوروك

سصخصشو ،ةملاق ةيدلب نم ردحني ةنصس07  رمعلا

ةيدلب نم ردحني و ،ةنصس75 رمعلا  نم غلبي رخا
نيباصصملاف ،رداصصملا تاذ بصسحو ،عبصصوب ةعلق
ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا ي˘ف ي˘صضا˘م˘لا عو˘ب˘صسأ’ا ا˘˘ع˘˘صضو
تبثت نا لبق ،ةملاقب لفطلا و مأ’ا يعجرملا زكرملاب
جئاتنلا تءاج نا دعب ىودعلاب امهتباصصا ليلاحتلا
ةيحصصلا حلا˘صصم˘لا تر˘صشا˘ب ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ة˘ي˘با˘ج˘يا
ةيوه ديدحتو ةفرعمل يئابو قيقحت حتفب ةينعملا

.نيباصصملا عم لاصصتاب اوناك نيذلا سصاخصشأ’ا لك
نيدلازع .ل

فيطصس

ةملعلاب ءافسشلل ةلاح11 لثامت
ةديدج ةباسصإا ليجسستو

لازا نيع ىفسشتسسمب
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ءا˘ف˘صشل˘ل ة˘لا˘˘ح11 تلثامت
اوداغ دق و ،فيطصس ةي’و قرصش ةملعلا ىفصشتصسمب

بصسح و ،ةد˘˘ي˘˘ج ة˘˘ح˘˘صصب ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا ا˘˘ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
’ يتلا ت’احلا ددع ناف انيدل ةرفوتملا تامولعملا

ةدكؤوم نيب ام ةلاح07 ىلإا لصصي ىفصشتصسملاب لازت
دقف لازأا نيع ىفصشتصسمب ،اهتباصصا يف هبتصشم و
رمعلا نم غلبت ةاتف ةرداغم ةيبطلا حلاصصملا تلجصس

نم اتناك ،ةنصس78 رمعلا نم غلبت زوجع و ةنصس52
جئاتن تردصص ثيح ،امهيف هبتصشملا ت’احلا نيب
امك ،ةيبلصس روتصساب دهعم نم ةيربخملا ليلاحتلا
ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشي ن˘ي˘ت˘لا˘ح ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا تاذ تل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا
ةديدج ةلاح ليج˘صست م˘ت ا˘م˘ك ،ن˘ي˘ل˘جر˘ل ا˘م˘ه˘ت˘با˘صصا

رودصص دعب اذه و لازا نيع ةيدلبب لجرل ةدكؤوم
و ،ةيباجيا تناك يتلا ة˘ير˘ب˘خ˘م˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن
ةيبطلا حلاصصملا تلبقتصسا ناملو نيع ىفصشتصسمب

و ،امهتباصصا يف هبتصشي ت’اح3  سسما حابصص
دد˘ع ي˘ف عا˘ف˘ترا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ح˘لا˘صصم˘لا تاذ تل˘˘ج˘˘صس
ىفصشتصسم ناك ثيح ،ءافصشلل تلثامت يتلا ت’احلا

سسما ةياغل ىقبت مل و ةلاح53 يصصحي ناملو نيعي

مهترداغم و ءافصشلل مهتيبلاغ لثامت دعب ةلاح02
.تايفولا سضعب ىلا ةفاصض’اب ىفصشتصسملا

ر نميا
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˘˘ما˘˘قرأا ر˘˘ي˘˘صشت م˘˘ل سسمأا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا

ي˘ف ةا˘˘فو ت’ا˘˘ح4 ى˘˘لإا ةرازو˘˘˘لا

نيأا ،ءاصسم لك اهمدقت يتلا اهماقرأا

ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا نا˘˘ي˘˘ب د˘˘كؤو˘˘ي

ت’اح6 ليجصست ةلصشنخب ةحصصلل

ماقرأا امنيب ،سسمأ’ا ةياغ ىلإا ةافو

ى˘لإا ر˘ي˘صشي ا˘ه˘ع˘قو˘م ر˘˘ب˘˘ع ةرازو˘˘لا

 .ءابولا راصشتنا ذنم طقف ةافو يتلاح

˘مو˘ي ءا˘صسم ع˘ف˘ترأا ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م

سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘صصإ’ا دد˘ع ءا˘ثÓ˘ث˘لا

74 ىلإا ةلصشنخ ةي’و يف انوروك

ةرازو تنلعأا نأا دعب ،ةدكؤوم ةلاح

ةدحاو ةديدج ةلاح ليجصست ةحصصلا

.يمويلا اهيرقت يف

ة˘ح˘صصلا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ح˘˘صضوأاو

ءاثÓثلا ءاصسم ردصص ةلصشنخ ةي’وب

انوروك سسوريفب نيباصصملا مقر نأا

دعب ةلاح74 ىلإا عفترا ةي’ولا ربع

،مويلا كلذ يف ةديدج ةلاح ليجصست

يه ةلجصسملا ةلاحلا نأا نايبلا ركذو

نم غلابلا ( ع ،ز ) ىعدي سصخصشل

راصشصش ةيدلبب ميقم ةنصس54 رمعلا

ربكأا اهب لجصس يتلا ةقطنملا يهو

ة˘˘ي’و ي˘˘ف تا˘˘˘با˘˘˘صصإ’ا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع

عافترإا نايبلا يف لجصس امك ،ةلصشنخ

نأا دعب ت’اح6 ىلإا تايفولا ددع

ةديدج ةافو ةلاح سسمأا لوأا تلجصس

يفوت يذلا ( سس ،يكاز ) باصشلل

ى˘ف˘صشت˘˘صسم˘˘ب ي˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب

يف نفد و ةلصشنخ ةنيدمب ةباحصسوب

 راصشصش ةربقمب مويلا سسفن

ة˘مد˘ق˘م˘لا ما˘قرأ’ا ة˘صصÓ˘خ بصسحو

ا˘ه˘نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ح˘صصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘م

ة˘ي’و نإا˘˘ف ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي ردا˘˘صصلا

د˘حأ’ا ءا˘صسم ة˘يا˘غ ى˘˘لإا و ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ

فرط نم ةدكؤوم ةباصصإا74 يصصحت

،تايفو6 ا˘ه˘ن˘م ،رو˘ت˘صسا˘ب د˘ه˘ع˘م

طقف نيتلاح م˘ه˘ن˘م ةرازو˘لا تن˘ل˘عأا

،سسمأا ءاصسم د˘ح ى˘لإا ا˘ه˘ع˘قو˘م ر˘ب˘ع

ءافصش ةلاح62 ةيريدملا تصصحأا امك

4 تلجصسو ،جÓعلا تحت ةلاح51 و

.دحاو موي يف ةيبلصس ت’اح
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تاعاصسلا ي˘ف ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و تل˘ج˘صس

نيباصصملا ددع يف اعافترا ةريخ’ا

02 ـلا زواجت ذا،91 ديفوك سسوريفب

ةليصصح كلذب عفترتل ،ةدكؤوم ةلاح

ديزي ام ىلا ءابولا اذهب نيباصصملا

رقتصسا اميف ،ةدكؤوم ةلاح041 نع

اهبلغا ت’اح60 دنع تايفولا ددع

سصخ˘صشي م˘ل ذا ،ةا˘فو˘لا د˘ع˘ب ل˘ج˘˘صس

،ايا˘ح˘صضلا كÓ˘ه د˘ع˘ب ’ا سسور˘ي˘ف˘لا

ه˘ي˘ف تفر˘˘ع يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف اذ˘˘ه

،ىرخ’ا يه اعافترا ءافصشلا ت’اح

ترداغ ةلاح05 ـلا ةبتع زواجت ذا

ى˘ل˘ع ةر˘صشت˘ن˘م˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا

ا˘هر˘خا نا˘ك ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ىو˘˘ت˘˘صسم

ىفصشتصسمل سصا˘خ˘صشأا60 ةردا˘ف˘م

راظتنا ي˘ف ،سسما ة˘ح˘ي˘ب˘صص سسوا˘ق˘ن

ن˘˘ير˘˘خا ن˘˘ي˘˘با˘˘صصم ل˘˘ي˘˘ب˘˘صس ءÓ˘˘خا

بي˘ج˘ت˘صستو ءا˘˘ف˘˘صشل˘˘ل نو˘˘ل˘˘ثا˘˘م˘˘ت˘˘ي

جÓ˘˘ع˘˘لا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘ل م˘˘ه˘˘˘ت’ا˘˘˘ح

لÓخ فرعي نا رظتني اذا ،دمتعملا

ت’ا˘˘˘ح˘˘˘لا دد˘˘˘ع ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا ما˘˘˘ي’ا

،اظوحلم اعافترا ءافصشلل ةلثامتملا

ل˘ي˘لا˘ح˘ت ج˘ئا˘ت˘ن رو˘ه˘ظ ل˘با˘ق˘م ي˘ف
مهتباصصا يف كوكصشملا سصاخصش’ا
يحصصلا رجحلا نهر اوعصضو نيذلا

ن˘يذ˘لا ن˘ي˘با˘صصم˘لا˘ب م˘˘ه˘˘كا˘˘كت˘˘ح’
ي˘ت˘لا ل˘ي˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن تد˘˘كا˘˘ت
عاصضخا بناج ىلا اذه ،اهل اوعصضخا
نيذلا سصاخصشÓل ةقلعتملا تانيعلا
ريناكصسلا ةطصساوب مهنع فصشكلا مت
’ يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف اذ˘ه ،ة˘˘ع˘˘صش’او
ر˘ي˘غ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا سضع˘ب ه˘ي˘ف لاز˘˘ي
ىد˘مو ةرو˘ط˘خ˘لا م˘˘ج˘˘ح˘˘ب ن˘˘ي˘˘ه˘˘بآا
،ةنتاب ةي’وب انوروك سسوريف راصشتنا
فصصتن˘م ة˘لا˘ح لوا ل˘ي˘ج˘صست د˘ع˘ب˘ف

دد˘ع˘لا ف˘عا˘صضت ي˘صضا˘˘م˘˘لا سسرا˘˘م

م˘ل كلذ نا ر˘ي˘غ ،تار˘˘م˘˘لا تار˘˘صشع

نم نيرتهت˘صسم˘لا سضع˘ب ه˘ب˘عو˘ت˘صسي

رج˘ح˘لا اور˘صسك ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

راصشتنا يف كلذب نيببصستم ،يحصصلا

لا˘ق˘ت˘نا رد˘صصم ة˘فر˘ع˘م نود ءا˘بو˘لا

ى˘لو’ا ت’ا˘˘ح˘˘لا سسكع ،ىود˘˘ع˘˘لا

ا˘هرد˘صصم فر˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ل˘ج˘˘صسم˘˘لا

لكب لوجت˘ي ا˘نرو˘ك سسور˘ي˘ف تا˘بو

نم نكمتيل ةنيدملا عراوصشب ةحار

تاءارجاو دعاوقب مزتلي مل نم لك

.ةمزÓلا ةياقولا

ةدكؤوم ةلاح041ـلا زواجتت ةنتابب91 ديفوك سسوريف تاباسصإا
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ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ح˘˘صصلا ر˘˘ئاود˘˘لا تصصحأا

ةيصضاملا ةعاصس42لا لÓخ لجيج
سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘كؤو˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘با˘˘صصا

ةي’ولا ميلقا ىوتصسم ىلع انوروك
رداقلا دبع ريمأ’ا ةيد˘ل˘ب˘ب اد˘يد˘ح˘تو
ةد˘كؤو˘م˘لا تا˘با˘صصإ’ا دد˘ع ل˘ع˘جا˘˘م

ةلاح74 ىلا زفقي لتاقلا سسوريفلاب
سسمأا را˘˘ه˘˘ن ف˘˘صصت˘˘ن˘˘م دود˘˘ح ى˘˘لا
.ءاعبرأ’ا

ةد˘يد˘ج ة˘با˘˘صصا ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست م˘˘ت د˘˘قو
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
ى˘ي˘ح˘˘ي ن˘˘ب ق˘˘يد˘˘صصلا ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم
لجرب رمأ’ا قلعتيو ةي’ولا ةمصصاعب
رداقلا دبع ريمأ’ا ةيدلب نم ردحني
ه˘ل˘م˘ع ر˘ق˘م ن˘م ار˘خؤو˘م دا˘ع يذ˘لاو
ليلاحتلا تتبثأا ثيح ،فيطصس ةي’وب
سسوريفل ينع˘م˘لا ل˘م˘ح ة˘ير˘ب˘خ˘م˘لا

ةي˘ح˘صصلا ر˘ئاود˘لا ل˘ع˘جا˘م ا˘نورو˘ك
يتلا ةقطنملاب ايئابو اقيقحت حتفت
قطانملا اذكو ي˘ن˘ع˘م˘لا ا˘ه˘ب ن˘ط˘ق˘ي
فا˘صشت˘كا ل˘ب˘ق ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ددر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
لك عم ثدح امك سسوريفلاب هتباصصا

،لبق نم اهفاصشتكا مت يتلا ت’احلا
ددع تعفر دق ةلاحلا هذه نأاو املع
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لا تا˘˘با˘˘˘صصإ’ا

لجيج ةي’و ىوتصسم ىلع انوروك
ىلا ءاعبرأ’ا سسمأا لاوز دودح ىلا

.لامكلاو مامتلاب ةلاح74
يتلا ةأارملا نأاب دكأات ىرخأا ةهج نم
يت˘لاو ة˘ن˘ح˘صشلا ة˘يد˘ل˘ب ن˘م رد˘ح˘ن˘ت
انوروك سسوريفب ا˘ه˘ت˘با˘صصا تد˘كأا˘ت
بودجم ىفصشتصسم ىلا اهلاخدا دعب
ةقÓع ىلع تناك ريهاطلاب ديعصسلا

ةيد˘ل˘ب ن˘م رد˘ح˘ن˘ت ي˘ت˘لا زو˘ج˘ع˘لا˘ب
ة˘م˘صصا˘ع بر˘غ ة˘يرو˘صصن˘م ة˘ما˘˘يز
ي˘ه ا˘ه˘ل˘م˘ح د˘كأا˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي’و˘˘لا
كلذو ل˘تا˘ق˘لا سسور˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ل ىر˘˘خأ’ا
ط˘بر˘ت ي˘ت˘لا ة˘بار˘ق˘لا ة˘قÓ˘ع م˘كح˘ب
رداصصملا سضع˘ب بصسحو ،ن˘ي˘تأار˘م˘لا
ءافخا تلواح ةي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘ح˘صضلا نا˘ف
اهتبير˘ق˘ب ا˘ه˘ت˘قÓ˘ع ن˘ع تا˘مو˘ل˘ع˘م
نأا لبق ةمايز ةيدلب نم ةردحنملا
قيقحتلا ةيفلخ ىلع كلذب فرتعت
اهتبا˘صصا نأا˘صشب ح˘ت˘ف يذ˘لا ي˘ئا˘بو˘لا

ءا˘˘˘ب˘˘˘طأا ه˘˘˘ي˘˘˘لا بهذا˘˘˘م د˘˘˘كؤو˘˘˘يا˘˘˘˘م
لجيج تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘ب نو˘صضر˘م˘مو
نيباصصملا سضعب دمعت سصوصصخب
اذ˘كو ة˘ي’و˘لا˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف˘˘ب
ةللظ˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م م˘يد˘ق˘ت م˘ه˘برا˘قأا
اذ˘˘˘كو م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘با˘˘˘صصا سصو˘˘˘صصخ˘˘˘˘ب
م˘ه˘ع˘م او˘ل˘ما˘ع˘ت ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘صشأ’ا

اهيلع اوددرت يتلا قطانملا ىتحو
سسوريفلاب مهت˘با˘صصا فا˘صشت˘كا ل˘ب˘ق
رثكأا ءابولا يصشفت يف دعاصسي امم
.نيرخآا سصاخصشأا ىلا هلقنو

 ةنحصشلآ ةيدلب نم ةأآرمآ باصصملآ

 لجيجب انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصا ليجسست

ضسمأآ راهن ءآرثلآ يروو ضضرمم اهرخآآ

جيريرعوب جرب  يف انوروكب ةافو ةلاح32
هؤوÓمز ةصصاخ و ،جيريرعوب جرب ةي’وب ةيمومعلا ةحصصلا عاطق يبصستنمل ةريبك ةمدصص و بيهمو نيزح وج يف
لامك““ سضرمملا نامثج ““ ةقتب يديصس ““ ةربقمب سسما ةحيبصص يرو ،ةصصاخ ““يديزوب رصضخل ““ ىفصشتصسمب
هتباصصا دعب يزكرملا ىفصشتصسملاب ةحارجلا مصسقب سضرمم لغتصشي ىذلا  ةي’ولا ةمصصاعب سسماخلا دقعلا يف““فرعم
ةحصصلا عاطق كلذب دقفيل ،ةيئافصشتصس’ا ةصسصسؤوملاب هئÓمز ىلع ةقعاصصلاك  لزن ةافولا ربخ انوروك ““ سسوريفب

ةيادب ذنم  ةي’ولا مهتدقف ديقف32 ىلا ةليصصحلا عفترتل دجتصسملا ءابولا اذه دصض حافكلا زومر نم ازمر ةيمومعلا
مهتدقف نيذلا  ىتوملا ةقفر هتانج حيصسف هنكصسأا و هللا همحرف  عاطقلا يبصستنم نمصض ةافو لوأاو ،ءادلا يصشفت
نم نيفاعم  نيملاصس  مهجورخو نيرخآ’ا نيباصصملل لجاعلا ءافصشلاب ينمتلا عم   كاتفلا ءابولا اذه ببصسب دÓبلا

  .ةيئافصشتصس’ا تاصسصسؤوملا فلتخم
ىصسوم/ع
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ناف ةقباطتم رداسصم بسسحو
لواح «ع/ب » وعدملأ يطرسشلأ

را˘ه˘ن˘لأ ف˘سصت˘ن˘˘م دود˘˘ح د˘˘ن˘˘ع
سسمأأ لأوز ن˘˘˘˘˘˘م ف˘˘˘˘˘˘سصن˘˘˘˘˘˘لأو
نم هتايحل دح عسضو ءاعبرألأ

ن˘يز˘ن˘ب˘لأ ن˘˘م و˘˘لد بل˘˘ج لÓ˘˘خ
نأأ ل˘ب˘ق هد˘سسج ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ب˘˘كسسو
هب لمعي يذلأ نمألأ رقم رداغي

