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داسفلا اياضق يف نيطروتملا قح يف ةليقث ماكحأ

3 صص علاط

3 صص علاط

«كافوسس» ةيسضق يف ةنسس02 ـب براوسشوبو تاونسس01 ـب يملوعو اذفان انجسس اماع21 ـب ىيحيوأا ةنادإا ^

””لÓـــــــسس””و ””ىيحيوأا””ـل اـــــــماع51و دادح يلع قح يف اذـــــــفان انجسس ةنسس81 سسامتلا ^

يسضاق رداـــــــقلا دبعو لوـــــــغ رامع  قح يف تاوـــــــنسس01و ةنسس21 سساـــــــمتلا ^

””نيـــــــقباسسلا تاـــــــموكحلا ءاـــــــسسؤورو ةـــــــقيلفتوب تاـــــــميلعت تذـــــــفن”” :لوغ ^

2 صص علاط

4 صص علاط

2 صص علاط

5 صص علاط

ةـــــيبرتلا عاـــــطق لاـــــمع بـــــلاطمب لـــــفكتلا ناـــــمسض لـــــجأا نـــــم عـــــفارت «ويتنسسألا»^

3 ةرصضخوب يف ةعولاب فيظنت لÓخ بيصصأأ

ينطولا ناويدلاب لماع ةافو
هترداغم دعب ينوبلاب ريهطتلل
ارخؤوم انيسس نبا ىفسشتسسم
ريهطتلأ نأويد لماع نأأ ““ةعاصس رخآأ““ رداصصم تفصشك
أرخؤوم انيصس نبأ ىفصشتصسم رداغ يذلأ ينوــبلأ ةيدلبب
تحت هليمز لأزــي’ اميف ،سسمأأ ءاصسم ةايحلأ قراف دق
يذلأ يطرصشلأ امأأ ،رقتصسملأ ريغ هعصضو ببصسب ةيانعلأ

يف هتلاحف يندملأ يزلاب ةثداحلأ عقوم يف ناك
ةيحصضلأ نأأ ““ةـعاـصس رــخأأ ““رداصصم تلاق ثيح .نصسحت
رداغ دـق ،ةنصس34 رمعلأ نم غلابلأ ““ز،ل““ وعدملأ

ىقب اميف ،نيمرصصنملأ نيمويلأ يف انيصس نبأ ىفصشتصسم
ةياغ يلأ ةيبطلأ ةيانعلأ تحت يطرصشلأو هليمز
نأويدلل ةماعلأ ةيريدملأ اهتهج نم ،امهتلاح نصسحت
يوهجلأ نأويدلل ةنجل تلصسرأأ ريهطتلل ينطولأ
نيباصصملأ ةريخأ’أ هذه ترأز نــيأأ ،ةبانعب ريهطتلل
،ايصسفن مهب لفكتلأو مهتحصص ىلع نانئمط’أو
3 ةرصضخوب يحب أرخؤوم تعقو ةثداحلأ ناف ريكذتلل
ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم تقلت نيأأ ،ينوبلأ ةيدلبب
يف ريهطت لامع طوقصس هدافم ءأدن اهنيح ةبانعب
نيع ىلإأ لقنتلأ مت روفلأ ىلع3ةرصضخوبب ةعولاب
ثداحلأ نأأ نيبت ةنياعملأو لوصصولأ دعبو ناكملأ

يف ثلاث سصخصشو ريهطت Óماع دوجو يف لثمتي
اهفيظنت لجأأ نم ’زن رتم4 يلأوح اهقمع ةعولاب
ام ناعرصس نكل ،جراخلأ يف عبأر سصخصش دجو اميف،
حئأورل مهقاصشنتصسأ ببصسب ةعبرأ’أ سصاخصشأ’أ قنتخأأ

يف ةعاصس رخآأ رداصصم بصسح ةلثمتملأو ةماصس تأزاغو
ةلاح يف مهنم نينثأ دجو نيأأ ،تيربكلأ سضمح

سسفنتلأ يف ةبوعصص نم نايناعي نأرخآ’أو ءامغإأ
نيع يف روفلأ ىلع ةيلوأ’أ تافاعصسإ’أ مهل مدقتل،
مزÓلأ جÓعلأ يقلتل ىفصشتصسملأ ىلإأ أولقن مث ناكملأ
حلاصصملأ اهتهج نم ، ةايحلأ قراف دق ةيحصضلأ نكل
عقومب ةرصضاح تناك ايميلقإأ ةصصتخملأ ةينمأ’أ
اهتاصسبÓم ةفرعمل اهيف قيقحت تحتف نيأأ ةثداحلأ

يوهجلأ ريدملأ هتهج نم ،اهل ةيدؤوملأ بابصسأ’أو
لقتنأ دق ناك لصصيف ماهجوب ةبانعب ريهطتلأ نأويدل
نيباصصملأ ةقفأرمل لوأ’أ مويلأ ذنم ىفصشتصسملأ ىلإأ

ءانثأأ ابيصصأأ امهنأأو اميصس مهتحصص ىلع نانئمط’أو
.امهماهم ةيدأات

ب/ لامج ^
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«كافوضس» ةيضضق يف نيطروتملا قح يف ةليقث ماكحأا

إذفان انجصس اماع21 ـب ىيحيوأإ ةنإدإإ
ةنصس02 ـب برإوصشوبو تإونصس01 ـب يملوع

«كافوضس» عمجم ةيضضقب تفرع يتلاو تارايضسلا بيكرت ةيضضقب ةقلعتملا ماكحألا نع ءاعبرألا سسمأا دمحمأا يديضس ةمكحم تجرفأا
لاجرو نوقباضس ءارزوو ،لÓضس كلاملا دبعو ىيحيوأا دمحأا ناقباضسلا نلوألا ناريزولا اهيف طروت يتلاو «يملوع دارم» اهكلامل
رمأا رادضصإا عم ةذفان ةمارغ يرئازج رانيد ينويلمو ،اذفان اضسبح ةنضس02 ةبوقعب براوضشوب مÓضسلا دبع ةنادإا مت ثيح ,لامعأا

 .هقح يف سضبقلاب
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02 ةبؤقعب نيمأا «ؤبرج» ةنادإا متو

جد نييÓ˘م8 و اذفا˘ن ا˘شسب˘ح ة˘ن˘شس

،هيلع سضبقلاب رمأا رادشصإا عم ،ةمارغ

01 اه˘تد˘م ة˘ي˘ن˘مأا ةر˘ت˘ف ع˘ي˘قؤ˘ت ع˘م

يملؤع ةحيتف ةنادإا مت امك. تاؤنشس

عم ،اذ˘فا˘ن ا˘شسب˘ح ة˘ن˘شس02 ةبؤقعب

ةمارغ و ،اهيلع سضبقلاب رمأا رادشصإا

تنادأاو.يرئازج رانيد نييÓم8 ةيلام

دمحأا» قباشسلا لوألا ريزؤلا ةمكحملا

اشسبح ة˘ن˘شس21 ةبؤقعب »ىي˘ح˘يوأا

ي˘ف˘شسؤ˘ي ف˘شسؤ˘ي ن˘يدأا ا˘م˘ي˘ف ،اذ˘فا˘˘ن

اذ˘فا˘ن ا˘شسب˘ح تاؤ˘˘ن˘˘شس3 ة˘بؤ˘ق˘ع˘ب

حيرشصتلا و ،ةذفان ةمارغ جد نؤيلمو

و حلاشصملا سضراعت ةمهت نم هتءاربب
دارم يملؤع ةنادإا مت امك .ةؤششرلا

8 و اذفان اشسبح تاؤنشس01 ةبؤقعب
ن˘˘يدأاو.ةذ˘˘فا˘˘ن ة˘˘مار˘˘غ جد ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م

تاؤنشس7 ةبؤ˘ق˘ع˘ب رد˘ي˘خ ي˘م˘لؤ˘ع

هعاديإا عم جد نييÓم8 و اذفان اشسبح
اذفا˘ن ا˘شسب˘ح ن˘ي˘ما˘عو ،ة˘شسل˘ج˘لا ن˘م
ةنشس اهنم ،نيمأا ةريت دمحم ناؤلعل

جد ف˘˘˘لأا002و ذي˘ف˘ن˘ت˘لا ة˘فؤ˘قؤ˘م

3 ة˘بؤ˘ق˘ع˘ب با˘يدؤ˘ب ن˘˘يدأاو .ة˘˘مار˘˘غ
حيرشصتلا ع˘م ،اذ˘فا˘ن ا˘شسب˘ح تاؤ˘ن˘شس
ميركلا دبع و يزؤف يوانج ةءاربب
يديشس ةمكحم تمكحو .ىفطشصم
ةبؤقعب اديج نيدلا رشصن ىلع ،دمحمأا

ذافنلا ةفؤقؤم ماع اهنم اشسبح نيماع

.يرئاز˘ج را˘ن˘يد ف˘لأا002 ةمارغو

ةبؤقعب ةريرغؤب نيدلا رؤن نيدأا امك
،ذافنلا ةفؤقؤم ماع اهنم سسبح نيماع

،جد فلأا002 اهردق ةيلام ةمارغو
نيماعب ي˘لرد˘شصق م˘ير˘ك ن˘يدأا ا˘م˘ي˘ف
و ذافن˘لا ة˘فؤ˘قؤ˘م ما˘ع ا˘ه˘ن˘م ،ا˘شسب˘ح

رانيد فلأا002 ةميقب ةيلام ةمارغ
ةريت دمحم ناؤلع نيدأا اميف .يرئازج
ةنشس اهنم ،اذفان اشسبح نيماعب ،نيمأا

رانيد فلأا002 و ذيفنتلا ةفؤقؤم
ة˘˘نادإا تم˘˘ت ا˘˘م˘˘ك.ة˘˘مار˘˘غ ير˘˘ئاز˘˘˘ج
كنبل قباشسلا ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا سسي˘ئر˘لا
ر˘م˘ع» ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا سضر˘ق˘لا

اشسبح تاؤن˘شس3 ةبؤقع˘ب «با˘يدؤ˘ب
و يزؤف يوانج ةئربت مت اميف ،اذفان

مكحلا متو .ى˘ف˘ط˘شصم م˘ير˘كلا د˘ب˘ع
نيماع ةبؤقعب ،اديج نيدلا رشصن ىلع

،ذا˘ف˘ن˘لا ة˘فؤ˘قؤ˘م ما˘ع ا˘ه˘ن˘˘م ا˘˘شسب˘˘ح

را˘˘˘ن˘˘˘يد ف˘˘˘لأا002 ة˘˘˘˘مار˘˘˘˘˘غو
ةريرغؤ˘ب ن˘يد˘لا رؤ˘ن ن˘يدأاو.ير˘ئاز˘ج
˘ما˘ع ا˘ه˘ن˘م ،ا˘شسب˘ح ن˘ي˘ما˘ع ة˘بؤ˘ق˘ع˘˘ب

002 ةيلام ةمارغو ،ذا˘ف˘ن˘لا ة˘فؤ˘قؤ˘م
ةمكحملا تنادأاو .يرئازج رانيد فلأا

اهنم ،اشسبح نيماعب يلردشصق ميرك
ةي˘لا˘م ة˘مار˘غو ذا˘ف˘ن˘لا ة˘فؤ˘قؤ˘م ما˘ع

اميف .يرئازج رانيد فلأا002 ةميقب
نيماع ةبؤقعب ليعامشسإا نودبع نيدأا

ذا˘ف˘ن˘لا فؤ˘قؤ˘م ما˘ع ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ،ا˘˘شسب˘˘ح

متو .يرئازج رانيد فلأا002 ةمارغو
ةمارغب ةعباتملا لحم تاكرششلا ةنادإا

يرئازج رانيد نؤيلم23 ةميقب ةيلام
ـب ةيمؤمعلا ةنيزخلا سضيؤعت عم ،

.يرئازج رانيد رايلم522
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ةمكحم ىدل ةيرؤهمجلا ليكو سسمتلا

سسبحلاب اما˘كحا سسمأا د˘م˘ح˘ما يد˘ي˘شس

اذفان اشسبح ةنشس02و51 نيبام حوارتت

لجر ة˘ي˘شضق ي˘ف ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا ق˘ح ي˘ف

يلع يلاملا لتراكلا بحاشصو لامعألا

ةماعلا ةباينلا لثمم بلاط ثيح,دادح

ةبؤقع طيلشستب ةمكاحملا ةشسلج لÓخ

نيلوألا نيريزؤلل اذفان اشسبح ةنشس51
دمحأاو لÓ˘شس كلا˘م˘لا د˘ب˘ع ن˘ي˘ق˘با˘شسلا
ةبؤقع قيبطت سسم˘ت˘لا ا˘م˘ي˘ف ،ى˘ي˘ح˘يوأا

لامعألا لجرل ةنشس81ـل ذفانلا نجشسلا

اشسبح ةنشس02 سسمتلا اميف دادح يلع
د˘ب˘ع ق˘با˘شسلا ة˘عا˘ن˘شصلا ر˘يزؤ˘ل اذ˘˘فا˘˘ن
تءا˘˘˘˘˘˘جو .براؤ˘˘˘˘˘˘ششؤ˘˘˘˘˘˘˘ب مÓ˘˘˘˘˘˘˘شسلا

ن˘˘ير˘˘يزؤ˘˘لا  ق˘˘ح ي˘˘ف تا˘˘شسا˘˘م˘˘ت˘˘˘للا
رامع ةيمؤم˘ع˘لا لا˘غ˘ششأÓ˘ل ن˘ي˘ق˘با˘شسلا

ةنشس21ـب يشضاق رداقلا دبعو لؤغ

امك.يلاؤتلا ىلع اشسبح تاؤنشس01و

8 طيلشست ماعلا قحلا لثمم سسامتلا
يريزو ق˘ح ي˘ف اذ˘فا˘ن ا˘شسب˘ح تاؤ˘ن˘شس
و سسنؤي نب ةرامع نيقباشسلا ةعانشصلا
بل˘ط˘لا سسف˘ن ؤ˘هو ي˘ف˘شسؤ˘˘ي ف˘˘شسؤ˘˘ي

ةي˘مؤ˘م˘ع˘لا لا˘غ˘ششألا ر˘يزؤ˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب

دبعو يعلط ةعمجؤب قبشسألا لقنلاو

داد˘ح ي˘ل˘ع ق˘ي˘ق˘شش ا˘مأا.نÓ˘عز ي˘ن˘غ˘لا

لثمم هقح يف سسمتلا دقف دادح حؤبر

ةنشس21ـل  سسبحلاب امكح ةماعلا ةباينلا

هتاؤخأا قح يف تاؤنشس تاؤنشس01و

.دمحم و نايفشس رمع نايزم
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ىلع لؤغ رامع ،قباشسلا ريزؤلا راشس
ن˘ي˘ق˘با˘شسلا ة˘مؤ˘كح˘˘لا سسي˘˘ئر ج˘˘ه˘˘ن
مهتلا ىلع دري ؤهو ىيحيوا و لÓشس
ح˘ن˘م سصؤ˘شصخ˘˘ب ه˘˘ي˘˘لإا ة˘˘ه˘˘جؤ˘˘م˘˘لا
يتلا يشضارتلاب ةيمؤمعلا تاقفشصلا
،قبا˘شسلا سسي˘ئر˘لا ن˘م ر˘مأا˘ب ا˘ه˘نا لا˘ق
راطإا ي˘ف ،تا˘عا˘ط˘ق˘لا ل˘ك» ا˘ف˘ي˘شضم
تناك ،ةيرؤ˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
.«طيشسبلا يشضارتلا راطإا يف حنمت
ىلا سسما ةشسل˘ج˘لا ي˘شضا˘ق ع˘م˘ت˘شساو
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل ق˘˘ب˘˘شسألا ر˘˘يزؤ˘˘˘لا

يف ،لؤغ رامع ،ةيمؤمعلا لاغششألاو
سصؤشصخب هيلإا ةهجؤملا تاماهتلا

ةنشس راطملل لخدم زاجنإا ةقفشص حنم

ةيمؤمعلا لاغششألا ع˘ّم˘ج˘م˘ل3102
ي˘ل˘ع لا˘م˘عألا ل˘جر ه˘كل˘ت˘م˘ي يذ˘˘لا

سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ّنإا لؤ˘˘˘˘غ م˘˘˘˘عزو .داد˘˘˘˘˘ح

3102 ة˘˘ن˘˘شس د˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘نا ة˘˘˘مؤ˘˘˘كح˘˘˘لا
مت نيأا ،ةي˘بر˘ع˘لا ة˘م˘ق˘ل˘ل ر˘ي˘شضح˘ت˘ل˘ل
لخدم لا˘غ˘ششأا قÓ˘طإا ى˘ل˘ع قا˘ف˘تلا

ةرازو ف˘ي˘ل˘كت م˘تو ر˘ئاز˘ج˘لا را˘˘ط˘˘م
اذ˘ه˘ب ل˘ق˘ن˘لاو ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا لا˘˘غ˘˘ششألا
هنم ءاهتنلا متي نأا ىلع عورششملا

مت نأا عباتو .رهششأا6 نؤشضغ يف
ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا لا˘غ˘ششألا ر˘يد˘م ف˘ي˘ل˘كت
ناكملل لقنت يذلا ةمشصاعلا ةيلؤل
˘ما˘ي˘ق˘لاو ه˘˘ت˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ب ما˘˘قو هرود˘˘ب
عور˘ششم˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا تا˘˘شسارد˘˘لا˘˘ب

لمع و عورششملل يلوأا مييقت لمعو

ريرقتلا بشسحو10.72. مقر ريرقت
ليحتشسملا نم ناك هنإاف ،لؤغ فاشضأا
را˘˘طإا ي˘˘ف را˘˘ط˘˘م˘˘لا ل˘˘خد˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا
ن˘م د˘بل نا˘كو ة˘يدا˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘˘شصلا
فرظ يف يلاجعتشسلا ؤحن باهذلا

تاقفشصلا نؤناق بشسحو .رهششأا6

لاق،2 مقر ةداملا2002 ةيمؤمعلا
ةر˘ي˘خ˘شست˘لا ّنإا ،لؤ˘غ را˘م˘ع م˘ه˘ت˘م˘لا
مت يلاتلابو ةيلاملا ريزو ىلإا لشسرت
ةيلاملا ريزؤل اهلاشسرإاو كلذب مايقلا
اهدعب و سضرتعي ملو سضفري مل يذلا
تاقفشصلل ةينطؤلا ةنجلل هليؤحت مت
Óئاق لؤغ رامع لءاشستو ،ةيمؤمعلا
ا˘نأا اذ˘ه ل˘ك ن˘م ي˘ت˘˘ي˘˘لوؤؤ˘˘شسم ن˘˘يأا»

سصؤشصخبو .«ةمؤكحلا رارق تقبط
داو ة˘˘˘يد˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘لا ككشسلا عور˘˘˘ششم
دق هنإا لؤغ لاق ،وزو يزيتب ىشسيع

،قلع˘م ؤ˘هو ة˘ن˘شس23 هيل˘ع تر˘م
ةمؤ˘كح˘لا را˘ط˘خإا˘ب ما˘ق ه˘نأا ا˘ف˘ي˘شضم
ري˘خأا˘ت˘لا ة˘مار˘غ سصؤ˘شصخ˘بو .كلذ˘ب
،ةزجنملا ةكرششلا ى˘ل˘ع ة˘شضور˘ف˘م˘لا
.عاطقلل اريزو نكي مل هنأا لؤغ دكأا

ؤه قّلعملا فلملا اذه نأا لؤغ دكأاو
تاقفشصلا نؤناق راطإا يف لحي عازن

،2002 ةنشس201 ةداملا ةيمؤمعلا
ن˘ي˘ب عاز˘ن أا˘ششن˘ي ا˘م˘ل لؤ˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
نيفرط نيب ام لحلا ىلإا أاجلي نيفرط
نيفرطلا نيب مها˘ف˘ت ةر˘كذ˘م ل˘م˘ع˘يو
.ةرازؤلا هيلع قفاؤتو

مجانملل ىرخأاو ةقاطلل ةرازوو يوقاطلا لاقتنإلا ريزو رييغت

ةيداصصتقإلإ تاعاطقلإ ىلع زكري يئزج يرإزو ليدعت

يضضاق رداقلا دبعو لوغ رامع  قح يف تاونضس01 و ةنضس21 سسامتلإا ىلإا ةفاضضإلاب

«لÓصس» و «ىيحيوأإ» ـل اماع51و دإدح يلع قح يف إذفان انجصس ةنصس81 سسامتلإإ

يضضارتلاب ةيمومعلا تاقفضصلا حنم ةيضضق يف لوغ

نيقباصسلإ تاموكحلإ ءاصسؤور و ةقيلفتوب تاميلعت تذفن
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يف يئز˘ج˘لا يرازؤ˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا ز˘كر

رهششأا ةتشس دع˘ب ة˘مؤ˘كح˘لا ة˘ل˘ي˘كششت

ع˘با˘ط˘لا تاذ بئا˘ق˘ح˘لا ى˘ل˘˘ع ط˘˘ق˘˘ف

ةطلشسلا ةبغر سسكعي ام يداشصتقلا

ليخادم يواهت ةمدشص سصاشصتما يف

سسوريف تاف˘ل˘خ˘م ل˘شصاؤ˘تو ط˘ف˘ن˘لا

ديجملا دبع سسيئرلا ىرجأاو .انورؤك

،ىلوألا هتمؤكح ىلع تارييغت نؤبت

دهششو ،اهني˘ي˘ع˘ت ن˘م ر˘ه˘ششأا6 دعب

ةظفاحم يئزجلا يمؤكحلا ليدعتلا

ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ب˘ي˘ق˘ح ى˘ل˘ع ق˘يزر لا˘م˘ك

ريزو عم ،رر˘كت˘م˘لا هرؤ˘ه˘ظ ل˘شضف˘ب

ّنأا ديب ،يلع تيأا تاحرف ةعانشصلا
عفششي مل ،ةقاطلا ريزو باقرع دمحم

نادلبلا ةمظنم تاعامتجا سسؤورت هل

اهجورخو «كبوأا» طفنلل ةردشصملا

ىلع ظافحلاب ،هتدهع يف نيتيقافتب
ديج˘م˘لا د˘ب˘ع˘ل ا˘ه˘كر˘ت ي˘ت˘لا ةرازؤ˘لا

قبشسألا ةيئاملا دراؤملا ريزو راطع
ق˘ب˘˘شسألا ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لاو
ثيح ،يطفنلا «كارطانؤشس» عمجمل
مجانملا ةرازو ةبيقح باقرع ىلؤت
.ةقاطلا ةرازو نع اهلشصف مت يتلا

ر˘يزو ة˘يوار نا˘م˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ردا˘˘غو
دعب ،ىلوألا نؤبت ةمؤكح يف ةيلاملا
ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘ل˘˘ل ق˘˘يؤ˘˘شست˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘ششف

نميأاب هشضيؤعت متو0202 يليمكتلا
،رئازجلا كنب ظفاحم نامحرلا دبع
ةيلوؤؤشسملا بشصانم يف جردت يذلا
ةيمؤمعلا ةنيزخلاو رئازجلا كنب نيب
لÓخ رانيدلا دهششو .ةيلاملا ةرازوو
نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ن˘˘م˘˘يأا سسؤور˘˘ت ةر˘˘ت˘˘ف
ع˘جار˘ت ءار˘ج ،ًا˘شسؤ˘شسح˘م ًا˘شضا˘ف˘خ˘˘نا

يطا˘ي˘ت˘حا يوا˘ه˘تو ،دÓ˘ب˘لا تاد˘ئا˘ع
ةحايشسلا ريزو ليقأا كلذك .فرشصلا

سسأار ىلع نيعُملا ،يرؤمرم ناشسح

،يشضاملا ي˘ف˘نا˘ج2 يف ،عا˘ط˘ق˘لا

ناك يذلا ود˘ي˘م˘ح د˘م˘ح˘م˘ب سضؤ˘عو

سسيئرلا ررق امك .ةركشسب ىلع ايلاو

لا˘غ˘ششألا ن˘ع ل˘ق˘ن˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق ل˘˘شصف

عاطقلا سسأار ىلع نيعو ةيمؤمعلا

ريدم بشصنم لغشش يذلا يناه رهزل

ةكرششلل اريدم اهدعبو رئازجلا ءانيم

سسيئرلا مث ،يرحبلا لقنلل ةيرئازجلا

.يرحبلا لقنلا ةكرششل ماعلا ريدملا

ريزو تامد˘خ ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘شسلا رر˘قو

ىلؤت يذلا يرامؤع فيرشش ةحÓفلا

سسيئرلا ةمؤكح ةلاقتشسا ةادغ عاطقلا

يف ،ةقيل˘ف˘تؤ˘ب ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ق˘با˘شسلا

سسأار ىلع نؤبت نيعو،9102 ليرفأا

يذلا ينادمح ديمحلا دبع ةحÓفلا

˘˘ما˘˘ع بتا˘˘ك بشصن˘˘م ل˘˘غ˘˘˘ششي نا˘˘˘ك

جردتو يحÓف سسدنهم ؤهو ةرازؤلل

ناكو .ة˘ن˘شس02 ةد˘م˘ل ةرازؤ˘لا ي˘ف
يف ًاششامكنا عقؤت دق يلودلا كنبلا

4.6% ةبشسنب يرئاز˘ج˘لا دا˘شصت˘قلا

بب˘˘شسب ،ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘شسلا لÓ˘˘˘خ
كلذ˘كو ا˘نورؤ˘ك ة˘ح˘ئا˘ج تا˘ي˘˘عاد˘˘ت
ط˘ف˘ن˘لا را˘ع˘˘شسأا يوا˘˘ه˘˘ت تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت
هبحاشصي ،ةيلكيهلا فعشضلا نطاؤمو

2.5% نم ي˘ل˘خاد˘لا ج˘تا˘ن˘لا ع˘جار˘ت

ةنشسلا2.6 لبا˘ق˘م ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ن˘شسلا
،طفنلا عاطق سصخي ام يفو .ةلبقملا
نأا دارج زيزعلا دبع ةمؤكح عقؤتت
ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا قؤ˘˘شس را˘˘شسح˘˘نا بب˘˘˘شست˘˘˘ي
تاردا˘شص سصي˘ل˘ق˘ت ي˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

،%5.7 ةبشسنب يراجلا ماعلل رئازجلا
عاطق ل˘ي˘خاد˘م سضا˘ف˘خ˘نا ي˘لا˘ت˘لا˘بو

لباقم رلود رايلم6.02 ىلإا طفنلا

يف ةعقؤتم تناك رلود رايلم4.73

0202. ـل ةيلاملا نؤناق

 اضضيرم54 دجاوتي اميف
ةزكرملا ةيانعلا ةحلضصم ىوتضسم ىلع

ةلاح811و ةديدج ةباصصإإ171 ،تايفو8

ةريخألإ ةعاصس42ـلإ لÓخ ءافصشلل تلثامت
سسمأا تايفششتشسملا حÓشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا ةرازو تفششك

سسوريفب ةدكؤؤم ةديدج ةباشصإا ةلاح171 ليجشست نع ءاعبرألا
ىؤتشسملا ىلع تاباشصإلا ددع كلذب عفتريل ،دجتشسملا انورؤك

تلاح8 ليجشست مت نيح يف ،ةدكؤؤم ةلاح84221 ىلا ينطؤلا

تفششكو .ةافو968 ىلإا ةافؤلا تلاح ددع عفتريل ،ةديدج ةافو

811 ءافشش نع ةلجشسملا ةليشصحلل يمؤيلا اهثيدحت يف ةرازؤلا
ةحئاجلا ةيادب ذنم ءافششلا تلاح كلذب عفترتل ،سسوريفلاب باشصم

ىلع ادجاؤ˘ت˘م با˘شصم54 لاز˘ي ل ن˘ح ي˘˘ف .ة˘˘لا˘˘ح2978 ىلا
ترششن ةشسارد تفششكو اذه .ةزكرملا ةيانعلا حلاشصم ىؤتشسم
دجتشسملا انورؤك سسوريفب نؤباشصي نيذلا سصاخششألا نأا ارخؤؤم

تايؤتشسم نؤبشستكي دق سضارعأا مهيلع رهظت لو (91-ديفؤك)
نؤباشصي نيذلا كئلوأا نم سسوريفلا دشض ةعانملا نم ريثكب لقأا
ىشضرم ةيبلاغ ىلع رهظت دق ةشساردلا بشسحو .ةديدشش سضارعأاب
ةريغشص ةبشسن ىدلو ىودعلل اي˘ب˘شسن ة˘ف˘ي˘ف˘ط تا˘مÓ˘ع سسور˘ي˘ف˘لا

هذه نع ريثكلا فرعي لو .قÓطإلا ىلع سضارعأا ةيأا رهظت ل مهنم
ةنراقم رابتخÓل عشضخت نأا لمتحملا ريغ نم هنأل ارظن ةعؤمجملا

يف تÓكششم كلذ يف امب ةديدشش سضارعأا مهيدل رهظت نم عم
نيشصلا يف نؤلمعي ن˘يذ˘لا نؤ˘ث˘حا˘ب˘لا نرا˘قو .ي˘شسف˘ن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘لا

ةقطن˘م ي˘ف91-ديفؤكب  ن˘ي˘با˘شصم˘لا دار˘فألا ن˘م ن˘ي˘ت˘عؤ˘م˘ج˘م

مهيلع ترهظ اشصخشش73 مهو «غنبغنؤششت» ةنيدم يف «ؤششتناو»