ىد˘˘˘حأ م˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘˘يو ة˘˘˘˘عر˘˘˘˘سسب
ى˘ل˘ع ةد˘جأو˘ت˘م˘˘لأ تا˘˘ب˘˘ت˘˘كم˘˘لأ
وأأ قيرطلأ نم ىرخألأ ةفسضلأ
روكذملأ رقملأ بناجب ىرحألاب
مأرسضإل ةعلو نع اثحب كلذو
نم ددع نأأ ريغ هدسسج يف رانلأ

ه˘ب قا˘˘ح˘˘ل˘˘ل أو˘˘عرا˘˘سس ه˘˘ئÓ˘˘مز
ثيح  هططخم ذيفنت نم هعنمو
ىلأ هتداعأو هقيوطت يف أوحجن
ىلع هلقن متي نأأ لبق نمألأ رقم

ىف˘سشت˘سسم ى˘لأ ة˘عر˘سسلأ حا˘ن˘ج
لجأأ نم ةيليملاب يروتنم ريسشب
ةعباتملل هعاسضخأو هب لفكتلأ
ةلا˘ح ل˘ظ ي˘ف ا˘م˘ي˘سس ة˘ي˘سسف˘ن˘لأ
ملو .اهيل˘ع نا˘ك ي˘ت˘لأ را˘ي˘ه˘نإلأ
ةيمسسر تامول˘ع˘م ة˘يأأ بر˘سست˘ت
تعفد يتلأ بابسسألأ سصوسصخب
ىلع مأدقإلأ ىلأ يطرسشلأ أذهب
ملام وهو هذه راحتنإلأ ةلواحم
ردا˘˘سصم˘˘لأ سضع˘˘ب ع˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ي م˘˘˘ل

ن˘ع ثيد˘ح˘لأ ن˘م ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ

طو˘غ˘سض ن˘م ي˘ن˘ع˘م˘لأ ةا˘نا˘˘ع˘˘م

تدأأ ةريخألأ ةرتفلأ لÓخ ةينهم

كلذو ةيسسفنلأ هتلاح روهدت ىلأ

ه˘ن˘ع ف˘سشكت˘سسا˘م را˘ظ˘ت˘˘نأ ي˘˘ف

دق نوكت دق يت˘لأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ

بابسسأأ أديدحت لجأأ نم تحتف

ثدا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ أذ˘˘˘˘ه تا˘˘˘˘سسبÓ˘˘˘˘مو

.ريطخلأ

 ةلادعلا ىلع اهتلاحإا و نيمهتملل رسضاحم ريرحت

غلك003 براقي ام زجح
ةلسشنخ ةنيدمب دسسافلا جاجدلا نم

ةلسشنخ ةيلول ةراجتلأ ةيريدمب سشغلأ عمقو كلهتسسملأ ةيامح نأوعأأ نكمت

نم براقي ام زجح نم سسمأأ لوأأ ، ةلسشنخ ةنيدم طسسوب ةيباقر تايرود يف

ةيريدمل نايب بسسحو .يرسشبلأ كÓهتسسÓل حلاسص ريغلأ جاجدلأ نم غلك001

لÓخو كلهتسسملأ ةيامحو سشغلأ عمق ةحلسصم نأوعأأ نإاف ةلسشنخب ةراجتلأ

نم تايمك ىلع أورثع ،ةلسشنخ ةنيدم طسسوب تÓحملل ةيباقرلأ تايرودلأ

زجح مت ثيح ،عيبلل ةهجوم كÓهتسسÓل ةحلاسص ريغو ةدسساف ءاسضيبلأ موحللأ

ىلع اهباحسصأأ تافلم ليوحتو دسسافلأ جاجدلأ نم غلك011 نم براقي ام

نم ةبقأرم تÓمح يف ينطولأ كردلأ دأرفأأ نكمت قايسسلأ سسفن يفو .ءاسضقلأ

عامسس مت ثيح ،ةدسسافلأ ءأرمحلأو ءاسضيبلأ موحللأ نم غلك002 يلأوح زجح

YªôG¿.Ü.ءاسضقلأ ىلع مهتافلم ةلاحإأو رسضاحم ىلع اهباحسصأأ

ردسصملا ةلوهجم ةزوجحملا ةعاسضبلا/فراطلا

ةمسشلا نم سسيك فلأا03 زجحي يديهم نب نمأا
زجحو طبسض نم يديهم نب ةرئأد نمأأ يف Óثمم فراطلأ ةيلو نمأأ نكمت

(00003)فلأ نوثÓثب تردق (ةمسش) قسشرتلأ غبتلأ ةدام نم ربتعم ةيمك

.ردسصملأ ةلوهجم اهنأ نيبت ةراجتلأ ةيريدم حلاسصم عم قيسسنتلاب سسيك ةدحو

يف ةبكرمل ةبقأرم ةيلمع لÓخ تأءاج زجحلأ تايلمع نأأ انرداسصم بسسحو

اهنم ،ةمسشلأ نم ةربتعملأ ةيمكلأ هذه دوجو فاسشتكإأ مت ثيح ةينمأأ ةطقن

عون نم ىمسش سسيك0062و ةريزج عون نم ، قسشرتلل غبت سسيك0002

تأزوجحملأ بحاسص قح يف عامسس رسضحم ريرحت روفلأ ىلع متيل سسواطلأ

YÉO∫ GCe«ø .ةسصتخملأ ةيئاسضقلأ تاهجلأ ىلع فلملأ ةلاحإأو
ةدكيكسس

 ةركركب ةيسضرأا اعطق نوعجرتسسي تاباغلا ناوعأا
نيعو ،بوطلأ مأأو سسولامت ميلقإأ نأوعأأ نم معدبو ةركركب تاباغلأ نوعأأ ماق

أذهو ،اهجييسستو اهلÓتحإأ مت ىتلأ ةيباغلأ تاحاسسملل ةمهأدم ةيلمعب ،ةرسشق

لوح ةبورسضملأ ةكئاسشلأ كÓسسلأ زجحو عزنب أوماق ثيح يلبق دأو ةباغب

فرعتلل ،ماهملأ راطإأ يف قيقحت حتف مت ةرسشابمو ،ةباغلأ نم ةعسساسش تاحاسسم

موقت ىتلأ تأدوهجملأ راطأ يف أذه يتأايو ةلأدعلل مهميدقت و نيلعافلأ ىلع

ةيباغلأ كÓملأ ىلع يدعتلأ ةرهاظل دح عسضول سسولامت تاباغلأ ةعطاقم اهب

ةيباغلأ تاحاسسملل يعرسشلأ ريغ لÓتحلأو جييسست ةرهاظ اهنم ،ةينطولأ

M«ÉI HƒOjæÉQ.لاغدألأو ،ىنيلفلأ طولبلأ تاباغب ةاطغملأ

ةدكيكسس

 ةيبلزلا نم غلك521 زجح
سشغلأ عمق نأوعأ عم قيسسنتلاب عبأرلأ يرسضحلأ نمألأ حلاسصم تنكمت

تايولحلأ نم غك521ـ ب ردقت ةيمك زجح نم ةدكيكسسب ةراجتلأ ةيريدمب

بحاسص لاثتمأ مدع ببسسب ةدكيكسس ةنيدمب لحم ىوتسسم ىلع ةيديلقتلأ

ةداعأ متيل ،ةيراجتلأ تÓحملل قلغ ةداعإأ نمسضتملأ يئلولأ رأرقلل لحملأ

ذاختإأو ةمركوب ىسسيع يحب ةزجعلأ رأد ىلأ ةزوجحملأ تايولحلأ هيجوت

M«ÉI HƒOjæÉQ                 .فلاخملأ دسض ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجلأ

ةدكيكسس

ةرسشق نيع يف Óفط لتقت ةرايسس
تÓجع تحت هفتح أرهسش81 رمعلأ نم غلبي لفط لوألأ سسمأأ ءاسسم يقل

«ب. ليسصأأ» لفطلأ نأأ تامولعم تركذو ،ةرسشق نيعب ةخودوب ةقطنمب ةرايسس

ةهجو  ىلإأ اهبحاسص رفيو ةرايسس همدسصت نأأ لبق هتيب نم برقلاب ناك

تحتف اميف ثثجلأ ظفح ة˘ح˘ل˘سصم ى˘لإأ ل˘ف˘ط˘لأ ة˘ث˘ج ل˘ق˘ن م˘ت˘ي˘ل ،ة˘لو˘ه˘ج˘م

 M«ÉI HƒOjæÉQ   .ةميرجلأ يف اقيقحت ةينمألأ حلاسصملأ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج5

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

0895ددعلا0202 يام70 سسيمخلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

هدسسج سشر امدعب كلذو لجيج ةي’و قرسش رسصنعلا ةيدلبب يرسضحلا نمأ’ا رقم لخاد راحتنا ةلواحم ىلع ءاعبرأ’ا سسمأا رهظ يطرسش مدقأا
.يديجارتلا ويرانيسسلا اذه لامتكا نود نود لاح هئÓمز سضعب لخدت نأا ريغ هيف رانلا مارسضا لواحي نأا لبق نيزنبلا ةدامب

   هدسسج يف رانلا مارسضإا دارأاو نيزنبلاب هدسسج سشر

 لجيجب رسصنعلاب راحتنإلا لواحي يطرسش

¯LªÉ∫ HƒYµÉR

را˘سشت˘نأ ن˘م د˘ح˘˘لأ را˘˘طإأ ي˘˘ف

د˘ج˘ت˘˘سسم˘˘لأ ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف

ةرور˘سض ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ن˘˘م ا˘˘سصر˘˘حو

تأءأر˘˘جإل مرا˘˘˘سصلأ مأر˘˘˘ت˘˘˘حلأ

ن˘˘ي˘˘مأا˘˘تو ي˘˘ح˘˘˘سصلأ ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لأ

،م˘ه˘تا˘كل˘ت˘˘م˘˘مو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

ة˘˘يلو ن˘˘مأأ ح˘˘لا˘˘سصم تر˘˘سشا˘˘ب

ـل قفأوملأ سسمأأ ةليل ةنيطنسسق

ةيطرسش تايلمع0202 يام50

ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ تل˘˘م˘˘سش ة˘˘ع˘˘سسأو

ءاي˘حألأ ،ة˘ي˘ن˘كسسلأ تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لأ

م˘ت ،ة˘يلو˘لأ م˘ي˘ل˘قإا˘ب عرأو˘سشلأو

سصخسش581 في˘قو˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ

ي˘ح˘سصلأ ر˘ج˘ح˘لأ م˘ه˘ت˘ف˘لا˘خ˘م˘ل

70 عا˘سضخأ م˘ت ا˘م˘ك ،ي˘ئز˘˘ج˘˘لأ

ا˘مأأ ،ة˘لا˘ح را˘˘ب˘˘ت˘˘خل سصا˘˘خ˘˘سشأأ

م˘ت د˘ق˘ف تا˘ب˘كر˘م˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘˘لا˘˘ب

نيتجأردو تابكرم80 ةبقأرم

تر˘˘˘ف˘˘˘سسأأ ا˘˘˘م˘˘˘ك .ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘يرا˘˘˘˘ن

تأو˘ق ل˘خد˘ت ن˘ع تا˘م˘هأد˘˘م˘˘لأ

تÓحم50 د˘˘˘سض ة˘˘˘طر˘˘˘سشلأ

اهطاسشن سسرامت تناك ةيراجت

،يحسصلأ رجحلأ تاعاسس لÓخ

ى˘ل˘ع سسمأأ ءا˘˘سسم ا˘˘ه˘˘ل فا˘˘سضي

يلع ةديدجلأ ةنيدملأ ىوتسسم

رأرق ف˘لا˘خ ل˘ح˘م53 يلجنم

نيب مهط˘ب˘سض م˘ت طا˘سشن˘لأ ع˘ن˘م
ة˘˘˘سسدا˘˘˘˘سسلأ و لأوز ةد˘˘˘˘حأو˘˘˘˘لأ

ن˘مأأ ح˘لا˘سصم ل˘سصأو˘تو ،ءا˘˘سسم
نم ا˘هدو˘ه˘ج ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘يلو
اهتايناكمأ ةفا˘ك ر˘ي˘خ˘سست لÓ˘خ
اهنم ايعسس ة˘يدا˘م˘لأ و ة˘ير˘سشب˘لأ
دحلأ و ءابولأ أذهل يدسصتلأ يف
لÓ˘خ ن˘م هرا˘سشت˘نأ ة˘عر˘سس ن˘˘م
نم يسسيسسحتلأ اهل˘م˘ع ل˘ي˘ع˘ف˘ت

.ىرخأ ةهج نم يعدرلأ و ةهج

ةي’ولا ميلقإا ربع قاطنلا ةعسساو ةيطرسش ةلمح يف /ةنيطنسسق

يحسصلا رجحلا وفلاخ نمم اسصخسش81 فيقوت

ةدكيكسس

 يحسصلا رجحلا رسسكل ةليسصح ىلعأا لجسسي نمألا
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ن˘ي˘ب ة˘كر˘ت˘سشم ة˘ي˘عو˘ن ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تن˘˘كم

نمأاب ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةيئلولأ ةحلسصملأ

راجتلأ ةحفاكم ةقرف يف ةلثمم ةنتاب ةيلو

ح˘لا˘سصمو تأرد˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب عور˘˘سشم˘˘لأ ر˘˘ي˘˘غ

50 فيقوت ن˘م ي˘ب˘ع˘سشلأ ي˘ن˘طو˘لأ سشي˘ج˘لأ

63 و12 نيب مهرامعأأ حوأرتت سصاخسشأ

تلوزات قيرطب نيت˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ة˘ن˘سس

ةنتاب ةيلوب ةيمأرجإأ ةكبسش نمسض نوطسشني

5.13 زجح مت ثيح ،ةرواجملأ تايلولأو

،م˘ه˘تزو˘ح˘˘ب ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لأ ف˘˘ي˘˘كلأ ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ك

ـب ردقي مخ˘سض ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘لإأ ة˘فا˘سضلا˘ب

30 ـلأ براقي ام يأأ جد000.000.79.92
تأءأر˘جإأ ءا˘ف˘ي˘ت˘سسأ د˘ع˘ب م˘ي˘ت˘˘ن˘˘سس ر˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
ةباينلأ مامأأ نيفوقوملأ ميدقت مت قيقحتلأ
راطإأ يف هذه ةيلمعلأ يتأاتو ،ةنتابب ةيلحملأ

اهنمو ا˘ه˘عأو˘نأ ى˘ت˘سشب ة˘م˘ير˘ج˘لأ ة˘ح˘فا˘كم
تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب عور˘˘سشم˘˘لأ ر˘˘ي˘˘غ را˘˘˘ج˘˘˘تلأ

.ةيلقعلأ تأرثؤوملأو

مهتزوحب ميتنسس رايلم30 براقي امو تارذخملا نم ةيمك زجح

ةنتابب تارذخملاب راجتÓل ةيوهج ةكبسش كيكفت
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عم˘قو ة˘با˘قر˘لأ نأو˘عأأ ن˘كم˘ت
ة˘يلو ر˘ي˘ها˘ط˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب سشغ˘˘لأ

ةربتعم ةيم˘ك ز˘ج˘ح ن˘م ل˘ج˘ي˘ج
ر˘ي˘غو ةد˘سسا˘˘ف˘˘لأ مو˘˘ح˘˘ل˘˘لأ ن˘˘م
ى˘ل˘ع كÓ˘ه˘ت˘سسإÓ˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘سصلأ

ع˘يزو˘ت˘لأ طا˘ق˘˘ن د˘˘حأأ ىو˘˘ت˘˘سسم
يف كلذو ةرو˘كذ˘م˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب

ةديدج سشيتفتو ةمهأدم ةيلمع
رجاتملأ نم تأرسشعلأ تفدهتسسأ

.ةر˘ي˘خألأ هذ˘ه˘ب ع˘ي˘˘ب˘˘لأ طا˘˘ق˘˘نو
دعت يتلأ ةيلمعلأ هذه تنكمو
ذ˘ن˘م م˘ج˘ح˘لأ ثي˘ح ن˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لأ

ل˘ي˘سضف˘لأ نا˘سضمر ر˘ه˘سش ة˘يأد˘ب

نم راطنق نع لقيلام زجح نم

رفوتتل يتلأو ةدسسافلأ موحللأ

ةيرطيب˘لأ ح˘لا˘سصم˘لأ م˘ت˘خ ى˘ل˘ع

موحل نم غلك07 وحن اهنمو

نم غ˘ل˘ك03 وحنو ن˘جأود˘لأ

د˘ع˘ب د˘كأا˘ت ي˘ت˘لأ را˘ق˘بألأ مو˘ح˘ل

بي˘ب˘ط˘لأ ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ت˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م

ة˘ح˘لا˘سص ر˘ي˘غ ا˘ه˘نأا˘ب ير˘ط˘ي˘ب˘لأ

م˘ث ن˘مو ير˘سشب˘لأ كÓ˘ه˘ت˘سسإÓ˘ل

هذه نأأو املع ، اهفÓتأ بوجو

متي يت˘لأ ة˘ث˘لا˘ث˘لأ ي˘ه ة˘ن˘ح˘سشلأ

ىربكلأ ريهاطلأ ةرئأدب اهزجح

امدعب ناسضمر رهسش ةيأدب ذنم

نم ن˘يرا˘ط˘ن˘ق˘لأ ءا˘هز ز˘ج˘ح م˘ت

نيتلمع لÓخ ةدسساف˘لأ مو˘ح˘ل˘لأ

6 و˘ح˘ن ن˘ع كي˘ها˘ن ن˘ي˘ت˘ق˘˘با˘˘سس

د˘سسا˘ف˘لأ ن˘ب˘ج˘لأ ن˘˘م ر˘˘ي˘˘طا˘˘ن˘˘ق

ة˘˘ف˘˘ق˘˘سشلأ ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ي˘˘˘حأو˘˘˘سضب

ر˘ي˘ها˘ط˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘بو .ةروا˘ج˘م˘˘لأ

ىلع ناكسسلأ تائم جتحأ امئأد

رايتلل ةرر˘كت˘م˘لأ تا˘عا˘ط˘ق˘نإلأ

ءا˘ي˘حأأ ن˘م دد˘˘ع˘˘ب ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلأ

ي˘ت˘لأو ةر˘ي˘خألأ هذ˘ه ق˘˘طا˘˘ن˘˘مو

نأذآأ ل˘ب˘قا˘م ى˘لأ ا˘˘هر˘˘خآأ دو˘˘ع˘˘ي

نم رسشع يداحلأ مويلل راطفإلأ

متح يذلأ رمألأ ناسضمر رهسش

ةدئام ريسضح˘ت ن˘ير˘ي˘ث˘كلأ ى˘ل˘ع

،عو˘م˘سشلأ ءو˘سض ى˘ل˘ع را˘ط˘فإلأ

ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لأ نا˘˘كسسىدبأأو

تاعاطقنإلأ هذه نم ةررسضتملأ

ع˘˘سضو˘˘لأ أذ˘˘ه ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘سضغ

ةلكسشملل لح داجياب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م

سضقي سسجاه ىلأ تلوحت يتلأ

رمألأ نأأو اسصوسصخ مهعجاسضم

ةيلولا˘ب ة˘ن˘يد˘م ثلا˘ث˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي

ةطحم ربكأأ  يناث مسضت يتلأو

.ةيلولاب ءابرهكلأ ديلوتل

   ءابرهكلل ةرركتملا تاعاطقنإ’ا ببسسب ةثلاثلا ةنيدملاب بسضغ

 لجيجب ريهاطلاب ةدسسافلا موحللا نم راطنق زجح

راهسشإا

ةيبعسشلا ةيطارقمدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
يقاوبلا ما :ةي’و

ةنايكسسم :ةرئاد
ةنايكسسم :ةيدلب

نÓــــــــــــــعإا
ةمئÓملا مدع وا ةمئÓملا قيقحت حتف

لوح يمومع قيقحت حتف نع ةنايكسسم ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا سسلجملا سسيئر ديسسلا نلعي
ىلإا70/50/0202 خيرات نم أاءادتبإا موي رسشع ةسسمخ موي51 ةدمل ةمئÓم مدع وأا ةمئÓم

ة˘سصخر د˘يد˘ج˘ت عور˘سشم˘ل ة˘م˘ئÓ˘م˘لا مد˘ع وأا ة˘م˘ئÓ˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت لو˘˘ح.12/50/0202 ةياغ
ة˘ثرو سصي˘سصح˘ت˘ب ة˘ن˘ئا˘ك˘لا د˘ي˘ع˘لا د˘م˘ح˘م ي˘ل˘لاد˘ب˘ع د˘ي˘سسلا ةد˘ئا˘ف˘ل تÓ˘ف˘ح ة˘عا˘ق لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسإا

نم لمعلا تاقوأا ءاتثأا ةيدلبلا رقم ىلإا مدقتي نأا رمأ’ا همهي نم لك ةنايكسسم ةيدلب  سسباح
هتاسضارتعإا وا هتاظحÓمب ء’دإÓل اءاسسم03:61 ةعاسسلا ةياغ ىلإا احابسص00:80 ةعاسسلا

82 يف خرؤوملا0801مقر تحت ةنايكسسم ةرئاد سسيئر ديسسلا رارقل اقيبطت قيقحتلا رتفدب
0202 ليرفأا

مايقلل ققحم ظفاحم  ةيميلق’ا ةرادÓل يرامعم سسدنهم قحلا دبع ناكرب :ديسسلا نيعي و
.عورسشملا اذهل يمومعلا قيقحتلا ةمعهمب

يدلبلا يبعسشلا سسلجملا سسيئر 0202/50/70 eL aaS rehkA / buP

ةيبعسشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
يقاوباا مأا ةي’و
يقاوبلا مأا ةرئاد
يقاوبلا مأا ةيدلب
تايعمجلا بتكم
30/0202 مقر

ةيدلب ةيلحم ةيعمج ءاسشنإا
راهـسشإا لسصو

عباطلا تاذ تايعمجلاب قلعتملا2102 يفناج21 يف خرؤوملا10/21 مقر نوناقلا ماكحأ’ اقبط
ةيدلبلا ةيلحملا ةيعمجلا ءاسشنإا مت دقل يعامتجإ’ا
يقاوبلا مأ’ «لاوجتلل رارذدأا» ةيلبجلا ةسضايرل يواهلا يدانلا ةامسسملا
82/01/9102 خيراتب902/91:فلملا عاديا خيراتو مقرلا
03/40/0202 خيراتب30 مقر تحت ةدمتعملا
ىـــــــلع رادـــــغز: سسيئرلا

سسوقيسسب30/30/6591:دÓيملا ناكمو خيرات
يقاوبلا مأا302:مقر ةيرحلا يح: رقملا

يدلبلا يبعسشلا سسلجملا سسيئر
0202/50/70 eL aaS rehkA / buP
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ةليل ةدكيكسس ةيلو نمأأ حلاسصم تلجسس

ذيفنت ةيأدب ذنم ةليسصح ىلعأأ لوألأ سسمأأ

ةقلع˘ت˘م˘لأ ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ م˘ي˘سسأر˘م˘لأ ىو˘ت˘ح˘م

يأأ انوروك سسوريف دسض ةيئاقولأ ريبأدتلاب

سصاخسشألأ ددع لسصو ثيح ،ليرفأأ5 ذنم

ة˘يو˘ه˘لأ تا˘ب˘ثإأ ة˘ب˘قأر˘م˘˘ل أو˘˘ع˘˘سضخ ن˘˘يذ˘˘لأ

143 ى˘˘لإأ رأر˘˘ق˘˘لأ ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب

اهفيقو˘ت م˘ت ي˘ت˘لأ تا˘ب˘كر˘م˘لأ ا˘مأأ ،ا˘سصخ˘سش

3 زجح مت و ،ةبكرم92 ىلإأ اهددع لسصوف

تذ˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘تأ د˘˘˘˘˘˘˘قو ،ة˘˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘˘ن تا˘˘˘˘˘˘˘جأرد

،ة˘يرأدإلأ و ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جإلأ م˘ه˘نأا˘سشب

ىلإأ أودمع نيذلأ سصاخسشألأ كولسس يظحو
ي˘قا˘ب نا˘ج˘ه˘ت˘سسا˘ب ي˘ح˘سصلأ ر˘ج˘ح˘لأ ر˘˘سسك
نمأاب ةينمألأ تاهجلأ عفد امك ،نينطأوملأ

نينطأوملأ ةفاك ةوعد ىلإأ ةدكيكسس ةيلو
ي˘عو˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘˘ت˘˘لأو مأز˘˘ت˘˘للأ ة˘˘ل˘˘سصأو˘˘م˘˘ل
جورخلأ مدع و تويبلأ مأزتلاب ةيلوؤوسسملأو

       .ةرورسضلل لإأ

ةليسسملا

ةرقم ةيدلبب طÓبلا عنسصل تنمسسإلا طلخ ةلآا لخاد لجر ةافو
لجأل لمعي وهو طÓبلأ عنسصل تنمسسإلأ طلخ ةلآأ لخأد هطوقسس رثإأ لمع ثداح يف ةنسس85 رمعلأ نم غلابلأ «ج.خ» لجر سسمأأ ءاسسم يفوت
ةرقم ىفسشتسسمب ثثجلأ ظفح ةحلسصم يلأ هلقن مت ثيح ةليسسملأ ةيدلب ةرأون يح نم ردحني ةيحسضلأ ةليسسملأ ةيلو ةرقم ةيدلبب سشيعلأ ةمقل

U°Édí T°îû°ƒñ   .ةيحسضلأ ةلئاع ةسصاخو ةيلولأ ناكسس اهل زتهأ يتلأ ةثداحلأ يف قيقحت نمألأ حلاسصم تحتف اميف
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نييبانعلا ءاضضف0895ددعلا0202 يام70 سسيمخلا6
www.akhersaa-dz.com
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تأذ تف˘سشك ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

نأأ «ةعاسس رخأأ» ـل رداسصملأ

مقا˘ط˘ل˘ل مد˘لأ ل˘ي˘لا˘ح˘ت ج˘ئا˘ت˘ن

تأءاج34 لام˘ع˘لأو ي˘ب˘ط˘لأ

نيبي ام ةيبلسس ظحلأ نسسحلو

ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ م˘˘قا˘˘ط˘˘لأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج نأأ

عم نيلماع˘لأ ي˘ب˘ط˘لأ ه˘ب˘سشلأو

ي˘ف أذ˘˘ه ر˘˘ي˘˘خ˘˘ب ة˘˘سضر˘˘م˘˘م˘˘لأ

يدلأ قيقحت˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن را˘ظ˘ت˘نأ

ة˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘سصم ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت

يدلأ تقولأ يف أذه ةحسصلأ

م˘سسق˘ب ل˘م˘ع˘لأ فا˘ن˘ئ˘ت˘˘سسإأ م˘˘ت

جاجتح’أ دعب ددجلأ ديلأوملأ

يبطلأ م˘قا˘ط˘لأ نا˘كو .ر˘ي˘خ’أ

ي˘ف˘سشت˘سسم˘ب ي˘ب˘ط˘لأ ه˘ب˘سشلأو

ه˘ل˘لأ د˘ب˘ع ءا˘سسن˘˘لأو لا˘˘ف˘˘طأ’أ

ىلع أوجتحأ ينوبلاب ةيروأون

ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي رأد˘˘˘م

يبطلأ سصحف˘ل˘ل م˘ه˘عا˘سضخإا˘ب

ةسصاخلأ ةمزÓ˘لأ ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لأو

هذ˘˘˘˘ه تأءا˘˘˘˘˘جو .ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘كب

م˘قأو˘ط˘ل ة˘ب˘سضا˘غ˘لأ تا˘ف˘قو˘لأ

ىفسشتسسملل لامع˘لأو ة˘ي˘ب˘ط˘لأ

ة˘با˘˘سصإأ فا˘˘سشت˘˘كإأ ر˘˘ثإأ ى˘˘ل˘˘ع

سسوريفب  مهل ةليمز ةسضرمم

ةباسصملأ نأأ ثيح ،«انوروك»

˘مو˘ي ا˘ه˘سصح˘ف ج˘ئا˘ت˘ن تر˘ه˘ظ

تءا˘˘جو ،طرا˘˘ف˘˘لأ ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ثإ’أ

ه˘ب حر˘سص ا˘م بسسح ة˘ي˘با˘˘ج˘˘يأ

ءاقبلأ أوسضفر نيذلأ اهئÓمز

أوبلاطو مهل˘م˘ع بسصا˘ن˘م ي˘ف

م˘ه˘ي˘ل˘ع تا˘˘سصو˘˘ح˘˘ف ءأر˘˘جا˘˘ب

˘مد˘ع ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘ع˘˘ي˘˘م˘˘ج

دح ىلع سسوريفلاب مهتباسصإأ

نا˘ف ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘ل .م˘˘هر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت

موي ذنم تدعاسصت كوكسشلأ

نأأ د˘ع˘ب ة˘ي˘سضا˘م˘لأ ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ

دحأأ اهل ةسضرمملأ نأأ فسشتكأأ

سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب بي˘˘سصأأ ا˘˘ه˘˘برا˘˘˘قأأ

اهعاسضخإأ متي نأأ لبق ،انوروك

،ا˘ي˘با˘ج˘يأ ءا˘ج يذ˘لأ سصح˘ف˘ل˘ل

ا˘˘هءÓ˘˘˘مز كبرأأ يد˘˘˘لأ ر˘˘˘مأ’أ

ريدملأ أوبلاطو ىف˘سشت˘سسم˘لا˘ب

ليلاحتلل مهعاسضخإأ ةرورسضب

ن˘م م˘ه˘ت˘مÓ˘سس ن˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل

.سسوريفلأ

«ةيبلشس» تءاج لامعلأو يبطلأ مقاطلل ةيبطلأ ليلاحتلأ جئاتن

ينوبلا ىفضشتضسمل قيقحت ةنجل دفوت ةحضصلا ةيريدم
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تايدلبب ءايح’أ بلغأ دهسشت
تأرسشحل أريبك أراسشتنأ ةبانع
عيمج حلفت مل يتلأ سسومانلأ
هتبراح˘م˘ب ة˘سصا˘خ˘لأ ل˘ئا˘سسو˘لأ

لزانملأ ل˘خأد ه˘ي˘ل˘ع ءا˘سضق˘لأو
حاتجت يتلأ جأوف’أ ةدابأ نم
رد˘سصم تتا˘ب ي˘˘ت˘˘لأو ة˘˘ي’و˘˘لأ
هجوت نيدلأ نينطأوملأ جاعزأ
يوا˘˘كسشب م˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘˘غ’أ
ي˘ل˘ع ة˘سصت˘خ˘˘م˘˘لأ ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لأ

ةايح ’ نكل تايدلبلأ يوتسسم
تن˘˘م˘˘سضت د˘˘قو يدا˘˘ن˘˘ت ن˘˘˘م˘˘˘ل
ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م˘˘لأ سضع˘˘ب يوا˘˘كسش
تأر˘سشح˘لأ ر˘ي˘ب˘˘كلأ را˘˘سشت˘˘ن’أ
سسومانلأو سضرأوقلأو ةراسضلأ
تا˘˘ب ا˘˘م˘˘م ي˘˘لو’أ ة˘˘جرد˘˘لا˘˘˘ب
ل˘جا˘ع˘لأ ل˘˘خد˘˘ت˘˘لأ ي˘˘عد˘˘ت˘˘سسي
م˘ل ي˘ت˘لأ تا˘يد˘ل˘ب˘لأ ح˘لا˘سصم˘˘ل

د˘ح ي˘لأ ة˘با˘ج˘ت˘سسأ يأ ل˘ج˘سست
لعج ام˘م ر˘ط˘سس’أ هذ˘ه ة˘با˘ت˘ك
ي˘ل˘ع نو˘ت˘فا˘ه˘ت˘ي ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘˘لأ
تأدع˘مو دأو˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م ءأر˘سش
يت˘لأ سسو˘ما˘ن˘لأ ي˘ل˘ع ءا˘سضف˘لأ
سضع˘˘˘ب يد˘˘˘˘ل ةرد˘˘˘˘ن د˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشت
ريبكلأ لابق’أ ببسسب تÓحملأ

فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ا˘˘˘هءأر˘˘˘˘سش ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
تايدلب دهسشت ملو نينطأوملأ

لÓخ وأ ةنسسلأ هده ةبانع ةي’و
سشر ةيل˘م˘ع يرا˘ج˘لأ م˘سسو˘م˘لأ
لÓ˘˘خ تأد˘˘ي˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لأو ة˘˘˘يودأ’أ
ي˘ت˘لأ ل˘ير˘فأو سسرا˘م ير˘˘ه˘˘سش
يلع ءاسضفلأ يف مهاسست تناك
ي˘ف تلأزا˘م ي˘˘ت˘˘لأ تأر˘˘سشح˘˘لأ

د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م و˘˘م˘˘ن˘˘لأ رو˘˘ط
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ءا˘سضف˘لأ وأ ا˘ه˘سسي˘ق˘ف˘˘ت

ل˘ب˘ق ن˘سضح˘لأ ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ
نا˘˘ك يذ˘˘لأ ر˘˘م’أ سسي˘˘ق˘˘ف˘˘ت˘˘˘لأ
ي˘ف ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ب˘˘سسن˘˘ب م˘˘ها˘˘سسي

ريبكلأ راسشتن’أ يلع ءاسضفلأ
هجوت  نكل سسومانلأ بأرسسأ’
ح˘لا˘سصم˘لأ ع˘ي˘م˘ج تا˘ما˘م˘˘ت˘˘هأ
سسوريف يسشفت ةيلمع ةهجأومل

نود تلاح91 ديفوك انوروك
نأ سضرتفي يتلأ ةيلمعلاب مايقلأ
لجأ نم يرفي˘ف ر˘ه˘سش ق˘ل˘ط˘ن˘ت

سضويبلأ يلع ءاسضقلأ نامسض
يأ نأ ا˘م˘ل˘ع سسي˘ق˘˘ف˘˘ت˘˘لأ ل˘˘ب˘˘ق
ح˘لا˘سصم ا˘هد˘ع˘ب مو˘ق˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
ن˘هأر˘لأ تقو˘لأ ي˘ف تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لأ
نو˘˘ك يود˘˘ج نود˘˘ب نو˘˘كت˘˘سس
اهدوع دتسشأ سسومانلأ تأرسشح
ءا˘سضف˘لأ بع˘سصلأ ن˘م ح˘ب˘سصأأو
 ةيديلقتلأ قرطلاب اهيلع

يششفت لظ يف بعشص فيشص
 ةراشضلأ تأرششحلأو سسومانلأ
نو˘ن˘طأو˘م˘لأ بل˘˘غأأ سشي˘˘ع˘˘ي˘˘سس

يسشفت لظ يف ايئانثتسسأ افيسص

ىلإأ91 ديفوك انوروك سسوريف

جأوفأ’ ريبكلأ راسشتن’أ بناج

ل˘كسشت تتا˘ب ي˘ت˘لأ سسو˘ما˘˘ن˘˘لأ

نينطأوملأ ريبك جاعزأ ردسصم

يحسصلأ رجحلأ فورظ لظ يف

ةيديلقتلأ قرطلأ حلفت مل يتلأو

ءا˘سضف˘˘لأ ي˘˘ف لزا˘˘ن˘˘م˘˘لأ ل˘˘خأد

را˘˘سشت˘˘نأ بنا˘˘ج ى˘˘لإأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع

تأر˘سشح˘لأ ي˘قا˘˘بو سضرأو˘˘ق˘˘لأ

رو˘ه˘˘ظ را˘˘ظ˘˘ت˘˘نأ ي˘˘ف ةرا˘˘سضلأ

يتلأ ءا˘ي˘ح’أ ط˘سسو˘ب ي˘عا˘فأ’أ

ابعر اهراسشتنأ وأ اهدجأوت عرز

ةسصاخ ءايح’أ فلتخمب أريبك

ءايح’أ أدكو ةيلب˘ج˘لأ ءا˘ي˘ح˘لا˘ب

دخات مل اميف ةديدجلأ ةينكسسلأ

ءأر˘جأ يأ تا˘يد˘ل˘ب˘˘لأ ح˘˘لا˘˘سصم

فيسصلأ لÓخ اهرا˘سشت˘نأ ع˘ن˘م˘ل

ه˘ن˘ع ا˘ن˘ل˘سصف˘ت ’ يذ˘لأ مدا˘ق˘˘لأ

.طقف عيباسسأ ةعسضب يوسس

فيشصلأ لشصف بأرتقإأ عم

 تايدلبلا ىلع لطاهتت يواكضشلاو ءايحألا بلغأا اوزغت سسومانلا بارضسأا
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ديسسجت ةيلمع ابيرق قلطنت
ءأرم˘ح˘لأ مو˘ح˘ل˘ل ع˘م˘ج˘م ر˘ب˘كأأ
ةيدلب د˘م˘حأأ يز˘يز˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
يعوبسسأأ  اقوسس مظي ةفرسشلأ
ير˘˘سصع ح˘˘بذ˘˘مو ي˘˘سشأو˘˘م˘˘˘لأ
ح˘بذ ةرد˘ق˘ب ءأر˘م˘ح˘لأ مو˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ع˘˘˘م مو˘˘˘ي˘˘˘لأ ي˘˘˘ف سسأأر ل˘˘˘سصت