نم مد تانيع نؤثحابلا للحو.مهيدل رهظت مل73 لباقم سضارعألا
نأا اودجوو  يفاعتلا نم ةليلق عيباشسأا دعب تذخأا نيتعؤمجملا

سضارعأا اهيدل رهظت مل يتلا ةعؤمجملا نم طقف ةئاملا يف2.26

ةئاملا يف4.87 عم ةنراقم ىدملا ةريشصق ةداشضم ماشسجأا  مهيدل
تشضفخنا ةهاقنلا نم عيباشسأا ةينامث دعبو .ةيناثلا ةعؤمجملا نم

مل نيذلا ىشضرملا نم ةئاملا يف1.18 ىدل ةداشضملا ماشسجألا

ترهظ نم ىدل ةئاملا يف2.26 عم ةنراقم سضارعأا نم اؤناعي
مل نيذلا ىشضرملا ىدل تناك كلذ ىلإا ةفاشضإلاب .سضارعألا مهيلع

ةداشضملا تانيتوربلا نم81 نم لقأا تايؤتشسم سضارعأا نم اؤناعي
ةباجتشسا ىلإا ريششي اذهو سضارعألا تاذ ةعؤمجملا نم تاباهتلإÓل
.انورؤك سسوريفل فعشضأا ةيعانم
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قباصسلإ ةدكيكصس ريمل اصسبح ناتنصس
ىلع نيتنشس ةدمل سسبحلاب ةدكيكشسب ةيئادتبلا ةمكحملا تمكح
نجشسلاب ايلاح دجاؤتملا »ط . ك» قبشسألا ةدكيكشس ةيدلب سسيئر
لÓغتشسل ةينؤناق ريغشصخر حنم ةمهت نع اذفان سسبح نيماعب
دورقلؤب ةقطنمب ينطؤلا ثارتلا نمشض ةفنشصم تايانبو نكامأا
ن˘م اودا˘ف˘ت˘شسا ن˘م˘˘م را˘˘ج˘˘ت ة˘˘شسم˘˘خ تنادأا ا˘˘م˘˘ك،ةد˘˘كي˘˘كشس ي˘˘ف
و،رجات لكل ذفان سسبح ما˘ع˘ب تا˘يا˘ن˘ب˘لا م˘ي˘مر˘تو لÓ˘غ˘ت˘شسا˘شصخر
حنمب ماق مهتملا ريملا ناف فلملا نم ةبرشسم تامؤلعم بشسح
ينامثعلا مكحلا ةرتف ىلا اهد˘ي˘ي˘ششت خ˘يرا˘ت دؤ˘ع˘ي ي˘ت˘لا تا˘يا˘ن˘ب˘لا
،ينطؤلا ثارتلا. نمشض ةفاقث˘لا ةرازو ا˘ه˘ت˘ف˘ن˘شص ي˘ت˘لا ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
اهلÓغتشسا لجا نم اجراخو ايلخاد اهميمرتب اؤماق راجت ةشسمخل
يشضاق نأا ىلإا راششي ي˘لا˘م˘ج˘لاو ي˘فا˘ق˘ث˘لا ا˘ه˘ع˘با˘ط ا˘ه˘ل اود˘شسفأا˘ف
عاديإاب نيرهشش نم رثكا ذنم رما دق ةبازع ةمكحم ىدل قيقحتلا

( ك . ط ) قبشسألا اذك و ( م . ب ) قباشسلا ةدكيكشس ةيدلب يشسيئر
مهعم قيقحتلا دعب تقؤؤملا سسبحلا ةملاق نم لواقم ىلإا ةفاشضإلاب
ماربإاب قلعت˘ت ا˘يا˘شضق ي˘ف نا˘ع˘با˘ت˘م نا˘م˘ه˘ت˘م˘لا ،دا˘شسف ا˘يا˘شضق ي˘ف

و ةيمؤمع لاؤمأا ديدبت اذك و عيرششتلل ةفلاخم دؤقع و تاقفشص
ةنيزخلاب رارشضإلا و ذؤ˘ف˘ن˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا و ما˘ع˘لا لا˘م˘لا˘ب بعÓ˘ت˘لا
ةيفاشضإا ةمهتب عباتم ةد˘كي˘كشس ة˘يد˘ل˘ب سسي˘ئر نأا ا˘م˘ك ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا
سسفن ىدل قيقحتلا يشضاق رمأا امك . عورششملا ريغ ءارثلاب قلعتت

نيريدم و ني˘لوا˘ق˘م ن˘ي˘ب ن˘ير˘خآا سصا˘خ˘ششأا8 عشضؤب ةمكحم˘لا
ةيئاشضقلا ةباقرلا تامازتلا تحت نيشسدنهم و نيقباشس نييذيفنت
) ةدكيكشس ةيلؤل ةيلاحلا ةيمؤمعلا لاغششألا ةريدم تدافتشسا اميف
و نؤمهتملا اهيف عباتملا عيراششملا سصخت و، جارفإلا نم ( ف . سس

عاطقب اهلمجم يف قلعتت عيراششم01 ىلإا اهددع لشصي يتلا
نب يبرعلا ئطاششب رح˘ب˘لا ة˘ه˘جاو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت و ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا لا˘غ˘ششألا

.تاناشضيفلا رطخ نم ةدكيكشس ةنيدم ةيامح و يديهم
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ةحÓفلإ كنب ةقرصس ةلواحم طابحإإ
وزو يزيتب ةقزإزعب ةيفيرلإ ةيمنتلإو

تنكمت سسمأا ةري˘ه˘ظ لÓ˘خ ه˘نأا ة˘قؤ˘ثؤ˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م ردا˘شصم ف˘ششك
ةقرشسلاو ؤطشسلا ةلواحم طابحإا نم وزو يزيت ةيلو نمأا حلاشصم
وزو ىزيتب ةقزازعب ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا كن˘ب فد˘ه˘ت˘شسا

ةيلمعلا هذه ناف  ربخلا دروأا يذلا ردشصملا سسفن امئاد بشسحو
مامأا هميدقت مت يران حÓشس هتزؤحبو سصخشش فيقؤت  نع ترفشسا

 N∏«π S°©ÉO .ةقزازع ةمكحم ىدل ةيرؤهمجلا ليكو
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زيزعلأ دبع لوألأ ريزولأ ردصصأأ

سصوصصخب ةديدج تاميلعت دأرج

ةنصسلل طصسوتملأ ميلعتلأ ةداهصش

ريزول0202/9102 ةيصسأردلأ

.طوعجأو دمحم ةينطولأ ةيبرتلأ

ى˘لوألأ ةرأزو˘ل˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف ءا˘˘جو

طصسوتملأ ميلعتلأ ةداهصش» سسمأأ

ذيمÓتلل ةبصسنلاب اهنوك ،ةيرايتخأ

ةدا˘ه˘صش د˘ع˘ت م˘ل ن˘ي˘صسرد˘م˘˘ت˘˘م˘˘لأ

ىوتصسم ىلإأ لاق˘ت˘نÓ˘ل ة˘يرور˘صض

لاقتنلأ» نايب˘لأ فا˘صضأأو .«ى˘ل˘عأأ

ي˘˘لد˘˘ع˘˘م با˘˘صست˘˘حا˘˘ب نو˘˘كي˘˘˘صس

نأأ ىلع يناثلأو لوألأ نْيلصصفلأ

نم9 ما˘ع˘لأ لد˘ع˘م˘لأ غ˘ل˘˘ب˘˘ي

نكمي هنأأ ىلإأ نايبلأ راصشأأو.«02

ىلع أولصصحي مل نيذلأ ذيمÓتلل

ةداهصش ناحتمأ زايتجأ،02 نم9

ي˘ت˘لأو ،ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘لأ م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ

ةيل˘م˘ع ي˘ف ا˘ه˘ُلد˘ع˘م بصست˘ح˘ُي˘صس

.«ىلعألأ ىوتصسملأ ىلإأ لاقتنلأ
ريغ ني˘ح˘صشر˘ت˘م˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘مأأ
غ˘ل˘ب˘ي ن˘يذ˘˘لأو ن˘˘ي˘˘صسرد˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لأ

ميلعتلأ ةداهصشف00032 مهدأدعت
اهتفصصب ةيرابجإأ ربتعُت طصسوتملأ
ة˘ن˘كم˘م˘لأ ةد˘˘ي˘˘حو˘˘لأ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ
.يلاع ينهم نيوكت يأأ ةلوأزمل
ى˘˘˘˘لوألأ ةرأزو˘˘˘˘لأ رأر˘˘˘˘˘ق ءا˘˘˘˘˘جو
اهتقلطأأ يتلأ بلاطملل ةباجتصسأ
ىلإأ ة˘فا˘صضإلا˘ب ,ة˘ي˘بر˘ت˘لأ تا˘با˘ق˘ن

ثي˘ح, ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ءا˘ي˘لوأأ ة˘ي˘ع˘م˘˘ج
ةلقتصسملأ ةيبرتلأ تاباقن تددصش
ةنجلو ذيمÓتلأ ءايلوأأ تايعمجو
ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأو ةيبرتلأ
ي˘ن˘ه˘م˘لأ ن˘˘يو˘˘كت˘˘لأو ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لأ

فا˘˘قوألأو ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘˘لأ نوؤو˘˘˘صشلأو
،يندملأ عمتجملأو ،ةمألأ سسلجمب
اهبلا˘ط˘م ة˘ب˘صسا˘ن˘م ن˘م ر˘ث˘كأأ ي˘ف
تاحرتقم˘لأ ة˘فا˘ك ة˘صسأرد ةدا˘عإا˘ب
لوح ،ةيبر˘ت˘لأ ةرأزو˘ل ة˘عو˘فر˘م˘لأ
طصسوتملأ ميلعتلأ ةداهصش ناحتمأ
ي˘صضق˘ي رأر˘ق ذا˘خ˘تا˘˘ب ،«ما˘˘ي˘˘ب˘˘لأ»

فيظوت متي نأأ ىلع ،ةرودلأ ءاغلإاب
لوألأ نييصسأردلأ نيلصصفلأ جئاتن
ة˘ن˘صسلأ ى˘لإأ م˘ه˘لا˘ق˘ت˘نل ،ي˘نا˘ث˘لأو
هتجمرب ةيمأزلإأ عم ،يوناث ىلوأأ
رأرحألأ نيحصشرتملأ ةدئافل طقف
نكمي ،يملع عجرم مأدعنل أرظن
قيقحتل هيلع دامتعلأو هلÓغتصسأ
م˘صسق˘لأ ى˘لإأ ة˘ئ˘ف˘˘لأ هذ˘˘ه لا˘˘ق˘˘ت˘˘نأ
ةينطولأ ةباقنلأ تربعو .ىلعألأ
ىلع «ويتنصسألأ» ة˘ي˘بر˘ت˘لأ لا˘م˘ع˘ل
يأأ نم اهتيصشخ نع لاثملأ ليبصس
نا˘ح˘ت˘مأ ءا˘غ˘لإأ مد˘ع رأر˘˘ق نو˘˘كي
هتجمرب ليجأاتو «ما˘ي˘ب˘لأ» ةدا˘ه˘صش
بو˘صسح˘م ر˘ي˘غ ق˘با˘˘صس تقو ي˘˘ف
ة˘˘˘ي˘˘˘صسف˘˘˘ن با˘˘˘ب˘˘˘صسأل بقأو˘˘˘ع˘˘˘لأ

نأاب ةدكؤوم ،ةينقتو ةيجوغأديبو
ءأو˘˘جأأ ن˘˘ع ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لأ دا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘بأ
زهاني امل تاناحتملأو ةعجأرملأ

ةيعصضو يه ،ةلصصأوتم رهصشأأ6
كابترأ اه˘ن˘ع ج˘ت˘ن ة˘قو˘ب˘صسم ر˘ي˘غ
دق فعاصضم فوخو مهيدل حصضأو
ام˘ي˘ف ،بو˘صسر˘لأ ى˘لإأ م˘ه˘ب يو˘ه˘ي

ريغ حاجن بصسن ليجصست تعقوت

تاصسصسؤوملأ نم ريثك يف ةلوبقم

جئاتن يف بيهر عجأرتو ةيميلعتلأ

اهتهج نم .نيزات˘م˘م˘لأ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ

ينطو˘لأ سسل˘ج˘م˘لأ ة˘با˘ق˘ن تن˘ل˘عأأ

سسيردتلأ يمدختصسمل ل˘ق˘ت˘صسم˘لأ

ةيبرتلل رأو˘طألأ ي˘ثÓ˘ث عا˘ط˘ق˘ل˘ل

ءايلوألأ بلطم معد ،«تصسابانك»

نا˘ح˘ت˘مأ ءأر˘جإأ ءا˘غ˘لإا˘ب ي˘صضا˘˘ق˘˘لأ

ةفصصب طصسوتملأ ميلعتلأ ةداهصش

يتلأ ءابولأ ةمزأأ ببصسب ،ةيئانثتصسأ

ىلإأ ةيمومعلأ تاطلصسلاب تعفد

قيلعتو سسرأدملل يروفلأ قلغلأ

و˘هو.حأورألأ ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘˘صسأرد˘˘لأ

تب˘˘˘˘هذ يذ˘˘˘˘لأ ها˘˘˘˘ج˘˘˘˘تلأ سسف˘˘˘˘ن

ةلقتصسملأ ةي˘ن˘طو˘لأ ة˘با˘ق˘ن˘لأ ه˘ي˘لإأ

يتلأ ،نيوكت˘لأو ة˘ي˘بر˘ت˘لأ لا˘م˘ع˘ل

ا˘˘ه˘˘صسي˘˘ئر نا˘˘˘صسل ى˘˘˘ل˘˘˘ع تد˘˘˘كأأ

دو˘جو ل ه˘نأا˘ب «ةرو˘م˘ع مÓ˘عو˘ب»

ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإÓ˘ل يو˘بر˘ت رر˘ب˘م يأل

.طصسوتملأ ميلعتلأ ةداهصش ناحتمأ
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لامع˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘با˘ق˘ن˘لأ تد˘كأأ

رأرمتصسلأ نم «ويتنصسألأ» ةيبرتلأ

ةيوبرتلأ ةموظنم˘لا˘ب ل˘م˘ع˘لأ ي˘ف

رثؤويصس رمألأ نأأ ةدكؤوم ةيلاحلأ

ةر˘صضا˘ح˘لأ لا˘ي˘جألأ ى˘ل˘ع ا˘ب˘˘ل˘˘صس

ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن نو˘كت˘صسو ة˘مدا˘ق˘˘لأو

يومن˘ت˘لأ را˘صسم˘لأ ى˘ل˘ع ة˘م˘ي˘خو

ا˘م˘ك .دÓ˘ب˘لأ ه˘ي˘لإأ ح˘م˘˘ط˘˘ت يذ˘˘لأ

نم ةينطولأ ةيبرتلأ ريزو ترذح

بلاطملاب لف˘كت˘لأ مد˘ع ةرو˘ط˘خ

ي˘ت˘لأو عا˘ط˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘˘صسإلأ

امك.ةم˘ي˘خو بقأو˘ع ه˘ل نو˘كت˘صس

عم اهئاقل لÓ˘خ ة˘با˘ق˘ن˘لأ تدد˘صش

ىوقلأ ىلع بجي هنأأ ةيبرتلأ ريزو

رييغتلأ ىلإأ حمطت يتلأ ةيلاحلأ

ديدج مكح سسيصسأات ىلإأ وعدتو

ر˘˘ح˘˘لأ ه˘˘˘مأو˘˘˘ق
ّ

ة˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأو ة˘˘ي

ة˘˘لأا˘˘صسم ي˘˘ّلو˘˘ت نأأ ،ة˘˘لأد˘˘ع˘˘˘لأو

ة˘ّيو˘بر˘ّت˘لأ ة˘مو˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لأ حÓ˘˘صصإأ
ة˘ّي˘م˘هألأ ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘صسرد˘م˘لأو
زربأأ نم اهلعجتو اهقحتصست يتلأ
سضوخلأ بجي يتلأ تاّيولوألأ
يف اّيصساصسأأ أرصصنع اهلعجو اهيف
.مداقلأ روتصسدلأ ليدعت عورصشم
يف سضوخلأ لامهإأ نأ ىلأ ةريصشم
ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ّت˘لأو ة˘لأا˘صسم˘لأ هذ˘ه
ل˘ي˘لد ةّ̆ي˘م˘هأأّ ل˘قأأ ىر˘خأأ ل˘ئا˘صسم
ٍلو˘ل˘ح دا˘ج˘يإأ ي˘ف ٍز˘ج˘˘ع˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع

نأأ ا˘م˘ك ةّ̆ير˘ي˘صصم˘لأ ا˘يا˘صضق˘ل˘˘ل
ة˘ب˘صسن˘لا˘ب أد˘ي˘ق˘ع˘ت د˘يز˘ي˘صس ر˘مألأ
ا˘˘مأأ .ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ة˘˘˘صسرد˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
بنا˘ج˘لا˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لأ سصو˘˘صصخ˘˘ب
، لكايهلأو ينهملأو يجوغأديبلأ
يصساصسألأ اهبلطم هنأ ميظنتلأ دكأأ
موصسرملأ قيبطت ليجأات يف لثمتي

6 نم ديزأل662\41 يصسائرلأ
رمأأ هنأأ هنع تلاق يذلأو تأونصس
ن˘م ثي˘ح, ا˘قÓ˘طإأ لو˘ب˘ق˘˘م ر˘˘ي˘˘غ

عاطقلأ رأرقتصسأ نهري نأأ نكمملأ
نو˘نا˘ق˘لأ ل˘يد˘˘ع˘˘ت نأ ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ،
د˘ع˘ي ه˘˘ن˘˘ع جأر˘˘فإلأو ي˘˘صسا˘˘صسألأ
عاطق˘لأ ل˘كا˘صشم˘ل ل˘ث˘مألأ ل˘ح˘لأ
.هرأرقتصسأ حات˘ف˘م و˘هو ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لأ

نأأ «ويتنصسألأ» ةباقن تدكأأ امك
نصسلأ طرصش نود يبصسنلأ دعاقتلأ
ةيصسا˘صسلأ بلا˘ط˘م˘لأ ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي
فيظوتب حمصستصس يتلأو ةباقنلل

ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘˘لأ ن˘˘˘م فلآلأ تأر˘˘˘صشع
م˘ئأو˘ق˘لأ را˘طإأ ي˘ف ن˘ي˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ
ةذ˘˘˘تا˘˘˘صسأÓ˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘طا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلأ

ةيوصستو ةيجراخلأ تاق˘با˘صسم˘لأو
ايلعلأ سسرأدملأ يجيرخ ةيعصضو
ام˘ك .ة˘لا˘ط˘ب˘لأ م˘هر˘خ˘ن˘ت ن˘يذ˘لأو
ل˘ف˘كت˘لا˘ب ءأر˘جإلأ أذ˘ه ح˘م˘صسي˘صس
مهؤوأدأأ عجأرت˘ي ن˘يذ˘لأ ةذ˘تا˘صسألا˘ب
نصسلأ يف مدقتلأ ببصسب ينهملأ
ةيصصوصصخل سسيردتلأ ةعاق لخأد
ف˘ل˘م سصو˘صصخ˘ب ا˘مأأ. ة˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لأ

در ناكف ةي˘عا˘م˘ت˘جلأ تا˘مد˘خ˘لأ

ةرأزولأ حرتقم ىلع «ويتنصسألأ»

ةيلا˘ح˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ةد˘ه˘ع د˘يد˘م˘ت˘ب

م˘˘ي˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت ة˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘صسأ بب˘˘˘صسب

،فور˘ظ˘لأ هذ˘ه ي˘ف تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نلأ

نأأ بج˘ي ل د˘يد˘م˘ت˘لأ نأأ ةر˘˘ي˘˘صشم

ربمصسيد رهصش نم13ـلأ زواجتي

ى˘ل˘ع ر˘صصت˘ق˘ي نأأ ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘م˘˘لأ

ماتيألأ ةحن˘مو ي˘ح˘صصلأ بنا˘ج˘لأ

ةرتفلأ هذه يف لمعلأ عم ،طقف

رييغتو ليدع˘ت˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإأ ى˘ل˘ع

91 ـلأ يف خرؤوملأ10 مقر رأرقلأ

يذلأو2102 يرفيف رهصش نم

تامدخلأ رييصست تاي˘ف˘ي˘ك دد˘ح˘ي

يذلأ عاطقلل ةبصسنلاب ةيعامتجلأ

تلÓ˘ت˘خلأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ فر˘ع˘˘ي

ة˘ق˘م˘ع˘م ة˘صسأرد بل˘˘ط˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ

.ةبصسانملأ لولحلاب جورخلل

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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9/01لدعمب يوناثلا ىلإا لاقتنلاو يرايتخإا «مايبلا»

ةيلاحلا ةيوبرتلا ةموظنملاب لمعلا يف رارمتصسإلا نم ترذح

ةيبرتلا عاطق لامع بلاطمب لفكتلا نامسض لجأا نم عفارت «ويتنسسألا»
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ريزولأ ةقفر ةراجتلأ ريزو سسأأرت
ةرا˘ج˘ت˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لأ بد˘ت˘ن˘˘م˘˘لأ
تأراطإÓل ا˘عا˘م˘ت˘جأ ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ
سصخو .ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لأ

ّ
عا˘م˘ت˘جلأ 

زيزعت فلم ،ةرأزولأ نايب بصسح
ى˘ل˘ع ة˘با˘قر˘لأ ما˘˘ظ˘˘ن د˘˘يد˘˘صشتو
دود˘ح˘لأ تا˘ي˘صشت˘˘ف˘˘م ىو˘˘ت˘˘صسم

كلذو .ةيوجلأو ةيرحبلأو ةيربلأ

ماظن قفو ةديدج تايلآأ دامتعاب

ةباقرلأ تايل˘م˘ع ل˘ه˘صسي ي˘م˘قر

˘ما˘ه˘م˘لأ ءأدأأ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف ع˘˘م

،ةيدودحلأ تايصشتفملل ةطونملأ

لك عاصضخإأ ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لأ ع˘م

ةدرو˘ت˘صسم˘لأ ع˘ئا˘صضب˘لأو ع˘ل˘صسلأ

ةيداملأو ةيني˘ع˘لأ ة˘ب˘قأر˘م˘لأ ى˘لإأ

دقو .ةدروتصسملأ هكأوفلأ ةصصاخ

عامتجلأ أذه لÓخ ريزولأ زربأأ

د˘م˘ت˘ع˘م˘لأ د˘يد˘ج˘˘لأ ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ نأأ

دح ىلإأ ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ ن˘م ن˘كم˘ي˘صس

تا˘˘˘˘صسرا˘˘˘˘م˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك

سضع˘ب˘ل ة˘بذا˘كلأ تا˘ح˘ير˘صصت˘لأ

ةفا˘صضإلا˘ب .ةدرو˘ت˘صسم˘لأ ع˘ل˘صسلأ

ل˘ب˘ق ع˘ل˘صسلأ ةدو˘ج نا˘م˘صض ى˘˘لإأ

ع˘م ،كل˘ه˘ت˘صسم˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ق˘˘يو˘˘صست

يلحتلأ ةرور˘صض ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لأ

تايلمع يف ةظقيلأو سصرحلاب

ع˘˘ل˘˘صسلأ ل˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘با˘˘˘قر˘˘˘لأ

ةباقرلل عصضخت يتلأ عئاصضبلأو

تا˘ي˘صشت˘ف˘م˘˘لأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ر˘˘ب˘˘ع

بأر˘ت˘لأ ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع ة˘يدود˘ح˘˘لأ

.ينطولأ

يمقر ماظن قفو ةديدج تايلآا دامتعإا

ةيوجلاو ةيرحبلاو ةيربلا دودحلا تايسشتفم ىوتسسم ىلع ةباقرلا ماظن ديدسشت

«سصانكلا» ـل ةديدجلا ةينورتكللا تامدخلا نمصض لخدت

باسستنإلا ةداهسش ةقباطمو جارختسسإا
ءانهلا ءاسضف ربع ةيمقرلا

ةيعامتجلأ تانيمأاتلل يعامتجلأ نامصضلل ينطولأ قودنصصلأ جردأأ
ةقيثو ةنمقر˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ةد˘يد˘ج ة˘ي˘نور˘ت˘كلأ ة˘مد˘خ ءأر˘جألأ لا˘م˘ع˘ل˘ل
هذه جأرختصسأ ن˘كم˘ي ثي˘ح ي˘عا˘م˘ت˘جلأ نا˘م˘صضلأ ىد˘ل با˘صست˘نلأ
هيلإأ جولولأ نكمي يذلأ «ءانهلأ» ءاصضف ربع اهليمحت دعب ةقيثولأ

ةحفصصلأ ربع وأأ تنرتنلأ يف «سصانكلأ» ـل يمصسرلأ عقوملأ ربع
تأرأدإلأو ل˘م˘ع˘لأ با˘برأل ن˘كم˘يو ،كو˘ب˘صسيا˘ف˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لأ
باصستنلأ تأداهصش ةق˘با˘ط˘مو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘عا˘م˘ج˘لأو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
ةيراصس ةقيثولأ حبصصتو ،تنرتنلأ ةطصسأوب قودنصصلأ نع ةرداصصلأ
يف نيبغأرلل نكميو ،دحأو رهصش ةدمل اهجأرختصسأ دعب لوعفملأ

دعتو،0301 رصضخألأ مقرلاب أولصصتي نأأ ةمدخلأ هذه نع مÓعتصسلأ
ةيعون ةزفق ةباثمب يعامتجلأ نامصضلأ ىلإأ باصستنلأ ةيلمع ةنمقر
ةيرأدإلأ ريبأدتلأ ليهصستو قودنصصلأ تامدخ ةنرصصع لاجم يف
سصلختلل ةيمأرلأ يعامتجلأ نامصضلأ يعاصسم راطإأ يف يتأات يتلأو
لوصصحلأ نم نطأوملأ نيكمتل ةيرأدإلأ قئاثولأ رأدصصإأ نم ايجيردت

ثيح تامولعملأ ايجولونكت لامعتصساب ةيقأر ةينورتكلأ ةمدخ ىلع
نكمت يتلأو باصستنلأ ةقيثو ةنمقرب قلعتت ةديدج ةمدخ جأردإأ مت
امك ،ءانهلأ ءاصضف ربع اهجأرختصسأو اهليمحت ايعامتجأ مهل نمؤوملأ
،ةيلحملأ تاعامج˘لأ ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تأرأدإلأ ،ل˘م˘ع˘لأ با˘برأل ن˘كم˘ي
ةطصسأو˘ب قود˘ن˘صصلأ ن˘م ةردا˘صصلأ تأدا˘ه˘صش ة˘ق˘با˘ط˘م ن˘م د˘كأا˘ت˘لأ
 S¢.Q.تنرتنلأ

ةبانعب يصشاوملا ةبقارمو ةيصسيصسحتلا تÓمحلا دعب

ةمÓسس دكؤوت ةيرطيبلا تاسصوحفلا
رسشبلاب رسضي دق ضضرم يأا نم مانغألا

قأوصسأاب ةصضورعملأ زعاملأ أدكو مانغلأ ةينأديملأ ةنياعملأ تفصشك
نم تاعاطقلأ عيمج ولخ ةبانع ةيلوب اهبأوبأأ تحتف يتلأ ةيصشاملأ
بأرتقإأ عم نطأوملأ ةحصص ىلع أرطخ لكصشت اهلعجي دق سضرم يأأ

ترصشاب يصشأوملأ ع˘ي˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘ع ر˘ج˘ح˘لأ ع˘فرو ى˘ح˘صضألأ د˘ي˘ع
ةيصشاملأ قأوصسأأ ةبقأرم ةيلمع ةبانع ةيلول ةحÓفلأ ةيريدم حلاصصم
قأوصسألأ لعج امم ىحصضألأ ديع بأرتقإأو رجحلأ عفر عم انمأزت
راعصسأأ يلع فوقولأ نينطأوملأ فرط نم ةيداع ريغ ةكرح دهصشت
نم ةصضورعملأ ةيصشاملأ ةنياعم يف ةبقأرملأ تنمصضتو ةيصشاملأ
لو ةديج ةحصصب اهنأاب ةيرطيبلأ حلاصصملأ تتبثأ يتلأو زعامو مانغأأ
سسيصسحت بناج ىلإأ كÓهتصسÓل ةحلاصصو سضأرمأأ يأأ نم يناعت

ةرورصض ىلإأ نينطأومو نيلأوم ن˘م قو˘صسلا˘ب ن˘يد˘جأو˘ت˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج
ريهطتلأ لولحم مأدختصسأو تامامكلأ سسبلو دعابتلأ ىلع سصرحلأ

راطإأ يف قوصسلأ لخأد ةفاظنلأ ىلع سصرحلأو ةحفاصصملأ مدعو
مت مك انوروك سسوريف يصشفت ةهجأومل ةذختملأ تأءأرجأ ديصسجت
تحتف يتلأ قأوصسألأ ىوت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت تÓ˘م˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ةيصسيصسحتلأ تÓمحلأ نأأ املع ةموكحلأ تأرأرقل أديصسجت اهبأوبأأ