غلك01 قرحل تÓسضف ةقرحم
د˘˘ير˘˘ب˘˘˘ت فر˘˘˘غ ة˘˘˘عا˘˘˘سسلأ ي˘˘˘ف

ةردقلأ هايملأ ةجلاعمل ةطحمو
زهج˘م ة˘ق˘ي˘م˘ع ر˘ئ˘ب بنا˘ج ي˘لأ
يلع ةيرسصعلأ قفأرملأ ةفاكب

يرطيبلأ بيبطلل بتكم رأرغ
حرتقملأ وهو معطمو يلسصمو
سسمأأ حابسص هيلع فقو يذلأ

ةرا˘˘يز˘˘لأ لÓ˘˘خ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ي˘˘˘لأو
ةقطنملأ هترأز يتلأ ة˘يد˘ق˘ف˘ت˘لأ
ديسسجت ةيلم˘ع د˘ه˘سشت˘سس ي˘ت˘لأ
نم لو’أ دعي يذلأ حورسشملأ
ي˘ت˘لأ ردا˘سصم˘لأ بسسحو ه˘عو˘ن

عور˘سشم˘لأ نا˘ف ر˘ب˘خ˘˘لأ تدروأ
يلع يلو’أ ةجردلاب يسضقيسس
قأو˘سسأ’أو ي˘ئأو˘سشع˘لأ ع˘˘ي˘˘ب˘˘لأ
˘ما˘ن˘˘غ’أ ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل ة˘˘يو˘˘سضو˘˘ف˘˘لأ
ةباقرلأ ن˘ع أد˘ي˘ع˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
دعي امك ةيرط˘ي˘ب˘لأو ة˘ي˘ح˘سصلأ

نع ةلز˘ع˘لأ كف˘ل ا˘ما˘ه ا˘ب˘سسكم
نوناعي ن˘يد˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ ءا˘ن˘بأ
بنا˘ج ي˘لأ ر˘ق˘˘ف˘˘لأو ة˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لأ
ةيمومعلأ قفأرملأ يندأ مأدعنأ

بسصانم ريفوت هنأاسش نم ثيح

تأرسشعل ةيمسسومو ةراق لمع

رفوي˘سس ا˘م˘ك لا˘ط˘ب˘لأ با˘ب˘سشلأ

تأد ءأرمحلأ موحللأ عورسشملأ

يطغت يتلأو ةديج˘لأ ة˘ي˘عو˘ن˘لأ

ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي’و تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘جا˘˘˘˘ح

رد˘ج˘تو ةروا˘ج˘م˘لأ تا˘ي’و˘لأو

يلأولأ ةرايز نأأ ىلإأ ةراسش’أ

يزيزع ةق˘ط˘ن˘م˘ل سسمأأ حا˘ب˘سص

حلا˘سصم˘لأ ة˘ق˘فر˘ب تنا˘ك د˘م˘حأأ

.ةبانع ةي’ول ةيحÓفلأ

 ايموي سسأأر001 ةردقب حبذمو ةيرطيب ةدايعو يششأوملأ قوشس مشضي

ةفرضشلاب ءارمحلا موحللا جاتنإل عمجم ربكأا زاجنإا عورضشم

ةياقولأ تأءأرجإأ نودحتي نونطأوم

يرابجإلأ رجحلاب مأزتلإلأ نوشضفريو

ينوبلا ةيدلب زكرم يف ىضضوفلا

نمألا دارفأا لهاك لقثت
يف ةريبك ةبوعسص ةبانع ةي’وب ينوبلأ ةرئأد نمأأ حلاسصم هجأوت

تأءأرجإاب مأزتل’أ ىلع ةريخأ’أ هذه ناكسس نم ربتعم ددع عفد

دعب مهلزانم مهترداغم مدع نامسضو انوروك سسوريف نم ةياقولأ

نم ةريبك ةلاح ينوبلأ ةيدلب زكرم فرعي .ءاسسم ةعباسسلأ ةعاسسلأ

ةلا˘ح لوأأ فا˘سشت˘كأ ذ˘ن˘م كلذو ةد˘ع˘سصأ’أ ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع ى˘سضو˘ف˘لأ

تأءأرجإأ عابتإأ ةرورسض ىلع نÓعإ’أو انوروك سسوريفب ةباسصم

لمسشت ثيح ،ءابولأ أذه راسشتنأ يدافتل نينطأوملأ لبق نم ةيئاقو

رسضخلل ةيوسضوفلأ قأوسسأ’أ ،ةيراجتلأ تاحاسسملأ ىسضوفلأ هذه

بطقتسست يتلأ نكامأ’أ نم اهريغو ةيمومعلأ تاحاسسلأ ،هكأوفلأو

دعب أوبعوتسسي مل مهنم ةريبك ةبسسن نأأ ودبي نيذلأ نينطأوملأ

ديدعلأ اهب تلجسس يتلأ ينوبلأ ةيدلب يف يحسصلأ عسضولأ ةروطخ

نمأ’أ دأرفأأ نإاف عسضولأ أذه مامأأ ،انوروكل ةيباجيإ’أ ت’احلأ نم

تاهبجلأ نوكل عسضولأ ىلع ةرطيسسلأ يف ةريبك ةبوعسص نوهجأوي

مايأ’أ لÓخف ،اسضيأأ رثك ةياقولأ تأءأرجإاب نومزتلي ’ نمو ةريثك

ةيوسضوفلأ عيبلأ طاقن ىلع ءاسضقلأ نمأ’أ دأرفأأ لواح ةريخأ’أ

ةيدلبلأ زكرمب ناكم نم رثكأأ يف ةرسشتنملأ هكأوفلأو رسضخلل

ةعابلأ لعج يذلأ رمأ’أ ،نئابزلأ تأرسشع ايموي بطقتسست يتلأو

حلاسصم عم رفو رك برح يف مهلخدأأ ام وهو مهعقأومل نودوعي

اهطسسوو ةيدلبلأ زكرم لخأدم دنع اسضيأأ تزكرمت يتلأ ةطرسشلأ

مل كلذ لك نكل ،تابكرملأ لقنت نم دحلل اهنم ةلواحم يف كلذو

سضفرت لأزت ام نينطأوملأ نم ةربتعم ةئف نأأ رابتعاب اعفن دجي

نودحتي نم كانهو ’ فيك ،ةماعلأ ةحلسصملأ قيقحتل نواعتلأ

ءاسسم ةعباسسلأ ةعاسسلأ نم دتمي يذلأ يئزجلأ يحسصلأ رجحلأ ءأرجإأ

»ةعاسس رخآأ» تلجسس ثيح ،احابسص ةعباسسلأ ةعاسسلأ ةياغ ىلإأ دتميو

مهلزانم نم ةروكذملأ ةعاسسلأ دعب نينطأوملأ تأرسشع جورخ

نول˘ق˘ن˘ت˘ي ر˘خآ’أ سضع˘ب˘لأ نأأ ا˘م˘ك ،ةر˘خأا˘ت˘م تا˘عا˘سس ى˘لإأ ر˘ه˘سسلأو

عسضوو ةبوقعل مهسضرعي دق كلذ نأأ مغر ةيداع ةفسصب مهتابكرمب

لغتسستو موي دعب اموي ديأزتت ةكرحلأ هذهف ،رجحلأ يف مهتبكرم

ىلع دكؤوي كلذ لك ،طاقنلأ نم ددع يف ةطرسشلأ دأرفأأ زكرمت مدع

عم لماعتلأو ىوسصقلأ ةعرسسلأ ىلإأ نمأ’أ دأرفأأ رورم ةرورسض

لاح يفو يذ˘لأ ءا˘بو˘لأ أذ˘ه لأوز ن˘ي˘ح ى˘لإأ ة˘مأر˘سصب ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لأ

.لوطيسس اننيب هءاقب نإاف ةيلاحلأ تاسسرامملأ ترمتسسأ
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ءايحألأ نم ديدعلأ يف ةرششتنم اهتاطحم

ةيداع ةفضصب لمعت «دورفلا» تارايضس

ةرجألا تارايضس بايغ عضضو لغتضستو
لقنلأ لئاسسو فلتخم طاسشن فيقوت عيباسسأأ لبق ةموكحلأ تررق

سسوريف راسشتنأ نم ةياقولاب ةسصاخلأ تأءأرجإ’أ راطإأ يف كلذو

ا˘يدا˘م ر˘سضأأ ه˘نإا˘ف ا˘يرور˘سض نا˘ك نإأو يذ˘لأ ءأر˘جإ’أ و˘هو ا˘˘نورو˘˘ك

سشعنأأ لباقملأ يف هنكلو تÓفاحلأو ةرجأ’أ تأرايسس يلغتسسم

لمعلأ تلسصأو يتلأ «دورفلأ» ةينوناقلأ ريغ ةرجأ’أ تأرايسس طاسشن

ءا˘ي˘حأ’أ ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ف ،سصا˘خ˘لأو ما˘ع˘لأ ىأأر˘م ما˘مأأ ة˘يدا˘ع ة˘ف˘سصب

تأرايسسب ةسصاخ «تاطحم» اهيف رسشتنت اهنم ةيبعسشلأ اسصوسصخو

ةميدقلأ ةنيدملأ ،«دوهيل ةنابج» بهذلأ دأو يح رأرغ ىلع «دورفلأ»

يح ،ينوبلاب نكسسم009 يح ،يبرغلأ لهسسلأ ،«مرأد سصÓب»

رامع يديسس ةيدلب يف اهريظنو راجحلأ ةيدلب زكرم،3 ةرسضخوب

فيقوت ءأرجإأ نم لعجت يتلأ ىرخأ’أ «دورفلأ» تاطحم نم اهريغو

مل ةيسصولأ تاهجلأ نأأ رابتعاب ،ةدئاف Óب ةرجأ’أ تأرايسس طاسشن

لبق نم هفيقوت ناك أذإأ يذلأ ينوناقلأ ريغ لقنلأ ةرهاظل دسصتت

ىلإأ رظنلاب يرورسض نم رثكأأ حبسصأأ نآ’أ هفيقوت نإاف يرورسض

سضعب عفد رمأ’أ أذه نأأ امك ،دÓبلأ هسشيعت يذلأ يئابولأ عسضولأ

رمأ’أ قلعت ءوسس ،طاسشن˘ل˘ل ةدو˘ع˘لأ ى˘لإأ «تا˘ي˘سسكا˘ط˘لأ» با˘ح˘سصأأ

ن˘ي˘ب ي˘عا˘م˘ج˘لأ ل˘ق˘ن˘لأ تأرا˘ي˘سس وأأ ير˘سضح˘لأ ل˘ق˘ن˘لأ تأرا˘˘ي˘˘سسب

أذه ،ايبسسن ولو نينطأوملأ ةكرح ديعي نأأ هنأاسش نم ام وهو تايدلبلأ

نأأ ىلع ةعونمم تاطاسشن نم مهريغو ء’ؤوه هب موقي ام دكؤويو

ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ نأ’ ،ةئطاخ ةقيرطب ريسست رومأ’أ نم ريثكلأ

كانه نكت ملو اهب مزتلي مل نينطأوملأ نم ربتعم ددع ةيمأزلإ’أ

.مهيلع اهسضرفل تاطلسسلأ ىدل ةيفاكلأ ةردقلأ
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  ماحدزإلأ يدافتو تأرمملاب نئابزلأ ةكرح فيفخت لجأأ نم

باطحلا قوضسب نويوضضوفلا راجتلاو تلواطلا ةلازإل ةلمح
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ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ تر˘مأأ
ل˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘لأزإا˘˘˘˘ب سسمأأ حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سص
ع˘ي˘˘ب˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘عو ت’وا˘˘ط˘˘لأ
قو˘˘˘سس ل˘˘˘خأد ة˘˘˘يو˘˘˘سضو˘˘˘ف˘˘˘˘لأ
لÓخ ةنيدملأ طسسوب باطحلأ
اهب ماق يتلأ ةينأديملأ ةرايزلأ

ة˘˘ق˘˘فر ة˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ةر˘˘˘ئأد سسي˘˘˘ئر
يلع فوقولأ ةراجتلأ حلاسصم
ةياقولأ تأءأرجأ ديسسجت يدم
سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت ن˘م ة˘يا˘م˘ح˘لأ

رثأأ يلعو91 ديفوك انوروك
سسمأأ حابسص قوسسلأ دهسش كلد

راجتلأ طاسسوأ يف رمدت ةلاح
لاخدأ ن˘م أو˘ن˘كم˘ت˘ي م˘ل ن˘يد˘لأ
ع˘ل˘سسلأ و  ه˘كأو˘ف˘لأو ر˘˘سضخ˘˘لأ

تأءأر˘˘ج’أ بب˘˘سسب مو˘˘ح˘˘ل˘˘˘لأو
د˘ن˘˘م قو˘˘سسلأ ا˘˘هد˘˘ه˘˘سش ي˘˘ت˘˘لأ
ام˘م را˘ه˘ن˘لأ ي˘لو’أ تا˘عا˘سسلأ

ع˘سضوو ع˘ي˘ب˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘˘ط˘˘ع
ةسصسصخملأ ن˘كا˘مأ’ا˘ب ع˘ب˘سسلأ
تأءأرج’أ ءاهتنأ نيح يلأ اهل
فر˘ط ن˘م ا˘هذا˘˘خ˘˘تأ م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ
ترمأ دقو ةسصتخملأ حلاسصملأ
قوسس تنيا˘ع ي˘ت˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ
ةرورسضب سسمأأ حابسص باطخلأ
ق˘ل˘خ˘ل را˘ج˘ت˘لأ ن˘ي˘ب د˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لأ

ةرورسضو نينطأوم˘لأ ت’ا˘ج˘م
ن˘م تأر˘م˘م˘لأ لÓ˘غ˘ت˘سسأ مد˘˘ع
نيدلأ نييوسضوفلأ ةعابلأ فرط
فل˘ت˘خ˘م سضر˘ع ي˘ل˘ع أودو˘ع˘ت
يدؤوي امم ت’واط يلع علسسلأ
ني˘ن˘طأو˘م˘لأ ر˘ي˘سس ة˘ل˘قر˘ع ي˘لأ
ي˘˘سضو˘˘ف أد˘˘كو تأر˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
دقو أده قوسسلأ لخأد ماحدزأو
ةرايزلأ لÓخ ةبانع يلأو ناك
دق باطخلأ قوسسل هتداق يتلأ
ظا˘ظ˘ت˘ك’أو ي˘سضو˘ف˘لأ د˘ق˘ت˘نأ
تأءأرجأ عم نا˘ي˘فا˘ن˘ت˘ي ن˘يد˘ل˘لأ
سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت ن˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأ

امم91 د˘˘ي˘˘فو˘˘ك ا˘˘˘نورو˘˘˘ك

ج˘˘ما˘˘نر˘˘˘ب ع˘˘˘سضو ي˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘سسأ
ةد˘˘ع ن˘˘م˘˘سضت ي˘˘لا˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسأ
ةرور˘سض سسأر ي˘˘ل˘˘ع تأءأر˘˘جأ

نئا˘بز˘لأ دد˘ع ط˘ب˘سضو ة˘ب˘قأر˘م
سصي˘سصخ˘ت ع˘˘م قو˘˘سسلأ ل˘˘خأد
ةسصا˘خ ير˘خأأو لو˘خد˘لأ ة˘بأو˘ب
نأوعأ اهيلع فرسشي جورخلاب
ةيلم˘ع نو˘م˘ظ˘ن˘ي ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ن˘م
نيدلأ ددع بسسح نئابزلأ لوخد
يلع راج˘ت˘لأ را˘ب˘جإأو نوردا˘غ˘ي

ذخأو تامامكلأ عسضو ةرورسض
ة˘فا˘ظ˘ن˘˘لأ تأءأر˘˘جأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
يسشفت ن˘م ة˘يا˘قو˘لأ م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لأو
 .انوروك سسوريف

لافطألأ ىفششتشسم ىلإأ قيقحت ةنجل دفوأأ «سشامعد رشصانلأ» دمحم ةحشصلأ ريدم نأأ ءاعبرألأ سسمأأ (ةعلطم) رداشصم تفششك
نابرشض ميكحلأ ىفششتشسمب ةيدعملأ سضأرمألأ ةحلشصم نم روشسيفورب فأرششإأ تحت ينوبلاب ةيروأون هللأ دبع ديلوتلأو ءاشسنلأو

.ددجلأ ديلأوملأ مشسقب لمعت ةشضرمم اهل تشضرعت يتلأ انوروك سسوريفب ةباشصإلأ تايثيحو تاشسبÓم يف قيقحتلل
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 ةيوضضوفلا ةيراجتلا تÓحملا ىلع ءاضضقلاو تازواجت ةّدعل ّدح عضضول

دقفتب رايمألإ رمأاي «يميرب»
ةمإرشصب نوناقلإ قيبطتو ءإدوشسلإ طاقنلإ

ةفاضضإلاب  ةيولوألا تاذ تاّفلملاب لفكتلا ةرورضضب ةيدلبلا ةيبعضشلا سسلاجملا ءاضسؤور يميرب نيدلا لامج ةبانع ةيلو يلاو رمأا
.ةيلولل ةيمنتلا ةيجيتارتضسا ىلع ارطخ ةلّكضشملا بقاوعلا ةحازإا ةرورضض ىلإا
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زاهجلل لوأ’أ لوؤوسسملأ دّدسشو
جورخ ةيمأز˘لإأ ى˘ل˘ع يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ
ى˘لإأ ن˘ي˘يّ̆ل˘ح˘م˘لأ ن˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لأ
نينطأوملاب مهكاكتحأو نأديملأ

م˘ه˘ت’ا˘غ˘سشنإ’ م˘ه˘˘ئا˘˘غ˘˘سصإأ ع˘˘م
ن˘˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘سسلأو
قا˘ي˘˘سس ي˘˘فو أذ˘˘ه ،م˘˘ه˘˘عا˘˘سضوأأ

»ةعاسس رخآأ» تفسشك دقف لسصتم
يلأولأ نأاب ةعلطم رداسصم نم
ة˘مرا˘سص تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ط˘عأأ د˘˘ق
ديفت تايدل˘ب˘لأ ءا˘سسؤور ع˘ي˘م˘ج˘ل
تايانبلأ ىلع ءاسضقلأ ةيمأزلإاب
لّكسشت تتا˘ب ي˘ت˘لأ ة˘يو˘سضو˘ف˘لأ