ةيصشاملأ قوصس ىوتصسم ىلع ءاثÓثلأ موي تلجصس يصشأوملأ ةبقأرمو
ةياقولأ تأءأرجإأ ليلدو تامامك عيزوت مت نيأأ ةدرابلأ نيع ةيدلبل

حلاصصم اهيلع فرصشت يتلأ ةيلمعلأ تمت دقو91 ديفوك سسوريف نم
ةفرغلأ نع لثممو ةيرطيبلأ حلاصصملأ روصضحب ةحÓفلأ ةيريدم
سسيئر أذكو ةحصصلأ ظفح بتكم نع لثمم نمألأ حلاصصم ةيحÓفلأ
موحلل كرتصشملأ ةينهملأ سسلجملأ سسيئرو ةواقنلأو ةحصصلأ ةنجل
. ءأرمحلأ
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لحاوصسلاب04 ىلإا لصصت ةرارحلا تاجرد

نطولا تايلو عيمج برسضت رح ةجوم
 مويلا نم ءادتبإا

تاجرد يف اصسوصسحم ا˘عا˘ف˘ترأ ة˘يو˘ج˘لأ دا˘صصرألأ ح˘لا˘صصم ع˘قو˘ت˘ت
يدعتت يتلأ ةيلامصشلأ ةصصاخ نطولأ تايلو عيمج سسمت ةرأرحلأ

مت ىطصسولاف ةيبرغلأ ندملاب ةيأدب ةيوئم ةجرد04 ةرأرحلأ اهب
ىتح ىقبت رحلأ ةجوم نإاف رداصصملأ بصسحو ةيقرصشلأو ىطصسولأ
سضرعتلأ نم رذحت يتلأ ةصصاخلأ ةيرصشنلأ ةيحÓصص خيرات ةعمجلأ

ن˘ي˘مو˘ي˘لأ لÓ˘خ ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لأ ةد˘يد˘صشلأ ةرأر˘ح˘لأو سسم˘صشلأ ة˘˘ع˘˘صشأل
لمعت طصسوتملأ رحبلأ سضوحب يوج عفترم زكرت ببصسب نيمداقلأ

قطانملأ وحن ةيبون˘ج˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘لأ ن˘م ةرا˘ح تأرا˘ي˘ت ه˘ي˘جو˘ت ى˘ل˘ع
عنمو ةيلامصش ةيبونج ى˘لإأ حا˘ير˘لأ ة˘كر˘ح ر˘ي˘غ˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘ي˘ل˘حا˘صسلأ
نأأ عقوتيو أذه نطولأ لامصشل لوصصولأ نم ةدرابلأ ةيرحبلأ تأرايتلأ

ةيلحاصسلأ ندملاب ةجرد04ىلإأ83 نيب ام ةرأرحلأ تاجرد حوأرتت

ةجرد54 يدعتتو ةيلخأدلأ قطانملاب يلصصفلأ لدعملأ ىدعتت اميف
ةرورصضل ةيوجلأ داصصرألأ حلاصصم تعد دقو ةيبونجلأ قطانملاب
يدافتو ةرأرحلأ تاجرد عافترأ ةجيتن رذحلأو ةطيحملأ يخوت
 ةنمزملأ سضأرمألأ باحصصأل ةصصاخ لزانملأ نم جورخلأ

Ü.±

ناحتمإلا زايتجإا مهنكمي بولطملا لدعملا ىلع اولصصحي مل نيذلا ذيمÓتلا ^

:دكؤويو رطخلا سسوقان قدي راطع ديجملا دبع ديدجلا ةقاطلا ريزو

«تاقورحملا جراخ ةديدج ليخادم داجيإل اعيرسس لمعلاو كرحتلا انيلع»
ةيلاحلأ ةيعصضولأّ نإأ ديدجلأ ةقاطلل ريزوك هماهمل همÓتصسأ تبقعأ ةيفحصص ةودن يف ءاعبرألأ سسمأأ راطع ديجملأ دبع ةقاطلأ ريزو دكأأ
لمعلأ بجيو ،بعصص دج مويلأ ةقاطلأ عاطق هب رمي ام نأأ راطع دكأأو. اعيرصس لمعلأو كرحتلأ انيلع بجي ىدل ةياغلل ةبعصص ةقاطلأ عاطقل
ىفخي ل نكل ,يغبني امك هلمع يدؤوي مل قباصسلأ ريزولأ نأأ ينعي ل أذه نأأ قايصسلأ تأذ يف راطع راصشأأو. عاطقلل ةفاصضإلأ ميدقتل اعيرصس
ءيصش مهأأو ،عاطقلل ةفاصضإلأ ميدقت يف رأرمتصسلأو اعم لمعلأ ةرورصضب هعاطق يفظوم نم راطع بلطو. دÓبلأ هب رمت ام عيمجلأ ىلع
عم ملقأاتلأ ةلواحم وه هلعف انيلع ام لك نأ ةقاطلأ ريزو لاقو. عاطقلأ ىلع نيلوؤوصسملأو نيفظوملأ نيب ةقثلأ رفوتب متي كلذ حاجنإأ يف
داصصتقلأ ريصست اهيلخأدم فصصن ةيوقاطلأ رداصصملأ نأأ يف نمكي لكصشملأ نأأ راطع لاقو. ةبصسانملأ لولحلأ داجيإأو ةيلاحلأ ةيعصضولأ
داصصتقلأ ىلع نكل ،ىدملأ ديعب يوقاطلأ نملأ ىلع ظافحلل ،يوقاطلأ نأديملأ رييصست يف لثمتت هتمهم نأ ريزولأ فاصضأأو .يوقاطلأ
انيلع هنأأ راطع دافأأو. ينطولأ داصصتقلأ ذاقنإأ لجأأ نم ةقاطلأ جراخ ةديدج ليخأدم ىلع ثحبلأو يلورتبلأ عيرلأ ىصسني نأأ ينطولأ
ىلع ابلصس رثؤوت نأأ اهنأاصش نم ةريطخو ةداج لكاصشم يف Óبقتصسم عقنصس لإأو ،تاقورحملأ جراخ ةديدج ليخأدم نع ثحبلأ يف قÓطنلأ
±.S°∏«º.ينطولأ داصصتقلأ
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ناكشسلأو ةحشصلأ ريدم فششك
«مقرل ميلشس» فيطشس ةيلول ةباينلاب
ةعباتمب ةفلكملأ ةيملعلأ ةنجللأ نأأ
ة˘شصا˘خ˘لأ ة˘ي˘ئا˘بو˘لأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لأ
«ا˘˘نورو˘˘ك» سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘ششف˘˘˘ت˘˘˘ب

تردا˘˘˘˘˘غ «91ديفو˘ك» د˘ج˘ت˘شسم˘لأ
مأد ينأديم لمع دعب فيطشس ةيلو
يف لوؤوشسملأ تأذ دروأأو .نيموي
سسمأأ اهب ىلدأأ ةيفحشص تاحيرشصت
دمحم» روشسفوربلأ ةدايقب ةنجللأ نأأ
ي˘لأو ع˘م تع˘م˘˘ت˘˘جأ «ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ل˘˘ب
ةق˘فر «بتا˘كل˘ب د˘م˘ح˘م» ف˘ي˘ط˘شس
ة˘يلو˘لأ تأرا˘طأ ن˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
لÓخ مت ثيح, ةيذيفنتلأو ةيحشصلأ

م˘˘هأأ ة˘˘ششقا˘˘ن˘˘˘م عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلأ أذ˘˘˘ه
لÓ˘خ تءا˘ج ي˘ت˘لأ تا˘ظ˘حÓ˘˘م˘˘لأ
ةيلو ىلأ ةنجلل ةينأديملأ ةرايزلأ
ةلمج رأدشصإاب تهتنإأ يتلأو فيطشس
ل˘ي˘ع˘ف˘ت ا˘ه˘ن˘م تا˘˘ي˘˘شصو˘˘ت˘˘لأ ن˘˘م
ه˘تد˘جو يذ˘لأ ي˘ئا˘بو˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لأ
سسوريف راششتنأ يف رششابملأ ببشسلأ

ة˘˘يلو˘˘ب د˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لأ ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
هنأأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ تد˘كأأ ثي˘ح ,ف˘ي˘ط˘شس
يف لجشسملأ سصقنلأ كرأدت نيعتي
ة˘يو˘ق˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لأو را˘طإلأ أذ˘ه
لكل ةينأديملأ ةيئابولأ تاقيقحتلأ
نيباشصملاب نيلشصتملأ سصاخششألأ

02 ىلإأ ةرئأدلأ عيشسوتو انوروكب
ة˘لا˘ح ل˘كل ل˘قألأ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘شصخ˘˘شش

راششأأو.ىشضرملأ براقأأ نم ةدكؤوم

ة˘يلو˘ل˘ل ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘ح˘شصلأ ر˘يد˘˘م

تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ىد˘˘شسأأ ه˘˘نأأ، ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس

ةحشصلأ حلاشصم لكل سسمأأ ةحيبشص

قيقحتلأ ةعباتمب ةفلكملأ ةيرأوجلأ

ةنجللأ تايشصوت ةرششابمل ،يئابولأ

كلذو.يزأرتحأ ءأرجإاك لطامت نود

نيشسحلب ةنجل لشصوتت نأأ ةياغ ىلإأ

نا˘˘˘كشسلأو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلأ ةرأزو ع˘˘˘˘م

ةمزألأ نم فيطشس جرخت تأرأرقل

.ا˘ي˘لا˘ح ا˘ه˘ششي˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلأ

فيطشس يف ةحشصلأ عاطق نيكمتو

داتعلأ أذ˘كو ة˘ير˘ششب˘لأ درأو˘م˘لأ ن˘م

ربخمك بولط˘م˘لأ ي˘كي˘ت˘شسجو˘ل˘لأ

دجتشسم˘لأ سسور˘ي˘ف˘لأ ن˘ع ف˘ششكلأ

ةهباجمل ةيشسف˘ن˘ت˘لأ ةز˘ه˘جألأ أذ˘كو

سسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘ل ع˘˘˘ير˘˘˘شسلأ را˘˘˘ششت˘˘˘نلأ

فيطشس ةيلو تناكو.«91ديفوك»

ةيمل˘ع˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘ل ى˘لوألأ ة˘ط˘ح˘م˘لأ

تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لأ

سسوريف يششفتب ةشصاخ˘لأ ة˘ي˘ئا˘بو˘لأ

تطح ثيح, دج˘ت˘شسم˘لأ «ا˘نورو˘ك»

ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلأ ز˘كر˘م˘لا˘ب ا˘ه˘˘لا˘˘حر

هجوتت نأأ لبق «رونلأ دبع ةنداعشس»

ة˘ئ˘بوألأ م˘ل˘ع ةد˘حو ى˘لأ كلذ د˘ع˘˘ب

ةشسشسؤوملل ةعباتلأ يئاقولأ بطلأو

ة˘يرأو˘ج˘لأ ة˘ح˘شصل˘ل ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ

ءا˘ب˘˘طألا˘˘ب تق˘˘ت˘˘لأ ن˘˘يأ ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس

تعلطأو ةئبوألأ ملعب نيشصتخملأ

ي˘ئا˘بو˘لأ ح˘شسم˘لأ ة˘˘ط˘˘ير˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع

ىوتشسم ىل˘ع سسور˘ي˘ف˘لأ را˘ششت˘نل
ماقرألأ ليلحت أذكو فيطشس ةيدلب
امك .ةريخألأ ةرتف˘لأ ي˘ف ةد˘يأز˘ت˘م˘لأ
ةيئابولأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘خ تما˘ق
نيع» أذكو ةملعلأ ةنيدم ىلأ ةرايزب
لمع ةيجهنم تطبشض نيأأ «ناملو
د˘ي˘شسج˘ت ن˘م ن˘كم˘ت د˘ق ة˘ح˘˘شضأو
د˘شصق ة˘ن˘ج˘ل˘لأ تا˘ي˘شصو˘ت ع˘ي˘˘م˘˘ج
ة˘مزÓ˘لأ تأرأر˘ق˘لأ ذا˘خ˘تأو ع˘˘شضو
انوروك سسوريف رو˘ط˘ت ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل

يذلأ91 مقر ةيلولأ ىوتشسم ىلع
سسور˘ي˘ف˘ل أر˘ي˘ب˘˘ك را˘˘ششت˘˘نأ تفر˘˘ع
عوبشسألأ لÓخ دجتشسملأ انوروك
نيمئاقلأ لعج يذلأ رمألأ مرشصنملأ

ة˘يلو˘لأ ي˘ف ة˘ح˘شصلأ عا˘ط˘ق ى˘ل˘ع
.رطخلأ سسوقان نوقدي

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاضس رخآأ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ0206ددعلا0202 ناوج52 سسيمخلا4
www.akhersaa-dz.com

نيموي مأد ينأديم لمع دعب ةي’ولأ ترداغ

فيطضس ةيلوب ةيئابولأ تاقيقحتلأ عيضسوتب يضصوت نيضسوحلب ةنجل
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ةيلوب ةيلحملأ تاطلشسلأ تقد
لÓخ رط˘خ˘لأ سسو˘قا˘ن ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق
د˘يأز˘ت˘لأ د˘ع˘˘ب يرا˘˘ج˘˘لأ عو˘˘ب˘˘شسألأ
ةباشصملأ تلاحلأ دد˘ع˘ل ف˘ي˘خ˘م˘لأ

،91 ديفوك انوروك سسوريف ودعب
نأا˘ب ة˘ي˘˘ب˘˘ط ح˘˘لا˘˘شصم تد˘˘كأأ د˘˘قو
دج نيباشصملأ ددعل ةيلعفلأ ماقرألأ

ةنيطنشسقب تايفششتشسملأو ةف˘ي˘خ˘م
لو يئاهنلأ عبششتلأ دح ىلأ تلشصو

يفو.ىرخأأ دأدعأأ باعيتشسأ اهنكمي

ة˘ح˘شصلأ ر˘يد˘م مد˘ق قا˘ي˘شسلأ سسف˘ن
ل˘يد˘ع د˘ي˘شسلأ ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ة˘يلو˘ل
تلاح لمجم نع ةليشصح ،سساعد
لعافت» رابتخاب ةد˘كؤو˘م˘لأ ة˘با˘شصإلأ

ثيح ،(rcp) ،«لشسلشستملأ رأزميلوب

314 لبا˘ق˘م،635 ى˘لإأ تل˘شصو

يفاعتم اشصخشش533و ةيبلشس ةلاح
تاباشصإلأ تغلب امنيب ،سضرملأ نم

لفكتلأ مت ةلاح7431 ةهبتششملأ
ةن˘ي˘ط˘ن˘شسق تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم ي˘ف ا˘ه˘ب
نأأ ردشصملأ سسفن فاشضأأ و ،ةثÓثلأ

635 نم ةئملا˘ب ن˘ي˘ع˘برأأ و ا˘ع˘شست
ة˘يد˘ل˘ب ن˘م ة˘مدا˘˘ق ةد˘˘كؤو˘˘م ة˘˘لا˘˘ح
تاباشصإأ يشصحت يتلأ ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق
اهتا˘عا˘ط˘ق ع˘ي˘م˘ج ي˘ف سسور˘ي˘ف˘لا˘ب

ةئملاب63 ىلإأ ةفاشضإلاب ،ةيرشضحلأ
ىلإأ هبن يتلأ ،بورخلأ ةيدلب يف

ة˘يرأدإلأ ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لأ ذ˘خأأ ةرور˘˘شض
،رابتعلأ نيعب اهيف يلجنم يلع
ةشسمخ نايزوب ةماح لثمت نيح يف

ةئملاب ةرششعلأ مشسقت اميف ،ةئملاب
نبأ و دأرم سشوديد ىلع ةيقبتملأ

سسيداب نبأ و فشسوي دوغيز و دايز
ويرجوب دوعشسم و نومحر دلوأأ و
نأأ ر˘يد˘م˘لأ ر˘كذ و.ةرا˘م˘شس ن˘˘ي˘˘ع و
تلمشش د˘ق ة˘ي˘ئا˘بو˘لأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ

فدهت˘شست ثي˘ح ،ا˘شصخ˘شش6842
و يرشسألأ طيحملأ بقعتلأ ةيلمع
بنجت لجأأ نم نيباشصملل ينهملأ

ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘يو˘نا˘ث تلا˘ح رو˘ه˘˘ظ

تلاحلأ نم ةئملاب35 نأأ حشضوأأ

ةئملاب74 و لاجرلأ نم ةدكؤوملأ
ةئف ربكأأ نأأ نع Óشضف ،ءاشسنلأ نم
اميف لثمتت نيباشصملأ نم ةيرمع

04 ةب˘شسن˘ب ة˘ن˘شس46و54 نيب
نيذلأ نو˘با˘شصم˘لأ م˘ه˘ي˘ل˘ي ،ة˘ئ˘م˘لا˘ب

ةنشس44و02 نيب مهرامعأأ حوأرتت

ل˘ث˘م˘ي و ،ة˘ئ˘م˘˘لا˘˘ب43 ة˘ب˘شسن˘˘ب

مهرامعأأ زواجتت نيذلأ سصاخششألأ

تلاحلأ نم ةئملاب22 ةنشس56

ءابطأأ اعد قايشسلأ سسفن يفو ،طقف

ى˘ف˘ششت˘˘شسم˘˘لأ ن˘˘م نو˘˘ي˘˘ئا˘˘شصخأأو

سسيدا˘ب ن˘بأ رو˘ت˘كد˘لأ ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ

عابتأ ىلأ نينطأو˘م˘لأ ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘ب

نم دحلأ لجأأ نم ةياقولأ تأءأرجإأ

ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘ل ع˘ير˘شسلأ را˘˘ششت˘˘نلأ

نم ر˘ي˘ث˘كلأ ع˘جرأأو،91- دي˘فو˘ك

يشسيئر˘لأ بب˘شسلأ سضي˘بألأ سشي˘ج˘لأ

هب ءأزهتشسلأ ىلأ ءابولأ أذه راتنل

سضعب اهب زيمتي يتلأ ةلابمÓلأو

.نينطأوملأ

 ىسضرملاب امات اعبسشت ةنيطنسسقب91 ديفوك حلاسصم تفرع امنيب

رطخلأ شسوقان قدت تاطلضسلأو انوروكلاب تاباضصإلأ ددع يف بيهر ديأزت
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تاباشصإل يلامجلأ ددعلأ لشصو

نع ديزي ام ةنتاب ةيلوب91 ديفوك

ةشصخششملأ نيب ةدكؤوم ةلاح007
،ة˘ع˘ششلأو ر˘ي˘نا˘كشسلأ ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع
ل˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘شضا˘˘خ˘˘لأ كل˘˘تو

ةيلوب91 ديفوك تلاح.ةيربخملأ
ىعد أريطخ اجرع˘ن˘م تذ˘خأ ة˘ن˘تا˘ب
نم عشضولاب نو˘م˘ت˘ه˘م ه˘لÓ˘خ ن˘م
ةرورشض مهريغو ءاب˘طأأ ،ن˘ي˘ن˘طأو˘م
دحلل ةمأرشص رثكأ تأءأرجأ ذاختأ

يذلأ ،يملاعلأ سسوريفلأ راششتنإأ نم
ديدع فقوأو ملا˘ع˘لأ ن˘يزأو˘م ر˘ي˘غ
ديدع ىلع كلذب أرثؤوم تاطاششنلأ
وأأ ا˘˘يدا˘˘شصت˘˘˘قأ ءأو˘˘˘شس ةد˘˘˘ع˘˘˘شصلأ
يذلأ تقولأ يفف ،اهريغو ايعامتجإأ

نم دعب سصلختت مل دÓبلأ لأزت ل

اماقرأأ ايموي لجشست تتابو ءابولأ

نإا˘ف ،ا˘يا˘ح˘شضلأو تا˘با˘شصإلأ دد˘ع˘˘ل

تا˘يلو˘لأ ن˘م ةد˘حأو ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو

ا˘ي˘مو˘ي ىر˘خأأ ي˘˘ه ل˘˘ج˘˘شست ي˘˘ت˘˘لأ

ه˘ب˘˘ت˘˘ششي ىر˘˘خأأو ةد˘˘كؤو˘˘م تلا˘˘ح

يذلأ ،دجتشسملأ سسوريفلاب اهتباشصإأ

نم ينثتشسم ريغ راششتنلأ يف ذخأأ

نأأ ل˘ب ،ة˘ير˘م˘ع ة˘ئ˘ف يأأ تا˘با˘شصإلأ

اهدأر˘فأأ بي˘شصأأ ا˘ه˘ل˘م˘كأا˘ب تÓ˘ئا˘ع

زعأأ رخألأ سضعبلأ دقفو ،انوروكب

ءا˘بو˘لأ بب˘شسب ه˘˘ب˘˘ل˘˘ق ى˘˘لإأ سسا˘˘ن˘˘لأ

سصلختلأ دعب متي مل يذلأ يملاعلأ

.يئاهنلأ هجÓعل حاقل داجيإأو هنم

نا˘كشس ىد˘ل ي˘عو˘لأ سصق˘˘ن ما˘˘مأأو

دوجو قيدشصت مدعو ةنتاب ةيلو

عرأو˘شش نإا˘ف ،ه˘˘شسا˘˘شسأأ ن˘˘م ءا˘˘بو˘˘لأ

نود نينطأوملاب جعت تتاب ةنيدملأ

دعابت نم ةياقولأ تأءأرجإل مأرتحأ

تا˘ما˘م˘كل˘ل ءأد˘˘ترإأ وأأ ي˘˘نا˘˘م˘˘شسج

لظ يف ىودعلأ لاقتنأ نم ةيقأولأ

ط˘˘شسو ه˘˘لأو˘˘ج˘˘تو ءا˘˘بو˘˘لأ دو˘˘˘جو

بل˘غأأ ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ،ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

اهنم ةل˘ج˘شسم˘لأ ا˘م˘ي˘شس تا˘با˘شصإلأ

ةلوهج˘م ةر˘ي˘خألأ ع˘ي˘با˘شسألأ لÓ˘خ

ا˘هر˘ثأأ ى˘ل˘ع تد˘ه˘˘ششو ،رد˘˘شصم˘˘لأ

ر˘ي˘غ ا˘ظا˘ظ˘ت˘كأ تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لأ

م˘ل ن˘يذ˘لأ ى˘˘شضر˘˘م˘˘لا˘˘ب قو˘˘ب˘˘شسم

هذه˘ب ةد˘جأو˘ت˘م˘لأ ةر˘شسألأ م˘ه˘ع˘شست

ءا˘ب˘˘طألأ ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لأ

نم نينطأوملأ ةدعاشسمب نوثيغتشسي

دعأوق أذكو تو˘ي˘ب˘لأ مأز˘ت˘لأ لÓ˘خ

كل˘˘ت ما˘˘مأأ ،سضور˘˘ف˘˘م˘˘لأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ

تيقوت رييغتب ة˘يدا˘ن˘م˘لأ بلا˘ط˘م˘لأ

أرجح رمألأ بلطت نإأو ىتح رجحلأ

،هذه ةمزألأ نم جورخلأ ةياغل ايلك

يف ةميخو اهبقأوع نوكت دق يتلأو

،ةرطيشسلأ نع عشضولأ جورخ لاح

هد˘ه˘ششت يذ˘لأ ع˘شضو˘لا˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م

هجو ىلع اهنم ةنتاب تايفششتشسم

نا˘م˘ي˘ل˘شس ى˘ف˘ششت˘شسم سصو˘شصخ˘لأ

ة˘شسشسؤو˘م˘˘لأ ،ة˘˘كير˘˘ب˘˘ب تأر˘˘ي˘˘م˘˘ع

ةمشصاعب ةيئافششت˘شسلأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

رمنلأ يلع ىفششتشسم أذكو ةيلولأ

مهاشسي نأأ راظتنأ يف أذه ،ةنأورمب

نم مه˘مأز˘ت˘لأو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ي˘عو

ةعفترملأ تاباشصلأ ددع سصيلقت

.راتهتشسلأ ءأرج

ةنتاب

 ةدكؤوم ةلاح007 ـلأ ةبتع ىطختت91 ديفوكلأ تاباضصإأ

.ىسضرملأ براقأأ نم ةدكؤوم ةلاح لكل لقأ’أ ىلع اسصخسش02 ىلإأ ةرئأدلأ عيسسوت^

يدسسجو يسسفن رايهنإأ ةلاح يف مهنأأ أودكأأ /ةبانع

«انوروك ةحلضصم» وضضرممو ءابطأأ
 نوجتحي نابرضض ىفضشتضسمب

سضأرمألأ ةحلشصمب لماعلأ يبطلأ هبششو يبطلأ نامقاطلأ سسمأأ مظن
ةيجاجتحأ ةفقو ةبانع ةيلوب «نابرشض ميكحلأ» ىفششتشسمب ةيدعملأ

ةيامحلأ اهشسأأر ىلع يتأاي يتلأ بلاطملأ نم ديدعلأ اهلÓخ أوعفر
ءا˘ب˘طألأ ن˘م دد˘ع سسمأأ ع˘م˘ج˘ت .ي˘ح˘˘شصلأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ع˘˘شضوو
ىفششتشسمب ةيدعملأ سضأرمألأ ةحلشصم ىوتشسم ىلع نيشضرمملأو
انوروك سسوريفب نيباشصملاب لفكتلأ اهيف متي يتلأ «نابرشض ميكحلأ»
يف بشصت يتلأ بلاطملأ نم ديدعلأ اهلÓخ أوعفر ةيجاجتحأ ةفقو يف
سصقن ىلإأ رظ˘ن˘لا˘ب ءا˘بو˘لأ أذ˘ه ر˘ط˘خ ن˘م م˘ه˘ت˘يا˘م˘ح و˘هو د˘حأو ها˘ج˘تأ
أذه ،ةيبطلأ رزآاملأو تأزافقلأ ،تامامكلأ رأرغ ىلع تامزلتشسملأ
ىلإأ رظنلاب مهتلئاع ددهت يتلأ ةريبكلأ ةيحشصلأ رطاخملأ ىلإأ ةفاشضإلاب
يف مهعشضوب ةبلاطملل مهعفد ام وهو مهنيب ىودعلأ لاقتنأ ةيناكمإأ
ةيدشسجلأو ةيشسفنلأ ةلاحلأ نم نوجتحملأ ىكتششأ امك ،يحشصلأ رجحلأ
رهششألأ رأدم ىلع فقوت نود مهلمع ةجيتن اهل أولشصو يتلأ ةروهدتملأ
رثكأأ نيشضرممو ءابطأاب ةحلشصملأ ميعدت لعج ام وهو ةيشضاملأ ثÓثلأ

انقحب بلاطن» :ةيلاتلأ تأراعششلأ نوجتحملأ عفر ثيح ،ةرورشض نم
ىودع رطخب ددهم يبطلأ هبششو يبطلأ مقاطلأ» ،«يحشصلأ رجحلأ يف

فوفشص يف تأزيزعتب بلاطن» ،«جئاتنلأ رودشص راظتنأ يف91 ديفوك
ي˘شسف˘ن˘لأ را˘ي˘ه˘نلأ بب˘شسب كلذو ي˘ب˘ط˘لأ ه˘ب˘ششلأو ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ م˘˘قا˘˘ط˘˘لأ

لمع مقاط» ،«لمعلأ ءانثأأ نمألأو ةيامحلأ قحب بلاطن» ،«يدشسجلأو
يتأاي ثيح ،«مهقوقحب ةبلاطملل جاجتحأ يف ةيدعملأ سضأرمألأ ةحلشصم
قلغو مقاطلأ سسفن جاجتحأ نم نيعوبشسأأ يلأوح دعب جاجتحلأ أذه
ريغ فورظلأ نم مهشضاعتمأ نع ريبعتلل ىفششتشسملل ةيشسيئرلأ ةبأوبلأ
يتلأو ةحلشصملأ ىوتشسم ىلع مهماهم اهيف نوشسرامي يتلأ ةيتأوملأ

ايدشسجو ايظفل نيشضرممو ءابطأأ ىلع نيباشصملأ دحأأ ءأدتعأ اهيلع دأز
ةرشسألأ رفوت مدعل أرظن ةدرابلأ نيع ىفششتشسم ىلإأ هلقن هشضفر ببشسب
نينثأ عم ءافششتشسلأ ىلع هرأرشصإأو «نابرشض ميكحلأ» ىفششتشسم يف
ءابطألأ بلاطي عشضولأ أذه مامأأ ،ىفششتشسملأ سسفن يف هتلئاع دأرفأأ نم
مهتايلوؤوشسم ةحشصلأ ريد˘مو ي˘لأو˘لأ ن˘م ل˘ك ل˘م˘ح˘ت˘ب نو˘شضر˘م˘م˘لأو
ىفششتشسم ىلإأ لقن˘ت˘لأو م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ل ة˘با˘ج˘ت˘شسلأ لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘ها˘ج˘ت
ىلع فوقولأو مهتلاغششنأ ىلإأ عامتشسلأ لجأأ نم «نابرشض ميكحلأ»
.كانه عشضولأ ةقيقح
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 ةبانع ةي’ول تÓسصأوملأو ديربلأ ريدم بسسح

براقأأ ةباضصإأ ببضسب ششوريمع ديرب قلغ
 انوروك شسوريفب نيتلماع

نع سسمأأ ةيبيوب حبأر ةبانع ةيلول تÓشصأوملأو ديربلأ ريدم نلعأأ
هب نيلماعلأ نيفظوملأ عيمج عشضوو (ايبل) سشوريمع ديرب بتكم قلغ
ةباشصإأ نع تأرششؤوم دجأوتل كلذو يلزنملأ يحشصلأ رجحلأ تحت

نيب هلاقتنأو سضرملأ راششتنأ عنملو دجتشسملأ انوروك سسوريفب نيتلماع
هنأ ةيوهجلأ ةبانع ةعأذإل حيرشصت يف ريدملأ دكأأو .نينطأوملأو لامعلأ
ةلماعلأ جوز ةباشصإأ ببشسب يحشصلأ رجحلأ تحت نيتلماع عشضو مت

،91 ديفوكب ةيناثلأ ةلماعلأ قيقششو جوز ةباشصإأو سسوريفلاب ىلوألأ
مت نيدلأ لامج يميرب ةيلولأ يلأوو ةيشصولأ تاطلشسلأ ةراششتشسأ دعبو
يلزنملأ رجحلأ تحت لامعلأ عشضوو سشوريمع يديربلأ بتكملأ قلغ
سسوريفب ىودع يأأ نم ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ و لا˘م˘ع˘لأ ة˘مÓ˘شس ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح
حابشص تماق دق ةبانع ةيلوب ديربلأ ةيريدم تناكو .دجتشسملأ انوروك
اهلÓخ نم نلعت ةتفل قيلعتو روكذملأ يديربلأ زكرملأ قلغب سسمأأ
نع تأرششؤوم دوجو يف هابتششأ ببشسب زكرملأ قلغ نع نينطأوملل
قاطن ىلع هلوأدت مت يدلأ رمألأ انوروك سسوريفب نيتلماع ةباشصإأ

.عامتجلأ لشصأوتلأ تاكبشش ريع عشسأو
YÉO∫ GCe«ø

شسوريفب ةديدج تاباضصإأ80 ليجضست
ةملاقب انوروك

،ةملاق ةيلوب تاباشصلأ نم ديدعلأ لجشسي انوروك سسوريف لأزي ل

ةديدج تاباشصإأ80 ،سسمأأ موي ةيلولاب ةحشصلأ حلاشصم تلجشس ثيح

رامعأأ حوأرتت ثيح،91 ديفوك انوروك سسوريفب نيباشصم سصاخششأل

تعزو دق و أذه ،نيشسنجلأ نم ةنشس67 و04 نيب ام نيباشصملأ
فوقششوب و ، يبرعلأ نيع ،ةكولمات ،ةملاق تايدلب نيب تاباشصإلأ
رجحلأ أولخدأأ نيباشصم˘لا˘ف ةرا˘ششإÓ˘ل . ة˘يد˘ل˘ب ل˘كل ن˘ي˘ت˘با˘شصإأ لد˘ع˘م˘ب
ةملاقب لفطلأ و مألأ بكرمب انوروك ءابول يعجرملأ زكرملاب يحشصلأ
اهجئاتن تءاج نأأ دعب ىودعلاب مهتباشصإأ ليلاحتلأ تبثتل ،مايأأ لبق
قيقحت حتفب ةينعملأ ةيحشصلأ حلاشصملأ ترششاب اهتهج نم ،ةيباجيإأ

عم لاشصتاب أوناك نيذلأ سصاخششألأ لك ةيوه ديدحتو ةفرعمل يئابو
.نيباشصملأ

∫.Yõ Gdójø
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خيرات ىلإا دوعت ةيصضقلا تايثيح

ديج للغتصسا دعب طرافلا عوبصسألا

ةقرفلا رصصانع لبق نم تامولعمل

ناورتيصس عون نم ةرايصس صصوصصخب

3Cربع ةرواجم ةيلو نم ةمداق

ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب و˘ح˘ن را˘ي˘صسلا ق˘ير˘ط˘لا

ن˘م ة˘ي˘م˘ك ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘˘ع ،ةرا˘˘م˘˘صسا

ىلع ،ةيلق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا و ة˘يودألا

ىلع ةبقارم ةطقن عصضو مت اهرثإا

تللك ةرامصسا نيع ةنيدم ىوتصسم

ىلع ةهبصشلا لحم ةبكرملا فيقوتب

اهعاصضخإاب ،صصاخ˘صشأا ة˘ع˘برأا ا˘ه˘ن˘ت˘م

صسيك ىلع رثع روثعلا مت صشيتفتلل

ىوتحي مجحلا ريغ˘صص ي˘كي˘ت˘صسل˘ب

ءاود ن˘˘م تلو˘˘صسب˘˘˘ك80 ى˘ل˘˘ع

ماكحإاب ةأابخم ،غلم051 نيلاباغيرب

امك ،ة˘ب˘كر˘م˘لا ف˘ق˘صس ءا˘ط˘غ تح˘ت

نم ةبكرملل قيقدلا صشيتفتلا نكم

ةينلديصصلا ةيودألا نم ةيمك طبصض

،غلم051ACIRYL عو˘ن ن˘˘م

ةتصس نم ةلكصشم مزح لكصش ىلع

01 ىلع ىوتحي طصشم لك ،طاصشمأا

ةلمجلا˘ب ع˘ي˘ب˘ل˘ل ةأا˘ي˘ه˘م تلو˘صسب˘ك

،ةلوصسبك027:ـب رد˘ق˘ي ي˘لا˘م˘جإا˘ب

ق˘˘حاو˘˘ل˘˘لا ف˘˘ل˘˘خ ةأا˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘م تنا˘˘˘ك
امك ،ةبكرملا لكيهو ةيكيتصسلبلا
هردق يلا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت
قيقحتلا ،عيبلا تادئاع نم هنأا حجري
لحم نيفوقوملا دحا نيب قمعملا
نع ةيئاصضقلا تاهجلا لبق نم ثحب
يد˘م˘ع˘لا حر˘ج˘لاو بر˘صضلا ة˘ي˘صضق

ةيعونلا ةيلمعلا ،صضيبألا حلصسلاب

ةلوصسبك827 ز˘ج˘ح ن˘م تن˘˘كم

52ـ ب ردقي يلام غلبم ، نيلباغيرب
ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلا د˘ع˘ب ،م˘ي˘ت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘م
فلم زاجنا م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تا˘ير˘ج˘م
اومدق ،ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئاز˘ج
.ةيلحملا ةباينلا مامأا هبجومب

ةنتابب نودقاعتملا ةذتاصسألا
جامدإلاب ةبلاطملل نوجتحي

راوطألا فلتخ˘م˘ب ن˘يد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا ةذ˘تا˘صسألا ن˘م دد˘ع صسمأا م˘ظ˘ن
رقم ماما ةيجاجتحا ةفقو ،ةنتاب ةيلوب ةيميلعتلا تاصسصسؤوملاو
يف ءاج بلاطملا نم ةلمج نيعفار ،ةنتاب ةيلول ةيبرتلا ةيريدم
اذكو ،ةمئادو ة˘ت˘با˘ث بصصا˘ن˘م ي˘ف م˘ه˘جا˘مدا بل˘ط˘م ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م
يتلا ،فيظوتلا تاقباصسم ءارجا دنع ،ةينهملا ةربخلا باصستحا
ىصضق د˘ق م˘ه˘ن˘م ادد˘ع نا م˘غر ،م˘ه˘ق˘ح ي˘ف فا˘ح˘جا ا˘هور˘ب˘ت˘عا
ةيقب عم نييواصستم مهصسفنأا اودجيل ،فلختصسلا يف تاونصس
مهصسفنأا نوجتحملا ربتعاو ،فيظوتلا تاقباصسمل نيحصشرتملا
ةيبرتلا ريدم اوبلاط ثيح ،عاطقلا يف بصصانملا هذهب ىلولا
ةرازولا مهتبلا˘ط˘م كلذ ن˘مو م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإل ل˘خد˘ت˘لا
.هذه مهتلاغصشنإا يف ثبلا ةيصصولا
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فيطسسب ناملو نيع

ةيدلبلا رقم مامأا ناكصسلا جاجتحا
 ةيمومعلا ةمامقلا راصشتنإا ىلع

ناملو نيع ةنديم ءايحأا ناكصس نم تارصشعلا صسمأا حابصص نصش
ىلع ةيدلبلا رقم مامأا اجاجتحا ، فيطصس ةيلو بونج ةعقاولا

فلتخم ربع خاصسوألا راصشتنا و ةيمومعلا ةمامقلا مكارت لكصشم
نيجتحملا ناكصسلا دكأا ثيح، ة˘ي˘ن˘كصسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لاو ءا˘ي˘حألا
عراوصش فلتخم ناب ناملو نيع ةيدلب رقم مامأا اومصصتعا يذلا
تحبصصا ءارصضخلا تاحاصسملاو ةينكصسلا تاعمجتلا و ةنيدملا
ارطخ لكصشي ام وهو ،خاصسوألا و ةمامقلل ابيهر اراصشتنا دهصشت

ل˘صصف ي˘ف ى˘ل˘ع ن˘ح˘ن و ة˘صصا˘خ نا˘كصسلا ة˘ح˘صص ى˘ل˘ع ار˘ي˘ب˘˘ك
ةراصضلا تار˘صشح˘لا و ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا صضار˘ملا ر˘ث˘كت ن˘يا ف˘ي˘صصلا

اذه نأاب نوبصضاغلا ناكصسلا ءلؤوه بلاط و، ، ةهيركلا حئاورلاو
قلغ مت امدعب مرصصنملا يرفيف رهصش ذنم مهمزل لكصشملا
مهاصس يذلا رملا وهو للق ةيدلبب ةيئاوصشعلا ةيمومعلا ةغرفملا
ناملو نيع ةرئاد صسيئر لبقتصسا دقو ،لكصشملا اذه مزات يف
امدعب نيجتحملا نع نيلثمم و ءايحلا ءاصسؤور نم ةعومجم
عام˘ت˘صسلا م˘ت ثي˘ح ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا صسي˘ئر ع˘م تا˘صضوا˘ف˘م˘لا تل˘صشف

عم قيصسنتلاب مه˘ل˘غا˘صشنل ل˘ح دا˘ج˘يإا˘ب م˘ه˘ل د˘كا و م˘ه˘لا˘غ˘صشنل
.فيطصس ةيلول ةئيبلا ةيريدم و ةيئلولا تاطلصسلا
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يقاوبلا مأا

ةيناويحلا موحصشلا نم غلك243 زجح
يرصشبلا كلهتصسإلل ةحلاصص ريغ

ةيمك زجح نم صسمأا موي نوركف نيع ةرئاد نمأا حلاصصم تنكمت
ةلمحم تناك ردصصملا ةلوهجم ةيناويحلا موحصشلا نم ةربتعم

يتلاو غلك243 ـب اهنزو ردق «كاج» عون نم ةنجاصش نتم ىلع
بصسحو .ةيرطيب ةقيثو ةيأا نود ةهيرك حئاور اهنم ثعبنت تناك
نإاف يقاوبلا مأا ةيلو نمأاب ةماعلا تاقلعلاو لاصصتلا ةيلخ نايب
هب تماق ينمأا زجاح رثإا صسمأا موي ىلإا دوعت ةيصضقلا عئاقو
دعبو يتلا ةيمك زجح نم اهنكم صسوقصس ةرئاد نمأا حلاصصم
تتبثأا تازوجحملل اهتبقارمبو ةصصتخملا حلاصصملا عم قيصسنتلا
عيمج ذاختاب اهفلتا متيل يرصشبلا كلهتصسلل ةحلاصص ريغ اهنأا
هيف هبتصشملا دصض يئازج فلم زاجنا عم ةيحصصلا تءارجإلا

ةيئاذغ داوم لقنو ةزايح» :ةيصضق نع ةنصس54 رمعلا نم غلابلا
ريغ ةيئاذغ داوم عيبلل صضرعو عيب يف صشغلاو ةرتوف نود

يتلا ةلادعلا ماما هميدقت متيل .«يرصشبلا كلهتصسلل ةحلاصص
.هرمأا يف تلصصف
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خيصش ةايحب يدوي ةرايصس فارحنإا
ةنيطنصسقب رمعلا نم تانينامثلا يف

دمحم هللا ءاطع نب ةيندملا ةيامحلل ةيصسيئرلا ةدحولا تلخدت

ةعاصسلا دودح يف0202 ناوج32 موي بورخلا ةيدلبب فيرصشلا

نيب طبارلا رطصشلا برغ قرصش رايصسلا قيرطلاب ةقيقد94 و02
فارحنا يف لثمت رورم ثداح لجأا نم كلذو يغاوز و بورخلا
فلخ ثداحلا ،قيرطلل يتنمصسإلا زجاحلاب اهمادطصصاو ةرايصس

38 رمعلا نم غلبي ركذ صسنج نم «صس -ع» ةيحصضلا ،اياحصض30
، يركصسعلا ىفصشتصسم ىلإا هلقن مت ناكملا نيعب يفوتم ةنصس

يف ةنصس84 رمعلا نم غلبي ركذ صسنج نم «صس -ر» ةيحصضلا

24 رمعلا نم غلبت ىثنأا صسنج نم «ق -ل» ةيحصضلا ،ةمدصص ةلاح
انفرط نم ةمزللا تافاعصسإلا امهل تمدق ةمدصص ةلاح يف ةنصس
 .يركصسعلا ىفصشتصسملا ىلإا امهلقن و ناكملا نيعب
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج5

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

0206ددعلا0202 ناوج52 سسيمخلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةطسشانلا ةيمارجإ’ا تاكبسشلا ةسصاخ ةمظنملا ةميرجلا ةبراحم يف ةنيطنسسق ةي’و نمأا حلاسصم لبق نم ةلوذبملا دوهجلل ةلسصاوم
يف يلجنم يلع ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةلقتنملا ةقرفلا تنكمت ،ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا يف ةيعرسشلا ريغ ةرجاتملا لاجم يف

ةيسضق يف نيطروتم ،ةنسس63 و13 نيب مهرامعأا حوارتت صصاخسشأا40 نم نوكتت ةيمارجإا ةعامج كيكفت نم ةيعون ةيلمع
ةرثؤومو ةردخم صصئاسصخ تاذ ةيودأا عيبو يرسشبلا بطلا يف لمعتسست ةين’ديسص ةيودأا ةزايحب ةسصخر نود ةحسصلا ةنهم ةسسرامم

.كرحم تاذ ةبكرم لامعتسساب ةمظنم ةينطو ةيمارجإا ةعامج راطإا يف ةسصخر نود ايلقع

ةنيطنسسقب تاسسولهملا نم ةلوسسبك فلأا يلاوح زجح مت امنيب

 دارفأا4 نم ةنوكم يلجنم يلعب ةينطو ةيمارجإا ةعومجم كيكفت
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نم رطصسملا ططخملل اديصسجت
ةنيطن˘صسق ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘صصم ل˘ب˘ق
يدصصت˘لا ي˘ف دو˘ه˘ج˘ل˘ل ة˘ل˘صصاو˘مو
اهنم اميصس ةميرجلا لاكصشأا ةفاكل
ةيط˘ب˘صضلا تن˘كم˘ت ،ة˘ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
صسماخلا يرصضحلا نمألل ةيئاصضقلا

رمعلا نم غلبي صصخصش فيقوت نم

ة˘ي˘صضق ي˘ف طرو˘˘ت˘˘م ،ة˘˘ن˘˘صس72
كو˘˘˘ب˘˘˘صسيا˘˘˘ف با˘˘˘صسح ة˘˘˘ن˘˘˘˘صصر˘˘˘˘ق
بصصن˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م ه˘˘لل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صساو
ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ر˘ب˘ع لا˘ي˘˘ت˘˘حلاو

تا˘ي˘ث˘ي˘ح .كو˘ب˘صسيا˘ف ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا
ل˘ب˘ق ن˘م ىو˘كصشل دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘˘لا

ىلع هباصسح صضرعت اهدافم ةيحصض
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘˘م
،ة˘ن˘صصر˘ق˘لا ل˘ع˘ف ى˘لإا «كو˘ب˘صسيا˘˘ف»
ىقلت نيأا رخآا باصسح حتفب موقيل
ه˘فرا˘ع˘م ن˘م ل˘ئا˘صسر˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
غلابم مهنم بلط هنأا اهيف هل نودكؤوي
ل˘عا˘ف˘لا نأا ن˘ي˘ب˘ت هد˘كأا˘ت˘ب و ،ة˘ي˘لا˘˘م
لايتحلا و بصصنلل هباصسح لمعتصسا

ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ةر˘صشا˘ب˘م˘ب ،م˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع

30 ةحلصصملا تاذ تقلت ةيصضقلا
م˘ه˘صضر˘˘ع˘˘ت صصو˘˘صصخ˘˘ب يوا˘˘كصش

غلابم تلاط ،لايتحا و بصصن ةيلمعل

نويلم992ـ ب ردقت ةربتعم ةيلام
،يديرب باصسح يف اهبصص مت ميتنصس
ةثيثحلا ثاحبألا و قمعملا قيقحتلا
ةيئاصضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘صضلا ا˘ه˘تدا˘ق ي˘ت˘لا
قيصسنتلاب صسماخلا يرصضحلا نمألل
ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ة˘˘قر˘˘ف ع˘˘˘م
، ةنيطنصسق ةيلو نمأل ةيتامولعملا

هبتصشم˘لا ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت ن˘م تن˘كم
ى˘ل˘ع صسب˘ل˘ت ة˘لا˘ح ي˘˘ف و˘˘هو ،ه˘˘ي˘˘ف
ددصصب ناميلصس يغاوز يح ىوتصسم
دق ناك رخآا ةيحصض ىلع بصصنلا
دحا هنوك ةحلصصم˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘صسم مد˘ق˘ت

نم لئاصسر ىقلتو ةيحصضلا فراعم

002 غلبم اهيف بلط˘ي ن˘صصر˘ق˘م˘لا
دادعإا اهرثإا ىلع متيل ، ميتنصس نويلم
نم تن˘كم ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘ن˘ه˘م ة˘ط˘خ
قمعملا قيقحتلا ،هيف هبتصشملا فاقيإا

هعولصض ىلإا ىصضفأا هيف هبتصشملا عم
لا˘ي˘ت˘حلا و بصصن˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘˘ف
ةنصصرق دعب ةيلام غلبم تلاط يتلاو
هتفرعم و ةيحصضلل كوبصسياف باصسح
نم ءاهتنلا دعب ،هطاصشنل ةقبصسملا
قح يف ةيئازج تاءارجإا فلم زاجنا
ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت ي˘ن˘ع˘م˘˘لا
 .ةيلحملا

ةنيطنسسق

 لايتحإلاو بصصنلل هلغتصسا كوبصسياف باصسح ةنصصرق يف هب هبتصشم فاقيإا

ةدكيكسس

ةلفلفب لامرلا ةقرصس ةباصصع ىلع ضضبقلا
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34 مقر ينطولا ق˘ير˘ط˘لا صشا˘ع
لجيج يتنيدم نيب طبارلا هقصش يف
ءاوجأا صسمأا لجيج ةيلوب لجيجو
نم تارصشعلا ماد˘قا د˘ع˘ب ة˘نو˘ح˘صشم
زيز˘ع˘لا د˘ب˘ع يد˘ي˘صس ة˘يد˘ل˘ب نا˘كصس
قئاقد قيرطلا قلغ ىلع ةيلحاصسلا
ة˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘ع نل˘˘عإلا د˘˘ع˘˘ب ط˘˘ق˘˘ف

نكصسم64 ةصصح نم نيديفتصسملا
ق˘فد˘تو .ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه˘ب ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جا
نيبصضاغلا صصاخصشألا نم تارصشعلا

ةمئاق نم مهؤوامصسأا تطقصسأا نيذلاو

انكصسم64 ةمئاق نم نيديفتصسملا
ةحيبصص اهنع نلعأا يت˘لا ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جا

34 مقر ينطولا قيرطلا ىلع صسمأا
دنع نيهاجتلا يف هقلغي اوماق ثيح
فرعي ام وأا يصسيئرلا ئطاصشلا لخدم
يف ببصست امم ،«جلبل» ةقطنمب
مدقي نأا لبق ، رورملا ةكرح فقوت
يف قيرطلا قلغ ى˘ل˘ع نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
ةق˘ط˘ن˘م˘ب ىر˘حألا˘ب وأا ىر˘خأا ة˘ط˘ق˘ن
ةيدلبلا لخدمب ةدجوتملا ناويدميت
صضع˘ب بور˘ه˘ل او˘ن˘˘ط˘˘ف˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ي˘عر˘ف˘لا ق˘ير˘ط˘لا ر˘ب˘ع تارا˘ي˘˘صسلا
ع˘فرو ،ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ط˘˘صسو يدؤو˘˘م˘˘لا
ةلادعلاب يدانت تاراعصش نوجتحملا
نأا˘ب ن˘يد˘كؤو˘م ن˘كصسلا ع˘يزو˘˘ت ي˘˘ف
ةقيرطب تطبصض ةروكذملا ةمئاقلا

ريثكلا اهيف تدمتعاو ةفافصش ريغ

نوجتحملا لاقو ، ةيبوصسحملا نم
صصاخصشأا دجاوت نم اوؤوجافت مهنأاب

04ـ لا قوفت بتاور ىلع نولصصحتي
نوكل˘م˘ي ن˘م˘م ن˘ير˘خآاو را˘ن˘يد ف˘لأا
ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف ة˘مر˘˘ت˘˘ح˘˘م تا˘˘ن˘˘كصس
ةرئاد˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا صسي˘ئر ن˘ي˘ل˘م˘ح˘م
تتأا يتلا تازواجتلا هذه ةيلوؤوصسم
ءلؤوه ي˘ف ة˘ق˘ث˘لا طو˘ي˘خ ر˘خآا ى˘ل˘ع
امك نيجتحملا بصسح نيلوؤوصسملا

دبع ةيلولا يلاو نوجتحملا بلاط
ققحت حتفو لخدتلاب لاكلك رداقلا
لكصشب اهئاغلإا لبق ةمئاقلا هذه يف
اوتكصسي نل مهنأا˘ب ن˘يد˘كؤو˘م ي˘ئا˘ه˘ن

ي˘ت˘لا تازوا˘ج˘ت˘˘لاو ءا˘˘ط˘˘خألا ن˘˘ع
حتف اوديع˘ي ن˘ل م˘ه˘نأاو ا˘ه˘ي˘ف تع˘قو

لكصشب يلاولا لخدتي ملام قيرطلا
لقنتو اذه .ة˘ي˘صضق˘لا ي˘ف ي˘صصخ˘صش
ع˘قو˘م ى˘لإا ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع
بأار˘ل ة˘لوا˘ح˘م ي˘ف تا˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حإلا

ةداعإاب مهعانقاو نيجتحملا بصضغ
او˘صضفر م˘ه˘نأا ر˘ي˘غ ق˘ير˘˘ط˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف
اهيف تام˘ب تا˘ب˘ل˘ط˘لا ل˘كل نا˘عذإلا
ةرئادلا صسيئر نع تردصص يتلا كلت
ى˘ل˘ع بر˘ه˘˘كت˘˘لا ءاو˘˘جأا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م
تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا ع˘˘قو˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
ةيناثلا ةعاصسلا دعب ام ىلإا لصصاوتت
يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف صسمأا ءا˘˘صسم ن˘˘م
ىلع تابكرملا تائم هيف تصسدكت

ةعاصس راظتنا ي˘ف ق˘ير˘ط˘لا ي˘ت˘ف˘صض
.ةيلاع ةرارح ةجرد تحت جرفلا

 ةاباحملاب نيلوؤوسسملا اومهتاو ةمئاقلل مات ءاغلإاب اوبلاط

لجيجب زيزعلا دبع يديصسب ايعامتجإا انكصسم64 ةمئاق نم نويصصقملا
ينطولا قيرطلا نوقلغي
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ةلفلفب يجراخلا يرصضحلا نمألا رصصانع ككف

7 نم نوكتت ةيمارجإا ةباصصع ،ةدكيكصس ةيلوب

ّمت دقو ،لامرلا ةقرصسو بهن يف ةصصتخم دارفأا
ةقرف اهيلع تلصصحت تامولعم رثإا اهيلإا لّصصوتلا

يجراخلا يرصضح˘لا ن˘مأل˘ل ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشلا
نحصشو جارختصساب صصا˘خ˘صشأا ما˘ي˘ق لو˘ح ة˘ل˘ف˘ل˘ف˘ب
مادختصساب ،ةلفلف ةيدلبب ةرورعزوب ةقطنمب لامرلا

مجحلا نم ةنحاصشو رفح ةلآا يف لثمتت تادعم
ةقطن˘م ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘ي˘ب م˘ث ن˘مو ،ر˘ي˘ب˘كلا
يدامح ةيدلبل ةعباتلا يدومح صشورمح عاديلا

مت ،ةينوناقلا تاءارجإلا ف˘ل˘م ما˘م˘تإا د˘ع˘ب.ة˘مور˘ك
نع ةصصتخملا ةباينلا مامأا مهيف هبتصشملا ميدقت
ريصضحتلل ةمظنم ةيمارجإا ةعامج نيوكت ةيصضق
قح يف ردصص نيأا ،ةيعيبط تاورث ةقرصسو بهنل

نم نور˘خآا3 دافتصسا ام˘ي˘ف عاد˘يإا ر˘مأا م˘ه˘ن˘م4
.ةمكاحملا ةصسلج روصضحل رصشابم ءاعدتصسا
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ةيداعلأ ةرودلأ لاغسشأأ تدقعنأ
يئ’ولأ يبعسشلأ سسلجملل ىلوأ’أ
ءاثÓثلأ سسمأأ لوأأ راهن فراطلاب

ة˘ي˘نأز˘ي˘م˘لأ ر˘ير˘˘م˘˘ت˘˘ل ا˘˘سصي˘˘سصخ

0202 ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سسل ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘سض’أ
ىلإأ ةفاسضإ’اب اهيلع ةقداسصملأو
ىرخأأ ت’وأدم ىلع ةقداسصملأ

ءا˘بو ي˘سشف˘ت لو˘ح لا˘˘ح سضر˘˘عو
ةثÓ˘ث˘لأ روا˘ح˘م˘لأ ي˘هو ا˘نورو˘ك
مل يتلأ ةرودلأ هذه لامعأأ لودجل
ىوسس اهلاغسشأأ يف أديدج لمحت
تأرأرق ةد˘ع ر˘ب˘ع ي˘لأو˘لأ ل˘خد˘ت

نكسس3811 ةسصح عيزوت اهنم
˘˘مو˘˘يـلأ ن˘˘م ة˘˘يأد˘˘ب ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جأ
قفأوملأ ةيليوج ر˘ه˘سشل سسما˘خ˘لأ
أذكو بابسشلأو لÓقتسس’أ ديعل

نم ةدا˘ف˘ت˘سسأ رأر˘ق662 عيزوت
ةفاسضإ’اب يف˘ير˘لأ ن˘كسسلأ ة˘نا˘عإأ
هنم تدا˘ف˘ت˘سسأ ي˘ت˘لأ رأر˘ق˘لأ ى˘لإأ
ةيئ’و ة˘سسسسؤو˘م ءا˘سشنإا˘ب ة˘ي’و˘لأ
اهيف ىر˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ما˘م˘ق˘لأ ع˘م˘ج˘ل
دعب ةماه د˘ج ا˘ه˘نأا˘ب نو˘ع˘ب˘ت˘ت˘م˘لأ

ةيدأات يف ةيدلبلأ حلاسصم فعسض
تاطلسسلأ فقت نأأو ةمهملأ هذه
هذ˘˘ه ءا˘˘سشنإأ ءأرو ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ
ةءافك تأذ تأرا˘طإا˘ب ة˘سسسسؤو˘م˘لأ

و˘˘˘يرا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سس رر˘˘˘كت˘˘˘ي ’ ي˘˘˘˘كل
ةق˘يد˘ح˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘سسسسؤو˘م˘لأ
يتلأ ةلاقلاب ةيطبأر˘ب تا˘نأو˘ي˘ح˘لأ
ردجت .طخلأ لوط ىلع تلسشف
مت يذلأ ريرقتلأ نأأ ىلإأ ةراسشإ’أ
لوأ’أ لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ل ه˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
كلذك لمح ةي’و˘لا˘ب يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ

لÓخ ةمدقملأ تاناع’أ ةليسصح
عيزوت م˘ت ثي˘ح ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج

ةيئأذغلأ دأوملأ نم أدرط47171
ثع˘˘ب ا˘˘م˘˘ك ل˘˘ظ˘˘˘لأ ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل
تا˘نا˘عإأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ
هذه لÓخ ةديلبلأ ةي’و ناكسسل
هذ˘ه ة˘ف˘˘ل˘˘كت ترد˘˘ق ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘لأ

ميتنسس ر˘يÓ˘م4.8 ـب تا˘˘نا˘˘عإ’أ

لظ ةطقن881 ءاسصحإأ مت اميف

يف ديفتسست فوسس يتلأ فراطلاب

،ةيوم˘ن˘ت ج˘مأر˘ب ن˘م ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لأ

مت هنأأ ىلإأ لوؤوسسملأ تأذ أريسشم

ةل˘ي˘ل˘ق˘لأ ر˘ه˘سشأ’أ لÓ˘خ ل˘ي˘غ˘سشت

ءابرهكلأ عيزوتل ةطحم ةيسضاملأ

ىلع ءاسضقل˘ل سسا˘ب˘سسب˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب

را˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘ل رر˘˘كت˘˘م˘˘لأ عا˘˘ط˘˘ق˘˘ن’أ