ةيجيتأرتسساب قدحي أريبك أرطخ
اهن˘م ة˘سصا˘خ ة˘ي’و˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ
ةأا˘سشن˘م˘لأ ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تÓ˘ح˘م˘˘لأ

ىوتسسم ىلع ةدجأوتملأو اثيدح
تايدلب عرأوسش ةفسصرأأ فلتخم
»ي˘˘م˘˘ير˘˘ب» ا˘˘عد ثي˘˘ح ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
ميظنت ىلإأ ّةسصتخملأ تاطلسسلأ

فلتخم ةنياعمل ةيدقفت تأرايز
هّو˘سشت ي˘ت˘˘لأ ءأدو˘˘سسلأ طا˘˘ق˘˘ن˘˘لأ
ءا˘˘ي˘˘حأ’ ي˘˘لا˘˘م˘˘ج˘˘لأ ر˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘˘لأ
ةرورسض ىلع دّكأأ اميف تايدلبلأ

ة˘يو˘سضو˘ف˘˘لأ تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لأ ة˘˘لأزإأ
ىلع ةيئأوسشع قرطب ةّديسشملأ
عرأو˘˘˘سشلأ تا˘˘˘قر˘˘˘ط ة˘˘˘ف˘˘˘سصرأأ

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب ة˘˘ن˘˘ئا˘˘كلأ ءا˘˘ي˘˘حأ’أو
دقف ةيناث ةهج نمو ،تاّيدلبلأ
يف ة˘ّي˘سصو˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ تعر˘سش
ة˘˘ف˘˘سصرأ’أ ءأز˘˘˘جأأ عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘سسأ
نم ديدعلأ ل˘ب˘ق ن˘م ة˘بو˘ه˘ن˘م˘لأ
ميرلأ يح يف تاّلحملأ باحسصأأ
را˘طإأ ي˘ف جرد˘ن˘ي ا˘م˘م ة˘با˘ن˘˘ع˘˘ب
ةيلخأدلأ ةرأزو ني˘نأو˘ق ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ةيسضاقلأ ةيلح˘م˘لأ تا˘عا˘م˘ج˘لأو
تأءأر˘˘˘جإ’أ ذا˘˘˘خ˘˘˘˘ّتأ ةرور˘˘˘˘سضب
سصو˘سصخ˘لأ أذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘مزÓ˘˘لأ
نكا˘مأ’أ لÓ˘غ˘ت˘سسأ ع˘ن˘م˘ت ي˘ت˘لأ
ة˘˘نا˘˘خ˘˘لأ ن˘˘م˘˘سض ة˘˘جرد˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ
ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ع˘ف˘ن˘م˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لأ

ةيئأوسشع ةقيرطب ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘سسأو
،ة˘ي˘سصخ˘سشو ة˘سصا˘˘خ سضأر˘˘غأ’
ر˘خآأ» ردا˘سصم تح˘˘سضوأأ ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ّلج لاطتسس ةّيلمعلأ نأاب »ةعاسس
باحسصأأ اهيف ماق يتلأ ءايحأ’أ
لÓغتسساب ةيرا˘ج˘ت˘لأ تÓ˘ح˘م˘لأ
ةينو˘نا˘ق ر˘ي˘غ قر˘ط˘ب ة˘ف˘سصرأ’أ
ءأدتعإ’أ ةرهاظ تحسضأأ نأأ دعب

اهجهتني ةسسايسس ةفسصرأ’أ ىلع
ءÓيتسس’أ سضر˘غ˘ب أد˘م˘ع ء’ؤو˘ه
اهلعجو ةفسصرأ’أ نم ءأزجأأ ىلع
نيلابم ريغ مه˘تا˘ه˘جأو˘ل أدأد˘ت˘مأ
عنمت يتلأ ةحيرسصلأ نينأوقلاب
ي˘ت˘لأ تا˘سسرا˘م˘م˘لأ ه˘تا˘ه ل˘˘ث˘˘م
يف ةّسصتخملأ حلاسصملأ تعرسش
ن˘ي˘سسح˘ت ل˘جأأ ن˘م ا˘ه˘ت˘˘برا˘˘ح˘˘م
.ءايحأÓل يلامجلأ رظنملأ

نولمعتشسي تلحملإ باحشصأإ
ىلع ءليتشسإلل ريدشصقلإو تنمشسإلإ
لخدتت تاطلشسلإو ةيفاشضإإ تاحاشسم

برحلأ ةينعملأ تاطلسسلأ تّنسش
ةف˘سصرأ’أ لÓ˘ت˘حأ ةر˘ها˘ظ ى˘ل˘ع
أو˘ما˘ق ن˘يذ˘لأ راّ̆ج˘ت˘لأ ل˘ب˘˘ق ن˘˘م
ا˘ه˘ن˘م ءأز˘جأأ ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘سسإ’ا˘˘ب
تءاج ثيح ،ةينوناق ريغ قرطب
ايرأدإأ عباتلأ ميرلأ يحب ةيأدبلأ
تعر˘˘سش ن˘˘يأأ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
ريهطت يف ةسصتخملأ حلاسصملأ
ريغ تاسسرامملأ نم ةفسصرأ’أ
ء’ؤوه اهب موقي يتلأ ةيعرسشلأ
ميدهت ةيلمع ة˘ج˘مر˘بو ،را˘ج˘ت˘لأ
ة˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘سضإ’أ ءأز˘˘˘جأ’أ تل˘˘˘م˘˘˘سش
اميف مهفرط نم اهنع ىلوتسسملأ

ةيلمعلأ لمسشت نأأ رظتنملأ نم
يفو ،ىر˘خأأ ءا˘ي˘حأا˘ب طا˘ق˘ن ةّد˘ع
تنا˘ك نأأ د˘ع˘بو ل˘سصّ̆ت˘م قا˘ي˘سس
نع متت ةفسصرأ’أ لÓتحأ ةيلمع
تاجوتنملل راجتلأ جأرخإأ قيرط
فدهب تÓحملأ مامأأ اهسضرعو
،نئابزلأ نم ددع ربكأأ باطقتسسأ

بعسصي قرطب متت مويلأ تراسص
ببسسب اهباع˘ي˘ت˘سسأ ل˘ق˘ع˘لأ ى˘ل˘ع
راسص يتلأ ةفيخملأ تأزواجتلأ

نأأو ا˘م˘ل˘ع ،را˘ج˘ت˘لأ ا˘ه˘ج˘ه˘ت˘˘ن˘˘ي
ة˘˘ف˘˘سصرأ’أ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسأ ةر˘˘ها˘˘ظ
هقباسس نع أرياغم ىحنم تذخّتأ

لÓخ »ةعاسس رخآأ» تأاجافت نيح
بلغأأ ىلإأ اهتداق ةينديم ةلوج
ةرهاظل˘ل ة˘ب˘ط˘ق˘ت˘سسم˘لأ طا˘ق˘ن˘لأ
را˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ ما˘˘ي˘˘ق˘˘˘ب
ت˘˘ّسسم ة˘˘ع˘˘سسو˘˘ت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ب
ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ م˘ه˘تÓ˘ح˘˘م
أوجرخأأ ثيح ،نو˘نا˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘ن˘م
ةفسصرأ’أ ىلإأ مهتÓحم تاهجأو
ردقت تاحاسسم ىلع أولوتسسأو
ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ع˘بر˘م را˘ت˘مأأ ةد˘ع˘ب
ريدسصقلأ وأأ تنم˘سسإ’ا˘ب ا˘ه˘ئا˘ن˘ب
نوكي ايفاسضإأ ءاسضف قلخ ةيغب
نم هجأرخإأو مهتÓحمل أدأدتمأ
لكب هانظح’ ام وهو ،قيسضلأ

،ةيليوج50 ،م˘ير˘لأ ي˘ح ن˘˘م
ةفاسضإ’اب ةرمحوبو ملاسس يديسس

رامع يديسسب2VU يح ىلإأ
ةّدعل ةعباتلأ ءايحأ’أ نم اهريغو
تاطلسسلأ ررقت نأأ لبق ،تايدلب
نÓعإأ ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ
ه˘˘تا˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع بر˘˘˘ح˘˘˘لأ
ه˘جو˘ل˘ل ة˘هّو˘سشم˘لأ تأزوا˘ج˘ت˘˘لأ
تاهجلأ تماق نيأأ ،ءايحأÓل ماعلأ
لئاسسولأ فلتخم ريفوتب ةينعملأ
حاجنإأ سضرغب ةيرسشبلأو ةيداملأ
ر˘ي˘خ˘سست لÓ˘خ ن˘˘م ة˘ّ̆ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ
بناج ىلإأ تانحاسشلأو تافأرجلأ
بقترملأ نم اميف نأوعأأ دينجت
لماك ى˘ل˘ع ة˘ّي˘ل˘م˘ع˘لأ م˘ّم˘ع˘ت نأأ
ل˘جأأ ن˘م ة˘با˘ن˘ع تا˘يّد˘ل˘ب ءا˘ي˘حأأ
ي˘لا˘م˘ج˘لأ ر˘ظ˘ن˘م˘لأ عا˘˘جر˘˘ت˘˘سسأ
.دوقفملأ قرسشلأ ةؤولؤولل
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حتف ةداعإاب ةبانع ةيدلب تززعت

سصاخلأ سسوبيسس يدلبلأ حبذملأ

ةدمل هقلغ دعب ءاسضيبلأ موحللاب

ءافيتسسإأو رهسشأأ ةثÓث ةدمل ديزت

ن˘م ة˘ي˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ طور˘˘سشلأ ل˘˘ك

ة˘ع˘فد ي˘ط˘ع˘ل ة˘يا˘˘قوو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن

ةر˘ي˘تو ى˘لإأ ن˘يد˘ئأز ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشتو

ة˘يو˘ي˘ح˘لأ ةدا˘˘م˘˘لأ ه˘˘تا˘˘ه جا˘˘ت˘˘نإأ

قو˘سسلأ ي˘ف بل˘ط˘˘لأ ة˘˘ع˘˘سسأو˘˘لأ

حبذملأ ح˘ت˘ف ن˘مأز˘تو.ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ

ناسضمر رهسش لولح عم يدلبلأ

ى˘ل˘ع بل˘ط˘لأ ةدا˘يزو كرا˘ب˘˘م˘˘لأ

ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لأ مو˘˘ح˘˘ل˘˘لأ

يد˘لأ تقو˘لأ ي˘ف ن˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

عجأرت نجأودلأ راعسسأ هيف فرعت
غلكلأ رعسس غولبب راعسس’أ يف

ةنراقم جد0061لأ جاجدلأ نم
ةيسضاملأ ةنسسلأ نم ةرتفلأ سسفنب
ى˘لإأ جا˘جد˘لأ ر˘ع˘˘سس ل˘˘سصو ن˘˘يأأ

ردجيو .غلكلل جد043لأ ةبتع
ي˘م˘ير˘ب ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و ي˘˘لأو نأأ

رخأوأأ رأز دق ناك نيدلأ لامج
يدلبلأ حبذملأ طرافلأ عوبسسأ’أ
ةيدلبب لورسصلاب ءأرمحلأ موحلل
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ف˘˘˘قو ن˘˘˘يأأ ي˘˘˘˘نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ
لبق نم ةيرا˘ج˘لأ تأر˘ي˘سضح˘ت˘لأ
حتفل ءأرمحلأ موحلل ةيرئأزجلأ
ةيطغت لجأأ نم يدلبلأ حبذملأ
تا˘˘ي’و˘˘لأو ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب قو˘˘سسلأ
.ةرواجملأ

يئاقولا اهطاضشن لضصاوت مضساقلب يلواضش عاطق ةضسيئر

زكإرمب رممو ءايحألل ريهطتو ميقعت تايلمع
انوروك نم نينطإوملإ ةيامحل ديربلإ

ةيلمع ،ينوب˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب تا˘عا˘ط˘ق ةد˘ع ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ل˘سصأو˘ت˘ت
ثيح ،دجتسسملأ انوروك سسوريف راسشتنأ دسض ،ميقعتلأو ريهطتلأ
»ينايز ىليل» قيلÓع˘ل م˘سسا˘ق˘ل˘ب ي˘لوا˘سش عا˘ط˘ق ة˘سسي˘ئر ل˘سصأو˘ت

فأرسشأ تحت اهرخأأو قا˘ط˘ن˘لأ ة˘ع˘سسأو ر˘ي˘ه˘ط˘تو م˘ي˘ق˘ع˘ت تÓ˘م˘ح
ةسسيئر  عم قيسسنتلاب ،»ةحيلسص فيرظ »ةرسضخوب عاطق ةسسيئر
يتلأ قيلÓعلأو ةحÓملأ ،مسساقلب يلواسش ، ىسسيع يبرغ عاطق
نيأأ ، ةرسضخوب ديرب زكرمب هعسضو مت ميقعت رمم ىلع زوحت
رئأزجلأ ديرب نئابز˘لو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘ل˘ل ي˘لوا˘سش عا˘ط˘ق سسي˘ئر تمد˘ق
زكرمب ميقعت رمم بسصن دعب نينطأوملل  ةيئاقولأ حئاسصنلأ سضعب

561 يح ، ةرسضخوب يرأدإ’أ عرفلأ تلمسش ةيلمعلأ نأأ امك .ديربلأ
زكرم ، ةرسضخوبب تامدخلأ ةددعتملأ ةدايعلأ ، ةرسضخوبب نكسسم
جÓع ةعاق ، قيلÓعلأ جÓع ةعاق ، ةرسضخوبب نامدإ’أ ةحفاكم
يدلبلأ عرفلأ ، مسساقلب يلواسش يح جÓع ةعاق ، ىسسيع يبرغ
عيمج ةمدخل ميقعتلأ رمم رخسس دقف  ةراسشإÓل، مسساقلب يلواسش
لجأأ نم ينوبلأ ة˘يد˘ل˘ب ءا˘ي˘حأأ ع˘ي˘م˘ج فر˘سصت تح˘تو تا˘عا˘ط˘ق˘لأ

امك ،«91 دييفوك» انوك سسوريف يسشفت ةحفاكمو ميقعتلأ نامسض
جمانرب راطإأ يف ةق˘با˘سس ةد˘يد˘ع تÓ˘خد˘ت عا˘ط˘ق˘لأ ة˘سسي˘ئر˘ل نا˘ك
نم دحلل ةسصاخلأ ةيئا˘قو˘لأ تأءأر˘جإ’أ ن˘م˘سض ي˘مو˘ي˘لأ م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لأ

ةعباتلأ ءايحأ’أ لك سسم يذلأو،91 ديفوك انوروكلأ ءابو يسشفت
فلتخم عم قيسسنتلاب ةحÓملأ ، قيلÓعل ، مسساقلب يلواسش عاطقل
ةيسسيسسحت ةل˘م˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘ع Ó˘سضف ، ي˘ند˘م˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ دأر˘فأأ

بعلملأ اهدهسش يتلأ اهنم ةطرافلأ ةليلقلأ ماي’أ يف ةيوعوتو
نم ينا˘ط˘ل˘سس رو˘ت˘كد ط˘ي˘سشن˘ت˘ب ي˘سسي˘ع ي˘بر˘غ ي˘ح˘ل يرأو˘ج˘لأ

يبرغ دجسسمب فظوم دلاخ خيسشلأ ةقفر دسشر نبإأ ىفسشتسسم

دمحأ ةيمÓسس’أ ةفاسشكلأو30 يلواسش لم’أ ةيعمجو يسسيع
كردلأ ةيندملأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ م˘لا˘سس يد˘ي˘سس قا˘ف’أ ة˘ي˘ع˘م˘جو ي˘نو˘ب˘لأ
انوروك سسوريف لوح يسسيع يبرغ يح نم نينطأومو ينطولل
ديربلأ زكرم يف ميقعتلل رمم عسضو مت امك . ةيعوتو سسيسسحت
.ءايحأ’أ ربع ميقعتلأ تايلمعل ةفاسضإ’اب زكرم ينوبلأ ملاسس يديسس
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«ريهز رامع جاح» لاغضشألاب فلكملا بئانلا بضسح

ةئيهتل ميتنشس رييلم01
زكرم ينوبلاب تاقرطو ءايحأإ

يلام غلبم0202 ةنسسل ةينأزيملأ نم ينوبلأ ةيدلب تسصسصخ
زكرم ينوبلاب ةينكسس تاعم˘ج˘ت ةد˘عو تا˘قر˘ط ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل ر˘ب˘ت˘ع˘م
رامع جاح» ةيلحملأ ةيمنتلأو لاغسشأ’اب فلكملأ بئانلأ بسسحو.