ةفلكتلأ تغل˘ب ثي˘ح ي˘ئا˘بر˘ه˘كلأ

ةطحم˘لأ هذ˘ه زا˘ج˘نإ’ ة˘ي˘لا˘م˘جإ’أ

  ميتنسس رايلم041

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ ةعاسسلأ رابخأأ0206ددعلا0202 ناوج52  سسيمخلا6

www.akhersaa-dz.com

اهيلع ةقداصصملاو ةيفاصضإلا ةينازيملا ريرمتل يئلولا يبعصشلا سسلجملل ةرود يف

 ةيادب ايعامتجا انكسس3811 عيزوت ىلع دكؤوي يلاولا
فراطلاب لÓقتسس’ا ديع ةيلافتحا نم
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ةيم˘ي˘ل˘قإ’أ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ ر˘سصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت

قيسسنتلاب  جيريرعوب جربب ينطولأ كردلل

نم يبعسشلأ ينطولأ سشيجلأ نم ةزرفم عم

لقنب ةسصتخم ةيمأرجإأ ةكبسشل دح عسضو

نم ةنوكم (ةسسولهم سصأرقأأ) ةردخم دأوم

مأأ  ةن˘يد˘م ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي سصا˘خ˘سشأأ ة˘ثÓ˘ث

ةعومجملأ رسصا˘ن˘ع نا˘ي˘ب بسسحو ي˘قأو˘ب˘لأ

نت˘م ى˘ل˘عة˘ي˘مأر˘جإ’أ ة˘كب˘سشلأ  تنا˘ك د˘ق˘ف

ىلع ،لياسس يلورفيسش عون ةيحايسس ةرايسس

(بر˘غ-قر˘سش) را˘ي˘سسلأ  ق˘ير˘ط˘لأ ىو˘ت˘˘سسم

ةدأز نيعب تا˘مد˘خ˘لأ ة˘ط˘ح˘م ن˘م بر˘ق˘لا˘ب

ها˘ج˘تا˘ب  ة˘ي’و˘لأ قر˘سش ر˘سصا˘ن˘ع˘˘لأ ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب

قرسشلأ تاي’و نم اهطاسشن دتمي  رئأزجلأ

يرئأزجلأ ط˘سسو˘لأ تا˘ي’و ى˘لإأ ير˘ئأز˘ج˘لأ

دأر˘فأ ف˘ي˘قو˘ت ى˘لإأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لأ تسضفأأ ثي˘˘ح

اسصرق9541 زجحو ةي˘مأر˘جإ’أ ة˘عا˘م˘ج˘لأ

6911 اهنم عأونأ’أ فلتخم نم اسسولهم

عو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق

362  أذكو غلم051LYRICA ليرسسأأ

.ACIRERP051 اكيريرب عون اسصرق
غلبمو ةلاقن فتأوه ةثÓث زجح مت امك

.يرئأزج رانيد00056

ة˘˘˘كب˘˘˘سشلأ دأر˘˘˘˘فأ م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت م˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح
ةيروهمجلأ ليكو ديسسلأ مامأأ  ةيمأرجإ’أ
عأد˘يإأ م˘ت ن˘يأأ يدأو˘لأ سسأأر ة˘م˘كح˘˘م ىد˘˘ل

ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لأ ة˘سسسسؤو˘م˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ن˘˘م (20)نينثأ
نم ثلاثلأ مهكيرسش دافتسسأ اميف  ليامرلاب
.جأرفإ’أ

يبعصشلا ينطولا سشيجلا نم ةزرفم عم قيصسنتلاب/جيريرعوب جرب

اسسولهم اسصرق9541 زجحيو ةيمارجإا ةكبسش ككفي كردلا
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ة˘قر˘ف˘لأ ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت

ةيدلبب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ

سسمأأ ، ةلسشنخ ةي’وب تنايزوات

ةيع˘ف˘ن ة˘ب˘كر˘م ز˘ج˘ح ن˘م ، لوأ’أ

ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘˘م تا˘˘ي˘˘م˘˘ك ل˘˘م˘˘ح˘˘ت
و يبنجأ’أ عنسصلأ تأذ ةسسبلأ’أ

 ةينيسص بئاقح
لاسصت’أ ةي˘ل˘خ˘ل نا˘ي˘ب بسسحو

كرد˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب
خيراتبو هنإاف ة˘ل˘سشن˘خ˘ب ي˘ن˘طو˘لأ
ةسسداسسلأ ةعاسسلأ ىلع و سسمأ’أ

و ،أءا˘˘˘˘سسم03:81 فسصنلأو
ىلإأ ةدرأو تامولع˘م˘ل ’Ó˘غ˘ت˘سسأ
ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةقرفلأ
ةيلمع دوجو اهدا˘ف˘م ،تنا˘يزوا˘ت˘ب

نم لاجرلاب ةسصاخ  ةسسبلأأ ريرمت
ةفلتخم بئاقحو عأونأ’أ فلتخم
مت روفلأ ىلع ،يبنجأأ عنسص نم
طا˘ق˘ن ع˘˘سضوو ة˘˘يرود ل˘˘ي˘˘كسشت
نع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ تر˘ف˘سسأأ ، ة˘ب˘قأر˘م

702وجيب عون نم ةرايسس فيقوت
ة˘ي˘م˘كلأ ز˘ج˘حو نو˘˘ل˘˘لأ ة˘˘يدا˘˘مر

،برأوج جوز822  يف ةلثمتملأ

، ي˘كر˘˘ت ع˘˘ن˘˘سص و˘˘كير˘˘ت781

ي˘˘ن˘˘ي˘˘سص ي˘˘ل˘˘˘خأد طرو˘˘˘سش222

، لاف˘طأÓ˘ل و˘كير˘ت43 ،ع˘ن˘سصلأ

، عنسصلأ ةينيسص ةفاظن بئاقح01

عنسصلأ ةينيسص قئاثو ةبيقح84

، عنسصلأ ينيسص ايلخأد انابت891،

) ــب ردقت ةيلام˘جإأ ة˘ي˘لا˘م ة˘م˘ي˘ق˘ب

ل˘خأد ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘م (جد391471

ل˘ج˘سسلأ كÓ˘ت˘مأ نود ة˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لأ

ة˘˘سصا˘˘خ ةرو˘˘تا˘˘ف وأأ يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ

اهكلام حيرسصت بسسح ، ةعلسسلاب

ينعملأ دايتقأ مت كلذ رثإأ ىلع ،

ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘ل ة˘˘قر˘˘ف˘˘لأ ر˘˘ق˘˘م ى˘˘˘لإأ

. هقح يف ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ

ةروتافلاو لجصسلل اهبحاصص كÓتما نود

عنسصلا ةيبنجأا بئاقح و ةسسبلأاب ةلمحم ةبكرم زجحي ةلسشنخ كرد

سسماخلا لÓقتصسلا ديع ةيلافتحا نم ةيادب اهيديفتصسم ىلإا اهعيزوتل زهاج يعامتجا نكصس3811 ةصصح نأا فراطلا ةيلو يلاو دكأا
.فراطلاب ةمامقلا عمجل ةيمومع ةصسصسؤوم ءاصشنإا رارق ىلع تقفاو ةينعملا ةرازولا نأا ىلإا ريصشم مداقلا ةيليوج رهصش نم

ريوطتل ةبقترملا تاحÓصصإلا ثحبل

ةرغصصملا تاصسصسؤوملا

يلثمم عم ءاقل مظنتةلسشنخجاسسنوأا

 عيراسشملا يلماح بابسشلا
ةي’وب بابسشلأ ليغسشت م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘لا˘كو˘لأ تم˘ظ˘ن

تايعمجلأو تامظنملأ يلثمم عم ايرواسشت ءاقل ةلسشنخ

كلذو ة˘ي’و˘لأ ي˘ف جا˘سسنوأأ ع˘يرا˘سشم ي˘ل˘ما˘ح˘ب ة˘سصا˘خ˘لأ

تانسضاحلاب ةفلكملأ ةبدتنملأ ةرأزولأ تاميلعتل أذيفنت

عيراسشملأ يلماح عم سشاقنلأو رواحتلأ باب حتفب ةسصاخلأ

بجأولأ تاحÓسصإ’أ نأاسشب مهتاحأرتقأ ىلإأ عامتسس’أ و

.ةرغسصملأ تاسسسسؤوملأ ريوطتل اهدامتعأ

بابسشلأ ليغسشتو معد˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ة˘لا˘كو˘لأ نا˘ي˘ب بسسحو

ءاقل ، سسمأأ لوأأ ، نسضتحأ ةلاكولأ رقم نإاف ، ةلسشنخ ةي’وب

و ديزي يليابق ديسسلأ يئ’ولأ عرفلأ ريدم عمج اعسسوم

تايعمجلأ يلثمم و عيراسشملأ يلماح بابسشلأ نم ددع

لو˘ح سشا˘ق˘ن˘لأ ىر˘جو ، م˘ه˘ل ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م˘˘لأ تا˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لأو

نيأأ ، بابسشلأ ليغسشت معد زاهجب ةبقترملأ تاحÓسصإ’أ

عفرتسس يتلأ تاحأرتق’أو راكفأ’أ نم ديدعلأ ء’ؤوه حرط

ا˘هذا˘خ˘تإأ بجأو˘لأ تأرأر˘ق˘لأ لو˘ح ة˘ثد˘ح˘ت˘سسم˘لأ ةرأزو˘ل˘˘ل

ءايحإ’ لبسس داجيإأ أذك و ةحجانلأ تاسسسسؤوملأ ريوطتل

لÓخ مت امك ، اهل حورلأ ةداعإأ و ةرثعتملأ تاسسسسؤوملأ

تاسسسسؤوملأ هجأو˘ت ي˘ت˘لأ ل˘كا˘سشم˘لأ م˘هأأ ة˘سشقا˘ن˘م ءا˘ق˘ل˘لأ

ركذ عم ، ةلسشنخ ةي’وب جاسسنوأأ راطإأ يف ةثدحتسسملأ

تقولأ سسفن يفو ، فقوملأ كرأدتل تاحرتقملأو لولحلأ

ةحجانلأ تاسسسسؤوملأ ةدعاسسمل ةحرتقملأ ريبأدتلأ سشاقن مت

عابتأ ةرورسض ىلع ديكأاتلأ مت ريخأ’أ يف و اهترياسسم و

يف انوروك ةحئاجب ةقلعتملأ ةيحسصلأ ةمÓسسلأ دعأوق

. لمعلأ نكامأأ

جا˘سسنوأأ ع˘يرا˘سشم ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لأ با˘ب˘سشلأ بلا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك

تاقفسصلاب قلعتملأ نوناقلأ قيبطتب ةيسصولأ تاطلسسلأ

ةئاملاب02 ةسصح حنم و ةل˘سشن˘خ ة˘ي’و ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

بلغأأ اهقبطت ’ يتلأ ةداملأ يه و جاسسنوأأ تاسسسسؤومل

. ةلسشنخ ةي’و يف تايدلبلأ ةسصاخ ةيلحملأ تأرأدإ’أ
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نيتبكرم زجحت ةيرئازجلا كرامجلا

فيطسسب ةيران ةجارد و
كرامجلأ ماسسقأأ ةيسشتفمل ةعباتلأ ةلقنتملأ ةقرفلأ تنكمت

مئأرج ةحفاكم راطأ يف ،في˘ط˘سسب ة˘يو˘ه˘ج˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب

ة˘م˘ي˘ق˘ب ة˘يرا˘ن ة˘جأرد و ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘م ز˘ج˘ح ن˘م، بير˘ه˘˘ت˘˘لأ

ـب ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘مأر˘˘˘غ˘˘˘لأ ترد˘˘˘ق و،  جد000.003.2

رهسش لÓخ زجحلأ تايلمع تمت دقو، جد000.093.5,

. يراجلأ نأوج
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ةملاقب ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةدحو0023 نم ديزأا زجحت كردلا حلاسصم
نكمت ،تاقرطلأ ربع سصيخرت نود اهلقنو ،ةملاقب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةعومجملأ ميلقإأ ىوتسسم ىلع ةسصخر نود ةيلوحكلأ تابورسشملأ عيب ةرهاظ ةحفاكم راطإأ يف

ةسصخر نود ةيلوحكلأ تابور˘سشم˘لأ ل˘ق˘نو ةزا˘ي˘ح˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ا˘يا˘سضق50 ةجلاعم نم ةل˘سصف˘ن˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع30 لÓخ ةملاقب ينطولأ كردلل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’أ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ دأر˘فأأ

اهدافم تامولعم ىلع ءانب كلذو ،ةنسس36و72 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت سصاخسشأأ60 اهيف طروت ،ماجحأ’أو عأونأ’أ ةفلتخم ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم ةدحو5071 زجحو

40 ةجلاعم نم ءاسضيب نب نيع و ةزومكوبب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةقرفلأ دأرفأأ نم لك اهلÓخ نم نكمت ىلوأ’أ ةيلمعلأ.ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم ةربتعم تايمك ريرمت

مت نيأأ ،ةيلوحكلأ تابورسشملاب ةلمحم تابكرم دوجو اهدافم تامولعم ىلع ءانب كلذو ،ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم ةدحو3221 زجحو سصاخسشأأ50 اهيف طروت اياسضق

مهلخأدب رثع مهسشيتفت دعب ،ءاسضيب نب نيعو ةورسضوب ةيرق ،ةنموم ةيرق نم لك ىوتسسم ىلع  تابكرم40 فيقوت مت ثيح ،مهيف هبتسشملاب عاقيإÓل ةمكحم ةطخ عسضو

تابورسشملأ نم ةدحو284 زجح نم دمحأ ةرهموبب لخدتلأو نمأ’أ ةليسصف دأرفأأ نكمت قايسسلأ سسفن يف.اهزجح متيل ،هÓعأأ ةروكذملأ ةيلوحكلأ تابورسشملأ ةيمك ىلع
ةيلوحكلأ تابورسشملأ ةيمك ىلع اهلخأدب رثع اهسشيتفتو اهقئاثو ةبقأرم دعب ةبكرم فيقوت مت اهرثإأ ىلع ، نيلزم ينب ميلقإأ ربع ةيرودب مهمايق ءانثأأ كلذو ةيلوحكلأ
ميلقإأ ىوتسسم ىلع ةسصخر نود ةيلوحكلأ تابورسشملأ عيب ةرهاظ ةحفاكم راطإأ يفو، قايسسلأ سسفن يفو .ةقرفلأ رقم ىلإأ هيف هبتسشملأ دايتقأو اهزجح متيل ،هÓعأأ ةروكذملأ
نيتيلمع لÓخ ةملاقب ينطو˘لأ كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’أ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ دأر˘فأأ ن˘كم˘ت ،تا˘قر˘ط˘لأ ر˘ب˘ع سصي˘خر˘ت نود˘ب ا˘ه˘ل˘ق˘نو ،ة˘م˘لا˘ق˘ب ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’أ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ

ىلع ءانب كلذو ،ةنسس55و62 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت سصاخسشأأ40 اهيف طروت ،ماجحأ’أو عأونأ’أ ةفلتخم ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم ةدحو1151 زجح نم نيتقرفتم
نم دمحأأ ةرهموبب ينطولأ كردلل لخدتلأو نمأ’أ ةليسصف دأرفأأ نم لك اهلÓخ نم نكمت ىلوأ’أ ةيلمعلأ.ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم ةربتعم تايمك ريرمت اهدافم تامولعم

فيقوت مت نيأأ ،يسسيمخل ةلابجو ءاسضيب نب نيع يتيدلب نيب طبأرلأ مقرملأ ريغ يدلبلأ قيرطلأ ربع ةيرودب مهمايق ءانثأأ كلذو ،ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم ةدحو0441 زجح

كردلل ةيميلقإ’أ ةقرفلأ دأرفأأ اهلÓخ نم جلاعف ةيناثلأ ةيلمعلأ امأأ.اهزجح متيل ،هÓعأأ ةروكذملأ ةيلوحكلأ تابورسشملأ ةيمك ىلع مهلخأدب رثع مهسشيتفت دعب تابكرم30

ةيدلب ميلقإأ ربع ةيرودب مهمايق ءانثأأ كلذو ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم ةدحو17 زجحو ةسصخر نود ةيلوحكلأ تابورسشملأ لقنو ةزايحب قلعتت ةيسضق نيلزم ينبب ينطولأ
.اهزجح متيل ،هÓعأأ ةروكذملأ ةيلوحكلأ تابورسشملأ ةيمك ىلع اهلخأدب رثع اهسشيتفتو اهقئاثو ةبقأرم دعب ةبكرم فيقوت مت اهرثإأ ىلع ،نيلزم ينب
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يف لجر ةافو
ريطخ رورم ثداح
فيطسسب
عقو ميلأأ رورم ثداح ببسست

ىوتسسم ىلع سسمأأ حابسص

46 مقر يئ’ولأ قيرطلأ
و جرب ءاسضيب ةيدلب نيب طبأرلأ

يف لجر ةافو يف لأزأأ نيع
رمعلأ نم سسماخلأ دقعلأ
يتلأ تامولعملأ بسسحو،
تايثيح نإاف اهيلع انلسصحت
عوقو يف تلثمت ثداحلأ
نيتبكرم نيب فينع مأدطسصأ

هاجتأ يف نأريسست اتناك
ةافو يف ببسست امم، سسكاعملأ
ثداحلأ عوقو روف و ةيحسضلأ
ةيامحلأ حلاسصم تلخدت
لقنب تماق يتلأ ةيندملأ
يف ، ىفسشتسسملأ ىلإأ ةيحسضلأ
هيف تحتف يذلأ تقولأ

اقيقحت ينطولأ كردلأ حلاسصم
.ميلأ’أ ثداحلأ أذه تايثيح يف
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باحصصأا نم ديدعلا رجه ثيح
مهمّدقت دعب مه˘طا˘صشن ي˘ها˘ق˘م˘لا
اوماقو ّةصصتخملا حلاصصملا ىدل
ار˘ظ˘ن م˘عا˘ط˘م ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘ب
ةمراصصلا تاءار˘جإلاو ر˘ي˘باد˘ت˘ل˘ل
ق˘ل˘غ عو˘صضو˘م ي˘˘ف ةذ˘˘خ˘˘ّت˘˘م˘˘لا
ر˘ظ˘ح ةر˘ت˘ف د˘يد˘م˘تو ي˘ها˘ق˘˘م˘˘لا
ح˘ب˘كل ة˘ت˘ّقؤو˘م ة˘ف˘صصب ا˘ه˘طا˘˘صشن

،«91--دي˘فو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج را˘صشت˘نا
د˘ج˘ي م˘ل ل˘صص˘ّ̆ت˘˘م قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو
ر˘ف˘م ي˘ها˘˘ق˘˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘صصأا

ّ
ن˘م ا

تجردأا يتلا ةموكحلا تاميلعت
ةطصشنألا راطإا ن˘م˘صض م˘ه˘طا˘صشن
ديدمت رارق اهلمصش يتلا ةيراجتلا
لعج اّمم عيباصسأا ذنم قلغلا ةرتف
تاطاصشن˘لا ه˘تا˘ه ل˘ث˘م با˘ح˘صصأا
نأا لبق ةحداف رئاصسخ نودّبكتي

ة˘˘ن˘˘هار˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا م˘˘ه˘˘م˘˘غر˘˘ت
هليوحتو مهطاصشن نع ءانغتصسلا
ّم˘ت يذ˘لا م˘عا˘ط˘م˘لا طا˘˘صشن ى˘˘لإا
تا˘طا˘صشن˘لا ة˘نا˘˘خ ن˘˘م ه˘˘جار˘˘خإا
،ةريخألا ةنوآلا لÓخ ةعونمملا
ه˘˘جو ي˘˘ف نور˘˘خآا ف˘˘قو ا˘˘م˘˘ي˘˘˘ف
او˘ما˘قو ة˘يزار˘˘ت˘˘حإلا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا
ةيموكحلا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا بر˘صضب

او˘حار نأا د˘ع˘ب ط˘ئا˘˘ح˘˘لا ضضر˘˘ع
نود ءافخلا يف مهلمع نولوازي
ةّصصتخملا تا˘ه˘ج˘لا ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل

ةوهقلا باوكأا مهعيب قيرط نع
اهعصضوب ذفاونلا ربع نئابزلا ىلإا
تفل مدعل ةيقرو ضسايكأا لخاد
ن˘ع ةّ̆ي˘صصو˘لا تا˘ه˘ج˘˘لا ها˘˘ب˘˘ت˘˘نإا
تازوا˘ج˘ت˘لاو ي˘ت˘لا تا˘قور˘خ˘˘لا
ة˘ه˘ج ن˘مو ،ا˘ه˘ب نو˘مو˘ق˘ي ي˘ت˘˘لا
«ةعاصس رخآا» هابتنا تفل دقف ةيناث
لوازت تناك يهاقم ةّدع لّوحت

ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م ط˘صسو ا˘ه˘˘طا˘˘صشن
معاطم ىلإا ةرواجملا تاّيدلبلاو
ّةيداع ةفصصب مهطاصشن اوفنأاتصساو
ر˘˘ط˘˘ت د˘˘ع˘˘ب

ّ
تا˘˘ي˘˘لآلا ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ق

مهيلع اهتصضرف يت˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
را˘طإا ي˘ف ةّ̆ي˘صصو˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
نولمعي اوحارو ،مهطاصشن رييغت
اهتل˘مأا ي˘ت˘لا تا˘ي˘صصو˘ت˘ل˘ل ا˘ق˘فو
ة˘ّصصت˘خ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘˘لا م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
لوانت عنم يف اصساصسأا ةقّلعتملاو
ه˘ح˘ن˘موّ ل˘ح˘م˘لا ل˘خاد ما˘ع˘˘ط˘˘لا
ضضر˘غ˘ب ضسا˘ي˘كأا ل˘خاد نو˘˘بز˘˘ل˘˘ل
ءلؤو˘ه مد˘قأا ا˘م˘ن˘ي˘˘ب ،ه˘˘ع˘˘م هذ˘˘خأا
ريصضحت ةلآا راصضحإا ىلع راجتلا
باوكألا ل˘خاد ا˘ه˘ع˘ي˘بو ةو˘ه˘ق˘لا
ةروكذملا قر˘ط˘لا تاذ جا˘ه˘ت˘نا˘ب
تاعّمجتلا عن˘م ل˘جأا ن˘م ا˘ف˘لا˘صس
طور˘˘˘صشب مرا˘˘˘صصلا د˘˘ّ̆ي˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لاو
لبصسلاّ لج قلغ ضضرغب ةفاظنلا

را˘صشت˘نا ى˘لإا لوؤو˘ت نأا ن˘كم˘˘م˘˘لا

ه˘ي˘ف م˘˘كح˘ّ̆ت˘˘لا ضضر˘˘غ˘˘ب ءا˘˘بو˘˘لا

ردجت ،هيلع ءاصضقلل هتبراحمو

ّنأا ىلإا ىرخأا ةيحان نم ةراصشإلا
ديجملا دبع ةيروه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر

لÓخ تاميلعت ىدصسأا دق نوبت

يصضقت ةمرصصنملا ةليلقلا مايألا

ة˘˘ل˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘صسم ة˘˘˘صسارد داد˘˘˘عإا˘˘˘ب

را˘ج˘ت˘لاو ن˘ي˘ّي˘فر˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘ل

رصضتملا
ّ

انوروك ةحئاج نم نير

مه˘تد˘عا˘صسم ة˘ي˘ف˘ي˘ك حار˘ت˘قا ع˘م

ءارزو˘˘لا ضسل˘˘˘ج˘˘˘م لÓ˘˘˘خ كلذو

ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا ير˘˘يزو ّم˘˘صض يذ˘˘لا

قيصسنتلابو ةراج˘ت˘لاو م˘جا˘ن˘م˘لاو

ة˘فر˘غ˘لاو ة˘يو˘ه˘ج˘لا فر˘غ˘لا ع˘˘م

ةعانصصلاو ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ربع لوألا ريزولا فارصشإا تحت

.يئرملا لصصاوتلا ةينقت
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ح˘˘˘لا˘˘˘˘صصم ار˘˘˘˘خؤو˘˘˘˘م  تعر˘˘˘˘صش

ةبانع ةيلو ةدحو هايملل ةيرئازجلا

ل˘ي˘صصو˘ت عور˘˘صشم ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف

هايملاب ةلوزعملاو ةيئانلا قطانملا

ىوتصسم ىلع  برصشلل ةحلاصصلا

لاغصشألا لصصاوتتو  تاعيرتلا ةيدلب

نيأا   تاعيرتلا ةقطنمب ةجمربملا

عمجب ةصصا˘خ˘لا را˘بآلا م˘ي˘عد˘ت م˘ت˘ي

ةرامحل ةقطنم نازخ طبرب هايملا

ةانقلا نم ،ءاملاب بعكم رتم0001

ناز˘خ ن˘ي˘˘ب ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ة˘˘ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا

ةلزعلاب خصضلا ةط˘ح˘مو نا˘ب˘ل˘صشو˘ب

ن˘يأا  ي˘ب˘يا˘ط˘صش ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا

ة˘ب˘قار˘م تح˘ت لا˘غ˘صشألا ل˘صصاو˘ت˘ت

اذهو  عورصشملاب ةفلكملا ةلواقملا

ع˘با˘ت˘لا ير˘لا عر˘˘ف م˘˘صسق فار˘˘صشإا˘˘ب

نأا رظتنملا نم ثيح  لاحرب ةيدلبل

ديج ل˘كصشب لا˘غ˘صشألا هذ˘ه م˘ها˘صست

ن˘م ل˘كل ع˘يزو˘ت˘لا ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت ي˘˘ف
.بنعلا يداوو تاع˘ير˘ت˘لا ي˘ت˘يد˘ل˘ب
لاغصشأا قÓطنا ةيلمع نإاف  ةراصشإÓل
حلاصصلا ءاملاب ةيئانلا قطانملا طبر
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت را˘طإا ي˘ف ي˘˘تأا˘˘ت  بر˘˘صشل˘˘ل

هترايز لÓخ  ةبانع يلاو تاميلعت
ةليلقلا مايألا هتداق يت˘لا ة˘يد˘ق˘ف˘ت˘لا
رمأا نيأا  تاعيرتلا ةقطنمل ةيصضاملا
«ل˘ظ˘لا «ق˘طا˘ن˘م ط˘بر ةر˘صشا˘ب˘˘م˘˘ب
عورصشملا نأا امك بورصشلا ءاملاب

ةا˘نا˘ع˘م ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘˘لا ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب
ةمزأا نم ق˘طا˘ن˘م˘لا كل˘ت ي˘ن˘طاو˘م
ي˘ت˘لا بر˘صشل˘ل ة˘ح˘لا˘˘صصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
وأا ءاتصشلا يف ءاوصس اهنم نوناعي

. فيصصلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

0206ددعلا0202 ناوج52  سسيمخلا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

 طاسشنلا رييغت ىلع اهباحسصأا مغرأا قلغلا ةرتف ديدمت

«انوروك صسوباك» نم ابوره«دوف دصساف» ىلإا لّوحتت يهاقم

لظلا قطانمب ءاملاريفوتب يلاولا تاميلعت ىلع ءانب

 تاعيرتلاب هايملاب ةلوزعملا قطانملا طبر يف عرصشت هايملل ةيرئازجلا
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لامعلا ضضعب جامدإا ارخؤوم مت

ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب ن˘˘يد˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
يف  ةصصصصختملا ةيئافصشتصسلا
ة˘ي˘صسف˘ن˘لاو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘˘لا ضضار˘˘مألا
نيلماعلا ةبان˘ع˘ب يزار˘لا ر˘كبو˘بأا
ليغصشتلا لبق ام دوقع راطإا يف
جامدإلا طورصش مهيف رفوتت يتلا

تارارق قيبط˘ت ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب اذ˘هو
ليغصشتلا لبق ام دوقعل جامدإلا

ةصسصسؤوملاب نولمعي مهنأا ثيح

م˘هدد˘ع رد˘ق˘م˘˘لاو0102ذنم

ام دوقع راطإا يف ادقاعتم51ب

اصصتخم31 مهنم ليغصشتلا لبق

نيلما˘ع ن˘ي˘يرادإا2و اي˘نا˘صسف˘ن
با˘˘صست˘˘حا م˘˘ت˘˘ي ثي˘˘˘ح ةرادإلا˘˘˘ب

ادهو ربمفون1 خيرات نم جامدإلا
را˘ظ˘ت˘نلاو ل˘يو˘ط حا˘˘ف˘˘ك د˘˘ع˘˘ب
و مهجامدإا  متو  بوؤودلا لمعلاو
ة˘م˘ئاد بصصا˘ن˘م ي˘ف م˘ه˘م˘ي˘صسر˘ت

ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع

هذه تبرعأا  ثيح ةيئافصشتصسلا
رارقلا اذ˘ه˘ب ا˘ه˘ت˘حر˘ف ن˘ع ة˘ئ˘ف˘لا

و  ة˘م˘˘ئاد بصصا˘˘ن˘˘م˘˘ب ر˘˘ف˘˘ظ˘˘لاو
لو˘طو ةا˘نا˘ع˘م˘˘لا د˘˘ع˘˘ب جا˘˘مدإلا
تادوهجملا اونمث دقو راظتنلا
ةينطولا ةباقنلا اهب تماق يتلا
يئلولا بت˘كم˘لا ن˘ي˘ي˘نا˘صسف˘ن˘ل˘ل
ةرم لك يف يتلا ةبانع ةيلول
م˘ه˘قو˘ق˘ح ن˘ع عا˘فد˘ل˘˘ل ى˘˘ع˘˘صست
بلاطمو تلاغصشنا عفرب تماقو
ى˘˘لإا لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا كل˘˘ت
ن˘˘ير˘˘صشا˘˘ب˘˘م˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا
ديدعلا يف اهجراخو ةصسصسؤوملاب
لا˘˘˘صصيإل تÓ˘˘˘˘صسار˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
ةينعملا تاهجلا ىلإا مهتلاغصشنا

نأا تربتعا دقف ةباقنلا اهتهج نم
نيدقاعتم˘لا لا˘م˘ع˘لا جا˘مدإا رار˘ق
ليغصشتلا لبق ام دوقع راطإا يف
بصسكمو بئا˘˘˘˘˘صص رار˘˘˘˘˘˘ق و˘˘˘˘˘˘ه
م˘ه˘جا˘مدإا م˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا  ءÓ˘˘مز˘˘ل˘˘ل
ةصصاخ ةفصصب ةصسصسؤوملاو

كلصسو يحصصلا عاطقلل ادكو

و  ة˘ما˘ع ة˘ف˘صصب ن˘ي˘ي˘˘نا˘˘صسف˘˘ن˘˘لا
جا˘˘˘˘˘˘مدإلا رار˘˘˘˘˘˘ق نأا ضصخألا˘˘˘˘˘˘ب
ضصت˘˘خ˘˘م˘˘لا د˘˘˘جاو˘˘˘ت ةرور˘˘˘صضو
نيبو  تاعاطقلا لك يف يصسفنلا

ةيجÓعلاو ةيبطلا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ل˘ك
نزاوتلا قيقحت يف هرود ةيمهأل
هذ˘ه˘بو ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘مو˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
لامعلا ةباقنلا تأان˘ه ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا
م˘˘ه˘˘نأا ة˘˘صصا˘˘خ  ن˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘مد˘˘˘م˘˘˘لا
مهف  ةرادجب جامدإلا نوقحتصسي
تاونصس ذنم ةصسصسؤوملاب نولمعي
مدقت يتلاو ةطصشان ةبخن يهو
ل˘م˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘صست ي˘ف لا˘ع˘˘ف ارود
حفاكت ةباقنلا لازتل اميف اذهو
فور˘˘ظ ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت˘˘˘ب بلا˘˘˘ط˘˘˘تو
ةناكم قيقح˘ت ع˘م ن˘ي˘ي˘نا˘صسف˘ن˘لا

عم نييناصسفنلا كلصسلل ةقومرم
لاو˘ط تع˘صس ة˘با˘ق˘ن˘لا نأا م˘ل˘˘ع˘˘لا

لك ريفوت ىلع انوروك ةحئاج
اده ةهباجمل ةصصاخ˘لا ل˘ئا˘صسو˘لا
ةعباتملا ةصصاخو ريطخلا ءابولا
قيرط نع ىصضرمل˘ل ةر˘م˘ت˘صسم˘لا

ءاغصصإلا ةيلخو دع˘ب ن˘ع ة˘ي˘ن˘ق˘ت

فرصصت تحت ا˘ه˘ع˘صضو م˘ت ي˘ت˘لا

زواجتل مهتدعاصسمل نين˘طاو˘م˘لا

رجحلا ءارج ةيصسف˘ن˘لا ل˘كا˘صشم˘لا

اذكو91دي˘فو˘كو ي˘ح˘صصلا

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘˘ت

تا˘˘ي˘˘قاو˘˘لا˘˘ك ن˘˘ي˘˘طر˘˘خ˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل

ىتح تامامكلاو ةي˘كي˘ت˘صسÓ˘ب˘لا

ةصسرامم نم  يناصسفنلا نكمتي

عفرو ة˘ن˘صسح فور˘ظ ي˘ف ه˘ل˘م˘ع

ن˘ي˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا تلا˘˘غ˘˘صشنا ل˘˘ك

م˘ه˘ن˘م بر˘ق˘ت˘لاو ن˘ي˘ي˘نا˘˘صسف˘˘ن˘˘لا

دود˘ح ي˘ف م˘ه˘يوا˘˘كصش عا˘˘م˘˘صسو

˘ماز˘لإا ع˘م ة˘فور˘ع˘م˘لا م˘ه˘قو˘˘ق˘˘ح

هاجت مهتابجاوب مايقلا يناصسفنلا

نم كلذو اهل عباتلا ةصسصسؤوملا

ؤو˘فا˘كتو نزاو˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ل˘˘جأا

و تا˘˘ب˘˘˘جاو˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ضصر˘˘˘ف˘˘˘لا

.قوقحلا

ةيئافسشتسس’ا ةسسسسؤوملل   ابسسكم هتربتعا و رارقلا  تنمث  ةباقنلا

  يزارلا ىفصشتصسمب ليغصشتلا دوقع لامعو نييناصسفنلا نيصصتخملا جامدإا

نأا دعب دوف تسساف عيرسسلا ماعطإÓل تÓحم ىلإا ةرواجملا تايدلبلاو ةبانع ةنيدم ىوتسسم ىلع ةدجاوتملا يهاقملا بلغأا تلّوحت
. ةّينعملا تاهجلا ىدل مهطاسشن رييغتب اهباحسصأا ماق

مهليحرتل دعوم ديدحتب اوبلاط

ينوبلاب انكصس054 ةصصح نم نوديفتصسملا
ةي’ولا رقم مامأا نوجتحي

ايعامتجا انكصس054 ةصصح نم نيديفتصسملا نم تارصشعلا ضسمأا ةحيبصص ددج

جاجتحإلا7002 ءاصصحإا ينوبلاب ضشهلا نكصسلا ىلع ءاصضقلا جمانرب راطإا يف
ةصصصصخملا عقاوملاب مهليحرتل دعوم ديدحتب ةبلاطملل ةبانع ةيلو رقم مامأا
ضضفر  ءلؤوه ددجو .ةرورعزوبو يام لوأاو ةيباصشلا عقوم رارغ ىلع مهل

يقاب ريصصم يقب نيح يف ةيلامجإلا ةصصحلا نم طقف ةلئاع08 ليحرت حارتقإا
نيدلا لامج يميرب ةيلولا يلاو نيعاد . مهريبعت دح ىلع اقلعم نيديفتصسملا
ةينكصس تاعمجت ةدعب ةيوصضوف اتويب نونطقي مهنوكل مهعيمج مهليحرت ىلإا
اهريغو قيلÓعل ، دوهصشلا نيع ، يراديب ،ةرصضخوب رارغ ىلع ينوبلا ةيدلبب
ةيقرتلا ناويد حلاصصم ىدل ةبتعلا قوقح ديدصستب اوماق مهنأا امك ءايحألا نم
و تينرطلا تويب نم يناعي نم كانهو ةبانع ةيلول يراقعلا رييصستلاو
ةيلمع ءارجإا عم مهليحرتل دعوم ديدحتب مهبلاطم ىلع ددصصلا اذه يف نيدكؤوم
دق تناك ينوبلا ةرئاد حلاصصم نإاف ةراصشإÓل.لجاعلا بيرقلا يف مهل ةعرقلا
يف يعامتجلا نكصسلا نم نيديفتصسملا ةمئاق نع يراجلا ماعلا علطم تجرفأا

004لا نيديفتصسملا ددع زواجت ثيح ضشهلا نكصسلا ىلع ءاصضقلا جمانرب راطا

YÉO∫ GCe«ø. ةيدلبلاب ءايحأا ةدعب ةيوصضوف اتويب نونطقي ديفتصسم

 نيدورطملل  ةرركتملا تاجاجتح’ا بقع

بتكم قوف «صصايموصص»  لامع بلاطم
ةعانصصلا ريزو

(ضصايموصص) ةكرصش لبق نم نيدورطملا لامعلا لاغصشنإا ءاعبرألا ضسمأا عفر
نيذلا لامعلا ءلؤوه فاصصنإا ضضرغب «يلع تيآا تاحرف» ةعانصصلا ريزول ةبانعب
ةرياد «بئانلل يباتكلا لاؤوصسلا  بصسحو.نارهوو ةبانع يتيلو نم نوردحني

لامع تائم نإاف بئانلل ةيمصسرلا ةحفصصلا ربع هرصشن مت يذلا  «باهولا دبع

دوو» عمجم مهصسأا نم ةئاملاب55 ةكلاملا ةبانعب (ضصايموصص) ةصسصسؤوم

ةبانع يتيلو نم Óماع061 فظوت تناك يتلا ، اقباصس لاديمصسأا «بورغ
ةيعامتجإلا مهتيعصضول مهل عيرصس لح داجيإاو ،مهفاصصنإاب نوبلاطي ، نارهوو
نود مهمÓعإا دعب رهصشأا ةدع دنم  اهيف نوطبختي اوتاب يتلا ةيثراكلا ةينهملاو
ةيبنجألا ةرادإلا لبق نم ةروكذملا ةصسصسؤوملا قلغو مهدرط رارقب راذنإا قباصس

01 يلاوح ذنم ناك ةصسصسؤوملاب مهقاحتلإا ىلع نودكؤوي مهنأا ادكؤوم ،ةكلاملا

بئانلا تاذ لءاصست امك . » ةئملاب001 ةيرئازج ةكرصشلا تناك امل ، تاونصس
حتف لÓخ نم مهفاصصنإل ةرازولا اهدختتصس يتلا ةلجعتصسملا تارارقلا نع
كيرصشلا فرط نم نييرئازجلا لامعلا ءلؤوه درط بابصسأا يف قمعم قيقحت
(ضصايموصص) ةكرصش لامع نم تارصشعلا نأا ردجيو .قح هجو نودب يبنجألا

عفرل ةبانع ةيلو رقم مامأا ةيجاجتحإا تافقو ةدع عوبصسألا اذه اومظن اوناك

YÉO∫ GCe«ø.ةينعملا تاطلصسلا مهلاغصشنإا

عوبسسأا يف  ةرايسس0061نم ديزأا  ةبقارم مت  اميف

اياصضق يف صصخصش006نم رثكأا فيقوت
   مايأا01 يف ةفلتخم

ىلإا11 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ةبانع ةيلو  نمأاب ةفلتخم حلاصصم تماق

اصصخصش77 فيقوت ىلإا تصضفأا ،ةيطرصش ةيلمع874ـ ـب  يراجلا ناوج02

ةزايح لجأا نم اصصخصش342 فيقوت و،ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأا ةزايح لجأا نم

فرط نم ثحب لحم اصصخصش331 فيقوت ،ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا

ثيح.ةفلتخم مئارج يف نيطروتم اصصخصش771 فيقوت ،ةيئاصضقلا تاهجلا
تماق امك  ،مهيف هبتصشملا قح يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك  تذختا

41 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ،ةبانعب يمومعلا نمأÓل ةيئلولا ةحلصصملا

ةبقارمو لخدت ةيلمع221و ماظن ظفح ةيلمع111 ـب،0202 ناوج02ىلإا

،ميقرتلا حاولأاب قلعتت ةفلاخم71 ليجصست عم،ضصخصش7091 و ةبكرم2261

رورم ثداوح50و  ادحاو ايدام ايرورم اثداح ةحلصصملا  تاذ تلجصس امك

ةرتفلا لÓخ هنأا ةراصشإلا ردجتو ،ضصاخصشأا50 حرج نع ترفصسأا ،ةينامصسج
ثداوح نم ةياقولل ةيصسيصسحتلا تÓمحلا نم ديدعلا ميظنت مت ركذلا ةفلاصسلا

eÉRhR HƒY«û°á .رورملا

           ةيئاذــغلا تاــممسستلا ةبراــحمل

   تانبلملاو حباذملاو تابصصقملاب ةبقارملا تايلمع فثكت ةيرطيب قرف
فعاصضتت يتلا،ةيئاذغلا تاممصستلا ةبراحمل كلذو،يناويحلا لصصألا تاذ ةيكÓهتصسلا داوـملا عيب تÓحمو تانبلملاو حباذملاو تابصصقملاب ةفثكم ةبقارم تايلمعب ةيرطيب قرف ماـيألا هذه موـقت
موقت،ةطلتخملا قرفلاب وأا ةحصصلا  ظفح بتاكمب لمعت تناك ءاوصس ،اهحلاصصمل ةعبات ةيرطيب اقرف نأا «ةعاصس رخآا«ـل حيرصصت يف ةبانعب ةيئلولا ةيرطيبلا ةصشتفملا تفصشك .فيصصلا لصصف يف اهتايئاصصحإا

ةصضورعملا ةيكÓهتصسلا داوملا نم اهريغو اهتاقتصشمو ناـبلألاو اهعاونأاب موحــللا رارغ ىلع يناويحلا لصصألا تاذ تاجتنملا ةبقارمل ةيلولا تايدلب فلتخمب ةيناديملا اهتاجرخ فيثكتب مايألا هذه
نوموقي  ةرطـاـيبلا نأا ةلوؤوـصسملا تاذ تلاقو اذه،ةرارحلا ةجرد عافترا ببصسب ةيئاذــغلا داوملا ضضعب داصسف ةجيتن،فيصصلا لصصف يف دادزت يتلا ةيئاذغلا تاممصستلا ةبراحمل كــلذو ،ةيلحملا قاوصسألاب
ءابطأا نيتريخألا نيتصسصسؤوملا نيتاه يف نأاو اميصس،حباذملاو تانبلملا ىتحو تابصصقملاو ةيراجتلا تÓحملا ةـفاظنو اهظفح طورـصش ةبقارم عم يحــصصلا بناجلا نم تاجتنملا  ةمÓصس ىدم  ةبقارمب
طورصش مارتحإاب ةئزجتلاو ةلمجلا راجت نيمزلم،اهجورخ لبق ءانيملا ةكمصسمب ايموي اهنوبقاري ةرطاـيبلا نأا ةثدحتملا تاذ تلاقف ةيرحبلا تاجتنملا  اميف امأا،يموي لكصشب  مهماهمب نوموقي نومئاد ةرطايب
تاجتنملا عاونأا لك لعجيام ،فيصصلا لصصف يف كامصسألا ديصص دادزــيو اذه،اهيكلهتصسم ةحصص ىلع اظافح،اهعيبو اهعيزوتو اهلقن دنع ديربتلا تانحاصشو جلثلا يف  اهعصضو رارغ ىلع ديجلا ظفحلا
تاممصستلا نم مهتÓئاع ةمÓصس ىلع  ظافحلل نينطاوملا فرط نم رذحلاو ةطيحلا ذخا بجي هنأا ىلإا ةراصشإلاردجتو،انايحأا اهرعصس ضضافخنا يف مهاصسي يذلا رمألا ةيلحملا قاوصسألاب ةرفوتم ةيديصصلا
اهعنصص خيراوتو ةيحصصلا نيناوقلل اهتقباطم ىدمو اهتانوكم ةبقارمو اهظفح طورصشل هبنتلاو،ةيئاذغلا داوملاو علصسلا فلتخمل يعاولاو يحصصلا ءانتقلا لÓخ نم كلذو ،ةنصسلا لوصصف عيمج يف ةيئاذغلا

.ظفحلاو نيزختلا طورصش مدع اهبحاصصي يتلا ةرارحلا ةجرد عافتراب فلتت يتلا ةيكÓهتصسلا داوملا نم اهريغو قناقنلاو ةبلعملا تاجتنملا نم رذحلاو ةطيحلا ذخأا نع كيهان،اهتيحÓصص ءاهتناو
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!هبإشصعأأ دقفي ديعشس سسيق

ةيروهمجلا سسيئرل ويديف يعامتجإلا لشصاوتلا عقاوم داور لوادت
ة˘ي˘لا˘ج˘لا دار˘فأا ن˘م دد˘ع˘ب ه˘ئا˘ق˘˘ل د˘˘ن˘˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘شس سسي˘˘ق ة˘˘ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا
نم ةلاح طشسو جراخلا يف نّييشسنوتلا دحأا عم هراوح ءانثأاو.سسيرابب
ّةيقا˘ف˘تإا قّ̆ب˘ط˘ي نأا˘ب د˘ي˘ع˘شس سسي˘ق ى˘ل˘ع ه˘نأا با˘شش د˘ّكأا ،ظا˘ظ˘ت˘كإلا
سسيئرلل لاجملا كرتي مل باششلا نأا لوادتم ويديف رهظأاو.روماكلا
ديعشس سسيق ةظيفح راثأا ام وهو همارتحا نم ّللقو مÓكلل يشسنوتلا
ريدجلا.ههجو يف هعبشصإاو هتوشص عفري ل نأاب ههجو يف خرشص يذلا
، دحألا موي ةحيبشص ذنم دهششت ةيشسنوتلا نيواطت ةيلوّ نأا ركذلاب

زاغلا لامعتشسا عم نمألا تاوقو نيجتحملا نيب ناقتحإلا نم ةلاح
مايخل ينطولا نمألا تاوق ةمهادم ّةيفلخ ىلع عومدلل ّليشسملا

.اهتلازإل «روماكلا ماشصتعا»

...لوشصف ةعبرأأ تإمإمك

جاتنإل اهدوهج نم ةنيطنشسق ةيلو ربع ةطايخلا تاششرو تفثك
91ديفوكل ىلوألا تلاحلا رهظ ذنم تامامكلا نم نكمم ردق ربكأا
هذه لثم يف ةبراشضملا ةرهاظ ةهجاومو ،ةهج نم ءابولا نم ةياقولل
،يئانثتشسلا يحشصلا فرظلا اذه يف ةرثكب ةبولطملا تامزلتشسملا

اهلمعتشسم ىلعو ةليو˘ط ةد˘م˘ل ة˘ح˘لا˘شص تا˘ما˘م˘كلا ه˘تا˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘تو

.طقفو اهميقعت

دئأوف موق دنع موق بئإشصم

رارقلا نأا ،جارجر ديششر ةنيطنشسق بابششل يشضايرلا ريدملا دكأا
ببشسب رئازجلا اهب رمت يتلا ةيحشصلا عاشضوألا لظ يف بشسنألا

نيفرتحملا يرود˘ل ي˘لا˘ح˘لا بي˘تر˘ت˘لا ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علا و˘ه ،ا˘نورو˘ك
ةيراقلا تاشسفانملا يف كراششت يتلا ةيدنألا ديدحت هنمو ،يرئازجلا

.رفانشسلا ةحلشصم يف رششابم لكششب بشصي ام وهو

؟...للبلأ نم فإخت أذإملف قيرغ تنأأ
حشضوي ويديف كوبشسيافلا يعامتجلا لشصاوتلا عقاوم ىلع رششتنا
اشسرد اشسنرفب نيدجاوتملا رارحألا نييرئازجلا نينطاوملا دحأا ءاطعإا
ربع مهمشس نوقلطي نيذلا و نيقششنملا دحأا ىلإا ةينطولا يف ايشساق
ةشسشسؤوملا نم رافلا ينامحر سسايلإا وعدملا وهو لشصاوتلا عقاوم
ةلوقم هيلع قبطنت هنكل رئازجلل هبح ءادبإا لواح يذلا و ةيركشسعلا
.للبلا نم كفوخ اذامل اقراغ تنك اذإا

دأرج رأرق دعب ةيرئأزجلأ تويبلأ يف ىلإعتت  ديرإغزلأ
يف حارفألاو ديراغزلا تلاعت
نÓعإا دعب ةيرئازجلا تويبلا
ن˘˘˘ع دار˘˘˘˘ج لوألا ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا
لوألا لشصفلا يلدعم دامتعا

ي˘ف حا˘ج˘ن˘لا ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا و
02 نم9 لدعمب و مايبلا

ج˘˘ل˘˘ثأا يذ˘˘˘لا رار˘˘˘ق˘˘˘لا و˘˘˘هو
ديد˘ع˘لا نأا ة˘شصا˘خ رود˘شصلا

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
ةيشضاملا مايألا ةليط تبقرت
اذ˘ه ي˘ف رار˘ق ذا˘خ˘تا د˘˘عو˘˘م
اطغشض اوششاع نأا دعب راطإلا

هررقت ام را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك
ريشصم نأا˘شش ي˘ف تا˘ط˘ل˘شسلا
نيلبقم اوناك نيذلا مهئانبأا

.«مايبلا» ةداهشش زايتجا ىلع

إنوروكب إهتبإشصإإب هملع دعب سسمإخلأ قبإطلأ نم هتجوزب يقلي
نيع ةعما˘ج ى˘ف˘ششت˘شسم ي˘ف ة˘ي˘ل˘م˘ع ءار˘جإا م˘ت
تبيشصأا اماع52 رمعلا نم غلبت ةديشسل سسمشش
نم اهل اهجوز ءاقلإا ةجيتن لماك يفشصن للششب
سسوريفب اهتباشصإاب هملع دعب ،سسماخلا قباطلا

ةحارج يراششتشسا ،ديزم يلع لاقو .انوروك
،ةعماجلا ىفششتشسمب يرقفلا دومعلاو ماظعلا
دعب لماك يفشصن للششب ةباشصم ةديشسلا نإا

ةفيحشص عقوم بشسحبو .يرقفلا اهدومع رشسك
هتجوز ءاقلإاب جوزلا ماق ،ةيرشصملا «نطولا»
ام ،سسماخلا قباطلا يف ةيجوزلا نكشسم نم
اهدومع يف ةغلاب روشسكب اهتباشصإا يف ببشست
نأا ينمأا رد˘شصم ن˘ع ع˘قو˘م˘لا ل˘ق˘نو. ير˘ق˘ف˘لا
،جوزلا ىل˘ع سضب˘ق˘لا تق˘لأا ة˘ي˘ن˘مألا تا˘ه˘ج˘لا

دوجوب فرتعا ،هيلإا بوشسنم وه امب هتهجاومبو
تدازو ،هتجوز عم ةرمتشسم ةيجوز تافÓخ
،انوروك سسوريفب ةباشصم اه˘نأا˘ب ه˘ت˘فر˘ع˘م د˘ع˘ب
.جÓعلل ىفششتشسملا ىلإا ناريجلا اهلقنو سضرألا ىلع تطقشسف سسماخلا قباطلا نم اهعفد امهنيب ةيمÓك ةداششم رخآا لÓخو

جحلأ مشسوم ءإغلإإب طقشست ل ةيحشضألأ ةريعشش
وشضع نانششم ريديإا دنحم روتكدلا دكأا
ةينيدلا نوؤوششلا ةرازوب ىوتفلا ةنجل
رئاعشش ن˘م ةر˘ي˘ع˘شش ي˘ه ة˘ي˘ح˘شضألا نأا
ىلشص لوشسرلا اهيلع مواد ، مÓشسإلا
انديشس ةنشسل ءايحإا ، ملشسو هيلع هللا
ط˘ق˘شست لو، مÓ˘شسلا ه˘ي˘˘ل˘˘ع م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا
لا˘˘قو.ج˘˘ح˘˘لا م˘˘شسو˘˘م ءا˘˘˘غ˘˘˘لإا بب˘˘˘شسب
اهتلقن تاحيرشصت يف نانششم روتكدلا
ةيح˘شضألا ة˘ن˘شس نأا «ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذلا

ديع مويب ةقÓع اهل ىرخأا ةريعشش يه
ىقبتو طقشست Óف مث نمو ، ىحشضألا

ىتحو ،ة˘ن˘شسلا ل˘ي˘ب˘شس ى˘ل˘ع ة˘بو˘ل˘ط˘م
ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضألا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع بج˘˘ت ل جا˘˘˘ح˘˘˘لا
يدؤِوي يذلا جاحلا» نانششم فاشضأاو.»
ناك اذإا ، يدهلا هيلع بترتي كشسانملا

ةيحشضألا امأا ،بابشسألا نم ببشس هيلع
ةنشسلا ىقبت مث نمو جاجحلا ريغل يهف
.«حاتملا دودح يف ةمئاق

يوبألأ ةرود دقعنت .. أريخأأو
ةعـبارـلا ةـيداـعلا ةرودــلا  لاغششأا ءاعبرألا سسمأا موي تقلطنا
يـقاوبـلا مأا ةيلول يئلوـلا يبعـششلا سسلـجملل9102 ةنـشسل
لوخدلا مييق˘ت ا˘ه˘ن˘م ة˘ما˘ه طا˘ق˘ن ةد˘ع ا˘ه˘لاــم˘عأا لودـج ي˘فو
بنا˘˘ج ى˘˘لإا0202/9102 ي˘ع˘ما˘ج˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا ي˘شسرد˘م˘˘لا

(91 دـيـفوــك ) انوروك سسورـيـف روــطت لوـح لاـح سضرــع
،ةراـجـت˘لا ،ةــحـشصلا تا˘عا˘ط˘ق ى˘ل˘ع ة˘يدا˘شصت˘قلا ه˘تار˘ي˘ثأا˘تو
يف تلجأات يتلا ةرودلا يهو ةيعامتجلا نوؤوــششلاو لـقـنلا
ةيلولا عاشضخإاو انوروك ة˘ح˘ئا˘ج ل˘ع˘ف˘ب ر˘ي˘خألا سسرا˘م ر˘ه˘شش
تا˘فÓ˘خ ا˘هءارو نأا˘ب ل˘ي˘ق ىر˘خأا با˘ب˘شسأاو  ي˘ئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘ل˘ل
بيلغت دعب سسلجم˘لا م˘ئ˘ت˘ل˘ي نأا ل˘ب˘ق .ءا˘شضعألا ن˘ي˘ب ة˘ي˘شسا˘ي˘شس
 . تاباشسحلا ةماعلا ةحلشصملا

لاقلا ليقلا



1202 ةلبقملا ةنسلا قافأ يف بعقم ةثقث رئازجلا ميلستب دهعتت نيصلا
بابسشلا ريزو ىقتلاو،2202 ماع يف ةسصاخ دÓبلا اهفيسضتسستسس يتلا ةمهملا ةيلودلا ةيسضايرلا ثادحأÓل ادادعتسسا ةددحملا لاجآلا يف ةديدج بعÓم ةثÓث رئازجلا ميلسستب ،نيسصلا تمزتلا

يدلاخ نأاب ،ةرازولل نايب لاقو ،ةسضايرلاو بابسشلا لاجم يف نيدلبلا نيب يئانثلا نواعتلا قافآاو عقاو هعم ضضرعتسساو ،هنايل هيل رئازجلاب ينيسصلا ريفسسلاب ضسمأا لوأا ،يدلاخ يلع ديسس ةسضايرلاو
رئازجلاب ةريودلاو يقارب يبعلم عيراسشم اهتمدقم يفو ،رئازجلا يف ةيسضايرلا تآاسشنملا زاجنإا يف نيسصلا تاكرسش ةكراسشم زيزعتب ةليفكلا لئاسسولاو لبسسلا لوح امهرظن تاهجو لدابت ،هنايلو

ابسسحت ،ةددحملا لاجآلا يف عيراسشملا هذه ميلسست نامسض لجأا نم نيفرطلا نيب كرتسشملا قيسسنتلا زيزعت ىلع قافتلا مت دق هنأاب ،هتاذ ردسصملا حسضوأاو ،نارهوب ريجلا ريب بعلمو ،ةمسصاعلا
““ناسشلا““ مدقلا ةركل نييلحملا نيبعÓل ممأÓل ايقيرفأا ةلوطبو ،نارهو ةنيدم يف ةيطسسوتملا باعلألا ةرود ،رئازجلا فيسضتسستو ،رئازجلا اهنسضتحتسس يتلا ةمهملا ةيلودلا ةيسضايرلا ثادحأÓل

ىلإا دعوملا ءاجرإا ةسضايرلاو بابسشلا ريزو نلعي نأا لبق ،ةلودلا ططخم هنمسضت ام بسسحب ،يلاحلا ماعلا ةياهن لبق ةثÓثلا بعÓملا هذه رئازجلا ملتسست نأا ضضرتفي ناكو،2202 ماع نيتررقملا
ê.fé«Ö ¯ديلو.ف1202. ماع

بابسش ةرادإا نم ةبرقم رداسصم تدكأا
نا˘˘ي˘˘ف˘˘سس ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا بعل نأا ،دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب
نلو ““ةبيقعلا““ راوسسأا رداغي نل ،راسشوب
يرود˘˘لا ي˘˘ف بع˘˘˘ل˘˘˘لا ه˘˘˘ع˘˘˘سسو˘˘˘ب نو˘˘˘ك˘˘˘ي
ة˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا طور˘˘سش بب˘˘سسب ،ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا نأا˘˘˘˘سشب ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
نوكي نأا طرتسشي ثيحب ،نيفرتحملا

تاءاقل01 ـل لقألا ىلع زوحي بعÓلا
ر˘مألا و˘هو ،هدÓ˘ب بخ˘ت˘ن˘م ع˘م ة˘˘ي˘˘لود
قافو عفادم ضضوخ نود لوحيسس يذلا
،برغملا يف ةبرجتل قباسسلا فيطسس
نم لكب ارخؤوم همسسا طبر مت نأا دعب
ناذ˘˘ل˘˘لا ،يوا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا ءا˘˘جر˘˘لاو دادو˘˘˘لا
ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا بسسح ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع ار˘˘˘˘˘˘سصأا
ىلعو ،ةلسص يذ قايسس يفو .ةيبرغملا
عراسشلا زيمي يذلا ءودهلا نم مغرلا
ىلع يدادزولبلاو ماع لكسشب يوركلا

ل ر˘مألا اذ˘˘ه نأا لإا ،ضصو˘˘سصخ˘˘لا ه˘˘جو
ضضعب فرط نم كرحت دوجو يفخي
ي˘˘ت˘˘˘لاو ،دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا جرا˘˘˘خ ن˘˘˘م ة˘˘˘يد˘˘˘نألا

ثي˘ح ،با˘ب˘سشلا ن˘م ءا˘˘م˘˘سسأا فد˘˘ه˘˘ت˘˘سست
ريمأا باعلألا عناسص نأا ،انرداسصم تدكأا
ة˘ي˘سضا˘˘م˘˘لا ما˘˘يألا ي˘˘ف ىق˘˘ل˘˘ت ،دو˘˘ي˘˘ع˘˘سس
قرف نم اهلك ،ةيمسسر ضضورع ةثÓث
نود ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع تا˘˘˘˘يرود ي˘˘˘˘ف ط˘˘˘˘سشن˘˘˘˘ت
نوكيسسو ،ليسصافتلا يقاب نع فسشكلا
ىل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘˘لا ةا˘˘قÓ˘˘م ع˘˘م د˘˘عو˘˘م˘˘لا

عم ضضواف˘ت ة˘سسل˘ج ي˘ف ““رادا˘م““ ع˘م˘ج˘م
دقع˘لا د˘يد˘م˘ت ة˘ي˘نا˘ك˘مإا لو˘ح بعÓ˘لا

فارطألا ضضعب نأا ريغ ،““ةبيقعلا““ يف
دا˘ح˘تا بعل ل˘ي˘˘حر بر˘˘ق ىلإا ترا˘˘سشأا
يف ةريبكلا هتبغرل قباسسلا ةمسصاعلا

هراوسشم ثعبو ةديدج ةبرجت ضضوخ
تلو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا د˘˘˘حأا ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘فار˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلا
تايرودلا هذه نأاو ضصخألاب ةيبرعلا

ةيرغملا ة˘ي˘لا˘م˘لا ا˘ه˘سضور˘ع˘ب ة˘فور˘ع˘م
رارغ ىلع بعل يأا باعل ليسست يتلا
.ةيجيلخلا تلوطبلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

دادزولب بابش

ةبيقعل يدان راوسسأا رداغي نل راسشوب

ع˘م قا˘ف˘تا ىلإا ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو ق˘˘ير˘˘ف ةرادإا تل˘˘سصو˘˘ت
د˘ق˘ع˘لا خ˘سسف˘ل ىي˘ح˘ي ن˘ب د˘م˘˘ح˘˘م ط˘˘سسوألا ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا
يدانلا هنع نلعأا ام بسسح يسضارتلاب امهنيب مربملا
هل نايب يف ايلعلا باسضهلا يدان حسضوأاو ،ضسمأا لوأا

ةرادإا تخسسف دقل““ :““كوبسسياف““ ىلع هتحفسص ىلع
زع ةرادإلا ضسلجم ضسيئر فرط نم ةلثمملا يدانلا
ىي˘ح˘ي ن˘ب بعÓ˘لا د˘ق˘ع ي˘سضار˘ت˘لا˘˘ب بار˘˘عأا ن˘˘يد˘˘لا
ناك و ،““هتاقحتسسم نم ءزج نع يلختلاب دهعت يذلا

فيطسس قافوب قحتلا دق (ةنسس72) ىيحي نب دمحم
امداق نيماع هتدم دقعب يسضاملا ربمسسيد رهسش يف
زج˘ح ن˘م ن˘ك˘م˘ت˘ي نأا نود ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ن˘م ه˘ي˘لإا

ليبن يسسنوتلا بردملا ةليكسشت يف ةيسساسسأا ةناكم
ة˘لو˘ط˘ب˘لا˘ب ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا د˘˘ق ىي˘˘ح˘˘ي ن˘˘ب نا˘˘كو ،ي˘˘كو˘˘ك˘˘لا
ةدمل نارهو ةيدولوم ةباوب نم5102 ماع ةينطولا

ممأÓل ايقيرفإا ضسأاكل هؤواعدتسسا مت امك دحاو مسسوم
يك˘ي˘ج˘ل˘ب˘لا بخا˘ن˘لا فار˘سشإا تح˘ت نو˘با˘غ˘لا˘ب7102

رهسش فسصتنم ةلوطبلا فقوت لبقو ،ضسناكيل جروج
قافو لتحي ،ضسوريف انوروك ةحئاج ببسسب ضسرام
ةقفر ةط˘ق˘ن73 عومجمب يناث˘لا ز˘كر˘م˘لا ف˘ي˘ط˘سس
3 قرا˘ف˘ب ةارا˘ب˘م ا˘ه˘سصق˘ن˘ت ي˘ت˘لا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م

اسضيأا رفو˘ت˘ي يذ˘لا دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش د˘ئار˘لا ن˘ع طا˘ق˘ن
.رخأاتم ءاقل ىلع

ديلو.ف

فيطسس قافو

يسضارتلاب ىيحي نب عم هدقاعت خسسف نلعي قافولا

¯ ê.fé«Ö/ ±.hd«ó

ةركل ةيرئازجلا ةيداح˘تلا ضسي˘ئر د˘ع˘ب˘ت˘سسا
ن˘ي˘ي˘ع˘ت ةر˘ك˘ف ،ي˘سشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘˘خ ،مد˘˘ق˘˘لا

لاح يف ىلوألا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘ل˘ل Ó˘ط˘ب
ذنم ةقلع˘م˘لا ،ة˘سسفا˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘قو˘ت˘لا

ءا˘بو بب˘سسب ي˘سضا˘م˘لا ضسرا˘م ر˘ه˘˘سش ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م

حرسصو،(91˘-د˘ي˘فو˘ك) د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك
Ó˘ئا˘ق ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذإلا جاو˘مأا ىل˘ع ي˘سشطز
دنع ةلوطبلا فيقوت رارق ذاختا لاح يف»:
ن˘ي˘ع˘ن˘سس ا˘˘ن˘˘نأا˘˘ب د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا ل ،ا˘˘ه˘˘ل ة˘˘لو˘˘ج ر˘˘خآا
اهتلوج ىلإا بهذت مل ةلوطبلا نوك ،لطبلا
˘ما˘ت˘خ غ˘ل˘ب˘˘ي يذ˘˘لا و˘˘ه ل˘˘ط˘˘ب˘˘لا˘˘ف ،ةر˘˘ي˘˘خألا

لباقم˘لا ي˘ف03. ـلا ة˘لو˘ج˘لا يأا ة˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
تا˘سسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ن˘˘ي˘˘ع˘˘ن˘˘سس
ن˘ي˘ع˘ب ذ˘ئد˘ن˘ع ذ˘خأا˘ن˘سس ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا
ف˘قو˘ت ل˘ب˘ق ل˘ج˘سسم˘˘لا بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا را˘˘ب˘˘ت˘˘علا
د˘ن˘ع ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت ل˘ب˘قو ،““ة˘سسفا˘ن˘م˘لا

ةرادسص دادزولب بابسش لتحي،22 ـلا اهتلوج

رخأاتم ءاقلو ،ةطقن04 عومجمب بيترتلا
رئازجلا ةّيدولومو فيطسس قافو نم لك مامأا

امهنم لكل ةطقن73 ىلع نارفوتي نيذللا
بابسش ةرادإا تناكو ،د˘ي˘م˘ع˘ل˘ل ر˘خأا˘ت˘م ءا˘ق˘ل˘بو
بق˘ل ا˘ه˘ح˘ن˘˘م˘˘ب ا˘˘ق˘˘با˘˘سس تب˘˘لا˘˘ط د˘˘ق دادزو˘˘ل˘˘ب
ىل˘ع ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ف˘قو˘ت لا˘ح ي˘ف ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

ا˘ه˘ن˘م ،تلو˘ط˘ب˘لا ضضع˘ب ي˘˘ف ثد˘˘ح ا˘˘م رار˘˘غ
قلعتي اميفو ،يكيجلبلاو يسسنرفلا يرودلا

لاح يف ““فافلا““ اهدمتعتسس يتلا ةغيسصلاب
يف ةقلعملا ،ة˘سسفا˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘ي˘قو˘ت˘لا

ن˘م ضسي˘ل ه˘˘نأا ي˘˘سشطز ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا،22 ة˘لو˘ج˘لا
امنيب يلاحلا بيترتلا ليذتم لازنإا لدعلا

،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ة˘يا˘ه˘ن ن˘ع تلو˘ج ي˘نا˘م˘ث ىق˘ب˘ت
ر˘مألا بل˘ط˘ت˘ي ،لوز˘ن˘لا ضصخ˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف““ دا˘˘فأاو
بحاسص لازنإا لدع ضسيل هنأل ،اديج اريكفت

مل ةلوطبلاو،22 ةلوجلا يف ريخألا زكرملا
لك تلوج ينامث نوسضغ يفف .دعب هتنت
،ة˘يرادإلا تارار˘˘ق˘˘لا ق˘˘فاوأا ل،ن˘˘ك˘˘م˘˘م ءي˘˘سش
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘ع ةردا˘˘سص تنا˘˘ك اذإا ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
تا˘ئ˘ي˘˘ه ن˘˘م وأا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘سستو ة˘˘ب˘˘قار˘˘م
ة˘لو˘ط˘ب تف˘قوأا د˘ق فا˘ف˘لا تنا˘كو ،ة˘ل˘˘ثا˘˘م˘˘م

،يسضاملا ضسرام نم41 ـلا يف يناثلا مسسقلا
.ي˘لاو˘م˘لا مو˘ي˘لا ي˘ف لّوألا م˘سسق˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘بو
ع˘بر با˘هذ ن˘م ن˘ي˘َت˘ل˘با˘ق˘م ر˘خآا تب˘ع˘ُل ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

ضسرام ن˘م11 ـلا ي˘ف ،ر˘ئاز˘ج˘لا ضسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘˘ن

ةلوطب يف تلوج8 تيقب هيلع. يسضاملا

،ةرخأاتم تÓباقم3 دوجو عم ،لّوألا مسسقلا

ةلو˘ط˘ب را˘ت˘سس لاد˘سسإا ن˘ع تلو˘ج8 تيقبو

ةلوطب ةياهن نع تلوج7و ،لّوألا مسسقلا
ضسأا˘ك ة˘سسفا˘ن˘م تغ˘ل˘ب ا˘م˘ي˘˘ف ،ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا م˘˘سسق˘˘لا
.بايإا يئاهنلا عبر رودلا ةيروهمجلا

دعب ددحتي رسضخلا عم يسضاملب لبقتسسم»

””2202 رطق لايدنوم

بخ˘ت˘ن˘م˘لا برد˘م ل˘سصف˘ي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ىلع هلبقت˘سسم ي˘ف ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا

لايدنوم بقع رسضخلل ةينفلا ةسضراعلا ضسأار

ذ˘ن˘م““ :فا˘ف˘˘لا ضسي˘˘ئر حر˘˘سصو،2202 رطق

ىقلت،9102 ممأÓل ايقيرفإا ضسأاكب جيوتتلا
لسصفيسس هنكل ،ةيرغم ضضورع ةدع يسضاملب

:فاسضأاو،““2202 لايدنوم بقع هريسصم يف
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘ي˘هأا˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت نآلا ه˘ت˘م˘ه˘م““
ع˘ت˘م˘ت˘ن ،ر˘˘ط˘˘ق˘˘ب م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ضسأا˘˘ك ىلإا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

بخ˘ت˘ن˘م˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ىل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
ءارو فو˘˘قو˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م بل˘˘˘طأاو ،لوألا
،ضصا˘خ˘˘سشألا ن˘˘ع ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ضضغ˘˘ب ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا

ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم ع˘˘سضوو تا˘˘عار˘˘˘سصلا ن˘˘˘ع اد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘بو
ل مويلا““ :لسصاوو ،““رابتعا لك قوف ،رئازجلا
د˘قا˘ع˘تو ،““ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا لا˘˘ط˘˘بأا ا˘˘ن˘˘نأا˘˘كو ر˘˘ع˘˘سشن

8102 توأا يف فافلا عم (ةنسس44) يسضاملب

ة˘يا˘غ ىلإا د˘ت˘م˘ي د˘ق˘ع˘ب ر˘جا˘م ح˘بار˘˘ل ا˘˘ف˘˘ل˘˘خ

ىلع هل ةنسس لوأا يفو ،رطقب2202 لايدنوم

ن˘م ن˘ك˘م˘ت ر˘سضخ˘ل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘لا ضسأار
يتلا9102 ممأÓل اي˘ق˘ير˘فإا ضسأا˘ك˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا

ر˘ب˘ع فا˘˘ف˘˘لا ضسي˘˘ئر فا˘˘سضأاو ،ر˘˘سصم˘˘ب تر˘˘ج
ي˘سضا˘م˘ل˘ب““ :Ó˘ئا˘ق ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘عاذإلا جاو˘˘مأا

نأا ر˘ئاز˘ج˘لا ىل˘عو ،ن˘طو˘لا˘ب ار˘ي˘ث˘ك ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م
نيبردملا لسضفأا دحأا كل˘ت˘م˘ت ا˘ه˘نأا˘ب ر˘خ˘ت˘ف˘ت
يف هتمارسصب رهبنم انأا ايسصخسش ،ملاعلا يف
ل˘˘ك˘˘ب م˘˘ل˘˘ع ىل˘˘ع تسسلو ،ه˘˘ت˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘مو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
˘مو˘ت˘ك ضصخ˘سش ه˘نأل ه˘ت˘ل˘˘سصو ي˘˘ت˘˘لا ضضور˘˘ع˘˘لا

ضضفرو ،““نطولاب رمألا قلعتي امدنع اميسسل
ي˘ف برد˘م ل˘سضفا بق˘ل لا˘ن يذ˘لا ،ي˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
اريبك اسضرع،2202 يف هدقع يهتنيو9102
ىلع فارسشإÓل يتارامإلا داحتلا نم لبق نم
ىوقأا نم اسضورع ىقلت امك ،لوألا بختنملا
.ةيسسنرفلا ىلوألا ةطبارلا ةيدنأا

نييرئازجلا رابتعا يف لسصفتسس فاكلا»
””ةيسسنوتلا ةلوطبلا يف نييلحم نيبع’

ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلا ضشقا˘˘˘ن˘˘˘ت نأا ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
ا˘˘ه˘˘تر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن ع˘˘م مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘˘ل ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا روسضحب ةيسسنوتلا
ةيورك˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا رار˘ق ““فا˘ك˘لا““ مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل
رسصنعك يرئازجلا بعÓلا رابتعا ةيسسنوتلا

را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ل˘˘ح˘˘م
نم8102 ةنسس ذختا يذلا يئدبملا قافتلا

˘مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا لا˘˘م˘˘سش دا˘˘ح˘˘تا فر˘˘ط
ر˘ي˘˘خ ،فا˘˘ف˘˘لا ضسي˘˘ئر ه˘˘ن˘˘ع ف˘˘سشك ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح

ة˘يدا˘ح˘تلا ضسي˘ئر ح˘˘سضوأا و ،ي˘˘سشطز ن˘˘يد˘˘لا
،جاجتحاب انمدقت د˘ق˘ل »:Ó˘ئا˘ق  ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ع˘˘م ة˘˘لا˘˘سسم˘˘لا ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م˘˘ب نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ن˘˘˘ح˘˘˘ن
ةيراقلا ةئيهلا روسضحب ةيسسنوتلا ةيداحتلا

دارأا اذإا ،ة˘˘˘ل˘˘˘سضع˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ل ل˘˘˘ح˘˘˘لا دا˘˘˘ج˘˘˘˘يإل
اذ˘ه ىل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإلا نو˘˘ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا ا˘˘نؤوا˘˘قد˘˘سصأا
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا نود˘˘˘˘ب نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسف ،رار˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
يف افرط نوكن نأا نكمي ل و ،نييرئازجلا

و ،““اننيب قافتا كانه نكي مل اذإا رارقلا اذه
رهسش يف دمتعا دق ايقيرفإا لامسش داحتا ناك
يبعÓل ر˘ح˘لا ل˘ق˘ن˘ت˘لا أاد˘ب˘م8102 ربوتكأا
ريغ نيبعل م˘ها˘يإا ار˘ب˘ت˘ع˘م ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘م˘سش
ة˘ي˘سسنو˘ت˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا تما˘˘ق ثي˘˘ح ،بنا˘˘جأا
د˘ع˘ب هدا˘م˘ت˘عا ،ن˘ير˘ه˘سش د˘˘ع˘˘ب ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل
نم ربم˘سسيد22 موي ذيف˘ن˘ت˘لا ز˘ي˘ح ه˘لو˘خد
ةيعامج ةرجه هنع جتن امم ،ةنسسلا ضسفن
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا و˘˘ح˘˘ن ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘ل
هدحو يسسنوتلا يجرتلا رفوتي و ،ةيسسنوتلا

ةعبسس نع لقي ل ام ،يراجلا مسسوملا لÓخ
.نييرئازج نيبعل

يف طسشنت ةدعاسصلا انموجن ىقبت نأا ديرن»
””رئازجلا

بعÓ˘˘˘لا را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا رار˘˘˘˘ق»: ي˘˘˘˘سشطز لا˘˘˘˘قو
ر˘ي˘غ ىلوألا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘˘ل ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
دا˘ح˘تا ىو˘ت˘سسم ىل˘ع هذا˘خ˘تا م˘ت˘ي م˘ل ي˘ب˘ن˘جأا
،ةحسضاو رومألا نوكت نأا بجي ايقيرفإا لامسش
ا˘ن˘ي˘ل˘ع ن˘ك˘ل ،عو˘سضو˘م˘لا اذ˘ه˘ل ا˘ن˘قر˘˘ط˘˘ت د˘˘ق˘˘ل
لامسش داحتل ةماعلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ي˘ف هدا˘م˘ت˘عا
بج˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ،ثد˘˘ح˘˘ي م˘˘ل ر˘˘مأا و˘˘ه و ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإا
،فا˘˘˘ك˘˘˘لا فر˘˘˘ط ن˘˘˘م رار˘˘˘ق˘˘˘لا اذ˘˘˘ه دا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا
ي˘ت˘لا ةد˘ي˘حو˘لا ي˘ه ة˘ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا
،““أادبمك هسضفرن ام وه و رارقلا اذهب تدرفنا

ىق˘˘ب˘˘˘ت نأا د˘˘˘ير˘˘˘ن »: فا˘˘˘ف˘˘˘لا ضسي˘˘˘ئر فا˘˘˘سضاو
ميعدتل رئازجلاب طسشنت ةدعاسصلا انموجن
عافد لثم قيرف يف باسش قلأات اذإاف ،انتيدنأا

دا˘˘ن˘˘ب ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ي نأا ذ˘˘ب˘˘حا ،Ó˘˘ث˘˘˘م تنا˘˘˘ن˘˘˘جا˘˘˘ت
نأا ةيدنألا ىلعو ،ليقثلا رايعلا نم يرئازج

حا˘م˘سسلا مد˘عو ،ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لا حور˘˘ب ىل˘˘ح˘˘ت˘˘ت
،رئازجلا جراخ لاقتنلاب ةدعاسصلا معاربلل
ةيدنأاب قاحتللا نم اهنيكمت لقألا ىلع وأا

د˘يؤوأا ا˘نا˘ف ق˘لأا˘ت˘˘لا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘ك˘˘م˘˘ت ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م
ة˘يد˘نأا ز˘يز˘ع˘ت ةر˘ك˘ف ضضفرأا ن˘ك˘لو ،ةر˘ك˘˘ف˘˘لا

.““لبقتسسملا يف انل ةسسفانم نوكتسس ةيبنجأا

رارقلاو سساتلا ىدل  يبرادلا ةيسضق فلم»
””اهديب ريخأ’ا

ريرقت لاسسرإا مت هنأا ““فافلا““ ضسيئر دكأا امك
ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ة˘˘م˘˘ك˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘˘قرو عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جإا
ةئيه˘لا ي˘ف لوألا ل˘جر˘لا ثد˘ح˘تو.ة˘ي˘لود˘لا
ي˘˘براد˘˘لا ف˘˘ل˘˘م ن˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘يور˘˘˘ك˘˘˘لا
ة˘˘م˘˘ك˘˘ح˘˘م˘˘لا ىد˘˘˘ل د˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا
د˘ع˘ب :““Ó˘ئا˘ق ““ضسا˘ت˘لا““ ة˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا

لا˘سسرإا ضصو˘سصخ˘ب ضسا˘ت˘لا ن˘˘م بل˘˘ط ا˘˘ن˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت
ةارابم ق˘ب˘سس يذ˘لا ة˘ل˘قرو عا˘م˘ت˘جإا ““ر˘ير˘ق˘ت““
ا˘ن˘م˘ق ،دا˘ح˘تإلاو ة˘يدو˘لو˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘براد˘˘لا

ةمك˘ح˘م˘لا نآلاو ،ر˘ير˘ق˘ت˘لا لا˘سسرإا˘ب ةر˘سشا˘ب˘م
ي˘ف ل˘سصف˘ت˘سس ن˘م ي˘˘ه ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا

.““ةيسضقلا هذه ضصوسصخ

انفدهو ةرقوب تامدخ حرتقأا نم وه يسضاملب»
””ناسشلاب جيوتتلا

لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا نأا ،ر˘خآا قا˘ي˘˘سس ي˘˘ف
ةرقوب ديجم تامدخ حرتقا نم وه ،يسضاملب
بختن˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘سضرا˘ع˘لا ىل˘ع فار˘سشإÓ˘ل
فاد˘هألا ن˘ع ،ي˘سضا˘م˘ل˘ب ثد˘ح˘تو .ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ديجم ديدجلا بردملل فافلا اهترطسس يتلا

بختنمل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘سضرا˘ع˘لا““ :Ó˘ئا˘ق ةر˘قو˘ب
ديج˘م د˘يد˘ج˘لا برد˘م˘لا˘ب تم˘عد˘ت ي˘ن˘طو˘لا

بخا˘ن˘لا فر˘ط ن˘م ه˘حار˘ت˘˘قإا د˘˘ع˘˘ب ،ةر˘˘قو˘˘ب
ضسأار ىلع نوكيسسو ،يسضاملب لامج ينطولا
فاسضأاو .““يلحملا بختنملل ةينفلا ةسضراعلا
تايئاهنل ريسضحت˘لا ةر˘قو˘ب ة˘م˘ه˘م نو˘ك˘ت˘سس»:
يتلا2202 ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘˘مأا
ىل˘ع ل˘م˘ع˘ن˘سس ي˘ت˘لاو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ن˘سضت˘ح˘ت˘سس
ةمهم نوكتسس كلذل ،هللا ءاسش نإا اهب زوفلا

يسسفانت يلحم بخ˘ت˘ن˘م ر˘ي˘سضح˘ت ي˘ه ةر˘قو˘ب
.““ناسشلاب جيوتتلا وھ لوألا هفدھ

 بلحدو يمولبو رجام نع عسساسش قرافب اقوفتم

ضاير راتخي افيفلا ءارآ ربس
يف بعق نسحأك زرحم

ةيرئازجلا ةركلا خيرات
يتيسس رتسسسشنام يدان فوفسص يف طسشانلا يرئازجلا يلودلا بعÓلا ريتخا
،خيراتلا يف يرئازج بعل نسسحأاك عسساسش قرافب زرحم ضضاير يزيلجنلا

لسصح و ،““افيف““ مدقلا ةركل يلودلا داحتلا اهمظن ءارآلا ربسس ةيلمع بسسح
ىلع امدقتم نيكراسشملا تاوسصأا عومجم نم8.84 % ةبسسن ىلع رسضخلا دئاق
يمولب رسضخألا مث4.72 % رجام حبار يلاغتربلا وتروب يدانل قباسسلا مجنلا

تبتك و ،ةئملاب6.11 و2.21 % يلاوتلا ىلع Óسصح نيذللا بلحد ىفطسصم و
:يلي ام ،رتيوت ،يعامتجلا لسصاوتلل اهعقوم ىلع ةيلودلا ةيوركلا ةئيهلا
عزانم نودب و مكيلإا ةبسسنلاب ىقبي يذلا زرحم ضضايرل ضصيرع زوف هنإا““
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م ادد˘˘ع نو˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا حر˘˘ت˘˘˘قا د˘˘˘قو ،““ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج بعل ن˘˘˘سسحأا
رث˘كألا او˘نا˘ك بل˘حد و ي˘مو˘ل˘ب و ر˘جا˘م و زر˘ح˘م ن˘ك˘ل ،ن˘ير˘خلا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘سسن˘ب ““ضسنز˘ي˘ت˘ي˘سسل˘ل““ ي˘مو˘ج˘ه˘لا ط˘سسو˘لا بعل م˘ها˘سسو ،لواد˘ت
تر˘ج ي˘ت˘لا9102 نا˘ك لÓ˘خ م˘مأÓ˘ل ي˘ق˘˘ير˘˘فإلا بق˘˘ل˘˘لا˘˘ب ر˘˘سضخ˘˘لا ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت
رودلا يف ةرسشا˘ب˘م ة˘ف˘لا˘خ˘م˘ب ا˘يرو˘ط˘سسأا ا˘فد˘ه Ó˘ج˘سسم ،ة˘ير˘سصم˘لا ي˘سضارألا˘ب
ة˘لو˘ط˘ب˘ل˘ل ن˘ي˘ب˘ق˘ل˘ب جو˘ت د˘ق زر˘ح˘˘م نا˘˘ك و ،ا˘˘ير˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘ن ما˘˘مأا ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ف˘˘سصن
قيقحت ددسصب هنأا امك ،يتيسس نام و يتيسس رتسسيل عم ةزاتمملا ةيزيلجنلا

ل ثيح ،يناثلا همسسوم يف ةزاتمملا ةيزيلجنلا ةلوطبلا يف عئار مسسوم
دق زرحم ناك و ،ابوروأا لاطبأا ةطبارل رودلا ضسفنل لهأاتلا كسشو ىلع و ارتلجنا ضسأاكل يئاهنلا عبر رودلا يف قابسسلا يف هقيرف لازي
.(5-0) يلنريب مامأا لجسسملا ضضيرعلا زوفلا لÓخ نيفدهل هليجسستب يتيسسلا عم يسضاملا نينثلا ءاسسم قلأات

ديلو.ف

:دكؤيو دادزولب بابش راصنأ مدصي يشطز

 ةلوطبلا فقوت لاح يف لطب كانه نوكي نل»
””2202 رطق ملاعلا سسأاك دعب ددحتيسس يسضاملب لبقتسسمو

مامأ هقيرفل قيمج افده عنصيو قلأتلل دوعي مقغ
 انوريف سقيه

ىلإا قيرفلا ةلحر عم كلذ نمازت ثيح،0202 ماع يف ةرم لوأل يلوبان يدان عم ةكراسشم لجسسيل ،مÓغ يزوف ،يرئازجلا مجنلا داع
(76)ـلا ةقيقدلا يف ايطايتحا ضسمأا لوأا ءاسسم مÓغ لخدو ،مدقلا ةركل يلاطيإلا يرودلا نم (72)ـلا عوبسسألا نمسض ،انوريف ضسÓيه
يذلا يناثلا يلوبان فده يف ةمسساح ةريرمتب هتمسصب كرتيل اريثك يرئازجلا رخأاتي مل ثيح ،ياسسيه ديسسلأا ينابلألا هليمز ناكم
كابسش يف ةريبك ةلوهسسب اهعسضيو،(98)ـلا ةقيقدلا يف مÓغ نم ةعئار ةقيرطب ةذفنم ةينكر لغتسسا يذلا ،ونازولغنيفريه هلجسس

يلاحلا ينفلا ريدملا عم مÓغ يزوفل ىلوألا يه ةكراسشملا هذه دعتو ،بونجلا يدانل طاقن ثÓثلا نامسض كلذبو ،انوريف ضسÓيه
كلت يف هيلع دمتعا يذلا ،يتوليسشنأا ولراك قباسسلا بردملا دهع يف ،يسضاملا ربوتكأا رهسش ىلإا هل روهظ رخآا دوعي ذإا ،وزوتاغورانيج

هتباسصإا ذنم تأادب يتلاو ،مÓغ يزوف ةريسسم عجارت ىلإا ىدأا يذلا لوألا ببسسلا تاباسصإلا دعت ،ياسسيه ةباسصإا دعب ايطايتحا ةارابملا
بختنملا عم هتريسسم ىلع كلذك بلسسلاب ضسكعنا ام وهو ،يتيسس رتسسسشنام دسض لاطبألا يرودب ءاقل يف ةبكرلا ةطبرأا يف7102 ماع

نسسحألا نيب نمو ايقيرفأا يف هزكرم يف لسضفألا ءاربخلا فارتعابو دعي ناك كلذ لبق هنأا مغر ،ماعلا كلذ ذنم هنع بئاغلا ينطولا
.ملاعلا يف