نم تسصسصخ ةيدلبلأ نإاف ءاعبرأ’أ سسمأأ »ةعاسس رخأأ»ل » ريهز

لخدت يتلأ ةيومنثلأ تايلمعلأ هذهل ميتنسس رييÓم8 وحن ةينأزيملأ
ةينأزيم ن˘م ن˘يرا˘ي˘ل˘م ن˘ع ةدا˘يز ير˘سضح˘لأ ن˘ي˘سسح˘ت˘لأ را˘طإأ ي˘ف
يحب قلعتملأ رطسشلأ ةئيهتل ةيرامعملأ ةسسدنهلأو ريمعتلأ ةيريدم

ر˘ق˘م˘ب أرور˘م ا˘ق˘با˘سس يز˘ي˘ج ر˘ق˘م ى˘لإأ ةدا˘ي˘ع˘لأ ن˘م ن˘˘كسسم009
نم ةسسأردلأ ءاهتنإأ دعب هنإاف ريهز رامع جاحل أذانتسسإأو.بئأرسضلأ

سسلجملأ سسيئر عقو تءأرج’أ ءافوتسسإأ رثإأو نابرإأ بتكم فرط
قيرط زاجنإأ لاغسش’ يناثلأ رطسشلل حنملأ ىلع يدلبلأ يبعسشلأ

بعلملأ فقوم ةئيهتوEنكسسم0231يح و نكسسم058 يح
دئرجلأ ىلإأ لسسرأأ حوتفملأ سضورعلأ بلط نÓعإأ نأأ امك يدلبلأ

هذه يف قÓطنإÓل سضورعلأ لابقتسسأ راظتنأ يف أرخؤوم هرسشن متو

1 مقر ةسصحلأ قÓطإأ ىلإأ راسشأأو ةماهلاب اهفسصو يتلأ تايلمعلأ
ةيمومعلأ ةحاسسلأو ربمفون لوأأ جهن ةئيهت لاغسشأأ يف ةلثمتملأ

قيرطلأ ةعسسوت لاغسشأأ قÓطإأوA سسيكلأ نكسسم0231 يحل
ملÓسسو تأرمم ةئيهت لاغسشأأو ةرورعزوب يح لخدمل يسسيئرلأ

نم نكسسم009 يحب قلعتملأ رطسشلأ نأاب دكأأو1. ينوبلأ ةئزجتب
تقلت دقف  بئأرسضلأ رقمب أرورم اقباسس يزيج رقم ىلإأ ةدايعلأ
.ابيرق هب لفكتلاب ريمعتلأ ةيريدم نم أدعو ةيدلبلأ
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 ةنايضصلل  رهضشأا3 ةدمل هقلغ دعب

يدلبلإ حبذملإ حتف ةداعإإ
ءاشضيبلإ موحلل «سسوبيشس»

ةيفيرلا ةضسدنهلل ةيوهجلا ةضسضسؤوملا ريدم روضضحب ةيناديم تاجرخ

ةشسإردلإ ديق يديإرشس ةيدلب ىوتشسم ىلع مامجتشسإإ تاباغ ءاششنإإ
كلذك و،0202 ةلمحل نيلفلأ ينج ةيلمعل ةجمربملأ زأرفأ’أ ةنياعمل  ةبانع ةي’ول تاباغلأ ظفاحمل ةينأديم ةجرخ سسمأأ لوأأ تمظن
ريدم نم لك روسضحب أذه و يديأرسس ةيدلب ىوتسسم ىلع ةديدج مامجتسسأ تاباغ ءاسشنإأ ةيناكمإأ ةسسأردل قطانملأ نم ديدعلأ ةنياعم
ةظفاحم ىوتسسم ىلع عامتجأ دقع يراجلأ ماعلأ علطم لÓخ نأأ ركذيو .تاباغلأ ةظفاحم تأراطإأ و ةيفيرلأ ةسسدنهلل ةيوهجلأ ةسسسسؤوملأ
كÓمأ’أ ةعباتلأ مامجتسس’أ و ةحأرلأ تاباغ لÓغتسسأ سصيخأرت نم نيديفتسسملأ لك روسضحب و ظفاحملأ ةسسائرب ةبانع ةي’ول تاباغلأ
تاباغ يف لاغسشأ’أ مدقت ىدم ةسسأرد لوح عامتجإ’أ عوسضوم روحمت ثيح مامجتسس’أو ةيلسستلأو ةحأرلأ ةعباتلأ ةينطولأ ةيباغلأ
ءاهتنأ مغر دعب أوئدتبي مل نيذلأ نيديفتسسملل ةبسسنلاب لاغسشأ’أ يف قÓطنإ’أ و طورسشلأ رتفد دونب مأرتح’ تاميلعتلأ ءاطعإأ و مامجتسسإ’أ
هتاه لخأد ءأويإÓل نكاسسم ءانب ةيناكمإأ مدعب نيديفتسسملأ اهنيح ظفاحملأ ركذ امك.طورسشلأ رتفد بسسح ةيلمعلأ قÓطن’ ةددحملأ لاجآ’أ
YÉO∫ GCe«ø.تاباغلأ



اسسنرف يف ةيقÓخأا ةحيسضف ببسسب يلÓملا لاقتعإا
ة˘ي˘ف˘ح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشك
ضسمأا لوا ءا˘صسم ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف
دق ةيصسنرفلا ةطرصشلا نأاب
ىلع ضضبق˘لا ءا˘ق˘لإا˘ب تما˘ق
د˘ير˘ف ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا بعÓ˘˘لا
ق˘˘ير˘˘˘ف بع’ ،ي˘˘˘لÓ˘˘˘م˘˘˘لا
ريغ لاعفأا هباكتر’ ،يجنإا
د˘˘˘ع˘˘˘ب كلذو ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘خأا
،هناريج ا˘ه˘ب مد˘ق˘ت ىو˘كصش
ة˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘صص تلا˘˘˘˘˘˘قو
بعÓلا نأاب «نا˘يز˘يرا˘بو˘ل»
ي˘ف طرو˘ت د˘ق ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،ة˘ي˘قÓ˘خأا ر˘ي˘˘غ ة˘˘ح˘˘ي˘˘صضف
اهب مدقت ىوكصش ببصسبو
و˘هو ه˘ت˘يؤور د˘ع˘ب ه˘نار˘˘ي˘˘ج
تما˘ق ،ه˘ت˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي
نود نكلو هنع جارفإ’ا متي نأا لبق هعم قيقحتلا متو ،هلاقتعاب ةيصسنرفلا ةطرصشلا
لÓ˘خ فر˘ت˘عا ي˘لÓ˘م˘لا د˘ير˘ف نأا˘ب ،ا˘ه˘تاذ ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا تد˘كأاو ،ة˘ي˘˘صضق˘˘لا قÓ˘˘غإا
مت يرئازجلا بعÓلا نأا تفاصضأاو ،هدصض تهجو يتلا تاماهت’اب تاقيقحتلا
ةيصسنرفلا ةفيحصصلا تددصشو ،هلاعفا ببصسب ةمكاحمل عصضخيصس هنكل هنع جارفإ’ا

كلت نأا ةصصاخ ،ةددصشم ةبوقعل ضضرعتي نأا عقوتملا نم يرئازجلا بعÓلا نأا ىلع
يدان نأا فيرطلاو ،ةيقÓخأا ريغلا لاعفأ’ا كلتب اهب موقي يتلا ىلوأ’ا ةرملا تصسيل

دقع ناكو،3202 ناوج ىتح يلÓملا ديرف دقع ديدمت مويلا ضسفن يف نلعأا يجنإا

hd«ó.±.2202 ناوج يف يهتني هيجنإا عم ،اماع22 رمعلا نم غلابلا ،يلÓملا

بابسشلا عم هرارمتسسا دكؤوي يرمعلب
يدانلا ريهامج ىلإا ةسصاخ ةلاسسرب ثعبيو

ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘˘لا ف˘˘˘صشك
،يرمعلب لام˘ج ير˘ئاز˘ج˘لا

،يدوعصسلا بابصشلا عفادم
دحأ’ هلا˘ق˘ت˘نا ة˘ق˘ي˘ق˘ح ن˘ع
ي˘˘˘ف ىر˘˘˘ب˘˘˘كلا ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نأ’ا
مصسوملا يدوعصسلا يرودلا
يف ،يرمعلب لاقو ،لبقملا

هيعبا˘ت˘م ة˘ل˘ئ˘صسأا ى˘ل˘ع هدر
د˘˘ع˘˘صسأا» :«مار˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسنإا»ـب
ع˘م ي˘ج˘يو˘ت˘˘ت ي˘˘ل ىر˘˘كذ
ضسأاكب يرئازجلا بختنملا

9102 ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا

بع˘˘صصأا» :دازو ،«ر˘˘صصم˘˘˘ب
تناك ةلوطبلا يف ةارابم
ةظحل ربكأاو ،راوفيد توك

رثكأا» :فاصضأاو ،«ةيئاهنلا ةارابملاب رافلا ةينقتل مكحلا داع امنيح اهتصشع بعر
ةيبل˘غأا» :لا˘ق ،ل˘صضف˘م˘لا هرو˘ه˘م˘ج ن˘عو ،«ا˘ي˘جو˘ك يراو˘ف˘يإ’ا ي˘ن˘ج˘عزأا م˘جا˘ه˘م
ةركلاب لصضفأ’ا ةيدولوملاو ةنيطنصسق بابصش ر˘ي˘ها˘م˘ج ن˘كلو ،ة˘ع˘ئار ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا
رئازجلل هتدوع مدع ببصس نأاب قباصسلا ياد نيصسح رصصن بع’ حصضوأاو ،«ةيرئازجلا
يف ةيدوعصسلاو رئازجلا نيب تÓحر دوجو مدع ىلإا دوعي ،يلاحلا تقولا يف
،مهتلماز نيذلا نيبعÓلا لصضفأا نم يليÓبلا فصسوي» :فدرأاو ،نهارلا تقولا

ام» :قلع ،هلبقتصسم نأاصشبو ،«طبصضنمو مراصص يرئازج بع’ رثكأا يدنام ىصسيعو
بطاخو ،«لبقملا مصسوملاب رمتصسأاصس معن ،هب مزتلمو بابصشلا ةقفر دقع يدل لاز
ضسكعلاب ،ءيصشلا اذه تيلغتصسا ام يرمعو ،مكبحأا انأا» :Óئاق بابصشلا ريهامج
يرمعلب زاحنا ،ايبرع لصضفأ’ا عارصص يفو ،«دحأا مكطلغي ’ ،مكنم يتوق دمتصسأا
يلهأ’ا يرمعلب لصضفو ،حÓصص دمحم باصسح ىلع زرحم ضضاير هنطاوم ىلإا

hd«ó.±.ةيرصصملا ةركلا يف كلامزلا ىلع

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ةضضايرلأ رابخأأ0895ددعلا0202 يام70 سسيمخلا12
www.akhersaa-dz.com

¯±.hd«ó

يصسنرفلا ضسين يدان مصسح

ليعفت نم هفقوم ضسمأا لوأا

بعÓلا دقع يف ءارصشلا دنب

راعملا ،ضسانو مدآا ،يرئازجلا

ركذو ،يلاطيإ’ا يلوبان نم

هعقوم ربع نايب يف ،ضسين

لاحلا نا˘ك ا˘م˘ك» :ي˘م˘صسر˘لا

ىصسومو يصسامرود اصضر عم

ته˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘نا ثي˘˘˘˘˘˘ح ،ي˘˘˘˘˘˘غاو

نإاف يدانلا ع˘م ا˘م˘ه˘تر˘ما˘غ˘م

دنب لعفي نل هنأا نلعي يدانلا

،«ضسانو مدآا دقع يف ءارصشلا

،بعÓ˘لا نأا نا˘ي˘ب˘لا فا˘صضأاو

ةارابم61 ي˘˘˘˘˘ف كرا˘˘˘˘˘˘صش

3و ،ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘˘لا يرود˘˘˘لا˘˘˘ب
ثيح ،ضسأاكلا يف تاهجاوم

اهلثم عنصصو فادهأا4 لجصس
هنايب ضسين متتخاو ،هئÓمزل
يذلا ،ضسانول ركصشلا هيجوتب
ق˘ير˘ف˘لا لÓ˘ت˘حا ي˘ف م˘˘ها˘˘صس
لÓ˘˘خ ،ضسدا˘˘صسلا ز˘˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل

يذلا،9102/0202 مصسوم
ةمزأا ببصسب ءاغلإÓل ضضرعت
،دجتصسملا ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘ل ا˘ي˘ن˘م˘ت˘˘م
يدانلا نل˘عأا ا˘م˘ك ،ق˘ي˘فو˘ت˘لا

ءارصش دنب لعفي نل هنأا اصضيأا
،يصسيمرود ازير ،يكرامندلا
،يلاطيإ’ا ويصست’ نم راعملا

اذ˘ه هراو˘˘صشم ضسي˘˘ن ى˘˘ه˘˘نأاو
ز˘كر˘م˘لا Ó˘ت˘˘ح˘˘م م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

،ةطقن14 ديصصرب ،ضسداصسلا
نع فادهأ’ا قرافب افلختم
م˘˘ها˘˘صسو ،ضسما˘˘خ˘˘لا ضسم˘˘ير
ر˘صضخ˘لا ج˘يو˘ت˘ت ي˘˘ف ضسا˘˘نو
˘ما˘ع˘لا ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘˘مأا ضسأا˘˘كب
ثي˘ح ،ر˘صصم ي˘ف ي˘صضا˘˘م˘˘لا
كا˘ب˘صش ي˘ف ن˘ي˘˘فد˘˘ه ل˘˘ج˘˘صس
رود لÓ˘˘˘˘˘خ ،ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ناز˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت
.تاعومجملا

قيرفلا عدوي بعÓلا
ةرثؤوم ةلاسسرب

مدأا ،ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا ما˘قو
ي˘ف ه˘ئÓ˘مز ع˘يدو˘ت˘ب ضسا˘˘نو
ي˘˘˘˘صسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ضسي˘˘˘˘ن يدا˘˘˘˘ن
ة˘لا˘صسر˘ب ق˘ير˘ف˘لا ر˘ي˘ها˘م˘˘جو
ر˘ب˘ع ضسا˘˘نو ر˘˘صشنو ،ةر˘˘ثؤو˘˘م
ي˘˘˘ف ي˘˘˘م˘˘˘صسر˘˘˘لا ه˘˘˘˘با˘˘˘˘صسح
ة˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن» :«مار˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسن’ا»
ناك ،ضسين يدان عم ةرماغملا

ناو˘لأا تح˘ت ا˘ع˘ئار ا˘م˘˘صسو˘˘م
:فاصضأاو ،«دوصسأ’او رمحأ’ا
ةصسفانملل لهأاتلا يف انحجن»
تاقوأا تصشع دقل ،ةيبوروأ’ا

ع˘˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘˘ئارو ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج
يتباصصإا» :عباتو ،«ريهامجلا
يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ي˘ن˘ت˘˘ف˘˘قوأا

تنكو ةعئار ةرتفب رمأا تنك
م˘˘ت˘˘خ و ،«ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ءادأا مد˘˘˘قأا

ر˘˘˘˘˘كصشأا نأا دوأا» :ه˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘ك
،ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘˘لاو برد˘˘م˘˘لا

ن˘ير˘ي˘صسم˘لاو ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لاو
م˘كل ى˘ن˘م˘تأا ،ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لاو
اد˘بأا ى˘˘صسنأا ن˘˘لو ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘لا
ز˘نا˘ي˘لأا بع˘ل˘م ي˘ف ضسا˘م˘ح˘لا

.«ارييفير

ضسانو مدآا دقع ءارسش دنب ليعفت مدع ررقي ضسين
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يصشطز نيدلا ريخ فصصو
ةيرئازج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا ضسي˘ئر
يذ˘لا دو˘ه˘ج˘لا ،مد˘ق˘لا ةر˘كل
يدصصتلا يف ملا˘ع˘لا ا˘ه˘لذ˘ب˘ي
ةارا˘ب˘م˘ب ا˘نورو˘ك ة˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘ل
ةردق يف هتقث ايدبم ،ةايحلا
ي˘˘ف زو˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ب˘˘طأ’ا
˘مز˘ل˘ت˘صسا و˘ل ى˘ت˘ح ،ة˘يا˘ه˘ن˘لا
تقو˘˘˘ل˘˘˘ل ءو˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘مأ’ا
تÓ˘˘˘˘˘˘كر وأا ي˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘˘صضإ’ا
يف يصشطز بتكو ،حيجرتلا
نم ضسماخلا ددعلا ةيحاتتفا

:ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’ا ة˘˘ل˘˘ج˘˘م
ا˘˘˘ن˘˘˘ك ،ن˘˘˘ير˘˘˘˘ه˘˘˘˘صش ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق»
ةبر˘ج˘ت ةر˘كف˘ل ن˘ي˘صسم˘ح˘ت˘م
عم مصسومل˘ل ة˘ج˘ه˘ب˘م ة˘يا˘ه˘ن
تناك يتلا ت’وطبلا ةياهن
ببصسب ةريبك تاناهرب رصشبت
،«ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ط˘م˘ن ر˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت
اصضيأا رظت˘ن˘ن ا˘ن˘ك» :فا˘صضأاو

تناك يذلا ينطولا انبختنم
مامأا ةجودزم ةهجاوم هرظتنت
ىلإا هلهأات نامصضل يوبابميز
ممأا ضسأا˘ك ة˘لو˘ط˘ب تا˘ي˘ئا˘ه˘ن

ةأاج˘ف ن˘كل،1202 ايق˘ير˘فأا
ةصشهدلل ري˘ث˘م ضسفا˘ن˘م ل˘خد
تقو˘˘لا ضسف˘˘ن ي˘˘ف ثي˘˘ب˘˘˘خو
ة˘ل˘صضف˘م˘لا ا˘ن˘ت˘ب˘˘ع˘˘ل لا˘˘ج˘˘م

هقيرط يف زهيل ،انفطاوعو
انعيراصشمو اننيقيو ا˘ن˘مÓ˘حأا

ه˘نإا» :ع˘با˘تو ،«ا˘ن˘تا˘حو˘˘م˘˘طو

مل،91 مقرلا لمحيو انوروك
هرا˘صشت˘نا ،ا˘ق˘ح د˘حأا ه˘ع˘قو˘ت˘ي
،ناكم لك يف توملا عرز
عيمجلا ءانحنا ىلإا ىدأا امم
ءا˘˘يو˘˘قأ’ا ،ه˘˘ي˘˘ت˘˘ب˘˘كر ى˘˘ل˘˘ع

دكأاو ،«لاجر˘لاو دا˘صصت˘ق’او
ترا˘صس ةا˘ي˘˘ح˘˘لا نأا ي˘˘صشطز
ا˘نا˘ي˘حأاو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ط˘˘ب ة˘˘كر˘˘ح˘˘ب
ي˘ط˘ع˘ي˘صس ا˘م و˘هو ،تف˘قو˘˘ت
ةا˘ي˘ح˘لا ةارا˘ب˘م˘˘ل قÓ˘˘ط˘˘ن’ا
با˘˘ح˘˘صصأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف نو˘˘كي˘˘صس
كلت ضسيل ءاصضيبلا تارتصسلا
يذلا ديردم لايرب ةصصاخلا

لثم يحصصلا رجحلل عصضخ
كلت نكل ،مدقلا ةرك بكوك
تازا˘ف˘ق˘لا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ب رزآا˘˘م˘˘لا

ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘˘ف ة˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘قأ’او
،هجو نود فيخملا ضسفانملا

ةر˘ك نأا ى˘لا ي˘˘صشطز تف˘˘لو
حصسفتل ا˘ب˘نا˘ج تح˘ن˘ت مد˘ق˘لا
لاجرو ءابطأ’ا مامأا لاجملا
،ةروا˘ن˘م˘لا ل˘جأا ن˘˘م م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ءا˘ه˘نإاو رار˘صضأ’ا ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ل
اذإا ىتح ،مهحلاصصل ةارابملا
تقولل ءوجللا رمأ’ا مزلتصسا
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘صسل˘˘صسو ي˘˘فا˘˘˘صضإ’ا

.حيجرتلا تÓكر

:يسشطز

«91 ديفوك دسض ادج ةبعسص ةارابم ضضوخي هرسسأاب ملاعلا»
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ي˘ت˘ي˘صس ر˘˘ت˘˘صسي˘˘ل ف˘˘ن˘˘صص

يرئازجلا هبع’ يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا

،زر˘˘ح˘˘˘م ضضا˘˘˘ير ،ق˘˘˘با˘˘˘صسلا

نيبعÓلا لصضفأا نم دحاوك
قيرفلا ضصيمق اودترا نيذلا
عقوم˘لا ر˘صشنو ،ه˘خ˘يرا˘ت ي˘ف
،يزيلجنإ’ا يدانلل يمصسرلا
نع ’وطم اريرقت ضسمأا لوأا

،ي˘لا˘ح˘لا ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م م˘˘ج˘˘ن
زر˘بأا ى˘لإا ه˘لÓ˘خ ن˘م قر˘ط˘ت
ةصصا˘خ ،ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ه˘ما˘قرأا

هداق امد˘ن˘ع6102 م˘صسو˘م
،غيلريميرب˘لا بق˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل

زر˘بأا ،ع˘قو˘م˘لا ضضر˘ع˘˘ت˘˘صساو
ير˘ئاز˘ج˘˘لا ر˘˘حا˘˘صسلا فاد˘˘هأا

اهاصضق يتلا مصساوملا ةليط
روا˘˘˘ب˘˘˘غ˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ك» بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ب
زرح˘م ل˘ج˘صس ذإا ،«مو˘يدا˘ت˘صس

يف رتصسيل ضصيمقب ،افده93
دكأا امك ،يزيلجنإ’ا يرودلا
،يرئازجلا بعÓلا نأا عقوملا
عم ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسا م˘صساو˘م مد˘ق
اهلÓخ نم قحتصساو ،يدانلا

ل˘˘صضف˘˘ب ،رو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا بح
هتاغوار˘مو ه˘تا˘ي˘ن˘فو ه˘فاد˘هأا
ناكو ،موصصخلا تبعرأا يتلا

رتصسيل ىلإا مصضنا دق زرحم

قيرف نم4102 ماع يتيصس
نأا ل˘ب˘ق ،ي˘صسنر˘ف˘لا ر˘فا˘هو˘˘ل

وحن8102 ف˘ي˘صص هردا˘غ˘ي
.يتيصس رتصسصشنام

زرحم عم هتايركذ ديعتسسي يتيسس رتسسيل

يمسسرلا هعقوم ربع هرسشن نايب بسسح
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يلاطي’ا نÓيم قيرف ىدبآا
ي˘˘لود˘˘لا ه˘˘م˘˘ج˘˘ن˘˘ب ه˘˘كشسم˘˘ت
رشصان نب ليعامشسإا يرئازجلا
نا˘˘شس سسيرا˘˘ب لوا˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لا

ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘م˘˘˘˘˘شض نا˘˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج
ةيلاطيإ’ا ةفاحشصلا.ةف˘ئا˘شصلا
نأا تد˘˘˘˘˘كأا ،سسمأا ةردا˘˘˘˘˘˘شصلا

اولشصتا يجشسايبلا يلوؤوشسم
نÓ˘˘ي˘˘˘م ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ئار˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ب
ر˘شصا˘ن ن˘ب ن˘ع را˘شسف˘ت˘شسÓ˘˘ل
ا˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘شس ءا˘˘˘˘ج در˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘كل
ر˘شص˘ُيو.سضفر˘لا˘ب

ّ
بيترت دئار 

سسيراب ق˘ير˘ف ا˘شسنر˘ف ة˘لو˘ط˘ب
باد˘ت˘نا ى˘ل˘ع ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس
هذه يرئازجلا يلودلا بعÓلا
ةدا˘ن ةرادإا تما˘قو.ة˘˘ف˘˘ئا˘˘شصلا
ة˘˘˘ي˘˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘شصا˘˘˘ع˘˘˘لا
يدانلا عم ةيمشسر ت’اشصّتاِب
عا˘ن˘˘قإا ل˘˘جأا ن˘˘م ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
يلاطيإ’ا يشسآا نÓيم هقيرف
،ةفئاشصلا هذه هنع ءانغتشسإ’اب

سسآا يب˘لا““ يدا˘ن ى˘لإا ه˘ع˘ي˘بو
ي˘ج˘شسا˘˘ي˘˘ب˘˘لا د˘˘شصرو.““ي˘˘ج
مقر نم برت˘ق˘ي ا˘ي˘لا˘م ا˘فÓ˘غ

نب بادتنإ’ ،وروأا نويلم52
يدان ةرادإا بلاطُت اميف .رشصان
نعّ لقي ’ غلبِمب يشسآا نÓيم

هتركذ امك .وروأا نويلم53
يتلا ةيشسنرف ةيفحشص ريراقت
ر˘شصا˘ن ن˘˘ب د˘˘ق˘˘ع نأا تفا˘˘شضأا
كرتِب هل حمشسي ادنُب نّمشضتي
نوِدب ،““يرينوشسورلا““ قيرف
طرششلا ةميق نع فششكت نع
ةبلاطم نع Ó˘شضف .ي˘ئاز˘ج˘لا
بع˘ل˘لا˘ِب ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
حيتافم دحأا هل˘ع˘جو ،ا˘ي˘شسا˘شسأا
ط˘ب˘تر˘˘يو.برد˘˘م˘˘لا كي˘˘ت˘˘كت
ليعامشسإا ناد˘ي˘م˘لا ط˘شسو˘ت˘م

يدان عم (ةنشس22) رشصان نب
،دقِعب يلا˘ط˘يإ’ا ي˘شسآا نÓ˘ي˘م

9102 ف˘˘ي˘˘شص ه˘˘تّد˘˘م تأاد˘˘ب

ناوج نم03 ـلا يف يشضقنتو

.4202

،يلاطيإ’ا انيتنرويف يدان هجتي
يرئازجلا يلودلا ةقفشص مشسحل
˘˘ما˘˘يأ’ا لÓ˘˘خ ،سسرا˘˘ف د˘˘م˘˘ح˘˘˘م
لشصوت امدعب ،ةلبق˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا

يدان يلوؤوشسم عم يلوأا قافت’
ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص تف˘˘˘ششكو.لا˘˘˘ب˘˘˘شس
،ةيلاطيإ’ا ““وتاكريم ويششتلاك““
ةميق سضرع ،انيتنرويف يدان نأا

ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب ،ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
،وباد يشسنرفلا هناديم طشسوتمل

ل˘با˘ق˘م ،ة˘˘ق˘˘ف˘˘شصلا ن˘˘م ءز˘˘ج˘˘ك
تاذ دافأاو.سسراف دمحم تامدخ
لا˘ب˘شس يدا˘ن ةرادإا نأا ،رد˘˘شصم˘˘لا
ثيح ،انيتنرويف سضرعب تعنتقا

مامتإ’ ،ةيئدبملا اهتقفاوم تحنم
مامتا رظتنملا نمو.ةقفشصلا هذه
ي˘م˘شسر ل˘كششب ة˘ق˘˘ف˘˘شصلا هذ˘˘ه
،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا لÓ˘خ

ثلاث وه انيتنرويف يدان نوكيل
د˘م˘ح˘م ه˘ناو˘لأا ل˘م˘ح˘ي˘شس ق˘ير˘˘ف
،ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘لا ي˘˘ف سسرا˘˘ف
،ا˘نور˘ي˘ف سسÓ˘ي˘ه ن˘م ل˘˘ك د˘˘ع˘˘ب
ة˘م˘ي˘ق˘لا نإا˘ف ،ةرا˘ششإÓ˘ل.لا˘ب˘˘شسو
ع˘م ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘˘ط˘˘ب˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
ر˘شصم ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
ىلإا تعجارت ،يشضاملا فيشصلا

ثيدحت رخا بشسح روأا نييÓم5
هبايغ دعب ،تكرام سسارت عقومل

رثإا ةشسفانملا نع ةديدع رهششأ’
ي˘ب˘ي˘ل˘شصلا طا˘بر˘˘لا˘˘ب ه˘˘ت˘˘با˘˘شصإا
ا˘˘ث˘˘يد˘˘ح دا˘˘ع ثي˘˘ح ،ة˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘ل˘˘˘ل
ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘شش ي˘ف تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘ل
يف هدقع نأا ملعلا عم ،مرشصنملا

ناوج03 يف يهتني لابيشس يدان

.2202
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رشضخلا دئاق فششك
ةرخشضو قباشسلا
ديجم بختنملا عافد
ابيرق ناك هنأاب ،ةرقوب
ىلإا مامشضن’ا نم
ناشس سسيراب قيرف
ءارشش دعب نامريج
ةيبلاغل نييرطقلا
لاقو ،همهشسأا
يف ““كيجاملا““
ةيمÓعا تاحيرشصت
لشصو امدنع هنأاب
ىلا نويرطقلا
اوحرتقا ،يجشسايبلا

مامشضن’ا ةركف هيلع
،قيرفلا فوفشص ىلا

نكأا مل““ :حرشصو
ىلإا ةدوعلا يف ابغار
عباطلا نأ’ ،اشسنرف
:فاشضأاو ،““بعللا يف ينبشساني ناك يذلا وه يناطيربلا
زواجتأا مل ينأا مغر نشسلا يف امدقتم ينربتعا اهنيح ودرانويل““

نيذلا نيبعÓلا ةيعون نم نكأا مل““ :عباتو ،““اهنيح اماع82ـلا
يلودلا فششكو ،““يراوبموك ناوتنأا اهنيح بردملا مهذبحي
عناشص هراوششم ةيادب يف ناك هنأاب ةرقوب ديجم قباشسلا يرئازجلا
هنأاب ديجم لاقو ،سساشسأ’اب اعفادم نكي مل و مجاهمو باعلا
ةيناثلا ةجردلا يف طششني ناك يذلا نوينويوغ ىلإا مشضنا

ثيح ،ةنشس02 نشس يف وه و بعل عناشصك اهتقو ةيشسنرفلا

يف01 مقر بع’ اهتقو تنك و نوغناغ ينم برتقا““ :حرشص
عناشصك تمدقتشسا ،يفرششلا مشسقلا يف طششني يذلا كيفجنول
افادهأا تلجشس ينكل ،كلذ قيدشصت يف ةبوعشص سسانلا دجي ،بعل
.““ةديج تايوتشسم تمدق و ةعئار

ديلو.ف

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

0895ددعلا0202 يام70 سسيمخلا 13ةضضاـيرلأ راـبخأأ

يجصسايبلا نم ابيرق تنك““ :ةرقوب““رشضخلا““ مجنب هكشسمت ددج
““تارتفلا نم ةرتف يف

www.akhersaa-dz.com

““يجصسايبلا““ مامأا قيرطلا عطقي نÓيم
رصصان نب مصضل

تاشضوافم ىف ىدوعشسلا بابششلا ىدان لخد
يليÓبلا فشسوي يرئازجلا يلودلا عم ةداج
لوشصحلل اب˘شسح˘ت ىدو˘ع˘شسلا ى˘ل˘هأ’ا بع’
ةيفيشصلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ هتامدخ يلع
““ىدو˘˘ع˘˘شس““ ع˘˘قو˘˘م ف˘˘ششكو ،ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘˘لا
ىعشسي ةلمتحم ةقفشص كانه نأاب ىشضايرلا
د˘ع˘ب ،ي˘ل˘هأ’ا ن˘م ا˘ه˘م˘شسح˘ل با˘ب˘ششلا يدا˘ن
لوا˘ح˘يو ى˘ل˘يÓ˘ب ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ه˘ت˘˘ب˘˘غر
يليÓب نيب ةقÓعلا رتوت لÓغتشسا ،بابششلا

،نيفرطلا نيب ةريخأ’ا تامزأ’ا دعب ،يلهأ’او
يف ،ليحرلا يف هتبغر ةرم نم رثكأا هنÓعإاو
،ةيلاملا هتاقحتشسم ببشسب ،لبقملا وتاكريملا

ق˘ير˘ف فو˘ف˘شصل م˘شضنا د˘ق ،ى˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب نا˘˘كو
ةيفي˘شصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا قو˘شس لÓ˘خ ،ى˘ل˘هأ’ا
،يشسنوتلا ىجرتلا قيرف نم امداق ،ةيشضاملا
لÓخ ،رئازجلا بختنم عم ريبكلا هقلأات دعب

يتلاو ،رشصم يف9102 ايقيرفأا ممأا ةلوطب
،ءارح˘شصلا ى˘برا˘ح˘م بخ˘ت˘ن˘م ا˘ه˘ب˘ق˘ل˘ب جو˘ت
بيترت لودجب عبارلا زكرملا ،ىلهأ’ا لتحيو

امنيب ،ةطقن73 ديشصرب ،يدوعشسلا يرودلا

رورم دعب ،ةطقن15 ديشصرب لÓهلا ردشصتي

يف ةيوركلا تاشسفانملا تفقوتو ،ةلوج22

يتلا ،ملاعلا لود ةيبلاغ ىقابك ،ةيدوعشسلا
.دجتشسملا انوروك سسوريف يششفت نم ىناعت

ديلو.ف

يليÓب تامدخ ىلع لوصصحلل ةداج تاصضوافم يف لخدي يدوعصسلا بابصشلا

لئابقلا ةبيبشش

 ““فافلا““ وعدي ينافلزلا
رابتعاو سسنوت ىطخ ىلع ريصسلل

نييلحم ايقيرفإا لامصش يبعل

نيمئاقلا ،لئابقلا ةبيبشش بردم ،ينافلزلا نماي يشسنوتلا اعد
نيبعÓلا ددع عفر ىلا ،رئازجلا يف مدقلا ةرك رييشست ىلع

،ةلوطبلا ىوتشسم نيشسحتل ،ىلوألا ةجردلا ةيدنأل بناجألا
ىوت˘شسم˘لا˘ب كا˘ك˘ت˘حÓ˘ل ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ة˘شصر˘ف˘لا ح˘ن˘مو
نأا تظحل““ :ةيفحشص تاحيرشصت يف ،ينافلزلا لاقو ،يلاعلا

نومدقي م˘ه˘نإا ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل برا˘ق˘ت˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نألا ىو˘ت˘شسم
،““رومألا نم ريثكلا نيشسحت ىلإا ةجاحب مهنكل ،اديج ادودرم
ح˘ب˘شصأا بنا˘جألا ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا دد˘˘ع ةدا˘˘يز نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا““ :فا˘˘شضأاو
قيقحت نم ةيدنألا ن˘ك˘م˘ت˘ت ىت˘حو ،ىو˘ت˘شسم˘لا ع˘فر˘ل ا˘يرور˘شض
بعÓلا حنم ىلإا ةفاشضإا ،ةيقيرفألا تلوطبلاب ةديج جئاتن
نأا ىنمتأا““ :ع˘با˘تو ،““ه˘تا˘ي˘نا˘ك˘مإا ر˘يو˘ط˘ت˘ل ة˘شصر˘ف˘لا ،ير˘ئاز˘ج˘لا

ل˘ث˘م ارار˘ق ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب يور˘ك˘لا نأا˘ششلا ىل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘˘لا ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ي
،نييلحم ةبرا˘غ˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا را˘ب˘ت˘عاو ،سسنو˘ت ي˘ف م˘ه˘ئار˘ظ˘ن
ملكتنو ،تاداعلا سسفن كلتمن اننأا امب ،ادحاو ادلب ربتعن نحنف
باد˘ت˘نا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نألا ىل˘ع بج˘ي““ :م˘تأاو ،““ة˘غ˘ل˘لا سسف˘ن

ي˘مار˘ت˘حا ل˘ك ع˘مو ،ة˘فا˘شضإلا م˘يد˘ق˘ت ىل˘˘ع ن˘˘يردا˘˘ق ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل
ل ،رئازجلا يف بناجألا نيبعÓلا نم ريثكلا كانه ،قرفلل
.““انه بعللاب مهل عفششي ام نومدقي

 ديلو.ف

يلاطيإلا انيتنرويف نع سسراف دمحم لصصفت ةدحاو ةوطخ
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

فراطلاب ةصسؤغاد يف ةعرزمب يحصصلا رجحلا زكرمب تعصضوو

ةبانع ءانيم ربع اضسنرف نم رقبلا نم صسأار993 داريتضسا
لسسانتلا ةددعتم بولح رقب سسأار993 اهنتم ىلع ةرخاب ةبانع ءانيم عوبسسأ’ا اذه رحب لبقتسسا
دعبو راقبأ’ا ةنياعمب نايرطيب ناتسشتفم تماق ثيح،اسسنرف نم سصاخ يداسصتقا لماعتم اهدروتسسا
نامقسس ةعرزم ىوتسسم ىلع يحسصلا رجحلا زكرملا ىلإا تلوح ،يحسصلا اهفلم ىلع ةقفاوملا ءاطعإا

.اينوناق اهيلع سصوسصنملا ليلحتلا ةيلمع لامكتسسا لجا نم سسابسسبلا ةيدلبب ةسسوغاد يحب رامع
نأا ””ةعاسس رخآا»ـل ةبانعب ةيحÓفلا حلاسصملا ةيريدمل ةعباتلا ةيئ’ولا ةيرطيبلا ةسشتفملا تفسشك
تماق ثيح،ءادوسسو ءاسضيبو ءارمحو ءاسضيب اهنم نوللا ةجودزم اسسنرف نم تدروتسسا راقبأ’ا
دعبو ،يحسصلا اهفلمو راقبأÓل ةنياعمب ةرخابلا لوسصو روف دودحلاب ناتلماعلا ناتيرطيبلا ناتسشتفملا
يحب رامع نامقسس ةعرزم ىوتسسم ىلع يحسصلا رجحلا زكرملا ىلإا تلوح،هيلع ةقفاوملا ءادبا
دقو اذه،اينوناق اهيلع سصوسصنملا ليلحتلا ةيلمع لامكتسسا لجا نم سسابسسبلا ةيدلبب ةسسوغاد
راقب’ا نا يعامتج’ا لسصاوتلا عقومب اهحتفسص ىلعةبانعب ةيحÓفلا حلاسصملا ةيريدم ترسشن
.ايعانطسصا ةقحلم””نياتسشل وا ميرب”” ةلÓسس نم لماوح يخارأا نع ةرابع يه ةدروتسسملا