مÓغ ةدوعب يفتحي يلابيلوك

يف ةكراسشملا ىلإا ،مÓغ يزوف ،يرئازجلا هليمز ةدوعب ،يلاطيإلا يلوبان يدان عفادم ،يلابيلوك وديلاك يلاغنسسلا بعÓلا ىفتحاو
نع انهلت مل ،ايلاطيإا ضسأاكب جيوتتلاب انتحرف““ :““رتيوت““ ىلع هباسسح ربع ةديرغت يف ،يلابيلوك لاقو ،يرودلاب هقيرف تايرابم
ىلإا مÓغ يزوف يليمز ةدوع˘ب اد˘ج د˘ي˘ع˘سس ا˘نأاو ،ىو˘ت˘سسم˘لا ي˘ف ةارا˘ب˘م ا˘ن˘سضخ د˘ق˘ل““ :فا˘سضأاو ،““ا˘نور˘ي˘ف ضسÓ˘ي˘ه ما˘مأا را˘سصت˘نلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ديلو.ف.““بعÓملا

نييعت ضسمأا لوأا ءاسسم ،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا ضسيئر ررق
ةر˘يزو بسصن˘م ي˘ف ،ير˘كاو˘سس ة˘م˘ي˘ل˘سس ،ة˘ق˘با˘سسلا ود˘˘ي˘˘ج˘˘لا ة˘˘ل˘˘ط˘˘ب
افلخ يركاوسس نييع˘ت ءا˘جو ،ة˘ب˘خ˘ن˘لا ة˘سضا˘ير˘ب ة˘ف˘ل˘ك˘م ة˘بد˘ت˘ن˘م

رهسشأا6ـل بسصنملا لغسش يذلا ،يلسسرم نيدلا رون ،يبملوألا لطبلل
لئÓقلا تا˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ي˘سضا˘ير˘لا ن˘م ،ير˘كاو˘سس ر˘ب˘ت˘ع˘تو ،ط˘ق˘ف
نييوتسسملا ىلع ،تلوطبو تازاجنإا قيقحت يف نحجن يتÓلا
ةرازو نم ةيماسس ةينقت ةداهسش يركاوسس كلتمتو ،يراقلاو يلحملا
ةدعاسسمل اه˘تر˘ب˘خ ف˘ي˘ظو˘ت ىل˘ع ل˘م˘ع˘ت˘سسو ،ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا

حنم ىلإا نييعتلا فدهيو ،ضصاسصتخلا باحسصأاو ةبخنلا ييسضاير
ةريبكلا مهتبرجت ضسيركت لجأا نم ،نيقباسسلا لاطبأÓل ةسصرفلا

نابسشلا ةدعاسسمو ،ةيرئاز˘ج˘لا ة˘سضا˘ير˘لا ر˘يو˘ط˘ت˘ل ن˘يدا˘ي˘م˘لا ي˘ف
.ةلبقملا تايدحتلا يف قلأاتلا ىلع

ديلو.ف

بقاعي يرطقلا داحتقا
همازتلا مدع ببسب حاجنوب

 يحصلا لوكوتوربلاب
ي˘نا˘ث ،مد˘ق˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا طا˘˘ب˘˘سضنلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تد˘˘ق˘˘ع

،يدامحلا نسسح ةسسائرب يئرملا لاسصتلا ربع ةينقت ضسمأا لوأا ،اهتاعامتجا
ليحدلاو دسسلا ةيدنأاب ةسصاخلا ةمهملا تارارقلا نم ديدعلا ،ةنجللا تردسصأاو
ضصاخلاو ،يوركلا طاسشنلا ةدوعل دمتعملا لوكوتوربلاب اهمازتلا مدعل ،نايرلاو
،طابسضنلا ةنجل تررقو ،ةينفلا ةزهجألا مقاوطل انوروك ضسوريف ضصحفب
ليعامسسإا دماحو حاجنوب دادغب ني˘ب˘عÓ˘لا ر˘يذ˘ح˘تو ،د˘سسل˘ل ر˘ظ˘ن تف˘ل ه˘ي˘جو˘ت
01 مهنم دحاو لك مير˘غ˘تو ،غ˘نو˘ج غ˘نو˘يو ،ي˘سشو˘ل˘ب˘لا ف˘سسو˘يو نا˘ي˘با˘ف و˘كرا˘مو

م˘ير˘غ˘ت رر˘ق˘ت ا˘م˘ك ،ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا˘ب ماز˘˘ت˘˘للا مد˘˘ع بب˘˘سسب ،لا˘˘ير فلآا
ف˘سسو˘يو ة˘ي˘ط˘ع ن˘ب يد˘ه˘م˘لا ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا ر˘˘يذ˘˘ح˘˘تو ،لا˘˘ير ف˘˘لأا03 ل˘ي˘حد˘لا

لسصح دقف نايرلا امأا ،ةيزارتحلا تاءارجإلاب مازتللا مدع ببسسب ،لاير فلأا51 مهنم دحاو لك ميرغتو ،نترام زيولو ينكاسسملا
ذإا،8102 ماع يسسنرفلا يرودلا هترداغم ذنم ،لازغ ديسشر يرئازجلا بعÓلا ظحلا ءوسس مزÓيديلو.ف                  .ايروسس نايتسسبسس بعÓل رمألا ضسفنو ،لاير فلآا01 هميرغتو ،قيرفلا ريدم ينازعلا رمع ريذحتو ،رظن تفل ىلع

أاوسسأا ةبرجت ىلع مسصبي نأل قيرطلا يف حبسصأا ،يتيسس رتسسيل عم ارتلجنإا يف ةلسشاف ةبرجت دعب
ريخألا هقيرف ءاقل لÓخ جرحم فقومل لازغ ضضرعتو ،انيتنرويف قيرف عم يلاطيإلا يرودلا يف
،ناكنود ديرفلأا ناكم76 ةقيقدلا يف ،ينيكاي يبيسسويج لويفلا بردم هكرسشأا نأا دعب ،ايسشيرب دسض
عقومل اقفوو ،بعÓلا ىلع بعسص فقوم يف ،طقف قئاقد6 دعب اددجم هلادبتسسا ديعي نأا لبق

ءلم يف ينيكاي بردملا ةبغر وه عيرسس لكسشب لازغ لادبتسسا ببسس نإاف ،يملاعلا ““لوغ““
ةقاطبلاب درطلل ضضرعت يذلا ،ضسيريسساك نيترام عفادملا هكرت يذلا غارفلا
طقف ةقيقد082 لازغ بعلو ،ةارابملا نم07ـلا ةقيقدلا يف ءارمحلا

رتسسيل نم امداق يسضاملا ماعلا فيسص انيتنرويف ىلإا هلاقتنا ذنم
وكانوم نم هارتسشا دق ناك يذلاو ،ةراعإلا ليبسس ىلع يتيسس
كرت نود نكل ،وروأا نويلم41 لباقم8102 ماع يسسنرفلا

يذلا غارفلا ءلم هنم لومأاملا ناك تقو يف ،هعم ةمسصب
انيتنرويف يدان نوكيسسو ،زرحم ضضاير هنطاوم هكرت
هتراعإا ديدجتب لازغ لبقتسسم ديدحت ةرورسض مامأا
هتكراسشم ةلق عم ةسصاخ ،هيدانل هتداعإا وأا

،يلاطيإلا يدانلل ةفاسضإلا ميدقت نع هزجعو
.مسسوملا ةيادب ذنم ةئيسس جئاتن دسصحي يذلا

ديلو.ف

ةرازولا سأر ىلع يلسرم فلخت يركاوس
ةبخنلا ةضايرل ةبدتنملا

 لازغ قحÓي ظحلا ءوسس
يلاطي’ا يرودلا يف
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةلوهجم بابسسأ’ا ىقبت اميف

ةبانعب قـلــطلا ءاؤــهلا ئطاششب ةيانب نم ءانبل تيمم طؤــقشس
امم ،ةبانع ةيدلبب قلطلا ءاوهلا ئطاسشب ةيانب نم هطوقسس دعب هفتح ءانب لماع سسمأا لوأا ءاسسم يقل
دودح يف عـقو ثداحلا.ةسصتخملا نمأ’ا حلاسصمو ةيندملا ةيامحلا لاجرل يروفلا لخدتلا ىعدـتسسإا
لا˘سصت’او مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘ك˘م˘لا ه˘ل˘ق˘ن ا˘م بـسسـح سسمأا لوأا را˘ه˘ن ن˘م اءا˘سسم ف˘سصن˘˘لاو ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا ة˘˘عا˘˘سسلا

ناونعلاب ءانب لماع طوقسس هدافم ءادن هناوعأا ىقلت نيأا ““ةعاسس رخآا»ـل ةيندملا ةيامحلا ةيريدمب
قلعتي رمأ’ا نأا نيبت ةنياعملاو لوسصولا دعبو ناكملا نيع ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلــع ركذلا فلاسسلا

هتافول ىدأا امم ،قلطلا ءاوهلا ئطاسشب ةيانبل عبارلا قباطلا نم طقسس ،ةنسس73رمعلا نم غلبي باسشب
ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاختا دعب دسشر نبا ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا هتثج تلقن ثيح،
اهتاسسبÓم ةفرعمل ةثداحلا يف اقيقحت تحتف ايميلقإا ةسصتخملا ةينمأ’ا حلاسصملا اهتهج نم ،ةمزÓلا

ب/ زوزاـم .رطسسأ’ا هذه ةباتك دح ىلإا ةسضماغ لازت ’ يتلاو اهل ةيدؤوملا بابسسأ’او

 لجيجب ةشسؤلهملا ضصارقألا ةراجت يف ةشصتخم ةكبشش كيكفت
يف ةسصتخم ةكبسش كيكفت نم لجيج ةي’و نمأ’ نيعباتلا يرحتلاو ثحبلا ةقرف رسصانع نكمت
نمأاب مÓعإ’ا ةيل˘خ˘ل نا˘ي˘ب بسسحو. ل˘ج˘ي˘ج ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو˘ب ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لا سصار˘قأ’ا ج˘يور˘تو ةرا˘ج˘ت
ةنسس53و91 رمعلا نم ناغلبي نيباسش فيقوتب تأادب نيتلحرم ىلع تمت يتلا ةيلمعلا ناف ةي’ولا

ىلع اناك امدعب لجيج ةنيدم طسسوب نمأ’ا رسصانعل نيمك يف امهب عاقيإ’ا مت ثيح يلاوتلا ىلع
ةيمك ىلع روثعلا نم امهسضارغأا اذكو نيينعملا ةرايسس سشيتفت ةيلمع تنكمو ، ةيحايسس ةرايسس نتم
ةقÓع دوجو فاسشتكا دعب تاقيقحتلا عسسوتتل ، ““ يزاتسسكيا ““ عون نم ةسسولهملا سصارقأ’ا نم
حوارتي نيباسشب رمأ’ا قلعتيو ةكبسشلا سسفن نمسض ناطسشني اناك نيرخآا نيسصخسش عم نيفوقوملل
سصارقأ’ا نم ىرخأا ةيمك ىلع نيريخأ’ا نيذه ةزوحب رثع دقو ، ةنسس53و13 نيب امهنسس
ةزايح ةمهتب ةيئاسضقلا تاهجلا ىلع ةعبرأ’ا نيفوقوملا سضرع متيل ““ اكيريل ““ عون نم ةسسولهملا

ع˘سضو ا˘م˘ي˘ف ن˘ج˘سسلا ىل˘ع ة˘لا˘حإ’ا˘ب ر˘مأا م˘ه˘ن˘م ة˘ثÓ˘ث ق˘ح ي˘ف رد˘سص ثي˘ح ةرد˘خ˘م سصار˘قأا ل˘˘ق˘˘نو
. ةيئاسضقلا ةبقارملا تحت عبارلا سصخسشلا

 دوعسسم / م

ةنتاب ةيلو ةعباتلا ةناورم ةنيدمب ارخؤوم تنكمت
نم ،عباصسلا رهصشلا يف مئاوت ثÓثب لماح ةأارما
اهتقيقصش ةنباو تاونصس عبرألا بحاصص اهنبا ذاقنإا

لوهم قيرح نم ، رهصشأا70 رمعلا نم ةغلابلا
تناك ثيح ،ةلئاعلا اهنطقت يتلا ةقصشلاب بصش
دهاصشي نأا لبق ةمئان لافطألا ةقفر لماحلا ةأارملا

جرخي فيك ناخدل ناريجلاو نينطاوملا نم ددع
بابلا قرط ىلإا مهب ىدأا يذلا رمألا ،ةقصشلا نم
،اهنكصسمب تبصش يتلا نارينلاب ةيحصضلا أاجافتتل
ي˘لو˘ط˘ب ل˘م˘ع ي˘فو ،ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك ةرار˘˘صش بب˘˘صسب
با˘ع˘صصلا ل˘ك ل˘ما˘˘ح˘˘لا ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م تزوا˘˘ج˘˘ت
ذاقنإل ناخد˘لا بار˘صسأا ط˘صسو ة˘ق˘صشلا تم˘ح˘ت˘قاو
اهدصسج ىلع ءام ولد بكصسب موقت نأا لبق ،اهنبا

اهتقيقصش ةنبا ذاقنإل د˘يد˘ج ن˘م ة˘فر˘غ˘لا م˘ح˘ت˘ق˘تو
اهنم نكمتت نأا لبق اهب تقحل يتلا ،ةعيصضرلا
اهتباصصإا ىلإا ىدأا يذلا فيثكلا ناخدلاو نارينلا

ثيح ،اصضرأا اهدعب طقصستل ،ضسفنتلا يف ةبوعصصب
لب˘ق ا˘يا˘ح˘صضل˘ل ة˘مزÓ˘لا تا˘فا˘ع˘صسلا م˘يد˘ق˘ت م˘ت
مل ظ˘ح˘لا ن˘صسح˘ل ،ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا ى˘لإا م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
قانت˘خلاو ع˘ل˘ه˘لا ة˘لا˘ح ىد˘ع قور˘ح˘ب او˘ب˘ي˘صصي
دقف ةيداملا رئاصسخلا امأا ،ناخدلا ةفاثك ببصسب

لك قيرحلا فلتا يتلا ةلئاعلا ىلع ةميخو تناك
نم ،ةرجأاتصسم اهنأا نيبت يتلا ةقصشلا يف ،اهصضارغأا

يف مئاوت30 رظتنت يتلا لماحلا ةجوزلا فرط
ةيندملا ةيامحلل انوع اهجوز لمعي يذلا تقولا
نيب ةدرصشم اهصسفن ةلئاعلا هذه دجتل ،راصشب ةيلوب

نوبلاطيو نوثيغتصسي مهلعج ام ،اهاحصضو ةيصشع
ةتافتلا يف لجاعلا لخدتلاب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

مئاوت30و ،عراصشلا اهددهتي يتلا ةلئاعلا هذهل
م˘ه˘يوأا˘ي ا˘ت˘ي˘ب م˘ه˘تدلو د˘ن˘ع اود˘ج˘ي نأا ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
.راجئتصسلاو قيرحلا ببصسب ةتتصشملا مهتلئاعو

ح ناصشوصش

ةملاقب ةقورشسم ةرايشس عاجرتشساو نيشصخشش ىلع ضضبقلا
ةنرتقملا ةقرصسلا ةيانجب قلعتت ةيصضق ةجلاعم نم ةملاقب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا دارفأا نكمت

30 اهيف طروت يتلاو ،““ضش.ح““ ىمصسملا اهتيحصض حار فنعلا لامعتصساو ددعتلاو ليللا فرظب

دودح0202/60/12 خيرات ىلإا ةيصضقلا عئاقو دوعت.ةنصس33و32 نيب ام مهرامعأا حوارتت ضصاخصشأا

ىوتصسم ىلع ةيرودب ةملاقب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا دارفأا مايق ءانثأا ،احابصص54:10 ةعاصسلا

هصضرعت نع غيلبتلا لجأا نم ةيحصضلا مهنم مدقت ةنيطنصسقو ةملاق نيب طبارلا12 مقر ينطولا قيرطلا
ةيدلب لخدمب نيلوه˘ج˘م فر˘ط ن˘م ة˘يرادإلا ا˘ه˘ق˘ئا˘ثو ع˘ي˘م˘ج˘ب ه˘ترا˘ي˘صس ة˘قر˘صسب عو˘ب˘ت˘م ءاد˘ت˘عإا ى˘لإا

دارفأا يقلت روف. هترايصس ةقرصسو هيلع ءادتعلاب اوماقو ةرايصسلا حاتفم مهدحأا هبلصس ثيح ضسيلوبويليه
مت نيأا ،اهنم بورهلا لمتحملا ذفانملا عيمج دصسو تارايصسلا ةقرصس ططخم ليعفت مت غÓبلا ةقرفلا

هبتصشملا اهنتم ىلع ضسوبيصس داو ىوتصسم ىلع احابصص00:20 ةعاصسلا ىلع ةقورصسملا ةرايصسلا فيقوت

ىلإا هدايتقاو ““ق.ع““ ىمصسملا فيقوت متيل رارفلاب مهنم20 ذل ةيرودلا دارفأل مهتدهاصشم دعب مهيف
هبتصشملا يقاب ةيوه ىلع فرعتلا مت ةدحولا يققحم فرط نم يرحتلاو ثحبلا فيثكت دعب .ةقرفلا رقم
““ب.ل““ ىمصسملا يقب اميف ةقرفلا رقم ىلإا هدايتقإاو هفيقوت متيل ““إا.ف““ ىمصسملاب رمألا قلعتيو مهيف
مت نيأا،اهكلام ىلإا اهميلصستو ةقورصسملا ةرايصسلا عاجرتصسا مت تاءارجإÓل ةلصصاومو.رارف ةلاح يف
يف رخآلا يقب اميف ضسبحلا امهيف هبتصشملا عاديإا متيل ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا فارطألا ميدقت

نيدلا زع.ل.رارف ةلاح

داح يئاذغ ممصستب اصصخصش63 نع لقيل ام بيصصأا
ةيلو قرصش ريهاطلا ةيدلبل ةعباتلا ءاثÓثلا ةقطنمب

جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘˘ل ا˘˘يا˘˘ح˘˘صضلا ل˘˘ق˘˘ن ثي˘˘ح ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
قيقحت حتف ا˘م˘ي˘ف د˘ي˘ع˘صسلا بود˘ج˘م ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب
رداصصم بصسحو. ثداحلا تاصسبÓم لوح عصسوم
ردحني نيذلاو نيروكذملا ضصاخصشألا ناف ةيبط
طو˘ق˘صسلا ي˘ف او˘عر˘صش ةد˘حاو ة˘ل˘ئا˘ع ن˘م م˘ه˘ب˘ل˘غأا
دعب ءاعبرلا ىلإا ءاثÓثلا ةليل رخآلا ولت دحاولا
ملآاب اورعصش ثيح ةفيفخ ةيئاذغ ةبجول مهلوانت

لاهصساو ديدصش ئيقب ةبوحصصم نطبلا يف ةداح
ىفصشت˘صسم ى˘لإا ل˘حار˘م ى˘ل˘ع م˘ه˘ل˘ق˘ن ي˘ف عر˘صشي˘ل
، جÓعلا يقلت لجأا نم ريهاطلاب ديعصسلا بودجم
ى˘˘لإا او˘˘ل˘˘ق˘˘ن ن˘˘يذ˘˘˘لا ضصا˘˘˘خ˘˘˘صشألا دد˘˘˘ع ل˘˘˘صصوو
ضسمأا ةحي˘ب˘صص دود˘ح ى˘لإا رو˘كذ˘م˘لا ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا

ىلإا ةيلئاع ةميلو يف ودبي ام ىلع اوناك نيذلاو

هماع يف لفطو ءاصسن01 مهنيب نم اصصخصش63
هناف ةيلولاب ةحصصلا ةيريدم بصسحو ، ضسداصسلا

ئراطلا اذه عم ةعرصسلا هجو ىلع لماعتلا ىرج

ة˘ح˘ل˘صصم ي˘ف را˘ف˘ن˘ت˘صسإلا ة˘لا˘ح نÓ˘عإا لÓ˘خ ن˘˘م
لكب لفكتلاو ريهاطلا ىفصشتصسمب تلاجعتصسإلا

يلامجإا نم باصصم23 حيرصستب حمصس ام تلاحلا
مت اميف ىفصشتصسملا ىلا اهلقن مت يتلا تلاحلا
ةيحصصلا ةيعصضولل ارظن تلاح عبرأاب ظافتحإلا
ةيريدم مصساب ثدحتملا دكأاو . اهباحصصأل ةجرحلا
ةفيفخ ةبجو اولوانت اياحصضلا نأاب لجيجب ةحصصلا
ةثداحلا ي˘ف ح˘ت˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت نأاو ا˘ه˘تا˘نو˘كم ل˘ه˘ج˘ت
عباتت يتلا ةيلولاب ةراجتلا ةيريدم عم قيصسنتلاب
ةراصشإلا ردجتو ، ثدحتملا بصسح بثك نع فلملا
ثيح نم ةثلاثلا يه هذه ممصستلا ةثداح نأا ىلإا
لجيج ةيلوب زيجو فرظ يف ةروطخلاو مجحلا

ةأارما ةايحب رخآا ممصست ثداح ىدوأا نأاو قبصس ثيح
ةعبصس ذاقنا ىيحي دلوأا ةيدلبب ضسماخلا دقعلا يف
يف يناث ممصست ثداح ببصست امك اهترصسأا دارفأا نم
ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا ى˘لا ن˘ير˘خآا ضصا˘خ˘صشأا ة˘ع˘برأا لا˘˘خدا
. ةيلولا ةمصصاع قرصش ةيليملا ةنيدمب

دوعصسم / م

قئاقد01 ةدمل دجاسملا يف بطخلا ةماقإب حمست ةيدوعسلا
نم اءدب عماوجلاو دجاسسملا يف سسوردلاو تاملكلا ةماقإاب حامسسلا ،ةيدوعسسلا ةيمÓسسإ’ا نوؤوسشلا ةرازو تنلعأا
تاملكلا ةماقإاب ةرازولا تحمسسو قئاقد01 زواجتت ’ ىسصقأا دحبو ،ةرسشابم ةÓسصلا دعب ةملكلا نوكت نأا ىلع مويلا

01 زواجتت ’و ،ةرسشابم ةÓسصلا دعب ةملكلا نوكت نأا ىلع ةكلمملا قطانم لكب عماوجلاو دجاسسملا يف سسوردلاو
،دجاسسملا حتف ةدم لوكوتورب طباوسض عم اقفاوتم سسردلا نوكيف سسوردلاب قلعتي ام يفو ،ىسصقأا دحب قئاقد
ن˘ب د˘م˘ح˘م دا˘سشرإ’او ةو˘عد˘لا نوؤو˘سشل ة˘ي˘مÓ˘سسإ’ا نوؤو˘سشلا ةرازو ل˘ي˘كو د˘˘كأاو.ة˘˘عا˘˘سس ف˘˘سصن زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي ’ ا˘˘م˘˘ب كلذو

ت’وكوتوربلاب مازتل’اب طورسشم دجاسسملا يف تارسضاحملاو سسوردلا ةدوعب حامسسلا رارق نأا ،ليقعلا زيزعلادبع
ظيفحتلا رودو ميركلا نآارق˘لا ظ˘ي˘ف˘ح˘ت تا˘ق˘ل˘ح˘ب ل˘م˘ع˘لا نأا ىلإا ار˘ي˘سشم ،ا˘ه˘قÓ˘غإاو د˘جا˘سسم˘لا ح˘ت˘ف ةد˘م˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
ىتح ةمزأ’ا هذه ةيادب ذنم ةمئاقلا ةينقتلا لئاسسولا لÓخ نم دعب نع ميلعتلا تاينقت ربع رمتسسم ةيئاسسنلا
ةديدج ةباسصإا3213و ةافو14 ليجسست نع ،ءاعبرأ’ا مويلا تنلعأا ةيدوعسسلا ةيحسصلا تاطلسسلا تناكو.رخآا راعسشإا

.ةيسضاملا42ـلا تاعاسسلا لÓخ دجتسسملا انوروك سسوريفب

سصاخلاو ماعلا ثيدح تحبسصأا

 اهئانبا ذاقنإل اقيرح ىدحتت مئاؤت ثÓثب لماح ةأارما
ةنتابب ةناورم يف يلؤطب لمع يف

 لفطو ءاسسن01 مهنيب نم

 ىفششتشسملا ىلإا اشصخشش63 لقن
 لجيجب ريهاطلاب داح ممشستب مهتباشصإا دعب

راجحوب ةيدلبب ت’اح01 اهنم

فراطلاب انورؤك ضسوريفب ةدكؤؤم ةديدج ةلاح42
ت’احلا ليجسست لÓخ نم ةي’ولاب91 ديفوك تادجتسسم رخأا نع فراطلابةي’و ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدم تنلعأا
ت’احلا نيب نم ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘لا˘ح42ب رمأ’ا قل˘ع˘ت˘يو0202 ناو˘ج42 ءاعبرأ’ا سسما راهنل ةل˘ج˘سسم˘لا ةد˘يد˘ج˘لا
60  و راجحوب ةيدلب نم  ت’اح01  يتآ’اك ةعزوم يحسصلا رجحلا عفر ةرتف لÓخ تلجسس يتلا اهيف هبتسشملا

ةيدلب نم ةلاح10  يديهم نب ةيدلب نم ناتلاح20 و سسابسسبلا ةيدلب نم ناتلاح20 و ناعرذلا ةيدلب نم ت’اح
51 و ءاثÓثلا لوأ’ا سسمأا تلجسس ةافو ةلاح10 و رزيرز  ةيدلب نم10 و ةجلثوب ةيدلب نم ناتلاح20 و ةلاقلا

50 و  ةلاقلا ةيدلب نم ت’اح3 و روفسصع ةيدلب نم10 و راجحوب  ةيدلب نم40 نيموي يف  تلجسس  هبتسشم ت’اح
ةي’وب ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدم تناك و . رزيرز ةيدلب نم1و  لسسع نيع ةيدلب نم10 و  ناعرذلا ةيدلب نم
ةيباجيإا ةلاح99 ىلإا انوروك سسوريفب تاباسصإ’ا ددع يف عافترا ليجسست نع تفسشك سسمأا اهل نايب يف فراطلا

هبتسشم ةلاح92جÓعلا تحت ت’اح63 و ةافو ت’اح40 ليجسستو ءافسشلل تلثامت ةلاح95 اهنم ةلاح52 ةدايزب
50 و فراطلا ىفسشتسسم يف ةلاح30 و راجحوب ىفسشتسسم يف ةلاح60 و سسابسسبلا ىفسشتسسم يف ةلاح51 و اهب

.ةلاقلا ىفسشتسسم يف ةلاح
نيمأا لداع

ةاتف ةقفر سسداسسلا اهدقع يف ةديسس اهريدت تناك /يقاوبلا ما

ءاشسنلا ضضاهجإا يف ةشصتخم ةيرشس ةدايع فاششتكا
ءاشضيبلا نيعب يعرششلا ريغ لمحلا تاوذ

يف ةصصتخم ةيرصس ةدايع نع  ماثللا ةطاما نم ءاصضيبلا نيعب عبارلا يرصضحلا نمألا حلاصصم تنكمت

لاصصتلا ةيلخ نايب بصسحو. ةاتفو ةارمغ اهيف طروتم يعرصشلا ريغ لمحلا تاوذ ءاصسنلا ضضاهجإا

لÓغتصسا رثا ىلع تءاج ةيرصسلا ةدايعلا هذه فاصشتكا ناف يقاوبلا ما ةيلو نماب ةماعلا تاقÓعلاو

يعرصشلا ريغ لمحلا تاوذ ءاصسنلا ضضاهجإل ةيرصس ةدايع ءاصشنإاب ةأارمإا مايق اهدافم ةدكؤوم تامولعم

روفلا ىلع ،نطولل ةيقرصشلا تايلولا نم نردحنت تايتف لبقتصست نيا ، ءاصضيبلا نيع ةنيدمب اهنكصسمب

نذا رادصصتصسا مت ءاصضيبلا نيع ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو /ديصسلا عم رصشابملا قيصسنتلابو

رمعلا نم ةغلابلا اهيف هبتصشملا فيقوت نع ةيلمعلا ترفصسأا ثيح ركذلا فلاصسلا نكصسملل ضشيتفتلاب

لماك زجح عم ،نطولل ةيقرصشلا تايلولا ىدحإا نم ردحنت ةنصس52 رمعلا نم غلبت ةاتف ةقفرب ةنصس06

اهب ةيبط ةلواط -.ءاصسنلا ديلوتب ضصاخ يبط ريرصس - يف ةلثمتملاو ةميرجلا يف ةلمعتصسملا تادعملا

يف لمعتصست ةفلتخم ةيودأا -.ميقعت تاوداو ةزهجأا -ءاصسنلا ضضاهجإاب ةصصاخلا تازيهجتلا لماك

ةيبط ليلاحت لمعل تاداهصش ،ةيبط تاداهصش) ةفلتخم ةيبط قئاثو - .رئازجلا يف عابت ل ،ضضاهجإلا

مت““ضضاـهجإلا““ ةيصضق نع ايئازج افلم امهدصض زجنأا  ن˘ي˘ت˘طرو˘ت˘م˘لا ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا د˘ع˘بو.(ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م

.امهرما يف تلصصف يتلاو ضسما موي ءاصضيبلا نيع ةمكحم ةباين ماما هبجومب امهميدقت

راهز دمحا
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