ةسشيعوب م

ةنيطنصسقب نؤع06و ءافطإا ةنحاصش31 ريخصست مت امنيب

يلوطناكلا يحب تاعدوتضسم3 ـب لوهم قيرح بوضشن
يناوأا و مزاؤلل تاعدؤتصسم30 ىؤتصسم ىلع لؤهم قيرح ’وز ةيناثلا ةعاصسلا دودح يف ضسمأ’ا لوأا مؤي بصشن
( يلؤتنك ) دمحأا يلبج يحب97 مقر ينطؤلا قيرطلاب ةنئاكلا ةيكيتصسÓب داؤم نم عؤنصصم اهمظعم ةيلزنم
،لخدت ةنحاصش31 يف لثمتملا و مزÓلا دادعتلا ةيندملا ةيامحلا حلاصصم ترخصس ثيح ،نايزؤب ةماحلا ةيدلب
،ةنيطنصسق ةي’ؤل ةيندملا ةيامحلا ريدم فارصشإا تحت تمت ةيلمعلا ،ةيندم ةيامح نؤع06 و فاعصسإا يترايصس
نامصض عم ،ةيرصشب رئاصسخ ليجصست نود نيرواجملا ناكصسلا و تاكلتمملا ةيامح و قيرحلا ىلع ةرطيصسلا مت

ثيح ةيلاع دج تايؤتصسمب بهللا ةنصسلأا تدعاصصت دقو،قيرحلا دامخإا نم ماتلا دكأاتلا ىتح ةصسارحلا ةيلمع
لÓخ ةرارحلا تاجردل ديدصشلا عافتر’ا عم قيرحلا اذه نمازتو ةنيطنصسق ةنيدم طصسو نم ناخدلا دهؤصش

زاكعؤب لامج.مايصصلا رهصش زع لصض يف ةيندملا ةيامحلا لاجر ةمهم نم بعصص ام ةرتفلا هذه

 ءاضضيبلا موحللا نم اراطنق31 طبضض
فيطضسب كÓهتضسÓل ةحلاضص ريغ

كÓهتسسÓل ةحلاسصلا ريغ ءاسضيبلا موحللا نم ةربتعم ةيمك زجح نم فيطسس ةي’و نمأا حلاسصم تنكمت

ةيئ’ولا ةحلسصملاب ةفاظنلاو ريهطتلا ةعومجم دارفأا لبق نم ترطأا ةيلمعلا .اراطنق (31) ـلا اهنزو قاف
اطهل اسصيسصخ جهتنملا لمعلا لجمانرب لسضفب تءاجو ،فيطسس ةي’و نمأ’ ةعباتلا يمومعلا نمأÓل
ةيسسيئرلا قرطلا مهأا ربع ةينمأ’ا ةبقارلا زجاوحو ةيباقرلا تايرودلا فيثكت فرع يذلاو ،سضسضرغلا

نم ةربتعم ةيمك لقنت اهنأا حسضتإا ةيعفن ةبكرم فيقوت نم ةبقارملا طاقنيدحإا دارفأا ماق ثيح ،ةيعرفلاو

رقتفتو ديربت ماظنب ةئيهم ريغ ةبكرم نتم لقنت تناك يتلاو ،اراطنق31 ـلا تقاف يتلا ءاسضيبلا موحللا
اهتحسص تبثت نأا اهنأاسش ن˘م ي˘ت˘لا ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لا ة˘ب˘قار˘م˘ل˘ل ع˘سضخ˘ت م˘ل ا˘ه˘نأا ا˘م˘ك ،ة˘فا˘ظ˘ن˘لا طور˘سش ى˘ندأ’
مامأاو ةسصخرملا ريغ حباذملا ىدحإا نوكي نأا حجرأ’او لوهجم موحللا كلت ردسصم نأ’و ،كÓهتسسÓل

لÓخ ةي’ولا هدهسشت يذلا رحلا مغر ديربت ماظنب ةئيهم ةبكرم لامعتسسإا ةيمهأا يعارت مل يتلا هلقن فورظ
ةينوناقلا تاءارجإ’ا لامكتسسا دعب .يناويحلا كÓهتسسإÓل موحللا كلت ليوحت مت ،يراجلا عوبسسأ’ا
موحلل قيوسستلا فدهب لقن نأاسش يف ،نيفلاخملا دسض ايئازج افلم ةيئاسضقلا ةيطبسضلا تدعأا ،ةمزÓلا
.اهيف تبلل ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلل لسسرأا ،ردسصملا ةلوهجم ءاسضيب

ر نميا

RUEISNOM”” ة˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘ع بحا˘˘˘˘˘سص ف˘˘˘˘˘سشك

SERIOSSECCA”” نيمل دمحم عانم باسشلا
رو˘ط˘ت ىد˘م ن˘ع ه˘ث˘يد˘ح ي˘˘ف ””ة˘˘عا˘˘سس ر˘˘خآا”” ـل
يف رئازجلا يفو ةبانع يف ةينورتكل’ا ةراجتلا

لك يه ةينورتكل’ا ةراجتلا”” :لاقف ةرتفلا هذه
اهب لماعتلا متيو ةمدقتملا لودلا يف ايلاح ءيسش
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘مأا ،ا˘ب˘ير˘ق˘˘ت ت’ا˘˘ج˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ي˘˘ف
و سسا˘سسأ’ا بير˘ق˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا ي˘˘ف نو˘˘كت˘˘سسف
هعيراسشمب سصخي امي˘ف ا˘مأا ،””ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ةرو˘ث˘لا
ربكأا ةركف ديسسجت متيسس لجاعلا بيرقلا يف»:لاق
رجاتم عيمج ط˘بر˘ل ي˘نور˘ت˘كلا ع˘قو˘م و ق˘ي˘ب˘ط˘ت

ةلحرم يف ىرخأا تاي’و و ىلوا ةلحرم يف ةبانع

43 نم ةيئدبم ةقفاوم ىلع انلسصح دقو ةيناث

ةزهج’ا،ةسسبلأ’ا عيب تÓحم رارغ ىلع Óحم
تÓحم ،بيسساوحلا دا˘ت˘ع ع˘ي˘ب ،ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلا
ةفاسضإا ،رافسسأ’ا و ةحايسسلا ت’اكو ،تامدخلا
رارغ ىلع دعب نع اهبلط نكمي تامدخ ىلإا
عم هتبرجت سصخي اميفو ،نيماحللاو نيقÓحلا
ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب»:لا˘ق ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا ةرا˘ج˘ت˘لا
ةقث وه لكسشملا رئازجلا و ةبانع يف ةينورتكل’ا
لسضفأ’ا ن˘م نا˘ك اذ˘ه˘ل تا˘ح˘ف˘سصلا ي˘ف نو˘بز˘لا

بسسكل سصخسشك نلعلا ىلإا جورخلا يل ةبسسنلاب
ريغ تلازام تاحف˘سصلا ي˘ف سسا˘ن˘لا ة˘ق˘ث˘ف ة˘ق˘ث˘لا

امأا ،””لايتح’ا و ةيمهولا تاحفسصلا ةرثكل ةلماك
»:لاقف هنئابزل اهمدقي يتلا تامدخلا سصخي اميف

-SECCA RUEISNOM”” ة˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘ع

SERIOS”” و ة˘˘با˘˘سش ةر˘˘كف ن˘˘ع ةرا˘˘˘ب˘˘˘ع ي˘˘˘ه
نم ةديرف تامد˘خ ة˘عو˘م˘ج˘م مد˘ق˘ت ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا
تاراوسسسسكأ’او ةلاق˘ن˘لا ف˘تاو˘ه˘لا ل˘ث˘م ا˘ه˘عو˘ن
تامدخ اسضيأا مدقن امك ،ادج ةيسسفانت راعسسأاب

YFOTOPS ’XILFTEN تاكارتسش’ا

REZEEDتامدخو ،ةيلايخ راعسسأاب ةيمسسرلا

-AMA لثم عقوم يأا نم ينورتكل’ا قوسستلا

NOZ،SSERPXEILAىلع ةدعا˘سسم˘لاو
تارودلا و سسوردلا،””اريسسيابلا”” تاقاطب ريفوت
ليومت ميدقتو ةينورتكل’ا ةراجتلا يف ةيميلعتلا
تاروسشنملا لسصت ثيحب تا˘ح˘ف˘سصل˘ل ي˘فار˘ت˘حا
،نيفده˘ت˘سسم˘لا ن˘ئا˘بز˘لا ى˘لإا ة˘سسورد˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب
حيلسصت ،نحسشلا تاقاطب و باعلأ’ا لك نحسش
ة˘مد˘خ كلذ˘˘ك و بي˘˘سساو˘˘ح˘˘لا و ف˘˘تاو˘˘ه˘˘لا ل˘˘ك
.ةمدقملا يناجملا ليسصوتلا

سسافر ناميلسس

 ““SERIOSSECCA RUEISNOM““ ةمÓع بحاصص
:““ةعاصس رخآا““ ـل فصشكي نيمل دمحم عانم

 لبقتضسملا يه ةينورتكللا ةراجتلا»
““ةيقيقح ةروث ثدحتضسو رئازجلا يف

قلغلاب رماوأاو ةدصساف ةربتعم تازؤجحمو ةبراصضم

 ةضسبت يف نيضشاضشغلا راجتلل ةيعدرلا تايلمعلا لضصاوت
تاجرخ ةصسبت ةي’ؤب ةراجتلل ضشغلا عم˘ق ة˘قر˘ف ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ة˘ما˘ع˘لا ة˘طر˘صشلا قر˘ف ل˘صصاؤ˘ت
لجأا نم ضصاصصتخ’ا عاطقب اهل ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘عدؤ˘ت˘صسم˘لاو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داؤ˘م˘لا ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘م˘ل ة˘يد˘ق˘ف˘ت ة˘ي˘ناد˘ي˘م
تاجتنملا فل˘ت˘خ˘م ةدؤ˘ج ة˘ب˘قار˘م اذ˘كو ير˘صشب˘لا كÓ˘ه˘ت˘صسÓ˘ل ة˘ه˘جؤ˘م˘لا ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا ع˘ل˘صسلا را˘ك˘ت˘حا ة˘برا˘ح˘م
نم ةربتعم تايمك زجح نم نييصضاملا نيمؤيلا لÓخ ةيناديملا قرفلا تنكمت ثيح تÓحملا يف ةصضورعملا
مؤحللا نم غلك51 زجح مت ثيح ،يرصشبلا كÓهتصسÓل ةلباقلا ريغو ةيحÓصصلا ةيهتنم اهنم ةيئاذغلا داؤملا
ةنيرفلا نم راطنق21 نم رثكا و نيزختلاو ظفحلا طورصش اهيف مرتحت مل ةصضيب0045 و ةدصسافلا ءارمحلا

ةيحÓصصلا يهتنم ؤه ام اهنم ةيئاذدغلا داؤملا نم ةيمك ىلا ةفاصضإ’اب ةبراصضملل ةهجؤم ةرتؤف نود ديمصسلاو
فÓتإ’اب ةقلعتملا تاءارجإ’ا عيمج ذاختا كلذ ىلع ءانب متيل ةيرابج’ا مصسؤلا تانايب هيف مدعنت ام اهنمو
ةيطرصشلا تايلمعلا لÓخ نا ركذيو ،ةصصتخملا حلاصصملا عم قيصسنتلاب نيفلاخملا دصض ةيئازجلا ةعباتملاو
0202/30/52 يف خرؤؤملا96/02 يذيفنتلا مؤصسرملا دؤنب ةفلاخم ببصسب ةيراجت تÓحم90 عيمصشتو قلغ مت

.هتحفاكمو91 ديفؤك انورؤك ءابو راصشتنا نم ةياقؤلا ريبادتب قلعتملا
نايفصس ةزمحلا

 لجيجب نمألا ةضضبق يف لزانملا قراضس
دعب رمعلا نم نيرسشعلاو ةعسساتلا يف اباسش لجيج ةي’و نمأاب عباسسلا يرسضحلا نمأ’ا رسصانع فقوأا
مÓعإ’ا ةيلخل نايب بسسحو .ةينكسس ققسشو لزانم تفدهتسسا يتلا تاقرسسلا نم ةعومجم يف هطروت
ددع تفدهتسسا يتلا تاقرسسلا زغل كف يف اوحجن عباسسلا يرسضحلا نمأ’ا رسصانع ناف ةي’ولا نمأاب
سضرعت سصوسصخب ةريخأ’ا هذه باحسصأا اهب مدقت يتلا يواكسشلا ةيفلخ ىلع لزانملاو ققسشلا نم
تنكمو ،موينيمولأ’ا نم ةعونسصملا باوبأ’او ذفاونلا رارغ ىلع ةقرسسلل ققسشلا هذه تازيهجت سضعب

مت ثيح تاقرسسلا هذه يف يسسيئرلا طروتملا فيقوت نم نمأ’ا رسصانع اهب ماق يتلا ثحبلا ةيلمع
ةيئاسضقلا تاهجلا ىلع هسضرع متيل ريخأ’ا اذه طيحمب اذكو هلزنم لخادب تاقورسسملا سضعب طبسض
ةريخأ’ا هذه تقلطأا لجيج ةي’و نمأا حلاسصم تاطاسشنب لسصتم قايسس يفو .نجسسلا هتعدوأا يتلا
يتلا ةلمحلا هذه لÓخ متو ،ةحوتفملا رجاتملا بحسصأا ةدئافل ةديدج ةيسسيسسحت ةلمح ءاعبرأ’ا
ةياقولا بيلاسسأا عابتا ةرورسضب راجتلا ةيعوت يراجلا يامر رهسش نم نيرسشعلا ةياغ ىلا لسصاوتتسس
مهسسفنأا ةيامح لجأا نم مهل تمدق يتلا تاميلعتلا مارتحاو مهنئابز عم لماعتلا يف انوروك سسوريف نم
تاءاسضفلا هذهل يرودلا ميقعتلا اذكو ةفاظنلا طورسشب ديقتلا لÓخ نم لتاقلا سسوريفلا نم مهراوزو
 دوعسسم .م.يعامتجإ’ا دعابتلا نع كيهان ةيراجتلا

يقاوبلا ماب ةيلقعلا تارثؤوملا نم صصرق045 نم ديزا مهتزوحب صصاخضشا ةثÓثل دح عضضو
نيع ةرئاد نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةلقنتملا ةقرفلا عم قيصسنتلاب ةصشرك نيع ةرئاد نما حلاصصم ارخؤؤم تنكمت
, ضصرق045 نم ديزاب تردق.ةيلقعلا تارثؤؤملا نم ةربتعم ةيمك زجحو ضصاخصشأا ةثÓث فيقؤت نم ةصشرك
اميصس’ ةميرجلا لاكصشأا فلتخم ةبراحم راطا يف لخدت يتلاو ةماعلا تاقÓعلاو لاصصت’ا ةيلخ ناي بصسحب ةيلمعلا

مايقلا لجأا نم يلاحلا فرظ˘لا ي˘ل˘غ˘ت˘صسم˘ل يد˘صصت˘لا اذ˘كو ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤؤ˘م˘لاو تارد˘خ˘م˘لا˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘تا˘م
مت نيأا ،ضصاخصشأا ةثÓث اهنتم ىلع ناك ةينمأا ةبقارم ةطقن ىؤتصسم ىلع ةبكرم فيقؤت دعب،يمارج’ا مهطاصشنب

03 و32 نيب مهرامعأا حوارتت نيذلا ةثÓثلا نيطرؤتملا فيقؤت عم غلم20 ليرتؤفير ءاود نم ضصرق174 زجح

07 ىلع رثع نيأا ةينؤناقلا تاءارج’ا ةفاك ذاختا دعب نكاصسملا دحأا ضشيتفت مت ةيصضقلا يف قيقحتلابو ،ةنصس

ةحنج : ةيصضق نع ايئازج افلم مهدصض زجنا نيا نم’ا رقم ىلا نيطرؤتملا دايتقا متيل.ءاودلا ضسفن نم ضصرق
مامأا مهميدقت مت ،ةيلقع تارثؤؤم ءارصشو عيبلل عصضو وأا عيب وأا ضضرع وأا ةزايحب ةعورصشم ريغ ةقيرطب مايقلا
 راهز دمحا.مهرما يف تلصصف يتلا ةيئاصضقلا تاهجلا

ايعامتجاو ايحصص لفكتلل ةجاح يفو ضضرملا نم يناعي

 ““ياب ميهاربإا““ نانفلل ةيعامتجإلاو ةيحضصلا ةيعضضولا
ةفاقثلا ةريزو بتكم قوف

ةي’و نع ينطولا يبعسشلا سسلجملاب بئانلا لسسار
سضرغب ةفاقثلا ةريزو ”” باهولا دبع ةرياد ””ةبانع
ءانغلا نانفل ةيعامتجإ’او ةيحسصلا ةلاحلاب لفكتلا
ىوت˘ح˘م ي˘ف بئا˘ن˘لا لا˘قو.يا˘ب م˘ي˘هار˘بإا ي˘ب˘ع˘سشلا
ىلع ةيمسسرلا هتحفسص ربع ةروسشنملا ةلسسارملا
ينطاوم ةدسشان˘م˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سسإا »: سسمأا كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا

نانفلا لاغسشنإا م˘كي˘لإا ع˘فرأا ،ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ي˘نا˘ن˘فو
يبعسشلا ءانغلاب فورعملا ة˘ن˘يد˘م˘لا خ˘ي˘سش ،ر˘يد˘ق˘لا
دعب ،سشارفلا سضرملا همزلأا يذلا ،””ياب ميهاربإا””
ايلاحو ،دسشر نبإا ىفسشتسسمب ةيحارج ةيلمع ءارجإا
،ينوبلاب ةرورعزوب يحب يف هلزنم يف دجاوتي

نم لوزنلاو دوعسصلا ىلع رداق ريغ تاب هنأا ثيح
ةريزولا بطاخو.””سضرملا ةدسش نم تيبلا ىلإاو

بحب ىظحي يدلا ليسصأ’ا نانفلا اذه نإا »: Óئاق
سسانلا نم هبرقو ه˘قÓ˘خا ل˘ب˘نو ه˘ع˘سضاو˘ت˘ل سسا˘ن˘لا
ةيعامتجاو ةيح˘سص ل˘كا˘سشم ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ءا˘ط˘سسب˘لا

ريغ هنوكل ةثافتلا ايسصخسش مكنم نوبلاطي هيبحمو
ىلإا ةجاح يف لازي’و جÓعلا فيلاكت ىلع رداق
يف لثمتملا هبلطم نع Óسضف ،نيتيحارج نيتيلمع
قباطلاب ةدجاوتملا ةيلاحلا هتقسش رييغتب ةبلاطملا
ادسشانم””.مزأاتملا يحسصلا هعسضو هببسسب سسماخلا
””نانفلل نوعلا دي ميدقتل اعيرسس لخدتلا ةريزولا
ن˘م ن˘كم˘ت˘يو هرو˘ه˘م˘ج˘ل دو˘ع˘ي˘ل ””يا˘˘ب م˘˘ي˘˘هار˘˘با

سصن يف ءاج ام بسسح ،ةينفلا هتلاسسر ةلسصاوم
.ةلسسارملا

نيمأا لداع
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